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مم ا ةمّدقم مّيق

مم ا ةمّدقم مّيق

عن الر�سول الأكرم P اأنه قال : »لو كان على باب د�ر �أحدكم 

نهر فاغت�سل منه في كل يوم  خم�س مر�ت, �أكان يبقى في ج�سده 

من �لدرن )�لو�سخ( �سيء؟ قلنا: ال, قال:»فاإن مثل �ل�سالة كمثل 

رت ما بينهما من �لذنوب«.  �لنهر �لجاري, كلما �سلى �سالة كفَّ

اإنَّ اإدراك معاني ال�سالة من اأقوال واأفعال ي�ساهم ب�سكل رئي�سي 

في تحقيق بركات ال�سالة واأثارها من طهارة للنف�س, واإزالة ما يعلق 

بها من الدنيا و�سواغلها, لذا داأبت جمعية المعراج لإقامة ال�سالة 

ومن  ال�سالة,  معاني  بيان  اإلى  تهدف  برامج  وتنفيذ  اإعداد  على 

�سمن هذه البرامج اإعداد واإ�سدار الكتب الالزمة في هذا المجال. 

وهذا الكتاب الذي بين اأيديكم من تاأليف �سماحة العالمة ال�سيخ 

للفائدة  وتعميمًا  الفار�سية,  باللغة  ون�سره  اأ�سدره  قراءتي  مح�سن 

قمنا بتعريبه واإ�سداره تحت اإ�سم »�سرح �ل�سالة«, باعتباره محققًا 

ال�سالة  اأبعاد  ُيبّين  مب�سط  �سامل  كتاب  فهو  المطلوب,  للغر�س 

الأذواق  مع  يتنا�سب  �سل�س  باأ�سلوب  واآثارها  منافعها  وفوائدها, 

المختلفة, وينتفع به ذوو الم�ستويات المتفاوتة, كما اأنه يجمع بين 

اأبعاد ال�سالة الروحية, التربوية, الإجتماعية وغيرها, م�سافًا اإلى 
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لمطالبه  العر�س  في  يتدرج  اإنه  كما  معانيها,  بيان  على  ا�ستماله 

بالنحو  تف�سياًل  ليتعر�س  والعبودية  العبادة  بيان مقدمة حول  من 

الكتاب  هذا  يتميز  كما  واأجزائها,  ال�سالة  واجبات  لكل  المنا�سب 

بطريقة العر�س ال�سّيقة التي تاأخذ القارئ اإلى عمق المعنى.

المحققة  الإ�سدارات  لكل  الن�سر  �سل�سلة  نكمل  اأن  اأمل  على   

لغر�س اإقامة ال�سالة وتاأ�سيلها في �سلوك الموؤمنين.

جمعية المعراج لإقامة ال�صالة
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مم ا مّيق

ó

مم))) ا مّيق
هذه  ت�ستحّقها  التي  العظيمة  بالطريقة  ال�سالة  اإقامة  تتوّقف 

بع�س  ن�سر  منها  الن�ساطات  من  مجموعة  على  الدينّية,  ال�سعيرة 

بع�س  عن  وتك�سف  ال�سالة  اأهمّية  تبّين  التي  والمقالت  الكتب 

اأ�سرارها ودللت اأفعالها. 

الإ�سالمّية,  المجتمعات  في  ال�سالة  ثقافة  ن�سر  ولكّن  ه��ذا 

يتوّقف على ن�ساطات تختلف من بلٍد اإلى بلٍد, بح�سب ظروف البالد 

واأو�ساعها الجتماعّية والثقافّية. وقد �سهد المجتمع الإ�سالمّي في 

ع�سر النبّي P انت�سار مثل هذه الثقافة حّتى تحّول مكان ال�سالة 

والتعليم,  الق�ساء,  مثل:  الجتماعّية  الأم��ور  من  لكثير  مكاٍن  اإلى 

والدعوة, والإعالم, والتجّمع لالنطالق اإلى �ساحات الجهاد, وماأوى 

المهاجرين, ومركز م�ساعدة الفقراء, بل وحّتى عقود الزواج كعقد 

.O ال�سّيدة الزهراء

)))  مقدمة الن�سجة المعّربة من الموؤلف.
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ا يروج ثّافم ا صالة: ممق
ثّمة  ال��راه��ن,  ع�سرنا  ف��ي  الجتماعّية  الأو���س��اع  تغّير  وم��ع 

المجتمعات  في  ال�سالة  ثقافة  لترويج  تقديمها  يمكن  اقتراحات 

المعا�سرة, منها: 

مرموقة . ) �سخ�سّيات  باإمامة  الجماعة  �سور عن �سالة  ن�سر 

ومحبوبة اجتماعيًّا.

مثل . 2 عاّمة  اأماكن  في  الجماعة  �سالة  الريا�سّيين  اإقامة 

المالعب الريا�سّية ون�سر �سورها.

اختتام الجتماعات العلمّية والثقافّية كالموؤتمرات والندوات . 3

ب�سالة الجماعة.

الدعاء بعد �سالة الجماعة للمر�سى الذين ل يقدرون على . 4

الم�ساركة  اإلى  اأقاربهم  يدعو  وهذا  الم�سجد,  اإلى  المجيء 

طمًعا بتذكير الم�سّلين بالدعاء لمر�ساهم.

تثقيف ال�سباب على اأن ال�سالة واللتزام بها من المعايير . 5

الأ�سا�س لختيار الزوجين.

الم�ساجد . 6 في  المتفّوقين  الّطالب  تكريم  احتفالت  عقد 

وتعليق �سورهم في الم�ساجد.

الأن�سطة . 7 بع�س  الح�سنة  الأ���س��وات  ذوي  ال�سباب  ت��وّل��ي 

الم�سجدّية مثل الأذان والإقامة.
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في . 8 وقراءتها  ق�سيرة  مقالت  كتابة  على  ال�سباب  ت�سجيع 

الم�ساجد على الم�سّلين.

ت�سجيع الأطباء ذوي الخبرة والراغبين في الخدمة العاّمة . 9

على معاينة الم�سّلين مّجاًنا.

تاأ�سي�س �سناديق للقر�س الح�سن في الم�ساجد وتخ�سي�س . 0)

ميزانّياتها لإقرا�س الم�سّلين, عماًل بقوله تعالى: { ٺ  

ٺ  ٺ}, ليعي�س الم�سّلون هذه الحالة.

لتعليم . )) مدر�سة  اإل��ى  الأوق���ات  بع�س  ف��ي  الم�سجد  تحويل 

الجيل  لي�سعر  تعليمّي؛  دعم  اإلى  يحتاجون  الذين  الطاّلب 

ال�ساّب اأّن الم�سجد محلٌّ لحّل م�ساكله التعليمّية.

في . 2) الأوق���ات  وا�ستغالل  ن��ه��اًرا  لياًل  الم�ساجد  اأب���واب  فتح 

ُتزعج  ل  بطريقة  ال��ل��ق��اءات,  وع��ق��د  والنقا�س  المطالعة 

الم�سّلين.

الم�ساجد وت�سليمها . 3) الفطر في  الفطرة يوم عيد  جمع زكاة 

الفقراء  على  لتوزيعها  بالفقراء  المهتمة  الجهات  اإل��ى 

الم�سّلين لُي�ْسهم الم�سجد في التخفيف عن كاهلهم.

التزام اإمام الجماعة بالح�سور اليومي المنّظم اإلى ال�سالة؛ . 4)

بل زيادة اأوقات ح�سوره في الم�سجد عن اأوقات ال�سالة.

ومكانها . 5) ال�سالة  يحّول  الم�ساجد  في  ال�ساّب  الجيل  تكريم 

اإلى محلٍّ محّبب اإلى نفو�س هذا الجيل.
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تقديم هدايا من الم�سجد بوا�سطة الإمام واللجنة الم�سرفة . 6)

جيران  من  الجدد  المتزّوجين  اإل��ى  الم�سجد,  اإدارة  على 

والم�سّلين  بالم�سجد  ال��زوج��ي��ن  يربط  وه��ذا  الم�سجد؛ 

وي�سّجعهما على الترّدد اإلى الم�سجد.

عيادة الم�سّلين المر�سى الذين يتغّيبون عن ال�سالة ي�سّد . 7)

اأوا�سر العالقة بين الم�سّلين.

(8. 

ب ا صالة من أعماقها: ما يّرق
التي  الحالة  وم��ن  الواقعّي  معناها  من  ال�سالة  اإقامة  تقرب 

يريدها اهلل لها:

دون  واأّدوه���ا  الظاهرّية  بال�سالة  الم�سّلون  يكتِف  لم  اإذا   .(

اللتفات اإلى الكمالت التي تترّتب عليها.

النهي عن  على  ُتنفق  التي  والميزانّيات  الأم��وال  ُلحظت  اإذا   .2

المنكر لتاأمين الظروف الم�ساعدة على اإقامة ال�سالة.

وغيرها  الكتب  على  ُتنفق  التي  الأم��وال  بع�س  رفت  �سُ اإذا   .3

ال�سالة  على  الإن�سان,  بناء  اإل��ى  تهدف  التي  الأعمال  من 

والهتمام باإقامتها.

لالأعمال  �سة  المخ�سّ الميزانّيات  من  بند  �س  ُخ�سّ اإذا   .4

الثقافّية لل�سالة وما يرتبط بها.

اإذا التفت الفّنانون والنا�سطون في الحقل الثقافّي وعملوا على   .5
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بيان اأ�سرار ال�سالة بطريقة تقّربها من اأذهان النا�س وقلوبهم.

الحالة  الم�ستطاع من  نقترب قدر  الأمور جميًعا  فعلنا هذه  اإذا 

الّتجاه  في  ن�سير  فاإّننا  واإل  ال�سالة؛  لإق��ام��ة  اهلل  يريدها  التي 

حّذرنا  الذي  الأمر  وهو  بال�سالة,  ال�ستخفاف  نحو  اأي  المعاك�س, 

منه الإ�سالم ونهانا عنه.

ال تكن من هؤالء:
المجتمعات  بع�س  ف��ي  بال�سالة  ال�ستخفاف  مظاهر  وم��ن 

الإ�سالمّية:

• اأّن بع�س الأ�سخا�س ل يعرفون كيفّية ال�سالة.	

• وبع�سهم ل يعرفون �سروط �سّحتها.	

• واآخرون ل يعرفون �سروط قبولها.	

• وكثيرون ل ي�سّلونها في اأّول وقتها.	

• وجماعة من النا�س ل يهتّمون ب�سالة اأبنائهم.	

• وثّمة عدٌد من النا�س ل يعنيهم �سوت الموؤّذن وكاأّنهم ل ي�سمعونه.	

وبع�س النا�س ي�سّلون في اأ�سرع وقت ممكن واأق�سره, فينطبق 

بنقر  الم�ستعجل  �سالة  ت�سبيه  عن  الحديث  في  ورد  ما  عليهم 

الغراب.

وما اأكثر من يرّجح كثيرًا من اأعماله وُيقّدمها على ال�سالة.

ومجتمعاتنا  بال�سالة,  ال�ستخفاف  لداء  مظاهر  كّلها  وهذه 

جمع  ق���رون  منذ   Q ال�����س��ادق  الإم���ام  اأّن  م��ع  ب��ه��ا,  مبتالة 
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ُم�ْسَتِخّفاً  َتَناُل  اَل  �َسَفاَعَتَنا  »�إِنَّ  لهم:  وقال  احت�ساره  اأقاربه عند 

 (((

اَلِة« ِبال�سَّ

تمنقدات
اآمل اأن ياأتي ذلك اليوم الذي يتحّول فيه العمل في الم�ساجد اإلى 

�سي ُيختار له العلماء والمثقفون من اأ�ساتذة الجامعات  عمل تخ�سّ

والمثّقفين وعلماء الدين من ذوي الأهلية والكفاءة العالية. 

في  عمره  من  ردًح��ا  ق�سى  علٍم  طالب  وب�سفتي  الختام  وف��ي 

العمل الدعوّي والتبليغّي والتعليم, ل حيلة لي اإل العمل في المجال 

الثقافي, قد عالجت مو�سوع ال�سالة في اأكثر من كتاب هي:

). پرتوى از ا�سرار نماز )�سعاع من اأ�سرار ال�سالة(.

2. تف�سير نماز, )�سرح ال�سالة( وهو هذا الكتاب الذي اأقّدمه 

اإليك قارئي العزيز.

3. پ�يوندهاى نماز )متعّلقات ال�سالة(.

بالهتمام ب�سالتك و�سالة  تكتفي  ل  اأن  العزيز  قارئي  اأدعوك 

المجتمع  اأع�ساء  اإل��ى  اهتمامك  دائ��رة  ْع  و�سِّ بل  اأ�سرتك,  اأع�ساء 

اإلى  الدعوة  مجال  في  ن�ساطك  من  جزًءا  لهم  �س  وَخ�سِّ الآخرين 

ومن  منّظم  ب�سكٍل  ذل��ك  وليكن  ال�ساّب,  الجيل  ة  وخا�سّ ال�سالة 

خالل ت�سكيل روابط ولجان تحت عنوان »�أن�سار �ل�سالة« اأو غيره 

)))  الحر العاملي, و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 26.
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من العناوين؛ لكي ل ي�سدق علينا قوله تعالى:  {ہ  ہ  ہ  ہ     

ھ  ھ  ھ  ھ  ے }؛ ولي�سدق فينا دعاء اإبراهيم 
Q اإذ قال: { ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   }.

 مح�سن قراءتي
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مم: ا مّيق

مم: ا مّيق
الحمد هلل رّب العالمين و�سّلى اهلل على �سّيدنا ونبّينا محّمٍد واآله 

الطاهرين.

الإم���ام  م��رق��د  ل��زي��ارة  وّفقني  اأن  واأح��م��ده  تعالى  اهلل   اأ�سكر 

�س/)2  )374)ه�.  ال�سم�سية  الهجرّية  ال�سنة  مطلع   Q الر�سا 

اآذار 995)م(, ومن لطفه علّي وكرمه اأن اأعانني اهلل �سبحانه على 

تاأليف هذا الكتاب الذي بين اأيديكم, ليكون تذكرًة ت�سهم في  فهم 

جانب من اأ�سرار ال�سالة وما يتعّلق بها.

المدار�س  في  ال�سالة  اإق��ام��ة  في  ُب��ِذل  ال��ذي  للجهد  ومتابعًة 

الإ�سالمية  الثورة  انت�سار  بعد  المختلفة,  والمراكز  والجامعات 

اإلى  فوّفقني  تعالى  المولى  علّي  مّن  اأن  وبعد  اإي��ران,  في  المباركة 

تاأليف عدد من الكتب في ال�سالة هي: »�سعاع من �أ�سر�ر �ل�سالة«, 

و»مع �ل�سالة«, و »114 م�ساألة في �ل�سالة«. قّررت اأن اأكتب كتاًبا 

الإحرام مروًرا بقراءة  تكبيرة  ال�سالة( من  تحت عنوان )تف�سير 

والت�سليم,  د  الت�سهُّ اإلى  و�سوًل  وال�سجود,  والركوع  وال�سورة  الحمد 

وذلك من اأجل اأن نفهم هذه العالقة المقّد�سة مع اهلل تعالى والتي 
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والمعرفة.  ر  بالتب�سّ ولتكون عبادتنا مقرونًة  ال�سالة,  تتحّقق عبر 

اإلقاء  اأ�سرارها, ل بّد من  وقبل الدخول في تف�سير ال�سالة و�سرح 

نظرة ولو عابرة اإلى العبادة والعبودية التي هي روح ال�سالة وجوهر 

حياتنا  في  الرفيعة  مكانتها  ُندرك  لكي  العبادية؛  التكاليف  جميع 

ب�سكل اأف�سل.

اأ�ساأل المولى �سبحانه وتعالى للجميع ال�ستفادة من هذا العمل 

المتوا�سع.
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ما هب ا ّيا ة:

ما هب ا ّيا ة:
؛ 

(((

يقول المولى تعالى: {ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ}

فالعبادة هي الهدف الذي  خلق اهلل الإن�ساَن لأجله. والأعمال التي 

ا فهي عبادة, حّتى لو كانت  يوؤّديها الإن�سان اإذا كان فيها هلل تعالى ر�سً

اإلى الفاعل نف�سه, مثل: ال�سعي في طلب الرزق,  عماًل يرجع نفعه 

وتح�سيل العلم, والّزواج, اأو خدمة الّنا�س, اأو غير ذلك من الأعمال 

من  الجتماعّية.  اأو  ال�سخ�سّية  لرفع حاجاته  الإن�سان  يوؤّديها  التي 

وبتعبير  ؛  عباديٌّ عمٌل  هو  مقّد�س  بدافع  ُينجز  عمل  اأّي  ف��اإّن  هنا, 

.
(2(

القراآن الكريم: هو »�سبغة �هلل«

فطريم ا ّيا ة: 
تنق�سم الأعمال التي يوؤّديها الإن�سان بح�سب الدوافع اإلى اأفعال 

تدفعنا العادة اإلى القيام بها واأفعاٍل فطرّيٍة, فالأعمال المبنّية على 

العادة يمكن اأن تكون قّيمة كالأعمال الح�سنة والجيدة, ويمكن اأن 

ل تكون قّيمة كعادة التدخين مثاًل, اأّما الأعمال التي نوؤّديها بدافع 

الفطرة التي اأودعها اهلل فينا فهي اأعماٌل قّيمٌة دائًما.

)))  �سورة الذاريات: الآية56.

)2)  �سورة البقرة: الآية 38).
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والمكان  الزمان  تاأثير  عدم  العادة,  عن  الفطرة  به  تتمّيز  وما 

والجن�س والعرق فيها؛ فكّل اإن�ساٍن, من جهة اأّنه اإن�سان, يجد نف�سه 

الكائن  في  م��وج��ودٌة  �سفة  هو  اإذ  الأب��ن��اء,  كحّب  نحوها  مدفوًعا 

اآخر ول عرق  بلٍد  بلٍد عن  اأهل  ال�سفة  الب�سرّي ل يختلف في هذه 

من الأعراق عن غيره, ول اأهل زماٍن عن غيرهم من ال�سابقين اأو 

بالطعام  اأو  ونوعه,  اللبا�س  ب�سكل  تتعّلق  التي  الأمور  اأما   .
(((

الآتين

وطريقة تناوله, فاإّنها من باب العادة؛ ولأجل هذا هي تختلف بح�سب 

الزمان والمكان, وما هو مقبول في منطقة قد ل يكون مقبوًل في 

اأخرى, وما هو مقبول في ع�سر قد ل يكون مقبوًل في ع�سر اآخر.

الآثار  اأقدم  اأّن  نرى  لذلك  الفطرّية؛  الأمور  من  ا  اأي�سً والعبادة 

والمباني الب�سرية, واأجملها, واأمتنها على الإطالق, هي اآثار تتعّلق 

ين؛ كالمعابد )حّتى لو كانت معابد لالأ�سنام اأو النار(. اإًذا اأ�سل  بالدِّ

النا�س,  بين  يختلف  فقد  العبادة  تطبيق  واأّما   , فطريٌّ اأمٌر  العبادة 

ومن ذلك الختالف في المعبود, فمن النا�س من يعبد اهلل عّز وجّل 

ومنهم من يعبد الخ�سب اأو الحجر اأو غيرهما من الأ�سنام والأوثان. 

ا فلماذا كان بع�س النا�س في الجاهلية يدفن  )))  وقد ي�سال �سائل هنا: اإذا كان حّب الأبناء فطريًّ

 بناته وهّن على قيد الحياة؟! 

اأّن الأمور الفطرّية متعّددة وقد يوقع الخطاأ في التطبيق وفهم الم�ساديق بع�س  والجواب: هو 

فطريٌّ  الأبناء  فحّب  اآخ��ر.  فطريٍّ  اأم��ر  ح�ساب  على  فطريٍّ  اأم��ٍر  مع  تناق�ٍس  حالة  في  النا�س 

ا, ولأّن بع�س العرب كانوا يخطئون في فهم ال�سرف وكيفية  والحفاظ على ال�سرف فطريٌّ اأي�سً

الحفاظ عليه كانوا ي�سّحون بحّبهم لبناتهم حفاًظا على �سرفهم وماء وجههم وهرًبا من العار 

الذي كانوا يعتقدون اأّنه �سوف يلحق بهم ب�سبب البنت. ول�سنا نق�سد الدفاع عن فعل هوؤلء ولكّننا 

نحاول تف�سير القيام بفعل مخالٍف للفطرة والطبيعة الإن�سانّية.
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كما يختلف النا�س في طريقة العبادة واأ�سلوبها اإذ تبداأ بع�س اأ�ساليب 

العبادة من الرق�س و�سرب الأرجل بالأر�س )الدبكة مثاًل( اإلى اأن 

والمناجاة مع اهلل,  الدعاء  اأ�سكالها كما في حالة  اأرقى  اإلى  ت�سل 

وهذا بدوره له م�ستوياٌت اأرفعها �ساأًنا ما كان �سادًرا عن اأولياء اهلل 

, نفهم اأّن هدف الأنبياء  واأنبيائه. وبناًء على اأّن العبادة اأمٌر فطريٌّ

لم يكن نفخ روح العبادة في الإن�سان؛ بل اإ�سالحها لجهة المعبود اأو 

�سكل العبادة.

تركته  ما  التاريخ  عبر  الإن�سان  في  العبادة  روح  وج��ود  ويوؤّكد 

اآثار عمرانّية ُت�سّمى معابد: كالكنائ�س  الأمم وال�سعوب الغابرة من 

الم�سلمين,  وم�ساجد  اليهود,  وِبَيع  الهندو�س,  ومعابد  والأدي���رة, 

اأ�سكاًل  الأ�سخا�س  بع�س  اأو  ال�سعوب  بع�س  عند  العبادة  اأخذت  بل 

وحّب  القومّيين,  والأب��ط��ال  والأوط���ان  الأع��الم  كتقدي�س  مختلفة 

زال  وما  الإن�سان  كان  مّما  وغير ذلك  والمعنوّية,  والقيم  الكمالت 

تك�سف عن  المظاهر  كّل هذه  اأجله.  بروحه من  للت�سحية  ا  م�ستعدًّ

�سحيحة  باأ�سكاٍل  عنه  ُيعّبرون  النا�س  نفو�س  في  فطريٍّ  اأمٍر  وجود 

ين  حيًنا وخاطئة اأحياًنا. وعلى حّد تعبير ال�ساعر الإيرانّي جالل الدِّ

الرومي:

عندك من العواطف ما ل ت�ستطيع التعبير عنه, كعواطف الطفل 

وميله اإلى اأّمه

الإن�سان  في  َعها  و�سَ وغريزة  ميٍل  لكّل  وج��ّل  عّز  اهلل  خلق  لقد 
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و�سيلًة لإ�سباعها, فمن خلق العط�س والإح�سا�س بالحاجة اإلى الماء 

خلق هذا الأخير لالإح�سا�س بالرتواء. ومن اأوجد الإح�سا�س بالجوع 

خلق الطعام لرفع الجوع. واهلل الذي جعل في الإن�سان ب�سكٍل فطريٍّ 

من  ال��زواج  و�سّرع  الآخ��ر  الجن�س  خلق  الجن�سّي  بالميل  الإح�سا�س 

اأجل تنظيم اإ�سباع هذه الحاجة, والأمر نف�سه ُيقال عن حا�ّسة ال�سّم 

وعليها ُيقا�س ما �سواها.

والميل اإلى الخلود وع�سق الكمال وحّب البقاء كّلها غرائز اأودعها 

اهلل في الإن�سان, وهي ميول ل يمكن اإ�سباعها اإل عن طريق العبادة 

فيه  نق�س  ل  الذي  المطلق  والكامل  الخالد  الموجود  مع  والعالقة 

وهو اهلل تعالى. وال�سالة تعبير من تعبيرات العالقة بهذا الموجود 

المقّد�س ولجوء من الإن�سان اإلى التوا�سل مع منبع الوجود والخير 

كّله. 

أصل ا ّيا ة وجذورها:
من ذا الذي يعرف اهلل �سبحانه باأو�سافه وكمالته الالمتناهية 

ول يخ�سع لربوبّيته, ول ي�سّلم لوجهه؟ ُيبّين لنا اهلل )عّز وجّل( في 

القراآن, من طريق الق�س�س, والتاريخ, اآياِت قدرته وعظمته, مثاًل: 

وهب مريم ابنة عمران ولًدا من غير زوج, وفلق نهر النيل لمو�سى 

الم�سالمين  اأنبياءه  ون�سر  فرعون,  واأغ��رق  وقومه  فنّجاه   ,Q

وفراعنة  ع�سورهم  طواغيت  مقابل  في  ال�سالح  من  المجّردين 
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اأزمنتهم, ومّرغ اأنوف الجبابرة على الرغم مّما كان لهم من �سطوة 

وعّدة وعتاد. واهلل هو العزيز المقتدر الذي خلق الإن�سان من تراب 

الذي بيده موتكم  الوجود, وهو  اإلى  العدم  ل حياة فيه, ونقلنا من 

وحياتكم, وعّزكم وذّلكم. فمن هو العاقل الذي ُيدرك �سعفه وعجزه 

وغير  المتوّقعة  والحوادث  الأخطار  ويعي  قدراته,  وح��دود  وجهله 

المتوّقعة التي قد تع�سف به, ثم ل ي�سعر بالحاجة اإلى قدرة ُتنجيه, 

ول ُي�سّلم ول يخ�سع لهذه القدرة المطلقة التي ل حدود لها؟!!

وُيذّكرنا القراآن الكريم في اأجمل �سورة وبيان ب�سعف الإن�سان, 

فيقول لنا في اآيات عّدة منه, وُيذّكرنا وُيوؤّدبنا بهذا الأدب, وهو اأدب 

اللتفات اإلى العجز والحاجة اإلى اهلل:

ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې   ې  ې   {ې     .(

(((

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ    }
ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   2.{ڃ  

ک         ک   ڑک   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ     ڎ    ڌ   ڌ  
(2(

ک  }
(3(

3. {ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ    }

(4(

4. {ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    }

)))  �سورة النحل: الآية 78.

)2)  �سورة الروم: الآية 54.

)3)  �سورة الملك: الآية 30.

)4)  �سورة الواقعة: الآية 70.
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5. {ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  

(((

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ      ہ   }
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ     ٿ       {ٿ    .6

(2(

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    }
7. {ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  

ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ  

ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  

.
(3(

ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   }

التي تبلغ  اإلى هذه الآيات غيرها من الآيات والنماذج  وي�ساف 

غفلته,  من  واإيقاظه  الإن�سان  توعية  اإل��ى  تهدف  وكّلها  الع�سرات. 

وتحطيم غروره الكاذب, واإعادته اإلى فطرته, األ وهي عبادة الخالق 

الواحد والتذلُّل اإليه.

عمق ا ّيا ة:
الخ�سوع  اأ�سكال  من  �سكاًل  الظاهر  بح�سب  العبادة  تبدو  قد 

للمعبود فح�سب؛ غير اأّنها في الواقع والجوهر اأعمق من هذا الظاهر 

ومن  المعرفة,  ومن  ال��روح,  من  وتنبعث  تن�ساأ  فالعبادة  بدرجات. 

التوّجه اإلى المعبود وتقدي�سه والثناء عليه, ومن الت�سّرع واللتجاء 

)))  �سورة الواقعة: الآيات 63 – 65.

)2)  �سورة النباأ: الآيات 6 – 9.

)3)  �سورة الق�س�س: الآيتان )7 – 72.
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وال�ستعانة, وبعبارة عاّمة �ساملٍة هي حالة تك�سف عن الحّب والع�سق 

والتعّلق بكمالت المعبود.

وقد تبدو العبادة ال�سحيحة عماًل ب�سيًطا في الظاهر؛ ولكن ل 

بّد من النتباه اإلى اأّن وراء هذا الظاهر الب�سيط معًنى اأعمق فاإذا لم 

تتوّفر مجموعة من المعاني وال�سروط في العبادة تكون ناق�سًة غير 

منجزة بال�سكل المطلوب. فالعبادة في واقعها تعني خلع القلب من 

الماّديات, وعروج الروح وتحليقها عالًيا, اإلى حيث ل يبلغ ول ي�سل 

باأن يعّبر عن  التي ت�سمح لالإن�سان  النظر وال�سمع. وهي الممار�سة 

اأعلى درجات الحّب المكنون في نف�سه؛ ففي العبادة يقف الإن�سان 

بين يدي اهلل تعالى, وُيطلق ل�سانه في التعبير عن الحّب والتقدي�س 

المعاني  م��ن  ذل��ك  وغير  والخ�سوع  والت�سليم  وال�سكر  والحمد 

ول  الكامل,  للموجود  اإل  الكامل  الحّب  يكون  ول  بالحّب  المرتبطة 

يكون الحّب الذي ل حدود له اإل للموجود الذي ل يحّده حّد. 

عيم االكتراث با ّيا ة:
خطبه:  بع�س  في   Q علّي  الإم��ام  الموؤمنين  اأمير  عن  ُرِوي 

هّمها  �لمربوطة  كالبهيمة  �لطّيبات  �أك��ل  لي�سغلني  ُخِلقُت  »فما 

علفها, �أو �لمر�سلة �سغلها تقّممها, تكتر�س من �أعالفها وتلهو عما 

ُير�د بها...« ثم يكمل Q فيقول : »ُقّرت �إًذ� عينه �إذ� �قتدى بعد 

.
(((

�ل�سنين �لمتطاولة بالبهيمة �لهاملة و�ل�سائمة �لمرعية«

)))  الإمام علّي Q, نهج البالغة, �سرح ال�سيخ محمد عبده, ج3, �س 75.
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اإًذا ي�سير الإن�سان اأ�سبه بالحيوان عندما يتحّول الطعام والماأكل 

على  المعا�سرة,  الح�سارة  تطّورت  وقد  هّمه.  اأكبر  اإلى  والملب�س 

الم�ستوى التقنّي والفّنّي, واختراع الو�سائل والآلت المتطّورة, و�سّهل 

ذلك الحياة, وجعلها اأكثر راحة ورفاًها؛ ولكن هل يوؤّمن هذا التطّور 

تكامل  في  الإن�سان  تكامل  ينح�سر  وه��ل  لالإن�سان؟!  الكمال  كّله 

الماّدية  الحاجات  باإ�سباع  الأمر  كان  ولو  حياته؟!  من  الأبعاد  هذه 

والج�سدّية لالإن�سان لكان الحيوان اأكثر تقّدًما وتطّوًرا لأّنه يح�سل 

م له الإن�سان ما يريد  على جميع حاجاته وهو مربوط اإلى معلفه, ُيقدِّ

ويح�سل على ما ي�ستهي دون جهٍد اأو تعٍب... وفي الملب�س ل يحتاج 

اإلى خياطة, ول اإلى غ�سل اأو تنظيف اأو كيٍّ اأو تبديل. اأّما في ما يتعّلق 

بال�سهوة, فهو ُير�سي نف�سه من غير م�ساكل ول عناء... وعن ال�سكن 

يمكن اأن ُيقال الأمر عينه فاإّن بع�س الطيور تبني اأع�سا�سها بطريقة 

ُتده�س الإن�سان نف�سه.

لكن ال�سوؤال الهاّم: هل حّقق التطّور التكنولوجّي  الر�سد والكمال 

والجتماعي؟ هل  الفردي  الف�ساد  ن�سبة  انخف�ست  هل  لالإن�سانية؟ 

عن  الجواب  النف�سّي؟  بالطمئنان  الج�سدّية  الراحة  هذه  اقترنت 

للقادة  قياده  ُي�سّلم  لم  اإذا  الإن�سان  فاإّن  بالنفي,  كّلها  الأ�سئلة  هذه 

اإليه من غايات حقيقّية. وما  اإلى ما ي�سبو  المع�سومين لن ي�سل 

لم يتعّلق قلب الإن�سان بم�سدر الخير والطمئنان اأي اهلل تعالى, لن 

يكون له ما يريد.
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ثيات ميار ا ّيا ة:
للكواكب والنجوم والأر�س مدار ثابت في وقت واحد, فهي تتحّرك 

في مدار ثابت على الرغم من تنّوع حركتها بين الحركة المو�سعّية 

المختلفة  واأ�سكالها  �سورها  بجميع  والعبادة  النتقالّية.  والحركة 

تغّيرت  لو  حتى  تعالى,  اهلل  ر�سا  وه��و  األ  ثابت,  م��دار  على  ت��دور 

الظروف والأو�ساع الزمانية والمكانية, والفردية والجتماعية لنوع 

من  بدًل  ركعتين  الم�سافر  ُي�سّلي  مثاًل:  المدار.  هذا  في  الحركة 

اأربع, والمر�س قد ُيغّير �سكل ال�سالة, لكّن ال�سكلين المذكورين اأو 

غيرهما من الأ�سكال التي تاأخذها هذه العبادة ُت�سّمى �سالة, وكّلها 

باأوامره: {ٺ   والقيام  ور�ساه  �سبحانه  اهلل  ذكر  مدار  في  تدور 

.
(((

ٺ  ٺ}

روحاندقم ا ّيا ة:
العبادة غذاء للّروح, فكما اأّن اأف�سل الغذاء هو ما تنجذب اإليه 

اإليه  تنجذب  ما  هي  العبادة  اأف�سل  فاإّن  الج�سد,  ويحتاجه  النف�س 

وكما  القلب,  وح�سور  الن�ساط  مع  المترافقة  العبادة  وهي  ال��روح؛ 

النافع  الغذاء  والمهّم هو  اأمر غير مرغوب,  الأكل  المبالغة في  اأّن 

بن  لجابر   P اهلل  ر�سول  يقول  لذلك,  العبادة.  كذلك  والمفيد, 

برفق,  فيه  ف��اأوغ��ل  لمتين  ي��ن  �ل��دِّ ه��ذ�  »�إّن  الأن�ساري:  اهلل  عبد 

)))   �سورة طه: الآية 4).
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 :P وفي حديث اآخر يقول .
(((

وال ُتبغِّ�س �إلى نف�سك عبادة �هلل«

 .
(2(

»�أف�سل �لنا�س من ع�سق �لعبادة وعانقها«

االعتيال فب ا ّيا ة:
الإن�سان  يوؤّديها  دام  ما  حّية  الإن�سان  في  العبادة  روحّية  تبقى 

باعتدال؛ لذلك نقراأ في الكتب اأحاديث وروايات تحت عنوان: »باب 

تتنا�سب  الذي  الج�سم  هو  ال�سليم  الج�سم  �لعبادة«.  في  �القت�ساد 

اأع�ساوؤه, فاإذا كان اأحد الأع�ساء اأكبر من غيره بحدود غير طبيعّية 

فهذا يعني اأّن �ساحبه ناق�س الخلقة, والكالم عينه ُيقال عن الأمور 

الروحّي  الم�ستوى  على  ينمو  اأن  يجب  فالإن�سان  اأي�سًا,  المعنوية 

اجتمعوا  ال�سحابة  من  جماعة  اأّن  ُينقل  ومتعادل.  متنا�سق  ب�سكل 

ي�سوموا  اأن  على  واتفقوا  الجمحي,  مظعون  بن  عثمان  بيت  في 

النهار, ويقوموا الليل, ول يناموا على الفر�س, ول ياأكلوا اللحم, ول 

ويرف�سوا  الم�سوح,  ويلب�سوا  والطيب,  الن�ساء  يقربوا  ول   ,
(3(

الودك

الدنيا, وي�سيحوا في الأر�س, وهّم بع�سهم اأن يجّب مذاكيره )يقطع 

اأع�ساءه التنا�سلّية(. فبلغ ذلك ر�سول اهلل P. فقال معّلًما اإّياهم: 

»�إّني لم �أوؤمر بذلك«. ثم قال: »�إّن الأنف�سكم عليكم حّقاً, ف�سومو� 

و�أفطرو�, وقومو� ونامو�, فاإّني �أقوم و�أنام, و�أ�سوم و�أفطر, و�آكل 

)))  العالمة المجل�سي, بحار الأنوار, ج 70, �س 253.

)2)  بحار الأنوار, ج)7, �س 8)2.

�سم. )3)  الودك: الدَّ
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�للحم و�لد�سم, و�آتي �لن�ساء, ومن يرغب عن �سّنتي, فلي�س مّني«. 

ثم جمع النا�س وخطب فيهم, وقال: »ما بال �أقو�م حّرمو� �لن�ساء, 

و�لطعام, و�لطيب, و�لنوم, و�سهو�ت �لدنيا؟ �أّما �إّني ل�ست �آمركم 

�أن تكونو� ق�ّسي�سين ورهباًنا, فاإّنه لي�س في ديني ترك �للحم, وال 

�لن�ساء, وال �تخاذ �ل�سو�مع, و�إّن �سياحة �أّمتي �ل�سوم, ورهبانّيتهم 

و�عتمرو�,  وح��ّج��و�,  �سيئا,  ب��ه  ت�سركو�  وال  �هلل,  �ع��ب��دو�  �لجهاد, 

و��ستقيمو�  رم�سان,  و�سومو�  �ل��زك��اة,  و�آت���و�  �ل�سالة,  و�أق��ي��م��و� 

على  �سّددو�  بالت�سديد:  قبلكم  كان  من  هلك  فاإّنما  لكم,  ي�ستقم 

�أن��ف�����س��ه��م, ف�����س��ّدد �هلل عليهم, ف��اأول��ئ��ك ب��ق��اي��اه��م, ف��ي �ل��دي��ار�ت 

.
(((

و�ل�سو�مع«

ة ذلك الرجل الم�سيحّي  وُينقل عن الإمام ال�سادق Q ق�سّ

ِحبه اإلى  الذي اأ�سلم, فجاءه جاره الم�سلم واأيقظه وقت ال�سحر, و�سَ

الم�سجد, وقال له: �سلِّ �سالة الليل قبل اأن يطلع الفجر, فلّما طلع 

بهذا  ادع  ال�سم�س  طلوع  وبعد  ال�سبح,  �سالة  �سّل  له:  قال  الفجر 

الظهر,  وقت �سالة  له: حان  قال  الظهر,  وقت  الدعاء, حتى حان 

بال�سالة  ُي�سغله  بقي  وهكذا  القراآن,  ذلك  بعد  واق��راأ  الظهر  �سلِّ 

والدعاء وقراءة القراآن حتى رجع الم�سيحي اإلى بيته متعًبا مرهًقا, 

اإّن  الم�سجد...  اإلى  يذهب  يعد  ولم  الإ�سالم,  عن  ارت��ّد  ذلك  بعد 

)))  ال�سيخ الطبر�سي, مجمع البيان في تف�سير القراآن, ج 3), �س 404 – 405.
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الإفراط في العبادة يجعل النا�س تفّر منها, فُت�سبح العبادة ثقيلة 

على النف�س والبدن.

الموؤمنين  اأمير  اأن�سار  من  وك��ان   - عمرو  بن  اهلل  عبد  يقول 

Q- )ينقل ال�سهيد مرت�سى مطّهري اأّنه كان لعمرو بن العا�س 

ولدان؛ اأحدهما من محّبي علّي Q واأن�ساره, والآخر من اأن�سار 

�أّنك تقوم  خبرت 
ُ
�أ »لقد   :P معاوية(, يقول: قال لي ر�سول اهلل  

�لليل وت�سوم �لنهار« قلت: يا ر�سول اهلل نعم, قال: »ف�سم , و�أفطر, 

ا, و�إّن  ا, و�إّن لزوجك عليك حقًّ و�سّل, ونم, فاإّن لج�سدك عليك حقًّ

.
(((

بح�سبك �أن ت�سوم من كّل �سهر ثالثة �أيام...«

 .
(2(

و�إدب������اًر�« �إق��ب��ااًل  للقلوب  »�إّن  الأخ��ب��ار:  بع�س  في  ورد  وق��د 

ا يجب ال�ستفادة والإقبال  فعندما ُتقِبل الروح ويكون القلب م�ستعدًّ

على العبادة, اأّما عندما ل تتوّفر مثل هذه الظروف ول يجد الإن�سان 

غير  في  هذا  طبعًا  اإجبارها  يجب  فال  العبادة,   على  مقبلًة  نف�سه 

الفري�سة - اأو ال�سغط عليها حّتى ل يح�سل عك�س ما يريد الإن�سان 

فتتحّول العبادة اإلى اأمٍر مبغو�ٍس. ولقد جاء في الو�سايا والأحاديث 

الإ�سالمية اأّن الوقت اأربع �ساعات... منها �ساعة للراحة واللّذة في 

غير محرم؛ وذلك كي ي�ستعيد الإن�سان ن�ساطه وي�ساعده ذلك على 

)))  وردت هذه الرواية في عدد من الكتب مثل: ابن ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق, ج54, �س74؛ ابن 

ين ال�سيوطي, الدر المنثور, ج2, �س0)3. �سعد, الطبقات الكبرى, جالل الدِّ

)2)  بحار الأنوار, ج 78, �س 357.
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(((

�سرف بقّية وقته في الأمور المفيدة في ال�ساعات الثالث الباقية.

ا�ستخدم  وجّل  عّز  اهلل  اأّن  نجد  الكريم  القراآن  اإلى  وبالرجوع   

كلمة »�عتدو�« للتعبير عن فعل اليهود الذين كانوا ينه�سون ل�سيد 

ال�سمك يوم ا�ستراحتهم: {ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    

. اإًذا, يجب على الإن�سان اأن ل يكّره 
(2(

ک  ک  گ    گ  گ}
العبادة اإلى نف�سه واإلى عباد اهلل, وعليه اأن ي�سعى لأداء عباداته وهو 

في حالة ن�ساط وا�ستعداد كاملين. 

اإل ارة فب ا ّيا ة:
والقت�سادية  الجتماعية  الم�سائل  ف��ي  فقط  لي�ست  الإدارة 

وبرنامج,  اإدارة,  اإل��ى  بحاجة  اأي�سًا  العبادة  اإّن  بل  ل  وال�سيا�سية, 

وتنظيم, ففي اأ�سول الإدارة تو�سع البرامج وخطط العمل ويتّم اختيار 

القّوة العاملة, كذلك, ل بّد من الن�سباط والنظم والرقابة, م�ساًفا 

ا  اإلى ذلك كّله التحفيز والت�سجيع والمحا�سبة. والعبادة تحتاج اأي�سً

اإلى ح�سن اإدارٍة, لتتحّقق الأهداف المبتغاة منها, وت�سهم في و�سول 

الإن�سان العابد اإلى الر�سد والكمال. اإذا نظرنا اإلى عبادة ال�سالة, 

فاإّننا نجد خّطة معّينة, وتنظيًما وا�سًحا, فهي تبداأ بالتكبير, وتنتهي 

اإقامتها  واأوق��ات  محّدد,  فيها  وال�سجود  الركعات  وعدد  بالت�سليم, 

الخّطة وحدها  اأو  القبلة؛ لكن الطرح  معّينة, وجهتها محّددة: نحو 

)))  ابن بابويه, فقه الر�سا, �س337؛ وبحار الأنوار, ج75, �س)32.

)2)  �سورة البقرة: الآية 65.
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للجماعة  اإم��ام  اختيار  اإل��ى  بحاجة  ال�سالة  اإقامة  ف��اإّن  تكفي,  ل 

جامع لل�سروط, وعلى الم�سّلين مراعاة الآداب والأخالق والنظافة 

والموؤمنين  النا�س  ترغيب  يجب  لذلك,  ال�سعيرة؛  هذه  اإقامة  عند 

والنظافة  والأخ��الق  ب��الآداب  الم�ساجد,  في  والم�ساركة  بال�سالة, 

والن�ساط, كذلك يجب مراعاة التنظيم في �سفوف الجماعة خلف 

ال�سالة  عبادة  ف��اإّن  عليه,  بناًء  الجماعة.  في  متابعته  ثم  الإم��ام, 

تتطّلب اإدارة كاملة لإقامتها على اأف�سل نحو.

ا ّيا ة  واء ا لقدل وا نقهار:
تفتح العبادة اأبواب العالقة مع اهلل في كّل زماٍن ومكاٍن, وفي كّل 

وباأّي  اأحٍد,  تو�سيط  اإلى  ول حاجة  �سابق  الظروف, من غير ميعاد 

لغة ُيتقنها الإن�سان, وعلى الرغم من تحديد ال�سريعة اأوقاًتا لبع�س 

العبادات كالأدعية اأو ال�سلوات, من قبيل: اأوقات ال�سحر, وغروب 

يوم الجمعة, اأو بعد خطبة �سالة الجمعة, وعند نزول المطر, وفي 

العبادة ل تخت�ّس  فاإّن  التحديد  الرغم من هذا  القدر, على  ليالي 

بهذه الأوقات فقط, بل هي في كّل اآٍن وحاٍل. والعبادة في كّل حال 

والهدوء  ال�سكينة  يمنح  دواء  هي  ؛ 
(((

والن�سيان الغفلة  ل��داء  دواٌء 

فيها  وينفخ  القلوب  ويثّبت  وال�سطراب,  القلق  وُيزيل  والطمئنان, 

.
(2(

روح الطماأنينة, يقول تعالى: {ىت  يت     جث  مث  ىث}

)))  {ٺ  ٺ  ٺ} �سورة طه: الآية 4).

)2)  �سورة الرعد: الآية 28.



- 31 -

ما هب ا ّيا ة:

ا ّيا ة أصل طمأندنم ا ّلوب:
في العالم كثير من الذين هم من: الطواغيت, واأ�سحاب روؤو�س 

ال�سناعة  واأرباب  والعلم,   الفكر  واأهل  الكبار,  والأغنياء  الأموال, 

اأن يكون  اأو  والتكنولوجيا, لكن هل يكفي الّت�ساف بهذه ال�سفات 

ونحن  النف�س؟  م�ستقّر  القلب  يكون مطمئّن  حّتى  هوؤلء  من  المرء 

باأّن المجتمعات الغربّية بلغت الغاية في التطّور التقنّي؛ ولكن  ُنقّر 

هل هي تعي�س حالة ال�سكون وال�سكينة على الم�ستوى الروحّي؟ هل 

ال�سلَح  م  والتقدُّ والع�سكرية  المالية  وال��ق��درات  ال�سناعة  جلبت 

اأن  يبدو  للب�سرّية؟  الهادئ  والعي�س  وال�سكينَة  والطماأنينَة  وال�سالَم 

ل �سيء مّما تقّدم يوّلد الطماأنينة في اأعلى درجاتها �سوى العبادة 

من  حالة  اهلل  اأولياء  تمنحان  اللتان  فهما  �سبحانه  المولى  وطاعة 

الطماأنينة وال�سكون الروحي والنف�سي, بحيث ل ي�سعرون مع العبادة 

والأن�س بالعالقة مع اهلل باأّي قلق اأو ا�سّطراب, في جميع الظروف 

الإمام  اأروي حادثتين من ذكريات  الباب  يعي�سونها. من هذا  التي 

الخميني }:

عندما فّر ال�ساه من اإيران كان �ساهبور بختيار العميل على راأ�س 

الحكومة وال�سلطة في اإيران, حينها قّرر الإمام الخميني الرجوَع اإلى 

الوطن, بعد 5) �سنة من الهجرة الق�سرّية والنفي. في الطائرة, واأثناء 

ل  الإم��ام:  قال  الآن؟  ت�سعر  ماذا  ال�سحفي,  المرا�سل  �ساأله  العودة 
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! وفي حين كان الماليين من ع�ّساق الإمام قلقين  اأ�سعر ب�سيء خا�سٍّ

على حياته, كان الإمام في الطائرة من�سغاًل بالعبادة والذكر و�سالة 

الليل بكّل طماأنينة و�سكون؛ كّل هذا الطمئنان �سببه ذكر اهلل تعالى.

الق�سة الثانية ينقلها ال�سيد اأحمد ابن الإمام, وقد �سمعتها منه 

�إي��ر�ن, �جتمعت �ل�سحافة  �ل�ساه من  »عندما فّر  �سخ�سيًّا. يقول: 

باري�س,  في  �لخميني  �الإم��ام  منزل  �أم��ام  بالع�سر�ت  و�لمر��سلون 

ومعهم �لعد�سات و�لكامير�ت يريدون نقل حديث �الإمام �إلى �لعالم 

كّله, وقف �الإمام على كر�سّي وقال ب�سعة كلمات ثم نظر �إلّي )�إلى 

�أحمد �لخميني(. و�ساألني هل حان وقت �لظهر, قلت له نعم لقد 

حان, عندها قطع �الإمام كالمه مبا�سرة, ونزل من على �لكر�سي, 

وتوّجه �إلى �ل�سالة, حار �لجميع و�سّجو�, و�ساألو� ما �لخبر؟ قلت 

لهم: �إّن �الإمام ملتزٌم باإقامة �ل�سالة في �أّول �أوقاتها...

هذا هو الإمام الخميني, ما فعله في باري�س كان در�ًسا تعّلمه من 

 ورئي�سهم, 
(((

اإمامه الإمام الر�سا Q, حين اأتاه اإمام ال�سابئة

ًبا, لم ُي�سِلم, ولم يقتنع من كالم الإمام  وكان رجاًل مغروًرا ومتع�سّ

اإحدى جل�ساته ومحاوراته  ومحاوراته, حتى اختلط عليه الأمر في 

مع الإمام, وانهدمت اأفكاره فقال: »�الآن الن قلبي«. في تلك اللحظة 

ارتفع �سوت الأذان, فنه�س الإمام لل�سالة, وترك محاورة الرجل, 

حديثه  ليكمل  واأ�سحابه  محّبيه  من  حا�سًرا  كان  من  عليه  فاأ�سّر 

)))  فرقة من غير الم�سلمين لهم ديٌن خا�سٌّ بهم وقد اختلف الفقهاء في اأّنهم من اأهل الكتاب اأو 

لي�سوا منهم, وقد ورد ذكرهم في القراآن الكريم.
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ومحاورته لعّدة لحظات, عّل اإمام ال�سابئة يوؤمن؛ لكن جواب الإمام 

كان اأّن ال�سالة في اأّول وقتها اأهّم, فاإن كان اأهاًل لقبول الحّق وقد 

لَن قلبه فلينتظر حّتى نقيم ال�سالة ونعود اإلى المناظرة والحوار. 

فلّما راأى الرجل �سّدة  الإمام الر�سا و�سالبته وتعّبده وع�سقه للحّق, 

تعّلق بالإمام اأكثر, فاأ�سلم وح�ُسن اإ�سالمه, وهذا الرجل كان ا�سمه 

عمران ال�سابئي.

 Q وكان عمران ال�سابئي هذا من كبار فال�سفة ع�سر الإمام

الماأمون  انتدبه  وقد  ال�سابئة,  لطائفة  الروحّي  الزعيم  كان  كما 

لمتحان الإمام, فاختار له اأعمق الم�سائل الفل�سفية واأكثرها تعقيًدا 

 Q الر�سا  مو�سى  بن  علّي  الإم��ام  عنها  واأج��اب  ا...  وغمو�سً

ثامن حجج اهلل على عباده واأمنائه في اأر�سه... ولّما راأى عمران 

عن  الحا�سمة  واأجوبته  العلم,  من   Q الإم��ام  مبلغ  ال�سابئي 

اأعمق الم�سائل الفل�سفية التي ل يهتدي اإلى حّلها اإل اأو�سياء الأنبياء 

اإ�سالمه  عمران  اأعلن  الخطاب,  وف�سل  العلم  اهلل  منحهم  الذين 

وطفق يقول: »�أ�سهد �أّن �هلل تعالى على ما و�سفت, ووّحدت, و�أ�سهد 

�لحّق...« ثم خّر  بالهدى, ودين  �لمبعوث  P عبده  �أّن محمًد� 

علوم  من  والمتكلِّمون  العلماء  وانبهر  واأ�سلم,  تعالى  هلل  �ساجًدا 

ف�سل  عن  النا�س  ثون  ُيحدِّ وراح��وا  وعبقرّياته,  ومواهبه  الإم��ام, 

(((

الإمام و�سعة علومه...

ج), �س 02)-05).  ،Q انظر: ال�سيخ باقر �سريف القر�سّي, حياة الإمام الر�سا  (((
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: ب ا مي  وا لطف اإل هبق ّق ا ّيا ة وتل
الإلهية.  والألطاف  الإم��دادات  تلّقي  و�سائل  من  و�سيلة  العبادة 

 .
(((

يقول المولى تعالى: {ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ}

وقد ورد اأّن مو�سى Q بقي في جبل طور �سيناء يتعّبد اهلل تعالى 

ويذكره ويناجيه مّدة اأربعين يومًا وليلة, لتلّقي كتاب الوحي ال�سماوي 

اأّنه كان يتعّبد في غار   P )التوراة(. ونقراأ في �سيرة النبي محمد 

ر�سوًل  وُبعث  الإل��ه��ي,  الوحي  تلّقى  ذل��ك  بعد  ثم  طويلة,  م��ّدة  ح��راء 

للعالمين. ونقراأ في الروايات والأخبار الإ�سالمّية: »من �أخل�س �لعبادة 

 .
(2(

هلل �أربعين �سباحاً ظهرت ينابيع �لحكمة من قلبه على ل�سانه«

اإًذا, العبادة الخال�سة هي جامعة, يتخّرج العبد منها بعد اأربعين يوًما 

حكيًما متاأّلًها, يتلّقى الحكمة من النبع الإلهي, وُيعلِّمها للنا�س.

ا تأثدر ا متيا ل بدن اإليمان وا ّيا ة:
ا توؤّثر  كما اأّن الإيمان يحّث النا�س على العبادة, فاإّن العبادة اأي�سً

ال�سجر  اأوراق  تمنح  التي  الجذور  كمثل  تمامًا  الإيمان,  تعميق  في 

والحرارة  النور  لتنقل  المقابل  في  الأوراق  تاأتي  ثم  والغذاء,  الماء 

اإلى الجذور. من هنا, فاإّنه كّلما تّمت العبادة ب�سورة اأف�سل واأكبر, 

فاإّن اأن�س الإن�سان بمعبوده ُي�سبح اأكثر.

