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أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اللهم صلِّ على حممّد وآل حممّد
ِ
ِ
ِ
ب َب ْ َ
ْين َد َعْيا ُ
ْير َم ْ
« َو َقدْ َر َج ْو ُت َأ ْن الَ ُ َتي َ
ْي َذ ْي ِن َو َذ ْي ِن ُمنْ َيتيَ ،ف َح ِّق ْق َر َجائي َو ْاس َم ْع ُد َعائيَ ،يا َخ ْ َ
َدا ٍع َو َأ ْف َض َل َم ْن َر َجا ُ َراجٍ »
أعتقد أنّنا وصصنا  ي السنة املاضية ـ بحسب الظاهر ـ إىل هذا املقطع مـن الفقـرات ،و حـت إف فـ ّن
بيان هذه املسائل كف ينبغي هلا خارج عن حيطتنا ،و لكن عىل ّ
األقل هل أمتمنا البيان بحـدو مـا كنّـا قـد
وعدنا به ،وهل ذكرنا ما ينبغي أن يقال ،أم بقي يشء؟ عىل ّ
عـز
كل حال سنبدأ هذه السنة بتوفيـق الصــه ّ
ّ
عز
وجل من هذه الفقرة ،وسنسعى بحسب ما تتيحه الظروف أن نكون  ي خدمة اإلخوان ،ونسأل الصـه ّ
ّ
اخلاصة والعا ّمة التي يقسمها لعبـا ه
وجل أن يقسم لنا  ي هذه السنة كف  ي السنوات السابقة من مواهبه
ّ
الصاحلني.

بيان مميّزات شهر رمضان املبارك اليت متيّزه عن سائر األشهر
عندما كنت قا م إا إىل هنا ،كنت أحدّ ث نفيس  ي الطريق ،فقصتّ :
إن شهر رمضان املبارك عجيب
تـم إعـدا ه لرفـرا الـذين
 ي الواقع ،وهو منّة إهل ّية ّ
تفضل الصـه هبا عصينا ..نحن عبا ه ،وهذا األمر إنّف ّ
لدهيم عزيمة صا قة عىل اباتّباع وابالتزام و املتابعة.
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 ي كثري من األحيان يصا ف اإلنسان بعض األمور( ...بالطبع نحن با نعصم ما هي املصـصحة  ي
ذلك؟!) ففي كثري من األحيان نجد ّ
أن بعض األفـرا يبحثـون عـن احلقيقـة ،ويبحثـون عـن غـايتهم،
ويبحثون عن مقصو هم ،لكن الظروف التي يقبعون حتت ظ ّصها با تسمح هلم بتفعيـل هـذه الرغبـة وبا
تتيح هلم فراغ البال الالزم لذلك.
نعم ..املوانع خمتصفة ،فقد يكون السبب املحيط األرسي ،أو حميط العمل واملعيشة ،أو العالقـات
األخرى ،أو املسائل اباجتفع ّية ،وأ ّي إا كانت تصك الظروف ،فهي ّ
تتدخل وتتس ّبب باملنع من الوصـول إىل
عز ّ
الغاية املبتغاة ،وذلك عىل الرغم من ّ
وجل ينظر إىل الباين والقصـب وينظـر إىل ن ّيـة اإلنسـان
أن الصـه ّ
وصفاء باينه.
ّ
إن الكثري من هذه الرغبات [ ي الرت ّقي والتكامل] رغبات ظاهر ّية  ي احلقيقة ،وليسـت رغبـات
واقع ّية ،فنحن با نعصم بحقيقة املسألة ،ف ن كان هناك رغبـة واقع ّيـة ون ّيـة واقع ّيـة وإرا ة واقع ّيـة ،لكـان
باستطاعة اإلنسان أن يسصك هذا السبيل  ي مجيع الظروف واألجـواء واألزمنـة واألمكنـة ،وباسـتطاعة
اإلنسان أن يطوي يريقه ،برشط أن تكون الرغبة رغبـة واقع ّيـة ،واإلرا ة إرا ة واقع ّيـة ،فهـو يم ـ  ي
يريقه سواء أكان  ي ٍ
الصحة والسالمة أم  ي املـرض واملشـ ّقةأل ّ
ألن تصـك الظـروف
سعة أم  ي ضيق  ،ي
ّ
عز ّ
وجل وتقديره هلذا الشلخ
يمر هبا ليست إباّ مشيئة الصـه ّ
التي ّ

مهمـة جـد إا وينبغـي أن
(هذه املسألة ّ

ند ّقق النظر فيها!!) فال ينبغي أن نسعى لتغيري الظروف ،حتّى نصـل إىل السـعة والرخـاء وراحـة البـال
وفراغ الذهن والسعا ة وابانبساط ،ك ّ
ال با ينبغي ذلك ،بل ينبغي أن نتعامل مع املسألة كف ب ّينها «حافظ»
حني قال:
در طريقْيْيْيْيْي

رچْيْيْيْيْي

پيش سالک آيد خر اوسْي

(يقول :القاعدة يف سلوك الطريق ي أن كل ما يواج السالك من التقدير فهو خر ل )
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نعم هذه هي القاعدة ،أو:
در رصاط مسْيْيْيتقيی ا

كسْيْيگ رمْيْيرا يسْيْي

دل
(يقول :أّيا القلب ،يف الرصاط املستقيی ال يضل وال يتي أحد)
هذه املرتبة ،هي نفس رتبة اإلنسان الذي له ن ّيـة مطابقـة مـع مـا ذكـره اإلمـام العسـكري عصيـه
أن من علِی اللْي ِمن َق ْلبِ ِ ِمن ُؤ ِ
الء ال َق ْو ِم أ َّ ُ ال ُي ِريدُ إال ِص َيا َ َة ِدين ِ ِ (و إقامة الشعائر
ْ َ
السالم حيث قالْ ُ َ َ ْ َ َّ « :
ِ
يی َولِ ِّي ِ » ،فمن يريد تعظيم ول ّيه و ِرفعته و تقديمه با أنّه يريد أن يقدّ م نفسـه عصيـه ..ذلـك
اإلهل ّية) َو َت ْعظ َ
الو ّيل اإلهلي الذي هو إمام العرصأل وإمام عرص كل فرتة مـن الزمـان هـو ذاك اإلمـام املوجـو  ي تصـك
وهيـيء
الفرتة ..ف ن كان يريد تعظيمه هو ،ويريد أن جيعصه  ي مقامه احلقيقي املناسب له ،ويريـد إكرامـه
ّ
ترصـفات
األمور بف يصيق به ..حينها بـالطبع سـتلختصا املسـائل أ ّيـف اخـتالف!
ّ
وسـتتغري العديـد مـن ّ
وترصفاته ،وكيف ّية تواصصه  ي العالقاتّ ،
كل
ستتغري كيف ّية حديثه
وستتغري العديد من عباراته،
اإلنسان!
ّ
ّ
ّ
سيتغري!! ملاذا؟ ألنّه  ي تصك احلالة با يرى لنفسه وجو إا ،بل يرى موباه وحسب.
ذلك
ّ
لذا ف ّن هذه الترصفات كالتغنّي بالوباية وأمثال ذلك ك ّصها عبـارة عـن كـالم فـارغ مـن املعنـى
وليست إبا أمر إا اعتبار ّي إا ،وك ّصها عبارة عن لقصقة لسان ،فا ّ عاء اتّباع اإلمام وتعظيم الـو ّيل [مـن هـؤباء]
إن مل نقل أنّه بايل بأكمصه ،فعىل األقل هو با يتجاوز مرتبة الصسان إىل العمل .لقد قصت لكـم قبـل عـدّ ة
ٍ
أ ّيام( : ..)3أمل يقض رسول الصـه ّ
ثالث وعرشـين سـن إة مـن عمـره
صىل الصـه عصيه وآله بني هذه األ ّمة مدّ ة
الرشيا؟! أمل يكونوا يسعون لتعظيم و ّيل الصـه؟! أمل هي ّصصوا ويطصقوا الصـصوات ويظهـروا اباهـتفم؟! أمل
يقوموا باستقباله ومشايعته وأمثال ذلك؟! أمل حيصل ذلك خالل تصك الثالثة والعرشين عامـ إا؟! ولكـن

( )3وذلك  ي حمارضة يوم النصا من شعبان لعام  3212هـ( .املرتجم)
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هل كانوا واقع إا يبحثون عن الوباية ويتّبعوهنا ويريدون حفظ الشعائر الواقع ّية فعالإ؟! نحن رأينا ّأهنـم مل
يكونوا كذلك! مل يكن هناك إباّ عدّ ة أفرا قصيصني ..وبحسب ما ذكر اإلمام الرضـا عصيـه السـالم كـانوا
أربعة فقط ،وأ ّما البقية فال.

وجوب التهيؤ لعقبات الطريق وعدم الركون إىل السكون اآلني واملرحلي
حسن إاّ ،
إن هذه املسائل توجب العربة ،وجتعصنـا نـتّعظ ،فنعـو إىل أنفسـنا ونعصـم أنّـه مـن أجـل
الظاهري ،إذ لو كان ذلك كافي إا لكفى أولئك املعارصين لـه،
النبي
الوصول إىل املطصوب با يكفي وجو
ّ
ّ
الظـاهري با يكفـي!! ّ
فهم كانوا موجو ين معه ،وك ّصهم كانوا معه ،أليس كذلك؟ ّ
إن
إن وجـو اإلمـام
ّ
الظاهري با يكفي!! با يكفي! فنفس هؤباء الـذين كـانوا ليصـ ّصون نحـو القبصـة
وجو صاحب العرص
ّ
ويتّجهون إليها ويقرؤون القرآن ..هم أنفسهم الذين عمدوا إىل رأس ابن رسول الصــه وقطعـوه!! هـم
أنفسهم ،هم بعينهم!!
ونحن اآلن با نلختصا عن هؤباء ،بل نحن مثصهم ،غاية األمر أنّنا اآلن ننعم باجلصوس  ي مدينـة
قم املقدّ سة  ي أجواء شهر رمضان املبارك ،ونعيش بعيد إا عن املسائل…أل لذا فابابتسامة تعصـو وجوهنـا،
سـتتغري ،وسيصـبح منحـى
سـتتغري ،وهـذه األوضـاع
أ ّما عندما يأيت وقت ابامتحان ف ّن هذه األجواء
ّ
ّ
سنترصف!!
األمور باجتاه خمتصا ،وهناك ينبغي أن ننظر كيا
ّ
كان أمري املؤمنني عصيه السالم جيصس  ي مسجد الكوفة يتحدّ ث إىل أصحابه ،وكـان يقـول :عـىل
اإلنسان أن حيافظ عىل ّ
كل حلظة من حلظات عمرهّ ،
تتكرر  ي املستقبل ،وقد تكـون
ألن حلظة اليوم قد با ّ
حلظة الغد خمتصفة عن حلظة اليوم ،وعىل اإلنسان ائ إف أن يرى نفسه  ي حالة من اباستعدا لصغـد ،وعصيـه
جيهز نفسه ملواجهة احلوا ث واملطالب بشكل ائم وبا يغفل عن ذلك أبد إا.
أن ّ
فقال أحد األصحاب :لكن كيا يمكـن لـذلك أن حيصـل؟! ففـي النهايـة نحـن اآلن نجصـس
5

