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أعوذ باللـه من الشيطان الرجيم
بسم اللـه الرمحن الرحيم
ّ
حممد
وصىل اللـه عىل س ّيدنا ونب ّينا أيب القاسم ّ
وعىل أهل بيته الطاهرين
واللعنة عىل أعدائهم أمجعني

()1

تأكيد األولياء على عظمة األشهر الثالثة

األشهر الثالثة المباركة التي سنستقبلها بعـد قليـل
هنـتم اـا فالوصـايا التـي كـان
ينبغي أن نلتفـت إليهـا و
ّ

العظامء يؤ ّكدون عليهـا حـوا الـد وا يف هـذه األشـهر
الثالثــة (رجــب وشــعبان وشــهر رميــان) يكونــوا
يؤ ّكدون عىل مثلها يف غري هذه األشهر .ويف الواقـ أنـ ّن
( )1ألقيت هذه الوصايا يف ختام احملاضرة احلادية عشرة واألخرية من حماضرات حجية أولياء اللـه ،واملعنونة
بـ (إشراف الويل اإلهلي على الواقع يوجب اتّباعه) ،و حيث أ ّن موضوعها خمتلف عن ذلك البحث فقد متّ
نشرها منفصلة .املرتجم
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أن الذي كانوا يريدونه مـن هـذا التأكيـد هـو القـوا بـأن
تقـدمت يف المراقبـة والـذكر
نتيجة األشهر التسـعة التـي ّ
حتصـل هـذه النتيجـة يف هـذه األشـهر
واحلركة ينبغي أن ّ
الثالثة واإلنسـان عنـد د ـوا شـهر رجـب يشـعر بـأن
واجلو وتلـ احلالـة
يتغري أ تشعروا بأن الفياء
ّ
الفياء ّ

النفسان ّية واخلصوص ّيات تتغري يف هـذا الوقـت إ ّ
إن هـذه
ص يف شهر رجب
المسألة مالحظة بشكل كامل وباأل ّ
وكذا شهر شعبان وبعده شهر رميان الذي يشـتمل عـىل
ليايل القدر والتقدير اإلهلي يصـل إ مرحلـة اإلنجـا يف
هذا الشهر يعني عندما يـد ل شـهر رجـب تبـدأ حركـة
التحدد.
المشيئة اإلهل ّية وسريها نحو التشكّل و
ّ
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البدء بتشكل املشيئة اإلهلية يف شهر رجب

رسام أن يرسم لوحة يرشـع يف البدايـة
عندما يريد ال ّ
بوض األلوان وسائر األمور ..بحيث يصري من ّأوا األمـر
ّ
مشخص ًا لدى النانر االجتاه الذي تسري فيـه هـذه اللوحـة.
وعندما يصل إ األ ري تصري هذه اللوحة واضـحة جـد ًا
ّ
مشخصة.
وتصري الصورة
ّ
ـي الــذي يكتــب
إن المشــيئة اإلهل ّيــة والتقــدير اإلهلـ ّ

لإلنسان يف السنة القادمة يبدأ من ّأوا شهر رجب ثم شيئ ًا
فشيئ ًا يبدأ بالتشكّل لذا كان األوليـاء يوصـون دائـ ًام بأنــّه

ينبغــي عــىل اإلنســان أن ىلــافه عــىل نفســه أكثــر يف هــذه
كنت إ اآلن حمافظ ًا عىل لسان وترصفات
األشهر .لقد َ
وحمافظ ًا عىل أعامل  ..لكن من اآلن فصـاعد ًا لـتكن هـذه
المحافظة بشكل أكرب.
املــتقني
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كان المرحوم الع ّ
المة يف مثـل هـذه المجـالا دائـ ًام
يذكر هذا الشعر:
وس َهر و ُعزلت وذكرى بدوام
َصمت ُ
وجوع َ
نـا متـامان جهـان را كند اين پنج متـام
(الصــمت واجلــوع والســهر والعزلــة ودوام الـ ذ
ـذكر هــذه
ُ
َ َ
غري الكاملني يف العا كاملني).
اخلمسة ستجعل َ
أهميّة الصمت والضرر املرتتّب على الكالم

