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أعىذ باهلل يٍ انشٍَّطاٌ انرَّجٍى
بسى اهلل انرَّمحٍ انرَّةٍى
وصهّى اهلل عهى سٍّدَا وَبٍّنا أبً انقاسى حمًّد
انههى صمّ عهى حمًّد وآل حمًّد
وعهى أههه انطٍّبني انطّاهرٌٍ وانهعنت عهى أعدائهى أمجعني إىل ٌىو اندٌٍ
وأخػ اـؿ ّطؾعع ،بؾ ٕكّؽ يو رب خري
«وـق خػً تعجقؾ اـعؼقبي ٓجتـٌتف ٓ ٕكّؽ أهقن اــوضريـ
ّ
اـًوتريـ وأحؽؿ احلوكؿع وأكرم إكرمع».
بٍاٌ فقرة اندعاء:
طظ ،وكوكً مًلـي تعجقؾ اـعؼقبي ؾد أخذت مؽوهنو ذم وجقدي ،ـام
ـق كـً أخوف مـ تعجقؾ طؼقبتؽ ّ

سعقً ؾط ًعو خؾػ اـؿعصقي؛ ٕكّف ـق كون هـوك خقف ـام سعقً ـؾؿعصقي؛ ؽؿـ يؽقن ـديف خقف وؾؾؼ
تقجف وخقف ،وٓ
حتام ،ومـ يذهى كحق اـذكى هق اـذي ٓ يؽقن ـديف ّ
وتشقيش خوصر ٓ يذهى إغ اـذكى ً
ْ َ َّ َ ُ َ ُّ ْ َ ُ ُ َ َ ْ
ِوَِنيا﴾(.)1
ِِهِإِالِحياتناِادلنياِنموت
مؽوكي هلذه اـؿًولؾ طـده؛ ﴿ِإ ِن ِ
طظ ،وأكّؽ مشغقل بلمقرك ٓ اصالع ـؽ طىل طٌودك ،بؾ
وطدم خقذم ٓ مـ جفي أكّف ٓ إذاف ـؽ ّ

ٕجؾ أكّؽ أؽضؾ سوتر ـؾعققب وأؽضؾ حوكؿ ذم أطىل مرتٌي مـ اـؽرم واـؿجد واـعظؿي واـعػق.
َعًت انخىفٍق إلدراك شهر ريضاٌ:

مرة أخرى إلدراك شفر رمضون ،ويـٌغل طؾقـو أن كعرف ؾقؿي هذا إمر
كحؿد اؿ تعوغ أن و ّؽؼـو ّ
وؾدره .ـق كون طؿركو مث ً
ال ؾد اكتفك ؾٌؾ أسٌقع مـ شفر رمضون ؽامذا كـو سـػعؾ؟ ــ يؽقن شفر رمضون
هذه اـًـي مـ كصقٌـو ،أو مث ً
ال متـو ؾٌؾ شفر رمضون بققمع ،أـقس هـوك أكوس موتقا؟ كؿ مـ إشخوص موتقا
بوٕمس؟ هـو ذم إيران! كوكقا مرى ،مل يًتطقعقا أن يدركقا شفر رمضون! سقا ًء كوكقا يرؼٌقن بذـؽ ،أم ّأهنؿ

هنتؿ هبذا اـتقؽقؼ اإلهلل اـذي مـحـو اؿ
ؼري مؾتػتع أسوس ًو ـذـؽ وٓ تػرق اـؿًلـي ـدهيؿ .يـٌغل طؾقـو أن ّ
) (1مـ أيي  ، 37سقرة اـؿممـقن.
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تعوغ إيوه وهق إدراكـو ـشفر رمضون؛ يعـل ّ
مرة أخرى ذم هذه اـًـي
أن اؿ يؼقل ـؼد بًطً ـؽ هذه اـاملدة ّ
بوإلووؽي إغ اـؿقالد ذم اـًـقات اـًوبؼي ،واـٌوؾل طؾقؽ أكً!
انخىجه انصحٍح ملىضىع عًر اإلَساٌ:
ّ
تقجف ًو صحقح ًو ،وإدراكـو ـف ـقس إدراك ًو
تقجفـو بوــًٌي إغ اـعؿر اـذي مـحـو اؿ تعوغ إيوه ـقس ّ
إن ّ
مقحديـ وأصحوب كظرة تقحقد ّيي وإهل ّقي ومو شوبف هذه
صحقح ًو .ؽغويي مو يصؾ إـقف إدراكـو ـف ـ هذا إن كـو ّ
إمقر ـ هق ّ
أن اؿ تعوغ جعؾ ــو مدّ ة ذم هذه اـدكقو ،أيوم ًو تؾق إخرى وأسوبقع تؾق إخرى وشفقر ًا كذـؽ..
إغ أن تـتفل ذم أمدهو ذم اـققم اـػالين مثالً ،ثؿ كـتؼؾ إغ ذاك اـعومل .هذا إذا أردكو أن كـًى اـؿًلـي إغ اؿ
تعوغ!
ـؽـ هـوك حًوب خوص بؽؾ يقم مـحـو اؿ إيوه ،وكؾ يقم ـف مؾػ خوص ،وكؾ سوطي كذـؽ..
ذم يقم مـ إيوم كـً مع اـؿرحقم اـعالمي روقان اؿ طؾقف وكوكً معـو واـدتـو ـ رحؿ اؿ مجقع
أمقات اـ ؿممـع مـ شقعي أمري اـؿممـع طؾقف اـًالم وبوٕخص اـؿـتًٌع جلؿقع اـرؽؼوء وإصدؾوء وأوـقوء
اخلوصي
اؿ اـذيـ هلؿ ذم طـؼـو حؼ كٌري ـ ،وكوكً تتًوهؾ ذم تـوول اـدواء ،حقٌ كوكً تضع حٌقب اـدواء
ّ
تػؽً بوـذهوب إغ مشفد ،ؽؼول ل اـؿرحقم اـعالمي :سقد
هبو داخؾ طؾٌي ،وكون هـوك مؼدار مـفو ..وذم يقم ّ

حمؿد حمًـ! تعول ٕريؽ شقئ ًو .ؽلخذين وؽتح تؾؽ اـعؾٌي ،وؾول :اكظر! ؽرأيً ؽقفو كؿقي مـ حٌقب اـدواء،
وؾول :هذه أدويي واـدتؽ ،أؾقل هلو تـووـقفو ،ؽتليت وتضعفو هـو ..واحلوصؾ ّ
أن اـؿًلـي اكػضحً! ثؿ ؾول ل:
رصت أكووهلو إؾراص وأكتظ ر حتك تضعفو ذم ؽؿفو وتػب اـامء طؾقفو حتك ٓ يٌؼك جمول ـؾعقدة .وطـدمو
بلين أتـوول هذه احلٌقب ـ وكون مريض ًو يتـوول أدويي ـؾؼؾى واـضغط
أتً اـقاـدة ،ؾول ل :ؽالنٓ ،
تتصقر ّ
ّ
أحى أن أتـووهلو! هؾ تعؾؿ ـامذا أتـوول هذه إدويي؟ ـؽل أبؼك معؽؿ طدّ ة أيوم أخرى ،ـؽل
وؼريهو ـ وأكو
ّ
أي رؼٌي ذم اـٌؼوء ذم هذه اـدكقو
أبؼك معؽؿ أكثر ،ـؽل أحتدّ ث إـقؽؿ ،وأصرح مًلـي أو أمر ًا ،وإٓ ؽؾقس ـديـو ّ
وابتالءاهتو!
هؾ اـتػتؿ؟ يعـل أكّف كون يعقش ٕجؾـو كحـ ،وٕجؾـو كون يذهى إغ هـو وهـوك وإغ اـؿًتشػك
ٍ
راض بذـؽّ ..
كؾ ذـؽ ٕجؾ أن يٌؼك يقمع إووؽقع وأن يقصؾ كػ ًعو
إلجراء طؿؾقوت جراحقي ،وكون
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معقـًو  .وهمٓء خيتؾػ حوهلؿ طـ أخريـ وحًوهبؿ خمتؾػ ،إغ أن يليت اـققم اإلهلل واـتؼدير اـؿربم وحتصؾ
اـؿًلـي بصقرة أخرى.
كتصقر ّ
بلن شفر
واحلوصؾ أكّف يقجد حًوب وكتوب بوــًٌي إغ هذه إيوم وهذه اـًوطوت ،ؽال
ّ
خوصي ويـتفل طـدهو! ٓ! شفر رمضون هذا اـذي ؾًؿف اؿ ــو،
رمضون بدأ مـ ـقؾي إحد ويًتؿر إغ ـقؾي ّ
هنتؿ بشفر رمضون هذا أن ،ؽؾـ يؽقن
يشتؿؾ طىل جـٌي أبد ّيي؛ ؽفق متعؾؼ بذـؽ اـعومل وبام بعد مقتـو ،ؽنذا مل ّ

أي أثر! وكذـؽ احلول ذم إيوم إخرى واـؿقاؾػ واـؿقارد إخرى ،ؽفل ك ّؾفو أيوم
هلذا اـشفر ذم ذاك اـعومل ّ
اؿ ،ومجقعفو ٕجؾ تؽومؾ اإلكًون وتر ّؾقف..

