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أعىذ باهلل هي الشيطاى الرجين
بسن اهلل الرمحي الرحين
وصلى اهلل على سيدًا حمود وآله الطيبني الطاهريي
ولعنت اهلل على أعدائهن أمجعني هي اآلى إىل قيام يىم الديي
وال حىل وال قىّة إال باهلل العليّ العظين
ـال اف احلؽقؿ ذم كتابف اقؽريؿ:

()1

﴿ ََل ت َْج َع ْم َم َع هللاِ إنَ ًٍا ََ َ
خَا َ تَقَ ْع ُعا َم َم ْاو ُمُ ًم ُم ْوا ُو ً
َاك َ َّلااتَ َُْل تَ ْعإُامَُخ ُإَل إ ُا يُ ََ َّلِ ْن َُخنِا َم ْ ِه
ََلق ََ َ َ
َْ ِك ََل ٌُ َم تَ ََل تَعُم نُ ٍُ َمآ خفٍّ ََ ََل تَ ْى ٍَ ْ ٌُ َم ََ ُم نُ ٍُ َما َ ْاُ ًَل َك ِ ًما ق ََ
ْ
س وً إ ُم َ ْإهُ َغهُ ِعىمَكَ خ ْن ِكإَ َ َ
إح َ
ْح َم ٌُ َمآ ْ
ا
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ُس ُك ْم إن
خَفِ ْ
ض ن ٍُ َم َجى َح خنو ِّل ِمهَ خن ُ ْح َم ِة ََ م ُ ِّ
ب خ ْ َح ْم ٍُ َم َك َم َ َّلُيَ وِي َ
ص ِغي ً خق ُ َّلا ُك ْم ْ ْعه ُم َّلِ َم تي وف ِ
()2
ص نِ ِحيهَ تَإِوًُُ نِأل َُخَّلِيهَ َغفُُ ً خ ﴾
تَ ُكُوُُخ َ

يشري [تعاؼ] ذم هذه أيات إؼ سٌقؾ مـ سٌؾ اقًالم ،أٓ و هق احرتام إبقيـ و إكررامف ذم
س ّـ اقؽفققة ،و ؿقق ذقؽ ذم س ّـ اهلرم حرػ يٌر أ اقتفاقرؽ و اقضرعػ براهلجقم عره بر كقف إ رر
اقشقخقخة واهلقؿـة اقت رجي ّقة جلققش اقؿقت ،ور ّب سقٌ ر مـف ذم تؾؽ اقً ّـ -بال ـصر  -اقؽرالم
اخلشـ واقعٌارات ؾري اجلؿقؾة اقؿًر ٌٌّة عرـ اهرهراق وعر م ّؿرؾ اقؿشراكؾ واقؿزعجرات مرـ
إمقر.
يرد واق يرف ويعرامؾف براحرتام وأ ب ،وبٌرذل
ويص ر اقؼررنن هـرا تعاققؿرف ؿقرلمر اقققر أن ّ

ّ
اقرذل واخلضرقب ،برال إكرراه أو إجٌرار ،وٓ
اقؿًاعل اجلؿقؾة ذم تلمػ حقائجف  ،وبخػض جـراح
حلًابات مصؾح ّقة أو مـ باب آحتقاط ،بؾ قؿحض اقص ق واهخالص وعػ اقرمحة واقرأؿة ،برؾ
ّ
إن عؾقف  -مضاؿ ًا إؼ ّؿؾ اقؿشاق مـ أجؾف  -أن ي عق هل بطؾب اقرمحة واقؿغػرة مـ اف تعاؼ.
( )1هذه اقؿؼ ّ مة هل اقتل يٌت ئ هبا اقؿرحقم اقعالمة بحق ف عا ة.
( )2أيات  22إؼ  ،25مـ اقًقرة  :17اههاء.
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وكالحظ ّ
أهرؿ تعاققؿرف
أن اهسالم ـ اعتد ّبرمها اقذي يؼرتن بؿجاه ة اقـػس ورياوتفا ،مـ ّ

اقتل جعؾفا جزء ًا مـ اققظائػ اقعؿؾ ّقة قإلكًان.

ّ
ؿقجرزى
يتحؿؾ اقؿشاق مـف ؿقطفر مـ هقى اقـػس ،ويصد عه ما يؽرره مرـف
إن اهكًان
ُ
ّ
إجر اجلزيؾ ،ويؽتًب سعف اقروح واقص ر ،ويريض واق يف ؿق عقان قرف براخلري :وسقصرٌذ هرذا
د واق يرف
اقؿجتؿع
اقعائغ اقصغري مرـ إبرقيـ وإوٓ مركرز ًا قؾؿح ٌّرة واهخرالص ،ؿرآبـ ير ّ
ّ
ويًعك ذم خ متف  ،ومها اقؿح ٌّان اقؾذان يؾفجان قف باق عاء ،حترك ترذوى حقراو وتـطرقي ًرق ًا

ؿشق ًا ؿ ُقق َ عان اقثرى بنعزاز واحرتام و عاء هل باقغػرانّ ،ؿ متيض احلقاة ؿقصٌذ إبـاء أكػًفؿ نبا ًء
وأ ّمفاتّ ،ؿ يضعػقن وهيرمقن ؿقعامؾفؿ أبـاؤهؿ ب عامؾقا بف واق هيؿ.
بؽاًرررررتـ و بخرررررقر يؿ و كررررراريؿ و خقركررررر

چررررق كقررررؽ بـرررررري مهررررف برزيرررررران يؽرررر ريؿ

يؼقل« :زرعقا ؿلكؾـا و كزرب ؿقلكؾقن ،ؿؾق أمعـت اقـظر ّ
ؿؽؾ مـّا قٌعضف مزارب»

بني اإلسالم واحلضارة املاديّة
قؽ ّـ اقثؼاؿة اقضرا ّقة ،واحلضرارة اقغرب ّقرة واقؽرـ ّقة ٓ ،تؼرقؿ وزكر ًا قإلكًران ،وٓ تعررت قرف
بشخص ّقة وٓ أصاقة ،بؾ هق ذم كظرها قرقس ّإٓ وسرقؾ ًة مرـ وسرائؾ اقعؿرؾ ،وأ ا ًة قؾحصرقل عره
اقؿؼاص اق ّ ّية واقؿقار آـتصا ّية.

()3

اقؿلي ذم كتابف «يقم اهسالم» ص  171إؼ  :173كعؿ ّ
اهسرالمل ،ؿاقعرار
إوروا واقعرار
إن هـاك ؿروـر ًا اجت ع ّقرة كٌررية برػ اقعرار
( )3يؼقل أمح أمػ
ّّ
ّ
ّ
اهسرالمل يرـ ّظؿ حقاترف عره أسراس آتّؽرال واخلؿرقل
واحلر ّية وآبتؽار وكحق ذقرؽ ،واقعرار
إوروا يٌـل حقاتف عه اقعؾؿ و اقـتائج اقعؾؿ ّقة وآستؼالل
ّّ
ّ
ّ

ؾـل اؿتؼر أو ؿؼري اؾتـرك .و ًرقا اسرتقؼ وكحرق ذقرؽ .وكحرـ ٓ كرير أن ذرذو
وآعتؼا اقذي سا ذم اقؼضاء واقؼ ر ويطربف ج ّ ًا س ب ـصص تروي عـ ّ

اقؿًؾؿقن حذو إورو ّب ّقػ ذم ّ
كؾ يشء بؾ كري أن ذذو حذو إورو ّب ّقػ ذم اقعؾقم واقصـاعات بحذاؿريها مـ ؾري ـق وٓ ذط وقؽـ ذتػظقن بروحراك ّقتفؿ
هه ،وقؽ ّـ اقـظرة اهسالم ّقة تـظر قؾطٌقعة عه ّأّنرا صر يؼ
وكظروؿ إؼ اقعار كظرة ؾري اقـظرة إورو ّب ّقة.
ّّ
ؿإوروا يـظر إؼ اقطٌقعة ّ
كلّنا ع ّو يؽاؿحف ققػك ّ

اقرب اقذي أكتجف.وإورو ّب ّققن يضعقن اف ك تقوع اقصقرة اجلؿقؾة عه اقر ّ  ٓ ،خؾ هلا ؿق ذ ث حقهلرا ،و اقؿًرؾؿقن يررون اف ذم ّ
كرؾ
وأّنا مـ كتاج ّ
ّ

