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وصايا يف كيفيّت اندخىل عهى شهر رمضان املبارك
إن شفر رمضون طىل إبواب ،ومن اـؿم ِّكدد َّ
َّ
أن ـؾؿوايدقع اـؿطروحدي ـدو أ ّ قدي ك دذة ذم دذا

اـشفر ،حقٌ بوإلمؽون آستػودة مـفو ؽقه ،كام َّأَّنو من إمور اـؿ تىل هبو ذم ذا اـشفر اـػضقل.

كىلدذا طدىل عورة مراطدوة
وؾد كون اـعظامء ي ددون ا تام ًمدو شدديدً ا بشدفر رمضدون ،ويم ّكددون
ً

[حرمته] ،كام ُيستػود من كالمفم َّ
بلن مصذ اإلكسدون ـؾسدـي اـؼودمدي يتدددّ د بواسدطي دذا اـشدفر أي
إن ّ
بوـطريؼي اـتي س ُقؿيض اـؿرء ذا اـشفر إذ َّ
كل مو سدقؼع ـده ذم سدـته اـؼودمدي ،سدقؽون متواؽ ًؼدو مدع
سدقتم دؽعده إغ إمدوم وـدذا ،مدرا م يم ِّكددون طدىل دذا
اـؽقػ ّقي اـتي أمه ؽقفو شفر رمضون ،حقٌ
ّ

اـؿويوع ّ
كل ذـك اـتلكقد.

ؽؿن بع اـؿوايقع اـتي كوكوا يوصون هبو ي :اـغسل واـتوبي ؾ ل دخدول شدفر رمضدون ،حقدٌ
طام ارمؽ وه مدن
كوكوا يوصون رؽؼوء م وأصدؾوئفم بغسل اـتوبي
ّ
واـتوجه إغ اؿ بطؾى اـعػو واـؿغػرة ّ
إخطوء واـزّٓت ،وأن يعؾؿوا ّ
بلن اؿ معوغ ؾد مدَّ ذه اـامئدة ،وؽرض طدىل اـع دود وأـدزمفم اسؾدوس
طؾقفو ..أمعؾؿون موذا يعـي اـػرض واإلـزام؟ ؽؼد يدطو أحد م صديق ـه ـؾدضور ـتـوول اـطعوم ـديده
دذا طدن آحدلام ـدطومده
وذـك بوٓمّصول به ومػ ًّقو أو يرسل إـقه رسوـي شػو ّيي ،أو رسوـي حترير ّيدي مع ً

ـؾدضور ذم يوم حمدّ د ،ـؽن ذم بعض إحقون ،ؾد يعؿد إغ إرسول مم ّىلل طـه ـدطومه ،ويؼول ـؿؿ ّىلؾه :إن مل
ق طدىل حضدوره ،إّٓ َّ
أن إراره ٓ
ُي ّ
ؾى اـدطوة ،ؽؼم بوإلحلوح طؾقه وإحضوره! ؽقذ ى ذا اـؿؿ ّىلل و ُي ّ
بدوـؼوة وإن
جيدي كػ ًعو ،ؽقعود .ؽقؼول ـه :ارجع إـقه من جديد ،وؾم أكً بتغقذ مالبسه بـػسك ،واجؾ ده
ّ

كون ارمداءه ـؿالبسه ؼذ مؽتؿل.
بوـؼوة سواء كـَّو
ؽ فؽذا أسؾوب يدطوكو اؿ ـتؾ قي دطومه ذم شفر رمضون أي أكَّه ُجيؾسـو طىل موئدمه ّ
رايع بذـك أم مؽر ع طؾقه ..ؽفذا و معـى اـػرض .أ ّمو اـؿوارد إخرى اـتي ٓ يؽون ؽقفو ؽدرض،
ؽفي من ؾ قل اـدطوة إغ صقوم شفر رجى أو شع ون ،حقٌ كون رسول اؿ يصل شفري رجى وشع ون

يدتم
برمضون ،ويصوم إشفر اـىلالثي م ًعو .ؽوـصقوم ذم شفري رجى وشع ون ؼذه ذم شدفر رمضدون ،إذ ّ
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مػضؾوا و ي اـامئدة معدّ ة «وموائِدُ اـؿسدت ِ
ع ُم َعددَّ ٌة( »)1أي ّ
أن اؿ معدوغ
َطع ِؿ َ
ؽقفام اـدطوة إـقه بوـؼولّ :
َ
ُ
ُيرسل ــو بطوؾي دطوة ـصقوم شفري رجى وشع ون ،حقٌ ّ
وإئؿي ومجقع ذه اـروايوت
إن دطوة إك قوء
ّ

اـواردة هبذا اـشلن ي ط ورة طن بطوؾي دطوة ــو ،ؽقستطقع اإلكسون أن يصوم مـفام بام يتـوسى مع ؾوبؾ ّقتده
وؾدرمه وويعه ومزاجه ،كام ُجعل اـؿرء ذم ِسعي من أمره ،ؽنن كون ٓ ُيريد اـصقوم ،ؽفو ـقس مؾزم طؾقه.
وأ ّمو ذم شفر رمضون ،ؽوٕمر خمتؾف ،حقٌ ٓ وجود إلرسول بطوؾي دطوة ومتـِّي احلضور ـدو! بدل

