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أعىر باهلل هي الشٍطاى الرجٍن
بسن اهلل الرمحي الرحٍن
وصلى اهلل على سٍّذًا وًبٍّنا أبً القاسن حموذ
وعلى آله الطاهرٌي
ولعنت اهلل على أعذائهن أمجعني

ٍ
ومصقبة ٕهؾ
حمرم وصػر اًمؾذيـ يعدّ ان ؿمفري قمزاء
ؿمفري ّ
سمام أكـا قمغم مشارف َ
حمرم؛ ومؿـ اعمـاؾمب أن كتحدّ ث إمم اإلظمقة طمقل سمعض اعمطاًمب
اًمبقت ،وظمصقص ًا ؿمفر ّ
حمرم.
اًمتل شمـاؾمب هذيـ اًمشفريـ،
ّ
وسمإظمص ؿمفر ّ
وؾمقف كعرض ما يمـّا ىمد ؾمؿعـاه مـ إقمافمؿ و إوًمقاء واًمسؾػ اًمصاًمح طمقل
مصائب أهؾ اًمبقت واعمسائؾ اًمتل ضمرت ذم هذه إيام ،اإلظمقة مطؾعقن ـمبع ًا قمغم هذه
اعمطاًمب ،طمقث ُذيمرت هذه إمقر ذم اًمسـقات اًمساسمؼة سمشؽؾ أو سمآظمر ،وًمقس هـاك طماضمة
مؾزمة ًمذيمر هذه اعمطاًمب ،سمؾ اإلظمقة أكػسفؿ يب ّؾغقهنا ويـؼؾقهنا ويـنموهنا سملم اًمـاس؛
وضمرسمت سمعض
وًمؽـ سمام أكّـل يمـت قمغم ارشمباط سمإقمافمؿ و إوًمقاء ورأيت مـفؿ مسائؾ ّ
إمقر ذم ذًمؽ اًمقىمتً ،مذا ومحتّك ًمق يمان هـاك شمؽرار هلذه اعمطاًمب ،ومؾـ شمؽقن سمال ومائدة.
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ًمؼد أدرك اإلظمقة واًمرومؼاء اعمطاًمب واعمسائؾ مـ ظمالل ما ّذيمر طمتك أن ،ووىمػقا قمغم
ممشك إقمافمؿ و إوًمقاء ذم هذه اًمؼضايا وإمقر ،و وىمػقا سمحؿد اهلل قمغم يمقػقة اًمؽالم
واًمرؤية واًمتػؽػم ،وقمرومقا ما هل إمقر اًمتل يـبغل مراقماهتا وآًمتزام هبا ،سمؾ يؿؽـ أن
كرى ذًمؽ مـ ظمالل سمعض ما يذيمروكف طمقل هذه اعمطاًمب.
احّهام هذرست العرفاى باالبخعاد عي إحٍاء جمالس أهل البٍج علٍهن السالم افرتاء حمض و هبخاى عظٍن
وسمإظمص إطمقاء
ًمؼد اقمتـك إقمافمؿ و إوًمقاء سمشؽؾ همريب سمنطمقاء هذيـ اًمشفريـ،
ّ
مسلًمة ؾم ّقد اًمشفداء قمؾقف اًمسالم ،ويتّضح ذًمؽ مـ ظمالل يمؾامهتؿ .ومـ هـا ّ
ومنن مـ أقمظؿ
اًمتّفؿ وأؿمـع إمقر اًمتل يـسبفا خماًمػق اعمعرومة واعمعارضقن عمـفج إوًمقاء اإلهلقلم هل هتؿة
اسمتعاد مدرؾمة أهؾ اعم عرومة قمـ مدرؾمة أهؾ اًمبقت وقمـ إطمقاء حماومؾ ومراؾمؿ اًمعزاء!! وهذا
افرتاء حمض واهتام ٓ يغػر أبد ًا ،ومجقع ذًمؽ مـ سماب اًمعـاد ،إذ مـ اًمقاضح أن هذه إمقر
آهتامات اًمتل كسبت إمم إقمافمؿ و
شمرضمع إمم اًمعـاد ،طمقث رأيتؿ ذم اًمسـقات إظمػمة ّ
إوًمقاء اإلهلقلم؛ ومؼد ىماًمقا :همٓء ٓ يؼقؿقن جماًمس قمزاء ،وذم يقم قماؿمقراء يػرطمقن
وينون ،وهؿ يضحؽقن وحيتػؾقن ذم ذًمؽ اًمققم ،ويرون أكف أطمد إقمقاد ..كعقذ سماهلل!!
ّ
إن ـمرح هذه اعمسائؾ ـ ذم اًمقاىمع ـ ذم مـتفك اًمقىماطمة واجلرأة ،وملكت اًمذي شمطرح هذه
إمقر ،أمل ِ
شملت وشمشارك ذم زمـ اعمرطمقم اًمقاًمد ذم جماًمسف؟ ًمؼد ؿماريمت ذم شمؾؽ اعمجاًمس،
ويمـت شمرى سمعقـؽ سمؽاءه ذم شمؾؽ اعمجاًمس ،ويمـت شمشاهده قمـدما يمان يؼػ ويشارك ذم
اًمؾطؿ ،أو ٓ أىمؾ ّ
ومنن سمعض أصدىمائؽ كؼؾقا ًمؽ ذًمؽ ..هؾ اًمتػتؿ؟!
اعمشؽؾة ذم أهنؿ يرون سملكّف ٓ إؿمؽال ذم اقمتامد أ ّية وؾمقؾة سماـمؾة ويماذسمة ًمؾقصقل إمم
سملي ـمريؼة ،وٓ
هيؿفؿ هق اًمقصقل إمم ذًمؽ اهلدف مفام يمان إمر ّ
هدف معلم ،سمؾ هماية ما ّ
إؿمؽال ذم ذًمؽ ..فلكت يا من تدافع طن أهل البقت طؾقفم السالم ،أٓ تعؾم بلن طؿؾك هذا
إن كػس هذا الػعل وكػس هذا
هو كػس طؿل يزيد الذي قتل اإلمام احلسني!! أجلّ ..
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الؽذب الذي تؼوله ،وكػس هذه التفؿة التي تؾصؼفا بأخرين ..كػس هذا الػعل هو فعل
أي مذهب و مدرؾمة شمدّ قمل أكّؽ شمـتؿل؟ و
ابن زياد!! إذا يمان إمر يمذًمؽ ،وملظمؼمين إمم ّ
شمتحؿس؟! أشمداومع أكت وأمثاًمؽ قمـ هذا اعمؿشك اخلاـمئ؟ هؾ
قمؿـ شمداومع؟ و ٕضمؾ مـ
ّ
ّ
سملهنؿ مـ إؿمخاص اًمذيـ يػؽمون قمغم
اعمدرؾمة اًمتل شمداومع قمـفا يتّصػ اعمب ّؾغقن ومقفا ّ
أظمريـ ًمؾقصقل قمغم أهداومفؿ؟! هؾ هذه اعمدرؾمة اًمتل كداومع قمـفا ؟! إذا يمان إمر
يمذًمؽ وماًمقيؾ ًمـا.
ّ
إن إقمافمؿ و إوًمقاء مـ أهؾ اعمعرومة يماكقا أيمثر اهتامم ًا مـ اجلؿقع ذم إطمقاء قماؿمقراء
ومدرؾمتفا ،عماذا؟ ٕهنؿ يماكقا اًمس ّباىملم ذم هذا اعمؿشك وذم هذا اًمطريؼ ،وأؾماؾم ًا هؾ يؿؽـفؿ
أن يبؾغقا ويدقمقا اًمـاس إمم همػم هذه اعمدرؾمة؟! وهؾ يؿؽـفؿ أن يؽقكقا ذم مدرسة الصدق
وٓ يعؿؾقا قمغم اًمتعريػ سمصاطمب ًمقائفا قمؾقف اًمسالم؟ وهؾ يؿؽـ أن يؽقكقا ذم مدرسة
احلرية وٓ يعؿؾقا قمغم سمقان هذه اعمبادئ واعمعامل ًممظمريـ؟! هؾ يؿؽـ أن يؽقن كػس همٓء
اًمعظامء مـ اعم بؾغلم ًمؾحرية واًمصدق واًمعدل واإلكصاف وإظمالق واًمؽرامة ..دون أن
يسعقا إلقمالن هذه اعمبادئ ذم اًمعامل؟ هؾ يؿؽـ ذًمؽ؟ يم ّ
ال!
سمؾ يـبغل قمغم أظمريـ أن يػ ّؽروا ويؼؾؼقا مـ يمقػقة إطمقاء هذه اعمجاًمس واعمحاومؾ..
ومفؿ اًمذيـ قمؾقفؿ أن يـتبفقا ويؾتػتقا طمتّك ٓ يطرح رء [مـ ؾمػمة أهؾ اًمبقت قمؾقفؿ
اًمسالم] ذم جماًمسفؿ خياًمػ ممشاهؿ وـمريؼتفؿ ،أما أوًمقاء اهلل ومال إؿمؽال ًمدهيؿ ذم رء،
ّ
ٕن يمؾ ما يطرح يطرح دون ظمقف ..أظمرون قمؾقفؿ أن يؾتػتقا سملن ٓ ختاًمػ اعمطاًمب اًمتل
شمطرح ذم هذه اعمحاومؾ واعمجاًمس اعمصاًمح اًمدكققية واعمـاومع اًمـػساكقة هلؿ ،وًمذا شمراهؿ
يميمّدون سمل ّكف ٓ سمدّ مـ ذيمر اؾمؿفؿ قمغم اعمـؼم ،أو ذيمر ىمضقة أو رء قمـفؿ ...سمقـام اًمعارف
واًمقزم اإلهلل قمـدما يعؼد جمؾس ؾمقد اًمشفداء قمؾقف اًمسالم ٓ يـظر إمم ما ىمقؾ ومقف هق أو مل
يؼؾ ،وٓ خياف مـ ـمرح سمعض اعمطاًمب ومقؼقل :هـا يـبغل أن كضقػ ؿمقئ ًا وهـاك كـؼص
ؿمقئ ًا ،أو هذا ٓ يـبغل أن يؼال ومفق «خالف ادصؾحة» ومعالً..
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وأكا ٓ أقمرف هذه «ادصؾحة» اًمتل يتحدّ صمقن قمـفا متك كـتفل مـفا ومتك يـتفل
وىمتفا؟! واًمظاهر أ ّن اًمؽالم قمـ اعمصؾحة ؾمقبؼك إمم وىمت فمفقر اإلمام قمؾقف اًمسالم ،ومـحـ
مـذ أن وقمقـا يمـّا كسؿع سماعمصؾحة!! أ ّما ذم جماًمس إقمافمؿ و إوًمقاء ومال يؼال ٓ :شمذيمر هذه
اعمسلًمة ٕكف ٓ مصؾحة ذم ذًمؽ أن!
