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أعىذ تاهلل هي الشٍطاى السجٍن
تسن اهلل السمحي السحٍن
وصلّى اهلل على سٍّدًا أتً القاسن حموّد وعلى آله الطٍّثني الطّاهسٌي
ولعنح اهلل على أعدائهن أمجعني
ـؼد تؽ ّؾؿـو ذم اجلؾسي اـسوبؼي طن هذه اـػؼرة من دطوء آؽتتوح ،ويو ـه من دط ٍ
وء طجقى هذا اـدّ طوء! طىل
خيتص بشفر رمضون اـؿبورك،
اإلكسون أن يؼرأ هذا اـدّ طوء ذم خمتؾف إوؾوت إذا اؾته حوـه ذـك ،ؽوؾً ؾراءته ٓ ّ
طجقى جدًّ ا.
طجقى،
وبوـػعل هو دطو ٌء
ٌ
ٌ

عثادتنا يف شهاى الغٍثح هشىتح تالشسك
يـبغي ـإلكسون اـتل ّمل هبذه اـػؼرة واـتدؾقق ؽقفو ويـظر مو هو اـؿراد مـفو ،وهي اـػؼرة اـتي تتحدّ ث طن اإلموم
صوحى اـعق طؾقه اـسالم حقٌ يؼولَ « :م ِّؽ ْن َـ ُه ِديـَ ُه ا َّـ ِذي ْارت ََض ْقتَ ُه َـ ُهَ ،...ي ْعبُدُ َك ٓ ُي ْ ِ
ػ ُك بِ َك َشقْ ًئو»  :يعـي بام أ ّكـو

ـػك ،وـقسً طبود ًة خوـصي ،أي ّ
أن طبودتـو
اـزمون زمون اـغقبي واإلموم مل يظفر بعد ،ؽعبودتـو هذه مشوبي بو ّ
ذم هذا ّ
حمضو بوؿ تعوغ ،وـقسً طبودتـو هي تؾك اـعبودة اـتي تؽون مور ًدا ـرَو اؿ تعوغ.
ـقسً ارتبو ًصو ً
كتبً رسوـي صالة اجلؿعي »..وذم هذه ا ّـرسوـي ُيثبً سامحته ّ
كون اـؿرحوم ّ
أن
اـعالمي اـطفراين يؼول« :حقـام
ُ
صالة اجلؿعي جيى أن تُؼوم إ ّمو ذم اـزمون اـذي تؽون احلؽومي اإلسالم ّقي هي احلوكؿي ،أو ذم زمون ضفور اإلموم،
وكحن جيى طؾقـو أن كسعى ـذـك :أي إلؾومي احلؽومي اإلسالم ّقي ّأو ًٓ ــتؿؽّن من إؾومي صالة اجلؿعي.

بوـ ّطبع ـؼد تراجع ذم آخر هذا اـؽتوب (رسوـي صالة اجلؿعي) طن هذه اـؿسلـي :وؾول بوستحبوب صالة
اجلؿعي حتّى ذم ؼري حؽومي اإلسالم ،وذم ؼري زمن اـ ّظفور.
وطـدمو كون سامحته ذم اــّجف كون حيرض دروس صالة اجلؿعي طـد اـؿرحوم اـس ّقد حمؿود ّ
اـشوهرودي رمحي
اؿ طؾقه وذم وؾتفو حصل خالف بقـفام حول هذه اـؿسلـي ،ؾول يل سامحته :ـؼد أؾوم اـؿرحوم اـس ّقد اـشوهرودي
وٍدهو واحدً ا بعد أخر ،وحقـام وصل ــفويي اـبحٌ ؾوم ؽجلة بنسؼوط مجقع هذه
إد ّـي طىل وجوب صالة اجلؿعي َ
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إد ّـي ً
اـسـد ،وذاك اـدّ ـقل ُخيوـف اـؿشفور ،وذاك اـدّ ـقل مل يعؿل به اـػؼفوء
ؾوئال( :هذا اـدّ ـقل ؽقه مشؽؾي من حقٌ ّ
اـعالمي :طـدمو رأيً ّ
واـعؾامء ...وطىل هذا ؽصالة اجلؿعي ـقسً بواجبي) ،يؼول اـس ّقد ّ
أن كالمه هذا خيوـف إد ّـي

أضفرت ـه اـؿخوـػي ورددت طىل مجقع كالمه ،ومفام حوول اـدؽوع طن رأيه ،أجبته وأبطؾً كالمه ،حتّى ؾول يل ذم
هنويي اـؿطوف:
حمؿد حسع ،دطـو كُؽؿل بحثـو!
 -يو س ّقد ّ

 ؽلجبته ًؾوئال :أهيو اـسقد اـعزيز ،إن كـً تريد أن أشورك هؽذا ؽؼط [من دون أي إشؽول أو ر ّد] ثم أخرج
[ؽلي درس سقؽون هذا] ،وـؽن يـبغي أن يؽون جمؾس اـدرس خمتؾ ًػو طن
من اـدرس وأكو مطبق طىل ؽؿي
ّ
اـؿجوـس اـعوديي واـبسقطي ،ؽنن كون اـؿجؾس جمؾس درس ؽؼدّ موا جوا ًبو ،وأ ّمو إن مل يؽن كذـك وكون من
ٍ
حقـئذ بع أن يؽون احلؽم واج ًبو أم
اـؿؼرر أن كسؽً ؽسـسؽً وـن كتؽ ّؾم ،وـن يؽون هـوك ؽرق طـدي
مؽروهو أو أ ًّيو يؽن!
حرا ًمو أم مستح ًّبو مم ّكدً ا أم
ً
رمحي اؿ طؾقه.
اـرؽؼوء ؽؼد ُصبعً ،كام متًّ
اـرسوـي [رسوـي صالة اجلؿعي] وهي ذم متـوول أيدي ّ
ويؿؽن ـؾجؿقع ؾراءة هذه ّ

أيضو( ،)0وصور بنمؽون سوئر اـرؽؼوء [حتى من ؼري صالّب اـعؾم] أن
ترمجتفو
ممخرا وصبعً اــسخي اـؿرتمجي ً
ً
يطوـعوهو ،وبوـ ّطبع ـؼد ورد ؽقفو بعض اـبحوث اـتخصص ّقي اـتي ـقسً ّ
ـؽل أحد [بل ٕهل آختصوص ؽؼط].

أمهٍح صالج اجلوعح ووجىهبا وجىتًا عٍنًٍا تعٍٍنًٍا
استخدمً كػس إد ّـي اـتّي أؾومفو اـس ّقد ّ
وأثبً من خالهلو وجوب صالة اجلؿعي
اـعالمي
ذم تؾك اـرسوـي
ُّ
ُ

وجو ًبو طقـ ًّقو وتعققـ ًّقو ( )2ذم مجقع إوؾوت :سوا ًء ذم زمون اـظفور أم ذم زمون اـغقبي ،وسواء كوكً حتً احلؽومي

اإلسالم ّقي أم ذم ؼريهو من احلؽوموت ،مث ًال ذم أسرتاـقو دمى صالة اجلؿعي -ؽلسرتاـقو حؽومتفو ـقسً إسالم ّقي -أو
حتام ،وٓ ّ
شك ذم وجوهبو ،وذـك ٕكّه ك ّؾام كوكً [اـبؾد أشدّ بعدً ا طن
كوكً ذم أمريؽو ؽصالة اجلؿعي هـوك واجبي ً

)ٔ( إ ّن أصل ىذه الرسالة كان مكتوبًا باللغة العربية ،وكذا تعليقات مساحة السيد حممد حمسن عليها كانت بالعربية؛ ولكنّها ترمجت للغة الفارسية أيضاً يف اآلونة األخرية وطبعت[ .ادلرتجم]
)ٕ( يراد بالوجوب العيين ما يقابل الوجوب الكفائي ،ويراد بالوجوب التعييين ما يقابل الوجوب التخيريي( .ادلرتجم)
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احلؽومي اإلسالمقي] ـزم إثبوت اـوجوب بشؽل أكرب من ؼريهو من إموكن ،وكذـك سوئر اـبؾدان ذم أورو ّبو أو
أؽريؼقو أو ؼريهو ،ؽقجى إؾومي صالة اجلؿعي ؽقفو مجق ًعو.
واحلؼري يػعل ذـك ،ؽؼد أؾؿتفو بـػيس ذم أحد أسػوري إغ ـبـون ،وكون ذـك ذم اـؿـطؼي اـتّي كـّو مؼقؿع ؽقفو
ٕهنم أخربوين ّ
أن صالة اجلُؿعي ٓ تُؼوم ذم مديـي (صور) ،أ ّمو ـو كوكً تُؼوم صالة
وهي مـطؼي رؽؼوئـو هـوك ،وذـك ّ
اـسبى ،أ ّمو أن ؽال أدري.
ـتوجى طؾقـو احلضور ؽقفو،
ُ
وأؾؿً ّ
اجلؿعي ذم تؾك اـؿديـي ّ
اـصالة حقـفو هلذا ّ

وهذا اـوجوب اـعقـي واـتّعققـي يؼيض بنؾومي صالة اجلؿعي ذم ّ
كل مؽون يؽون ؽقه تواجد ـؾؿسؾؿع ،سواء

ؾودرا طىل إـؼوء
كون ذـك داخل اـؿديـي أو خورجفو ،وذـك طـدمو يؽون هـوك سبعي أشخوص ،ويؽون أحدهم ً
ٍ
موطظي أخالؾقي ،ويؽون طـده اصالع ـ وـو إغ حدٍّ مو ـ طىل بعض إحوديٌ وهذه اـؿسوئل ،وـقس من ّ
اـالزم أن
معؿ ًام ،ؽال دخل هلذه اـؿسلـي بوـؿوَوع.
يؽون ّ

