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 الشیطانیة والوالیة الربانیة الوالیة في مقدمة

 
Úflá‘fl@¿@ÚÌ¸Ï€a@ÚÓ„biã€a@ÚÌ¸Ï€aÎ@ÚÓ„b+Óì€a 

 
 اختيـار بمحـض هللا والطاعة اخلضوع تعني هللا العبادة أن املعلوم من

 التـي هللا التكوينية ةالعامّ  العبودية بني فرق هناك ان إذ، وإرادته اإلنسان
 هبـا يسـعى التـي االختياريـة العبوديـة وبـني، مجيعاً  اخللق عىل أجراها
 أن تعنـي االختياريـة فالعبوديـة، وفضـله اهللا برضـوان للفوز اإلنسان

 بقلبه عليه ويقبل ونواهيه أوامره يف اهللا اختيار حتت نفسه اإلنسان يضع
 يف هللا عبـداً  اإلنسـان يكون أن أي، منه اهللا يريده ما بكل راضياً  وروحه

 دوالتمـرّ  والعصـيان االسـتكبار يعيش فال، وروحه وعقله نفسه قرارة
 مطيعـاً  فيكون، وفضله نعمته واستشعار هللا التسليم يعيش نامإو هللا عىل

كِ ﴿، وأفعاله وأقواله وأعامله سلوكه يف له نُسُ الَيتِ وَ لْ إِنَّ صَ يَايَ قُ حمَ ي وَ
َــايتِ هللاِِ ممَ ــ وَ بِّ ال ِنيَ ـرَ املَ ــ *عَ يكَ ـالَ شَ لُ  رِ ــاْ أَوَّ أَنَ ــرتُ وَ لِكَ أُمِ ــذَ بِ ــهُ وَ لَ

نيَ املُ  لِمِ   .IQH﴾سْ
 الـنفس خضوع تعني الرفيعة معانيها يف هللا العبودية نّ إف آخر وبتعبري

 ىـمقتضــ ولكــن، نــاره مــن خوفــاً  وال تــهجنّ  يف طمعــاً  ال اهللا لربوبيــة
                                                                        

  ١٦٣نعام:اال )١(
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 وخاصـة، وشـكراً  اً حبـ ألمره واالمتثال للموىل الرجوع تعني العبودية
  مثيل. هلا ليس التي املطلقة والعظمة املطلق الكامل له املوىل هذا كان إذا
 

 هلـيإ« :قوله يف × عيل املوحدين وسيد مرياملؤمننيأ عنه عربّ  ما وهو
 أهـالً  وجـدتك لكـن، تـكجنّ  يف طمعاً  وال، نارك من خوفاً  عبدتك ما

  .IQH»فعبدتك للعبادة
 

ـ العبـد تعلّـق مـن ناشئة املرحلة هذه يف فالعبادة  املرحلـة نّ أ الّ إ،  هبربّ
قبَل أن هي األهمّ  خراأل  بعنايتـه ليشـمله عبـده مـن الطاعـة هذه اهللا يَ

 يبادلـه أن دون من واحد طرف من اإلنسان حيبّ  أن يكفي ال ذإ ،وواليته
 ولذا، له ثمرة وال منه جدو ال حبّ  فذلك، ةواملودّ  احلبّ  خراآل الطرف

، والطاعة ةاملحبّ  صدق فيها يثبت االختبار من بمراحل العبد يمرّ  نأ البد
 يف ينقلـه حيـث، وقربـه هبحبّـ يفـوز وعندها وطاعته تهحمبّ  منه اهللا ليقبل

 يتوىل التي انيةالربّ  الوالية مرحلة إىل يوصله حتى والقرب العناية مراحل
 مجيـع يف ومرشـداً  داً ومسـدّ  هاديـاً  لـه اهللا فيكون، وتعليمه تربيته فيها اهللا

  قال: هنّ أ اهللا عن قديس حديث يف ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن الرواية يف كام، هأعامل
 

زالُ  ال« بُ  عبدي يَ تَقرَّ َّ إ يَ بَّـهُ أُ  حتّى بالنَّوافِلِ  يلَ ـأكونَ ، حِ هُ  أنـا فَ ـمعَ  سَ
عُ  الذ هُ ، بهِ  يَسمَ َ ُ  الذ وبَرصَ هُ ، بهِ  يُبرصِ قُ  الذ ولِسانَ نطـِ لبَـهُ ، بـهِ  يَ  وقَ

                                                                        

 ٦٧/١٨٦االنوار: بحار )١(
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لُ  الذ بتُهُ  دَعانى ذاإِ فَ ، بهِ  يَعقِ ألَن ذاإِ وَ ، أجَ   .IQH»أعطَيتُهُ  يسَ
 قلبـه يف لـه وخيلص وطاعته اهللا حبّ  يف يذوب حني العبد أن بمعنى

 نأ إىل اهللا قهيوفّ  حيث، وعقله ولسانه وبرصه سمعه اهللا يكون، هأعاملو
 خـرةلآل زاداً  لـه يكـون ومـا اهللا يـريض بـام ثويتحـدّ  رـويبص يسمع

 خـرةاآل يف ثـامً إ عليـه ويكون هرّ ـيض امّ ع ويبعده عنه وحيجب، السعيدة
 لطافـهأ مـن عليـه ليفـيض ومرشـداً  وهادياً  ولياً  له اهللا فيكون، الدائمة
  خرة.واآل الدنيا يف عنده درجته ويرفع وفضله

 هيمنــة وهــي، الشـيطانية الواليــة توجــد انيـةالربّ  الواليــة مقابـل ويف
 كواملحـرّ  الباعـث هـو الشيطان فيكون، له قياده أسلم من عىل الشيطان
 وسمعه نظره عىل ليستويل،  فكارهأو هأعاملو أقواله يف له واملوجه والدافع
، مـاتحمرّ  مـن له نهيزيّ  وما الشيطان بعني فينظر، هاكلّ  وجوارحه ولسانه
 الشـيطان بلسان مويتكلّ  ،املعايص من له نيزيّ  وما الشيطان بإذن ويسمع

 الطاعـة مـن مـةمتقدّ  مرحلـة بلـغ اإذ حتـى ،الـذنوب مـن لـه هنيزيّ  وما
 رشيكا ليصبح واالنحدار التسافل يف شدّ أ مرحلة إىل ينتقل هنّ إف للشيطان
تِبَ ﴿نسانلإل واضالله هأعامل يف له ومساعداً  معيناً  أو للشيطان يْهِ  كُ لَ هُ  عَ  أَنَّ

ن هُ  مَ الَّ هُ  تَوَ أَنَّ هُ  فَ لُّ ْ  يُضِ هيَ يهِ وَ ابِ  إِىلَ  دِ ذَ عِريِ  عَ  .IRH﴾السَّ
                                                                        

 ٩/٣٦٩ احلكمة: ميزان )١(
 ٤ احلج: )٢(
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 الضـالل هـلأ عـن فيهـا يتحـدث × أمرياملـؤمنني عـن الرواية يفو 
  :فقال رشكائه من اصبحوأ حتى عليهم الشيطان واستحواذ

وا« ــذُ َ ــيطانَ  اختَّ م الشَّ هِ مــرِ كــاً  ألِ الَ  األســاس هــي طاعتــه جعلــوا (أي مِ
م، النفس) عىل ومؤثراته لوساوسه وخضعوا هُ ذَ َ  نأ بعـد (أي أرشاكـا لَهُ  واختَّ

 مصـائد منهم جعل لسنتهمأو بصارهمأو وسمعهم قلوهبم عىل الشيطان استوىل
بـاضَ ، اهللا) عـن لصـدهم باآلخرين لإليقاع خَ  فَ ـرَّ م ىف وفَ هِ ورِ ـدُ دَبَّ ، صُ  وَ
جَ  رَ هم يف ودَ ورِ جُ  وإمكانيـاهتم قـدراهتم مجيـع وعـىل علـيهم أسـتوىل (أي حُ

نَظَرَ ، والعملية) الفكربة م فَ مبِأَ  ونَطَقَ ، بِأعيُنِهِ ـنَتِهِ  عيـنهمأ صـبحتأ يأ( لسِ
كِبَ ، له) ةمسخرّ  لسنتهمأو رَ ِمُ  فَ لَلَ  هبِ يَّنَ ، الزَّ مُ ـلَـ وزَ طَـلَ  هُ  هبـم (فسـار اخلَ

ـن فِعلَ ، واالنحراف) اخلطأ هلم نوزيّ  ثاماآل نحو ـهُ  قـد مَ كَ ِ ـيطانُ  رشَ  ىف الشَّ
ــلطانِهِ  ــأنّ  سُ ــد ام(فك ــبحوا ق ــاء أص ــيطان رشك ــدافاأل يف للش ــدرات ه  والق
ىل بالباطِلِ  ونَطَقَ ، الشيطانية)  عنه ناطقني للشيطان بوقاً  أصبحوا يأ( لِسانِهِ  عَ

  IQH»ويريد!) يشاء كيفام يوجههم عنده ومستخدمني
 يف اهللا عذاب من سفلاأل الدرك يف السقوط إىل مراأل هبم ينتهي حتى

مَ ﴿ الـدنيا يف ورشكائهم ولياؤهمأ الشياطني مع هميحرشف جهنم ـوْ يَ  وَ
مْ  هُ ُ ْرشُ ِيعاً  حيَ ا، مجَ َ  يَ عرشَ نِّ  مَ ِ دِ  :اجلْ مْ  قَ تُ ثَرْ تَكْ نَ  اسْ الَ ، نْسِ اإلِ  مِ قَ مْ  وَ هُ نَ  أَولِيَاؤُ  مِ

                                                                        

 ١/٤٢هنح البالغة: )١(
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نَا :سِ ناإلِ  بَّ تَعَ  رَ تَمْ نَا اسْ نَا بِبَعْضٍ  بَعْضُ غْ لَ بَ نَا وَ لَ ي أَجَ لْتَ  الَّذِ الَ ، لَنَا أَجَّ  النَّـارُ  قَ
مْ  اكُ ثْوَ ينَ  مَ الِدِ ا خَ ا إِالَّ  فِيهَ اءَ  مَ بَّكَ  إِنَّ  اهللاُ شَ كِيمٌ  رَ يمٌ  حَ لـِ لِكَ  * عَ ـذَ كَ يلِّ  وَ  نُـوَ

نيَ ـالظَّالِ  بَعضَ  انُوا بِامَ  بَعضاً  مِ بُونَ  كَ سِ كْ   IQH﴾يَ
 النبـي حاديثأ وتناولتها نآالقر عنها ثحتدّ  التي احلقيقة هذه مامأو

 طـريقهم دواحيـدّ  نأ واملؤمنات للمؤمنني ينبغي املعصومني بيته هلأو
 املجـال يفسـحوا فـال، خـرهتمآ يف ليـهإ الوصـول نيريـدو امـلـ، سلفاً 

ـأ الـبعض يعتـربه مـا وأ الصـغرية املنافذ من حتى الشيطان لدخول  اهنّ
 ذالتلـذّ  وأ البيضاء! الكذبة وأ مقصودة! الغري كالغيبة، صغرية معايص
 يزينهـا التـي املعـايص مـن ذلـك شـابه ام وأ، !ماملحرّ  النظر يف الربيء

 طريـق يف وىلاأل القـدم نّ إفـ، الكاذبـة املسـميات هـذه بمثـل يطانالش
 يف اإلنسان مقام عىل تأثريها عن ناهيك، خرةاآل القدم إىل تقود املعصية

 ولطفه. فضله من وحرمانه اهللا من بعده
 عنـدما نفسـه إىل فلينظـر يهضـامر إىل والسعي اهللا حبّ  عيدّ ي فمن 

 مجاحها كبح عىل قادراً  نفسه وجد نإف، مةاملحرّ  الشهوات عليه تعرض
 غلبـة وجـد نإو، وعاقبتـه دينـه مـن سـالمة عىل فهو عليها والسيطرة

عظيم خطر عىل فهو الدنيا وحبّ  اهلو. 
                                                                        

  .١٢٩و ١٢٨ األنعام: )١(
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 قال: ×املؤمنني مريأ نع 
 اهللا منزلـة كيـف فلينظـر اهللا عنـد منزلتـه كيـف يعلم نأ حبّ أ من«

َ خُ  نمَ  كلّ  نّ إف، عنده  مـرأ فاختـار »خرةاآل مروأ الدنيا مرأ« مرانأ له ريِّ
 فـذلك الـدنيا مـرأ اختار ومن، اهللا حيبّ  الذي فذلك الدنيا عىل خرةاآل

  .IQH»عنده هللا منزلة ال الذي
 فقـد تدينـه قـوة ومعرفـة لنفسه اإلنسان معرفة يف مجيل وهومقياس

 تزول كاذبة ومظاهر ادعائات جمرد هو بالدين اعتداد من ماعنده يكون
 والتمحيص. بالصعوبة يتسم اهلي امتحان اول عند