ـؼد ذكرت ـؽؿ ذم اـؿجؾس اـًوبؼ ـ اـظوهر أكّف كون ذم جؾًي طـقان ـ بلكّف يـٌغل أن كعؾؿ ّ
بلن هذا
اـتقؽقؼ احلوصؾ ـديـو أن مل حيصؾ بًفقـي ،إذ كون مـ اـؿؿؽـ أن كؽقن ذم أموكـ أخرى ،وكون مـ
اـؿؿؽـ أن كؽقن هـوك أن؛ ذم اـعديد مـ إموكـ واـؿقارد ،أطؿ مـ أموكـ أهؾ اـدكقو أو اـؿجوـس اـتل
يؾؼك ؽقفو بعض اـؿحورضات واخلطى كام سؿعتؿقهو وسؿعـوهو وهّلل احلؿد ،واستػدكو وإيوكؿ بوـؿؼدار
اـؿطؾقب!!
يظهىيٍت أهم انبٍج عهٍهى انسالو:
كعؿ ،ؽؿجوـس اـعزاء وجموـس أهؾ اـٌقً مقجقدة ذم كؾ مؽون  ٓ ..أطتؼد بقجقد مـ هق أكثر ضؾ ًام
مـ أهؾ اـٌقً! ؽؿظؾقمقتفؿ ثوبتي ـؾجؿقع ..ؽؽؾ شخص يعؿؾ ـ ـؽل حيصؾ طىل مـوؽعف ودكقوه ـ طىل جذب
ّ
اـتقمهوت!
اإلموم كحقه وإغ جوكٌف ،وذـؽ ـؾقصقل إغ اـدكقو ..دكقو اـشفقات ،ودكقو آطتٌورات ،ودكقو
كجذب إوـقوء اإلهلقع ـقؿشقا خؾػـو ،كق ّضػ كؾامهتؿ ـؿـوؽعـو ،كجذب اإلموم طؾقف اـًالم ـؽل كصؾ كحـ
ٍ
معع .ومجقع ذـؽ إكام هق كوشئ مـ اهلقى واهلقس واــػس ،هذه اــػس إ ّمورة اـتل
إغ مؼصد مو وهدف ّ
هل طٌورة طـ تـّع تٌتؾع ّ
كؾ يشء ،وتؼدّ م مجقع اـؼقؿ ؽداء هلو ،تػدي هبو مجقع ًو!

ذم زمون اإلموم اـصودق طؾقف اـًالم ،كرى ّ
اـؿعؿؿع وأبـوء
أن أبـوء اإلموم احلًـ ـ كعؿ همٓء اـًودة
ّ

إلؿي طؾقفؿ اـًالم مـ همٓء ،وإمر كذـؽ دال ًام ـ ؾومقا طىل اخلؾقػي وؾوـقا
حتؿؾ ّ
طؿ اإلموم اـصودق ..موذا ّ
ّ
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اــٌل ،ؽؿـ يؽقن بـق اـعٌوس حتك يلخذوا ح ّؼـو ،ويو أهيو اــوس
ـف :احلؽقمي ــو كحـ ،واخلالؽي ــو ،ؽـحـ أبـوء ّ
اــٌل!
ه ٌّقا واكقوا أبـوء ّ
وتعروفؿ ـؾؼتؾ؟ ؽفؾ أبـوء
اــٌل ؽوجؾس ذم مـزـؽ ،ؽؾامذا دم ّقش اــوس ّ
ؽحتّك وإن كـً مـ أبـوء ّ

اــٌل ؾول ـؽ ذـؽ؟ أم ّ
أن جربالقؾ كزل طؾقؽ؟!
اــٌل يؼدّ مقن اــوس ـقعروقهؿ طىل اـًقػ؟! هؾ ّ
ّ
اــٌل!
ـ كحـ أبـوء ّ

اــٌل وكحـ كحرتمؽ وكؼدّ رك! ـؽـ اجؾس ذم مؽوكؽ وؾؿ بام يـٌغل طؾقؽ ،وٓ
حًـ ًو! أكً مـ أبـوء ّ
تثري اـػقى ذم اـٌالد!
اــٌل ،وكريد أن كـفض وكلخذ احلؽقمي مـ بـل اـعٌوس.
ـ كحـ أبـوء ّ
حًـ ًو خت ّؾص مـ بـل اـعٌوس! ؽؽؾ مـ يؿف معؽ هـقئ ًو ـؽؿ ،ؽن ّمو أن تػقزوا وإمو أن ختنوا ..ـؽـ
اـتقف؟ مظؾقم ّقي اإلموم اـصودق تؽؿـ هـو! اإلموم اـصودق طؾقف
ـامذا تليت إغ اإلموم اـصودق؟ ؽام هذا
ّ

اـًالم يؼقل ـؽؿ ٓ :شغؾ ل بؽؿ ٓ ،شغؾ ل ٓ بٌـل اـعٌوس وٓ بؽؿ ،ؽنن استطعتؿ أن تؼضقا طؾقفؿ

ؽوؽعؾقا!
يؼقـقن :كال بؾ يـٌغل أن متف أكً خؾػـو ،ؽنذا مشقً خؾػـو ،أصوطتـو اـؿديـي ك ّؾفو ،وكحـ بحوجي
إـقؽ ،وجيى أن كًتػقد مـؽ ٕجؾـو كحـ.
أن كليت وكًتػقد مـ اإلموم! مثؾ اـامل اـذي يـػؼ ويًتػود مـف هـو وهـوك ،أيض ًو اإلموم يـٌغل أن
يًتػود مـف ..مفام ؾول هلؿ اإلموم طؾقف اـًالم ٓ :طالؾي ل بوٕمر ،ؽلكتؿ تدّ طقن أكّؽؿ أهؾ ـؾخالؽي واحلؽقمي،
ؽام ربطل أكو بذـؽ ،ؽلكو أذهى إغ مًجد اـؿديـي وأجؾس هـوك مع إصحوب وأط ّؾؿفؿ إحؽوم واـؿًولؾ،
كوكقا يؼقـقن ـف ٓ :يؿؽـ ذـؽ ،بؾ يـٌغل أن ّ
كتقغ كحـ احلؽقمي وكًُؼط بـل اـعٌوس ،وأهؿ وسؾقي وأؽضؾ
وسقؾي ـؾقصقل إغ هذا اهلدف هق أن تليت أكً وتًوكدكو!
ؽؼول هلؿ اإلموم :إذا مل أتٌعؽؿ ؽامذا؟
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ؾوـقا :كًجـؽ ،ثؿ كعدمؽ!
كؿر طؾقفو مرور ًا طـدمو كـّو كؼرأ اـتوريخ ..رمحي اؿ طىل
كـّو كؼرأ ذـؽ ذم وؾً مـ إوؾوت ،وكـّو ّ

اـؿرحقم اـعالمي كؿ كون يقصقـو ويقيص مجقع اـرؽؼوء ّ
اـطالب بؼراءة اـتوريخ اإلسالمل جقد ًا ،وبرأيل مـ
مؾام بتوريخ اإلسالم ؽال يؿؽـف أن يػتل ،حتك اـػتقى ٓ يؿؽـف أن يؼقم هبو؛ ّ
ـقس ّ ً
ٕن مـ أصقل آصالع طىل

وتقؽفؿ مع إمقر وذم مقارد
مٌوين آستـٌوط هق آ ّصالع طىل توريخ اإلسالم وكقػقي تعوصل اـؿعصقمع
ّ

خمتؾػي ،ويـٌغل أن يؽقن م ّطؾع ًو طؾقفو ،ـذا كون يقيص كثري ًا بؼراءة اـتوريخ.