أجروا أو رهـقا راـٌقا اف ،حترك ذم أصرغر إعر ل كآسرتقاك وآؾتًرال ،و عـر هؿ ّ
أن اقـ ّقرة
يشء ،ذم إمقر اق يـ ّقة و اق كقق ّية مع ًا ،ؿنذا باعقا أو اًرتوا أو ّ
ٍ
ِّ
ً
اقصا ـة أـقم مـ اقعؿؾ كػًف وذم ح يث رسقهلؿ ّ
عؿرال
امرئ ما كقى .وؿرق بػ رجؾرػ يعؿرالن
قؽؾ
صه اف عؾقف [و نقف] وس ّؾؿ :إ َّك إع ل باقـ ّقات وإ َّك
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ؿإبقان يؿتؾؽان اقؿؼام واقؿـزقة ذم اقؿجتؿع ما ام ذم إمؽراّن اقعؿرؾ و ّر اقؿـراؿع اق ّ ّيرة،
اخلاصة بـػًقف ر قؾؿرض أو قضرعػ اقشرقخقخة
قؽـّف حػ يعجزان عـ اقعؿؾ أو ـضاء أع هل
ّ
ِ
مه ّقرة
وؿتقرها ر يصٌحان ذم كظر اقؿجتؿع واقؼاكقن ،وحتّك ذم عر اقـاس،
عاقتػ ٓ ـقؿة هل وٓ أ ّ
اخلاصررة ؿقٌقعررقن -مؼ ر ّ م ًا -أعقررـف
وٓ اعتٌررار ،ؿقعؿ ر أوٓ مهررا إؼ اقتعاـ ر مررع اقؿًتشررػقات
ّ

وكؾقتقف  ،ؿقعؿ إققفا عـ كزعف واحتضارمها ،ؿتـتزب اقعققن مـ أح اـفا باقًؽّػ ،وتٌُؼر اقٌطرقن
ويؿزق متزيؼ ًاّ ،ؿ يرتكاّن قؾ وقة ّ
قتتقؼ مًلقة ؿـف .
ؿقًتلصؾ اقؼؾب واقؽه ،و يؿ ّثؾ باقٌ ن ّ
قؼ م ّثؾ أباء وإ ّمفات ور إبؼار احلؾقب ُ ،ؾب ما ّرت رضوعفرا ،حترك إذا مرا كردت

وهرمت واكع مت عقائ ها ،ع ّ ت عضق ًا زائ ًا ًا ّذ ًا ذم اقؿجتؿعُ ،ؿقـؼؾ أباء وإ ّمفرات -طقعر ًا

أو كره ًا -بعق ًا عـ اقؿجتؿع إؼ ّ
خاص بػ اقؿ يـة واقؿؼابر ،أًٌف ما يؽرقن باقًرجـ اققاسرع
حمؾ
ّ
أو اقؿًتشػك إب ّية ،ي عقكف ؿـ ق اقؽٌار أو ار اسرتاحة اقعجزة واقؿًـّػ.
اقؽ .ؿفؿ يًريون ذم حقاوؿ اق كقق ّية متل ّ ريـ باقر يـ وقرقس اقر يـ مؼصرقر ًا عره اقعٌرا ات.
واح ًا ،أح مها كقى اخلري ؿق يعؿؾ ،وأخر ر يـق ًق ًا أو كقى ّ

وهذا ما يـؼص اقغرب ،ؿنن وجب عه اقؿًؾؿػ أن يؼ ّؾ وا اقغرب ّقػ ذم اقعؾؿ واقصـاعات تؼؾق ًا تا ّم ًا ويًرايروهؿ وجيرروا معفرؿ وجرب أن ذتػظرقا بـظرروؿ

اق يـ ّقة إؼ احلقاة وهل اقـظرة اقتل يتؿ ّقزون هبا عـ اقغرب ّقػ .وقؽ ّـ مقوع اقًقء ّ
اقؿتـقريـ مـفؿ يرير ون أن يؼ ّؾر وهؿ تؼؾقر ًا
خاصة
ّ
أن كثري ًا مـ اقؿًؾؿػ و ّ
تا ّم ًا ذم ّ
كؾ يشء حتك ذم كظروؿ إؼ اقطٌقعة وكظروؿ إؼ احلقاة .و ي عقهؿ إؼ ذقؽ خطل كٌري وـعقا ؿقف وهق ما عـ هؿ مـ مركب اقـؼص ،إذ ظـّرقا ّ
أن اقغررب ّقػ
متك ؿاـقهؿ ذم اقعؾؿ وجب أن يؼ ّؾ وهؿ ذم ّ
أن اقؿفارة ذم كاحقة ٓ تؼتيض اقؿفارة ذم اقـقاحل إخرى ّ
كؾ يشء ،وؿاوؿ َّ
وأن روحاك ّقتفؿ وكظروؿ إؼ اقعار خرري
مـ كظرة إورو ّب ّقػ ،وٓ يؿؽـ أن يػقؼقا مـ ؾػؾتفؿ ّإٓ إذا اعتؼ وا ّ
وأّنؿ إذا كاكقا اكح ّطقا ذم اقعؾؿ واقصـاعة ؿؼ سؿقا باقػطرة
أن روحاك ّقتفؿ خري قؾعار ك ّؾف ّ
وأّنؿ إذا وجب أن يؼ ّؾ وا ذم اقعؾؿ وجب أن يؼ ّؾ هؿ إورو ّب ّققن ذم اقـظرة اقروحاك ّقة وققس إورو ّب ّققن متًامػ ذم ّ
كؾ يشء .ومـ اقؿمسرػ ّأّنرؿ
اقروحاك ّقةّ ،

إوروا و ر ّ
اقؿعر ّي:
يشذ عـ ذقؽ ّإٓ إزهر ،وـ ـال أبقاقعالء
ؿلسًقا اقؿ ارس اقؿ ك ّقة عه اقـؿط
ّّ
ّ
حذوا حذو إورو ّب ّقػ ذم تعؾقؿفؿ و كؿط ترب ّقتفؿّ ،
ا ـان أهؾ إرض ذو عؼؾ بال

يـ و نخر ّيـ ٓ عؼؾ قف

ؿاقؿ ارس اقؿ ك ّقة حمرومة مـ اقرتبقة اق يـ ّقة وإ ب ّقة .كعؿ يًقغ قـا أن كؼ ّؾ هؿ متام اقتؼؾق ذم اقعؾقم ومعامؾ اقتجارب وكحق ذقؽ ؿؼط ،وقؽرـ ٓ
أن َر ُج َؾفا إبقض هق اقؿًمول عـ إسق وإصرػرّ ،
أن أورو ّبا َس ِّق َ ُة اقعار ،و عه ّ
كؼ ّؾ هؿ ذم اقـاحقة إ ب ّقة ،ؿفؿ ي رسقن اقتلريا عه َّ
وأن اف خؾرؼ اقعرار
كلّنرا اقؿركرز ومرا حقهلرا كؼرط عره اقؿحرقط ،وإذا جراؤوا قؾترلريا
ـًؿػ :ـً ً اورو ّب ّق ًا سامق ًا وـً ً ؾري
ّّ
يمرخرقن أورو ّبرا ّ
أوروا مـح ّط ًا ،ومـ أجؾ ذقؽ ِّ

ا ٓ ُي َؼ َّؾ  .وهذه اقؿر ارس ٓ تلبرف باقر يـ ّإٓ ًرؽؾ ّق ًا وقرذقؽ
يػرـقا بػ ما هق
عؾؿل ُي َؼ َّؾ وما هق أ ّ
ّ
حرؿقه ،ؿقجب عه اقؿًؾؿػ أن ّ
اهسالمل اـتضٌقه أو ّ
ّ

