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أعىر باهلل ِٓ اٌشُطاْ اٌرجُُ
بسُ اهلل اٌرمحٓ اٌرحُُ
احلّذ هلل ربّ اٌعادلني
واٌصالة واٌسالَ عًٍ أشرف األٔبُاء وادلرسٍني أبٍ اٌماسُ حمّّذ
و عًٍ آٌه اٌطُبني اٌطاهرَٓ
وٌعنت اهلل عًٍ أعذائهُ أمجعني

ادروي ظـ ظـقان افبكي  ،ثذـر اإلمام ظؾقف افسالم فعـقان افبكي
ذم احليدثث افؼثػ
ّ
ظيدّ ة مسائؾ مرتبطة بطرثؼة إـؾ وافتغذثة ،ومـ افطبقعل أن كتق ّؾر ذم هذا ادجال ظذ
جمؿقظة مـ ادسائؾ :إذ ثـبغل أن ُتم ّضر مسلفة افتغذثة وضرثؼة آشتػادة مـ هذه افـعؿة
اإلهل ّقة بافؼقاكغ وافؼقاظيد ادـطؼ ّقة فؾسؾقك ،وإّٓ شتضحل هذه ادسلفة ـ بحيدّ ذاهتا ـ ماكعاً
أمام حرـة افـػس وشرها ،شقا ًء ذم جاكب اإلؾراط أو افتػرثط.
اٌبذْ وسٍُت ضرورَت ٌطٍّ طرَك اهلل
وافيدفقؾ ظذ هذا إمر ـ ـام ب ّقـا ذفؽ شابؼ ًا ـ هق ّ
أن افسافؽ حيتاج ذم شره وضرثؼف إػ
افبيدن ،حقث أكّـا ٓزفـا أرسى فؾبيدن افعـكي وادا ّدي ،وثـبغل ظؾقـا أن كطقي هذا افسر
وهذه احلرـة بقاشطة هذا افبيدن وهذا افؾباس .ـام أ ّن اخلصائص افتل م ّقز اهلل تعاػ هبا هذه
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افـػس هلا ظالؿة هبذا افبيدن ،ومـ افالزم ظؾقـا شؾقك ضرثؼ اهلل تعاػ مـ خالل كػس هذه
ّ
وافتقّهات ،وآمتثال فألوامر
افعالؿة ،حقث ثـبغل آحساز ظـ إهقاء وافتخقّالت
وآجتـاب ظـ افـقاهل ،وظذ افسافؽ أثض ًا أّٓ ّ
هتؿف،
ثتيدخؾ ذم افؼضاثا وادسائؾ افتل ٓ ّ
ّ
افتعرض هلا:
وٓ ثتؼاظس ذم كػس افقؿت ظـ
افتيدخؾ ذم إحيداث وافقؿائع افقاجب ظؾقف ّ
ال شتالحظقن ّ
ّ
ثتؿ بقاشطة هذا افبيدن ،أي أكّؽؿ إذا تل ّمؾتؿ ؿؾق ً
أن مجقع إؾعال
وـؾ ذفؽ إكّام ّ
وافتكؾات افقاجب ظذ افسافؽ أداؤها [تم ّدى ذم احلؼقؼة بقاشطة هذا افبيدن] ...كعؿ،
ّ
ثبؼك ّ
ثؿة هـاك حآت وآؾاق
أن هذا إمر
ّ
خمتص ببيداثة ادسر أو أواشطف ،فؽـ بعيد ذفؽ ّ
ٍ
حاجة إػ افبيدن ،ؽر أ ّن
ثستؿر ذم ضرثؼف حتّك مـ دون
وظقامل ثؿؽـ فؾسافؽ ؾقفا أن
ّ
احلرـة وافسر افؾذثـ كتحيدّ ث ظـفام ؾعؾ ّق ًا ثرتبطان بإصخاص ادبتيدئغ افذثـ ثسرون ذم
هذا ّ
آدماه وثؿتؾؽقن هذه إوضاع وإحقال افعاد ّثة :ؾؿـ افطبقعل ـ واحلال هذه ـ ّ
أن
افسافؽ فـ ثتؿؽّـ مـ احلرـة ببيدن مرثض ومـفؽ أو ببيدن ٓ ثستطقع أن ُثعقـف ظذ افؼقام
هبذه ادسائؾٕ ،كّف ذم هذه احلافة شقبؼك افسافؽ مشغقًٓ
ومتقرض ًا بؿجؿقظة مـ إمقر
ّ
ادرتبطة هبذا افبيدن ..ؾافققم ثعاين مـ أمل افرأس ،وؽيد ًا معيد ُتف تمدف ،وبعيد ؽيد ثليت دور
إمعاء ،وذم ثقم آخر ُثصاب ؿؾبف بادرض ...وهؽذا ،ؾقـبغل ظؾقف أن ثؼيض مجقع أوؿاتف ذم
مسائؾ مـ هذا افؼبقؾ ،بقـام ـان مـ افالزم ظؾقف أن ثـشغؾ ـ بيدًٓ ظـ ذفؽ ـ بلمقر ومسائؾ
أؾضؾ.