كـً أؾرأ ذم هذا اـؿقوقع بؿؼدار بًقط ،وطـدمو كـً أؾرأ ذـؽ مل أكـ أصدّ ق ،ؽؽـً أطرب طـف
أمرا واؾعقو! هؾ تصدّ ق ّ
طؿ اإلموم اـصودق
أن أبـوء ّ
هي ًعو ،ـؽـ بعد أن ؾرأت طـ اـؿًلـي أكثر رأيً بلهنو ً

دء جد ًا
وبـل احلًـ هيدّ دون اإلموم بوـًجـ ـ وبوـػعؾ ووعقه ذم سجـ ،كعقذ بوؿ! كعقذ بوؿ! ذم مؽون ّ

ٓ أستطقع أن أذكر اسؿف ـ ثؿ هدّ دوه بوإلطدام صٌقحي اـققم اـتول ،وؾوـقا ـف :طؾقؽ هذه اـؾقؾي أن تػؽّر ذم
هذا إمر وتلخذ مقؾ ًػو .وكوكقا سقعدمقكف ً
ؽعال ـق مل يلت اـؿـصقر اـدواكقؼل مـ اـؿديـي ويتغ ّؾى طؾقفؿ،
وخيرج اإلموم اـصودق مـ اـًجـ ،وـقٓ ذـؽ ٕطدمقا اإلموم! كعؿ كوكقا ؾد أطدمقا اإلموم اـصودق ..هؾ
ُ
تعرؽقن مو معـك اإلطدام؟! يعـل أن يضعقا حٌؾ اـؿشـؼي حقل طـؼ اإلموم اـصودق ،أو أن ييبقا طـؼف
بوـًقػ ،هذا هق اإلطدام ،وٓ جمومؾي ذم ذـؽ ،ـامذا؟ ٕكّف ـؽل يصؾ اإلكًون إغ هدؽف يؼقم بتربير اـقسقؾي،
وإن كوكً هذه اـقسقؾي هل إطدام اإلموم! مو اـؿشؽؾي ذم ذـؽ ،بؾ هق مًتحى مم ّكد ومـ أوجى
اـقاجٌوت!! ؾتؾ اإلموم اـصودق طؾقف اـًالم يصري واجٌ ًو ومًتحٌ ًو!! كعؿ ،يؿؽــو أن كػتل وكحـ كعرف ذـؽ
متوم ًو ..كون اؿ بعقكـ ًو واؾع ًو ،كون اؿ بعقكـو ــرى إغ أيـ يقصؾـو هذا اـطريؼ اـذي كًري طؾقف؟!
طـدمو يليت هورون ويضع اإلموم مقىس بـ جعػر ذم اـًجـ ،ؽفق مـ بـل اـع ٌّوس وحوـف واوح،
وطـدمو يليت اـؿلمقن ويؼتؾ اإلموم اـروو ذم تؾؽ اـؼصي اـؿعروؽي ،ؽفذا ممؽـ؛ إذ هق خؾقػي ؽوسؼ وؽوجر..
وإن كون بعضفؿ أن يرى ذم كتوبوتف أكّف كون مـ اخلؾػوء اـعدول!! ـق خرج مـ رأس اإلكًون أكثر مـ ؾرن
بًٌى هذا اـؽالم ـام كون ذـؽ طجٌ ًو!! يؼقـقن طـ هورون بلكّف طودل!! ـؼد ترك اجلؿقع وذهى إغ هورون! ـق
ؾول طؿر بـ طٌداـعزيز أو شخص آخر  ..ـؽـ ذهى إغ أؾىس خؾقػي وأشؼك وأضؾؿ خؾقػي! حقٌ ّ
إن أكثر
أوٓد اــٌل اـذيـ ؾتؾقا ذم طق اخلؾػوء كوكقا ذم زمون هورون ،وذم زمون هذا اـؿلمقن كػًف ،أكثرهؿ ؾتؾقا ذم
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هذا اـزمون ،كوكقا يؼتؾقن اـعػات واـعػات ويضعقهنؿ ذم أبور ..هؾ هذه مـ اـعداـي؟!! ربام تؽقن هذه
تصقر آخر طـ اـعداـي! ؾتؾ اــوس وضؾؿفؿ ومطوردة ذر ّيي مقىس
هل اـعداـي كحـ ٓ كعرف! ؾد يؽقن ـديـو ّ
بـ جعػر و ...ك ّؾفو مـ اـعداـي ،كعؿ هذه هل اـعداـي! ٓ كعرف كقػ يػؽّرون! طػك اؿ طـ تؼصريات
اجلؿقع .كون همٓء مـ اخلؾػوء اـعودـع! إذا كون إمر كذـؽ ،ؽؼؾ ل مـ هؿ اـظوـؿقن إذن؟! إذا كون همٓء
مـ طدول اـؿًؾؿع وشفودهتؿ مؼٌقـي! بؾ ربام كوكً شفودهتؿ تعدل شفودة طدـع!! [وحؽ]
وـؽـ أن يليت بـقا احلًـ ويػعؾقن ذـؽ  -واحلول ّأهنؿ مل يؽقكقا كفورون وأمثوـف ،بؾ كوكقا مـ بـل
إلؿي  -ويؼقـقن بلكّو سـعدمؽ ٕجؾ اـقصقل إغ اخلالؽي! أـقس هذا استخدام وتضحقي بوإلموم؟! أن
أطامم
ّ
وكضحل بوإلموم ـؾقصقل إغ رلوستـو! وكضحل بوإلموم مـ أجؾ...
كضحل بوإلموم ـؾحؽقمي،
ّ
ّ
ّ
كال! بؾ اإلموم كومقس اؿ تعوغ! ؽال يـٌغل أن يؾعى اإلكًون بذيؾ إسد ،وإٓ سقف ُيصػع طىل
يضحل بق ّل
يضحل بوإلموم ٓ ،يـٌغل أن
وجفف بشدّ ة بحقٌ ٓ يٌؼك مـف أثر وٓ خرب ٓ .يـٌغل ـإلكًون أن
ّ
ّ

اؿ ـؾقصقل إغ مطومع اـدكقو اـدك ّقي ،هذه اـدكقو اـتل يؼقل طـفو أمري اـؿممـع ٓ تًووي طـدي طػطي طـز،2

هذه اـدكقو اـتل يؼقل طـفو أمري اـؿممـع ٓبـ طٌوس وهق يشري إغ كعؾف اـذي خصػفو أكثر مـ مرةّ ،
إن هذه
اـدكقو أهقن طـدي مـ هذه اــعؾ اـؿخصقؽي ،3وإمر كذـؽ .ومع ذـؽ كليت كحـ وكًتخدم ّ
كؾ يشء
ـؾقصقل إـقفو! كليت إغ ّ
كؾ مو هق ؼري مـوسى ومو هق خالف ومو ٓ ؾقؿي ـف وكضػل طؾقف ؾقؿي! ؽٌام ّ
أن
اـؿًلـي وصؾً إـقـو صورت مجقع هذه إمقر هلو ؾقؿي ،واحلول أكّف مل يؽـ هلو إغ أن أ ّيي ؾقؿي.
كالوُ ويلّ اهلل يشروطٌ بظرفٍ خاص:
كليت بؽؾامت أوـقوء اؿ وكتوبوهتؿ وأحوديثفؿ ومو يـػعـو ذم اـؿؼوم ٓ ...يـٌغل أن كؿزح مع و ّل اؿ،
اـؽالم اـذي يؾؼقف و ّل اؿ مرتٌط بظروف ذـؽ اـزمون اـذي يؾؼقف ؽقف ٓ ،يشؿؾ زمو ًكو آخر وضروف أخرى!

