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أػٌر باهلل يٍ انشْطاٌ انشجْى
بِسْىِ اهلل انشَّمحٍَِ انشَّحِِْىِ
ًَصَهََّ اهلل ػَهََ سَِّْذِ َا ً َبِِّْنَا أَبِِ انقَاسِىِ يُحًََّذٍ
ًَػَهََ آنِوِ انطَِّْبِنيَ انطَاىِشٍَِّ ًَانهَؼْنَتُ ػَهََ أَػْذَائِيِى أَمجَؼِنيَ
ِ
ِ
ع َب ْل َِٕك َك َيا َر ِّب َخ ْ ُري
ٓج َتـَ ْبتُ ُه ٓ َِٕك َك َأ ْه َو ُن اــاضِ ِري َن َو َأ َخ ُّ
ف ا ْـ ُؿطؾِ ِع َ
« َو َـ ْو خ ْػ ُت َت ْع ِجق َل ا ْـ ُع ُؼو َبة ْ
ِ
ع».
ع َو َأ ْك َر ُم ْإَ ْك َر ِم َ
احلاكِ ِؿ َ
اـسات ِري َن َو َأ ْح َؽ ُم ْ َ
ّ
وجل بل ّن حع أرتؽب اـذكب وأرتؽب اإلثم وأمثاهلام ٓ أرتؽبفا آمـًا من
طز
خياصب اإلمام اؿ ّ
طؼوبتك ،ٓ .بل أطؾم أكّك ؾاصم اجل ّبارين ذم مؼام اـؼفر ومؼام اـعدل ومؼام اـغضب .إذا أردت أن حتؽم
بعدـك ،وتماخذكا طىل أخطائـا وذكوبـا ؽال جمال ـؾـجاة ذم أخرة.
ـقس طؿظ من باب ّأن ٓ أخا

من اـعؼوبة ،بل أخا

كثريا من طؼوبتكّ .
تعرضـا
ٕن طؼوبتك ّ
ً

بجؿقع رشارش وجودكا إغ اهلالك واـبوار .جيب أن خيا اإلكسان وحيذر كي ٓ ّ
حيل طؾقه سخط اؿ تعاغ.

انفاسق بني املؼصٌو ًغريه يف طشّقت انقْاو بانؼًم
ـؼد ذكرت ـألصدؾاء ؾبل طدة ٍ
ـقال اـسبب ذم دماوز اؿ طن أخطائـا ّ
وزٓتـا وأكّه ـامذا يتجاوز طـّا؟
ٕكّه هو اـذي خؾؼـا طىل هذا اــحو .ؽـحن خمؾوؾاته ،وإذا كان ؾد خؾؼـا طىل هذه احلاـة ،ؽال يـبغي أن يتو ّؾع
مـّا اـعصؿة .ؽاـؿعصوم أن هو شخص واحد ،كم معصو ًما ـديـا طىل هذه اـؽرة إرض ّقة؟ من يؿؽن أن
كجزم وكؼطع ّ
احلق بدون أدىن ّ
احلق ـقس
شك وتر ّدد وـو بؿؼدار رأس إبرة؟ ؽػعل ّ
أن ؽعؾه هو طع ؽعل ّ

احلق ومعؾول ـهّ ٓ ،
أن
خط ًل ،ؽعل اؿ ـقس خط ًل ،ؽعل اؿ هو طع اـصواب .بل اـصواب كاتج طن ؽعل ّ
أن ؽعؾه بحقث ّ
ؽعل احلق مـطبق طىل اـصواب .اـصواب هو ما يصدر مـه سبحاكه وتعاغّ ٓ ،
أن اؿ يليت
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ويػؽّر ّ
آخر خياـف احلق
بلن ـؾػعل اـذي يريد أن يؼوم به صرؽان ،صر ٌ يـطبق طىل اـصواب ،وصر ٌ
ٌ
ؽقختار اـطر اـؿواؽق .ؽفذا من خصائص اإلكسان ،كحن كؼوم باـتػؽري ؾبل اـعؿل ،هؽذا يػرتض بـا.

ضشًسة انتفكري يف ػٌاقب األػًال ًاملشاًسة ًػذو انهجٌء إىل االستخاسة ابتذاء
صحقحا أم ٓ! ـؽن اـعاؾل ؾبل اـؼقام
ثم يػؽّر هل كان هذا اـػعل
ً
واـبعض يؼوم باـػعل ّأو ًٓ ومن ّ
بلي طؿل ،يليت ويؼقس مجقع جواكبه ،يستشري أخرين ،يتشاور مع اخلرباء وبعد أن يصل إغ اــؼطة
ّ
اـؿطؾوبة طـدها يؼوم باـػعل ،يتو ّكل طىل اؿ ويؼوم باـػعل.
أيضا .كان يؼول :بعض اــاس يلتون إـقـا ويطؾبون استخار ًة ٕبسط
اـؿرحوم اـواـد كان يويص هبذا ً
إمور ،كاكوا يطؾبون استخارة ـدجاجاهتم! ّأّيا اـعزيز آستخارة ـقست هلذه .بل آستخارة هي ٔخر
مرحؾة .ـؾؿرحؾة إخرية ٓ من ّأول إمر!
بزيارة ؾم ساب ًؼا ذم زمن اـشاه ،وإذا بلحد حم ّبقه

مرة مع اـؿرحوم ّ
تػ
كـّا ّ
اـعالمة ذم ؾم ،طـدما ّ
ٍ
ٍ
خري ،هل حصل يش ٌء؟ اـساطة أن احلادية طػة طـد
ّ
يتصل باهلاتف ذم ساطة متلخرة من اـؾقل .ؾؾت ـهٌ :

مـتصف اـؾقل .هل مات أحدٌ ؟ هل حيترض أحدٌ ؟ ما إمر؟ ؽؼال يلّ :
إن اـؼ ّطة اـتي ذم بقتـا أصاهبا وجع ذم

اـبطن ،ما اـعؿل؟ ؾطة! [يضحك سامحة اـسقد] ،ؽؼؾت ـه :من أين طؾؿت ّأّنا مصابة بوجع اـبطن ٓ

وجع رأس ً
مثال؟ أو وجع ذم أرجؾفا؟ ٓ بل مصابة بوجع اـبطن.

