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أعىذ تاهلل يٍ انشٍطاٌ انسجٍى
تسى اهلل انسمحٍ انسحٍى
احلًد هلل زب انعاملني
وانصالج وانسالو عهى انري زوحه أصم اجلىد وعني انشاهد واملشهىد
أتً األكىاٌ تفاعهٍته وأو اإليكاٌ تقاتهٍته
ً صاحة نىاء احلًد واملقاو احملًىد
ً انقسش ّ
ً املدًَّ انتهاي ّ
ً املك ّ
يب األي ّ
انسسىل انن ّ
أتً انقاسى حمًد احلًٍد احملًىد [انههىّ صمّ عهى حمًد وآل حمًد]
وعهى آنه انطٍثني انطاهسٌٍ
و انهعنح عهى أعدائهى أمجعني يٍ اٌَ إىل ٌىو اندٌٍ

ؾول رسقل اؿ ّ
صّل اؿ طؾقف وآـف وس ّؾؿ :يو طظ مو مثؾؽ ذم اــوس إٓ كؿثؾ سقرة
مرتع ؽؼد ؾرأ
مرة ؽؽلكّام ؾرأ ثؾٌ اـؼرآن ومـ ؾرأهو ّ
"قل هو هللا أحد" ذم اـؼرآن  :مـ ؾرأهو ّ
ثؾثل اـؼرآن ومـ ؾرأهو ثالثوً ؽؽلكّام ؾرأ اـؼرآن ك ّؾف ،وكذـؽ أكً يو طظ ؽؿـ أح ّبؽ بؼؾبف

ؽؼد أخذ ثؾٌ اإليامن ومـ أحبّؽ بؼؾبف وـسوكف ؽؼد أخذ ثؾثل اإليامن ،ومـ أحبّؽ بؼؾبف
()1

وـسوكف ويده ؽؼد مجع اإليامن ك ّؾف.

[اـؾفؿ ّ
صؾ طّل حمؿد وآل حمؿد].
حمؿد.
ّ
حمؿد وآل ّ
ص ّؾقا طّل ّ
( )1روي هذا احلديٌ بطرق كثرية طـ اخلوصي واـعومي بلـػوظ متشوهبي .راجع "معرؽي اإلموم" ج  7ص  ،15وأماو اـدادوق ص  ،87وبحاور
إكقار ج  39ص  ،288وتػسري اـربهون ج  4ص  521و ،522ومـوؾى ابـ اـؿغوز اـشوؽعل ص  ،74وكذا جوء ذم يـوبقع اـؿقدة ـؾؼـدوزي ج
 1ص .376
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طـدمو كـً جوـس ًو ؾبؾ ؾؾقؾ ،كـً أؽؽّر بوـؿقضقع اـذي يـبغل أن أحتدّ ث ؽقف مع
اـرؽؼوء اـققم ،ؽوجلؿقع بحؿد اؿ مـ أهؾ اـؼراءة وآصالع ومـ أهؾ اـبدرية واـؿعرؽي.
إن احلديٌ طـ أمري اـؿممـع طؾقف اـسالم ـقس ؾؾقالً ،حتّك ّ
ثؿ ّ
أن اإلكسون ذم هذا اـققم
ّ

أي ٍ
أثر مـ آثوره! بؾ يؿؽــو أن
أي جوكى مـ جقاكى أمري اـؿممـع يتحدّث وذم ّ
ـقحتور ذم ّ
كؼقلّ :
إن اـؽالم ذم مثؾ هذا اـققم ُيعدّ أمر ًا صعب ًو جد ًا :وسبى ذـؽ هق إبعود اـقسقعي

اـتل متتوز هبو شخدقي أمري اـؿممـع طؾقف اـسالم ،واخلدوئص اـتل يؿتوز هبو اـققم
خدقص ًو .ؽؼؾً ــػيس :ؽؾـتحدّ ث طـ هذه اـروايي اـػيػي اـؿرو ّيي طـ رسقل اؿ ّ
صّل
اؿ طؾقف وآـف.

ضرًرج االذصاف تانصدق ًاالسرفادج يٍ جتارب اآلخريٍ
ؾؿ،
تػف اـس ّقد اـعالمي اـطفراين بوـؿجلء مـ مشفد إغ ّ
أذكر أكّف ذات ّ
مرة طـدمو ّ

ذهبً بدحبتف ـزيورة اـؿرحقم آيي اؿ احلوج اـسقد مفدي اـروحوين ،وكون رمحف اؿ رجالً
ُ
ال ؽوض ً
إب ،وكون رج ً
ال طوـ ًام وكون مـدػ ًو وصودؾوً،
ج ّقد ًا جد ًا ،وكون مـ أؾوربـو مـ جفي ّ
ٌ
صودق ذم
اـؿفؿ ،ؽفـوك اـؽثري مـ أهؾ اـعؾؿ واـػضؾ ،وـؽـّؽ ٓ تطؿئـ بلكّف
وهذا هق
ّ
اـؿطوـى اـتل يب ّقـفو.
وذم احلؼقؼيّ ،
إن بقون هذه اـؿسلـي واـتذكري ذم مثؾ هذا اـققم خدقص ًو (حقٌ أ ّن
جمؿقطي مـ إخقاكـو اـؿممـع وإخالّء اـروحوكقع سريتدون ـبوس صالب اـعؾقم اـديـقي
واـعاممي ذم هذا اـققم).
ّ
إن بعض إشخوص ؾد كوـقا كدقب ًو مـ اـعؾؿ واـػضؾ ..ذهبقا ودرسقا وتعؾؿقا،
احلؼ .وهذا
وـؽـّفؿ مل حيدؾقا مـ هذا اـدرس شقئ ًو سقى إكوك ّقي واــػسوكقي ومقاجفي ّ
يتؽرر طرب اـتوريخ ،ؽؼد كون إمر كذـؽ ذم إزمون اـسوبؼي ،وذم زمون إئؿي طؾقفؿ
إمر ّ
اـسالم :ؽلوـئؽ اـذيـ كوكقا يعؿؾقن ذم بالط اخلؾػوء مل يؽقكقا بلمجعفؿ أ ّمقع ٓ يػؼفقن
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شقئ ًو ،بؾ كون بقـفؿ اـػضالء واـعؾامء وأهؾ اـػتقى ،وهمٓء هؿ اـذيـ حػظقا إمر! يعـل
كػس هذا اـعؾؿ وهذا اـػضؾ وهذه اـدراسي وكػس هذه اخلطى اـبؾقغي واـتلـقػوت اـدؾقؼي،
و إؾالم اـراؾقي ..هذه إمقر هل اـتل حػظً ـؾظؾؿ أركوكف وؾقاطده! ؽػل هنويي إمر،
حػظ أركون اـظؾؿ حيتوج إغ وسوئؾ وآٓت ،ؽجؿع اــوس حقل اـظومل وحشدهؿ ذم ت ّقور

ضومل يتط ّؾى وجقد أرضقي مـوسبي ـذـؽ ،وحيتوج إغ وسقؾي وواسطي ،ؽام هل هذه اـقسقؾي
واـقاسطي؟ ّإهنو هذه اـؽؾامت ،وهمٓء اخلطبوء ،وتؾؽ إحوديٌ اـؿتؼـي ،واـؽتوبوت
اـؿـؿؼي ،واـتلـقػوت اجلؿقؾي ،ؽفذه إمقر هل وسوئؾ اـؿحوؽظي طّل اـظؾؿ! ٓ بدّ مـ
ّ

احلؼ بوصالٌ ،واـبوصؾ ح ّؼ ًو ،وـؽل يظفر اـظؾؿ طدًٓ واـعدل
وجقد هذه إمقر ـؽل ُيؼؾى ّ

اهلع.
ضؾ ًام وطدواكوً :ؽفذا إمر حيتوج إغ ؽ ّـ وـقس بوٕمر ّ

بؿجرد أن يؼرأ سطريـ أو ثالثي مـفو،
طـدمو يطوـع اإلكسون مؼوـي أو تلـقػ ًو معقـ ًو ،ؽنكّف
ّ
احلؼ
يـؽشػ ـف ؼرض هذا اـؽوتى :هؾ هق يسعك ـؾؿغوـطي أم أكّف حيوول أن يطقي صريؼ ّ
ؽبؿجرد أن يرى اإلكسون ّ
أن هذا اـؽوتى مـذ بدايي إمر يريد اـؿغوـطي ،ؽنكّف
وآستؼومي؟!
ّ
يػفؿ اـؿسلـي حتّك اــفويي ،وذـؽ يظفر مـ اـسطر اـثوـٌ أو اـرابع أو اخلومس ،ؽلهؾ اـػ ّـ
يستطقعقن أن حيدّ دوا اـغرض اـذي يسعك هذا اـؽوتى ـتحؼقؼف ،واهلدف اـذي يطؾبف،
وبذـؽ يـؽشػ أمره ويتّضح.
كؾ ٍ
حول ،ؽؽام ّ
و طّل ّ
أن كػ احلؼوئؼ حيتوج إغ وسوئؾ وأدوات ،ؽفق حيتوج إغ خطقى
جمرد ًا طـ إهقاء ،ؽؽذـؽ
وطومل ،ويتط ّؾى شخد ًو صودؾ ًو مستؼق ًام وشخد ًو ذا ك ّقي صوؽقي ّ
خط اـظؾؿ واـعدوان وإبؼوؤه يتط ّؾى وسوئؾ وأدوات :ؽفق حيتوج خطقب ًو بورطوً
استؿرار ّ

ومم ّـػ ًو ؾقي ًو .هؾ اـتػتّؿ إغ اـؿسلـي؟ ؽفذان اـطرؽون متامثالن ،وكالمهو حيتوج إغ هذه
اـقسوئؾ وإدوات.
حسـ ًو ...ذهى سامحي اـس ّقد اـعالمي اـطفراين رضقان اؿ طؾقف ،وذهبً برؽؼتف إغ
مـزل اـؿرحقم آيي اؿ اـسقد مفدي اـروحوين ،وكون هذا اـسقد رج ً
ال مـدػ ًو جد ًا ،وكون
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ثؿ ذهبـو كحـ بعد ذـؽ
رمحف اؿ ؾد جوء ؾبؾ ذـؽ إغ زيورة اـس ّقد اـقاـد رضقان اؿ طؾقفّ ،

ـزيورتف .مل أكـ حورض ًا ذم اـؿجؾس اـذي جوء ؽقف اـس ّقد مفدي ـزيورة اـؿرحقم اـقاـد،
وـؽ ّـ اـس ّقد اـقاـد رمحف اؿ كؼؾ مو جرى ؽقف .ؾول :ـؼد جوء سامحي اـسقد مفدي إغ هـو
ـقسلــل طـ مسلـي وحدة اـقجقد ،ؾول (و كون طؿره حقا اخلؿسقن طوم ًو):
يو س ّقد حمؿد حسع ،مو هل حؼقؼي مسلـي وحدة اـقجقد هذه اـتل كثر اـؽالم
واـضقضوء حقهلو إغ هذا احلدّ ؟! ؽبعض إشخوص ير ّدوهنو وبعضفؿ يؼبؾقن هبو،
ؽام هل حؼقؼي اـؿسلـي؟ ـؼد جئً إـقؽ ٕسؿع مـؽ أكً شخدق ًو ،ؽلكً مـ كوحقي
ؽلحى أن
مـ أهؾ اـػؾسػي ،ومـ كوحقي ثوكقي مـ أهؾ إصقل واـعؾقم إخرى،
ّ
أسؿع مـؽ أكً ،ؽؽالمؽ ذم مثؾ هذه اـؿسوئؾ هق اـؽالم اـػدؾ ،كام أكّـو كثؼ بؽ
ومتلكدون مـ صدؾؽ وإخالصؽ!
مفؿ ،ؽوإلكسون ذم بعض إحقون ؾد يداؽع طـ يشء مو طّل أسوس
و هذا إمر إخري ّ

يدحّ :
ٕن ذـؽ يدري صـ ًام ـف! بؾ يـبغل طّل اإلكسون أن يداؽع
احلرؽي واـػ ّـ ،وـؽـف أمر ٓ ّ
ال يؿؽـ أن يـؽشػ ـإلكسون أن اـؿطؾى اـذي كون يداؽع طـف سوبؼوً
احلؼ .مث ً
طّل أسوس ّ

ٍ
ٌ
يق طؾقف ويؼقل:
بوصؾ ،وحقـئذ جيى طؾقف أن يرتاجع ،وٓ يـبغل ـف أن ّ

 بام أكّـل ؾؾً هذا اـؽالم سوبؼ ًو ؽسقف أحوؽظ طؾقف وأثبً طّل كالمل ّكػر ورشك!
إن هذا اـؽالم ؼؾط وبوصؾ ،بؾ هق ٌ

 يؼقل :حقٌ أكـل ؾؾً هذا اـؽالم سوبؼ ًو ،ؽؿـ اـؿعقى أن أتراجع طـكالمل أن
أي طقى ؽقف ؟! بؾ إمر بوـعؽسّ ،
واجى ٓ بدّ مـف !
إن ذـؽ
ٌ
 ّسقعريوكـل،
 ٕكّـل ؾؾً هذا اـؽالم سوبؼ ًو ،ؽؾق تراجعً طـف أنّ