ٓ أن يتؽ ّؾؿ و ّل اؿ بؽؾؿي وتليت أكً وحتؿؾفو طىل مو بعد سٌعاملي سـي ،مو هذا اـؽالم؟! مـ أطظؿ اـظؾؿ
ويني كالمف اـذي أـؼوه ذم زمـ معع إغ زمـ آخر ،وجيعؾف ذم اـظروف
واجلػوء ـق ّل اؿ أن يليت اإلكًون
ّ
) (2إشورة إغ طٌورة اإلموم طؾقف اـًالم ذم هنٍ اـٌالؼي اخلطٌي اـثوـثيَ " :وٕ ْـ َػ ْقت ُْؿ ُد ْك َقو ُك ْؿ َه ِذ ِه أزْ َهدُ ِطـ ِْدي ِم ْـ َط ْػ َط ِي َطـْز".
) (3إشورة إغ مو ورد ذم هنٍ اـٌالؼي ص َ :77ؾ َول َطٌدُ اهّللِ بـ َطٌ ِ ِ
هّلل طَ ـْ ُف َد َخ ْؾ ًُ ط ََىل َأ ِم ِري ا ْـ ُؿمْ ِمـِعَ طؾقف اـًالم بِ ِذي َؾ ٍ
ِض ا ُ
ػ
ور َو ُه َق َخي ِْص ُ
ْ ُ َّ
ْ
وس َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
قؿ َح ّؼ ًو َأ ْو َأ ْد َؽ َع َبوصِ ًال."...
قؿ َي َهلَوَ ،ؽ َؼ َول طؾقف اـًالمَ " :واهّلل َهل َل َأ َح ُّ
ى إِ َ َّل م ْـ إِ ْم َرتؽ ُْؿ إِ َّٓ َأ ْن ُأؾ َ
قؿ ُي َه َذا اــَّ ْع ِؾ؟ َؽ ُؼ ْؾ ًُ َٓ :ؾ َ
َك ْع َؾ ُفَ ،ؽ َؼ َول ِلَ :مو ؾ َ
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إخرى واـؿقارد اـؿختؾػي واـؿقاؾػ اـتل ٓ ترتٌط أسوس ًو بتؾؽ اـظروف اـتل أـؼقً ؽقفو هذه اـؽؾؿي ،بؾ
يؿؽـ أن تؽقن ضروؽفو مؼوبؾي هلو بشؽؾ كومؾ ..ؽفذا ضؾؿ! وإطظؿ مـ هذا اـظؾؿ هق أن يليت اإلكًون
ويًتخدم كالم أوـقوء اؿ ذم اـؿًولؾ اـًقوس ّقي واـدكقق ّيي ،ؽفذا أسقأ ً
حوٓ.
ومقاؾػ خمتؾػي وؿـ ضروف
ومطوـى
ـؼد صدر مـ اـؿرحقم اـعالمي روقان اؿ طؾقف كال ًمو خمتؾ ًػو
َ
َ
أيضوّ ٓ ،أهنو كوكً طىل كحق واحد ..ـقس إمر كذـؽ ،ـقس إمر أكّف كون يؾؼل كال ًمو يني ذم مجقع
خمتؾػي ً
أمرا جلؿقع إوؾوت..
إوؾوت إغ إبد ،وذم مجقع اـظروف ،ومل يؽـ يطرح ً
ـؼد كـً شوهدً ا ذم إحدى اـؿًولؾ ،حقٌ كون يرشدكو بشؽؾ خوص؛ ذم سـي مـ اـًـقات اختؾػً
ؾؾقالّ ،
واختذ ّ
بعض اـؿًولؾ شق ًئو ً
اـعالمي مقؾ ًػو خمتؾ ًػو ..ؽؼوم أحد إصدؾوء رمحي اؿ طؾقف واتصؾ بف مـ
إحدى اـؿدن ـ وكون جيؾس ذم سوحي اـدار ،حقٌ كون ذـؽ طق يقم مـ شفر رمضون ـ ؽؼول ل :سقد حمؿد
حمًـ! اذهى واكظر مـ اـذي يتّصؾ .ؽرأيً ّ
أن أحد إصدؾوء يتّصؾ مـ إحدى اـؿدن ،ؽؼول ل :أريد أن
أسلل ّ
رت جدً ا هلذا اـًمال! ؽفذا اـًمال مـ
اـعالمي موذا كػعؾ بوــًٌي إغ هذه اـؿًلـي اـؿع ّقـي؟ وطـدهو تل ّث ُ
ؽـزـً إغ ّ
اــقع اـذي ٓ يـٌغل أن ُجيوب طـف ،ؽؾامذا يتّصؾ ً
وؾؾً ـف اـذي
اـعالمي
أصال؟! وـؽـّف اتصؾ،
ُ
ُ
أكرر اـؽالم
جرى ،وإذا بف يـزطٍ ويغضى جدً ا ،وؾول :أمل ّ
مرة يـٌغل أن ّ
كقوح كحـ إمر سوب ًؼو؟! كؿ ّ

ووحً إمر وأكتؿ طؾقؽؿ أن تعرؽقا كقػ تـ ّػذوه ،ؽػل هنويي اـؿطوف ،هؾ يؿؽـ احلديٌ
وأطقده؟! ـؼد ّ

طـ هذا اـؿقوقع وهؾ يؿؽـ أن ُيؼول هذا اـؽالم طىل اهلوتػ؟! هؾ يؿؽـ أن ُيذكر هذا إمر طىل اهلوتػ؟!
ذهًٌ وؾؾً ـف :اؽعؾ مو تراه اـصالح واـصقاب.
ثؿ
ُ
وؾد اكزطٍ ـام حصؾ جدا جدا .حًـًوّ ،
أن رأي ّ
ـق ّ
اـعالمي ذم ذـؽ اـقؾً هق اـؿقاؽؼي ،ؽام كون يـٌغل أن يؼقل مو ؾول ،بؾ كون ؾول :كعؿ
ؽؾقػعؾ كذا ،بىل اذهى واؽعؾ كذا وكذا .إذن ،مـ اـقاوح أكّف رأيف كون خموـ ًػو ـذـؽ إمر مولي بوـاملي ،وؾد
ثؿ بعد ذـؽ آيت ـ ً
مثال ـ وأؾقلٕ :كّف ؾول ذم أحد اـؿقاصـ كذا،
ذكر ذـؽ هلذا اـعٌد ،كون خموـ ًػو مولي بوـامليّ .
تتغري ،وسقا ًء أكون ح ًقو أم
دالام سقاء أكون مقجق ًدا أم ؼول ًٌو ،وسقا ًء أتغريت اـظروف أم مل ّ
إذن ؽفذا هق رأيف ً
ٍ
ّ
شؽؾ مـ إشؽول ؽحؽؿ اـؿًلـي هق هذا.
وبؽؾ
كون م ّقتًو،
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ٍ
ٌ
خوص ٍي ،وبوحلول واـؿؼوم اـذي
ٓ أبدً ا ،إمر ـقس كذـؽ!! ؽؽالم إوـقوء اإلهل ّقع
مػوط بظروف ّ
جرى ؽقف اـؽالم .كعؿ ،ذم بعض إحقون يؽقن ذم كالمفؿ مالكوت تـطٌؼ طىل احلول اـتل كحـ ؽقفو ،ؽعـدمو
كتذرع بؽالم
يقجد اـؿالك يـطٌؼ كالمف طىل احلوـي واـظرف ذاك ،أمو إن كون اـؿالك خمتؾ ًػو ،ؽال يؿؽــو أن ّ

أوـقوء اؿ ـؾقصقل إغ مطوـٌـو اـدكقق ّيي؛ ّ
ؽنن أوـقوء اؿ كومقس اؿ وحريؿف ،وٓ يؿؽـ اـتالطى هبؿ
وبؽالمفؿ ،وٓ بدّ مـ اـقؾقف طـد هذا اـؿقوقع وإطامل اـد ّؾي ؽقف.
أمهٍت االنخزاو بنهج أونٍاء اهلل وعدو انخأثر باحملٍظ اإلجخًاعً:
ومو ؾؾتف ـؾرؽؼوء مـ ّ
أن طؾقـو أن كشؽر اؿ تعوغ طىل أن جعؾـو ذم أجقاء هل مـ بركي أكػوس أوـقوء
اؿ ،ؽوـؿٌوين اـتل ذم هذه اـؿدرسي أـؼقً طىل أـًـتفؿ ومـ كػقسفؿ اـطقٌي ،ؽعؾقـو أن كشؽر اؿ طىل ذـؽ،
وإٓ ؽفـوك ذم إموكـ إخرى كثري مـ اـؿطوـى اـؿغويرة ،وكحـ كرى بلكػًـو ّأهنو مغويرة ،وكشعر بوـػرق
بقـفو وبع هذه ،ؽال بدّ أن كغتـؿ اـػرصي ،ومو دام اؿ ؾد مـحـو هذا اـتقؽقؼ ؽعؾقـو أن ٓ كرتك ؽؽركو وخقوــو
ينحون ذم اـؿقاوع اـتل ينح ؽقفو ؽؽر أخريـ وخقوهلؿ ،وإٓ سـؽقن أمثوهلؿ ،ومو اـػولدة حقـئذ؟! ــ
ثؿ تضعفو جوك ًٌو وتصغل إغ
تؽقن هـوك مـ ؽولدة! ؽلكً ـق ؾصدت صٌق ًٌو وكـً
ً
مريضو ،ؽؽتى ـؽ وصػيّ ،
مو يؼقـف اــوس هـو وهـوك ،ؽؾامذا أتقً إغ هذا اـؿؽون؟! ـامذا أوعً وؾتـو؟! ـقتؽ ذهًٌ مـ اـٌدايي إغ مـ
ترووهؿ ،وإغ تؾؽ إموكـ اـتل تعطل وصػوت أخرى وبشؽؾ آخر! ؽفذا مـ جفي إتالف ـقؾتؽ ،ومـ
جفي أخرى إتالف ـقؾً ذاك اـؿًؽع .ؽٌام ّ
أن اؿ أططوك هذه اـػرصي أن وهذا اـؿجول ؽعؾقؽ أن حتًـ
آستػودة مـفو ،ومو هق حًـ آستػودة؟ حًـ آستػودة هق أن كقجد ٕكػًـو تؾؽ إجقاء اـتل ـق كون
آجتامطل
واجلق
اـعؿظ بعقـف،
واجلق
اـػؽري بعقـف،
اجلق
ّ
ّ
ّ
أوـقوء اؿ حورضيـ ٕوجدوهو ٕكػًفؿ وــو ،ذاك ّ
ّ
ّ