كائام حقـفا ومل أوؾظه من كومه .ـؽـّه كان يؼول :أيؼظه ّ
ؽنن ـديه اـدواء باـتلكقد .ؽفذه
كان اـواـد ً

اـؼ ّطة ّ
صحتي وحاـتي أؽضل من أن،
تتلمل من بطـفا وماذا أؽعل؟ وخالصة إمر أكه ذم ذـك اـزمان كاكت ّ
كعم ،وكـت أحتدّ ث وأمزح ؾؾق ً
حتسـت
ال .ؽبؼقت أحتدّ ث معه وأشغؾه ـؿدّ ة كصف ساطة وذم هذه اـؿدّ ة ّ

حتسـت
حتسـت اـؼطة و ذهبت! ؽؼؾت احلؿد ؿ أن ّ
اـؼ ّطة وزال إمل وذهبت ذم حال سبقؾفا .ؽؼال يل :ـؼد ّ

حال اـؼ ّطة ومل يستقؼظ اـواـد اـساطة اـثاكقة طػة ً
ـقال ـؽي يصف ـؼ ّطتؽم اخل ّل واـعسل ،أو اـامء اـساخن

مع اــعـاع وأمثال هذه اـوصػات اـتي تمخذ طـد وجع اـبطن .يريد أن يوؾظ ّ
اـعالمة من كومه ٕجل ؾ ّطته
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وـقعر ماذا يعطقفا؟ اـساطة اـثاكقة طػ! ٓ أدري ،باــفاية هذا ٌ
شؽل من أشؽال اـعالؾة اـتي ٓ كعرؽفا،
ـع ّؾـا كحن اـؿخطئون.

يٌضغ االستخاسة يف حْاة املؤيٍ
كان ّ
اـعالمة يؼول :يلتون إـقـا يسلـون طن استخارة ـدجاجاهتمّ .أّيا اـعزيز آستخارة موضوطة
ٔخر مرحؾة ،جيب طىل اإلكسان أن يؼوم باـعؿل اـذي يطابق اـؿوازين ،طؾقه أن يذهب ويػؽّر بـػسه،
ويدرس اـؿسلـة من مجقع جواكبفا ،وٓ يعتـي باـشائعات ،وٓ يـظر إغ إمور واـؿسائل [ذم هذا اـقوم
آخر وتتغري إمور ،ـقس طـدك طؾم اـغقب؛ ـذـك جيب أن تؼوم
ؽؼط] ،ؽاـقوم هي هبذه اـؽقػ ّقة وؼدً ا يو ٌم ٌ
وؾت ترضب
باـعؿل بـا ًءا طىل آحتقاط
ترسع وإؾدام طىل اـػعل دون احتقاط؛ حتّى ٓ يليت ٌ
ّ
واـرتوي دون ّ

ؾقت وجـقت طىل كػسك .كان
ك ّػقك كد ًما أن ـامذا صار هذا؟ ٓ يا طزيزي ،مل حيدث يشء ،أكت اـذي ّ

ثم بعد ذـك ٓحظ إمور اـتي حتصل بشؽل ؼري مرت ّؾب وحتصل من
طؾقك أن تذهب وتشاور اــاسّ ،
صريق ؼري معتاد وخذها بعع آطتبار .وبعد ّ
ٌ
وتشويش ؽال إشؽال ذم أن يؾجل
كل هذا إن بؼي ـديك إهبا ٌم

اإلكسان إغ آستخارة ـرؽع هذا اإلهبام ،هؽذا ط ّؾؿوكا ..هذه هي اـطريؼة اـصحقحة.

حذًد اإلييال اإلهلِّ ًضشًسة احلزس يٍ االستذساج
حسـ ًا ،اإلمام اـسجاد طؾقه اـسالم يؼول :ـست باـذي ٓ خيا من اـعؼوبة ،بل ذم اـواؾع أكا أخا
طظ اـعؼوبة ،بل أكت تعطي اـؿفؾة،
بلن إكّام أرتؽب اخلطل؛ ّ
كثري ًا! ؼاية إمر يؼول ّ
ٕن أطؾم بلكّك ٓ ّ
تعجل ّ

شفرا أو سـ ًة أو سـتع أو ثالثة أو طػ سـوات ،متفؾـي وتعطقـي
أكت متفؾـي يو ًما أو يومع أو ثالثة أيام أو ً
ؽرصة.
ومفؿة أّيا اإلخوة ـ هذا اخلطل اـذي صدر مـّي أن
وهذا اـػعل اـذي ؾؿت به ـ وهذه مسلـة دؾقؼة
ّ

أن اؿ تعاغ ٓ ّ
طظ جز ًءا من وجودي ٓ متامه؛ بـسبة اثـع ذم اـامئة ،واحلال ّ
يعذب ٕجل هذه
ؾد كدّ ر ّ
يضا
اــسبة من اـتؽدّ ر ،بل يـتظر إغ أن تصل إغ مائة ذم اـامئة ..و ؼد ًا طـدما تذكب بؿؼدار اثـع ذم اـامئة أ ً
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يصري ـديك أربعة ذم اـامئة ،وٓ يزال هـاك ستّة وتسعون ذم اـامئة ،وبعد ٍ
ؼد ،وبعد أسبوع وبعد أسبوطع
تزيد شقئ ًا ؽشقئ ًا ..وبدًٓ من أن تتـ ّبه بسبب طدم اـتعجقل باـعؼوبة ،حيصل ـك طؽس ذـك؛ ؽتتو ّؼل أكثر ذم
ربر طؿؾك ـديه ،وتؾؼي باـؾوم طىل
تؾك احلال اـتي أكت طؾقفا ،وتبدأ باـتخ ّبط؛ ؽتذهب إغ هذا وإغ ذاك وت ّ

أن اـؿسلـة صبقع ّقة ّ
تتلخر اـعؼوبة ،وأكت ترى ّ
اـطر أخر ..وهؽذا ّ
وأن شقئ ًا مل حيصل ،وطؿؾك مزدهر ،
واــاس حيرتموكك ويدطوكك إغ هـا وهـاك  ،و هؽذا يرسل اؿ ـك هذه إمور اجلذابة ؽقؾتفي هبا

َ
َ
اإلكسان .. ،كستجري باؿ ..كسلل اؿ أن ٓ يبتظ أحد ًا بذـك ،حتى ٓ يؽون من مصاديق ﴿ َو َنك ُروا َو َنك َر
هُ َ هُ َ ُْ ْ
ْي الهاكِريو﴾( ،)0وحيصل ـه استدراج بحقث ٓ يؿؽن ـإلكسان أن يدرك من أين أصقبٓ ،
اَّلل و اَّلل خ