 :قال ×املؤمنني امري عن خرآ حديث ويف
 اهللا منزلـة كيـف فلينظر اهللا عند منزلته كيف يعلم نأ منكم رادأ من

  .IRH»وتعاىل تبارك اهللا عند منزلته تكون كذلك، الذنوب عند منه
 مـن لـه مانعـا وكـان هـواه عـىل قلبـه يف اهللا متعظي غلب اذا بمعنى
 كـان ومـن، اهللا عند كبرية كذلك منزلته ان يعني فهو الذنوب ارتكاب

 عنـد ومنزلتـه قيمته هي فكذلك بسيطة منفعة أو صغرية بلذة ربه يبيع
 .بارادته واختياره لنفسه اختارها هو التيو اهللا

 اإلنسـان تطيعيس املؤمنني مريأ دهاحدّ  التي القاعدة هذه ضوء وعىل
                                                                        

  .٢٠/١٧احلكمة: ميزان )١(
  ٦٧/١٨بحار االنوار: )٢(
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 الشيطانية الوالية وأ انيةالربّ  الوالية من موقعه دحيدّ و نفسه يكتشف نأ
ـلْ ﴿ كتابـه ويطـو جلهأ حيلّ  نأ قبل لهاح يتداركل ونَ  هَ نظُـرُ  أَن إِالَّ  يَ

مُ  أْتِيهُ ةُ الملَ ا تَ َ  أَوْ  ئِكَ أْيتِ بُّكَ  يَ َ  أَوْ  رَ أْيتِ بِّكَ  آيَاتِ  بَعضُ  يَ مَ  ؟رَ وْ أْيتِ  يَ  آيَاتِ  بَعضُ  يَ
بِّكَ  عُ  الَ  رَ نفَ َا فساً نَ  يَ هنُ ْ  إِيامَ نْ  ملَ نَتْ  تَكُ ن آمَ بْلُ  مِ بَتْ  أَوْ  قَ سَ َا يفِ  كَ هنِ اً  إِيامَ ريْ   IQH﴾خَ
نُ ﴿ زْ الْوَ ئِذٍ  وَ مَ وْ قُّ ـال يَ ن حَ لَتْ  فَمَ قُ ينُـهُ مَ  ثَ ازِ لَئِـكَ  وَ أُوْ ـمُ  فَ ــال هُ لِحُ فْ  ونَ ـمُ
نْ  مَ تْ  وَ فَّ ينُهُ  خَ ازِ وَ لَئِـكَ  مَ أُوْ ينَ  فَ ـ الَّـذِ سِ واْ ـخَ م رُ ـهُ سَ ـ أَنفُ ـانُواْ  اـبِمَ اتِنَـا كَ  بِآيَ

و   IRH﴾نَ يِظْلِمُ
 ليشكّ  والذنوب املعايص من نقيتهاوت وتزكيتها النفس تطهري نّ إأي 
 هليـةاإل الرمحـة بـوابأ فـتحل وسبباً  الشيطان هيمنة مامأ ومنعة حصانة

 والفضـل اهلدايـة معـرض يف اإلنسـان يكـون حيـث اينالربّـ لطفوال
 .وجل عزّ  اهللا من والكرامة

 :قال× املؤمنني أمري عن 
 نظـر قلبه رطهّ  فمن، سبحانه اهللا نظر مواضع الطاهرة العباد قلوب«
 ISH»)لطفهب وشمله أحاطه (أي إليه

، عبـدك عـن رضـاك آيـة عـن أخربين ربّ  يا« :قال × موسى وعن
                                                                        

  .١٥٨االنعام: )١(
  .٩االعراف: )٢(
 . ٦/٧٣ميزان احلكمة: )٣(
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 عـن وأرصفـه لطـاعتي عبـدي ئهيّ أُ  رأيتني إذا :إليه تعاىل اهللا فأوحى
  .IQH»رضاي آية فذلك، معصيتي

 وجيعل الصاحلات لعمل يوفقه ان لعبده ورعايته اهللا حب من فبعض
 مـن بالتوافـه االشـتغال أو املعـايص عـن ويصـرفه هبا مشغولة اوقاته

 .دنياه يف ترضه وقد ةخرباآل فعهنالت التي االهتاممات أو االعامل
  قال: خرآ حديث يف املؤمنني مريأ وعن

 IRH»احلسنات لكم تضاعف، السيئات درن من قلوبكم طهروا«
 فـان ولـذا،  احلسـنات لرصـيد استنزافا متثل والذنوب املعايص نّ إف

 يوصـل ممـا مستمرة زيادة يف احلسنات جيعل املعايص عن االمتناع جمرد
 ليهـاإ الوصول يستطيع ال هلياإل القرب يف ومواقع تبامر إىل اإلنسان

  .السيئات وزيادة الذنوب رتكاببا املشوبة رياتاخل كثرة مع
  :قال ×املؤمنني مريأ عن

 ISH»الدرجات رفيع تدركوا الشهوات دنس من أنفسكم طهروا«
 صـحيحاً  ظاهره يكون أن اجلسد عن يغني ال« :قال × عيسى وعن
 وقـد أعجبـتكم قـد التـي أجسـادكم تغنـي ال كـذلك، فاسداً  وباطنه

                                                                        

 . ٦٧/٢٦ :االنوار بحار )١(
 . ٦/٧٣ميزان احلكمة: )٢(
  .٦/٧٣ احلكمة: ميزان )٣(



 

 

ة يف الوالية الربانية مقدم
 والوالية الشيطانية

١٥ 

 .IQH»دنسة وقلوبكم جلودكم واتنقّ  أن عنكم يغني وما، قلوبكم فسدت
 باملظاهر تلبس مهام ظاهره وليس اإلنسان باطن هو اهللا عند املهم فان
 يف يـنعكس والذي الديني االلتزام صدق هي الدين حقيقة فان، الدينية
 فضـلأ مـن هـي والصـالة، اهللا مـع املعاملـة وصدق اهللا لطاعة امتثاله

 زيادة إىل باالضافة بربه عالقته وحتكم اإلنسان قلب تنقي التي الوسائل
  .الدرجات ورفع السيئات وحمو احلسنات من رصيده

 قال: هنّ أ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن
 كـلّ  يف، رمحتـه هلأل هيأها قد، رضاأل يف اهللا مأدبة الصالة نأ الأ« 
  .IRH»مرات مخس يوم

 املصـيلّ  عـىل لـيس هليـةاإل الرمحـة لنـزول بـاب هـي الصالة ان كام
 البالء من عنهم اهللا يدفع بام واملسلمني املؤمنني ةعامّ  عىل امإنّ و، فحسب

 وعبادهتم. صالهتم عىل املحافظني املصلّني بربكة اءرّ ـوالض
 :قال × اهللا عبد يبأ عن

 ولـو، شـيعتنا من يصيل ال نعمّ ، شيعتنا من يصيلّ  بمن يدفع اهللا نإ«
  .ISH»هللكوا الصالة ترك عىل امجعوا

                                                                        

  .٦/٧٣ احلكمة: ميزان )١(
  .٣/٦٣ الوسائل: مستدرك )٢(
  ٧٠/٣٨٢بحار االنوار: )٣(



 

 

مقدمة يف الوالية الربانية 
 والوالية الشيطانية

١٦ 

 رساجاً  لتكون اهللا عند ومنزلتها الصالة قدر معرفة يستوجب ما وهو
 مـا وهـو، انيـةالربّ  الواليـة إىل للوصـول وسـبباً  اإليـامن هـلأل ونوراً 

 الوصـول نّ أ عـىل، املختلفـة فصوله ثنايا يف توضيحه الكتاب سيتناول
 إىل للوصـول وجماهـدة وعمـالً  علامً  يستدعي هلياإل القرب مراتب إىل

 هـذا قبلو، آخر يشء هبا والعمل يشء املعرفة فان ،املعرفة هلأ مراتب
 والتي تبةاملر هذه لبلوغ وفضله ولطفه اهللا توفيق إىل املؤمن حيتاج وذاك

 فال، لنياملتوسّ  دعيةأو اخلاشعني صالة هي كتابه نور بعد مراحلها وىلأ
 يف املهـمّ  اينالربّـ وموقعهـا منزلتهـا الصـالة اعطـاء عـن الغفلة ينبغي

 إىل الوصـول نفـا، عليـه هليـةإلا الرمحـة بوابأ وفتح اإلنسان استقامة
 الصـالة امهيـة عن عامة بمعرفة أو زر بضغطة تىاليتأ اخلاشعني صالة
 ترتاكم يتال املتواصلة امرسةامل خالل من وانام ومقاصدها معانيها وفهم

 تلـك إىل اإلنسـان للتوصـ االهليـة عنايـةالو الربانيـة اهلداية نوارأ اهفي
 كـام،  والتقـو اخلشـوع درجة هبا يبلغ التي الصالة يف ثرالتأ من احلالة

 إىل حتتـاج ثحيـ السوائل يف الغليان درجة إىل الوصول حالة يف حيدث
، املطلوبـة الغليـان درجـة مـدة بعد تبلغ حتى ومتركزها احلرارة تراكم

 الـذي هلـياإل الفـيض من فيه وما الدعاء دور عن الغفلة ينبغي ال ولذا
ــتح ــرية يف ــان بص ــه اإلنس ــاء وقلب ــه لالرتق ــالك إىل ب ــدين مس  املوح
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 نفحـات مـن فيهـا بـام املباركة السجادية الصحيفة دعيةأ وباخلصوص
 هبا اهللا خص التي انيةالربّ  علوملل يةاإلنسان املعرفة ةقمّ  متثل التي مامةاإل

 متاهـات يف اإلنسـان يضـيع ال ان ألجـلو، خلقـه من وخريته تهصفو
 عن تبعده التي عقدةامل والسلوكية الفكرية والطرق والفلسفات فكاراأل

 املعصـومني حاديـثأ معرفـة إىل الرجوع إىل حيتاج فانه انيةالربّ  الوالية
 يف املـؤمنني مريأ احاديث وباخلصوص وهداهم بنورهم القلب وتنوير

 عىل يدلّ  ودليالً  ومؤنساً  صاحباً  البالغة هنج من ذاختّ  فمن، البالغة هنج
 الـذي مـناآل املسـار يف نفسه وضع قد يكون هنّ إف انيةالربّ  واملعارف اهللا

، رضوانه سبل إىل وهيديه وعنايته لطفه بوابأ عليه ويفتح اهللا إىل يقوده
 مـريأل وحكم خطبو احاديث من مافيه بكل هنج البالغة يتميز حيث

 خاصـة يامنيـةإ ونفحـات بنورانيـة والعارفني وصياءاأل وسيد املؤمنني
 وكـان( البالغـة وهنـج والصـحيفة فـالقران، غـريه يفاملؤمن  الجيدها

 اهللا إىل توصـل التـي الوسـائل افضل هي احلياة) هنج بتسميته حرٰ األ
 .ولطفه كرامته فيض ىلوا

 حلجــج اهللا خــراأل حاديــثألل واالمهــال الغفلــة هــذا يعنــي وال
يف  املـؤمن حيتـاج ولكـن وخط واحـد واحد نور مجيعا فهم املعصومني

 واىل املرويـة عـنهم االحاديـث يف التفكـرالتأمـل وو التحقيق إىل ذلك
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 ماهـب إىل ولـيس ديثاحل لكتب املعتربة واملوارد صادرامل إىل الرجوع
  .واملوثوقية املوضوعية تفتقراىل التي االحاديث كتب من ودب
، عبـادك عـىل به فيضت خري لكلّ  دواملسدّ  واملرشد قاملوفّ  أنت هماللّ 

 مـن كـان مـا هـماللّ ، ومغفرتك وعفوك حسانكإو رمحتك حترمني فال
، وحـدك منـك هوف فضل من كان وما عنه العفو سألكأ يمنّ  فهو خطأ

ـ عىل تصيلّ  نأ لكسأأ ـ لآو دحممّ  املـؤمنني ومجيـع تـدخلني نأو دحممّ
 كلّ  من خترجنا نأو دحممّ  لآو داً حممّ  فيه دخلتأ خري كلّ  يف واملؤمنات

 جميب. قريب الدعاء سميع كنّ إ، دحممّ  لآو داً حممّ  منه خرجتأ سوء
 
 

فاملؤلّ           
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 اإليـامين اجلانـب عـىل وأثرهـا الصالة خصوصيات يف الدخول قبل
ـد﴿ والتقـو التزكيـة درجات إىل النفس فيه ترتقي الذي لَـحَ  قَ ـنْ  أَفْ  مَ
كَّى زَ رَ  * تَ كَ ذَ مَ  وَ هِ  اسْ بِّ ىلَّ  رَ  والـذي الكتـاب هـذا حمور هي التيو IQH﴾فَصَ

 صـالة إىل الوصـول مسـالك يف يدور بكونه حمتواه عن عنوانه يكشف
 احلجـب تكشـف وإيامنيـة روحانية جوانب من هبا حييط وما اخلاشعني
 يف سـيايت كـام اهللا عنـد ومنزلته قدره وترفع املؤمن قلب عن الشيطانية

