هو العليم

بر الوالدين
بني املادية واإلسالم
آية اهلل املرحوم
العالمة السيد حممد احلسني احلسيينّ الطوراني
رضوان اهلل عليى

احملتويات:

بع اإلسالم واحلضورة اـامد ّيي

6

اـرجؾ بع زوجتف وواـديف!

01

وجقب احرتام إبقيـ وـق كوكو مػكع
ربه بل ّمف
ؾصي َم ْـ ُك ِش َ
ّ
ػ ـف حجوب اـؿؾؽقت ـ ّ

04
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أعوذ باهلل من الشوطان الرجوم
بسم اهلل الرمحن الرحوم
وصىل اهلل عىل سودىا حممد وآله الطوبني الطاهرين
ولعنة اهلل عىل أعدائهم أمجعني من اآلن إىل قوام يوم الدين
العيل العظوم
وال حول وال ّ
قوة إال باهلل ّ

ؾول اؿ احلؽقؿ يف كتوبف اـؽريؿ:

()0

اخ َر َؽ َت ْؼ ُعدَ َم ْذ ُمق ًمو خَّم ْ ُذ ً
﴿ َٓ َ َْت َع ْؾ َم َع اؿِ َإَلًو َء َ
وَٓ ،و
ِ
إح َسوكًو إ خمو َي ْب ُؾ َغ خـ
َؾ َه َر ُّب َؽ خأٓ َت ْع ُبدُ وا خإٓ إ خيو ُه َو بِو ْـ َقاـدَ ْي ِـ ْ
ِ
ِ
ِ
مدو َؽ َ
او َو َٓ
دال َت ُؼدؾ خَل ُ َؿد َ
رب َ
م ْأو ك َال ُ َ
أحددَ ُ َ
طـدَ َك ا ْـؽ َ َ
َتـْفر ُمو و ُؾؾ خَلام َؾق ًٓ َك ِريام ،و ْ ِ
َوح ُّ
اـذ ِّل ِم َـ
اخػ ْض ََل ُ َام َجـ َ
ً َ
َُ ْ
َْ َ َ

( )1هذه املق ّدمة هي اليت يبتدئ هبا املرحوم العالمة حبوثه عادة.
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اـر ْ َ ِ
ْح ُفام َكام ر خب َق ِ
وِن َص ِغ ًريا ،خر ُّب ُؽ ْؿ أ ْط َؾ ُؿ بِ َام
ْحي َو ُؾؾ خر ِّب ْار َ ْ َ َ َ
خ
()2
ِ
قس ُؽؿ إن َتؽُقكُقا ص ِ
يف ُك ُػ ِ
قرا ﴾
ألوابِ َ
وحل َ
ع َؽنِ خك ُف ـ خ
َ
ع َؼ ُػ ً
ْ
يشري [تعوغ] يف هذه أيوت إغ سبقؾ مـ سبؾ اـسالم،
أٓ و هق احرتام إبقيـ و إكرامفام يف س ّـ اـؽفقـي ،و ؽقق
ذـؽ يف س ّـ اَلرم حع يبدأ اـتفوـدؽ و اـضدعػ بدوَلجقم
طىل بددكقفام إردر اـشدقخقخي واَلقؿـدي اـتدر ّقدي قدقش
اـؿقت ،ور ّبام سدقبدر مدـفام يف تؾدؽ اـسد ّـ -بدال ؾصدد-
اـؽالم اخلشـ واـعبورات ؼري ا ؿقؾي اـؿس ّببي طـ اإلرهوق
حتؿؾ اـؿشوكؾ واـؿزطجوت مـ إمقر.
وطدم ّ
يدرب واـديدف
ويصدر اـؼرآن هـو تعوـقؿف ؽقلمر اـقـدد أن ّ
ويعومؾفام بوحرتام وأدب ،وببذل اـؿسوطل ا ؿقؾي يف تلمع
( )2اآليات  22إىل  ،25من السورة  :17اإلسراء.

املــتقني
www.motaghin.com

3

حقائجفام ،وبخػض جـوح ّ
اـذل واخلضدق ،،بدال إكدراه أو
إجبور ،وٓ حلسوبوت مصؾح ّقي أو مـ بدوب آحتقدوط ،بدؾ
ـؿحض اـصدق واإلخالص وطع اـرْحي واـرأؽي ،بدؾ ّ
إن
حتؿؾ اـؿشوق مـ أجؾفام -أن يددطق َلدام
طؾقف  -مضوؽ ًو إغ ّ
بطؾى اـرْحي واـؿغػرة مـ اؿ تعوغ.
وكالحددظ ّ
أن اإلسددالم ؾددد اطتددرب ّبرمددو اـددذي يؼددرتن
أهؿ تعوـقؿف اـتدل جعؾفدو
بؿجوهدة اــػس وريووتفو ،مـ ّ
جزء ًا مـ اـقضوئػ اـعؿؾ ّقي ـإلكسون.

ّ
يتحؿؾ اـؿشدوق مدـفام ؽقطفدر مدـ هدقى
إن اإلكسون
ّ
ؽقجدزى إجدر ا زيدؾ،
اــػس ،ويصرب طىل مو يؽره مـفام ُ
ويؽتسى سعف اـروح واـصدر ،ويريض واـديف ؽقدطقان ـف
اـعوئظ اـصغري مـ إبقيـ
بوخلري :وسقصبح هذا اـؿجتؿع
ّ
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رب واـديدف
وإوٓد مركز ًا ـؾؿح ّبي واإلخدالص ،ؽدوٓبـ يد ّ
ويسعك يف خددمتفام ،ومدو اـؿح ّبدون اـؾدذان يؾفجدون ـدف
بوـدطوء ،حتك تذوى حقوهتام وتـطقي شقئ ًو ؽشقئ ًو ؽ ُقق َدطدون
رؿ متيض احلقدوة
اـثرى بنطزاز واحرتام ودطوء َلام بوـغػرانّ ،
رؿ يضعػقن وهيرمقن
ؽقصبح إبـوء أكػسفؿ آبو ًء وأ ّمفوتّ ،
ؽقعومؾفؿ أبـوؤهؿ بام طومؾقا بف واـدهيؿ.
بؽوشددتـد و بخددقرديؿ و

چددق كقددؽ بـمهددري مددف

كدددددوريؿ و خقركدددددد

برزيمهددددران يؽددددد ريؿ

يؼقل« :زرطقا ؽلكؾـو و كزر ،ؽقدلكؾقن ،ؽؾدق أمعـدً
اــظر ّ
ؽؽؾ مـّو ـبعضف مزار»،
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بني اإلسالم واحلضارة املاد ّية

ـؽ ّـ اـثؼوؽي اـضو ّـي ،واحلضدورة اـغرب ّقدي واـػدؾ ّقيٓ ،
تؼقؿ وزك ًو ـإلكسون ،وٓ تعرتو ـف بشخص ّقي وٓ أصوـي ،بؾ
هق يف كظرهدو ـدقس ّإٓ وسدقؾ ًي مدـ وسدوئؾ اـعؿدؾ ،وأدا ًة
()3

ـؾحصقل طىل اـؿؼوصد اـام ّد ّيي واـؿقارد آؾتصود ّيي.

املصري يف كتابه «يوم اإلسالالم» ص  171إىل  :173نعال إ ّن هاالاف وراًالاج ااتياعّالة
( )3يقول أمحد أمني
ّ
اعاراا يب الالئ ح اع الاله ع ال ال الع ال ال ا الات الالا الع يّ الالة
الالمي ،والع الالاو
كب الالبة ب الالني الع الالاو
ّّ
ّّ
اعاراا االع الالاو اإلس ال ّ
الالمي يالالا ّ ح اعالاله ع ال أسالالا االعّحنالالال االيالالول
ااالسالالتقالل ا ّ
اّريّالالة ااالبتحنالالار اوالالو لالالال ،االعالالاو اإلسال ّ
الئ اوتقالالر أا وقالالب ا ت ال  .ا
ااالعتقالالاد الالالذي سالالاد يف القلالالاء االقالالدر اي ربالاله اال ّداج نالالاّ ًصالالر عالالراي عالالن ال ّ
ش خ استوىل اوو لال .اوالن ال نريالد أن والذا املسال يون حالذا اعارابّالّالني يف كال ّ شاليء بال نريالد أن والذا

