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أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
بسم اهلل الرمحن الرحيم
وصلى اهلل على حممد و آله الطاهرين
واللعنة على أعدائهم امجعني
منذ عدّ ة ليايل وبعض فقرات دعاء االفتتاح تشغلني ،تلك الفقرات التي تتحدّ ث عن
حرضة و ّيل العرص أرواحنا فداه حيث تقول« :استخلفه يف األرض كام استخلفت الذين من قبله»
أي اجعله متم ّكنًا يف األرض واجعل األرض حتت اختياره .ولكن أليست األرض اآلن
حتت اختياره؟!

جيب رعاية حريم اإلمام والوالية يف العبارات واأللقاب
نعم لقد رأيت عبارة ألحدهم ـ نعوذ باهلل نعوذ باهلل ـ يقول فيها :إ ّن الزمان هو زمان
الغدير! وهناك الكثري من هذا النوع من الكالم ،فقد قيل( :حسني الزمان) وأمثال ذلك ،وهذا
ساخرا] وإىل اآلن مل يتناه إىل
النوع من العبارات كثري جدًّ ا ،وكان شائ ًعا ساب ًقا[ ،يقول سامحته
ً
نبي الزمان) ،وإن شاء اهلل بعد أ ّيام سيظهر هكذا استعامل!
أسامعنا التعبري ( ّ

ّ
جمرد لقلقة لسان ،وهي تكشف عن مستوى فهمنا لعلوم الدين
إن هذه التعبريات ّ

والمعارف اإلهل ّية كم يبلغ؟! فالقراءة والكتابة ومجع المعلومات يف الصدور وحفظ هذه
المعلومات ال ينفع ،فالكتب موجودة يف المكتبات ،ولكن كم رسخت هذه المطالب يف القلب
أي حدّ وصل اإلنسان إىل عمقها؟!
واستقرت فيه؟ وإىل ّ
ّ

مرة عبار ًة ألحد الناس (وقد ّ
تويف رمحه اهلل ،كان رج ً
ومتهجدً ا،
عالام وتق ًّيا
ّ
ال ً
لقد سمعنا ّ

وال يوجد له نظري يف هذا الزمان) ،كنت أستمع إليه يو ًما حيث كان يلقي خطا ًبا عىل المنرب وقد
سجل كالمه عىل رشيط ،وذلك يف عهد الشاه ،فكان يقول :علينا أن نعرف اليوم مصاديق حسني
ّ
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الزمان ويزيد الزمان وشمر الزمان ،فشمر الذي كان ما قبل ألف ومائتي عام قد مات وانتهى
وصار ترا ًبا ،أما شمر هذا الزمان فهو (موشيه ديان)).(1
أيضا ،فهناك عدد
أيضا ،وصدّ ام شمر ً
شمر ً
نعم من هذه اجلهة صحيح (موشيه ديان) هو ٌ
كبري من أفراد الشمر غريهم ،ولكن ماذا عن احلسني؟ من هم مصاديق حسني الزمان ،وكم
مصدا ًقا للحسني لدينا؟! لو كان هناك حسني يف هذا الزمان فمن هو؟ لو كان فهو صاحب
الزمان فقط! هل عندكم مصداق آخر له؟ أين هو احلسني الذي له ذلك االرتباط مع اهلل ،وله
تلك المعرفة باهلل ،و له تلك الوالية الكل ّية الشاملة للملك والملكوت؟! (أما نحن فليست لنا
القدرة عىل ّ
حك أنفنا حتّى) ،والذي جيري عىل يديه رزق ما سوى اهلل ،من جربائيل وميكائيل
الذرات المع ّلقة يف اهلواء.
والمالئكة
المقربني إىل أن تصل إىل ّ
ّ

ّ
إن اإلمام هو الرابط لكا ّفة الموجودات باهلل من اجلامد ّية و النبات ّية واحليوان ّية واإلنسان ّية

