الوصايا األربعون

إف الهدؼ مف ذكر هذه الوصػياي المسلملػم -الوصػياي اررعوػوف -أف سكػوف لاػي ةطػ و ػوؿ هػذه الوػوالـ السكيمماػ

رف العوض ا ب أف اصؿ إلى درج مػف درجػيت الكمػيؿو ولكاػ -مػ ارلػؼ -ال اومػـ مػف أاػف اعػدأو وكاػؼ الػارو

والػػى أاػػف ااسهػػث مملم ػ ملػػؿ مػػف اراػػد أف اعاػػث عااياػػي عهاػػر هادل ػ و مس ػراه سػػيرة اخػػسرد رمػػبو وأةػػر

داػػداو عػػب

سةطاط مهذا العاايف مف الطعاوث أاػ ال وػواـ لػ عيلخػكؿ المطمػوبو ولػو مػ مػرور اراػيـ مػث عػذؿ الجهػدو والومػؿ

المسواصؿ رف الذد اراد أف اقوـ ل عااياي اومي مي ولو عود جهد جهادو مبعد أف اكوف ل هايلؾو سةطاطي ص ا ي

مسكيمبو ومسايوال لكيم ارعويد

ما ف مث هذه الوصيايو لا يوؿ سممس اقيطيو ملسادة إلى الكسيب واللا و مث مجيؿ اللار واللموؾ؛ إلايرة وس ػذار

الايسو مف أد اسجيه لموكث أةبوث عرمياث دةاؿو ال الساد إلى ارلس الخرعا الص ا

مإف المزالؽ مػث هػذا

المجيؿ كلارة عمػى طػواؿ السػيراو؛ وذلػؾ علػعب ػب الاػيس الكطػرد لمكمػيالت ولمػي و ار الطعاوػ و مهػذا اػدعوهـ إلػى

اللار و ار كؿ خوير عراؽ جذابو سى واف كيف لعوض ال ركيت والدعيو العيطم

وا ػف ال اػدعث أااػػي ا ػف اوػرؼ كػػؿ خػث و أو ا ػف أهػػؿ عمػي لمكممػ مػػف مواػى ولكػف ارجػػو عكضػؿ ا

الدداي مث هذه ال مقيتو لمي هو أهد

سوػػيلى أف

 -1اةبص الاا

إف إةبص الاا مث كؿ ووؿ وموؿو أليس لمرضية الرب المسويؿ وااعهث الع ث عف كؿ دواعث الخػرؾ الةكػث مػث

الوعيدةو ممف سمؾ الدواعث الةكا :
 -س قاؽ الذات

 -اإل ليس عيلمذة عمي ال الساد إلى رضى المولى

 -السةمص مف المخيكؿ الةيص مث ال ايةو ال رغع لمسكرغ لموعودا و عؿ لمجرد الدع وال ار

أف الػػسةمص مػػف الخػواقب عجماػ أولػػيمهيو ا سػػيج إلػػى العصػػارة عػػيلاكس أوالو وعسمػػؾ الخػواقب ليااػػي
ومػػف المومػػوـ ّ
وذلؾ ممي ال اومؽ ل و إال الذاف دةموا داقرة الرعيا اإللها المعيخرة

س /1كاؼ اورؼ دواعث الخرؾ الةكث؟

إف الخػػرؾ ولػػميف :القلػػـ اروؿ :الخػػرؾ الجمػػث وهػػذا ال كػػبـ ماػ و ميلمخػػرؾ عيلخػػرؾ الجمػػث ةػػيرج عػػف اإللػػبـ

ما ف كبماي مث هذه ال مقػيت لػاس مػ الملػمماف مقػطو عػؿ مػ ةػواص المػنمااف واوسقػد أف هػذه ال مقػيت سواػث

طعقػ ةيص ػ و وهػػـ ة ػواص المػػنماافو الػػذاف اسطموػػوف إلػػى مػػي و ار ال ركػػيت الظيهراػ مػػث الخػػراو و وهػػو الجهػػيد

اركعر

ولهذا مإف ال ر الويممث صي ب (وليقؿ الخاو )و كمي سايوؿ الوعيدات الظيهرا  :الصبةو والصوـو وغارهو أاضي أمػرد

جز ا مف كسيع و عواواف (عيب جهيد الاكس)و إخيرة إلى ضرورة الجم عاف ظيهر الخراو وعيطاهي

والقلػػـ اللػػياث :الخػػرؾ الةكػػث ومػػف المومػػوـ أا ػ خم ػ الة ػواص وهػػو عمواػػى أف ام ػػظ اللػػيلؾ عوػػض المكيلػػب

المواوا

واف كيات هذه المكيلب أروى مف المكيلب الدااوا و ولكاهي لالت مسصم عي

سويلى

ملب :إف العوض اراد أف اسوعدو لاصؿ إلى مقيميت رو ا عيلا و أو لاوطػى عوػض الكرامػيت والمخػيهداتو أو سكػوف

لػ عوػػض القػػو الةكاػ

عػػؿ سػػى لػػو كػػيف السطمػ ع ػػؽو أد لهػػدؼ لػػيـو كػػيلعوض الػػذد اراػػد أف اسقػػرب إلػػى ا

سويلىو لاكوف ملسجيب الدعوةو ماخكث المرضى ملب

إف اإلاليف العد -داقمي وأعدا -أف سكوف عاا عمى المولى سويلىو وعمى رضيهو وعمى مي اراده ما

أمي مي ةيصا

هذا الومؿو وكـ ما مف ارجرو وكـ اوطى مف ال ور والقصورو وغاػره مػف السكيصػاؿو ال ااعهػث أف اخػهؿ عيلػ عهػيو

ميلمهـ أف اكوف

سويلى ععداو وأف اكوف كم

سويلى

واال مإذا كيف الهدؼ هث هذه ارمورو مإا ال اػنمف مػف السراجػ واالاقػبب مػيلعوض الػار مػث هػذا الطراػؽو وعوػد
مسػرة اقػوؿ :لقػد ومػػت عصػبة الماػؿ أرعوػػاف لامػ و وذهعػت إلػى ال ػػضو وصػمت خػهر رمضػػيفو ولػـ أر خػاقيو مسضػػوؼ

همس و واسراج عف هذا الطراؽ

مااعهث أف اكرؽ مث الوعيدات عاف أف سكوف الجوارح عيعدةو وعاف أف اكوف الكايف كم عيعػدا مػا ف ال اراػد جػوارح

عيعدة :عػاف ال سوصػثو للػيف ال اوصػث
عمواى أف اكوف اإلاليف عوجوده ار ا

واف كػيف هػذا جمػابو ولكػف ارجمػؿ وارهػـ أف اكػوف الوجػود ال اوصػثو

سويلىو وأف اواش م ضرا رب الويلماف مهذا المواػى الػذد اخػار إلاػ و

واراد أف اصؿ إلا -عكضم سويلى -عوادا عف الخرؾ الةكثو وعوادا عف كؿ جيب ا وؿ عاف الوعد ورعػ و ولػو كػيف
جيعي اورايو كمي اخار موالاي ارمار عمث (ع)( :إلهث! هػب لػث كمػيؿ االاقطػيع إلاػؾو وأاػر أعصػير وموعاػي عضػاي

اظرهي إلاؾ؛ سى سةرؽ أعصير القموب جب الاورو مسصؿ إلى مودف الوظم و وسصار أروا اي مومق عوز ودلؾ)
س /2هؿ اإل ليس عيلمذة مث الوعيدة اايمث اإلةبص؟

عيلمواى ارولث :إف الوعيدة طعاواي لهي لذةو واإل ليس عيلمذة مث الوعيدة أمر طعاوث ميلذد اأكؿ ال مو امسمذ عأكػؿ

ال مو و رف هذه طعاو ال مو

ولكف هايؾ مرؽ عاف أف اكوف اإلاليف امسمذ عيلوعيدة كألر وهرد؛ وعػاف أف اقصػد

هذه المذة واطمعهيو ع اث أاهي سس وؿ إلى جيب ومقصود دوف ا

ولسقراب الككرة اذكر هذا المليؿ المسويرؼ مث الكق :

سويلى

لو أف إالياي مث مصؿ الصاؼ سوضأو وكيات ااس لالسعرد جلم عيلمي و مإف هذا ةبؼ اإلةبص المخػسرط لصػ

الوضو

ولكا لو سوضأ وهو اومـ أف جلم لوؼ السعرد عهذا المي و مهاي ال إخكيؿ

وعما و ا ف عمااي أف اكوف هماي وهػدماي الوعوداػ و وأمػي هػذه المذاقػذ مإاهػي سػأسث سمقيقاػيو مػب ااعهػث أف الػوى إلاهػي

واهدمهي

ومف هاي مإف الوعد المنمف إذا ويـ لصبة الماؿو وأد مي عما مف الووك المطموعػ و ملػوا السخػور الةخػوع أو لػـ
السخورو مػب مػرؽ عاػده؛ مهػو أد مػي عماػ و والةخػوع لػاس مػف خػنوا

ميلصػبة الةيخػو لالػت عهػدؼو إامػي

الهدؼ أف ا يوؿ الةخوع؛ مػإذا جػي الةخػوعو مهػذا عكضػم وماػ وكرمػ سوػيلى؛ واذا مػي جػي و ميلوعػد مػي وصػر مػث

واجع

 2وضوح الةط والجيدة

إف وضوح الةط والجيدة أمر الزـ لمليقرافو ممي لـ سكف الةط واض

مث مقدميسهي واهيايسهيو ومي لـ اومـ الليقر

عيلوواقؽ والمواا و مإف كؿ خعه مث الطراؽو سجوم اسقهقر إلػى الػو ار و اػث ااسقػيـ الخػايطاف السػث سهاظهػي ركػ

الليقر إلى ا

سويلىو مسصيدر المكسلعيت الميضا و م عدـ اللميح لم يول جدادة

وعما و مإا امزـ عمى الليقر إلى ال ؽ المسويؿو أف اسملؿ مث اكل عمما اللار السكيممث مث اراكسو كمي اسصور
عمما اللار المكياث مث اآلميؽو إذ هايؾ:
 -زاد ال عد أف اسزود ع وعؿ اللكر

 -مايزؿ ال عد أف اسورؼ عماهي مث لكره

 رمق طراؽ ال عد أف اةسيرهـ عمى عصارة -عقعيت ومواا سوسرض

 أعدا ووطّيع طرؽ اسرعصوف ع الدواقرس /1مي هو دور المورم الاظرا مث عيلـ السروث والسكيمؿ؟

هايلؾ ةبؼ موروؼ مث عيلـ السروث والسكيمؿو مث هذه الملأل  :ميلعوض اراد أف اوسمد عمى وارداس الذاسا و اػث
اوسقد أا مف ةبؿ السأمؿ مث الصبةو أو مث الوعيدةو أو وهػو ملػسمؽو ممػي اأساػ مػف هػواجس ولػو سو اداػ و مهػث

هواجس مقدل و واووؿ عمى هذه السوجاهيت

والعوض اسوغؿ مث الجياب الاظردو ماق أر كسعي مث هذا المجػيؿو وكػأف وضػا ال ػب والوخػؽ اإللهػثو سػأسث مػف ةػبؿ

المطيلو مقط! ماق أر واقرأو ولكف-كمي اقيؿ -كلرة الكسب ال سزاده إال كلرة ال جب!

وال ػػػؿ ارولػػػط هػػػو الجمػػػ عػػػاف الوػػػيلماف :عػػػيلـ السػػػأمبت العيطااػػػ  -أو كمػػػي سلػػػمى الػػػوارداتو أو الهػػػواجسو أو

اإللهيميت الهاعا  -وعاف المورم الاظرا
هايؾ ووـ لمكوا مث طراؽ القرب إلى ا

سويلىو ولكف خػدة ااخػهيلهـ عوػوالـ الرعوعاػ و خػهمسهـ سػى عػف السػألاؼ

رف السألاؼ ا سيج إلى سوج والسكيت لمهاػرو أد إلػى مجيهػدة عػأف اقطػ أالػ عػرب الوػيلماف مػ أف السػألاؼ أمػر

راجحو را اكسب وانلؼ كسيعيو لس عاب الايس إلى ا

سويلى

ولكف ااعهث ال ذرو مماس كؿ مف اكسب انةذ عكسيعيس ! الصيدووف ماهـ الػذاف كػياوا عمػى ملػسو الوطػي و وارةػذ

عأادد السيقهاف إلى ا

سويلىو هنال -إاصيمي -كسيعسهـ جادة وايمو و وماهي سجيرب مروا عهي وااقمواهي

لـ إف ملأل السكيمؿ اإلالياث ماهي م ار ؿ مخسرك و مف زميف خدـ أعو العخػر (ع)و إلػى اوماػي هػذا مكمػي أف هايلػؾ
أمراضي مسويرم مث اػية العخػرو أاضػي هايلػؾ عػوارض رو اػ مسويرمػ و ملػؿ ملػأل الهػواجسو والةػواطر الخػهوا

والهضعا والوهما و مهذه مبزم لمعخر مف أوؿ اوـ ميإلاليف مف أوؿ مي ةمػؽ معسمػى عيلخػهوة والهضػب والػوهـو
ولهذا المبقك { :وَيلُواْ أَسَ ْجو ُؿ ِماهي مف ا ْك ِل ُد ِماهي وا ِ
ّْمي }
َ َ ُ
َ ََ ْ
َ
لك ُؾ الد َ

وعما و إف مف الضرورد مراجو كسب القوـو ولكف عخرط أف اكوف الكيسػب والمنلػؼ مػث هػذا المجػيؿ لػ ةيصػاسيف-

وأنكد عمى هيساف الةيصاساف:-

الةيصا ارولى :أف اكوف هو مف الصيدواف مث ركسهـ رف عوض الايس اسقمص ارمر سقمصػيو واملػؿ سملػاب
مهنال الخؾ غار العوض الذد-كمي اقيؿ -اكسو عاير ال ب اإللها

ومث دعي كماؿ إخيرة إلػى هػذه ال قاقػ و إذ

اقوؿ( :اي عاب وموب الصيدواف!) مإف رب الويلماف ال اس عب إلى كؿ أ دو إامي اس عب إلى الصيدواف مث الم ع
والةيصا اللياا  :أف اكوف الكسيب المنلؼو مسخعوي عيلكسيب واللا و ممي ورد عف الاعث وخل (ص)

ومف الموموـ أف اآلايت اراكلا المسومقػ عيلسكيمػؿو أكلػر مػف اآلاػيت المسومقػ عير كػيـ الخػرعا و ميآلاػيت المسومقػ

عير كيـ هث سقراعي مي جيوز عددهي ةملمق خا و واال مػيلقرخف مػث غيلعػ إخػيرة إلػى السو اػدو والسقػرب والػدعوة إلػى
ط ْوسُ ْـ}و مػي مواػى مػي الػسطوسـ؟ {اسَّقُػواْ المَّػ َ َ َّ
ػؽ سُقَ ِيسػ ِ }و مػي مواػى ػؽ
الػسَ َ
ا سويلى ويؿ سويلى{ :مَيسَّقُوا المَّ َ َمػي ْ
ّْ
اعمَ ُمواْ أَ َّف المَّ َ َا ُ و ُؿ َع ْا َف ا ْل َم ْرِ َوَو ْم ِع ِ }؟
{و ْ
ل ُ}؟ و مي مواى َ
{وُا َ ذ ُرُك ُـ المَّ ُ َا ْك َ
السقو ؟ مي مواى َ
إف هذه خايت أليلا مث موضوع السكيمؿ ارةبوث ميلذد ال اومـ هذه اآلايتو ومدلوالسهي وعمقهيو ولـ اطم عمػى
الماهض الاعود واإلميمث؛ ألاس هو عوادا كؿ العود عف هذا الويلـ؟! إف أقم أهػؿ العاػت (ع)و هػـ أدر الاػيس عمػي
مث العات ممي ويل اإلميـ الصػيدؽ (ع) ال اومػى عماػ و وعمػى اةػسبؼ الكػرؽو ال اخػؾ مػث إلميمػ عقضػياي السو اػد

والوالا

س /2مي المقصود عقطيع الطرؽ ومف هـ؟

إف وطيع الطرؽ هـ مي ذكر مث لورة الايسو ويؿ سويلى{ :الَِّذد اول ِو ِ
يس * ِمػ َف ا ْل ِج َّاػ ِ َو َّ
ور َّ
الا ِ
الا ِ
ص ُد ِ
ػيس}
س مث ُ
َُ ْ ُ
وا ف عيدة اظف عأف المولوس هو إعماس وجاوده مقطو ولكف مث لورة الايس إخيرة إلى مػف هػـ عمػى ةػط إعمػاس

أاضي!

ومف الموموـ أف إعماس ال اأسث عخكؿ معيخرو مكث عيلـ الخهوات هو ال اػدعو المػنمف لمزاػي مػلبو عػؿ اػدعوه لماظػر

اظر م رمي سكيعؿو واذا سكيعؿ مإا اراد الوصيؿ عمف اهو
الم رـو مإذا اظر ا

ومث عيلـ االا راؼ الككرد والوقيقػددو أاضػي الخػاطيف لػ هػذه ارلػيلابو ولكػف مػف ةػبؿ العخػر! ميلخػاطيف سػيرة

اولوس لإلاليف معيخػرةو وسػيرة اولػوس إلػى عوػض العخػرو لاكواػوا لػ وػيدةو أو كمػي اوعػر القػرخف الكػراـ مػث وولػ
ِ
وف إِلَى َّ
الا ِ
يم ِ }و مهنال هـ سبماذ إعماس مث الدرج ارولى
{و َج َو ْم َا ُ
يه ْـ أ َِق َّم ً َا ْد ُع َ
سويلىَ :
ير َوَا ْوَـ ا ْلق َا َ
إف وطيع الطرؽو هـ الذاف السهموف ع ار ة الذاف لهـ ماوؿ رو ا

العخرا و أف رغع الايس مث المواوايت سزداد

والمب ظ أا م سقدـ المد ال ضيرد والرميهاػ

سى مث عبد الهرب السث مف الموموـ أاهي مث وم الرميهاػ والسمػدف

العخػػردو ولكػػف اقػػيؿ أف المػػدارس الرو ا ػ و هػػث اركلػػر ااسخػػي ار أو خػػاوعي ماهػػيو هػػذه اراػػيـ وعمػػى رأس ه ػنال

المدارسو ووـ ال ةبؽ لهـو وال ارسعيط لهـ عػيلروحو واامػي هػـ مجموعػ لهػـ دعػيو وأمػورو والػسهموف ػب الاػيس

لمرو ياايتو لكلب الميؿ

مااعهػػث االلسكػػيت وال ػػذر مػػف أملػػيؿ ه ػنال ! ميلمخػػكم لالػػت مػػث وطػػيع الطػػرؽو مهػنال هػػـ صػػب جهػػاـو ولكػػف

المخكم مث الض ياي! وا ف مث أرعواف مق -إف خي ا

ا

سويلى -لالػسذكر الموػيلـ ارليلػا و عمػى ومػؽ كسػيب

سويلىو ولا اعاػ (ص)و وأوصػاي اعاػ (ع) وهػذه القواعػد إذا سوممايهػيو اطعقهػي عمػى ايساػيو مسكػوف عمليعػ

ملطرة أو وياوف أليلثو لسمااز الهث مف اللمافو والجاد مف الردد

 3لزوـ الس مث عيلصعر

إف االعسقيد عمزوـ الس مث عيلصعر مث الوصوؿ لعوض مدارج الكميؿو سدم عف صػي عهي يلػ الاػأس مػيلوجوؿ مػث
ّ
وطؼ اللميرو لالت لدا القدرة عمى مواصم الطراؽ ذات الخوك و ومف هاي كيف الصػعر مػف اإلامػيف عماػػزل الػرأس
مف الجلد

س /1مي هث قاق الصعر وأوليم ؟

إف قاق الصعر هث :سوطاف الاكس عمى س مؿ مخيؽ المر م السث هو ماهي

إف طعاو الاكس اإل الياا و طعاو مايل إلى المهو والموبو كمي اق أر مث مايجية إميماي زاػف الويعػداف (ع)( :إلهػث!

إلاػػؾ أخػػكو اكلػػي عيللػػو أمػػيرةو والػػى الةطاق ػ معػػيدرةو وعمويصػػاؾ مولو ػ ! ) ولهػػذا مإاهػػي عاػػدمي سمػػر مػػث عوػػض
المخيكؿ وارزميت والعب اتو مإاهي ال سس مؿو وسصعح عادهي يل مف يالت السمرد واإل عيط والقمؽ
ا ف اود أف الار مث طراؽ غار ذات الخوك

ومف الموموـ-كمي اكهػـ مػف القػرخف الكػراـ -أف رب الوػيلماف عاػينه

عمػػى أف الػػار مػػث طراػػؽ ذات الخػػوك و طراػػؽ اراعاػػي والمرلػػمافو أملػػيؿ اعػػث ا

أاػػوب (ع)و وأصػ يب ارةػػدودو

ول رة مولى (ع)و والاعث ارعظـ (ص)و سى أا ويؿ (ص)( :مي أنذد اعث ملؿ مي أنذات) مهذه لا ا

سويلى

مث ةمق ميلذد اراد الوصوؿ لممقيميت الراوا و خويره أا العد أف اس مؿ الكدحو كمي هو مػراد المػولى سوػيلى ماػ و
يف إِ َّا َؾ َك ِيدح إِلَى رّْع َؾ َك ْد ي مَم ِ
ُّهي ِ
بوا ِ }و ميلصعر مف لوازـ اللار إلا سويلى
ال ُ
ٌ
إذ اقوؿ سويلىَ :
{اي أَا َ
اإل َ
َ
ً ُ
أوليـ الصعر:

أوال :الصعر عمى الطيع  :ا ف ال ااكػر أف عوػض الطيعػيت س سػيج إلػى س مػؿو وةيصػ لػعوض الظػروؼ وال ػيالت

كيلعوض الذد هو معسمى عمرض ال ارم عا سكماؼ أدا مراض ال ضو مإف هذا كـ اوياث واس مؿو رجؿ سأدا هػذه

الكراض ! واف وايـ الماػؿ وصػبة الكجػرو كػـ هػو لقاػؿ وخػيؽ عمػى عوػض الخػعيبو وا سػيج إلػى مجيهػدةو لمهيلعػ

لمطيف الاوـ!

ليااي :الصعر عف الموصا  :ال خؾ أف عوض المويصث لهي جيذعاسهي واغرانهي لؾ أف سسصور خيعي مػث عػبد الهػربو

عواػدا عػف أهمػ و عػب رواػب وال لػابو واعسمػى عػػإغ ار كػإغ ار زلاةػي لاولػؼ (ع) إف هػذا الخػيب كػـ اوػاش يلػ

الموياية لسجيوز هذا ال راـ!

ليللػػي :الصػػعر عمػػى المصػػيقب :مػػف المومػػوـ أف مػػف أعظػػـ المصػػيقب-سرساعػػي ارخػػد ميروػػؿ :-مقػػد ارعػػزة لػػـ مصػػاع

العدفو لـ مقد الميؿ ميلذد ال اس مؿ هذه الودايف اللبل مف الصعرو مإا مث اػوـ مػف اراػيـ وػد اسراجػ و وال اكمػؿ

المهم

إف اإلاليف ود ااود واوػزـ عمػى الصػعرو ولكاػ مػث مقػيـ الومػؿ وػد سةواػ اكلػ و م يلػ ملػؿ مػي اقػوؿ اإلمػيـ زاػف

الويعداف (ع)( :مي لث كممػي ومػت وػد صػم ت لػرارسثو ووػرب مػف مجػيلس السػواعاف مجملػثو عرضػت لػث عماػ أزالػت
ودمث؟!) مكاؼ اوطف اإلاليف اكل عمى يل الصعر؟
إف مف موجعيت الصعر :مورم عظم و بوة الاساج

مي الذد اجوؿ الخيب الذد كيف إلك المهو والموبو مػث لامػ

االمس يف اصعر عمى الدرال و والهر إلى الصعيح؟ ألاس لرغعس مث الاجيح؟ إف الرغع مث اػية لػوادة أعداػ و

مث الاواـ المقاـو ألالت هث أماا عيلا جدا؟

ا ػػف اقػػوؿ :إف دةػػوؿ الجاػ لػػاس عصػػوب جػػدا{ :مَمػػف ُز ْ ػ ِػز َح َعػ ِػف َّ
الاػ ِ
ػيز}؛ عػػؿ إف المهػػـ هػػو
ػير َوأ ُْد ِةػ َػؿ ا ْل َج َّاػ َ مَقَػ ْػد مَػ َ
َ
المايمل مث الدرجيت وكػـ هػث ةلػيرة أف اعقػى اإلالػيف أعػد اآلعػدافو مػث رسعػ ايزلػ مػف الجاػ ! أال اسماػى أف
اكوف مث رسع وراع مف اراعاي والخهدا والصداقافو و لف أولقؾ رماقػي؟! والقػرخف الكػراـ ا لاػي عمػى أف اومػؿ

مث هذه الداايو مي اجوماي مف رمقي الاعث (ص)

موماػ و إف الػذد اراػد الوصػوؿ إلػػى هػذا الهػدؼو أاصػوب عماػ أف اصػػعر عمػى ػبوة م رمػ و أو اظػرة م رمػ و أو

غاي م رـ؟

إذفو إف سصور الاسيقض المذهم أو ارعدا و وطوي مف موجعيت سوطاف الػاكس عمػى الصػعر عمػى الطيعػ و والموصػا و

والمصاع

س /2مػػف المومػػوـ أف اللػػيلؾ مػػث أوؿ الطراػػؽو وػػد سسػ ار
مكاؼ اصعر عف هذه اللمير؟

لػ عوػػض اللمػػيرو مسأةػػذه الرغعػ الجيم ػ مػػث طمعهػػي

هايلؾ أع يث دواق مث كسب ارةبؽو اوعر عاهػي ع ظػوظ وماػوؿ الػاكسو سخػار إلػى إف اإلالػيف مػف الممكػف أف ال
اوطى ظ الاكلثو أد ال ار خاقي اسومؽ مث اكل

مهو وػد وػيـ عيلمجيهػدة والوعوداػ لػاوات طوامػ مػف عمػرهو

ولكا لـ ار اساج واض و ولمرة م لول و ملب :لـ ار اوراو لـ السخـ راق و لـ السجيب دعينه

وا ػف اقػوؿ :إف اإلالػػيف المػنمف مػػوؽ هػذا المواػىو مهػػو عماػ أف اقػػوـ عوظػيقؼ الوعوداػ و وال اسػػدةؿ مػث خػػنوف

الرعوعا

ماةطئ-ملب -مف اقوؿ :أاي خيب وسركت المويصث والذاوبو وذهعت إلػى ال ػضو رصػؿ إلػى مػف أهواهػيو

ومي وصمت إلاهي!

مماس هذا هو الهدؼو واامػي الهػدؼ أف اكػوف

سوػيلى ععاػداو والوعػد عػاف اػدد مػواله ال اقسػرح عماػ ! وخػويره -

داقمي وأعدا -أا أعمـ عمي اصمح ل ( :ولوؿ الذد أعطأ عاث هو ةار لث لوممؾ عويوع ارمور) مإف المػنمف -داقمػي
وأعدا -عاا عمى إرضي المولى سويلىو ال عمى إرضي الاكسو وكلب المزااي

ومف المب ظ أف مف أكلر الكسػب رواجػي -هػذه اراػيـ -هػث كسػب الكرامػيتو والمايمػيتو والةسومػيت مػيلعوض مولػ

عملأل الةسوميت وارذكيرو رغع مث الوصوؿ إلى المقيميتو واف كيات غار مرواػ عاػد أهػؿ العاػت (ع)و واف كياػت
ماقول مف كسيب إلاليف غار أهؿ مث هذا المجيؿو وغار مراوب لاظرة ولمو !

ماقيؿ -ملب -كسب مث الكسيب الكباث :أف مف ويؿ (اي رواب) ألؼ مرة مث الاوـو مإا اصعح مراوعي لاكلػ
عخرات ارايـو وال اصؿ إلى خث مف درجيت المراوع مث مقيـ الومؿ!

ماقرأهػي

مإذفو ممةص الجواب:

إف اإلاليف المنمف ال ااسظر خاقي مممولي مث لاره إلى ا

مث كؿ ارمويؿ والسقمعيت

سويلىو واامػي -داقمػي وأعػدا -ااسظػر الواياػ اإللهاػ لػ و

 4السدعار والسقدار

الوزاز وهذا ال اايمث اللوث العخرد مث س قاػؽ الاسػيقضو

السعػرد مف كؿ وؿ وووة إال عي
ّ
إف مواى (ال ووم ) هو ّ
مومى الوعد السدعارو ومف ال ؽ المسويؿ السقدار ميإلمداد الهاػعث ةار رماؽ مث الطراؽو ولطيلمي أةػذ عاػد اللػيقرافو
وةيص الصيدواف الذاف لـ ادةموا الداف السمزاجي واةسعي ار ولكا م ذلؾ ااعهػث عػدـ الركػوف لممػدد الهاػػعثو مػذلؾ

مف خنوف ال ؽو وال ُاومـ ووس ولعع عخكؿ ويط
ااػزؿ مف الهاث

مومى الزارع أف اوسمد عمى مي السةرج مف المي و ال عمػى مػي

أوال أ ب أف أذكر أف هذه الوصياي مسراعط ومسلملم و واف مف المايلب لمف أراد أف اأةذ مكرة كيممػ وجيموػ و عػأف
السم لهي جماوػيو لػقب االػى جياعػي عمػى لػيب جياػب خةػر وكمػي ذكراػي مػث ال مقػيت الميضػا أف هػذه الوصػياي
عمليع الدلسور أو القياوف ارليلثو سى اماز ال ؽ مف العيطؿو والمدعث مف الصيدؽ

س /1مي هث موجعيت وضواعط اإلمداد الهاعث؟

إف اإلمدادات الهاعا اصػطبح مسكػرر وموجػودو وال خػؾ أاػ خػث مػراح! ولكػف ااعهػث أف اسويمػؿ مػ هػذا ارمػر

ع ذرو را ود اجر صي ع إلى الوهـو عمواى ااعهث أال اةمط عاف الوهـ وال قاق ! رف اإلاليف الذد اسووػ المػدد
الهاعثو مإا داقمي اكوف مث يل سروب وااسظير لهذا المددو ومف هاي مقد اكلر أد ظيهرة سكلا ار غاعايو والواو عأا

غار كذلؾ كيلذد ادعث رنا الهبؿ مث أوؿ خهر رمضيفو مهو ال اكذب عؿ اسوهـو رف رغعس مث ظهور الهػبؿو
سجوم اسصور أا رخه ميرمر هكذا عيلالع لمعوضو مملب اسكؽ أف ار مث المازؿ إضي ة خسا مف الخيرعو مػاظف

أف هذه اراوار هث أاوار المبقك

ومف الموموـ أف أهـ مدد غاعػث هػو مػث عػيلـ اراكػسو ال مػث عػيلـ اآلمػيؽ والػدلاؿ عمػى ذلػؾ أاػ لػو لػقؿ الوعػد:

أاهمي أمضؿ عادؾ :أف اراؾ او ار لايو وراق

ارمورو لسمخث مث الايس عاور مف ا

مف رواقح الجا و أو أف ارعط عمى ومعؾ ومنادؾو واوطاؾ عصارة مث

سويلى؟ مب اخؾ عيوؿ أف اللياث هو ارولى مأمضؿ مدد غاعث لموعػد هػو

السجمايت اراكلا و عأف اورؼ لعام مث هػذه ال اػية إذ ال اةكػى أف اإلالػيف كلاػ ار مػي اقػ مػث ػيالت س اػرو مػث
أةذ القرار المايلبو وةيص مث المواوؼ المصارا و السث سسرسب عماهي سعويت كلارةو مهاي م ؿ يجس لممدد الهاعثو

عأف اومـ كاؼ المؾ الطراؽ الص اح

لـ إف هذا الاوع مف المدد-السجمايت اراكلا  -ل طراق

عما ارمورو عماػ أف اقػوـ عصػبة االلػسةيرةو واػدعو ا
واجوؿ مث ومع او ار وخر يو لمي هو أمضؿ ل

مف رواقح الجا

مكث رواايت أهؿ العاػت (ع) ورد أف المػنمف إذا السعلػت

سوػيلى عياقطػيعو عػأف الػدده وامهمػ وامػده عهػذا المػددو

عاامي لـ ار عمب أو دعي و مػف أجػؿ أف اخػـ اإلالػيف راق ػ طاعػ

أضؼ إلى م دودا المدد مث اية الكرد واال أصػعح الاػيس كمهػـ اػدعوف الكرامػيت وغاػره ولكاػ مػث اػية ارمػ

أجمى وأوضحو وةيص مث مواجه الككير والمايمقاف وأعدا الػدافو إذ أف رب الوػيلماف ألػزـ اكلػ عهػذا ارمػرو كمػي
اف}
ص ُر ا ْل ُم ْن ِم ِا َ
{و َك َ
يف َ قِّي َعمَ ْا َاي َا ْ
اقوؿ سويلىَ :
ميلمنمف ود ال ار مددا غاعاي واض يو مث ايس الاوما ولكف م مواجه ارم لقو الككػر واالا ػراؼو مػإف رب
الويلماف كلا ار مي الددو كمي مث مورك عدرو اث كيف السلداد واض ي جدا وطػوؿ السػيراو مػث المكيصػؿ السيراةاػ

مف اية ارم و كيف المب ظ سدةؿ رب الويلماف

ولاس عيلضرورة أف اكوف السدةؿ عمى خكؿ مبقكػ ملػوم و ولكػف عأخػكيؿ أةػر  :كسصػراؼ أمػورو أو هػبؾ ظػيلـ
مف الظيلمافو أو والدة منمف مف المنمااف ومف الموموـ أا عمى رأس كؿ مق لا و اهائ رب الويلماف مف اجدد

الداف ميلعوض عمؿ إ صيقا عمى طوؿ الزميفو موجد أا مث كؿ ورفو اأسث مػف اجػدد الاخػيط وال اواػ مػث هػذا
الدافو مهذه صورة مف صور اإلمداد الهاعث

س /2إف العوض اووؿ عمى السوماؽ اإللهث دوف اللوث العخردو مكاؼ اومؽ عاف ارمراف؟

إف هاػيؾ مروػي عػاف السوكػػؿ والسواكػؿ! مػإف الػعوض مسقػػيعسو واهمػؿ عػيلـ ارلػعيبو واكسكػػث عيلػدعي عمػى لػػيب

اللوثو عدعو السوكؿ! واف هذا مػف ارمػور العيطمػ جػدا! مػب ااعهػث لممػنمف أف اكػوف لػيعاي مػف دوف دعػي و
ماكوف كيلميدااف! ميلميداوف اعذلوف وصير جهودهـو واروف عأف الاجيح مرسعط عويلـ ارلعيب

وال أف اكوف داعاي مف دوف لوثو ماكوف مسواكبو واػدةؿ مػث داقػرة الػذاف ال الػسجيب لهػـ مقػد ورد مػث الروااػيت
ذكر لعوض ارصايؼ الذاف ادعوف وال السجيب لهـو وماهـ :رجؿ أعطى دافو ولـ اكسب ولاق عذلؾو عمػب عمػي وػيؿ

ل ِّػمى مَػي ْكسُُعوهُ} ورجػؿ اػدعو عمػى زوجسػ ؛ رف أمػر طبوهػي والككػيؾ ماهػي
ا سويلى{ :إِ َذا سَ َػد َاااسُـ ِع َػد ْا ٍف إِلَػى أ َ
َج ٍػؿ ُّم َ
عادهو إف هو ضيؽ ذرعي مف لػو ةمقهػيو ولػوى مػث إصػب هي ومػي اكػ ورجػؿ اطمػب الػرزؽو وهػو ال الػوى مػث
طمع

ويؿ اإلميـ الصيدؽ (ع)( :أرعو ال سلسجيب لهـ دعوة:

رجؿ جيلس مث عاس و اقوؿ :المهـ ارزواث ماقيؿ ل  :ألـ خمرؾ عيلطمب؟!
ورجؿ كيات ل امرأةو مدعي عماهي ماقيؿ ل  :ألـ أجوؿ أمرهي إلاؾ؟!

ورجؿ كيف ل ميؿ مأملدهو ماقوؿ :المهـ ارزواث ماقيؿ ل  :ألـ خمرؾ عيالوسصيد؟! ألـ خمرؾ عيإلصبح؟! لـ سب
ِ
امي}
ل ِرمُوا َولَ ْـ َا ْقسُُروا َو َك َ
{والَِّذ َ
اف إِ َذا أَاكَقُوا لَ ْـ ُا ْ
وول سويلىَ :
يف َع ْا َف َذل َؾ وَ َو ً
ورجؿ كيف ل ميؿو أداا عهار عاا ماقيؿ ل  :ألـ خمرؾ عيلخهيدة؟! )
موما و العد مف الجم عاف اللوث العخردو عأعمى صوره الممكا و وعاف االعسميد عمى عيلـ المدد الهاعث وهػذا هػو

مي ام ظ مث اية الاعث (ص)و مقد كيف مث روع م الككير اسقف ارلعيب الميدا لماصرو مسيرة اراه ا كر ةادويو
وسيرة اسعػ ألػموب سقلػاـ الجػاش إلػى ماماػ ومالػرة وومػب وهجػوـ؛ وعوػد ذلػؾ اػدعو ممػ أف دعػي الاعػث (ص)

دعي عماهي ومجيعيو لكا كيف اجم عاف اللوث والدعي

لـ إف رب الويلماف لاس عاينه عمى ةرؽ القوااافو مث كؿ صهارة وكعارة إف هذا ارمر كيف لملػؿ ػيؿ إعػراهاـ (ع)
م الامػرودو إذ جوػؿ لػ سوػيلى الاػير عػردا ولػبمي ولمولػى (ع) مػ مرعػوفو إذ أوجػد لػ سوػيلى مػث الع ػر طراقػي
اعلي ولماعث (ص) م مخركث مك و كمي مث مورك عدر وغارهي مب ااعهث السوواؿ عمى ارلػعيب غاػر الطعاواػ و

رف رب الويلماف عاينه عمى ارلػعيبو إذ جوػؿ الوػيلـ عػيلـ ارلػعيبو وجوػؿ لكػؿ خػث لػععيو وهػذا القػياوف الوػيـ ال
اةرؽ إال مث موارد م دودة جداو ولاس ارمر مسي ي لكؿ أ د مث كؿ زميف

 5الخمولا والموازا

ااعهث مراعية الخمولا والموازا مث الومػؿ عكػؿ ػذامار الخػراو و ممإللػبـ أ كيمػ  :االجسميعاػ والكرداػ و والعدااػ

والميلاػ و والومماػ والومماػ مػػب ااعهػػث الس ّاػػز إلػػى جهػ عمػػى لػػيب جهػ أةػػر و واال كػػيف صػػي عهي ممػػف اػػنمف
ععوض واككر ععوضو ماامو عاده جياب عخكؿ غار مسوازفو وعادهي اق مث داقرة اإلمػراط والسكػراطو كمػي ووػ لكلاػر

مف الليقراف مث درب الهد

س /1مي هث مصيداؽ يل عدـ السوازفو مث الامو الرو ث؟

إف مصيداؽ عدـ السوازف الرو ث كلارةو وماهي مي هو مرسعط عجياب الاخيط االجسميعثو ملػؿ :يلػ الوزلػ و أو عػدـ

الوزل

إف اإلاليف الذد ال اومـ أصوؿ مف الطراؽو مكث مسرة مف مسػرات ايسػ وػد اقعػؿ عمػى الاػيسو وعمػى الومػؿ

موهػـو واراػس عهػـ ومػػث مسػرة أةػر وػد اػػاكمشو لمػي اػر عوػض المزعجػػيت والم عطػيت والماكػراتو ماوػاش يلػ

ااطواقا

مهذا اا راؼو وذاؾ اا راؼ!

ممػػاس مطمػػوب أف اكػػوف اإلالػػيف مخػػهوال عيلاػػيسو إلػػى درجػ اػػذهؿ عػػف اكلػ وعػػف رعػ و واوػػاش مػ الاػػيس عكػػؿ
ميلمنمف ال اجوػؿ كػؿ خػهم عيلاػيسو سػى

وجودهو ميلمنمف ل ووك مث الماؿ صبة ومايجيةو ول ليعيت ععيدا

سجومػف أكلػر خػهمؾ عأهمػؾ وولػدؾ! مػإف اكػف
َّ
م أوػرب الاػيس إلاػ و كيرهػؿ واروالد مقػد ورد عػف عمػث (ع)( :ال

مإف ا
أهمؾ وولدؾ أولاي ا و َّ

أد أعطهـ صسهـ واصاعهـ

همػؾ وخػهمؾ عأعػدا ا ؟! )
سويلى ال اضا أولاي ه واف اكواوا أعدا ا و ممػي ّ

ميلمنمف مث كؿ خنوف ال ايةو ا يوؿ أف اكوف مسوازاي مث مخػاس

لمصكيت المسايوض

ومف هاي وصك الخيعرو عقول :

مقػد كػيف مػػث ال ػروب لػ

إف الػذد ماػز عماػي (ع) عػف غاػرهو هػو جموػ

اراداد
لؾ
موت مث صكيسؾ
ارضداد *** ممذا ّ
عز ْت َ
ُج ْ
ُ
ُ
زاهد يكـ ماـ خجيع *** ميسؾ ايلؾ مقار جواد

يلػ و ومػ الاػيس لػ

يلػ أةػر

مػ أف اإلالػيف الولػػكرد عػيدة إالػػيف ةخػفو و ػػيد

المزاجو وخكم مهاب ال اعسلػـو ومػ كواػ الخػجيع اروؿو ذراع رلػوؿ ا

(ص)و صػي ب ذد الكقػيرو إال أاػ كػيف

اويب عما عأف ماػ دعيعػ و راػ كػيف طاعػي مػ الاػيس وابطكهػـ والاعػث اركػرـ (ص) أاضػي كػيف كػذلؾو مقػد كػيف

اجم عاف الهاع والمبطك م أص يع

س /2كاؼ اضمف المنمف يل السوازف مث خنوا ال ايسا و عوادا عف اإلمراط أو السكراط؟
أوال :عيلمورم الاظرا

ومف الكسب ارةبوا المسماػزة كسػيب (جػيم اللػويدات) لمخػاو الاراوػث إذ مػث هػذا الكسػيب

اسع الخاو-وده -ألموب ذكر كؿ مضام عمى أاهػي ولػط عػاف طػرماف :اإلمػراطو والسكػراطو سػى اومػـ اإلالػيف كاػؼ
امخث مملب لمي اػذكر مضػام الكػرـو اػذكر أاضػي ذـ العةػؿ-أد جياػب السكػراط -وذـ اإللػراؼ والسعػذار-أد جياػب

اإلمراط-

ليااي :عيلمراوع الكوما لممزاج إف العوض السرلؿ مػ مزاجػ عمػى لػيب الخػراو و وا مػؿ هػذا االلسرلػيؿ عمػى

الخػراو

ممػػلب :هػػو إالػػيف ااطػواقثو واماػػؿ إلػػى الوزلػ و ما مػػؿ مزاجػ عمػػى رضػػي ا

سوػػيلىو واقػػوؿ عػػأف سكماكػ

الوزل ! أو هو إاليف اجسميعثو واماؿ إلى الةدميت والاخيطيت االجسميعا و أاضي اقوؿ عػأف سكماكػ االاخػهيؿ مػ

الايس!

ممف ضميايت عدـ الوووع مث اإلمراط أو السكراطو أف ادرس اإلاليف مزاجػ و وا ػذر مػف طهاػيف مزاجػ ؛ لػقب اسػداةؿ

المزاج م مي اوجب رضي الرب سويلىو وا مم عمى الخراو

 6الكذب مث السقرب

إف ارسكيب ال راـ المسومد-ولػو مػث أداػى درجيسػ  -اوكػس يلػ عػدـ الصػدؽ مػث السقػرب إلػى ال ػؽ المسوػيؿ؛ مكاػؼ

امكف السقرب إلى مف اسورض للةط عخكؿ مسومد؟! وةيصػ مػ الاظػر إلػى معػدأ :ال ساظػر إلػى صػهر الموصػا و

وااظر إلى مف عصات

وود أمراي أف ال ا سقر ععداو مموم هو الػولثو وال ا سقػر طيعػ ممومهػي هػث الماجاػ و وال ا سقػر موصػا ممومهػي هػث

المهمك

س /1مي هث الوبو عاف عدـ الصدؽ مث السقربو وارسكيب ال راـ المسومد؟

إف عقولاي ال راـ المسومدو اةرج ال راـ غار المسومد عؿ إف ال ػراـ إذا لػـ اكػف مسومػداو ممػاس ع ػراـ أصػب ممػلب:
القسؿ م أا أعظـ جرام و ولكا إذا كيف غار مسومدو مإا اود وسب عيلةطأ

ميل راـ اكوف راميو إذا كيف ما عاصر السومػد ولكػف ااعهػث ال ػذرو رف عوػض ال ػ ارـ غاػر المسومػد هػو مػث كػـ

ال راـ المسومدو مف عوض الجهيت ميلجهؿ مث الكق اقلـ إلى :جهؿ وصوردو وجهؿ سقصاردو أد أف هايؾ جيهب
عجهؿ وصوردو وهايؾ جيهب عجهؿ سقصارد ممو ارسكػب إالػيف جيهػؿ عيلجهػؿ السقصػارد ال ػراـ وهػو غاػر مسومػدو

مإا غار موذورو را وصر مث السومـو وةيص أف هذه ارايـ م ااسخير ولػيقؿ المورمػ ال دالػ و وػؿ مػف اوػذر!

سى أف العوض علعب سقصاره مث السومـو اسورط مث زاجيت مماوع و ملب :امرأة ال اجوز ل أف اسزوج ماهي لػعوض

المواا الموروم و وهو ال اومـو وسزوج وأاجب! مكث ملؿ هذه ال يالت سى اةرج اإلاليف مف داقػرة ارسكػيب ال ػراـ

إف ارسكب راميو العد أف اكوف موذو ار

أمػػي عػػف الوبوػ عػػاف عػػدـ الصػػدؽ وعػػاف ال ػراـو مػػإف ال ػراـ كمػػي أف لػ عبوػ عيلوعػػدو عأاػ  :هػػو المرسكػػب والكيعػػؿ
لمذاب أاضي مإف ل عبو عيلرب :عأا عيرسكيع ال راـ ود عصى الػربو وسجػيوز ػدودهو وهسػؾ وياواػ

ولهػذا مػف

المومػوـ مػػث القػػياوف الجزاقػػث المػػداث-مػػث الم ػػيكـ هػػذه اراػػيـ -مػ أف عوػػض الاػػيس اسراضػػوف واسصػػيل وفو ولكػػف
القيضث اأمر ع عس المسوددو مراعية ل ؽ الوموـو را هسؾ وياوف الدول و ولعب أذا اجسميعا

موماػ و إف اإلالػػيف الويصػػث ولػػو أاػ ارسكػػب موصػػا صػػهارةو مإاػ هسػػؾ القػياوف اإللهػػث إف القرعػ أو العػػيلوف إذا
لقبو مقد ااسقص وسلرب مي ما و ومي عيد عيلواي ماكوةيو ومي عيدت ورع ماهي مي و لوا لقب لقعي صها ار أو كعاراو

وا دا أو أكلر كذلؾ يؿ اإلاليف المرسكب الذاب وهااقي لمذد اعمغ وال ارسكب الموصا ! وامكػف أف اخػع الػذد

ال ارسكب ذاعي عود عموغ و ع يل العكػيرة مػث عػيلـ الالػي و ماقػوؿ عػأف رو ػ عكػرو عمواػى أاهػي لػـ ساػسقص عيلسوػددو
والسجيوز عمى دود ا

سويلى

وود اقوؿ ويقؿ :أاف الر م اإللها ؟ أاف القوؿ الوارد عأف السيقب مف الذاب كمف ال ذاب ل ؟

ماقوؿ :إف هذا مث عيلـ الوقوعػيت صػ اح؛ مػإف اإلالػيف عاػدمي ارسكػب موصػا و والػسهكر رب الوػيلمافو مإاػ اهكػر
ل

ولكف مث عيلـ السقربو ميرمر اةسمؼ ولو ومابو مإا ود المب عوض الهعػيت كماػي اوػرؼ وضػا و خػثو ذاؾ

الرجؿ الذد ارسكب مي ارسكبو مث مورك أ د ولكف اقيؿ عأف الاعث (ص) مي ويـ عومؿ اسايلب م عظم مي ويـ ع

ذاؾ الرجؿ معوض الايس كذلؾو مإا ود ال اويوبو ولكا ال ارخح لمم ار ؿ الومايو ال ارخح رف اكوف عمػى ملػسو

رو ث عيؿ

مإذفو العد أف ا ذر الموصا مف الطرماف :مف جه الوقوع اإللها ارةروا و ومف جه لمب المقيميت

وهايؾ خيهد اقرب الككرة :مف الموموـ مقهاي أا ال اجػوز سقػداـ اعػف الزاػيو مػث صػبة الجميعػ و مػ أف اعػف الزاػي ال
ذاب ل و والذاب ذاب أم أو أعا

اوطى هذه المزا

ولكف رف اإلميم سرخاح وامسايز إلميـ الملجدو والذد وووت ما هػذه ال يلػ ال

موما و إف اإلاليف العد أف اكوف صػيدوي مػث دعػواهو واسػرؾ المويصػث عكػؿ صػورهي ومػف المومػوـ أف السكماػؼ :هػو
سرؾ ال راـو وموؿ الواجب ولكػف المػنمف الػذد اراػد الهعػيت الةيصػ و العػد أف اضػاؼ إلػى ذلػؾ أوػيرب ال ػراـ وهػث

المكروهيتو وأويرب الواجعيت وهث الملس عيت

س /2اب ظ أف عوض الوصيةو لهـ يالت إاجيعا مث الوعيدة مكاؼ اكلر هذه ال يل ؟

إف هذا لناؿ مهـ وطراؼ! وود الار الػسهراب الػعوضو ماقػوؿ :كاػؼ اكػوف هػذا اإلالػيف الويصػث الما ػرؼو كمػي

رأاس -ملب -مث ال ضو وهو مث الطواؼو مث يل ةخوع؟!

والجواب :أوال إف هذه ال يلػ وػد ال سكػوف ر ميااػ مػف أليلػهي! مػيلعوض هػو مػث هػبؾو والػار مػث طراػؽ غاػر

ملسقاـو وا سيؿ عما الخاطيف-كمي سخار عوض الرواايت -عأف امقث عما السةخػ والعكػي و مػاظف اكلػ أاػ عمػى
ةارو واعقى مامي هو ما و مف الضبؿ واالا راؼ را اقوؿ :لوال أااث كذلؾو لمي سكيعمت وعكاػت! وال ػيؿ أاػ ال

سزاده كلرة اللار إال عودا!

وهايؾ ا سميؿ خةرو وهو أف سكوف هذه ال يل ر مياا
رخدهو ماوطا

يل ةخوعا

مإف ا

سويلى لطكي لمعوضو إذ اراد أف اهدا وارجو إلػى

وكأا سويلى اقوؿ ل  :أات مورضو ولكف ا ف لـ اورض!

واب ظ أف هذه الةط اإللها و ود ألرت ألرهيو م عوض الوصية موادمي اوطى يلػ ةخػوعا مػث خػهر رمضػيفو

أو مث مخيهد الموصومافو أو عاد العات ال راـ؛ اس رؾ ومعػ و وامػاف عوػد ولػوس و واقػوؿ :اػي ربو كػـ أاػت كػراـ!

سس عب إلث سكضب عقرعؾو وأسعهض إلاؾ مسجرقي عيلمويصث!

وعما و مألف القضا ذو وجهاف-ر مياا و وخاطياا  -مااعهث لإلاليف أال اووؿ عمى عكي أو ةخوعو واامي السوواؿ
عمى الومؿ مإذا إاليف مف الصعيح إلى الماؿ وهو عيكؼ عمى المويصثو ارسكب مويص مةسمك و لـ مث صبة
الماؿ أةد اعكث مف ةخا ا

سويلىو مإذا هو لـ اكف عيزمي عمى السوع و مماخؾ مث هذا العكي ! راهي ود سكوف

ةط إعمالا و لمسةدار! وكأا اقوؿ ل  :أات اعؽ عمى مي أات ما و اعص اهيراو وأوـ صبة الماؿو واعؾ

لاب!

 7اراس عيلقرخف

اراس عيلقرخف الكراـ :و ار ة وسدع ار وسطعاقيو مف لميت الصػيل اف إذ كاػؼ امكػف وطػ الصػم عكػبـ رب الوػيلمافو

وما سعايف لكؿ خث و وخكي لمي مث الصدور؟!

إف االلسزاـ عيلسبوة الواعا و اوجػب ااكسػيح أعػواب المورمػ القرخااػ الةيصػ و واف لػـ اكػف صػي عهي مسػوغب مػث عمػوـ
القػرخفو مممقػرخف إخػػيراس ولطيقكػ ورمػػوزهو وكػػؿ ذلػػؾ ا سػػيج إلػػى خػػرح الصػػدرو ومػػف عواممػ مػػي ذكراػػيه مػػف الػػسبوة

الواعا

س /1مي هث الوبو عاف الق ار ة الواعا لمقرخف الكراـو وعاف س قاؽ الكميؿ والقرب مف المولى سويلى؟
إف الوبو واض

وعداها ! مػإف القػرخف الكػراـ كسػيب السزكاػ والسومػاـو أازلػ رب الوػيلمافو إلةراجاػي مػف الظممػيت

إلى الاور ولكف السةراج القواعد مف القرخف الكراـو اكوف مف ةبؿ الق ار ة الواعا !

ولذا ا ف ااصح أف سكوف و ار ة المنمف لمقرخف الكراـو كق ار ة إاليف لكسيب طعث ما ذكر رمػراض هػو معسمػى عهػي

إذ أا عادمي اق أر وصػؼ المػرض وعبجػ و مإاػ اقػرأه عسمهػؼ وخػوؽ خػدادو رف هػذه المورمػ لػسواا عمػى عمماػ

الوبج

إف و ار ة القرخف الكراـ عيلسرساؿ مطموع خرعيو والخؾ أا اسرسب عماهي اللواب الجزاؿ ولكف هايلؾ مرؽ عاف السرساؿ
لمقرخف الكراـ رةذ اللوابو وعاف مف اق أر القرخف الكػراـو لالػسلار عػ دوا داقػ

ومػف المومػوـ أف مػف صػكيت الاعػث

(ص) -كمي ورد مث الاصوص المعيرك عف أهؿ العات (ع) -أا ( :دوار عطع و ود أ كـ مراهم و وأ مى موالػم )

ولكػػف ذلػػؾو عػػأد ولػػام ؟ إف الاعػػث (ص) كياػػت ولػػامس الق ػرخف الكػػراـ ميلػػذد ال صػػم ل ػ عػػيلقرخف الكػػراـ سػػدع ار
وسموايو مإا مقطوع الصم عيلع ر ارصمثو ولوؼ اواش السةعط مث ايس

وم ارلؼو إف عوض الذاف ادعوف الكميالت الرو ا أو مي خيع و ال اسقاوف سى الق ار ة الظيهرا لمقػرخف الكػراـو

وال اومموف ولمي كعا ار مف مكرداس !

ال اخؾ أ د أف هذا الكسيب الذد عاف أاداايو هو كسيب رب الويلماف! ميلمنمف ال اطاؽ هجر كسيب رع و عػؿ إف مػف
عرامج الاوما أا اةصػص ووسػي لمسػدعر مػث كسػيب رعػ

ممػو أاػ اقػ أر سكلػار جػز وا ػد مػث الخػهر عػسموف خػدادو

لبلاف ألعوعو اكوف ود مر عمى الموياث القرخاا الراوا

ومف الموروؼ أف الػذد لػ صػم عػيلقرخف :سػبوةو وسػدعراو

ماكوف مث ةبؿ لبلاف خهراو ود سموف مػث القػرخف كمػ و سمواػي خػدادا مكاػؼ إذا مػث كػؿ ألػعوع اقػرأو إذف هػو مػث

ومراجو لمسكيلار؛ مإا عود مسرة ار خاقي مث عيطا

إال أف العوض اسكيلؿ مث و ار ة القرخف وسدعر موياا و عوذر أا م و ار س الكلارةو ال اجسم عاده خث و واالى كػؿ

مي ورأه!