يعؾم ذـك أصالً؛ إذ حيصل ـه بعض إمور واـؿسائل ّ
اجلذابة ،بل ؾد حيصل ـه بعض إمور اجل ّقدة ذم
َ

َ

ُ

َ ُ ْ ْ َ ُ َ هُ ْ ْ ُ َ
ين ُصنْعا﴾ ،هؽذا يؽون حاـه ،ؽقؼقم جماـس
حقاته اـتي توجب اكقاؽه ،ـؽن ﴿و وم َيستين أنىم َيسِن

اـعزاء ويليت اــاس إـقه ،ؽفل يوجد أؽضل من جماـس اـعزاء؟! ويؼقم جماـس اـػرح وخيطب هـا وهـاك
ّ
ويبث كالمه طىل اهلواء ،ـؽـّه ذم اـواؾع ُيستدرج و ُيؾؼى ـه اـ ُطعم ـقؼع ذم ّ
اـػخ .تؾك اـعؼوبة اـتي يـبغي أن
ّ
الّ ،
حتصل ـه ،و اـتي كان يـبغي طؾقه أن يػؽّر ؽقفا وجيد هلا ح ا
ويمخرها ،ؽقلكس هو هبذا
يمخرها اؿ طـه
اـ ُطعم اـذي أـؼي إـقه ـشفر ،وبعد شفر ُيؾؼى ـه ُصعم آخر ؽقحصل تلخري جديد ،وطـدما يـتفي هذا اـ ُطعم
بعد شفرين ُيؾؼى إـقه ُصعم آخر ،وكذا بعد ثالثة أشفر ..وبعد أن تـؼيض سـة وسـتان وثالث سـوات ،ؽنذا
بتؾك اــسبة اـؿئو ّية من اـؽدورة اـتي كاكت ذم بداية إمر اثـع ،إذا هبا ؾد صارت تسعع ذم اـامئة ،تسعون
أن اؿ هو اـذي يـجقه ،أو ّ
من اـامئة ذهبت مـه ،وبؼي ـديه طػة ؽؼط! وهـا إما ّ
أن أوضاطه تؽون ؾد
خربت ـؾغاية .ـؼد خرس تسعع من اـامئة! وطـدما تـظر إغ وجفه ،تؼول ـامذا صار هبذا اـشؽل؟! ؽؿـذ
ويتعجب ـامذا صار
سـتع شاهدته ومل يؽن كذـك! ؽلحقاك ًا تؼع طع اإلكسان طىل بعض إشخاص
ّ
شؽؾفم هبذا اــحو؟!

) (1سورة آل عمران ،اآلية .45

5
املــتقـــني
www.motaghin.com

ـؼد رأيت رج ً
ال ؾبل مدّ ة ،صدّ ؾون صدّ ؾون! ـوٓ ّأن كـت طىل طؾم مسبق به ـام طرؽته أساس ًا! يعـي
ّأن طرؽته من آسم وأمثال ذـك؛ ؽد ّؾؼت ؽقه ؽرأيت أكّه ٓ تشابه أبد ًا بع هذا وبع ذاك اـذي كان ؾبل
سـتع أو ثالث سـوات! حقث كان ـديه صػاء وصراوة ،ـؽـّه صار جا ًؽا متا ًما؛ كاحلطب اـقابس اـؼابل
َ

َ

َ َ ُ َ َ َ ه
اَّلل﴾ ،همٓء اـذين يظؾؿون ويػعؾون إمور
ـالشتعال ،يؿؽن حرؾه ؽؼط! ـامذا؟! ٕكّه ﴿و نكروا و نكر

اـؿخاـػة ٓ ،اـذين يذكبون ذكب ًا شخص ّق ًا ؽؼط ،بل هذا جزاء من يؼف مؼابل اؿ ،ؽلوـئك اـذين يؼػون
مؼابل اؿ ُيبتؾون بؿثل هذه اـؿسلـة ،ويصابون بؿثل هذا اـؿرض اـعضال ،إٓ أن يلخذ اؿ بليدّيم؛ بلن
ؽقغري ذـك حاـه و يصؾ أمره ،وإٓ ـو مل حيصل ـه يشء،
مععّ ،
حيصل ـه أمر أو اـتػات أو يؼع حتت ضغط ّ
كرى أكّه يؿف ويذهب ويذهب..
ّ
جيرهبا اإلكسان
إن اإلكسان ـقسؿع ويشاهد أمور ًا طجقبة! واؾع ًا طجقبة! وما أطجب إمور اـتي ّ
ويؾؿسفا ذم حقاته! ؽفذا اـذي كان هؽذا ،وكان هبذا اـشؽل ،وكان يؾؼي هؽذا كالم ،مثل هذا تغري حاـه
بعد اكؼضاء بضعة سـوات و ّ
يتحرك ضؿـه! يا ـؾعجب! ؽلكت اـذي كـت تتحدّ ث
حل ذم طامل آخر ،ؽصار ّ

هبذا اـؽالم ،وكـت تؼول هذه إمور! ـؼد كان ذهـك صاؽق ًا ،وكـت تـتؼد هذا إمر وتُشؽل طؾقه ،أما

أن ؽال تدع ٕحد جمآً بآطرتاض طؾقه! ـامذا؟ ؽاـؿسلـة ٓ تزال كام هي ،وإمور كذـك! ـؽن أكت
اـذي اختؾف حاـك ،وأكت اـذي اكؼؾبت رأس ًا طىل طؼب ،وأكت اـذي اكتؽست ،وأكت اـذي اكسدّ ت متام
أبواب ؾؾبك ،وإٓ ؽاـؿسائل وإمور واـؼضايا ٓ تزال كام هي ،وـو كان ؽقفا إشؽال ،ؽؿـذ ذاك اـوؾت
كان اإلشؽال موجود ًا ،وـو مل يؽن ؽقفا إشؽال ـام كان ؽقفا إشؽال سابؼ ًا ..إذن أكت اـذي اختؾػت بشؽل
تام .ـامذا هذا؟ ّ
طام كان طؾقه.
ٕن اإلكسان وؾف أمام احلقٕ ،كّه أكؽر ،وهذا اـذي يوجب أن يرجع اإلكسان ّ

