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بسم اهلل الرمحن الرحیم
وصلّى اهلل على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم حممد
وعلى آله الطيّبني الطاهرين
واللعنة على أعدائهم أمجعني
ترشفت بزيارة مشهد ،كنت بخدمة الرفقاء هناك يف جلستني أو ثالث جلسات عىل ما
حينام ّ

()1
أيضا [بح ّقهم] ،فبامذا سأجيبهم؟! وهلذا ،قلت:
القميون وطالبوين ً
يبدو  ،فقلت مع نفيس :إذا أىت ّ

عّل!
فألحتدّ ث هنا ً
أيضا ببعض الكلامت ،عىس أن يكون ذلك أدا ًء للدين الذي ّ

اإلشكال األول :ابتهاج السيّد احلدّاد رضوان اهلل عليه يف أيّام عاشوراء
المجرد» ،أشار هناك إىل مسألة ذكر
منذ مدّ ة طويلة ،حينام أ ّلف المرحوم العالّمة كتاب «الروح
ّ

فيها ّ
أن الس ّيد احلدّ اد رمحة اهلل عليه كان يعيش يف أ ّيام عاشوراء حالة من االبتهاج واالنبساط مصحوبة
أيضا هذه
بالدموع والبكاء الدائم؛ إذ كانت دموعه جتري بدون انقطاع؛ وكنت أشاهد أنا بدوري ً
ترشفت فيهام بالزيارة ،حيث كنت أرى ازدياد احتقان الدم يف
احلالة منه يف ذينك السفرين اللذين ّ
ثم نرى الدموع تنهمل من عينيه
وجهه ك ّلام اقرتبنا من اليوم العارش ،وكان يغور يف نفسه أكثر فأكثرّ ،

فجأة ،لكن ،مل نكن نشاهد منه حالة احلزن والبكاء التي كانت حتصل لنا نحن بسبب العزاء وغري
ذلك ،بل كان يعيش حالة من االبتهاج التي يرافقها نوع من اإلعجاب بحادثة عاشوراء.
لقد أثارت هذه المسألة جمموعة من اإلشكاالت ،وبرأيي أن تسعني إىل مخسة وتسعني بالامئة
فإن المسألة واضحة ،حيث ّ
منها هلا أهداف مغرضة ،وإالّّ ،
إن اجلميع قرؤوا الكتاب؛ فكيف ُيمكن
رص عىل ذلك؟! من
أن يقرأ الكتاب عرشة أفراد ،وال ختطر بباهلم تلك اإلشكاالتّ ،
ثم يأيت واحد ،و ُي ّ

هناُ ،يعلم ّ
أن هذا الشخص له نوايا مغرضة.

( )1يشري سامحته إىل المحارضات التي ألقاها سامحته يف مشهد يف شهر رمضان  1439هـ ق .المرتجم.
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يت األهداف والنوايا المغرضة ،ينسدّ باب البحث ،لكن ،إذا كان
ففي األبحاث العلم ّية ،حينام تأ ّ
األمر يتع ّلق باالستفهام ،والتساؤل ،واالستعالم ،وفهم المسائل ،ودفع اإلشكاالتّ ،
فإن البحث
حل المسألة يف ّ
قائام ،ويكون من الالزم الوصول إىل ّ
كل مورد وحالة ،حيث
يكون
ً
مفتوحا ،والكالم ً
ينبغي عىل اإلنسان مراعاة جانب اإلنصاف يف هكذا أمور.

اإلشكال الثاني :مسألة كأس الدم  ،وهل ميكن لألستاذ أن يأمر باحلرام؟
ومن المسائل األخرى المطروحة يف هذا المجال ،مسألة طاعة و ّيل اهلل ،حيث تُذكر هنا قض ّية
مملوا بالدم ،وأمرتني أن أرشبه ،فإنّني
قول المرحوم العالّمة للس ّيد احلدّ اد« :لو كان هذا الكأس ًّ
حارضا يف تلك اجللسة،
سأرشبه من دون تر ّدد!» ..أجل ،لقد حصلت هذه القض ّية ،وكنت أنا بنفيس
ً
فال جمال لإلنكار أبدً ا! فأنا كنت متواجدً ا هناك ،كام كان أخي األكرب حرضة الس ّيد حممد صادق