يتم ذـك طن صريق اـػرض واإلـزام ؽوإلـزام يعـي إخراج اـػرد من بقته طـوة وويعه ذم س ّقورة وجؾ ده
ّ
وؾػل اـ وب طؾقه من اـداخل وإجالسه طىل اـامئدة ،ؽام اـدذي سد ُقؿؽـه ؽعؾده واحلدول دذه؟ ؽفدذه دي
اـطريؼي اـتي يدطوكو اؿ هبو ـصقوم شفر رمضون! ؽؿويوع اإلـزام ذم شفر رمضون و مويوع آخر.
وهلذا ،ؽؼد م َّن اؿ طؾقـو ذم شفر رمضون ،حقٌ جعل ـقؾي ؾدركو وحتديد مصذكو اـؿستؼ ظ ذم دذا

ٍ
حمرم أو صػر ،بل جعؾفدو ذم
اـشفر ،ومل جيعؾه ذم شفر
رجى أو شع ون ،وٓ ذم شفر ذي ّ
احلجي أو ذم شفر ّ

شفر رمضون ،ؽؼول :طؾقك اـصقوم حتّى مصل إغ ـقؾي اـؼدر ؽؾدو َّ
أن اؿ كدون ؾدد جعدل ـقؾدي اـؼددر ذم
ٍ
رجى طىل س قل اـؿىلول ،و و مل يػرض صقوم شفر رجى ،ؽسقصوم بعض اــدوس وٓ
اخلومس طػ من

يصوم اـ عض أخر ّ
وكف اــػس وحػظفدو
َّ
اخلوصي به ،حقٌ طىل اـصوئم آمتـوع
ٕن ـؾصقوم رشوصه
ّ
اـتجرد واــوراك ّقي واـؾطوؽي واـصػوء ذم كػسه ؽؾدو
ؽقتم اـشعور بدصول حوـي من
ّ
طن اـؽىلذ من إمورّ ،

َّ
أن اؿ ؾد جعل ـقؾي اـؼدر ي ـقؾي اخلومس طػ من رجى ،وؾول« :من شوء أن يصوم ؽؾقصدم ،ومدن مل
يشل ؽال يصوم» ،ؽؾن يصوم اـؽىلذ من اــوس ،وسقؼضون ـقؾي اـؼدر ك ؼ ّقي اـؾقدو إخدرى مدن دون أن
ختتؾف طـفو ذم يشء وـذا ،ؽؼد جعل اؿ ـقؾي اـؼدر ذم شفر رمضون ،بل وجعؾفو ـقؾي اـىلوـٌ واـعػدين

مـه و ذا يعـي بلكَّك ؾد صؿً اثـع وطػين يو ًمو حلدّ أن ،ؽستؽون بجؾوسدك طدىل دذه اـامئددة ذم
ذه آثـع واـعػين يو ًمو ؾد خت ّؾقً طن إخطوء واـزّٓت اـتي ارمؽ تفدو سدوب ًؼو ؽدنن كـدً متعومدل

مطفرت مـفو بعض اـفء خدالل دذه آثـدع واـعػدين يو ًمدو ،وإن كـدً
بخشوكي مع أخرين ،ؽؼد ّ
مغذ وم دّ ل ذم دذه آثـدع واـعػدين
مغتوب أخرين ومتيض أوؾومك بوـؾعى واـؾفو ،ؽؼد حصل ـك ّ
( )1إحدى ؽؼرات زيورة أمع اؿ[ .اـؿلجم]
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يو ًمو .ؽؾفذه إس وب ،مرى اؿ جيعل ـقؾي اـؼدر ـقؾي اـىلوـٌ واـعػين من اـشفر اـؿ ورك وذـدك ـؽدي

كدرك ـقؾي اـؼدر وكدن مستعدّ ين هلو ،وكؽون ؾد و ّثؼـو طالؾتـو بوؿ خالل ذه آثـتع واـعػدين يو ًمدو،
وأحؽؿـو ربط أكػسـو بد ل اؿ اـؿتع ،واستدصؾـو ذم أكػسـو ذـك اـصدػوء اــػ د اـدالزم ٓستػويدي

عع مصذكو ـؾسـي اـؼودمدي ذم مىلدل دذا اـوؾدً ووؽ ًؼدو
ـطف اؿ وكرمه طؾقـو وحقـئذ ،إن أراد اؿ أن ُي ِّ
كىلدذا
ـؾدول اـذي كدن طؾقه من اـصػوء وص ًؼو ٓختقوركو وسعي ؾؾوبـو ومؼدار مؼ ّؾـو ،ؽسدقختؾف إمدر
ً
طام إن جرى ذـك بشؽل طشوائي وطػوي ،وذـك بلن ُيؿيض اـؿرء أ ّيومه بشدؽل طدودي ،ـقؼدول ـده اؿ
ّ

بلي ٍ
كدو كون ،وارمؽى ّ
دؽعي واحدة َّ
كل ذكدى،
بلن ـقؾي ؾدرك ستؽون بعد ـقؾتع! ؽقؽون ؾد أمه أ ّيومه ّ
وجول بقه ذم ّ
أي
أي كدالم ،ووصدلت ؾدمده ّ
ٕي صوت ،وجرى طىل ـسوكه ّ
كل مؽون ،واستؿعً أذكه ّ

مؽون ،ومع ّؾق ؾؾ ه ّ
بؽل يشء ،ثم يؼول ـه اؿ :ستؽون اـؾقؾي اـؼودمي ي ـقؾي ؾدرك ؽسقؽون إمدر ـدو

كظذ مو إن ؾقل ـطوـى :سقؽون يوم ؼد و يوم آخت ور! ؽؿن اـؿم ّكد بلكَّه سقؼول :كون جيى طؾقؽم أن
ختربوين ؾ ل شفر من اـزمون طىل ّ
ّ
اـؿتلخر
أؾل مؼدير ـؽي أستعدَّ ـه ؽنخ وركم إ ّيوي بوٕمر ذم ذا اـوؾً
و مسووق ـؿـدي شفودة اـػشل ذم آمتدون ،وذـك ـعدم استعدادي ـه.