متر ،هل
متر من هنا فهي بوالية اإلمام وبإرشاف اإلمام ّ
والملكوت ّية ،فالبعوضة التي تراها اآلن ّ
رأيتم ما هي حقيقة المسألة؟! هل رأيتم؟! هذه احلرشة التي تروهنا ...فمن هو حسني العرص
بعد ذلك؟! أرين نسبة واحد من مليار مليار مليار مليار من ذلك يف غريه ،حتّى ندرك احلقيقة يف
أيضا ،فنحن مل نأت من األدغال ،وعندنا يشء من اال ّطالع عىل هذه المسائل.
النهاية نحن ً
عيل الزمان؟! وهنا األمر أعظم وأعظم [ضحك ومالطفة]؛ فذاك احلسني وهذا
ومن هو ّ

ّ
ليصيل
فعيل هو واسطة عامل الوجود ،فتارة تالحظ عل ًّيا الذي يأيت إىل مسجد الكوفة
عيلّ !...
ويكتيس بعباءته ويس ّلم عىل الناس ويعود إىل بيته ،فهذا جتد مثله عرشة آالف وعرشة ماليني،
عيل هو الذي جيب أن يستأذن منه
عيل؟! ّ
وتارة ترى عل ًّيا الذي خلف هذه العباءة ،فمن هو ّ

عيل هذا؟! هل هو أنا؟ أنا الذي ال أملك القدرة عىل
جربائيل ليدخل عىل رسول اهلل ،فمن هو ّ

ّ
حك أنفي ،باهلل عليك قل يل هل أعلم من جيلس خلف هذا الباب ومن وضع كرس ًّيا ليستمع إىل

( )1موشيه ديان توىل مناصب رئاسة اركان جيش الدفاع االرسائييل ،ووكان وزيرا للدفاع يف حرب النكسة عام  1967وارتكب جمازر كبرية بحق
الفلسطينيني ،وساهم كوزير للخارجية االرسائيلية يف بلورة اتفاقية السالم بني ارسائيل ومرص بعد حرب اكتوبر ( .1973المرتجم)
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انحراف يف مسري معرفة
كالمي ،واهلل ال أعلم ،تاهلل ال أعلم ،فهذا لعب بمعتقدات الناس ،وهذا
ٌ
الناس.

العالمة الطهراني ألف كتبه ليعرف الناس على اإلمام
يف إحدى السنوات ،جاء المرحوم الع ّ
المة [الطهراين] لزيارة مشهد ،ويف يوم من تلك
حممد عيل ،وكان ّ
يصيل يف مسجد الله زار ،وقد
عمي المرحوم الس ّيد ّ
األيام ذهبنا برفقته لزيارة ّ
ثم
كانت العالقة بينه وبني المرحوم العالمة ج ّيدة آنذاك ،حتّى كانت عالقة تلميذ وأستاذّ ،
تبدّ لت ألسباب ،فدار بينهام حديث قال فيه المرحوم العالمة :يا أخي العزيز هل تعلم لامذا جئنا
إىل مشهد؟ لقد رأينا هؤالء الناس ثاروا من أجل اإلسالم ،وبذلوا الدماء ،وقدّ موا الغايل
والنفيس ،وكان مقصودهم إسالم رسول اهلل ـ التفتوا إىل هذا الكالم فهذا هو ما يغضب ألجله
اإلنسان!! ـ لقد بذلوا دماءهم ألجل دين رسول اهلل ونزلوا إىل الشوارع ور ّملوا النساء وأيتموا
وحتملوا بعد ذلك احلرب التي حصلت وهجوم العراق عىل إيران والمصائب التي
األطفال،
ّ
ثم بعد ذلك قدّ م اهلل هلم هد ّية ،ورأينا ّأهنم
رافقت ذلك ـ وطب ًعا كالمه كان قبل هذه األحداث ـ ّ
ال يعرفون من اإلسالم شي ًئا ،وليس لدهيم معرفة عن اإلسالم وعن حقيقته ،وال يدركون
الوالية ،وال يعرفون من هو اإلمام ،يعني عا ّمة الناس ،بل كبارهم مل يكونوا يعرفون اإلمام
فكيف بالعوام؟!
ال فاض ً
رحم اهلل الشيخ نرص اهلل اخللخايل ،فقد كان رج ً
ال وكان قد جاء إىل مشهد ونزل يف
ترشفنا بالذهاب إىل مشهد يف زمان الشاه ،وكنّا أنا
نفس الفندق الذي كنّا فيه ،ال ً
عفوا نحن ّ