االشتباه جزء يٍ بشَايج انسري بششط اإلقشاس بو
اإلمام طؾقه اـسالم يؼولّ :
ٕن
بلن هذا اخلطل واـذكب اـذي أؾوم به ،أطؾم بلكّك ـن حتاسبـي طؾقه؛ ّ
بلن طبد ـك ،واـعبد خيطئ ويذكب ،بل شلن اـعبد أن يذكب وشلن اـؽريم اـؽرامة واـعػو ،ؽنن كان
أطؾم ّ
ستبع يل ؼػار ّيتك؟! ؽاؿ ؼ ّػار ..وهـاك اـؽثري
من اـؿػرتض أن ٓ أخطئ ؽؽقف سرتيـي كرمك؟! وكقف ّ
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من إمور واـروايات ذم هذا اـؿجال ،إذ اـروايات اـؿوجودة ذم هذا اـؿجال طجقبة جد ًا ،بل هفـا بحث
ذم اـؿؼام يعود إغ مسلـة اـرتبقة واـسري واـسؾوك ،ؽفذا اـسري واـسؾوك اـذي يؼوم به اإلكسان هل يؿؽن أن
يوصؾه إغ هدؽه من اـرتبقة بدون أن يصدر مـه اشتباه؟! من هـا يؼول بعض اـعظامء ّ
بلن آشتباه جزء من
بركامج اـسري! ؽؿن اـطبقعي أن يشتبه اـساـك .يعـي هل شاهدت ساـؽ ًا ورد هذا اـعامل واتّبع إستاذ
أي خطل ،بلن كان مثل اـؿعصوم ٓ خيطئ
وبايعه طىل إصاطته ذم اـدستورات واـربامج ،دون أن حيصل مـه ّ
من ّأول أمره إغ طػين سـة؟! هذا أمر ٓ حيصل وـقس ـديـا مثل ذـك! وإن كان بنمؽان أحد أن يدّ طي
أي خطل أو اشتباه أو اكحرا !
ذـك
ّ
ؽؾقتػضل! وـقؼل ّإن مل حيصل مـّي ّ
اـتفرب
حسـ ًا ،طـدما خيطئ اإلكسان ـ وهو سقخطئ ٓ حماـة ـ ؽنكه ٓ خيؾو من حاـتع؛ إما أكّه حياول ّ

وإخػاء خطئه ،وحياول أن يؿيض دون أن يشعر به أحد ،ودون أن يعؾم إستاذ أو ي ّطؾع طؾقه ،ؽفذا ؾسم،
وإما أكّه طـدما ُخيطئ ويشتبه ،يعرت بخطئه و يواجه اـؿشؽؾة ،و[يؼول ]:ـقحصل ما حيصل ،وـقػعؾوا يب
وـقؼرروا ذم أمري ما يـبغي.
ما أرادوا،
ّ

قصت يف ينزل املشحٌو املطيّشُ
ـؼد شاهدكا اـؽثري من هذه اـؿسائل ذم اـعفد اـسابق ، ..ؽؼد طشـا ذم بقت اـؿرحوم اـعالّمة رضوان
اؿ طؾقه ،وكـا كشاهد هذه إمور ،بل كـا كحن أول همٓء وأكثرهم خطل ...أجل ،كان هـاك رجالن،
وكاكت اـعالؾة وصقدة بقـفام؛ يذهبان مع ًا ويلتقان مع ًا ،وكاكا معروؽع هؽذا .وذم يوم من إيام ذهبـا مع
اـؿرحوم اـعالمة وهذين اـرجؾع ـ وٓ أطؾم ما إذا كان معـا أحد ؼريمها أم ٓ ـ إغ مـزل اـؿرحوم
اـؿطفري،
اـؿطفري رمحة اؿ طؾقه ـ وكان ذـك ؾبل اـثورة ـ وكان أحد اـرجؾع طىل طالؾة باـؿرحوم
ّ
اـؿطفري! ؽفذا
يظن بلكّه إذا ؾال ـه اـعالمة :تر ّدد إغ اـؿرحوم
ّ
بسبب دستور من اـؿرحوم اـعالمة ،وكان ّ
يعـي شقئ ًا طظق ًام باــسبة إـقه ،و أن ذـك يؽشف طن مؼام طظقم طـده؛ و كان يؼول باؽتخار( :إ ّن اـعالمة
ؿطفري) ،وكان يؼول يل ذـك ..وكـت أؽضل حآً من أن [وكان وضعي
أمرن أن أكون مع اـشقخ اـ ّ
يساطدن طىل اـؿزاح وإخذ و اـرد معه ،ؽؽـت أرد طؾقه بام يـاسب] ،وـؽـه مع ذـك كان يؼول يل ما ذم
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ؾؾبه ،أجل كان يؼول( :حت ًام هـاك مسلـة وأمر ها ّم حتى أمرن اـعالمة أن أرتبط باـشقخ اـؿطفري) ،وكان

عرب بعبارات توجب يل آستئـاس واـتسؾقة! واحلاصل أكّـا كـّا هـاك ،وكان هذا اـرجل ؽرح ًا ّ
بلن اـعالمة
ي ّ
معه ذم هذه اـزيارة ،وهو حارض معه ذم هذا اـؿجؾس ،ومل يؽن يعؾم ما اـذي سقػعؾه به! وكان أخر اـذي
أيضا ،وؾد كان من اـسادة وٓ زال موجود ًا حػظه اؿ وأ ّيده ..واحلاصل أكـا جؾسـا طـد
يراؽؼه دائ ًام
حضارا ً
ً
اـشقخ اـؿطفري ،وكان هـاك أمر ؾد حدث ذم ؾم ذم ذـك اـوؾت ،وحصؾت ؽوىض ذم ؾم ،وكان ذاكك
تقؽفام ،وكان خماـ ًػا ـه ،وكان رأيه
اـرجالن ؾد ذهبا إغ ؾم ذم تؾك احلادثة ،واـؿرحوم اـعالمة مل يعجبه ّ
بلكه ـامذا تذهبان إغ ؾم ذم مثل هذه إوضاع؟! كان طؾقؽام أن دمؾسا مؽاكؽام! واحلاصل أكّه مل يؽن راضق ًا

