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بسم اهلل الرمحن الرحوم

واقعة كزبالء واقعة الفصن بني احلقم والباطن

 )1(....ــً أبؾغ مـ افعؿر شبعي ظؼ ظوم ًو ظـدمو ؿؿـو
بزيورة ـربالء خالل أيوم ظوصقراء ،بؾ ر ّبام مل أــ ؿد بؾغً
تؼؾـو بزيورة مؽّي وؿؿـو
ذفؽ افعؿر آكذاك ،وــّو حقـفو ؿد ّ
ظرجـو ظذ ـربالء .ومـذ ذفؽ افقؿً
بلظامل ّ
ثؿ ّ
احلٍ ّأوالً ّ
مل أزرهو ذم ظوصقراء إػ حدّ اآلن شقى زيوريت هذه.

()2

يسجل( .م)
( )1ىناك مقطع من الكالم مل ّ

( )2مالحظة :ألقى مساحة السيّد ىذه احملاضرة بعد عودتو م ن زيارة اإلمام احلسني عليو السالم يف أيام
عاشوراء(.م)
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فؼد ـوكً أجقاء حودثي ـربالء ظجقبي جدّ ًا؛ إذ ـون اإلكسون
ُيشوهد بل ّم ظقـف ّ
أن ظؾقف أن خيتور إ ّمو هذا اجلوكى وإ ّمو ذاك،
وال حدّ وشط بقـفام ،بؿعـك ّ
أن تؾؽ األجقاء ـوكً ظجقب ًي،
زر ًا فؾػرار،
ؾال يستطقع معفو ادرء أن خيدع كػسف ،وجيد م ّ
ؾفذه احلودثي تؼقل فإلكسون :إ ّمو أن تؽقن ذم هذا اجلوكى،
وإ ّمو أن تؽقن ذم اجلوكى اآلخر ،ؾراجع حسوبوتؽ واكظر مو
هق ادطؾقب.
وـوكً ادسلفي افتل صغؾً هـوك ؾؽركو بشؽؾ ـبر هل
ظع األصغر ،وـوكً تؾؽ افؼض ّقي بوفـسبي يل ظجقبي
حؽويي ّ
جدّ ًا مـ حقٌ حؼقؼتفو وــففو؛ إذ ال يؿؽـ أن تؽقن تؾؽ
اخلوصي ،واإلموم
ادسلفي بسقطي .كعؿ ،أليب افػضؾ مؽوكتف
ّ
اخلوصي ،وجلؿقع همالء مراتبفؿ
احلسغ ـذفؽ فف مؽوكتف
ّ
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اخلوصي ،وفؽـّفؿ ـوكقا ـبور ًا [ذم افس ّـ]
ومـوزهلؿ
ّ
ظع األصغر ـ أظـل :ظبد اهلل
واشتشفدوا .وأ ّمو ؿض ّقي ّ
ٍ
فقحي
افرضقع ـ ؾؼد ـوكً خمتؾػي متوم ًو .فؼد ـوكً بؿثوبي
ٍ
ـبرة جدّ ًا مقضقظي ذم جوكى افبوب افذي يؾٍ مـف
ظع األصغر ـ ظبد
افشفداء .وــً أتسوءل ذم كػز حقل ّ
افؼصي؟
اهلل افرضقع ـ  :مو هل ضبقعي تؾؽ ّ
الفارق بني حادثة عاشوراء وغريِا وَ وعارك اإلصالً وغشواتْ

مل تؽـ ظوصقراء واؿعي ظود ّيي ،بؾ ـوكً مدروشي ذم ّ
أدق
تػوصقؾفو وخطقاهتو ،وؿض ّقي ظوصقراء ـ ـام أذت إػ ذفؽ
األئؿي ،بؾ ح ّتك ظـ
شوبؼ ًو ـ ختتؾػ ظـ شوئر حروب
ّ
حروب رشقل اهلل؛ ؾػل تؾؽ احلروب ـون افـوس ؿد
اصتبف ظؾقفؿ األمر ـام حدث ذم ِص ِّػغ ،وـذفؽ األمر
بوفـسبي إػ مـ صورك مع افرشقل ذم احلروب ،وإالّ فق مل
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يشتبف ظؾقفؿ األمر ،دو اهنزمقا ذم معرـي ُأحد ،حقٌ ؿول
بؿجرد
هلؿ افرشقل :ابؼقا ذم األظذ إػ أن آذن فؽؿ؛ فؽـّفؿ
ّ
أن ا ّضؾعقا ظذ اكدحور جقش افؽػر ووؿعً أظقـفؿ ظذ
افغـوئؿ ،حتك كزل مـفؿ أربعقن مؼوت ً
ال إػ األشػؾ ،وبؼل
مـفؿ أحد ظؼ آخرون ،ؾجوء خوفد بـ افقفقد مع مخسامئي
بلهنؿ ـوكقا مخسغ مؼوت ً
ال.
مؼوتؾ ؾؼه ظؾقفؿ ،وؿد ؿقؾ ّ
وظذ ّ
ـؾ حول ،ؾؼد جوؤوا وأحوضقا هبؿ وؿتؾقهؿ مجقع ًو.
وؿد ـوكً تؾؽ احلودثي مثر ًة فؾعجى ،وؿد تـ ّبل افرشقل
بحصقهلو .وخالصي افؼقل :أكّف دوذا ـوكً تؼع مجقع هذه
األمقر؟ فعدم وجقد اإلخالص؛ ؾؾق ّأهنؿ بؼقا واؿػغ ذم
مؽوهنؿ ومل يعتـقا بتؾؽ افغـوئؿ الكتكوا .وافغـوئؿ تعـل
ورجحقا ذهى
افدكقو .إالّ ّأهنؿ وضعقا ـالم افرشقل جوكب ًو ّ
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وؾضتفو ،وبوفتويل ،ؾؼد ـون ذفؽ يػتؼد اإلخالص،
افدكقو ّ
وظدم اإلخالص ـون حورض ًا أيض ًو ذم معرـتل أحد وبدر،
وـذفؽ األمر ذم مجقع احلروب.
ذم إحدى احلروب افتل صورك ؾقفو أحد ادسؾؿغ ،وؿعً
ؾؼرر أن يذهى فقرضب صوحبف
ظقـوه ظذ محور أبقضّ ،
ثؿ يستقيل ظذ احلامر .اكطؾؼ فقـػذ خ ّطتف ،فؽـ مو
ويقؿعف ّ
حدث هق ّ
أن راـى احلامر رضبف رضب ًي أؾضً إػ مؼتؾف.
ـون فسون حول صوحى احلامر يؼقل :اآلن وؿد أتقً إػ
هـو ابتغوء محوري ،ؾـؾ جزاءك إذن! ـام أظؾـ افـبل ّ
أن ذاك
ادؼتقل موت صفقد ًا ذم شبقؾ احلامر ،ال صفقد ًا ذم شبقؾ اهلل.
هذه افقاؿعي هل ٌ
وافتؾقثوت افتل ـوكً
مثول ظذ افدكوءات
ّ
حتصؾ ذم رـوب رشقل اهلل .وهذا افـقع مـ اخلؾط ـون
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مقجقد ًا ،ؾؾقسً ادسلفي أن تؽقن مع افرشقل ؾحسى ،بؾ
وتتحرى أيـ مقؿعؽ بد ّؿي .فقس ادالك أن
جيى أن ترى
ّ
افـبل ،بؾ ادالك هق مقؿعؽ ذم افؼض ّقي .فقس
تؽقن مع
ّ
ادالك هق افصالة خؾػ رشقل اهلل ،بؾ ادالك هق مقضعؽ
افـبل وهق ؿوئؿ أو
مـ ادسلفي .ال ؿقؿي حلضقرك خؾػ
ّ
افـبل،
يرـع ويسجد ،ـام أكّف ؿد يقجد جمـقن يـظر خؾػ ّ
افـبل شجد
افـبل رـع هق بدوره وـ ّؾام شجد
وـ ّؾام رـع
ّ
ّ
ادفؿي ذم هذا
أيض ًو ،إال أكّف جمـقن ال ظؼؾ فف .وأ ّمو ادسلفي ّ
افـقع مـ احلقادث وافؼضويو هق مقؿػ اإلكسون ذم
افؼض ّقي .أمل تؽـ هـوك دكوءة وؿذارة وؽش ذم حرب
ص ّػغ؟ ؾؾق مل يؽـ ذفؽ ،دو آل األمر إػ مو آل إفقف ،ودو آل
إػ مسلفي افتحؽقؿ [ورؾع ادصوحػ] ،وإػ هزيؿي أمر
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ادممـغ بحسى افظوهر ،وإػ تغ ّؾى خداع أهؾ افدكقو
ّ
وؽشفؿ ومؽرهؿ ،وذم افـفويي إػ صفودة أمر ادممـغ .ـون
ادآل إػ ذفؽ ،فؽ ّـ حودثي ظوصقراء ـوكً خوفقي مـ افـػوق
ذرة .فؼد ـوكً ؿض ّقي
وافغش وافؼذارة وفق بؿثؼول ّ
ظوصقراء ؿض ّقي ظجقبي جد ًا مـ أشوشفو.
وقاً أصخاب احلضني عميْ الضالً ووٍشلتّي عٍد اهلل