 اعتمـد التـي سـساأل توضـيح املفيـد من يكون قد، القادمة بحاثاأل
 االستفادة إىل خريناآل دعوةو اهلدف هذا إىل الوصول يف البحث عليها

  ييل: كام وهي وشموليتها تهالدقّ  منها
 

 باملوضــوع املتعلقــة القرآنيــة آليــاتل فهــمال هــو :لوّ األ ســاساأل
ــل ــا يف والتأم ــداليلها معانيه ــدها وم ــو ومقاص ــرّ  يسل ــث دجم  البح

 وعينـه بلسـانه (ال وفكـره بقلبـه اهللا كتـاب يقرأ الذي نّ إف، والتجميع
 املفـاهيم مـن كبـرياً  كنـزاً  جيـد، فيها ما (استكشاف) إىل ويسعى فقط)

                                                                        

  .١٥و ١٤ األعىل: )١(
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 عـىل وتدلـه وترشده اإلنسان هتدي التي الواضحة الربانية شاراتواإل
 خـراً ذُ  له لتكون اهللا من والقرب التقو مراحل لبلوغ املستقيم الطريق

 خرة.واآل الدنيا يف
 كـام والرشوط املطالب تفصيل يف واضحة رصحية ياتاآل هذه بعض

 التالية: ياتاآل يف
لِكَ  ملأ﴿ يْبَ  الَ  الْكِتَابُ  ذَ  فِيهِ  رَ دً تَّقِنيَ  هُ   IQH﴾لِّلْمُ
 يمكـن والتي، التقو شـروط بعض تفصيل يف اهللاكتاب  يشـرع ثم

  فيها: لوالتأمّ  مامهاأ االرقام وضع للباحث
ينَ ﴿ نُونَ  الَّذِ مِ ؤْ يْبِ  يُ ونَ ، )١( بِالْغَ يمُ قِ يُ ـالةَ  وَ ا، )٢( الصَّ ـَّ ممِ مْ  وَ نَـاهُ قْ زَ  رَ

قُونَ  نفِ ينَ ، )٣( يُ نُونَ  والَّذِ مِ ؤْ لَ  بِامَ  يُ ـا إِلَيْـكَ  أُنـزِ مَ لَ  وَ ـن أُنـزِ كَ  مِ بْلـِ  )٤( قَ
ةِ  رَ بِاآلخِ مْ  وَ وقِنُونَ  هُ لَئِكَ ، )٥( يُ ىلَ  أُوْ  عَ ـدً ـن هُ مْ  مِّ ـِ هبِّ لَئِـكَ  رَّ أُوْ ـمُ  وَ  هُ
ونَ  لِحُ  عـن تتحـدث خـرأ يـاتآ وجـود عـدم ذلك يعني وال .﴾املُفْ

جداً  واضحة ياتاآل هذه مثل يف التفاصيل ولكن التقو. 
 يف كـام الفالح عن تتحدث التي ياتاآل يف نجده الوضوح هذا ومثل

 تعاىل: قوله
دْ  لَحَ  ﴿قَ نُونَ  أَفْ مِ   IRH﴾املُؤْ

                                                                        

  .٢ البقرة: )١(
 ١ املؤمنون: )٢(
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ل ثم   :بقوله ياتاآل ةتتمّ  يف الفالح رشوط يف سبحانه يفصّ
ينَ ﴿ ــذِ ــمْ  الَّ ِمْ  يفِ  هُ هتِ ــالَ ــعُونَ  صَ اشِ ينَ ، )١( خَ ــذِ الَّ ــمْ  وَ ــنِ  هُ ــوِ  عَ غْ  اللَّ

ونَ  ضُ عرِ ينَ ، )٢( مُ الَّذِ مْ  وَ اةِ  هُ كَ لُونَ  لِلزَّ اعِ ينَ ، )٣( فَ الَّذِ ـمْ  وَ مْ  هُ هِ وجِ ـرُ  لِفُ
افِظُونَ  ـىلَ  إِالَّ (، )٤( حَ ـمْ  عَ هِ اجِ وَ ـا أوْ  أَزْ ـتْ  مَ لَكَ مْ  مَ ـُ هنُ امَ ُمْ  أَيْ ـإِهنَّ ُ  فَ ـريْ  غَ

نيَ  لُومِ نِ ، مَ تَغَى فَمَ اء ابْ رَ كَ  وَ لـِ لَئِـكَ  ذَ أُوْ ـمُ  فَ ونَ  هُ ـادُ ينَ ، )الْعَ الَّـذِ ـمْ  وَ  هُ
ِمْ  انَاهتِ َمَ مْ  ألِ هِ دِ هْ عَ ونَ  وَ اعُ ينَ ، )٥( رَ الَّذِ ـمْ  وَ ـىلَ  هُ ِمْ  عَ اهتِ ـلَوَ َـافِظُونَ  صَ  حيُ

لَئِكَ ، )٦( مُ  أُوْ ثُونَ  هُ ارِ ينَ  الْوَ ثُونَ  الَّذِ رِ ردَوسَ  يَ مْ  الْفِ ا هُ ونَ  فِيهَ الِدُ   .﴾خَ
 حلسـن توصـل التـي عاملاأل عن ثتتحدّ  التي التالية ياتاآل ومثلها

 :تعاىل قوله يف كام خرةاآل يف املآل حسن وأ العاقبة
ينَ ﴿ ــذِ ــونَ  الَّ وفُ ــدِ  يُ هْ الَ ، )١( اهللاِ بِعَ ــونَ  وَ ــاقَ  يِنقُضُ ِيثَ ينَ ، )٢( املْ ــذِ الَّ  وَ

لُونَ  ا يَصِ رَ  مَ هِ  اهللاُ أَمَ ـلَ  أَن بـِ نَ ، )٣( يُوصَ ـوْ ْشَ خيَ ُـمْ  وَ هبَّ َـافُونَ  رَ خيَ ـوءَ  وَ  سُ
ابِ  سَ ينَ ، )٤( احلِ الَّذِ وا وَ ُ ربَ اء صَ تِغَ هِ  ابْ جْ ِمْ  وَ هبِّ وا، )٥( رَ امُ أَقَ الَ  وَ ، )٦( ةَ الصَّ
وا قُ أَنفَ َّا وَ مْ  ممِ نَاهُ قْ زَ ا رَ à الَ  رسِ عَ ونَ ، )٧( نِيَةً وَ ؤُ يَـدرَ ـنَةِ  وَ سَ ـيِّئَةَ  بِاحلَ ، )٨( السَّ
لَئِكَ  مْ ـلَ  أُوْ بَى هُ قْ ارِ  عُ نَّاتُ ، الدَّ دنٍ  جَ َا عَ لُوهنَ خُ نْ ، يَدْ مَ لَحَ  وَ نْ  صَ مْ  مِ ائِهِ  آبَ

مْ  هِ اجِ وَ أَزْ ِم وَ اهتِ يَّ رِّ ذُ املَالَ ، )٩(  ْوَ ةُ وَ لُونَ  ئِكَ م يَدخُ يْهِ لَ ن عَ لِّ  مِّ الَ ، بَابٍ  كُ  مٌ سَ
م يْكُ لَ تُمْ  بِامَ  عَ ربَ نِعمَ  )١٠( صَ بَى فَ قْ ارِ  عُ   IQH﴾الدَّ

                                                                        

 ٢٤الرعد: )١(
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٢٢ 

 الصــرحية يـاتاآل هـذه مثـل من يستفيد نأ اإلنسان يستطيع حيث
 فيجد تطبيقها يف يرشع ثم الفالح وأ التقو مستو بلوغ يف الواضحة

 .وفالحاً  تقو يزيده ما وفضله وعنايته اهللا لطافأ من
 

 ولكنهـا ةمهمّ  ارشادية معاين عىل تويحت ياتاآل من خراآل بعضوال
 حتتاج وانام السابقة االيات يف كام الوضوح من الدرجة ذات عىل ليست

 كـام القرانية لتعابريا وأ السطور خلف من لهااليمد اإلنسان يقرأ نأ إىل
  التالية: ياتاآل يف

 

واْ  قُ اتَّ مُ  اهللاَ ﴿وَ كُ لِّمُ عَ يُ   IQHاهللاُ﴾ وَ
 هللا واخالصـه تقـواه يف ازداد امكلّـ اإلنسـان ان عـىل االية تدل حيث
 مووالعلـ املعـارف مـن مامـهأ اهللا فتح واملعايص الذنوب عن وامتناعه
، عنـه حمجوبـاً  وأ قبـل من عليه خافياً  كان ما هليةاإل لطافواأل واحلكم

 مـن نصـائحهم وأ كلامهتـم يف عرفـةامل هـلأ من عدد ليهإ شارأ ما وهو
 التالية: بياتاأل يف كام الربانية العناية لبلوغ املعايص هجر رضورة

) إىل شكوتُ  كِيعٍ وءَ  (وَ فظِي سُ ين حِ   املَعَايصِ  تَركِ  إىل فأرشدَ
قَ  د الَ  اهللاِ ونورُ   ورٌ ــنُ  لمَ ـالعِ  أنَ ـب مـعلَ أ الَ ـوَ  لِعَايصِ  هيُ

                                                                        

 ٢٨٢البقرة: )١(
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٢٣ 

 يف التقو عن تتحدث التي التالية ياتاآل حتتاجه االنتباه ذلك ومثل
 تعاىل: كقوله لهايلامد يف رالتفكّ  إىل حتتاج التي العملية ثارهاآ

هُ   ن ﴿إِنَّ تَّقِ  مَ يِصربِ  يَ إِنَّ  وَ يعُ  الَ  اهللاَ فَ ﴾ أَجرَ  يُضِ نِنيَ  IQHاملُحسِ
ن﴿ مَ تَّقِ  وَ ْعَل اهللاَ يَ ا لَّهُ  جيَ جً ْرَ هُ ، )١( خمَ قْ يَرزُ نْ  وَ يْثُ  مِ بُ  الَ  حَ تَسِ ْ ، )٢( حيَ
ن مَ لْ  وَ كَّ تَوَ ىلَ  يَ وَ  اهللاِ عَ هُ بُهُ  فَ سْ الِغُ  اهللاَ إِنَّ ، )٣( حَ هِ  بَ رِ ـدْ  )٤( أَمْ عَـل قَ  اهللاُ جَ
لِّ  ءٍ  لِكُ ا يشَ  IRH﴾قَدرً

، مـوراأل تيسـري يف الفـرج مـع مرتبطة التقو نأ اتياآل تبنيّ  حيث
 مـن كثرياً  نّ إف، والرضاء البالء ودفع، رزاقاأل وسعة، احلوائج وقضاء
، واملعايص الذنوب بسبب حتدث امإنّ  واملصائب مراضواأل اتءاالبتال

 النفسـية تهوصـحّ  عافيته دوام يف سبباً  ذلك لكان هربّ  اإلنسان قىاتّ  ولو
 مـا وهـو الصـاحلات لعمـل توفيقـه زيـادة يفو، حاله وحسن والبدنية

  :التقو عن تتحدث التي خراأل ياتاآل ؤكدهت
ن﴿ مَ تَّقِ  وَ ْعَل اهللاَ يَ نْ  لَّهُ  جيَ هِ  مِ رِ   ISH﴾اً يُرسْ  أَمْ
ن﴿ مَ تَّقِ  وَ رْ  اهللاَ يَ فِّ كَ نْهُ  يُ يِّئَاتِهِ  عَ ظِمْ  سَ عْ يُ   ITH﴾اً رأَجْ  لَهُ  وَ

                                                                        

  ٩٠يوسف: )١(
 ٢الطالق: )٢(
 ٤الطالق: )٣(
 ٥الطالق: )٤(
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٢٤ 

واْ ﴿ اتَّقُ مْ  اهللاَ وَ لَّكُ ونَ  لَعَ لِحُ فْ   IQH﴾ تُ
واْ ﴿ اتَّقُ واْ  اهللاَ وَ لَمُ اعْ عَ  اهللاَ أَنَّ  وَ   IRH﴾تَّقِنيَ املُ  مَ

 بعمـل املرتبطـة احلقـائق مـن بعـض تبنيّ  التي التالية يةاآل يف كام وأ
 :اإلنسان

ا﴿ مَ نَ  وَ وْ زَ ْ ا إِالَّ  جتُ نتُمْ  مَ لُـونَ  كُ بَـادَ  إِالَّ ، تَعمَ ـنيَ  اهللاِ عِ لَصِ لَئِـكَ ، املُخْ  أُوْ
مْ ـلَ  قٌ  هُ زْ لُومٌ  رِ عْ   ISH﴾مَّ

 خــرةاآل يف لــيس، العمــل نــوع مــع متناســب اجلــزاء طبيعــة نّ إ يأ
 سـعيه مـن اإلنسـان جينيـه الذي فاحلصاد، كذلك الدنيا يف بل فحسب