طن ذهاهبام إغ ؾم .وطـدما كـّا طـد اـشقخ اـؿطفري ؾال اـسقد اـواـد أمام اـشقخ اـؿطفري :ـؼد ذهب
هذان إغ ؾم و ـؼد أخطآ ذم ذـك ،ومل يؽن يـبغي أن يذهبا!
موجه إـقه ،وتؼ ّبؾه ،ؽطلصل رأسه ومل يتؽ ّؾم أبد ًا ،وأما هذا
أما ذاك اـرجل اـس ّقد ؽاطترب أ ّن اـعتاب ّ
واـتفرب و اـتوجقه ،وؾال( :ـؼد كسقت اـتاريخّ ،
وأن اـؿسلـة تشؿل
اـذي كان معتدّ ًا بـػسه ؽػع باإلجابة
ّ

هذا اـوؾت أم ٓ ،ؽـحن ذهبـا بسبب آشتباه ذم تطبقؼـا ـؾتاريخ ، )..وكان واضح ًا من حاـه ّ
أن اـؿسلـة

كاكت صعبة طؾقه ..ثم ؾال :ـؼد حصل يل اـؽثري من اــسقان ذم إزمـة إخرية ،وـعؾـا ذهبـا بسبب كسقان
إول،
اـتفرب و اـتوجقه ،و ـؽ ّن اـؿرحوم اـعالمة بؼي ساكت ًا ومل يؼل شق ًئا بعد ؾوـه ّ
ـألمر .و هؽذا حاول ّ
ربر ؽعؾه.
وجؾس جاك ًبا ،بقـام كان ذاك يتخ ّبط ذم كالمه وي ّ
يا طزيزي ،اسؽت كام سؽت ذاك اـسقد وصلصل رأسه! ؽؼد ؾال هذا اـويل اإلهلي كالم ًا ،و أكت ٓ
اـرس ؽقه ،و هل أكت اـؿستفد مـه؟ ؽؿفام كان إمرّ ،
ؽنن كالم أوـقاء اؿ ـه حساب وكتاب،
تدري ما هو ّ
تم مراطاة إمور !
وؾد شاهدكا مثل هذه إمور ،بل أكثر من هذه إمور ،وكقف يـبغي أن ت ّ

ربئ كػسه وأن
وكان اـشقخ
ّ
اـؿطفري يـظر إغ هذا اـؿشفد وإغ كالم ذاك اـرجل اـذي يريد به أن ي ّ

يتخ ّؾص من تبعات اـذكب اـذي ؾام به وخي ّػف طـه ذـك.
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هذا من همٓء اـذين ذكرهتم ـؽم ،ؽنكّه طـدما تليت مثل هذه إمور يـبغي أن يؿيض اإلكسان ويعرب
اـؿؽرم اجلرس ،أما هذا ؽسؼط ذم
طن هذا اجلرس ٓ ،أن يسؼط من أطىل اجلرس ذم اــفر! ـؼد طرب ذاك اـسقد
ّ
اــفر طىل رأسه!
ربر بلكّه مـذ مدّ ة ذاكرته صارت ضعقػة،
وحتى بعد أن خرجـا وركبـا اـسقارة مل يسؽت ،بل بؼي ي ّ

وأمثال هذا اـؽالم اـػارغ ...ومل يؽن اـعالمة جيقبه شقئ ًا ،ؽؼد اكتفى إمر باــسبة إـقه.

مرت إيام بعد أن حصؾت هذه اـؿسلـة ،وـؽن هذا اـرجل مل يتؿؽّن من
ثم ماذا حيصل بعد ذـك؟ ّ

دماوز إمر .يا طزيزي ،ـؼد ؾؿت ٍ
بلمر خاصئ ،وطاتبك اـعالمة طؾقه ،واكتفت اـؿسلـة! ـؽـّه استؿر بؿتابعة
إمر؛ حقث أىت إ ّيل وؾال يلّ :
إن سمآً خيطر ذم اـبال ،وهو :ما رأيك هبذا اـعؿل اـذي ؾام به [اـؿرحوم
اـعالمة]؟
ؽؼؾت ـه :دع إمر واتركه! وـؽـه ما ريض بذـك ،ؽوجدت أكّـي إن تركته أكا ؽفو ـن يرتكه! ؽرأيت
إمر ؾد صعب طؾقه ،و سقمثر طؾقه بشدة .واحلاصل ّأن تؽ ّؾؿت معه ؾؾق ً
ال إغ أن ريض إغ حدّ ما ،ـؽن
تطور إمر حتّى ؾضت هذه اـؿسلـة طؾقه! ـؼد اكتفت هذه
بؼي مؼدار من اـؿسلـة ذم ؾؾبه ،وبعد ذـك ّ
وتطورت ،بحقث وصل إمر باإلكسان أن خياـف دستور أستاذه ،ويؼول :إمر هو
اـؿسلـة إغ أمور أخرى
ّ
هذا اـذي أؾوـه أكا ،وذاك خطل واـصواب هذا!.
يا طزيزي ،ـو كـت دماوزت تؾك اـعؼبة ،ـام وصل بك إمر إغ هذا احلدّ ؛ بحقث تؼول :يا س ّقد! ـؼد
تتحرك ،وـامذا ٓ تشارك ذم اـؿظاهرات ،وـامذا ٓ تذكر ؽالك ًا
حصؾت ثورة ،ؽؾامذا أكت جاـس؟! وـامذا ٓ ّ
طىل اـؿـرب؟ وـامذا ٓ تؼول هذا اـؽالم؟!
ؽؾامذا حصل ذـك؟ وما هو مـشل هذه اـعبارات؟! سببه ّ
أن اـدود ؾد دخل إغ اـت ّػاحة ،وبدأ بنؽسادها
من اـداخل! وطـدما يعشعش اـدود ذم اـت ّػاحة تسؼط بلدىن ري يصقب اـشجرة ،دون أن تتؿؽّن من
اـؿحاؽظة طىل كػسفا ،أما إذا مل تؽن اـت ّػاحة مؾقئة باـدود ،ؽنّنا تبؼى ثابتة .ـؼد ؾال ـه اـؿرحوم اـعالمة
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اـؿدودة  ،إذا مل تؽن اـت ّػاحة مؾقئة باـدود ،تستطقع اـؿحاؽظة طىل بؼائفا طىل
بلكّك رصت كاـت ّػاحة
ّ
مدودة تؽون ؾد ؽؼدت متاكتفا وثباهتا .وهذا
اـشجرة ،ؽحتى ـو أصاهبا ري ٓ تسؼط ،ـؽن طـدما تؽون ّ
من هذا اـؼبقل.
معع ،ؽبدًٓ من أن يطؾب اـتوبة واـؿغػرة من اؿ ويعرت بخطئه،
إذ طـدما يليت إكسان ويؼوم بخطل ّ
يؼوم بتجاهل ذـك اخلطل ،ويبعده طن كػسه ويـسبه إغ أخرين!

