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أعوذ باللـه من الشيطان الرجيم
بسم اللـه الرمحن الرحيم
وصلّى اللـه على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم حممّد
وعلى أهل بيته الطاهرين
واللعنة على أعدائهم أمجعني

()3

تأكيد األولياء على عظمة األشهر الثالثة
هنتم هباا،
األشهر الثالثة المباركة التي سنستقبلها بعد قليل ،ينبغي أن نلتفت إليها و ّ

فالوصايا التي كان العظامء يؤ ّكدون عليها حول الادوول يف هاذه األشاهر الثالثاة رجاب

وشعبان وشهر رمضان) ،مل يكونوا يؤ ّكدون عىل مثلها يف غري هذه األشهر .ويف الواقع أظا ّن
أن الذي كانوا يريدونه من هذا التأكيد هو القول بأن نتيجة األشهر التسعة التاي تقادّ مت يف
حتصل هذه النتيجة يف هاذه األشاهر الثالثاة ،واإلنساان
المراقبة والذكر واحلركة ،ينبغي أن ّ
واجلاو وتلاا احلالاة
يتغري ،أمل تشعروا بأن الفضاء
ّ
عند دوول شهر رجب يشعر بأن الفضاء ّ

النفسان ّية واخلصوص ّيات تتغري يف هذا الوقات! ّ
إن هاذه المساألة مالحظاة بشاكل كامال،
وباألوص يف شهر رجب ،وكذا شهر شعبان وبعده شهر رمضان الاذي يشاتمل عاىل لياايل
ّ
القدر ،والتقدير اإلهلي يصل إىل مرحلة اإلنجاز يف هاذا الشاهر ،يعناي عنادما يادول شاهر
رجب تبدأ حركة المشيئة اإلهل ّية وسريها نحو التشكّل والتحدّ د.

 )1ألقيت هذه الوصايا يف وتام المحارضة احلادية عرشة واألورية من حمارضات حجياة أوليااء ا  ،و المعنوناة باا إااو الاويل
اإلهلي عىل الواقع يوجب اتّباعه)  ،و حيث ّ
تم نرشها منفصلة .المرتجم
أن موضوعها خمتلف عن ذلا البحث فقد ّ
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البدء بتشكل املشيئة اإلهلية يف شهر رجب
الرسام أن يرسم لوحة ،يرشع يف البداية بوضع األلوان وساائر األماور..
عندما يريد ّ

ّ
مشخص ًا لدى الناظر االجتاه الذي تسري فيه هذه اللوحة .وعندما
بحيث يصري من ّأول األمر
ّ
مشخصة.
يصل إىل األوري تصري هذه اللوحة واضحة جد ًا ،وتصري الصورة
ّ
اإلهلي الذي يكتب لإلنسان يف السانة القادماة يبادأ مان
إن المشيئة اإلهل ّية والتقدير
ّ

ّأول شهر رجب ،ثم شيئ ًا فشيئ ًا يبدأ بالتشكّل ،لذا كان األولياء يوصون دائ ًام بأناّه ينبغي عاىل

كنات إىل احمن حمافظا ًا عاىل لساانا
اإلنسان أن حيافظ عىل نفسه أكثر يف هذه األشاهر .لقاد
ىل
وترصفاتا ،وحمافظ ًا عىل أعاملا ..لكن من احمن فصاعد ًا لتكن هذه المحافظة بشكل أكرب.
كان المرحوم الع ّ
المة يف مثل هذه المجالس دائ ًام يذكر هذا الشعر:
نا متامان جهان را كند اين پنج متام

وس ىلهر و ُعزلت و ذكرى بدوام
ىلصمت ُ
وجوع ىل
ِ
غري الكاملني يف العامل
الصمت واجلوع و ىل
الس ىلهر وال ُعزلة ودوام الذكر؛ هذه اخلمسة ستجعل ىل

كاملني).

