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بام  يومه  يف  الترصف  كيفية  عن  يغفل  منا  الكثري 

يضيعه  وقد  والروحي  املعريف  والتطور  النمو  له  حيفظ 

اإلمام  لقول  مصداقًا  فيكون  منها،  فائدة  ال  أشياء  يف 

الصادق :من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان 

يوميه  آخر  كان  مغبوط، ومن  فهو  يوميه خيرهما  آخر 

شرهما فهو ملعون ...)وسائل الشيعة ج16، ص94(.

واألحسن  األفضل  إىل  بأعاملنا  نرتقي  أن  فلنحاول 

دومًا ما استطعنا... من خالل ترويض أنفسنا عىل بعض 

النافعة يف توجه اإلنسان نحو خالقه وحتصيله  األعامل 

إال  آنذاك  اإلنسان  ينفع  ال  حيث  األخروي  الثواب 

من  جزء  تصبح  حتى  عليها  ونستمر  الصالح،  العمل 

E



- 6 -

سلسلة إصدارات أسبوع التوبة

نشاطنا اليومي.

وإليك عزيزي املؤمن هذا الربنامج اليومي:

بنافلة  مسبوقة  الفجر  بصالة  الصباح  افتتاح   -1

ودفعًا  روحيًا  إعدادًا  النافلة  إقامة  يف  ألن  الفجر: 

أن  املعلوم  ومن  النعاس،  غلبة  مع  وخاصة  للكسل 

نقص الفرائض جترب بالنوافل كام ورد يف الروايات.

 2- أن يبتدأ تعقيبات الصالة بتسبيح الزهراء

بعد الصالة مبارشًة ويلتزم به بعد كل صالة فريضة أو 

نافلة: فقد ورد عن اإلمام الصادقأنه قال: تسبيح 

فاطمةيف كّل يوم، يف ُدبر كّل صالة، أحبُّ إيلَّ من 

صالة ألف ركعة يف كّل يوم )وسائل الشيعة ج6،ص444(.

الرتبة  من  بسبحة  التسبيح  يؤدي  أن  واألفضل 
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بسند  التهذيب  يف  الطائفة  شيخ  روى  فقد  احلسينية، 

صحيح عن صاحب األمر أهنا أفضل يشء يسبح 

به وأن املسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له 

ذلك التسبيح )وسائل الشيعة ج14،ص536(.

األدعية  كتب  يف  واملذكورة  املأثورة  التعقيبات  ثم 

ثالثًا:  يقول  أن  ومنها  اجلنان،  مفاتيح  كتاب  ومنها 

ال  الَّذي  امْلَنيِع  بِِذماِمَك  ُمْعَتِصاًم  َالّلـُهمَّ  َاْصَبْحُت 

ُيطاَوُل َوال حُياَوُل ِمْن رَشِّ ُكلِّ غاِشم َوطاِرق ِمْن ساِئِر 

َوالنّاطِِق  الّصاِمِت  َخْلِقَك  ِمْن  َخَلْقَت  َوما  َخَلْقَت  َمْن 

َبْيِت  َاْهِل  َوالِء  سابَِغة  بِِلباس  َمُوف  ُكلِّ  ِمْن  ُجنَّة  يف 

َحصني  بِِجدار  ة  َاِذيَّ اىِل  يل  قاِصد  ُكلِّ  ِمْن  ُمَْتِجبًا  َنبِيَِّك 

َبَحْبِلِهْم  ِك  تَمسُّ َوالَّ ِهْم  بَِحقِّ ْعرِتاِف  االِْ يِف  ْخالِص  االِْ
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َمْن واَلْوا  ُاوايل  َوِبِْم  َوفيِهْم  َوَمَعُهْم  َلُْم  احْلَقَّ  َانَّ  ُموِقنًا 

ِمْن رَشِّ ُكلِّ ما  ِبِْم  َالّلـُهمَّ  َفَاِعْذين  َمْن جاَنُبوا  َوُاجانُِب 

مواِت  بَِبديِع السَّ َاتَّقيِه يا َعظيُم َحَجْزُت االَْعاِدَي َعنّي 

َخْلِفِهْم  َوِمْن  َسّدًا  َاْيدهيِِم  َبنْيِ  ِمْن  َجَعْلنا  اِّنا  َواالَْْرِض 

بسم اهلل  وَن )ثم قل(:  ُيْبرِصُ َفُهْم ال  َفَاْغَشْيناُهْم  َسّدًا 

إن  اهلل،  إىل  أمري  وأفوض  وآله،  ممد  عىل  اهلل  وصىل 

إله  ال  مكروا،  ما  سيئات  اهلل  فوقاه  بالعباد،  بصري  اهلل 

له  فاستجبنا  الظاملني،  من  كنت  إين  سبحانك  أنت  إال 

الغم وكذلك ننجي املؤمنني، وحسبنا اهلل  ونجيناه من 

ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من اهلل وفضل مل يمسسهم 

سوء، ما شاء اهلل ال حول وال قوة إال باهلل، ما شاء اهلل ال 

ما شاء الناس، ما شاء اهلل وإن كره الناس، حسبي الرب 
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حسبي  املخلوقني،  من  اخلالق  حسبي  املربوبني،  من 

الرازق من املرزوقني، حسبي اهلل رب العاملني، حسبي 

من هو حسبي، حسبي من مل يزل حسبي، حسبي من 

إله إال هو  يزل حسبي، حسبي اهلل ال  كان مذ كنت مل 

.عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

مرة: سبعني  قائاًل  الصدر  عىل  اليد   ووضع 

يا فتاح...وقراءة سورة )التوحيد( بعد صالة الفجر 

)11( مرة، فقد روي أنه مل يتبعه يف ذلك اليوم ذنب وإن 

رغم أنف الشيطان... 

وال بد للمؤمن أن تكون له دورة من أربعني صباحًا 

العمر... واالستمرار  العهد ولو مرة واحدة يف  بدعاء 

من  الرزق  يف  أبلغ  فإنه  الشمس  طلوع  إىل  مستيقظا 
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الرضب يف األرض...

مل  وإن  األقل،  عىل  القرآن  من  آية  مئة  وقراءة 

طوال  توزيعها  املمكن  فمن  الطلوعني  بني  يمكن 

آية  مائة  قرأ  من   : اهللّ  قال رسول  والليل.  النهار 

من  كتب  آية  مائتي  قرأ  ومن  الغافلني،  من  يكتب  مل 

القانتني...)معاين األخبار ص410(.