والجواب :أف مي اقرأه اكوف مةزاي مث البخوورو وسأسا الموموم عادمي هو ا سيج إلاهي

أضؼ أف سبوة القرخفو سوطث او ار عيطااي ممػاس مػف الضػرورد أف اسػذكر اإلالػيف المػنمف كػؿ مػي وػرأه مػث سكلػار
القرخف ماكس أف اكسح كسيب سكلار القرخفو واسدعر مث موياا و اوطاػ اػو ار عيطااػيو وهػذا الاػور العػيطاث ااكوػ مػث

مهـ القرخف مهو لمي ارج مرة لياا اق أر القرخفو مإا اق أر عاور إلهث ةيص ومضيعؼ مث هذا المجيؿ
س /2كاؼ امكف الوصوؿ لمطيقؼ واإلخيرات مث القرخف الكراـ؟

إف هذا ع ث ليس وةطار! والعوض ملروا القرخف عػرأاهـ! مػاب ظ مػي اقػيؿ مػث عوػض السكيلػارو ال ارسعػيط لػ

عيلقرخف أصبو ال مف وراب وال مف عوادو ةيص عوض السكيلار العيطاا الورمياا ارةبوا ! ميلعوض اسجيوز ال د

إلى د كعار جدا! مااعهث أف ا ذر وال اةمط عاف المطيقؼ واإلخيراتو وعاف السقوؿ عمى القرخف الكراـو عػدعو أاػ

هكذا اكهـ مف القرخف هذا المواى!

إف الذد اراد أف اصػؿ لمطػيقؼ واخػيرات القػرخفو ا سػيج أف اصػؿ إلػى مػي و ار السكلػار وهػذا ارمػر ال اسالػر لكػؿ

أ د؛ مإف رب الويلماف ال اكخؼ هذه ال قيقؽ إال لمف كيف صيدويو مماس كػؿ مػف ادعػىو هػو صػيدؽ واف اإلالػيف
إذا كيف صيدوي عيلوعودا و مإا اصؿ إلى درج أا اكهـ كبـ ا

سويلىو عهار الكهـ المسويرؼ

ولاس عيلضرورة إف كؿ مي مهم اإلاليف ااخره مث المػأل الوػيـو مقػد سكػوف موػيف ةيصػ

وأ ػذر الػعوض أال اكسػب

مث الداف مف أوؿ ارمرو أو اوطث رأد اإللبـ مػث المواوػؼ المةسمكػ و راػ -مػلب -وػ أر عوػض الكسػبو أو سوعػد مسػرة

مػف الػػزمفو مػػإف هػػذا ا سػػيج إلػػى اضػػض مػػث هػػذا المجػػيؿ وةطاػػر جػػدا أف اسقػػوؿ اإلالػػيف عمػػى اإللػػبـو أو القػرخف

الكراـو واقوؿ :اإللبـ اقوؿ هكذا! أو القرخف اقوؿ هكذا! لـ إف الكسميف مف موجعيت ااكسيح هذا العيب

مإذفو إف مورم ممكوت ومي و ار اآلايت أو قاق وجوهر القرخف الكراـو ا سيج إلى خرح صدر مخرح الصػدر مػف

خليرهو أف اإلاليف ار عوض الموياث مث القرخفو والسث ود ال اوممهي العوض

مإذفو عمماي أف هايؾ عبو عاف اراس عيلقرخف الكراـ والق ار ة الواعا و وعاف س قاؽ السكيمؿ والقرب مف المولى

سويلى مإف السدعر مث اآلايتو وةصوصي اآلايت المسومق عمجيهدة الاكس والسكيمؿ ارةبوثو لمف موجعيت ارسكيع

طموح اإلاليف مث هذا المجيؿو وضميا لودـ السةعط مث ركس السكيمما إلى رب الويلماف
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إف الاجيح مث عوض الم ار ؿ اهب صي ع خوو ار عيلسماز والسكوؽ عمى اآلةرافو وةيص إذا كيف اواش م مف هػو
ّ
دوا مث هذا المجيؿ
ومف هاي لزـ أف الس ضر :قاق أف ارمور إامي هث عةواسامهيو مكاؼ لاي إ راز الةيسم ال مادة؟!

السكوؽ عماهـ؟!
كمي لزـ أف الس ضر :قاق جهماي عواو اآلةرافو مكاؼ لاي إ راز ّ
إف هذا اإل ليس عيلسكوؽ–الذد ال معرر ل عقب وال خرعي– ود اوجب مث عوض ال يالت ما الهعيت المدةرة لموعدو
ّ
موـ
إضيم إلى لمب الهعيت الكوما و وهذا مواى االالبخ مف اآلايتو الذد وو ما أمليؿ َع َ

عداا و أ ب أف أنكد أف هذه الدورة السث ود سكوف مث أرعواف مق و عودد الوصياي اررعوافو إامي هث مقيت مف أجؿ

السزودو والومؿ عمى سهاار الذات والهوا العيطاا

ولهذا ميلذد ا ب أف اسيع ال مقيتو مرجيناي أف اكوف االلسميع

عهذه الاا ؛ واال مإف المخيهدة الويعرةو ود ال سوطث اللمير المرجوة!

س /1إف الليلؾ عود مسرة مف لاره مث عيلـ الروث والسكيمؿو اجد اكل مسما از عػف اآلةػرافو وأمضػؿ مػاهـ مكاػؼ
ادم هذا اإل ليس عيلسماز؟

إف اإل ليس عيلسماز وارمضما خم مسويرم و مث طراؽ أهؿ الكمػيؿ رف اإلالػيف الاػيوص والويصػثو ال كمػيؿ لػ و
مب اةيؼ عما مف اإل ليس عيلسمازو رف السماز ماسػؼ ماػ أليلػيو عػؿ إاػ داقمػي اوػاش يلػ السواضػ العػيطاثو

وهذه يل ااجيعا مث الوصية!

إف اإلاليف الذد ل عوػض السوماقػيت الوعيداػ و مقػد السخػور عوػض أاػواع السماػزو أو مػي اوعػر عاػ مػث الاصػوصو

عيإل ليس عيلوجب واف اإل ليس عهذا السماز ويسؿ ومهمؾ! ميلذد اوجب عاكل و مإف هػذا إالػيف اهػود والػقط
مف عػاف ا

سوػيلىو رف ا

سوػيلى ةمػؽ اراعاػي والمرلػماف واروصػاي و ولػ مػي لػ مػف الموجػودات المسماػزةو ممػي

وامس ووام أمليل مث هذا الطراؽ!

ولكف كاؼ امكا أف ال السخور هػذه ارمضػما و وهػو اػر اكلػ أاػ مطاػ ومقعػؿ عمػى الوعػيدةو واػر غاػره غػيمب

الهاي عيصاي؟! مإف أرضا الوجب موجودةو واف هو أراد السكمؼ والسظيهر عي سقير اكل و مف عيب السوعد؟!

الجواب :لدم هذا الخوورو العد مف االلسكيت إلى أمراف مهماف:
ارمر اروؿ :الجهؿ عةواساـ ارمور:

إف اإلاليف المنمف كممي سروى مث اإلامػيفو ازداد وجػب وةومػيو وارجػو مػف ا

سوػيلى لػف الةيسمػ و م سػى لػو أاػ

كػػيف مػػث الووػػت ال يضػػر مسما ػزاو لكا ػ ال اومػػـ مػػيذا اةعػػئ ل ػ الملػػسقعؿ مػػف مكيج ػ ت االاسكيلػػيتو مػػإف الخػػاطيف

عيلمرصيد لعاث خدـو وال ااأس سى خةر ل ظ ل مث الدااي

ممف الموموـ أف الخاطيف المواف إذا كيف ملسولاي عمى الخجرةو ودار ارمر عاف أف اقطػؼ لميرهػي غاػر الايضػج و أو
ااسظرهي سى ساضضو مهو اكضؿ أف ااسظر سى ساضض اللمرةو ل لده القداـ لعاث خدـو مهو اراد أف ااػسقـ ماػ خػر

ااسقيـ

مػعوض الاػيس هكػػذاو مخػجرة وجػػوده خػجرة خػػاطياا و مػ أف لػ لمػػي ار لػا  :ععػػيدةو وسوجهػيو وعممػػيو وغارهػي مػػف
ارعميؿ ال لا

مهػو عمػي أاػ مػث اػد الخػاطيفو اصػعح مػث وعضػس و ماسركػ اسكيمػؿ واسكيمػؿو سػى إذا وصػؿ إلػى

ملسو مف الاضض الظيهردو اقسمو اوسبعي مف جذورهو مااسكس وااقمب ظه ار عمى عقب!

والقرخف الكراـ ذكر لاي مليال مةاكيو لرجؿ كيف مف ارولاي و وهو عموـ عػف عػيعو ار و الػذد وصػؿ إلػى مقيمػيت عيلاػ و

واذا ع ااسكس إلى ألكؿ ليمماف!

والسيراو أاضي اػذكر لاػي ااسكيلػ أصػ يب اإلمػيـ مولػى عػف جوكػر (ع)و وكاػؼ أاهػـ كػياوا وكػب اإلمػيـ والمػنسمااف
عمى أموال و ولكف جرهـ طموهـ مث ارمواؿ السث كيات عأاداهـ إلػى هػذه الويوعػ اللػاق و مووكػوا عمػى اإلمػيـ مولػى
عف جوكر (ع)و ولـ اوسرموا عيإلميـ الرضي (ع) واي لػ مػف ةلػراف معػاف! إذ عػيعوا خةػرسهـ عػأةس وأ قػر مػي مػث

داايهـ!

إف موضوع االاسكيل موضوع مةاؼو ومف المايلب مراجو
كؿ عصر وزميفو وألعيب ااسكيليسهـ

اية اراعاي وارقم (ع)و لمسورؼ عمى الماسكلاف مث

ارمر اللياث :الجهؿ عيلعواطف:

إف المسويرؼ عػاف الاػيس هػو المقيراػ الظيهراػ عػاف مػرد وخةػرو وعمػى ألػيس هػذا المقيراػ اقامػوف الاػيسو لػاي

ولو ا ومف الةطأ هذه المقيرا و عأف اجوؿ اإلاليف المقيرا عاف الجػوارح والجػوارحو سػى اقػوؿ صػي ب الجير ػ

هذهو أمضؿ مف صي ب الجير

سمؾ!

رف اإلاليف واف كيات ل موصا مواا و ظيهرة عمى إ د جوار و مرأاسهػي أاػت ولكػف العػواطف ال اوممهػي إال ا
سويلىو مقد اكوف صي ب ممكيت راوا و ا عهي ا

اآلةرافو ود اكوف إالياي ا ب الةار لمهار

سويلى ورلول (ص)و مقػد اكػوف كػراـ الطعػ و عطومػيو اسػألر آلالـ

ميلظيهر واف كيف اوكس أمضماسؾو راؾ إاليف صي ب طيعيت ظيهرا و وذاؾ الويصث عاػده موػيص ظيهراػ و ولكػف
مف ويؿ أف عيطاؾ ةار مف عيطا ؟ وود ورد( :إف ا
هكواتو ولكف الذات ذات راوا ومهذع

سويلى ود ا ب ععداو واػعوض عممػ ) أد أف الجير ػ ماهػي

ولطيلمي رأااي مث السيراو مصيداؽ لهذا المواى

مإذفو إااي إذا ضمماي هذاف ارمرافو مإا كيؼ لدم الوجبو واإل ليس عيلسماز مث هذا المجيؿ
س /2إف مف ارمور المقمق والخيغم لعيؿ الكلار مف الليقراف مث طراؽ ا
امكف أف اقث أاكلاي مف هذا ارمر؟

سوػيلىو ملػأل لػمب الهعػيت مكاػؼ

إف مواى الهع غار مواى السممؾ إذ امكف رد إاليف أف اسممؾ خاقي عيلخ ار ملبو ماخسرد عضيع مسصعح ممك و

وال ا از م ماهي أ د ولكف الهع هث ممؾ لمهارو وأعطات إل اليف خةرو وامكف لصي ب الهع أف السرجوهي ما

ومف الموموـ أف اإلاليف وجودهو وكؿ مي عاده مف اوػـ ميداػ ومواواػ و إامػي هػث هعػيت لػ مػف رب الوػيلمافو مهػو

الميلؾ ال قاقث لكؿ خث و وال مواى أف اسممؾ اإلاليف خاقي مث مممكس سويلى
إف ا

سويلى إذا أر عدـ خكر اإلاليف لهذه الاوـ والهعيتو مإا ود الػسرجوهي والػمعهي ماػ

يل مف الةخوع والقرب مف ا

مػلب :إالػيف اوطػى

سويلى مث الملجدو ولمي ارجػ لمازلػ اوػاش يلػ اال سقػير والسوػيلث عمػى الزوجػ

واروالد وهو ال ادرد أا علموك هذاو ود عدؿ اوم ا

سويلى ككرا!

أو إاليف ارزؽ ال ض أو الزايرة ر د المراود المخرم و ماسكئ عمى مةزوا مػث الزاػيرةو واخػور عيرمػيف والقػرب مػف
رب الويلمافو واكرح عيللواب والمهكرةو ماةكؼ المراوعػ و ماقػ مامػي اوجػب لػ اللػمب! إف اإلالػيف وهػو عػيص وػد

اخور عيلةوؼو واراوب لموك و ولكف-م ارلؼ -المب ظ عود موالـ الطيع و الوكس! مسر مث مولـ ال ض أف

ال جيج عود المولـ معيخرةو لهـ عوض الهكواتو راهـ اوولوف عمى مي كياوا عما مث المولـ

موما و ااعهث أف امسكت إلى أف هذه الهعيتو أعطات وسلمبو مكمي أاهي أعطات عموجبو مإاهي سلمب أاضي عموجب
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إف اللار مث الطراؽ مف دوف كدح ومجيهدةو ضرب مف ضروب الةايؿ اواخ أصػ يب ارمػياثو ممػف ال همػ لهػـ
ّ
مث ال اية
ميلذد اوخؽ الدع وال ار و واهو موامقػ جماػ مػي اجػرد لمزاجػ وهػواهو عماػ أف اومػـ أف الكػدح والمجيهػدة هػو

لا ا

سويلى مث ةمق و ولف سجد للا ا

أولى عهذا المطؼ

سعداب ولو كػيف اإلعكػي مػف ذلػؾ لطكػيو لكػيف اراعاػي عمػاهـ اللػبـ

س /1إف مف القواعد المهم مث اللار إلى ا
ذلؾو اكور الاكس وسراجوهي عف هذا الطراؽ؟

سويلى الكدحو والمجيهػدة مػث مةيلكػ الهػو

ولكػف أال اةخػى مػف

ال خؾ أف الهدؼ الذد ارجوه اللػيلؾ مػث هػذا الطراػؽو هػدؼ راؽ ومقػدس ومػف المومػوـ أف طعاوػ اإلالػيفو أاػ
اس كز عمقدار عمو مي اهدؼ إلا

االوسصيدد لاكوف عمقدار هذه الهم

مملب :إف اإلاليف الذد هم مث هذه الدااي أف اواش يلػ الككػيؼو مػإف لػوا

اعذؿ جهدهو مث اللوث عخكؿ مضيعؼ

عاامي الذد ا ب أف اكوف مػف ألػر ألراػي العمػدو ال ةػبؼ مػث أاػ العػد أف

إف عوض الايس لقؼ همس أف اكوف مطاويو وأف ا قؽ الودال الكقها و مب ارسكب المويصثو واومؿ الواجعيت
ولكف العوض ل طموح أروىو مهػو اراػد أف اصػؿ إلػى مر مػ عماػي مػف السماػز مػث طراػؽ الوعوداػ

وهػذا هػو مػراد

الخػراو مػف الجماػ ممػو سأمماػي مػث القػرخف الكػراـو اجػد كػـ مػف اآلاػيت السػث س ػث عمػى رمػ الهمػ و مػث لػػموكاي
السَطَ ْوسُ ْـ}و و{اسَّقُواْ المَّ َ َ َّ
ؽ سُقَ ِيس ِ } وأماػر المػنمااف (ع)
وعبوساي م الرب سويلىو ملؿ وول سويلى{ :مَيسَّقُوا المَّ َ َمي ْ
مػػث المايجػػية الخػػوعياا ال اطمػػب االاقطػػيعو واامػػي اطمػػب كمػػيؿ االاقطػػيع واالاقطػػيع أو كمػػيؿ االاقطػػيعو عمواػػى أف
اكوف اإلاليف داقمي عاا عمى رضي المولى سويلىو وال ااظر إلى خث لواه

موما و إف مف كيات هذه رغعس و مبعػد أف سسايلػب همسػ مػ عظمػ مػي اراػد الوصػوؿ إلاػ

الطراؽو ا سيج إلى كدح ومجيهدة

ومف الموموـ أف الكدح والمجيهدة مث الخػراو الةيسمػ -الخػراو اللػم

ومػف الطعاوػث أف هػذا

اللػهم  -مةسمػؼ عػف المػدارس الرو اػ

الما رم و كمدارس الهاد وعبد الهرب مإف اظراسهـ سقوـ عمى أليس وهر العدفو لسقوا الروح وكأاهـ اروف عأف

العدف والروح ضرسيف مسويكلسيفو وأف الذد اراد أف ارم عملسو الػروحو العػد أف اسوػب العػدف وارهقػ
عوض الصور الخيو و ملؿ :الوووؼ مث الخمسو والاوـ عمى المليمارو ومي خيع

ماميرلػوف

ولكف الخراو اإللبما إامي جي ت لسوطث كب مف الوػيلَماف-العػدف والػروح -قػ و وػيؿ سوػيلىُ { :و ْػؿ َم ْػف َ َّػرَـ ِزا َاػ َ
ػيد ِه والطَّ ّْاعػ ِ
المَّػ ِ الَِّس ػث أ ْ ِ ِ ِ
ػف الػ ّْػرْز ِ
ؽ} مػػإف الاظرا ػ اإللػػبما سقػػوـ عمػػى ألػػيس جوػػؿ يل ػ مػػف ػػيالت
ػيت ِمػ َ
َةػ َػر َج لو َعػ َ َ
َ

ال كوم واإلميرة مث الوجودو ميلعدف هو الرعا و وال داعث لقهر الرعاػ أو سوػذاعهيو إامػي المطمػوب أف سسقاػد الرعاػ و

وسمسلؿ روامر الراعث أو ال يكـو وهو الجهيز الويوؿ والخيعر مث الوجودو لم الوقؿ أو القمب أو المب

عؿ إف هايلؾ يل مف يالت االالجيـ والمصيل و عػاف الوقػؿ-الػذد وماػي عأاػ عمليعػ ال ػيكـ -والعػدف -الػذد وماػي

عأا عمليع الرعا  -مػث إعطػي خػاقي مػف ال ػؽ لمعػدف ميلوقػؿ مػلب اقػوؿ لمعػدف :أاػي ألػمح لػؾ عػعوض السمػذذاتو
ولكف عقادو كمي وكاكي :مأمي الكاؼو مهو أف سكوف المذة راج

ومعي ؛ وأمي الكـو مهو أف سكوف عقدر

أضؼ إلى أف هذه ال يكما لموقؿ عمى العدفو لهي هيدما و عةبؼ المدارس السوذاعا أو الرايضيت الما رم و ممػاس
هايلؾ مف هدؼ مواف مف سوذاب العدفو غار لمو الػروحو وااللػسكيدة مػف وواهػي الةيروػ دااواػي ولكػف هػذا ضػمف

أد خػػراو ؟ ومػػث أد داػػف؟ ومػػي هػػث الم ار ػػؿ الب ق ػ لهػػذا اللػػمو؟ ومػػي هػػث اساج ػ وألػػر هػػذا اللػػمو عوػػد

الموت؟ كؿ هذه ارمور ال سهسـ لهي هذه المدارس

ولكف اإللبـ اراد مف اإلاليفو أف ا قؽ أعمى درجػ ممكاػ و مػف السكيمػؿ والقػرب مػف رب الوػيلماف مإاػ عمقػدار

ااقايد العدف روامر الروحو السث سأةذهي مف الخراو و اسقرب إلى ا

القرب اإللهث مث الدااي وعؿ اآلةرة

سويلى واساج هذا القربو أا اوػاش مػث جاػ

إف اإلاليف عطعاوس مسمذذو واع ث عف المذةو واسخوؽ إلى المذاقذ والخراو اإللبما جي ت لسقسرح عيلمػي جداػدا
مف المذاقذ العيطاا و وكمي هو موموـ عأف لذة العيطف ال سقيس عمذة الظيهر

ولسقراب الككرة اذكر هذا المليؿ المسويرؼ مث ال اية الزوجا :

اسكؽ أف الزوج اػدةؿ الماػزؿو ومػث اػده عيوػ را ػيف أو لػم مواكهػ أو غاػره لزوجسػ و واوطاهػي إايهػي مػف دوف أد

كبـ وود ادةؿ المازؿ وال اقدـ لهي خاقيو ولكا اوعر لهي عف مخيعرهو ويقب :أاي أ عؾو وراض عاؾ! مأاهمػي ألػذ
عاد الزوج ؟ إف إ لػيس الزوجػ عرضػي الػزوج عاهػيو أمػر مواػود ومػ أاػ مػي أعطيهػي خػاقي ميداػيو ولكػف هػذا

اإل ليس أروى عكلار مف إعطيق لهي لم الكواك والوطور ومي خيع

مإف أماا ارمياثو ولذة ال سقيس عهي لذة مث الوجػودو أف اصػؿ اإلالػيف إلػى درجػ الرضػواف اإللهػث! وػيؿ سوػيلى:
اضا ً َّمر ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
{ر ِ
{اي أَاَّسُ َهي َّ
ػيد ُةمِث
َّ
ض َّا ً * مَ ْ
ض َث المَّ ُ َع ْا ُه ْـ َو َر ُ
ضواْ َع ْا ُ}و وويؿ سويلىَ :
الا ْك ُ
س ا ْل ُم ْط َمق َّا ُ * ْارجوث إِلَى َرّْعؾ َر َ ْ
ِمث ِع َع ِيدد * َو ْاد ُةمِث َج َّا ِسث}
موما و مإذا كيف هذا هو الهدؼو مإف الكدح لاكوف لهب!
س /2إف الكػػدح والمجيهػػدة وػػد اصػػي عهي خػػث مػػف المصػػيعب والمصػػيقب مكاػػؼ اقػػود اإلالػػيف يل ػ المقيوم ػ
لدا ؟

امكف ذلؾ عمجموع أمورو ماهي:

الهدما وسصور الجواقز الوظمى:

إف اإلاليف الذد اصود الجعؿو ال خؾ أا اجػد مػي اجػد مػف الواػي والمصػيعبو إال أف سصػوره لمجػيقزة السػث لػاكوز

عهي لو وصؿ لمقم و اةكؼ عما هذا الواي و عؿ ازاده هم واخيطي
سقوا الاكس وسمقااهي عأاهي ووا :

إف الكراعا وار كيلرة كياوا السضوكوف الايسو إال أااػي-مػ ارلػؼ -السضػوؼ أاكلػايو ماراهػي ضػواك دوف ووسهػي
والخػيهد عمػى ذلػؾ :ا ػف طػواؿ اللػا اػسكمـ

ال قاقا ! مأ داي لمي ااظر لاكل و اويممهي دوف مي هػث ماػ وعماػ
ػوف}و ولكػف الػعوض الػسهرب والػسوظـ صػدور
ػف المَّْا ِػؿ َمػي َا ْه َج ُو َ
عف إ اي الماؿو واذكر عقول سويلىَ { :كي ُاوا َومِػابً ّْم َ
هذا الكوؿو واقوؿ :أاوقؿ أا مث زميف الاعث (ص)و كيف العوض اهج مف الماؿ وماب؟! وكاؼ اكوف ذلؾو وهػنال
عخرو والعد لهـ مف الاوـ لليعيت كيما ؟!

وال يؿ أااي اب ظ مث خهر رمضيفو ومث إ اي لايلث القدر عيلةصوصو اب ظ أا

سى الطكؿ الصػهار اطعػؽ هػذه

اآلا ! وعوض الايس مف اإلمطير إلى الل رو وهـ مث يل ععيدة مسواصػم و عػاف صػبةو ودعػي و وسػبوة لمقػرخف
والعوض ا ب أف ا اث الوخرة ارةارةو مف خهر رمضيف

ممميذا اإلاليف عود خهر رمضيفو السكلر عمى اكل ل ظيت مف وايـ الماؿو وهو الذد كيف وعؿ خهر أو أوؿ ود

أ اي الماؿ؟!

المطموب

ا ف السضوؼ أاكلاي؛ والخاطيف لوؿ ل دو ار مث سلعاط اإلاليفو وسمقاا عأا دوف الملسو
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إف امسبؾ العاا الومما القوا و وةيص مث مجيؿ :الوقيقدو والكق و والقرخفو وال داثو واللارةو ِا ْوػـ الموػاف لمورمػ
ّ
مػػي أراده المػػولى مػػف ععػػده إذ أف م ػراد المػػولى مػػث الجزقاػػيت المرسعط ػ عيلخػػراو ال سُػػدرؾ عػػيلوقوؿو عػػؿ ال عػػد مػػف
عمى و ا و وهـ الموصوموف مف الاعث (ص) وأهػؿ عاسػ

االسصيؿ عمعدأ الهابو وذلؾ ال اسـ إال عف طراؽ أماي ا

(ع)و ومي ةرج مف غارهـ مهو زةرؼ اصد عف ال ؽ أضؼ إلى أف هذه المورم و ضميف لودـ الوووع مػث الهكػوات
الموهودة مث مجيؿ المورم الاظرا و والسث سخكؿ مقدم لموووع مث المهيلؾ الومما

س /1كاؼ امكف أف اقود اإلاليف عااس الومما م كلرة االاخهيالت هذه ارايـ؟
إف سقوا العاا الومما و أمر ضػرورد لملػيلؾ مػث طراػؽ ا

سوػيلى واب ػظ أف الػعوض مػف الػذاف اوخػقوف الجػو

الوعيدد والمايجية م رب الويلمافو اهمموف الجياب الوممث إلى درجػ ازد ار الومماػيت والػعوض سػى ال اسكقػ مػث

الدافو واوسعر كأف الرليل الومما و إامي هث لوواـ الايسو وال وام لهيو وهو صي ب السةخ واللار! وهذه ظيهرة

ةطارة مث هذا المجيؿ! مبعد مف وجود عرايمض عممث لممنمفو لاقود عااس الومما و اسضمف عػدة مػوادو سوااػ مػث
سويلى عمى هػد

سقوا عصارس و وسجوؿ لاره إلى ا

ورواايسهـو والوقيقد

والمػواد هػث :الكقػ و والقػرخف الكػراـو ولػارة أهػؿ العاػت (ع)

وعمػػى رأس هػػذه المػػوادو مػػي اسومػػؽ عهاكػػؿ الوعػػيداتو وهػػث :الرلػػيل الومماػػ

وةصوصي مث المليقؿ االعسبقا

مضػػرورد جػػدا السكقػػ مػػث الػػدافو

واال مكاؼ لمليلؾ أف ا رز رضي المولى سويلىو وهو سى ال اػندد سكماكػ عخػكؿ

ص اح؟ ولهذا لو أاؾ رأات إالياي مسما از مث عوض الجهيت الرو ا و ولألس  :مػف سقمػدو مقػيؿ :ال أومػد أ ػداو مػو ار
سومـ أف هذا اإلاليف لاس عمى خث و مي داـ ال ارج إلى أهؿ الةعرة مث ظيهر ععيداس

ومف المواد أاضي :سومـ القرخف الكراـ سبوة وسكلا ار مإف اإلاليف الذد ال اومـ الموياث الظيهرا لهذا الكسيب

الوظاـو عواد عف هذا الويلـ

وأاضي :اإلطبع عمى لارة الاعث (ص) وخل

ومف المايلب و ار ة الكسب السث سسايوؿ اللارة م خث مػف الس قاػؽ

والس ماؿ-رف هايؾ لارة لردا ساقؿ اللارةو كمي هث مف دوف س ماؿ -ميلق ار ة الس ماما عماه ومنلرة مػث الػسمهيـ

الدروس والوعر وهذه ارايـ-ع مد ا

سويلى -عاداي كسب كلارة مث هذه المجيؿ

ومف المب ظ أف العوض اركز عمى جياب مف جوااب اية الموصوماف (ع)و ماهسـ عجياب المصػيقب أو الكضػيقؿ أو

الكراميتو واهمؿ الجياب الوممث! واال ميذا سقوؿ عػف إالػيف اوخػؽ أماػر المػنمااف (ع)و وهػو عػداـ الصػم عػاهض

العبغ و مكاؼ سكلر عخػق هػذا؟! ألػاس هػذا اواػث أاػ مقػط اهػسـ عخػجيع أماػر المػنمااف (ع)و واوػوؿ-مػلب-
عمى خكيعس اوـ القايم و وهذه ملأل ملمّم ؟ مأاف ا ف مف اهض العبغ و هذه الكسيب الذد املؿ سراث عمث مث

هذه ارم ؟! أو كاؼ سكلر أف إالياي اسألـ لمصيقب اإلميـ زاف الويعداف (ع)و ولكا لػـ اقػ أر مػث ايسػ مػرة وا ػدة

ص اكس اللجيدا ؟!

ومف الموموـ أف اإلاليف كممي زاد عمميو زاد سكيعب رو اػي ومػف هاػي اقػوؿ :إف مػف المايلػب جػدا لمػذد اراػد زاػيرة

الموصوـ أف اأةذ مو إلى جياب كسيب الدعي والزايرةو كسيعي عف لارة ذلؾ الموصوـو واق أر عف اػية اإلمػيـ وكرمػ

ولطك و وكاؼ كيف سويمم م الايس وم مف مو مف الةػدـو واقػ أر الكممػيت ارةبواػ ووصػياي اإلمػيـ؛ سػى امسمػؾ

رصادا مكراي مورمايو ممي اجوم اسكيعؿ عخكؿ مسماز مث الزايرة

إال أف عوض الايس اضػ الجياػب الوممػثو مػث مقيعػؿ الجياػب الرو ػثو مػب اهػسـ إال عيلقضػياي الرو اػ و مهػو رو اػي
مسألؽو ولكف ملسواه الوممػث ضػواؼ ورف هػذا اقػصو ومػف هاػي مهػو سػى اعػرر اقصػ هػذا مػث الجياػب الوممػثو

وعدـ امسبك لقيم عيلا و مإا ااسقد الوممايت إلى درج االزد ار و ماقوؿ :إف هذا عمـ صوردو هذا عمـ مػث الكسػبو

وا ف عموماي ملسقية مف عيلـ الهاب! ولكف أد غاب هذا؟! وهذه لارة الذاف هـ عمهوا أعمى درجػيت الكمػيؿ مػث

هذا المجيؿو واقوؿ عماهي كذلؾ!

موما و العد أف انكد عمى أف هذه العاا الومما العد مف س قاقهيو لكف عخكؿ مسوازف وموقوؿ
س /2إف عوض ارخةيص اراد أف اورؼ ألرار ار كيـ الخرعا

مهؿ هذا اسايمى م السوعد الخرعث؟

ال اسايمى؛ ولكف العد أف امسكت إلى أف الع ث عف ارلرارو ما مخكمسيف:

أوال :أا ود ال اصؿ لهذا اللرو ماكوف عمم عيل كـ الخرعث عمى مضضو ومف دوف ارسايح
ليااي :أا ود اس وؿ إلى إاليف غار مسوعدو والى إاليف اع ث عف ةواص ار كيـ :لميذا ال أخرب الةمر؟ لمػيذا ال

خكؿ ل ـ الةايزار؟ مإف السقاد عكهـ ارلرارو مف موجعيت ضػوؼ اإلامػيف مػث عوػض ال ػيالت واف المػنمف ااعهػث
عما أف اومؿ عسكماك الخرعثو مسوعدا

سويلىو لوا عمـ عوم ال كـ أو لـ اومـ

ومف الموموـ مقهاي أف هايؾ مرؽ عاف مصطم اف (عم ال كـ) و( كم ال كـ) وال كػـ اػدور مػدار الومػ و ال اػدور
مدار ال كم

ووممي اأسث اص اعاف عمؿ ار كيـو عأف عم س راـ كذا هث كذا ميلذد ارد مػث الاصػوصو كلاػ ار مػي

اكوف ال كم مف ار كيـو وال كـ لـ اخرع عمى أليلهيو ممو زالت ال كم و اعقى ال كـ ويقمي كمي هو
موما و العد أف امسكت وا ذر مف هذه الملأل و لقب اق مث الخرؾ الةكث مث هذا المجيؿ
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ااعهث اال سراز عف المزاجا مث السويمؿ م الاكس وم الهار وعما و مإا ال اصح السرجاح عػاف أمػراد الواجػبو أو

أمراد الملس بو أو عاف أاػواع الملػس بو عمػى ألػيس موامقػ المػزاج الػذد وػد اةمقػ المػر -مػف سمقػي اكلػ  -مػث
اكل

مإف ا

سويلى اراد أف اطيع مف اث اراد هوو ال مف اػث اراػد الوعػد ومػف المومػوـ أف الهػو إذا صػير
لاي مث د ذاسػ

عز وج ّؿو واف كيف مي أمر ع الهو
داموي وليققي لموعدو ااقمب إلى إل ُاوعد مف دوف ا
ّ
أف ال لػف
كمف ا سرؼ ةدم الةمؽ عدوام ذاسا و مإا ال اواش أداى درجيت القرب الخوورد مف ال ؽ المسويؿو إذ ّ
الكومث خث و وال لف الكيعمث خث خةر
س /1إف اإلاليف المنمف مث ايس كلاػ ار مػي اواجػ الكلاػر مػف ارعمػيؿ السقرعاػ و وس صػؿ لػ
ماس ار أد ارعميؿ أمضؿ ورع

وذلػؾ

يلػ مػف الم از مػ و

سويلى مكاؼ ارسب المنمف لمـ ارولوايتو عاف أمراد الوعيدات المةسمك ؟

إف اإلاليف المنمف مث اآلف الوا دو مف الممكف أف اقوـ عاخيطيت مةسمك  :ععيداػ و أو اجسميعاػ و أو غارهػي واف
الذد هو مث طراؽ السكيمؿو وعاا عمى رضي المولى سويلىو واراد أف اكوف ععدا ذكو ار خكوراو ال خػؾ أاػ اقػ مػث
الس ارو وال ادرد اةسير أد هذه ارمراد مهو اآلف ملب ل مزاج لق ار ة القرخفو ول مزاج لمدعي و ول مػزاج لمصػبةو

ول مزاج لزايرة أخ منمف

مخهاس مكسو

عمى كؿ لعؿ الطيع و ومس ار اقدـ عمى أد ماهي!

وامكف صر هذا الس از ـ مث لبل ا سميالت:

إف الس از ـ سيرة اكوف عاف واجب وواجبو وسيرة عاف واجب وملس بو وليلل عاف ملس ب وملس ب

مأمػػي إذا كػػيف السػ از ـ عػػاف واجػػب وواجػػبو مهػػذا لػ

الصبة مث أوؿ الووتو مإف الراجح هو إاقيذ الاكس

مػ الكقهػػث كمػػي اقػػيؿ :لػػو دار ارمػػر عػػاف إاقػػيذ الهراػػؽ وعػػاف

وأمي إذا كيف الس از ـ عاف واجب وملس بو ميلقضا م مول و عأف اقدـ الواجبو رف الملس ب ال ا از ـ الواجب
ماسواف اال سميؿ الليلثو وهو الم از م عاف أمراد الملس عيتو مهاي مورد س ار المنمف

ممػلب :إالػيف مخػهوؿ عمايجػية مػ رب الوػيلمافو واذا عػأخ مػنمف اػزورهو ماس اػر مػيذا اومػؿ :أالػسقعؿ هػذا المػنمف

واقط مايجيس  -وود ال اكوف هايؾ أم ار مهميو عؿ مقط مجرد السرليؿ مث ال داث -أو السمر واكمؿ المايجية؟
ومف ارمور المواا لقط الس ار مث ملؿ هذه ال يالت:

اإللميـ عمذاؽ الخراو :

إف ممي اواف مث ملؿ هذه ال ػيالتو أف اومػـ المػنمف مػراد الخػيرع المقػدسو مػث كػؿ ركيسػ ولػكايس

وهػذه درجػ

راوا و وامكػف الوصػوؿ إلػى هػذه الدرجػ و مػف ةػبؿ المطيلوػ الكلاػرة لمروااػيت والاصػوص ولػارة الموصػوماف (ع)و

لمورمػ كاػؼ كػػياوا اسوػيمموف مػػث خػسى المواوػػؼ ممػلب :لػػو أف إالػياي كػػيف مػث ػػيؿ ععػيدةو ودعػػيه مػنمف لقضػػي
يجس و ممي هو المووؼ المطموب خرعي هاي؟

لمي اراج اصوص ورواايت أهؿ العات (ع)و اجد أا ورد اصي :أف رجب كيف مث يؿ الطػواؼو واػيداه أ ػدهـ اطمػب
مليعدةو ولكف الرجؿ السمر مث طوام ؛ مأمهم الموصوـو أا ارمضؿ ل أف اجاب أةيه

أاضػي ورد مػػث اػػص خةػػر :أاػ إذا كػػيف المػػنمف صػػيقميو ودعػيه أةػػيه المػػنمف إلػػى طوػػيـو ميرمضػػؿ أف اجاػػب الػػدعوة
واكطر؛ م أف الصوـ ل مي ل مف ارجر الوظاـ

ماكهـ مف مجموع الاصوص :أف سقداـ رغع الهار عمى رغع اإلاليفو هو ارمضؿ

وال اةكى أف اإلاليف-مث عوض اروويت -اكوف ااخهيل عيلوعيدةو ال مف عيب أا اررضى

سويلىو عؿ را ارومؽ

لممزاج! مهو ا ب أف اسمذذ عيلوعيدةو وكيف سمؾ الم ظ ملسمسوي ومأاولي عدعي كماؿو إذ جي ه منمف -وود اكوف

لقاب عمى ومع  -ماكضؿ أف اقدـ مي هو موامؽ لمزاجػ ! ولكػف لػو كػـ الرضػي اإللهػثو ميرمضػؿ أف اقػدـ الػسقعيؿ

المنمفو ولو كيف لقاب عمى ومع ( :أمضؿ ارعميؿ أ مزهي)و أد أخقهي عمى الاكس

موما و إف اإللميـ عمذاؽ الخػراو أو الاصػوص الخػرعا و لهػو ةاػر موػاف وضػميف لملػار مػث الطراػؽ الػذد ارضػث

المولى سويلى

االلسكهيـ اإللهث:

إف المنمف اصؿ إلى درج مف س قؽ يل الوعودا مث اكل و أا اكوف راصػي عمػى رضػي المػولى سوػيلىو مػث كػؿ
ركيسػ ولػػكايس

واوػػاش يلػ االلػػسكهيـ اإللهػػثو وعػػؿ أد عمػؿ اقػػدـ عماػ و ماقػػوؿ :اػي رب! أاػػي ععػػدؾو والوعػػد

مطا لموالهو أرجو رضيؾو مأرخداث إلى مي ما رضيؾ!

وم الصدؽ ا صؿ المرادو كمي ورد( :السكهـ ا
مث ومع

أو عيلسلداد الهاعثو عأف اضو ا

ولكف ال اةكى أف هذه مر م راواػ

راهي ود سكوف خاطياا

اكهمؾ) واأسا الجواب إمي عيإللقي مث الروعو عأف ساوقد اا مػي

سويلى مث الطراؽ الذد اراده ما

ولهػذا ال ااعهػث لممػنمف وهػو مػث أوؿ الطراػؽو السوواػؿ عمػى هػذه اإللهيمػيتو

وامكف السرجاح عأف اإللهيـ ر مياثو إذا وو اإللهيـ مػث روعػ ألاػي وايمػ عومػؿ صػيلحو

وأاضي ود اكوف ل مكسي ي مملب :هو كيف مخهوال عدعي كماؿو وجػي ه مػنمفو وووػ مػث روعػ أف إجيعػ المػنمف

أمضؿو ماقضث يجس و مساكخؼ ل ارعواب ولكف عود مسرة مف صكي العيطفو اصؿ الوعػد إلػى مر مػ اقطػ أف مػي

امقى مث روع و إلهيـ ر مياث

مراوع َروح ارعميؿ:
اسكؽ أف اإلاليف عود عوض ارعميؿ الصيل و أا اواش يل مف الاخوة واالرساػيح العػيطاثو وكػأف هعػ مػف هعػيت
الالاـ اإللهػثو هعػت عمػى ومعػ ؛ مػيلمنمف عإمكياػ أف ارصػد ملػؿ هػذه الهعػيت ممػلب :لػو أر أاػ كممػي زار ر مػ
الكباثو سومؽ لصبة لاؿ مسمازة وةخوع أكلر؛ مإا اومػـ مػف ةػبؿ ذلػؾو أف هاػيؾ اػوع مػف أاػواع المعيركػ اإللهاػ

مث هذا الومؿ عيلذات

س /2مػػف الطمػػوح الػػذد ارجػػو أف اصػػؿ إلاػ اللػػيلؾو أف ا قػػؽ ال لػػاااف :الكومػػث والكػػيعمث مػػي هػػو الكػػرؽ عػػاف
ال لف الكومثو وال لف الكيعمث؟
ال لف الكومث :أد ارمويؿ ال لا

وال لف الكيعمث :أد الذات ال لا

ميل لف الكومث :اسملؿ عظيهر اإلاليفو أد اسومؽ عيلجوارح؛ رف ارمويؿ سصدر مف الجوارح

وال لف الكيعمث :اسملؿ ععيطف اإلاليفو أد اسومؽ عيلذوات؛ رف الذات هث الكيعؿو صي ب الكوؿ

إف العوض ظيهره لفو اكلػر مػف ارموػيؿ ال لػا ومػف الوعػيداتو ولكاػ اهمػؿ عيطاػ و مػب امسكػت إلػى مػي ماػ مػف
خميت وةعيقث عيطاا و مقد اواش ةملاف لا وهو اوعد ا

سويلىو ولكا ال زاؿ مسكعراو لوداو قودا

موما و إف المنمف العد أف اواش ال لااافو مث خف وا دو ما لف جوار

الكيعمث وعوعيرة وا دة :أف اصؿ إلى القمب اللماـ

عيل لف الكومثو وا لف عيطا عيل لف
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إف الملػػسعد عرأا ػ  :ل ػوا مػػث الجزقاػػيت الاوما ػ أو السوػػيمبت اللػػموكا و أوػػرب إلػػى الةطػػأ والزلػػؿ مػػف غاػػره مػػإف
المخورة الواعا م مف اولؽ عوقم وأمياس و ضميف لسقماؿ الع الةطأ مػث اللػارو وةيصػ مػ الػسمهيـ ال ػؽ مػث

ومػرت عمػى
المخورة ومخيورة ذود الوقوؿ الملساارة عيراوار اإللها و إامي هث مخيرك لهػـ مػث عقػولهـو ولطيلمػي ّ
الليلؾ سعويت سجيرب الةطأ والصواب
س /1مي هث الضواعط الويم لممخورة؟

إف المخورة مف ارمور المهم و السث ال غاى لمليلؾ عاهيو والسث سككا الكلار مف السعويتو السث ود اق ماهي مي لػو
السألر والسعد عرأا

ماةطئ مف اظف أا وصؿ مث ايس إلى مر م ال ا سيج إلى المخورة أو رأد الهاػرو إف هػذا

سصور غار ص اح ميلمخورة مخيرك لمايس مث عقولهـ واإلاليف لب عمره القصارو وألموع مث ايسػ و لػ

سجيرب م دودة ممف الراجح االلسكيدة مف ةعرات الهارو الذد عمغ مف الومر معمهي أكلػر ماػ و ومػر عسجػيرب هػو لػـ

امػػر عهػػي والمخػػورة سوجػػؿ ل ػ مورم ػ الاسػػيقضو ماس كػػز لموصػػوؿ لماػػيم مػػف اللمػػيرو وااكػػر عػػف كػػؿ مػػي اووو ػ مػػث

المضير

ورد مث داث عػف الاعػث (ص)( :رأد الخػاو أ ػب إلػى مػف جمػد الهػبـ) اواػث لػو دار الةاػير عػاف أف اوطػث أمػ ار

لخيب ل جمد واخيطو وعاف أةذ رأد مف رجؿ كعار اللف؛ مإف رأد الخاو أمضؿ لسميـ ارمر

وال اقصد عقولاي لزوـ المخورةو طرؽ أعواب االلسخيرااف عيلمواى الورمثو مهذا راجح مث عوض ال قوؿو ك قؿ الطب
مث القضياي الطعا

أمي مث القضياي الهاع و مامي اسومؽ عويلـ اراكػسو ما سػيج اإلالػيف إلػى مخػورة ةعػ ار الػاكسو

الذاف ساورت اكولهـ عأاوار عيلـ الهاب م سى ا صؿ اإلاليف عمى خث ااكو و العد أف اكػوف الملسخػير ملػددا

عاػػوع مػػف أا ػواع السلػػداد اإللهػػثو وهػػو مػػي اوعػػر عا ػ مػػث روااػػيت أهػػؿ العاػػت (ع)و عكرال ػ المػػنمف( :اسق ػوا مرال ػ

المػػنمف) مػػيلمنمف لػ مرالػ و وهػػذه الكرالػ مػػي جػػي ت مػػف مػراغو إامػػي جػػي ت مػػف ععػػيداتو ومػػف ةمػوات مػ رب
الويلماف مإف الذد اةسمث م رب الويماف مث جوؼ الماؿو اهخا عاورهو ومف هذا الاور اور مورمػ ارخػاي و ووػد

أخير الاعث اركرـ (ص) إلى هذا الاور مث وول ( :المهـ! أراث ارخاي كمي هث)

موما و ا ف اخسرط مث المخورة مث القضياي اراكلا و أف اراج اإلاليف ععدا ملساا ار إجميال عاور ا

ومػػف المومػػوـ أف مخػػورة الهاػػرو خػػكؿ مػػف أخػػكيؿ االلػػسةيرةو وذلػػؾ عػػأف اسولػػؿ المػػنمف واػػدعو ا
(المهـ! اجوؿ ِة َاراسث مامي اقول مبف)
والاصا

لمذد اراد أف الدد المخورة :أف اسقث ا

سويلى أوالو واطمب مف ا

سويلى
سوػػيلىو وػػيقب:

سويلى أف امهم السلداد وةيصػ

إذا كيف ملسخي ار مث وضياي مصارا و كأف سلسخاره امرأةو مث االاكصيؿ عف زوجهي أو سكوف وضا ماهي خث مف

الةصوم و وطُمب ما القضي أو الكصؿ عاف المسةيصمافو وهو ود ال اكوف ويضػاي اصػطب اي خػرعايو عػؿ كمػي أو

ملسخي ار عاف مسةيلكاف مهاي ارمر ا سيج إلى دو عيله و لقب اا يز إلى أد ماهمي؛ واكوف مث إعدا الػرأد مطيعقػي

لممصم

الواووا

ميرمر ا سيج قاق إلى السايرة عاور ا

سويلى

س /2هؿ امكف السخيرة رب الويلماف؟

إف القضػػا لالػػت مقػػط ممكا ػ و عػػؿ واوو ػ وراج ػ ! إال إاهػػي س سػػيج إلػػى مقػػدميت كلاػػرة! وا ػػف عبوساػػي عػػرب
ّْ
الموػذب
الويلمافو امكف أف اوعػر عاهػي عأاهػي عبوػ غاػر اموذجاػ ! مهػث إمػي عبوػ ال ػيكـ عػيلم كوـو أو عبوػ
عيلموػذبو وعوػػض ال ػػيالت عبوػ المكػ ِ
َّ
ػيمئ عيلمكػػيمَئ مػػإف عبوساػي مػ رب الوػػيلماف عبوػ مجػػردة عػػف الوواطػػؼ
وال يؿ أااي اب ظ مث دعي الجوخف أو غارهو الكلار مف سويعار ال ب عاف الوعد والمولى سويلى :اي عاػب القمػوب!

اي أ ب مف كؿ عاب! اي ةار مف ةب ع و اد! مهذه الوعيرات الويطكا و سراد ماي أف ا وؿ الوبو عػي
مف عبو الةوؼ والطم و إلى عبو اإلاس والم ع ؛ ومقسضى ذلؾ :المخورة

سوػيلىو

مملب :خيب ا ب أف اسزوج عكسية أو الوكسو ممي الميا أف السخار رب الويلمافو واطمب ما أف الػددهو وػيقب :اػي

رعث! جومت أمرد إلاؾ! ةػر لػث واةسػر لػث! ولوػؿ اأساػ الجػواب مػف ةػبؿ السلػداد الوممػثو لػمعي أو إاجيعػي

مملب :خيب مقدـ عمى مسية عكؿ إصػرارو واررضػا مهاػأةو مممػي ااػيجث رعػ عيلمخػورةو مػإف ارمػر ال اػسـو ولوػؿ هػذا

مواى مف موياث القوؿ الوارد( :عرمت ا

عاقض الوزاقـ وملو الهمـ)

وال خؾ أف الوعد إذا أصع ت عبوس م رع عملسو مسمازو مإف الػرب اس عػب إلػى هػذا الوعػدو واسػولى خػنوا إلػى
طمَّقَ ُك َّ
لػى َرعُّػ ُ إِف َ
ػف أَف ُا ْع ِدلَػ ُ
درج أا ازوج أو اطمؽ زوجس ؛ والقرخف الكػراـ اػذكر لاػي هػذا ارمػرو وػيؿ سوػيلىَ :
{ع َ
اجي َة ْا ًار ّْما ُك َّف} واف كيف هذا ةيصي عيلاعث (ص)و إال أا مف الواضح أاهي درج ممكا أاضي لايو وا ف اسألػى
أ َْزَو ً
عيلاعث (ص)و مامكف لمخيب أاضي أف اقوؿ :اي رب! كمي زوجت اعاؾو أاي أاضي زوجاثو مأات الرب الودود!

مااعهث أف ا يوؿ اإلاليف مث ايس و أف اطور عبوس م رع و إلى هذا الملسو الويطكثو عأف اصؿ إلى درج
سجوم السخار الرب مث أموره ومي اهم

مف المسويرؼ أف الكسية إذا أهمهي أمرو أاهي سراج أمهيو وكذلؾ الكسى

اراج أعيه؛ لكوف ارب وارـ مف أرمؽ وأ ف الايس عمى اإلاليف ومف الموموـ أف رب الويلماف هو ارعر وارلطؼ

عيلوعد مف أعا وأم و مإف رب الويلماف ةار مف السخيرو وااقط إلا و مامي امر ع اإلاليف مف أزميت مث
ايس
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يالت السذعذب

إف يالت السذعذب مث اإلوعػيؿ عمػى ال ػؽ المسوػيؿو ع لػب الزمػيف والمكػيف والعاقػ و أمػر موهػود ومسوػيرؼ مػث اػية

الوعيد والمهـ مث ارمر أف ال اساػػزؿ الوعػد إلػى مػي دوف الملػسو المسوػيرؼو اػث يلػ اإلعػراض عػف الػذكرو عػؿ

الاكور ما

والقرخف الكراـ اخار إلى يل الموا عقولػ  { :وهػو موكػـ أاامػي كاػسـ } والسػث لػو س ققػت مػث اكػس الوعػدو لػـ اوػش
يل ػ السذعػػذب الخػػداد مػػث الةمػػوة والجمػػوة موػػاف الرواػػب الػػذد ال سأةػػذه ل ػا وال اػػوـو ال سػػدع مجػػيال إلهمػػيؿ سمػػؾ

الرويعػ

ومػػف هاػػي اػر الوعػػد المراوػػب ال اسهاػر لػػموك مػػث مػواطف الطيعػ أو موالػػمهي عخػكؿ ممكػػتو وذلػػؾ لو ػػدة

الممسَكت إلا و واف اةسمؼ الزميف المكيف
ُ

س /1هؿ امكف أف اصؿ اإلاليف إلى درج أا ال اواش يل السذعذبو مث عبوس م رب الويلماف؟

إف مف أصوب الم ار ؿ أف اصؿ اإلاليف إلى درج أا اواش يل مسليوا م رب الوػيلمافو ع اػث سكػوف لػيعيس
مف الماؿ والاهير وردا وا داو و يل مث ةدم المولى لرمداو كمي مث دعي كماؿ

ولهذا ا ف اوسقد أف صاغ االلسهكير الماقول عف الموصػوماف (ع)و مرسعطػ عهػذه ال يلػ السذعذعاػ و واال ميلموصػوـ

ال اوقػػؿ مػػث قػ الموصػػا

مػػيلاعث (ص) كػػيف اقػػوؿ( :لػػث مػ ا

ػػيالت)و وأماػػر المػػنمااف (ع) لػ غخػوات مػػث

جوؼ الماؿو ولادساي ميطم (ع) كياػت لهػي ووكػيت مػث م ػراب الوعػيدة لاػيلث الجموػ

وخل (ص) -اواخوف هذه ال يل السذعذعا و وعادهـ يالت مةسمك و مكاؼ عاي ا ف؟!

مػإذا كػيف كعػير العخػر-الاعػث

إال أف الموصوـ اةسبؼ ال يؿ عادهو مف ارعمػى لموػيلث عاامػي ا ػف مػف الوػيلث لملػيمؿو أو وػد اكػوف مػف اللػيمؿ

لأللكؿ

مإذفو إف يلػ اللعػيت مػف الصػوب أف ا صػؿ عماهػي وهاػيؾ اصػطب يف مرسعطػيف عهػذا ارمػرو همػي :ال ػيؿ :وهػث

ال يالت السذعذعا

والمقيـ :وهث ال يالت الليعس

ولكف كاؼ اجوؿ راكلاي دا أداى لمسليمؿ أو السازؿو وهو عدـ الهكم الخػدادة؟ مػلب :إف المػنمف لػو سكمػـ كبمػي
ال اواا و مهػو وػد ساػزؿ أمػي عاػدمي اصػؿ إلػى ملػسو أاػ اػبزـ القهقهػ و أو اركػؿ عػاهـ وخػهوةو أو السوغػؿ مػث

الخهوات المةسمك ؛ مإا ود جيوز ال د مث السازؿو وهاي اذار ةطر!

لمسقراب اذكر هذا المليؿ:

هايؾ اوع مف الطاور سهعط مف الجػوو وسهػوص مػث الع ػرو لسمػسقط ارلػميؾو ومػث ارلاػي وػد سكػوف صػادا لأللػميؾ

المكسرل

إف هذه الطاور كيات وعؿ أف سهعطو س مؽ مث أعيلث الجو مث أميفو ولكاهي لمي سازلت إلى درج الهوص

كيف مصارهي الهػبؾ! وكػذلؾ المػنمفو موماػ أف ا ػيوؿ وػدر اإلمكػيف أف ارمػرؼ مػث أجػوا عماػي راػ عمجػرد أف
اسازؿ إلى ع ر الدااي إلى درج السوغؿو مإف مصاره الهبؾو مث عطوف الخايطاف المكسرل !

وكمي وماي مف الصوب أو خع الملس اؿو أف اصؿ اإلاليف إلى يل ال اكػوف ماهػي سذعػذبو ولكػف لا ػيوؿ أف اجوػؿ
ل

دا أداىو عأف اكوف السذعذب سذعػذعي علػاطيو ال سذعػذعي عمػد خيلػ كعاػر جػدا واوسقػد أف الصػبة الموزعػ مػث

أوويسهػي اللبلػ و سواػػد السػوازف ميإلالػػيف اسلػيمؿ عصػراو مصػبة المهػػرب سرمػ مػػف ملػسواه؛ واسلػػيمؿ لػابو مصػػبة
الكجر سرم مف ملسواه؛ واسليمؿ اهيراو مصبة الظهراف سرم مف ملػسواه ميلػذد ا ػيمظ عمػى صػبس الاوماػ مػث

أوؿ الووتو ممف الممكف أف اقمص هذه ال يل السذعذعا إف خي ا

سويلى

س /2إف مػػف ارمػػور الضػػرورا السػػث انكػػد عماهػػيو س قاػػؽ يل ػ الموا ػ اإللها ػ
اإللها ؟

ممػػي هػػو المقصػػود مػػف الموا ػ

ػف
{و ُه َػو َم َو ُك ْػـ أ َْا َ
الموا له  :أد المصي ع إف الموا مف جه ا سويلى لموعد منكدةو كمي اكهـ مف وولػ سوػيلىَ :
َمي ُكاسُ ْـ} مهو مواي سكوااي واخرامي ورعيا و والمطموب أف اعيدل هذه الموا
إف العوض ار أف الموا اإللها مف جه الوعد لرع و هث أمر سكيممث الس عيعث سخرمث سكضمث وال ػيؿ عػأف هػذا
مقسضى اردب! واال كاؼ اوقؿ أف رب الويلماف امسكت إلى الوعدو والوعد ال امسكػت إلاػ ! مهػو سوػيلى موػ و وهػو ال

امسكت إلى هذه الموا !