املتـقــني
www.motaghin.com

نحس بالرضا عن مجيع أمورنا ومسائصنا …
بمحرضك ،وليس هناك من َخطب ،ونحن بحمد لصـه ّ
هذا الشلخ

قد يكون صا ق إا فيف يقول ..صا ق إا فيف يقول( ..واقع إا عندما يسمع اإلنسان هـذه

ويقشعر جصده)
املسائل ف ّن شعر بدنه يقا..
ّ
لقد كان أمري املؤمنني جالس إا  ي مسجد الكوفـة ،م ّتكئـ إا عـىل جـدار املسـجد [براحـة] وحيـدّ ث
أي ٍ
وأهنـم  ي
هؤباء ،وهم فرحون مرسورون يضحكون ،وبا يرون ّ
بأس  ي حاهلم ،ويشعرون بالنشوةّ ،
قمة الراحة وابانبساط ،لكنّهم مل يكونوا يعصمون ماذا خي ّبئ هلم الغدّ من أمور!!
ّ
ثم أفطرنا فشبعنا) ونقـول :نعـم ..ياملـا أنّنـا نشـعر
نحن اآلن نشعر بالشبع ألنّنا أفطرنا ل
(صمنا ّ
بالشبع فال بأس إذ إا إن مل نتناول السحور استعدا إا ليوم غد ،وبا ضري  ي ذلك فاحلمد لصــه نحـن نشـعر
ميض زمن قصيل من يوم الغـدّ وقبـل الظهـر نجـد  ي
بالشبع ،فال نتناول السحور ،ولكن بعد ذلك وبعد ّ
نحرك أرجصنا من مكاهنا!
أنفسنا الضعا :يا لصحرسة إنّنا با نستطيع أن ّ
فأنت اآلن بعدما أفطرت ،صارت لديك هذه احلالة ،وهي حالتك الفعص ّية ،فحالتك احلال ّية هـي
الشبع ،ولكن ال ينبغي أن ُرسي و جري ذ احلالة الفعلية إىل املستقبل! ألنّه  ي املستقبل هنـاك مسـائل
أخرى ستواجهنا ،وليست تصك املسائل مطابقة لصمسائل التي نواجهها اآلن ،فمسائل اليوم هـي لصيـوم.
نعم ..نحن اآلن نشعر أنّنا بلخري ّ
وأن مسائصنا ممتازة ،واحلمد لصـه نشعر بالراحة ،وليس هناك من خطـب
أو مشكصة .نعم ..اآلن ليس لديك مشكصة ،ألنّه ليس هناك يشء  ي الواقـع ..لـيس هنـاك مـن خطـب!
[ضحك من سفحة الس ّيد]
فنحن اآلن  ي ليصة األربعاء من سنة  3212هـ ،نجصس  ي البصدة الط ّيبة قم عنـد العتبـة املقدّ سـة
ٍ
خطب هناك ،وماذا سيفعل الصــه لنـا أكثـر
فأي
حلرضة الس ّيدة فايمة املعصومة سالم الصـه عصيها ،ولذا ّ
من هذا؟ ّ
كل يشء يمكن أن يعطينا الصـه إ ّياه فقد أعطانـاه .نعـم ..هـذا صـحيح :نحـن نجصـس بقـرب
قمة السعا ةّ ،
إخوتنا  ي اإليفن ،وأخ ّ
وأن النعمـة
الئنا الروح ّيني ،ونحن نجصس ونتحا ث ،ونرى أنّنا  ي ّ
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صارت إىل حدّ الوفور.
حسن جد إا ،نحن با ننكر ذلك ،ولكن بالنسبة لصمسائل والقضايا املستقبص ّية ،واألمـور التـي قـد
تواجهنا فيف بعد ،ف ّن األمور لن تبقى عىل مـا هـي عصيـه اآلن ،فهنـاك مرتفعـات ومنلخفضـات أمامنـا،
ٍ
وذلك ّ
خـط
أن مسائل النفس التي با تبقى عىل نفس املنوالأل فاألمور التي تعرب عىل النفس ليسـت عـىل
واحد ،بل يوجد ألا خط وألا شعبة وفرع من أجل اإلنسان ،ونحن مل نر إباّ واحدة منهـا لـيس إباّ..
نحن مل نشاهد إباّ نحو إا من األنحاء ،ولكنّنا نتلخ ّيل ّ
أن املسألة هبذا الشكل فقط با غري.

نتائج اإلخالص الواقعي و ضرورة تعظيم اإلمام
صحيح؟ ّ
إن اإلمام العسكري عصيه السالم يقول :من يك ْن  ي ن ّيته تعظيم الو ّيل اإلهلي ،والشـعائر
أي وقت من األوقات ،بل ّ
إن
اإلهل ّية ،فهذا اإلنسان ،لن خيرج من حيطة عناية الصـه ولطفه
اخلفي أبد إا  ي ّ
ّ
عز ّ
وجل سرياقب حاله وأحواله وظروفـه مـن خـالل لطفـه اخلفـي ،وسـيجعل  ي يريقـه لأناسـ إا
الصـه ّ
يساعدونه من خالل الصداقة والرفاقة واملعامصـة (وهنـاك مراتـب أعـىل نرتكهـا ملـا بعـد… ،فمراتـب
وسيصححون له يريقـه،
اإلرشا واألخذ باليد نرتكها ملقامها ،فهي مراتب أعىل…) فهم سيساعدونه،
ّ
وسيجنّبونه ما اب لتيل به باقي األفرا  ،نعم سيجنّبونه ذلكأل ولـذا جتـد اآلخـرين يـذهبون  ي يريـق وهـو
يذهب  ي يريق آخر ..اآلخرون يفكّرون بطريقة مع ّينة أ ّما هو فيفكّر بطريقة أخرى ..اآلخرون خيتارون
معـني بالنسـبة لصحـوا ث واملسـائل
املسألة الفالن ّية ،أ ّما هو فيلختار أمـر إا آخـر ..اآلخـرون لـدهيم رأي ّ
والقضايا التي حتصل ،أ ّما هو فصه رأي خمتصا عنهم.
فمن أين أتى هذا النحو امللختصا الذي يتّلخـذه؟ ومـن أيـن أتـى ذلـك الفكـر امللختصـا وهـذه
السصيقة امللختصفة؟ من أين أتت ك ّصها؟
أتت من العناية اخلف ّية التي جعصت له حساب إا خمتصف إا ،فالصـه جعل له حساب إا منفص إ
ال عـن حسـاب
7
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املجتمعأل ولذا جتده  ي املجتمع ..يسري مع املجتمع ،ولك ّن حسابه خيتصا عن حساب اآلخرين ..له فكـر
اإلهلـي الـذي
خاصة ..إنّه خيتصا عن باقي الناس بسـبب الصـبن
خاص ومنفصل ..يريقته  ي
الترصف ّ
ّ
ّ
ّ
رشبه ،فال تراه يذهب معهم بل يبقى لوحده .فمن أيـن لـه ذلـك؟ كـان لـه ذلـك ّ
ألن ن ّيتـه خاليـة مـن
الشعارات ،بل با يوجد  ي ن ّيته إباّ اإلخالص وتعظيم الو ّيل اإلهلي الذي هو إمام العرص  ي ّ
كل زمان.
عندما ينأى اإلنسان بنفسه جانب إا ،وعندما يضع مجيع وجو ه ومجيع شوائبه الوجو ّيـه  ي خدمـة
إمام العرص الذي يعيش فيه ،ففي هذه احلالة لن جيصس اإلمام مكتوف األيدي وبا لحي ّرك ساكن إا ،فاإلمـام
إمام ،وهو خيتصا عنّا ،وإباّ ْ
فأي فـر بيننـا نحـن وبينـه هـو وهـو صـاحب «الوبايـة
إن مل يكن كذلك ّ
ٍ
ال  ..بل ّ
الكص ّية» ؟! ك ّ
حينئذ إنسان إا ليأخذ بيديه ،ويرشح له حقيقة املسألة ،ويفـتح لـه
إن اإلمام يرسل له
ابتيل به باقي الناس بسـبب
ذهنه ،و َيفص ْصه عن سائر الناس واألفرا ويعزله عنهم ،بحيث لن يبتىل هو بف َ
ترصفاهتم!
ّ
مل َ حيصل ّ
كل ذلك؟ ألجل هذه الن ّية التي عنده .وهذا هو معنى ما يقوله اخلواجة حافظ:
در طريقْيْيْيْيْيْيْيْيْي

رچْيْيْيْيْيْيْيْيْي

پْيْيْييش سْيْيْيالک آيْيْيْيد خْيْيْير

اوسْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيخر ل )
(يقول :القاعدة يف سلوك الطريق ي أن كل ما يواج السالك من التقدير فهو
ألن ن ّيته ،هي تعظيم الو ّيلّ .
ّ
لصتحـرك  ي املسـري ،هـي
إن تصك الن ّية اخلالصة وتصك اإلرا ة اجلـا ّ ة
ّ
ٍ
كل املسألة تكمن هناك! ّ
األصل واألساس و ّ
ّ
تتـدخل
وحينئـذ
كل املسـألة تكمـن  ي أن يريـد اإلنسـان!
اإلرا ة واملشيئة اإلهل ّية من أجل اإلنسان وتقدّ ر له صاحله ّ
وكل ما حيتاجه مهف كان ذلك ال ء.
عندما كان املرحوم الع ّ
المة مريض إا وأتى إىل يهران ،فقد كانت عينه مريضة آنذاك ،وكـان يعـاين
من مشكصة  ي الشبك ّية حينها ،فعندما أتى إىل يهران ،كان احلقري بلخدمته ،فجاء ذات يـوم رجـل حمـرتم
ممّن كانوا من أصدقائه ورفقائه ،وممّن كان عىل عالقة به ،وكان مـن ذوي الفهـم والدرايـة ،ولكـن بعـد
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ذلك وبسبب  ...املسألة عجيبة جد إا ..كم هو األمر عجيب كيا ّ
أن البعد عن األخ والصـديق موجـب
لسصب التوفيق منه ،أص إ
ال عجيب.