ها املقصىد بـ "إحٍاء أهرهن" علٍهن السالم ؟
ذم قمفد اًمشاه ،يمـّا كذهب مع اعمرطمقم اًمع ّ
المة ًمؾؿشاريمة ذم سمعض اعمجاًمس ..أريد أن
أذيمر ًمؽؿ هذه اًمؼضقة ًمـعؾؿ أ ّكف قمـدما يؼقل اإلمام اًمصادق قمؾقف اًمسالم« :أحقوا أمركا رحم
اهلل من أحقا أمركا» ،وم ام مراده مـ هذه اًمعبارة؟ هؾ مراده ىمراءة اًمعزاء وًمطؿ اًمصدر واًمقضمف
ّ
قمادي يػعؾف اجلؿقع ]،ومعـدما
[ٕن هذا أمر
ومؼط؟ هؾ هذا هق اإلطمقاء؟ هذا ًمقس إطمقاء،
ّ
ّ
يتقرم واًمدك شمؼقؿ جمؾس قمزاء ًمف وشمبؽل قمؾقف ،وقمـدما شمتقرم أ ّمؽ شمؼقؿ مثؾ هذا اعمجؾس ،إذا
يمان إمر يمذًمؽ ،ومام اًمػرق إذ ًا؟ ما اًمػرق سملم جمؾس اإلمام احلسلم وجماًمس أظمريـ؟
قمـدما شمػؼد قمزيز ًا ًمؽ شمؼقؿ ًمف جمؾس قمزاء ..مثؾ جماًمس هذه إيام اًمتل شمؼقم قمغم أؾماس
ذيمر مـاىمب اعمقت ومتجقده وأقمامًمف ومسائؾف ...ومفذه إمقر شمؼقؿفا أكت قمغم همػم اإلمام
احلسلم ،وقمؾقف ومام اًمػرق سملم جمؾس اإلمام احلسلم وسملم همػمه؟ وأيـ صار هذا اعمجؾس
جمؾس ذيمر وجمؾس إطمقاء؟
طمسـ ًا ..ذهبـا مع اعمرطمقم اًمقاًمد ذم زمـ اًمشاه وؿماريمـا ذم أطمد اعمجاًمس ذم مـزل
أطمدهؿ ،ويمان حيرض ذم ذًمؽ اعمجؾس أؿمخاص مـ مجقع إصـاف ،طمقث يمان ًمديف جمؾس
حمرم  ،و قمـدما دظمؾـا اعمجؾس رأيـا أكف شمؿ وضع يمراد طمقل اعمجؾس ..ومؿـ يمان
ذم قمنمة ّ
يرى كػسف أقمظؿ مـ أظمريـ يمان جيؾس قمغم اًمؽرد (ويملن أظمريـ ًمقسقا سمنم ًا) إذ يمان
يرى مـ اًمعار قمؾقف أن جيؾس ذم اًمقؾمط قمغم إرض يمسائر اًمـاس ،ومؽان همٓء يلشمقن
وجيؾسقن قمغم اًمؽرد ،سمؾ يمان اعمتداول هق أن يذيمر اًمؼارئ اًمذي قمغم اعمـؼم اؾمؿ يمؾ
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ؿمخص مـفؿ قمـد دظمقًمف ويؼقلً :مؼد شمز ّيـ اعمجؾس سمحضقر ومالن ..واحلال أن اًمذي طمرض
طمؾقؼ اًمذىمـ ويؾبس رسمطة اًمعـؼ!! هذا هق اًمذي ز ّيـ جمؾس اإلمام احلسلم!! ويمان يذهب
وجيؾس قمغم اًمؽرد .وقمـدما دظمؾـا مع اعمرطمقم اًمعالّمة اًمطفراين رضقان اهلل قمؾقف ،رأيـا أن
مؽان ضمؾقؾمـا ًمقس قمغم اًمؽرد ،ومجؾسـا ذم اًمقؾمط يمسائر اًمـاس ،وملشمك سمعضفؿ وىمال
شمػضؾ ؾمقدكا واضمؾس قمغم اًمؽرد ،ومؼال :يمالّ سمؾ أضمؾس هـا قمغم إرض ،جمؾس اإلمام
ّ
احلسلم ٓ يـبغل ومقف اجلؾقس قمغم اًمؽرد ،سمؾ يـبغل ومقف اجلؾقس قمغم إرض مثؾ
ال ضمقداً
أظمريـ .أضمؾ ً ..مؼد ذهبـا وضمؾسـا قمغم إرض ،ويمان اًمرضمؾ اًمذي قمغم اعمـؼم رضم ً
رمحف اهلل ،ومـؼمه مل يؽـ ومارهم ًا ،سمؾ يمان يؼقل سمعض إمقر اًمـاومعة ،ويمان يقم اًمتاؾمع ،ومبدأ
سمؼراءة اًمعزاء وذيمر اعمصقبة صمؿ ظمتؿ سماًمؾطؿ ،ويمـّا مع اعمرطمقم اًمعالمة كؾطؿ معف يمأظمريـ،
ٓ أ ّكـا يمـّ ا كجؾس يماحلائط وكـظر إمم اًمؼارئ! سمقـام اًمذيـ يماكقا جيؾسقن قمغم اًمؽراد ،يماكقا
يرون أكف ًمقس مـ ؿملهنؿ اًمؾطؿ ،إذ ٓ يبؼك مـ ّأهبتفؿ وضمالهلؿ وضمؼموهتؿ ر ٌء قمـدما
ومنهنؿ يماكقا جيؾسقن ويـظرون إمم اًمؼارئ.
يػعؾقن ذًمؽ؛ وًمذا ّ
وسمعدما اكتفك اًمؼارئ وظمرج مـ اعمجؾس ،صعد اعمـؼم ؿمخص متؿ ّؾؼ ًمؾسؾطة ،ومل
اعمفؿة
يؽـ مرشماطم ًا ًمؾؿطاًمب اًمتل ذيمرها ذاك اًمؼارئ إول؛ ٕكف يمان ىمد ذيمر سمعض اعمسائؾ ّ
اًمتل ومقفا إؿمارات ظمػ ّقة ،ومجزاه اهلل ظمػم ًا ،طمقث يمان هـاك ذم ذًمؽ اًمقىمت مـ جيرؤ قمغم ذيمر
هؽذا مطاًمب ..أضمؾ ،صعد ذًمؽ اًمشخص اًمثاين اعمـؼم ،وسمام أكف مل يستطع أن ُيشؽؾ قمؾقف
سمشؽؾ مباذ ،ومبحث ذم يمالمف قمـ صمغرة سمسقطة ،ومبدأ سماًمؽالم قمـفا وشمضخقؿفا ًمقثبت سمل ّن
هذا اًمرضمؾ خيطئ ،ويا ًمقتف يمان هـا ًمقسؿع اإلؿمؽال قمؾقف ..واحلال أ ّكف يمان معؾقم ًا ًمدى
يقضمف ًمف ؾمفام اًمـؼد ،و هق أ ّكف
اجلؿقع عماذا يمان يشؽؾ قمؾقف ،وما هق اًمسبب اًمذي ضمعؾف ّ
حتدث سمبعض اعمسائؾ اًمتل أصاسمتفؿ ذم وضمعفؿ وآذهتؿ ،ومؼد يمان ذم يمالمف شمعريض سماًمؽثػم
مـ إؿمخاص اًمذيـ يماكقا ذم ذًمؽ اًمقىمت ويماكقا مـ يمبار اًمشخصقّات واعمشار إًمقفؿ..
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وماحلاصؾ أ ّكف شمؽؾؿ قمؾقف سمؽالم سماـمؾ ٓ ـمائؾ مـف ...و ىمد يماكت هذه اعمسائؾ مؾػتة ضمد ًا
ًمؾـظر سماًمـسبة إ ّزم ذم ذًمؽ اًمقىمت.
وقمـدما أردكا اخلروج مـ اعمجؾس شمؼدّ م اعمرطمقم اًمقاًمد إمم صاطمب اعمجؾس ،وىمال ًمف
سمصقت يسؿعف اجلؿقعّ :
إن جمؾس ؾمقد اًمشفداء ٓ يقضمد ومقف ـمبؼتان ،سمؾ يـبغل قمغم اجلؿقع
أن جيؾسقا قمغم إرض!!! أيديمؿ اهلل .صمؿ ذهب.
إن ممشاهم هو تعظقم مدرسة أهل البقت
اكظروا! هذا هو ممشى أولقاء اهلل وإطاضم؛ ّ
بالشؽل الذي يريده أهل البقت دون إضافة أ ّية زوائد ،أو مراطاة مصالح وجفات أخرى ،بل
الذي يؽون مورد اهتامم يف هذا ادجؾس هو كػس اإلمام طؾقه السالم ٓ غر.
قمـدما يمان اخلطقب يريد صعقد اعمـؼم ذم جمؾس اًمسقّد اًمعالّمة رضقان اهلل قمؾقف ،ومنكّف
يمان يقصقف ّ
حمذر ًا ٓ( :شمذيمر اؾمؿل قمغم اعمـؼم أسمد ًا!) وًمق ذيمر سمعضفؿ اؾمؿف ،أو دقما ًمف ،أو ما
إمم ذًمؽ مـ يمالم ،ومنكّف يمان يعاشمبف سمشؽؾ ضما ّد ويؼقل ًمف :يمان آشمّػاق سمقــا أّٓ شمتحدث هبذا
اًمؽالم!! ويمان يعاشمبف سمجدّ ذم هذه إمقر ،طمقث يمان اعمرطمقم اًمعالمة ضماداً ضمد ًا سماًمـسبة إمم
اعمطاًمب اًمتل يمان يممـ هبا ،ومؾؿ يؽـ يؿزح أو يتساهؾ هبا ،يملن يؼقل سمخجؾ :مـ إومضؾ
صمؿ يبتسؿ و يع ّؼب قمغم ذًمؽ سمؼقًمف :وًمؽـ ٓ إؿمؽال!! يم ّ
ال  ،مل يؽـ
أن ٓ شمذيمر ذًمؽّ ،
واكؽب قمغم ىمدمف ًمقؼبؾفا رضسمف
يمذًمؽ ،سمؾ يمان ضما ّد ًا وطمازم ًا ذم ذًمؽ .وقمـدما أشمك أطمدهؿ
ّ
قمغم فمفره سماًمعصا رضسم ًة ىمؾـا سملهنا ىمسؿت فمفره إمم كصػلم!! ٓ أ ّكف سمؼل واىمػ ًا وىمال ًمف :ماذا
شمػعؾ؟!