إوروا ذم مـفجفؿ ّ
جيفؾقن أصقل اق يـ ّ
كؾ آتٌّاب ،ورأس هذه احلركة اجلامعة اقؿل ّية اقتل تؼق اقؿ ارس اقثاكق ّية وآبت ائ ّقة ،ؿفرؿ ٓ
كؾ اجلفؾ ويتٌعقن
ّّ
يًلققن ذم ّ
كلن اف اصطػك إورو ّب ّقػ وح هؿ و جعؾ ؾريهؿ ً
كؾ أمر عرض ماذا رأى اهسالم؟ وقؽـ يًلققن ماذا يرى إورو ّب ّققن؟ ّ
ذيال هلؿ.
وإن كان ذم ٍّ
اقعؾؿرل ،و قرف
أصذ رأس ًا و أعظؿ عؾ ً و أصد عه اقشر ائ و عره اقٌحرث
كؾ مـ اقؽق و اقغرب عققب ؿػقف أيض ًا حمام  :ؿاقغرب ّ
ّ
مفارتف ذم اقذكاء وقف اقق اقؿػؽّرة ،واقؽق قف س حة ص ر وقف روحاك ّقة يعرت هبا حتك إـ مقن :ؿؼ ـال ؿـ قٌـ عـ كالمف عه اهسؽـ ر ّية إكّف ـر اقتؼرت
ؿقفا ما ّ ّية اقغرب بروحاك ّقة اقؽق.
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اقؿررة
ٓ أكس هلؿ هـاك وٓ أكقس ،وٓ ص يؼ وٓ ار وٓ ّيار ،برؾ هرل اققحر ة ،واققحر ة
ّ
اقؼاتؾة ،واقػراغ اقؿؿقت واققحشة اقرهقٌة حتّك اقؿقت.
ّإّن إبقان اقؾذان ـضقا عؿرمها وو ّقعاه مـ أجرؾ هرذا اقققر  ،وأكػؼرا مرـ أجؾرف وجق مهرا

اخلاصرة أصرٌحا عٌ ر ًا
وماهل وحقاو  :قؽـّف حػ خت ّطامها اقزمـ ؿؽدا وعجزا عـ تلمػ متط ّؾٌاو
ّ
متعٌ ًا ً
ؼقال قالبـ!

الرجل بني زوجته ووالديه!
وإسقأ مـ ذقؽ ّ
ورارة،
أن زوجة ابـف ر تع قتًؿذ بٌؼائف ذم اقؿـزل ،بؾ تعتدمها جرا قؿ
ّ

قر ّب أمرت ُ
ؿخ ّصص هل ؾرؿة اخل م ،أو أًرارت ؿرلقؼل هبر إؼ اخلرارج ،ؿقرـؼالن إؼ ار اقعجرزة
واقؿًـّػ.
اقظراهري
قؼ صار آبـ عٌ ًا ط ّقع ًا قزوجتف ،قؼ اكغؿر ذم اقشفقات ،وذاب ذم عشرؼ اجلر ل
ّ
ؿؼ ّ م إرا وا ذم أمقر احلقاة ،حتك صار بنًارة بًقطة مـفا تؽػقف ققًعك بؿـتفك اجلر ّ قتـػقرذها مفر
ك ّؾػ اقثؿـ أو كاكت اقتضحقات.
عشؼ هائل كز پل ركرل بق

عشؼ كٌق عاـٌت كـرك بق

()4

احلب اقًطح ّقة اقؼائؿة عه إققان واقؿظاهر هل ققًت عش ًؼا ،وستؽقن عار ًا ذم ّنايتفا».
يؼقل« :عالـات ّ

قؼ ّ
خته آبـ قزوجتف عـ مًموق ّقة إ ارة أمقر اقؿـزل ،بؾ ومًموق ّقة تًقري أمقره اقشخص ّقة،
و كذا ما يتع ّؾؼ مـفا بخارج اقؿـزل ،ؿصارت ؿ ّعاقة ق تشاء ،حاكؿة ب تري عؾقف.
ّ
حر ّية آختقار حػ تصٌذ ذم ي اقـًاء ،ؿؿـ اققاوذ أيرـ
إن اقزعامة ذم إمقر واقتػقيض و ّ

ٍ
طريؼ سققر ّْنؿ ،ومـ أيـ سررت اقيربة اقؼاصرؿة قؾؿجتؿرع اقًرؾقؿ و
أي
سقًؼـ اقرجال ،وذم ّ

(« )4مثـقي» ّ
اقرومل ،ج  ،1ص  ،6س  ،21طٌعة عالء اق وقف.
قؾؿال
ّ
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قؾًالم .و هـا تؽق هذه أية اقؿٌاركة مـ أؿؼ اقغقب ؿتفتؽ اقًرت
اخلػل هاتػ ًة﴿ :خن ِّ َجا ُل َ ُُخ ُماُنَ
ّ
ص نِ َح تُ َ وِقَ تٌ َح تِ َ
ض ََ َّلِ َمآ ْوفَعُُخ ِمهْ ْ ْم َُخنِ ٍِ ْم تَ ن ُ
سآ َِ َّلِ َم تَ ُ
َ َم هللاُ َّلَ ْع َ
َعهَك خنىِّ َ
َ تٌ نِّ ْه َغ ْيا ِ
َ ٍُ ْم َعهَك َّلَ ْع ٍ
َّلِ َم َحفِظَ هللاُ﴾

)(5

و ٓ يـؼيض اقعجب مـ ّ
أن اقؽالم كثري ًا ما ي ور هذه إيرام حرقل نيرة﴿ :إ نُ ْ ْكا َ َم ُك ْم ِعىا َم هللاِ

ٍ
ً
برذكر
أصقال يع ّ مـ مػاخر اقؼرننَ ،بق َ ّأّنؿ ٓ يلتقن
ْ ْتعَا ُك ْم﴾ ،ؿقعتدها م ّ عق معرؿة اهسالم ـاكقك ًا
صا نِ َح تُ َ وِقَا تٌ ﴾ ،أي قؿًرلقة قرزوم طاعرة
ساآ َِ﴾ ،أو جلؿؾرة﴿ :تَ ن ُ
ٔية﴿ :خن ِّ َجا ُل َ ُُخ ُماُنَ َعهَاك خنىِّ َ
اقؾػظرل
جزأوا اهسالم ؿؼٌؾرقا مـرف بعضر ًا ورؿضرقا بعضر ًا ،مرع اعررتاؿفؿ
كلّنؿ ّ
ّ
اقـًاء قألزواجّ ،

اقؽغ بجؿقع أحؽامف.
اقشؽغ بجؿقع اقؼرنن وإـرارهؿ ّ ّ
ّ

ّ
إن اقػتاة اقتل ٓ تؼٌؾ ـقؿقمة اقرجؾ عه اقؿرأة ،ووجقب طاعتف واقتًؾقؿ قف ،وكران ذم ك ّقتفرا
أن ُخت ِضع اقزوج قًقطروا بع اقزواج ،ؿترلمره و تـفراه ،وأن تتًر ّؾط عره إمرقر باحلقؾرة واقؿؽرر
ٍ
وبشؽؾ عا ّم ؿؾق كاكت تعتؼ ّ
أن اقؿرأة يـٌغل أن تتً ّؾط عه اقرجرؾ أو تتر ّخؾ
بؿختؾػ اققسائؾ:
وبجؾترف واقتزمرت
ذم أمقره ،ؿفل ذم احلؼقؼة ترؿض هذه أية وٓ تؼٌؾفا ،حتك قق احرتمرت اقؼررنن ّ

براطالٕ ،كّرف ر ِ
ً
جيرر وؿرؼ
بػتحف أمام أعقـفا ذم جمؾس اقعؼ  ،وسقؽقن عؼ زواجفرا ذم هرذه احلاقرة
اقر َج ُ
رال
ذيعة رسقل اف ووؿرؼ كتراب اف .وا احلؿر وقرف اقشرؽر ؿؼر كتٌـرا «رسراقة ب يعرةّ :

ً
َـ َّقا ُم َ
رجرآ و كًراء -أن يؼررأوا هرذه
وحرري براجلؿقع-
قن»( )6و ُطٌعت ترمجتفا أيض ًا ،واكتؽت،
ّ

اقؿفؿرة
وسرؿق كظرترف بشرلن حؽؿرة اقؿجتؿرع ،واققاجٌرات
ققتعرؿقا عه روح اهسرالم
ّ
ّ
اقرساقة ّ
قؾرجال واقـًاء ،مـ أجؾ تشؽقؾ جمتؿرع صراقذ يؼرقم عره أسراس اقتعراققؿ اقؼرنك ّقرة ٓ إوهرام
اقشخص ّقة أو إؿؽار اجلاهؾ ّقة.

