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عند غروب شمس يوم الخميس شارَفت الطائرة على  

الهبوط في مطار مدينة مشهد المقّدسة، كان الحاج جهاد 

يجلُس قرب النافذة وقلبه يكاد يسبق الطائرة بالهبوط إلى 

عليه )أرضِ أنيسِ النفوس اإلمام علي بن موسى الرضا 

فة وهو ُيلقي سالم ، راح يراقب الِقبّة الشري(السالم

 ..الملهوف على اإلمام الرؤوف

 

دقائٌق وهبطَت الطائرة بسالم، توجَهت الحملة إلى الفندق  

إلستالم الُغرف، ثم توّجهوا إلى المقام الشريف للزيارة، راح الحاج 

 : جهاد يقرأ إذن الدخول ودموع الشوق على خَديه

 

َة اللَِّه ، َءأَْدُخُل يا َمآلئَِكَة َءأَْدُخُل يا َرُسوَل اللَِّه ، َءأَْدخُ ... 》 ُل يا ُحجَّ

اللَِّه اْلُمَقرَّبيَن اْلُمقيميَن في هَذا اْلَمْشَهِد ، َفْأَذْن لي يا َمْوالَي 

ُخوِل أَْفَضَل ما أَِذْنَت ِِلََحٍد ِمْن أَْولِيآئَِك ، َفِإْن لَْم أَُكْن أَْهالً  فِي الدُّ

 《..لِذلَِك ، َفأَْنَت أَْهٌل لَهُ 

 

م وهو ُيهلِّل وُيكبِّر وما إن وصل إلى العَتبة الُمشِرفة حتى   ثم تقدَّ

رَمى بنفسه على اِلرض ُيقبّلُها ويشمُّها كطفٍل صغيٍر رَمى 

 ..نفسه في حضن أّمِه يشّمها ويقبِّلها



 

 

 

 

 

فأهُل البيت عليهم السالم وإْن غابَت أبدانهم عنّا، فأرواحهم 

هم ُيرزقون، يََرون مقامنا قريبٌة منّا وهم أحياٌء عند رب

ويسمعون كالمنا ويردُّون سالمنا، ولو ُحجِب عن سمعنا 

.. كالمهم لكن هللا سبحانه فتح باب فهمنا بلذيذ مناجاتهم

وهم أولياء هللا في أرضه وُحَججِه على خلقه وِعترة رسول 

، فطُوبى لَِمن أحبَّهم وأرضاهم، (صلى هللا عليه وآله)هللا 

 ..ن أبغضهم وعصاهموَخِسر وهللا م

 

بِقَي الحاج جهاد في مدينة مشهد ثالثة أيام، لقد كان منشغالً  

خاللها بالزيارة والدعاء والتوسل، وفي قلبه حاجتان ال يعلمهما إال 

 (.. عليه السالم)هللا سبحانه واإلمام الرضا 

وفي ساعٍة متأخرٍة من الليل، وبينما كان يجلس مقابل الضريح 

الُنعاس، فرأى فيما يرى النائِم أن اِلرض تحترق  الشريف غلَبَه

.. بأهلها، وكأن النار أخذت تلتهم الشجر والبشر فال تُبقي وال تذر

وكل الناس تصرخ وتبكي وتستغيث، وبينما هو كذلك رأى زوجته 

ات المطر تقترب معها شيئاً  تُقبِل نحوه من بعيد، وبدأ يشعر بزخَّ

ده، وأطفأت اِلمطار كل ما فشيئاً حتى أصبحت قربه تبلل جس

يحترق حوله، وإذ به يراها تحمل على يَديها طفالً نورانّي الوجه، 

 : ثم قدمته له وقالت

  علي رضا"حاج جهاد هذا إبننا"  ! 



 

 

 

 

 

عندها أفاق مذهوالً مما رآه، فعِلم أن هللا سبحانه استجاب 

حاجته اِلولى، فزوجته حامل وقد اقتربَت والدتها وكان الحاج 

هاد يتوسل إلى هللا سبحانه أن يكون هذا الولد من ج

عجل هللا فرجه )الصالحين ومن أنصار اإلمام الحجة 

، فكأّن هذه إشارة أن هذا المولود سيكون إن شاء (الشريف

هللا مباركاً ومن الصالحين، ومولده سيحمل الخير والَخالص 

 ..للمعّذبين والمستضعفين

 

وأقبل ُيقبّل الضريح الشريف شاكراً فَخرَّ ساجداً لرّب العالمين، 

لإلمام الرؤوف، ونوى إذا وضَعت إن شاء هللا زوجته مولوداً ذكراً 

 ! "علي رضا"يه سُيَسمّ 

  



 

 

 

  

 الحلقة

2 



 

 

 

 

 

 خاللها تشرّف أيام سبعة الزيارة في جهاد الحاج أمضى

 فاطمة السيدة ِسيَّما ال المشرَّفة المشاهد كلّ  بزيارة

 روُحه كانت لقد جمكران، ومسجد (السالم عليها) المعصومة

 إلى الَعودة من بدّ  ال لكن الطاهرين، اِلولياء قرب للبقاء تتوق

 هللا صلوات) محمد بيت آل بحب المولع قلبه ترك لقد.. الوطن

 الشبّاك عند ُيناجي الشريفة الِقبَّة تحت هناك( عليهم

 ..وعاد الطاهر

 

 المَست التي يَديه لتُقبِّ  وأخَذت بحرارٍة،" زينب" زوجته إستقبلته

 لكن للزيارة، تشتاق روحها كانت كم.. الطاهرة المقامات تلك

 ..اِلول طفلها والدة اقتربَت فقد الذهاب، من منعها قد َحملها

 

 :  وقال جبينها وَقبَّل جهاد الحاج إحتضَنها

 وقصَّ !  رضا علي يهمّ سنسَ  ذكر بمولودٍ  هللا رزقنا إذا هللا شاء إن

 الدموع فانهمَرت ،(السالم عليه) الرضا اإلمام حرم في هُرؤيا عليها

يها على  ..وتشكره هللا تحمد وهي خدَّ

 

 



 

 

 

 

 

 أمُّه فكانت والَديه، قِبَل من خاصة رعاية الجنين لهذا كان لقد

 الحمل من اِلول الشهر منذ وكانت طهارٍة، على دائماً  تبقى

  يس، آل زيارة له وتقرأ الكريم، القرآن له تقرأ

 صاحب حفظ بنِيَّة الفقراء وُيطِعم يتصدَّق دائماً  فكان والده مَّاأ

 ليلةٍ  كل في وكان الطفل، هذا عن نيابةً ( فرجه هللا عجل) الزمان

 باهلل وُيعيُذه الصالحين، من يكون بأن الليل صالة في له يدعو

 أثراً  تركت أنها شكّ  ال اِلعمال هذه.. الرجيم الشيطان من العظيم

 هلل الخالِصة ونيّتهم والَديه إيمان ِسيَّما ال الجنين هذا في كبيراً 

 ..وعال جل

 

 رؤيا تتحقق أن سبحانه هللا شاء الزيارة، على شهرٍ  مرور وبعد 

 زينب وضعت الفجر، أذان ومع الُجمعة يوم ففي.. جهاد الحاج

 هذا لِيَرى الحنون اِلب لهفة كانت وكم!  رضا علي مولودها

يه على دموعوال فحمله.. المولود  ثم.. وأقام أذنه في وأذَّن خدَّ

 بعدها.. الصالحين من يجعله أن وتعالى سبحانه هللا ودعا قبَّله

 تبارك ربّه ُيناجي.. طويلة سجدةً  وسجد بربّه فاختلى ذهب

 .. قلبه في بما له ويبوح وتعالى

 

 



 

 

 

 

 

 وأذنَيه وفمه عيَنيه إلى ينظر به، ويتأمَّل طفله إلى ينظر كان

 ينبض وقلبه.. وتعالى تبارك الخالق ُصنع يراقبُ  ورجلَيه، يهويدَ 

 .. والخشوع باإليمان

 كيف ينظرون أال قدرتك؟ يرون أال أعظَمك، ما سبحانك

 بنعمتك كيف أم ؟ يؤمنون ال كيف ؟ وكوَّنتهم خلقتهم

 ! ؟ يجحدون

 

 هذا كنف في رضا علي خاللهما نشأ البصر، كلمح سنتان مرَّت 

 لفراقه يبكي فكان شديداً  تعلقاً  به وتعلَّق لرحيم،ا المؤمن اِلب

 قرب زينب وقفت اِليام أحد وفي.. لهفة بكل عاد إذا ويحتضنه

 ترجو وهي عيَنيها، في والدمعة زوجها ُمودّعةً  طفلها تحمل الباب

 .. الغياب يطول ال أن هللا من

 ويقضي جهاد الحاج دعاء يستجيب أن شاء سبحانه هللا لكن

 إلى الطاهرة روحه وارتفعت شهيداً  فاختاره انيةالث حاجته

 عن دفاعاً  سبيله في يجاهد كان بينما وتعالى تبارك معشوقه

 .. اِلمة ومقّدسات( السالم عليه) المؤمنين أمير شيعة

 

 عرضها جنّاتٍ  إلى اِلطهار وآله بمحمد إلتحق قد جهاد الحاج

  ..يتيماً  ومالي أصبح فقد رضا علي أمَّا واِلرض، السماوات كعرض
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 يكن لم جهاد، الحاج إبنهم إستشهاد نبأ الشهيد عائلة تقَّ تل

 فجهاد إلفتقاده، ُفجَِعت لقد أّمِه، قلب على سهالً  الخبر َوقعُ 

 بها، باراً  كان فهو كثيراً، به متعلقةً  كانت لقد عادياً، إبناً  ليس

 ُيقبِّل اتهحي آخر حتى إستمرَّ  لقد.. بها رحيماً  عليها، حنوناً 

 ..صغير كطفلٍ  رضاها ويطلب ويخدمها، يَديها،

 

 وقد تغضب كانت أحياناً  أنها رغم قلبه، كل من إليها ُيحِسن كان

 العالمين ربّ  طاعة على حريصاً  كان لكنّه.. بكلماتها عليه تقسو

 :العظيم الربّ  به وصى بما واإللتزام

اۚ   إِْحَسانًا َوبِاْلَوالَِدْينِ  اهُ إِيَّ  إاِلَّ  تَْعُبُدوا أاَلَّ  َربُّكَ  َوَقَضى  }  ِعْنَدكَ  يَْبلَُغنَّ  إِمَّ

 لَُهَما َوُقلْ  تَْنَهْرُهَما َوالَ  ُأفٍّ  لَُهَما تَُقلْ  َفالَ  كاَِلُهَما أَوْ  أََحُدُهَما اْلكِبَرَ 

 {َكِريًما َقْوالً 

لِّ  َجَناحَ  لَُهَما َواْخِفضْ }  َربَّيَانِي َكَما ُهَمااْرَحمْ  َرّبِ  َوُقلْ  الرَّْحَمةِ  ِمنَ  الذُّ

 { َصِغيًرا

 فكان قلبه، صميم من الوصية هذه ُيطبِّق ِلن جهاد سعى لقد

 واَست أنها هو أّمِه قلب صبَّر ما لكن الصالِح، البَّار اإلبن نِعمَ 

 وبأم زينب، وبالعقيلة ،(عليها هللا سالم) الزهراء بفاطمة نفسها

 يَدي بين قضوا الذين اءالشهد وبأمَّهات( السالم عليهما) البنين

 ..(السالم عليه) الحسين هللا عبد أبي



 

 

 

 

 

 تذرف وروحها، قلبها فقَدت أنها شعَرت فقد زينب، زوجُته أمَّا

 تارةً  رضا علي ولدها وتحضن تارًة، إلفتقاده الحسرة دموع

 يبكي فصار رأسه على تمسح أخذت وتقبِّله، تّشُمه أخرى،

 ..لبكائها

 

 ال حبيبي:   طفلها أذن في وهمست ماٍن،إي بكل دموعها مسحت

 إنه لزيارتنا، دائماً  يأتي وسوف منا قريبٌ  هو يرحل، لم فأباك تبكي

 عليهم) بيته وأهل محمدٍ  جوار في الجنة في بيتاً  لنا ُيهيء

 (..السالم

 

 ،عيني قرة يا جهاد رائحة فيك أشمُّ  آه:   شمَّته مجدداً، قبلته

 الذي الثاني الحلم ِلحقق ونيعي بأشفار تربيتك على سأحرصُ 

  أباك، به حلم طالما

 ؟ رضا علي يا الصالحين من هللا شاء إن ستكون

 

 رمى ثم وابتسم، إليها نظر لكنه الكلمات، تلك يفهم لم ربما

 .يَديها على غفى أن لبث وما حضنها، في نفسه

 



 

 

 

 

 

 عانَت لقد الهيِّن، باِلمر ليس والمعيل السند اِلب فقدان

 لكي وسعت طفلها، تربية أجل من الصعوبات من كثيرال زينب

 .. واِلمان والحنان العطف له تؤمن

 في هللا بحمد أصبح ولقد فشيئاً، شيئاً  عيَنيها أمام يكبر كان

 إعجاب فحاز جلِيّاً، ونبوغه ذكاؤه ظهر ما وسرعان المدرسة

 . ومحبتهم اِلساتذة

 

 كعادتها بحرارةٍ  ّمهأ فاستقبلته البيت، إلى رضا علي عاد مرّة ذات

 !أمي:  لها فقال واحتضنته،

  عيني؟ قرة يا نعم:   أجابته

 فصديقي! صفي في الطالب كبقية أخ عندي يصبح أن أريد:  قال

 إلى سويّاً  ويعودان يوم كل ينتظره أخ عنده محمد الصف في

 !مثله أخ عندي يكون أن أحب وأنا! البيت
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 إن له تقول هل!  إبنها ستجيب بماذا أمرها في زينب إحتاَرت

 زال ما لكنه! ؟ أخ عندك يكون أن يمكن فال استشهد قد أباك

 فال عليه تكذب أن يمكنها ال أيضاً !  الحقائق هذه على صغيراً 

 وهي ذكاءه تتجاهل أن يمكنها ال الوقت وبنفس يجوز،

 .. النفسي استقراره على حريصةٌ 

 

 : له وقالت سبحانه هللا على توكلت

 لديك أنت! ؟ إخوة لديك ليس أنه قال من!  رضا علي حبيبي

!  بلى له قل أخوة لديك أليس أحد سألك فإذا اإلخوة، من الكثير

 سوف هللا شاء إن وغداً !  إخوتي كلهم الشهداء وأبناء شهيد فأبي

 !؟ عمري يا رضيت هل ،إخوتك مع لتلعب نذهب

 

 ! الصبر بفارغ غدال نهار ينتظر وأصبح كثيراً، رضا علي فرح 

 

 بسؤالٍ  فاجأها لكنه الُمعضلة، هذه من تخلَّصت أنها زينب ظنَّت

 ! آخر

 

 



 

 

 

 

 

 أمي ! 