فالصمت يعني السكوت يف غري الموارد الرضـورية
فنحن إذا نظرنا إ أنفسنا نرى ّ
أن األصل عندنا هو الكـالم
إالّ إذا يعد لدينا قـدرة عـىل الكـالم أو إذا يعـد هنـا
ـجل ..إ أن
مســتم إ فــنحن نــتك ّلم ونــتك ّلم مثــل المسـ ّ
يتو ّقفإ مث ً
ال نذهب للقاء األخ نسأله كيف حالـ كيـف
املــتقني
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أوضاع وما هي األ بار وهكذا..إ يا أ ي لـامذا تسـأا
أي ءء
عن األوضاع فأوضاعه ج ّيـدة ّ
جـد ًا وال يوجـد ّ
جديد ..لكن ال بـد مـن الكـالم .حتـ اآلن ن ّتخـذ هـذا
األصل أساس ًا لنا بأن نجعل السـكوت هـو األسـاف فـام
الذي حصلنا عليـه مـن هـذا الكـالم الفـارص إ صوصـ ًا
الكالم الذي جيري عىل مائدة الطعامإ فام إن توض السـفرة
حت نبدأ بالكالم ونقوا اخليار ين ّظف جيد ًا واخلبـز
ينيج بعد ..يا أ ـي دعنـا نكمـل الطعـام ال داعـي هلـذا
الكالم.
كنت يف أحـد األيـام جالسـ ًا عـىل مائـدة مـ بعـ
ـدثون فــيام بيــنهم فقمــت
األشــخاا الــذين كــانوا يتحـ ّ
بتسجيل احلوار دون أن يشـعر أحـد بـذل
املــتقني
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الطعام قلت هلم :أفرغوا الكالم الموجود يف هذه المسجلة
عىل الورق وانظروا ما الكالم الـذي دار يف هـذه النصـف
ساعة إ يا أ ي تناوا طعامـ وأنـت سـاكت إذ الـتك ّلم
أثناء الطعام مكروه والسكوت أثناء الطعام أفيل وأسـلم
للمعدة ويمكنها هيمه بشكل أفيل ّ
ألن اهلـواء يـد ل
إ اجلوف إذا تك ّلم اإلنسان أثناء تناوا الطعـام باإلضـافة
إ ّ
واألئمـة واألوليـاء يكونـوا يتك ّلمـون أثنـاء
أن النبي
ّ
احلـداد
الطعام .فقد جلسـنا عـىل مائـدة المرحـوم السـ ّيد
ّ
بــأهنم يكونــوا
والمرحــوم الوالــد وقرأنــا يف الكتــب ّ

يتك ّلمون بل كانوا يتناولون طعامهم اـدوء وسـكوت...
نتعرض لبيـان هـذه المسـألة يف جلسـات عنـوان
وسوف ّ

ٍ
يتحـد اإلنسـان خيـر
وسنبني أ ّنه عندما
بشكل مفصل
ّ
ّ
املــتقني
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مــن نفســه ءء معــني وتصــري نفســه اليــة منــه بيــنام
األشخاا الذين ال يتكلمون يبقون مليئني واألشـخاا
الذين يبقون ساكتني لـدمم اسـتقرار ولـدمم اطمئنـان..
وليا المـراد أن يبقـ اإلنسـان سـاكت ًا حتـ يف المـوارد
الرضور ّية ..يقوا :نحـن لـدينا تكليـف بـأن ال نـتك ّلمإ ال
ليســت المســألة كــذل

واليـــرورة بــدورها معلومــة

يتحد .
يتحد ومت ال
واإلنسان يعلم مت
ّ
ّ
عاد ًة نـرى ّ
أن النـاف يبنـون عالقـاىلم عـىل أسـاف
التك ّلم هذا األمر طأإ أحد مباين السري والسلو

ـالف

ذل متام ًا أي ّ
أن األصل هو السكوتإ
عندما كنّا نذهب إ الع ّ
المة الطباطبائي أو يأيت إلينـا
يتحد ما ُيسأا بل كان يبقـ سـاكت ًا ..نعـم يف
يكن
ّ
املــتقني
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موردين أو ثالثة كان هو الذي فتح احلديث م احلقري دون
أن أسأله لكن ذل كان نادر ًا منه .لذا نرى كم كـان ر ينـ ًا
ومتين ًا وكم كانت نفسه مطمئنّة وكـم كـان مليئـ ًا إ أ ّمـا إذا
يتحد
أراد اإلنسان أن
ّ