أمهيّة اختاذ الرفيق املخلص يف طيّ الطريق و خطورة االبتعاد
فعندما يبقى اإلنسان مع رفيق الطريق املوافق سنجد ّ
أن الذهن يصل إىل بعـض املسـائل التـي مل
تكن ختطر بباله من قبل ،ففي األمس كان يتحدّ ث بطريقة أخرى ،وأ ّما اليوم فهو نفسـه صـار لـه كـالم
يغري تفكريه ..جتده حتّى األسبوع املايض كان يفهم ذلـك املوقـا
جديد مع أنّه مل حيصل ّ
أي يشء جديد ّ
بمجر ارتبايه مع الصديق الفالين وحتّى بدون أن يـذكر لـه
خاصة ،ولكنّك تراه
وتصك املسألة بطريقة ّ
ّ
ويتغـري جتـاه نفـس
أي حا ثة ف ّن تفكريه ينقصـب
صديقه أي يشء عن هذه القض ّية ،وبدون أن حيصل له ّ
ّ
املسألة ،وبدون أن يرى أي يشء يؤ ّثر عىل فكره ..بدون ذلك ك ّصه ترى أنّه صار  ي هـذا األسـبوع يفكّـر
بطريقة أخرى.
ما الذي حصل؟ هذا ك ّصه بسبب هذه املسألة ،يعني هذا هو معنى كالم اإلمـام العسـكري عصيـه
السالم حيث يقول« :ي َقي ُض َل م ْؤ ِمن ًا ،فيأخذ بيد ي ِق ُ ِ
ويغـري
ْيوا ِ » يوقظـه ويأخـذ بيـده،
الص َ
ف بِ َع ََل َّ
َ
ُ ُ
ُ ِّ
ّ
فهمه من خالل كالمه وبياناته التي قد با يكون هلا عالقة هبذه املسائل ،ولكن نتيجة ذلك الكالم وتصـك
العالقة ف نّكم ترون ّ
تغري  ي مسائل أخرى أيض إا ،فعندما يصبح األفق مفتوح إا فهناك مسـائل
أن فهمه قد ّ
أخرى ت ّتضح لإلنسان أيض إا ،فحتّى بدون أن يتك ّصم معه أحد  ي خصوص تصك املسألة جتد ّ
أن فهمـه قـد
تغري فصار يفهم األمور بشكل صحيح.
ّ
كان أحد األفرا رمحه الصـه( ..أ ّي إا كان فنحن با نعصم عاقبة األمور وبا ا ّيالع لدينا عـىل الغيـب،
وبا نعصم كيا سيعامل الصـه عبيده)  ..كان هذا الشلخ

خطيب إا وكان يرتقي املنرب ويصقـي املحـارضات

 ي مسجد القائم ،ومل يكن ز ّيه وخصائصه ..يعني :مل يكن يتعامل مع املسـائل العصم ّيـة والدين ّيـة بشـكل
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رصف ،بل كان فكره خصيط إا بني أجواء احلداثة ولباس يصبة العصوم الدين ّيـة واباشـتغال باخلطابـة وهـذه
األمور ،وكان  ي بعض السنوات ـ خصوص إا  ي شهر رمضان ـ يصعد إىل املنرب  ي مسجد القـائم ،وكـان
ٍ
بنحو ما ،ولكن مـع مـرور الـزمن ـ
حيب الس ّيد الوالد ،نعم ..كانت بعض خصوص ّياته الظاهر ّية خمتصف إة
ّ
ال ـ رأينا ّ
ميض أسبوع مث إ
أن بعض التغيريات قد حصـصت سـوا إء  ي عبارتـه التـي يسـتلخدمها ،أم  ي
بعد ّ
األول،
عف كـان يـذكره  ي اليـوم ّ
أحا يثه ،أم  ي املواضيع التي يطرحها ،فاألفكار التي يطرحها اختصفت ّ
أو ـ مث إ
غري يريقـة املالبـس التـي يرتـدهيا ،و ي النتيجـة قـام
تغري إا حتّى  ي كيف ّية لباسه حيث ّ
ال ـ وجدنا ّ
بتبديل ّ
كل يشء من حيث املجموع.
 ي يو ٍم من األ ّيام صعد هذا الرجل إىل املنرب ،وبدأ بالتحدّ ث من تصقاء نفسه ،قال :أنا با أعصم…
السـنّة
وكان املرحوم الوالد قد أوىص مجيع اخلطباء أن با يـذكروا اسـمه أصـالإ ،وبالفعـل هـذه ل
األئمـة
قبيحة جدّ إا ،وهي لرسا من األمور املتعارف عصيها فيف بيننا ،حيث ينبغي حت إف أن نمزج جمالس ّ
مؤسس لصمجصس ،فال بـدّ لصلخطيـب أن يقـول :رحـم
عصيهم السالم بتعظيم غري اإلمامأل ف ن كان هناك ّ
مؤسس هذا املجصس وإن شاء الصـه يفيض عصيه من لطفه… وإذا مل يذكر هذه العبارة يضعون
الصـه فالن إا ّ
املشنقة  ي رقبته ،أو إن كان هناك إمام مجاعة فينبغي كذلك أن يذكر اسـمه ،وهكـذا… ،ولـن أكمـل  ي
تفصيل املسألة… ،بل العاقل تكفيه اإلشارة.
در منْيْيْيكل كْيْيْي

اسْيْيْي

ديگر ك حرف ب

اسْي

(يقول :يوجد يف املنكل أحدٌ  ،ولذا فقد ا تهى الكالم)
نعم كان الوالد يطصب منهم أن با يأتوا عىل ذكره أبد إا ،وإذا ذكره أحد كان يعاتبه بشدّ ة أن :أمل نقل
ثم انزل! فهل هناك يشء آخر؟!
لك؟ أمل نشرتط عصيك؟ فصم ذكرت اسمنا؟! اصعد املنرب وقل ما عندك ّ
فهل هناك يشء آخر!
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لذا نسأل الصـه ّ
أن يرتكوا هذه العا ة إن شاء الصـه ..واقع إا عصينا أن نرتك هذه األمور ،عصينا أن نعو
الترصفات ،فهل ينبغي أن نتحدّ ث ّ
بكل يشء
إىل وجدان ّياتنا وفطر ّياتنا ،ينبغي أن نرفع اليد عن هذه
ّ
يطرأ عىل بالنا ،ملاذا نمزج املسائل ببعضها ،يا عزيزي :ليس لدينا إباّ أربعة عرش معصوم إا وفقط ،ففذا
تريد بعد ذلك؟! إن كنت تريد الروايات واألحا يث فستجد ذلك عندهم ،وإن كنت تريد أن تذكر
قصص إا وتعرض التاريخ فستجد ذلك عندهم أيض إا ،وستجد عندهم املواضيع األخالق ّية واملواضيع
اباجتفع ّية ،ستجد ّ
كل ما تريد… ،فمع وجو أربعة عرش معصوم إا ففذا يبقى بعد ذلك؟! ففذا يتب ّقى
اجلو العابق بالصفاء والروحان ّية بمواضيع أخرى وتعابري أخرى ،من الذي
لكي تأيت وتستبدل ذلك ّ
يعطينا تصك املواضيع؟ نعم واقع إا ينبغي أن با نعو إىل أمثال ذلك ..كفانا ذلك.
متحمسـ إا جـد إا
نعم ،كان ذلك الرجل  ي يوم من األيام متأ ّثر إا بسبب مسألة من املسائل ،وصـار
ّ
رتوا هذا الرجل (وهو يشـري بـذلك إىل العالّمـة
ثم  ي وسط الكالم قال فجأة :أبا تأتون ل َ
وبدأ بالتك ّصمّ ،
يقرص معكم ،تعالوا وانظروا ،وأمثال هـذا
رسه وكان جالس إا أسفل املنرب) فهذا الرجل مل ّ
الطهراين قدّ س ّ
امللخفـي  ي هـذا الرجـل( ..يبعـ إا صـار وجـه
الرسـ
ّ
الكالم !!..ومن ضمن ما ذكره قال :أنا با أعصم ما ّ
اسـتمر ذلـك الرجـل بكالمـه ون حـرج..
العالّمة أمحر إا من اخلجل ،ووضـع رأسـه  ي األسـفل بيـنف
ّ
[ضحك من سفحة الس ّيد] ،ففذا يقدر العالّمة أن يفعل اآلن؟ فصيس له إباّ التسصيم:
حسا

داد بد واز كبْي رر بگشا

ك بر من وتو در اختيار شد اس

(يقول :ادفع احلسا املطلو و ال تقطب جبينك ،فبا االختيار مل يفتح ال يل وال لك)
نعم ،أحنى الع ّ
استمر الرجل بالكالم قـائالإ :أنـا با أعصـم مـا
المة رأسه إىل األرض خجالإ ،بينف
ّ
هي اخلصائ

املو عة  ي هذا الرجل ،بحيث ّ
أن اإلنسان عندما جيصس معه ،فإ ْي يتغْير وينقلْيب حالْي

حتى لو مل ينب

ببن شفة!! حتى لو مل يتكلی مع وبقي جالس ًا!
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بىل ..لقد فهم هذا الشلخ

