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أعوذ باهلل وَ الصيطاُ الرجيي
بسي اهلل الرمحَ الرحيي
وصمى اهلل عمى سيدٌا وٌبيٍّا أبي القاسي حمىد
وعمى آلْ الطيّبني الطاِريَ والمعٍة عمى أعدائّي أمجعني

« َؽ َُ ِو ا َّص َُ َع ا ْـ َٓ ْو َم َط َل َذ ْٔبِي َؼ ْ ُْي َك َلا َؽ َي ُْ ُت ُهَ ،و َـ ْو ِخ ٌْ ُت
ف
َت ْي ِج َٓل ا ْـ ُي ٍُو َب ِة َٓ ْج َتَّ ْب ُت ُه؛ َٓ َِٕ َّٔ َك َأ ْه َو ُن اـَّّاضِ ِري َن إِ َ ََّل َو َأ َخ ُّ
ِ
اـساتِ ِري َن».
ا ْـ ُِ َّوُِ ِي َ
ع َط َ َّظَ ،ب ْل َٕ َّٔ َك َيا َر ِّب َخ ْ ُْي َّ
ؽُو كان أحد سٓ ّوُع طل ذٔبي حّٓام أرتَبه ،ؽٗ ّّٔي ـن
سٕحترز
أؾدم طُٓه ،وـو كّت أخىش تيجٓل طٍوبتك ،ؽٗ ّّٔي
ّ
طظ وأ ّٔك
طّه ً
أيها؛ وهذا ٓ يرجع إغ أ ّٔك ؼْي لػف ّ
أهون اـّاضرين ،بل إغ أ ّٔك أحسن اـساترين؛ وجتدر اإلشارة

إغ أ ّن تٌسْي ٔاضر هّا باـرؤية ؼْي صحٓح ،بل هي بِيّى
اإلرشاف ٓ اـرؤية؛ ؽٌي إرشاؽك طُّٓا ،ـٓس بٍِدورٔا أن
املــتقـــني
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ًٔٓب طّك ،وأّٓ تَون رؾٓ ًبا طُّٓا ،وأن يَون ا ّصالطك طُّٓا
ٔاؾنا وؼْي تا ّم.
ا ّصال ًطا ً
باعثٍا عمى أداء التكاليف ِو اخلوف وَ العقوبة

وذكرٔا يف اـُٓاَل اـسابٍة ّ
اـسجاد طُٓه اـسالم
أن اإللام
ّ

بندد إخبارٔا بام جيول يف لَّون ضِْئا؛ وهّا حتذير جا ّد
يتوجه إـّٓا مجٓ ًيا ،وبام يّبًي طُّٓا اـتٌَْي به يف لٍام اـيِل!
ّ
ؽام اـذي طُّٓا اـتٌَْي به سوا ًء كان ذـك يف جمال
اـِحرلات واـِيايص؟
اـواجبات واـِستح ّبات ،أم يف جمال
ّ
خيص اـواجبات ،إلر واضح؛ ؽحّٓام ّ
حيل ّأول وؾت
ؽٌٓام ّ

اـىْرّ ،
ؽٗن أ ّول يشء خيور بباـّا هو أ ّّٔا ٍٔول« :آخ! ـٍد
تي ٍُّت صال ٌة بذ ّلتّا أن ،ؽُّّْض ؤرؽع طّّا هذا اـتَُٓف!»

أؽال ٍٔول ذـك ك ُّّا؟! وـو مل يَن إلر واج ًبا ،ؽٗ ّّٔا سٍّول:
املــتقـــني
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«لرحى!» ؽّبٍى جاـسع يف لَأّا ،وٓ ٍٔدم طل اـركوع
أي
واـسجود
واـتمْد لن دون جدوى؛ ٕ ّٔه مل يتي ُّق بّا ّ
ّ
تَُٓف ،ومل يوجب اؿ تياغ طُّٓا هذا إلر .اؽرضوا ّ
أن اؿ
ؼدا« :أريد أن ألّحَم جائز ًة وهد ّية ،وأرؽع
تياغ يٍول ـّا ً
طَّم وجوب اـنالة لن اـٓوم إغ هناية شْر رلهان ،حٓث
حار ،واـيوش
يّبًي طَُٓم آكتٌاء باـنٓام ؽٍط؛ ؽاهلواء ّ
شديد بسبب صول اـّْار ،وخالصة إلر أ َّٔم ستتيبون؛
وهلذا ،ؽٗ ّّٔي سٕرؽع هذا اجلزء لن اـتَاـٓف إغ هناية شْر
رلهان»؛ ؽٌي هذه احلاـة ،هل س ُٓ ّ
ربر
نظ ؽّٓا أحد؟ واـِ ّ
واضح :ؽاؿ تياغ هو اـذي رؽع اـوجوب.
وأ ّلا باـّسبة ٕوـٓاء اؿ تياغ ،ؽال يٌرق ـدهيم إلر،

ؽٗهنم س ُٓن ُّون ..لا هو اـسبب يف
وح ّتى ـو ُرؽع اـوجوبّ ،
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ذـك؟ ؽاؿ تياغ ٓ يٍول طّد ارتٌاع اـوجوب ّ
بٕن أداء
اـنالة حرام ،وٓ يستبدل اـوجوب باحلرلة ،بل يٍول« :إ ّّٔي
رؽيت طّْا اإلـزام؛ ؽُن أطاؾبك إن مل ُت ّ
أهتم ـام
نل ،وـن
ّ

تٌيُه ،ؽٕٔت جماز ،وك َُّم جمازون!» حّٓئذ ،سٍّول« :لرحى!
ؽٕسبوطان [لن دون صالة] هو ؽرصة طُّٓا أن ًٔتِّْا ،وأ ّلا