وقال أمري املؤمنني :من قرأ مائة آية من القرآن، 

من أي القرآن شاء، ثم قال: يا اهلل، سبع مرات، فلو دعا 

عىل الصخرة لقلعها، إن شاء اهلل)وسائل الشيعة ج7، ص65(.

3- االستعاذة أول النهار دفعا لرش شياطني اإلنس 

َوديني  َنْفيس  ُاعيُذ  تقول:  اليوم: حيث  واجلن يف ذلك 

َرَزَقني َربِّ  َواِْخواين يف ديني َوما  َوَوَلدي  َوَاْهيل َومايل 
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االََحِد  اْلواِحِد  بِاهللِ  َاْمُرُه  َيْعنيني  َوَمْن  َعَميل  َوَخواتيَم 

َاَحٌد  ُكفوًا  َلُه  َيُكْن  َومَلْ  ُيوَلْد  َومَلْ  َيِلْد  مَلْ  الَّذي  َمِد  الصَّ

َوبَِربِّ اْلَفَلِق ِمْن رَشِّ ما َخَلَق َوِمْن رَشِّ غاِسق اِذا َوَقَب 

َحَسَد  اِذا  رَشِّ حاِسد  َوِمْن  اْلُعَقْد  يِف  النَّّفاثاِت  رَشِّ  َوِمْن 

َوبَِربِّ النّاِس َمِلِك النّاِس إلـِه النّاِس ِمْن رَشِّ اْلَوْسواِس 

نَِّة  اجْلِ ِمَن  النّاِس  ُصُدوِر  يف  ُيَوْسِوُس  الَّذى  اخْلَنّاِس 

َوالنّاِس. ثم اقرأ )احلمد( و)آية الكريس( إىل هم فيها 

ُه ال إَِلَه إاِلَّ ُهَو َوامْلَالِئَكُة  خالدون... وآية َشِهَد اهللَُّ َأنَّ

َوُأْوُلوا اْلِعْلِم َقاِئاًم بِاْلِقْسِط ال إَِلَه إاِلَّ ُهَو اْلَعِزيُز احْلَِكيُم 

ِذيَن ُأوُتوا  يَن ِعنَْد اهللَِّ اإِلْسالُم َوَما اْخَتَلَف الَّ )18( إِنَّ الدِّ

َوَمْن  َبْينَُهْم  َبْغيًا  اْلِعْلُم  َجاَءُهْم  َما  َبْعِد  ِمْن  إاِلَّ  اْلِكَتاَب 

َساِب و)آية امللك(  يُع احْلِ َيْكُفْر بِآَياِت اهللَِّ َفإِنَّ اهللََّ َسِ
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وهي: ُقْل اللَُّهمَّ َمالَِك امْلُْلِك ُتْؤِت امْلُْلَك َمْن َتَشاُء َوَتنِْزُع 

امْلُْلَك ِمَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَك اخْلرَْيُ 

ْيَل يِف النََّهاِر َوُتولُِج  ٍء َقِديٌر )26( ُتولُِج اللَّ إِنََّك َعىَل ُكلِّ يَشْ

ْيِل َوُتِْرُج احْلَيَّ ِمْن امْلَيِِّت َوُتِْرُج امْلَيَِّت ِمْن  النََّهاَر يِف اللَّ

 ..)27( احْلَيِّ َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب

َخَلَق  ِذي  الَّ اهللَُّ  ُكْم  َربَّ إِنَّ  وهي:  السخرة(  و)آية 

اٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرِش  َمَواِت َواألَْرَض يِف ِستَِّة َأيَّ السَّ

ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم  ْيَل النََّهاَر َيْطُلُبُه َحثِيثًا َوالشَّ ُيْغِش اللَّ

َراٍت بَِأْمِرِه َأال َلُه اخْلَْلُق َواألَْمُر َتَباَرَك اهللَُّ َربُّ اْلَعامَلنَِي  ُمَسخَّ

ُه ال حُيِبُّ امْلُْعَتِديَن )55(  عًا َوُخْفَيًة إِنَّ ُكْم َترَضُّ )54( اْدُعوا َربَّ

َخْوفًا  َواْدُعوُه  إِْصالِحَها  َبْعَد  األَْرِض  يِف  ُتْفِسُدوا  َوال 

 )56( َوَطَمعًا إِنَّ َرْحََة اهللَِّ َقِريٌب ِمْن امْلُْحِسننَِي
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عبد  أب  عن  موثق  بسند   الكليني روى  فقد 

أن  اآليات  هذه  وجّل  عّز  اهلل  أمر  ملا  قال:   اهلل

إىل  أْي ربِّ  بالعرش وقلن:  تعلقّن  إىل األرض  هيبطن 

أين هتبطنا؟ إىل أهل اخلطايا والذنوب؟ فأوحى اهلل عّز 

وجّل إليهن: أن أهبطن فوعزت وجاليل ال يتلوكن أحٌد 

املكنونة  بعيني  إليه  نظرت  إالّ  وشيعتهم  ممد  آل  من 

يف كل يوم سبعني نظرة، أقيض له يف كل نظرة سبعني 

حاجة، وقبلته عىل ما فيه من املعايص، وهي: أم الكتاب 

و )شهد اهلل أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم(، 

وآية الكريس وآية امللك)الكايف ج2،ص620(.
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4- معاهدة نفسك أن ال تقوم بمعصية طوال النهار: 

-وهو ما يسمى بـ)املشارطة( يف كتب األخالق- عندما 

تتوجه إىل العمل أو الدراسة، وتشفع ذلك بـ)املراقبة( 

لنفسك أثناء اليوم، لتنتهي بـ)املحاسبة( قبل النوم ليال 

لتقّيم مدى التزامك بام عاهدت نفسك عليه.

أن  عاقال،  كان  إذا  للعاقل  ينبغي   :النبي قال 

يكون له أربع ساعات من النهار: ساعة يناجي فيها ربه، 

وساعة حياسب فيها نفسه، وساعة يأت أهل العلم الذين 

ينرصونه يف أمر دينه وينصحونه، وساعة ُييل بني نفسه 

ولذهتا من أمر الدنيا فيام حيّل وحيمد)بحار األنوار ج1،ص131(.

ليس ِمنا َمن مل حياسب   :وعن اإلمام الكاظم

نفسه يف كل يوم، فإن عمل حسنًا استزاد اهلل منه، وإن 
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عمل سيئًا استغفر اهلل منه وتاب إليه)حتف العقول ص396(.