حذا اعارابّالّني يف الع وم االصااعات حبذاوبها من ب ً د اال شرط الحنالن وتظ الون براحالانّتو ان الر
الدا يحناو الاله ل ظ الالي سال ّالره ،الحنال ّالن
إىل العالالاو ن الالرة الالب الا الالرة اعارابّالّالالة .وال
الاعاراا يا الالر إىل ال ب عالالة ك ّلالالا عال ّ
ّّ
الرب الالالذي أنتياله.ااعارابّالّون يلالالعون اه
الا الرة اإلسالالمّة عا الالر ل ب عالة ع ال ّألالا هالالدي ا ّألالا مالن نتالالاج ال ّ

كيالالا عوا الالر الص الالورة ا ي الالة ع ال ال ال ّ
الرحي ،ال دا ال ملالالا و ي الالا و الالدث حومل الالا ،ا املس ال يون ي الالران اه يف ك ال ّ
أاالالراا أا رها الوا راًبالوا اه ،ح ال يف أه ال ر
شالاليء ،يف اعمالالور الدياّالالة ا الدن ويّالالة معالاج ،والالأ ا بالالاعوا أا اشالالأاا أا ّ
اععيالالال كاالسالالت اف ااال تسالالال ،ا عاالالده أ ّن الاّالالة الصالالادًة أًالالوم مالالن العي ال نظسالاله ايف حالالدي رسالالومل

هالّ اه ع الاله لا لالاله] اسالّ  :إاالالا اععيالالال بالاّالالات اإاالالا لحنال و امالالرئ مالالا نالالوم .اوالالر بالالني را الالني يعيالالالن
عيال جالال ااحالالداج ،أحالالد ا نالالوم الالالب و يالالا يعيال  ،ااآلاالالر و ياالالو ش ال ماج أا نالالوم ال ال ّالر .ووال يسالالبان يف ح الالا
الدن ويّالالة مت ال ثّرين بالالالدين ال ال ي الالالدين مقصالالوراج ع ال العبالالادات .اهالالذا مالالا يالالاقر ال الالرب ،والالأن اا ال ع ال
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عام الاج ايسالالايراه ا الالراا معو ال اا ال أن وتظ الوا
املس ال يني أن يقّالالداا ال الربّني يف الع ال االصالالااعات عق الالداج ّ

با الالر الدياّالالة إىل اّ الالاة اهالالي الا الالرة ال الاليت يتيّالاللان هبالالا ع الالن ال الربّني .الحنال ّالن موا الالر السالالوء أ ّن كً الباج م الالن
عامالاج يف كال ّ شاليء حال يف ن الر إىل ال ب عالة
املس يني ا ّ
املتاورين ماو يريدان أن يقّالداه عق الداج ّ
ااهة ّ
ان الالر إىل اّ الالاة .ا يالالدعوه إىل لالالال ا ال كبالالب اًعالوا و الاله اهالالو مالالا عاالالده مالالن مركال الالالاقر ،إ اّالوا
أ ّن ال الربّني م ال والالاًوه يف الع ال ااال أن يقّالالداه يف ك ال ّ شالاليء ،اوالالا أن املوالالارة يف ناح الالة ال عقتلالالي
املوارة يف الاواحي اعارم اأ ّن راحانّتو ان ر إىل العاو االب مالن ن الرة اعارابّالّالني ،اال أحنالن أن يظ قالوا

من ظ تو ّإال إ ا اعتقداا أ ّن راحانّتو اب ل عاو كّه ا ّأل إ ا كانوا او ّوا يف الع االصالااعة وقالد نالوا
بالالالظ رة الراحانّالالة ،ا ّأل ال إ ا اا ال أن يقّالالداا يف الع ال اا ال أن يقّالالده اعارابّالّالالون يف الا الالرة الراحانّالالة
ال ال ي اعارابّالّالالون متسالالامني يف ك ال ّ شالاليء .امالالن امل سالالم ّأل ال حالالذاا حالالذا اعارابّالّالالني يف عع ال يو ا ا ال
اعاراا ا و ي ال ّذ عالالن لالالال ّإال اعاهالالر ،اًالالد ًالالال أب الوالعالء
عالربّتو  ،و ّسس الوا املالالدار املدنّالة ع ال الالالاي
ّّ
ي:
املعر ّ
ّ
دين ا ار ديّن ال عق له
اثاان أه اعرض ا عق بال
واملالالدار املدنّالالة رامالالة مالالن الأب الالة الدياّالالة ااعدبّالالة .نع ال يسالالوق لاالالا أن نقّالالده الالام التق الالد يف
الع وم امعام التيارب اوو لالال وقال  ،الحنالن ال نقّالده يف الااح الة اعدبّالة ،ووال يدرسالون التال ريخ ع ال
أن أارابّالالا ِّسالو ِّدةع العالالاو ،ا ع ال أ ّن ِّر عاِّوالالا اعبال ع هالالو املسال ال عالالن اعسالالود ااعهالالظر ،اأ ّن اه ا ال العالالاو

أاراا ما ّالاج ،امالالن أا ال لالالال ي وراالالون أارابّالالا ك ّلالالا املركالالل امالالا
ًسالالينيً :سالالياج اارابّالّالاج سالالام اج اًسالالياج الالب ّّ
يظرًالوا
حروالوه ،وواال ع ال املسال يني أن ّ
الالمي اًتلالبوه أا ّ
حوملا نق ع ال ايال  ،اإ ا االا اا ل تال ريخ اإلس ّ
أدا ال يالع ِّق الالد .اهالالذه املالالدار ال ع بالاله بالالالدين ّإال شالالحن ّاج الالالذلال و الالون
بالالني مالالا هالالو ع يال ّالي يالع ِّق الالد امالالا هالالو ّ
اعاراا يف مالالاويو ك ال ّ االعّبالالاّ ،ارأ هالالذه اّركالالة ا امعالالة املصالريّة الالاليت
أهالالول الالالدين كال ّ ا وال ايتبعالالون
ّّ
عقود املدار الًانويّة ااالبتدا ّة ،وو ال يس لون يف ك ّ أمر عالرض مالا ا رأم اإلسالالمل الحنالن يسال لون مالا ا

يرم اعارابّالّونل ك ّن اه اه ظ اعارابّالّني احده ا اع به جيال مل .
الّ رأسالاج ا أع ال ع يالاج
اإن كان يف ك ٍّ من ال ر ا ال رب ع وب وظ ه أيلاج امد؛ وال رب أه ّ
ا أهرب ع ال دا د ا ع الب الع ي ّالي ،ا لاله موارعاله يف الالذكاء الاله ال الد املظ ّحنالرة ،اال الر لاله ناحالة
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ؽوٕبقان يؿتؾؽون اـؿؼوم واـؿـزـي يف اـؿجتؿدع مدودام
ودر اـؿـوؽع اـام ّد ّيي ،ـؽـّفام حع يعجدزان
يف إمؽوهنام اـعؿؾ ّ
اخلوصي بـػسدقفام د ـؾؿدرض أو
طـ اـعؿؾ أو ؾضوء أطامَلام
ّ
ـضعػ اـشقخقخي وؽتقرهو د يصبحون يف كظدر اـؿجتؿدع

ِ
طدوـتع ٓ ؾقؿدي َلدام وٓ
واـؼوكقن ،وحتّك يف طرو اــوس،
م ّقدددي وٓ اطتبدددور ،ؽقعؿدددد أوٓدمدددو إغ اـتعوؾدددد مدددع
أ ّ

اخلوصي ؽقبقعقن -مؼدّ م ًو -أطقـفام وكؾقتدقفام،
اـؿستشػقوت
ّ
ؽقعؿد إـقفو طـد كزطفام واحتضدورمو ،ؽتـتدز ،اـعقدقن مدـ
أحداؾفو بوـسؽّع ،وتُبؼر اـبطقن ؽقستلصؾ اـؼؾى واـؽدىل،
ّ
ـتتدقغ
ردؿ يرتكدوهنام ـؾدوـدي
و يؿ ّثؾ بوـبدن ّ
ويؿزق متزيؼ ًوّ ،
مسلـي دؽـفام.
هدر اله راحانّة يعأحي هبا ح اعًدمون؛ وقالد ًالال وادلباالد عاالد كالماله ع ال اإلسالحنادريّة إنّاله ًالد التقال
ماديّة ال رب براحانّة ال ر .
و وا ّ
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ـؼد م ّثؾ أبوء وإ ّمفوت دور إبؼور احلؾدقبُ ،حتؾدى
درت رضوطفو ،حتك إذا مو كربت وهرمدً واكعددمً
مو ّ
طقائدهو ،طدّ ت طضق ًا زائد ًا شو ّذ ًا يف اـؿجتؿعُ ،ؽقـؼؾ أبوء

