ٖ ٛايعًِٝ

ايطًٛى بني
احلكٝكٚ ١االدعاء
ٚبعض ٚظائف املبًّغني يف عاغٛزاء
ذلاضس ٠أيكٝت يف ي ١ًٝايجالثاء اخلاَظ ٚايعػس َٔ ٜٔغٗس ذٟ
احلجّ ١ضٖٓ 2341 ١ـ يف مجع َٔ طالب ايعًِ ٚفضالء احلٛش٠

يطُاح ١آ ١ٜايًـ٘ احلاج
ايطّٝد ذلُّد ذلطٔ احلطٝين ايطٗساْٞ
حفع٘ ايًـ٘
ج  /ط1141/1/7 - 1

احملتٜٛات
4

مَدّ م ٜذم بٔٚن ميِقم ّٔ ٜافًرؾٚن
ادنٚرـِ ٜ
افكؾ ٜذم جمٚفس افًرؾٚء ٓ دمًؾ اإلًٕٚن ظٚرؾ ًٚ

11

ظرض فًٌض أشٚفٔ ٛافنٔىٚن ذم افٍْقذ إػ افٍْس

11

بٔٚن ٕصْٚف افْٚس افذيـ يتتِّذون ظذ يد افًرؾٚء وإوفٔٚء
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أطوذ باهلل من الشقطان الرجقم
بسم اهلل الرمحن الرحقم
حمؿد وطذ آله الطقبع الطاهرين
و الصالة والسالم طذ س ّقدكا ّ
و الؾعـة طذ أطدائفم أمجعع

َكدَّ ١يف بٝإ َعً ١َّٝٛايعسفإ

ّ
قجٓن ٜذم
إن ادقاؤع افتل شنْذـره ٚفخخنقة وافرؾَنٚء ُم ّ
افرتٌ ٜإوػ إلخقتْ ٚمنـ ضنالّب افًِنقم افديْ ّٔن ،ٜوفُن ّـ
إمر يُّـ أن يني إػ بَٔ ٜاإلخقة وإح ٌّن ٜشنقاء منـ
ٍ
افرجٚل أو افًْٚء بحً ٛمقؿً ّّٔ ٜ
واحد وحدوده.
ـؾ
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فَد حتدّ ثْ ٚحقل هذه ادًٚئؾ شٚبَ ً ٚوؿد ب ّْٔٓ ٚاحلَر فِرؾَٚء
وإصدؿٚء ،وحّٔ ٞ
أن م ٚيتق ّؿًنف إصندؿٚء مّْنل هنق أن
أبغ مىٚف ٛافًيامء ومٌٕٓٔٚؿ مـ بٚب ّ
أن احلَر ـنٚن ظنذ
ّ
ظالؿ ٜهبؿ ،وإّْٔل م ّىِع أـثنر منـ ؽنري ظنذ مًنٚئِٓؿ،
مَك ذم افًّنؾ وافتىٌٔنؼ ،وهنذا
وذفؽ بٚفرؽؿ مـ إّْٔل ّ
حمٍقظ ذم حم ِّف ،وفُّْْ ٚإن صٚء اهلل ؿد راظْٔ ٚإم ٜٕٚذم َٕنؾ
ادىٚفّ ...ٛ
أبنغ
إن إصدؿٚء واإلخقة يْتينرون مّْنل أن ّ
ادىٚف ٛـام هل ،وبٍْس افٍُٔ ّٔن ٜافتنل ؾّٓٓن ٚاحلَنر منـ
مٌٚين إوفٔٚء وافًيامء ،وأ ّم ٚم ٚهق مَدار افتقؾٔنؼ فًِّنؾ
هبذه ادىٚف ٛافتل يْٚهلّ ٚ
أمر آخر ،وتِؽ
ـؾ صخص ؾذفؽ ٌ
مًٖف ٜترجع إفْٕٔ ٚحـ ،ومَدار اهتاممْن ٚبرظٚين ٜادنقازيـ،
ومراظٚة اد ِالـٚت مـ أجؾ افقرود ذم حمٔط وجق ـٓذا.
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ّ
إن افرؾَٚء ن شقا ًء ـٕٚقا مـ أهؾ افًِؿ أو ٓ ن فًٔقا ؽٚؾِغ
وافتقجٓٚت ادختٍِ ،ٜؾربام
وٓ ؿِٔع آ ّضالع ظذ اددارس
ّ
ـننٕٚقا عًٔنن ً ٚأـثننر ا ّضالظنن ً ٚمّْننل ،ؾننًٌض إصننخٚص
يراجًقْٕل ذم رؽٌتٓؿ ذم دخنقل احلنقزة ،ؾًٔنٖفقْٕل :ينٚ
شن ّٔد ،ـٔنػ إوونٚع ذم ادنندارس احلقزو ّينٜ؟ ومن ٚهننل
ادًٚئؾ افتل ؾٔٓٚ؟ ؾٖجٌٔٓؿّ :
إن اإلخنقة وإصندؿٚء أـثنر
ا ّضالظ ً ٚمّْل ظذ هذه ادًٚئؾ ،ؾٚذهٌقا إفٔٓؿ واشٖفقهؿ ظـ
وؤًّ ٜ
تتًرؾقا ظذ خهٚئهٓ،ٚ
ـؾ مدارش ٜأو مًٓد فُل ّ
ؾًِّقمٚيت ظـ هذه ادًنٚئؾ ربنام هنل ّ
أؿنؾ منـ ـثنر منـ
إصدؿٚء.
بٚفًٌْ ٜد ٚحيهؾ مـ إمقر افتل حتندث 6شنقاء ـٕٚن ٝذم
احلقزة أم ؽره ،ٚوبنُؾ ظٚم ذم ادْٚه ٟوافْ ِحؾ ادختٍِن،ٜ
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وـذفؽ ادًٚئؾ افتنل تهندر منـ إؾنراد افنذيـ يًْنٌقن
إًٍٔٓؿ إػ مدرش ٜادرحقم افًالّم ٜافىٓراين ،ؾجًّٔٓؿ ؿد
تكنؾٚمؿ بًند
أطٓر حََٔ ٜم ٚفديف منـ خنالل أؾًنٚهلؿ و ّ
نتّر ح ّتننك أن ،ومننع
ارحتننٚل افًالّمنن ،ٜوهننذا إمننر مًن ّ
تٖشػّ ..
إن ؿِقبْ ٚفتًتك أدن ً ٚن واهلل
إشػ ..بؾ مع أفػ ّ
ينٓد ظذ ذفؽ ن بًٌ ٛمٕ ٚراه مـ افقرضٚت افتل وؿع ؾٔٓٚ
بًض إؾراد ادْتًٌغ إػ رجؾ ظينٔؿ ـٚفًن ّٔد افًالّمن..ٜ
واؿً ًّ ٚ
إن م ٚحيهؾ يً ٌّ ٛاخلجؾ ،وإراؿ ٜمٚء افقجف ،وفُـ
ـؾ صخص فف ضريَف افذي هق شٚفُف ،و ّ
ـؾ حٚلّ ،
ظذ ّ
ـؾ
اخلٚص ،و ّ
ـؾ صنخص ظِٔنف أن يْننٌؾ
واحد مّْ ٚفف مِ ٍّف
ّ
اخلٚصّ ..ٜ
إن هذا آخر م ٚيُّـ أن َٕقفف.
بًّٚئِف
ّ
فَد ؿٚم افًن ّٔد افًالّمن ٜرونقان اهلل ظِٔنف ذات ينقم ؿٌنؾ
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ارحتٚفف بًْتغ أو ثالث شْقات بجّنع رؾَٚئنف وأصندؿٚئف
ـْن ٝحنٚرض ًا ذم مننٓد
افذيـ ـٕٚقا ذم منٓد إٓذاك ،وؿد
ُ
وؿتٓ ،ٚور ّبام ـٚن بًض افرؾَٚء وإصدؿٚء ادقجقديـ أن
حٚرضيـ ذم ذفؽ ادجِس ،ث ّؿ ؿٚل شامحتف:
قؿت بلداء وضقػتي وتؽاالقػي وأن قاد
«لؼد ُ
جاء دوركم من خاال آلتامام ها ه ادساائل
أّؿال ألؼاا
والعؿل ها وأكاا ٓ أساتطقأ أن ّ
أّؿل لؼظ ومحظ
أخرين طذ ضفري فلكا إكّام ّ
أكا»
ّ
إن هذه اجلِّ ٜافتل ؿٚهل ٚشامحتف عِ ٌ ٜظجٌٔن ٜجندّ ًا ،وهنذه
مقجٓ ٜفْ ،ٚومـ أجِْ ٚومـ أجؾ فِٔتْ ٚهذه!
اجلِّّ ٜ
أّؿاال ألؼااا
ؾًٌننٚرة شننامحتف هننذه« :أكااا ٓ أسااتطقأ أن ّ
املــتقني
www.motaghin.com

7

أخرين طذ ضفري» تًْل افتٚيل :إٔ ٓ ٚأشتىٔع أن أوّـ
بّجرد أن يٖيت اإلًٕٚن إػ هْن،ٚ
أؾًٚل إؾراد ،أي :هؾ إّٔف
ّ
وييٓر إّٔف مـ أتٌٚع هذه اددرش ،ٜؾَد إتٓك إمنر بٚفًْنٌٜ
يتًنرض فنف
فف ،ؾُّْر وُٕر فـ حيٚشٌٕٚف بًند أن ،وفنـ ّ
أي ظّؾ يَقم بنف هنذا افننخص
أحد مـ أن ؾهٚظد ًا ،و ّ
ؾًٔتحّؾ شامحتف ادًٗوف ّٔ ،ٜوفـ تستّ ٛأظٌٚؤه ظذ ذفنؽ
ّ
افنخص؟! ـالّ ،إمر فٔس ـذفؽ!
ؾٍْس شامحتف ـٚن ؿد تتِّنذ ظنذ أيندي أشنٚتذتف ،وـنٚن
شامحتف يَقل :ظْدم ٚـْ ٝأذه ٛإػ جمِنس أحند أوف نؽ
افًيامء ،ؾِؿ أــ بًد ذفؽ أفتٍ ٝبّٖٕف :مـ هؿ إصخٚص
افذيـ يٖتقن إػ هذا ادجِس؟ وأيـ جيًِقن؟ هؾ جيًِنقن
إػ ج ٕٛٚأشتٚذي أم ذم زاوي ٜادجِس؟ مل يُـ ذفؽ ئًْْل
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أبد ًا ،بؾ ـْ ٝأجِنس وأؿنقل افُنالم افنذي أريند ؿقفنف،
ثؿ ـْ ٝأؿنقم ٕشنًك ذم
وأشتّع إػ احلدي ٞافذي ئَِفّ ،
أداء أظاميل ،وبًد ذفؽ مل أــ ٕؾُر بّٖٕف مـ افذي يٖيت ومـ
افننذي يننذهٛ؟ ودننٚذا ينننٚرك افنننخص افٍننالين ذم هننذا
ادجِس؟ [ومل أــ أؿؾ ذم ٍٕيس ]:أص ً
ال دٚذا يًٍح افًن ّٔد
ادجٚل هلذا افنخص فِدخقل إػ مْزفف؟
م ٚهل ظالؿتؽ بذفؽ؟ «دٚذا يًٍح ادجٚل» ؟! أو مث ً
ال دٚذا
ـننٚن ادرحننقم إٕهننٚري ...؟ ؾَنند ـننٚن افُثننر مننـ
إصخٚص يٖتقن إفٔف ،ؾُٕٚقا يٌَقن مًف ددّ ة صٓر أو شنْٜ
ثؿ ـٕٚقا يسـقٕف ويذهٌقن ،واونح؟ منث ً
ال هنذه إصنًٚر
ّ
افراؿٔ ٜجدّ ًا افتل شًّٓ ٚافرؾَٚء مـ احلَنر ذم ظٔند افٌندير
ٍ
صخص ؿٙن شنْقات ظديندة ذم خدمنٜ
ـ ٕٝٚمـ تٖفٔػ
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ادرحقم إٕهٚري ،وفُّْف ترـف وذهن ،ٛوهنذه إصنًٚر
ـٚن ؿد أ ّفٍٓ ٚوأفَٚهن ٚذم تِنؽ افٍنسة [افتنل ـٕٚن ٝحتنٝ
تربٔتف] ،وهذا إمنر فنٔس مًنتًٌد ًا أبند ًا ،ؾنن «بًِنؿ بنـ
مَرب ن ً ٚفًننْقات ضقيِنن ٜوـننٚن مًننتجٚب
بننٚظقراء» ـننٚن ّ
افنندظقة ،وفُن ّـ افنننٔىٚن ذم افْٓٚيننُّ ٜننـ مننـ خداظننف،
ؾذه !ٛوإؾراد افذيـ ـٕٚقا ذم خدم ٜادرحقم إٕهنٚري
ثؿ
مل يُقٕقا ؿِِٔغ ،وبًض أوف ؽ إؾراد ـٕٚقا ذم خدمتفّ ،
ثنؿ بًند
ترـقه وذهٌقه ،وصٚروا هؿ يً ّْٔقن افتُِٔػ فف!! ّ
يدرشقن افًرؾنٚن!! وهنؿ مقجنقدون حتّنك
ذفؽ صٚروا ّ
درشقن افًرؾٚن ،وأ ّم ٚمن ٚحيهنؾ ذم أجنقاء
أن ،وهٚهؿ ُي ّ
مْٚزهلؿ ،ؾامذا أؿقل ؟! ؾِْسك احلدي ٞظـ ذفؽ!
و اخلالصّ ٜ
أن هذا افًرؾٚن اديِقم يٌدو إّٔف ٓ يقجد حٚئط
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أخٍض مـ حٚئىفّ ،
يٍر مـ مُٚن م ،ٚدمده ؿد جٚء
ؾُؾ مـ ّ
وجِس ظذ هذا احلٚئط!
املػازن ١ايصِسف ١يف دلايظ ايعسفاء ال جتعٌ اإلْطإ عازفاً

أي إؾننراد ـننٕٚقا؟ فَنند ـننٕٚقا مننـ
حًننْ ً ٚهننٗٓء مننـ ّ
إصخٚص افذيـ ـٕٚقا يذهٌقن ظْد افًيامء وينٚرـقن ذم
جمٚفًننٓؿ ،ويًننتٍٔدون مننـ حننديثٓؿ ،بننؾ ـٕٚنن ٝحننٚهلؿ
تَِْنن ،ٛوـننٕٚقا يٌُننقن ظْنند شننامظٓؿ دننقاظظ أوف ننؽ
إظٚطؿ ،بؾ ّ
إن بًض هٗٓء ـٕٚقا يٌُقن بنُؾ حمًنقس
بحٔ ٞـٕٚقا شٌٌ ً ٚحلنة أخريـ! ٍٕس هٗٓء إصخٚص
يقجٓقن
تراجًقا وذهٌقا! ٍٕس هٗٓء إصخٚص صٚروا ّ
إوامنننر فِّرحنننقم إٕهنننٚري ،ويًىقٕنننف افتُنننٚفٔػ
وافدشتقرات :يٌٌْل أن تًٍؾ ـذا ،ويٌٌْل أن تًٍنؾ ذاك!
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ٍٕس أوف نؽ إصنخٚص ..هنؿ ًٍٕنٓؿ!! وهنؿ ًٍٕنٓؿ
يًىقن أن دروش ً ٚذم افًرؾٚن!
أن ّ
ادَنرر ّ
ـنؾ منـ
أمر مًتًٌد؟ ؾٓؾ منـ ّ
حًْ ً ،ٚؾٓؾ هذا ٌ
يٖيت ّ
ؾ٘ن مِ ٍّف شٔختؿ بخٚتؿ افًًٚدة وإمٚن مـ ّأول فِٔنٜ
حتّك آخر حٔٚتف؟ ـالّ ..فٔس إمر ـذفؽ ،ؾٚفنٔىٚن يراؾؼ
اإلًٕٚن حتّك آخر يق ٍم مـ حٔٚتف ،وهق مًل حتّك إٔن ،ٚوإذا
ظع افٌٍِّ ٜ
ؾ٘ن افنٔىٚن شًّٔؾ ظنذ إحنراذم
م ٚاشتقفّ ٝ
ؾقر ًا ،و إٔ ٓ ٚأؿقل هذا مـ بٚب افتقاوع :ؾٖٕن ٚأؿًنؿ بنٚهلل
افًئؿ بّٖٕف حتّك إٔ ٚمنّقل هلذه افَٚظندة ،ؾن٘ن أردتنؿ أن
تهدّ ؿقا أو ٓ تهدّ ؿقا! ومنـ هْن ٚجين ٛظنذ اإلًٕنٚن أن
يُقن ِيَي ً ٚمتْ ٌّٓ ً ،ٚوجي ٛظِٔنف أّٓ يتُّنع ظنذ ًٍٕنف ،بنؾ
يتقشؾ بٚهلل تًنٚػ ،وجينٛ
يتقشؾ
بٕٚئّ ،ٜو ّ
ّ
يٌٌْل ؾَط أن ّ
املــتقني
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ظذ اإلًٕٚن أن يْتٌف بحٔ ٓ ٞيٍِ ٝزمٚم إمقر مـ ينده،
نل
ؾٚفنننٔىٚن يَننسب مننـ اإلًٕننٚن بنننُؾ تن
ندرجيل خٍن ّ
ّ
ومًتقر وبٖفقان ّ
جذاب ...ٜؾٕٚؾًك ظْدمّ ٚر مـ جٌٕٚنؽ،
تتحنرك دون
هؾ تنًر بذفؽ؟ إّٕنؽ ٓ تننًر أبند ًا ،ؾٓنل
ّ
أي صقت ،ؾٖٕ ٓ ٝتِتٍ ٝإّٓ ّ
منر منـ
إحداث ّ
أن صٔ ً ٚؿد ّ
تتحرك بًْقم ٜوخ ٍّن ٜصنديدة بحٔنٓ ٞ
هْ ٚوذه ،ٛؾٓل ّ
تنًر هب ٚأبد ًا ،وؾجٖة« :آخ» ؿندمؽ تٗدنؽ بنندّ ة ،ويٌندأ
رصاخؽ بٚفتهٚظد ...فَد تًن ِِّ ٝوفندؽتؽّ ..إهن ٚتنٖيت
بًْقم ٜوفىػ حتّك ٓ يْتٌف اإلًٕٚن هلّٕٕ ،ٚف فق افتٍ ٝفَٚم
وهرب ،أو فداؾع ظـ ًٍٕف .وهذا افنٔىٚن يٖيت بٍْس هذه
افىريَ!ٜ
افٌْل إـرم ّ
صنذ اهلل ظِٔنف وآفنف وشن ِّؿ
وردتْ ٚرواي ٜظـ ّ
املــتقني
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إن الشقطان جيري من ابان آدم رارى الاد ّم» ،
يَقل ؾّٔٓ « :ٚ
وافيٚهر ّ
ادىنقل»
أن هذه افرواي ٜمذـقرة أيو ً ٚذم ـتنٚب «
ّ
 ...ؾُٔػ جيري افد ّم ذم عٔع إٔحٚء وجقدٕ ٚوجًّْٚ؟ ؾٓق
خمتهنن ٚبٚفؼننايغ وإوردة افٌُننرة ـٚفؼننيٚن
فننٔس ّ
إورضل ،بؾ ّ
يتحرك ذم عٔع إٔحٚء اجلًؿ ،ويْتَؾ
إن افد ّم ّ
مـ افؼايغ افٌُرة إػ إوظٔ ٜافدمقي ٜافدؿَٔ ٜحتّك يهؾ
إػ حت ٝهذا افرمش [ينر شامح ٜافًن ّٔد بٔنده إػ رمنقش
ظْٔٔف] ..إّٕف يهؾ إػ حت ٝهذا افرمش ،ؾِق إُّٔنؿ رضبنتؿ
هذا ادقوع حت ٝرمنش افًنغ بن٘برة ؾًنتجدون ّ
أن افند ّم
خيرج مْف ،وهذا يُنػ ّ
أن افدم يهؾ ظذ هْن ٚأيون ً !ٚإّٕنف
يهؾ حتّك إػ رشايغ افهٌِ ّٔ ٜمـ افًغ! هؾ رأيتؿ ذفنؽ؟
إّٕف يهؾ إػ هْ ٚأيو ً ،ٚؾٚفدم جيري إػ عٔنع خالين ٚافٌندن
ؾ٘ه ٚتًٍد ،وحْٔ ٍذ
احل ّٔ ،ٜوفق إّٔف مل يهؾ إػ إحدى اخلاليّ ٚ
املــتقني
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ٕهن ٚصنٚرت ظديّن ٜافٍٚئندة...
ؾالبدّ مـ افتخ ِّص مّْٓ ٚ
أي مُٚن مـ بدن اإلًٕٚن ٓ يهنؾ
وبنُؾ ظٚم ٓ 6يقجد ّ
إفٔف افدم ،ؾٚفد ّم يّ ّثؾ احلٔٚة ،وحٔٚة اجلًؿ ؿٚئّن ٜبجرينٚن
أي مُنٚن ّ
يَنؾ افندم ؾٔنف ّ
افدم ؾٔف ،وهلذا دمد ّ
ؾن٘ن إمل
أن ّ
شٔيٓر ؾٔف ،ؾًْدم ٚيتٖمل اإلًٕٚن مـ طٓره ،دمدهؿ يَقفنقن
ففّ :
إن افدم ٓ جيري ؾٔف ـام يٌٌْل ؾٌٔندؤون بًّنؾ ادًنٚج
يتحًـ ،وؿند ّ
يتنٖمل اإلًٕنٚن منـ ؿدمنف
وافتدفٔؽ فف حتّك
ّ
بًٌ ٛصدّ ظوع ؾٔٓ ،ٚؾَٔٚل ففّ :
إن افدم ٓ جيري ؾٔٓ ٚـنام
هق مٍسض ...وهُذا ؾحٔنٚة افٌندن ؿٚئّن ٜبجرينٚن افندم
هذا ،واوح؟
عسض يبعض أضايٝب ايػٝطإ يف ايٓفٛذ إىل ايٓفظ

صنذ اهلل ظِٔنف وآفنف يَنقل فْنّ :ٚ
افٌْنل إـنرم ّ
إن
حًْ ً..ٚ
ّ
املــتقني
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ٌ
ٕٚؾنذ ؾْٔن ،ٚوجينري ذم ظروؿْنٚ
افنٔىٚن ٚمن ً ٚـٓنذا افند ّم
ورشائْْ ،ٚؾٓق حيٚول أن يٍْذ إفْٔ ٚمـ ضريؼ افنؿ ،ٜومنـ
ح ٛافدٕٔ ،ٚومـ ضريؼ افذٕقب وادًٚيص ،وإهقاء
ضريؼ ّ
افًٍْ ّٔ ٜافدٕ ّٔ ،ٜؾ٘ن مل يتُّّـ مـ ذفؽ مـ هذا افىريؼ ،ؾّٕ٘ف
يِجٖ إػ ضريؼ آخر 6ؾٓق حْٔ ٍذ حيٚول افدخقل منـ ضرينؼ
حتّننؾ
اهلل وضريننؼ افننديـ ،ومننـ ضريننؼ أداء افتُِٔننػ و ّ
ادًٗوفٔ :ٜإذا مل أؿؿ إٔ ٚهبذا ّ
ؾ٘ن ادًٗوفٔ ٜشتًَط ...إذا مل
أؿؿ إٔ ٚهبذا افًّؾ ؾنامذا شنًٍٔؾ هنٗٓء إؾنراد؟! وإذا مل
اذه ٛإٔ ٚإػ هْ ٚؾّـ شٔجٔ ٛظذ أش ِ ٜأوف نؽ؟! وإن مل
أحتّؾ إٔ ٚهذه ادًٗوف ّّٔ ،ٜ
افٍنالين شنٔتً ّىؾ،
ؾ٘ن ادجِنس
ّ
ّ
وـثر مـ إؾنراد ينٖتقن إػ هنذا ادجِنس ،ؾًٔنٖفقن منٚ
ظْدهؿ مـ أش ِ ،ٜويتُ ِّّقن وم ٚصنٚبف ذفنؽ ...منـ أينـ
جننٚءت هننذه افًٌننٚرات« :إذا إٔنن ٚمل أؾًننؾ« ،»...إذا إٔنن ٚمل
املــتقني
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أصٚرك »...وم ٚصنٚهبٓ ٚ؟! ؾٓنؾ إٔن ٝافننخص افقحٔند
افَٚدر ظذ ذفؽ؟! أمل خيِؼ اهلل ذم هذه افندٕٔ ٚصخهن ً ٚآخنر
مثِؽ ذم هذه افدٕٔٚ؟!
ظْدم ٚـٚن ادرحنقم افًن ّٔد افقافند ذم افْجنػ ،ؾَند ـنٚن
افًديد مـ ؾوالء يًسؾقن بّٖٕف فق بَل شنامحتف ذم افْجنػ
ؿنرر أن
ٕٓحكت مرجً ّٔ ٜافْجػ ؾٔف ،بحٔ ٞإّٔف ظْندمّ ٚ
يرجع إػ إيران ،وـٚن شامحتف ؿند أخنز بًنض أصندؿٚئف
بَراره أن يًقد ؾٕٚتؼ اخلز هْٚك ّ
حمّند احلًنغ
بٖن افً ّٔد ّ
يريد أن يرجع إػ ضٓران ،ؾذه ٛجمّقظ ٜمْٓؿ ؿٌؾ مقظند
افًٍر بٖشنٌقظغ تَريٌن ٚإػ ادرحنقم افًن ّٔد ظٌند اهلنٚدي
افنرازي ،1وضٌِقا مْف أن يهدر حُ ًام رشظ ّٔ ًُ ٚحي ّرم ؾٔف ظذ
حجة اإلسالم واملسلمني سيّد العلماء واجملتهدين املريزا السيّد عبد
 1املراد بو املرجع املعروف مساحة ّ
اهلادي الشريازي رضوان اهلل عليو( .م)
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افً ّٔد افًالّم ٜافًقدة إػ ضٓران ،حتّك ٓ يرجع شامحتف إػ
إيران ،وـٚن أشتٚذه ادرحقم افً ّٔد احلداد ؿد ؿٚل فف :جينٛ
ظِٔؽ أن ترجع إػ إيران ،ؾَد أحٚفقك ظنذ إينران ...هنؾ
ـت ٛذفؽ ذم ـتٚبف أم ٓ؟ ٓ أدري بٚفد ّؿ ،ٜوفُّْف ظنذ ّ
ـنؾ
حٚل ؿد ذـر ذفؽ ذم أحد ادجٚفس ،ؿٚل:
«ذهبت بؿع ّقة الس ّقد احلدّ اد لميارة أمر اداممـع طؾقاه
السااالم فؾا ّاام خرجـااا مع ا ًا تو ّقااي فناالة إيااوان
إل وقا  :لؼد أحالك أمار اداممـع
ال هب والتػت ّ
طذ إيران ..جيب طؾقك أن ت هب إغ إيران!»
ـٚن ادرحقم افً ّٔد افقافد يَقل« :أكا كـت أص ً
ال قد ح فت
خارصة إيران ذهـي من خارصة العامل!» يًْل :ذم م ٚمٙ
ـ ٕٝٚؿد واجٓن ٝشنامحتف بًنض ادًنٚئؾ ذم إينران ؿٌنؾ
املــتقني
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هجرتف إػ افْجػ بحٔ ٞـٚن يَقل :إٔ ٚحذؾ ٝإيران منـ
اخلٚرض ٜاجلٌراؾٔ ٜفُِرة إرو ّٔ ،ٜومل يُـ فٔخىر ذم ذهْل
أن أرجع إػ إيران ..مل يُـ حتّك فٔخىر ذفؽ ذم بٚيل! هنؾ
خىر ذم بٚفْ ٚيقم ً ٚأن ٕذه ٛفًِنُْك ذم افَّنر؟! ّ
إن هنذا
أمر ؽر ظَالئل! ؾِْذه ٛوًُٕـ ذم افَّنر أو ذم ـقـنٛ
ظىٚرد! إػ هذا احلدّ وهبذا افنُؾ ـ ٕٝٚحٚف ٜشامحتف دمٚه
افًقدة إػ إيران! وفُـ ظْدم ٚشّع منـ أشنتٚذه ؿقفنف :ينٚ
ؾالن ..فَد أحٚفقك ظذ إيران ،وأرشِقك إفٔٓن ،ٚمل يتق ّؿنػ
حتّك ث ٜٕٔٚواحدة فٍُّٔر ويتٖ ّمؾ! مٚذا يًْل ذفؽ؟ يًْل إّٔنف
آدمٚه إػ ذفؽ ّ
إَِ ٛمـ هذا ّ
آدمنٚه ذم حلين ٜواحندة! مل
يَؾ :ش ّٔدٕ !ٚـٔػ ذفؽ؟ مٚذا تَقل؟ وـٔػ يُقن ذفؽ؟
يرشؾ بًوٓؿ يل ذم بًض إحٔنٚن رشنٚئؾ يُتٌنقن ؾٔٓنٚ
املــتقني
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أؾنننه هلننؿ «بنننُؾ
مْٚم ن ً ٚصننٚهدوه ،ويىٌِننقن مّْننل أن ّ
مٍهؾ!
مٍهؾ»!! بنُؾ ّ
ّ
-