بيد أتْاء هذه اـٌرصة ،ؽاؿ كريم؛ وـي ُّه يِ ّن طُّٓا ويرؽع
احلجة ،و ُيًُي
شوال وذي اـٍيدة وذي
ّ
طّّا ح ّتى أداء صالة ّ
اـوجوب يف هذه إشْر اـثالثة!!»
ُيٍال بٕ ّٔه حّٓام وؾيت ؽتّة اـباب ّٓة ،كان ـ ّ
يظ محِد اـباب
بيض إتباع؛ وٓ خيٌى ّ
أن بيض اـّساء ك ّن لن أٔناره
وأتباطه ،وكأت إحداه ّن لن اـِمْورات ،كام ُيٍّل طّه
بيض اـٍنص واحلَايات لن هذا اـٍبٓل!! وهي حَايات
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جدا!! حٓث ُيٍال ّ
بٕن اـس ّٓد طظ محِد اـباب أؾدم
لٌنُة ًّ
ّ
اـِحِدية ،ؽجاء جمِوطة لن إشخاص
طل ٔسخ اـػيية
ّ
كثْيا،
وؾالوا ببيض إؽيال اـتي ٓ ٔرؼب يف توضٓحْا ً

واـتيِق ؽْٓا
ح ّتى ٓ ُٔثْي ؽهول اـرؽٍاء ؽٓسيون ـُتدؾٓق
ّ
بٕهنم كأوا جمِوطة لن
كثْيا! ـَن يٌََٓم أن تيُِوا ّ
ً

إشخاص ،وكأوا أٔوا ًطا ش ّتى؛ ؽٌْٓم اـذكر وإٔثى
واخلُّثى!! ؽجاء أحدهم وؾال« :أبػوا! أبػوا! ـٍد ٔسخ
()1
اـِحِدية؛ وبام أ ّٔه مل يٕت
اـػيية
حرضة اـٍّوة إوغ
ّ

أبع
ُ
بيد بػيية جديدة ،ؽٗ َّٔم مجٓ ًيا أحرار!» وٓ أحتاج أن ّ
ـَم لا اـذي حنل!! حٓث ؾاـوا :بام ّ
أن هذا اـيق هو طق

ؽرتة [وهو اـزلان اـذي ـٓس ؽٓه أحَام رشطٓة وديأات]،
) (1كانوا يُطلقون على السيّد علي حممد الباب اسم النقطة األوىل.
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وؾد ُٔسخت تُك اـػيية ،ومل ّ
بيد مح ُّْا رشيية جديدة،
حتل ُ
ؽُّ ّتخذ ذـك ذريية ـّا!
ؽٌي هذه احلاـة ،ـو يٍول ـّا اؿ تياغ لّذ اـًد« :ـٍد
رؽيت اإلـزام طن اـنالة» ،ؽام هو اـباطث ـّا ـَي ٍُٔدم طل
أدائْا؟ ؽاـوجوب ؾد ارتٌع!
طدة ـٓال ـ وٓ أطُم هل كّت هّا أم يف لَان آخر ـ
ؾبل ّ
أن اـِرحوم اـٍايض كان يٍول« :إذا ّ
أرشت إغ ّ
حل يوم
اـٍٓالة ،وذهبّا إغ اـيامل أخر ،وأخذوا لّّا اـنالة ،ؽامذا
سّبٍى ٌٔيل هّاك؟! وطّدلا يٍوـون ـّا :هّا ـٓس ّ
محل
ـُنالةّ ،
خمتنة بيامل اـدٔٓا ،ؽامذا سٌّيل؟»
ٕن اـنالة كأت ّ
وهذا ييّي ّ
أن اـنالة كأت متّح هلذا اـيىٓم حاـ ًة مل يَن
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ّ
ـُتخظ طّْا ،واستبداهلا بام يف ذـك اـيامل بجِٓع
لستيدا
ًّ
طع رأت
ترتٓباته وتّىٓامته وـذائذه اـتي توصف بٕهنا :لا ٓ ٌ
وٓ أذن سِيت وٓ خور طل ؾُب بػ!
هٖٓء يٍوـون ـو ُلّيّا لن اـنالة ؽامذا ٌٔيل؟! يٍِٓون
لٕتم طزاء حتى ٓ ُيِّيوا لن اـنالة يف ذـك اـيامل!
ّ
لستٍل! ـَن ـّٕت إغ أٌٔسّا
حسًّا ،أوـئك هلم حساب
ٔحن؛ لا اـذي يدؽيّا ـُنالة؟ اـداؽع ـّا ـُنالة هو ّ
أن اؿ
أوجبْا طُّٓا ،وإذا مل ّ
ٔنل ٔياؾب! هذا هو اـداؽع ـّا باـّسبة
اـِحرلات؛ ؽاحلرام
إغ اـواجبات .وكذـك إلر باـّسبة إغ
ّ
هو لا ٔيُم بٕ ّٔه إذا أتّٓا به ،سوف ٔياؾب طُٓه يف ذاك اـيامل..
أبدا ،ؽٕوـئك حساهبم خمتُف .أ ّلا
ٔيم بيض اـّاس ٓ يباـون ً
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ٔحن ،ؽال ّ
ؼدا؛ ؽُو مل
أؾل أ ّّٔا ٔيُم بٕ ّٔه يوجد حساب ولواـبة ً
تَن يف هذا اـيامل ،ؽٌي ذاك اـيامل؛ إ ًذا ،هو اخلوف لن
احلساب اـٍادم ،واخلوف لن سٖال َْٔي ولَّر ،واخلوف لن
طذاب اـٍرب ،واخلوف لن اـيٍبات واـتبيات اـتي حتنل
ـإلٔسان بيد اـٍرب ،واخلوف لن طذاب طامل اـربزخ ولا بيده
حدها إطل ،حٓث تنل
اـٍٓالة؛ إذ تنل اـِسٕـة هّاك إغ ّ
حدها إطل ،وكذـك اـِىاهر اجلالـٓة
اـِىاهر اجلامـ ّٓة إغ ّ
بحدها إطل يف طامل اـٍٓالة؛ ؽاـِسٕـة لسٕـة خوف!
تىْر ّ
اشتىاه األحكاً والتكميف اإلهليّة عمى جّة وساطة