وُفُت تعاًِ اٌعارف ِع اٌىسائً احلذَثت
ذم أحيد إ ّثام ،ـان ادرحقم افؼايض رضقان اهلل ظؾقف جافس ًا وشط أصحابف ،ؾيدار احليدثث
بقـفؿ حقل مسلفة ّ
أن افيدوفة تـقي افؼقام بتعبقيد افطرق وافشقارع ،ؾؼيد ـاكت افس ّقارات ؽر
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مقجقدة ذم ذفؽ افقؿت وـاكت افطرق تراب ّقة وؽر مع ّبيدة ،ـام ـاكت وشائؾ ادقاصالت
بلّنؿ ثـقون تعبقيد افشقارع مـ
بيدائ ّق ًة جيدّ ًا ،ؾجاء بعض آصخاص و ؿافقا فؾس ّقيد افؼايض ّ
أجؾ تسفقؾ تر ّدد افس ّقارت و حرـة افعبقر وادرور ،فتصبح بشؽؾ أؾضؾ وأرسع ،و ـان
افبعض مـزظج ًا و ؿؾؼ ًا مـ حصقل هذا إمر ،وفطادا ُوجيد هذا افـقع مـ افتشيدّ د وافتز ّمت
أن هـاك بعض إصخاص دائ ًام ثـظرون إػ ّ
ذم مثؾ هذه ادسائؾ ،حقث ّ
ـؾ مسلفة جيدثيدة
ومرض ،ؾفؿ ثعتؼيدون ّ
أن ادػسض ظذ اإلكسان أن
وطاهرة جيدثيدة ظذ أكّف أمر ٌخاضئ
ّ
ثستػقيد مـ أـثر افقشائؾ بيدائقة ومـ إصقاء افطبقع ّقة ،إػ درجة أكّف ظـيد طفقر افس ّقارت،
ّ
ؾنن افؽثر مـ همٓء مل ثؽقكقا فرـبقا ؾقفا! بؾ ـاكقا ثؿتطقن احلؿر وإبؼار وإحصـة
وأمثال ذفؽ ،وـاكقا ثؼقفقن ّ
بلن افس ّقارات هل مـ إصقاء افتل أتتـا مـ افـاحقة إخرى
مؽزات افصقت (و هذا مل حيصؾ ذم
وهل مـ افتؼـقات افغرب ّقة .وأتذـّر أكّف حقـام طفرت ّ
زماكـا بؾ ؿبؾ ذفؽ) ّ ،
ؾنن افعيدثيد مـ ادساجيد واحلسقـ ّقات امتـعت ظـ اإلتقان هبا ،وـاكقا
ثؼقفقن ّ
مصيدرها افغرب ،ؾال جييدر بـا أن
مؽز افصقت وادقؽروؾقن (وأمثال ذفؽ)
ُ
بلن ّ
فألئؿة ،ـام ّأّنؿ أضؾؼقا ظؾقفا اشؿ "بقق افشقطان"! أجؾ ،أضؾؼقا
كضعفا ذم ادؽان ادـتسب
ّ
ادؽزات افتل ظذ صؽؾ صـادثؼ اشؿ أبقاق افشقطان! حسـ ًا ،فؼيد ـان هذا
ظذ هذه
ّ
آظتؼاد خاضئ ًا وٓ ّ
حمؾ فف :إذ ما هق اداكع مـ أن ثستػقيد اإلكسان مـ إصقاء ادػقيدة وافتل
أكاس مثؾـا! وـام ّ
أن اهلل تعاػ ـ مـ
ثؽقن وجقدها أكػع مـ ظيدمفا؟! ؾافغرب ّققن هؿ بيدورهؿ ٌ
باب ادثال ـ ثؾؼل بعض إصقاء ذم ذهـ همٓء إصخاص ،ؾنكّف ُثؾؼل أثض ًا بعض إصقاء
ذم ذهـ أوفئؽ إصخاص .أؾفؾ ُتعيدّ هذه افؽفرباء [أمر ًا ش ّقئ ًا أثضاً؟!!] ...فؼيد ـاكقا
متذرظغ ّ
بلن افؽفرباء ؿيد أتتـا مـ تؾؽ افـاحقة! حسـ ًا،
ثؿتـعقن حتّك ظـ اشتعامل افؽفرباء ّ
ّ
هذا ؽر صحقح ،ـام ّ
اخلاص.
ؾؾؽؾ رء جمافف
أن هذا افتشيدّ د وافتز ّمت هق أمر خاضئ:
ّ
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أن اإلؾراط ؽر صحقحّ ،
ؾؽام ّ
ثصح أثض ًا ،بؾ افصقاب ذم مثؾ هذه إمقر
ؾنن افتػرثط ٓ
ّ
وٕي ؽرض وهيدف؟ هذا هق
أي كحق شقف ُتستعؿؾ مثؾ هذه إصقاء،
ّ
هق أن كـظر ظذ ّ
ادفؿ.
ّ
حسـ ًا فؼيد ـاكقا جافسغ مع ادرحقم افؼايض ...ؾيدار افؽالم حقل تؾؽ إمقر ،ؾؼال
ادرحقم افؼايض :ما اإلصؽال ذم ذفؽ؟ ؾفذه ٓ تعيدوا ـقّنا وشائؾ و أدواتٓ ...حظقا
أتعرض هـا فبعض ادسائؾّ ،
ؾنن ذفؽ
ـقػ ثـظر افعارف إػ إمقر ،وإذا ما أردت أن ّ
شقم ّدي فؾؿساس بافعيدثيد مـ افؼضاثا [وافشخصقّات] ،حقث ـان افعيدثيد مـ خصقم
ادرحقم افؼايض ذم ذفؽ افقؿت ثعارضقن مثؾ هذه إمقر ،وؿيد ـان أحيدهؿ ثؿتؾؽ مؽاكة
ّ
كتعرض أن فذـر
وحيتؾ وشط افـاس مـزفة
مرمقؿة ،وصاحب مرجع ّقة،
ّ
خاصة ـ وفـ ّ
اشؿف ـ ،ؾؽان ثؼػ ذم مقؿػ ادعارضة وثؼقل ،ٓ :ثـبغل أن كحتػظ باحلؿر ،وافبؼر،
وافبغال ،وهذه افروائح افط ّقبة  ،وأن كحتػظ هبذا افساب ...هؾ افتػتّؿ؟! فؽـ ذم ادؼابؾ،
خضؿ هذه ادسائؾ وثؼقل  :مـ افالزم
اكظروا ـقػ ُثؼ ّقؿ افعارف إمقر ،حقث ثليت ذم
ّ
ظؾقـا أن كرى هؾ ّ
رسع شركا كحق هيدؾـا ادؼصقد أم ٓ .ؾقافف
أن آشتػادة مـ هذه افقشائؾ ُت ّ
مـ مالك ثضعف بغ أثيدثـا! ثا فف مـ مالك! ظؾقـا أن كرى هؾ ّ
رسع
أن اشتعامل هذه افقشائؾ ُت ّ
ؼربـا أـثر مـف ،أم ٓ؟
ّ
وتسفؾ ضرثؼـا وشركا كحق ادؼصقد و ُت ّ
ـان ادرحقم افعالّمة ثؼقل ّ
بلن افسػر فؾزثارة ـ ومـ باب ادثال زثارة اإلمام افرضا ظؾقف
أمر ج ّقيد جيدّ ًا وحم ّبذ ـثر ًا ومـ ادستح ّبات ادمـّيدة ،بحقث ّ
أن اإلكسان ُثؿؽـف أن
افسالم ـ هق ٌ
ُحي ّصؾ مـفا ؾقائيد ظظقؿة ،و ُثؿؽـ فؾسافؽ أن ُحي ّصؾ مـ افزثارة ؾقائيد ظظقؿة ...ؾبافـسبة
فؾشخص افذي ثتؿؽّـ مـ ذفؽ وثؼيدر ظؾقف وثرثيد أن ثستعؿؾ افس ّقارةّ ،
ؾنن شػره هذا
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شقتط ّؾب ؿضاء ثقم ـامؾ ـ كعؿ ،ؿيد ثػرق إمر ذم بعض ادقارد ـ فؽـ بصػة ظا ّمة ،ؾن ّن
شػره شقستغرق ثقم ًا واحيد ًا .حسـ ًا ،فؼيد ـان بنمؽاكف افسػر فساظة واحيدة ؾؼط وؿضاء بؼ ّقة
ادطفر] ووشط تؾؽ إجقاء ،ؾفؾ هذا أؾضؾ ،أم أن تطقل
افققم ذم ذفؽ ادؽان [أي احلرم ّ
اديدّ ة وثؿيض افققم ذم افسػر؟! كعؿ ،ؿيد ثػرق إمر ذم بعض ادقارد ،وتؽقن افظروف
متر ظذ اإلكسان خمتؾػة ،فؽـ بشؽؾ ظا ّمّ ،
ؾنن ادسلفة هل هبذا افـحق.