وإ ّمفوت -صقط ًو أو كره ًو -بعقد ًا طـ اـؿجتؿدع إغ ّ
لدؾ
خوص بدع اـؿديـدي واـؿؼدوبر ،أشدبف مدو يؽدقن بوـسدجـ
ّ
اـقاسع أو اـؿستشػك إبد ّيي ،يدطقكف ؽـدق اـؽبدور أو دار
اسرتاحي اـعجزة واـؿسـّع.
ٓ أكس َلؿ هـدوك وٓ أكدقس ،وٓ صدديؼ وٓ دار وٓ
اـؿدرة اـؼوتؾدي ،واـػدرا
د ّيور ،بؾ هل اـقحددة ،واـقحددة
ّ
اـؿؿقً واـقحشي اـرهقبي حتّك اـؿقت.
ّإهنام إبقان اـؾذان ؾضقو طؿرمو وو ّقعوه مـ أجؾ هذا
اـقـد ،وأكػؼو مـ أجؾف وجقدمو ومدوَلام وحقدوهتام :ـؽدـّفام
املــتقني
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حع خت ّطومو اـزمـ ؽؽدربا وطجدزا طدـ تدلمع متط ّؾبدوهتام
اخلوصي أصبحو طبئ ًو متعب ًو ً
رؼقال ـالبـ!
ّ
الرجل بني زوجته ووالديه!

وإسقأ مـ ذـؽ ّ
أن زوجي ابـفام مل تعد ـتسؿح ببؼوئفام
وورة ،ـر ّبام أمرت ُ
ؽخ ّصص
يف اـؿـزل ،بؾ تعتربمو جرارقؿ ّ
َلام ؼرؽي اخلدم ،أو أشورت ؽلـؼل هبام إغ اخلورج ،ؽقدـؼالن
إغ دار اـعجزة واـؿسـّع.
ـؼد صدور آبدـ طبدد ًا ص ّقعد ًو ـزوجتدف ،ـؼدد اكغؿدر يف
اـظوهري ؽؼدّ م إرادهتدو يف
اـشفقات ،وذاب يف طشؼ ا امل
ّ
أمقر احلقوة ،حتك صور بنشورة بسقطي مـفدو تؽػقدف ـقسدعك
بؿـتفددك ا دددّ ـتـػقددذهو مفددام ك ّؾددػ اـددثؿـ أو كوكددً
اـتضحقوت.
املــتقني
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طشؼ هوئل كز پل ركمهدل بدقد

طشدؼ كبدقد طوؾبدً

()4

كـمهك بقد

احلدى اـسدطح ّقي اـؼوئؿدي طدىل إـدقان
يؼدقل« :طالؾدوت
ّ
واـؿظوهر هل ـقسً طش ًؼو ،وستؽقن طور ًا يف هنويتفو».
ـؼددد ختد ّ
دىل آبددـ ـزوجتددف طددـ مسددموـ ّقي إدارة أمددقر
اـؿـزل ،بؾ ومسموـ ّقي تسقري أمقره اـشخصد ّقي ،و كدذا مدو
يتع ّؾؼ مـفو بخورج اـؿـزل ،ؽصورت ؽ ّعوـي ـام تشوء ،حوكؿي

بام تريد طؾقف.
ّ
حر ّيي آختقور حع
إن اـزطومي يف إمقر واـتػقيض و ّ
تصبح يف يد اــسوء ،ؽؿـ اـقاوح أيـ سقسؼـ اـرجول ،ويف
ٍ
سققردهنؿ ،ومدـ أيدـ سدرتد اـ
صريؼ
أي
ّ
ْ

الرامي ،ج  ،1ص ،6
يال
(« )4مًاوي» ل ّ
ّ
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ـؾؿجتؿددع اـسددؾقؿ و ـؾسددالم .و هـددو تػددق هددذه أيددي
دل هوتػد ًي:
اـؿبوركددي مددـ أؽددؼ اـغقددى ؽتفتددؽ اـسددرت اخلػد ّ
قن َط َىل اــ َِّس ِء بِ َام َؽ خض َ
﴿اـر َج ُول َؾ خقا ُم َ
دف ْؿ َط َ
دؾ ا ُ
دىل
ؿ َب ْع َض ُ
ِّ
ِ
ض و بِؿ د أك َػ ُؼددقا ِم دـ أمد ِ
دوت
وت َؾوكِ َتد ٌ
دوحل ُ
دقاَل ْؿ َؽ خ
ْ ْ َ
وـصد َ
َب ْعد ٍ َ َ
وت ِّـ ْؾ َغ ْق ِ
ى بِ َام َح ِػ َظ ا ُ
ؿ﴾
َحوؽِ َظ ٌ

)(5

و ٓ يـؼيض اـعجى مـ ّ
أن اـؽالم كثري ًا مو يددور هدذه
إيوم حقل آيي﴿ :إ خن أ ْك َر َم ُؽ ْؿ ِطـدَ اؿِ أ ْت َؼو ُك ْؿ﴾ ،ؽقعتربهو
ً
أصقال يعدّ مـ مػوخر اـؼدرآن،
مدّ طق معرؽي اإلسالم ؾوكقك ًو

ٍ
اـر َج ُ
دول َؾ خقا ُم َ
دقن َط َ
دىل
َبقدَ ّأهندؿ ٓ يدلتقن
بدذكر ٔيديِّ ﴿ :
اــِّس ِء﴾ ،أو ؿؾيَ ﴿ :ؽوـص ِ
َدوت﴾ ،أي ـؿسدلـي
وت َؾوكِت ٌ
وحل ُ
خ َ
َ
جزأوا اإلسدالم ؽؼبؾدقا
كلهنؿ ّ
ـزوم صوطي اــسوء ـألزواجّ ،
اعال من اآلية  ،34من السورة  :4الاساء.
( )5الاصم ّ
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اـشدؽظ
اـؾػظدل
مـف بعض ًو ورؽضقا بعض ًو ،مدع اطدرتاؽفؿ
ّ
ّ

اـؽظ بجؿقع أحؽومف.
بجؿقع اـؼرآن وإؾرارهؿ ّ ّ

ّ
إن اـػتوة اـتدل ٓ تؼبدؾ ؾقؿقمدي اـرجدؾ طدىل اـؿدرأة،
ووجقب صوطتدف واـتسدؾقؿ ـدف ،وكدون يف ك ّقتفدو أن ُخت ِضدع

اـزوج ـسقطرهتو بعد اـزواج ،ؽتدلمره و تـفدوه ،وأن تتسد ّؾط
ٍ
وبشؽؾ طو ّم
طىل إمقر بوحلقؾي واـؿؽر بؿختؾػ اـقسوئؾ:
ؽؾق كوكً تعتؼد ّ
أن اـؿرأة يـبغل أن تتس ّؾط طدىل اـرجدؾ أو

ّ
تتدخؾ يف أمقره ،ؽفدل يف احلؼقؼدي تدرؽض هدذه أيدي وٓ
وبجؾتدف واـتزمدً بػتحدف
تؼبؾفو ،حتك ـق احرتمً اـؼرآن ّ
أموم أطقـفو يف جمؾس اـعؼد ،وسقؽقن طؼد زواجفو يف هدذه

احلوـي ً
بوصالٕ ،كّف مل ِر وؽؼ ذيعي رسقل اؿ ووؽؼ كتوب
اـر َج ُول
اؿ .وهّلل احلؿد وـف اـشؽر ؽؼد كتبـو «رسوـي بديعيّ :
املــتقني
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()6
َؾ خقا ُم َ
دري
دقن» و ُصبعددً ترهتفددو أيضد ًو ،واكتػددت ،وحد ّ

ً
ـقتعرؽدقا
بو ؿقع-
رجوٓ و كسوء -أن يؼرأوا هذه اـرسدوـي ّ
وسؿق كظرتف بشدلن حؽؿدي اـؿجتؿدع،
طىل روح اإلسالم
ّ
اـؿفؿي ـؾرجدول واــسدوء ،مدـ أجدؾ تشدؽقؾ
واـقاجبوت
ّ
جمتؿع صوـح يؼقم طىل أسوس اـتعوـقؿ اـؼرآك ّقدي ٓ إوهدوم
اـشخص ّقي أو إؽؽور ا وهؾ ّقي.
وجوب احرتام األبوين ولو كانا مرشكني