هل ؽَّرٔا يف أٌٔسّا يو ًلا بٕ ّن هذه اـنالة اـتي ٔن ُّْٓا ،طُّٓا

أّٓ ٔن ُّْٓا ٕجل اـتَُٓف ،بل ٕجل لا ينُّا طربها لن
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ألور ،ؤتٓجة ذـك ك ٌُّّا اؿ هبا ..هل ؽَّرٔا يف هذا إلر
حتى أن؟
وأؾراصا ،ؽْل
طّدلا تذهب إغ اـوبٓب وييوٓك دواء
ً
تتّاول هذا اـدواء اـذي ينٌه ـك اـوبٓب ٕ ّٔه أـزلك به؟
أي أ ّٔه ـو أطواك تبًّا بدل اـدواء ،ؽْل كّت ستتّاوـته؟! أم
أ ّٔك تتّاوـه ٕجل أ ّٔه لٌٓد ـك ،وتيترب اـوبٓب واسوة
ووسُٓة إليناـك إـٓه ؽٍط؟! ٓ ٕ ّٔه ؾال ـك ذـك! إذا ؾال
ذـك ؽٍُٓل! ؽام طالؾتي أٔا بذـك؟! ـَن بام ّ
أن هذا اـدواء
لٌٓد َلّ ،
وأن طُِي ٓ يوصُّي إغ هذا اـدواء ،ؽال بد لن
اـتوسل إغ ذـك بواسوة ُترشدين إغ هذا اـدواء ،ؽْو واسوة
ّ
ؽٍط.
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رشطْا اؿ تياغ:
كذـك اـتَاـٓف وإحَام اـتي ّ

مجٓيْا تمتِل طل جْة وساصة وجْة وسُٓةّ ٓ ،
أن اؿ تياغ
اشتْى أن تَون صالة اـىْر أربع ركيات وصالة اـيق
أربع ركيات وصالة اـًِرب ثالث ركيات؛ ؽٗذا أردت،
أبدهلا بركيتع ،وبيد ثالثة أ ّيام ،أبدهلا بركية واحدة ،وبيد
طػ أيام أجيُْا مخس ركيات ٓ ..ـٓس إلر كذـك! بل
هّاك ارتباط بع اـيبد وبع اـيوامل اـربوب ّٓة ،وهو ارتباط
بد لن اـٍٓام ببيض
تَويّي؛ ؽٌي هذه اـيالؾة اـتَويّٓةّ ٓ ،
إلور ـتبديل لراتب اـٍّص اـِوجودة ـدى اإلٔسان إغ
لراتب كامل .ؽاجلُوس ووضع اـٓد طل إخرى ورشب
بد لن اـٍٓام ببيض
اـينْي ٓ يرؽع اإلٔسان إغ اـَامل ،بل ٓ ّ
بد لن
إطامل ،كام هو احلال يف سائر إلور إخرى ،وٓ ّ
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صي جمِوطة لن اـِراحل ،ح ّتى تنل هذه اـٌّس شٓ ًئا ؽمٓ ًئا
ّ
إغ إكامل لراتب اـٍّص هذه ،ؽٗن صويّا هذه اـِراحل ؽبْا،
وإّٓ ،ؽُو بٍّٓا لائة لُٓون سّة يف هذه اـدٔٓا ،ؽُن ٔرتٌع
صي
سّتِٓرا
واحدا؛ وـَي ٔنل إغ تُك اـِراتبّ ٓ ،
ً
بد لن ّ
ً
تُك اـِراحل ،ؽّْاك بيض اـواجبات واإلـزالات ،وهّاك
اـِحرلات ،وهّاك لستح ّبات ؤواؽل ..ـٓس لرادٔا
بيض
ّ
باـّواؽل اـنُوات اـِستح ّبة ،بل اـِراد ّ
لستحب
كل طِل
ّ

يوجب اـٍرب ،بل ؾد يَون تٕثْي بيض اـِستح ّبات أكثر لن
تٕثْي اـواجبات ،ؼاية إلر ّ
أن اؿ تياغ مل يوجبْا ٕجل
لناـح لي ّّٓة.
اـَثْي لن هذه إلور ٓ تّسجم باـمَل اـِوُوب لع
أٌٔسّا ٔحن ،ييّي ّ
ليع،
أن اـٌّس توُب إلر بمَل ّ
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واحلال أ ّٔه يّبًي طل اإلٔسان أن يسْي بمَل خمتُف؛ ؽٗذا
أراد اإلٔسان أن يِف كام تريد اـٌّس ،ؽُن حينل طل
أبدا.
ٔنٓب ً
ذكر َل أحد إؾارب اـسبب ّٓع ّ
بٕن أباه ارحتل طن هذه
اـدٔٓا ـ وكان رج ً
ثم
ال
طىٓام ً
جدا ـ وأوكل ألور صًاره إـٓهّ ،
ً
تػؽت ؽْٓا بزيارة اـيتبات
ؾال :يف أحد إسٌار اـتي ّ

اـِػؽة؛ أي اـَاضِع وكربالء واـّجف ،أ ّثرت ّيف تُك
ّ

كثْيا ،حٓث لن اـوبٓيي ّ
أن أحوال اـَِان اـذي دؽن
اـزيارة ً

ؽٓه اـِينوم طُٓه اـسالم ختتُف طن إلاكن إخرى .ويف

هذا اـسٌر ،خور يف ذهّي أ ّٔه ـامذا ٓ أٔتٍل بمَل كالل
أحدا بتُك اـٌَرة حتى
ـُسَن يف هذه إلاكن ،ومل أخرب ً
تمتد شٓ ًئا ؽمٓ ًئا ،إغ أن وصُت
زوجتي ،وبدأت هذه اـٌَرة
ّ
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ثم ؾال :ويف اـُٓاَل إخْية لن سٌرٔا
إغ لرحُة اـموقّ .
ذاك ،حٓث كّت طاز ًلا طل اـرجوع إغ إيران وترتٓب إلور
ـَي ّٔتٍل ـُحٓاة هّاك بمَل كالل ،رأيت اـِرحوم اـواـد
يف اـرؤيا ،وكان إغ جأبه أخي إصًر يف اـرابية أو اخلالسة
لن طِره ،ؽّىر إ َّل وؾال َل :لسحة واحدة طل رأس هذا
اـوٌل ،ثواهبا أكثر لن سَّك بجأب اـيتبات صوال طِرك!
حسًّا ،لاذا ييّي ذـك؟ ييّي ّ
أن يف تُك اجلْة لن اـيامل
يوجد حساب خمتُفّ ،
خاصة؛ ؽٌّسّا
وأن هّاك توجد ؾوأع ّ
تٍول ّ
جدا ،واحلٓاة يف اـِماهد
بٕن اـِماهد
لِْة ً
اـِػؽة ّ
ّ
جدا ،حٓث بوسع
يف كربالء واـَاضِع واـّجف لٖ ّثرة ًّ