ونفسه حتاوا أن تقيض األوقـات

يف الكالم فهذه احلالـة بنفسـها رضر أي حالـة انتظـار أن
نتحد بيشء فهذه احلالة بنفسها أمر س ّيئ سواء حتدثنا أم
ّ
ٍ
مكان ما أن
نتحد  .لذا ينبغي أن يكون بناؤنا إذا كنّا يف
نبق ساكتني إالّ إذا طرأ مطلب أو جرى سؤاا عن ءء..
امتحنوا ذل

وشاهدوا النتيجةإ

يف هذه األشهر الثالثة كان العظامء يوصون بأ ّنه ينبغي
مراعاة هذه المسألة بشكل أكرب أي أ ّنه ينبغي عىل اإلنسان
ح ّت اإلمكان أن ال يتحـد يف المنـزا ال أن يمتنـ عـن
املــتقني
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الكالم أساس ًا فهذا أمر طأ لكـن عليـه أن يراعـي هـذا
المطلب.
وهذا األمر كام جيري يف الكالم فن ّنه جيري يف االستامع
أيي ًا (وإن كان الكالم أثره أعظم من السامع) فنذا فرضـنا
أن شخص ًا يف المنزا يش ّغل الراديو بشكل دائم بحيـث ّ
ّ
أن
صوته ال ينقط عن أذن اإلنسان [فذل أمر اطئ] ..يـا
عزيزي اإلنسان بحاجة إ سكوت وهـدوء أال يكفـي مـا
يســمعه مــن األصــوات واليوضــاء يف الشــارع و ــار
المنــزا إ وهكــذا األمــر بالنســبة إ اســتامع احلــديث
والكالم.
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ينبغي عىل اإلنسان أن يراعي هـذا المطلـب يف هـذه
األشهر الثالثـة باخلصـوا وسـوف نـرى هثـاره بشـكل
مبارش.
مراعاة اجلوع وأهميّة الصوم يف هذه األشهر

المرض بمعنـ أ ّنـه عـىل
الثانية اجلوع لكن ال اجلوع
ّ

اإلنســان أن يــرت نفســه جائع ـ ًا ولكــن بحيــث ال يغلبــه
اليعف وأفيل حالة للسال من الناحية اجلسامن ّية هـي
أن ال يشعر بثقل يف معدته بل أن يشعر باخلفة ال اليعف
فمث ً
ال عندما يأكل التفاح يرى بأنه تكفيه نصف تفاحة فهنا
عليه أن ال يتناوا النصف الثاين بل إذا أكل النصف األوا
وشعر بأنه امتأل فليرت النصف الثاين جانبـ ًا أو قـد يشـعر
بذل عند تناوا رب التفاحة فليكتف اا دون الباقي .هذا
املــتقني
www.motaghin.com

11

معن اجلوع ال اجلوع بمعن اليعف فنن اليعف لـيا
مطلوب ًا وال صحيح ًا بل أثره سلبي.
من اجلوع الصوم لذا يف هذه األشـهر الثالثـة جـرى
التأكيد عىل الصوم ..نعم الصوم يف شهر رميان واجـب
أ ّما يف هـذين الشـهرين فنـرى ّ
أن العظـامء كـانوا يكثـرون
الصوم فيهام ولدينا يف الروايات ّ
بأن رسوا اهلل كان يصوم
هذه األشهر الثالثة وكان ذ
يصـل شـهري رجـب وشـعبان
بشهر رميان .وللصوم يف هذين الشهرين هثار كبرية جـد ًا
نعم هذا بالنسبة إ الذين ال مان لدمم مـن الصـوم مـن
مرض أو ضعف و أ ّما من كـان كـذل