إن  للمعاش:  أي عمل  القربة يف  نية  استحرض   -5

عن  املايل  االستغناء  أجل  من  املكان  ذلك  إىل  ذهابك 

واألفضل  له...  معاد  ال  له  معاش  ال  َمن  فإّن  اخللق، 

للمرأة أن تتار من مواطن العمل ما جينبها االختالط 

العمل،  ظروف  يف  باملرصاد  الشيطان  فإن  بالرجال، 

اليومي،  التعامل  لتكرار  نظرًا  احلواجز  سقوط  حيث 

وهنالك من الرجال َمن يريد أن يصيد فريسته يف جو 

العمل، حيث االحتكاك املبارش، وغياب الويل...!!.

النية أفضل من العمل،   :قال اإلمام الصادق

أال وإّن النية هي العمل)وسائل الشيعة ج1، ص51(.

إذا    اهلل  رسول  كان   : قال  عباس  ابن  وعن 
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نظر إىل الرجل فأعجبه قال : هل له حرفة؟ فإن قالوا 

رسول  يا  ذاك  وكيف  قيل:  عيني،  من  سقط  قال:  ال 

يعيش  حرفة  له  يكن  مل  إذا  املؤمن  ألن  قال:   اهلل؟ 

بدينه)بحار األنوار  ج100، ص9(.

الطهارة  فإّن  النهار:  أول  يف  وضوء  عىل  كن   -6

الوضوء  وجدد  الباطنية...  الطهارة  توجب  الظاهرية 

األيام،  هذه  األمر  تيرس  مع  وخاصة  حدث،  كل  مع 

وحاول أن يكون ذلك مع االلتزام بام ورد من األدعية 

يقول   :النبي قال  واملسحتني،  للغسلتني  املقارنة 

ومن  جفاين،  فقد  يتوضأ  ومل  أحدث  من  تعاىل:  اهلل 

ومن  جفاين،  فقد  ركعتني،  يصلِّ  ومل  وتوضأ،  أحدث 

أحدث وتوضأ، وصىل ركعتني، ودعاين، ومل أجبه فيام 
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برب  فقد جفوته، ولست  ودنياه،  دينه  أمر  من  سألني 

جاف)وسائل الشيعة ج1، ص382(.

7- إعزل صدقة اليوم ولو كانت قليلة ناويا بذلك 

سالمة إمام زمانك : ومن حيبه اإلمام من األعوان 

واألنصار، ويا حبذا لو أخذت وكالة من الفقري ليكون 

االستالم حني العزل نيابة عنه، فيصدق حقيقة بأنه تم 

دفع املال إىل الفقري.

املربم،  البالء  تدفع  الصدقة   :اهلل رسول  قال 

فداووا مرضاكم بالصدقة)بحار األنوار  ج59، ص264(.

وعن اإلمام الصادق :إن اهلل يقول : ما من شئ 

إال وقد وكلت به من يقبضه غريي إال الصدقة فإين أتلقفها 

بيدي تلقفًا حتى أن الرجل يتصدق بالتمرة أو بشق مترة 
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فأربيها له كام يرب الرجل فلوه وفصيله فيأت يوم القيامة 

وهو مثل أحد وأعظم من أحد)وسائل الشيعة ج9، ص382(.

وقال رسول اهلل :استنزلوا الرزق بالصدقة)وسائل 

تزيد صاحبها  الصدقة  إن   :الشيعة  ج9، ص372(، وعنه

كثرة، فتصدقوا يرحكم اهلل، وإن التواضع يزيد صاحبه 

صاحبه  يزيد  العفو  وإن  اهلل،  يرفعكم  فتواضعوا  رفعة 

عزًا فاعفوا يعزكم اهلل )الكايف ج2، ص121(.

خروجك  عند  املنزل  يف  َمن  تودع  أن  حاول   -8

من  وخاصة  للتوفيق:  الدعاء  منهم  طالبًا  للعمل 

إذا  كالزوجة  األقارب  من  واالستحالل  الوالدين، 

كانت هنالك تبعة أو مظلمة ولو يف الفرتة السابقة، فإن 

دعاء املؤمن يف حق غريه مستجاب، وحاول أن تويص 
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َمن يف املنزل بتعاهد صلواهتم يف أول الوقت، من باب 

َواْصَطرِبْ  الِة  بِالصَّ َأْهَلَك  َوْأُمْر  تعاىل:  بقوله  العمل 

.َعَلْيَها

9- ال تضيع الوقت يف الطريق سدى: واصطحب 

يف  تسمعه  الكريم  للقرآن  تالوة  حيتوي  رشيطًا  معك 

لك  معني  خري  فإنه  صغرية،  تسجيل  بآلة  أو  السيارة 

اإلنسان  مزاج  يكون  حيث  وامللل،  الغفلة  ساعات  يف 

الكريم  بالقرآن  أنس  وَمن  القراءة،  من  أكثر  لالستامع 

املحللة، فكيف  م عليه شيئًا من األصوات  يقدِّ فإنه ال 

باملحرمة ؟!.
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مثل  الوقت:  الستغالل  معني  بورد  االلتزام   -10

إال  إله  ))ال  مرة:  مائة  أو  )التوحيد(...  سورة  قراءة 

الصالة عىل  من  اإلكثار  أو  األذكار...  فإنه سيد  اهلل(( 

العبد...  ميزان  يثقل  ما  خري  فإنه  ممد،  وآل  ممد 

والذي يعّود لسانه عىل الذكر فإنه يستسخف أن يتلفظ 

بام ال نفع فيه دنيا وال آخرة، قال أبو عبد اهلل :من 

قال ال اله إال اهلل مائة مرة، كان أفضل الناس عماًل يف 

ذلك اليوم إال من زاد )وسائل الشيعة ج7، ص223(.

عيّل..!  الصالة  أكثروا   : األكرم  النبي  وعن 

فإّن الصالة عيلَّ نوٌر يف القرب، ونوٌر عىل الرصاط، ونوٌر 

يف اجلنة)بحار األنوار ج79، ص64(.

رسول  قال  قال:   املؤمنني أمري  اإلمام  وعن 
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ثلث  قرأ  فكأنام  مرة  أحد  اهلل  هو  قل  قرأ  من   اهلل

القرآن، ومن قرأها مرتني فكأنام قرأ ثلثي القرآن، ومن 

الدين  كله...)كمال  القرآن  قرأ  فكأنام  مرات  قرأها ثالث 

وتمام النعمة ص542(.