 مظهــره وأ عنوانــه مــع ولــيس، عملــه طبيعــة مــع يتناســب الــدنيوي
 صاً ـمتخصـ وأ مهندسـاً  وأ طبيباً عنوان االنسان انه  كان نإف، اخلارجي

 نّ إفـ، الـمـال لتحصيل هو سعيه كثرأ كان ولكن، العلم فروع حدأ يف
 يف هيـلـاإل التقدير عن النظر بغضّ ( الـمـال يف تكون بطبيعتها الزيادة
 مقـدار مـع تتناسـب جـداً  حمـدودة علمه يف الزيادة كونت اـبينم ذلك)
 مـع تتناسـب ضـئيلة فستكون دينه يف الزيادة امّ إ، اجلانب هذا يف سعيه

                                                                        

 ١٨٩البقرة: )١(
 ١٩٤البقرة: )٢(
 ٣٦الصافات: )٣(



 

 

 قبل البدء

٢٥ 

 هـلأ بلبـاس متلبسـاً  كـان فـيمن احلال هو وكذلك، هلا املبذول اجلهد
 عـىل ولكـن وملبسه مظهره عىل بيرتتّ  ال حصاده نّ إف، الدين وأ العلم
 من هو حصاده نّ إف للدنيا سعيه كان نإف، وجهده سعيه ةـونوعي مقدار
 هنـا يـأيت ثـم، عملـه نوع من ادهـفحص خرةلآل سعيه كان نإو، الدنيا

 يف اهللا عنـد خاصـة توفيقـات همـلـ املخلصـني نا وهـو، هليإ استثناء
 ما وهو، وفضله لطفه من هلم اهللا يفتح بام رويـخواأل الدنيوي جزائهم

انظُرْ ﴿ خرأ يةآ يف هكيدأت ورد يْفَ  فَ انَ  كَ اقِبَةُ  كَ ينَ  عَ رِ بَادَ  إِالَّ ، املُنذَ  اهللاِ عِ
نيَ  لَصِ   .IQH﴾املُخْ

 خـروياأل جزائها هلا احلسنة عاملاأل نّ أ حتوضّ  ياتاآل بعض نّ إ بل
 طبيعـة مـع املتناسب ةخراآل جنس من ولكنه الدنيوية لطبيعتها املشابه

  تعاىل: قوله يف كام، فيها واحلياة ةخراآل
لَّامَ ﴿ واْ  كُ قُ زِ ا رُ نْهَ ن مِ ةٍ  مِ رَ قاً  ثَمَ زْ الُواْ ، رِّ ا قَ ذَ ي هَ نَـا الَّـذِ قْ زِ ـن رُ بْـلُ  مِ ، قَ
أُتُواْ  اً  بِهِ  وَ اهبِ تَشَ  .IRH﴾مُ

، املكروبني عن الكرب وكشف، ينخراآل عىل الرسور ادخال فثمرة 
 ةخـراآل رسور جـنس مـن هي، املحتاجني ومساعدة، امللهوفني واغاثة

                                                                        

  .٧٤ الصافات: )١(
  .٢٥البقرة: )٢(
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٢٦ 

 والزنا والسحت الربا اكل فان السلبي اجلانب يف وكذلك، فيها واجلزاء
 يصـعب قـد والذي معها املتناسب خروياأل جزائها هلا املعايص وبقية

 هـذه إىل تشـري التـي االيات بعض عنه تكشف ولكن يف الدنيا تصوره
ينَ  إِنَّ ﴿ :تعـاىل كقوله احلقائق لُونَ  الَّـذِ ـأْكُ الَ  يَ ـوَ ىال أَمْ لْـامً  يَتَـامَ  إِنَّـامَ  ظُ
لُونَ  أْكُ ِمْ  يفِ  يَ ارً  بُطُوهنِ يَص انَ سَ نَ وَ ا لَوْ عِريً   IQH﴾سَ

لُونَ  الàذيِنَ ﴿ أْكُ ا يَ بَ ونَ  الَ  الرِّ قُومُ امَ  إِالَّ  يَ قُومُ  كَ ي يَ تَخَ  الَّذِ ـيْطَانُ  بَّطُهُ يَ  الشَّ
نَ    IRH﴾سِّ املَ  مِ

 تكـن مل واهنـا يـاتاآل هـذه حقيقة املوت بعد اإلنسان سيعلم حيث
 واقعية. موضوعية حقيقة هلا بل بالغيا أو ادبيا وصفا

 هـذا يف البحـث منهجيـة يف عليـه مـداعتُ  الـذي الثـاين ساساأل ماأ
 العمليـة وسـريهتم املعصومني حاديثأل والدراسة لالتأمّ  هوف الكتاب

 مـع اخللـوة وقـاتأو واملناجاة والدعاء الصالة عرب اهللا مع تعاملهم يف
 فهـم، امليـادين خمتلف يف الناس مع االجتامعي تعاملهم يف وكذلك، اهللا

ه املؤمن يسأل الذي األعىل واملثل القدوة  الوصـول يف يوفّقه أن يومياً  ربّ
ا :بقوله الصالة يف يدعو حينام إليه نَ اطَ  ﴿اهدِ ـرَ يمَ  الصِّ ـتَقِ اطَ  * املُسْ َ  رصِ

                                                                        

 ١٠النساء: )١(
 ٢٧٥البقرة: )٢(
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٢٧ 

ينَ  تَ  الَّذِ ﴾ أَنعَمْ مْ يْهِ لَ  بيتـه هلأو املصطفى هنبيّ  رصاط إىل يوفقه أي، عَ
 مركـز يف وجعلهـم العبـاد عـىل احلجـة اهللا جعلهـم الذين املعصومني

 ال الـذي املسـتقيم الصــراط يمثّلـون فهم، سبيله إىل رشادواإل اهلداية
 وقـدوة عىلأ مثالً  منهم ليتّخذ شامالً  وال يميناً  عنه املؤمن حييد أن ينبغي
 ومنـازل العاليـة اإليـامن مراتب إىل طريقهم عن يصلل احلياة يف عملية

 وعرضـه تفصـيالته بعـض يف الكتاب يتضمنه ما وهو، هلياإل اللطف
  الصالة. موضوع يف املعصومني لسرية

ـ ساسـنياأل هذين بني اجلمع فهو، الثالث ساساأل امّ أ  مـن دوالتأكّ
 مــن كثــرياً  نإفــ، بيــنهام االخــتالف وجــود وعــدم لــبعض مطــابقتهام

 سـبباً  وتكـون الـبعض ليهاإ يذهب التي والعملية النظرية االنحرافات
 اعـتامدهم خـالل من يتأت إنام، والعبادات عاملواأل املواقف يف فللتطرّ 

 مداليل من، لغريهم وأ هلم، خاص فهم وأ ضعيفة خبارأو روايات عىل
 منـاهج وأ مواقـف وأ اعتقـادات عليهـا فيبنـون الروايـات وأ ياتاآل

 الوصول وعدم طوالتخبّ  الضياع بداية تكون هنا ومن، خاص وسلوك
 رمحته. بوابأو اهللا رصاط إىل

ميـع جل احلـديث مصادر يف الصحيحة الروايات من كثرياً  نجد وهلذا
 يفرتقـا لن امهنّ إو، والسنّة الكتاب وحدة عىل دتؤكّ ، السالميةا ملذاهبا
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٢٨ 

 مـن ليـهإ يصل ما يطابق نأ للمؤمن ينبغي هنّ أ يعني اممّ ، القيامة يوم إىل
 ساسـنياأل هـذين بـني عباديـة وسلوكات أعاملو ومواقف اعتقادات

 قضية هو حقائق من ليهإ وصل ما نّ أ دكّ أليت املعصومني) ةوسنّ  نآ(القر
 وعمله. منهجه ةصحّ  إىل نّ ئفيطم، ساسنياأل هذين بني مشرتكة

 املنهجيـة خيالف وأ يعارض نييالشـرع املصدرين حدأ نأ وجد نإف 
، حياتـه يف عليه يسري وأ اعتقده الذي االجتامعي وأ الفردي السلوك وأ

 سـاسأ له ليس عمله نأو موراأل بعضل هفهم يف خطأ هناك نأ فليعلم
ـ وأ بـالعلم سالتلـبّ  ظـاهرهم فرادأ من خذهأ نإو حتى حمكم  كالتمسّ

  والورع. بالدين
 عـاملواأل والـدعاء بالصالة واالهتامم الروحي اجلانب موضوع ويف

 االنحرافـات وأ السـلوكات مـن كثـرياً  نأ إىل شـارةاإل ينبغي العبادية
 نيفبَـ، اجلانـب هـذا يف التفـريط وأ فـراطاإل خالل من تنشأ إنّام الدينية
 بصـورة الصـالة كـأداء الشــرعية الواجبـات عـىل رـمقتصـ له مهمل

 االجتامعيـة وأ املعيشية أو احلياتية بالقضايا اإلنشغال بدعو، مقتضبة
 املسالكدخول و عتزالواإل للرهبانية ينزع فيه مبالغ وبني، السياسية وأ

 هتـتم التـي السـطحية العرفانيـة وأ ريةـالقش الصوفية كالطرق قةالضيّ 
 والعقلية الفكرية اجلوانب وهتمل الظاهرية والقداسة الشكلية باملظاهر
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٢٩ 

يها اإلجتاهني هذين فإنّ ،  للدين ساسيةاأل واملقاصد ف بشقّ  إنّـام املتطـرّ
 يف عبـاده مـن اهللا يريده وما الصحيح نالتديّ  معاين فهم عدم من نآينش

 عناءهـا ويكثر ثواهبا يقلّ  فرعية طرق يف نفسهمأ فيتعبون، الدنيا احلياة
  صنعا. حيسنون مهنّ أ حيسبون وهم

 ديـةالتعبّ  ومضـامينها الفقهيـة بحـدودها الصـالة كانـت هنـا ومن
 هـي، ودعـاء ذكـر مـن فـيهام ومـا االستحبابية وخواتيمها ومقدماهتا

 املتـوازن الرتبـوي والبناء للمؤمن الروحي عداداالِ  يف واملنطلق البداية
 يف كـام عـاملاأل قبـول يف امليـزان اهللا جعلهـا فقد ولذا،  والروح للعقل

 :قال نهأ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن احلديث
 ظـرنُ  بلتقُ  فإن، صالته يف القيامة يوم يف العبد عمل يف نظريُ  ما لأوّ «

  IQH»ءبيش عمله يف نظريُ  مل قبلتُ  مل وإن، غريها يف
 قال: ×الباقر اإلمام وعن

ل« بلت فإن الصالة العبد به حياسب ما أوّ بل قُ  IRH»سواها ما قُ

 حيـثدون غريهـا  للصـالة عطيـتأُ  جـدا مهمـة خصوصـة وهي
  .شأهنا وعلو يتهامهّ أ رغم االخر العبادية املوارد يف هاالنجد

                                                                        

 . ٥/٢٤٣ميزان احلكمة: )١(
 . ٧/٢٦٧بحاراالنوار: )٢(
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٣٠ 

 ولـذا ومعرفة اسـبابه، املوضوع هذا يف رالتفكّ  العقل يف ثريي ما هذاو
 عـىل الضـوء وتسـليط الفكر آفاق لفتح باباً  التالية األسئلة يف يكون قد

يتها الصالة دور   كام ييل: الرشيعة يف وأمهّ
صت كثرية آيات القرآن يف نجد ملاذا صّ عـت بـل، للصـالة خُ  يف وتنوّ

  ومعطياهتا؟ آثارها عن احلديث
 آيـات يف الصـالح والعملا الزكاة وأداء الصالة إقامة بني الربط ملاذا
اتِ ﴿ كقوله تعاىلاهللا؟ كتاب يف كثرية ـاحلَِ لُـواْ الصَّ مِ عَ نُـواْ وَ ينَ آمَ  إِنَّ الَّذِ

مْ  ـيْهِ لَ فٌ عَ ـوْ الَ خَ مْ وَ ـِ هبِّ ندَ رَ مْ عِ هُ رُ مْ أَجْ اةَ هلَُ كَ اْ الزَّ وُ آتَ الَةَ وَ واْ الصَّ امُ أَقَ وَ
﴾ نُونَ ْزَ مْ حيَ الَ هُ   IQHوَ

 هـو أم اإلسـالم يف االجتامعـي النظـام مـن أسايس جزء الةالص هل
  فقط؟ اهللا مع وعالقته بالفرد يتعلّق عنه منفصل جزء
 واجلامعـي الفـردي اإلسالمي الرتبوي النظام يف الصالة موقع هو ما
  ومستلزماهتا؟ خصوصياهتا هي وما

 كـام املسـاجد يف النـاس عليها جيتمع تراثية طقوساً  متثّل الصالة هل
ة العبادية واملراكز املعابد يف املسلمني غري عليها جيتمع  إنّ  أم، هبم اخلاصّ