اإلٔسان اـذهاب ّ
كل يوم ـُزيارة؛ ؽامذا يوجد أؽهل لن
ذـك؟! ويٕيت ّ
اخلاصة
كل ـُٓة مجية إغ كربالء ٕداء اـزيارة
ّ
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ـس ّٓد اـمْداءّ ،
ؽٗن ؽْٓا اـَثْي لن اـثواب وإجر ..ويذهب
إغ سالراء واـَاضِع ..واحلاصل أ ّٔه يسَن يف هذه اـبالد
ويتحرك ؽْٓا.
اـِباركة
ّ
ؽٌي هذه إجواء ،تنل اـٌّس إغ ٔوع لن آـتذاذ
اـىاهري ،ـَ ّن هذا آـتذاذ اـىاهري ٓ طِق ؽٓه وٓ ٌٔوذ
ـه ،وـٓس ؽٓه ؾوع ـٌُّس ـَي خترج لن حاـة اـتي ُّق وتنل
اـتجرد؛ ؽُو بٍي يف ٌٔس هذه اـِرتبة لن اـزيارة
إغ حاـة
ّ
واـدطاء ،وزيارة ألع اؿ ،واـزيارة اجلالية ،واـذهاب إغ
ليع بذـك ،وـو
كربالء ـُٓة اجلِية ،واحلنول طل حال ّ
وتٍدم ،ؽٗ ّٔه يَون ؾد آٔس
سار يف هذه إحوال متام طِره
ّ
ٌٔسه هبذه إحوال وحسب ،ـَ ّن هذا إٔس اـٌّيس سِّٓيه
لن اـسْي؛ أي ّ
بحد ذاته لأ ًيا!
أن هذا إٔس سٓنْي ّ
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ـَ ّن واـده يٍول ـه :تيال وتَ ٌّل هٖٓء إصٌال؛
ؽْٖٓء إصٌال أبرياء ،وهم خمُوؾات اؿ وطباده وـدهيم
ورب هذه اـٌّوس وساطدها طل
ٌٔوس صاؽٓة ،ؽتيال
ّ
واـتٍدم ،ؽٍم برتبٓتْا وإطدادها ـُسْي واـتَالل..
اـتَالل
ّ
أين هذا اـَالم لن ذاك! وبوبٓية احلالّ ،
ؽٗن هذا إلر
يستتبيه لماكل ،وـٓس أ ّٔه لن إلور اـِرحية؛ ؽاـوٌل
بحاجة إغ لدرسة ،وإذا لرض بحاجة إغ صبٓب ،وبحاجة إغ
تُبٓة لسائل ولتو ُّبات أخرى؛ ممّا ييّي أٔه سَٓون طّده
ارتباصات وتي ٍُّات ،ؽّْاك ؽرق كبْي بع لن يَون ـديه
ارتباط وتي ُّق وبع لن ٓ يَون ـه ذـك.
بد حتى تنل إغ اـمْد لن إِ َبر اـَّّ ْحل)! أجل،
ـَن (ٓ ّ
أن ّ
صحٓح ّ
كل واحد لّّا يريد أن يَون يف أجواء يمير ؽْٓا
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باـراحة ،وٓ أؾند هّا أن يَون يف أجواء لينٓة ،بل يَون
يف أجواء إهل ّٓة ،ـَ ّن احلساب واـتٍدير يف ذاك اـورف هو
بّحو آخر.
يٍبغي االِتىاً أولًا مبصمحة الٍفس عٍد أداء التكميف وليس بٍظرة
الٍاس

ؽاإللام اـسجاد طُٓه اـسالم ّ
حيذرٔا ويٍول ـّا :هل

تيُِون ـامذا ٔجد يف أٌٔسّا هذا إلر باـّسبة إغ اؿ؛ وهو
رب باـذٔب اـذي ٍٔوم به ـام ؽيُّاه؟
أ ّٔه إذا طُم أحد ؼْيك يا ّ
ّ
ٕن ٔىرٔا إغ اـّاس ،وـٓس إغ سوء حاـّا وإغ تياستّا؛ ؽامذا
ـديك أٔت أهيا اـتيٓس اـذي ستِوت بيد يولع؟ [ؽتبٍى
تٍول ٓ ]:أريد أن ي ّوُع ؽالن طل ذـك ٓ ..أريد أن ييرف
أحد لن اـّاس لا أؾوم به ٓ ..أريد أن يذهب لاء وجّْا،
أساسا ّ
أي بالء
ـَّّّا مل ٌَّٔر
بٕن هذا اـيِل اـذي ٍٔوم به؛ ّ
ً
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سّٓزـه طل رأسّا ،بل ٌَّٔر ؽٍط يف أّٓ ي ّوُع اجلْيان طل
ذـك ،وأ ّلا لاذا سٓحل بّا ٔتٓجة هذا اـيِل ،ؽال ٔيتّي به ،وٓ
اهتامم ـّا هبذا اـَالم أص ً
أبدا ،بل
ال؛ ؽّحن ٓ ٌَّٔر يف أٌٔسّا ً
ٌَّٔر ؽٍط بامء وجّْا ،وبّٕٓ يذهب لاء وجّْا ألام اـّاس..
وٓ يذهب لاء وجّْا ألام إخ ..وٓ يذهب لاء وجّْا ألام
اجلْيان ..وٓ يذهب لاء وجّْا ألام أهل اـِسجد ..وألام
اـيائُة وإؾارب.
يف حع أ ّٔك أهيا اـِسَع يّبًي أوًٓ أن تٌَّر يف
ّ
سٓحل بك ٔتٓجة هذا اـيِل اـذي تٍوم به!
وأي بالء
ٌٔسكّ ،
ولا اـذي سّٓزـه طل رأسك! وكٓف سٍٓيض طُٓك! ـَّّك
واحلال هذه تٕيت وتٌ َّر يف لاء وجْك ؽٍط!
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مهّا يف هذه
وـو ارتٍّٓا درجة أطل ،ؽٗ ّٔك جتد ؼاية ّ

