من كالم اإلمام المهدي
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«حــن دنــت وفــاة أيب اتفــق يل أن رأيــت مــرة يف املنــام شــخصا متقدمــا يف الس ـ ّن طيّــب الشــكل ،فقــال يل مــا
مفــاده« :إن الصيــام لبعــض األايم مــن أجــل اســتقبال األن ـوار الســماوية مــن ســنة بيــت النبــوة» .وأشــار إىل أن
أأتســى أبســوة أهــل البيــت هــذه .فرأيــت مــن املناســب أن ألتــزم ابلصيــام لفــرة من الزمان .وللتــو خطر ببايل أن
األفضــل أن أقــوم بذلــك سـ ًّـرا .فكنــت أطلــب طعامــي مــن البيــت إىل غرفــة الضيــوف وأوزعــه سـ ًّـرا علــى األيتــام
الذيــن كنــت قــد أكــدت عليهــم مســبقا ليحضــروا يف الوقــت احملــدد .وهكــذا كنــت أصــوم ط ـوال النهــار ،ومل
يعــرف عــن هــذا الصيــام إال هللا .....لقــد اســتمر يب احلــال علــى هــذا املنوال ملدة مثانية أو تســعة شــهور ،ورغم
ضآلــة الطعــام الــذي كنــت أتناولــه والــذي مل يكــن ليصــر عليــه ابــن الشــهرين أو الثالثــة أيضــا ..فــإن هللا تعــاىل
قــد حفظــي مــن كل ســوء ومكــروه .ومــن العجائــب الــي حظيــت هبــا مــن خــال هــذا النــوع مــن الصيــام هــي
تلــك املكاشــفات اللطيفــة الــي ُكشــفت علــي ..فقــد قابلــت العديــد مــن األنبيــاء الك ـرام ..وكذلــك بعض كبار
األوليــاء والصلحــاء املســلمني الذيــن خل ـوا مــن قبــل .وقــد شــاهدت رســول هللا  حبالــة اليقظــة التامــة وهــو يف
رفقــة احلس ـنَني وعلــي وفاطمــة رضــي هللا عنهــم .ومل يكــن مــا رأيتــه يف رؤاي وإمنــا كانــت يف حالة مــن اليقظة....
وعــاوة علــى ذلــك ..رأيــت األن ـوار الروحانيــة علــى وجــه التمثيــل كأعمدة هلا ألوان خمتلفــة كاألخضر واألمحر،
وكانت ترتاءى من اجلمال وقوة التأثري ما يعجز اإلنسان عن وصفه .وكانت تلك األعمدة النورانية املتصاعدة
حنــو الســماء الــي كانــت بعضهــا انصعــة البيــاض وبعضهــا خض ـراء وأخــرى مح ـراء كلهــا كانــت تتصــل بقلــي
اتصــاال خاصــا ،حبيــث كانــت تبعــث الســرور إىل القلــب ،حــى إين عنــد مشــاهدهتا كنــت أشــعر بقلــي ينتشــي
بنشــوة خاصــة ال ســبيل ملقارنــة لذهتــا مــع أي شــيء آخــر .وكنــت أتصــور أن تلــك األعمــدة الروحانيــة هــي تعبــر عن احلــب املتبادل بني هللا
واإلنســان ..ويعين ذلك أن نورا قد تصاعد من القلب ونورا آخر قد نزل من الفوق ..وحينما التقيا أخذا شــكل عمود من نور .إن هذه
األمور الروحانية مما ال ميكن ألهل الدنيا أن يدركوها ،ألهنا بعيدة عن عيوهنم ،ولكن هناك َمن َم َّن هللا عليه يف الدنيا إبدراك هذه األمور.
ومــن العجائــب الــي ظهــرت علــي يف فــرة الصيــام تلــك كانــت عبــارة عــن ضــروب مــن املكاشــفات ....وإنــي على يقني أن الــذي خيلد إىل
حياة التنعم والراحة ال يسمو إىل املراتب الروحانية .ولكين ال أنصح كل واحد أن يقوم مبثل هذا الصيام ..كما مل أقم به أان أيضا بناء على
اختياري ...اعلموا أنين مل أحتمل هذه املشــقة اجلســدية إىل فرتة مثانية أو تســعة شــهور حيث ذقت اجلوع والعطش إال أبمر من هللا الذي
تلقيته بواسطة الكشف الصريح ،ومل أعد إىل تكرارها إال اندرا( ».كتاب الربية ،اخلزائن الروحانية جملد  13ص  200-197احلاشية)
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