أمهيّ ة الصمت والضرر املرتتّب على الكالم
فالصمت يعني السكوت يف غري الموارد الرضورية ،فنحن إذا نظرنا إىل أنفسنا نارى
ّ
أن األصل عندنا هو الكالم إالّ إذا مل يعد لدينا قدرة عىل الكالم ،أو إذا مل يعد هناك مساتمع
المسجل ..إىل أن يتو ّقف مث ً
ال ناذهب للقااء األ  ،نساأله كياف
فنحن نتك ّلم ونتك ّلم مثل
ّ
حالا كيف أوضاعا وما هي األوبار! وهكاذا ..ياا أواي لاامذا تساأل عان األوضااع!
أي يشء جديد ..لكن ال بد من الكالم .حتا احمن مل نتّخاذ
فأوضاعه ج ّيدة جدّ ًا ،وال يوجد ّ
هذا األصل أساس ًا لنا بأن نجعل السكوت هو األساس ،فاام الاذي حصالنا علياه مان هاذا
الكالم الفارغ! وصوص ًا الكالم الذي جيري عىل مائدة الطعام فام إن توضع السفرة حتا
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نبدأ بالكالم ،ونقول اخلضار مل ين ّظف جيد ًا ،واخلباز مل ينضاج بعاد ..ياا أواي دعناا نكمال
الطعام ،ال داعي هلذا الكالم.
كنت يف أحد األيام جالس ًا عىل مائدة مع بعض األشاخا

الاذين كاانوا يتحادّ ثون

فيام بينهم ،فقمت بتسجيل احلوار دون أن يشعر أحد بذلا ،وبعد انتهاء الطعاام قلات هلام:
أفرغوا الكالم الموجود يف هذه المسجلة عىل الورق ،وانظروا ما الكالم الاذي دار يف هاذه
النصف ساعة! يا أوي تنااول ععاماا وأنات سااكت؛ إذ الاتك ّلم أثنااء الطعاام مكاروه،
والسكوت أثناء الطعام أفضل وأسلم للمعدة ،ويمكنها هضامه بشاكل أفضال؛ ّ
ألن اهلاواء
يدول إىل اجلوو إذا تك ّلام اإلنساان أثنااء تنااول الطعاام ،باإلضاافة إىل ّ
واألئماة
أن النباي
ّ

واألولياء مل يكونوا يتك ّلمون أثناء الطعام .فقد جلسانا عاىل مائادة المرحاوم السا ّيد احلادّ اد
بأهنم مل يكونوا يتك ّلمون ،بال كاانوا يتنااولون ععاامهم
والمرحوم الوالد ،وقرأنا يف الكتب ّ

م
بشاكل مفصال،
نتعرض لبيان هذه المسألة يف جلسات عناوان
هبدوء وسكوت ...وسوو ّ

وسنبني أنّه عندما يتحدّ ث اإلنسان خيرج من نفسه يشء معني ،وتصري نفسه والية مناه ،بيانام
ّ
األشخا

الذين ال يتكلمون يبقاون مليئاني ،واألشاخا

الاذين يبقاون سااكتني لاد م

اسااتقرار ،ولااد م اعمئنااان ..ولاايس المااراد أن يبق ا اإلنسااان ساااكت ًا حت ا يف المااوارد
الرضور ّية ..يقول :نحن لدينا تكليف بأن ال نتك ّلم ال ليست المسألة كاذلا ،والضاارورة
بدورها معلومة واإلنسان يعلم مت يتحدّ ث ومت ال يتحدّ ث.
عاد ًة نرى ّ
أن الناس يبنون عالقاهتم عىل أساس التك ّلم ،هذا األمر وطأ أحاد مباا
السري والسلوك والو ذلا متام ًا؛ أي ّ
أن األصل هو السكوت
عندما كنّا نذهب إىل الع ّ
المة الطباعبائي أو يأيت إلينا ،مل يكن يتحدّ ث ما مل ُيسأل ،بال
كان يبق ساكت ًا ..نعم ،يف موردين أو ثالثة كان هو الذي فات احلاديث ماع احلقاري دون أن
أسأله ،لكن ذلا كان نادر ًا منه .لذا نرى كم كان رزين ًا ومتين ًا وكم كانت نفسه مطمئنّة وكام
كان مليئ ًا! أ ّما إذا أراد اإلنسان أن يتحدّ ث ،ونفسه حتااول أن تق