 النبي ذكر  إذا   :الصادق اإلمام  وقال 

 النبي عىل  صىل  من  فإنه  عليه  الصالة  فأكثروا 

صالة واحدة، صىل اهلل عليه ألف صالة يف ألف صف 

عىل  صىل  إال  اهلل  خلقه  ما  يشء  يبق  ومل  املالئكة،  من 

العبد، لصالة اهلل عليه وصالة مالئكته، فمن مل يرغب 

ورسوله منه  اهلل  برئ  قد  مغرور،  جاهل  فهو  هذا   يف 

وأهل بيته)الكافي ج2، ص492(.
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11- اجعل يف مكتبك أو مل عملك مكتبة صغرية 

من  بدالً  ملراجعتها  الفراغ  ساعات  يف  تنفعك  نافعة: 

املؤمن أن  ينفع، وبشكل عام فإن عىل  االنشغال بام ال 

ذلك  وجود  ليكون  منزله،  يف  نافعة  مكتبة  له  تكون 

مشجعًا للدخول يف عامل القراءة... ولتكن تلك املكتبة 

كتب  فيها  بام  املستويات  ملختلف  ومناسبة  متنوعة 

األطفال...

12- حاول أن ال تأنس مع الغافلني: وخاصة مع 

شابه  وما  واملزاح  االسرتسال  فإن  املخالف،  اجلنس 

إن  حيث  خطرية،  أخرى  متاهات  يف  للدخول  مقدمة 

التفكري  وينبغي  أعظم...  هو  ملا  مقدمة  األوىل  الزلة 

من  سيفتحه  ما  حول  اآلخرين  مع  التحدث  قبل 
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املوضوعات، فينظر هل إن ذلك احلديث هلل فيه رىض 

أم أنه جمرد لغو من القول.

املسلم  الرجل  يزال  ال   :املؤمنني أمري  قال 

ُيكتب مسنًا ما دام ساكتًا، فإذا تكّلم ُكتب إما مسنًا أو 

مسيئًا)االعتقادات يف دين اإلمامية ص69(.

13- ليكن معك جدول مواقيت الصلوات: أو عىل 

األقل حاول أن تعرف موعد الصلوات، لتتهيأ للصالة 

الوسطى وهي صالة الظهر، فإن لصالة الظهرين وقعًا 

خاصًا ومتميزًا يف زحة احلياة اليومية، حيث إهنا مطة 

وقوف بني يدي اهلل تعاىل يف وسط النشاط النهاري... 

واحرص أن تؤدهيا يف أول وقتها مهام كانت املشاغل!. 

أو  العمل  يف  املسؤول  من  االستئذان  تم  لو  وحبذا 
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تكون  لئال  أوقاهتا،  يف  الصالة  بأداء  للسامح  الدراسة، 

الم  الالزم... وليكن  الوظيفي  للعمل  الصالة مزاحة 

هو كيفية األداء، ال اإلطالة اململة.

جِتاَرتَِك  يف  ُكنَت  وإذا   :الرضا اإلمام  قال 

فإنَّ  َمْتَجُرَك،  عنها  َيشَغْلَك  فال  الّصالُة،  ِت  وَحرَضَ

ُتْلِهيِهْم  ال  »ِرَجاٌل  فقاَل:  ومَدَحُهم  َقومًا  َوصَف  اهللّ َ 

القوم  هؤالء  وكان  اهلل«  ِذكِر  َعن  َبْيٌع  َوال  اَرٌة  جِتَ

جتارهتم  تركوا  الصالة  حرضت  فإذا  يتـّجرون، 

يتـّجر   وقاموا إىل صالهتم، وكانوا أعظم أجرًا من ال 

فيصيل)فقه الرضا ص251(.

الوسطى  الصالة   :الصادق اإلمام  وعن 

صالته،  عىل  الرجل  إقبال  قانتني:  هلل  وقوموا  الظهر، 
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يشغله  وال  عنها  يلهيه  ال  حتى  وقتها  عىل  ومافظته 

يشء)وسائل الشيعة ج4، ص23(. 

 :قال رسول اهلل قال:    اهلل  أب عبد  وعن 

يدي  بني  ملك  نادى  إال  وقتها  حيرض  صالة  من  ما 

أوقدمتوها  التي  نريانكم  إىل  قوموا  الناس  أهيا  الناس: 

عىل ظهوركم فأطفئوها بصالتكم)ثواب األعامل ص35(.

مرة:  سبعني  العرص  صالة  باستغفار  التزم   -14

ومن  ذنب،  سبعامئة  له  يغفر  تعاىل  اهلل  إن  ورد  فقد 

أعامل  مثل  عىل  له  مّرت  مرات  عرش  القدر  سورة  قرأ 

االستغفار  فإن  عام  وبشكل  اليوم..  ذلك  يف  اخلالئق 

التزم  املعصية... وَمن  بعد  الدائم وخاصة  املؤمن  ِوْرُد 

له  الليل فإنه ستكون  نافلة  باستغفار العرص واستغفار 
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مطة استغفار يف كل )12( ساعة، ومن هنا يرد عىل ربه 

وهو عىل نقاء تام وقلب سليم.

تعاىل  اهلل  استغفر  من   :الصادق اإلمام  فعن 

سبعامئة  له  اهلل  غفر  مرة  سبعني  العرص  صالة   بعد 

ذنب )فالح السائل ص198(.

ا َأنَزْلنَاُه يِف َلْيَلِة  وعن اإلمام اجلواد :من قرأ ))إِنَّ

اْلَقْدِر(( عرش مرات بعد العرص مّرت له عىل مثل أعامل 

اخلالئق يف ذلك اليوم...)مفتاح الفالح ص155(.

يوم  كل  قال  من   :الصادق اإلمام  وعن 

علم  من  كنزًا  رزق  متتابعني  شهرين  مدة  مرة  أربعامئة 

أو كنزًا من مال: أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو احلي 

من  واألرض  السموات  بديع  الرحيم  الرحن  القيوم 
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وأتوب  نفيس  عىل  وإسايف  وجرمي  ظلمي   مجيع 

إليه )وسائل الشيعة ج4، ص1234(.

ببعض  تتصل  أن  الفراغ  أوقات  يف  حاول   -15

إخوانك املؤمنني: ال للتسلية وإنام ألجل حتقيق عنوان 

التواصل مع املؤمنني، فإنك بمكاملة هاتفية قد ترج مها 

كبريا من صدر مؤمن، فَتفَتح لك بابًا من أبواب اجلنة، 

من  الرجَل  فقَد  إذا  كان   اهلل رسول  أن  روي  فقد 

إخوانه ثالثة أيام سأل عنه، فإن كان غائبًا دعا له، وإن 

كان شاهدًا زاره، وإن كان مريضًا عاده.