حكمت جعم نيهت انقدر يف انهيهت انثانثت وانعشريه مه شهر رمضان
ؽ ـو ًء طىل مو مؼدَّ م ،يؽون سعل ـقؾي اـؼدر ذم اـىلوـٌ واـعػين من شفر رمضون أ ّ قي ك ذة ،حقدٌ
ّإَّنو مليت بعد أن يؽون اــوس ؾد صوموا إثـع وطػين يو ًمو ،ؽؼوموا خالهلدو بوٓبتفدول وؾدراءة أدطقدي أ

موجففم كدو اؿ ،وازدادت مراؾ تفم ٕكػسفم ،وسقدصل ـؾصدوئم
محزة اـىلام ودطوء آؽتتوح ،وازداد ّ
آستعداد واـتل قل شوء أم أىب ؽؿىلؾه ـو يؽون كؿىلل س ّقورة مسذ ذم صريدق مـدددر ،حقدٌ ٓ حتتدوج د
واحلول ذه د إغ رف اـؿزيد من اـوؾود .ؽ ُقالحظ اـؿرء طدم اـرؼ ي ـديده ذم ارمؽدوب اـدذكى ،وجيدد
اكتػوء مؾك اــزطي ـؾؼقوم بوٕطامل اـؿـوؽقي ـؾػع وأطامل اـع ٌ واـؾغو واـؾفو ،بل ٓ جيد ذم كػسه اـؿزاج
اـؿسوطد طىل اـؼقوم هبو ،ويشعر اإلكسون َّ
مغذ ؽقؽون ؾد صوم
بلن ّ
اسو ؾد م دّ ل بشؽل أسويس ،وحوـه ؾد َّ
ثم وصل إغ أ ّيوم جرح أمذ اـؿممـع وشدفودمه واإلحقدوء اـدذي يؼدوم بده اـصدوئم ذم دذه
ذه إ ّيومّ ،

اـتوسل ،ؽدصؾً ـه ر ّؾي ؾؾىّ ،
واختذ ـه شػق ًعو ذم ذه اـؾقو مدن
اـؿـوس وت ،ويؽون ؾد أمه ـقوـقه ذم
ّ
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أجل اـوصول إغ اـؿؼصد ..ؽجؿقع ذه إمور مل ملت صدؽي ،بل ّ
كل يشء حيصل ـو يؽون خم ّط ًطدو ـده
بشؽل دؾقق وحمسوب ـه احلسوب ج ّقدً ا ؽفل معتؼدون َّ
بلن وؾوع جرح أمذ اـؿممـع ذم ـقؾي اـتوسع طػ

من شفر رمضون وشفودمه ذم احلودي واـعػين مـه ؾدد حصدل صددؽي؟ كدالّ ،بدل ُخ ِّطدط ـدذـك بد ّؾدي
كل كؼطي ،وذـك َّ
خط بل و ّ
وكل ٍّ
ـؽل صػدي ّ
ومم اـتخطقط ّ
بلن ُجيرح أمدذ اـؿدممـع
ُ
وحسى ـه حسوبهّ ،

ذم ـقؾي اـتوسع طػ وي ؼى بعدد و ـقؾتدع ـ ُقستشدفد ذم ـقؾدي احلدودي واـعػدين ،ثدم ّ
حتدل ـقؾدي اـىلوـدٌ
واـعػين ـتليت رمحي اؿ اـواسعي ـؽي مـؼذكو ممّو كدن ؽقه.
أمر مؾك اــػس اـتي ٓؾً مو ٓؾً ذم ذه اـدكقو ،وكقف أمضدً أ ّيومفدو ؽقفدو،
وإكّه ـعجقى جدًّ ا ُ

يتعجى اـؿرء ح ًّؼو طـددمو
وكقف دخؾً ذه اـدكقو وخرجً مـفو وط ّؾؿتـو بذـك معـى اإلكسوك ّقي! حقٌ ّ
يػؽّر ذم أحوال أمذ اـؿممـع ويغور ؽقفو .وـؼد استعريً ـإلخوة ذم جمؾدس يدوم اخلدومس طػد مدن
مرت طىل أمذ اـؿممـع ،وطؾِم اإلخوة مو إمر ،وطرؽوا مدن
شع ون ؾض ّقي واحدة من مؾك اـؼضويو اـتي ّ
يؽون أمذ اـؿممـع ٓ ..أؾول بلكَّـو ؾد متؽـَّو من معرؽي أمذ اـؿممـع ،بل يؿؽن اـؼول َّ
بلن زاويي من زوايو

حقومه ؾد امّضدً ــو .وـؼد أخربمؽم بلكَّـي بؼقً مستغر ًؾو ذم اـتػؽذ ـؿددّ ة سدوطتع وكصدف أو ثدالث

ٍ
مػسذ ـام ؾوم بده؟ و دو مدو حصدل ذم معركدي
سوطوت ،كـً خالهلو أؽؽّر ذم واحد من أطامـه ؽؼط إلجيود
ص ّػع طـد مواجفته ـذـك اـامكر ..أكرب حمتول ذم اـتوريخ أٓ و و طؿرو بن اـعدوص .ؽقدو ّأادو اـدذين مل
مصل مؾك إمور إغ مسومعؽم حلدّ أن ،أكصتوا ج ّقدً ا ،واكظروا كقف كدون إمومـدو ،ومدن كدون إمومـدو،