اعمرات يمـت ضماًمس ًا ذم صحـ اًمسقدة اعمعصقمة قمؾقفا اًمسالم ،ورأيت
مرة مـ ّ
ذم ّ
ؿمخص ًا ىمادم ًا ـ ويمان مـ همٓء اًمدراويش وأمثاهلؿ ،وىمد شمقذم أن ـ وقمـدما وصؾ إمم
وؾمط اًمصحـ أشمك ؿمخصان مـ أشمباقمف واكؽبّا قمؾقف وىمبّال طمذاءه ،وسمؼقا قمغم شمؾؽ اهلقلة
يتحرك هق ،سمؾ يمان يـظر إًمقفام.
طمدود قمنميـ أو صمالصملم صماكقة ،دون أن ّ
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شمروج
ما هذه إٓقمقب؟! ما هق ضمقاسمؽ أمام اهلل يقم اًمؼقامة قمـدما يسلًمؽ أكؽ عماذا ّ
اًمرضوري أن
هذه إمقر سملم أشمباقمؽ؟! ومنن مل ُشمؼبؾ رضمؾؽ ومام اًمذي يـؼص مـؽ؟ هؾ مـ
ّ
ويبلم آطمؽمام
يؼ ّبؾ إؿمخاص طمذاءك طمتك ُيظفر أطمدهؿ ًمؽ مراشمب اخلشقع واخلضقع ّ
واعمحبة جلاكبؽؿ اًمؽريؿ؟! ومفؾ هذا إمر يرومعؽ؟! يم ّ
ال سمؾ إ ّكف يضعؽ!! ومفؾ شمعؾؿ ما هل
اعمصائب اًمتل دمؾبفا ًمـػسؽ سمقاؾمطة هذا اًمعؿؾ؟ وما هق اًمقزر واًمقسمال اًمذي شمقضمبف
ًمـػسؽ؟ وملكت دون أن شمشعر شمؼع ذم طمبال وذاك إسمؾقس اًمتل كصبفا ووضعفا زم وًمؽ!!
سمقـام كرى ذًمؽ اًمعظقؿ يمل ٓ يصؾ إمم هذه اعمقاصؾ ـ وهذه أطمد شمؾؽ اًمػقائد اًمتل يمان
يراقمقفاـ كجده يرضب اًمرضمؾ سمعصاه طمتك ٓ جيرؤ أطمد قمغم اىمؽماف مثؾ هذه إقمامل صماكقة،
و ُيري أظمريـ سملكف ًمقس ًمديف أدكك شمساهؾ ذم ممشاه واًمسػم قمغم مباكقف .وًمؼد يمان طماًمف
ويتغػم سمسبب ذًمؽ ومعالً.
يـؼؾب
ّ
يذيمر أطمد إصدىماء ـ وهق ٓ يزال قمغم ىمقد احلقاة ـ سمل ّكف قمـدما يمان اعمرطمقم اًمعالمة
اكؽب قمغم ىمدمقف وىم ّبؾفا ،وذم ذًمؽ اًمقىمت مل يؽـ حيؿؾ
ماؿمق ًا ذم اًمشارع وؿماهده رضمؾ،
ّ
ٍ
طمقـئذ ىمد شمغػم طماًمف
قمصا طمتك يرضسمف هبا [ضحؽ] ..يؼقل ًمؼد ؿماهدت اًمس ّقد اًمعالّمة
واظمتػك اًمؾقن مـ وضمفف!! هذه إمقر ًمقست مزاطماً ،يعـل أكف ذم أي أومؼ وذم أ ّية وضعقة
يمان سمحقث أكف مل يؽـ جيقز ٕطمد أن يدومع سمف ًمقتخطك قمـ طماًمة اًمعبقدية وصػاء اًمـػس وًمق
ذرة واطمدة؟!
سمؿؼدار ّ
إحٍاء اجملالس هى بالخذبّر و الخأهّل يف أحذاد قضٍت كربالء واسخخالص الذروس هنها
همٓء إقمافمؿ و إوًمقاء يماكقا أؿمدّ اهتامم ًا سمنطمقاء جماًمس أهؾ اًمبقت مـ أي ؿمخص
آظمر ،ويماكقا حيرصقن قمغم أن شمؽقن هذه اعمجاًمس ىمريبة مـ شمؾؽ إهداف اعمـظقرة،
وماعمجؾس اًمذي ُيعؼد ٕضمؾ ؾم ّقد اًمشفداء إن يمان ُيؼتٍم ومقف قمغم ذيمر اعمصقبة واًمؾطؿ قمغم
اًمرأس واًمصدر ومؼط ،ومؾـ يعقد إطمقاء وًمـ يؽقن شمذيمػم ًا وشمـبقف ًا ،سمؾ جمؾس ؾمقد اًمشفداء إ ّكام
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يصػم جمؾس ذيمر وجمؾس شمـبقف وشمذيمػم قمـدما يتؿ احلديث قمـ إمقر اًمتل يماكت اًمسبب
وراء شمؾؽ اًمؼضايا وإطمداث اًمتل وىمعت ٓ ،آىمتصار قمغم ذيمر ظمصقص هذه احلادصمة،
ومفذه احلادصمة مثؾ أًمػ طمادصمة أظمرى ضمرت ذم ؾماًمػ إزمان واكؼضت ،وملطمداث يمرسمالء
ىمد اكؼضت ،وًمديـا اًمعديد مـ اًمؼضايا اًمتل وىمعت قمغم امتداد اًمتاريخ ،وٓ شمزال شمؼع؛ و
طمتّك أن أًمقس ًمديـا فمؾؿ؟! أًمقس ًمديـا ذم اًمعامل مصائب ،وطم ّؽام ديؽتاشمقريلم ،أًمقس ًمديـا
ذم اًمعامل أؿمخاص حيؿؾقن أوصاف اًمسباع واحلققاكات؟! كحـ كرى يمؾ هذه إمقر ذم
اًمدكقا؛ كرى اًمظؾؿ وهضؿ طمؼ اعمظؾقم ،ومؿـذ أن ظمؾؼ اهلل آدم إمم هذا اًمزمان يمان هـاك فمامل
ومظؾقم و ؾمقبؼك إمر يمذًمؽ طم ّتك اعمستؼبؾ ،دائ ًام هـاك فمامل ومظؾقمّ ،
ومؽؾ ؿمخص مـا ذم
ؾمػمه و طمريمتف إ ّما أن يؽقن فماعم ًا أو مظؾقم ًا ،ومنن قمؿؾ سمام أماله اهلل شمعامم قمؾقف و سمام شمؼتضقف
خمتص ًا
اًمػطرة وحيؽؿ سمف اًمعؼؾ ومؼد مشك قمغم اًمعدل ،وإن مل يعؿؾ ومفق فمامل .إذ اًمظامل ًمقس ّ
سمققم قماؿمقراء ومؼط ،سمؾ ّ
يمؾ مـّا كحـ اجلاًمسقن هـا قمؾقف أن جيدد اًمـظر ذم أقمامًمف وشمٍموماشمف،
ًمئ ّ
حمرمة وخماًمػة ومؾقعؾؿ أ ّكف مع ذاك
حمرمة ،ومنن يماكت ّ
ال شمؽقن إقمامل اًمتل يؼقم هبا أن ّ
اعمعسؽر ،وًمقس مع اإلمام احلسلم ،وًمقـتبف أن ٓ يؽقن اًمؽالم اًمذي يتحدث سمف خماًمػ ًا ،ومنن
يمان خماًمػ ًا ومؾقعؾؿ أكف ذم ذًمؽ اعمعسؽر ،وإن يمان صحقح ًا ومؾقعؾؿ ّ
أن ومقف أمالً.
هذه هل إمقر اًمتل شمؼػ ظمؾػ واىمعة قماؿمقراء ،أ ّما إذا اىمتٍمكا ذم جماًمس أهؾ اًمبقت
قمغم ذيمر أن ومالكاً ىمتؾ وومالك ًا ىمتؾ ،ومحتّك يزيد يمان يؼقؿ جمؾس قمزاء هبذا اعمعـك ،أمل يؽـ
يؼقل سملن اخلطل مل يؽـ ظمطلي أكا ،سمؾ اسمـ زياد هق اًمذي ومعؾ هذا!! وها أكا أفمفر احلزن
واًمعزاءً ..مؽـ قمـدما أشمك اًمسمال قمـ( :عماذا وىمعت هذه اًمقاىمعة؟ وأ ّكف أكت اًمذي ضمئت
وضمؾست ذم هذا اعمؽان سمعد مقت معاوية ،واحلال أكّف يمان يـبغل قمؾقؽ أن دمؾس ضماكب ًا ،سمـا ًء
شمؿ إمضاؤه سملم معاوية وسملم أظمل احلسلم (أي اإلمام احلسـ قمؾقفام
قمغم اًمصؾح اًمذي ّ
ظماًمػت ذًمؽ وهمصبت اخلالومة صار ما صار) ...هـا كرى ّ
أن مجقع إمقر
اًمسالم) ،وٕكّؽ
َ
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ختتؾط سمبعضفا ويـؼؾب طماًمف ،ومقبدأ اًمؼقل ٓ :صالح ذم سمقان هذا إمر ٓ ،صالح ذم هذا
اًمؽالم!!
وم ام دامت اعمسلًمة مؼتٍمة قمغم اًمؾطؿ ومؾقؾطؿ مـ اًمؾقؾ إمم اًمصباح ،وكحـ كساقمديمؿ ذم
ذًمؽ وكؼدّ م ًمؽؿ اًمدقمؿ .سمقـام إذا صار اًمؽالم قمـ اًمسمال عماذا طمصؾت واىمعة قماؿمقراء،
وعماذا ...وعماذا؟ ومنقمان ما شمليت إوامر سمل ّكف ًمقس مـ اعمصؾحة اًمؽالم ذم هذا إمر ...إذا مل
يؽـ ذًمؽ مـ اعمصؾحة ،ومامذا كؼقل إذ ًا؟ هؾ كؼتٍم قمغم اًمؾطؿ واًمؼقل ّ
وقمكم
سملن ومالك ًا ُىمتؾ
ّ
إيمؼم ُىمتؾ؟! ؾمتجدهؿ يؼقًمقن :اذيمروا هذه إمقر ومال إؿمؽال ذم اًمؼقل سملن ومالك ًا رضب
سماًمسقػ وومالك ًا سماًمسفؿ وذاك سماحلجرّ ،
وأن هذا اؾمتشفد وذاك اؾمتشفد ...ومنن اًمؽالم ذم
هذه إمقر ٓ إؿمؽال ومقف!!