ـؼد رؽدع اإلسدالم مسدلـي وجدقب احدرتام اـقاـدديـ
وإجالَلددام ـؾحدددّ اـددذي طدددّ اـؼددرآن اـؽددريؿ احددرتامفام
ومصوحبتفام بوـؿعروو يف إمقر اـدكقق ّيي أمر ًا واجب ًو وـدق

ِ
حدرم متدوبعتفام يف اـػدك أو
كون إبقان
مػكع ،مع أكّف ّ
( )6كتاب «رسالة بديعة -الراال ًّوامون ع ي الاساء» عكت بال ة العرب ة ا عرا إىل ال ة الظارسّة.
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إصوطتفام يف اـؿسوئؾ اـؿخوـػي ـؾديـ ،ويف حتؾقؾ احلدرام أو
حتريؿ احلالل ،وأؼؾؼ صريؼ متوبعتفام بشؽؾ كومدؾ يف هدذا
اـؿجول.
دىل َو ْه ٍ
﴿و َو خص ْقـَو اإلك َْس َ
ْح َؾ ْت ُف ا ُّم ُف َو ْهـًو َط َ
دـ
ون بِ َقاـِدَ ْي ِف َ َ
َ
ع ِ
أن ْاشؽُر ِغ و ـِقاـِدَ ي َؽ إيل ِ
َوؽِ َصو ُـ ُف يف َطو َم ْ ِ
اـؿص ُريَ ،وإن
ْ َ َ ْ
اك َط َىل أن ت ْ ِ
وهدَ َ
ُػ َك ِِب َمو َـ ْق َس َ
ـؽ بِ ِف ِط ْؾ ٌؿ َؽ َال تُطِ ْع ُف َام َو
َج َ
ِ
وب إيل ُر خؿ إيل
خبع َسبِ َقؾ َم ْـ أ َك َ
َصوح ْب ُف َام يف اـدُّ ْك َقو َم ْع ُرو ًؽو َوات ْ
)(7
َم ْر ِج ُع ُؽ ْؿ َؽو َك ِّب ُئ ُؽ ْؿ بِ َام ُكـتُؿ َت ْع َؿ ُؾ َ
قن﴾

( )7اآليتان  14ا  ،15من السورة  :31لقيان.
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اك ـِت ْ ِ
وهدَ َ
ُػ َك
اإلكسو َن بِ َقاـِدَ ْي ِف ُح ْسـًو َو إن َج َ
َ
﴿و َو خص ْقـَو َ
ِِب َمو َـ ْق َس َـ َؽ بِ ِف ِط ْؾ ٌؿ َؽ َال تُطِ ْع ُف َام إيل َم ْر ِج ُع ُؽ ْؿ َؽو َك ِّب ُئ ُؽ ْؿ بِ َام
)(8

ُكـت ُْؿ َت ْع َؿ ُؾ َ
قن﴾

ـؼد كون اـػتقون اـقفقد واــصورى يؼدمقن إغ اـؿديـدي
رددؿ يعددقدون إغ ديددورهؿ ؽقصددبح سددؾقكفؿ
ؽ ُقسددؾؿقنّ ،
ومعومؾتفؿ مع آبوئفؿ وأ ّمفوهتؿ اخلورجع طـ ديـفؿ أؽضؾ
وأهؾ ،ممّو كون يثدري طجدى آبدوئفؿ وأ ّمفدوهتؿ ودهشدتَفؿ،
لؿد -ترتكقكـو و
ؽقتسوءـقن :كـّو كظـّؽؿ  -و ؾد تبعتؿ ديـ ّ
شلكـو ،ـؽـّـو كرى ل ّبدتؽؿ وططػؽدؿ ؾدد زادا ،وسدعقؽؿ يف
وبركؿ ــو ووؾ َػؽؿ أكػسدؽؿ طدىل خددمتـو صدور
حقائجـو ّ
أكثر!!
( )8اآلية  ،8من السورة  :29العاحنبوت.
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ؽقجقبقهنؿّ :
إن هذه اـؿعومؾي مـ أوامر وتعدوـقؿ اـدديـ
اإلسالمل :ؽؽون إبقان يلتقون اـؿديـدي ؽ ُقسدؾامن ،وتسدؾؿ
ّ
)(9

معفؿ ؾبوئؾفؿ و صقائػفؿ.

روى يف «أصقل اـؽويف» بسـده اـؿتّصدؾ طدـ أِب ّ
وٓد
احلـّوط ،ؾول :سل ْـ ًُ أبو َطب ِد اؿِ َط َؾقف اـس َالم َطدـ َؾدق ِل اؿِ
خ ُ ْ ْ
َ ْ
َ
ِ
اإلح َس ُ
ون؟
إح َسوكًو»َ ،مو َه َذا ْ
َط خز َو َج خؾَ « :وبِو ْـ َقاـدَ ْي ِـ ْ

الدري :هالاار راال إىل رسالول اه
اّ يف «إح الاء الع الوم» ج  ،2ص  ،195عالن أا سالع د ال ّ
( )9رام ال ّالل ّ

هّ اه ع ه لا له] ا سّ من ال ين ا أراد ا واد ،وقال ع اله السالالم :هال بالال ين أبالوافل ًالال :نعال .
اإال
ًالالال :ه ال أ نالالا لالالالل ًالالال :ال .وقالالال ع الاله السالالالم :والالارار إىل أبويالالال واسالالت ليا ،والالأن وعالالال وياهالالد ّ
ورب ا ما است ع وأ ّن لال اب ما ع ق اه به بعد التوح د.اااء االر إل اله هالّ اه ع اله لا لاله] اسالّ
ّ
ال االدةل ًال :نع ً .ال :واللموا ،وأ ّن ا اّة عاد را وا.
ل ست به يف ال لا ،وقال :ألِّ ِّ
الب عة ع امليرة ،اًال :ما امتالال حال أبحن ال االالدي .وقالال :اراالر إل ويالا
اااء ار ي
و ا حنويا كيا أبحن تويا.
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أن َٓ ُت َؽ ِّؾ ْػ ُف َام ْ
أن ُ ْحت ِس َـ ُص ْح َبت َُف َامَ ،و ْ
ون ْ
اإلح َس ُ
أن
َؽ َؼ َولْ :
يس َلٓ َك َشق َئ ًو ِممخو ََيتَوج ِ
إن َكوكَدو ُم ْسد َت ْغـ ِ َق ْ ِ
ون إـقدف َو ْ
أـدقس
ع،
َ
ْ َ
ْ
َ ْ
ؿ َط خز وج خؾَ « :ــ َتـَو ُـقا ا ْـ ِرب حتك ت ُِـػ ُؼقا ِممو ُ ِ
َي ُؼ ُ
حت ُّب َ
قل ا ُ
قن»؟
خ
َ َ
خ
ُرؿ َؾ َول أبق َطب ِد اؿِ َط َؾق ِ
دق ُل اؿِ َط خدز َو
ف
اـس َال ُمَ :و أ خمدو َؾ ْ
ُ ْ
ْ خ
خ
ِ
ِ
ِ
مو َؽ َال َت ُؼؾ خَل ُ َام
رب َ
م ْأو ك َال ُ َ
أحدُ ُ َ
َج خؾ« :إ خمو َي ْب ُؾ َغ خـ طـدَ َك ا ْـؽ َ َ
أو َج َر َ
مو»َ ،ؾ َولْ :
أوَ ،و َٓ
اك َؽ َال َت ُؼ ْدؾ ََل ُ َدام َ
َ
إن ْ
أو َو َٓ َتـ َْف ْر ُ َ