ثؿ كًري ذم وؿـفو ،ؽـًري مـ هـو ،وٓ كًري مـ
واجلق
بعقـف،
ّ
اـشخيص بعقـف ،أن كقجد ٕكػًـو هذه إجقاء ّ
ّ

هـوك ،وكتق ّؾػ هـوك أو كًري..

وؾد ؾصصً طؾقؽؿ سوب ًؼو أكّف كون هـوك رجؾ ـ وٓ يزال طىل ؾقد احلقوة كًلل اؿ أن حيػظف ـ كون ـف
خوص حقل اـؿرحقم اـعالّمي ،وذـؽ ذم اـزمون اـًوبؼ ،ؾٌؾ تؾؽ
تصقر
ّ
معع ذم ذـؽ اـزمون ،كون ـف ّ
ّ
تصقر ّ

إحداث وؾٌؾ اـثقرة ،ؽـحـ كـو كرى ّ
خوصي
خوصي وسؽـوت
خوص وحركوت
أن ـؾؿرحقم اـعالّمي هنٍ
ّ
ّ
ّ
خوص ،ؽؾؿ يؽـ هذا اـرجؾ حيتؿؾ ذـؽ كام يـٌغل ،ـامذا؟ ٕكّف كون ـديف هذه اـؿشؽؾي ،وهل أكّف مل
وسؽقت
ّ
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يؽـ يعؾؿ مو هل أجقاء ّ
يتحرك مع أجقاء اـؿجتؿع
جق هق ،ـذا تراه كون
أي ّ
اـعالميٕ ،كّف مل يؽـ يعؾؿ ذم ّ
ّ
اجلق اـؿحقط ؽقـزطٍ معفؿ ،وحيصؾ طىل آكًٌوط مع
ذهو ًبو وإيو ًبو ،ؽقؿقؾ مع اـؿحقط ،ويـدؽع هي ًعو مع ّ
اجلق اـؿحقط.
اجلق اـؿحقط ،ويتؽدّ ر خوصره مع ّ
ّ
يو طزيزي!! أيـ أكً؟! هؾ أكً بخري؟! هؾ أكً سومل؟! هؾ أكً مريض؟!
ٍ
شخص مـ ؾٌقؾ ّ
اجلق اـعوم يلخذك؟! أيـ جعؾً ؽؽرك يذهى؟!
إكّؽ بجوكى
اـعالمي ،ؽؽقػ دمعؾ ّ
يتحركقن و ُيؾؼقن بعض
أيـ تدور وتذهى؟! ـؼد أصٌحً مثؾؽ مثؾ اــوس اـذيـ ذم اـشورع ،حقٌ تراهؿ ّ

خوصي ذم ذـؽ اـزمون ،إذا كون اإلخقة يتذ ّكرون ،كحـ كتذ ّكر تؾؽ
تحؿًقن ويعؾق رصاخفؿ!!
ّ
اـؽؾامت ؽق ّ

إحداث ،ؽوـعديد مـؽؿ ـ مو شوء اؿ ـ مـ اـشٌوب ،ومل تروا تؾؽ إزمـي ،وـؽـ طىل ّ
كؾ حول اـؿًـّع

[يتذ ّكرون].
كٌريا بعض اـفء ؽؼط [يؼقهلو
طجقزا ٓ ،ـًً
ٓ تؼقـقا طـل أين أصٌحً
ً
ً
طجقزا ،وإكام صور طؿري ً

طجقزا ٓ ،سؿح اؿ أن أكقن كذـؽ ،أـقس كذـؽ؟!
وزحو] ،وـؽـّـل مل أصٌح
ً
مم ً

مع ذـؽ ؽفذه اخلوصرات هل خوصرات ج ّقدةٕ ،كّف يؿؽـ أن كلخذ مـفو طرب ًة ج ّقدةً ،طرب ًة ج ّقدةً!
ٍ
وؽضوء بحقٌ يشعر اإلكًون
جق
واكظروا أن إغ أيـ وصؾً إمقر ،حقٌ يليت اـشقطون ويلخذ اإلكًون ذم ٍّ
ّ
بلن ـديف تؽؾقػ ومًموـ ّقي! ؽال يؿؽـف طـدهو أن يرى استؼراره وجؾقسف مع و ّل اؿ وحديثف معف كوؽ ًقو
بوــًٌي ـف ،واوياله ،يعـل :طؿؾ اإلكًون هـو خيرب.
اؽروقا ّ
شخصو طـد اإلموم اـؿجتٌك طؾقف اـًالم ؽقؼقل ـف :ؾؿ طىل معوويي ،ؾؿ واهنض.
أن
ً
يو طزيزي اجؾس ؽلكو مـ حيدّ د هؾ حتورب أو ٓ حتورب.
حقـام يؽقن اإلموم اـؿجتٌك بجوكٌؽ ؽؾؿـ تؼقل :ؾؿ وحورب؟! ـق ؾول ـؽ :أكو ٓ أريد أن أحورب،
وٓ أريد مقاجفي أحد ٓ ،أريد احلرب ،بؾ أريد أن يٌؼك معوويي طىل رأس احلؽؿ.
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صٌ ًعو هق ٓ يؼقل ذـؽ ،وـؽـ مو شلكؽ أكً إن جؾس أو ؾوم ـؾحرب؟! هؾ أكً اإلموم أم هق
ووح إمر ــعرف تؽؾقػـو ،هؾ تؼصد أن تؼقل :أكً اإلموم وـؽـ ذم هذا اـؿقصـ
اإلموم؟! ؽػل اــفويي ّ
طؾقؽ أن متف معـو وتتٌعـو؟!
مو معـك هذا اـؽالم؟! إذا ؾول اإلموم اـؿجتٌك طؾقف اـًالم" :أريد اـصؾح" ؽؼد اكتفً اـؿًلـي،

اـؿخ اـػورغ حتّك تػؽّر ٍ
اكتفً .ؽام اـذي جرى ذم هذا ّ
بلمر آخر رؼؿ صدور أمر اإلموم ذم اـؿقوقع ،موذا
يقجد داخؾ هذا اـدموغ؟!
انفهى انظاهري نهعىاو وحمدودٌّت حفكريهى:
أذكر أكّف ذم يق ٍم مـ إ ّيوم ...ـؽـ هذا إمر حيتوج إغ تقوقح وإن شوء اؿ يعدكؿ هذا اـعٌد بتقوقحف
جق يصٌح ؽقف اـظوهر ـ وهذا إمر يتع ّؾؼ
طـد اـتعرض ـؿصطؾح اـامد ّيي اإلسالم ّقي ،ؽفـوك يؽقن اإلكًون ذم ٍّ
اـتصقرات،
بؿقوقطـو هـو ـ يصٌح ؽقف اـظوهر بحؽؿ اـقاؾع واـٌوصـ ،ومو هق اـظوهر؟ هق طٌورة طـ
ّ
ّ
واـتقمهوت ،اجتامع اــوس واـشعورات وإطالم ،واــداء طؾقف :يو ؽالن تعول
واخلقوٓت ،وآطتٌور ّيوت،
حمؾ اـعؼؾ واـتع ُّؼؾ واـعؼالك ّقيّ ،
وحتؾ ّ
واؽعؾ كذا ، ...وكؾ هذه إمقر تليت ّ
وحمؾ اـػفؿ واـشعقر واإلدراك
أيضو ٓ يٌؼك بـػس اـشؽؾ ،ؽؾؿ يضؿـ أحدٌ ذـؽ ،مل يؼدّ م أحد
واـقاؾع ،هذا هق اـظوهر .وهذا اـظوهر ً