وموذا يؼول طـه أخرون! ؽوهلدف من ّ
كل مو جرى من دمفقز اسقوش واحلرب اـتي استعرت ـؿدّ ة ثامكقي
شفرا ،كون من أجل اجتىلوث جرثومي اـػسود أي معوويي بن أ سػقون وطـدمو كودت مؾك اسفدود
طػ ً
أن مميت ثامر و وبرضبي واحدة من أمذ اـؿممـع[ ،وإذا به يؿتـع طن عب طؿدرو بدن اـعدوص ذم ذـدك
اـؿوؾف اـؿعروف] ؽفـو مل يؽن إمر مموث ً
ال ـام حصل مع موـك إشل طـدمو صؾى مفؾي سوطي من أمذ

اـؿممـع حلسم إمر.
ؽؾؼد صؾى موـك إشل من أمذ اـؿممـع أن ُيؿفؾه سوطي واحدة ذم اـواؾعي اـتي حصؾً [ذم ـقؾي
اهلرير ،ؽؾسون حول موـك يؼولٕ ]:ي ٍ
يشء ؾد جئـو إغ ـو؟! ؽام ي إّٓ سوطي واحددة وأصدل إغ خقؿدي
ّ
5
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معوويي! ؽؼد حور معوويي من جفتع ،بدقٌ ٓ يسدتطقع معوويدي حتّدى اـػدرار ،و ُأص ؼدً طؾقده ؽؽّدي
اـؽامشي :أوـئك من ذاك اسوكى ،وكون موـك من اسوكى أخر يرضب ويتؼدّ م وذم ذه اـؾدظي ،يلمقده
ّ

إمر من أمذ اـؿممـع بوـتو ّؾف طن احلرب ،ؽؼول موـك :أمفؾـي سوطي َّٕني احلرب خالهلدو ،ؽؼدول ـده
أمذ اـؿممـع :مو ّؾف طن احلرب! ؽلرسل موـك إغ أمذ اـؿممـع ثوكقي يطؾى مـه مفؾد ًي ،ؽؼدول ـده أمدذ
اـؿممـع :إن كـً مريد أن مرى طؾ ًّقو ح ًّقو ،ؽتو ّؾف طن احلرب! مو اـذي يعـقه ذا؟ يعـي َّ
بدلن حقدوة أمدذ
اـؿممـع مؼدّ م ًي طىل ّ
طام
كل يشء ..ذا و معـى اـؽالم إ ًذا! ذا ؽقام يتع ّؾق بؿويوع موـك إشل ،ؽامذا ّ

حصل مع أمذ اـؿممـع كػسه؟

ّ
ؽؽل مو جرى ذم ص ّػع كون من مدبذ طؿرو بن اـعوص ،حقٌ كون معوويي يؾوذ بعؿرو بن اـعوص
ذم اـؿواؾف اـؿختؾػي ؽفو اـذي أكجوه من مؾك اـواؾعي وذـك اـعرس واحلدرج اـدذي أوؾعده ؽقده موـدك
إشل ،وذـك حع أمر برؽع اـؿصوحف طىل رؤوس اـرمدوح .وؾ دل حصدول مؾدك اـواؾعدي ،سدـدً
اـػرصي ٕمذ اـؿممـع ـؼتل طؿرو بن اـعوص برضبي سقف واحددة ،حقدٌ سدقـتفي بدذـك ّ
كدل يشء،
ومستؼر احلؽومي اإلسالم ّقي ذم اـشدوم .ؽؾدو ؾدك طؿدرو بدن
ومص ح اـشوم جز ًءا من اـدوـي اإلسالم ّقي،
ّ
كل يشء ٕكّه اـؿخ ِّطط ّ
اـعوص ٓكتفى ّ
ـؽل مو جرى ،وكدون بؿىلوبدي مددير ؼرؽدي اـعؿؾ ّقدوت ذم جدقش

وكل مو حصل كون من مدبذه و .ؽعـدمو رأى َّ
معووييّ ،
مػرا ـه سوى
أن أمذ اـؿممـع ؽوق رأسه ،مل جيد ًّ

رأسو طىل طؼدى أي َّ
إن
مؾك اـػعؾي اـشـقعي اـتي ؾوم هبو ،ؽلدار أمذ اـؿممـع رأسه طـه ،واكؼؾ ً إمور ً
ٍ
مؾك احلرب وذـك اـتعسؽُر كود أن يميت ثامره وإذا ّ
ثدوان،
بؽل يشء يعود إغ كؼطي اـصػر ذم ضرف طػ

واكتفى بذـك ّ
كل يشء ؽام اـذي يعـقه طؿل أمذ اـؿممـع ذا؟ حؼقؼ ًي ..مو اـذي يعـقه؟

انسرّ يف عفى أمري املؤمنني عهيه انسالو عه عمرو به انعاص
وـؼد ؾؾً ـؽم بلكَّـي بؼقً أؽؽّر ذم ذا اـؿويوع ـؿدّ ة ثالث سدوطوت ،ومل أصدل ذم مػؽدذي إغ
أ ّيي كتقجي ،ؽؼطعً سؾسؾي أؽؽوري وخت ّؾقً طن اـتػؽذ ؽقه وطن حؼقؼي إمر ـدو ،وطدن مدو دي مؾدك
اـعظؿي اـتي كعجز طن إدراكفو ؽؽم و مؼدار اـؽرم اـذي يؿتؾؽه أمذ اـؿممـع! وكم و مدن طظدقم،
6
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بدقٌ معؿل طظؿته طىل حتطقم طؼوــو وؽفؿـو ،وٓ مسدؿح هلدذا اـعؼدل مدن إدراكفدو! أي إكَّـدو كدتد ّطم
وكتالىش وٓ كتؿؽّن من إدراك مؾك اـعظؿي ؽام ي حؼقؼي ذـك احلقوء؟ ومو و اـشعور اـذي كون يـتوبده
ذم ذـك اـؿوؾف؟
برس ـو ،وـؼد أخربمؽم بعدم متؽّن طؼظ من إدراك مو حصل! حقٌ وصدؾً إغ
دطوين أبوح ـؽم ٍّ