)))  �سورة الحجر: الآية 99.

)2)  بحار الأنوار, �س 326, ج35.
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فلآرم ا ّيا ة فب ا ّرسن:

فلآرم ا ّيا ة فب ا ّرسن:
اأه��ّم  ه��ي  التي  ال�سالة  روح  اأّن  ع��ن  الكريم  ال��ق��راآن  يك�سف 

 
(((

العبادات, يكمن في اأّنها ذكٌر هلل تعالى: {ٺ  ٺ}.

ويعّد ذكر اهلل �سبحانه اأ�سل طماأنينة القلوب: {يت     جث  مث  

 ونتيجة طماأنينة القلوب العروج اإلى الملكوت: {ٺ  
(2(

ىث }
. وفي موا�سع اأخرى ي�ستدّل 

(3(

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ...}
القراآن الكريم على وجوب العبادة ولزومها باأّنها �سكل من اأ�سكال 

ال�سكر هلل عّز وجّل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    
 ويقول في مورد اآخر: {پ  

(4(

ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ}.
هذه  ففي   

(5(

ٺ}. ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ذكر  بعد  العبادة  اإلى  الإن�سان  يدعو  اهلل  اأّن  نجد  وغيرها  الآي��ات 

التربوي:  ال�سالة  دور  اإلى  الآيات  بع�س  وت�سير  عليه.  اأنعمها   نعمٍة 

.
(6(

{ې  ې  ې  ې     ىى}

الأحكام  من  عدد  مراعاة  الم�سّلي  على  يجب  حال  اأّي  وعلى 

التي  ال�سالة  ت�سمو  حّتى  ينية,  والدِّ ال�سرعية  والنواهي  والأوام��ر 

)))  �سورة طه: الآية 4).

)2)  �سورة الرعد: الآية 28.

)3)  �سورة القمر: الآية 28.

)4)  �سورة الن�ساء: الآية )

)5)  �سورة قري�س : الآيتان 4-3.

)6)  �سورة العنكبوت: الآية 45.
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يوؤّديها اإلى درجة القبول وال�سّحة. على اأّن رعاية هذه الأحكام تبني 

المنكر؛  عن  والبتعاد  والقبائح,  المعا�سي  لتجّنب  القوية  الأ�س�س 

اأن يتجّنب  لأّن من يرتدي اللبا�س الأبي�س النظيف, فمن الطبيعي 

الجلو�س في الأماكن الملّوثة والو�سخة, ويبتعد عن النجا�سات. ثم 

وجّل:  عّز  بقوله  ال�سالة  باإقامة  بالتو�سية  الكريم  القراآن   يعّقب 

راأ�سها  على  كثيرٌة  والح�سنات   
(((

ڭ} ڭ   ڭ   {ۓ   

اأن  يمكن  ال�سّيئات  ُتذهب  ح�سنٌة  ال�سالة  اأّن  على  وبناًء  ال�سالة؛ 

الإن�سان  ارتكبها  التي  والمعا�سي  الذنوب  من  عملية  توبة  نعّدها 

نفو�س  في  الأمل  ُيثير  اإلهيٌّ  وعٌد  ال�سريفة  الآية  وفي هذه  قبل.  من 

ا�ستغل  اإن  وال��ذن��وب,  المعا�سي  من  اقترفوا  ما  بمحو  العا�سين 

كّل فعٍل  تقّدم  بالح�سنات وهي كما  الإن�سان في حا�سره وم�ستقبله 

يوؤّديه الإن�سان لوجه اهلل تعالى.

:Q ا صالة فب كالم أمدر ا مؤمندن
اأحاديث   Q الموؤمنين  اأمير  البالغة من كالم  نهج  ورد في 

�سبحانه.  اهلل  وِذْك���ر  ال�سالة  ع��ن  الإم���ام  فيها  يتحّدث  كثيرة, 

ولكثرة هذه الأحاديث ت�سّدى بع�س العلماء لتاأليف كتاب في هذا 

المجال بعنوان: »�ل�سالة في نهج �لبالغة«. ونحن هنا نتطّرق اإلى 

بع�س الجمل التي وردت عن الإمام علّي Q في فل�سفة الذكر؛ 

)))  �سورة هود: الآية 4)).
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:Q ا صالة فب كالم أمدر ا مؤمندن

»�إّن  الموّحدين:  اإمام  يقول  العملية,  م�ساديقه  اأهّم  من  وال�سالة 

به  وُتب�سر  �لوقرة,  به بعد  ت�سمع  للقلوب  �لذكر جالء  �هلل جعل 

تمنح  ال�سالة  اإّن  نعم   .
(((

�لمعاندة« بعد  به  وتنقاد  �لع�سوة,  بعد 

الإن�سان الب�سيرة والروؤية الوا�سحة, كما اأّن التقوى تمنح الب�سيرة 

والفرقان. ثم يذكر الإمام Q بركات ال�سالة فيقول: »قد حّفت 

بهم �لمالئكة, ونزلت عليهم �ل�سكينة, وفتحت لهم �أبو�ب �ل�سماء, 

 :Q يقول  اأخ��رى  وفي خطبة  �لكر�مات«.  لهم مقاعد  و�أع���ّدت 

.
(2(

»و�إّنها لتُحتُّ �لذنوب حّت �لورق, وُتطلقها �إطالق �لربق«

نعم, اإّن ال�سالة لت�سقط الذنوب عن كاهل الإن�سان كما ت�سقط 

�سّبهها  ولقد  الذنوب.  حبل  من  العبد  رقبة  وتعتق  ال�سجر,  اأوراق 

يغت�سل  فهو  الرجل,  بيت  باب  على  تكون  الماء  بعين   P الر�سول 

عليه من  يبقى  اأن  فما ع�سى  م��ّرات,  والليلة خم�س  اليوم  في  منها 

الدرن. وقد عرف حّقها رجال من الموؤمنين الذين ل ت�سغلهم عنها 

.
(3(

زينة متاع, ول قّرة عين من ولد, ول مال

علّي  الم���ام  ق��ول  ن��ق��راأ  البالغة  نهج  م��ن    (96 الخطبة  وف��ي 

Q: »ولكّن �هلل يختبر عباده باأنو�ع �ل�سد�ئد, يتعّبدهم باألو�ن 

�لمجاهد, ويبتليهم ب�سروب �لمكاره, �إخر�ًجا للتكّبر من قلوبهم, 

)))  بحار الأنوار, ج 69, �س 325.

)2)  بحار الأنوار, ج 33, �س 369.

)3)  انظر: ال�سيد البروجردي,  جامع اأحاديث ال�سيعة, ج 4, �س 52.
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شرح ا صالة

و�إ�سكاًنا للتذّلل في نفو�سهم, وليجعل ذلك �أبو�ًبا فتحاً �إلى ف�سله, 

»وع��ن ذلك ما حر�س �هلل  اأن يقول:  اإلى  ذّل��اًل لعفوه...«   و�أ�سباًبا 

عباده �لموؤمنين بال�سلو�ت و�لزكو�ت ومجاهدة �ل�سيام في �الأيام 

وتذلياًل  الأب�سارهم,  وتخ�سيعاً  الأطر�فهم,  ت�سكيناً  �لمفرو�سات 

في  لما  عنهم,  للخيالء  و�إذه��اب��اً  لقلوبهم,  وتخفي�ساً  لنفو�سهم, 

كر�ئم  و�إل�ساق  تو��سعاً,  بالتر�ب  �لوجوه  عتاق  تعفير  من  ذلك 

.
(((

�لجو�رح ت�ساغر�ً«

وال�سكينة,  الطماأنينة  كّله  الإن�سان  وج��ود  تمنح  ال�سالة  اإّن 

وتجعل العيون والأب�سار خا�سعة خا�سعة, وتلجم النفو�س المتمّردة, 

�أوح�ستهم  »�إْن  وال��غ��رور:  التكبُّر  وتمحو  القا�سية,  القلوب  وتلّين 

. اإّن ذكر اهلل هو الموؤن�س المطمئن عند 
(2(

�لوح�سة �آن�سهم ذكرك«

الب�سر لن يتمّكنوا  اأّن كل  الوا�سح,  ال�سّطراب والوح�سة؛ لكن من 

ويربحوا هذه  بال�سالة,  فياأن�سوا  الدرجات,  اإلى هذه  الو�سول  من 

التجارة العظيمة؛ نعم, هناك ثّلة فقط ع�سقوا ال�سالة, وذابوا في 

محرابها, وذكروا اهلل حّق ذكره, بحيث ل ي�ستبدلون هذا الع�سق, 

وهذا الذكر, بالدنيا وما فيها. 

)))  بحار الأنوار, ج 6, �س 4))- 5)).

)2)   بحار الأنوار, ج 66, �س 329.
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سثار ا ّيو يم وبركاتها:

سثار ا ّيو يم وبركاتها:
)- �الإح�سا�س بالعّزة و�لفخر: ورد في المناجاة عن الإمام زين 

 ,
(((

� �أن �أكون لك عبًد�« العابدين Q: »�إلهي كفى بي عزًّ

فاأّي عّز, واأّي افتخاٍر اأكبر واأ�سمى من اأن يتحّدث الإن�سان اإلى 

خالقه ومعبوده, وي�سمع المولى تعالى كالم عبده ويتقّبله. في 

هذه الدنيا الو�سيعة ي�سعر الإن�سان بالعّز والفخر اإذا تحّدث 

على   تتلمذ  اإذا  ويفاخر  كبير,  عالم  اأو  عظيم,  �سخ�س  اإلى 

اإلى  يتحّدث  بمن  الأفا�سل, فكيف  العلماء  اأو  الأ�ساتذة  اأحد 

رّب العباد وُيخاطبه !.

2- �ل�سعور بالقّوة: اإذا اأم�سك الطفل يد والٍد حنون وقوّي, فاإّنه 

فاإّن الخوف  اإذا ُترك وحيًدا,  اأما  بالقّوة والطمئنان,  ي�سعر 

حال  هكذا  الآخ��رون؛  يوؤذيه  اأن  من  ويخ�سى  عليه,  ي�سيطر 

بالقدرة  ي�سعر  فاإّنه  �سبحانه,  بالخالق  اّت�سل  اإذا  الإن�سان 

والقّوة في مواجهة الطواغيت والم�ستكبرين والفراعنة.

3- �الإح�سا�س بالعّزة: العّزة بمعنى عدم نفوذ ال�سعف والياأ�س, 

اأّن  فالعّزة في مدر�سة الأنبياء هي من عند اهلل تعالى, كما 

منتقًدا  القراآن  ُي�سّرح  لذلك,  �سبحانه؛  لدنه  من  القدرة 

من  ويطلبونها  اهلل  غير  عند  العّزة من  يبغون  الذين  اأولئك 

)))  بحار الأنوار, ج77, �س402.
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ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   {ڭ    �سبحانه:  ���س��واه 

من   
(((

ې} ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ     ۈٴۇ  
الطبيعي اأن يمنح الرتباط باهلل- العزيز والمقتدر المطلق- 

الإن�سان العّزة والقدرة, كما �ساهدنا اأّن كلمات مثل »�هلل �أكبر« 

ا حقيرين عند الم�ست�سعفين,  تجعل من الطواغيت اأ�سخا�سً

ثانية,  جهة  من  مقابلهم.  في  اأع��ّزاء  الم�ست�سعفين  وتجعل 

عند  والقدرة  القّوة  ن�ستمّد  اأن  ياأمرنا  الكريم  القراآن  ف��اإّن 

المحن وال�سعاب من ال�سالة, اإذ يقول:  {ۓ  ۓ  

التاريخ,  عبر  تعالى  اهلل  اأولياء  ديدن  وهذا   
(2(

ڭڭ  ..}
المواقع الح�ّسا�سة والحرجة  القّوة في  حيث كانوا ي�ستمّدون 

من اإقامة ال�سالة. في كربالء, في ع�سر اليوم التا�سع من 

 ,Q محّرم, حمل جي�س يزيد على مخيم الإمام الح�سين

�أن  ��ستطعت  »ف��اإن  العبا�س:  الف�سل  اأبي  لأخيه  الإمام  فقال 

ُن�سّلي  لعّلنا  �لع�سية,  �لغدوة, وتدفعهم عند  �إلى  توؤّخرهم 

�أّني قد كنت  لرّبنا �لليلة, وندعوه ون�ستغفر له, فهو يعلم 

.
(3(

حّب �ل�سالة له, وتالوة كتابه وكثرة �لدعاء و�ال�ستغفار«
ُ
�أ

 

)))  �سورة الن�ساء: الآية 39).

)2)  �سورة البقرة: الآية 45.

)3)  عا�سوراء في الحديث والأدب, �س33).
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سثار ا ّيو يم وبركاتها:

اإًذا دفع حّب ال�سالة والخلوة مع اهلل اأبا الأحرار اإلى طلب المهلة 

ولو لليلة, لتكون اآخر ليلة من حياته ليلة عبادة وتهّجد.

بل  وحدها,  الواجبة  ال�سالة  ُيحبُّون  ل  ال�سالحون  اهلل  عباُد 

لأّن  اأي�سًا؛  الم�ستحّبة  ال�سالة  اأداء  على  ويحر�سون  بها  يكتفون  ل 

ال�سالة الم�ستحّبة والنوافل دليل على ع�سق الموؤمن لل�سالة, ولعّل 

تعالى وغ�سبه,  الواجبة خوًفا من قهر اهلل  ال�سالة  يقيم  الإن�سان 

وامتثاًل لأوامره, لكّن ال�سالة الم�ستحّبة لي�س فيها �سبهة الخوف ول 

�سائبته. الحّب هو الدافع الوحيد اإليها؛ األ يحّب الإن�سان العا�سق اأن 

يتكّلم مع مع�سوقه, وهل يكتفي هذا العا�سق باإلقاء التحّية المتعارفة 

الواجبة اأم يتجاوزها وي�ستغّل كّل فر�سة لالأن�س بمحبوبه؟ األ ي�سعر 

من ا�ستبّد به الحّب باأّن قلبه �سار محّل اإقامة دائٍم لمن ُيحّب, فاإذا 

اإلى مركز الحّب والع�سق؟ فكيف  ان�سغل ب�سيء اآخر عاد به ال�سوق 

اأن يّدعي حّب اهلل تعالى وهو يكتفي بالحّد الأدنى  ي�سّح لالإن�سان 

من الخلوة والحّد الأدنى من الحديث معه؟

اأو  الواجبة  بال�سالة  والكتفاء  النوافل  اأداء  على  الهّمة  قّلة  اإّن 

�سدق  عدم  ن�سّميه  اأن  ُيمكن  لمر�ٍس  اأعرا�س  اأحياًنا,  ا�ستثقالها 

ا له اأ�سبابه, فالن�سغال بالمعا�سي ي�سلب الإن�سان  الحّب, وهذا اأي�سً

بع�س  اأّن  الأخبار  في  ورد  وقد  اهلل,  مع  المناجاة  لّذة  ت��ذّوق  نعمة 

ومن  الأ�سحار.  ونوافل  الليل  �سالة  من  الإن�سان  تحرم  المعا�سي 

اإقبال اهلل عليه, ومن ينتظر  اأن يتوّقع  ُيقِبل على اهلل ل يحّق له  ل 

الم�سلح عليه اأن يكون من اأهل ال�سالح.
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ُي�ساف اإلى ما تقّدم, اأّن �سالة النوافل تجبر النق�س الذي رّبما 

ُي�سيب ال�سالة الواجبة, كما ورد على ل�سان اأحد الأئّمة المع�سومين 

اإذ ا�ستكى اإليه اأحد اأ�سحابه عدم ح�سور قلبه اأثناء ال�سالة, فدعاه 

الإمام اإلى اأداء بع�س النوافل عّلها تجبر نق�س �سالته التي ُي�سّليها 

فقط  يهتّموا  لم  اهلل  اأول��ي��اء  اأّن  ن��رى  لذلك,   .
(((

ق��ل��ٍب ح�سور  دون 

ا اإلى النوافل وال�سالة  بال�سالة الواجبة, بل توّجهوا باهتمام اأي�سً

�سيرهم  في  مانًعا  ُي�سّكل  ما  ك��ّل  تجّنب  في  وج��ه��دوا  الم�ستحّبة, 

المعنوّي وعروجهم الروحّي؛ ككثرة الطعام, وكثرة الكالم, وكثرة 

ما  وكّل  بالدنيا,  والتلّهي  واللعب,  واللهو  الحرام,  واللقمة  النوم, 

يثبط الهّمة وُي�سعف العزيمة في العبادة, ويجعل ال�سالة ثقيلة على 

الإن�سان؛ لذلك كّله ي�سف اهلل عّز وجّل في القراآن ال�سالة بقوله: 

.
(2(

{ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ }

4- �ل�سالة و�لتربية: ل �سّك في اأّن ال�سالة هي ارتباط روحّي 

ومعنوّي, والهدف منها هو ذكر اهلل تعالى, غير اأّن الإ�سالم 

البرامج  من  �سل�سلة  قالب  في  ال��روح  ه��ذه  ُي�سقل  اأن  اأراد 

التربوية, لذلك جعل لل�سالة �سروًطا كثيرًة, وهي تنق�سم اإلى 

�سروط  فمن  كمال.  و�سروط  قبول,  و�سروط  �سحة,  �سروط 

نحو  والتوّجه  واللبا�س,  البدن  طهارة  مثاًل,  ال�سالة  �سحة 

)))  انظر: و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س )7.

)2)  �سورة البقرة: الآية 45.
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القبلة, والقراءة ال�سحيحة, واإباحة مكان الم�سّلي ولبا�سه, 

حالة  في  بروحه  ولي�س  الإن�سان  ببدن  تتعّلق  الأم��ور  وه��ذه 

ال�سالة؛ لكّن الإ�سالم جعل عبادة ال�سالة في هذا اللبا�س 

وال�ستقالل  وال��ط��ه��ارة  النظافة  درو����س  الم�سلمين  ليعّلم 

واحترام حقوق الآخرين. 

ومن �سروط قبول ال�سالة؛ التوّجه وح�سور القلب, وقبول قيادة 

الإمام المع�سوم وتوّليه, واأداء الواجبات المالية كالخم�س والزكاة. 

اأّما اأداء ال�سالة في اأّول وقتها, والح�سور في الم�سجد, والم�ساركة 

النظم  ورعاية  والت�سّوك,  ر  والتعطُّ النظيف  واللبا�س  الجماعة,  في 

الكمال,  �سروط  من  تعّد  فهي  ذلك,  واأمثال  الجماعة,  �سفوف  في 

فيها,  النظر  ودّققنا  ال�سروط  من  الثالثة  الأن��واع  تاأّملنا هذه  فاإذا 

ورقّيه  الإن�سان  تربية  في  الفاعل  دوره  له  منها  ق�سٍم  كّل  اأّن  نجد 

الروحّي. 

ڱ   ڱ   ڳ   {ڳ   يقول:  نجده  القراآن  اإل��ى  ننظر  عندما 

وجهته  اأّن  الإ�سالمي  المجتمع  ُيفِهم  اأن  يريد  فالإ�سالم   ,
(((

ڱ}
جميع  اأمر  لذلك  ويت�سامن؛   ويّتحد  يتوّحد  كيف  وُيعّلمه  واح��دة, 

ال�سريفة  الكعبة  ه��ي  واح���دة  جهة  نحو  يتوّجهوا  اأن  الم�سلمين 

وي�ستقبلوها في �سالتهم. لكن لماذا الكعبة دون غيرها من الأماكن 

)))  �سورة البقرة: الآية 5)).
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اأو الأبنية؟ الجواب: لأّن الكعبة هي اأّول مو�سع و�سع للنا�س للعبادة: 

. من جهة ثانية, من 
(((

{ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ}

توّلى ت�سييد هذا البناء وترميمه واإعادة اإعماره هم الأنبياء واحًدا 

بعد اآخر.

من هذا المنطلق, فاإّن الوقوف والتوّجه نحو الكعبة هو نوع من 

الت�سال بالتاريخ, والوحدة والتوّحد في مدر�سة الأنبياء عبر الزمان. 

)ا�ستقالل  ال�ستقالل  رمز  )الكعبة(  القبلة  اإّن  ذلك,  اإلى  اأ�سف 

باأّنهم  الم�سلمين  ُيعّيرون  كانوا  والن�سارى  اليهود  لأّن  الموؤمنين(؛ 

للم�سلمين:  يقولون  فكانوا  المقد�س(,  )بيت  قبلتهم  اإلى  يتوّجهون 

والقراآن  ا�ستقاللية.  اأّي  لكم  ولي�س  قبلتنا,  باتجاه  ت�سّلون  اأنتم 

ڻ   ڻ    {ڻ   يقول:  اإذ  ب�سراحة  المطلب  ه��ذا  بّين 

ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ    ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ  
قطع  وبذلك   ,

(2(

ڭ} ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے  
الطريق على اليهود والم�سركين, واأخر�س األ�سنتهم. منتهى القول: 

درو�س  وه��ذه  وال��وح��دة,  ال�ستقالل  رمز  هي  )الكعبة(  القبلة  اإّن 

ال�سالة التربوية.

الأرواح من  واإح�سار  المغناطي�سّي  التنويم  �الأرو�ح:  5- ح�سور 

الأبحاث الرائجة اليوم في الأو�ساط والمجتمعات العلمية في 

)))  �سورة اآل عمران: الآية 96.

)2)  �سورة البقرة: الآية 50).
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العالم؛ لكّننا ل نهدف اإلى البحث في هذا المو�سوع. هدفنا 

تعالى  اهلل  اإلى  لتتوّجه  وال�ساردة,  الفاّرة  الروح  اإح�سار  هو 

بوا�سطة ال�سالة؛ اأن نعيد هذا التلميذ الفاّر اإلى �سّفه, واأن 

ُنرجع العبد الآبق اإلى ح�سرة موله؛ فرجوع الروح اإلى بارئها 

ومثولها بين يديه تعالى, من بركات ال�سالة.

وهو  ال�ساكين,  مناجاة  في   Q العابدين  زين  الإم��ام  يقول 

�أ�سكو  �إليك  »�إل��ه��ي  نف�سه:  على  تعالى  اهلل  اإل��ى  ال�سكوى  مقام  في 

�للهو  �إل��ى  م��ب��ادرة... مّيالة  �لخطيئة  و�إل��ى  �أم��ارة,  بال�سوء  نف�ًسا 

و�للعب, مملوءة بالغفلة و�ل�سهو, ُت�سرع بي �إلى �لحوبة, وت�سّوفني 

بالتوبة«. اإّن النف�س اأ�سبه بالطفل اللعوب الذي يميل دائًما اإلى اللهو 

مكان  كّل  اإلى  ومال  يده,  اأفلت من  وال��ده  ُيراقبه  لم  ف��اإذا  واللعب, 

يطلب اللعب, فهو في ذلك معّر�س دائمًا للخطر. لذلك, فاإّن اأف�سل 

طريق ل�سبط هذه النف�س المتمّردة ومراقبتها وجلبها اإلى الطريق 

في  لتكون  اليوم,  في  م��ّرات  ع��ّدة  الإن�سان  ُيح�سرها  اأن  القويم, 

مح�سر اهلل تعالى, فيزيل غفلتها, لتنجو من الغرق في م�ستنقعات 

الدنيا ومنزلقاتها.

اأّن  والعبادة  ال�سالة  بركات  من  �ل��وج��ود:  على  �ل��والي��ة   -6

الإن�سان ُيمكنه اأن يت�سّلط تدريًجا على الوجود.

الإن�سان  ب�سيرة  ُتنير  التقوى  اأّن  الموؤّكد  من  �الأول��ى:  �لخطوة 

في  تعالى  المولى  يقول  والباطل.  الحّق  بين  ليمّيز  الروؤية  وتمنحه 
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, ويقول في اآية 
(((

القراآن الكريم: {ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ}

. اإذن, التقوى التي اأ�سا�سها العبودية 
(2(

اأخرى: {ۇ  ۇ   ۆ}

هلل تعالى, وعلى راأ�سها ال�سالة, هي خطوة باتجاه النورانية والتحّلي 

بالب�سيرة والروؤية.

فلك  في  وي��دور  الإلهية,  الهداية  يتقّبل  من  �لثانية:  �لخطوة 

 .
(3(

الحّق, فاإّن اهلل تعالى �سيزيده هدى: {ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ}

ور�سد  قرب  حالة  في  بل هم  يتوّقف,  ل  ونورهم  الموؤمنين  فهداية 

�سعاعهم  يّت�سع  وبذلك  وعبودّيتهم,  ت�سليمهم  بدليل  دائم,  وكمال 

الوجودي, ويكبر اأكثر فاأكثر.

�لخطوة �لثالثة: يفتح المولى تعالى للموؤمنين �سباًل كثيرة من 

الهداية, للو�سول اإلى الكمال, في مقابل جهدهم و�سعيهم في �سبيل 

اهلل: {ڻ   ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ)4)}   .

�لخطوة �لر�بعة: هوؤلء المهتدون اإذا م�ّسهم طائف من ال�سيطان 

تذّكروا, واعتذروا اإلى اهلل تعالى بمجّرد اأن و�سو�س لهم ال�سيطان, 

واأراد اإغواءهم: {ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک   گ  گ  گ)5)}   .
الذات,  لبناء  عامل  اأف�سل  ال�سالة  اإقامة  �لخام�سة:  �لخطوة 

)))  �سورة الأنفال: الآية 29.

)2)  �سورة الحديد: الآية 28.

)3)  �سورة محمد: الآية 7).

)4)  �سورة العنكبوت: الآية 69.

)5)  �سورة الأعراف: الآية )20.
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ارتكاب  الموؤمن عن  تنهى  ال�سالة  لأن  والمنكر,  الفح�ساء  وتجنُّب 

.
(((

المعا�صي: {ۉ  ې  ې  ې  ې     ى}

عندما يعتلي الإن�سان هذه الدرجات ويرتقي هذا ال�سّلم ويخطو 

اأّنه  هذه الخطوات المباركة, ي�سعر باأّن له على نف�سه �سلطة ويجد 

قادر على التحّكم بها باإبعادها عن الو�سو�سة والنزلق والنحراف, ل 

بل عندما يتعّر�س اإلى �سغوط الو�سو�سة, واأهواء النف�س والطاغوت, 

في  وال��ق��درة  ال��ق��ّوة  منهما  وي�ستمّد  وال�سبر,  بال�سالة  ي�ستعين 

 .
(2(

مواجهة هذه ال�سغوطات: {ۓ  ۓ  ڭڭ}

على  الإلهّي  النور  اأ�سرق  الذين  المّتقون  �ل�ساد�سة:  �لخطوة 

اإلى  خطوة  ُي�سّلونها  �سالة  كّل  في  يتقّدمون  وجودهم,  �سفحات 

هي  بل  البع�س(,  يظن  )كما  تكراًرا  لي�ست  ال�سالة  لأّن  الأم��ام, 

معراج, وهي ت�سبه ال�سّلم الذي تت�سابه درجاته في ال�سكل؛ ولكّنها 

لي�ست في م�ستوى واحد, فكّل خطوة من قدم الإن�سان تجعله يرتفع 

بح�سب  عمله  يبدو  فقد  بئًرا,  يحفر  اإن�سان  كمثل  اأو  الأعلى.  اإل��ى 

وي�ستخرج  يحفر  دائًما  نف�سه  ال�سيء  يفعل  اإذ  ا,  تكراريًّ الظاهر 

التراب؛ ولكّن هذه الحركات المت�سابهة تنزل به اإلى اأعماق الأر�س, 

ومع كّل �سربة معوٍل ي�سربها يك�سف عن عمٍق جديٍد. والعبادات- 

ومنها ال�سالة- هي اأعمال ظاهرها التكرار؛ لكّنها في الواقع ارتقاء 

)))  �سورة العنكبوت: الآية 45.

)2)  �سورة البقرة: الآية 45.
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في �سّلم الكمال, وتعّمق في المعرفة والإيمان. ول ير�سى الم�سّلي 

باأن يكون عمره مرتًعا لل�سيطان, كما ورد في دعاء مكارم الأخالق 

عمري  ك��ان  »ف��اإن   :Q العابدين  زين  ال�سّجادين  �سّيد  لالإمام 

(((

مرتعاً لل�سيطان فاقب�سني �إليك قبل �أن ي�سبق مقتك �إلّي...«

فلي�س ال�سيطان وحده هو من ي�سحق روح الإن�سان, ويجعله غافاًل 

الإن�سان  والخيال, كذلك, يجعالن  الوهم  بل  والحقيقة,  الحّق  عن 

غافاًل عن الحّق. والر�سول الأكرم P كان يقًظا حّتى وهو نائٌم, اأّما 

المحجوبون من اأهل الدنيا فهم في �سالتهم غافلون وعنها �ساهون, 

يتالعبون بها كيفما �ساوؤوا, وما اأجمل قول ال�ساعر الإيرانّي جالل 

غيره,  وغفلة   P النبّي  قلب  يقظة  بين  ُيقارن  اإذ  الرومي  ين  الدِّ

رّب  عن  �لقلب  ينام  وال  �لعيون  مّني  تنام  �لر�سول  »ق��ال  فيقول: 

�الأنام, و�أّما �أنت فاإّنك �ساهر �لعين غافل �لقلب, و�أما �أنا فاإّن نومي 

يفتح �لباب بيني وبين رّب �لعباد«. ويقول في محلٍّ اآخر متحّدًثا عن 

تاأثير الوهم في القلب: »�لقلب كالري�سة في مهّب �لرياح, ي�سبيها 

يميًنا وي�ساًر� جز�ًفا ويتركها �أ�سيرة �لوهم و�الختالف«.

فاإّنها  �ساحبها  عليها  ُي�سيِطر  ولم  ُتقيَّد  لم  اإذا  النف�س  اأّن  واعلم 

؛ 
(2(

ڀٺ} ڀ     ڀ   ڀ       پ   پ   پ   {پ   الف�ساد:  اإلى  تجّره 

لذلك جعل اهلل تعالى الجّنة للموؤمنين المّتقين, الذين يقرنون القول 

)))  ال�سيد الأبطحي )�سرح وتحقيق(, ال�سحيفة ال�سجادية, �س ))).

)2)  �سورة يو�سف: الآية 53.



- 49 -

سثار ا ّيو يم وبركاتها:

ول  الأر���س,  في  والف�ساد  العلّو  يطلبون  ول  بالفعل,  والكالم  بالعمل 

يتمّنون ذلك حّتى في قلوبهم وخواطرهم: {ې  ى      ى   ائ   

, فاأولياء اهلل 
(((

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ}
ولي�سوا محكومين  وخواطرهم  اأفكارهم  في  التحّكم  على  قدرة  لهم 

لها. وهم بعد خلو�سهم في عبودّيتهم هلل تعالى, ُي�سّلطهم اهلل على 

نفو�سهم, في�سّدون عليها كّل اأبواب الو�ساو�س والخواطر الفا�سدة, فال 

يطرق اأبواب قلوبهم خاطر �سوء. وعلى حّد قول ال�ساعر الإيرانّي: »�أنا 

كالطير في �أوج �لف�ساء, �أّنى ينالني ذباب �الأفكار �لبالية«.

نف�سه,  وي��رّو���س  والمعرفة,  النور  اإل��ى  الإن�سان  ي�سل  وعندما 

وي�سبطها, ويوّجه روحه اإلى ر�سا اهلل تعالى, ويتذّوق حالوة �سالة 

الولية  له  فتكون  نف�سه,  على  يت�سّلط  الب�سير,  العا�سق  العارف 

الوجود,  على  الولية  مرحلة  اإلى  ي�سل  اأن  ي�ستطيع  عندها  عليها؛ 

و�سلوكه.  اأفعاله  في  ربانيًّا  وي�سير  ال��دع��اء,  م�ستجاب  في�سير 

ومعجزات الأنبياء تقع في هذا ال�سراط وُت�سّنف على هذا الأ�سا�س, 

فالمعجزات التي ياأتون بها هي �سكٌل من اأ�سكال الولية على الوجود 

التي يمنحهم اإّياها اهلل ويقدرهم عليها لما هم عليه من رقّي النف�س 

وخلو�سها وارتباطها بمعدن الوجود. 

من هنا, ورد في الحديث عن الإمام ال�سادق Q: »�لعبودية 

)))  �سورة الق�س�س: الآية 83.
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»ال  القد�سّي:  الحديث  في  ُروي  وقد   
(((

�لربوبية«. كنهها  جوهرة 

�أحببته �سرت  ف��اإذ�  حّبه, 
ُ
�أ بالنو�فل حتى  �إل��ّي  يتقّرب  �لعبد  يز�ل 

�سمعه �لذي ي�سمع به, وب�سره �لذي ُيب�سر به ويده �لتي يبط�س 

اإبراهيم  مقام  اإلى  ي�سل  وبذلك  ؛ 
(2(

بها« يم�سي  �لتي  ورجله  بها 

Q حيث يقول: {ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   الخليل 

, وفي هذه الحالة ينطبق عليه وعد اهلل اإذ يقول: 
(3(

ۆ   ۆ  ۈ}
.

(4(

»�إن �ساألني �أعطيته و�إن دعاني ��ستجبت له«

سمات ا صالة:
اإّن كّل ما ُيقال وُيكتب في ال�سالة ل يوؤّديها حّقها, فكيف يمكن 

ين, وعلم الإ�سالم, وتركة الأديان والأنبياء وو�سّيتهم,  بيان عمود الدِّ

ومحور قبول جميع الأعمال, في عدٍد من الجمل اأو الفقرات؟! 

- ال�سالة برنامج يومّي �سباحّي وم�سائي,  فكلماتها هي اأّول ما 

يجب على الإن�سان النطق به عندما يدرك ال�سباح, واآخر ما 

يجب عليه قوله قبل اأن ياأوي اإلى فرا�سه, وبالّتالي هي الذكر 

الذي نفتتح به نهارنا ونختمه.

- وترمز المطالبة بال�سالة في ال�سفر والح�سر, في الأر�س وفي 

)))  من�سوب اإلى الإمام ال�سادق Q, م�سباح ال�سريعة ومفتاح الحقيقة, �س 597. وله تف�سيرات 

عّدة منها اأّن الإن�سان بالعبادة يعرف نف�سه وبذلك يتعّرف اإلى رّبه. )المحرر(

ال�سيخ الكليني, الكافي, ج2, �س 352.  (2(

)3)  �سورة الأنعام: الآية 62).

ين الهندي, كنز العمال, ج), �س )23. )4)  عالء الدِّ
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ال�سماء, للفقير والغنّي, ترمز اإلى اأّن على الإن�سان المحافظة 

على عالقته باهلل تعالى اأينما كان واأيًّا كانت حالته.

فهو  الم�سلم,  لالإن�سان  العملّية  الأيديولوجيا  هي  ال�سالة   -

ينطق في �سالته بعقيدته كّلها تقريًبا وي�ستذكر فيها اأفكاره 

وتمّنياته واأحالمه وطموحاته الأ�سا�سّية.

�سخ�سية  ت�سّتت  من  المانعة  وه��ي  القيم,  ح�سن  ال�سالة   -

البناء  قواعد  كانت  اإذا  لأّن��ه  المجتمع؛  واأع�ساء  الأف���راد 

واأعمدته �سعيفة فاإّن البناء �سينهار ل محالة.

الجامع  فهي  نفيره,  و�سوت  التوحيد,  ور  �سُ ال�سالة  اأذان   -

واحٍد  �سفٍّ  في  يجمعه  المتفّرق,  الإ�سالم  لجي�س  والمنّظم 

وتحت لواء واحد, وينّظمه خلف اإمام عادل.

وحدة  اإل��ى  يرمز  وه��ذا  واح���ٌد,  ال�سالة  في  الجماعة  اإم��ام   -

اإدارة  اأجل ح�سن  الأّمة ووحدة وجهتها وقيادتها, وذلك من 

المجتمع الإ�سالمّي.

- واإمام الجماعة في ال�سالة يراعي حال اأ�سعف النا�س, وهذا 

الأمر يعّد در�ًسا اجتماعيًّا, ُيعّلمنا �سرورة اأن تراعي الأنظمة 

الجتماعّية والقرارات الإدارّية وغيرها حال �سعاف النا�س 

من الفقراء اأو غيرهم من المّت�سفين بال�سعف اأيًّا كان نوع 

هذا ال�سعف. وقد ورد اأّن ر�سول اهلل P لم يكن يراعي حال 

اأ�سرع في  اإذا �سمع طفاًل يبكي  الماأمومين وحدهم, بل كان 
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�سالته كي ل يوؤّخر اأّمه الم�سّلية عنه.

- اإن اأّول اأمٍر �سدر بعد خلق الإن�سان هو اأمر ال�سجود: {ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  
.

(((

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ}
- وبيت ال�سالة الأول واأول نقطٍة من الأر�س خرجت من تحت 

الياب�سة: {ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ        في  الماء, وظهرت 

.
(2(

ڱ    ڱ  ں  ں}
- اأّول عمل قام به ر�سول اهلل P بعد الهجرة اإلى المدينة بناء 

الم�سجد.

ا, ففي كّل  - ال�سالة هي اأمٌر بالمعروف ونهٌي عن المنكر اأي�سً

»ح��ّي على خير  �لفالح«,  »ح��ّي على  م��ّرات  ن�سمع عّدة  يوم 

�لعمل«, وكّله اأمر بالمعروف, فهل هناك معروف فوق معروف 

من  ال�سالة.  اإّنها  المعروف؛  باأف�سل  اأم��ٌر  اإّنها  ال�سالة؟ 

جهة اأخرى فاإّن ال�سالة تقف حاجًزا بين الإن�سان وارتكاب 

ې   ې   ۉ   ۅۉ   {ۅ   والفح�ساء:  الف�ساد 

.
(3(

ې  ې     ى}
والب�سيرة,  والمعرفة  العلم  على  مبنّيٌة  ال�سالة  ح��رك��ات   -

لذلك,  به؛  وناأن�س  وله,  باأمره  نقوم  الذي  تعالى  اهلل  معرفة 

)))  �سورة الحجر: الآيتان 28- 29.

)2)  �سورة اآل عمران: الآية 96.

)3)  �سورة العنكبوت: الآية 45.



- 53 -

سمات ا صالة:

نهانا القراآن الكريم عن ال�سالة في حالت ال�سكر والك�سل, 

ر به  اأثناء ال�سالة, ويتب�سّ لكي يلتفت الإن�سان اإلى ما يقوله 

ويدركه, يقول تعالى: {ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    

ا: {ڃ  ڃ  چ  چ   اأي�سً , ويقول 
(((

ہ  ھ}
چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  
ۋ   {ۋ   كذلك:  ويقول   ,

(2(

ژ} ڈ      ڈ   ڎ   ڎ  
ى   ې   ې   ې    ې    ۉ    ۉ   ۅ   ۅ  
ۆئ   ۇئ     ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ     ائ      ائ   ى  
والك�سل  ال�سكر  قبح  على  ت��دّل  الآي���ات  فهذه   .

(3(

ۆئ }
وغيرهما كما تدّل على ت�ساعف هذا القبح في حالة ال�سالة.

- ال�سالة هي م�سدر الوعي وباب من اأبواب المعرفة, ف�سالة 

تتاأّلف من  الجمعة  يوم  الظهر من  بدل  ُت�سّلى  التي  الجمعة 

التقوى  اإلى  الإمام  الخطبتين يدعو  وركعتين, وفي  خطبتين 

ين ويتحّدث عن كّل ما يهّم المجتمع الإ�سالمّي,  وُيعّلم اأمور الدِّ

وبذلك ين�سر الوعي والمعرفة بين الم�سّلين. وقد ُي�ستفاد من 

تقديم الخطبة على ال�سالة اأّن الوعي اأوًل ثّم ال�سالة.

والقراآن  تعالى,  اهلل  نحو  وع��روج  ال��ّذات  من  ال�سالة خروج   -

)))  �سورة الن�ساء: الآية 43.

)2)  �سورة الن�ساء: الآية 42).

)3)  �سورة التوبة: الآية 54.
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ر عن هذه الحالة؛ اأي حالة الخروج اإلى اهلل تعالى,  الكريم ُيعبِّ

يقول  اإذ  والبيان,  والإعجاز  اللطف  في  الغاية  يبلغ  بتعبير 

ې         ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    {ۈ   �ساأنه:  عّز 

ۇئ      ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ېې   
الرغم  وعلى   .

(((

ىئ} ىئ   ىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  
والهجرة  الجهاد  عن  الحديث  هو  الآي��ة  هذه  ظاهر  اأّن  من 

للقتال في �سبيل اهلل وتحت راية ر�سوله, ولكن يمكن تو�سعة 

الإمام  يقول  ال�سالة,  اإلى  الخروج  لي�سمل  الخروج  مفهوم 

�لهجرة  »�إن  المجال:  الخميني, في هذا  المو�سوي  روح اهلل 

�الآي��ة,  �إل��ى �هلل تعالى من م�ساديق هذه  �لقلب  من منزل 

�إّن �لهجرة من �الإعجاب و�لغرور و�الأنانية نحو �لمعنويات 

.
(2(

و�لروحانّيات هي من �أكبر �لهجر�ت«

بين  الكامل  الإن�سان  كمثل  العبادات  �سائر  بين  ال�سالة  مثل   -

النا�س.

- ال�سالة بمنزلة ا�سم اهلل الأعظم, ل بل هي ا�سم اهلل الأعظم.

الم�سّلي  وعبودّية  اهلل  عّزة  هما  اأم��ران  ال�سالة  في  يتجّلى   -

كاأجلى ما يكون التجّلي, وما اأ�سمخ هذا المقام.

جملة  في  قلياًل  دّققنا  واإذا  ورايته,  �الإ���س��الم«  علَم  »�ل�سالة   -

)))  �سورة الن�ساء: الآية 00).

)2)  الإمام الخميني, اأ�سرار ال�سالة, �س 2).
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»�ل�سالة علَم �الإ�سالم« ن�ستنتج الآتي:

الذي  هو  العَلم  لأّن  ال�سالة؛  هي  الإيمان  على  الداّلة  العالمة 

ُيمّيز الجماعة التي ترفعه.

ال�ستخفاف بال�سالة ا�ستخفاف بالإ�سالم؛ كما اأّن اإهانة العَلم 

اإهانة لأ�سحابه.

قّوة  رمز  العَلم  لأّن  لالإ�سالم؛  الجتماعّية  القّوة  رمز  ال�سالة 

البلد ودليل تما�سكه. 

�ل�سالة و�لقر�آن:

يطرح  تعالى  المولى  اأّن  نجد  تعالى,  اهلل  كتاب  اإل��ى  عدنا  اإذا 

ەئوئ      ¾½¼} فيقول:  ال��ق��راآن  جانب  اإل��ى  ال�سالة 

اأخ���رى: {ىئ   اآي��ة  , وي��ق��ول ع��ّز وج��ّل ف��ي 
(((

وئ  ۇئ}
عن  �سبحانه  اهلل  عّبر  وقد   ,

(2(

ی} ی   ی   ىئ   
الكتاب باأّنه ذكر وذلك في قوله تعالى: {ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   

, كما عّبر عن ال�سالة بقوله:  {پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   
(3(

ڱ}
. ولي�س هذا فح�سب بل ورد في 

(4(

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ}

المراد  اأّن   ,
(5(

ڃ  ڃ    چ   چ} {ڃ    تعالى:  قوله  تف�سير 

)))  �سورة فاطر: الآية 29.

)2)  �سورة الأعراف: الآية 70).

)3)  �سورة الحجر: الآية 9.

)4)  �سورة طه: الآية 4).

)5)  �سورة الإ�سراء: الآية 78.
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المتينة  العالقة  ال�سبح. ومن موؤ�ّسرات  الفجر هو �سالة  من قراآن 

ا من اأجزاء ال�سالة هو القراءة  بين ال�سالة والقراآن اأّن جزًءا مهمًّ

اأي قراءة �سورة الفاتحة و�سورة اأخرى معها. واأخيًرا ُذِكرت ال�سالة 

في اأطول �سور القراآن )�سورة البقرة( وفي اأق�سر �سورة  من �سوره 

)الكوثر(.

ا صالة وقانون ا ّّوبات:
ين الإ�سالمي فقط, بل جاء في جميع  ع الق�سا�س في الدِّ لم ُي�سرَّ

ا  الأديان, فجزاء من قطع اأذًنا, اأن ُتقطع اأذنه, وجزاء من ك�سر �سنًّ

اإقامة العدالة في الأر�س. وجاء في  اأجل  ُتك�سر �سّنه, ذلك من  اأن 

الكّف  دون  الأ�سابع  ُتقطع  ولكن  يده,  ُتقطع  ال�سارق  اأّن  الق�سا�س 

 Q الإمام  ا�ستند  اأع�ساء ال�سالة, وقد  حفاًظا على ع�سٍو من 

الكّف  عن  العفو  لتبرير  ؛ 
(((

ڃ} ڃ   {ڃ    تعالى:  قوله  اإلى 

وقطع الأ�سابع في حّد ال�سرقة. 

ا ّيا ة وا واليم: 
تكون العبادة ذات قيمة عندما ل تكون �سطحية, وعندما تكون 

اأي مقرونة بالولية والولء  مقرونًة بالعلم وبمعرفة القائد الإلهّي, 

ال�سحيح, وعندما يرافقها الخ�سوع والآداب الخا�سة بها. اإذا عدنا 

)))  �سورة الجن: الآية 8).
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ا ّيا ة وا واليم: 

ابُتِلي بجماعة  Q قد  اأمير الموؤمنين علّي  اأّن  التاريخ نجد  اإلى 

با�سم  التاريخ  في  ُعرفوا  الجاهلين,  المتحّجرين  الم�سّلين  من 

)المارقين والخوارج(, وكانت جباه هوؤلء �سوداء من اأثر ال�سجود 

وطوله؛ لكّنهم خرجوا على اإمام زمانهم الإمام علّي Q, و�سّلوا 

�سيوفهم في وجهه وحاربوه. ومن الموؤ�سف اأن تتكّرر هذه الظاهرة 

مع الإمام المهدّي |, فقد ورد في الأخبار التي تتحّدث عن اآخر 

وجهه  في  يخرجون  الم�ساجد  مالزمي  من  جماعة  اأّن  ال��زم��ان, 

ويعار�سونه.

الح�سين  الإمام  لقتال  اجتمعوا في كربالء  الذين  اأّن  تظّنوا  ول 

Q كانوا جميًعا من تاركي ال�سالة, كاّل, كانوا من الم�سّلين, 

وبع�سهم كان ل يترك �سالة الجماعة, ولكّن معاوية ويزيد واأمثالهم 

كانوا اأئّمة جماعتهم!

نعم, اإّن العبادة مع الجهل تكون نتيجتها قتل اأعبد النا�س وهو �ساجد 

في محرابه, لي�س هذا فح�سب, بل عّد قتل اأمير الموؤمنينQ وهو 

ي�سّلي في الم�سجد عبادة, وبق�سد التقّرب اإلى اهلل تعالى.

يجب اأن تترافق جميع العبادات مع المعرفة؛ معرفة القائد الحّق 

في  جاء  بل  فح�سب؛  ال�سالة  على  ينطبق  ل  الأمر  وهذا  وطاعته, 

الأحاديث اأّن اهلل تعالى قد اأوجب الحّج على النا�س ليجتمع النا�س 

حول الكعبة في مّكة, فيجتمعون مع اإمامهم المع�سوم ويرتبطون به: 

ِمر �لنا�س �أن ياأتو� هذه �الأحجار فيتطوفو� بها ثم ياأتوننا 
ُ
»�إّنما �أ
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»ولُتعرف  و   ,
(((

فيخبرونا بواليتهم, ويعر�سون علينا ن�سرتهم« 

؛ لكن ما 
(2(

�آثار ر�سول �هلل P وُتعرف �أخباره وُيذكر وال ُين�سى«

يجري اليوم اأّن الماليين تطوف حول الكعبة وتجتمع في مّكة, لكّنها 

اهلل  نحو  يقودها   , اإلهيٌّ وقائٌد  اإماٌم  لها  لي�س  لأّنه  م�سّتتة,  متفّرقة 

وباّتجاهه. فالأّمة في هذا الع�سر تتوّفر على اإمكانّيات اقت�سادّية 

هائلة ولكّنها تذهب هدًرا وتجد الأّمة نف�سها عاجزًة اأمام عدد قليٍل 

ا �سّكلوا دولة اأ�سموها اإ�سرائيل. جدًّ

اإّن الإ�سالم مجموعة متكاملة وكلٌّ ل يتجّزاأ, فال�سالة من دون 

ا, كما اأّن  ولية ل ُتقبل, وال�سالة من دون دفع الزكاة ل ُتقبل اأي�سً

مثل  واأحكامه  الإ�سالم  اأوام��ر  اإن  ُيقبل.  ل  �سالة  غير  من  الإنفاق 

اأع�ساء البدن الواحد, فال يقوم ع�سو بوظيفة ع�سو اآخر, ول ياأخذ 

ع�سو مكان ع�سو اآخر, فال العين تقوم بعمل الأذن, ول الأذن تقوم 

مقام  تقوم  ل  ال�سالة  الإ���س��الم,  كذلك  اليد.  اأو  الرجل  بوظيفة 

اأن يحّل محّل  لأّي منهما  العملين ل يمكن  اأّن هذين  الزكاة, فكما 

الم�سائل والأحكام  اإّن جميع هذه  بل  تعالى,  الجهاد في �سبيل اهلل 

ل من هذا الكّل.  هي الإ�سالم, فالإ�سالم يت�سكَّ

)))  ال�سيخ ال�سدوق, عيون اأخبار الر�سا Q, ج 2, �س 262.

)2)  و�سائل ال�سيعة, ج 8, �س 9.
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 رجات ا ّيا ة: 

 رجات ا ّيا ة: 
اإذا �ساألنا الطفل عن �سبب حّبه والديه؟ فاإّنه �سيقول: اأحّبهما من 

اأجل الهدايا والألب�سة والحلوى و... اأّما اإذا �ساألنا ال�ساّب, ف�سيقول: 

رّبياني  اللذان  وهما  وهوّيتي,  �سخ�سّيتي  عالمة  هما  ين  الوالدِّ اإّن 

ُي�سبح  عندها  ومعرفًة,  ر�سًدا  اأكثر  ال�ساب  اأ�سبح  ف��اإذا  واأحّباني؛ 

ر بعد ذلك  ين - بالن�سبة اإليه - له لّذة خا�سة, فال ُيفكِّ الأن�س بالوالدِّ

ياأن�س  بل  والتعليم,  بالتربية  حتى  ول  والحلوى,  والأطعمة  بالألب�سة 

بهما, وكثيًرا ما نرى البع�س يّتخذ من خدمة والديه و�سيلًة يتقّرب بها 

اإلى اهلل تعالى, ويعّد ذلك كماًل, فيفّكر اأبعد واأ�سمى من الماّديات 

والتربية, وحّتى من الأن�س. وعبادة اهلل تعالى هي كذلك اأي�سًا, فكّل 

فرٍد يعبد اهلل تعالى لدليٍل و�سبٍب, لذلك فللعبادة مراحل:

نعمه,  لأج��ل  تعالى  اهلل  يعبد  من  النا�س  من  �الأول���ى:  �لمرتبة 

ُيخاطب  كما  �سبحانه,  هلل  ال�سكر  واجب  تقديم  بالعبادة  ويحاول 

النا�س في قوله: {پ  ڀ  ڀ  ڀ   الكريم عاّمة  القراآن 

هي  ه��ذه   ,
(((

ٿ} ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ  
ال�سكر,  عبادة  ُن�سّميها  والتي  العبادة,  مراتب  من  الأول��ى  المرتبة 

الحلوى  له  ي�سترون  لأّنهم  لوالديه,  الطفل  تماًما- حّب  ُت�سبه-  هي 

والألب�سة والألعاب.

)))  �سورة قري�س: الآيتان 3- 4.
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تعالى  المولى  الإن�سان  يعبد  المرتبة  هذه  في  �لثانية:  �لمرتبة 

والمعنوية  الروحّية  الآث��اَر  فُيالحظ  وبركاتها,  العبادة  اآثار  ب�سبب 

لل�سالة, كما يقول القراآن: {ۉ  ې  ې  ې  ې     

. هذه العبادة التي ُن�سّميها عبادة الر�سد, ُت�سبه احترام 
(((

ى}
ال�ساب لوالديه لأّنهما رّبياه وعّلماه, وحفظاه من الخطر والنحراف.

واأ�سمى مقاًما من المراتب  اأعلى  �لثالثة: وهي مرتبة  �لمرتبة 

ال�سابقة, حيث نقراأ اأّن المولى تعالى يقول لمو�سى Q: {ٺ  

. ومن الموؤّكد اأّن مو�سى Q لم يكن ُيقيم 
(2(

ٺ  ٺ}

الفح�ساء  اجتناب  ب�سبب  ول  وال�سراب,  الطعام  اأجل  من  ال�سالة 

البعد عن  كّل  بعيٌد  وهو  العزم,  اأولي  اأنبياء  من  نبيٌّ  فهو  والمنكر, 

ال�سهوات والمنكرات, اإّنما �سالته كانت من اأجل الأن�س باهلل تعالى 

والذكر له, فالأن�س باهلل عّز وجّل بالن�سبة اإلى اأولياء العزم اأف�سل 

داٍع يدعوهم اإلى العبادة.

بلى الأطفال هم الذين يجل�سون في �سدر المجل�س طمًعا بالتكريم 

وال�سيافة. وفي مقابل هذا ال�سنف من العالقة بالكبار والعظماء 

يتوّفر عليها  التي  المعنوّية  بالكرامات  يتقّرب منهم طمًعا  ثّمة من 

الكبار, وعند هذا ال�سنف من النا�س الأن�س هو المعيار في الرغبة 

والتقّرب من العظماء.

)))  �سورة العنكبوت: الآية 45.