16- احلذر من جمالس الِغيبة: إن مشكلة املجالس 

الِغيبة،  عامل  يف  الدخول  هو  الغافلني  مع  واالختالط 

وانتقاص الغري من دون مراقبة للقول. ومن هنا ينبغي 
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ألنك  األشخاص،  حول  احلديث  فتح  نتحاشى  أن 

االستامع  يف  املشكلة  ولكن  تغتاب،  ال  أن  بإمكانك 

ويكفى  دائام،  الردع  يمكنك  ال  ألنه  للغيبة،  القهري 

الكريمة من تشبيه  املجال تذكر ما ذكرته اآلية  يف هذا 

الغيبة بأكل حلم امليتة... ويا له من تشبيه مقزز ملن كان 

الكبائر،  من  يعد  والذي  الذنب  هذا  حرمة  إىل  ملتفتا 

ما  تدرون  هل   :النبي قول  املشهور  يف  جاء  وقد 

الغيبة؟. قالوا: اهلل ورسوله أعلم... قال: ذكرك أخاك 

قال:  أقول.  ما  أخي  يف  كان  إن  أرأيت  قيل:  يكره.  بام 

فقد  فيه  يكن  مل  وإن  اغتبته،  فقد  تقول  ما  فيه  كان  إن 

بته)رسائل الشهيد الثاين ص285(.

إن احلفظة تصعد بعمل العبد وله نور   :وعنه
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واحلفظة  الدنيا  السامء  بلغ  إذا  حتى  الشمس  كشعاع 

امللك  الباب قال  إىل  انتهى  فإذا  تستكثر عمله وتزكيه، 

أنا  صاحبه،  وجه  العمل  بذا  ارضبوا  بالباب:  املوكل 

يغتاب  من  عمل  أدع  ال  أن  رب  أمرين  الغيبة  صاحب 

الناس يتجاوزين إىل رب)كشف الريبة يف أحكام الغيبة ص6(.

17- حاول أن تدخل البيت ببشاشة: فإن اإلرهاق 

يف العمل قد ينعكس يف أول لقاء، وهو ما قد ال تتوقعه 

الزوجة التي تنتظر زوجها من الصباح، وقد أعدت له 

العدة والطعام، لتجلس إليه بشوق عند الغداء، عن أمري 

اهلل  إن  اهلليقول:  رسول  كان  قال:   املؤمنني

يبغض املعبس يف وجه إخوانه)مستدرك الوسائل ج8، ص221(.

إىل  اخللق  فأحب  اهلل،  عيال  اخلَْلُق   :وعنه
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بيته  أهل  عىل  وأدخل  اهلل،  عيال  نفع  من  تعاىل  اهلل 

سورا)رشح أصول الكايف ج9، ص30(.

وعنه :إذا دخل أحدكم بيته فليسّلم فإّنه ينزله 

الربكة، وتؤنسه املالئكة)بحار األنوار ج73، ص7(.

مائدة  باعتبارها  الطعام  18- حاول أن جتلس عىل 

إلية: وأنك ضيف عىل تلك املائدة، فال ينبغي أن تنسى 

لك  جعل  الذي  املضيف  مائدة  عىل  اجللوس  آداب 

حدودا كثرية، منها: االعتدال فيه، واألكل عىل وضوء، 

واألكل من احلالل، والتسمية والتحميد وغري ذلك من 

اآلداب والسنن.

من قلَّ أكله قلَّ حسابه)بحار   :قال رسول اهلل

األنوار ج59، ص292(.
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ليس يشء أرض لقلب   :وعن اإلمام الصادق

قسوة  لشيئني:  مورثة  وهي  األكل،  كثرة  من  املؤمن 

القلب وهيجان الشهوة)ميزان احلكمة ج1، ص88(.

با  يقيم  أكلة  من  بد  آدم  البن  ليس   :وعنه

بطنه  ثلث  فليجعل  طعامًا  أحدكم  أكل  فإذا  صلبه، 

للطعام، وثلث بطنه للرشاب، وثلث بطنه للنَفس، وال 

تسمنوا تسّمن اخلنازير للذبح)الكايف ج6، ص269(.

يذهبان  وبعده  الطعام  قبل  الوضوء   :وعنه

هنا  بالوضوء  واملراد  ص98(.  ج9،  األحكام  بالفقر)هتذيب 

غسل اليد.

ملكوت  يدخل  ال   :األكرم الرسول  وعن 

الساموات واألرض من مأل بطنه)ميزان احلكمة ج1، ص89(.
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الذي  هلل  احلمد  فقال:  طعامًا  أكل  من   :وعنه

أطعمني هذا ورزقنيه من غري حول مني وال قوة، غفر 

له ما تقدم من ذنبه)بحار األنوار ج95، ص14(.

النافعة:  الربامج  عىل  تطلع  أن  19-حاول 

ساعة  يف  املناسب  بالقدر  وغريها  كاألخبار 

عىل  لتوفر  مثاًل،  الغداء  بعد  كساعة  االسرتخاء، 

يعيش  أن  الالزم  ومن  الوقت،  من  شيئا  نفسك 

هيتم  ومل  بات  من  فإن  املسلمني،  مهوم  اإلنسان 

أن  شك  وال  بمسلم...  فليس  املسلمني  بأمور 

بن  ة  احلُجَّ لولّيك  ُكن  اللهم  الفرج:  بتعجيل  الدعاء 

هذه  عن  الغمة  هذه  كشف  موجبات  من   ...احلََسن

األمة.
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20- االستلقاء بعد الغداء مطلوب من أجل إراحة 

املعدة وهضم الطعام: وليكن فكرك مشغوالً إما بالذكر 

اإلنسان  فإن  االستيقاظ،  بعد  به  تقوم  أن  ينبغي  بام  أو 

لو سيطر عىل ومهه وخياله، فإنه سيفتح بابًا عظياًم من 

أبواب التوفيق عىل نفسه.

21- حاول أن تنجز بعض األمور الالزمة خارج 

التي يقل فيها  املنزل: من التسوق وغريه، يف األوقات 

عن  واالبتعاد  اجلنسني،  بني  واالختالط  االزدحام 

بالرجال  النساء  باختالط  واملعروفة  املزدحة  األسواق 

رضورية  حاجة  هناك  يوجد  ال  عندما  سيام  ال  فيه، 

للخروج، فإهنا من أبغض املواطن إىل اهلل.