فذفؽ ورد ذم حؼ أصحوب احلسغ ظؾقف افسالم ّأهنؿ « ال
َان َق ْب َل ُه ْم؛ َو ال َي ْل َح ُق ُه ْم َم ْن َب ْعدَ ُه ْم»( )3وذفؽ
َي ْسبِ ُق ُه ْم َم ْن ك َ
ّ
افغش وافـػوق،
بذرة مـ
ألكّف مل ُيشى اإلخالص ؾقفو ّ
ؾوفذيـ ـوكقا مع اإلموم احلسغ يقم ظوصقراء ـوكقا شقبؼقن
معف رؽؿ ّ
وافتحقالت افتل ـوكً تطرأ ظذ
افتغرات
ّ
ـؾ ّ
( )3معرفة اهلل ج 1ص  ،347عن «حبار األنوار» طبعة الكمباينّ :ج  ،9ص 585؛ و طبعة آخوندي:
األول من
ج  ،41ص  ،295الرواية رقم  ،18و ذكر املرحوم الشيخ جعفر
الشوشرتي القسم ّ
ّ
الرواية يف كتاب «خصائص احلسني» عليو السالم ،ص  115و  ،116الطبعة احلجريّة.
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افظروف ،ؾؾق اكتك اإلموم احلسغ شقبؼقن ـام هؿ ظؾقف،
وفق مل يؽـ اإلموم احلسغ دو أ ّثر ذفؽ ؾقفؿ وشقبؼقن ـام
هؿ ظؾقف .وظذ أ ّيي حول ـون اإلموم احلسغ ـوكقا شقبؼقن
مرة أخرى
ـام هؿ ظؾقف ،وفق أصقبقا بوجلراح ثؿ ُأحققا ّ
شقبؼقن ـام هؿ ظؾقف ،وفق ظوكقا األمل وادرض شقبؼقن ـام
هؿ ظؾقف ،شقبؼقن مجق ُعفؿ ـذفؽ وفـ خيتؾػ األمر بوفـسبي
إفقفؿ؛ ؾؼد أدرـقا مؼوم اإلموم احلسغ وـوكقا ظورؾغ
بح ّؼف .كعؿ ،ـوكً مراتى معرؾتفؿ بوإلموم تتػووت مـ
صخص آلخر ،وفؽـّفؿ ـوكقا ظذ درجي مـ ادعرؾي
اشتطوظقا هبو أن يسـقا افدكقو ،ؾسـقا أرواحفؿ وكسوءهؿ
وأوالدهؿ وتع ّؾؼوهتؿ ،ؾػل هذه افدرجي مـ ادعرؾي مل ت ُعد
وافتحقالت تم ّثر ؾقفؿ ،وـذا افدكقو مع ـؾ
افتغرات
ّ
ّ
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طقاهرهو وصموهنو.
كحـ اآلن ال كريد أن كتحدّ ث ظـ ادراتى افرؾقعي مـ
معرؾتفؿ ،وإن ـون هـوك تػووت بغ حبقى بـ مظوهر
واحلر بـ يزيد ،وال ّ
صؽ ذم هذا ،وـذفؽ هـوك تػووت بغ
ّ
أيب افػضؾ افعبوس وظع األـز وبغ شوئر ادشورـغ ذم
ؾعع األـز وصؾ إػ درجي جعؾتف تويل تؾق
واؿعي ـربالءّ .
اإلموم ،وؿد ورد ذفؽ ذم بعض افعبورات وافزيورات.
وفؽ ّـ ـالمـو يدور حقل مؼوم افتسؾقؿّ ،
وأن هذا ادؼوم إػ
أي حد وصؾ؟! إكّف ال حدّ فف ،ومؼوم افتسؾقؿ هق أن تػعؾ
ّ
ّ
ـؾ مو يريده اإلموم حتك تصؾ اإلرادة إػ درجي أكّؽ إذا
مرتغ ؾوؿتؾـل ،تريد أن
أردت أن تؼتؾـل مر ًة واحدة أو ّ
مرات .ؾػل هذه ادـزفي
حترؿـل ظؼ مرات ؾلحرؿـل ظؼ ّ
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مل يلت إػ اآلن مثقؾ ألصحوب يقم ظوصقراء وفـ يليت،
وهذا هق مػود ـالم ادعصقم.
ال قياس بني واقعة عاشوراء وبني غريِا

