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بسؿ اؿ اـرمحـ اـرحقؿ
احلجي بـ احلسـ صؾقاتؽ طؾقف وطىل آبوئف يف هذه اـسوطي و يف ّ
كؾ سوطي وـق ًو و
اـؾف ّؿ كـ ـقـقّؽ ّ

حوؽظ ًو و ؾوئد ًا و كورص ًا و دـق ًال وطقـ ًو حتّك تسؽـف أرضؽ صقط ًو ومتتّعف ؽقفو صقي ًال.

وأصح يل جسؿل و بؾغـل أمظ ،و إن كـً مـ
اـؾف ّؿ امدد يل يف طؿري و أوسع يل يف رزؾل،
ّ

إشؼقوء ؽوم ُـل مـ إشؼقوء و اكتبـل مـ اـسعداء ،ؽنكّؽ ؾؾً يف كتوبؽ اـ ُؿـزل طىل كبقّؽ اـؿرسؾ
َ ْ ُ ه ُ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ُّ ْ
ِجاب }.
صؾقاتؽ طؾقف و آـف{ :يٍدٔا اَّلل ٌا يشاء و يثبِت و عِِده أم اىه ِ

()1

( )1سقرة اـرطد ( ، )13أيي 39
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أعىذ باهلل يٍ انشيطاٌ انرجيى
بسى اهلل انرمحٍ انرحيى

احلًد هلل محداً أبدياً بأزنيّته ،و أزنيّاً بأبديّته ،سريداً يف إطالقه ،يتجهيّاً يف يرايا آياته.
و انصالة وانسالو عهى انبشري اننرير وانسراج املنري ،أبي األكىاٌ بفاعهيته ،و أوّ اإليكاٌ بقابهّيته ،انرسىل اننيب
األيّي انتهايي انقرشي ،صاحب نىاء احلًد واملقاو احملًىد أبي انقاسى حمًّدٍ احلًيد احملًىد وعهى آنه انطيبني

انطاهريٍ املعصىيني املكّريني.
وانهعنت عهى أعدائهى أمجعني إىل يىو انديٍ.
كيفية تنزّل األير اإلهلي يٍ يراتب األمساء و انصفات إىل عىامل انىجىد
ه َْ ْ
ْ
َ ْ
ّ
ّ
ِجاب ال ٍُبني* إُِا أُ َزْلاهُ يف
ؾول اؿ تعوغ يف كتوبف اـؽريؿ{ :بِس ًِ اَّلل الرمحَ الرخيً * خً * و اىه ِ
ََْ ُ ََ ه ُ
َ ُ َ ُ ُ ُّ
()2
ْ
ُك أَمر َخهِيم * أمرا ً ٌَِّ عِِدَُِا إُ ها ُنِها ُمرسي َ
ِني }
بارك ٍة إُِا نِها ٌُِذِريَ* ف ِيٓا يفرق
َلي ٍة ٌ
ِ
ِ
ٍ
ٍ

ِ
مؿد .
ـتعجقؾ ضفقر إموم اـزمون طؾقف اـسالم..
ضفقره اـبوصـ و اـظوهر ،ص ّؾقا طىل مؿد و آل ّ
اـؾفؿ ّ
صؾ طىل مؿد و آل مؿد.
طز ّ
وجؾ مـ مراتى إسامء واـصػوت و
ُي ّبع اؿ تعوغ يف هذه أيوت اـػيػي كقػقي كزول أمره ّ

طومل اـؿشقئي و اإلرادة إزـ ّقي إغ طقامل اـقجقد و اـتع ّقـوت اإلمؽوكقي.

( )2سقرة اـدخون  ،أيوت مـ .5-1
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ٍ
كتوب ٍ
ٍ
ٍ
حقٌ يؼقل تعوغّ :
كوشػ طـ احلؼوئؼ ،ؽفذا
مقض ٍح و
مبع،
آيوت
إن هذه أيوت ُ
كتوب ّ
اـؽتوب ُي ّبع مصوـح اإلكسون  ،كام أكّف يؽشػ اـسرت طـ حؼوئؼ طومل اـقجقد ،و ؾد أكزــو هذا
ٍ
ٍ
ٍ
يتؿ إكزال مجقع إمقر ٌّ -
مػص ٍؾ-
كؾ طىل حدة و
بشؽؾ ّ
اـؽتوب يف ـقؾي مبوركي ،و يف هذه اـؾقؾي ّ
ٍ
ٍ
تتػرع و
بـحق مؽ ٍؿ و
يتؿ إكزاهلو مجقع ًو
تتػرق و ّ
متؼـ إغ طومل اـقجقد ،و هذه إمقر تـتػ و ّ
بحقٌ ّ

مـصي اـظفقر و اـربوز .
تتؼسؿ مـ طـدكو إغ أكحوء طومل اـقجقد ،و خترج مـ مؼوم اإلمجول إغ ّ
ّ
ـؽؾ ٍ
إن ّ
ّ
مظفر
يشء يف طومل اـقجقد صقر ٌة خورجقي بورز ٌة و ضوهرة ،وهذا اـفء هق يف احلؼقؼي
ٌ

جؾ :وذـؽ ّ
طز و ّ
ٕن اؿ تعوغ يظفر ويربز يف طومل إطقون و
ٕحد أسامء اؿ تعوغ أو أحد صػوتف ّ

أي مـ اـػـقن
يف طومل اـامه ّقوت بقاسطي إسامء و اـصػوت اـؽؾ ّقي ،ؽنن رأيـو طؾ ًام يف هذا اـعومل  -يف ٍّ
ؽنن هذا اـعؾؿ هق يف احلؼقؼي ٌ
اـؿختؾػيّ -
كزول ـعؾؿ اؿ تعوغ ،و كذـؽ إذا شوهدكو ؾدر ًة يف هذا
اـعومل  -بؿختؾػ أشؽوهلوّ -
ؽنن هذه اـؼدرة طبور ٌة طـ كزول اسؿ اـؼدير وضفقره يف اـؿقجقدات
بصقر متعدّ ٍ
ٍ
دة ،و إذا كـّو كشوهد احلقوة واستؿرار اـبؼوء  -سقا ًء يف هذا اـعومل أم يف اـعقامل
اـؿختؾػي
حقٌ ّ
ُ
اـؿختؾػي ّ -
احلل ّ
احلل
اـؽظ،
أن ضفقرات اسؿ ّ
ؽنن هذه احلقوة هل طبور ٌة طـ كزول اسؿ ّ

تتح ّؼؼ يف هذا اـعومل بشؽؾ حقوة اـؿقجقدات اـؿختؾػي .
ّ
إن مجقع هذه احلقادث وإمقر اـتل وجدت و تقجد يف هذا اـعومل مـ كوحقي ذـؽ اـؿبدأ

ِ
اـع ّظ( ،)3وذـؽ اـؿبدأ إطىل ..مجقعفو كون هلو وجق ٌد طقـل وهق ّيي خورج ّقي يف اـعؾؿ احلضقري ؿ

تعوغ ؾبؾ ذـؽ ،ؽـحـ ؾبؾ أن كضع أؾدامـو يف هذا اـعومل ،و ؾبؾ أن كظفر يف طومل اـؿؾؽ واـشفودة -
طقـل يف طؾؿ اؿ تعوغ ،و ٓ يـبغل أن
اـذي هق كػس طومل اـام ّدة هذا -ؾبؾ ذـؽ كون ــو وجق ٌد
ٌّ

كتصقر ّ
أن حؼقؼي اـقجقد اـعؾؿل ؿ تعوغ  ،و اـقجقد اـعقـل ـألشقوء يف طؾؿف تعوغ هل مثؾ
ّ
اـقجقد اـعؾؿل اـذي كؿؾؽف طـ إشقوء :و ذـؽ ّ
اـتصقر (أي اـقجقد
أن هذا اــحق مـ اـقجقد و
ّ
اـعؾؿل اـذي كؿؾؽف كحـ طـ إشقوء) ـقس إّٓ صقر ًة طؾؿ ّق ًي حتؽل طـ اـصقرة اخلورجقي ـألشقوء،

(ّ )3
اـعظ كسبي إغ اـع ّؾي.
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أ ّمو كػس اـقجقد اخلورجل  ،ؽنكّف ـقس حوص ً
ال يف كػقسـو وؼري مقجقد ًا ؽقفو ،ؽوٕشقوء هلو وجقد

ّ
اخلورجقي يف أذهوكـو و
خوص هبو ،ومو حيصؾ هق اكتؼوش صقر حوكقي طـ تؾؽ اهلق ّيوت
مستؼؾ
ّ
ّ

كػقسـو .أ ّمو يف مقرد طؾؿ اؿ تعوغ ،ؽوٕمر ـقس كذـؽ ،و اـؿسلـي هـوك خمتؾػي  :إذ ّ
إن حؼوئؼ طومل
ٍ
اـقجقد ّ
جـبي تع ّؾؼقي و
بؽؾ مراتبف  ،و ؾبؾ تعقّـفو اخلورجل ،كون هلو حت ّؼؼ يف طؾؿ اؿ تعوغ بصقرة
ربط ّقي ،وهذا اـقجقد ـف جـبي ط ّؾقي ويعترب بؿثوبي اـقجقد إصظ ـألشقوء ،و مو كراه مـ إشقوء يف

تبعل ،وبعبورة أخرى :إ ّن حؼقؼي إشقوء ،و
ضظ ّ
طومل إطقون و طومل اخلورج هق يف احلؼقؼي وجق ٌد ّ ٌ

حؼقؼي وجقدكو كحـ ،و كذـؽ حؼقؼي إطامل اـتل كم ّدهيو صغريهو و كبريهو  ،و حتّك اـؽالم اـذي

متر يف أذهوكـوّ ..
كؾ هذه إمقر هلو
كؼقـف ،و صرؽي اـعع اـتل تصدر مـّو  ،بؾ و حتّك اخلوصرات اـتل ّ

وجق ٌد ِط ّظ يف طؾؿ اؿ تعوغ ،و وجقدهو هـوك أؾقى مـ هذا اـقجقد اـذي كشوهده.

ؽـحـ أن كشعر بقجقدكو  ،وٓ أحد يستطقع إكؽور ذـؽ ،و كذـؽ كشوهد أطامــو يف اخلورج،
وٓ جمول إلكؽور ذـؽ أبد ًا ،وـؽ ّـ هذه إمقر مقجقدة بشؽؾ أؾقى يف طؾؿ اؿ تعوغّ ٓ ،أّنو هـوك
ٍ
تصقر ،بؾ ّ
إن كػس اـظقاهر اخلورجقي و كػس إطامل اخلورجقي
جمرد ّ
طىل كحق صقرة و خطقط ،و ّ
مقجقدة يف طؾؿ اؿ تعوغ ،ؼويي إمر أكّف ّـام كون ذـؽ اـعومل ٓ جمول ؽقف ـؾزمون و اـؿؽون  -ؽوجلفوت
اـربقبقي و اـؿراتى اـربقبقي ؽقق اـزمون و اـؿؽونّ -
ؽنن إشقوء اـزموكقي و اـؿؽوكقي اـتل ٓ بدّ هلو

مـ زمون و مؽون ـتتح ّؼؼ ،هذه إشقوء حتتوج إغ اـتدريٍ و آستؿرار يف كزول ذـؽ اـػقض،
اـؿؼرر مث ً
شخص مو بعد طػ سـقات أو بعد بضعي أ ّيوم أو بعد
ال أن يقجد
بؿعـك أكف إذا كون مـ
ٌ
ّ

ؽنن مثؾ هذا اـشخص مقجق ٌد أن ،و هذا اـشخص واؾع ًو ـف صقر ٌة خورج ّق ٌي أنّ ٓ ،
سوطي ّ ،
أن ـف
صقرة مود ّيي بؾ صقرة خورج ّقي طقـقي ..حؼقؼتف أن مقجقدة ،و ـؽـّفو مل تصؾ إغ مرتبي اـربوز و
اـظفقر.
َم َث ُؾ ذـؽ كؿثؾ رشيط تسجقؾ ؾد ُحػظ ؽقف كال ٌم ـؿدّ ة سوطي كومؾي ،ؽؾفذا اـػيط أن