وسقؼقـقن :ـؼد تراجع طـ كالمف ،ؽلي ؾقؿي ـؽالمف بعد أن.
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ّ
إبراز ـألكوكقي
ّ
كػر ومقاجفي
ـؾحؼ ،و ٌ
إن مجقع هذه مـ وسووس اـشقطون ،وهل مجقع ًو ٌ
واــػس! كـً تعتؼد بلن اـؿقضقع يبدو بذاك اـشؽؾ وب ّقـتف طّل أسوس ذـؽ ،أ ّمو اـققم،
تقضحف
تبع إمر و ّ
تبع ـؽ أن اـؿسلـي بشؽؾ آخر ،ؽال بلس بذـؽ ،وـؽـ طؾقؽ أن ّ
ؽؼد ّ

تبع ـؽ ّ
ؾوئالً :ـؼد تبع اـققم ّ
احلؼ
أن ّ
ثؿ اؽرض أكّف بعد أسبقع ّ
أن اـؿطؾى هبذا اـشؽؾّ .
ٍ
أمر ٌ
حقـئذ أن تبع اـؿطؾى هبذا اـشؽؾ
خموـػ ـؽال اـػفؿع اـسوبؼع ،ؽعؾقؽ
ٌ
ثوـٌ و
هق ٌ
حتركف...
اـذي تبع ـؽ ممخر ًا :ؽـحـ حمؽقمقن ـؾزمون و ّ

فائدج ػيد انغدير انيٌو ىٌ يثايؼح إياو انزياٌ
ذم طقد اـغدير ،يـبغل أن كسؿع هذا اـؽالم! ؽلمري اـؿممـع طؾقف اـسالم ؾد ُكدى مـ
ؾبؾ اــبل خؾقػي ـف ؾبؾ ٍ
اـؿفؿ هق موذا
أـػ وأربعامئي سـي ،وهذا أمر ؾد وؾع ومه ،وـؽـ
ّ
ّ
طرف
اــبل صّل اؿ طؾقف وآـف وس ّؾؿ ذم يقم اـغدير و ّ
يـبغل أن كػعؾ كحـ اـققم ؟! ـؼد جوء ّ

اــوس طّل أمري اـؿممـع طؾقف اـسالم ،وـؽـ مو طالؾي ذـؽ بـو كحـ ؟ ؽـحـ ؾد جئـو بعد
بلـػ وأربعامئي سـي ،وهذه اـؼضقي ؾد وؾعً ؾبؾ ٍ
ذـؽ ٍ
أـػ وأربعامئي سـي! ـؼد وؾعً ذم
ذـؽ اـزمون ،ؽام اـذي جيى طؾقـو أن كػعؾف اـققم؟ ذم هذا اـققم حقٌ اـسـي هل سـي 1435
هجريي ؾؿريي ..ذم مثؾ هذا اـققم ،موذا يعـل ــو طقد اـغدير؟ موذا يعـل ــو كحـ؟ هؾ يعـل
جمرد آحتػول ؽؼط ّ
بلن اــبل ؾبؾ أـػ وأربعامئي سـي ؾد جوء وكدى أمري اـؿممـع خؾقػي
ّ
ـف؟! حسـ ًو ،ؽامذا أؽعؾ أكو؟! ـؼد حدؾً اـؽثري مـ اـؼضويو ؾبؾ ٍ
أـػ وأربعامئي سـي،
وبعضفو ؾد وؾع ؾبؾ أـػ وثالثامئي سـي ،كام أن محؾي اـؿغقل ؾد حدؾً ثامكامئي سـي تؼريب ًو،
وـؽـ مو شلين أكو بذـؽ؟! ؽؼد حدؾً حرب ذم ذـؽ اـزمون وأريؼً اـدموء ،وذم وؾً
آخر حدؾ زـزال طظقؿ ،كام وـد اـشخص اـػالين ذم اـققم اـػالين ،وهؽذا ؽؼد وؾعً ذم
اـتوريخ آٓف اـؼضويو! ومـ هـو يبؼك هذا اـسمال يؾح ذم صؾى اإلجوبي :كحـ ذم هذا اـققم
ؾد اجتؿعـو هـو ،ؽؾامذا اجتؿعـو؟ أو بعبورة أخرى :ـامذا أحرضوكو اـققم إغ هـو (وهذه اـعبورة
هل اـدحقحي)؟ اـققم ؾد أحرضوكو وأجؾسقكو ذم هذا اـؿحػؾ ،وأططقكو مؽوك ًو هـو ..ك ّؾ
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هذا مـ أجؾ أي ٍ
يشء كون ؟ هؾ حدؾ كؾ ذـؽ مـ أجؾ ّ
أن هذه اـؼضقي ؾد وؾعً ؾبؾ
ّ
أـػ وأربعامئي سـي؟! حدؾً ؽؾتحدؾ ،ومو ربط ذـؽ بـو كحـ ،ؽـحـ مل كقـد ؾبؾ أـػ
وأربعامئي سـي ،إذ بنمؽون اؿ تعوغ أن خيؾؼـو ذم ذـؽ اـزمون ،ؽؾقس ــو تؼدري ذم ذـؽ،
ؽـحـ ؾد خؾؼـو ذم هذا اـزمون وذـؽ ـقس ذم يدكو!
ٕي يشء
ؽؾامذا إذن يـبغل أن كليت اـققم ذم طقد اـغدير وكحتػؾ ،وكؽقن مرسوريـ ؟ و ّ

يـبغل أن تتؿؾؽـو حوـي مـ اـرسور واـشغػ واـسعودة وآبتفوج؟ اـققم ـامذا؟ إ ّن طقد
اـغدير اـققم هق مـ أجؾ اـبقعي مع إموم زموكـو اـققم ! هذا هق معـك طقد اـغدير .ؽـحـ
طؾقـو أن كجدّ د اـبقعي إلموم زموكـو ذم طقد اـغدير ،ؽؼد اكؼضً سـ ٌي كومؾ ٌي! ذم هذا اـققم ؾوم
كـً
رسقل اؿ وكدى ــو وـ ًّقو طؾقـو اسؿف
احلجي بـ احلسـ ،وكلكّف رؽع يديف وؾول :مـ ُ
ّ
احلجي بـ احلسـ مقٓه .هذا هق معـك طقد اـغدير ذم أ ّيومـو هذه ،ؽنذا كون
مقٓه ،ؽفذا ابـل ّ
طقد ؼديركو هبذا اـشؽؾ ،ؽسقف يبؼك ح ًّقو طّل اـدوام ،وسقبؼك ثوبتًو وبوؾقًو بوستؿرار.

انؼامل ىٌ يٍ يرٌاضغ أياو انؼهى ًيرتاجغ ػند اَكشاف احلك
كون ؾد جوء [اـسقد مفدي اـروحوين] إغ اـؿرحقم ّ
اـعالمي وؾول :ارشح ــو مو معـك
"وحدة اـقجقد"؟ ؽفق مل يؽـ ؽقؾسق ًؽو ،ومل يؽـ ؾد درس اـػؾسػي ،واإلشؽول طؾقف هق:
ـامذا مل يدرس اـػؾسػي؟! أٓ يـبغل طّل اإلكسون أن يدرس هذه اـدروس؟!
اـعالمي :ـؼد وضحـو ـف ّ
ؽؼول اـؿرحقم ّ
بلن إمر هبذا اـشؽؾ ،وطّل هذا اــحق،
ؽؼؾً :بّل .ؽؼول :إذن ،ؽال إشؽول ؽقف،
وكذا ..وكذا ،..ؽؼول :هؾ هذه هل حؼقؼي اـؿسلـي؟
ُ
ؽتبسؿ ّ
ؽؾامذا ّ
اـعالمي ،وؾول :وكحـ كؼقل أكّف ٓ إشؽول ذم ذـؽ .ؽؼول :هؾ
كؾ هذه اجلؾبي؟! ّ

هذه هل "وحدة اـقجقد" واؾ ًعو؟ أم أكّؽ تػحفو ــو بحقٌ ٓ يؽقن ؽقفو إشؽول؟! وتريد
رشحً ـؽ ،وهذه هل طؼقدة اـعبد ذم "وحدة
ؽؼؾً ـف :سقدكو إمر كام
أن تؼـعـو و..؟!
ُ
ُ
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رشحً ـؽ طؼقديت ورأيل .ؽؼول :هبذا اــحق ـقس هـوك أي مشؽؾ ٌي ذم
اـقجقد" ،وؾد
ُ
إمر .ؽؼول ّ
اـعالمي :كعؿ ،وأكو أؾقل ٓ مشؽؾي ذم إمر!
ٍ
ٌ
ٌ
اكظروا ،هذا اـرجؾ ٌ
حسـي ،وطـده صػوء.
وصوحى ك ّق ٍي
صودق،
ورجؾ
مـدػ،
ٌ
رجؾ
ُ
تطرق احلديٌ ٍ
ٕمر آخر ،ؽؼول:
بعدهو ُ
كـً مقجق ًدا ذم هذا اـؿجؾس اـثوين ،وهـوك ّ

تغري
اـرأي اـػالين ذم هذه اـؿسلـي،
كعؿ ..كعؿ ،كون
ُ
ُ
وكـً أطتؼد ؽقفو بؽذا ،وـؽـ أن ّ
وتراجعً طـ كالمل.
رأ ّيل ؽقفو،
ُ
تراجعً طـ كالمل؟! كون
هؾ تعرؽقن أحدً ا يؼقل أن كام ؾول ذـؽ اـس ّقد :ـؼد
ُ
رجال صوؽقو جدً ا ،ؽؾؿ ِ
ً
تراجعً طـ كالمل ،ؽسقؼقـقن :اكظروا
يلت ويؼقل ذم كػسف :إذا
ُ
ً
ـؼد تراجع طـ كالمف! وهذه صعـي ذم شخدقتل ،وأمثول ذـؽ ٓ .يو طزيزي ،مل يؼؾ ذـؽ،
ديـل.
هذا هق اـذي يؼول ـف :طومل ٌ ٌّ
اـعومل اـديـل ،هق اـذي إذا رأى ّ
تراجعً طـ
تغري ،يؼقل :ـؼد
ُ
أن مو كون يعتؼد بف ؾد ّ
بػ ،وخؾؼـو اؿ بحقٌ كخطئ ،وـذا كخطئ
كالمل .ؽـحـ ـسـو أكبقوء وٓ ّ
أئؿي ،بؾ كحـ ٌ

وطؾقـو أن كدؾح خطلكو ،وطـدمو كؾتػً طؾقـو أن كؼقل :ـؼد أخطلكو ،وإذا مل كؼؾ ذـؽ ،ؽؼد

ٍ
ٍ
حمرم.
بػعؾ حرا ٍم ،إذا مل كؼؾ ذـؽ ،ؽؼد ؾؿـو
ؾؿـو
بػعؾ ّ
ذهبـو بدحبي ّ
وكـً أرؼى بـؼؾ بعض خدوئص
اـعالمي ا رضقان اؿ طؾقف ا إـقف،
ُ
هذا اـرجؾ ـؽؿ ،وهل مػقد ٌة بطبقعي احلول ـؽؿ ،حقٌ جيى كؼؾ صػوت إكوبر وإطوضؿ،
وذم كؼؾفو اـؽثري مـ إمقر ،واإلكسون يستػقد مـفو ،وذم هنويي اـؿطوف ،طؾقؽؿ أن تعؾؿقا
ّأهنؿ ـقسقا سقاسقي ،ؽـحـ إذا كـّو كرى اـؽثري مـ إطامل اخلوصئي اـتل تددر مـ بعضفؿ،
ؽال بدّ أن كعؾؿ أكّف يقجد اـبعض اـذيـ يسريون ذم هذا اـطريؼ ،وطّل هذه اجلودة ،وهؿ
حموؽظقن ومـتبفقن ،وهؿ يراطقن اـد ّؾي ذم آستػودة اـؽوؽقي واـقاؽقي مـ أطامرهؿ.
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رأيً رواي ًي،
كـّو جوـسع هـوك ،ودار احلديٌ طـ هذا اـؿقضقع ،ؽؼول :س ّقدكو ،ـؼد
ُ
رأيً ّ
اــبل ا
وأرجق مـ سامحتؽؿ أن تػرسوهو ــو ،ؾول اـؿرحقم اـس ّقد [مفدي] :ـؼد
ُ
أن ّ

صّل اؿ طؾقف وآـف ا ؾول« :يو طظ ،مثؾؽ ذم اــوس كؿثؾ سقرة {ؾؾ هق اؿ أحد}» ،ـؼد ؾرأ
هَّلل أَحدٌ ِذم ا ْـ ُؼر ِ
ِ
ظ َمو َمثَ ُؾ َؽ ِذم اــَّو ِ
آن
س إِ َّٓ َك َؿثَ ِؾ [سقرة] ُؾ ْؾ ُه َق ا ُ َ
ْ
هذه اـروايي هـوكَ « :يو َط ُّ
َع َؽؽَلَكَّام َؾرأَ ُث ُؾثَ ِل ا ْـ ُؼر ِ
ٌ ا ْـ ُؼر ِ
آن َو َم ْـ َؾ َرأَ َهو َم َّرت ْ ِ
َم ْـ َؾ َرأَ َهو َم َّر ًة َؽؽَلَك ََّام َؾ َرأَ ُث ُؾ َ
آن َو َم ْـ َؾ َرأَ َهو
ْ
َ َ
ْ