ــّو ذات يقم برؾؼي ادرحقم افعالمي افطفراين (رضقان اهلل
ظؾقف) ،وـون أحد األصخوص يتحدّ ث ؿبؾ خطبي صالة
اجلؿعي ،وؿد وؿع ذفؽ صدؾ ًي ؿبؾ حؾقل أ ّيوم ظوصقراء،
ــً ؿد ؿدّ مً واحد ًا ـحبقى
ؾؽون يؼقل :يو حسغ! إن َ
بـ مظوهر ،ؾؼد ؿدّ مـو اآلالف مـ ؿبقؾ حبقى بـ مظوهر.
وإن ــً ؿد ؿدّ مً واحد ًا ـعع األـز ،ؾؼد ؿدّ مـو اآلالف
مـ ؿبقؾ ظع األـز .وهـو شؿعـو ادرحقم افعالمي يؼقل:
مأل اهلل ؾؿؽ تراب ًو ـ وـون ؿد شؿع ـالمف صخصون أو
ثالثي مـ احلورضيـ هـوك ـ َأتؼقل :إن ــً ؿدّ مً ظؾق ًو
األـز ؾؼد ؿدّ مـو اآلالف مـ ظع األـز! هؾ هذا هق ظع
املــتقني
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األـز؟ وهؾ ذاك هق حبقى بـ مظوهر؟ هؾ ـون همالء
حبقى بـ مظوهر؟ هؾ ترون حبقى بـ مظوهر ؾؼط مـ
خالل صعره األبقض وحلقتف افبقضوء؟ أكتؿ مل تروا حؼقؼي
وأي ظقامل تؾؽ
حبقى بـ مظوهر ،وموذا ؾعؾ ،وموذا ؿولّ ،
افتل ضقاهو ،وموذا ـون بقشعف أن يػعؾ؟ فؼد ـون يستطقع
يتكف ذم مجقع ظقامل افقجقد  ،وـوكً ـراموتف ظغ
أن
ّ
معجزات األكبقوء ،بؾ حتك أرؾع وأرؿك مـفو .ذاك هق
حبقى بـ مظوهر ،ؾفؾ ـون رجوفـو مـ ـبور افس ّـ ظذ هذه
افشوـؾي؟ ظذ أ ّيي حولّ ،
فؽؾ واحد مـفؿ أجره ،وكحـ ال
وضحقا
كـؽر هذا األمر ؾقام يتعؾؼ هبمالء افذيـ ؿومقا
ّ
بلن هلؿ أجرهؿ ،فؽـ ّ
صؽ ّ
بلكػسفؿ وأرواحفؿ ،ال ّ
فؽؾ
ومؼدار .ـام أكّؽؿ فـ تسؿحقا أبد ًا بلن يؼسب
حسوب
رء
ٌ
ٌ
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أحد مـ شوحتؽؿ [أو أن يتش ّبف بؽؿ] ظذ افرؽؿ مـ أكّؽؿ
ـسوئر األؾراد ،ؾؽقػ هلذا األمر أن حيدث مع أصخوص
ـعع األـز وحبقى بـ مظوهر؟ هذا أمر ال يؿؽـ
ظظوم
ّ
يتؿ تشبقف اآلخريـ ومؼوركتفؿ ومتثقؾفؿ هبمالء
ّ
تصقره ،أن ّ
افعظومّ .
إن هذا األمر كوبع مـ ؾفؿـو ادـحرف ،بحقٌ إكّـو ال
كستطقع أن كحػظ احلدود بسبى جفؾـو ،وكتقجي ذفؽ أكّـو
ُكش ّبف اآلخريـ مـ األؾراد افعوديغ بؿؼوم افعصؿي .أ ّمو مو
حدث فعع األصغر ؾؼد ـوكً بوفـسبي يل مسلفي حتتوج إػ
افتل ّمؾ بـحق ظؿقؼ.
عموم وٍشلة أبي الفضن العبماس عميْ الضالً

اكظروا إػ أيب افػضؾ افعبوس! شؿعً ّ
أن أحدهؿ ـون
يؼقل بلكّف مـذ زمون رشقل اهلل إػ افققم ـ بوشتثـوء
ادعصقمغ ـ مل يلت صخص مثؾ ؾالن .أكتؿ يو مـ تطرحقن
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هذا األمر ،هؾ فؽؿ ا ّضالع ظذ مؼوم أيب افػضؾ مـ
احلوج مرزا حسغ افـقري ذم ـتوبف:
األشوس؟ وهؽذا ؿول
ّ
حوج مرزا
إ ّن مؼوم شؾامن أظذ مـ مؼوم أيب افػضؾ .يو ّ
حسغ افـقري ،فقؽـ اصتغوفؽ ببحٌ افرجول! مو هل
ظالؿتؽ هبذه ادؼوموت وادعورف وادسوئؾ افتل ال متتؾؽ
أي ا ّضالع؟ إ ّن افتـؼقى ظـ أحقال زرارة وافسؽقين
ظـفو ّ
ظامت وخوالت ال
وـؿ ـون يؿتؾؽ مـ أوالد وـؿ فف مـ ّ
يؼقد إػ معرؾي اإلمومي ،ؾفل حتتوج إػ رء آخر .حسـ ًو،
فؼد ؾفؿـو ّ
أن افسؽقين ـون ثؼي أو ؽر ثؼي ،ومو ـون ظؾقف
زرارة وأبون ،وأ ّيي درجي مـ افقثوؿي ـوكً هلؿ؟ وهؾ هؿ
ذم افدرجي األوػ أم افسػذ؟ فؽ ّـ افعؾؿ هبذا األمر ال يمدي
إػ افعؾؿ بؿؼوم افعصؿي .هذه ادسوئؾ حمػقطي ذم حم ّؾفو،
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ؾامذا تعرف أكً ظـ مؼوم أيب افػضؾ افذي يـبغل ظذ
يؽحؾقا أظقـفؿ بساب ظتبتف؟ وموذا تػفؿ مـ
األكبقوء أن ّ
ذفؽ فؽل تليت وتؼورن شؾامن بليب افػضؾ؟ ؾفق مـ ؿول ذم
افسجود ّ
ألوفغ
ح ّؼف اإلموم
بلن مجقع افشفداء مـ ا ّ
ّ
واآلخريـ يغبطقكف ظذ ادؽوكي افتل هق ظؾقفو ،وهق افذي
ؿول ظـف اإلموم افذي{ َو ما َينْطِ ُق َع ِن َْاْلوى} { ،إِ َّى ُه لَ َق ْو ٌل َف ْصل

* َوما ُه َو بِ َْاْلزْل} ،وهق خيتؾػ ظـ ـالمـو ادشقب بوإلؾراط
وافتػريط .ؾوإلموم ادعصقم هق مـ يؼقل ّ
بلن مجقع افسوبؼغ
ؾلي مؼوم هذا ،وأ ّيي دمؾقوت ذاتقي هذه
وافالحؼغ يغبطقكفّ .
تتـزل ظذ مـ ـون ؿبؾف وفـ
تـزفً ظؾقف بحقٌ إ ّهنو مل ّ
افتل ّ
تتـزل بعد ذفؽ .هذا األمر ُيدرـف ادرحقم افؼويض افذي
ّ
يؼقل ّ
بلن أبو افػضؾ ـعبي األوفقوء ،و ُيدرـف افس ّقد احلداد
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بلن ّ
افذي يؼقل ّ
ـؾ مو حصؾ ظؾقف افعرؾوء كتقج ٌي فتؼبقؾ
تراب أظتوب أيب افػضؾ افعبوس .ؾفمالء يػفؿقن حؼقؼي مو
يـطقي ظؾقف األمر.
بوفتػرج ظذ ؿ ّبي ذهب ّقي ورواق ذهبل،
أ ّمو كحـ ؾـؽتػل ؾؼط
ّ
وظذ ؾـوء وؿك ...واألصخوص افذيـ يلتقن إػ هـوك مـ
أجؾ افزيورة ،وـذفؽ افذيـ أ ّفػقا هذه افؽتى ـوكقا يرون
هذه األصقوء؛ ؾؼد ـوكقا يرون كػس هذه افؼ ّبي افذهب ّقي افتل
مل تؽـ مـ األشوس مصـقظي مـ افذهى .ؾؿـ بوب ادثول،
ذهى ؿبؾ افشوه ظ ّبوس ،ـام ّأهنو ـوكً مـ
مل يؽـ ؾقفو
ٌ
افساب ذم إحدى األزمـي ،وؿد جوء ادتقـّؾ ودـّفو وحرثفو.
تؼؾـو اآلن بزيورة حرم اإلمومغ افعسؽريغ ،ؾنكّـو
وإذا مو ّ
شـرى بلكّف ال يقجد ؾقف رضيح؛ ؾؼد أحوضقا تؾؽ افبؼعي
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وؾجروه
ألهنؿ هدّ مقه ّ
بؾقح خشبل ووضعقا ظؾقفو شتور ًا ـ ّ
ـ وإذا مو ذهى اإلكسون إػ هـوك ،ؾنكّف شقؽتشػ بوفػعؾ
ّ
بلن هذه ادسلفي ظجقبي جدّ ًا وـقػ أكّـو مو زفـو مؽ ّبؾغ
بوفتخ ّقالت وملشقريـ فألمقر االظتبوريي .ؾام ؿوفف افرشقل
واألئؿي مـ أكّف :مـ زاركو ظورؾ ًو بح ّؼـو ـ بحقٌ ّ
أن هذه
ّ
اجلؿؾي ؿد تضؿـًّ ّ
ـؾ رء ـ هق ألجؾ أالّ تؼقم أكً
بزيورة افؼ ّبي؛ ؾام أن تؼع ظقـؽ مـ بعقد ظذ افؼ ّبي حتك تؼقل
ظع بـ مقشك افرضو ،ؾفؾ اإلموم افرضو
افسالم ظؾقؽ يو ّ
ؿ ّبي! كعؿ ،إذا مو وؿعً ظقـؽ ظذ افؼ ّبي ّ
ؾنن هذا يعـل
طفقر مؼوم افقاليي ذم مرتبي افظوهر ،فؽـ ال يعـل هذا ّ
بلن
اإلموم افرضو مقجقد ذم افؼ ّبي ،أو افبوب ،أو افرضيح أو
افبدن ،بؾ مـ األشوس هق فقس ببدن .ؾوفذهوب إػ زيورة
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اإلموم افرضو هق ألجؾ ّ
أن ذفؽ افبدن وبسبى تؾؽ
افؼداشي افتل حصؾ ظؾقفو بقاشطي تؾؽ افروح صور يتؿتّع
أـثر بتؾؽ افتجؾ ّقوت ،فؽ ّـ اإلموم افرضو فقس بدك ًو ،ؾفق
حورض ذم ّ
ـؾ مؽون .فؼد اشتحقذ اإلموم افرضو ظذ ظودل
ادؾؽ وادؾؽقت.
ّ
مفؿي جدّ ًا مـ جفي أكّف
إن مؼقفي (ظورؾ ًو بح ّؼـو) ُتعتز مسلفي ّ
بوحلؼ.
مـ هق افشخص افذي ُيعدّ ظورؾ ًو ّ
دور اصتصّاد عمي األصغز عميْ الضالً يف حتقيق رصالة عاشوراء