فليكتـف بتنـاوا

المقدار القليل من الطعام وليق ّلل مقدار الطعام فيها حت
تســتطي الــنفا االســتفادة بشــكل أفيــل مــن العنايــات
املــتقني
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والبوارق والنفحات التي تصل إ القلب وال يشغل نفسه
حـر ًا مـن هـذه
بالطعام واجلها اهليمي بل عليه أن يبق
ّ
اجلهــة وإن بقــي حـ ّـر ًا أمكنــه أن يســتفيد أكثــر مــن هــذه

النفحات.
لذا كـان المرحـوم الع ّ
المـة يقـوا بأ ّنـه ينبغـي عـىل
اإل وة أن يسعوا للصوم ثالثة أ ّيام يف األسبوع عـىل األقـل
يف هذين الشهرين وأ ّمـا األ ّيـام األربعـة الباقيـة فبحسـب
حاله ووض معدته واهلدف من ذل أن ىلافه عىل فييلة
الصوم يف هذه األيام بحيث أ ّنه إن أفطر يوم ًا وأراد بدنه أن
يعتاد عىل الطعام صام يف اليوم التايل ويسـتمر عـىل ذلـ .
أي إشـكاا يف الصـوم فليصـوموا
وأ ّما الذين ليا لدمم ّ
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مجي الشهرإ ما الامن يف ذل إ وليتن ّعمـوا بربكـات الصـوم
والفوائد المرت ّتبة عليه يف هذين الشهرين.
إحياء الليالي بالعبادة والدعاء

متم
و[الثالث] السهر أي إحياء الليل يعني ينبغي أن ّ
بليايل شهر رجب وشعبان وشهر رميان وعلينا أن نعرف
قيمة هذه الليايل فنهنا ختتلف عن غريها من الليـايل فهـذه
الليــايل هلــا صوصــ ّية وإن كانــت ليــايل شــعبان هلــا
مهمة أيي ًا فنحياء ليلة النصف
صوص ّيات خمتلفة وهي ّ

المة ىليها يف ّ
من شعبان فييلة وكان المرحوم الع ّ
كل سنة
م ـ رفقائــه وأصــدقائه وكــان يقــرأ فيهــا دعــاء كميــل..
مهم جد ًا نعم ليا من الرضوري يف هذا اإلحياء
فاإلحياء ّ
أن يشتغل اإلنسان دائ ًام بالصـالة والـذكر فـال إشـكاا يف
املــتقني
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رصف بع

الوقت يف مطالعة مطالـب العظـامء أو قـراءة

أدعية شهر رجب أو يستم إ مـن يقرؤهـا وقـد كنـت
أشاهد ّ
أن المرحوم الع ّ
المة يف الكثري من ليايل شهر رجـب
وشــعبان (عنــدما كــان يف طهــران وكــذا بعــد انتقالــه إ
سـجلها لـه
مشهد) كان يستم إ تسجيالت األدعية التي ّ
بع