والمرحوم الوالد وأخي الس ّيد أبو احلسن ،وكانت األجواء يومها أجواء الثورة ور ّبام كان أيام

تشكيل احلكومة العسكر ّية أو ّأهنا كانت قد شكّلت قبل ذلك ،وكانت األ ّيام أيام عيد األضحى،
وكنّا جالسني بعد الظهر فقال المرحوم الوالد اقرؤوا دعاء يوم عرفة ،وال أذكر هل ساعدين عىل
قراءته أخي السيد أبو احلسن ،والنتيجة أنّا قرأنا دعاء عرفة بكامله متّجهني إىل القبلة يومها.
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ويف ليلة من تلك الليايل كنّا جالسني فطرق باب الغرفة ،وكان الطارق يدعى الس ّيد
المرعيش ،وكان له ٌ
فلام وقعت عينه علينا قال :عجيب
أخ يبدو ّأهنام تو ّفيا كالمها ،فتحنا الباب ّ
حممد حسني هنا!
الس ّيد ّ

واضحا أنه جاء لزيارة رجل آخر فأعطاه المو ّظف العنوان خاط ًئا فجاء إىل غرفتنا،
وكان
ً

أي حال دخل وجلسنا جلسة مجيلة ،وكان من بني كالمه ،أنّه قال :كنّا يف النجف عند
وعىل ّ
الس ّيد روح اهلل (يعني الس ّيد اخلميني) وكان عنده الشيخ نرص اهلل اخللخايل والذي ّ
تويف هو
اآلخر ،وجرى احلديث حول ما إن كان بإمكان اإلمام عليه السالم أن يط ّلق زوجة الرجل أم ال؟
فقال الشيخ نرص اهللّ :
احلاج الفالين بائع اللبن!!،
إن مثل هذا الكالم ال يصدر حتّى من
ّ
يب يقع د ّكانه يف ّأول زقاقهم؛ فكان يقولّ :
إن هذا الكالم ال يصدر
حيث كان هناك بائع للبن عر ٌّ
حتّى من بائعي اللبن!! ،فضحك اآلخرون.
لقد أصابنا نحن العجب من هذا الكالم ،ولكن يبدو أنّه [السيد المرعيش] كان راض ًيا
باألمر ،وحينام خرج ،قلت للمرحوم العالّمة :ما هذا الكالم الذي ذكره هذا الس ّيد؟! ،فأجاب:
وأي فهم للدين يمتلكه هؤالء!! ،بحيث يقول ذاكّ :
إن مثل هذا الكالم ال
حممد حمسنّ ،
يا س ّيد ّ
احلاج الفالين بائع اللبن! وال خيفى ّ
وتتفرع عليه بالتدريج
أن الكالم هنا طويل،
يصدر حتّى من
ّ
ّ

بعض المسائل الفقه ّية ،بحيث تصري المسألة دقيقة جدًّ ا...
قم ،يف تلك السنة التي بعثني فيها المرحوم العالّمة إىل هناك،
مرة ،حينام كنت يف ّ
ذات ّ
لدي رغبة يف ذلك ،وعندما رشعت يف
دعوين العتالء المنرب يف شهر رمضان ،مع أنّه مل يكن ّ
الكالم ،ويبدو أنّه كان يف رشح دعاء أيب محزة ،دخلنا يف مسألة هل ّ
إن لإلمام ا ّطالع عىل كا ّفة
أرسارنا الوجود ّية ،فبدأنا البحث عن احلكم الرشعي هلذه المسألة؛ وهكذا ،أردنا أن نلج
بالتدريج يف البحث ،لكنّه ،وقبل أن نفتح البحث يف صلب المسألة ،ارتفعت األصوات من مجيع
اجلهات ،من الناس ومن احلضور ،فلم أمتكّن بعد ذلك من الولوج يف البحث أكثر؛ وقد كان من
رمحة اهلل تعاىل ولطفه أن بدؤوا يف اإلشكال ،وإالّ ،فقد كنت أنوي احلديث عن بعض األمور
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ثم وقعت بعد ذلك تلك
األخرى! وحاصل الكالم أنّني أجبتهم عن إشكاالهتم ،وانتهى األمر؛ ّ