اـسوبق كون اـؿرحوم ّ
اـصالةَ ،عوا طىل رؤوسؽم طاممي» .هل
اـعالمي يؼول ـؾر ّؽؼوء« :حقـام تريدون ّ
ذم ّ

تذكرون هذا إمر؟! [خموص ًبو اـسقد بعض احلضور] كون ذـك ذم مسجد اـؼوئم ،ورحم اؿ اـس ّقد مرته إذ كون
دائام يضع طاممي خرضاء ،ويؽػي أن يؽون صوهلو مرتا واحدً ا ؽؼط ٓ أن تؽون صويؾي ،ؽؿرت واحدٌ ٍ
ؾف حول
كوف ،ؽ ُت ّ
ٌ
ً
ً

أصػراّ ،
ٕن كػس رسول اؿ كون ـديه طاممي بقضوء وطاممي صػراء ،ومل يؽن ـه طاممي
أبقضو أو
اـرأس ،وـقؽن ـوهنو ً
ً

اـسوداء كحن اخرتطـوهو ،ؽؼد كوكً طاممي رسول اؿ صػراء وكون ـه
سوداء[ ،يؼول سامحته مالص ًػو ]:وهذه اـعاممي ّ
طاممي أخرى خرضاء اـ ّؾون ،وهذه إمور موجودة ذم سرية رسول اؿ و ُذكرت ذم حودثي اـغدير مع أمري اـؿممـع
صؾوات اؿ طؾقفام وآهلام.
ومن هـو ُيعؾم أكّه من اـواجى إؾومي صالة اجلؿعي وهي ركعتون ،تسبؼفو خطبي يؾؼقفو إموم اجلامطي يتحدّ ث
ؽقفو حول اـؿسوئل إخالؾ ّقي ،واـؿسوئل اـعرؽوك ّقي ،واـوٓئ ّقي ،وإمور اـتي تؽون ّ
ويبع أحؽوم
حمل ابتالء اــّوسّ ،
وبوـؿحصؾي يؼوم بوستجالب ذـك اـػضوء واحلول [اـروحوين ـؾؿجؾس وـؾحورضين] ،وإن كون ـديه بعض
اـػع،
ّ
ّ
إشعور ؽؾقصدح هبو بصوت مجقل ،كلن يليت بلشعور موٓكو

()3

ـ ويو هلو من أشعور! ـ ؽقليت هبو ويؼرؤهو طىل

احلورضين.
)ٖ( أي موالنا جالل الدين الرومي الشاعر والعارف الكبري صاحب ديوان (ادلثنوي)( .ادلرتجم)
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أن يؼع ٌ
إن من اـعجقى ّ
ّ
واجلفول ،هذا ذم اـوؾً اـذي يليت
رجل كؿوٓكو مور ًدا ـتؽػري طدّ ة من احلؿؼى
ّ

إول ّ
ّ
حمؿد تؼي اـؿجؾيس( )4ذم إصور حديثه ذم كتوبه «روَي اـؿتّؼع»( )5حول بحٌ صالة
اـعالمي اـؿجؾيس ّ
اـؿال ّ
اجلؿعي ؽقؼول هـوك« :ومن إؽضل أن يؼوم اخلطقى بنحضور أشعور موٓكو اـؿؾقئي بوحلقوة من كتوبه اـؿثـوي ،ويؼوم
بؼراءهتو طىل احلورضين» ،طج ًبو مـك يو جـوب ّ
وتشجع وتر ّؼى اــّوس طىل ؾراءة أشعور موٓكو
اـعالمي ،ؽؽقف تليت
ّ
مع هذه آطرتاَوت طؾقه؟!!

ٍ
حقـئذ ،ؽحقـام تـتفي صالة اجلؿعي سوف يؽون اإلكسون
أي حول سقؽون ـصالة اجلؿعي
تعوـوا واكظروا ّ

بوكتظور صالة اجلؿعي اـؼودمي ّ
أي حول سقؽون ـإلكسون حقـفو ،إذ يؼوم اخلطقى
بؽل شوق وصوال إسبوعّ ،
اـسجود صؾوات اؿ طؾقفم أمجعع ،أو
اـصودق أو اإلموم اـرَو أو أمري اـؿممـع أو اإلموم
ّ
بنحضور روايوت اإلموم ّ
ثم يؼرؤهو طىل مسومع اــّوس ،أو يليت بؽؾامت اإلموم موىس ابن جعػر اـؼصور
يليت بلدطقي ّ
اـصحقػي اـسجود ّييّ ،

هلشوم ،أو يليت بوـؿسوئل اـؿتع ّؾؼي بوـعؼل واجلفل ؽقب ّقـفو ـؾـوس ،وأمثول ذـك من هذه إمور اـواردة طن إئؿي
اـؿعصومع ،و ُيتبعفو بوحلؽويوت اـ ّؾطقػي اـ ّطريػي ،ويليت بوٕشعور ّ
اـالئؼي ؽقؼرؤهو ويب ّقـفو ـؾـّوس.
وهبذا ّ
اـصالة اـتّي تتحدّ ث طـفو اـروايوت اـواردة ذم ؽضل صالة
اـشؽل تصبح صالة اجلؿعي هي كػس تؾك ّ
ـؾشخص اـذي حيرض صالة اجلؿعي ّ
اجلؿعي ،واـتّي تؼول ّ
أن ّ
بؽل خطوة خيطوهو ُيؿحو من ذكوبه مو شوء اؿ ،أو
ّ
اـروايوت اـعجقبي
اـشخص اـذي يرجع من صالة اجلؿعي يعود كؿن وـدته أ ّمه وؼريهو من ّ

()6

اـتّي وردت ذم

اـرسوـي اـتّي حتدّ ثـو ؽقفو طن صالة
خصوص هذه اـؿسلـي ،وبوـ ّطبع ؾد ب ّق ُ
ـً إغ حدٍّ مو هذه إمور ّ
واـػائط ذم ّ

()7
ثً ؽقفو طن اخلصوص ّقوت اـتّي يـبغي ـؾخطقى امتالكفو ،كلن يؽون خطق ًبو ً
طودٓ وتؼ ًّقو ،وٓ يؽون
اجلؿعي  ،وحتدّ ُ

ـه اكتسوب إغ جفي مع ّقـي أو يؽون مـتس ًبو ـؾحؽّوم اـظ َؾؿي ،أو يؽون ـديه بعض إمور اـدكقو ّيي كوٓكتسوب ـؾس ّقد
)ٗ) وىو والد العالّمة اجمللسي صاحب حبار األنوار رمحة اهلل عليهما( .ادلرتجم)
)٘( قام العالمة اجمللسي األول رمحو اهلل بكتابة شرح كبري على كتاب (من ال حيضره الفقيو) ومسّاه "روضة ادلتقني" ،وكان ىذا الكتاب بالعربية ،مث كتب شرحاً خمتصراً بالفارسية مسّاه "لوامع
صاحبقراين" واشتهر بشرح الفقيو أيضاً .والعبارة اليت أشار إليها مساحة السيد يف احملاضرة موجودة يف الشرح الفارسي ج ٗ ،ص ( .٘ٙٙادلرتجم)
ال َّ ِ
ِ
ِ
ت إِ ََل ا ْجلُ ُم َعة إَِّال
ال :قَ َ
) (ٙمن أمثلة ذلك ما رواه يف وسائل الشيعة ج  ٚص  ٕٜٚيف الباب األول من أبواب صالة اجلمعة َع ْن َعبْ ِد اللَِّو بْ ِن بُ َك ٍْري قَ َ
الصاد ُق عليو السالمَ :ما م ْن قَ َدٍم َس َع ْ
َحَّرَم اللَّوُ َج َس َد َىا َعلَى النَّا ِر.
ِِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّف اللَّوُ َعلَْي ِو أ َْى َو َال يَ ْوِم
ين ،فَ َما م ْن ُم ْؤم ٍن َم َشى فيو إِ ََل ا ْجلُ ُم َعة إَِّال َخف َ
كما روى يف الباب نفسو عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو أنو قال :أ ََّما يَ ْوُم ا ْجلُ ُم َعة فَيَ ْوٌم ََْي َم ُع اللَّوُ فيو ْاأل ََّول َ
ني َو ْاآلخ ِر َ
ال ِْقيَ َام ِةُ -مثَّ يُ ْؤَمُر بِِو إِ ََل ا ْجلَن َِّة( .ادلرتجم)
) (ٚيشري مساحتو إَل كتاب صالة اجلمعة ،و ىو كتاب للعالمة الطهراين رضوان اهلل عليو ،وقدم لو و علق عليو مساحة السيد حممد حمسن حفظو اهلل( .ادلرتجم)
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ؽالن ؽقضطر ـؿراطوته ،ؽنن حتدّ ث حول إمر اـػالين سقصطدم مع اـس ّقد اـػالين ،وإن ؾول إمر اـػالين ـغضى
مـه ّ
اـشخص اـػالين ،ؽقؼول ــػسه( :ـن أحتدّ ث طن هذا إمر وسلترك ذاك إمر كي ٓ يغضى مـه أحد) ٓ ،يـبغي
ـؾخطقى أن يؽون هبذا ّ
اـشؽل ،هل اـتػتّم؟!
اـػوط طـدمو يـتفي مـفو اـشخص سقؼول ذم كػسه( :ـامذا
ؽصالة اجلؿعي اـتي تؽون مـطبؼي طؾقفو هذه ّ
مـتظرا ـؾجؿعي اـتوـقي وهو مشتوق هلو،
اـٌطي؟ ويو ـقتفو كوكً أصول من هذا) ،ؽقؽون
ً
اكؼضً صالة اجلؿعي هبذه ّ
مفؿي ك ّؾفوّ ،
وكل
ؽقؼوم بتفقئي كػسه ٓستؼبول اجلؿعي أتقي بوـ ُغسل ووَع اـعطر ومن هذه إمور ،ؽفذه إمور ّ
ٍ
اـؿختصي به.
واحد مـفو هلو أمه ّقته
ّ