أيضا ،وقد قال المرحوم الوالد للس ّيد احلدّ اد ذلك الكالم يف حمرضنا ،وعندما سمع ذلك،
متواجدً ا ً
ّ
وكأن حال ًة من احلياء واخلجل قد اعرتته  ،ومل ينبس ببنت شفة،
أطرق الس ّيد احلدّ اد برأسه إىل األرض؛
ولكن حينام خرج المرحوم السيد العالّمة من المجلس ،التفت الس ّيد احلدّ اد إىل أخي وإ ّيل ،وقال:
«انظروا إىل والدكم! وانظروا إىل مستوى تواضع هذا الرجل! وإىل الكالم الذي قاله يل! إنّه يقول يل:
مملوا بالدم ،وأمرتني أن أرشبه ،فإنّني سأرشبه!»؛ فقد كان معج ًبا جدً ا بطريقة تعبري
لو كان هذا الكأس ًّ
المرحوم العالّمة عن هذه المسألة ،ويبدو ّ
أن توجيهه إ ّيانا لذلك كان ألجل تربيتنا نحن ،ولكي يقول
أيضا هبذا النحو!» ..حسنًا ،ال ُيمكن لإلنسان أن
لنا« :لقد كان والدكم هكذا ،فعليكم أن تكونوا أنتم ً
يصري العالّمة الطهراين صدف ًة ،فالواحد مثله ال يظهر ،إالّ من بني اآلالف والماليني من الناس!
لقد أثارت هذه المسألة جمموعة من الشبهات واإلشكاالت ،شأهنا يف ذلك شأن بق ّية المسائل
األخرى؛ ومن بني هذه اإلشكاالت :هل ُيمكن لألستاذ أن يأمر باحلرام؟ ّ
ألن الدم حرام ونجس،
أيضا ،بل اجلميع يقولّ :
إن الدم من النجاسات المتّفق عليها ،فيحرم بالطبع تناوله ،واستعامله،
ونحن ً
أي ّ
شك أو شبهة!
من دون وجود ّ
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وحينئذ ،إذا أردنا أن ننظر إىل مالمح شخص ّية المرحوم العالّمة قبل أن نلتفت إىل الكالم الذي
ُيطرح هنا وهناك ،ما الذي سنكتشفه؟

أوالً :شخصية العالّمة الطهراني ال تنسجم مع اجلهل حبرمة الدم أو ارتكاب احلرام
األول يف النجف ،والذي ال يعلو عليه أحد حينام كان يف
ّأوالً :لقد كان المرحو ُم والدنا العامل م ّ

احلوزة ،حيث قال بنفسه للس ّيد اخلوئي رمحة اهلل عليه عندما دار بينهام حديث يف أحد األ ّيام (وقد
ذكر يل ذلك بنفسه) « :تعال لنتباحث يف أ ّية مسألة ختتارها أنت ،ولك مهلة أسبوع ،لنرى بعد ذلك
سيتفوق فيها عىل اآلخر!» ،وقد كان يعتقد نفس علامء النجف بأنّه إذا بقي الس ّيد حممد حسني
من الذي
ّ
فإن المرجع ّية ستنحرص فيه ،حيث ّ
الطهراين يف النجفّ ،
بعضا من الذين شهدوا هذه المسألة
إن ً
وكانوا يعلمون بذيوعها ال يزالون إىل اآلن عىل قيد احلياة؛ فشخص ّيته مل تكن معروفة بينهم بصفته
عالام عاد ًّيا.
ً
يف أحد األ ّيام ،كنّا يف طهران ،فذهبنا إىل منزل صهر العالّمة الطباطبائي رمحة اهلل عليه ..الس ّيد
أيضا ،وجمموعة أخرى من األفراد،
المناقبي ،وكان المرحوم العالّمة [الطباطبائي] متواجدً ا هناك ً
احلق أو ال ،وكالم
حيث كان احلديث يدور حول جملس اخلرباء ،وهل ّأهنم يريدون حذف المذهب ّ

