هو العليم

سلسلة شرح

دعاء أبي محزة الثمالي
للعام  5341هـ

مقطع من احملاضرة الثالثة عشر

ألقاها:
مساحة آية اللـه السيّد حممّد حمسن احلسيين الطهراني
حفظه اللـه

مقطع من احملاضرة الثالثة عشر

أهمية الميمة  72من شور رمضان
وأعماهلا

ألقيت يف الميمة السابعة والعشرين من شور رمضان املبارك لعام  5341هجري قمري

أعىذ باهلل هي الشيطاى الرجين
بسن اهلل الرمحي الرحين
سيدًا وًَبيِّنا أبي القاسن حموّد
وصلَّى اهلل على ِّ
صل على حمّودٍ وآل حموّد)
(اللهنَّ ِّ
وعلى آله الطيِّبني الطاهريي
واللعنة على أعدائِهن أمجعني إىل يىم الدِّيي

الؾقؾة هي لقؾة السابع والعرشين من شفر رمضان ،ولديـا يف بعض الروايات هأّنا لقؾة

إحقاء؛ واحلاصل ه
أن إحقاء هذه الؾقؾة هو أمر مم هكد ،و ُيؿؽن أن تؽون لقؾة السابع والعرشين
تتؿة لؾقايل الؼدر ،ه
وأن اك جعؾفا فرجة ورمحة لعباده الذين مل ُيو هفؼوا يف الؾقايل السابؼة
ه

لؾحصول ـ كام جيب ويـبغي ـ عىل ذلك العزم واجلده ية واالهتامم الالزم من أجل التغقري،
وذلك بلن يؽون لدهيم فرصة أخرى كي يؾتحؼوا بتؾك الؼافؾة؛ ولذاُ ،يؿؽــا أن كعده لقؾة
السابع والعرشين داخؾة يف جمؿوع لقايل الؼدر؛ وقد كان العظامء يوصون بنحقاء هذه الؾقؾة،
وأكهه من اجل هقد لإلكسان أن ُُيققفا بام ُيقي لقايل الؼدر السابؼة ـ صب ًعا غري الصالة ـ  ،وأن
يطؾب من اك تعاىل أن يؿ هن عؾقه بؾطػه وكرمه إذا كان هـاك تساهل وتؾؽهم يف عزمه وإرادته

عىل تغقري مساره وصريؼه.
ففذا الشفر قد اكتفى ،وال زالت احلرسة يف قؾوبـا ،وأكا أذكر بلكهه يف مثل هذه الؾقايل
أعز شخص
يتلوه من صؿقم قؾبه؛ كؿن افتؼد ه
عـدما كـها كذهب إىل الؿرحوم العالهمة ،كان ه
1

املــتقـــني
www.motaghin.com

لديه ،وكان يؼول :يا س هقد حمسن ،أرأيت :هذا شفر رمضان قد اكتفى ،وقد رحل وأيديـا ال
يتحرس عىل اكتفاء شفر رمضان ،ويـزعج
تزال خالقة .يعـي أكهـا كـها كشعر حؼقؼ ًة كقف كان
ه

من ذهاب هذه األ هيام الؿباركة.

وعىل ه
فالؼصة هي هذه! ففو لقس أكثر من شفر واحد ،ويـبغي عؾقـا يف هذه
كل حال،
ه
األ هيام األخرية أن كطؾب من اك تعاىل بشؽل جا هد أن يو هفؼـا يف مسريكا الؿستؼبيل ويرزقـا

السري عىل ما ث هبت عؾقه أولقاءه؛ ه
ألن هذا الؿؼدار ُيؿؽــا أن كطؾبه من اك وأن كؼول له :إهلي،
كحن عىل يؼني ه
حق ،وال ه
شك لديـا يف ذلك؛ فؼد شاهدكا أهل
بلن هذا الطريق هو صريق ه
وترصفاهتم ،وشاهدكا االجتامع هقني
الدكقا ،وكم لـا أن كشاهد؟! وشاهدكا السقاس هقني
ه

والؿجتؿع ،وشاهدكا أهل الامل والتجارة والؿعامالت ،وشاهدكا أهل التزوير والرياء

واخلداع واالحتقال ..لؼد شاهدكاهم مجق ًعا ،فؽػاكا ذلك! وشاهدكا األشخاص العاد هيني،
الؿلهؾني لؾدعوة؛ وها
احلق من غري
وشاهدكا شعو ًبا ومذاهب خمتؾػة ،وشاهدكا الدعاة إىل ه
ه
كحن ذا كراهم بلمجعفم!
ومن بني مجقع همالء األشخاص ،كشعر حؼقؼ ًة ..ففذا األمر كعرفه ،فحتهى لو مل كؽن
من أهل العؿل ،إال أكهـا كعرف بلن من عؿؾه صحقح هم همالء فؼط ،وهذا ما لديـا يؼني به،
الترصفات بلمجعفا إىل جاكب بعضفا البعض وكؼارن
وال ُيؿؽــا إكؽاره؛ فعـدما كضع هذه
ه

بني األعامل واألقوال ،كرى ه
بلن حساب همالء خمتؾف عن اآلخرين.

فػي ّناية األمر ،كحن برش ولديـا عؼل وفؽر ،و ُيؿؽــا أن كؼقس األمور بعؼولـا؛ ففذه
ورسا ال يؿؽن لشخص أن يصل إلقفا ..كال يا عزيزي ،بل ُيؿؽن
الؿسللة لقست أحجقة ًّ
لإلكسان أن ُيصل عىل هذه الؿطالب ،وعؾقه فؼط أن ال خيادع وال يضع رأسه حتت الرتاب

وال يتغافل ،وإاله ،فذاك حديث آخر؛ فنن مل كتغافل ،سوف كؽتشف بلكهـا كرى! فؾـطؾب من
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غريه إىل وصول و شفود ،وأن ُيبده ل
اك أن ُيبده ل ففؿـا هذا إىل عؿل وإىل عقـ هقة وحت هؼق ،وأن ُي ه
ففؿـا وفؽركا إىل اصؿئـان الؼؾب ،وأن يؿـحـا ما مـحه ألولقائه ولؾعظامء يف هذا الشفر.
اللهنّ ص ّل على حموّد وآل حمود
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