أمهٍح احلج وعدم إدزاك تعض العلواء لرلل
جوـسو ذم اـ ّطوبق اـعؾوي ،حقٌ يؼول اإلموم ذم ذـك
كـً أؾرأ دطوء ـقويل اـؼدر ؾبل ـقؾتع حقـام كـً
ـؼد ُ
ً
ِ
ِ ِ
اـؿ ْشؽ ِ
رب ِ
ؽؽـً أؾول ذم
ُوهب ُم»،
ُ
ور ُذك ُ ُ
اـؿ ْغ ُػ ُ
ُور َس ْعقُ ُف ُم َ
ور َح ُّج ُف ُم َ
اـؿ ْ ُ
اـدّ طوءَ « :أ ْن َت ْؽ ُتبَـي م ْن ُح َّجوجِ َبقْت َك احلَرا ِم َ
حٍ بقً اؿ؟! ّ
إن
اـٌ اـؿوجود ذم مؽي
واحلٍ بحقٌ أن اإلموم يطؾى من اؿ ذم ـقؾي اـؼدر أن يرزؾه ّ
ّ
كػيس :مو ّ
ٍ
ثم
هذا اـدطوء من أدطقي ـقؾي اـؼدر ،ؽام هي ؾض ّقي احلٍ؟! ومو هي مسلـي احلٍ حتّى جيعؾفو اإلموم ّأول
صؾى ـديهّ ،

حٍ بقً اؿ احلرام ،ؽام اـذي رآه ذم
ؽلول صؾى ذكره اإلموم هو ّ
اـرزق وهذه إمورّ ،
بعدهو ُيؽؿل دطوءه بطؾى ّ
مػتخرا ـ
احل ٍّ؟ هل هو كػس اـذي رأيـوه كحن؟! ؽلحد إشخوص (وـن أذكر اسؿه) يليت ٕحد اـؿجوـس ويؼول
ً
وهو ذم اـتّسعع من طؿره وكون مشور ًؽو طىل اـؿوت ـ ( :أكو وصوال مدّ ة حقويت هذه مل أ ُكن مستطق ًعو ـؽي أذهى

ـؾحٍ)
ٍ
رجل كفذا ـؼى اـػؼقه؟!
من هو اـذي يؼول مثل هذا اـؽالم؟! إكّه طومل وؽؼقه ..هل كستطقع أن كُطؾق طىل
اـرجل دطوء اإلموم ذم ـقؾي اـؼدر؟! إذ ـديـو ذم ّ
اـػؼقه هو ذـك ّ
كل سـي ثالثي ـقويل
اـشخص اـذي ،...أمل يؼرأ هذا ّ

اـرجل طن احلٍ ،ـؽي يليت
اـسـي) ومو اـذي ؽفؿه هذا ّ
ؾدر( ،وبوـ ّطبع كستطقع ؾراءة هذا اـدّ طوء ذم أوؾوت أخرى من ّ
ويػتخر بلكّه زاهد مل جيؿع اـامل ،ـدرجي أكه مل يذهى إغ مؽّي ويؼول( :مل حيصل ــو اـتوؽقق ومل أصبح مستطق ًعو) ،هذا
واحلول ّ
أن هذا ّ
احلٍ ،وـؽـّه يـظر ـؾؿسلـي هبذه
اـشخص ـديه أـف مريد ـو أخذ أحدهم بقده ٓستطوع أن يذهى إغ ّ
اــّظرة ،واحلول ّ
أن اإلموم اـؿعصوم يطؾى من اؿ ذم ـقؾي اـؼدر أن يو ّؽؼه ـزيورة بقً اؿ ذم طومه هذا ،وذـك مع أكّه
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مرة
تػف ّ
بحٍ بقً اؿ أربعي وطػون أو مخسي وطػون ّ
ذهى ـؾحٍ طػ ّ
مرات ،ؽوإلموم احلسن اـؿجتبى ّ

كوكً أكثرهو مش ًقو طىل ؾدمقه من اـؿديـي إغ م ّؽي ،ؽؽون يلخذ اـؿوايش واجلامل واخلقول ؽقضع طؾقفو متوطه ومن

معه ويؿف طىل ؾدمقه ،ؽؽون بوستطوطته ّ
اـذهوب راك ًبو وـؽـّه كون يطوي هذا اـ ّطريق موش ًقو(.)8

اـسالم ٓ طؿل ـدهيم (واـعقوذ بوؿ)؟!!
إئؿي طؾقفم ّ
يـبغي ـإلكسون أن جيؾس ويتػؽّر هبذه إمور ،ؽفل كون ّ

أ ّمو كحن حقـام كـوي ّ
اـذهوب ،ؽنكّـو كلمر أن يشرتوا ــو بطوؾي ذم درجي رجول إطامل ذم اـ ّطوئرة ،وذـك حتّى كؽون ذم
اـسوطتع اـ ّؾتع تؽ ّبدكو طـوءمهو ،وحتّى يرتوح هذا اـ ّظفر اـؿبورك واـبطن اـؿبورك وتؾك إرجل
راحي خالل هوتع ّ

اـؿبوركي ؽال يصقبفم ٓ ؾدّ ر اؿ أ ّ
ؾل احتؽوك وتعى.

وذم اـؿؼوبل كرى ّ
أن اإلموم موىس ابن جعػر كون يؿف ذم اـصحراء كحو احلٍ ،و كون اــوس يروكه ؽال
رج ًال يرتدي ـبوس أهل اإلطراض طن اـدّ كقو،
ؾصي شؼقق اـبؾخي ،وذـك حقـام يرى [شؼقق] ُ
يعرؽوكه ،كام ورد ذم ّ
مػصؾي ،ثم يعؾم ذم اــّفويي ّ
اـرجل اـذي يذهى إغ
اـصوذم) ،واـؼض ّقي ّ
ؽقؼول ــػسه( :ؽألذهى وأكصح هذا ّ
أن هذا ّ

احلٍ موش ًقو هو اإلموم موىس ابن جعػر( ،)9ؽفل كون همٓء -واـعقوذ بوؿ -بال طؿل؟! أم هل كوكوا يؼومون هبذه
ّ