واحلآت افتل ّ
اٌساٌه حيتاج إىل بذْ سامل ٌىٍ َؤدٌّ تىاٌُفه
ؾنن ادالك واخلصقص ّقة افتل كستـتجفا مما تؼيدّ م هل بـػس هذا افشؽؾ :داذا؟ ّ
وظؾقفّ ،
ٕن
مػر فف مـ
اإلكسان مؾزم باشتعامل هذا افبيدن ،ومؼ ّقيد بآرتباط بافبيدن ،وفف تع ّؾؼ بافبيدن ،ؾال ّ
ذفؽ ،إذ أكّف ٓ ثزال أشر ًا ذم ؿػص افبيدن ادا ّدي ،وٓ ثزال ُثم ّدي أظامفف هبذا افبيدن ادا ّدي ،و
مـ هـا ّ
حتؿؾ هذه ادسائؾ و ؿادر ًا ظذ أدائفا:
ؾنن اإلكسان حيتاج أن ثؽقن بيدكف ؿادر ًا ظذ ّ
هيتؿ بادسائؾ ادرتبطة بف ..ؾؿـ باب ادثال ،مـ ثرثيد أن ثـشغؾ
وهلذا ظذ اإلكسان أن ّ
ثتعرض اإلمام ظؾقف افسالم ذم آخر حيدثث ظـقان افبكي
بإذـار وإوراد ( و شقف ّ
فعيدّ ة مطافب حقل افذـر وافقرد وـقػ ّقتفام) مثؾ هذا افشخص ـقػ ُثؿؽـف أن ُثم ّدي ذـر
مرة ـ أو ّ
أؿؾ أو أـثر ـ بذهـ مضطرب ومرهؼ ،أو مع معاكاتف مـ ادرض
افققكسقة أربعامئة ّ
بغض افـظر ظـ ادقارد افتل خترج ظـ اختقار اإلكسان وتؼع بـػسفا)
وإمل ؟! (و ـالمـا هذا ّ
وـقػ ُثؿؽـف أن حياؾظ ظذ ترـقزه؟ وـقػ ُثؿؽـف أن جيعؾ كػسف تتـاؽؿ مع معاين ومػاهقؿ
إذـار افؼثػة ،وثسر بـػسف ذم هذا افطرثؼ وذم هذا ّ
آدماه ذم افقؿت افذي ُثعاين ؾقف مـ
ال؟ وذفؽ ّ
آٓم ذم ادعيدة مث ً
ٕن تػؽر مثؾ هذا افشخص شقؽقن مع ّطالً ،وفـ ثؽقن فف أدكك
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مـصب حقل مسلفة متك شقـتفل هذا افذـر
وج ّؾ تػؽره
ّ
تقجف! ؾفق دائؿ آكشغال بلدفُ ،
ّ
فؽل ثؼقم وثؼب دواءه ...ؾفذا مل ث ُعيد ذـر ًاّ :
افتقجف شقـتػل ذم هذه احلافة.
ٕن
ّ
خيص ادقارد افتل ّ
حيؾ ؾقفا مرض مـ تؾؼاء كػسف أو تؼع ؾقفا حادثة
وفؽـ ـام ذـرت ؾفذا ٓ ّ
بصقرة تؾؼائ ّقة ،ؾال ثـبغل ظؾقـا أن كخؾط بغ إمرثـ :إذ ّ
أن ذفؽ ادرض ُثعيدّ بـػسف مـ
ضؿـ افزكامج وذم إضار اخل ّطة ادرشقمة فإلكسان ،مثؾام ؿال اإلمام افصادق ظؾقف افسالم
ٕيب بصر [ما مػاده] :إكّا أهؾ بقت كحؿيد اهلل ظذ كعؿف دائ ًام :ؾـشؽره ظـيد افسالمة ٕكّف
تعاػ اختار فـا ذفؽ ،وكشؽره أثض ًا ظـيد ادرض ٕكّف ؿيدّ ر فـا ذفؽ.
اٌعارف َري اٌصحّت و ادلرض ِٓ اهلل تعاىل دوْ فرق
ثصح أن ثؼقل حقـام ُثسلل ظـ حافف" :احلؿيد هلل ،أكا مرثض ،وأكا مرسور جيدّ ًا ٕكّـل
ؾال
ّ
أرى كػز مرثض ًا" ،هذا ظذ افرؽؿ مـ أكّف ـان صادؿ ًا ،ومل ثؽذب ظذ اإلمام :ؾؿـ
ادحتؿؾ أكّف ـان ثعقش مثؾ هذه احلآت ،حقث ـان ثشعر أكّف باشتطاظتف ذم حافة ادرض أن
ٍ
بـحق ٓ تتؿؽّـ معف افعقائؼ افظاهر ّثة أن تؼػ ذم وجف هذا
تقجفف كحق اهلل تعاػ،
ؼقي مـ ّ
ُث ّ
افتقجف وافسـقز ،فؽـّـا كرى هـا أ ّن اإلمام ظؾقف افسالم ُثـ ّبفف إػ رضورة أن ثؿتؾؽ مثؾ هذه
ّ
احلآت ذم مجقع إحقال ٓ ،أن ثرؽب ذم بؼاء ذفؽ [أي ادرض] ظذ افيدوامّ ،
ؾنن ذفؽ
خطل ،بؾ ظؾقؽ أن تػقض إمر إػ اهلل ،وش ّؾؿ كػسؽ فف ،وٓ تطؾب مـف أن ثبؼقؽ مرثضاً
ظذ افيدوام ،وضرثح افػراش ظذ افيدوامّ ،
وافرس ذم
ؾنن هذا أمر خاضئ وجماكب فؾصقاب:
ّ
ذفؽ ّ
متـقظة ،وؿيد ثؽقن آبتالء هبذا ادرض مػقيد ًا بافـسبة فؽ إذا
أن طفقرات ّ
احلؼ تعاػ ّ
اشتؿر ديدّ ة حميدودة ٓ أـثر! ؾنذا دماوز تؾؽ اديدّ ة ،ؾنكّف فـ ُثصبح مػقيد ًا ،بؾ ؿيد ُثػيض إػ
ّ
إصابة كػسؽ بآكؽسار :وهل مسلفة خطرة جيدّ ًا ،وؿيد فقحظ ّ
أن بعض إصخاص (أو
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ّٕنؿ مل ُثس ّؾؿقا أمرهؿ فرضا
بإحرى افؽثر مـفؿ) ابتؾقا هبذا إمر ،ؾتخ ّؾػقا ظـ افطرثؼّ :
اهلل تعاػ ،بؾ اشتسؾؿقا فرؽباهتؿ افـػس ّقة ،وؿيدّ مقا افـػس ذم هذا ادقضع ..ؾساه ّ
ثتؾذذ مـ
ـقكف مرثض ًا ،وتراه مرسور ًا وثشعر بافرضا ٕكّف ثتؿ ّقز ظـ بؼ ّقة إصخاص هبذا آبتالء :هذا
حيس بآبتفاج ذم ؿؾبف ّ
مع ّ
ٕن بعض افظروف
أن مجقع هذه إمقر ترجع إػ افـػس! وتراه ّ
ؿيد ضرأت ظؾقف ،ؾؾؿ ث ُعيد ؿادر ًا ظذ افتؿتّع بافـعؿ اإلهل ّقة مثؾ بؼ ّقة افـاس :وهذا أمر بافغ
اخلطقرة ،و هذا آكحراف ؿيد ثظفر ذم افعيدثيد مـ افؼضاثا وادقاضع!