إول مـ أية  ،34مـ اقًقرة  :4اقـًاء.
( )5اقـصػ ّ
ـقامقن عغ اقـًاء» ُكتب باقؾغة اقعربقة و ترجؿ إؼ اقؾغة اقػارس ّقة.
( )6كتاب «رساقة ب يعة -اقرجال ّ
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وجىب احرتام األبىيه ولى كاوا مشركني
قؼ رؿع اهسالم مًلقة وجقب احرتام اققاق يـ وإجالهل قؾحر ّ اقرذي عر ّ اقؼررنن اقؽرريؿ

ِ
مؽركػ ،مرع أكّرف
احرتامف ومصاحٌتف باقؿعرو ذم إمقر اق كقق ّية أمر ًا واجٌ ًا وقق كان إبقان
حرم متابعتف ذم اقؽك أو إطاعتف ذم اقؿًائؾ اقؿخاقػة قؾ يـ ،وذم ؾقؾ احلرام أو ريؿ احلالل،
ّ
وأؾؾؼ طريؼ متابعتف بشؽؾ كامؾ ذم هذا اقؿجال.
ْن خكْا ُك ْ نِاك ََ نِ َُخنِا َم ْتَ
﴿ ََ ََ ُ
س نَ َّلِ َُخنِ َم ْ ًِ َح َمهَ ْقًُ خ امًُ ََ ٌْىً َعهَك ٌََ ٍْه ََتِ َ
ص ْيىَ خإل ْو َ
ص نًُُ تاي عَا َم ْي ِه ِ
إناي
صا ِح ْإ ٍُ َم تااي خنا ام ْويَ
ِ نااتَ َّلِا ًِ ِع ْها ٌم تَا َاَل ت ُِع ْع ٍُ َما ََ َ
خنمصااي ُ ق ََإن َج ٌَامَخكَ َعهَاك ْن تُ ْ ا ِكَ َّلِااي َما نَا ْي َ
ِ
)(7
ب إني ثُ ُم إني َم ْ ِج ُع ُك ْم تَ وَإِّئُ ُك ْم َّلِ َم ُكىقُم تَ ْع َمهُُنَ ﴾
سإِي َم َمهْ ْوَ َ
َم ْع ُ َتً ََختُإ ْع َ
ِ نَاتَ َّلِا ًِ ِع ْها ٌم تَ َاَل ت ُِع ْع ٍُ َما إناي
سا نَ َّلِ َُخنِ َم ْا ًِ ُح ْ
﴿ ََ ََ ُ
ساىً ََ إن َج ٌَامَخكَ نِقُ ْا ِكَ َّلِاي َما نَا ْي َ
ص ْيىَ خإلو َ
َم ْ ِج ُع ُك ْم تَ وَإِّئُ ُك ْم َّلِ َم ُكىقُ ْم تَ ْع َمهُُنَ ﴾

)(8

رؿ يعرق ون إؼ يرارهؿ
قؼ كان اقػتقان اققفق واقـصرارى يؼر مقن إؼ اقؿ يـرة ؿ ُقًرؾؿقنّ ،
ؿقصٌذ سؾقكفؿ ومعامؾتفؿ مع نبائفؿ وأ ّمفاوؿ اخلارجػ عـ يـفؿ أؿضرؾ وأمجرؾّ ،را كران يثرري
حمؿر  -ترتكقكـرا و
عجب نبائفؿ وأ ّمفاوؿ و هشتَفؿ ،ؿقتًاءققن :كـّا كظرـّؽؿ  -و ـر تٌعرتؿ يرـ ّ

وبركؿ قـا ووـ َػؽرؿ أكػًرؽؿ عره
ًلكـا ،قؽـّـا كرى حم ٌّتؽؿ وعطػؽؿ ـ زا ا ،وسعقؽؿ ذم حقائجـا ّ
خ متـا صار أكثر!!
ؿقجقٌقّنؿّ :
اهسالمل :ؿؽان إبقان يلتقران اقؿ يـرة
إن هذه اقؿعامؾة مـ أوامر وتعاققؿ اق يـ
ّ
ؿ ُقًؾ ن ،وتًؾؿ معفؿ ـٌائؾفؿ و طقائػفؿ.

)(9

( )7أيتان  14و  ،15مـ اقًقرة  :31قؼ ن.
( )8أية  ،8مـ اقًقرة  :29اقعـؽٌقت.
ري :هاجر رجؾ إؼ رسقل اف ّ
صه اف عؾقف [و نقف] و سر ّؾؿ مرـ اقرقؿـ و أرا اجلفرا ،
( )9روى اقغزّ ا ّيل ذم «إحقاء اقعؾقم» ج  ،2ص  ،195عـ أا سعق اخل ّ
ؿؼال عؾقف اقًالم :هؾ باققؿـ أبقاك؟ ـال :كعؿ .ـال :هؾ أذكا قؽ؟ ـال .ٓ :ؿؼال عؾقف اقًالم :ؿارجع إؼ أبقيؽ ؿاستلذّن  ،ؿرنن ؿعرال ؿجاهر ّ
دمهرا مرا
وإٓ ؿ ّ

استطعت ّ
ؿنن ذقؽ خري ما تؾؼك اف بف بع اقتقحق .وجاء نخر إققف ّ
صه اف عؾقف [ونقف] وس ّؾؿ ققًتشريه ذم اقغزو ،ؿؼال :أ َق َؽ واق ة؟ ـال :كعؿ .ـرال :ؿاقزمفرا،
ّ
ؿنن اجلـّة عـ رجؾقفا.
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روى ذم «أصقل اقؽاذم» بًـ ه اقؿتّصؾ عـ أا ّ
وٓ احلـّاط ،ـرالَ :سرل ْق ُت أ َبرا َع ٌْر ِ افِ َع َؾقرف
ِ
ِ
اهح ًَ ُ
ان؟
إح ًَاكًا»َ ،ما َه َذا ْ
اقً َال ُم َع ْـ َـ ْق ِل اف َع َّز َو َج َّؾَ « :وبِا ْق َقاق َ ْي ِـ ْ
َّ
أن يً َلٓ َك ًَق َ ًا ِ ا َذتَاج ِ
ان إققرف َو ْ
أن ُ ْ ًِ َـ ُص ْح ٌَت َُف َ َ ،و ْ
ان ْ
اهح ًَ ُ
إن َكاكَرا
ْ َّ ْ َ
َؿ َؼ َالْ :
أن َٓ ُت َؽ ِّؾ ْػ ُف َ ْ َ ْ
ف َع َّز وج َّؾَ « :قـ َتـَا ُققا ا ْق ِد حتك ت ِ
ُم ًْ َت ْغـ ِ َق ْ ِ
أققس َي ُؼ ُ
ُـػ ُؼقا ِ َّا ُ ِ ٌُّ َ
قل ا ُ
قن»؟
َ َ
ػَ ،
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
مهو ْأو
رد َ
أحر ُ ُ َ
اقً َال ُمَ :و أ َّما َـ ْق ُل اف َع َّز َو َج َّؾ« :إ َّما َي ٌْ ُؾ َغ َّـ عـر َ َك ا ْقؽ َ َ
ُ َّؿ َـ َال أ ُبق َع ٌْ اف َع َؾ ْقف َّ

ِ
رض َب َ
أو َج َر َ
رال َت ُؼ ْ
مهرا ْ
اك َؿ َ
مها»َ ،ـ َالْ :
راك
إن ْ
رؾ َهلُر َ أ ٍّ َ ،و َٓ َتـ َْف ْر ُ َ
مها َؿ َال َت ُؼؾ َّهل ُ َ أ ٍّ َو َٓ َتـ َْف ْر ُ َ
ك َال ُ َ
إن َ َ

َو َت ْ َؿ ُع ُف َ َعـ َْؽ.