وأحس بهأل فصفذا عندما جيصس مع البق ّية مل يكـن األمـر عـىل
أمر إا ما
ّ

يتغري أيض إا ،ولكن بحيث لـو كـان يم ـ إىل
هذا النحو؟! نعم ..بالطبع عندما جيصس مع اآلخرين كان ّ
األمام لصار يرجع القهقراء!
فف هي حقيقة هذه املسألة؟ حقيقتها كف ييل :إنّنا نعتقد ّ
أن األمر ينتهي بقراءة الكتـاب ،واسـتفع
أهم من ذلك ،ورتبتهـا فـو السـفع،
املحارضات ،با ياعزيزي! املسألة با تنتهي بالسفع فهناك مسائل ّ
صـحح املسـموعات والقـراءات
وفو القراءة ،وفو الفهم
الظاهري ،وتصك املسائل هي التي تـأيت و لت ّ
ّ
واألفكار ،وتعيد األمور إىل نصاهبا ،أما إن مل يكن األمر عىل هذا النحو ،فـفذا حيصـل؟ حيصـل ِ
الفـرا
ّ
ٍ
معـني حتّـى عـدّ ة
والبعد مع مرور الزمن ،يبتعد رويد إا رويد إا ،فنفس هذا الرجل الذي كان فكره
بنحـو ّ
أسابيع ماضية أو حتّى عدّ ة أشهر ماضية ،جتده مع مرور الزمن يتسافل حتّـى يبـدأ بـذكر أمـور أخـرى،
ويبدأ بطرح مسائل أخرى ،وجتد لديه مواضيع أخرى ،ويبدأ باباستدارة وابالتفاف هكذا رويد إا رويد إا.
فصفذا حصل ذلك؟ ذلك كان بسبب البعد ،و حن ال مكح يف ذ املسألة ..السبب و االبتعاد!
فهذه التأكيدات التي كان يؤكّد عصيها املرحوم الع ّ
المة ،إنّف كانت من أجـل هـذه القضـ ّية ،نعـم
ألجصها ،غاية األمر أ ّننا مل نأخذ هذه التوصيات عىل حممل اجلدّ  ،مل نأخذها ،..وكنّـا نقـول :يكفينـا كتـب
نترشف فيها باجلصوس  ي حمرضه كافية.
العالّمة وفقط ،وتكفينا خطب العالّمة ،وتصك الصقاءات التي كنّا ّ
حسن إا!! ولكن هل كانت تكفي فعالإ؟! لقد رأينا ماذا حصل ،لو كانت كافية لك َفتهم! ولكنّها مل تكفهم.
المة وير ّغب  ي إقامـة الـربط والعالقـة؟ ّ
فصفذا إذ إا كان ّ
حيث الس ّيد الع ّ
ألن الـنفس حتصـل عـىل

ِقوامها من خالل هذا الربطأل فنحن مل نصل إىل مقام الفعص ّية والكفل ،هل وصصنا؟! كالّ ،إن كان أحد قد
وصل إىل الكفل فصريفع إصبعه ..بل لدى اجلميع نقـ
(التفتوا فأنا أعدّ ها واحدة واحدة!) عندنا نق
املصكات ..عندنا نق

 ،وهـذا الـنق

موجـو  ي فكرنـا و ي فهمنـا

 ي الفكر ..عندنا نق

 ي

ّ
التومهات والتلخ ّيالت ..عندنا نقـ
 ي

 ي الصفات ..عنـدنا نقـ

 ي الرغبـات واألذوا  ..وهنـاك أنـواع
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أخرى من النق

قيقة وخف ّية نرتكها ملا بعد ،فنحن نتحدّ ث ـ حالي إا ـ فقط عن مرتبة املثـال وعـن رتبـة

منصب عىل هذه الناحية ..نحـن لـدينا نقـ
امللصك التي هي ظهور املثال ..فنظرنا اآلن
ٌّ
جتدنا ّ
نصيل صالة الصيل ولكن لدينا نق
نق

 ..نرى املكاشفات لكن لدينا نق
وإباّ لو مل يكن عندنا نق

 ..نذكر األذكار ولكن لدينا نق

 ..لـدينا نقـ

أل

 ..نرى املنامات لكـن لـدينا

...

تبني ّ
تبـني خطـأ
تبـني خطـأه؟! مل ّ
أن مـا نقولـه خـايئ؟! ملـاذا ّ
فصم ّ
َ ،

تبـني خطـأ الوعـو التـي
املكاشفات التي رأيناها؟! أمل يدّ عوا أنّنـا كـامصون ،فـف الـذي حصـل إذ إا؟! مل َ ّ
قطعناها؟! هذا ك ّصه بسبب النق

 ،واملسألة با يمكن املزاح فيها!!

تشخيص املرض الروحي ،وحتديد العالج األنسب حيتاجان إىل خبري بصري
كيا يمكن لنا أن نرفع هذا النق

؟ وهل يستطيع اإلنسان لوحـده أن يصـل إىل هـذا الـنق

عرب التفكّر  ي نفسه وأن جيد ّ
ثم حتّى لو فرضنا أنّه أ رك النق
احلل؟! ّ

وحدّ ه ،فكيـا سـيعاجله؟ ْيا

نا يكبو كل جواد ويتعثر اجلميع ويقفون عاجكين! ا نا يكبْيو كْيل جْيواد! ألنّـه إن كانـت القاعـدة
تقتيض أنّه ب مكاننا نحن أن نعالج بأنفسنا هذا النق

إ
واألئمـة
حينئـذ إىل األنبيـاء
 ،ملا عا هنـاك حاجـة
ّ

واألولياء اإلهل ّيني.

ٍ
إن الصـه منح ّ
[وهل يمكن القول]ّ :
نضـم العقـل
إنسان عقالإ ،وأو ع  ي نفسه الفطرة ،ولـذا
كل
ّ

ثم نصل إىل النتيجة املطصوبة ويصل ّ
كل إنسان إىل مبتغاه وانتهى املوضوع؟!
والفطرة إىل بعضهف البعض ّ
نعم لدينا فطرة ،فنعصم ّ
أن الكذب قبيح ،والصد حسن ،واإلعانة عىل املظصـوم أمـر مستحسـن ،و فـع
الظصم بازم ،وأمثال ذلك ممّا أو عه الصـه من هذه الفطر ّيات  ي نفس ّ
ثـم  ي اجلانـب اآلخـر
كل إنسـانّ .
نجد ّ
أن الصـه قد وضع لنا سبيل التفكّر والتع ّقل ،لكي نسـتطيع اسـتلخدام الفطر ّيـات  ي مرتبـة الظهـور
أن

واملجتمع واملسائل الشلخص ّية .لكن هل يمكن لصذهن ـ بحدّ ذاته ـ مع كل ما فيه مـن هـذه النقـائ
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يطوي الطريق؟! أبد إا با يمكن.
سـجا ة
 ي ليصة من الصيايل ذهبت إىل أحد األماكن ،وكنت ضيف إا هناك ،وكان املضيا قد وضـع ّ
 ي ذلك املوضع ،قال يل :يا س ّيد هـل آيت إليقاظـك؟ قصـت لـه :با حاجـة ،فـ ن أرا الصــه أن يـوقظني
السجا ة قطعة من الور  ،أي :بدباإ من «الرتبة» كان هناك «ورقة» ،فقصت لـه :مل
سأستيقظ ،...كان عىل
ّ
وضعت هذه الورقة؟ قال :هذه من أجل أنّني إذا كان لدي ذكر فـ ّن السـجو عـىل الرتبـة ملـدّ ة يويصـة
سيرتك أثر إا وسيظهر ذلك عىل جبهتي!! (فهو يريد أن ّ
تظل جبهتـه بيضـاء ناصـعة صـافية مترلئـ إة!! ..
[يبتسم سفحة الس ّيد]) ..و أ ّما الورقة فهي ناعمةأل لذا أضعها وأسجد عصيها .فقصت لـه :بـدباإ مـن تـأيت
السجا ة وضع مكاهنا تربة.
إليقاظي لصالة الصيل ،أزل هذه الورقة عن
ّ
يا عزيزي! ينبغي أن يكون السجو عىل الرتبة ،وبا شأن لنا بأثر ذلك عىل اجلبهة ..سـواء رصت
ذا ثفنات أم مل ترص ،فاملسألة ليست عىل عهدتنا ،فصفذا تفكّر  ي أنّه هل سيحصل أثـر عـىل اجلبهـة أم لـن
حيصل ..هل تقولّ :
ألن املحيط الذي تعيش فيه با يتق ّبل ذلك و ...ما هذا الكالم؟!
مل يتق ّبل هذا الشلخ

كالمنا ،وتعامل معه وكأنّه مزاح ،لكننا قلنا ما عنْيد ا جْيادين ومضْيينا يف

سبيلنا ،فنحن ال قف كثر ًا ،بل قول ما عند ا و ميض ،وهـو بقـي عـىل مـا كـان عصيـه ،وهكـذا يبقـى
ِ
مرة بدباإ من أربعمئـة
اإلنسان حيث هو بال حركة ،و ي هذه احلالة لو أنّك تتصو ذكر اليونس ّية أربع آباف ّ
مرة ،فصن يكون هناك فر ألنّك تسجد عىل الور !! كان األجدر بك أن تعطي الورقة لصحفر ليأكصهـا!
ّ
احلفر هو من يأكل الور ! فصم جيعل الصـه الور لإلنسان! وأ ّما ما يذكرونـه مـن جـواز السـجو عـىل
الور فهو عندما با جتد ترب إة وبا حىص ،هناك يقولون :يمكن لك أن تسجد عىل الور أيضـ إا ،وأ ّمـا إن
كان لديك ترب إة فاألمر خمتصا.
والرتبة ينبغي أن تكون تربة س ّيد الشهداء عصيه السالم وفقط ،فحتّى لو كانت الرتبـة مـن تـراب
لرئمة سالم الصـه عصيهم ،لن يكون هلا فائدة! ّ
ألن املـأثور واملنصـوص عصيـه هـو
سائر األماكن املقدّ سة
ّ
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تربة س ّيد الشهداء عصيه السالم وحسب ،وينبغي عىل اإلنسان أن يصطحب تربة س ّيد الشهداء معه ائ إف،
وعصيه أن يضعها حني السجو لكي تكون عبا ته عبا ة العبيـد با عبـا ة املـوايل ،فتصـك ليسـت بعبـا ة
أصالإ ،وأ ّما إن وضعت ورقة لصسجو ف ّن الصـه سيتق ّبل منك بنفس املقدار الذي يتق ّبصه من محـار يسـ ّبح
تبني تسبيحاهتم وأذكارهم وأفعـاهلم ،...والروايـة تتحـدّ ث
له!! فحتّى احلفر يس ّبح الصـه! ولدينا رواية ّ
عن احلفر أيض إا !! [يبتسم سفحة الس ّيد] ..
إذا حتدّ ثت أنا عن هذه املسألة سيقولون  :كذا وكذا  ،...لكن أن أقول لكم :إذهبوا أنتم واقرؤوا
الرواية بأنفسكم ،فهو يقول« :الصهم العن ّ
العشارين».
عز ّ
لقد لذكر هناك ّ
وجل منحه مقدار إا من الفهـم أيضـ إا ،وأعطـاه
أن احلفر له تسبيح أيض إا ،فالصـه ّ
شعور إا ،وهذا ِ
الذكر الذي تذكره فو «ال َعصا» ،هذا الذكر يصيق بـاحلفر با أكثـر ،وسـوا إء ِز ت مقـدار
ِ
الذكر وعد ه أو أنقصته فال فر وبا فائدة.
نعم حينف با جتد حجر إا وبا ترب إة ،عندها يمكن لإلنسان من باب اباضطرار أن يسجد عـىل ور
الشجر وعىل احلشيش وعىل اخلشب وحينها ليس هنـاك مـن مشـكصة ،وهـذا يكـون مـن بـاب الرتتّـب
(يدخل ضمن قاعدة الرتتّب وأمثاهلا )...وإباّ ففي الرتبة األوىل :املفروض أن يضع اإلنسان وجهه عـىل
الرتاب ،وأمري املؤمنني عصيه السالم كان يضع وجهه عىل الرتاب  ي صـالته بعـد منتصـا الصيـل ،هـذا
الرتاب العا ي ..تراب مزرعة النلخيل ..هذا الرتاب املوجو عىل األرض ،ومل يكن يضـعها عـىل مكـان
نظيا وصا ي وناعم ،وبا يضعها ـ والعياذ بالصـه ـ عىل الور املع ّطـر ،فصـم يكـن ليلخـاف مـن امحـرار
ثفنات جبهته املباركة ،فصو كان يفكّر هبذه الطريقة ملا كان عيل عص ّي إا ،ملا كان عص ّي إا ،بـل كـان أمـري املـؤمنني
عصيه السالم يضع جبهته عىل الرتاب مبارشة.
من أين لك القدرة عىل هذا التشلخي