اإل وة.
ويف ليــايل شــهر شــعبان كــان يســتم إ المناجــاة

الشعبان ّية وهذه المناجاة عجيبة جد ًا وكان يسـتم إليهـا
ّ
كل ليلة وكانت دموعه تنهمر عىل ّديـه أثنـاء ذلـ  .ويف
سجلت له أيي ًا.
شهر رجب كان يستم إ األدعية التي ّ
وكذا كان يستم إ األشعار أشعار العرفـاء أمثـاا
ّ
فـنن هـذه
أشعار حافه الشريا ي وموالنا وابن الفـارض
املــتقني
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الليايل هي الوقت التي تقرأ فيه هذه األشعار ..فهذه األ ّيـام
والليايل هي ّ
حمل قراءة هذه األشـعار فاألشـعار واحلقـائ
تــرت أثرهــا اخلــاا يف نفــا اإلنســان يف هــذه الليــايل
باإلضافة إ األدعية واآلثار المنقولـة عـن األئمـة علـيهم
السالم ّ
فنن هثارهـا حمفونـة هـي األ ـرى حيـث جـرى
التوصية عىل استمرار قراءة أدعية شهر رجب وكذا أدعيـة
شهر شعبان وشهر رميان .ويف شهر رجـب عـىل اإل ـوة
حت ًام أن يقرؤوا هذه األدعية مجيع ًا فنذا يستطيعوا قراءىلـا
مجيع ًا فليقرءوا اثنني أو ثالثة منها وليلتفتوا إ معانيهـا ال
يقرءوها دون التفات إ المعاين ّ
فنن األفيل لإلنسـان أن
يقرأ هذه األدعيـة مـ الـتم ّعن بالمعـاين ح ّتـ يمكنـه أن
حد ما من روحية هذه الميامني.
يستفيد إ
ّ
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ويقرأ دعاء مكارم األ الق صوص ًا يف شهر رجـب
وشهر شعبان فله ميامني عاليـة جـد ًا وإن يسـتط أن
يقرأه كل يوم فليقرأه يف األسبوع مرة .وكـذا يقـرأ الزيـارة
ّ
فـنن األوليـاء أ ّكـدوا عـىل
اجلامعة الكبرية يف شهر رجـب
االهتامم بقراءىلا وكنت أرى كيـف كـانوا يـداومون عـىل
قراءة الزيارة اجلامعـة الكبـرية صوصـ ًا يف شـهر رجـب
حيث كانوا يقرءون دعاء مكارم األ الق والزيارة اجلامعة
الكبرية باإلضافة إ قراءة المناجيات اخلمسة عرش لإلمام
السجاد عليه السالم يف شهري رجب وشعبان وقراءىلا يف
ّ
وبـني كمناجـاة المح ّبـني
هذين الشهرين لـه أثـر واضـح ّ
ومناجاة التائبني ومناجاة المريدين كان األولياء والعظـامء
يؤكدون كثري ًا عىل قراءة المناجـاة اخلمسـة عرشـ يف شـهر
املــتقني
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احلداد يقرأ يف كل يـوم
رجب .من هنا كان المرحوم الس ّيد ّ
من أ ّيام رجب واحدة أو اثنتني من هذه المناجيات بصوته
سواء يف النهار أو يف الليل أثناء صـالة الليـل .هـذه أدعيـة
شهر رجب.
بأهنـا جيـدة نعـم مـن
وقد ذكرنا مسألة إحياء الليايل ّ
يجـدد
األفيل لإلنسان أن ينام مقدار سـاعة أو سـاعتني ل ّ
بذل قواه وبعدها ينه

لإلحياء اـذه األمـور .إذ لـيا

من الصحيح أن ىليي اإلنسان الليل بحالة من التعب لقـد
المجـرد أن المرحـوم الع ّ
المـة ذكـر بأ ّنـه
قرأتم يف الـروح
ّ

ينبغي أن يأكل شيئ ًا لتبق النفا بحالة من النشـا ،لكـن

ال يأكل شيئ ًا ثقي ً
ال بل يأكل فاكهة أو متر ًا ويتناوا الشـاي
م التمر بحيث ال يثقلـه هـذا الطعـام فـنن أكلـت شـيئ ًا
املــتقني
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وشعرت بأن قلب انقب

فتوقف مبارشة حت لو فرضنا

ّ
أن الباقي كان قلي ً
ال فاتركهإ دع حالة النشا ،واخل ّفـة هـي
الغالبة علي

هـذا هـو الطريـ األفيـل للحصـوا عـىل

النشا ،المطلوب.
العزلة وعدم إضاعة الوقت يف عالقات فارغة

و[األمر الراب ] العزلـة وهـي بمعنـ االبتعـاد عـن
األشخاا واألحدا غري المفيدة وغري الرضور ّية كـأن
يشغل اإلنسان نفسه بمسائل ال قيمة هلا أبد ًا إذ ال فائـدة يف
ذل