ا األوقاات يف الكاالم،
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فهذه احلالة بنفسها رضر؛ أي حالة انتظار أن نتحدّ ث بيشء ،فهذه احلالة بنفساها أمار سا ّيئ،
م
مكان ما أن نبق ساكتني ،إالّ
سواء حتدثنا أم مل نتحدث .لذا ينبغي أن يكون بناؤنا إذا كنّا يف
إذا عرأ مطلب أو جرى سؤال عن يشء ..امتحنوا ذلا ،وشاهدوا النتيجة
يف هذه األشهر الثالثة كان العظامء يوصون بأ ّنه ينبغي مراعاة هاذه المساألة بشاكل
أكرب ،أي أنّه ينبغي عىل اإلنسان ح ّت اإلمكاان أن ال يتحادث يف المنازل ،ال أن يمتناع عان
الكالم أساس ًا ،فهذا أمر وطأ ،لكن عليه أن يراعي هذا المطلب.
وهذا األمر كام جيري يف الكالم فإنّه جيري يف االستامع أيض ًا وإن كاان الكاالم أثاره
أن شخص ًا يف المنزل يش ّغل الراديو بشاكل دائام ،بحياث ّ
أعظم من السامع)؛ فإذا فرضنا ّ
أن
صوته ال ينقطع عن أذن اإلنسان[ ،فاذلا أمار وااعئ  ..ياا عزيازي اإلنساان بحاجاة إىل
سااكوت وهاادوء ،أال يكفااي مااا يساامعه ماان األصااوات والضوضاااء يف الشااارع ووااارج
المنزل! وهكذا األمر بالنسبة إىل استامع احلديث والكالم.
ينبغي عىل اإلنسان أن يراعي هاذا المطلاب يف هاذه األشاهر الثالثاة باخلصاو

،

وسوو نرى آثاره بشكل مباا.

مراعاة اجلوع وأمهيّة الصوم يف هذه األشهر
المرض ،بمعن أ ّنه عىل اإلنساان أن يارتك نفساه جائعا ًا،
الثانية اجلوع ،لكن ال اجلوع
ّ

ولكن بحيث ال يغلبه الضعف ،وأفضل حالة للسالا من الناحية اجلسامن ّية هي أن ال يشعر
بثقل يف معدته ،بل أن يشعر باخلفة ،ال الضعف ،فمث ً
ال عندما يأكل التفاح يارى بأناه تكفياه
نصف تفاحة ،فهنا عليه أن ال يتناول النصف الثا  ،بل إذا أكل النصاف األول وشاعر بأناه
امتأل فليرتك النصف الثا جانب ًا ،أو قد يشعر بذلا عند تناول رباع التفاحاة ،فليكتاف هباا
دون الباقي .هذا معن اجلوع ،ال اجلوع بمعنا الضاعف ،فاإن الضاعف لايس مطلوبا ًا وال
صحيح ًا ،بل أثره سلبي.
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من اجلوع الصوم ،لذا يف هذه األشاهر الثالثاة جارى التأكياد عاىل الصاوم ..نعام،
الصوم يف شهر رمضان واجب ،أ ّماا يف هاذين الشاهرين فنارى ّ
أن العظاامء كاانوا يكثارون
بأن رسول ا كان يصوم هذه األشهر الثالثة ،وكان ِ
الصوم فيهام؛ ولدينا يف الروايات ّ
يصال
شهري رجب وشعبان بشهر رمضان .وللصوم يف هذين الشهرين آثار كبرية جد ًا ،نعم ،هاذا
بالنسبة إىل الذين ال مانع لد م من الصوم من مارض أو ضاعف ،و أ ّماا مان كاان كاذلا؛

فليكتف بتناول المقدار القليل من الطعام ،وليق ّلل مقدار الطعام فيها حت تساتطيع الانفس
االستفادة بشكل أفضل من العنايات والبوارق والنفحات التي تصل إىل القلب ،وال يشاغل