[تًٌؿ منـ
خر إن صٚء اهلل! ّ
ؾٖجٌٔٓؿ ؿٚئالً :هق ٌ

شامح ٜافً ّٔد].
-

تٍنننه
ؾَٔقفننقن يل :ينن ٚشن ّٔد! ٕحننـ ضٌِْنن ٚأن ّ

خنر إن صنٚء
بنُؾ ّ
مٍهؾ ،وإٔ ٝتُتٍنل بَقفنؽٌ :
اهلل!
-

ظع ادْٚم ،ضٌِ ٝمّْنل
ي ٚظزيزي ،إٔ ٝظروّ ٝ

خنر ،ؾِنامذا تريند
أؾنه فؽ ،وإٔ ٚؿِ ٝفؽ :هق
أن ّ
ٌ
افتٍٚصٔؾ بًد ذفؽ!
حًْ ً ..ٚؾَد ـٚن ب٘مُٚن افً ّٔد افًالّم ٜأن يَنقل ٕشنتٚذه:
ش ّٔدٕ ..ٚـٔػ حهؾ ذفؽ؟ ومتك؟ أو يىِ ٛمْف أن ّ
ينٗخر
املــتقني
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ٍ
إمر ؿِٔ ً
أحنس
بننُؾ أـنز ...وإٔنٚ
ال ريثام يرتّ ٛأمقره
ّ
بقوع شامحتف ذم ذفؽ افقؿ ،ٝؾَد ـٚن شامحتف يَقل« :لو
رأيت ادـام أكّـي سلطود إغ إيران لبؼقات ما طور ًا دادّ ة
ُ
[تًٌؿ مـ شامحٜ
أسبوع كامل خوف ًا من أن يتح ّؼق ذلك!» ّ
افً ّٔد] فَد ـٚن شامحتف إػ هذا احلدّ متْ ٍّر ًا مـ افرجنقع إػ
إيران ،وـٚن يَقل« :كحن أصا ً
ال ذهبـاا إغ الـناي لؽاي
كناور أمر ادممـع طؾقه السالم واكتفى إمر و ك ّقتـا أن
ّ
كظل طـده إغ آخر العؿر!» وفُ ّـ شامحتف ذم مَنٚم افىٚظنٜ
بّجرد أن ؿٚل فف أشتٚذه :ظِٔؽ أن ترجع
ـٚن هبذا افنُؾ6
ّ
إػ إيران [مل يس ّدد حلين ٜواحندة] ...ومتنك ـنٚن ذفنؽ؟!
فتقه ظنذ أشنتٚذه ،وـٕٚنٝ
حهؾ ذفؽ بًد أن ـٚن ؿد ظثر ّ
حالوة افَِٚء بف مل تزل بٚؿٔ ٜذم ؾّنف! ًٕنؿ ..ذم مَنٚم بٔنٚن
احتٔٚجف وؾَره ؿٚل ٕشتٚذه :ش ّٔدٕ ،ٚم ٚـندٕٕ ٚهنؾ إفٔنؽ
املــتقني
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حتّك حهؾ هذا إمر! وهٚهْ ٚأجٚبنف« :إذا كـات ق
العامل وأكا غربه فإمر ٓ فر فقه طـادي» ،هنذه افًٌنٚرة
ؿٚهل ٚفف هْٚك ذم إينقان افنذه .ٛحًنْ ً ..ٚذم افْٓٚين ٜجنٚء،
وادرحقم إٕهٚري أ ّيد ذفنؽ بًٌنٚرة أخنرى ؿند ذـرمنٚ
فِرؾَٚء شٚبَ ً .ٚهُذا ـ ٕٝٚـٍٔ ّٔن ٜجمنلء شنامحتف إػ هْن،ٚ
وـام ؿٚل هق ًٍٕف« :إكّـي مل أقض ساط ًة واحاد ًة صفاران
بـاء طذ رغبتي الشخص ّقة».
ج ّٔد ..وأن إيروا إػ هذا اإلًٕنٚن ،افنذي جنٚء ٕجِنف
افًٌض إػ ادرحقم افً ّٔد ظٌد اهلٚدي افنرازي وضٌِقا مْف
أن ُحي ّرم ظِٔف ادٌٚدرة ..هؾ ؾُّر ذم إمر؟ هؾ ؾُّر ذم ًٍٕف
بّٖٕف ٓ بنٖس أن أبَنك هْنٚ؟ فَند أؿنٚمقا ظِٔنف ّ
ـنؾ إٔنقاع
حمّنند احلًننغ ،أٓ تننرى ووننع
آشننتدٓٓت :ينن ٚش ن ّٔد ّ
احلننقزة؟ إ ّٕننؽ بًٍْننؽ تننرى منن ٚحيهننؾ ومنن ٚجي نري! ّ
إن
املــتقني
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أصدؿٚءه هؿ افذيـ ـٕٚقا يَقفقن فف ذفؽ ،أصدؿٚؤه افنذيـ
ـٕٚقا مًف هْٚك ذم ذفؽ افزمٚن ..رمحٓنؿ اهلل تًنٚػ ،وـنٚن
مـ بْٔٓؿ ادرحقم افنٔخ حًـ افًنًٔد افنذي ـنٚن إمٚمن ًٚ
فِجامظ ٜذم مًجد «چٓؾ شتقن» افقاؿع ذم شقق ضٓنران،
وؿد ـٚن مـ أصدؿٚء افًالّم ٜذم ذفؽ افزمٚن ،وـ ٕٚٚيَنرآن
دظٚء افًامت ظك اجلًّن ٜذم افْجنػ ،وـنٚن منْٓؿ ابنـ
ادرحقم آي ٜاهلل ادنٔالين ،و ّ
ـنؾ هنٗٓء ؿند تق ّؾنقا ،ومنْٓؿ
يكن ظنذ
ادرحقم افنٔخ ظ ٌّٚس افَقچٚين ،ؾٓق أيو ً ٚـٚن ّ
افً ّٔد افًالّم ٜبٚفٌَٚء ،واثْٚن مْٓؿ ـ ٕٚٚمـ أؿٚرب ادرحنقم
افً ّٔد ظٌد اهلٚدي افننرازي ًٍٕنف ،حتّنك بًنض ادراجنع
احلٚف ّٔغ ذم افْجنػ ّّنـ ـنٚن يٌٚحن ٞادرحنقم افقافند ذم
يكنون ظِٔنف بننُؾ ظجٔن ٛأن يٌَنك ذم
افدروس ـٕٚقا ّ
افْجػ ،وهؿ ًٍٕٓؿ يًسؾقن بذفؽ ،ؾَد ـنٕٚقا يَقفنقن:
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إذا بَّٔ ٝ
ؾ٘ن ادرجً ّٔن ٜشتْحكن ؾٔنؽ ،فوضاع ّقة ساامحة
الس ّقد الوالد وتؼواه وخصوص ّقاته كاكت شاهدة طذ ذلاك
واجلؿقأ كاكوا م طـع هل ا إمر.
و فُـ ظْدم ٚجٚء حُؿ أشتٚذه إتٓك إمر ،وم ٚؿٔؾ فف مـ
نػ رشظننل ،و ّ
ّ
أن مهننِح ٜافْجننػ تَتيضن
أن بَننٚءه تُِٔن ٌ
بَٚءه ،وإّٔف مٚذا شتَقل هلل تًٚػ إذا حٚشٌؽ ،وأمثٚل ذفنؽ
مـ ظٌٚراتّ ..
ـؾ ذفؽ ووًف ج ًٚ ٌٕٚومل يًٌٖ بنف ،ؾٕٚشنتٚذ
ؿد ؿٚل :اذه !ٛوٕحـ َٕقل :ذم أمٚن اهلل ،ذهٌْ !ٚؾٓنؾ إٔنٚ
افَ ّٔؿ ظذ افديـ حتّك حيسق ؿٌِنل ظنذ افنديـ ،وأؿنقل ذم
ٍٕيس :إذا مل أذه ٛإػ هنذا ادجِنس ّ
ؾن٘ن هنٗٓء إؾنراد
شٔوننًٔقن ،ؾننال بنندّ أن أذهنن ٛوأصننر حم ّى ن ً ٚإلظجننٚب
اجلّٔع!! ؾٓؾ إٔ ٚافَ ّٔؿ ظذ افنديـ؟! ـنالّّ ،
إن افَن ّٔؿ ظنذ
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افديـ ٌ
رجؾ آخنر ،إذا ٓ يقجند ؿن ّٔؿ فِنديـ ذم هنذا افًنٚمل
ٍ
ٍ
واحد ٓ ؽر وهق حية و ّيل افًكن أرواحْنٚ
رجؾ
شقى
ٕتَنرب
ؾداه وحً .ٛوأ ّم ٚبٚؿل إؾراد ؾْحـ ًٕنًك ٕن ّ
مْف ،ؾًٌوْ ٚؿري ٛبَّدار منس واحند ،وبًونٓؿ أؿنرب،
وافًٌض أخر أصدّ ؿرب ً ٚوهُذا ،وذم ادَٚبؾ هْٚك مـ يًٌد
مًتّر ،ؾتجده ذم ّ
ـنؾ ينقم أبًند وأبًند! وذم
ًٍٕف بنُؾ
ّ
افْٓٚيّ ٜ
ؾ٘ن ؿ ّٔؿ افديـ واحدٌ ٓ أـثر!
ؿٌؾ بوً ٜفٔٚيل ـْ ٝذم منٓد ،وـْ ٝأحتدّ ث منع افرؾَنٚء
هْٚك ،ؾَِ ٝهلؿ :يٌٌْل ظذ اإلًٕٚن أن حينٚؾظ ظنذ حٚفنٜ
مـ آظتدال 6آظتدال بغ ضرؾغ ،وـٔػ ّ
أن بًض افْٚس
افتنقهؿ
افتهنقر افنديْل و
يًٖفقن :ـٔػ يُّنـ فِنديـ و
ّ
ّ
افديْل ظْد اإلًٕٚن أن يهر م ًٚ ًٕٚفخًٕٚن؟
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ٍ
ّ
ج ٕٛٚدون آخر ،منث ً
ال فنق
إن بًض افْٚس ئِّقن دائ ًام إػ
ؿٔؾ هلؿّ :
خرـؿ بغ أن تتق ّفقا إؿٚم ٜافهالة
إن اهلل تًٚػ ؿد ّ
ذم هذا ادًنجد( ...إتٌٓنقا ،ؾٓنذا ادقونقع دؿٔنؼ جندّ ًا،
ويٌٌْل فْ ٚأن ٕختز إًٍْٔ ٚبٚفًْنٌ ٜفنف ،وٕحٚشن ٛإًٍٔنْٚ
ج ّٔد ًا !!)  ،اؾروقا ّ
خنرـؿ بنغ أن تتق ّفنقا
أن اهلل تًٚػ ؿد ّ
إؿٚم ٜافهالة ذم هذا ادًجد أو ذم تِنؽ افثُْن ٜافًًنُر ّيٜ
افٌُرة ،ؾتجد إّٔف يَقل ؾقر ًا :بؾ أريد أن أذه ٛإػ افثُْنٜ
افًًُر ّي !ٜؾِنامذا ذفنؽ؟ شنٌ ٛذفنؽ إّٔنف ئّنؾ إػ هنذا
اجل ،ٕٛٚؾحتّك صُِف وصٚـِتف ـذفؽ ،واحلٚل ّ
أن إمنر ٓ
خيتِننػ بٚفًْننٌ ٜإػ اهلل تًننٚػ ،ؾننٚهلل تًننٚػ يَننقل فننف :إٔننٚ
شٖظىٔؽ ٍٕس افثقاب هْ ٚأو هْٚك ،وشتحهؾ ظذ ٍٕنس
افدرج ٜشقاء ذهٌ ٝإػ ذفؽ ادًجد افقاؿع ذم حم ِّ ٜصٌرة
وٓ حيي ؾٔف أـثر مـ مخً ٜظؼن صخهن ً ،ٚأم ذهٌن ٝإػ
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توؿ مخً ٜآٓف صنخص ،ـنام
تِؽ افثُْ ٜافًًُر ّي ٜافتل ّ
ّ
أن افًديد مـ افوٌٚط وافَٚدة حييون ؾٔٓ ٚويًتًّقن إػ
خىٌؽ! حًنْ ً ..ٚإذا ـّْنٕ ٚحنـ ذم هنذه ادقؿنع ؾنامذا ـّْنٚ
شَْقل؟ ضًٌ ً ٚـّْ ٚشْختٚر افنذهٚب إػ افثُْن ٜافًًنُري،ٜ
ؾٖوًٓ هْ ٚحيي مخً ٜظؼ صخه ً ٚبْٔام حيي مخًن ٜآٓف
ّ
صخص هْٚك ،ؾام َٕقفنف هْن ٚفنـ يًنًّف إّٓ مخًن ٜظؼن
صخه ً ،ٚبْٔام هْٚك شًًّٔف مخً ٜآٓف صخص ،وهْ ٚفنـ
يًّؾ بُالمْ ٚإٓ مخً ٜظؼ صخص بْٔام هْنٚك شًٔنتٍٔد
مْف مخً ٜآٓف صخص ...وهُذا َٕقم بًْ ٟوحٔٚـ ٜهذه
افتقجٔٓٚت مـ ظْندٕ !ٚهنؾ تًرؾنقن ـٔنػ تَنقم افًْنٚء
بٚفًْٔ ٟواحلٔٚـٜ؟ ؾْحـ ًٍٕؾ ذفؽ أيو ًٕ ..ٚؼع بٚفًْٟٔ
ذم ًٍْٕ ٚؾ٘ذا بٚفًْٔ ٟؿد بِغ ارتٍٚظف مٚئ ٜمس! وؿد إٔجزت
ذفؽ خالل دؿَٔن ٜواحندة ؾَنط! ًٕنتجر بنٚهلل ،ؾٖؾونؾ
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مهٕٚع افًْٔ ٟذم «يزد» ٓ يًتىٔع أن يْنت ٟمثنؾ ذفنؽ ذم
دؿَٔ ٜواحدة ؾٓق حيتٚج إػ ٕهػ شٚظ ٜظذ ا ّ
ٕؿؾ! وهُذا
ثنؿ ّ
إن هنٗٓء
يًتّر بٚحلٔٚـ ٜوافًْنٔ ٟؾَٔنقل ذم ًٍٕنفّ :
ّ
افذيـ حييون هْ ٚذم ادًجد فًٔقا مـ ادتً ِّّغ ،ؾٓؿ مـ
أهؾ افَرى ومـ ادزارظغ ،ؿد تًٌنقا منـ افًّنؾ ؾجنٚؤوا
حمهننِقن
فًِّننجد! أ ّمنن ٚأوف ننؽ ؾّننـ هننؿ؟ ّإهننؿ أؾننراد ّ
دّٓن ،ٜومنـ
ومث ٍَّقن ،ومـ أصحٚب افقجٚه ٜوادراـنز ا ّ
ادٍٔنند أن ٕننذه ٛإػ هْننٚك ؾْتًن ّنرف ظِننٔٓؿ ،وهُننذا ...
يًتّر حتّك ّ
يتخذ ؿراره بٚفذهٚب إػ افثُْ.ٜ
ّ
ج ّٔد؟ هذا ٕقع مـ افْٚس ،ويقجد ٕقع آخر مثع إٔ ،ٚدمدهؿ
ئِّقن إػ اجل ٕٛٚأخر ٚم ً ،ٚؾنام إن ُيًنرض ظِْٔن ٚمثنؾ
هذا إمر ،ؾّْٕٕ٘ ٚختٚر ادًجد ؾقر ًا ،ؾٓٗٓء إؾراد حي ٌّنقن
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[تًٌؿ مـ شامح ٜافً ّٔد] ،ؾتجندهؿ
اهلروب مـ ادًٗوف ّّٔ ٜ
ادَنرر
يٍُّرون هبذه افىريَ 6ٜيَقفقن :حًْ ً ..ٚإذا ـٚن مـ ّ
أن اهلل شًٔىل ثقاب ً ٚواحد ًا ذم ـِت ٚاحلٚفتغ ،ؾام افذي جيزين
أن ُأتًٍٕ ٛيس وأرهؼ صدري وحْجريت ذم إفَٚء اخلىنٛ
هْٚك ،ؾٓٗٓء اخلًّ ٜظؼ صخه ً ٚيٍُنقْٕل وإٔن ٚشنًٔدٌ
هبؿ ،ؾتجده يٌٚدر ؿٚئالًٕ :حـ ٕختٚر ادًجد! واوح؟
وفُـ هْٚك ؿًؿ ثٚف ،ٞفًٔقا مـ افًَؿ إول وٓ افثٚين،
ؾُالمه ٚؽِط! ؾٓٗٓء يَقفقن :إٔ ٝمٚذا تريد؟ ؾٚهلل تًنٚػ
يَقل هلؿ :اختٚروا ًٍُٕٕؿّ ..أّيام تريدون؟ ؾٔجٌٔقٕف :إٔنٚ
رب؟ هنؾ تريندين أن
ٓ أريد أ ّي ً ٚمْٓام! إٔ ٝمنٚذا تريند ينّ ٚ
أذه ٛإػ ادًجد حٔ ٓ ٞيقجد إّٓ مخًن ٜظؼن صنخص
مـ إ ّمٔنغ وافٍَنراء وادًنٚـغ وافونًٍٚء ،منـ افْنٚس
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افًٚديغ؟ أم تريندين أن أذهن ٛإػ هْنٚك حٔن ٞآحتٍنٚء
وافسحٔ ،ٛوافهخ ...ٛوحٔ ٞيْٚدون :ؿد جنٚء شنامحٜ
افً ّٔد ؾٚرؾًقا أصقاتُؿ بٚفهِقات! (و فُـ يٌدو ّأهنؿ ٓ
يُنزون ومنٚ
يًتٌَِقن افنخص بٚفهِقات هْنٚك!! بنؾ ّ
صننٚبف ذفننؽ)  ،ؾًٔننتٌَِقن اإلًٕننٚن اشننتٌَ ًٓٚصننٚخٌ ً،ٚ
ويَقمقن ب٘ظداد افَٚظٚت ،ويَقمقن ب٘ظداد «افسيٌقن» 8فف
فُل يتُ ِّؿ مـ خالفنف (ضًٌن ً ٚمنـ ادًنروف أن افسيٌنقن
ؾٖي اخلٔٚريـ ظذ اإلًٕٚن أن خيتٚر؟ ؾِْختز
فُِ ٍّٚر!!)ّ ...
إًٍْٔ ٚظْندم ٚيًنرض فْن ٚأحند اخلٔنٚرات وافَنرارات ذم
مًٚئِْ ،ٚؾٚدراؿٌ ٜافتل ـٚن يقيص هبن ٚافًينامء حم ِّٓن ٚهْن،ٚ
أي جٕٚن ٛئّنؾ
ؾًذ اإلًٕٚن أن خيتز ًٍٕنف ،وينرى إػ ّ
منصة ،ومن املتعارف يف الدول الغربية أن توضع أمام املتكلّم فيقف خلفها ويلقي خطابو
 2الرتيبون ىو ّ
النيب األكرم صلى اهلل عليو وآلو ىو اجللوس على منرب ذي ثالث درجات ال
واقفاً ،يف حني أ ّن املأثور عن ّ
وضح مساحة السيّد حفظو اهلل ىذه املسألة يف حماضرات سابقة ميكمن الرجوع إليها( .املرتجم)
أكثر ،وقد ّ
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ؿٌِف؟
فَد أمر أمر ادٗمْغ افربٔع بـ خثٔؿ أن :اذه ٛإػ افثٌنقر
وؿ ٚتؾ هْٚك ،ؾَنٚل فنف :ين ٚظنع ،فَند ـنز شنّْل ورصت
أتٍنرغ ؾٔنف فهناليت وظٌنٚديت،
ظجقز ًا ،ؾٖرشِْل إػ مُٚن ّ
ؾَٚل فف اإلمٚم ظِٔف افًالم :حًْ ً ..ٚاذهن ٛإػ خراشنٚن،
وادَٚم ادًروف هْٚك بٚشؿ «خقاج ٜربٔع» يًنقد فنفّ ...
إن
افربٔع بـ خثٔؿ مل يًتّع ٕمر اإلمٚم ،ؾٚإلمٚم يَنقل فنؽ:
اذه ٛإػ هْٚك! وأ ّم ٚهق ؾامذا يريد؟ إّٕف مثِْن 6ٚؾٓنق يَنقل
فخمٚم :أظىْل ذفؽ ادًجد افهٌر! ؾىٚدّ ٚأهنؿ يًىقْٕنٚ
ثقاب ً ٚؾٓذا يٍُل!
ؾّـ هق افذي أضٚع أمر اإلمٚم؟ افذي أضٚظنف هنق «مٚفنؽ
إصس» ،ؾَِ ٛمٚفؽ إصس ـٚن يرؾرف ِحرص ً ٚظذ افٌَٚء
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إػ ج ٕٛٚأمر ادنٗمْغ ،ؾنن«مٚفنؽ» مل يُنـ يٌحن ٞظنـ
افرئٚش ٜوافَٔٚدة ..مل يُـ مٚفؽ إصس مـ هذا افْنقع منـ
أحن ٛأن أبَنك
إؾراد ،بؾ ـٚن يَقل ٕمر ادنٗمْغ :إٔنٚ
ّ
مًؽ هْ ٚذم افُقؾ ،ٜؾٖرشؾ أحد ًا ؽري إػ مك ،ؾٖجٚبنف
أمر ادٗمْغ ظِٔف افًنالم :حتّنك فنق ـْن ٝهْنٚك ،ؾّٕ٘نؽ
شتُقن مًل! وٓ ؾرق بغ احلٚفغ ،ؾَٔقل مٚفؽ :حنٚرض،
ثؿ يّيضن فتٍْٔنذ أمنره ظِٔنف افًنالم ،ؾٔنذه ٛإػ هْنٚك
ّ
و ُيًتنٓد ذم وشط افىريؼ .فَند اشتننٓد مٚفنؽ إصنس
و ُأحلؼ بّقٓه ،أم ٚافربٔع بـ خثٔؿ ؾال ُيِحؼ بف! هذا ُيِحؼ
بّقٓه ،وأ ّم ٚذاك ؾال! دٚذا؟ ّ
ٕن مٚفؽ أضٚع أمر إمٚمف ،ومل
يَؾ :بؾ إٔ ٚأريد هذا ،وأريد ذاك!
وٕحـ ذم ؿراراتْ ٚافتل ٕتّخذه ٚـذفؽ 6ؾ٘ ّم ٚأن ّٕٔؾ إػ هذا
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اجلٕٚن ٛأو ظننذ ذاك اجلٕٚنن ،ٛوفُن ّـ إظننٚطؿ مل يُقٕننقا
ـذفؽ ،ؾٓؿ مل يُقٕقا فًٔتْقا بُالم منـ ؿٌٔنؾ« :ادهنِحٜ
تَتيضنن أن تًٍننؾ ـننذا ، »...أو « ّ
إن ادرجً ّٔنن ٜشننتُقن
مْحكة ؾُٔؿ» ،أو «إٔ ٝادرجع افقحٔد فًنٚمل افتنن ّٔع»..
وبًوٓؿ يَقل« :آين ٜاهلل افًيّنك ذم افًنٚدغ»!! يًْنل ذم
افدٕٔ ٚوأخرة!! يًْل ذم يقم افَٔٚمٕ ٜحـ آي ٜاهلل افًيّك،
أ ّم ٚافٌْل وادًهقمقن إربً ٜظؼ ؾال ظالؿ ٜهلؿ ،بؾ ٕحـ
آي ٜاهلل افًيّك ذم افًٚدغ!! وأمثٚل ذفؽ مـ ظٌٚرات. ...
ّ
ّيّّْ :ٚم ٚهنق
إن أمثٚل هذه افًٌٚرات ٓ تدخؾ ذم آذإْ ،ٚؾام ّ
افتُِٔػ؟ أخزين م ٚهق افتُِٔػ ي ٚظزينزي حتّنك أؾًِنف،
ؾٚفديـ فف صٚح ،ٛوافديـ فنف ؿن ّٔؿ ،وافنديـ فنف و ّيل! وٓ
يٌٌْل يل وٕمثٚيل أن ٕتى ٍّؾ ذم أؾًٚل ؿ ّٔؿ افديـ ،يَٚل« :إذا
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ذهٌ ٝوترـ ٝإمر ّ
ؾ٘ن احلّؾ شًَٔط ،وادًنٗوفٔ ٜفنـ
يتحِّٓ ٚأحد» ،مـ افذي ؿٚل فؽ ذفؽ؟! اتنرك إمنر وٓ
ّ
ّ
جرب وشنسى
تتدخؾ فسى إذا ـ ٕٝٚادًٗوفٔ ٜشتًَط! ّ
بًٍْؽ! ويَٚل« :إذا مل أؿؿ إٔن ٚهبنذا افًّنؾ ّ
ؾن٘ن دينـ اهلل
شٔوًػ» ،مـ افذي ؿٚل إّٔف شٔوًػ؟! هؾ أخزوك إّٔف
شٔوًػ؟! هؾ أرشؾ فؽ صٚح ٛافزمٚن رشنٚف ٜخينزك
تتحّؾ ادًٗوفّٔ ٜ
ؾ٘ن افنديـ شٔونٔع؟! إذا
ؾٔٓ ٚإّٔؽ إذا مل
ّ
ـٚن ؿد أرشؾ فؽ مثنؾ هنذه افرشنٚف ،ٜؾنذفؽ ج ّٔند جندّ ًا
وٕحـ ٕحسم ذفنؽ وٕونًف ظنذ رؤوشنْ ٚوظنذ ظٔقْٕن!ٚ
وفُـ حٔ ٞإّٔف مل يرشؾ فؽ مثؾ هذه افرشنٚف ،ٜؾّنـ أينـ
ج  ٝهبذا افُالم؟ مـ افنذي ؿٚفنف؟ ـٔنػ؟ ودنٚذا؟!! ّ
إن
أمنقر ٕحنـ ٕختَِٓنًٍٕٕ ٚنْ ،ٚوتُنٚفٔػ ٕهنىًْٓٚ
هذه
ٌ
ثنؿ
وٕقجده ٚبًٍْٖٕ ،ٚؾْحـ ٕوع افَٔند ذم أظْٚؿْن ٚبٔندّٕ ،ٚ
املــتقني
www.motaghin.com