ظع األصغر هذه ددة ضقيؾي ،أن
وؿد صغؾً ؾؽري ؿض ّقي ّ
ـقػ حصؾ ذفؽ ومو هل حؼقؼي هذا األمر؟ بعد ذفؽ
صعرت ّ
ظع األصغر ذم ـربالء هل افتل م ّقزت
بلن ؿض ّقي ّ
احلؼ وافبوضؾ وأكّف ـون ال بدّ أن تؼع هذه افقاؿعي ذم
بغ ّ
ظوصقراء ،ألكّؽؿ مفام حووفتؿ أن تـظروا ذم مسلفي ـربالء
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ؾر ّبام ـون هـوك جمول فؾشبفي دـ يريد أن يـؽر ،دوذا ؿتؾقا
اإلموم بغر ذكى؟ حسـ ًو ،ـون ظؾقف أن ال خيرج! وذم زمون
سح ظبد اهلل افريويض رئقس جمؾس افشقرى
مو ؿبؾ افثقرة ّ
افقضـل آكذاك ذم إحدى جؾسوتف ؿوئالً :هذا هق جزاء ّ
ـؾ
ّ
تؿ إظدامف بعد اكتصور افثقرة
مـ واجف احلؽقمي ،وؿد ّ
اإلشالم ّقي .كعؿ ،فؼد تؽ ّؾؿ ظبد اهلل افريويض هبذا افؽالم،
جمرد ًا.
حتّك أكّف مل يؼؾ اإلموم احلسغ أيض ًو ،بؾ ؿول :احلسغ ّ
وؿولّ :
إن مصر احلسغ افذي يريد أن يؼػ ذم وجف اخلؾقػي
وحوـؿ افزمون هق هذا ،وفق صوء دو أؿدم! وهـوك افؽثرون
اآلن يؼقفقن :فق صوء اإلموم احلسغ دو خرج ،ؾام دام ؿد
رأى ظجزه ّ
وأن يزيد أمومف ،ؾؼد ـون ظؾقف أالّ خيرجَ .أ َوال
كسؿع افؽثريـ افققم يشؽّؽقن ذم صؾح اإلموم احلسـ؟!
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دوذا ظؼد اإلموم احلسـ صؾح ًو ومل حيورب؟! ـون جيى ظؾقف
أن حيورب؟! وذم ادؼوبؾ يؼقل بعضفؿ أيض ًو فإلموم احلسغ
ظؾقف افسالم :مودمتؿ تعرؾقن أكّؽؿ ال تؼدرون ظذ حرب
يزيد ؾؾامذا خرجتؿ؟ ـون ظؾقؽؿ أن تبويعقا أو تعؿدوا إػ
افتؼ ّقي! وهؽذا إذا شلفـو دوذا اشتشفد حرضة أيب افػضؾ؟
يؼقفقن ألكّف وؿػ ذم وجف األظداء ؾؽون يرضهبؿ
ويرضبقكف ،وذم افـفويي جيى أن يـتك أحد افطرؾغ .ؾػل
ؾنن ؾقفو جموالً
ّ
ـؾ ؿض ّقي مـ ؿضويو ـربالء تـظر إفقفو ّ
فؾتشؽقؽ ظـد أهؾ افشبفي وأهؾ افقشقشي وذوي
األمراض واألؽراض ،وأصحوب االهتامم بوفدكقو،
وأصحوب افػؽر ادودي واألشس ادود ّيي وافظوهر ّيي،
دوذا ترـقه ظطشوك ًو؟! فؽل ُُيبطقا مـ مستقى ؿقتفَ .أ َو ال
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يؼقمقن ذم ّ
افعدو ويرى
ـؾ ادعورك بذفؽ؟ ؾعـدمو ي ّطؾع
ّ
ّ
بلن خصؿف يؿتؾؽ بعض ًو مـ افؼدرات ،ؾنكّف يسعك إػ احلدّ
مـفو .وفـػسض ّ
بلن أحدهو ـون هق ادوء ،ؾنذا ؿول أوفئؽ
ؾنهنؿ ـوكقا شقؼقمقن بوفقصقل إػ ذيعي
بلهنؿ خيوؾقنّ ،
ّ
ادوء ذم كػس تؾؽ افؾحظي .وكػس افؽالم يـطبؼ ظذ
افؼوشؿ ظؾقف افسالم ،ؾؾامذا امتطك احلصون وجوء؟ أتظ ّـ
أي رء ألكّؽ تبؾغ مـ افعؿر ثالثي ظؼة
أكّـو فـ كػعؾ فؽ ّ
شـي ؾترضبـو بوفسقػ وكحـ كؽتػل بوفـظر إفقؽ؟! بؾ
كرضبؽ كحـ أيض ًو .هؽذا احلول ذم ابـ اإلموم احلسـ افذي
ـون ظؿره شبع أو مخس شـقات افذي جوء فؾدؾوع ظـ
اإلموم احلسغ حغ اشتشفوده ،ؾؼومقا بؼطع يده ،حقٌ ـون
ُيريد مـفؿ أالّ يرضبقه ،وفذفؽ أمسؽ بقده حتك ال يرضب
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هبو [اإلموم احلسغ] ،ؾؼطعً يده ،أي ّأهنؿ مل يؽقكقا
ؿوصديـ فرضبف .وأ ّمو حودثي ظع األصغر ،ؾفل مسلفي ال
ّ
وـلن هذه احلودثي ـون جيى أن تؼع
ُيؿؽـ إكؽورهو أبد ًا،
حت ًام .فؼد ـون مـ افالزم حدوث هذه افؼض ّقي فؽقال يتؿؽّـ
ظع
أحد مـ إكؽور ح ّؼوكقي اإلموم احلسغ .ؾػل حودثي ّ
احلؼ وافبوضؾ
األصغر ،ؿوم ذفؽ افسقػ افػوصؾ بغ ّ
وؾصؾ بغ افػريؼغ؛ إذ إ ّن ذفؽ مل يؽـ بسبى حدوث
خطل ،ؾؾؿ يؼع صفوب شاموي ظذ األرض ،وال اكبثؼ أمر
مـ األرض ،بؾ ـوكً مسلفي حصؾً هبذه افؽقػ ّقي ظـ
أي أحد
اختقور وظؿد وظؾؿ وإسار .وفذفؽ ال يستطقع ّ
أن ّ
يشؽ ؾقفو.
موذا ـون ظذ اإلموم احلسغ أن يػعؾ؟ فؼد جوء وؿول هلؿ:
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إذا مل ترؽبقا ذم إظطوئل ادوء ،ؾال تػعؾقا ذفؽ ،دظقين أمقت
ظطش ًو ،ؾحربؽؿ معل أكو .ـون يؼقل ظؾقف افسالم « :إن مل
ترمحوين فارمحوا هذا الطفل » ( ،)4أي :إذا ـوكً حربؽؿ
معل ،ؾلكّو بدوري فـ أشتسؾؿ فؽؿ ،ؾؾقرضب بعضـو
بعض ًو ،وذم افـفويي ،إ ّمو أن أؿتؾؽؿ وإ ّمو أن تؼتؾقين .إذا ــتؿ
ؿد أحؾؾتؿ يب ّ
ـؾ هذا افبالء ،ؾام ذكى هذا؟ إن مل ترمحقين
ؾورمحقا هذا افرضقع ،أال تروكف ـقػ يتؾ ّظك ظطش ًو .أكتؿ
ترون بلكػسؽؿ ،ؾلكو ال أريد أن أجعؾ مـف وشقؾ ًي فؽل
تعطقين ادوء ،ؾ ُتعطقه ادوء وأذب أكو .كعؿ ،ؿد يلتقن بودول
مـ أجؾ إظطوئف إػ ؾؼر مثالً ،ؾقستقيل ظؾقف صخص آخر.
أي :بعـقان أن ُتعطقه ادوء هق ،ؾلذبف أكو .امحؾقه بلكػسؽؿ
القم ّي يف «نفس املهموم» ص  216و  ،217و آية
( )4معرفة اإلمام ج ،15ص  ،274عن احملدِّث ّ
اهلل الشعراينّ يف «دمع السجوم» ص  186و .187
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ثؿ أرجعقه إػ أ ّمف .فؼد اضؾع ّ
ـؾ أوفئؽ ظذ
واشؼقه ادوء ّ
هذه احلودثي ،ؾؼد ـوكً [مـ افقضقح بؿؽون] بحقٌ ورد
تؿ تـوؿؾ احلديٌ حقهلو ذم كػس
ذم ـتى ادؼوتؾ بلكّف ّ
معسؽر ابـ شعد ،وـوكقا يؼقفقن :مو هل حؼقؼي هذه
ادسلفي؟ هؾ هق صودق ؾقام يؼقل! ذم ذفؽ احلغ صعر ابـ
أحس بذفؽ ،افتػً إػ حرمؾي وؿول فف:
شعد بوخلطر ،ودـّو ّ
ارضبف فؽل ُتطػئ هذه افػتـي.
عمي األصغز الربِاُ القاطع يف فضح ابَ صعد ووبادئْ عمى وزم
التاريخ