السالم( :حدثين أيب عن أبيو أن احلسن بن علي بن أيب طالب كان أعبد الناس يف زمانو وأزىدىم وأفضلهم
) (ٛروى الصدوق يف أماليو باسناده عن ادلفضل بن عمر ،قال :قال الصادق عليو ّ
وكان إذا حج حج ماشياً ورمبا مشى حافياً)..
وروى يف حبار األنوار جٖٗ صٖٔ٘ عن أيب عبد اهلل (عليو السالم) :كان احلسن بن علي (عليو السالم) حيج ماشيا وتساق معو احملامل والرحال.
وروى احلاكم النيسابوري يف ادلستدرك على الصحيحني جٖ ص ٜٔٙبأسناده عن عبداهلل بن عبيد بن عمري ،قال( :لقد حج احلسن بن علي مخسة وعشرين حجة ماشياً وإ ّن النجائب لتقاد
معو)
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يق
ال :قَ َ
َص ُّم قَ َ
ال :قَ َ
) (ٜروى القصة العالمة اجمللسي رمحو اهلل يف حبار األنوار ج  ،ٗٛص ٔ ،ٛعن كشف الغمة َع ْن ُحمَ َّمد بْ ِن طَلْ َحةَ قَ َ
ال ِل أَِيب َحاِتٌ قَا َل ِل َشق ٌ
ال ُخ ْشنَ ُام بْ ُن َحاِت ْاأل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الْب لْ ِخي :خرجت حاجاً ِيف سنَِة تِس ٍع و أَربعِ ِ ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ْت الْ َق ِاد ِسيَّةَ [قرية قرب الكوفة] فَبَ ْي نَا أَنَا أَنْظُُر إِ ََل الن ِ
ضعيف فَ ْو َق
ت إ ََل فَ ًً َح َس ِن ال َْو ْجو َشديد ُّ
الس ْمَرة َ
َّاس ِيف ِزينَته ْم َو َكثْ َرِ ْم فَنَظَْر ُ
َ ْ َ َْ َ
ني َو مائَة فَنَ َزل ُ
َ ُّ َ َ ْ ُ َ ّ
ِ
ثِيابِِو ثَوب ِمن ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّاس ِيف طَ ِر ِيق ِهم و اللَّ ِو َألَم ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ني إِلَْي ِو َو َألَُوخِّبَنَّوُ.
ن
ال
ى
ل
ع
ال
ك
ن
و
ك
ي
ن
َ
أ
يد
ر
ي
ة
ي
وف
الص
ن
م
ً
ف
ل
ا
ا
ذ
ى
ي
س
ف
ن
يف
ت
ل
ق
ف
ا
د
ر
ف
ن
م
س
ل
ج
د
ق
و
ن
ال
ع
ن
و
ي
ل
ج
ر
يف
ة
ل
م
ش
ب
ل
م
ت
ش
م
ْ
ض َ َّ
ْ
ُ
َ
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ
ْ
ً
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ َْ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ
صوف ُ َ
َ
ْ
َْ
َ ٌْ ْ ُ
ُ ُ َ
َْ
َ ََ َ
ِ
ِ
فَ َدنَو ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ضى.
م
و
ين
ك
ر
ت
مث
}،
م
ث
إ
ن
ظ
ال
ض
ع
ب
ن
إ
ن
ظ
ال
ن
م
ا
ر
ي
ث
ك
وا
ب
ن
ت
اج
{
يق
ق
ش
ا
ي
:
ال
ق
ال
ب
ق
م
آين
ر
َّ
ْ
ُ
َ
ً
َ
ِّ
ِّ
َََ َ َ َ
َْ َ
ْ ُ
ت مْنوُ فَلَ َّما َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ
ٌ
ً َ
امسي و ما ى َذا إَِّال عب ٌد صالِح َألَ ْحل َقنَّو و َألَسأَلَنَّو أَ ْن ُحيلخلَِين فَأَسرعت ِيف أَثَِرهِ فَلَم أَ ْحل ْقو و َغاب ِمن عي ِين فَلَ َّما نَزلْنَا واقِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ص َة
ب
ق
ط
ن
و
ي
س
ف
ن
يف
ا
مب
م
ل
ك
ت
د
ق
يم
ظ
ع
ر
َم
األ
ا
ذ
ى
ن
إ
ي
س
ف
ن
يف
ْ
ت َْ
ْ َ ُ َ َ ْ َْ
َْ ْ ُ
َ َ َْ َ ٌ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َ
فَ ُقلْ ُ
َْ َ ٌ َ ُ َ ْ ُ َ
َ َ َ
ِ
ضي إِلَي ِو و أ ِ
ضطَ ِرب و دموعو ََْت ِري فَ ُق ْلت ى َذا ص ِ
ِ
احِِب أَم ِ
يق اتْ ُل { َو
ت ََْن َوهُ فَلَ َّما َر ِآين ُم ْقبِ ًال قَ َ
صلخي َو أ َْع َ
صبَ ْر ُ
س َو أَقْ بَ ْل ُ
ْ
ْ َ ْ
ض ُاؤهُ تَ ْ ُ َ ُ ُ ُ ُ
ال يَا َشق ُ
َستَحلُّوُ فَ َ
ُ َ َ
[منزل يف طريق مكّة ] َو إِ َذا بِو يُ َ
ت َح ًَّ َجلَ َ
ِ
إِنِّي لَغََّف ِ
ضى.
آم َن َو عَ ِم َل صالحاً ثُ َّم ا ْهتَدى}ُ ،مثَّ تََرَك ِين َو َم َ
ار ل َم ْن َ
تاب َو َ
ٌ
الرْكوةُ ِمن ي ِدهِ
ني فَلَ َّما نَزلْنَا زبالَةَ [موضع معروف بطريق مكّة ] إِذَا بِالْ َفً قَائِم علَى الْبِْئ ِر و بِي ِدهِ
فَ ُقلْت إِ َّن ى َذا الْ َفً لَ ِمن ْاألَب َد ِال لََق ْد تَ َكلَّم علَى ِ
يد أَ ْن يستَ ِقي ماء فَس َقطَ ِ
ِ
ِ
ت
ر
ي
ة
و
ك
ر
ت
ر
م
ي
ر
س
ْ
ٌ
َّ
َ
خ
َّ
ُ
َ ْ
َ ٌ َ
َ َ
ُ َ
َ َ ْ
َ َْ
َ َ ََ ُ
َ َُ
َْ َ َ ً َ
ول:
الس َماءَ َو َِمس ْعتُوُ يَ ُق ُ
ِيف الْبِْئ ِر َو أَنَا أَنْظُُر إِلَْي ِو فَ َرأَيْتُوُ قَ ْد َرَم َق َّ
ِ
ت الطَّ َع َاما
ت إِلَى ال َْماء *** َو قُوتِي إِذَا أ ََر ْد ُ
ت َربِّي إِذَا ظَ ِم ْئ ُ
أَنْ َ
اللَّ ُه َّم َسيِّ ِدي َما لِي غَ ْي ُرَها فَ ََل تُ ْع ِد ْمنِ َيها
ِ
قَ َ ِ
ضأَ و صلَّى أَربع رَكع ٍ
ِ
ال إِ ََل َكثِ ِ
الرْك َوةِ َو ُحيَخرُكوُ َو
ات ُمثَّ َم َ
ض بِيَ ِدهِ َو يَطَْر ُحوُ ِيف َّ
َخ َذ َّ
ال َشق ٌ
يق فَ َو اللَّو لََق ْد َرأَيْ ُ
يب َرْم ٍل فَ َج َع َل يَ ْقبِ ُ
ت الْبِئْ َر َو قَد ْارتَ َف َع َم ُاؤَىا فَ َم َّد يَ َدهُ َو أ َ
الرْك َوةَ َو َم ََل ََىا َماءً فَتَ َو َّ َ َ َْ َ َ َ
ِ
ك.
ت عَلَيْ ِو فَ َرَّد َعلَ َّي َّ
ت أَطْعِ ْم ِين ِم ْن فَ ْ
ض ِل َما أَنْ َع َم اللَّوُ َعلَيْ َ
الس َال َم فَ ُقلْ ُ
ت إِلَيْو َو َسلَّ ْم ُ
ب فَأَقْ بَ لْ ُ
يَ ْشَر ُ
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واـتػرج؟! مو اـذي كوكوا يروكه؟ مو اـذي كوكوا يشوهدوكه واؾ ًعو ذم هذه
إطامل ؽؼط من أجل اـسػر واـتسؾقي
ّ
اـؿسوئل؟! أومل يؽن ـدهيم حصون أو مجل؟! بل كون ـدهيم اـؽثري ،ؽام هذه إؽعول اـتي كوكوا يؼومون هبو؟

شثهح عدم ذهاب اإلهام العسنسي علٍه السالم إىل احلج وجىاهبا
كـً ذم أحد إموكن ،وكون هـوك بعض اـعؾامء ،وؾد جرى احلديٌ بقـفم حول ّ
أن اإلموم اـعسؽري طؾقه
ـؼد ُ
حمورصا.
احلٍ ،وذـك ٕكّه كون
اـسالم مل يم ِّد ؽريضي ّ
ّ
ً

أّن ـك هذا اـؽالم يو هذا؟! يعـي ٕكّه كون مسجوكًو مل يذهى إغ احلٍ؟! إكك هبذا تػرض ّ
أن اإلموم مثؾك
ّ

حمبوسو ،هل إمر هبذا ّ
احلٍ إلكه كون
أكً ،ؽنذا ُاؾػل هذا اـبوب سقصبح
اـشؽل؟! ؽؽون يؼول :إن اإلموم مل يم ِّد ّ
ً
حمبوسو.
ً

ّأو ًٓ :ـديـو روايي ّ
رشطي ،وؾد أجوب اإلموم
اـسالم ؾد سئل وهو ذم مؽّي حول حؽم
ّ
أن اإلموم اـعسؽري طؾقه ّ

طن ذـك اـسمال ،واإلموم اـعسؽري ٓ يذهى إغ مؽّي ٕجل أداء اـعؿرة ،بل إكه إذا أراد ّ
اـذهوب ؽسقذهى ٕداء
احلٍ ٓ اـعؿرة ،مع اـعؾم بلكّه ٓ إشؽول ّ
اـروايي
ّ
بوـذهوب ـؾعؿرة ؽفي مستح ّبي ،وـؽن بحسى اـعودة ووؽ ًؼو هلذه ّ

ؽفي دـقل طىل ّ
سؿعً هذا إمر حتّى من بعض
كثريا [ؼري صحقح] ،وؾد
ُ
أن هذا اـؽالم اـذي ُيتـوؾل بع اـعوام ً

اـؿ ّطؾعع ،حقٌ كون يؼول( :ـو ّ
حيٍ كقوبي طن اإلموم اـعسؽري ،ؽسقؼبل اؿ هذا اــّذر مـه،
أن
شخصو كذر أن ّ
ً
ٍ
حيٍ ،و ّ
حقـئذّ ،
ؽوـشخص اـذي
اـزمون ؽسقؽون حسوبه خمتؾ ًػو
ٕن اإلموم اـعسؽري واـد إموم ّ
وذـك ٕن اإلموم مل ّ

ً
حتام) ،وكػس هذا ّ
اـشخص كون يؼول( :أكو بـػيس ؾد
حجه سقؽون
حيٍ كقوبي طن واـد إموم ّ
اـزمون ،ؽ ّ
يـذر أن ّ
مؼبوٓ ً
ؼً ـؾؼقوم به) ،يو طزيزي هذا إمر مربوط بـ ّقتك ،وٓ طالؾي ـه بواؾع اـؿسلـي ،ؽوإلموم ٓحظ
بً هذا إمر وو ّؽ ُ
جر ُ
ّ

ك ّقتك ـذـك استجوب ـك هذا اــذر.