اـِسٕـة هو أ ّّٔا ٓ ٔرتَب اـِيايصّّٔ ٕ ،ا ٔيُم بٕ ّن اؿ تياغ
يجل اـيٍوبة؛ وح ّتى ـو جتّّبّا اـِيايص ـيُِّا بتيجٓل
ٓ ُي ّ
اؿ تياغ ـُيٍوبةّ ،
ؽٗن ذـك سَٓون ذـك خو ًؽا لن اـيٍوبة،
ّ
سٓحل طل رؤوسّا؛ وحّٓئذ ،إذا
وـٓس بسبب اـبالء اـذي
احلق تياغ لث ً
ـِدة
ؾال ّ
ال« :ـٍد رؽيت طَّم وجوب اـنالة ّ
أسبوطع :لن اـًد إغ هناية شْر رلهان» ،ؽٗ ّّٔا سٍّول:
«ٔحن ٔمَرك يا إهلي طل رؽيك ٕحد اـواجبات ،ـَن،
محرلاتك؛ كٕن تٍول ـّا لث ً
الّ :أهيا
أيها ً
ؽُتح ُّل ـّا ً
بيها لن ّ

اـّاس ،لّذ اـًد ،اـرسؾة حالل!» ،ـَّّّا ٔيُم ّ
بٕن اـرسؾة

حالل ؽي ً
ممازحا] ؽُّخرت شٓ ًئا آخر! أن تٍول لن
ال![اـسٓد
ً
باب اـِثالّ « :أهيا اـّاس ٓ ،إشَال يف اـَذب ،وطّدكم لُْة
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أسبوطع لن أن إغ هناية شْر رلهانّ ،
وكل لن يَذب يف
أسجُه طُٓه كِينٓة ،لْام كان هذا اـَذب،
هذه ّ
اـِدة ،ؽُن ّ
وـن أطاؾبه طُٓه!!»؛ ؽامذا سَٓون لوؾٌّا يف هذه احلاـة؟
سِّّْك يف ارتَابه لّذ اـًد بٕمجيّا ٌّ
،كل بام ُيّاسب حاـه
ولّاؽيه ولناحله اـدٔٓو ّية ،ؤٍول ـبيهّا اـبيض« :تيال
ور ّتب ألورك ،وارشع يف اـَذب طل بركة اؿ!».
ـٍد خورت طل باَل حَاية ٓ يسِح حاَل ولزاجي
أن بٕن أب ّّْٓا بمَل تٌنٓظ؛ ؽٌي بُد لن اـبُدان ،طِدوا
أحد إ ّيام ـ بدًٓ طن اؿ تياغ ـ إغ رؽع اـٍأون تاركع
أحرارا يف أؽياهلم ،وؾاـواّ « :
حر يف ؽيُه،
اـّاس
كل شخص ّ
ً

وـن ّ
تتدخل احلَولة يف لا يٍوم به اـّاس» ،ويٌَي أن أؾول
بٕهنم جلٖوا ـُجٓش ح ّتى ُييٓدوا اـّىام إغ اـِديّة،
ـَم ّ
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ّ
ؽتدخل اجلٓش ،وأين حنل ذـك؟ يف سويرسا! ذـك اـَِان
اـذي ُيٍال طّه أ ّٔه أحسن لَان يف اـيامل ،وأ ّٔه يّيم بإلن؛
ّ
ؽتدخل اجلٓش ح ّتى ألَن اـسٓورة طل أوـئك اـّاس اـذين
كأوا لرض ًبا ـُِثل يف حسن اـسْية واـسُوك! ؽٗذا كان هذا
هو حال هٖٓء ،ؽوا ويُتاه لن حاـّا ٔحن! وأىروا لا اـذي
سٌّيُه يف لثل هذه احلاـة!!! كٕن يٍوـوا لث ً
الّ « :أهيا اـسادة،
ـٍد أـًّٓا اـيِل باـٍأون يف إيران ،وـن تٍبض اـدوـة
أي أحد؛ ّ
ؽَل شخص وضِْيه!!» ،وحّٓئذ،
واحلَولة طل ّ
سََِّٓم آ ّصالع طل طدد إشخاص ذوي اـهِْي يف هذا
اـبُد ..هل هذا واضح؟
ّ
اـسجاد هو يف صدد حتذيرٔا ،وإخبارٔا بٕ ّٔه إذا
إن اإللام
ّ
ٔتحرز طن ارتَاب اـذٔوبّ ،
ؽٗن ذـك بسبب اخلوف لن
كّّا ّ
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هنتم باـبالء اـذي
اـيٍوبة ،وبسبب اخلوف لن اـيار ٓ ،أ ّّٔا ّ

ّ
جراء هذه اـذٔوب ،وهذا كالم طجٓب
سٓحل طل رؤوسّا ّ
جدا! وهو طع كالم ألْي اـِٖلّع اـذي يٍول ؽٓهَ « :بل
ًّ
َو َج ْد ُت َك َأ ْه ً
ال ـ ِ ُْ ِي َبا َد ِة َؽ َي َب ْد ُتك»؛ وٓ خيٌى أ ّٔه طُٓه اـسالم
يتحدث لن أؽق آخرّ ،
وأن هذه اـِسٕـة خمتٌُة متا ًلا؛
كان
ّ
مهه لتي ُّق
ؽاإلٔسان اـياؾل واـَ ّٓس هو اـذي ٓ يَون ؼاية ّ

بِسٕـة ألرية يف اـيِل ،ؽٍٓوم باـيِل ّ
ٕن اؿ تياغ ألر به،
بل اـَ ّٓس هو اـذي يّىر إغ جأب اـٍِرب ّٓة يف اـيِل؛ وهل
لٍرب أم ٓ ،وهل هو لب ّيد أم ٓ ؽحسب!
هو ّ
كان اـِرحوم ّ
اـياللة يٍول ـّا :حّٓام كّّا يف محرض
مهّا أن يٕيت ويٕلرٔا بِسٕـة لا أو
اـس ّٓد ّ
احلداد ،مل يَن ؼاية ّ

يّْأا طّْا ،بل كان يٌَّٓا أن ٔمير ّ
بٕن تُك اـِسٕـة حتىى
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برضاه [ـَي ٍٔوم هبا] ،ؽٗذا كان اـيِل يّال رضاهّ ،
ؽٗن هذا
يٌَي!
عدً اٌتظار صدور األور وَ أجن العىن باحلقّ