حر ًا أمكناه أن
نفسه بالطعام واجلهاز اهلضمي ،بل عليه أن يبق
حر ًا من هذه اجلهة ،وإن بقي ّ
ّ
يستفيد أكثر من هذه النفحات.
لذا كان المرحوم الع ّ
المة يقول بأ ّنه ينبغي عىل اإلووة أن يسعوا للصاوم ثالثاة أ ّياام
يف األسبوع عىل األقل يف هذين الشهرين ،وأ ّما األ ّيام األربعة الباقية فبحسب حالاه ووضاع

معدته ،واهلدو من ذلا أن حيافظ عىل فضيلة الصوم يف هذه األيام ،بحيث أ ّنه إن أفطر يوم ًا
وأراد بدنه أن يعتاد عىل الطعام؛ صام يف اليوم التايل ويستمر عاىل ذلاا .وأ ّماا الاذين لايس
أي إشكال يف الصوم ،فليصوموا مجيع الشهر ما الامناع يف ذلاا وليتن ّعماوا بربكاات
لد م ّ
الصوم والفوائد المرت ّتبة عليه يف هذين الشهرين.

إحياء الليايل بالعبادة والدعاء
تم بلياايل شاهر رجاب وشاعبان
و[الثالث السهر أي إحياء الليل ،يعني ينبغي أن ّ
وشهر رمضان ،وعلينا أن نعرو قيمة هذه الليايل ،فإهنا ختتلف عن غريها مان اللياايل ،فهاذه
مهماة أيضا ًا؛
الليايل هلا وصوص ّية ،وإن كانت ليايل شعبان هلاا وصوصا ّيات خمتلفاة ،وهاي ّ
المة حييها يف ّ
فإحياء ليلة النصف من شعبان فضيلة ،وكان المرحوم الع ّ
كل سانة ماع رفقائاه

مهم جد ًا ،نعم ليس من الرضوري يف هاذا
وأصدقائه ،وكان يقرأ فيها دعاء كميل ..فاإلحياء ّ
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اإلحياء أن يشتغل اإلنسان دائ ًام بالصالة والاذكر ،فاال إشاكال يف بو بعاض الوقات يف
مطالعة مطالب العظامء ،أو قراءة أدعية شهر رجب ،أو يستمع إىل مان يقرؤهاا ،وقاد كنات
أشاهد ّ
أن المرحوم الع ّ
المة يف الكثري من ليايل شهر رجب وشعبان عندما كاان يف عهاران،
ساجلها لاه بعاض
وكذا بعد انتقاله إىل مشهد) كاان يساتمع إىل تساجيالت األدعياة التاي ّ
اإلووة.
ويف ليايل شهر شعبان كان يساتمع إىل المناجااة الشاعبان ّية ،وهاذه المناجااة عجيباة
جد ًا ،وكان يستمع إليها ّ
كل ليلة ،وكانت دموعه تنهمار عاىل ودّ ياه أثنااء ذلاا .ويف شاهر
سجلت له أيض ًا.
رجب كان يستمع إىل األدعية التي ّ
وكذا كان يستمع إىل األشعار ،أشعار العرفاء أمثال أشعار حافظ الشريازي وموالنا
وابن الفارضّ ،
فإن هذه الليايل هي الوقت التي تقرأ فيه هذه األشعار ..فهذه األ ّياام واللياايل
هي ّ
حمل قراءة هذه األشعار ،فاألشعار واحلقائق ترتك أثرها اخلا