ولهذا مإف عوض ارولاي والصيل اف-وهـ الايدروف مػث كػؿ الوصػور -اصػؿ إلػى درجػ مػف الخػكيما الرو اػ و أاػ

عادمي اايـ الس ث مف رع و م أا ع يج إلى الاوـو واايـ مسوضأ مسطهرا؛ راػ اسػذكر أف الػرب ال سأةػذه لػا وال

اوـو وهو اايـ عا
ااقطيع عف ا

ولهذا مإف المنمف المليلث ا يوؿ أف اقمص مف ليعيت الاػوـو إلػى أوػؿ ػد ممكػف؛ رف الاػوـ

سويلىو ورب الويلماف عاا ال سايـ وهو اايـ وعادمي الساقظ مف الاوـو مإا اقوـ عػعوض اردعاػ و

ممػلب اقػػوؿ( :ال مػد

الػػذد رد عمػث رو ػػث ر مػده وأععػػده)و وكأاػ اراػػد أف اوسػذر عمماػػي مػ رب الوػػيلمافو عػػف

ااخهيل عا مث هذه الكسرة

واف س صاؿ الموا اكوف مف ةبؿ المراوع الملسمرةو عاوعاهي :مراوع اكل  :أد مث لموك
أف السخور اظرة ا

سويلى إلا و واواش الم ضرا اإللها

ومراوع رعػ  :عمواػى

ولهذا مإف الذد سخسد عاده يل الموا اإللها و مإا ال امكا أف اوصث كازع اللاػيبو مهػو أمػر ممكػفو وطعاوػث

لإلالػػيف مػػث ايس ػ الاوما ػ

ولكػػف اإلالػػيف وهػػو مػػث اللػػوؽ الػػس اؿ أف ااػػزع لايع ػ ؛ راػ اوػػاش موا ػ الةمػػؽو

وممسكت أف الايس ااظروف إلا و وامسكسوف إلا

سويلى ومف الموموـ أف

إف اإلاليف المنمف ود اصؿ مث السخويره لمموا اإللها هكذاو أا الس اؿ أف اوصث ا
ػؾ َة ْا ٌػر} وعمػى ذلػؾو مػإف الموصػا مػف مصػيداؽ
يس السَّ ْق َػو َ َذلِ َ
{ولِ َع ُ
السقو لعيس المنمفو عصراح اآلا الكرام َ :
السةمػث والسوػرد عػف المعػيسو والقػرخف اخػار إلػى هػذه ال قاقػ و مػث وصػ أعااػي خدـ (ع)و مػث وولػ سوػيلى{ :مَ َػدالَّ ُه َمي
ط ِكقَي ا ْة ِ
ور َممَ َّمي َذاوَي َّ
صكَ ِ
ِع ُه ُر ٍ
يف َعمَ ْا ِه َمي ِمف َو َر ِ
ؽ ا ْل َج َّا ِ }
ل ْوخسُ ُه َمي َو َ َ
الخ َج َرةَ َع َد ْت لَ ُه َمي َ
موما و إف هذه الموا اإللها لالت وضا اكلا م لبو واامي هث ملأل دةام مث ايساي الاوما
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إف الصبة لهي دورهي ارليس مث عمما إعيدة السوازف الذد ود اكسقػده الوعػدو مػف موعػد مراضػ إلػى موعػد مراضػ
ّ
أةر و إذ أف الوعد عاف الكسرساف عرض لكلار مف الهكبت والةطيايو السث لو سراكمت رطكأت ذلؾ الاور الػذد اػسممس
ع الطراؽ ومف ال اسقف ال داث م الرب الودودو عواد كػؿ العوػد عػف الم ار ػؿ الةيصػ عيلسكيمػؿ ولػو كػيف لم ػؽ

السكيس إلى الوعدو لس ققت االلسكيس مف جياب الوعد إلى الربو مهو–عمى ر مس السث ولوت كؿ خث – ال اوعأ عهاػر
الداعث؛ ومي يؿ ععد ال اوعأ ع لاده؟!

س /1كاؼ اصؿ إلى مر م الصبة الةيخو ؟

إف اإلاليف الذد لـ اصؿ إلػى مر مػ الصػبة الةيخػو و مإاػ لػـ اصػؿ إلػى مر مػ مػف م ار ػؿ الكمػيؿ رف الصػبة
داث م الربو والذد ال اسقف ال داث م الربو مهو إاليف مقار جدا كميال!

واف السةواؼ مف عدـ س قاؽ الصبة الةيخو و رااي اوسقد أف هايلؾ سبزـ عاف الاظػرساف :اظػرة الوعػدو واظػرة الػربو
مهذا مي اكهم مف ووؿ اإلميـ اللجيد (ع)( :لو ممت عوجهث عا لميؿ عوجه عاثو أممف ار ار ـ عوده!)

إف الكبـ الذد اقيؿ مث الصبة الةيخو و اكس الكبـ الذد اقيؿ مث خداب الزاػيرة اقػيؿ إف أدب زاػيرة الموصػوـ -

عكمم وا دة -هو :أف سواش اية الموصوـ مإذا زرت ال ػيقر ال لػااث مػلبو مػإف عماػؾ أف سومػـ أف الخػهاد ػث
مرزوؽو مكاؼ علاد الخهدا (ع)

كػػذلؾ الصػػبة الةيخػػو و مػػإف ووامهػػي أف سلسخػػور قاق ػ الوجػػود اإللهػػثو عمواػػى اإل يط ػ الخػػيمم و واظرس ػ لموعػػد

المصمثو وود ورد مث ال داث( :لو اومـ المصمث مي اهخيه مف جبؿ ا و مي ااكسؿ مف صبس !)
مإذفو إف اإلاليف الذد الس ضر هذا المواىو مإا ال امكا صرؼ الاظر عف ا
ولسقراب الككرة اذكر هذا السخعا :

سويلى مث الصبة

لؾ أف سسصور إالياي أميم عدة أجهزة سمكيزو وكؿ سمكيز اعث عرايمجي مهذا اإلاليف أال ااظر إلى العرايمض ارجمؿو

واركلر مسو وسلما لدا ؟ مكاؼ إذا كيف أ د ارجهزة مهمقيو وخيخس مظمم و ال اعث خاقي؟!

إف الذد ال ار خاقي مث الصبةو مهذا جهػيزه مهمػؽو خيخػس لػودا و مكاػؼ اطمػب ماػ أف ااظػر إلػى هػذه الجهػ و

ومث المقيعؿ هايلؾ مي اعث مي اهرا و إذ سأسا ةواطر سجيرا و أو ميلا و أو غارهي
{مي َج َو َؿ المَّ ُ لِ َر ُج ٍؿ ّْمف َو ْم َع ْا ِف ِمث َج ْوِم ِ } واقوؿ-عاي عمى هػذا السخػعا ( :-وهػذا القمػب مػي جوػؿ ا
اقوؿ سويلىَّ :
سويلى ما مف خيخساف) مإذا كيات الخيخ اإللها ال سخسهؿو ممف الطعاوث أف ااظر إلى الخيخ ارةر !

مإذفو إف الذد اراد أف اةخ مث صبس و العد أف اخهؿ الجهيز اآلةرو موادقػذ لمػي هػذا الجهػيز اعػث صػور الجمػيؿ

الهاعثو لف ااظر إلى الجميؿ الميددو والجميؿ العخرد إف هذا هو ال ؿ ارليلث لس قاؽ الصبة الةيخو

س /2إف ممي اكهـ مػف مضػموف كػبـ اإلمػيـ اللػجيد (ع) :أف الوعػد لػو مػيؿ عوجهػ عػف الػربو لمػيؿ الػرب عوجهػ
عا

هؿ عدـ إوعيؿ الوعد مث الصبةو ابزم داقمي عدـ إوعيؿ المولى سويلى عما ؟

ال مبزم و واامي هايؾ ارسعيط عاف ارمػرافو ميلػذد ال اقعػؿ عمػى الػربو مػيلرب ال اقعػؿ عماػ

ولكػف هاػيؾ الػسلاي و

وهو :أف اكوف اإلاليف ود عذؿ جهده لإلوعيؿو ولكا لـ اقعؿ مملب :إالػيف واوػ مػث أزمػ اوسصػيدا أو اجسميعاػ

ةياق جداو وأراد أف اصمث صبة ةيخو و واذا عيلةواطر سسػر عماػ و وهػو مػث كػؿ خف اػدم الةػواطرو إال أاػ اةػرج
مف ةيطرةو وادةؿ مث ةيطرة أةر و وطواؿ الصبة وهو ادام الةواطرو ومث الاساج لـ اةخ

مإف ملؿ هذا اإلاليف موذور؛ را كيف مث هاق المقػيسمافو واف هػو مػي مػسح الماػداف هاػيؾ مػرؽ عػاف إالػيف مػير

مف الز ؼو وعاف إالػيف مقيسػؿ مػيسحو وعػاف إالػيف مقيسػؿ غاػر مػيسح إف الصػبة ػرب مػ الخػايطافو واف عوػض
الايس اصمث وا يربو ولكا ال اكسح المادافو مهذا إاليف رب الويلماف ا ع عمى مػي هػو ماػ و راػ كػيف مػث هاقػ

المقيسمافو واف لـ اكف مث مقيـ الومؿ مف الكيس اف

موما و إف المصمث عما أف اجيهد الةواطر االةسايرا

وال سضر عيلصبة الةيخو

وأمي الةواطر غار االةسايرا والقهرا و مب اناةذ عماهيو
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ػػف ال مراوعػ لػ و ال اػػػنمف ماػ
ومػ ْ
المراوعػ الخػػدادة مػػث القػػوؿ والكوػػؿو ضػػميف أكاػػد لضػػعط اللػػموؾ مػػث المجػػيلاف َ
صدور ارةطي الكيد السث ود سلساػزؿ غضب الربو عمي ود اكوف طيردا ل عف أصؿ الطراؽ وال اواػث عيلمراوعػ
المسقطو الويعرةو واامي المراوع الدواق الداقم

إذ أف الودو المسرعص ال ا سيج إلى غكمػ مطعقػ مػث كػؿ ارووػيتو

عؿ سككا الهكم مث عرهػ مػف الزمػيفو لاصػيدر المكسلػعيت مػث لػيع الاقظػ

هذهو ال سدع الليلؾ اسقدـ ولو وماب

الكػر
ومػف الواضػح أف عمماػ
الكػر و ّ
ّ

س /1إف مف ارمور الضرورا لمليلؾ :المخيرط و والمراوع و والم يلع و والمويوع
ماهي؟

أوال :المخيرط  :هث يل مف مويهدة الاكس عمى أف ال سرسكب مي ال ارضث ا
ارجوا السث سهمب عماهي الهكم

ممي هو المقصود مف كؿ

سويلى عموميو وةصوصي مث

ممف اذهب إلى مجيلس ارعراس وارمراح أو مجيلس العطيلافو مإا ا سيج إلى

مخيرط إضيما عف أصؿ المخيرط ؛ را ود اأاس عهذه ارجوا و ماسجيوز ال دود

مف الموموـ مث جعهيت القسيؿ أف المقيسؿ وعؿ الةوض مث القسيؿ ادرس أرضا المورك  :هؿ أاهي أرضا ووا أو
هخ و جعما أو غار جعما

واف ال اية قاقسهي عراؾ م الخايطاف! ميلخاطيف أعد ارعدا و واولوس مث

صدور الايس مث كؿ ل ظ ؛ مبعد لإلاليف أف ادرس أرضا اكل و وعؿ أف اسورط مث مجيلس الهيمماف!

ليااي :المراوع  :هث أف اس وؿ اإلاليف-الموجود الوا د ال قاقث -إلى موجوداف -كمي ال قاق  -وهمي :المر ِاوبو

والم اروَب وكأف اإلاليف وهو مث أميكف العطيلافو ار اكل أا هو المخيرؾ وار اكلي أةر و أاهي هث الاكس
المر ِاوع والمخيرط و وس صث الزالت واللهرات
ليللي :الم يلع  :هث أف ا يلب اكل و عمى مي اخسرط عماهيو مث أوؿ الاهير معود أف ااسهث الاهير عصةع و
وعمي ما مف أعميؿ كلارةو مإف اإلاليف ا سيج إلى أف ااظر إلى مي كلع مث ذلؾ الاوـ

إال إف العوض مث عمما الم يلع و ااظر إلى الجه اللمعا مقطو ماقوؿ أا مث الاهير لـ ارسكب رامي :الواف لـ
ساظر إلى راـو وارذف لـ سلم خاقي م رميو والمليف لـ ااطؽ عيل راـ ؛ ماايـ وهو ورار الواف! ولكف ال قاق

أف الم يلع أعمؽ وأخمؿو مف الاظر مث عدـ اللمعايتو عؿ مف البزـ سقداـ اإلاجيعايت أاضي ميإلاليف عما أف

س َّمي
{وْلسَاظُ ْر َا ْك ٌ
ااظر إلى مي كلب مث هذا الاوـو والى مي ودـ آلةرس ؛ والقرخف الكراـ اأمراي عذلؾو ويؿ سويلىَ :
َّم ْت لِ َه ٍد} ميلم يلع ااعهث أف سكوف مث قماف :مث قؿ الةليقر :هؿ هو ةلر خاقي؟ ومث قؿ المكيلب:
وَد َ
هؿ هو كلب خاقي؟

راعوي :المويوع  :هث أف اويوب اكل و عخث مايلب؛ لسرواضهي؛ لودـ سقادهي عيلمخيرط

وااعهث أف سكوف

المويوع ع ذر؛ رف عوض الوقوعيت ود سندد إلى اكور الاكس وأف سكوف المويوع ال سسجيوز داقرة الخراو
مف المايلب الصايـو مهو عمؿ ععيددو وما خث مف ال رميف والمخق

مملب

ممو أف إالياي ارسكب ةطأ كعا ار مث

الماؿو أو اظر إلى عرايمض م رـ مث السمكيز؛ ممف المايلب لمي اصعح الصعيح أف ااود صايـ ذلؾ الاوـو مف عيب

سأداب الاكس عمى االلسرليؿ مامي ال ارضث ا

لع يا وسويلى

س /2ذكر مث الوصا هذا المواى :إف الخاطيف ال اسوو الهكم المطعق مف اإلاليفو إامي سككا الهكم الجزقا
ممي هو المقصود مف ذلؾ؟

إااي لو أرداي عمؿ مقيرا عاف كؿ الموجوداتو مف اث الةعرةو مإف الخاطيف اأسث مث الرسع ارولى!

مإف ةعرس

مث اإلغوا لهي سيراو طواؿو وسجيرع كيات سى م اراعاي والمرلمافو مم لجؿ يمؿ عيإلغ ار ات! ومف

الموموـ أف اعااي خدـ (ع)و أوؿ مف ولوس ل الخاطيف المواف

إف مف المسويرؼ مث جعهيت القسيؿ أاهـ اوسمدوف عمى طراق لمكخؼ عف اللهرات مث الطرؼ المقيعؿو وودامي كيف
ذلؾ مف ةبؿ ارعراجو وهذه ارايـ ععر الرصد عيرومير الكضيقا

والقضي عمى الودو علهول

ومف لـ السهموف هذه الله ارت لس قاؽ م رعهـو

إف الخاطيف المواف أاضي اوسمد عمى هذه الطراق و مث إغوا اإلاليف! إذ اقوـ عدرال اللهرات السث مث وجود
اإلاليفو والسهبلهي أامي السهبؿ! وغاث عف القوؿ أف الخاطيف أةعر عيإلاليف مف اكل و مهو اورؼ أصم

وأصؿ أصم و اورؼ لملم اآلعي وارمهيت مف لدف أعااي خدـو واورؼ الصكيت الورالا السث امكف السهبلهيو وهؿ
ما ماؿ لم دةو أو لمهضبو أو لمخهوة وال ااسظر ما إال ليع غكم و لادةؿ واوخوش مث مممك وجوده!

واف الخاطيف ادةؿ إلى مممك اإلاليفو مف ةبؿ هذه اللهرات اللبث الموروم :
لهرة الهضب وسواعو و ولهرة الخهوة وسواعوهيو ولهرة اروهيـ وسواعوهي

ميإلاليف عادمي اهضبو عما أف ااسع أف هذه ليع هجوـ الخايطاف مف لهرة الهضب وعادمي اخسهث-الخهوة

أعـ مف خهوة العطف والكرج -عما أف اومـ أف الخايطاف عمى أهع الدةوؿ والهجوـ! وغمع الوهـو ولو الظفو
والولول و هذه مف لهر الوهـ وسواعو

موما و إف اإلاليف ا سيج إلى مراوع اكل داقميو وعمى الةصوص مث اللهرات اللبث

 16الخكورا م ال ؽ والةمؽ

إف الوعد الممسكت إلى اكل و خكور مث السويمؿ مػ الةمػؽ والةػيلؽو سةمّقػي عػأةبؽ الػرب المسوػيؿو واسجمػى ذلػؾ مػف
ةبؿ سقدار أد إ ليف مف أد أ دو ومث أد مجػيؿ ولهػذا ال امكاػ السكػراط ع قػوؽ ارر ػيـو (وةيصػ الوالػداف)و
وذود ال قػػوؽ مػػف المػػنمااف مػػيلسكراط عػػيل قوؽو اوكػػس يلػ الككػراف الممقػػوت عاػػد الػػرب المسوػػيؿو والككػػور مػ

الةمؽ ال انمف ما أف اكوف ككو ار م ال ؽ المسويؿ

أوال أ ب أف أذكر عهذه ال قاق  :إف هذه الوصياي عمجموعهيو عمليع مكوايت الدوا الايج و مبعد مف سػومر كػؿ هػذه

الةصوصايتو لسومؿ ألرهي مث اكس اإلاليف! ممخكم العوض أا اامو عاده جيابو عمى ليب جياب خةرو مإمي

أاػ ااخػػهؿ مػ الاػػيسو مػث غكمػ عػف ا
االجسميعا

سوػػيلى؛ أو اوػاش مػػث عبوػ رو اػ مػ رب الوػػيلمافو واالػى الواجعػػيت

وطواؿ السيراو موروؼ هذا الصػراعو عػاف االلسكػيت إلػى ال ػؽو وااللسكػيت إلػى الةمػؽو ووػد أةػذ ضػ ياي

كلاراف! ميلعوض ماهـ عدعو االاقطيع إلى ا

سويلىو ااقط عف الةمؽو وعادمي ااقط عػف الةمػؽو ااقطػ عػف

واجعيس االجسميعا مث هذا المجيؿ ومف الموموـ أف مف ااقط عف واجعيس االجسميعاػ و مقػد هػدـ ركاػي مػف أركػيف
الدافو مكروع الداف كمي أف ماهي الصبة والصايـو أاضي ماهي ارمر عيلموروؼ والاهث عف الماكر

س /1إف مف الصكيت المبزم لممنمف صك الخكورا

ممي هث طرؽ السوعار عف الخكورا ؟

إف اإلاليف المنمف مث عبوس م الهاػر عطعاوسػ امسكػت إلػى إ لػيف الهاػرو واالػى لػاقيسهـ؛ واالػى لػايس مػ
الهارو واسذكر لػاقيس

الما و وأف هذا المنمف ل

عمواػى أف المػنمف عاػدمي ا صػؿ عمػى اومػ مػف أةاػ المػنمفو مإاػ اػر مػث اكلػ

يلػ

ؽ عما و والسخور هذه ال يل ( :أ لف إلى مف خقت سكف ألػاره)و ولهػذا مهػو العػد أف

ارد إ ليف أةا المنمف عطراق مي

الخكورا سكوف علبل طرؽ:

اروؿ :الخكورا عيلكوؿ عرد الجماؿ عيلملؿ:

إف طعاو عوض المنماافو طعاو جمام و موادمي اهد ل هداػ -مػلب -مإاػ ا ػيوؿ أف اػرد هػذه الهداػ عملمهػي أو

أ لف ماهي وهذه يل طاع و وال سود مف المجيمم العيطم و عؿ إاهي مجيمم

لا

اللياث :الخكورا عيلمليف عإعدا المخيعر والوواطؼ الجمام :

إف مف الموموـ مي لمكبـ الطاب مف سألار عيلغ مث اكس اإلاليفو وكـ اػدةؿ عمػى القمػب مػف العهجػ واللػرورو مػب

ااعهث الهكم عف هذا الجياب

إف المنمف م رب الويلماف ود ال ا سيج-مث عوض ال يالت -إلى ذكر الخكر عيلمليفو مإف رب الويلماف مطم عمػى

ومع و رخه -ملب -أا لمي أعطيه ميالو عمـ أف هذا الميؿ مػف ا

سوػيلىو وأ ػس عيلةجػؿ والسواضػ وعيلماػ اإللهاػ و

وصرم مث لعاؿ ا

الخكر عمليا

سويلىو خك ار ل

مرب الويلماف أر خكره الوممػثو وا ليلػ العػيطاثو واف هػو مػي سمكػظ عػذكر

ولكف ارمر م المةموواف اةسمؼو مقد س سيج -مث عوض اروويت -إلى إعراز الخكر لمطرؼ المقيعؿ ال سقؿ خػكرس
عقمعثو وأاي أ س عيلمماواا و وأدعو ل مث جوؼ الماؿ! الو عؿ عاف خكرؾ ل !

ولهذا ورد عف اإلميـ الصيدؽ (ع) أا ويؿ( :إذا أ ععت رجبً مأةعره عذلؾو مإا ألعت لممودة عااكمػي) إاػؾ واف كاػت
سكسـ مث ومعؾ عي رةاؾو إال أف أةيؾ ود ال اومـ عهذا ال ب المكسوـو وال اعيدلؾ الخػوورو عػؿ وػد اظاػؾ معهضػي لػ

مإةعيرؾ ل عأاؾ س ع و اوجد لعيت هذه الم ع

م االلسكيت أاؾ عاػدمي سقػوؿ لػ ( :أ عػؾ)و العػد أف سكػوف مػث مقػيـ إعػدا ال ػب القمعػثو ال لخػث خةػر! ال سممقػي

وسزلكي والسوطيميو طموي مث عطي الم عوبو مي لو كيف منماي لراي -ملب -واف كيف هو م عوعي مث ال قاق !
الليلث :الخكورا عيلهداا وااللساقيذ مف الضبل :

وهػػذا الطراػػؽ ال اةكػػى أاػ ارهػػـ واركلػػر اكوػػي لممخػػكور؛ رف عماػ اسووػػؼ مصػػاره ارعػػددو لػػويدة وخػػقي

مػػلب:

مػنمف زار إالػياي مػث عػػبد الهػربو وهػذا اإلالػػيف السضػيم مػث مازلػ و وأكرمػ أ لػف إكػراـ والمػنمف خػكور-كمػػي

وماي -خكره عيلمليفو وودـ ل هدا مكيمأة ل

و أر هذا اإلاليف عيككي عمى عوض الم رمػيتو وال اومػـ سكماكػ مػ رعػ

مهاػي مقسضػى الخػكورا أاضػيو أف اأةػذ

عادهو والساقذه مف ارة الجهيل و واةرج ممي هو ما مف ظمميت الجهؿ واالا راؼ
مف المزالؽ واالا راميت المسومق عمزوـ الجم عاف الخكورا م ال ؽ والةمؽ:

إف العوض عدعو الكاي مث ا

عمى ادا الةار! وال يؿ عأف ا

واإلاليف المنمف اخكر ا

سويلىو واف ا

سويلى إلا اوود ارمػر كمػ و والاػ المصػار؛ ال اػر وزاػي لمػف جػر

سويلى ص اح هو الةيلؽو ولكا ةمؽ اإلاليف مف ةبؿ ر ـ ارـو واطك ارب

سويلىو واخكر مف جر عمى اده الةار مف وعؿ ا

سويلى

مماس االاسكيع مف المنمفو كيالاسكيع مف الاهر الجيرد! مأاي ال أخكر هذا الاهر الذد جر ما المي و را موجود

صيمتو ال اوقؿو وال خوور ل

عاامي المنمف هو موجود عيوؿ ذو خوورو وود س مؿ مػف أجػؿ إاصػيؿ الماكوػ لػثو

خاقي مف المخق و ومث عوػض ال ػيالت اصػؿ إ لػيف المػنمف إلػى درجػ اإلالػيرو عمػى لػيب اكلػ وأهمػ وولػده
معوض أاواع اإل ليف الميددو هث مف ووت عايل و مف ووت أطكيل و مف ووت اكلػ و مػف عػرؽ جعااػ

أال اخكر هذا اإلالػيفو عػدعو أف ا

أعدا!

سوػيلى هػو المػاوـو وأخػكر ا

مػب اوقػؿ

سوػيلى مقػطو إف هػذا لػاس مػف لػميت المػنمف

إف الاعػػث (ص) كػػيف خػػيكراو لمػػي ويمػػت عػ ةداجػ (ع)و وعوػػد وميسهػػي وااسقيلػ لممدااػ و كػػيف لمػػي سػػذعح ذعا ػ و اقػػدـ
عوض مف سمؾ الذعا و لمف كيات عمػى عبوػ عةداجػ (ع) مػيلاعث (ص) عهػذه ال ركػ و أراد أف اعػدد خػكره لهػذا

اللادة الجمام أـ المنمااف ةداج (ع)

س /2مث الوصا هايلؾ سأكاد مم وظ عمى الخكورا عاف ارر يـ مهؿ هذا السأكاد مطمقيو أد اخػمؿ سػى ارر ػيـ

الهيمماف والكيلقاف؟

ااعهػػث أف امسكػػت أف الر ما ػ عا ػواف خػػرعثو غاػػر عا ػواف اإلامػػيف مػػيلر ـ إذا كػػيف منماػػيو ل ػ

واإلاميف واذا ااسكى اإلاميفو اعقى ؽ الر ما

قػػيف :الر ما ػ و

مف هاي اوج ال داث عيلةصوص إلى العوض ممف اخسكث مف والداػ و للػو ةمقهمػيو ولػو سويممهمػي موػ و وعػدـ

رمقهميو وس كمهي ع والعوض والداه ميلقيفو اومبف عوض ارمور الم رم و واقوؿ ميذا أعمؿ موهمي؟
ػؾ ِع ػ ِ ِع ْمػ ٌػـ مَػػب سُ ِط ْو ُه َمػػي
اؾ َعمَػػى أَف سُ ْ
س لَػ َ
يهػ َػد َ
{وِاف َج َ
خػ ِػر َؾ ِعػػث َمػػي لَػ ْػا َ
إف الج ػواب واضػػحو اكهم ػ مػػف وول ػ سو ػيلىَ :
صي ِ ْع ُه َمي ِمث ُّ
الد ْا َاي َم ْو ُرومًي} مهؿ اوجد ألو مف هذاف ارعواف؟! إف ارعواف كماهمي مخركيفو وود اكوايف عمى
َو َ
رأس زب إل يدد ملبو وادعواف اعاهمي عإصرار لاؿ اهيرو رف امس ؽ موهمي مث ركيب العوار وم ذلؾ كمػ و اػأسث
ِ
صي ِ ْع ُه َمي ِمث ُّ
الػد ْا َاي َم ْو ُرومًػي} مكاػؼ إذا كػيف ارعػواف ملػمماف
ارمر اإللهث عمي ال امكف أف سسصور{ :مَب سُط ْو ُه َمي َو َ
منماافو طيقواف سقااف ورعافو وهمي ا لايف إلاؾ؟

واف كياي لهمي عوض الهكواتو مإف المنمف-كمي وماي -إامي ااظر إلى لايت الهارو را اوػاش يلػ الخػكورا لكػؿ

إ لػػيف واف صػػهر مكاػػؼ وهػػذاف ارع ػواف همػػي اللػػعب لوجػػوده وةمقس ػ و مضػػب عمػػي س مػػبه مػػف المخػػق والواػػي

رجم ؟!

ضى َرع َ
{ووَ َ
ُّؾ أَالَّ سَ ْو ُع ُدواْ إِالَّ إِاَّيهُ
مف هاي رب الويلماف جوؿ اإل ليف إلى الوالدافو ورااي م السو ادو ويؿ سويلىَ :
ِ
لي ًاي} اكرة معهم ؛ لمسوظاـو ولاعسكر كؿ وا د ماي طراقي مث اإل ليف إلى والدا
لي ًاي} وجوؿ {إِ ْ َ
َوِعي ْل َوال َد ْا ِف إِ ْ َ
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االلسهكير ورد داقـ لممنمفو إذ أا ويط عأا ال اػندد ػؽ المػولى كمػي اراػدهو مػث كػؿ ل ظػ مػف ل ظػيت ايسػ

اسوػاف
وعذلؾ ساقمب ل ظيت ال اية عادهو إلى ل ظيت مسكررة مف السقصار م ال ؽ أو الةمؽ أو كماهمػي ومػف هاػي ّ
االلسهكير المسواصؿو مقسراي عيلجدا واإلايع و ال إلقيط السكماؼ م لب

س /1مي هث أركيف االلسهكير؟

إف ال مقيت غار مرسع سرساعي ماطقايو ارهـ ميرهـو واال واووػي مقػ االلػسهكير مػف ال مقػيت ارولػى المهمػ مػث هػذا

المجيؿ

إف االلػػػسهكير قاقػػػ مػػػث القمػػػبو ومػػػي الملػػػيف إال اكخػػػؼ عػػػف هػػػذه ال قاقػػػ و مهػػػو مػػػف الموػػػياث القمعاػػػ كيلسوكػػػؿ
وااللسويذة ومف الةطأ السويمؿ م هذه الموياثو عمى أاهي مجرد ألكيظي سكرر عػددا مػف المػرات عيلملػيفو عػدوف أف
اكوف هايؾ خاقي مث القمب! مسر العوض اكرر-ملب( :-ال وؿ وال ووة إال عي )و ولو كيف ليهايو أو عااػ عمػى

العخرو وال ار مث ومع مواى لهذا المكظ! أو اخيهد مث السمكيز ماظ ار م رميو وهو اقوؿ( :ألسهكر ا )!

إف المواى إذا لـ اكف ل وجودا قاقاي مث القمبو ال اس قؽ واف كرر لكظ خالؼ المرات ولهػذا مػإف عوػض الوممػي
ال اخسرط مث س قاؽ مكهوـ االلسهكيرو سى السمكظو وار عأف الادام القمعا كيما

أركيف االلسهكير:

أوال :اإل ليس عوظم مف ُاوصى:

إف الذد اجوؿ اإلاليف اسألـ مف ارسكيع لمػذابو المورمػ عوظمػ الػذد أذاػب مػث قػ و والمورمػ عكلاػر خالقػ

مػإذا

كيف السودد عمى إاليف مف أهؿ اإلاويـ واإلكػراـ والسكضػؿ والسػودد والس ػاف عماػ و كيلسوػدد عمػى الوالػدافو ولػو كػيف

هذا السودد لهوا وغكم ؛ كػـ اكػوف ارلػـ خػدادا؟! وكػـ سكػوف الادامػ عماقػ جػدا؟! عةػبؼ مػي لػو كػيف السوػدد

عمػػى إالػػيف ال ػػؽ ل ػ عما ػ و ولػػو كػػيف مسومػػدا لهمع ػ وػػوة الهضػػب عاػػده مػػإف الاػػدـ مةسمػػؼ مػػث كػػب ال ػػيلسافو
اللسخػػوير طعاو ػ الوبو ػ وعظػػاـ ق ػ عما ػ

ميلػػذد السخػػور الوظم ػ اإللها ػ و واةخػػى ا

إاويم ؛ مإا إذا وو مث ذابو السهكر واذوب ةجب مث السهكيره

سوػػيلىو واػػر عظػػاـ

ليااي :اال سقير العيطاث:

ػب
اف َوُا ِ ُّ
إف عوض الملسهكرافو رب الويلماف اهدؽ عماهـ مف اوم و وا عهـو كمي اقوؿ سويلى{ :إِ َّف المَّ َ ُا ِ ُّ
ب السََّّوا ِع َ
اف} (السواب) كلار الرجػوعو والػذد اكلػر الرجػوع العػد أف لػ أةطػي كلاػرة ولكػف لمػيذا هػذا ال ػب اإللهػث
ا ْل ُمسَ َ
ط ّْه ِر َ
لعوض السيقعاف؟

إف هػػذا ال ػػب اإللهػػث لػػعوض السػػيقعافو هػػو لهػػذه ال قػػيرةو السػػث اواخػػهي السيقػػب لاكل ػ

السخوير عظم الرعوعا -هذاف الةطيف المسوازايف -اولداف ر م إلهاػ و ووػوة إلهاػ هيقمػ

مػػإف ا سقػػير الػػاكسو م ػ

رف هػذا الوعػد السيقػب

وهو مث عيلـ المهكػرةو ااظػر إلػى ا

موجوف مويؿ!

سوػيلى ماةخػ لوظمسػ و وااظػر إلػى اكلػ ماوػاش الػذؿ ل قيرسػ

واػي لػ مػف

ليللي :طمب المهكرة عيلمواى ال قاقث:

إف الذد اطمب المهكرة وهو غار عيزـ عمػى عػدـ الوػودو مهػذا ال اطمػب المهكػرة! رف الػذد اطمػب المهكػرة اػر مػث

أعميؽ وجوده وعح مي موم و واواش السألـ والادـ ولليف يل و كمي اقوؿ اإلميـ( :إلهث! لـ أعصؾ اف عصػاسؾ
وأاي عرعوعاسؾ جي دو وال عأمرؾ ملسةؼو وال لوقوعسؾ مسورضو وال لوعادؾ مسهيوف ولكف ةطاقػ عرضػتو ولػولت

لث اكلثو وغمعاث هوادو وأعيااث عماهي خقوسثو وغراث لسرؾ المرةى عمث)
مكؿ مف ازاث واخربو ارسيح إلػى مومػ

ولكػف رب الوػيلماف إذا أر أف الوعػد أر

الكراغ مف الومؿو ال اناةذه عمي كيف عما مف اراس عيلموصا

واف السيقب الذد اوود إلى ا
الومؿو عؿ اوطى اور السوع

قػيرة اكلػ و وداػي ة عممػ و عوػد

سويلى عهذه الادام العيطاا و وعهػذه ال يلػ مػف طمػب المهكػرةو ال مقػط ارمػ عاػ كػدر
وهايؾ مرؽ عاف أف سذهب الظمم و وعاف أف اأسث الاور!

الوعػػيد وارولاػػي
ومػػف هاػػي رأااػػي كاػػؼ أف عوػػض الس ػواعاف س ول ػوا إلػػى كعػػير ّ
والراي ! والذد ال اوجب وال اراقثو مقد سةمص مف مةاف عظاماف لمخايطاف! مهو ال اراقثو را ار عظمػ ا
سوػيلىو واػر

اللبم والاجية

قػػيرة اكلػ

رف ه ػنال أةػػذوا سطوامػػي ضػػد الوجػػب

وال اوجػبو راػ اػذكر لػػيلؼ أايمػ وعممػ

ولهػػذا مهػذا اإلالػيفو قاقػ عمػى طراػػؽ

إال أا ااعهث ال ذرو مماس كؿ مذاب اومؽ لمسوعػ ! مػإف الػعوض سلػوؿ لػ اكلػ عيلسمػيدد مػث المويصػثو مػي داـ
عيب السوع مكسو يو وأف ا غكور ر اـو ا ب السواعاف! ولكف ا سويلى عصار عيلوعيد وال اةيدعو {ا َة ِ
وف المَّػ َ
ػيد ُع َ
ُ
َو ُه َو َة ِيد ُع ُه ْـ}!
أوال :الذاب المسكرر مف اللاو الوا دو هذا أمره ةطارو وود ال اهكرو را اوسعر إصرار عمى الموصا

أا ال كعارة م السهكيرو وال صهارة م إصرار

ومف الموموـ

اف}
اف َوُا ِ ُّ
وليااي :إف ا سويلى ا ب السيقب الذد هو مث طراؽ الطهيرة الرو ا { :إِ َّف المَّ َ ُا ِ ُّ
ػب ا ْل ُمسَطَ ّْه ِػر َ
ب السَّ َّػوا ِع َ
مهايؾ مرؽ عاف إاليف ارسكب المويصثو وغيمؿ عػف سهػذاب اكلػ ؛ واالػيف خةػر ا ػيوؿ سهػذاب اكلػ و واف ضػوؼ

اومي وعيود ارسكيب الموصا

ميإلاليف المراض الذد اهمؿ الوبجو هذا يلػ لػازداد لػو ا مػ اراػيـ أمػي اإلالػيف الموسػرؼ عأاػ معسمػى عأخػد

أاواع المرضو وأا ما ةملوف مرضي ملبو واذهب كؿ اوـ إلى أطعي مةسصاف لموبج مهذا إاليف مسطهرو ومث
طراؽ لبم الجلـو أو عمى اروؿ مث طراؽ السقماؿ مف خدة ةطر هذه ارمراض

مكذلؾ اإلاليف الذد الوى أف اويلض الةطياي والذاوبو مهو مث طراؽ القرب إلى ا

ا

سويلى

سويلىو ووطوي هذا م عوب عاػد

س /2كاؼ اجوؿ المنمف لاكل و م ط السهكير ليعس و مث ايس الاوما ؟

هذا اللناؿ جاػد! راػ مػف المايلػب جػداو عوػد الػسكمـ عػف أد مكهػوـ مػف المكػيهاـو ذكػر عوػض اآللاػيت والوصػياي

الومما و لاومـ اإلاليف ميذا اومؿو عود هذه المورم الاظرا

اخػرع
أوال :أف اهسلؿ اإلاليف غلب عداعث السوع و واصمث ركوساف عداعث السوع -واقوؿ( :عداعث السوعػ )و سػى ال ّ
خاقيو واكوف الومؿ عرجي المطموعا  -مث جوؼ الماؿ عيعسعير أا ووت المايجيةو وليع الل ر أورب لإلجيع

لـ الجدو مإف أوػرب مػي اكػوف الوعػد إلػى ا سوػيلى وهػو لػيجدو والػسهكر لػعواف مػرة واكػرر االلػسهكير الاوالػث
اف}
الموروؼو والذد وعد القرخف الويمؿ ع عياللسجيع ّ :
ل ْع َ ي َا َؾ إِ ّْاث ُك ُ
{ال إِلَ َ إِالَّ أ َ
ات ِم َف الظَّيلِ ِم َ
َات ُ
وعيلالع لودد مرات سكرار الذكرو لـ أر اصي رواقاي لودد مواف وللاي مضطراف لمساداد عهذه اررويـ الهاػر المػألورةو

ولكف مث اكس الووت ال اروج لهي كلا ار ولكف امكف أف اقوؿ :أف اكرر الذكر عمقػدار مػي اخػسهثو ومقػدار مزاجػ
ومف الموموـ أف اعث ا

اواس (ع) مي ذكره ألؼ مرةو وود اكوف ذكره مرة وا دةو ولكف عيل يل الاوالا

إذفو إف مػػف المايلػػب هػػذا الومػػؿ لمسيقػػب :الهلػػؿ والصػػبة عرجػػي المطموعا ػ و لػػـ اللػػجود وااللػػسهكير لػػعواف مػػرةو

والذكر الاوالث ع يل سقرب مف يل اواس مث عطف ال وت

ليااػي :عوػد هػذه ال ركػ و ااعهػث أف اوػػزـ اإلالػيف عمػى أف سكػوف لػ م طػػيت الػسهكير ليعسػ

لبلسهكير:

عود صبة الوصرو االلسهكير -كمي هو الوارد -لعواف مرة

ومث الصبة الواجع و عاف كؿ لجدساف موادمي اقوؿ( :ألسهكر ا

وهاػيؾ لػبث م طػػيت

رعث وأسوب إلا )و لػاكف مسوجهػي عقمعػ و ال مجػرد

لقمق لليف م لب مهذه م ط جادة لبلسهكيرو كواهي عاف لجدسافو ومث مراض و وعودد الركويت

ومث جوؼ الماؿو االلسهكير مث صبة الماؿ

ممػػو أف اإلالػػيف السػػزـ عيلػػسهكير صػػبة الماػػؿو والػػسهكير صػػبة الوصػػرو وااللػػسهكير عػػاف اللػػجدسافو وااللػػسهكير مػػث
اروويت الويم كممي ارسكب موصا أو أر وليوة مث ومع ؛ مهؿ اعقى عما ذاب؟

الػػعوض اقػػوؿ :أاػ مػػي الػػداعث لبلػػسهكيرو إذا كػػيف هػػو لػػاس لػ ذاػػبو لػػاس عصػػي ب كعػػيقرو وال صػػي ب صػػهيقر
مالسهكر مف أد خث ؟

الجواب :إف االلسهكير لاس عيلضرورة أف اكوف مف الذابو واامي لمسقصار مث ؽ الوعودا

لو أف ةيدمي ايـ زاػيدة

عف المزوـو أال اخور عيلةجػؿ مػف لػادهو وعاػدمي اػراه اوسػذر ماػ ؟ واف هػو لػـ ارسكػب مةيلكػ و واف كػيف مػث هػذه
الكسرة لـ اأمره عأمرو ولـ ا سض إلا مث خث و إال أا ار اكل مقصراو وكيف مف المكروض أف اكوف عاف ادا

وعما و إف االلسهكير أاضي لمسقصارو ومف الهكبتو ومف ليعيت اللهو عف المولى سويلى؛ وهث كلارة مث ايساي
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إف اراس عيل ؽ-وةيص مث يالس الخدادة -اهائ الوعد ل يل مف السليوؿ مف الةمؽو عداهػ أف ارلػذ ُاخػهؿ عػف
ّ
اكػوت عماػ واجعيسػ االجسميعاػ و
المذاذو مكاؼ إذا مقد المذاذ ل ّذس ؟! ولكف ذلؾ ال اواث يل الاكور والسويلث الػذد ّ
إضيم إلى أف اكس هذه ال يل مف الاكور لمعا مث د اكلهي والوبج الجػيم لهػذه ال يلػ  :هػو الاظػرة الطولاػ
عيلاداػ عػاف الم عػوب
إلى مي لو ا مث جاب ا سويلىو إذ أف سمؾ ال يل مف الاكػورو اساجػ طعاواػ لإل لػيس
ّ
ومي ُاخهؿ عا و مإذا لـ اود الهار خيغب مي صير اداو واذا لـ اكف ادا مي عيد ماكو ار

أوال :مف المايلب أف اذكر هذه المب ظ :

إف العوض السخكؿ عمى عوض المصطم يتو ملؿ :اللار إلى ا و أو الويرؼو أو الورميفو ومي خػيع ذلػؾ وال ػيؿ

أاهي لالت مأةوذة إال مف الكسيب واللا ا ف عادمي اقوؿ عهذا المصػطمح( :اللػيقر إلػى ا )و مػي جقاػي عمصػطمح
ِ
ل ِعاب}و ميسةيذ
ال جذور ل مف الكسيب واللا و عؿ هو المواى الذد اكهم مف وول سويلى{ :مَ َمف َ
خي اسَّ َة َذ إِلَى َرّْع َ
ُّهػي ِ
ػؾ
اللعاؿو هو اللار إلى ا
ػيف إِ َّا َ
ال ُ
وهايؾ الكلار مف اآلايت السػث سطػرح هػذا المواػىو كقولػ سوػيلىَ :
{اػي أَا َ
اإل َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
خم ُاواْ اسَّقُواْ المَّ َ َ َّ
ؽ سُقَ ِيس ِ }
ُّهي الَِّذ َ
َكيد ٌح إِلَى َرّْع َؾ َك ْد ً ي مَ ُمبوا }و {مَك ُّروا إِلَى المَّ }و َ
{اي أَا َ
اف َ
لػػـ إف دأب الوممػػي والم ققػػافو عمػػى عػػدـ الدو ػ مػػث المصػػطم يتو مهاػػيؾ لػػو مػػث هػػذا المجػػيؿو وال مخػػي

االصطبحو كمي اقولوف

إف هايؾ مروي عاف إاليف ل

مػػث

رك رساع مث ال اية ومؽ ماهضو وعاف إاليف خةر معولرو اطا اومػي واوصػث اومػي

كيلكرؽ عاف الرايضث مث الايددو والرايضث مث المازؿ ميلذد اميرس الرايض مث المازؿو ال هػدؼ لػ أف اصػعح
رايضاي عيرعيو ووػد اسػدرب اومػيو واسػرؾ اومػي عةػبؼ الػذد اػروض عضػبس و لاكػوف عطػب عيلماػيو مهػذا لػ ةطػ

وعرايمض ملسمر الار عما

كػػذلؾ ارمػػر مػػث عػػيلـ اررواحو مػػيلعوض اػػروض اكل ػ سرواضػػي معول ػ ار مسقطوػػيو مس ػراه امػػيرس الوعػػيدة مػػث الموالػػـ
الوعيدا و لـ ارج إلى مي كيف عما ؛ واصوـ خهر رمضيفو لـ اهمؿ اكل إلى مولـ ال ػض؛ واػذهب إلػى ال ػضو لػـ
اهمؿ اكل إلى مولـ خةر ممف الطعاوث أف ملؿ هذا اإلاليفو ال اصؿ إلى مر م سكيمما !

وأنكد أف الكبـ مث كؿ هذه ال مقيتو هو لمف اسةذ إلى رع لعاب!

س /1إف هايؾ ظيهرة مسكخا عاد الليلكافو وهث يل السليوؿ مف الةمؽ مػي هػو ماخػأ هػذه ال يلػ ؟ وهػؿ هػث
يل مبزم لألاس عي

سويلى؟

إف الليقر مث طراق إلى ا

سويلىو العد أف اعسمػى عوػوارضو وماهػي يلػ االلػسلقيؿ مػف الةمػؽو وهػث مػف ال ػيالت

السػث سػػبزـ سقراعػػي-إف لػػـ اعػػيلغ -كػػؿ لػػيقر إلػػى ا
واجػػرح ع جػػرة ملػػاوا

وارذ

سوػيلى إف اإلالػػيف الػػذد اسلػػمؽ الجعػػؿو وػػد الػػقط مػػث كػػرةو

مهػػذه مػػف ل ػوازـ الصػػوود لمجعػػيؿ ولمقمػػـو ميلػػذد ال ا ػػيوؿ الصػػوودو ال اسوػػرض لملػػقوط

ومف لػوازـ ال ركػ اراكلػا -السػث هػث مقيعػؿ ال ركػ اآلميواػ  -هػو هػذه ال يلػ اللػمعا
جميؿ ولذاقذ عيلـ الهاب واواث عيلهاب جما صورهو الذد اوـ جبؿ ا
مإف الاعث (ص) ل جميؿو مقسعس مف جميؿ ا

وماخػنهي :السوػرؼ عمػى

سويلى واعا (ص) وأوصاي اعا (ع)

سويلى ممو أف إالػياي ذهػب لممدااػ و وجمػس مػث الروضػ و وأاػس

عجميؿ الرلوؿ العيطاثو وسجمى مث ومع جميؿ ال ضرة الم مدا و مإف هذا اإلاليف-وهو اوػاش هػذه ال يلػ  -وػد ال

امكا الوودة إلى ملكا مث سمؾ الليع !

والعوض لمي اذهب لزايرة ال لاف (ع)و وارج مػف اللػكرو سػراه اوػاش يلػ مػف الخػرود الػذهاث واللػر يفو وا ػف

إلى مي كيف ما و را كيف مسمذذا عأمور غاعا !

مهذه يؿ مف سذوؽ أو أر خاقيو مف جميؿ الاعث (ص) وأوصايق (ع) مكاؼ عمف أاس عيلجبؿ والجميؿ اإللهثو

الذد هو عمى رأس كؿ غاب؟!

ومف الطعاوث أف الذد اسمذذ عيرلذو اهكؿ عف المذاذ-اروؿ لذة -مضب عف الذد ال لذة ما ! ولهذا اب ظ مث عػيلـ
الزواج المسوددو أا ال اةمو مف مخيكؿو رف هايلؾ اوع مف أاواع السخيغؿو ممي اجومػ اماػؿ لوا ػدة دوف ارةػر

ولهذا اآلا أصرت عمى ملأل الودال و عاامي الماؿ القمعث هذا أمر ال امكف!

إف اإلاليف الذد ااخهؿو أو اأاس عويلـ الهابو عادمي اوود إلى عيلـ الةمؽو ار الةمؽ عمى ولماف:

ولـ ال امكا اراس موهـ أعداو كيلهػيمماف والكيلػقاف والما ػرماف وولػـ اػأاس موهػـو ولكػف هػذا اراػس ال اقػيس

عأال عي

سويلى!

مػلب :إالػيف مػنمف كػيف مػث صػبة ةيخػو و وأاػس عػرب الوػيلمافو لػـ عوػد ذلػؾ أراد أف اػأاس عمػنمف عجياعػ -ومػف

الموموـ-كمي مث مضموف رواا  -أف المنمف ال اأاس إال عي

سويلىو أو عمنمف ملم  -ولكا ال امكا !

إف هذه طعاو اإلاليفو االاخهيؿ عمػي هػو ألػذو وةيصػ عاػدمي سكػسح لػ عوػض اآلمػيؽ السمذذاػ الجمامػ و مػب امكاػ

س مؿ الةمؽ!

وهاي العد مف االلسكيتو أا إذا كيف هذا السليوؿو مف موجعيت السقصار مث ال قوؽ؛ ممػف الممكػف أف اوووػ ذلػؾ مػث

المزالؽ الةطارة! واال لميذا هايؾ ااسكيليت؟ لميذا العوض اعدأ عداا طاع و لـ القط؟ لميذا الواصموف هـ اروؿ

عػػددا؟ المخػػسيووف لهػػذه الوػػوالـ-هػػذه اراػػيـ -كلاػػرةو ولكػػف أاػػف ارخػػجير الملمػػرة؟ الخػػجرات الصػػهارة كلاػػرةو
وارخجير المورو أاضي كلارةو ولكف ارخجير السث س مؿ اللمير ومام جداو علعب هذه اآلميت!

وال ؿ مث هذا المجيؿ :أف ااظر اإلاليف المنمف إلى المةموواف عواف إلهاػ

وعوعػيرة أةػر و أف اكػوف ال ػب طولاػي

ال عرضػػاي وال ػػب الطػػولث هػػو ال ػػب الػػذد ال ااػػيمس ال ػػب اآلةػػرو إامػػي الػػسةمص ما ػ و واسرسػػب عما ػ
الوػػيلماف أمراػػي ع ػػب المػػنماافو مػػا ف عاػػدمي ا ػػب منماػػي أو ا ػػب ر مػػيو مإااػػي ا ع ػ لم عساػػي

إف رب

سوػػيلى ولهػػذا

المنمف-كمي مث مايجية اإلميـ اللجيد (ع) -ادعو عهذا الدعي ( :المهـ! ارزواث عؾو و ب مػف ا عػؾو و ػب كػؿ
عمؿ اوصماث إلى ورعؾ) إذفو إف القرب والم ع اإللها و همي الم وراف ارليلايف مث هذا المجيؿ

س /2مي هث موجعيت سوماؽ ال ػب اإللهػث؟ وكاػؼ امكػف لإلالػيف المػنمف أف اجمػ عػاف ال ػب اإللهػثو وال ػب
الكطرد لمزوج واروالد؟

إف س قاؽ ال ب اإللهث مث الاكسو لاس عيرمر الهاف! ميرمر ا سيج إلى ويعما ولايو وملياة ! واجميالو هػذا

ارمر الوظاـو ل ماخ ف م دداف وواض يفو همي:

اروؿ :الومؿ عمي أراده الرب سويلى :أمراو واهاي واللياث :ذكره ذك ار ملسوععي ل رك ال اية

ميلذد اطا وال اوصثو واكلر مف ذكره مث خاي لام واهيرهو اجػره ذلػؾ لم ػب اإللهػث والػذد ال اطاػ واوصػثو ال
اػر
{وا ْذ ُك ُػروا المَّػ َ َك ِل ًا
خؾ أف هذا عواد كؿ العوػد والػذد اطاػ وال اوصػثو ولكػف ال اػذكر رعػ كلاػراو كمػي أمػر سوػيلىَ :
وف}و مهذا أاضي ود ال اصؿ لهذه المر م مبعد مف الطيع و والذكر
لَّ َومَّ ُك ْـ سُ ْكمِ ُ َ
إف مهيرة الليقر إلى ا

سويلىو سسجمى مث ودرس عمى الجم عػاف ال ػب اإللهػثو وال ػب الكطػرد لمزوجػ واروالد!

مهاي الومام العطولا السػث اقػوـ عهػيو عػأف اضػكث عمػى هػذا ال ػب الكطػرد عػي إلهاػي! ال عمواػى أف الػسةرج هػذا

ال ب الكطرد مطمقي مف ومع و والػسواض عاػ عجوػؿ ال ػب اإللهػث الو لػاس عهػذا المواػىو عػؿ إف المػنمف اوػاش

اع إلها
عمى لجاس و وعمى مطرس و ولكف اجوؿ هذا ال ب الكطرد إلهايو ومصطعهي عدو ٍ

مملب :إف ارب المنمف عادمي اقعؿ اعا و معيإلضيم إلى الداعث الكطرد-داعػث ارعػوة -أاضػي هػو ااظػر إلػى مرضػية

ا

سويلىو و ع سويلى لهذه ال ركػ الكطراػ و والػذد اكهمػ ممػي ورد مػث روااػيت أهػؿ العاػت (ع)و عػأف سقعاػؿ الولػد

اوجب الدرجيت عاد ا

سويلى

وكذلؾ عيلالع لمزوج و مهو اسويمؿ موهػي عػيلمطؼ والر مػ و وا عهػيو رف ا

سوػيلىو هػو الػذد جوػؿ مػث ومعػ هػذه

{و َج َو َؿ َع ْا َا ُكـ َّم َوَّدةً َو َر ْ َم ً }و وأراد هذه المودةو ومرضا عاده سويلى
المودةو مهو القيقؿ سويلىَ :
والدلاؿ عمى ذلؾ :أف هذه المرأة -مهمػي كػيف ا عهػي عػي جمػي -لػو ةرجػت عػف جػيدة الخػراو و ردة أو ملػوويو مػإف

الرجؿ المنمف-الوعد اإللهث -عمجرد أاهي سككػر وسةػرج عػف الػدافو ال مقػط ساسهػث عبوسػ عهػيو وسػزوؿ يلػ المػودة
والر م و عؿ إاهي سس وؿ إلى أعهض موجودة عمى وج اررضو راهي ككرت عرعهي

وهكذا المنمف مث كؿ سويمبس م الايسو لوا م أر يم و أو غارهـ مف المنماافو داقمي عاا عمى رضي المولى

سويلىو عيإلضيم إلى الدواعث الكطرا

سويلى ومرضيس و ال مث عرض

وهذا مواى وولاي أف اجوؿ ع وسويمم م مف ول و مث طوؿ ب ا
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لوجود يلػ مرضػا مػث الػاكسو جومسهػي سػألؼ

إف االاةراط مث صكوؼ الهيمماف وااللسهي عأعيطامهـو عبم واض
ّ
أجوا الهيمماف ومف الموموـ أف مويخرة الهػيممافو سوجػب سوداػ الرذاقػؿ الةمقاػ عخػكؿ سػدراجث مػف دوف السكػيت
أضؼ إلى أف مجيلس الهكم مف مظيف إعراض ال ؽ عؿ غضع و وميذا عود إعراض ال ؽ إال القلوة والضبؿ؟!