)2)  �سورة طه: الآية 4).
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�لمرتبة �لر�بعة: هذه المرتبة هي الأعلى والأف�سل بين المراتب 

المتقّدمة, فهي لي�ست عبادة �سكر ول ر�سد ول اأن�س, بل هي عبادة 

ُيراد منها القرب فح�سب, والقرب المق�سود هو القرب من اهلل عّز 

قراءتها,  عند  ال�سجود  يجب  اآيات  اأربع  الكريم  القراآن  وفي  وجّل. 

اإلى مقام القرب نتيجة  الو�سول  الآيات ُيطرح  في واحدة من هذه 

.
(((

العبادة, يقول اهلل تعالى: {ۈئ  ۈئ}

بل  واح��دة  مرتبة  لي�ست  العبادة  اأّن  يتبّين  تقّدم  ما  على  وبناًء 

مراتب ودرجات تختلف باختالف الأ�سخا�س وم�ستواهم في العلم 

والمعرفة والوعي.

سمات ا ّيا ة:
اعلم اأّن العبادة هي التي اأّهلت الر�سول الأكرم P لي�سري . )

به اهلل تعالى ليلة المعراج: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

.
(2(

پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ}
العبادة هي التي مّهدت ال�سبيل لنزول المالئكة: {ې  ى  . 2

.
(3(

ى}
لأّن . 3 ال��دع��اء,  م�ستجاب  الإن�سان  تجعل  التي  هي  العبادة 

»�ل�سالة عهد �هلل« وكّل من يفي بعهد اهلل تعالى, فاإّن اهلل 

)))  �سورة العلق:  الآية 9).

)2)  �سورة الإ�سراء: الآية ).

)3)  �سورة البقرة: الآية 23.
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. والواقع 
(((

�سبحانه يفي بعهده: {ڃ  ڃ    ڃ  چ}

واأخ�ّس  اأدنى  مرتبة  اإلى  يهوي  العبادة  دون  الإن�سان من  اأّن 

من مرتبة الحجارة والجماد؛ لأّن بع�س الحجارة يهوي من 

المياه: {ڳ  ڳ  ڳ   منه  تتفّجر  وبع�سها  اهلل,  خ�سية 

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  
ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ   
 .

(2(

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  }
هذا حال الجمادات, لكن بع�س الب�سر ل ُيطاأطئون روؤو�سهم 

حتى لمنبع الفي�س كّله, خالق الوجود عّز وجّل �ساأنه.

الإن�سان, . 4 عند  الإرادة  ق��ّوة  ع��الم��ات  م��ن  عالمة  العبادة 

فقيمة  والأه���واء,  الغرائز  مواجهة  في  �سّدته  اإل��ى  وموؤ�ّسر 

هذه  بكّل  محا�سًرا  يكون  عندما  وترتفع  تتجّلى  الإن�سان 

الغرائز والأهواء, ويتمّكن من النعتاق منها جميًعا, فيتوّجه 

نحو الحّق, ويترك كّل الميول والأهواء خلف ظهره, وي�سير 

�سالًكا اإلى اهلل تعالى؛ واإل فاإّن المالئكة في حالة دائمة من 

العبادة والت�سبيح؛ لأن ل �سهوة لها ول غ�سب.

�سهرة . 5 اأكثرهم  الأر�س  �سهرًة في  النا�س  اأقّل  العبادة تجعل 

في ال�سماء.

العبادة تعني التطّلع والنظر اإلى الوجود كّله من اأعلى.. 6

)))  �سورة البقرة: الآية 40.

)2)  �سورة البقرة: الآية 74.
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والمعنوّية . 7 العرفانّية  والمواهب  ال�ستعدادات  تفّتح  العبادة 

الكامنة في وجود الإن�سان.

واختياره,  باإرادته  الإن�سان  يك�سبها  التي  القيمة  هي  العبادة   -

فهذه  الباطنية,  ال�ستعدادات  اأو  العائلّية,  القيم  بخالف 

ول  اختيارية,  لي�ست  اأهمّيتها,  من  الرغم  على  الخ�سائ�س 

يكت�سبها الإن�سان بجهده.

- العبادة تجديد العهد والميثاق مع اهلل تعالى, وهي التي تحفظ 

دة. الحياة المعنوية وُتبقيها ن�سرة ومتجدِّ

اآثارها, فذكر  بل تمحو  الذنوب, ل  ارتكاب  تمنع من  العبادة   -

اهلل ي�سّد باب الذنوب والمعا�سي.

- العبادة هي التي تمالأ وعاء الروح بذكر اهلل, وما �سوى ذلك هو 

ظلم لجوهر الإن�سان.

غير  فالأر�س  وقدا�سة,  قيمة  والتراب  الأر���س  تمنح  العبادة   -

قدا�سة  تكت�سب  لل�سالة  م�سجٍد  اإلى  تتحّول  عندما  العادّية 

تمنع غير المتطّهرين من الدخول اإليها.

الآثار  عن  النظر  بغ�ّس  ذاتها,  بحّد  قيمة  والعبودية  العبادة   -

التي تترّتب عليها, كما لو كانت دعاًء لم ُي�ستجْب.

الأوق��ات  وف��ي  الفرح,  اأثناء  وال�����س��ّراء,  ال�سّراء  في  العبادة   -

ثم  الكوثر   P الر�سول  ُيعطي  تعالى  فالمولى  الع�سيبة؛ 

يو�سيه بال�سالة: {ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
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. ويو�سيه بال�سالة في حالت ال�سّدة فيقول له عّز 
(((

ڑ}
.

(2(

وجّل:  {ۓ  ۓ  ڭ}

�ل�سالة تحّل �لم�سكالت:

لرفع  الخا�سة  ال�����س��ل��وات  ببع�س  الحنيف  الإ���س��الم  يو�سي 

الحاجات, فالإن�سان كّلما كانت له حاجة, اأو واجهته م�سكلة, اأو اأمر 

اإلى اهلل تعالى ب�سلوات خا�سة مذكورة ليطلب منه  �سديد, يتوّجه 

فيها حّل م�سكلته, ويح�سن بنا في هذا ال�سياق ذكر بع�س النماذج:

�سالة جعفر �لطيار: 

 ,Q جعفر بن اأبي طالب الملّقب بالطّيار هو اأخو الإمام علي

هاجر اإلى الحب�سة في بداية الدعوة, وا�ستطاع هناك بر�سوخ اإيمانه 

من  وع��دًدا  الحب�سة  ملك  قلب  يجذب  اأن  ا�ستدلله  وق��ّوة  وحكمته 

الن�سارى, ويوؤ�ّس�س لالإ�سالم في قارة اأفريقيا. ا�ست�سهد جعفر في 

معركة موؤتة, وُقِطعت يداه قبل اأن ُي�ست�سهد, فاأبدله اهلل تعالى بهما 

كيف  المالئكة  مع  الجّنة  في  بهما  يطير  فهو  الجّنة,  في  جناحين 

ي�ساء, كما ورد في بع�س الأخبار عن النبّي P؛ ولأجل ذلك ا�ستهر 

بهذا اللقب في التاريخ الإ�سالمّي.

 Q )وقد ورد في الرواية عن اأبي عبد اهلل )الإمام ال�سادق

قال: قال له رجل: »ُجِعلت فد�ك �أيلتزم �لرجل �أخاه؟ فقال: »نعم 

)))  �سورة الكوثر.

)2)  �سورة البقرة: الآية 45.
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�إّن ر�سول �هلل P يوم �فتتح خيبر �أتاه �لخبر �أّن جعفًر� قد قدم, 

فقال: »و�هلل ال �أدري باأّيهما �أنا �أ�سّد �سروًر�, بقدوم جعفر �أو بفتح 

 P خيبر«, قال: »فلم يلبث �أن جاء جعفر, قال: »فوثب ر�سول �هلل

فالتزمه وقّبل ما بين عينيه, قال: فقال له �لرجل: �الأربع ركعات 

�لتي بلغني �أّن ر�سول �هلل P �أمر جعفًر� �أن ُي�سّليها؟ فقال: لّما 

عطيك, �أال �أمنحك؟ �أال 
ُ
َقِدم Q عليه قال له: »يا جعفر �أال �أ

ًة, قال:  �أحبوك؟«. قال: فت�سّوق النا�س وراأوا اأّنه ُيعطيه ذهًبا اأو ف�سّ

بلى يا ر�سول اهلل, قال: �سّل اأربع ركعات متى ما �سّليتهن ُغفر لك 

ما بينهّن, اإن ا�ستطعت كّل يوم, واإل فكّل يومين, اأو كّل جمعة, اأو كّل 

. وقد وردت اأخبار عّدة 
(((

�سهر, اأو كّل �سنة, فاإّنه ُيغفر لك ما بينهما«

عن هذه ال�سالة على ل�سان اأئمة الهدى R, وُنِقلت ب�سنٍد معتبر 

من طرق ال�سيعة وال�سّنة. وقد ُدِعيت ب�سالة الحبوة, وُعرفت با�سم 

»�أّن من هّمه   :Q ال�سادق  الإمام  الأعظم. وورد عن  الإك�سير 

�سيء �أو عر�س عليه حاجة �أو م�سكلة فلي�سّل �سالة جعفر وليدعو 

بعدها فاإّن دعاءه م�ستجاب باإذن �هلل تعالى«.

التي  الم�ستحّبة  ال�سلوات  ع�سرات  من  واح��دة  ال�سالة  وه��ذه 

ُطبع  الحاجات, وقد  والم�سكالت وطلب  والغّم  الهّم  وردت في رفع 

موؤّخرًا كتاٌب تحت عنوان ال�سالة الم�ستحّبة حيث ورد فيه حوالى 

�سة, انظر  )))  بحار الأنوار, ج )2, �س 24- 25. وكيفية هذه ال�سالة مذكورة في الكتب المتخ�سّ

مثاًل: بحار الأنوار, وكتب الأدعية مثل مفاتيح الجنان, ومفتاح الجّنات, وغيرهما. )المحّرر(
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)350( �سالة م�ستحّبة بال�سم والكيفية, وهذا ُيبّين اأهّمية ال�سالة, 

بحيث ورد لكّل منا�سبة �سالة خا�سة.

ا صالة وا ّدا ة:
عندما ُتقام ال�سالة بوا�سطة القادة الرّبانيين فاإّن ب�ساط الظلم 

التاريخ  في  نقراأ  يتزلزل.  �سوف  الطاغوت  وعر�س  يتمّزق,  �سوف 

اأراد  عندما  قائمة,  لها  تقوم  لن  حكومته  اأّن  الماأمون  �سعر  كيف 

الإمام الر�سا Q اإقامة �سالة العيد بتلك العظمة, لذلك, اأدرك 

الإمام �سالته,  اأتّم  لو  تتزلزل  الظالمة �سوف  اأّن حكومته  الماأمون 

من  الإم��ام  باإرجاع  اأمر  لذلك  العبا�س؛  بني  حكم  �سينتهي  وبذلك 

نفهم  هنا,  من  وُيتّمها.  ال�سالة  يقيم  يدعه  ولم  الطريق,  و�سط 

اأّنهم  ذلك  دليل  ُيذكر,  اأثر  دون  من  الم�سلمين  �سالة  لماذا  اليوم 

به,  يعملون  الآخر, فال  البع�س  ن�سوا  لكّنهم  القراآن  ببع�س  يعملون 

فالقراآن الكريم يقول: {گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

.
(((

ڱ   ڱ   }
بع�س الم�سلمين اليوم ُيقيمون ال�سالة ول ُياأتون الزكاة, والبع�س 

الآخر ُي�سّلون وُيزّكون اأموالهم؛ لكّنهم ل ُيطيعون اإمامهم وقائدهم, 

لكن  باهلل  يوؤمنون  مخت�سرة:  اأخرى  وبعبارة  الكّفار,  يتوّلون  بل  ل 

فيو�سينا  القراآن  اأّم��ا  ناق�س.  اإيمان  وهذا  بالطاغوت.  يكفرون  ل 

جث   يت   ىت    مت   خت   حت   جت   {يب   ب�: 

)))  �سورة النور: الآية 56.
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تعالى  ب��اهلل  الإي��م��ان  هو  المطلوب  اأّن  يعني  وه��ذا   ,
(((

مث...}
والكفر بالطاغوت, على حدٍّ �سواء, في حين اأّن الم�سلمين قد ن�سوا 

قوله:  في  القراآن  و�سفهم  وه��وؤلء  والطاغوت,  الكفر  من   البراءة 

ڀ   ڀ   ڀ          پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ      ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
, يزعمون الإيمان 

(2(

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ}
وهم يتوّلون الطاغوت ول يكفرون به.

قياسم ا صالة:
لل�سالة قدا�سة عظيمة اإلى حّد اأّن اأداء بع�س الأعمال )كالق�سم 

وال�سهادة( ل يكون اإل بعد ال�سالة. ي�سير القراآن الكريم في �سورة 

المائدة اإلى هذا المعنى: {ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے   
, فال�ساهدان ُيحب�سان اإلى 

(3(

ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ}
اإقامة ال�سالة, ثم بعد ذلك ُيح�سران وُيق�سمان وي�سهدان  ما بعد 

بالحّق... ولعّل اختيار وقت ال�سالة لل�سهادة يعود اإلى اأّن المرء في 

)))  �سورة البقرة: الآية 256.

)2)  �سورة الن�ساء: الآية 60.

)3)  �سورة المائدة: الآية 06).
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والمنكر,  الفح�ساء  تنهى عن  التي  ال�سالة  اآثار  يعي�س  الوقت  هذا 

واأّنه في هذا الظرف الزماني والمكاني يكون اأقرب اإلى الحق. )في 

اأّيامنا الحا�سرة ُتقام مرا�سم الق�سم باإح�سار القراآن الكريم في�سع 

هذا  في  في�سّرح  القراآن  اأّم��ا  ويحلف(.  القراآن  على  يده  ال�ساهد 

ال�ساأن اأّن الق�سم بعد اأداء ال�سالة.

شمو دقم ا صالة وجامّدقتها:
له  و�سّرع   ,

ٍ
ونظام تقويم  اأح�سن  في  والكون  الإن�سان  اهلل  خلق 

جميع  الأّم  حليب  في  جعل  فمثاًل  واأكمله؛  ت�سريعيٍّ   
ٍ
نظام اأف�سل 

نظرنا  واإذا  الر�سيع,  الطفل  يحتاجها  التي  والمواّد  الفيتامينات 

اإلى اأكبر اأو اأ�سغر حيوان فاإّنا نرى هذا النظام ي�سري اأي�سًا؛ اإذ اإّن 

يد القدرة الإلهّية جعلت في خلق البرغ�سة ال�سغيرة كّل ما جعلت 

في الفيل ال�سخم, واأ�سافت اإليه الأجنحة التي ل توجد في الفيل. 

واإذا نظرنا اإلى الجراد نرى اأن عناية القدرة الإلهّية جعلت فيه من 

كّل حيوان ع�سو, فراأ�سه ُي�سبه راأ�س الح�سان, كذلك بالن�سبة اإلى  

اأع�سائه, فكّل ع�سو منه ُي�سبه ع�سَو حيوان اآخر. اأّما اإذا نظرنا اإلى 

الإن�سان فاإّنا نرى اأّن المولى تعالى قد و�سع فيه من كّل ما خلق في 

الطبيعة, ففي الطبيعة �سوت الرعد, وفي الإن�سان �سوت ال�سراخ, 

وينمو,  ال�سعر  ينبت  الإن�سان  و�سجر, وفي ج�سم  نبات  الطبيعة  في 

ل�سانه  تحت  عيون  كذلك  الإن�سان  وفي  وينابيع,  عيون  الطبيعة  في 
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و�سرايينه, كم  الإن�سان  اإلى عروق  وانظر  بالماء.  الفم  تنبع فتزّود 

هي �سبيهة بالأنهار المائية في الطبيعة! اإلى غير ذلك من الأع�ساء 

عذب  ماء  ومنخف�سات,  مرتفعات  الطبيعة,  ُتحاكي  التي  الب�سرية 

وماء اأجاج. ولقد لّخ�س اأمير البالغة والكالم اأمير الموؤمنين علّي 

Q في ال�سعر المن�سوب اإليه عظمة الإن�سان على م�ستوى التكوين 

فقال: »�أتزعم �أّنك جرم �سغير وفيك �نطوى �لعالم �الأكبر«.

هذا الأمر ي�سري اأي�سًا في ال�سالة التي يظهر فيها الفّن الإلهي, 

فاأّي  ال�سالة,  في  القيم  جميع  ما-  بنحو  تعالى-  اهلل  جعل  حيث 

تّت�سح  وحّتى  ال�سالة؟  في  يوجد  ول  الإن�سان  عند  قيمة  له  كمال 

اإلى  هنا  الإ�سارة  من  بّد  ل  اأف�سل,  ب�سكل  ال�سالة  جامعّية  �سورة 

القيم والكمالت الكامنة في ال�سالة:

- ذكر اهلل تعالى, قيمة بحّد ذاته وو�سيلة لطماأنة القلوب, وال�سالة 

هي ذكر اهلل تعالى من اأّولها )اهلل اأكبر( اإلى اآخرها.

الفح�ساء  اأعمال  عن  لالإن�سان  رادًع��ا  ُيعّد  القيامة,  يوم  ذكر   -

يوم  »بمالك  ُتذّكرنا  وال�سالة  المعا�سي,  وارتكاب  والمنكر 

ين«. �لدِّ

- ال�سير على خّط الأنبياء والأولياء وال�سهداء وال�سالحين قيمة, 

فنحن في ال�سالة نقراأ: {ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ   ڦ   }.
- البراءة من الظلم والظالمين وال�سالل وال�ساّلين في عبارة: 
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{ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ}.

في  فالعدالة مطلوبة  القيم,  راأ�س جميع  على  وتاأتي  العدالة:   -

اإمام الجماعة, لذلك, فاإّن طاعة الإمام العادل وال�سير على 

خطاه وهديه اأ�سل ذو قيمة اجتماعية كبيرة, اإذ يجب التوّحد 

ق والت�ستُّت. خلف القائد العادل, بدل التفرُّ

الأكثر  اإل��ى  دائًما  اللتفات  يجب  الجماعة  اإم��ام  اختيار  في   -

عدالة وفقاهة وف�ساحة و..

كثيرًة:  قيًما  طّياته  بين  يحمل  القبلة  نحو  والتوّجه  الوقوف   -

)مكة( المكان الذي تحّمل فيه بالل العذاب, مكان اأ�سحية 

ظهور  مكان   ,Q علي  ولدة  مكان   ,Q اإ�سماعيل 

عبادة  ومكان  ابراهيم,  ابتالء  مكان  الع�سر|,  �ساحب 

جميع الأنبياء والأولياء.

- في ال�سالة حركة دائمة, في كّل �سالة, في ال�سباح والم�ساء, 

في ال�سجود والركوع, في الجلو�س والقيام, حركة في الذهاب 

والإياب اإلى الم�سجد والم�سّلى. اإذن, ال�سالة حركة وجهد, 

وكّل ذلك هلل واإلى اهلل وفي اهلل �سبحانه.

- ال�سالة تجعل روح الإن�سان طاهرة نقية نظيفة, ففي ال�سالة 

ينف�س الغبار عن الروح, يت�ساقط غبار التكبُّر والأنانية, لأّن 

اأعلى نقطة في ج�سم الإن�سان تتمّرغ بالتراب عّدة مّرات كّل 

يوم, اأعلى نقطة تنزل اإلى اأ�سفل نقطة خا�سعة للخالق؛ على 
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اأّن ال�سجود على التراب اأف�سل من ال�سجود على الحجر, لأّن 

غ بالتراب. التذلُّل يكون في التمرُّ

- في ال�سالة ن�سجد على الأر�س, وعلى كل ما نبت في الأر�س, 

اأثناء  بطنه  ف��ي  الإن�����س��ان  ر  ُيفكِّ ف��ال  منه,  ال��م��اأك��ول  م��اع��دا 

ال�صالة.

- في ال�سالة ن�سجد على الأر�س الطاهرة؛ لأّنه ل يمكن الو�سول 

اإلى الطهارة ومنبع الطهارة من الطريق النج�س.

على  اأثنى  والقراآن  اأي�سًا,  قيمة  تعالى  اهلل  من  خوًفا  البكاء   -

ال�سجود مع البكاء: {ڻ        ڻ }.

الموت  لحظة  وحّتى  ال��ولدة  منذ  لنا  ُر�سم  اإلهّي,  خّط  ال�سالة   -

اإلى  ياأتي  الأول��ى, عندما  الولدة  لحظة  منذ  فالطفل  الأخيرة: 

الدنيا, يوؤّذن وُيقام في اأذنيه, وي�سمع من الأذان والإقامة: »حّي 

على �ل�سالة«, وعندما يموت يدفن باإقامة �سالة الميت عليه, 

في حالة طاعة  يكون  والموت- طوال حياته-  الولدة  بين  وما 

.
(((

وعبادة هلل �سبحانه: {ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ}

- ال�سالة �سلة الإن�سان بالطبيعة, فهي تجعله مرتبًطا بالطبيعة, 

ا �سالة ال�سبح والظهر- ننظر اإلى  فاأثناء ال�سالة- خ�سو�سً

ال�سم�س لنعرف وقت ال�سالة, كذلك ننظر اإلى النجوم لكي 

نعرف اتجاه القبلة, بالإ�سافة اإلى ذلك, فاإّن بع�س ال�سلوات 

)))  �سورة الحجر: الآية 99.
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بحركات  مرتبطة   - ة  خا�سّ مباركة  اأّي��ام  في  الم�ستحّبة- 

القمر, لذلك نتابع حركته. اأّما الغ�سل والو�سوء فنتوّجه اإلى 

الماء, وفي ال�سجود والتيّمم نتوّجه اإلى التراب؛ هذه العالقة 

بين ال�سالة من جهة, وبين ال�سم�س والقمر والنجوم والماء 

ط  اأي مخطِّ اأوج��ده��ا؟  ال��ذي  اأخ��رى, من  والتراب من جهة 

حكيم اأوجد هذا البرنامج؟

ا حا�سرة في ال�سالة باأ�سكال  ينية الأخرى اأي�سً - الواجبات الدِّ

عّدة, ففي ال�سالة نوع من ال�سوم اإذ ل يجوز للم�سّلي تناول 

مّكة  اإل��ى  يتوّجه  والم�سّلي  �سالته.  في  وال�سراب  الطعام 

اإليها. والم�سّلي  الم�سلمون ويحّجون  التي يق�سدها  والكعبة 

ال�ستراك  وجه  وهذا  ال�سالة  على  وي�سطبر  نف�سه  يجاهد 

بين ال�سالة والجهاد, غير اأّن ال�سالة جهاد اأكبر, اإّنها جهاد 

النف�س, وال�سالة تنهى عن الفح�ساء والمنكر, فهي ت�سترك 

في هذه ال�سفة مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الإ�سالم,  في  المهّمة  الأفعال  من  الهجرة  اأخ��رى,  جهة  من   -

اإ�سماعيل,  وابنه  Q حمل زوجه  اإبراهيم  نبّي اهلل  فهذا 

اإذ  ال�����س��الة,  اأج���ل  م��ن  الكعبة  ج��ان��ب  اإل���ى  بهما  وه��اج��ر 

ڌ    {ڍ   اإب��راه��ي��م:  نبّيه  ل�سان  على  تعالى  المولى  يقول 

ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
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 Q اإبراهيم  اأّن  والالفت   .
(((

ک.  ..} ک   ک  
ال�سالة:  لإق��ام��ة  بل  ال��ح��ّج,  اأج��ل  من  م�سافر  اإّن��ي  يقل   لم 

في  القيم  كّل  تعالى  المولى  جعل  لقد  ک }.  {ک  

ال�سالة, ومع ال�سالة, ومن اأجل ال�سالة.

جهته  من  فالإ�سالم  القيم,  من  والزينة  النظافة  كانت  اإذا   -

 ,
(2(

پ} پ      پ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٻ   فيقول:  يو�سي 

خ�سو�سًا,  والتزيُّن,  ر  والتعطُّ النظافة  على  يوؤّكد  فالإ�سالم 

عند الذهاب اإلى الم�ساجد لإقامة ال�سالة, كما ويوؤّكد على 

ال�سواك, فقد ورد في الروايات اأّن ال�سالة مع ال�سواك تعدل 

اأّن  ا  اأي�سً �سبعين �سالة من غير �سواك, ونقراأ في الروايات 

الإ�سالم يو�سي بتجّنب تناول الب�سل والثوم, وكّل ما ي�سدر 

�سالة  هي  ه��ذه  الجماعة.  في  الم�سّلين  تزعج  قد  رائحة 

الإ�سالم, اأّما كيف هي �سالة بع�س الم�سلمين؟ فمع الأ�سف 

اأو ُيحافظ   ,
ً
اأو م�سلًما ُي�سّلي خطاأ اأن نجد م�سلًما ل ُي�سّلي, 

على �سكل ال�سالة وُي�سّلي دون ح�سور قلٍب, اأو ُي�سّلي فرادى 

ويترك �سالة الجماعة, اأو ُي�سّلي في اآخر الوقت.

فيه  كانت محالًّ يخدم  الم�ساجد  اأّن  كّله,  والأه��م من ذلك   -

في   L واإ�سماعيل  اإبراهيم  ا�ستغل  كان  فقد  الأنبياء, 

)))  �سورة اإبراهيم: الآية 37.

)2)  �سورة الأعراف: الآية )3.
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ۉ   ۅ      ۅ   ۋ   ۋ   {ٴۇ   الحرام:  الم�سجد  بناء 

ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ائ   ائ       ەئ  
. وكان 

(((

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ}
 O مريم  اأّم  واأّم��ا  الم�سجد.  في  خادًما   Q زكريا 

فقد نذرت جنينها ليكون خادّما في بيت اهلل تعالى: {ڻ  

ھ   ھ   ھ      ھ   ہ   ہ       ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
الأنبياء  كان  الم�ساجد  هذه   .

(2(

ڭ } ڭ   ۓ   ۓ    ےے  
الم�سجد �سرف  الخدمة في  اأّن  يك�سف عن  خدامها. وهذا 

اإلى تحويل الم�ساجد  والهتمام ب�سوؤونه كرامة. وهي دعوة 

تن�سرح  حتى  ب�ساأنها  الهتمام  على  للتناف�س  �ساحة  اإل��ى 

النف�س بالدخول اإليها والمكث فيها. بالطبع �سهدنا موؤّخرًا 

ُيجّهز  منها  الكثير  نرى  حيث  الم�ساجد,  في  جّيدة  حركة 

بالمكتبات العاّمة, كما ت�سهد حركة فّعالة من قبل ال�سباب, 

من  ذلك  وغير  الح�سن,  القر�س  ب�سناديق  ُجّهز  وبع�سها 

ال�سريف  الحديث  واأجمل  اأف�سل  ما  والتجهيزات.  الأم��ور 

وج���ّل, م�سجد  ع��ّز  �هلل  �إل���ى  ي�سكون  »ث��الث��ة  يقول:  ال��ذي 

وم�سحف  جّهال,  بين  وعالم  �أهله,  فيه  ُي�سّلي  ال  خ��ر�ب 

)))  �سورة البقرة: الآية 25).

)2)  �سورة اآل عمران: الآية 35.
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. اإّن الكالم حول 
(((

معلَّق قد وقع عليه �لغبار ال ُيقر�أ فيه«

عنوان:  تحت  كتاب  تاأليف  موؤّخرًا  تّم  وقد  كثير,  الم�ساجد 

الكتاب  هذا  اثنين,  مجّلدين  في  طبع  �لم�ساجد«,  »�سمات 

ح مكانة الم�سجد في المجتمع الإ�سالمي.   يو�سّ

كان  الم�سجد  اأّن  فنجد  الإ���س��الم,  �سدر  اإل��ى  عدنا  اإذا  اأّم��ا 

مكانًا لجتماع الم�سلمين, يت�ساورون فيه ويّتخذون القرارات 

وي�سعون الخطط والبرامج, وكان محاّلً للعلم والتعلُّم, حيث 

والمقاتلين,  للمجاهدين  ا  ومقرًّ العلم,  حلقات  فيه  ُتعقد 

المر�سى  وم�ساعدة  الم�سلمين  �سوؤون  في  للتباحث  ومحاّلً 

الم�سلمين  لنهو�س  مركًزا  وكان  م�ساكلهم,  وحّل  والفقراء 

فيه  ُتقام  كانت  حيث  الظالم,  ال�سلطان  وج��ه  في  وال��ث��ورة 

وجه  في  الثورة  على  النا�س  ُت�سّجع  التي  الحما�سّية  الخطب 

 الطواغيت. 

التاريخ,  طوال  بالم�ساجد,  اهتّموا  الم�سلمين  فاإّن  هنا,  من 

ومن منطلق هذه المكانة ال�سامية والمقام الرفيع للم�سجد, 

فقد عمد الم�سلمون اإلى ا�ستخدام اأف�سل المهارات والفنون 

المعمارية في بناء الم�ساجد, وبذلوا الأموال الكثيرة, ووقفوها 

في �سبيل بقاء الم�ساجد عامرة وقائمة باأف�سل �سورة.

)))  الكافي, ج 2, �س 3)6.
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ا ندم
اأن  اأركان ال�سالة؛ والمق�سود من النّية  اأول ركن من  النّية هي   

يعلم الإن�سان ويعي ماذا يفعل وماذا يقول, واإلى من يتوّجه في اأفعاله 

اأّي عمل تكون بالنية والدافع الذي من اأجله نقوم  اإّن قيمة  واأقواله. 

بالفعل, ولي�س العمل �سرًفا. لذلك, فاإّن ح�ساب من يقف عند الإ�سارة 

ب�سبب حفظ النظام واحترام القانون, يختلف عن ح�ساب من يقف 

مكانة  للنية  ف��اإّن  هنا,  من  والغرامة.  ال�سرطّي  من  الخوف  ب�سبب 

عماًل  فعل  اأّي  يجعل  وما  ال�سالة,  ا  خ�سو�سً العبادات,  في  خا�سة 

عباديًّا هو النية اأي ق�سد وجه اهلل به. فاإذا لم تكن النية موجودة, 

فاإّن العمل, واإن كان ظاهره جّيًدا و�سحيًحا؛ لكّنه يفقد قيمة العبادة. 

فاإّن  لذلك   ,
(((

بالنّيات« �الأعمال  »�إّنما   :P الأك��رم  الر�سول  يقول 

التفاوت الماّدي اأوالمعنوي لأّي عمل هو في اختالف النية والهدف.

ا ندم ا خا صم:
اأي  تعالى فقط,  الإن�سان هلل  اأن يكون عمل  الخال�سة هي  النية 

)))  بحار الأنوار, ج 70, �س 0)2.



- 78 -

شرح ا صالة

خال�سًا لوجهه �سبحانه, واأن ل يكون في عمق روح الإن�سان اأّي هدف 

�سوى اهلل �سبحانه ور�ساه, فال ينتظر اأو يتوّقع من النا�س اأّي �سكر اأو 

 .
(((

جزاء على عمله: {ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ}

اإّن اأرغفة الخبز التي ت�سّدق بها اأهل بيت الر�سول P, في تلك 

لم  والفقير,  والأ�سير  اليتيم  على  الإفطار,  عند  المتوالية,  الليالي 

لوجه اهلل  لكّنها كانت خال�سة  الكبيرة,  الماّدية  القيمة  بتلك  تكن 

تعالى؛ لذلك ا�ستحّقت اأن ينزل فيها قراآن: {پ  ڀ  ڀ   ڀ  

.
(2(

ڀ        ٺ  ٺ}
اهلل  ر�سول  خرج  لما  اأّن��ه  الإ�سالم:  �سدر  في  ال�سيرة  في  نقراأ 

P اإلى غزوة تبوك, قال: اإّن بالمدينة اأقواًما, ما قطعنا وادًيا, ول 

وطاأنا موطًنا يغيظ الكفار, ول اأنفقنا نفقة, ول اأ�سابتنا مخم�سة, 

اإل و�ساركونا في ذلك وهم في المدينة, قالوا وكيف ذلك يا ر�سول 

بح�سن  ف�ساركونا  العذر,  حب�سهم  فقال:  معنا؟  لي�سوا  وه��م  اهلل 

النية. وفي الخبر: اأّن رجاًل من الم�سلمين ُقتل في �سبيل اهلل باأيدي 

الكفار, وكان ُيدعى بين الم�سلمين �سهيد الحمار؛ لأّنه قاتل رجاًل 

�سيف 
ُ
من الكافرين بنية اأن ياأخذ حماره بعد قتله, فُقِتل على ذلك فاأ

.
(3(

اإلى نيته

)))  �سورة الإن�سان: الآية 9.

)2)  �سورة الإن�سان: الآية 7.

)3)  ال�سيخ النراقي, جامع ال�سعادات, ج3, �س90.
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اإّن خلو�س النية عمل دقيق ولي�س بالأمر الهّين, فاأحياًنا توجد في 

اأعماق نف�س الإن�سان اأفكار »غير �إلهية« قد تر�ّسخت في الأعماق, 

بحيث اإّن الإن�سان نف�سه ل يلتفت اإليها, لذلك قيل اإّن الرياء وال�سرك 

الخفّي اأدّق من دبيب نملة �سوداء على �سخرة �سوداء في ظلمة ليل 

اأ�سود. فهناك اأ�سخا�س- وما اأكثرهم- يظّنون اأّنهم يعملون بق�سد 

القربة, لكن عند المنحدرات والمنزلقات يظهر اأّن ق�سد هوؤلء لم 

يكن خال�سًا مئة بالمئة.

»معرفة  تعني  مطّهري,  ال�سهيد  العاّلمة  تعبير  بح�سب  فالنية, 

�لموؤمن  »نية  اأّن  رواية  في  نقراأ  بالمعرفة.  العبادة  وقيمة  �ل��ّذ�ت« 

اأف�سل  الروح  اأّن  الأعمال, فكما  روح  النية  لأّن  ؛ 
(((

خير من عمله«

بروحه,  الإن�سان  اإن�سانية  واأّن  بينهما,  قارّنا  ما  اإذا  الج�سم,  من 

نف�سه,  العمل  من  اأهّم  النية  فاإّن  والنية,  العمل  مقارنة  في  كذلك 

لأّنها روح العمل. لذلك, فاإّن النية هاّمة وقّيمة, اإلى حّد اأّن المولى 

القيام  ي�ستطع  لم  اإذا  الثواب  ويعطيه  خيًرا  الإن�سان  يجزي  تعالى 

لفعله, كما ورد  ا�ستطاع  به, فلو  العمل  نية  لكّنه ملك  الخير؛  بعمل 

�لعبد �لموؤمن �لفقير  »�إّن   :Q اأبي عبد اهلل  في الحديث عن 

ليقول: يا رب �رزقني حتى �أفعل كذ� وكذ� من �لبّر ووجوه �لخير, 

ف��اإذ� علم �هلل ذل��ك منه ب�سدق نية كتب �هلل له من �الأج��ر مثل 

)))  بحار الأنوار, ج 67 , �س 0)2.
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. وقد ورد عن ر�سول 
(((

�إّن �هلل و��سع كريم« ما يكتب له لو عمله, 

و�إّنما  و�أمو�لكم,  �إل��ى �سوركم  ينظر  ال  تعالى  �هلل  »�إّن   :P اهلل 

ينظر �إلى قلوبكم و�أعمالكم, و�إّنما ينظر �إلى �لقلوب الأّنها مظّنة 

.
(2(

�لنّية«

قصي ا ّربم:
ق�سد القربة يعني ق�سد القرب من المقام الربوبي. ولي�س خافًيا 

الم�سوؤول  اأو  الفالنية,  ال�سخ�سية  من  قريب  فالن  ُيقال  عندما  اأّنه 

فاإّن  واإل  الج�سمي,  اأو  المكاني  القرب  اأب��ًدا  يعني  ل  فهذا  الفالني, 

الخدم هم اأقرب من الجميع! اإّنما المق�سود من القرب, هو القرب 

�سبيل  بالأعمال في  القيام  اإّن  ثم  الأن�س.  والمقامّي وقرب  المعنوّي 

يتاأّثر  وجّل  عّز  اهلل  اأّن  بمعنى  لي�س  وتعالى,  �سبحانه  اهلل  مر�ساة 

باأعمالنا, فيغّير �سلوكه واأ�سلوبه, وبذلك ُي�سبح محالًّ للحوادث, كما 

يقول علماء الكالم, ول يعني ذلك تغييره القوانين وال�سنن, بل القرب 

ور�سا اهلل تعالى هنا, بمعنى �سعود روح الإن�سان وارتقائها في �سلم 

القرب من  يعني  الوجود,  اإلى  النفوذ  النتيجة  تكون  الوجود, بحيث 

منبع الوجود واإيجاده في قلبه, فكما اأّن مراتب الوجود متفاوتة بين 

الجماد والنبات والحيوان والإن�سان, كذلك اأي�سًا مراتب الإن�سان في 

القرب من منبع الوجود, فاإّنها مختلفة؛ فالإن�سان ي�ستطيع اأن يتقّرب 

)))  و�سائل ال�سيعة, ج), �س49.

)2)  جامع ال�سعادات, ج 3, �س 89.
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اإلى حدٍّ ُي�سبح مع  اأعتاب قد�سه  اإلى اهلل تعالى وُي�سبح مقّرًبا من 

العبادة  ف��اإّن  لذلك,  الأر���س.  في  �سبحانه  اهلل  خليفة  القرب  هذا 

�سعة  وتمنحه  وكماًل,  نورانية  اأكثر  الإن�سان  تجعل  القربة  ق�سد  مع 

الم�ستحّبة-  ال�سالة  خ�سو�سًا  العبادات-  جميع  اإّن  اأكبر.  وجودية 

لها دور هام في هذا الأمر, كما ورد في الحديث القد�سي: »ال يز�ل 

حّبه فاإذ� �أحببته كنت �سمعه �لذي 
ُ
�لعبد يتقّرب �إلّي بالنو�فل حتى �أ

ي�سمع به وب�سره �لذي ُيب�سر به ويده �لتي يبط�س بها ورجله �لتي 

؛ فال�سالة الواجبة قد ُتقام خوفًا من النار والعذاب 
(((

يم�سي بها«

الإلهي, اأّما ال�سالة الم�ستحّبة )النافلة( فهي عالمة الع�سق, ورمز 

الأن�س بالمعبود الأزلي.

 رجات ا ّرب:
وهي  موا�سع,  ع��ّدة  في  مكّررة  ال��ق��راآن  في  »درج����ات«  كلمة  وردت 

تدّل على اأّن الدرجات المعنوية لي�ست محدودة, وقد جاءت في تعابير 

ڎ   {ڌ   باأّن  البع�س  ي�سف  فمثاًل,  لطيفة.  نقاط  وفيها  متعّددة 

, وفي و�سف لمجموعة اأخرى يقول: {ۆ  ۆ  ۈ  
(2(

ڎ   ڈ }
. مثلهم كمثل الأ�سخا�س العظماء والكبار, فهم يعطون المكان 

(3(

ۈ}
مكانته وقيمته ويعلو المكان بهم ول يعلون به, وبعبارة اأخرى هذه الآية 

)))  �سفاء ال�سدور, ج 2, �س 42), »فار�سي«.

)2)   �سورة الأنفال: الآية 4.

)3)  �سورة اآل عمران: الآية 63).
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كاأّنها تقول هم الدرجة وهم يجعلونها ت�سمو بهم, فهم الدرجة ولي�سوا 

اأ�سحاب الدرجة. وقد ورد في �سورة المعارج قوله تعالى: {ۋ   ۅ  

منه  الذي  العروج  محل  ومالك  ال�سماء  �ساحب  اأي   ,
(((

ۉ} ۅ  
مختلفة  درج��ات  للمالئكة  جعل  �سبحانه  اهلل  اإّن  اإذ  المالئكة؛  تعرج 

يتوّجهون بها اإلى قربه بالتدريج؛ وهذا ُيبّين اأّن الت�سنيف في الدرجات 

ذوو درجات  ا  اأي�سً المالئكة  بل  بالإن�سان وحده,  ا  لي�س خا�سًّ المعنوية 

القراآن  و�سف  المعنى  هذا  ويوؤّكد  للعروج.  الخا�ّس  محّله  منهم  ولكلٍّ 

, اأي هو مطاع من المالئكة وهذا 
(2(

جبرائيل Q باأّنه مطاع واأمين

يعني اأّنه اأرفع منهم �ساأًنا. من هنا, فاإّن درجات الب�سر متفاوتة:

اأحياًنا يكون الإن�سان مطيًعا فقط, مثل عبد مطيع.

اأّنه مطيٌع  اأي  ا,  اأي�سً ا  واأحياًنا ل يكون مطيعًا فح�سب, بل ومحبًّ

ب�سبب الع�سق والمحّبة.

والمحّبة,  الطاعة  من  اأعلى  المقام  يكون  اأخ��رى  ح��الت  وف��ي 

عندها ي�سل اإلى المعرفة الكاملة, وهنالك يرى الإن�سان اهلل في كّل 

�سيٍء ول يغفل عنه عّز وجّل طرفة عين؛ وهذا حال اأمير الموؤمنين 

علّي Q حيث يقول: »ما ر�أيت �سيًئا �إال ور�أيت �هلل قبله وبعده 

.
(3(

ومعه«

)))  �سورة المعارج: الآية 3.

)2)  �سورة التكوير: الآية )2.

)3)  التبريزي الأن�ساري, اللمعة البي�ساء, �س 69).



- 83 -

فب أجأاء ا صالة وأركانها

طلب اهلل  ذاته:
ُيقال اإّن ال�سلطان محمود الغزنوي اأراد يوًما اأن يمتحن حا�سيته 

في الق�سر, ليختبر مدى وفائهم له, ف�سّير قافلة, وو�سع �سندوًقا 

قفاًل,  لل�سندوق  يجعل  ولم  بعير,  ظهر  على  بالمجوهرات  مليًئا 

وعندما و�سل البعير اإلى مكاٍن منحدر اأخافه ال�سلطان فجفل و�سقط 

فقال  الثمينة.  والحلّي  الجواهر  من  محتوياته  وتبعثرت  ال�سندوق 

ال�سلطان لمن حوله ولمرافقيه, كّل من يلتقط �سيًئا من المجوهرات 

ما  يجمعون  وراح��وا  وحيًدا,  ال�سلطان  تركوا  عندها  له,  ملك  فهي 

ا�ستطاعوا من الذهب, اإل �سخ�ٌس واحٌد ُيدعى »�إياز« لم يلتفت اإلى 

ال�سلطان  فالتفت  ال�سلطان,  خلف  �سيره  وتابع  والجواهر,  الذهب 

اإليه و�ساأله: »لماذ� لم تلحق بالمجوهر�ت فتجمع ما ��ستطعت؟«. 

فاأجابه اإياز �سعرًا:

اأنا اأ�سير خلفك وهدفي الخدمة ولي�س النعمة, فاإذا كنت تتطّلع 

اإلى اإح�سان الحبيب, فاأنت في قيد نف�سك ولي�س في قيده, اإّن الأولياء 

ل يتمّنون من اهلل �سوى اهلل. القراآن الكريم ُي�سير اإلى هذه الحالة 

من الطلب والعبادة, فُيخبر عن اأولئك الذين يدعون اهلل في اأوقات 

فهوؤلء  وجّل,  عّز  �سواه  لهم  معين  ل  ال�سّدة حيث  وحالت  الحاجة 

يطلبون اهلل من اأجل اأنف�سهم, فاإذا نالوا بغيتهم وما اأرادوا انفتلوا 

المولى  يقول  اإليه.  ويت�سّرعون  يدعونه  كانوا  ال��ذي  رّبهم  ون�سوا 

تعالى: {ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
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. ويمكن تق�سيم العبادات والأعمال من 
(((

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ}
هذه الجهة اإلى اأق�سام عّدة هي:

• العمل لأجل الّذات والنف�س؛ وهذه عبادة للّذات.	

• العمل لأجل اهلل تعالى والنا�س؛ وهذه عبادة مزدوجة وغير 	

خال�سة.

• العمل لأجله �سبحانه؛ عبادة اهلل عّز وجّل.	

ورد في المناجاة: »�إلهي ما عبدتك خوًفا من نارك وال طمًعا 

. اإّن الذين يبتغون 
(2(

في جّنتك بل وجدتك �أهاًل للعبادة فعبدتك«

المنفعة ويطمعون بالربح هم التّجار, ومن يعمل خوًفا من �سّيده فهو 

عبد, لكّن الأحرار وحدهم يعملون ويعبدون اهلل �سكًرا له, لأّنه اأهل 

للعبادة: »فاإّن قوًما عبدو� �هلل رغبة فتلك عبادة �لتّجار, و�إّن قوًما 

�لعبيد, و�إن قوًما عبدو� �هلل �سكًر�  عبدو� �هلل رهبًة فتلك عبادة 

.
(3(

فتلك عبادة �الأحر�ر«

يقول حافظ ال�سيرازي ال�ساعر الإيرانّي المعروف:

اإلهي قلبي ل يّت�سع ل�سواك, فح�سبي اأّنك محبوبي, واإذا كنت من 

حّب فما هّمني لو خا�سمني العالمين.
ُ
اأ

ومن ال�سعر العربّي, ما ُي�سبه هذا البيت في المعنى:

ليت الذي بيني وبينك عامر, وبيني وبين العالمين خراب.

)))  �سورة العنكبوت: الآية 65.

)2)  بحار الأنوار, ج 7, �س 86).

)3)  بحار الأنوار, ج )4, �س 4).
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مع�سوقه  يطلب  المادّي  الع�سق  في  الإن�سان  اإّن  القول,  خال�سة 

فاإّن  المقّد�س,  المعنوّي  الع�سق  في  لكن  ذات��ه,  اأجل  ومن  لنف�سه, 

الإن�سان ُي�سّحي بنف�سه لأجل المع�سوق, كما في قول اأمير الموؤمنين 

علي Q في دعاء كميل: »و�جعل قلبي بحّبك متّيًما«. 

�سبيل �لو�سول �إلى مقام �لقرب:

�لو�سول �إلى مقام �لقرب يكون من طريقين:

�الأول: معرفة عظمة اهلل �سبحانه ومقامه.

اإلى  عدنا  واإذا  وهباء.  �سراب  �سواه  ما  كّل  اأّن  معرفة  و�لثاني: 

بالألطاف  دائًما  الإن�سان  يذّكر  تعالى  اهلل  اأّن  نجد  القراآن, 

خالقه,  الإن�سان  هذا  ُيحّب  لكي  عليه,  اأنعمها  التي  والنعم 

عم وي�سف له ال�سفات؛ الخلق, الإمداد والعون  فُيذّكره بالنِّ

)�سغيرة  العظيمة  النعم  وع�����س��رات  وال��م��ع��ن��وي,  ال��م��اّدي 

وكبيرة(, كّل ذلك ليفتح قلوب النا�س على حّبه.

الموجودات  �سعف  ت�سف  كثيرة  اآي���اٍت  نجد  اأخ���رى,  جهة  من 

وعجزها, واأّن ما من �سيء اإل قائٌم به �سبحانه, فال عّزة لغيره, ول 

ذبابة.  ا�ستطاعوا خلق  ما  كّلهم  الخلق  اجتمع  فلو  قدرته,  اإل  قدرة 

فمن يمكنه م�ساعدة المحتاجين والعاجزين والم�سّطرين �سوى اهلل 

اإلى جانب  اأن ن�سع بع�س المخلوقات  عّز وجّل... فهل من المعقول 

ا له تعالى عّما ي�سفون؟! خالق هذه المخلوقات, ونجعلها �سبيهة اأو ندًّ
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خاطرة وعيرة:
اأحد  وه��و   ,{ البروجردي  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآي��ة  عن  ُينقل 

مراجع التقليد, ُينقل اأّنه كان ُيقيم مجال�س العزاء في منزله. في اأحد 

الجلو�س  اإلى  ا�سّطر  لذلك  جّيدة؛  ال�سحية  حالته  تكن  لم  المجال�س 

مجل�س  ق��راءة  ي�سمع  فكان  ال�ستراحة,  اأج��ل  من  ة  الخا�سّ غرفته  في 

الم�ساركين  الحا�سرين  اأحد  دعا  المجل�س  خالل  غرفته,  من  العزاء 

اإلى ال�سالة على ر�سول اهلل P من اأجل �سالمة الإمام المهدّي | 

و�سالمة ال�سيد البروجردي. فما كان من ال�سّيد البروجردي اإل اأن غادر 

فرا�سه وعاتب المنادي على ذكر ا�سمه اإلى جانب ا�سم �ساحب الزمان, 

 .
(((

اعتقاًدا منه اأّنه ل ي�ستحّق ذكر ا�سمه اإلى جانب ا�سم الإمام المهدّي

اإمامه هو المرجع الذي  اإلى جانب ا�سم  من يرف�س ذكر ا�سمه 

|, فما بالك بكثير من النا�س الذين  اأّنه نائب عن الإمام  نعتقد 

يذكرون اأ�سماء المخلوقات اإلى جانب ا�سم الخالق.

ا كدردم، أم ا كمدم:
ل �سّك في اأّن الإ�سالم يهتّم بكيفّية العمل وهدفه والدافع لأجله, 

والقراآن الكريم يتحّدث عن العمل الأف�سل والأح�سن, وُيثني عليه, 

.
(2(

قال تعالى: {ڦ  ڦ  ڄ  ڄ}

)))  نقال عن اآية اهلل ال�سافي.

)2)  �سورة هود: الآية 7.
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الموؤمنين  اأمير  اأّن  عن   ,R الهدى  اأئمة  �سيرة  لنا  تك�سف 

علّي Q يت�سّدق بخاتمه اأثناء الركوع لفقير, وقد خّلد اهلل هذا 

اأّن قيمة هذه  الإح�سان بذكره في كتابه, ورّبما ي�سّور بع�س النا�س 

ال�سدقة نابعة من قيمة الخاتم الذي يظّن بع�ٌس اأّنها ت�ساوي خراج 

, فقال:  بالد ال�سام. وقد �سّوره ال�ساعر الإيراني باأّنه خاتٌم ملكيٌّ

فقد  واطرقه,  علّي,  باب  اإل��ى  اذه��ب  الم�سكين  المت�سول  اأّيها 

اأعطى المت�سّول من كرمه خاتًما ملكيًّا.

في حين اأّن هذا الخاتم, بهذه القيمة التي و�سفوها, ل يتوافق 

مع زهد علّي Q, ول مع عدله Q, فكيف يمكن اأن ي�سع مثل 

هذا الخاتم بيده, وبين النا�س من ُيعاني اآلم الجوع والفقر؟ ويبدو 

ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې   ې   {ې   تعالى:  قوله  اأّن  لنا 

, نزل ليخّلد هذا الإح�سان بناء 
(((

ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ}
نوع  ول  الخاتم  وزن  فلي�س  كّميته,  اإلى  ا�ستناًدا  ولي�س  كيفّيته  على 

معدنه اأو الحجر الكريم الذي ُيزّينه هو المهّم, بل المهّم هو الروح 

التي �سدر عنها هذا الفعل.

هلل  اأّنه  ويّدعون  م�سجًدا,  يبنون  جماعة  راأى  »بهلول«  اإّن  ُيقال 

تعالى, فعمد اإلى حجٍر وكتب عليه ا�سمه ليتوّهم النا�س اأّنه هو من 

العّمال فوجدوا الحجر  التالي جاء  اليوم  الم�سجد. وفي  يبني هذا 

)))  �سورة المائدة: الآية 55.
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هارون  فا�ستدعاه  بذلك,  الر�سيد  هارون  فاأخبروا  عليه,  ُكتب  وما 

ها �لخليفة! �إن �أنت بنيت  الر�سيد و�ساأله عن فعلته. قال بهلول: »�أيُّ

هذ� �لم�سجد هلل, فدع ��سمي عليه, فاإّن �هلل تعالى يعلم من �لذي 

�سيمنحه  بل  �ل��ج��ز�ء,  في  ُيخطئ  لن  وه��و  �لم�سجد,  وعّمر  بنى 

لبانيه ولي�س لمن و�سع ��سمه عليه, فاإن كان �لم�سجد هلل �سبحانه, 

فال فرق �إن كان ��سمك عليه �أو ��سمي. لقد �أفهمه بهلول �أّن عمله 

ب��ل ك��ان لل�سهرة  �إل��ى �هلل ع��ّز وج���ّل,  ل��م يكن بق�سد �لقربة  ه��ذ� 

بالكيف  �الإ�سالم  �هتمام  والأج��ل  �ل�سبب  لهذ�  فح�سب.  و�ل�سمعة 

�أكثر من �لكّم, ُي�سّبه �لقر�آن �لكريم �أعمال �لكفار بال�سر�ب, �لذي 

ال  �لو�قع  في  لكّنه  ماء,  �ل�سحر�ء  �لم�سافر في  �لظماآن  يح�سبه 

�سيء: {ڃ  ڃ  ڃ   ڃ     چ       چ  چ  چ  ڇ  

.
)1(

ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ...}

شمو دم اإلسالم وجامّدقته:
الإ�سالم يعّد العمل �سالًحا عندما ي�ستمل هذا العمل على عنا�سر 

اإلى بع�سها الآخر. واأهّم هذه العنا�سر: ح�سن  عّدة ين�سّم بع�سها 

العمل, وح�سن الدافع, وح�سن الو�سيلة, وح�سن الأ�سلوب. فاإذا ُفِقد 

عن�سٌر واحٌد من هذه العنا�سر الأربعة لم يكن العمل �سالًحا, وفقد 

هذا العمل قيمته؛ لأّن ق�سد القربة لي�س فقط  �سروريًّا في بداية 

)))  �سورة النور: الآية 39.
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العمل وح�سب, بل يجب اأن ُيرافق ق�سد القربة العمل على طول خّط 

اإنجازه, اأي منذ البداية حتى النهاية وعلى الدوام, واإل فاإّن العمل 

والأمر  الطائرة,  تهوي  يتوّقف  الطائرة عندما  باطل. فمحّرك  كّله 

كذلك في العبادات فاإذا طراأ ال�سرك ودخل على العمل حّتى للحظة 

واحدة فقد العمل قيمته وتحّول اإلى وباٍل على �ساحبه.