ٍ
روايي أخرى ،وذـؽ ذم اـقصويو اـتل
َث َالثوً َؽؽَلَك ََّام َؾ َرأَ ا ْـ ُؼ ْرآ َن ُك َّؾ ُف» (هذا وؾد ورد ـديـو ذم

اــبل إكرم ا ّ
صّل اؿ طؾقف وآـف ا اـس ّقدة اـزهراء طؾقف اـسالم ،ؽؽون مـ
أوىص هبو
ّ
مرات ،وؾول
دستقرهو ومـ أذكور اـؾقؾ ؾبؾ اــقم :ؾراءة سقرة {ؾؾ هق اؿ أحد} ثالث ّ

روايوت أخرى أمثول هذه اـروايي).
بلهنو تعودل ختؿ اـؼرآن بلكؿؾف ،ويقجد
ٌ
هـوك ّ

وهذا مثؾؽ يو طظَ « :ؽؿـ أَحب َؽ بِؾِسوكِ ِف (ومل ِ
يلت بذـؽ طّل ـسوكفٕ ،كّف يراطل بعض
ّ َ ْ َ َّ
َ

اـؿعطقوت ،ويلخذ بعض اـؿسوئؾ إخرى بعع آطتبور ،ويالحظ اـؿدوـح ،ؽفـوك بعض
إشخوص اـذيـ يؼبؾقن ببعض إمقر ،وـؽـّفؿ ٓ يذكرون ذـؽ بلـسـتفؿ ،ؽؿع ّأهنؿ
ٌ ِْ
يؼبؾقن بف ،ـؽـ ٓ يعؾـقن طـ ذـؽ) َؽ َؼدْ َك َؿ َؾ َـ ُف ُث ُؾ ُ
اإل َيام ِنَ ،و َم ْـ أَ َح َّب َؽ بِؾِ َسوكِ ِف َو َؾ ْؾب ِ ِف
(يعـل :هق ُيعؾـ طـ ذـؽ ،ؽفق حيدّ ث بػضوئؾؽ ،و ُيداؽع طـؽ ذم اـؿقاصـ اـؿختؾػي ،وير ّد
ِ
ِ ِِ
طـؽ بؾسوكف) َؽ َؼدْ َكؿ َؾ ُث ُؾثَو ْ ِ ِ
َق َك بِ َق ِد ِه (يعـل :ذم مؼوم
َ
اإل َيامنَ ،و َم ْـ أَ َح َّب َؽ بِؾ َسوكف َو َؾ ْؾبِف َوك َ َ
ِ
استَؽ َْؿ َؾ ْ ِ
اإل َيامن » .وهل مـ اـروايوت اـعجقبي جدً ا.
اـعؿؾ) َؽ َؼد ْ
ٍ
وذم ذـؽ اـققم ،ؾوم اـؿرحقم ّ
جمؿقطي مـ اـتقضقحوت ،وؾول طدّ ة
اـعالمي بعرض

ٍ
ٍ
جمؿؾ ،وؾول سامحتف :كعؿ،
بـحق
مطوـى ،وإن شوء اؿ أذكرهو ـؾرؽؼوء خالل احلديٌ وـؽـ
وؾد ّبع ـؾؿرحقم اـس ّقد اـروحوين ،اـس ّقد مفدي اـروحوينّ ،بع ـف سـدهو ،ؽؼولّ :إهنو

مقجقد ٌة ذم اـؽتوب اـػالين ،وهل رواي ٌي صحقح ٌي( .واـظوهر ّ
أن اـبعض مـ أهؾ اـسـّي
يرووهنو أيض ًو ،ؽؼد رأيتفو مـؼقـ ًي ذم بعض كتى أهؾ اـسـّي).
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ادلرذثح األًىل يٍ اإلمياٌ ىي حمثّح ػهيّ ػهيو انسالو
تػضؾ بف اـؿرحقم ّ
اـعالمي ذم ذـؽ اـؿجؾس ،ؽؽون كوـتو  :ـإليامن
وأ ّمو جمؿؾ مو ّ
ٍ
مراتى خمتؾػي ،وإؽراد ذم ٍ
خمتؾػي ،ومؼدار طؼقدة إؽراد،
آؽوق
مراتى ،وٓطتؼود اإلكسون
ٌ
مراتى خمتؾػ ٌي أيض ًو ،وـقس
احلؼ ،واـثبوت طّل رضقان اؿ ،ـف
واستعدادهؿ ـؾثبوت طّل ّ
ٌ
كؾ ؽردٍ
ٍ
واحد ،بؾ ّ
هـوك مـ شخدع متطوبؼع مـ هذه اــوحقي ،وـقس هـوك أؽرا ٌد مـ كق ٍع
ٍ
خوص ٍي مـ اإليامن ،ؽوـشخص اـذي يؼبؾ أمري اـؿممـع ا طؾقف
مرتبي
مـ اــوس يؼع ذم
ّ
اــبل ،ؽفذا اــقع مـ اـرؤيي واــظرة مؼبقـ ٌي
اـسالم ا ؽؼط هبذه اخلدوئص ،وهل أكّف خؾقػي ّ

طـد اـعديد مـ إؽراد.
تدقروا أكػسؽؿ أكؽؿ كـتؿ ذم زمون اـغدير ،واكظروا مـ هؿ إؽراد اـذيـ
ؽلكتؿ أن ّ
كوكقا مقجقديـ ذم اـغدير؟ كون هـوك أؽرا ٌد ممّـ رأى بعقـقف ّ
اــبل ؾد أمسؽ بقد أمري
أن
ّ
اـؿممـع! ؽـحـ أن كعتؼد بحدقل هذه احلودثي مـ خالل إخبور اـتل كُؼؾً ذم اـؽتى

ٍ
ٍ
صدر طـ أبوء وطـ
صدر إغ
ؽؼط ،ـؽـّـو مل كؽـ مقجقديـ هـوك ،بؾ كُؼؾً إـقـو مـ
إطوضؿ ،وهؿ بدورهؿ طـ آبوئفؿ وأجدادهؿ ،إغ أن وصؾً إـقـو ،ورصكو كتؾ ّؼوهو كؿس ّؾؿي
مـ مس ّؾامت اـتوريخ اـتل أثبتً ،وكذـؽ إذا كظركو إغ اـؽتى ،كرى ذم اـؽتى اـؼديؿي ..ذم
اـؽتى اـراجعي إغ إزمـي اـسوبؼي ،ؾبؾ ثامكامئي سـي أو أـػ سـي ،كرى إشعور اـتل أـؼقً
ذم ذـؽ اـقؾً..

انرأييد اإلذلي يثمى يغ اإلَساٌ يا داو ػهى اجلادج ادلسرميًح
حسون بـ ثوبً إكدوري حقل طقد اـغدير مقجقدة أن ،حقٌ طـدمو
ؽلشعور ّ
أمري اـؿممـع طؾقف اـسالم ،ؾوم حسون بـ ثوبً وؾول
كدى اــبل صّل اؿ طؾقف وآـف وسؾؿ َ

ؾؾً ذم ذـؽ شعر ًا! ؽؼول ـف رسقل اؿ :اؾرأ! ؽلكشد حسون ؾدقدتف اـرائعي تؾؽ!
ـف :ـؼد ُ

وـؽـ اــؽتي اجلؿقؾي هـو هل ّ
أن اــبل ؾول ـف :مو زال روح اـؼدس كورص ًا ـؽ مو دمً
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كورصكو أهؾ اـبقً( .)2هذه اـؿسلـي طجقبي جد ًا ،وهذه اـؿسوئؾ مـ اـؿسوئؾ اـؿػتوح ّقي،
حقٌ طؾقـو أن هنتؿ هبذه اـؿسلـي وكـتبف هلو ،ـذا ّ
حسون بعد ؽرتة ـقسً بوـؿديدة سؾؽ
ؽنن ّ
صريؼ حؽقمي اخلؾػوء وصور يداؽع طـفؿ ،ؽفق ؾبؾ شفريـ ذم أحداث اـغدير ؾول شعر ًا ذم
تـدقى أمري اـؿممـع بوـقٓيي واخلالؽي اإلهلقي .ثؿ بعد ذـؽ ؾوم وؾول شعر ًا ذم أيب بؽر
وأمثوـف ،يؼقل رسقل اؿ :مو دمً كورصكو أهؾ اـبقً ؽلكً مم َيد وحمؿل مـ ؾبؾ روح
اـؼدس ،ويؼقم بؿسوطدتؽ وتسديدك ،يعـل ـقس هـوك أي ضامكي ـؽ بلكؽ ؾؾً شعر ًا
وصورت طـدك حوـي مـ اـروحوكقي ،ؽفذا ٓ يعطقؽ ضامك ًو إغ آخر حقوتؽ ،ـذا يؿؽــو أن
كؼقل ّ
حيى أمري اـؿممـع بؼؾبف ،وأمو بؾسوكف
حسون كون مـ ذـؽ اـؼسؿ إول ،ؽؼد كون ّ
بلن ّ

ؽال ،ؽؼد ذهى إغ حؽقمي أيب بؽر ،ومل يؼدر أن يدؿد ،ومل يستطع أن يتجووز هذه اـؿشؽؾي،

ومل يؼدر أن يتجووز هذا آمتحون ،مل يتؿؽـ مـ مؼوومي ذـؽ اجلق واـػضوء احلوكؿ آكذاك
واـدؿقد ذم مؼوبؾتف ،ومل يستطع أن يؼقل :ؾد كدى رسقل اؿ طؾق ًو ؾبؾ شفريـ مـ أن،
ستدقتقن؟! إكؽؿ ختوـػقن
ؽنغ أيـ أكتؿ متجفقن؟ ومـ هذا اـذي تـتخبقكف أن؟ ـؿـ
ّ
كالم رسقل اؿ ،وتعؿؾقن خالف مو رصح بف رسقل اؿ .هؾ اـتػتؿ ؟! مل يؼدر أن يدؿد،
مرة واحدة ،مل يؼرأهو ثالث ًو .ؽفق يؼبؾ بؽقن
كون إيامكف بؿؼدار اـثؾٌ ،ؾرأ ؾؾ هق اؿ أحد ّ

رسقل اؿ ؾد كدى أمري اـؿممـع يقم اـغدير ،ـدرجي أكف ؾوم وؾول شعر ًا ،وشعره كون ذا

مغزى ،ؽؼد كون شعره وؾدقدتف جقدة جدّ ًا ..ؽؼوم وؾول اـؼدقدة ،وـؽـ هبذا احلد وهبذا
اـؿؼدار ؽؼط! ؽؾؿ يستطع أن يتؼدم أكثر مـ ذـؽ احلد ،مل يستطع أن يبذل أكثر مـ هذا
اـؿؼدار ،مل يستطع أن يتحؿؾ اـؿدوطى أكثر مـ ذـؽ.

اــبل ّ
حسون مم ّيدا بروح اـؼدس مو كقتـو بؾسوكؽ .وذم (تـؼقح
صّل اهَّلل طؾقف وآـف وسؾؿ ٓ :تزال يو ّ
( )2ؾول ذم سػقـي اـبحور ج ،2ص :252ؾقل ّ

اـؿؼول) :ودطو ـف رسقل اهَّلل ّ
صّل اهَّلل طؾقف وآـف وسؾؿ ؽؼول ٓ :تزال مم ّيدا بروح اـؼدس مو دمً كورصكو.
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االسرفادج يٍ االخرثاراخ انيت حصهد يغ ادلسهًني األًائم
ؽؼقل "يو طظ" ذم ذـؽ اـقؾً كون ؽقف صعقبوت ويتعؼبف امتحون .هذا آمتحون ــو
كحـ مجقع ًو أيضوً ،هذا آمتحون مقجقد ،هذا آمتحون ـقس ٕوـئؽ إشخوص ؽؼط [بؾ
هق ــو كحـ أيض ًو] .طـدمو يؼقل اـشخص "يو طظ" ؽنن طؾق ًو سقؼػ مؼوبؾ أيب بؽر ،ؽام اـذي
ستػعؾف ذم هذه احلوـي؟ ؽعـدمو تؼقل "يو طظ" [طؾقؽ أن تدؿد] ٓ أن تذهى إغ اـؿـزل
وتؼقل :ـقس