ذم قمٍم اًمشاه ،مل شمؽـ طمؽقمتف خماًمػة عمجاًمس اًمعزاء ،ومل يؽـ ًمدهيؿ أ ّية مشؽؾة ذم
إىمامة اًمعزاء قمغم اإلمام احلسلم ،أمل يؽـ سمعض مسموزم اًمدوًمة ذم ذًمؽ اًمقىمت يؼقؿقن جمؾس
قمزاء ذم مسجد ؾمپفسآر (اًمقاىمع ذم مقدان هبارؾمتان) عمدة صمالصمة أيام؟! سمؾ يماكقا يؼقؿقكف ذم
ّ
يمؾ ؾمـة ،ويمان اًمشاه حيرض شمؾؽ اعمجاًمس أطمقاك ًا سمـػسف! أمل يؽـ أسمقه رضا ؿماه يشارك ذم
جماًمس اًمعزاء؟! طم ّتك أ ّكف يمان يضع اًمطلم قمغم رأؾمف!! وًمؽـ ماذا يماكت طمؼقؼة ومعؾفؿ؟ يمان
يستؿرون ذم طمؽقمتفؿ
هذا اًمػعؾ مـفؿ ًمعب ًا وظمداقم ًا ًمؾـاس ،وقمغم أؾماس ذًمؽ يماكقا
ّ
ويق ّـمدون أريماهنا ..طمقث يمان اًمـاس يؼقًمقن :اكظروا يمؿ هذا اعمؾؽ متقاضع! ًمؼد ضماء
سمـػسف ًمؾؿشاريمة ذم اعمجاًمس عمدة صمالصمة أيام؛ ذم اًمتاؾمع واًمعاذ واحلادي قمنم .وًمؽـ ما هق
اًمؽالم اًمذي يمان يذيمر ذم ذًمؽ اعمجؾس؟ ـمبع ًا يمان يمالم ًا اكتؼائق ًا! ومؾؿ يؽـ جيري اًمؽالم
قمـ احلؼائؼ اًمقاىمعة ظمؾػ ىمضقة يمرسمالء ،وًمق يمان جيري احلديث قمـفا ًمؽان أول ؿمخص
يـبغل أن خيرج مـ هذا اعمجؾس هق اًمشاه كػسف! ًمذا يمان اًمؽالم اكتؼائق ًا واحلديث مص ّػك؛
شمتعرض إمم هذا اعمقضقع..
سمحقث ٓ شمصؾ اعمسائؾ اًمتل شمطرح إمم هذه اجلفة ،و ٓ ّ
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إن إطمقاء جمؾس أهؾ اًمبقت يعـل هذاّ ،
ّ
يمؾ هذه اًمتقصقات اًمتل يمان اعمرطمقم اًمعالمة
يقيص هبا ،ويقضمد أن سمعض اإلظمقة اًمذيـ أدريمقا اعمرطمقم اًمقاًمد ..ومؼد يمان يقيص دائ ًام
سمرضورة ومفؿ اًمتاريخ اإلؾمالمل وشماريخ قماؿمقراء ،ورضورة إدراك ومؾسػة هذه احلادصمة
وضمفتفا اًم ّؾؿقة .1ويمان يذيمّر سملكف يـبغل أن شمقضع اًمؾقطمات اًمتل حتتقي قمغم يمؾامت ؾمقد
ؼمك ،سمؾ مـ سماب أن شمؼع قمقـؽ قمؾقفا ّ
يمؾ
اًمشفداء ذم اعمـازل ،ومل يؽـ يمالمف هذا مـ سماب اًمت ّ
يقم ،مثؾ ىمقًمف قمؾقف اًمسالم « :يإِّن ََل ْ َأ ْخ ُر ْج َأ ِِش ًا َو َٓ َبطِر ًا َو َٓ ُم ْػ ِسد ًا َو َٓ َضاد ِ ًا؛ َو إك ََّام
ت لِ َط َؾ ِ
اإلص َالحِ يف ُأ َّم ِة َجدي ي» ،2قمغم اإلكسان أن يـظر إمم هذه اًمؽؾامت ،ويالطمظ
َخ َر ْج ُ
ب ْ
ىمقًمف قمؾقف اًمسالم :إك َام َظم َر ْضم ُت ًمِ َط َؾ ِ
وأرضمح
اإلص َال ِح ..ومؼد يمان سمنمؽاين أن أهادن اًمـظام
ّ
ب ْ
اعمصاًمح واعمـاومع واًمعاومقة قمغم ذًمؽ ..يمان سمنمؽاين ذًمؽً ،مؽـ مل أومعؾ ،سمؾ ىمؿت ًمـنم اًمعدل
و إطمقائفً ٓ ،مؽل أمقت اًمعدل! ىمؿت إلقمالن اًمصدقً ٓ ،مؽل أضع اًمؽذب مؽان
اًمصدق! ىمؿت ٕضمؾ هذه إمقر ،ومـ اًمطبقعل أن حيصؾ ما طمصؾ؛ ٕن اًمطرف اعمؼاسمؾ مل
يؽـ قمغم اؾمتعداد ًمؾؼبقل هبذا إمر..
ذم واىمعة يمرسمالء ،ضماء اإلمام قمؾقف اًمسالم ووضع اًمسقاؾمة شماسمع ًة ًمؾدياكة ٓ ،أكف ضمعؾ
اًمدياكة شماسمعة ًمؾسقاؾمة ،هؽذا ومعؾ اإلمام .أ ّما معاوية ومؼد ضمعؾ اًمسقاؾمة هل إصؾ ،وضمعؾ
صمؿ ضمعؾ اًمدياكة شماسمعة هلا ،وراح
احلؽقمة ومطامعف
ّ
اخلاصة وسمؼاءه ذم احلؽؿ هل إصؾّ ،
اًمؽذب ،ومؽان
يعؿؾ قمغم شمقضمقف دياكتف قمغم أؾماس شمؾؽ اعمسلًمة؛ ومجعؾ مؽان اًمصدق
َ
اًمقوماء احلقؾة ،ومؽان آؾمتؼامة اًمغش ،وأمثال ذًمؽ ..ومؼد ضمعؾ اًمدياكة شماسمعة ًمؾسقاؾمة
وحتت إمرهتا.
أن «اًمسقاؾمة قملم اًمديـ واًمديـ قملم اًمسقاؾمة» ٌ
و مـ هـا ومام ىمقؾ مـ ّ
ظمطل ،سمؾ اًمصحقح
أن اًمسقاؾمة حتت إمرة اًمدياكة ٓ ّأهنا مساوية هلا ،يعـل ّأوًٓ جيب أن شمتح ّؼؼ اًمدياكة وما ذيمره
 1اًمؾؿقة  :مصطؾح مـطؼل يعـل اًمسمال قمـ ؾمبب إمقر و قم ّؾتفا ،و هق ملظمقذ مـ يمؾؿة (ملَ؟)( .اعمؽمضمؿ)
 2عمعات احلسلم ،ص .13
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صمؿ قمغم
اهلل ورؾمقًمف
كتحرك قمغم أؾماؾمفّ ،
وإئؿة ودمعؾ هل اهلدف إؾماد و اعمحقر اًمذي ّ
ّ
شمقضمف اًمسقاؾمة وشمدسمػم إمقر طمتّك متٌم سمـػس آدماه اًمذي ذيمره اهلل
ذًمؽ إؾماس ُشمساق و ّ
ورؾمقًمف.
هخى ًكىى هصذاقاً لذعىة اإلهام علٍه السالم " :رحن اهلل هي بكى أو حباكى"
ٍ
ومعـدئذ ؾمقؽقن اعمجؾس جمؾس إطمقاء ذيمر أهؾ
إذا مت ّت اعمحاومظة قمغم هذه إمقر،
اًمبقت قمؾقفؿ اًمسالم .وقمـدما يؼقل اإلمام اًمصادق قمؾقف اًمسالم سملكف (رطمؿ اهلل مـ سمؽك أو
شمبايمك أو أسمؽك) ،3هؾ مراده أن كجؾس ومؼط وكبؽل وكؾطؿ؟! ويمذا رواية اإلمام اًمرضا قمؾقف
اًمسالم ٓسمـ ؿمبقب ـ شمؾؽ اًمرواية اًمعجقبة ـ اًمتل يذيمر ومقفا سملن مـ دمعت قمقـف قمغم مصاب
ضمدي احلسلم همػر اهلل ًمف مجقع ذكبف ،4ماذا يعـل ذًمؽ؟! يعـل أن يليت إمم هذه اعمجاًمس وجيعؾ
كػسف ذم طماًمة هذه اعمجاًمس ،هذا معـك اًمرواية ،يعـي أن يليت إىل هذه ادجالس ويؼقس كػسه
طذ أساس تؾك ادباِّن والؼواطد والؼواكني .أما أن يليت ويؾطؿ ومؼط دون أن يتقضمف إمم إمر
اًمذي يـبغل أن يؽتسبف مـ هذا اعمجؾس قمغم مستقى شمٍمومف وأىمقاًمف وأقمامًمف وذم قمالىمتف مع
اًمـاس ،ويمقػ يؼقؿ قمالىمتف سماًمـاس! ويمذا سماًمـسبة إمم مسائؾف اخلاصة ..ومال.
احلر
وم عـدما يسؿع ىمصة احلر سمـ يزيد اًمرياطمل قمؾقف أن يعرف سملن اًمذي شمس ّبب ذم كجاة ّ
مفؿ ضمد ًا! وًمقس اعمطؾقب أن يليت ويذيمر ما
هق إدب اًمذي يمان ًمديف ..ومقتع ّؾؿ أن إدب ّ
احلر ىمد ؾمدّ اًمطريؼ أمام احلسلم وضمعجع سمف ومـعف مـ اعماء و ،...سمؾ
ضمرى ومؼط وأن ّ
اعمطؾقب أن حياول ومفؿ ًمِـؿـقة اًمؼضايا.