األحداث التي لديكم ا ّطالع عليها؛ فحتّى قبل أن أدخل يف صلب الموضوع ،بدأ االعرتاض من
األعالم؛ وخالصة القول :من هذا الذي متكّن من معرفة اإلمام؟!
هذا ،مع ّ
أن هذه األمور ليست بيشء ،وال عالقة هلا بمرتبة اإلمامة ،بل هي من مستوى
إن اإلمام له ا ّطالع عىل أمورنا» إهانة لإلمام ّ
التالمذة المبتدئني يف الطريق؛ فقولناّ « :
وأقل من
شأنه؛ ّ
جمرد إحاطة إخبار ّية.
ألن إحاطته عليه السالم بنا إحاط ٌة ع ّلية ،ال ّ
من باب المثال ،هل تعلمون ما الذي أريد قوله اآلن؟ فأنا اآلن أريد أن أذكر مجلة ،لكن
ثم أعزم عىل ذكر تلك اجلملة ،لكنّني إىل اآلن مل أنطق هبا بعد! فقبل أن
قبل ذلك فمي مغلقّ ،
أفعل ذلكّ ،
ألهنا كانت منتقشة يف نفس اإلمام قبل
فإن اإلمام عليه السالم له ا ّطالع عليها ،لامذا؟ ّ
ذلك ،هل التفتّم؟ فهو له ا ّطالع عىل األمر الذي مل أقله ومل أعلم به بعدُ ؛ وهذا ّ
أقل يشء يف ح ّقه

أي واحد من هؤالء الناس مت ّكن من معرفة اإلمام عليه السالم؟!!
عليه السالم! وحينئذ ،نسألّ :
يتعرف أولئك الناس الذين
ومن هنا كان المرحوم العالّمة يقول :لقد أتينا إىل مشهد ،لكي ّ
ُعرفهم عليه؛ ونقول هلم :اإلمام هو هبذا
قدّ موا دماءهم ألجل اإلسالم عىل اإلمام ،ولكي ن ّ
الشكل ،وهذا طريقه ،فال تض ّلوا السبيل! هل التفتّم؟!

رمحة اهلل عليه ،فقد كان ح ًّقا ـ وأقوهلا برضس قاطع ـ هو العارف باإلمام ،وأ ّما الباقون،
نبني صور ًة ونسخة فوتوغراف ّية عن تلك األمور والمسائل التي ب ّينها هو عن
فنحن إنّام نعرف و ّ

اإلمام ،مع ّ
أن النسخة الفوتوغراف ّية قد تبدو أحيانًا سوداء ،وقد تسقط منها بعض العبارات..

هل التفتّم؟!
عيل الزمان؟ إنّه رجل واحد وحسب [يعني صاحب الزمان عليه السالم]! ومن
فمن هو ّ