 

 ؟ عمري يا نعم 

 

 ؟ أنا أتيتُ  كيف ولكن ! 

 

 نفس يوماً  أمها سألت قد فهي وابتسمت، طفولتها زينب تذكَرت

 علمت لكنها!  السوق من اشتريناكِ  لقد:  فأجابتها السؤال، هذا

 ! الجواب بهذا عليها وضحكت اإلجابة من تهربت قد أمها أن اليوم

 

 :  وقالت السؤال هذا زينب إستغلت ؟ ستجيبه ماذا تُرى

 عمري يا إياك أعطانا قد سبحانه هللا إن  ! 

 

 ؟؟ أمي يا هللا هو ومن  

 

 ترى كي حبيبي يا معي ليتك يا جهاد يا أنت أين!  أِعنِّي إلهي يا

  ..كبيراً  إبنك أصبح كيف

 



 

 

 

 

 

 صحيحة، إيمانية تربية بتربيته تحلمُ  كنت كيف أذكر ال كيف آه

 بطريقةٍ  ِلبنائهم هللا يعرِّفون الذين اِلهل تنتقد كنت وكم

 الولد، أخطأ إذا بالنار وُيحِرق يعّذِب الذي هو هللا وكأن خاطئة،

 العظيمة ومحبته الواسعة اإللهية الرحمة جانب كل وُيهِملون

 ! لنا

 

 ترى هل حبيبي يا تراهُ  شيءٍ  كل صنع الذي هو نهسبحا هللا 

 ؟ تحبها التي الجميلة الطيور هذه

 

 أمي يا نعم  ! 

 

 الفراشات خلق أنه تعلم هل وخلقها، صنعها الذي هو هللا 

 والفاكهة والزهور، واِلشجار أيضاً، البحر ؟ والورود الجميلة

 وجعلك أنت صنعك الذي وهو ،صنعها هو تُحبها التي اللذيذة

 !  الجميلة الصورة بهذه

 ُيحبنا ِلنه صنعه الذي هو هللا فإن تراه، عمري يا شيءٍ  كل

 عن لنا لُِيعبر أجلنا من الجميلة اِلشياء هذه كل َصنع كثيراً،

 !  لنا حبِّه

 

 ؟ لرؤيته غداً  أيضا نذهب أن يمكننا هل ؟ هللا هو وأين 



 

 

 

 

 

 لكنه يوننا،بع نراه أن لنا يمكن ال سبحانه هللا حبيبي، يا ال 

 به تشعر أن يمكنك تحبه عندما!  مكان كل في موجودٌ 

 يا" بقلبك همست لو حتى وذكرته، كنت ما أين!  بقلبك

 ! يسمعك فإنه" هللا

 .. ندعوه صوتنا يسمع أن ويحب كثيراً، يحبنا وهو

 

 ؟ معه أتكلم أن اآلن يمكنني هل يعني 

 

 يا أقبِل.. نظيفاً  طاهراً  تكون أن اِلفضل لكن حبيبي، يا نعم 

 .. أكثر هللا ُيحبنا فهكذا!  سويّاً  هللا لندعو مثلي وتوضأ عمري

 

 سّجادة على سويّاً  جلسا ثم أمه، مثل يتوضأ أن رضا علي حاول

 ..القبلة إلى وتوجها الصالة،

 

  ًشئت ما له وقل" هللا يا" قل حبيبي يا حسنا.. 

 

 



 

 

 

 

 

 وأن ،تسمعني أنك قالت أمي..  هللا يا:   رضا علي قال 

 ِلنك شكراً  لك أقول أن أريد منك، هو جميل شيءٍ  كل

 ِلنك وشكراً  غرفتي، في التي الجميلة العصافير أعطيتني

 .. اللذيذة بالفاكهة لنا تأتي

  ؟ جميلة بلُعبة غداً  لي تأتي نأ يمكنك هل

 

 له وتقول لعبة غداً  له تشتري أن وقررت ابنها، كالم زينب سمعت

 الطفل لهذا إجابةً  أسرع كان هللا أن دويب لكن!  هللا من هذه

 .. اِلم تتوقع كانت مما الصغير

 ... !ُيطَرق بالباب وإذا كذلك هما فبينما
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 الشهيد بيت هنا هل وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم 

 ؟ جهاد

 

 أهالً  بيته، هذا نعم وبركاته، هللا ورحمة السالم وعليكم 

 ..تفضَّْلن أخواتي وسهالً 

 

 نرغب ونحن الشهداء، أبناء برعاية تُعنى مؤسسةٍ  من نحن 

 شهرياً  له سنؤّمِن هللا شاء وإن ورعايته، الشهيد ابن بتكفل

 الصحية والرعاية والتعليم والملبس المأكل مصاريف كل

 . والنفسية

 

 قلبي صميم من أشكرُكنَّ  أنا حقاً  أخواتي، بكم هللا بارك..  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الذي الشهيد لعائلة نقّدمه واجب أقل هذا.. أختي يا ال 

 وكرامٍة، بعزةٍ  نحن نحيا ان أجل من ونفسه بدمه ضحى

 .. علينا الشهيد حقّ  نُوفي لن فعلنا ومهما

 ..لنراه قليالً  إلبنك تنادي أن يمكنكِ  هل

 

 ؟..أمي يا قليالً  تأتي أن يمكنك هل.. رضا علي.. بالطبع نعم 

 

 بهديٍة، لك أتينا لقد!  رضا علي..! هللا شاء ما.. هللا شاء ما 

 كانت إن لنرى تفتحها أن يمكنك!  حبيبي يا تفضَّل

 ..لك خصيصاً  اشتريناها لقد ستعجبك؟

 

 : قلبه السرور ومأل الهدية، رضا علي فتح

 همس ثم.. جميلة لعبةً  لي هللا أرسل لقد أنظري..! أمي 

 ! جميلة هي كم ،هللا يا شكرا: قلبه في

 

 

 



 

 

 

 

 

 قائلةً  ِلّمه اِلخوات إحدى توجهت ثم: 

 في رضا علي نأخذ سوف غداً  هللا شاء إن تسمحين، كنت إن

 معه تأتي أن ويمكنك اِليتام، بقية مع يلعب كي ترفيهية رحلةٍ 

 ...أحببتِ  إذا

 

  له وكان رضا، علي عند قوياً  إنطباعاً  ترك قد اِلمر هذا أن شك ال 

 مستوى حسب العالمين لربّ  الحب عالقة تعزيز في كبيرال اِلثر

 .وتفكيره إدراكه

 

 لهذا كثيراً  تأثرت قد أيضاً  أّمه إن بل فقط، عليه اِلمر يقتصر لم لكن

 أعطاه قد سبحانه هللا لكن لعبةً  هللا من طلب رضا فعلي الموقف،

 ساجدةً  سبحانه هللا الى فتوجهت بكثير، أكثر ولطفه بكرمه

 ..تُحصى وال تُعدّ  ال التي نعمهلِ  شاكرةً 

 

 جهاد الحاج زوجها تتذكّر زينب كانت الجمعة، ليالي إحدى في 

 ..القرآنية اآليات بعض فأهدته خديها، على الشوق ودموع

 وتبدو نحوها ُيقبِل زوجها منامها في فرأت غَفت، أن لبَثت وما

 ..وكماله تمامه ليلة كالقمر يتألِل ووجهه والكرامة النعيم آثار عليه



 

 

 

 

 

 ؟ حبيبي يا كنت أين:  له قالت 

 

 عني تغيبي ولم مني قريبة دائماً  أنتِ :   أجابها،  

 هيأتُ  وقد ،(السالم عليه) الرضا علي اإلمام الى ذاهب اآلن أنا

 .. معي للذهاب تحتجانه ما لكما

 مثلها تشم لم طيبة رائحة تشم وهي فاستيقظت بيدها أخذ ثم

 ...حياتها في
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 نور يا المتأللئ وجهك أرى ِلن مشتاقةً  كنتُ  كم!  هللا يا

 .. الطيِّبة الرائحة لهذه أهٍ !... جهاد يا عيوني

 الى معه للذهاب نحتاجه ما لنا هيأ قد أنه يعني ماذا لكن

 ؟( السالم عليه) الرضا اإلمام

 للزيارة رضا وعلي أنا للذهاب سأوَّفق أنني إشارة أنها بد ال

 ..هللا شاء إن

 

 قصَّت اِلحوال، عن واإلطمئنان السالم وبعد الشيخ، بزوجة إتصلَت

 يكون لعلّه بذلك، الشيخ سماحة تُخبر أن منها وطلبَت الرؤيا عليها

 على إستخارة لها يعمل أنه أو الرؤيا، هذه تفسير في رأي له

 ..الزيارة إلى الذهاب

 

 : اإلتصال الشيخ زوجة عاوَدت قليل وبعد

 أن وأريد.. جداً  جيّدة اإلستخارة فإن!  بالخير بِشريأ زينب أخت

 هيئي.. للزيارة حملة هناك القادم اِلسبوع في هللا شاء إن أخبرك

 ..سويّاً  هللا شاء إن نذهب لكي الجوازات

 

 



 

 

 

 

 

 كل تيسَرت أن لبَثت وما قلبها، الفرحة ومألت زينب إبتسَمت

 دمشه مدينة إلى توجهوا أسبوع ُمضي وبعد أمورها،

 ..المقّدسة

 

 كانت عندما سنوات 7 قبل تتذكّر وراحت الطائرة في زينب جلَست

 وتذكرَّت.. للزيارة للذهاب مشتاقة كانت كم رضا، بعلي حامالً 

 ولدها إلى نظَرت.. جهاد الحاج حينها رآها التي العجيبة الرؤيا

 إلى حبيبي يا هللا بإذن نصل سوف قليل بعد:   وقالت متبسمةً 

 !  السالم عليه الرضا يعل اإلمام

 

 محمد، وآل محمد على بالصالة الزوّار أصوات وعلَت الطائرة حطَّت

 يخفق قلبها وبدأ حالها، تغيَّر حتى للزيارة زينب تَوجهت إن وما

 ..بشّدة

 

 مع للزياة يدخل كي الشيخ سماحة بأمانة رضا علي إبنها ترَكت

( السالم عليه) اماإلم فزاَرت النساء، مع دخلت هي بينما الرجال،

 دموعها مسحت وصلَّت، ودَعت واستغفَرت قلبها، صميم من

 بجانب الحملة قرب يقفُ  فرأته ولدها، عن لإلطمئنان وخرجت

 ..الشيخ سماحة



 

 

 

 

 

 قِسطاً  ليأخذوا الفندق إلى عادوا ثم واحتضنته، إليه أقبلَت

 .الراحة من

 

 قةً ور رضا علي أخرج حتى الغرفة إلى زينب وصلَت إن وما

 :  بإستغراب له قالت!  إلّمه وسلَّمها

 ؟ إياها أعطاك من ؟ الورقة هذه ما  

 

 عليه الرضا اإلمام ضريح مقابل في كنتُ  عندما:  أجابها 

 بإسمي ناداني بالزيارة، مشغوالً  الشيخ وكان السالم،

 ،طيبة رائحة وله أخضراً  شاالً  يرتدي شخصٌ " رضا علي"

 : لي قالف نحوه، لتفأقب، حبيبي يا تعال:   فقال 

 ومسح ِحجره، في أجلسني ثم وابتسم، انتظارك في كنت 

 ..جلدي فاقشعر رأسي على بيده

 لي، ودعا يَديه رفع وبعدها ولطفه بحنانه فشعرت قبَّلني، ثم

 ونظرت ففتحتها إيَّاها، أعطاني الورقة هذه جيبه من وأخرج

 ! اختفى كيف أعلم ال!  أمامي أجده فلم بصري رفعت ثم إليها،
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 ينبض قلبها كان كلماتها، تقرأ وبدأت الورقة زينب فتَحت

 ..ترتجفان ويداها

 