متخوفني .ويف تلك األثناء ،تك ّلم أحد
مطروحا يف ذلك الوقت ،وكان اجلميع
من هذا القبيل كان
ّ
ً
العلامء واخلطباء العراق ّيني والذي قال عنه ـ عىل ما يبدو ـ المرحوم العالّمة أنّه كان ُيلقي خط ًبا يف
إذاعة بغداد ضدّ الشاه ،وقد كان س ّيدً ا ،وخطي ًبا ،وحم ًّطا لنظر اجلميع ،فالتفت فجأ ًة إىل مجيع احلارضين،
وقال« :يا ّأّيا السادة ،لامذا أنتم متخو ّفون إىل هذه الدرجة؟! فنحن لدينا بطل!» ،حيث التفت إىل
أي واحد من هؤالء أن يقف يف وجهه!» ،فطأطأ
المرحوم العالّمة وقال« :نحن لدينا بطل ال يستطيع ّ
المرحوم العالّمة برأسه إىل األرض ،وكذلك فعل العالّمة الطباطبائي!! فكان ذلك اخلطيب يقول:
«نحن لدينا هنا بطل!».
وخالصة القول ّ
أن العالمة الطهراين رضوان اهلل عليه كان ذا شخص ّية من هذا القبيل! وقد قال
يل المرحوم آية اهلل الس ّيد أمحد اخلونساري يف لقاء مجعني به عندما زرته يف بيتهّ « :
إن والدكم مفخرة
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من مفاخر العامل الشيعي» ،أجل ،لقد قال يل نفس هذه العبارة رمحة اهلل عليه .وخالصة القول أنّه كان
ذا شخص ّية من هذا القبيل! وحينئذ ،هل ُيمكن هلكذا شخص ّية أن تتحدّ ث بمثل ذلك الكالم؟! فام
هو رأيكم؟ هل ُيمكنه أن يقولّ :
إن الدم طاهر؟! أال يبعث ذلك عىل السخر ّية؟!! هل يمكنه القول:
إن الدم حالل؟!! فلو قال أستاذ من األساتذةّ :
ّ
إن الدم حالل ،لكان ذلك باع ًثا عىل السخر ّية،
سنبني قري ًبا ّ
حل هذا اإلشكال.
والضحك! فحتّى العوا ّم ُيدركون هذه المسألة؛ هذا ،مع أنّنا ّ

ثانياً :السيّد احلداد رضوان اهلل عليه ال ميكن أن يأمر باملكروه فضالً عن احلرام!
ً
تلميذا للس ّيد احلدّ اد رمحة اهلل عليه لمدّ ة ثامنية وعرشين
ينصب اآلن عىل أنّه كان
ولك ّن كالمي
ّ
سنة ،حيث قال يل بنفسهّ « :
إن مدّ ة تتلمذي عىل يد المرحوم احلدّ اد تساوي مدّ ة تتلمذه عىل يد الس ّيد
ً
تلميذا للس ّيد القايض لمدّ ة ثامنية وعرشين سنة ،فتكون فرتة تتلمذ
القايض»؛ وقد كان الس ّيد احلدّ اد
المرحوم الوالد عىل يد الس ّيد احلدّ اد تساوي بالضبط والتدقيق ثامنية وعرشين سنة .وحينئذ ،أطرح

عليكم هذا السؤال ،وأنا ال أقصدكم أنتم ،بل ذكرت هذا ألُعلِمكم فقط ،فأنا أطرح السؤال عىل مجيع
هؤالء :هل يوجد بينكم شخص واحد يستطيع أن يعثر عىل أمر واحد بفعل يشء مكروه أمر به الس ّيدُ
احلدّ ا ُد المرحو مم الوالدم طيلة تلك السنوات الثامنية والعرشين؟ فإذا عثر عليه ،فليأت وخيربين! سوا ًء
التجار أو غري ذلك؛ فأنا أعلن اآلن ـ
كان هذا الشخص من العراق ّيني أو اإليران ّيني أو العلامء أو ّ
وكالمي س ُيذاع بطبيعة احلال يف ّ
وخيربين ّ
بأن الس ّيد
كل مكان ـ  :أنا أحتدّ ى أن يأيت
شخص واحدٌ ُ ،
ٌ
احلدّ اد أمر المرحوم الوالد بفعل مكروه فض ً
ال عن احلرام!
مرة وضعوا إنا ًء
لقد كان المرحوم احلدّ اد ُيق ّلد المرحوم الوالد [يف المسائل الرشع ّية] ،وذات ّ
فيه ماء فوق سطح المنزل ،لكي يسخن بواسطة الشمس ،فيستعملوه ألجل االستحامم وغري ذلك،
جالسا هناك؛ وحينام علم بذلك ...انظروا كيف ال يفرق األمر يف النية
وكان المرحوم العالّمة
ً
المغرضة بني من وضع عاممة عىل رأسه وبني غريه! أجل ..فاللبيب باإلشارة يفهم! لقد كان المرحوم
جالسا هناك ،فالتفت إىل الس ّيد احلدّ اد ،وقال له« :يا س ّيديّ ،
إن تسخني الامء بواسطة الشمس
العالّمة
ً
مكروه» ،فنادى الس ّيد احلدّ اد أبناءه مبارشةً ،وقال هلم« :اذهبوا ،وافصلوا منبع الامء عن السطح،
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ٌ
إنسان ُيمكنه األمر
وانزعوا [ذلك اإلناء]!»؛ وحينئذ ،هل ُيمكنه أن يأمر بفعل احلرام؟ فهل هذا
باحلرام؟!!
تحركت رجّل قلي ً
ال
ذات يوم ،كنت ّ
أتوضأ ،وكنت حينها ياف ًعا أبلغ السابعة عرشة من العمر ،ف ّ
عند المسح ،فقال يل الس ّيد احلدّ اد« :لامذا مسحت هبذا الشكل؟ ضع قدمك عىل األرض ،وال متسح
عليها ،إالّ حينام تصري ثابت ًة وساكنة ،حتّى يصدق أنّك مسحت عىل القدم»؛ فقد كان عىل درجة كبرية
من الد ّقة والمراقبة ،هل التفتّم؟!