تفضًُ اٌبالء عًٍ اٌعافُت َعذّ احنرافاً أَضاً
ال إذا ـان ضعامف خيتؾػ ظـ ضعام افبؼ ّقةّ ،
مث ً
ؾنن ذفؽ ثؿيدّ ه بحافة مـ افبفجة وافقجيد! ؾلكا
إرز وافطعام افؾذثذ! أكا آـؾ اخلبز وافبطاضس مـ باب
آـؾ اخلبز وافبؼقل ،بقـام ثلـؾ افبؼ ّق ُة
ّ
ادثال! ؾفق ّ
ثؾتذ ذم كػسف مـ أن ضعام افبؼ ّقة هق بذفؽ افشؽؾ ،بقـام ضعامف هق هبذا افشؽؾ.
ّ
إن شبب هذا افشعقر هق افشقطان! إكّف افشقطان افذي حرض ظـيده! وؿيد ـان ثـبغل ظؾقف أن
ثباؽتف ذم تؾؽ افساظة وثؼقل :أحرضوا يل كػس ذفؽ افطعام افذي تلـؾقكف! ؾعـيدما ثلـؾ
افطعام ،و ثـظر إػ كػسف ؾنكّف شرى أكّف  :ثا فؾعجب! ماذا! إكّـل آـؾ ـام ثلـؾ بؼ ّقة افـاس،
دء جيدّ ًا!
وهذا ّ
دء جيدّ ًا " ّ
اكتبفقا! ّ
ثيدل ظذ أكّف ُثعاين مـ مشؽؾة ذم هذا ادقضع! وثؽشػ
إن ؿقفف" :هذا ّ
ّ
أن مرض ًا مقجقد ًا ها هـا!
دميده حييدّ ث كػسف ؿائ ً
أتكف مثؾ بؼ ّقة افـاس ،ؾبامذا شلمت ّقز ظـفؿ
ال :ثا فؾعجب ،إكـّل
ّ
ٍ
حقـئذ؟! وثشعر بآكزظاج ٕ ّن افـاس ثـظرون إفقف أن وثؼقفقن :ظجب ًا! إ ّن هذا افس ّقيد
ظع
ثلـؾ مثؾام كلـؾ كحـ! بؾ فر ّبام ثلـؾ أـثر مـّا! ؾام افذي دهاه؟!! ؾقؼقل ذم كػسف :ثـبغل ّ

8

املتـقــني
www.motaghin.com

ظع أن أـتػل باخلبز وافبطاضس ...ؾافـاس ثـظرون إ ّيل! وٓ ثـبغل
أّٓ آـؾ إػ هذا احليدّ  ،بؾ ّ
أن ثروا أكّـل آـؾ مثؾفؿ :ؾػل إخر ،جيب أن ثقجيد ؾرق ذم افبغ  :ؾلكا أرثيد أن أـقن ذم
ظع أن أـقن خمتؾػ ًا ظـ افبؼ ّقة ،وجيب أن ثرى افـاس أكّـل آـؾ
مؼام إمر وافـفل ،وهلذا ّ
اخلبز وافبصؾّ ،
ظقـل أثض ًا!! أجؾ! هؽذا أؾضؾ ،ؾفؿ ثـظرون
وأن افيدمقع دمري مـ
ّ
وثشاهيدون وضعل بـػسفؿ! وثؼقفقن ( :ما صاء اهلل ،أكعؿ بف وأـرم!)  ،ج ّقيد جيد ًا  ،ؾأن
ؾؼط ،أصبح إمر ظذ ما ُثرام! و هؽذا دميده ثلكس وثػرح بلكف صار ذم هذا افققم مقرد تقجف
افـاس وافتػاهتؿ.
ّ
ؾنّنا ٓ تيدع حافة افعبقدثة حتصؾ فيدى
إن هذه احلافة افتل حتصؾ فؾـػس هل صقطانّ ،
ٍ
ٍ
وظـيدئذ ترى ّ
ظؿؾ ما ..ظـيدما ثرثيد
أن مثؾ هذا افشخص ظـيدما ثرثيد أن ثؼيدم ظذ
اإلكسان،
أن ثشسي مـزًٓ مثالً ..تراه خيتار صقئ ًا متقاضع ًا ثؽقن ؾقف بعض افطغ واحلجارة وافساب!!
ما افذي ـان ثػعؾف ُظ َؿر؟ إكّف ـان ثػعؾ هذه إمقر وخييدع افـاس هبذا إشؾقب! أمل
أن هذا افشخص اكتخب فـػسف مـزًٓ
تسؿعقا بزهيد ظؿر؟! هذا هق إمر بعقـف هـا  ،ؾؾق ّ
ظادث ًا ومـظ ًام وكظقػ ًا ..شقليت افـاس وثؼقفقنّ :
إن مـزفف مثؾ مـازفـا! ؾؾامذا فف إمر وافـفل
خاص و مؼام متؿ ّقز ظـ أخرثـ ؟!
وداذا ثؽقن فف حساب
ّ
اٌعارف َساعذ اإلٔساْ عًٍ اٌتخٍّص ِٓ أِراض ٔفسه اخلفُّت
اكظروا! ما هذه إمقر؟ هذه إمقر هل افتل ثليت افعارف وثلخذ بقيد اإلكسان وثـؼذه مـفا،
وثب ّقـفا فف ،وإذا و ّؾؼـا اهلل ذم افؾقايل أتقة ؾسقف كطرح أمثؾة ظذ هذا إمر ،وكتؽؾؿ ببعض
ادطافب حقفف.
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فؼيد ــت أحقاك ًا أتعجب مـ بعض افـاس ،إذ ـان ادرحقم افعالمة ثلمر بعضفؿ بيدشتقر
خاص ،وثؼقل فف :اذهب واؾعؾ هذا إمر افػالين! مع ّ
أن شامحتف هق كػسف ما ـان فقؼقم
هبذا افػعؾ افذي ضؾبف مـ هذا افشخص!! وبعيد ذفؽ كؾتػت إػ ّ
واؿع ذم
أن هذا افشخص ٌ
ٍ
أمر مشؽؾ ومعضؾ ،ثـحك ح ّؾف بذاك إمر افذي ـان ادرحقم افعالمة ؿيد أمره بف ذم ذفؽ
افقؿت وتؾؽ ادقؿع ّقة .وهذا إمر ـان مؾػت ًا جيد ًا بافـسبة إفقـا  ،ثعـل [ـان شامحتف ثم ّدي
ذفؽ] بيدون أن ثؾػت افـظر  ،أو حتصؾ ؿض ّقة ما أو تظفر حؼقؼة إمر ٕحيد وذفؽ بيد ّؿة
متـاهقة و فطػ صيدثيد!