فأنت الذي تفكّـر اآلن هبـذا
لصمرض ووضع العالج؟! َ

النحو ،وتعترب ّ
الترصف صحيح إا ،مع أنّك لو تسجد ملدّ ة مائة عام فصن يكون هنـاك فائـدة ،وقـد
أن هذا
ّ
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ات وختي ٍ
تبني باحق إا أنّه مل يكن هناك فائدة .وهذا التوهم والتلخيل يسو اإلنسان نحو تومه ٍ
الت أخـرىأل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التطور والرت ّقي مع مـرور
ولذا قالوا ينبغي أن يسصك اإلنسان بصحبة الرفيق والصديق حتّى يتمكّن من
ّ
الزمن من وضع إىل وضع آخر.

خصائص شهر رمضان ومميّزاته
حسن إا ،إ ّن شهر رمضان املبارك الذي جعصه الصـه من نصيبنا ،لي ِ
وجد هذه احلالة  ي نفس اإلنسـان،
فيجعصه ينتقل من وض ٍع ّ ٍ
معني إىل وض ٍع آخر .هل تذكرون كيا ّ
أن ذلك الشلخ

كان يقولّ :
إن سفحة

المة ِ
الع ّ
يوجد التغيري  ي نفس اإلنسان حتّى بدون أن يتحدّ ث معه؟ فكذلك شهر رمضان قد جعصه الصـه
تعاىل هبذه املثابة أيض إا ،بحيث ّ
والتحول حيصـل
التغري
ّ
يتغري وضعه أرا ذلك أم مل ير أل فرتى ّ
أن اإلنسان ّ
 ي نفسه ،سوا إء أرا ذلك أم مل ير  ،نعم بالطبع إن أرا أن يكون من أهل املراقبة فنـور عـىل نـور ،وهـذا
ليس فيه خالف.
المة  ي شهر رمضـانّ « :
لذا كان يقول املرحوم الع ّ
إن الصــه جعـل شـهر رمضـان بعنوانـه نقطـة
ابانطال »أل أبا ينبغي لإلنسان أن يرشع من مكان ما؟ بىل ..ينبغي له أن يرشع من نقطـة مع ّينـة ..ج ّيـد إا
جد إا ..هنا يقول الصـه تعاىل :لقد جعصت لكم نقطة انطال .
هناك أفرا لدهيم امليل والرغبة والشو  ،لك ّن ظروفهم با تسـاعدهم ،ولـدهيم موانـع متـنعهم.
و ي املقابل هناك أناس لدهيم الرغبة وامليل والشو أيض إا ،لك ّن املوانع ترتفع من أمامهم ،يعني :كف ّأهنم
 ي ن ّيتهم لدهيم هذا املطصب واملقصد والغاية ،كذلك من ناحية الظاهر جتد يدهيم مفتوحـة ،فـال جتـد مـا
ترصفاهتم أو أعفهلم ،حسن إا كم يشعر هؤباء بالراحة والسعا ة؟ هم يرون ّ
أن مجيـع األمـور
يضايقهم  ي ّ
تتطابق مع نواياهم وتتوافق معها ..با جتد من يقا أمام يريقهم ..با يمنعهم أحد ..با يتـابع مسـائصهم
أحد ..با يتت ّبعهم أحد ..با جتد إنسان إا يضع هلم احلواجز واملوانع.
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ال جتد ّ
إن كان رج إ
أن زوجته تساعده عىل هـذا الطريـق وبا تقـا بوجهـه[ ،فبعضـه ّن] إذا أرا
الرجل أن يذهب إىل مائة مكان ف ّهنا با متانع ،وأ ّما إن أرا أن يأيت هنا ساعة ليستمع ف ّهنـا تبـدأ باملفنعـة
واباستنكار ،أو تقول له :ملاذا تذهب هناك؟! عنا نذهب إىل املكـان الفـالين ،فيقـول هلـا :لقـد ذهبـت
ِ
معك إىل املكان الفالين والفالين ،وأريد أن أذهب قيقتني إىل هذا املكان ،تقول لـه :با لـيس هنـاك مـن
امللخص
سبب لصذهاب ،أنت تأخذ من "الوقت
ّ

لصعائصة"!!

وإن كانت امرأة ،فالزوج  ي بعض األحيان يفنع ،يقول هلـا :ملـاذا تـذهبني هنـاك...؟!  ،ي حـني
يشجع زوجته عىل هذا الطريق ،و نحن نتحدّ ث عن الربامج التي يكون العقـل
أنّك ترى بعض األزواج ّ
هو املعيار فيها با التلخ ّيالت ..با كف تفعل بعض النساء :تضع العباءة عىل رأسـها وتـذهب مـن هنـا إىل
وألن شهر رمضان قد ّ
ّ
حل ،لذا ففي الصبح جمصس قرآن ،و ي العرص هناك اجلصسـة الفالن ّيـة ،و ي
هناك،
هتتمـني بمسـائل املنـزل
الصيل هناك الربنامج الفالين!! إن كان األمر كذلك فمتى يأيت ور املنزل؟! متى ّ
والعائصة؟! متى حتصصني عىل السكينة واحلال أن ِ
ّك  ي اخلارج يوال الوقت؟! من الصبح إىل الظهر هنـاك
ثـم  ي
ثم هناك إفطار  ي منزل فـالنّ ،
رس قرآن وجتويد ،وبعد الظهر هناك ختم عاء «أمن جييبّ ،»...
الصيل هناك حمارضة فالن ،ف ن كنت تقضني الوقت بأكمصه  ي اخلارج فصم ترجعني إىل املنزل إذ إا؟!
ما هذا؟ «أفرط  ي حب اهلريس حتّى سقط  ي ِ
القدر» ،يعني  :ي العا ة الناس لخيرجـون اهلـريس
ّ
ويضعونه  ي الصحن ويأكصونه باملصعقة ،لكن هذا الشلخ حيب اهلريس بحيث أنّه يضع رأسه  ي القـدر
مبارشة ليأكل اهلريس ،وهذا معنى «أفرط  ي حب اهلريس حتّى سقط  ي ِ
القدر»  ،ي اليوم الواحد يمكـن
ّ
ٍ
ساعة واحدة
مرة واحدة وذلك  ي شهر رمضان فقط ،فبسبب شهر رمضان هي جمازة  ي
لصمرأة أن خترج ّ
لتهتم بمسائل املنزل ،ألنّه  ي النتيجة
فقط ،و ي الباقي با ينبغي هلا أن خترج ،بل عصيها أن جتصس  ي منزهلا
ّ
تشجع األفرا املوجو ين  ي املنـزل ..أحرضـي مـا حي ّفـز األفـرا
هذا شهر رمضان ،نعم ..من اجل ّيد أن ّ
املتواجدين  ي املنزل ..اقرؤوا الدعاء ..امجعي األفرا  ي املنزل ..اجعصوهم يستمعون إىل النصائح املفيدة
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وأسمعوهم القرآن ..
أي
أ ّما الذهاب إىل هذا املكان وإىل ذاك املكان ،والقيـام بالفعاليـات ،فصـن ليوصـل اإلنسـان إىل ّ
أنـت منـذ عرشـ سـنوات تقـا مكانـك ومل تصـل إىل
غاية! لن يصل يا عزيزي! لن يصل  ..لن يصل! َ
مبتغاك ،بل أص إ
الترصف العرش سنوات ليست ب ء ،فحتّى لـو لأعطيـت عمـر إا جديـد إا فصـن
ال مع هذا
ّ
استمر حالك هبذا الشكل!!
أي مكان إذا
تصل إىل ّ
ّ
ر چنان ك ر روان رفتنْيد
(يقول :الطريق و كام سلك السالكون)...

..... .... .. .. .... ... ...
... ... ...