ذه اــتقجي ومل أمتؽّن من آستؿرار وٓ ّ
شك من وجود مػسذ أطىل من ذا ،وـؽـَّـو كعجز طن إدراكده.
موصؾً إـقه وَّ :
إن اـرجل طـدمو ؽعل مو ؾد ؽعل ؽفو إكَّام يؼول بػعؾته مؾك :أكو أصؾى مـك احلقوة
ؽوـذي ّ
شعورا أبو ًّيدو ؽدرأى ـزا ًمدو طؾقده أن ُيعقدد إـقده
يو طظ! ؽؽون شعور أمذ اـؿممـع دمو ه ذم مؾك اـؾدظي
ً

احلقوة ،ومل يشعر َّ
طدو يؼوم هبذا اـػعل ،ؽعؾقه أن يرضبه ويؼ ّطعه إر ًبو إر ًبو .....ؽؾو كـَّو مؽون أمذ
بلن أمومه ّ

اـؿممـع ،ـػعؾـو ذـك :ؽلكً من كوحقي طدّ و اؿ  ،ومن كوحقي أخرى ،أكً مرمؽى طؿ ّ
حمر ًمو! ؽفدذا ممدو
ال ّ

مسدتدق اـعؼدوب اـؿضدوطف! ؼدذ َّ
أن ذـدك اـشدعور اـدذي حصدل ٕمدذ
ّ
ُيضوطف جرمك ،وجيعؾك
اـؿممـع ذم ذـك اـؿوؾف ،ومشو دة إضفوره ـؾعجز ،وإحسوسه بوـعطف دمو ه دو اـدذي حجدزه طدن
طدوا ـه و ذا ممّو ٓ يؿؽن ــو إدراكه! ؽال يؿؽن إدراك كـه ذه إمور ب سدوصي،
عبه ،وإن كون اـرجل ًّ
وٓ يؿؽن ؽفؿفو طوجالً!
يؼول اـؿرحوم اـعالّمي :طـد ملـقػي ـؽتوب معرؽي اإلموم ،ووصدو إغ اـؼضدويو واسـويدوت اـتدي
وؾعً ذم ؽلة اخلؾقػي اـىلوين طؿر ،كون من مجؾي مو وؾع ذه اـؼض ّقي :ؽؽوكوا ؾد جؾ وا امرأة حومدل ا ّدطدى
بلَّنو ؾد زكً وكوكً اـؿرأة بريئي وطػقػي ،وكػً طن كػسفو هتؿي اـزكو ،ؼذ َّ
يقد
زوجفو َّ
أن اـزوج كدون ّ
طىل ّاهتومفو ؽلين م اـشفود؟! ؽعىل من يتّفم أحدً ا أن جيؾى اـشفود ..أمل معؾم ّأاو اخلؾقػي اـىلدوين بؾدزوم

شفودة أربعي شفود؟! وكقدف يؿؽدن أن حيصدل يشء كفدذا ذم اـعدومل بدقدٌ يدتؿؽّن أربعدي أؽدراد مدن
اـؾفم إّٓ إن جرى ذـك طىل س قل آستعراض وطىل ٍّمل أموم طػة آٓف كومذا! ؽؾِ َم ُيطؾدى
مشو دمه؟
ّ

شفودة أربعي شفود ذم ؽذا حوـي؟ َّ
إن ذـك يعود إغ مراطوة اـشورع اـؿؼدّ س سوكى اـرمحي واـعطف دموه
دي إكدرم
اـؿخطئع واـغوؽؾع واسفؾي! أمل مشو د أو مسؿع بذـك يو طؿر؟ وأمل مشو د بـػسك سذة اــ ّ

وكقػ ّقي معومؾه ذم اـؿواؾف اـؿختؾػي؟ ؽتؼوم بؼتؾفو هبذه اـ سوصي وبؿجرد ا ّدطوء زوجفو ذـك ،وإن كوكً
7
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ي مـػي طن كػسفو اـ تفؿي! ؽشو د اـؿتواجدون ـوك مو يـوي أوـئك ؽعؾه ،ؽدذ وا إغ أمدذ اـؿدممـع
ُُيربوكه بعزم اـؼوم طىل ؾتل امرأة بريئي ؽذا وهبذه اـسفوـيَّ ،
وأن ذـك حيصل طىل يد خؾقػي رسول اؿ!!
وبواسطي حؽومي اخلؾقػي اـىلوين اإلسالم ّقي! ؽـفض أمذ اـؿممـع وارمدى ثقوبه وذ ى مرسد ًطو ،وطـددمو