  الرحيم الرحمن هللا بسم  》

 رضا علي الغالي وإبني زينب الحبيبة زوجتي

 عليها زينب السيدة مقام ُقرب وأنا فجراً  الثالثة الساعة إنها

 الطاهر، مقامها عن عاً دفا رفاقي من ثالثة استشهدَ  لقد السالم،

 وآله محمد جوار إلى بهم للّحاق وأتُوق الجنة رائحة أشمّ  وإني

 ..اِلطهار

 إن أعلم ال و السريعة الكلمات هذه لكم أكتب أن قررتُ  لكني

 موالي بأمانة سأضعها لكني إستشهادي، بعد ستِصلكم كانت

 ..فرجه تعالى هللا عجل الزمان صاحب

 

 الحياة هذه أن تعلم أن أريدك لبي،ق حبيب يا رضا، علي بني

 ولعبادته للقائِه خلقك بل لها، هللا يخلقك ولم قليلة أيام الدنيا

  ذكره، وعن حبه عن تغفل فال الحبيب نِعم هو ولمحبته،

 أول في عليها فحافظ هللا، إلى يقرّبك ما هي الصالة أنّ  واعلم

  قلبك، صميم من وأدِّها الوقت



 

 

 

 

 

 من ويقرّبك هللا عن ُيبعدك ما يه المعاصي أن واعلم

 متاع دار فهي الدنيا الحياة تغرّك وال تقربها، فال الشيطان

 ..والكافرين للظالمين

 

.. وأوليائه أحبائه مع جواره في مكاناً  لك هللا أعدّ  فقد أنتَ  أّما

 الُحّجة اإلمام فإن وحيداً، تبقى فلن استشهدت، أنا إذا أني واعلم

  عليك، يمنّ  أحَّن وسيكون كفيلك سيكون

 فهو ،قبيح بعملٍ  حزنهتُ  وال يحبك، فهو تنساه ال أن أوصيكَ  لكن

 .إنتظارك في ستجده فإنّك عنه وابحث أعمالك، يرى

 

 《 عيو نور يا الحبيبة زوجتي

 

 للقاء قام اللحظة هذه في جهاد أن يَبُدو.. الرسالة انتهت هكذا

 ...بالبكاء فأجهَشت نفسها زينب تتمالَك لم.. اِلول حبيبه
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 إلى يومياً  تنظر وزينب المباركة، الزيارة هذه من العودة منذ

 له كتب ما رضا علي لـ وتقرأ وتُقبّلها، تشّمها الورقة، هذه

 ..فيها أبوه

 في خاصةً  عميقة معانٍ  تحمل قيّمة وصايا الرسالة هذه حَوت لقد 

 عجل الحجة باإلمام والعالقة الذنوب، عن واالبتعاد الصالة، موضوع

 ..فرجه تعالى هللا

 

 ..ومعرفتها اِلمور هذه عن للسؤال ُمتلهفاً  رضا علي كان بالمقابل

 القرآن يفتح ينام، أن وقبل يستيقظ أن بعد يوم كل في فكان

 ذلك يلتمس وكأنه ُيقبّلها بالورقة، أمُّه إحتفظَت حيث الكريم

 كأنه أو إيّاها، اهأعط الذي الشخص قِبَل من به شعر الذي الحنان

س  اِلسئلة طرح عن ينَفك ال وكان جانبه، إلى والده وجود يتحسَّ

 ..الورقة مضمون عن والدته على

 

 حصلت التي بالقضية فؤاد الشيخ سماحة إخبار زينب قرَرت لذلك

 يتكفَّل أن عسى السالم، عليه النفوس أنيس مقام في معهم

 رضا علي تربية بعويتا اِلسئلة هذه على المناسبة باإلجابة

 وإيمانه الشيخ هذا تقوى من واثقة كانت أنها خاصةً  وتطَوّره،

 ..زوجته من مقربةً  َكونها



 

 

 

 

 

 أن منها وطلبت باِلمر أخبرتها الشيخ، سماحة بزوجة إتصلَت

 ..سماحته إلى طلبها توصل

 

 لهذه كثيراً  وتأثر حاله تغيّر القضية، فؤاد الشيخ سمع أن بعد

 وبريق زوجته إلى فنظر رضا، علي بها حِظيَ  التي ةاإللهي اِللطاف

 :  لها وقال عيَنيه في واضحٌ  الدموع

 عزيزتي يا سمحتي لو.. وأرعاه به أهتَّم أن لي لَشرفٌ  إنه

 ولينتظرني ولدها، ُتهيىء أن رضا علي أم للحاجة وقولي أسرعي

 .الجماعة صالة إلى معي آلخذه اآلن سأمرُّ  منزلهم، أمام

 

 انتظر جهاد، الحاج منزل جانب إلى فؤاد الشيخ صلوو دقائق

 نحو وتوَّجه رضا علي خرج إن وما رضا، علي خروج بسيارته

 في ونظر ركبَتيه على إنحنى فؤاد، الشيخ منه إقترب السيارة،

 : الَعبرة تخنقها بكلماتٍ  همسَ  ثم عيَنيه،

 

 الجمال؟ ذلك الَعْيَنين هاتَين رأَت هل 

 

 



 

 

 

 

 

 شعره ويشمُّ  رأسه على يمسحُ  وأخذ حرارة،ب رضا علي ضمَّ 

يه وُيقبِّلُ  دُ  َعْيَنيه، في والدموع خدَّ  تطرق كانت بكلماتٍ  ُيَردِّ

 :   يتسأَءل كان رضا، علي مساِمع

  َرائحتِه من أثرٌ  بِقيَ  هل المباركة؟ يََدهُ  مرَّت أُهَنا ؟ هو أكان 

 ؟ ثيابك على

 

 :  له فقال الشيخ، تصرف من متفاجئاً  رضا علي كان

 كنت عندما إليكَ  ينظر ُقربك كان لقد ؟ عمّ  يا هرَ تَ  ملَ  أَ  لكن 

 !السالم عليه الرضا اإلمام ضريح تُقبِّل واقفاً 

  

 :   وخجل بحسرةٍ  وأجابه بَعبرته فؤاد الشيخ غصَّ 

 ُرؤيته من اتمكن لم ال..  

 

 بكفَّيه دموعه يمسح سيارته، إلى رضا علي يجرُّ  الشيخ قام ثم

  :  نفسه في ويقول

 حجبتُ  وذنوبي غفلتي بسبب أنني له أقول هل له؟ أقول ماذا

  ؟ زماني إمام عن نفسي



 

 

 

 

 

 من أكثر منذ وشيعي مؤمن كل بإنتظار اإلمام أن له أقول هل

 لم الذين نحن أَولَسنا عنه؟ المتخلِّفون نحن ولكن سنة، ألف

 ...؟بالعهد الوفاء في القلوب من إجتماعٍ  على نكن

 

 رضا علي فؤاد الشيخ علَّم القرية، مسجِد ىإل وصولهما وبعد

 كانا وبينما أهميته، من بعضاً  له وشرح الصحيح الوضوء َكْيفية

 : بسؤاله فؤاد الشيخ رضا علي فاجئ اِلذان، ينتظران

  ،وهو شيء، كلّ  ولديه غنيّ  هللا أن أمي لي قالَت لقد عّماه 

 .. ُمقابِل دون من الكثير ُيعطينا كريمٌ 

 

 ي؟نصلّ  أن امنّ  يريدُ  إذاً  فلماذا
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 له وقال فؤاد الشيخ تبّسم  : 

 عن غني   تعالى هللا إن صحيح، رضا علي يا والدتك قالته ما

 ال وهو بشيءٍ  هللا تفيد ال نُصليها التي الصالة وهذه العالمين،

 للقاء الصالة لهذه والمحتاجون إليه الفقراء نحن ولكننا يحتاجها،

 ! يديه بين والوقوف معه والحديث هللا

 فهكذا َكْيِفيَتها، وعلَّمنا بها أكرمنا فقد ُيحبُّنا، سبحانه هللا وِلن

 لِوصاله سبيالً  فجعلها له، وعبوديتنا حبّنا عن له نُعبِّر أن ارتضى

 .ولقائه

 

  ّأرى ال أنا لكن!  هللا لقاءُ  هي يعني:  بإستغراب رضا علي رد 

 !أصلي عندما هللا

 

 صدره على يَده ووضع رضا علي من فؤاد الشيخ إقتَرب 

 : ُأذنه في همس ثم اِليسر،

 ! قلبك من.. تراه هنا من!  ولدي يا تراه بلَى

 

 



 

 

 

 

 

 وعندما.. كيانك يغمر عظيم بحبٍ  صالتك أثناء تشعر عندما

 الصالة، هذه في له تقوله ما يسمع هللا بأن ُمطمئناً  تكون

 ..وتلقاه هللا ترى عندها فأنت

 

 رضا علي وجه على الفرح اتعالم بَدت  : 

 !باهلل لنلتقي هيا ننتظر؟ ماذا إذاً 

 

 خاصاً  موعداً  اللقاء لهذا هللا جعل لقد:   الشيخ أجابه 

 الوافدين إلى هللا ينظر عظيمة بركاتٌ  اِلوقات ولهذه وموقوتاً،

 هللا ِحرص شّدة ومن خاصة، نظرةً  الساعات هذه في عليه

 المباركة اِلوقات بهذه يوم كل رناُيذكّ  لنا الشديد وحبِّه علينا

 ..اِلذان خالل من للقائه ويدعونا

 

 الصمت ساد المسجد، في االذان َصوت إرتفع اللحظات، هذه وفي

 بشّدة يخفق رضا علي قلب كان الملكوتي، الَصوت لهذا إنصاتاً 

 ..هللا من مباشرةً  النداء هذا يسمع وكأنه

 

 



 

 

 

 

 

 ال الذي اللطيف، اإلله ذابه التفكير أخذه فؤاد الشيخ أّما

 إليه يدعوهم ذلك ومع طاعتهم، عن غنيٌ  وهو عباده يحتاج

 ُرغم يدعوهم بركاته، من عليهم لُيفيض الوسائل بشَتى

 .. للقائي َهلُّموا الكريم ربُّكم أنا يناديهم لهم، لِيَغفر معاصيهم

 أمرٍ  وِلي السموات، جبّار نداء تجاهلوا الذين هؤالء عبادٍ  أيّ  لكن

 !فانية ودنيا زائل لمتاعٍ .. تجاهلوه

 

 رسول قول وتذكَّر الصالة، إلقامة يتجمَّع الذي الحضور إلى نظر ثم

 إال الصالة إلى يقوم مؤمن   من ما》( : وآله عليه هللا صلى) هللا

: ينادي َملك   به وُوك ِّل العرش، وبين بينه ما الب ِّر عليه تناثر

 سئِّمت ما تُناجي وَمن ةالصال في لكَ  ما تعلم لو آدم ابن يا

 1《إلتَفت وما

 

 المصلّين، صفوف بين وقف الذي رضا علي يتبعه الصالة، ِلداء قام

 .. وإهتمامٍ  حبٍّ  بكل صالته أدَّى أنه إال سنِّه ِصغر ُرغم

 

 ..صالته في ُمستغِرقاً  كان لقد

                                                           
1
 537ص األخالق مكارم  



 

 

 

 

 

 !؟ الصالة هذه في رضا علي روح عرَجت حقاً  هل

 

 ! اإلنسان هذا لُعروج أصالً  ةالصال أَولَيَست ؟ ال ولما

 

 اللّذة بهذه ليشعر رضا علي على صعباً  أو شاقّاً  يُكن لم مراِل إنّ 

 الصالة، إلى معه الصغير قلبه أحضر أنه َفعله ما كل صالته، في

 ..وبدنه بقلبه هللا إلى فتَوّجه

 

م والتعقيبات، الصالة انتهاء بعد  رضا، علي نحو فؤاد الشيخ تقدَّ

 :  له وقال صافحه

 

 لقاؤك؟ كان كيف أخبرني عزيزي، يا منك هللا تقبَّل 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 قال ثم ُهَنيهًة، بنظره رضا علي سرح  : 

 نفس شَممتُ  لقد غريب، شعورٌ  راوَدني و طيّباً، كان لقد

 1.السالم عليه الرضا اإلمام مقام في كانت التي الِعطر رائحة

                                                           
1
 صالته؟ في باللذة الشعور من رضا علي تمكن ف عالا  هل الحلقة، قراءة هذه عند منكم الكثير يتساءل قد  

 
 يقف ممن واإلستغراب العجب فكل ذلك، خالف الحقيقة لكن ألمثالنا، بالنسبة طبيعياا  امراا  يكون قد الحالة هذه من اإلستغراب

 !يتكلم من ومع يقف، من يدي بين إلى اإللتفات دون ومن قلب، حضور ادنى دون من وجل عز هللا يدي بين
 

 وال لذتها طعم نعرف وال الصالة حقيقة نعيش ال أننا وهو رئيسي سبب إلى يعود منها والنفور الصالة من التثاقل ان أحبتي،

 !بأنسها نشعر

 يحصل، لّذات أي على الصالة حال في اإلنسان أن العالم سالطين يعلم كان لو 》( :رض) البهجة الشيخ باهلل العارف يقول

 《أبداا  المادية الملّذات وراء ذهبوا لما
 

 في منغمسين نعيشها التي والغفلة تعالى، هللا عن البعد في اغرقتنا التي نوبناذ هو اللذة هذه من أنفسنا حرمان في والسبب