 3راضمع صمقاب إقماملً ،مؾشقخ اًمصدوق ،ص  ، 33سماب صمقاب مـ أكشد ذم احلسلم صؾقات اهلل قمؾقف ؿمعرا ومبؽك وأسمؽـك أو سمؽـك أو
شمبايمك( .اعمؽمضمؿ)
 . 4إؿمارة إمم رواية اسمـ ؿمبقب اًمتل ورد ومقفا " :يا اسمـ ؿمبقب إن سمؽقت قمغم احلسلم طمتك شمصػم دمققمؽ قمغم ظمديؽ همػر اهلل ًمـؽ يمـؾ
ذكب أذكبتف صغػم ًا يمان أو يمبػم ًا"( .اعمؽمضمؿ)
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ىمصة زهر
هؽذا قمغم اإلكسان أن يػعؾ قمـدما يسؿع ىمض ّقة ّ
احلر ويمذًمؽ قمـدما يسؿع ّ
بن الؼني ...ومزهػم سمـ اًمؼلم اًمذي يمان يـزل قمـدما يمان اإلمام يرطمؾ ويمان يرطمؾ قمـدما يـزل
اإلمام يمل ٓ يؾتؼل سمف ..قمؾقـا أن كعرف ما هق إمر اًمذي ضمعؾ زهػم سمـ اًمؼلم هذا اًمذي
يمان خيشك مـ ًمؼاء اإلمام ؾمقد اًمشفداء أن يليت ويتـازل قمـ ّ
يمؾ رء؛ قمـ اًمدكقا واعمال
واجلاه ،ووهبفا مجقع ًا ًمزوضمتف ،ويليت إمم ظمقؿة اإلمام احلسلم قمؾقف اًمسالم!! قمؾقـا قمـدما
كسؿع هذه اًمؼض ّقة أن كدرك وكؾتػت إمم ّ
أن اإلكسان قمـدما يريد أن يليت إمم ؾمقد اًمشفداء
قمؾقف أن ٓ ُيبؼل ؿمقئاً ذم يده ،وًمق اطمتػظ سمٌمء مـفا ومؾـ يستطقع اًمدظمقل إمم ظمقؿة اإلمام
احلسلمّ ..
ويمؾ مـا ًمف رء؛ ومبعض اًمـاس ًمديف اعمال ،وسمعضفؿ اًمشفرة واجلاه ،وسمعضفؿ
يمؾ ٍ
سملن ّ
اًمعؾؿ ،وسمعضفؿ اًمرومقؼ واعمريد ..قمغم اإلكسان أن يدرك ّ
أمر مل شمتـازل قمـف ومنكّؽ
شمؽقن ىمد ظمنت سمؼدره مـ كصقبؽ وٓ ومائدة ومقف!!
ؿمجعتف ـ سمدًٓ مـ
يمام جيب آًمتػات إمم هذه اعمسلًمة وهل أكّف :عماذا أشمت زوضمة زهػم و ّ
ؿمجعتف
أن شمتل ّصم ر سملطماؾمقسفا وشمؼقل ًمف ٓ شمذهب إمم اإلمام ،إذ مـ اعمعؾقم ما هق مراده ـ عماذا ّ
قمغم اًمذهاب إمم اإلمام ،وىماًمت ًمف :ما سماًمؽ مل َ ٓ شمذهب إًمقف وشمستؿع إمم ما يريد؟! وملكت
ًمديؽ قمؼؾ وًمديؽ شمػؽػم .وقمغم كسائـا أن يعؾؿـ سملكف سمدًٓ مـ أن يؽ ّـ ماكع ًا مـ اًمقصقل
يشجعـفؿ قمغم ذًمؽ! وًمقتع ّؾؿـ
إمم اًمسعادة إسمدية ٕزواضمفـ وأوٓدهـ ،جيب قمؾقف ّـ أن ّ
ؿمجعت زوضمفا ًمؾذهاب إمم اإلمام ،ويمان سمنمؽاهنا أن
هذه إمقر مـ زوضمة زهػم ،اًمتل ّ
ّ
ؾمقحؾ يب؟
شمؼقل ًمف ٓ شمذهب ،إمم أيـ شمذهب؟! وملكت ٓ شمزال ؿما ّسم ًا ،وإذا ذهبت ومامذا
ؾمقحؾ ِ
ّ
سمؽ :ؾمتعقشلم يقملم ذم هذه احلقاة اًمدكقاً ،مؽـ سمعد هذيـ اًمققملم
هذا اًمذي
ومقشجف ومتقشملم ،سمؾ ىمد يؽقن
ماذا هـاك؟! ظمالل هذيـ اًمققملم ىمد يؼع قمغم رأؾمؽ طمجر
ّ
ذًمؽ ّ
سملىمؾ مـ يقملم! ًمؽـ ماذا سمعد اعمقت؟!
ٍ
ومـ هـا ّ
سمػعؾ أوضمب هلا وًمزوضمفا اًمسعادة إسمدية واخلؾقد ذم
ومنن زوضمة زهػم ىمامت
اجلـة وكعقؿ اهلل شمعامم! مـ أيـ يـبغل أن كستػقد هذا اًمدرس؟ قمؾقـا أن كستػقده مـ هذه 13
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اعمجاًمس! ومام ًمديـا ًمقس سمؼؾقؾً .مذا قمغم اإلكسان آؾمتػادة مـفا ًمتصحقح ـمريؼف وشمصحقح
مسػمه ،سمؾ إن واىمعة يمرسمالء يعدّ يمؾ ىمدم مـفا درؾم ًا ،يمؾ ىمدم مـفا يمذًمؽ ومعالً ،مـ أيـ يبدأ
اإلكسان؟ ومـ أي اًمزوايا يـظر إًمقفا؟ هذه إمقر قمجقبة ضمد ًا!
ال ٌىجذ يف كربالء إال حقٍقت واحذة حاكوت على مجٍع األحذاد هً حقٍقت سٍّذ الشهذاء علٍه السالم
ذم يق ٍم مـ إ ّيام يمـّا ذم يمرسمالء قمـد اعمرطمقم اًمس ّقد احلدّ اد ،ويمـّا ىمد شمـاوًمـا اًمػطقر
قمـده ،ويمان طمارض ًا هـاك اعمرطمقم اًمقاًمد واعمرطمقم ضمدّ ي اًمسقد معلم ،ويمان ذًمؽ ىمبؾ أ ّيام
مفؿة ضمد ًا وأي اعمسلًمة هل ـ ىمالً :مؼد
حمرم .ومسلل ضمدي ؾممآً ـ أكظروا يمؿ هذه اعمسلًمة ّ
ّ
ذهبت أمس وزرت أصحاب ؾم ّقد اًمشفداء هبذه اًمزيارة« :السالم طؾقؽم يا أولقاء اهلل
وأحباءه السالم طؾقؽم يا أصػقاء اهلل وأو ّداءه »...و اًمزيارة واردة قمـ اإلمام قمؾقف اًمسالم،
وهق ذم إطمدى ومؼراهتا يؼقل« :بليب أكتم وأمي»! ومفذه اًمزيارة مـ كاطمقة اإلمام ،واًمسمال هق:
يمقػ يؿؽـ ًمإلمام أن يليت ويؼقل ٕصحاب ؾمقد اًمشفداء ـ مع طمػظ ذاك اعمؼام اًمذي ًمدهيؿ
ظماص شمؼال ذم مؼام
ـ ذم هذه اًمزيارة «بليب أكتم وأمي»؟ (ـمبع ًا هذه اًمعبارة هل مصطؾح
ّ
إفمفار اعمح ّبة اًمزائدة واًمؼرب واًمتعظقؿ ًمؾطرف اعمؼاسمؾ) .ومسلل اًمسقد معلم اًمس ّقدَ احلدّ اد :ما
هذه اًمعبارة؟ إذ مثؾ هذه اًمعبارة يؿؽـ أن شمصدر مـّا كحـ ٓ ،مـ اإلمام ،ومـحـ قمـدما
كتصقر أن خياـمبفؿ اإلمام سمؿثؾ
كذهب إمم زيارهتؿ كخاـمبفؿ هبذا اخلطاب! [وًمؽـ يمقػ
ّ
ذًمؽ]؟! وملضماسمف اًمسقد احلدّ اد ّ
سملن :هذا اًمؽالم مـ اإلمام ،وأن اإلمام ىمد ذيمر هذا إمر
واًمن ذم ذًمؽ هق أن اًمذي يمان طمايم ًام ذم جمريات يمرسمالء هق رء واطمد ،وهق طمؼقؼة
سمـػسف؛
ّ
ؾم ّقد اًمشفداء ومؼط ،واجلؿقع يمان وماكق ًا ذم شمؾؽ احلؼقؼة .وقمؾقف ومال يعقد هـاك طمبقب سمـ
مظاهر ،وٓ يعقد هـاك مسؾؿ سمـ قمقؾمجة ،سمؾ ٓ وضمقد هـاك إٓ ًمإلمام احلسلم ومؼط ،وملكت
قمـدما شمـظر إًمقفؿ سملهنؿ خمتؾػقن ومتؿ ّقزون قمـ اإلمام ،ومذًمؽ سماقمتبار أن شمؾؽ إسمدان
اعمطفرة خمتؾػة قمـ سمدكف ،أما ذم اًمقاىمع وذم قمامل اعمعـك ومجؿقعفؿ حتت ظمقؿة واطمدة ،شمؾؽ
ّ
اخلقؿة هل ظمقؿة ؾم ّقد اًمشفداء ومؼط .وقمؾقف ومعـدما شمليت وختاـمب أكصار ؾمقد اًمشفداء هبذا
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اخلطاب اعمع ّظؿ ،وملكت ذم اًمقاىمع ختاـمب ؾمقد اًمشفداء؛ ٕهنؿ ًمقسقا همػمه ،سمؾ هؿ واىمعقة
واطمدة وطمؼقؼة واطمدة...
ورهمؿ هذا اًمتقضقح مـ اًمس ّقد احلدّ اد إّٓ ّ
يتضح ًمؾحارضيـ هـاك
أن اعمطؾب يملكّف مل ّ
 ...أكظروا يمقػ يـظر اًمعارف إمم جمريات يمرسمالء؛ إكّف يؼقل :هـاك ذم يمرسمالء ٓ يقضمد طمبقب
وٓ مسؾؿ وٓ قماسمس ،سمؾ اجلؿقع صاروا واطمد ًا واجلؿقع همارىمقن ذم وٓية واطمدة ..اجلؿقع
وماكقن ذم هذه اًمقٓية ،وٓ يقضمد ًمدهيؿ اؾمتؼالل وضمقدي ،سمؾ طمصؾ ًمدهيؿ ضمفة رسمطقة
وطمرومقة ٓ ،ضمفة اؾمتؼالًمقة واؾمؿقة ،وواضح أن اجلفة احلرومقة ٓ هقية هلا سمـػسفا ،سمؾ
هقيتفا إكام هل سمطرومقفا( .قمؾ ًام ّ
سملن هذا ًمقس يمالمل أكا! وأهؾ اًمعؾؿ يػفؿقن طمؼقؼة هذا
اًمؽالم سمشؽؾ أومضؾ).