س /1إف مػػف ارمػػور المهمػ السػػث اطمػػح اللػػيلؾ س قاقهػػيو هػػث يلػ الػػذكر الػػداقـ أو الهيلػػبو والةػػروج مػػف عػػيلـ
الهكم

مكاؼ امكف س قاؽ هذه الدرج ؟

إف هذا أمر اخهؿ عيؿ الليلؾ كلارا! مإف الهكم هث اللم الهيلع و إذ مف الموموـ أاػ ماػذ أف ةمػؽ ا

سوػيلى خدـ

(ع) إلػػى اوماػػي هػػذاو أف الهػػيمماف هػػـ اركلراػ والقػرخف الكػػراـ اصػػرح عهػػذه ال قاقػ و مػػث خاػػيت عداػػدة{ :أَ ْكلَػ ُػرُه ْـ ال
اف} ومػف هاػي ال اصػح أعػدا أف اوػوؿ عمػى ماطػؽ اركلراػ مػث
يف أَ ْكلَُرُهـ ُّم ْ
وف}و {أَ ْكلََرُه ْـ ال َا ْ
خ ِرِك َ
وف}و { َك َ
خ ُك ُر َ
َا ْو ِقمُ َ
سقااـ ال قيقؽ
الذكر :أف اكوف المنمف عقمع م رع و واف لـ امهض عمكظ

والهكم  :أف اكوف ماخهب عا سويلى م غارهو واف كيف لليا لهجي

إف الذكر ل درجيتو وأعبهي مي كيف لماعث (ص)و مقد كيات ل ةموات اذكر ماهي رب الويممافو واصػؿ إلػى درجػ لػـ
اصؿ إلاهي أ دو كمي اصؼ اكل (ص) عادمي اقوؿ( :لث م ا

واعػث ا

مولػػى (ع) كياػػت أاضػػي لػ

ػػيالت؛ ولكػػف لمػػي سجمػػى ا

مكيف الذكر ذك ار خداداو مةر مولى (ع) صوقي

يالتو ال ا سممهي ممؾ مقػربو وال اعػث مرلػؿ)

سوػيلى لمجعػؿو زاد سوجهػ والسكيسسػ لمولػػى (ع)و

ومف الموموـ أف ذكر ا سويلى لوعدهو هو مث رسع ليعق لذكر الوعد لرع  :ذكرايو مذكرايهو مزاد ذكره ميلذكر اإللهث
ِ
وعواْ} مي أوال سيب عمػى الوعػدو ومقسضػى هػذه السوعػ أف
يب َعمَ ْا ِه ْـ ل َاسُ ُ
خعا عملأل السوع و اث ويؿ سويلى{ :لُ َّـ سَ َ
الوعد اسوب سويلىو لـ ا سويلى اسوب عما عقعول سوعس ميلذكر اإللهث أاضي ذكر ليعؽو وال ؽو ومقيرب
وكذلؾ الهكم عف ا

سويلى لهي درجيتو مأعظـ الدرجيت غكم مرعوف عف ا

الكيمر الذد ال اوسقد عي

وال ادعث الرعوعا و لـ المخرؾ الذد اوسقد عػي

سوػيلى إلػى درجػ ادعػي الرعوعاػ و لػـ

واخػرؾ عػ غاػره لاقرعػ إلػى ا

الملمـو لـ المنمفو لـ المسقثو لـ الورع جدا الذد اهطث ذكر رب الويلماف ملي
وامكف أف اقلـ الهيمماف إلى ولماف:

كعارة مف ايس

زلكػىو لػـ

الهيمؿ عف ا

سويلى غكم مطعق  :وهو الذد ال اذكر ا

عواداو كمي اوعر عا القرخف الكراـ
والهيمؿ عف ا

سويلى غكم الػعا  :وهػذا القلػـ اصػدؽ عمػى عيمػ المػنمااف مأغمػب المػنمااف اػيسهـ عػاف ذكػر

وغكم مسويوعافو اذكر ا
ايس ذكر مهكم

سويلى سى مث الكرض الواجبو سيرؾ لمصبةو وضؿ ضبال

سويلى مج ار واهكؿو لـ اذكره مث الظهراف واهكؿو لـ اذكره مث الوخيقاف واهكؿو وهكذا هػث

وماهـ مف اهمب ذكره عمى غكمس و وماهـ مف سهمب غكمس عمى ذكره

مهايؾ مسرة مظمم عاف اػوراف-ذكػر مهكمػ مػذكر -والمطمػوب هػو أف ا ػيوؿ المػنمف أف اقمػص مػف هػذه الكسػرة وػدر

اإلمكيف مملب :إف اور الزواؿ -اث صبة الظهراف -واور الهػروب -اػث صػبة الوخػيقاف -عااهمػي مسػرة مظممػ و
موما أف ا يوؿ أف اقمص مف هذه الكسرةو عأف اصعغ أعميل الموسيدة ماهيو عصعه الذكر معود أف صمى الظهرافو

ميلموسيد هو اركؿ م الويقم و لـ االرسايحو لـ القايـ لصبة الوخيقاف مث الملجد

مممي اأكؿ الس ضر المواى الداعث لألكػؿو وهػو السقػود لمطيعػ والوعػيدةو واومػؿ عػ داب الطوػيـ عػد ا وةسيمػي ولمػي
السمقث أو اايـو ااود عذلؾ السقود لصبة الوخيقاف ووايـ الماؿ واقوـ عأدعا مي وعؿ الهروبو والسث سأةػذ ملػي

مف ووت الوصر معهذه الطراق اكوف المنمف ود ومص درج الهكم و السث عاف ةخوع الظهراف وةخوع الوخيقاف
مػػيلمطموب أف اقمػػص هػػذه الكس ػرات مػػف الهكم ػ  :مػػي عػػاف الكجػػر والظهػػرافو ومػػي عػػاف الظهػػراف والوخػػيقافو ومػػي عػػاف

الوخيقاف والكجر مإذا ومصايهيو ملاصؿ مث اػوـ مػف اراػيـ إلػى درجػ سصػعح الهكمػ هػث ةػبؼ القيعػدةو وس سػيج
ػف َّ
طِ
يف سَػ َذ َّك ُرواْ مَػِإ َذا ُهػـ
اف اسَّقَواْ إِ َذا َم َّ
الخ ْػا َ
ل ُه ْـ َ
ط ِيق ٌ
ؼ ّْم َ
إلى دلاؿو وارصؿ هو الذكرو وهذا مواى وول سويلى{ :إِ َّف الَِّذ َ
ُّم ْع ِ
وف} ميلمنمف ذاكرو واذا غكػؿ كػيف عمػى ا ػو المػس الوػيعرو ال السهمهػؿ الليعػت؛ رف الخػاطيف ال لػمطيف لػ
ص ُر َ

عمى المنمف

س /2كاؼ امكف أف اةرج الهيمماف عف ظمم الهكم عف ا
إف هذا ادةؿ س ت عاواف كاكا الدعوة إلى ا

عأادد الهيممافو هايؾ طراقيف:

سويلى؟

سويلىو والملأل س سيج إلى سكصاؿ ولكف-إجميال -لمف اراد ارةذ

اروؿ :اإللزاـ عيلرليل الومما مقط:

إف عوض الايس ا سيج إلى مف اةرج و مف ظمم المةيلك الخرعا و إلػى اػور الطيعػ و أد إلػى مػف امػزمهـ عيلومػؿ
عيلرليل الومما ودر اإلمكيفو واككث هذا المقػدار إذ أف ويعماػيت الاػيس درجػيت مػث الس مػؿ والقػدرةو مااعهػث أف ال

ا مؿ أ دا موؽ طيوس و عدعو الدعوة إلى ا

سويلى

مملب :إف الخيب المراهؽ-الذد مث مقسعؿ الومر -غيا مي اطمب ما أف اكوف مصماي وصيقميو وال ارسكب المويصث
والذاوب ال أف اق م مث عوالـ هو لاس أهب لهػيو ملػؿ عوػض الموػياث الدواقػ و والرايضػ الخػدادةو والملػس عيت

اللقام و والدعوة إلػى الػذكر الػداقـو وااللسػزاـ عيلػذهيب إلػى الملػجد مػث كػؿ الكػروض مااعهػث أوال أف ُاػدرس الطػرؼ
المقيعؿو وسُر ويعماس و لـ ُا مؿ مي ل طيو ع

واسكؽ أف عوض الوعيد الصيل افو ممف وصؿ إلى درج الوالا اإللها -أد صير ولاي مف أولاػي ا

سوػيلى -اسػزوج

امرأة دوا عكلارو مث الملسو الرو ث واللقيمث والوممث أاضػي ال ااعهػث أف ا ممهػي مػوؽ طيوسهػيو أو اسووػ ماهػي
أكلر ممي هو المكػروض أف سكومػ و وممػي امكاهػي مػيلمنمف داقمػي ال ا مػؿ مػف س

{رَّع َاػي الَ
الويلماف ال ا مؿ الايس موؽ طيوسهـو ولهذا المػنمف اػدعو عقولػ سوػيلىَ :
ِ
طيوَ َ لَ َاي
اف ِمف وَ ْعمِ َاي َرَّع َاي َوالَ سُ َ ّْم ْم َاي َمي الَ َ
ص ًار َك َمي َ َم ْمسَ ُ َعمَى الَِّذ َ
َوالَ سَ ْ م ْؿ َعمَ ْا َاي إِ ْ

ػت اػده مػوؽ طيوسػ و وأليلػي رب
سُ َن ِ
َةطَأْ َاػي َرَّع َاػي
اةػ ْذ َاي إِف َّا ِلػا َاي أ َْو أ ْ
ِع ِ }

واللياث :اإلرخيد الدواؽ:

إف عوض الايس ساسيعهـ يل مف يالت الاقظ و وطمب الكميؿو وعخؽ عيلـ الهابو واواش مث داةم هيجلػيو إلػى
درج أف هذا الهيجس ازعج وال ادع اسهاأ عطويـ وال خراب وال عمؿ مملؿ هػذا اإلالػيفو ا سػيج إلػى مرخػدو ذد

ملسو مسماز عيؿو اأةذ عاده

وعموميو العد لمف اراد أف اأةذ عاد الهارو أف اكوف عمى ملسو -عمى اروؿ -أعمى ما

واال مملم ملؿ مػف اػر

غراقػػيو ماملػػك عاػػدهو مال ػ ع ذاؾ الهراػػؽ إلػػى الدوام ػ و واهػػرؽ مو ػ ! ميلػػذاف ااقػػذوف الهروػػى هػػـ مق ػ مسماػػزة

ومسةصص عهذا الومؿ!

كذلؾ مث عيلـ ارمور المواوا و ميلذد ا ب أف اكوف ميلكي عأادد الهار ومةمصي لهـو العد أف اكوف-عمى اروؿ-
مث ملسو أعمىو مف ملسو ذلؾ الذد اراد إاقيذه ميلزوج الذد ارسكب المويصثو واايـ عف صبة الكجرو ال

ااعهث أف اسوو أا انلر مث زوجس و واجومهي مث ملسو مسماز عؿ ااعهث أف الوى رف اكوف هو مسما از أوالو لـ

اطمب السماز لمهار
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سوػيلى مػػث ععػيدهو هػػو االعػسب مػػث ارعػداف وارمػواؿ واراكػس ممػػف لالػت لػ القػدرة عمػػى س مػػؿ

إ ّف مػف لػػاف ا
الصويب عرضى وسلماـو مإا لاواش-خي أـ أعى -يل اللةط مف وضي ا

وودرهو وهو كػيؼ لخػقي الوعػد عػؿ

ال عد مف سروث الوعد مف مر مػ السلػماـ والرضػيو إلػى مر مػ الم عػ لمػي اةسػيره المػولى ال كػاـو وذلػؾ عضػـ صػهر
ورخاا ػ مكيدهػػي{ :وػػؿ لػػف اصػػاعاي إال مػػي كسػػب ا

لاػػي}و وكعػػر وجدااا ػ مكيدهػػي( :ومػػي كسع ػ ا

ميلاساج العداها هث :أا لف اصاعاي إال مي ما صب اي

لاػػي ما ػ صػػب اي)و

س /1مف الموموـ أف العاي اإللهث ويقـ عمى الرمؽ عيلوعيد مكاؼ اجم عاف ذلؾو وعاف العب ات والسػث اعػدو أاهػي
ةبؼ الرمؽ؟

إف ال داث عف الػعب ات وأاهػي لػا إلهاػ و ػداث مهػـ رف الػعوض اسووػ أاػ إذا دةػؿ مػث عػيلـ القػرب مػف ا

سويلىو كأا دةؿ مث عيلـ القرب مف اللبطافو ميلذد اقسرب مف اللمطيف اأةذ ما المزااي واالمسايزات!
وارمر لاس كذلؾ! ممو كيف اإلعكي عف العب مزاػ و لكػيف اراعاػي والمرلػماف أولػى عهػذا اإلعكػي

أخد الايس عب و مهذا اعث ا

أاوب مل الضرو إلى درج أا خكي أمره إلى ا

اللعب مث كوف العب ات مف الوايصر ارليلا مث رك الليقراف إلى ا

سويلى

سويلى:

أوال :إف ولمي مف العب ايسض مف ظمـ وسودد العخر عمى الهاػر ومػف المومػوـ أف ا

وال ػيؿ أاهػـ

سوػيلى لػاس عاػينه عمػى ةػرـ

القوااافو أو السدةؿ مػث عػيلـ اللػاف والسػيراو عاقػؿ صػو ار مػف أعخػ وأخػد صػور الظمػـو كأصػ يب ارةػدود الػذاف

اعسموا عقوـ أ رووهـو والامرود وموم م إعراهاـ (ع)و ومي موم مرعوف م ل رة مولى (ع)
مػػيلعب الاػػيسض مػػف ظمػػـ العخػػر وسوػػدد العخػػر عمػػى الهاػػرو هػػذا ال امكػػف ةرم ػ وااقيم ػ

واال لػػزـ السػػدةؿ مػػث عػػيلـ

الوجػػودو ولػػزـ أف رب الوػػيلماف كممػػي وػػيـ ظػػيلـ عومػػؿ أهمكػ مػػو ار ممػػاس هػػذا هػػو العاػػي و عػػؿ إف رب الوػػيلماف اممػػث
لمظيلماف أكلرو كمي اق أر مث القرخف الكراـو سى اأةذهـ أةذا خدادا زايدة مث عذاعهـ
وليااي :إف ولمي مف العب اأسث مف وعؿ ا

سككاػ ار للػػاق

سويلى لطكػي عيلوعػيد وهػذا المطػؼ سػيرة اكػوف رموػي لدرجػ و وسػيرة اكػوف

مكػػؿ عػػب ال دور لإلالػػيف ماػ و ولػػاس مػػف اآلةػػرافو كػػيرمراض وال ػوادث والكػوارث الطعاواػ و مهػػو

وضي وودر مف رب الويلمافو الةيلؽ والةعار عوعيدة وعمي اصمح لهـ
ومف هاي ود ارد هذا السلينؿ مث ذهف العوضو وهو:
كاؼ اومـ المنمف أف مي أصيع مف عب مف وعؿ ا

سويلى عب سككار لملاقيتو أو عب رم لمدرجيت؟

والعوض ار أف أخد مف العب و هػو عػدـ عممػ عاػوع الػعب ؛ راػ ال اومػـ إف كػيف ا

سوػيلى راضػاي عاػ و أو ال؟

مإذا كيف هذا العب اكخؼ عف رضي المولى سويلىو وعف عاياس و وعف سرعاس و مإف المنمف اطمقف ومع و مهمػي عظػـ

العب

مإذا كيف العب عب سكيممايو كعب اعث ا

أاوب (ع)-را اعث موصػوـ عػف الزلػؿ -مػأاوـ عػ وأكػرـ! أو

الو هو عب اكخؼ عف غضب الرب وسوجما لموقوع ؟

امكف السمااز عأف هذا العب سكيممث أو غار سكيممثو مف ةبؿ مراجو اللموؾ الاومثو مػإف لػـ اػر ةطاقػ كعاػرة أو

زل موسد عهيو مإف مي أصيع عب رم درج و واال مهو سككار لاق
ملب :إاليف وهو راج مف الملجدو أصيع

القود جداو أف هذا العب رم لمدرج

يدليو ووعم عأايـ أو أخهر لـ ارسكب ةطاق مف الةطياي؛ مهاي اال سميؿ

ولكف خسيف عاف العب الذد ما رم لمدرج و وعاف العب الذد ما

ط لملاق !

وهذا مليؿ اوضح الكرؽ :لو وو إاليف مث عقرو وعذلت الجهود المضاا إلاقػيذه واةراجػ مػف العقػر مهػذا صػ اح
أا اجي مف الموت والهبؾو ولكا عيد كعيوث الايس إلى مي كيف عما و مف الملسو المسويرؼ عمى لطح اررض

ولو عذلت الجهود إلاليف خةرو اراد ل الس ماؽ عماطيد ملب مإا عود هذه الجهػودو ارسقػى مػف الملػسو المسوػيرؼ

الذد كيف ما و إلى الدرجيت الوماي

مكث كب ال يلسافو هايلؾ جهد معذوؿو ولكف اروؿ مي كيف اصاع إال الواي والمخق ؛ أمي اللياث مإاػ وػد ظكػر علمػرة

جهودهو و قؽ مراده

س /2مث الوصا هايؾ ذكر لمويدل مكوا مف مقدمسافو واف لمرة االعسقػيد عاساجسهػي اإل لػيس عيلرضػي والسلػماـ
مي هث هذه المويدل م السكصاؿ؟

إف الذد ا قؽ هذه المويدل مث ايس و مإا مف ألود الايسو را اواش مث جا الرضواف اإللهػث! ميلجاػ ماهػي

الاواـ الميدد :ال ورو والقصورو والهمميف وهذا ال امكف االلسمسيع ع إال مث الجا و أمي مث الدااي مماس ماهي هػذا
اف ّْم َف المَّ ِ أَ ْك َع ُػر}
{و ِر ْ
ض َو ٌ
الاواـ ومث الجا أاضي مي هو أروىو وهو الاواـ المواودو الذد اخار إلا وول سويلىَ :
ميلرضواف اإللهث أكعر مف ال ور والقصورو والذد اواش الرضواف اإللهثو مقد اقؿ لعيب الجا إلى الداايو وملسمس
عر اؽ الجا وهو مث الدااي!

وهذه المويدل هث عضـ صهر ورخاا م كعر وجدااا و لا صؿ عمى اساج عداها ع ذؼ الولطو عيلخكؿ السيلث:
ِ
ب المّ ُ لَ َاي}
اع َاي إِالَّ َمي َكسَ َ
صهر ورخاا ُ { :وؿ لَّف ُاص َ
كعر وجدااا ( :ومي كسب ا لايو ما صب اي)

الاساج العداها ( :وؿ لف اصاعايو إال مي ما صب اي)

ِ
ب المّ ُ لَ َاي}:
اع َاي إِالَّ َمي َكسَ َ
عايف المقدم ارولىُ { :وؿ لَّف ُاص َ
إف ا سويلى عمم م اط عكؿ خث مث الوجودو مماس هايلؾ مكسوب و ار اإلرادة اإللها و أو عب الومـ اإللهػثو وػيؿ
ِ
ِ
لػقُطُ ِمػف َو َروَػ ٍ إِالَّ َا ْومَ ُم َهػي َوالَ َ عَّػ ٍ ِمػث
سويلىَ { :و ِع َ
ادهُ َمكَيس ُح ا ْل َه ْا ِب الَ َا ْومَ ُم َهي إِالَّ ُه َو َوَا ْومَ ُـ َمي مث ا ْل َعّْر َوا ْل َع ْ ِػر َو َمػي سَ ْ
ظُمُم ِ
س إِالَّ ِمث ِكسَ ٍ
ض َوالَ َر ْط ٍب َوالَ َاي ِع ٍ
يت ار َْر ِ
يب ُّم ِع ٍ
اف} مإذا كيف عمـ ا سويلى اسومػؽ علػقوط وروػ ايعلػ ال وامػ
َ

لهيو مكاؼ علقوط منمف مف جعؿ؟ وطوي إف مي اصاب المنمفو عاد ا
منمف إال وهو اومـ سويلى

عايف المقدم اللياا ( :ومي كسع ا

هؿ مف خؾ أف ا

سويلى أعظـ مف لقوط الورو و مب ُاعسمػى

لايو ما صب اي):

سويلى اررمؽ عوعيده المنماافو واررأؼ عهـ مف اآلعي وارمهيت؟ إذفو إاػ عاػدمي اعسمػث ععػده

المنمف ععب و إامي اعسما ع لمي ما الصبح ل

مهايلؾ كاوز ال سوجد إال مث العب و واف الرب لخدة رأمسػ و اياػ

ا ب لوعده المنمف هذه الكاوزو ماس ك ععب سمو اآلةرو لاعمغ وا قؽ مي مث هذه العب ات مف مزااي

لػو رأاػت أمػي سػدمث طكمهػػي عػوةزه عػإعرةو أال سقطػ عقػػب أف هػذه اإلعػرة ماهػي ميقػػدة لػ ؟ مػإف ارـ ال اػوف عطعوهػػي ال
سس مؿ أف اصاب طكمهي أوؿ ارذ و مكاؼ عيلقاػيـ هػث عاكلػهي عهػذا الومػؿ المػنلـ والمػزعضو وهػث السػث سسػألـ لسألمػ

أخد ارلـ؟!

ولذا مإف المنمف مث كػؿ مػي اجػرد عماػ و اوسقػد أف ماػ صػبح لػ

عػؿ إف المػنمف اصػؿ إلػى درجػ اسلػيو عاػده

سويلى وذلؾ هو س قاؽ لمهرض اإللهث مف الػعب لممػنمفو اػث

العب والرةي و العسقيده أف كماهمي لطؼ مف ا
ِ
ْل ْوا َعمَى َمي مَيسَ ُك ْـ َوال سَ ْك َر ُ وا ِع َمي خسَي ُك ْـ}
ويؿ سويلى{ :ل َك ْاب سَأ َ
ا ف ادعث اإللبـ واإلاميف والومؿ عيلقرخفو ولكف كـ مف إاليف عمػى وجػ اررض وصػؿ إلػى ممكػوت هػذه اآلاػ ؟

ملب :أهايؾ منمف لو أا اومي كلب ألؼ داايرو ال اكرح؟ ولو اومي خةر ةلػر ألػؼ دااػيرو ال ا ػزف؟ مػب مػرؽ

اجده مث اكل عاف ارلؼ الذد كلعهيو وارلؼ الذد ةلرهي هؿ هايؾ منمف ادعث أا وصؿ لهذه الدرج ؟

إف العوض اقوؿ :دعاي عف هذه ارمػور! هػذه لرجػيؿ ال ػوزاتو ولهػي رجيلهػي مػث ارزماػ القدامػ و وا ػف اآلف مػث
عصر الذرة والكضي

أاف امكف الومؿ عهذه ارمورو مث عصر الوولم و وااسخير الكليد الويلمث؟!

ولكف ميذا اومؿ إذا كيف القرخف اطمب ماي ذلػؾ؟ وهػذه لالػت مػف صػكيت اراعاػي و وال مػف صػكيت اروصػاي و إاهػي

مف صكيت المنماافو ورب الويلماف اطمب ماي أف اصؿ إلاهي

وال اةكى أف هذه المقيميت ال سايؿ عمام أو لامسافو إامي هث اساج لم ار ؿ وا ف عادمي اقوؿ عماكـ عهذه الاساج و

اواث عماكـ عيلم ار ؿ السث وعمهيو مف المراوع و والم يلع

وكؿ هذه الوصياي اررعووفو سى اصؿ لهذه الاساج
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العد وأف اكوف لموعد ل ظيت مف الةموة اةسمث ماهي لاكل م رع و عوادا عػف ز مػ ال اػية وار اػي

وجػوؼ الماػؿ

مف أمضؿ الليعيت السث امكف أف ا قؽ ماهي هذه الةموةو لالسواد كسيع جدوؿ ايسػ الاػومث والكصػمث واللػاود
مإف الوصوؿ إلى ا

ال ادرؾ إال عيمسطي الماؿ

إف هذه الةموات لمف أعظـ موجعيت س قؽ السجمايت اإللها و السث سقسم الوعد مف عيلـ الممؾ إلى عيلـ الممكوت
س /1مف الموموـ أا العد أف اكوف لمليلؾ مف ل ظيت الةموة ولكف العوض ود اق مث مةيخ الخايطافو مف هػذه
الاي ا

مكاؼ اكرؽ عاف الةموة الم مودةو والةموة المذموم ؟

الةموة المذمومػ و هػث :السػث سكػوف عػداعث الكػرار مػف الةمػؽو والسقػيعس عػف أدا الواجػب؛ لاوػاش ال ار ػ والدعػ و
عوادا عف مخيكؿ الايس ولهذا سر أف مف اماؿ إلى هذه الةموةو اسرؾ سى ارمر عيلموروؼو والاهث عف الماكر
مهو عادمي اوسزؿ ال رجؿ الةموة م ا

مهذه الةموةو ةموة غار مقدل

سويلى والسقرب إلا سويلىو إامي رجؿ السةمص مف سعويت الةمؽ ومػف هاػي

والعوض ود سكػوف عزلسػ لػععهي يلػ اكلػا مرضػا و مهػذا المػرض موػروؼ عاػد

عممي الاكسو ميلخةص عادمي اماؿ إلى الوزل و ا دس أف هايلؾ خاقي مي مث عيطا ود سهار
عاامي الةموة الم مودةو هث :الةموة االةسايرا و السث سكوف عداعث طمب القرب مػف ا

سوػيلى؛ وصػي عهي لػاس عاػده

مخكم م الايسو عؿ إا ود اكوف مث يل مف اراس م الايسو ول طعاو اجسميعا و ولكاػ اقطػ هػذا اراػسو

طمعي لمي هو أكمؿ وأعمؽ

كةموة الخيب المنمف-الذد اعسيد مث كؿ المايلث عمى الةموة م رع  -مث لام الزميؼ مويدة مث سمؾ المام الخيب
اعسمى عيلهكم و إال أا ال اكوت عمى اكل هذه الةموةو ولذسهي أاضي

إف المذاقذ المواوا -رهمهي -أدوـ وأعمؽ مف المذاقػذ ال لػا

مػيلةموة الم مػودةو هػث سمػؾ الةمػوة السػث اراػد ماهػي

اإلاليف أف اةسمث م مواى عماؽو أعمؽ ممي اظا الايسو وذلؾ هو الةموة م مصدر كؿ أاس مث الوجود

س /2مػػف المومػػوـ أف الػػذد اةمػػو م ػ رع ػ لػػابو اػػأاس عمػػي اجػػده مػػف السجماػػيت اإللها ػ
السجمايتو وسراه الوى لموصوؿ إلاهي ممي هث الاصا

إف المنمف موجود مسوعدو ال لمزا مف مزااي القرب مػف ا

لهنال ؟

والػػعوض ال اػػر هػػذه

سوػيلى إف ملػؿ الػذاف اهػدموف هػذه المزااػيو والسجماػيتو

والمكيخكيتو ملؿ ادمي اللبطاف ماداـ اللمطيف مبزمي ل و ال اكيرو و ولكف هػذه المبزمػ ال عػي لػ و واامػي عػي

لممزااي! ولهذا-كمي الم مث وصص الدوؿ العيقدة -عادمي اموت اللمطيفو أو ازوؿ ممك و واذا عيلاػدمي اسكروػوف
مف ول و إف لـ اس ولوا إلى أعدا ل !

إف الهدؼ مف القايـ مث الماؿو هػو الظهػور عمظهػر الوعوداػ

مإف المنمف عاا لالت عمى هػذه ارمػورو والمػنمف ال اوعػد رعػ

سوػيلىو لػوا أعطااػي سجماػيت ومزااػيو أو لػـ اوػط

سػى اوطاػ خػاقي مهػذه مػف خػنوف الػربو مهػو

الذد اراد أف اوطث ععده خاقيو ميلوطي مف صكيت رب الويلمافو وعطينه عطػي والػ و ال ااقطػ أعػدا إامػي الوعػد
اقوـ عوظيقؼ الوعودا و وا

سويلى أعمـ عوظيقؼ الرعوعا و وكاؼ اسويمؿ م ععده

س /3كاؼ امكف أف سكوف لممنمف ةموة مث الاهيرو وةيص م ز م ال اية؟
إف الةموة مث الماؿو لا و ومواوا

ميلذد اصمث صبة الماؿ -اث الظبـ اوـ الكػوفو والاػيس ااػيـ -اوػاش مػث

جو هيدئو عوادا عف ز م ال اية والايس ولهذا العوض مػ أاػ مػث الاهػير اوػاش عوػض المذاقػذ ال لػا و إال أاػ

ااسظر ودوـ الماؿو سى ا صؿ عمى هذا المووؼ مث خةر الماؿ

ولكف الةموة مث الاهيرو ةموة مواوا مقػط مػيلمنمف ومعػ مػ ا

واالاخهيؿ م الهيممافو مسراه-ملب -اعا و أو اخسردو أو اػدرس

وسهلؿ

ولكف القمب ل عيلـ خةرو ومخهوؿ عي

أو عأد أمر خةر

ومف المايلب ذكر هذه القص :

أ دهـ لم عف أ د السجيرو أا مف أولاي ا
م ػؿ عممػ

سوػيلىو سػى وهػو مػث ومػ السخػيغؿ مػث عممػ و
وكػذلؾ المػرأة المنماػ و وهػث مػث الماػزؿ سطػعوو

سويلىو مهو عيلقمب مث ةموةو واف كيف ظيه ار مخهوال مػ الاػيسو

سويلىو ومػف الوعػيد المػراوعافو مػأراد أف اػر هػذا الػولثو مػذهب إلػى

ولكاػ لمػي أر هػػذا اإلالػيف السػيجرو مػػث يلػ مػػف االاخػهيؿ ال لاػث مػ المػراجوافو مػػي عػاف ذاهعػػاف

وخسافو ةيعت خميل و وويؿ مث اكل  :كاؼ اكوف هذا كمي واؿ عا و مػ هػذا الومػؿ واالاخػهيؿ؟! إف هػذا مسػى اجػد

ووسي لمةموة والمايجية م رب الويلماف؟! مػإذا عهػذا السػيجر-ووػد عػرؼ عمػي اكلػ  -اجاعػ  :أاػي واف كاػت عخةصػث

الظيهرد مخهوؿ جداو ولكف ومعث ومب ميرغ

مإذفو إف المنمف ل مراغ العيطاث سى م ااخهيل عيلايسو ومث الماؿ سجسم الةموسيف :لا و ومواوا
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إف هذا الداف مساف مأوغؿ ما عرمؽ مإف القلوة مث السويمؿ م الاكس والعدف واجعيرهمي عمى عوػض الطيعػيت مػف
دوف رغع ػ -ولػػو مسكمك ػ  -وػػد س ػػدث ردة موػػؿ مػػث الػػاكسو سجومهػػي ساكػػر مػػف لقػػؿ الطيع ػ و لسلػػسذوؽ ػػبوة المس ػ
الرةاص والكياا

إف االلسزاـ عػأوراد ععيداػ -لػوا مػث عػيلـ المايجػية أو السولػؿ -أمػر مطمػوب ولكػف عخػرط عػدـ

الس ماؿ اإلجعيرد الماكر لماكس
ارجو-إف خي ا

سوػيلى لاػي ماهػيو ع اػث اةػرج عمػي وماػيه مػث

سويلى -عمجموع هذه الوصػيايو أف اعػيرؾ ا

أوؿ ارمػػرو عمػػي اخػػع القػياوف ارليلػػث مػػث هػػذا المجػػيؿ رف المخػػكم عاػػد الػػعوضو لالػػت مخػػكم الهمػ و إامػػي
مخكم وضوح الجيدة والطراؽ وأرداي عهذه الكمميت-إذا رب الويلماف وعؿ ماي -أف امقث الضو عمػى أصػوؿ اللػار

مث هذا المجيؿ

س /1إف مف الضرورد لمليلؾ-كمي هو الوارد مث الروااػيت -الرمػؽ عػيلاكسو وعػدـ إكراههػي عكوػؿ الطيعػيت ولكػف
ذلؾ أال اوجب السقيعس والسكيلؿو وةيص م طعاو الاكس السث سماؿ إلى ال ار و والسمس عيلمذاقذ ال لا ؟
إف العوض ار أا العد أف القؿ عمى اكل و واكرههي عمى ععيدة رع

را إذا أراد أف اسع هو اكل و وال ارهقهػي

عيلوعػػيداتو مإا ػ لػػف ا قػػؽ السكيمػػؿو ولػػاعقى عمػػى مػػي هػػو عما ػ ولكػػف ُلاوػػرؼ المقصػػود عػػيلقوؿ عضػػرورة الرمػػؽ
عيلاكسو العد أف اكرؽ عاف هذاف الاوعاف لممخق واللقؿ عمى الاكس:
اروؿ :وجود إعراض ولقؿ عمى الجوارحو م ارسايح لمجوااح:

هايؾ عوض الوعيدات اللقام والخيو و عمى الجوارح مقايـ الماؿ-ملب-رولاي ا و ال اةكى أا مةيلؼ لمطع و عأف

وع ُه ْـ َع ِف
اسرؾ اإلاليف لذاذ الاوـ مث الكراش ولهذا مي سويلى اركز عمى هذه ال يل و مث وول سويلى{ :سَسَ َجيمَى ُج ُا ُ
ض ِ
ط َم ًوي} ميلعوض كـ اجيهد سى الساقظو والى أف اقوـ واسوضػأ واصػمثو وهػو ال زاؿ
َّه ْـ َة ْومًي َو َ
يج ِ َا ْد ُع َ
ا ْل َم َ
وف َرع ُ
اواش مث يل مف يالت لكر الاوـ وكذلؾ ال ضو مإا أاضي مف الوعيدات الخيو و المةيلك لطعاو الاكسو السث
س ب الدع وال ار

مإذا كيات المخق عمى الجوراحو ولكف الجوااح مالػجم ومرسي ػ لسوػب الجػوارحو عادقػذ مػف الممكػف أف اقػوؿ عػأف

السوب الجوار ثو ال انلر مث لار الومؿ كمي ويؿ الخيعر:

واذا كيات الاكوس كعي ار *** سوعت مث مرادهي ارجليـ

وود ورد( :مي ضوؼ مي عدفو عمي ووات عما الاا ) ميلاا إذا كيات ووا و والهم عيلا و مإف ضوؼ العدف ال اوػد
مياوي مث العاف

واللياث :وجود إعراض ولقؿ عمى الجوارحو م عدـ سخجا مف الجوااح:

وهذا الذد هو ما عيم الايسو مسػر إالػياي اكلػ ال سماػؿ أليلػي لموعػيدةو ماقػ أر القػرخف عسليوػؿو واصػمث عسليوػؿ

ولكػػف ااعهػػث ال ػػذر أاضػػيو را ػ اةخػػى م ػ الػػسمرار هػػذه ال يل ػ و اإلدعػػير والاكػػور ال قػػي عخػػكؿ مطمػػؽ مػػف الوعػػيدة

الواجع و مضب عف الملس ع

مإذفو ممةص اإلجيع عف هذا اللناؿ:

ِ
وموج لسوب ارعدافو مإا ارجى أف اكوف ذلؾ السوب مػث
إف السوب العداث إذا كيف م وجود رصاد جواا ث مخج و

طراؽ السكيمؿو واال مب

س /2مف الموموـ أف المذاقذ المواوا و ال سقيس عهي لذة مث الوجود إال أف طعاو الاكس أاهي سماػؿ إلػى االلػسمسيع
عيلمذاقذ ال لا

مكاؼ امكف الوصوؿ إلى درج االلسمسيع عيلمذاقذ المواوا ؟

إف الجػػواب عمػػى هػػذا اللػػناؿ ا سػػيج إلػػى مقػػدميتو والػػى ػػداث مكصػػؿ؛ رف هػػذا مػػف الكصػػوؿ المهمػػ لمسكيمػػؿ
اراكلث ولكف اقوؿ إجميال:

أوال :العمػػوغ العػػيطاث :إف المػػنمف اصػػؿ إلػػى درج ػ اكػػوف سمػػذذه عػػيلمس المواوا ػ الب لػػا و أكلػػر مػػف سمػػذذه عػػيلمس
ال لا ؛ وذلؾ لوجود يل مف يالت العموغ العيطاث عاده

إال أف العوض وجوده العيطاثو لـ اصؿ إلى مر م العموغو مهو ال زاؿ اواش المراهق العيطاا و واف عمغ ع الومر مػي
عمػػغ مسػراه مػػث لػػف اللػػساف أو اللػػعواف أو اللمػػياافو وهػػو اومػػـ أف ااسقيلػ لماخػػأة ارةػػر أضػ ى وراعػػيو وال زالػػت
مسوس مث هذه الووالـ الميدا الم لول !

ممف الطعاوث أف الروح إذا لـ سعمغو أاهي ال سصؿ لملسو سذوؽ المذاقذ المواوا

وليااي :طمب المدد اإللهث :إف المنمف اطمب مف ا

سويلى أف اذاق

بوة ورع و إلى درج -كمي عمماي إميماػي زاػف

الويعداف (ع) -أا السهكر مف كؿ لذة عهار ورع و ومف كؿ لذة عهار ذكرهو ومف كؿ لػرور عهاػر ورعػ
إلا و مف المذاقذ السث هث دوف لذة المايجية م رب الويلماف

أد الػسهكر

س /3إف االلسزاـ عورد ليعت مألورو مف ارمور المهم لمليلؾ مي هث اإلاجيعايت واللمعايت مث ذلؾ؟
إف مف اللمعايت :الذكر المجرد مف السوج :

إف االلسزاـ عذكر موافو مف الممكف أف المب مف صي ع الةخوع والسوجػ و مسػراه عوػد مسػرة مػف االلسػزاـ عػذكر موػافو

أا اسمسـو وكأا ال امسكت

ومف إاجيعايس  :خهؿ أوويت الكراغ عيلذكر:

إف اإلاليف الذد امزـ اكل عذكر موافو مإف هذا االلسزاـ مدعية ل عأف اكرش لام واهيرهو عهذه ال يل مف ذكػر ا

سويلى ملب :إالػيف ممسػزـ عيلصػبة عمػى الاعػث وخلػ و ألػؼ مػرة مػث الاػوـو مهػو لمػي ا صػؿ عمػى ل ظػيت مػراغ مػث

الطراؽو أو مث الداع و أو وهو مث ااسظير أ دو مإا اراهي مرص مناسا لقضي مي هو ممسزـ ع

مياللسزاـ عورد عودد موػافو اػاظـ لػيعيت الكػراغ عاػد اإلالػيف ولكػف عخػرط أف اكػوف هػذا الػورد مػألوراو وأف اكػوف

عسوج ؛ موادقذ مف الطعاوث أف هذه اروراد وهذه ارذكيرو سنسث أكمهي عإذف ا

سويلى
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ما المكلب والمأكؿ

إف رص اللػيلؾ عمػى ماػ مكلػع ومأكمػ -وةيصػ مػث زمػف مخػي ماػ ال ػراـ مػث كػؿ أعوػيده -ضػرورد لس يخػث

اآللير اللمعا لم راـ الظيهرد عمى اروؿو واف كيف اللوث-ودر اإلمكػيف -لمػسةمص مػف خلػير ال ػراـ الػواووث مطموعػي
أاضي مكمي أف لمهاع ممكوسهي (وهو أكؿ الماس )و ولمرعي ممكوس (وهو السةػعط مػف المػسو وركػؿ مػيؿ الاسػاـ ممكوسػ
(وهو أكؿ الاير)و مكذلؾ لم راـ المأكوؿ والممعوس ممكوس الذد اورم أهم

س /1مف الموموـ أا العد لمليلؾ مف المعيله مث ال رص عمى ما المأكؿ؛ ضمياي للبم الروح مف خلير الطوػيـ

ال راـ ولكف كاؼ امكف لممنمف أف اومؽ عاف ذلؾ اال سايطو وعاف مي جي مث الخراو مف ماػ الطوػيـ المخػكوؾ
ما و وجواز سايول ؟

إف اإلاميف عمى درجيتو وطمو يت الايس سةسمؼ مف مرد إلى مػرد إف الػذد اراػد أف اكػوف عداػ لػمامي ةيلاػي مػف

ارلػػقيـو مإا ػ ا سػػيط ا سايطػػي طعاػػيو إلػػى درج ػ مواا ػ

ولكػػف الػػذد اراػػد أف اكػػوف مػػف ذود كمػػيؿ ارجلػػيـ ووػػوة

الوضبتو مهػذا ا سػيج إلػى عراػيمض زاػيدة عػف كػظ الصػ و وهػث السمػيرافو واالعسوػيد عػف مػي اأكمػ عيمػ الاػيسو
ما سيج إلى رويع و ما غذاقا ةيص

وكػذلؾ مػث عػػيلـ اررواحو مػيلعوض امخػث عمػػى يمػ الخػراو و وعاػػده كػؿ خػث لػػؾ ػبؿو كػؿ خػػث لػؾ طػػيهر

وا ف ال ااكر أعدا أف هذا مف الخراو و وأف الذد اسع هذه الطراق و السكاد مف المجوزات الخرعا و وصي ع عيدؿ

اصمى ةمك

ولكف الكبـ مث مف اراد-كمي وماي مث مليؿ كظ الص  -سكيمب مسمازاو ومف اراد ورعػي مسماػزا؛ ممػف

الطعاوثو أف هذا اإل اليف اجساب عف الخعهيت

إف أمار المنمااف (ع) عادمي أوسث ل عطعؽ مف ميلوذج لـ اأكم و ولـ ا رم
ال ا ب أف اوود اكل و مي سسوؽ إلا

ولكػف كأاػ -كمػي اكهػـ مػف الروااػ -

وأراد اإلميـ عذلؾو أف اومماػي أف المػنمف إذا عػرض عماػ طويمػي خػهايو وهػو

اخسهى هذا الطويـو مإف مقسضى المجيهدةو أف ارم اده عف الطويـ الخهث

ولكف هذا مث مواردو ال أف اإلميـ ادعواي لسرؾ الطاعيت داقمي وأعػدا ممػلب :إذا إالػيف سيوػت اكلػ إلػى وطوػ

مػو

مث موردو مهاي مف المايلب لممنمف الذد ل هدؼ سكيممثو أف اوود اكلػ عمػى سػرؾ عوػض مػي اخػسها ؛ ولكػف مػف

دوف عقده مث العافو أو وجود ردة موؿو أو ااوكيليت لمعا
وعما و عيلالع لممأكؿ والمخربو اقوؿ:

إا عيإلضيم إلى ال دود الخرعا و عمااي عيال سايطو وود ورد (أةوؾ دااؾو مػي سط لػدااؾ)و وةيصػ هػذه اراػيـ الػذد
كلر ما ال راـ ص احو إف لوؽ الملمماف مف أميرات ال ما و ومف موجعيت جػواز اركػؿ ولكػف اإلالػيف-عوػض

اروويت -كأا اهطث عمى اكل ال قػيقؽو مقػد سكػوف لػ عوػض القػراقف القطواػ عمػى أف هػذا مػلب ػراـ واووػثو أو
سى راـ ظيهردو ولكا ا يوؿ أف امعلهي عوض الوايواف المجوزة!

إف الذد اراد أف اكوف مسما از مث لاره إلى رع و موما أف اجساب ال راـو عخكؿ أكاد وطوث :ال ػراـ الػواووثو وال ػراـ
الظيهرد أد ا ػيوؿ أف اجساػب سػى مػوارد الخػعه و عقػدر اإلمكػيف وا ػف اػأسث عقاػد (وػدر اإلمكػيف)و لػقب ا مػؿ

الايس موؽ طيوسهـ

س /2عقط الاظر عف الطويـ ال راـو هؿ أف اإلكلير مف الطويـ والخرابو أاضي ل ألر لمعث عمى الروح؟

عب خؾ أف الطويـ الزاقد عف ال يج و منلر عمى الروح! وهذا المضموف اسػردد كلاػ ار مػث الروااػيتو مػإف الػذد امػأل

جوم ػ مػػف الطوػػيـو ال اوطػػى ال كم ػ

وكػػأف هايلػػؾ ادا ػ أو الاااا ػ عػػاف ال كم ػ و واإلكلػػير مػػف الطوػػيـ والخ ػراب

ميل كم السث هث ضيل المنمفو ال كم السث أوسات لمقمػيفو كلاػ ار مػي اػر أف الموجػب لهػيو هػو الصػمت والجػوع

وكأف الصمت والجوعو لعابف أليلايف مف لعؿ ايزة الرسب الكميلا الويلا

وعيلمواى الدواؽو إف الذد اأكؿ موؽ الخع -ال اقوؿ إف هذا المواى الػدواؽ قاقػ و مػرب الوػيلماف أكػرـ اركػرماف

واامي عماظير أةبوثو عماظير ما خث مف المراوع والم يلع  -كأف هذه الزاػيدةو اأكمهػي مػف دوف إذف صػي عهي
مرب الويلماف أذف ل أف اأكؿ هذا الطعؽو ولكف الزايدة عف هذا الطعؽو كأف ا

سويلى ال ارضى عذلؾ

ميركؿ عمى الخع ماهث عا و ال عا و ال راـ العافو عؿ عمواى الاهث الويـ والمػنمف كمػي أاػ اس لػس مػف ال ػراـ

العػػافو أاضػػي اس لػػس ممػػي ال ارضػػث ا

الخيرع هكذا ملسو المنمف المسماز

سوػػيلىو ولػػو كػػيف مػػث ويلػػب المكػػروهو ولػػو كػػيف مػػث ويلػػب مػػي ال ارضػػى عػ

س /3مي هث صك المنمف المسمازو مث طويم وخراع ؟

القيعدة الويم ( :ال سأكؿ سى سجوعو واذا أكمت ال سخع ) وأغمب الايس اورموف هذا المواىو ولكػف مػث مقػيـ الومػؿ
اسقيعلوف! إف اإلاليف المنمف المسمازو ال اأكؿ إال وهو اخسهث الطويـو وال اقوـ إال وهو اخسهث الطويـ مهايؾ

اخسهي لمطويـ وعؿ اركؿو مف عيب الجوع؛ وهايؾ اخسهي لمطويـ عود اركؿو مف عيب عدـ الخع و أد عػدـ السةمػ

ميلمنمف وهو ال زاؿ اخسهث الطويـو ارم اػده مػف الطوػيـو ماأكػؿ مقػط مػي الػد رمقػ و واقػاـ عداػ و واػذهب عاػ ألػـ

الجوع

عؿ إف المنمف را ال اومـ س دادا المقدار المكروض سايول و والذد اككا و مهػو كػيف ا سػيج إلػى ةمػس عخػرة لقمػ

ملبو وزاد عمى ذلؾو مألا ال اومـ المقدار المطموبو ا سايطي اووض عياللسزاـ ع داب وملػس عيت الطوػيـو وعػؿ وألاػي
وعودو كيلسلما وال مد والخكر

والعوض مسرة مي عود الوجع الخها و سملػؿ لػ ل ظػ ععيداػ مسماػزةو راػ اوػاش مخػيعر إاوػيـ المػولى سوػيلىو ممػي

اجوم اطاؿ مث الدعي وال مد واللاي والخكر

ومف هاي مف المايلب أف المنمف السهؿ مرص االجسميع عمى الطويـو لوا م الويقم أو الضاوؼو مإف مف مػوارد
السجيع الدعي و هو مي عود الميقدة إف رب الويلماف أاوـ عماؾ عهذا الطويـ والخػراب المػيددو وأكمسػ هااقػي مراقػي؛

ولكف م ذلؾ أاضيو هو ا ب أف سدعوهو وسطمب ما طويمي مواواػيو سػى اكمػؿ عماػؾ الاومػ ؛ ا ػب أف سطمػب ماػ

أمو ار أةر و سطمب الرزؽ ال بؿو السوماؽو الوعيدةو الةخوع

ولهذا مإف عوض المنمااف عود الميقدةو ل م ط ععيدا مف الدعي ال لاثو دواقسيف أو لبث دويقؽو وةيص إذا

كيف مث مولـ ععيدد؛ ميلمنمف لمي اأكؿ م ال جيج أو م الموسمراف أو م الزاقرافو وهو مث هذه ارجوا

الوعيدا المعيرك و ال اكوت هذه الكرص أاضي

 24رعيا الولث ارعظـ

إف اررزاؽ الميدا ػ والمواوا ػ مػػث عصػػر الهاع ػ اجراهػػي ال ػرازؽ عمػػى اػػدد ولا ػ الماسظػػر (ع)و كمػػي هػػو مقسضػػى

الاصػػوص المعيرك ػ

وعما ػ مػػإف االرسعػػيط ع ػ (صػػموات ا

سوػػيلى عما ػ ) عيطكػػ وعقاػػدة ولػػموكيو لمػػف موجعػػيت

مضيعك سمؾ اررزاؽ ومعيركسهي إذ أااي اوسقد أف رعياس (ع) لألم كرعيا الخمس مف و ار الل يبو وال اوقػؿ أف
اهمؿ ولث ارمر و ج الوصر سمؾ الاكوس الملسودة السث سطمػب الكمػيؿ عملػيف يلهػي أو مقيلهػيو ومػي س قػؽ الكػوز

والكبح مث هذا المضمير-طواؿ زميف الهاعساف -إال لمف أسى هذا العيب عصدؽو وسوج إلى ذلؾ الوج عياقطيع
س /1لميذا ار أف ملسو السكيعؿ م صي ب ارمر (ع)و لاس عيلملسو المطموب؟

إف الذد االى ذكر ولث أمرهو مهو الةيلر! واال ميإلميـ (ع) مث غاػى عاػيو مهػو لػ خػهم مػ رعػ و وعبوسػ مػ
رع و وأال عي

سويلى امأل كؿ مراغ لدا

واللعب مث هذه ال يل مف عدـ السكيعؿ م ذكرهو هو :وم المورم عموو اإلميـ أوالو وعمووو هو ليااي

وكمي هو المب ظ ال الع عاف السكيعؿ للاد الخهدا (ع)و وعاف السكيعؿ لولده ال جػ (ع)و رغػـ أف هاػيؾ مروػي مػث
المقيـو ميإلميـ المهدد هو إميـ زمياايو وا خر س ت لواق و وأعميلاػي سوػرض عماػ و ومػث لاػيلث القػدر ساػزؿ مقػدراساي

عما

مهايؾ مرؽ مػف هػذه الاي اػ و ولكػف السكيعػؿ مػ جػده الخػهادو ال اقػيس عيلسكيعػؿ موػ

رف طعاوػ ال يلػ

المأليوا إلميماي الخهادو ومػي جػر عماػ و اروػؽ القمػوبو والقمػوب سسكيعػؿ مػ ار ػداث ولهػذا اب ػظ مػث وضػا
اإلميـ سى غار الملمماف اسكيعموفو عؿ ود اعكوف عمى مصعا اإلميـ

إف الوبو عيإلميـ هث مث ارصػؿو عبوػ اعسقيداػ ؛ وذلػؾ عيالعسقػيد عػأف اإلمػيـ ػث اػرزؽو وعيلم لػث السػث وووػت

عما ػ و والم لػػث السػػث وووػػت عمػػى خعيق ػ الطػػيهراف ميلػػذد اجوػػؿ المػػنمف اسكيعػػؿ م ػ ذكػػر اإلمػػيـو هػػو الجياػػب
االعسقيددو والجياب المورمثو عمورمس أا

الويلمافو أاضي مقد أدةؿ ارذ مث ومب ولا

ج ا

عمى اررض مث هذا الوصر؛ واا عموصػاس كمػي أاػ ةػيلؼ رب

ورد مث رواا هذا المضموف :أف اإلميـ كيف اوسب-مث زميف ارقم  -واقوؿ عأف المويصث مف موجعػيت أذ رلػوؿ

ا

(ص) وسوجػػد رواا ػ ااقمهػػي صػػي ب الوػػروة الػػولقىو سخػػار إلػػى أف الزه ػ ار (ع) سسػػألـ وسسػػأذ و واخػػؽ عماهػػي

سصرميت عوض الموالاف مث زميف الهاع

وا ف اآلف اكصماي عف الزه ار (ع) مقيت اللااف

ممواػػى ذلػػؾو إف اإلمػػيـ (ع) اخػػؽ عما ػ كلا ػ ار ممػػي اكوػػؿو وةيص ػ ا ػػف الماسلػػعوف إلا ػ

وأعاػػث عيلماسلػػعافو ال

ةصوص الوممي و واامي الذاف امهجوف عذكرهو الذاف ُاورموف ع عهـ لإلميـو مهنال اسوو ماهـ أكلر مف غارهـ
مإذفو ممةص الجواب عف هذا اللناؿ:

عمي أف الوبو الويطكا عيإلميـ (ع) عمى أليس الجياب الوػيطكثو والجياػب المألػيودو هػث غاػر مس ققػ ؛ مبعػد أف
سكوف عمى أليس عقيقددو عإ ليلاي عإميمس ووالاس

وهذا ا سػيج إلػى عمػوغ مكػرد واظػرد؛ مويمػ الاػيس سسكيعػؿ

م وضا اإلمػيـ الخػهادو ولكػف الةػواص هػـ مػف اسكػيعموف مػ وضػا اإلمػيـ الهيقػب وهااقػي لمػف وصػؿ إلػى هػذا

العموغو الذد اجوم اواش مقد اإلميـ!

واللاد اعف طيووس اصؼ هذه ال يل مث كسيعػ لولػدهو عوعػيرات جمامػ و اقػوؿ-عهػذا المواػى :-اػي ولػدد م مػدو لػو

ضاوت خاقي مف مسيع الداايو مكـ سسألـ وسسأذ لكقد هذا المسيع؟! مكاؼ عؾ وود ضاوت إميمؾ ومقدس ؟!

لو أف إالياي مث ص ار وي م و وكيف مو الدلاؿ الذد اواا عمى سجيوز هذه الص ار القي م و عأميف ولػبـ مػب

خؾ أف هذا ايس وموس و مسووك عمى هذا الدلاؿ ممو ميت الدلاؿو أو غيب عاػ و هػو أاضػي امػوت ضػايعي ممػؾ
أف سسصور هذا اإلاليف السيق و إذا غيب عا الدلاؿو مأد مخيعر اواش؟ ما ف كذلؾو مث زمػيف الهاعػ و عمااػي أف

اواش هذه المخيعر عسميمهي

س /2هؿ لإلميـ (ع) عايا ةيص ععوض ارمرادو ومي هو الموجب لذلؾ؟

مث زميف الهاع اإلميـ ل عايا أوالو لويلـ الوجودو (عاما رزؽ الور وعوجوده لعست اررض واللمي )
ول عايا عكيم العخرو سى مف غار الملمماف ألوة عجده أماػر المػنماافو الػذد عاػدمي عمهػ اعػأ االعسػدا عمػى

الذما سألـ كلا ار ول ألوة عأم الزه ار و كمي ورد عا

ول عايا عيلملممافو ممف اخهد الخهيدساف ممف الموموـ أف مف خهد الخهيدسافو مقد قف دم وميل

العوض الذاف ال ارعوف رم لمف خهد الخهيدسافو لمجرد ةبؼ مث ملأل مرعا أو مث ملأل مقها

عايا عهنال و مهـ مف أم جده ولو كياوا عصية

عةػبؼ

ميإلميـ ل

أرجى؟ ويؿ :مي اقوؿ ماهي وومؾ؟ ويؿ :اقولوف{ :اػي ععػيدد الػذاف ألػرموا

واؿ لمجواد (ع)ّ :أا خا مث كسيب ا
عمى أاكلهـ ال سقاطوا مف ر م ا } ويؿ :لك ّاي أهؿ العاػت ال اقػوؿ ذلػؾ وػيؿ :مػأد خػث سقولػوف ماهػي؟ وػيؿ:
اقوؿ{ :وللوؼ اوطاؾ رعؾ مسرضى} الخكيع و وا

الخكيع و وا

الخكيع

ميلاعث (ص) اخك و سى ال اعقى مث الاير مو د ممف اخهد الخهيدسافو هذا ال اةمد مث الاير
ول عايا عيلمنمااف الذاف اوسقدوف ع عيق

مهايؾ مرؽ عاف مف اخهد الخهيدساف واقػؼو وعػاف مػف اوسقػد عػياللاث

عخر الذاف عخر عهـ الاعث (ص)و وهو عمى رأس ارقم االلاث عخرو عمواى هو ةسيمهـو والمسمـ لهـ

ول عايا عةواص المػنمااف المسػوجهاف إلاػ مػف موالاػ و الػذاف اوسقػدوف عإميمسػ و وا ممػوف هػـ غاعسػ و واػدعوف

لكرج

واذا أراد المنمف أف اومـ مد

ع إلميم و ممااظر إلى لليا وهػو مسوجػ لمػدعي و مػث مػواطف اإلجيعػ

ممػلب هػو

كيف مث يل االزد يـ مث ال ضو ووصؿ إلى ال جرو أو وصؿ إلى ال طاـ-ممف المومػوـ أف اإلالػيف عػيدة مػث ملػؿ
هذه المواوؼ أا اقدـ أهـ ال واقض لدا و ميلػذد لػ ولػد معسمػى عمػرض ةعاػثو مإاػ أوؿ مػي اصػؿ إلػى ال جػرو ممػف

الطعاوث أا الأؿ ا

سويلى خكي ولده -مإذا وصؿ لهذه المواطف الخراك و ولهض عذكر إميمػ و عيلػدعي لػ عػيلكرجو

مإا اومـ مف ذلؾو أف ل عبو مسمازة عإميم

ومػػف أ ػػب إالػػياي عػػي قاقاػػيو وذلػػؾ اإلالػػيف عمػػـ ع ع ػ ل ػ و مإا ػ اعيدل ػ ال ػػبو إال أف اكػػوف جػػيهبو أو غػػيمب

واإلميـ (ع) يخي أف اكوف غيمب عايو ممف كيف مث ومع هذه الجذوة مف ال ب المهػدودو مقطوػي إف اإلمػيـ لػاعيدل
هذا ال بو وخسيف عاف عاي ل و وعاف ع لاي! مهو ولث ا

ارعظـو اللعب المسصؿ عاف اررض واللػمي و العػيب

الذد ما انسىو ودعوس ال سرد وهااقي لمف خممس دعوة إميـ زميا !