اجلواب احللّي عن إشكال كأس الدمّ
حسنًا ،واآلن ،ما هو ّ
حل اإلشكال؟ ففي هناية األمر ،يبقى ّ
أن المرحوم العالّمة ذكر ذلك
الكالم ،فيجب أن نجد له حالًّ ،فام هو؟ وأنا أطرح عليكم هذا السؤال :افرضوا أنّكم ُأصبتم بوعكة
صحية مث ً
ال؛ فأحيانًا ،قد يكون ذلك من قبيل أمل الرأس ،فتحتاج لرفعه إىل بعض
قلب ّية ،أو وعكة ّ
المسكّنات كاألسيتامينوفني ،وأحيانًا أخرى ،قد ال تنفع المسكّنات لرفع األمل ،فتذهب إىل هنا
وهناك ،أو يكون المشكل يف القلب مث ً
ال  ،فتذهب عند ذلك الدكتور ،وعند اآلخر ،فيقول لك:
«ينبغي عليك إجراء عمل ّية القلب المفتوح؛ ألنّك تعاين من انسداد يف رشايني القلب»؛ فهنا المسألة
أخطر من قلع األسنان ،وتقليم األظافر ،واستئصال الزائدة الدود ّية؛ ّ
ألن موضوع العمل ّية هنا هو
متخصص
القلب ،أو الدماغ ..هل التفتّم؟! ففي هذه احلالة ،سوف تبحث عن أفضل دكتور وأمهر
ّ
التخصصات،
متخصص يف الدماغ ،فتذهب عنده ،وهكذا يف بق ّية
يف القلب ،فتذهب عنده ،أو إىل
ّ
ّ
فتذهب عند األفضل؛ وحينام تذهب عنده ،تذهب وأنت واثق منه ومطمئ ّن إليه؛ فيقول لك الطبيب:
«حسنًا ،هل أنت مستعدّ ؟» فتجيبه« :نعم!» ،فيقول لك« :كم هي درجة ثقتك يب؟» ،فتجيبه« :لو تط ّلب
األمر أن تنزع قلبي بشكل كامل ،فانزعه ،فأنا أثق بك!» ..حسنًا ،هل ُيمكنه ح ًّقا أن ينزع قلبك،
ويضعه يف دلو؟! أو ينزع دماغك؟! ك ّال! ّ
ألن مرادك من ذلك الكالم أن تقول له« :إنّني أثق بك بكا ّفة
أرجاء وجودي» ،ال أنّك تريده فع ً
ال أن ينزع لك قلبك!
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ختصص
كان هناك طبيب قلب ،وكنت يف السابق أقرأ عن سريته ،حيث إنّه كان ألامن ًّيا ،وكان ذا ّ
عقّل؛ ففي إحدى العمل ّيات التي كان ُُيرّيا ،نزع قلب
كبري يف القلب ،ولكن ،فجأة ،أصابه خلل
ّ

وأحركه قلي ً
ال!!!! فأصاب اهللع
أمرن القلب
ّ
المريض ،ورمى به إىل األعىل! وقال هلم :أريد أن ّ
المساعدين ،وبدؤوا يتساءلون :ما اخلرب؟! وهم يرونه يرمي بالقلب إىل األعىل عدّ ة مرات وهو يقول
ولام ذهب أهله
أمرنه
وأحركه قبل أن أرجعه! وهكذا مات ذلك المريض المسكني!! ّ
ّ
هلم :أريد أن ّ
يشتكون عند احلكومة ،قالوا هلم« :نعم ،صحيح ،يبدو ّ
أن الطبيب أصبح ُيعاين من بعض المشاكل»،