يـبغل آؾمتػادة مـ هذه اًمقاىمعة هبذه اًمؽقػ ّقة ،ويمؾام اؾمتطعـا أن كدرك ؿمقئ ًا مـ جمؾس
ؾمقد اًمشفداء كؽقن سمـػس هذه اعمؼدار ىمد ايمتسبـا كقراكقة ،وإٓ ،إذا يمان اعمجؾس يؽتػك ومقف
سمذيمر اعمصقبة ومؼط؛ ومنكّـا كؽقن ىمد يمسبـا هبذا اعمؼدار وطمسب.
كتعرف أيمثر قمغم
مـ هـا قمؾقـا أن كستػقد مـ هذه اًمػرصة وهذه اًمظرومقة ،وقمؾقـا أن ّ
مدرؾمة اإلمام احلسلم ومدرؾمة ؾمقد اًمشفداء ،ومنن ومعؾـا ذًمؽ ،ومسقف كؽقن مشؿقًملم
ًمألدقمقة واخلطاب واًمروايات وإطماديث اعمروية قمـ إئؿة قمؾقفؿ اًمسالم اعمتع ّؾؼة سمنطمقاء
هذه اعمجاًمس.
ضرورة الذقت يف ًقل األحذاد و احلفاظ على جىّ اجمللس
شمستؼر هذه اعمطاًمب سمشؽؾ أومضؾ ذم أكػسـا وذهــا وكجعؾفا شمتػاقمؾ
ًمذا ،وٕضمؾ أن
ّ
مع اًمـػس سمشؽؾ أؿمد ،وشمتلصمر هبا أيمثر؛ ومال سمدّ مـ ذيمر إطمداث سماًمشؽؾ اًمذي طمصؾت ومقف
واىمع ًا ،دون أن كزيد أو كـؼص ؿمقئ ًا مـ أكػسـا .وقمؾقـا أن ٓ كحدث اًمػقىض ذم اعمجؾس ،إذ
يتصقرون سملهنؿ سمرومع
كرى أن اًمبعض يبدأ سماًمصقاح ورومع اًمصقت هبدف إسمؽاء اًمـاس ،ومفؿ
ّ

15

املتـقــني
www.motaghin.com

اًمصقت ُخيرضمقن اًمدمقع مـ أقملم احلضقر!! يم ّ
ال ٓ ،داقمل جلؿقع ذًمؽ ،سمؾ قمؾقؽؿ أن
شمبقـقا شمؾؽ اًمقىمائع وإطمداث يمام وىمعت ،واًمبؽاء يليت وطمده ،وٓ طماضمة إمم رومع اًمصقت
وشمؼريب اعمقؽروومقن مـ اًمػؿ!! سمؾ يؽػل ذيمر شمؾؽ اًمؼضايا اعمـؼقًمة ذم اًمؽتب واًمتل شمؽقن
صحقحة ومسـدة ،وسمذًمؽ حيصؾ آكؽسار ًمقطمده وحتصؾ طماًمة اًمتل ّصمر سمشؽؾ شمؾؼائل.
وقمغم اإلكسان أن يبتعد قمـ آهتامم هبذه إمقر اًمزائدة واًمتل كشاهدها هـا وهـاك،
حترك أيمثر وومعاًم ّقة أيمؼم؛ ومؿث ً
ال ٕضمؾ أن يؽقن اًمؾطؿ
وماًمبعض
ّ
يتصقر سمل ّكف يـبغل أن حيصؾ ّ
أيمثر شملصمػم ًا دمد أكّف حياول رومع صقشمف أيمثر! يمالّ ٓ طماضمة إمم هذه إمقر! سمؾ يـبغل اًمؾطؿ
هبدوء ،وإصمر اعمطؾقب يؽمشمب قمؾقفا ،سمؾ ّ
إن ذًمؽ أيمثر شملصمػم ًا .ويـبغل آسمتعاد قمـ إصقات
ضمق اعمجؾس مع ضماكبف
اًمعاًمقة واًمٍماخ و اًمػقىض ..ومنن هذه إمقر شمؽقن ماكع ًا مـ شمطبقؼ ّ
اعمؾؽقيت  ،وماعمالئؽة إكام حيرضون ذم حمقط اًمسؽقن ،سمقـام اًمشقطان يليت إمم اًمػضاء اًمذي يؽقن
ومقف اًمغقهماء وآضطراب ،إذ َا ومال داقمل ذم هذه اعمجاًمس ًمؾٍماخ واًمغقهماء ،وٓ داقمل هلذه
إـمقار ،ومفذه اعمجاًمس هل حتت وٓية وإذاف مؼام اًمقٓية  ،و يـبغل أن شمم ّدى ـمبؼ ًا هلذه
اًمطريؼة و هذه اًمؽقػ ّقة ًمؽل شمم ّصمر أصمرها اعمطؾقب ،و إّٓ ّ
ومنن أصمرها ؾمقؽقن ضمزئق ًا وىمؾقالً ،و ٓ
كؼقل :إ ّهنا ؾمتؽقن ظماًمق ًة مـ اًمتلصمػم سماًمؽؾقة ،سمؾ أصمرها ؾمقؽقن ىمؾق ً
ال ،و ًمـ شمعطل ذًمؽ إصمر
جماًمس شمبعث احلقاة ذم اًمـػقس ،و هل
اعمتق ّىمع مـفا ،ومؿجاًمس ذيمر ؾم ّقد اًمشفداء قمؾقف اًمسالم
ٌ
شمؼؾب طمال اإلكسان رأؾم ًا قمغم قمؼب...
يؼقل أطمد إصدىماءً :مؼد يمـت طمارض ًا ذم جمؾس اًمعزاء ،و سمعد اعمجؾس ضماءين أطمد
إؿمخاص وـمؾب مـّل مآً مـ أضمؾ مسلًمة مع ّقـة ،ومؼؾت ًمف :شمعال ،و ظمذا اعمبؾغ أن ومؿـ
قمكم ؾماقمتان
إومضؾ أن أقمطقؽ اعمال أن؛ ٕكّـل ٓ أدري إن ظمرضمت مـ اعمجؾس ّ
ومرت ّ
ومؾع ّؾـل أشمراضمع وٓ أقمطل!! وًمع ّؾف يمان حم ّؼ ًا ومعالً  ،ومفق يعرف كػسف! و مـ هـا كػفؿ ّ
ضمق
أن ّ
يغػم ومؽر اإلكسان أيض ًا ،ومام
يغػم اًمؼؾب واًمـػس و ّ
يغػم اإلكسان و يؼؾب طماًمف ،ومفق ّ
اعمجؾس ّ
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ؾمبب ذًمؽ ومـ يليت هذا اًمتغقػم؟ ّإهنا ضمـقد اعمالئؽة ،ومعـدما يليت اإلكسان إمم هذا اعمجؾس،
ومنن اعمالئؽة شمـػذ إمم ىمؾبف ُ
ّ
وحتدث ومقف ذًمؽ آكؼالب و اًمتغقػم.
بعض حىصٍاث األولٍاء لشهري حمرّم و صفر
وهلذا اًمسبب ّ
ومنن إقمافمؿ و إوًمقاء يماكقا يذيمّرون سمعدة شمقصقات يـبغل رقمايتفا،
فؿـفا ّأهنؿ يماكقا يقصقن شمالمذهتؿ سمل ّكف :يـبغل أن ُخترضمقا مـازًمؽؿ و مؽاشمب قمؿؾؽؿ و ّ
حمؾ
يمسبؽؿ مـ طماًمتفا اًمطبقعقة اًمساسمؼة ،سمحقث يظفر مـفا طماًمة اًمعزاء واحلزن ،وًمؽـ ٓ سمحقث
أن يغطقفا مجقع ًا اًمؾقن إؾمقد ،ومذًمؽ ٌ
أي
اًمسقاد سماحلدّ اًمذي جيعؾ ّ
همؾط ،سمؾ يـبغل وضع ّ
ؿمخص يدظمؾ إمم هذا اعمؽان يشعر ّ
شمغػم قمـ طماًمتف اًمساسمؼة اًمتل يمان قمؾقفا
سملن هذا اعمؽان ىمد ّ
ذم إيام و اًمشفقر اعماضقة ،يعـل يـبغل ًمإلكسان ذم اًمـفاية أن ُيظفر ارشمباـمف سملهؾ اًمبقت
قمؾقفؿ اًمسالم  ،و يـبغل أن يظفر شمػاقمؾف مع هذه اًمؼضايا.
يمام ّ
اعمؽنات و ما ؿماسمف ذًمؽ ذم
أن إقمافمؿ يماكقا يؿتـعقن قمـ شمـاول احلؾقيات و
ّ
هذيـ اًمشفريـ ،سمؾ ًمق ّ
أن ؿمخص ًا أطمرض هلؿ ؿمقئاً مـ هذه إمقر يمفد ّية ..سملن أطمرض هلؿ
ومنهنؿ يماكقا ير ّدون شمؾؽ اهلدية إًمقف ،و يقاضمفقكف سمآقمؽماض قمغم
قمؾبة مـ طمؾقى اًمگز مثالً ؛ ّ
ومعؾف ،ومقؼقًمقن ًمفً :مق ّ
أن أ ّمؽ أو أسماك ىمد ارحتؾ قمـ اًمدكقا ذم هذه إ ّيام ومفؾ يمـت ؾمتشؽمي
ؿمخص هذه احلؾقيات يمفد ّية؟! أمل يؽـ
احلؾقى ًمـػسؽ  ،و هؾ يمـت ؾمتؼبؾ أن حيرض ًمؽ
ٌ
ذًمؽ ؾمقغضبؽ و يزقمجؽ؟! ّ
إن هذه دؾمتقرات يـبغل قمؾقـا مجقع ًا أن كؾتزم هبا...
ٍ
أطمداث ذم هذه اًمقاىمعة سمعبارة واطمدة
قمام طمصؾ مـ
كعؼم ّ
وسمـا ًء قمغم هذا ،ومؾق أردكا أن ّ
كعؿة ٍ
أن حادثة كربالء و واقعة طاشوراء هي طبار ٌة طن ٍ
ّ
إهلقة قد ضفرت
ومنن شمؾؽ اًمعبارة هل ّ
هبذه الصورة وهبذا الشؽل من أجل أن كستقؼظ كحن و كتـ ّبه ،و هذه احلادثة هلا استؿرار يف
صول التاريخ ،و ك ّؾام استػدكا أكثر ممّا جرى يف هذه الواقعة فالـػع يعود لـا كحن.