 الصـالة بانتهـاء ينتهـي ال مسـتمر ودور واجتامعيـة عباديـة وظيفة هلا
                                                                        

 ٢٧٧) البقرة:١(
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  املرسومة؟
ا أم ،الدنيوية وأهدافه اإلنسان بحياة ترتبط الصالة إنّ  هل  وظيفة إهنّ

 كإسـقاط حـال كـلّ  عـىل أداؤه ينبغـي إهلـي رسـمي وواجب رشعية
  ؟عند تركه ودفع للعقاب االهلي يف االخرة للواجب

 اآليـات يف اجلمعـة وصـالة اجلامعة صالة عىل والرتكيز هتامماإل ملاذا
  عنها؟ والتخلّف تركها من والتحذير الرشيفة واألحاديث القرآنية

ية عىل التأكيد ملاذا  وسيلة املساجد هذه وجعل املساجد يف الصالة أمهّ
ة واألسبوعية اليومية والتوعية للتبليغ   اجلمعة؟ صالة يف وخاصّ

صـورة  ها بافضـلواداء كيد عىل رضورة اخلشوع يف الصالةأملاذا الت
او االنشـغال  من التفكر واقبال القلب عىل اهللا وعدم العجلـة يف ادائهـا

 ؟باشياء اخر تلهي عنها
 عموضـو يف املـرء يطرحهـا أن يمكن رشاتـع ومثلها األسئلة هذه
 والكتـب القـرآن يف احتلتهـا التـي املسـاحة مد يالحظ حني الصالة

 والبـاحثني العلامء ألّفها التي الكتب إىل باإلضافة الفقه وكتب احلديثية
ية مد عام بشكل والتي تعكس، والحقاً  سابقاً  الصالة موضوع يف  أمهّ

 .واجلامعي الفردي املستو عىل الترشيعي اخلطري ودورها الصالة
 االمهية التي ء الصالةعطاإ رضورة يامنيستدعي من اهل اإل ماهو و 
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 تكـون ال وان املطلوبة منهـا وأهدافها قاصدهام تستحقها وان يدركوا
، اذ اهنــم قــد  اوغفالــه بــه التســاهل يمكــن ثانويــا موضــوعاعنــدهم 

 الخيرسون ثوابا عظيام فحسب بل اهنم قد خيرسون جانبا مهام من الدين
وهو مــا يســعى ،يـؤثر تــاثريا مبـارشا يف حيــاهتم الدنيويــة واالخرويـة

 .الكتاب يف تسليط االضواء عليه
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 للصالة التربوي الدور

 
äÎá€a@Ïi,€a@Ò˝ó‹€ 

 
 (مع واالجتامعي الفردي الصالة دور عن احلديث يف مقتضب بشكل

ه إالّ  الكتاب) موضوع حمور عن خارج هو املوضوع هذا أنّ   يمكن ال أنّ
يته وتركه مهالهإ أ ال واحدة وحدة فالصالة، ألمهّ  الفردية أبعادها يف تتجزّ

الةَ  ﴿إِنَّ  واالجتامعية ىٰ  الصَّ نْهَ نِ  تَ اءِ  عَ حشَ رِ  الفَ املُنْكَ رُ  وَ كْ لَذِ ُ﴾ اهللاِ وَ  IQHأَكْربَ
 باجلانب لنفسه اهللا خيتصّ  فلم، لعباده الشاملة اهللا رشيعة من جزء فهي

 والسياسية واالقتصادية االجتامعية قوانينهم تنظيم لعباده وترك الروحي
ية القواعد هلم وضع وإنّام، وأهوائهم رغباهتم بحسب هبم املتعلّقة  الكلّ

ة واألُصول  الفردية جوانبها بكلّ  اإلنسان حياة تنظّم التي األساسية العامّ
 يمأل أن لإلنسان املجال فساحاِ  مع، اإلسالمية الشـريعة طبق واالجتامعية

 نبيّه أمر ثمّ ، واملكان الزمان تناسب التي باخلصوصيات جوانبها بعض
 اآلخرين هلو يرتك أن دون من كاملة الرشيعة هذه بتطبيق الكريم

 اإلهلي التـرشيع مقابل يف ووزناً  قيمة هلا يكون أن الشخصية ومصاحلهم
أَنِ ﴿كام يف قوله تعاىل: م وَ كُ م احْ يْنَهُ آ بَ لَ  بِمَ الَ  اهللاُ أَنزَ تَّبِعْ  وَ مْ  تَ اءهُ وَ  أَهْ

                                                                        

  .٤٥ العنكبوت: )١(
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مْ  رهُ احذَ تِنُوكَ  أَن وَ فْ ن يَ ا بَعضِ  عَ لَ  مَ  .IQH﴾إِلَيْكَ  اهللاُ أَنزَ
 بكل العلامنية نظمةاأل عليها تقوم التي الفكرية واالسس املباين جميعف

عي ما م احلداثة من هتدّ ية والتقدّ  من ذلك وغري والديمقراطية واحلرّ
 كانت ذاإ اهللا رشع عن وخروجاً  نحرافااِ  متثل اهنّ إف املعارصة املصطلحات

 الختتلف خرأ جاهلية هو اهللا مرأ عن خروج كلّ فإن ، دين اهللال خمالفة
 فكرية حالة هي اجلاهلية نّ أل، واسسها مبانيها يف االوىل اجلاهلية عن

 معاخلارجي  لهاوشك مضاهرها تتغريّ  نإو املجتمع تشمل وثقافية
ن يكون اخلالق متثل الرفض ال فهي،والوسائل العرصية الزمنية اتالتغريّ 

يف رشعه بل  ان يكون رشيكا هللا النسانلوتريد لعباده هو املرشع الوحيد 
وان خالف رشع  لنفسه ما يشاء يف الترشيع وتعطيه االولوية واالستقاللية

  تعاىل: قوله يف كام عنها اهللا هنىٰ  ولذا ،اهللا ودينه 
ــمَ  كْ ــةِ  ﴿أَفَحُ لِيَّ اهِ ؟ اجلَ ــونَ بْغُ ــنْ  يَ مَ ــنُ  وَ سَ ــنَ  أَحْ ــامً  اهللاِ مِ كْ مٍ  حُ ــوْ  لِّقَ

وقِنُونَ    IRH﴾يُ
م﴿ كُ م فَاحْ يْنَهُ لَ  بِامَ  بَ الَ  اهللاُ أَنزَ تَّبِعْ  وَ مْ  تَ اءهُ وَ امَّ  أَهْ ـاءكَ  عَ ـنَ  جَ ـقِّ  مِ  احلَ
لٍّ  نَا لِكُ لْ عَ مْ  جَ نكُ ةً  مِ عَ ْ ا رشِ اجً نْهَ مِ لَـوْ  وَ ـاء وَ ـمْ  اهللاُ شَ لَكُ عَ ـةً  جلََ ةً  أُمَّ ـدَ احِ  وَ

                                                                        

 . ٤٨املائدة:  )١(
  .٥٠املائدة:  )٢(
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لَكِن مْ  وَ كُ آ يفِ  لِّيَبْلُوَ وا آتَاكُم مَ تَبِقُ اسْ اتِ  فَ َ ريْ   .IQH﴾اخلَ
د بل  أعامق من اإلهلية ريعةـالش هلذه التسليم رضورة عىل سبحانه أكّ

 وذلك، القلبي الرضا عدم مع الظاهري بالتسليم وليس والروح القلب
نظـام من  هلم خيتاره فياممنهم  بعباده أعلم هو اهللا أنّ  حقيقة من انطالقاً 

 قضاياهم يف احلاكم اضافة اىل انه، ينسجم مع نظام الكون كله ترشيع و
 :تعـاىل قولـه يف ولذا كان أمـره قاطعـا ،القيامة يوم العامهلم جازيوامل

بِّكَ  ﴿فَال رَ نُونَ  الَ  وَ مِ ؤْ تَّى يُ وكَ  حَ مُ َكِّ رَ  فِيامَ  حيُ جَ مْ  شَ يْنَهُ وا الَ  ثُـمَّ  بَ دُ ـِ  يفِ  جيَ
مْ  هِ سِ جاً  أَنْفُ رَ َّا حَ يْتَ  ممِ وا قَضَ لِّمُ يُسَ لِيامً﴾ وَ   .IRHتَسْ

 بقوانينه رـللبش سنّه الذي اإلهلي الترشيع هذا من جزء هي والصالة
 والتـي للفـرد اإلسـالمية الرتبية يف مهمّ  دور وهلا،  واالجتامعية الفردية

، الـرحيم الغفـور الربّ  من اإلهلي والتكريم القرب مواقع إىل به تعرج
مـات هتيّئ التي االجتامعية الرتبية يف املهمّ  ثراأل هلا أنّ  كام  األرضـية مقوّ

 ووعيـه وفكـره دينه املؤمن لإلنسان حتفظ التي الساملة واألجواء الثابتة
 يسـتطيع ال والتي املختلفة االجتامعية ومتعلّقاهتا احلياة مع يتعامل وهو

 بـه ريتـأثّ  عنـه ينفصـل ال املجتمـع من جزء هنّ أل، بحال منها نفكاكاالِ 
                                                                        

  .٤٧ املائدة: )١(
 (شجر بينهم اي ما اختلفوا عليه من االفكار واالعامل) .٦٥ النساء: )٢(
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  فيه. ويؤثّر
ر ومن  وذكر صالة من الروحي باجلانب هتامماإل هو اإليامن أنّ  يتصوّ
 أُمـور مـع يتعامـل اإلنسـانف، كبـري وهمٍ  عىل فهو فقط وزيارة ودعاء
 روحيـاً  كائنـاً  لـيس فهو، فقط بروحه ال بكلّ كيانه املجتمع ومع احلياة

 اجتامعـي إنسـان هـو وإنّـام، بـاألرض لـه عالقة وال الفضاء يف يعيش
 وروح وجسـم عقـل من حيتويه وبام الكاملة بإنسانيته احلياة مع يتعامل

 وتوجيه. تربية إىل حتتاج يةاإلنسان األجزاء هذه مجيع فإنّ 
ماته إىل حيتاج فاجلسم  بفعاليـة الدنيويـة حياتـه ليامرس الصحيّة مقوّ

ماته إىل حيتاج والعقل، وقدرة  يف يسـري جتعله التي املنطقية وأُصوله مقوّ
ر ينحرف لئالّ  الصحيح املدار  كـذلك والـروح، واملجتمـع الفرد ويدمّ
ماهتا إىل حتتاج  هـذا مـن حاجتها وتستمدّ  اهللا مع العالقة تُوثق التي مقوّ

عني  متثّـل (التـي األجـزاء هـذه اجـتامع وعنـد، ينضـب ال الـذي الـمَ
نات  الـذي الكامـل اإلنسـان حتقّـق قد يكون لإلنسان) األساسية املكوّ

 له بالسجود املالئكة مرأ والذي العاملني لربّ  املتميّز البديع اخللق يمثّل
  .لتكريمه
 ال مطيعة عقوالً  كوهنا حيث من املالئكة عن يفرق الذي اخللق ذلك

 الغريـزة حتكمهـا التي الدواب عن خيتلف كام، وهنيه أمره يف اهللا تعيص
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ها  خلقـه ةطبيعـ يف والشـهوة العقـل بـني جيمـع فهو، الشهوات وتشدّ
ل، نقيضني بني جيمع أي،  البديع الربّاين ، والعُىل الرقيّ  نحو يدفعه األوّ
ه والثاين  االختبـار كـان وهلـذا،  والسـفالة والتـدينّ  نحطاطاإل إىل يشدّ
، وعمله بسعيه كلٌّ ،  النار يستحقّ  ومن اجلنّة يستحقّ  من ليتّضح اإلهلي

  الربّاين. اإلمتحان وكان الدنيا كانت ولذلك
 لـه مطيعـا ونقص عيب كلّ  من كامالً  اجلنّة يف اإلنسان اهللا خلق فلو

داً  خالٍ ، يشء كلّ  يف  اإلنسان كان ملا،  نحرافاتواإل الشهوات من وجمرّ
 هللا وطاعـة عقـل من قطعة أيضاً  فهو،  املالئكة عن متميّزاً  جديداً  خلقاً 

  أبدا. يعصيه ال
 )والعقـل الشـهوات بـني جيمـع كإنسـان( اآلن هـو كـام خلقه ولو

ــة وأســكنه  الطغــاة فــإنّ ، اإلنســان لنــوع ظلــم ذلــك فســيكون، اجلنّ
  وأمثاهلم هتلرو صدامو واحلجاج ويزيد هامان فرعون مثالأ واملجرمني

 واألذ الشــرّ  حالـة علـيهم سيغلب ألنّه، ونعيمها اجلنّة يستحقّون ال
ن  كانوا أينام اآلخرين عىل واالعتداء واألنانيات الشهوات منهم وتتمكّ
  وحلّوا.