هو حسني الزمان؟ إنّه رجل واحد وحسب! ومن هو اإلمام الصادق يف هذا الزمان؟ إنّه رجل
واحد وحسب! ومع ّ
كل هذا ،يذهب الس ّيد الفالين يف زمان الثورة ويف عهد الشاه إىل تربيز،
ويعتيل المنرب ،ويقول بلهجة تركية« :يا ّأهيا الناس ،إذا أراد أحد منكم أن يرى اإلمام جعفر
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سأزوده بعنوانه :فليشرت تذكرة حافلة تُق ّله إىل طهران ،وينزل يف
الصادق يف هذا الزمان ،فإنّني
ّ
ّ
قم ،فليذهب إىل زقاق
ثم
ليستقل احلافلة التي ّ
قم ،وبعد أن يصل إىل ّ
تتوجه إىل ّ
"شمس العامرة"ّ ،
(أرك) ،وليقف عند باب منزل آية اهلل العظمى رشيعتمداري ،وال يدخل مبارشةً ،بل عليه أن
يقرأ ّأوالً إذن الدخول ـ وصدّ قوين [هذا عني كالمه] فأنا ال أذكر لكم هذا الكالم من عندي،
ثم يدخل ّ
بكل أدب إىل المنزل ،ليجد هناك اإلمام جعفر الصادق
ولو كلم ًة واحد ًة منه!! ـ ّ ،
المختص هبذا الزمان» .
ّ
ّ
علام أنّه قد أىت بنفسه بعد
إن عىل هذا الس ّيد أن يقف للحساب عىل مجيع هذه الكلامتً .
ذلك عندما انقلبت األمور ،و [قال كال ًما عكس ذلك] ...واوياله عىل هذه الدنيا ..واوياله عىل
ما يقع فيها! انظروا إىل ما نفعله بدين الناس!
علينا أالّ نضحك عندما نسمع هكذا كالم ،فقد نكون نعاين من نفس األمر ،ولنحذر من
أيضا عىل نفس هذه الشاكلة! فحينام تنقلب األمور ،قد يأيت اإلمام
أن يأيت يو ٌم ،ونكون نحن ً
بأذين
جعفر الصادق ،ويقطع تلك الفاصلة الزمان ّية ،ويفضح المدّ عي؛ هل التفتّم؟ وقد سمعت
ّ

مرة أخرى ،وقال« :يا ّأهيا الناس ،اعلموا
هاتني تلك المسائل؛ حيث ذهب ذلك الس ّيد إىل تربيز ّ

أنّه لو ُفرشت أدراج هذا المنرب من ّأول درج إىل آخره بالقرآنّ ،
فإن هذا الرجل [يعني
رشيعتمداري] سيضع رجله عىل القرآن ويدوس عليه ،لكي يرتقي إىل أعىل المنرب!» يا للعجب!
ما الذي حدث؟! ماذا حصل إلمامك الصادق؟!! وأين ذهب؟!! هل التفتّم؟! ّ
إن هذه المسألة
كثريا!
تستدعي التأ ّمل ً

فقرات حتتاج إىل التأمل من دعاء االفتتاح
(عجل اهلل فرجه
كثريا يف هذه الفقرات التي وردت بشأن اإلمام
ّ
أجل ،لقد فكّرت ً

الرشيف) ،وفيام حتكي عنه:

اللهم اجعله الداعي إىل كتابك» :أوليس اإلمام عليه السالم بداع إىل الكتاب؟! فام
ـ« ّ
معنى هذا الدعاء إذن؟! هذه مسألة!
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ـ «والقائم بدينك» :وهذه مسألة أخرى حتتاج إىل كثري من البيان لو أردنا أن نلج فيها.
ـ «استخلفه يف األرض كام استخلفت الذين من قبله ،مكّن له دينه الذي ارتضيته له» :مكّن
له ذلك الدين الذي ترتضيه أنت ويرتضيه هو ،وليس ذلك الدين السائد يف احلجاز ،أو العراق،
أو يف تلك المنطقة ،أو يف المنطقة األخرى ،أو يف مجيع المناطق ،بل ذلك الدين الذي يريده هو؛
ومسيطرا ومهيمنًا
فهذا هو الدين الذي نطلب منك أن تُقدره عليه ،ومتكّنه منه ،وجتعله مستول ًيا
ً
عليه.
ـ «أبدله من بعد خوفه أمنًا يعبدك ال يرشك بك شيئًا» :فام المراد هنا من عبارة «يعبدك ال
توجهه هلل
يرشك بك شي ًئا»؟! فهل اإلمام عليه السالم ـ والعياذ باهلل ـ مرشك يف عبادته ،ويف ّ
فصحيح
تعاىل ،ويف جهته الربط ّية؟! فمعنى «ال يرشك بك شي ًئا» :ال جيعل لك رشيكًا يف العبادة؛
ٌ
ّ
أن عبادتنا نحن ك ّلنا مشوبة؛ وهي عىل درجات مثل الذهب الذي يكون ذا واحد وعرشين
قريا ًطا ،وثامنية عرشة قريا ًطا ،وأربعة عرشة قريا ًطا ،والباقي (عرشة قرياط مث ً
ال) جيعلونه من
الفضة.
النحاس أو ّ