يف نفس اإلنسان يف هذه

الليايل ،باإلضافة إىل األدعية واحمثار المنقولة عن األئمة عليهم السالمّ ،
فإن آثارهاا حمفوظاة
هي األورى ،حيث جرى التوصية عىل استمرار قراءة أدعية شهر رجب ،وكذا أدعياة شاهر
شعبان وشهر رمضان .ويف شهر رجب عىل اإلووة حت ًام أن يقرؤوا هذه األدعية مجيعا ًا ،فاإذا
مل يستطيعوا قراءهتا مجيع ًا فليقرءوا اثنني أو ثالثة منها ،وليلتفتوا إىل معانيها؛ ال يقرءوهاا دون
التفات إىل المعا ّ ،
فإن األفضل لإلنسان أن يقرأ هذه األدعية ماع الاتم ّعن بالمعاا  ،حتّا
يمكنه أن يستفيد إىل حدّ ما من روحية هذه المضامني.
ويقرأ دعاء مكارم األوالق وصوص ًا يف شهر رجب وشاهر شاعبان ،فلاه مضاامني
عالية جد ًا ،وإن مل يستطع أن يقرأه كل ياوم ،فليقارأه يف األسابوع مارة .وكاذا يقارأ الزياارة
اجلامعة الكبرية يف شهر رجبّ ،
فإن األولياء أ ّكدوا عىل االهتامم بقراءهتا ،وكنات أرى كياف
كانوا يداومون عىل قراءة الزيارة اجلامعة الكبارية وصوصا ًا يف شاهر رجاب ،حياث كاانوا
يقرءون دعاء مكارم األوالق والزياارة اجلامعاة الكبارية ،باإلضاافة إىل قاراءة المناجياات
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السجاد عليه الساالم يف شاهري رجاب وشاعبان ،وقراءهتاا يف هاذين
اخلمسة عرش لإلمام
ّ
وبني؛ كمناجاة المح ّبني ومناجاة التاائبني ومناجااة المريادين ،كاان
الشهرين له أثر واض
ّ

األولياء والعظامء يؤكدون كثري ًا عىل قراءة المناجاة اخلمسة عرش يف شاهر رجاب .مان هناا
كان المرحوم الس ّيد احلدّ اد يقارأ يف كال ياوم مان أ ّياام رجاب واحادة أو اثنتاني مان هاذه
المناجيات بصوته ،سواء يف النهار أو يف الليل أثناء صالة الليل .هذه أدعية شهر رجب.
بأهنا جيدة ،نعم من األفضل لإلنساان أن يناام مقادار
وقد ذكرنا مسألة إحياء الليايل ّ
ساعة أو ساعتني ،ليجدّ د بذلا قواه ،وبعادها يانهض لإلحيااء هباذه األماور .إذ لايس مان
المجرد أن المرحاوم
الصحي أن حييي اإلنسان الليل بحالة من التعب ،لقد قرأتم يف الروح
ّ

الع ّ
المة ذكر بأ ّنه ينبغي أن يأكل شيئ ًا لتبق النفس بحالة مان النشاا  ،لكان ال يأكال شايئ ًا
ثقيالً؛ بل يأكل فاكهة أو متر ًا ،ويتناول الشاي مع التمر ،بحياث ال يثقلاه هاذا الطعاام ،فاإن
أكلت شيئ ًا وشعرت بأن قلبا انقبض فتوقف مبااة ،حت لو فرضنا ّ
أن الباقي كان قليالً،
فاتركه دع حالة النشا واخل ّفة هي الغالبة عليا ،هذا هو الطريق األفضل للحصاول عاىل
النشا المطلوب.

العزلة وعدم إضاعة الوقت يف عالقات فارغة
و[األمر الرابع العزلة وهي بمعن االبتعاد عن األشخا

واألحداث غري المفيدة

وغري الرضور ّية؛ كأن يشغل اإلنسان نفسه بمسائل ال قيمة هلا أبد ًا ،إذ ال فائدة يف ذلاا ،بال
عليه أن يبتعد عنها ،وعليه أن يبتعد عن العالقة مع النااس ،تلاا العالقاات التاي ال جتلاب
لادي سااعة لكاي يفات
سوى إضاعة الوقت ،كأن خيرج اإلنسان من منزله ويقول :ما زال
ّ
الد ّكان أو تفت اإلدارة ..يقول فألذهب يف هذه السااعة إىل فاالن ،وبعاد ذلاا ناذهب إىل
معني ،فيقول بام ّ
أن هناك ازدحام يف ذلاا
الد ّكان أو اإلدارة ،أو أن يكون لديه عمل يف مكان ّ
المكان احمن ،فلنذهب لزيارة فالن ..مجيع هذه اللقاءات ال فائدة فيها وال نتيجة منهاا ،إذ ال
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جمرد إتالو للوقت .فهل عىل اإلنساان أن يضا ّيع وقتاه يف
هدو وراءها وال غرض ،بل هي ّ
مثل هذه األمور ،ويرصفه يف مثل هذه اللقاءات! ّ
إن بو الوقت بالنسبة إىل األشخا