رق ٌل َك ِ
رض َب َ
ف َق ُؽ َ َ .ؿ َ
َـ َالَ « :و ُـؾ َّهل ُ َ َـ ْق ًٓ َك ِري ً » َـ َالْ :
رذق ِ َؽ ِمـ َ
اك َؿ ُؼ ْؾ َهل ُ َ َ :ؾ َػ َر ا ُ
يؿ،
ْرؽ َـ ْ
رر ٌ
إن َ َ
رة و ِر َّـ ٍ
مح ِة» َـ َالَ َٓ :متأل َعقـَق َؽ ِمـ اقـَّ َظ ِر إقرقف َّإٓ بِر ْ َ ٍ
اخ ِػ ْض َهل جـَاح ُّ ِ
َـ َالَ « :و ْ
رةَ ،و َٓ
اقر ْ َ
مح َ
َ
ْ ْ ْ
َُ َ َ
َ
َ
اقذ ِّل م َـ َّ
َؽ َؿ َ
ت َْر َؿ ْع َص ْقت َ
أص َق ِاوِ َ َ ،و َٓ َي َ َك َؿ ْق َق أ ْي ِ هيِ َ َ ،و َٓ َت َؼ َّ ْم ُـ َّ ا َم ُف َ .
قق ْ
وكذقؽ ؿؼ أور ذم «أصقل اقؽاذم» بًـ ه اقؿتّصؾ عـ اقصا ق عؾقف اقًالم أكّف ـالَ :ق ْق َعؾِ َؿ
ققَ ،و ِم َـ اق ُع ُؼ ِ
ف ًَ ْق َ ًا أ ْ ِِن ِم ْـ أ ٍّ َقـ ََفك َعـْ ُفَ ،و ُه َق ِم ْـ أ ْ َِن اق ُع ُؼ ِ
قق ْ
ا ُ
اقر ُج ُؾ إؼ َواق ِ َ ْي ِف َؿ ُق ِح َّ
أن َيـْ ُظ َر َّ
اقـَّ َظ َر إققف َ .

)(11

يت اقرذي هير ي برف
اكظر إؼ هذه اقتعاققؿ واقرتبقة اقعاققة ،وإؼ هذا إسؾقب واقؿـفج اقؿؾؽق ّ
اقؼرنن مـ اتٌّعف إؼ ُسٌؾ اقًالم ،وـارّنا بتعاققؿ إمؿ اقؽراؿرة وأسرؾقب معامؾرة بعرض اقشرٌاب
اقؿغرور اقذي ساؿر إؼ أورو ّبا وأمريؽا ؿلو ّؾف بريؼ اقؿ ك ّقة اقزائػ ،ؿص ّعر خ ّ ه ،وتؼ ّ م عه أبقف ذم

أخصرائ ّق ًا سرٌؼ أبراه ذم اقر خقل ٕحر
اقؿجاقس واقؿحاؿؾ ٓ ،يٌايل :وـ ًاه ت بـػيس كتقر ًا ّ

ٍ
ًراب عرا مرـ برال اقؽػرر
كتقر
اقؿجاقس وواق ه يتٌعف ويًري خؾػف ،وكُؼؾ أعجب مـ هذا عـ
ّ
ؿجاءه رؿؼاؤه وأصرحابف اقؼر امك قزيارترف ،وكران أبرقه اقعجرقز واـػر ًا يًرتؼٌؾ اقؼرا مػ ويؼرقم
وجاء نخر يطؾب اقٌقعة عه اهلجرة ،وـال :ما ج تؽ حتك أبؽقت واق َّي .ؿؼال :ارجع إققف ؿلوحؽف ك أبؽقتف .
(« )11تػًري اقدهان» ج  ،1ص  ،611تػًري سقرة اههاء ،اقطٌعة احلجر ّية ،و «تػًري كقر اقثؼؾػ» ج  ،3ص  148و .149
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بخ متفؿ ،ؿاقتػت هذا اق كتقر قش ّ ة ؾروره وعجرؿتف ً
ـائال قضققؿف :هذا اقرجؾ مًتخ م ج ـرا برف
قؾخ مة ذم اقٌقت.
َُن هللاِ﴾
﴿ْفٍّ نُ ُك ْم ََ نِ َم تَ ْعإُمَُنَ ِمه د ِ

)(11

ٍ
ح ّؼ ًا! ّ
ومركرز
إن اهكًان إذا ـال أ ٍّ ٕهقاء وأؿؽار همٓء اقؿًتؽديـ اقذيـ حازوا عه مؼا ٍم
احلرؼ ،وقؽران
ح يث ًا ،وقق ـال أ ٍّ ّؿ بصؼ عؾقفؿ وعه ؿؽرهؿ و أسؾقهبؿ وّنجفؿ ق دماكػ عرـ ّ

ذم ذاك حم ّؼ ًا مصقٌ ًا .أؿفذه إع ل تص ر مـ أم ٍة ـال كٌقفا :اجلـَّ ُة َ ْ َت أ ْـ َ ا ِم آمف ِ
ات؟!
َّ َ
ّ
َ
ّ

)(13) (12

كان ما سٌؼ بحث ًا عؾؿ ّق ًا و تػًري ّي ًا قمية اقؿٌحق ة ،و مـ جاكب نخر ّ
ؿنن اقٌحرث اققجر ا ّ و

اقشفق ّي عـ تل ري عاء اققاق ِ
حؼ وق مها ،وما قف مـ اقؼ رة عره رؿعرف ذم معرارج اقؽر ل و
يـ ذم ّ
م ارجف ،واقشقاه واقتجارب اقؿشفق ة ذم ذقؽ هل مـ اقؽثرة بحقث ٓ يًعفا هذا اقؽتاب.

قصّة َمهْ كُشِفَ له حجاب امللكىت لربّه بأمّه
ًخص ارتؼك إؼ مؼام ٍ
ٍ
عال إ ر خ متف ُٕ ّمف ،و حر ث قرف كشرػ
وأكؼؾ هـا ؿؼط مالـا ًة يل مع
احلُجب اقؿؾؽقت ّقة:

ون ِمـ ِ
ون افِ أ َؿ َال َت ْع ِؼ ُؾ َ
( )11أية  ،67مـ اقًقرة  :21إكٌقاء﴿ :ا ٍّ َّق ُؽ ْؿ َو ق ِ َ َت ْع ٌُ ُ َ
قن﴾
ُ
قؾًققطل ص .145
(« )12اجلامع اقصغري»
ّ
( )13يـؼؾ س حة اقًق حمؿ حمًـ اقطفرا ذم كتابف أهار اقؿؾؽقت (ج 2ص  )282عـ واق ه اقؿرحقم اقعالمة أكف كان يؼقل :إذا كاكت اقعالـات ؿق برػ
عائؾة هيق ية ـائؿة عه أساس اقعشؼ واقؿحٌة واقنور واقٌفجة واقق وآست ـاس ،ؿتؾؽ اقعائؾة أـرب إؼ أمري اقؿممـػ عؾقف اقًالم مـ عائؾة ت ّ عل اقتشرقع
ومتابعة أمري اقؿممـػ عؾقف اقًالم ،ويؽقن اقطاؾل عؾقفا حاقة اقـزاب واقشجار واقؽ ورةويؼقل عـف ذم كتاب اقشؿس اقؿـررية ص :151وكران يم ّكر ذم مترام
ّ
وإخرالء اقروحراك ّقػ،
كالمف عه خ مة اقـاس وم اراوؿ ،واهيثار واهعراض عـ اق كقا وذاك اقشقطان ،وكؽ اقؿح ٌّرة واقصرػاء برػ إصر ـاء واقرؿؼراء
َ
وكان يؼقل:
واقؿحاؿظة عه اقؿق ّ ة واقؿح ٌّة اخؾ إهة.
ّ
إن إهة اققفق ّية اقتل تعقش بؿح ٌّة وأكس وو ّ  ،أـرب إؼ اف مـ عائؾة تُعتد مـ ًقعة أمري اقؿممـػ عؾقف اقًالم تعقش بلراب ائرؿ وكر ورة،
ك ّ
اقؿؿررض
اقؿؿرض اقؿًقحل ذم اقؿًتشػك اقذي خي م اقؿرى بلحًـ وجف طؾٌ ًا قروا اف ،هق واـع ًا مـ ًقعة أمري اقؿممـػ عؾقف اقًرالم ،بقرـ ذاك
أن
ّ
ّ
اقشقعل اقذي يتعامؾ مع اقؿرى بعـػ وـًقة ويؽن ـؾقهبؿ ،ؿفق بعق ٌ عـ ىش أمري اقؿممـػ عؾقف اقًالم وسـّتف.
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ح ث أن ذهٌت ذم طفران يقم ًا إؼ اقؿؽتٌة اهسالم ّقة اققاـعة ذم ًارب (بقذر مجفري) ،و كران
ً
مشرغقٓ ذم خمرزن اقؽركة
اقؿمسًرة،
اقؽتابجل ،و هق أح اقؿشاركػ ذم هرذه
حمؿ
ّ
ّ
ّ
احلاج اقً ّق ّ
اققاـع ذم اكتفاء ًارب (بامـار) ـرب ًارب (بقذر مجفري) اقذي تؼع ؿقف اقؿؽتٌة ،و كران هرذا اقًر ّق
اقؿذكقر مـ بػ اهخقة اقؿتص ّ يـ قؿًموق ّقة إ ارة خمزن اقؽتب و إرسال طؾٌات اقؽتب إؼ اقؿ ن
إخرى ،و بقع اقؽتب باجلؿؾة .و ـ زرتف قرؤيتف ذم ذقؽ اقؿخزن ق بقــا مـ رابطة ص اـة ـ يؿرة،
و كـت أذهب إققف ؾاقٌ ًا قؽاء ما أحتاج مـ كتب.
كان اققـت صٌاح ًا ،و ر يؽـ ٕذان اقظفر بع سقى أربع ساعات ،و كران هـراك رجرؾ جراء
صػ عؾقف بعض اقؽتب اقتل ابتاعفرا
قؽاء بعض اقؽتب ،و ـ بًط حزامف اجلؾ ّي عه إرض و ّ
كاقؼرنن و «مػاتقذ اجلـان» و «كؾقؾة و مـة» و بعض اقؼصص و اقرسرائؾ اقعؿؾ ّقرة ،مـتظرر ًا ققجؿرع
باـل اقؽتب اقتل تؾزمف .و أخري ًا و بع إمتام هذا اقعؿؾ حزم كتٌف -و كاكت بح و اخلؿًػ كتابر ًا-
ذم حزامف اجلؾ ّي و و ّقل قؾخروجّ ،ؿ ـرال ؿجرلة :اف حٌقٌرل ،اف طٌقٌرلُ ،معقـرل معقـرل ،روحرل
روحل.
كظرت إققف ؿؽان وجفف ـاكق ًا ج ّ ًا و ـ قؿعت ح ٌّات مـ اقعرق عره جٌفترف ،و كران ؾارـر ًا ذم
ُ
اققج و اقنور بال ح ّ .
ـؾتّ :أهيا اقعزيز! ّأهيا اق رويش اقعزيز! ققس مـ طٌائع إ ب أن تـػرر باق ئر ة ؿرال تشرارك
ُ