طشّقت األيم انيت ّؼهًّيا اإلياو انسجّاد يف انتؼايم يغ انهـو
اـسجاد طؾقه اـسالم يع ّؾؿـا ويؼول ــا :هؽذا كن مع اؿ! صريق اـسري واـسؾوك هو أن تؼول:
اإلمام
ّ
تعجل اـعؼوبة ،بل أكت
إهلي أكا ـست باـذي ٓ خيا من طؼوبتك ،بل أخا كثري ًا ،ـؽـّـي أطؾم بلكّك ٓ ّ
ستّار! وخري اـساترين ،واإلمام طؾقه اـسالم إكّام يليت بعبارة خري اـساترين ذم هذا اـؿجال حتى يؽون ـدى
اإلكسان أمل ،وحتى يـػح صدره وحيصل ـه اكبساط ٓ ،أن يؼول بلكّه ـؼد أخطلت واكتفت اـؿسلـة.
كـا كسؿع طن اـؽثري ـ سواء ذم حقاة اـعالمة أو بعده ـ بلكّه طـدما حيصل ٕحدهم أمر [بلن يـحر
ويرتك اـطريق] ،يؼوـون :ـامذا كبؼى هـا ،إذ ؾد حيصل ــا مثل ما حصل ـه؟!.
يا طزيزي ،وؾد ٓ تؽون مثؾه أيض ًا! ؽؾامذا تـظر إغ هذه اجلفة من اـؿسلـة؟! هذه وسوسة شقطان،
حقث يليت ويق ّئس اإلكسان ،ويؼول ـه :اكظر إغ هذا اـرجل ،مع ّ
كل اـعبادات وصالة اـؾقل واـؿدح اـذي
سؿعـاه من اـعالمة ؽقه ..ؽؼد ذهب! يا طزيزي ،ـؼد ذهب هو ،ؽؿن أين طؾؿت بلكّك أكت ستذهب أيض ًا؟!
ؽفل من اـؿػرتض أن يذهب اجلؿقع؟! وهل طؾقك من أول إمر أن تؼول ؾد أذهب ذم ّناية إمر،
ؽإؽضل أن أترك من اـبداية! ؽفل اـؿسلـة هبذا اـشؽل من اـتساهل؟! حسـ ًا اذهب ،إذا كـت ترى أكّك
ستـحر

و سقليت يوم وترتك ،ؽاذهب ،ؽؾامذا تؼف؟! إن كـت ترى إمر كذـك ،ؽاذهب ،كام يؼال :إذا مل

ؽغري اـؼضاء.
تؼبل باـوضع ّ
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إن كـت تؼول بلكّك سقليت وؾتك يوم ًا ما وتذهب مثل ذـك اـذي ذهب و اكحر ! ؽاذهب أن،
ؽفل دمد أحد ًا يرجوك ويتوسل إـقك أن تبؼى ؟! وهل كتب ـك أحد رساـة؟ وهل هـاك من يػرش ـك
اـسجاد إمحر ويـصب ـك أؾواس اــق؟!
ّ
يا طزيزي طـدما مترض ،ؽفل تؼول :ـؼد ذهب ذاك [إغ اـطبقب وأخذ دواء و مل يستػد] ،وتبؼى ذم
تتق
مؽاكك؟! أم أكّك متيض وتق متام ما ـديك وما ـقس ـديك حتى تبؼى يومع إضاؽقع؟! ؽؾامذا
ّ

هبذا اـشؽل هـاك  ،أما طـدما تصري اـؿسلـة مسلـة سؾوك تؼول ـؼد رأيـا كقف ذهب ذاك ،ؽؿن أين كعؾم

بلكّـا ـن كذهب مثؾه؟! ّ
إن هذا استخػا

وهتاون هبذا إمر اخلطري! يتخ ّقل همٓء ّ
بلن اـؿجيء إغ هـا ـ

مؼصودي إغ اـعظامء وإوـقاء ـ هو كاـؿشاركة ذم درس خقاصة أو درس ـغة أو تعؾقم ؾقادة اـسقارة ،ؽنن
مل يتع ّؾم من هذا يتع ّؾم من أخر ،ؽفو درس كسائر اـدروس..
تعع ؽقه اـسعادة أو اهلالك؛ ؽنما أن تسعد أو هتؾك! ٓ ّ
ّ
أن اـؿسلـة
كال يا طزيزي! بل اـؿجيء إغ هـا ت ّ
أبدي،
إن مل حتصل هبذا اـشؽل ؾد حتصل بشؽل آخر .هذا هو إمر ،ؽاـؿسلـة إما سعادة أبد ّية وإما هالك
ّ
هذا هو إمر.

األخطاء ينبّو ػهَ انؼبٌدّّت
إن كان إمر هؽذا ،ؽامذا طىل اإلكسان أن يػعل؟! طؾقه أن يعترب ّ
أن اخلطل واـزـل اـؾذين يصدران مـه
مها كعؿة من ِؾبل اؿ ،إذ يريد اؿ أن يـ ّبفك بلكّك طبد ،وأكّك ختطئ وتشتبه[ .يؼول اؿ ـه ]:حسـ ًا ،ماذا
تريد أن تؼول يل؟ هل تريد أن تؼول :إهلي ـؼد أخطلت وأذكبت واشتبفت ،ؽتعامل أكت معي من مؼام
توصؾـا إغ اتّػاق ؽقام بقــا! ؽام طؾقك إٓ
ستّار ّيتك وؼ ّػاريتك ورمحاك ّقتك وططػك ،إذا كان كذـك ؽؼد ّ
آطرتا بلكّك اشتبفت وأخطلت ،وباؾي إمور ذم طفدتـا ،ؽاـغػار ّية واـرمحاكقة واـعطف واـرأؽة واـؽرم
ومتام هذه اـؿسائل ذم طفدتـا.
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وهـا كرى ّ
وإئؿة ذم
أن اـؿحور إساس طـد مجقع إوـقاء بدون استثـاء ،وطـد مجقع إكبقاء
ّ
كالمفم وأدطقتفم وزياراهتم وذم مجقع أحاديثفم ..حمور هذه إمور يدور حول هذه اـػؽرة :أن يا إهلي
كحن طبقدك اـؿشتبفون واـؿذكبون واـؿخطئون ،وأكت ذم اـؿؼابل كريم وؼػور وستار ورحقم ورمحان،
وهذا أصل وأساس ـسائر اـصػات وسائر اـؿسائل ،أي طىل اـساـك أن جيعل ذـك طؿود خقؿته واحلجر
إساس ـبـائه ،واـؿراد هبذا احلجر إساس هو مؼام اـعبود ّية ،ومؼام آستؽاكة ،ومؼام اـتذ ّـل ،وهذه
اـؿسلـة جيب أن تؽون طـد اـساـك.