فأوقفوه عن العمل بطبيعة احلال ،حيث خافوا أن يفقد هذا المجنون صوابه حني إجراء العمل ّيات!!!!
لكنّك حينام تذهب عند الطبيب ،فإنّك تقول له« :أنا أثق بك ،ولو نزعت قلبي» ،غري ّ
أن ذلك
ال يعني أنّك سنتزع قلبي فعالً ،ال! بل يعني :إنّني أثق بك إىل درجة أنّك لو أردت القيام بذلك الفعل،
ختصص ،ورجل ملتزم
لعلمت أنّه عن حكمة ومصلحة ،وأنّك ال تفعل عب ًثا ،وأنّك صاحب ّ
ومسؤول!
فحينام قال [المرحوم العالّمة]« :لو أمرتني أن أرشب هذا الكأس من الدم ،لرشبته» ،فإنّه يقصد
بذلك« :إنّني أعتقد بك إىل درجة أ ّنني س ّلمتك ّ
كل وجودي» ،ال أنّك سوف تأمرين برشب الدم!
فليس هذا هو المراد من ذلك الكالم! بل المراد منه« :لقد س ّلمتك ّ
كل وجودي ،ووضعت بني يديك
علمي وفكري بأمجعه»؛ إذ كان له اعتقاد عجيب بالمرحوم احلدّ اد ،بحيث كان يذكر يف ح ّقه عبارات
حق األولياء والعظامء واألفراد المحيطني به؛ نظري العالّمة
مل أره طيلة فرتة حياته يستعملها يف ّ
الطباطبائي رمحة اهلل عليه ،والس ّيد مجال الدين الكلبايكاين ،والمرحوم الشيخ حممد جواد األنصاري،
مع ّأهنم كانوا بأمجعهم من األولياء والعظامء ،وكذلك الس ّيد عبد اهلادي الشريازي الذي كان من
[األعاظم] ،والشيخ ع ّباس هاتف [القوجاين] ،وغريهم؛ فال ُيمكننا أن نقيس أبدً ا العبارات التي كان
حق اآلخرين؛ أي
حق المرحوم الس ّيد احلدّ اد بالعبارات التي ذكرها يف ّ
يوردها المرحوم العالّمة يف ّ
أنّه كان يستعمل عبارات تدفعنا نحو التأ ّمل والتفكري العميق؛ فام هي حقيقة األمر؟! هذا ،مع أنّه كان
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جمرد حدّ اد ،يقترص عمله عىل صناعة األدوات احلديد ّية؛ وقد أرشت ساب ًقا إىل ّ
أن شخص ّية كالمرحوم
ّ
العالّمة ذكرت يف ح ّقه مثل ذلك الكالم ،فام هي حقيقة المسألة؟

حسنًا ،فمع ما كنّا نشاهده ،وبالنظر إىل تلك السنوات الثامنية والعرشين الذي تتلمذ فيها
تصور أن يأمره بفعل أمر مكروه؟! يف
المرحوم العالّمة عىل يد الس ّيد احلدّ اد ،هل من الممكن حتّى ّ
حني أنّه أمرهم بقطع الامء المتّصل بالسطح [عندما علم بكراهة تسخينه بالشمس]! هل التفتّم؟!
وعليهّ ،
جمرد إبراز الوثوق واالطمئنان الذي ُيكنّه التلميذ جتاه أستاذه
فإن المراد من ذلك الكالم هو ّ
أي كان ،وال بشخص مدع وهم واحلمد هلل كثريون!!
اخلاص فقط ،وليست هذه الثقة جتاه ٍّ
ّ