س /3كاؼ امكف أف اامث اإلاليف المنمف عبوس الويطكا و م صي ب ارمر (عض)؟
إف هايؾ عدة أمور اقوـ عهي المنمفو لسقوا االرسعيط عاا وعاف اإلميـو ماهي:

االلسزاـ عدعي الوهد:

إف الذد امسزـ عدعي الوهد أرعواف صعي يو ارجى أف اكوف ذلؾو لععي رف امسكت إلا اإلميـ (عض)

وال اقيؿ إف هذا االلسزاـو لاس ما مجيهدة كعارة! مػإف السوماػؽ لػذلؾو وػد اكػوف عبمػ مػف عبمػيت االرسضػي -إف

خي ا

سويلى -ولػاس عا ػو الوماػ مقػط مػياللسزاـ عػدعي الوهػدو لػععي لبلسكيسػ و وعبمػ االرسضػي

العوض امسزـو ومث الاوـ ارةار اهمب عما مي اهمب مف الاويس وغاره

ولهػذا سػر

مإذفو إف دعي الوهد دعي مايلب وعماغو وةيص إذا وصؿ لهػذه الكقػرات( :المهػـ! اجوماػث مػف أاصػيره وأعوااػ و
والػػذاعاف عا ػ و والملػػيرعاف إلا ػ مػػث وضػػي

والملسخهداف عاف ادا

واقج ػ و والممسلمػػاف روامػػرهو والم ػػيماف عا ػ و واللػػيعقاف إلػػى إرادس ػ و

)؛ مإف عما أف امهض عهيو واقؼ عادهيو واسأمؿ ماهيو لاومؽ مويااهي مث مناده

االلسزاـ عدعي الادع :

إف الوارد الس عيب هذا الدعي مث ارعايد اررعو  :كؿ جمو و وعاد الكطرو وارض ىو والهدار ومث ةصػوص هػذه
ارايـ مف الموموـ أاهي أاػيـ مػرحو والمػنمف لػ مر ػ مسماػزة مػث اػوـ الواػد ولكػف المػنمف مطمػوب ماػ و ال مقػط أف
اػػذكر إميمػ مػػث هػػذه اراػػيـو عػػؿ أف اادعػ

والادعػ ماهػػي يلػ

زااػ و و يلػ عكيقاػ و وكممػػيت ماهػػي إلػػيرة عيطكاػ :

(عزاز عمث أف أجيب دواؾ وأايغى! عزاز عمث أف أعكاؾ واةذلؾ الور ! عزاز عمػث أف اجػر عماػؾ دواهػـ مػي

جر ! هؿ مف موافو مأطاؿ موػ الوواػؿ والعكػي ؟! هػؿ مػف جػزوعو مألػيعد جزعػ إذا ةػب؟! هػؿ وػذات عػافو
مليعدسهي عااث عمى القذ ؟!)

الوواؿ والعكي و هذا مث اوـ الكطرو مث اوـ ارض ىو مث الهدارو مث كؿ جموػ

وال خؾ أف امسزاج هذه ال يل مف الادع وال زف عمى اإلميـ (عض)و ع يل الكر

موجعيت االرسعيط المسماز
االلسزاـ عدعي الكرج:

مث اوـ الوادو إف هػذه ال يلػ مػف

إف عمااي عيإلكلير مف دعي الكرجو وةيص مث مواطف اإلجيع و ومث واوت الصبة ولاس الزمي أف امسزـ ع مث كؿ

واوتو ولكف عمى اروؿ ااعهث أف ال سةمو الكراقض الةمل مف ووك دعي مهدوا

الػد ْااي لػ َا ً وِمػث ِ
ِ ِ
اآلة َػرِة
{رَّع َاػي خس َاػي مػث ُّ َ َ َ َ
إف العوض امسزـ عدعي اكرره عخكؿ رسابو مكػث كػؿ صػمواس -مػلب -اقػوؿَ :
اب َّ
الا ِ
ػير} وهػذا دعػي جاػدو ولكػف مػ السكػرار مػإف اإلالػيف وػد ال اسكيعػؿ والمػنمف لػ ةزااػ مػف
ل َا ً َوِو َاي َع َذ َ
َ َ

اردعا و ا كظ-ملب -مقرات مف مايجية السيقعافو ودعي أعث مزةو ودعي الكرج ما كظ أدعا مةسمك مث ذها و
ومث الصبة اةسير لب مزاج و عوض هذه اردعا الخراك

االلسزاـ عزايرة خؿ اس:

وهث مػف ةصػوص الزاػيرات السػث ا عهػي اإلمػيـ المهػدد (عػض)و كمػي اكهػـ مػف وولػ ( :علػـ ا

رمره سوقموفو وال مف أولايق سقعموف!

ا

الػر مف الػر اـ ال

كم ٌ عيله ٌ و ممي سهاث الاذر عف ووـ ال انماوف! اللبـ عمااي وعمى ععيد

الصيل اف! إذا أردسـ السوج عاي إلى ا

والاايو مقولوا كمي ويؿ ا

سويلى :لبـ عمى خؿ اس )

ومف المايلب أف المنمف عود أف ذكر إميمػ عهػذه الزاػيرة الجمامػ و ورؽ مػنادهو أف الػسهؿ هػذه ال يلػ مػث السولػؿ
عيإلميـ (ع) عاد ا

سويلىو مث لناؿ مي اراد ومف المايلب جدا الدعي عيلدعي الوارد عود الزايرةو ميلعوض اكسكث

عيلزايرةو واهمؿ هذا الدعي

لـ إف مضيماف الدعي مقلم عاف الدعي لإلميـ (ع)و والدعي لمزاقر ميلػداعث عهػذا

الػػدعي و اػػدعو لإلمػػيـ (ع)و واػػدعو لاكل ػ أاضػػيو اػػث اطمػػب مػػف ا

المجيؿ

سوػػيلى أف اوطا ػ الهعػػيت المسماػػزة مػػث هػػذا

 25السألر الخوورد

إف السألر الخوورد عمصيقب أهؿ العات (ع) مث مةسمؼ المايلعيتو مف مصيداؽ السولثو وا اي ارمرو ومػودة ذود
القرعى وهذه الوايواف لهي دورهي ال يلـ مػث السلػداد والمعيركػ و عخػرط االلسػزاـ ع يلػ السألػث السػث اكسرضػ الػوال

والم ع الصيدو

إف ممي ال خؾ ما أف هذا السألر-وةيص الوماؽ ما  -ال اأسث مف الكراغو عؿ هو كيخؼ عػف اػوع ارسعػيط وسجػياس
م سمؾ اررواح الطيهرة ومف المايلب أف انكػد مػث هػذا المجػيؿ أف ال ااسظػر اإلالػيف الموالػـ أو المجػيلس السػث
س رؾ اإلاليف مث هذا المجيؿو عؿ اعسكر ارليلاب المنلرة مث إليرة الوواطؼو وةيص مث الةموات

كمي ذكراي مث أوؿ ال مقيت :إف وام هذه ال مقيتو هو مث الجياب السطعاقث واال ممػاس الهػدؼ مػف هػذه ال مقػيتو
الجياب السلقاكث المجرد؛ ما ف اسومـ الةط و لامخث عماهي؛ واسومـ الةيرط و لالمؾ ماهي

س /1مي هو دور السكيعؿ الخوورد م ذكر أهؿ العات (ع)و مث عمما السكيمؿ اراكلث؟

أوال ال الااااػ عػػاف السكيعػػؿ مػ أهػػؿ العاػػت (ع)و وعػػاف السكيعػػؿ مػ رب الوػػيلماف رف هػنال مػػف خػػنوف المػػولىو
هنال الوعاد المسمازوف لممولى سويلىو ممف أراد أف اسقرب إلػى ا

سوػيلىو مهػنال هػـ الولػام و كمػي اقػ أر مػث الزاػيرة

الجيمو ( :مف أراد ا عدأ عكـو ومف و ّ ده وعؿ عاكـو ومف وصده سوج عكـ)
إف رب الويلماف هو أمراي عمودسهـو مكؿ مظهر مف مظيهر المودة والس عب إلاهـو اوود إلا سويلى واذا ا ػف عيلهاػي
مث إظهير المودةو مماس هذا عمى ليب رب الوػيلمافو عػؿ اوػود إلاػ سوػيلى أاػت عاػدمي سػأمر أ ػدا عػإكراـ ولػدؾو

مإذا هو عيلغ مث اإلكراـ مإاؾ-مي دامت المعيله مث ضمف اإلطير الخرعث -ال سذم عمػى هػذه المعيلهػ و عػؿ إاػؾ كػـ

سلود وسكرح عهذا اإلكراـ!

وأد سوظاـ أعظـ مف اللجود! إف رب الويلماف أمر المبقك عيللػجود آلدـو ال مػث جهػ خدـو وال عمػى جلػـ خدـو
ِ ِ ِ
آلد َـ} ومػػف المومػػوـ أف هػذه الومماػ ال اقػػوـ عهػػي سػى رقمػ أهػؿ العاػػت
ػج ُدواْ َ
الػ ُ
إذ وػيؿ سوػػيلى{ :إِ ْذ ُو ْم َاػػي ل ْم َمبق َكػ ْ
(ع)و سػػى الاعػػث المصػػطكى (ص)و رف هػػذا أم ػ ار مػػف ا سوػػيلى كػػيف ةيصػػي آلدـ (ع)و م ػ أف خدـ (ع) دوف الاعػػث
(ص)و مث الكضؿ والرسع

ميلقضا وضا مسراعط و ومف هاي مف ملسلاايت العكي المعطؿ لمصبة-كمي مث الرليل الومما  -العكػي مػف ةخػا

ا

سويلىو والعكػي عمػى مصػاع ال لػاف (ع) عخػرط أف اكػوف العكػي اوػود إلػى ا

اإلميـ ال لاف (ع)و كإاليف وسؿ مظموميو ممـ اود إلى ا

سويلى

سوػيلىو مػإف كػيف العكػي عمػى

أضؼ إلى أا مف اسمرف عمى السكيعؿو أو مف ل عيطكػ جايخػ سجػيه أهػؿ العاػت (ع)و مهػذا اإلالػيف مسكػاف أكلػر

مث إعدا الوواطؼ لرب الويلماف مإف القمب الويطكث الذد ا مؿ خػ ا عيطكاػ و أوػدر مػف عػيوث القمػوبو عمػى أف
اسكيعػػؿ مػ رب الوػػيلماف ولهػػذا اب ػػظ أف عوػػض م عػػث أهػػؿ العاػػت (ع)و مػػث المخػػيهد الخػػراك و لمػػي ااسهػػث مػػف

الزاػػيرةو واق ػ أر دعػػي كماػػؿو مإا ػ اسكيعػػؿ عمػػي ال اسكيعم ػ ماكػػرو مقيمػػيت أهػػؿ العاػػت (ع) مػػعوض صػػور المايجػػية
والسكيعؿ اإللهثو مث مخيهد أهؿ العات (ع)و ود ال اراهي سى مث الملجد ال راـ

وهذه دالل عمى أف الذد اأاس عأهؿ العات (ع)و واسكيعػؿ عػذكرهـو وا مػؿ مػودسهـو هػذا أوػدر مػف غاػره عمػى مػؿ

المودة اإللها

رف القمب هو القمبو مأات عادمي أ ععت الاعث وخؿ الاعث (ص)و مهذا القمب صير ومعي عيطكاي؛ ومي

عماؾ إال أف سوج هذا القمب الويطكث إلى ا

سويلىو مأات أودر مف غارؾ عمى ذلؾ

ولهػػذا مػػف المايلػػب أف الػػسهؿ الكرص ػ مػػث ةسػػيـ مجػػيلس إ اػػي ذكػػر أهػػؿ العاػػت (ع) ع ػ از وعكػػي و لمايجػػية رب

الويلمافو مهػث أمضػؿ مرصػ و إذ الويطكػ س ركػتو وجػرت الدموػ عمػى مصػاع اإلمػيـ (ع) مهػذه الدموػ الوالقاػ و
ولهي إلػى دموػ سو اداػ و مهػذه الدموػ كياػت مػث مصػاع اإلمػيـ (ع)و م ػيوؿ أف سجومهػي مػث مصػاع اكلػؾو عػأف

سواش يل السقصارو وأات الويصث المقصرو وأدـ هذه ال يل العكيقا مث هذا الوادد اآلةر

س /2مي هث الووامؿ ارليلا و إلاجيد هذا القمب الويطكث المسكيعؿ والمسألر خووراي رهؿ العات (ع)؟

إف اإلالػيف الػذد اراػػد أف اكػوف عيطكاػيو مػ مػف ا ػبو مػػأوؿ ةطػوة العػد أف اكػػوف مطاوػيو لهػذا الػػذد أ عػ و وػػيؿ
ُّوف المَّ َ مَيسَِّع ُووِاث ُا ْ ِع ْع ُك ُـ المَّ ُ}
سويلىُ { :و ْؿ إِف ُكاسُ ْـ سُ ِ ع َ
هايؾ اظرا سقوؿ :إف الذد اوياث مث ب ال عابو اسرلو ع إف اإلاليف عادمي ا ب ا سويلىو لػـ اوػذب مػث
لجوف الظيلماف لطيعس

سويلىو ولدعوس إلى ا

سويلىو مإا عاػدمي اةػرج مػف اللػجفو اػر مػث ومعػ

مضيعكي إف اإلاليف الذد اسجخـ الواػي مػث طيعػ ا

عػي جمػي

سوػيلى ورلػول (ص)و كمػي كػيف مػث أاػيـ ودامػ لمػي كػياوا

اذهعوف لزايرة ال لاف (ع)و كيات سقط ارادد واررجؿ مث لعاؿ الزايرةو أو اس مموف ارذ و سى هذه ارايـ هاػيؾ

أذ مث الزايرة موادمي امخث إلى مقيـ اإلمػيـ (ع) ملػيميتو واس مػؿ مػي اس مػؿو مإاػ عاػدمي اصػؿ ال اجػد ػبوة

مقطو واامي اجد عي مضيعكي مث ومع

م ع ذلؾ الم عوب

رف س مؿ المخيؽ مػث لػعاؿ الوصػوؿ إلػى الم عػوبو لمػف موجعػيت سرلػاو

س /3كاؼ امكف السصػ يب يلػ السكيعػؿ والسػألر الوػيطكث المسماػزةو السػث سكػوف مػث ارمػيكف والمخػيهد المقدلػ و
ةيرج هذه ارميكف؟

إف هػػذا ارمػػر ممكػػفو ولكا ػ ا سػػيج إلػػى جهػػد مضػػيعؼ وااعهػػث أف ال االػػى أف مػػي ا ػراه مػػف السكيعػػؿ والعركػػيت
المواوا و وؿ العاتو ومث ال يقرو ومث المخيهدو ومث الروض ؛ مهذا مف موجعيت الضايم

لػو أف إالػياي جيقوػيو

وذهب إلى أ د المطيعـو مػألف المطوػـ هػو مكػيف لإلطوػيـو ماوطػى طويمػي مهػو إذا ةػرج مػف المخػهدو مقػد ااسهػت

الضايم و والعد أف اع ث عف مويمم لياا

واف الكةػػر كػػؿ الكةػػرو أف اصػػؿ اإلالػػيف إلػػى درج ػ الػػسجمب هػػذه الضػػايم و وهػػذه الواياػ و ةػػيرج المولػػـو وةػػيرج
المكيف هو ةيرج ال ضو وةيرج م رـ وصكرو وةيرج مك والمدااػ والمخػيهدو وهػو مػث عاسػ و مكاػؼ الػسازؿ هػذه

الر م أو هذه الاظرة؟

إف هػذا ا سػػيج إلػى عمػػؿ دنوب عمػى الػػاكس هػػو عاػدمي زار الموصػػوـو أو زار العاػت ال ػراـو مزايرسػ هػػذه أوجػػدت
أرضا لسمقث الكاضو مهو عإمكيا أف اقوـ عسهاق هذه اررضا مػف دوف زاػيرةو عػف طراػؽ المايجػية القمعاػ و وعػف

طراؽ إعدا ال ب العيطاث

ولهذا ا ف اب ظ مث زايرات الاعث (ص)و هايؾ زايرة مف وػربو داةػؿ الروضػ

وزاػيرة مػف عوػدو وأاػت عمػى جعػيؿ

الهمباػػي مػػلب ممػػي داـ هاػػيؾ زاػػيرة مػػف عوػػدو عمواػػى السكيعػػؿ الخػػووردو وااللسكػػيت إلػػى المػػزورو مػػإف الواياػ السػػث

سوطيهػػي مػػث الروضػ و سوطيهػػي وأاػت مػػث القطػػب الخػػميلث مػػلبو مػػي دمػػت أاػػت مسوجهػػي إلػػى رلػػوؿ ا
المنمف ل ودرة عمى سجيوز المكيف والزميفو وهذا اساج المجيهدة للاوات طوام

(ص) مػػإف

س /4هؿ لمسكيعؿ م مصاع لاد الخهدا (ع) عيلةصوصو سألار عمى ال رك الرو ا ؟

عػػب خػػؾ! رف وضػػا لػػاد الخػػهدا ةرو ػت الق ػواااف مكػػؿ الطيعػػيت الج ػ از عماهػػي ل ػ عػػدادو إال إذا كياػػت هػػذه
الطيعيت مرسعط علاد الخهدا (ع) مكمي أا هو ودـ كؿ مي عادهو مكذلؾ كػأف وضػا الجػ از لمػي اػرسعط عػ سةػرج

عف الموازاف ولكف كؿ خث ل

ليبو ول موجبو وال اراد أف اكلر القواعد الويم

اإلمػيـ ال لػاف (ع) مػث اػوـ عيخػو ار و وػػدـ كػؿ مػي عاػدهو مػف الالػي و مػػف الطكػؿ الرضػا و والخػيب والكعاػرو سػػى
الةيسـ الذد كيف عاده لمب اوـ عيخو ار و أوذد اي ولمب خهادا هو وهب كؿ مػي عاػدهو ممػو أف ا
جاس لإلميـو وأعطيه مي أعطيه مف الممؾو لكيف ارمر مث م م

أات ولاـ الجا والاير كأعاؾ المرسضىو لمي كيف ارمر غراعي

ممو أعطث كؿ مي ما اواـ ا

سوػيلى أعػيح

سويلىو وواؿ لإلمػيـ

موما و إف الذد اراد القرب مف رب الويلمافو مإف لاد الخهدا مف ارعواب الكعر ( :كمهـ لكاا الاجيةو ولكاا

ال لاف ألرع وكمهـ أعواب الهد و وعيب ال لاف أول ) ميلذد اراد اةسصير المليميت القراع و عما أف اقود
عبوس عيإلميـ (ع) وعوعيرة أةر و عإمكياؾ أف سقوؿ لإلميـ (ع) :اي موالد! أمض عمثو ممي أميض ا

سويلى

عماؾ مف المقيميت ميلذد وصؿ المقيميت مف ةبؿ الصايـ مث الصاؼو والقايـ مث الخسي و مإا عاظرة لااا

ووالقا و مف الممكف أف اوطى هذا المقيميت عوااهيو سكضب وسكرمي
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ا سيج الوعد إلى م طيت ععيدا مسمازة مث كؿ عيـو مسملب :عػيل ضو والومػرةو أو زاػيرة إ ػد المخػيهد المخػرم و إذ

ماهي ةػروج عػف المػألوؼ مػف ال اػية الميداػ و إضػيم إلػى السوػرض لماك ػيت المركػزة مػث سمػؾ المخػيهد ولكػف هػذه

ارجػوا الوعيداػ المعيركػ سوطػػث لميرهػػي الكيممػ و عاػػد االلسػزاـ عخػػروطهي كأاػ ععػػيدة أةػػر و ميلسقصػػار مػػث المورمػ

الاظرا رص يب سمؾ العقيع الطيهرةو أضؼ إلى الهكم الومما ألاي السواجد مث سمػؾ المخػيهدو ممػي اوجػب ال رمػيف

مف الكاوضيت المسي

لملساػزلث الكاض

س /1كاؼ امكف الجم عاف السكيعؿ الويطكث والسكيعؿ الاظردو مث مخيهد أهؿ العات (ع)؟

مث مق ليعق كيات لاي م ط و سكمماي ماهي مامي اسومؽ عجياب االرسعيط الويطكثو عأقمػ أهػؿ العاػت (ع)و ومػث هػذه

ال مق لاركز الكبـ مامي اسومؽ عمخيهدهـ وزايرسهـ را ال اةمو منمف مف المنمااف مث هذه ارايـو إال ولػ مػث

اللا -عمى اروؿ -زايرة أو زايرسيفو لهذه المخيهد المعيرك

إف الذد ااكر سألار هذه المخيهد مث الرعط الويطكث والاظردو مإا مجياب لم قاق

كمي أف ا

سويلى جوؿ العركػيت

مث ال ض والومرةو لسقوا الجياب السو اددو وأمراي عزايرة الاعث (ص) وملػجدهو لمػرعط الرلػيلث عػيلاعث وخلػ (ص)

كذلؾ مإف زاػيرة المخػيهد لهػي دور كعاػر مػث سرلػاو الجياػب الرو ػث مػث اإلالػيفو وةيصػ إذا كياػت الزاػيرة مقسراػ

ع يل مف يالت االعسكيؼو ولـ اكف الهيلب عمى لكرس لمزايرة الجياب اللاي ثو واالاخػهيؿ عػأمور الػدااي ا ػف ال
اقوؿ عودـ اصط يب ارهؿ والولدو مهذا ال عأس ع و عؿ إا مف موجعيت العرك

أف ااوع المنمف مث الزايرةو ممرة اجوؿ ل زايرة م الويقمػ و وأةػر زاػيرة مرداػ

ولكف مف المايلب عاف ووت وخةػر
مهػو عاػدمي اػذهب-مػلب -لمومػرة

ماكرداو مإا ود اواش عوض المخيعرو السث ال اواخهي عاػدمي اػذهب مػ القوامػؿ مػث جػو جمػيعثو والػذد وػد اكػوف

مخهب وممهاي

إف الذد اخد الر يؿ لمزايرةو عاا االعسكيؼو كأا اقوؿ :اي رب! أاي أراػد أف أةمػو موػؾو مػث لػكرد هػذا ال أراػد

أف اخهماث عاؾ خيغؿ! ال أراد أ دا غارؾ! ال أراد أالي إال أاس ورعؾ!

وكـ هو جماؿ أف اومؽ اإلاليف لمةموة الرو ا و مث هذه ارميكف المقدلػ و وااقطػ عػف الةمػؽ مػ ال ػؽ :صػبةو

ودعي و وزايرة

لـ إا مف الكرص المايلع و المكث مث المخيهد-وةيص عاد وعر الموصوـو وةيص عاد الرأس الخػراؼو أو س ػت

وع ذلؾ اإلميـ الموصوـ -لمراوع مجمؿ ملػار ال اػية الوػيـ( :ر ػـ ا

مػف عمػـ مػف أاػفو ومػث أاػفو والػى أاػف!)

ميإلاليف مث وطا وهو عمى مراش الاوـ أو مث مكسع ملبو ود ال اومؽ لسقااـ مليره الويـو ةبؿ المراوعػ الاوماػ :

هػػو إلػػى أاػػف وصػػؿ؟ مػػي وزاػ مػػث الوعوداػ ؟ خػػعيع مػػاـ أاكقػ ؟ عمػػره مػػاـ أعػػبه؟ مػػي ملػػسو رواػ العػػيطاث

والككرد؟ ولكف عادمي اكوف عاد العاتو أو مث الروض و أو مث المخيهدو مإف هذه مرص ذهعا لمسقااـ الويـو رف

الصكي الموجود مسماز

عيإلضيم إلى أا امكاؾ وأات مث ضرة الموصوـو طمػب المػدد مهػنال أ اػي ارزوػوفو وهػـ أقمػ الخػهدا

الميا أف سقوؿ :اي رلوؿ ا ! لػؿ ا
داث عف الاعث (ص)( :إذا أراد ا

ممػي

سوػيلى أف امهماػث مػف أاػيو والػى أاػف وصػمتو ومػي هػث عاػوعث ورد مػث

عوعد ةاراو زهده مث الداايو ومقه مث الدافو وعصره عواوب اكل ) ممي الميا

أف سقوؿ :اي رب! عصراث عواوعث واف الرب-لو أراد -ل طرو مث أف اعصرؾ

إف الذد اراد أف ازور الاعث (ص) وأهؿ عات الاعػث (ع)و مقعػؿ أف اػذهب إلػى المخػهدو مػف المايلػب جػدا أف اأةػذ
دورة مكرا و وؿ ذلؾ الموصوـو و ار ة للارس ومواوك

ومف المسويرؼ هذه اراػيـ عاػد الػعوض مػف هػواة اللػاي

واللكر إلى الدوؿ اروروعا ملبو أف اراج مويلـ العمدو وةصوصايت العمػدو وملػي

العمػد ولكػف كاػؼ اكػوف مػف

المنمف أف ازور اإلميـ الرضػي (ع)و وهػو ال اومػـ خػاقي عػف لػارس ؟! لمػيذا ذهػب إلػى أرض ةرالػيف؟! مػي الػذد

جي ع هايؾ؟! وال اومـ كمميس ال كما و وأةبو و وسويمم م مف ول !

إف مف المايلب جدا أف اصط ب مو مث زايرة ليم ار ملبو كسيعي وؿ اػية اإلمػيـ الهػيدد والولػكرد (ع) ومػث
ضمف مولوع (ع ػير اراػوار) هاػيؾ مجمػدات ػوؿ اػية الموصػوماف مػف الاعػث ارعظػـ (ص) إلػى اإلمػيـ المهػدد

(ع)و أو كسيب (كخؼ الهمػ ) أاضػي ماػ ذكػر الموصػوماف جماوػيو أو كسػيب (ماسهػى اآلمػيؿ مػث سػواراو الاعػث واآلؿ)
لمم دث القمث إف مف المايلب أف اكوف اإلاليف مو خاقيو مف لارة ذلؾ اإلميـ المزور
وكـ مف الجماؿ مث ليعيت االلس ار

مث ال رـو وهو مث ػيقر ال لػاف -إذا كػيف اإلالػيف عاػده يلػ مػف ػيالت

اإلدعيرو مب اق أر القرخفو وال اصمث -أف اق أر لارة اإلميـ وهو عجياع

معيإلضيم إلى الجياب السكػيعمثو مأاػت عاػدمي

سق أر لارة الموصوـ وأات عجواره ومبصقي ل و ومث ضرس و لـ سزوره؛ مإف هذه الزايرة لػسكوف ماهػي ملػ

زايدةو عمي لو زرس وأات جيهؿ علارس

سكيعماػ

س /2إف المب ظ أف لمزاقراف لممخػيهد المقدلػ درجػيت مسكيوسػ و مػث سمقػث الوطػي مػف الموصػوـ المػزور مممػيذا
هذا السكيوت؟

كمي ويؿ أمار المنمااف عمث (ع)( :القموب أوعا و وةارهي أوعيهي) إف الزايرة القمعاػ لالػت كيلزاػيرة العدااػ وا ػدة

لمجما و مكؿ زاقر ادةؿ ععدا عاد الموصوـو لوا كػيف ولاػيو أو إالػياي عيصػاي مػإف الزاػيرة القمعاػ و سسووػؼ عمػى

لػػو اإلاػػي و عػػأف اكػػوف اإلالػػيف لػ ومػػب ذاكػػرو ولػ عوػػد عػػيطكث مماػػزو ومراوػػب كػػعوض الاػػيس الػػذد اػػدةؿ إلػػى

المخهدو واةرج مف المخهدو والى أف اصؿ إلى المازؿو وهو اوػاش يلػ وا ػدة عػؿ هػو عاػدمي ةػرج مػف الماػزؿ

مف وطا  -ال مف م ؿ إويمس  -كيف اواش يل مف يالت الذكر الملسمر والمراوع

مملؿ ذلؾ اإلاليف المراوبو ال خؾ أا غار العوض الذد عمجرد أف اةػرج مػف عػيب ال ػرـ الخػراؼو واذا عػ اضػ ؾ
وامرح واقهق و وود اهسيب واقوؿ مي ال ا لف وول

ميلذد ل مراوع مسصم مث عمدهو ومث مازل و ومث الطراؽ إلى المازؿو ومث اللكرو ومث م ؿ إويمس و ومث الطراؽ

إلى الزايرة مإف هػذا ال خػؾ أاػ اوطػى مػف الوطػي مػي ال اوطػى ذلػؾ الػذد اػدةؿ ال ػرـو وهػو اوػاش يلػ اللػهو

والهكم

س /3مي هث عبم وعوؿ الزايرةو لممخيهد المخرم ؟

إف عبم ػ القعػػوؿ لػػاس سوو ػ مايمػػي طراكػػيو وال سوو ػ إجيع ػ الػػدعوة مإجيع ػ الػػدعوات لالػػت عيلضػػرورة أاهػػي مػػف

عبميت القعوؿ مملب :إذا زار إاليف اإلميـ المجسعى (ع)-الموروؼ عأا كراـ أهؿ العاػت (ع) -مػث العقاػ و والسجػأ
إلا مث وضي

يج مم

ل و مث خكي ولػده مػلب؛ مػرب الوػيلماف-ععركػ اإلمػيـ (ع) -مػف الممكػف أف اوطػث هػذا

اإلالػيف ال يجػ و ولكػػف القعػػوؿ مواػػى خةػػر القعػػوؿ أف اصػعح اإلالػػيف مرضػػاي عاػػد المػػزورو ال مقضػػث ال ػواقض
مهايؾ مرؽ عاف اإلاليف مقضث ال واقضو وعاف اإلاليف المقعوؿ

واف مف أهـ عبميت القعوؿو هو السهار الجوهرد مملب :إاليف كيف معسمى عيل دةو وذهػب لمزاػيرةو ولمػي رجػ وجػد

اكل إالياي هيدئ المزاج

أو إاليف كيف اوياث مث المجيهدة م خػهوة الالػي و مكػيف اجيهػد ومػرة اػاجح ومػرة اكخػؿو ولمػي رجػ مػف الزاػيرةو

صير ال ار إغ ار مث اكل

الويلا و أو الوصم الايزل

واف الخيب إذا وصؿ إلى مر مػ أاػ ال اهػر عػيل راـو مإاػ سقراعػي دةػؿ عػيلـ الودالػ

مإذفو إف الذد ار زهدا مث ال راـو وزهدا مث الداايو وهدو ا مث المزاجو ولرع لسمقث الموموميت كيف اق أر

الرليل الومما مب ا كظو واالىو واصوب عما الكهـو ولمي رج مف الزايرةو صير سمقا لمموموميت عخكؿ لمس

وأوو و مهذا عبم مف عبميت القعوؿ واف خي ا

سويلىو الكؿ اوطى هذه الوبم و عما وكرم
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كسميف ال يالت الرو ا المسمازة عف عيم الةمؽو مف دواعػث إعقػي سمػؾ ال ػيالتو إضػيم إلػى سجااػب صػي عهي مػف
خم الراي المقسرف عيلومػؿو أو الوجػب الب ػؽ لمومػؿ وكبهمػي مػف م عطػيت ارجػر وال ااعهػث الةػروج عػف ويعػدة

الكسميف إال مث ظروؼ السلايقا  :كإةعير ذود العصارة مث خنوف الػاكس وسقمعيسهػيو أو سخػجا طػيلعث الكمػيؿ عػذكر

عوض السجيرب المخجو مث هذا المجيؿ

س /1إف مف الاصيقح السث سوج لملػيلؾو ضػرورة لػزوـ كسمػيف ال ػيالت مهػؿ المطمػوب الكسمػيف عػف الهاػر عخػكؿ
مطمؽو أـ أف هايؾ السلاي ات؟

إف الدام والمػرجح لكسمػيف ال ػيالتو هػو ةػوؼ اإلالػيف مػف الووػوع مػث المطعػيت المهمكػ و كػيلوووع مػث الراػي و أو

خعه طمب مازل مف مايزؿ الدااي عاد الهارو أو الوجب عيلاكس واف لـ اكف اطمب خاقي مف الهار

إال إذا كػػيف اإلعػػدا و مػػف أجػػؿ سص ػ اح ال يل ػ و أو سقاػػاـ ال يل ػ و أو مػػف عػػيب الخػػكو إلػػى مػػف ل ػ الةعػػرة مػػث هػػذا
المجيؿ وهـ اروموف عددا مث هذه ارايـو مااعهث ال ذر مف المدعاف والمسطكمػاف والمسخػعهافو أو كمػي اوعػر عػاهـ

مث الرواايت عقطيع الطرؽ إلى ا

سويلى

مإذا كيف اإلاليف المقصود لمخكو و ااظر عاػور ا

سوػيلىو وال اعسهػث إال رضػي ا

سوػيلى مػث سقاامػ و مػإف مراجوسػ

أمر راجح ممراجو أهػؿ الةعػرةو لهػي مػف الضػرورة مػث عػيلـ اراكػسو كضػرورة مراجوػ ارطعػي مػث عػيلـ ارعػدافو

لمةبص مف اآلميت

مومػػى لػػعاؿ الملػػيؿ :إف أغمػػب الػػذاف امخػػوف مػػث أواقػػؿ الطراػػؽو أوؿ مػػي ساسػػيعهـ مػػف ال ػػيالتو يل ػ السليوػػؿ مػػف
المةمووافو و ب السقوو والوزل عف الايسو وهذه ظيهرة مطردة إف هػذه ال يلػ وػد سكػوف مرضػا خػاطياا و ووػد
سكػوف ر ميااػ

مقػػد سكػػوف ر ميااػ و مػػف عػػيب أف الوزلػ ضػػرورا لملػػيلؾ مػػث أوؿ الطراػػؽو لسقواػ عبوسػ عرعػ و

والسمذذ مث ال داث مو و واف رب الويلماف ازهده مث مويخرة الايس لذلؾ وود سكوف خاطياا و لمكرار وسرؾ الواجعيت

االجسميعا

موما ػ و لسخػػةاص هػػذه ال يل ػ و أاهػػي خػػاطياا و أو ر مياا ػ ؟ أاهػػي مقدم ػ لسكيمػػؿو أو مقدم ػ لسلػػيمؿ؟ العػػد مػػف

مراجو أهؿ ال ؿ والوقدو والةع ار مث هذا المجيؿ

س /2إف السوماقيت اإللها لمليلؾ :ععيدةو أو عمب صيل يو ال خػؾ أاهػي سوجػب يلػ االرساػيح ولكػف كاػؼ امكػف
السكراؽ عاف يل االرسايح السث سصي ب الومؿو وعاف يل الوجب؟

الوجب هو :أف اواش اإلاليف يل مث اكل و عأف عمم ممي امكت الاظرو واوطا وزاي معيلهيو وكأف عمم اركمؿو
وكأا ال أ د ملم مث هذه القدرةو وكأا وصؿ غيا الكميؿو غيمب عف القعوؿ اإللهث لومم هذا!

والوجب ال ةبؼ مث أا مذموـو مهو مف وعاؿ االلسكيت لماكس ال لمػربو واالاخػهيؿ عيلاومػ عػف المػاوـ ومػف هاػي

هو اود مف اآلميت الصيدة عف الطراؽو ومف الم عطػيت لمومػؿو ومزاػؿ لمػاوـو ومػف موجعػيت عػدـ القعػوؿ اإللهػث
ِ ِ
ٍ
وككى عيرةار ةلراايو را لف ار أل ار لجهده هذا! َ ِ ِ
ورا}
{ووَد ْم َاي إلَى َمي َعممُوا م ْف َع َمؿ مَ َج َو ْم َايهُ َه َعي ً َّمالُ ً

أمي االرسايح مهو :يل مث الاكسو سوجب لإلاليف االطمقايف عرضي الرب عا و مامي اقوـ ع مف عمؿو وس كزه لاخػد
ض ِؿ المَّ ِ َوِع َر ْ َم ِس ِ مَ ِع َذِل َؾ َم ْم َا ْك َر ُ ػواْ
الهم أكلرو واواصؿ ودمي إلى اإلميـ واالرسايح ادةؿ مث عيب وول سويلىُ { :و ْؿ ِعكَ ْ
وف}
ُه َو َة ْاٌر ّْم َّمي َا ْج َم ُو َ
معوض الاػيس عوػد مسػرة مػف اللػار والمجيهػدةو والم يلػع الدواقػ و اخػؾ مػث ويعمايسػ و هػؿ أاػ أهػؿ رف اكػوف مػف

الليقراف إلى ا

سويلى أـ ال؟ وهذه ال يل مػف الخػؾ مػث القيعماػ و ال خػؾ أاهػي مػف موجعػيت اإل عػيطو ووػد سػنةر

الليلؾ مث ركس إلى ا

سويلى

ولكف هو عادمي ار السوماقيت اإللها و مإا ارسيحو مف عيب أف ا

سويلى أعطيه إخيرة غاعا و ال مف عيب أا اووؿ

عماهي مملمػ ملػؿ إالػيف واوػؼ عاػد عػيبو وأةػذ اطػرؽ واطػرؽ سػى كػيد أف ااػأسو واذا عيلعػيب ااكػسح مياكسػيح
العيب ال الار الوجبو را مي ازاؿ ةيرجي لـ ادةؿ؛ ولكا الار االرسايحو را مقدم لمدةوؿ

وعماػ و مػػإف عوػػض مػػي اػراه اإلالػػيف مػػف السوماقػػيتو هػو عمليعػ السخػػجا و واعطػػي ارمػػؿ لس قاػػؽ وعمػػوغ المػراد مػػث

الملسقعؿو وأا عمى الطراؽ الص احو وا ليل ع يل مف يالت االرسضي اإللهث

ومف المايلب أف اطمب اإلاليف مف رع عبم مهذا اعث ا إعراهاـ (ع)و م أا ةماؿ ا سويلىو ول مي ل مف
المزاايو م ذلؾ اب ظ أا طمب مف ا سويلى عبم سوجب ل االطمقايفو كمي ويؿ سويلى{ :وِا ْذ وَ َ ِ ِ
ب أ َِرِاث
اـ َر ّْ
َ
يؿ إ ْع َراه ُ
يؿ َعمَى َولَ ِكف لّْ َا ْط َم ِق َّف َو ْم ِعث}
يؿ أ ََولَ ْـ سُ ْن ِمف وَ َ
ؼ سُ ْ ِاث ا ْل َم ْوسَى وَ َ
َك ْا َ
مماطمػب مػف ا
والمنمف لاس عأوػؿ مػف هػذا الملػسو ؛
ْ
يل االطمقايفو عأا دةؿ داقرة الجيذعا اإللها

سوػيلى أف اراػ عوػض الوبمػيت واإلخػيراتو السػث سوجػب لػ

س /3إف الليلؾ عود مسرة مف المجيهدةو ود اوطى عوض المخجويت الهاعا
إف مزااي عيلـ الهاب عمى ولماف:

ممي هو المووؼ الص اح سجيه ذلؾ؟

السجمايت اراكلا  :وهث مي ا اره الليلؾ مف يل االرسايحو واالطمقايفو واللق عيلاكس
والسجمايت اآلميوا  :مقد اسكؽ أف الليلؾ ار عوض ارمور الهاعا

سى الميدا و عمػى ا ػو سجماػيت اوراػ وغارهػي

ولكف العد مف السلعتو رف عيلـ الوهـ والةايؿو أاضي وال مث هذا المجيؿ

وعخكؿ عيـ ومةسصرو عيلالع لهذه المخجويتو اقوؿ :ااعهث لممنمف عدـ السوواؿ عمى هذه ارمور

وعوعيرة أةر و كمي وماي وؿ عركيت المخيهد عأف المنمف ال اهسر عهػذه العركػيتو راهػي مػف لػوازـ المخػهدو مػف لػوازـ

الكوع والروض و مف لوازـ الضايم و وهذه الضايم منوس و مي داـ المنمف مث المكيف المقدس

كذلؾ اقوؿ :إف عوض الهعيت الهاعا و هث مف لوازـ الذكر اإللهث الكلار ممف وػ أر لػورة ال مػد ألػؼ مػرة مػلبو مػث

أاػػيـو مػػإف هػػذا الومػػؿ لػ ألػػرو ولػ اػػورو ومػػف الممكػػف أف اػػر عوػػض اآللػػير الميداػ

الويمؿو هذا ألر الذكر ال ألر الذاكر

ولكػػف هػػذا ألػػر الومػػؿ ال ألػػر

موما و إف المنمف إذا عمؿ عمبو و أر االمسايزات؛ مب ااعهث أف اهسر عذلؾ مملب :مف الموموـ أف و ار ة لورة
ال مد لعواف مرة عمى المراضو مف موجعيت الخكي

مإذا ورأهي وخكث المراض عودهيو مب اجوؿ ذلؾ مث ةياس

هوو عؿ إف هذا مث ةيا ال مدو ومث ةيا القرخف الكراـ مياللسخكي عيلقرخف الكراـ أمر واردو إذ رب الويلماف

جوؿ ما الخكي و واف هو جر عمى لليا و وود اكوف عيصاي وعؿ االلسخكي وعود االلسخكي و مب ااعهث الةمط

عاف الويلماف

لار الصيل اف
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مراجو ل ّار الصػيل اف-وةيصػ المسػأةراف مػاهـ -مػث الوصػور القراعػ و امػاح الوعػد ارمػؿ المخػرؽو وةيصػ مػ
عداا

يالت الاأس رف هنال الصيل اف خقوا دروعهػـ مػث ظػروؼ مخػيعه و مػف اػث المقسضػايت والموااػ

وال

خؾ أاهػـ جػض عمػى عػيوث الوعػيد اػوـ القايمػ و لػقب سعقػى جػ لممسػذرعاف :عجعػر العاقػ و ومقسضػى الزمػيفو وغمعػ

اروراف

مػػيلعوض اوكػػث اكل ػ مػػف السألػػث عيلموصػػوـ (ع)و عػػدعوة الػػس يل السألػػث عهػػـ؛ مماسػػأس عمػػف اخػػسرؾ موهػػـ مػػث

الصكيت العخرا المخسرك !

س /1إف مف ارمور الم ِ
لار الصيل اف واالوسدا عهػـ ولكػف
وجه لمليلؾو والمخجو ل مث اللارو االطبع عمى ّ
ُ
أال اةخى مف ذلؾو الصاما والسوعد عقوؿ الهارو وةيص م عدـ الوصم ؟
ا ف عادمي اقوؿ عيالوسدا علار الصيل افو ماواث عذلؾو االوسدا عهػـ عوػد أف سلعساػي أف لػارسهـ موامقػ لمػي جػي ت

ع الخراو و وا ف للاي مث مقيـ أةذ أصؿ السخرا ماهـ

مػلب :إف مػػف الصػػكيت السػػث ا لػػف عػيلمنمف الس مػػث عهػػي صػػك الزهػػدو وهػػث صػك أةػػذت مػػف الخػػراو و مػػف الكسػيب
واللا

مإذا أرداي أف اورؼ مواى هذه الصك و وكاؼ أف العوض ال اممك خاقيو وهو اممػؾ كػؿ خػث و مإااػي عاػدمي

ار سيج ار ل مي ل مف ارمواؿو وهو مسويؿ عاهيو غار ألار لهػي؛ مػإف رناساػي لهػذا المواػى مػث ايسػ و درس عممػث

لاػػيو ومخػػج لاػػي مػػث أف اسألػػى عهػػذه الصػػك و السػػث وردت مػػث الكسػػيب واللػػا

وعوعػػيرة أةػػر و ا ػػف اع ػػث عػػف

المصيداؽ لأل وامر الخرعا و ال أااي اوجد أم ار خرعايو واامي مف عيب (اعرؼ ال ؽ سورؼ أهم )

إف االوسػػدا الوممػػث علػػار الصػػيل افو غاػػر السقماػػد لممجسهػػد ارعمػػـ الوػػيدؿ رف مػػي اقولػ المجسهػػد ااطقػ عػػف ا

سويلىو عمواى مف الموياث؛ مهو ج اإلميـ عماايو واإلميـ (ع) ج عمى ارم و وعمـ اإلميـ (ع) موصوؿ عيللػمي
ععر الاعث المصطكى (ص) مإذفو إذا كيف اإلوسدا عهذا المواىو مب اةخى مف الصاما

ولكف ااعهث االلسكيتو واالوسدا عيلصكيت ال لا مقط! مػإف الػعوض عاػدمي اوجػب عإالػيف مػث جهػ مػف الجهػيتو
ملب :اوجب ع مم و أو عصعرهو أو عزهدهو لوا كيف هػذا اإلالػيف عيلمػي اصػطب ايو أو كػيف مػف عيمػ ارمػ و مإاػ

اسود مف صكيس اإلاجيعا إلى عيوث الصكيتو ماأةذ سى الصكيت اللمعا ارةر !

إف الكلار مف الزاهدافو والويعدافو وأهؿ الممكيت الطاع و وأص يب الوعيدات الكلارةو والسجمايت وال يالت الرو ا و
اماموف إلى السقوو و واالعسويد عف الاخيط االجسميعث؛ رف هنال ال خوورايو سصعح عادهـ يل مف ا سقير

الايس واب ظ أف الذد لاس ل هذا الةطو مف العود الرو ث والويطكثو ل مي ل مف الاخيط وذاؾ الذد ل هذا

العود الجادو لاس ل ذلؾ الاخيط

ميلمنمف ال يذؽ المعاب الكطفو اأةذ مف المقسد عػ الجهػ اإلاجيعاػ و وال اوطاػ الػدرجيت الكيممػ مػث كػؿ المػواد

إف المنمف ملم ملؿ الا م و اأةذ مف كؿ زهرة ر اقهي والمنماوف عمليع الزهورو وأزهير المنمااف عيدة ماهي خاقي

مف ارخواؾو وذلؾ مف لوازـ عػدـ الوصػم ؛ مسػر منماػي مسماػ از مػث كػؿ ارةبواػيتو إال أاػ

ػيد المػزاج ومػف هاػي

ااعهث لممنمفو أف ا يوؿ أف اكرؽ عػاف الػذاتو وعػاف الصػكيت؛ ميلصػكيت اأةػذهيو ولكػف الػذات مػي دامػت ذات غاػر

موصوم و مإف هذا اإلاليف ممف ساطعػؽ عماػ الروااػ ( :إاػيؾ! أف ساصػب رجػب دوف ال جػ و مسصػدو مػث كػؿ مػي

اقوؿ)

س /2إف المب ظ مث هذا الوصرو وم المسمازاف مف الرجيؿ والالػي و رغػـ ااسخػير ولػيقؿ اللقيمػ عدرجػ كعاػرةو لػـ
سوهد ليعقي ممي هو اللعب مث ذلؾ؟

إف مف الموموـ أا ال سبزـ عػاف ااسخػير اإلاسراػت والكضػيقايتو وعػاف السماػز؛ رف هػذه ارجهػزة ال دالػ و ملمهػي ملػؿ
اف ُ ّْممُػوا السَّػ ْػو َارةَ لُ َّػـ لَػ ْػـ
{ملَػ ُؿ الَّ ِػذ َ
الكسػب وػدامي والقػرخف الكػراـ مػث لػػورة الجموػ اوعػػر سوعاػ ار الذعػيو عاػػدمي اقػوؿَ :
اف َك َّذعوا ِع ا ِ
ِ
وهي َكملَ ِؿ ا ْل ِ م ِ ِ
ِ
اف} الػذد ال
َلكَ ًا
يت المَّ ِ َوالمَّ ُ ال َا ْه ِػدد ا ْلقَ ْػوَـ الظَّػيلِ ِم َ
س َملَ ُؿ ا ْلقَ ْوِـ الَّذ َ ُ َ
ير َا ْ م ُؿ أ ْ
ير ِع ْق َ
َ
َا ْ ممُ َ َ
اومؿ عومم و ملم ملؿ ال مير ا مؿ ألكيرا! واآلف عدؿ ارلكيرو الكضيقايتو واإلاسرات!

مكث اوـ مف ارايـ لـ اكف هايؾ سبزـ عاف اللقيم والومؿو إامي هايلؾ ولػاطو أو مقػ مكقػودة عػاف اللقيمػ والومػؿو

وهث اإلرادةو عأف اراػد أف اومػؿ عمػي عمماػيه مهػذه اإلرادة مرسعطػ عوػيلـ الكػنادو والكػناد عاػدمي اراػدو ممػي مػث عػيلـ

الػػذهفو اس ػػوؿ إلػػى عػػيلـ الج ػوارح أد أف عاػػداي لبل ػ ع ػوالـ :عػػيلـ الج ػوارحو وعػػيلـ المػػدركيتو وعػػيلـ الج ػوااح
ميلمدرؾ إذا دةؿ الجيا و وسهمؼ عهبؼ اإلرادةو موادقذ اس قؽ عاداي المراد مث عيلـ الجوارح
مإذفو إف عدـ وجود السماػزو رف اإلرادة غاػر مس ققػ

ولهػذا مػإف أزمػ اللػيوطاف أو المسلػيمماف مػث هػذه ال اػيةو

لالت أزم الجهؿو واامي أزم ضوؼ اإلرادة ممف أراد السمازو العد أف اكوف طيق ار عجاي اف :اللقيم و واإل اردة

واف اروامر الخرعا  :كيلصايـو وال ضو والزكيةو إف هذه أمػور-سقراعػي -عمػى ةػبؼ المػزاجو وسقػود اإلرادة ممػلب:
أف اػػدم اإلالػػيف ةمػػس ميل ػ و أمػػر ا سػػيج إلػػى إرادةو ووهػػر لذاس ػ الم ع ػ لممػػيؿ وكػػذلؾ أف اصػػوـ اإلالػػيف عػػف
الممذاتو أو أف اس مؿ المخق مث ال ض ميلذد اومؿ عمجمؿ أوامر الخراو و مإا ارجى أف اصؿ إلى هذه الدرج و
مف اإلرادة المسمازة؛ واإلرادة المسمازةو سلسوجب ارعميؿ المسمازة أاضي

س /3إف المب ظ أف أغمب المسمازاف عمى مر الوصورو هـ الرجيؿ دوف الالػي

الالي ؟

أوال لالت عاداي إ صيقايت ماذ أف ةمؽ ا

ممػي هػو لػر ومػ المسماػزات مػف

سويلى خدـ إلػى اآلفو مػث هػذا المجػيؿ! إف الرجػيؿ-وةيصػ الوممػي -

سمازهـ اظهرو عيعسعير رجػولسهـ ولكػف المػرأة ع كػـ اراولػ و وال ػواجز الخػرعا و كمػي اسعػاف مػث ارمػر اإللهػث مػف
{ووَ ْر َف ِمث ُع ُاوِس ُك َّف}؛ لاس عإمكياهػي أف سعػرز كػؿ ويعماسهػي كيلرجػيؿ واال وطوػي هايلػؾ خػرا كعاػرة مػف
وول سويلىَ :
الالي المسمازات ومف الممكف هذا ال كـ عقم المسمازاتو هو لودـ عمماي ا ف عهف
ولكف أاضي ال ااكر هذه ال قاق  :إف الالي رغـ سكرغهفو ورغـ وجودهف مث عاق م يمظ عخكؿ عيـو والػسمسيعهف

عمزااػػي كلاػػرةو ماهػػي-كمػػي ورد -أف (الجا ػ س ػػت أوػػداـ ارمهػػيت) ولكػػف ال اب ػػظ كلػػرة المسما ػزات؛ لهمع ػ الجياػػب
الوػيطكثو والسعػرـ مػف عػدـ الوصػوؿو وااللػسوجيؿ مػث وطػؼ اللمػيرو والجمػوس مػ الهػيمبت مػف المجسمػ الالػػيقثو
وااللسهي عيل مث وال مؿ وأليث المازؿ

مطعاوػ المػرأة أف خػهمهي مػ الجزاقػيتو والمكػرداتو أو كمػي اقػيؿ مػث عمػـ

ارةػػبؽ (عوػػيلـ الكل ػرات)و أد ارمػػور المساوع ػ الصػػهارة والرجػػؿ عػػيدة ال اعػػيلث عػػأمور العاػػت والمطػػعو وارلػػيثو
وخنوف اروالد الجزقا وغارهي مياخهيؿ المرأة عهذه الجزاقيتو مف الممكف أف اكقػدهي خػاقي مػف السركاػزو مػث عػيلـ

السروث الرو ث
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سَ َكلّػر موجعيت االلسهي مث ال اية الاوما و لوا مث مجيؿ :الملكف والممػعس والمأكػؿو اكلّػؼ ال جػب عمػى الػاكسو
وادم الوعد إلى يل مف البسركازو مث ووت اكوف أ وج مي اكوف ما إلى السركازو مث سقرع إلى المػولى المسوػيؿ

إف الرواايت المةسمك سنكد عمى أف الوعد مث هذه ال ايةو عمليع ضاؼ ّؿ عدار وهو اومـ عيلر اؿ عاهي عوػد ػاف
مهؿ رأااي عيوب ااخهؿ عسزااف دارو وهو اومـ أا لار ؿ عاهي مث أا ل ظ و مف دوف ليعؽ إاذار؟!
س /1مث الوصا ورد ذكر سخعا جماؿ لمداايو اعاف قاقسهي وواو ال اية ماهي ارجو سوضاح هذا السخعا ؟

إف هذا السخعا مأةوذ مف رواايت أهؿ العات (ع) ورواايت أهؿ العات (ع) مماق عملؿ هذه السخعاهيتو السػث سعػاف
واو ال اية الداايو ومسيعهي الزاقؿ وود ورد عف الاعث اركرـ (ص) أا اخع اإلاليف مث هذه الداايو عمليع إاليف

السظؿ س ػت ظػؿ خػجرة لػيع و لػـ ر ػؿ عاهػي دةػؿ عمػر عمػى رلػوؿ ا

(ص)و وهػو عمػى صػارو وػد ألّػر مػث

جاعا و مقيؿ :اي اعث ا ! لو اسةذت مراخي مقيؿ( :مػي لػث ولمػداايو مػي ملمػث وملػؿ الػدااي إال كراكػب لػير مػث اػوـ

صيقؼو ميلسظ ّؿ س ت خجرة ليع مف اهيرو لـ راح وسركهي)

إف اإلاليف ملم مث هذه الداايو كمليمر أويـ مث مكيف مدة وصارةو لـ مي امعػث أف اوػود إلػى وطاػ

لػو أف إالػياي

ليمر لمومرة أو لمزايرةو والسقر مث لكف اقػاـ ماػ مػدة لػكره لػو رأاػت هػذا اإلالػيف مسخػيغب عسػزااف هػذا اللػكف

وصعه و ميذا س كـ عما ؟! أال سسهم عكقد الوقؿ؟! هو جي لهذا المكيفو لهدؼ اقوـ ع و والمػدة وصػارةو اػوـ أو
اوميفو مكاؼ اضا ووس مث ملؿ هذا؟! وسر أص يع اذهعوف لمطػواؼ والزاػيرةو وهػو ال اةػرج مػف المكػيف الػذد

هػو ماػ و راػ اراػد أف اجمػؿ مكياػ ! إف ملػؿ هػػذا اإلالػيفو أال اقػيؿ لػ  :إف هػذا لػكف الػس ار

سمس ! وأات إامي جقت لهذا المكيفو ردا مهم و مأاف أات عف مي جقت رجم ؟!

