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بسم اهلل الرمحن الرحيم

التىحيد هى احلاكن على فضاء هرا الشهس
احلجة ،ويبدو من خصوصقات هذا الشفر وآثاره أ ّن
حسـًا كحن عىل مشارف أ ّيام ذي ّ
وخصوصا العرشة إُ َول ِمـه ،يعـي ّ
أن فضاء
أجواء هذا الشفر ،تشتؿل عىل أجواء توحقد ّية
ً
هذه إيام يشتدّ يف التوحقد إىل أن يصل إىل شدّ هتا يف القوم العارش وهو عقد إضحى.

أهن األعوال الىازدة هلرا الشهس:
أوّلًا أذكاز أهري املؤهنني التىحيديّت
إذكار الؿستح ّبة يف هذه إيام هي إذكار الواردة عن أمري الؿممـني عؾقه السالم،
مرة واحدة عىل
وقد
ُ
ذكرت لإلخوة فقام سبق بل ّكه ُيستحب لإلكسان أن يؼرأ هذه إذكار ّ
مرات ،وأن يتل ّمل هبا ويؼرأها بد ّق ٍة وتل ّم ٍل :وأكّه ما معـى
إقل ،وإفضل أن يؼرأها عرش ّ
كؾؿة «ٓ إله إٓ اك عدد الؾقايل والدهور»؟ وما معـى «ٓ إله إٓ اك عدد لؿ العقون»؟ وما
معـى ٓ إله إٓ اك عدد الشعر والوبر والشوك والشجر والرمل والؼطر والبحار؟ ما معـى
هذه العبارات التي يبقّـفا اإلمام؟ ففذه إذكار عجقبة جد ًا! ومن اجل ّقد أن ُيؼرأ هذا الذكر
مرات يومقّ ًا يف شفر ذي احلجة.
عرش ّ
ثانيًا وثالثًا :الصيام وقساءة دعاء عسفت
مستحب جدً ا،
ومستحب جدً ا الصوم يف هذه إيام العرشة ،وكذا قراءة دعاء عرفة
ٌ
ٌ
مرج ٌ عىل الصوم ،وهذا
وكذا صوم يومه ،لؽن إذا كان الصوم ُموج ًبا َ
لؾضعف ،فالدعاء ّ
2

املــتقـــني
www.motaghin.com

الدعاء عجقب جدً ا ،صب ًعا ما هو موجود يف مػاتق اجلـان حيتوي عىل زيادة ،وهذه الزيادة
لقست من الدعاء ،بل يـتفي الدعاء عـد قول اإلمام« :يا رب يا رب »..وتؾك الزيادة لقست
صحقحا ،من قبقل
من الدعاء قط ًعا ،وبعض فؼرات ذلك الؿؼطع ٓ يؿؽــي ففؿفا فف ًام
ً
فؼريا يف فؼري»  ،فلكا ٓ أففم لامذا ققل
عبارة« :إهلي أكا الػؼري يف غـاي فؽقف ٓ أكون ً
غـى هذا؟! وأي ٍ
فؼر هذا الذي يـسبه اإلمام إىل كػسه هل هو الػؼر الظاهري؟!
ذلك؟! وأي ً
واحلاصل :أ ّكه ٓ يـبغي الزيادة عىل الدعاء :إذ الـ َُسخ إصؾ ّقة الؿـؼولة عن السقد ابن
ٍ
ٍ
واحدة توجد هذه الزيادة .وهذا العؿل
كسخة
صاووس ٓ حتتوي عىل هذه الزيادة .كعم يف
خاصئ جدً ا واشتبا ٌه كان وٓ يزالّ ،
[الزيادة يف الدعاء] ٌ
فنن الزيادة والـؼص واحلذف
عؿل
ٌ

والتنف ،ك ّؾفا خطل بل هي خقاك ٌة.
واإلضافة
ّ

التصسّف باحلرف والزيادة يف كالم املعصىم خيانت
حقـام كليت إىل كالم أمري الؿممـني عؾقه السالم ووص ّقته وكحذف مـفا ما كشاء