 ..الفانية الدنيا هذه متطلبات
 

 محطة وجعلها وتفضالا، منه رحمةا  السابقة األمم دون بها كرمنا وقد الصالة، هذه من شيء يناله ال هللا ان إخوتي يا وهللا
 العبد روح فيه تنتعش وعال، جل الحق من القرب عالم إلى آخر، عالم   إلى عبدال ليسافر محطة يعني اإلنسان، روح لعروج

 ..المادي بجسمه ويتقيد الدنيا الى يعود ان قبل دقائق لبضع قلبه ويطمئن
 

 يميناا  وقلبه بعقله تلعب والدنيا ويسجد ويركع يقوم ظاهري بشكل الصالة هذه وادى هللا، لقاء نفسه حرم من األكبر والخاسر

 ! ساراوي
 

 العرفاء عنها يتحدث التي اللذة تلك فنستشعر الطاهرة فطرتنا إلى نعود ان نستطيع هل الوضع؟ هذا نصلح ان يمكننا هل طيب،
 ؟ الصالة في
 

 《له ي فتح الملك باب قرع ي كث ر ومن الجّبار، باب تقرع فإنك الصالة في ٌدمت ما 》(: وآله عليه هللا صلى) هللا رسول يقول
 

 ..مناجاته لذة ونذوق وصاله باب لنا هللا يفتح الذي اليوم ذلك سيأتي فإنه صادق، بقلب واصلحناها بصالتنا إهتممنا أننا ول يعني
 
 في القلب حضور في تساعدنا التي الخطوات بعض لكم سأقدم فليتابع القراءة حيث صالته، تتغير أن يريد حقاا  من احبائي لذا

 ..صلواتنا
 .العظيم العلي باهلل اال قوة وال حول وال



 

 

 

 

 

 تلك إلى يِصل هُ علَّ  عميقاً  نفساً  أخذ فؤاد، الشيخ قلب إرتبَك

 ليست الرائحة هذه أن يعلم فهو! هيهات لكن الرائحة،

 شّمِها من يتَمكَّن ولن َملَُكوتية رائحةٌ  هي بل الدنيا، كُعطور

 .. وأوليائه باهلل القلبي اإلرتباط ُيحِقق عندما إال

 

 قائالً  كالمه رضا علي تابع ثم  : 

 أطلب وأن شئت، متى ُأكلِّمه بأن لي أِذن قد هللا إن عّم، يا لكن

 ؟ يحبه ما يمنّ  يطلبُ  ال و ُيكلِّمني ال هو فلماذا.. أحبّ  ما كل منه
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 قائالً  فؤاد الشيخ تبّسم  : 

 ؟ ُيكلّمنا ال وتعالى سبحانه هللا أن صغيري يا لكَ  قال ومن

 

مو  الكريم، القرآن بيَده وأخذ المسجد مكتبة نحو تَوّجهَ ثم   من تقدَّ

 : له وقال رضا علي

 مع لنا أرسلها إلينا هللا من رسالة هذه هللا، كالم هو هذا 

 أن أحببتَ  فإذا( وآله عليه هللا صلى) محمد ورسوله حبيبه

  الكريم، القرآن آيات فأقرأ هللا لكالم تستمع

 .. بالدعاء إليه فتوجه هللا مع تتكلم أن أحببت إذا أّما

 

 :  له وقال الكريم القرآن أعطاه ثم 

 ما بكل وأوصاك والدك لك أرسلها التي الرسالة تلك رأيتَ أ 

 ِمراراً  وتقرأها وتفتحها تحبها كم أرأيت منك؟ ويرضاه ُيحبه

 ؟ بوالدك وتعلقاً  حباً  وتكراراً 

 

 عم يا نعم! 

 



 

 

 

 

 

 فيه إلينا، هللا من ورحمةٍ  حبٍّ  رسالة كذلك هو القرآن هذا

 من بل!  لك والدك حّبِ  من بكثير أكثر والرحمة الحبِّ  من

 .. البشر جميع حبِّ 

 من الكثير( عليهم هللا صلوات) بيته وأهل الرسول تحمَّل ولقد

 ..إلينا الرسالة هذه تِصل أن أجل من والتضحيات اآلالم

 

  وقال الشيخ إلى نظر ثم الكريم، القرآن رضا علي قبّل  :

 ! لي هللا يقول أن يريد ماذا ِلرى الكريم القرآن سأفتح

 

 تال ثم إليه نظر الكريم، القرآن الرضا علي فتحَ  مية،التس بعد

 :تعالى قوله البريء بصوته

هَ  الَ  اللَّهُ  أَنَا إِنَّنِي*  ُيوَحى   لَِما َفاْسَتِمعْ  اْخَتْرتُكَ  َوأَنَا}  أَنَا إاِلَّ  إِلَ 

 {لِِذْكِري الصَّاَلةَ  َوأَقِمِ  َفاْعُبْدنِي

 .عمّ  يا ٣١٣ الصفحة إنها وقال الصفحة رقم إلى نظر ثم

 

 فقدماه ُركبَتيه، على انحنى ثم غريبة، تنهيدةً  فؤاد الشيخ تنهَّد

 ..اليتيم الطفل هذا أمر في ُمحتارٌ  تحمالنه، تعد لم



 

 

 

 

 

 أنظر: بشّدة يرتجف وكان مندهشاً  كالمه رضا علي تابع 

 قال لقد.. ! أنا إال إله ال هللا أنا لي قال لقد..! عّماه يا أنظر

 !! عمّ  يا لي قل ؟ عنيي ماذا اعبدني

 

 مندهش وهو النوراني جماله إلى ينظر وهو الشيخ أجابه 

 رأسه وقبَّل احتضنه ثم حبيبي، يا إهدأ:   النقيّ  قلبه من

 ؟.. منا قريبٌ  هللا أن كم اآلن شعرتَ  هل:  وقال

 

 أحب، كما ُكن يعني" اعبدني" تعالى قوله أن حبيبي يا إعلم

  سعادتك، وأحب أحبك ِلني هب أمرتُك ما بكل إعَمليعني 

 الضياع، من عليك وأخاف أحبك ِلني عنه نهيُتك ما كل عن وابتعد

 .. وأبيك أّمِك من أكثر عليك شفيقٌ  أنا

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 أيضاً  لقائي إلى تَوّجه" اكبر هللا اكبر هللا" ذكري سمعتَ  وإذا

 1..لذكري الصالة أقِم.. للقائك وأشتاق أحبك ِلني

                                                           
 !أرضه على هللا كالم وهو ال كيف اإللهية، باأللطاف غنيّ  الكريم القرآن ان عليكم يخفى ال الكرام إخوتي  1
 
 : إنتباهي لفتت آيات ثالث لكم أخترت وقد

 }  ق م
أ  ة   و  ال  ي الصَّ ْكر   {ل ذ 

 }  ْكر   أ ال ئ ن   هللاَّ   ب ذ  ْطم   {اْلق ل وب   ت 

 }ا ت   ي  اأ يَّ ة   النَّْفس   ه  ئ نَّ ْطم  ي*  اْلم  بِّك   إ ل ى   اْرج ع  ةا  ر  ي  اض  يَّةا  ر  ْرض  ل ي*  م  ي ف ي ف اْدخ  اد  ب  ل ي*  ع  اْدخ  ت ي و  نَّ  {ج 
 
ر الصالة إقامة أن جيداا  فسنفهم ببعضها، الثالثة اآليات هذه ربطنا إ ذا كِّ كر   تعالى، باهلل العبد ت ذ   نة،مطمئ العبد نفس يجعل هللا وذ 

 .الخالدة والجّنة المخلصين العباد مقام إ لى ستوصله المطمئنة ونفسه
 

 حّياا  القلب كان وإذا عباده، قلوب في هللا لذكر إحياءٌ  ألنها الدين، وعمود العبادات رأس على الصالة كانت إخوتي السبب ولهذا

 .سبحانه هللا من قريب فإنه وطاهراا 
 
 وروح، حياة فيها الصالة هذه لتكون أي وفكرك، بقلبك تعالى هللا إلى توجهت إذا إال نالذاكري من صالتك في تكون لن لكن 

 . قلب بحضور تؤديها ان بد ال وبركاتها، ثمارها وتقطف
 

 : قلب بحضور وتأديتها بصالتكم التركيز في هللا بإذن تساعدكم التي المهمة الخطوات بعض لكم وسأقدم
 

 وقتها أول في الصالة تأدية. 
 جل هللا للقاء نفسك لت هيئ الحياة صخب عن تبتعد أن بد فال للصالة، التوجه قبل فكرك يشغل ما كل عن بتعاداال 

 .جالله
 الصالة وقت دخول قبل الكريم القرآن آيات إلى اإلستماع. 
 وتوجه بتركيز واإلقامة األذان تقول أن.  

 
 يوفقك أن قلبك صميم من تعالى هللا تسأل ثم الرجيم، نالشيطا من باهلل وتستعيذ" الرحيم الرحمن هللا بسم" تقول أن 

 صالته مع صالتك يرفع بأن السالم عليه الزمان بصاحب إلى وتتوسل ويرضى، يحب كما الصالة هذه ألداء

  .المباركة
 لنفسك، ساعة 24 وقتك من تضيع أنت   يينما دقائق، 10 الى 5 من أكثر وقتك من تأخذ لن الصالة هذه بأن تفكر أن 

 ! ودنياك آخرتك وتربح دقائق 10 ال هذه هلل تعطي ال فلماذا
 فعليك!  فائدة دون بعناء نفسك أجهدت وقد!  ترتفع لم وصالتك تصلي لم فأنت   ساه، بقلب   تصلي عندما أنك تعلم أن 

 .الخسران هذا في تقع ال ان نفسك فتجاهد صالتك، قبول بعدم خسرانها لها وت بيِّن نفسك تحاسب أن
 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 إليك وينظر يسمعك وهو العالمين، ربّ  بها تخاطب أنت اآليات هذه بل لوحدك، تتكلم ال القراءة أثناء أنك علمت أن ! 
 ن أن   .العالمين لرب الخضوع تستشعر أن قبل منهما رأسك ترفع وال والسجود، الركوع ت حس 
 فارغاا  مكاناا  اختيار أو.. الجماعة بصالة واإلهتمام المسجد، في الصالة واألفضل للصالة، المناسب المكان إختيار 

 تلهيك ال كي الحائط من قريبا يكون أن واألفضل وجل، عز هللا يدي بين للصالة ثابتاا  ليكون البيت من طاهراا 
 .واألوالد األهل حضور عن وبعيداا  الزخارف،

 
 ؟ ستصليها كيف رفانظ لك، صالة آخر هذه تكون وقد روحك، ت قب ض متى تدري ال فانت مودع، صالة الصالة 
 أصابعك تفرقع أن بلحيتك، العبث أو جسدك، حك مثل الصالة عن يشغلك بما تعبث فال الجوارح، خشوع.. 
 اللحظة في ذهنك، تشتت اذا يعني واحدة، لحظة ولو الصالة في وقلبك ذهنك يحضر عندما إختيارياا  نفسك تصرف ال 

 .الصالة غير امور إلى فكرك بإختيارك تصرف ال تصلي انك فيها تتذكر التي األولى
 بوجه تصرخ ان يمكن ال يعني العبد، توجه على يؤثر للصالة السابق الذنب ألن الفريضتين، بين سلوكك مراقبة 

 .بالتوبة تبادر لم حال في للطاعة التوفيق تمنع فالمعصية قلب، بحضور للصالة م صالك على تقف ثم والديك
 

 والمراقبة والمتابعة الوقت ومع قلب، بحضور لدقيقة تشعرون قد األولى المرة في نقاط،ال بهذه إلتزمتم إذا إخوتي صدقوني
 األمر تداركوا بالتراجع شعوركم وبمجرد .نّية وصدق عزيمة إلى تحتاجون فقط... ثالث والدقيقتان دقيقتان، تصبح الدقيقة هذه

دوا فوراا، كل   العزم وجدِّ  .عزيمتكم ويضعف يخدعكم أن للشيطان تسمحوا وال هللا، على بتو 
 

  النقاط، هذه من نقطة لكل يوميا مراقبة جدول تعملوا أن الجيد ومن النقاط، بهذه وتلتزموا تهتموا ان منكم ارجو
 .أنفسكم تقييم من وتتمكنون النقاط بهذه إلتزامكم مدى خالله من تراقبون لجدول نموذج في الصفحة التالية أيديكم بين و سأقدم

 

ثاالا  لكم شرحت وقد  عدم حال في x وعالمة ، اإللتزام عند  عالمة بوضع اإلثنين ليوم الخطوات بهذه اإللتزام مراقبة عن م 

 .اإللتزام

 
 .باهلل إال قوة وال حول وال الصالة، في قلوبكم وحضور توجهكم يتحسن الوقت مع هللا شاء وان
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 أوِصلك أن يجب:  له فقال ُمتأخراً، فوجده الوقت الى نظر ثم

 شاء وإن عليك، والدتك تقلق ال كي حبيبي يا المنزل إلى

 في الليلة تفكّر أن منك أريد لكن غداً، لك سأكمل هللا

 .. لك ُقلتها التي كلماتي

 

 نتكا العاطفة هذه أن إال ولده، على العطوف الوالد بحرارة ودَّعه

 إتجاه الطفل هذا قلب في وحبٍّ  قابليةٍ  من رآهُ  لَِما هللا وفي هلل

 .ومرضاته هللا

 

 ثم المنزل، إتجاه خطواتٍ  بِضعَ  مشى السيارة، من رضا علي نزل

 ! مكانه في فجأةً  توقف

 البيت الى دخوله ينتظر كان فهو ذلك من فؤاد الشيخ إستغرب

 .عليه ليطمئن

 

 انفاسه إلتقط إتجاهه، يركض دعا ثم إليه رضا علي إلتَفت 

 سؤالٌ  أسألك أن يمكنني هل عّماه،:  له قال ثم السريعة

 ؟ أخير

 



 

 

 

 

 

 عزيزي يا َسلْ :  وأجابه فؤاده الشيخ إبتسم.. 