جمؿقطي مـ اـؿطوـى و اـعبورات مدّ هتو سوطي كومؾي ،و ـؽـّـو ـؽل كتؿؽّـ مـ آستامع هلذه
ثؿ كش ّغؾ اجلفوز
اـؿطوـى ،وـؽل ك ّطؾع طىل مو ؽقف  ٓ ،بدّ ــو مـ وضعف يف جفوز تشغقؾ اـػيط ّ ،
5

املــتقـــني
www.motaghin.com

ثؿ اـؽؾؿي اـثوكقي ،ثؿ اـثوـثي ،و هؽذا ٓ
ؽقبدأ بعرض متقيوت اـػيط و ب ّثفو ،ؽ ُقصدر اـؽؾؿي إوغّ ،
بدّ هلذا اـػيط أن يدور بشؽؾ تدرجيل ـؽل تظفر هذه اـؿطوـى و تصؾ إغ أسامطـو ،وٓ يؿؽـ
اـبتّي أن تضعقا هذا اـػيط يف جفوز اـتشغقؾ ؽتصؾ ّ
كؾ تؾؽ اـؿطوـى دؽع ًي واحدة إغ أسامطؽؿ!
ٓ يؿؽـ ذـؽ! ـامذا؟ ٕ ّن كػس ذـؽ اـػيط حيتوج إغ مرور اـزمون ـؽل ّ
يبٌ مو ؽقف مـ اـؿطوـى،
وكذـؽ ّ
ؽنن أذكـو أيض ًو حتتوج إغ مرور اـزمون ـؽل تستؿع ـتؾؽ اـؿطوـى .هؾ اتّضح إمر؟
ٍ
و ـؽـ ـق اؽرتضـو وجقد ٍ
وسقؾي أخرى تستطقع أن تـؼؾ مجقع اـؿطوـى اـتل يف ذـؽ
آـي أو
اـػيط و تقصؾفو دؽع ًي واحدةّ ،
ؽنن مثؾ هذه اـقسقؾي ستؽقن ُمستثـوة مـ تؾؽ اـؼوطدة ،و ستؽقن

 مثؾ هذه اـقسقؾي  -ؽقق اـزمون  -و أكو صبع ًو ُأ ّبع هذا مـ بوب اـؿثول كام هق واضح -ؽؾقاؽرتضـو وجقد جفوز يستطقع أن يـؼؾ حديٌ سوطي كومؾي دؽعي واحدة إغ جفوز آخر ،ؽؿثؾ هذا

اجلفوز سقؽقن خورج ًو مـ تؾؽ اـؼوطدة .وـق استطعـو كحـ أن ك ّطؾع طىل مو يف هذا اـػيط مـ
ٍ
ٍ
ٍ
ؽحقـئذ سـؽقن كحـ أيض ًو خورجع طـ ؾقاكع اـام ّدة و
إرشاف آخر،
بقاسطي أخرى و
اـؿسوئؾ
ؾقاكع اـزمون و اـؿؽون .واضح؟
ّ
إن مجقع مو يؼع يف هذا اـعومل تـطبؼ طؾقف هذه اـؼوطدة ،يعـل صقر أطقون إشقوء ،و واؾعقي
يب ،وـؽـّفو بحوجي إغ اـزمون ـؽل تظفر وتُقجد
إشقوء و حؼقؼتفو ،ك ّؾفو مقجقدة يف اـعؾؿ اـربق ّ
ٍ
كظر آخر و ٍ
بوـقجقد اخلورجل ،و أ ّمو بوــسبي ـألؽراد اـذيـ يـظرون بقاسطي ٍ
إدراك آخر
طع أخرى و

رسهؿ طىل طقامل اـؿؾؽقت ..أمثول همٓء إؽرادٓ ،
و اـذيـ ُيػؽقن و ي ّطؾعقن مـ خالل ؾؾبفؿ و ّ
حيتوجقن ـؾزمون وٓ ـؾؿؽون ،ؽفمٓء يرون مجقع اـقؾوئع واحلؼوئؼ كام كرى كحـ احلؼوئؼ اـتل أمومـو

أن ،و يشوهدون مجقع احلقادث كام كشوهد إمقر اـتل مـ حقــو أن ،و ـدهيؿ إرشاف طىل
اـاميض و احلورض و اـؿستؼبؾ كنرشاؽـو كحـ طىل اـقضع اـؿقجقد أن .ـامذا؟ ّ
ٕن تؾؽ اـرؤيي و
اـبصرية اـتل طـدهؿ ـقسً مؽقمي ـؾزمون و اـؿؽون ،وذـؽ ّ
أن مصدر تؾؽ اـرؤيي و اـبصرية

احلقاس اـامد ّيي.
ـقسً مـ هذه إذن و ٓ مـ هذه اـعع وٓ مـ هذه
ّ
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ؽعـدمو تؽقن كوئ ًام ،أٓ ترى كػسؽ يف اـؿـوم؟ ؽفؾ ترى إمقر اـتل حتدث يف اـؿـوم بـػس هذه
اـعع اـتل ترى هبو إشقوء طـد اـقؼظي؟! كال ،ـقس إمر كذـؽ .وهؾ تؾؽ إذن اـتل تسؿع هبو يف
اـؿـوم و تُدرك بقاسطتفو أمقر ًا صودؾ ًي و واؾعقي ـ كام اتّػؼ ذـؽ ـؾعديد مـّو ـ  ،ؽفؾ تؾؽ إذن هل
كػس هذه إذن ؟! ك ّ
ال صبع ًو  ،ؽفذه إذن ٓ تعؿؾ هـوك ،إذ ؾدرهتو ضعقػي جد ًا! ،و هؾ اـؽالم

اـذي تؼقـف يف اـؿـوم يصدر طـ هذا اـؾسون ؟ كالّ ،إذ هذا اـؾسون سوك ٌـ و اـػؿ مغؾؼ!
ؾؾً كذا و كذا يف اـؿـوم ؟!
ؽؽقػ إذن كجد أكػسـو طـدمو كستقؼظ يف اـققم اـتويل ،كؼقل :ـؼد ُ
إن صقريت ؾوـً كذا ،أ ّمو أكو ؽؾؿ أكـ مقجقد ًا! ـامذا؟ ّ
ـامذا ٓ كؼقلّ :
ٕن حؼقؼتـو و واؾع ّقتـو ـقسً
اـامدي ،بؾ ّ
جتسدهو يف
مصقرة يف هذا اـبدن
ّ
إن كػسـو و حؼقؼتـو اـتل ُكخرب طـفو هل ؽقق كزوهلو و ّ

طومل اـام ّدة وطومل اـؿثول :و هلذا كؼقل" :ـؼد رأيتؽ (أكً) اـبورحي يف اـؿـوم" ،وٓ ير ّد طؾقـو ذـؽ
كـً كوئ ًام اـبورحي يف مـزيل!" ،إكّـو كؼقل :ـؼد رأيتؽ
اـشخص اـؿخوصى ؾوئالً" :كقػ ذـؽ؟! ؽلكو ُ

رأيً صقرتؽ يف اـؿـوم.
يف اـؿـوم  ،و ٓ كؼقل :ـؼد ُ
ؽفؾ اـصقر اـتل يف طومل اـؿثول و اـربزخ هل مـ ؾبقؾ اـصقر اـتل تُرسؿ طىل اـقرؾي؟ كالّ،
ـقسً كذـؽ .ؽوـصقرة اـؿرسقمي هل طبورة طـ خطقط طىل سطح اـقرؾي ،أ ّمو اـصقرة اـتل كراهو

يف اـؿـوم ،ؽفل واؾع ّق ُي ذـؽ اـفء اخلورجل ،ؽتؾؽ اـقاؾع ّقي هلو صقرتون :صقر ٌة مثوـقي و هل اـتل
تتؿ ّثؾ يف طومل اـؿـوم بؾبوس اـؿثول ،و صقر ٌة مود ّيي هل اـتل تتؿ ّثؾ هبو بصقرة مو ّديي يف طومل اـام ّدة ،و
مـ اـؿؿؽـ ـذـؽ اـشخص و ـتؾؽ اـروح وـذـؽ اإلكسون أن يظفر و يربز يف طومل اـام ّدة و حتّك يف
ٍ
بصقر خمتؾػي ،و ُيضع اـام ّدة ـؼوكقكف وسقطرتف هق.
طومل اـؿثول
اـسجود و
اـرس ـإلموم
ـؼد كون جوبر بـ يزيد اجلعػل مـ إصحوب
ّ
ّ
اخلوصع و مـ أصحوب ّ

اإلموم اـبوؾر و اإلموم اـصودق طؾقفؿ اـسالم ،و كون ذات يقم ًو جوـس ًو طـد اإلموم اـبوؾر طؾقف اـسالم،
و كون بعض أصحوبف جؾقس ًو طـده  ،ؽػع اـبعض ُحيدّ ثقن اإلمو َم طؾقف اـسالم طـ مؽورم أخالق
جوبر و اـؿطوـى اـراؾقي و اــصوئح اـؿػقدة اـتل سؿعقهو مـ جوبر يف اـؾقؾي اـامضقي ،ؽؼومً
7
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جمؿقطي ثوكقي مـ إصحوب و ؾوـً :و ـؽ ّـ جوبر ًا كون يف مـزــو اـؾقؾي اـامضقي ،ؽؼول بعض
إصحوب أخريـ :بؾ ّ
إن جوبر ًا كون معـو يف اـؾقؾي اـامضقي يف هذا اـقؾً وكون حيدثـو و كستػقد
ٍ
تبع ّ
واحد حضقر ًا طقـق ًو يف أكثر مـ مؽون ،و كون يتحدّ ث مع
أن جوبر ًا كون ـف يف آن
مـف :و هؽذا ّ
ٍ
ّ
واحد! ؽوـتػً اإلموم اـبوؾر طؾقف اـسالم إغ جوبر و ّنوه طـ آستؿرار
كؾ جمؿقطي مـ إؽراد يف آن

اـتقؽوت.
بؿثؾ هذه
ّ
اـرس يف ذـؽ؟ سببف ّ
أن اـروح تستطقع أن ُجت ّسؿ و ُجت ّسد وجقدهو اـــوزل يف اــام ّدة
حسـ ًو ،مو هق ّ

اخلورجقي ،ؽؽام ّ
أن اـروح ٓ تتحدّ د يف ؾوـى واحد ـ بحقٌ يؽقن هلو حت ّؼ ٌؼ خورجل يف مستقى ؽـقق

أيضو جـبي مؾؽقت ّقي هـل ؽـقق اـصـقرة ،بـؾ بعبـورة ّ
اـؼوـى واـصقر اـؿثوـ ّقي ـ ّ ،
أدق :ؽـقق
ؽنن هلو ً

َ ََ ْ
ٍ
تت ييتِّ ٌ ْ
خ ُ
مسـلـي دؾقؼـي مػودهـو ّ
أن روح
ِتَ ُروي}( )4إغ
اـؿعـك .وتُشري أيي اـػيػي{ :و نف

اإلكسون كشلت وضفرت مـ اـقجقد اإلهلل ومـ ذـؽ اـقجقد اـذي يؼع ؽقق اـصقرة وؽقق واـام ّدة
تضـؿـ يف حؼقؼتـف مجقـع اـصـقر واـؿـقا ّد واـؿظـوهر اـقجقد ّيـي
وؽقق اـؿعـك :ؽفق وجق ٌد بسقط
ّ
اـؿختؾػي .وطؾقفّ ،
أيضو ـ تؼدّ م رت ّبل وصبعل طىل اـام ّدة واـزمون،
ؽنن حلؼقؼي اإلكسون ـ وـبؼ ّقي احلؼوئؼ ً

ؽؽؾ مو كشوهده يف اـعومل اخلورجل كون ـف وجـقد يف اـعؾـؿ اـربـقيب :وطـىل سـبقؾ اـؿثـول ،جـوء يف
اـروايوت ّ
ُسفؾ أمر اـؿممـ طــد جقابـف طـىل سـمال مـؽـر
أن صالة ـقؾي اـدؽـ [صالة اـقحشي] ت ّ