أح ًا!

ؿٌ أ باق وران حقل كػًف ،و ار ورة واح ةً ،ؿ تركّؿ بصقت ٍ
عال ؿقرف حرـرة هبرذه إبقرات
ّ

قؾشاعر بابا طاهر اقعريان ،وكان صقتف ؿصقح ًا حزيـ ًا:
ِ
د كرررررر ام اسررررررت
ا ررررررر ل قررررررد ،قرررررر ْ

و رررررر قرررررد ل ،ل را چرررررف كرررررام اسرررررت؟

يرررررررررررر ْم خريررررررررررر ار حم ٌّرررررررررررت
يل
ُ
ِ
ـامررررررررت ل
قٌرررررررراد برررررررراؿتؿ بررررررررر

كررررررز او رررررررم اسررررررت بررررررازار حم ٌّررررررت
ز پرررررررررق حمـرررررررررت و ترررررررررار حمٌرررررررررت

ؾرررررؿ عشرررررؼت بقرررررابقن پررررررورم كرررررر

هررررررقاي بخررررررت ا بررررررال و پرررررررم كررررررر
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بؿرررررق ػترررررل صرررررٌقري كرررررـ صرررررٌقري

صرررررٌقري ُطرؿرررررف خررررراكل برررررر هم كرررررر

بـرررررررم صرررررحراتَف ويرررررـُؿ
برررررف صرررررحرا
ُ

بـرررررررم ريرررررا تَرررررف ويرررررـؿ
برررررف ريرررررا
ُ

هبرررررر جرررررا بـرررررررم كرررررقه و ر ًرررررت

كشرررررررران از ـامررررررررت رعـاتررررررررف ويررررررررـؿ

سـًؿل اقؼؾب؟!
يؼقل« :إذا صار اقؼؾب هق احلٌقب ؿؿـ سقؽقن احلٌقب؟ و إن صار احلٌقب هق اقؼؾب ؿ ذا
ّ
ؿلصٌحت ٓ أ ري َمـ اقؼؾب و مـ احلٌقب.
قؼ ا ّ اقؼؾب و احلٌقب كالمها،
ُ
إن ـؾٌل قشغق بؽاء اقؿح ٌّة و اقعشؼ ،وـ صار ُ
ّ
رائجا.
سقق اقعشؼ بًٌٌف ً
حلؿتُف اقؿحـة و ُس اه اقؿح ٌّة.
وقؼ ِحؽ ُ
ْت قؼامة احلٌقب قب ًا ،ؿؽاكت ْ
ٍ
ؾؿ عشؼؽ أن سؽـت اقصحراء ؿلت حؾقػفا ،و رما هقى ّ
ريش و ٓ جـاح.
احلظ بال
أ ّ ى َّ
ـؾت يل :كـ صٌقر ًا كـ صٌقر ًا ،ؿصدت حتّك ؿؼ اقصد صده مـّل ورما بؼٌض َة ٍ
تراب عه رأد.
َ
أكظر اقصحراء ؿلراك اقصحراء ،وأتط ّؾع إؼ اقٌحر ؿلرى بحرك.
كظرت إؼ ٍ
رأيت ني ًة مـ ـامتؽ اقرًق ة».
حقث
جٌؾ أو صحراءُ ،
ُ

ّؿ سؽت ذم هذه احلال ،و بؽك بش ّ ةّ ،ؿ أذق وجفف باقنور واقٌفجة ؿضحؽ.
ـؾت :أحًـت أحًـت ،أكا حؼري ؿؼري عاجز ،أكتظر عاءك يل ،ؿٌ أ يؼرأ هذه إبقات:
ُ
ِ
يرررررم
مررررقاز "ـرررراققا برررره" تشررررقيش
ُ

ررررم
رررارون بررررقش ير ُ
ـررررف از برررررو و بر ُ

برررررقره سرررررقتَف ٓن ترررررا مرررررا بـررررراققؿ
َ

ز سررررررت يررررررار م پررررررروا بـرررررراققؿ

ا ررررررر " َٓ َت ْؼـَ ُطررررررقا" سررررررتؿ كرررررررريه

يرررررم
مررررقاز " َيررررا َو ْي َؾتَررررا" أكرررر يش
ُ

ِ
بؾٌررررؾ ًررررق ا بررررف ؾشررررـ
بشررررقؿ بررررا
ررررقره سرررررقتَف ٓن رررررر ِ هرررررؿ نئرررررقؿ
بر
َ

سررررخـ واهررررؿ كررررريؿ ؾررررؿ واك ئررررقؿ

ترررررررازو نوريررررررؿ ؾؿفررررررا بًررررررـجقؿ

هررر نن ؾؿرررػتررريؿ اسررت سررـرػتررر نئررقؿ

ا رررررر بؾٌرررررؾ كـاقرررررف مرررررا بـررررراققؿ

اقذر وأًعر باقؼؾؼ وآوطراب ّا ـؾت حػ «ـاققا به» ،ؿؼ ؿاـرت ذكرقا ـطررات اقؿطرر وأوراق
يؼقل« :أكا خائػ مـ عار ّ
اقشجر.
وقق ر تلخذ نية «ٓ تؼـطقا» بق ي وخترجـل مـ ـؾؼل ،ؿًتٌؼك نية« :يا ويؾتا» هل اقذي تشغؾ ؿؽري.
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ييه اقص ّ و اهعراض.
تعا َققا ذوي اقؼؾقب اقؿحرتـة اققهلك كٌؽل
ّ
وكتلوه ،مـ حٌقب ٓ ّ
وكتلوه مـ عشؼ معٌق كا.
تصد عه عشؼ اققر ؿؾؿ َي ٌُ ْذ بوهاتف ،ؿـحـ سـ ّـ
ّ
وقـجؾس مع اقٌؾٌؾ اقعاًؼ ذم اقرووة ،ؿنن ّ
ٍ
بعض مهقمـا.
احلرى اقؿحرتـة كجتؿع مع ًا ؿـػيض إؼ
تعا َققا ذوي اقؼؾقب ّ
و ْقـ َِز ْن ؾؿقمـا ؿـؼارن بعضفا إؼ بعض ،ؿل ّيـا أكثر ؾ ّ ً ؿفق أ ؼؾ مقزاكًا».