الذين ال هدو لد م ال إشكال فيه ،كاأن جيلاس سااعة أو سااعتني للحاديث ،أماا الاذين
يشعرون باحلاجة ومن يعترب ّ
بأن لديه حساب ًا وكتاب ًا فهذا عليه أن يف ّكر بمطالب أكثر أمهية..
عليه أن يلتفت إىل ّ
يمار هكاذا ،بال إنّاه يارتك أثار ًا يف
أن اللقاء مع ّ
أي شخص ال يمكان أن ّ
تتغاري
النفس ،وهذا األثر من مجلة احمثار التي يصعب نزعها من النفس والاتخ ّلص منهاا ،إذ
ّ

حالة اإلنسان معها ،لذا مل يأمر العظاامء بالعزلاة عبثا ًا .عبعا ًا الماراد بالعزلاة لايس بمعنا

االنعزال والرتك ،بل بمعن تصحي العالقات ال االنعزال ،أي عليه أن ّ
يتخىل عن الزوائد
ال الرضور ّيات
وكذا احلال يف ارتبا األ بأويه ،عليه أن يالحظ هاذه المساألة حتّا تكاون هاذه
متر كيفام كان.
العالقات هادفة ،ال أن ّ

الذكر وحقيقته
التوجاه؛
و [اخلامس الذكر الدائم ،والمراد بالذكر هو أن يكون اإلنساان يف حالاة
ّ
سواء كان يلفظ الذكر أم ال ،أن يرى دائ ًام ّ
حارض وناظر ،فال يغفل أبد ًا عناه وال
أن ا تعاىل
ر
ينىس حضوره ،فإذا فرضنا أن ضيف ًا ّما كان يف المنزل ،فكم يكون اإلنسان ملتفتا ًا يف تعاملاه
ومنتبه ًا! علينا أن نتعامل بجزء من هذا المقدار مع ا تعاىل ،ال نقول هبذا المقادار متاما ًا

[ولكن عىل ّ
األقل علينا أن نحسب

حساب ًا وندوله يف حسابنا.

ضرورة االستمرار على هذه األمور بشكل دائم
وهذه األمور اخلمسة ينبغي أن تكون بشكل دائم ،ال وصو

الذكر ،بال الصامت

بشكل دائم ،واجلوع والسهر والعزلة وكذا الذكر مجيع ًا ينبغي أن تكون بشكل دائم ،أما إذا مل
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تكن بشكل دائم بل بشكل مؤقت؛ كأن يذكر يوم ًا وينىس يومني ،أو يفعل ذلا ثالثاة أياام،
وبعد ذلا ينىس ..فإن كان كذلا فال فائدة فيه.
كنت يوم ًا ا قبل أن أضع العاممة وكان عمري حدود ثامنية عرش أو تسعة عرش عام ًا ا
عيل وسألني عن
أميش هنا يف قم وكنت عائد ًا من احلرم ،فالتقيت بشخص يف الشارع ،فس ّلم ّ
أحوايل فقط ..وكان من المخالفني هلذا الممىش؛ حيث كان من أصدقاء المرحاوم الع ّ
الماة

ثم انفصل عنه ..فس ّلم وسألني عن أحوايل وأبدى شوقه إ ّيل وجتامال معاي ..فشاعرت ّ
باأن
توجاه وال يشء..
لدي حضور قلب يف الصالة ،وال ّ
حالتي قد تغريت لمدّ ة أسبوع ،فلم يعد ّ
ّ
أي باالء ننزلاه عاىل أنفسانا! حياث
كل ذلا بسبب سال مم فقط فلننظر أ ّننا والل الياوم ّ
أي شخص ،ونجادل أي ًا كان ،ونتحادث عىل التلفون بأحادياث ال عائال منهاا،
نتحدّ ث مع ّ
نتناول أرقام اهلاتف ونبدأ بالرقم األول إىل األوري ،عوال اليوم ..يا أوي كف