من ا ذاكرة:
اأذكر اأّني كنت م�سافًرا في الطائرة, فُطِلب من الرّكاب النزول من 

الطائرة ومغادرتها لإجراء بع�س الأعمال فيها قبل اإقالعها, ف�ساألت 

�سر�سوًرا,  الطائرة  في  وج��دوا  اإّنهم  لي  فقيل  ال�سبب,  عن  يومها 

هذه  مثل  وج��ود  ي�ستدعي  هل  م��ج��ّدًدا  و�ساألت  الأم��ر  من  فتعّجبُت 

الح�سرة  هذه  اأّن  فاأخبروني  ال�ستنفار؟  هذا  كّل  ال�سغيرة  الح�سرة 

ال�سغيرة قد تقر�س �سلًكا اأو �سيًئا ح�ّسا�ًسا فُتعّطل جهاًزا من اأجهزة 

الطائرة, فتتعّر�س �سالمة الم�سافرين للخطر. وكثيًرا ما يحدث اأّن 

الإن�سان يكون في م�سيرة العروج اإلى اهلل تعالى, فتختّل �سالمة رحلته 

الرحلة  فتتحّول  اأعماله,  اإلى  والرياء  ال�سرك  ح�سرات  دخول  ب�سبب 

بدل العروج اإلى الهبوط, ويتحّول التحليق اإلى �سير نزولّي.

ا ندم وقدمم ا ّمل:
ا قتل اإن�ساًنا ظلًما وتعّدًيا, ثّم في ما بعد تبّين  لنفتر�س اأّن �سخ�سً

ا, وي�ستحّق الإعدام, في هذه  اأّن المقتول اإن�سان ظالم ومجرٌم اأي�سً
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الحالة, �سحيٌح اأّن القاتل اأراح النا�س من ظلم هذا الظالم؛ لكن لّما 

كان يق�سد من الأّول قتل اإن�ساٍن بريء فهو ل ي�ستحّق المدح والثناء 

للعمل منذ  التي كانت مقارنًة  ال�سّيئة  النّية  وال�سبب هو  فعله,  على 

بدايته. اإًذا, ل يكفي اأن يكون العمل مفيًدا ليكون عماًل �سالًحا, بل 

يجب اأن يترافق مع الدافع الخال�س وال�سليم, لذلك, نرى اأّن القراآن 

فالأعمال  القربة,  ق�سد  عن  الموا�سع  جميع  في  ُيحّدثنا  الكريم 

تعتمد على ذلك؛ في الخم�س والزكاة والإنفاق, وفي مجاهدة الكفار 

ا, من ذلك عبارات ترد في القراآن الكريم كقوله تعالى: »في  اأي�سً

العتماد  هذا   ,
(((

�هلل« مر�ساة  »�بتغاء  �هلل«,  »لوجه  �هلل«,  �سبيل 

ي�سير اإلى اأهمية ق�سد القربة. 

ثّمة عدٌد كبيٌر من النا�س يوؤّدون بع�س الأعمال التي ظاهرها اأّنها 

الطرقات  و�سّق  والم�ست�سفيات,  المدار�س  بناء  مثل  خّيرة,  اأعمال 

وغير ذلك من الأعمال التي يترّتب عليها منافع للنا�س؛ ولكن هذه 

الأعمال اإذا لم تكن بق�سد التقّرب اإلى اهلل فهي في الحقيقة ظلٌم 

منهم لأنف�سهم, وهم بهذه الأعمال ينفعون النا�س ولكن ل ينفعون 

الح�سنة  النّية  بتركهم  اأنف�سهم  ي�سّرون  اإّنهم  نقل  لم  اإن  اأنف�سهم, 

الإيمان  بين  كثيًرا  يجمع  القراآن  نجد  هنا  ومن  الخّير.  والق�سد 

والعمل ال�سالح, ومن ذلك قول اهلل عّز وجّل: {ک  گ  گ  

)))  على التوالي, �سورة البقرة: الآية 90, �سورة البقرة: الآية 207, �سورة الإن�سان: الآية 9.
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, وقوله في مو�سع اآخر: {وئ  وئ  ۇئ  
(((

گ  گ  }
والمعنى  المعنى  وه��ذا   ,

(2(

ېئ} ۈئ      ۈئ   ۆئ        ۆئ   ۇئ  
»ح�سن  اأّن  ليوؤّكد  الكريم  ال��ق��راآن  في  ع��ّدة  م��ّرات  يتكّرر  ال�سابق 

اأن يكون الفاعل نف�سه  �لفعل« ل ي�سفع وحده لفاعله؛ بل ل بّد من 

بع�س  الفاعلي يذكران في  والح�سن  الفعلي  الح�سن  وتعبير  ح�سًنا. 

النقا�سات في علم اأ�سول الفقه في مجال قريب مّما نحن فيه.

ورد في الخبر اأّن بالًل الحب�سّي )موؤّذن الر�سول P كان يلثغ, 

لكّن  ذلك؛  على  النا�س  فعابه  �سيًنا,  »�أ�سهد...«  في  ال�سين  فينطق 

اأّن  �سحيح   .
(3(

�هلل« عند  �سين  ب��الل  »�سين  ق��ال:   P اهلل  ر�سول 

ا؛ لكن عمله كان بق�سد القرب وح�سن  نطقه كان في الظاهر ناق�سً

وهو  بن مكتوم  اأّن عبد اهلل  وُيذكر  الجزاء.  النّية فجزاه اهلل خير 

اهلل  ر�سول  على  يوًما  دخل  ُيب�سر,  ل  �سريًرا  كان  جليٌل,  �سحابّي 

P, والر�سول ُيكلِّم بع�س النا�س, وفيهم رجٌل من بني اأمية, فلّما 

راآه الرجل تقّذر منه وجمع نف�سه وعب�س, واأعر�س بوجهه عنه, فاأنكر 

اهلل تعالى ذلك عليه, نعم بالن�سبة اإلى �سخ�س �سرير فاإّن العبو�س 

م �سواء, فهو ل يرى, غير اأّن القراآن الكريم اأنزل في ذلك  اأو التب�سُّ

�سورة, وتحدث في ع�سر اآيات عن ذلك ال�سخ�س العبو�س اإذ اأنكر 

)))  �سورة البقرة: الآية 277.

)2)  �سورة غافر: الآية 40.

)3)  اآقا ر�سا الهمداني, م�سباح الفقيه, ج 2, �س 278.
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عليه فعلته: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  

ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  
 .

(((

ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ   }
اأّن المعيار في تقويم العمل لي�س هو  وبناء على ما تقّدم يتبّين 

اأو ال�سرر فقط, بل معيار القيمة الأ�سا�س للعمل هو النّية  المنفعة 

التي كانت وراءه اإلى جانب ما يترّتب عليه من منفعة واآثار ح�سنة 

لخلق اهلل �سحانه.

و�سيلة  ولي�ست  ذاتّية,  قيمة  لها  الأنبياء  مدر�سة  في  فالأخالق 

لجذب النا�س وا�ستمالة قلوبهم, كما هي في ح�سابات التّجار الذين 

قلوبهم  لجذب  الم�سترين  معاملة  ويح�سنون  اأخالقهم  ُيح�ّسنون 

يتظاهر  ال��ذي  التاجر  هذا  يدي  بين  اأموالهم  اإنفاق  اإل��ى  ودفعهم 

بح�سن الأخالق من اأجل ما فيها من منفعة اقت�سادّية له. من هنا 

نجد اأّن اهلل عّز وجّل ذّم العبو�س في وجه الأعمى على الرغم من اأّنه 

ينّية اأمر  ل يتاأّثر به؛ واإّنما ذّمه لأّن العبو�س في مقيا�س الأخالق الدِّ

قبيح بغ�ّس النظر عن الآثار التي تترّتب عليه. 

تعالى,  هلل  ا  خال�سً العمل  يكون  اأن  يعني  القربة  ق�سد  اإّن  نعم 

تعالى  فاهلل  والقال,  القيل  من  خوف  غير  من  �سبحانه,  ولوجهه 

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ     ۓ    ...} بقوله:  الموؤمنين  ي�سف 

)))  �سورة عب�س: الآيات )-0).
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ول  الحّق  وتقول  الخير  تفعل  اأن  يعني  القربة  . فق�سد 
(((

{... ۇۆ  
تخاف اأحًدا �سوى اهلل تعالى, عندها يكون الإن�سان م�سداًقا لقوله 

ۆ   {ۇ    ر�سالته:  ومبّلغي  اإليه  الدعاة  و�سف  في  تعالى 

.
(2(

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅۉ  ۉ   ې  ې }
من ا ذاكرة:

في اأحد الأيام, كنت م�سغوًل بالدعاء والزيارة في حرم الإمام 

من  عرفني  وق��د  بجانبي,  يجل�س  زائ��ٌر  رج��ل  ك��ان   ,Q الر�سا 

برنامجي التلفزيوني ليلة الجمعة, فجاأة اأخذ بع�س النقود وقال لي: 

�سّيد قراءتي خذ هذه النقود واأعطها لفقير. قلت له اأنا زائر مثلك 

ول اأعرف الفقراء في مدينة م�سهد, افعل اأنت ذلك بنف�سك واأعطها 

اأن اآخذ المال  اإلّي  لفقير. مّرت لحظات ثم كّرر علّي طلبه, وطلب 

الدعاء  تابعت  ثم  الأولى,  المّرة  مثل  جوابي  فكان  لفقير,  عطيه 
ُ
واأ

والزيارة. في المّرة الثالثة كّرر كالمه, ف�سعرت بالغ�سب, وقلت له, 

اأنت اليوم ُت�سّتت اأفكاري ثالث مّرات من اأجل »ع�سرين تومان« لو 

لت علّي ل تزعجني اأكثر, واأما المال فاأنت اأعطه لفقير بنف�سك,  تف�سّ

عندها قال لي يا �سيد قراءتي اإنها لي�ست 20 تومان بل 000) تومان. 

�سكتت لحظات وهداأ غ�سبي, فقلت له توجد موؤ�ّس�سة ُتعنى بالأولد 

ناولني  ثم  منا�سبًا«,  تراه  ما  افعل  اإليك,  الأمر  لي:«  فقال  الأيتام, 

)))  �سورة المائدة: الآية 54.

)2)  �سورة الأحزاب: الآية 39.
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المال وان�سرف. بعد ذلك و�سعت كتاب الدعاء جانًبا, وغرقت في 

التفكير, فقلت في نف�سي: اإن كان المال لوجه اهلل تعالى فما الفرق 

بين )20 تومان واألف تومان(؟ لقد اأدركت اآنذاك اأن ذلك الم�سهد 

كان امتحاًنا لي, لكي اأعلم اأّن مفهوم ق�سد القربة حّتى تلك اللحظة 

لم ي�سل اإلى الم�ستوى المطلوب من الو�سوح في نف�سي.

الكمية,  بين  الإن�����س��ان  ق  ُي��ف��رِّ ل  اأن  الإخ��ال���س  ع��الم��ات  م��ن 

جّل  يكون  بل  وال��ظ��روف,  العمل,  ون��وع  والمناطق,  والأ�سخا�س, 

اهتمامه وفكره في �سبيل ر�سا اهلل تعالى, �سواء فهم النا�س اأم لم 

النا�س  اأجل  من  والعمل  المحّبة  طبًعا,  كرهوا.  اأم  اأحّبوا  يفهموا, 

اأف�سل من الأنانية وحّب الّذات, لكن لي�س لذلك قيمة اإلهية من دون 

مطّهري:  مرت�سى  ال�سهيد  العاّلمة  تعبير  حّد  وعلى  اإلهي,  هدف 

ا, هو �سرط  ا وال عقديًّ »ق�سد �لقربة هو �سرط ذ�تّي ولي�س �عتباريًّ

تكويني ولي�س ت�سريفيًّا. فاإذ� قلنا �إّن �سرط �لو�سول �إلى مكة هو 

قطع �لم�سافة �لموؤّدية �إلى مكة, فهذ� �سرط طبيعّي وذ�تّي, ولي�س 

�لنا�س. وق�سد  �لتر��سي و�لتو�فق بين  ا مبنيًّا على  �أمًر� �عتباريًّ

�لقربة هو �ل�سرط �لتكوينّي �لطبيعّي للو�سول �إلى مقام �لقرب, 

ولي�س �سرًطا �عتباريًّا خا�سًعا للتر��سي و�العتبار.

سثار ا ندم وبركاتها:
اإذا نظرنا اإلى الآيات المباركة والأحاديث ال�سريفة نظرة �سريعة 



- 95 -

فب أجأاء ا صالة وأركانها

وعابرة, نجد اأن للنية اآثارًا وبركات جّمة. ُنبّين بع�سًا منها وب�سورة 

مخت�سرة:

في  �هلل  ز�د  نّيته  ح�سنت  »وم��ن  ال��رزق:  من  يزيد  النية  ح�سن 

. ولعّل ح�سن النية يجعل من �سلوك ال�سخ�س مع الآخرين 
(((

رزقه«

�سلوًكا طّيًبا, فينجذب النا�س اإليه, ويكثر محّبوه, ويزيد عمله وخيره 

ورزقه.

ح�سن النية يزيد من التوفيق والعي�س الطّيب, ويك�سب الأ�سدقاء: 

في الحديث: »من ح�سنت نيته كثرت مثوبته وطابت عي�سته ووجبت 

. فالألطاف الإلهية ت�سمل الإن�سان بقدر ح�سن نيته, وكّلما 
(2(

موّدته«

زادت النية الح�سنة لدى الإن�سان ازداد اللطف الإلهي به.

 Q ح�سن النية يزيد من عمر الإن�سان: فعن الإمام ال�سادق

. وقد ورد في الحديث 
(3(

اأنه قال: »من ح�سنت نيته زيد في عمره«

 :Q اأّن المرء ليبلغ كّل ما يريد بح�سن النية. عن اأبي عبد اهلل

.
(4(

»من رجع من مكة وهو ينوي �لحج من قابل زيد في عمره«

علي  الموؤمنين  اأمير  عن  ورد  فقد  ف��ات:  ما  يجبر  النية  ح�سن 

Q اأّنه »من تاب من مع�سية بح�سن نية بّدل �هلل ذنبه ح�سنة 

)))  و�سائل ال�سيعة, ج), �س 37.

)2)  عيون الحكم والمواعظ,, �س 465.

)3)  ميزان الحكمة, ج 3, �س 6))2.

)4)  و�سائل ال�سيعة, ج 8, �س 07).
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. وورد عنه Q: »لو 
(((

وجعل له من �أمره ي�سر�ً و�أ�سلح حاله«

�إلى  �لنعم, فزعو�  وت��زول منهم  �لنقم  بهم  تنزل  �لنا�س حين  �أّن 

رّبهم ب�سدق من نياتهم ووله من قلوبهم, لرّد عليهم كّل �سارد, 

.
(2(

و�أ�سلح لهم كّل فار«

الجزاء على النّية حّتى لو لم ي�سدر الفعل: فاأجر الأفعال الطّيبة 

يح�سب في ميزان الإن�سان اإذا كانت نّيته �سادقة واإن لم ينجز العمل 

الذي نوى فعله. فعن اأبي عبد اهلل Q, قال: »�إّن �لعبد �لموؤمن 

�لفقير ليقول: يا رّب �رزقني حّتى �أفعل كذ� وكذ� من �لبّر ووجوه 

�لخير. فاإذ� علم �هلل ذلك منه ب�سدق نّية كتب �هلل له من �الأجر 

. وكذلك ورد اأّن 
(3(

مثل ما يكتب له لو عمله, �إّن �هلل و��سع كريم«

من تمّنى ال�سهادة �سادًقا اأعطاه اهلل ثواب ال�سهداء واحت�سبه منهم 

.
(4(

ولو مات على فرا�سه

»من  Q قال:  اأبي عبد اهلل  ومن اللطف الإلهي ما ورد عن 

هّم بح�سنة فلم يعملها ُكِتبت له ح�سنة, فاإن عملها ُكتبت له ع�سًر�, 

وي�ساعف �هلل لمن ي�ساء �إلى �سبع مئة, ومن هّم ب�سّيئٍة فلم يعملها 

لم ُتكتب عليه حّتى يعملها, فاإن لم يعملها ُكِتبت له ح�سنة, و�إن 

ل ت�سع �ساعات, فاإن تاب وندم عليها لم ُتكَتب عليه, و�إن  جِّ
ُ
عملها �أ

)))  انظر: نهج البالغة, الخطبة 78).

)2)  نهج البالغة, الخطبة 78).

)3)  و�سائل ال�سيعة , ج ), �س 36.

)4)  بحار الأنوار, ج 70, �س )20.
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 .
(((

لم يتب ولم يندم عليها ُكِتبت عليه �سيئة«

النية  مقّد�سة:  اأعمال  اإلى  العادّية  الأعمال  يحّول  النّية  �سفاء 

ال�سادقة والح�سنة تجعل من اأكثر الأمور الماّدية في الحياة �سبًبا 

للقرب من اهلل �سبحانه. في المقابل فاإّن اأكثر الحالت المعنوية مثل 

ال�سجود والبكاء, قد ُت�سبح �سبًبا للبعد عن اهلل عّز وجّل اإذا خالطها 

الرياء والتظاهر. ورد في الروايات عن الإمام الكاظم Q: »كما 

�إال  ي��ن  �ل��دِّ يقوم  ال  فكذلك  �لحّية,  بالنف�س  �إال  �لج�سد  يقوم  ال 

»�ساحب �لنية   :Q . وعن الإمام ال�سادق 
(2(

بالنية �ل�سادقة«

�ل�سادقة �ساحب �لقلب �ل�سليم؛ الأّن �سالمة �لقلب من هو�ج�س 

وردت  كما   .
(3(

كّلها« �الأم��ور  في  هلل  �لنية  بتخلي�س  �لمحذور�ت 

روايات متعّددة توؤّكد اأّن اهلل تعالى ُيحا�سب النا�س يوم القيامة على 

ي�سّد عزم  والإخال�س  النّية  اأّن �سدق  الأخبار  بع�س  نواياهم. وفي 

 Q الإن�سان ويقّوي بدنه على فعل الطاعة, فعن الإمام ال�سادق

.
(4(

عف بدٌن عّما قويت عليه �لنية« قال: »ما �سُ

ي�ساء  من  ال�سريرة  و�سالح  النية  بح�سن  ُيدخل  تعالى  اهلل  اإّن 

ۈئ   ۈئ     ۆئ   {ۆئ   تعالى:  المولى  يقول   .
(5(

الجنة عباده  من 

)))  و�سائل ال�سيعة, ج ), �س 40.

)2)  ابن �سعبة الحّراني, تحف العقول, �س 396.

)3)  بحار الأنوار, ج 70, �س 0)2.

)4)  و�سائل ال�سيعة, ج ), �س 38.

)5)  عيون الحكم والمواعظ, �س 43).
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من  ف��اإّن  لذلك,   ,
(((

{ ی   ی     ىئ   ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ  
العمل,  ن��وع  يهّمه  ل  بالتكليف  والعمل  ال��واج��ب  اأداء  هدفه  ك��ان 

في  الجهاد  هو  المهّم  المهم,  هو  به  والعمل  التكليف  النتيجة,  ول 

�سبيل اهلل, اأما النتيجة, �سواء كانت الن�سر اأم ال�سهادة, فلي�س لها 

اآخر:  مو�سع  في  تعالى  المولى  يقول  الإلهي.  الجزاء  في  تاأثير  اأّي 

{ ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې   ې  ى  ى  

ېئ   ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ      ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ  
يخرج  من  اأّن  المباركة  الآية  هذه  من  وُيفهم   ,

(2(

ىئ  ىئ  ىئ}
من بيته في �سبيل اهلل تعالى فقد وقع له الأجر, واإن لم ي�سل اإلى 

العمل نف�سه,  العمل ولي�س  النية والدافع نحو  مق�سده, فالمهّم هو 

المهم الخروج وال�سير في �سبيل اهلل, ولي�س الو�سول اإلى المق�سد. 

يقول الر�سول الأكرم P لأبي ذّر الغفاري )ر�سوان اهلل عليه( في 

و�سّيته له: »يا �أبا ذّر هّم بالح�سنة و�إن لم تعملها, لكي ال ُتكتب من 

»ت�سّدق   :Q الر�سا  اإمامنا  عن  اآخر  حديث  في   .
(3(

�لغافلين«

بال�سيء و�إن قّل, فاإّن كّل �سيء ُير�د به �هلل و�إن قّل بعد �أن ت�سدق 

وعظيمة؛  هاّمة  الأعمال  تكون  قد  واأّن��ه  كما   .
(4(

عظيم« فيه  �لنية 

ولكّنها تفقد قيمتها عندما تفقد النية ال�سحيحة والح�سنة, حتى اأّن 

)))  �سورة الن�ساء: الآية 74.

)2)  �سورة الن�ساء: الآية 00).

)3)   و�سائل ال�سيعة, ج ), �س 40.

)4)   و�سائل ال�سيعة, ج ), �س 87
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القتل في جبهات القتال قد ل ُيكتب عند اهلل تعالى �سهادة, وق�سة 

اإليها  اأ�سرنا  وقد  الم�سلمين,  تاريخ  في  معروفة  �لحمار«  »�سهيد 

�سهداء  اأكثر  اأّن   P الأكرم  ر�سولنا  الحديث عن  في  ورد  �سابقًا. 

اأّمتي يذهبون من الدنيا من على فرا�سهم, وكثير مّمن يقتلون في 

 :P اهلل  ر�سول  قال   .
(((

بنواياهم اأخبر  تعالى  اهلل  ف��اإّن  الحرب, 

ما  �بتغاء  ن��وى, فمن غز�  ما  �م��رء  ولكّل  بالنّيات,  �الأعمال  »�إّنما 

عند �هلل فقد وقع �أجره على �هلل عّز وجّل, ومن غز� يريد عر�س 

.
(2(

�لدنيا �أو نوى عقااًل لم يكن له �إال ما نوى«

بع�س  ك��ان  تبوك,  غ��زوة  في   P الأك���رم  النبّي  خ��رج  عندما 

الم�سلمين يريدون الخروج معه لكّنهم لم يتمّكنوا من ذلك, فوقع 

اأجرهم على اهلل تعالى )كما ورد في رواية �سابقة(. فمن كان يريد 

الخروج ولم ي�ستطع فقد �سارك  بالأجر ب�سبب, وال�سبب النية. قال 

�لموؤمن  نية  »�إّن��ي �سمعتك تقول:   :Q اأحدهم لأبي عبد اهلل 

الأّن  ق��ال:  �لعمل؟  من  خيًر�  �لنية  تكون  فكيف  عمله,  من  خير 

�لعمل رّبما كان رياء للمخلوقين, و�لنية خال�سة لرّب �لعالمين 

. وقال اأبو 
(3(

فيعطي عّز وجّل على �لنية ما ال ُيعطي على �لعمل«

بالليل  ُي�سّلي  �أن  ن��ه��اره  م��ن  لينوي  �لعبد  »�إّن   :Q اهلل  عبد 

)))  انظر: المحجة البي�ساء, ج 8, �س 03).

)2)   و�سائل ال�سيعة, ج ), �س 35.

)3)   و�سائل ال�سيعة, ج ), �س 38.
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فتغلبه عينه فينام, فيثبت �هلل له �سالته, ويكتب َنَف�َسه ت�سبيًحا, 

.
(((

ويجعل نومه عليه �سدقة«

اأعمال  جميع  تكون  ب��اأن  يو�سي  الإ���س��الم  ن��رى  اأن  غريًبا  لي�س 

الإن�سان مقّد�سة, �سادرة عن نّية �سليمة وح�سنة, واأن تكون حياتنا 

كّلها هلل تعالى. ورد عن اأبي ذّر الغفاري عن ر�سول اهلل P قال: 

 .
(2(

�أب��ا ذر ليكن لك في كّل �سيء نية حتى في �لنوم و�الأك���ل« »يا 

ا في اهلل وظّن اأّنه من اأهل الخير فهو  اإّن الإن�سان اإذا اأحّب �سخ�سً

ماأجور, حتى ولو كان ال�سخ�س الذي اأحّبه من اأهل النار كما ورد في 

 .
(3(

الأحاديث والروايات

م ا ندقم على ا ّمل: تّيق
تتقّدم نية العمل على العمل نف�سه اأحياًنا؛ لأّن العمل قد ُي�ساحبه 

الرياء اأو العجب في بع�س الحالت, اأّما النية فال يدخل فيها الرياء 

ظاهرّية؛  اآث��ار  لها  ولي�س  باطنيٌّ  اأمر  لأّنها  ذلك؛  واأمثال  وال�سمعة 

والأمر الآخر الذي تمتاز به النّية على العمل اأّنها ممكنة في كّل زماٍن 

ة, لكن اأداء العمل بحاجة اإلى �سروط  ومكاٍن ول تتطّلب �سروًطا خا�سّ

واإمكانات كثيرة. وقد ورد في الأخبار عن النبّي P مجموعة من 

ا  �سخ�سً اأّن  فيها  نجد  بلغه«؛ حيث  »من  بروايات:  ُتعرف  الروايات 

)))   و�سائل ال�سيعة, ج ), �س 38.

)2)   و�سائل ال�سيعة, ج ), �س 34.

)3)  انظر: المحجة البي�ساء, ج 4, �س 374.
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اإذا �سمع رواية تقول اإّن للعمل الفالني الجزاء الفالني, فقام بذاك 

العمل طلًبا للثواب الموعود به في الخبر, فاإّن اهلل تعالى ُيعطيه نف�س 

ال�سخ�س  لأّن  الرواية غير �سحيحة؛  كانت  واإن  الجزاء, حتى  ذلك 

الذي عمل بهذا الحديث قام به بق�سد الرجاء وح�سن نية.

مراتب ا ندم:
اأو  تعالى  الخوف من غ�سب اهلل  اأحياًنا يكون  �الأولى:  �لمرتبة 

الطمع بلطفه هو الدافع لالإن�سان لكي يقوم بالفعل, كما يقول اهلل 

, ويقول عّز 
(((

تعالى في محكم كتابه العزيز: {ۆ  ۆ  ۈۈ}

.
(2(

ا: {ائ  ەئ  ەئ} وجّل اأي�سً

يكون  اإذ  �سابقتها  من  اأعلى  المرتبة  وه��ذه  �لثانية:  �لمرتبة 

األطافه  تعالى على  ال�سكر هلل  اأداء حّق  هو  الحالة  الدافع في هذه 

ثّمة  يكن  لم  لو  العمل حّتى  اأو  العبادة  الإن�سان على  فُيقدم  ونعمه؛ 

 :Q وعد بالثواب ول وعيد بالعقاب. يقول اأمير الموّحدين علّي

�سكًر�  ُيع�سى  �أاّل  يجب  ل��ك��ان  مع�سيته  على  �هلل  يتوّعد  ل��م  »ل��و 

.
(3(

لنعمته«

هذه  وف��ي  �سابقتيها.  من  درج��ة  اأرق��ى  وه��ي  �لثالثة:  �لمرتبة 

المرتبة يوؤّدي العبد ما يراه مطلوًبا منه بدافع الحياء من اهلل عّز 

ورد  ما  النّية  من  المرتبة  هذه  مع  وين�سجم  بهيبته.  وال�سعور  وجّل 

)))  �سورة الأعراف: الآية 56.

)2)  �سورة الأنبياء: الآية 90.

)3)  نهج البالغة, الحكمة 290.
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عن ر�سول اهلل P: »�عبد �هلل كاأّنك تر�ه فاإن لم تكن تر�ه فاإّنه 

.
(((

ير�ك«

وفي هذه المرتبة يوؤّدي العبد ما عليه بدافع  �لمرتبة �لر�بعة: 

القرب من اهلل وبدافع الإح�سا�س باأّن اهلل تعالى اأهٌل للعبادة وم�ستحقٌّ 

لها, فال يلتفت العبد اإلى الجّنة ول يطمع بالح�سول عليها, ول ينظر 

 Q اإلى النار ول يخ�سى التوّرط فيها. وقد ورد عن الإمام علّي

في و�سف هذه المرتبة قوله: »�إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك وال 

.
(2(

طمعاً في جنتك ولكن وجدّتك �أهاًل للعبادة فعبدتك«

المراتب,  هذه  بين  الأرقى  المرتبة  ولعّلها  �لخام�سة:  �لمرتبة 

وي�سل الإن�سان فيها اإلى حالة ي�سعر باأّنه عا�سق هلل ومحبٌّ له. ومن 

الإمام  فعله  ما  المرتبة  لهذه  كاأمثلة  ُتذكر  اأن  يمكن  التي  النماذج 

الح�سين Q حيث قّدم نف�سه واأهله في �سبيل اهلل تعالى؛ اإذ راأى 

 :Q قوله  في  كما  العرو�س,  �سدر  على  القالدة  بمثابة  الموت 

 
(3(

»ُخّط �لموت على ولد �بن �آدم مخّط �لقالدة على جيد �لفتاة.«

ومثله في هذا المقام ما ُينقل عن اأبيه اإمام المّتقين علّي Q فقد 

كان ياأن�س بالموت كما ياأن�س الطفل بثدي اأّمه واأكثر: »و�هلل البن �أبي 

. وهذه هي �سيرة 
(4(

طالب �آن�س بالموت من �لطفل بثدي �أّمه...«

)))  ر�سائل ال�سهيد الثاني, ط ق, �س 7).

)2)  بحار الأنوار, ج 67, �س 86).

)3)  مو�سوعة كلمات الإمام الح�سين Q, �س 397.

)4)  الم�سدر نف�سه, �س )37.
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 Q اأولياء اهلل تعالى, فهذه عبارة القا�سم بن الح�سن المجتبى

الإمام  عّمه  �ساأله  الخافقين, حين  في  ُت��دّوي  زالت  ما  كربالء  في 

الح�سين Q قال له يا بنّي كيف الموت عندك؟ فقال: يا عم فيك 

.
(((

اأحلى من الع�سل

 ور ا ندم فب ا ثواب وا ّّاب:
للق�سد  ففتح  والجزائّية,  القانونّية  بالم�سائل  الإ�سالم  اهتّم 

م�ساألة  في  بنماذج:  ذلك  اإلى  ُن�سير  منف�ساًل, حيث  والنية ح�ساًبا 

ا عمًدا ح�ساًبا يختلف  القتل نجد اأّن الإ�سالم اأعّد لمن يقتل �سخ�سً

عن ح�ساب من يقتل بغير عمد ول ق�سد, فلكلٍّ من القاِتَلين ح�ساب 

ڳ   ڳ   گ    گ   {گ   م��خ��ت��ل��ف:  وح��ك��م 

ڻ   ڻ      ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ  
{ٱ   يقول:  الكريم  فالقراآن  الق�سم  م�ساألة  في  اأّم��ا   .

(2(

ڻ}
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ          ڀڀ  ڀ  ٺ   
؛ لذلك اإذا اأق�سم �سخ�س من دون نية اأو ق�سد جّدي فال 

(3(

ٺ  }
قيمة لق�سمه.

مم قصي ا ّربم: ا مّرفم مّيق
والنّية  القربة  ق�سد  اإلى  للو�سول  الأه��ّم  الطريق  هي  المعرفة 

)))  ليلة عا�سوراء في الحديث والأدب, �س 69).

)2)  �سورة الن�ساء: الآية 93.

)3)  �سورة البقرة: الآية 225.
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ال�سالح  للعمل  اأنف�سنا  ُنعّد  اأن  ُيمكننا  فنحن  الح�سنة,  ال�سليمة 

والخال�س مع ق�سد القربة:

اأّن القلوب بيد اهلل تعالى ومحّبة النا�س كالرزق ل  عندما نعلم 

يقول  والتعب.  بالجهد  الأحيان  كثير من  في  الإن�سان  عليه  يح�سل 

ڎ   ڌ   ڌ    {ڍ   فيقول:  اإبراهيم  ل�سان  على  وج��ّل  عّز  اهلل 

ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

.
(((

ڱ}
لإرادة  بالكامل  خا�سًعا  لي�س  وال�سّر  النفع  اأّن  نعلم  عندما 

.
(2(

الب�سر

اهلل  عند  م�ساعف  اأجٌر  يتبعه  تعالى  هلل  العمل  اأّن  نعلم  عندما 

تعالى, ع�سرات وع�سرات المّرات, لذلك من الظلم اأن نعمل لغيره.

عندما نعلم اأّن الترّقي وال�سعود في المقامات الجتماعية لي�س 

دلياًل على العظمة الواقعّية؛ فالدخان الأ�سود ي�سعد اإلى اأعلى الجّو 

ا. اأي�سً

قيمة  له  لي�س  اإلينا  ونظرهم  النا�س  اهتمام  اأّن  نعلم  عندما 

النا�س  التي تلفت نظر  حقيقية, فكثيرة هي الأمور غير المحترمة 

ا. فالفيل لو �سار في الطريق لما بقي اإن�سان اإل ونظر اإليه, فهل  اأي�سً

)))  �سورة اإبراهيم: الآية 37.

)2)  انظر: المناجاة ال�سعبانية.
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يدّل هذا الهتمام على احترام النا�س له؟

عندما نعلم خطر الرياء واأّنه �سيتحّول يوًما ما اإلى ف�سيحة وخزي, 

اأهمّية  وُتعلم  ال�سليم  القلب  ُيفتقد  ال�سرائر,  تك�سف  عندما  يومذاك 

.
(((

�سدق النية: {ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ}

اأّن العّزة والقّوة هلل جميًعا ومفاتيحها في قب�سته:   عندما نعلم 

ڎڈ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   {چ   

ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ  
.

(2(

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ }
بها في حال  �سُنمنى  التي  الخ�سائر  نعلم ما هي  واأخيًرا عندما 

ف�ساد نوايانا.

سثار ا ندم ا راسية: 
النّية  اآف��ات  اإل��ى  الإ���س��ارة  تجدر  النّية  عن  الحديث  ختام  في 

الفا�سدة واآثارها ال�سلبّية.

ترتفع  اأن  منها  كثيرة,  �سلبية  اآثار  وله  دفين,  داء  النية  �سوء   -

اأّن   Q ال�سجاد  الإم��ام  عن  ورد   .
(3(

البلية وتنزل  البركة 

لينوي  الموؤمن  واإّن  الدعاء,  قبول  لعدم  �سبب  ال�سّيئة  النية 

.
(4(

الذنب فيحرم رزقه

)))  �سورة ال�سعراء: الآيتان 88- 89.

)2)  �سورة البقرة: الآية 65).

)3)  انظر: ميزان الحكمة, ج 4, �س 3420.

)4)   و�سائل ال�سيعة, ج ), �س 42.
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اإلهية,  كونها  من  والعبادات  الأعمال  ت�سقط  ل  ال�سّيئة  النية   -

وتخرجها من ال�سبغة الإلهية فح�سب, بل اإّن �سوء النية ي�ستتبع 

ا, يقول الإمام ال�سادق Q: »من  اأخطاًرا واآثاًرا �سّيئة جدًّ

. كذلك 
(((

��ستد�ن ديًنا فلم ينِو ق�ساءه  كان بمنزلة �ل�سارق«

في المهر, فقد ورد في الحديث عن اأبي عبد اهلل Q قال: 

»من تزّوج �مر�أة وال يجعل في نف�سه �أن ُيعطيها مهرها فهو 

  .
(3(

, وفي حديث اآخر: »كان بمنزلة �ل�سارق«
(2(

زنا«

 :Q ال�سادق  الإم��ام  ورد عن  كما  ال��رزق:  من  الحرمان   -

, ونموذج ذلك 
(4(

�لموؤمن لينوي �لذنب فيحرم رزق��ه« »�إّن 

في  الكريم  القراآن  في  المذكورين  الب�ستان  اأ�سحاب  ة  ق�سّ

�سورة القلم من الآية 6) اإلى الآية 30, اذ يقول تعالى: {ٻ  

پ     پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ}. وهم اإخوة 
ياأخذ  فكان  اليمن,  �سنعاء  قرب  ب�ستاًنا  يملك  اأبوهم  كان 

منها قوت �سنته ويت�سّدق بالباقي, وكان يترك للم�ساكين ما 

اأخطاأه القطاف  اأ�سفل الأكدا�س وما  اأخطاأه المنجل وما في 

من العنب وما بعد من الب�ساط الذي يب�سط تحت النخلة اإذا 

رمت )ُقطفت ثمارها(, فكان يجتمع لهم �سيء كثيٌر. فلّما  �سُ

)))   و�سائل ال�سيعة, ج 8), �س 328.

)2)  الو�سائل, ج 5), �س 22.

)3)  الم�سدر نف�سه.

)4)  الم�سدر نف�سه.
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مات قال بنوه: اإن فعلنا ما كان يفعل اأبونا �ساق علينا الأمر, 

اأن يقطفوا ب�ستانهم عند ال�سباح  اأولو عيال, فحلفوا  ونحن 

قبل اأن ي�ستيقظ الم�ساكين, ولم يقولوا اإن �ساء اهلل. فاأر�سل 

اهلل ناًرا اإلى ب�ستانهم فاأحرقته وهم نيام قبل اأن يطلع عليهم 

ال�سباح. فلّما ا�ستيقظوا وذهبوا اإلى ب�ستانهم وجدوه ه�سيًما 

كال�سريم اأي اأ�سود كالليل المظلم. عندها اأفاقوا من �سبات 

الغفلة واأدركوا باأّن الحرمان والنق�س هو منع حّق الفقراء. 

في  ال���واردة  الق�سة  ه��ذه  من  ويفهم  حقوقهم.  اأداء  ولي�س 

القراآن اأّن اهلل تعالى يجزي النا�س في كثيٍر من الأحيان على 

اأ�سا�س الق�سد والنية. 

اأمير  تعبير  في  كما  ال�سقاء,  على  دالٌّ  موؤ�ّسر  النّية  ف�ساد   -

.
(((

الموؤمنين Q: »من �ل�سقاء ف�ساد �لنية«

هذا  ورد  وقد  العمر.  ونق�س  البركة  لقّلة  �سبٌب  النية  ف�ساد   -

المعنى في رواية عن اأمير الموؤمنين Q يقول فيها: »عند 

, وفي رواية اأخرى, يقول: »من 
(2(

ف�ساد �لنية ترتفع �لبركة«

.
(3(

�أ�ساء �لنية منع �الأمنية«

)))  ميزان الحكمة, ج 4, �س 3420. 

)2)  الم�سدر نف�سه.

)3)  الم�سدر نف�سه.
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قصم وعيرة:
ُيحكى اأّنه قيل ل�سخ�س لك عند اهلل تعالى ثالث دعوات م�ستجابة 

ب�سبب عمل خير عملته, ففرح الرجل لذلك وراح ُيفّكر بماذا �سيدعو 

رّبه عّز وجّل, فدعا في الدعاء الأّول اأن ت�سير زوجته اأجمل امراأة 

على وجه الأر�س, فا�ستجاب اهلل له, لكن حياته تحّولت اإلى �سقاء 

ل  الذين  المتطّفلين  لعيون   محالًّ  �سارت  لأّنها  ُيطاق؛  ل  وع��ذاب 

يتركون النظر اإليها لجمالها. فدعا في الثانية اأن تكون اأقبح امراأة 

على وجه الأر�س, فا�سُتجيبت دعوته؛ ولكّنه لم ي�ستطع تحّمل الحياة 

مع امراأة قبيحة الوجه. وفي المّرة الثالثة دعا رّبه اأن ُيعيدها اإلى ما 

كانت عليه �سابًقا, فعادت كما كانت, وبذلك ا�ستخدم الرجل ثالث 

دعوات ولم ي�ستفد من اأيٍّ منها, ولم ي�سل اإلى اأّي نتيجة, وهذا هو 

معنى اأن ُت�سلب البركة من الإن�سان فيخ�سر النعم التي اأنعمها اهلل 

عليه دون اأن ي�ستثمرها بال�سكل المطلوب.
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تكيدرة اإلحرام

اهلل أكير:
اأول كالم يجب على حّجاج بيت اهلل الحرام افتتاح منا�سك الحج 

به هو قولهم »لّبيك �للهم لّبيك«, وبذاك يدخلون في دائرة الحج, 

التلبية,  قبل  محّللة  كانت  التي  الأمور  من  مجموعة  عليهم  فتحرم 

وهذا ما ُي�سّمى بالإحرام في الحّج. وال�سالة تبداأ كذلك بكلمة »�هلل 

الم�سّلي في �سالته, فيحرم عليه كّل ما يبطل  �أكبر«؛ وبها يدخل 

والكالم,  والأك��ل  كال�سرب  ال�سالة,  قبل  جائًزا  كان  مّما  ال�سالة 

ويطلق على هذه التكبيرة )التكبيرة الأولى( تكبيرة الإحرام. 

اأثناء  »لّبيك �للهم لّبيك«  ُيكّرر حجاج بيت اهلل الحرام عبارة 

م�سيرهم باتجاه الحرم, عند كّل واٍد وجبٍل ومنحدٍر ومرتفٍع, وهذا 

التكرار من الأمور الم�ستحّبة, والم�سّلي اأي�سًا ُي�ستحّب له اأن ُيكّرر 

عبارة »�هلل �أكبر« عند القعود والقيام, وفي الوقوف والنحناء. 

اهلل أكير
- اأّول كلمة واجبة نفتتح بها نهارنا عند �سالة ال�سبح.

- اأّول كلمة ي�سمعها المولود الذي ياأتي اإلى هذه الدنيا في الأذان 
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والإقامة )ي�ستحب الأذان في اأذن المولود اليمنى والإقامة في اأذنه 

الي�سرى(, واآخر كلمة ي�سمعها الإن�سان عندما يتوّفاه اهلل تعالى )في 

�سالة الميت( ثّم ُيدفن في قبره.

وُيعّد  الواجبة,  الأّول والأه��ّم في ال�سالة بين الأذك��ار  - الذكر 

ركًنا من اأركان ال�سالة.

- الجملة الأولى في ن�سيد الم�سلمين في )الأذان(.

واأثناءها, وفي  ُيقال في مقّدمات ال�سالة,  اأكثر ذكر  �أكبر  �هلل 

ال�سلوات  في  العبارة  ه��ذه  ينطق  الم�سلم  اإّن  بحيث  التعقيبات, 

مّرة   360 يقارب  ما  الم�ستحّبة(  )ولي�س  فقط  الواجبة  الخم�س 

ُيكّررها في �سلواته, وهي على ال�سكل التالي:

كّل  وفي  اليوم  في  م��ّرات  الأذان خم�س  الأذان,  في  مّرة   )30(

اأذان يذكر )اهلل اأكبر( 6 مّرات.

)20 مّرة( في الإقامة, الإقامة خم�س مّرات في كّل مّرة يذكر 

)اهلل اأكبر( 4 مّرات.

ُي�ستحّب قبل البدء بال�سالة التكبير 6 مّرات, والتكبيرة ال�سابعة 

تكون تكبيرة الإحرام, فيكون المجموع في ال�سلوات الخم�س )30 

مّرة( ما عدا تكبيرة الإحرام.

تكبيرة الإحرام في ال�سلوات الخم�س وذلك في بداية كّل �سالة, 

المجموع )5 مّرات(.

عدد  فيكون  ركعة,   (7 الركعات  ع��دد  رك��وع,  ك��ّل  قبل  التكبير 
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ا )7) مّرة). التكبيرات اأي�سً

في كّل ركعة �سجدتان, وُي�ستحّب التكبير مّرتين عند كّل �سجدة؛ 

 68( المجموع  فيكون  ال�سجود,  بعد  وواح��دة  ال�سجود  قبل  واح��دة 

مّرة).

في كّل �سالة قنوت, وقبل كّل قنوت تكبيرة, المجموع )5 مّرات(.

في نهاية كّل �سالة من ال�سلوات الخم�س- بعد الت�سليم- ثالث 

تكبيرات, فيكون المجموع )5) مّرة).

ُي�ستحّب التعقيب بت�سبيح الزهراء Q بعد كّل �سالة, ويتكّرر 

التكبير 34 مّرة )اهلل اأكبر( فيكون المجموع )70) مّرة).

من هنا, علينا اأن نكون �سادقين في تكبيرنا اهلل عّز وجّل, ومن 

الظلم للنف�س اأن ل ي�سدر التكبير ال�سادق مّنا ولو لمّرة واحدة في 

اإلى ما  ُنكّبر نلتفت  اأّننا حين  اأو عدٍد قليٍل من المّرات. ولو  حياتنا 

نقول ون�ست�سعر كبر اهلل وعظمته في نفو�سنا لما خ�سينا �سيًئا على 

وجه الأر�س, ولما خفنا مخلوًقا من مخلوقات اهلل تعالى.

ا تكيدر فب غدر ا صالة ا دومدقم: 
لي�س  المباركين,  والأ�سحى  الفطر  عيدي  �سالة  في  التكبير   -

فقط اأثناء ال�سالة, بل قبل ال�سالة وبعدها, ف�سعار هذه ال�سالة 

هو التكبير, اأو فقل هو اأذانها.

ركعة  كّل  ركعات, في  الآي��ات, وهي خم�س  التكبير في �سالة   -

تكبيرة واحدة.
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خم�س  الأ���س��ل  ف��ي  وه��ي  الميت,  على  ال�سالة  ف��ي  التكبير   -

تكبيرات, وهي ركن ال�سالة.

ا تكيدر فب ا ثّافم وا تاريخ اإلسالمب:
ال�سعيرة  هذه  دخلت  بل  فقط,  ال�سالة  هو  التكبير  محّل  لي�س 

في  الم�سلمين  اأّن  نرى  لذلك  وكثيرة؛  ح�ّسا�سة  وموا�سع  موارد  في 

�سدر الإ�سالم كانوا ُيكّبرون في الأفراح والأتراح, وفي ع�سر الأمور 

وي�سيرها, وهذه بع�س النماذج ُن�سير اإليها في ما ياأتي:

به  عليهم  اأ�سار  ال��ذي  الخندق  يحفرون  الم�سلمون  كان  بينما 

�سلمان المحّمدي, �سادفوا �سخرة بي�ساء قا�سية ك�سرت المعول ولم 

تنك�سر, فجاء ر�سول اهلل P فاأخذ المعول من يد �سلمان, ف�سربها 

اأ�ساء ما بين لّبيتها حّتى لكاأّن  به �سربة �سدعها وبرق منها برق 

 P سوءها �سوء م�سباٍح في جوف بيت مظلم, فكّبر ر�سول اهلل�

تكبيرة فتح وكّبر الم�سلمون, ثم �سربها ر�سول اهلل P ثانية فبرق 

منها برق اأ�ساء ما بين لّبيتها واأنارت الدنيا ك�سابقتها, فكّبر ر�سول 

 P تكبيرة فتح وكّبر الم�سلمون, ثم �سرب بها ر�سول اهلل P اهلل

 P ثالثة فح�سل ما ح�سل في ال�سربتين ال�سابقتين وكّبر النبّي

.
(((

والم�سلمون معه

)))  انظر: بحار الأنوار, ج 20, �س 90).
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في معركة �سّفين, كان الإمام علّي Q كّلما قتل واحًدا من 

اأمير  تكبيرات  يعّدون  الم�سلمون  فكان  عاٍل,  ب�سوت  كّبر  الأع��داء 

بعدد  بنف�سه  قتلهم  الذين  القتلى  وبذلك يح�سبون عدد  الموؤمنين, 

.
(((

التكبيرات

في ليلة زفاف الزهراء Q اإلى بيت علّي Q نزل �سبعون 

.
(2(

األفًا من المالئكة, كّلهم ُيكّبرون اهلل تعالى

عندما ُتوّفيت فاطمة بنت اأ�سد كّبر الر�سول P على جنازتها 

.
(3(

40 تكبيرة, وعندما ا�ست�سهد عّمه الحمزة فعل ذلك 70 مّرة

فيها  يرجمون  م��ّرة  ك��ّل  في  الحّجاج  ُيكّبر  الحّج  مرا�سم  في 

ال�سيطان )الرجم بالح�سى(, في كّل رمية تكبيرة.

التكبير في ت�سبيحات الزهراء Q 34 مّرة, فقد ورد اأّن هذه 

.
(4(

الت�سبيحات تعدل األف ركعة م�ستحّبة

اأّول كلمة نطق بها ر�سول اهلل P عند ولدته كانت )اهلل اأكبر(.

 P اهلل  ر���س��ول  ج��اء  ودخ��ل��وه��ا,  مّكة  الم�سلمون  فتح  عندما 

فدخل الم�سجد الحرام واأ�سار اإلى الحجر الأ�سود, وكّبر فكّبر خلفه 

.
(5(

الم�سلمون, بحيث دخل الرعب اإلى قلوب الم�سركين والمنافقين

)))  انظر: بحار الأنوار, ج 32, �س 60.

)2)  انظر: بحار الأنوار, ج 43, �س 04).

)3)  انظر: بحار الأنوار, ج 20, �س 63.

)4)  بحار الأنوار, ج 5), �س 248.

)5)  تف�سير نمونه, ج 27, �س 407.
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»من �أعجبه �سيء من �أخيه �لموؤمن فلُيكّبر  ورد في الحديث: 

.
(((

عليه فاإّن �لعين حّق«

قال ر�سول اهلل P يوم بدر: »�للهم �كفني نوفل بن �لعدوية« 

وهو  ي�سيح  يومئذ  نوفل  واأقبل  اأ�سد,  بني  من  خويلد  بن  نوفل  وهو 

مرعوب قد راأى قتل اأ�سحابه, وكان ي�سيح: يا مع�سر قري�س اإّن هذا 

ا Q مقباًل نحوه, فقال نوفل:  اليوم يوم العال والرفعة, وراأى عليًّ

 Q تاهلل ما راأيت كاليوم رجاًل اأ�سرع في قومه, ف�سمد له علّي

ف�سربه, فُقِتل, فقال ر�سول اهلل P: من له علم بنوفل ابن خويلد؟ 

قال علّي Q: اأنا قتلته, فكّبر ر�سول اهلل P وقال: الحمد هلل 

.
(2(

الذي اأجاب دعوتي فيه

اأّنه قال لعلّي Q: يا علّي اإذا راأيت اأ�سًدا اأو   P عن النبّي

ر ثالًثا وقل »�هلل �أكبر و�أجّل و�أعّز و�أعظم من كّل  ا�ستّد بك اأمر فكبِّ

... وفي �لخبر �إذ� نظرت �إلى 
)3(

�سيء, و�أكبر و�أعّز من خلقه و�أقدر

هالل �ل�سهر و�إلى �لماء �أي�ساً فكّبر ثالثاً.

بني  Q �سّد حكم  ال�سجاد  الإمام  ابن  زيد  ثورة  �سعار  كان 

اأمية »�هلل �أكبر«.

)))  انظر: بحار الأنوار, ج 92, �س 27).

)2)  انظر: بحار الأنوار, ج 9), �س 338.

)3)  انظر: بحار الأنوار, ج 92, �س 45).
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الر�سول  والدها  من  الزهراء   Q علّي  الإم��ام  طلب  عندما 

يطرح  لكي   P الر�سول  ا�ستمهله  ال��زواج,  اأج��ل  من   P محمد 

�أكبر  »�هلل   :P الر�سول  فقال  ُتجب,  ولم  ف�سكتت  عليها,  الأم��ر 

.
(((

�سكوتها �إقر�رها«

فراح  �سنديًدا,  بطاًل  وكان  اأحد,  معركة  في  الكّفار  اأحد  م  تقدَّ

ي�سيح ويطلب المبارزة, فتقّدم اإليه علّي Q فقتله, فكّبر ر�سول 

.
(2(

اهلل P وكّبر الم�سلمون معه

في حرب الإمام علّي Q مع الخوارج ُقِتل منهم اأربعة اآلف, 

Q باأعلى �سوته  فلّما ُقتل قائدهم, وُي�سّمى المخدج, كّبر علّي 

.
(3(

ثم �سجد فكّبر النا�س كّلهم

اأ�سلم رهٌط من اليهود, ومنهم عبد اهلل بن �سالم واأ�سد وثعلبة 

اإّن  اهلل  نبّي  يا  فقالوا:   P النبّي  فاأتوا  وابن �سوريا,  يامين  وابن 

ومن  اهلل؟  ر�سول  يا  و�سّيك  فمن  نون  بن  يو�سع  اإلى  اأو�سى  مو�سى 

ولّينا بعدك؟ فنزلت هذه الآية: {ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   

 :P الر�سول  قال  ثم   ,
(4(

ۇئ} ۇئ   وئ     وئ   ەئ   ەئ  
قوموا, فقاموا فاأتوا الم�سجد فاإذا �سائل خارٌج, فقال: يا �سائل اأما 

اأعطاك اأحٌد �سيًئا؟ قال: نعم هذا الخاتم, قال: من اأعطاكه؟ قال: 

)))  انظر: بحار الأنوار, ج 43, �س 93.

)2)  انظر: بحار الأنوار, ج 2, �س 26).

)3)  انظر: بحار الأنوار, ج )4, �س )34.

)4)  �سورة المائدة: الآية 55.
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اأعطانيه ذلك الرجل الذي ُي�سّلي, قال: على اأّي حال اأعطاك؟ قال: 

 :P وكّبر اأهل الم�سجد, فقال النبّي P كان راكًعا, فكّبر النبّي

ا وبالإ�سالم  علي بن اأبي طالب ولّيكم بعدي, قالوا: ر�سينا باهلل ربًّ

فاأنزل اهلل عّز وجّل:  وليًّا,  اأبي طالب  بن  وبعلّي  نبيًّا  وبمحّمد   ديًنا 

.
(((

{ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی}

 ,Q المع�سومين  الأئ��م��ة  ح��رم  اإل��ى  ال��دخ��ول  عند  التكبير 

مراحل  وعلى  مّرة   (00 نكّبر  الجامعة,  الزيارة  ق��راءة  قبل  وذلك 

ل  كي  بحاره,  في  المجل�سي  العالمة  بّينها  كما  ذلك  وعّلة  ث��الث, 

ُيبتلى الموالي بالغلّو عند قراءة الزيارة الجامعة.