شـخص مـو
وكؽري :ؽنذا ؽرضـو أن أحدهؿ رحؾ طـ هذا اـعومل و ُدؽـ ،ؽؾامذا ورد طـدكو أكّف إذا ا ّصؾع
ٌ
صىل ٕجؾف صالة ـقؾي اــدؽـ ّ ،
ميض ـقؾتع أو ثالث أو حتّك بعد أسبقع ؽ ّ
ؽـنن ذــؽ
طىل وؽوتف بعد ّ

ّ
خورجو يف كػس ـقؾي اـدؽـ؟ ـامذا؟ سـبى ذــؽ
اـؿتقّف سقستػقد مـ هذه اـصالة ،مع ّأّنو مل تتح ّؼؼ
ً

أكّف ٓ سبقؾ ـؾزمون إغ طومل اـؿعـك واـؿثول :ؽوـقجقد اخلـورجل هلـذه اـصـالة ـ اـتـل أ ّداهـو ذــؽ
اـؿممـ بعد أسبقع أو شفر أو سـي مـ وؽوة ذـؽ اـؿـممـ أخـر ـ كـون متح ّؼ ًؼـو ومتع ّقـًـو يف طـومل
اـؿؾؽقت واـربزخ واـؿثول :وبوـتويل ،ؽام هق اـػرق بـع أن ُيـم ّدي اإلكسـون تؾـؽ اـصـالة يف ـقؾـي

( )4سقرة احلجر ( ،)15مؼطع مـ أيي .29
وسقرة ص ( ، )38مؼطع مـ أيي .72
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اـدؽـ ،أو أن يمدهيو بعد مرور ٍ
سـي ّ
أي ؽـورق ـ
ـتلخر ا ّصالطف طىل وؽوة ذـؽ اـشـخص؟ ٓ يقجـد ّ
ُ ّ
ّ
اـؿتقّف وتسفقؾ أمـره:
وـق بؿؼدار رأس إبرة ـ بقـفام مـ حقٌ اـتلثري اـذي يقجداكف يف إراحي ذـؽ
ّ
ـتعرض ـؾؿسوءـي ومقاجفـي مـؽـر
ٕن ذـؽ اـعومل
ٌ
خورج طـ اـزمون ،ؽال طالؾي ـصقر اـؿالئؽي وا ّ
وكؽري  ٓ ..طالؾي هلو بوـزمون واـزموكقوت :وهلذاّ ،
ّ
اـؿتقّف حتّـك ــق مل ُيـدؽـ يف تؾـؽ
ؽنن اـشخص

سقتعرض ـسمال مـؽر وكؽري يف اـؾقؾي إوغ مـ وؽوتفّ :
ٕن اـؿسلـي هـو متع ّؾؼي بؼضـوء
اـؾقؾي ،ؽنكّف
ّ
ٍ
ـقؾي برزخ ّقي ،وـقس بؼضوء ـقؾي مرتبطي بوـزمون اخلورجل ،ومـ اـؿعؾقم أكّف ٓ طالؾي ـؾقؾي اـربزخ ّقـي
بوـؼؿر واـشؿس واــجقم وإرض واـؽقاكى.
ومـ هـوُ ،يؿؽــو أن كػفؿ مو أشور إـقـف اـؿرحـقم اـعالّمـي رضـقان اؿ طؾقـف يف كتوبـف اــروح
اـؿجرد حقـام ذهى اـؿرحقم احلدّ اد ـزيورة ؾرب اـؿرحـقم اـشـقحم مؿـد اـبفـوري ،ؾـول ـؾؿرحـقم
ّ

اـعالّمي :ـؼد سؿعً ّ
كثريا طىل هذا اـؿؽون مـ أجـؾ
أن اـؿرحقم مؿد جقاد إكصوري كون يرت ّدد ً

اـؿـقر ـؾشقحم مؿـد اـبفـوري :وـؼـد اكؽشـػً أمـومل أن هـذه
آستػوضي مـ روحوك ّقي اـؿرؾد
ّ

احلؼقؼي ،واتّضح يل اـققم ـ حقـام أتقـو إغ هذا اـؿؽون ـ حؼقؼي هذه اـؿسلـي :ـامذا؟ ّ
ٕن هذا اـقجـقد
اـذي تؾ ّبس بوـصقرة اخلورج ّقي ـف حؼقؼي طؾؿ ّقي وط ّؾقي ،وهذه احلؼقؼـي اـعؾؿ ّقـي واـع ّؾقـي ـ اـتـل هـل

بؿثوبي اـع ّؾي بوــسبي ـتؾؽ اـصقرة اخلورج ّقي وبؼ ّقي إمقر اـزموك ّقي ـ كوكً مقجـقدة سـوب ًؼو ،وبـام ّ
أن
استػوضي اــػس مـ أكقار هذه اـبؼعي اـؿبوركي هل استػوض ٌي برزخ ّقي ومثوـ ّقي ومؾؽقت ّقي مــ دون أن
يؽقن هلو أ ّيف طالؾي بوـزمون واـزموكقوت يف طومل اخلورج ،ؽنكّـو كجد ذـؽ اـشخص اـعظقؿ كون يـرت ّدد
يتصقر ّ
أن هذه اـربكوت وإكقار [ك ّؾفو مـ مرؾد
طىل هذا اـؿؽون ـالستػوضي مـ هذه إكقار ،وهق
ّ

ً
اـشقحم اـبفوري] -و ذـؽ ٓ يعـل ّ
مـشـل
أن كػس مرؾد اـشقحم مؿد اـبفوري رضقان اؿ طؾقف ــقس
ـؾربكوت :ؽؼد كون اـشقحم رج ً
طظقام جدًّ ا ومـ أوـقوء اؿ تعوغ ،وآثـور اجلـالل واـعظؿـي واـبفـوء
ال
ً
واـروحوك ّقي واــقراك ّقي مشفقدة بشؽؾ واضح يف مزاره ،-ويبؼك ّ
أن تؾؽ إكقار واـربكـوت اـزائـدة

هل راجع ٌي ـؼدوم و ٍّيل آخر واـذي ـع ّؾف كون أؾقى مـف مــ كوحقـي اـسـعي اـقجقد ّيـي واـؼـدرة طـىل
اجلذب وإبراز إكقار اـربقب ّقي ..هؾ هذا واضح؟
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يا هي نيهة انقدر؟ وكيف َستفيد ينها ؟
ؽحؼقؼي اـقجقد اخلورجل ـألشقوء وكقػ ّقي ثبقت هذه احلؼقؼي ؾبؾ خؾؼ إشقوء متج ّؾقي يف أيـي
َْ ْ

َ َ

َ

اـػيػي اـتل تؼقل{ :إُها أُ َزْلاهُ يف َلْي ٍة ٌُ َ
بارك ٍة}( ، )5ؽام هل هذه اـؾقؾي؟ ّإّنو هذه اـؾقؾي! وهل اـؾقؾي
ِ

اـتل أكزــو ؽقفو اـؼرآن دؽع ًي واحد ًة طىل ؾؾى اـرسقل ،وهذا ٓ يعـل أكّـو خؾؼـو اـؼرآن يف كػس هـذه
أي وجقد ؾبؾفو ـ  ،بؾ ّ
إن هذا اـؼرآن كون ـف وجقد يف اـعؾؿ اـربقيب ،وإّٓ ـق
اـؾقؾي ـ بحقٌ مل يؽـ ـف ّ
كون إمر كذـؽ ،ؽؽقػ تسـّك ٕمري اـؿممـع طؾقف اـسالم طـد وٓدتـف أن يؼـرأ سـقرة اـؿـممـع

ه ْ
ه
ْ
ـؾرسقل إكرم ّ
الترمح َِ
تً اَّلل ِ
صىل اؿ طؾقف و آـف وس ّؾؿ حقـام ُأططـل ؾامصـف؟ وصػـؼ يؼـرأ { :بِس ِ
ه ْ ُ ْ ُ َ ()6
َ ْ ََْ َ ُْ ْ ُ َ ه َ ُ
ْ َ ُ َ َ ه َ ُ ْ َ
َ
ْ
ه
الرخيً ،كد أييح الٍؤٌِِٔن ،اَّلِيَ ًْ ِيف صالث ِ ًِٓ خاشِعٔن ،واَّلِيَ ًْ ع َِ اليغِٔ ٌعرِضٔن}  ،حقٌ

معع .ؽنذا كون اـؼرآن ؾد ُخؾؼ دؽع ًي واحدة يف ـقؾي اـؼدر ،ؽؽقػ
ؾرأ مؼط ًعو مـ هذه اـسقرة إغ حدّ ّ
تسـّك ٕمري اـؿممـع أن يؼرأ هذه اـسقرة؟! ومـ أيـ حصؾ ـؾرسقل ا ّصالع طىل اـسقر اـؼرآك ّقـي؟!
وإذا كون هذا اـؼرآن ؾد كزل طىل ؾؾى اـرسقل إطظؿ ،كقػ تسـّك إلموم اـزمون ـ اـذي تـتسى إـقف
هذه اـؾقؾي ـ أن يضع رأسف ـؾسجقد حقـام خرج مـ بطـف أ ّمف  ..حرضة اـسـ ّقدة كـرجس ،ويػـع يف
َْ
َْ َ َ ً َْ َ
َ ُ ُ َ ْ َُ ه ََ ه َ ْ ْ ُ
اس ُجضعِفٔا ِيف اْل ْر ِض َو َن َعي ُٓ ًْ أن ِ هٍة َو َن َعي ُٓ ًُ
ؾراءة أيوت اـؿرتبطي بظفقره{:و ُريد أن نٍَ لَع اَّليَ
ْ

الٔار َ
ثني}( )7؟! ؽوـطػؾ اـذي يقـد حدي ًثو ٓ يؽقن ـف طؾؿ بوـؼراءة بعد ،وٓ يؽقن ـديف ا ّصـالع طـىل
ِ

مو يدور حقـف ،وٓ يؽقن ؾد اكتسى معؾقموت بعد :وبوـتويل ،حع تىل صوحى اـزمون طؾقف اـسـالم
هذه أيي ،مو هل اـؿرتبي اـتل تؾ ّؼوهو ؽقفو؟ ومو هل اـدرجي واـؿرحؾي اـتل اتّصـؾ هبـو ـقحصـؾ ــف
ـؾحـؼ
ّ
ا ّصالع طؾقفو؟ هؾ يعدو ذـؽ كقن اـصقرة اخلورج ّقي ـؾؼرآن هلو صقرة طقـ ّقي يف اـعؾؿ اـعـوئل

تعوغ؟! ؽػل ذـؽ اـؿؼوم ،تتق ّؽر مجقع إشقوء طىل صقر ،ؼويي إمر ّ
أن اـبعض حيصؾ هلؿ ا ّصالع طىل
تؾؽ اـصقر ؽقؾتػتقن إغ حؼقؼي إمر ،واـبعض أخر ـ مثؾـو كحـ ـ ٓ حيصؾ هلؿ ذــؽ :ؽقؽقكـقن
( )5سقرة اـدخون ( ، )44جزء مـ أيي .3
( )6سقرة اـؿممـقن ( ، )23أيوت مـ .3-1
( )7سقرة اـؼصص ( ، )28أيي .5
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يف حوجي إغ اكؼضوء اـزمون وتبدّ ل اـؿؽون ـؽل تتح ّؼؼ تؾؽ اـصقر يف اخلورج .وطىل ّ
كؾ حول ،كـام
ّ
أيضو طىل وجقد دؽعل :وؾـد
أن اـؼرآن كون يؿتؾؽ وجق ًدا تدرجي ًّقو بوــسبي ـؾرسقل ،ؽؼد كون يتق ّؽر ً
حت ّؼؼ هذا اـقجقد اـدؽعل دؽع ًي واحد ًة خورج اـزمون واـؿؽون ،وأ ّمو ذـؽ اـقجـقد اـتـدرجيل ،ؽفـق

بؿثوبي اـػيط اـذي بدأ يف ؼور حراء بسقرة اـعؾؼ { :بسً اَّلل الرمحَ الرخيً اكرأ باسً ّ
ربم اَّلي خيق

اــبل إكرم صـىل اؿ طؾقـف
خيق اإلنسان ٌَ عيق} ،واكتفك يف اـؿديـي يف إ ّيوم إخرية مـ حقوة ّ

أن ـؾؼرآن وجق ٌد حت ّؼؼ بحسبف ّ
تدرجيل ،ويبؼك ّ
كؾ ذـؽ اـػيط
وآـف وس ّؾؿ :ؽفذا اـقجقد هق وجقد
ّ

اــبل إكرم م ّطؾ ًعو طىل مجقـع أيـوت
يف كػس اـرسقل دؽع ًي واحد ًة ويف حلظي واحدة ،بحقٌ صور ّ
اـؼرآك ّقي :وهذه اـؾحظي هل اـؾقؾي اـثوـثي واـعػيـ مـ شفر رمضون!