اجلواب على إشكال ابتهاج السيّد احلدّاد رضوان اهلل عليه يف عاشوراء
هذا بالنسبة للمسألة األوىل ،وأ ّما بالنسبة للمسألة المرتبطة بعاشوراءّ ،
فإن لدينا نوعني من
االبتهاج واالنبساط :فتارةً ،يكون ذلك من باب الرسور والفرح والضحك؛ نظري ما حيصل ليلة
الزفاف ،حيث يضحك فيها احلارضون ،ويتسامرون فيام بينهم ،و ُيص ّفقون ،ويرفعون أصواهتم
بالصلوات؛ فهذا رسور! أو مثل ما حيصل لكم عندما تكونون جالسني مع رفيقكم تتحدّ ثون معه،
وتضحكون م ًعا ،أو أن يذكر أحدهم ُطرف ًة ونكت ًة ،فتضحكون؛ ّ
فكل هذا ُيقال له ضحك ورسور،
[قصة الطبيب الذي ُج ّن] ،فضحكتم.
القصة ّ
وموارده كثرية؛ كام حصل حينام حدّ ثتكم عن تلك ّ
أي
ولكن ،تار ًة أخرى ،يكون عندنا ابتهاج ،غري أنّه ليس من باب الضحك ،بل ال يكون هناك ّ
جمال للضحك؛ وسأرضب لكم مثاالً بسي ًطا جدًّ ا عىل ذلك :لنفرض ّ
أن ابنكم يذهب إىل المدرسة،
وحينام تنقيض السنة ،ويأيت ببطاقة العالمات ،وتنظرون إليها ،تقولون« :ما شاء اهلل ،لقد حصلت عىل
عالمة »!20؛ ففي هذه احلالة ،هل ستضحكون؟! ك ّال! ألنّه ليس هذا الموضع موض ًعا للضحك ،بل
ستقولون« :بارك اهلل فيك! يا هلا من عالمة!»؛ فهذا هو الذي ُيقال له ابتهاج ،وهو مغاير للضحك
ممازحا] وال خيفى ّ
أن هكذا أمور [الزفاف] قد
خيتص بليلة الزفاف؛ ([يقول سامحته
والرسور الذي
ً
ّ
جتاوزتنا ،فعلينا أن نضحك يف ليلة زفاف اآلخرين!! ال أعلم ،فلع ّله الزال لدينا أمل!!! والطبيب
المحرتم يعلم بشكل أفضل!!!!! فعلينا أن نسأله هو!!!! وهو الذي عليه أن يوافق أو يرفض!!!) هل
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خيتص بالزفاف ،والضحك ،والفرح ،أو أن ّيب اهلل تعاىل
رسورا؛ وهو
هذا واضح؟! فهذا يكون
ّ
ً
ولدً ا لإلنسان ،فيضحك ،أو أن يمزح أحدهم معه ،فيضحك ،لكن ،حينام يعطونك بطاقة عالمات
تتعجب ،وتقول« :يا للعجب ،يا للعجب ،بارك اهلل فيك!» ،و ُت مر ِّب ُت عىل
ابنك ،فإنّك ال تضحك ،بل ّ
كتف ابنك عىل ما قام به؛ فهذا الذي ُيقال له ابتهاج؛ وهو الذي كان لدى الس ّيد احلدّ اد ،ال أنّه كان
ُيلس ،ويضحك ،ويقول« :ما أحسن ذلك! ولقد أحسنوا ـ والعياذ باهلل ـ حينام أوقعوا باإلمام احلسني
عليه السالم وقتلوه!» ،بل ّ
مربكت بِه مبنو ُأميَّ مة
إن هذا الفعل هو ما كان يقوم به بنو أ ّمية« :إ َّن هذا يو ٌم ت م َّ
ِ
ِ
اللعني»؛ فهؤالء هم الذين كانوا يضحكون!.
اللعني اب ُن
األكباد
واب ُن آكِ مل ِة
ُ
رحم اهلل تعاىل عىل جدّ نا احلاج الشيخ معني الشريازي ،حيث قال لنا« :ذات يوم ،صادف
تواجدي يف دمشق يوم عاشوراء ،وكنت أشاهد بعض الناس يتسامرون فيام بينهم ،ويضحكون،
أيضا« :لقد رأيت بأ ّم عيني كيف ّأهنم
ويشرتون احللويات ،ويذهبون هبا إىل منازهلم» ،وكان يقول ً
يعيشون حالة من الفرح والرسور والضحك وغري ذلك!» لعنة اهلل عىل مجيع أعداء أهل البيت عليهم
السالم ومبغضيهم!
لقد كان الس ّيد احلدّ اد يغوص ّ
كل يوم يف حادثة عاشوراء؛ أي :ك ّلام انقىض يو ٌم من أ ّيام

كلام غاص أكثر يف هذه احلادثة ،ويف تلك التفاصيل المرتبطة بحرضة ّ
عّل األكرب ،وأيب
عاشوراءّ ،
تعجبه يزداد ،ويقول« :يا للعجب ،هل قام
الفضل العباس ،وتلك القضايا التي كانت تطرأ؛ فكان ّ
اإلمام احلسني هبذا العمل! هل وصل به األمر إىل هذا احلدّ ؟!» هل التفتّم؟! وحينئذ ،كان الدم حيتقن
وحيمر؛ فتسيل الدموع من عينيه ،حيث كنّا نراه عىل هذه احلالة ،وأنا بنفيس شاهدٌ عىل ذلك،
يف وجهه،
ّ
أن الدموع كانت تسيل من عينيه بذلك النحو؛ فأين هذا من الضحك والرسور والفرح؟! ّ
وعىل ّ
إن