دالام ،ؽرتى اـظوهر ذم يق ٍم طىل ٍ
معع ،وذم اـققم اـتول ترى
كحق ّ
شفودة اـضامن طىل أن يٌؼك اـظوهر كام هق ً
ؾصي مًؾؿ بـ طؼقؾ!!
إول ،كظري موذا؟ كظري ّ
اـظوهر ؾد طود وأصٌح مؼوبؾ اـظوهر ّ
مو كوكً ؾصي مًؾؿ بـ طؼقؾ؟
حقـام جوء مًؾؿ ازدحؿ اــوس طـده وبويعف ثالثقن أـػ شخص.

أصال مل خيجؾقا ،ؽعىل إؾؾ ٓ تٌويعقه مـ اـٌدايي ٓ ،تٌويعقهّ ،
ً
ٕن اـٌقعي معـوهو ّأين سلؾػ معؽ
ـألخري ،إغ اكتفوء إمر ..كـً اؾتقت طىل أن أتقً وص ّؾقً خؾػف اـصالة ثؿ ذهًٌ إغ مـزـؽ [بال بقعي]،
بلين معؽ وسلكقن ذم جقشؽ ،وسآيت وسلؽعؾ كذا وكذا ..مع
وٓ بلس ،أ ّمو أن تليت وتٌويع وتضع يدك بقدهّ :

ٍ
رجؾ.
اإلموم س ّقد اـشفداء ،احتشد ثالثقن أـػ
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صٌ ًعو ّ
ؽنن حية مًؾ ٍؿ مل ُخيدع هبذه إطداد ،ؽفق كون أطىل مـ ذـؽ ،أ ُؽ ُؼ ؽفؿف كون أطىل مـ ذـؽ،
تقؽف ،أ ّمو ـق كون مًؾؿ مثؾـو ـؽون أكجز تؾؽ
تقؽوتف كجد هذه احلؼقؼي ،وكرى ّ
صحي ّ
وـذا حع كـظر إغ ّ

اخلديعي بوبـ زيود ذم بقً هوىن ء بـ طروة ،ؽفل ذم أؽضؾ وؾً وذم أؽضؾ ؽرصي ،وكون إمر ؾد اكتفك وخؾعف
مـ احلؽؿ ،واإلموم احلًع يليت ذم اـطريؼ ،ويؽقن إمر ؾد اكتفك.

وـؽـ ّـام كون مًؾؿ ُيػؽّر ذم ٍ
أؽؼ أطىل مـ ذـؽ ،ـذا يرى ّ
متجفي ـؾتٌدّ ل واـتغقري .وذـؽ
أن إمقر ّ
ٍ
اـظوهر اـذي بقاسطتف أىت ّ
واحد مـفؿ ـؾٌقعي تؾق أخر [سقتغري ويتٌدّ ل]..
كؾ
ٍ
ـق ّ
ـصػ بجوكٌؽ
ؼقؿي ويؼقل :ذم هذه اـغقؿي يش ٌء مو،
أن أحدكؿ كظر إغ اـًامء وصور يـظر إغ
ّ

شخص آخر يـظر معؽ ،يليت اـثوـٌ ويرى ّ
رب
ٌ
أن هـوك شخصون يـظران ـؾغقؿي ؽقؼقل ٓ :بدّ أن يؽقن هـوك خ ٌ
ثؿ اـرابع واخلومس ،وبعد ؾؾقؾ دمد ّ
أن ً
جقشو مـ اــوس يؼػ هـوك يـظر إغ اـغقؿي ،وهؿ
مو ،ؽقصٌحقن ثالثيّ ،
جقشو ،هؽذا حتصؾ إمقر ،صدّ ؾقا ّ
ٓ يعؾؿقن ـامذا؟ هذا بجوكى هذا ،وذاك بجوكى ذاك ،حتك يصٌحقا ً
أن

إمقر حتصؾ هؽذا.
وبقعي مًؾؿ كوكً هبذا اــحق ،ؽوجتامع اــوس كون كؿـ اجتؿعقا طـد مـ يـظر إغ اـغقؿي ،ثالثقن أـػ
شخص كوـذيـ وؾػقا يـظرون إغ اـغققم! كوحلامر ،محور .كقػ جوؤوا؟ يـظرون مـ أىت مع مًؾؿ ،ووع
حتًـ! بوٕمس كون ّ
صػ واحد وأن صور ص ّػع وؼد ًا صور أربع أو مخس صػقف.
يصظ خؾػف
ّ
مًؾؿ ذم ّ
يؼقـقن هلذا وذاك تعول .هؽذا دمؿعقا بدون أسوس .كؾ مو ذم اـؼضقي هل هذه اإلطالكوت ،هذه اـصقر
شخصو ،طػون صوروا
واـدطويوت ،خوـقي مـ اـداخؾ ٓ يقجد ؽقفو يشء .طػة أشخوص صوروا طػيـ
ً
ؽً ِّؿ .
مولتل شخص ،مولتع صوروا مولتل أـػ شخص ،مولتل أـػ صوروا طػيـ مؾقق ًكو ،ومو شئً َ
مؼدارا حمدو ًدا مـ اـػفؿ واإلدراك ٓ ،أكثر .ؽنذا اجتؿع شخصون ؽال يـتٍ زيودة ذم
كؾفؿ يؿؾؽقن
ً
اـػفؿ ،بؾ هذا اـؿؼدار اـؿحدّ د مـ اـػفؿ [وأشور بنصٌعقف اإلهبوم واـًٌوبي] .ثالثي أشخوص يـتٍ طـفؿ كػس
هذا اـؿؼدار ٓ ،يصٌح بؿؼدار طػة سـتؿرتات ٓ ،يصٌح بؿؼدار ثالثع سـتؿرت ،بؾ يصٌح ـديـو ثالثي
أشخوص بؿؼدار ؽفؿ مخًي سـتؿرتات أو طػة أشخوص بؿؼدار ؽفؿ مخًي سـتؿرتات ،مولي شخص بؿؼدار
فؿـو كحـ كؾـو بؿؼدار مخًي سـتؿرتات.
ؽفؿ مخًي سـتؿرتات ،مؾققن شخص بؿؼدار ؽفؿ مخًي سـتؿرتاتَ ،ؽ ُ
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أُفق فهى انىيلّ يطهق وغري حمدود:
جيى أن ك ّتٌع مـ يؽقن ؽفؿف بال هنويي .مـ هق؟ إكف و ّل اؿ .ؽػفؿـو كحـ ـقس بال هنويي ،ؽفؿـو هق
ّ
ٍ
حقـئذ.
اجلق ؽنن ؽفؿـو سقف يزيد
بؿؼدار مخًي سـتؿرتات وٓ يزيد .كعؿ ـق ذهٌـو إغ ذـؽ ّ
اـعالمي ،ذكر ل ّ
جوء شخص إغ سامحي اـؿرحقم اـًقد ّ
اـعالمي كػًف هذه اـؼصي ،أكف جوء إ ّل شخص