ّ

بل إكرم{ ..ييٓا يُفرق ُك أمر خهتيً}:
يف هذه اـؾقؾي ،كزل اـؼرآن دؽع ًي واحدة طىل وجقد اــ ّ

ؽام هل اخلصوئص اـتل تتؿ ّقز هبو هذه اـؾقؾي؟ ّ
اـؿسـجؾي يف اـعؾـؿ اـربـقيب ويف ــقح
إن مجقع إمقر
ّ
يـتؿ تؼـديرهو وحتديـدهو يف هـذه اـؾقؾـي ـؽـل تتؾـ ّبس بـوـقجقد
اـتؼدير ويف مؼوم اـؼضـوء واـؼـدر ّ
ّ

اخلورجل{ ..يُفرق ُك أمر خهيً} :أي ّ
أن مجقع احلقادث وإؽعول اخلورج ّقي اـتل تتّصػ بوحلؽؿي
ّ
اـشؽ وتلىب طـ اـزوال ـ تـػصؾ طـ بعضـفو يف هـذه اـؾقؾـي:
يتطرق إـقفو
واـثبوت واـرسقخ ـ ؽال ّ

تتعع مجقع اـعؾقم اـتل سـحصؾ طؾقفو مـ أن إغ اـسـي اـؼودمي ،ويتحدّ د مؼدار مو
ؽػل هذه اـؾقؾيّ ،

وصحي ومو سـُبتىل بف مـ مرض ،وهؾ س ُقؽتى
سـحصؾ طؾقف يف اـسـي أتقي مـ طؾؿ وؾدرة ومؽـي
ّ
ــو اـؿقت يف هذه اـسـي ،أم سـبؼك طىل ؾقد احلقوة ،ومو هل اـؼضويو واحلقدث اـتل سـقاجففو صقؾـي
ؽألّنو هل ـقؾي اـتؼدير وـقؾي اـتؼقـقؿ واـؼقـوس
ُسؿك بؾقؾي اـؼدرّ ،
هذه اـسـي .ؽنذا كوكً هذه اـؾقؾي ت ّ

واـؿقزان واـقزن واـتؼسقؿ ،واـؾقؾي اـتل يتحدّ د ؽقفو رزؾــو :وبوـتـويل ،ؽفـل ـقسـً بوـؾقؾـي اهل ّقــي!

يتعع اـرزق اـذي سقصؾـو مــ اؿ تعـوغ :واـؿـراد مــ
ّ
وطؾقـو ّأٓ
كستخػ هبو وكستسفؾفو! ؽػقفو ّ
اـرزق هـو ـقس هق اـامء واخلبز ،بؾ اـؿراد مـف هق اــصقى اـذي ُؾدّ ر ـــو مــ ذــؽ اـقجـقد :ؽفـق

ّ
يتعع يف هذه اـؾقؾي{ .بسً اَّلل الرمحَ الرخيً إُا أُزْلاه يف َلية اىلدر وٌا أدراك ٌا َلية اىلدر َلية
اـذي ّ
ّ
ّ
ثزنل اىٍالئكة والروح ييٓا بإذن ّ
اىلدر خري ٌَ أىف شٓر ّ
ختط ٌ يت
ربًٓ ٌتَ ُك أمتر ستالم ّت
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اىفجر} :ؽفذه اـؾقؾي هل أؽضؾ مـ أـػ شفر ٓ يقجد ؽقف ـقؾي اـؼدرّ { ..
ثزنل اىٍالئكتة والتروح
ّ

تتـزل مـ ّ
ييٓا ٌَ ُك أمر} :أي ّ
كؾ جفي :ؽتليت مالئؽـي اـعؾـؿ إغ هـذا اـعـومل
أن اـروح واـؿالئؽي ّ
وتعرض طؾؿ اإلكسون طىل ذـؽ اـقجقد ـ اـذي سـتحدّ ث طـف ٓح ًؼـو ـ  ،وتـليت مالئؽـي اـؼـدرة يف
هذه اـؾقؾي ّ
وجمرات وأكـوس ومجـودات وحققاكـوت
بؽؾ حتتوجف خمؾقؾوت طومل اـقجقد ـ مـ كقاكى ّ

ومو ّديوت ـ مـ أجؾ استؿرار حقوهتو ،وكذـؽ إمر بوــسبي ـؿالئؽي احلقوة ومالئؽي اـرزق{ ..سالم
ّت ّ
خط ٌ ي اىفجر} :ؽقـزل سالم اؿ تعوغ ورمحتف يف هذه اـؾقؾي إغ حع إرشاؾي اـصبح .ويؼـقل

اإلموم اـصودق طؾقف اـسالم يف تػسريه هلذه اـسقرةّ :
إن مجقع اـتؼـديرات اـتـل ستحصـؾ إغ اـســي
تتعع يف هذه اـؾقؾي )8(:ؽقتحدّ د يف هذه اـؾقؾي مو سـػعؾف ؼدً ا ،ومو هل إمقر اـتل سـتقاجفـو
اـؼودمي ّ

يف اـؿستؼبؾ ..هؾ هذا واضح؟ وهلذا يؼقل طؾقف اـسالم يف كالمف مع ذـؽ اـشـخص اــذي سـلـف:
(يو ابـ رسقل اؿ ،موذا يـبغل طؾقـو ؽعؾـف يف هـذه اـؾقؾـي؟)  ..يؼـقل ــف :إذا كــً ؾـد ب ّقــً ــؽ
اخلصوئص اـتل تتؿ ّقز هبو هذه اـؾقؾي ،ؽقـبغل أن تعؾؿ بـػسؽ مو هق اـقاجى طؾقؽ ؽعؾـف! ؽبؿؼـدار
تقسؾؽ ،وبؿؼدار اـصػوء واخلؾقص اـذي حتصؾ طؾقـف يف ارتبوصـؽ
اـعبودة اـتل تم ّدهيو ،وبؿؼدار ّ

بذـؽ اـؿبدأ ،وبؿؼدار مو يؽقن ؾؾبؽ كؼ ًّقو ،سقف يؽقن كزول اـؿالئؽي بتؾؽ اـتؼديرات أكثر صػو ًء

وخؾقا مـ اـقسوئط ..هؾ اـتػتّؿ إغ أريد ؾقـف؟ ؽؽ ّؾام كون هذا اـؼؾى كؼ ًّقو أكثر ،ك ّؾام استػود أكثر مـ
ًّ
اـرزق اـذي يـبغل طؾقف أن ُي ّزكف ـؾسـي اـؼودمي .ـؼد ورد ّنل شديد طـ اــقم يف هذه اـؾقؾي واـغػؾـي
ؽقفو إغ صؾقع اـشؿسٕ :كّف مـ اـؿحتؿؾ أن يليت ٌ
مؾؽ يف كػس هذه اـؾحظي اـتل ؼػؾـو ؽقفو ببعض
اـػققضوت اـقجقد ّيي ،ؽقجد ؾؾ ًبو ؼوؽ ً
سـتتعرض كقػ ّقـي
ال وؼري مستقؼظ :ؽؾق ؼػؾـو ـؾحظي واحـدة،
ّ
كزول تؾؽ اـػققضوت ـالهتزاز واـتشقيش :وهلذا يؼقل اإلموم طؾقف اـسالم :كؿ هق جدير بوإلكسون
أن ّ
يظؾ مستقؼ ًظو هذه اـؾقؾي! حقٌ يسلـقكف طؾقف اـسالم :هؾ ـقؾي اـؼدر هل ـقؾي اـقاحد واـعػيـ،

( )8طـ اـصودق طؾقف اـسالم ؾول :إذا كون ـقؾي اـؼدر ،كزـً اـؿالئؽي واـروح واـؽتبي إغ اـسامء اـديـو ،ؽقؽتبقن مو يؽقن يف ؾضوء اؿ يف تؾؽ اـسـي .بحور
إكقار ،ج  ،4ص  .99اـؿرتجؿ
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أم ـقؾي اـثوـٌ واـعػيـ؟ ؽ ُقجقى طؾقف اـسالم :مو ّ
أؾؾ ـقؾتع يف ؾبول مو أخربتؽ طـف [حقل ؽضقؾي
هذه اـؾقؾي !]
ؽقؼقل اـسوئؾُ :أخربكو ّ
بلن اهلالل ؾد شقهد يف اـؿؽون اـػالين يف اـؾقؾي اـػالكقي ،ؽال كدري هـؾ
ـقؾي اـؼدر هل هذه اـؾقؾي أم اـؾقؾي اـتل بعدهو؟! ؽقؼقل اإلموم طؾقف اـسالم :مو اإلشؽول يف أن ُحتقـل
ٍ
إربع ـقويل مجقع ًو؟! هؾ إحقوء أربع ٍ
ـؿسلـي بتؾؽ إمهقي ُيعدّ شقئ ًو ذا بول؟! وهؾ إحقـوء
ـقول بوــسبي
ٍ
أمر صعى؟! مو أيرس إحقوء أربع يف مؼوبؾ اـقصـقل إغ هـذه اـغويـي
أربع ـقول واـبؼوء مستقؼظ ًو ؽقفو ٌ

اـعظقؿي!

()9

ِمل َ يؼقل اإلموم طؾقف اـسالم ـف ذـؽ؟ سببف هق هذه اـؿسلـي اـتل ب ّقـّوهو.
ثؿ ؾول ـف اإلموم طؾقف اـسالمّ :
طز وجؾ ..ذـؽ
إن ذـؽ احلؽؿ اـبتّل اـؼطعل اـذي يـزل مـ اؿ ّ
وحيـدّ د يف هـذه اـؾقؾـي ،اـؿالئؽـي
وحيدّ د يف هذه اـؾقؾي ،اـعؾؿ اـذي يـزل ـبـل آدم ُيؼدّ ر ُ
احلؽؿ ُيؼدّ ر ُ
ّ
اـؿق ّكؾي بذـؽ اـعؾؿ يلتقن بذـؽ اـعؾؿ ويؾطقكف ويعجـقكف بوـقجقد اـؿثويل واـؿؾؽـقيت ـإلكسـون

طظ بـ أيب محزة اـثاميل ؾول :كـً طـد أيب طبد اؿ طؾقف اـسالم ؽؼول ـف أبق بصري :جعؾً ؽداك اـؾقؾي اـتل يرجك ؽقفو مو
( )9يشري سامحتف إـقك هذه اـروايي:طـ ّ
يرجك؟ ؽؼول :يف إحدى وطػيـ أو ثالث وطػيـ ؾول :ؽنن مل أؾق طىل كؾتقفام؟ ؽؼول :مو أيرس ـقؾتع ؽقام تطؾى ؾؾً :ؽر ّبام رأيـو اهلالل طـدكو وجوءكو مـ يربكو
بخالف ذـؽ مـ أرض أخرى ؽؼول :مو أيرس أربع ـقول تطؾبفو ؽقفو ،ؾؾً :جعؾً ؽداك ـقؾي ثالث وطػيـ ـقؾي اجلفـل ،ؽؼول :إن ذـؽ ـقؼول ،ؾؾً  :جعؾً
ؽداك إن سؾقامن بـ خوـد روى يف تسع طػة يؽتى وؽد احلوج ،ؽؼول يل :يو أبو مؿد وؽد احلوج يؽتى يف ـقؾي اـؼدر واـؿـويو واـباليو وإرزاق ومو يؽقن اغ
مثؾفو يف ؾوبؾ :ؽوصؾبفو يف ـقؾي إحدى وطػيـ وثالث وطػيـ وصؾ يف كؾ واحدة مـفام موئي ركعي وأحقفام إن استطعً اغ اــقر واؼتسؾ ؽقفام ،ؾول  :ؾؾً:
أول اـؾقؾ بفء مـ اــقم ،إن أبقاب
ؽنن مل أؾدر طىل ذـؽ وأكو ؾوئؿ؟ ؾول :ؽصؾ وأكً جوـس ،ؾؾً :ؽنن مل أستطع؟ ؾول :ؽعىل ؽراشؽ ٓ ،طؾقؽ أن تؽتحؾ ّ
يسؿك طىل طفد رسقل اؿ صىل اؿ طؾقف وآـف اـؿرزوق [ .وسوئؾ
اـسامء تػتح يف رمضون وتص ّػد اـشقوصع وتؼبؾ أطامل اـؿممـع :كعؿ اـشفر رمضون كون ّ