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إن الػائدة ادوجودة يف ادجالس
وىمد يمان اعمرطمقم اًمس ّقد اًمقاًمد رضقان اهلل قمؾقف يؼقلّ :
ادؼامة يف الصبح لقست موجودة يف جمالس بعد الظفر و ادساء ٓ ،سمؿعـك ّ
أن جماًمس سمعد
اًمظفر و اعمساء ظماًمقة مـ اًمػائدة واًمتلصمػم ،سمؾ اعمؼصقد ّ
أصمر
أن ظمصقص جمؾس اًمصبح ًمف ٌ
ظماص ،سمحقث أكّؽ ًمق ؿماريمت ذم جمؾس مدّ شمف مخس ؾماقمات ذم اعمساء ،و يمان ومقف ّىمراء
ّ
متعدّ دون ،وسمعدها ؾماقمة يمامؾة مـ اًمؾطؿّ ،
ومنن هذا اعمجؾس ٓ يعادل ذم ومائدشمف ما ؾمتحصؾ
قمؾقف مـ إدراك كصػ ؾماقمة مـ جمؾس اًمصبح! وهذه ظمصقص ّقة يؿتاز هبا جمؾس اًمصبح،
وهلذا يمان ؾمامطمتف هيت ّؿ يمثػم ًا سمؿجؾس اًمصبح.
و مـ إمقر اًمتل يماكقا يميمّدون قمؾقفا ىمراءة زيارة قماؿمقراء ذم هذه إ ّيام ،وماحلؼػم
قمـدما يمـّا كحرض ذم يمرسمالء ذم مـزل إوًمقاء و إقمافمؿّ ،
ومنن زيارة قماؿمقراء يماكت شمؼرأ
هـاك ّ
مرة ،و
يمؾ يقم ،طمتّك ّأهنؿ يماكقا يؼقًمقنً :مق أمؽـ أن كؼرأ اًمزيارة مع ىمراءة اًمؾعـ مائة ّ
مرة ًمؽان ذًمؽ أومضؾ ،وًمؽـ إذا مل يؽـ قمـد اإلكسان ومرصة ًمذًمؽ ،ومبنمؽاكف أن
اًمسالم مائة ّ
مرة واطمدة .وًم ُقعؾؿ أ ّن ىمراءة زيارة قماؿمقراء شمؽمك أصمر ًا قمؿقؼاً
يؽتػل سمؼراءة اًمؾعـ و اًمسالم ّ
إئؿة قمؾقفؿ
مفؿ ٌة ضمد ًا ضمد ًا ،وىمد يماكت مقرد ًا ًمتليمقد
ّ
ضمد ًا ذم كػس اإلكسان ،ومفذه اًمزيارة ّ
هيتؿقن يمثػم ًا سمزيارة قماؿمقراء،
اًمسالم و مقرد ًا ًمتليمقد إوًمقاء وإقمافمؿ يمذًمؽ ،ومؼد يماكقا ّ
هيتؿقن سمجؿقع زيارات ؾم ّقد اًمشفداء قمؾقف اًمسالم ظمصقص ًا زيارة (وارث)
ومرهمؿ ّأهنؿ يماكقا ّ
ظماصة.
مفؿة ،و ًمؽ ّـ زيارة قماؿمقراء زيارة ّ
ومفل مجقع ًا ّ
حمرم و ؿمفر صػر ،وىمد
ويـبغل هلذه احلاًمة مـ احلزن أن
شمستؿر ذم ـمقال أ ّيام ؿمفر ّ
ّ
يمـت أٓطمظ أكّف قمـدما يمان سمعض إصدىماء يؿزطمقن و يضحؽقن ذم هذه إ ّيامّ ،
ومنن اًمس ّقد
اًمقاًمد رمحف اهلل يمان يذيمّرهؿ ّ
سملن قمغم اإلكسان أن يراقمل هذه إ ّيام سمشؽؾ أيمؼم ،وأكا ٓ أىمقل
أن قمغم اإلكسان أن ّ
ّ
يظؾ قمبقؾم ًا ىمؿطرير ًا ،سمؾ قمؾقف أن يؽقن مؾتػت ًا إمم هذه اعمسلًمة سمشؽؾ أيمؼم
و أومضؾ.
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قمغم ّ
يمؾ طمال ،هذه اعمطاًمب ىمد ُذيمرت ؾماسمؼ ًا ،و إكّام كطرطمفا اًمؾقؾة مـ سماب اًمتذيمػم و
آؾمتعداد ًمؾدظمقل ذم هذه إ ّيام اعمخصقصة.
و مـ إمقر اعمتع ّؾؼة هبذا اعمقضقع هق ما ؾملل قمـف سمعض اًمرومؼاء مـ طمؽؿ ًمبس
اًمثقاب اًمسقداءّ .
إن اًمؾباس إؾمقد يؽره ارشمداؤه ،و يؿؽـ ًمإلكسان أن يرشمدي سمدًٓ مـف
ظماص ًا سماًمـسبة ًمس ّقد اًمشفداء قمؾقف اًمسالم ظمصقصاً
ًمباؾم ًا همامؼ اًمؾقن ،و ًمؽـ هـاك اؾمتثـا ًء ّ
ّ
ومنن اًمؽراهة سماًمـسبة إًمقف شمرشمػعّ ٓ ،أهنا شمصػم مستحبة ،ومارشمداء اًمؾباس إؾمقد ذم ؾمائر إ ّيام
مؽروه ،و ًمؽ ّـ هذه اًمؽراهة ىمد ُرومعت سمخصقص ؾم ّقد اًمشفداء قمؾقف اًمسالم ،5و كحـ ذم
اعمدّ ة اًمتل راومؼـا ومقفا إقمافمؿ ،و يمـّا كشاهد ؾمػمهتؿ و ـمريؼتفؿ قمـ ىمرب ،ومنكّـا مل كشاهد
ّأهنؿ ىمد ارشمدوا اًمؾباس إؾمقد طمتّك ذم هذه إ ّيام ،ومفؿ يماكقا يرشمدون صمقاسم ًا ذات أًمقان همامؼة
و سماهتة ،و طمتّك يماكقا يـفقن قمـ ارشمداء اًمثقاب ذات اًمؾقن اًمػاشمح ،و يماكقا يؼقًمقنّ :
يمؾ رء
ًمف حم ّؾف ،و يـبغل مراقماة ذًمؽ! و أ ّما سمخصقص اًمؾباس إؾمقد ّ
ومنن ؾمامطمتف يمان يـفك
ارشمدائف ،ؾمقاء ًمؾرضمال أو اًمـساء ،ويقصقفؿ سملن يؽقن اًمؾباس ذا ًمقن همامؼ سماهت ،سمحقث
يؽقن خمتؾػ ًا قمـ اًمثقاب اًمعادية.
و أ ّما سمخصقص كصب اًمؼامش إؾمقد و اًمؾقطمات اًمسقداء [ذم اًمبققت وإمايمـ
إظمرى] ،ومإمر خيتؾػ ،إذ يـبغل وضع اًمسقاد ومقفا ،و ًمؽـ ٓ يـبغل أن ُيـنم اًمسقاد إمم
ضمق اعمؽان سماًمؽامؾ ،ومذًمؽ ًمقس صحقح ًا ،سمؿعـك
ذًمؽ احلدّ اًمذي جيعؾف مسقطر ًا و هماًمب ًا قمغم ّ
أن يؽقن اًمسقاد يمثػم ًا إمم درضمة إذا دظمؾ اإلكسان إمم ذًمؽ اعمؽان ومنكّف يؽمك أصمر ًا ذم كػسف ؿماء
أم أسمك ..هذا أيض ًا همؾط ،ومذًمؽ أيض ًا يس ّبب كؼصان آؾمتعداد اعمقضمقد ذم اًمؼؾب إلدراك

خمـتص
 5ؾمئؾ ؾمامطمتف ذم آظمر اعمحارضة مـ ىمبؾ أطمد احلارضيـ سملكّف :هؾ آؾمتثـاء اعمتع ّؾؼ سمؾبس اًمسقاد ًمس ّقد اًمشفداء قمؾقف اًمسـالم
ّ
مقضمفـا اًمؽـالم جلؿقـع احلـارضيـّ :
إن هـذا
حمرم احلرام أم أكّف يشؿؾ يمؾ إيام اًمعنمة إومم مـف؟ وملضماب ؾمامطمتف ّ
سمققم اًمعاذ مـ ّ
أي يق ٍم آظمر مـ سماىمل أ ّيام اًمسـة أيض ًا طمتّك ذم همػم ؿمفر
حمرم أم ذم ّ
آؾمتثـاء هق عمجاًمس ؾمقّد اًمشفداء قمؾقف اًمسالم ؾمقاء يماكت ذم ؿمفر ّ
حمرم[ .اعمؽمضمؿ]
ّ
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اجلق اعمحقط ًمف شملصمػم قمغم اإلكسان ،و
هذه اًمروطماكقة ،ومتؾؽ اًمؼاسمؾقة ؾمتـؼص ،و ذًمؽ أن ّ
اعمسائؾ اًمظاهرية هلا شملصمػم ،و اًمظقاهر يم ّؾفا مم ّصمرة...