ورد اأّن اأمير الموؤمنين Q كان ُيكّبر عندما يق�سي بين النا�س 

.
(2(

ويك�سف المجرم

نقراأ في ق�سة �سهادة ميثم التّمار اأّن ابن زياد �سلبه على جذع 

اليوم  كان  فلما  اإّي��اه,  وموالته  الموؤمنين  اأمير  لحّبه  وذلك  نخلة, 

الثالث من �سلبه ُطعن ميثم بالحربة فكّبر, ثم انبعث الدم من فمه 

.
(3(

واأنفه, وهذا من جملة اإخبار اأمير الموؤمنينQ بالغيب

في الخبر اأّن النبي P كّلما �سعد �سماء - اأثناء المعراج - كّبر 

.
(4(

تكبيرة

)))  انظر: بحار الأنوار, ج 35, �س 83).

)2)  انظر: بحار الأنوار, ج 40, �س 260.

)3)  انظر: بحار الأنوار, ج 39, �س 98- 99.

)4)  انظر: بحار الأنوار, ج 86, �س 207.
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تعالى: {ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   قوله  في  عبا�س  ابن  عن 

  قال: كان جبرائيل Q جال�ًسا عند 
(((

ۈ  ٴۇ  ۋ}
ف�سحك   ,Q الموؤمنين  اأمير  اأقبل  اإذ  يمينه  عن   P النبّي 

جبرائيل Q فقال: يا محّمد هذا علّي بن اأبي طالب قد اأقبل, 

قال ر�سول اهلل P: يا جبرائيل واأهل ال�سماوات يعرفونه؟ قال: يا 

له  لأ�سّد معرفة  ال�سماوات  اأهل  اإّن  ا  نبيًّ بالحّق  بعثك  والذي  محّمد 

اإل كّبرنا معه, ول حمل  اأهل الأر�س, ما كّبر تكبيرة في غزوة  من 

محّمد  يا  معه,  �سربنا  اإّل  ب�سيف  �سرب  ول  معه,  حملنا  اإّل  حملًة 

وملك  وطاعته  يحيى  وزه��د  وعبادته  عي�سى  وجه  اإل��ى  ا�ستقت  اإن 

�سليمان و�سخاوته فانظر اإلى وجه عليٍّ بن اأبي طالب Q واأنزل 

اهلل تعالى: {ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ...} الآية, يعني �سبًها لعلّي 

بن اأبي طالب, وعلّي بن اأبي طالب �سبهًا لعي�سى بن مريم {...ۈ  

.
(2(

ۈ  ٴۇ  ۋ} يعني ي�سحكون ويعجبون
عندما دخل الم�سلمون ح�سن خيبر دخلوا وهم ُيكّبرون ب�سوت 

عال, فاأدخلوا الرعب اإلى قلوب اليهود, فلم ي�سمدوا وفّروا من اأمام 

.
(3(

الم�سلمين

)))  �سورة الزخرف: الآية 57.

)2)  انظر: بحار الأنوار, ج 9), �س 338.

)3)  بيامبرى وحكومت )النبي والدولة(, �س 46).
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كدف نكير فب ا صالة؟
الخا�سة, كذلك  اآدابه  الأعمال  لكّل عمٍل من  الإ�سالم  بّين  لقد 

بالن�سبة اإلى عبارة »�هلل �أكبر« لها اآداب يجب مراعاتها:

رفع اليدين حّتى يبلغا الأذنين عند التكبير, فيتّم التكبير عند 

عند  بالرفع  بالبتداء  وذل��ك  الأذن��ي��ن,  مقابل  اإل��ى  اليدين  و�سول 

التوّجه  كذلك,  التكبير.  من  النتهاء  عند  والنتهاء  التكبير  ابتداء 

موؤّثر  فهذا  والبتهال,  القلب  بح�سور  تعالى  اهلل  اإلى  التكبير  عند 

ا اأثناء ال�سالة. ورد عن الإمام الر�سا Q: قال: »�إّنما ُترفع  جدًّ

و�لتبّتل  �البتهال  م��ن  �سرب  �ليدين  رف��ع  الأّن  بالتكبير  �ل��ي��د�ن 

له  ذك��ره  �لعبد في وقت  �أن يكون  و�لت�سّرع فاأحّب �هلل عّز وج��ّل 

.
(((

متبتاًل مت�سّرًعا مبتهاًل«

�سم اأ�سابع اليد عند التكبير ورفع اليدين.

مواجهة الكّفين للقبلة, وقد ورد في الروايات الإ�سالمية اأن رفع 

اليدين اأثناء التكبير ُيعّد زينة ال�سالة.

مّنى ا تكيدر:
اهلل اأكبر تعني اأّنه عّز وجّل اأكبر واأعظم من جميع الموجودات 

اأّنه  يعني  اأكبر  اهلل  والملكوتية.  والُمْلكية  والمعقولة,  المح�سو�سة 

تعالى اأكبر واأعظم من اأن يو�سف؛ فالتكبير هو ا�ست�سعار عظمة اهلل 

)))  و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 727.
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�سبحانه وكبريائه, وا�ست�سغار ما �سواه حال التكبير, كما روي عن 

اأّما اأن يقول الإن�سان اهلل اأكبر بل�سانه,   ,Q
(((

الإمام ال�سادق 

ي�سعر  لذلك  واحتيال,  ك��ذب  فهذا  اآخ��ر  ب�سيء  متعّلق  قلبه  بينما 

الإن�سان اأّن اهلل تعالى قد �سلب منه حالوة ذكره.

يقول ال�ساعر الفار�سي:

اأكبر من الخيال والقيا�س والظّن والوهم, واأكبر من  يا من هو 

كّل ما نقول ون�سمع ونقراأ. لقد انتهى المجل�س وختم العمر بالنهاية, 

وها نحن ما زلنا في بداية و�سفك.

)))  ال�سيخ البهائي العاملي, الثنا ع�سرية, �س 47.
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سورة ا ةمي:
بعد تكبيرة الإحرام يجب قراءة �سورة الحمد, وتبطل ال�سالة 

بتركها عمًدا, وقد ورد في الأخبار الفقهّية: »ال �سالة �إال بفاتحة 

�لكتاب«.

القراآن  لأّن  �لكتاب«؛  »فاتحة  الحمد  �سورة  على  اأي�سًا  ويطلق 

, وفي رواية جابر بن عبد اهلل 
(((

ُيفتتح بها. في هذه ال�سورة »7 �آيات«

الأن�ساري عن ر�سول اهلل P اأّنها اأف�سل �سور القراآن. وهي ال�سورة 

الوحيدة التي يجب على كّل م�سلم اأن يقراأها )0) مّرات( كحدٍّ اأقل 

اأّنه  وعظمتها  ال�سورة  هذه  اأهمية  في  ويكفي  الخم�س,  �سلواته  في 

ورد في �ساأنها اأّنها لو ُقرئت على ميت �سبعين مّرة فاإّنه ل عجب اإن 

.
(2(

حيي!

القراآن  اآيات  اأّن  �لكتاب«  »فاتحة  ال�سورة  هذه  ا�سم  من  معلوم 

جميعها قد جمعت زمن ر�سول اهلل P في كتاب »هو �لقر�آن �لذي 

القراآن  بداية  في  »�لحمد«  ال�سورة  هذه  جعلت  وقد  �أيدينا«,  بين 

باأمر من ر�سول اهلل P. في اآيات هذه ال�سورة المباركة اإ�سارات 

)))  العدد )7(: عدد ال�سماوات, اأيام الأ�سبوع, عدد اأ�سواط الطواف, ال�سعي بين ال�سفا والمروة, 

وعدد الح�سى التي يرجم بها ال�سيطان.

)2)  انظر: تف�سير نور الثقلين, ج), �س4.
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الحق  وطلب  المعاد,  واإلى  �سفاته,  واإلى  وتعالى  �سبحانه  اهلل  اإلى 

والهداية ومعرفة الطريق وال�سبيل الم�ستقيم, وال�سلوك في طريقه, 

وقبول حكم اهلل تعالى, وربوبّيته ورحمانّيته, كما وُتبرز هذه ال�سورة 

عالقة الإن�سان وارتباطه المبا�سر والوثيق باهلل تعالى في ا�ستمرار 

خّط الأولياء والأو�سياء, والتبّروؤ من ال�ساّلين والمغ�سوب عليهم.

روي عن ر�سول اهلل P اأّنه قال لجابر بن عبد اهلل الأن�ساري: 

بلى  جابر:  قال  كتابه؟«  في  �هلل  �أنزلها  �سورة  �أف�سل  �أعلمك  »�أال 

الكتاب,  اأم  الحمد  فعلَّمه  عّلمنيها.  اهلل,  ر�سول  يا  واأمي  اأنت  باأبي 

. فهي �سفاء 
(((

وقال: هي �سفاء من كّل داء, اإل ال�سام, وال�سام الموت

من الأ�سقام البدنية والروحية. وينقل المرحوم العاّلمة الأميني في 

تت�سّمن  ال�سورة  هذه  كثيرة.  رواي��ات  الفاتحة  �سورة  تف�سير  كتاب 

اأخرى,  توحيد الذات, وتوحيد ال�سفات, وتوحيد الأفعال, وبعبارة 

مراحل الإيمان الثالث: العتقاد بالقلب, والإقرار بالل�سان, والعمل 

بالأركان, فالفاتحة هي اأّم الكتاب. 

مالمح ا يروس ا تربويم فب سورة ا ةمي:
الإن�سان  يقطع  �هلل«  »ب�سم  ب�  والبتداء  الحمد  �سورة  تالوة  عند 

اأمله ورجاءه من كّل ما �سوى اهلل تعالى.

)))  تف�سير نور الثقلين, مقدمة �سورة الحمد.
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باأّنه  ي�سعر  ين«  الدِّ يوم  و«مالك  �لعالمين«,  »رّب  يقراأ  عندما 

مملوك ومربوب.

والعالم,  ذات��ه  بين  بالعالقة  الإن�سان  ي�سعر  »عالمين«  بكلمة 

وُيقيم هذا الرتباط.

ظّل  في  نف�سه  الإن�سان  يرى  العبارة  بهذه  �لرحيم«  »�لرحمن 

لطفه الوا�سع عّز ا�سمه.

ين« ُتمحى غفلته عن الآتي  عندما يقول الإن�سان »مالك يوم �لدِّ

والم�ستقبل, ويتذّكر اأّن يوم القيامة اآٍت ل محالة, واأّن له مالكًا هو 

اهلل.

بعبارة »�إّياك نعبد« ُينّحي الإن�سان اأنانيته وغروره وحّب ال�سهرة 

جانًبا, ويبتعد عن الرياء وال�سمعة.

العون  طلب  ف��ي  الإن�����س��ان  ر  ُيفكِّ ل  اأن  تعني  ن�ستعين«  »�إّي�����اك 

والم�ساعدة من غير اهلل تعالى.

فال  �ساأنه,  عّز  بيده  النعم  تق�سيم  اأّن  »�أنعمت«  كلمة  من  يفهم 

تعالى  اهلل  حكم  على  العترا�س  يعلن  الح�سود  لأّن  للح�سد,  مكان 

وعدله في تق�سيم الأرزاق.

طريق  على  ال�سير  نطلب  �لم�ستقيم«  �ل�سر�ط  »�هدنا  بعبارة 

الحق والهداية.

اإلى  النتماء  عن  اإعالن  عليهم«  �أنعمت  �لذين  »�سر�ط  جملة 

جماعة اأولياء اهلل وال�سائرين على �سراطه.
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وفي الختام يقول: »غير �لمغ�سوب عليهم وال �ل�ساّلين«, وهذا 

اإعالن البراءة من الباطل واأهله, ممن �سّلوا ال�سراط, وا�ستحّقوا 

العذاب الإلهي.

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

داأبت الأمم وال�سعوب على اأن تبداأ كّل عمل هام وذي قيمة با�سِم 

كبيٍر من رجالها, يكون �سخ�سّية محترمة ومحبوبة, لكي يبداأ العمل 

وينتهي بالبركة والخير. ومن الموؤّكد اأّن كّل �سعب اأو مجموعة تعمل 

بناًء لعقائدها واأفكارها, �سواء كانت �سحيحة اأم فا�سدة؛ فالبع�س 

يبداأ اأعماله وم�ساريعه باأ�سماء الأ�سنام والطواغيت, والبع�س الآخر 

اأّن اليوم يو�سع  اأولياء اهلل تعالى. فكما  با�سم اهلل وذكره وعلى يد 

الحجر الأ�سا�س لكّل موؤ�ّس�سة هاّمة, اأو بناء �سخم, اأو م�سروع كبير 

الإ�سالمي,  التاريخ  في  كذلك  ومرموقة,  كبيرة  �سخ�سية  يد  على 

نرى اأّن الر�سول الأكرم P �سرب اأّول معول عندما حفر الم�سلمون 

الخندق في معركة الخندق.

اأنزلها  �لقر�آن كتاب الوحي يبداأ بب�سم اهلل, فالآية الأولى التي 

اهلل على نبيه الكريم تحمل اأمرًا ل�ساحب الر�سالة, اأن يبداأ مهّمته 

نوًحا  ف��اإّن  اأي�سًا  ولذلك  رّب���ك...  با�سم  اق��راأ  اهلل:  با�سم  الكبرى 

ويمخر  العجيب,  الطوفان  ذلك  في  ال�سفينة  يركب  حين   -Q

تحقيق  على طريق  الأخطار  األوان  ويواجه  الهادرة,  الأمواج  عباب 

هدفه - يطلب من اأتباعه اأن ُيرّددوا الب�سملة في حركات ال�سفينة 
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؛ وانتهت 
(((

و�سكناتها: {ک  ک     ک  ک       گ  گ  گگ}

القراآن  يذكر  كما  وبركة,  ب�سالم  بالأخطار  المحفوفة  الرحلة  هذه 

بالب�سملة:  �سباأ  ملكة  اإل��ى  ر�سالته  يبداأ   Q و�سليمان   الكريم. 

من  وانطالًقا   .
(2(

ھ} ھ    ھ   ھ      ہ   ہ   ہ   {ہ  

هذا المبداأ تبداأ كّل �سور القراآن بالب�سملة, كي يتحّقق هدفها الأ�سل 

المتمّثل بهداية الب�سرية نحو ال�سعادة, ويحالفها التوفيق من البداية 

اإلى ختام الم�سيرة. وتنفرد �سورة التوبة بعدم بدئها بالب�سملة؛ لأّنها 

واإع��الن  الإيمان,  وناكثي  مكة  م�سركي  على  الحرب  باإعالن  تبداأ 

الحرب ل ين�سجم مع و�سف اهلل بالرحمن الرحيم.

وتركها  الأعمال  بركة  �هلل«  »ب�سم  اأّن  الموؤمنين  اأمير  عن  ورد 

»ب�سم  يكتب  اإلى رجل  Q نظر  اأّنه  ورد  الف�ساد. وكذلك  يوجب 

 .
(3(

اهلل« فقال له: »جّوْدها �إّن رجاًل جّودها فغفر �هلل له«

ين الحنيف بجريان عبارة »ب�سم �هلل« على الل�سان  لقد اأو�سى الدِّ

في كّل عمل ومو�سع, وفي بداية جميع الأعمال؛ عند الطعام والنوم, 

والركوب, والزواج وجميع الأعمال الأخرى, ومن المعلوم اأّن الذبيحة 

ل تحل اإل اإذا ُذِكر ا�سم اهلل عليها, و�سّر ذلك, اأّن طعام الإن�سان له 

هدف, ووجهته التوحيد, وجهته خالق الوجود اهلل تعالى.

)))  �سورة هود: الآية )4.

)2)  �سورة النمل: الآية 30.

)3)  كنز العمال, ج0), 2)3.
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 ماذا ا ييء با يآملم؟
ُت�سّمى  عالمة  يحمل  اأن  يجب  م�سنع  لأّي  اإن��ت��اج  اأّي  اأّن  كما 

»�لعالمة �لم�سّجلة« اأو »�لماركة« التي تخ�ّس هذا الإنتاج بالذات, 

في  وُي��رف��ع  ب��ه,  ُيعرف  ال��ذي  الخا�س  عَلمه  له  وط��ن  ك��ّل  اأّن  وكما 

ال�ساحات, وعلى ال�سفن, وال�سفارات, كذلك الأمر, فاإّن »ب�سم �هلل« 

به  ينطق  المبارك  الرمز  الم�سلم وعالمته؛ هذا  الإن�سان  رمز  هي 

الم�سلم عند كّل عمل �سغير اأو كبير, وفي كّل مكان, �سواء الم�سجد 

اأم المعمل اأم المنزل, وفي كل وقت واآن, �سباًحا وم�ساًء, لذلك نقراأ 

في الحديث ال�سريف »ال تن�سى ب�سم �هلل حتى في كتابة بيت و�حد 

. وعن ر�سول اهلل P: »�إذ� قال �لمعلِّم لل�سبي: قل 
(((

من �ل�سعر«

ب�سم �هلل فقال �ل�سبي ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم يكتب �هلل بر�ءة 

.
(2(

لل�سبي, وبر�ءة الأبويه, وبر�ءة للمعلِّم من �لنار«

بةث: هل ا يآملم جأء من ا آورة؟
على الرغم من اأّن بع�س العلماء والفقهاء ل يعّدون الب�سملة جزءًا 

من ال�سورة, ول يقراأونها في ال�سالة, غير اأّن اأكثر علماء الم�سلمين 

على  القراآن,  �سور  وكّل  الحمد,  �سورة  من  اأّنها جزء  على  ُيجمعون 

اعتر�س  وقد   ,P الر�سول  زمن  منذ  به  معمول  الب�سملة  ذكر  اأّن 

)))  انظر: تف�سير البرهان, ج), �س23.

)2)  انظر: تف�سير نور الثقلين, ج ), تف�سير �سورة الحمد.
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الب�سملة,  يقراأ  ولم  بالنا�س,  �سّلى  عندما  معاوية  على  الم�سلمون 

. ويورد الفخر 
(((

فقالوا له: »يا معاوية �أ�سرقت �ل�سالة �أم ن�سيت؟«

الرازي في تف�سيره �ستة ع�سر دلياًل على اأّن الب�سملة جزء من �سورة 

الحمد. ويذهب الأّيوبي في تف�سيره اإلى هذا الراأي. واأورد اأحمد بن 

حنبل عدًدا من الأخبار ُتفيد اأّن الب�سملة جزء من كّل �سورة من �سور 

القراآن.

اأّما اأهل بيت ر�سول اهلل Q- وهم اأعلم بكتاب اهلل تعالى بعد 

الفقهية  المذاهب  لجميع  وال�سابقون  وال�سادة  القادة  وهم  ر�سوله, 

باأكثر من مئة �سنة, وهم الم�سّحون والم�ست�سهدون في �سبيل اهلل, 

 Q فمدر�ستهم  بالت�سريح-  القراآن  في  ع�سمتهم  وردت  وقد 

جعلت الب�سملة اآية م�ستقّلة وجزًءا من ال�سورة, وقد اأ�سّروا على اأن 

ُتذكر في ال�سالة وب�سوت عاٍل. فعن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي 

عبد اهلل Q: اإذا قمت لل�سالة اأقراأ ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

اأقراأ  في فاتحة الكتاب؟ قال نعم, قلت: فاإذا قراأت فاتحة الكتاب 

.
(2(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم مع ال�سورة؟ قال نعم

وفي عيون الأخبار عن الر�سا Q قال: والإجهار ب� )ب�سم اهلل 

الرحمن الرحيم( في جميع ال�سلوات �سّنة. وعنه عليه ال�سالم اأّنه 

كان يجهر ب� »ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم« في جميع �سلوات بالليل 

)))  م�ستدرك الحاكم, ج 3, �س 233.

)2)  تف�سير نور الثقلين, ج ), تف�سير �سورة الحمد, �س 9.
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. وقد ورد عن الإمام الباقر Q عندما ذكروا اأمامه اأّن 
(((

والنهار

اأنا�ًسا ل يقراأون الب�سملة في �سالتهم, ول يعّدونها جزًءا من ال�سورة 

في  مطّهري  ال�سهيد  العاّلمة  ويذكر   .
(2(

�آي����ة« �أك��رم  »�سرقو�  ق��ال: 

تف�سيره ل�سورة الحمد كاّلً من ابن عبا�س, وعا�سم, والك�سائي, وابن 

عمر, وابن النذير, وعطاء, وطاوو�س, والفخر الرازي, وال�سيوطي 

من الذين يعّدون الب�سملة جزًءا من ال�سورة.

 روس وتّا دم من وحب ا يآملم:
»ب�سم �هلل« عالمة ال�سبغة الإلهية, ومظهر وجهتنا التوحيدية.

الكفر,  رمز  فهي  غيره  اأ�سماء  اأّم��ا  التوحيد,  رمز  �هلل«  »ب�سم 

والجمع بين ا�سم اهلل واأ�سماء غيره �سرٌك, فال يجوز اأن يو�سع ا�سٌم 

لأّن  ا�سمه؛  مع  ا�سم  يذكر  ول  �سبحانه,  اهلل  ا�سم  محّل  كان  مهما 

معنى »�سّبح ��سم رّبك« هو تنزيه ا�سم الخالق من كّل �سريك.

بال�سبغة  ُي�سبغ  ل  �سيء  وكّل  وال��دوام,  البقاء  رمُز  �هلل«  »ب�سم 

.
(3(

الإلهية فاٍن وهالٌك

»ب�سم �هلل« رمز حّب اهلل, والتوّكل عليه.

اأمام  العجز  واإظهار  جهة,  من  التكّبر  تجّنب  رم��ُز  �هلل«  »ب�سم 

الح�سرة الربوبية من جهة اأخرى.

)))  تف�سير نور الثقلين, ج ), تف�سير �سورة الحمد, �س 0).

)2)  م�سند اأحمد, ج 3, �س 77), وج 4, �س 85.

)3)  {ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ   }. �سورة الق�س�س: الآية 88.
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»ب�سم �هلل« رمز القدا�سة التي ُتعطى لالأعمال.

»ب�سم �هلل« رمز الذكر الدائم هلل تعالى, فعندما نقول ب�سم اهلل, 

يعني ل نن�سى اهلل في كّل حال.

»ب�سم �هلل« اإعالن عن الهدف الذي يتبّناه الإن�سان؛ وكاأّنه يقول 

اإلهي اأنت هدفي وغايتي, ول اأبغي �سواك اأحًدا, ل دنيا ول مال ول 

غير ذلك مّما يطلبه اأهل الدنيا.

»ب�سم �هلل« تعني ح�سر ال�ستعانة وطلب الم�ساعدة باهلل وحده.

»ب�سم �هلل« تعني اأّن �سور القراآن, وما فيها من تعاليم وم�سامين, 

نازلة من عند مبداإ الحّق ومظهر الرحمة.

كلمم اهلل:
يوؤمن عدٌد من العلماء الذي بحثوا عن اأ�سل كلمة »�هلل« وحّللوها, 

تعني  و«اهلل«  عبد.  بمعنى  »�أل���ه«  الفعل  من  الكلمة  ه��ذه  اأ�سل  اأّن 

المعبود الحقيقي الواقعي, وهي الجامعة لتمام الكمالت, والجامع 

لكّل �سفات الجالل والجمال, هو »�هلل« تعالى. ويرى اآخرون اأّن اأ�سل 

الكلمة من الفعل اأو الم�سدر »وله« بمعنى الحّب والع�سق اأو التعّلق 

»�هلل«  اإّن كلمة  المفرط والحيرة في المع�سوق؛ من هنا, فقد قالوا 

تعني الّذات المقّد�سة التي هي مركز جذب الموجودات العا�سقة له, 

الوالهة والمتحّيرة فيه. 

يجب اللتفات اإلى اأّن كلمة »خد�« بالفار�سية اأو »خد�وند« لي�صت 
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الترجمة الكاملة لكلمة »�هلل«؛ لأّن كلمة »خد�« هي في الأ�سل »خود 

�آى« والتي هي في الفل�سفة تقال ل� »و�جب �لوجود«, وكلمة »خد�وند« 

تعني ال�ساحب, كما جاء في الأدبيات الفار�سية »خد�وند خانه« اأي 

الواجب,  الوجود  اأو  �ساحب  معنى  اأّن  في  �سّك  ول  البيت.  �ساحب 

يبقى قا�سًرا ول يرقى اإلى كلمة »�هلل«, بل اإّن كلمة اهلل تعني الّذات 

الكمالت  لجميع  جامعة  لأّنها  والعبادة؛  والحب  للع�سق  الالئقة 

وال�سفات الجمالية والجاللية.

ورد في القراآن الكريم حوالى 00) ا�سم هلل تعالى وهي )اأ�سماء 

اهلل الح�سنى(, و »�هلل« هي الكلمة الجامعة لكّل هذه الأ�سماء, والتي 

هي �سفات »�هلل« �سبحانه وتعالى, فكل ا�سم من اأ�سماء اهلل تعالى 

ُي�سير اإلى �سفة من �سفاته تعالى, ولي�س فقط عالمة اأو اإ�سارة اإلى 

الأ�سماء  فبع�س  ومختلفة,  كثيرة  الب�سر  اأ�سماء  فمثاًل  تعالى.  اهلل 

هي اإ�سارة اإلى ال�سخ�س فقط ولي�ست �سفة من �سفاته, ول يتطابق 

اللفظ ومعناه مع �سفات �ساحب ال�سم, بل في بع�س الأحيان يكون 

�سخ�س  ا�سم  يكون  فقد  ال�سخ�س,  ل�سفات  مخالًفا  ال�سم  معنى 

»�سادًقا«؛ لكّنه قد يكون في واقع الأمر »كاذًبا«! وفي بع�س الأحيان 

يتطابق ال�سم مع الم�سّمى و�سفاته,  كاأن يكون ا�سمه »�سادق«, وهو 

في الحقيقة اإن�سان »�سادق«, فيكون ا�سًما على م�سّمى.

يقول تعالى في محكم كتابه العزيز: {ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 99 اأّنها  الروايات  في  ورد  والتي  الح�سنى  اهلل  اأ�سماء  وهي  ڃ}, 
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, كذلك نقراأ 
(((

ا�سًما, ومن دعا بهذه الأ�سماء كان م�ستجاب الدعاء

في دعاء الجو�سن الكبير, فندعو اهلل تعالى باألف ا�سم و�سفة. 

لنا  لتبّين  »�هلل«,  كلمة  بعد  »�لرحيم«  و  »�لرحمن«  كلمتا  وردت 

والعون )من اهلل( ب�سفة  المدد  يبداأ بطلب  اأن  ينبغي  اأّن كّل عمل 

اهلل  بلطف  ورج��اوؤه  اأمله  فيكون  المخلوقات,  جميع  اآثارها  ت�سمل 

الألطاف  جميع  من�ساأ  هو  وجّل  عّز  اهلل  اأّن  ويعلم  ورحمته,  تعالى 

والرحمات والآمال, من هنا, فاإّن رمز بدء العمل بلفظة الرحمة هو 

واأّنه من الالئق, ل  اللطف والرحمة,  الإلهي هو  والبناء  الأ�سل  اأّن 

بل من ال�سروري اأن ي�ستمّد الإن�سان العون والمدد من منبع الرحمة 

تعالى؛  باهلل  الخا�سة  الأ�سماء  من  »�لرحمن«  و  المتناهية.  غير 

يملكون  ل  فاإّما  الغير  اأّما  وثابتة,  ودائمة  وا�سعة  فقط   رحمته  لأّن 

ول  دائمًة  ول  وا�سعًة  لي�ست  فهي  بها  اّت�سفوا  فاإن  الرحمة,  �سفة 

ثابتًة, اإ�سافة اإلى اأّنهم يتوّقعون الجائزة الدنيوّية اأو الأخروّية فهم 

»يطعمون �لبقرة من �أجل �لحليب«. و�سياأتي البحث في ما يتعّلق 

اًل اإن �ساء اهلل  بلفظتي »�لرحمن« و »�لرحيم« في ذيل الآية مف�سّ

تعالى.

)))  تف�سير نمونه, ج 7, �س 27.
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ا ةمي هلل ربق ا ّا مدن: 
الثناء والحمد وال�سكر هلل تعالى الذي خلق الوجود كّله, و�سّيره 

نحو الكمال.

ا ةمي هلل:
على الرغم من اأّن كلمات الحمد, والمدح, وال�سكر مت�سابهة في 

خا�س,  ا�ستخدام  منها  كلمٍة  لكّل  فاإّن  المعنى,  ناحية  من  الظاهر 

ومعنى متمّيز, »فالمدح« هو الثناء ب�سكل عاّم, �سواء كان على اأمر 

, بحّق اأو بغير حّق, ب�سبب كمالت ال�سخ�س  اختياريٍّ اأم غير اختياريٍّ

اأو ب�سبب الطمع والخوف, ونتيجة الوعي والمعرفة اأم نتيجة الغفلة 

ما  على  يقت�سر  خا�ّس  مفهومها  ال�سكر  وكلمة  التقدير...  و�سوء 

ُنبديه تجاه نعمٍة ُتغدق علينا من ُمنِعم ُينِعم علينا باإرادته واختياره, 

فال�سكر يكون في مقابل الخير والنعمة. اأّما الحمد فبالإ�سافة اإلى 

ال�سكر والمدح فهو ينطوي على معنى اآخر وهو العبادة, يعني ال�سكر 

المدح  اإّن  القول  العبادة؛ لذلك يمكن  اإلى حّد  الذي ي�سل  والمدح 

اأّما الحمد فال  وال�سكر قد يكونان هلل وقد يكونان لغيره عّز وجّل, 

ي�سّح اأن يكون لغير اهلل تعالى �ساأنه.

وردت بعد عبارة »�لحمد هلل« اأربع �سفات هلل عّز وجّل وهي: »رّب 

ين«, وهي ت�سير  �لعالمين« و»�لرحمن« و»�لرحيم« و»مالك يوم �لدِّ

اأن يحمد اهلل عّز وجّل ب�سبب هذه الألطاف  اأّن الإن�سان يجب  اإلى 
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كلمة  ج��اءت  الأرب��ع  ال�سفات  ه��ذه  قبل  لكن  والربوبّية,  والعظمة 

»�هلل«, وهذا يعني اأّن الحمد فقط هلل, يخت�ّس به �سبحانه وتعالى؛ 

لأّنه وحده اأهل للحمد, حّتى لو فر�سنا اأّنه والعياذ باهلل ل يّت�سف 

بهذه ال�سفات التي وردت لحًقا.

يقول ال�ساعر الإيراني:

تتحّرر  لم  فاأنت  باإح�سانه  طمعاً  �لحبيب  �إلى  تنظر  كنت  »�إذ� 

.
(((

من ذ�تك, ولم ت�سر �أ�سيًر� للحبيب«

ربق ا ّا مدن:
, {ەئ  ەئ  

(2(

اهلل تعالى هو {ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ}

تف�سير قوله  Q في  الموؤمنين  اأمير  . وقد ورد عن 
(3(

وئ    وئۇئ}
�لجماعات  م��ن  �لعالمين  »رّب  ق��ال:  پ}  {پ   تعالى: 

. وق��د ُي��راد من 
(4(

م��ن ك��ّل مخلوق م��ن �ل��ج��م��اد�ت و�ل��ح��ي��و�ن��ات«

الآية  هذه  في  منها  المراد  اأّن  غير  اأحياًنا؛  الإن�سان  عالمين  كلمة 

من  مجموعة  والعاَلم  عاَلم,  جمع  فعالمين  الأو���س��ع,  المعنى  هو 

الحيوان  وعاَلم  الإن�سان  عاَلم  المختلفة-  والمخلوقات  الموجودات 

اأي  العالم,  ه��ذا  مجموعات  ك��ّل  تعني  و«عاَلمين«  النبات,  وعاَلم 

)))  �سعر فار�سي.

)2)  �سورة ال�سعراء: الآية 23.

)3)  �سورة الأنعام: الآية 64.

)4)  تف�سير �سورة الثقلين, ج), �س 7).
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بوجود  العتقاد  يّت�سح بطالن  �سوء هذا  وعلى  المخلوقات.  جميع 

به  يوؤمن  كان  ما  وهذا  الموجودات.  اأن��واع  من  نوع  لكّل  خا�سٍّ  ربٍّ 

ا ما كانت توؤمن به  »رّب �لنوع«, وهذا اأي�سً اأهل الجاهلّية وي�سّمونه 

بع�س الأمم حيث كانوا يعتقدون بوجود ربٍّ للزرع والمطر وما �سابه. 

ا كبيًرا. تعالى اهلل عن ذلك علوًّ

نحو  م�سيًرا  لها  وعّين  الموجودات,  جميع  تعالى  اهلل  خلق  لقد 

الم�سير, م�سيرالهداية  الإلهّية هي هذا  فالتربية  والتكامل,  الر�سد 

 .
(((

الذي خّطه لها خالقها: {ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  }

لقد مّن اهلل �سبحانه على جميع الموجودات بنعمة الوجود, وهداها 

لت�سير في خّط الكمال, فهو الذي عّلم النحل من اأّي الزهور تمت�ّس 

ف�سل  اإلى  قوتها  تّدخر  كيف  النملة  وعّلم  الع�سل,  لتجني  الرحيق 

ال�ستاء, وخلق ج�سم الإن�سان بهذه ال�سورة التي خلقه عليها, والتي 

؛ بحيث تتجّدد خالياه 
(2(

ي�سدق فيها قوله تعالى: {ٺ  ٺ  ٺ}

تلقائيًّا, ويتوّلد الدم في عروقه و�سرايينه ب�سورة ذاتية عجيبة.

خ�سو�سيات  من  والحمد  والثناء.  للحمد  اأهل  كهذا  خالًقا  اإّن 

الإن�سان, فهو يظهر الثناء في مقابل الجمال والكمال, وال�سكر في 

مقابل النعم والإح�سان, واهلل تعالى يليق به الحمد والثناء وال�سكر, 

لإح�سانه  لل�سكر  واأه��ل  وجماله,  لكماله  والحمد  للثناء  اأه��ل  فهو 

)))  �سورة طه: الآية 50.

)2)  �سورة التين: الآية 4.
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واإنعامه. من جهة ثانية, فاإّن مدح المخلوق والثناء عليه ل يتنافى 

مع حمد الخالق والثناء عليه, ب�سرط اأن يكون في اأمر اهلل وطاعته 

وم�سيره, وفي الحقيقة, اإّن الثناء على العبد ينطلق من الثناء عليه 

�سبحانه؛ لأّن مواهب الواهبين وعطاء المعطين اإّنما في الأ�سل من 

ذاته المقّد�سة, ف�سكر هوؤلء والثناء عليهم هو حمد هلل تعالى, وفي 

اأي لغة كان الثناء فهو ينبع من الحمد. 

رّب �لعالمين: هذه العبارة تدّل على اأّن العالقة بين الرّب )الإله 

الخالق( والعالمين )المخلوقات( هي عالقة دائمة ووثيقة فالرّب 

تنح�سر  ول  والكمال,  الر�سد  اإلى  والإي�سال  والرعاية  التربية  من 

ربوبّية اهلل بالموؤمنين وحدهم بل رّب ومربٍّ للمخلوقات كّلها, وقد 

عّبر القراآن عن هذا المعنى بقوله تعال: {ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

؛ اإًذا عطاء اهلل ممدود 
(((

ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ          چ  چ  چ }
للجميع,  مفتوحة  وال�ساحة  �سواء,  حدٍّ  على  والم�سيئين  للمح�سنين 

الذي  الهدف  اإلى  واحد  كّل  ي�سل  لكي  للجميع,  متاحة  والظروف 

اأّن الدنيا دار تزاحم وتدافع وتمانع, فمن  ي�ساء, لكن بالطبع, بما 

الطبيعّي اأن ل ي�سل كّل الأ�سخا�س اإلى كّل اأهدافهم, واأن ل ينال كلٌّ 

منهم كّل ما يبتغيه. 

)))  �سورة الإ�سراء: الآية 20.
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رّب �لعالمين تعني اأّن اهلل �سبحانه مالك الوجود ومدّبره, فكلمة 

»رّب« اأ�سلها اإّما من )َرَبَي( بمعنى الر�سد والتربية, واإّما من كلمة 

»رّب« بمعنى ال�ساحب, واهلل تعالى هو �ساحب العالم, وهو المرّبي 

؛ 
(((

ہ} ۀ   ۀ   ڻ   ڻڻ   ڻ    {ں   اآن:  ف��ي  وال��م��دّب��ر 

وهو  العالم,  لهذا  والمدير  المدّبر  وه��و  واإل��ي��ه,  ول��ه  منه  فالخلق 

الهادي والمربي. وعبارة »�لحمد هلل رّب �لعالمين« هي اأف�سل ما 

يمكن اأن ُيقال في �سكر اهلل تعالى, بح�سب ما ورد في الأخبار عن 

اهلل  بحمد  والأحاديث  الروايات  بع�س  وتو�سي  R؛  البيت  اأهل 

الدعاء  فاإّن  واإل  ونطلب منه حاجاتنا,  ندعوه  اأن  قبل  والثناء عليه 

ا, لي�س فقط في بداية الدعاء والت�سّرع, بل نقراأ اأّن اأهل  يكون ناق�سً

وجّل:  عّز  اهلل  يقول  دعائهم,  ختام  في  القول  هذا  ُيكّررون   الجنة 

.
(2(

{ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ }

ا رحمان ا رحدم:
الرحمان والرحيم« هاتان الكلمتان واإن كانتا من اأ�سل واحد هو 

»�لرحمة«, غير اأّن الرحمن ُت�سير اإلى الرحمة الإلهّية العاّمة, فهي 

والمح�سنين  والأعداء  الأولياء  الب�سر,  ت�سمل جميع  ابتدائية  رحمة 

والم�سيئين, فالكّل ينالون حّظهم من مائدة نعمته غير المتناهية, 

)))  �سورة الأعراف: الآية 54.

)2)  �سورة يون�س: الآية 0).
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وهي رحمة عاّمة �ساملة لعالم الوجود كّله وما فيه من كائنات. اأّما 

فهي  المطيعين,  ال�سالحين  بالعباد  ة  خا�سّ فهي  »�لرحيم«  �سفة 

واإلى  الح�سنة.  اأعمالهم  جزاء  الموؤمنون  ي�ستحّقها  التي  الرحمة 

�إله كّل  »و�هلل  Q في قوله:  ُي�سير الإمام ال�سادق  هذا المعنى 

. واهلل 
(((

ة« �سيء �لرحمان بجميع خلقه, �لرحيم بالموؤمنين خا�سّ

ٹ   {ٿ    فقال:  الرحمة,  نف�سه  على  اأوج��ب  قد  تعالى 

الكريم  وكتابه   P الأك��رم محمد  ر�سوله  بعث  كما   .
(2(

 ٹ    ٹ}
 .

(3(

{گ  گ   }

من جهة ثانية, فاإّن التربية الإلهية قائمة على اأ�سا�س الرحمة, 

ا من لوازم التربية, تماًما كالمعّلم  في حين اأّن العذاب والعقاب اأي�سً

الذي يوؤّدب المترّبي فُيعاقبه, وما غفران الذنوب وقبول توبة العباد, 

تلو  الفر�سة  العبد  ومنح  ال�سّيئات,  عن  والتكفير  العيوب  و�ستر 

الفر�سة لجبر ما فات, �سوى مظاهر لرحمته الوا�سعة.

اإّن الوجود كّله من تجّليات رحمة اهلل عّز وجّل, وكّل �سيء ي�سل 

منه اإلى الموجودات هو لطف منه ورحمة. ومن هذا المنطلق, فاإّن 

.» جميع �سور القراآن الكريم تبداأ بعبارة »

جاءت عبارة »=>« اإلى جانب عبارة »رّب �لعالمين«, وهذا 

)))  انظر: الكافي, وتوحيد ال�سدوق, ومعاني الأخبار, والأمثل, ج ), �س 32.

)2)  �سورة الأعراف: الآية )5).

)3)  �سورة الأنبياء: الآية 07).
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يعني اأّن التربية الإلهية مبنّية على اأ�سا�س اللطف والرحمة, كما اأّن 

{ڃ   قوله:  في  كما  والعطف  الرحمة  على  قائم  ا  اأي�سً تعليمه 

الب�سر,  نحن  لنا  در���ٌس  الحقيقة  في  وهذا   ,
(((

چ} ڃ   ڃ  
فالمعّلم والمرّبي يجب اأن يكون دائًما رحيًما وعطوًفا.

ين: ما ك يوم ا يِّ
تحت  ِملك  ا  اأي�سً والوجود  الَمِلك,  وهو  المالك  هو  تعالى  اهلل 

مالكّيته, وُملك تحت �سلطته وحكومته, ومالكّيته و�سعت كّل �سيء, 

{ڎ   مالكيته:  تحت  فهي  الحكومة  وحتى  �سيء,  لكل  �ساملة  وهي 

اأع�ساء الج�سم,  اإلى  ؛ كما الإن�سان بالن�سبة 
(2(

ڈ      ڈ      ژ}
فهو مالك, وفي الوقت نف�سه حاكم عليها واآمر لها, غير اأّن مالكية 

اهلل تعالى واقعية, ولي�ست اعتبارية نا�سئة عن الترا�سي والتعاقد, 

في  نف�سه  يرى  الإن�سان  لكّن  والآخ��رة,  الدنيا  مالك  هو  تعالى  اهلل 

الدنيا مالًكا لبع�س الأ�سياء والأمور؛ لذلك يغفل عن المالك الأ�سلّي 

والحقيقّي. لكن في ذلك اليوم, حيث تنقطع جميع الأ�سباب, وُتمحى 

النت�سابات, وُيختم على الل�سان, وُتدرك مالكّية اهلل تعالى ب�سورة 

ىئ     {ېئ      الخطاب:  ياأتي  عندها,  ال�سرائر,  فتك�سف  وا�سحة, 

لب�س  الذي ل  الوا�سح  الجواب  وياأتي  العيون,  تفتح  ىئ}, عندئذ 

)))  �سورة الرحمن: الآيتان ) - 2.

)2)  �سورة اآل عمران: الآية 26.



- 139 -

سورة ا ةمي:

.
(((

فيه ول �سّك: {ی  ی   ی}

ومن دللت هذه الكلمة اأّن على الم�سّلي اأن يتذّكر يوم القيامة؛ 

ين«,  لأّنه ُيكّرر في �سالته كّل يوم مّرات عّدة عبارة »مالك يوم �لدِّ

وعلى الموؤمن اأن يلتفت اإلى لوازم هذا المفهوم واآثاره, فيتذّكر يوم 

القيامة لي�س في �سالته فح�سب, بل في كّل عمٍل ُيقدم عليه.

ين: كلمم ا يِّ
ين في اللغة معاٍن عّدة: لكلمة الدِّ

تعني ال�سريعة والقانون الإلهي, كما في قوله تعالى: {ڃ  ڃ  

.
(2(

چ   چ  چچ}
.

(3(

العمل والطاعة, كما في قوله تعالى: {ڎ  ڈ  ڈ}

ٺ}؛  ٺ   {ٺ   تعالى:  قوله  في  كما  والجزاء,  الح�ساب 

»ي��وم  القيامة  ي��وم  اأ�سماء  وم��ن  القيامة.  مظاهر  اأب��رز  وال��ج��زاء 

الح�ساب:  ليوم  المنكرين  ل�سان  على  القراآن  ينقل  كما  ي��ن«,   �ل��دِّ

اآخر  اأو في مقام  القيامة؟  يوم  اأي متى   ,
(4(

{ٹ  ٹ  ڤ  ڤ}

ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   {ڻ   معّرفًا:  الجزاء  يوم  عن  يخبرنا  حيث 

عبارة  اإّن   .
(5(

ڭ} ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  

)))  �سورة الموؤمن: الآية 6).

)2)   �سورة اآل عمران: الآية 9).

)3)   �سورة الزمر: الآية 3.

)4)   �سورة الذاريات: الآية 2).

)5)   �سورة الإنفطار: الآية 8)- 9).
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ين« اإنذاٌر وتحذيٌر! وكاأّنها تقول للم�سّلي: فّكر اليوم  »مالك يوم �لدِّ

في غدك, ذلك اليوم الذي ي�سفه اهلل عّز وجّل بقوله: {ڤ    ڤ  ڤ  

گ    {گ   ي��وم:  اأّن��ه  عليه  ي�سدق  ال��ذي  اليوم   ,
(((

ڦ} ڦ   ڤ  
, ذلك اليوم الذي ل يوؤذن فيه ل�ساحب ل�ساٍن 

(2(

گ     ڳ       ڳڳ   }
ذلك  ج��واٍب,  عن  والبحث  للتفكير  بفر�سة  لمفّكر  ول  بالعتذار,  

اليوم الذي ل ينفع فيه اإل العمل ال�سالح المقرون باللطف الإلهّي. 

ين« بعد »�لرحمن �لرحيم« واإلى  اأما ورود عبارة »مالك يوم �لدِّ

يكون  اأن  يجب  والإن��ذار  الب�سرى  اأّن  اإلى  في�سير  مبا�سرة,  جانبها 

والترهيب  الترغيب  يجتمع  اأن  وينبغي  الآخر,  جانب  اإلى  اأحدهما 

في �سياٍق واحٍد. ونقراأ في اآية اأخرى قوله تعالى: {ۈئ  ۈئ  ېئ  

؛ غفور 
(3(

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی}
رحيم اإلى جانب عذاب األيم, وكذلك يقول �سبحانه في مو�سع اآخر: 

 .
(4(

{ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ}

بناًء عليه, فاإّن عبارة »=>« جاءت لإثارة الأمل والرجاء, 

والم�سلم يجب  والإن��ذار,  التحذير  منها  ُيراد  ين«  �لدِّ يوم  و»مالك 

اأن يكون بين الخوف والرجاء, بين الب�سرى والإن��ذار, لكي ل يغتّر 

بنف�سه من جهة, ول يياأ�س من رحمة اهلل تعالى من جهة اأخرى. 

)))   �سورة ال�سعراء: الآية 88.

)2)   �سورة الممتحنة: الآية 3.

)3)   �سورة الحجر: الآيتان 49- 50.

)4)   �سورة غافر: الآية 3.
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إيقاك نّيي وإيقاك نآتّدن:
»�إّياك نعبد« تعني اأّننا نحن فقط عبيدك, ول�سنا عبيد الآخرين. 

�سبحانه.  هلل  العبودية  اإثبات  الأّول:  البعد  بعدان:  الجملة  فلهذه 

والبعد الثاني: نفي العبودية للغير. نعم, المدر�سة الكاملة والإيمان 

الكامل يعني الكفر بالطاغوت اإلى جانب الإيمان باهلل الواحد الأحد, 

اأّما الذين يوؤمنون باهلل تعالى؛ لكّنهم يقبلون �سلطة الطاغوت فهوؤلء 

�سبحانه  باهلل  فالإيمان  بم�سلمين!  لي�سوا  ولعّلهم  اأن�ساف م�سلمين, 

اللجوء  يجب  لذلك  اأ�سير!  الم�سلم  اأّن  يعني  بالطاغوت  الكفر  دون 

ر من ال�ستكانة اإلى مدار  اإلى مركز الوحدة والقدرة, من اأجل التحرُّ

اأّنه  يرى  ل  اأن  يجب  الم�سّلي  فاإّن  هنا,  منه, من  والخروج  ال�سرك 

يخاطب  اأّنه  ي�سعر  اأن  عليه  بل  وجّل؛  عّز  اهلل  ُيناجي  الذي  الوحيد 

اهلل نيابة عن جميع الم�سلمين, وكاأّنه يقول: رّبي اأنا ل األيق وحدي 

بعبادتك ول�ست اأهاًل لذلك؛ بل اأنا اأتوّجه اإليك مع �سائر الموؤمنين 

ونرفع  بالعبادة  اإليك  جميًعا  لنتوّجه  عبادتهم  اإلى  عبادتي  واأ�سّم 

ة فيها هذه الروح  اأيدينا جميًعا بال�ستعانة. فالعبادة وال�سالة خا�سّ

عت �سالة الجماعة, فعلى العبد اأن  الجمعّية ولعّله لهذا ال�سبب �ُسرِّ

ي�ست�سعر وجوده �سمن الجماعة, وهذا يعني رف�س النعزال والفردية. 

وهذا من دللت تقديم �سالة الجماعة على ال�سالة فرادى التي هي 

بح�سب الإ�سالم ينبغي اأن تكون الحالة ال�ستثنائّية لل�سالة. 



- 142 -

شرح ا صالة

تحّدثت الآيات ال�سابقة عن توحيد الذات وال�سفات, عن التوحيد 

التوحيد  ع��ن  تتحّدث  الآي���ة  وه��ذه  ال�سحيحة,  والمعرفة  النظري 

هو  �سبحانه  اهلل  ب��اأّن  الإيمان  هو  العبادة:  توحيد  والعملي.  العبادّي 

الموؤّهلة  الجهة  وهو  والخ�سوع,  والطاعة  العبادة  ي�ستحّق  من  وحده 

والت�سليم  العبودّية  من  نوع  اأّي  تجّنب  يعني  كما  �سواه.  دون  للت�سريع 

لغير ذاته المقّد�سة. والتوحيد الأفعالّي: هو الإيمان باأّن اهلل هو الموؤّثر 

الحقيقّي في العالم )ل موؤّثر في الوجود اإل اهلل(. ول يكفي الإقرار 

القلبّي مع  والعتقاد  الإيمان  يتطابق  اأن  بل يجب  الأمور فقط,  بهذه 

ا, فال يجوز اأن ُنعلن باأل�سنتنا اأو ُن�سمر في قلوبنا باأّن اهلل  العمل اأي�سً

وحده اأهل للعبادة والطاعة, بينما جوارحنا واأعمالنا تنطق بغير ذلك, 

من العبودّية والطاعة لغيره �سبحانه جّل �ساأنه, مهما كان هذا الغير 

�سرًقا اأم غرًبا, ماًل اأم ذهًبا, جاًها اأم مقاًما, بل ل ُنطيع اأحًدا من 

الخلق حّتى لو نبيًّا لول اأّن اهلل ياأمر بطاعته اأو ياأذن بها بالحّد الأدنى, 

طاعة  طاعته  لأّن  ُنطيعه  فاإّننا   ,P اهلل  ر�سول  من  موقفنا  وه��ذا 

ڀ    ڀ   پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   �سبحانه:  هلل 

. والأمر عينه ُيقال في حّق الآباء والأّمهات, فاإّننا 
(((

ڀ  ڀ}
ُنطيعهم في الحدود التي اأمر اهلل بطاعتهم فيها اأو اأجاز لنا ذلك, ومع 

هذا الأمر اأو الإذن تكون طاعتهم طاعة هلل ور�سوله.

)))  �سورة الن�ساء: الآية 80.
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تعالى  اهلل  عبودية  يتقّبل  اأن  يجب   - العقل  بحكم   - فالإن�سان 

الر�سد  اإل��ى  ويحتاج  بفطرته,  الكمال  يع�سق  الإن�سان  لأّن  وح��ده؛ 

الكمالت,  لجميع  الجامع  وح��ده  تعالى  واهلل  والهداية,  والتربية 

والخالق لجميع الكائنات والموجودات, فاإن كّنا بحاجة اإلى المحّبة 

والرحمة, فهو الرحمان الرحيم, واإن كّنا نخ�سى على م�ستقبلنا, فهو 

اإًذا, لماذا  اليوم, و�ساحب الإرادة والم�سيئة المطلقة,  مالك ذلك 

نتوّجه اإلى غير اهلل عّز وجّل ونطلب العون منه؟

ل  بك  متعّلٌق  قلبي  لكن  الجماعة  مع  اأّن��ي  يعني  {ٿ  ٿ}: 

المجتمع  اأترك  ول  الجماعة  اأعتزل  ول  جانًبا  اأتنّحى  فال  ب�سواك, 

اأذوب في المجتمع واأترك  فاأن�سى خلقك, ولكن في الوقت عينه ل 

الخالق, بل اأعلم اأّن الم�سير يعبر من الخلق نحو الخالق. 

وعلى  اأّنه  ُيفيد  الآية  المقطع من  وهذا  {ٿ  ٿ}: 

اإلى  اإلى اهلل وعلى الرغم من النتماء  العبادة والتوّجه  الرغم من 

الجماعة, فاإّننا يا رّب ن�ستخدم في عبادتنا الو�سائل والجوارح التي 

الأ�سباب  اأّن  نعلم  نف�سه  الوقت  في  ولكّننا  ا�ستخدامها,  لنا  اأَتحَت 

والموؤّثرات كّلها بيد اهلل �سبحانه فهو ال�سبب الأّول والموؤّثر الأول, 

وهو القادر على تعطيل الأ�سباب كّلها. فاإرادتك يا رّب هي الحاكمة 

على الخلق, وفي جميع القوانين, والطبيعة محكومة لإرادتك. وهذا 

ل يعني اإنكار عالم الأ�سباب, وتجاهل الم�سّببات, بل يعني الإيمان 

باأّن تاأثير الأ�سباب, اإّنما كان باأمر اهلل عّز وجّل, فاهلل �سبحانه هو 
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الذي يمنح النار خا�سية الإحراق, وال�سم�س خا�سية الإنارة, والماء 

خا�سية الإحياء.

نعبد  فاإّياك  العبادة  اإع��الن  في  الإخال�س  درج��ات  اأعلى  وهذا 

اإلى اهلل وحده دون �سواه والإق��رار بين يديه  تعني التوّجه بالعبادة 

باأّنه وحده ي�ستحّق العبادة فال الخوف هو الذي يدعونا اإلى العبادة 

وبعد  اآخر.  اأّي �سيء  للعبادة دون  واأهلّية اهلل  الحّب  بل  الطمع,  ول 

يعبد اهلل  واإن كان  الموؤمن  باأّن  ياأتي دور العتراف  العبادة  اإعالن 

اإل اأّنه حّتى في عبادته مهما كانت درجة خلو�سها هو ي�ستعين باهلل 

الذي  العتقادي  للمبداأ  تج�سيم  وهذا  وجّل.  عّز  حقوقه  اأداء  على 

واختيارنا,  باإرادتنا  نعبد  فنحن  تفوي�س«.  وال  جبر  »ال  يقول: 

ولكّننا ن�ستعين باهلل على ما ي�سدر مّنا من عبادة فلول عون اهلل لما 

ا�ستطعنا اأداء حق ّالعبادة. 