قال رسول اهلل :من ذكر اهللّ يف السوق ملصًا 
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له  اهللّ  كتب  فيه،  بام  وشغلهم  الناس  غفلة  عند 

مل  مغفرة  القيامة  يوم  له  اهللّ  ويغفر  حسنة،  ألف 

ص166(. ج7،  الشيعة  برش.)وسائل  قلب  عىل  تطر 

اهلل  إىل  أبغض  البقاع  أي  جلربائيل:    وقال 

أولم  إليه  أهلها  وأبغض  األسواق،  قال:  تعاىل؟ 

الشيعة  منها)وسائل  خروجا  وآخرهم  إليها  دخوال 

ج17، ص469(.

خاصًا:  برناجمًا  الصالة  لوقت  اجعل   -22

عليك  يفّوت  أن  املمكن  من  مكان  إىل  ترج  فال 

ال  خسارة  فإهنا  وقتها،  أول  يف  الواجبة  الصالة 

دنياك. يف  ربحت  مهام  تعوض 
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ساعة  الشمس  غروب  قبل  ما  ساعة  ان   -23

منها  األخرية  ساعة  الربع  تغتنم  أن  فحاول  مباركة: 

 :وآله النبي  عىل  املعروفة  الصلوات  بذكر  وذلك 

اللهم  صل  عىل ممد وآل ممد يف األولني، وصل عىل 

ممد وآل ممد يف االخرين، وصل عىل ممد وآل ممد 

يف املال األعىل، وصل عىل ممد وآل  ممد يف املرسلني، 

اللهم أعط ممدًا الوسيلة والرشف والفضيلة والدرجة 

فال  أره،  ومل   بمحمد آمنت  إين  اللهم   الكبرية، 

وتوفني  صحبته،  رؤيته،وارزقني  القيامة  يوم  حترمني 

عىل ملته، واسقني من حوضه مرشبا رويا سائغا هنيئا 

ال أظمأ بعده أبدا، إنك عىل كل يش ء قدير، اللهم كام 

وجهه،  اجلنان  يف  فعرفني  أره،  ومل   بمحمد آمنت 
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اللهم بلغ روح ممد عني حتية كثرية وسالما. ثم قراءة 

زاِت  مَهَ ِمْن  الَعِليِم  ِميِع  السَّ بِاهلل  َأُعوُذ  مرات:   )10(

ِمْيُع  ُهَو السَّ إِنَّ اهلل  وِن،  َأْن حَيْرُضُ َوَأُعوُذ بِاهلل  ياطِنِي  الشَّ

ال  َوْحَدُه  اهللُ  ااِلّ  اِلـَه  ال  مرات:   )10( ثم   الَعِلْيُم

َوُيميُت  َوُيميُت  حُييي  احْلَْمُد  َوَلُه  امْلُْلُك  َلُه  َلُه  رَشيَك 

َوحُيْيي َوُهَو َحيٌّ ال َيُموُت بَِيِدِه اخْلرَْي َوُهَو َعىل ُكلِّ يَشء 

.َقديٌر

فإن من صىل عىل النبي بذه الصلوات هدمت 

ذنوبه، وميت خطاياه ودام سوره، واستجيب دعاؤه 

وأعطي أمله، وبسط له يف رزقه، واعني عىل عدوه وهي 

اجلنان  يف  نبيه  رفقاء  من  وجيعل  اخلري،  أنواع  سبب  له 

األعىل، يقولن ثالث مرات غدوة وثالث مرات عشية.
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24- إذا مل تكن موفقا للنوافل اليومية البالغة )34( 

صالت  بني  الغفيلة  بصالة  عليك  األقل  فعىل  ركعة: 

الكرامة  دار  تورث  أهنا  ورد  فقد  والعشاء،  املغرب 

بعد  الوترية  ركعة  وكذلك  اجلنة،  وهي  السالم  ودار 

اإلمام  عن  فقد  الفجر،  نافلة  وكذلك  العشاء،  صالة 

الباقر عليه السالم: )...قلت له : "وإدبار النجوم" 

، قال: ركعتان قبل الصبح، قلت: "وأدبار السجود" قال: 

ركعتان بعد املغرب()وسائل الشيعة ج3 ،ص53(، واحرص عىل 

أن تؤدي صالة الفريضة مجاعة يف املسجد، وخاصة إذا 

كان املسجد قريبًا من املنزل، فإنه ال صالة جلار املسجد 

إال يف املسجد... 
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25- إذا وجدت إقباالً قلبيًا بعد الفريضة: فحاول 

يف  كنت  سواء  مكنة  فرتة  ألطول  اجلو  هذا  تعيش  أن 

ال  أن  يمكن  ما  النفحات  هذه  فإن  املسجد،  أو  املنزل 

ومن  الوجود...  هذا  هبات  أغىل  من  فإهنا  تتكرر، 

املعروف أن من تعود عىل هذه النفحات، فإنه سيعيش 

جوا من السياحة اللذيذة يف كل يوم ال تقاس بسياحة 

أهل الدنيا.

أيام  يف  لربكم  إن   :األعظم الرسول  قال 

دهركم نفحات، أال فتعرضوا لا)الوايف ج1، ص552(.

خفيفا،  الطعام  وليكن  مبكرًا:  العشاء  اجعل   -26

فإن ثقل العشاء ما يمكن أن يفّوت عىل العبد التوفيق 

إلقامة صالة الليل، فيحرم بذلك الكثري من اخلري.
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الادفة:  للمطالعة  مرتب  برنامج  لك  ليكن   -27

ولتكن قراءتك للكتاب، ضمن برنامج مدون، كإكامل 

دورة تفسري أو حديث أو تاريخ أو عقيدة، فإن القراءة 

ي الثقافة لدى العبد... باإلضافة إىل ما  العشوائية ال تنمِّ

ينبغي مراجعته من الكتب املدرسية واملهنية.

عن النبي :اغد عاملًا، أو متعلاًم، أو مستمعًا، أو 

مبًا، وال تكن اخلامسة فتهلك)منية املريد ص106(.

الوقت:  من  نصيبًا  وألوالدك  ألهلك  اجعل   -28

يف ماولة إلرشادهم حلديث نافع أو حتذيرهم من أمر 

الزم، كسلبيات االنرتنت مثاًل والفضائيات واملعارشة 

الضارة وغري ذلك، ما قد يسأل عنه العبد يوم القيامة.. 

ويمكن االلتزام بجمع األهل لقراءة بضع مسائل يوميًا 
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التقليد حتى االنتهاء منها،  العملية ملرجع  الرسالة  من 

فذلك من أوىل األولويات.