ِ
ِ
الرْكوةَ فَ َش ِربت ِمْن ها فَِإذَا ىو س ِويق و س َّكر فَو اللَّ ِو ما َش ِرب ُّ َّ ِ
ِ
ت َو
فَ َق َ
َّك بَِربِّ َ
َح ِس ْن ظَن َ
ال :يَا َش ِق ُ
َم تَ َز ْل نِ ْع َمةُ اللَّه َعلَْي نَا ظَاه َرةً َو بَاطنَةً فَأ ْ
ب ِرحياً فَ َشبِ ْع ُ
َ ُْ
يق ل ْ
ُْ َ
ت قَط أَلَذ مْنوُ َو َال أَطْيَ َ
َُ َ ٌ َ ُ ٌ َ
ك ُمثَّ نَ َاولَِين َّ َ
ت أَيَّاماً َال أَ ْشتَ ِهي طَ َعاماً َو َال َشَراباً.
ت َو أَقَ ْم ُ
َرِويْ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اب ِيف نِ ْ ِ
ب قُبَّ ِة الشَّر ِ
وع و أَنِ ٍ
ُمثَّ ََلْ أَرهُ َح ًَّ َد َخلْنَا َم َّكةَ فَرأَيْتُوُ لَْي لَةً إِ ََل َجْن ِ
ك َح ًَّ َذ َى َّ
ص َّالهُ يُ َسبخ ُح ُمثَّ قَ َام
ني َو بُ َكاء فَلَ ْم يََزْل َك َذل َ
س ِيف ُم َ
صف اللَّْي ِل قَائماً يُ َ
صلخي ِّبُ ُش ٍ َ
َ
َ
َ
َ
ب اللْي ُل فَلَ َّما َرأَى الْ َف ْجَر َجلَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
خ
ِ
ب ِمْنوُ َم ْن
ر
ق
ي
و
ت
َي
أ
ر
ن
م
ض
ع
ب
ل
ت
ل
ق
ف
و
ي
ل
ع
ن
و
م
ل
س
ي
و
ل
و
ح
ن
م
َّاس
ن
ال
و
ب
ار
د
و
يق
ر
ط
ال
يف
و
ت
َي
أ
ر
ا
م
ف
ال
خ
ى
ل
ع
و
ى
و
ال
و
م
و
ة
ي
اش
غ
و
ل
ا
ذ
إ
و
و
ت
ع
ب
ت
ف
ج
ر
خ
و
ا
وع
ب
ُس
أ
ت
ي
ْب
ل
ا
ب
اف
ط
و
ة
ا
د
ْغ
ل
ا
صلَّى َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ً َ َ َ َ ََ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ
فَ َ
ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ َْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ
َ ََ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
سيْ ِن بْ ِن َعلِ ِّي بْ ِن أَبِي طَالِ ٍ
السيخ ِد.
َى َذا الْ َف ًَ فَ َق َ
ب إَِّال لِ ِمثْ ِل َى َذا َّ
ت قَ ْد َعجبْ ُ
ب عيهم السالم فَ ُقلْ ُ
وسى بْ ُن َج ْع َف ِر بْ ِن ُم َح َّمد بْ ِن َعل ِّي بْ ِن ال ُ
ال َى َذا ُم َ
ْح َ
ت أَ ْن يَ ُكو َن َىذه ال َْع َجائ ُ
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ـؾحٍ؟! ـامذا؟! بل من أين طؾؿً ّ
ثوك ًقو :ـامذا ٓ يستطقع اإلموم ّ
اـعسؽري مل يؽن يذهى ذم
أن اإلموم
اـذهوب
ّ
ّ
يتوجى طؾقه ذم ّ
ّ
مرة يذهى ؽقفو إغ احلٍ أن ُيظفر كػسه
كل سـي إغ احلٍ؟! مو هو دـقؾك طىل ذـك؟ ؽفل
ّ
كل ّ
شخص واحدٌ  ،مو اإلشؽول ذم ذـك؟ يؿؽن أن يذهى وٓ
احلٍ وٓ يراه حتّى
ٌ
ـؾجؿقع؟! ؾد يذهى اإلموم ويم ّدي ّ
أن اإلموم مل يذهى أبدً ا ،وٓ كؿؾك ً
دـقال طىل ّ
يراه أحد ،أو ّأهنم رأوه وـؽـّفم مل يـؼؾوا ــو ذـك ،ؽـحن ٓ كؿؾك ً
دـقال
وحمبوسو من ِؾبل حؽومي اجلور ٓ ،يوجد ٌ
طىل ّ
دـقل
أن اإلموم جيى طؾقه أن يؾتزم بوـظوهر حقـام يؽون مض ّق ًؼو طؾقه
ً
طىل ذـك :ؽؼد يؽون اإلموم ذم كػس اـوؾً اـذي يؽون موجو ًدا ؽقه بوـسجن أو احلبس ويراه اجلؿقع هـوك ،يؽون ذم
كػس اـوؾً ذم مؽّي ويم ّدي ؽريضي احلٍ ،ؽام اإلشؽول ذم ذـك؟!

وؾد شوهدت هذه إمور ذم كثري من اـؿوارد وهلو كظوئر طديدة :أومل ِ
اـسجود إغ كربالء ذم يوم
يلت اإلموم
ّ
َ

حمرم؟! ؽؽقف كون جمقئه؟! وؾد جوء إغ كربالء ومل يؽن ذم يديه أو رجؾقه سالسل ومل يؽن مؼ ّقدً ا
اـثوـٌ طػ من ّ
أبدً ا ،ؽوـذين كوكوا حورضين هـوك رأوا شو ًّبو ؾود ًمو يرتدي ثقو ًبو بقضوء ،وؾد كوكوا ذم حرية من أمرهم حقـام ضفر اـغبور
[من كوحقي اـؽوؽي] ،ؽجؿقع أوـئك ّ
اـرؤوس وكوكً أجسودهم ؽؼط مطروحي طىل إرض،
اـشفداء كوكوا مؼطوطي ّ

ٕي شخص هو ،ؽلىت اإلموم ورشع بتعقع إجسود وكون يلمر بدؽن ّ
كل شخص ذم
ؽام كوكوا يعؾؿون هذا اجلسد ّ
ٍ
معع ،ؽوإلموم احلسع طؾقه اـسالم ُيدؽن هـو ،وأبو اـػضل اـعبوس طؾقه اـسالم ُيدؽن هـوك ،وهؽذا حتّى دؽن
مؽون ّ
ثم طود من حقٌ أىت .هل اـتػتّم؟
اجلؿقع ّ

ٍ
ذم أحد إ ّيوم كون اـؿرحوم ّ
مؽون مو ،وـؽـي سؿعتُفو
أيضو ذم
اـعالمي يؼول ـ
وكلين ؾد رأيً هذه اـروايي ً
ّ

اـسالم جيؾس ذم جمؾس ؽلىت إصحوب ـؿجؾس اإلموم ،ثم
مرارا من سامحته ـ كون يؼول :كون اإلموم اـبوؾر طؾقه ّ
ً
ِ
خواص اإلموم وؾد كون مثل سؾامن( ،)01أو من اـذين هم
جلعػي كون من
ّ
جلعػي ،وجوبر بن يزيد ا ُ
ؾدم جوبر بن يزيد ا ُ
ثم يؾتػً أحد احلضور ـإلموم اـبوؾر ويؼول ـه:
ذم مرتبي سؾامن ،ؽقليت وجيؾس جوك ًبو و ُيصغي ـؾحديٌّ ،
استػدت ـقؾي اـبورحي من كالم جوبر أ ّيام ؽوئدة حقـام كون معي ذم اـؿـزل.
 يو بن رسول اؿ ـؼدُ
ٍ
سوطي كون معك؟
أي
 ؽقؾتؾػً أخرمتعج ًبو ويؼول :موذا؟ ـؼد كون جوبر ذم بقتي ـقؾي اـبورحيّ ،
ّ
ادلفضل بن عمر اجلُعفي قال لإلمام الصادق(عليو السالم):
)ٓٔ( روى الشيخ ادلفيد يف االختصاص ص  ٕٔٙأن ّ
يا ابن رسول اهلل ،فما منزلة جابر بن يزيد منكم؟
قال (عليو السالم) :منزلة سلمان من رسول اهلل(صلى اهلل عليو وآلو).
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 ؽقؼول أخر :بعد اـغروب بسوطتع. ؽقؼوم ثوـٌ ًؾوئال :مو اـذي تؼوٓكه ،ـؼد كون جوبر معي ـقؾي اـبورحي.
حتّى ؾوم مخسي أو ستّي أشخوص ّ
كل واحد يؼول( :ـؼد كون جوبر معي ـقؾي اـبورحي) ،وحقـفو يؾتػً اإلموم إغ
جوبر ويؼول ـه ٓ( :تؼم هبذه إمور) ٓ ،تؼم بؿثل هذه اـؿشوكسوت ،اجؾس ذم مؽوكك وٓ تؾػً إكظور [َحك
يتحؿؾون مثل هذه إمور.
من سامحي اـس ّقد] ،ؽوــّوس ٓ
ّ
اـروح بغري هذا اـبدن ،ؾوم أحد
حقـام ُ
درس وكون اـبحٌ يدور حول هذه اـؼض ّقي ،ؾض ّقي إمؽوك ّقي ارتبوط ّ
كـً أ ِّ

بوـسمال ً
ؾوئال:
اـرؽؼوء اـ ّطالب ّ
ّ

بوٕول أم بوـ ّثوين؟
بلي واحد من اـبدكع؟ ؽؼد صور هـوك بدكع موجودين ،ؽورتبوصفو ّ
اـروح مرتبطي ّ
 هذه ّ ؽلجبتُه :كم يدً ا ـديك؟ ؾول :يدين اثـتع.بلهيام ارتبوصك أكثر؟
ُ
ؾؾً ـهّ :

 ؽؽّر ًثم ؾول :ارتبوصي هبام متسووي.
ؾؾقال ّ
ؽؼؾً :وإمر كذـك هـو ،كالمهو واحد ،وٓ ؽرق بقـفام.
ُ
وخالصي إمر ّ
اـسالم كون يؿتؾك هذه إمور.
أن اإلموم اـعسؽري طؾقه ّ
ذكرت هذه اـؿسلـي ـؿـوسبي هلو ذم اـؿؼوم .
وؾد
ُ
مفؿي جدًّ ا وهي كػس هذا اإلحسوس وكػس هذا اإلدراك اـذي يدركه اإلكسون طـدمو
وهذه اـؿسلـي مسلـ ٌي ّ
يتػف بوـذهوب إغ مؽّي...
ّ

وجىب احلج هطلق ولٍس هشسوطًا تاالستطاعح
هذا واحلؼري يرى ّ
بؿجرد أن يتؽ ّؾف ٓ أكّه واجى مػوط
اـشوب يصري واج ًبو طقـ ًقو طؾقه
احلٍ طىل
ّ
أن ّ
ّ

()00
احلٍ مثل اـصالة ،
واجى
ؽوحلٍ ـقس واج ًبو مػو ًصو ،بل هو
[بوٓستطوطي]،
ٌ
مطؾق  :موذا يعـي هذا؟! يعـي أن ّ
ٌ
ّ