عبادتنا مشوبة بالشرك خبالف األعاظم
ّ
إن عبادتنا ممزوجة ك ّلها بالرشك ،حيث ترانا نذهب للمسجد الفالين بن ّية أنّه قد يأيت يوم،
ونحتاج إىل مساعدة إمام مجاعة ذلك المسجد؛ كأن ُيساعدنا يف مترير بضاعتنا من اجلامرك!! وال
تتعجبوا ،فهذه األمور موجودة ،لكن ليس عند اجلميع ،بل عند البعض؛ ف ُيقال لكّ :
صل خلف
ّ
الس ّيد الفالين ،لكي تستطيع أن حتظى بمساعدة احلاج الفالين الذي يعمل يف اإلدارة الكذائ ّية!
ونصيل خلف العامل الفالين ،لع ّله ينفعنا يف ّ
ّ
حل
أو يقال :دعنا نذهب إىل المسجد الفالين
أمورنا يف اإلدارة الفالنية! ولقد سمعت ّ
أن بعض األماكن [المساجد] ُيجز فيها بعض
ويتم فيها رتق الكثري من األمور وفتقها ،و يا هلا
المواضع
المهمة وجتري فيها صفقات عجيبةّ ،
ّ
من صفقات! فيقال مث ً
ال :أنت يمكنك احلضور ،و أما أنت فال يمكنك ،أو يقال :أنت من ح ّقك

خاصا ،و أمثال ذلك!
الوقوف يف
ّ
الصف األول ،وأما أنت فقد حجزنا لك مكا ًنا ً
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ومن الواضح ّ
أن مثل هذه العبادة ستكون عباد ًة رفيع ًة ،و أهنا ستكون عباد ًة خالص ًة هلل
ساخرا ]:بل حتّى جربائيل عليه السالم ال يمكنه أن يملها؛ و ذلك ّ
أن
تعاىل! [يقول سامحته
ً
جربائيل إنّام يمكنه أن يمل األمحال العاد ّية واخلفيفة ،و أما األمحال الثقيلة فال يقدر عليها ،وأ ّما
فإهنا تضاهي جبل ُاحد يف ثقلها ،ولذا ّ
فإن جربائيل ال يمكنه محلها ،و لذا فإنّه يرتكها
هذه العبادة ّ

عىل األرض و يذهب بدوهنا!
أجل ،هذا يذ ّكرين بام يصل بعض األحيان عندما يأتيني بعض الرفقاء بمبلغ من احلقوق
ظرف كبري ملئان ،و لكن عندما تفتحه
الرشعية ،و قد وضعه يف ظرف ،و الناظر للظرف جيد أنّه
ٌ
جتد أنه قد ملئ بأوراق نقدية من الفئة الصغرية مثل األلف تومان!
يا عزيزي ،قد كان بإمكانك أن حتول هذا المبلغ إىل أوراق ذات فئة كبرية وبدال من هذا
العدد الكبري من األوراق ذات الفئة الصغرية ،كان يمكنك أن حترض عد ًدا قلي ً
ال من األوراق
ممازحا] :وذلك ّ
أن المالئكة ال يمكنهم أن يعدّ وا هذا العدد
ذات الفئة الكبرية[ ،يقول سامحته
ً
ألهنم يتعبون من ذلك ،فال داعي ألن جتعل الظرف كبريا هبذه الطريقة ،حتّى
الكبري من األوراقّ ،
ال تتعب المالئكة من العدّ و ترتك األمر ألشخاص آخرين غري المالئكة ليقوموا هم بالعدّ !
مزاحا ،أو ربام كان فيه بعض اجلدية ،ال أدري!
طب ًعا كان هذا ً
إن عبادتنا هبذه الطريقة ،فنحن نقول :دعنا نذهب إىل المسجد الفالين ّ
أجل ّ
فإن مريدي
ونتعرف عليهم ،أو نقول :دعنا
إمام اجلامعة أشخاص متمكنّون ويمكنهم مساعدتنا ،فلنذهب
ّ
نذهب إىل مسجد السوق ّ
فإن الصنف الفالين من الناس يذهبون إىل هناك ،أو نسعى لنأخذ