مر افتوريخ كقع مـ افتػؽر ادعء
وـام ـون دائ ًام ظذ ّ
بوفتخ ّقالت واألوهوم وادمامرات ،ؾؽذفؽ هق احلول ذم
زموكـو هذا ،وافػرق ؾؼط هق ذم افزمون؛ ؾوفزمون هق افذي
خيتؾػ ،بقـام أشؾقب افتػؽر واحد ،وهق افسعل إػ
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احلؼ بل ّيي وشقؾي ـوكً .هذه هل حؼقؼي ادسلفي.
افؼضوء ظذ ّ
فؼد ـون افؼضوء ظذ احلؼ وافقصقل إػ ادؼصقد بليي
وشقؾي ممؽـي مقجقد ًا مـذ األزل ،وؿد جوءت ؿض ّقي ظع
فتبغ فـو هذا األمر ،أظـل :اتّبوع افبوضؾ مـ أجؾ
األصغر ّ
ـرد
افقصقل إػ ادؼصقد ،أي :كقؾ افدكقو وافقصقل إػ
ّ
افري ...يو ظؿر بـ شعد،
ابـ زيود وظرش يزيد وكقؾ ؿؿح ّ
افري بؼتؾ اإلموم احلسغ
أكً ال تريد افقصقل إػ ؿؿح ّ
وأيب افػضؾ افعبوس وحبقى بـ مظوهر ،بؾ بؼتؾ ضػؾ
بريء تشفد حتك احلققاكوت افقحش ّقي ظذ براءتف،
وافبفوئ ّققن وافزرادصت ّققن يعسؾقن بذفؽ؛ ؾام ظسك ضػؾ
ذي شتي أصفر أن يؽقن؟! أكً ظذ اشتعداد فؼتؾ ضػؾ
افري ،ؾام هق جقابؽ ظـ
بريء مـ أجؾ افقصقل إػ ؿؿح ّ
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ذفؽ؟ ومو هق مآل هذه ادسلفي؟ ؾفـو ال يستطقع أحدٌ أن
يؼقل( :ـون بنمؽوكف أالّ يليت فؾحرب) .امحؾقه وارووا
ظطشف دون أن تعطقا ألبقف ؿطرة موء ـ وهذا مو ؿوفف هلؿ
ظؾقف افسالم ـ شقؼقل :حسـ ًو ،فؼد رويتؿ ظطشف ،ال مشؽؾي
ؾقام بقــو ،امحؾقه إػ أ ّمف! وبذفؽ فـ يؼع ظبد اهلل افرضقع
صفقد ًا ،وش ُقتوبع اإلموم احلسغ بدوره مسرتفّ .
إن إضالق
ذفؽ افسفؿ يعـل ّ
أن تؾؽ احلودثي ـون ال بدّ هلو أن حتدث
مـ أجؾ افعسؽر ومـ أجؾ ظؿر بـ شعد ومـ أجؾـو كحـ
أيض ًو ،وفؽل كعرف كحـ افققم ّ
أن افقصقل إػ افغويي ال
زر
يؽقن بل ّيي ـقػ ّقي وبل ّيي وشقؾي يو ظزيزي! ؾوفغويي ال ُت ّ
افقشقؾي ،وإالّ فق ـون األمر ـذفؽ ،ؾؾقس هـوك مـ إصؽول
ادؼرر أن تؽقن
إذن ذم ؿتؾ ظبد اهلل افرضقع .إذا ـون مـ ّ
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زرة فؾؿؼدّ مي ،ؾال إصؽول إذن ذم
زرة فؾقشقؾي وم ّ
افغوي ُي م ّ
ؿتؾ ظبد اهلل افرضقع ،مع ّ
أن مجقع افـوس ـ مفام ـون ادـطؼ
افذي يستـدون إفقف ـ ُيديـقن ؿتؾ ظبد اهلل افرضقع ويؼقفقن
بلكّف ظؿؾ خوضئ وبوضؾ.
حسـ ًو ،ظـدمو حصؾ ذفؽ ،مو هل ر ّدة ؾعؾؽؿ أكتؿ افقاؿػقن
إػ جوكى ظؿر بـ شعد وافذيـ تشوهدون هذه افؼض ّقي؟
فؼد اتضح األمر إذن ،وال حوجي فـو إػ دفقؾ فـعرف احلؼ
مع مـ :مع يزيد أم مع اإلموم احلسغ ،وال حوجي فـو إػ
اإلتقون بوفؽتى واشتعامل ادـطؼ واشتحضور افتوريخ
وافؾجقء إػ اجلدال؛ ؾفذه ؿضقي وحودثي تشؽّؾ بـػسفو
وبقجقدهو دفق ً
ال ظذ األمر ال بنثبوهتو وؿقوشوهتو .ؾـػس هذه
ادسلفي هل دفقؾ ظذ ذفؽ ،وكػس وجقدهو دفقؾ ظذ ذفؽ.
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وأكتؿ يو أؾراد جقش ظؿر بـ شعد ،بؼقتؿ جوفسغ ُحتدّ ؿقن
ـوف ُب َؾفوء وتؼقفقن :حسـ ًو ،فؼد اكطؾؼ افسفؿ مـ افؼقس،
فِـكف افـظر ظـ األمر .ظـ موذا ككف افـظر؟ موذا يعـل
(فؼد اكطؾؼ افسفؿ مـ افؼقس ،ؾؾـكف افـظر)؟ يو
ش ّقدي ،دظـو مـ ّ
ـؾ هذا ،فؼد خرج افسفؿ مـ افؼقس
وشول ادوء مـ افدفق وال ُيؿؽــو إرجوظف .ال يو ش ّقدي،
ظؾقؽ أن تتع ّؼى ادوء فؽل ترى أيـ ذهى .و ُكالحظ بل ّن
هذا االشتدالل بعقـف ُيطرح ذم مقضع آخر ،ومػوده أن يو
شقدي فؼد ـوكً هذه ؿض ّق ًي وؿعً و ...ؾال تت ّبع هذه
ادسلفي ،وذفؽ خالف ادصؾحي .أجؾ ،فؼد اكػصؾ افسفؿ
ظـ افؼقس و . ...و ُكالحظ ّ
بلن هذا االشتدالل بعقـف ؿد
اشتخدمف ظؿر بـ شعد .ؿوفقا :موذا حصؾ؟ إكّف يرتعش
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وروحف تػقض بغ يدي أبقف ،ؾؼول هلؿ :دظقكو مـ ذفؽ،
وفـرـز ظذ ادسلفي األشوش ّقي و ُكتوبع
فؼد وؿع مو وؿع،
ّ
األمر .هؾ ُتريدون اآلن أن تػؽّروا ذم ادسلفي! فؼد اكتفك
األمر! أُيو افبوئس افشؼل ،مل ِ
يـتف األمر بعدُ  ،وشتؾؼك
ّ
ّ
جزاءك وفؽـ اصز ؿؾقالً .فؼد ـوكً هذه افؼض ّقي بحسى
ؿصي
اظتؼودي ؿض ّق ًي ظجقب ًي ،بؾ يـبغل مـ األشوس ظذ ّ
ويتضؿـ هذا افؽالم ظدّ ة مسوئؾ ـ
ظع األصغر أن حتدث ـ
ّ
و ُيعدّ ذفؽ أمر ًا بدُيق ًو يشبف ؿض ّقي اثـغ زائد اثـغ تسووي
أربعي ،ومـ األمقر االبتدائ ّقي ،ؾودسلفي افتل ـوكً مؾؿقشي
ومشفقدة بوفدرجي األوػ ذم هذه احلودثي بوفـسبي فؾجؿقع
ٍ
ّ
فؾشؽ
أي جمول
هل ّأهنو ـوكً بؿثوبي شقػ طفر ومل ُيبؼ ّ
واالرتقوب .ؾؼد ُوجدت حودثي ذهوب ظع األـز
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[فؾؼتول] ،وـون ؿتؾف مسلفي ضبقع ّقي ،ؾؼد ـون صخص ًو جوء
ضٍ افـوس مـ
وؿه ظذ موئي وظؼيـ صخص ح ّتك ّ
ـثرة مـ ُؿتؾ مـفؿ ،وهق مل يؽـ يرضب أصخوص ًو ظود ّيغ،
ضٍ
بؾ ـون خيتور افؼودة مـفؿ ويؼقم بتصػقتفؿ ،حتك ّ
افـوس مـ ـثرة مـ ُؿتؾ مـفؿ .وؿد ظؼد ّ
ـؾ مـ حرضة أيب
افػضؾ وحرضة ظع األـز ا ّتػوؿ ًو يقم ظوصقراء بلالّ يبؼقا
أحد ًا مـ همالء األصخوص ظذ ؿقد احلقوة ،وـون ذم
إمؽوهنؿ ؾعؾ ذفؽَ ،أ َؾقـؼصقن بقء ظـ جدّ هؿ وأبقفؿ؟!
ُ
حدوث رء آخر.
وتؼرر
فؽ ّـ مشقئي اهلل اؿتضً أمر ًا آخرّ ،
ظع األـز وذم حودثي أيب
فؼد ـون األمر ـذفؽ ذم حودثي ّ
احلجي وإفؼوء اخلُطى ،إػ
تؿ ذم مجقعفو إؿومي ّ
افػضؾ ،حقٌ ّ
أن وصؾً ادسلفي إػ درجي يؼقم معفو اإلموم احلسغ
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بوإلتقون بدفقؾ ظؿع.
بلين (هؾ
يو ظزيزي! افؼض ّقي هل هؽذا ...ؾوالشتدالل ّ
بلين
صبلت ظـ ديـ آبوئل؟) مل ُيؼـعفؿ ،واالشتدالل ّ
(حؾ ّؾً حرام ًو؟!) مل ُيؼـعفؿ ،واالشتدالل بؼض ّقي ( َأ َو فستؿ
أكتؿ افذيـ بعثتؿ إ ّيل بوفرشوئؾ) مل ُيؼـعفؿ ـذفؽُّ ،
ؾؽؾ مو
ؿوفف هلؿ ظؾقفؿ افسالم مل جيد مـفؿ آذاك ًو صوؽقيّ ،
وـؾ ـالم
ذـره ذم مؼوم االشتدالل مل ُيؼـعفؿ .ؾبؼل ضريؼ واحد فـ
يتػقهقا ببـً صػي ،وؿد
يستطقع معف همالء ظؿؾ ّق ًو أن ّ
ـوكً هذه ادسلفي هل مسلفي ظبد اهلل افرضقع؛ بؿعـك أكّف
بحدوث ؿض ّقي ظبد اهلل افرضقع ،مل يبؼ ادجول صوحل ًو
فالشتدالل ،ؾودؼوم مل ي ُعد مؼوم ًو فؾتحدّ ث وافؽالم .ؾؼد
ـوكقا يؼقفقن ّ
بلن يزيد جوء ،ؾتعول أكً أيض ًو ،ودع ظـؽ
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هذا افؽالم ،ؾفذا افـقع مـ افؽالم ؿد ؾوت أواكف ،تعول يو
حسغ فؽل ُتبويع ،إػ أن وصؾً هبؿ افدرجي ألن يؼقفقا
(بغض ًو ألبقؽ) ،ؾؼد ؿوفقا ذفؽ أيض ًو.
فؽ ّـ ادسلفي هل أكّف حقـام رأى ظؾقف افسالم ظدم وجقد
ؾوئدة مـ ذفؽ ،وأكّف ال ضوئؾ مـ وراء افؽالم ،ؿول فـعرض
ال ظؿؾ ّق ًو يؽقن كػس وجقده وحضقره ّ
ظؾقفؿ دفق ً
أدل دفقؾ
ظذ إثبوت أمركو وظذ أح ّؼقتـو وظذ بطالن أمر اخلصؿ
وطؾؿف وـػر افطرف ادؼوبؾ وادخوفػ .ؾؾـعرض ظؾقفؿ
ذفؽ ..هذه افقرؿي افرابحي ـ ظذ حدّ ؿقل أبـوء هذا افعك
ـ ؾفذه افقرؿي افرابحي هل حتً يدي ؾألظرضفو ظؾقفؿ،
ادسلفي هل هذه .حسـ ًو ،ظـدمو أتقـو ،رأيـو ـ ويو فؾعجى ـ
ّ
بلن همالء ؿد ؿومقا بتجووز حتك تؾؽ افقرؿي افرابحي،
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ودمووزوا ّ
أدل دفقؾ ،حقـئذ اتضح ّ
بلن ادسلفي ؿد اكتفً
واحلؼ ذم
ّ
وتبغ بلكّف ال جمول بعدئذ فؾفزل ،ؾوفظؾؿ ذم جوكى
ّ
جوكى آخر ،وافؽػر ذم جوكى واإليامن ذم جوكى آخر،
وافصدق ذم جوكى واالحتقول ذم جوكى آخر ،وافصػوء ذم
جوكى وافـػوق ذم جوكى آخر ،وافظؾؿي ذم جوكى وافـقر
ذم جوكى آخر ،هذا هق افذي ـون ذم حودثي ظبد اهلل
افرضقع.
وهلذا كستطقع أن كؼقل ّ
بلن واؿعي ظوصقراء ؿوئؿي مـ
ّ
وبلن صفودتف هلو افؼققم ّقي
األشوس ظذ ظبد اهلل افرضقع،
ظذ افقاؿعي ـ ّؾفو .وحوصؾ األمر ّأهنو أشوشفو ،ؾوألشوس
 ّ
ذم اشتؿرار ؿض ّقي ظوصقراء هق ظبد اهلل افرضقع ،هق ّ
و ّ بؼوئفو ،هق األمر افذي حوؾظ ظؾقفو
اشتؿرارهو،
ّ
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بحقٌ فـ تـدثر وشتبؼك ح ّقي ظذ افدوام ،ذم حوفي ّ
أن
مػر مـ
اجلؿقع شقػـك ـوئـ ًو مـ ـون ،ؾوجلؿقع شقـدثر وال ّ
ذفؽ ،ؾسقليت ويؼقم بتفديؿ ظومل بلـؿؾف...
لشوً احلذر وَ اصتغاله حادثة عاشوراء لمىٍافع الدٌيويمة

