
ولن  التاريخ،  أعماق  في  جذورها  تمتّد  الثورة  هذه  أن  معلوما  كان  األّول  اليوم  منذ 

يقتصر امتداد غصونها بحدودنا الجغرافية، فقد كانت شعاراتها عالمّية وجذورها ممتّدة 

أعداء اإلسالم لجذع  ويوّجه  كّلها. منذ سنين  المنطقة  التاريخ وفي أرض  أعماق  في 

هذه الشجرة ضربات قاضية ليقطعوها ويكسروا أغصانها وال يمتّد ظّلها إلى جيراننا... 
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حيث إنه يصاب ببعض األرضار بعد ما يرتك الرياضة، 

اإلنسان  يرتك  حينام  تترضر  فكم  بروحه  بالك  فام 

عبادة بعد ما داوم عليها لفرتة من الزمن! فواظبوا 

عىل برنامجكم العبادي الثابت وال ترتكوا ما داومتم 

عليه من عبادة، وإال فلعلكم تصابون ببالء ال سامح 

الله. فعىل سبيل املثال إن كنتم مواظبني عىل عقد 

مجلس عزاء عىل الحسني شهريّا أو سنويّا، فال ترتكوه 

أبدا فسوف تبتلون وتتورطون مبشاكل وحوادث ال 

تحمد عقباها. وإين قد رأيت مناذج كثرية ممن تورطوا 

تركوه. ثم  ما  بعمل  اعتادوا  ما  بعد  كثرية  مبشاكل 

إن استمرتم  العبادة  أن ال ترتكوا  حاولوا 

عليها وإال فقد يعرتيكم بالء

فلنسأل الله أن يوفقنا للدوام يف العبادة. ولكن إذا 

استمرنا عىل عبادة ما البّد نحافظ عليها وال ندعها 

ونرتكها أبدا. فقد نهت رواياتنا عن ترك العبادة بعد 

ما داومنا عليها. روي عن رسول الله)ص(: »َما أَقْبَحَ  

الَْفْقَر بَْعَد الِْغَنى ... َو أَقْبَُح ِمْن ذَلَِك الَْعاِبُد لِلَِّه ثُمَّ يََدُع 

ِعبَاَدتَُه« ]الكايف/ج2/ص84[. حتى يف مجال الرياضة 

رياضة  عىل  اإلنسان  استمّر  إذا  املتخّصصون  يقول 

ثقيلة لفرتة من الزمن ثم يرتكها فجأة يصاب جسمه 

يعاين  ظاهرة  وهذه  مشاكل،  ويواجه  بصدمات 

منها الكثري من الرياضيني املحرتفني بعد ما يرتكون 

اإلنسان  هذا عىل صعيد جسم  الريايض.  نشاطهم 
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وبعد ذلك تسأموا منه وترتكوه. فإذا كنتم تعرفون 

بأنّكم سوف تصلون إىل هذه املرحلة فال تبدأوا بهذا 

الربنامج الثقيل من األساس وابدأوا بربنامج خفيف 

ال تعيون عن مواصلته بعد فرتة. فعىل سبيل املثال 

إن كنتم ال تقدرون عىل قراءة زيارة عاشوراء يوميا، 

فاكتفوا بالقول يوميا ثالث مرات: »السالم عليك يا أبا 

عبد الله«، أو إن كنتم ال تقدرون عىل زيارة الجامعة 

األول  بالسالم  فاكتفوا  واحدة،  مرة  أسبوع  كل  يف 

النبوة«.  بيت  أهل  يا  عليكم  »السالم  وقولوا:  فيها 

واالستمرار،  الدوام  سبيل  عىل  بعبادة  بدأنا  إن  ما 

قال  فقد  نرتكها.  أن  عليها ونخىش  نواظب  أن  البّد 

رسول الله)ص(: »إنَّ النَّفَس َملولٌَة و إنَّ أَحَدکُم ال 

ِة، فَلْیَنظُْر ِمَن الِعباَدِة ما یُطیُق، یَدرى ما قَدُر املُدَّ

ال ينبغي أن نفرض عىل أنفسنا برنامجا 

عباديا ثقيال بالنحو الذي ال نطيق عىل 

االستمرار عليه/ أثناء ما نخطط الربنامج 

االعتبار  بعني  نأخذ  أن  البد  العبادي 

األوقات واأليام التي ليس لنا إقبال فيها 

إىل العبادة

من السيئ جدا أن يداوم اإلنسان عىل عبادة ما ثم 

يرتكها. فإذا عزمتم عىل االستمرار بعبادة ما، البّد أن 

تعدوا برنامجكم بالنحو الذي تتمكنوا من االلتزام 

الربنامج  نخطط  ما  فأثناء  وعليه  عليه.  والدوام  به 

العبادي البّد أن نأخذ بعني االعتبار األوقات واأليام 

من  ليس  العبادة.  إىل  فيها  إقبال  لنا  ليس  التي 

املطلوب أن تتخذوا ألنفسكم برنامجا عباديا ثقيال 
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حفيظتك  إثريت  فإذا  كلّها.  العبادات  ترتك  يجعلك 