بل عليه أن يبتعد عنها وعليه أن يبتعد عـن العالقـة

م الناف تل العالقـات التـي ال جتلـب سـوى إضـاعة
لـدي
الوقت كأن خير اإلنسان من منزله ويقوا :مـا اا
ّ
ساعة لكي يفتح الد ّكان أو تفتح اإلدارة ..يقـوا فألذهـب
املــتقني
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يف هذه الساعة إ فالن وبعد ذلـ نـذهب إ الـد ّكان أو
معني فيقوا بام ّ
أن
اإلدارة أو أن يكون لديه عمل يف مكان ّ
هنا ا دحام يف ذل المكان اآلن فلنذهب لزيارة فالن..
مجي هـذه اللقـاءات ال فائـدة فيهـا وال نتيجـة منهـا إذ ال
جمرد إتالف للوقت .فهل
هدف وراءها وال غرض بل هي ّ
عىل اإلنسان أن يي ّي وقته يف مثل هذه األمور ويرصفه يف
مثــل هــذه اللقــاءات إإ ّ
إن رصف الوقــت بالنســبة إ
األشخاا الذين ال هدف لدمم ال إشكاا فيه كأن جيلا
ساعة أو ساعتني للحديث أمـا الـذين يشـعرون باحلاجـة
ومن يعترب ّ
بأن لديـه حسـاب ًا وكتابـ ًا فهـذا عليـه أن يفكّـر
بمطالب أكثر أمهية ..عليه أن يلتفـت إ ّ
أي
أن اللقـاء مـ ّ
يمر هكذا بل إ ّنه يرت أثر ًا يف الـنفا
شخص ال يمكن أن ّ
املــتقني
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وهذا األثر من مجلة اآلثار التي يصعب نزعهـا مـن الـنفا
تتغري حالة اإلنسـان معهـا لـذا يـأمر
والتخ ّلص منها إذ ّ
العظامء بالعزلة عبثـ ًا .طبعـ ًا المـراد بالعزلـة لـيا بمعنـ

االنعــزاا والــرت بــل بمعنــ تصــحيح العالقــات ال
االنعزاا أي عليه أن ّ
يتخىل عن الزوائد ال الرضور ّياتإ
وكذا احلاا يف ارتبا ،األخ بأ يـه عليـه أن يالحـه
متـر
هذه المسألة ح ّت تكون هذه العالقـات هادفـة ال أن ّ
كيفام كان.
الذكر وحقيقته

و [اخلاما] الذكر الـدائم والمـراد بالـذكر هـو أن
التوجه سواء كـان يلفـه الـذكر أم
يكون اإلنسان يف حالة
ّ
ال أن يرى دائ ًام ّ
حارض ونانر فال يغفـل أبـد ًا
أن اهلل تعا
ر
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عنه وال ينىس حيوره فـنذا فرضـنا أن ضـيف ًا ّمـا كـان يف
المنزا فكم يكـون اإلنسـان ملتفتـ ًا يف تعاملـه ومنتبهـ ًا إ

علينا أن نتعامل بجزء من هـذا المقـدار مـ اهلل تعـا ال
ّ
األقـل] علينـا أن
نقوا اذا المقـدار متامـ ًاإإ [ولكـن عـىل
نحسب هلل حساب ًا وند له يف حسابنا.
ضرورة االستمرار على هذه األمور بشكل دائم

وهذه األمور اخلمسة ينبغي أن تكون بشكل دائـم ال
صوا الذكر بل الصمت بشكل دائم واجلوع والسـهر
والعزلة وكذا الذكر مجيع ًا ينبغي أن تكون بشكل دائم أمـا
إذا تكن بشكل دائم بل بشكل مؤقـت كـأن يـذكر يومـ ًا
وينىس يومني أو يفعل ذل ثالثة أيام وبعد ذل ينىسـ..
فنن كان كذل فال فائدة فيه.
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كنت يوم ًا ـ قبل أن أض العاممة وكان عمري حـدود
ثامنية عرش أو تسعة عرش عامـ ًا ـ أميشـ هنـا يف قـم وكنـت
عـّ
عائد ًا من احلرم فالتقيت بشخص يف الشـارع فسـ ّلم ّ

وسألني عـن أحـوايل فقـ  ..وكـان مـن المخـالفني هلـذا

الممىش حيث كـان مـن أصـدقاء المرحـوم الع ّ
المـة ثـم
انفصل عنه ..فس ّلم وسألني عن أحوايل وأبـدى شـوقه إ ّيل