– ومو زال طىل ؾقد احلقوة – ويؼقل :ـامذا أكً جوـس؟ -وكون ذـؽ ذم زمون مو ؾٌؾ اـثقرةّ -
كؾ إمقر مـ
تػضؾقا ؽؤن هق اـقؾً اـؿـوسى واـؿجول
ٕي يقم تدّ خروهنو؟ ّ
اـؿًجد واـؿـرب وهذه اـؽتى واـدطويوت ّ
مػتقح!  -ؾؾً ذم كػيس ٓ :أدري هؾ يضحؽ اإلكًون طىل حول همٓء أم يٌؽل؟ كقػ يؿؽـ أن يًؾى اؿ
ؽألي يقم إذن تريدوهنو؟ ّ
اـػفؿ مـ شخص هلذه اـدرجي؟ ؽع ً
كؾ هذه اـؿحورضات
ال طجقى هذا إمر! -
ّ
ؽتػضؾقا هذا
ٕي زمـ هل؟ إذا كوكً ـإلسالم ّ
واـدطويوت وإخٌور واـؿقاوقع طـ رسقل اؿ وإلؿي ّ
جوـًو؟ ـامذا ٓ تؼقم مـ مؽوكؽ؟ ـامذا ٓ تؼقـقن ـؾـوس؟ ـامذا ٓ تقصقن صالّبؽؿ أن
اإلسالم! ـامذا تٌؼك
ً
يشوركقا ذم تؾؽ إحداث اـتل يشورك ؽقفو اـؿجتؿع؟ ـامذا؟
كقػ جيى طىل اـؿرحقم ّ
اـعالمي أن جيووبف؟ يؼقل ـف تعول كتٌودل أموكــو ،اجؾس أكً ذم مؽوكـو ،ج ّقد،
اجؾس أكً ذم مؽوكـو .مل يؽـ بؿؼدور اـؿرحقم اـعالّمي أن يؼقل ـف أهيو إمحؼ! أهيو احلامر! مو يراه اـشوب ذم
إصؿ ٓ .يًتطقع أن يؼقل ـف هذا .ـامذا؟ ٕكف ٓ يًتطقع أن يتؼ ٌّؾ.
اـؿرآة اـصؼقؾي ؽنن احلؽقؿ يراه ذم احلجر
ّ
معع ٓ يًتطقع أن خيرج مـف ٓ ،يًتطقع أن ُخيرج كػًف مـ هذا اجلق.
دخؾ ذم ّ
جق ّ
إؾؾ اطؾؿ أكّؽ مع حضقرك ذم كؾ هذه اـًـقات ومع رؤيتؽ ّ
وـؽـ طىل ّ
ـؽؾ هذه اـؿًولؾ ،ـامذا مل
ترتك مـفو شق ًئو ـمن؟ ـامذا مل تًتػد مـفو أن؟
أٓ تًتطقع حتك أن حتتؿؾ هذا آحتامل! وهق إن كوكً اـؿًلـي مًلـي ديـ ؽفذا اـشخص يعرف
اـديـ أكثر مـّل .وإن كوكً اـؿًلـي مًلـي إكصوف ووجدان وأموكي ؽفذا شخص مـصػ وأمع ومممتـ طىل
اإلهلل .ؽٌفذا اـؿؼدار
اـقحل
تٌؾقغ ديـ اؿ ،مممتـ طىل ذيعي اؿ ،مممتـ طىل اـرسوـي اإلهل ّقي ،مممتـ طىل
ّ
ّ
يؿؽـؽ أن حتًى اثـون زالد اثـون تًووي أربعي! ـامذا ٓ حتًٌفو؟
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تتـحك جوك ًٌوّ ،
واحلس واخلقول وإوهوم؛ ؽال ترتك اـؿجول
وحيؾ حم ّؾفو هذا اـظوهر
ّ
ؽجؿقع هذه إمقر ّ
ٕي يشء آخر ،ؽقليت صوحٌـو ،ويٌدأ ذم صرح اإلشؽوٓت :ـامذا ٓ تـفض؟ ـامذا ٓ تُؼدم طىل أ ّيي خطقة كام
ّ
يػعؾ أخرون؟ ؽ ُقجقٌف [اـؿرحقم ّ
أكً ُمتيض أ ّيومؽ ذم أمقر ؼري معؾقمي،
اـعالمي] :يو طزيزي ،حقـام كـً َ
كـّو كحـ طوكػع طىل اـعؿؾ! ؽلصؾ هذه إمقر [اـتل تتحدّ ث طـفو] ؾوم طىل أكتوؽـو كحـ! وؾد حتدّ ث
اـؿرحقم اـعالّمي طـ كزر ؾؾقؾ مـ ذـؽ ذم كتوب «وضقػي اـػرد اـؿًؾؿ ذم إحقوء حؽقمي اإلسالم» ،كام أكّف ٓ
أيضو اـعديد مـ اـؿًولؾ اـتل شوهدهتو شخصقو ذم ؽرتة صػقـتل ،واـتل أتذ ّكرهو أن بشؽؾ
زاـً حتيين ً
واوح ووقح اـشؿس ذم رالعي اــفور.
ودمرطـو بًٌٌف اـ ُغصص،
ؽليـ َ
كـً أكً ذم تؾؽ إ ّيوم اـتل ُؾصؿً ؽقفو ضفقركو ٕجؾ هذا اـطريؼّ ،

وؽعؾـو مو ؽعؾـو؟! بقـام جئً ُحتوكؿـو طىل مو تراه أن!

يتحري ذم أمره ،ويػع ذم صرح اإلشؽوٓت؛ ـذـؽ ،يؼقل ـف
وـؽـف ٓ يؼدر طىل آستقعوب؛ وهلذا،
ّ

اـؿرحقم اـعالّمي :ـؼد أوحقً مثؾ اـت ّػوحي اـتل أكؾتفو اـدود! ؽعـدمو هيجؿ اـدود طىل اـت ّػوحيُ ،يصٌح

ٕهنو تآكؾً مـ داخؾفو ،وؽًدت مـ داخؾفو وبوـتول ؽؼدت
بوصـفو ؽوسدً ا ،وٓ تًتطقع أن ُخت ّؾص كػًفو؛ ّ
تؾؽ اــضورة واـؾطوؽي واحلقوة اـتل مـحفو اؿ تعوغ إ ّيوهو.
تغري إمقر ،وتٌدّ ل إحداث طام هل طؾقف ،ترى
وموذا سقـتٍ طـ ذـؽ؟ سقـتٍ طـف أكّف
وبؿجرد ّ
ّ

كػس ذـؽ اـؿعرتض طىل اـؿرحقم ّ
اـعالمي يتّخذ مقؾ ًػو خموـ ًػو مولي وثامكع درجي ـام كون يتحدّ ث طـف هق كػًف
سوب ًؼو؛ ؽام اـذي حصؾ؟! ؽؼد كـً تتحدّ ث هبذا اـشؽؾ! وكـً تعرتض ،وتـتؼد ،وتؼقل [ـؾؿرحقم
ّ
اـعالمي]« :متك ستعؿؾ ـؿصؾحي ـإلسالم؟!» ،ؽؾامذا تتحدّ ث أن بؿثؾ هذه إمقر؟! ؽن ّمو أن ختتور هذه
اجلفي ،وإ ّمو أن ختتور اجلفي إخرى ،ـؽـّؽ مل تثًٌ طىل كالمؽ وٓ طىل أؽعوـؽ وٓ طىل. ...
ّ
إن هذا اــقع مـ اــوس ُيعوين مـ كػس اـؿشؽؾي؛ وهل ّأهنؿ ٓ يعرؽقن ؾدرهؿ بوـؿؼوركي مع و ّل اؿ