جماعة؛  ال�سالة  ُنقيم  اأن  يعني  ن�ستعين:  و�إّي���اك  نعبد  �إّي���اك 

ا واحًدا, اإخوة, مّتحدين, مت�سامنين, ومتكاتفين.  م�سلمين, �سفًّ

�إّياك نعبد: يعني يا اإلهي اأراك حا�سًرا واإلّي ناظّرا, لذا اأقول: 

»�إّياك«, وهو �سمير المخاَطب ولي�س �سمير الغاِئب. فاإّن العبد الذي 

يرى نف�سه في مح�سر اهلل تعالى وبين يديه فاإّن ن�سيبه من الربح 

الإلهي يكون اأ�سرع واأكبر. 

ب�سيغة   - البداية  منذ   - تعالى  اهلل  مع  تتحّدث  الحمد  �سورة 

الغائب, لكن هنا يتحّول الأ�سلوب من الغيبة اإلى الح�سور وا�ستخدام 
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�سيغة المخاَطب, خطاب مع اهلل تعالى »�إّياك«. في البداية نتعّرف 

اإلى �سفات اهلل عّز �ساأنه, لكن هنا ن�سل اإلى ذات اهلل تعالى »�إّياك«. 

ولي�س الأمر لمّرة واحدة, بل تتكّرر »�إّياك« اأكثر من مّرة؛ لأّن للخطاب 

مع المحبوب حالوة خا�سة. من هنا, فاإّن العروج الروحّي والمعنوّي 

له مراحل, ففي بداية ال�سورة حمد وثناء, وفي »�إّياك نعبد« عالقة 

وارتباط, وفي »�إّياك ن�ستعين« دعاء وطلب م�ساعدة, وبذلك تكون 

المراحل: ثناء, وارتباط, ودعاء.

اأّننا نحتاج في  اأّن العبادة من طرفنا نحن الب�سر, غير  �سحيح 

العبادة اإلى عونك ومددك: {وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ     

, فلول المولى تعالى ما اهتدينا.   
(((

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ}
منه  العون  ونطلب  �سبحانه  باهلل  ن�ستعين  اأّننا  من  الرغم  على 

تعالى, لكن ل اإ�سكال في طلب العون من غيره ما دام ذلك بر�ساه, 

وهذا  وقّوته,  وفكره  ومواهبه  با�ستعداداته  الإن�سان  ي�ستعين  مثلما 

وئ   وئ   {ەئ   بقوله:  ياأمرنا  تعالى  فاهلل  التوحيد,  ينافي  ل 

؛ لأّن الحياة بال تعاون وم�ساعدة غير ممكنة. ورد عن 
(2(

ۇئ}
اأحد من خلقك,  اإلى  تحوجني  ل  اللهم  قلت:   :Q علّي  الإم��ام 

فقال ر�سول اهلل P: يا علّي ل تقولّن هكذا فلي�س من اأحٍد اإل وهو 

محتاج اإلى النا�س, قال: فقلت: كيف يا ر�سول اهلل, قال: قل: اللهم 

)))  �سورة الأعراف: الآية 43.

)2)  �سورة المائدة: الآية 2.
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ل تحوجني اإلى �سرار خلقك, قلت: يا ر�سول اهلل ومن �سرار خلقه؟ 

.
(((

عطوا منعوا, واإذا ُمِنعوا عابوا
ُ
قال: الذين اإذا اأ

اأوه��ام  نف�سه  اإل��ى  تت�سّرب  ل  �سادًقا,  نعبد«  »�إي���اك  يقول:  من 

المقابل خا�سًعا  في  ويكون  والأنانية,  والغرور  التكّبر  وروح  العجب 

تذّلل  واأف�سل  اأكبر  فيظهر  لأوامره,  ومطيًعا  �سبحانه,  اهلل  لتعاليم 

واأكبر  لطف  اأعظم  يمنحه  الواحد  اهلل  اأّن  يعلم  لأّنه  مح�سره؛  في 

نعمة ورحمة, مثل العبد المطيع في مقابل موله, مثل العبد الكامل 

يقول  حّد,  وليته  يحّد  ل  المولوّية  كامل  مولى  مقابل  في  العبودّية 

خا�سًعا خا�سًعا في مح�سره: »�أنا عبدك و�أنت موالي« لي�س عندي 

دون  اأن��ت  اأي  الح�سر,  على  ت��دّل  »�إّي����اك«  فكلمة  �سواك؛  اأح��د  من 

�سواك. اأّما اأنت فتملك غيري الكثير الكثير, وكل الوجود لك, ذليل 

اإلى  محتاًجا  ل�ست  فاأنت  قب�ستك,  وفي  لإرادت��ك,  مملوك  اأمامك, 

عبادتي, غير اأّني غارق في الحاجة اإليك, وما عبادتي �سوى مظهر 

من مظاهر الحاجة, فاأنا رهين لطفك, واأطلب العون دائمًا منك.  

اإلى  م�ستمّرة  حركة  في  الوجود  قافلة  ٹ  ٹ}:  {ٹ   

ا في جهد وحركة  اأي�سً والإن�سان   ,
(2(

تعالى: {ڄ  ڄ} اهلل 

, وفي كّل 
(3(

دائمين: {ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ }

)))  بحار الأنوار, ج 90, �س 325.

)2)  �سورة المائدة: الآية 8).

)3)  �سورة الن�سقاق: الآية 6.
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حركة يوجد خطٌّ م�ستقيم واحد فقط, اأّما باقي الطرق والخطوط 

فهي منحرفة, والإ�سالم الحنيف عّين لهذه الحركة طريًقا ودلياًل 

اختيار  في  الحركة  و�سيلة  وجعل  وعّينه  المق�سد  فحّدد  اأي�سًا, 

الإن�سان, فنحن الب�سر علينا اأن نختار اأي طريق ن�سلك.

اإلى  مياًل  وفطرته  الإن�سان  روح  عمق  في  تعالى  اهلل  جعل  لقد 

الميل  تطّور هذا  فاإذا  والبحث عنه,  الحّق  والكمال, وطلب  الر�سد 

وجّل  عّز  فاإّن اهلل  الأنبياء,  تعاليم  الرغبة في ظّل  وترعرعت هذه 

ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   {ۇئ    ًة:  خا�سّ عنايًة  الإن�سان  يولي 

الهداية,  الكريم قد طرح نوعين من  القراآن  اأّن  . على 
(((

ېئ}
جمع  اإلى  وهداه  اهلل  عّلمه  اإذ  النحل؛  هداية  نظير  تكوينية  هداية 

تخت�ّس  ت�سريعية  وهداية  ع�سٍل.  اإلى  وتحويله  الأزه��ار  من  الرحيق 

بالإن�سان, وهي اإر�سادات الأنبياء وتعاليمهم الإلهية.

ما هو ا صراط ا مآتّدم؟
كلمة ال�سراط التي تكّررت في القراآن الكريم اأكثر من اأربعين 

مّرة تعني الطريق ال�سوّي الوا�سح والوا�سع. في حياة الب�سر توجد 

طرق عّدة, وعلى الإن�سان اأن يختار اإحدى هذه الطرق؛ فهناك طريق 

هوى النف�س, وطريق اأهواء النا�س, وطريق الطاغوت, وطريق الآباء 

ب القومي والعرقي, وطريق و�ساو�س  والأجداد التي يحكمها التع�سّ

)))  �سورة محمد: الآية 7).
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ال�سيطان, وهناك طرق اأخرى لم ُتجّرب, وهناك طريق اهلل تعالى 

اأوليائه؛ ومن الطبيعّي اأن يختار الإن�سان الذي يعتقد باهلل  وطريق 

�سبحانه ويوؤمن به طريق اهلل عّز وجّل وطريق اأوليائه, وينحرف عن 

الطرق الأخرى؛ لأّن هذا الطريق يمتاز بمّيزات لي�ست موجودة في 

غيره من الطرق وال�سبل: 

بين  طريق  اأق�سر  ل  ُي�سكِّ الذي  الأوح��د  الم�ستقيم  الخّط  هو   -

نقطتين, لذلك فهو اأقرب الطرق للو�سول اإلى المق�سد.

تتغّير  التي  الطرق  لبقية  خالًفا  الثابت,  الإلهي  الخّط  هو   -

وتتبّدل تبًعا لأهواء النف�س.

- هو الطريق الم�ستقيم وهو طريق واحد ل اأكثر؛ لأّنه ل يوجد 

بين نقطتين اأكثر من خّط م�ستقيٍم واحٍد, اأّما الطرق الأخرى 

دة. فهي متعدِّ

- هو الطريق الآمن من كّل خطر, خالًفا للطرق الأخرى التي 

يتعّر�س فيها الإن�سان اإلى المخاطر والمهالك وال�سقوط.

اإلى ر�سا  اإلى المق�سد, اأي  - هو الطريق الذي يو�سل الإن�سان 

اهلل تعالى, فال خ�سران, ول انك�سار فيه.

- الطريق الم�ستقيم هو طريق اهلل �سبحانه: {چ    چ  چ  ڇ  

.
(((

ڇ}
- الطريق الم�ستقيم هو طريق الأنبياء: {ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

)))  �سورة هود: الآية 56.
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.
(((

ڄ   ڃ  ڃ}
{ڍ   تعالى:  هلل  العبودية  طريق  ه��و  الم�ستقيم  الطريق   -

.
(2(

ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ}
�ساأنه:  عّز  باهلل  والعت�سام  التوّكل  هو  الم�ستقيم  الطريق   - 

.
(3(

{ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ}

اهلل  اإل��ى  اأم��ره  تفوي�س  الإن�سان  على  يجب  المنطلق,  هذا  من 

تعالى, والعتماد عليه, وطلب العون منه, �سواء في اختيار الطريق 

فال  الم�ستقيم,  ال�سراط  على  قدمه  ليثبت  فيه؛  ال�سير  متابعة  اأو 

ينحرف عنه؛ تماًما كالم�سباح الكهربائي الذي ي�ستمّد نوره ب�سورٍة 

للنور,  الأ�سا�س  الم�سدر  يوّلدها  التي  الطاقة  من  وم�ستمّرة  دائمٍة 

»مولِّد �لكهرباء«, فلو انقطعت الطاقة انطفاأ نور الم�سباح. لذلك, 

ا- ولي�س فقط الب�سر العادّيون- يطلبون  نجد اأّن الأنبياء والأئمة اأي�سً

لي�س هذا فح�سب,  الم�ستقيم.  ال�سراط  الثبات على  �سلواتهم  في 

ويثبته على  يهديه  اأن  تعالى  المولى  اأن يطلب من  الإن�سان  بل على 

ال�سراط الم�ستقيم في جميع اأموره, ولي�س في ال�سالة فقط؛ في 

العمل, وفي الزواج, وفي اختيار ال�سديق, وفي التح�سيل العلمي, 

حّقة  عقائد  الفكر  في  يملك  اإن�سان  من  فكم  وزم��ان.  اآن  كل  وفي 

)))   �سورة ي�س: الآيتان 3- 4.

)2)   �سورة ي�س: الآية )6.

)3)  �سورة اآل عمران: الآية )0).
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والعك�س  في�سقط,  قدمه  وتزّل  ُيخطىء  العمل  في  لكّنه  و�سحيحة؛ 

�سحيح.

مولى  يقول  والو�سطّية.  الع��ت��دال  ه��و  الم�ستقيم  الطريق   -

الموّحدين علّي Q: »�ليمين و�ل�سمال م�سّلة و�لطريق 

تجنُّب  يعني  الم�ستقيم  فالطريق   .
(((

�لجاّدة« هي  �لو�سطى 

اأّي نوع من الإفراط والتفريط؛ لي�س اإنكار الحّق ول الغلّو في 

الحق, ل جبر ول تفوي�س, ل الفردّية ول الذوبان في الجماعة 

ة, ل نظري فقط ول عملي فقط,  وخ�سران ال�سخ�سّية الخا�سّ

ل التعّلق بالدنيا ول الرهبنة, ل الغفلة عن الحّق ول الغفلة عن 

الخلق, ل عقل مح�س ول عاطفة مح�س, ل تحريم الطّيبات 

ول  ح�سد  ل  اإ�سراف,  ول  بخل  ل  ال�سهوات,  في  الغو�س  ول 

تمّلق, ل خوف ول تهّور, ل ول... بل �سلوك طريق الو�سطية 

والعتدال, �سواء في العقائد اأو الأفكار اأو العمل اأو ال�سلوك.

في ال�سير على ال�سراط الم�ستقيم يجب طلب المدد والعون من 

اهلل �سبحانه دائًما؛ لأّن ال�سراط اأدّق من ال�سعرة واأحّد من ال�سيف, 

�س لل�سقوط في كّل لحظة. اإّن من يعبر ال�سراط يوم  والإن�سان معرَّ

القيامة هو ال�سخ�س الذي لم ينحرف عن ال�سراط الم�ستقيم في 

الدنيا, �سواء النحرافات الفكرية والعملية والأخالقية. ورد عن اأبي 

)))  بحار الأنوار, ج 87, �س 3.
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�إلى معرفة  �لطريق  »هو  ال�سراط:  اأّن   Q ال�سادق  عبد اهلل 

في  و�سر�ط  �لدنيا,  في  وهما �سر�طان: �سر�ط  وج��ّل.  عّز  �هلل 

�الآخرة, فاأّما �ل�سر�ط في �لدنيا فهو �الإمام �لمفتر�س �لطاعة 

�لدنيا و�قتدى بهد�ه مّر على �ل�سر�ط �لذي هو  من عرفه في 

ج�سر جهّنم في �الآخرة, ومن لم يعرفه في �لدنيا زّلت قدمه عن 

.
(((

�ل�سر�ط في �الآخرة, فتردى في نار جهنم.«

وجاء في الحديث عن اأئمة الهدى R: »و�هلل نحن �ل�سر�ط 

الواقعّي  والنموذج  المثال  هم   R البيت  فاأهل   ,
(2(

�لم�ستقيم«

في  الم�سير  في  والقدوة  الأ�سوة  هم  الم�ستقيم,  للطريق  والعملي 

طاعتهم.  اهلل  اأوج��ب  الذين  وال�سادة  القادة  وه��م  الطريق,  ه��ذا 

يو�سوننا   R والأئمة  الع��ت��دال,  مدر�سة  البيت  اأه��ل  فمدر�سة 

والأحوال  الحياتية  ال�سوؤون  جميع  في  والو�سطية,  بالعتدال  دائًما 

المعي�سية, في العمل وال�ستراحة اأو طلب العلم, وفي الحب والبغ�س, 

الو�سايا في باب  المدح وغير ذلك. وقد وردت هذه  اأو  النتقاد  اأو 

»�القت�ساد في �لعباد�ت« في كتاب اأ�سول الكافي.

هذه هي مدر�سة اأئمة الهدى, وهذا هو الطريق الم�ستقيم, لكن 

اأن يقول قائل بالجبر ثم ين�سب جميع اأفعاله اإلى اهلل تعالى, وكاأّن 

اأّي  له  ولي�س  تعيين م�سيره  في  والإرادة  الختيار  م�سلوب  الإن�سان 

)))  تف�سير نور الثقلين, ج), �س 26.

)2)  تف�سير نور الثقلين, ج), �س 26.
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تاأثير, واآخر يوؤمن بالتفوي�س فيعّد نف�سه فّعاًل لما ي�ساء, بينما يرى 

الإلهّيين  القادة  ي�سع  وواحد  ول م�سيئة,  له  يد اهلل مغلولة ل حول 

في م�ستوى الب�سر العادّيين, واآخر يرفعهم اإلى حّد الربوبية والتاأّله! 

الزيارة  وقراءة   Q اهلل  باأولياء  التو�ّسل  اأّن  يرى  اآخر  و�سخ�ٌس 

�سرًكا باهلل, واآخر يتو�ّسل حّتى بال�سجرة والحجر! واحد ل يتحّرج 

من خروج زوجته من دون حجاب �سبه عارية تعر�س ج�سدها على 

النا�س, واآخر من �سّدة الغيرة يقفل باب داره على زوجته فال ياأذن 

لها بالخروج!... كّل ذلك انحراف عن ال�سراط الم�ستقيم, �سراط 

تعالى: {ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ   بينما يقول اهلل  القويم,  اهلل 

. ويقول 
(((

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے          ے   ۓ}
اآخ��ر: {ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     مو�سع  في  وجّل  عّز 

.
(2(

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ}

توؤّكد على جانب  التي  والروايات  الآي��ات  نماذج من  يلي  ما  في 

العتدال, وتنهى عن الإفراط والتفريط: 

. العتدال في الطعام 
(3(

قال تعالى: {پ  ڀ   ڀ    ڀ}

وال�سراب.

 .
(4(

ٹ} ٹ   ٿ    ٿ     ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   {ٺ  

)))  �سورة الأنعام: الآية )6).

)2)  �سورة البقرة: الآية 43).

)3)  �سورة الأعراف: الآية )3.

)4)  �سورة الإ�سراء: الآية 29.
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التاأكيد على الإنفاق باعتدال.

اإ�سراف  . ل بخل ول 
(((

{ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ... حئ}

في الإنفاق, هوؤلء هم الموؤمنون.

 .
(2(

ڻ} ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   {ڳ  

ال�سالة ب�سوت معتدل. 

فالموؤمنون   .
(3(

ڀڀ} ڀ   پ  پ   پ   پ   {ٻ  

على  رحماء  »دفع«,  الكّفار  على  اأ�سّداء  والجذب,  بالدفع  يّت�سفون 

الموؤمنين »جذب«.

. ارتباط مع الخالق, وارتباط 
(4(

{ڱ  ڱ  ڱ   ں}

مع المخلوق.

والعتقاد  الإي��م��ان   .
(5(

ھ} ھ   ھ   {ھ  

القلبي �سروري, كذلك العمل ال�سالح وال�سلوك الح�سن.

ين �سرورية,  . طاعة الوالدِّ
(6(

يقول تعالى: {ۅ   ۅ}

 .
(7(

لكن اإذا منعاك عن �سبيل اهلل واأمراك بال�سرك, { ڤ  ڤڦ}

الطاعة هنا غير جائزة.

)))  �سورة الفرقان: الآية 67.

)2)  �سورة الإ�سراء: الآية 0)).

)3)  �سورة الفتح: الآية 29.

)4)  �سورة البقرة: الآية 43.

)5)  �سورة البقرة: الآية 82.

)6)  �سورة البقرة: الآية 83.

)7)  �سورة العنكبوت: الآية 8.
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ل تمنعك ال�سداقة ول القربة عن قول الحّق وبيانه: { پ  

العداوة والخ�سام عن �سلوك  ُتبعدك  . ول 
(((

پ   ڀ  ڀ  ڀ}
.

(2(

العدل: { ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ}

نقراأ في �سيرة الإمام الح�سين Q في ليلة العا�سر من محّرم, 

اأّن الإمام Q كان ُيناجي اهلل وي�سحذ �سيفه للحرب.

في الحج في يوم عرفة يبتهل الحّجاج اإلى اهلل تعالى ويدعونه, 

لكن يوم العيد ل بّد من الأ�سحية واإراقة الدم على مذبح الطاعة هلل 

عّز وجّل ولإطعام القانع والمعتّر.

في ختام هذا البحث يجب القول اإّن الإ�سالم لي�س ديًنا ذا بعٍد 

واحٍد, بحيث يلزم التوّجه اإلى جانٍب واحٍد وترك الجوانب الأخرى 

ه اإلى جميع اأبعاد وجود الإن�سان في حدود  ون�سيانها, بل يجب التوجُّ

العتدال, فال اإفراط ول تفريط. 

ا مغضوب  غدر  علدهم  أنّمت  ا ذين  ص��راط 
علدهم وال ا ضا دن:

في هذه الآية يطلب الموؤمنون الم�سّلون من اهلل تعالى الهداية 

اإلى الطريق الم�ستقيم, وهو طريق الذين اأنعم اهلل عليهم بهدايته 

من الأنبياء والأولياء وال�سالحين, واهلل تعالى في الآية 69 من �سورة 

المجموعة  هذه  اإلى  ي�سير  مريم  �سورة  من   58 الآية  وفي  الن�ساء, 

)))  �سورة الن�ساء: الآية 35).

)2)  �سورة المائدة: الآية 8.
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�سفاتهم.  هي  وما  هم  من  لنا  فُيبّين  بالهداية,  عليها  اأنعم  التي 

ففي �سورة الن�ساء اآية 69 يقول عّز �ساأنه: { ڃ  چ  چ  چ  

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
اهلل  اأنعم  الذين  هم  ه��وؤلء  ژ}؛  ژ   ڈ    ڎڈ  
ديقون و�ل�سهد�ء و�ل�سالحون«. فالم�سّلي  عليهم: »�لنبيون و�ل�سِّ

يقراأ في كّل �سالة في �سورة الحمد ويطلب من اهلل تعالى اأن يجعله 

ديقين,  في خّط هذه المجموعات الأربع: خّط الأنبياء, وخّط ال�سِّ

بال�سير  والرجاء  الطلب  وهذا  ال�سالحين,  وخّط  ال�سهداء,  وخّط 

على خطى هوؤلء الأنقياء الأتقياء ُيجّنب الإن�سان خطر النحراف, 

ذهن  في  حيًّا  الأتقياء  ه��وؤلء  ذك��ر  ويبقي  ال�سالل,  من  ويمنعه 

الم�سّلي, فينه�س بم�سوؤوليته ويوؤّدي ر�سالته في خّط م�ستقيم.

من هم ا مغضوب علدهم، ومن هم ا ضا قدن؟
وُيعّرفهم  وجماعات(  )اأف��راًدا  نماذج  الكريم  القراآن  لنا  ُيبّين 

وقارون  فرعون  اأمثال:  اأف��راد  عن  يحكي  عليهم,  مغ�سوب  بعنوان 

واأبي لهب, واأقوام اأمثال: قوم عاد وثمود وبني اإ�سرائيل. ونحن في 

كّل �سالة ندعو اهلل ونطلب منه اأن ل نكون في العتقاد والأخالق 

اهلل  غ�سب  الذين  من  والجماعات,  الأف��راد  ه��وؤلء  اأمثال  والعمل 

عليهم, وا�ستحّقوا الغ�سب والعذاب الإلهي. 

القراآن  في  وحياتهم  اإ�سرائيل  بني  ة  ق�سّ تعالى  المولى  يحكي 

على جميع  لين  مف�سَّ فيه  كانوا  الذي  الوقت  ففي  لة,  مف�سّ ب�سورة 
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؛ لكن بعد 
(((

النا�س في ع�سرهم, قال تعالى: { ەئ   ەئ   وئ}

ذلك عندما انحرفوا و�سّلوا و�سلكوا طريًقا ا�ستحّقوا فيه غ�سب اهلل 

 .
(2(

ائ} ى    ى    ې    } �سبحانه:  قال  وعذابه,  وقهره  تعالى 

هذا التعبير والبيان ب�سبب تغيير �سلوكهم وانحرافهم عن ال�سراط, 

فبعد هذا التف�سيل انحرفوا عن جاّدة ال�سواب, فحّرف علماوؤهم 

واأخ��ذ   ,
(3(

ے} ھ    } ال�����س��م��اوي��ة:  ال��ت��وراة  تعاليم 

اأّما   ,
(4(

ارهم واأغنياوؤهم بالربا واأكل الحرام { ۅ  ۅ} ُتجَّ

مع  والقتال  الجهاد  واأعر�سوا عن  وجبنوا  وهنوا  فقد  النا�س  عامة 

له: { ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   فقالوا   ,Q مو�سى 

. هذه النحرافات الفكرية والعملية كانت �سببًا في 
(5(

ٺ}
اأن يبتليهم اهلل تعالى, فُي�سقطهم من اأوج العّزة اإلى قعر الذّلة.

لذلك, نحن في كّل �سالة نطلب من المولى عّز وجّل اأن ل نكون 

من اأهل تحريف كتاب اهلل, ول من اأهل اأكل الربا والحرام, ول من 

اأهل الفرار من الجهاد والقتال في �سبيله, كذلك نطلب منه اأن ل 

ومن  ريح,  كّل  مع  يميلون  الذين  التائهين,  ال�سالل  اأهل  من  نكون 

اأمثال:  لي�سوا  ال�ساّلين  اإّن  الحّق.  معرفة  في  في�سّلون  هدف,  غير 

{ ڤ  ڤ   ڦ}, فهم لي�سوا في خط الأنبياء وال�سالحين, ول 

)))  �سورة البقرة: الآية 47.

)2)  �سورة البقرة: الآية )6.

)3)  �سورة المائدة: الآية 3).

)4)  �سورة الن�ساء: الآية )6).

)5)  �سورة المائدة: الآية 24.
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اهلل,  �سبيل  عن  ي�سّدون  الذين  ڦ}  ڦ    } اأم��ث��ال:  هم 

بل  لالإ�سالم,  العداء  ويكّنون  الحق,  ومعاداة  العناد  في  ويجهدون 

وطلبوا  مبالين,  غير  الحق,  معرفة  طريق  في  �سّلوا  اأ�سخا�س  هم 

الرفاه في العي�س, مثلهم كمثل الأنعام, هّمهم بطونهم و�سهواتهم, ل 

يتاأّلمون لحق ول يتنّكرون لباطل, فال فرق لديهم من يكون الحاكم؛ 

الرغيدة,  والحياة  العي�س,  رفاهية  هّمهم  الطواغيت,  اأو  الأنبياء 

والراحة الماّدية, ل فرق عندهم من يكون القائد والحاكم, هوؤلء 

هم ال�ساّلون الذين لم يختاروا هدًفا محّددًا ول طريقًا وا�سحًا.

على اأّن هذه الآية تعّد م�سداًقا كاماًل للتوّلي والتبّري, فالموؤمنون 

والعالقة  الع�سق  الحمد-  �سورة  نهاية  في  يظهرون-  الم�سّلون 

ويتبروؤون  وال�سالحين,  وال�سهداء  وال�سديقين  لالأنبياء  والولية 

من المغ�سوب عليهم وال�سالين المنحرفين, وهذا الإظهار للتبّري 

والنفور من المغ�سوب عليهم وال�ساّلين في كّل �سالة, هو الذي يبني 

المجتمع الإ�سالمي مجتمًعا مقاوًما مواجًها لحكم هوؤلء, فالمولى 

 .
(((

تعالى يو�سينا جميعًا: { چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ}

)))  �سورة الممتحنة: الآية 3).
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سورة ا توحدي

دم سورة ا توحدي: أهمق
�سورة  ق���راءة  الم�سّلي  على  يجب  الفاتحة  ���س��ورة  ق���راءة  بعد 

من  �سورة  اأّي  الم�سّلي  يختار  اأن  ويمكن  القراآن,  �سور  من  اأخ��رى 

والتي  واجبة  �سجدة  فيها  التي  الأرب��ع  ال�سور  عدا  ما  القراآن,  �سور 

ُت�سّمى �سور العزائم؛ لكن ورد في الأخبار والروايات ترجيح قراءة 

, وتو�سي بها بعد الحمد مّرة على الأقّل في اإحدى 
(((

�سورة التوحيد

الركعات في ال�سالة الواجبة في اليوم. 

في  ورد  كما  القراآن  ثلث  ُتعادل  فهي  ال�سورة,  هذه  اأهّمية  اأّم��ا 

الروايات, ل بل تعدل ثلث التوراة والإنجيل والزبور. ورد عن ر�سول 

اهلل P: »من قر�أ قل هو �هلل �أحد مّرة فكاأنما قر�أ ثلث �لقر�آن, 

ثالث  قر�أها  ومن  �لقر�آن,  ثلثي  ق��ر�أ  فكاأّنما  مّرتين  قر�أها  ومن 

. كما ُي�ستحّب قراءتها بعد ال�سالة 
(2(

مّر�ت فكاأّنما قر�أ �لقر�آن كّله«

في التعقيب, وقد ورد اأّنه من قراأها جمع اهلل له خير الدنيا والآخرة 

)))   يمكن مراجعة الروايات التي تتحدث عن ف�سيلة هذه ال�سورة واأهميتها في تف�سير البرهان, 

وتف�سير نور الثقلين.

)2)   تف�سير نور الثقلين, ج 5, �س 700.
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 .
(((

وغفر له ولوالديه

اأّن  ال�سور, غير  الإخال�س من ق�سار  �سورة  اأّن  الرغم من  على 

عن  ورد  كما  وعميقة؛  بليغة  ومفاهيمها  ا,  ج��دًّ كبيرٌة  م�سامينها 

الإمام ال�سّجاد Q قوله: » �إّن �هلل عّز وجّل َعِلم �أّنه يكون في �آخر 

�لزمان �أقو�ٌم متعّمقون فاأنزل �هلل تعالى: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ}, 

ک}  ک     ڑ    ...} قوله:  �إل��ى  �لحديد  �سورة  من  و�الآي���ات 

.
(2(

فمن ر�م ور�ء ذلك فقد هلك«

 :Q اأبي عبد اهلل  ورد في �ساأن هذه ال�سورة وعظمتها, عن 

ق��ال: »م��ن ق��ر�أ ق��ل ه��و �هلل �أح��د بينه وبين ج��ّب��ار منعه �هلل منه 

بقر�ءته بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن �سماله, فاإذ� فعل 

»من  P قال:  النبّي  . وعن 
(3(

�سّره« ذلك رزقه �هلل خيره ومنعه 

ق��ر�أ قل هو �هلل �أح��د م��ّرة ب��ورك عليه, ومن قر�أها مّرتين بورك 

�أهله  �أهله, فاإن قر�أها ثالث مّر�ت بورك عليه وعلى  عليه وعلى 

وعلى جميع جير�نه, فاإن قر�أها �ثنتي ع�سرة مّرة بنى له �ثنا ع�سر 

ق�سر  �إل��ى  ننظر  بنا  �نطلقو�  �لحفظة:  وتقول  �لجّنة  في  ق�سًر� 

�أخينا, فاإن قر�أها مئة مّرة ُكّفر عنه ذنوب خم�س وع�سرين �سنة ما 

خال �لدماء و�الأمو�ل, فاإن قر�أها �أربع مئة مّرة ُكّفرت عنه ذنوب 

)))   تف�سير نور الثقلين, ج 5, �س 700.

)2)   تف�سير نور الثقلين, ج 5, �س 700.

)3)   تف�سير نور الثقلين, ج 5, �س 700.
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�أربع مئة �سنة, فاإن قر�أها �ألف مّرة لم يمت حتى يرى مكانه من 

.
(((

�لجنة �أو ُيرى له«

 P �ل��ن��ب��ي  »�إّن  ق��ال:   L اأب��ي��ه  ع��ن  ب��ن محمد  ع��ن جعفر 

�سّلى على �سعد بن معاذ فقال: لقد و�فى من �لمالئكة ت�سعون 

يا جبر�ئيل  له:  فقلت  �ل�سالم  عليه  وفيهم جبر�ئيل  �ألف ملك, 

بما ��ستحّق �سلو�تك عليه؟ فقال: بقر�ءة قل هو �هلل �أحد قائًما 

 .
(2(

وقاعًد� ور�كًبا وما�سًيا وذ�هًبا وجائًيا«

جاء في �سبب نزول هذه ال�سورة اأّن اليهود والن�سارى والم�سركين 

اأحد؛  اهلل  هو  قل  فنزلت  وي�سفه,  رّبه  لهم  ين�سب  اأْن  النبّي  �ساألوا 

فهذه ال�سورة بمنزلة التعريف باأو�ساف اهلل تعالى وهويته. 

قل هو اهلل أحي: 
واإّنما  ال�سماوية,  الأدي���ان  جميع  لأ�سل  الأ�سا�س  هو  التوحيد 

اآثارها,  ُبعث الأنبياء لإزالة ال�سرك والكفر وعبادة الأ�سنام ومحو 

واإيقاظ الفطرة الب�سرية, ودعوة النا�س اإلى الواحد الأحد ال�سمد 

في  فقط  لي�س  الأنبياء,  تعاليم  جميع  روح  هو  فالتوحيد  وعبادته. 

قائمة على محور  التي هي  والأخ��الق  الأحكام  بل في  العتقادات, 

ا؛ فالتوحيد هو الحّد الفا�سل بين الإيمان والكفر, ول  التوحيد اأي�سً

يمكن الدخول اإلى قلعة الإيمان من دون التوحيد: »قولو� ال �إله �إال 

)))  تف�سير نور الثقلين, ج 5, �س 700.

)2)  تف�سير نور الثقلين, ج 5, �س 700.
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�هلل ُتفلحو�«, وكلمة » ال �إله �إال �هلل ح�سني فمن دخل ح�سني �أِمَن 

.
(((

ِمْن عذ�بي«

باأرقى �سورة؛ ولأجل  وت�ستمل هذه ال�سورة على عقيدة التوحيد 

ذلك �ُسّميت ب�سورة التوحيد, توحيد الذات وتوحيد ال�سفات وتوحيد 

كان  �سواء  �سكله  كان  مهما  ال�سرك  ترف�س  بالتالي  وهي  الأفعال. 

على �سكل تثليث, اأم على �سكل �سرك اليهود واعتقادهم باأّن عزير 

ابن اهلل, اأم على �سكل عقيدة اأهل الجاهلّية الذين كانوا يظّنون اأّن 

المالئكة بنات اهلل تعالى اهلل وتنّزه عن كّل �سريك.

التوحيد يعني خلو�س الفكر والعمل من اأّي نوع من اأنواع ال�سرك, 

اأو ال�سريك, اأو النظير هلل تعالى, ل �سرك نظرّي ول رياء عملي, بل 

اأن يكون الدافع والهدف فقط وفقط اهلل تعالى, والعمل نف�سه اأي�سًا 

هلل فح�سب.

{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ} اهلل واحد ل ثاني له, ول �سبيه ول مثيل له, 
لي�س له اأجزاء ول اأع�ساء ول تركيب في ذاته المقّد�سة, ول يحّده 

حدٌّ ول يقّيده قيد.

»قل هو �هلل �أحد« تعني اأّنه معبود فرد من جميع الجهات, واأحد 

اأّما دليل وحدانّيته  في كل �سيء, والب�سر عاجزون عن درك ذاته, 

يو�سيه:  وهو   Q الح�سن  لبنه   Q الموؤمنين  اأمير  فيقول 

)))  عيون اخبار الر�ساQ, ج), �س 45).
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»و�علم يا بنّي �أّنه لو كان لرّبك �سريك الأتتك ر�سله, ولر�أيت �آثار 

كما  و�ح��د  �إل��ه  ولكّنه  و�سفاته,  �أفعاله  ولعرفت  و�سلطانه,  ملكه 

.
(((

و�سف نف�سه«

دليل وحدانّيته اأّن النا�س عندما يواجهون خطًرا ما يتوّجهون اإلى 

نقطة واحدة, وتتعّلق قلوبهم بها, وهي النقطة الوحيدة التي تمنح 

النا�س الأمل بالنجاة في مواقع الخطر, فالقلوب تتوّجه اإليه تلقائيًا 

في اأوقات المحن. 

دليل وحدانّيته ذلك الترابط العجيب في الكون, ذلك التنا�سق 

بنا,  ُيحيط  الذي  الكون  اإلى  ننظر  فعندما  وال�سماء,  الأر���س  بين 

قة... الأر�س وال�سماء وال�سم�س  ُنالحظ في البداية موجودات متفرِّ

اأنعمنا النظر,  والقمر والنجوم واأنواع النباتات والحيوانات. وكّلما 

األفينا مزيًدا من الترابط والن�سجام بين اأجزاء هذا العالم وذّراته, 

وظهر لنا اأّنه مجموعة واحدة تتحّكم فيها جميًعا قوانين واحدة.

اإذا اأعطينا عدًدا من الر�ّسامين �سكاًل ما اأو �سورة لير�سموها, 

ج�سمه,  ار�سم  للثاني  وقلنا  دي��ك,  راأ���س  ار�سم  مثاًل  ل��الأّول  فقلنا 

وللثالث ار�سم ذيله ورجليه, عندما نجمع �سورهم نرى الختالف 

في التنا�سب والتناغم بين ال�سور, فيبدو لنا ديًكا غريب المظهر, 

فال تنا�سب بين الراأ�س والبدن والرجلين في الحجم وال�سكل واللون.  

)))  الإمام علّي Q, نهج البالغة, من و�سيته لبنه المجتبى )ق�سم الر�سائل, الر�سالة )3).
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في  والتنا�سق  التنا�سب  اإلى  انظر  اهلل,  خلق  عجيب  اإلى  انظر 

الخلق؛ فالإن�سان عندما يتنّف�س ياأخذ الأوك�سيجين وُيعطي الكربون, 

الأوك�سيجين,  وُتعطي  الكربون  تاأخذ  ذلك,  عك�س  النباتات  بينما 

ليبقى الإن�سان والموجودات الأخرى اأحياء, وهذا التناغم هو رمز 

حياة الإن�سان والنبات مًعا. 

ف�سعف  والكون,  الحياة  اأبعاد  جميع  في  ظاهر  الن�سجام  هذا 

ين وعطفهما, وم�سّقة النهار  الطفل وقّلة حيلته ُيجَبر بمحّبة الوالدِّ

ُترفع بالراحة والنوم في الليل. انظر اإلى ماء العين )الدمع(, فهو 

مالح كي يغ�سل العين ويجلوها, وماء الفم عذب لكي يم�سغ الطعام 

كيف  عّلمه  من  يولد!  عندما  الطفل  اإل��ى  انظر  فيه�سم,  الفم  في 

ال��ولدة؟!  اأّمه من قبل  اللبن في �سدر  اأّم��ه؟ من و�سع  ير�سع ثدي 

فهّياأ له �سبل الحياة, انظر اإلى بع�س الطيور في ال�سماء, من جعل 

طعامها بين اأ�سنان الحوت في قعر البحر؟ هو اهلل الواحد الذي قّدر 

لكّل اإن�سان وحيوان وموجود ما هو المطلوب والمنا�سب.

ُينَقل اأّن اأعرابيًّا قام يوم الجمل اإلى اأمير الموؤمنين Q فقال: 

عليه  النا�س  فحمل  قال:  واح��د؟  اهلل  اأّن  اأتقول  الموؤمنين  اأمير  يا 

م القلب؟  وقالوا: يا اأعرابّي اأما ترى ما فيه اأمير الموؤمنين من تق�سُّ

�الأعر�بي  يريده  �ل��ذي  ف��اإّن  »دع��وه   :Q الموؤمنين  اأمير  فقال 

�لقول في  �إّن  �أع��ر�ب��ي,  »ي��ا  �لقوم«, ثم قال:  �ل��ذي نريده من  هو 

ي��ج��وز�ن على  �أق�سام, فوجهان منها ال  �أرب��ع��ة  و�ح��د على  �هلل  �أّن 
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�هلل عّز وجّل, ووجهان يثبتان فيه, فاأّما �للذ�ن ال يجوز�ن عليه, 

فقول �لقائل و�حد يق�سد به باب �الأع��د�د, فهذ� ما ال يجوز الأّن 

ما ال ثاني له ال يدخل في باب �الأعد�د, �أال ترى �أّنه كفر من قال: 

ثالث ثالثة, وقول �لقائل هو و�حد من �لنا�س يريد به �لنوع من 

ذلك  نا عن  ربُّ وج��ّل  ت�سبيه  الأّن��ه  عليه  ما ال يجوز  فهذ�  �لجن�س 

وتعالى, و�أّما �لوجهان �للذ�ن يثبتان فيه, فقول �لقائل هو و�حد 

�إّنه رّبنا عّز  نا, وقول �لقائل  لي�س له في �الأ�سياء �سبيه كذلك ربُّ

وجّل �أحدّي �لمعنى يعني به �أّنه ال ينق�سم في وجود وال عقل وال 

. نعم, اإّن جهاد اأتباع الحق ون�سالهم 
(((

وهم كذلك رّبنا عّز وجّل«

في طول التاريخ, اإّنما كان لأجل بقاء راية التوحيد عالية خّفاقة. 

اهلل ا صمي:
ال�سمد هو الذي ل يعتريه اأّي خلل ول يطراأ عليه التغيير, ولكلمة 

�سمد في اللغة اأكثر من معنى فاأحد المعاني هو الذي ل جوف له, 

وقيل ال�سيء الم�سمد هو ال�سلب الذي لي�س فيه رخاوة, وقيل في 

ا: هو الذي ُي�سمد اإليه بالحوائج اأي ُيق�سد  تف�سير كلمة �سمد اأي�سً

اأّنه  تف�سيرات كلمة �سمد  لوازم بع�س  الحاجات. ومن  وُتطلب منه 

تعالى �ساأنه لي�س بماّدة ول مادّي, ولي�س بج�سم فُيرى بالعين, وهو 

الذي تجري اإرادته على الأ�سياء وفيها.

)))  تف�سير نور الثقلين, ج 5, �س 709.
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هو »�ل�سمد« اأي هو العزيز الذي ل يعتريه خلل من اأّي جهة, وكّل 

عّزٍة وقدرة ترجع اإليه, كّل �سيء محتاج اإليه ول يحتاج اإلى �سيء. 

هو »�ل�سمد« اأي هو الوجود الكامل, بل هو اأتّم الكمال, وجميع 

فهو  الكمال,  اإل��ى  ت�سل  لكي  نظره  لطف  اإل��ى  تحتاج  الموجودات 

الأبدّي الأزلّي ال�سرمدّي, لم يزل ول يزال, كّل الوجود يحتاجه ول 

اأمر, واإرادته  اإلى �سيء, هو الآمر واأمره فوق كّل  يحتاج في وجوده 

حاكمة على الإرادات, ل تاأخذه غفلة ول نوم, ل يحتاج في اأعماله 

اإلى �سريك.

هو »�ل�سمد«, وبعبارة مخت�سرة هو »�لغني ومق�سد �لحاجات«. 

قال الإمام علّي Q تاأويل ال�سمد: »ال ��سم وال ج�سم, وال مثل 

وال �سبه, وال �سورة وال تمثال, وال حّد وال حدود, وال مو�سع وال 

�أي��ن, وال هنا وال ثمة, وال مالأ وال خ��الأ, وال  مكان, وال كيف وال 

قيام وال قعود, وال �سكون وال حركة, وال ظلمانّي وال نور�نّي, وال 

روحانّي وال نف�سانّي, وال يخلو منه مو�سع, وال على لون, وال على 

.
(((

خطر قلب, وال على �سم ر�ئحة, منفّي عنه هذه �الأ�سياء«

 م يلي و م يو ي:
اأب  من  لي�س  فهو  مولدها,  ولي�س  الموجودات  خالق  تعالى  اهلل 

ول له ابن, وهو منّزه عن عوار�س الماّدة, فال�سيء يوّلد �سيًئا مثله, 

)))  بحار الأنوار, ج 3, �س 230.
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فالأّم تلد طفاًل من جن�سها؛ اأي تولد ب�سرًا مثلها, وهو منّزه عن ذلك, 

فال �سبيه له ول نظير »لي�س كمثله �سيء«, بل يوجد المخلوقات من 

العدم اإلى الوجود.

ا على عقيدة من يوؤمن بالتثليث, وباأّن عي�سى  هذه الآية جاءت ردًّ

اهلل,  ابن  عزيًرا  اأّن  يوؤمنون  الذين  اليهود  وعلى  اهلل,  ابن   Q

اأّن المالئكة بنات اهلل  وعلى م�سركي العرب الذين كانوا يعتقدون 

لي�س  تعالى  اهلل  اإّن  لهم جميعًا:  لتقول  ي�سفون, جاءت  عّما  تعالى 

وال��د مقّدم عليه  له  فيكون  يولد  ول��م  اأن��ث��ى(,  ول  ول��د )ل ذك��ر  له 

Q في الر�سالة  واأقدم منه, بل هو كما و�سفه الإمام الح�سين 

التي كتبها اإلى اأهل الب�سرة قال في تف�سير: »لم يلد ولم يولد« لم 

التي  الكثيفة  الأ�سياء  و�سائر  لم يخرج منه �سيء كثيف كالولد  يلد 

منه  يت�سّعب  ول  كالنف�س,  لطيف  �سيء  ول  المخلوقين,  من  تخرج 

والهم,  والخطرة  والنوم,  َنة  كال�سِّ المختلفة(  )الحالت  البداوات 

والرغبة  والرجاء,  والخوف  والبكاء,  وال�سحك  والبهجة,  والحزن 

وال�ساأمة, والجوع وال�سبع, تعالى اأن يخرج منه �سيء, واأن يتوّلد منه 

�سيء كثيف اأو لطيف, ولم يولد لم يتوّلد من �سيء, ولم يخرج من 

�سيء كما تخرج الأ�سياء الكثيفة من عنا�سرها كال�سيء من ال�سيء 

والدابة من الدابة, والنبات من الأر�س, والماء من الينابيع, والثمار 

من الأ�سجار, ول كما تخرج الأ�سياء اللطيفة من مراكزها, كالب�سر 

من العين, وال�سمع من الأذن, وال�سم من الأنف, والذوق من الفم, 
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من  وكالنار  القلب,  من  والتمييز  والمعرفة  الل�سان,  من  والكالم 

والمخلوقات  بالأ�سياء  تعالى  فاإّن عالقة اهلل  . لذلك, 
(((

الحجر...«

لي�ست عالقة الأبّوة والبنّوة؛ بل عالقة الخلق والإيجاد من العدم.

و م يكن  ه كرواً أحي:
لي�س له �سبيه ول مثيل, فهو تبارك وتعالى ل �سبيه له في ذاته, 

فرٌد  اأح��ٌد,  واح��ٌد  اأفعاله,  في  له  مثيل  ول  له في �سفاته,  نظير  ول 

�سمٌد لي�س له كفوؤٌ, لي�س له ولٌد ول زوٌج! هو اهلل الذي ل �سريك له, 

وهذا  �سريًكا,  المخلوقين  من  له  ويجعل  يتجّراأ  اأن  لالإن�سان  فكيف 

.
(2(

ظلم كبير في حّق اهلل تعالى: { ڦ  ڄ    ڄ  ڄ}

اأّيها الم�سّلي! اإّن النعم التي ت�سلك من ِقَبل الرّب �سبحانه وحده, 

ل دخيل فيها ول �سريك لغيره, فال تجعل لأعمالك هدًفا لأحد �سواه, 

اأجل  الب�سر فقراء �سعفاء ومحتاجون مثلك, فكيف تعمل من  فكّل 

جلب اهتمامهم وك�سب وّدهم ور�ساهم, اعمل هلل وفي �سبيل ك�سب 

ر�ساه, فهو وحده المقتدر الذي لي�س كمثله �سيء, ول يعتريه �سعف 

ول نق�س, هو الغني عن كّل �سيء. 

في ختام الحديث عن هذه ال�سورة المباركة ن�سير باخت�سار اإلى 

اأهّم م�سامينها ال�سامية والعظيمة: 

)))  بحار الأنوار, ج 3, �س 224.

)2)  �سورة لقمان: الآية 3).
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{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ }: هو واحٌد بالذات وال�سفات؛ لذا فهو في 
ا�ستحقاقه العبادة واحد اأحد اأي�سّا.

وكّل  �سيء,  اإلى  يحتاج  ل  الذي  الغني,  هو  پ}:  پ    }
الأ�سياء محتاجة اإليه؛ فهو واحد اأحد في الغنى وعدم الحاجة.

حتى  مثله  يلد  لم  فهو  المثل,  بتوليد  يو�سف  ل  ڀ}:  پ    }
يكون له �سبيه ونظير. 

{ ڀ  ڀ}: هو اأزليٌّ اأبديٌّ لي�س حادًثا حتى يوجد من �سيء 
اآخر, ولم يولد في�سبه من كان قبله.

ول  له  مثيل  ول  له  �سبيه  ل  ٿ}:  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    }
نظير ول �سريك.

وال�سرك  النحراف  معابر  كّل  ت�سّد  ال�سورة  هذه  فاإّن  هنا,  من 

والخرافات والأوهام والعقائد الباطلة المنحرفة عن �ساحة قد�سه 

�سبحانه وتعالى, وُتقّدم لنا �سورة التوحيد الربوبّي الخال�س. وقد 

ورد في الروايات عن اأهل البيت Q اأّن اآيات هذه ال�سورة بع�سها 

يف�ّسر بع�سها الآخر. وكاأن هذه ال�سورة تن�سب لنا اهلل تعالى وت�سفه 

على مراحل: 

�لمرحلة �الأولى: { ٱ  ٻ}: اأي قل هو اهلل رّبي, الذي ل يناله 

فكّل  القلوب.  في  حا�سر  العيون  عن  غائب  ب�سر,  ُيدركه  ول  عقل 

اإلى  ولي�س  الإلهّية  ال��ذات  اإلى  المرحلة  هذه  في  واللتفات  التوّجه 

ال�سفات, فاإّن الّذات بنف�سها كافية لأن تكون محالًّ للحّب والعبادة, 
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اأي تقع موقع )المحبوبية والعبودية(, وفي ذلك يقول اأمير الموؤمنين 

. لذلك, من 
(((

علّي Q: »وكمال �الإخال�س نفي �ل�سفات عنه«

الالئق اأن يعبد اهلل تعالى لأجل ذاته, ل ب�سبب النعم التي يتلّطف 

بها.

{ ٱ  ٻ  ٻ}: رمز التوّجه اإليه من دون وا�سطة الآثار و�سفات 
الآث��ار  هذه  اإل��ى  التوّجه  لأّن  ا؛  ج��دًّ هاّمة  المرحلة  وه��ذه  الألفاظ, 

وال�سفات- اأحياًنا- ُيبعد الإن�سان عن ذاته تعالى.

الكمالت  جميع  له  الذي  المعبود  �هلل«  »ه��و  �لثانية:  �لمرحلة 

من جميع الوجوه, في هذه المرحلة اجتمعت الذات وال�سفات مًعا, 

الح�سنى؛  والأ�سماء  ال�سفات  تّت�سف بجميع  التي  الذات  »�هلل« هو 

من   .
(2(

{ ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    } للعبادة:  اأه��ل  هو  لذلك 

المرحلة  تاأتي في  ال�سفات  تعالى من خالل  فاإّن معرفة اهلل  هنا, 

الثانية, فكلمة »�هلل« جامعٌة لكّل ال�سفات, والتوّجه اإلى اهلل عّز �ساأنه 

الجو�سن  دعاء  ا-  خ�سو�سً الدعاء-  في  يتجّلى  ال�سفات  بوا�سطة 

الكبير, حيث نقراأ في هذا الدعاء األف �سفة هلل تعالى. 

�لمرحلة �لثالثة: »�أحد«, اأحٌد في وحدانّيته. في هذه المرحلة 

اإلى التوحيد, توحيد الذات وال�سفات, فهو واحٌد في الذات  ن�سل 

وواحٌد في ال�سفات, متفّرٌد ل مثيل له ول نظير. واحٌد ذاًتا و�سفات, 

)))  نهج البالغة, خطبة التوحيد.

)2)  �سورة الأعراف: الآية 80).



- 171 -

سورة ا توحدي

اأي اأّن �سفاته ل تنف�سل عن ذاته, ول هي زائدة عن ذاته, هو »�أحد« 

ل ثاني له ول ثالث, وغير معدود ول محدود. 

»�أح��د« ُتطلق  »�أح��د« و»و�ح��د« فرٌق في المعنى, فاإّن كلمة  وبين 

على الذات التي ل تقبل الكثرة ل في الخارج ول في الذهن. ولذلك, 

ل تقبل العد ول تدخل في زمرة الأعداد, خالًفا للواحد الذي له ثاٍن 

وثالث في الخارج اأو في الذهن. ولذلك نقول: لم ياأِت اأحٌد للدللة 

على عدم مجيء اأّي اإن�سان, واإذا قلنا: لم ياأِت واحد فمن الممكن اأن 

يكون قد جاء اثنان اأو اأكثر؛ لذلك, ُيعّبر القراآن الكريم بكلمة »�أحد« 

ول ي�سف اهلل في هذه ال�سورة باأّنه »و�حد«؛ اإذ يمكن اأن يكون لكلمة 

»و�حد« ثاٍن وثالث.

�لمرحلة �لر�بعة: { پ  پ} الذي ل يحتاج اإلى غيره. 

»�لغني عن غيره«, كمحور  المرحلة تتجلى �سفة ال�سمد  في هذه 

اأّن  على  الإلهية,  الأو�ساف  اأهم  بعنوان  الإلهية  وال�سفات  للذات 

هذه ال�سفة لم تاأِت ب�سورة الخبر, فلم يقل »�هلل �سمد«, بل جاءت 

»�هلل«:  الجاللة  لفظة  تكّررت  لذلك  والمو�سوف؛  ال�سفة  ب�سورة 

»�هلل �ل�سمد«. فهو اهلل الواحد الأحد الغنّي, وغيره متعّدٌد ومتكّثٌر 

وغارٌق في الحاجة, فعيون جميع المحتاجين تتوّجه اإليه وحده!.

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ    } �لخام�سة:  �لمرحلة 

ٺ  ٺ  ٿ   }, تفيد الروايات الواردة في تف�سير هذه ال�سورة 
اأّن هذا المقطع من ال�سورة هو تف�سير ل�سفة ال�سمد التي �سبق اأن 
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ف اهلل بها. فهو الغنّي عن غيره, فاهلل تعالى لي�س محتاًجا اإلى  ُو�سِ

»ولم  فيولد  ووال��دة  والد  اإلى  محتاًجا  ولي�س  يلد«,  »ل��م  فيلد,  ولد 

نظير  ول  �سريك  ول  معاون  ول  زوج��ة  اإل��ى  محتاًجا  ولي�س  يولد«. 