حّٓام كّّا ٔحرض بيض اـِجاـس يف زلان اـِرحوم

اـيالّلة ،كّّا ُٔالحظ ّ
يتحدثون لع
بٕن بيض إشخاص
ّ
بيهْم اـبيض بمٕن طِل خماـف ،وكان يٍوـون بٕ ّٔه مل
هني لن اـي ّ
اللة ،ؽال ضْي يف أن يٍوم به اإلٔسان لا
يندر ُ
بيد ٌ
يتحدث طّه اـِرحوم
بيد ،ومل
ّ
دام مل يندر اـّْي طّه ُ
اـيالّلة .ؽام هي حٍٍٓة هذا إلر؟ إ ّٔه خداع ـٌُّس! إ ّٔه
إخٌاء ـُرأس حتت اـرلال! ؽ ُٓخٌي اإلٔسان رأسه ويٍول« :أٔا
أي أحد ،وٓ
ٓ أرى شٓ ًئا ،ولا لن خرب هّاك ،وـٓس هّاك ّ
أي يشء!» إ ّٔه إؼواء ـٌُّس وتالطب هبا؛ ٔىْي محار
يوجد ّ
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اـواحؤة اـذي يدور حول ٌٔسه ،ؽرتاه يدور حول ٌٔسه إغ
ّ
ويىل واؾ ًٌا يف لَأه ،ويًٍُون طّٓٓه،
اـُٓل وهو يهحك،
ؽٓى ّن بٕ ّٔه ؾد ؾوع لساؽ ًة صويُة ،بّٓام هو يدور حول ٌٔسه
وحسب! ؽحال ذـك اـمخص هو لثل حال هذا احلامر! ؽام
ليّى ّ
أن اـِرحوم اـيالّلة مل يٍل شٓ ًئا؟! ولا هو سبب جمٓئك
إغ هّا لن إساس؟! ؽٗذا كّت ؾد جئت إغ هّا ـَي تبٍى
وجْٓا ـُِجيء!
تّتىر لاذا يٍول هذا وذاك ،ؽْذا ـٓس سب ًبا
ً
كان لن إحرى بك أن تذهب إغ لَان آخر ،وح ّتى ّأهنم
سُْون طُٓك إلور كث ًْيا ،و ُي ّ
ِمون أطامـك بمَل
كأوا س ُٓ ّ

أؽهل ،وحي ُّون لماكُك!

وهذا خوٕ ٍٔع ؽٓه ٔحن لن دون أن ٔيُم؛ أي أ ّّٔا ؼْي
لُتٌتع إـٓه أو أ ّّٔا ًٌٔل طّه ،حٓث ّ
إن هذا اـوريق يستدطي
املــتقـــني
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لن اإلٔسان احلسم! وخالصة اـٍول أ ّٔه إذا كان اإلٔسان
اـتٍدم يف هذا اـوريق ،ؽٗ ّٔه ٓ حيتاج ٕلر وٓ هني
يرؼب يف
ّ
وألثال ذـك؛ ّ
ٕن إلر واـّْي يتي ُّق بتُك اـِوارد اـتي
يَون ؽْٓا اإلٔسان ؼاؽ ً
ال وؼْي لّتبه ،وإّٓ ؽال ليّى ـأللر
أي جمال
واـّْي لن إساس ،بل أحٓا ًٔا ؾد ٓ يَون هّاك ّ
ـأللر ،ـوجود محذور ،ؽال يستوٓع اإلٔسان أن يٕلر ،بل يرتك
اـِسٕـة يف طْدة اـِخاصب ،ـْيى لا هو لٍدار ؽِْه
وإدراكه؛ وطُٓه ،ؽٍد يتو ّؽر إلر طل جمِوطة لن
اـِحذورات اـتي متّع ألر لن إصداره.
ؽٌي زلان اـِرحوم اـيالّلة ،كّت ل ّوُ ًيا طل رأيه بمٕن
إحدى اـِسائل ،ـَّّه مل يَن يٍدر طل اـبوح به ـوجود بيض
اـِحاذير واـِماكل واـٍهايا اـتي كان ييُم هبا؛
املــتقـــني
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ؽإشخاص اـذين كأوا يتِ ّتيون باـٌْم واـَٓاسة كأوا
ويتٍدلون ـأللام ،بّٓام
يستوطبون إلر ،و ُيتابيون اـِسٕـة،
ّ
كان هّاك أشخاص ييٓمون يف ٌٔس تُك إجواء ،ولع ّأهنم

كأوا لُتٌتع ـُِسٕـة ،إّٓ ّأهنم كأوا يٍوـون« :مل ُيندر

أي ألر ،اذهب واؽيل لا حيُو ـك ،ؽُم
اـِرحوم اـيالّلة ّ
بيد ،وٓ إـزام يف اـبع!» ؽٕوـئك كأوا يٌوزون،
ألر ُ
يندر ٌ
وهٖٓء كأوا خيرسون!
جدا! ّ
جدا! أي
وإن دطاء أيب محزة ـدطاء طجٓب ًّ
طجٓب ًّ
يتٍك طن دؾائق حال اإلٔسان ؤٌسه إغ درجة ٓ ُيبٍي
أ ّٔه ّ
حد ؾول اـِرحوم اـيالّلة
ليْا أ ّية ٍٔوة خُل ؽٓه؛ وطل ّ
كثْيا:
اـذي كان ُير ّدد هذا اـبٓت اـميري ً
املــتقـــني
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بُبل به باغ وجًد به ويرأه تاخته

هر كس به ؾدر

مهت خود ٓٔه ساخته
«وليّاه :ـٍد تي ُّق اـبُبل باـبستان واـبولة بإرض
اخلربة؛ ٌّ
ؽَل يبّي ّ
مهته»
طمه بٍِدار ّ
اختالف درجات السالّك يف التسميي والعىن

ؽتجد أحدهم يرد هذا اـوريق ،ؽْيى ّ
بٕن هذا اـَِان

هو لَان لّاسبّ ،
وأن اـِسٖول طّه هو لن اـيىامء ،واـذي
رس بحهوره ،ـَّّه يَتٌي هبذا اـٍِدار! أي ّ
أن ٔنٓبه ٓ
ُي ّ