موعدً ا من الشخص الفالين ليساعدنا يف المشاركة يف صالة اجلامعة خلف فالن من الناسّ .
إن
ٌ
رشك؛ فمثل هذا الشخص ّ
يصيل  ،ولكن
مجيع هذه األعامل و العبادات مشوب ٌة بالرشك ،ك ّلها فيه
عندما يأيت يوم القيامة يقال له:
-

ّ
تسجل لك و مل حتسب!
إن صالتك يف الليلة الفالنية مل ّ
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-

أشخاصا حتّى
وسطت
ً
فيجيبّ :
أّن ذلك؟! لقد سعيت جاهدً ا و أنفقت ماالً ،و ّ

سمحوا لنا باحلضور يف هذه الصالة ،وقد أتيت من مكان بعيد إىل هذا المسجد...
-

فيقال له ّ
بكل حزم :ال يوجد يش ٌء يف مل ّفك!

المطهري ،فقد كان يأيت يف أوقات إحياء ليايل القدر إىل مسجد القائم،
رمحة اهلل عىل الشيخ
ّ
متأخرا بعض اليشء ألنّه كان ملتز ًما بإقامة األعامل يف مكان آخر ،و لكنّه كان ينهيها
وكان يأيت
ً
هناك برسعة ،ثم يطلب من سائقه أن يوصله إىل مسجد القائم ليشارك يف إحياء تلك الليايل هناك
خفي؛ حيث ّ
أن الس ّيد العالمة
فيام بقي من الليل ،وقد
ُ
انتبهت حلضوره رغم أنّه كان يرض بشكل ّ

الطهراين ـ رضوان اهلل عليه ـ كان قد أمره بأن يأيت دون لفت نظر ،وأن ياول أالّ يعرف أحدٌ

ثم كان ينرصف برسعة فور انتهاء مراسم اإلحياء.
بحضوره؛ ولذا كان جيلس يف آخر المجلسّ ،
إخالصا ،وهكذا يكون اإلخالص.
سمى
ً
أجل ،هذا ُي ّ
كان يمكنه أن يأيت وجيلس يف األمام إىل جانب الس ّيد الوالد رضوان اهلل عليه ،ويسأله عن
أحواله ،و يتحدّ ث معه ربع ساعة؛ ولكنّه مل يكن يفعل ذلك ،بل كان يأيت هبدوء ويستفيد
ثم يغادر دون جلبة أو لفت نظر .هؤالء هم الذين فازوا
بصمت ،ويأخذ نصيبه من المجلس ّ
وصائب.
صحيح
وربحوا ،و هؤالء عملهم
ٌ
ٌ
ّ
إن عباداتنا بأمجعها هبذا الشكل ،فلو د ّققنا النظر فيها لوجدنا أنّنا ّ
نصيل ألجل كذا ،و
نذهب إىل المسجد الفالين ألجل المصلحة الفالنية ،ونفعل العمل الفالين ألنّه يمكن أن ينفعنا
يو ًما ما .كال ،ال ينبغي ذلك ،بل جيب أن تكون العبادة ـ وليس المقصود بالعبادة خصوص
كل عمل ـ خالص ًة لوجه اهلل ،ف ّ
الصالة فقط ،بل تشمل ّ
كل عمل يؤ ّديه اإلنسان و السالك جيب