ـال :طريؼؽ سؾقؿ واحلؿ ا ،عـل و ًل ّأهيا اقً ّق  ،ؿلكا ؿؼري عاجز ،و ٓ تضع ً
محرال نخرر

عه كاهغّ .ؿ ـال :ج ُت يقم ًا ٕبتاب كتٌ ًا ،و كان ّ
اقعالمرة ( هخر ا)( )14ـر جراء أيضر ًا ،ؿتحر ّ ـا

ـؾت قف :مـ اهكصا اقؼقل بلكّؽ بذقت جفر ًا ورخ ً و ّؿؾرت معاكراة كٌررية،
قٌعض اققـت ّؿ ُ
وقؽـ ٓ تظ ّـ ّ
ؿلي يش ٍء كان اقعؿر س ُقثؿر قرق ُر ذم طررق أخررى :يرا
أن إمر ـ اكتفك بذقؽّ ،
قألىس؟! و أي يش ٍء كان ُسقـتج؟!
ِ
هات ما عـ ك أن قـرىَ ،
تعال قـَر ما ذم ي ك أن!
َتررررف كررررف كاخقاكرررر ه اى عؾررررؿ سرررر وات

تَرررررف كرررررف كرررررابر هاى ره ر خرابرررررات

تررررف كررررف سررررق و زيرررران خررررق كررررزو

برررف يرررارون كرررل رىس هقفرررات هقفرررات

جفؾت عؾؿ اقً وات! يا مـ ر يـؾ مؼام اقعرؿاء ور هيت طريؼفؿ ذم اخلرابات
يؼقل« :يا َم ْـ
َ
ييه وما يـػعف ،هقفات أن تؾحؼ ّ
بعشاق هذا اقطريؼ هقفات!!».
يا مـ ر ّ
يػرق بػ ما ّ

ؿاهتز ّ
اقعالمةّ ،ؿ ؾرق ذم اقتػؽري قٌعض اققـت ،وامتؼع وجفف ـؾقالً ،ور يـٌس بٌـت ًػة.
أ ّما أكت ؿلكا أعرؿؽ ،ؿلكت ّ
تصغ ذم مًج اقؼائؿ ،وـ ج ُت إؼ ذقرؽ اقؿًرج وسرويت ؿرق
بع ؿال مؽان مع ّػ يل ،ذم اقؾقرؾ ٓ يغؿرض يل جػرـ ،أطرق مـراطؼ (طفرران برارس) و(طفرران

(ّ )14
اقؾغقي اقؿعرو ب« -قغت كامة هخ ا»[ ....يقازي ذم حجؿف وـقؿتف اقعؾؿ ّقة قًان اقعررب ذم اقؾغرة
اقؼزويـل عغ أكد َ ُخ ْق ،مم ّقػ اقؿعجؿ
اقعالمة
ّ
ّ
اقعربقة حقث يع ّ مرج ًعا قغق َّيا متؿ ّقزً ا].
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اجل ي ة) و(طرًت) ،أذهب هـا وهـراك وأ ور عره اقؿؼراهل ،وـر كران مـرزيل اقًرابؼ ذم ّبقابرة
قؽـل مـذ وؿاة واق يت ٓ أذهب هـاك ّإٓ كا ر ًا.
(ًؿريان)ّ ،
خراص -حًرب
كؾت عـايات مـ اف تعاؼ ،أؿؽران هـراك حًرب اقظراهر سرٌب
ـؾت :قؼ
َ
ُ
ّ
اعتؼا ك -هلذه اقعـايات اقتل ُوهٌتَفا؟
أصٌحت ُمؼع ة مـرذ سرـقات ،وكـرت ِأيل
ـال :كعؿ ،كان يل واق ة عجقز مريضة وعاجزةّ ،ؿ
ْ
خ متفا بـػيس وأؤ ّمـ احتقاجاوا وأع ّ ؾذاءها وأحي عـ ها ما َء ووقئفا ،وخالصرة إمرر ؿؼر

كـت حارض ًا عـ ها اك ّػذ رؾٌاوا بصد و ّؿؾ :وكاكت حا ّ ة اقؿزاج وس ّق ة اخلؾرؼ ،تشرتؿـل أحقاكر ًا
ُ
بحـق.
ؿل ّؿؾ وأبتًؿ ذم وجففا ّ
كـت سلعجز عـ إبؼاء
رت مـ أجؾفا اقعزو عـ اقزواج مع أ ّ ـ جاوزت إربعػ ،إذ ُ
ون ُ
أن اختقراري اقرزواج يعـرل ّ
زوجتل مع أخالق واق يت تؾؽ ،وحًب عؾؿرل ّ
أن حقرايت ستًرتحقؾ
جحق ً ٓ ُيطاق ،وأكّـل سلجد عه ترك واق يت ،وكان هذا إمر باقـًٌة قعاطػتل ووؿريي أمر ًا ؾري
ـت كػيس اهـتـاب هبا.
ؽـ ،قذا ّؿؾت مًلقة ع م زواجل وق ّؼ ُ
وكان يقمض ذم ـؾٌل ؿجلة :إ ر ّؿؾ اقؿصاعب واقؿشاكؾ اقتل تقاجفـل معفا :إًعاب وكقر

كاقدق ييضء قؾحظة ؿقؿأل اقؼؾب هبجة ،قؽـّف كان هيع ًا ما خيٌق وخيؿ .

بًطت ؿرايش ـريٌ ًا مـ واق يت ذم ؾرؿتفا كل
اجلق بار ًا ،وـ
ُ
حتّك جاء أح أ ّيام اقشتاء ،وكان ّ
ٍ
بصقت ٍ
وكـت ذم تؾؽ اقؾقؾة ـ أع ُت إكراء
عال إن أرا ت ًق ًا،
ٓ تٌؼك وح ها وٓ تاج قـ ائل
ُ
اق ء بجاكٌل كل أكاوهلا اق ء حاق تطؾٌف مـّل.
وـؾرت:
وسؽٌت اق ء ذم إكاء وـ ّ مترف هلرا
ؿـفضت مـ ؿقري
ؿطؾٌت ما ًء،
وـ كا تـل ذم اقؾقؾ
ُ
ُ
ُ
ْ
خذي يا أ ّماه ؿ تؽ روحل .قؽـّفا كاكرت مثؼؾرة باقـعراس ؿؾرؿ تػطرـ إؼ هعرة عؿرغ وظـّرت أ ّ

ّ
وـؾت:
تلخرت ذم إحضار اق ء ،ؿشتؿتـل ًت ً ؾريٌ ًا ورضبت باهكاء عه رأد ،ؿلع ُت مؾء اهكاء
ُ
خذي يا أ ّماه اقعزيزة واعػل عـّل ؿلكا أرجق ؾػراكؽ.
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ّؿ ر أؿفؿ ما ح ث ؿجلة ،وباختصار :قؼ

كـت أصٌق إققف ،وتٌ ّ قت تؾرؽ اققمضرات
ّؼؼ ما ُ

إؼ عار كقرا ّ ييضء كاقشؿس ،قؼ ك ّؾؿـل حٌقٌل ومعقـل وإهلل وطٌقٌل ،ور يؼطع كجرقاه عـّرل ،و
ـ امت هذا احلال ور تـؼطع بع مرور سـقات عؾقفا.