هذه األمور ما هي إالّ ُهت ٌم واهية بأمجعها؛ ولو أراد أحدٌ بعد كالمي هذا اإلرصار عليها ،فسيتّضح أنّه

خاصة ،وعليه أن حي ّلها يف مكان آخر!
ُيعاين من مشكلة ّ

لقد كنت شاهدً ا بنفيس عىل ّ
حمرم كانت ك ّلها عبارة عن سري يف حادثة كربالء،
أن حاله يف عرشة ّ
عّل األصغر ،ما أعجبها!»،
ثم كان يقوم فجأ ًة من دون أن يتحدّ ث معه أحد ،ويقول« :ما أعجب ّ
ّ
قصة ّ
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القصة؟!»؛ وال خيفى أنّني ذكرت يف إحدى
يستمر يف
ثم
رس تنطوي عليه هذه ّ
التعجب ويقولّ « :
ّ
ّ
ّ
أي ّ
اجللسات السابقة ّ
تدع
حجية كربالء وح ّقانيتها؛ أي إ ّهنا ال ُ
عّل األصغر تُعدّ بذاهتا وثيق ًة عىل ّ
أن ّ
قصة ّ

احلق والباطل ،بخالف ما حصل مع البق ّية ،حيث ّ
ألي أحد لكي ّ
إن
يشك بعد ذلك يف طريف ّ
المجال ّ
حرضة أيب الفضل مث ً
كبريا ،وقد حارب ،وقاتل و ، ...وكذلك الشأن بالنسبة لس ّيد الشهداء،
ال كان ً

وعّل األكرب صلوات اهلل عليهم أمجعني؛ فهذا هو حال احلرب :واحد يرضب ،واآلخر ُيرضب! الس ّيام
ّ

ّ
عّل األصغر ،فإهنا ال تدع المجال أمام
وأن األعداء مل يكونوا معرتفني باإلمامة .وأ ّما بالنسبة ّ
لقصة ّ

أي أحد لكي يعرتض؛ ّ
ألن الطفل ذي الستّة أشهر حتّى ذئب الصحراء يرمحه ،ناهيك أن يصل أحد
ّ
من أفراد اإلنسان إىل هذه الدرجة من القسوة والشقاء ،بحيث ُيقدم عىل هكذا فعل! ويل لكم..
ثم أرجعوه! فام معنى رميه بالسهام؟! إذ ال معنى أن يأيت اإلنسان ،و ُيقدم عىل
خذوه ،واسقوه ماءّ ،
مثل هذا الفعل.
رس من
وبعد ذلك ،كان الس ّيد احلدّ اد يرشع يف احلديث لمدّ ة ربع ساعة عن هذه ّ
القصة ،وعن ّ

أيضا بالنسبة لشخص ّيات كربالء األخرى؛ وحينئذ ،نسأل :متى رأيتموه
أرسارها المكنونة؛ وهكذا ً
يضحك أو يقهقه؟! بل ومتى رأيتم أفعال كهذه تصدر منه ،أو حتّى من المرحوم العالّمة الذي كان
تلميذا لذلك األستاذ بعينه؟! فقد كانوا يقفون ّ
ً
بكل احرتام،
عىل مرأى من اجلميع ،مع أنّه كان
والدموع جتري عىل وجوههم ،ويلطمون عىل صدورهم يف جمالس العزاء.

البكاء والعزاء صحيحٌ ويف حمله ،و لكنّ األولياء يريدون منّا االرتقاء أكثر
تبني ّ
أن ما كان يقوم به مطابق متا ًما للواقع؛ غاية
تم ،و ّ
وهبذا ،يكون اجلواب عن هذه المسألة قد ّ

األمر أنّنا نرجو من اهلل تعاىل أن يو ّفقنا لكي نفهم حقيقة هذه المسائل؛ فمراد المرحوم العالّمة أنّنا