أذـر مـ أمثؾة ذفؽ أكّف ـان ثقجيد صخص ـان ثصع إمام ًا فؾجامظة ذم افعادة  ،وـان حمسم ًا
تقجف افـاس واهتاممفؿ ،وـان هـاك صخص آخر ثؼقؿ إذان واإلؿامة حتّك ثليت هذا
ومقرد ّ
إول أن :ؿؿ
افرجؾ ؾقم ّم ادصؾغ ..وذم ثقم رأثت ادرحقم افعالمة أصار إػ هذا افشخص ّ
وأ ّذن! ؾام ْ
إن أمره بذفؽ حتّك رأثـاه ؿيد اضطرب وتبيدّ فت أحقافف ..وبؼل حمتار ًا ماذا ثػعؾ،
ثؿ ؿال :هؾ تؼصيدين أكا؟ ؾؼال افس ّقيد افعالّمة :كعؿ! أكت! [ضحؽ].
مستحب ثؼقم بف اجلؿقع ،أمل ثؽـ إئؿة
أكظروا ..ما اإلصؽال ذم إذان؟ ؾإذان أمر
ّ
ثم ّذكقن؟ أمل ثؽـ أمر ادممـغ ظؾقف افسالم ثم ّذن ذم مسجيد افؽقؾة؟ وفؽـ صار إذان أن
بشؽؾ إذا أردت أن أؤ ّذن أكا ،ؾػقف حافة مـ آكؽسار و افشعقر بافعار وافضعة ،إذ أكا ثـبغل
وثصقروّنؿ أثـاء افصالة ،ظـيدما
أن أـقن إمام اجلامظة!! ؾإصخاص افذثـ ثصؾقن مجاظة
ّ
تػضؾ و أ ّذن .ضع ثيدك ظذ اذكؽ و ارؾع صقتؽ
ثممرون بنؿامة إذان ،وثؼال هلؿّ :
بإذان .ؾنكّف شقؼقل :ثا شقيدي ،وهؾ أكا مم ّذن؟ كعؿ ما اإلصؽال ذم أن تمذن أكت؟! أمل ثؽـ
اإلمام احلسـ ظؾقف افسالم ثم ّذن؟ أمل ثؽـ ثسؿع افـاس صقتف ،وأمل ثؽـ افـاس ثسؿعقن
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افسجاد ظؾقف افسالم؟ وـذا اإلمام افرضا ظؾقف افسالم ـان ثسؿع أذا َكف
صقت أذان اإلمام
ّ
افـاس افذثـ ـاكقا ثؿرون ؿرب داره ذم وؿت أذان افصبح أو ادغرب .وهؽذا ـان ادرحقم
افقافيد ثم ّذن أثض ًا ،حقث ـان ثم ّذن فصالة افصبح أو صالة ادغرب ..وذفؽ ظـيدما ـان
ٍ
ّ
فسبب ما ،وـان صقتف ظافق ًا ثسؿعف اجلران .و
ثصع ذم افبقت ومل ثذهب إػ ادسجيد
فؽـ أن صارت هذه ادسلفة ظار ًا ..افسـة اإلشالمقة تبيدفت إػ ظار ،وتبيدفت إػ أمر
ثقجب اكؽسار افـػس.
وامحر وجفف،
وذم افـفاثة مل ثم ّذن ذاك افرجؾ ،إذ مل ثستطع أن ثػعؾ ذفؽ! فؼيد تبيدل فقكف
ّ
ؾصار ـل ّن روحف تـتزع مـف!! ؾلمر ادرحقم افقافيد صخص ًا آخر بإذان ،إ ّما أكا أو صخصاً
آخر..
اكظروا!! هذه افصالة افتل ــا حتّك أن كصؾقفا ماذا صار هبا؟ افصالة افتل ــا كعتـل
بافتؽبر ؾقفا بحقث أن ادالئؽة ـاكقا ثؼػقن بافصػ فؾـظر إػ هذه افصالة اجلؿقؾة ..ماذا
ؾعؾت؟ مل تستطع أن تؾزمـا بلذان! بلذان كعؾؿ أ ّكف شـة إشالمقة وشـة كبقثة ،حقث ـان افـبل
كػسف ثم ّذن ،وـذا أمر ادممـغ :ؾلمر ادممـغ ظؾقف افسالم ؿيد أ ّذن ذم فقؾة افتاشع ظؼ،
ثؿ كزل ..وـان ابـ مؾجؿ كائ ًام ،ؾلثؼظف اإلمام برجؾف وؿال فف:
حقث صعيد ادئذكة وأ ّذنّ ،
اّنض .فؼيد صار وؿت افصالة ..وإين ٕظؾؿ ما افذي تـقي ؾعؾف وأظؾؿ ما ختػل ـ وـان
هتتز فف إرض وافسامء..
واضع ًا افسقػ حتتف ـ إكّؽ ترثيد أن تػعؾ أمر ًا ّ
مـ افذي ؾعؾ ذفؽ؟ أمر ادممـغ ظؾقف افسالم .فؼيد أ ّذن ظؾقف افسالم وكزل ظـ ادئذكة
وأثؼظ ؿاتؾف ذم تؾؽ افؾقؾة ،وـلكف ثؼقل فف اّنض وؿؿ بعؿؾؽ افذي جئت فف..
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ّ
إن افذي ـان افعظامء ثسعقن إفقف هق هذا إمر ،وهق أن ٓ كؼع ثقم ًا ذم مثؾ هذه ادسائؾ
افتل وؿع ؾقفا افؽثر مـ افـاس.
كػس ،وٓ ثؿؽـ
ؾػل مسلفة افغذاء ظؾقـا أن كؽقن ذم مقضع ٓ تغؾبـا ؾقف افـػس،
ؾافـػس ٌ
ُ
أي باب ،وترثيد أن تيدخؾ بل ّثة وشقؾة،
افتعامؾ معفا إٓ ـذفؽ ،و هل ؿادرة أن تيدخؾ مـ ّ
ثتسقر احلائط وثيدخؾ مـازل افـاس
ؾذاك افشخص [صاحب ادؽاكة افظاهرثة] ٓ ثؿؽـف أن ّ
شارؿ ًا ،وٓ ثؿؽـف ذب اخلؿر ..ؾؼب اخلؿر ٓ ثصيدر مـف وٓ مـ أمثافف ،وٓ ثؿؽـف محؾ
افسالح وافرسؿة بف( ،وٓ ثؿؽـف رسؿة مؾقارات ادؾقارات  ،مع ّ
أن ذفؽ وؿع أن ؾع ً
ال !!)