فؼد ـوكً حودثي ظوصقراء ظجقبي جدّ ًا ،و ّ
ـؾ مـ يسعك إػ
ّ
افتالظى هبو ّ
وـؾ مـ ُيريد أن
ؾنن خصؿف هق اهلل.
يستجؾى مـػعي فصوحلف بقاشطي ؿض ّقي ظوصقراء ،ؾنكّف يؼقم
بوفؾعى بذيؾ األشد ،وظؾقف أن يؽقن مـتبف ًو ،أل ّكف ؿد يليت
حغ مـ األحقون ال متفؾف تؾؽ افغرة اإلهل ّقي أـثر ،وفذفؽ
يـبغل ظدم افتالظى مع اإلموم ،ويـبغل ظذ اإلكسون أالّ
ّ
يستغؾ حقادث ظوصقراء ويتخذهو ـس ّؾؿ فؾقصقل إػ
مآربف افدكقق ّيي ،ؾفذا أمر خطر ،وهق خطر حؼقؼل ،ؾعذ
اإلكسون أن يؽقن ِ
حذر ًا ،ؾال يتالظى بعوصقراء .وؿد
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أثورت هذه ادسلفي حسوشقي ادرحقم افعالّمي مـذ افبدايي،
يتؿ إيرادهو حقل هذه احلودثي ،وافؽؾامت
ؾوفعبورات افتل ّ
افتل ُتؼول ،وادؼوركوت افتل ُتعؼدّ ،
ـؾ هذه األمقر هلو أثرهو
افتؽقيـل.
ّ
وظؾقف ،يـبغل أن ُكعؾـ أكػسـو ـام هل بحسى مو متتؾؽ مـ
غرم اإلموم احلسغ ذم
اإلمؽوك ّقي وافؾقوؿي ال أـثر ،وظؾقـو أالّ ُك ّ
ذفؽ ،ؾال ُكظفر أكػسـو وال ُكززهو إالّ بؿؼدار مو كؿتؾؽ مـ
ـػوءة وؿدرة ،ومو يزيد ظذ ذفؽ ُيعدّ إكػوؿ ًو مـ جقى اآلخر
بغر ٍ
ذـر الشؿ صوحبف ادول ،ـلن يليت اإلكسون ويستقيل
ٍ
يصح مـ دون
ظذ مول
صخص مو و ُيـػؼف ،ؾفذا اإلكػوق ال ّ
إجوزة .وحوصؾ ذفؽّ ،
أن ادسلفي ؾقفو ظصو ،وهل ظصو
تليت و ُ
تذ ُّر ـقوكـو ووجقدكو ذم اهلقاء ،وهلذا ظؾقـو أالّ ُكـػؼ
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مـ جقى اإلموم احلسغ ،ؾؿؼوم افعصؿي ظذ حدة ،وحريؿ
افعصؿي ظذ حدة ،ومـ افالزم مراظوهتو ـ ّؾفو.
بعض أخبار الشيارة وأحواه سومار كزبالء يف اليوً العاشز