لقد أعطونا ستور إا أن نفعل األمر الفالين ،ف ن كنّا نريد أن نقوم بلخالف ما أمروا به فصن يكـون
معـني ،أ ّمـا اإلكثـار
باستطاعتنا [أن نقطع الطريق] ،وبا فائدة من فعصنا ،فاملجالس ينبغي أن تكون بقدر ّ
بحجة ليايل شهر رمضان ،أو املشاركة  ي اهليئـات والقيـام
من الذهاب وإيالة اجلصوس  ي تصك املجالس ّ
أي مكان ّأهيا العزيز! بل ينبغي أن تكون تصـك
بالصطم وأمثال ذلك… هذه األمور با لتوصل اإلنسان إىل ّ
املسائل بقدَ ر ،وينبغي أن حيسب اإلنسان احلساب ج ّيد إا لصمطالب التي تدخل  ي نفسه ،فصو جتاوز وقـت
املحارضة أكثر من نصا ساعة  ي بعض املجالس لصار األثر عكسـ ّي إا وسـصب ّي إا ،والـنفس ترتاجـع بـدل
حتمـل الـنفس فـو ياقتهـا ،فهـذا
التقدّ مأل ولذا ينبغي أن تكون هـذه املسـائل حمسـوبة ،وبا ينبغـي أن ّ
التحميل الزائد عىل النفس  ي إ خال املطالب إليها ،يوجب اعتيا النفس ،فتصبح هذه املسائل نفسـان ّية،
أي أثر.
أي فائدة ..ولن يعو لتصك املطالب ّ
وحينها ليس هناك ّ

بعض الوصايا يف كيفيّة اغتنام شهر رمضان املبارك
ومن هنا ينبغي عصينا أن نعرف قيمة و َقدْ ر شهر رمضان ،فشهر رمضان هو الشهر الذي م ّن الصـه
األول
به عصينا ،وقد أحرضه الصـه لنا لكي نعمل ..قرع لنا جرس البداية لننطصق ..من اليـوم وهـو اليـوم ّ
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وسيستمر ذلك مدّ ة ثالثني يوم إا ،وينبغي عصينـا  ي
زر البداية،
ّ
من أيام شهر رمضان املبارك قد لضغط عىل ّ
هنـتم بتصـك التغيـريات التـي حتصـل لنـا فيـه ونراقبهـا،
هذه األيام الثالثني من شهر رمضان املبارك أن
ّ
ٍ
ٍ
ثابتـة،
تغـريات
نعول عصيها ،وينبغي أن نسعى ألن تكون التغيريات احلاصصة  ي هـذا الشـهر
وينبغي أن ّ
وأن نسعى لكي مت ّحى [األمور الس ّيئة] متام إا ،وأن نعمل عىل تطبيق تصك املراقبة التي ذكرها لنا األعاظم،
فال ينبغي أن نتحدّ ث كثري إا  ي هذا الشهر ،بل نقترص  ي حديثنا عىل حدّ الرضورة.
واحلقري با يعني أنّه ينبغي عصينا أن نقيض هذا الشهر بالدعاء والقـرآن وأمثـال ذلـك ،..فـاحلقري
خيالا كثرة القراءة إذ با نتيجة ترجتى من ذلك ،بل األثر حيصل بمقدار الفهم احلاصل من القراءة ،فصـو
أن اإلنسان ختم كتاب مفاتيح اجلنان بأكمصه  ي يو ٍم واحد ،ولو فعل ذلك ّ
افرتضنا ّ
كل يوم لن يكـون لـه
أي أثر أو فائدة.
ّ
ثـم قـال:
 ي يوم من األيام كنت بمحرض املرحوم احلدّ ا رضوان الصـه عصيه ،فأعطـاين سـتور إاّ ،
«با تقم هبذا الدستور إباّ عندما تكون بكامـل النشـاط وابانرشـاح ،و لـيس عنـدما تكـون ِ
تعبـ إا (كـان
ٍ
خاص) با ينبغي أن تكون متعب إا عند تطبيقه ،بل ينبغي أن تكون نشـيط إا ،أ ّمـا
برنامج
الدستور عبارة عن
ّ
أي فائدة! الفائدة ستكون قصيصة جد إا (وكانـت نـربة صـوته
لو ي ّبقته  ي غري هذه األوقات فصن يكون فيه ّ
ّ
تدل عىل ق ّصة الفائدة)».
ٍ
وأي فائدة ترجى منها؟! ّ
إن العبا ة التي يتع ّبد هبا اإلنسان ،إن مل تكن نابعـة
أي نتيجة  ي ذلك؟! ّ
ّ
حصل حالـ إة
فأي فائدة فيها؟! أمل يقل املرحوم القايض :عندما نجصس لصالة الصيل ينبغي أن لن ِّ
من الرغبة ّ
من النشاط ،كأن نذهب ونغسل وجهنا باملاء ،ونأكل شيئ إا من األشياء لنلخرج من حالة الضعا تصـك؟!
ّ
جمر تسجيل حضور وغياب كف  ي اإل ارات! بل ينبغي أن نـرى كـم هـو مقـدار
إن صالة الصيل ليست ّ
الفائدة التي حصصنا عصيها من صالة الصيل تصك الصيصة ،وأ ّما لـو صـ ّصينا كمـن يـؤ ّ ي ور إا متثيص ّيـ إا :الصــه
ٍ
فحينئـذ نكـون قـد صـ ّصينا ،ولكـن
أكرب ..بسم الصـه الرمحن الرحيم… إىل أن لننهي أحد عرشة ركعة...
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حينها ستكون الفائدة قصيصة كف ب ّينت لكم.

املهمّ يف العبادات هو الفهم واالرتباط احلقيقي ال جمرّد األهبة الظاهريّة
عندما ّ
حيس بذلك الربط ،وهذا هـو الـذي سـيبقى ،با هـذه
يصيل اإلنسان صالة الصيل عصيه أن ّ
الصالة ،فهذه الصالة با تبقى ،فهي كف لو أنّك ع ّصمت «روبوت إا» أن ّ
ثم شـحنت
يصيل أحد عرشة ركعةّ ،
تغري من كونه رجـل
زر التشغيل ،فبدأ هو بالصالة وانتهى بالسالم وذهب .فهل ّ
بطار ّيته وضغطت عىل ّ
آيل« ..روبوت»؟! ولذا ف ّن الذي يبقى هو روح العبا ة التي لحتدث التغيري  ي اإلنسان.
انظروا اآلن إىل املسجد احلرام :هم يص ّصون فيه صالة الرتوايح ،لكن هل يبقـى هلـم منهـا يشء؟
با ،با تزيدهم من الصـه إبا لبعد إا ..بعد إاّ ،
تعظيم الو ّيل غري موجو فيهم ،بـل ّإهنـم با يسـعون لـذلك
ألن
َ
لفروا ،فهم ليس عندهم إباّ حفظ الظاهر ،وحفـظ الظـاهر با نتيجـة لـه إباّ
أصالإ ،ولو حصل هلم ذلك ّ
حترك هنا عرشين ركعة ،وعرش ركعات
الظاهر ،نعم ..عبا هتم ج ّيدة من الناحية الرياض ّية! فاإلنسان إذا ّ
وحرك رأسه قصي إ
ال وجسمه… نعم هذه الرياضة رياضـة ج ّيـدة لصجسـم ،فهـي رياضـة با غـري،
هناكّ ،
ولكن ما هو املقدار الذي اقرتب فيه من الصـه؟ با يشء ..مل يقرتب منـه حتّـى مصيمـرت واحـد! مل يقـرتب
حتّى بمقدار رأس اإلبرة.
يتم نرشها  ي ّ
كل أنحاء العـامل
مكرب الصوت ج ّيد ..والصالة ّ
بىل وضعه اخلارجي ج ّيد ..صوت ّ
األهبة الظاهر ّية عىل أحسن ما يرام..
عىل اهلواء مبارشة بأفضل نحو ..كذلك األعدا التي تشارك وتصك ّ
ّ
كل اجلوانب الظاهر ّية ج ّيدة ،أ ّما الباين فال اثر له ..با يشء أصالإ ..صفر ..وصفره كبري جدّ إا...
األهبة وبدباإ من هذه البدعة ،وبدباإ مـن عمـل احلـرام
النبي ففذا يقول؟ يقول :بدباإ من هذه ّ
أ ّما ّ
ٍ
زاوية من زوايا املسجد النبوي  ي املدينة أو من زوايا املسجد احلرام ،وبا تتك ّصم مع أحـد
هذا ،إذهب إىل
وصل صـالة الـرتاويح وصـالة الصيـل ِ
ّ
وأت باملسـتحبات وأ ّ واجبـك لوحـدك
وبا متازح أحد إا وقا
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وبمفر ك ،فهذا ما يفيد.
ّ
ألهبـة الظاهر ّيـة واباجتفع ّيـة التـي
النبي جاء لريبط بني العبد ور ّبه ،أ ّما نحن فأتينـا إلجيـا ا ّ
إن ّ
أي فعل جيذب األنظار أكثر من غريه ،ولك ّن هذا خطأ ،وينبغي أن
جتذب األنظار ،لذا ترانا نسعى خصا ّ
نبحث عن ذلك الربط الذي يربطنا مع الصـه ،ذلك هو الذي فيه األثر ،وحينها يصـبح لصـالة الـرتوايح
أثر ،أ ّما صالة الرتاويح هذه التي تص ّصوهنا فحرام.
كل أمر مـن األمـور؟! وهـل ينبغـي ّ
األهبة مطصوبة  ي ّ
لكـل
األهبة .نسألكم :هل ّ
ف ن قصتم :نريد ّ
يشء أن جيذب األنظار؟! وهل ينبغي أن تكون األمور عىل هذا النحـو ائـ إف؟! هـذا املنطـق هـو منطـق
اخلصيفة الثاين ،وليس منطق رسول الصـه ،ولـيس منطـق اإلمـام عـيل واإلمـام احلسـن عصـيهف السـالم،
منطقهم هو إجيا ابارتباط بني العبد والصـه ،وهذا منوط بأن نأخذ السبيل منهم ونسأهلم :مـاذا نفعـل  ي
هذه املسألة و ي تصك؟! جيب أباّ نبتدع األمور من عند أنفسنا ،وبا نضع الطريق من ِق َبل أنفسنا!!