مهه هو أن يٕيت وجيُس ،ويٍرأ
يتجاوز هذا اـِستوى ،وؼاية ّ
دطاء اـسامت واـِّاجاة اخلِسة طػة ،وحيرض جُسات
طق يوم اجلِية ،ويستِع إغ محارضات ـٓاَل شْر رلهان
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ثم يرجع إغ لّزـه ،ويٍيض
اـِبارك ،وحيرض طّد اـيىامءّ ،
أوؾاته هبذا اـّحو!
شخنا آخر يٕيت ويَون أكثر محاس ًة وجرأ ًة لن
وجتد
ً
اـسابق؛ ؽٕٓيت ـْيى لاذا جيري هّا ،طساه أن يتي ُّم شٓ ًئا
جديدا ،ؽٍد توجد هّا بيض اـِسائل اـتي ٓ توجد يف
ً
إلاكن إخرى ،ؽٓستٌٓد ويتي ُّم بيض اـِسائل ،ويُتزم
باـيِل ؾُٓ ً
يرب طن لستوى لن اـِستويات!
ال؛ وهذا ً
أيها ُي ّ
ـَّّك ترى أحدهم يٕيت ويٍول :طالو ًة طل أ ّّٔي جئت
أيها أن أـتزم باـيِل،
إغ هّا ـَي أرى وأتي ُّم ،ؽٗ ّّٔي أريد ً
وأحتِل وأثبت وأستٍٓم وأطِل ّ
بَل لا أؤلر به إغ
وسٕصرب
ّ
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يرب
أؾك ّ
حد ممَن وبحسب ُوسيي وصاؾتي؛ وهذا ً
أيها ُي ّ
طن لستوى لن اـِستويات!
كام ّ
أن هّاك بيض إشخاص اـذين كأوا يٕتون
بدرجات خمتٌُة؛ ٔىْي اـِرحوم اـيالّلة اـذي حّٓام جاء طّد
احلداد ،جاء ـوحده وخت ّل طن ّ
كل
أستاذه اـِرحوم اـس ّٓد ّ
يشء؛ ؽال شْرة ،وٓ طُم ،وٓ جاه ،وٓ لريد ،وٓ ا ّدطاء
ّ
ؽتخل طن مجٓع هذه إشٓاء ،وجاء
ـألستاذ ّية ،وٓ صديق؛
تسُٓام
أي يشء!» ؽس ُّم
وحٓدا
ً
ً
ؽريدا وؾال« :أٔا ٓ ألُك ّ
ً

محها! أي ّ
أن إرادته ورؼبته وذوؾه اـمخيص..
لوُ ًٍا..
تسُٓام ً
ً

ّ
تّحت جأ ًبا ،وح ُّت مح ُّْا إرادة أستاذه
كل هذه إلور ّ
ولمٓئته ورؼبته وذوؾه وؽَره وصريٍه.
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كان يٍول« :حّٓام ذهبت ـُّجف ،كأوا ِ
ين ُِؤّي

باـتنوف واـدروشة ،وكأوا يسيون
بآٓف اـتْم اـِتي ٍُّة
ّ
لن مجٓع اجلْات ـُّنحي وحتذيري ،إغ درجة ّأهنم بيثوا
ؽردين لن أؽراد طائُتي ـ اـتحق كالمها برمحة اؿ تياغ ـ إغ
يتوسُوا هبا لن أجل ثّٓي طن هذا اـوريق وهذا
واـديت ـَي ّ
اـّْج ،ؽتَِّّوا يف إخْي لن اـتٕثْي طُْٓا؛ ويف أحد إ ّيام،
كأت لّزطجة ،ؽٍُت هلا« :لاذا حنل؟» ؽٍاـت« :واؿ ،إ ّّٔي
ٓ أطُم ،ـَ ّن هذا اـَالم اـذي يٍوـؤه تس ّبب يف اضورايب
واـتمويش ّ
طظ ؾُٓ ً
ؽاهتم بدرسك أكثر يف هذه إ ّيام»؛
ال،
ّ

ؽٍُت هلا« :يا واـديت اـيزيزة ،ـو كان اـدرس هو ّ
محل
لتٌوق
ؽٗهنم إذا أرادوا أن ُيمْيوا إغ ّأول صاـب ّ
اإلشَالّ ،

ؽٗهنم ُيمْيون إ َّل؛ ؽد ّـّٓي طل
يف اـدروس اـتي أحرضهاّ ،
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ثم ؾاـت« :حسًّا،
أؾق ؽٓه! ؽام هذا اـَالم؟!»ّ ،
اـدرس اـذي ّ
بامذا أر ّد طُْٓم أن؟» ،ؽٍال اـِرحوم اـيالّلة« :أتٓت ببيض
ح ّبات اجلوز ،وأطوٓتْا ـُواـدة ،وؾُت هلا :اطوْا هلم ،وؾوَل
هلم بٕن يُيبوا هبا!».
وكان رضوان اؿ طُٓه يٍول« :حّٓام جئت [إغ
اـّجف] ،وضيت ؾوية لن اـٍون يف هذه إذن وؾوية لن
اـٍون يف إذن إخرى ،وؾُتّ :
كل لن يريد أن يٍول شٓ ًئا
ؽٍُُٓه!» ،ـَن لن هم إشخاص اـذين كأوا يتَ ُِّون
أي حساب
ويّنحون؟! ـٍد كأوا
أشخاصا ٓ ُحيسب هلم ّ
ً
لن حٓث اـٌَر ولستوى اـٌْم واإلدراك! ؽٕٓتون طّد
تقف هبذه اـوريٍة ،وٓ
اإلٔسان ويبدأون بتٍديم اـّنائحّ :

تتقف بتُك اـوريٍة! ؾم هبذا اـٌيل ،وٓ تٍم بذـك اـٌيل!
ّ
املــتقـــني
www.motaghin.com