)ٔٔ( قام مساحة السيد ببحث ىذه ادلسألة بشكل علمي وبالتفصيل يف حبثو اخلارج( .ادلرتجم)
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إن اـصبح مل ِ
ؽفل صالة اـصبح بوــسبي ــو واجبي طؾقـو أن ذم هذا اـوؾً أم ٓ؟ كعمَّ ،إهنو واجبي :ؽنن ؾؾًّ :
يلت

مطؾق مم ّؾً ،أي إهنو متو ّؾػي طىل حصول اـوؾًّ ٓ ،
أن وجوهبو ؼري حوصل وؼري موجود
واجى
ؾؾً :إهنو
ٌ
بعدُ ُ .
ٌ
طـد طدم اـوؾً :وهلذا ؽن ّكك ٓ تستطقع اـؾقؾي وؾبل أذان اـصبح أن ُتػؼد كػسك اـوطي حتى تصري صالة اـصبح
ستتسبى ذم ؽوات اـصالة طؾقك واإلتقون هبو ؾضو ًء ،ؽتور ًة ُيغؿى طىل اإلكسون بشؽل
ؾضو ًء ،ؽفذا اـعؿل حرام :إلكك
ّ
أمر :وـؽن أن تليت وتبؾع ح ّبي ؾبل أذان اـصبح بثوكقتع :أي ؾبل أن تصري اـصالة واجبي :أي ؾبل أن
تؾؼوئي ،ؽفذا ٌ
آخر ،أو طىل سبقل اـؿثول
يصري اـوجوب ّ
أمر ٌ
مـج ًزا ،ؽقغؿى طؾقك واـؿغؿى طؾقه أو اــوئم ٓ تؽؾقف طؾقه ،ؽفذا ٌ
وسقستؿر مػعول ذـك اـؼرص
ثم أؾيض اـصالة ؽقام بعد.
ؾرصو ّ
يؼول أحدهمّ :إين أشعر بوـتعى ،ؽألتـوول ً
ّ
مـو ًموّ ،
بلن اـشؿس ؾد صؾعًَّ :
ـؿدّ ة سوطتع أو ثالثي ،ؽقـوم اإلكسون خالهلو ،وطـدمو يستقؼظ ،جيد َّ
إن هذا اـعؿل حرام.

ال جيىش السفس فسازًا هي الصىم
وهؽذا بوــسبي ـؾؿسوئل إخرى اـتي ؾد ُيغػل طـفو ،وذـك مثل مو يؼول :سوؽر حتّى يسؼط طـك وجوب
ثم تليت به ؾضو ًءَّ ،
أيضو ،كعم ،طـدمو يطرأ طىل اإلكسون سػر ؽقسوؽر حقـفو ؽفذا ٓ إشؽول
إن هذا اـعؿل حرا ٌم ً
اـصوم ّ
ؽقه كام ذم ؾوـه تعوغَ ﴿ :و َم ْن َ
ريضو َأ ْو َطىل َس َػ ٍر َؽ ِعدَّ ٌة ِم ْن َأ َّيو ٍم ُأ َخ َر ﴾( ،)02واـؿراد من اـسػر هـو هو اـسػر اـعودي
كون َم ً

أو اـسػر اـرضوري :وـؽن أن ُيسوؽر أحدهم من أجل أن يػطر ،ؽال جيوز ـه ذـك .ـامذا؟ َّ
مطؾق
واجى
ٕن اـصوم
ٌ
ٌ
مطؾق ،ؽقجى طىل اـؿؽ ّؾف أن يو ّؽر ــػسه أسبوب
حل َرض ،بل هو
ٌ
وـقس واج ًبو مػو ًصو :ـقس مػو ًصو بلن تؽون بو َ
هذا احلضور.
ؽؿن ُيستثـى من وجوب اـصقوم إذن؟ هو ذـك اـشخص اـذي يؽون طىل سػرَ ٓ ،من يسوؽر ٕجل أن يػطر،
توَح هذه اـؿسلـي بشؽل صحقح ،ؽعىل
هيتم هبذا إمر ،وبعبورة أخرى مل ّ
ؽفـوـك ؽرق بع احلوـتع .وٓ أرى من ّ
اإلخوة أن يؾتػتوا هلذه اـؿسلـي.

)ٕٔ( سورة البقرة (ٕ) ،جزء من اآلية ٘.ٔٛ
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عند ظهىز صاحة الصهاى عجل اهلل فسجه سٍنتفً الشسك هي أعوالنا
أي رشك ،أي ّ
أن مجقع حركوته وسؽـوته
يتوجه إـقك من دون ّ
يؼول اإلموم هـو« :يع ُبدك ٓ ُيػك بك شق ًئو» أي ّ
توجه مجقع اخلالئق إغ كوحقي اؿ من دون رشك،
وصالته وصومه ،وأمره بوـؿعروف وهنقه طن اـؿـؽر ،وكذا يؽون ّ
أي خوف :ؽؿن هذه اـػؼرة ُيعؾم بلكّـو أن وؾبل ضفور اإلموم طؾقه اـسالم
بل يؽون مطؾ ًؼو
وخوـصو وٓ يشوبه ّ
ً
مػكون ،هذا هو مو تعطقه هذه اـعبورة بدون جمومؾي ـبعضـو.
سؿعً ...
ؽوخلوف أن كثري ،ـؼد
ُ
ذم بعض إحقون طـدمو يسؿع اإلكسون بعض إمور يغوص ذم اـتػؽري  ..يؼول أحدهم :إين ك ّؾام استؿعً
ـؿحورضة ؽالن أؼوص ذم اـتػؽري واـتل ّمل اـعؿقؼع .أي أن كالمه حيتوج ٕن جيؾس اإلكسون ويتل ّمل ؽقه ـريى من
أين صدرت هذه اـؽؾامت.
ويتعجى ـامذا ؾول هذا
ؽقتعجى مـفو،
ذم بعض إحقون يسؿع اإلكسون بعض إمور من بعض إشخوص
ّ
ّ
اـؽالم :وذم بعض إحقون يسؿع اإلكسون بعض اـؽالم ؽقدهش ممو سؿع :وـؽن ذم بعض إحقون طـدمو يسؿع
تعجبه ومن هول مو سؿع ،ؽقؼول :مو اـذي تـووـه
بعض إشقوء ؽنكه يصدم ويـدهش ويصوب بوـذهول من شدّ ة ّ
يتػوه بؿثل هذه اـشطحوت؟!
طبد اؿ حتى صور ّ
َّ
إن مجقع أطامــو اـتي كؼوم هبو ذم اـوؾً احلورض مبـ ّقي طىل اـػك ،مو اـذي يعـقه هذا اـؽالم؟ يعـي أكـو طـدمو

ٍ
جمؾسو ؽنكـو كُػك ذم طؿؾـو هذا  ٓ ..حوجي ـؾتوَقحّ ،
كريد أن ّ
طؿل كؼوم به يؽون ؽقه
ؽؽل
كصظ أو كصوم أو كؼقم ً
ٍ
جمؾسو ،ؽنكـّو ـ و ؾبل أن كؼقؿه ـ كػؽّر هل سقؽون هلذا اـؿجؾس طواؾى و
كوع رشك ،ؽؿثال طـدمو كريد أن كؼقم ً

تبعوت أم ّٓ ،
كتػوه هبو ،كديرهو ذم أؽواهـو وكعقد اـتػؽري ؽقفو بل ّكه هل سقؽون هلذه اـؽؾؿي طواؾى
وكل كؾؿي كريد أن ّ
و تبعوت أم ٓ ،وهؽذا كػعل مع ّ
كل كؾؿي ؽـطؾؼفو واحدة تؾو إخرى وكحن ؾؾؼون وخوئػون من أن يؽون هـوك
احتامل بـسبي اـثالثع أو إربعع بوـامئي ّ
وخيوف مـه.
بلن ذم هذا اـؽالم مو خيىش طواؾبه ُ
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يف عصس صاحة الصهاى سٍنتفً اخلىف هي ملوح احلقّ
أ ّمو بعد ضفور اإلموم ،ؽسوف تـتػي كسبي اـثالثع وإربعع بوـامئي هذه ،بل وستـتػي حتّى كسبي اـواحد بوـامئي

بوحلق ّ
بؽل رصاحي ،وـن خيطر طىل بوـك حتّى كسبي اـواحد
اـتػوه ّ
ؾودرا طىل ّ
صػرا مطؾ ًؼو ،وستؽون ً
مـفو ،وستؽون ً

بوـامئي ْ
ؾؾً هذا اـؽالم.
أن مو اـذي سقحدث إن ُ
بؽل ٍ
تتػوه ّ
توؽه من اـؽالم ،وٓ أن تؾؼي بوـتفم طىل أخرين وٓ أن تغتوهبم وٓ أن تتؽ ّؾم
كعم ٓ ،جيوز ـك أن ّ
بؽالم بال صوئلّ ،
بوحلق خموؽي
ؽؽل ذـك حمػوظ ذم حم ّؾه ،أ ّمو مو هو موجو ٌد اـقوم من طدم متؽّن أحدهم من اـتقيح ّ

أن خيوـف كذا وكذا من اـؿصوـح ،ؽسوف يـتػي ّ
كل ذـك .مو اـذي يعـقه ذـك؟ َّ
إن ذـك هو معـى اـعبورةٓ ... «:
ُيػك بك شق ًئو».