دخؾ بوـؿقضقع .طظ سقؼػ مؼوبؾ أيب بؽر ،طظ سقؼػ مؼوبؾ طؿر،

وسقؼػ مؼوبؾ طثامن ،وسقؼػ أموم معوويي ،سقف يؼػ مؼوبؾ همٓء مجقع ًو! ؽليـ ستؼػ
أكً؟
هؾ تظـ بلن اـؿسلـي ستـتفل بوـؿبويعي ذم يقم طقد اـغدير ،مـ اـذي ؾول" :بخ بخ ـؽ
يو طظ أصبحً مقٓي ومقغ كؾ مممـ ومممـي"()3؟ هو؟ ..أـقس اـثوين هق مـ ؾول ذـؽ؟
اـشخص اـذي ؾول هذه اـؽؾامت وبويع طؾق ًو هق كػسف اـذي ؾوم بتؼطقع ابـي رسقل اؿ أموم
طع زوجفو ،هق كػسف ،يو طزيزي! ؽوـؿسلـي ٓ تتؿ بؼقـؽ " :أصبحً مقٓي ومقغ كؾ
مممـ ومممـي" وؾقـؽ" :بخ بخ ـؽ يو طظ" ،اـؿسلـي ٓ حتؾ بذـؽ يو طزيزي! أكو
يؿؽــل أن أؾقل أشقوء كثرية أحسـ مـ ذـؽ اـؽالم ،ويؿؽــل أن أتؽ ّؾؿ مثؾ "رشيط
اـؿسجؾ" ويؿؽــل أن أبدي وٓئل بؽالم أحسـ مـ تؾؽ اـعبورة ،أؾقل ":يو طظ مبورك
ّ
طؾقؽ مبورك طؾقؽ ،مبورك طؾقؽ هذا اـؿـدى ،جعؾؽ اؿ مقغ ـؾجؿقع ،جعؾؽ اؿ
مقغ ـؽؾ مممـ ومممـي" ،ؽفق وإن جعؾف مقغ ـؽؾ مممـ ومممـي وـؽـ موذا طـؽ أكً؟
ـامذا تؼقل ذـؽ كذب ًو ،ـامذا ختودع وتراوغ وتؽذب؟ كعؿ ؾد جعؾف أمري ًا ـؾؿممـع ؽام دخؾؽ
أكً بذـؽ؟ كعؿ ؾد جعؾ أمري اـؿممـع مقغ ـؾجؿقع ،وـؽـ مو هق دخظ أكو ذم هذا
اـؿقضقع؟ مو هق ّ
اـؼدي؟ أكو أيـ مقؾ ّعقتل ذم هذه اـؿسلـي؟ هؾ طـدك مقرد
حمظ أكو ذم هذه ّ
أحسـ مـ هذا اـؿقرد؟ هؾ طـدك ِمثول أحسـ مـ هذا اـؿثول؟ بحقٌ يؼقم شخص
( )3اـتػسري اـؿـسقب ـإلموم احلسـ اـعسؽري ،ص.112
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ويتؽؾؿ هبذا اـؽالم طـ أمري اـؿممـع ،ثؿ بعد ذـؽ بشفريـ يؼقم بتؼطقع زوجي طظ إغ
أشالء ،ويسؼط جـقـفو أيض ًو ،هؾ هـوك أحسـ مـ هذا اـؿثول؟ أي مثول أؽضؾ مـ هذا؟!
حسـ ًو أن كحـ مو هق تؽؾقػـو؟ هؾ تعتؼدون بلن أوـئؽ إشخوص اـذيـ كوكقا مع
طظ ذم طقد اـغدير كوكً اـؽرات احلؿراء طـدهؿ أؾؾ ممو هل طـدكو؟ هو؟! ..هؾ اـبالزمو
ّ

طـدهؿ أؾؾ مـفو طـدكو؟ هؾ كون ـقن دمفؿ أؽتح مـ ـقن دمـو كحـ بعد ميض أـػ وأربعامئي

سـي؟ ٓ يو سقدي ،مـ ؼري اـؿعؾقم بلن ارتبوصفؿ اـذي كوكقا يدّ طقكف بلمري اـؿممـع أكثر ممو
كدطقف كحـ أن ،ذـؽ ـقس معؾقم ًو ،إذ مـ اـؿؿؽـ أن حوـتفؿ ذم ذـؽ اـققم كوكً كذـؽ
حؼقؼي :ؽؼد جوء رسقل اؿ وكدى أمري اـؿممـع ،وكون يتؽ َؾؿ بؽالمف اـػدؾ ،ثؿ أىت
حسون ا اـذي ؾد شورك ؽقام بعد ذم حؽقمي أيب بؽر ا وأكشد شعر ًا بحؼ أمري اـؿممـع .هذا
مو ؾد حدؾ ؽفذه اـؿسوئؾ حؼوئؼ تورخي ّقي ،وـؽـ كػس همٓء ؾد اكتفقا ،اكظر إغ همٓء
طـدمو يلتقفؿ امتحون واحد ،ؽؽؿ يبؼك مـفؿ؟ يبؼك مـفؿ طدّ ة ؾؾقؾي ،أمثول سؾامن وأيب ذر
وطامر واـؿؼداد ،أ ّمو اـبؼقي ؽؼد ذهبقا ك ّؾفؿ إغ مسجد اـؿديـي ـقد ّؾقا مجوطي! ك ّؾفؿ ؾد
ّ

ّ
يؽتظ طـدمو كون اــبل ّ
يدظ ؾبؾ يقمع بوـؿدؾع ،ؽؽذـؽ إمر
ذهبقا ،ؽؽام كون اـؿسجد

طـدمو جوء شخص آخر مؽون رسقل اؿ حقٌ امتأل اـؿسجد ،وإشخوص اـذيـ كون
يؽت ّظ هبؿ اـؿسجد ذم حقوة رسقل اؿ هؿ أكػسفؿ همٓء إشخوص :زيد وطؿرو وؽالن
ِ
اـؿؼتديـ واـؿلمقكع مـ سطح اـؼؿر ،أو جيؿعقهؿ مـ هـو وهـوك ،أو مـ
و ...ؽؾؿ جيؾبقا
بالد أخرى ؽقضعقهؿ طّل اجلامل وإحدـي وجيؾبقهؿ ،بؾ هؿ أكػسفؿ اـذيـ كوكقا يد ّؾقن
خؾػ رسقل اؿ ذم اـؿديـي :،ذم إمس كوكقا يؼػقن خؾػ رسقل اؿ واـققم وؽؼقا خؾػ
رجؾ آخر ،ـامذا؟ ّ
ٕن حدّ كو ووسعـو هبذا اـؿؼدار ؽؼط ،يؼقــو هبذا اـؿؼدار ـقس أكثر ،ؽام
كػرق بع رسقل اؿ وبع أيب بؽر! هذا مو يعـقف ،كام كـّو كستؿع
اـذي يعـقف هذا؟ يعـل أكـو ٓ ّ

حل
ـؽالم رسقل اؿ ،اـققم كستؿع ـؽالم أيب بؽر ،كام كون رسقل اؿ سوبؼ ًو يليت ويؼقل ّ
طّل اـدالة ،ويليت بالل ويم ّذن ،ؽوـققم يلتقـو شخص آخر ؼري بالل ويرتؼل اـؿئذكي ويم ّذن،
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ويليت شخص آخر يلخذ مؽون رسقل اؿ ويتؼدّ م ـؾدالة ،ؽـؼػ خؾػف ،مو اـذي يعـقف
ذـؽ؟ يعـل ّ
أن أبو بؽر ورسقل اؿ بؿستقى واحد طـدكو.
ـؽـ ـق كـً ؾد وضعً طؾ ًقو ووؾػً خؾػف ،ؽػل هذه احلوـي كعؿ اـؿسلـي ختتؾػ،

ؽعؾقـو أن كؾتػً ٕكػسـو بعض اـفء ،ؽوـؿسلـي دؾقؼي جد ًا .ذـؽ اـشخص اـذي يؼقل ٓ
ؽرق بع هذا وذاك ،ؽفق يعؿؾ طّل اـدطقة ــػسف ذم احلؼقؼي واـقاؾع ،وطـدمو يليت شخص
ويؼقل ٓ ؽرق بع ؽالن وؽالن وكالمهو واحد ،ؽفق ذم اـقاؾع يذيع معتؼداتف ويـػهو.
مودح خقرشقد مدّ اح خقد اسً كق دو جشؿؿ سومل وكومرمقد اسً
[اـذي يؿدح اـشؿس ؽفق يؿتدح كػسف ذم احلؼقؼي بلن طقـقف سوـؿتون وـقس ؽقفام
رمد].
وـسً بلطؿك،
ؽوـشخص اـذي يؿدح اـشؿس يريد أن يؼقل :أكو أرى اـشؿس
ُ
يبع
ؽوـشؿس مؽوكتفو معروؽي ،وـؽـ أكً مـ يتؿدح اـشؿس
وتعرف طـفو ،وأكً مـ ّ
ّ

شعرت هبو بـػيس
يعرف حرارهتو وكقرهو ،مو اـذي يعـقف هذا؟ يعـل أكو
ُ
مؼدارهو ،وأكً مـ ّ
أبع ـؽؿ ذـؽ ،صحقح؟
ورأيتفو وأحسسً بحرارهتو ،وأكو أن ّ
حيى أمري اـؿممـع بؼؾبف ؽؼط ،وٓ يذكر ذـؽ طّل ـسوكف ،هق مثؾ أوـئؽ
إذ ًا ؽوـذي ّ
إشخوص اـذيـ بويعقا ذم يقم طقد اـغدير أمري اـؿممـع ثؿ بعد ذـؽ تبعقا أبو بؽر ،ؽفذا
اـؿؼدار مـ اـروايي يـطبؼ طّل أوـئؽ .وكذـؽ يـطبؼ طّل إشخوص اـؿقجقديـ أن
اـذيـ يعرؽقن أن احلؼ مع أمري اـؿممـع وـؽـفؿ يؼقـقن :ـقس ّ
كؾ يشء ُيؼول ،كعؿ كعرف
أكّف طّل حؼ ،وـؽـ هـوك بعض اـؿدوـح! ؽعـدكو طوئؾي وطشرية ،وطـدكو جريان! ؽال يؿؽــو
أن كؼقل كؾ يشء ّ
ؽؽؾ يشء ـف حسوبف ..كعرف بلن هذا اـؿطؾى مطؾى حؼ :وـؽـ ٓ
داطل ٕن يتؽؾؿ اإلكسون ّ
بؽؾ حؼ ،وجيري ذـؽ طّل ـسوكف ،ؽؾق تؽؾؿـو بذـؽ ؽؾـ يبؼ
يشء ،وٓ يبؼك حجر طّل حجر ،ؽؾق كون كؾ يشء يؼول :ؽؿتك يؽقن وؾً اـتؼقي إذ ًا؟ ؽؿتك
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هق وؾً اـتؼ ّقي؟ ؽعـدكو طشرية ،وكحـ حموسبقن طّل كؾ يشء[ .ؽفؿ يؼقـقن هذا اـؽالم]
واحلول أهنؿ يعرؽقن احلؼ ويروكف ويعتؼدون بف ،ؽام هق حول همٓء؟ حوهلؿ ّأهنؿ طـدهؿ ثؾٌ
اإليامنٕ :هنؿ يعرؽقن احلؼ.

معع وـؽـ ٓ
هـو [ذم اـروايي] ُذكرت مسلـي اـؿح ّبيٕ :ن اإلكسون ؾد يعتؼد بشخص ّ

ُيؽِ ّـ ـف اـؿح ّبي ،ؽوـؿح ّبي ٓ بد مـ أن تػتح اـطريؼ بؼدر معع ـؾشخص ،ـذـؽ مل يؼؾ

مفؿي،
رسقل اؿ :يو طظ مـ طرؽؽ بؼؾبف ..بؾ ؾول :مـ أح ّبؽ بؼؾبف ..ؽفذه أيض ًو مسلـي ّ

ؽوـؽ ّػور أيضوً كوكقا يعرؽقن رسقل اؿ {يَ ْع ِرفُونَهُ َكما يَ ْع ِرفُونَ أَ ْبنا َءهُ ْم}( )4ؽفؾ يؿؽـ ٕب
أن ٓ يعرف ابـف؟! ؽفؾ يؿؽـ ٕم أن ٓ تعرف ابـفو؟! ؽال يقجد أوضح مـ هذا اـؿثول!
ؽػل مؼوم اـؿعرؽي ،أطّل مرتبي مـ اـؿعرؽي هل معرؽي إب ابـف ،وإم وـدهو :ؽوـقـد متق ّـد
مـ إب وإم .ـؽـ أوـئؽ اـذيـ كوكقا يعرؽقن رسقل اؿ مل يؽقكقا حيبقكف ،وهـو يريد

رسقل اؿ ذم احلؼقؼي أن يػتح ٕوـئؽ اــوس صريؼوً ،ؽقؼقل هلؿ :إن كـتؿ تددّ ؾقن بلمري
اـؿممـع بؼؾقبؽؿ ،وأكتؿ ثوبتقن طّل ذـؽ اـفء اـذي صدّ ّؾتؿ بف وحم ّبقن ـف :وـؽـ ـقس
طـدكؿ اـؼدرة واجلرأة طّل بقون ذـؽٕ :كؽؿ تراطقن اـؿدوـح ،ؽوـطريؼ مع ذـؽ مػتقح
ـؽؿ ،وـقس مغؾؼ ًو كام هق مغؾؼ أموم أوـئؽ اـؽ ّػور اـذيـ {يَ ْع ِرفُونَهُ َكما يَ ْع ِرفُونَ : }...
ـذـؽ ترى إشخوص اـذيـ كوكقا مع رسقل اؿ ذم واؾعي اـغدير ؾد رجعقا واحد ًا بعد
واحد ،ومل يبؼقا ثالثي أو أربعي أشخوص إغ إخري ،ؽتؼريب ًو ذم كؾ أسبقع كون يرجع مـفؿ
واحد أو اثـون ،ويتقبقن ،ويؼقـقن :يو طظ سوحمـو ؽؼد خدطـو اـشقطون ،ومل كداؽع طـؽ،
وـؽـ بعد ؽقات إوان .ـذا بعد ثالثع أو أربعع يقم ًو كون مع طظ أربعقن أو مخسقن
شخد ًو ،وؾد طودوا إغ أمري اـؿممـع ّ
كؾ بحسى مرتبتف مـ آستؼومي ،وبحسى مؼدار
إدراكف ،وبحسى مو و ّؽؼف اؿ إـقف ..أتقا إـقف وتبعقه ،وتراجعقا طـ ذـؽ اـؿـفٍ وتوبقا،

( )4سقرة اـبؼرة ،أيي .146
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وبوٕخري كوكقا مع أمري اـؿممـع ،كعؿ مل يؽقكقا كلوـئؽ إشخوص اـؼالئؾ اـذيـ كوكقا
معف ذم بدايي إمر ،وـؽـفؿ طودوا إـقف أخري ًا.