34

بَقةٕ ..حـ افذيـ أوجدٕ ٚافتُِٔػ ًٍٕٕنْ!ٚ
ٕوٌط ظِٔف ّ
دٚذا؟ ّّْٕٕٕٔ ٚؾ ؾقر ًا إػ هذا اجلّٕٔ ّْٕٕٚ !ٕٛٚؾ إػ جٕٛٚ
«افثُْ ٜافًًُر ّي !»ٜذفؽ ادٔؾ إػ «افثُْ ٜافًًُر ّي »ٜافذي
ب ّْٔٚه ؿٌؾ ؿِٔؾ هق هذا بًْٔف! ؤّّْٕٕٕ ٚنؾ إػ هنذا اجلٕٚنٛ
خهقصنن ًّ ،ٚ
ؾنن٘ن افننٍْس تننٖيت ؾننقر ًا وتؼننع بٚصننىْٚع
افتُٚفٔػ ،وختتِؼ ادًٗوفٔٚت ،وتٗ ّفػ ادهنٚفح ...حتّنك
يهؾ بْن ٚإمنر إػ أن ٕتخ ّٔنؾ ّ
أن وجنقد إرض وافًنامء
ّ
ال فق ذهٌْٕ ٚحـ ّ
متق ّؿػ ظِْٔ !ٚأص ً
شنٔختؾ
ؾ٘ن ٕيٚم افًٚمل
بٚفُٚمننؾ 6ؾجزائٔننؾ شننٔتق ّؿػ ظننـ ظِّننف ،وظزرائٔننؾ
إن ّ
ومُٔٚئٔؾ شٔتق ّؿٍٚن ظـ أداء أظامهلام أيو ً ،ٚبؾ ّ
ـؾ افًٚمل
شٔتقؿػ ظـ أداء وطٍٔتف ّْٕٕ ٚؿد متْ ٚو ُدؾّْ ٚحت ٝافنساب!
ـ ّ
ال ي ٚظزيزي! فٔس إمر ـذفؽ! أؿًؿ بروحنؽ افًزينزة
بّٖٕف فق إّْٔ ٚإٔ ٚوإٔ ٝمتْن ٚوذهٌْن ٚحتن ٝافنساب ّ
ؾن٘ن هنذا
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يتحرك مـ مُٕٚنف مٔ ِّّٔنس ًا واحند ًا! ّ
إن
افُٖس مـ ادٚء فـ ّ
يتحرك مٔ ِّّٔس ًا واحد ًا مـ مُٕٚف ؾو ً
ال ظـ
هذا افُٖس فـ ّ
اختالل ٕيٚم إرض وافًامء! م ٚهذا افُالم؟! ّإهن ٚعًٔن ًٚ
فًٔ ٝإّٓ خت ّٔالت وأوهٚم!
بٝإ ألصٓاف ايٓاع ايرٜ ٜٔتتًُر ٕٚعًٜ ٢د ايعسفاء ٚاألٚيٝاء

فَد جٚء ادرحنقم افقافند رونقان اهلل ظِٔنف ،وأوونح فْنٚ
افىريؼ ،و ّبغ فْ ٚادًر افذي يٌٌْنل أن ًٕنُِف ،وفُنـ ذم
ٍٕس ذفؽ افزمٚن ـٚن هْٚك بًض إؾراد افنذيـ ـنٕٚقا ٓ
يًتَدون ؾٔف أبد ًاّ ،إهؿ مل يُقٕقا يٗمْنقن بنف بَّندار رأس
يتَربنقن
اإلبرة حتّك! ومع ذفؽ ؾَد ـٕٚقا رظٚي ً ٜدهٚحلٓؿ ّ
مْف أـثر مـ اجلّٔع ،وـٕٚقا حيؼون إًٍٔٓؿ ذم ّ
ـؾ ؿو ّٔ،ٜ
وينندخِقن إًٍٔننٓؿ ذم ـن ّنؾ مًننٖف ٜرؽننؿ ّأهننؿ مل يُقٕننقا
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يًتَدون ؾٔف أبد ًا! ّ
إن هٗٓء ـٕٚقا مـ ادْٚؾَغ افذيـ ـنٕٚقا
حٚرضيـ ذم ذفؽ افزمٚن وتً ٌٌّقا ب٘دمنٚء ؿِن ٛوافندّٕ .ٚ
إن
هٗٓء هؿ بًْٔٓؿ افنذيـ أوجندوا تِنؽ افٍتْن ٜبًند وؾنٚة
شامحتف!
ّ
إن أشِقب افً ّٔد افًالّم ٜـنٚن واونح ً ،ٚومىٚفٌنف ـٕٚنٝ
ب ّْٔ ،ٜوؿد ـٕٚقا يدظقٕٕ ٚحـ أيون ً ٚإػ ذفنؽ أيون ً ،ٚوـنٚن
يريد فْ ٚأن ًٕتٍٔد مـ حٔٚتْ ،ٚوأّٓ تَْيض حٔٚتْن ٚن ـًنٚئر
إؾننراد وبننٚؿل ادنندارس وادْننٚه ٟن بننٚدجلء وافننذهٚب
ثنؿ ٕجند
واجلِقس واحلدي ،ٞؾٔتِػ وؿتْ ٚويْتٓل ظّرّٕ ،ٚ
ٕتحرك إػ إمٚم ،هنذا إذا
إّْٔ ٚمل ٕح َّؼ صٔ ً ٚمـ أهداؾْ ٚومل ّ
مل ْٕحرف ذم إثْٚء أيو ً ٓ ٚشّح اهلل! ـٚن يريدٕ ٚأن ْٕتٍنع
مـ هذه احلٔٚة ،وٕحهؾ ظنذ ٕتٔجن ٜمنـ إَونٚء ظّرٕن،ٚ
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وـٚن شامحتف إذا رأى ّ
أن هْٚك بًض إؾراد يًتىًٔقن أن
يٌر ـٍٔ ّٔن ٜظالؿتنف مًٓنؿ،
يًتٍٔدوا بنُؾ أـز ،ؾّٕ٘ف ـٚن ّ
صخص ؿٚدر ًا أن يًتٍٔد بننُؾ أـنز ؾِنامذا
ؾًْدم ٚيُقن
ٌ
ًّٕح فف أن ُحيرم مـ افٍٚئدة بًٌ ٛصخص آخر ٓ يريد أن
يًتٍٔد؟! دٚذا؟! ّ
بغ ! ؾقاحند يريند أن
طِؿ ّ ٌ
طِؿٌ ..
إن هذا ٌ
يًتٍٔد ويًتزيد ،بْٔام أخر يريند أن ّ
يينؾ مرتٚحن ً ٚهنٕٚع
افٌٚل ..أص ً
ال ذفؽ حرا ٌم رشظ ً.ٚ
ال ّ
أن ظْندـؿ ضٍن ً
اؾروقا منث ً
ال رونًٔ ً ٚيٌٌْنل أن يؼنب
احلِٔ ،ٛويٖـؾ احلًٚء  ،بؾ حتّك احلًٚء يٌٌْنل أن خي ٍّنػ
بٚدٚء حتّنك ينتُّّـ منـ هونّف ،وٓ يٌٌْنل أن يقونع ذم
افنرز وإٔنقاع احلٌنقب إخنرى حتّنك ٓ
حًٚئف افًدس و ّ
تًٌ ٛفف شقء هوؿ وتٗذيف ،ؾّثؾ هذا افىٍنؾ إذا أظىٔتنف
ّ
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جزرة ؽر مىٌقخ ٜؾّٕ٘ف شَٔوّٓ ،ٚؾتًِنؼ ذم حَِقمنف ّّنٚ
يً ٌّ ٛاختْٚؿف ومقتف! ًٕؿّ ..
إن هذا افىٍؾ افذي مل يتجٚوز
ظّره شْ ٜأو شْتغ شّٔقت بًٌ ٛذفؽ! هذا مـ ٕٚحٔن،ٜ
ومـ ٕٚحٔ ٜأخرى ّ
افنٚب ذو افًؼيـ شْ ٜفنق ؿندمٝ
ؾ٘ن
ّ
فف احلًٚء ادًدّ فِىٍؾ افرؤع بدًٓ مـ افىًٚم ادْٚش ٛفنف
ؾٓذا شُٔقن ُطِ ًام فنف أيون ً ،ٚوهنق ـنذفؽ شنّٔقت بًند
يقمغ! ومـ هْ ،ٚؾٌٌْٔل أن ٕوع ّ
ـؾ يشء ذم حم ِّف ،ويٌٌْل
أن َٕدّ م فُؾ يشء م ٚيَتؤف حٚفف ،بحٔ ٞيتُّّـ اإلًٕٚن
حؼ ّ
حؼ ّ
ـؾ أمر مـ إمقر.
ـؾ صخص و ّ
مـ أداء ّ
وهلذا ٕجند ّ
أن ارتٌنٚط شنامحتف بنٕٚؾراد ـنٚن خمتٍِن ً ،ٚوٓ
تتخ ِّٔقا ّ
أن ظالؿتف بٚفرؾَنٚء وإصندؿٚء ـٕٚن ٝمْحكنة
ؾٖوًٓ بٚفًْنٌٜ
بًك أ ّيٚم اجلًّ ،ٜوأ ّيٚم إظٔٚد وافقؾ ّٔٚتّ 6
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فألظٔٚد وافقؾ ّٔٚت ؾًامحتف ـٚن ؿد إتَنؾ ذم آخنر شنْقات
حٔٚتف إػ ادْزل أخر ،ومْذ ذفؽ افقؿ ٝمل يًد يننٚرك ذم
ادجٚفس شقى ذم يقمغ ٓ ؽر ،وهذان افٔقمنٚن مهن ٚينقم
ظٔد افٌدير ،وافثٚين هق يقم افْهػ مـ صًٌٚن ،وأ ّم ٚبنٚؿل
إيٚم ؾَد ـٚن ذم ذفؽ ادْزل ،وذفؽ ّ
ٕن إض ٌّٚء ـٕٚقا ؿند
مًْقه مـ افيٓقر ذم ادجٚفس افًّقم ّٔ ،ٜحتّك ّأهؿ ؿٚفقا فف
ّ
أن ذفؽ يّ ّثؾ خىر ًا ظذ حٔٚتف ،وفذا مل يُـ فٔننٚرك إّٓ ذم
هذيـ افٔقمغ ،وـٚن ظٚد ًة م ٚيَقم بتًّٔؿ ضالب افًِنؿ ذم
هذيـ افٔقمغ ،ـنام ـنٚن يتحندّ ث شنامحتف أيون ً ٚذم تِنؽ
إ ّيٚم .وفُـ حتّك ذم تِؽ افٍسة ـٚن هْٚك بًنض إؾنراد
يتكف مًٓؿ بنُؾ خمتِػ ،ويَقل هلؿ أمنقر ًا
افذيـ ـٚن ّ
خمتٍِ ً ٜظـ بٚؿل إصخٚص ،واحلَر ـٚن م ّىًِ ً ٚظذ ذفؽ،
ومل يُـ أحدٌ آخر يًِؿ ظـ حٚهلؿ صٔ ً.ٚ
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بٝإ ألْٛاع دضاتري ٚأٚاَس ايعسفاء ٚاألٚيٝاءٚ ،ايفسم بٗٓٝا

ّ
إن ضريَ ٜـالم شامحتف ـ ٕٝٚختتِػ بٚختالف إؾراد ،ـام
ّ
أن جمٚفس ادالؿٚة افتل ـٚن حيدّ ده ٚشامحتف مع إصنخٚص
خمتٍِ ،ٜوافدشتقرات افتل ـٚن يًىٔٓن ٚفألؾنراد متٍٚوتن..ٜ
فَنند ـننٚن هْننٚك أؾننراد ذم ذفننؽ افزمننٚن حييننون هد ّيننٜ
فًننامحتف ؾُننٚن يَننقل يل :اذهنن ٛوأرجننع هلننؿ هنند ّيتٓؿ!
وهٗٓء ـٚن افًٌض يًتزهؿ مـ رؾَٚء شامحتف وأصدؿٚئف!
ؾٓذا ٕقع مـ إصخٚص ،ـنام ـنٚن هْنٚك بًنض إؾنراد
افذيـ ـٚن يَقل شامحتف ظْٓؿ :إٌَّْٕٕ ٓ ٚؾ هبنٗٓء إّٓ منـ
أجؾ أصخٚص آخريـ 6يًْل مث ً
ال ـٚن هْٚك بًنض افًْنٚء
ادخدّ رات مـ تالمٔذ شامحتف ،وفُـ زوجٓ ٚمل يُـ ـذفؽ
أصالً ،ؾُٚن شنامحتف يَنقل :إذا إٔن ٚمل أشنتٌَؾ زوج هنذه
ادرأة ،ؾّٕ٘ف شٔٗذي زوجتف وشٔزظجٓ ،ٚوشنٌٔدأ بنٚختالق
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ادقإع هل ،ٚوشٔوع احلقاجز ذم ضريَٓ !ٚيًْل هذه افرؾٚؿنٜ
مع أمثٚل هٗٓء ـ« ٕٝٚرؾٚؿن ٜمهنِح !»ٜـنام ّ
أن افًُنس
ـذفؽ ـٚن مقجقد ًا .هلذا ّ
ؾ٘ن افُثر مـ إؾراد افذيـ ـٕٚقا
يًتزون إًٍٔٓؿ مـ تالمذة شامحتف ،ـٚن احلَر يًِؿ ّأهنؿ
فًٔقا ـذفؽ واؿً ً ،ٚو ّأهؿ مـ أوف ؽ افنذيـ ـنٚن شنامحتف
يًتٌَِٓؿ دهنِح ٜمن ،ٚوـنٚن ظندد هنٗٓء ـٌنر ًا ..ـنٚن
ظددهؿ ـٌر ًا! وؿد طٓر هٗٓء وبنرزوا فًِٔنٚن بًند وؾنٚة
شامحتف ...ظذ ّ
ـؾ حٚلّ ،
ؾ٘ن مىٚف ٛأوفٔٚء اهلل دؿَٔ ٜجدّ ًا،
تكؾٚمؿ جزاؾٔ ٜبدون حًٚب.
وفًّٔ ٝ
يٌغ بًض ادىٚف ،ٛوفُّْٓن ٚمل
ذم ذفؽ افزمٚن ـٚن شامحتف ّ
فتِؼ م ٚتًتح َّف منـ افًْٚين ٜوآهنتامم ،وـنٚن ذفنؽ
تُـ َ
يزظجف ويوٚيَف ،حتّك إّٔف ـٚن أحٔ ًٚ ٕٚيقاجف ادًنٖف ٜبنندّ ة
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ورصام ،ٜوذم بًض إحٔنٚن ـْن ٝأؿنقم بتِىٔنػ ـنالم
شامحتف فًٌض إؾراد ،وختٍٔػ صدّ تف ،ؾَد ـْ ٝإٔير إّٔف:
إذا ؿِْ ٚهذا افُالم هلذا افننخص ؾنامذا شٔحهنؾ؟ ور ّبنام
تكذم صحٔح ً ٚوربام ـٚن خٚض ن ً ..ٚؾَند ـْن ٝأؿنقم
ـٚن ّ
ال بحٔ ٓ ٞيُقن ثَٔ ً
بتِىٔػ افُالم ؿِٔ ً
ال صًٌ ً ٚظذ ٍٕس
ذفؽ افنخص ...وفُّْْل ضًٌ ً ٚـْ ٝبًد ذفؽ أخز شامحٜ
افًالّم ٜبام ؾًِتف!
فَد ـٚن شامحتف ّيتّؿ بًٌض ادًٚئؾ ،وـٚن ن بْٚء ظذ تِنؽ
ادًننٚئؾ ن يًننقق رؾَننٚءه وأصنندؿٚءه إػ ذفننؽ ّ
آدمننٚه،
ومىٚف ٛشامحتف ـْ ٝظذ ؿًّغ وجمّقظتغ:
حيق ٕحد جتاوزهاا6
جمّقظ ٜمْٓ :ٚـّ ٕٝٚثؾ خ ّط ًا أمحر ًا ٓ ّ
ٍ
صنخص
أي
يًْل :رظٚي ٜهذه إمقر ـ ٕٝٚرشض ً ٚحلوقر ّ
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ذم ذفننؽ ادحننٔط وذم تِننؽ افٌٔ نن ،ٜوإذا منن ٚخننٚفػ تِننؽ
افوقابط وإمقر ،ؾّٕ٘ف بذفؽ ؿد دمٚوز اخلىقط احلّنراء،
وـٚن ذفؽ يتً ٌّ ٛذم أن يىرده افًالّم ٜبىًٌٔ ٜاحلٚل ،وؿند
مرات ،شقف أذـر بًو ً ٚمْٓ ٚوأب ّْٔٓ.ٚ
وؿع ذفؽ ظدّ ة ّ
وأ ّم ٚادجّقظ ٜافث ٜٕٔٚمنـ إوامنر :ؾِنؿ تُنـ ّثنؾ خ ّىن ًٚ
أمحر ًا ،بؾ ـٚن اهلدف مْٓ ٚتُٚمؾ اإلًٕٚن ًٍٕف ،ؾن٘ن صنٚء
ظّؾ وإن صٚء ترك ،وبَّدار م ٚـٚن يًّؾ ّ
ـؾ صخص ّ
ؾ٘ن
شامحتف ـٚن يرؾًف درج ٜمتْٚشٌ ٜمنع ذفنؽ ،وإذا مل يًّنؾ
فٔتًرض فف
ؾّٕ٘ف شٔتق ّؿػ ذم تِؽ افدرج ،ٜومل يُـ شامحتف ّ
ال ،ـٚن يَقل فف :ظِٔؽ أن ّ
أبد ًا .مث ً
تهع صالة افِٔؾ .ؾن٘ن
صذ ؾٌِٓ ٚوًِّٕ ،ٝوإّٓ إذا مل ّ
ّ
يهؾ ؾّٕ٘ف مل يُـ فًٍٔؾ مًنف
صٔ ً ..ٚمل يُـ فٔيبف بٚفًه ،ٚومل يُـ فٔحرجف ويريؼ منٚء
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وجٓف أمٚم أخريـ ٓ ..تريد أن ّ
تهع ؾال تهنؾ .أو ـنٚن
يًىل بًض إصخٚص ذـر ًا فٔٗ ّدوه ،ؾّـ ـٚن يداوم ظِٔف
ويِتزم بٚفدشتقر ادًىك فف ؾَد ـٚن يتُٚمؾ ويس ّؿك ،وفُّْف
إذا مل يٗ ّد ذفؽّ ،
ؾ٘ن شامحتف م ٚـنٚن فٔٗاخنذه ويًٚتٌنف أن:
دٚذا مل تٗ ّد ذـرك؟! وحٔ ٞإّٔؽ مل تٗ ّد ذـرك ؾال ُيًّح فؽ
بٚدنٚرـ ٜذم اجلًِ !ٜـ ّ
ال مل يُـ إمنر ـنذفؽ ،وفُنـ إذا
ؿٚم ذفؽ افنخص بٖداء دشتقره ّ
ؾن٘ن افًن ّٔد افًالّمن ٜـنٚن
يًىٔف مىٚفٌ ً ٚأخرى أظذ وأرؿك ،وهُذا ـٚن يرتَنل هنذا
افنخص حتّك تهؾ ادًٖف ٜإػ إظىٚئف إهار ،ؾُثر منـ
أصدؿٚئْ ٚذم ذفؽ افزمٚن ـٕٚقا حمرم ًٕ ٚهار شامحتف ..فَند
ـٚن خيزهؿ بٖمقر مل يُـ فٔجرؤ ظذ ؿقهل ٚفمخريـ!! وؿد
ذـرت مرار ًا ّ
أن هْٚك افًديد منـ ادًنٚئؾ افتنل مل أذـرهنٚ
ٕحد ،وهؿ افذيـ ظ ِّّقين إ ّيٚه ،ٚؾٓؿ ـٕٚقا خيزون احلَنر
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بتِؽ إمقر ،وٕحـ بدورٕ ٚيٌٌْل أن ٕحٍيٓ..ٚ
وٕحـ ًِٕؿ مـ هؿ هٗٓء ..هٗٓء هنؿ إذـٔنٚء ..هنٗٓء
هؿ افذيـ يريدون أن يًتٍٔدوا مـ أيٚمٓؿ ..مل يريدوا ؿوٚء
أوؿٚمؿ بٚفَٔؾ وافَٚل ..وـْٕ ٚذه ٛإػ هٗٓء وٕخٚفىٓؿ،
وًٕتٍٔد مْٓؿ ،فُنـ ـنٚن هْنٚك افُثنر منـ إصنخٚص
افذيـ ـٕٚقا يًٌِقن ،وـٚن هْٚك افُثر منـ افُنالم ..ـنٚن
أـثننرهؿ يًننًقن وراء ادُننزرات واإلصننُٚل وآصننتٌٚل
بًّٚئؾ جزئٔ ..ٜوـ ٕٝٚدمنري افُثنر منـ هنذه افَونٚيٚ
وادًٚئؾ .وـنٚن ادرحنقم افًالمن ٜن ضٌَن ً ٚفًِّنٖف ٜافتنل
ذـرمنن ٚفُننؿ ن يتًٚمننؾ مننع إصننخٚص بْننً ٚء ظننذ تُِننام
ادرتٌتغ ..حٔ ٞضرد افُثر مـ إصخٚص افذيـ دمٚوزوا
اخلط إمحر فديف ،ـنام أن افُثنر منـ إصنخٚص بَنقا ذم
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مرتٌتٓؿ دون أن يسؿقا وفق بَّدار بًٔط ،واشنتّروا ظنذ
تِؽ احلٚف ٜإػ حغ وؾٚمؿ ،فُـ بًوٓؿ اشنتٍٚد ..وهنذه
آشتٍٚدة ـ ٕٝٚظذ مرات 6ٛؾًٌوٓؿ اشتٍٚد بَّدار منس،
وبًوٓؿ مسيـ وبًوٓؿ ثالث ٜأمتٚر وهُذا ...ؾَد ترؿنك
بًض إصنخٚص بحًن ٛشنًتٓؿ وطنرؾ ّٔتٓؿ ،ومل يُنـ
يٌخؾ ظِٔٓؿ بٓٚهتامم .وؿد أوصٚين مرار ًا ذم حٔٚتف بنٖن ٓ
أؿك أبد ًا ذم مراظٚة ادىٚف ٛافتل ـٚن يننر إفٔٓن ،ٚحٔنٞ
ـٚن يرى أين أردت افتخٍٔػ مـ ِحدّ ة افتًٚضل مع افرؾَٚء،
وأتًٚمؾ مًٓؿ بنُؾ فىٔػ ،ؾٖوصٚين هبذه افقصنٚي ،ٚبنؾ
إ ّٕ ف ؿٌؾ وؾٚتف بثالث ٜأصٓر ذـر بًض ادًٚئؾ إخرى ،وّ ّٚ
أـد ظنذ آهنتامم بنف :هنق إّٔنف إذا صنًرت بنٖن ظالؿتنؽ
بٔٚخريـ مية فؽ ؾٚؿىع تِؽ افًالؿ.ٜ
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عً ٢اإلْطإ إٔ ميض ٞيف طسٜل احللّ ٚإٔ ٜٓفّـر تهًٝفـ٘ َُٗـا نـإ
ايجُٔ املدفٛع