فؼد ـوكً زيورة اإلموم احلسغ ظؾقف افسالم صقئ ًو ظجقب ًو مـ
افزوار إفقفو و يؼصدوهنو...
األشوس ،ؾؼد ـون يليت أوفئؽ ّ
وؿد ـون ذفؽ ادؽون ظجقب ًو جدّ ًا ،وـوكً ادقاـى تتقاؾد
إػ احلرم ،ومل كتؿؽّـ مـ افـقم ضقال افؾقؾ إػ أن ّ
حؾ
افصبوح ،ؾؿقاـى افتطبر تليت حومؾي معفو افطبقل وهل
تر ّدد افشعورات ،وـوكقا ُُي ّقمون أكػسفؿ فؾصبوح ،مـ افؾقؾ
افزوار
إػ حؾقل افصبوح ومجوظوت افـوس تليت ،وجوء ّ
اإليراك ّققن ...وؿد رأيـو بلن أؽؾبفؿ ؿد ؿوم بوفتطبر ،بحقٌ
صورت رؤوشفؿ وأرجؾفؿ مجق ُعفو مؾ ّطخ ًي بوفدموء.
وحوصؾ األمر أكّـو رأيـو هـوك افتطبر وؽره مـ افشعوئر،
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وـوكً األجقاء ظجقبي فؾغويي ،بحقٌ أكّف ال ُيؿؽـفو أن
تؽقن إالّ ـذفؽ!
مرت أربعي
وظـدمو ــّو ذم ضريؼـو فؾعقدة حقٌ ـوكً ؿد ّ
أ ّيوم تؼريب ًو ظذ يقم ظوصقراء ،وـوكً ظقدتـو مـ افـجػ ـ
أي :مـ مطور افـجػ ـ ــّو جوفسغ وـون أمومل مسوؾر
ترـل ،ؾرأيً أكّف يؿسح رأشف بؿـديؾ وافدم يسقؾ مـف،
ؾؼؾً فف :ال يزال افدم يسقؾ مـ رأشؽ مـذ أربعي أ ّيوم،
ؿول :كعؿ ،ؿؾً فف :مـذ أربعي أ ّيوم! ـقػ رضبً رأشؽ؟
ؾؼول :إكّف اإلموم احلسغ! بعد مرور أربعي أ ّيوم :افعوذ،
احلودي ظؼ ،افثوين ظؼ ،افثوفٌ ظؼ ،وافدم ال يزال
يسقؾ مـ رأشف .ؿول :إكّف اإلموم احلسغ! ـوكقا يلتقن
ثؿ يشعرون
ويرضبقن رؤوشفؿ ،وبعد ذفؽ يسسحيقنّ ،
املــتقني
www.motaghin.com