ادلرذثح انثاَيح ىي َشر فضائهو ًينيجو ًاندفاع ػنو تهساَو
طظ بؼؾبف وـسوكف" أي هق حيبؽ بؼؾبف ويعؾؿ مـ
ثؿ يؼقل اـرسقل  ":ومـ أح ّبؽ يو ّ

أكً ويعؾؿ أكؽ حؼ ،وأكً ّ
كؾ يشء ،وأكؽ أسقة ومؼتدى ،وأكؽ أكً اإلموم ،وأكً مـ
يستحؼ اإلتبوع ،يعؾؿ ذـؽ كؾف ويبقـف بؾسوكف .ؽفق يبع هذا اـؿؼدار ،ويتؽؾؿ بذـؽ هـو
يبع
وهـوك ،ويداؽع طـؽ وطـ مقؾعقتؽ :ؽنن كون خطقب ًو يـػ ذـؽ بؾسوكف ،وإن كون كوتب ًو ّ
يـجر بؼؾؿف إغ احلديٌ طـ مسوئؾ أخرى ويرتك احلديٌ طـ
تؾؽ اـؿسوئؾ بؼؾؿف ٓ ،أكّف ّ
هذه اـؿسوئؾ ،بؾ طؾقف أن يتؽؾؿ ذم اـقؾً اـؿـوسى ،ذم اـقؾً اـؿـوسى يؼقل ويتؽؾؿ طـ

هذه اـؿسوئؾ .وـؽـف ٓ يتؼدم أكثر مـ ذـؽ ؽنذا واجفتف ؾض ّقي مو ،أو مسلـي مع ّقـي ٓ
يستطقع أن يتؼدّ م أكثر :ؽنن كون هـوك مقؾع ـإلكػوق مثالً ..ؽقؼول ـف إن كـً حتى طؾق ًو
ؽعؾقؽ أن تـػؼ مؼدار ًا مـ موـؽ ،وـؽـف يؼقل ٓ :ـقس ذـؽ رضوريو بؾ حبف بوـؾسون ٍ
كوف
ّ
ً

إكشوء اؿ ،وإكشوء اؿ كؽقن مقرد ًا ـشػوطتف ،وكدع اإلكػوق إغ زمون ٓحؼ .أو تقاجفف
مسلـي مث ً
مفؿي معقـي[ ،ؽرتاه يؼقل ]:اـققم طـدكو شغؾ
ال بحقٌ جيى أن يعؿؾ طؿالً أو ّ
ؾؾقالً ،ؽدع هذه اـؿسوئؾ ـام بعد .ؽؼط بوـؾسون [حيى طؾقو] ،أو أن حيدؾ ـديف واؾعي :مثؾ
واؾعي كربالء ،بحقٌ دمري ؽقفو اـدموء ،أو مثؾ واؾعي صػع تتؾطخ ؽقفو إرجؾ بوـدموء ،أو
واؾعي أحد بحقٌ تسػؽ ؽقفو اـدموء ،ؽفذه حرب ،واـؿسلـي ـقسً كالم وحسى ،واطتؼود
وحم ّبي ؾؾب ّقي ،طؾقؽ أن تتػضؾ أن وتتؼدم إغ إموم ،هذا هق وؾتفو ،ؽوـؿسلـي ؽقفو إكػوق
بوٕمقال وإكػس وإطراض ،هـوك احلرب اـػالكقي ذم اـبع ؽام اـذي ستؼقم بف؟ طـدمو
أذن ابـ رسقل اؿ بوخلروج ذم ـقؾي طوشقراء طـدمو ؾول" :إن اـؾقؾ ؾد ؼشقؽؿ ؽوختذوه
ّ
وكستغؾ سقاد اـؾقؾ اـؿظؾؿ وكجؿع خقؿتـو هبدوء ،و[كؼقل ]:ذم أمون
مجال" هؾ سـؼقم
اؿ؟ ؽؼد ّ
وهنتؿ بزوجتـو
أحؾ بقعتـو ،وهق ؾول ــو :اذهبقا ،هق يريدكو أن كذهى ،ؽؾـذهى
ّ
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وهنتؿ بؿـ خؾ ّػـوهؿ واـذيـ اؾرتضقا
هتؿ بدفري وابـتل ،ــذهى
ّ
وأوٓدكو ،ؽألذهى وأ ّ
مـّو ..أمو إشخوص اـذيـ أؾرضقكو ؽال [كعريهؿ اهتامم ًو] ،ؽنن شوء اؿ ؼد ًا كستشفد،

واإلموم احلسع يد ّػل كؾ حسوبـو معفؿ [يضحؽ اـسقد] ؽـرتوح مـ مطوـبي أصحوب
اـدَ ْيـ ،وأ ّمو إذا كون هـوك أشخوص كطؾبفؿ ؽـؼقل ـإلموم احلسع ٓ :يو ابـ رسقل اؿ،

أجزكو أن كذهى إغ همٓء وكلخذ مو أؾرضـوهؿ إيوه ،وكستخري اؿ وكرى إن كوكً كتقجي

اخلرية "ج ّقدة" أو "جقدة جد ًا" أو "متقسطي" [يضحؽ اـسقد]...

متاو اإلمياٌ ىٌ َصرج اإلياو تانيد تؼد انمهة ًانهساٌ
هؾ اـتػتؿ؟ مـ هؿ همٓء اـؼسؿ؟ كوكقا هؿ اـؼسؿ اـثوـٌ" ،بقده" يعـل طؿالً ،وذم
مؼوم اـعؿؾ إغ أي حدّ يتؼدمقن إغ إموم ،ذم مؼوم اـعؿؾ ٕي حدّ يدؿدون؟ هؾ هؿ
حورضون أن حيبسقا ـؿدّ ة ذم اـسجـ؟ هؾ هؿ حورضون أن يتؾ ّؼقا طدد ًا مـ اـسقوط؟
ذم اـزمـ اـسوبؼ كون هـوك مدرسي ـؾبـوت ،وجوء شخص مـ صرف اـقزارة إغ تؾؽ
ويغريوا
يغريوا صقرة احلجوب
ّ
اـؿدرسي ،وكوكً مدرسي إسالم ّقي ،وكوكقا يريدون أن ّ

كقػ ّقتف ا واـظوهر أن ذـؽ كون ذم أواخر طفد حؽقمي اـبفؾقي اـسوبؼي ا وكون مدير

اـؿدرسي شخد ًو متديـًو جدًّ ا ،وٓ أطؾؿ هؾ هق طّل ؾقد احلقوة أن أم ٓ ،ؽنن كون حقوً
شخدو جقد ًا ،ومتديـًو ،وكون ـديف كػحي
اـرمحي ،ـؼد كون
ً
حػظف اؿ ،وإن كون متق ّؽق ًو ؽعؾقف ّ

وص َػع ذـؽ اـرجؾ طّل
ديـقي جقدة .ؽجوء ذـؽ اـشخص اـذي مـ صرف اـقزارة ؽجلة َ
أذكف ،ـؽل يبعده ،وـؽـ ؾوم اـرجؾ بؿؼوومتف ،وبوٕخري مل حيدؾ مو أرادوه [إشخوص

اكجرت اـؿسلـي إغ ٍ
أمر آخر ،ومل حيدؾ مو يريدوكف،
اـؼودمع مـ اـقزارة] طّل كؾ حول ،و ّ
وكون مو يريدوكف هق أن يرؽعقا احلجوب مـ أصؾف ومو شوبف ذـؽ .ؽلذكر أكـو كـّو ذم اـؿـزل

تلسػف طّل ذـؽ اـرجؾ ؾوئالًّ :
إن طبد اؿ ؾد ُصػع ،و ُـطؿ .ؽؼول
ؽلبدى أحد إشخوص ّ

اـس ّقد اـعالمي :مو اإلشؽول ذم ذـؽ ،مو اإلشؽول ذم أن يدػع اإلكسون أو ُيؾطؿ إن كون ذـؽ
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ذم سبقؾ اإلسالم؟ إن كون ذم سبقؾ اإلسالم ؽام اإلشؽول أن يلكؾ اإلكسون صػعي وـطؿي؟
يـبغل طؾقف أن يدؿد ذم مقاجفي إمر ٓ ،أكّف يؼقل :كحـ كتحؿؾ وكبؼك مستؼقؿع إغ احلدّ
اـذي ٓ كُدػع ؽقف ،ؽنن مل كُدػع ؽجقد جد ًا ،وـؽـ إن وصؾ إمر إغ حد اـدػع ،كؼقل:
تػضؾقا ،كحـ آسػقن .اـؼض ّقي ٓ ُحتؾ هؽذا ،مـ يريد أن يتّبع أمري اـؿممـع ؽنن أمري
معذر ًة ّ
ػ احلبؾ طّل طـؼف ،وؾ ّطعقا زوجتف أمومف وأسؼطقا
اـؿممـع ؾد ُـطؿ ،أمري اـؿممـع ؾد ُـ ّ

جـقـفو ،كعؿ ؾطعقا زوجتف أمومف ؾطعي ؾطعي ،وأسؼطقا ابـف ،ربطقا احلبؾ طّل طـؼف وأخذوا
بتالبقبف وسحبقه إغ اـؿسجد كوجلؿؾ اـؿخشقش ،حتّك أن معوويي أرسؾ إغ أمري اـؿممـع
رسوـي يريد أن يـتؼص مـف ويذ ّـف ويستفزئ بف ،ؽؼول ـف أمري اـؿممـع( :)5أردت أن تعقبـل
وصربت
حتؿؾً
وـؽـؽ ٓ تعؾؿ أكؽ تثبً مو هق ؽخر  ،وأكً متدحـل ذم اـقاؾع ،ـؼد
ُ
ُ
ـدرجي ّأهنؿ كؼؾقين إغ اـؿسجد هبذه اـؽقػ ّقي ،وأ ّمو أكً يو معوويي ؽام اـذي ؽعؾتف؟ أخذت
تؼتص مـ ؾتؾتف ،مو
تلكؾ وتـوم وبؼقً مـتظر ًا حتك يؼتؾقا طثامن ثؿ ا ّدطقً أكؽ تريد أن
ّ
اـذي ؽعؾتف أكً؟ أكو هذا مو ؽعؾتُف ،وهذه هل سوبؼتل ،وهذه هل أؽعو  ،وـؽـ أكً مو اـذي
وأي يشء
ؽعؾتَف ؼري إكؾ وتعبئي اـبطـ؟ هؾ رأى اــوس مـؽ دؽوط ًو ذم سبقؾ اإلسالم؟ ّ
رأوه مـؽ؟!

ضرًرج االَرمال تانمهة إىل ذان انؼصر ًذؼرف ػهى انٌالغ
بـوء طّل هذا ؽسقؽقن معـك هذا احلديٌ هق ..طؾقـو أن كؼقس أكػسـو ،ؽوـققم هق يقم
طقد اـغدير يقم مبويعي اـقٓيي ،حسـًو ،اـققم اـذي يـبغل طّل اإلكسون أن يشعر ؽقف بلكّف ذم
ؼً ذم اـسـي
مثؾ تؾؽ إجقاء ،طؾقف أن يـتؼؾ بروحف إغ مو ؾبؾ أـػ وأربعامئي طوم ،ـؼد و ّؽ ُ
جً إغ اخلورج ورأيً اــوس
اـامضقي ٕن أكقن ذم اــجػ ذم يقم طقد اـغدير ،ؽؼد خر ُ
( )5إشورة إغ مو ورد ذم هنٍ اـبالؼي ،ج  ،3ص  :35حقٌ ورد ذم كتوب مـ طظ إغ معوويي:
"وؾؾً إين كـً أؾود كام يؼود اجلؿؾ اـؿخشقش حتك أبويع ،وـعؿر اؿ ـؼد أردت أن تذم ؽؿدحً ،وأن تػضح ؽوؽتضحً .ومو طّل اـؿسؾؿ مـ
ؼضوضي ذم أن يؽقن مظؾقمو مو مل يؽـ شوك ًو ذم ديـف وٓ مرتوب ًو بقؼقـف ..إـخ"
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وكوكً أطدادهؿ كثرية جدًّ ا ،ؽؼد أتقا مـ كؾ إموكـ ،كوكقا كثرييـ ـدرجي أكّؽ طّل بعد
موئتع أو ثالثامئي مرت ٓ تؼدر أن تتؼدم بودموه احلرم ،ؽعـدمو أتقً رأيً أكف ـقس مـ
وكـً أستؿع ـزيورة أمري اـؿممـع
اـؿـوسى حلو أن أت ّؼدم ،ؽقؾػً ـؿدة ربع سوطي تؼريب ًو،
ُ
مػدؾي
يقم طقد اـغدير ،وهل زيورة مستح ّبي وطّل اجلؿقع أن يؼرؤوهو اـققم ،وهل زيورة ّ
مؾػ اإلكسون :وضعقتف ،حوـتف،
ّ
مجقع
مؾػ اإلكسون أمومف،
ّ
وطجقبي ،تضع هذه اـزيورة
َ
وتبع مجقع احلقادث اـتل جرت ذم زمون أمري اـؿممـع وبعده ،وموذا ؽعؾقا ؽقف
ارتبوصوتفّ ،