اجلّٔع يًِؿ م ٚهل ادًٚئؾ افتل وؿًن ٝبًند وؾٚتنف ،وؿند
وصِ ٝمع تِؽ إحداث إػ حد اهلالك 6بًٌ ٛم ٚحهؾ
ُ
مـ أمقر ومًٚئؾ وإحراف بدرج ٜمٚئ ٜوثامٕغ درج ،ٜومٚ
زال إمر ـذفؽ إػ وؿتْ ٚهذا ،واحلّد هلل ذم ّ
ـؾ يقم تٍنتح
وردة مـ وردات هذا افروض و ُتثّر ..وبْٚء ظذ ذفؽ ،ؾَد
ـٚن شًل احلَر متقجٓ ً ٚإػ اختٔٚر مْحك آخر ،وذفؽ بًد
ثالث ٜأو أربً ٜأيٚم مـ وؾٚتنف ،حتّنك ٓ ُأونٚيؼ أحند ًا منـ
افرؾَٚء ..وـٚن افقافد ؿد أمرين ؿٌنؾ وؾٚتنف بٚفٌَنٚء ذم ؿنؿ6
حٔ ٞـْ ٝؾٔٓ ٚذم افًْقات افثالث إخنرة منـ حٔٚتنف،
وم ٚدام مل يٖت دشتقر جديد ،ؾًذ اإلًٕٚن أن يًّؾ ضٌَن ًٚ
فتٍُِٔف افًٚبؼ .وذم ٍٕس افقؿن ٝمن اـ اهلل ظِْٔن ٚبنٚفتقؾٔؼ
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دراؾَ ٜومهٚدؿ ٜاإلخقة وإح ٌّ ،ٜوأصُر اهلل تًٚػ ظذ أ ّٕف
وإن ـٚن فديْ ٚافُثر مـ ادنٚـؾ ،فُـ ذم ادَٚبنؾ ظقونْٚ
اهلل هبذه افًالؿ ٜمع اإلخقة ،افنذيـ أؿنقل ؾنٔٓؿ أن ظٔنٌٓؿ
افقحٔد أهؿ مل ينروا ادرحنقم افًالمن ٜذم حٔٚتنف ..ظٔنٌُؿ
افقحٔد هق هذا ،إذ مـ احلٔػ أن ٓ تُقٕقا ؿند افتَٔنتؿ بنف
ذم حٔٚتف .فُـ مـ جٓ ٜأخرى أرى إٔف ٓ ؾنرق ظْنده بنغ
احلٔٚة وادقت ،إذ أوفٔٚء اهلل ٓ ؾرق بنغ حٔنٚمؿ ووؾنٚمؿ،
وأن إٍٔٚشف ُّ ِدّ ة و ُمٗ ّيندة فْن ٚعًٔن ً .ٚوهنذا منـ إمنقر
افقاوح ٜذم وجقه افذيـ ٓ يريندون أن يًٌِنقا ..إذ يٖخنذ
أوفٔٚء اهلل بٖيدّيؿ ويد ّفقهؿ ظذ افىريؼ وحيِقن مننٚـِٓؿ
ويرؾًقن مقإع ضريَٓؿ وّئٗون افًنٌٔؾ أمنٚمٓؿ ،وهنذه
ادًٖف ٜواوح ٜجد ًا بٚفًٌْ ٜإ ّيل ؾٔام يرتٌط بٚإلخقة.
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فذا بًد وؾٚة ادرحقم افًالم ،ٜوبْٚء ظذ م ٚـنٚن ؿند أو
بف احلَر ،ؿّْ ٚبٚفًّؾ ظذ ضٌؼ ذفؽ ،وتْحْٔن ٚجٌٕٚن ً ٚمنع
افُثر مـ ادهٚظ ٛافتل ـ ٕٝٚمقجنقدة ،وقاد خناكا
ه ا ادسر إصدقاء ادؼربع لـا !! افذيـ ـٚن بْْٔن ٚوبٔنْٓؿ
ظٓد ظذ افتًٚون واشتّرار مًر افقافند ،فُنْٓؿ خنذفقٕٚ
وترـقا طٓقرٕ ٚخٚفٔ ً ٚمـ احلامي .ٜأمٕ ٚحـ ؾِـ يثْْٔ ٚذفنؽ،
إذ م ٚدام اإلًٕٚن يرى ادًٖف ٜواوح ٜأمٚمف ظِٔف أن يّيض
ؿدم ً 6ٚشقاء خذفف افْٚس أم ٓ ،وظِٔف أن ٓ يرت ٛأثر ًا ظنذ
ذفؽ أبد ًا .أمل يٌغ ذفؽ ذم ـتٚب «افروح ادجرد»؟! إن عٔع
م ٚرصح بف ذم هذا افُتٚب دشنتقر جين ٛافًّنؾ بنف َٕىنٜ
ٍ
فَنٚء مًنف :بنٖين
بَْى ،ٜوؿد َِٕ ٝفخخقة بٖين ؿِ ٝفنف ذم
أضِؼ ظذ هذا افُتٚب اشنؿ «ؿنٕٚقن افًنِقك»  ،ؾونحؽ
وؿٚل :اشؿ حًـ .مل يذـر افًالم ٜذم هذا افُتنٚب ؿههن ًٚ
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أو يَْؾ تٚرخي ً ،ٚبؾ عٔع ادًٚئؾ ادذـقرة ؾٔنف تتْٚشن ٛمنع
ّ
ـؾ طرف ومقؿع.
فَد ذـرت فخخقة بٖن افَرآن بُؾ آي ٜمـ آيٚتف ..خالؾ ً ٚدنٚ
يدظٔف بًض إؾراد اجلٚهِغ مـ أن آيٚت افَرآن ظٌٚرة ظـ
تٚريخ وؿهص ظـ ادٚيض 6ـَهن ٜافٌْنل يقشنػ وؿهنٜ
افٌْل يًَقب وافٌْل إبراهٔؿ وؽرهؿ ،وإذا ـٚن ؿهه ً ٚؾام
ظالؿتٓ ٚبْ ،ٚوهذا إمر خىٖ ،بؾ هذه افَهص تنرتٌط بْنٚ
مٌٚرشة ..إذ ّ
ـؾ مْن ٚظٌنٚرة ظنـ يقشنػ وـنؾ مّْن ٚمٌنتذ
بٚبتالءات يقشػ وآمتحٚن افنذي جنرى ظنذ أوف نؽ..
وـؾ مْ ٚظٌٚرة ظـ إبنراهٔؿّ ،
ّ
وـنؾ مّْن ٚظٌنٚرة ظنـ هنٚجر
وإشامظٔؾ ،وـؾ مّْ ٚظٌٚرة ظـ ٕقحّ ،
وـنؾ مّْن ٚظٌنٚرة ظنـ
ؾرظقن وّٕرود ..يُّـ أن ُٕقن عٔع هٗٓء .ؾٚفَهنص
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افَرإٓٔ ٜمل تذـر دون وجقد حُّ ٜؾٔٓ.ٚ
وـذا ادىٚف ٛافتل ذـره ٚادرحقم افًالم ٜذم افروح ادجرد
مل يننذـره ٚدون ؽٚينن ٜودون حُّنن ،ٜؾٓننذه افَوننٔ ٜافتننل
يذـره ٚافًٔد احلداد مـ أن افًنٔد حمّند حًنغ جين ٛأن
يذه ٛأيو ً ..ٚهذه افَؤ ٜدرس فْ 6ٚبٖٕف إذا ـْ ٝتًّؾ ذم
شٌٔؾ اهلل وؾَدت عٔع أصدؿٚئؽ بًٌ ٛذفؽ 6ـنٖن يَنقل
صخص ٓ أريند أن أصنٚدؿؽ ..ؾًِٔنؽ أن تَنقل حًنْ ً!ٚ
اذه ٛذم أمٚن اهلل ..واذـرٕ ٚذم دظٚئؽ ..وإذا ؿٚل ؾر ٌد :إٔنٚ
ٓ أرتٚح إفٔؽ ،ؾدظنف وؿنؾ فنف رزؿْن ٚاهلل وإينٚـؿ حًنـ
افًٚؿٌ ..ٜؾِامذا ٕٖيت وٕنتؿ وًٕ ٛبًوْٚ؟ بؾ ُؿؾ :ذم أمنٚن
اهلل وافًالم ،إذ ّ
إن أحدهؿ ؿد يريد وأخر ؿد ٓ يريد.
وـٚن احلٚج ...افذي ذـر اشّف ذم هذا افُتنٚب ..يتحندث
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مع افًٔد احلداد دائ ًام ويَقل فف :فَند ذهن ٛؾنالن وذهنٛ
ؾالن!! وؿد صٚهدت هذا احلٚج بٍْيسن ظْندم ٚيًِنؿ بنٖن
ويتًجن ٛمنـ ذفنؽ
ؾالٕ ً ٚذه ٛـٚن حيرك رأشنف تٖشنٍ ً،ٚ
ّ
ويَقل :ظج ٛظج ..ٛوأن ظْدم ٚأؾُر ذم ذفؽ أؿقل ٓ
داظل فًِج ،ٛمٚذا يًْل افتًج ٛمـ ذفؽ؟ دظنف ينذهٛ
ح ّتك يٌٚرك اهلل ذم ظّره ،ويّْحف اخلر ذم افدٕٔ ٚوأخرة..
ؾِٔذه ٛوفٔٓتؿ بحٔٚتف وظِّف ..ؾٓؾ فديْ ٚحتّٔؾ ظذ أحد
أو إجٌٚر؟ تِؽ ادىٚفن ٛافتنل ذـرهن ٚادرحنقم افًالمن ٜمل
يذـره ٚـَه ،ٜبؾ ذـرهٕ ٚه ٚؿد حتهؾ مع ّ
ـؾ واحد مْ،ٚ
جربْ ٚهذا إمنر ،حٔنٞ
فذا ظِْٔ ٚأن ِٕتٍ ٝإػ ذفؽ ..فَد ّ
ـْ ٝذم مْزل ادرحقم افًٔد احلداد ذم ذفؽ افقؿ ،ٝظْندمٚ
رأيْ ٚإٔف ؿد ختذ ظْف أظز أصدؿٚئف ،وأؿرب رؾَٚئف.
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رحننؿ اهلل ادرحننقم افنننٔخ بٔننٚت ؾَنند ـننٚن رجن ً
ال ظيننٔ ًام
ومثٚبر ًا ،وـنٚن صنٚح ٛدمربن ،ٜوبحًنَٕ ٛنؾ ادرحنقم
افًالم ٜـٚن فديف دمرب ٜشِقـٔ ٜبًدد ّ
ـنؾ صنًرة بٔونٚء ذم
أح ٛأحد
وجٓف ورأشف ..رمح ٜاهلل ظِٔف ..ـٚن يَقل :ـّْ ٝ
ظع وؿريٌ ً ٚمّْل ..بحّٔ ٞأين ـْٝ
إصخٚص ،وـٚن ظزيز ًا ّ
مًتًد ًا أن أونحل بنٚبْل رشط أن ٓ حيهنؾ بْٔنل وبْٔنف
ؾراق ..إػ هذا احلدّ وصِ ٝافًالؿن ٜبٔنْٓام .وفُنـ ذفنؽ
افرجؾ إٍهنؾ ظنـ ادرحنقم افًالمن ،ٜوـنٚن ذم مهندان،
ورشع بٚفُالم ظِٔف ..حٔ ٞؿنٚل :بٖٕن ٚمل ٕجند منـ افًن ّٔد
حمّد احلًغ صٔ ً ،ٚأو أ ّٕف ٌ
رجؾ ٓ يّتِؽ صٔ ً ،ٚأو إٔف هنؾ
ٍ
رضورة ٓ ّتٌٚظف ..وؽره ٚمـ إمقر افتل ـ ٕٝٚحتهؾ
مـ
مًف ..وؿد ذـر بًو ً ٚمْٓ ٚذم «افروح ادجنرد» ،فُنـ من ٚمل
يذـره وافذي صٚهدٕٚه مْف أـثر بُثر ّ ّ ٚذـر..
املــتقني
www.motaghin.com

54

واحلٚصؾ أن ذفؽ افرجؾ إٍهؾ ظْف ،فُنـ افننٔخ بٔنٚت
ـٚن يَقلّ :
إن حمٌن ٜهنذا افرجنؾ بَٔن ٝذم ؿٌِنل ومل تُنـ
تذه ٛأبد ًا ..فؿأ أكه اكػصل ويـبغاي أن تـؼطاأ حمبتاه مان
قؾبي ..فعـدما يـؼطأ الشخص طن أستاذه داذا تبؼاى حمبتاه
قؾبك؟ بل جيب أن تؼطاأ حمبتاه مان قؾباك ،فُنـ ـنٚن
مرة منـ
يَقل ٓ :تذه ٛحمٌتف مـ ؿٌِل ..إػ أن ؿٚل :أتّٔ ٝ
مهندان إػ مْنزل ادرحنقم افًالمن ،ٜوبًند أن رجًْن ٚمنـ
ادًجد وجًِْ ٚذم ادْزل ..وحتدّ ث ادرحقم افًالم ٜبنٖمر،
ؾٍّٓ ٝمـ ذفؽ إمر أصٔٚء ..حٔ ٞؿٚل ادرحقم افًالم:ٜ
أتك رجالن إػ منٓد فَِٚئْ ،ٚوـال هنذيـ افنرجِغ تنقذم
أن ،وـٚن أحدمه ٚصٚح ٛافٍتْ ٜبًد افًٔد احلداد ،وهنق
افًننٔد اهلْنندي افننذي عننع افْننٚس حقفننف ،حٔنن ٞا ّدظننك
آشتَالل وظدم احلٚج ٜإػ أشتٚذ ،وأمثٚل ذفؽ ..وؾهنؾ
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افْٚس ..وظْدم ٚـنٚن ذم ـنربالء ـنٚن تِّٔنذ افًنٔد ظٌند
افٌٍٚر ادٚزٕدراين ..أتك إػ مْزفْ ٚمع ش ّٔد آخر ـٚن أؾونؾ
ٍ
ـؾ حٚل ـٕٚن ٚمنـ ٍ
مْف ح ،ًٓٚفُـ ظذ ّ
واحند ..وذـنر
واد
أمر ًا ..وأذـنر ّأين ـْن ٝظْند ذـنر هنذا إمنر حنٚرض ًا ذم
ادجِس ذم ادْزل افذي ـًّْٕ ٚتٖجره ذم منٓد فَوٚء صنٓر
ذم افهٔػ هْٚك ذم ظٓد افنٚه ،وـْ ٝصنٌر ًا حٔن ٞـنٚن
ظّري حقايل اثْل ظؼ أو ثالث ٜظؼ ظٚم ً ..ٚؾَْؾ ظـ ذاك
افً ّٔد:
أن لعؾبا ًا ماار
« ّ

ومل يؽاان قااادر ًا طااذ الصااقد

وآفرتاس وكاد يؿوت جوط ًا فؼا

كػساه

إين أموت ..ماذا يػعال أخارون م ال ها ه
احلالة؟ ماذا يػعل إسد؟ طـدما يريد إسد أن
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يصااطاد يااـػر صاادره فرتتػااأ أوباااره وياامأر
فرطب فريسته وهينم طؾقفاا ويػرتسافا وأكاا
يـبغي أن أكاون كا لك ..مااذا يـؼصاـي حتّاى
أكون م ل إسد؟ لوين ..ووبري ..وجؾادي..
فرأى فق ً
ال قادم ًا فاـػر ال عؾاب صادره وهنام
طذ الػقال ..فاام كاان مان الػقال إٓ أن حار
خرصومه ورماه بعقد ًا...
طميمي ذا ال ي يـػر صادره ويامأر وهينام
طذ الػريسة أسدٌ  ٓ ..لعؾب يؿ ل كػسه طذ أ ّكه
أسد. »..
ظْدمَٕ ٚؾ ذاك افًنٔد [اهلْندي] هنذه افَهن ٜـنٚن منراده
افىًـ ظنذ أشنتٚذ ادرحنقم افًالمن ٜوافتجنرؤ ظِٔنف[أي:
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افً ّٔد احلداد روقان اهلل ظِٔف] 6بٖ ّٕف يريد أن يَقم بنام يَنقم
بف افًينامء وأوفٔنٚء اهلل ..ؾَنٚل ادرحنقم افًالمن :ٜظْندمٚ
شًّ ٝهذه افَه ٜمْف ؾجٖة إٌِؼ ؿٌِل ادمٚهف ،وأمن ٚذاك
افًٔد أخر ؾٖمره خمتِػ ..فُْٓؿ مع ذفؽ ـٕٚقا يتًٚمِقن
مع هذا افًٔد ظذ إٔف صّع حمٍِٓؿ ،وأ ّٕف ـٚن يَنرأ افٍٚحتنٜ
ظذ مريض ؾٔنٍٔف وؽر ذفؽ ..وـٚن ادرحقم بٔٚت يَْنؾ
هذه افقاؿً ٜيل ،ؾَٚل :ظْدم ٚؿٚل ادرحنقم افًالمن« :ٜبنٖن
ؿٌِل إٌِؼ بًد شامع تِؽ افَه ،»ٜصًرت بنٖن ؿٌِنل إٔنٚ
أيو ً ٚإٌِؼ بٚفًٌْ ٜإػ ذاك افنخص افذي ـْن ٝأح ٌّنف ومل
يُـ خيرج مـ ؿٌِل ،ؾِؿ يًد ذم ؿٌِل ـام ـٚن ،وـٖين مل أــ
ظذ ظالؿ ٜبف أبد ًا ،وـٖ ّٕف مل يُـ رؾَٔ ً ٚيل ،ومْذ تِؽ افِِٔنٜ
صًرت أن صاليت اختٍِ( ..ٝهذه هل ادًٖف ..)ٜحٔن ٞمل
يُـ ذاك افرجؾ يدظْل أت َّدم ،بؾ ـٚن تِنؽ ادحٌن ٜتَىنع
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تٌرت بننُؾ
افىريؼ أمٚمل ..ؾرأي ٝأن صاليت وأحقايل ّ
ّ
وـٖن افًامء إٍتحن ٝذم وجٓنل..
ـٚمؾ مْذ ذفؽ افقؿ6ٝ
ؾ ٌٌُٕٝٚأؿ ٌّؾ يدي ادرحنقم افًالمن ٜورجِٔنف ..ؾَنٚل فنف
افًالم ٜمٚذا تًٍؾ؟ ؿٚل مٓام أؾًؾ ؾٓق ؿِٔؾ ..ؾَِد جًِتْٚ
ْٕجق..
عً ٢اإلْطإ إٔ ميض ٞيف طسٜل احللّ د ٕٚااليتفات إىل اآلخسٜٔ