 فـإنّ ، عليه الشهوات لغلبة جهنّم يف البدء منذ اإلنسان اهللا خلق ولو
 الصـالح اإلنسـان وكرامـة وإلنسانية اإلهلي للعدل خالفاً  سيكون هذا
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 مـن جزء أعظم نّ إف، واهلد اخلري وحبّ  واحلكمة العقل يملكه الذي
 هـو والغرائـز) الشـهوات مـن معـه نقيضه حيمل الذي( اإلنسان خلق

ر قابلية له الذي العقل  درجـات أعـىل إىل ليصـل حتّى واالرتقاء التطوّ
 درجـات أقصــى إىل يصـل أنّـه كـام،  استقامته حال يف اإلهلي القرب

  .والشهوات اهلو متلّك عند فالةالس
 خصائصه يف فريد كموجود اإلنسان خلق يف اإلهلي بداعاإل رسّ  وهنا

يّـني أعـىل إىل السـموّ  قابليـة يمتلـك وقابلياته  قابليـة يملـك كـام، علّ
  السافلني. أسفل إىل اإلنحطاط

سٍ  نَفْ ا ﴿وَ مَ ا وَ اهَ وَّ ا * سَ هَ مَ أَهلَ ـا فَ هَ ورَ ـا فُجُ اهَ وَ قْ تَ ـدْ  * وَ لَـحَ  قَ ـنْ  أَفْ  مَ
ا اهَ كَّ دْ  * زَ قَ ابَ  وَ نْ  خَ ا﴾ مَ اهَ   IQHدَسَّ

ــدْ  ــا ﴿لَقَ نَ قْ لَ ــانَ  خَ نْسَ ــنِ  يفِ  اإلِ سَ يمٍ  أَحْ ــوِ قْ ــمَّ  * تَ ــاهُ  ثُ دنَ دَ لَ  رَ ــفَ  أَسْ
﴾ افِلِنيَ  IRHسَ

العَص﴿ انَ  إِنَّ  * رِ ـوَ نْسَ ـي اإلِ ســرٍ  لَفِ ينَ  إِالَّ  * خُ نُـوا الَّـذِ لُـوا آمَ مِ عَ  وَ
الِ  اتِ ـالصَّ ا حَ وْ اصَ تَوَ قِّ  وَ ا بِاحلَ وْ اصَ تَوَ ِ  وَ ربْ  ISH﴾بِالصَّ

                                                                        

 .٧الشمس:  )١(
 .٤التـني:  )٢(
 .١العرص: )٣(
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 عـىل أساسـاً  يعتمد (الذي اإلسالمي الرتبوي للنظام يكون هنا ومن
 عـرب اإلنسان تأهيل يف املهمّ  دوره )للفرد والروحي العقيل اجلانب تربية

زاً  اآلخرة دار إىل بعدها لينتقل الدنيا حياته ماً  معزّ  . مكرّ
ل  بـني الصـحيحة العالقـة تقـيم التـي سالميةاإل الرتبية صولأُ  وأوّ

 جانـب من فهي،  الصالة هو واالجتامعي الفردي جانبها يف هوربّ  العبد
ب  خـرآ جانـب ومن،  اهللا مع وعالقتها خالقياهتاأب وترتقي النفس هتذّ
ق ما عنها تزيل  تعاملهـا خـالل مـن ذاهـاأو الـدنيا أوساخ من هبا لَـحِ

ن وبذا،  املجتمع مع اليومي  عـامل يف نطـالقاإل مـن والـروح العقل متكّ
 بـوابأ عليـه اهللا وليفتح املتّقني درجات يف والتسامي والرقي امللكوت

  ذلك. بعد وافاضاته وبركاته اهللا رمحة
  قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن

 أحـدكم بـاب عـىل عـذبٍ  جـارٍ  هنرٍ  كمثل اخلمس الصلوات مثل«
  .IQH»الدنس من ذلك بقييُ  فام، مرات مخس يوم كل فيه يغتسل

  قال: ×الصادق اإلمام عنو
 هل، اتمرّ  مخس يوم كل منه فاغتسل هنر أحدكم باب عىل كان لو«
 الـذي النهر ثلمَ  الصالة ثلمَ  امإنّ  ؟ءيش الدرن من جسده عىل يبقى كان

                                                                        

  .١٨٠ / ٩ احلكمة: ميزان )١(



 

 

 الدور الرتبوي للصالة

٤٠ 

 اإليـامن مـن أخرجـه ذنب إالّ  لذنوبه كفارة كان صالة صىلّ  امكلّ ، نّقييُ 
  .IQH»عليه مقيم

ا الصالة إىل اإلسالم فنظرة  عليهـا يقـيم التـي األساسيات إحد أهنّ
 طـابع تكتسـب فهـي، احليـاة يف واالجتامعـي الفـردي الرتبـوي نظامه

 والتـأثري التغيـري طـابع تكتسـب كـام، جهة من اهللا من والقرب العبادة
 مـا وهو، العليا وأهدافه اإلسالم مقاصد حيقّق الذي الفاعل االجتامعي

ية تلك يعطيها  الفـرد تربيـة يف فاعلـة كـأداة واالجتامعيـة الفردية األمهّ
 التـي اهللا مسـاجد ويف اجلامعـة صـالة عـىل التأكيـد نجد وهلذا، ةمّ واألُ 

 نجـد كـام، صـالة كلّ  ويف يومياً  األصناف كلّ  من املؤمنون فيها جيتمع
 حيتـوي الـذي ومنربهـا اجلمعـة صـالة عىل لذلك موازٍ  خطّ  يف التأكيد

 السياســية الســاعة قضــايا تتنــاول إحــدامها تكــون أن جيــب خطبتــني
 امـلـ وإدراك وعـيٍ  عـىل بأمجعـه املـؤمن املجتمـع ليكـون واالجتامعية

ض  حلّهـا يف ليسـهم وصعوبات مشاكل من الدولة أو املجتمع له يتعرّ
  وطاقته. وموقعه قدرته بمقدار كلٌّ 

 مسـؤولية لـه كام اجتامعية مسؤولية له املسلم الفرد أنّ  يعترب فاإلسالم
 والقضـايا الروحـي باجلانب اإلنسان هتاممإ بني نفصاماِ  يوجد فال، فردية

                                                                        

 . ١٣٥/  ١دعائم اإلسالم:  )١(



 

 

 الدور الرتبوي للصالة

٤١ 

 عليـه وتؤثر املجتمع هتم التي بالقضايا هتامماإل وبني، والعرفانية العبادية
مه تعيق التي كالقضايا جياباً إ وأ سلباً  د أو تقدّ  يرتتّب التي تلك أو أمنه هتدّ

ة بناء عليها   ونظامه. اهللا برشيعة حتكم التي العادلة والدولة املؤمنة األمّ
أ ال املجتمـع من جزء هو بالتايل فالفرد  عبادتـه يف سـواءٌ  منـه يتجـزّ
  .للخريات ومسابقته الصاحلة هأعامل يف وأ، العبادة عرب املعنوي وتكامله
د فقد وهلذا ـ الواسـع بمعناهـا العبادات أنّ  عىل القرآن أكّ  تعنـي امإنّ

 الفرديـة عاملبـاأل ولـيس اجلهـات مجيـع مـن وحدوده اهللا أوامر إقامة
َّ  لَيْسَ ﴿ كام توضحه االية التالية: الرصفة العبادية لُّوا أَنْ  الْربِ مْ  تُوَ كُ وهَ جُ  وُ

قِ ـاملَشْ  قِبَلَ  بِ  رِ رِ املَغْ لَكِنَّ  وَ َّ  وَ ـنْ  الْـربِ ـنَ  مَ اهللاِ آمَ مِ  بـِ الْيَـوْ ـرِ  وَ ـةِ  اآلخِ املَالئِكَ  وَ
الكِتَابِ  النَّبِيِّنيَ  وَ آتَى وَ ىلَ  املَالَ  وَ بِّهِ  عَ ي حُ وِ ربَى ذَ ى القُ اليَتَامَ اكِنيَ  وَ املَسَ ابْنَ  وَ  وَ

بِيلِ  ائِلِنيَ  السَّ السَّ يفِ  وَ ابِ  وَ قَ امَ  الرِّ أَقَ الةَ  وَ آتَى الصَّ اةَ  وَ كَ املُوفُونَ  الزَّ مْ  وَ هِ ـدِ هْ  بِعَ
ا وا إِذَ دُ اهَ ينَ  عَ ابِرِ الصَّ اءِ  يفِ  وَ ال البَأْسَ ـوَ اءِ ـضَّ ـنيَ  رَّ حِ ينَ  أُولَئِـكَ  البَـأْسِ  وَ  الَّـذِ

وا قُ دَ أُولَئِكَ  صَ مُ  وَ تَّقُونَ ـال هُ  IQH﴾مُ
 اإلمكـان قـدر املسـاجد يف وإقامتها مجاعة الصالة إقامة عىل دكّ أ كام
 متثل والتي حوائجهم وقضاء حواهلمأ دوتفقّ  املؤمنني مع لعيشا ألجل

 اهللا رسول عن وردت التي حاديثاأل يف كام والقربات العبادات فضلأ
                                                                        

 . ١٧٧ :البقرة )١(



 

 

 الدور الرتبوي للصالة

٤٢ 

 عنهـا الغفلـة وعدم االجتامعية القضايا يف هتامماإل عىل املؤمنني حثّ  يف
  :ملسو هيلع هللا ىلص قوله ذلك ومن

  IQH»منهم فليس املسلمني مورأب هيتم ال أصبح من« *
  IRH»جنبه إىل جائع وجاره شبعان يبيت الذي باملؤمن ليس« *
 بـات مـن يب آمـن مـا، طاويـاً  وجـاره شبعان بات من يب آمن ما« *

 .ISH»عارياً  وجاره كاسياً 
  ITH»جاره يؤذي فال خراآل واليوم باهللا يؤمن كان من« *
 بـاملعروف يأمر ومل كبرينا ريوقّ  وال صغرينا يرحم مل من امنّ  ليس« *

 .IUH»املنكر عن ينه ومل
  IVH»ماكره أو، هرضّ  أو، مسلامً  غشّ  من امنّ  ليس« *
 IWH»ولسانه يده من الناس سلم من املسلم« *

                                                                        

 ٧١/٣٣٩ نوار:األ بحار )١(
  ٢/٤ احلكمة: ميزان )٢(
 . ٢٠/٤احلكمة: ميزان )٣(
 . ٢٠/٤ميزان احلكمة: )٤(
 . ٧٦/ ٣يل:الآل وايلع )٥(
 . ١٠/٣٦٤:األنوار بحار )٦(
 . ١/٩٣يل:الآل وايلع )٧(



 

 

 الدور الرتبوي للصالة

٤٣ 

 عليـه وأفسـد، رزقـه بركـة عنـه اهللا نـزع املسـلم أخاه غشّ  من« *
  IQH»نفسه إىل ووكله، معيشته

 تهمبـذمّ  ويسـعى، دماؤهم تتكافأ، سواهم من عىل يد املسلمون« *
  IRH»أدناهم
 مـن جـزء هـو املسـلم نّ أ تبنيّ  التي املجال هذا يف كثرية حاديثواأل

 هيـتم نأ واجبـه من نإ بل، عنه نفصالاإل يمكنه ال سالمياإل املجتمع
 عـىل يقتصــر ال شـامل العبـادة فمفهوم، حزانهأو فراحهأ ويشاركه به

 ال واحـدة وحـدة هـو الـدين ومفهـوم،  مفروضةـال الفردية العبادات
 وتـرك بالصـالة االهـتامم جيـوز فـال خراآل يكمل فيه جزء وكل تتجزأ

 اجلوانـب فقـدت ان والعبـادات فالصالة، الدين من خراأل اجلوانب
 االهليـة املقاصـد عـن انحرفـت فقد هبا املرتبطة واالجتامعية االخالقية

  .منها املطلوبة
  :قال ×جربئيل عن ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

 والصـالة،  أصـلها االيـامن،  ثابتـة شجرة كمثل الدين هذا مثل إن«
، ورقهـا اخللـق وحسـن، سـعفها والصـوم، ماؤهـا والزكـاة، عروقها

                                                                        

 . ٧/٣١٨ميزان احلكمة: )١(
 . ٢٠/٤ميزان احلكمة:  )٢(



 

 

 الدور الرتبوي للصالة

٤٤ 

 االيامن كذلك، بالثمر إال شجرة تكمل فال، ثمرها املحارم عن والكف
  .IQH»املحارم عن بالكف إال يكمل ال

، الشـبهة عنـد وقـف مـن النـاس أورع« :قـال × اهللا عبد أيب عنو
 أشـد،  احلـرام تـرك مـن النـاس زهدأ،  الفرايض أقام من أعبدالناس

  .IRH»الذنوب ترك من اجتهادا الناس
  :قال ×املؤمنني مريأ عن

، الكبـائر وجيتنـب،  الصلوات عىل يعتمد أن الدين يف االمور أصل«
 فـإن، تهلكـ حرمتـه وإن، عـني طرفة عنه غنى ال ما لزوم ذلك وألزم