ذهبً ؽجلة
كـً واؾ ًػو هـوك
ُ
تبع مجقع ذـؽ ،ؽفل زيورة طجقبي جدًّ ا ،طـدمو ُ
مـ ضؾؿ ،ؽفل ّ
إغ حودثي اـغدير حؼقؼي ،رأيً كػيس ذم حودثي اـغدير ،ؽرسقل اؿ واؾػ هـوك وهق يـدى
كـً هـوك أص ً
ال وواؾعوً ،رأيً كػيس [وتسوءـً] أيـ أكو مـ هذه اـؼض ّقي؟
أمري اـؿممـعُ ،

أي درجي أكو معتؼد ومددّ ق بؽالم رسقل اؿ؟ أن طـدمو
أيـ أكو مـ هذه اـؿسلـي؟ وإغ ّ
طظ أن
أخذ رسقل اؿ بقد أمري اـؿممـع ..هؾ أكو مددّ ق بذـؽ بؼؾبل ؽؼط؟ أم بؾسوين؟ أم ّ

بخ ٍ
أستؼقؿ حتك ذم مؼوم اـعؿؾ؟ يعـل واؾع ًو تؾؽ إحداث وتؾؽ اـتفوين و ٍ
بخ ..وتؾؽ
كلهنو ؽقؾؿ أموم كوضري ،وطربت مـ أمومل واحدة تؾق
طظ ّ
اـؿدائح ،وذاك اـتؿجقدّ ،
مرت ّ

إخرى ،مو اـذي ؾوـف ؽالن وموذا ؾول ؽالن ،وكـً أرى مو هل اـقضع ّقي اـتل كون طؾقفو

إشخوص طـدمو كون خيطى رسقل اؿ ،هؾ كوكقا مـدتع ـرسقل اؿ؟ هؾ كوكقا يـظرون
تعؿؼقا وؼوصقا ذم طؿؼ رسقل اؿ وذم
إغ وجفف ؽؼط ويلكسقن بوــظر إـقف؟ إغ أي حدّ ّ

طؿؼ تؾؽ اـؿطوـى [اـتل كون يذكرهو]؟ وذم طؿؼ تؾؽ إجقاء؟ ومو هق مدى اهتاممفؿ

بتؾؽ احلودثي؟ كقػ كعرف ذـؽ؟ ومو هق اـدـقؾ طّل حوـتفؿ؟ اـدـقؾ هق مو حدؾ بعد
اس أَنْ يُت َْر ُكوا
س َب النَّ ُ
ـ بلن اؿ يرتكفؿ{ ،أ َ َح ِ
شفريـ :ؽنن اؿ بعد شفريـ امتحـفؿ ٓ ،تظـ ّ

بؿجرد اـؽالم ،وبؿجرد
أَنْ يَقُولُوا آ َمنَّا وهُ ْم ال يُ ْفتَنُونَ }( )6إن اــوس يظـّقن بلن إمر يـتفل
ّ
مرور يقم اـغدير[ ،ضـفؿ ذـؽ خوصئ] ؽنن رسقل اؿ سريحؾ بعد شفريـ ويليت شخص

( )6سقرة اـعـؽبقت ،أيي2:
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ستتغري! تؾؽ اـؿحورضات وتؾؽ احلقادث واـؿطوـى اـتل حتدؾ
آخر مؽوكف ،واـظروف
ّ
ذم أ ّيوم إوـقوء واـعرؽوء واـعظامء ــ تبؼك إغ إبد ،جموـس ـقو اـثالثوء اـتل كون اـؿرحقم
ّ
اـعالمي يؼقؿفو ٓ تستؿر إغ مو ٓهنويي ،حمورضاتف ذم طق اجلؿعي وأيوم شفر رمضون

اـؿبورك ٓ تبؼك دائ ًام ،بؾ هلو ؽرتة مع ّقـي[ ،يليت إشخوص ويؼقـقن ]:سبحون اؿ مو أطجى
كسجؾ هذه اـؿحورضات ــبؼقفو طـدكو.
هذه اـرجؾ ،ويو ــقراكقّتف ،ويو ـؿحورضاتف ،دطقكو ّ
يو "طبد اؿ" احػظ هذه اـؿطوـى هـو ذم ؾؾبؽ ،احػظ هذه اـؽؾامت ذم ؾؾبؽ ،ؽفذا اجلفوز
سجؾتف ذم ؾؾبؽ مـ
[اـؿسجؾ] ـقس ّإٓ بالستقؽ وبعض إسالك واـزجوج ،مو اـذي ّ
ِّ
وبلي مؼدار ؾد طؿؾً هبو؟ طـدمو يليت امتحون
حمورضات اـؿرحقم اـعالمي ،ومطوـبف؟
ّ
دائام ،وكرى حقـفو مو اـذي ستػعؾف ،وؾد أىت ؽعالً!
واحد ،كام يليت ً

اخلٌض يف ًلائغ األيٌر ًػدو االلرصار ػهى انظاىر
أحد إخطوء اـتل كؼقم هبو ا وهذه اـؿسلـي ٓ بد أن كعرؽفو ا هل أكف يـبغل أن ٓ
كتخ ّقؾ بلن آشتغول هبذه اـؿسوئؾ مـ إؾومي اـؿجوـس واخلطوبي واـؿحورضات وارتؼوء
اـؿـرب هلو مؽوكي وهل أمر مفؿ ،ؽلكو أن مـذ مدّ ة وأكو أتؽ ّؾؿ معؽؿ وأحتدّ ث إـقؽؿ :وـؽـ

مـ يعرف مو اـذي جيري ذم بوصـل؟ ؽفؾ أكو أك ّػذ ذـؽ ذم مؼوم اـعؿؾ؟ ومو هق مؼدار
احلى اـؼؾبل ؽـعؾؿ أكف طـدي
استػوديت مـ هذا احلديٌ؟ ٓ يعؾؿ ذـؽ إٓ اؿ! كعؿ بؿؼدار
ّ
إن شوء اؿ [يبتسؿ اـسقد] ،وذـؽ بتقؽقؼ اؿ ،وـؽـ ذم مؼوم اـؾسون واـؼؾؿ ؽفؾ أطؿؾ أم
أراطل اـؿدوـح؟ ؽحقـام أحتدث هؾ أٓحظ اـؿدؾحي اـشخدقي بـظر آطتبور ذم حديثل،
ؽلؾقل مو هق ذم صوحلل و ُأخػل اـؿقارد اـتل تديــل ،إذ س ُقؼول

طـدهو :وهو أكً طّل

كػس احلول اـتل كحـ طؾقفو ،ؽؾامذا تطرح ذـؽ؟ ـذا سلؾقم بوختقور تؾؽ اـؿطوـى اـتل
تدى ذم صوحلل ؽؼط :ؽعـدمو أتؽ ّؾؿ ٓ ،أستخدم اـعبورات اـتل سقف يستغ ّؾفو أخرون
ّ
طظ ؽقؼقـقن :ـؼد أصـبً وأسفبً ذم كالمؽ مـ طّل اـؿـرب حقل هذا
ـالطرتاض ّ
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اـؿقضقع[ ،وهو أكً تـؼضف] :ـذا ٓ أؾقل كؾ يشء ،بؾ أؾقم بوٓكتؼوء .وهذا ّ
يدل طّل أكـل
ـسً مشؿقًٓ ـؿقرد اـؾسون.
أمو بوــسبي إغ مسلـي اـقد ؽقـبغل أن كدع اـؽالم طـفوَّ :
ٕن اـقضع مـ اـسقء بحقٌ ٓ
يسؿح بوخلقض ذم هذا اـؿقضقع .ـذا كؽتػل بوجلزء إول وكؼبؾ بف وكؼقل إهلل كحـ كعؾؿ
بلن أمري اـؿممـع طّل احلؼ ،ؽفذا أمر كممـ بف ،كام أكَّـو كُحى أن كؽقن مـ أتبوطف :ـؽـ
كطؾى مـؽ أن تسوطدكو كل يؽقن ــو كدقى مـ اجلزأيـ أخريـ ،وبوخلدقص اجلزء
اـثوـٌ .وإٓ ؽفـوك اـؽثري مـ اـؿدّ طع واـذيـ يسعقن وراء هذه إمقر ،واحلول أهنؿ ـقسقا
مـ أهؾفو ،واـذيـ يؼقمقن بتلـقػ اـؽتى ذم هذا اـؿجول دون أن يؽقكقا مممـع بام
أي مـوؽؼ آخر ،يؽتبقن طـ أوـقوء
يؽتبقن! يتحدثقن طـ اـعرؽون واحلول أهنؿ أكثر كػوؾوً مـ ّ

اؿ وهؿ أكذب اــوس :إذ َّ
إن إمر ٓ يتطؾى شقئ ًو ،ؽفق كتشغقؾ اـؿسجؾ ؽؼط.

ػدو اذثاع اإلَساٌ نصالح ظاىره فمط

ِ
اـر ُج َؾ َٓ ُخيْطِ ُئ بِ َال ٍم و َٓ َو ٍاو َخطِقبوً
يؼقل اإلموم اـدودق طؾقف اـسالم ذم اـرواييَ :دمدُ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رب َط َّام ذم َؾ ْؾبِ ِف
اـر ُج َؾ َٓ َي ْستَط ُ
قع ُي َع ِّ ُ
اـؿ ْظؾ ِؿ :و َدمدُ َّ
م ْد َؼع ًو ،و َـ َؼ ْؾ ُب ُف َأشدُّ ُض ْؾ َؿ ًي م َـ اـ َّؾ ْق ِؾ ُ
ِ
ِ ِِ
وح(.)7
بِؾ َسوكف ،و َؾ ْؾ ُب ُف َي ْز َه ُر َك َام َي ْز َه ُر اـؿ ْد َب ُ
يؼقل اإلموم دمد اـرجؾ خطقب ًو متؽ ِّؾ ًام بؾقغ ًو [إّٓ َّ
أن ؾؾبف أشدُّ ُضؾؿي مـ اـؾقؾ] ،ؽوخلطوبي
واطتالء اـؿـرب هل ؽ ٌّـ مـ اـػـقن ،وٓ دٓـي هلو طّل اإليامن وصدق اــ ّقي واـتؼقى .ؽؾؼد كون
هـوـؽ مـ اخلطبوء ذم إزمـي اـسوبؼي ممـ يؽقن خلطبفؿ تلثري سوحر طّل اــوس :ؽسحر
اـؽالم ـف مقضقطقي بحد ذاتف ،ؽنن استؿعً إغ أحدهؿ ؽستؼقل :هذا اـشخص هق أول
مممـ بوٓطتؼود بؿبوين أوـقوء اؿ ،ؽوكظر كقػ يتؽ ّؾؿ! كال يو طزيزي هق مـوؽؼ :ؽفق ٓ يعتؼد
بوٕوـقوء ٓ يؼبؾ بوـعظامء ٓ يممـ بلهؾ اـبقً ٓ يؼبؾ بلمري اـؿممـع ،ؼري أكَّؽ إن
(ُ )7أصقل اـؽوذم ،ج  ،2ص .422

21

املــتقـــني
www.motaghin.com

حسون بـ ثوبً طـدمو كون يؾؼل
استؿعً إغ حديثف ؽستؼقلّ :
أي شخص هذا! ؽؿثؾف كؿثؾ ّ
اـشعر ،طّل َّ
أن حوـف اـؿعـقي كون بحقٌ أن رسقل اؿ ّ
صّل اؿ طؾقف وآـف ؾول ـف :ـؼد كػٌ
اـروح إمع طّل ـسوكؽ وسوطدك.
ِ
اـر ُج َؾ َٓ ُخيْطِ ُئ بِ َال ٍم و َٓ َو ٍاو
يؼقل اإلموم اـدودق طؾقف اـسالم أو اإلموم اـبوؾرَ :دمدُ َّ
َخطِقب ًو ِم ْد َؼعوً :ؽفق متؿؽِّـ مـ اخلطوبي إغ احلدّ اـذي ٓ يؼقم ؽقف بتؽرار كؾؿي واحدة
ـؿرتع مـ بدايي خطبتف وحتّك هنويتفو :ؽؿعـك اـؿدؼع هق اـشخص اـبؾقغ واـؿتؿؽِّـ
واـرصع ذم خطوبتف ،إّٓ َّ
أن ؾؾبف أشدُّ ضؾؿ ًي مـ اـؾقؾ اـؿظؾؿ .أرأيتؿ ضؾؿي اـؾقؾ طـدمو
يؽقن اـؼؿر ذم اـؿحوق ،يعـل ـقؾي اـثومـ واـعػيـ أو اـتوسع واـعػيـ مـ اـشفر
ٍ
اـؼؿري ،ؽػل مـتدػ اـؾقؾ ٓ يستطقع اإلكسون أن يرى مو بعد ٍ
واحد :ؽؽؿ اـظؾؿي
مرت
شديدة! هؽذا تؽقن ضؾؿي ؾؾى ذـؽ اـشخص.
ؽلي مثول أوضح مـ هذا يستطقع اإلموم اـدودق أن يذكره ــو .ؾؾى ذـؽ اـشخص
ّ