يٍ ّشٍ أَّو ال خيطئ فيٌ ّذًس يف حهقت يفشغت
وٓ سؿ اؿ أن كؽون ذم وؾت من إوؾات ممّن يرى كػسه ٓ خيطئ ،ويرى كػسه متؿ ّق ًزا ،ؽؾو أردكا
أن كؽون هؽذا ؽاؿ جيعؾـا كدور ذم حؾؼة مػرؼة وكراوح أماكــا ،ؽـدور وكدور ،ؽـحن طؾقـا ذم اـوؾت اـذي
كؾتػت ؽقه إغ أخطاء أخرين وزّٓهتم أن ٓ كغػل وٓ كصاب باـغرور ـؽوكـا ـسـا ذم ذاك اـؿؽان ،طؾقـا أن
كحذر من أن كُخدع ويلخذكا اـغرور؛ ؽؿن اـذي مل جيعؾـا ذم ذـك اـؿؽان؟ من اـذي مل جيعؾـا ذم ذـك إؽق
وذم تؾك إجواء؟ ـو شاء جلعؾـا بطرؽة طع ذم كػس اـؿؽان اـذي هم ؽقه ...أمل حيدث هذا؟! أمل حيدث؟!
ؽذـك اـذي اكتؼد هذا وذاك بلـف اكتؼاد وـؿدّ ة طػين طام ًا ؽجلة يليت وجيؾس ذم جمؾس همٓء وتراه يصب
مهفم ،ؽام اـذي حصل؟ اكتفى ّ
كل يشء وصار ذم اهلواء ،ـعػين طام ًا كـت تـتؼد ،ؽام اـذي حصل حتّى
من أ ّ

رصت تظفر كػسك بقـفم ورصت مـفم ومن أرحامفم! ؽؾو شاء اؿ ـػعل ذـك ذم ثاكقة ّ
وأؾل من ثاكقة.

انهجٌء إىل انهـو نؼذو انٌقٌع فًْا ًقغ فْو املنحشفٌٌ
كـت يو ًما أؽؽّر ذم تؾك اـعبارات ذم ؾرارة كػيس ،كـت أؽؽر ذم تؾك اـعبارات وهذه أية اـػيػة
ّ

َ

َ

َ

َ

َ َ

﴿ َو ُن َقل ُِب أفْئ َد َت ُى ْم َو أة ْ َ
صار ُو ْم كها ل ْم يُ ْؤنِنُيا ةِهِ أ هول َم هرة ﴾( ،)2هؽذا كؼ ّؾب ؾؾوهبم ،ؾؾوب أوـئك اـذين كاكوا
ِ

) (2سورة األنعام ،اآلية .11
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اـصف إول ،أوـئك اـذين كاكوا يؼضون ّنارهم صائؿع ،أوـئك اـذين كاكوا يتؾون ّ
كل
يؼػون ـؾصالة ذم
ّ
يوم ستّة أجزاء من اـؼرآن ،أوـئك اـذين مل تؽن ت ُ
مرتع ،همٓء
مرة أو ّ
ُرتك زيارهتم ـإلمام اـرضا ذم اـقوم ّ
ّ

اـذين كاكوا يؿشون بطريؼة ٓ تتلذى اــؿؾة حتت أؾدامفم ،كؼ ّؾب ؾؾوب أوـئك ،ؽاؿ ٓ يؼول ﴿ ُن َقل ِ ُب﴾
ويؼصد اـؽ ّػار ،ؽاـؽػار خارجون من اـبداية ،وـقسوا مرادين بل همٓء هم اـؿرادون ،ؽػي حلظة واحدة
ّ
رب كقف
كؼ ّؾب ؾؾوهبم كام مل يممـوا،
ؽؽلن همٓء مل يممـوا أبد ًا مـذ اـبداية .ؽؼد كـت أؽؽر يوم ًا وأؾول يا ّ
حتصل هذه احلاـة ـإلكسان؟! إكّه ٕمر صعب ،ختقؾوا ّ
أن أحدهم هبذه اخلصوص ّقات وهبذا اـؿؼام وهذه
َ

َ

َ َ

كاؽرا ﴿كها ل ْم يُ ْؤ ِن ُنيا ة ِهِ أ هول َم هرة﴾ وهذه آية ؾرآك ّقة وـقست
كاؽرا ً
اـؽقػ ّقة ومع ذـك يصب ذم ؾؾبه كاؽر ًا! ً