ٍ
شؽل من
أي
طـدمو يظفر اإلموم طؾقه اـسالم ،ؽسوف تتـ ّػس اــوس اـصعداء ،وتؼول :ـن يؽون هـوـك ّ

أشؽول اخلوف وآَطراب أو اـتشويش واـؼؾق أو اـؼقل واـؼول أو مو شوبه ذـك بعد أن .كعم ،ـن خيىش أحدهم
ٍ
مو حيصل اـقوم من ّ
مراؾبي جلؿقع حركوته وسؽـوته .كقف يؿؽن أن حيصل مثل
تدخل ذم شموكه اـشخصقي ،ومن
ٍ
خوف وذـك َّ
ذـك؟ إكَّه سقحصل َّ
ٕن احلوكم سقؽون هو
ـؾحق اـؿحض ،ؽؾن يؽون هـوـك أي
ٕن اهلقؿـي ستؽون
ّ

ٌ
احلق ،هذا إذا كون اـؽالم ح ًّؼو :وأمو
حلق اـؿحض ،وـن يؽون
اـتػوه بوـؽالم ّ
ا ّ
حرا ذم ّ
مؽون ـؾخوف هـوك ،وستؽون ًّ
ٍ
بطريؼي أخرى وحيوسبوك وـن يسؿحوا ـك بذـك،
إذا كون اـؽالم ؽقه اهتوم وهبتون ـًخرين ؽسقتعومؾون معك
ؽوحلر ّيي واـديؿوؾراصقي وأشبوه هذه اـؿصطؾحوت اـؿتداوـي اـقوم ـن تؽون موجودة ،ؽال ُيسؿح ٕحد أن يغتوب
يـم طؾقه أو يعرتض صريؼه أو أن ّ
يتدخل ذم شموكه.
أحدً ا أو أن ي ّتفؿه بوـبوصل أو أن ّ

َّ
خوص ٌي هبذا اـزمون ،وٓ وجود هلو ذم ذـك اـزمون .كعم ذم ذـك اـزمون سوف يتؿؽّن اجلؿقع من
إن هذه إمور ّ

بوحلق ـ ومن دون أن يعرتي اإلكسون ذم
احلق ،ومن إمر بوـؿعروف واــفي طن اـؿـؽر ـ إن كون ذـك جيري
ّ
ؾول ّ
طام يؿؽن أن يرتتّى طىل ؽعؾه ذاك من تبعوت ومالحؼوت ،ؽفو ٓ
أ ّيي كؼطي من كؼوط اـعومل كون ،ؾقد شعرة من اـؼؾق ّ

خيوف ممن سقعرتض صريؼه ويؿـعه من ذـك ،ؽؿن يستطقع أن يعرتض طؾقه وهو يػعؾه ٍ
بلمر من إموم اـزمون كػسه؟
ؽوإلموم هو اـذي يلمر هبذا .وكذا بوــسبي ـؾصالة ؽعـدمو ّ
يصظ اإلكسون ـن يشعر بلي يشء من اخلوف أو اـؼؾق...
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طـدمو كـَّو ذم مسجد اـؼوئم سوب ًؼو أي ذم زمون شوه إيران ،كون أؽراد إمن اإليراين (اـسوبوك) يرت ّددون طىل
دائام ،حتى أهنم كوكوا يعؿؾون بشؽل متـووب ،وكون اـؿرحوم اـس ّقد مرته ـ رمحه اؿ ـ يعرؽفم وكون
اـؿسجد ً
صغريا ذم اـرابعي أو اخلومسي
يؿتؾك احلول اـذي كون جيعؾه يراوؼفم ويسخر مـفم ،وكـً أتبعه ذم ذـك طـدمو كـً
ً

طػ من طؿري ،ؽؼد كون هو كبريكو اـذي يؼودكو وكـَّو كلمتر بلمره ،وذم أحد أ ّيوم اجلُ َؿع وبقـام كون اـسقد مرته ذم
يـم طن شخص ّقته احلؼقؼ ّقي وطىل اـرؼم من َّأهنم كوكوا مؾتحع:
اـؿسجد ،جوء أحدهم ،وكون مظفره اخلورجي ّ
متورمي من أثر اـسجود .كؼل يل اـسقد مرته هذه احلؽويي،
ؽؽوكً حلقي أحدهم أصول من حلقتي ،وكوكً جبوهفم ّ
سجودة اـصالة ،وؾؿً
ؽؾم أكن متواجدً ا حقـفو ،ؽؼول :حرضت اـؿسجد ؾبل جميء اـؿرحوم اـعالّمي ،وؽرشً ّ
ٕداء صالة اــوؽؾي ،ومل يؽن أحد ؾد حرض اـؿسجد بعد ،ؽجوء ذـك اـرجل ،وأخذ طبوءة من اـؿؽون اـذي توَع
سجوديت وخرجً من اـؿسجد ،وأخذت أراؾبه من خؾف اــوؽذة ،ؽلخذ يتؾ ّػً
ؽقه طودةً ،وأخذ ذم اـصالة ،ؽطويً ّ
ً
وشامٓ .كعم ،ـؼد كون ـؾسقد مرته اـؽثري من أمثول هذه اـؿؼوـى بح ّؼفم ،ؽؼد كون يؿتؾك احلول اـذي
يؿقـًو
يسؿح ـه بذـك.
بؿجرد أن ُيػتضح حول أحدهم ،يستبدـوكه بغريه .ؽجوء ذم أحد
كثريا ،وكوكوا
ّ
ـؼد كـً أكزطٍ من همٓء ً

إ ّيوم واحد مـفم وكون سؿقـًو ومؾتح ًقو ،ؽؽون يؾبس اـعبوءة وكون يؼرأ اـدطوء بعد اـصالة ،ـع ّؾؽم كـتم ؾد رأيتؿوه
[خيوصى سامحي اـس ّقد أحد احلورضين] ؽؼد كون أسؿر اـبػة ،كعم ٓ ،بدّ وأن تؽوكوا ؾد رأيتؿوه ،ؽجؾس إغ جـبي
ذم اـصالة يو ًمو ،وذم ؽرتة مو بع اـصالتع ،اـتػً إ َّيل ً
ـدي سمال يتع ّؾق بؿسلـي مع ّقـي ،وأردت أن أطرف رأي
ؾوئالّ :
«اـس ِّقد» هبو؟ ؽؼؾً ـه :أتريد أن تعرف رأي اـس ّقد واـدي هبو؟ ؾول ،ٓ :أريد أن أطرف رأي «اـس ِّقد» بشلهنو!
وكـً ؾد طرؽً مو اـذي يريده اـرجل ،ؽؽون يؼصد رأي اـس ِّقد اخلؿقـي ،وكون يريد أن يعرف ؽقام إن كوكً

أي س ّقد تؼصد؟ ؽؼول« :اـس ِّقد!» ذـك اـس ّقد اـغري متواجد أن .ؾؾً ـه :أـقس ـذـك
ــو طالؾي به أم ٓ ،ؽؼؾً ـهّ :
سؿى به؟ ـؼد كـً ذم اـسوبعي طػ من طؿري حقـفو ،ؽؼول :أكو أؾصد اـس ّقد اخلؿقـي ،ؾؾً ـه :أكو ٓ
اـس ّقد اسم ُي ّ

ثم سلــي ً
ؾوئال :أـه طالؾي بوـس ّقد؟
أطرف رأيه هبذه اـؿسلـي ،ؽلكو أسلل اـس ّقد اـواـد إن كون ـدي سمال هبذا اـشلنّ .
ؾؾً ـهّ :
وأي كو ٍع من اـعالؾي يؿؽن أن تربطه به؟ وكون هذا اـرجل جيؾس إغ اـؿرحوم اـعالّمي ويتحدّ ث إـقه
كالّ ،

ويسلـه طن مسوئؾه اـػط ّقي.
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ثم مه طىل هذا إمر مدّ ة من اـزمون ،وكـً ذم إحدى اـؾقويل أجؾس مع أحد اإلخوة ذم سقورته ،وـع ّؾفو
ثم
دو ًارا طـدمو كـً
سؿى بتؼوصع (ژاـه) واـذي كون ّ
صغرياّ ،
كوكً س ّقورة احلوج طظ ،ؽتو ّؾػـو ذم اـتؼوصع اـذي كون ُي ّ
ً

حوـوهو إغ تؼوصع بعد ذـك ،وكون ذـك ذم إحدى ـقويل اـصقف ،كظرت ؽرأيً إحدى اـس ّقورات متوؾػي إغ جـبـو،
ّ
ومعر ًَو هبمٓء اــسوة] اـؿممـوت،
مموزحو
وكون ؽقفو ـ ـقتؽم كـتم هـوك ـ طدد من اــسوء اـؿخدّ رات [اـس ّقد
ً
ّ
تصوره ـ ؽؾقتؽم كـتم
اـؿتؼ ّقوت واـؾوايت ك َّن طىل أطىل درجي من درجوت اإليامن واـتؼوى وبوـشؽل اـذي ٓ يؿؽن ّ
بلين أطرؽه ،ؼري أكَّـي مل أمتؽّن
هـوك ـؽي تستػقضوا من ذـك اـؿـظر [اـس ّقد يضحك]ـ ؽـظرت إغ اـسوئق ،ؽبدا يل ِّ
ؾؾقال ،ؽؼؾً ـؾسوئق :تؼدّ م ً
من متققزه بشؽل ج ّقد ،ؽؼد كـَّو كؼف إغ اخلؾف مـه ً
ؾؾقال ـؽي كستػقض بشؽل أكرب من
ؽؾدي مو أريد أن أطرؽه ،وطـدمو تؼدّ م اـسوئق ً
ؾؾقال ،وكظرت إـقه ؽعرؽته ،ؽؼد كون كػس ذـك اـرجل
هذا اـؿـظر،
ّ
اـذي كون يؼرأ اـدطوء واـؼرآن ذم اـؿسجد ،واـذي كون ؾد سلــي طن رأي اـس ّقد اخلؿقـي ذم مسوئؾه اـػط ّقي ،ؽؾؼد
طظ ،حتّى َغط طىل دواسي
كون هو سوئق أوـئك اــسوة اـؿممـوت ،اـؿتؼ ّقوت ،اـث ّقبوت وإبؽور ،ؽام أن وؾع كظره َّ