اـشقعي ج 11ص]355

و أ ّمو اـؿراد بؾقؾي اجلفـل اـتل جوء ذكرهو يف اـروايي ؽقتضح مـ اـروايي اـتوـقي
ػ َطـ َأبِ ِ
ِ
ِ ِ
اجل َفـِل َأ َت اــبِل صىل اؿ طؾقف وآـف وسؾؿ َؽ َؼ َول َيو َر ُس َ
قف َؾ َول َس ِؿ ْع ًُ َأ َبو َج ْع َػ ٍر طؾقف اـسالم َي ُؼ ُ
قل اَّللِ إِ ن ِيل
قس َ ْ
قل إِن ْ ُ
قس َط ْـ مُ َؿد ْب ِـ ُي ُ
َط ْـ َمحود ْب ِـ ط َ
ِِ
ؽ ِيف َشف ِر ر م َضو َن َؽ َدطَوه رس ُ ِ
إِبِ ًال َو َؼـ َ ًام َوؼَؾ ًي َؽلُ ِحى َأ ْن َتلْ ُم َر ِين بِ َؾقْؾَ ٍي َأ ْد ُخ ُؾ ؽِق َفو َؽ َل ْش َفدُ اـص َال َة َو َذـ ِ َ
اجلفـِل
قل اَّلل صىل اؿ طؾقف وآـف وسؾؿ َؽ َسور ُه ِيف ُأ ُذكف َؽؽَو َن ْ ُ
ُ َ ُ
ْ َ َ
إِ َذا َكو َن َـق َؾ ُي َث َال ٍ
ث َو ِط ْ ِ
ػي َـ َد َخ َؾ بِنِبِ ؾِ ِف َو َؼـ َِؿ ِف َو ْاه ؾِ ِف إِ َغ َمؽَوكِ ِف.
ْ
و اسؿ اجلفـل طبد اـرمحـ بـ أكقس إكصوري

وسوئؾ اـشقعي ج  11ص .361
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سقتحرك يف هذه اـػرتة اـزمـقي اـؿحدّ دة ،وبعبورة أخرى :ؽنن طوؾبي اإلكسون ومصريه ُتعطك ـف
اـذي
ّ

يف هذه اـؾقؾي..
حسـ ًو  ،ؽام هق مؼدار اـعؾؿ اـذي سقجعؾقكف مـ كصقبف [وكقػ حيددون ذــؽ اـؿؼـدار]؟ ّإّنـؿ
يـظرون إغ حوـف ؽريون كقػ حوـف ووضعف يف تؾؽ اـؾقؾي ،ؽنن كوكـً حوـتـف ج ّقـدة ؽسـقزيدون يف

كصقبف ،وأ ّمو إن كوكً حوـتف ؼري جقدة ؽسقؼ ّؾؾقن مـ كصقبف.
ّ
إن سؾسؾي اـعؾؾ و اـؿعؾقٓت يف طومل إسبوب واـؿسببوت ُتؼدّ ر اـؾقؾـي :ؽـوحلقادث وإمـقر
اـتل يـبغل أن تؼع يف اـسـي اـؼودمي حتتوج ـتحؼؼفو إغ سؾسؾي مــ إسـبوب ..حتتـوج ـسؾسـؾي مــ
اـعؾؾ و اـؿعوـقؾ .وكذا اـؿصوئى اـتل ستحصؾ ــو يف اـؿسـتؼبؾ كؾفـو خوضـع ٌي ـسؾسـؾي اـعؾـؾ

واـؿعؾقٓت .
ّ
إن كقػ ّقي ترتقى هذه اـسؾسؾي مـ اـعؾؾ بحقٌ تقصؾـو إغ هذه اــؼطي اإلجيوبقي وحترؽـو طـ تؾؽ
يتؿ ؽقفـو تؼـدير كقػقـي ترتّـى
اــؼطي اـسؾبقي حتدّ د و تؼدّ ر يف هذه اـؾقؾي :أي أكّف يف هذه اـؾقؾي سقف ّ
احلقادث يف هذه اـسـي ـؽل تـؼؾـو مـ هذه اجلفي إغ تؾؽ اجلفي :تؾؽ احلقادث اـتل تليت ؽتؿـعـو مـ
أن ّ
تزل ؾدمـو يف هذا اـؿؽون  ..متـعـو مـ أن يؾتػً ذهــو إغ هذا اخلطل ..متـعـو مـ أن كرتؽـى هـذا
احلرام ..متـعـو مـ أن كخطئ ذـؽ اخلطلّ ،
ـتقجفـو وتػتح
إن هذه اـسؾسؾي مـ اـعؾؾ اـتل كحتوجفو ّ

ــو صريؼـو تؼدّ ر هذه اـؾقؾي ،ؽوـؾقؾي هل ـقؾي وضع اخل ّطي واـربكومٍ!
حسـ ًو ،بـوء طىل هذا ،ؽن ّن إمر اـؿفؿ بوــسبي ــو هق أكّف طؾقـو أن كـتبف كقػ سـؼيض ـقؾتـو هـذه،
مفؿي جد ًا ،ويقجد طـدكو روايوت طديدة تؼقل بلن ـقؾي اـؼدر هل ـقؾـ ٌي تعـرض
ؽفذه اـؾقؾي هل ـقؾي ّ
اـؿالئؽي ؽقفو صحقػي أطامل اـسـي طىل إموم زمون ذـؽ اـعق ،ؽػل كؾ زمون تعرض إطـامل طـىل

اـؿختص بذـؽ اـزمون ،يف زمـ أمري اـؿممـع أطامل اـسـي تعـرض طؾقـف ،ويف زمــ اإلمـوم
اإلموم
ّ

اـؿجتبك تعرض أطامل تؾؽ اـسـي طؾقف وهؽذا...
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جوء طبداؿ بـ أبون اـز ّيوت إغ اإلموم اـرضو ؽؼول ـف :يو ابــ رسـقل اؿ ُأدع يل وٕهـؾ بقتـل.

ؽؼول ـف اإلموم طؾقف اـسالم :أوـسً ُ
أؽعؾ ذـؽ؟! (ؽؽقػ تطؾى مـل هؽذا صؾى؟!) َأ َوٓ تعؾـؿ أن

أطامل اـعبود ُتعرض طؾقـو يف كؾ يق ٍم وـقؾي؟ هؾ تعؾؿقن مو معــك هـذا اـؽـالم؟ يعــل أن اإلمـوم
اـرضو طؾقف اـسالم يف كؾ حلظي طـده إحوصي طىل مجقع طومل اـقجـقد ،ـقسـً إحوصـ ٌي صـقر ّيي وإكـام
ؽتعجى ذـؽ اـشخص
إحوصي حضقر ّيي ،أٓ تعؾؿ أن أطامل مجقع اـعبود ُتعرض طؾقـو كؾ يقم وـقؾي؟
ّ

َ ُ
تو
تعجب ًو شديد ًا ،واستعظؿ إمر ،ؽؼول ـف اإلموم :ــقس يف إمـر طجـى ،أمل تؼـرأ يف اـؼـرآن {و ك ِ
هُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُُ ْ
ْ
اع ٍَئُا يَ َس َ َ
ُٔل َو ال ٍُ ْؤٌُِِٔن} ( )11مـ هق اـؿؼصقد بـ"اـؿممـقن"؟ يؼقل اإلموم:
ريى اَّلل عٍيكً و رس

اـؿؼصقد مـ اـؿممـع هق أمري اـؿممـع طظ بـ أيب صوـى( .)11أمري اـؿـممـع وأبــوؤه يشـوهدون
مجقع أطامــو :ـذـؽ ّ
أكثـر تـلثري ًا
واـتقسؾ بنموم اـزمون يف هذه اـؾقؾي
ؽنن اـؾقؾي هل ـقؾي إموم اـزمون،
ُ
ّ

مـ أي يشء آخر ،مجقع تؾؽ إمقر اـتل ستحصؾ يف اـعومل حتصؾ مـ خالل كوؽذة إموم اـزمون .
أكثر األعًال تأثرياً يف نيهة انقدر هى انتىسّم بصاحب انزياٌ عهيه انسالو
صديؼ وكون ذـؽ اـشـخص صـوحل ًو
ٌ
ـؼد خطر يف ذهـل ؾض ّقي أن ،ـؼد كون ـؾؿرحقم اـعالّمي

جدّ ًا ومـ اـع ّبود ،وهق صوحى "اـؿطبعي اإلسالمقي" واسؿف اـؿرحقم اـسقد مؿد كتوبجل  ،وكـون

مـ أصدؾوء اـؿرحقم اـعالمي اـسوبؼع ،وكون مـ إخقور واـصوحلع ،وكـون واؾعـ ًو مــ اـؿتّؼـع،

وبعبورة اـؿرحقم اـعالمـي :كـون مــ إشـخوص اـطـوهريـَ .مـ ِرض ذــؽ اـشـخص ؽـؼؾـقه إغ

اـؿستشػك ،وك ّقؿقه ؽقفو ،وكوكً زوجتف وأوٓده حقـف ؽرأوا ؽجل ًة أن حوـتف صورت خطرة جدّ ًاّ ،
إن

مو أطرضف طؾقؽؿ مـ مطوـى هق كػسف ؾوم بتسجقؾفو طىل رشيـط وأرسـؾفو إغ اـؿرحـقم اـعالمـي،
( )11سقرة اـتقبي ( ،)9جزء مـ أيي 115
( )11يشري سامحتف إغ اـروايي اـتوـقي :طظ ،طـ أبقف ،طـ اـؼوسؿ بـ مؿد ،طـ اـزيوت ،طـ طبداؿ بـ أبون اـزيوت وكون مؽقـو طـد اـرضو( طؾقف اـسالم )ؾول:
ؾؾً ـؾرضو( طؾقف اـسالم  ):ادع اؿ يل وٕهؾ بقتل ؽؼول :أوـسً أؽعؾ؟ واؿ إن أطامـؽؿ ـتعرض طظ يف كؾ يقم وـقؾي ،ؾول :ؽوستعظؿً ذـؽ ،ؽؼول يل :أمو
ّ
وجؾ " :وؾؾ اطؿؾقا ؽسريى اؿ طؿؾؽؿ و رسقـف واـؿممـقن " ؟ ؾول :هق واؿ طظ بـ أيب صوـى طؾقف اـسالم.
تؼرأ كتوب اؿ طزّ
اـؽويف اجلزء إول ص .221
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يؼقل :رأيً ّ
مقـموس
أن زوجتل وأوٓدي ؾؾِؼقن طىل حوـتل ،ؽجوءهؿ اـطبقـى وؾـول  :إن حوـتـف
ٌ
مـفو ،وٓ يؿؽــو أن كعؿؾ ـف شقئ ًو ..
ؽتحركـً وطـربت مــ سـؼػ اـؿستشـػك
يؼقل :ؽلحسسً ؽجل ًة أن ٓ تع ّؾؼ يل هبذا اـبـدنّ ،
وصرت ،ؽورتػع صقت زوجتل وأوٓدي ورصاخفؿ مــ اـغرؽـي ،ؽجـوء إصبـوء واـؿؿرضـقن..
وصـؾً إغ اـسـامء إوغ ؽرأيـً
صعدت أكثر ؽلكثر ،حتك
وؾوـقا :إن اـؿسلـي ؾد اكتفً .وهؽذا
ُ
ُ
اـؿالئؽي هـوك وؾومقا بوستؼبويل ،وبعدهو صعدت إغ اـسامء اـثوكقي كذـؽ ،وهؽذا حتّك وصـؾً إغ
وإئؿي صؾقات اؿ طؾقفؿ حورضيـ هـوك ..رأيً رسقل
اــبل
اـسامء اـرابعي أو اخلومسي ،
ُ
ّ
ؽرأيً ّ
اؿ وؽوصؿي اـزهراء وأهؾ اـبقً طؾقفؿ اـسالم ك ّؾفؿ مقجـقديـ  ،ؽجئـً وجؾسـً إغ جـوكبفؿ،