  .ISH»احلظ فهو والعبادة الفقه إىل جاوزته
 لينـال هبـا ويلتزم املعاين هذه يدرك أن املؤمن اإلنسان توفيق من وأن
  خرة.واآل الدنيا سعادة

 
+ + +  

 
 

                                                                        

 . ٦/١٠٩ :االنوار بحار )١(
 . ٢/٢٥٨ :االنوار بحار )٢(
 ٣/٢٨٧احلكمة: ميزان )٣(



 

 

 اقامة الصالة

٤٥ 

 الصالة اقامة

 
Úflb”a@Ò˝ó€a 

 
  .الصالة إقامة بعنوان اإلهلي األمر ورود كثرة النظر يُلفت ممّا لعلّ 

أَنْ ﴿ واْ  وَ الةَ  أَقِيمُ وهُ  الصَّ اتَّقُ وَ  وَ هُ يَ  وَ ﴾ إِلَيْهِ  الَّذِ ونَ ُ رشَ   IQHحتُ
وا﴿ أَقِيمُ الةَ  وَ آتُوا الصَّ اةَ  وَ كَ وا الزَّ عُ كَ ارْ عَ  وَ ﴾ مَ اكِعِنيَ   IRHالرَّ

بَادِيَ  ﴿قُل ينَ  لِّعِ نُواْ  الَّذِ واْ  آمَ يمُ قِ الَ  يُ ـواْ  ةَ الصَّ قُ نفِ يُ ا وَ ـَّ مْ  ممِ نَـاهُ قْ زَ اً  رَ ّ  رسِ
النِيَةً  عَ ن وَ بْلِ  مِّ َ  أَن قَ أْيتِ مٌ  يَ وْ يْعٌ  الَّ  يَ الَ  فِيهِ  بَ الَ  وَ ﴾خِ  ISHلٌ

ينَ ﴿ الَّذِ ابُوا وَ تَجَ ِمْ  اسْ هبِّ وا لِرَ امُ أَقَ ةَ  وَ الَ  ITH﴾الصَّ
ينَ  الَّذِ ونَ  ﴿وَ ـكُ سَّ واْ  بِالْكِتَـابِ  يُمَ ـامُ أَقَ ـالَ  وَ ـا ةَ الصَّ ـيعُ  الَ  إِنَّ ـرَ  نُضِ  أَجْ

نيَ    IUH﴾املُصلِحِ
د أغلبها أو اآليات من فكثري د عىل وليس الصالة إقامة عىل تؤكّ  جمـرّ

 كيفية بأيّ  أدائها وجوب نيتضمّ ، صيلّ  :معنى فإنّ ، الصالة داءأ طلب
                                                                        

  .٧٢ نعام:األ )١(
  .٤٣ :البقرة )٢(
 .٣١ ابراهيم: )٣(
)٤( :٣٧الشور. 
 . ١٧٠االعراف: )٥(



 

 

 اقامة الصالة

٤٦ 

 أهـداف حتقيـق رضورة إىل الصـالة إقامـة معنى رفـينص بينام ،كانت
د وليس ،ومقاصدها الصالة ة إبراء جمرّ  فـالغرض ،الصـالة أداء يف الذمّ

 يف الفـردي اإلنسان سلوك عىل تؤثر تربوية وسيلة تكون نأ الصالة من
، العبـادة هـذه عـن يـنعكس الـذي االجتامعي سلوكه ويف هبربّ  عالقته

 ثاراآل وبني فردية كعبادة الصالة بني ومتالزماً  واضحاً  الربط كان وهلذا
 تقـواه زيـادة مـن، املصيلّ  نفس يف عنها دتتولّ  نأ ينبغي التي االجتامعية

 يف كام، الناس مع االجتامعي تعامله يف وأ الوحدة يف كانأ سواء وورعه
ــالةَ  ﴿إِنَّ  تعـاىل قولـه ن الصَّ ـىتَ ـنِ  هَ ــاءِ ال عَ حشَ الـ فَ نـوَ رِ مُ ك كَ لَــذِ  اهللاِ رُ وَ

ُ﴾أَك   .IQHربَ
 قامـةإ( يف املسـتعمل التعبري ذات هو الصالة) قامةإ( يف التعبري وهذا
عَ  تعاىل: قوله يف كام الدين) َ ـمْ  ﴿رشَ ـنَ  لَكُ ينِ  مِ ـا الـدِّ ىصَّ  مَ هِ  وَ  نُوحـاً  بـِ
ي الَّذِ يْنَا وَ حَ ا إِلَيْكَ  أَوْ مَ يْنَا وَ صَّ يمَ  بِهِ  وَ اهِ رَ ى إِبْ وسَ مُ ى وَ يسَ عِ ـوا أَنْ  وَ  أَقِيمُ
ينَ  الَ  الدِّ وا وَ قُ رَّ تَفَ   IRHفِيهِ﴾ تَ

ينَ  قوله: وكذلك  مْ  إِنْ  ﴿الَّذِ نَّاهُ كَّ وا األَرضِ  يفِ  مَ امُ ـالةَ  أَقَ ا الصَّ آتَـوُ  وَ
اةَ  كَ وا الزَّ رُ أَمَ وفِ  وَ ا بِاملَعرُ َوْ هنَ نِ  وَ رِ ـال عَ نْكَ هللاِِ مُ اقِبَةُ  وَ ﴾ عَ ورِ   ISHاألُمُ

                                                                        

  .٤٥ العنكبوت: )١(
)٢( ١٣ :الشور.  
  .٤١ :احلج )٣(



 

 

 اقامة الصالة

٤٧ 

 حتقيق إنامو الشكلية مظاهره قامةإ ليس هو الدين قامةإ من فالغرض
  سبحانه. اهللا يريدها التي العليا ومقاصده الدين أهداف

ة آيات يف الكتاب يف (أقيموا) التعبري استعمل كام  تعـاىل: كقولـه عدّ
وا أَقِيمُ نَ ال ﴿وَ زْ طِ بِال وَ الَ  قِسْ ْس وَ واـِختُ ﴾ـالـ رُ انَ يزَ  املطلـوب إنّ  أي، IQHمِ

 كاملحـاكم للعـدل الشكلية املظاهر وليس والقسطاس العدل إقامة هو
 التـي املؤسسـات وأ،  املالية وأ السياسية للمؤثرات ختضع التي الظاملة

 عنـه تنحـرف هي بينام اليها يعهد فيام والعدل احلق تقيم نأ هبا يفرتض
 امتاملـنظّ  وأ،  لالنتخابات املستقلّة (كاملفوضيّات بالشكليات وتكتفي
 ومـا للفقـراء احلكوميـة الرعايـة ومؤسسات، اإلنسان حلقوق الدولية

 قـول وختضـع مسـتقلّة غـري هي املؤسسات هذه فمعظم )ذلك شابه
 تكـون والتي،  واإلنصاف العدل ميزان عن منحرفة داخلية أو خارجية
  واهلد. احلقّ  عن ومائلة وجمحفة منحازة وأحكام قرارات هي نتائجها

 الصـحيحة املـوازين إقامـة هـو العـدل إقامـة من اإلسالم فمقصود
 املظـاهر وجـود ولـيس واحلقّ  بالعدل حتكم التي االجتامعية أو الفردية

  خر.آ يشء وباطنها واالستقامة بالعدل توحي التي الشكلية
 القضـايا عـن احلـديث عنـد القران يف أيضاً  التعبري هذا استعمل كام

                                                                        

  .٩ :الرمحن )١(



 

 

 اقامة الصالة

٤٨ 

 القضـايا هلـذه الواقعي البعد عن للتعبري والطالق كالزواج االجتامعية
، املفــاهيم هلـذه الشــكيل وأ الظـاهري البعــد عـن ولــيس، االجتامعيـة

 الشـكيل املظهـر ولـيس كاملة الواقعية أهدافه حيقّق أن ينبغي فالزواج
 الزوجيـة العالقـة بإهناء السامح موارد أحد كان ولذا، الزوجية للعالقة

 مسـألة وتبقـى الصـحيح مسـارها عـن العالقـة هـذه خترج عندما هو
 تعـاىل: قولـه يف كـام الـزواج ملعنـى الواقعي حمتواها من خالية ظاهرية

إِنْ ﴿ تُمْ  فَ فْ يامَ  أَالَّ  خِ قِ ودَ  يُ دُ الَ  اهللاِ حُ نَاحَ  فَ امَ  جُ يْهِ لَ تْ  فِيامَ  عَ تَدَ ودُ  تِلْكَ ، بِهِ  افْ دُ  حُ
الَ  اهللاِ ا فَ وهَ عتَدُ نْ  تَ مَ دَّ  وَ تَعَ ودَ  يَ دُ أُولَئِكَ  اهللاِ حُ مُ  فَ ونَ ـالظَّالِ  هُ   IQH﴾مُ

 الفعليـة هـدافاأل بتحقيـق مرتبطـة قامةاإل كلمة نجد عام وبشكل
 التالية: ياتاآل يف كام ورائها من ةاملرجوّ 

كَ  أَقِمْ ﴿ هَ جْ ينِ  وَ ا لِلدِّ نِيفً الَ  حَ ونَنَّ  وَ نَ  تَكُ كِنيَ ـْاملُش مِ الَ  رِ عُ  وَ ـن تَـدْ  دُونِ  مِ
ا اهللاِ عُكَ  الَ  مَ نفَ الَ  يَ كَ  وَ ُّ إِن يَرضُ لْتَ  فَ عَ إِنَّكَ  فَ ا فَ نَ  إِذً   IRH﴾الظَّاملِِنيَ  مِّ

 وهنيـه اهللا مـرأل الكامـل التسليم أي للدين) وجهك قمأ( من فاملراد
 العلامنية نظمةاأل إىل الرجوع من وقوانينه حكامهأ لغري اخلضوع وعدم

 بـبعض كالتمسّ  يصحّ  فال، الشخصية هواءاأل وأ الوضعية اننيالقو وأ
                                                                        

  .٢٢٩ :البقرة )١(
 . ١٠٦يونس: )٢(



 

 

 اقامة الصالة

٤٩ 

 يف اهللا لغـري والرجـوع املساجد يف اليومية الصالة داءأ وأ الدين مظاهر
  .الدين سسألُ  خمالفاً  يكون اممّ  املظهر وأ امللبس وأ املعتقدات

نُونَ ﴿ مِ تُؤْ فَ ونَ  الكِتَابِ  بِبَعضِ  أَ رُ فُ تَكْ امَ  بِبَعْضٍ  وَ اء فَ ـزَ ـن جَ ـلُ  مَ عَ فْ كَ  يَ لـِ  ذَ
مْ  نكُ يٌ  إِالَّ  مِ زْ يَاةِ ا يفِ  خِ يَا حلَ نْ مَ ، الدُّ وْ يَ ةِ ال وَ يَامَ دُّونَ  قِ رَ دِّ  إِىلَ  يُ ابِ  أَشَ ذَ ا الْعَ مَ  اهللاُ وَ
افِلٍ  امَّ  بِغَ لُونَ  عَ   IQH﴾تَعمَ
الَ ﴿ قَ عَ  إِينِّ  اهللاُ وَ مْ مَ تُمُ  لَئِنْ  كُ مْ ـالَ  أَقَ يْـتُمُ  ةَ الصَّ آتَ ـاةَ  وَ كَ نـتُم الزَّ آمَ ـيلِ  وَ سُ  بِرُ

مْ  ُوهُ متُ رْ زَّ عَ تُمُ  وَ ضْ رَ أَقْ ر اهللاَ وَ سَ  ضاً قَ   IRH﴾ناً حَ
 يف أنفسـهم وتزكية أرواحهم تطهري الناس من يطلب ال اإلسالم نّ إ

اتـه وأحداثه املجتمع عن عزلة  هـو االجتامعـي اجلانـب إنّ  إذ،  ومتغريّ
 يعـيش أن لإلنسـان يمكـن وال ورضوراهتـا احليـاة متطلّبات من جزء

 أو املساجد وزوايا والصوامع والغابات الكهوف يف الناس عن معزوالً 
 عـىل يعمل الذي الوقت ذات يف له البدّ  بل،  مضطربة اجتامعية حياة يف

 املجتمـع تغيـري يف وفعـل دور لـه يكون أن نفسه وتزكية روحه تسامي
 بركـب لتحـاقاإل مـن يمنـع مـا وكـلّ  واألوساخ الدرن من وتطهريه

 داخليـة أو خارجيـة ومـؤثّرات وتقاليـد وعـادات طقوس من اإليامن
                                                                        

 . ٨٥ البقرة: )١(
 . ١٢ املائدة: )٢(



 

 

 اقامة الصالة

٥٠ 

  الربّاين. مساره تغيري أو حتجيمه أو الدين حرف يف مجيعاً  تشرتك
 بأرستـه هيـتم أن للصالة تكليفه بعد للمؤمن اإلهلي األمر كان وهلذا