هق ٓ ثستطقع ؾعؾ ذفؽ ،فؽـّف ثليت وثيدخؾ مـ باب آخر ،و خيتار ضرثؼ ًا آخر ،بؾ هق
ثـتخب ضرثؼ ًا ثؽقن مقرد ًا إلظجاب افـاس و حتسقـفؿ و ميدحفؿ ،ؾقؼقفقن ظـف :ظجب ًا ـؿ
هق إكسان جقيد! وـؿ هق إكسان ُمعرض ظـ افيدكقا! وـؿ هق إكسان ٓ تع ّؾؼ وٓ اظتـاء فف
هبذه افيدكقا ..ثليت مـ هذا افطرثؼ وثتق ّؿػ هـا.
اٌتظاهر باٌزهذ خالف اٌزهذ
معؿؿ،
مرة
ّ
ميدظق ًا ظذ مائيدة ،وـان هـاك أصخاص خمتؾػقن ،وـان هـاك صخص ّ
ــت ّ
فؽـ مل ثؽـ مـ أهؾ افػضؾ وافعؾؿ ،فؽـف ـان ثضع ظاممة ظذ رأشف وثؼقم ببعض ادسائؾ
ؽر افعادثة ظذ ما ثـؼؾ ظـف ،ؾعـيدما أتقا بافطعام ،تـاول ؿطعة مـ اخلز وصقئ ًا مـ اخلضار،
دون أن ثتـاول إرز وشائر افطعام ادقجقد ،ظؾ ًام بلن افطعام ـان ظادث ًا وفقس بافقء
افعظقؿ .وــت أكظر إػ حرـاتف وـقػقة تعامؾف ،ؾرأثت أ ّكف ـان متقؽ ً
ال ذم هذه ادسلفة بشؽؾ
واشتؿر إمر ظذ هذا إشاس و هبذه افطرثؼة حتّك
ـامؾ ،حقث ـان أشر ًا هلذه ادسلفة،
ّ
ّ
مشخصاً بلن مجقع ما ؿام بف
بعيد اكتفاء افطعام ،وـان طاهر ًا تعامؾف ذفؽ فؾجؿقع ،وفؽـ ـان
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إكام ـان كاصئ ًا مـ افتذاذ افـػس ٓ ،مـ افزهيد ،ؾافزهيد ثعـل ظيدم افتع ّؾؼ وظيدم آظتـاء،
وهذا ظغ افتع ّؾؼ وظغ آظتـاء.
وُفُّت احملافظت عًٍ آثار شهر رِضاْ ادلبارن
إن صاء اهلل ،ثؿؽـ أن كتحيدث حقل هذه ادسلفة وكليت ببعض افشقاهيد وافضقابط افتل
ثؿؽـ فإلكسان أن جيعؾفا مالـ ًا هلذه إمقر ،وثستطقع أن ثػفؿ ما هل إظامل افتل ثؿؽـف
افؼقام هبا ،وـقػ ثؿؽـ أن ثعارض كػسف وثقاجففا ،وثعؿؾ ضبؼ ًا فؾيدشتقر ادطؾقب مـف..
إ ّكشاء اهلل شقف كتحيدث ظـ هذه إمقر ٓحؼ ًا.
فؽـ هـاك مسلفة هامة ـان ثـبغل اإلصارة إفقفا ؿبؾ هذا افقؿت ،وهل افتلـقيد افذي ـان
افعظامء ثم ّـيدون ظؾقف وخصقص ًا ادرحقم افعالمة افطفراين رضقان اهلل ظؾقف ،وهق أكف:
ثـبغل ظذ افسافؽ بعيد اكتفاء صفر رمضان أن هيتؿ بلظامفف وحرـاتف وأؿقافف ،ومـ افطبقعل
ّ
أن هـاك ؾارؿ ًا و اختالؾ ًا بغ مقشؿ افصقم و اإلمساك و ؾسة ظيدم اإلمساك  ،و هذا بافتبع
شقسك أثر ًا ظذ حافة اإلكسان حت ًام.
إن افسافؽ ذم صفر رمضان ـان فيدثف حافة مراؿبة خاصة ،ؾلوًٓ
ادرحقم افعالمة ـان ثؼقلّ :
هق ثعؾؿ ّ
بلن افشفر هق صفر رمضان وصفر كزول افزـات وافشفر افذي دظا ؾقف اهلل تعاػ
ظباده إػ ضقاؾتف .وهذه ادسلفة دمعؾ اإلكسان ـ صئـا أم أبقـا ـ ذم ؾضاء خاص مـ افروحاكقة
وافـقراكقة ،ثعـل ّأّنا بـػسفا دمعؾ اإلكسان ذم هذا افػضاء .ؾفق ثرى ّ
أن هذا افشفر هق افذي
ظ ّقـف اهلل تعاػ ،ؾقجب آشتػادة مـف ،وبام ّ
أن هذا افشفر هق افشفر افذي جعؾف اهلل تعاػ
فضقاؾة ظباده ؾقجب آشتػادة مـ روحاكقتف وكقراكقتف ،ثعـل أكف ثشعر بـػسف هبذا اجلق وهبذا
ادـاخ ،ؾفذا افشفر جعؾف اهلل تعاػ فإلمساك وافضقاؾة ،ؾقـبغل آشتػادة مـف ظذ افـحق
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وبإخص
إتؿ ،وثـبغل افيدؿة وادراؿبة بشؽؾ ـامؾ ..ؾفذه إمقر حتصؾ فإلكسان
ّ
ّ
افسافؽ بشؽؾ تؾؼائل ،وافسافؽ ثؾجل إػ آشتػادة مـ افػرص ،ـام ثؼقل افشاظر:
صوىف ابن الوقت باشد اى رفيق

نيست فردا گفتن از رشط طريق

الصويف أن يكون ابن الوقت ّأّيا الرفيق ،فالتأجيل و التسويف ليس من رشوط
(عىل
ّ
الطريق).
أي ؾرصة ،وأي ؾرصة أـز مـ صفر رمضان؟!
فذا ثـبغل ظذ افسافؽ آشتػادة مـ ّ
ّ
ّ
ومـ افطبقعل أ ّكف ذم صفر رمضان ّ
وتؼؾ
وثؼؾ افتػؽر بإمقر ادخافػة،
ثؼؾ ـالمـا،
خقآتـا ..إذ كسعك دائ ًام أن ٓ ّ
كتيدخؾ ذم أظامل أخرثـ ،وٓ كؾتػت إفقفؿ ،وٓ كشتغؾ بغر
أكػسـا ..هذه إمقر حث افعظامء ظذ آفتػات إفقفا وآهتامم هبا ذم صفر رمضان ،وثؿؽـ
إتؿ وإـؿؾ.