م ٚهل هذه ادًٚئؾ؟ هذه إمقر تًٍْْ ..ٚاإلًٕٚن خيتنٚر ذم
حٔٚتف مًر ًا ويتَدّ م ظذ أشٚس ذفؽ ادًر( ..افتٍتقا إػ مٚ
أريد أن أذـره فُؿ !!) ..هذا ادًر افنذي خيتنٚره اإلًٕنٚن
ظِٔف أن يّيض دون أن يِتٍ ٝإػ ـالم هنذا ،وٓ إػ ـنالم
ذاك ،ؾُؾ يشء يًٍْف يٖيت بف ،وـؾ م ٚمل يُـ ٕٚؾًن ً ٚيرحنؾ
ظع أن إٔير إػ ردود ؾًؾ أخريـ 6هذا يًجٌف
ظْف ..فٔس ا
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هذا إمر ،وذاك يزظجف ..افىريؼ افذي ب ّْٔف فْ ٚافًيامء ن ٓ
احلَر ن ذاك افىريؼ ظِْٔ ٚأن ّٕننٔف وْٕىِنؼّ ..
ؾن٘ن ـنٚن
أحتن ظِٔف إٔ ،ٚودنٚذا
صخص مقاؾَ ً ٚفف يٖيت ويتًٌْ ،ٚؾِامذا ّ
فدي هنل ظنـ
أتِػ أظهٚيب ٕجِف؟ مـ ؿٚل يل ذفؽ؟ بؾ ّ
هذا إمر ٓ ،أ ّْٕل مل أـ ِّػ بذفؽ وحً ٛبنؾ هْنٚك هنل
ظـ آفتٍٚت إفٔنفّ ..
ـنؾ منـ ٓ يتقاؾنؼ مًنره منع هنذا
أحتنن؟ أفنٔس اهلل مقجنقد ًا؟
افىريؼ يرحؾ بًٍْف ..دنٚذا ّ
أفٔس إمٚم افزمٚن مقجقد ًا؟ أٓ يقجد فديْ ٚمالئُ ٜأيون ًٚ؟
ؾِامذا ٕتحن ظذ هذا إمنر؟ ودنٚذا ٕنتُ ِّؿ بنذفؽ؟ دنٚذا
ٕكف أوؿٚتْ ٚبٚفُالم حنقل أن ؾالٕن ً ٚرحنؾ وؾالٕن ً ٚأتنك
وؾالٕ ً ٚتراخك أو اصتد..؟!
ذم افُالم افذي ذـرتف ذم مديْ ٜـرج ـٚن مرادي هذا إمر،
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بنٖين ن ٓ شنّح اهلل ن أظّنؾ ظنذ
وهق أين أصًر مْنذ مندّ ة ّ
خالف ّنك ادرحقم افًالم ٜورأيف ،وأين ذم ظالؿتنل منع
ظنع،
افرؾَٚء واإلخقة أظّؾ ظذ خالف ادًٗوفٔ ٜادَِنٚة ّ
وافًٌ ٛذم ذفؽ ن ٓ أريد أن أدمرأ ظذ أحند فُنـ ادًنٖفٜ
تَتيض افُالم بقوقح ن هق أن هْنٚك أصخٚصن ً ٚيننًرون
واؿً ً ٚبٖهؿ مرى ويًًقن ٕخنذ افندواء ،ويُّنـ أن ٓ
أظِؿ هبؿ إٔ 6ٚوٓ أظِؿ بنام جينري ذم ًٍٕنف وذم ؿٌِنف ..وذم
ؾُره ..وـؾ مّْ ٚينًر هبذا إمر ..إذ فُؾ صنخص ظالؿنٜ
بْٔف وبغ ربف ..ؾٚفنّر فف ظالؿ ٜبْٔف وبغ ربف ،مع إّٔنف ؿند
إٔزل هذه افًالؿ ٜإػ هٚي ٜافوًػ وافًٌد ،فُـ منع ذفنؽ
ظالؿتف بنٚهلل مل تنذه ،ٛوإٓ إذا ارتًٍن ٝافًالؿن ٜؾًنقف
ُيًدمًٕ ..ؿ ظالؿتف ظالؿ ٜبًد وابتًٚد وفًـ.
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ّ
ـؾ صخص فديف ظالؿ ٜبْٔف وبغ ربف ،وهذه افًالؿ ٜفًٔٝ
بٔدي وٓ بٔد أحد آخنر ؽنر افننخص ًٍٕنف ،ؾنال َُِٕنل
بٚدًٖ ف ٜظذ اهلل تًٚػ ..ؾٖٕ ٚأن أتٔن ٝإػ هْن ٚبٚختٔنٚري،
وإٔتؿ أتٔتؿ بٚختٔٚرـؿ ،وهذا ّ ّ ٓ ٚصؽ ؾٔف ..ؾِق ِص  ٝدنٚ
أتٔن ..ٝفَنند ـْن ٝذم ضٓننران افٔنقم مننع صنديَْ ٚافًزيننز
افًٔد ...وصٚرـْ ٚهْٚك ذم جمِنس ظنزاء بّْٚشنٌ ٜوؾنٚة أم
أحد اإلخقة ،وؿِ :ٝظِْٔ ٚأن ٕذه ٛإػ ادجِنس افًنٚظٜ
افثٚفث ،ٜوٕسـف ذم افًٚظ ٜافثٚفث ٜوافْهػ ،فْهؾ إػ جمِس
ؿؿ ،واحلٚل أ ّْٕ ٚمل ْٕؿ بًد افيٓر ومل ًٕنسح ..فُنـ بنام أين
وظدت اإلخنقة بنٚدجلء ..ؾَند حتّنؾ افًنٔد مًْن ٚهنذه
افدورة افًًُر ّي ٜافنٚؿ ،ٜؾجزاه اهلل خر ًا.
ـْ ٝأشتىٔع أن أظتذر فخخقة وأؿقل هلنؿَٕ :نٔؿ اجلًِنٜ
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ؽد ًا ..فُـ أتٔ ٝبُٚمؾ اختٔٚري 6حٔ ٞرأيّ ٝ
أن اإلخنقة
مه  ٜظٚفٔ ٜومًتًديـ فًامع ادىٚف ٛوؾٓنؿ إمنقر،
فدّيؿ ّ
وهننذه ادًننٖف ٜتٍننرض ظننذ اإلًٕننٚن مًننٗوف ّٔ ،ٜؾُننام أن
اإلخقة ينًرون ذم إًٍٔٓؿ بًّٗوفٔ ٜؾٔام يرتٌط بًًٚدمؿ
وضريَٓؿ ..ؾٓذه ادًٗوف ّٔ ٜشتتقجف إ ّيل أيو ً ..ٚؾذاك افذي
ظنع
ترك عٔع أظامفف فٖٔيت ويًتّع إػ هذا افُالم ،يٍرض ّ
مًٗوفٔ ٜذم ادَٚبؾ ظذ أن أجٌٔف وأوع بغ يديف م ٚيًٍْف..
وأظرؾف ظذ ادًر افنذي يهنِحف ..وٓ يٌٌْنل أن أؿنقل:
ّ
أترـف ؾٚهلل ّيديف ..عًْٔ ٚاهلل ّيديْ ..ٚوبْٚء ظذ وجقد هنذه
تقجنف إ ّيل مًنٗوفٔ ٜهبنذا
ادًٗوفٔ ٜافتل ظذ إصنخٚص ي ّ
ادَدار.
يتقجنف إ ّيل
ظع ذم بٔٚن هذه إمنقرّ ،
ؾًْدم ٚيًتّد صخص ّ
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ظع ..ؾن٘ن مل يًتّند ؾنال
مًٗوفٔ ٜجديدة ..وفٔتف مل يًتّد ّ
مًٗوفٔ ٜتتقجف إ ّيل ..بؾ يّيضن ذم شنٌِٔف ،وٓ إصنُٚل ذم
ذفؽ ،وٓ أظقد أؾُنر ؾٔنف ..إّٕنام أؾُنر ؾٔنف وذم مهنِحتف
ظع ،ؾ٘ين بٖي صٍ ٜـْ ٝوحتن ٝأي
ظْدم ٚيُقن ؿد اظتّد ّ
ظْقان ..ؾٍل افْٓٚي ٜيُّـ أن يًتٍٔد مّْنل وفنق بُِّن ٜأو
أمغ ن بحد أدٕك ن ذم َٕؾ ادىٚفنٛ
تقصؾ إػ أين ٌ
أمر ..ؾَد ّ
ؽنض افْينر ظنـ أظناميل افًنٔ ٜ
وٓ أخقن ذم ذفنؽ ،منع ّ
تؿ ؾٔنف آظنتامد
وأخىٚئل افتل أؿسؾٓ ..ٚؾٓذا ادَدار افذي ّ
ظع ٍ
ـٚف ذم وجقد مًٗوفٔ ٜظْدي.
ّ
ؾ٘ذا ؾروْ ٚأ ّٕف ـٚن هْٚك أؾرا ٌد يُّـ أن ينُِقا توٚد ًا منع
مًر هذا افنخصّ ،
ؾ٘ن ادًٗول ظـ ذفؽ هق احلَر ،ؾ٘ذا
ؾرونْ ٚأن صخهن ً ٓ ٚيًْنجؿ منع هنذا ادًنر وؾُننره ٓ
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يتقاؾؼ مًف ،ؾال يٌَؾ إمقر افتل ُتىرح هْ ..ٚؾتٚرة تُنقن
ادًٖف ٜمًٖف ٜظٚدي ٜينرى ٍٕنس اإلًٕنٚن رضرهن ٚبننُؾ
مٌٚرش ،وؿد ذـرت أ ّٕف يُقن مـ افًَؿ افثٚين افذي ذـرتنف
ذم افٌداي ،ٜوتٚرة تُقن افًٍؾ افذي يَقم بنف وإمنر افنذي
يًٍِف موٚد ًا دًنر شنٚئر إصنخٚص 6ـنٖن ُيقجن ٛهلنؿ
ّ
افنؽ وافنٌٓ ٜواإلصُٚل ..بل قد يصل إمر إغ أن يسادّ
الطريق أمامفم فػي ه ه احلالة يؽون قاد جتااوز اخلطاو
احلؿراء !!
حتدث ٝذم ذفؽ ادجِس وأـرر هْ ٚبٖن
وبًْ ٚء ظذ ذفؽ ،ؾَد
ُ
هذا اجلّع يَنقم ظنذ أشنٚس آظتَنٚد 6وبنٖن يُّنـ أن
يًتٍٚد مـ هذه اجلًِٚت ٍ
بٖمر مًغ ،ؾن٘ذا ؾرونْ ٚأن هنذا
آظتَٚد مل يُـ مقجقد ًا ،ؾام ادزر فقجقدٕ ٚذم هذا اجلّع؟
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ؾ٘ذا ـٚن ادٍسض أن يُقن اجلّع ظذ أشٚس هٔ  ٜوعٚظ،ٜ
ؾُّٔـ أن يُقن هْٚك عٚظٚت وهٔ ٚت أـز وأصد محٚشنٜ
مننـ هْنن ،ٚوهننذا إمننر مقجننقد ذم ـن ّنؾ مُننٚن ،وإذا ـننٚن
ادٍسض أن يُقن ادجِس ظٌٚرة ظـ اجتامع وؿراءة بًنض
إصًٚر افًِقـ ّٔ ..ٜحٔ ٞيٖيت بًض افْنٚس ويىِن ٛمّْنٚ
ذفؽ ،وؿد ضِ ٛمّْل إٔف دٚذا ٓ تٖيت إػ ضٓران وتنٚرك ذم
جمٚفًْ ،ٚإذ ٕرشؾ فؽ شٔٚرة تٖخذك مـ ادْزل وإػ ادْنزل،
يكنون ظننذ
وـْنن ٝأؿننقل هلننؿ ٓ جمننٚل فنندي ..وـننٕٚقا ّ
ضٌِٓؿ ٓ ..جٓ ٜواحدة ،بؾ أـثر مـ جٓ ..ٜوفً ِّنف ضِنٛ
مْل ادنٚرـ ٜذم شت ٜجمٚفس أو شنًٌ ٜجمنٚفس منـ جٓنٚت
خمتص بٚفًْٚء ..دنٚذا ـنٕٚقا يىٌِنقن مّْنٚ
خمتٍِ ،ٜوبًوٓٚ
ّ
ـْ ٝابـ افًالم ٜافىٓراين ،ؾٖي فنزوم يٍنرض
ذفؽ؟ ؾ٘ذا ُ
ظع افذهٚب إػ هْٚك؟ إذا ـ ٕٝٚتِؽ ادجٚفس ؿٚئّ ٜظنذ
ّ
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أشٚس افتقمهٚت واخلٔٓٚت وافًٍْٕٚٔٚت ؾِامذا أذهن ٛإػ
ابنٔض صنًري ،ومل
هْٚك؟ ودٚذا أو ّٔع وؿتل ذم ذفؽ؟ فَد ا
يًد فديْ ٚوؿ ٝهلذه ادىٚف ٛوإوٚظ ٜافًّر ؾٔٓ.ٚ
بعض ايٛصاٜا ٚايتٓبٗٝات يألصدقاء

ٍ
بننُؾ جنٚد :إذا ـنٚن فنديْٚ
فذا أؿنقل فُنؿ هنذه ادًنٖفٜ
أصخٚص ً ٚواؿً ً ٚن وه ه ادطالب ستصال إغ مجقاأ اوخاوة
سواء داخل إيران أو خارجفا!! ن يريدون إظنامل شنَِٔتٓؿ
ن :ٝبٖ ّٕ نف ٓ يٌٌْننل
افنخه ن ّٔ ٜؾننام ظالؿتْنن ٚهبننؿ؟ ؾنن٘ذا ؿِن ُ
افتهٍٔؼ ذم جمٚفس إئُّ ..ٜيَٚلّ :
بٖن افًديد منـ ادراجنع
شٖوشند إٔن ٚذم
جئزون ذفؽ ..م ٚظالؿتل إٔ ٚبذفؽ؟ ؾٓنؾ
ّ
شٔقشنندون هننؿ مُننٚين ذم افَننز؟ ـن ّنؾ
ؿننزهؿ؟ أو أهننؿ
ّ
صخص فف ؾتقاه ورأيف اخلٚص ..وؿد يرى بًونٓؿ :إّٔنف ٓ
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إئّن ،ٜوؿند أؾتنك بًونٓؿ
إصُٚل ذم افرؿص ذم جمنٚفس ّ
بذفؽ :ذم ظٔد مقفند افًن ّٔدة افزهنراء ظِٔٓن ٚافًنالمٓ ..
إصُٚل ذم ذفنؽ!! أو أن ُيَنٚل افنذي يَنقم هبنذا إمنر ٓ
يَِدك ٓ ..إصنُٚل ؾًٍِِٔنقا ذفنؽ ،فُنـ ٓ يًْنٌقا هنذا
ادجِس إ ّيل !! ؾُؾ صخص يًّؾ بَّت ٙؾتنقى مرجًنف
ومَِننده ،وٓ رضورة ٕٓتًننٚب إمننر إػ احلَننر .فُننـ
ادجِس افذي يُقن مرتٌى ً ٚبٚحلَر ٓ يٌٌْل أن يُنقن ؾٔنف
تهٍٔؼ ..جمٚفس إئّ ٓ ٜيٌٌْنل أن يُنقن ؾٔٓن ٚتهنٍٔؼ.
ًٕؿ إذا ـٚن ذفؽ بنُؾ بًٔط وهٚدئ وذم جمِنس افًْنٚء،
ؾال إصُٚل ؾٔف ،أم ٚإذا ـٚن بنُؾ ظٚل ؾٓق إه .ٜٕٚإذ جمِس
اإلمٚم خيتِػ ظـ جمِس ؽر اإلمنٚم ..افتهنٍٔؼ ذم جمِنس
اإلمٚم يْدرج حت ٝظْقان اإله ٜٕٚن إٔ ٓ ٚأؿقل :إ ّٕف حنرام ن
وآحتٔٚط يَتيض ظدم اإلتٔٚن بف.
املــتقني
www.motaghin.com

68

وهُذا ذم شٚئر ادًٚئؾ إخرى 6ادننٚرـ ٜذم ذاك إمنر..
افدخقل إػ تِؽ اإلدارة ..ادنٚرـ ٜذم بًنض ادًنٚمالت..
وافتل ؿد ٓ ينرى أخنرون ؾٔٓن ٚإصنُ ،ًٓٚفُنـ إذا ـنٚن
افنخص ذم مثؾ هذا افٍوٚء ؾٚفدخقل ذم هذه ادًٚئؾ يًند
ٕي صخص أن يتًدى اخلىنقط
خىقض ً ٚمحراء ،وٓ يٌٌْل ّ
احلّراء.
ذم ادًٚئؾ افتنل يٍتنل هبن ٚافنًٌضًٕ ٓ ،نسض ظِنٔٓؿ ذم
ذفؽًٕ ،ؿ مـ افْٚحٔ ٜافٍَٓ ّٔ ٓ ٜؿّٔ ٜفٍِتقى ،افَّٔن ٜإّٕنام
هل فًِّهقم ؾَط ،وافٍتقى ظٌٚرة ظـ رأي احلَر ،رأينل
افٔقم هذا ،وؽدا ؿد خيتِػ .وإذا ـنٚن فٍِتنقى ؿّٔن ٜؾٓنل
بًٌ ٛإتًٚهب ٚفروايٚت ادًهقمًٕ ،ؿ ،هلن ٚحج ّٔن ٜرشظٔنٜ
مـ بٚب افيورة إفٔٓ ،ٚفُـ افُالم ذم افَداش ٜوافىٓنٚرة
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وافَّٔنن ٜافذاتٔنن ..ٜوهننذه إمننقر خمتهنن ٜبُننالم اإلمننٚم
ادًهقم ؾَط .فذا افروايٚت افٍِئ ٜهل ٚؿداش ٜوضٓٚرة أـثر
مـ افروايٚت ادَْقف ٜبٚدًْكّ 6
ٕن افروايٚت ادَْقف ٜبٚدًْك
تتٖثر بٚفراوي 6مث ً
ال :اإلمٚم يذـر ـِّن« ٜإن» بًند افُنالم،
بْٔام افراوي يٖيت هبّ ٚأوًٓ ،أو أن اإلمٚم يًىػ بنٚفقاو ،بٔنْام
هق يًىػ بٚفٍٚءّ ..
ـؾ هذه إمقر تسك أثر ًا ،ؾًْدم ٚيَقل
اإلمٚم ؾٚء تُقن افٍٚء صحٔح ،ٜوظْندم ٚيَنقل واو تُنقن
افقاو صحٔح ً ٜوهُذا ..فُـ أب ٚبهر ؿد يٌر افُنالم ن ٓ
ظـ ؿهد ن وجي ٛظِْٔ ٚأن ٕٖخذ بروايتفّٕ ٕ 6ف ٓ مْٚص ظـ
إخذ بروايٚتف .فُـ إذا ـٚن اإلمٚم مقجنقد ًا ؾنال بند منـ
إخذ بُالمف مٌٚرشة .وبام ّ
أن هذا افُالم منرتٌط بٚإلمنٚم
ظِٔف افًالم ح ّتك فق ـنٚن َٕن ً
ال بنٚدًْك ؾٓنق مَندّ س منـ
افْٚحٔ ٜافؼظٔ ،ٜوفف ؿّٔ ٜذاتٔ ،ٜأمن ٚافٍتنٚوى ؾنال تتّتنع
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هبذه افَداش.ٜ
تِؽ ادىٚف ٛافتل أظروٓ ٚأمٚم اإلخقة هل م ٚشًّتف منـ
افًيامء ،وذم يقم افَٔٚم ٜيُّـ أن أحتّنؾ مًنٗوفٔ ٜذفنؽ
وأفَٔٓ ٚبًٓدة ادرحقم افقافد وشٚئر افًيامء .فُـ إذا ؿٔنؾ:
شقف ًٍٕؾ هذا إمر ذم ادُٚن افٍنالين ،ؾنال يُّْْنل أن
أحتّؾ مًٗوفٔ ٜذفؽ ،بؾ ادًنٗوفٔ ٜتُنقن بًٓندة هنٗٓء
إصخٚص إًٍٔٓؿ .وإصخٚص افذيـ يَِندون ؾالٕن ً ٚأو
ؾالٕ ً ٓ ٚظالؿ ٜهلؿ يب ،ؾٓؿ يًرؾقن تٍُِٔٓؿ ومًٗوفٔتٓؿ.
وبْٚء ظذ ذفؽ ،ؾ٘ذا ـْٕ ٚنًر بٖٕف يُّنـ أن ٕحهنؾ ظنذ
جق أؾوؾ مـ هذا اجلق ادقجقد ذم مُٚن آخر 6ـنٖن يهنؾ
حمّد حمًـ ؾٍنل ّ
ـنؾ ينقم
بًض مْ ٚإػ إٔف دٚذا ٕتٌع افً ّٔد ّ
يٖمر بٖمر؟! و ..بؾ ٕذه ٛوٕٖخذ إذـٚر وحدٕ ٚمـ ـتٚب
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«افروح ادجرد» أو مـ أمٚــ أخرى ...ؾ٘ذا ـٚن هذا إمنر
ُّْ ً ٚؾِامذا ٓ َٕقم بف ؿٌنؾ أن تهنؾ إمنقر إػ ٍ
حند ؽنر
مْٚشٛ؟ ؿٌؾ أن ٕتُِؿ بُالم ،ؾٚحلَر شًٔتّر ذم مًنره
وٓ يُّْف افتقؿػ ظـ هذا ادًر ،إٓ أن يَٚل يل :ؿنػ! أو
ُظد! وهذا مىِ ٛآخر .فُـ ادىٚف ٛافتل أذـره ٚفخخنقة
فًٔ ٝظٌٚرة ظـ ؾُرة ظنٚبرة ،بنؾ هنل ظٌنٚرة ظنـ ؾُنرة
مًتّرة مْذ زمـ ادرحقم افًالم ٜإػ أن ،ؽٚي ٜإمر أهنٚ
أن صٚرت أصد وأـثر صالب ،ٜوشقف تًنتّر ظنذ هنذا
إشٚس.
ؾًْدم ٚيُقن إمر ـذفؽ يُّـ فِنخص أن يًْح ٛمـ
هذا ادًر بنُؾ هٚدئ ،ويًًك وراء إمقر افتل يٍّٓٓنٚ
ويًرؾٓ ،ٚوؿد ؾًؾ هذا إمر افُثر مـ إؾنراد .وٓ صنٖن
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فْ ٚهبؿ ،ومـ جٓ ٜأخرى ٓ مزر فَىع ظالؿ ٜافًالم هبنؿ،
بؾ ظِٔف أن يًنِؿ ظِنٔٓؿ ويًنٖل ظنْٓؿ ..دنٚذا يننتّٓؿ
اإلًٕٚن؟ ودٚذا يَقل ؾٔٓؿ م ٓ ٚئِؼ؟ بؾ ؿد يُنقن ظّنؾ
ذفؽ اإلًٕٚن هق افهحٔح ٓ ،ظّع ،وؿد يُقن مًره هق
افهحٔح ،مـ يًِؿ؟ فُـ ظْدم ٚيُقن فندى احلَنر يَنغ
بٖمر ،ؾٖٕ ٚمُ ِّػ بَْٔٔل ،وٓ بد مـ إبنراز هنذا افتُِٔنػ.
هذه مًٖف ٜترجع إػ احلَر واإلخقة عًٔ ً.ٚ
َدزض ١ايعسفإ َٖ ٞدزض ١إَاّ ايصَـإ عًٝـ٘ ايطـالّٖٚ ،ـ ٞاألنجـس
حتُّالً يًُطؤٚي ١ّٝجتا ٙايٛال١ٜ

ادّٓ ،ٜوإن ـٚن فديْ ٚبًض ادًٚئؾ
هذه ادًٖف ٜهل ادًٖفّ ٜ
إخرى افتل شّع هب ٚاإلخقة ،فُـ ٓ بٖس بًروٓ ٚثٕٔٚن ًٚ
بنُؾ جمّؾ ،إذ ؿد تتوح بًض إمقر مـ خنالل ذفنؽ.
ظذ ّ
ـؾ حٚل ٓ بد مـ افتًٚمؾ مع ادٌٚين بجد ّين ٜوصنالب،ٜ
املــتقني
www.motaghin.com

73

وٓ بد مـ أخذ إمقر بنُؾ جنٚد ،وإذا أراد اإلًٕنٚن أن
يتَدم ؾال بد أن يٖخذ إمر بجد ّي ..ٜهذه اددرشن ٜمدرشنٜ
أهؾ افٌٔ ٝوهذه اددرش ٜمدرش ٜإمٚم افزمٚن ظِٔف افًالم،
وٓ يقجد أحدٌ أـثر اهتامم ً ٚوحرص ً ٚمـ إمنٚم افزمنٚن ظنذ
هذه اددرش ،ٜوٓ يقجد مدرشن ٜذم افًنٚمل ـٓنذه اددرشنٜ
تتحّؾ مًٗوفٔ ٜافقٓين ٜبروحٓن ،ٚوٓ يقجند أحند أصند
ّ
حرص ً ٚظذ تثٌٔ ٝافقٓي ٜمـ أؾراد هذه اددرش .ٜواإلخنقة
ينٓدون بذفؽ ،ؾنٚحلَر ٓ حينٚول أن يّندح ًٍٕنف هبنذا
افُالم ،بؾ احلَر هق ؾر ٌد مـ هٗٓء إؾراد ،ؾًْدم ٚرأينتؿ
وأهؿ ضًٌقا
تؿ تٖفٔػ ـتٚب ظـ حٔٚة ادرحقم افًالمّ ،ٜ
أ ّٕف ّ
«بٌِقؽراؾٔ »ٚظـ ادرحقم افقافد ،وذـروا ؾٔف افً ِّ ٜمـ ظدم
ذـنرت ذم مَدمن ٜـتنٚب
ؿِنٝ؟
ذـر إفَٚب هْٚك .ؾامذا
ُ
ُ
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«مىِع إٔنقار»ّ 4
أن هنذا افَنقل خٕٔٚن ٌ ٜفِّرحنقم افًالمنٜ
وددرشتفّ ،
ؾ٘ن رأي ادرحقم افًالم ٜبٚفًٌْ ٜإػ هذه ادًٖفٜ
هق هذا إمر ،وؿد ـت ٛادجِد افثٚمـ ظؼن منـ «مًرؾنٜ
ح ٝهبذا إمر ،وؿٔنؾ يل منٚذا
ورص ُ
اإلمٚم» إلثٌٚت ذفؽّ ،
شٔحهؾ مـ هذا افُالم..؟!! وؽر ذفؽ .فُنـ مل حيهنؾ
يشء ،وفُٔـ م ٚيُـ ،ؾٓؾ ظِْٔ ٚأن ُٕنقن خرشن ًٚ؟ وهنؾ
ظِْٔ ٚأن ًُٕ ٝظـ ّ
ـؾ م ٚجيري أمٚمْٚ؟ إذا ـٚن ـذفؽ ؾام
افٍرق بْٔل وبغ هذا اجلدار؟ أي صخص ّينرب منـ بٔتنف
ومـ ؿريتف يٖيت ويُت ٛفْ ٚؿٕٚقٕ ًُ ٚيِزمْ ٚبف ،وظِْٔن ٚافٌَنقل
بذفؽ ٓ ،فٔس إمر ـذفؽ! إذا ـنٚن أخنرون يًنُتقن
ظـ تٍُِٔٓؿ وٓ يًِّقن بًّٗوفٔتٓؿ ،ؾال يًْل أ ّٕف جينٛ
أن أشُ ٝأيو ً 6ٚإذ بًوٓؿ يًٖٕقن بٚفًُقت.
األول ،من صفحة  31إىل . 33
 3راجع مق ّدمة كتاب مطلع أنوار (بالفارسيّة) ،اجلزء ّ
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ٓ يقجد ظْدٕ ٚمدرش ٜتداؾع ظـ أهؾ افٌٔن ٝوظنـ وٓينٜ
أهؾ افٌٔ ٝـٓذه ،إيروا إػ افذيـ يداؾًقن ظـ أهؾ افٌٔٝ
واؿرءوا ادَٓٚت افتل ـتٌ ٝذم ذفؽ واشًّقا من ٚيَنٚل ذم
ذفؽ 6إيروا ـٔػ يتؿ تًريػ إمٚم افزمنٚن ،وـٔنػ يَندّ م
أمر ادٗمْغ؟ اشًّقا ذفؽ واؿرءوه وتًنٚفقا وإينروا منٚ
ـتٌف وؿٚفف ادرحقم افًالم ٜوؿٚرٕقا بْٔٓام ،وظْد ذفؽ ٍٕٓؿ
م ٚهل ادًٗوفٔ ٜافتل حتِّتٓ ٚهذه اددرش ٜبٚفًٌْ ٜإػ أهنؾ
افٌٔ ٝظِٔٓؿ افًالم ،وظْد ذفؽ ٍٕٓؿ افُالم افنذي ذـنره
مـ ّ
أن« :أؾوؾ ـتٚب ظْدي هنق ـتنٚب «مًرؾن ٜاإلمنٚم»،
حٔ ٞظِّ ٝظذ تًريػ اإلمٚم افذي تنؿ ًٕنٕٔٚف ذم حٔنٚة
افْٚس» .وظِٔف ؾال حٚجن ٜفُنل ينٖيت بًنض إصنخٚص
ويقصقٕ ٚبٚتٌٚع مدرش ٜأهؾ افٌٔن ،ٝبنؾ ٕحنـ ٕ ّتٌنع أهنؾ
افٌٔ ٝبٚدَدار ..فٔس ادَدار ادىِنقب 6إذ أينديّْ ٚتندة إػ
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صٚح ٛافزمٚن ،فُـ َٕنقل :بٖٕنف إن مل يُنـ أؾونؾ منـ
أخريـ ذم حتّؾ ادًٗوفٔ ٜادمٚه أهؾ افٌٔن ،ٝؾًِنْ ٚأؿنؾ
مْٓؿ .فُـ افذي فديْ ٚهق افًّؾ ظنذ تربٔن ٜافننًٔل منع
افٍٓؿ ٓ ،افنًٔل اجلٚهؾ ..ؿٌِْ ٚحيسق أـثر منـ أخنريـ
ظذ أهؾ افٌٔ ٝوإمٚم افزمٚن.
بعض ايٛصاٜا ٚايتٓبٗٝات يًدطباء ٚاملبًّغني يف دلايظ ضّٝد ايػـٗداء
عً ٘ٝايطالّ
أّٚالًٜٓ :بغ ٞإبساش عاغٛزاء ايفِٗ ٚايعكٌ ٚاملعسفـ ١ال عاغـٛزاء اإلحطاضـات
ٚاي!ِٖٛ

ّ
إن افذي يٌٌْل أن َٕقفف :أي ظٚصنقراء هنل افتنل ٕريند أن
ٕززهٕ ٚهؾ افًٚمل؟ ظٚصقراء افتل تًًُٓ ٚهذه اددرش ٜأو
ظٚصقراء افتل تًروٓ ٚشٚئر ادندارس وتنروج هلن 6ٚوافتنل
تُقن ؾَط ظنز افينب وافِىنؿ وإخنراج افندم و زينؼ