ال بؽ يو وـدي (ذـؽ ّ
ؽضؿـّل اــبل إغ صدره وؾول يل  :أهال وسف ً
أن هذا اـشخص كون س ّقد ًا) ،كام
ؾوم اجلؿقع بوحرتامل وآهتامم يب وؾ ّبؾقين ،وأكو مـ شدّ ة حوـي اـقجـد اـتـل شـعرت هبـو مل أدر ،مـو
ـتق ًي يف اـؿشػك ؽنذا يب هـو ،أيـ ذـؽ اـؿؽون مـ هذا ،مو إمر؟! يف هـذه إثــوء
إمر ،ـؼد كـً ّ
جوءت اـؿالئؽي وأططقا ـؾـبل إكرم رسوـي ،وؾوـقا ـف  :جيى أن متيض طىل هذه اـرسوـي ،ـؼد كـون
يف تؾؽ اـرسوـي جقاز خروجف مـ هذا اـعومل إغ ذـؽ اـعومل ،ؽؼوم اــبل بنمضوئفو ثؿ أططوهـو ٕمـري
اـؿممـع ،ؽلمضوهو ثؿ أططوهو ـألئؿي واحد ًا واحد ًا ـ وأكو مل أكـ أريد أن أرجـع مــ ذــؽ اـعـومل ـ
وهؽذا حتك وصؾً اـرسوـي إغ إموم اـزمون ،ؽـظر اإلموم ؽقفو وؾول :أكو ٓ أميض طىل هذه اـرسوـي.
تقسؾً زوجتـف يب أن
ـامذا ٓ متيض هذه اـرسوـي؟! ؽوـتػً [صوحى اـزمون] إغ اــبل وؾول :ـؼد ّ

حتك أشػقف ،وأكو ٓ أستطقع أن أر ّد حوجتفوَ ،
رجع تؾؽ اـرسوـي ـؾؿالئؽي ،ثؿ أرجعتـل اـؿالئؽـي
ؽل َ
مرة أخرى إغ هذا اـعومل ،وإذ يب أشعر أ ّكـل يف اـؿستشػك ،ؽـفضً وجؾسً ،ؽنذا بوٕصقات ترتػع
ّ
ثـؿ طـود!" وبعـد ذــؽ
مـ حقيل" :ـؼد طود! ـؼد طود! هؾ حدثً معجزة؟ ـؼد موت هذا اـرجؾ ّ ،
بدأت أو ّبحم زوجتل أن" :ـامذا أرجعتؿقين ؟ ـامذا ؽصؾتؿقين مـ تؾؽ اـسعودة ؟!" ّ
إن هـذه إمـقر

واؾعقي ّأهيو اإلخقة! ؽفذه حؼوئؼ ُب ّقـً ــوّ ،
إن همٓء يذهبقن ويرون مـوذا هــوك ،ويشـوهدون ّأّنـو

متطوبؼي مع مو سؿعـوه !
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ياذا َطهب يٍ اهلل يف نيهة انقدر ؟
ّ
إن هذه اـؾقؾي هل ـقؾي إموم اـزمون طؾقف اـسالم ،ؽام اـدطوء اـذي يـبغل أن كدطق بف؟! ـؼد اكتفـك
اـقؾً ،وكـً أو ّد احلديٌ طـ أمقر كثرية! مو اـدطوء اـذي يـبغل أن كدطق بف؟ اـدطوء ـــػس هـذا
(اـؾفؿ
اإلموم طؾقف اـسالم ّأوًٓ ،ثؿ اـدطوء بحسـ اـعوؾبي واخلتؿ بوخلري ،أن تؽقن طوؾبي أمركو خري ًا:
ّ

اجعؾ طقاؾى أمقركو خري ًا)ّ ،
اـؿفؿي واؾع ًو!
إن دطوء حسـ اـعوؾبي مـ إدطقي
ّ

إهلل اجعؾـو واجعؾ صريؼـو بحقٌ إذا ؾقؾ ــو" :تػضؾقا! [ـرتحؾقا طـ هذه اــدكقو]" ..إذا ؾقـؾ
ــو ذـؽ ،بودركو بوإلجوبي دون اكتظور أو صرب! بلن كؽقن دائ ًام مسـتعدّ يـ وحـورضيـ ،بـؾ يـبغـل أن
كتحرك يف ذاك آجتوه.
كؽقن كحـ اـذيـ ّ
كؿ رأيـو مـ إشخوص اـذيـ كوكقا يف اـبدايي صوحلع ،ثؿ اكحرؽقا يف ّنويي حقوهتؿ! كػس طبـد
اـرمحـ بـ مؾجؿ اـؿرادي اـذي أكزل هذه اـؿصقبي طىل طومل احلؼقؼـي وطـومل اـقاؾـع وكػـس إمـر،
وجعؾ مجقع اـعومل يف حوـي طزاء ..مـ كون هذا اـرجؾ؟ هؾ كون مـ ّأول أمره كذـؽ؟ حيدّ ثـو اـتوريحم
بلكّف يف طفد طثامن أرسؾ شخص ًو ـتقيل اـقؿـ بوسؿ حبقى بـ اـؿـتخـى ،وبؼـل يف احلؽـؿ إغ وؽـوة
يؼره أمري اـؿممـع طىل طؿؾف بعد ؾتؾ طثامن ،وكون رج ً
ال جقد ًا! ؽعـدمو وصؾف كتوب أمري
طثامن ،ثؿ ّ
اـؿممـع طؾقف اـسالم ؾ ّبؾف وصعد اـؿـرب ،وأخرب اـــوس بؼتـؾ طـثامن وصؾـى مــفؿ اـبقعـي ٕمـري
اـؿممـع .ثؿ اختور مـ اــوس طػة أشخوص وأرسؾفؿ إغ اـؿديـي إلمتوم اـبقعي ـإلموم ،وكون طـىل
رأسفؿ طبد اـرمحـ بـ مؾجؿ اـؿرادي ،وكوكقا ؾد أرسؾقا أتؼقوءهؿ واـؿؿدوحع ـدهيؿ وطؾامئفـؿ.
وطـدمو وردوا طىل أمري اـؿممـع طؾقف اـسالم ،بـدأ كـؾ مــفؿ بوـؿـدح واـثــوء طؾقـف ،ويف اــفويـي
وصؾً اــقبي إغ ابـ مؾجؿ ،ؽذكر اإلموم بلوصوف وكامٓت" :اـسالم طؾقؽ أهيو اإلمـوم اـعـودل ،
اـسالم طؾقؽ ّأهيو اـبدر اـتامم ، "...ورشع ببقون أوصوف اإلموم ،ؽريض اإلموم ذـؽ مـف ،ثـؿ سـلـف
طـ اسؿف ،ؽؼول :اسؿل طبد اـرمحـ! ؽسلـف اإلموم :ابـ مــ؟ ؽؼـول :ابــ مؾجـؿ اـؿـرادي! ؽؼـول

17

املــتقـــني
www.motaghin.com

اإلموم :أكً اـؿرادي؟ ،ؾول :كعؿ! ؽؼول اإلموم :إكو ؿ وإكو إـقف راجعقن وٓ حقل وٓ ؾقة إٓ بـوؿ
اـعظ اـعظقؿ! ؽتعجى اجلؿقع مـ ذـؽ! طـدمو يسؿع اإلموم بوسؿ اـؿرادي يسرتجع!
حسـ ًو ،ـامذا اكتفك أمره هبذه اـطريؼي؟ وـامذا يـبغل أن يؽقن ذـؽ؟ كؾ ذـؽ بسبى اـغػؾي...
ثؿ ؾول اإلموم :أريد حقوتف ويريد ؾتظ.
وطـدمو خرج اـقؽد دطوه اإلموم مرة أخرى ،وصؾى مـف اـبقعـي ؽبويعـف ومهـ ،وـؾؿـرة اـثوـثـي
يطؾى اإلموم مـف اـبقعي! ّ
ؽشؽ ابـ مؾجؿ ؽقسلـف :ـامذا يو طظ تتعومؾ معل كذـؽ؟ ؽلجـوب اإلمـوم:
سقف ترى ؾريب ًو أ ّيي مصقبي ستجـقفو يداك يف هذا اـعومل!

شهادة أيري املؤينني حقيقة ثابتة فىق انزياٌ و املكاٌ
يؼقل اإلموم احلسـ طؾقف اـسـالم :طــدمو رضب ابــ مؾجـؿ واــدي ،وصـور وضـعف وخـق ًام،
ٍ
حقـئذ ،مجعـو طــده وأوصـوكو( ..وهـذه اـقصـقي
واؾرتبً اـسوطوت إخرية مـ حقوتف ،ؽثؼؾ حوـف!
ؽغسؾـل وحـّطـل
مقجقدة يف ّنٍ اـبالؼي) ،ثؿ ّ
تقجف إ ّيل وؾول :يو حسـ ،طـدمو تػورق روحل بدينّ ،
ثؿ ك ّػـل وامحؾ جــوزيت مــ
ببؼويو حـقط جدك رسقل اؿ ،واـتل جوء هبو جربائقؾ مـ اجلـي ـؾـبلّ ،
اخلؾػ ،ؽنن جربائقؾ ومقؽوئقؾ حيؿالن مؼدّ مفو ،وـذا امحؾقا أكتؿ اجلـوزة مـ اخلؾػ ،وطـدمو يضعون

اجلـوزة طىل إرض ؽضعقهو ،واحػروا هـوك ،وسقف ترى ؾرب ًا مػقر ًا وحلد ًا مثؼقب ًو كـون أيب كـقح
ؾد حػره يل ؾبؾ اـطقؽون بسبعامئي طوم ،ثؿ أحلدين وضع إحجور ،ثؿ ؾبؾ أن تـفض ارؽـع إحـداهو
ؽؾـ تراين! واطؾؿ أين ؾد حلؼً بجدك بلخل رسقل اؿ ،واؿ بلكف مو مـ كبل يؿقت يف أي مؽـون يف

اـعومل ؽسقف جيؿع بقـف وبع روح وص ّقف بعد وؽوتف ،وبعد مدّ ة ُي ِ
رجعف إغ مؽون دؽـف إصظ.