افـحق
اإلتقان هبذه إمقر ذم هذا افشفر ظذ
ّ
ّ
بتغر حافـا ،و ذفؽ بسبب
وفؽـ ظـيدما ثـتفل صفر رمضان ،ؾسقف كشعر بشؽؾ تؾؼائل ّ
اختالضـا بادجتؿع مـ جيدثيد ،ذفؽ ادجتؿع افذي ابتعيد بيدوره ظـ صفر رمضان و أجقائف،
و ظاد إػ ممارشة إمقر افسابؼة و احلقاة افعادثة ذم جمال افؽالم وإظامل وكؼؾ إخبار
وادطافب ادختؾػة ..ؾجؿقع هذه إمقر تتغر وتصر جز ًء مـ حقاتـا وأمر ًا ظادث ًا ،وهل
افتل دمعؾ حافة اإلكسان تذهب بشؽؾ أو بآخر ،ؾحتّك تؾؽ احلافة افتل حصؾت فؾسافؽ ذم
افتقجف افذي ـان فيدثف ؿيد شؾب
شتتغر وتذهب ،وصقئ ًا ؾشقئ ًا ثرى أن ذفؽ
صفر رمضان
ّ
ّ
تغرت ،وتؾؽ افـقراكقة وافصػاء افتل ـان
مـف ،وتؾؽ احلافة افتل ـاكت أثـاء افصالة ؿيد ّ
اخلاصة ،ثعـل أن اإلكسان ثػؼيد
ثراها مل ثعيد ثراها ..هذه إمقر بسبب أ ّكف ؾؼيد مقؿعقتف
ّ
مقؿعقتف ،وثػؼيد حافتف افـػسقة ،وثػؼيد ذاك آضؿئـان وافسؽقـة وآشتؼامة.
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ـان ادرحقم افعالمة ثؼقل بلن ظذ افسافؽ بعيد صفر رمضان أن حياول ادحاؾظة ظذ حال
صفر رمضان.
بعض اإلخقة كؼؾ يل أكّف :ؿبؾ صفر رمضان افتؼقت بادرحقم افع ّ
المة وأخذت مـف دشتقرات
خاصة حقل صفر رمضان وافصقم ،وـقػقة افصقم ،وما إمر افذي ثـبغل ظؾقف أن ثػؽر ؾقف
ّ
أثـاء افصقم ،وما افـقة افتل ثـبغل أن تؽقن فيدثف ،وما افعؿؾ افذي ثـبغل افؼقام بف ( ،إذ فيدثـا
خاص اخلاص) و ؿيد ّبغ شامحتف ذوط ـؾ مـ هذه
خاص ،وصقم
صقم ظام ،وصقم
ّ
ّ
ادراتب ،وكؼؾ يل افتلـقيد افقارد ظذ آهتامم بؼراءة افؼرآن ذم هذا افشفر ..واحلاصؾ أكف بغ
اجلق افذي ثـبغل أن حيصؾ فيدى اإلكسان ذم صفر رمضان ،ثؿ ؿال :فؼيد دخؾـا
يل افػضاء و ّ
وحآت
أمقر
ٌ
افشفر هبذه اخلصقصقات وحصؾت فـا افزـات وافػققضات واكؽشػت فـا ٌ
خمتؾػة ،وبعيد صفر رمضان ذهبت إػ ادرحقم افع ّ
المة وؿؾت فف :ثا فقت صفر رمضان مل ثـتف،
ؾؼيد حصؾـا ظذ تؾؽ إمقر وادسائؾ ،بقـام أن ؿيد ؾؼيدكاها!
ؾؼال فف :هذه ادسلفة بقيدك أكت! ؾتعجب هذا افرجؾ مـ ذفؽ :إذ صفر رمضان فقس بقيده،
ثستؿر ،ثعـل بنمؽاكؽ أن دمعؾ ذاك
ؾؼال فف افس ّقيد افعالّمة :ثؿؽـؽ أن دمعؾ صفر رمضان
ّ
مستؿر ًا إػ ما بعيده أثض ًا ،ثؿؽـؽ أن دمعؾف
احلال وذاك افػضاء افذي ـان ذم صفر رمضان
ّ
ثستؿر معؽ ..ؾفؾ ترثيد أن ختتز ذفؽ بـػسؽ؟ اّنض ؽيد ًا وتـاول افسحقر ،واظتز كػسؽ
ّ
أ ّكؽ ذم ضقاؾة اهلل تعاػِ ،
اخلاص وافصقم افذي
خاص
واكق ذم كػسؽ ذاك افصقم ..صقم
ّ
ّ
ثليت بف بعض ظباد اهلل ادؽرمغ ؾؼط ،واجعؾ كػسؽ ذم تؾؽ إجقاء ..حاؾظ ظذ تؾؽ
ادراؿبة افتل ـاكت فيدثؽ ذم صفر رمضان ..اؾعؾ ذفؽ ثؿ تعال ذم افغيد فـرى .ثؼقل هذا
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إخ :ذهبت وأتقت بام ذـره يل ،ؾرأثت ّ
أن كػس تؾؽ احلافة افتل ـاكت ذم صفر رمضان ؿيد
وـلّنا مل تتغر ومل تتبيدّ ل ،ؾفل تؾؽ احلافة وافـقراكقة وافروحاكقة كػسفا.
ظادت بعقـفاّ ،
(وفؽـ ثـبغل آفتػات ضبع ًا ،إػ ّ
أن ما حيصؾ فف مـ احلآت فقست بـػس افـسبة مائة
بادائة ،بؾ فشفر رمضان وضعف اخلاص وحافتف اخلاصة ،وفؽـ ثؿؽــا أن كؼقل بلن افؼسؿ
إهؿ مـ تؾؽ احلافة افتل ـاكت حتصؾ فإلكسان ذم صفر رمضان ترجع إػ اإلكسان )
ّ
بعيد ذفؽ ؿال فف افس ّقيد افعالّمة :هؾ تعؾؿ داذا ثشتؿؾ صفر رمضان ظذ هذه اخلصقص ّقات؟
ّ
ٕن مجقع افـاس ثؽقكقن ذم هذه افقضعقة.
أكظروا ّ
إن افـاس ظـيدما ثؼسب صفر رمضان ثؼقفقن :إ ّن صفر رمضان شقليت ،شقليت صفر
وتغر فيدهيا ،ؾافـػس ظـيدما
افصقام!! ثعـل أن افـػس تتف ّقل وتعيدّ كػسفا حلصقل ّ
حتقل وتبيدّ ل ّ
تكف ذم ادثال وادؾؽقت ،و هذا فف ـبر
تتف ّقل وتستعيدّ هلذا إمر  :ثم ّدي ذفؽ إػ حصقل ّ
إثر.