رض َب َ
مو ْ
وك َوتَدْ َؽ ُع ُف َام َطـ َْؽ.
َتـ َْف ْر ُ َ
إن َ َ

رض َب َ
َؾ َولَ « :و ُؾؾ خَل ُ َام َؾ ْق ًٓ َك ِر ًيام» َؾ َولْ :
وك َؽ ُؼ ْدؾ ََل ُ َدام:
إن َ َ
ِ ِ
يؿَ ،ؾ َولَ « :و ْ
َؼ َػ َر ا ُ
دض ََل ُ َدام
اخ ِػ ْ
ؿ َـؽ َُامَ .ؽ َذـ َؽ مـ َْؽ َؾ ْق ٌل َك ِر ٌ
جـَوح ُّ ِ
إـدقفام
ْح ِي» َؾ َولَ َٓ :متْأل َط ْقـَ ْق َؽ ِم َـ اــخ َظ ِر
اـر ْ َ
َ َ
َ
اـذ ِّل م َـ خ
َؽ َؽ َ
ْح ٍي َو ِر خؾ ٍيَ ،و َٓ ت َْر َؽ ْع َص ْقت َ
أص َق ِاهتِ َامَ ،و َٓ َيددَ َك
خإٓ بِ َر ْ َ
قق ْ
َؽ ْق َق أ ْي ِدهيِ َامَ ،و َٓ َت َؼدخ ْم ُؾدخ ا َم ُف َام.
املــتقني
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وكذـؽ ؽؼد أورد يف «أصقل اـؽويف» بسدـده اـؿتّصدؾ
طـ اـصودق طؾقف اـسالم أكّف ؾولَ :ـ ْق َطؾِ َؿ ا ُ
ؿ َش ْق َئ ًو أ ْد ِِن ِم ْـ
ققَ ،و ِم َـ اـ ُع ُؼ ِ
أو َــ ََفك َطـْ ُفَ ،و ُه َق ِم ْـ أ ْد َِن اـ ُع ُؼ ِ
قق ْ
أن َيـْ ُظ َر
َ
)(01
ِ ِ ِ
إـقفام.
اـر ُج ُؾ إغ َواـدَ ْيف َؽ ُقحدخ اــخ َظ َر َ
خ
اكظددر إغ هددذه اـتعددوـقؿ واـرتبقددي اـعوـقددي ،وإغ هددذا
يت اـذي هيددي بدف اـؼدرآن مدـ
إسؾقب واـؿـفٍ اـؿؾؽق ّ
اتّبعددف إغ ُسددبؾ اـسددالم ،وؾورهنددو بتعددوـقؿ إمددؿ اـؽددوؽرة
وأسؾقب معومؾي بعض اـشبوب اـؿغدرور اـدذي سدوؽر إغ
أورو ّبو وأمريؽو ؽلو ّؾف بريؼ اـؿدك ّقي اـزائػ ،ؽص ّعر خددّ ه،
وتؼدّ م طدىل أبقدف يف اـؿجدوـس واـؿحوؽدؾ ٓ ،يبدويل :وؾدد
أخصوئ ّق ًو سبؼ أبوه يف اـدخقل ٕحد
شوهدت بـػيس دكتقر ًا ّ
(« )11عظس ال الالب الربه ال الالان» ج  ،1ص  ،611عظس ال الالب س ال الالورة اإلسال ال الراء ،ال بع ال الالة اّيريّال الالة ،ا «عظس ال الالب ن ال الالور
الًق ني» ج  ،3ص  148ا .149
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اـؿجوـس وواـده يتبعف ويسري خؾػف ،وكُؼؾ أطجى مـ هذا
طددـ دكتد ٍ
دوب طددود مددـ بددالد اـؽػددر ؽجددوءه رؽؼددوؤه
دقر شد ّ
وأصددحوبف اـؼدددامك ـزيورتددف ،وكددون أبددقه اـعجددقز واؾػد ًو
يستؼبؾ اـؼودمع ويؼقم بخددمتفؿ ،ؽوـتػدً هدذا اـددكتقر
ـشدّ ة ؼروره وطجرؽتف ً
ؾوئال ـضققؽف :هذا اـرجؾ مستخدم
جئـو بف ـؾخدمي يف اـبقً.
﴿أو خـ ُؽؿ و ـِام َتعبدُ و َن ِمـ د ِ
ون اؿِ﴾
َ
ُ
ْ َ َ ُْ

)(00

ح ّؼ ًو! ّ
أو ٕهدقاء وأؽؽدور هدمٓء
إن اإلكسون إذا ؾدول َ

ٍ
ومركز حديث ًو ،وـق ؾول
اـؿستؽربيـ اـذيـ حوزوا طىل مؼو ٍم
رؿ بصؼ طؾقفؿ وطىل ؽؽرهؿ و أسدؾقهبؿ وهنجفدؿ ـدام
َ
أو ّ

احلؼ ،وـؽون يف ذاك ل ّؼ ًو مصقب ًو .أؽفذه إطدامل
َتوكػ طـ ّ
ون ِ
اف لَّ ُكم و لِما تَ ْعب ُدو َن ِمن دُ ِ
اهلل أفَ ََل تَ ْع ِقلُو َن﴾
( )11اآلية  ،67من السورة  :21اعنب اءُ َ َ ْ ٍّ ﴿ :
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تصدر مـ أم ٍي ؾول كبقفدو :ا ـخ ُي َ ْحت ًَ أ ْؾدَ ا ِم آمف ِ
دوت؟!
خَ
ّ
َ
ّ

)(02

)(03

كون مو سبؼ بحث ًو طؾؿ ّق ًو و تػسري ّي ًو ـميدي اـؿبحقردي ،و
مـ جوكى آخر ّ
اـشفقدي طـ تلرري
اـقجداِن و
ؽنن اـبحٌ
ّ
ّ

ِ
حؼ وـدمو ،ومو ـف مـ اـؼدرة طدىل رؽعدف
اـقاـديـ يف ّ
دطوء
وطي ص .145
(« )12ا امر الص ب» ل س ّ
( )13ياقال ال ناح الالة السال ال د ي الالد س الالن ال وال الراو يف كتاب الاله أسال الرار امل حن الالوت (ج 2ص  )282ع الالن اال الالده
املرحوم العالمة أنه كان يقول :إ ا كان العالًات و يا بالني عا الة يووديالة ًا يالة ع ال أسالا الع ال اايبالة
االسالالرار االبويالالة االالالود ااالسالالتماا  ،وت الالال العا الالة أًالالرب إىل أمالالب امل ال ماني ع الاله السالالالم مالالن عا الالة ع ال ّدعي
الت ر امتابعة أمب امل ماني ع اله السالالم ،ايحنالون ال الا ي ع والا حالالة الااللاّ اال اليار االحنالدارةايقول عااله
يف كت الالاب ال الاليي املا الالبة ص :151اكال الالان ي ّك الالد يف الالام كالم الاله ع ال ال ادم الالة الا الالا ام الالدارا  ،ااإليًال الالار

ااإلعالراض عالالن الالالدن ا اشالراف ال ال ان ،ان الالر ايبّالالة االصالالظاء بالالني اعهالالدًاء االروقالالاء ااعاال ّالالء الراحالالانّني،
كان يقول:
ااياو ة ع
املودة اايبّة داا اعسرة .ا ِّ
ّ
ااد ،أًالالرب إىل اه مالالن عا الالة ععتالالرب مالالن ش ال عة أمالالب
إ ّن اعسالالرة ال ووديّالالة الالاليت عع ال و ن بّالالة اأنالالي ّ
امل ال ماني ع الاله الس الالالم ععال ال و بصال الراّ دا ال اك الالدارة ،كي الالا أ ّن املي ال ّالرض املسال ال ي يف املست الالظ ال الالذي الالدم
املرا ال ب حسالالن ااالاله ط ب الاج لراالالا اه ،هالالو ااًع الاج مالالن ش ال عة أمالالب امل ال ماني ع الاله السالالالم ،ب ايالالا اف امليال ّالرض
ال ال عي الالالذي يتعام ال مالالر املرا ال بعاالالم اًسالالوة ايحنسالالر ً الالوهب  ،ووالالو بع ال يد عالالن

ال أمالالب امل ال ماني ع الاله

السالم اساّته.
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يف معددورج اـؽددامل و مدارجددف ،واـشددقاهد واـتجددورب
اـؿشفقدة يف ذـؽ هل مدـ اـؽثدرة بحقدٌ ٓ يسدعفو هدذا
اـؽتوب.
قصة َم ْن ك ُِش َ
بأمه
ّ
لربه ّ
ف له حجاب امللكوت ّ