و ذم سمعض إطمقان شمؽقن يمؾؿة واطمدة أو سمقت ؿمعر واطمد ممصمر ًاً ...مؼد يمان أطمد
اًمؼراء يليت قمـد اًمس ّقد اًمقاًمد رضقان اهلل قمؾقف ،ويمان يؼرأ اًمعزاء ذم اًمؾقؾة اًمتاؾمعة قمنمة و
ّ
احلادية و اًمعنميـ مـ ؿمفر رمضان اعمبارك عمصقبة أمػم اعمممـلم قمؾقف اًمسالم ،و سمعد آكتفاء
ضمق مـ احلزن وإؾمك عمصقبة أمػم اعمممـلم قمؾقف
مـ ىمصائد اًمعزاء يمان يسقد ذم اعمجؾس ٌّ
اًمسالم ،وقمـد ذًمؽ يمان هذا اًمؼارئ يػاضمئـا سمؼراءة هذا اًمبقت مـ اًمشعر:
أمر ادممـني يا شاه خوبان

ِ
دل كاشادِ ما را شاد بگردان

إن قؾبـا حزين فبدّ ل حزكَه فرح ًا)
(يؼول :يا أمر ادممـني يا مؾك الطقبني و إخقارّ ،
سمؿجرد أن يؼرأه يمان اعمجؾس سمليمؿؾف
كتعجب مـف يمثػم ًا مل يؼرأ هذا اًمبقت؟! ومفق
ومؽـّا ّ
ّ
ضمق مـ اًمػرح ذم اعمجؾس ،إّٓ
يصبح سمارد ًا يماًمثؾج!! اكظروا ..هذا اًمؼارئ مل يؽـ يريد إؿماقمة ٍّ
ّ
مرة
أن ىمراءة هذا اًمبقت اًمقاطمد مـ اًمشعر يمقػ ىمؾب طمال اعمجؾس يم ّؾف إمم طمال آظمر ،وذات ّ
ىمال زم اًمس ّقد اًمقاًمد رمحف اهلل :اذهب وىمؾ هلذا اًمؼارئ :ما هذا اًمشعر اًمذي شمؼرؤه؟! ومذهبت
إًمقف وىمؾت :يا قمزيزي ٓ شمؼرأ هذا اًمبقت صماكقة! ومرهمؿ ّ
أن ىمصدك ضم ّقد  ،و أكت شمؼرؤه مـ سماب
شمـس اكّف « ّ
لؽل مؼام مؼال»  ،ومفذا اًمشعر اًمذي شمؼرؤه
واًمتقؾمؾ و
اًمدقماء
اًمتقضمف  ،و ًمؽـ ٓ َ
ّ
ّ
اعمستؿر ًمؾؿجؾس ذم كػقس احلارضيـ ...وهلذا يـبغل رقماية هذه
خيرب و يؿحق ذًمؽ اًمتلصمػم
ّ
ّ
اعمسلًمة أيض ًا .يعـل جيب أن يؽقن اعمجؾس سمحقث ٓ يؽقن ومقف مم ّصمرات شمسقطر قمغم اعمحقط و
اجلق و شمم ّصمر قمغم طمال اإلكسان احلارض ومقف.
ّ
أمر آظمر يـبغل رقمايتف ممّا يتع ّؾؼ هبذه إ ّيام ،وإذا اًمتػت إمم ٍ
أمر آظمر ىمد
مل يعد ذم ذهـل ٌ
همػؾت قمـف أن ومسقف أذيمره ًمإلظمقة ذم ومرصة أظمرى إن ؿماء اهلل ،و كسلل اهلل أن يرزىمـا
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ّ
احلظ اًمؽاذم و
اًمقؼظة و آكتباه طمتّك كؼدر أن كلظمذ مـ هذه إ ّيام اعمباريمة و اعمخصقصة
اًمـصقب إورم.
أٌّام حمرّم وجمالسه فرصتٌ مثٍنت لكً ٌراجع اإلًساى حساباحه
حمرم و جماًمسف ذم اًمسـة
مرت قمؾقـا مـ أ ّيام ّ
و يـبغل أن كعؾؿ أكّف ذم هذه اًمسـة اًمتل ّ
حمرم و جماًمسف ذم هذه اًمسـة (وماًمسـة اعماضقة يمـّا كذهب إمم هذه اعمجاًمس،
اعماضقة إمم أ ّيام ّ
مرة أظمرى ًمؾؿشاريمة ذم هذه اعمجاًمس) ...يـبغل أن
وكشارك ومقفا ،و هذه اًمسـة ىمد دقمقـا ّ
كتحرك و
كـظر ذم ما هق اعمؼدار اًمذي شمؼدّ مـا ومقف؟ و ما هق اعمؼدار اًمذي ووم ّؼـا اهلل شمعامم ًمؽل ّ
أي طمدٍّ ّىمرسمـا أكػسـا إمم زهػم و طمبقب و قماسمس و أمثاهلؿ ؟
كؿيض ىمدم ًا ذم هذا اعمجال؟ وإمم ّ
أي
حر ًا»  ...و إمم ّ
إمم ّ
حر كام سؿتك أمك ّ
احلر سمـ يزيد اًمرياطمل؟ «أكت ٌّ
أي طمدًّ اىمؽمسمـا مـ ّ
احلر و مـفجف ذم هذه
طمدًّ ّىمرسمـا أكػسـا إمم هذه اعمدرؾمة؟ و إمم ّ
أي طمد ّىمرسمـا أكػسـا إمم ؾمػمة ّ
احلر ذم ىمؾقسمـا؟ يعـي طـدما كراجع كػسـا و قؾبـا  :هل
اعمدّ ة؟! و ما هق اعمؼدار اًمذي كجده مـ ّ
كرى همٓء يف قؾبـا أم كشاهد أفراد ًا آخرين؟! من هو الذي كشاهده يف قؾبـا؟ ّ
إن هذه اعمسلًمة
مفؿة ضمد ًا!
ّ
وماإلكسان أطمقاكاً يالطمظ أ ّن حمبّتف ٕطمد إؿمخاص يمبػمة ،و يرى كػسف ىمريباً مـف ،و سمعد
مرور مدّ ة مـ اًمزمان يرى أ ّن هذه اعمحبّة ىمد كؼصت ،ومفق ٓ يتذيمّره إٓ ّ
يمؾ ومؽمة مديدة ،و هق ٓ
صمؿ سمعد مدّ ة مـ اًمزمـ يرى أكّف مل يعد يرهمب سمتذيمّره أصالً!! و سمؿقازاة هذا
خيطر ذم سماًمف شمؾؼائق ًاّ ،
ٍ
أؿمخاص آظمريـ .ومؾامذا حيصؾ هذا إمر؟ هؾ
اًمعزوف قمـ هذا اًمشخص يرى أكّف سمدأ يؿقؾ قمغم
ومؽّرشمؿ ذم ذًمؽ؟ يعـل عماذا كؼصت مؽاكة هذا ،و ذم اعمؼاسمؾ عماذا ارشمػعت مؽاكة إؿمخاص
ؾمامقمة اهلاشمػ و اشمّصؾ هبؿ ،و
أظمريـ ،ومفق يالطمظ متايالً ذم كػسف دماهفؿ ،ومقجد أكّف ىمد رومع ّ
يسلل قمـ طماًمف .ومؾامذا مل يؽـ هذا مقضمقد ًا ذم اًمساسمؼ ومحصؾ أن.
ٌ
أي طمدً كحـ
و قملم هذه اًمؼضقة
طماصؾ سماًمـسبة ًمقاىمعة يمرسمالء ،يعـل يـبغل أن كـظر إمم ّ
قمكم إيمؼم؟ و إمم ّ
احلر؟ وإمم ّ
كتذيمّر همٓء؟ إمم ّ
أي طمدٍّ كتذيمّر ّ
أي طمدٍّ كتذ ّيمر طمرضة ّ
أي طمدٍّ كتذيمّر 21
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طمرضة أيب اًمػضؾ اًمعبّاس ؟؟ أوه  ..أوه!! إ ّن يمؾ ظمطقة مـ ظمطقاشمف متثّؾ درؾماً ًمـا!! ومفل واىمع ًا
قمجقب ًة! و قمغم اإلكسان أن يـظر إمم يمؾامت همٓء و ؾمػمهتؿ و يتػؽّر ومقفا و يستخرج مـفا اًمـؽات
اعمػقدة ،و يستخرج اًمـؼاط اعمػصؾقة احلقاشمقة .ومؾامذا يمان طمرضة أيب اًمػضؾ هبذا اًمشؽؾ؟ ومل َ يمان
وٕي ؾمبب اكتظر طمتّك يستشفد إظمقشمف اًمثالصمة ىمبؾفّ ،
ومظؾ واىمػاً
شمٍمومف مع أظمقف سمذًمؽ إؾمؾقب؟
ّ
ّ
ٍ
ٍ
يراىمب ذًمؽ؟ ومام هل اًمؼضقة؟ و مل يمان ّ ً
طمرص يمان قمـده؟
أي
أي رمحة شمؾؽ؟ و ّ
مفتام سمذًمؽ؟ و ّ
وما هذه اعمسموًمقة اًمتل يمان يشعر هبا؟! ّإهنا واىمع ًا قمجقبة!! يعـل يم ّؾام يمان واطمد مـ إظمقة أيب
اًمػضؾ قمؾقف اًمسالم يستشفد ومنكّف يمان يلظمذ كػساً مـ اًمراطمة ..احلؿد هلل ،ومفق ذم ـمقال هذه اعمدّ ة ذم
طماًمة اضطراب وىمؾؼ قمؾقفؿ مـ أن يليت اًمشقطان و خيدقمفؿ ومقحرومفؿ قمـ مرامفؿ!! ومام هل هذه
اًمؼضقة؟ وقمـدما اؾمتشفد ّ
يمؾ إظمقشمف اًمثالصمة ومنكّف يرشماح و حيؿد اهلل ّأهنؿ وصؾقا !
إ ّن هذه هل إمقر اًمتل يـبغل اًمتػؽػم و اًمتل ّمؾ ومقفا  ،ومفؾ شمظـّقن أن ىمضقة قماؿمقراء ىمض ّقة
قصة طاشوراء حتؿل يف صقّاهتا دورة سؾوكقّة كامؾة!! واإلكسان ٓ حيتاج شقئاً غرها
سمسقطة ؟! إ ّن ّ
أبد ًا ،بل يؽػي أن يطالع اإلكسان بركامج اإلمام احلسني طؾقه السالم و أصحابه و ما حصل معفم و
يتلمل فقفا تلمالً طؿقؼاً ..أجل إ ّن ذلك يؽػقه و لقس بحاجة إىل
ترصفاهتم مطالع ًة طؿقؼة ،و ّ
كقػقة ّ
ٍ
أمر آخر غره!! و أظمرون اًمذيـ ضماؤوا و أقمطقا إكّام أظمذوا مـ هذه اًمسػرة و أقمطقا ًممظمريـ؛
ومتؾؽ اًمعطقومة و اًمرمحة اًمتل يمـّا كراها ذم إقمافمؿ وإوًمقاء إكّام طمصؾقا قمؾقفا مـ طمرضة أيب
اًمػضؾ قمؾقف اًمسالم ،و ذًمؽ آهتامم اًمذي يمـّا كراه ومقفؿ سمحقث أكّف يمان يؼقل( :أكا ٓ أرىض
ًمرومؼائل أن يؽقكقا ّ
أىمؾ مـ ؾمؾامن!!) مـ أيـ طمصؾ قمؾقف؟ ًمؼد طمصؾ قمؾقف مـ هـا[ ..مـ أيب
اًمػضؾ قمؾقف اًمسالم] ،ومفق مل ِ
يلت سمف مـ قمـد كػسف.
و جيب أن كطؾب مـ اهلل شمعامم أن يق ّومؼـا مجقع ًا ًمػفؿ هذه اعمسائؾ و اعمباين واًمقصقل إًمقفا.
اًمؾفؿ ّ
صؾ قمغم حم ّؿد و آل حم ّؿد.
ّ
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