خاصة
وهؽذا ظـيدما ثليت أصخاص ذوو كػقس وخصقص ّقات مع ّقـة وفيدهيؿ أوصاف
ّ
ٍ
جمؾس معغ ..ؾسقف ترون تغر ًا ذم ؾضاء هذا ادجؾس ،و شقؽتسب هذا
وثيدخؾقن إػ
جق ًا كقراك ّق ًا ،وثؾ ّػف افصػاء وافؾطػ ،بحقث أكف ظـيدما ثيدخؾ
ادجؾس ؾضا ًء روحاك ّق ًا و ّ
اإلكسان إػ هذا ادؽان ثشعر ّ
اكػض ؾعالً .فؽـ فق
بلن ؾقف رء ،حتّك فق ـان ادجؾس ؿيد ّ
أصخاص مـ أهؾ
ؾرضـا أن ادسلفة اختؾػت ،ؾبيدًٓ مـ همٓء أتك أصخاص آخرون..
ٌ
افيدكقا افذثـ ثيدور حيدثثفؿ حقل افغالء وافرخص وإخذ وافر ّد ،ومـ ادـشغؾغ هبذه
إمقر افتل كراها ثقم ّق ًا بحؿيد اهلل ذم ّ
ـؾ مؽان ..ؾعـيدما حيرض همٓء ذم ادجؾس :ؾنكّؽ وفق
16

املتـقــني
www.motaghin.com

مل تؽـ تعؾؿ بؿـ ـان ذم هذا ادجؾس [شتشعر بؽيدورة] ،ؾعـيدما تيدخؾ تتساءل ذم كػسؽ:
ست هؽذا؟ داذا حصؾ يل اكؼباض وـيدورة؟!
داذا
ُ
ؾنّنؿ ثسـقن أثر ًا ..ؾعـيدما
ٓحظ أكّؽ مل تشاهيد إصخاص افذثـ ـاكقا هـا! ومع ذفؽ ّ
ثؼال ّ
بلن افسافؽ ثـبغل أن ٓ ثذهب إػ أي مؽان :إ ّكام هق ٕجؾ هذا إمر ،وما ثؼال مـ أكف
ٓ ثـبغل افتؽؾؿ مع أي صخص هق ٕجؾ هذا أثض ًا.
ــت ؿيد ذهبت ذم زمـ ادرحقم افع ّ
المة مع بعض إصخاص إػ مؽان ما ،وــّا ثالثة
أصخاص ،وظـيدما ذهبـا إػ ذاك ادؽان  ،واحلال أكف مل ثؽـ فيدثـا اضالع ّ
أن صخص ًا مع ّقـا ً
ـان ميدؾقك ًا ؾقف ،وؿيد بـل فف بـاء ومرؿيد ،وثزوره بعض افـاس  ،ؾيدخؾـا ـل كرتاح ؿؾقالً ،ؾنذا
يب ؿيد صعركا بحافة مـ افؽيدورة وآكؼباض ،ؾخرجـا رسثع ًا مـ هـاك ،ثؿ شلفت أحيد افذثـ
ـاكقا معـا :أمل تشعر بحافة مـ آكزظاج؟ ؾؼال بذ ،فؼيد صعرت ّ
ـلن أحيد ًا أمسؽـل مـ
ظـؼل ،ؾؼال أخر وأكا صعرت بذات افشعقر ،وؿال :فؼيد ـيدت أختـؼ!! ؾؼؾت :ـل ّكـا
أصبـا بصاظؼة ـفربائقة مـ هذا ادؽان [ضحؽ] ..ثؿ شلفت مـ هذا اديدؾقن هـا ،ؾؼقؾ ؿز
ؾالن! ؾؼؾت :أوه! أوه! أكا أظرف هذا افشخص جقيداً! إذ ًا هذا ؿز ؾالن!؟ ؾؾـذهب مـ هـا
ز ٕحيد إصخاص
بعقيد ًا ،وبعيد أن ابتعيدكا صعركا براحة واكبساط واكؼاح صيدر .اكظروا! ؿ ٌ
ادـحرؾغ ثػعؾ هذا افػعؾ! واحلال أكف ـان حمالً فزثارة ظيدة مـ افطقائػ ادختؾػة
وافسالشؾ افؽذائقة ..ـؿ ثسك هذا إمر أثر ًا ظذ اإلكسان؟ وظذ افعؽس مـ ذفؽ ،ؾقام فق
ذهب اإلكسان إػ ؿز و ّيل مـ إوفقاء وافعظامء ،ؾنكف مـ دون أن ثعرف صقئ ًا شقشعر بقء
ٍ
صاف هذا ادؽان؟! ـؿ هق مرثح هذا ادؽان؟! ؾام ذـره
مـ آكبساط ،وثؼقل :ـؿ هق
ادرحقم افعالمة ذم ـتابف افروح ادجرد حقل آثار وخصقصقات حضقر ووجقد ادرحقم
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افسقيد احليداد ،مل ثؽـ اظتباض ًا ،ؾإوفقاء ظـيدما ثذهبقن إػ هذا ادؽان أو ذاك ،ثسـقن آثاراً
ـبرة ،ما هذا افتلثر افذي ثسـقكف؟ إكّف تلثر افـػس ذم ظادل ادثال وادؾؽقت فذفؽ ادؽان.
هذا افتلثر حيصؾ فإلكسان ذم افتغذثة وافطعام ،وظؾقف ؾؽؿ ثـبغل ظؾقـا أن كراؿب أكػسـا
وكحاؾظ ظؾقفا بلن ثؽقن افتلثر تلثر ًا إجيابق ًا ٓ ،تلثر ًا شؾبق ًا.
فذا ـان ادرحقم افعالمة دائ ًام ثقيص تالمذتف ورؾؼاءه ـ ذم ـقػقة افتغذثة واإلمساك وذم شائر
ادسائؾ ـ بلك ّف ثـبغل ادحاؾظة ظذ حافة آهتامم افتل ـاكت ذم صفر رمضان تستؿر ذم ؽر
هذا افشفر.
ؾؿث ً
ال بعض افـاس ثتـاول ـؾ ما وؿعت ظؾقف ظقـف واصتفاه ،ؾتجيده ثلـؾ افػاـفة ذم ـؾ
شاظة أو كصػ شاظة ،و بعيد ؿؾقؾ حيرضون فف صـػ ًا آخر ؾقلـؾ مـفّ ..
إن هذه احلافة فقست
جقيدة فإلكسان ،بؾ ظؾقف أن ثؽقن أـثر دؿة ذم هذه إمقر.
إن صاء اهلل كيدثؿ افؽالم حقل هذا ادطؾب ذم جمؾس آخر ووؿت آخر وكذـر اخلصقصقات
وادالك هلذه إمقر .و فؽـ بـاء ظذ افتقصقة افتل ُأفزمـا هبا ،ؾؾقس فيدثـا تقؾقؼ فـتحيدث
كستؿر ظذ هذا ادـقال دون أن حيصؾ
أـثر مـ هذا إػ اإلخقة ذم هذه افؾقؾة ،وأمؾـا أن
ّ
تلخر ،ؾـحـ مل كق ّؾؼ فـؽقن بخيدمة اإلخقة مـذ ما ؿبؾ صفر رمضان إػ أن! ؾـسلل اهلل أن
جيعؾ هذا افتقؾقؼ مستؿر ًا.
افؾفؿ صؾ ظذ حمؿيد وآل حمؿيد
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