يؼقل اإلموم اـؿجتبك طؾقف اـسالم :ـؼـد اكتؼـؾ واــدي إغ رمحـي اؿ ،ؽؼؿـً بتغسـقؾ جثامكـف
صـى اــامء،
اـؿبورك .يؼقل مؿد بـ احلـػقي :أؾسؿ بوؿ! أين شوهدت اإلموم احلسع طؾقف اـسـالم ي
ّ

يغسؾف ،وكون اجلسد يتؼ ّؾى وحده يؿقـ ًو ويسور ًا .ثؿ كودى اإلموم احلسـ طؾقف اـسالم
واإلموم احلسـ ّ
أختف زيـى وؾول هلو :كووـقـل بؼقي احلـقط اـتل حـّط هبو جدّ ك رسقل اؿ وأ ّمؽ ؽوصؿي اـزهراء ،وـام
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ؽحً رائحتف ووصؾً إغ مجقع اـؽقؽي ،ثؿ ك ّػـ أمـري اـؿـممـع طؾقـف اـسـالم ووضـع طـىل
ؽتحف ّ
اـرس يف جقف اـؾقؾ ،وكون مؼدّ م اـرسير يسري ،وكحـ كحؿؾ
رسير ،وخرج مع بعض أصحوبف وأهؾ ّ
ّ
مـرت اجلــوزة بحـوئط وٓ شـجرة إٓ واكحــً ــف،
ممخره ؽؼط .يؼقل مؿد بـ احلـػقي :واؿ مـو ّ
وتقاضعً أموم أمري اـؿممـع طؾقف اـسالم .واستؿرت اجلـوزة بوـؿسري إغ أن وصـؾً إغ اـؿؽـون
اـػعظ ـؾؼرب ؽقضعً طىل إرض ،ؽؼؿـو بوحلػر ووجدكو مو كون أمري اـؿممـع ؾد أخربكو بف :حقـٌ
وجدوا ـقح ًو مؽتقب ًو بوـؾغي اـرسيوكقي :بسؿ اؿ اـرمحـ اـرحقؿ ،هذا ؾـرب طـظ بــ أيب صوــى و
رسقل اؿ صىل اؿ طؾقف وآـف ،اـذي حػره كقح اــبل بسبعامئي طوم ؾبؾ اـطقؽـون .ؽقضـعقا جسـد
اإلموم يف اـؼرب ،وحلّدوه كام أمرهؿ اإلموم ،ثؿ كزع اإلموم اـؿجتبك طؾقف اـسالم أحد أحجـور اـؾحـد
ؽؾؿ ير اجلسد يف اـؼرب ،وبعد مدّ ة ،أطود اــظر ؽقجده يف اـؼرب .يف هـذه إثــوء ،ؾـوم اإلمـوم احلســ

بوـصالة طؾقف صبؼ ًو ـقصقي اإلموم  ،وبعد اـصالة كظر إغ ؾربه ؾبؾ إهوـي اـرتاب طؾقـف ،ؽـرأى اجلسـد
مغطك بثقب مـ سـدس أخرض ،ؽؽشػ اإلموم احلسـ ذاك اـثقب مـ جفي اــرأس ؽشـوهد اــبـل
إكرم جوـس ًو مع آدم وإبراهقؿ اخلؾقؾ طؾقفؿ اـسالم يتحدّ ثقن معف ،وكشػ اإلموم احلسع اـثـقب
مـ جفي اـرجؾع ؽرأى أمف ؽوصؿي اـزهراء سالم اؿ طؾقفو وحقاء وآسقي واـسقدة مريؿ يـُحـ طؾقف.
ثؿ أهوـقا اـرتاب طىل اـؼرب اـػيػ...
ّ
وبعد ذـؽ ،أت صعصعي بـ صقحون اـذي كون مـ أصحوب أمري اـؿممـع وتـوول ؾبضي تراب
وأهوهلو طىل رأسف وؾول :هـقئ ًو ـؽ يو أبو احلسـ ،ؽؾؼد صوب مقـدك ،وؾقي صربك ،وطظـؿ جفـودك،
وطزاهؿ بؿصوهبؿ .ثؿ طودوا إغ اـؽقؽي.
تقجف إغ اإلموم اـؿجتبك وس ّقد اـشفداء وسوئر أوٓده ّ
ثؿ ّ
بلّنؿ طـدمو وصؾقا إغ ضفر اـؽقؽي سؿعقا أكقـ ًو يصدر مـ خرابي هــوك،
ورد يف بعض اـتقاريحم ّ

ؽذهبقا إغ حقٌ اـصقت ،ؽرأوا شقخ ًو أطؿك يبؽل ويؼقل :يو مــ كــً تـلتقـل ّ
كـؾ ـقؾـي وكــً
طظ وترمحـل ،مو اـذي شغؾؽ طـل؟ ومل تعد تلتقـل؟ ؽؼول ـف اإلموم اـؿجتبك :مـوذا تؼـقل؟
تعطػ ّ

ؽؼول :يف ّ
كؾ ـقؾي كـً أكتظر شخص ًو يلتقـل بوخلبز واـتؿر ويسلــل طـ أحـقايل ،ؽؼـول ــف :هـؾ ــف
خصقصقوت وآثور معقـي؟ ؽؼول :مـ خصقصقوتف أكف طـدمو يضع رجؾف يف هذا اـؿؽون ،كـً أسؿع
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صقت تسبقح وتؼديس يصدر مـ احلقطـون واــذرات واحلجـورة اـؿقجـقدة هــو ،وكوكـً تسـ ّبح
بتسبقحف ،ؽعزاه اإلموم اـؿجتبك بف وؾول ـف :ذاك هق أيب ،وؾد و ّدع هذه اـدكقو اـػوكقي مـذ ثالث ـقـويل
برضبي مـ سقػ ضوملٍ.
إكّـو أن كشعر بوحلضقر اـؿعـقي ٕمري اـؿممـع طؾقف اـسالم هـو ،ؽوإلمـوم طؾقـف اـسـالم هـق
ذرات اـعومل ،ومصقبتف مصقبي طىل اجلؿقع.
ؾؾى طومل اـقجقد ،وهق مرتبط بتامم ّ
يـؼؾ أبق محزة اـثاميل طـ اإلموم اـصودق طؾقف اـسالم روايي ،يؼقل :بعد ؾتؾ أمري اـؿممـع طؾقـف
اـسالم ،مو ُرؽع حجر ،ـثالثي أيوم ،إٓ وجد حتتف دم طبقط( ،)12وؾد أمطرت اـسامء دم ًو يف اـؽثري مــ
اـبالد ،مـفو بقً اـؿؼدسّ .
إن هـذا إمـر واؾعـل :إذ ؾؾـى اـعـومل ؾـد تـرك طـومل اـؿؾـؽ إغ طـومل

حتقل .أمل يـؼؾ بلكف يف اـؾقؾي اـتل رضب ؽقفو أمري اـؿـممـع طؾقـف
اـؿؾؽقت ،ومجقع اـقؾوئع يف حوـي ّ
اـسالم صوح جربائقؾ بع اـسامء وإرض " :هتدمً واؿ أركون اهلدى واكػصؿً اـعروة اـقثؼك،
ؾتؾ طظ اـؿرته ،ؾتؾف أشؼك إشؼقو" .ؽفذه احلؼقؼي جوريي يف مجقع طقامل اـقجقد ،واجلؿقع م ّطؾع
طىل هذه اـؿصقبي ومغؿقم ٕجؾفو .ـؼد كؼؾ اـؽثري مـ إشخوص بلّنؿ شوهدوا بلكػسفؿ مـو كـون
ؾد جرى مـ أمقر يف ـقؾي احلودي واـعػيـ مـ شـفر رمضـون اـؿبـورك ،وٓ زاــً هـذه احلؼـوئؼ
مقجقدة إغ أن ،وٓ زاـً هذه اـؿصقبي مقجقدة.

و مو أمجؾ اـطريؼي اـتل يصػ ؽقفو اـؿرحقم اـؽؿپوين رضقان اؿ طؾقف حوٓت هذه اـؿصقبي يف

أشعوره [(بنمؽون اـزوار اـؽرام آستامع إغ أبقوت اـعـزاء و إدطقـي اـتـل تؾقـف مــ خـالل هـذا
اـرابط)( .إدارة اـؿقؾع)]:
خؿ گردون دون ،ـربيز خقن اسً

بف كوم بوده كقشون واژگقن اسً

هر آشقىب اسً در مؾؽ وشفودت

ز شقر طومل ؼقى مصقن اسً

( )12اـعبقط مـ اـدم اخلوـص اـطري.
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اگر شقرى كدارد طؼؾ رهرب

چرا رس گشتف دشً جـقن اسً؟

مگر بوٓ بؾـد رايً ديـ

ز تقغ ابـ مؾجؿ رسكگقن اسً؟

ز خقن ،مراب و مسجد ٓـف گقن اسً

امرياـؿممـع ؼرؾوب خقن اسً

إن ّ
(يؼقلّ :
دن رشاب اـدهر صوؽح بوـدموء ،و كموس اـشوربع مؼؾقبي
حيؾ يف طومل اـؿؾؽ واـشفودةّ ،
كؾ اكؼالب ّ
إن ّ
ّ
ؽنن مـشله طومل اـغقى اـؿصقن
أن محوس ًو ؾد ّ
ؽؾقٓ ّ
حؾ يف طؼؾ ؾوئد اجلقش ،ـام رأيتف هيقؿ حرياك ًو يف وادي اجلـقن
موذا جرى؟ هؾ ُكؽّسً رايي اـديـ اـعؾقو بسقػ ابـ مؾجؿ؟
ّ
إن اـؿحراب واـؿسجد ـ بسبى اـدموء ـ بوتو كوـقردة احلؿراء
ؽلمري اـؿممـع طؾقف اـسالم ؼورق بوـدموء)
چرا كبقد رطقً را رطويً

مگر رؽً از جفون شوه وٓيً؟

ز خقن ،مراب و مسجد ٓـف گقن اسً

امرياـؿممـع ؼرؾوب خقن اسً

(يؼقل :ـامذا ـقس هـوك رطويي ـؾرطقي؟! هؾ رحؾ مـ اـعومل صوحى اـقٓيي؟!
ّ
إن اـؿحراب واـؿسجد ـ بسبى اـدموء ـ بوتو كوـقردة احلؿراء
ؽلمري اـؿممـع طؾقف اـسالم ؼورق بوـدموء)
چرا اسالم مك كوـد ز ؼربً

مگر رؽتش ز رس ضؾ محويً؟

ز خقن ،مراب و مسجد ٓـف گقن اسً

امرياـؿممـع ؼرؾوب خقن اسً

(يؼقل :و ـامذا يبؽل اإلسالم مـ اـغربي؟! هؾ زال طـف ّ
ضؾ احلاميي؟
ّ
إن اـؿحراب واـؿسجد ـ بسبى اـدموء ـ بوتو كوـقردة احلؿراء
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ؽلمري اـؿممـع طؾقف اـسالم ؼورق بوـدموء)
اـصـؿ شد
چرا از كق حرم بقً ّ

مگر ويران شد اركون هدايً؟

ز خقن ،مراب و مسجد ٓـف گقن اسً

امرياـؿممـع ؼرؾوب خقن اسً

(يؼقل :وـامذا طود احلرم بقت ًو ـألصـوم مـ جديد؟! أؽفؾ هتدّ مً أركون اهلدايي
ّ
إن اـؿحراب واـؿسجد ـ بسبى اـدموء ـ بوتو كوـقردة احلؿراء
ؽلمري اـؿممـع طؾقف اـسالم ؼورق بوـدموء)
مگر شد هر سقره مق و هر آيً؟

چرا ؾرآن ؾريـ سقز و سوز اسً
ز خقن ،مراب و مسجد ٓـف گقن اسً

امرياـؿممـع ؼرؾوب خقن اسً

كؾ سقرة و ّ
(يؼقل :و ـامذا صور اـؼرآن ؾريـ ًو ـؾحزن و احلرؾي؟! أوهؾ ُمقً ّ
كؾ آيي
ّ
إن اـؿحراب واـؿسجد ـ بسبى اـدموء ـ بوتو كوـقردة احلؿراء
ؽلمري اـؿممـع طؾقف اـسالم ؼورق بوـدموء)
چرا سـً زكد بر سقـف و رس

مگر از حودثك دارد روايً؟

ز خقن ،مراب و مسجد ٓـف گقن اسً

امرياـؿممـع ؼرؾوب خقن اسً

ٍ
حودث روايي؟
(يؼقل :وـامذا تؾطؿ اـسـّي صدرهو و رأسفو؟! أؽفؾ طـدهو طـ
ّ
إن اـؿحراب واـؿسجد ـ بسبى اـدموء ـ بوتو كوـقردة احلؿراء
ؽلمري اـؿممـع طؾقف اـسالم ؼورق بوـدموء)
چرا خقكوبف مك بورد ز گردون

ؼصف اى دارد شؽويً؟
مگر از ّ

ز خقن ،مراب و مسجد ٓـف گقن اسً

امرياـؿممـع ؼرؾوب خقن اسً
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ؼصي حترؾفو ـ شؽويي؟!
(يؼقل :وـامذا متطر اـسامء دم ًو؟! هؾ طـدهو ـ مـ ّ
ّ
إن اـؿحراب واـؿسجد ـ بسبى اـدموء ـ بوتو كوـقردة احلؿراء
ؽلمري اـؿممـع طؾقف اـسالم ؼورق بوـدموء)
إذا ذهبـو بعع اـؼؾى إغ اـؽقؽي هذه اـؾقؾي ،و كظركو إغ مـزل أمري اـؿممـع طؾقف اـسالم ،ؽؽقػ
ــام ارحتـؾ أمـري اـؿـممـع طؾقـف
يو ترى ستؽقن حوـي أبـوئف و بـوتف صؾقات اؿ طؾقفؿ؟! ُيـؼؾ أكّـف ّ

ذريتف و أبـوئف ارتػع ،بؾ ّ
اـسالم مـ هذه اـدكقو اـػوكقي إغ اـدار اـبوؾقيّ ،
إن كؾ مديــي
ؽنن صقت بؽوء ّ
اـؽقؽي ؼرؾً يف اـبؽوء و اـعقيؾ ،ويؼولّ :
أن اــوس رأوا و سؿعقا ؾبوئؾ اجل ّـ أيض ًو تبؽـل طؾقـف ،و

كحـ بدوركو كذـؽ ؽؾـذهى إغ هـوك ،ؽوـطريؼ ـقس بعقـد ًا ،ؽؾــذهى و ــشـورك أبــوءه بوـبؽـوء و
احلزن يف مصقبتفؿ ،و ـــودي كام يـودون:
مؿداه
مؿداه  ..وا ّ
وا ّ
وا طؾقوه ..واطؾ ّقوه
وا محزتوه ..وا محزتوه
وا جعػراه ..وا مؿداه ..وا محزتوه ..وا طؾقوه ..وا جعػراه.