كيفيّة اغتنام األعاظم لشهر رمضان
لذا كان األعاظم يغتنمون شهر رمضان ّ
كل اغتنام ،فبحسب ما يتذكّر احلقري مل يكونوا ينامون  ي
ليايل شهر رمضان أصالإ ،أو كانوا جيعصون نومهم قصي إ
ال جد إا ،مثالإ :كانوا ينامون سـاعة أو نصـا سـاعة
ثم يستيقظون وعندها إ ّما يقرؤون القرآن أو يصـ ّصون أو حتّـى يقـرؤون ويطـالعون أيضـ إا ،أو يقـرؤون
ّ
الشعر ..نعم الشعر ..يفتحون يوان حافظ فيقرؤون شعر «حافظ» أو شعر «موبانا» ،فباعتقـا كم متـى
وقت هذه األشعار واملسائل؟ ّإهنا هلذه الصيايل ..هلـذه الصيـايل  ..ي هـذه الصيـايل خـذوا يـوان «موبانـا»
تغري! وكأنّنا رصنـا
يتغري؟ ستجدون أنّه ّ
تغري فهمكم عن السابق أم مل ّ
وافتحوه واقرؤوا فيه ،وانظروا هل ّ
نفهم.
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افتحوا يوان حافظ ،وافتحوا يوان الفـيض [الكاشـاين] ..افتحـوا واويـن األعـاظم وسـائر
العرفاء اإلهل ّيني ،وراقبوا أفعال هؤباء وأقواهلم ،وما الطريق الذي ب ّينوه؟
إقرؤوا القص

املتع ّصقة باألولياء اإلهل ّيني ..إقرؤوا قصـ

هـؤباء وتـارخيهم ،اقـرؤوا النقـاط

التي لنقصت عنهم  ي كتب الرتاجم ،و ي كتب السرية وأمثال ذلك ،وهذه املسائل ينبغـي ـ  ي الواقـع ـ أن
تتصورون ّ
أن العبا ة هي الصـالة وحسـب؟ أم
لتقرأ و لتفهم  ي هذه الصيايل ،و ينبغي العمل يبق إا هلا ،فهل
ّ
ّاهنا الصالة وقراءة الدعاء فحسب؟ هذا فقط!! وهل تظنّون أنّنا ك ّصف ص ّصينا أكثر وك ّصف قرأنا الدعاء أكثـر
نستفيد أكثر؟! با املسألة ليست كذلك ،الدعاء والصالة ينبغي أن يكونـا نـابعني مـن الرغبـة والنشـاط
وابانبساط.
لو قرأنا صفحتني أو صفحة واحدة من عاء أيب محزة الثفيل مع ابالتفات إىل معـاين مـا قرأنـاه..
ٍ
الدعاء..حينئذ سنرى :هل يمكن لنا أن نرفع رؤوسنا أمام الناس غد إا أم ينبغي أن نحني رأسـنا
إىل معنى
إىل األسفل خج إ
ال عىل الدوام؟ ذلك سيحصل لو قرأنا صفحة واحدة من عاء أيب محزة الثفيل مع الفهم
والدراية با بشكل عابر كيفف اتّفق فنقرأه من ّأوله إىل آخره! بل نصتفت إىل ّ
كل أوجاعنـا وأمراضـنا التـي
وضح أمراضنا مرضـ إا بعـد آخـر،
وضع اإلمام إصبعه عصيها واحدة تصو األخرى  ي هذه الفقرات!! لقد ّ
ٍ
حينئذ ينبغي أن ننظر هل يمكـن
وبني نقاط ضعفنا عىل املر.
وبني الدواء ،فهو جاء ّ
ثم ّبني العالج أيض إاّ ،
ّ
لنا أن ننظر  ي وجه صديقنا الذي تك ّصمنا عصيه؟ هل سنقدر أن نفعل ذلك مع ّ
كل ما لدينا مـن خجـل؟!
هل باستطاعتنا ذلك؟!
السـجا هـذه املسـائل لنـا
السجا هذه املسائل؟ ذكرها لنا نحن ،لقد ذكر اإلمام
ملن ذكر اإلمام
ّ
ّ
نحن ،فهل نسمعها ونذهب بال اعتناء؟! فهذه يريقة مـن الطـر  ،وبا تظنّـوا ّ
أن األمـر خمـت ٌّ بزماننـا
السجا عصيه السالم مل يكن النـاس مصتفتـني إىل هـذه املسـائل ،فكـم هـم
نحن ،بل حتّى  ي زمن اإلمام
ّ
السجا ؟ كان هناك :أبو خالد الكابيل ،وعدّ ة قصيصة من األفرا  ،ونفس أبـو
األفرا الذين كانوا مع اإلمام
ّ
22

املتـقــني
www.motaghin.com

محزة الثفيل ،وعدّ ة قصيصة من األفرا الذين كانوا من حوار ّيي اإلمام ،أ ّما البق ّية فكانوا يـأتون ويقـول :يـا
ابن رسول الصـه ..يا ابن رسول الصـه ..وكانوا يبكون عنده ،لكن مل يكونوا من أهل هـذا الطريـق ،فقـط
لدهيم "يا ابن رسول الصـه" و"يا ابن أمري املؤمنني" ،و ي بعض األحيان كانوا يفكّرون :أنّـه مل با نـذهب
لنرى اإلمام ونجصس معه فصيس لدينا مكان نذهب إليه!! وليس لدينا من نتحدّ ث معه ،نعم مل با نـذهب
السجا عصيه السالم و لنميض معه بعض الوقت! وهكذا يميض الوقت ..اليوم وغـد إا
ونجصس مع اإلمام
ّ
ثم ماذا؟ با يشء ،ما زال كف هو با فهـم لـه وبا رايـة .با فـر
يمر أسبوع بعد األسبوعّ ،
ثم ّ
وبعد الغد ّ
بينه وبني احلفر ،ذلك احلفر الذي يأكل الور ..
و لكن يوجد يريقة أخرى ،و ذلك بأن نفتح كتاب مفاتيح اجلنان ونقـرأ سـطرين ..سـطرين با
السجا (عصيه السالم) :األمور التي جيب عىل ابابن مراعاهتـا جتـاه
أكثر! ونرى احلقو التي ب ّينها اإلمام
ّ
والده ،واأل ب واباحرتام الذي جيب عىل ابابن أن يعامل به أبـاه .إن قرأنـا ذلـك فهـل سـنتعامل هبـذا
الشكل؟ هل سنتك ّصم مع أبينا هبذا الشكل؟ هل سنتك ّصم مع أ ّمنا هبذه الطريقـة؟ هـل سـنعامل صـديقنا
ٍ
راض عنه؟ س ليرضب هبذا الصيام عـىل رأسـه! إن
هبذا األسصوب؟ ما فائدة صيام ابابن إن كان أبوه غري
كانت األم غري راضية عن ابنها فف فائدة صومه؟! س ليرضب هبـذا الصـوم عـىل لخمّـه! ينبغـي أن ليرضـب
بدعاء أيب محزة هذا عىل رأسه! (بالطبع ،نحن نتحدّ ث عن عدم الرضـا الرشـعي واملنطقـي ولـيس عـن
عدم الرضا الناشئ من اجلهل والعنا وهذه األشياء ،با).
عندما يأيت ذلك الصديق الذي آذى صديقه اآلخر بسبب كالمه اجلارح وجعصه يتأمل منه ،ويريـد
أن يصوم .عندها ينبغي أن ليرضب ذلك الصوم عىل ظهره .إذ مـا فائـدة ذلـك الصـوم؟! أنـت تريـد أن
تتك ّصم ب ّ
حتب،
بأي كالم ّ
كل ما خيطر عىل بالك عن صديقك ،وأن تستلخدم التعبري الذي تريد ،وأن تتفوه ّ
ثم تأيت وتقرأ عاء أيب محزة؟! ينبغي أن ليرضب عىل رأسك بدعاء أيب محزة هذا! ألنّـه با فائـدة منـه ،وبا
نتيجة ترجتى منه.
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ّ
إن إقامة املجالس با تداوي أمراضنا! هذه املجالس التي لتقام  ي ليايل شهر رمضان هنا إنّـف لتقـام
ٍ
جمـيء
جمـر
ألجل أن نطبق أنفسنا مع مرام اإلمام عصيه السالم .وأ ّما إن كان األمر غري ذلك ،كأن يكون ّ
ٍ
وذهاب فال نتيجة  ي ذلـك ،وبا فائـدة فيـه .بـل يصـبح ظـاهر إا با غـري ،وبا يشء إباّ التظـاهر .وهـذه
احلابات كانت حتصل سابق إا ،وكانت موجو ة.
لذا ينبغي عصينا أن ننتبه ونحسب األمور بشكل قيق من ون ترسع! جيب أن ند ّقق ونـرى مـاذا
جيب عصينا فعصه؟ ّ
إن الصـه تعاىل أوجد لنا هذه اخلصوص ّية  ي شهر رمضان ،ففي شـهر رمضـان نسـتطيع
نحـس
بأي مسألة
ّ
أن نطابق أنفسنا مع احلقائق بشكل أسهل .فمن املمكن أنّنا  ي سائر األشهر إذا تك ّصمنا ّ
هذا الكالم شا ّق إا ومشك إ
هـرب ،والـتلخ ّص
ال عصينا بعض ال ء ،ولذا نريـد الت ّ

مـن العـبء بطريقـة أو

بأخرى ،فنحن نقوم هبذه األعفل ونعرفها ج ّيد إا واحلمد لصـه نعرف مجيع تصك األساليب .هنرب بطريقـة
نوجه الكالم بطريقة مع ّينة ..فنقول :مل يكن هذا مرا العالّمة ،بـل مـرا ه كـذا ..قصـد العالّمـة
مع ّينةّ ..
كذا ،فنحن لسنا كذلك ...نفهمه جيد إا ولكن هنرب منه أحيان إا.