أمر عسري ويتاج إىل
اهلني ،بل هو ٌ
أن يكون اهلدف منه هو اهلل تعاىل ،و هذا ليس باألمر ّ
المجاهدة و العمل للوصول إليه ،واهلل يمتحن اإلنسان و خيتربه .أجل جيب أن جيعل اإلنسان
هدفه الوحيد هو اهلل تعاىل ،و أن يطلب من اهلل العون عىل ذلك ،و يسأله أن يساعده عليه.
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السن حينها) ،وكان الس ّيد الوالد رمحه اهلل قد
ذات يوم يف زمان الشاه (وقد كنت صغري
ّ
الزوار ،ويف
عاد من زيارة كربالء ،فجاء بعض األفراد الذين يص ّلون يف المسجد بانتظام لزيارة ّ
وسط الكالم قام أحدهم وجاء إىل السيد الوالد حام ً
ال بيده رزمة سمينة من الامل ،و قدّ مها
لسامحته!
تتصورون ر ّدة فعل السيد الوالد عىل ذلك؟ أنا قلت يف نفيس :سوف يرضبه اآلن
كيف
ّ
ك ًّفا عىل وجهه! ولك ّن الس ّيد العالّمة رضوان اهلل عليه كان من أهل المراعاة والمداراة ،فلم
يفعل ذلك بل نظر إليه وقال بحزم:
-

ما هذا ّأهيا الس ّيد؟!

-

فأجاب :س ّيدنا ،هذا مخس و حقوق رشعية.

-

فقال له الس ّيد الوالد بحزم :أرجعه إىل جيبك .حتّى اآلن إىل من كنت تدفع

اخلمس؟ ومن كنت تق ّلد؟
-

فقال :أق ّلد فال ًنا (والظاهر أنّه كان الس ّيد اخلميني).

-

حممد صادق اللواساين( ،)1و أعطه المبلغ.
فأجابه الس ّيد الوالد :اذهب إىل الس ّيد ّ

ثم بعد ذلك
فامحر وجه الرجل حتّى صار كالشمندر ،وعاد إىل مكانه و جلس متأ ّد ًباّ ،
ّ
وعندما أراد هذا الرجل أن يغادر ،مهس الس ّيد الوالد يف أذنه قائ ً
ال( :و ال تذكر اسمي عنده!).
أجل هكذا يكون اإلخالص ،و علينا أن نتع ّلم هذا األمر ،أجل جيب علينا أن نتع ّلم هذا المنهج
وهذا الطريق.
شخص آخر مكانه (و نحن نعرف هذه األمور ،فنحن قد عشنا يف هذه األوساط
ولو كان
ٌ
و نعرفها) لقال له" :عندما تذهب إليه فأرجو أن تبلغه سالمنا" ،أجل "أبلغه سالمنا"!

حممد صادق اللواساين ً
وكيال مطل ًقا للس ّيد اخلميني رمحهام اهلل يف ذلك الزمان( .المرتجم)
( )1كان الس ّيد ّ
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حممد حسني ،ووصل إىل تلك المراتب ،فاإلنسان ال
أجل هبذه الطريقة صار سامحته الس ّيد ّ

صباحا ليجد نفسه قد صار عار ًفا! ك ّ
ال ليس األمر هبذه البساطة ،بل ذلك يتاج
يستيقظ من النوم
ً
إىل عمل و جهاد و حساب و كتاب.
وال فرق بيني و بينكم يف هذا األمر ،فأنا ابن العالمة الطهراين إذا عملت فسوف يعطونني
أي يشء و سيعطونكم أنتم ،و ّ
إن اهلل ال مزاح عنده يف هذا
كام أعطوه ،و إذا مل أعمل فلن يعطوين ّ
األمر ،ومجيع عباده عنده سواسية.
نؤجل بق ّية احلديث إىل وقت الحق إذا أعطانا اهلل
أعتذر من اإلخوان فقد تعبت ،ولذا ّ
العمر والتوفيق للقاء اإلخوان.
عز ّ
وجل أن يوفقنا إىل طريق األعاظم ،ونطلب منه أن يرزقنا المعرفة التي كانت
نسأل اهلل ّ
عندهم ،و أن يو ّف قنا للعمل بسريهتم والسري عىل هنجهم ،و أن ال خيرجنا من طريقهم ومسريهم
الذي سلكوه فوصلوا من خالله إىل اهلل.
اللهم ّ
حممد.
حممد و آل ّ
صل عىل ّ
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