افثٔٚب؟ أم ظٚصنقراء افتنل يًنتخرج مْٓن ٚافٍٓنؿ وظَنؾ
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وادًرؾ ٜوافتل يتؿ افتًرف ؾٔٓ ٚظذ احلًغ ظِٔف افًنالم؟
ظٚصقراء افتل يٌٌْل أن تًًُٓ ٚهذه اددرش ٜهل افثٕٔٚن..ٜ
وذم ـِّ ٜبديِ :ٜهؾ ادراد تروي ٟاإلحًٚس وافننًٚرات،
أم تروي ٟافًَؾ وافًِؿ وادًرؾٜ؟ هذه اددرش ٜهل اددرشٜ
بٕٚئّ ٜظِٔٓؿ افًالم.
افتل تًًك فتثٌٔ ٝادًرؾٜ
ّ
وبْٚء ظِٔف ،ؾٚدىٚف ٛافتل يٌٌْل أن تذـر ذم هذه ادجنٚفس
جي ٛأن تُقن مْىٌَ ٜظذ م ٚذـره افًيامء.
ثاْٝاً :ضسٚز ٠زعاَ ١ٜطأي ١عدّ االختالط بني ايٓطاء ٚايسجاٍ أغدّ َساعا٠

مـ ادنقارد افتنل يٌٌْنل آهنتامم هبن ٚذم مدرشن ٜادرحنقم
افًالم ،ٜمًٖف ٜظدم آختالط بغ افًْٚء وافرجٚل ،حٔٞ
ـننٚن يَننقل :يٌٌْننل أن ٓ حيهننؾ اخننتالط بننغ افرجننٚل
وافًْٚء .إذا ـٚن اخلىٔ ٛيتحدّ ث يٌٌْل أن ٓ يُقن أمٚمنف
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ًٕٚء ،بؾ يُّـ أن يُقن افًْنٚء ذم مُنٚن آخنر يًنًّقن
زر دـ يَِنل افندرس أن
ـالمف .وـذا ؽرؾ ٜافدرس ،ؾام ادُ ّ
يْير ذم ظٔقن افًْٚء أثْنٚء افندرس؟ دنٚذا؟ بنؾ يُّنـ أن
وه ّـ يًتًّ َـ إفٔف .أظتَند بٖٕنف جنرى
يُقن ذم مُٚن آخر ُ
افتًٚمح هبذه ادًٖف.ٜ
فُـ! من ه ه الؾقؾة أخاصب مجقأ اوخوة الا ين هام مان
أهل العؾم ويـتسبون لؾحؼر بلكه يـبغاي أن ٓ يؽاون هـاا
اخااتال أبااد ًا ادنااالء سااواء رااالء الاادرس أو
اخلطابة أو أي رؾاء آخار! يًْنل :إذا هْنٚك درس فًندد
ؿِٔؾ 6بًوٓؿ ًٕٚء وبًوٓؿ رجٚل ،ؾال بد مـ جًؾ ٍ
شتٚر
بْٔٓؿ ،بحٔ ٓ ٞيُّـ فِرجٚل أن يروا افًْنٚء وٓ فًِْنٚء
أن يريـ افرجٚل 6ـٖن يُقن افرجنٚل ذم ؽرؾن ٜوافًْنٚء ذم
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ؽرؾ ٜأخرى ويًنتًّقن إػ افندرس أو إػ جمِنس افًنزاء
ظز ادُٔروؾقن ،وـذا إمر إذا ـ ٕٝٚاجلًِن ٜؾٔٓن ٚشنٗال
ٍ
صنُؾ
وجقاب ..بحٔ ٓ ٞحيهؾ اختالط وٓ َت ََُ ٚبؾ بنٖي
مننـ إصننُٚل .وإذا ـْنن ٝؿنند أجننزت ٕحنند ح ّت نك أن
بخالف هذا إمر ،ؾّـ هذه افِِٔ ٜعٔنع هنذه اإلجنٚزات
مٌِٚةًٕ .ؿ ،هْٚك بًض احلٓٚت اخلٚص ٜآشنتثْٚئٔ ،ٜوذم
هذه ادقارد شٖذـر بٍْيس فِنخص ادًْل هبذا إمر بنُؾ
مٌٚرش ،وٓ رضورة ٕن يًِؿ هب ٚأحد .ؾ٘ذا ؿٚم أحد اإلخقة
خىٌٔ ن ً ،ٚيُّننـ أن يُننقن افًْننٚء ذم مُننٚن وافرجننٚل ذم
مُٚن ..ـام ًٍٕؾ ٕحـ ،وـام ـنٚن يًٍنؾ ادرحنقم افقافند،
وـذا ـٚن يًٍؾ ذم مًنجد افَنٚئؿ 6حٔن ٞـنٚن افًْنٚء ذم
افىٚبؼ افًِقي وافرجٚل ذم افًٍع ،وـٚن افًْٚء يًنتًّـ
فُالمف .أو ذم ؽرؾن ٜافندرس ..ؾن٘ذا اشنتىٚع اإلًٕنٚن أن
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حيٚؾظ ظذ هذا إمر ،وإٓ ؾًِٔىؾ افدرس.
ٓ يٌٌْننل أن يُننقن هْننٚك إرشننٚل رشننٚئؾ ظننز اهلننٚتػ
[ادقبٚيؾ] بغ افرجؾ وادرأة ،وهذا إمنر جلّٔنع إؾنراد،
ٍ
ٍ
مًغ ،ؾام ادزر إلرشٚل
رجؾ
ؾ٘ذا ـٚن فدى امرأة ظّؾ مع
زوج ،ؾِسشؾ رشٚف ًٜ
رشٚف ٜفف ظذ هٚتٍف؟ أفٔس هلذه ادرأة ٌ
ظز زوجٓ ،ٚؾِتَؾ افزوج ٜفزوجٓ ٚأريد منـ هنذا افرجنؾ
ؿىً ٜؿامش مث ً
ال مـ ذاك افٌٚئع ،ؾِرشنؾ زوجٓن ٚافرشنٚفٜ
فف ،ؾام ادزر فتتُِؿ هل مًنف ...ودنٚذا ينتُِؿ افرجنؾ منع
متزوجٜ؟ دٚذا تًٖل ادرأة ظـ أمقر ظز افرشنٚئؾ ،إذا
امرأة ّ
ـٚن فدّي ٚمًنٖف ٜتُتٌٓن ٚذم ورؿن ٜوترشنِٓ ،ٚؾنال حٚجنٜ
فتتهؾ هل مٌٚرشة أو ترشؾ رشٚف ٜظنز اهلنٚتػ ..وأمثنٚل
ذفؽ.
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بًْ ٚء ظذ ذفؽ ،إذا ـٚن فدى ادنرأة زوج ،ؾنال بند أن يُنقن
زوجٓ ٚمىًِ ً ٚظذ م ٚتريده ،وهق افذي يًنٖل حنقل تِنؽ
ادًٖف ٜافؼظ ّٔ  ،ٜوإذا مل يُـ فدّي ٚزوج ،ؾُّْٔٓ ٚأن تهنؾ
إػ م ٚتريده ظز وافده ٚأو أخٔٓ ٚأو ظز رجؾ مـ أرحٚمٓنٚ
أو ظز ُأ ّمٓ ...ٚوآرتٌٚط ادٌٚرش بغ افرجؾ وادرأة ذم عٔع
حٓٚتف حرام ..ؿٌؾ ظدة أيٚم ؿٚل يل أحد اإلخقة ذم ضٓران:
بٖٕ ٚدظقٕن ٚإلؿٚمن ٜجمنٚفس ظنزاء ،فُنـ جمًِنْ ٓ ٚيُّنـ
افٍهؾ بغ افرجٚل وافًْٚء ،ؾَِ ٝفف :ؾِٔ ًَ َىؾ ادجِنس..
وظْدم ٚتًنتىٔع افٍهنؾ وشنّح ٝفنؽ إمُٕٚٚتنؽ أؿنؿ
ادجٚفس ،وإٓ ؾال ،ؾِٔس ذفؽ واجٌ ً ..ٚه ا خط أمحر!!
ثايجاًٚ :جٛب االحتٝاط ايػدٜد يف َٛازد ايهالّٚ ،خصٛصـاً اجتٓـاب ايغٝبـ١
ٚاملصاح ايفاحؼ

مـ عِ ٜادقارد افتل يٌٌْل فٍٕ ٝينر اإلخنقة هلن ٚهنل أين
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أصًر مْذ مدة بٖٕف يٌٌْل أن ِٕتٍ ٝأـثر إػ من ٚيهندر منـ
فًن ..ْٕٚٚؾننٔام يننرتٌط بننٖظامل أخننريـ وأمننقر أخننريـ،
ٕجِس وٕتحدث ظـ هذا وظـ ذاك ..هذه إمقر تُننػ
ظـ إْٕٔ ٓ ٚريد أن َٕقم بام يٌٌْل ظِْٔ ..ٚم ٚظالؿتْ ٚبام يَقم
بف ؾالن أو ؾالن ،م ٚافتٖثر افًٌِل افذي تسـف افٌٌٔ ٜظِْٔٚ؟
دظْ ٚظـ مًٖف ٜآؾساء وافٌٓتٚن ؾنال يٌٌْنل افُنالم ؾٔٓنٚ
أبد ًا ،ـالمْ ٚظـ افٌٌٔ ٜؾَط .دٚذا يٌتٚب اإلًٕنٚن ،ويَنقل
ؾالن ؾًؾ هذا؟ أّيام أـثر ؾٚئندة يل :إذا ظِّن ٝبنٖن ؾالٕن ًٚ
ٍ
ظّؾ ظّ ً
وظْدئذ
ال حرام ً ،ٚأو إذا مل أظِؿ؟ حت ًام ظدم افًِؿ،
ٓ يْنٌؾ ذهْل وٓ ؾُري ،ؾٖشتىٔع أن أصع وأؿرأ افَرآن
وآيت بٚفذـر بدون أي صٚؽؾ فذهْل .فُنـ ظْندم ٚأشنتّع
افٌٌٔ ٜوأريد افهالة تٖيت هذه إمقر إػ افذهـ 6بنٖن ؾالٕن ًٚ
ـذب ذم ـالمف ،وؾالٕ ً ٚؾًؾ هذا احلرام ...م ٚافٍٚئندة افتنل
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ٕحهؾ ظِٔٓ ٚمـ ذفؽ؟ هذه ادًٖف ٜتٗدي أوًٓ إػ تِقيثْنٚ
وحرم ْٕٚٚمـ افٍٔض ،وث ًٚ ٕٔٚتٗدي إػ َٕؾ شقء افيـ بٕٚخ
إػ أخريـ ،ؾتتُدر إمقر وتتً ُّر إجقاء.
ذم زمـ ادرحقم افًالم ٜمل ُٕـ ٕنراه يًٍنؾ هنذا إمنر ..مل
يُـ يٌتٚب أو يتُ ِّؿ ظذ أحد ،ومل يُنـ يتحندث بننُؾ
ؽر مْٚش ٛظذ أحد .بْٔام أن رصٕنٕ ٚتهنقر ن وإن ـنٚن
هذا إمر مقجق ٌد شٚبَ ً ٚأيو ً ٚن بٖن ّ
ـؾ مـ ـنٚن أؿنرب إػ
هذا ادًر يتُ ِّؿ بُؾ م ٚيٖيت ظذ فًٕٚف ..يرى بٖن هذه هل
ظالم ٜافَرب 6حٔ ٞوصؾ إمر بٚفًٌض إػ حندّ إٔنف فنق
ّ
ينتخذ ظْنف
ـٚن فديف مَدار مـ إدب ؿٌؾ ادجلء إػ هْ،ٚ
ظْد جمٔ ف ..دٚذا حيهؾ هذا إمر؟ دنٚذا ٓ يٌٌْنل ظِْٔن ٚأن
ٕحتٚط ذم ـالمْ ٚوذم مزاحْ ٚإذا ـٚن ـالم ً ٚخمٚفٍ ًٚ؟ وـذا ذم
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افرشٚئؾ افتل ترشؾ ظنز اهلنٚتػ 6حٔن ٞأرى افُثنر منـ
ادًٚئؾ افًخٍٔ ٜوافٌَٔحن ٜؾٔٓنٚ؟ واحلنٚل أن فنديْ ٚضرؿن ًٚ
ـثرة أخرى ذم افتًٌر ظـ ادزاح ،ؾِامذا ًٕتخدم هذا افْقع
مـ ادزاح افًٔع وؽر ادٗ ّدب ذم ظالؿٚتْ.ٚ
هؾ تًرؾقن أّي ٚاإلخقة م ٚإثر افًنٔع افنذي يسـنف هنذا
افْقع مـ افُالم؟ أثر هذا افُالم افًٔع يٗدي صنٔ ً ٚؾننٔ ًٚ
تٍر مـ افُالم افٌذيء ..ادالئُنٜ
إػ ضرد ادالئُ ،ٜادالئُّ ٜ
تٍر مـ ادزاح افذي يٗذي اإلًٕٚن .إٔ ٓ ٚأبٚفغ فُؿ ذم هذه
إمقر ،بؾ افقاؿع هق هذا .م ٚاإلصُٚل ذم أن ٕزز افًالؿنٜ
افقضٔدة ؾٔام بْْٔ ٚظز ظٌٚرات وأظنامل أخنرى ؽنر هنذه؟
فننٔس هْننٚك رضورة ذم أن يّننزح اإلًٕننٚن مننع أخٔننف
بخهقص هذه ادىٚف ...ٛبًوٓؿ يًتَد بٖن ظِٔف أن يَقم
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بًٌض إظامل افًٔ  ٜـل يًٌد افْٚس ظْف ،وهٗٓء يًّقن
"ادالمتٔ ٓ .."ٜحٚج ٜإػ هذه إمنقر .بنؾ هنذه ادىٚفنٛ
افتل ٕذـره ٚإذا ظّؾ هب ٚاإلًٕٚن ٓ داظنل فًنِقـف ضرؿن ًٚ
أخرى.
ـْ ٝأرى ذم زمـ ادرحقم افًالم ٜبًض إصخٚص افذيـ
ـٚن يقصٔٓؿ بٚفًنُقت ذم جمٚفًنٓؿ ،فُنْٓؿ ـنٕٚقا بًند
إٓتٓٚء مـ جًِتٓؿ يؼنظقن بٚفتحندث بنٖمقر شنخٍٜٔ
خيجؾ اإلًٕٚن مْٓن ٚواؿًن ً ،ٚوـنٕٚقا ينزرون ذفنؽ بٚشنؿ
افًالؿٚت افقضٔدة بغ اإلخقة ،وإذا أراد صنخص أن يُْنر
ظِٔٓؿ ذفؽ ،ـٕٚقا يتّٓقٕف بٖٕف ّ
يتدخؾ ذم صٗوهؿ ...يًْل
إذا أراد صخص أن يّق ذم افىريؼ افهحٔح ،ويَقل هلؿ:
اظِّقا بام أمرـؿ بف ادرحقم افًالمن ،ٜـنٕٚقا ئًٌنقن ظِٔنف
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ذفؽ .وأذـر أهؿ ـٕٚقا يىَِقن ظذ أحد اإلخقة بٖٕف «إٔتغ
هقائل».
إذ ًا مـ افذي ظِٔف أن يىٌؼ ـنالم ادرحنقم افًالمنٜ؟ ـنٚن
يَقل ٓ :تتُِّنقا بًند افهنالة! فُنْٓؿ ـنٕٚقا يؼنظقن
بّجرد إٓتٓٚء مـ افهالة .وذم ينقم منـ إينٚم
بٚحلديٞ
ّ
ؽو ٛظِٔٓؿ ٕتٔج ٜذفؽ ن وـٚن ذفؽ بًد صالة ادٌرب ن
ؾَٚل مٌوٌ ً :ٚدـ أؿقل ٓ تتحدثقا بًد افهالة؟ حٔ ٞـنٚن
ييـ إصخٚص افذيـ ذم منٗخرة اجلامظن ٜأن أصنقامؿ ٓ
تهؾ إفٔف ،وح ّتك فق ؾروْ ٚبٖن صنقتؽ ٓ يهنِف ،دنٚذا ٓ
حتٚؾظ ظذ افٍقائد افتل حهِ ٝظِٔٓ ٚمـ صالة ادٌنرب؟
هذه مًٖف ٜوادًٖف ٜإخرى هل أن ـالمؽ يًند افىرينؼ
أمٚم أخريـ افذيـ يريدون افًّؾ هبذه إمنقر ،ؾن٘ذا أراد
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ؾر ٌد أن يًّؾ بقصٚي ٚادرحقم افًالم ،ٜؾِامذا ًْف إٔ ٝمنـ
ذفؽ؟ إذا ـْ ٓ ٝتريد أن تِتزم إٔ ٝؾال تِتزم ..بؾ اذهنٛ
وأؿؿ صالة عٚظ ٜفؽ وفألصخٚص افنذيـ هنؿ أمثٚفنؽ..
ظْد ذفؽ ٓ تنتُِؿ ؾَنط بًند افهنالة ،بنؾ ؿنؿ وارؿنص
وصٍؼ واؾًؾ م ٚحيِق فؽ ..فـ يىٚفٌؽ أحد بذفؽ.
فُـ ظْدم ٚيَقل ادرحقم افًالم ٓ ٜتتُِّقا بًد افهنالة،
افتقجنف
ؾ٘ن أراد أحندٌ أن ٓ يتحندّ ث وحينٚؾظ ظنذ حٚفنٜ
ّ
افتقجف ظْنده وظْند
فديف ..ؾحْٔام يٌدأ بٚفُالم ،يٍَد حٚفٜ
ّ
أخننريـ ،وهننذا يننٗدي إػ توننٔٔع افٍٚئنندة افتننل يٌٌْننل
اشتٍٚدم .ٚوبْٚء ظِٔف ،يٌٌْل ظِْٔ ٚأن ٓ ُٕقن ذم ظالؿٚتْ ٚن
ٓ ؿدر اهلل ن مقجٌغ فًدّ افىريؼ أمٚم أخريـ ،ؾ٘ن رصٕٚ
شد ًا أمٚمٓؿ ،ؾًقف يُقن وزر ذفؽ ووبٚفف ظِْٔ.ٚ
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ومـ عِ ٜذفؽ جمٚفس ظٔند افزهنراء ..دنٚذا حيهنؾ ـنالم
ؾٚحش ذم ظٔد افزهراء؟ يًْنل :هنؾ افٍحنش حنرام إٓ ذم
ذفؽ افٔقم ؾٔهر حالًٓ؟!! هؾ افًٍنؾ افٌَنٔح ؿٌنؾ هنذا
افٔقم حرام ،بْٔام ذم هذا افٔقم يهر ّ
ـؾ ؾًؾ ؿٌٔح حالًٓ؟!
هذا خىٖ ،ؾٚفٌَٔح ؿٌٔح وافهحٔح صحٔح ٓ ،خيتِػ حٚفف
أبد ًا .ظٚدة ذم مثؾ هذه ادجٚفس ييٓر ّ
ـنؾ صنخص هقيتنف
بنُؾ ٍ
ٍ
عٔؾ ،فُـ مٚهٔتْنٚ
زز
افقاؿًٔ ..ٜؾْحـ ٕحٚول أن ٕ ُ
يشء آخر ،ؾٓذا ادجِس ظْندم ٚيَنٚم ُييٓنر ّ
ـنؾ صنخص
مٚهٔتف احلََٔ ّٔ.ٜ
فَد صٚرـْ ٚذم جمٚفس ظٔد افزهراء ذم زمـ ادرحقم افًالم،ٜ
وـٚن افًالم ٜيوحؽ ويّزح ،فُـ صخهٔتف ـ ٕٝٚثٚبت،ٜ
مل يُـ يتٌر ،ـنٚن يّنزح ويونحؽ ..فُْنف مل يُنـ يَنرأ
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افنًر افذي ؾٔف ـالم بذيء وشٔع ..ؾقيل اهلل ويل اهلل شنقاء
ـٚن ذم جمِنس ...أم جمِنس إمنٚم افزمنٚن ٓ ،يٍنرق إمنر
بٚفًٌْ ٜإفٔف ،وـذا احلٚل بٚفًٌْ ٜإػ تِّٔذ و ّيل اهلل ،م ٚافٍرق
بغ هذا ادجِس وجمِس اإلمٚم افًنجٚد؟ ًٕنؿ ،ذم جمِنس
اإلمٚم افًجٚد يٌٌْل أن يُقن بْحق مًغ 6ؾ٘ن ـٚن ذم ينقم
صٓٚدة يَرأ ؿهٚئد بنُؾ مًغ ،وإن ـٚن ذم يقم وٓدة يَرأ
بنُؾ آخر ..أ ّم ٚذاك ادجِس ؾٓق جمِس ؾرح ..ؾٔنف منزاح
ووحؽ ..فُنـ يٌٌْنل أن ٓ يُنقن ادنزاح بحند ُخيجنؾ
أخريـ ،أو يريؼ مٚء وجٓٓؿ ،ؾ٘ن ـٚن صنخص ٓ حينٛ
افَٔٚم هبذه إظامل ،ؾِامذا تٖيت ودمزه ظذ ذفؽ؟ هذا ؾًنؾ
بّجننرد أن ينننًر هننذا افنننخص بٕٚذيننٜ
حننرام! ؾّٕ٘ننف
ّ
يتحقل ادجِس إػ جمِس طِّ ،ٜواحلٚل
وادوٚيَ ،ٜشقف
ّ
أ ٕف ٓ بد ذم ادجنٚفس افتنل تقجن ٛهور أهنؾ افٌٔن ٝأن
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تُقن اجلٓ ٜافروح ٜٕٔٚوافْقرإٔ ٜهل احلٚـّ ٜؾٔف.
ـام أن افتقيل مقج ٛفِْقر ،ـذفؽ افتزي ؾٔنف ٕنقر أيون ً.ٚ
حيقفنقن
فُـ هٗٓء بٖظامهلؿ افًٔ  ٜوأؾًٚهلؿ ؽنر احلًنّْ ٜ
ادجِس إػ حٚف ٜمـ افيِّ ٜوافُدورة وإٌَٓنٚض ،وؿند
يٗ ّدي ذفؽ إػ حهقل ٍ
أمقر أخرى ،إذ ؿد حيهنؾ فنًٌض
إصخٚص صٌٓ ٜوخىر ٕتٔج ٜذفؽ ،دٚذا يٌٌْل أن حيهنؾ
هذا إمر؟
فَد صٚرـ ٝذم جمِس ظٔد افزهنراء وـنٚن ادرحنقم افًنٔد
احلداد حٚرض ًا ؾٔف ظْدم ٚـنٚن ذم ضٓنران ،وـنٚن ادرحنقم
افًالم ٜحٚرض ًا أيو ً ،ٚوـْ ٝذم ذفؽ افقؿ ٝصٌر ًا حٔنٞ
ـْ ٝذم حدود افًًٌ ٜأو افثامٕٔ ٜأظقام ،وـٚن هذا ادجِنس
ذم مْزل جدٕ ٚادرحقم افً ّٔد مًغ ذم ضٓران ...وجرى ؾٔف
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افُثر مـ ادزاح وافوحؽ ،وـٚن افًٔد احلنداد يونحؽ
بنُؾ ظجٔ ٛمـ ادنٓد ادوحؽ افذي ـنٚن يننٚهده...
بحٔ ٞأن ظْٔٔف دمًت ٚفذفؽ ..إذ ـٚن ادجِس جمِس مزاح.
ذم ظٔد افزهراء ٓ يَرأ دظٚء ـّٔؾ ..فُـ دٚذا َٕنقم ب٘ينذاء
أخريـ؟ ودٚذا ٕتُِؿ بُالم ؽنر صنحٔح؟ ودنٚذا ًٍٕنؾ
أمقر ًا حمرم ٜذم هذا ادجِس؟
وهذا ادَدار ٓ إصنُٚل ؾٔنف ..بنؾ حتّنك افتهنٍٔؼ ذم هنذا
ادجِس ٓ إصُٚل ؾٔف أيو ً ،ٚإذ يًٖل افًٌض ظـ افتهنٍٔؼ
وؽره ذم مثؾ هذا ادجِنس ،وهنق ٓ إصنُٚل ؾٔنف ذم هنذا
ادجِس بٚفذات.
مـ هْ ،ٚظِْٔ ٚأن ٕند ّؿؼ ذم هنذه ادًنٚئؾ .وهنذه ادىٚفنٛ
يٌٌْل جلّٔع افْٚس أن يِتزمنقا هبن ،ٚوفًٔن ٝمنـ إمنقر
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ادخته ٜبؾ صٚمِ ٜجلّٔع افنًٔ ،ٜإذ عٔع افْٚس يٌٌْنل أن
ٓ حيهؾ ظْدهؿ اختالط بغ افرجنٚل وافًْنٚء ،واجلّٔنع
مٍُِقن بٖن ٓ يْير ادتُِؿ إػ وجنف افًْنٚء ؽنر ادحنٚرم
وخيتِط هبـ .هذه ادًٚئؾ افتل ٕراه ٚهْن ٚوهْنٚك منـ أينـ
خمتص بٚفنٌٚب ادراهَغ
تْنٖ؟ هؾ تتهقرون أن افنٔىٚن ّ
ذم ظّر افثٚفث ٜظؼ أو افرابً ٜظؼ؟ ـال بنؾ ينٖيت إػ ـٌنٚر
افً ّـ أيو ً ،ٚويٖيت إػ افذيـ يهِقن صالة افِٔنؾ ،ينٖيت إػ
إصخٚص افذيـ يراؿٌقن إًٍٔٓؿ ..ؾٓق ن ـام ذـرت فُنؿ
ن مثؾ افدم جيري ذم ظروق اإلًٕٚن ،وٓ ٕننًر إّٓ وٕحنـ
ؿد وؿًْ ٚذم ادنُِ ،ٜويًِق ظْنده ٚصنقتْ ..ٚشنٔدٕ ٚتًنٚل
شٚظدٕ !ٚبامذا أشٚظدـؿ؟ ظْدم ٚـْ ٝأؿقل ِ
فؽ ٓ :تتهنع
بٚفرجٚل! ؾٌٌْٔل أن ٓ تتهع! وظْدم ٚـْ ٝأؿقل :ظْندمٚ
يتهؾ رجؾ هبٚتػ ادْزل ؾال دمٌٔل! دظل اهلٚتػ يرن ح ّتك
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يَْىع ..إذا مل يُـ أحدٌ ذم ادْزل ،مٚذا حيهنؾ؟ وإذا ـْنٝ
منٌقف ٜذم ٍ
أمر مًغ ؾامذا ـْ ٝفتًٍِغ؟ إذا مل يُـ افنزوج
مقجقد ًا ؾِامذا دمٌٔغ وتَقفغ فِّتهؾ بّٖٕنف ؽنر مقجنقد،
ويتىرق افُالم إػ افًٗال م ّتك شٖٔيت زوجؽ وؽره ٚمنـ
إش ِٜ؟ هذه مـ إمقر افتنل ٓ يُّنـ أن ٕنزئ إًٍٔنْٚ
مْٓ !ٚؾال َٕقل :شٔدٕ ٚأيـ ٕحـ مـ هذه إمقر؟ ـن ّ
ال بنؾ
ادًروقن دثؾ هذه إمنقر! هنذه إمنقر ٓ حتهنؾ
ٕحـ ّ
دؾً ٜواحدة ،وافنٔىٚن يٖيت ويقشنقس ويَنقل :إينر إػ
هننذه افُِّنن ٜافتننل صنندرت مننـ افىننرف ادَٚبننؾ ،ؾٌٔنندأ
افنٔىٚن مـ تِؽ افُِّ ،ٜوئًد آتهٚل ويَقل هل :ٚفَند
ذـرت ذم ـالمؽ هذه افُِّ ،ٜمل أؾٓنؿ ادنراد مْٓن ..ٚإن مل
مرة أخرى؟ ؾُٔنقن ذفنؽ
تٍٓؿ ؾال تٍٓؿ ،فُـ دٚذا تتهؾ ّ
ٕين ظذ ا ّضالع
مدظٚة فُالم آخر ..م ٚأؿقفف فُؿ إٕام أؿقفف ّ
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بننام جيننري ،ومنن ٚأؿقفننف مننـ أن افنننٔىٚن ٓ يننٖيت ؾَننط إػ
إصخٚص افذيـ هؿ ذم ظّنر افثٚفثن ٜظؼن إػ افًؼنيـ،
وإٔف يٖيت إػ إصخٚص افذيـ هؿ ذم شـ افًتغ أيو ً ٚوذم
شـ اخلًّغ ٓ ..أؿقل ذفؽ ظٌث ً.ٚ
هذه إمقر افتل أذـرهن ٚفخخنقة إّٕنام أذـرهن ٚفِّحٚؾينٜ
ظُِٔؿ إٔتؿ ،وٕجؾ اشتّرار حٔٚة هٗٓء إؾراد .أمٕ ٚحـ
ؾٕ٘ ٚذاهٌقن .حًْ ً ٓ ،ٚبد منـ آفتٍنٚت إػ هنذه ادًنٚئؾ
ج ّٔد ًا ،وهلذا افًٌ ٛأؿقل فُؿ بٖٕنف ؿند حهنؾ تًنٚمح ذم
وصٚي ٚافًيامء مـ هذه اجلٓ .ٜوٓ زاف ٝإمنقر تهنؾ إػ
مًٚمًل حقل بًض ادًنٚئؾ افتنل تًٌن ٞظنذ افتٖشنػ!
ادجربنن ٜوفننديْ ٚبًننض
وٕحننـ فننديْ ٚافُثننر مننـ إمننقر ّ
إصخٚص افذيـ ـٕٚقا مـ افًِامء وافٍوالء وادجتٓديـ..
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ومل حيٚؾيقا ظذ هذه ادًٚئؾ افتنل ذـرمن ٚفُنؿ ؾنٚبتِقا...
دٚذا؟ ٕن افنٔىٚن َي ِرد مـ هذا افٌٚب ٓ ،يُتٍنل افننٔىٚن
بٚجلِقس وادنٚهدة ،بؾ يٖيت ويدخؾ ذم إمقر مـ إٔحنٚء
خمتٍِ ..ٜيٖيت ويَقل :إٔ ٓ ٚأريد جقاب هذه ادًٖف ٜإّٓ منـ
ؾالن ؾَنط ،إٔن ٓ ٚأؾٓنؿ هنذه ادًنٖف ٜإٓ منـ هنذا افًنٚمل
مٌٚرشة! ـ ّ
ال بنؾ يُّنـ أن حتهنع ظنذ اجلنقاب منـ أي
صخص آخر ...م ٚهذه؟ هذه عًٔٓ ٚفًن ٛصنٔى ،ّٜٔ ٕٚهنذه
تًقيالت ًٍٕ ،ّٜٔ ٕٚؽٚي ٜإمر أه ٚأت ٝهبذه افهقرة .وبًد
ذفؽ يرى اإلًٕٚن أن ؾً ً
ال واحد ًا ؿد يٌنر إمنقر ـِٓن..ٚ
ظْدم ٚأؿقل :بٖٕف يٌٌْل مراظنٚة احلندود افؼنظٔ ،ٜؾنذفؽ
ٕجؾ هذه ادًٖف ،ٜحتّنك ٓ ينٖيت افننٔىٚن ويًنٔىر ظنذ
ؿٌِؽ ويذه ٛبًَِؽ وديْؽ ،وظْدم ٚحيهنؾ من ٚخينٚفػ
تقؿًٚتؽ تدع ّ
ـؾ يشء ج ..ًٚ ٌٕٚحتك اهلل تدظف ج .ًٚ ٌٕٚوظْند
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ذفؽ إذا صِٔ ٓ ٝتُقن هذه افهنالة ـٚفهنالة افًنٚبَ،ٜ
دٚذا مل تًّؾ؟ دٚذا ظْدم ٚـْ ٝأؿقل فؽ بٖن افًّؾ جي ٛأن
يُقن حالًٓ مـ افْٚحٔ ٜافؼنظٔ ..ٜوأن هنذا افنّْط منـ
افتحدّ ث حرام ،وأن إرشٚل افرشٚئؾ هبذا افننُؾ حنرام..
وهذا افْقع مـ افتًٚمؾ حرام ..دٚذا مل تًّع ح ّتك وصنِٝ
إمقر إػ هذا احلد؟ إمر ـٚن بٔدك إٔ.ٝ
ّ
وصذ وؿنرأ افًنزاء ئٍُنف
ؾٓؾ تيْقن بٖن اإلًٕٚن إذا ؿٚم
ذفؽ؟ ؾٚفرجؾ أيل يُّْف أن يًٍؾ ذفؽ أيو ً ،ٚبؾ يُّْنف
افَٔٚم بٖؾوؾ ّ َّٕ ٚقم بف .فُنـ هنذه افهنالة صنالة آفٔن،ٜ
فًٔ ٝصالة واؿًٔ .ٜافهنالة افتنل يُنقن ظالؿن ٜافَِنٛ
مَىقظ ،ٜفًٔ ٝصالة ،وافهالة افتل تُقن ظالؿ ٜافقٓيٜ
مَْىً ٜؾٔٓ ٚؾًِٔ ٝبهالة ..وافهنالة افتنل يُنقن ؾٔٓنٚ
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أفػ ٕقع مـ افنؽ وافنٌٓ ٜؾًِٔ ٝبهالة ..أيـ افهنالة
مـ هذه إؾًٚل؟
هذه ادىٚف ٛهل ادىٚف ٛافتل ـٕٚقا يقصقٕ ٚهب.ٚ
زابعاً :االٖتُاّ مبجايظ األعٝاد ٚايٛفّٝات يف ايصباح