من مميّزات شهر رمضان اخلاصّة :حالة تقبّل النفس للحق وخضوعها له بشكل أكرب
 ي شهر رمضان تصبح حالة تق ّبل النفس وخضوعها وتواضعها لصحقائق أكرب ،فاإلنسان يتق ّبـل
يتحرك بسهولة أكرب ،هذه هي خصوص ّية هذا الشهر ..بل هو من هذه الناحيـة أكثـر مـن
بسهولة أكثر ،و ّ
خمتصة بشهر رمضان فقط.
رجب وشعبان أيض إا ،فتصك الشهور لدهيا أشياء غري هذه املسألة ،هذه املسألة ّ
يعني :ب مكاين ـ تقريب إا ـ أن أقول ّ
أن شهر رمضان له نحو تشابه من هذه الناحية مع جمـالس ذكـر
التوسل بس ّيد الشهداء ،فمن هذه اجلنبة لـه نحـو تشـابه مـع ذلـك احلـال وتصـك
س ّيد الشهداء وجمالس
ّ
احلق ،وتق ّبل مـا خيـالا الـنفس
األجواء حيث يكون لنفس اإلنسان وقصبه استعدا إا أعىل وألطا لتق ّبل ّ
ّ
ولذات النفس ،فهو كالشمع الذي ّ
مـرة
تسلخنه فيستطيع اإلنسان أن يشكّصه ّ
بأي شكل أرا حتّـى جيـا ّ
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أخرى و يتي ّبس فال يعو باإلمكان تغيري شكصه ،هذا األثر هو هلذا الشهر.
بالنسبة لصيايل شهر رمضان ،ينبغي عصينا أن نعصم كم هي ق ّيمة!! فالعديد من األعـاظم (واحلقـري
يعرفهم) كانوا خيرجون من بداية شهر رمضان ومل يكن أحد يعصم أين هم ،وكأهنم يقولون :نحن معكـم
يوال أحد عرش شهر إا وهذا املقدار يكفيكم ،فاعتربوا ّ
أن هذا الشهر هو عطصة لنا نـذهب فيهـا ،فأصـ إ
ال
أي خرب ،فهؤباء كانوا من هذا النوع.
كانوا يذهبون فال يعصم أحد عنهم ّ
النبي صىل الصـه عصيه وآلـه  ي غـار حـراء كانـت  ي شـهر
والعديد من البيتوتات التي كان يبيتها ّ
رمضان ،وذلك فض إ
ال عن سائر األيام ..أغصبها كانت  ي شهر رمضان.
ألهنم كانوا يفهمون أمر إا ما ،ومل يكـن ذلـك
حسن إا ،ملاذا كانوا يفعصون ذلك؟ كانوا يفعصون ذلك ّ
عبث إا!! ...
نعم ،بعضهم ـ كاملرحوم القايض مث إ
ال ـ كان يذهب  ي العرش األواخر من شهر رمضـان ون أن
فحسب ما رأينا منهم ّأهنم مل يكونوا يـذهبون
يعرف أحد عنه شيئ إا ،و بعض األولياء مل يكن يفعل ذلك،
َ
وخيتفون عن أعني الناس  ي شهر رمضان ،ولكنّهم كانوا يقضون هذا الشهر باإلحياء والبقاء مستيقظني
 ي لياليه ،وباباجتفع مع بعضهم البعضّ ..
كل جمموعة مع بعضهم ،وذلك إذا كانت الظـروف املحيطـة
مساعدة عىل ذلك ومل توجد مشاكل أو موانع ،ففي هذه احلالـة كـانوا يـأتون وجيتمعـون ..و عـد هم مل
يكن ليزيد عن مخسة أو ستّة أشلخاص ،وهذا ما ينبغي أن يكون إذ با ينبغي أن يتجاوز عـد احلـارضين
ذلك ،ألنّه لو زا العد فسيؤ ي إىل تشتّت الذهن ،و ذلك ّ
أن أذهاننـا تتشـتّت برسـعة فهـي كاحلصـان
اجلامح ،ولذا ينبغي أن نضع هلا حدّ إا وجلامـ إا بشـكل ائـم حتّـى يمنعهـا مـن التشـتّت ،و لـو زا عـد
احلارضين عن ذلك قصي إ
سيتجه نحو الكثرة ،و يفسح جماباإ لصكثـرة لتـدخل  ي الوسـط ممّـا
ال ف ّن الذهن
ّ
يؤ ّ ي إىل التع ّصق بالكثرات.
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بعض الوصايا حول كيفيّة إحياء ليايل شهر رمضان املبارك
ومن هنا فكم سيكون ج ّيد إا لو ّ
أن األفرا  ي هذا الشهر املبارك فعصوا ذلك ،بأن جيتمـع مخسـة إىل
ستّة أشلخاص مع بعضهم البعض ..و جيعصون الصقاء ّ
كل ليصة  ي مكان ،عىل أن يكون ذلك  ي حالة انتفاء
املانع كف قصنا ،وأ ّما لو كان هناك حمذور با قدّ ر الصـه ،كف لو كان وضع عيـال اإلنسـان با يسـمح بـذلك
ال فال ينبغي له أن يفعل ذلك ،بل حتّى يمكننا أن نقول ّ
ويتس ّبب هلم باخلوف والقصق مث إ
أن ذلك با جيـوز
رشع إا ،ولكن يمكن لرفرا أن يرت ّبوا أمرهم بحيث جيتمعون ساعتني أو ثالث ساعات ..ويمكـنهم أن
جيعصوا اجتفعهم ّ
كل ليصة  ي أحد املنازل ،وإذا أرا وا أن يص ّصوا صالة الصيل فيمكنهم أن يص ّصوها هنـاك،
وإذا أرا وا أن يقرؤوا الدعاء فصيقرؤوه هناك أيض إا ،وينبغي أباّ يقضوا الوقت باملزاح وما شابه ذلـك ،إذ
با فائدة  ي ذلكأل فنحن نالحـظ ّ
أن بعـض النـاس إذا مل يمزحـوا ويضـحكوا فـ ّهنم يشـعرون بـالفراغ
وكأهنم با يشعرون بابامتالء إباّ بذلك.
واخلرّ ،
فاألفضل أن يقرؤوا أحد األ عية مث إ
ال أو يمكن هلم أن يقرؤوا شعر إاأل من شعر حـافظ وغزل ّياتـه
األئمـة عصـيهم السـالم ،وإذا اسـتطاع أحـدهم أن يصقـي كصمـة
مثالإ ،أو من أشعار موبانا ،أو من أ عية ّ
خمترصة لبضع قائق بحيث يقرأ إحدى الروايات ويب ّينها ،أو يطـرح كصـفت األوليـاء والعظـفء بحيـث
كل واحد إىل منزله ليتناول السحور أو يفعل ما حيصو لهّ ،
يستفيد اجلميع منها ..وقبل األذان يرجع ّ
فكـل
شلخ

أ رى بحاله.
نبني املطالب بحسب ما نـراه
لقد كان العديد من العظفء يتّبعون هذه الطريقة  ي السابق ،ولكنّنا ّ

نبني ّ
كـل يشء فعـ إة واحـدة ،بـل ننظـر و نـرى مـا تقتضـيه
من اباستعدا وما يقتضيه األمر ،فنحن با ّ
اباستعدا ات والظروف فنطرح ما يناسب ذلك.
األعزاءأل يمكن لإلنسان أن يستفيد كثري إا من ليايل شهر رمضان ،وإذا قـدّ ر الصــه
كف قصنا لإلخوة
ّ
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لنا التوفيق ف ّن الصـه سيعطينا بالتـدريج ذلـك التغ ّيـري الثابـت والـدائم  ي هـذا الشـهر املبـارك ..يعنـي
التغـريات
سيالحظ اإلنسان حصول هذه التغ ّيريات  ي نفسه تدرجي ّي إا حتّى يصل األمر إىل أن تصبح هذه
ّ
والتحول  ي نفسه ،فذلك نور عىل نور.
التغري
ّ
ثابتة وحمفورة  ي نفسه ،وجيد ّ
خاص هبـا ،ولكنّنـا سـنرتك
تستمر ولكن بشكل
وحتّى بعد شهر رمضان يمكن هلذه املسائل أن
ّ
ّ
ذلك لصموقع املناسب إن شاء الصـه.
عىل ّ
كل حال ،فهذا الشهر شهر مبارك ،ورسول الصـه يقول عنهّ :
أتـم نعمتـه وبركتـه
إن الصـه قد ّ
عىل الناس  ي هذا الشهر.
و املسألة العجيبة جدّ إا هي ما ور عنه ّ
صىل الصـه عصيه و آله و س ّصم أنّه قال :إن الشقي مْين حْيرم
أي تعبري بعد هذا
غفران اللْي يف ذا الشهر العظيی .ففذا يمكن لرسول الصـه أن يقول أكثر من هذا؟! و ّ
يمكن أن يذكر لنا؟! يا عزيزي ّ :
إن الصـه قد فرش سفرته و عانا لضيافته ،فصفذا أراك خترج؟ ملاذا تغا ر
و ترتك هذه السفرة املمدو ة؟! ّ
إن الرمحة كبرية  ي هذا الشهر ،واألرضية مه ّيأة جدّ إا ،واملوانع قد رفعت،
لصتغري والرت ّقي إىل رجة كبرية بحيث أنّك إذا مل تقدر مع ّ
تتطور
واملحيط معدّ
تغري نفسك و ّ
كل ذلك أن ّ
ّ
شقي!
فاعصم أنّك ّ
يعني إىل هذا احلدّ أفصح النبي و ّبني األمر برصاحة ،إنّه يقول لنا :أخـربوين كيـا يمكـن يل أن
أساعدكم و آخذ بيدكم ؟! أخربوين ماذا يمكن لنا أن نفعل حتّى نأخذ بأيديكم؟
هل حتتاجون إىل ستور وتوص ّيات؟ ها قد أعطيناكم ذلك.
هل تريدون معرفة املطالب؟ ها قد ب ّيناها مجيع إا لكم.
هل حتتاجون إىل املحيط واألجواء املناسبة؟ لقد قدمنا لكـم ذلـك :هـا هـو شـهر رمضـان بـني
أيديكم ،والرشائط الالزمة من اجلوع والصوم وأمثال ذلك قد و ّفرناها لكم ،وفو ذلـك فقـد ضـاعفنا
رمحتنا  ي هذا الشهر ،فهذا األمر بيدنا ..يعني بيد الصـه تعاىل ..فالصـه كان قا ر إا أن لحيرض شهر رمضان بف
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فيه من اجلوع وأمثال ذلك ،ولكنّه يرتك رمحته كف هي عصيـه  ي بـاقي أ ّيـام السـنة ،وبـذلك فصـن حتصـل
املرجوة ،ولك ّن الصـه تعاىل يقول لنا :باإلضافة إىل اجلوع وما شابه ذلـك فقـد فتحنـا أيضـ إا بـاب
النتيجة
ّ
رمحتنا بشكل أكرب  ..فتحناه بشكل أكرب ،وها هي أمطار الرمحة هتطل عصيكم من السفء.
وهلذا فصنراجع ماضينا  ي هذا الشهر ولنسعى أن نتـدارك ّ
كـل تقصـري أو نقـ

 ي هـذا الشـهر

املباركأل ف ذا كان  ي قصبنا كدورة فصنلخرجها ،وإذا كان سوء الظ ّن هـو احلـاكم فصنطـر ه ،وإذا كـان عـدم
(إن ما أعرضه لكم له عنوان املفتـاح ،و لـو ّ
فصنحوله إىل تالؤم وتوافقّ ...
أن شلخصـ إا مل
التوافق موجو إا
ّ
يفعل ذلك فسيكون مشموباإ لذلك "الشقي" الذي ذكرناه ،فالصيام بدون هذه األمور با فائدة فيـه) ...
إذا كان هناك شلخ

الرتحم و العطا فصنعطا عصيه ،وإذا كان هناك شلخ
يستحق
ّ
ّ

يستحق التكريم
ّ

ونكرمه.
والتعظيم فعصينا أن نحرتمه
ّ
واخلالصة عصينا أن نعصم ّ
أن الصـه تعاىل  ي هذا الشهر قام ب عدا األرض ّية املناسـبة بنفسـه ،ومـن
ناحية أخرى فقد ع ّصمنا كيف ّية اباستفا ة منه ،وقد قصت سابق إا أنّنا نعرف ..فك ّصنا رصنـا نعـرف املطالـب،
يفهمنا ما با نعصم.
ونسأل الصـه أن يو ّفقنا لصعمل بف نعصم ،وأن ّ
اللهی صل عَل حممد و آل حممد
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