وسػزودو ال لػػكف

وعما و ال ااعهث لممنمف االاخهيؿ عهذه الدار عف دار القرارو مإف (المنمف اسزودو والكػيمر اسمسػ ) واف الػذد ااظػر
إلى ال اية الدااي عهذا الماظيرو عأاهػي م طػ الػس ار

وسػزود؛ وأاهػي مزرعػ لوةػرةو وأف اإلالػيف ال اجمػؿ مزرعسػ و

عمقدار مي اسزود ماهي؛ إف الذد ار هذا الملػيؿ مػث ايسػ واضػ يو مإاػ اس ػوؿ سمقيقاػي إلػى إالػيف ملػيعرو وملػسود

آلةرس

َّم ْت لِ َه ٍد}؛ مإاهػي سزعػزع اإلالػيف مػف ارعمػيؽ! ولسوضػاح
{وْلسَاظُ ْر َا ْك ٌ
ومف المايلب السأمؿ مث هذه اآلا َ :
س َّمي وَد َ
مواى هذه اآلا و امكف سخعا عمؿ اإلالػيف مػث الػداايو عمليعػ إالػيف امخػث مػث الطراػؽو وعاػده كػاس ماػ عػذورو
وارمث هذه العذور ةمك

مهذه العذور إذا اعست لف ساكو خاقيو را سجيوز عاهي ولكف لو أا عوث العذور لألميـ

لسزرعو مإا إذا وصؿ إلاهي لاجدهي وود صيرت أخجيراو ااسك عهي هب سأمماي هػذا المواػى! إف هػذا مواػى السقػداـ

لهد!

ولكف عوض الايس ركس

اإلاليف سرؾ العذور ةمك

رك سأةارو ال رك سقداـ! ميإلاليف الذد اومؿ لمداايو لػـ اسػرؾ إرلػ لمهاػرو كػأف هػذا
مهػو لمػي اكػوف مػث عػيلـ العػرزخو مػإف أموالػ سكػوف مػث عػيلـ الػداايو والػدااي هػث ةمػؼ

العرزخو وأاى ع

ااقذ االاسكيع عهي؟

وصؿ رخه أميم

يض ار ميلمنمف اومؿ علايل السقداـو ال علايل السأةارو واف الويوؿ مف اقدـ مي اراد أميم !

عاامي المنمف عادمي اذهب لمعرزخو مإا امسقث عأعميل الصيل ؛ وكأف الذد كيف عاده مث الدااي رميه لألميـو وعادمي
ممف السوعب قاق هذا المليؿو ممف الطعاوث أف ال اسويمؿ م الدااي إال عهػذا المضػموف الرواقػث( :الػدااي دار ممػر

ال دار مقرو مةذوا مف ممرهي إلى مقرهي)

س /2إف اإلالػػيف مػػث هػػذه ال اػػية الػػداايو مجعػػور ومجعػػوؿ عمػػى السويمػػؿ م ػ عايصػػرهي المةسمك ػ

المنمف السويمؿ موهيو عدوف االلسهي عهي؟

مكاػػؼ اضػػمف

إف السويمؿ م الدااي عدوف السهي و أمر مث غيا الصػووع ! إف اإلالػيف ملمػ مػث السويمػؿ مػ الػداايو ملػؿ الاػيظر
إلى المرخة المزاا عيلاقوش الجمما ؛ إذ امسهث عيلاظر إلاهيو عػف مقصػوده عػيلاظر عهػي مػرب الوػيلماف أراد ماػيو أف

ااظػػر عيلػػداايو ال أف ااظػػر إلػػى الػػدااي واف ارمػػر ا سػػيج إلػػى السكػػيتو والػػى مراوعػ دواقػ و وأف اسويمػػؿ اإلالػػيف مػ

الدااي عمى ا و اآلل الموصم لممقصودو ال عمى ا و الهدؼ

ملب :إف الطويـ العد ما لإلاليفو مإذا هو لـ اأكؿ لف اواش ومف الموموـ أف ليعيت الجموس عمى الميقدةو هػث

ليعيت كلارة مف الومر ممو جوماي مث الاوـ ليعساف لمطوػيـو لكياػت هاػيؾ الػع موسػد عهػيو مجػز مػف الاػث عخػر

جز مف أج از الاوـو وأات مث يؿ اركؿ طواؿ الومر!

ممف المايلب عادمي اجمس اإلاليف عمى الميقدة لاأكؿو أف الس ضر هذه الاا و اقوؿ :اي رب! أاي للت مث مقػيـ
وف َك َمػي
ػوف َوَاػأْ ُكمُ َ
اف َككَ ُػروا َاسَ َمسَّ ُو َ
{والَّ ِػذ َ
االلسهي عيلطويـو كيلسهي العهيقـو للت كهنال الذاف أل قسهـ عذمؾو إذ ومتَ :
سَأْ ُك ُؿ ارَ ْا َويـ َو َّ
الا ُير َملْ ًو لَّ ُه ْـ} أاي مث مقيـ السقود عمػى ععيدسػؾو ممػوال اركػؿو لمػي وػدرت عمػى أف أععػدؾ وكػذلؾ
ُ
لمي اراد أف اايـو اقوؿ :اي رب! لوال الاوـ هذه المام و لمي أمكااث وايـ الماؿ مث ليع الل ر وهكذا المػنمف مػث
كؿ رك اقوـ عهػيو ا ػيوؿ أف ارعطهػي عهػدؼ مرضػية ا

سوػيلىو وال اقصػدهي لػذاسهي مػيلمنمف ااظػر إلػى كػؿ هػذه

الوايصر الدااوا و عمى أاهي عايصر مليعدة لااؿ الم رب ارةروا

س /3هؿ أف الساوع مث المسيعيت الدااوا و واالاخهيؿ والسومؽ الزاقد عهيو ل سألار مث عدـ س قاؽ السكيمؿ؟
عب خؾ! ولهذا اب ظ أف المسمازاف مث هذا الوصػر ومامػوفو وايلػي لملػاوات اللػيعق

مقعػؿ وػروف-كمػي اب ػظ-

هايلؾ مطي ؿو لوا مث عيلـ السزكا و أو مث عيلـ السومػاـ إف لػو الػدااي مػث هػذه اراػيـو وساػوع المسػيع الػدااود:
مث المأكوؿو والمخروبو والممعوسو واللكفو ووليقؿ االسصيؿو ووليقؿ الاقؿ؛ عيلسأكاد إف لذلؾ السألار العيلغو ومف

موجعيت عدـ السماز إف هذه ارايـ كؿ خث مث مد ومث سكيمؿ ميددو والذد امسهث عوايصر الداايو العد أف اةسمؼ

عف الذد كيف اواش مث القر و اث عليط الواش وعؿ عخرات اللااف واب ظ هذا الكرؽو مف اذهب إلى عوض

القر الايقا و مث أعيلث الجعيؿو أو مث عوض العمداف الكقارةو اث السخػور خػاقي مػف الس ػرر مػف ولػيقؿ المواخػ

المسويرم اآلف

ولهػػذا مػػف المايلػػب أف اوػػود اإلالػػيف اكل ػ عمػػى خػػث مػػف الةخػػوا والعلػػيط مػػث الوػػاشو واعسوػػد عػػف السػػرؼ

والرميها الزاقدةو واف كيف مسمكاي مف امسبؾ الاواـ اب ظ أف عوض المنمااف ال سقؿ لروس عػف كعػير أهػؿ الػداايو
ولكاػ مػ ذلػؾ ا ػب أف اوػاش العلػيط مػث الوػاشو وال اراػد أف سكػوف لػ

القيرواا

يلػ العػذخو أو كمػي اوعػر عاػ عيل يلػ

لـ إف اإلاليف الذد اةكؼ مف الوايصر الدااوا مث ايس و ال خؾ أا اػراح اكلػ مػف كلاػر مػف السومقػيتو واقػو

عاده السركاز ولهذا سب ظ هايؾ مروي عاف الصبة مث ارميكف الكيةرةو والصبة مث غرم صهارةو ةيلا مػف ارلػيث

والزاا

مقم الوايصرو مف موجعػيت السركاػزو و سػى مػث عػيلـ السككاػرو ااصػح الػذد اراػد أف انلػؼ كسيعػيو أو اقػدـ

رليل عمما و أف اذهب إلى مكيف ةيؿ مف عايصر مخوخ مف الزاا وغارهي

مإذفو إف مف موجعيت السماز ولرع اللارو السةكؼ مػف مسػيع الػداايو لاػسةمص المػنمف مػف أاػواع الممهاػيتو السػث

سصده عف ا

سويلى
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اورض صي ع لإلكلير مػف الةطػأو وهػو عػدوره مػف موجعػيت ولػوة القمػب وموسػ أةاػ ار ميلصػمت
اإلكلير مف القوؿ ّ
عف مي ال اواث الوعدو هو ال يل الطعاوا السػث ال اناةػذ عماهػي الوعػدو عاامػي الكػبـ ا سػيج إلػى دلاػؿو وعاػدهي ُاكسػب

ولاومـ أةارا :أف موارد المناةذة عمػى الكػبـ-اػوـ القايمػ  -ال سقػيس عمػوارد المناةػذة عمػى
الوعد م لاي أو ملاقي
ُ
الصمت
س /1إف العوض ار أف الكبـ الكلارو مف موجعػيت سةكاػؼ اال سقػيف العػيطاث مهػؿ هػذا اوػد معػر ار مقاوػيو لمكػبـ
الكلار؟

إف هذه الوصا هث مف الوصياي المهم

رف مف موجعيت سػأةر الكلاػراف مػث س قاػؽ ارهػداؼ المواواػ لهػـو هػو

عدـ مراوع القوؿو واإلكلير مف القوؿ :ال راـو وال بؿ الهار هيدؼ ميلكبـ مامي ال اواثو لاس عيلضرورة أف اكوف
راميو عؿ ود اكوف ممي ال اك ما

واإلاليف الػذد اكلػر مػف الكػبـو مإاػ ال اػأمف مػف الووػوع مػث الزلػؿو كمػي وػيؿ

أمار المنمااف عمث (ع)( :ومف كلر كبم كلر ةطنهو ومف كلر ةطنه وؿ اينهو ومف وؿ اينه وؿ ورع و ومف وػؿ
ورع ميت ومع و ومف ميت ومع دةؿ الاير)

إف الذد اراد أف اةكؼ مي مث العيطف مف ضهوطو عيلكبـ الكلار-أو مػي اوعػر عاػ عرمػي (عيلكضكضػ ) -ممػاس هػذا
هو اللعاؿ الص اح! عؿ إف اللعاؿ الو ادو هو أف ارج إلى مف عاده مقيلاد ارمور إف مخيكماي إمي هث مخيكؿ

عداا و أو اكلا و أو ميلاػ

أولػاس رب الوػيلماف مػف عاػده ةػزاقف اللػميوات واررضو وأمػره عػاف الكػيؼ والاػوف؟

لميذا ال اجوؿ هذه (الكضكض )و م رب الويلمافو الذد هو أرأؼ عيلوعد مف كؿ أ دو وهو ارودر عمى ؿ أزميس ؟
س /2هؿ هايؾ عبو وطادة عاف الصمتو وال كم السث سمقى عمى الوعد؟

عػػب خػػؾ! إف كػػيف لكػػؿ دوا مكواػػيتو مػػإف الصػػمت والجػػوع واللػػهرو هػػث مػػف مكواػػيت ال كم ػ ارليلػػا و مهػػث

اررضا و وعود ذلؾ اأسث السكضؿ اإللهث

إف اإلكلير مف الصمتو لمف موجعيت أف اواش اإلاليف يل مف يالت السركاز العيطاث ميإلاليف وهػو اػسكمـ مػ

أ دو العد أف امسكت إلا و وهذه االلسكيس سأةذ مف سوج الذات
ولهذا مإف أولاي ا

الصيل وف عادمي اس دلوف م أ دو مهـ مف اماوف عمى الطرؼ المقيعؿ مهػـ اػروف أاكلػهـ

مث غاى عف ال داث م الهارو عدعو السةكاؼ عمي مث العيطف أو غارهو مهنال لهـ مي اخهمهـو وعادمي اس ػدلوف

اوطوف خاقي مف جهدهـ ومف ليعيت أعميرهـ اللماا

أرأات كاؼ أف العوض لو أعطى أ ػدا مػف ميلػ و أال اوػاش

الما مث داةم ؟ كذلؾ الولثو مإا عادمي اسكمـ م أ دو وةيص إذا كيف الكبـ طوابو اوسعر أا وػد أعطػيه وطوػ
مف وجوده ولهذا إذا أعطيه مف ووس و مإا ال اوطا مف الكبـ إال عمقدار الضرورة والبزـ

ولهذا إف المنمف ذر مف كلرة الزايراتو رف الزايرات عيدة سبزـ الكبـ الكلاػر مهػو أوال ال اػزور إال مػف الػس ؽو

لػقب اسػورط مػػث الكػبـ الكلاػر واذا زاره ال اطاػػؿو عػؿ اقسصػػر عيل ػد ارداػى مػػإف المػنمف ػراص عمػػى ووسػ و أخػػد

ال رصو ميلووت الذد اضا م الجموس البهيدؼ م الهارو هذا الووت امكف أف اومؿ ما ارعميؿ الكعػر و لػوا

ععيدا  :كيلصبةو وو ار ة القرخف أو مكرا  :كيلسزود الوممث

مػػإذفو إف المػػػنمف إذا أراد أف اوطػػى ال كمػػػ و السػػػث أعطاػػت لمقمػػػيفو مػػػإف مػػف روامػػػد كمػػػ لقمػػيف-كمػػػي ورد مػػػث

الروااػػيت -هػػو كلػػرة الصػػمت ومػػف المومػػوـ أف صػػمت المػػنمفو اةسمػػؼ عػػف صػػمت الموقػػداف اكلػػايو ووػػد ورد مػػث
الرواايت هذا المضموف( :إف المنمف صػموتو واذا سكمػـ عػذ القػيقماف) مهػو كلاػر الصػمتو ولكػف إذا لػزـ ارمػر رف
اسكمـو سكوؽ عمى كؿ أوراا و را اواش يل مف يالت السوعق العيطاا و أد امقف ال كم و مإذا سكمػـ ساكجػر ااػيعا

ال كم و مف ومع عمى لليا

س /3مي هث الضواعط والموارد الص ا

لمصمت؟

إف الصػػمت ركػ مػػف ال ركػػيتو السػػث العػػد أف ساطعػػؽ مػ اروامػػر اإللهاػ

مكمػػي أف الكػػبـ مػػث غاػػر م مػ مماػػوع

ومذموـو ميلصمت مث غار م م أاضي مماوع ومػذموـ ومػف مصػيداؽ الصػمت المػذموـو مػي اكػوف داةػؿ ارلػرة

مماطعؽ عمى ارجياػب رف
مإف كيف والعد مف الصمتو مب ااعهث لممنمف أف اطعؽ هذا عمى عيقمس مث أوؿ ارمرو
ْ
الويقم س سيج إلى المناال عيل داثو واإلرخيد والسوجا ولاس كمػي اب ػظ عاػد عوػض الالػي و السػث اكػوف مقػدار

كبمهي م الزوجو ال اقيس عمقدار كبمهي م الصداق ملب!

ومف هاي اومـ لميذا أف (الليكت عف ال ؽ خاطيف أةرس)! هو إاليف صيمتو ولكػف صػمس هػذاو ادةمػ الاػير!
مبعد أف اجوؿ الكبـ والصمت مث م م

واومـ كمي أف الكبـ ركػ و والمػسكمـ لػ موػؿو وػد اكػوف لػاي ووػد اكػوف

لاقي ميلصمت كذلؾ رك و والصيمت ل موؿو ود اكوف لاي وود اكوف لاقي ميإلاليف واف كيف هو صيمسيو مقد

اود هذا الصمت مداها و أو إمضي لماكرو أو إهيا لمجيلس مملب :إذا كيف إاليف منمف لأل لناالو مهو عادمي
الكت وال اسكمـو مكأا اقوؿ ل  :أات للت مث ملسو أف أسكمـ موؾ!

موما و العد مف ال ذر أاضي مف الصمتو لقب اق مامي اوجب ل الوقوع اإللها
س /4لو أراد خةص كيف معسماي عكلرة الكبـ وسواعو مف الووػوع مػث الزلػؿو أف اوػود اكلػ عمػى الصػمت ممػي هػث
الةطوات ارليلا لذلؾ؟

أوال عما وعؿ أف اسكمـ أف اككر مامي اراد وول و لقب اق مث الم ذور وود ورد عف اإلميـ عمث (ع)( :لليف الويوؿ

و ار ومع و وومب ار مؽ و ار لليا ) ميلويوؿ لليا سيع لقمع و أد اككر أوال لـ اسكمـ عاامي ار مؽ ومعػ مسعػوع

لمليا و أد اسكمـ لـ اككر مامي ويل و هؿ كيف صيقعي أـ ال!

ميلذد اراد أف ا سػرز مػف لػمعايت الكػبـو عماػ أف اجاػؿ الككػرة مػث ذهاػ أوال :هػؿ اقولػ أـ ال؟ وعػأد مقػدار؟

وم مف؟ أد ادرس كؿ الوايصر :الككرةو والمسكمـو والمسكمـ مو و والظرؼو والزميفو والمكيف؛ عادقذ إذا ةرج عقرار

أف مي أراد وول مايلعي اسكمـو واال مب

واف مف المايلب أف اذكر هذه ال قاق :

إف االلسزاـ عيلصمتو ال اايمث كوف اإلاليف ودودا واجسميعاي ميلمخكم أف الػعوض اةمػط عػاف الموااػافو ماػر عػأف

اإلاليف إذا طيؿ صمس و صير لقاب عمى الهارو واالياي غار اجسميعثو وماعوذاو واف ملؿ هذا اإلالػيف ال اس مػؿ!

وال يؿ عأا لاس داقمي هكذا! ما ف عادمي اراج لارة أقمساي (ع)و اب ظ عأاهـ كػياوا أكلػر الةمػؽ أالػي عػيآلةرافو

م السزامهـ عيلصمت ميإلاليف المنمف اسكمـ عأليرار وجه و وود سكوف اعسليم مػف مػنمف كػاـو مػاـ صػموتو
سهااؾ عف الكبـ الكلاػر! وهػو مػي اوعػر عاػ عيلسػألار اراكلػث أو السػألار السكػوااث لممػنمف عمػى الهاػر مػيلعوض

انلر عمى الهار عمجرد وجودهو ال مف ةبؿ المكظ

لهذا مف المايلب أف الأؿ المنمف رع و أف اجوم كهػنال ارولاػي و عػأف اجوػؿ لػ أالػي لمةمػؽو عمجػرد وجػوده واف

هو كيف ممسزمي عيلصمت

س /5إف مف ارمور السث اسمايهي كؿ إاليفو أف سكػوف لػ ةيصػا السػألار عػيلقوؿ مكاػؼ اصػؿ اإلالػيف إلػى هػذه

الدرج ؟

إف هذه الةيصا مرسعط عيلصمت ميإلاليف الذد اكلر مف الصمتو واخهؿ اكل عيلذكر عدؿ اللرلػرةو مإاػ عاػدمي
إف رب الوػيلماف كمػي اوطػث الوعػيد

اكوف مث أجوا الهيممافو وامزـ ارمر أف اسكمـو اكوف رب الوػيلماف و ار كبمػ
اف خم ُاوا وع ِممُوا َّ ِ ِ
ِ
الػر ْ َم ُف ُودِّا}و أاضػي اوطاػ
ل َػا ْج َو ُؿ لَ ُه ُػـ َّ
الصيل اف مودة القموبو كمي ويؿ سويلى{ :إِ َّف الَّذ َ َ َ َ
الصػيل َ يت َ
ووة السألار مث كبم ولهذا اب ظ أف عوض الةطعي والوعيظو أا عادمي كيف اةطب واوظو كػيف اعكػث جماػ مػف
ول

مقوة السألار مث الكبـو هذه مف مصيداؽ المعيرك اإللها لموعيد الصيل اف

إف ارب الػػذد أعطػػث هػػذه الةيصػػا و كػػـ ارسػػيح مػػث سويممػ مػ ألػػرس ! مإاػ لػػف ا سػػيج إلػػى أف اكػػسح موػػيرؾ مػ

زوجس أو م أوالدهو عؿ إا ود سككا الاظرة! وود كيف الاعث (ص) إذا لـ اوجع خػاقيو اوػرض عوجهػ و وال ا سػيج

إلى كبـ كلار وكيف عهذه ال رك و ارج الطرؼ المقيعؿ إلى الصوابو وااقمب عف مػي كػيف عماػ

كمػي وػد ورد مػث

رواا  :إف الاعػث (ص) مػر عمػى أ ػدهـو مػ أر مػي ال ارضػا و وكػيف هػذا الصػ يعث وػد عاػى عاػي مسماػ از ع لػب ذلػؾ

الزميفو مأعرض الاعث (ص) عوجه عاػ و ولػـ اويممػ كمػي هػو موسػيد ميلصػ يعث أدرؾ أاػ وػد ارسكػب ةطػأو مهػدـ

العاي الذد عايه

أرأات كاؼ كػيف اسويمػؿ الاعػث (ص) مػ أصػ يع ؟ إف الػذد اسويمػؿ عهػذه الطراقػ و كػـ اػراح اكلػ مػف كلاػر مػف
الواي و مث مواجه الطرؼ المةطئ! مهو إذا كيف راصي عمى إرجيع إلى الصوابو مإف هذه مف موجعيت الاجيح

لمقصودهو سى مث الداقرة ارلرا

 31العرمج الدواق

إف عصػػراي اسلػػـ عػػيلسةطاط والعرمجػ

سػػى مػػث أعلػػط ارمػػورو ولكػػف عاػػدمي اصػػؿ الػػدور إلػػى سرعاػ أعقػػد كاػػيف مػػث

الوجودو ار العوض اسوو الاسيقض العيهرةو مف ةبؿ :الكوضى والسلاب ووم العيؿ وعدـ اإلصرار والمواصم و وغارهي
مف الموياث السث سضيد العرمج

مروع ال اية

مأمار المنمااف (ع) عادمي اوصث عاظـ ارمرو اراد اظـ ارمر عموايه الخيمؿ لكؿ

س /1إف العرمج ػ مػػث الخػػنوف ال ايسا ػ الميدا ػ و أمػػر مالػػور ولكػػف كاػػؼ امكػػف لاػػي أف اعػػرمض ايساػػي

المواوا ؟

إف العرمج مث ارمور ال ايسا الميدا و كعرمج اإلاليف لمازل و أو خركس ؛ هذا أمر لاس مالػو ار ولكاػ مايلػب

لممزاج ارولثو عيعسعير أف اإلاليف موجود ميددو وال اية أاضػي اػية ميداػ

ال دود الممكا

معرمجػ المػيدة لممػيدةو أمػر مػث داقػرة

المعػرمض هػث رو ػ
ولكف عادمي سةسمؼ الاوعا  :ميلمعرِمض إاليف م كػوـ عػيرمور الميداػ و أد عػيل واس الةمػس؛ و
َ
اإللها  -هذه الروح السث العهي رب الويلماف إلى اكل مث ةمق خدـ -ميرمر اكوف ماػ مةيلكػ لمطعاوػ اإلالػياا
السث سماؿ لمم لوليت الميداػ

ومػف هاػي مػإف عرمجػ الوػيلـ العػيطاث عػأدوات غاػر عيطااػ و أمػر صػوب جػدا واف

الذد اراد إصبح العيطفو عأمر غار عيطاثو كمف اراد أف اجرد عمما ج ار ا و إلاليف ال اراه! مإذا كيف المراض

غار مرقثو مكاػؼ سُجػر لػ عمماػ ج ار اػ ؟! مػلب :إالػيف اراػد أف السأصػؿ ال لػد مػف وجػودهو وهػذا أمػر غاػر
مرقثو والروح غار مرقا ؛ مكاؼ امكا ذلؾ؟! ميرمر ما خث مف الصووع !
وال ؿ :أف اسروى اإلاليفو عأف اواش خاقي مف الووالـ العيطااػ و كموياخػس لموػوالـ الميداػ و مػإف (مػف عػرؼ اكلػ و

عرؼ رع ) إف المنمف عيعسعير أف خػهم مػ عػواطف ارمػورو مهػو مػث كػؿ اػوـ اصػمثو وصػبس لالػت ععػيرة عػف
ركاويت وهذه اللجدات والػسقعيؿ القعمػ و عػؿ إف صػبس موػراج المػنمفو إف صػبس سػرؽ وعػروج وااقطػيع إلػى عػيلـ

الهاػػب مهػػو مػػث الاػػوـ ةمػػس مػراتو اسمػػرف عمػػى الػػدةوؿ مػػث عػػيلـ العػػيطفو أو اسمػػرف عمػػى الس ماػػؽ مػػث أج ػوا

الموراج الوعيدد الصػبسث ولهػذا مهػو عوػد مسػرة اصػعح م سرمػي لهػذا الوػيلـو ولهػذا الجػو وكممػي أراد أف اػدةؿ مػث

عيلـ المواى وعيلـ العيطفو كيف ارمر مالو ار لدا

وعما و مهو عادمي ار ةمب عيطااػيو مإاػ امكاػ مويلجسػ

مػلب :أر مػث عيطاػ أاػ لمػي أر أو لػم عاومػ عمػى

أ دو سألر سأل ار لمعاي؛ ماومـ أف هػذه عػداايت ال لػد لػـ إاػ لكواػ اسويمػؿ مػ الهاػب مػث الاػوـ ةمػس مػراتو مإاػ

الهؿ عما السويمؿ م هذا الهاب أاضػي مػرب الوػيلماف غاػب الهاػوبو ورو ػ مػف الهاػب الاػيزؿو واف الػذد سروػى

لمهاب ارعمىو ممف عيب أولى أف الهاب ارلكؿ مقدور عما و ومث لاطرس
ػيـ
ػوف َوَاػأْ ُكمُ َ
اف َككَ ُػروا َاسَ َمسَّ ُو َ
{والَّ ِػذ َ
عةبؼ غاػر المػنمفو الػذاف هػـ كمػي اوعػر عػاهـ القػرخف الكػراـَ :
وف َك َمػي سَأْ ُكػ ُؿ ارَ ْا َو ُ
َو َّ
الا ُير َملْ ًو لَّ ُه ْـ} مهار المنمف ايس اية عهاما و مواا عمى المأكوؿ والمخروبو والمخموـو إلػى خةػره ولهػذا

هو ال اكيد اصدؽ أا معسمى عمرض عيطاثو واذا صدؽ ال امكا الوبج-كمي ذكراػي مػث الملػيؿ -راػ ملمػ ملػؿ مػف

اراد أف اقوـ عومما ج ار ا لمراض ال ُار

مإذفو إف المنمف ل القدرة عمى أف اعرمض عيطا و كمي اعرمض ظيهره
س /2إف مخكم العرمجػ أاهػي س سػيج إلػى رصػاد مػف اإلرادة الجيزمػ

السث اةططهي؟

مكاػؼ امسمػؾ هػذه اإلرادةو لس قاػؽ ارهػداؼ

إف المنمف الممسزـ ل مف ةبؿ المميرليت الوعيدا و القدرة عمى أف اقوؿ لاكل ( :ال) وهذا هو الكرؽ عاف المنمف

الممسػػزـو والمػػنمف غاػػر الممسػػزـ! إذ أف لكػػؿ واجػػب هايلػػؾ مػػعطبت واػواوض وم رمػػيتو كسػػروؾ اإل ػراـ مػػث ال ػػضو
ومعطبت الصوـو ومعطبت الصبة

ميلذد سوود عمى االلسػزاـ عػيروامر الخػرعا و مهػو مػث كػؿ ةطػوة اوػاش اهاػيو

وار اهايو أو الم مي ااهى عا و وةيص هذه ارايـ اث أف الكليد ظهر مث العر والع ر والجو ولهذا ميلمنمف
إذا أراد أف اقوؿ( :ال) لاكل و مألا سمرف سمرااي سدراجايو مالهؿ عما هذا ارمر

عمليع الرايضث مث الايددو مهذا اعدأ امرف اكل و ما مؿ اللقؿ الصهار لـ اركعر ميركعرو إلى أف اصؿ لدرجػ أاػ

ا مؿ لقب ال ا مم اآلةروف ولكف هذه القدرة مي جي ت مف الكراغو واامػي مػ المميرلػ والسكػرارو وصػؿ إلػى هػذه

القدرةو عأف ا مؿ ارخاي اللقام

إف المنمف ل إراداتو ع لب الم رمػيت مهػو كممػي أر

هذه القوةو مف أف اقوؿ( :ال) لاكل مسى مي أراد
س /3هايلؾ مقول سردد داقميو وهث( :إف ا
إف الرعط عمى القموبو هذه قاق ورخاا
يل مراغ القمب واالطمقايف:

رامػيو وػيؿ( :ال) لاكلػ

وسكػرار هػذه الومماػ و سوجػب لػ

سويلى ارعط عمى وموب العوض) مكاؼ اكوف ذلؾ؟

ولهي مصيداؽ مسوددةو ماهي:

ومليل الواضح-لهار اراعاي  -هث وضا أـ مولى (ع) مإف رب الويلماف رعط عمػى ومعهػيو ع اػث كياػت لهػي هػذه
ولػى مَ ِ
ػيد ْت لَسُْع ِػدد ِعػ ِ لَ ْػوال أَف َّرَع ْط َاػي َعمَػى َو ْم ِع َهػي
ير ًغػي إِف َك َ
َص َػع َح مُ َػن ُ
{وأ ْ
اد أ ُّْـ ُم َ
ال يل و السث ذكػرت مػث القػرخف الكػراـَ :
اف} وهايؾ كبـ وؿ مواى مػراغ ومعهػيو ومػف الموػياث :هػو مػراغ ومعهػي مػف كػؿ هػـ وغػـو اساجػ
وف ِم َف ا ْل ُم ْن ِم ِا َ
لِسَ ُك َ
رماهي لولدهي مث الع ر

سزااف الصيل يت والطيعيت لموعد:

ػب إِلَػ ْػا ُك ُـ
{ولَ ِك َّ
ػف المَّػ َ َ َّعػ َ
إف رب الوػيلماف إذا أر ععػػده لػػيعايو مإاػ ا ععػ عطراقسػ إلػػى الطيعػيتو كمػػي وػػيؿ سوػػيلىَ :
الر ِ
يف و َزَّا َا ُ ِمث ُومُوِع ُكـ و َك َّره إِلَ ْا ُكـ ا ْل ُك ْكر وا ْلكُل َ ِ
ِ
وف} واال مإف اإلاليف عطعو ارولث
يف أ ُْولَ ِق َؾ ُه ُـ َّ
اخ ُد َ
ص َا َ
وؽ َوا ْلو ْ
َ َ ُ
ام َ َ
اإل َ
ْ َ َ ُ
مسليوػػؿ إلػػى اررضو وال اماػػؿ إلػػى مةيلكػ الهػػو ومػػف هاػػي اقػػوؿ هػػذه ال قاقػ المةاقػ و وهػػث :إف الوصػػوؿ إلػػى
ضػ ُؿ المَّػ ِ َعمَ ْػا ُك ْـ
{ولَ ْػوال مَ ْ
المقيميت الوماي مث عيلـ العيطفو م ض السكضػؿ اإللهػثو وهػذا مػي اخػار إلاػ وولػ سوػيلىَ :

ِ
خي والمَّ ُ ِ
ِ
ٍ
ِ
اـ} ولكف هذا الكضؿ اإللهث ل موجبو
َ
َو َر ْ َمسُ ُ َمي َزَكي ما ُكـ ّْم ْف أَ َ د أ ََع ًدا َولَك َّف المَّ َ ُا َزّْكث َمف َا َ َ
لما ٌ َعم ٌ
وال اوطى جزاميو ميلمنمف عما أف اهائ اررضا و مإذا هاأ اررضا و مإف رب الويلماف اجسذع وامهم
السلداد عيلممؾ الممهـ:

خ ْػا َ
ػش َعػف ِذ ْك ِػر َّ
ض لَػ ُ َ
{و َمػف َا ْو ُ
الػر ْ َم ِف ُاقَ ّْػا ْ
طي ًاي مَ ُه َػو لَػ ُ
كمي أف ا سويلى اقاض خاطياي لمعوضو كمي ويؿ سوػيلىَ :
اف}و ممي الميا أف اقاض ممكي مف مب قكس لعوض المنماافو ارامق مث ايس ومف الموموـ أف السكضػؿ اإللهػث
وَ ِر ٌ
أعظـ مف االاسقيـو ولعقت ر مس غضع

ولكف المنمف ال ار خاقيو كيلمبقك السث سسازؿ مث لاػيلث القػدر وا ػف

ال اراهي عاامي الممؾ الملدد اراهو كيلممكاف الم يلعاف الكيسعافو المذاف ارايف الوعد المطا والويصث

مي الميا أف اإلاليف مث مر م مف م ار ؿ ايس اصؿ إلى درج و أف اكوف مو ممكي ملدداو ال مو ايو مهذا ارمػر

ةيص لألاعاي

وهذا المواى موجود مث مضيماف الرواايت( :إف عمى ارذف العيطاا لممنمفو ممػؾ الػدده) ولهػذا

هـ عأمرو مكأف هايلؾ مف دل و ووػيؿ لػ  :اسػرؾ هػذا ارمػر ووػد اكػوف
الم أف كلا ار مف المنمااف اقوؿ :أا لمي ّ
هذا ارمر معي يو وسرك و واذا ع اومـ أف هذا المعيح كيف مقدم لم راـ وهذا مواى مف موياث القوؿ الوارد( :عرمت

ا

عاقض الوزاقـو وملو الهمـ) وهااقي إلاليف واض ل هذا الممؾو ملوؼ اكوف عمى الجيدة الملسقام !

ِ
الص َا
واف الذد ود السهرب هذا ارمػر أو ااكػرهو مماسأمػؿ :مػي مواػى أف اقػ أر مػث لػورة ال مػد مػث كػؿ اػوـ:
{اهػد َاي ّْ
ػرطَ
ا ْلم ِ
اـ}؟ ومػف المومػوـ أف الصػراط الملػسقاـ اكػوف مػث كػػؿ خػث و ال مػث أصػؿ اإللػبـ واف الػذد اقػوؿ هػػذه
ُ ْ
لػسَق َ
الوعػػيرةو هػػو ملػػمـ وورع وسقػػثو ممػػي مواػػى وولهػػي إذف؟ عػػؿ سػػى مػػث لػػيع اال سضػػيرو إف اإلالػػيف ا سػػيج إلػػى
الصراط الملسقاـو مألف اورؼ كاؼ اسصرؼ مث الم ظيت ارةارة مف عمرهو مهذا ا سػيج إلػى ممػؾ ملػدد وممهػـو أف

وػػؿ :هكػػذا مػػث الم ظػػيت ارةاػػرة أو اعمػػؿ هكػػذا مػػث اللػػا ارةاػػرة ولهػػذا مػػف المب ػظ أف مػػف أ لػػف أخػػهر
اللاواتو هو خهر الموتو والذد ال اومـ هو مسى مػعوض الاػيس سػراه سمقيقاػي ااػسظـ مػث ايسػ و وال اضػ ؾو وأةػذ

ادم ال قوؽ الواجع و واصعح إالياي ممسزمي إلى درج أاػ الاػر االلػسهراب مػامف ولػ و واذا عهػـ اكيجػأوف عأاػ وػد

ميت عودهي معيخرة

إف المنمف اطمب مف ا

سويلىو أف اأةذ عاده مث كؿ م ار ؿ ايس
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ود اصيدؼ الوعد مث لاره إلى ال ؽ المسويؿو عوض العركيت الظيهرا المسصم عوػيلـ الهاػبو ووػد سكػوف هػذه-إذا لػـ

سكػػف وهمػػي -عوػػض اللمػػير الموجمػ ؛ سخػػجاوي لصػػي ع عمػػى اللػػار إال أف الوعػػد الممسكػػتو عماػ أف ال ااخػػهؿ عهػػيو
مهـ الوعد أف اصمح مي عاا وعاف رع و وال اهم مي الوطي عود ذلؾ إذ السدةؿ
راهي لالت مف الوعودا مث خث و ّ
مػػث خػػنوف الػػرب ال كػػاـو اػػوع مػػف لػػو اردب الػػذد وػػد ال اهكػػر لصػػي ع و وةيصػ إذا كػػيف مػػث الم ار ػػؿ الوماػػي مػػف

السكيمؿ

س /1إف المب ظ مث أ يدالكـو السركاز عمى عدـ االعساي عيلهعيت الموطية ولكف كاؼ امكف إاكير واو السخػجا
مث دم الوعد إلى ارميـ؟

إف السركاػػز عمػػى عوػػض المكػػيهاـو رف الػػعوض ال اصػػدؽ عهػػذه ارمػػور أليلػػايو لكواهػػي غيقعػ عاػ و راػ لػػـ اػػر إال

الم لوليتو وارمور الميدا

عيلهعيت عف الواهب جؿ وعب

ورف العوض وصؿ لهػذا ارمػورو ولكاػ ووػ مػث مػو الخػاطيفو وذلػؾ مػث االاخػهيؿ

إف عمااي أف اكرؽ عاف الهو المرضث والمبقـ لمذاتو وعاف الهد مراد المولى سويلى مإف العوض مػف أهػؿ الػدااي
مخهوؿ عيلمس الزاقم و ومهرـ عهي ولكف العوض أاضيو ممف اطمب اآلةرةو مخهوؿ عيلمس العيطاا ؛ ولكػف رف هػذه

المس لالت ميدا و مقد اهش اكل و واقوؿ عأا لاس مف عخيؽ الهو و عؿ مف عخيؽ الهد

إف العوض اقصد هذه الووالـ الهاعا و واع ث عف المزااي العيطاا و واراد ااكخيؼ ارمورو واراد مورم رموز الوػيلـو

واراد مورم ارلرار مث الطعاو و واراد مورم مي مث اكوس الايسو واراد أف اجرد عمى اداػ خػكي المرضػى إف
العوض اجوؿ هذه ارمور مف ارهػداؼو واةمػط عػاف هػواه الػذاسثو ومػراد المػولى سوػيلى وال ػيؿ عػأف هػذه كمهػي مػف
سعويت الاكس وعسوعار أ دهـ اقوؿ :العوض ارعث عجؿ عيطا إلى عقػرة! مهػو لػ عجػؿ صػهار مػث عيطاػ و واراػد

أف اكمؿ هذا الوجؿ ماجوم عجب كعارا!

إف الهدؼ مي داـ ادور مدار الاكسو واضيم مزااي لماكسو مإا ال عبو ل عيلمولى سويلى ولكف ال اةكى أف الذد
اع ث عف المذاقذ العيطاا و أروػى ممػف اع ػث عػف المذاقػذ ال لػا و واف كػيف كبهمػي ال امسكسػيف إلػى المػولى سوػيلى

وامكف سقلاـ الاػيس مػث هػذه الػداايو إلػى لبلػ أولػيـ :وػوـ طمعػوا ارولػى-الػدااي -ووػوـ طمعػوا اآلةػرةو ووػوـ طمعػوا

المولى سويلى ميلمولى سويلىو ال هو دااي وال هو خةرة

إف الذد اراد مخجويتو مإف أمضؿ مخج و أف ا قؽ يل الوعودا

سوػيلىو ولػاس الوصػوؿ إلػى ارمػور الةيروػ

والهاعا ! إف الذاف اع لوف عف كسب الةسومػيت واروراد والكسػب القدامػ و لس قاػؽ عوػض المزااػيو ممػاكف مومومػي أف

هذه السث الوى لس قاقهي لالت مف الوعودا مث خث ! إف اإلاليف الذد اقػوـ عأعمػيؿ ععيداػ و سػى اطمػ عمػى

وموب الايسو مي هو إال إاليف ملسلمر وسيجرو اراد السوميؿ المقدليت لمكلب ولمصيل
الهيلب عما الذكر والورد والةسوميتو مب سوجػب عػ

سػى سومػـ كاػؼ عقمػ

الذاسا ! مإذا رأات أ دا

والروااػيت سنكػد عمػى عػدـ ال كػـ عمػى

اهػراكـ!
العواطفو لمظواهر الوعيدا و وود ويؿ اإلميـ اللػجيد (ع)( :واذا وجػدسموه ّ
اوػؼ عػف المػيؿ ال ػراـو مرواػدا ال ّ
مإف خهوات الةمؽ مةسمكػ و ممػي أكلػر مػف ااعػو (أد ارجػ ) عػف المػيؿ ال ػراـ واف كلػرو وا مػؿ اكلػ عمػى خػوهي
ّ
اهركـ سى ساظروا مي عقده عقم !)
وعا و ماأسث ماهي م ّرمي مإذا وجدسموه ّ
اوؼ عف ذلؾو مروادا ال ّ

واف كيف والعد مف جيقزة مث المقيـ مث العافو ممسكف هث جيقزة الوعودا

سويلى لاقؿ :اي رب! أاي أراد أف أكػوف

لؾ ععدا ولكف ال ااعهث أف اخهؿ اكل عمي اوطى لموعد مف مزاايو مهػذا ال خػهؿ لػ عػ و ولػاس مػف خػنوا

أاػت

سومـ أاؾ إذا صرت ععداو مإاؾ سوطى عوض المزاايو ولكف هذا المزااي ال سم ظهيو وال سل إلاهػي وكػـ جماػؿ أف سػردد

هذا الدعي ( :إلهث! ككى عث ع از أف أكوف لؾ ععداو وككى عث مة ار أف سكوف لث رعي أات كمي أ بو ميجوماث كمي
س ب) مإف هذه أكعر جيقزة لإلاليفو عأف اكوف عمى لب مي اراده المولى سويلى ما

َّػد ِعػ ِ
ػف المَّْا ِػؿ مَسَ َهج ْ
{و ِم َ
س /2إف الذد اداوـ عمى وايـ الماؿو ارجى ل أف ا قؽ المقػيـ الم مػودو كمػي ذكػرت اآلاػ َ :
ِ
ودا} مي هو سكلار المقيـ الم مود؟
لى أَف َا ْع َولَ َؾ َرع َ
يمي َّم ْ ُم ً
َايممَ ً لَّ َؾ َع َ
ُّؾ َمقَ ً
إف عظم صبة الماؿو هو مث إعهيـ الجػ از و لمػذد اػداوـ عماهػي مكػث غارهػي مػف ارعمػيؿو هاػيؾ ذكػر لمجػ از و كمػي
ػيت سَ ْج ِػرد ِمػف سَ ْ ِسهػي ارَ ْاهػير َةيلِ ِػد َ ِ
يت ل ُا ْد ِةمُهـ ج َّا ٍ
الصيلِ ِ
ِ
اهػي أََع ًػدا
{والَِّذ َ
ُْ َ
خم ُاواْ َو َعممُواْ َّ َ
اف م َ
َ
َ
اب ظ مث وول سويلىَ :
َ ُ
اف َ
ِ
اج ُّمطَ َّه َرةٌ َوُا ْد ِةمُ ُه ْـ ِظػبِّ ظَمِػابً} أمػي مػث صػبة الماػؿ ذكػر الجػ از و المقػيـ الم مػود المػعهـ؛ سػى الكػؿ
اهي أ َْزَو ٌ
لَّ ُه ْـ م َ
الوى ا وهيو را إذا عهـ ارمر سكوف ما الداعوا ووا

ولوؿ مواى المقيـ الم مودو هو :أف اصؿ اإلاليف إلى درج اكوف هو مث المقيـ الم مػود ومػث المرسعػ الم مػودةو

عمواى أف كؿ خث ما ا مد ومف الموموـ أف مواى الـ الاعث م مد (ص)و هو :أا ُا مد عمى كؿ خث و مدا
عود مد وهو أ مد الموجوداتو عمواى أكلرهـ أهب لملاي

وعما و إف المقيـ الم مود-وا

الويلـ -هو :ذلؾ المقيـ الذد اكوف ما الوعدو ود وصؿ إلػى درجػ مػف الػدرجيتو ال

اعقى ما خاقي ال ُا مد وعوعيرة أوضحو رب الويلماف امأل ذرات وجودهو ماصعح الوجود إلهايو مقولػ ومومػ وسقراػره
وسةام و و سى ةواطره-أد جوار وجواا ػ  -كمهػي إلهاػ ومػف المومػوـ أاػ إذا وجػد الاػور اإللهػثو ذهعػت ظممػ
الخايطافو مإاهمي ضداف ال اجسمويف هذا سقراعي خث مف مبمح المقيـ الم مود

س /3هؿ مف الميا أف اطمب اإلاليف مف ا
ا ف أمراػي أف الػأؿ ا

سويلى الويما و كجيقزة؟

سوػيلى الويماػ و عػأف اقػوؿ :المهػـ! إاػث ألػيلؾ أف سطاػؿ عمػردو مػث ةاػر وعيماػ

لناؿ الويما و ال عمي هث عيما و إامي لسكوف مواا عمى طيع ا

ولكػف

سويلىو ولودـ االاخهيؿ عيلماهصيت عف القرعيت

إذ أف اإلاليف المراضو أو الكقارو أو اللجافو أو المعسمث اجسميعايو أو المطػيرد؛ إالػيف مخػهوؿ عمػي هػو ماػ مػف
مولػى (ع)و لمػي ةػرج ةيقكػي اسروػبو دعػي

العب و وم روـ مف عمؿ الكلار مف الطيعيت ولهػذا اب ػظ أف اعػث ا
منماػػيو واف رب الوػػيلماف
ػيؿ َر ّْ
ػث ِمػ ْػف َة ْاػ ٍػر مَ ِقاػٌػر} أد أاػ أظهػػر رغعسػ مػػث أف اكػػوف َّ
رعػ { :مَقَػ َ
ب إِ ّْاػػث لِ َمػػي أَ َ
ػت إِلَػ َّ
ازْلػ َ
السجيب ل و مزوج عيعا خوابو وصير خماي ملسقراو خكب خيرعي

مإذفو إف طمب الويما لمويما و أو طمب طوؿ الومر لطوؿ الومرو أو طمب المػيؿ لممػيؿ؛ إف هػذا لػاس هػدمي مقدلػي

عؿ رف الدااي مزرع اآلةرةو واف هذه ارمور إذا السلمرت مث هذا الجيابو مهث ةار مواف لإلاليف المػنمف ومػف

الموموـ أا كممي اسلوت روو المزرع و زاد ال صيد مث ارةار
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إف الخاطيف أةعر الةع ار مػث إغػوا الوعػيدو وهػو الوػيلـ عاقػيط ضػوؼ كػؿ ععػد سكصػابو راػ واكػب اػية الوعػد مػف
أولهي إلى خةرهي وعماػ و مومػى الوعػد أف اكسخػؼ اقػيط ضػوك عاكلػ و لػوا مػث مجػيؿ الخػهوة والهضػب أو غاػرهو
لاقط الطراؽ عمى الودو الذد أولـ عوزة ال ؽ إلى إغوا الجما إال المةمَصافو وأاف هـ؟!
وصماي سقراعي إلى أواةر الوصيايو واف خي ا

سويلى عود إكميؿ هذه الوصيايو ارجو أف سكوف الةط واض

ولكف

مف الموموـ أف وضوح الةط خث و والسوماؽ لملار خث خةر واف كيف وضوح الةط عيعث عمى االرسايحو وخد
الهم مث اللار وعسوعار أ دهـ اقػوؿ :لػو أف اإلالػيف سػيه مػث الطراػؽو لػـ عوػد جهػد جهاػد أر مازلػ مػف مكػيف

عوادو مإا -عمى اروؿ -ارسيح اكلاي مهو واف كيف مي زاؿ ا سيج إلى عذؿ الجهد لاقط هذه المليميتو ولكا راػ
أر مازل -ولو مف عود -اخور عيالرسايحو وكأا وصؿ

س /1مػػف المومػػوـ أف اللػػعاؿ الو اػػد لمةػػبص مػػف الخػػايطافو أاػ العػػد مػػف الػػدةوؿ مػػث زمػػرة المةمَصػػاف مكاػػؼ
اللعاؿ إلى ذلؾ؟ ومي هو الكرؽ عاف المةمَصاف والمةمِصاف؟

إف المةمَصاف والمةمِصافو عااهمي مس وكلرةو ولكف عاف الكس
المةمِػػصو هػػو :ذلػػؾ الػػذد ا ػػيوؿ أف اكػػوف مةمِصػػي أد الػػذد الػػوى رف اكػػوف مػػث داقػػرة المةمَصػػافو علػػاره مػػث
والكلرة عود المخرواف!

طراؽ اإلةبص مهو مف اي اس اةمصو ولكا ال اومـ مي هث اظرة الذد اةمص ل إلا

عاامي المةمَصو هو :الذد وط طراؽ اإلةبصو و يز عمى مرسع وعوؿ مف اومؿ ل و عأف اكوف مث داقرة عاياس
وهذا المليؿ اوضح الككرة:

إف مػف المسوػػيرؼ مػث أاػػيـ االمس ياػيت اللياواػ الاهيقاػ و أف ا ضػػر الطػبب مػػث ويعػ االمس ػػيفو وأف الكػؿ اراػػد أف

اكوف مف الايج اف ولكف المب ظ أف العوض ماهـ مػف ا قػؽ الػدرجيت الويلاػ و السػث سنهمػ لمقعػوؿ والػدةوؿ مػث
الجيمو ميلطيلب الذد لـ ا ضر ويع االمس يفو هو ةيرج الداقرةو وال اود مةمِصي وال مةمَصػي ولكػف أاضػي لػاس

كؿ مف دةؿ ويع االمس يفو مهو منهؿ رف ادةؿ الجيمو

اإلةػبص أصػب عاامػي المنماػوف

إف الوعيد الويصػاف والكجػير والكلػيؽو هػنال لػـ اػدةموا معػ اللػعيؽ مػث لػي
دةم ػوا ال مع ػ و و ػػيولوا أف اكوا ػوا مػػف المةمِصػػاف ولكػػف مػػف المومػػوـ أف المةمِصػػاف عمػػى ةطػػر عظػػاـو مػػإف رب

الويلماف ال اقعؿ كؿ مف دةؿ مث الداقرةو عؿ إا اقعؿ العوضو ماوطاهـ وليـ المةمَصاف

ممرسع اإلةبص هث مرسع صوع و ولاس الكؿ اظكر عهذه المرسع لودـ س قؽ الخػروط مػيإلةبص العػد أف اسهمهػؿ
ِ
المةمصػػافو
مػث كػػؿ ركػػيت الوعػػد ولػػكايس ممػلب :مػػث روااػػيت أهػػؿ العاػػت (ع)و هايلػؾ إخػػيرة إلػػى إ ػػد عبمػػيت
وهث :إف المةمِص هو ذلؾ اإلاليف الذد اسليو عاده المدح والذـ ممف ماي وصؿ لهػذه الدرجػ  :لػو ُمػدح أو ُذـو
لكيف ارمر عاده لوا ؟! وذلؾ را اوسقد عأف المػدح والػذـ ععػيرة عػف كػبـ الهاػرو وكػبـ الهاػر وػد ال اكخػؼ عػف

الواو

واف كيف اكخؼ عف الواو و ميلسألر لمواو و ال لمكبـ الذد واؿ مد ي كيف أو ذمي

مػػإذفو إف المةمَصػػاف هػػـ الػػذد ااسجػػعهـ رب الوػػيلماف ومػػف الممكػػت أف الاعػػث اركػػرـ (ص)و وأماػػر المػػنمااف (ع)و
واإلميـ ال لف (ع)و ألقيعهـ سدور مث هذه الكمؾ ميلاعث (ص) اصطكيه ا

(ع) ارسضػػيه ا

سوػػيلىو مهػػو المرسضػػى؛ وال لػػف (ع) اجسعػػيه ا

المهػػددو ال الهػػيدد مقػػطو رف ا

المنمااف (ع)

سويلىو مهو المصطكى؛ وأمار المنمااف

سوػػيلىو مهػػو المجسعػػى واإلمػػيـ ال ج ػ (ع) هػػو

سوػػيلى ااسجع ػ رف اكػػوف هيداػػيو كمػػي اصػػطكى اعا ػ (ص)و وكمػػي ارسضػػى أماػػر

واف عمى المنمف أف اكوف هم أف اصؿ إلى هذه الدرج و عأف اكوف اومي مي مف المةمَصاف والعوض ود اقوؿ :أاي
ايقس مف مر م المةمَصافو ممميذا ال أطمح رف أكوف مةمِصي و لعث!
والجواب :إف مف الموموـ مث عيلـ اللعيؽ أو السكيمؿ الدااودو أف الذد اروـ أف اصػؿ إلػى القمػـ الوماػيو مإاػ ارجػى

ل أف اكوف مث ولط الجعؿ أمي الذد اروـ أف اصؿ إلى ولط الجعؿو مإاػ اكػوف مػث اللػكح عػيدة مومااػي داقمػي
أف ارم ملسو الطموح والهم و لاكوف ال يصؿ أاضي خاقي اوسد ع

س /2مف الموموـ أف الخايطاف اخيطهـ اسركز مث مجيلث الخهوة والهضب مكاؼ اللػعاؿ لكخػؼ مكيقػد الخػايطاف
مث هذاف المجيلاف؟

إف أمهيت المويصث سوود إلى هيساف اللمعاساف :الخػهوةو والهضػب واف هػذا لػعب اعسػراض المبقكػ عاػدمي {وَػيلُواْ
أَسَ ْجوػ ُؿ ِماهػػي مػػف ا ْك ِلػ ُػد ِماهػػي وا ِ
ّْمي } ميإلملػػيد إخػػيرة إلػػى القػػوة الخػػهوا و ولػػكؾ الػػدمي إخػػيرة إلػػى القػػوة
َ َ ُ
َ ََ ْ
َ
لػػك ُؾ الػػد َ
الهضػػعا وأد ماكػػر إمػػي هػػو اوػػود إلػػى القػػوة الهضػػعا و أو القػػوة الخػػهوا ممػػلب الزاػػيو والاظػػر ال ػراـو اوػػود إلػػى
الخهوة والقسؿو ولب الهارو اوود إلى الهضب وهايؾ عوض ارخاي سوود إلى ووة ليلل و وهث القوة الوهما و ملؿ

الةايالت العيطم و ولو الظف ميإلاليف مركب مف هذه القو اللبث :الهضعا و والخهوا و والوهما

واف دالاي اركزه مث القوة الهضعا والخهوا و را مف لاطر عمى الخهوة والهضبو مإف الوهـ سقراعي عخكؿ مسبزـ
اس دد ميإلاليف عادمي اهضب عمى أ دو مإا اسوهـ ماػ العيطػؿو والػث الظػف ماػ

وعاػدمي ااظػر لم ػراـو مإاػ

اسةاؿ الخهوات مإذا رمواي الهضب والخهوة مف ال ايةو مإف الذهف سمقيقاي اصكو مملم ملؿ ال ػوض الػذد اصػب
ما رامداف مموليف ممو ااقط هذاف الرامداف المموليفو مإف ال وض اعقى اقاي صيماي

إف الطراػؽ لمكخػػؼ عػف مكيقػػد الخػاطيفو والػػسهبل لاقػيط ضػػوؼ اإلالػيفو هػػو مػي ذكػػره القػرخف الكػػراـَ { :والَ سَسَِّع ُوػواْ
ُةطُو ِ
ات َّ
الخ ْاطَ ِ
اف} مإف الةطوة ارولى مقدور عماهيو أمي الةطوات الب ق غار مقػدور عماهػي
يف إِ َّا ُ لَ ُك ْـ َع ُد ّّو ُّم ِع ٌ
َ
مملب :عدـ الاظر إلى ال راـ أمر مقدور عماػ و عهمػض الوااػافو أو إلػداؿ الجكاػاف عمػى الوااػافو أو عهػض العصػر
ِ
ص ِ
ػيرِه ْـ َوَا ْ كَظُػوا
عمواى أف ااظر وهو ال ااظر ولكا إذا ةيلؼ هػذه الوصػا اإللهاػ ُ { :وػؿ لّْ ْم ُم ْػن ِم ِا َ
اف َا ُهضُّػوا م ْػف أ َْع َ
ِ
ِ َّ
وف}؛ مػإف ال ػب القمعػث اػسمكف ماػ و ماقػوؿ :ال امكااػث أف أصػرؼ
صػ َا ُو َ
مُُر َ
اػر ِع َمػي َا ْ
وج ُه ْـ َذل َؾ أ َْزَكػى لَ ُه ْػـ إ َّف المػ َ َة ِع ٌ

الاظر عمف هواس ! ال امكااث أف أةرج عهي مف ومعث! وود سكوف السث سومؽ ومع عهي مسزوج و وهو صيدؽ مػث
وول

ولكف الةطوة ارولى هث الاظرو وكيف مقدور عماهػيو وكػيف امكاػ السبمػثو ولكاػ هػو مػف أوصػؿ اكلػ إلػى

هذه المر م غار االةسايرا

وكذلؾ الذد اهضبو مإف غضع كيف عادهو أمي إذا سجيوز عمى الطرؼ المقيعػؿ وضػرع أو وسمػ أو جر ػ و مقػد ةػرج

ارمر عف داقرة االةساير واللاطرة

مإذفو إف السوصا مث اإلجيع عف هذا اللناؿ :أف ا ػيوؿ اللػاطرة عمػى الةطػوات ارولػىو واف رب الوػيلماف اجاعاػي

خميت الةطوات الب ق

س /3مف الموموـ أف الخاطيف غيا مي امكا و أا اولوس لإلاليف مهؿ ل ودرة غار الولول ؟
ِ
س ِمػػث
إف القػرخف الكػػراـ ذكػػر أف الخػػاطيف ال وػػدرة لػ عمػػى اإلالػػيف إال عيلولولػ و اػػث وػػيؿ سوػػيلى{ :الَّػػذد ُا َو ْ
لػ ِػو ُ
ور َّ
الا ِ
ص ُد ِ
يس} واف ارمػر الػذد اقيعػؿ الولولػ و هػو السصػرؼ الوممػث مػث ارعػداف والجػوارح وا ػف لػـ اوهػد أف
ُ
الخاطيف مث اوـ مف ارايـو دم اإلاليف إلى مكيف موؿ ال راـو دموي ميداي إجعيراػي! ميلخػاطيف لػاس لػ عمػؿ ضػد

عاث خدـ إال أا اولوس ل ولهذا مكث اوـ القايم و ال امكف أف ادعث أ د أف الخاطيف أغواه عمواى ألزم وأجعػره
يف لَ َّمي وُ ِ
يؿ َّ
ض َث ار َْم ُػر
الخ ْا َ
{ووَ َ
ط ُ
عمى الومؿ عمي أغواه ع إامي ال قاق هث مي ذكرهي القرخف الكراـو مث وول سويلىَ :
ِ
َةمَ ْكسُ ُكـ ومي َك َ ِ
ل ْمطَ ٍ
وموِاث
إِ َّف المَّ َ َو َع َد ُك ْـ َو ْع َد ا ْل َ ّْ
يف إِالَّ أَف َد َع ْوسُ ُك ْـ مَ ْ
يف ل َث َعمَ ْا ُكـ ّْمف ُ
يلسَ َج ْعسُ ْـ لث مَبَ سَمُ ُ
ؽ َو َو َعدسُّ ُك ْـ مَأ ْ ْ َ َ
اف لَهـ ع َذ ِ
ِِ
خرْكسُم ِ ِ
ولُومواْ أَاكُل ُكـ َّمي أََايْ ِعم ِ
اـ}
ص ِر ِة َّث إِ ّْاث َككَ ْر ُ
وف مف وَ ْع ُؿ إِ َّف الظَّيلم َ ُ ْ َ ٌ
ص ِرة ُك ْـ َو َمي أَاسُ ْـ ِع ُم ْ
ُ ْ
َ
ت ِع َمي أَ ْ َ ُ
َ ُ
اب أَل ٌ
ميللػػمطيف المعيخػػر ماسػػؼو ولكػػف الولول ػ إذا صػػيرت ووا ػ جػػداو والمولػ َػوس ل ػ صػػير ضػػواكي جػػداو مإا ػ سصػػعح
لمخاطيف يل مف اللمطا مإف ملؿ الخاطيف م اإلاليف الضػواؼو ملػؿ مػف عاػده جهػيز س كػـ عػف عوػدو واقمػب
القا ػواتو ولػػاس هايلػػؾ مػػف صػػم ميدا ػ معيخػػرة ميلخػػاطيف عيلالػػع لمػػعوض ال اممل ػ أعػػدا لملػػي معيخ ػراو ولكا ػ
عولول ا رك مث أد اسجيه اخي !