ٍ
شدخص ارتؼدك إغ مؼدوم
وأكؼؾ هـو ؽؼط مالؾو ًة يل مع

ٍ
حلجددى
طددول إرددر خدمتددف ُٕ ّمددف ،و حدددث ـددف كشددػ ا ُ
اـؿؾؽقت ّقي:
حدث أن ذهبً يف صفران يقم ًو إغ اـؿؽتبي اإلسدالم ّقي
لؿدد
اـقاؾعي يف شور( ،بقذر هفري) ،و كون
ّ
احلوج اـس ّقد ّ
اـؿمسسددي،
دوبجل ،و هددق أحددد اـؿشددوركع يف هددذه
اـؽتد
ّ
ّ
ً
مشغقٓ يف َّمزن اـػكي اـقاؾدع يف اكتفدوء شدور( ،بومـدور)
ؾرب شور( ،بقذر هفري) اـذي تؼع ؽقدف اـؿؽتبدي ،و كدون
املــتقني
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هذا اـس ّقد اـؿذكقر مـ بع اإلخقة اـؿتصددّ يـ ـؿسدموـ ّقي
إدارة َّمددزن اـؽتددى و إرسددول صؾبددوت اـؽتددى إغ اـؿدددن
إخرى ،و بقع اـؽتى بو ؿؾي .و ؾد زرتف ـرؤيتدف يف ذـدؽ
اـؿخزن ـام بقــو مـ رابطي صداؾي ؾديؿدي ،و كـدً أذهدى
إـقف ؼوـب ًو ـػاء مو أحتوج مـ كتى.
كون اـقؾً صبوح ًو ،و مل يؽـ ٕذان اـظفر بعدد سدقى
أربع سوطوت ،و كون هـوك رجؾ جوء ـػاء بعض اـؽتدى،
صػ طؾقف بعدض
ؾدي طىل إرض و ّ
و ؾد بسط حزامف ا
ّ
اـؽتى اـتل ابتوطفو كوـؼرآن و «مػوتقح ا ـدون» و «كؾقؾدي و
دمـي» و بعض اـؼصص و اـرسوئؾ اـعؿؾ ّقي ،مـتظر ًا ـقجؿدع
بوؾل اـؽتى اـتل تؾزمف .و أخري ًا و بعدد إمتدوم هدذا اـعؿدؾ
حزم كتبف -و كوكدً بحددود اخلؿسدع كتوبد ًو -يف حزامدف
املــتقني
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ردؿ ؾدول ؽجدلة :اؿ حبقبدل ،اؿ
ا
ّ
ؾدي و هت ّقل ـؾخدروجّ ،
صبقبلُ ،معقـل معقـل ،روحل روحل.
كظرت إـقف ؽؽون وجفف ؾوكق ًو جدّ ًا و ؾد ـؿعدً ح ّبدوت
ُ
مـ اـعرق طىل جبفتف ،و كون ؼورؾ ًو يف اـقجد و اـنور بال
حدّ .
ؾؾًّ :أهيو اـعزيدز! أ ّهيدو اـددرويش اـعزيدز! ـدقس مدـ
ُ

صبوئع إدب أن تـػرد بوـامئدة ؽال تشورك أحد ًا!

رؿ تركّؿ
ؽبدأ بوـدوران حقل كػسف ،و دار دورة واحدةًّ ،

بصقت ٍ
طول ؽقف حرؾدي هبدذه إبقدوت ـؾشدوطر بوبدو صدوهر
اـعريون ،وكون صقتف ؽصقح ًو حزيـ ًو:
ا ر ِ
رب كدام اسً
دـ
دـرب،
ل
د
ْ
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اسددددددددددددددددددددددددً؟

ددر ْم خريددددار ل ّبدددً
ديل ديد ُ
ـبددود بددوؽتؿ بددر ؾومد ِ
دً دل

كز او رم اسً بدوزار ل ّبدً

ؼددؿ طشددؼً بقددوبقن پددرورم

ز پددقد لـددً و تددور لبددً

كددددددددددددددددددددددددددرد

هقاي بخً ِب بول و پرم كرد

بؿددق ػتددل صددبقري كددـ

صبقري ُصرؽف خوكل بدر هم

صددددددددددددددددددددددبقري

كدددددددددددددددددددددددددددرد

بددف صددحرا بـمهد ُدرم صددحراتَف

بـمهدرم دريدو تَدف ويدـؿ
بف دريو
ُ

ويدددددددددددددددددددددددددـُؿ

كشون از ؾومدً رطـوتدف ويدـؿ

هبر جو بـمهرم كقه و در دشً

يؼقل« :إذا صور اـؼؾى هق احلبقى ؽؿـ سقؽقن احلبقى؟ و
سـسؿل اـؼؾى؟!
إن صور احلبقى هق اـؼؾى ؽامذا
ّ
املــتقني
www.motaghin.com

25

ؽلصدبحً ٓ أدري َمدـ
ـؼد ّاحتد اـؼؾى و احلبقى كالمو،
ُ
اـؼؾى و مـ احلبقى.
ُ
ّ
سدقق
إن ؾؾبل ـشغقو بػاء اـؿح ّبي و اـعشؼ ،وؾد صدور
رائجو.
اـعشؼ بسببف ً
وـؼد ِ
ً
حلؿتُدف اـؿحـدي و
ؽؽوكدً
،
و
رقبد
احلبقى
ـؼومي
ًْ
ؽ
ح
ُ
ْ
ُسداه اـؿح ّبي.
ؼؿ طشؼؽ أن سؽـً اـصدحراء ؽقدت حؾقػفدو ،و
أ ّدى خ

ٍ
رموِن هقى ّ
ريش و ٓ جـوح.
احلظ بال

ؾؾً يل :كـ صبقر ًا كـ صبقر ًا ،ؽصربت حتّك ؽؼد اـصدرب
َ

صربه مـّل ورموِن بؼبض َي ٍ
تراب طىل رأد.
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أكظر اـصحراء ؽلراك اـصحراء ،وأتط ّؾدع إغ اـبحدر ؽدلرى
بحرك.
كظرت إغ ٍ
رأيدً آيد ًي مدـ ؾومتدؽ
جبؾ أو صدحراء،
حقثام
ُ
ُ
اـرشقدة».
ردؿ أذق وجفدف
رؿ سؽً يف هذه احلول ،و بؽدك بشددّ ةّ ،
ّ
بوـنور واـبفجي ؽضحؽ.
ؾؾً :أحسـً أحسـً ،أكو حؼري ؽؼري طوجز ،أكتظر دطوءك
ُ
يل ،ؽبدأ يؼرأ هذه إبقوت:
ِ
ديدرم
مقاز "ؾوـقا بىل" تشدقيش ُ

ديرم
بورون بقش ُ
ـف از برگ و ُ

بدقره سددقتَف دٓن تددو مددو بـددوـقؿ
َ

ز دسددً يددور و پددروا بـددوـقؿ

ا ر " َٓ َت ْؼـَ ُطدقا" دسدتؿ كمهدريه
ِ
بؾبدؾ شدقدا بدف ؾشدـ
بشقؿ بو
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ِ
درد هدؿ آئدقؿ
بقره سقتَف دٓن
َ

سخـ واهؿ كريؿ ؼؿ واكامئدقؿ

تددرازو آوريددؿ ؼؿفددو بسددـجقؿ

هددر آن ؼؿمهددعتددريؿ اسددً
سدددددددـمهعتدددددددر آئدددددددقؿ

اـددذر وأشددعر بددوـؼؾؼ
يؼددقل« :أكددو خددوئػ مددـ طددومل
ّ
وآوطراب ممّو ؾؾً حع «ؾوـقا بدىل» ،ؽؼدد ؽوؾدً ذكدقِب
ؾطرات اـؿطر وأوراق اـشجر.
وـق مل تلخذ آيدي «ٓ تؼـطدقا» بقددي وخترجـدل مدـ ؾؾؼدل،
ؽستبؼك آيي« :يو ويؾتو» هل اـذي تشغؾ ؽؽري.
وكتدلوه ،مدـ
تعو َـقا ذوي اـؼؾقب اـؿحرتؾي اـدقَلك كبؽدل
ّ
حبقى ٓ ي ّ ه اـصدّ و اإلطراض.
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تصدرب طدىل
وــجؾس مع اـبؾبؾ اـعوشؼ يف اـروودي ،ؽدنن
ّ
وكتلوه مدـ طشدؼ
طشؼ اـقرد ؽؾؿ َي ُب ْح ب هوتف ،ؽـحـ سـئ ّـ
ّ
معبقدكو.
احلرى اـؿحرتؾي كجتؿدع معد ًو ؽـػيضد
تعو َـقا ذوي اـؼؾقب ّ

ٍ
بعض مقمـو.
إغ

و ْــ َِز ْن ؼؿقمـو ؽـؼورن بعضفو إغ بعض ،ؽل ّيـو أكثر ّ ً
ؼام ؽفدق
أرؼؾ مقزاكًو».