لقاد احارتق

اهلاتف إن مل ّ
تكل أذنا فنفس اهلاتف قد احرتق وإذا مل ن ّتصل نحن ي ّتصلون بنا ،فال يبق
لنا هدوء ،يا أوي ابق ساعتني أو ثالث بصمت ..فاحلياة ليست تلفون فقط ،واحليااة ليسات
موساايق وضوضاااء وأوبااار وغريهااا ماان المطالااب ..لااامذا علينااا أن نعماال كااام يعماال
احمورون! من قال بأنه علينا أن نفعل مثلهم! لامذا ال يفعل احمورون مثلنا!
حتصل المراقبة حت نحاافظ عاىل
هذه األمور ينبغي أن تكون بشكل دائم ،ينبغي أن ّ
م
كضيف وح ّلات يف قلبناا ..ينبغاي أن نحسان ضايافتها ،ال أن نطردهاا
تلا احلالة التي أتتنا
وارج ًا..
يف احلالة التي حصلت يل نتيجة السالم بقيت أسبوع ًا بحالة منقلباة إىل أن ذهبات إىل
وتوسلت هبا ،وقلت :لن أعود إىل هذا اخلطاأ مارة أوارى ..إىل أن منّات
الس ّيدة المعصومة
ّ
عيل واحلمد  ..هذا ك ّله بسبب سالم فقط ،انظروا إىل األثر الس ّيئ الذي تركه
ّ
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بأن علايهم أن يلتفتاواّ ،
عندما أقول لإلووة ّ
وأن علايهم أالّ يرتبطاوا باأي شاخص
كان ..إ ّنام هو ألجل ذلا ،وفائدته ترجع إليكم أنتم ،والنتيجاة حتصالون عليهاا بأنفساكم،
جربوا ذلا ..ابقوا مدّ ة ال تستمعون فيها ألحد ،وانظروا ماذا سيحصل!
ّ
جرب العظامء هذه المسائل واوتربوها ،وأعطوناا نتيجاة
جربت ،لقد ّ
هذه المسائل ّ

مرة ثانية؛ ّ
ألن ا تعاىل مل يمن اإلنسان عمرين
نجرب ّ
جتارهبم تلا ،حت ال ّ

اخلاصة والضيافة
حسن ًا نسأل ا تعاىل أن نكون يف هذه األشهر المباركة والفرصة
ّ

المخصوصة التي منحها ا لعباده وأوليائه من المو ّفقني هلذه الضيافة يف هذه األشهر ،وأن
المرجو من هذه األمور كام قال الشعر المتقدّ م :نا متاماان جهاان را
نحصل عىل ذلا الكامل
ّ
كند اين پنج متام فهذه اخلمسة ستجعل غري الكاملني يف العامل كااملني) ،وأن ُينضاج الثمار
ويقوي الضعيف ويوصل االستعدادات إىل الفعل ّية .إن شاء ا .
الفج ويكمل الناقص ّ
ّ
نسأل ا أن يوصلنا إىل هذه الكامالت حتت ّ
ظال إماام العرصا والزماان عجال ا
تعاىل فرجه الرشيف الذي هو واسط رة يف هذا الفايض ..وا ّتفاقا ًا بعاض أدعياة شاهر رجاب
وصلت من ناحيته .وكان المرحوم الع ّ
نقاوي االلتفاات إىل مقاام
المة يويص بأنه ينبغاي أن ّ
الوالية ،وعىل اإلنسان أن يشعر بحضور تلا النفس المقدسة يف مجيع مفاصال وجاوده ويف
متام آثار احلياة.
اللهم ّ
حممد.
حممد وآل ّ
صل عىل ّ
ّ
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