مـ إمقر افتل يٌٌْنل ظنذ اإلخنقة آفتٍنٚت إفٔٓن ٚهنل
ادىٚفنن ٛادرتٌىنن ٜبٖيننٚم إظٔننٚد وافقؾٔننٚت ذم افهننٌٚح..
اجلّٔع يًِؿ بٖن إصخٚص افذيـ يريدون ادنٚرـ ٜذم هذه
ادجٚفس يٌٌْل أن يُقٕنقا منـ افنذيـ يريندون آشنتٍٚدة
واؿً ً ،ٚافذيـ يٖتقن إلدراك ادىِ ٛويٌٌْل أّٓ
يتهقروا ّ
أن
ّ
ذهٚهبؿ فِّجِس ن شقا ًء ـٚن هْ ٚأم ذم ضٓران ،وشقاء ـٚن
جمنرد ادننٚرـ ،ٜبنؾ
ذم إيران أو ؽر إيران ن هق منـ أجنؾ ّ
ظِٔٓؿ أن يذهٌقا ويروا م ٚافذي شَٔٚل ذم ادجِس ،وم ٚهق
املــتقني
www.motaghin.com

98

شٌٔغ ؾٔف ،ؾن٘ذا جنٚؤوا هبنذه افْ ّٔنّ ،ٜ
ؾن٘ن اهلل
ادىِ ٛافذي ّ
شًٔىٔٓؿ م ٚيىٌِقٕف وم ٚهؿ بهدده ذم ذفؽ ادجِس ،وإّٓ
ؾ٘ن أرادوا أن يٖتقا فٖٔـِقا اخلٌز واجلنٌـ ،ويًنًّقا دظنٚء
ثؿ بًند
ثؿ ًٕتّع إػ جمِس افًزاء ،وَْٕع بذفؽّ ،
افهٌٚحّ ،
ذفؽ ٕجِس ؾْتُ ِّؿ مع هنذا وٕونحؽ منع ذاك ،ؾٓنذا ٓ
ؾٚئدة ؾٔنف ،وشٔونٔع ادجِنس منْٓؿ ،وفنـ حيهنِقا ظنذ
افٍٚئدة وافٍْع افذي ـٚن يٌٌْل هلؿ أن حيهِقا ظِٔف!
اهتّقا هبذه ادًٖف ٜورتٌّقا إثر ظِٔٓ،ٚ
وهلذا ؾ٘ ّن افرؾَٚء ؿد ّ
وهذا ؾً ً
ال م ٚيٌٌْل ظِٔٓؿ أن يًٍِنقه ...ؿِْن ٓ ٚيٌٌْنل أن
حيي أحد هٚتٍف اجلقال مًف إػ ادجٚفس حتّك وهق مٌِؼ،
وفٍْرض ّ
أن اجلقال مل خينسع بًند منـ إشنٚس ،أمل يُنـ
اجلقال ؽنر مقجنقد شنٚبَ ً ..ٚمل يُنـ مقجنقد ًا ذم افًنٚبؼ
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أص ً
ال  ..ؾامذا ـٚن يهٌْٔ ٚذم حْٔٓٚ؟! هنؾ جين ٛأن يُنقن
اجلقال حت ًام ذم جٌْٔ ٚأو إػ جٌْٕٚٚ؟! ـالّ ..وفنذا يٌٌْنل أّٓ
ُٕحيننه مًْنن !ٚأن يننٖيت بًننض إصننخٚص افٌربننٚء،
جقاهلؿ دون افتٍٚت ،أٓ ترون ـٔنػ إّٔنف
وحييون مًٓؿ ّ
حنقاس احلنٚرضيـ؟ ّ
إذا ّ
إن
اجلقال ؾّٕ٘ف يً ٌّ ٛتننتّٝ
ّ
رن ّ
ذفؽ خنالف فِؼنع! وؿند شنًّّ ٝ
أن بًنض افًْنٚء ٓ
يِتزمـ بد ّؿ ٜهبنذه ادًنٖف ..ٜؾٌٌْٔنل ظِنٔٓ ّـ آفتنزام ،وٓ
اشتثْٚء ذم هذه افَو ّٔ ّْٕٕٚ !ٜإذا ؾتحْ ٚبٚب آشتثْٚء ّ
ؾُنؾ
صننخص شٔهننر مًننتثْك ،ؾُن ّنؾ صننخص ظْننده شننٌٛ
فالشننتثْٚء ،ؾٖٕنن ٚافٔننقم مًننتثْك ،وؽنند ًا إٔنن !ٓ ..ٝيٌٌْننل
مراظٚة هذه افَٚظدة حتّك ٓ ٕتً ٌّ ٛبحهقل إيراد أو خىٖ.
خاَطاًٚ :جٛب َساعا ٠ايٓطاء يًخػُ ١يف ايًباع يف اجملايظ

وـذفؽ إمر بٚفًٌْ ٜفٌِٚس :شًّّ ٝ
أن بًض ادنٚرـٚت
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ذم جمٚفس افهٌٚح يرتديـ فٌٚش ً ٚؽر مقزون وؽر مْٚش،ٛ
و ّ
إئّن ٜظِنٔٓؿ افًنالم
أن ذفؽ حيهؾ ذم جمٚفس وؾ ّٔٚت
ّ
أيو ًّ !ٚ
إن ارتداء هذا افْقع مـ افثٔٚب يًتنز إهٕٚن ٜدجِنس
اإلمٚم ظِٔف افًالم! ومنـ ادُّنـ أن دمندوا أحند افًِنامء
بٖن ذفؽ ٓ إصُٚل ؾٔف ،وفُ ّـ هذا افًٌد يرى ّ
يٍتل ّ
أن ذفؽ
صخص أن يَ ِّد صخه ً ٚآخر ذم هذه ادًٖفٜ
إه ،ٜٕٚؾ٘ذا أراد
ٌ
ْ
ينٚرك ذم جمٚفًْ ٚهذه! ٓ ينٚرك!
وهق يًتزه ٚجٚئزة ،ؾال
وأ ّم ٚإذا ـٚن افنخص ؿنٚدر ًا ظنذ ارتنداء مالبنس مْٚشنٌٜ
إئّ ٜظِٔٓؿ افًالم ؾذفؽ ّتٚز
وحمسم ٜومْٚشٌ ٜدجٚفس
ّ
جدّ ًا ومرحٌ ً ٚبنف مثنؾ بنٚؿل إؾنراد ،وفُنـ إذا ـنٚن هنذا
افنننخص يرينند أن يًّننؾ برأيننف ويًّننؾ ضٌَن ً ٚبننام يريننده
ثؿ يٗول إمر إػ افُالم ّ
بٖن هذا هنق مَتونٔٚت
ويْٚشٌفّ ،
نقة ومنن ٚصننٚبف ذفننؽ ..ؾننال ،وادنننٚرـ ٜذم
افنننٌٚب وافٍتن ّ
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ادجٚفس فًٔ ٝإفزام ّٔ ،ٜؾال داظل أن ينٚرك ،وظْدم ٚجيند
إّٔف مًتًدّ فِّنٚرـ[ ٜمع آفتنزام بٚفونقابط] ؾِٔننٚرك!
هذا م ٚأردت اإلصٚرة إفٔف وافتذـر بف.
ايطايو احلكٝك ٖٛ ٞايرًٜ ٟتـصّ بـاملٓٗو ٚاملبـاْ ٞحكٝكـ ً١ال ايـرٟ
ٜدّع ٞذيو

ّ
متٍرؿ ٜوذم أـثنر منـ
إن ادىٚف ٛافتل ذـرٕٚه ٚهْ ٚمىٚفّ ٛ
مًٖف ،ٜوفذا ّ
مقجنف جلّٔنع اإلخنقة
ؾ٘ن ـالم احلَنر هْنّ ٚ
وإصدؿٚء ذم ّ
ـؾ مُٚن .فَد ـٚن افٔقم يقم ً ٚظجٌٔن ً ،ٚؾٍنل
ذفؽ ادجِس افذي ـّْ ٚؾٔنف ؿٌنؾ ؿِٔنؾ جنٚء أحند إؾنراد
ادحسمغ وادق ّؿريـ ،وأبدى افُثنر منـ ادح ٌّن ٜوافِىنػ
فِحَننر ،ومل أـننـ ؿنند رأيتننف شننٚبَ ً ،ٚوهننق أحنند إض ٌّننٚء
ادنٓقريـ ذم ضٓران ،وشّْف ـٌر أيو ً ،ٚوؿد أبرز افُثر مـ
ادح ٌّ ،ٜوؿٚل يل :فَد ؿرأت عٔنع ـتن ٛادرحنقم وافندـؿ،
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تًرؾنن ٝظننذ شننامحتُؿ مننـ خننالل اشننتامع
وؿننٚل :فَنند ّ
ادًجِ ،ٜؾَِ ٝفف « :آواز ُدهل شاـقدن از دور
حمٚرضاتُؿ
ّ
خوش است» ،1ؾَٚل :ـالّ ،إٔ ٚشًّتف مـ ؿري[ !ٛيوحؽ
شامح ٜافً ّٔد]  ...اخلالص ،ٜؾَد أبرز هنذا افرجنؾ افُثنر
مـ ادح ٌّ.ٜ
وؿد رأي ٝأن احلدي ٞافذي يَقفف هنذا افرجنؾ [مٍِن،]ٝ
ؾَد ؿٚل يل:
-

فَد وظندتَْ ٚأن تُتن ٛـتٚبن ً ٚظنـ «افْنقروز»،

وٕحـ دائ ًام َٕقل ٕصدؿٚئْ ٚأن ظٔند افْنقروز بدظنٜ
و ّ
أن ـتٚب ً ٚشٔهدر ذم إثٌنٚت ذفنؽ ،وفُنـ مل تًٍِنقا

 4مثل فارسي معناه :صوت الطبل من بعيد أمجل .و ىو يضرب ملا يبدو مجيالً من بعيد و لكن عندما
تقرتب منو فإنّك جتد أ ّن األمر ليس كذلك واقعاً( .املرتجم)
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ذفؽ بًد!
-

ٕتّف ظنـ ؿرين ٛإن
ؾَِ ٝفف ..ٓ :ادظقا فْ ٚأن ّ

صٚء اهلل.
نؿ رأينن ٝأ ّٕننف يًننتّع إػ ـن ّنؾ ادىٚفنن ،ٛويًّننؾ بُن ّنؾ
ثن ّ
دشتقرات ادرحقم افًالّم !ٜهؾ رأينتؿ إػ هنذا افننخص
افذي مل َير ادرحقم افًالّم ،ٜوهق مـ أض ٌّٚء افَِ ٛادًروؾغ
حتنرك وض ٌّنؼ
ذم ضٓران ،وظّره أـثر مـ شتّغ شْ ،ٜوفُّْف ّ
وظّؾ ،وآثٚر ذفؽ بٚدي ٜظذ وجٓف ،وؿند ؿِن ٝفنف ذفنؽ
أيو ً !ٚؿِ ٝفف :آثٚر ظِّؽ بٚدي ٜظذ شٔامئؽ!
مـ هق افًٚفؽ؟ ّ
إن مثؾ هذا افنخص هق افًٚفؽ ٓ ،إٔنٚ
افذي ُأضّ ِـ ٍٕيس بًالؿتل منع افًينامء وآتّهنٚل هبنؿ،
وفُّْْل مـ افْٚحٔ ٜإخرى ٓ أض ٌّؼ م ٚيَقفقٕف وٓ أرتّنٛ
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إثر ظذ مىٚفٌٓؿ! هؾ ـْتؿ تيّْنقن إّٔنف ٓ يقجند شنٚفؽ
ؽرٕ ...ٚـ ّ
ال ي ٚظزيزي! ؾٚفًٚفؽ هق هذا ،وؿند ؿِن ٝفنف:
افًٚفؽ هق إٔ ،ٝؾامذا تريد بًد ذفؽ؟! ؾٖٕ ٝتى ٌّؼ ّ
ـؾ منٚ
ؿٚفقه ،ؾٓؾ افًٚفؽ يشء ؽر هذا؟!
فَد ؿٚل :إٔ ٓ ٚأصٚرك ذم جمنٚفس افْنقروز ...وظْندم ٚـّْنٚ
جمزئ ً ٚإػ أجزاء ـثرة ،ؾِؿ يٖخنذ جنز ًء
هْٚك أحيوا ؿرإّٓ ٚ
مْف وؿٚلّ :
يًَنؿ
إن وافندك ـنٚن يَنقل :إّٕنف ٓ يٌٌْنل أن ّ
افَرآن إػ أجزاء هبذا افنُؾ! ؾَِن ٝفنف :بنٚرك اهلل ؾٔنؽ!
أحًْ !ٝهؾ ترونّ ..
إن ادىٚفن ٛتهنؾ إػ افْنٚس ،بٔنْام
أي مًٚئؾ! إّْٕل مل أــ ؿد رأين ٝهنذا
ٕحـ هْ ٚظٚفَقن ذم ّ
افنخص ،و ؿد ؿِ ٝفنف :أحًنْ ،ٝبنٚرك اهلل ؾٔنؽ! وإٔنٚ
ـذفؽ مل آخذ جز ًء مـ ذفؽ افَرآن ادَ ّىع! وؿِ ٝفف :إٔنٝ
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أن أولقااء اهلل ٓ فار
افًٚفؽ ،وإٔ ٝافذي شتهؾ! اطؾام ّ
أن يد ذلك الرجل العظاقم
طـدهم بع ادوت احلقاة واطؾم ّ
تاادفعك ماان خؾػااك وتم ّيااد ح ّتااى وت مو ّفؼ ا ًا ه ا ا
الشااؽل وبحقااث وت تتحا ّار

ها ا ادساار وتط ّبااق

إن ّ
كل من يليت ويسؿأ ويط ّبق فؼد فااز ومان مل
دستوراته! ّ
يط ّبق فؾم ي ُػمْ!
و مـ ٕٚحٔ ٜأخرى رأي ٝصخه ً ٚآخر ،ذم ٍٕس هذا افٔنقم،
وهق مـ أهؾ افذـر وافٍُر ،وفُّْْنل ظْندمٕ ٚينرت إفٔنف
رأي ٝإّٔف :ي ٚاهلل! م ٚأشقأ حٚفف ..ـالّ ..فنٔس هنذا هنق منٚ
أريده! هؾ ترون؟ ؾذاك ٓ يندّ ظل إّٔنف منـ أهنؾ افًنِقك
وادًرؾ ،ٜوفُ ّـ شٔام َءه شٔام ُء ادٗمْغ وافهٚحلغ ،وأم ٚهذا
ؾٓق مٌَْض بندّ ة! ؾِامذا ذفؽ؟ ّٕٕف ٓ يًّنؾ وٓ يى ٌّنؼ!
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إّٕف مل ينٖت فًٔن ِّؿ ويًّنؾ! وهنذه هنل افْتٔجن ٜافىًٌٔ ّٔنٜ
فذفؽ .واخلالصّ :ٜأّين ٚافرؾَنٚء ّ
إن ظّنؾ اهلل تًنٚػ فنٔس
جزاؾ ً ٚبدون حًٚب بؾ هق مٌْل ظذ حًٚب دؿٔؼ ،ؾٔجٛ
يتحرك اإلًٕٚن بًْ ٚء ظذ حًٚب دؿٔؼ ٓ جزاؾ ً.ٚ
أن ّ
افًّؾ هق ادقج ٛفتَدّ م اإلًٕٚن
حًْ ً ..ٚـٕٚن ٝهنذه هنل ادقاونٔع افتنل ـْن ٝأو ّد بٔٚهنٚ
خٚص هو
ّيّْل بنُؾ
ّ
فِرؾَٚء وإصدؿٚء ،وفُ ّـ م ٚـٚن ّ
ما ذكرته ادؼدّ مة ،وفًِٔؿ افرؾَٚء هذا أيو ًّ :ٚ
إن افنخص
افذي يريد واؿً ً ٚأن يتَدّ م ،ويريد أن جيتنٚز هنذه ادراحنؾ،
ثؿ افذي ئِنف،
ؾّٕ٘ف شٔحهؾ ظذ ادىِ ٛافتٚيل صٚء أم أبكّ ،
ؿكن ذم
ثؿ افذي بًده ...وفُـ إذا مل يرؽن ٛذم احلرـن ،ٜو ّ
ّ
افتىٌٔؼ ؾّٕ٘ف شٔخنن من ٚظْنده صنٔ ً ٚؾننٔ ً ،ٚوشٔونًػ
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ارتٌٚضف بٚفتدري ،ٟوشْٔىٍع افْقر افذي ذم ؿٌِف صٔ ً ٚؾنٔ ًٚ
ويتّجف ٕحنق إؾنقل ،حتّنك يهنؾ إمنر إػ خًنٚرة ّ
ـنؾ
يشء ..ذم أمٚن اهلل! ّ
إن هذا هنق ؿنٕٚقن ظنٚمل افسبٔن ٜوظنٚمل
افؼيً ،ٜؾٓذا افَٕٚقن هق افًٚئد ،وهلنذا يٌٌْنل أن ُٕنقن
هتؿ هبذه ادًٖف.ٜ
جمدّ يـ وجمتٓديـ و ّ
يٌنغ ّ
أـرر هذا إمرّ :
فُنؾ
إن اهلل تًنٚػ ّ
ثؿ ّ
أـرر ّ
و أو ّد أن ّ
ؾرد م ٚيرى ّ
أن ؾٔف افهالح ذم مُٕٚف ادْٚش ،ٛوأ ّم ٚم ٚينرى
ّ
شنرؾع و ُينزال
أن ؾٔف شدّ ًا فِىرينؼ وؿىًن ً ٚفًِّنر ؾّٕ٘نف ُ
تَِٚئٔ ً ،ٚو ٕحـ عًٔن ً ٚذم هنذا ادًنر منع بًونْ ٚـٖشنْٚن
ادنط ،وـ ِّْٕ ٚجِس ظذ شنٍرة واحندة ،وإٔن ٚأؿنقل هنذا
افُالم جّ ٚد ًا ؾال يقجد تٍٚوت بْْٔ ،ٚبؾ يٌٌْل فُنؾ مّْن ٚأن
يدظؿ أخر ،ومـ يي ّـ أن ظِٔف أن يٌتًد ويس ّؾع ّ
ٕن ؾالٕن ًٚ
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يٖيت وؾالٕ ً ٚينٚرك ،ؾٓق إّٕام ييٓر وًٍف هق! أ َؾٓؾ تيّْنقن
ّ
أن إؾننراد افننذيـ ـننٕٚقا يننٖتقن ذم زمننٚن ادرحننقم افً ن ّٔد
افًالّم ٜروقان اهلل ظِٔف ـٕٚقا عًٔ ً ٚمـ أمثنٚل شنِامن وأيب
ظع إٔ ٚأن
ّ
ذر؟! إذا ـٚن يٌٌْل أن يُقن إمر ـذفؽ ،ؾُٚن ّ
أبتًد ؿٌؾ اجلّٔع ّْٕٕل ـْ ٝأرى أصخٚص ً ٚهْنٚك ٓ يًِنؿ
أحدٌ بحٚهلؿ وأووٚظٓؿ ،وفُـ ٕحـ إػ م ْـ ـّْنْٕ ٚينر؟ مل
ُٕـ ْٕير إّٓ إػ افًالّمًٍٕ ٜف ..إػ ٍٕنس ادرحنقم افًن ّٔد
افًالّم ،ٜوإتٓك إمر! ؾِٖٔت مـ يريد ،وفٔذه ٛمنـ أراد
أن يذه !ٛبًوٓؿ يَقل :دٚذا يذه ٛؾالن إػ هْنٚك؟! ينٚ
ظزيزي ،اذه ٛإٔ ٝإػ هْٚك أيو ً!ٚ
ذات يقم ذـر يل أحند أؿٚربْن( ٚوهنق ؿند ّ
تنقذم أن) هنذا
إٓتَٚد ظذ ادرحقم افًالّم ،ٜحٔ ٞؿٚل :دٚذا ٓ ئَؿ افً ّٔد
املــتقني
www.motaghin.com