ؾول :صريؼؽ سدؾقؿ واحلؿدد هّلل ،دطـدل و شدلِن ّأهيدو

اـس ّقد ،ؽلكو ؽؼري طوجز ،و ٓ تضع ً
ردؿ
ْحال آخر طىل كوهظّ .
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جئً يقم ًو ٕبتو ،كتب ًو ،و كون ّ
اـعالمي (دهخدا)) (04ؾد
ؾولُ :
دً ـددف :مددـ
دؿ ؾؾد ُ
جددوء أيض د ًو ،ؽتحدددّ رـو ـددبعض اـقؾددً رد ّ

حتؿؾً معوكدوة
اإلكصوو اـؼقل بلكّؽ بذـً جفد ًا وخ ًام و ّ
كبرية ،وـؽـ ٓ تظ ّـ ّ
ؽدلي ي ٍء
أن إمر ؾد اكتفدك بدذـؽّ ،
كون اـعؿر س ُقثؿر ـق ُُصو يف صرق أخرى :يو ـدأل؟؟! و
أي ي ٍء كون ُسقـتٍ؟!
ِ
هوت مو طـدك أن ــرىَ ،
تعول ــَر مو يف يدك أن!
َتدددف كدددف كوخقاكدددده اى طؾدددؿ

تَف كف كدوبردهاى ره در خرابدوت

سدددددددددددددددددددددددداموات

بددف يددورون كددل ر؟ هقفددوت

تف كف سقد و زيون خدقد كدزوِن

هقفددددددددددددددددددددددددددوت

الوي املعالالراحي ب« -ل ال نام الة دهخالالدا»....
(ّ )14
اللايئ ع الالي أكالالرب ِّد عاال ملالو ،م لّالالم املعي ال ال ال ّ
العالمالالة القال ّ
مراعا ل ويا متيّالجلا].
ليوااي يف حييه اً يته الع يّة لسان العرب يف ال ة العرب ة ح يع ّد ج
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جفؾً طؾؿ اـساموات! يدو مدـ مل يـدؾ مؼدوم
يؼقل« :يو َم ْـ
َ
اـعرؽوء ومل هيتد صريؼفؿ يف اخلرابوت
يػرق بع مو ي ّ ده ومدو يـػعدف ،هقفدوت أن تؾحدؼ
يو مـ مل ّ

ّ
بعشوق هذا اـطريؼ هقفوت!!».

ؽوهتز ّ
ردؿ ؼدرق يف اـتػؽدري ـدبعض اـقؾدً،
اـعالميّ ،

وامتؼع وجفف ؾؾق ً
ال ،ومل يـبس ببـً شػي.

أ ّمو أكً ؽلكو أطرؽؽ ،ؽلكً ّ
تصظ يف مسجد اـؼوئؿ ،وؾد
معدع يل،
ُ
جئً إغ ذـؽ اـؿسجد وس يت ؽقام بعد ؽال مؽون ّ
يف اـؾقؾ ٓ يغؿض يل جػـ ،أصقو مـوصؼ (صفران بورس)
و(صفران ا ديدة) و(صرشً) ،أذهى هـدو وهـدوك وأدور
طىل اـؿؼوهل ،وؾد كون مـزيل اـسدوبؼ يف ّبقابدي (شدؿريان)،
ـؽـل مـذ وؽوة واـديت ٓ أذهى هـوك ّإٓ كودر ًا.
ّ
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كؾً طـويدوت مدـ اؿ تعدوغ ،أؽؽدون هـدوك
ؾؾً :ـؼد َ
ُ
دوص -حسدى اطتؼددودكَ -لددذه
حسدى اـظددوهر سدبى خد ّ
اـعـويوت اـتل ُوهبتَفو؟
ردؿ
ؾول :كعؿ ،كون يل واـدة طجدقز مريضدي وطدوجزةّ ،

أصبحً ُمؼعدة مـذ سدـقات ،وكـدً ِأيل خددمتفو بـػيسد
ْ
وأؤ ّمددـ احتقوجوهتددو وأطدددّ ؼددذاءهو وأح

د طـدددهو مددو َء

كـدً حدورض ًا طـددهو اك ّػدذ
ووقئفو ،وخالصي إمر ؽؼد
ُ
وحتؿؾ :وكوكً حو ّدة اـؿزاج وسد ّقئي اخلؾدؼ،
رؼبوهتو بصرب ّ

بحـق.
تشتؿـل أحقوك ًو
ؽلحتؿؾ وأبتسؿ يف وجففو ّ
ّ

وآررت مـ أجؾفدو اـعدزوو طدـ اـدزواج مدع ّأِن ؾدد
ُ
كـً سلطجز طـ إبؼوء زوجتدل مدع
جووزت إربعع ،إذ ُ
أخالق واـديت تؾؽ ،وحسى طؾؿدل ّ
أن اختقدوري اـدزواج
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يعـل ّ
أن حقويت ستستحقؾ جحق ًام ٓ ُيطدوق ،وأكّـدل سدلجرب
طددىل تددرك واـددديت ،وكددون هددذا إمددر بوــسددبي ـعددوصػتل
حتؿؾً مسلـي طددم زواجدل
ووؿريي أمر ًا ؼري ممؽـ ،ـذا ّ

ـً كػيس اإلؾتـو ،هبو.
وـ ّؼ ُ

حتؿدؾ اـؿصدوطى
وكون يدقمض يف ؾؾبدل ؽجدلة :إردر ّ
واـؿشوكؾ اـتل تقاجفـل معفو :إشعو ،وكقر كوـربق ييضء
ـؾحظي ؽقؿأل اـؼؾى هبجي ،ـؽـّف كون هيع ًو مو خيبق وخيؿد.
دق بدورد ًا ،وؾدد
حتّك جوء أحد أ ّيدوم اـشدتوء ،وكدون ا ّ
بسطً ؽراي ؾريبد ًو مدـ واـدديت يف ؼرؽتفدو كدل ٓ تبؼدك
ُ
ٍ
ٍ
طدول إن أرادت شدقئ ًو،
بصدقت
وحدهو وٓ حتتدوج ــددائل
أطدددت إكدوء اـدامء بجدوكبل كدل
وكـً يف تؾؽ اـؾقؾي ؾدد
ُ
ُ
أكووَلو اـامء حوـام تطؾبف مـّل.
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ؽـفضدً مدـ ؽدقري
ؽطؾبً مو ًء،
وؾد كودتـل يف اـؾقؾ
ُ
ْ
وؾؾً :خذي يو أ ّموه ؽدتؽ
وسؽبً اـامء يف إكوء وؾدّ متف َلو
ُ
ُ
رو حل .ـؽـّفو كوكً مثؼؾي بوــعوس ؽؾدؿ تػطدـ إغ هطدي
طؿظ وضـًّ ّأِن ّ
تلخرت يف إحضور اـدامء ،ؽشدتؿتـل شدت ًام
ؽلطددت مدؾء اإلكدوء
ؼريب ًو ورضبدً بوإلكدوء طدىل رأد،
ُ
وؾؾً :خدذي يدو أ ّمدوه اـعزيدزة واطػدل طـّدل ؽلكدو أرجدق
ُ
ؼػراكؽ.
رؿ مل أؽفؿ مو حدث ؽجلة ،وبوختصدور :ـؼدد حت ّؼدؼ مدو
ّ
كدقراِن
ـً أصبق إـقف ،وتبدّ ـً تؾؽ اـقمضدوت إغ طدومل
ك ُ
ّ

ييضء كوـشؿس ،ـؼد ك ّؾؿـل حبقبل ومعقـل وإَلل وصبقبل،
ومل يؼطع كجقاه طـّل ،و ؾد دامً هذا احلول ومل تـؼطع بعدد
مرور سـقات طؾقفو.
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رؿ سحى حذاءه بنطي وْحؾ كتبف طدىل طوتؼدف وو ّد،
ّ

ً
حتدرك ـؾخدروج مدـ
ؾوئال :سلجلء طـدكؿ إن شوء اؿ :و ّ
رؿ اـتػً إـقـو يف هذه احلدول بقجفدف وأكشدد
بوب اـؿخزن ّ
هذه إبقوت بذـؽ اـؾحـ كػسف:
مـؿ كدف قشدف مقخوكدف خوكؼدوه

دطوى پري مغدون ِورد صدبحمهوه

مـسدددددددددددددددددددددددددددً
رم تراكف چـگ و صبقح كقسً

مـسددددددددددددددددددددددددددً
ِ
سدحرآه طدذرخقاه
كقاى مـ بف

چددددددددددددددف بددددددددددددددوك

مـسددددددددددددددددددددددددددً

ز پودشوه و دا ؽورؼؿ بحؿدد اؿ

داي خوك ِ
در دوسً پودشدوه

ؼددرض ز مسددجد و مقخوكددفام

مـسددددددددددددددددددددددددددً

وصدددددددددول شامسدددددددددً

جز ايـ خقول كدارم خدا دقاه

از آن زمون كف بريـ آستون هندودم

مـسددددددددددددددددددددددددددً

روى

ؽراز مسـد خقرشقد تؽقدف دوه

أجدؾ خقؿدف بدركـؿ
ممهر بف تقدغ َ

مـسددددددددددددددددددددددددددً
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وركدددددددددددددددددددددددددددددف