عن اإلمام الرضا :رحم اهلل عبدًا أحيا أمرنا، 

علومنا  يتعلم  قال:  أمركم؟  حييي  فكيف  له:  فقلت 

كالمنا  ماسن  علموا  لو  الناس  فإن  الناس،  ويعلمها 

التبعونا)عيون أخبار الرضا ج1، ص275(.

األسبوع  يف  أكثر  أو  يوم  حتديد  ينبغي   -29

أو  العبادية  املناطق  إىل  والعيال:  األهل  الصطحاب 

مراعاة  وينبغي  عنهم...  للرتويح  شابه  وما  السياحية 

املنغصات  عن  واالبتعاد  القول،  ولني  الوجه  بشاشة 

فيها  حيتمل  التي  األماكن  اجتناب  جيب  كام  خاللا... 

يوقعهم يف  ما  اختالط مرم،  أو  مريب  لنظر  التعرض 
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املعصية وجيرهم بيده إىل ما ال حيمد عقباه...

أمام  هباء  يضيع  العمر  من  كبريًا  مقدارًا  إن   -30

أجهزة التلفاز يف كل ما هب ودب...: وكام أن املؤمن 

ما  إىل  ينظر  فإنه  منه،  اجليد  فيتخري  طعامه  إىل  ينظر 

فكيف  اللغو،  عن  مسؤول  والعبد  أيضًا،  يشاهده 

أن  لنفسه  املراقب  العبد  عىل  فإن  الباطل؟  يف  كان  إذا 

يكون متأكدًا من أن هذا اجللوس إما فيه نفع للدنيا أو 

االخرة، وإال فليخرج من ذلك اجلو، إذ من املمكن أن 

التدقيق  وليحاول   ... املحرم  النظر  إىل  الشيطان  جيره 

املنكر  لبث  أداة  إىل  يتحول  أن  يمكنه  ال  اجلهاز  أن  يف 

التي  القنوات  ومسح  اجلهاز  بتشفري  وذلك  غيابه  يف 

للدين...  مالفة  لربامج  عرضها  حيتمل  أو  فيها  يغلب 
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وال حتاول عند اخلوف من االنجرار إىل احلرام اجللوس 

عىل االنرتنت وخاصة يف الليل وخاصة يف مكان مغلق 

وخاصة عند فوران الشهوة...

ناطق  إىل  أصغى  من   :  الصادق اإلمام  عن 

فقد عبد اهلل، وإن  اهلل  الناطق عن  فإن كان  فقد عبده، 

كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس)وسائل الشيعة ج17، 

ص153(.

ينبغي  فال  هادفة:  الزيارات  تكون  أن  حاول   -31

عن  الغافلني  بيوت  أو  االختالط  جمالس  إىل  الذهاب 

ملزم  اجتامعي  لعرف  ذلك  لزم  وإن  تعاىل...  اهلل  ذكر 

قصري،  وقت  ويف  بحذر  فليكن  مثاًل،  األقارب  كتفقد 

ثوابًا مستحبًا...  اكتسابه  العبد يف حرام حني  يقع  لئال 
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جمالس  فصل  عىل  الزيارات  أثناء  احلرص  وينبغي 

ولو   البيت أهل  بمنهج  تأسيا  النساء  عن  الرجال 

كثريًا  أن  وليعلم  املنزل...  صاحب  من  رصيح  بطلب 

من العالقات الغرامية حتى مع املرأة املحصنة تنشأ من 

جمالس االختالط هذه حيث السمر والسهر والفكاهة 

والدعابة!!.

32- حاول أن تذهب للفراش مبكرًا: إال مع عدم 

امليل إىل النوم ما يوقعك يف األرق الذي من املمكن أن 

أنواع  بعض  فإن  واألباطيل،  األوهام  عامل  يف  يلقيك 

أو  الفراش  يف  احلرام  إىل  جيرك  أن  املمكن  من  التفكري 

بعد االستيقاظ.
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قبل  الالزمة  املستحبات  من  جمموعة  هنالك   -33

النوم: منها تسبيح الزهراء، وقراءة التوحيد ثالثًا، 

والنوم عىل طهور، واالستغفار ما كسبه العبد يف النهار، 

وقراءة  القبلة،  جهة  مستقبال  األيمن  جنبه  عىل  والنوم 

ألجل  الكهف  سورة  من  آية  وأخر  التكاثر،  سورة 

االستيقاظ لصالة الليل مع عدم نسيان آلة التنبيه.

 التََّكاُثُر َأْلَاُكْم  قرأ  من   :اهلل رسول  قال 

عند النوم، ُوقي فتنة القرب)مصباح املتهجد ص121(.

إىل  آوى  ثم  تطهر  من   :الصادق اإلمام  وعن 

فراشه، بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنه ليس عىل 

وضوء فليتيمم من دثاره كائنًا ما كان، فإن فعل ذلك مل 

يزل يف الصالة وذكر اهللّ تعاىل)الوايف ج9، ص1581(.
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رسول  عيّل  دخل   :الزهراء موالتنا  وعن 

يا  يل  فقال  للنوم،  فرايش  افرتشت  وقد    اهلل 

ختمت  أربعة:  عملت  وقد  إال  تنامي  ال  فاطمة، 

وأرضيت  شفعاءك،  األنبياء  وجعلت  القرآن، 

واعتمرت،  وحججت  نفسك،  عن  املؤمنني 

أتّم  حتى  فصربت  الصالة،  يف  وأخذ  هذا  قال 

بأربعة  أمرت   ،اهلل رسول  يا  قلت:  صالته، 

إذا  فتبّسموقال:  احلال،  هذا  يف  عليها  أقدر  ال 

فكأنك  مرات،  ثالث   َأَحٌد اهللَُّ  ُهَو  ُقْل  قرأت 

األنبياء  وعىل  عيّل  صليت  وإذا  القرآن،  ختمت 

استغفرت  وإذا  القيامة،  يوم  شفعاؤك  كنا  قبيل 

سبحان  قلت:  وإذا  عنك،  كلهم  رضوا  للمؤمنني 
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فقد  أكرب،  واهلل  اهلل،  إال  إله  وال  هلل،  واحلمد  اهلل، 

ص164(. الزهراء)ع(  واعتمرت(()صحيفة  حججت 

فراشك  إىل  أويت  إذا   :الصادق اإلمام  وعن 

فانظر ما سلكت يف بطنك وما كسبت يف يومك، واذكر 

أنك ميت وأن لك معادا)بحار األنوار ج68، ص267(.

