من كالم اإلمام المهدي
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«وانجيت نفسي أبن هذه الدنيا ليست إال كغ ّدار ،وليس مآهلا إال مرارُة خيب ٍة وتبار .وأرهقتين دار الدنيا بضيقها ،وأُلقي
ُ
أحب اخلمول،
ـب الدنيــا ورؤيــة زينتها ،والتمايل على شــجرهتا ومثرهتا .وكنت ّ
يف قلــي أن أعــاف بري َقهــا ،فصــرف هللا عــي حـ ّ
وأؤثــر زاويــة االختفــاء ،وأفـ ّـر مــن اجملالــس ومواقع ال ُع ْجب وال ـرايء .فأخرجين هللا من حجريت،
و َع ّرفــي يف النَّــاس ،وأان كارٌه مــن شــهريت ،وجعلــي خليفــة آخــر الزمــان ،وإمــام هذا األوان».
(االستفتاء ،ص )102-101
ومستورا ،ال يعرفين
علي حني من الدهر مل أكن شيئا مذكورا ،وكنت أعيش خفيًّا
ً
«وقد أتى ّ
ـت من ســفر فما
أحــد إال قليــل مــن أهــل القريــة ،أو نفـ ٌـر مــن القــرى القريبــة .فكنــت ْإن ق ِدمـ ُ
حللت .وكنت
ـت مبكان فما ســأل ســائل أبي مــكان َ
ـت ،وإن نزلـ ُ
ســألين أحــد مــن أيــن أقبلـ َ
لقت
ـب هــذا اخلمــول وهــذا احلــال ،وأجتنــب الشــهرة والع ـ ّزة واإلقبــال ،وكانــت ِجبلّــي ُخ ْ
أحـ ّ
على ُح ّب االستتار ،وكنت ُم ْزَوًّرا عن ال ُزّوار ،حىت يئس أيب مين وحسبين كالطارق املُمتار،
وقــال :رج ـ ٌل َض ـر ٌّ
ـب الــدار .فــكان يلومــي عليــه كمؤّدب
ِي ابخللــوة وليــس ُمالِـ َـط النــاس َر ْحـ َ
وجهرا ويف الليل والنهار ،وكان جيذبين
مغضب ُمرَهف ِّ
الشــفار ،وكان يوصيين ل ُدنياي سـ ًّـرا ً
إىل زخارفهــا وقلــي ُي ـذَب إىل هللا الق ّهــار .وكذلــك تل ّقــاين أخــي وكان يضاهــي أيب يف هــذه
األط ـوار ،فتوفّامهــا هللا ومل يــرك كاملِيخــار ،وقــال :كذلــك لئــا يبقــى منــازٌع فيــك وال يضـ ّـرك
ـاح األغيــار .مث اقتــادين إىل بيــت الع ـ ّزة واالختيــار ،ومــا كان يل علــم أبنــه جيعلــي املســيح
إحلـ ُ
ـب أن أُتـ َـرك يف زاويــة اخلمــول ،وكانــت ل ـذّيت
املوعــود ،ويُتـ ّـم يف نفســي العهــود .وكنــت أُحـ ّ
أنص َعنْســي إىل ُمكامتة
كلهــا يف االختفــاء واألُفــول ،ال أبغــي شــهرة الدنيــا والديــن ،ومل أزل ّ
أمر هللا العالّم ،ورفَع مكانيت وأ َمرين أن أقوم لدعوة األانم ،وفعل ما شاء وهو أحكم احلاكمني .وهللا
علي ُ
كالفانني .فغلب ّ
يعلم ما يف قليب وال يعلم أحد من العاملني»( .جنم اهلدى ،اخلزائن الروحانية جملد  41ص )35-05
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