ّ
إن آثور استجوبي اـدطوء ضوهرة! ؽؾـػرض أكػسـو يف حرم أمري اـؿممـع طؾقـف اـسـالم ،و ــؼـدّ م
ؽرق رأسف اـؿشؼقق شػقع ًو بع يديـو ،و ــستحرض ذكقبـو ،وــتى مـ مجقع ذكقبـو وخطويوكـو إغ اؿ
مرات:
تعوغ ،ؾقـقا مع ًو طػ ّ
إهلل اـعػق! إهلل اـعػق! إهلل اـعػق! إهلل اـعػق! إهلل اـعػق! إهلل اـعػق! إهلل اـعػق! إهلل اـعػق!
إهلل اـعػق! إهلل اـعػق!
استحرضوا ذكقبؽؿ ،و استغػروا مـفو !
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اؽتحقا اـؿصوحػ وضعقهو مؼوبؾ وجفؽؿ:

بسؿ اؿ اـرمحـ اـرحقؿ
اـؾفؿ إين أسلـؽ بؽتوبؽ اـؿـزل ومو ؽقف وؽقف اسؿؽ إكرب وأسامؤك احلسـك ومو يوف ويرجك أن
جتعؾـل مـ طتؼوئؽ مـ اــور .
أؼؾؼقا اـؿصوحػ أن و ضعقهو طىل رؤوسؽؿ:

ّ
وبحؼؽ طؾقفؿ ؽال أحـد
وبحؼ مـ أرسؾتف بف ،وبحؼ كؾ مممـ مدحتف ؽقف،
ّ
بحؼ هذا اـؼرآن،
اـؾفؿ ّ
أطرف ّ
بحؼؽ مـؽ.
بؽ يو اؿ  ..بؽ يو اؿ  ..بؽ يو اؿ  ..بؽ يو اؿ  ..بؽ يو اؿ  ..بؽ يو اؿ  ..بؽ يو اؿ  ..بؽ يو اؿ
 ..بؽ يو اؿ  ..بؽ يو اؿ .
إهلل بؿحؿد ..إهلل بؿحؿد ..إهلل بؿحؿد ..إهلل بؿحؿد ..إهلـل بؿحؿـد ..إهلـل بؿحؿـد ..إهلـل
بؿحؿد ..إهلل بؿحؿد ..إهلل بؿحؿد ..إهلل بؿحؿد..
بعظ ..إهلـل
بعظ ..إهلل ّ
بعظ ..إهلل ّ
بعظ ..إهلل ّ
بعظ ..إهلل ّ
بعظ ..إهلل ّ
بعظ ..إهلل ّ
بعظ ..إهلل ّ
إهلل ّ

بعظ..
بعظ ..إهلل ّ
ّ

إهلل بػوصؿي ..إهلل بػوصؿي ..إهلل بػوصؿي ..إهلل بػوصؿـي ..إهلـل بػوصؿـي ..إهلـل بػوصؿـي ..إهلـل
بػوصؿي ..إهلل بػوصؿي ..إهلل بػوصؿي ..إهلل بػوصؿي..
إهلل بوحلسـ ..إهلل بوحلسـ ..إهلل بوحلسـ ..إهلل بوحلسـ ..إهلل بوحلســ ..إهلـل بوحلســ ..إهلـل
بوحلسـ ..إهلل بوحلسـ ..إهلل بوحلسـ ..إهلل بوحلسـ..

إهلل بوحلسع ..إهلل بوحلسع ..إهلل بوحلسع ..إهلل بوحلسع ..إهلل بوحلسع ..إهلل بوحلسع ..إهلـل
بوحلسع ..إهلل بوحلسع ..إهلل بوحلسع ..إهلل بوحلسع..
إهلل بعظ بـ احلسع ..إهلل بعظ بـ احلسع ..إهلل بعظ بـ احلسع ..إهلل بعظ بــ احلسـع ..إهلـل
بعظ بـ احلسع ..إهلل بعظ بـ احلسع ..إهلل بعظ بـ احلسع ..إهلل بعظ بـ احلسع ..إهلل بعظ بـ
احلسع ..إهلل بعظ بـ احلسع..
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إهلل بؿحؿد بـ طظ ..إهلل بؿحؿد بـ طظ ..إهلل بؿحؿد بـ طظ ..إهلل بؿحؿـد بــ طـظ ..إهلـل
بؿحؿد بـ طظ ..إهلل بؿحؿد بـ طظ ..إهلل بؿحؿد بـ طظ ..إهلل بؿحؿد بـ طظ ..إهلل بؿحؿـد
بـ طظ ..إهلل بؿحؿد بـ طظ..
إهلل بجعػر بـ مؿد ..إهلل بجعػر بـ مؿد ..إهلل بجعػر بـ مؿد ..إهلل بجعػر بـ مؿـد ..إهلـل
بجعػر بـ مؿد ..إهلل بجعػر بـ مؿد ..إهلل بجعػر بـ مؿد ..إهلل بجعػر بـ مؿد ..إهلل بجعػر
بـ مؿد ..إهلل بجعػر بـ مؿد..
إهلل بؿقىس بـ جعػر ..إهلل بؿقىس بـ جعػر ..إهلل بؿقىس بـ جعػر ..إهلل بؿقىس بــ جعػـر..
إهلل بؿقىس بـ جعػر ..إهلل بؿقىس بـ جعػر ..إهلل بؿقىس بـ جعػر ..إهلل بؿقىس بــ جعػـر..
إهلل بؿقىس بـ جعػر ..إهلل بؿقىس بـ جعػر..
إهلل بعظ بـ مقىس ..إهلل بعظ بـ مقىس ..إهلل بعظ بـ مقىس ..إهلل بعظ بـ مقىس ..إهلل بعظ بـ
مقىس ..إهلل بعظ بـ مقىس ..إهلل بعظ بـ مقىس ..إهلل بعظ بـ مقىس ..إهلـل بعـظ بــ مـقىس..
إهلل بعظ بـ مقىس..
إهلل بؿحؿد بـ طظ ..إهلل بؿحؿد بـ طظ ..إهلل بؿحؿد بـ طظ ..إهلل بؿحؿـد بــ طـظ ..إهلـل
بؿحؿد ب ـ طظ ..إهلل بؿحؿد بـ طظ ..إهلل بؿحؿد بـ طظ ..إهلل بؿحؿد بـ طظ ..إهلل بؿحؿـد
بـ طظ ..إهلل بؿحؿد بـ طظ..
إهلل بعظ بـ مؿد ..إهلل بعظ بـ مؿد ..إهلل بعظ بـ مؿد ..إهلل بعظ بـ مؿـد ..إهلـل بعـظ بــ
مؿد ..إهلل بعظ بـ مؿد ..إهلل بعظ بـ مؿد ..إهلل بعظ بـ مؿد ..إهلل بعظ بـ مؿد ..إهلل بعظ
بـ مؿد..
إهلل بوحلسـ بـ طظ ..إهلل بوحلسـ بـ طظ ..إهلل بوحلسـ بـ طظ ..إهلل بوحلســ بــ طـظ ..إهلـل
بوحلسـ بـ طظ ..إهلل بوحلسـ بـ طظ ..إهلل بوحلسـ بـ طظ ..إهلل بوحلسـ بـ طظ ..إهلل بوحلسـ
بـ طظ ..إهلل بوحلسـ بـ طظ..
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بوحلجـي
بوحلجي اـؼوئؿ  ..إهلل
بوحلجي اـؼوئؿ  ..إهلل
بوحلجي اـؼوئؿ  ..إهلل
بوحلجي اـؼوئؿ  ..إهلل
إهلل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بوحلجـي اـؼـوئؿ ..
بوحلجي اـؼـوئؿ  ..إهلـل
بوحلجي اـؼوئؿ  ..إهلل
بوحلجي اـؼوئؿ  ..إهلل
اـؼوئؿ  ..إهلل
ّ
ّ
ّ
ّ

بوحلجي اـؼوئؿ ..
إهلل
ّ

بحؼ مؿد و آـف يو اؿ يو اؿ يو اؿ،
كسلـؽ اـؾفؿ و كدطقك وكؼسؿ طؾقؽ و كرجقك ّ
رب ٓ تلخذكو مـ هذه اـدكقو ؾبؾ أن تغػر ــو و تعػق طـّو،
رب اؼػر ــو و تى طؾقـو ،يو ّ
يو ّ

رب ضعـو طىل رصاط أوـقوئؽ
رب أجر ؾؾؿ طػقك طىل مجقع أطامــو ،يو ّ
يو ّ

رب اجعؾ حقوتـو حقوة م ّؿد و آل مؿد  ،و مموتـو مموت مؿد و آل مؿد صؾقاتؽ طؾقفؿ أمجعع
يو ّ

إهلل ،و ّؽؼـو ـزيورهتؿ يف هذه اـدكقو ،وٓ حترمـو شػوطتفؿ يف أخرة

طجؾ يف ؽرج صوحى اـزمون طؾقف اـسالم ،و اجعؾــو مــ أصـحوبف اــقاؾعقع و اـؿـتظـريـ
اـؾف ّؿ ّ

احلؼقؼقع ـػرجف

اـؾفؿ اؾض مجقع حقائٍ شقعي أمري اـؿممـع طؾقف اـسالم
طظؿ اـبالء وبرح اخلػوء واكؽشػ اـغطوء واكؼطع اـرجوء ،
وضوؾً إرض ومـعً اـسامء وأكً اـؿستعون وإـقؽ اـؿشتؽك ،،
وطؾقؽ اـؿعقل يف اـشدّ ة واـرخوء ،
اـؾف ّؿ ّ
صؾ طىل مؿد وآل مؿد أويل إمر اـذيـ ؽرضً طؾقـو صوطتفؿ ،

وطرؽتـو بذـؽ مـزـتفؿ  ،ؽػرج طـو بحؼفؿ ؽرج ًو طوج ً
ال ؾريب ًو كؾؿح اـبق أو هق أؾرب مـ ذـؽ،
يو مؿد يو طظ يو طظ يو مؿد اكػقوين ؽنكّؽام كوؽقون واكقاين ؽنكؽام كورصان،
يو مقٓي يو صوحى اـزمون اـغقث اـغقث اـغقث  ،أدركـل أدركـل أدركـل ،
اـعجؾ اـعجؾ اـعجؾ  ،اـسوطي اـسوطي اـسوطي  ،برمحتؽ يو أرحؿ اـرامحع ،
تػؽقا بوٓرحتول مـ هذه اـدكقو إغ اـدار اـبوؾقي.
ــؼرأ اـػوحتي جلؿقع شقعي أمري اـؿممـع اـذيـ ّ

[انههى صمّ عهى حمًد و آل حمًّد]
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