عّل األكرب! وا وياله ،لقد
غارقون متا ًما يف حالة احلداد والعزاء :وا وياله ،لقد هوى السيف عىل رأس ّ
عّل األكرب إر ًبا إر ًبا! وا وياله ،لقد فعلوا مع حرضة أيب الفضل كذا! ّ
إن هذا ك ّله صحيح!
ق ّطعوا جسد ّ
اخلاصة ،غري ّ
أن
وهو باعث عىل احلداد والبكاء واللطم عىل الصدور بأمجعه؛ فلهذه األمور مكانتها
ّ
العظامء يقولون :احتفظ هبذه المسائل ،وارتق درجة إىل األعىل ،حيث عليك أن تلطم عىل الصدر،
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ألهنا تدخل بأمجعها يف الشعائر ،وعلينا
وتعيش حالة احلداد يف يوم عاشوراء ،وتُن ّظم مواكب العزاء؛ ّ

متسم ًرا أمام
اخلاصة ،لكن ،عليك يف الوقت ذاته أالّ تتو ّقف عندها ،وال تبق
أن نحفظ هلا مكانتها
ّ
ّ
السهام والرماح والسيوف التي هوت عىل أجساد أولئك األولياء ،وانظر ما هي األهداف التي كانوا
يسعون إليها ،وما هي األمور التي كانت حم ًّطا ألنظارهم.
وأنا بدوري ،حينام أفكّر أحيانًا يف هذه المسائل ،ولو بمقدار قليل ،أصاب بالدوار ،وال أستطيع
أميض يف تفكريي بل أقف متحري ًا ،وأقول مع نفيس :هل بلغت تضحية اإلمام عليه السالم وحرضة
إن من بني األرسار التي انكشفت يلّ :
أيب الفضل بنفسيهام هذا احلدّ وهذا المستوى؟! بل ّ
أن حادثة
كربالء قد حصلت بأمجعها لكي هنتدي نحن؛ أفهل فكّر أحد هبذا األمر حلدّ اآلن؟! أي إ ّن كربالء
ُوجدت حتّى ُيفتح لنا الطريق إىل اهلل تعاىل؛ فاإلمام احلسني عليه السالم فتح لنا الطريق ،وفتح الباب
أمام السالّك لكي يسريوا إىل اهلل تعاىل ،ورفع الموانع من أمامهم! نرجو من اهلل تعاىل أن ُيو ّفقنا ـ
لتذوق بعض هذه المسائل ،وفهمها .وحينئذ ،سنُدرك لامذا كانت حتصل للس ّيد احلدّ اد
وقوته ـ ّ
بحوله ّ
حالة االبتهاج واالنبساط العجيبة يف يوم عاشوراء.
يف أحد أ ّيام عاشوراء ،كنّا جالسني ـ وانظروا باهلل عليكم كيف ينسجم هذا مع الكالم الذي
كان ينطق به أولئك! ـ  ،فقال لنا السيد احلدّ اد فجأة« :قوموا ك ّلكم ،واذهبوا بأمجعكم الستقبال موكب
طويريج!» ،حيث كان أعضاء هذا الموكب يأتون من عدّ ة فراسخ ،وهم حفاة ،فكان يقول لناّ « :
إن
نتحرك بأمجعنا :نحن
خاصة هبذا الموكب!» فكان يبقى هو
لس ّيد الشهداء عناية ّ
جالسا يف البيت ،وكنّا ّ
ً
والمرحوم العالّمة ،واألفراد المتواجدين هناك ،والذي كان يبلغ عددهم عرشة إىل مخسة عرشة فر ًدا؛
فكنّا نذهب إىل هناك ،ويأيت ذلك الموكب ،فنتو ّقف هناك لمدّ ة نصف ساعة ،ونشاهد مراسم العزاء،
مرسورا!
ثم نُقفل عائدين إىل المنزل؛ أفهل بوسعنا القول :إنّه كان
ً
ّ

كثريا يف هذه األمور؛ ّ
وخالصة القولّ :
ألن هذا المورد هو من الموارد
إن عىل اإلنسان أن ينتبه ً

فويل اهلل تعاىل هو حرم من حرماته تعاىل ،وداخل حتت
التي يضع فيها اإلنسان قدمه عىل ذيل األسد! ّ

عز ّ
ومنتبها؛ هذا ،مع
حذرا
محايته ،وهو ّ
ً
وجل حيسب ألوليائه حسا ًبا ًّ
خاصا؛ فعىل اإلنسان أن يكون ً
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ّ
الشك والظ ّن واالحتامل ،لكن،
الصحة عند
أنّه لدينا العديد من الروايات التي تدعوا إىل احلمل عىل
ّ
يبدو أنّنا اكتفينا بقراءة هذه الكلامت ،ودعوة الناس إليها ،وأ ّما حينام يأيت الدور علينا ،فإنّنا نتجاهل
وجودها.
اللهم ّ
حممد
حممد وآل ّ
صل عىل ّ
ّ
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