اـبـزين ّ
ؾوة ،واختػى بحقٌ أكـو مل كشوهده بعدهو أبدً ا ،ؽؾم حيرض ذم اـقوم اـذي بعده ومل يلت بعدهو أبدً ا .كعم،
بؽل ّ
ـؼد كون هـوـك اـؽثري من هذه اــامذج.
يؼول اـؿرحوم اـعالّمي :طـد ذهويب مع اـس ِّقد احلدّ اد إغ مديـي مشفد ،وـؼوئـو بوـس ِّقد اـؿقالين ،جوءين واحدٌ
مـفم بعد طودتـو من زيورته وؾول يل :هل توجد طالؾي ـه بوـس ِّقد اـؿقالين؟ ؽؼؾً ـه :وهل أكً مػت ٌّش حتّى تسول
طن هذا؟ ؽؼول ،ٓ ،ٓ :أردت أن أسلل ؽؼط؟ ؽؼؾً ـه :وهل يعـقك إن كوكً ــو طالؾي هبذا أو مل تؽن ــو طالؾي
بذاك؟
ؽفؽذا كون حول ذـك اـزمون ،أ ّمو ذم اـوؾً احلورض ،ؽنن شوء اؿ ٓ يؽون إمر كذـك ،ؽوـوَع كون ذم ذـك
يتجسسون طؾقه ـقعرؽوا
اـزمون هؽذا ،ؽنن وؾػً إغ اـصالة ،وؾف أحدهم خؾػك ،وإن كون هـوـك جمؾس ،تراهم
ّ

مو اـذي ُيؼول ؽقه؟ أو من هم أصدؾوء صوحى اـؿجؾس ،وبؿن يرتبط .هذا مع َّ
أن طدد أصدؾوء اـؿرحوم اـعالّمي
اخلواص.
كون حمدو ًدا ذم ذـك اـوؾً ،ؽؾم يؽن طددهم مثؾه ذم أواخر طؿره ،بل كوكوا طبورة طن جمؿوطي صغرية من
ّ
أ ّمو ذم طق إموم اـزمون ،ؽؾن يؽون إمر طىل هذه اـشوكؾي ،وـن يؽون هـوـك من يسلل ،وٓ من سقؼوم بػتح
مؾف ذم اـؿمسسي اـػالكقي طن هذا وذاك ،كعم ،ـن يؽون هـوـك أي ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
كتوب ،وٓ مثل مو حيصل
سمال وٓ
مؾف ،وٓ
ّ
ٍ
ُستغل َد أحدهم ذم اـوؾً اـؿـوسى ،بل سقـتػي ّ
بوثوئق ذم إرشقف ـؽي ت ّ
كل ذـك ،بل
اـقوم من آحتػوظ
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ؾوة تؼف بوجه اإلكسون واـسوـك طـدمو يريد أن
سقؽون احلول هو« :يعبدك ٓ ُيػك بك شقئًو» :ؽؾن يؽون هـوك أ ّيي ّ
إن مو ذكرته ذم حديثي ـإلخوة ٓ يؿثل سوى ٍ
بوحلق ويعؿل بؿوجبهَّ .
بقون ـؾؿراتى اـدكقو من تػسري هذه
يصدح
ّ
يتبق يل من ٍ
اـػؼرة من اـدطوءّ ،
وؾً أؾضقه مع
وإٓ ؽفـوـك مراتى أخرى [ؾد ٓ يسعـي اـوؾً ـؾحديٌ طـفو] ؽؾم ّ

اإلخوة ،سوى اـقوم أو اـقومع ،حقٌ سلطود يوم اجلؿعي إن شوء اؿ( ،)03وإغ أن يشوء اؿ أن يؿـحـي من اـتوؽقق
مرة ثوكقي ذم اـعودة إغ رشح هذا اـؿوَوع.
ـؽي أزطٍ اإلخوة ّ

كسلل اؿ أن يو ّؽؼـو إلدراك تؾك إجواء اـتي يؼول ؽقفو اإلموم اـصودق طؾقه اـسالم :ـو أدركً زمون اإلموم
()04
ٍ
موؾف سقؽون ذـك اـؿوؾف اـذي يؼول طـه اإلموم اـصودق ـو أدركته ٔزرته وسوطدته؟
ؽلي
اـؿفدي خلدمته ّ .
ؽفذا ّ
أن اـؿوؾف هو ـقس بوـؿوؾف أو احلدث اـعوديَّ .
يدل طىل َّ
ـقتعجى طـدمو يرى كقف يؼوم أحدهم
إن اإلكسون
ّ
ببعض أكواع اـؿؼوركي واـتشبقه ،أمل يؽوكوا ؾد ؽؽّروا ً
يتػوهون به من كالم؟! كعم ،أٓ جيى أن يؽوكوا ؾد
ؾؾقال بام ّ
ٍ
جواب سقجقبون به اؿ وهم يتجووزون حدودهم ،طىل َّأهنم يػعؾون ذـك ٓ ـفء سوى ٕجل
ؽلي
ؽؽّروا بذـك؟! ّ
كسى اـدطم واـتليقد من اــوس؟
كـً وذم إيوم إوغ ـؾثورة أستؿع من خالل اـراديو إغ حمورضة كون يؾؼقفو أحد طبود اؿ (وؾد ّ
توذم ،وطؾقه
ٍ
طجقى وؼريى...
أن أن يدؽع ثؿن كالمه ذاك) ،ؽؼد كون ـ واـعقوذ بوؿ ـ يتؽ ّؾم بؽال ٍم
شخص يؼول كال ًمو ؼري معؾوم اـؿصدر ،ؽفل يـبغي طؾقك أن تليت وتـؼؾه وتذيعه طىل
يو طزيزي إن كون هـوك
ٌ

اـراديو؟! ويو هلو من أبوصقل وخزطبالت!!
ّ
إن صريق احل ّق هو اـطريق اـذي يرتضقه اؿ ٓ ،اـطريق اـذي تستخدم ؽقه اـؿوارد ؼري اـػطقي ٕجل تثبقً
موؾع ّقي اـشخص ومؽوكته .ومن هذا اـؼبقل مو ؾوم به أحدهم من كتوبي ثواب مو يرتتّى طىل ؾراءة سور اـؼرآن،
وطـدمو سلـه أحد اـعؾامء طن مصدر اـروايوت اـتي كؼؾفو ،ؾول ـه :ـؼد كتبً تؾك اـروايوت من أجل أن أؾوم
برتؼقى اــوس ذم ؾراءة اـؼرآن أكثر!

(ٖٔ) ادلراد أنو سريجع من مشهد الرضا عليو السالم إَل قم ،حيث إن ىذه احملاضرة ألقيت يف مشهد[ .ادلرتجم]
(ٗٔ) جاء يف حبار األنوار ،جٔ٘ ،ص :ٔٗٛسئُل أبو عبد اهلل عليو السالم :ىل ولد القائم؟ قال :ال ،ولو أدركتو خلدمتو أيام حيايت.
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مو هي طالؾتك بذـك إمر يو هذا؟! ؽفل أكً اـؿو ّكل بوـؼرآن؟ وهل أكً أحد إوصقوء؟! َّ
إن واجبـو يتؿ ّثل
ذم بقون مو جوء طن إئؿي من روايوت بشلن اـؼرآن وٓ ؼري :ؽؿن سؿح ــو بلن كتط ّػل وكؼوم بتؾك إطامل ،وأن
ؽـتقف كتقجي ـذـك هبذه اـؽقػ ّقي .مو اـذي سقم ِّدي إـقه مثل
حرصو طىل اإلسالم من صوحبه،
كجعل أكػسـو أكثر
ً
ّ

اـتقف؟ إكَّه سقوصل صوحبه إغ صريق مسدود ،كعم إكَّه سقوصؾه إغ هذا اـطريق اـؿسدود اـذي كراه.
هذا
ّ

وهلذا اـسبى كرى َّ
بلن اـعرؽوء واـعظامء يوصون إشخوص مـذ اـبدايي بلن طؾقؽم أن تد ّؾؼوا ذم اـؿوَع
اـذي ستضعون ؾدمؽم ؽقه مـذ اـبداييِ ،
ومن اـبدايي ٓبدّ أن حتسى ـؽالمك اـذي تريد أن تؼوـه حسو ًبو :وطؾقك أن

ـسً ّإٓ مؽ ّؾ ًػو وطبدً ا ـقس إّٓ ،وٓ شلن ـك سوا ٌء ارتػع اإلسالم ذم هذا اـؿوَع وطال أم َعف ذم
تعؾم بل ّكك َ

ذـك اـؿوَع .ؽفل أكً اـؿسمول طن اإلسالم واـؿو ّكل به؟! ّ
واـويل
إن اـؿسمول طـه هو إموم اـزمون ٓ كحن،
ّ

ّ
وتتدخل ذم طؿؾه وشغؾه ،بل طؾقـو أن
واـؼ ّقم طىل اـدين هو إموم اـزمون يػعل مو يشوء ،وٓ داطي ٕن تؽون ؽضوـ ًّقو
كـشغل بلكػسـو ،ؽام دخؾـو كحن حتى حيرتق ؾؾبـو طىل مسلـي مو؟!
كسلل اؿ أن يو ّؽؼـو ـؾسري ذم كػس اـؿسري اـذي يريده إئؿي وإوـقوء مـّو ،وأن كلخذ كػس وجفتفم ذم

مسريكو.
ؾفم ِّ
حمؿد
حمؿد وآل ّ
صل طىل ّ
ا ّـ ّ
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