 

 ،رسالة أعطاني الذي الشخص لذلك ُمشتاق جداً  انا عّماه 

 !! ثانية مرة به ألتقي أن لي ُيمكن كيف تّدلَني هل!  أبي
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 أكِحل متى لسانه حال وكأن سمعه مما فؤاد الشيخ غصَّ 

  ..الحسن بن يا موالي يا إليكَ  مني بنظرةٍ  ناظَري

 

 (: رض) البهجة الشيخ باهلل العارف بقول وأجابه إليه نظر 

 عج ل) الحجة اإلمام رؤية إلى قلوبكم تشتاق عندما 》

 《..القرآن صفحات إلى أنظروا( الشريف فرجه تعالى هللا

 

 الولي بذلك مرتبط الكريم القرآن هذا أن ذلك من رضا علي فِهم

 يهتم أن وعليه ،(السالم عليه) الرضا اإلمام مقام في رآه الذي

 ..ثانية مرّةً  لقائه من يتمكن حتى الكريم بالقرآن

 

 ُيفارقه، ال الكريم القرآن فكان رضا، علي حال تغيّر اليوم ذلك منذ

 ..كالمه في متدبِّر أو اتهآلي تالٍ  أو لقراءته مستمعٍ  فإما

 

 هلل المقدَّس الحب ذلك قلبه في ويكبر يوم، بعد يوماً  يكبر كان

 أن راجياً  إخالص بكل فؤاد الشيخ بتعليمات يلتزم كان.. واوليائه

 ..اإللهي القرب مقام ينال



 

 

 

 

 

 يجلس وقتها، قبل للصالة نفسه ُيهيء الوضوء، دائم فأصبح

 قلب حضور بكل فيصلي هللا، لقاء للذة متشوقاً  ُمصاله في

 الخمس الصلوات إن بل تثاقل، أو ملل أدنى دون من وخشوع

 قبل يقوم فكان هللا، مناجاة في رغبته إلشباع كافيةً  تكن لم

 خالِقه إلى يتوجه ثم الليل، صالة ليؤدي بساعة الفجر صالة

  ..وحب عفوية بكل اتجاهه مشاعره عن ويخبره

 

 علي حياة في ما أجمل كانت هللا بمناجاة واِلنس الليل قيام فلَّذة

 أو قيد بدون مراهقتهم يعيشون الذين أترابه خالف على رضا،

 ..حد

 

 يراه كان لقد الكلمة، معنى بكل هللا وجود يتحسس كان لقد

 وهو كذلك يكون ال وكيف هللا، جمال رأى نظر ما أين.. بقلبه

 ..هفي هللا أوَدعها التي السليمة فِطرته على محافظٌ 

 

 في به إلتقى الذي الوليّ  ذلك أن فؤاد الشيخ من علِم عندما

 عّجل) والزمان العصر صاحب كان( السالم عليه) الرضا اإلمام مقام

 ما بكل اإلهتمام شديد رضا علي أصبح ،(الشريف فرجه هللا

 



 

 

 

 

 

 عليهم) البيت أهل أئمة من عشر الثاني باإلمام يتعلق

 على واإلستفسارات تساؤالتال طرح عن ينفك وال ،(السالم

 ..فؤاد الشيخ

 

 ،(عج)الزمان إمام غيبة هو رضا علي قلب ُيؤلم كان ما أكثر لكن 

 إلى وكيانه بقلبه يتوجه النوم إلى يخلد أن قبل ليلةٍ  كل في كان

 لها تُذَرف وبأهاتٍ  القلوب تحِرق بكلماتٍ  وُيناجيه الزمان، صاحب

 على الكلمة جامعُ  أين ؟ اِلعداء ومّذِل اِلولياء معزّ  أين : الدموع

 إليه الذي هللا وجه أين ؟ ُيؤتى منه الذي هللا باب أين ؟ التقوى

 ...؟ والسماء اِلرض بين المتصل السبب أين  ؟ اِلولياء يتوجه

 

 سكون في يبحث البيوت، أضواء يتأمل غرفته، نافذة من ينظر ثم

 بك إستقرت أين ِشعري ليتَ : حاله ولسان زمانه إمام عن الليل

 ذي أم غيرها أو أبَِرضوى ؟ ثرى أو تِقلُّكَ  أرضٍ  أيّ  بل ؟ النوى

 ..يتمنى شائقٍ  أمنية من أنتَ  بنفسي.. طُوى؟

 

 أحمد بن يا إليك هل" تردد قلبه في والحرقة سريره في ينام ثم

 " فُتلقى؟ سبيلٌ 

 



 

 

 

 

 

 ما أين طيباً  أثراً  يترك اِلخالق، حسن شاباً  رضا علي أصبح

 ِهدايته على وتشكره هللا تحمد فكانت زينب والدته اأمّ  كان،

 صعبٌ  الزمن هذا في اِلوالد تربية أن جيداً  تعلم فهي إلبنها،

 اإللهية والرحمة الربّانية العناية إلى الوالدين ويحتاج جداً 

 .. الزمان آخر فِتن من أوالدهم على ليحافظوا

 

 الذي اد،الفؤ الشيخ ودّعه حين اليوم ذلك رضا علي ينسى ال

 دراساته لمتابعة المقدسة ُقم إلى عائلته مع السفر على عزم

 من رضا علي ُجعبَة في بِقيَ  ما وأهم الشريفة، الحوزة في

 ..اِلخيرة وصيته فؤاد الشيخ توصيات

 

:  يلي ما رضا لعلي فؤاد الشيخ قاله ما آخر كان فقد نعم، 

 هات،الشب عن وإبتعد بالواجبات وإلتزم المعاصي إجتنِّب》

 ألنه( عج) الزمان صاحب عن تبحث أن داعي ال ذلك وعند

 《!إليك سيأتي بنفسه هو

 

 

 



 

 

 

 

 

 هللا لعنه إبليس كان أعُينِنا، عن المحجوب العالَم ذلك في أّما

 الشاب هذا فحبّ .. رضا علي بإيمان يحترق بل ويتألم، يئِن

 وَسوَّد ظهره وكَسر الشيطان أنف أرَغم قد وِلوليائه هلل

 ..وجهه

 

 عن بعيداً  هللا، إلى َسيره في وحيداً  رضا علي أصبح أن وبعد

 لُيطفئ وِشباكه مكائده اللعين الشيطان أعدّ  واِلستاذ، الُمرشد

به الذي القلب ذلك نورانية  ! لسنين عذَّ

*  اْلُمْسَتِقيمَ  ِصَراطَكَ  لَُهمْ  َِلَْقُعَدنَّ  أَْغَوْيَتنِي َفبَِما َقالَ } وقد ال كيف

 َوَعنْ  أَْيَمانِِهمْ  َوَعنْ  َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  أَْيِديِهمْ  بَْينِ  ِمنْ  تِيَنَُّهمْ آلَ  ثُمَّ 

 { َشاكِِرينَ  أَْكَثَرُهمْ  تَجِدُ  َوالَ ۚ   َشَمائِلِِهمْ 

 

 إلى وجرِّه رضا علي ِخداع من اللعين الشيطان سيتمكَّن فهل

 ؟ الظُلمات
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 كانت أن بعد ،الثانوية إلى رضا علي إلنتقال اآلوان آن

 المدارس إحدى في بتعليمه متكِّفلة الشهيد مؤسسة

 ..لها التابعة

 

 من اِلمر، بداية عليَّ  غريباً  كان الثانوية َجوّ  أن عنكم ُأخِفي ال

 لكن.. الطالب عدد وكثرة المدرسي النظام في التهاون حيثُ 

 .الجوّ  هذا على وإعتدتُ  اِلصدقاء حولي تكاثر ما سرعان

 

 كنتُ  أن بعد لكنني!  هو ما أدري ال بداخلي، ما شيءٌ  رتغيَّ  لقد

 كثير صرتُ  أمي، لي تُقّدمه ما بكل قانِعاً  المعيشّي، بوضِعنا راِضياً 

 النّقال، الهاتف كان شرائِه على أصرَّيتُ  شيءٍ  وأول الُمتطلبات،

 لي، شرائه من متمكِّنة غير والدتي أن تماماً  أعرف أني ُرغم

 ..والمدرسة المنزل تُمتطلبا َفيَكِفيها

 

 كانوا أصدقائي جميع لكن ضروري، ِلمرٍ  أحتاجه ال أصالً  وأنا 

 وقت الِمحفظة في وُيخبِئونها الهواتف، أنواع أحَدث يحملون

 ..الدراسية الحصص

 



 

 

 

 

 

 خالي مع فتكلَّمت شيء، تحرمني أن أمي تشأ لم ذلك، مع

 ..لذلك مبلغاً  وأعطاها

 ! ِحمله نستطيع ال ما أمي كلَّفتُ  كيف حيَنها لحماقتي يا

 

 !  اللعين إبليس من لي صفعةٍ  أول هذه كانَت

 

 مجاالً  لي يتركوا لم اِلصحاب، هؤالء مع وتقرُّبي تواصلي إشتَّدَ 

.. عهدي سابق في كنتُ  كما أمري في أتفكر نفسي مع ِلجلس

 الرسأئل إرسال عن يتوقفون وال المدرسة، في يفارقوني ال فكانوا

 ! عليّ  سلَّطتهم قد ما احدٌ  وكأنما المدرسة، بعد بي صالواإلت

 

 فتصرفاتي أثراً، نفسي في تركوا أنهم لكم قلتُ  إن تتعجبوا ال 

 كالتكلُّم كلهجتهم أصبحت كالمي لهجة حتى كتصرفاتهم، باتَت

 ..السيئة العبارات ببعض والتلَُّفظ مرتفع بصوتٍ 

  

 

 



 

 

 

 

 

 ال( الشريف فرجه هللا عّجل) الزمان صاحب ذكر كان أن وبعد

 النوادي وتشجيع ُمتابعة إهتمامي كل أصبح فِكري، ُيفارق

 الالعبين ببعض وتعلّقتُ  القدم، كرة في اِلوروبية

 .. صورهم من هاتفي يخلو ال فكان المشهورين،

 

 إحدى في اصدقائي مع فيها أجتمع كنت التي الليالي هي كثيرةٌ 

 إلى فأعود الليل، من متأخرٍ  وقتٍ  إلى المباريات لمتابعة المقاهي

 الليل، وصالة النوم بين نفسي ُأخيَّرُ  السهر، من ُمرهقاً  المنزل

 ُأنسي كانت التي الساعات تلك ُمتجاهالً  وأغُفو وأتكاَسل فأتثاَقل

تي  ..ولذَّ

 

 اإلجتماعي التواصل مواقع بعض على أصحابي علّمني

 قبل تفيها ُأمِسك أن عادتي من صار تحميلها، على وشجعوني

 صَورهم وأشاهد زمالئي بروفايالت على بَجولةٍ  ِلقوم النوم

 وأعرض بهم، أمَتثِل أن أريد أنني بداخلي أشعر وكنت وتعليقاتهم،

 أمتنِعُ  كنتُ  لكنّي أزورها، التي واِلماكن بمالبسي ُمتفاخراً  ُصَوري

 ..بنشره هم يقومون بما مالئمة غير أنها بُحجة ذلك عن

 

 



 

 

 

 

 

 أنها نفسي أُوِهمُ  كنتُ  التي التواصل مواقع على ةالَجول تلك

 ! وساعات ساعاتٍ  لتصبح تمتّدُ  كانت معدودة، لدقائق

 اِلمر هذا بسبب أنه ُأنكِرُ  وال به، أشعر أن دون من يمرّ  الوقت كان

 !الصبح لصالة اإلستيقاظ من اِليام بعض في أتمكَّن ال ِصرتُ 

 

 صليتُ  إذا فكنتُ  وقتها، ولأ عن صلواتي تأخير عليّ  َهانَ  أنه حتى

 منذُ  هّمي كل ظهري، على ثقيلٌ  ِحملٌ  وكأنهما شعرتُ  ركعتين

 إلى مكانٍ  من يطير ِذهني صالتي من أنتهي متى اإلحرام تكبيرة

 السّجادة، أو الِستارة زخارف أتأمل وتارةً  بالطعام، أفكِّرُ  تارةً  آخر،

 كل أذكرُ  كنتُ .. تارةً و..  وتارةً  الصالة بعد لَِما وقتي أنظِّم وتارةً 

 ! هللا إال صالتي في شيءٍ 

 

 صوت سماع عند تغُمرني كانت التي السعادة تلك من أنا أين 

 في أتحَسُسها كنتُ  التي الطَيّبة الرائحة تلك من أنا أين! اآلذان؟

 !؟ هللا مع لِقائي

 

 

 



 

 

 

 

 

 إن وما متأخراً، صديقي منزل من ُعدتُ  الليالي، إحدى في

 إقتربتُ .. سريري على دفتراً  رأيتُ  حتى غرفتي دخلتُ 

 نفسي لمراقبة خصّصته قد كنتُ  الذي دفتري به وإذا وفتحُته

  ليلة، كل في ومحاسبتها

 