مزاح ًا ،ؽؼد جؾست مع اؿ وؾؾت ـه كقف يؿؽن أن حيصل هذا؟! خاصبت اؿ وؾؾت ـه :يا رب كقف
كل ما طـدي واكتفى إمر ّ
حيدث هذا؟! ؽلجابـي اؿ :أتريد أن تعر كقف حيصل هذا؟! ـؼد ذهب ّ
وكل
ما ؾرأته وسؿعته وكتبته وتع ّؾؿته وؾؿت به ؾد اكتفى ،ومل يعد هـاك يشء ،ومل أطد أستطقع أن أؽؽّر باؿ ،وٓ
بلي يشء أبد ًا ،وٓ خيطر يشء ذم
أستطقع أن أؽؽّر برسول اؿ ،وٓ أن أؽؽّر باإلمام ،وٓ أستطقع أن أؽؽر ّ
وكلن هذا اـؼؾب ؾد أؼؾق بشؽل كامل واكتفى ،وصار هذا اـرجل ً
ّ
رجال آخر ،وصار
ذهـي ٓ ،خيطر أبد ًا
يبع يل ـ
هذا اـػرد ؽرد ًا آخر .وؾؾت ؽجلة ـ وؾد حصل يل هذا اـؼول من جاكب اؿ ً
أيضا حقث أراد أن ّ
أيضا،
ؾؾت :يا ر ّب ـؼد ؽفؿت ،ـؼد أخطلت ،وكان إمر من طـدك ومل يؽن مـّي ،وهذه اـرمحة من طـدك ً
رب ـؼد ؽفؿت ما هي اـؿسلـة ،ؽفؿت اـؼض ّقة ،ـؼد أخطلت ،ؽجلة رأيت ك ّل يشء ؾد طاد!!
ؽام إن ؾؾت :يا ّ
كل اـؼرآن هذه أية أكثر من بؼ ّقة أياتّ ،
ـؼد ؽفؿت من ّ
وـؽن بعضفا ؾد
كل آياته طع [احلق]
ّ
يلخذ مؽاكه طـد اـبعض بشؽل حمؽم ،ـؼد طاد ّ
اـتوسل ،طاد وطاد وطاد
كل يشء ،طاد معه اـتو ّكل ،طاد معه
ّ
ّ
كل يشء! ماذا كان ذـك ،ما هذا؟ ما كاكت تؾك احلال؟ اؿ يؼول حسـ ًا ،أن ؽفؿت من تؽون ومن أكون،
أن طرؽتـي وطرؽت كػسك؟
وطـدما يؼول اـسقد احلدّ اد :طـدما أكظر إغ كػيس أرى أن إدىن وإكثر مسؽـة وحاجة من مجقع
أن إوـقاء ٓ يؼوـون ذـك ً
خمؾوؾات اؿ طىل إرض .هـا يػفم اإلكسان ّ
هزٓ ،ؽامذا ؽفم أوـئك إوـقاء
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من اـؼض ّقة؟ كحن كؼول اـسقد احلداد هؽذا يؼول طجقب طجقب!! كعم هو كذـك وٓ طجب ؽاـؿسلـة هي
هذه.
()3

اگر كازى كـد از هم ؽرو ريزكد ؾاـبفا
ؼـجا ّٓنارت مجقع ؾواـب اـؿوجودات
يؼول :ـو أشار بقده ً

كبي وٓ يشء.
وـقس ؽؼط تـفار بل تـعدم .حلظة واحدة ٓ يبؼى ذم اطتؼاد اإلكسان ٓ إـه وٓ ّ
َ

َ

ه

ََ ْ

ْ

ُ
َ ه
ُ
َ
استَ ْ
﴿ ْ
اَّلل﴾( )4ؽاـذين كاكوا يوم طاشوراء ؾال اإلمام احلسع طؾقه
ح َيذ عليْ ِى ُم الشيْطان فأنساو ْم ذِكر

اـسالم ذم ح ّؼفم هذه أية ،ؽؼد كاكوا هؽذا ،هؽذا ،اكتفى أمر ؾؾوهبم ،صارت ؾؾوهبم ممؾوءة بقزيد،
وباـشقطان ،ؾؾوهبم ممتؾئة ،مل يؽن ـدّيم ؽفم حلؼقؼة اإلمام احلسع[ ،ؾاـوا ـه ]:اذهب أكت ـست مسؾ ًام،
اــبي؟ وما هذا اـؽالم؟ ٓ وؾت ـديـا ــسؿع
ومن اـذي ؾال بل ّكك مسؾم؟ ما هي اـؼرابة اـتي تدطقفا من ّ
هذا اـؽالم ،إما أن تليت وتبايع ،أو كام ترى.
ـ يا ؾوم أكا ابن اــبي طىل إؾل أم ٓ؟
[ثم ٓ يؽون طىل ديـه]؛ ؽفذا ابن كوح جاـس
ـ ٓ ،ما اـؿشؽؾة أن يؽون أحدهم ابـ ًا ٕحد آخر ّ
اــبي مثؾه .ؽنذا أردت أن كعدّ ك من اـؿسؾؿع ،وإذا أردت أن ٓ
اـسػفاء ؽلضاع كسب ّ
اــبوة ،ؽؾتؽن ابن ّ
كشفر سقوؽـا ذم وجفك ،وإذا أردت أن كجعؾك معـا ،طؾقك أن تذهب إغ يزيد مالطب اـؽالب واــساء،
تعال واجؾس وبايع تصب رؽقؼ ًا ــا.
أجل ؽػي اــفاية هذا معـى تؼؾقب إؽئدة ،ؽؿن هم همٓء؟ ّإّنم اـذين كؼ ّؾب أؽئدهتم.

( )3ديوان بیدل شریازی
) (5اجملادلة .11
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ً
مـػذا﴿ ،استحيذ عليىم
ـذا يؼول طـفم اإلمام احلسع﴿ :استحيذ عليىم الشيطان﴾ ومل ُيبق هلم
الشيطان فأنساوم ﴾...ومفام جاء اإلمام احلسع وخطب ؽقفم ؽال ؽائدة ،وكلكه يؼرأ سورة يس ذم أذن محار،
حرمت وماذا
ٓ يشء من اـػفم ،ومفام ؾال هلم أكا كذا وأكتم مسؾؿون ذم اــفاية وترون صاليت ،ماذا ّ

ح ّؾؾت؟ كاكوا يؼوـون ٓ :يعـقـا هذا اـؽالم وٓ كعي ما تؼول ،طؾقك أن تبايع وٓ ّ
حل آخر .وهـا بدأ اإلمام

اـؾفم اكزع طـفم كعؿتك ،اـؾفم س ّؾط طؾقفم من ٓ يرمحفم وأمثال هذا اـؽالم .وـؽن اـبعض
بؾعـفم:
ّ

كاحلر وأمثاـه ،ؽؿع تؾك إخطاء واـزّٓت وؼريها بؼي طـدهم
كاكوا هـاك ومل يصؾوا إغ ذـك اـؿصري
ّ

مؽان ٍ
يغط ّ
خال ؽجاء اإلمام احلسع من ذاك اـؿؽان اخلايل ،من ذاك اـؿؽان اـذي مل يؿأل مائة باـامئة ومل ّ
كل
ؾؾوهبم .هل اـتػتّم؟

حسـ ًا كسلل اؿ أن حي ّؼق ؽقـا هذا إمر  ،ؾض ّقة اـعبود ّية واإلحساس باـذكب واإلحساس باخلطل،
ومن جفة أخرى أن حي ّؼق ؽقـا إمل باؿ واـتو ّكل طىل اؿ واـرجاء ـرمحته ،ؽاـساـك يطري بجـاحي اخلو
واـرجاء ،ؽال اخلو وحده وٓ اـرجاء وحدهّ ،
ؽؽل واحد مـفام ـه مشؽؾته.
اـؾفم ّ
حمؿد
حمؿد وآل ّ
صل طىل ّ
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