أشدُّ ضؾؿ ًي مـ اـؾقؾ اـؿظؾؿ ،أي ٓ تقجد أ ّيي كوؽذة ذم ؾؾبف ـؽل يتؿؽَّـ اــقر مـ اــػقذ
مـفو .وطـدمو يتؽ ّؾؿ هذا اـشخص تؼقل طـف :كؿ هق مممـ هبذه اـؿبودئ ،بؾ هق أحد أركون
هذه اـؿدرسي!!
ؽفذا ؽ ّـ كبؼقي اـػـقن ،ومفورة كبؼقي اـؿفورات :كام هق احلول ذم مفـي احلدادة
واــجورة .ؽؿفـي اــجور هل اــجورة ،ؽفق ؾد يؼقم بدـع رسير بؿؼته مفـتف أو ؾد يؼقم
ّ
يستغؾ صقتف
حمرمي .أو مثؾ ذـؽ اـشخص اـذي يؿتؾؽ صقت ًو مجقالً ،ؽفق إ ّمو أن
بدـع آـي ّ
اجلؿقؾ ذم اـؿسوئؾ اـديـقي وكػ معومل اـديـ وإحقوء شعوئر أهؾ اـبقً ،ؽقؽقن ؾد ؾوم بعؿؾ
ّ
يستغؾ اـدقت اجلؿقؾ ذم
ومتضؿـ ًو ـرضو اؿ ،وإمو أن
مستحى ،بؾ ؾد يؽقن واجب ًو
ّ
اـؿعدقي وجموـس اـؾفق واـؾعى .ؽوـدقت هق كػس اـدقت ،ؽال تؽقن مشوركتف ذم
اـؿجوـس اـديـقي دـق ً
ال طّل حسـ رسيرتف ،بؾ اكظر إغ مو جيري ذم بوصـف ،ؽققجد اـؽثريون
ممـ يتؿتّعقن بدقت مجقؾ ،وـؽـ هؾ ُي ّ
ستغؾ هذا اـدقت ذم جموـس أهؾ اـبقً أم ذم
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ختدص مـ اـتخددوت .وهؽذا
جموـس اـؾغق واـؾفق؟! ؽفذا مفـي وؽ ٌّـ مـ اـػـقن وهق ّ
يؽقن إمر ذم إمقر إخرى .ؽورتؼوء اـؿـرب واخلطوبي هق واحد مـ هذه اـػـقن واـؿفـ،
وٓ خيتؾػ طـ ؼريه ذم يشء.

ال ػاللح نظاىر اإلَساٌ تانكشف ػٍ تاطنو

ِ
ِ
رب َط َّام ذم َؾ ْؾبِ ِف بِؾِ َسوكِ ِف،
اـر ُج َؾ َٓ َي ْستَط ُ
قع ُي َع ِّ ُ
يؼقل اإلموم اـدودق طؾقف اـسالم  :و َدمدُ َّ
ِ
وح .كؿ هق طجقى هذا إمر! ؽؼد يؽقن ذـؽ اـشخص شخدوً
و َؾ ْؾ ُب ُف َي ْز َه ُر َك َام َي ْز َه ُر اـؿ ْد َب ُ
طام ذم ؾؾبف ،ؼري َّ
أن ؾؾبف ُييضء كام ُييضء اـؿدبوح.
ؼري متع ِّؾ ًام وٓ يستطقع أن ُيػدح ّ

رمحي اؿ طّل احلوج هودي إهبري ..كؼؾ أحد أؾورب اـؿرحقم آيي اؿ احلوج اـس ِّقد

ال طظق ًام جداً
واـؿؼربع مـف اا ـؼد كون اـؿرحقم اـؿقالين رج ً
هودي اـؿقالين رمحي اؿ طؾقف
ّ

جمرد ًا طـ إهقاء اــػسوك ّقي ورج ّ
ال ـطقػوً ،وكوكً هـوـؽ طالؾي تربط اـؿرحقم
وـؼد كون ّ
اـع ّ
المي بف ،وؾد شورك ذم مراسؿ تشققعف حع كـَّو متقاجديـ ذم مديـي مشفد ،وؾول اـؿرحقم

اـعالّمي بعد مو ذهى ـعقودتف ذم أواخر أيوم مرضف :رأيً َّ
بلن حوـي اكؼطوع جقدة ؾد حدؾً
ـف ذم أواخر أيومف اا ؾول

ذـؽ اـرجؾ :ـؼد كون اـؿرحقم اـؿقالين يستشري احلوج هودي

أخقة ذم
أخقة كام هق مستحى أن يؼقم اـؿممـقن ذم إجيود طؼد َّ
إهبري اا وكون بقـفام طؼد ّ
مثؾ هذا اـققم اا ذم بعض اإلشؽوٓت واـشبفوت اـتل كوكً حتدؾ ـف ،ذم اـقؾً اـذي
عرف طّل ؾقؿي اــؼقد اـقرؾقي مـ خالل ـقهنو ٓ
كون ؽقف احلوج هودي إهبري أم ّقوً ،ؽؽون يت ّ

مـ إرؾوم اـؿؽتقبي طؾقفو ،ؽؼد كوكً معؾقموتف طـد هذا اـؿستقى :كام مل يؽـ يعرف كقػقي
تقؾقع اـسـدات واـؿعومالت ،ؽؽون حيؿؾ معف خت ًام يؼقم بتحبريه واستخدامف ذم اـتقؾقع.
وـؼد رأيً بـػيس كقػ كون يؼقم بوستخراج اخلتؿ مـ اـؽقس اـؿقضقع ؽقف ـؽل
يستخدمف ـغرض اـتقؾقع.
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ـؼد كون ذـؽ اـؿرجع اـؽبري يستشري احلوج هودي إهبري ذم اـؿقارد اـتل كوكً
حتدؾ ـف ؽقفو شبفي وٓ يتؿؽّـ مـ إجيود ّ
حؾ هلو ،وكون يعؿؾ بؿقجى مو ُيشري بف احلوج
هودي .وـؼد حدؾ ذـؽ ذم مقارد متعدّ دة اختربه ؽقفو ،ومل يؽـ ذـؽ ذم مقرد ومقرديـ ،بؾ
ذم مقارد كثرية .وطـدمو ُسئِؾ احلوج هودي مـ أيـ تعرف ذـؽ( ..هذا هق ؾؾبف يزهر كام
طظ مقضقع معع أرى ذم أحد صرؽقف
يزهر اـؿدبوح)! أجوب احلوج هودي :طـدمو ُيعرض َّ

كقر ًا ا ؽؾؽؾ أمر جوكبون ومهو اؽعؾ أو ٓ تػعؾ ا ؽعـدمو أرى أن هذا اجلوكى كقر وذاك
اجلوكى مظؾؿ أحؽؿ بف .وكون ذاك اـؿرجع ُيرتّى إثر طّل ؾقـف ..حسـًو ،ؽام هق اـسبى ذم
ذـؽ؟ سب ُبف أكّف يؿتؾؽ صدق اــ ّقي.

بقـام كرى أحدَ هؿ يدعد اـؿـرب ويتحدّ ث ـؿدّ ة سوطي كومؾي طـ طظ طؾقف اـسالم ،ؼري
ّ
أن ؾؾبف يؽقن مثؾ اـؾقؾي اـظؾامء :ؽال يددر طـف إّٓ اـؽدورة واـظؾؿي! ؽؿثؾ هذا اـشخص
[احلوج هودي إهبري] ٓ يؼدر حتّك طّل اـؽالم ،وـق أكّف حتدّ ث بفّ ،
ؽنن حديثف يؽقن
مؾق ًئو بوٕؼالط! ـؽـف يؼقل :أكو أرى هذا اجلزء ؽقف كقر ،وذـؽ اجلزء ؽقف ضؾؿي :وبـو ًء طّل
ذـؽ أؾقل ـؽ :ؾؿ هبذا اـعؿؾ! هذه هل حؼقؼي اـؿسلـي.
اـؿؼرر أن أحتدّ ث طـ أمقر أخرى كون يدور بخؾدي أن أذكرهو
حسـًو ،كون مـ
ّ
ـؾرؽؼوء ،ـؽـ يبدو أكّف ٓ إذن

ذم آستؿرار بوحلديٌّ :
طظ أن
ٕن اإلكذارات ترد ّ

اـقاحدة تؾق إخرى .وهلذا ،سلهنل اـؽالم ،ؽوجلؿقع ا وؿ احلؿد ا مـ أهؾ اـدرايي واإلـامم
بوـؿطوـى ومـ أهؾ اخلقوصي( )8ا كعؿُ ،حيؽك أ ّن كورص اـديـ شوه كون ذم صدد اـبحٌ طـ
أحد إشقوء ،ؽوستدطك مجقع اخلقّوصع ،ؽجوء معفؿ أحد صوكعل اـرسوج ،ؽؼقؾ ـف :مو هق
أيضو مـ أهؾ اخلقوصي!! ا ،وؾد سؿعتؿ بلمجعؽؿ وؿ احلؿد
سبى جمقئؽ أكً؟ ؽؼول :أكو ً
هبذه اـؿطوـى وشوهدمتقهو طـد اـعظامء ا كظري اـؿرحقم اـعالّمي رضقان اؿ طؾقف وأمثوـف ا
وتعرؽتؿ طؾقفو مـ خالل كالمفؿ وكتبفؿ!
ّ
( )8اـؿراد مـ أهؾ اخلقوصي هـو بحسى اـعرف اإليراين ،هؿ :أهؾ اـػ ّـ وآختدوص .اـؿرتجؿ
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انثثاخ ػهى االسرمايح ىٌ متسّه تانٌاليح
ـامذا يو تُرى أ ّـػ اـؿرحقم اـعالّمي كتوب معرؽي اإلموم ذم ثامكقي طػ جم ّؾدً ا؟ ـؼد أ ّـػف
مـ أجؾ طقكو هذا يو طزيزي! وـؽل كػتح أطقــو وأذهوكـو ذم هذا اـعق ،وـؽل ٓ كؼيض
أ ّيومـو كقػام كون ،وحتّك ٓ كؽقن ا ٓ ؾدّ ر اؿ تعوغ ا مـ ضؿـ أوـئؽ اـذيـ كوكقا يرتشػقن
ثؿ يذهبقن بعد ذـؽ ـؾجؾقس طّل موئدة معوويي،
مـ وٓيي أمري اـؿممـع طؾقف اـسالمّ ،
ويؾتحؼقن ببالط اـشوم .أو مثؾ بعض إشخوص اـذيـ كوكقا يلتقن ويـعؿقن بدحبي أمري
ثؿ بعد أن حتدؾ هلؿ بعض اإلشؽوٓت واـدعقبوت واـؿسوئؾ ،يؾجمون إغ
اـؿممـعّ ،
ـعظ طؾقف اـسالم،
بالط معوويي بوـشوم :ؽقدريون بذـؽ سب ًبو ذم تليقد جبفي اـؿخوـػع ّ

طظ ؾد خت ّؾقا طـف وأتقا إغ هـو!
حقٌ كون معوويي يليت ويؼقل :اكظروا ،همٓء هؿ أصحوب ّ
ؽؼد كون معوويي ُحيرض مثؾ همٓء إشخوص إغ اـؿسجد إمقي ،ويعرضفؿ أموم
اــوس ..تعوـقا واكظروا إغ همٓء! ؽفؾ كون همٓء مـ أصحوب أمري اـؿممـع طؾقف
اـسالم؟
ؽذـؽ اـشخص اـذي يليت ويرتشػ مـ وٓيي أمري اـؿممـع ،ـؽـّف ٓ يزال حيرض
بعض اـؿجوـس ا اـتل مـ اـؿؼطقع بف ّأهنو ّ
حمؾ سخطف وؼضبف طؾقف اـسالم ا هق شخص
كوذب! وأؾسؿ بوؿ اـعظقؿ ّ
أن ذـؽ اـشخص اـذي يليت ويـفؾ مـ اـقٓيي ،ـؽـّف ذم كػس
بلهنؿ يـتؿقن ـؾجبفي اـؿعورضي جلبفي اـقٓيي
اـقؾً ُيعورش بعض إشخوص ا اـذيـ يؼطع ّ

ا هق يؽذب طّل اـقٓيي وخيقهنو! ؽفؾ يؽػل أن كؼقل« :احلؿد ؿ اـذي جعؾـو مـ

متسؽً أكً [هبذه اـقٓيي]؟! ؽلكً ؾد أشفرت
اـؿتؿسؽع »...ويـتفل إمر؟! ؽؿتك ّ
ّ

متسؽً [بقٓيتف]؟! ؽليـ
طظ طؾقف اـسالم ،ؽؽقػ ـؽ أن تؼقل بلكّؽ ّ
سقػؽ ذم وجف ّ
طؿؾؽ هذا مـ اـتق ؟! وحقـام حترض ذاك اـؿجؾس اـؿخوـػ ـؾقٓيي ،ؽلكً ذم احلؼقؼي