فإن  النوم:  ساعات  عىل  السيطرة  من  بد  ال   -34

الناس عادة ينامون أكثر من حاجتهم، وخاصة يف زمان 

العطل واإلجازات.

وكثرة  إياكم   :اهلل رسول  قال 

يوم فقريًا  صاحبه  يدع  النوم  كثرة  فإن   النوم، 

األنوار ج73، ص180(. القيامة)بحار 

كثرة  يبغض  اهلل  إن   :الصادق اإلمام  وعن 
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النوم وكثرة الفراغ)ميزان احلكمة ج1، ص274(.

للدين  مذهبة  النوم  كثرة   :وعنه

ص84(. ج5،  والدنيا)الكايف 

العاملني..:  للحديث مع رب  الليلية  املحطة   -35

الصالة والدعاء من أهم املحطات العبادية، وخاصة 

إذا كان يف خلوة مظلمة وبإقبال قلبي، وال مانع من 

إيقاظ من هيمك أمره كالزوجة ملثل ذلك، فإن الدال 

عىل اخلري كفاعله... ومن املعروف انه مل يكن ويل من 

يمكن  مل  وإذا  الليل،  بصالة  ملتزم  وهو  إال  األولياء 

الشفع  بركعتي  األقل  فعىل  كاملة  بالنافلة  اإلتيان 

املقام  فإن  مبارشة،  الفجر  أذان  قبيل  ولو  الوتر  ثم 

املمكن  ومن  العبد،  يفوته  أن  يمكن  ال  ما  املحمود 



- 48 -

سلسلة إصدارات أسبوع التوبة

أنه  املوىل يف  أمام  إرصاره  العبد  ليثبت  هنارًا،  القضاء 

النوافل... إليه من خالل  التقرب  حريص عىل 

فيه  اهلل  دعوتم  وقٍت  خري   :اهلل رسول  قال 

 يعقوب قول  يف  اآلية  هذه  وتال   األسحار، 

إىل  أخّرهم  قال:   ،رب لكم  أستغفر  سوف 

السحر)وسائل الشيعة ج7، ص68(.

الوصول  إّن   :العسكري احلسن  اإلمام  عن 

بامتطاء  إالّ  اليدرك  سفر  وجّل  عّز  اهلل   إىل 

ص380(. ج75،  األنوار  الليل)بحار 

دائاًم: وخاصة  بالزيارة  الرحم ال تكون  36- صلة 

يف  فاألفضل  السلبية،  من  يشء  فيها  الزيارة  كانت  إذا 

بعض احلاالت االتصال الاتفي تفقدًا ألحوالم.
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37- إن حفظ الصحة ما ندب إليه الشارع: فال 

املناسبة  الرياضة  من  برنامج  لك  يكون  أن  من  مانع 

والتي  املشبوهة،  لألماكن  دخول  دون  من  ولكن 

أن  واملناسب  الشبهات...  لبعض  اإلنسان  تعرض 

اهلل  ذكر  من  يشء  استامع  حال  املنزل  يف  ذلك  يكون 

تعاىل.

برنامج  وهنارها  اجلمعة  ليلة  يف  ليكن   -38

ربه،  مع  متميز  برنامج  إىل  حيتاج  العبد  فإن  استثنائي: 

املرىض،  واملناجاة، وزيارة  الصلوات،  فيه من:  فليكثر 

وأهل القبور وغري ذلك من الربامج النافعة، وال شك 

أن من معامل ليلة اجلمعة دعاء كميل، ومن معامل هنارها 

...دعاء الندبة وغسل اجلمعة وصال جعفر الطيار
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قبل  العبادية  للمواسم  االستعداد  بد من  39- ال 

مراجعة  خالل  من  وذلك  املباركة  كاألشهر  حلولا: 

التأكيد  ينبغي  كام  املجال،  هذا  يف  املختصة  الكتب 

سالمة  نشرتى  بذلك  فإنه  الشهر  أول  صالة  عىل 

مرة  وثالثني  احلمد  قراءة  هي:  وكيفيتها  الشهر... 

وثالثني  واحلمد  األوىل،  الركعة  يف  التوحيد  سورة 

مرة سورة القدر يف الركعة الثانية ثم الدعاء باملأثور، 

الشهر. بصدقة  والتصدق 

وقفه  للمؤمن  تكون  أن  جدا  املناسب  من   -40

مصائب  وخاصة   :البيت أهل  مصائب  مع 

األسبوع  يف  ولو   ،بيته وأهل  احلسني  اإلمام 

فإن  العامة  املجالس  املشاركة يف  يمكن  مل  مرة.. وإذا 
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املمكن  من  التسجيالت،  خالل  من  متوفر  هو  ما 

ومن  عزائهم...  واستامع  إقامة  مفهوم  حيقق  أن 

اجلمعة  ليلة   ،احلسني زيارة  ترك  عدم  املناسب 

ومن  بعد...  من  ولو  التوفيق  فرص  من  فإهنا  كذلك 

بعدًا  وال  قربًا  تعرف  ال  الوالة  القلوب  أن  املعروف 

هذه  يعرف  ال  األرواح  عامل  يف  التفاعل  إذ  مكانيًا، 

املصطنعة!!. احلواجز 

يل  قال  قال:  أبيه  عن  سدير  بن  حنان  عن 

يف   احلسني قرب  تزور  سدير  يا   :الّصادق

أجفاكم،  ما  قال:  ال،  فداك  جعلت  قلت:  يوم؟  كّل 

كّل  يف  فتزوره  قال:  ال،  قلت:  مجعة؟  كّل  يف  فتزوره 

شهر؟ قلت: ال، قال: فتزوره يف كّل سنة؟ قلت: قد 
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 ،يكون ذلك، قال: يا سدير ما أجفاكم باحلسني

يبكون  غربًا  شعثًا  ملك  ألف  ألفني  هلل  أن  علمتم  أما 

تُزور  أن  سدير  يا  عليك  وما  يفرتون،  ال  ويُزورون 

كّل  ويف  مّرات  مخس  مجعة  كّل  يف   احلسني قرب 

فراسخ  وبينه  بيننا  إّن  فداك  جعلت  قلت:  مّرة؟  يوم 

يمنة  تلتفت  ثّم  سطحك  فوق  تصعد  فقال:  كثرية، 

ويرسة ثّم ترفع رأسك إىل الّسامء ثّم انحو نحو القرب 

َعَليَك  الُم  السَّ َعْبِداهللِ  َابا  يا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ وتقول: 

ورحة اهلل وبركاته...)الكايف ج4، ص589(.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

وصىل اهلل عىل ممد وآله الطيبني الطاهرين