وكرشحفا( ،)1ففذا خقاكة! أو بالـسبة إىل أمور أخرى ،ففذه ـ لألسف ـ كاكت وٓ تزال
موجود ٌة .فذاك اخل ّطاط وذاك الشخص الذي يليت و ُيعؿل سؾقؼته ويضقف عىل الدعاء
ـ يوجد تػاصقل كثرية يف هذا الؿؼام ـ واحلال أ ّن هذه الؿطالب التي يؾؼقفا اإلمام عؾقه
السالم ختتؾف جدً ا ،فحال اإلمام وكالم اإلمام خيتؾف ،ومن الواض أ ّن اإلمام عـدما يصل
إىل عبارة «يا رب يا رب» يـتفي كالمه ،يعـي أ ّن ّ
كل ما يـبغي أن يؼوله ،فؼد قاله عؾقه السالم
وذكره ،واكتفى بعبارة «يا رب »..وقد أوضحـا بعض المء الؽالم يف هذه الؿسللة يف
الرسالة التي أكتبفا ،وذكركا ّ
بلن هذه اإلضافة هي من الؽاتب :أىت هبا من كتاب أحد العظامء
أن أخرين يعتؼدون ّ
وألصؼفا بالدعاء .واحلال ّ
بلن هذا الؽالم من الؽتاب ،ثم تظفر
إشؽآت يف ذلك ،فجؿقع الوزر والوبال يعود يف الواقع إىل ذاك الشخص الذي أضاففا
( ) 1يشري سامحته إىل ما فعؾه أحد الؿرتمجني يف عفد الشاه عـدما قام برتمجة وصقة اإلمام عيل عؾقه السالم ٓ بـه احلسن ومل يرتجم الؼسـم إخـري
مـفا الؿختص بالـساء وكقػقّة التعامل معفن[.الؿرتجم]
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خمتصة ببعض إمور فؼط ،فلن يليت اإلكسان ويضقف أو حيذف
وقام باخلقاكة ،فاخلقاكة لقست ّ
أو يؼتص وجيتزئ ،أو ُيعؿل رأيه وكظره يف الـؼل :بلن يـؼل كصف الؽالم ويرتك الـصف
بحجة أكّه لقس من الصالح كؼؾه ،أو أن يؼول :من إفضل أن ٓ كؼول تؾك الؼضقة
أخر ّ
ٍ
كل ذلك من ٍ
أن فنكّه ٓ مصؾحة يف ذلك فعالًّ ،
واحد .واحلاصل أ ّكه ما دام لؾـػس
باب
دخال ٌة يف الؿؼام فسوف حيصل مثل هذه الؿسائل.

عِظَن دعاء عسفه وأمهيّته
عظقم جداً ،وكم هو حس ٌن أن يؾتػت اإلخوة إىل معاكقه عـد قراءته،
دعاء عرفة دعا ٌء
ٌ

عجقب جدّ ًا ،ففو مثل دعاء أيب محزة الثاميل يف اشتامله عىل
ويتوجفوا إىل مضامقـه ،ففو دعا ٌء
ٌ
ّ
متام خصوصقات اإلكسان ومجقع رشارش وجوده ومراتبفا ،حقث يب ّقـفا اإلمام عؾقه السالم

ٍ
بشؽل واض ٍ لإلكسان ويضعفا أمامه لقدعو اك هبا :إهلي أكا كذا وأكا كذا ،وكـت هؽذا
وهؽذا ،أخرجتـي من العدم إىل الوجود ،أخذت بقدي ووضعتـي حتت تربقة العظامء
وعرفتـي الطريق الؼويم.
وإولقاءّ ،
أٓ يعود اإلكسان إىل التػؽري يف كػسه واق ًعا عـد قراءة هذا الدعاء؟! ما احلال الذي كان
عؾقه أن؟ أٓ جيعؾه يػؽّر يف ذلك؟! إذ بنمؽان اك تعاىل أن جيعل له صري ًؼا آخر غري هذا،
بحقث ٓ يؽون هـا ،وٓ يؽون يف هذه الؿدرسة ،وٓ جيؾس عىل هذه الامئدة ،أمل يؽن
وجيرب ،...تعامل
بؿؼدوره ذلك؟! لؽـّه مل يػعل ذلك ،بل أىت به شقئ ًا فشقئ ًا وجعؾه يذهب ّ

مع ّ
كل شخص بحسب ما يـاسبه وبؿوقع ّقته.

عـدما تؼرأ دعاء عرفة ترى و ّ
كلن اإلمام احلسني يتحدّث بالـقابة عـّا ،بل إ ّكه يتحدّ ث عـا
ً
فعال ،عـد ذلك يع ّؾم اإلكسان َقدره يف هذه الؿسللة .وأقول لؽم حت ًام ـ عىل إقل بالـسبة يل
إذ ّ
إخص بعد
لؽل من اإلخوة أمره اخلاص به ـ أقسم باك لو مل يلخذ اك تعاىل بقدي ،وب
ّ

وفاة الؿرحوم ّ
العالمة ،فؿن غري الؿعؾوم أين كـت أن! وأكا ٓ أقول هذا إمر من باب
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عيل أن أقوله؟! لامذا
التواضع ،إذ التواضع له حم ّؾه ،لؽن إذا كان هذا هو الواقع لامذا ٓ يـبغي ّ

ٓ يدرك اإلكسان الـعؿة التي َمن اك هبا عؾقه ويربزها؟!