 منها محاولةٍ  في السرير على وضَعهُ  قصَدت والدتي أن َفهمتُ  لقد

 ..أعيشها كنتُ  التي الغفلة من إليقاظي

 

 غير طيَّاتِه في يوجد ال خالياً، ُمعظمه فكان الدفتر، صفحات قلّبتُ 

 ..وإقبال بشغفٍ  يوماً  كتبُتها قد أنّي نسيتُ  وأعمالٍ  ُخطواتٍ 

 

 ُغرفتي، نافدة على نظَِري وقعَ  بعدها وألم، بحزنٍ  الدفتر أغلقتُ 

( السالم عليه) المهدي اإلمام أنتظر كنتُ  التي النافذة تلك

 ..لساعات وأُناجيه لليالي، عندها
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 ...غريب شعورٌ  وبداخلي فتحُتها النافذة، من إقتربتُ 

 كان الذي الغمّ  ذلك من أتخلص بذلك لعلّي الهواء إسَتنشقتُ 

 .. صدري على ُمطبقاً 

 

( فرجه تعالى هللا عجل) الزمان صاحب موالي إلى التوّجه حاولتُ 

 أن شعرتُ  لكني ليلة، كل اجاتهبمن قلبي يلهجُ  سابقاً  كان كما

 .. قاسياً  أصبح قلبي

 تلك أين ؟( عج) الزمان صاحب على الملهوف القلب ذلك أين

 النبضات تلك أين ؟ الفرج لتعجيل بالدعاء تنهمر كانت التي الدموع

 علي يا فعلتَ  ماذا ؟( عج) حبيبي ذكرتُ  كلما تزداد كانت التي

 .. نفسك أوصلت أين إلى ؟ رضا

 ؟...عاشوراء وزيارة ؟ الفجر وصالة ؟ الليل الةوص آهٍ 

 

 أن أردتُ  ُمصالي، في جلستُ .. آخر إنساناً  أصبحت كأني أشعر

 خشعَ  وال!  دمعة عيني من ينزل لم لكن عهدي سابق إلى أعود

 الفراش إلى فذهبت الُنعاس غلبني ما وُسرعان!  لحظة قلبي

 ..وغَفوت

 



 

 

 

 

 

 فراشي من قمتُ .. حالصب لصالة أستيقظ ولم أسبوعٌ  مضى

 فتحت للثانوية، أذهب أن أردتُ .. الشمس أشرَقت وقد

 أصبح هذا ؟ سأرتدي ماذا محتاراً  ثيابي بين أقلِّبُ  خزانتي

 المال من الكثير لديّ  وليس.. ُيعجبني يعد لم وهذا قديماً،

 : تُناديني بأمي وإذ.. جديدة ثياباً  ِلشتري

 ..َرتتأخ لقد حبيبي يا أنتَ  أين..  رضا علي

 

 ودفعتُ  صوتي بأعلى وجِهها في صرختُ ..  لي جرى ماذا أعلم ال

 !  وخرجتُ  قوةٍ  بكل الباب

 

 ُمستواي حتى يوم، بعد يوما وتعاسةً  ُبؤساً  تزداد حياتي أصبَحت

 الى أنظرُ  كنت بالكآبة، أشعر أصبحتُ  تراجع، قد الدراسة في

 حملتُ  ؟ ممثله أكون ال لَِما حبيبة، لديه منهم واحدٍ  كل رفاقي

 أنني صحيحٌ  الفتيات، ُصَور أراقب ُرحتُ   الفيسبوك وفتحت هاتفي

 ..تأثَرت قد لكني الُمحّجبات غير إلى النظر أتجنَّبُ  كنتُ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الصف في زميالتي إلحدى صورةٌ  لفَتتني أتصفح، أنا وبيَنما

 ..《ريم》 إنها

 

  ؟ صَورها وأشاهد أدخل ال لماذا محجبةٌ  فتاةٌ  إنها

 

 تِلوَ  واحدةً  ُصَورها أتأملُ  رحتُ !  متبرجة لكنّها ُمحجبة نهاأ صحيحٌ 

 ..اِلخرى

 ألُفتَ  أن بد ال ؟؟ ذلك قبل لها أنتبه لم لماذا!  جميلة إنها 

 أن يجب لكن!  حبيبة عندي سيكون.. سأكلُِّمها.. غداً  انتباهها

 ! وملفت الئقٍ  بمظهرٍ  أكون

 

 كنت لماذا أعلم ال يدة،جد ثيابٍ  شراء على وأصرُّ  أمي ُأجاِدل رحتُ 

 أمي حرَمت ماذا من أعلم ال هكذا، قاسياً  الحظات تلك في

 طلبُته الذي المبلغ تُعِطيني كي نفسها

 ..وُعطور جديدا وحذاءً  جميلة ثياباً  فاشتريتُ  فرحاً  خرجتُ  ثم 

 

 



 

 

 

 

 

 بين إليها أنظرُ  وصرتُ  هاتفي على لريم ُصَور ِعّدة حمَّلتُ  لقد

 استيقظتُ  لها، ينجِذبُ  بدأ قلبي أن تُ شعر واآلخر، الحين

 وذهبتُ  وتعطَّرت ثيابي وارتديت شعري سرَّحت الصباح منذ

 .. للثانوية

 

 من رُّ أمُ  فصرتُ  صديقاتها، بين تقفُ  كانت بعيٍد، من أراقُبها رحتُ 

 !! وابتسَمت إليَّ  فنظَرت انتباِهها لَفتَ  محاوالً  إليها وأنظر أماَمها

 ..الفَرح من يطيرُ  يقلب وكأن شعرتُ  عندها

 

ر ال التي السعادة تلك بِّعتُ  لقد حيَنها، غبيّاً  كنتُ  كم  تقدَّ

 بتلك( عج) الزمان إمام قلبَ  وبِّعتُ  هللا، من والقربُ  بثمن

 تمكَّن لقد.. وحقيراً  غبيّاً  كنت كم.. الشيطانية اإلبتسامة

 إيقاعي، محاوالً  بي يتربَّص لسنواتٍ  وهو ال كيف.. مني الشيطان

 .. مني يراها كان التي المعنوية الحاالت تلك من غيظاً  يغلي انوك

 

 لينتِقمَ  فِّضة من طبقٍ  على نفسي له قدمتُ  قد اليوم أنني أظنُّ 

 ! أعظم واآلتي... مني
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 تلك روحي، في عميقاً  ُجرحاً  ترَكت قد اإلبتسامة فتِلك  نعم

 قد اليوم اإللهي، القرب رياض في تُحلِّق كانت التي الروح

 الُحجب صارت الحين ذلك ومنذ بيََدي، التراب تحت دفنُتها

 قلبي في ينتشر والسواد فأكثر، أكثر قلبي على تتراكم

 ..الفتّاك كالمرض

 

 خاصةً  الدنيا، متاع في إنغمستُ  قد أني صحيحٌ  ِسراً، ُأخفيكم ال

 لم أنني إال.. والجمال المال هّمي وصار حبيبة، لديّ  أصبح أن بعد

 على يضَغط الذي الظالم بذلك أشعر كنتُ  سعيداً، يوماً  ُكنأ

 علي ليس!  أنا ليس اإلنسان هذا أن تماماً  أِعي كنتُ  صدري،

 !  هنا ليس مكاني أن أعرف كنتُ !  رضا

 !؟ للرجوع سبيلٍ  من هل لكن

 

 الحاالت تلك كل وسلَبني ظهري، كسر الذي اِلعظم الذنبُ  أّما

  ...والدتي مع تعاُملي سوءُ  كان والطمأنينة، المعنوية

 

 

 



 

 

 

 

 

 وأنا حبيبتي، صارت التفاخر تحب التي الُمتَرفة الفتاة تلك ريم

 حديثاً  وهاتفاً  اِلنيقة، المالبس من الكثير لشراء مضطراً  صرتُ 

 ضيّق جعلني ما وهذا!  ورضاها إعجابها ِلنال فقط.. و..و

 ! العصبية وكثير الُخلق

 سعى مهما طالُبها ُيدِركها ال دنيا خلفَ  راكِضاً  غبياً  كنتُ  كم

 !وراءها

 

 الليل لصالة إستيقاِظها عند ليلة كل في فكانت والدتي، أّما

 من أخجلُ  لَعلّي عليّ  تدُخل كانت ريم، مع الطويل حديثي تسمعُ 

 .. لي يِحلّ  ال من مع ولهوي لغوي بَدل لمناجاته وأقوم ربّي

 تكون أن تريد هيف الليل، صالة على يوماً  تُجبرني لم لكنها

 قلبي من نابعةً  الكريم، لوجهه خالِصة العالمين رب هلل عبادتي

 ..رياءً  أو إجباراً  وليس وإرادتي

 لي تشرح أن اللطيف وباِلسلوب وتكراراً  ِمراراً  حاولت أنها كما

 كنتُ  أني إال الفتاة، هذه مع الهاتف على وَخلوتي تصرّفي عواقِب

 ..الَميسور المادي وضعنا من فاً ُمتأفئِ  حيائي بِقلّة ُأجيبها

 

 



 

 

 

 

 

 في تأخرتُ  اليوم، ذلك في المشؤومة الليلة تلك أتَت أن إلى

 بأمي، تفاجئتُ  وصولي عند لكن كَعادتي، المنزل إلى الرجوع

 إقتربتُ  الباب، أعتاب عند تنتظُرني مستيقظةً  تزال ال فهي

 ! مني تفوح التبغ ورائحة منها

 

 تقول أال ؟ رضا علي يا كنتَ  أين:   تخُنقها والَعبرة بالقول بادَرتني

 !! عليك قلقاً  يغلي قلبها أم لديك أنه

 

 غرفتي، إلى وُأسرع ُأسكِتها أن فأردتُ  رائحتي، تشمّ  أن خشيتُ 

 :  قائالً  وجهها في فصرختُ 

 !! عليّ  تقلقي حتى صغيراً  طفالً  زلتُ  ما أني تَرْين وهل

 

 بحرَقة عليّ  فردَّت أمامي، اوقوفه ُمتجاهالً  غرفتي إتجاه وأسرعتُ 

 :   عْيَنيها في والدموع

 أال! ؟ هذا فِعلك عن راضٍ  والدك أن أتظنُ !!  الطفل ذلك تعود ليَتك

 ! الكريهة رائحتك تشمّ 

 



 

 

 

 

 

 أحرقتُ  كيف أدري ال!  فعلتُ  ماذا أدري ال اللحظة تلك في

 مع تكلَّم من أنا لستُ  ال القاسي، بكالمي الرقيق قلبها

 غضبي استغَّل الذي الشيطان ذلك هو بل النبرة بتلك والدته

 ..ذلك لها أقول أن إلى ليدفعني قلبي في وتغلغل

 

 :  مقت نظرة إليها أنظر وأنا خِشنة بنبرةٍ  لها قلتُ قد ف

 !! هكذا الماديّ  وضُعنا كان لما اِلقل على حيّاً، والدي كان لو

 

 ودخلتُ  تهاتجاهل لكني وحسرة، بألمٍ  تبكي ركبتيها على جلَست

 منها، وأعتذر أضّمها إليها، أرجع أن بشّدة أريد كنتُ  غرفتي، إلى

 أن عسى بريم اتصلتُ  بل فعلت، وما ذلك من خجلتُ  لكنني

 .. وُجرمي فِعلي معها بحديثي أنسى

 

 في بِقيَت بل تَنم، لم الليلة تلك ففي المسكينة، أمي أّما

 راكعةً  لهدايتي، هللا تدعو الشمس، شروق حتى ُمصالها

 ويعيد عليها هللا يُمنَّ  أن برجاء الطيّار جعفر صالة تُصلّي ساجدة،

 معه وضاع.. الِفَتن مّضِالت في يَديها بين من ضاع الذي ولَدها لها

 محمد آل قائم لظهور الُمَمّهِدين الصالحين من يكون بأن والدهِ  ُحلم

  ..السالم عليهم
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 غير وأمي عميق نومٍ  في غِرقتُ  أن بعد الليلة، تلك في

 ! أدركني قد الموت وكأن الرؤيا عالَم في رأيتُ  عني، راضية

 

.. حولي واِلقارب الجيران واجتمع جسدي، فارَقت قد روحي رأيتُ 

 لكن بخير، أني وأخبرها ُأكلِّمها أن حاولتُ  بِشّدة، تبكي أمي كانت

 بتغسيل وبدؤوا غرفةً  أدخلوني صوتي تسمع تكن لم!  هيهات

 ُرغم ُيرام ما على شيءٍ  كلُّ  كان اللحظة تلك إلى.. ديجس

 وجدتُ  المقبرة إلى بي وصلوا عندما لكن ووحشتي، وحدتي

 ! ينتظرني وكأنه أحدهم

 

 ..جنازتي في المجتمعين وباقي أمي ِخالف على يراني كان لقد

 النورانيّ  وجهه لمحتُ  منه، قريبةٍ  مسافةٍ  على صرتُ  وعندما

 وعبوس سخطٍ  نظرة إليّ  ينظرُ  كان كنهل الملكوتي، وجماله

 !! أبي إنه!  هو إنه إلهي يا

 

 منه وأعتذر يديه وأقبِّل وأضمَّه إليه أركض أن بشّدة أرغب كنتُ 

 جرّي على ُمصرّون القوم فهؤالء!  أستِطع لم لكنني.. فعلي عن

 ! والمظلمة الضيّقة الحفرة تلك في وإنزالي



 