 34الاوامؿ والجميع

إف الاوامؿ الاوما -وةيص صبة الماؿ -وكذلؾ صبة الجميع و مف الملس عيت السث وممػي ورد السأكاػد مػث ملػس ب
ملمهمػي ومػف هاػي لػػزـ االلسػزاـ وػدر اإلمكػيف عهػػذاف الاػدعافو إذ أاهمػي مػف موجعػػيت الاظػرة اإللهاػ الةيصػ عيلوعػػدو

ولطيلمي ا سيج الوعد إلى هذه الاك يت السث سوجب ل الطكرة مػث اللػار إف السواجػد مػث ارمػيكف السػث سمػيرس ماهػي
الطيع عخكؿ جميعثو مف مصيداؽ الساػزاؿ الر م و السث ود ال ساػزؿ مث ال يل الكردا لمميرل الوعيدة

س /1إف الاوامؿ م أاهي مسصك عودـ الوجوبو إال أف لهي دو ار كعا ار مث عمما السكيمػؿ مكاػؼ امكااػي الجمػ عػاف
عدـ الوجوبو والضرورة لمسكيمؿ؟
إف مػػف المايلػػب مراجو ػ

ػػداث وػػرب الاوامػػؿو مهػػذه مػػف الروااػػيت السػػث وردت مػػث كسػػب الكػػراقاف وعكلػػرةو وعصػػاغ

مةسمك و وهث رواا لاس ماهي مي الار الرمض أو اإلاكيرو عؿ مطيعق لموموميت

عف الاعث (ص) أا ويؿ( :مي سقرب إلث ععدد عأ ب إلث ممي امسرضػس عماػ
سى أ ع

وال اػزاؿ ععػدد اسقػرب إلػث عيلاوامػؿو

مإذا أ ععس كات لمو الػذد الػم عػ و وعصػره الػذد اعصػر عػ و واػده السػث اػعطش عهػيو ولػقف لػألاث

رعطاا و ورف السويذاث رعاذا )

ومػػف الممكػػت مػػث الرواا ػ  :أف الػػذد اقػػرب الوعػػد إلػػى ا

سوػػيلىو هػػو الومػػؿ عػػيلكراقضو ولكػػف الم عوعا ػ سػػأسث مػػف

المداوم عمى الاوامؿو واف كيف ال داث لمث ع داث ورب الاوامؿ

ولمسقراب اذكر هذا المليؿ :إف مف الموموـ أف الصواراو س سيج-لسرسكػ إلػى الكضػي الةػيرجث -إلػى م ركػيت وواػ و

سةرجهػػي مػػف داقػػرة الجيذعاػ اررضػػا

الةيرجث

لػػـ إاهػػي عاػػدمي سلػػسقر مػػث اقطػ موااػ و س مػػؽ وسع ػػث وسلػػار مػػث الكضػػي

مامكف أف اقوؿ أف الكراقض هث عمليع الم ركيتو السث سةرج اإلاليف مف داقرة الهو إلػى داقػرة الهػد و مػف داقػرة
السليوؿ إلى اررض إلى داقرة السويلث مث مدارج الكميؿ ولهذا مإف المواث عقول سويلى{ :لُػ َّـ رَد ْد َاػيه أَلػ َك َؿ ل ِ
اف}و
ػيممِ َ
ُ ْ
َ
َ
مػإذا الػسقر اإلالػيفو عمواػى أاػ صػير مطاوػيو واػأسث عػيلكراقضو واسػرؾ الم رمػيتو
مف هو عمى غار ةط الهد

مهو اراد ااقذ أف اسكاف مث القرب

ولمسقراػب اػذكر ملػػيال خةػر :لػو أف إالػػياي ال الػمح لػ عيلػدةوؿ إلػى وصػػر اللػمطيفو ولكاػ سمكػػف أف اػدةؿ عقايمػ

عػػعوض ارعمػػيؿ مهػػو عوػػد أف دةػػؿو اراػػد أف اسكػػاف مػػث السػػودد إلػػى اللػػمطيفو والسقػػرب ماػ و مسػػيرة عيلمػػداحو وسػػيرة

عيلخورو وسيرة عيلةدم

ميلكراقض عمليع ارعميؿ السث سمكف مف الدةوؿ إلى وصر اللمطيف والاوامؿ عمليع السكاف مث السػودد والسقػرب مػف

اللمطيف

مإذفو إف الاوامؿ هث غار ضػرورا مػف جهػ و وضػرورا مػف جهػ أةػر

مإاهػي غاػر ضػرورا ؛ رف اإلالػيف لػو

مػػيت وهػػو مقسصػػر عمػػى أدا الواجعػػيتو دةػػؿ الجاػ وطوػػي ممػػاس هاػػيؾ مػػف اقػػوؿ أف دةػػوؿ الجاػ و مسووػػؼ عمػػى

الاوامؿ

ولكف الذد اراد الوصوؿ إلى ا

ا

سويلىو العد ل مف وايـ الماؿو كمي ورد عف اإلميـ الولكرد (ع)( :إف الوصػوؿ إلػى

سوػػيلى لػػكرو ال اػػدرؾ إال عيمسطػػي الماػػؿ) ممموصػػوؿ إلػػى مممك ػ المػػولى سوػػيلىو هاػػيؾ ملػػيميتو ال سقط ػ إال

عيمسطي الماؿ وكأف الماؿ مركب اركع الليقر إلى ا

سويلىو وكممي داوـ عمى القايـ وط المليميت سى اصؿ

س /2إف المب ظ أف العوض امسا عف ضور صبة الجميع و عوذر عػدـ وجػود يلػ اإلوعػيؿ ممػي سومػاقكـ عمػى

ذلؾ؟

إف صبة الجميع مف أهـ الملس عيت واذا أرداي أف اومؿ جػردا لمملػس عيت السػث ورد ماهػي سأكاػداو ماجػد أاػ وممػي
ورد السأكاد عمى خث و كمي ورد مث السأكاد عمى ايمم الماؿو وصبة الجميع

وهمي سقراعي ععيدسيف مسويكلسيف مايمم الماؿ سند مث المازؿو ومث جوؼ الماؿ مث اللسر؛ وصبة الجميع سػند

مػػث عاػػوت ا

سوػػيلىو أد مػػث الومػػف ماعػػدو أف المػػنمف ا سػػيج إلػػى الصػػكساف :الةمػػوة م ػ رب الوػػيلماف مػػث لػػرهو

والةموة م رب الويلماف مث جهره مصبة الجميع أاضي ةموةو ممف اصمث مهو مث صػبس اةسمػث مػ ا
ولكف مث ضمف صكوؼ الجميع

سوػيلىو

ولكف الخاطيف-كمي هو موروؼ -ولولس لكؿ مق ع لعهي مولولس لمكلق و هث :عخرب الةمرو والزاي وغاره
وولولس لممنماافو هث :عسلعاطهـ عف الومؿ المرضث

سويلى مسراه-ملب -الػعط الػعوض عػف صػبة الجميعػ و

عػدعو أف هػذا ا سػيج لمةػػروج مػف الماػزؿو وهػو اوػػاش مػث جػو موػافو واقػ أر كسيعػيو واذا ةػرج ممقػدميت االلػػسوداد
لمصػبة والطراػؽو س رمػ مػف وػ ار ة هػذا الكسػيب أو أاػ اواجػ الوصػية مػث الملػجدو وولػية القمػوبو واةخػى مػف

الودو

ولكف إذا كػيف ارمػر كػذلؾو مممػيذا رلػوؿ ا

(ص) دعػي لمجموػ والجميعػ إلػى درجػ كعاػرةو ووػد ورد مػث مضػموف

رواا ( :إف ركو مف صبة الجميع و ال ا صث لواعهي إال ا

سويلى)؟! إف هذا سلواؿ خاطياثو وااعهث ال ذر!

ومي الميا أف اجم المنمف عاف جوه الذد اكوف مث المازؿو وصبس مث الملجد جميع

ص اح أف هاػيؾ جموػي

مف الايسو ولكف أات عادمي سصمث موجهؾ لمقعم و ومف عجياعؾ ال ار ميذا سومؿ وأات مث يؿ اللجود مػلبو مػي

الكرؽ عاف لجودؾ مث المازؿو ولجودؾ مث الملجد؟! إف المنمف عإمكيا أف اواش جوه المازلث الذد مث صبة

الماؿ ملبو أف اواخ مث صبة الجميع مث الملجدو واذا ااسهى مف الصبة عيد إلى جوه االجسميعث
مبعد أف اكوف كرلوؿ ا

اوود إلى مي كيف عما

(ص)و الذد كػيف إذا دةػؿ ووػت الصػبةو كػيف كأاػ ال اوػرؼ أ ػداو ولكاػ عوػد أف اصػمث

كمي ورد عف إ د زوجيس ( :كيف الاعث (ص) مث عاس هيخيو عيخي وكيف ض يكي مػث عاسػ و

وكيف اجمس مواي ا دلاي وا دل

مإذا أ ّذف لمصبةو كأا ال اورماي وال اورم )

وود كيف الاعث (ص) لمي كيف اصمث-ومي أدراؾ مػي صػبس ! إاهػي موػراج عكػؿ مواػى الكممػ  -وا ػس أف هاػيؾ مػف
عجياع ل لناؿ أو ل

يج و اوجؿ مث صبس واةسمهي علرع و لاقضث يج المنمف ماب ظ سى وهو مث ومػ

االاخػهيؿ مػ رب الوػيلمافو ال االػى ػواقض الاػيس وكػذلؾ المرسضػى (ع) كػيف كأةاػ و وكمػي اومػـ مػث وضػا ذلػؾ

اللػػيقؿ الػػذد لػػأؿ الملػػممافو مقػػدـ لػ الةػػيسـ مهػػـ مػػث ومػ االاخػػهيؿ عيل ػػداث مػ رب الوػػيلمافو ولهػػـ ةمػػوسهـ

الرو ا و ولكاهـ ال اهكموف عف الواجعيت االجسميعا

س /3هؿ مف الليقغ أف ااقؿ المنمف عركيت صبة الجميع إلى مازل ؟
ال ميا مف ذلؾو ولكف لممنمف الذد اولؽ عودالس

ومف الموموـ أف وم الودال و هث عدالػ اإلالػيف أمػيـ عيقمسػ ؛

رف الزوج واروالدو هـ أةعر الايس عيإلاليفو وعأ وال مث الةمواتو وهااقي لمف كيف عيدال عاد زوجس !

ممػػي المػػيا إذا أ ػػرزت الودال ػ و وص ػ ت الق ػ ار ةو وعػػيوث الخػػروطو أف ا ػػوؿ اإلالػػيف المػػنمف العاػػت إلػػى ملػػجد

وةيص أف العوض ود اومؽ أف اصػمث الظهػراف والوخػيقاف مػث الملػجد جميعػ و ولكاػ مػث ةصػوص صػبة الكجػر

ا رـ مف ذلؾ ممي الميا أف ااقؿ العركيت إلى مازل و وةيص إذا اسةذ مصمى مث مازلػ و كػيلعوض الػذد اسةػذ مػث
الماػػزؿ مصػػمىو واكرخ ػ عطراق ػ سخػػع الملػػيجدو ع اػػث اكػػوف ل ػ هػػذا اللػػجيد القصػػارو ول ػ م ػرابو واض ػ ما ػ
مص كيو وكسيب دعي ؛ ماجوؿ ل ملجدا مصه ار مث غرم مف غرؼ المازؿو واصمث ما عمػى هاقػ الجميعػ

المنمف لاسكاف مث طرؽ القرب إلى ا

سويلىو وما هذا الومؿ

واف

 35طوؿ ارمؿ

كػر الماػؿ والاهػيرو
طوؿ ارمؿ مف روامد الةليرة الكعر و مإف المسعقث مف الومر واف عدا لموهم ارولى طوابو إال أف ّ
اطود صك ال اية علرع و وةيص أف مرص السويلث الرو ثو سزامف مسرة الاخيط العداثو وهػث المر مػ المسولػط
مف الومػر اوػـ مػث المر مػ المسقدمػ مػف ال اػيةو سػسـ عمماػ الساضػاض والسلعاػت لمػي وػد ُعاػث أليلػ مػث المر مػ
اللػيعق ووممػػي وجػداي ػػيالت الطكػرة واإلايعػ والاقظػ مػػث الم ار ػؿ المسقدمػ مػف الومػػرو عػؿ الخػاطيف املػح عمػػى

وجه -عود سكيلر الذاوب– ويقب" :هذا وج ال اكمح أعدا "

سويلى وهاػي أ ػب أف أنكػد مػرة

وصماي ع مده سويلى إلى ال مقيت ارةارةو وأوخؾ أف اكمؿ اررعواف وصا عإذف ا
أةػػر عمػػى أف هػػذه الوصػػياي-إف خػػي ا سوػػيلىِ -ععػػرة لمػػف أراد أف اسةػػذ إلػػى رع ػ لػػعاب إف الػػعوض اراػػد أف
الػػسمزج ارمػػور الػػسمزاجيو أو راػ عاػػده ػواقض ومخػػيكؿو واراػػد أف اقضػػث عمػػى هػػذه المخػػيكؿو عػػيلسقرب إلػػى رب

الوػػيلماف مػػإذا أعطػػث ال يج ػ و عادقػػذ اقػػؼ عػػف ركس ػ مػػث السقػػرب

سوػػيلىو وال وج ػ عوػػد ذلػػؾ رف اكػػوف مػػف

ولكػػف الػػذد اوػػاش هػػيجس الوعودا ػ و وأف الهػػدؼ مػػف الةمق ػ أف اكػػوف

سوػػيلى ععػػداو مػػإف هػػذا ال خػػؾ ا ػػب أف

المسقرعافو را

صؿ عمى جيقزس !

اػػسممس موػػيلـ الطراػػؽ وا ػػف عكضػػؿ ا -عزوجػػؿ-و ارجػػو أف اكػػوف وػػد لػػيهماي مػػث هػػذا المخػػروعو عمػػى إاضػػيح
مويلـ الطراؽو ُلاومـ الزاؼ مف ال قاق

س /1ال ةبؼ أف طوؿ ارمؿ ويد الكلاراف إلى يم السهمك و وأعقعهـ الةليرة الكعر و اث جرهـ إلى الركػوف إلػى
الداايو واالخسهيؿ عهي إلى درج االلسهي عف هدؼ الةمق

وكأااي ةمقاي لهذه ال اػيةو ولػاس هايلػؾ مػف اػية أةػر

و ليب وعقيب ااسظراي! وال اةكى أف اللعب هو الجهؿ وضوؼ يل الاقافو ممي هو الطراؽ لسروا الاقاف؟

إف الذد اكلر طوؿ ارمؿ-كمي هو الملسكيد مف الرواايت -ذكر هيدـ المذاتو أال وهو الموت وذلػؾ عػأف اوػرؼ أف
الموت هث قاق مصي ع ل و ولالت ع قاق ملسقعما

مكمي أف الاػوـ ممسػزج ع اػية عاػث خدـو مػيلموت كػذلؾو إذ

مف الممكف أف اطرؽ عيع مث أد ل ظ مف الم ظيت عؿ إف الموت أورب وأوضح إلاػ مػف الاػوـو رف الاػوـ اػأسث

مػػث لػػيعيت مواا ػ و عاامػػي المػػوت ال اومػػـ ل ػ ووسػػيو واف اإلالػػيف مرخػػح مػػث كػػؿ ل ظ ػ رف اكػػوف مػػث عػػداد عػػيلـ

ارموات

ولكف-م ارلؼ -إف الموت الذد ال خؾ ما وال خعه ما و ال اسويمؿ مو عمي الس ؽ مف الاقاف! ممػاس هاػيؾ
اقاف كيلموتو كلر ما الخؾ! إف العوض ال ازور المقيعرو وال اذهب لمملسخكايتو وال اذهب لمكػواسحو عػؿ مػإف أد

خػػث اػػذكره عػػيلموت ااكػػر ماػ واكػػر ماػ ! إف الػػذد اراػػد أف ا قػػؽ الاهياػػيت اللػػوادةو العػػد أف اكػػوف مػػف الػػذاف
اككروف مث الاهيايت وهو مث العداايت العد أف الوى مث أف اروث هذا الومـ الاظردو إلى عمـ مسهمهؿو واسروى مػف
يل عمـ الاقاف إلى عاف الاقافو لـ إلى ؽ الاقاف

واف هذه المخكم لالت مث الموت مقطو عؿ مث كؿ ارمور الاظرا غار الميداػ و أد مػث كػؿ أاػواع الهاػب عػد ا مػف

غاب الهاوب واجػب الوجػودو إلػى عػيوث الهاػوب كيلموػيد والمبقكػ والػروح مػإف الاقػاف عهػذه المهاعػيتو ا سػيج إلػى
يل مف يالت العمػوغ العػيطاث إف الطكمػ المراهقػ السػث عمهػت السلػ لػاواتو رغػـ أاهػي مكمكػ و وكمػي اقولػوف ال

مرؽ عاف لف السيلو ولف السلوافو مث مقيـ السكماؼ ولكف م ذلؾو مإا ال امكػف العاػ السيلػو أف سومػـ لذاقػذ

ال اية الزوجا و ولذة ارموم وغارهيو راهي لـ سصؿ إلى مر م سممػس هػذه الموػياث إف عوػض الاػيس لػاس عاػده

هذا العموغو الذد انهم إلى أف امسكت إلى عيلـ الهاب

ومف ألعيب سروا اإلاليفو والطراؽ إلى كخؼ ال قيقؽ:

أوال :السةكاؼ عف المخسهايت:

إف سوغؿ اإلاليف مث السمذذ عيلميدايتو اعوده عف إدراؾ لذة عيلـ المواى ولهػذا اب ػظ أف رب الوػيلمافو جوػؿ لامػ
القدر مث خهر رمضيف رف أالب الخهور لدرؾ قاق لام القدر ولموعػيدةو هػو مػث ذلػؾ الخػهرو الػذد اكػؼ ماػ

اإلالػػيف اكل ػ عػػف الطوػػيـ والخ ػراب ميلصػػيقـ عكك ػ عػػف الميداػػيتو وعػػيوث المكط ػراتو كأا ػ انهػػؿ لمايجػػية ا -

عزوجؿ-و مايجية عماه مث سمؾ المام و ولاس هايؾ لام طواؿ اللا ملمهي مث السم ض الوعيدد
ليااي :الع ث الاظرد:

إف المورم الاظرا داقمي مهاق ولالت عم سيمػ و لسصػواد ملػسو الاقػاف ولهػذا مػيلعوض الػذد لػ إامػيف مطػرد

عي -عزوجؿ-و أد إاميف سوعددو مإا عادمي اأةذ دورة مث الوقيقػد :مػث الصػكيت اإللهاػ الجبلاػ والكميلاػ و ومػث
ارلمي ال لاىو ومث أدل وجود الةيلؽو سب ظ أف هذا الاقاف الذد كيف عاده ازداد سجماي

وارمر كذلؾ عيلالع لمصبةو ميل ركيت الظيهرا لمصبة مف الركوع واللجودو لهو أمر مػرسعط عوػيلـ ارعػداف ولكػف
الةخوع والسكيعؿ القمعث مث الصػبةو أمػر مواػود غاعػثو وهػذا السكيعػؿ ال اممػسو ال اػدرؾو ال اػر و ال اخػـ ولكػف

الذد اق أر كسيعي مث الصبة الةيخو و أو اأةذ دورة مث الصبة الةيخو و مهػو عاػدمي اصػمث-واف كػيف ةيخػوي مطراػي

ل ع

عزوجؿ-و مإا ازداد سألقي مث هذا المجيؿ

س /2إف الذد ا رؾ اإلاليف مث هذه ال ايةو واجوم الوى واكيمح واس مؿ المخيؽ وارلـو هو ارمؿ ولكف كاؼ
اكرؽ عاف هذا ارمؿ الم مودو وعاف طوؿ ارمؿ المذموـ؟

إف طوؿ ارمؿ هػو أف اكسػرض اإلالػيف لاكلػ و وجػودا أعػداي مػث هػذه ال اػيةو أو جػودا ممسػداو واعػيلغ مػث االخػسهيؿ
عأمور الداايو واللوث مث سأماف الرزؽو زايدة عف يجس و غيمب عػف اآلةػرة إف عوػض ارلراػي لػو أراد أف اوػاش

مػػف دوف عمػػؿو لكػػيف عإمكياػ أف اوػػاش مقسػػث لػػا

ومػػف المومػػوـ أف الػػوى اإلالػػيفو واعػػرمض زاػػيدة عػػف الومػػر

الطعاوثو زايدة عمي هو مطموب ما و إف هذا لاس مف الطموحو ولاس مف ارمؿ الم مود!
إف اإلاليف المنمف اعرمض ايس و واومؿ مف عيب أف اكوف ةماك

-عزوجؿ -قيو وأف اكوف وارلي

-عزوجؿ-

مػػث أرض ػ و وأف اكػػوف مػػف الػػذاف الػػسلمروف الػػدااي لوةػػرة وكممػػي عمػػؿ مػػث هػػذه الػػدااي أكلػػرو س ققػػت ما ػ

يل ػ

الوعوداػ

ومػػف ػػيالت الوعػػد اإلاكػػيؽو مػػيلكقار ال امكاػ أف ااكػػؽو والػػذد اعػػرمض واةطػػطو ولػ خمػػيؿ وطمػػوحو مإاػ

اصعح غاايو ومف لـ السهؿ مي عاده مث اإلاكيؽو سقرعي إلى ا -عزوجؿ -ولكف هذا كم اوػد ةاػ ار لموعػد المراوػبو

واال مػػإف الككػػيؼ ةاػػر لممػػنمفو إف (مػػي وػػؿ ككػػى ةاػػر ممػػي كلػػر وألهػػى) ولوػػؿ الكقػػر ةاػػر لمكيلػػؽو رف المػػيدة عاػػد
الكيلؽو أداة لمكلؽ ولكف المنمف اعرمض واطاؿ أممػ مػث ال اػية الػداايو عهػذه الااػ السػث أخػير إلاهػي اإلمػيـ عمػث

(ع)( :اعمؿ لداايؾ كأاؾ سواش أعداو واعمؿ آلةرسؾ كأاؾ سموت غدا)
س /3كاؼ اجوؿ ذكر الموتو ذك ار ميعب مث ايساي؟

إف العوض ااظر إلى الموت اظرة لمعا و وأا ااقطػيع عػف مػي هػو مسومػؽ عػ مػف زااػ ال اػية الػداايو والمػوت عاػده

إعػداـو وال اسخػػوؽ إلػػى مػي عوػػد المػػوت و سػى السوعاػػر عيإلعػػداـو سوعاػػر غاػر دواػػؽ! ممػػاس هايلػؾ مػػف إعػػداـ مػػث

العافو عؿ هايلؾ إزهيؽ واةراج لمروح مف العدف

وعيلسأكاػػدو مػػإف ػػيؿ هػػذا اإلالػػيف عهػػذه الاظػػرة الودما ػ لممػػوتو غاػػر الػػذد ااظػػر إلػػى المػػوت عمػػى أا ػ اقم ػ لمقػػي

اإللهػػثو وااللػػسمسيع عمسػ مػػي و ار ال اػػية الػػدااي رف المػػنمف اوسقػػد عأاػ (إذا مػػيت اعػػف خدـ ويمػػت وايمسػ )و ومػػف

الموموـ أف المس مث عيلـ العرزخو ومث جايف الةمد ال سقيس عمس الدااي مػإذا كػيف مػف عػيب المسػ و ماسماػى المػوت
لالسمس

واذا كيف مف عيب ال ب اإللهثو ماسماى الموت لامسقث عي -عزوجػؿ-و المقػي الػذد اايلػب ذلػؾ الوػيلـ

ميلموت عيلالع لممنمفو اوسعر ااسقيال مف عيلـ مو ش إلى عيلـ مناسو مف عيلـ ضاؽ إلى عيلـ وال
إف اإلاليف ملم مث هذه الداايو كملؿ الجااف مث عطف أم

ميلجااف لو ةاػر عػاف الةػروج لمػداايو والعقػي مػث ر ػـ

ارـو مإاػ اكضػػؿ العقػػي مػػث مكياػ و راػ اػػر مكياػ مرا ػػيو وغػػذا ه منماػػيو والجػػو مبقػػـ وال ػرارة مايلػػع

مهػػو

مأاوس عمي هو ما و وال اومـ أف هايؾ مكيف أول مف الويلـ الضاؽ الػذد هػو ماػ و وال اومػـ مػي أعدسػ لػ هػذه ارـ

مف مراش ولارو ومف صدر ما المعف الليقغ

مػػا ف اوػػاش مػػث ر ػػـ الػػداايو ولػػو عمماػػي عمػػي عوػػد هػػذه الاخػػأة مػػف المس ػ و لزهػػداي مػػث الػػدااي كمػػي ازهػػد مػػث عطػػوف

ارمهػػيت! ا ػػف اآلف عاػػػدمي اسصػػور الػػػر ـو وعطػػف ارـو اكػػػيد الػػسو ش مػػف هػػػذا المكػػيف الضػػػاؽ ولكػػف هػػػذا

االلسا يش لـ اس قؽ إال عود االاسقيؿ واف المنمف وعؿ أف ااسقػؿ مػف الػداايو اوػاش هػذه ال يلػ مػف الو خػ و مػف

ضاؽ الداايو وعدـ اسليعهي

واف الوعد الذد اراد أف اصػؿو وا قػؽ هػذه ال يلػ مػف االلػسا يش مػف الػدااي ومسيعهػي الزاقػؿ وهػو مػث الػداايو مػإف
عما أف اطمب مف رع و أف ازهده مث الدااي وود ورد عف الرلوؿ اركرـ (ص)( :إذا أراد ا -عزوجؿ -عوعػد ةاػرا؛

وعصره عواوب اكل )
مقّه مث ّ
الدافو وزّهده مث الداايو ّ
وارمػر ا سػيج إلػى جذعػ إلهاػ و سمهاػ عػف مسػيع الػداايو عاػدمي سسجمػى لػ عوػض أاػواع السجماػيت اإللهاػ و مػف ذلػؾ

الويلـ

 36السكيمؿ لمجما

إف مف الةطأ الكيدح أف ا صر اللوث المركز ل ايزة رسب الوعودا الويلا عكق مػف الاػيس؛ مػإف ال ػؽ المسوػيؿ وعػد
عودـ سضػاا عمػؿ عيمػؿ مػف ذكػر أو أالػى مػيلمهـ أف اكػوف الوعػد عػيمب ال ةػيمبو والخػراو إامػي جػي ت لسكيمػؿ

الجماػ

مػيلسمقاف الاكلػث أف الوعػد دوف ملػػسو

سػى السككاػر عهػذه ارمػورو مػػف اللػعؿ الخػاطياا لسلعػاط الوعػػد

والسيراو اورض لاي صو ار عماه مف السكيمؿ لوا مث مجيؿ :الالي أو الرجيؿو ار رار أو الوعاد

س /1إف المب ػػظ مػػث أ ػػيدالكـ سأكاػػدكـ عمػػى أف السكيم ػؿ لمجما ػ
واللموؾ -أف اللار إلى ا

ومػػف المومػػوـ-كمػػي مػػث كسػػب ارةػػبؽ واللػػار

سويلى ال اومؽ ل إال القماؿ مكاؼ اومؽ عاف ارمراف؟

إااي انكد عمػى ملػأل السكيمػؿ لمجماػ و رف الػعوض عاػدمي اػسكمـ عػف السكيمػؿ واللػارو ااوػزؿ جياعػيو وال اهػسـ عهػذا

الكبـو واقوؿ :إف هذا الكبـ اةص الوممي ملبو وأمي الخيب دث اللػف المخػهوؿ عيلػدااي ومسيعهػيو أو المػرأة رعػ
العات المخهول عخنوف ارلرة والزوج واروالد؛ مإف هذه أمور ال سوااهـ!

ولكف ا ف اب ظ أف القرخف الكراـ انكد عمى ذلؾو مث خايت مسوددة واف القرخف الكراـ هو الػذد انلػس المكػيهاـو

وهو الدلسورو وهو الملطرة السث العد أف امخث عماهي ومف ارمور السث انكػد عماهػي القػرخف الكػراـو ملػأل لػزوـ
ػؾ َك ْػد ي مَم ِ
ِ ِ
ال ُ ِ َّ
ُّهي ِ
بواػ ِ } ومػف المومػوـ أف الكػدح أعمػى مػف اللػارو
الكدحو ويؿ سويلىَ :
{اي أَا َ
اإل َ
يف إا َؾ َكػيد ٌح إلَػى َرّْع َ ً ُ
ميلكدح هو اللار عإصرار وعسوب وأاضيو اب ظ ال ػث عمػى الكػرار إلػى ا سوػيلىو وػيؿ سوػيلى{ :مَ ِك ُّػروا إِلَػى المَّػ ِ }
ِ
لػ ِعاب} مهػػذه السوػػيعار كمهػػيو سػػدؿ عمػػى أف
ومػػث خاػ أةػػر و ال ػػث عمػػى اسةػػيذ اللػػعاؿ{ :مَ َمػػف َ
خػػي اسَّ َةػ َذ إِلَػػى َرّْعػ َ
المنمف مث عمما ااسقيؿ مف الاقص إلى الكميؿ
إال أااػػي عػػيدة اةمػػط عػػاف السكيمػػؿ وعػػاف الوعػػيدة الجوار ا ػ

مسػػر إالػػياي وػػد اصػػمث أرعوػػاف لػػا و ولكا ػ لػػـ ا قػػؽ

السكيمؿ مإف (الصبة موراج المنمف)و والذد ال ااسقػؿ إلػى ممكػوت الصػبةو مهػو لػـ اسكيمػؿو واامػي ألػقط السكماػؼو
ومػػث اػػوـ القايم ػ ال اويوػػب عقػػيب سػػيركث الصػػبة

مػػإف الػػعوض اظػػف أف لػػموؾ طراػػؽ السكيمػػؿو ةػػيص لكق ػ مػػف

َّم ْت
{وْلسَاظُ ْػر َا ْك ٌ
الايسو ولكف-كمي وماي -إف اآلايت القرخااػ والروااػيت السػث سػدعو لػذلؾ كلاػرةو وػيؿ سوػيلىَ :
ػس َّمػي وَػد َ
لِ َه ٍد} وعف اإلميـ الكيظـ (ع)( :لاس ماي َمف لـ ا يلب اكل مث كؿ اوـو مإف عمػؿ لػاي الػسزاد ماػ و واف عمػؿ
لاقي السهكر ا

ما وسيب إلا )

ميلملسكيد مف الرواايت واآلايتو أف الكؿ مطيلب عأف الػوى لمسكيمػؿو وأف اكػوف مػف أهػؿ الكمػيؿ واف المطمػوب أف
اعدأ مف ليع العموغو ال أف امهو واموب عمػى أمػؿ أف اوػود إلػى رعػ مػث لػف اررعوػاف! إامػي مػف لػيع السكماػؼ

هايؾ مطيلع ععد عمام السكيمؿ واف كيات هذه ال رك السكيمما و ود سكوف رك عطاقػ و لمعاػت المكمكػ السػث مػث
لف السيلو و وكذلؾ عيلالع لمخيب العيلغ ولكف هذه الومما العد أف سعدأو لسوطث لميرهي عود أرعواف لا

وف} إف مف الموموـ أف الملي ل اإللها اػوـ القايمػ و هػث لمجماػ
{وِوكُ ُ
ل ُقولُ َ
وه ْـ إِ َّا ُهـ َّم ْ
ولاسأمؿ جادا مث وول َ :
والممكت أا لـ اقيؿ مث اآلا ( :م ةذوف)و أو (مويوعوف)و عػؿ (ملػنولوف)و أد مػث مووػؼ الملػي ل ! واكهػـ مػف
عوض الاصوصو أف مث عرصيت القايم كمي أف هاػيؾ مويوعػ لمػعوضو أاضػي هاػيؾ مويسعػ لمػعوض! ميلمكروهػيت

السث كيف امكف لممنمف السهيضث عاهيو ولـ اكوؿو مإا اقيؿ ل  :لميذا ارسكعت مي ال ارضػث رب الوػيلماف؟ أو لمػيذا

سلػػيم ت مػػث الملػػس ب الكباػػث؟ واف كياػػت الملػػي ل مػػف عػػيب الوسػػيب الػػذد ال الػػسسع عقيعػػيو إال أف عسػػيب رب

الويلماف اوجب الةجؿ وااللس اي

واف كيف مث اػير جهػاـ هاػيؾ ةجػؿ مػث أوجػ وعأخػدهو ولكػف المويسعػ مػث سػرؾ

الملس عيت وموؿ المكروهيتو أاضي سوجب الةجؿ واف السككار مث هذا المووؼو لمف موجعيت أف ارسدع المنمف مث

هذا المجيؿ أاضي!

س /2مي الكرؽ عاف السكيمؿ اراكلث والسكيمؿ الوعيدد؟

إف السكيمؿ مث الجياب الوعيددو عمواى إسقيف الجياب الوعيددو إامػي هػو اإلساػيف عهاكػؿ الومػؿ ولكػف الوعػيدات كمهػي
لهي ظيهرو ولهي عيطفو كمػي الػسكيد مػف الروااػيت المةسمكػ و ك ػداث الخػعمث وغاػره ميلصػوـ لػ

و ار كػػػؼ الػػػاكس عػػػف الطوػػػيـ والخػػػراب؛ وال ػػػض هػػػو لقػػػي ا

واإلاكيؽ

قاقػ واوواػ و مػي

سوػػػيلىو ال مجػػػرد الطػػػواؼ واللػػػوث؛ وكػػػذلؾ الصػػػبة

واف الذد ال اككر مث س واؿ الوعيدات إلى رسع عيطاا مث عيلـ اراكسو مهذا اإلالػيف لػوؼ اعقػى مػث عػيلـ الومػؿ

الجوار ث ولهذا مب الػسهربو أو ال الػسعودو أف اػر مػف كػيف-ومػي زاؿ -اواظػب عمػى صػموات الجميعػ دهػ ار مػف

عمرهو أا عاد الميؿ ال راـ ال الساكؼو وال ارسدع عؿ إا ُاومػـ مػف ذلػؾو أف الوعػيدات إف لػـ سقسػرف عهػذه المراوعػ
الجوار ا و مإاهي ال سوطث لميرهي كيمم
س /3إف العوض اخسكث مف صووع اللوث لمسكيمؿو لعوض المووويت المبزم ل و وةيص مث المجسم الالػيقث
ممي سوماقكـ عمى ذلؾ؟

إف الالي مف اي ا هف أكلر ويعما مف الرجيؿ مث مجيؿ السكيمؿ اراكلثو ومف اي ا أةر هف أوؿ ويعما

مأمي الجياب اإلاجيعث عاد الالي و ممف الممكف أف ا صره مث أمراف:

اروؿ :الرو الويطكا :

إف مػػف المومػػوـ أف ومػػب الم ػرأة لػػرا السومػػؽو مإاهػػي مػػف الممكػػف أف س ػػب علػػرع وعلػػهول

ولهػػذا اب ػػظ عػػأف

المخيكؿ الخعيعا مث هذه ارايـ-مث كلار مف ال ػيالت -لػععهي المػرأةو مهػث السػث ساصػب الكػو لمرجػؿو وسوووػ مػث
خػػعيكهيو مػػث داقػػرة ال ػػراـ ولػػذا ا ػػف اقػػوؿ :إف هػػذا الةػػاط الػػذد ةػػرج مػػف القمػػبو عػػدال مػػف أف اػػرعط عيلعيطػػؿ

وعيلكياايتو ممارعط عيلمأل ارعمىو ك لايو ومراـو وموالساػي ميطمػ الزهػ ار (ع) إف هػذا القمػب الػذد امكػف أف ا ػب
علرع وعلهول و لميذا ال اجوم م ط وم ب لم ب اإللهث؟ عف اإلميـ الصيدؽ (ع)( :القمب رـ ا و مب سلكف
رـ ا

غار ا )

واللياث :الكراغ:

إف مف ملعطيت الهمـو ومف الوقعيت مث الطراؽ إلى ا

سويلىو هو ااخهيؿ الرجيؿ عز م ارلػواؽو وغاػره مػف عاػئ

الومؿ ولكف المرأة موكا مف هذا المجيؿو إذ اأساهي الػرزؽ رغػدا مػف الػزوجو أو مػف اإلرثو أو مػف أوالد صػيل افو

أو غاره

مإذفو إف الرو الويطكا و والكراغ الذد لد الالي و هذاف عاصراف مليعداف
وأمي الجياب اللمعثو مهو االاخهيؿ الزاقد عيرمور الدااوا :

إف اهسميـ المرأة عجياب الزااػ والزةػيرؼو وجزاقػيت المسػيع الػدااودو لمػف موجعػيت السػأةر عػف ركػب السكيمػؿ مػإف

المػرأة السػػث سجوػػؿ همهػػي مػػث ال مػػث وال مػػؿو ومسػػيع الػػدااي :الممعػػوسو والمػػأكوؿو والمخػػموـو مػػإف ومعهػػي ُا جػػز عهػػذا
المسيعو وعمقدار مي ُ جز القمب ال امكف لمسجمايت اإللها أف سجد طراقي إلا
إف رب الويلماف أاواره أاوار عزازةو (جؿ جايب ال ؽ أف اكوف خراو لكؿ وارد) إف رب الويلماف ال اجوؿ السجمايت
المسومق ع و وعيلاظرة المرسعط ع و وأاػواع الاوػاـ المػرسعط عػ و مػث القمػب المخػهوؿ ولػو كػيف االاخػهيؿ لصػاـ وا ػد:
ب اروالدو أو ب الماصبو أو ب الرقيل

ممي داـ هايؾ صػاـو مػإف القمػب اس ػوؿ إلػى موعػد لألصػايـ ممػاس

مف البزـ أف اكوف الموعد مماقي عيرصايـو عؿ مي داـ ما ولو صاـ عمقدار أامم و مإف هذا موعدو ومي داـ هو موعد ال

اصح أف اكوف ملجدا!

إف هذا القمػب إذا خػهؿ عهاػر ا

سوػيلىو ال امكػف أف اكػوف

سوػيلى وكمػي مػث مضػموف عوػض الروااػيت( :إف ا

ةار الخراكاف) مملب :لو أف إالياي عمؿ عمب صيل يو اراد ع وج ا
مػػث لاػػي اآلةػػراف ولػػو كػػيف هػػذا الومػػؿ عالػػع سلػػواف عيلمق ػ

سويلىو وةيلطػ عخػيقع الراػي و وعيلرغعػ

سوػػيلىو وعخػػرة عيلمق ػ لهاػػرهو مإا ػ غاػػر مقعػػوؿ

ومردود مإف رب الويلماف اقوؿ :أاي ال أراد هذا الومؿو ومي عممس لث لأعطا لمخراؾ اآلةر!

مإذفو عمماي لميذا أف الالي مث هذا المجيؿ لهف ويعما مف جه و ولهف موجعيت ضوؼ مف جهػ أةػر

ومػؽ ا

سويلى الجما رف اكوف عمى درب أولايق الصيل افو مف الذكور واإلايث والسيراو ممث عيلوايصر المسمازة مكػث

عيلـ الالي هاػيؾ المسماػزاتو وعمػى رألػهف لػادة الػي الوػيلماف عمػى اإلطػبؽ ميطمػ الزهػ ار (ع)و ولػادة الػي

زمياهي مراـ (ع) ومث الرجيؿ هايؾ اراعاي واروصاي و وارولاي والصيل اف وعمااػي أف اسألػى عهػـو لا قػؽ-إف

خي ا

سويلى -ذلؾ المقي والرضوافو الذد اراده مث الجا
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اوزع اهسميـ الوعد كلاػ ار وال ػؿ ارملػؿ مػث ملػؿ هػذه ال ػيالتو هػو سكػواض ارمػر
إف السككار مث المخيكؿ الاوما و ّ
إلى الةعار القدارو م عدـ اإلسايف عمي اايمث رضيه مث المجيؿ الذد موض ارمر إلا عمى اروػؿو مهػو الػذد اػرزؽ
عهاػػر لػػيبو وهػػو الػػذد اجوػػؿ لموعػػد المةػػرج عمػػي ال اةطػػر عمػػى العػػيؿ ميالضػػطراب الاكلػػث سجػػيه أمػػور الػػدااي

والمويشو ال ادع مجيال لمسركاز الخوورد والذهاث لمي اوود إلػى المعػدأ والموػيدو وةيصػ عوػض المخػيكؿ السػث سخػ ّكؿ
عاصر سوسر داقـ مث ال اية :كيلمخيكؿ الزوجا والويقما واالجسميعا

س /1ذكر مث الوصا أف سوزا االهسميـ واالاخهيؿ عيرمور ال ايسا و مف الوقعػيت المػنةرة لملػيلؾ مػث طراقػ إلػى
ا

سويلى مكاؼ امكػف أف او ػد الوعػد همػ مػث المػولى سوػيلى أو مػث الوقعػى-الػدار اآلةػرة -مػ اةػسبؼ أصػايؼ

الوعيدو واالاخهيؿ القهرد عيرمور ال ايسا ؟
إف الذاف اوعػدوف ا

سوػيلىو ااقلػموف إلػى ولػماف :ممػاهـ مػف اوعػد ا

لألةر و أد الوقعىو طمعي لجيقزس

ولوال المليم

والمطؼ اإللهثو لكيف رب الويلماف ل ال ػؽ أف اقػوؿ :إف الػذد

ععداث ال لذاسث عؿ لجواقزدو مإا مي ععداث قيو مب أعطا

واف العوض ود اقوؿ :هؿ أف هايؾ مف اوعد ا

مأووؿ :إف هذا المواى مسويرؼ مث ايساي لهار ا

سوػيلى لذاسػ و عػي لػ

ومػاهـ مػف اوعػده

سى الجيقزة!

سويلى لذاس و عي ل ؟!
سويلى! مإاؾ سػر

ػب ارـ و اياهػيو واهسميمهػي عيعاهػي الموػيؽو

والذد ال ُارجى ما الةار ملػسقعبو وأف اكػوف عواػي لألعػواف مػث اػوـ مػف اراػيـ وااػؾ سػر عوػض اروالد العػيرافو
اةدموف ارعوافو رغـ ااسكػي أد ميقػدة وااسكػيع ماهمػيو عػؿ أ اياػي سػى اإلرث المػيدد ماسػؼ ماػ مػا ف مػث عػيلـ
السويمؿ الدااود ار هذا ال ب الصيدؽو مف ال ب لمذاتو ال لباسكيع أمي عاػدمي اصػؿ ارمػر إلػى ملػعب ارلػعيب

ورب الويلمافو ميلعوض اقوؿ :الو إف هذا ال امكفو إال أف ا ع لجاس ولم ور ولمقصور!

أمػػي عيلالػػع لسوزا ػ االهسمػػيـو مػػإف اإلالػػيف الػػذد اوػػاش اله ػواجس المسضػػيرع المةسمك ػ و مهػػذا اإلالػػيف ال امكا ػ

السركاز مكراي وال خوورايو وذلؾ مث عبوس م المػولى سوػيلى ميلػذد لػ هػـ الوظاكػ و وهػـ الدرالػ و وهػـ الزوجػ و
ول م هذه الهموـ هـ إلهثو مإف هذا مف الطعاوث أف اكوف إالياي موزع الهموـو ووماػؿ السركاػزو ومػف الصػوب أف
ا قؽ السماز ولهذا اقيؿ إف طيلب الومـ الذد ل خنوايت مةسمكػ مػف سػدعار خػنوف الويقمػ و أو عاػي عاػت وغارهػي

مف ارمور الخيغم ؛ مإف هذا ال اصعح عيلمي مسمازاو را لـ اجوؿ طمب الومـ هم ارو د

إف اإلاليف الذد ل هـ المولى سويلىو ولكف مث جياب الهموـ ارةر و كهـ الولد والزوج و مهػذا اإلالػيف لػوؼ لػف
اصؿ إلى درجيت مسمازةو واف كيف هو ةار مف غاره الذد ال ا مؿ هـ المولى أعدا

الطراؽ إلى سو د الهـ:

أوال :اإل ليس عوظم المولى سويلىو مف ا مؿ هم :

إف الذد اوسقد ع قاق واجب الوجودو واف كؿ العركػيت مػث عػيلـ الةمقػ رخػ

مػف رخػ يس و واف هػذا الجمػيؿ لػوا

كيف جميال عخرايو أو مث الطعاو و اوود إلا مث خةر ارمر إف الذد اوسقػد عسرخػح أصػؿ الوجػودو وعركػيت الوجػودو

مف هذا الوجود الوظاـو ملوؼ اجوؿ هم ما ص ار ع

ليااي :مورم أف اللمير المرجوة مف كؿ أمرو هث عاده سويلى:

ا ف لميذا اوزع الهموـ؟ إااي اوزع الهموـو لكث اقطؼ اللمير مػث مةسمػؼ ال قػوؿ؛ ميلػذد اسػزوج اراػد أف اقطػؼ
لمرة الولد الصيلح؛ والزارع الذد ازرع اررضو اراد أف اقطؼ لمػير مػي ازرعػ مػف ارخػجير؛ وكػذلؾ السػيجر وهكػذا

ميلذد اومـ أف هػذه اللمػير عاػد رب الوػيلماف-إف خػي وجودهػي أوجػدهيو واال مػب وجػود لهػي -كاػؼ اػوزع اظرسػ هاػي

هايؾو عدال عف الاظر إلى مف عاده مقيلاد ارمور كمهي؟

ػوف * أَأَاػسُ ْـ
واف رب الويلماف اراد ماي أف امسكت إلى هذه ال قاق و ماقوؿ سوػيلى مػث لػورة الواووػ { :أَمَ َأ
ػر َْاسُـ َّمػي سَ ْ ُرلُ َ
سَْزَر ُعوَا ُ أ َْـ َا ْ ُف َّ
الز ِ
وف} ميلزارع مي كيف دوره إال أا عذر العػذورو وسوهػدهي عيللػقيا والرعياػ و وخػذب اروراؽ
ار ُع َ
ولكف رب الويلماف هو الذد ممؽ ال ع و وا ف عادمي اايجث رب الويلماف اقوؿ( :اي ميلؽ ال ب والاو !)
موما و إف مورم أف كؿ اللمير السث الوى اإلاليف لس قاقهيو عاد ا

سويلى؛ اوجب سو د الهـ

س /2هؿ امكف إعطي مويدل لمقضي عمى المخيكؿ ال ايسا و أو عمى اروؿ لمسةكاؼ ماهي؟

إف اظرة اإلاليف لألمور هث ارليسو مإف صهرهي صػهرتو واف عظمهػي عظمػت ممػلب :إف الػذد اوجػب عايط ػيت
الل يبو واراهي عظام و عادمي السقؿ طيقرةو وس مػؽ الطػيقرة عمػى ارسكػيع لبلػاف ألػؼ وػدـ مػلبو كػـ اراهػي صػهارةو
سػػى سكػػيد ال سػػر أصػػب! ولكاػ وهػػو مػػث الطػػيقرة رخهػػي عوااػ صػػهارة-ال مػػث ومعػ  -ولمػػي ااػػزؿ عمػػى اررض اراهػػي

عوظمسهي!

ولكف المنمف مف صكيس و أا ممف (عظػـ الةػيلؽ مػث أاكلػهـو مصػهر مػي دواػ مػث أعاػاهـ)و مػإف هػذه هػث اظرسػ

لألخاي و وال ا سيج إلى أف اصود الطيقرةو واراهي مف الطيقرة صهارة! إف المنمف ل هذا الهـ ارو دو وال اكػيد اػر

خاقي مث هذا الوجود لواه امكت اظره! مإف كؿ مي مث الوجػود اػراه صػهاراو إلػى جاػب عظمسػ ! عػؿ-واف الوصػوؿ

إلى هذه ال قاق ا سيج إلى سوماؽ رعياث -إف قاق السو ادو هث (أف ال سر مث الوجود أ ػدا لػواه!) ال أف اػر

الخث صػهاراو عػؿ ال اػراه أصػب! إف المػنمف اصػؿ إلػى هػذه الدرجػ و راػ اجوػؿ الم ػدود عجػوار البم ػدود وال

سكيضؿ عاف الم دود والبم دودو ميلسكيضػؿ عػاف الممكاػيت عػاف الم ػدودات ولهػذا عاػدمي اقػوؿ( :ا
خ ْث ٌ}
س َك ِم ْلِم ِ َ
المواى أف ا أكعر مف زاد وعمرو مرب الويلماف ال اجوؿ عجياب غارهو {لَ ْا َ
مإذفو إف ال ؿ لسو د الهموـو هو هذه ال يل و مف سقوا السو اد عكؿ أعويده
س /3ذكر مث الوصا عدـ االاخهيؿ الخداد عيلمخيكؿ ال ايسا و وسكواض ارمر
لوعده ولكف العوض ود اقوؿ :إااي طيلمي دعواي ا

أكعػر)و لػاس

سويلىو مهو الذد اجوػؿ المةػرج

سويلىو ممـ ار المةرج ممي سوماقكـ مث هذا المجيؿ؟

إف مػػف الملػػس ابت أف اػػدعو اإلالػػيف رع ػ مػػث طمػػب يج ػ و وال اوطيهػػي! واف الػػعوض وػػد الػػسهرب واقػػوؿ :أد
ملس اؿ هذاو وا ف مث ايساي موظـ ال واقض ال ا صؿ عماهي عيلدعي ؟!

ماقػػوؿ :إف المخػػكم أف اإلالػػيف لػػـ اومػػؿ عقيعػػدة الػػدعي ! لػػو أف إالػػياي أراد أف اركػػب جػػزد مػػي و وأسػػى عػػذرة

أوكلجاف وذرة هادروجافو مهذا ال ا صؿ عمى مطموع و ميلمي ا سيج إلى ذرساف أوكلجاف وذرة هادروجاف
خروط السجيع الدعي :

ػيؿ َرُّع ُكػ ُػـ
{ووَػ َ
لػػو سأمماػػي مػػث هػػذه اآلاػ الكرامػ َ :
الدعي و ومف لـ االلسجيع القطوا مإف اآلا
أوال :مورم مف ادعو:

َلػػسَ ِج ْب لَ ُكػ ْػـ ْ }؛ لوجػػداي ضػػيلساي الماخػػودة الموجعػ لمس قػػؽ
ْاد ُعػػوِاث أ ْ
سخار إلى خرطاف أليلاافو وهمي:

المسوج إلا و ميلذد ادعوهو وهػو ا
إف الدعي ا سيج إلى سوج والسكيتو إلى الجه المدعوة والسوج مرع مورم
َ
سويلى العد وأف اورم ميلذد ال اورؼ ا سويلى عوظمس وعجبل و وال السخور يل ال ب ل و مإاػ مػث ال قاقػ -

واف دعيو ورم اداػ إلػى اللػمي  -لػـ ا قػؽ خػرط الػدعي و عػؿ إف دعػي ه ػداث مػ مجهػوؿ مكاػؼ لإلالػيف أف
ادعو مف هو مجهوال عاده؟!

ليااي :السخوير يل الطمب:

إف الدعي طمبو و يل مث القمبو ولاس مجرد لقمق عيلمليف مهايؾ مرؽ عػاف الػدعي و وعػاف وػ ار ة الػدعي ! إف

العوض مث لايلث الجم (اقرأ) دعي كماؿو ومث لايلث خهر رمضيف (اقرأ) دعي أعث مزةو ال أا (ادعو)و ميلػدعي

لـ اس قؽو رف الق ار ة غار الدعي

مػػإذا س قػػؽ الخػػرطيفو أد أف اإلالػػيف كػػيف عيرمػػي عرعػ و م عػػي لػ و وعػػيش يلػ الػػدعي ؛ اس قػػؽ الطػػرؼ اآلةػػر مػػف

المويدلػ و وهػػو االلػػسجيع

الويلماف مازه عف كؿ وعاح

واف مػػف الملػػس اؿ أف اةمػػؼ رب الوػػيلماف وعػػدهو رف ةمػػؼ الوعػػد صػػك وعا ػ و ورب

مياللسجيع م قق وطوي م س قؽ الخرطافو ولكف ع لب كم ا

مث اآلةرة مث عرصيت القايم

سويلىو مقد سكوف مث الدااي عيجب أو خجبو أو
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إف الكرص سمر كمػي سمػر اللػ يبو مقػد سمػر عمػى الوعػد مسػرة سكػسح ماهػي خػهاس لػعوض المواقػد الرعيااػ و ولكػف عػدـ

السػػزود وعػػدـ اإلوعػػيؿ عمػػى الػػرزؽ المواػػودو ازاػػؿ الخػػها أوالو لػػـ اوجػػب رمػ الميقػػدة ليااػػي إلػػى غاػػر رجوػ
المنلؼ مث هذا المجيؿ أف الوعد ود ال امسكت أصب إلى هذه الكرصو مب اخور عهي إال عود مرورهي!