119

افًالّم ٜظالؿ ٜمع افً ّٔد افٍالين (و ذـنر اشنؿ أحند ظِنامء
ضٓران وهق ؿد ّ
تقذم أن) ،بْٔام دمده ئَؿ ظالؿ ٜمع افنٔخ
ادىٓري ويرتٌط بف؟! ؾٖجٌتنف ؿنٚئالً :ومن ٚظالؿتنؽ إٔنٝ
ّ
فُْن ٝأن
بذفؽ؟! فق ـٚن ب٘مُٕٚؽ أن تٍٓؿ أهار ذفؽ
َ
جٚفً ً ٚمُٚن شامح ٜافً ّٔد افًالّمّ ٜ
فتتقػ إدارة إمقر! ؾنام
ظالؿتؽ إٔ ٝبذفؽ؟! هؾ إٔ ٝأشتٌ ٚذ ذم افًر وافًِقك؟!
ّ
متخهه ً ٚذم جمٚفنؽ ومْٓتنؽ
إن أؿل م ٚفديؽ أن تُقن
ّ
ؾَط ،ؾام افذي تٍّٓف حتّك تْتَد هبنذا افننُؾ؟! ؾٖٕنٓ ٝ
تًرف خٌٚي ٚإمقر!
ضادضاً :يص ّٚبٝإ املعازف احلط ١ٝٓٝجٓباً إىل جٓب َع َصائب٘

ومنـ ادىٚفنن ٛافتننل يٌٌْننل ٕهنؾ افًِننؿ مننـ افرؾَننٚء أن
حمرم افذي رصٕ ٚظذ أبقابف هنق
يًرؾقه ٚخهقص ً ٚذم صٓر ّ
تٌغ مًٖف ٜهو ٜاإلمٚم احلًغ ظِٔف
هذه ادًٖف :ٜيٌٌْل أن ّ
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تقوننح مًٚدٓنن ،ٚؾننٚفٔقم ؿنند اختٍِننٝ
افًننالم فِْننٚس ،و ّ
افينروف وافؼنائط ظنـ إزمْنن ٜافقاؿًن ٜؿٌنؾ ظؼننات
افًننْغ ،ؾٚفْننٚس ذم هننذه إ ّيننٚم يًننًقن فٍٓننؿ ادىٚفننٛ
تٌنرت ،ؾِىنؿ
وإدراك احلَٚئؼ ..ؾٚفيروف ؿد اختٍِ ٝو ّ
افهدور مل يًد ينٍل ؽِٔؾ افْٚس ،وٓ يًتىٔع فقحنده أن
يًٚفَ ٟأدَٓنؿ! ؾنٚفًزاء وافِىنؿ جين ٛأن يُنقن مقجنقد ًا،
وجي ٛأن يٌَك ،ؾٖٕ ٓ ٚإُٔر هذا إمر ،ؾال بندّ منـ افٌُنٚء
واحلزن ..أص ً
ال ٍٕس افٌُنٚء ظنذ شن ّٔد افننٓداء يقجنٛ
تىٓر اإلًٕٚن مـ ّ
ـؾ افُدورات ومـ ذفؽ افٌنغ افنذي
اشتقػ ظذ ؿٌِف ،ومـ تِؽ ادًنٚئؾ افتنل ابتِْٔن ٚهبن ٚأثْنٚء
حٔٚتْ ..ٚؾٓذا افٌُٚء يًن ٌّٕ ٛنزول افرمحن ،ٜؾنن «ظْند ذـنر
افهٚحلغ تْزل افرمح ،»ٜؾن٘ذا ـنٚن إمنر ـنذفؽ بٚفًْنٌٜ
فِهٚحلغ ؾام بٚفؽ بّجٚفس ش ّٔد افنٓداء ظِٔف افًالم! ّ
إن
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تىٓر
ؾ٘هّ ٚ
هذا افٌُٚء يٖيت بٚفرمح ٜمًف ،وظْدم ٚتْزل افرمحّ ٜ
اإلًٕٚن ؾٔنًر بٚفهٍٚء واخل ٍّ 6ٜؾٓق مل يُـ ؿٚدر ًا ظنذ أداء
بًض افىٚظٚت ؿٌؾ هذا افٌُٚء ،وفُّْف أن يرى إّٔنف صنٚر
ؿٚدر ًا ظذ أدائٓ ٚبًٓقف ..ٜؾام هق شٌ ٛذفؽ؟ شنٌٌف ٕنزول
هذه افرمحّ ..ٜ
تتْزل منـ ٍٕنس حينة شن ّٔد
إن هذه افرمحّ ٜ
افنٓداء ظِٔف افًالم إػ هْ ..ٚإػ هْ ٚإمر ج ّٔد ..ؾٚفٌُنٚء
وفىؿ افهدور وحتّك افقؿقف أثْٚء افِىؿ منـ أجنؾ شن ّٔد
أمر ج ّٔد جدّ ًا.
افنٓداء ٌ
بٚفًٌْ ٜفِنًٚرات افتل ير ّددهن ٚاإلًٕنٚن يٌٌْنل أن تُنقن
ٍ
تؿ اختٔٚره ٚبْنً ٚء ظنذ حًنٚب دؿٔنؼ بحٔنٞ
صًٚرات ؿد ّ
يتؿ إفَٚؤه ٚذم مدرش ٜاإلمٚم احلًغ ،وأ ّمٚ
تُقن ٓئَٕ ٜن ّ
افنًٚرات افرخٔهن ٜوادًُن ٍّ ٜؾنال تهنِح ،بنؾ يٌٌْنل أن
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تتوّـ هذه افنًٚرات مْٓ ٟاإلمٚم احلًغ ظِٔنف افًنالم
ّ
ادخنتص
ظع إـز
ّ
ومدرشتف! م ٚمًْك أن يَٚل« :ابْل هق ّ
يب ،وزيْ ٛهل » ...؟! ّ
إن هنذه افننًٚرات ٓ ؾٚئندة ؾٔٓنٚ
افٌتّ.ٜ
يٌٌْل أن يُقن افنًر وافًْل ادَنروء منـ افننًر وافًْنل
ّينز أظنامق
افذي يّْح اإلًٕٚن افٍٓنؿ ،منـ افْنقع افنذي ّ
أي جمِنس
افْٚس ،ؾٔجًِف يٍُّر ذم ًٍٕنف ويَنقل :هن ،ٚإػ ّ
أتٔٝ؟ هؾ أتٔ ٝإػ جمِنس افٌُنٚء وحًن ،ٛأم أتٔن ٝإػ
جمِس َمـ ؿٚل« :خرجت لطؾب اوصالح ّأمة جدّ ي» ..
ٕحٔل شّْ ٜجدّ يٕ ..حل تِؽ افًّْ ٜافتل أوٚظٓ ٚافْٚس،
«وأسر بسرة جدّ ي وسارة أي» ،وأحٔنل تِنؽ افًنرة..
أريد أن أؿٔؿ افًدل ..أريد أن يٖمـ افْٚس ،هذا م ٚأريند أن
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أؿقم بف.
أتٔ ٝإفٔف ي ٚظزيزي ،أفٔس ـذفؽ؟
هذا هق ادجِس افذي َ
ضابعآًٜ :بغَ ٞساعا ٠األدب يف دلايظ األئُّٚ ١ذلضسِٖ

جق ادجِس حٚـ ًام ظِٔف ،ؾٔخرج
ٓ يٌٌْل فخًٕٚن أن جيًؾ ّ

بًٌ ٛذفؽ ظـ حٚفتف افىًٌٔ ّّٔ ،ٜ
إن افهٔٚح وافْقاح افًنٚيل
وافكاخ ـ ِّٓ ٚخترج اإلًٕٚن مـ حٚفف افىًٌٔنل ،وتًنقؿف
ٍ
صًقر جمٚزي.
إػ ظٚمل اإلحًٚس ،تًقؿف إػ
ؿٌؾ ؾسة ّ
تقذم أحند إؾنراد ،وحْٔٓن ٚرأين ٝبًْٔنل تِنؽ
افتكنف وـٍٔ ّٔن ٜجمنلء
اديٚهر ادتهنًّْ ٜوافٍنذفُٚت ذم
ّ
بًض إؾراد ،وبُٚئٓؿ  ، ...صدّ ؿقين! ّ
إن افذي رأيتنف ّّنٚ
صًْقه ،مل يًٍِقا مْف حتّك واحد ًا بٕٚفػ فخمنٚم احلًنغ
ظِٔف افًالم .أ ّم ٚهلذا افنخص ..ؾامذا أؿقل؟! ًٕقذ بنٚهلل..
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مزؿقا افثٔنٚب افتنل يًٌِنقه..ٚ
مزؿقا ثٔٚهبؿ ّ ..
ًٕقذ بٚهللّ ..
أخذ افقاحد مْٓؿ ظاممتف ورضهب ٚبٕٚرض !! [إٔ ٚأشٖهلؿ]:
متننك ـْننتؿ تًٍِننقن ذفننؽ ذم ظننزاء اإلمننٚم احلًننغ ظِٔننف
افًالم؟ م ٚمًْك ّ
افتكؾٚت؟! بذ :صٚروا حيثنقن
ـؾ هذه
ّ
افساب ظذ رؤوشٓؿ !!
[أؿقل هلؿ ]:احثقا افساب ظذ رؤوشُؿ ،ؾٖٕتؿ تًنتح َّقن
أن حتثقه ظذ رؤوشُؿ!! احثقا افساب ،أص ً
ال ٓ يٌٌْنل أن
حتثقا ظذ رأشُؿ صٔ ً ٚؽر افساب .أفٔس ـذفؽ؟
منن ٚهننذه إمننقر ـ ِّٓننٚ؟ ـ ِّٓنن ٚإحًٚشننٚت ..إحًٚشننٚت
وحً.ٛ
مٚت؟ فرمحف اهلل ،ؾٓق ؿد مٚت ،أفٔس ظٌند ًا منـ ظٌٔند اهلل
ِ
ؾِتٌنؽ ظِٔنف ٓ بنٖس ،ؾنْحـ ٓ
وؿد مٚت ،بُٔن ٝظِٔنف
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ًٕتىٔع أن ًٕٔىر ظذ دمقظؽ ،ؾٍل هٚي ٜادىٚف اإلًٕٚن
ٌ
إًٕنٚن،
حْٔام حيسق ؿٌِف فقظ ً ٜظذ أحد يٌُل ،وفُـ إٔٝ
وفديؽ ٌ
ؾٓؿ ..وفَد درشن ٝافًِنقم افديْ ّٔنٜ
ظَؾ ..فديؽ ٌ
فٍسة مـ افزمـ ..وهْٚك افًديد مـ إؾراد افذيـ يرجًقن
افتكنف؟! وـٔنػ حتًننٛ
إفٔنؽ ذم مًنٚئِٓؿ ،ؾنام هننذا
ّ
إمقر؟!
إّٕؽ مل ّ
افٌْل !!
حت ٞافساب ظذ رأشؽ ذم وؾٚة ّ
افتكؾٚت؟ حََٔتٓ ٚهق اخلنروج ظنـ منتـ
م ٚحََٔ ٜهذه
ّ
افقاؿع واحلََٔ ،ٜاخلروج ظنـ آظتندال احلََٔنل ،وظْند
اخلروج ظـ آظتندال ٕنذه ٛإػ اإلحًٚشنٚت ،وظْندمٚ
ٍ
ؾًنؾ
بٖي
يدخؾ اإلًٕٚن ذم بقتَ ٜاإلحًٚشٚت ،ؾّٕ٘ف يَقم ّ
يّنزق اإلًٕنٚن
ـٚن ،ؾٓؾ هذه هل افقٓيٜ؟!! م ٚمًْك أن ّ
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افتكؾٚت؟!
ثٔٚبف؟! م ٚهذه
ّ
تؼؾ ٝبٚفذهٚب إػ احلرم (حرم اإلمٚم افرونٚ
ؿٌؾ فِٔتغ ّ
ٍ
بنٚب يوع ظذ رؿٌتف «صن، »ًٓٚ
ظِٔف افًالم) ،وأتٔ ٝؾ٘ذا
يًّقه ...ٚ؟ ًٕنؿ وونع يشء منـ هنذا افٌَٔنؾ ظنذ
مٚذا ّ
رؿٌتف ،وؾجٖ ًة رأيتف ظْند افينيح منـ جٓن ٜرأس اإلمنٚم
افرو ٚظِٔف افًالم( ،افتٍتقا !! ٕحـ صًٔ ٜأفٔس ـذفؽ!!)
 ،هْٚك ظْد جٓ ٜرأس اإلمٚم افرو ٚظِٔف افًالم [رؾع ينده
وبدأ يكخ هْٚك ]:ظ ٌّٚس !! (يريد مـ صنديَف أن يْتينره
وأن ٓ يسـف)  ،ؾَِ ٝفف بٌو :ٛاصؿت ففل ها ا مـام
خالتك لترصا هؽا ا؟!! ؾَنٚل يل [مًسون ً : ]ٚإئنف !! ،
ؾَِ ٝفف :إيقه تلخ

إغ جفـّم !! ؾٖٕزل رأشف إػ إشٍؾ،

وـٚن هْٚك صخص خٍِف ؾَٚل فف :اذه ٛهيً ً ٚهيًن ً...ٚ
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ًٕؿ ؿِ ٝفف :هل ه ا مـم خالتك؟!!
ّ
ًربند ذم اهلٔ ن ٜذم
إن هذا افْقع مـ افْٚس هق ًٍٕف افنذي ُي ّ
ظزاء اإلمٚم احلًغ ظِٔف افًالم ،وهق ينٖيت ويكنخ ظْند
رأس اإلمٚم ظِٔنف افًنالم :ظ ٌّنٚس !! (ؾِتنذه« ٛظ ٌّنٚس
هذه» إػ جّْٓؿ) افْنٚس هْنٚك بنغ ؿنٚرئ فِندظٚء وؿنٚئ ٍؿ
ّ
يهع ،ؾٓنؾ يًِن ٛافْنٚس ذم احلنرم حتّنك تنٖيت وتْنٚدي
صديَؽ وتكخ :ظ ٌّٚس؟!! هنؾ هنذا هنق إدب افنذي
ّ
يتحذ بف زائر اإلمٚم افرو ٚظِٔف افًالم؟!! هؾ هذا هنق؟!
هؾ هذا هق إدب افذي ّ
يتحذ بف مـ يوع ظذ رؿٌتف تِنؽ
يًّقهٚ؟!! يريد أن يِهؼ ًٍٕف بٚفقٓيٜ
اخلرؿ ...ٜ؟! مٚذا ّ
!!
ّ
إن زائر اإلمٚم افرو ٚظِٔف افًالم يٌٌْنل أن يُنقن آدم ّٔن ً،ٚ
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يٌٌْل أن يُقن ذو ؾٓؿ ..ذو مًرؾ ..ٜظِٔنف أن ينذه ٛوأن
ثؿ جيِس ويتٖ ّمؾ ذم ًٍٕف :م ٚافذي حهؾ حتّك
يَرأ افزيٚرة ّ
ؿتؾ اإلمٚم هْٚ؟ م ٚافذي حهؾ حتّنك دؾنـ اإلمنٚم افرونٚ
ظِٔف افًالم ه ٚهْٚ؟ م ٚافنذي حهنؾ فُنل يَنقل اإلمنٚم
افرو ٚهذا افُالم؟ ظِٔف أن يٖيت بُِامت اإلمٚم افرو ٚظِٔف
افًالم ويىٚفًٓ ٚويتٖ ّمؾ هب ،ٚإن ـنٚن ٓ يًنرف أن يَرأهنٚ
ِ
ؾِٖٔت بسعتٓ ٚويَرأه ،ٚظِٔف أن يتٖ ّمؾ بٚفروايٚت
بٚفًرب ّٔ،ٜ
ادرو ّي ٜظـ اإلمٚم افرو ٚظِٔف افًالم.
ؾِامذا اشتنٓد اإلمٚم افرو ٚظِٔنف افًنالم؟ فَند اشتننٓد
وًٕربد ه ٚهْ ،ٚبؾ ـقٕقا
فُل ُيٍّْٓل وإٔ ٚوإٔ ٝأن ٓ ٕٖيت ّ
أوادم ً ٚوذوي ظَؾ وؾٓؿ ،مـ أجؾ هذا!! ٓ ّ
ّ
ؾْهع
أن ٕٖيت
ثؿ ٕدّ ظل بّْٖٕ ٚأصحٚب وٓي!! ...ٜ
َٕ ..رأ ٕ ..ذهّ .. ٛ
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خٚرج ظـ مدرش ٜأهؾ افٌٔ ٝظِٔٓؿ افًالم،
افتكف
هذا
ٌ
ّ
ّ
إن مْٓ ٟومدرش ٜأهؾ افٌٔ ٓ ٝتَقم ظنذ اإلحًٚشنٚت،
بؾ مْٓجٓؿ ومدرشتٓؿ مدرش ٜافًَؾ  ..مدرش ٜافٍٓنؿ ..
مدرش ٜإدب ..مدرش ٜافًُقت ..ؾٚفًنُقت فنف مَنٚم
حمٍقظ وبٚؿل إمقر هل ٚمَٚمٓ ٚادحٍقظ أيون ً ،ٚهنذه هنل
ادّٓ.ٜ
ادًٖفّ ٜ
وهلذا ،ظِْٔ ٚأن ٕىرح هذه إمقر 6ؾُِامت اإلمٚم احلًنغ
ظِٔف افًالم فًٔ ٝبٚفَِِٔ ٜأبند ًا :شنقا ًء ضنقال حٔٚتنف ،أم
خالل شٍره وشره ،أم حتّك ذم أيٚم ظٚصقراء ،ذم ّ
ـؾ تِنؽ
ادقاضـ ـِامت اإلمٚم ظِٔف افًالم فًٔ ٝبٚفَِِٔ ٜأبد ًا ،ومٚ
ضرحف فٔس بٚفَِٔؾ.
ظُِٔؿ أن تنٖتقا وتنززوا وتيٓنروا ثنقرة اإلمنٚم احلًنغ
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وحترـنف،
فِْٚس ،ظُِٔؿ أن تٌ ّْٔقا
ّ
وتقوحقا جقإ ٛؿٔٚمف ّ
وهل افتل ّ
تتجذ بقوع افًَؾ وادًرؾ ٜمُٚن اإلحًٚشٚت
ّ
وافتقمهٚت ّّٚ ،يـتج اجلؾوس والػفم وطدم اكتخاب إفراد
ٍ
بـحو خاصئ ها!! وحْٔٓ ٚفنـ تَنقل ذم ًٍٕنؽ :هن ، ٚمنٚ
افذي حهؾ؟!! (إٔتؿ رأيتؿ بًٍُٖٕؿ ،أفٔس ـذفؽ؟).
ّ
إن ثقرة اإلمٚم احلًغ ظِٔنف افًنالم هنل لاورة اجلؾاوس
صحته!! هنذه
ترصف ما مل تؽن متق ّؼـ ًا من ّ
وطدم الؼقام ّ
بلي ّ
هل ثقرتف !! صادا مل حيصل لديك الولو فال ختط بؼادمك
خطوة واحدة صادا لقء لديك طؾم فاال يؽان لاك يادٌ
العؿل!! هذا م ٚظُِٔؿ أن ُتً ِّّنقه فِْنٚس ،وظْنده :ٚـنؿ
شٔتٌر افْٚس ،وـؿ شتتٌدّ ل أحقاهلؿ!! ًٕؿ ٕحنـ ٓ ُْٕنر
ّ
ادهٚئ ٛافتل ح ِّ ٝبٚإلمٚم احلًنغ ظِٔنف افًنالم ؾٓنؿ مل
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يسـقا مُ ًٚ ٕٚمـ جًده ادٌٚرك إّٓ وجرحقه أو أدخِقا ؾٔنف
شٍٔ ً ٚأو رحم ً ٚأو شٓ ًامًٕ ،ؿ دخؾ ذم جًنّف تًنًغ جرحن ًٚ
ذي ثالث صًًٕ ،ٛؿ هذا صحٔح وؿد وؿع ،وهل مهنٌٜٔ
ـٌرة جد ًا جد ًا ،وفُـ حََٔ ٜادًٖف ٜأظذ بُثنر منـ هنذه
ادًٖف ٜافيٚهر ّي ،ٜحََٔ ٜإمر أظذ.
ادرة افًٚبَ ،ٜحٔن ٞرأين ٝـالمن ً ٚعنٔ ً
ال
فَد ب ّْٔ ٝفُؿ ذم ّ
إن مظؾوم ّقة اومام احلسع طؾقه السالم هي ّأّنم بدًٓ
يَقلّ :
من جيعؾوكا كرى أفؽاره وصروحاتاه جااءوا وأروكاا فؼاط
إسفم والسقوف والرماح التي قتؾتهُ 6ضًنـ ـنذا ضًْن..ٜ
ؾتهنقروا
ُرضب بٚفًٔػ ـذا رضبًٕ ، ..ٜؿ هذا صحٔح،
ّ
ٍ
أن ّ
ال يقاجف ثالثغ أفػ رجؾ ،ؾِق ّ
ّ
أن رج ً
واحد منْٓؿ
ـؾ
رمٚه بًٓؿ شًِْؿ بًٌٚض ٜمٚذا شٔحهنؾ بنف!! وهنذا أمنر
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يقزظقن احلِنقى ،واإلمنٚم احلًنغ
ضًٌٔل ،ؾٓؿ مل يُقٕقا ّ
وحينس بنف،
ظِٔف افًالم مثِْ ٚمـ هذه افْٚحٔ ،ٜينًر بٕٚمل
ّ
يتقجع . ...
وهق ّ
فُـ ظِْٔ ٚأن ٕٖيت وأن ًٕتٍٔد ج ّٔد ًا مـ ثقرة اإلمٚم احلًغ
ظِٔف افًالم ،وأن ٓ هدر تِؽ ادن َّ ٜافتل ّ
دمننّٓ ٚاإلمنٚم
احلًغ ،يٌٌْنل أن ٓ هندره ٚبٖؾًٚفْن ،ٚوٓ بْحنق تٌٌِْٔنٚ
فِديـ.
بٖظز إؾراد ذم ظنٚمل
وحك اإلمٚم احلًغ ظِٔف افًالم ّ
فَد ّ
اخلَِ ٜذم ـربالء ،ؾال يٌٌْل فْ ٚأن هدر هنذا اجلٓند افنذي
بذفف ،بؾ يٌٌْل أن َٕىػ افثّرة ،هؾ ـٚن ظع إـز ؿِٔنؾ
افَّٜٔ؟! بؾ ـٚن تٚيل تِق ادًهقم !! هؾ ـٚن أبنق افٍونؾ
ؿِٔؾ افَّٜٔ؟! بؾ ـٚن تنٚيل تِنق ادًهنقم !! وهنٗٓء هنؿ
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ونحك هبنؿ اإلمنٚم احلًنغ وجًِٓنؿ ؾندا ًء ،ؾٓنؾ
افذيـ
ّ
بٖهؿ ؿىًقا يدينف وحًنٛ؟!!
ٕختك أيب افٍوؾ افًٌٚس ّ
هذا فنٔس إّٓ إهندار ًا فدمنف ،وهنذا فنٔس إّٓ إزافن ً ٜدَٚمنف
وحََٔ ٜإمقر وادًٚئؾ.
يتٍوؾ ظِْٔ ٚويق ّؾَْ ٚفًِّؾ بٌّٚين إظنٚطؿ،
ًٕٖل اهلل أن ّ
مهتْن،ٚ
ويزيد مَدار ؾّْٓ ٚفًِّٚئؾ ،وأن يزيد مـ صنقؿْ ٚو ّ
وًٕٖفف أن يزيد منـ ظننَْ ٚوتً َِّْن ٚبٖهنؾ افٌٔن ٝظِنٔٓؿ
افًالم ،وافقحدة مع أهؾ افٌٔ ٝأـثر وأـثر.
الؾفم ِّ
حمؿد
حمؿد وآ
ّ
صل طذ ّ
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