وجتامل معي ..فشعرت ّ
لمدة أسبوع
بأن حالتي قد تغريت ّ

توجـه وال
ـدي حيــور قلــب يف الصــالة وال ّ
فلــم يعــد لـ ّ
ءءّ ..
كل ذل بسبب سال ٍم فق إإ فلننظر أ ّننا الا اليوم
أي شـخص
أي بالء ننزله عىل أنفسنا إ حيث
ّ
نتحد م ّ
ّ
ونجادا أي ًا كان ونتحاد عىل التلفون بأحاديث ال طائـل
منها نتناوا أرقام اهلاتف ونبدأ بـالرقم األوا إ األ ـري
املــتقني
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ّ
تكـل
طواا اليوم ..يا أ ي كف إ لقد احرتق اهلاتفإ إن
أذن ـ فــنفا اهلــاتف قــد احــرتقإإ وإذا ن ّتصــل نحــن
ي ّتصلون بنا فال يبق لنا هـدوء يـا أ ـي ابـ سـاعتني أو
ثال بصمت ..فاحلياة ليست تلفون فق

واحليـاة ليسـت

موسيق وضوضاء وأ بار وغريها مـن المطالـب ..لـامذا
علينا أن نعمل كام يعمل اآل رون إ من قاا بأنـه علينـا أن
نفعل مثلهم إ لامذا ال يفعل اآل رون مثلنا إ
هذه األمور ينبغي أن تكـون بشـكل دائـم ينبغـي أن
حتصل المراقبة حت نحـافه عـىل تلـ احلالـة التـي أتتنـا
ّ
ٍ
كييف وح ّلت يف قلبنا ..ينبغي أن نحسن ضـيافتها ال أن
نطردها ارج ًا..
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يف احلالة التي حصلت يل نتيجة السالم بقيت أسبوع ًا
وتوسـلت
بحالة منقلبة إ أن ذهبت إ الس ّيدة المعصومة
ّ
اا وقلت :لن أعود إ هذا اخلطأ مرة أ رى ..إ أن منّت
عّ واحلمد هلل ..هذا ك ّله بسـبب سـالم فقـ
ّ

انظـروا إ

األثر الس ّيئ الذي تركهإإ

بأن عليهم أن يلتفتوا ّ
عندما أقوا لإل وة ّ
وأن عليهم
أالّ يرتبطوا بأي شخص كان ..إ ّنام هو ألجل ذل

وفائدته

ترج إلـيكم أنـتم والنتيجـة حتصـلون عليهـا بأنفسـكم
مدة ال تستمعون فيها ألحـد وانظـروا
جربوا ذل  ..ابقوا ّ
ّ
ماذا سيحصل إ
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جربــت لقــد جـ ّـرب العظــامء هــذه
هــذه المســائل ّ
المسائل وا تربوها وأعطونا نتيجة جتارام تل
مرة ثانية ّ
ألن اهلل تعا
نجرب ّ
ّ

حت ال

يمنح اإلنسان عمرينإ

حســن ًاإ نســأا اهلل تعــا أن نكــون يف هــذه األشــهر

اخلاصـة واليـيافة المخصوصـة التـي
المباركة والفرصة
ّ
منحها اهلل لعباده وأوليائه مـن المـو ّفقني هلـذه اليـيافة يف
المرجو من هذه
هذه األشهر وأن نحصل عىل ذل الكاما
ّ
المتقدم :نا متامان جهان را كنـد ايـن
األمور كام قاا الشعر
ّ
پنج متام (فهذه اخلمسـة سـتجعل غـري الكـاملني يف العـا
يقـوي
الفج ويكمـل النـاقص و ّ
كاملني) وأن ُينيج الثمر ّ
اليعيف ويوصل االستعدادات إ الفعل ّية .إن شاء اهلل.
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نسأا اهلل أن يوصلنا إ هذه الكامالت حتت ّ
نل إمام
العرص والزمان عجل اهلل تعا فرجه الرشـيف الـذي هـو
واسط رة يف هذا الفي

 ..وا ّتفاق ًا بع

أدعيـة شـهر رجـب

وصلت من ناحيته .وكان المرحـوم الع ّ
المـة يـوب بأنـه
نقوي االلتفات إ مقام الوالية وعىل اإلنسان أن
ينبغي أن ّ
يشـعر بحيــور تلـ الـنفا المقدســة يف مجيـ مفاصــل
وجوده ويف متام هثار احلياة.
اللهم ّ
حممد.
حممد وها ّ
صل عىل ّ
ّ
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