ومػػف

س /1مث الوصا إخيرة إلى ضرورة السهبؿ الكرصو لقب سمر عمػى المػنمف وهػو مػث ةلػراف معػاف مػي المقصػود
عيلكرص؟ ومي هث الكرص الذهعا السث سمر عمى الوعد؟

إف المقصود مف الكرص هث السجمايت الةيص السث اوطاهي رب الويلماف لوعده مسجمايس الويم ال كبـ ماهػيو ممػوال

هػػذا السجمػػثو لمػػي ةػػرج الوجػػود مػػف عوسق ػ الوػػدـ مػػإف رب الوػػيلماف ع كمس ػ العػػيهرةو ل ػ سجماػػيت ةيص ػ  :زمياا ػ و
ومكيااػ

ومػف ارملمػ عمػى مػوارد سجمايسػ الزميااػ  :خػهر رمضػػيفو وخػهر م ػػرـ وعمػى سجمايسػ المكيااػ  :عاسػ

ال راـو ومخيهد أولايق و أو عاد عوض يالت الطعاو كازوؿ المطر

واف عمػػى الوعػػد أف اسوػػرؼ عمػػى هػػذه السجماػػيت أوالو ومػػث روااػػيت أهػػؿ العاػػت (ع) الػػسكيد أف هاػػيؾ لػػيعيت موااػ و
سكوف الدعوة ماهي ملسجيع

لـ عما أف ا يوؿ أف اس اف هذه الكرصو لمسوج إلى ا

سويلى

والمب ظ عأف المنمف مث هذه ال يالت أكلر إالايعا و عمواى أا اكوف أكلػر سوجهػي وسكػيعب ورغعػ مػث السقػرب إلػى

رع و وايلي إلى غارهي مف ال يالت كيللكف الخراعا ليعقيو مإاهػي عػب هعػيت الالػاـ وػد سمخػث علػرع و ولكاهػي إذا

هعػت الراػػيح سلػ ّػرع مػػف لػارهي مػػإف المػػنمف مػػث سقرعػ إلػى رعػ و مػػث لػػار مسواصػؿو ولكػػف هػػذه الاك ػػيت والهعػػيت
مالرع مف لاره
والاليقـ اإللها ود سهب عما و
ّ

واف الذد ال ا ورؼ هذه المواطفو عمليع رعيف لكاا غار ةعار عومم و ومػث لػيع هعػوب الراػيح ال اكػوف ملػسوداو
وود لؼ خراع اللكاا

مملؿ هذا الرعيفو مف الطعاوث أف ال سدم لكااس لألميـو را لـ اعلط خراع !

ولكف العوض ود اقوؿ :إف هذه مرص ايدرةو ميل ض مث الومر مػرةو ولامػ القػدر مػث اللػا مػرة مكاػؼ سهرااػي عهػذه

الكرص؟!

مأووؿ :إف مف الكرص السث ال س سػيج إلػى زمػيفو وال إلػى مكػيفو وال إلػى اػزوؿ مطػر وغاػرهو هػث يلػ روػ القمػب

ميلذد اوطى ما ػ روػ القمػبو مإاػ أعطػث أمضػؿ مرصػ مػف مػرص االلػسجيع و مهػو عاػد الماكلػرة ومػوعهـ ومػ

ارلػػؼو مػػإف عوػػض الوعاػػد ال الػػسهموف هػػذه الكرص ػ ! كيإلالػػيف المػػراضو مهػػو مػػث موػػرض الر م ػ وااللسكيس ػ
اإللها و لمي هو ما مف يل ااكلير ومع و ولمي اواخ مف خالـ ولهر؛ ولكا اكوت عمى اكل هذه الكرص !

واف مف الكرص السث اكوسهي ا ف م عث أهؿ العات (ع)و الكرص عود مجيلس ذكرهـ! مإف العوض اكسكث عياللسميع
مف الواعظو والعكي مف الايعثو ولكا ال السهؿ هذه ال يل مػف الروػ ةسػيـ المجمػسو ماػدعو عػدعوة الػداعث عخػكؿ

جاد!

وود ورد عف اإلميـ الرضي (ع)( :أ لاوا جوار الاوـ مإاهي و خا و مي اأت عف ووـ مويدت إلاهـ) إف اإلاليف مػلب

عادمي اوطى رو مث لام مف لايلث القدرو لـ ال اورؼ ودرهيو عمةيلكس مقسضى ال يل و عأف اوصث رع معيخػرةو مػب
خؾ أف هذه ال يل ود سلمب إلى غار رجو

س /2إف الكرص السث سمر عمى المػنمفو هػث مػف الػاوـ اإللهاػ و ومػف المومػوـ أف عػدـ خػكر الػاوـ اوجػب اللػمبو
وةيص الاوـ المواوا

ممي هث الاصا

مث هذا المجيؿ؟

إف ال يالت الرو ا اإلاجيعا و هث خأف مف خنوف المولى سويلىو وااعهث سقدارهي كمي ااعهثو واال مرت عب رجو !
مإف رب الويلماف عادمي اوطث الوعد يل مف الذكر القهرد عود غكم و أو وهػو مػث غكمػ ؛ مهػذه عبمػ واضػ

مػف

رب الويلماف أا اراد مف ععده أف اذكره والعوض لمي س صؿ ل هذه ال يل السهربو واقػوؿ :إاػ كػيف جيللػي مػث

عاس م أوالدهو مث جو مف الكرح والمرحو واذا سأساػ روػ مجيقاػ و سدموػ دموػي لباقطػيع لمػذكر وااػ وػد اكػوف مػث
ػػرـ لػػاد الخػػهدا (ع)-مػػلب -وال سأسا ػ ملػػؿ هػػذه ال يل ػ

ولوػػؿ مػػف موػػياث( :عرمػػت ا

الهمـ)و أمليؿ هذه ال يالت الرو ا اإلاجيعا و السث ال معرر لهي

عػػاقض الو ػزاقـو وملػػو

إف رب الوػػيلماف عاػػدمي اوطػػث الوعػػد يل ػ مػػف الػػذكر القهػػردو وكأا ػ أراد أف اقػػوؿ لموعػػد :السكػػت إلػػث! أراػػدؾ أف
س دلاثو مف ةبؿ الصبةو أو سلم

دالث مف ةبؿ و ار ة القرخف الكراـ ولكف الوعد-م ارلؼ -ال امسكت لهذه

الرو و واذا السكت إلاهي مإا امسكت ل ظيتو وارج إلى يل الهكم !

واف أورب مليؿ عمى ذلؾو مي اراه مث مولـ ال ضو مسر عوض الايس-ملب -أا مث يل طواؼ ملس بو ول

يل

مػػف ػػيالت الرو ػ و مااظػػر إلػػى اللػػيع و ماػػر أاهػػي الوا ػػدة ظه ػراو ماسػػذكر أا ػ ووػػت طوػػيـ الهػػذا و واقط ػ طوام ػ

الملس بو واقط

يلس و لاأكؿ لقم مف الطويـ!

مإذا كيف اإلاليف سويمم هكذا م الاوـ اإللها و معيلسأكاػد أف رب الوػيلماف لالػمعهي ماػ و واقػوؿ لػ  :أاػت ال سوػرؼ

وػػدر مػػي أعطااػػيؾو ممػػف اوطاػػؾ لياا ػ ! واف كػػيف هػػذا الموا ػى وػػد ال اورم ػ الوعػػد إال مػػث القعػػرو ومػػث عرصػػيت اػػوـ

القايم و عادمي اقيؿ ل  :مث موطف كذاو مث ليع كػذاو كػـ ركاػيؾ؟! كػـ ذكراػيؾ؟! كػـ أجرااػي دموسػؾ؟! ومػف
ِ
وعػواْ}؛ سخػار إلػى هػذه ال قاقػ و ميلسوعػ مػف الػرب هاػي عمواػى االلسكيسػ
يب َعمَ ْا ِه ْـ ل َاسُ ُ
الممكت أف اآلا الكرام { :لُ َّـ سَ َ
اإللها لموعػدو أد أف رب الوػيلماف أوال السكػت إلػاهـو وموجػب هػذه االلسكيسػ أف اسوعػواو لػـ إاػ سوػيلى وعػؿ سػوعسهـ
ولكف مف ال اقدر عطي رب الويلمافو أو مػف ال اقػدر السكيسسػ و مػب خػؾ أاػ وػد اعسمػى عيل رمػيفو وعػدـ إرجػيع هػذه

ال يل مرة أةر

س /3إف ال ػذد أمضػػى خػػط ار مػػف عمػػره مػػث الهكم ػ والموصػػا و وميسس ػ هػػذه الكػػرص والاك ػػيت اإللها ػ و هػػؿ امكا ػ

السدارؾ؟

عػػب خػػؾ! إف رب الوػػيلماف مػػدرؾ لكػػؿ مػػوتو واف الػػذد ااػػأس مػػف ر مػػ ا

الةيلراف!

سوػػيلى مػػث هػػذا ال قػػؿو مإاػػ مػػف

إف ملؿ مف السكاؽ عمى واو لمعث م زفو كملؿ إاليف كيف ايقمي مث مكػيف وػذرو مممػي الػساقظ إذا عػ اكيجػأ عأاػ
مث هذا المكيف القذرو ماخمقز مف اسف الراق و والماػيظر الكراهػ

مهػذا وطوػي ال امكاػ أف اعقػى ل ظػ و مامػي كػيف

ما و واجد مث اللار مي أمكا و لاعسود عا و ويصدا ذلؾ العلسيف الممث عيرزهير والراي اف!
كذلؾ مإف الخيب المراهؽ الذد أمضى خط ار مف ايس مث مةيلك ا

سويلىو وأرهقسػ الػذاوبو عاػدمي الػساقظ عمػى

واوو المرارو وارسدع عف مي كيف ارسكع مف المويصثو مإا اجد مث اللارو وود اقط مث خهر وا دو مي لـ اقطو

الويعد المطا عخراف لا

رف الويعد اوعد رع وهو مدؿ عمى رع و وكأاػ مػث عيطاػ امػف عمػى رعػ و واقػوؿ :مػف

ملمث اوعد رع ؟! أمي هذا الخيب المراهؽو مإا مػف الممكػف مػث ل ظػيتو لم يلػ السػث اواخػهي مػف الةجػؿ مػف ا

سويلىو أف اصؿ إلى مدارج كميلا عماي

واف أورب مليلاف عيرزاف عمى ذلؾو همي :ال ر عف ازاد الراي ثو وعخر ال يمث صي ب القص المخػهورة ميلمسأمػؿ
مػػث المووػػؼ الػػذد اسةػػذه ال ػػر مػػث اػػوـ عيخػػو ار و اب ػػظ أا ػ مووػػؼ وماػػؿ الاظاػػرو م ػ مػػي كػػيف اواخ ػ مػػف يل ػ
االلس اي ! ومف الممكف أف اقوؿ :إف يل االلس اي السث كيف ماهي ال ر عف ازاػد مػث اػوـ عيخػو ار و امكػف أاػ

مي عيخهي عاب عف مظيهرو ومي عيخهي زهارو رف هنال كيف لهـ سػيراو ايصػ

ال رو جوؿ اإلميـ (ع) امسكت إلا السكيس ةيص

مػإف هػذا االلػس اي الػذد عيخػ

ميلعوض يلس م رب الويلماف كيل رو ولمي ارج م يل -كمي مث دعي كماؿ( :-وود أساسؾ اي إلهث! عود سقصػارد

والرامث عمى اكلثو موسذ ار ايدميو ماكل ار ملسقابو ملػسهك ار مااعيو مق ار مذعاي موسرمي) واف هذا مف موجعيت سازؿ

الر م اإللها الهيمرة

 39وضي ال واقض

سويلىو وادةيؿ اللرور عماهـو

إف مف موجعيت م ّاػ ال ؽ عمى ععدهو هو االهسميـ ع واقض الوعيد الذاف هـ عايؿ ا

لوا مامي اسومؽ عيلميدة أو المواػىو ومػف المومػوـ ارلػر ارعظػـ إلدةػيؿ اللػرور عمػى الممػؾ ال ػؽ المعػاف وعمػى
الوعد أف الوى لمسورؼ عمى واقض الةمؽو وعؿ اعسبقهـ عذؿ اللناؿ ومف البزـ هاػي االلسكػيت لوظمػ سػألار سكػراض

الكروب عف الاكوسو مث خرح الصدور

س /1إف المب ظ مث الرواايت المعيله مث السأكاد عمى وضي
إف السأكاػد عمػى وضػػي

واقض المنمااف ممي هو اللر مث ذلؾ؟

ػواقض المػنمااف مػػث روااػيت أهػػؿ العاػت (ع)و لومػ اكػػوف مػث الدرجػ الليااػ عوػد السو اػػد

ميلدرج ارولى :الوبو م الرب الةيلؽو وهث عبو اإلاميف والسو اػد والدرجػ الليااػ  :الوبوػ مػ الةمػؽو وهػث

عبو وضي ال واقضو عيلمواى ارعـ
وهايؾ عوداف مث ملأل وضي

واقض المنمااف:

العود اروؿ :سووار جه الرعوعا :

ا ػػف إامػػي اقضػػث يجػ المػػنمف؛ إلامياػ

إف الػػعوض اقضػػث ال ػواقضو وانلػػس المنللػػيت الةاراػ واإلالػػياا و

ولكف عدوام عخرا ذاسا و ملب ل ع لعاث خدـ مهػذا ال اصػب مػث ةياػ وضػي

ػواقض المػنماافو امسلػيال رمػر ا

سوػػيلى ومػػث السػػيراو هاػػيؾ جميع ػ مهرمػػوف عقضػػي ال ػواقضو وهػػـ مػػف ارداػػيف الما رم ػ

وعوػػض الكلػػق لهػػـ

اخيطيت إالياا كعارةو مم أا م رب الويلماف مف أملػؽ الكلػيؽو ولكاػ اطوػـ اآلالؼ وغاػرهو وال ػيؿ عأاػ {إِ َّا َمػي
اف} واف رب الويلماف ود اوجؿ لمعوض مف هنال الجيقزة مػث الػداايو ماوطاػ لػو مػث الػرزؽو
َاسَقََّع ُؿ المَّ ُ ِم َف ا ْل ُمسَّ ِق َ
أو عيما
إف وضي

واقض المنماافو ما سووار لجهػ الرعوعاػ

ععدؾو مأاي أكرم

وكػأف الوعػد المػنمف اراػد أف اقػوؿ لرعػ  :اػي رب! رف هػذا

ولهذا مإف المػنمف إذا كياػت لػ إمكيااػ أو مرصػ م ػدودة لةدمػ المػنماافو مإاػ اقػدـ اروػرب

ميرورب وعسوعار عوضهـ اقوؿ :أاظر إلى القموبو معمقدار مي لهػـ عاػد ا

سوػيلى مػف اصػابو أ لػف إلػاهـ ممػو

أف ولدد جي السقرضاثو وهايؾ غراب جي السقرضاثو وأاي إمكيااسث م دودةو وهػذا الهراػب أوػرب إلػى ا

مف ولددو مإاث أودـ يج الهراب عمى يج ولدد

سوػيلى

العود اللياث :س قاؽ الهرض الرعوعث:

إف رب الويلماف ا ب ععيده أخد ال بو م ب رب الويلماف لوعيده أكلػر وأعوػد وأعمػؽو عمػي ال اقػيس مػف ػب ععػيده

ل

رف هذا ال ػب لممةمػوؽ المػنمفو صػيدر مػف البم ػدود عاامػي ػب المػنمف لرعػ و اكػوف ع لػع

امكف أف اقوؿ عأف ب ا

سويلى ل عاع المصطكى (ص)و أخد مف ب المصطكى

سويلى

ومػف هاػي

إف المنمف عادمي اق مث ضيقق وخدةو مرب الويلماف ا ب ععدهو وا ب أف سكؾ ضيققس وسكرج خدس و ولكف العاي

الوػػيـ هػػو عمػػى عػػدـ ةػػرؽ عػػيلـ ارلػػعيب ممػػو أف منماػػي-مػػلب -مػػث صػ ار اكػػيد امػػوت عطخػػي مػػأف ااػػزؿ رب
الويلماف عما مػي مػف اللػمي وغميمػ و ا سػيج إلػى إعجػيز ولكػف لػو وجػد إالػيف عمػى وجػ اررضو لػ ةامػ و

وماهي مي و وأعطيه خرع مف المي و مقد س قؽ الهرض الرعوعث

مرب الويلماف اراد أف اقضث واقض ةمقػ و ولكػف ال ععػر الموجػزاتو مػيلموجزات ػوادث اػيدرة مػث السػيراو وعاػدمي
اأسث منمفو وهو اقضث يج الوعدو كأا وضى يج رب الويلمافو وكأا صير أداة لساجاز اإلرادة اإللها

وػيؿ رلػػوؿ ا

لرو ارً)

(ص)( :الةمػؽ عاػػيؿ ا

ػب الةمػػؽ إلػى ا
سوػػيلىو مأ ّ

َمػف اكػ عاػيؿ ا و أو أدةػػؿ عمػى أهػػؿ عاػ ٍػت

س /2هؿ إف المقصود عيل ث عمى وضي ال واقض الميدا مقطو أـ أا اخػمؿ سػى ال ػواقض المواواػ ؟ وهػؿ هاػيؾ
مرؽ عاف وضي ال واقض الميدا والمواوا ؟

إف ممػػي الػػسكيد مػػف الروااػػيت أف إطوػػيـ الطوػػيـو عػػأف سلػػد جوع ػ أةاػػؾ المػػنمفو أو سلػػقا خػػرع مػػف المػػي و مػػف
مصيداؽ وضي ال واقض والممكت أف هايؾ لي عماهي مث هذا المجػيؿو واسرسػب عماػ ارجػور الوظامػ و ولػو اإلطوػيـ

عيلقماػػؿو كمػػي ورد عػػف الرلػػوؿ اركػػرـ (ص)و أاػ وػػيؿ مػػث ةطعػ عػػف مضػػؿ خػػهر رمضػػيف( :اسقػوا الاػػير ولػػو عخػػؽ

سمرة) وويؿ أاضي (ص)( :ال سردوا الليقؿ ولو عخؽ سمرة)

مػػإذا كػػيف الطوػػيـ المػػيدد ل ػ هكػػذا مػػف ارجػػرو مكاػػؼ إذا كػػيف طويمػػي مواواػػي سكيمماػػيو عػػأف أرخػػدس مػػلب إلػػى صػػبة
الماؿ؟! ال عؿ كاؼ إذا كيف طويمي مواوايو ما ووام و وا دد مصػارهو عػأف رأاػت كػيم ار وهداسػ لإللػبـو أو أف رأاػت

ملممي ضيقوي مث اسةيذ اسجيه الككر الص احو ووجهس اسجيه ص ا ي؟!

ِ
ػف
لػقَ َر * وَػيلُوا لَ ْػـ َاػ ُؾ ِم َ
لػمَ َك ُك ْـ مػث َ
{مػي َ
إذا كيف ا سويلى اجوػؿ الوقػيبو لمػف ال اطوػـ الملػكافو كمػي وػيؿ سوػيلىَ :
ِ ِ
اف} إذا كػػيف إطوػػيـ الملػػكاف عهػػذه الرسعػ الوظمػػىو مكاػػؼ إذا كػػيف ارمػػر عهداا ػ
لػ ِػك َ
صػمّْ َ
اف* َولَػ ْػـ َاػ ُؾ ُا ْطوػ ُػـ ا ْلم ْ
ا ْل ُم َ
الملكافو وهداا الاساـ؟! مممي ال خؾ أف وضي ال واقض المواوا و أروى مف وضي ال واقض الميدا
وهاي اقوؿ لمذد اسقيعس عف ةدم المنماافو عدعو أا إالػيف مقاػرو وال وجيهػ لػ و وال مكياػ لػ و اقػوؿ :ألػاس

لؾ لليف؟ ألالت لؾ كم ؟ أات عإمكياػؾ عكممػ

كامػ و أف سػزاح جعػيال مػف الهمػوـ عػف ومػب أةاػؾ المػنمف

ولػػو أاػػؾ دعوسػ لوخػرات المطػػيعـو ووػػدمت لػ أمةػػر أاػواع الطوػػيـو مػػإف هػػذا الهػػـ ال ارسكػ
عمز

خرعا و أذهعت عا مي هو ما مف الهـ والهـ

س /3مي هث خروط وضي ال يج كمي ا ب ا

ولكػػف أاػػت عكممػ و أو

سويلى؟

هايؾ الخروط اللبل  :كسميف وضي ال يج و وسصهارهيو وسوجامهي كمي ورد عف اإلميـ عمث (ع)( :ال السقاـ وضي

ال واقض إالّ علبث :عيلسصهيرهي لسوظـو وعيلسكسيمهي لسظهرو وعسوجامهي لسهاأ)

ػواقض الهاػرو وعػدـ السػعجح والمػفو واال مإاػ وػد اػذهب

أوال :كسميف وضي يج الهار :إف مف الػبزـ كسمػيف وضػي
ِ
ص َدوَ ِيس ُكـ ِعي ْل َم ّْف َوارَ َذ ْ }
ُّهي الَِّذ َ
ارجر! ويؿ سويلىَ :
{اي أَا َ
خم ُاواْ الَ سُْعطمُواْ َ
اف َ

وليااي :سصهارهي :أد أف ال سر أف مي ومت عػ أمػ ار موسػدا عػ

لهارهو واسذكر إلي س لهاره

ولهػذا مػإف مػف صػكيت المػنمفو أاػ االػى إ لػيا

وليللػػي :سوجامهػػي :إف عوػػض الاػػيس اميطػػؿ مػػث وضػػي ال يجػ و إلػػى درجػ اجوػػؿ الخػػةص الموعػػود صػػي ب ال يجػ و
اوػػاش عػػذاعي اكلػػاي! واذا وضػػات ال يجػ مكر ػ عقضػػيقهيو أوػػؿ عكلاػػر مػػف أذاه عيلمميطمػ ! وكمػػي اقػػيؿ( :الاػػأس

إ د ال ار ساف!) ميإلاليف إمي أف اودو ماكث عيلوعد؛ وامي أف اكوف صرا ي م أةا المنمفو عأا ال امكا وضي
يجس و وعذلؾ ال اجوم اواش يل االاسظير

وراعوي :وصد القرع إلى ا

سويلى :معيإلضيم إلى هذه الخروط اللبل و هذا الخػرط المهػامف عماهػيو وهػو أف اقضػث

يج أةا المػنمفو عااػ أف اػدةؿ اللػرور عمػى ا

المواصكيتو السث هث مطموع عجماوهي

ورلػول

وعػذلؾ اكػوف وضػي هػذه ال يجػ و واجػدا لكػؿ هػذه

وااعهػػث أف امسكػػػت عػػػأف السوعاػػػر اردؽ عيلالػػع ل ػػػواقض المػػػنماافو هػػػو أف الػػوى لقضػػػي
ال واقض ميلمطموب هو اللوث مث وضي

ػػػواقجهـو ال أف اقضػػػث

يج المنمفو وضات أو لـ سقػض مػإذا رأاػت منماػي عاػده يجػ و وهػو

ايقس مف وضيقهيو وهايؾ ا سميؿ أاػؾ لػو أةذسػ لمملػنوؿ الموػافو مػإف يجسػ لػسكرج؛ مأاػت سلػوىو والعقاػ أاػت

لاس مكمكي ع

أمي إذا لـ امكاؾ وضي ال يج و وال اللوث مث وضيقهي ملب :منمف طمب ماؾ ميالو وأات ال سممك و مب امكاؾ

وضي

يجس و وال امكاؾ أاضي أف سلوى لسقضى عاد الهار مكث ملؿ هذه ال يل ااعهث أف سواش هـ أةاؾو

وسدعو ل مث جوؼ الماؿو مموؿ هذا الدعي اصعح مف موجعيت وضي ال يج و أكلر مف لواؾ الةيرجث

 41هداا اآلةراف

ال ااعهث االاخهيؿ عػيلاكس عػف الهاػرو وكػذلؾ الوكػسو مػيلكلاروف ال اورمػوف أولاػيت الخػراو مػث بلهػي و رامهػيو
مخكر اوم الهداا اقسضث ارةذ عاد مػف امكػف هدااسػ و وعمػى الةصػوص اروػرعاف ممػف أمضػؿ لػعؿ السقػرب إلػى

ال ؽ المسويؿو هو س عاب الوعيد إلا سويلى :عذكر خالق واوم و ومف لـ سةماصهـ ممي سورطوا ما مف موجعيت العود
عف ال ؽ المسويؿ

س /1إذا كيات هداا اآلةراف س سيج إلى سةصص عممثو مكاؼ ادعو لملوث إلى ذلؾ؟

إف خػػي سوػػيلى ةسيم ػ لػػاكوف ةسػػيـ ملػػؾ! مػػإف (هداا ػ اآلةػػراف) جومايهػػي خةػػر الوصػػياي اررعوػػاف ول ػوال هػػذه
ال مقيت عخكؿ عيـ لمي سومؽ المسومقوفو لطرح هػذه المكػيهاـ معهدااػ اآلةػرافو وطػرح هػذه المكػيهاـ ساسخػر هػذه

ارمواج الطاع و مث أوليط المنمااف

ا ف اقوؿ :إف هداا الهارو س سيج إلى سةصص مث الخراو و ميلكبـ لاس مث الهداا الطعا و وال الهداا العاقاػ

ومف اي ا أةر اقػوؿ :إاػ سكماػؼ الجماػ

وا ػف ذكراػي مػث إ ػد ال مقػيتو أف السكيمػؿ لمجماػ و ومػف موجعػيت

السكيمؿ هداا الهار مإذفو صير الكبـ مسايوضػيو عػاف وولاػي( :السكيمػؿ لمجماػ )و ووولاػي( :هدااػ الهاػر س سػيج إلػى

سةصص)!

والجواب عمى هذه الخعه  :إف كؿ وا د مايو عما أف ااكؽ ممي رزو ا

سويلىو ال مػث المجػيؿ المػيدد م لػبو عػؿ

سى مث المجيؿ الوممث والمواود إف الصدويت عػيدة اػدموهي الهاػث لمكقاػرو ولكػف سػى الكقاػر الػذد ال اممػؾ وػوت

اوم و ود سكوف ل خث مف الصدويتو لدم العب عا و وعف ولده المراض ملب مكاؼ هو إاليف مقاػرو واوطػث

ممي عاده ع لع ؟!

أاضػػي مػػإف الكقػ ار عمماػػيو والكقػ ار إاميااػػيو امكػػف أف اوطػوا ع لػػعهـ مماكسػػرض أاػػؾ مقاػػرو لػػـ سػػدرس ال مػػث ػػوزة
عمما و ولـ سقػ أر كسيعػيو ولكػف ألالػت لػداؾ كمػ مػث ال اػية؟ إف عوػض كعػير اللػف مػف ارماػافو ولكػاهـ عقػب و
واذهعوف إلاهـ لممخورة مث الزواج وغارهي وهذا أمار المنمااف (ع) الذد عمم مسصؿ عيللمي و ومس ت لػ أعػواب

الومـو ولكف عادمي أراد أف اسزوج عود السخهيد اللادة (ع)و ذهب إلى عقاؿو وطمب ماػ أف ادلػ عمػى امػرأة سمػد لػ
الك وؿ مف الورب

إف المنمف ال اوقؿ أف اكوف جيهب م ضيو عب سجيربو وعػب كػـ! وعماػ و مػإف عمػى كػؿ وا ػد ماػي أف اوطػث ممػي

أسيه ا

سويلىو ع لب مي عاده مػف الرصػاد واف الػذد اسوػود والػسأاس عهدااػ الهاػرو مإاػ اوخػؽ اللقيمػ

راػ

عاػػدمي اكػػرغ رصػػادهو ا سػػيج إلػػى أف القػػؼ اكل ػ مػػف جداػػد مملم ػ كإالػػيف عاػػده ة ػزاف مػػيقثو واراػػد أف الػػقث

الوطيخىو موادمي ااكد مي مث الةزافو وهو ود أغرـ علقث الوطيخىو مإا اسزود عمي جدادو سى اوطث الهار
س /2ذكر مث الوصا أف مف أمضؿ لعؿ السقرب إلى ا

سويلىو س عاب الةمؽ إلا

مكاؼ اكوف ذلؾ؟

ػف َو ِ
اػس إِالَّ لِ َا ْو ُع ُػد ِ
وف} ومػف
ػت ا ْل ِج َّ
{و َمػي َةمَ ْق ُ
اإل َ
إف رب الويلماف ا ب أف اكوف ل ععاداو كمي اكهـ مف وول سويلىَ :
مي ورد مث ال داث القدلث( :كات كاز مةكايو مأ ععت أف أعرؼو مةمقػت الةمػؽ لكػث أعػرؼ) واف المػنمف عاػدمي
ادؿ الوعيد السيقهافو إلى الطراؽ الص احو مقد صير مليهمي مث س قاػؽ هػدؼ الةمقػ و أال وهػو الوعوداػ

وس عاب الايس إلى ا

سويلى؛ ولهذا مإف ا

سويلى اخكر ل هذا اللوث

ومف البزـ أف الوى المنمف مث س عاب الايس إلى ا

سويلىو ال أف اكوف مجرد ايوؿ لألمػور الخػرعا

سوػيلىو

مػإف هاػيؾ

مروي عاف إاليف ااقؿ ملأل خرعا لجيهؿ عهيو عخكؿ جدد مف غار س عابو ماقوؿ ملب :اي مبف غلؿ الجايع كذا

وكذا أو المكهوـ اإللبمث وؿ المرأة كذا وكذا؛ وعاف إاليف خةر اراد أف ا عب الوعاد إلى ا

سويلى

إلػث وػيؿ :اػي رب! كاػؼ أموػؿ؟ وػيؿ :ذ ّكػرهـ
أو ى ا سويلى إلى مولى (ع)ّ ( :ععاث إلى ةمقػثو و ّعػب ةمقػث ّ
سرد خعقيً عف عيعثو أو ضيالً عف مايقثو أمضؿ لؾ مف ععيدة مق لا عصايـ اهيرهػي
خالقث واوميقث لا ّعواث ممقف ّ
ووايـ لامهي)
إف هايؾ مروي عاف مف اةيطب الوقوؿ مف ةبؿ الكممػ و ومػف المومػوـ أف الكممػ سةػرج وسطػرؽ طعمػ ارذفو وساسقػؿ
ععر إخيرات عصعا إلى الموو والمو اكهـ والسوعب أف هذا راـ وهذا واجب؛ وعاف مف اػسكمـ مػ القمػب معيخػرة

واف المنمف ل هذه الةيصا و أا اسكمـ عمليا وعقمع ؛ ووػد اػسكمـ عقمعػ ال عملػيا و معاظػرة ماهػي غضػبو اكهمػ أف
هذا راـ كمػي هػو المومػوـ عػف عوػض الةػواص مػف المػنمااف-مػي اوعػر عػاهـ عػيلكمماف -مػإف هػنال لهػـ ةيصػا
السهاار اراكلػثو عاظػرة خػع والقاػ ملػسمدة مػف والاػ ا

عوض ارمور الماكرةو مف ةبؿ الاظرة السكوااا
واف هذا لاس عأمر غرابو مكمي أف ا

ورلػول

مػيلعوض مػاهـ كػيف ارعػث سبماػذه عمػى سػرؾ

سويلى جوؿ الوصي سس وؿ إلػى لوعػيف لمولػى (ع)و مإاػ أاضػي اجوػؿ القمػوب

ساقػػيد لوعػػده المػػنمف وهػػذا الػػذد ػػدث مػػث الصػػدر اروؿ لإللػػبـو مػػإف رب الوػػيلماف مػػف ةػػبؿ عاع ػ المصػػطكى
َص َػع ْ سُـ
َع َػدا مَػأَلَّ َ
{وا ْذ ُك ُرواْ ِا ْو َم َ المَّ ِ َعمَ ْا ُك ْـ إِ ْذ ُكاػسُ ْـ أ ْ
ؼ َع ْػا َف ُومُػوِع ُك ْـ مَأ ْ
(ص)و سدةؿ مث وموب الايسو كمي ويؿ سويلىَ :
ِع ِا ْو َم ِس ِ إِ ْة َوا ًاي} ممي الميا أف اقوؿ المنمف أاضي :اي رب! كمي سدةمت مث وموب اروس والةزرج والجػيهمااف اػي
رب! لاف ومب زوجث وأوالدد وألرسث ومجسموث ولهػذا اب ػظ أف عوػض الاػيس عكممػ مػوجزةو ااجػز أمػو ار كعاػرة

جدا

س /3هؿ هايؾ سوصايت عيم لم صوؿ عمى ووة السألار مث اكوس الةمؽ؟
إف هذا ا سيج إلى داث مكصؿ ولكف إجميال اقوؿ:

أوال :الومؿ عمي اقيؿ:

إف اإلاليف إذا كيف اصمث صبة الماؿو وود سذوؽ بوة صبة الماؿو و أر عوض السجمايت؛ مإا عاػدمي اوػظ الاػيس
عقايـ الماؿو اةسمؼ عف إاليف لـ اقـ لام أعدا وكذلؾ إف اإلالػيف إذا كػيف غيضػي لعصػرهو و أر الوجيقػبو أد كػيف

مصداوي لهذه المقول ( :غضوا أعصيركـو سروا الوجيقب)؛ مهذا عادمي اذكر لمعايت الاظرو مإف كبم اكوف منل ار مػث

الايس

وليااي :الومؿ الصيلح عكؿ أاواع :

ا ف اب ظ مث القرخف الكراـو هذا السوعار المسكػرر( :الومػؿ عيلصػيل يت) و(الصػيل يت) جمػ م مػى عػأؿو أد اكاػد

الوموـو ميلمواى جما الصيل يت

ميلذد اراد أف اكوف منل ار مػث الاػيسو العػد أف ال اػدع ةصػم مػف ةصػيؿ الةاػر إال ووػد عمػؿ عهػي موادقػذ ااطعػؽ

عما ممف عمؿ الصيل يتو وا قؽ السألار المطموب

وهايؾ رأد خةر :إا لاس المراد كؿ الصيل يتو واال صراي مقيرعاف لرسع الموصوماف (ع) إامي المنمف عاػي ه عمػى

أف ال ادع ةصم مف ةصيؿ الاعث (ص)و إال وود عمؿ عهيو ولو مث الومر مرة وا دة
اف خم ُاوا وع ِممُوا َّ ِ ِ
ِ
{ل َػا ْج َو ُؿ لَ ُه ُػـ
ميلذد قؽ هذا الخرط{ :إِ َّف الَّذ َ َ َ َ
الصيل َ يت}و ملوؼ اس قؽ مػث قػ الجػ از القرخاػثَ :
الر ْ َم ُف ُودِّا} والاكرة هاي سكاد السوظاـ
َّ
وود سقوؿ :كاؼ اجوؿ رب الويلماف لهـ الود؟

ِ
اجػي
خا ِيس ِ أ ْ
َف َةمَ َ
ػؽ لَ ُكػـ ّْم ْػف أَاكُلػ ُك ْـ أ َْزَو ً
{و ِم ْف َ
ماقوؿ :إف رب الويلماف كمي جوؿ المودة عاف الزوجافو كمي ويؿ سويلىَ :
ل ُك ُاوا إِلَ ْا َهي َو َج َو َؿ َع ْاػ َا ُكـ َّم َػوَّدةً َو َر ْ َمػ ً }؛ مإاػ اجوػؿ مػودة المػنمف مػث ومػوب الاػيس أاضػي وػد سقػوؿ كاػؼ اكػوف
لّْسَ ْ

ذلػػؾ؟ إف المسػػزوجاف هػػـ اػػدركوف هػػذه ال قاقػػ ! مإاػػؾ سػػر عوػػد الوقػػد معيخػػرةو واذا عػػيرجاعااف اس ػػوالف إلػػى
عاعاف! إف هذا الوقد ميذا عمؿ؟! همي ميذا عمب؟! مي الذد جوؿ الزوج سس وؿ إلػى امػرأة كأاػؾ عخػت موهػي

دهػرا؟! ولهػػذا اب ػػظ الهاػػرة المسويرمػ عػػاف أـ الػػزوج والزوجػ و رف ارـ مػػث لامػ سكقػػد ولػػدهي عوػػد عمػػر طواػػؿ مػػف

السرعا ػ و واذا عهػػذا القمػػب سومػػؽ عػػيمرأة كياػػت أجاعا ػ عا ػ وعػػؿ الوقػػد! إف الػػرب الػػذد اسػػدةؿ مػػث ومػػوب ال اوااػػيت
والطاورو وعاث خدـو والزوجاف؛ ممي الميا أف اماف وموب الايس مث عيلـ الدعوة إلى ا

سويلى

ولهذا أنكد مرة أةر عمى هذه ال قاق  :إف المنمف إذا أعطث هذا الودو وأعطث لف السألار؛ مب خؾ أا لاصعح
مف كعير الدعية إلى ا

سويلىو مث الظمميت السث اواخهي هذه ارايـ كمي الم مث لارة عوض الوممي اللمؼو

اث اقيؿ( :إف مبف رزؽ القعوؿ)و أد رزؽ القعوؿ مث اكوس الايس
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س /1مي هو سقاامكـ إجميال عمى عرض الوصياي اررعواف مث واية المويرؼ المعيرك ؟

كيف العاي عمى ةسـ ال مقيت اررعوػاف عيل مقػ ارةاػرة( :هدااػ اآلةػراف) ولكػف هػذا اوسػراح مػث م مػ و وذلػؾ عػأف

اأةذ جول لراو و مامي مضى مف هذه ال مقيت اررعوافو السث س دلاي ماهي عف مويلـ الطراؽ إلى ا

سويلى

رف المخكم لالت مث الاوااي الطاع والهم ؛ ميلعوض لػ همػ و ولكاػ مػث مقػيـ الومػؿ ال اومػـ أاػف الطراػؽ وكمػي

اقوؿ أ د كعير الوممي  :إف اإلاليف الضػيؿ عػف الطراػؽو عمجػرد أف اػر عمدسػ وراعػ و ولػو عمػى ملػيم أاػيـ ولاػيؿ
ملبو مإا اهدأ وارسيح ومابو وكأا وصؿ إلى غياس

مبعد مف وجود ةط مث هذا المجيؿ؛ وةيص مث هذا الوصر

الذد كلر ما الملسهموفو ممف الاقوف االلسكيدة مف هذه الرغع الكطرا عاد الكلارافو وا رمػواهـ عػف الطراػؽ

ميلعوض عادمي ار عوض اللمعايت مث هذه المجيؿو مإا ااصرؼ عف أصؿ ال رك

وا ف داقمي اقوؿ :ال ااعهث الةمػط عػاف اإللػبـ والملػممافو عػؿ و سػى عػاف اإللػبـ وعممػي اإللػبـ مػإف اإللػبـ
واإلاميف ععيرة عف قيقؽو وهذه ال قػيقؽ سػيرة سكػوف مػث ومػوب الرجػيؿ عخػكؿ كيمػؿو كيلموصػوماف (ع)؛ ووػد اكػوف

جز ا ماهي مث وموب العوض مماس هايلؾ مف املؿ اإللبـو سملاب كيمب إال الاعث (ص) وارقم (ع) مف عوده
وأمي عيلالع إلى السقااـو مكمي اقيؿ( :ال ساظر إلى مف ويؿو عؿ ااظػر إلػى مػي واػؿ) واف مػي واػؿ-ع مػد ا

سوػيلى-

أر ل ااوكيلػي طاعػي؛ ممػف ةػبؿ لػكراساي لػعوض العمػداف والمخػيهد المخػرم و اب ػظ أف الػعوض كأاػ سممػس عوػض
المويلـو ورو خاقي مف عطخ

كاي وعؿ مسرة مث زايرة لعوض مخيهد ارقم و والعوض كيف اقوؿ لػث خةصػاي :أاػ

عادمي السم لهذه ال مقيتو كيف ا رص عمى أف اهدأ الجما مف أوالده وزوجس و را اراد أف الػم عخػكؿ مركػز

ودواؽ ماعدو أف الاكوس-ع مد ا

سويلى -طاع ومسوطخ

الكطرةو ورب الويلماف ل عايا عةمق ( :إف
أاي أخكر ا

واف هػذا لػاس عػيرمر الهراػبو ميإلالػيف ةمػؽ عمػى

مث أايـ دهركـ اك يتو أال مسورضوا لهي)

سويلى عمى أف هايؾ طعق كعارة مف ارةوة الػي ورجػيالو الػسلمروا هػذه ال مقػيتو وسجمػى لهػـ السػألار

مف ةبؿ صمواسهـ الةيخو

والعوض اقوؿ :إف أوؿ مرخة ااوكػس ماهػي سػألار هػذه ال مقػيتو هػث مػرخة ال ػداث مػ

رب الويلمافو المسملم عيلصبة لرب اررعيب

س /2مي هث أهـ الوصياي السث ساص وف عيلسركاز عماهي؟

إف مف عاف أرعواف وصا ود اكوف مف الصوب أف اذكر ارهـ ميرهـو ولكف إجميال اقوؿ:

أوال :اسةيذ اللعاؿ:

أف ا رص اإلاليف عمى أف اكوف ل هـ اللار إلى ا

سويلى ومث مق ليعق وماي :إف هايؾ مروػي عػاف الرايضػث

الم سرؼ مث الايددو والرايضث الهيود مث المازؿ ممو أف إالياي ملب السهود أف اقود عضبس و مذهب لمطعابو

وويؿ ل  :ا ذر اللما و وا ذر ارسكيع الع الدهوف مث الدـو وا ذر كذا وكػذا مسػألر عكػبـ الطعاػبو واخػسر جهػي از

لمرايض لاميرس الرايض مث المازؿو ولكا عود أايـ الث مي ويل الطعاػبو وسػرؾ الرايضػ و أو امػيرس اومػي واسػرؾ

انمؿ ما أف اصعح رايضاي م سرمي مث اوـ مي؟! عةبؼ العوض مف عخػيؽ الاػوادد والعطػوالتو
أخه ار مهؿ هذا َ
الذد ود اظؿ عخراف لا وهو اقضث ووس مث المبعبو وهم مث هذا ارمر ولهذا مإا ُارجى ل عود هذا الجهد
المسواصؿو والمميرل الملسمرة الماسظم للاواتو أف اصعح عطب-ملب -مث رايض كميؿ ارجليـ اومي مي

ووايلي عمى ذلؾ اقوؿ :إذا كيات سرعا الوضبت س سيج إلى لاوات مف الجهػدو مػ أف الوضػبت-كمػي اومػـ -م لهػي

إلػى الداػػداف والسػرابو مكاػػؼ عمػف اراػػد أف ارعػث عيطاػ ! ال خػػؾ أف الػاكس أعقػػد عكلاػر مػػف هػذا العػػدفو وأف ارمػػر
ا سيج إلى هـ مسمازو أو عمى اروؿ أف اوطى مف الووت عاكس المقدار الػذد اوطػى لماػوادد الرايضػا

مػإف الػذاف

ا مموف ارلقيؿ هذه ارايـو لهػـ مػث الاػوـ لػيعساف أو لػبث لػيعيتو وهػـ اسػدرعوف مػث الاػوادد الرايضػا

عإاليف ا ب أف اسكيمؿو وهو ال اق أر جز ا أو اصؼ جز مث الاوـو وال اصمث الاوامؿو وال اقوـ لصبة الماؿ؟!

إف مف ارمور البزم لمف اراد اللموؾ مث الطراؽ إلى ا

سوػيلىو أف ا مػؿ هػـ القػرب إلػى ا

مكاػؼ

سوػيلىو كمػي ا مػؿ

هـ الرزؽو والزوج واروالدو والومػؿ وأف اجوػؿ هػذا الهػـ همػي كعاػ ار مػث ايسػ و عػؿ اجومػ هػو لػاد الهمػوـو عػأف

اكوف كمي مث وصؼ عمث (ع) لممسقاف :ود ( سةمى مف الهموـو إال همي وا دا ااكرد ع )
ليااي :هداا اآلةراف:

إف مف لعؿ السقرب الوظمى إلى ا

سويلىو ارةذ عاد الهار ولكف-م ارلؼ -المب ظ عأف العوض اسقػيعس عػف

هذا اللػعاؿو عػدعو عػدـ السماػزو مقػد اقػوؿ :أاػي للػت مػنهب لاصػا

الاػيس عصػبة الماػؿو مممػيذا أدعػوهـ لصػبة

الماػػؿ؟! وال ػػيؿ عػػأف اإلالػػيف مػػي عماػ إال أف الػػوى واومػػؿ عسكماكػ مػػث إرخػػيد الاػػيسو وااقػػيذهـ مػػف اػػرة الجهػػؿ
ولاقػػؿ :اػػي رب! أاػػي أ ػػيوؿ السصػػدد لهدااػ الاػػيس ووعظهػػـو وأدعػػوهـ لصػػبة الماػػؿو وأاصػ هـ عومػػؿ

والضػػبل

الصيل يتو وأرعث مف امكااث ولكف اي رب! أات ةذ عاددو وال سكض اث ال مث الدااي وال مث اآلةرة

ولهذا اقيؿ عف عوض الوممي أا إذا كيف لدا ولد طيلب عمـو وأراد ل أف اكوف مسما از مث االلسزاـ وااللسقيم و مإاػ

اجوم إميمي مث الملجد عاف ووت وخةرو سى أا عادمي انـ المصماف الس ث مف اكل و عأاػ اػنـ الاػيسو ماطػور

اكلػ

أو إذا كػػيف إالػػيف لالػػت لػ مهػػيرة كيماػ مػػث الةطيعػ و مممػػي سزجػ زجػػي مػث هػػذا الماػػدافو مإاػ اومػػؿ عمػػى

سطوار ودراس

ما )!

وهذا مواى الاص الخػراؼ الػذد اقػوؿ( :إذا هعػت أمػ ار مقػ ماػ و مػإف خػدة سوواػ أعظػـ ممػي سةػيؼ

مإذفو إف الذد اسصػد لهدااػ اآلةػراف مػف ةػبؿ منللػ و أو سػألاؼ كسػبو أو إاخػي مجمػس وعظػث لػااثو أو

غارهي مف مجيالت الدعوة إلى ا

سويلى؛ مإف رب الويلماف أاضي اواا و مث هذه المجيؿ

ليللي :الومؿ عيلواجعيت وسرؾ الم رميت:

لو أرداي أف امةص الوصياي اررعواف مث كمم وا دةو مإااي اقوؿ:

(سرؾ المويصث والذاوبو وأدا الواجعيتو وةصوصي الصبة مث أوؿ الووت)

أمي الم رميتو ممجمؿ ال راـ مسركز مث الوج -الملمث المخنوـ والمعيرؾ :-الوافو وارذفو والكـ مف سجاػب الاظػر

ال راـو والسميع الهاي ال راـو والكبـ ال راـو والس رز مف الخهوات الم رم

وأمي الواجعيتو مأدا الواجعيت :ال ض واجػب مػث الومػر مػرة وا ػدةو والصػوـ واجػب مػث اللػا مػرة وا ػدةو والصػموات
الةمس عخرط أداقهي مث أوؿ الووتو عمي ماهي صبة الكجر

مإذفو إف هذه سقراعي هث ارليلايتو واعقى :المراوع الملسمرةو والس ػرز مػف أكػؿ الخػعهيتو وصػبة الماػؿو والكممػ

الطاع ػ و ووضػػي

ػواقض المػػنماافو وادةػػيؿ اللػػرور عمػػى الهاػػر وهػػذه-كمػػي اقػػيؿ -مزااػػيت الماػػزؿ؛ واال مػػيلمازؿ

اإلامياث اعاى-عمي ذكرايه -عسرؾ ال راـ وأدا الواجعيتو وةصوصي السركاز عمى صبة أوؿ الووت
س /3اراد مف لمي سكـ كمم ةسيما أةارة مث اهيا هذه ال مق ؟

ا سرامػػي وسػػووا ار لمقػػيـ إميماػػي صػػي ب ارمػػر (عػػض)و أ ػػب أف أجوػػؿ الةسػػيـ ال قاقػػث لهػػذه الوصػػياي اررعوػػافو ملػػأل

االلسكيت السكصامث والويطكث والوالقث والذوعياثو لمف عاما رزؽ الور
إف اإلميـ عاا عمى ِ
الةمق و مف المجرات وارمبؾ ومي س س وعاا عمى ةصػوص الملسضػوكاف مػف الاػيسو ولػو

كياوا كيمراف كيلاعث (ص) الذد كيات ل السكيس

سى لهار الملممافو وعمى رأس غار الملػمماف ككػير مكػ و ومػف

المومػػػوـ كاػػػؼ عػػػيممهـ ولػػػ السكيسػػػ لةصػػػوص الملػػػمماف الػػػذاف اسخػػػهدوف الخػػػهيدسافو ولػػػ السكيسػػػ لةصػػػوص

المنمااف

ول السكيس لةصوص اللػيلكاف إلػى ا
مإذا أر مث ععد السكيسػ إلػى ا

سوػيلىو ميإلمػيـ (ع) عااػ عمػى هػذه اللمػ القمامػ و عمواػى الواياػ المركػزة

سوػيلىو ولػ مػث جػوؼ الماػؿ مايجػية مػ رب الوػيلمافو ولػ وال رهػؿ العاػت (ع):

اكػػرح لكػػر هـو وا ػػزف ل ػػزاهـ ولػ السكيسػ لػػولث أمػػره :اػػدعو لكرجػ مػػث كػػؿ صػػعا و ولػػو مػػث كػػذا أرعواااػ مػػف

اكوت مث الاوـ والمام مث صمواس إال وود ذكر دعي الكرج مث واوس ؛ ومث صعا
أرعوااايت الوهد؛ وال ّ
وارعايد اررعو و اادب إميم عيكاي عما ؛ مإف اإلميـ (ع) اجوم مث رعياس الةيص

اوـ الجموػ

و ااقػػذ أا سػػيج هػػذا اإلالػػيف إلػػى المرعػػث لزومػػي؟! إف هػػذه أزمػ مػػف أزمػػيت هػػذه اراػيـ! مػػيلعوض اسقػػيعسو وال
اس ػػرؾ مػػث طراػػؽ القػػرب إلػػى ا

سوػػيلىو عمػػى أمػػؿ أف اأسا ػ إالػػيف مػػف جزاػػرة ايقا ػ واأةػػذ عاػػده! لمػػيذا أاػػت

مسقيعس؟! أات اآلف اعدأ الةطوات ارولىو وكف عمى الطراؽ! إف القطير إذا كيف مث الص ار عمى السرابو مإا

ولكف أات إذا جومت القطير عمى اللك و مقد سأسث عرع وسدموؾ إلى ارميـ إف رب الوػيلماف

ال ُارجى ما ال رك
اقلـ اررزاؽو وماهي اررزاؽ المواوا

وود سلأؿ أف اإلميـ (ع) كاؼ اأةذ عادؾ؟

إف اإلميـ (ع) لاس مف خأا أف اأساؾ إلى عيب الماػزؿو واػزورؾ واخػرب موػؾ مػي اخػربو لػـ اػسكمـ موػؾ ميإلمػيـ

(ع) لػ طروػ و ومػػف طروػ  :السصػػرؼ القمعػػثو أو الػػدعي لػػؾو أو سالػػار ألػػسيذ مػػف عيمػ الةمػػؽ ولهػػذا اب ػػظ أف
عوض الايس اقوؿ :إف الويلـ المواف إميـ الملجدو ل عبو مسمازة عػثو وا عاػث كلاػ ار ممػف الػذد جوػؿ عػؾ مػث

ومب هذا الويلـ؟ ولميذا اةسيرؾ هذا الويلـ مف عاف المنمااف جماويو عأف اةصؾ عيلرعياػ ؟ ووػد ازوجػؾ مػف اعاسػ
ملبو واأةذ عادؾ مث اللكرات هاي وهايؾ إف هذه عايا موجه لإلاليف الصيدؽو لألةذ عاده مث هذا الطراؽ
مإذفو ااعهث عمااي االلسكيس إلى اإلميـ (ع) عخكؿ مركػزو وأف اوػاش يلػ ال ػزف عمػى غاعسػ

مرة عخاي هذه ال يل  :أاف وج ا

الذد اسوج إلا ارولاي ؟ أاف عيب ا

لالػأؿ أاكلػاي :هػؿ

الذد ما انسى؟ ممو أاؾ مث الخػهر

مرةو أو مث ارلعوع مرةو عكات لكراو و وعكات زاي عمى ومع الذد ا مؿ ار زاف الكعر ! ميإلميـ (ع) مف الصػعيح

إلى الماؿو كـ الم مف ارةعير المنلم و وةيص هذه ارايـ مػ وضػ ارمػ الػذد ال ا لػد عماػ ؟! وكػـ ا سػرؽ

ومع ؟! وكـ سجرد دموس ؟! واإلميـ الكيظـ (ع) مث رواا اخار إلى هذه الاي ا و عادمي ويؿ (ع) مث وصػك (ع):

(اوسػػوره مػ لػػمرس صػػكرة مػػف لػػهر الماػػؿ)

اػػث جمػ عػػاف اللػػمرة والصػػكرة :ميللػػمرة كمػػي مػػث أوصػػيؼ خػػميقم

المعيرك ؛ والصكرة للهره مث إ اي المايلث مث ععيدة رع و والعكي عمى وض ارم موب

واف الػػذد اػػدعو لكرج ػ ع رو ػ و وةيص ػ مػػث م ػواطف االلػػسجيع  :مممػػي الػػساقظ مػػث جػػوؼ الماػػؿو اػػدعو لكػػرج إميم ػ

عمهكػ
إميم

ولمػػي اصػػؿ لم جػػر ارلػػود مػػث ازد ػػيـ ال ػػضو واضػ رألػ مػػث ال جػػر للػوافو مػػأوؿ مػػي اػػدعوو اػػدعو لكػػرج

ولمي اصػؿ لعػيب الكوعػ و اػدعو لكرجػ

ولمػي اصػؿ إلػى ال ػيقر ال لػااثو اػدعو لكرجػ

مهااقػي لملػؿ هػذا

اإلاليف! وعب خؾ إف هذا اإلاليف الذد ا مؿ هذا الود المهدودو وهو مث مقيـ الومؿ ل السزاـ عأ كيـ ا

لاصؿ إلى المراد عإذف ا

سويلى إف عيجب أو خجب

سويلىو

وا ف أاضي اطمب مف اإلةوة ارع از وارةوات المنمايتو إذا مسح لهـ عيعي مف أعواب السوماؽ والمورم أف ادعوا لكؿ

مف ل دور مث اخر لقيم أهؿ العات (ع) وأف ادعوا لاي جماوي-المسكمـ والملسم  -عمى إاجيز المهم و والوصوؿ

إلى الرض واف اإللهث مث الدااي وعؿ اآلةرةو والذد ععراي عا عر اؽ الجا
أواا !

وهااقي لمػف وصػؿ إلػى هػذا الر اػؽ وعػؿ

الكهرس
 -1إةبص الاا

 -2وضوح الةط

 -21ل ظيت الةموة
 -22الرمؽ عيلاكس

 -3لزوـ الس مث عيلصعر

 -23ما المأكؿ والمخرب

 -5الخمولا والموازا

 -25السألر الخوورد

 -7اراس عيلقرخف

 -27كسميف ال يالت

 -4السدعار والسقدار

 -6الكذب مث السقرب

 -24رعيا الولث ارعظـ عما اللبـ
 -26الم طيت الوعيدا

 -8عدـ اإل ليس عيلسماز

 -28لار الصيل اف

 -11سقوا العاا الومما

 -31اإلكلير مف القوؿ

 -9الكدح والمجيهدة

 -29موجعيت االلسهي

 -11المزاجا مث السويمؿ

 -31العرمج الدواق

 -13يالت السذعذب

 -33ةعرة الخاطيف

 -15المراوع الخدادة

 -35طوؿ ارمؿ

 -12لزوـ المخورة
 -14دور الصبة

 -32اللمير الموجم

 -34الاوامؿ والجميع

 -16الخكورا م ال ؽ المسويؿ والةمؽ

 -36السكيمؿ لمجما

 -18السليوؿ مف الةمؽ

 -38مرور الكرص

 -17االلسهكير الداقـ

 -19االاخهيؿ م الهيمماف
 -21االعسب مف اللاف

 -37سوزا االهسميـ
 -39وضي ال واقض

 -41هداا اآلةراف

 -41جول مث مجمؿ الوصياي