يػرؾقن بع مـ كؽقن كحـ ،ومـ يؽقن هق؛ ومو هق مؼدار اـػفؿ اـذي
تعوغ! هذه هل حؼقؼي اـؿًلـي ،ؽفؿ ٓ ّ
كؿؾؽف كحـ ،ومو هق إؽؼ واـعومل اـذي يـظر مـف هق ،وبل ّيي وترية؛ ؽـحـ ٓ كؼدر أن كرى أمومـو أكثر مـ مرت
واحد ،بقـام هق يًتطقع اــظر إغ مو ٓ هنويي؛ وكحـ ٓ كتعدّ ى ذم اـرؤيي هذه اـؾحظي ،بقـام هق يرى مو سقؼع
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بعد طػ سـقات ،وطػيـ سـي ،وثالثع سـي؛ وكحـ كختور صريؼـو أن وؽ ًؼو ـظروف معؾقـي ـعؾؾ ؼري
اختقور ّيي ،بقـام هق يـظر ـتؾؽ اـًؾًؾي مـ اـعؾؾ اـتل تتحؽّؿ ذم هذه اـؿًولؾ وإحداث واـقؾولع؛ ومـ هـو،
كون اـؿرحقم ّ
يً سجدة اـشؽر إغ يقم اـؼقومي طىل أن و ّؽؼؽ اؿ تعوغ هلذا اـطريؼ ،ؽؾـ
اـعالمي يؼقل :إذا أ ّد َ
تؽقن ؾؿً بفء ذي بول! مو هق اـًٌى ذم ذـؽ؟ ٕكّف إذا مل تؽـ تؾؽ اـؿـّي اـتل امت ّـ اؿ هبو طؾقـو ،وتؾؽ
تػضؾ هبو طؾقـو ،ـق مل تؽـ مقجقدة ذم ؼري هذه
اــعؿي اـعظؿك اـتل مـحـو تعوغ إ ّيوهو ،وتؾؽ اـؽرامي اـتل ّ
اـؿدرسي ـام كون بوإلمؽون احلصقل طؾقفو أبدً ا إغ يقم اـؼقومي! ـامذا؟ ّ
ٕن ؽفؿـو ٓ يتعدّ ى مخًي سـتؿرتات،
وكحـ هبذا اـؿًتقى مـ اـػفؿ ٓ كًتطقع اـتؼدّ م ،وبؾقغ مؼوم اإلصالق اـذي ٓ حدّ ـف ،بؾ سـٌؼك ذم دالرة
ُحصؾ
هذه اـًـتؿرات اخلؿس ،وكُؿيض أ ّيومـو وأطقامـو هبذه اـًـتؿرات اخلؿس ،وكدرس ذم وؿـفو ،وك ّ
اـعؾقم اـديـ ّقي ذم كطوؾفو ،ويظفر طؾقؽ أكّؽ طومل ذم إصور هذه اـًـتؿرات اخلؿس ٓ ،أكثر ،وتشقى ذم دالرة
هذه اـًـتؿرات اخلؿس ،وتتحدّ ث مع اــوس مـ خالهلو؛ وهؽذا إغ آخر اـؿطوف ،واكتفوء اـؿفؾي اـؿؿـقحي
اإلهلل بقدك؛ وهلذا اـًٌى،
اـؾفؿ إّٓ إذا أخذ ذـؽ اـق ّل
تتغري هذه اخلؿًي سـتؿرات إغ ستّي أبدً ا،
ّ
ّ
ـؽ؛ ؽؾـ ّ
طؾقـو أن كُدرك ؾدر هذه اــعؿي اـتل مـحـو اؿ تعوغ إ ّيوهو؛ وصريؼ ذـؽ ؼري بعقد؛ ٕكّـو كرى بل ّم أطقــو أثور

اـؿرتتٌّي طؾقفو ،وهل أمقر واوحي جدا ،بؾ وأووح مـ اـشؿس! حقٌ ّ
إن صدق كالم اـعظامء ومو ذكروه
مـ مًولؾ هق واوح ـديـو ووقح اـشؿس ذم رالعي اــفور!

إلؿي طؾقفؿ اـًالم بذـؽ اــحق ،وـامذا
وأن ؽؼط ُيؿؽـ ــو ؽفؿ سٌى تعومؾ بـل احلًـ مع
ّ
إلؿي طؾقفؿ اـًالم ،وأن ؽؼط
تعومؾقا بتؾؽ اـطريؼي مع اإلموم اـٌوؾر ،واإلموم اـصودق ،وحتّك بؼ ّقي
ّ
كًتطقع أن كُدرك ـامذا كون يتالطى بعض اــوس بؽالم اـعظامء وإوـقوء ،ويًحٌقن إمقر إغ هذه اــوحقي
وجيرون اـؿًولؾ واـؿطوـى إغ مقوع مققهلؿ ورؼٌوهتؿ ،كوسٌع إ ّيوهو إغ اـعظامء.
وتؾؽّ ،
وأ ّمو بوــًٌي ــو كحـ ،ؽعؾقـو أن كدطق اؿ تعوغ أن يشؿؾـو بلـطوؽف اـدالؿي ،وأن يػتح أطقــو طىل تؾؽ

اـؿًولؾ اـتل حتدّ ث طـفو اـعظامء ،واـؿطوـى اـتل ووعقهو بع أيديـو ،وأن ُخي ّؾص وجقدكو مـ حوـي اـعـود،
حتّك كًتطقع ؽفؿ هذه اـؿًولؾ واـؿطوـى؛ ٕكّف إذا مل كتؿؽّـ مـ ذـؽّ ،
ؽنن أمركو سقمول إغ مو آل إـقف أمر

ذـؽ اـرجؾ اـذي مفام كون ُيؼول ـف مـ كالم ،ؽنكّف مل يؽـ ُيصغل إـقف ،ويعؿؾ بام يراه هق؛ إغ أن ؾقؾ ـف« :ـؼد
رصت مثؾ اـت ّػوحي اـتل أكؾفو اـدود!» ،ـامذا؟ ٕكّف ووع حجو ًبو طىل ؽفؿف وإدراكف ..يو طزيزيّ ،
إن هذا
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اجلوـس معؽ ،ويتحدّ ث إـقؽ ،وٓ يػصؾف طـؽ إّٓ مرتيـ هق و ّل اؿ! ـؽـّؽ دمد ؽفؿف يدور ذم ؽضوء آخر،
وكػًف دمقل ذم أجقاء أخرى؛ وهلذا ،مفام حتدّ ثً معف ،ؽنكّف ٓ ُيػقد ،بؾ حتّك ـق جوء اإلموم اـصودق وحتدّ ث
معف ،ؽنكّف ــ ُيػقد؛ وهؽذا إمر بوــًٌي ـإلموم اـروو؛ ؽال تظـّقا أكّف إذا جوء اإلموم اـروو طؾقف اـًالمّ ،
ؽنن
إمر سقختؾػ؛ ٓ يو طزيزي!
أيضو ،مثؾام أرادوا أن يػعؾقا مع اإلموم
ؽؾق جوء اإلموم اـروو بدل اإلموم اـصودق ٕطدمقه هق ً
ثؿ ؾوـقا ـف :إذا مل تٌويعـو وتتحوـػ معـو ،سـعدمؽ! ؽفؾ هذا هق اإلسالم؟!
اـصودق ،وووعقه ذم اـًجـّ ،
وهؾ هذا هق مؼته آكتًوب إغ ذر ّيي اـرسقل؟! وهؾ هذا هق مآل آكتًوب إغ إوـقوء؟! وهلذا ،طؾقـو أن
كثريا؛ ّ
ومفؿي جدا ،وطؾقـو أن كرجق اؿ تعوغ أن يؿـحـو ذم هذا اـشفر اـؿٌورك ـ اـذي
ٕن اـؿًلـي دؾقؼي
ّ
كـتٌف ً
اختص هبو أوـئؽ إؽراد اـذيـ يؼتػقن أثر هذه اـؿدرسي ،وأ ّمو
اخلوصي اـتل
و ّؽؼـو ـٌؾقؼف ـ تؾؽ اـؿقاهى
ّ
ّ

بوــًٌي ـٌؼ ّقي إؽراد ،ؽؾفؿ حظقظ خمتؾػي ،بحًى مؼدار اـصػوء اـذي يؿتؾؽقكف ،بخالف اـذيـ يؼتػقن أثر
هذه اـؿدرسي واـؿٌوين ،حقٌ يؼقل اؿ تعوغ هلؿ :حًـ جدا ،إذا كون إمر كذـؽّ ،
ؽنن مو أمـحؽؿ إ ّيوه هق
هبذا اـؿًتقى ،ـؽـ ،طؾقؽؿ أن تـتٌفقا؛ ٕكّف يـٌغل طؾقؽؿ اـقؽوء بؿجؿقطي مـ آـتزاموت واـتؽوـقػ
ؽتػضؾقا طىل بركي اؿ ،ؽفذه اـ ُؽ َرة،
أيضو؛ ّ
خصصـو ـؽؿ حظو وكصق ًٌو خوصو ً
اخلوصي ،وكحـ ذم اـؿؼوبؾّ ،
ّ
وهذا اـؿقدان(.)4

إن شوء اؿ تعوغ ُيق ّؽؼـو مجق ًعو ـإلستػودة اـؼصقى مـ اــعؿ واـربكوت اإلهل ّقي اـؿؿـقحي ذم هذا اـشفر.
انههىّ صمّ عهى حمًّد وآل حمًّد

) (4هذه ترمجي ـؿثؾ ؽورد " :ايـ گقى وايـ مقدان" يعـل أكّف طىل اإلكًون أن يظفر خربتف مًتػقدً ا مـ اـػرص واـظروف اـؿتق ّؽرة ـديف ّ
وإٓ هذا
دـقؾ طجزه (طـ كتوب :مشفقرتريـ رضب اـؿثؾفوى ايراين ،كنيـ ؽرزان ،ص .)33اـؿرتجؿ
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