 

 

 

 

 وراحوا قبري على الحجارة بِوضع وبدؤوا وُكرهاً، غصباً  أنزلوني

 ..والهواء للنور منفذٍ  كلّ  ُيغلِقون

 وضاق جسدي ثُقل لقد شديد، خوفٌ  تملَّكني اللحظات تلك في

 ..ونََفسي صدري

 

 :  صوتي بأعلى وأصرخ أبكي كنتُ  

 ..هنا من أخرجوني!  وحيداً  تتركوني ال

 

 وبكميّة واحدةً  دفعةً  التراب إنهال وفجأةً .. برجائي ُيبالوا لم لكنهم

 نداء إخترقه ُمرِعب صمتٌ  وخيّم الظالم فساد قبري، على كبيرة

 : وتُنادي قبري فوق تقف كانت قلبي، لها تَقطَّع بحرقةِ  أمي

 《ولدي عليَّ  ُردَّ  يعقوب على يوُسف راد يا》

 

 قدماي خائفاً، مرعوباً  نومي من إسيقظتُ  اللحظة، تلك في

 ..شديد بعطشٍ  وأشعرُ  ترتجفان

 

 



 

 

 

 

 

 إقتربت أمي، غرفة من أنيناً  فسمعتُ  الماء، ِلشربَ  نهضت

 الذي الدعاء بنفس وتدعو تبكي فسمعتها الغرفة، نحو بهدوءٍ 

 عليّ  ُردّ  يعقوب على يوسف راد يا》 :الحلم في سمعته

 ! 《ولدي

 

 نِياط تقطَّعَ  اللحظة تلك في!  فجراً  الثالثة إنها الساعة، إلى نظرتُ 

 ..ِلمي سبّبته عذابٍ  أيّ !  هللا يا.. قلبي

 وأنا حضنها في نفسي ورميتُ  عليها دخلتُ  نفسي، أتمالك لم

 :   الصغير كالطفل بالبكاء أجهشُ 

 .. رأسها قبَّلتُ  وأشمُّهما، يَديها أقبِّل وأخذتُ   أمي يا سامحيني

 وهل:   عينيها في والدموع وأجابتني حنانها بدفئ فغمرتني

 ؟..فؤادي مرةث يا عليك يقُسو أن لقلبي يمكن

 

 هذا بكل لها معاملتي وسوء عليها قسوتي على ردَّت كيف

 .. والرحمة العطف

 

 



 

 

 

 

 

 إذا ربِّي،:  نفسي في وقلتُ  ِحجرها، في عيناي أغمضتُ 

 أوَدعتَ  بُقدرتك الذي وأنت برحمتها عني عَفت قد أمي كانت

 وأنت فكيف ولدها، على قلبها وليَّنتَ  الرحمة، هذه قلبها في

  ..إليك وأتوب رب يا أستغفرك!!  لراحمينا أرحم

 

 أخسر ال حتى ربّي من لي رحمةً  العجيبة الرؤيا هذه كانت لقد

 كيف الوالدين، إلى باإلحسان مرتبط هللا رضا فإن وآخرتي، دنياي

 صلى هللا رسول قول عن أخبرني عندما فواد الشيخ كالم نسيت

 :  وآله عليه هللا

 إلى مفتوحان بابان له بحأص ألبويه، مسخطًا أصبح من"

 "النار

 

 إن سأعود سأتغير، أني وعاهدتها أمي أرَضيتُ  الليلة تلك في

 الشهيد أبيه ُحلم كان الذي رضا علي كنت، مما أفضل هللا شاء

 تعالى هللا عجل الحجة اإلمام أنصار ومن الصالحين من يكون أن

 ..الشريف فرجه

  

 



 

 

 

 

 

 كنت الذي شباكي على وقفتُ .. غرفتي ودخلتُ  ودّعُتها

 ناحية نظرت خجلٍ  وبكل.. الزمان صاحب موالي منه أناجي

 : وهمست بعيد من المتأللئة اِلضواء

 

 ؟ سبيل من موالي يا قلبك رضا إلى هل
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ْي، على الحسرة دموع إنهمَرت  فؤادي يعتِصر الندم وكان خدَّ

 .. قلبي صميم من تخرج بحرقةٍ  واآلهُ 

 أعرف ال هجرته أن منذ فأنا الزمان، صاحب كنف ىإل أعود أن أريدُ  

 .. واِلمان السعادة طعمَ 

 

 ليس فكالمي قلبي، خشعَ  وجهي، في لطيفٌ  نسيمٌ  هبّ 

 ..زماني إمام عن محجوبٌ 

 تكفيه أَما!  إمامي قلب آذيتُ  كيف!  ربّي عصيتُ  كيف! َويحي

 .. !نفسي ظلمتُ  كيف!  بيننا ُغربته

 

باك ذلك عند .. التوبة على وعزمتُ  غفلتي من إستيقظتُ  الشُّ

 بحقده ويجرّني ُعنقي حول حباله يلُّفُ  كان الشيطان أنَّ  أدركتُ 

 مفتوحاً، التوبة باب زال فما!  يُفت لم اِلوان لكن.. الهاوية إلى

 الُمسيئين، بعباِده الرحيم الُمذنبين، على التوَّاب هللا هو وربّي

 ! العاصين ذنوب غّفار

 

 الزمان صاحب من والخجل بالندم الممزوجة تلك، الحبِّ  لحظة في

 .. أمري وإصالح التوبة على عزمتُ  السالم، عليه



 

 

 

 

 

 في هللا بَقيَّة لخدمة نفسي أَنُذر الليلة، هذه ُسُكون في

 ..هللا مرضاة عن يحجبني ولغوٍ  لهوٍ  وكلّ  أمر كلّ  سأترك  أرضه

  

ر الماء أكان أدري ال التوبة، ُغسل إغتسلتُ   أم َجسدي ُيطَّهِ

 بنِيَّة تعالى هللا لوجه ركعتين صلَّيتُ  ثم به إمتزَجت التي دموعي

 ..التوبة

 في يشتِعلُ  الندم كان العالمين، رّبِ  هلل سجدتُ  التسليم بعد

 يداي جَنته بِما له أقَرْرتُ  أجَهَدني، الذنوب ثِقلُ  ظهري وعلى قلبي

 : حالي ولسان

 َوَهلْ  اْكَتَسْبُت؟ َما بُِسوءِ  ِعْنَدكَ  يإْقَرارِ  إلِهي يَا يَْنَفُعنِي َفَهلْ 

 فِي لِي أَْوَجْبتَ  أَمْ  اْرتََكْبُت؟ َما بَِقبِْيحِ  لَكَ  اْعتَِرافِي ِمْنكَ  ُيْنجِْينِي

 ُسْبَحانَكَ  َمْقُتَك؟ ُدَعائِي َوْقتِ  فِي لَِزَمنِي أَمْ  ُسْخطََك؟ َهَذا َمَقاِمي

 ..إلَْيكَ  التَّْوبَةِ  بَابَ  لِيَ  َفَتْحتَ  َوَقدْ  ِمْنكَ  أَْيأَسُ  الَ ! 

 

 في قلبي وإطمأَنَ  نفسي هدأَت الليل، صالة صلّيت بعدها

 أن َخشية الفجر آذان أنتظر ُمستيقظاً  بِقيتُ  الَوتر، ُقنوت إستغفار

 ..وقتها أول ويفوتني أغفو

 



 

 

 

 

 

 نَفضتُ  والمحاسبة، المراقبة دفتر أحضرتُ  اِلثناء، هذه في

 الخطوات عليها ودوَّنتُ  منه جديدةً  صفحةً  فتحتُ  عنه، الُغبار

 صاِدقة، توبةً  توبتي لتكون ومراقبتها إتباعها عليَّ  يجب التي

 : التوبة برنامج هذا فكان

 

  الرجيم الشيطان من باهلل أعوذ

  الرحيم الرحمن هللا بسم

 

 عدم على والَعزم الذنوب، في أوقَعتني التي اِلسباب تجنّب 

 .أبداً  ارتكابها

 وزيارته بِبرِّه أبي حقّ ) ضيَّعتها التي خريناآل حقوق آداء 

 الصالة حقّ /  وِرضاها ببِرِّها أمي حقّ /  اِلعمال وإهدائه

 ....(فاتني ما بقضاء

 على التوبة وتكرار اإلستغفار، من واإلكثار الندم إستشعار 

 .ُجمعة ليلة كل اِلقل

 دعاء سيّما ال باِلدعية تعالى هللا ومناجاة السَحر وقت قيام 

 ..التائبين ومناجاة( السالم عليه) العابدين زين لإلمام توبةال

 أستغفر" الصيغة بهذه مرة ٠٧ واإلستغفار الليل، صالة أداء 

 .السَحر وقت في" إليه وأتوب هللا



 

 

 

 

 

 مرة ٠٧ العصر عند يوم كل اإلستغفار. 

 بنِيّة والجمعة والخميس اِلربعاء وهي ُمتتالية أيام ٣ صيام 

 .مرّة شهر كل في اِلقل على التوبة،

 في( السالم عليه) الزمان صاحب إلى قلبي كل من التَوجُّه 

 .له والدعاء ومناجاته دقائق ٥ اِلقل على يوم كل

 الوقت أول في الصالة. 

 الُخسران ِلعوِّض والُمستحبات الصالحة اِلعمال من اإلكثار 

 .فيها وقعتُ  التي الغفلة وأيام العظيم

 نومال قبل ومحاسبتها نفسي مراقبة. 

 

 نهضتُ  مدرستي، على متأخراً  ظتُ إستيق اليوم هذا صباح في

لتُ  ُمسرعاً،   ثم محفظتي، في الجديد هاتفي ووضعت ثيابي بدَّ

 ..أمي غرفة إلى توجهت

 

 المدرسة من العودة في اليوم أتأخر قد أنني ِلُخبرها عليها دخلتُ 

 دوء،به منها إقتربتُ  نائمة، وجدتها لكني علّي، تقلَق أن َخشية

 في اليوم سأتأخر اني ورقة على لها كتبتُ  ثم جبينها، في قبّلُتها

 .العودة

 



 

 

 

 

 

" :  ريم" الفتاة يتلك أفكِّر كنتُ  المدرسة، إلى طريقي في

 الحّبِ  من هذا حّبٍ  أي!  أحبُّها أنا ربما لكنني ؟ أترُكها هل

 نعم..  السالم عليه الزمان صاحب حبُّ  واِلقدَّس، اِلسمى

 ! أتركها أن يجب.. عنه تُبعدني بها عالقتي أن شكَّ  ال
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 بالدخول لي ليسمح اِلستاذ إستأذنتُ  الصف، إلى وصلتُ 

مة إليَّ  تنظُر بِريم وإذ دخلتُ  تأخري، عن له واعتذرتُ   ! متبّسِ

 

 أُكن لم فإن أمامي، َخيَار ال لكن مشاعرها، أَجَرح أن أريد أُكن لم

 التي اِلمور تِلك من التخلّص من أتمكَّن لن الطريق أول من حاِزماً 

 ..المهالِك في أَوقعتني

 

 كنتُ .. مقعدي على وجلستُ  سيري تابعتُ  إهتِماماً، ُأِعرها لم

 أن أريد ال فأنا نفسي، تَمالكتُ  لكني إليها، أنظر أن بِشّدة أرغبُ 

 .اِلمر ُأفِسد

 

 ريم أّما الملعب، إلى الخروج في الطالب وتدافع الُفرصة، جرس رنّ 

 عليها نظري وَقع سويّاً، لنخرج الباب ُقرب تنتظُرني فكانت

 الشيطان أن رأيتُ  اليوم لكني.. اإلبتسامة تلك نفس فابتسَمت

 أعماني حيث اِلولى المرّة عكس على اإلبتسامة هذه َخلف يِقف

 ..نفسي هوى

 لها، مبالٍ  غير َصوبهم وتَوّجهتُ  أصدقائي ناحية بِبصري ِملتُ 

 ..معها التكلُّم أريد ال أنني ذلك من لِتفهم



 

 

 

 

 

:  ريم فكانت هاتفي، على رسالة وصلَتني الُفرصة، أثناء

 ؟ لتصرفاتك تفسير من هل ؟ الَجفاء هذا كل لماذا

 

 لكنني جداً  ُمتضايقاً  فكنتُ  بصعوبة، الحاِزم قراري أخذتُ  عندها

 :  لها وأرسلتُ  الرجيم، الشيطان من به واستعذتُ  باهلل إعتصمتُ 

 شيء هناك يُعد لم لكن منكِ  أعتذر أنا.. ريم عليكم السالم

 .طيبة حياةً  لكِ  أتمنى وتَوجُّهاتنا، بأفكارنا نختلف نحن يربطنا،

 

 فماذا ُأِجبها، لم لكني لِفعلي، تبريراً  تريدُ  علّي، رسائلُها إنهالَت

 موالي حبِّ  عن يحُجبني لكِ  حبِّي أن أقول هل ؟ لها أقولُ 

 فهي كالمي، من سَتستهِزئ حتماً  لكنها الزمان؟ صاحب وسيّدي

 ..ومعاصي ذنوبٍ  من إليه جرَّتني وما ُمعاناتي تتَفهَّم لن

 

 في أرغب كنتُ  كثيراً، اِلمر بِداية عانَيتُ  أنّي عنكم ُأخفي ال

 صاحب بحبِّ  نفسي ُأصبِّر كنتُ  هللا بحمد لكني ِمراراً  معها التكلّم

 سبحانه هللا بأن ثِقةٍ  على وكنتُ  ،(السالم عليه) الزمان

 اإلمام حبُّ  قلبَها اختلَج قد مؤمنةٍ  بفتاةٍ  منها، خيراً  سُيعوضني

 .. السالم عليه المهدي



 

 

 

 

 

 كمَثل مَثلُها فباتَت لها نظرتي تغيّرت وجيزة، فترةٍ  بعد لكن

 العكس على بل ناِحيَتها، مشاعر أدنى أملِكُ  ال الفتيات باقي

 كثيراً  نفسي من إستغربتُ  واها،ه عَمى من تخلَّصتُ  عندما

 وفَنى زال الذي الُدنيَوي الحبّ  هذا!  حبِّها في وقعتُ  فكيف! 