وعزمت بشدة عىل مقاومته وعمل الخري، يشجعك 

مع  بصالتك  التزم  لك:  ويقول  عليك  ويطبطب 

نوافلها وتعقيباتها ومقدماتها وآدابها و... ففي هذا 

األسلوب أيضا يريد أن يؤيّسك من الصالة والعبادة.

إن أيرس األعامل مداومة هو ذكر الصلوات

إن أيرس األعامل للمداومة وااللتزام بها هو الصلوات 

الذكر  هذا  إن  محمد)ع(.  وآل  محمد)ص(  عىل 

مثني جدا وهو أرشف مام عداه من أدعية وأذكار. 

فلنعزم عىل االلتزام بهذا الذكر الرشيف واملداومة 

عليه فإن فيه آثارا وبركات عجيبة. فمن آداب شهر 

النبي)ص(،  إليه  أشار  قد  والذي  املبارك  رمضان 

ثُمَّ لِیُداِوْم َعلَیِه«، ثم يكمل الرسول حديثه مشريا إىل 

أهمية العمل املستمر ويقول: »فإنَّ أَحبَّ األعامِل إىَل 

«]ميزان الحكمة/14424[.  اللِه ما ِدیَم َعلَیِه و إن قَلَّ

عند  أيضا  الحقيقة  هذه  إىل  النبّي)ص(  أشار  وقد 

مثال. كالتصّدق  الصالحة  واألعامل  للعبادات  ذكره 

من  يؤيّسك  أن  الشيطان  أساليب  من 

العبادة أو تشجيعك عىل العمل الكثري 

الذي ال تطيق الدوام عليه

تزعم  يراك  عندما  أنه  هي  الشيطان  أساليب  من 

عىل العبادة والصالح وفعل الخريات، يأيت ويؤيسك 

من هذا الطريق فينفث يف قلبك أنك ال تقدر عىل 

وأنت  الخري  رجال  من  لست  وأنت  األعامل  هذه 

لست ممن يقدر عىل العبادة وترك املحرمات حتى 
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صىل الله عليك يا أبا عبد الله

وال يخفى عليكم أن النبي)ص( قد نهى عن الصلوات 

الصلوات  آله وسمى هذه  نصّل عىل  أن  بال  عليه 

ص430[  ج2،  املحرفة،  ]الصواعق  البرتاء.  بالصالة 

الرسالة  بأجر  األمة  يطالب  أن  الله  أمره  قد  حيث 

أَْجراً  َعلَيِْه  أَْسئَلُُكْم  )قُْل ال  آله وذريته؛  وهو مودة 

إاِلَّ الَْمَودََّة يِف الُْقْرىب (]الشورى/23[. ولكن يا حرستا 

عىل الحسني)ع( حيث وصل األمر به يوم عاشوراء 

يف كربالء أن أقبل ينادي القوم بأعىل صوته: أنشدكم 

أنشدكم  الله؟...  أن جدي رسول  تعلمون  الله هل 

الله هل تعلمون أن أمي فاطمة بنت محمد؟!... هل 

تعلمون أن أيب عل بن أيب طالب؟!... أنشدكم الله 

هل تعلمون أن هذه عاممة رسول الله أنا البسها؟!...

هو اإلكثار من الصلوات عىل محمد وآله، وال أدري 

النبي من  الصلوات حيث جعلها  الرّس يف هذه  ما 

آداب شهر رمضان. كام وصانا النبي أن نرفع أصواتنا 

القلب  من  بالنفاق  تذهب  فإنها  عليه  بالصالة 

وتتضاعف آثارها حينئذ. أسأل الله أن يدخل هذا 

الذكر الرشيف يف أسلوب حياتنا ونستأنس به أكرث 

من قبل. عندما يذكر اسم النبي محمد)ص( فإنك 

بصلواتك عليه وعىل آله تعلن لله بإنك من أتباعه 

فتزداد  ورّواده.  وأّمته  وشيعته  وهواته  ومحبّيه 

املقامات  إىل  الله  ويرفعك  الله  عند  وشأنا  قدرا 

العليا وسوف ترى قدر الصلوات وثقلها عند امليزان 

يف  تجهد  مل  كونك  من  وتتحرّس  األعامل  ووزن 

محمد. وآل  محمد  عىل  بالصلوات  وفراغك  أيامك 