وصل ،وجد ّ
كل يشء ؾد اكتفى ( )1ؽؽقف كون حوـه ذم ذـك اـوؾً؟ يؼول اـؿرحوم اـعالّمدي اـدذي دو
مؾؿقذ أمذ اـؿممـع ،واـذي إن كون ـديه ؽفم أو إدراك ٕمدر أو ويدوح رؤيدي ،ؽنكّده حصدل طؾقده مدن
ـوك ..يؼول :ـؼد بؽقً ـؿدّ ة أربع سوطوت متواصؾي طـدمو ؾرأت ذه اـؼضد ّقي ذم أحدد اـؽتدى ،وكدون
مـظر سؼوط ذه اـؿرأة اـربيئي طىل إرض بعد عهبو من ؾ ل اسالّد يلاءى أموم طقـي أمل يؽدن ـتؾدك
اـؿرأة اـربيئي أصػول؟ أمل يؽن هلو أم أو أب؟ كعم ،ـؼد بؽقً أربع سوطوت.
ؽفل كستطقع رؤيي ؽذا بؽوء ذم مؽون آخر؟ كد ّ
ال ثدم كدالّ ،بدل إكَّـدو كدرى اـضددك ذم إمدوكن
إخرى ..أمعؾؿون ـامذا كون ذا و حول اـؿرحوم اـعالّمي طـدمو ؾرأ مؾك اـؼض ّقي؟ ٕكَّده كدون يؿتؾدك
كػس ذـك اـشعور اـذي اكتوب أمذ اـؿممـع طـدمو وؾف طدىل ج ّىلدي مؾدك اـؿدرأة ..كعدم ،كػدس ذـدك
ِ
اـشعور .ؽال بدَّ وأن مسؼط امرأة بريئي طىل إرض ّ
مرضجي بددموئفو بددون جدرم ارمؽ تده ..أمعؾؿدون مل َ
حصل ذا؟ ـؼد حصل ذـك بس ى اؽتؼود اخلؾقػي اـىلوين ـؾـور! ؽعـدمو يزين أحد م ،مظفر آثور ضؾؿي اـزكو

[أاو اخلؾقػي اـىلوين] ،ؽنكّك ٓ متؿؽّن من رؤيي ذه اـظؾؿي ،بخالف أمدذ اـؿدممـع
طىل وجفه ،وأ ّمو أكً ّ
اـذي مو إن يـظر إغ وجه مؾك اـؿرأة حتّى يؼول :مل مرمؽى دذه اـؿدرأة اـزكدو ،ومل مؼدم بعؿدل ؽدوحش،
ؽؿالمح وجففو ّ
مدل طىل براءهتو ؽؾامذا يسؼط ذا اـوجه طىل إرض وطىل مرأى من أؾوربه؟!
ل معتؼدون َّ
خم وأمدر م بدوـتو ّؾف ـدوك حتدً
أن ك ّي اؿ حقـام مجع ثالثع أـف مسؾم ذم ؼدير ّ

ّ
اـؿتدلخرين،
أش ّعي اـشؿس احلورؾي ـؿدّ ة ثالثي أيوم ،وأططى أمدره ـؾؿتؼددّ مع بدوـعودة ،واكتظدر وصدول
وكصى أمذ اـؿممـع ـؾخالؽي ،ؾد ؾوم ّ
بؽل ذـك ط ًىلو؟ حوشو ،بل ؽعؾه من أجل يومـو دذا ،ومدن أجدل
ذـك اـقوم اـذي ؾتؾً ؽقه مؾك اـؿرأة اـربيئي ؽفو يؼول ـؾـوس :أمعؾؿون ـامذا ؾتؾً دذه اـربيئدي؟ َّإَّندو
( )1دمدر اإلشورة إغ أ ّن اـؼض ّقي اـتي حصؾً مع طؿر مل مُم ّد ـرجم اـؿرأة ،حقٌ ّإَّنم أدركو و ؾ ل ذـك ،وأ ّمو اـؿسلـي اـتي أؽضً إغ ؾتل اـؿرأة ،ؽفي اـتي وؾعً طىل
طفد طىلامن راجع :كتوب معرؽي اإلموم ،ج ،11من ص  184ص [ .188اـؿلجم]
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كدقتم طؾ ًّقو طن مؽوكده! ؽوحصددوا كتدوئٍ أطامـؽدم! وؾومدوا بؼتدل مؾدك اـربيئدي ،واؾتؾدوا
ؾتؾً ٕكَّؽم ّ
ى ؽقه اــ ّي طؾ ًّقو من بعده،كون يرى مو سقدصل ذم
كص َ
إصػول ،واؽعؾوا واؽعؾوا  ..ؽػي ذـك اـقوم اـذي َّ
ٍ
بدق اإلسدالم ذم طفدد اخلؾقػدي إول واـىلدوين واـىلوـدٌ وبؼ ّقدي
سلمؽى ّ
جـويوت ُ
وأي
اـغد وبعد اـغدّ ،
اخلؾػوء و ...وـذا ،ؽؼد أمر بلن يؽون اخلؾقػي من بعده طؾ ًّقو وذـك ٕكَّه و اـذي يستطقع أن يرى اــدور
مـتدوا جوك ًو ،ـقدليت
أو اـظؾؿي طـدمو يـظر إغ وجه أحد م ،أ ّمو أكتم ،ؽال مستطقعون رؤيي ذـك ؽال بدَّ أن ّ
أي مويع يتؼدّ م ،وذم ّأاو
طظ وجيؾس مؽوكؽم ؽفو يعرف متى يتدتّم طؾقه أن يرضب ،ومتى يعػو ،وذم ّ
ّ
أيضو كػس ذـدك
طظ ،وذـك اـو ّ اـؿتصل به ٕكّه يسؾك ً
يتو ّؾف ؽال يستطقع مشخقص اـؿصؾدي ؼذ ّ