رمقدن از در دوـً كدف رسدؿ و

ـددوه ا ددر چددف كبددقد اختقددور مددو

راه مـسددددددددددددددددددددددً

حددددددددددددددددددددددددددددوؽظ

تدددق در صريدددؼ أدب بدددوش و
ق ـوه مـسً

()05

يؼقل:
أكددو اـددذي رك دـ احلد ِ
دون صددقمعتل
ُ ُ َ

وأكو اـذي دطوء شقخ اـطريؼي ِور ُد

وجمؾددددددددددددس أكيسدددددددددددد

صددددددددددددددددددددددددددبوحل

وإن مل تؽـ يل ؾقثورة اـصبح وذابف

ؽ هوت أسدحوري ؽقفدو ـؾحبقدى

ؽددددددددددددددال أبددددددددددددددويل

اطتددددددددددددددددددددددددددذاري

وس د ّقون طـدددي أن أكددقن مؾؽ د ًو أو

ومؾقؽل هق اـػؼري اـقاؾدػ طدىل

ؽؼددددددددددددددددددددددددددددددددري ًا

أطتددددددددددوب حبقبددددددددددل

وؼددريض مددـ اـؿسددجد واحلوكددي

ـدددقس يل ؼدددرض سدددقاك واؿ

ااي يف ديوانه ،ص  ،18طبعة بژمان.
( )15ال لل ل خوااة حاوظ ال ب ّ
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وصددددددددددددددددددددددددددددوـؽ

شددددددددددددددددددددددددددفقدي

مو تؼوطسً يقم ًو طـ بدوب دوـتدؽ

ودون أن يشوء سقػ إجؾ ؽؾـ

يؿؿً وجفل شدطر أطتوبدؽ
ومذ ّ

أهدددع طدددـ بوبدددؽ خقدددومل

ؽقددو حددوؽظ وإن مل يؽددـ بوختقوركددو

صددور طددرش اـشددؿس اـرؽقددع

أصدددددؾ ارتؽدددددوب اـدددددذكى

متؽئددددددددددل ومثددددددددددقائل
ؽددوـزم صريددؼ إدب وؾددؾ :إكددام
اـدددددددددددذكى ذكبدددددددددددل

كـً ذاهب ًو إغ اـؿسجد
رؿ مل كره بعد ذـؽ ،و حدث أن ُ
ّ

ا
مستؼال س ّقورة أجرة ،ؽتق ّؾػدً اـسد ّقورة طـدد
ؾبقؾ اـغروب
وقء اـؿرور إْحر ؾرب ّبقابي (شؿريان) طـد اكتفوء شور،
مور ًا مـ هـوك ،ؽح ّقوِن مـ خؾػ زجدوج
(ؽخر آبود) ،ؽرأيتف ّ

كوؽذة اـس ّقورة وأشور بنصبع اـس ّبوبي أن (هدو ،ـؼدد رأيتُدؽ)،
وحتركدً اـسد ّقورة .وـؼدد ؾصصدً
ؽس ّؾ ُ
ؿً طؾقف بدوري ّ
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حؽويتف طىل بعض إصدؾوء مدـ سدؽـي ّبقابدي (شدؿريان)
وإهنؿ
ؽؼوـقا ّإهنؿ يعرؽقكف ،وإن واـدتف تق ّؽقً ؾبؾ سـقاتّ ،
()06

يعرؽقكف كذـؽ بتؾؽ إخالق واحلوٓت.

اـؽتوبجل ،ؽؼول يف إيضوح حوـدف
لؿد
أ ّمو
ّ
ّ
احلوج اـس ّقد ّ
جقال يشرتي بعض اـؽتى مـّو بؼدر مو يؿؽـف بقعف،
إكّف بوئع ّ
رؿ يضعفو طىل رصقػ اـشور ،ؽقبقع مو َيتوجف اــوس مـفو،
ّ
وهق رجؾ أمع يف معومؾتف ،يلتقـو يقم ّق ًو بؼوئؿي اـؽتى اـتدل

رؿ يليت بثؿـفو طق ًا بعد بقعفو ،وتـتوبدف
َيتوجفو ؽـعدّ هو ـفّ ،
أحقوك ًو حوٓت َتوهؾ حتك ٓ يعرؽف أحد ،وؾد شوهدكو مـدف

حوٓت طوـقي.

مر ع ي ع ل م هذا الحنتاب ع ّدة أعوام ،الت
(ّ )16أما اآلن ،ا ًد ّ
باّاج مودي اجملاون.
عاو البقاء ،و يدر التاويه بانه ،ا يععرحي
ّ
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كعؿ ،كون اـؿراد مدـ ذكدر هدذه اـؼضد ّقي بقدون اــتدوئٍ
اـؿعـق ّيي خلدمي إ ّم اـتل حع تػتح ؾؾبفو ّ
ؽنن أبقاب اـسامء
اـند
تُػتح معف :ؾؾى إ ّم مستقد،
ّ
احلى اإلَلد ّل وخزيـدي ّ

اإلَلل ،إن أؼؾدؼ أؼؾؼدً معدف أبدقاب اـسدامء ،و إن ؽدتح
ّ
ُؽتحً معف.

و ؾد رأيـو اـؽثري ممّـ سؾؽقا صريؼ اؿ تعدوغ وأمضدقا
بوـتفجددد وؾقددوم اـؾقددؾ وصددقوم اــفددور واـريووددوت
مدددّ ة
ّ
اـؿػوطي ،ـؽ ّـ معدومؾتفؿ مدع أبدقهيؿ كوكدً سد ّقئي ؽؾدؿ
يقؽ ّؼقا ومل يؼطػقا رؿرة جفقدهؿ ،أو َيصؾقا طدىل حوصدؾ
أتعوهبؿ ،ومل َيصؾ َلؿ كشػ بوب أو ُيػتح َلؿ بفدء بعدد
مرور إطقام اـؿتامديي.
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ـؽ ّـ أؽراد ًا :كفذا اـرجؾ :مل يـشغؾقا كثري ًا بوـريوودوت
واــقاؽؾ وترك اـؿؽروهوت ،ـؽدـّفؿ إردر مراطدوة إمدقر
اـؿتع ّؾؼي بـػقس اــوس :كدرتك تسدبقى إذى ـؿدـ حتدً
وحتؿؾ أذى اــوس واـصرب طؾقف ،وتقؾري
يدهؿ و سؾطتفؿّ ،
ذوي احلؼقق مـ اـقاـديـ واـؽبور وإوـقوء وإكرامفؿ :ؾد
كوـقا مؼوموت طوـقي ودرجوت سومقي.
كعؿ ،ؽؿـ اـبحٌ يف هذه أيي اـؽريؿي وبقون هذه اـؼض ّقي
ؽؼد اتّضحً كقػ ّقي هدايي اـؼرآن إغ ُسبؾ اـسالم ،وكقػ
اـؿتجقل اـؿعدَ م احلومؾ
أططقً اـبصرية واـقؼع ـؾبوئع
ّ
جر ًا ؽقق
ـبضوطتف اـؿزجوة يقم ّق ًو طىل طوتؼف ،ا ّور ؾدمقف ّ
إرض :بحقٌ يعجز طؼالء اـعومل طـ إدراك أمره ،ؽصور
يضحؽ سوخر ًا مـ ّ
كؾ هذه اـتع ّقـوت وإمقر آطتبور ّيي،
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مرتْح ًو طىل
طوبر ًا يف هذا اـعومل بقطل وبصرية مؾؽقت ّقيّ ،
اــوس اـعؿقون طـ إدراك احلؼوئؼ واـؿعـق ّيوت ،معترب ًا أكّف
يتصدّ ر طومل اإلمؽون يف مؼو ٍم صور مسـد اـشؿس اـعويل
()07

متّؽله.

( )17انتخ ال هالالذا الب ال مالالن كتالالاب :نالالور م حنالالوت القالالر ن ،ج ،1ص 116 :ال  123ع ال ل م يالالة اه
العالمة الس د يد اّسالني ال والراو .ارالدر املالح الة إىل أ ّن العاالااين هالي مالن وريال الت ق ال  ،كيالا الّ
اصوها يف اعب ات ال عريّة.
الظارسي
مقاب ة الأمجة مر اعه
ج
ّ
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