 ! الدنيا هذه كطبيعة تماماً  البساطة هذه بكل

 

 السوق، إلى تَوجهتُ  الثانوية، من ُعدتُ  عندما اليوم، ذلك في

 وأقل متواضعاً  آخر هاتفاً  اشتريتُ  وبثمنه الجديد هاتفي بِعتُ 

 كانت ِلمي وحاجاتٍ  أغراضاً  إشتريتُ  فقد المبلغ باقي أّما ،سعراً 

 السخيفة ُمتطلباتي تلبية ِلجل منها نفسها حرَمت قد

 

 بعض عنده وتَلَوتُ  والدي ضريح ُزرتُ  المنزل، إلى العودة طريق في

 ..الكريم القرآن آيات

 

 باهلل عالقتي وبدأَت اإللهية الرحمة شملتني اليوم، ذلك منذ

 كما الِرضا، وأسألُها أمي يد ُأقبِّل أن قبل يوماً  أنَم مل تتحسن،

 والدي إلى والصَدقات الصالحة اِلعمال إهداء على داَومتُ 

 ..الشهيد

 



 

 

 

 

 

 في اإلستغفار خاصةً  سنة، من ِلكثر التوبة ببرنامج إلتزمتُ 

 ..توبتي َقبول في كبيراً  أثراً  له فكان السحر

 اإللتزام على الُمداومة في عوبةالصُ  بعض واجهتُ  قد أني ُأنكِر ال 

 اإلستغفار في ُأساِرع كنت مني، تهاُونٍ  إدنى عند لكن به،

 ..تعالى باهلل ُمعتصماً  العزم وتجديد

 

 كما الصالة بلّذة الشعور من أتمكّن لم أنني الوحيدة حسرتي لكن

 بحضور تأديَتها في الُمجاهدة مع لكن عهدي، سابِق في كنتُ 

نٍ  في صالتي كانت وقتها، بأول يدالشد وإهتمامي قلب،  تحسُّ

 .هللا بفضل مستمرٍ 

 

 الزمان صاحب بموالي أفكّرُ  كنتُ  الباردة، الليالي إحدى وفي

 ُأناجيه كنتُ  عنّا، لَغيبته أبكي كنتُ  نومي، قبلَ ( السالم عليه)

 أهنأُ  كيف القاِرس، البرد هذا في موالي يا أنت أين:  خافِت بصوتٍ 

 ..موالي يا أنت حالٍ  بأيّ  أدري ال وأنا الدافئ بنومي

 

 

 



 

 

 

 

 

 َوجهَ  الُرؤيا عالَم في فرأيتُ  الحالة، هذه على وأنا غَفوتُ 

 كان ،(السالم عليه) الحسين هللا عبد أبا وموالي سيدي

  ..يغمُرني والسرور نومي من إستيقظتُ .. ويبتِسم إليّ  ينظرُ 

 

 عليه ينالحس اإلمام وأن الِرضا، عالمة أنها ُرؤياي من فهمتُ 

 حتى معدودة، أياماً  إال هي ما وبالفعل لزيارته، َدعاني قد السالم

 ....المقّدسة كربالء إلى الزيارة أمور تيّسَرت

  



 

 

 

 

  

 الحلقة

 األخيرة

 

 



 

 

 

 

 

 عليه) الحسين موالي َحضرة في أنا!  نفسي أصّدقال 

 بحرارتها أشعر وكنت عيني من الدموع تنهمرُ  كانت( السالم

 قلبي يحرق الذي الحزن ةوشدّ  الحبِّ  حرارة تحكي التي

 ..الشهيد المظلوم الحسين موالي على

 

 وقَعت إن وما المكان، َهْيبة من يرتجف وقلبي خطواتٍ  تقدَّمتُ 

 تلك في... بالبكاء صوتي َعال حتى الشريف الضريح على عيناي

ر حولي، شيءٍ  كل نسيتُ  اللحظة،  رهيبٌ  ندمٌ  نفسي في تفجَّ

 ..نفسي على وإسرافٍ  ذنوبٍ  من اقترفُته ما كل على

 

 من أكثر ُمرور بعد أتاكَ  ُمنيبٍ  عبدٍ  قلبَ  ترحم هل موالي يا تُرى

 فقام نَومه؟ والحسرة الحزن وسلَبه لحمه؟ الندم فيه أذاب عامٍ 

 خسارة على وبكى منيباً، لربّه وتضرع مستغفراً، اِلسحار في

 الَثكلى اِلم بكاء( الشريف فرجه هللا عجل)زمانه بإمام عالقته

  ولدها؟ على

 

 من ربّي أعطاني ما وبكلِّ .. طاهر بقلبٍ  الحسين أقابِل أن أردتُ 

 .. حياً  ُدمت ما الذنوب كل هجران على نفسي عاهدتُ  عزٍم،

 



 

 

 

 

 

 قلتُ  قلبي أعماق ومن بنظرةٍ  الشريف الضريح َرَمقتُ 

 {إليه وأتوب ربّي هللا أستغفر}

 

.. المتدافعة لُحشودا بسبب الضريح لِتقبيل اإلقتراب من أتمكّن لم

 : حالي ولسان بعيدٍ  من الضريح إلى أنظر ُرحتُ 

اَلمُ  َفاهِ  َعلَى السَّ اباَِلتِ  الّشِ  .. الذَّ

اَلمُ  َماءِ  َعلَى السَّ ائاَِلِت، الّدِ اَلمُ  السَّ  ..اْلُمَقطََّعاتِ  اِْلَْعَضاءِ  َعلَى السَّ

اَلمُ  ْيبِ  َعلَى السَّ اَلمُ  اْلَخِضيبِ، الشَّ  ،  التَِّريبِ  ْلَخدِّ ا َعلَى السَّ

اَلمُ  لِيِب، اْلبََدنِ  َعلَى السَّ اَلمُ  السَّ  اْلَمْقُروعِ   الثَّْغرِ  َعلَى السَّ

 ..بِاْلَقِضيبِ 

ُيوفِ  َحدَّ  بَِنْفِسهِ  لََوَقاكَ  بِالطُُّفوفِ  َمَعكَ  َكانَ  لَوْ  َمنْ  َساَلمَ   ..السُّ

 

 مث تأّجج قد قلبي في العشق غليان أن شعرتُ  اللحظة، تلك في

ر،  ..ِلشالء تقطَّعت قد نفسي وأن تفجَّ

 اْشَتَرى   اللَّهَ  إِّنَّ } َرجعة غير من عيني من سقطَت قد الدنيا إن 

نِّينَ  مِّنَ   ُيَقاتِّلُونَ ۚ   اْلَجنَّةَ  لَُهمُ  بِّأَنَّ  َوأَْمَوالَُهمْ  أَْنُفَسُهمْ  اْلُمْؤمِّ

 فِّي َحق ًا ْيهِّ َعلَ  َوْعًداۚ   َوُيْقَتلُونَ  َفيَْقُتلُونَ  اللَّهِّ  َسبِّيلِّ  فِّي

ْنجِّيلِّ  التَّْوَراةِّ   {...َواْلُقْرآنِّ  َواإْلِّ



 

 

 

 

 

 ونفسي، وروحي ولَحمي َدمي رّبِ  يا لكَ .. البَيعة تمَّت لقد

 على ُحّجتك أنصار من فاجَعلني رضاَك، هي جنَّتي وإنّ 

 ..الزهراء وَوجع الحسين ألَم وَدمي بِلحمي واشِفي خلِقك

 

 إقترب قد أحدهم وكأن شعرتُ  تي،مناجا في ُمستغرقٌ  أنا وبينما

 من بَدني فإرتجفَ  إليه إلتفتُ  َكتِفي، على يَده ووضع َخلفي من

 ..قدَمي إلى رأسي أعلى

 إنه!  الرضا اإلمام عند ِصغري في رأيته الذي الَوليّ  ذلك!  هو إنّه

 ..الزمان صاحب

 

 يَخفى وكيف آهٍ  جماله، من مدهوشاً  َهيبته، من أرتجف كنتُ 

 صدري، لطمتُ  وكم لخسارتك، عيناي بَكت كم ديسيّ  عليكَ 

  وبينك، بيني حالَت ذنوبٍ  على لَحمي الندم أذاب وكيف

 

 رأسي، على يوماً  مسحَتها التي الَمسحة لتلك أشتاق كم آهٍ 

 ..آهٍ .. آهٍ .. قلبي بها تعلَّق التي البسمة وتلك

 

 



 

 

 

 

 

 كنتُ  رأسي، على ومسح واحتضَنني، بيدي أمسكَ  

  ُأذني، في الشريف قلبه نبضاتِ  سماع أستطيعُ 

 

 : أذني في همس الشريف، صدره على رأسي واضعٌ  أنا وبينما

هِّ  أَْوَفى   َوَمنْ ..} أكملَ  ثم انتظارك، في كنت ۚ   اللَّهِّ  مِّنَ  بَِّعْهدِّ

ُروا ُكمُ  َفاْسَتْبشِّ لِّكَ ۚ   بِّهِّ  بَايَْعُتمْ  الَّذِّي بَِّبْيعِّ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  َوَذ 

يمُ   {اْلَعظِّ

 

 قلت ولو قلبي، أذابَت قد ابتسامته لكنّ  كالمه من بدني إقَشعَّر

 ..كَذبت ما الجنّة نعيم من أعظم لي بالنسبة كانت أنها

 

 أرى بي وإذ ُخطواتٍ، بِضع معه ومشيتُ  الشريفة بيَِده جرَّني ثم

 واقفاً  كنتُ !  أمامي الشريفة الكعبةُ !  المكرّمة مكّة في نفسي

 !  اِلنصار من َجمعٌ  هناك وإذ حولي نظرت اإلمام، يمين على

 

 

 



 

 

 

 

 

 فوَقع جالله، جلّ  هللا أحمدُ  وأنا مدهوشاً  إليهم أنظرُ  كنتُ 

 تبادلنا!  فؤاد الشيخ إنه الوجه، نورانيّ  شيخٍ  على نظري

 فأصبحنا علينا َمنَّ  الذي هلل الحمد والشوق، الحبّ  إبتسامات

 ...لإلمام ناصراً  ٣١٣الـ  من

 

 ووجهه الشريفة الكعبة إلى( لسالما عليه) المهدي اإلمام تقدَّم

 المكرَّمة الكعبة إلى الشريف ظهره أسند نوراً، يتألِل الكريم

، اإلنس سِمعه بنداءٍ  ونادى  :  الرحمن عرش له وإهتزَّ  والجِنُّ

 ! عطشانا قتلوه الُحسين جد ِّيَ  إنَّ !  العالم أهل يا أاَل 

 ! دواناعُ  سحقوه الُحسين جد ِّيَ  إنَّ !  العالم أهل يا أاَل 

 

 !! محمد آل قائِم ظهر لقد!  ربِّها بنور اِلرض أشرَقت لقد

 

 عليه) الحسين اإلمام ضريح بُشبّاك ُملصقاً  نفسي رأيتُ   وفجأةً 

 في اإلمام ِمسك رائحة وفحَّت!!  عليه خّدي واِضعاً ( السالم

 ! المقام

 



 

 

 

 

 

 أين الُزوّار، بين عنه وشماالً  يميناً  أبحثُ  ُرحت!  هو أين

 إلى ووصلت الُزوّار من الحشد هذا اجَتزتُ  كيف! ؟ اختفى

 !! ؟ يقظة أم حلم في كان رأيته ما هل! ؟ الضريح

 !؟؟ الزوّار بين التدافع هذا وسط وأنا وأحلم أغفو أن ُيمكنني كيفو

 

  فأحياني، فيَّ  الروح نفخ قد هللا أن شعرت اليوم ذلك في

 عن ذكُره غاب وال بذنبٍ  إمامي قلبَ  أحزنتُ  ما الحين ذلك ومنذ

 ..بالي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفرج مفتاح وبيدك انتظارك في إمامك.. 

 

 على الشريفة بيده اإلمام يمسح حتى صادق تائبٍ  من فهل

 رأسه؟

 

 ؟ صدره إلى اإلمام يضّمه حتى ذنبه على باكٍ  من هل

 

 عن افحصوا المعرفة، ونور اإليمان من القلوب يبست》

 إمام أن لكم نَُوقع حتى هللا، ذكرو باإليمان العامر القلب

 تقي محمد الشيخ باهلل العارف) هناك حاضر( عج) الزمان

 《(رض البهجة
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 :التوبة إلى الطريق قناة دادإعهذه القصة من 

  0096171969950  : واتسأب برودكاست

  t.me/altauba            :           تلغرام
 facebook.com/altaubaa     : فيسبوك
 instagram.com/altaubaa    :مانستغرا