وخؾو أيديـو من مؾك احلؼوئق.
اـطريق واــفٍ[ .أ ّمو كدن ؽال كستطقع ذـك] سفؾـو،
ّ

وطؾقهّ ،
ؽنن مؾ ّؼي أمذ اـؿممـع ـؾرضبي طىل رأسه ،وشفودمه ،كون من أجل إكؼوذكو ممّو كدن ؽقده إ ًذا!
وسقـؽشف ذا إمر سؿقع اــوس ذم ذه اـدكقو إن شوء اؿ كام اكؽشف ـؾعظامء حقٌ ؾوـوا :سقت ّع ــو
يو ًمو َّ
معريوا هلو ،وشفودهتم ،وؽصل
بلن مجقع اـؿصوئى اـتي جرت طىل أ ل اـ قً من اـؿضويؼوت اـتي ّ

رؤوسفم طن أبداَّنم ،وسدق أجسود م حتً سـوبك اخلقل ،وأرس م ،ؾد جدرى ّ
كدل ذـدك مدن أجدل
بلن ّ
كجدمـو وإكؼوذكو وحقـفو ،سـشعر َّ
كل وجودكو ر ع بوجود صوحى اـوٓيي اإلهل ّقي اـؽربى ..موٓكدو

كل ديــو و ط ورة طن وٓيتهّ ،
بلن ّ
احلجي بن احلسن طؾقه اـسالم ،وسـعرف طـد و َّ
وكل مو ـديـو
بؼ ّقي اؿ ّ
من كور ،ومجقع سعقـو ودكقوكو وآخرمـو معـي وجوده ،ؼذ أكَّـو ٓ كعرف من ذا إمدر سدوى وجدود إمدوم
ٍ
زمون وأكَّه صوحى اـوٓيي ،وؾد ّ
أخر اؿ حؽومته وسقظفر بعد طدّ ة سـوات ٓ ..يو ذا! ؽوـوٓيي أسدؿى
وأطىل ممّو كتص ّور ،ؼذ ّ
أن اـ عض أص ح يتالطى هبو!

زيادة صقم انقهب تسيد يف اننىراويّت
يتوجى طؾقـو ؽعؾه ذم ذا اـشفر اـؽريم؟ َّ
إن ذا إمر وايح ،ؽعدىل اإلكسدون أن
حسـًو ،ؽام اـذي ّ

ُي ِعدَّ كػسه بوـشؽل اـذي يتؿؽّن ؽقه من صؼل ؾؾ ه ؽؽ ّؾام ازداد صؼؾه ،ازداد مؼدار اــور اـذي سقدصدل

طؾقه ،وك ّؾام كون ذـك أكىلر ،كون أؽضل! ؽنن متؽّـو من حػظ ؾؾ ـو من أن ختطر طؾقه خوصرة بوصؾي واحددة،
9

املــتقـــني
www.motaghin.com

ُيص
مرضة ــو ،ؽعؾقـو دمـ فو و ذا ؽقام ّ
كون ذـك أؽضل ــو ؽدتّى مؾك اخلوصرة اـ وصؾي اـواحدة ستؽون َّ
أيضدو َّ
ٕن ذـدك سدقؽون مدم ّث ًرا ذم حتديدد مصدذكو
اخلوصرة ؽؽقف بوـعؿل؟! ؽعؾقـو دمـّى اــ ّقي اـ وصؾي ً

وطوؾ تـو وـو كون بؿؼدار ح ّي واحدة! أي أن ّ
كل ذـك سقمخذ بوحلس ون وجيؿع مع بعضه اـ عض أخر

وحقـئذّ ،ـام كون ذا اـػرد ؾد حوز ذه اـؿرم ي ،وأص دً مرآمه مسدتعدة ـتؾؼدي إكدوار ،ؽنكّـدو سدـُؾؼي
اـؿزيد من اــور ذم ؾؾ ه ،ح قٌ سقدصل صوحى اـؿرآة إكرب طىل سفم أكرب من اــور ،وسدـعؿل طدىل

زيودة طدد اـػوموكوت وشدّ ة اــور ،بخالف صوحى اـؿرآة إصغر اـذي سقؽون سفؿه من اــور ّ
أؾل.
ـؼد كون من طودة اـعظامء أن جيعؾوا ّ
اخلوصدي بده ؽعـددمو
ـؽل يوم من أ ّيوم شدفر رمضدون مراؾ تده
ّ

كتـوول وج ي اـسدر ،جيى أن كؽون مـت فع إغ ذا إمر و وَّ :
اخلدوص بده ،و دو
إن هلذا اـقوم حسدوبه
ّ
ُيتؾف طن اـقوم اـذي ؾ ؾه واـقوم اـذي سقليت بعده ،ؽقجى طؾقـو دمـّى مـوول اـطعوم اـؿشت ه ؽقه ،وطؾقـو
ٕي صوت ،وأن كصون أؽؽوركدو مدن اخلدوض ذم اـؼضدويو اـتدي ٓ
أي مؽون ،وٓ كستؿع ّ
أّٓ كذ ى إغ ّ
مُػقدكو ،وأن كدػظ أكػسـو من حوٓت اـتشويش وآيطراب ؽقجى طؾقـو أن كوجد ذم أكػسـو آستعداد
اـالزم هلذا إمر.
أن اـعظامء كوكوا يدأبون طىل دطوة أخرين ـإلؽطور ذم بقوهتم َّ
كام َّ
ٕن ؽقه ثدواب ك دذ و دو مدن
اـسـّي ،طالوة طىل َّ
أن اجتامع اإلخوة وـؼوئفم مع بعضفم أخر و مدن إمدور اـؿستدسدـي ؽوـددطوة
ـإلؽطور طؿل ج ّقد ،ؼذ أكَّه جيى أن يؽون د وكام ؾؾً سوب ًؼو د بوـشؽل اـذي ٓ ُيسد ّى احلدرج ـؾزوجدي،
وٓ ي عٌ طىل مضويؼتفو ،وأّٓ مؽون مؽر ي طىل طؿل ذـك ؽال مربر ـدطوة طدد ك ذ مدن إؽدراد ،بدل
يؿؽن آؾتصور طىل دطوة شخصع أو ثالثي ،أو أن يصطدى اـؿرء معه واحدً ا أو اثـع من رؽؼوئده معده
طـد طودمه ـؾؿـزل ـغرض اإلؽطور معه ؽقؽون ؾد حوز ثدواب دذا إمدر وطؿدل بوـسدـَّي مدن جوكدى،
يدوص هبدو ذم اـسدـّي
ويؽون من جوكى آخر ؾد خت ّؾص من حمذور اإلمقون ب عض اـؿسوئل اـزائدة واـتي مل
َ
و ي خمؾوصي بوٕو وم واـتخ ّقالت.
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ُيص ذا إمر ذم مجؾي واحدة حع ؾولّ :
ؽنن اــ ّي ؾد مجع ّ
وخالصي إمرّ ،
اـشؼي َم ْن
ؽنن
كل مو ّ
َّ