كي يعاونوه في عمله, فلو كان »يولد« لم يكن اأزليًّا, ولو كان »يلد« 

لم يكن اأبديًّا؛ لأنه �سوف ي�سمحل ويفنى ويحّل ابنه محّله كما في 

جميع الذين يلدون ذرّية من بعدهم, ولو كان له مثيل ونظير لكان 

�هلل  »�سبحان  الأم��ور:  منّزٌه عن جميع هذه  واهلل  وكفوؤٌ,  مناف�ٌس  له 

الموؤمنين  اأمير  والبالغة  الف�ساحة  اأمير  عن  ورد  ي�سركون«.  عّما 

علّي Q قوله: »لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوؤ� �أحد: لم يلد 

فيكون مولوًد�, ولم يولد في�سير محدوًد�... وال كفوؤ له فيكافئه, 

.
(((

وال نظير له في�ساويه«

)))  نهج البالغة, الخطبة 86).
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ا ركوا وا آةو 

ا ركوا:
تبطل  معلوم  هو  كما  والركن  ال�سالة,  اأرك��ان  من  ركن  الركوع 

التي  »رك��ع��ة«  وكلمة  �سهًوا.  اأو  عمًدا  نق�سه  اأو  بزيادته  ال�سالة 

ت�ستخدم في عدد ركعات ال�سالة م�ستّقة من الركوع. ورد اأّن قبيلة 

بني ثقيف طلبت من الر�سول الأكرم P حين اأمرهم بال�سالة اأن 

ل يركعوا, فقالوا: ل ننحني فاإّن ذلك �سّبة علينا, فقال عليه ال�سالة 

فنزلت  �سجود«.  �أو  رك��وع  فيه  لي�س  دي��ن  ف��ي  خير  »ال  وال�سالم: 

من  كثيًرا  اإّن   .
(((

خب} حب   جب   يئ   ىئ   مئ    } ال�سريفة:  الآية 

اأّنهم  لمجّرد  ويعّظمونهم,  اأمثالهم  ب�سٍر  اأمام  ينحنون  ال�سخا�س 

هلل  والتعظيم  والخ�سوع  النحناء  هو  المطلوب  بينما  �سالطين, 

تعالى وحده. 

ېئ   ېئ    } الكريمة:  الآية  نزلت  عندما  اأّنه  الخبر  في  ورد 

في  »�جعلوها  للم�سلمين:   P اهلل  ر�سول  قال   ,
(2(

ېئ  ىئ}

)))  �سورة المر�سالت: الآية 48. انظر: بحار الأنوار, ج 82, �س 00).

)2)  �سورة الواقعة: الآية 74.
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.
(((

ركوعكم وقولو�: »�سبحان رّبي �لعظيم وبحمده«

جاء في الروايات اأّن الركوع عالمة الأدب, واأّن ال�سجود عالمة 

�هلل  يركع عبد  »ال  قال:  اأنه   Q ال�سادق  الإم��ام  فعن  القرب, 

ظالل  في  و�أظّله  بهائه  بنور  �هلل  زّينه  �إال  �لحقيقة,  على  ركوًعا 

كبريائه, وك�ساه ك�سوة �أ�سفيائه, و�لركوع �أول, و�ل�سجود ثاٍن, فمن 

�ل�سجود  وف��ي  �أدب  �ل��رك��وع  وف��ي  للثاني,  �سلح  �الأّول  بمعنى  �أت��ى 

قرب, ومن ال يح�سن �الأدب ال ي�سلح للقرب, فاركع ركوع خا�سع 

هلل بقلبه, متذّلل َوِجٍل د�خل تحت �سلطانه, خاف�س له بجو�رحه, 

. والركوع 
(2(

خف�س خائف حزن على ما يفوته من فائدة �لر�كعين«

تعالى:  اهلل  اإل��ى  والعتذار  وال�ستغفار  والإنابة  التوبة  اإل��ى   طريق 

.
(3(

{ ې  ې       ې   ى    ى  }

سثار ا ركوا:
للركوع اآثار روحّية ومعنوّية, دنيوية واآخروية كثيرة, فقد ورد عن 

الإمام الباقر Q اأّنه قال: »من �أتّم ركوعه و�سجوده لم تدخله 

. وكّلما اأكثر الم�سّلي ركوعه و�سجوده هلل تعالى كّلما 
(4(

وح�سة �لقبر«

قال:  اأّنه   Q ال�سادق  اإمامنا  فعن  لل�سيطان,  ازدادت مقاومته 

)))  جامع اأحاديث ال�سيعة, ج 2, �س 924.

)2)  بحار الأنوار, ج 82, �س 08).

)3)  �سورة �س: الآية 24.

)4)  و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 928.



- 175 -

ا ركوا وا آةو 

»...وعليكم بطول �لركوع و�ل�سجود فاإّن �أحدكم �إذ� �أطال �لركوع 

�أطاعو� وع�سيت  ويلتا  يا  وقال  �إبلي�س من خلفه  و�ل�سجود هتف 

.
(((

و�سجدو� و�أبيت«

ورد في الأحاديث ال�سريفة اأّن اهلل تعالى ُيباهي مالئكته بالموؤمن 

توا�سع  كيف  ترون  اأما  مالئكتي  يا  لمالئكته  تعالى  فيقول  الراكع, 

. اأّما 
(2(

�سهدكم لأعّظمنه في دار كبريائي وجاللي
ُ
لجالل عظمتي, اأ

اآثار الركوع في الدنيا فاإّن طول الركوع يوؤّثر في طول عمر الإن�سان 

 .
(3(

Q كما ورد عن الإمام ال�سادق

س اب ا ركوا:
ورد عن ر�سول اهلل P اأّنه ركع ومالأ كفيه من ركبتيه منفرجات 

ّب عليه قطرة  ورّد ركبتيه اإلى خلفه حّتى ا�ستوى ظهره, حتى لو �سُ

ومّد عنقه وغم�س عينيه  يزل ل�ستواء ظهره,  لم  اأو دهن  ماء  من 

مّد  معنى  عن   Q الموؤمنين  اأمير  رجل  و�ساأل    .
(4(

�سّبح... ثم 

ربت  �سُ ول��و  ب��اهلل  �آم��ن��ت  »ت��اأوي��ل��ه   :Q فقال  الركوع  في  العنق 

ت��رك��ع...  �أن  �أردت  »�إذ�  ق��ال:   Q اأب��ي جعفر  عن   .
(5(

ع��ن��ق��ي..«

وت�سف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر �سبر, وُتمكِّن 

)))  و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 928. 

)2)  انظر: جامع اأحاديث ال�سيعة, ج 5, �س 203.

)3)  و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 928.

)4)  و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 942؛ وانظر: جامع اأحاديث ال�سيعة, ج 5, �س 230.

)5)  و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 942.
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ر�حتيك من ركبتيك, وت�سع يدك �ليمنى على ركبتك �ليمنى قبل 

�لي�سرى, وبلغ باأطر�ف �أ�سابعك عين �لركبة, وفّرج �أ�سابعك �إذ� 

و�سعتها على ركبتيك و�أقم �سلبك ومّد عنقك وليكن نظرك بين 

. ومن اآداب الركوع اأن يجنح بيديه اإلى الخارج ل اأن 
(((

قدميك...«

ي�سّمهما اإلى البطن, وي�ستحّب تكرار الذكر اأثناء الركوع ثالث مّرات 

, وال�سالة على محّمد واآل محّمد بعد قراءة الذكر.
(2(

كحدٍّ اأقل

ركوا أو داء اهلل:
 Q قال: »كان علّي Q عن الإمام اأبي عبد اهلل ال�سادق

. ونقراأ 
(3(

يركع في�سيل عرقه حتى يطاأ في عرقه من طول قيامه«

تعالى  اهلل  اأّن  البالغة  نهج  في   Q الموؤمنين  لأمير  خطبة  في 

خلق مالئكة منهم راكعون دائًما ل يقومون. ول �سّك في اأّن المالئكة 

د الإن�سان العا�سق  ل يتعبون ول يجوعون, لذلك فاإّن المالئكة ُتمجِّ

تعالى,  اهلل  اأولياء  حالة  هي  هذه  ركوعه.  في  ُيطيل  الذي  العارف 

اأّما نحن فكيف هو حالنا!! جاء في الخبر اأّن ر�سول اهلل P كان 

جال�ًسا في الم�سجد, اإذ دخل رجل فقام ُي�سّلي فلم يتّم ركوعه ول 

هذا  مات  لئن  الغراب  كنقِر  نقٌر   :P اهلل  ر�سول  فقال  �سجوده, 

)))  الم�سدر نف�سه.

)2)  للمزيد من مطالعة حول اآداب الركوع, انظر: و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 920- 943.

)3)  جامع اأحاديث ال�سيعة, ج 5, �س 200.
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. ن�ساأل اهلل تعالى اأن نكون 
(((

وهكذا �سالته ليموتن على غير ديني

من الم�سّلين الذين يوؤّدون حّق ال�سالة.

ا آةو 
تاريخ �ل�سجود: عندما خلق اهلل تعالى اآدم Q اأمر المالئكة 

ۅ   ۅ   ۋ    } العزيز:  كتابه  في  تعالى  قال  حيث  له  ي�سجدوا  اأن 

ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې     ې   ې   ۉ   ۉ  
ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی       ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ٱ  
ٺ         ڀ   ڀ      ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ  
ة  ق�سّ في  جرى  ما  اإّن   .

(2(

ڦ} ڦ    ڦ     ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
خلق اآدم, و�سجود المالئكة له, واعترا�س اإبلي�س, وتكرار ذكره في 

القراآن, لي�س من باب العبث؛ لأّن تكرار الإ�سارة اإلى �سيء في القراآن 

الكريم له دللته وله حكمة و�سبب, اإّنه يقول لالإن�سان اأّيها الإن�سان 

الذي �سَجَدت لك جميع المالئكة باأمري, لماذا ُتعر�س عن ال�سجود 

ب�سبب  اإبلي�س  طردت  لقد  الإن�سان!  اأّيها  ال�سجدة؟!  خالق  واأنا  لي 

تركه ال�سجود لك, فما بالك تترك ال�سجود لي؟ ماذا تنتظر؟؟... 

اأيُّها الإن�سان! اإّن اإبلي�س الذي اعتر�س ولم ي�سجد لك, كانت حّجته 

)))  و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 922.

قبلة  �سوى  يكن  لم  والإن�سان  تعالى فقط,  ال�سجود هلل  بالتاأكيد   ,35 -28 الآية  الحجر:  �سورة    (2(

المالئكة, فكان �سجودهم عبودية هلل �سبحانه.
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اأن قال اأنا خير منه, اأنا اأف�سل منه, خلقته من طين وخلقتني من 

نار! اأّما اأنت الذي لم تكن �سيًئا, وُخِلقت من �سعف, وتموت �سعيًفا 

عاجًزا, فهل لك اأن ل ت�سجد لي تكّبرًا وغرورًا؟ 

وعلى اأّي حال, اإّن ما اأردنا بيانه هنا, هو اأّن اأول اأمر اإلهي �سدر 

بعد خلق الإن�سان هو اأمر ال�سجود.

أهمدم ا آةية:
- ال�سجدة هي اأف�سل واأعظم حالت الإن�سان في مقابل المولى 

اإلى اهلل �سبحانه وهو �ساجد,  العبد  تعالى, واأقرب ما يكون 

.
(((

وذلك قوله عّز وجّل: { ۈئ  ۈئ}

- ال�����س��ج��دة ع��الم��ة اأ���س��ح��اب ال��ر���س��ول الأوف���ي���اء, وال��رج��ال 

وجباههم:  في وجوههم  ال�سجود  اآثار  ترى  الذين   الرّبانيين 

.
(2(

{ ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ}
الوجود,  وبين  الإن�سان  بين  وتناغًما  تاآلًفا  تحّقق  ال�سجدة   -

فجميع الموجودات في الكون, وكّل ما في ال�سماوات والأر�س 

ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    } تعالى:  هلل  �ساجد  خا�سع 

.
(4(

, { ڎ   ڎ  ڈ}
(3(

ھ  ھ}
- ال�سجدة تجعل الإن�سان يتماهى مع المالئكة, فعن الإمام علّي 

)))  �سورة العلق, الآية 9).

)2)  �سورة الفتح: الآية 29.

)3)  �سورة النحل: الآية 49. 

)4)  �سورة الرحمن: الآية 6.
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وفيها طائفة من  اإل  ال�سماء  لي�س من طبقة من  اأّنه   Q

.
(((

المالئكة هم �ساجدون

- ال�سجدة اأعلى درجات العبودية, فالإن�سان ي�سع اأعلى نقطة من 

ت�ساغًرا  بالتراب  ويعّفِرها  الأر���س,  على  )الجبهة(  ج�سده 

وتذّلاًل لعظمة اهلل تعالى وكبريائه.

ون�سائهم,  العالمين  رج��ال  لأف�سل   
ٍ
م��ق��ام اأ�سمى  ال�سجدة   -

ِمر 
ُ
اأ فالر�سول P الذي هو اأكرم الخلق واأف�سل الر�سل قد 

بال�سجود, لي�س فقط في النهار, بل حتى في الليل: { ٱ  

 O كذلك مريم .
(2(

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ}
التي هي اأف�سل ن�ساء ع�سرها, فقد جاءها الخطاب الإلهي: 

.
(3(

{ ے  ۓ  ۓ  ڭ    ...}
تاأتي  فهي  الركوع,  من  مقاًما  واأعلى  اأكمل  مرحلة  ال�سجدة   -

لذلك  والخ�سوع؛  القرب  اأوج  اإل��ى  الم�سّلي  فتو�سل  بعده 

�سياٍق واحٍد: { گ   القراآن في  والركوع في  ال�سجود  ورد 

, وكذلك: { ڀ  
(4(

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  }
.

(5(

ٺ  ٺ}

)))  انظر: نهج البالغة, خ )9.

)2)  �سورة الإن�سان: الآية 26.

)3)  �سورة اآل عمران: الآية 43.

)4)  �سورة الحج: الآية 77.

)5)  �سورة الفتح: الآية 29.
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- ال�سجدة رمز الإيمان باآيات اهلل عّز وجّل: { ڍ  ڌ   ڌ  

.
(((

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ...}
ۓ    } ال�سالحين:  اهلل  عباد  عالمات  من  الليل  �سجدة   -

.
(2(

ڭ   ... ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ   }
- ال�سجدة زينة ال�سالة؛ لذلك يجب الإتيان بها باأح�سن وجه, 

ركوعه  واأح�سن  �سّلى  من  اأّن��ه   Q ال�سادق  الإم��ام  فعن 

و�سجوده اأعطاه اهلل تعالى جزاء �سبعمائة �سالة من اأمثالها, 

.
(3(

ل بل اأ�سعاف ذلك

- ال�سجدة فخر الموؤمن, فاهلل تعالى ُيباهي بها المالئكة, ففي 

�إّن  �أبا ذر  »يا  P يو�سي به اأبا ذر قال:  حديث لر�سول اهلل 

رّبك عّز وجّل ُيباهي �لمالئكة بثالثة نفر... �إلى �أن قال: 

ورجل قام من �لليل ف�سّلى ف�سجد ونام وهو �ساجد فيقول 

ف��ي طاعتي  روح��ه عندي  �إل��ى عبدي  �ن��ظ��رو�  تعالى:  �هلل 

. وفي الخبر اأّن النبي P يقول واأقبل على اأ�سامة 
(4(

�ساجد«

اإلى اأن قال:  اأ�سامة عليك بطريق الحق...  بن زيد فقال: يا 

يا اأ�سامة عليك بال�سجود فاإّنه اأقرب ما يكون العبد من رّبه 

اإل كتب اهلل  اإذا كان �ساجًدا وما من عبد �سجد هلل �سجدة 

)))  �سورة ال�سجدة: الآية 5).

)2)  �سورة الفرقان: الآية 63- 64.

)3)  بحار الأنوار, ج85, �س39).

)4)  جامع اأحاديث ال�سيعة, ج 5, �س 233.
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له بها ح�سنة ومحا عنه بها �سّيئة ورفع له بها درجة وباهى 

يعلم  »لو   :Q علّي  الموؤمنين  اأمير  وقال   .
(((

مالئكته به 

ر�أ�سه  يرفع  �أن  �سّره  ما  �هلل  يغ�ساه من جالل  ما  �لم�سّلي 

.
(2(

من �سجوده«

- ال�سجدة تمحو روح الأنانية والغرور, وتمحق روح التكبُّر عند 

و�ل�سجود   ...« قوله:   Q ال�سادق  الإمام  فعن  الإن�سان, 

له  و�لخ�سوع  �لتو��سع  في  �أبلغ  الأّن��ه  �أف�سل  �الأر���س  على 

 P وجاء في م�سند اأحمد بن حنبل اأّن الر�سول .
(3(

تعالى...«

 .
(4(

جباههم في  ال�سجود  اآثار  من  القيامة  يوم  اأمته  ليعرف 

وفي الرواية: كان علّي بن الح�سين Q قاعدًا في بيته اإذ 

الباب.  انظري من في  يا جارية  فقال  الباب  قوم عليه  قرع 

فقالوا قوم من �سيعتك, فوثب عجاًل حّتى كاد اأن يقع, فلّما 

فتح الباب ونظر اإليهم فرجع, وقال: كذبوا فاأين ال�سمت في 

�سيعتنا  اإّنما  ال�سجود,  �سيماء  اأين  العبادة  اأثر  اأين  الوجوه 

ودثرت  الآناف  منهم  قرحت  قد  و�سعثهم  بعبادتهم  ُيعرفون 

في  ال�سجود  موا�سع  اأّن  الخبر  وفي   .
(5(

والم�ساجد الجباه 

)))  جامع اأحاديث ال�سيعة, ج 5, �س 226.

)2)  جامع اأحاديث ال�سيعة, ج 5, �س 226.

)3)  جامع اأحاديث ال�سيعة, ج 5, �س 258.

)4)  انظر: م�سند اأحمد, ج 4, �س 89).

)5)  جامع اأحاديث ال�سيعة, ج 5, �س 232.
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العابدين.  من  كان  باأّنه  القيامة  يوم  للم�سّلي  ت�سهد  الدنيا 

عليها  ي�سجد  �ل��ت��ي  �الأر�����س  »�إّن  عليه:  اهلل  �سلوات  وق��ال 

اأّن  اإلى  , هذا م�ساًفا 
(((

�إلى �ل�سماء« �لموؤمن ُي�سيء نورها 

طول الركوع وال�سجود يوجب بقاء النعمة وطول العمر كما مّر 

في الحديث ال�سريف.

اأّنه جاء  - ال�سجدة تحّط الذنوب وتوجب الجنة, ففي الحديث 

ذنوبي  كثرت  اهلل  ر�سول  يا  فقال:   P الر�سول  اإل��ى  رج��ل 

فاإّنه  ال�سجود  اأكثر   :P اهلل  ر�سول  فقال  عملي,  و�سعف 

ر�سول  وعن   .
(2(

ال�سجر ورق  الريح  تحّط  كما  الذنوب  يحّط 

الرحمة P في حديث طويل اأّنه قال لرجل: »...و�إذ� �أردت 

�ل��و�ح��د  ي��دي  بين  �ل�سجود  ف��اأط��ل  معي  �هلل  يح�سرك  �أن 

�هلل  عبد  يا   ...« الجنة:  يطلب  اآخر  لرجل  وقال   .
(3(

�لقّهار«

.
(4(

�أعّنا بطول �سجودك«

من  طلب  تعالى  المولى  اأّن  ال�سجود  اأهمية  في  نعلم  اأن  ويكفي 

ڇ   ڇ    } تعالى:  قوله  في   Q اإبراهيم  العظيم  ر�سوله 

 .
(5(

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ}

)))  ال�سيخ النوري, م�ستدرك الو�سائل, ج 4, �س 485.

)2)  جامع اأحاديث ال�سيعة, ج 5, �س 227.

)3)  جامع اأحاديث ال�سيعة, ج 5, �س 227.

)4)  جامع اأحاديث ال�سيعة, ج 5, �س 227.

)5)  �سورة الحج: الآية 26.
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فب ا آةية رموز وأسرار:
معناه  فقال:  ال�سجود,  معنى  عن   Q الموؤمنين  اأمير  �ُسئل 

معناه  ال�سجود  من  راأ�سك  ورف��ع  التراب  من  يعني  خلقتني  منها 

من  راأ�سك  ورف��ع  ُتعيدني,  واإليها  الثانية,  وال�سجدة  اأخرجتني, 

�سبحان  قوله  ومعنى  اأخرى,  تارة  ُتخرجني  ومنها  الثانية  ال�سجدة 

رّبي الأعلى ف�سبحان اأنفة هلل, ورّبي خالقي, والأعلى اأي عال وارتفع 

في �سماواته, حتى �سار العباد كّلهم دونه وقهرهم بعّزته, ومن عنده 

.
(((

التدبير واإليه تعرج المعارج

وعّلة  ال�سجود,  Q عّلة مكان مو�سع  ال�سادق  الإمام  وُيبّين 

عدم جواز ال�سجود اإل على الأر�س, اأو على ما اأنبتت الأر�س, اإل ما 

اأكل اأو لب�س فيقول Q: »الأّن �ل�سجود خ�سوع هلل عّز وجّل فال 

ينبغي �أن يكون على ما يوؤكل �أو يلب�س, الأن �أبناء �لدنيا عبيد ما 

ياأكلون ويلب�سون و�ل�ساجد في �سجوده في عبادة �هلل عّز وجّل, فال 

ينبغي �أن ي�سع جبهته في �سجوده على معبود �أبناء �لدنيا �لذين 

Q يظهر  . وفي كالم بليغ لأمير الموؤمنين 
(2(

�غتّرو� بغرورها«

فيه فل�سفة ال�سجود, قال: ال�سجود الج�سماني: و�سع عتائق الوجوه 

واأط��راف  والركبتين,  بالراحتين  الأر���س  وا�ستقبال  التراب,  على 

القدمين, مع خ�سوع القلب واإخال�س النية. ال�سجود النف�ساني فراغ 

)))  بحار الأنوار, ج 82, �س 39).

)2)  جامع اأحاديث ال�سيعة, ج 5, �س 258.
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القلب من الفانيات, والإقبال بكنه الهّمة على الباقيات, وخلع الكبر 

.
(((

والحمية, وقطع العالئق الدنيوية, والتحّلي بالأخالق النبوية

متو��سع  �سجود  »فا�سجد   :Q ال�سادق  الإم���ام  عن  ورد 

��ب من نطفة  �أّن��ه ُخلق من ت��ر�ب يطاأه �لخلق, و�أن��ه ُركِّ ذليل علم 

ي�ستقذرها كّل �أحد, وكون ولم يكن, وقد جعل �هلل معنى �ل�سجود 

ب �إليه بالقلب و�ل�سر و�لروح, فمن قُرب منه بُعد عن  �سبب �لتقرَّ

غيره, �أال ترى في �لظاهر �أّنه ال ي�ستوي حال �ل�سجود �إال بالتو�ري 

عن جميع �الأ�سياء, و�الحتجاب عن كّل ما تر�ه �لعيون, كذلك �أر�د 

�هلل تعالى �أمر �لباطن, فمن كان قلبه متعلَّقا في �سالته ب�سيء 

دون �هلل, فهو قريب من ذلك �ل�سيء, بعيد عن حقيقة ما �أر�د �هلل 

.
(2(

منه في �سالته«

اأّما عّلة �سجدة ال�سهو لجبران ما �سها به الم�سّلي من زيادة اأو 

نق�سان, فنقراأ في الحديث اأّن اإبلي�س ُي�سّتت حوا�س الم�سّلي وذهنه 

اأن  الم�سّلي  على  وجب  لذلك  فيها,  خلاًل  فيوجد  ال�سالة,  اأثناء 

ياأتي ب�سجدتي ال�سهو بعد ال�سالة, ليمكن اأنفه من الأر�س ويمرغه 

بالتراب, ليعلم اأّن اأّي زلل اأو �سهو حا�سل يجب اأن ي�سجد هلل تعالى 

.
(3(

ثانية

)))  م�ستدرك الو�سائل, ج 4, �س 486.

)2)  م�ستدرك الو�سائل, ج 4, �س 482 – 483.

)3)   الوافي, ج8, �س992.
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س اب ا آةية:
في  ال��واردة  ال�سجود  اآداب  اإل��ى  مخت�سرة  اإ�سارة  ياأتي  ما  في 

اأراد  واإذا  ركبتيه  قبل  يديه  و�سع  الم�سّلي  �سجد  اإذا   :
(((

الروايات

الأر���س  على  الكّفين  و�سع  كذلك  يديه.  قبل  ركبتيه  رفع  يقوم  اأن 

بل  بالأر�س؛  يديه  كوع  يل�سق  ول  الأذنين,  مقابل  في  مب�سوطتين 

اأن  في�ستحّب  المراأة  )اأما  الطائر,  كجناح  ويتفتح  بمرفقيه  يجنح 

ُي�سيب جبهته من  ما  اأنفه  ُي�سيب  واأن  �سجدت(  اإذا  نف�سها  ت�سّم 

ي�سع  باأن  يمينه,  ولي�س على  ي�ساره  يجل�س على  واإذا جل�س  التعّفر, 

ظاهر رجله اليمنى على باطن رجله الي�سرى؛ لأّن اليمين رمز الحّق 

والي�سرى رمز الباطل. 

م�ساًفا اإلى الذكر الواجب عند ال�سجود, ُي�ستحّب اأن ُي�سّلي على 

محّمد واآل محّمد P, واأن يدعو ويبكي من خ�سية اهلل تعالى, واإذا 

جل�س من ال�سجود كّبر ورفع يديه. 

 ا آةو  على تربم كربالء: 
اأ�سرنا من قبل اإلى اأّنه ُي�سترط في �سجود ال�سالة اأن يكون على 

الأر�س وما اأنبتت ب�سرط اأن ل يكون من الماأكول والملبو�س. وعليه 

يجوز ال�سجود على التراب والحجر والخ�سب وغير ذلك مّما يمكن 

الإم��ام  تربة  على  ال�سجود  ولكّن  هذا  نباتها.  اأو  الأر���س  من  ع��ّده 

)))  انظر: و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 950 – 980, حول اآداب ال�سجود.
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ال�سادق  فالإمام  الموا�سع,  جميع  على  امتياز  له   Q الح�سين 

Q. وقد 
(((

Q لم يكن ي�سجد اإل على تربة الإمام الح�سين 

الأر�سين  اإلى  وُينير  ال�سبع,  الحجب  يخرق  اأّن��ه  الروايات  في  ورد 

 Q الح�سين  الإمام  تربة  على  ال�سجود  مع  وال�سالة   .
(2(

ال�سبع

وت�سبغه  الماّديات  قعر  من  بالم�سّلي  وترتقي  ومقبولة,  مرفوعة 

ب�سبغة الجهاد ودماء ال�سهداء.

فال�سجود على تربة الإمام الح�سين Q يرمز اإلى الجمع بين 

ذكرى  تكريم  يعني  وهو  ال�سهادة.  وبين  وبينها  والولية,  ال�سالة 

ال�سالة...  �سبيل  في  ُبذلت  التي  الدماء  قيمة  واإع��الء  ال�سهادة 

ال�سجود على تربة الإمام الح�سين Q يعني اأّن كل يوم عا�سوراء 

ترجيح  ويعني  الظلم,  ومقاومة  الجهاد  يعني  كربالء,  اأر���س  وكل 

الموت مع العّز على الحياة مع الذّل.

ريا�س  من  رو�سة  وبقعته   Q الح�سين  الإم���ام  م��زار  واإّن 

الجنة, وباب من اأبوابها. فقد ورد في الروايات اأّن الدعاء تحت قّبته 

تربته  اأّما  مقبولة.  حرمه  في  وال�سالة  تعالى,  اهلل  عند  م�ستجاٌب 

  .
(3(

ففيها ال�سفاء والأمان من كّل خوف

الإم���ام  ت��رب��ة  م��ن  ب�سبحة  الت�سبيح  ث���واب  ب��ي��ان  معر�س  وف��ي 

الح�سين, يقول الإمام ال�سادق Q: »من �أد�ر �سبحة من تربة 

)))  م�ستدرك �سفينة البحار, �س 474.

)2)  انظر: الإمام الخميني, تحرير الو�سيلة, ج ), �س 49).

)3)  و�سائل ال�سيعة, ج4), �س537.
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�الإمام �لح�سين Q مّرة و�حدة باال�ستغفار �أو غيره, كتب �هلل 

»وم��ن كان  ق��ال:  اأّن��ه   وعنه �سلوات اهلل عليه 
(((

م����ّرة«. �سبعين  له 

لم  و�إن  م�سّبًحا  ُكتب   Q �لح�سين  قبر  �سبحة من طين  معه 

الح�سين  الإم��ام  تربة  ف�سل  في  ال��واردة  والأخبار   
(2(

ب��ه��ا..« ُي�سّبح 

Q كثيرٌة ل مجال ل�ستعرا�سها في هذا الكتاب. واأخيًرا ل بّد 

ُي�سّمى بتربة  اأّن حدود ما  توؤّكد  اإلى ورود روايات عّدة  الإ�سارة  من 

.
(3(

الح�سين Q هو اأربعة اأميال حول القبر من الجهات الأربع

سةية ا شكر:
 , ل يخت�ّس ال�سجود بال�سالة وحدها, بل هو عمٌل عباديٌّ م�ستقلٌّ

وقد يجب في بع�س الحالت خارج اإطار ال�سالة, مثاًل يجب ال�سجود 

العزائم. وال�سجود في  ال�سجود من �سور  اآيات  اأو �سماع  عند تالوة 

بع�س الموارد م�ستحبٌّ ومنه ما ُيعرف ب�سجود ال�سكر, فقد ورد في 

عدد من الروايات والأخبار عن اأهل البيت R ا�ستحباب ال�سجود 

عند تجّدد النعم على الإن�سان. وهي من األزم ال�سنن واأهّمها, فقد 

ر به خّر �ساجًدا  ُب�سِّ اأو  اإذا جاءه اأمر ي�سّره  P كان  اأّن النبي  ورد 

 .
(4(

�سكًرا هلل تعالى

)))  ال�سيخ الطبر�سي, مكارم الأخالق, �س 302؛ و�سائل ال�سيعة, ج 6, �س 456.اأختتتتت

)2)  من ل يح�سره الفقيه, ج ), �س 74), باب 40.

)3)  انظر: كامل الزيارات, باب 89.

)4)  ابن طاوو�س,  الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف, �س542. نقال عن �سحيح م�سلم, ج), 

�س496.
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عّز  نعمَة �هلل  �أح��دك��م  َذَك��ر  »�إذ�  قال:   Q اأبي عبد اهلل  عن 

وجّل فلي�سع خّده على �لتر�ب �ساكًر� هلل, و�إن كان ر�كًبا فلينزل 

فلي�سع خّده على �لتر�ب, و�إن لم يكن يقدر على �لنزول لل�سهرة 

فلي�سع خّده على قربو�سه, فاإن لم يقدر فلي�سع خّده على كّفه, 

. وعنه Q قال: »�إّن ر�سول 
(((

ثم ليحمد �هلل على ما �أنعم عليه«

اهلل P كان في �سفر ي�سير على ناقة له, �إذ� نزل ف�سجد خم�س 

�سجد�ت فلّما �أن ركب قالو�: يا ر�سول �هلل �إنا ر�أيناك �سنعت �سيًئا 

لم ت�سنعه؟ فقال نعم ��ستقبلني جبر�ئيل Q فب�ّسرني بب�سار�ت 

.
(2(

من �هلل عّز وجّل, ف�سجدت هلل �سكر�ً لكّل ب�سرى �سجدة«

هذه الروايات وغيرها تظهر بو�سوح اأهمية �سجدة ال�سكر, واأّنها 

�سنة �سريفة, فقد ورد عن �ساحب الع�سر والزمان الإمام المهدي 

| في جوابه على ر�سالة بعثها اإليه محمد بن عبد اهلل الحميري 

�ل�سنن  �أل��زم  من  �ل�سكر  »�سجدة  قال:  ال�سكر,  �سجدة  عن  ي�ساأله 

اأّي  اأّن  ذكر  فقد  ال�سجدة,  هذه  في  الذكر  عن  اأّم��ا   .
(3(

و�أوج��ب��ه��ا«

ذكر يجزي, غير اأّن الروايات اأّكدت على ذكر »�سكر�ً هلل« و«الحمد 

هلل«, م�ساًفا اإلى طلب العفو وال�ستغفار, وال�سكر على نعمة الولية 

�سجد  اأّن من  القد�سي  الحديث  في  الأخ��رى. جاء  الإلهية  والأنعام 

)))   و�سائل ال�سيعة, ج 7, �س 9).

)2)   الكافي, ج 2, �س 98.

)3)  جامع اأحاديث ال�سيعة, ج 5, �س 453.
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 .
(((

ڄ} ڦ   ڦ    } تعالى:  اهلل  �سكره  �سكرًا  هلل 

والجدير ذكره اأّن �سجدة ال�سكر لي�س لها زمان ومكان خا�س, غير 

اأّن اأف�سل اأوقاتها بعد ال�سالة الواجبة, ياأتي بها الم�سّلي كتعقيب 

من تعقيبات ال�سالة. 

بركات سةية ا شكر:
واآث��اًرا  بركاٍت  ال�سكر  ل�سجدة  اأّن  والروايات  الأحاديث  في  ورد 

عظيمة, ن�سير اإلى بع�سها باخت�سار:

من بركات �سجدة ال�سكر اأّنها تجبر النق�س في ال�سالة الواجبة 

اهلل  عبد  اأبي  فعن  الرب,  ر�سا  وفيها  بالنوافل,  تجبر  لم  حال  في 

ئ, كتب �هلل  Q اأّنه قال: »من �سجد �سجدة �ل�سكر وهو متو�سّ

اآثار  . ومن 
(2(

له بها ع�سر �سلو�ت ومحا عنه ع�سر خطايا عظام«

�سجدة ال�سكر اأّنها ُتزيل الحجاب ما بين العبد والمالئكة, والدعاء 

فيها م�ستجاب. قال الإمام مو�سى بن جعفر Q يو�سي بها اأحد 

 .
(3(

اأ�سحابه: »فال تدعها فاإّن �لدعاء فيها م�ستجاب«

ويكفي في بركات �سجدة ال�سكر وعظمتها وقدرها اأّن اهلل تعالى 

جامع  ك��الم  في   Q اهلل  عبد  اأب��ي  فعن  المالئكة,  بها  ُيباهي 

بها �سالتك,  تتّم  كّل م�سلم  و�جبة على  �ل�سكر  »�سجدة  قال:  اأّنه 

)))   �سورة اإبراهيم: الآية 7.

)2)   جامع اأحاديث ال�سيعة, ج 5, �س 456.

)3)   بحار الأنوار, ج 83, �س 95).
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وُتر�سي بها رّبك وتعجب �لمالئكة منك, و�إّن �لعبد �إذ� �سّلى ثم 

�لعبد وبين  �ل��ّرب تعالى �لحجاب بين  �ل�سكر, فتح  �سجد �سجدة 

�لمالئكة فيقول: يا مالئكتي �نظرو� �إلى عبدي �أّدى فر�سي و�أتّم 

عهدي ثم �سجد لي �سكًر� على ما �أنعمت به عليه. مالئكتي! ماذ� 

له؟ قال: فتقول �لمالئكة: يا رّبنا رحمتك, ثم يقول �لرّب تبارك 

وتعالى: ثم ماذ� له؟ فتقول �لمالئكة: يا رّبنا جّنتك, فيقول �لرّب 

تبارك وتعالى: ثم ماذ�؟ فتقول �لمالئكة: يا رّبنا كفاية مهّمه, 

فيقول �لرّب تبارك وتعالى: ثم ماذ�؟ قال: فال يبقى �سيء من 

�لخير �إال قالته �لمالئكة, فيقول �هلل تبارك وتعالى: يا مالئكتي 

ثم ماذ� له؟ فتقول �لمالئكة: يا رّبنا ال علم لنا. قال: فيقول �هلل 

ريه 
ُ
�إليه بف�سلي و�أ قبل 

ُ
�أ�سكر له كما �سكر لي, و�أ تبارك وتعالى: 

.
(((

وجهي«

سةو  أو داء اهلل:
ورد عن اأبي عبد اهلل Q ِلَم اّتخذ اهلل اإبراهيَم خلياًل؟ قال: 

.
(2(

»لكثرة �سجوده على �الأر�س«

عزم  بعدما  المدينة,  اإل���ى  ال��ه��ج��رة   P ال��ر���س��ول  اأراد  ل��ّم��ا 

Q ر�سوَل  الم�سركون واجتمعوا على قتله, فدى اأميُر الموؤمنين 

اهلل P بنف�سه, وبات على فرا�سه, في تلك الليلة �ساأل الإمام علّي 

)))  بحار الأنوار, ج 83, �س 205.

)2)  و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 074).
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Q ر�سول اهلل P فقال: »�أوت�سلم بمبيتي هناك يا نبّي �هلل؟ 

�ساجًدا  الأر�س  اإلى  واأهوى  �ساحًكا   Qعلّي فتب�ّسم  نعم«  قال: 

 .P
(((

فنام على فرا�س النبي 

اأبي جهل  براأ�س  ِتي 
ُ
اأ لما   P ر�سول اهلل  اأّن  الروايات  في  جاء 

. وكان علّي Q اإذا �سجد �سجدة ال�سكر غ�سي 
(2(

�سجد �سكًرا هلل

.
(3(

عليه

قال اأبو جعفر محّمد بن علّي الباقر Q: »�إّن �أبي- علّي بن 

�لح�سين Q- ما ذكر هلل عّز وجّل نعمًة عليه �إال �سجد, وال قر�أ 

�آية من كتاب �هلل عّز وجّل فيها �سجود �إال �سجد, وال دفع �هلل عنه 

�سوًء� يخ�ساه �أو كيَد كائٍد �إال �سجد, وال فرغ من �سالة مفرو�سة 

ق الإ�سالح بين �ثنين �إال �سجد, وكان �أثر �ل�سجود  �إال �سجد, وال ُوفِّ

اأّنه  ويذكر   .
(4(

لذلك« �ل�سّجاد  ي  ف�ُسمِّ �سجوده  مو��سع  جميع  في 

�سجوده  موا�سع  من  ثفنات  �سبع  �سنة  كل  منه  ي�سقط  كان   Q

.
(5(

لكثرة �سالته, واأنه كان يعرق لطول �سجوده

وقد ورد اأّن الإمام اأبو الح�سن مو�سى بن جعفر Q كان ُي�سّلي 

نوافل الليل, وي�سلها ب�سالة ال�سبح, ثم ُيعّقب حتى تطلع ال�سم�س, 

)))  الوافي, ج 8,  �س 882.

)2)  جامع الأحاديث, ج 5, �س 475. 

)3)  جامع الحاديث, ج5, �س459.

)4)   و�سائل ال�سيعة, ج 7, �س )2.

)5)  جامع الأحاديث, ج 5, �س 229.



- 192 -

شرح ا صالة

ويخّر �ساجًدا هلل تعالى, فال يرفع راأ�سه من الدعاء والتحميد حتى 

 .
(((

يقرب زوال ال�سم�س

ل:  بضع نّاط  لتأمق
 ,Q من بركات مو�سع ال�سجود ما جاء على ل�سان اأهل البيت

اأراد الن�سراف عن  اإذا  P كان  اأّن ر�سول اهلل   Q فعن علّي 

»�للهم لك �لحمد ال  اليمنى ثم يقول:  بيده  ال�سالة م�سح جبهته 

ذِه��ب عّنا �لهّم و�لحزن 
َ
�أ �إله �إال �أنت عالم �لغيب و�ل�سهادة �للهم 

�أّمتي  �أح��ٌد من  »ما   :P و�لفتن ما ظهر منها وما بطن«. وقال 

.
(2(

فعل ذلك �إال �أعطاه �هلل عّز وجّل ما �ساأل«

فيها  الدعاء  ف��اإّن   - المغرب  �سالة  بعد   - �سكًرا  هلل  ال�سجود 

�أمير �لموؤمنين  »كان  Q قال:  اأبي عبد اهلل  . عن 
(3(

م�ستجاٌب

Q يقول الأ�سحابه من �سجد بين �الأذ�ن و�الإقامة فقال في 

مالئكتي  �هلل:  يقول  ذلياًل,  خا�سًعا  خا�سًعا  لك  �سجدت  �سجوده 

ق��ل��وب ع��ب��ادي �لموؤمنين  وع��ّزت��ي وج��الل��ي الأج��ع��ل��ّن محّبته ف��ي 

.
(4(

وهيبته في قلوب �لمنافقين«

ال�سجود هلل فقط, فال ينبغي لأحٍد اأن ي�سجد لأحٍد من دون اهلل, 

)))  بحار الأنوار, ج 83, �س 230- )23.

)2)  جامع الأحاديث, ج 5, �س 0)4.

)3)  و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 986.

)4)  و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 6330.
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(((

هلل؛ كتعظيمه  له  بال�سجود  ويعّظمه  هلل,  كخ�سوعه  له  ويخ�سع 

حتى عند قبور الأئمة والأولياءQ. ل يجوز ال�سجود لغير اهلل, 

.Q حّتى للنبي والأئمة

عندما هاجر الم�سلمون بقيادة جعفر بن اأبي طالب اإلى الحب�سة, 

بين  ح�سروا  فلّما  العا�س,  بن  عمرو  بقيادة  الم�سركون  بهم  لحق 

يدي النجا�سي ملك الحب�سة, اأقبل عمرو بن العا�س و�سجد بين يدي 

للملك نحن  بل قال  ي�سجد,  فلم  اأبي طالب  بن  واأّما جعفر  الملك؛ 

.
(2(

الم�سلمون ل ن�سجد لأحد �سوى اهلل تعالى

عن اأمير الموؤمنين Q قال: »�أّما �سجود يعقوب وولده فاإّنه 

ليو�سف,  وتحية  ذل��ك منهم طاعة هلل  ك��ان  �إّنما  ليو�سف  يكن  لم 

كما كان �ل�سجود من �لمالئكة الآدم, ولم يكن الآدم �إّنما كان ذلك 

منهم طاعة هلل وتحية الآدم. ف�سجد يعقوب وولده ويو�سف معهم 

�أّن��ه يقول في �سكره في ذلك  �أال ترى  �سكًر� هلل الجتماع �سملهم 

. وعن النبّي P قال: »لم يكن 
(3(

�لوقت رّب قد �آتيتني من �لملك«

ي�سجدون  لهم  قبلة  �آدم  كان  �إّنما  الآدم  �لمالئكة  يعني  �سجودهم 

.
(4(

نحوه هلل عّز وجّل«

)))  و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 686.

)2)  انظر: م�سند اأحمد, ج ), �س )46؛ وابن ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق, ج 46, �س 26).

)3)  و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 986.

)4)  الم�سدر نف�سه.



- 194 -

شرح ا صالة



- 195 -

ذكر ا تآيدح

ذكر ا تآيدح

سيةان اهلل:
هو  والت�سبيح  و�سجوده.  ركوعه  في  تعالى  اهلل  الم�سّلي  ُي�سّبح 

قولك: »�سبحان رّبي �لعظيم وبحمده« في الركوع, وقولك: »�سبحان 

الآية:  نزلت  لّما  اأّنه  ورد  وقد  ال�سجود.  في  وبحمده«  �الأعلى   رّب��ي 

»�جعلوها   :P اهلل  ر�سول  قال   
(((

{ ىئ   ېئ   ېئ   ېئ    }
 :P قال 

(2(

في ركوعكم« , فلّما نزلت الآية: { ں  ڻ  ڻ  ڻ  }

.
(3(

اجعلوها فى �سجودكم

مّام ا تآيدح:
ال�سحيحة؛  الإ�سالمية  والأفكار  العقائد  جميع  اأ�سل  الت�سبيح 

ڭ   ڭ   ڭ    } ال�سريك:  عن  تعالى  اهلل  تنزيه  يعني  فالتوحيد 

الظلم: { ڱ   تنزيه اهلل عّز وجّل عن  يعني  والعدل   ,
(4(

ڭ}
, والنبّوة والإمامة تعني تنزيه اهلل عّز وجّل 

(5(

ڱ     ں   ں          ڻ}

)))  �سورة الواقعة: الآية 74.

)2)  �سورة الأعلى: الآية ).

)3)  انظر: م�ستدرك الو�سائل, ج ), �س 225. والميزان في تف�سير القراآن, ج 9), �س 60).

)4)  �سورة الطور: الآية 43.

)5)  �سورة القلم: الآية 29.
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اأّن  دون  �سدى,  النا�س  يترك  اأن  عن  تعالى  وتنزيهه  العبثّية  عن 

م لهم البرنامج وي�سع لهم القوانين, في�سّلوا ويغرقوا في بحر  ُينظِّ

الأهواء والأذواق: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   

 .
(((

ڤ} ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ    ڀ  

باطاًل  خلقه  يكون  اأن  عن  �سبحانه  اهلل  تنزيه  فيعني  المعاد  اأّم��ا 

ں   ں   ڱ    ڱ    } العدم:  العالم  نهاية  واأّن  وعبًثا, 

ے   و{   ,
(2(

ہ...} ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ     
. فالت�سبيح لي�س منبع 

(3(

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ}
اأ�سل الكثير من الكمالت الروحية  العقائد الإ�سالمية فح�سب, بل 

والمعنوية.

سيةان اهلل:
منبع ر�سا الإن�سان بما ي�سدر عن اهلل تعالى, فاإذا نّزه العبد رّبه 

عن كّل نق�سٍ وعيٍب, فاإّنه �سوف ير�سى بق�ساء اهلل تعالى, وُي�سلِّم 

لم�سيئته الحكيمة. 

سيةان اهلل:
حاجة,  كّل  وجّل  عّز  المولى  عن  العبد  نفى  فاإذا  التوّكل,  منبع 

ونّزهه عن كّل �سعف وعجز, فلماذا ل يتوّكل عليه في اأموره كّلها, 

)))  �سورة الأنعام: الآية )9.

)2)  �سورة اآل عمران: الآية )9).

)3)  �سورة الموؤمنون: الآية 5)).
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ے   ے   ھ    } و�سوؤونه؟:  حاجاته  جميع  في  عليه  ويعتمد 

 .
(((

ۓۓ   ڭڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ    }

سيةان اهلل: 
اأ�سل الحّب هلل تعالى؛ لأّن الذات المنّزهة عن العيب والنق�س, 

والمطّهرة من كّل رج�س, هي محبوبة الإن�سان ومع�سوقه. 

سيةان اهلل:
قبٌح  ُيداخلها  ل  التي  ال��ذات  على  ثناء  والثناء,  الحمد  مقّدمة 

الت�سبيحات الأربع  »�سبحان �هلل« في  ول نفوٌر, لذلك جاءت عبارة 

مقّدمة على »�لحمد هلل«.

سيةان اهلل:
 مفتاح النجاة من جميع الخرافات والأوهام والنحرافات الب�سرية: 

في  ورد  الأ�سباب,  لهذه  ولعّله   .
(2(

ائائەئ} ىى   ې    }
القراآن الكريم الأمر بت�سبيح اهلل تعالى اأكثر من الأذكار الأخرى, فقد 

ورد الأمر بالت�سبيح )6) مّرة(, وال�ستغفار )8 مّرات(, وذكر اهلل )5 

اآن  كّل  في  ورد  بالت�سبيح  الأمر  اأّن  على  )مّرتان(.  والتكبير  م��ّرات(, 

وزمان وعلى كّل حال؛ ليتوّجه العبد- دائًما- اإلى اهلل المتعال, وينّزهه 

عن كّل عيب ونق�س: { ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     کگ   

)))  �سورة يون�س: الآية 68.

)2)  �سورة الأنبياء: الآية 22.
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الن�سر,  عند  رّبك  �سّبح   .
(((

ڳ...} ڳ   ڳ   گ     گ   گ  

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    } وال�����س��رور:  الفرح  اأوق���ات  وف��ي 

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   
. �سّبح رّبك في اأوقات ال�سّدة والع�سر والبالء: { ڻ  

(2(

ڍ}
.

(3(

ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ}
من  محدوٌد  لأّن��ه  ا,  حقًّ �سبحانه  اهلل  معرفة  لالإن�سان  يمكن  ل 

جميع الجهات؛ لذلك من الأف�سل اأن يقّر ب�سعفه, ويقول: اإلهي اأنت 

المنّزه عن اأن ي�سل اإليك فكر اأو خيال, واأعلى واأعظم مّما ي�سفك 

عبادك  اإل   
(4(

ک} ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    } الوا�سفون:  به 

المخَل�سين, الذين تمّكنوا من و�سفك بعدما جاءهم العون والمدد 

 ,
(5(

ڃ} ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ    } الإل��ه��ي: 

و�سفوه عن علم ومعرفة ودراية بما يليق بذاته المقّد�سة.

ثواب ا تآيدح:
اأحّب الكالم اإلى اهلل تعالى الت�سبيح, فعن ر�سول الرحمة محمد 

P في جزاء الت�سبيح قال: »�إذ� قال �لعبد �سبحان �هلل �سّبح معه 

ما دون �لعر�س فُيعطى قائلها ع�سر �أمثالها, و�إذ� قال �لحمد هلل 

)))  �سورة طه: الآية 30).

)2)  �سورة الن�سر, الآيات ) - 3.

)3)  �سورة ال�سافات: الآيتان 43)- 44).

)4)  �سورة الإ�سراء: الآية 43.

)5)  �سورة ال�سافات: الآية 59)- 60).
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اأّن  على   .
(((

�الآخ�����رة« بنعم  مو�سواًل  �لدنيا  بنعم  عليه  �هلل  �أن��ع��م 

الروايات في ثواب الت�سبيح كثيرٌة, ومن اأراد التو�ّسع ُيمكنه مراجعة 

 .
(2(

كتب الأحاديث والأخبار

ا, وقد بّينتها  ل �سّك في اأّن للت�سبيح جزاًء واآثاًرا في الدنيا اأي�سً

ق��ال   P �هلل  ر���س��ول  »�إّن   :Q اهلل  اأب��و عبد  ق��ال  ال��رواي��ات. 

الأ�سحابه ذ�ت يوم: �أر�أيتم لو جمعتم ما عندكم من �لثياب و�الآنية 

يا  ال  قالو�:  �ل�سماء؟  يبلغ  ترونه  بع�س  على  بع�سه  و�سعتم  ث��ّم 

ر�سول �هلل, فقال: يقول �أحدكم �إذ� فرغ من �سالته )�سبحان �هلل 

و�لحمد هلل وال �إله �إال �هلل و�هلل �أكبر( ثالثين مّرة, وهّن يدفعن 

�ل��ه��دم و�ل��غ��رق و�ل��ح��رق و�ل��ت��رّدي ف��ي �لبئر و�أك���ل �ل�سبع وميتة 

  .
(3(

�ل�سوء و�لبلّية �لتي نزلت على �لعبد في ذلك �ليوم«

: ا تآيدح ا ّملبق
عن اأبي عبد اهلل ال�سادق Q: »ما �بُتلي �لموؤمن ب�سيء �أ�سّد 

�لمو��ساة  عليه من ثالث خ�سال يحرمها, قيل: وما هي؟ قال: 

�إّن��ي ال  �أم��ا  في ذ�ت ي��ده, و�الإن�ساف من نف�سه, وذك��ر �هلل كثيًر�, 

�أقول �سبحان �هلل و�لحمد هلل وال �إله �إال �هلل و�هلل �أكبر, ولكن ذكر 

 .
(4(

�هلل عندما �أحّل له وذكر �هلل عندما حّرم عليه«

)))  و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 207).

)2)  انظر: الو�سائل, الكافي وغيرهما.

)3)  ال�سيخ الطو�سي, تهذيب الأحكام, ج 2, �س 07).

)4)  تف�سير نور الثقلين, ج 4, �س 287.
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تكرار ا تآيدح:
Q وهو  اأّن رجاًل دخل على الإمام ال�سادق  جاء في الخبر 

فعّد  الركوع,  حالة  في  وجّل  عّز  اهلل  بت�سبيح  م�سغول  وهو  ُي�سّلي, 

 Q �سجد  اإذا  وكان   ,
(((

ت�سبيحة �سّتين  وال�سجود  الركوع  في  له 

�سّبح خم�سمئة مّرة. وتكرار الت�سبيح لي�س فقط في ال�سالة, بل وفي 

ا, اأثناء النظر اإلى الحجر الأ�سود, وعند ال�سعي  منا�سك الحج اأي�سً

بين ال�سفا والمروة, وفي موارد وموا�سع اأخرى كثيرة.

م�ساًفا اإلى الذكر في الركوع وال�سجود, تتكّرر الت�سبيحات الأربع 

ا في الركعتين الثالثة والرابعة: »�سبحان �هلل و�لحمد هلل وال �إله  اأي�سً

�إال �هلل و�هلل �أكبر«. وبناًء للروايات التي وردت من ال�سنة وال�سيعة, 

من   46 الآي��ة:  في  ال��واردة  �ل�سالحات«  »�لباقيات  من  المراد  فاإّن 

الموؤمنين  اأمير  وعن   .
(2(

الأرب��ع الت�سبيحات  الكهف هي هذه  �سورة 

علّي Q اأّن اإبراهيم الخليل Q عندما كان يبني الكعبة كان 

 .
(3(

ذكره: »�سبحان �هلل و�لحمد هلل وال �إله �إال �هلل و�هلل �أكبر«

ذكر اهلل فب ثّافم اآلباء واألبناء:
من المنا�سب في هذا المجال اإلقاء نظرة على مكانة »ذكر �هلل« في 

ثقافة الآباء والأجداد الإ�سالمية, وقيمة هذا الذكر لديهم, وتقييمه:

)))  و�سائل ال�سيعة, ج 6, �س 304.