47

حسًّا ،ؽْذه هي آخر لرتبة ُيَِن أن ينل إـْٓا اـِرء،
يتخل طن ّ
ّ
تتّحى إرادته
حٓث
كل يشء؛ ويف هناية اـِوافّ ،
ّ
ـتحل مح ُّْا تُك اإلرادة ،ويتَِّن لن بُوغ تُك اـدرجة.
وهلذاّ ،
ؽٗن اـٍه ّٓة هّا هي هبذا اـّحو؛ ؽيل اإلٔسان أن
يرى يف ٌٔسه لا هي اـِرتبة اـتي حيت ُّْا لن بع هذه اـِراتب
أي ؾسم لن هذه اـتٍسٓامت يّدرج؛ إذ
اـِختٌُة ،وضِن ّ
بوسع اإلٔسان أن ُيٌَّر ويتٕ ّلل ويّىر يف أحواـه اـٌّس ّٓة،
وبٕي يشء ُيٌَّر؟
ؽتٌَّر ساطة خْي لن طبادة سبيع سّة،
ّ
هبذه إلور ،وباـِرتبة اـتي حتت ُّْا ٌٔسه ،وإغ أين وصُت
أوضاطه ،ولا هو اـِوضع اـذي متَّن لن بُوؼه ،ولا هو
كثْيا هذا
لستوى ّ
تٍدله! وهلذا ،كان اـِرحوم اـيالّلة ُير ّدد ً

اـبٓت اـميري:
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بُبل به باغ وجًد به ويرأه تاخته

هر كس به ؾدر

مهت خود ٓٔه ساخته
«وليّاه :ـٍد تي ُّق اـبُبل باـبستان واـبولة بإرض
اخلربة؛ ٌّ
ؽَل يبّي ّ
مهته»
طمه بٍِدار ّ
ٔتوسع هذه اـُُٓة يف هذا
حسًّا ،أطتٍد بٕ ّٔه ٓ جمال ـَي ّ
تتِة هذه اـِسائل
اـِوُب بمَل أكرب ،وإن شاء اؿ َٔل ّ
ـُٓة اـًد إذا أراد سبحأه وتياغ ذـك.
وخالصة اـٍول ّ
اـسجاد هو بندد حتذيرٔا
أن اإللام
ّ
وتوبٓخّا ؾائ ً
طِرا
ال :ـامذا أٔت جاـس! ـٍد طبدت اؿ
ً

صوي ً
ال ،ـَ ّن طبادتك كأت ك ُّْا لّبيثة لن اخلوف؛ وـٍد
احرتازا لن
ص ُّٓت وصِت ـٌرتة لديدة ،ـَ ّن ذـك كان
ً
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كثْيا ،وأجريت اـيديد لن
اـيٍاب إخروي؛ وـٍد طُِت ً

اـنٌٍات ،وكّت تيٓش وسط اـّاس ،إّٓ ّ
مهك كان
أن ؼاية ّ
هو اـِحاؽىة طل جاهك ورشؽك.
وعيار العىن الصحيح

ؽاـرجوـة تربز حّٓام ٓ تَون اـِسٕـة لسٕـة رشف

وجاه؛ ؽّْاك ُيَِن ـإلٔسان أن ي ّوُع طل طُِه هل هو ج ّٓد
أم ٓ! هّاك تربز اـرجوـة! ؽرتى بٕ ّٔك إذا مل تٍم بذـك اـيِل،
ؽُن حتدث أ ّية لمَُة وـن ي ّوُع طُٓه أحد؛ حّٓئذ ،ستَتمف
ّ
صحٓحا! خال ًؽا ـام
أن طُِك صحٓح أم ٓ! بل هّا سَٓون
ً
رب اـيِل :ؽٗذا مل أؾم هبذا اـيِل،
ـو أ ّٔك ؾِت به خو ًؽا لن ّ

ّ
وطظ أن أن ُأجري هذا
رب اـيِل سَٓتمف ذـك،
ؽٗن ّ
ّ
آ ّتنال اهلاتٌيّ ،
رب اـيِل سٓيُم بٕ ّّٔي ا ّتنُت
ٕن ّ
املــتقـــني
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باـمخص اـٌالين ،وإّٓ إذا مل ِ
رب اـيِل؛
أجره ،ؽٍد ي ّتنل به ّ
لِْتي! ؽام هو اـداؽع يف
ؾقت يف ّ
وحّٓئذ ،سَٓتمف بٕ ّّٔي ّ

ّ
كل ذـك؟ مل يَن اـداؽع هو ٌٔس اـيِل ،بل كان هو
اـِحاؽىة طل لاء اـوجه ،وهذا ٓ ُيٌٓد شٓ ًئا ،وهو صٌر ،وٓ
ُيساوي رشوى ٍْٔي!

ّ
رب اـيِل ؼائ ّبا
إن اـيِل اـنحٓح هو اـذي ـو كان ّ

ٍ
بّحو كٕ ّٔه جيُس ألالك يف
طّك ـامئة سّة ،ؽٗ ّٔك ُتٖ ّديه
اـورف أخر لن اـواوـة؛ وح ّتى ـو مل يرك لائة سّة ،ؽٗ ّٔك
ُتّجز أطامـك؛ ؽْذا هو اـيِل اـنحٓح اـذي يدؽع باإلٔسان
تٍدله أكثر ممّا تٌيل صالة اـُٓل
إغ إلام ،و ُيساهم يف ّ
واـذكر اـٓؤيس وؾول ٓ :إـه إّٓ اؿ .وأ ّلا إذا مل يَن إلر
كذـك ،ؽح ّتى اـذكر اـٓؤيس ـن يدؽيك ـأللام ،وؾول ٓ إـه
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تٍدلك ،بل ستسوء أحواـك أكثر ..هل
إّٓ اؿ ـن ُيساهم يف ّ
اـتٌ ّتم؟!
ّ
اـسجاد هو بندد إخراجّا لن هذه اـوضي ّٓة،
إن اإللام
ّ
خارجا! لْام كّت ؼاؽ ً
وهو خياصبّا ؾائ ً
ال ،ولْام كّت
ال :تيال
ً
ؽناطدا،
هيم ،ـَن لن أن
ً
ؼار ًؾا يف اجلْل إغ ّ
حد أنّ ٓ ،
تتِة
تقؽاتك! حسًّا ،ـّرتك ّ
طُٓك أن تيِل ،وأن تّتبه إغ ّ
هذه اـِواـب ـُٓاَل اـٍِبُة إن شاء اؿ تياغ.

اـُْم ّ
محِد
محِد وآل ّ
صل طل ّ
ّ
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