أن عـدما أكظر إىل الؿجتؿع ،وأكظر إىل الزمالء وإقران ومجقع إشخاص ،أرى

ٍ
مسري آخر ،وٓ
عج ًبا و ُأحدث كػيس :هل كان قد عؿل شقئًا مع اك حتى جيع ْؾه يذهب يف
خيتار هذا الطريق ،وجيعؾـا معه يف مسريه ويف تؾك احلال؟!
مـذ عدّ ة سـوات أىت شخص إ ّيل وقال يل :هل لك أن تتؽ ّؾم مع فالن ـ وكان لديه

مسمول ّق ًة مع ّقـ ًة ـ فؼؾت له ٓ :فائدة يف ذلك ،فؼال ،ٓ :بل عؾقك التؽ ّؾم معه! لع ّؾه يؼبل
بؽالمك ،فؼؾت ٓ :فائدة من التؽ ّؾم معه! ففذا الرجل قد حدّ د مساره وأمجع أمره ،وعـدما
حيدّ د اإلكسان مسريه ما الذي يؿؽــي أن أفعؾه؟
كرود مقخ آهـي بر سـك

آب در هوا كوفتن

(يؼول ٓ :يدخل الؿسامر يف احلجر ،ومن يػعل ذلك يؽون كؿن ّ
يدك الامء يف اهلواء)
ولؽـّه مل يؼـع مـي ،بل ذهب وحتدّ ث إىل ذاك الشخص وصؾب مـه أن يتـازل ويليت
لؾجؾوس معي ،واحلال أكّه يعؾم من أكا ويعرف كالمي وأفؽاري .وبعد أن ذهب إلقه وعاد
قال :لؼد فعؾت معه ّ
كل يشء ،لؽن مل أستطع أن أقـعه بالعودة عن الؿسري الذي اختذه،
وأن هو كػسه يؼول :أكا كادم! اكظروا :من الذي أخذ بليديـا يف هذه الؿسائل؟ إذ أكا مثل
هذا الرجل ،فام الػرق بقـي وبقـه؟ ففل فئة دمي خمتؾػة عـه؟ بل أكا مثؾه متا ًما ،لؽن من الذي
أخذ بقدي؟ هـا يليت دعاء عرفة ويؼول يل :اكتبه ج ّقدً ا! من الذي ألؼى هذه إفؽار يف
ذهـك؟ ومن الذي جعل قؾبك يؿقل كحو هذه إمور؟ ومن الذي جعؾك تـػر من هذه
الدكقا وتع ّؾؼاهتا؟ وما ذكره لـا العظامء وأمؾوه عؾقـا وس ّطروه وب ّقـوه لـا ،ففل هذا مـك؟ إن
ٍ
أن قدمه تزلزلت ،وصار َ
وعـدئذ يرى اإلكسان ّ
مثل ذاك ،فقؼول :إهلي
كان مـك ،فتػضل!
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لؼد أخطلت وتبت إلقك ،فلكت الذي مـحتـي ّ
كل ذلك ،فقؼول اك تعاىل هل تريد أن
أففؿك ّ
أن التوفقق لقس بقدك؟
تتؽرر هذه الػرصة لإلكسان ،لذا عىل اإلكسان أن
دعاء عرفة دعا ٌء مفم جد ًا ،وقد ٓ ّ

يستػقد من هذه الػرص.

أيضا ،ومن اجلقد لإلخوة أن يص ّؾوا صالة العقد :إ ّما
وعقد إضحى له خصوص ّقاته ً

مجاع ًة أو فرادى ،أو بؿن حرض يف الؿـزل ،أو كام يريدون .ولقؾتػتوا إىل أن آثار هذه الصالة
يف عقد إضحى إن مل تؽن أكثر ِمـفا يف عقد الػطر فؾقست ّ
مفؿ ٌة جدً ا ،لذا
بلقل حت ًام ،ففي ّ
كان العظامء وإولقاء يم ّكدون جدً ا عىل صالة عقد إضحى.

اخلاصة ،أ ّما صالة عقد إضحى فؾفا
اخلاص وآثارها
صالة عقد الػطر له فضاؤها
ّ
ّ
اخلاصة هبا.
فضاؤها وآثارها
ّ
زابعًا :املساقبت
وعىل كل حال ،الؿطؾب إهم يف هذا الشفر الؿبارك هو الؿراقبة والعؿل بام ب ّقـه
العظامء يف هذا الؿجال.
والؿؼ َت ِض لؾحركة كحوه وأسباهبا ،وأن
إن شاء اك يوفؼـا اك تعاىل لطريق الوصول إلقه ُ

عام يوجب آكحراف والعدول عن هذا الطريق.
ُيبعدكا ّ

اللهم صل على حممّد وآل حممّد
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