)2)  انظر: الميزان في تف�سير القراآن, ج 3), �س 9)3.

)3)  انظر: و�سائل ال�سيعة.
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و»�سبحان  �هلل«  �ساء  »ما  قالوا:  تعّجبوا  اإذا  واأّمهاتنا  اآباوؤنا  كان 

�هلل«,  و»ب�سم  �هلل«  »ي��ا  يقولون:  البيت  اإلى  يدخلون  وعندما  اهلل«, 

وعند اللقاء: »حّياك �هلل« وعند الوداع: »في �أمان �هلل«, فاإذا قاموا 

قالوا: »يا �هلل« و»يا علّي«, ولرفع التعب يقولون: »عافاك �هلل«, اأما 

هلل«  »�لحمد  يقولون:  فكانوا  الحال,  عن  ال�سوؤال  عن  الجواب  في 

وعند بدء الطعام اأو ال�سراب: »ب�سم �هلل«, وعند النتهاء من الطعام: 

»�لحمد هلل« و«ال�سكر هلل«. وكانت الجّدة تبداأ ق�ستها: »كان يا ما 

كان في قديم �لزمان, يوم لم يكن ملٌك �إال �هلل«. اإلى غير ذلك من 

الأذكار التي ترد على األ�سنة الآباء والأجداد مّما ي�سعب ح�سره في 

مثل هذا الكتاب.  

على  كانت  الأح�سان,  هذه  في  التربية  اأّن  لنا  يظهر  هنا,  من 

على  الجريان  دائم  وت�سبيحه  وذكره  تعالى,  اهلل  ذكر  على  ال��دوام 

الحالّي,  وو�سعنا  الحا�سرة  اأيامنا  اإل��ى  نظرنا  اإذا  لكن  الأل�سن؛ 

نجد اأّن الثقافة الغربّية قد نفذت اإلى مجتمعاتنا, وغّيرت اأحوالنا 

واأذكارنا واأل�سنتنا, وبّدلتها من الثقافة الإ�سالمية اإلى ثقافة الغرب 

في  انت�سرت  التي  الغربية  الم�سطلحات  لذكر  داعي  ول  الفا�سدة, 

ثقافة  اإل��ى  اإ�سافة  الأجنبّية,  الم�سطلحات  خ�سو�سًا  مجتمعنا, 

اللبا�س والماأكل والم�سرب اأي�سًا, وحتى �سكل ق�سة ال�سعر... ن�ساأل 

اهلل تعالى اأن تعود ثقافتنا الإ�سالمّية باأف�سل حاٍل واأف�سل ل�سان في 

ظّل ال�سحوة الإ�سالمية والثورة المباركة في اإيران. 
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تآيدح ا موجو ات: 
پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    } تعالى:  هلل  ُي�سّبح  ال��وج��ود  ك��ّل 

كالجبال:  اأوالجماد  كالطير,  الأرواح  ذوات  من  �سواء   
(((

{ پ  

ۆئ   ۆئ   و{   
(2(

ڭ} ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے     }

منطلق  من  ُت�سّبح  الموجودات  هذه  وجميع   .
(3(

ۈئ...}
. كذلك المالئكة, 

(4(

ال�سعور والإدراك: { ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې}

اأب��ي عبد اهلل  ورد عن  فقد  اآخ��ر؛  اأي مخلوٍق  اأكثر من  اهلل  ح   ُت�سبِّ

Q اأّنه قال: »و�لذي نف�سي بيده �لمالئكة في �ل�سماو�ت �أكثر 

من �لتر�ب في �الأر�س, وما في �ل�سماء مو�سع قدم �إال وفيه ملك 

ُي�سّبح �هلل وُيقّد�سه, وما في �الأر�س �سجرة وال عود �إال وفيه ملك 

موّكل ياأتي �هلل بعلمها وهو �أعلم بها, وما منهم �أحد �إال ويتقّرب 

بواليتنا �أهل �لبيت وي�ستغفر لمحّبينا ويلعن �أعد�ءنا وي�ساأل �هلل 

.
(5(

�أن ُير�سل عليهم من �لعذ�ب �إر�سااًل«

وعن الإمام ال�سادق Q اأّنه قال في حديث يذكر فيه ق�سة 

داود Q: »خرج يقر�أ �لزبور, وكان �إذ� قر�أ �لزبور ال يبقى جبل 

)))  �سورة الجمعة: الآية ).

)2)  �سورة الأنبياء: الآية 79.

)3)  �سورة الرعد: الآية 3).

)4)  �سورة النور: الآية )4.

)5)  تف�سير القمي, ج 2, �س 255.
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. وجاء في الحديث اأّن ر�سول اهلل 
(((

وال حجر وال طائر �إال جاوبه«

P نهى عن اأن تو�سم البهائم في وجوهها, واأن ُت�سرب في وجوهها 

 .
(2(

ح بحمد رّبها لأّنها ُت�سبِّ

• اإن كنت غائًبا عن العيون فاإّن ذّرات العالم ُتناجيك	

• فمنطق الماء والتراب والطين ُتدركه حوا�ّس اأهل القلوب	

• اإّن جميع ذّرات العالم تقول لك ب�سوت خافت, وعلى الدوام	

• 	.
(3(

ح بحمدك نحن ن�سمع ونرى وندرك, �سامتون؛ لكّننا ُن�سبِّ

الإم��ام  اأم��ام  من  م��ّرت  الطيور  من  جماعة  اأّن  الخبر  في  ج��اء 

لت�سّبح  الطيور  اإّن  وق��ال,  حوله  من  اإل��ى  فنظر   ,Q ال�سّجاد 

»ما   :P اهلل  ر�سول  وقال   .
(4(

رزقها وت�ساأله  �سباح  كّل  تعالى  اهلل 

�إال  من طير ُي�ساد في برٍّ وال بحٍر وال ُي�ساد �سيء من �لوحو�س 

.
(5(

بت�سييعه �لت�سبيح«

هو  و�سجودها  الموجودات  ت�سبيح  من  المراد  اإّن  بع�ٌس  يقول 

الفنان, وكما  ت�سهد على ذوق  ال�سورة  اأّن  المجازي. فكما  المعنى 

العجيب  البناء  هذا  ف��اإّن  ال�ساعر,  قريحة  على  ي�سهد  عر  ال�سِّ اأّن 

للموجودات ي�سهد على علم اهلل تعالى وقدرته وحكمته ودقته, وينفي 

)))  تف�سير نور الثقلين, ج 3, �س 444.

)2)  تف�سير نور الثقلين. ج 3, �س 68).

)3)  �سعر فار�سي.

)4)  الميزان في تف�سير القراآن, ج 3), �س 206.

)5)  تف�سير نور الثقلين, ج 3, �س 3)6.
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عنه كّل عيب ونق�س, وهذا هو معنى الت�سبيح. ول يبدو لنا اأّن هذا 

التف�سير �سحيح, ودليلنا على ذلك: 

�أوال: ل يوجد اأّي �ساهٍد اأو دليٍل على هذا المعنى.

وثانًيا: ن�ستطيع التاأويل والتحليل عندما يكون المعنى الظاهرّي 

للفظ اأمًرا محاًل, نظير: { پ  پ  پ  ڀ}؛ اإذ من المحال اأن 

القدرة  يد  اليد هو  المراد من  اإّن  نقول  لذلك  يد,  تعالى  يكون هلل 

الإلهّية, ول يحّق لنا التاأويل و�سرف معنى الآية عن ظاهرها, لمجّرد 

يمكننا  فكيف  ت�سّوره.  اأو  الظاهرّي  المعنى  فهم  ن�ستطيع  ل  اأّننا 

والقراآن ي�سّرح ويقول: { گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ   التاأويل 

. كيف 
(((

ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ}
  .

(2(

يحّق لنا التاأويل والقراآن يقول: { ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی}

نقراأ في القراآن الكريم- تكراًرا- قوله تعالى على ل�سان ر�سول 

, اأي 
(3(

اهلل P وهو اأعلم الخلق, وباب اهلل تعالى: { ائ  ائ}

»ل�سنا  ونقول:  قلياًل  نتوا�سع  اأن  في  الم�سكلة  فاأين  �أعلم«.  »ل�ست 

علمنا  وعدم  جهلنا  عن  ُيحّدثنا  تعالى  المولى  اأّن  الالفت  نعلم«؟! 

غرور  اأّن  غير  ڻۀ},  ڻ   ڻ   ڻ     } متناهية:  ب�سراحة 

فليكن  ال��وج��ود.  باأ�سرار  بالجهل  الع��ت��راف  من  يمنعه  الإن�سان 

)))  �سورة الإ�سراء: الآية 44.

)2)  �سورة الإ�سراء: الآية 85.

)3)  هذه الجملة تكررت في القراآن 4 مّرات, من جملتها �سورة الأنبياء: الآية 09).



- 205 -

ذكر ا تآيدح

ا من هذه الأ�سرار التي نجهلها. األم ي�سّرح  ت�سبيح الموجودات �سرًّ

بنف�سه,  �سليمان  به  ُيحط  لم  بما  علًما  اأحاط  الهدهد  باأّن  القراآن 

واّطلع على مملكة �سباأ وملكتهم بلقي�س, وعلم اأنهم يعبدون ال�سم�س, 

علم  ق�سة  عن  ثنا  ُيحدِّ وه��و  تعالى  يقول  بذلك.  �سليمان  واأخ��ب��ر 

الهدهد واطالعه: { ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     

ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ   ی  ی    ی  ی  جئ  حئ   
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ  
ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  
الأر�س  ال�سماء من  الذي يطير في  الهدهد  فاأين   .

(((

ڤ  ڤ}
التي عليها مملكة �سباأ؟ كيف اأدرك ومّيز الرجل من المراأة؟ الملكة 

من الرعية؟ عبادة القوم لل�سم�س وال�سرك والتوحيد و...؟ ل �سّك 

في اأّن كّل ذلك عالمة الإدراك وال�سعور عند الموجودات.

گ    } قومها:  اأن��ذرت  التي  النملة  عن  الكريم  القراآن  ُيحّدثنا 

گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  
في هذه  اإّن  كّل ذلك؟  النملة  اأدركت هذه  كيف   .

(2(

ں  ں     ڻ}
الآيات التي تتحّدث فيها النملة عن حركة الإن�سان وا�سمه »�سليمان« 

واإ�سفاق  اأقدامهم,  تحت  النمل  بوجود  �سعورهم  وع��دم  وجي�سه, 

النملة على قومها من الموت والهالك, ذلك كّله من الموؤ�ّسرات التي 

)))  �سورة النمل: الآية 22 – 24.

)2)  �سورة النمل: الآية 8).
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تهدينا اإلى اإدراكات الوجود والموجودات و�سعورها, فاإذا قبلنا هذا 

ال�سعور والإدراك الوارد في الن�س القراآني, والذي يجب اأن نقبله, 

والتحليل حول  والتبرير  البحث  لمزيد من  لزوم  يبقى  ل  بعد ذلك 

م�ساألة ت�سبيح الموجودات. 
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ا ّنوت
القنوت في اللغة ُيطلق على معاٍن عّدة: الدعاء والطاعة وال�سكون 

والقيام في ال�سالة, والإم�ساك عن الكالم, وُذِكرت له معاٍن اأخرى 

 .
(((

الطاعة القنوت  الجوهري:  قال  والقيام,  والعبادة,  كالخ�سوع, 

بناًء عليه فالقنوت يعني الطاعة مع الخ�سوع, كما جاء في خطاب 

. والقنوت في ال�سالة 
(2(

المولى تعالى لمريم: { ے  ۓ  ۓ   }

هو الدعاء  اأثناء ال�سالة في الركعة الثانية, وهو �سّنة كما ورد في 

الروايات. قال الإمام ال�سادق في تف�سير الآية: { ڇ  ڇ    ڇ}: 

. والتبّتل في اللغة 
(3(

اإّن التبتُّل هو رفع اليدين في ال�سالة )للدعاء(

يعني النقطاع اإلى اهلل تعالى وحده وقطع الرجاء من غيره, فكاأّنه 

يقول بل�سان حاله لمحّقق رجائه واآماله: انقطعت اإليك وحدك لما 

.
(4(

اأنت اأهله من الألوهية

)))  انظر: بحار الأنوار, ج 82, �س 95).

)2)  �سورة اآل عمران: الآية 43.

)3)  و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 2)9.

)4)  انظر: مفردات الراغب, كذلك: ابن فهد الحّلي, عدة الداعي, �س 84).
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 .
(((

يو�سينا القراآن الكريم, فيقول: { ہ  ہ  ھ   ھھ}

»�إّنما ُترفع �ليد�ن بالتكبير؛ الأّن رفع   :Q قال الإمام الر�سا 

ع فاأحّب �هلل عّز وجّل  �ليدين �سرب من �البتهال و�لتبتُّل و�لت�سرُّ

�أن يكون �لعبد في وقت ذكره متبتاًل مت�سّرًعا مبتهاًل, والأّن في 

الفقير  فالإن�سان   .
(2(

�لقلب« و�إق��ب��ال  �لنية  �إح�سار  �ليدين  رف��ع 

والمحتاج يرفع يديه اإلى ال�سماء, ويتوّجه اإلى الرّب الغنّي, ويطلب 

حاجاته منه وحده, ويقطع قلبه عّمن �سواه. 

�سحيح اأّن القنوت في ال�سالة كّلها م�ستحّب, غير اأّن اأئمة اأهل 

ففي  بذلك,  النا�س  واأو���س��وا  به  الإت��ي��ان  على  اأّك���دوا   R البيت 

ين  الدِّ الماأمون في �سرائع  اإلى  Q كتبها  الر�سا  ر�سالة لالإمام 

و�لع�سر  و�لظهر  �لغد�ة  في  و�جبة  �سّنة  »و�لقنوت   :Q قال 

. ومراد الإمام من و�سف هذه ال�سّنة 
(3(

و�لمغرب و�لع�ساء �الآخرة«

بالواجبة هو التاأكيد على هذه ال�سّنة واأهميتها. والجدير ذكره هنا, 

الم�ستحّب  فمن  الركوع,  قبل  القنوت  ن�سي  حال  في  الم�سّلي  اأّن 

الإتيان به بعد الركوع ق�ساًء, واإذا تذّكر اأثناء ال�سجود, فاإنه يق�سيه 

بعد ال�سالم.  

)))  �سورة الأعراف: الآية 55.

)2)  و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 727.

)3)  بحار الأنوار, ج 82, �س 97).
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اأّنه ُي�ستحّب رفع اليدين فيه تلقاء وجهه  ورد في اآداب القنوت: 

ويجمع  الأر�س,  وبظهورها  ال�سماء,  ببطونها  ي�ستقبل  مب�سوطتين, 

اأ�سابع يديه ما عدا الإبهام, فيفرق به عن الأ�سابع, وُي�ستحّب النظر 

ي�سمعه  ل  اأن  على  بالدعاء  ال�سوت  ورفع  القنوت,  حال  الكّف  اإلى 

. اأّما بالن�سبة اإلى الدعاء اأثناء القنوت, فللم�سّلي 
(((

اإمام الجماعة

اأن يقراأ اأي دعاء �ساء؛ اإذ لي�س هناك دعاء خا�ّس بالقنوت, ولي�س 

بال�سرورة اأن يكون باللغة العربية, ويمكنه اأن يطلب حاجاته, ويدعو 

لنف�سه وللموؤمنين و... غير اأّن الأولوية والف�سيلة في القنوت لقراءة 

.R القراآن والأدعية الواردة عن اأهل البيت

ا ّنوت فب ا صلوات األخرى:
فال�سلوات  واح��ًدا,  لي�س  المختلفة  ال�سلوات  في  القنوت  عدد 

الخم�س الواجبة, في كل �سالة قنوٌت واحٌد في الركعة الثانية وقبل 

الأّول قبل  اأّما �سالة الجمعة وهي ركعتان, ففيها قنوتان,  الركوع, 

الركوع في الركعة الأولى, والثاني بعد الركوع في الركعة الثانية. واأّما 

�سالة عيدي الفطر والأ�سحى, فهي ركعتان وت�سعة قنوتات )خم�سة 

الركعة  في  متوالية,  اأربعة  الأولى  الركعة  في  الركوع  قبل  متوالية( 

والقنوت  خا�س.  دعاٌء  العيدين  �سالة  لقنوت  ورد  بالطبع  الثانية. 

مّرات,  ركوع خم�س  ركعة  كّل  في  ركعتان,  وهي  الآي��ات,  في �سالة 

204, وكذلك: الميرزا  82, �س  الأن��وار, ج  )))  انظر: م�سائل القنوت في تو�سيح الم�سائل, وبحار 

القمي, غنائم الأيام, ج 3, �س 39: »�آد�ب �لقنوت«.
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وال�ساد�س,  والرابع,  )الثاني,  الركوع  قبل  فيها  القنوت  وي�ستحّب 

والثامن, والعا�سر( علًما اأّن قنوًتا واحدًا قبل الركوع العا�سر يجزي. 

والقنوت في �سالة الوتر )وهي اآخر ركعة من �سالة الليل( ي�ستحّب 

للم�سّلي اأن يطيل القنوت فيها. وقد ورد في ذلك اأدعية كثيرة, منها 

اأن تقول: )70 مّرة اأ�ستغفر اهلل رّبي واأتوب اإليه( و)300 مّرة العفو( 

والدعاء لأربعين موؤمًنا. اأّما �سالة ال�ست�سقاء, فهي ك�سالة العيد, 

في الركعة الأولى يقنت الم�سّلي خم�س مّرات,  وفي الثانية اأربعة.

على اأّنه ُي�ستحّب للم�سّلي اأن ُيطيل القنوت, فعن الإمام ال�سادق 

Q عن اأبي ذّر �ساألت ر�سول اهلل P: »�أّي �ل�سالة �أف�سل, قال 

P: طول �لقنوت, وقال: �أطولكم قنوتاً في د�ر �لدنيا �أطولكم 

.
(((

ر�حة يوم �لقيامة في �لموقف«

قنوت أو داء اهلل )ا مّصومدن(:
اأّن �سبب اإ�سالم عبد اهلل بن م�سعود ما راآه من  جاء في الخبر 

�سالة ر�سول اهلل P وعلّي Q وخديجة وقنوتهم في مكة عند 

 .
(2(

الكعبة

نقراأ في زيارة اآل يا�سين: »�ل�سالم عليك حين ُت�سّلي وتقنت«, 

وينقل  كما  الع�سر|.  �ساحب  الإم��ام  به  المق�سود  ال�سالم  وهو 

اإيرادها  ي�سعنا  ل  القنوت,  في  مطّولة  اأدعية  البيت  اأهل  اأئمة  عن 

)))  بحار الأنوار, ج 82, �س 99).  واأمالي ال�سدوق.

)2)  بحار الأنوار, ج 38, �س 280.
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هذه  عّطلوا  قد  الم�سلمين  اأّن  العجب  كّل  لكن  ؛ 
(((

الكتاب هذا  في 

ال�سّنة مع عظيم بركاتها واأهّميتها, وقد ورد اأّن الر�سول P وجميع 

ال�سحابة كانوا يقنتون اأثناء ال�سالة؛ األم يكن علّي Q وجميع 

 .
(2(

الخلفاء يقنتون؟!

لغيره  قنوته  ف��ي  ال��م��وؤم��ن  ي��دع��و  اأن  ال��م��وؤّك��د  الم�ستحّب  م��ن 

�سّيدة  فهذه  وحاجاته؛  نف�سه  في  فقط  ر  ُيفكِّ ول  الم�سلمين,  من 

والموؤمنات  للموؤمنين  تدعو  كانت   O فاطمة  العالمين  ن�ساء 

اأمي  راأيت   :Q اأبي طالب  الح�سن بن علّي بن  باأ�سمائهم. قال 

�ساجدة  راكعة  تزل  فلم  جمعتها  ليلة  محرابها  في  قامت  فاطمة 

والموؤمنات  للموؤمنين  تدعو  و�سمعتها  ال�سبح,  عمود  اّت�سح  حتى 

لها:  فقلت  ب�سيء,  لنف�سها  تدعو  ول  لهم,  الدعاء  وُتكثر  وُت�سّميهم 

بنّي  »يا  فقالت:  لغيرك؟  تدعين  كما  لنف�سك  تدعين  ل  ِلَم  اأّماه  يا 

اأّنه من دعا لغيره  . واهلل تعالى وعد الموؤمنين, 
(3(

�لجار ثم �لد�ر«

من الموؤمنين, ا�ستجاب اهلل لحاجاته اأي�سًا.

اأن  للموؤمن  يجوز  اأّن��ه  اإلى  ُن�سير  القنوت,  عن  البحث  ختام  في 

الدعاء  يجوز  اأّن��ه  فكما  والمنافقين.  الكفرة  على  قنوته  في  يدعو 

 P للموؤمنين, كذلك يجوز الدعاء على الكافرين, فاإّن ر�سول اهلل

)))  انظر: بحار الأنوار, و�سائل ال�سيعة, الكافي وغيرها من الكتب والمراجع.

)2)  انظر: بحار الأنوار, ج 82, �س 200.

)3)  علل ال�سرائع, ج ), �س 82), باب 45). ورو�سة الواعظين, �س 329.
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دعا في قنوته لقوم باأعيانهم, وعلى اآخرين باأعيانهم. عن اأبي عبد 

اهلل Q قال: »... نعم فاإّن ر�سول �هلل P قد قنت ودعا على 

قوم باأ�سمائهم و�أ�سماء �آبائهم وع�سائرهم, وفعله علّي Q من 

 .
(((

بعده«

)))  بحار الأنوار, ج 82, �س 202.
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ي وا تآلدم ا تشها

ي: ا تشها
وهو واجب من واجبات ال�سالة, تبطل ال�سالة بتركه عمًدا ل 

�سهًوا, والواجب فيه قول: »�أ�سهد �أن ال �إله �إال �هلل وحده ال �سريك 

له, و�أ�سهد �أّن محمًد� عبده ور�سوله, �للهم �سلِّ على محّمد و�آل 

من  الراأ�س  رفع  بعد  الثانية  الركعة  في  الت�سّهد  ويجب   .
(((

محّمد«

ال�سجدة الثانية, وفي الركعة الأخيرة من ال�سالة بعد رفع الراأ�س 

من ال�سجدة الأخيرة. 

الأكرم  النبّي  وبر�سالة  تعالى  اهلل  بوحدانية  ن�سهد  د  الت�سهُّ في 

اأّننا ن�سهد بهذين الأمرين مراًرا وتكراًرا في  P. �سحيح  محّمد 

ال�سالة  في  ال�سروع  في  تكون  ال�سهادة  تلك  لكن  والإقامة,  الأذان 

من  الخروج  عند  فهي  ال�سهادة  هذه  اأّم��ا  والإق��ام��ة(,  )الأذان  في 

ال�سالة والنتهاء منها. والتاأكيد على هذا التكرار في ال�سهادة هو 

يغفل  فهو  والن�سيان,  الغفلة  �سريع  الإن�سان  لأّن  الحكمة؛  باب  من 

عن ولّي نعمته وين�سى ف�سله, وهذه الجمل )ال�سهادة( هي بمثابة 

)))  انظر: الإمام الخميني, تحرير الو�سيلة, ج ), �س 80).
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والحوادث  الأم��واج  من  الإن�سان  �سفينة  يحفظ  الذي  النجاة  حبل 

والنحراف, لتو�سله اإلى بّر الأمان الإلهي. 

سمات ا توحدي:
»ال �إله �إال �هلل«: ال�سعار الأّول لجميع الأنبياء والر�سل.

»ال �إله �إال �هلل«: هي ال�سهادة التي اأقّر بها جميع اأ�سحاب العلم 

والمالئكة: { ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

 .
(((

ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ}
»ال �إله �إال �هلل«: هي ال�سهادة التي ي�سمعها كّل مولود م�سلم في 

اإن�سان م�سلم عند وفاته,  اإلى الدنيا حديثًا, وكّل  ياأتي  اأذنه عندما 

حين ُتلقى له عند ت�سييعه وفي قبره.

واأثقل عمل في  اإلى اهلل تعالى,  اأحّب الكلمات  �إال �هلل«:  �إله  »ال 

الميزان.

»ال �إله �إال �هلل«: ح�سن اهلل المنيع, الذي من دخل اإليه اأمن من 

»قال  P قال:  Q عن ر�سول اهلل  عذابه, فعن الإمام الر�سا 

ر�سول �هلل يقول �هلل عّز وجّل: »ال �إله �إال �هلل ح�سني فمن دخل 

 .
(2(

ح�سني �أمن من عذ�بي«

والإ�سالم, فمن  الكفر  بين  الفا�سل  الحّد  �إال �هلل«: هي  �إله  »ال 

قالها دخل في حيا�س الإ�سالم واأمنه. جاء في الروايات والتفا�سير 

)))  �سورة اآل عمران: الآية 8).

)2)  بحار الأنوار, ج 3, �س 3).



- 215 -

ي وا تآلدم ا تشها

مع  زيد  بن  اأ�سامة  بعث  خيبر  واقعة  من  عاد  حين  اهلل  ر�سول  اأّن 

من  ف��دك,  قرية  في  ي�سكنون  كانوا  يهود  اإل��ى  الم�سلمين  من  جمع 

اأجل دعوتهم اإلى الإ�سالم اأو الإذعان ل�سروط الذمة, وكان مردا�س 

اأخذ  قد  الإ�سالم,  جي�س  بقدوم  عرفوا  الذين  اأحد  وهو  اليهودي, 

اأمواله واأولده ولجاأ بهم اإلى اأحد الجبال, هبَّ ل�ستقبال الم�سلمين 

بن  اأ�سامة  وقد ظّن   ,P النبي  ور�سالة  بوحدانية اهلل  ي�سهد  وهو 

وحفًظا  نف�سه  على  خوًفا  بالإ�سالم  يتظاهر  اليهودي  هذا  اأّن  زيد 

لماله واأنه ل يبطن الإ�سالم في الحقيقة, فعمد اأ�سامة اإلى قتل هذا 

اإلى  الواقعة  نباأ هذه  و�سل  اإن  وما  اأغنامه,  وا�ستولى على  اليهودي 

النبّي P حتى تاأّثر تاأّثًرا �سديًدا؛ وعاتبه على فعلته تلك, فاعتذر 

القتل. قال:  تعّوًذا بها من  ال�سهادة(  اإّنما قالها )اأي  اأ�سامة وقال: 

زال  ما  بالحق ّ بعثه  فوالذي  اأ�سامة:  قال  اأ�سامة؟  يا  بها  لك  فمن 

واأّني  اإ�سالمي لم يكن,  اأّن ما م�سى من  لوددت  ُيرّددها علّي حّتى 

كنت اأ�سلمت يومئٍذ واإّني لم اأقتله. واإلى ذلك ت�سير الآية: { ۀ   

ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ     ہ   ۀ  
ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ    ۈ     ۈ   ۆ  
؛ 

(((

ې  ې   ېې  ى     ى  ائ        ائ  ەئ  ەئ   }
.

(2(

اإذ ورد اأّنها نزلت في هذه الحادثة

)))  �سورة الن�ساء: الآية 94.

)2)  تف�سير الأمثل, ج 3, �س 396- 397.
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يوم  ال�سراط  عبور  عند  الم�سلمين  �سعار  �هلل«:  �إال  �إل���ه  »ال 

.
(((

القيامة

نقراأ في ال�سيرة اأّن ر�سول اهلل P في بداية دعوته قال لعّمه اأبي 

طالب في رّده على قري�س, لّما عر�سوا عليه الملك والمال, على اأن 

يترك الر�سالة: »لو و�سعو� �ل�سم�س في يميني و�لقمر في ي�ساري 

ما �أردته ولكن يعطوني كلمة يملكون بها �لعرب وتدين لهم بها 

 Q �أب��و طالب  لهم  �لجنة. فقال  �لعجم, ويكونون ملوًكا في 

 :P ك��ل��م��ات. ف��ق��ال لهم ر���س��ول �هلل  ذل���ك, ف��ق��ال��و�: نعم وع�سر 

ت�سهدون �أن ال �إله �إال �هلل و�إّني ر�سول �هلل. فقالو�: ندع ثالثمئة 

 .
(2(

و�ستين �إلًها ونعبد �إلًها و�حًد�؟«

لالإمام  عرفة  ي��وم  دع��اء  اإل��ى  نظرة  األقينا  اإذا  اآخ��ر,  ب��اٍب  في 

بعد  ال�سام  في   Q ال�سّجاد  الإم��ام  وخطبة   ,Q الح�سين 

�سهادة اأبيه الإمام الح�سين Q, فاإّن هذه الحقيقة �سوف تت�سح 

, ويقّرون بها  اأكثر, واأّن اأولياء اهلل تعالى يعرفون هذه ال�سهادة بحقٍّ

بكّل وجودهم وجوارحهم, واأّن الأر�س وال�سماء ت�سهد على ذلك. 

د ل نكتفي بقول: »ال �إله �إال �هلل«, بل نقول: »وحده ال  وفي الت�سهُّ

�سريك له« اأي لي�س له اأّي �سريك, ل في الخلق ول في التدبير ول في 

)))  جامع الأحاديث, ج ), �س 88).

)2)  تف�سير نور الثقلين, ج 4, �س 443.
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. لي�س هذا فح�سب, بل 
(((

الت�سريع: »ولم يكن له �سريك في �لملك«

اإّن العبودية له �سبحانه اأكبر فخٍر لأوليائه: »كفى بي فخًر� �أن �أكون 

لك عبًد�«. 

حرّيته  وُتعادلها؛  الإن�سان  حّرية  ت�ساوي  تعالى  هلل  العبودية  اإّن 

على  ال��ق��درة  الإن�����س��ان  تمنح  فهي  والتعّلقات,  القيود  جميع  م��ن 

التي  فرعون  كما ح�سل لمراأة  والطواغيت,  القوى  مواجهة جميع 

ُيغِرها ذلك كّله؛  لم تخ�سع للمال وال�سلطة والق�سور والذهب, لم 

ب�سبب عبودّيتها هلل تعالى واإقرارها بتوحيده؛ لأّن العبودية منحتها 

القّوة مقابل �سلطة فرعون وماله, فرعون الذي ا�ستطاع اأن ي�ستعبد 

الجميع, اإل هذه المراأة الموؤمنة التي �سارت اأمثولة ونموذًجا ُيحتذى 

ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ    } ورجاله:  العالم  لن�ساء 

ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ  
.

(2(

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې}

ا توحدي ا خا ص:
من البتالءات التي تعر�س لأكثر الذين يعبدون اهلل تعالى اليوم, 

�إال �هلل«؛ لكّنهم عمليًّا يهيمون في  �إله  »ال  باأل�سنتهم:  اأّنهم يقولون 

واٍد اآخر, يّتبعون غير اهلل تعالى في العمل, يطلبون العّزة والقدرة 

هي  والحقيقة  غيره.  وُيحّبون  غيره,  يطيعون  �سبحانه,  غيره  من 

)))  �سورة الإ�سراء, الآية: الأخيرة.

)2)  �سورة التحريم: الآية )).
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قال  المقّد�س,  الألوهّية  مقام  وجراأٌة على  ال�سرك ظلٌم عظيٌم,  اأّن 

 .
(((

تعالى: { ڦ  ڄ    ڄ  ڄ }

ا شها ة با رسا م: 
»و�أ�سهد �أّن محّمد�ً عبده ور�سوله«:

مة  ُن�سير بداية اإلى اأّن ال�سهادة بعبودّية الر�سول الأكرم P مقدَّ

على ال�سهادة بر�سالته, وفي ذلك در�ٌس لنا وبياٌن. فال�سهادة بر�سالة 

الر�سول الأكرم P تعني نفي جميع التعاليم والمدار�س الب�سرّية, 

والت�سليم بخلود ر�سالته وعالمّيتها وخاتمّيتها, وتعني كذلك التمّرد 

على الطواغيت وحكوماتهم الظالمة. وال�سهادة بر�سالة النبّي محّمد 

اآدم  منذ  الأنبياء  تعالى من جميع  المولى  اأخذه  وميثاق  P عهد 

Q, وهذا الإقرار �سرط النبوة: { ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    

ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ۇ   ڭڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھ     
نحن  فلي�س   ,

(2(

ۅ} ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ  
الب�سر العادّيون فقط نقّر ونقول: »�أ�سهد �أّن محّمًد� عبده ور�سوله« 

بل �سبقنا الأنبياء اإلى الإقرار بر�سالة النبّي P ونبّوته.

مة   لالأنبياء, ل بل هي مقدِّ
ٍ
بناًء عليه, فاإّن العبودّية اأعلى مقام

�سبًبا  كانت  التي  هي  العبودية  ور�سوله«.  »عبده  والنبّوة:  الر�سالة 

)))  �سورة لقمان: الآية 3).

)2)  �سورة اآل عمران: الآية )8.
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ٻ   ٱ    } المنتهى:  �سدرة  بلغ  حيث  اإل��ى   P النبّي  لعروج 

. وفي مو�سٍع 
(2(

, ونزول الوحي: { ې  ى  ى}
(((

ٻ  ٻ}
اآخر نجد اأّن المولى تعالى ُيثني على اأنبيائه بعبودّيتهم, فيقول في 

. اأّما في �ساأن 
(3(

�ساأن نبّيه نوح Q: { چ  چ     چ  ڇ}

 .
(4(

داود Q فقال: { ڇ  ڇ}

ما ُيمّيز الأنبياء عن النوابغ والمخترعين, هو اأّن نبوغ هوؤلء ب�سبب  

الذكاء وعلى اأثر المثابرة والتجربة, اأّما معجزات الأنبياء فكانت ب�سبب 

فالعبودية  تعالى؛  اهلل  األطاف  ظّل  في  وحدثت  اأثرها,  وعلى  العبودية 

من�ساأ جميع مقامات الأنبياء. اإّن الإقرار بالعبودية تمنعنا من كّل اأنواع 

�سبحانه,  اأولياء اهلل  بمقامات  يتعّلق  ما  والتطّرف في  والإف��راط  الغلّو 

لنعلم اأّن النبّي الأكرم P الذي هو اأف�سل خلق اهلل, هو عبد هلل تعالى.

ول �سّك في وجوب الإقرار بالر�سالة ب�سدٍق وبعد قناعة واإيماٍن, 

اأّما الإقرار بالل�سان فال نفع فيه, فالمنافقون كانوا ي�سهدون بر�سالة 

وج��ّل: { ک    عّز  المولى  يقول  الباب  هذا  وفي   ,P الأك��رم  النبي 

ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  
 .

(5(

ں  ں     ڻ  ڻ}

)))  �سورة الإ�سراء: الآية ).

)2)  �سورة البقرة: الآية 23.

)3)  �سورة الإ�سراء: الآية 3.

)4)  �سورة �س: الآية 30.

)5)  �سورة المنافقون: الآية ).
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:P ي ا صالة على مةمق
على  ُن�سّلي  بالر�سالة,  الإيمان  واإعالن  بالتوحيد  ال�سهادة  بعد 

النبّي محّمد P مبا�سرة, فال�سالة دليل المحّبة والموّدة والوفاء 

اأمٌر  وهي  اأجمعين,  وعليهم  عليه  اهلل  �سلوات  واآل��ه  الإ�سالم  لنبّي 

مطلوٌب من كّل م�سلم, فقد طلب اهلل تعالى من ر�سوله اأن ُيعلن زهده 

في الأجر على الر�سالة وعدم المطالبة اإل بموّدة ذوي قرباه: { ڀ   ڀ     

 .
(((

ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ}
اإّن ال�سالة على النبّي P موؤونة الدنيا والآخرة, وهي باب قبول 

القلوب من ال�سداأ, وتفتح  بالنفاق, وُتجّلي  , وهي ُتذهب 
(2(

الدعاء

 ,
(3(

اأبواب ال�سماء, ومن �سّلى على محّمد واآله ا�ستغفرت له المالئكة

العافية, وُغفرت ذنوبه,  باًبا من  وُق�سيت حاجاته, وفتح اهلل عليه 

P. وعن ر�سول اهلل P قال: 
(4(

ووجبت له �سفاعة النبّي الأكرم 

.
(5(

»ومن كان �آخر كالمه �ل�سالة علّي وعلى علّي دخل �لجنة«

فها هو اهلل تعالى في القراآن الكريم ُي�سّلي على نبّيه, اأوًل, ثّم 

ياأمرنا بال�سالة عليه: { ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  

.
(6(

چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ}

)))  �سورة ال�سورى: الآية 23.

)2)  الكافي, ج 2, �س 492.

)3)  مراآة العقول, ج 2), �س 09).

)4)  انظر: بحار الأنوار, ج )9, �س 58, باب من �سلى على محمد واآل محمد.

)5)  و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 6)2).

)6)  �سورة الأحزاب: الآية 56.
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ل واالعتيار:   نّاط  لتأمق
الطاعة  ذلك  من  الأهم  لكن  بالل�سان؛  لفظيٌّ  احتراٌم  ال�سالة 

العملية, وهذه الأخيرة هي ما ُت�سير اإليه عبارة »و�سّلمو� ت�سليًما«.

�سلوات اهلل والمالئكة على النبّي دائمٌة, ل انقطاع لها, وذلك 

اأّن اهلل ي�ستخدم الفعل »ُي�سّلون« ب�سيغة الم�سارع الذي يدّل على 

ال�ستمرار.

�سلوات اهلل على محّمد P كرامٌة, و�سلوات المالئكة رحمٌة, 

و�سلوات النا�س دعاء.

جاء في الرواية اأّن مو�سى ناجاه اهلل تبارك وتعالى فقال له في 

مناجاته وقد ذكر محّمًدا P: »ف�سلِّ عليه, يا �بن عمر�ن فاإّني 

عّز  �هلل  »ذك��ر   :P اهلل  ر�سول  قال   .
(((

ومالئكتي« عليه  ���س��لِّ��ي 
ُ
�أ

وجّل عبادة, وذكري عبادة, وذكر علّي عبادة, وذكر �الأئمة من لدنا 

.
(2(

عبادة«

ال�سالة ُتثقل الميزان يوم القيامة. ورد كذلك في الحديث ال�سريف: 

»ما من دعاء �إال وبينه وبين �ل�سماء حجاب حّتى ُي�سّلي على محّمد 

و�آل محّمد, و�إذ� فعل ذلك �نخرق �لحجاب, فدخل �لدعاء, و�إذ� لم 

واآل  محّمد  على  ال�سلوات  اأّن  على   .
(3(

�لدعاء« يرفع  لم  ذلك  يفعل 

)))  تف�سير نور الثقلين, ج 4, �س 305.

)2)  بحار الأنوار, ج )9, �س 69.

)3)  بحار الأنوار, ج )9, �س 64.
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ا.  محّمد لي�ست فقط بالذكر والل�سان, بل في الكتاب والقرطا�س اأي�سً

»من �سّلى علّي في كتاٍب لم تزل  اأّنه قال:   P النبّي  ورد عن  فقد 

.
(((

�لمالئكة ت�ستغفر له ما د�م ��سمي في ذلك �لكتاب«

:P كدردقم ا صالة على ا نيبق
ورد في كتب اأهل ال�سّنة وم�سادرهم المعتبرة اأّن ال�سالة التاّمة 

عليهم  وُي�سّلى  اآله  فيها  ُيذكر  التي  ال�سالة  هي   P النبّي  على 

في  ال��واردة  الأخبار  تعبير  حّد  على  بتراء  �سالة  تكون  واإل  معه, 

هذا المجال. جاء في كتاب الغدير: »ذكر �بن حجر في �ل�سو�عق 

ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ    } تعالى:  قوله   87 �س  �لمحرقة 

ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ}, وروى جملة 
من �الأخبار �ل�سحيحة �لو�ردة فيها و�أّن �لنبّي P قرن �ل�سالة 

على �آله بال�سالة عليه لّما �ُسِئل عن كيفية �ل�سالة و�ل�سالم عليه, 

ثم قال: وهذ� دليٌل ظاهٌر على �أّن �الأمر بال�سالة على �أهل بيته 

�آله مر�ٌد من هذه �الآي��ة, و�إال لم ي�ساألو� عن �ل�سالة على  وبقية 

�أهل بيته و�آله عقب نزولها ولم يجابو� بما ذكر, فلّما �أجيبو� به 

دّل على �أّن �ل�سالة عليهم من جملة �لماأمور به, و�أّنه �سّلى �هلل 

عليه و�آله �أقامهم في ذلك مقام نف�سه؛ الأّن �لق�سد من �ل�سالة 

عليه مزيد تعظيمه ومنه تعظيمهم, ومن ثم لّما دخل من مّر في 

)))  بحار الأنوار, ج )9, �س )7.
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�لك�ساء قال: �للهّم �إّنهم مّني و�أنا منهم فاجعل �سالتك ورحمتك 

ومغفرتك ور�سو�نك علّي وعليهم. وق�سية ��ستجابة هذ� �لدعاء: 

�لموؤمنين �سالتهم  �إّن �هلل �سلى عليهم معه فحينئذ طلب من 

عليهم معه. ويروى: ال ت�سّلو� علّي �ل�سالة �لبتر�ء. فقالو�: وما 

�ل�سالة �لبتر�ء؟ قال: تقولون: �للهم �سلِّ على محّمٍد وُتم�ِسكون, 

 .
(((

بل قولو�: �للهم �سلِّ على محّمد وعلى �آل محّمد«

البخاري  المنثور عن �سحيح  الدّر  ا في  اأي�سً ومن ذلك ما جاء 

وم�سلم واأبي داوود والترمذي والن�سائي وابن ماجة, وهي اأهّم كتب 

ال�سنة وم�سادرهم. نقلوا اأّنه جاء رجل اإلى ر�سول اهلل P فقال: 

ُن�سّلم عليك يا ر�سول �هلل, فكيف ن�سّلي عليك؟  »قد علمنا كيف 

و�آل محّمد, كما �سّليت على  �للهم �سلِّ على محّمٍد  قال: قولو� 

.
(2(

�إبر�هيم وعلى �آل �إبر�هيم, �إّنك حميد مجيد«

مه الإمام ال�سافعي �سعًرا فيقول: وهذا المطلب ُينظِّ

ح���ّب���ك���م اهلل  ر������س�����ول  ب����ي����ت  اأه��������ل  ي�����ا 

اأن���زل���ه ال�����ق�����راآن  ف����ي  م����ن اهلل  ف���ر����س 

ك���ف���اك���م م�����ن ع���ظ���ي���م ال�����ق�����در اأّن����ك����م 

.
(3(

م���ن ل���م ي�����س��لِّ ع��ل��ي��ك��م ل ���س��الة ل����ه

)))  ال�سيخ عبد الح�سين الأميني, الغدير, ج 2, �س 302- 303. اأخرجه اأحمد في م�سنده , 6ج , �س 

.323

)2)  نقال عن: الميزان في تف�سير القراآن, ج 6), �س 365؛ و�سحيح البخاري, ج 6, �س )5), باب 

ال�سالة على النبي؛ وم�سند اأحمد, ج 5, �س 353.

)3)  الغدير, ج 2, �س 303.
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اأّن  ومنها  دللت��ه,  له   P النبّي  على  ال�سالة  في  الآل  وذك��ر 

هوؤلء الأ�سخا�س لهم مكانة ممتازة لي�ست ل�سواهم, ومنها اأّن هوؤلء 

لهم دورهم في متابعة م�سيرة النبّي P في مقام الهداية والإر�ساد 

للنا�س بعده, ولول ذلك لما ا�ستحّقوا هذا التكريم, ولكان ذكرهم 

لغًوا. 

عن اأبي عبد اهلل ال�سادق Q قال: »�سمع �أبي رجاًل متعّلًقا 

بالبيت وهو يقول �للهم �سلِّ على محّمد فقال له �أبي Q: ال 

 .
(((

تبترها ال تظلمنا حّقنا قل: �للهم �سلِّ على محّمد و�أهل بيته«

وورد عن ر�سول اهلل P قوله: »من �أر�د �لتو�ّسل �إلّي و�أن تكون له 

عندي يد �أ�سفع له بها يوم �لقيامة فلي�سلِّ على �أهل بيتي وُيدخل 

�ل�سرور عليهم. ومن قال �سّلى �هلل على محّمد ولم ُي�سلِّ على �آله 

 .
(2(

لم يجد ريح �لجنة«

وُيروى عن اأبي عبد اهلل الإمام ال�سادق Q قال: »قال ر�سول 

اهلل P: ما من قوم �جتمعو� في مجل�س فلم يذكرو� ��سم �هلل عّز 

وجّل ولم ُي�سّلو� على نبّيهم �إال كان ذلك �لمجل�س ح�سرًة ووبااًل 

باأبخل  عليه  ُي�سّل  لم  من   P اهلل  ر�سول  و�سف  وقد   .
(3(

عليهم«

.
(4(

» ا من ُذِكرُت عنده فلم ُي�سلِّ عليَّ النا�س, فقال: »�لبخيل حقًّ

)))  و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 8)2).

)2)  و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 9)2). 

)3)  الكافي, ج 2, �س 497.

)4)  و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 220).
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ونختم هذا البحث برواية وردت عن الإمام ال�سادق Q قال: 

رك؟ قال بلى  ب�سِّ
ُ
»قال ر�سول �هلل P ذ�ت يوم الأمير �لموؤمنين �أال �أ

)�إلى �أن قال( �أخبَرني جبر�ئيل �أّن �لرجل من �أّمتي �إذ� �سّلى علّي 

و�أتبع بال�سالة على �أهل بيتي ُفِتحت له �أبو�ب �ل�سماء و�سّلت عليه 

ا ثم تحات عنه �لذنوب كما  �لمالئكة �سبعين �سالة و�إّنه للذنب حطًّ

يتحات �لورق من �ل�سجر. ويقول �هلل تبارك وتعالى لّبيك عبدي 

�سّلي 
ُ
و�سعديك يا مالئكتي �أنتم ُت�سّلون عليه �سبعين �سالة و�أنا �أ

�أهل  بال�سالة على  يتبع  ولم  علّي  و�إذ� �سّلى  �سبعمئة �سالة  عليه 

تبارك  �سبعون حجاًبا ويقول �هلل  �ل�سماو�ت  بينها وبين  بيتي كان 

وتعالى: ال لّبيك وال �سعديك يا مالئكتي ال ت�سعدو� دعاءه �إال �أن 

 .
(((

ُيلحق بالنبّي عترته فال يز�ل محجوًبا حّتى يلحق بي �أهل بيتي«

ا آالم
.

(2(

يقول تعالى: { ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ}

بعد ذكر ال�سالة على محّمد واآل محّمد, ُن�سّلم ثالث ت�سليمات: 

واحدة على النبّي P والثانية على اأنف�سنا وعلى اأولياء اهلل تعالى, 

والثالثة على الموؤمنين.

نحن ماأمورون بالت�سليم على النبّي P بعد ال�سالة عليه, فنقول: 

ها �لنبّي ورحمة �هلل وبركاته«. وهنا اإ�سارة لطيفة,  »�ل�سالم عليك �أيُّ

)))  و�سائل ال�سيعة, ج 4, �س 220).

)2)  �سورة الأحزاب: الآية 56.
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فبما اأّن ال�سالة عروج الروح اإلى ال�سماء, فاإّنه بتكبيرة الإحرام )في 

بداية ال�سالة( ننقطع عن الخلق, ونلتحق بالخالق, وكاأّننا في نهاية 

 ,P ال�سالة, نهبط من ال�سماء, فن�سّلم بداية على خير الخلق محّمد

ال�سالحين,  اهلل  عباد  وعلى  اأنف�سنا  على  لُن�سّلي  ننتقل  ذلك  وبعد 

العبارة  وهذه  �ل�سالحين«؛  �هلل  عباد  وعلى  علينا  »�ل�سالم  فنقول: 

لأّن  المع�سومين؛  والأئمة  والأولياء  والأو�سياء  الأنبياء  جميع  ت�سمل 

القراآن  في  فنقراأ  واأوليائه,  اأنبيائه  على  ُي�سّلم  ا  اأي�سً تعالى  المولى 

, و{ ڄ  
(2(

, و{ ڀ   ڀ  ڀ}
(((

الكريم: { حئ  مئ  ىئ}

 .
(4(

, و{ے  ۓ  ۓ  ڭ   }
(3(

ڄ  ڄ}
برابطة  ال�سالحين  اهلل  بعباد  نرتبط  الإ�سالمي  ي��ن  ال��دِّ في 

المكان  ح��دود  تتعّدى  والرابطة  العالقة  ه��ذه  العميقة,  الإي��م��ان 

والزمان, رابطة مع جميع ال�سالحين والأولياء والطاهرين في كّل 

زمان وع�سر ومكان.

فُن�سّلم  الحا�سر,  الزمان  في  الموؤمنين  على  ُن�سّلي  ذلك,  بعد 

على الم�سلمين الحا�سرين في �سالة الجماعة, والذين هم معنا في 

�سفٍّ واحٍد في الجماعة, وُن�سّلم على المالئكة الحا�سرين في جمع 

الم�سلمين, وعلى الملكين المكّلفين بكّل واحٍد مّنا, فنقول: »�ل�سالم 

)))  �سورة ال�سافات: الآية )8).

)2)  �سورة ال�سافات: الآية 79.

)3)  �سورة ال�سافات: الآية 09).

)4)  �سورة ال�سافات: الآية 20).
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وتنتهي  اهلل,  با�سم  تبداأ  فال�سالة  وبركاته«.  �هلل  ورحمة  عليكم 

بال�سالم على خلق اهلل. 

ومن المالحظ اأّن الت�سليم ُتراعى فيه التراتبّية والمقامات؛ اإذ 

نبداأ بال�سالم على اأ�سرف خلق اهلل ر�سول اهلل P, ثّم من يليه في 

الرتبة والمقام اإلى اأن ن�سل الموؤمنين المحيطين بنا. 

سمات ا آالم:
ال�سالم: ا�سم من اأ�سماء اهلل.

ال�سالم: تحّية اأهل الجنة.

ال�سالم: تحّية المالئكة عند الدخول اإلى الجنة.

ال�سالم: ر�سالة اهلل الرحيم.

ال�سالم: �سيافة ليلة القدر.

ال�سالم: اأّول حقٍّ للم�سلم على الم�سلم.

 وكتاٍب.
ٍ
ال�سالم: مفتاح كّل كالم

. ال�سالم: ر�سالة اأمان من كّل خوٍف و�سرٍّ

ال�سالم: من اأب�سط الأعمال الح�سنة.

ال�سالم: عالمة التوا�سع.

ال�سالم: عامل محّبة واألفة.

ال�سالم: اإظهار ال�سلح والم�سالمة.

ال�سالم: اأّول هدية اإن�سان لإن�سان.
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ال�سالم: تمّني ال�سالمة لعباد اهلل.

ال�سالم: دعوة اإلى ال�سالم العالمي.

ال�سالم: منحة لالأمل والن�ساط.

مين وتغ�سل اأدارنها. ال�سالم: ترفع الكدر من قلوب المتخا�سِ

ال�سالم: اإعالن عن الح�سور, واإجازة الدخول.

ال�سالم: خفيفة على الل�سان ثقيلة في الميزان.

ال�سالم: الكالم الوحيد الذي يخاطب الموتى والأحياء.

ال�سالم: عالمة التعظيم والتكريم.

ال�سالم: �سبب لجلب ر�سا اهلل و�سخط اإبلي�س.

ال�سالم: و�سيلة لإدخال ال�سرور اإلى القلوب.

ال�سالم: كّفارة للذنوب, وزيادة في الح�سنات.

ال�سالم: ر�سالة ُتعلِّم الأن�س وال�سداقة والمحّبة.

ال�سالم: تمحو اآثار الكبر والأنانية.

ال�سالم: اأدب اإلهّي, واأطيب الكالم.

ال�سالم: ا�ستقبال كّل خير, ومفتاح كّل كالم.

ال�سالم: كمال, وتركه بخل وتكّبر وغرور وانزواء وغ�سب وقطع 

رحم. 

نقول  لذلك  الخلق؛  روؤو����س  بها  نظلل  رحمة  �سحابة  ال�سالم: 

 P ل�سالم عليكم« ول نقول »�ل�سالم لكم«. فقد كان ر�سول اهلل�«
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 :P ولم يتركه طوال عمره. قال ,
(((

ُي�سّلم على ال�سبيان وال�سغار

»خم�س ال �أدعهن حتى �لممات:... و�لت�سليم على �ل�سبيان لتكون 

  .
(2(

�سّنًة من بعدي«

ر�سول عن  ورد  كما  فري�سة,  وال��رّد  تطّوع  ال�سالم  اأّن   �سحيح 

, غير اأّن ثواب من بداأ ال�سالم اأ�سعاف ثواب الراّد. فقد 
(3(P اهلل

ورد في الحديث: »لل�سالم �سبعون ح�سنة, ت�سع و�ستون للمبتدي, 

 .
(4(

وو�حدة للر�ّد, و�لبادي بال�سالم �أولى باهلل ور�سوله«

على  �ل�سغير  »ُي�سلِّم  اهلل:  ر�سول  عن  ال�سالم  اآداب  في  ورد 

�لكبير, وُي�سلِّم �لو�حد على �الثنين, وُي�سلِّم �لقليل على �لكثير, 

وُي�سلِّم  �لقائم,  على  �لماّر  وُي�سلِّم  �لما�سي,  على  �لر�كب  وُي�سلِّم 

. قال تعالى: { ی  جئ  حئ   مئ   ىئ  
(5(

�لقائم على �لقاعد«

.
(6(

يئ  جب   حبخب  مب      ىب  يب         جت  حت        خت  مت}
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

)))  �سنن اأبي داود, ج 2, �س 9)5؛ والم�سنف, ج 6, �س 44).

)2)  ميزان الحكمة, ج 2, �س 350).

)3)  الكافي, ج 2, �س 644.

)4)  بحار الأنوار, ج 73, �س )).

)5)  م�ستدرك الو�سائل, ج 8, �س 372؛ والكافي, ج 2, �س 346.

)6)  �سورة الن�ساء: الآية 86.
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