ِ
َ
ؽوـشؼي و من مل يعرف ؾدر ذا اـشفر ،ومن ُح ِر َم مدن دذه
اـشفر اـعظقم(.)1
ؼػران اؿ ذم ذا
ُح ِر َم
ّ

اـرمحي اإلهلقي ..يؼول اــ ّي :كم جيى أن يؽون ؽذا رجدل شدؼ ًّقو! ؽدام أشدؼوه ذاك اـدذي ُيدمه بده و دو
ثم يؿتـع طن اـتـوول مـفو ويعتزل جوك ًو
ويتم إجالسه طىل اـامئدة هبذه اـؽقػ ّقيّ ،
مؽتوف إيدي وإرجل ّ
وحيرم كػسه مـفو! حتّى أكَّه ؾد جوء ذم اـروايي َّ
يتطفدر ؽقده ومل يؼ دل اؿ
مر طؾقه شدفر رمضدون ومل ّ
أن من َّ

موبته ،ؽسقؽون حمرو ًمو من رمحي اؿ ،إّٓ أن يشفد طرؽي( ،)2حقٌ ؾد مشؿؾه رمحي اؿ ـوك ومن ـو مُعؾم

أ ّ قي ذه اـؿسلـي.

بخدواص حدرم اؿ،
كسلل اؿ أن يو ّؽؼـو ويؿ َّن طؾقـو بصقوم ذا اـشفر ..ذـك اـصقوم اـدذي يؾقدق
ّ
وأّٓ كؽتػي ؽقه بوإلمسوك طن مـوول اـطعوم ،بل أن يؿ َّن طؾقـو بتؾك اــِعم واــػدوت اـتدي مد َّن هبدو طدىل
إوـقوء.
إن اإلخوة طىل طؾم هبذا اـؿويوع ،كدام ذكدره اـؿرحدوم اـعالّمدي ذم مم ّـػومده ،و دوَّ :
ّ
إن اـعظدامء
دذا
وإوـقوء اإلهل ِّقع كوكوا يذ ون ـزيورة ؾ ور ّ
إئؿي وأبـوئفم وأوـقوء اؿ بعد اكتفوء شدفر رمضدون مع ً
طن شؽر م ؿ ؽام و اإلحسوس اـذي كون ـدام بدقٌ يدؽعفم ذـك ـؾؼقوم بؿىلل ذا اـعؿدل؟ ٓ بددَّ

َّ
وأن شق ًئو مو ؾد اكؽشف هلم ،ؽال يؿؽـفم أن يذ وا ؽذا بطريؼي آـ ّقي! ؽام و ذـك اـفء اـذي أدركدوه؟
ومو اـذي حصؾوا طؾقه ذم ذا اـشفر؟ ؽال جيى طؾقـو أن كؼولّ :
خدوص بلوـقدوء اؿ ،وأيدن
إن ذا إمدر
ّ
كدن مـفم ،ويؽػقـو احلصول طىل اـؼؾقل! كعم ٓ يؿؽن ــو أن كـول مو و ه اؿ ٕمذ اـؿممـع مدو دامدً
اـساموات وإرض ،وـؽـَّه يؿؽن أن يـوــو اـقسذ من اـػفم وإدراك احلؼوئق بام يتـوسى مع مؼدار سدعتـو
اـوجود ّيي ؽال ُيػلض أن يدخل طؾقـو اـشفر وُيرج ،وكؼـع أكػسـو بلكَّو ؾد صؿـو اـشفر وكؼص من وزكـدو
كدس بلكّـو أدركـو بعض اـؿسوئل ،واـذي
مغذ ذم أكػسـو وأن ّ
بعض اـفء ،بل ُيػلض أن كشعر بدصول ِّ

( )1بدور إكوار ،ج  ،33ص  .356اـؿلجم

( )2ورد ذم اـؽوذم ،ج  ،4ص  ،66طن اإلموم اـصودق طؾقه اـسالم أكَّه ؾولَ « :م ْن َمل ُيغ َػر َـه ذم َشفر َر َمضونَ ،مل ُيغ َػر َـ ُه إغ ؾوبِل إِّٓ أن َيش َفدَ َط َر َؽ َي» .اـؿلجم
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سقؽون د إن شوء اؿ معوغ د دآًّ طىل اهلدايي واإلرشود اـؿػوض من مؼوم اـوٓيي ،وطدىل شدؿوــو بؾطدف
اؿ اـذي يشؿل به ط وده ذم ذا اـشفر.
صل عَلى حممَّد وآِل حممَّد
اللهمَّ ِّ
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