37

بوفبفجي وافراحي أن ؿد صػقـو ؽؾقؾـو ،واآلن ؾؼط اكح ّؾً
تؾؽ افعؼدة افتل ـوكً ظوفؼي ذم ؿؾقبـو وضامئركو ،ؾتحصؾ
هلؿ حوفي مـ االبتفوج بحقٌ ـون مـ افقاضح جدّ ًا ّ
أن
وجقهفؿ ؿد تبد ّفً .وـون افبعض مـفؿ يرضب رأشف
بؽقػ ّقي ش ّقئي بحقٌ ـون مجقع رأشف ووجفف مؾ ّطخ ًو بوفدموء،
وافبعض مـفؿ ـون يرضب بشؽؾ ثـوئل :واحدة بوفقد
افقؿـك ،واألخرى بوفقد افقرسى .واألمر كػسف ـون حيصؾ
ذم افـجػ ،مع افعؾؿ بلكّـو مل كؽـ ؾقفو ،ؾؼد ــّو ذم ـربالء،
ؽر أكّـو ــّو كشوهد ؿبؾ ظوصقراء ادقاـى وهل تليت
وتذهى؛ وذفؽ ألكّف ال يقجد ذم افـجػ رضب بوفسالشؾ
وأمثول ذفؽ ،بؾ تقجد ؾؼط مقاـى افتطبر ومو يشبففو،
ـام ّأهنؿ يؼقمقن بعرض أكػسفؿ ؾؼط ،حقٌ يتـؼؾقن ذم
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اددن ويؼقمقن بوالشتعراض .فؼد ـوكً فقحي ظجقبي
جدّ ًا! وـون االزدحوم صديد ًا إػ درجي أكّـو مل كتؿؽّـ مـ
افتؼف بوفزيورة ،فؼد وردكو االزدحوم بغر اختقور مـّو
ّ
ؾقجدكو أكػسـو وشط حشد مـ افـوس ،ومؽثـو هـوك شوظي
أو شوظتغ دون أن كستطقع االكتؼول.
مـذ زمـ ضقيؾ وأكو أو ّد أن أزور اإلموم احلسـ ذم أيوم
ظوصقراء ،ـام ّأين مل أذهى ذم األربعغ إالّ ؿبؾ ثالثي أو
أربعي شـقات ،ؽويي األمر ّ
أن زيورة األربعغ تشفد ازدحوم ًو
أـز ح ّتك مـ ظوصقراء .ؾؿـ بوب ادثول ال يلتقن ذم
ظوصقراء مشق ًو ظذ األؿدام ـ وؿد رأيـو ؿ ّؾي مـ افـوس يلتقن
مشق ًو ـ بقـام ذم األربعغ ّ
ؾنن مجقع افـوس يلتقن مشق ًو ظذ
ؾنهنؿ يبدون اهتامم ًو أـز بوألربعغ،
األؿدام .وظؾقف ّ
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ؾوجلؿقع يليت موصق ًو .ويلتقن مشق ًو ددّ ة أشبقع أو أـثر،
وشؿعـو ّأهنؿ يلتقن أحقوك ًو مشق ًو ددّ ة ظؼة أ ّيوم ،ؽويي األمر
أن االزدحوم ّ
ّ
طؾ إػ افظفر ،وبعد ذفؽ رجع افـوس ،حقٌ
إكّف بعد طفر ظوصقراء أو فقؾتفو مل ي ُعد هـوك ازدحوم ،وذم
افققم افتويل صور ادؽون خوفق ًو.
حوصؾ األمر أكّف ال ُيؿؽـ افتالظى مع اإلموم احلسغ ،ال
ألي ـون وبل ّيي ضريؼي ـوكً ،شقاء بوفـسبي
ُيؿؽـ ذفؽ ّ
فألصخوص افذيـ يـتؼصقن مـ هذه احلودثي أو يسخرون
مـفو ويستفزؤون هبو ،وشقا ًء بوفـسبي فؾذيـ يسعقن
الشتجالب ادـػعي مـفو فصوحلفؿ ،ؾؽؾتو افطوئػتغ ال
ُتدرـون مو افذي تػعؾف.
ويليت إػ هـوك أيض ًو مقـى مـ خورج ـربالء ،حقٌ
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يستغرق مو ُيـوهز افسوظتغ إػ افثالث شوظوت ،ومو أن
يصؾ إػ ـربالء حتك ّ
يضؿ حشد ًا
حيؾ وؿً افظفر ،وهق
ّ
هوئ ً
ال مـ افـوس .وؿد شؿعً مـ ادرحقم افس ّقد احلدّ اد أكّف
ـون يؼقل ّ
خوصي هبذا ادقـى
بلن فإلموم احلسغ ظـويي
ّ
حتديد ًا ،وؿد صوهد ذفؽ افرؾؼوء وشوروا معفؿ إػ أن
وصؾقا إػ ـربالء ،حقٌ يستغرق مـفؿ ادجلء ثالث
شوظوت إػ أن يصؾقا إػ ـربالء ،ـام ّأهنؿ يلتقن وهؿ
يرـضقن.
إذا ظوش اإلكسون ذم تؾؽ األجقاء ،ؾستؽقن فف مع ّقي مع
اإلموم احلسغ .وؿد حؽك فـو أحد األخ ّ
ؿصي ظجقبي
الء ّ
جدّ ًا وفطقػي حدثً فف بعد أن ّ
صذ ذم حمراب أمر ادممـغ
افذي ـون ّ
يصع ؾقف افـقاؾؾ ذم مسجد افؽقؾي ،ؾؼول يل:
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أتصقر حوفي افر ّؿي
ــً واؿػ ًو ذم ذفؽ ادقضع ،ؾبدأت
ّ
وافشػؼي افتل ـون يؿتؾؽفو همالء ،وـقػ ـون أمر ادممـغ
ُي ّ
صع ذم هذا ادؽون ،ؾحدثً يل حوفي مـ االكؽسور.
بؿجرد حصقل ذفؽ ارتعشً رجالي ،ؾسؼطً ظذ
و ّ
األرض ،وارتطؿً يدي بجوكى ادحراب ،وبدأ افدم يسقؾ
مـفو .وؿول :ذم تؾؽ افؾحظيُ ،أهلؿً ّ
بلن مو حصؾ يل هق
ظع ،وشلفـل ظـ ذفؽ ،ؾؼؾً فف:
مقاشوة فرضبي اإلموم ّ
افـبل ،ؾوكؽرس
أجؾ؛ ؾػل معرـي ُأ ُحد اكؽرست َأحدُ أشـون ّ
أيض ًو ش ٌّـ ألُويس افؼرين ذم افقؿـ؛ ؾؾفذه األمقر حسوبوت
ذرة.
دؿقؼي جدّ ًا وظجقبي وال تتخ ّؾػ وفق بؿثؼول ّ
صؾ ظذ ٍ
افؾفؿ ّ
حمؿ ٍد.
حمؿد وآل ّ
ّ
ّ
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