ّؿ سحب حذاءه بنعة ومحؾ كتٌف عه عاتؼرف وو ّ ب ً
ـرائال :سرلجلء عـر كؿ إن ًراء اف :و
ّرك قؾخروج مـ باب اقؿخزن ّؿ اقتػت إققـا ذم هذه احلرال بقجفرف وأكشر هرذه إبقرات برذقؽ
اقؾحـ كػًف:
مرررـؿ كرررف قًرررف مقخاكرررف خاكؼررراه مـًرررت
رررم تراكررف چـررو و صررٌقح كقًررت چررف برراك
ز پا ًررررراه و ررررر ا ؿرررررارؾؿ بحؿررررر اف

عررراى پرررري مغررران ِور صرررٌحراه مـًرررت
ِ
سررحرنه عررذرخقاه مـًررت
كررقاى مررـ بررف
ررر اي خررراك ِر وسرررت پا ًررراه مـًرررت

ؾرررض ز مًررج و مقخاكررفام وصررال ً سررت

جررز ايررـ خقررال كرر ارم خرر ا ررقاه مـًررت

از نن زمررران كرررف برررريـ نسرررتان ّنرررا م روى

ؿرررراز مًرررـ خقرًرررق تؽقرررف ررراه مـًرررت

أجرررؾ خقؿرررف برررركـؿ وركرررف
مررررر برررف تقرررغ َ

رمقرر ن از ر وقررت كررف رسررؿ و راه مـًررت

ـررراه ا رررر چرررف كٌرررق اختقرررار مرررا حررراؿظ

تق ر طريؼ أ ب باش و ق ـاه مـًت

()15

يؼقل:
أكررا اقررذي ركررـ احل ِ
رران صررقمعتل وجمؾررس أكيسرر
ُ ُ َ

وأكرررا اقرررذي عررراء ًرررقا اقطريؼرررة ِور ُ صرررٌاحل

وإن ر تؽررـ يل ـقثررارة اقصررٌذ وذابررف ؿررال أبررايل

ؿوهررررات أسررررحاري ؿقفررررا قؾحٌقررررب اعتررررذاري

وسرررر ّقان عـرررر ي أن أكررررقن مؾؽرررر ًا أو ؿؼررررري ًا

ومؾقؽررل هررق اقػؼررري اققاـررػ عرره أعترراب حٌقٌررل

وؾررررريض مررررـ اقؿًررررج واحلاكررررة وصرررراقؽ

قررررررقس يل ؾرررررررض سررررررقاك واف ًررررررفق ي

مررررا تؼاعًررررت يقمرررر ًا عررررـ برررراب وقتررررؽ

و ون أن يشاء سقػ إجؾ ؿؾـ أمجع عـ بابؽ خقرامل

يؿؿرررررت وجفرررررل ًرررررطر أعتابرررررؽ
ومرررررذ ّ

صرررار عررررش اقشرررؿس اقرؿقرررع متؽ رررل ومثرررقائل

ؿقا حاؿظ وإن ر يؽـ باختقاركا أصؾ ارتؽاب اقرذكب

ؿررراقزم طريرررؼ إ ب وـرررؾ :إكررر اقرررذكب ذكٌرررل

اقشريازي ذم يقاكف ،ص  ،18طٌعة بژمان.
( )15اقغزل قؾخقاجة حاؿظ
ّ
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س
مًرتؼال سر ّقارة أجررة،
كـت ذاهٌ ًا إؼ اقؿًج ـٌقؾ اقغرروب
ّؿ ر كره بع ذقؽ ،و ح ث أن ُ

ؿتق ّـػت اقً ّقارة عـ وقء اقؿرور إمحر ـرب ّبقابة (ًؿريان) عـ اكتفاء ًارب (ؿخر نبا ) ،ؿرأيترف
مار ًا مـ هـاك ،ؿح ّقا مـ خؾػ زجاج كاؿذة اقً ّقارة وأًار بنصٌع اقًر ٌّابة أن (هرا ،قؼر رأيتُرؽ)،
ّ
ؿت عؾقف ب وري و ّركت اقً ّقارة .وقؼ ـصصت حؽايتف عه بعض إص ـاء مـ سؽـة ّبقابة
ؿً ّؾ ُ
وإّنرؿ يعرؿقكرف كرذقؽ بتؾرؽ
(ًؿريان) ؿؼاققا ّإّنؿ يعرؿقكرف ،وإن واق ترف تق ّؿقرت ـٌرؾ سرـقاتّ ،

إخالق واحلآت.

()16

جقال يشرتي بعض اقؽتب مـّرا
حمؿ
أ ّما
اقؽتابجل ،ؿؼال ذم إيضاح حاقف إكّف بائع ّ
ّ
ّ
احلاج اقً ّق ّ
بؼ ر ما يؿؽـف بقعفّ ،ؿ يضعفا عه رصقػ اقشارب ؿقٌقع ما ذتاجف اقـاس مـفا ،وهق رجرؾ أمرػ ذم

معامؾتف ،يلتقـا يقم ّق ًا بؼائؿة اقؽتب اقتل ذتاجفا ؿـع ّ ها قفّ ،ؿ يليت بثؿـفا عل ًا بعر بقعفرا ،وتـتابرف

أحقاك ًا حآت دماهؾ حتك ٓ يعرؿف أح  ،وـ ًاه كا مـف حآت عاققة.

كعؿ ،كان اقؿرا مـ ذكر هذه اقؼض ّقة بقان اقـتائج اقؿعـق ّية خل مة إ ّم اقترل حرػ تػرتذ ـؾٌفرا

ّ
اههلل ،إن أؾؾرؼ أؾؾؼرت
اقن
احلب
ؿنن أبقاب اقً ء تُػتذ معف :ـؾب إ ّم مًتق ب
ّ
ّ
ّ
اههلل وخزيـة ّ

معف أبقاب اقً ء ،و إن ؿتذ ُؿتحت معف.

باقتفج وـقام اقؾقرؾ وصرقام اقـفرار
و ـ رأيـا اقؽثري ّـ سؾؽقا طريؼ اف تعاؼ وأمضقا م ّ ة
ّ
واقرياوات اقؿؽروعة ،قؽر ّـ معرامؾتفؿ مرع أبرقهيؿ كاكرت سر ّق ة ؿؾرؿ يقؿ ّؼرقا ور يؼطػرقا ؿررة
جفق هؿ ،أو ذصؾقا عه حاصؾ أتعاهبؿ ،ور ذصؾ هلؿ كشػ باب أو ُيػتذ هلؿ بكرء بعر مررور
إعقام اقؿت ية.
قؽ ّـ أؿرا ًا :كفذا اقرجؾ :ر يـشغؾقا كثري ًا باقرياوات واقـقاؿرؾ وتررك اقؿؽروهرات ،قؽرـّفؿ
إ ر مراعاة إمقر اقؿتع ّؾؼة بـػقس اقـاس :كرتك تًٌقب إذى قؿـ ت ي هؿ و سؾطتفؿ ،و ّؿرؾ

باحلراج مفر ي
مر عغ تلققػ هذا اقؽتاب ع ّ ة أعقام ،اقتحؼ خالهلا برمحة اف تعاؼ ،و ار ؾ إؼ عار اقٌؼاء ،ؿقج ر اقتـقيف باسؿف ،و ُيعر
ّ
( )16أ ّما أن ،و ـ ّ
اقؿجـقن.
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أذى اقـاس واقصد عؾقف ،وتقـري ذوي احلؼقق مـ اققاق يـ واقؽٌار وإوققاء وإكررامفؿ :ـر كراققا
مؼامات عاققة و رجات سامقة.
كعؿ ،ؿؿـ اقٌحث ذم هذه أية اقؽريؿة وبقان هذه اقؼض ّقة ؿؼ اتّضحت كقػ ّقة ه اية اقؼرنن إؼ
اقؿتجرقل اقؿعر َ م احلامرؾ قٌضراعتف اقؿزجراة
ُسٌؾ اقًالم ،وكقػ أعطقت اقٌصرية واققؼػ قؾٌائع
ّ

جر ًا ؿقق إرض :بحقث يعجز عؼالء اقعرار عرـ إ راك أمرره ،ؿصرار
اجلار ـ مقف ّ
يقم ّق ًا عه عاتؼفّ ،
يضحؽ ساخر ًا مـ ّ
كؾ هرذه اقتع ّقـرات وإمرقر آعتٌار ّيرة ،عرابر ًا ذم هرذا اقعرار برقعل وبصررية

مرتمح ًا عه اقـاس اقعؿقان عـ إ راك احلؼائؼ واقؿعـق ّيات ،معتد ًا أكّف يتص ّ ر عار اهمؽران
مؾؽقت ّقةّ ،
ذم مؼا ٍم صار مًـ اقشؿس اقعايل متّؽله.

()17

( )17اكتخب هذا اقٌحث مـ كتاب :كقر مؾؽقت اقؼرنن ،ج ،1ص 116 :ر  123تلققػ نية اف اقعالمة اقًق حمؿ احلًػ اقطفرا  .ودم ر اقؿالحظرة إؼ ّ
أن
خصقصا ذم إبقات اقشعر ّية.
اقػارد
اقعـاويـ هل مـ ؿريؼ اقتحؼقؼ ،ك متّت مؼابؾة اقرتمجة مع إصؾ
ً
ّ
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