طظ ،طّل اـرؼؿ مـ ا ّدطوئؽ بلكّؽ مقا ! وطـدمو تراؽؼ اـذي يؼػقن ذم
تُشفر سقػؽ ذم وجف ّ

وجف اـقٓيي ،ؽنكّؽ تؽقن بذـؽ ؾد رؽعً سقػؽ مؼوبؾ طظ طؾقف اـسالضؿ! بؾ إكّؽ
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ستؽقن ؾد هقيً بوـسقػ طّل مػرق رأسف ذم ـقؾي اـتوسع طػ! ؽلكً هق كػس ذـؽ
اـشخص ،وـق ا ّدطقً بلكّؽ مـ أتبوع طظ! ؽعّل مـ ُيطؾؼ اسؿ اـؿقا ؟ طّل اـذي وضع
طظ طؾقف اـسالم.
ؾدمف ذم مقضع ؾدم ّ
طظ اـزمون"،
ؽفذا اـققم هق اـققم اـذي طؾقـو أن كرى ؽقف ا كام ذكركو سوب ًؼو ا مـ هق " ّ

ُ
اـرسقل يدَ ه ذم يقم اـغدير
ومـ هق "حسع اـزمون"! ؽلمري اـؿممـع هق اـذي رؽع
وخوصى اــوس ؾوئالً :بويعقا طؾ ًّقو هذا ،وـقس ّ
وطظ ذم هذا اـعق
تسؿك بوسؿ طظ!
كؾ مـ ّ
ّ
هق إموم اـزمون :ؽنذا كـّو كعتؼد بقجقد شخص بوسؿ "حسع اـزمون" ،ؽفق شخص واحد ٓ

أكثر ،وإذا كون ـديـو "طظ اـزمون" ،ؽفق شخص واحد وحسى ،وإذا كون ـديـو "اإلموم
اـسجود" ذم هذا اـعق ،ؽفق شخص واحد ؽؼط ،وإذا كون طـدكو "اإلموم اـدودق" ذم هذا
ّ
اـعق ،ؽفق شخص واحد ٓ ؼري :وهق حرضة بؼ ّقي اؿ .وطؾقف ،ؽوـققم هق يقم طقد مبويعتـو
اـؿتؿسؽع
إلموم اـزمون ،ؽـحـ كبويعف طؾقف اـسالم ..كؼقل :احلؿد ؿ اـذي جعؾـو مـ
ّ

إئؿي اـؿعدقمقن؟ إكّف
بقٓيي أمري اـؿممـع وإئؿي اـؿعدقمع طؾقفؿ اـسالم :ؽؿـ هؿ ّ
إموم اـزمون!

يؼنى انرًسه تانٌاليح ًيؼنى االَرظار
اـؿتؿسؽع» ،طؾقـو أن كعؾؿ مو هق اـؿراد مـ
طـدمو كؼقل« :احلؿد ؿ اـذي جعؾـو مـ
ّ

ؽوـتؿسؽ هق بؿعـك اـتش ّبٌ وكشى إضوؽر ..هؾ رأيتؿ سوب ًؼو
اـتؿسؽ ،وٓ كـىس ذـؽ:
ّ
ّ

ؼري ًؼو ذم اـبحر؟ ؽحقـام يؾؼقن إـقف بحبؾ ،تراه ؽجل ًة يـشى أضوؽره ذم ذـؽ احلبؾ ويتش ّبٌ

ستورا ـؽل ...ؽال
وـتؿسؽ ،وأ ّمو ذـؽ اـذي ا مـ بوب اـؿثول ا يضع ً
بف :ؽفذا هق اـؿراد ب ّ

ؽوـؿتؿسؽ بوـفء هق اـذي يـشى أضوؽره ؽقف :ممّو يعـل أكّف يرى كػسف
متسؽ:
ّ
ُيؼول ـف أكّف ّ

معرض ـؾفالك :وؽجلةً ،يرى حب ً
ال ؾد أـؼل إـقف أو يدً ا
طّل حوؽي اـؿقت ،وأكّف يغرق ،وأكّف ّ
اـتؿسؽ ،وكرجق مـ
متسؽ! وهلذا ،طؾقـو أن كػفؿ اـؿراد مـ
ّ
امتدّ ت إـقف :ؽفذا اـذي ُيؼول ـف ّ
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ـؾتؿسؽ بلذيول
اـتؿسؽ ،و ُيق ّؽؼـو ؽقف
اؿ تعوغ ذم هذا اـققم أن يؼسؿ ــو هذا اـؿعـك مـ
ّ
ّ

ٕن ّ
وٓيي إموم اـزمون طؾقف اـسالمّ :
كؾ يشء هق مـ اؿ تعوغ.

ؽوـققم هق اـققم اـذي يـبغل طؾقـو ؽقف دمديد اـقٓيي واـبقعي مع اـقٓيي :أي أن كؼقل:
مفام يؽـ اـذي ؽعؾـوه حلدّ أن ،ؽؼد صور ذم حؽؿ اـاميض :ؽؾـػع جمدّ ًدا مـذ هذه اـسـي،
وــجعؾ مـ هذا اـققم (يقم طقد اـغدير) ّأول يقم مـ سـتـو هذه ،وــر مو اـذي يريده إمومـو

مـّو :أي متك كتحدّ ث ،ومتك كؾتزم اـدؿً :ؽال يـبغل احلديٌ ذم ّ
كؾ مقضع مفام كون ،ومو
هق اـؿؽون اـذي حيقز طّل رضو اإلموم ــؿف ؽقف! ؽعؾقـو أن كؼدّ م رضوه طؾقف اـسالم طّل
رضوكو اـشخيص ،وأن كجعؾ أكػسـو ذم تؾؽ إجقاء اـتل كوكً ذم ذـؽ اـزمون :ؽنذا صور
ٍ
احلؼ بقاسطي اـؿفدي اـؿقطقد ابـ
حقـئذ ،سـؽقن مـ اـؿـتظريـ ـظفقر ّ
إمر هبذا اــحق،
أيضو ا ذم
طظ طؾقف اـسالم :وسـؽقن مـ اـسوئريـ ذم ذـؽ اـطريؼ ،وسـضع أكػسـو ا كحـ ً
ؾؾى حودثي اـغدير واـػضوء اـؿحقط هبو.
ؽوـتقؽقؼ اـذي م ّـ بف اؿ تعوغ ذم هذا اـققم طّل بعض إصدؾوء وإخالّء اإليامكقّع
واـروحوك ّقع يتؿ ّثؾ ذم ّأهنؿ يريدون اـققم أن يسؾؽقا هذا اــفٍ بؼدم راسخ وبوستؼومي أكرب:

ـتعؿؿ ٓ تؼتق ؽؼط طّل وضع اـعامميّ :
أيضو
ٕن هذه اـطؼقس واـعودات هلو كظري ً
ؽؿسلـي ا ّ
ٍ
وحقـئذ ،مو هق اـػورق بقــو
ذم اـؽـوئس طـد أوـئؽ اـذيـ يريدون أن يدبحقا ؾسووسي:
جمرد اـؾبوس ،أم ٓ؟! ؽفذا اـققم
وبع اـؼسووسي واحلوخوموت؟! وهؾ يؼتق ذـؽ طّل ّ

بوــسبي إـقـو هق اـققم اـذي كريد أن كح ّؼؼ ؽقف مو كون يـبغل طّل اــوس ذم ذـؽ اـزمون أن

يػعؾقه ومل يػعؾقه .واـققم هق اـققم اـذي يـبغل طؾقـو ؽقف ا مـ خالل هذا اـتبديؾ ـؾبوس
واـؿالمح ا أن كضع أكػسـو ذم كػس ذـؽ اـؿسور اـذي جوء اـرسقل ّ
صّل اؿ طؾقف وآـف
وس ّؾؿ ووضع ؽقف أمري اـؿممـع طؾقف اـسالم :وهق طبورة طـ تبؾقغ اـرسوـي اإلهل ّقي وإبالغ مو
ؽقف صالح اــوس وخريهؿ :وهذه هل اـؿسلـي اـتل يـبغل طؾقـو أن كجعؾفو ّ
حمط أكظوركو!
تقف أو كالم أو طؿؾ وـق ـدؾقؼي واحدة أ ّدى ٓ سؿح
وــعؾؿ أكّف ـق صدر مـّو ؽعؾ أو ّ
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واـؿفؿي اـتل
حسوسي جدًّ ا ا ذم معتؼدات اإلكسون
ّ
اؿ ـؾخدش ا واكتبفقا ؽفذه اـؿسلـي ّ

ك ّؾػ اؿ تعوغ هبو اإلموم مـ أجؾ تبؾقغفو ـؾـوس ،ؽنكّـو سـُسلل طـ ذـؽ ذم يقم اـؼقومي.
أيضو أكّف إذا صدرت مـّو كؾؿي أو خطقة واحدة كوكً سب ًبو ذم تدحقح سؾقك اــوس
وــعؾؿ ً
ومعتؼداهتؿ وديـفؿّ ،
ؽنن ثقاب تؾؽ اـؽؾؿي واخلطقة ٓ هنويي ـف :وهلذا ؾول اـرسقل إكرم
()9

ٕمري اـؿممـع :يو طظ ،ـئـ هيدي اؿ طّل يديؽ كسؿي خري ـؽ ممّو صؾعً طؾقف اـشؿس:

وؼري مسوره ،وبدّ ل معتؼداتف،
أي :إذا اهتدى شخص طّل يديؽ ،وصور واطقًو بام يػعؾفّ ،

وطدل طـ اـطريؼ اـذي كون يسؾؽف ا حقٌ كون إغ اـققم يؼقم بوـعؿؾ اـػالين ،ؽوكتشػ

أكّف كون خمط ًئو ،وأ ّن طؾقف اـؼقوم بعؿؾ آخر اّ ،
ؽنن ؽوئدة ذـؽ بوــسبي إـقؽ أكثر ممّو صؾعً
طؾقف اـشؿس :أي ٓ حدّ هلو! وٓ حدّ ـثقاب ذـؽ بوــسبي إـقؽ.
مهقي بوـغي جدًّ ا ،وطؾقـو أن كجعؾفام حم ًّطو ٕكظوركو..
ؽفوتون اـؿسلـتون حتظقون بل ّ
وإئؿي
اـؿتؿسؽع بقٓيي أمري اـؿممـع طؾقف اـسالم
احلؿد ؿ اـذي جعؾـو مـ
ّ
ّ

ُعز هبو اإلسالم وأه َؾف
اـؿعدقمع طؾقفؿ اـسالم،
اـؾفؿ إكّو كرؼى إـقؽ ذم دوـي كريؿي ت ّ
ّ

وت ّ
ُذل هبو اــػوق وأه َؾف ودمعؾـو ؽقفو مـ اـدطوة إغ صوطتؽ واـؼودة ذم سبقؾؽ وترزؾـو هبو
احلجي بـ احلسـ صؾقاتؽ طؾقف وآـف ذم هذه اـسوطي
كرامي اـدكقو وأخرة،
اـؾفؿ كـ ـقـ ّقؽ ّ
ّ

أرضؽ صق ًطو ُ
وذم ّ
وكورصا ودـق ً
ومتتّعف
كؾ سوطي وـ ًّقو وحوؽ ًظو وؾوئدً ا
ال وطقـًو حتّك تُسؽـف َ
ً
ؽقف صقيالً.

واـتػف بزيورتف وـؼوئف
ٕجؾ اـتعجقؾ ذم اـظفقر اـبوصـل واـظوهري حلرضة بؼ ّقي اؿ
ّ
حمؿد..
حمؿد وآل ّ
طؾقف اـسالم ،ط ّطروا أؽقاهؽؿ بوـدالة طّل ّ
انههى ص ّم عهى حمًّد وآل وحمًّد.
اقل اهَّللِ
ات اهَّللِ َط َؾق ِ
( )9طظ بـ إِبر ِاهقؿ َطـ َأبِ ِ
َـ َّ ِ
َـ اــ َّْق َؽ ِ ِّظ ط ِ
قف ط ِ
افَ :ب َعثَـِال َر ُس ُ
ُقين َط ْـ َأ ِيب َطبْ ِد اهَّللِ طؾقف اـسالم َؾ َولَ :ؾ َول َأ ِم ُري ا ْـ ُؿمْ ِمـِعَ َص َؾ َق ُ
ْ
ُّ ْ ُ ْ َ َ ْ
اـسؽ ِّ
هَّلل َط َّل يدَ ي َؽ رج ًال َخري َـ َؽ ِممو َص َؾع ًْ َط َؾقافِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صّل اؿ طؾقف وآـف وس ّؾؿ إِ َغ ا ْـ َق َؿ ِـ و َؾ َول ِ َ :يو َط ُّظ َٓ ُت َؼوت َؾ َّـ َأ َحد ًا َحتَّك تَدْ ط َُق ُه وا ْي ُؿ اهَّلل ََٕ ْن َ ْهيد َي ا ُ
ّ
ْ
َّ َ
َ ْ َ ُ
ٌْ
َّ
اـش ْؿ ُس و َؼ َر َب ًْ و َـ َؽ َو َٓؤُ ُه َيو َط ِ ُّظ( .اـؽوذم ،ج  ،5ص  .)28اـؿرتجؿ

28

املــتقـــني
www.motaghin.com