الً  وأهله ـرْ ﴿ تعـاىل: قوله يف كام بعد فيام املجتمع إىل منهم لينتقل أوّ أْمُ  وَ
لَكَ  الةِ  أَهْ ْ  بِالصَّ طَربِ اصْ ا وَ يْهَ لَ   .IQH﴾عَ

 عـىل الـنفس تعويد أو الصرب تكلّف أي تصربّ  بمعنى اصطرب وتعبري
 روطهاـبشـ الصـالة داءأ مـن متنـع التـي باملؤثرات أثرالت وعدم الصرب

 مـن وجمتمعـه هلهأ صالحإب مكلف فاملؤمن ولذا، واالجتامعية الفردية
 خـر.أ جهـة مـن وهتـذيبها وتربيتهـا نفسـه صالحإب فومكلّ ،  جهة

 مـا وهـو وتربيتهـا الـنفس هتـذيب هـو سـايساأل العامل يبقى ولكن
 التــيو اخلـريات لكـل املفتـاح باعتبارهــا بالصـالة هـتامماإل يسـتدعي

 الدنيويـة ثارهاآ عن ثتتحدّ  وهي والروايات ياتاآل من كثري تناولتها
 .خرويةواأل

 
 

+ + + 
 

                                                                        

  .١٣٢ :طـه )١(



 

 

 آثار الصالة

٥١ 

 الصالة آثار

 
eäbq Ò˝ó€a@ 

 
 االجتامعيـة الناحيـة مـن الصـالة يـةمهّ أ عن احلديث حوضّ تَ  نأ بعد

 املطلـوب التـوازن حداثإ جلوأل،  الفردية احلياة عن تنفصل ال اهنّ أو
 احليـاة عىل نفسه يفرض الذي االجتامعي باجلانب هتامماإل غلبة عدم يف

 الفـردي اجلانـب يف الصالة عن احلديث من البدّ ،  الفردي اجلانب عىل
 العالقـة يف سـاساأل يمثـل الـذي الروحـي البنـاء يف دورها وتوضيح

 خرةواآل الدنيا يف السعيدة احلياة بترتتّ  عليه والذي،  اهللا مع الصحيحة
 مـن الصـحيح موقعـه يف االجتامعي باجلانب هتامماإل يضع الذي وهو
 يعطيه. ال اليشء فاقد نّ إف الّ إو، فتطرّ  دون

 والتفاصـيل اخلصـائص عرض هو لكتابا هذا من اهلدف كان ولذا
 صـالة إىل هبـا الوصـول وأ فيهـا العليـا املراتب لبلوغ بالصالة املتعلّقة

 املجـال يف امسـيّ  الصـالة مـن ةاملرجـوّ  هدافاأل حتقق والتي اخلاشعني
ــ اخلاشــع املــؤمن يصــنع الــذي الفــردي ــ اهللا لطاعــة فاملتلهّ  عواملتطلّ

 برضـوانه ليفوز هربّ  من بهيقرّ  الذي اإليامين الكامل مراحل إىل للوصول
  وعطائه.



 

 

 آثار الصالة

٥٢ 

 يتنـاول حيـث، اخلاشـعة الصـالة ألداء النفس هتيأة يتطلب ما وهو
مات توضيح هه النفس ترطّب التي املقدّ  يتنـاول كـام، اهللا لـذكر اوتوجّ

 مضـامينها مـع يتفاعـل املـؤمن جتعـل التـي الصـالة ألجـزاء رحـالش
ــس ــه اهللا وجــود ويتحسّ ــه خــالل مــن وخماطبت  الصــالة ألركــان أدائ

لَحَ  قَد﴿ وأجزائها نْ  أَفْ كَّى* مَ زَ رَ  تَ كَ ذَ مَ  وَ هِ  اسْ بِّ ىلَّ  رَ   IQH﴾فَصَ
 قهريـاً  وأ آليا أو فيسيولوجياً  تأثرياً  اإلنسان يف تؤثّر ال بذاهتا فالصالة

 كهــرو تــأثريات إىل وخيضــع الــدنيا عــن فيــه خيــرج حــال يف تجعلــهف
ـ إرادته عن خارجة مغناطيسية  وامللكـوت القـدس عـامل يف فيهـا قحيلّ

ة ليزرية إشعائية طاقة أدائها بعد الصالة لتكسبه  الوقوع من متنعه خاصّ
 !واملنكر! الفحشاء عن تنهى الصالة أنّ  باعتبار املعايص يف

 يف اخلشـوع عـن تتحـدث التـي حاديثواأل ياتاآل من املراد فليس
 إرادتـه عـن اإلنسـان ختـرج التـي ليةاآل احلالة إىل الوصول هو الصالة
 واإلمتحـان اإلختبـار لـزال كـذلك األمـر لوكان وإالّ ،  تلقائيا وفكره

 درجـات بلـوغ هـو اخلاشـعة بالصـالة املراد وإنّام،  والعقاب والثواب
 لنـزول الصاحلة األرضية ةئوهتي صالهتم يف واملخلصني املتّقني ومراتب

  اإلهلي. والفيض الرمحة
                                                                        

 . ١٤ األعىل: سورة )١(



 

 

 آثار الصالة

٥٣ 

 العـيش خالل من الصالة يف اهللا عىل قباللإل النفس ةئهتي خرآ وبمعنى 
ـس،  االختياريـة العبوديـة مراتب إىل واالرتقاء،  الصالة بمعاين  والتحسّ

 فيستشعر ،الكون هذا يف يشء كلّ  له خضع الذي العظيم اخلالق بمولوية
 وتسـبيحه متجيـده ويف،  الصـالة يف قراءتـه خـالل وذكره وجوده املصيلّ 
 القنــوت عنــد ليــهإ عرّ ـوالتضــ خماطبتــه ويف ،والســجود الركــوع أثنــاء

د  الشيطان سبل مقاومة عىل القدرة املؤمن يعطي الذي هو فذلك، والتشهّ
 يعطيـه الـذي وهـو، واملنكـر الفحشـاء يف لسقوطا من منعهوي غوائهإ يف

 ثرأ إىل تشري التي اآلية كانت ولذا، واألهواء بالشهوات التحكم يف القوة
نة واملنكر الفحشاء يف الوقوع من املؤمن منع يف الصالة  دقيق ملعنى متضمّ

 روح عـىل يسـتويل الـذي اهللا ذكـر هو اإلنسان عصمة يف األصل أنّ  يبنيّ 
ـالةَ  ﴿إِنَّ  وفكـره اإلنسان ـىٰ  الصَّ نْهَ ـنِ  تَ ـاءِ  عَ شَ حْ ـرِ  الْفَ املُنْكَ رُ  وَ كْ لَـذِ  اهللاِ وَ

 ُ ربَ  كـربأ هـو وفضله رمحته من الذكر هبذا عبده اهللا يتحف ما وأنّ  ،IQH﴾أَكْ
  غريها. يف وأ الصالة يف لربّه العبد ذكر من

 تسـبّبها التـي احلصـانة أو العصـمة هـذه أنّ  إىل لتفاتاإل املهمّ  ومن
 وتفاعله،  الصالة لدور وعيه مقدار مع متناسبة هي إنّام لفاعلها الصالة

 اإلنسان كتسبها ما مقدار مع متناسبة هي أخر مةوبكل، مضموهنا مع
اهـا التـي الصـالة عرب اإليامن نفحات من ناله وما اهللا مع عالقته يف ، أدّ

                                                                        

  .٤٥ :العنكبوت )١(



 

 

 آثار الصالة

٥٤ 

  .وآخر فرد وبني، وصالة صالة بني الفرق يكون هنا ومن
 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

 وسـجودمها وركـوعهام ، الصـالة يف يقومان تيمّ أ من الرجلني إن« 
 IQH»!واألرض السامء بني ما مثل صالتيهام بني ما وإنّ ، واحد

 عـن ومسـتلزماهتا الصـالة ملفـاهيم الـواعي العابد صالة تفرق ولذا
 صـالة يـةكمّ  كثرت لو حتى اهللا عند وقيمة وزناً  التقليدي املتعبد صالة
  العبادات. كل يف يةالكمّ  عىل ترجح فالنوعية، التقليدي املتعبد
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

 .IRH»العابد يصليها ركعة سبعني من أفضل العامل يهاميصلّ  ركعتان«
 :قال خرآ حديث ويف 
 .ISH»ساه والقلب ليلة قيام من خريٌ  رتفكّ  يف مقتصدتان ركعتان«

 صـالةال موضـوع يف املختلفة حمطّاته يف الكتاب سيستعرضه ما وهو
 حـاديثهمأ ويشــرح الصـالة يف املعصومني سرية يضاحإ يتناول عندما

 إىل الوصـول يف متينـاً  منـاآ جــرساً  تعترب والتي اجلانب هذا يف املتعلقة
 .فضلهو اهللا رمحة
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 الصالة أھمیة

 
Ú!Ó‡Ác@˝!ó€aÒ 

 
 ريفةـالشـ والروايـات الكريمـة اتـاآلي فيه كثرت موضوع نـم ما

 تربية يف ثارهاوآل، منه القرب ونيل اهللا طاعة يف يتهاألمهّ  نظراً ، كالصالة
 .الرسالية شخصياهتم وبناء اإليامن أهل

 حـبّ أو قـطري وثقأو قـطري رـبأقص ربّه إىل املؤمن يعرج بالصالة 
 الروحي الرقي درجات أسمىٰ  إىل اإلنسان يصل وبالصالة، هـإلي طريق

 يسـتنزل وبالصالة، حداثهاأو الدنيا غامر خيوض وهو املعنوي والكامل
 الصـالة نأ ذلـك، الربـاين والتسـديد واهلدايـة واملغفرة الرمحة بيبآش

 اً زاد ذلك بعد هي ثم،  للمؤمن وفكرية روحية ئةوتعب اسرتاحة مواقف
 فيها. الدائم ومصريه اخلالدة خرويةاأل لرحلته

ـ التـي اآليـات راتـعشـ مـن نموذجاً  التالية اآليات يف ولعلّ   دتؤكّ
  .قامتهاإ عىل واملحافظة يتهامهّ أو الصالة مكانة
 الكريم: كتابه يف تعاىل قال

أَقِمِ ﴿ الَ  وَ ي ةَ الصَّ كرِ  .IQH﴾لِذِ
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٥٦ 

ا﴿ مَ وا وَ رُ وا إِالَّ  أُمِ ـ اهللاَ لِيَعبُـدُ نيَ ـمُ لِصِ ينَ  لَـهُ  خْ ـاءَ  الـدِّ نَفَ ـوا حُ يمُ قِ يُ  وَ
الَ  تُوا ةَ الصَّ ؤْ يُ اةَ  وَ كَ ذلِكَ  الزَّ ةِ  دِينُ  وَ يِّمَ  .IQH﴾الْقَ

ىلَ  افِظُواحَ ﴿ اتِ  عَ لَوَ الَ  الصَّ الصَّ سطَىٰ  ةِ وَ وا الوُ ومُ قُ انِتِنيَ  هللاِ وَ  .IRH﴾قَ
ينُوا﴿ استَعِ ِ  وَ ربْ الَ  بِالصَّ الصَّ َا ةِ وَ إِهنَّ ةٌ  وَ بِريَ ىلَ  إِالَّ  لَكَ ﴾ عَ عِنيَ اشِ  .ISHاخلَ
ينَ ﴿ مْ  إِن الَّذِ نَّاهُ كَّ وا األَرضِ  يفِ  مَ امُ الَ  أَقَ آت ةَ الصَّ اــَوَ اةَ  وُ كَ  .ITH﴾الزَّ

 يظهر ما ÷ هـبيت لـوأه النبي اتـرواي من أهناـش يف ورد ما وكذلك
 الرشيعة. يف ومكانتها موقعها وعظمة أمهيتها
نظر ما أول« ال:ـق ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن  يف القيامـة يوم العبد عمل يف يُ
بِلَت نإف، صالته نظَر ملَ  تُقبَل مل نوإ، اهَ ريِ غَ  يف نُظِر قُ   .IUH»يشء عمله يف يُ
 يـوم واملعيـار امليـزان هـي الصـالة تكون نأ النظر يلفت يشء وهو
 يف الغـوص يسـتدعي اممـّ، مـوراأل مـن سـواها ما عىل للحكم القيامة

  ومنزلتها. رسارهاأ ملعرفة الصالة مضامني
  :فيه قال الصالة منزلة يوضح ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عنخرآ حديث ويف
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 ة الصالةأمهي
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 الذي العمود يأ( الفسطاط من العمود مثل الدين يف الصالة مثل إنام«
 العمـود قـام إذا، )رفعهـا عنـد اخليمـة عليه تستند والذي اخليمة وسط يكون

 طـرافأ (وهـي واألوتاد اخليمة) هبا تشدّ  التي احلبال يأ( األطناب ارتفعت
  .IQH»األوتاد تنفع مل العمود سقط إذاو، رض)األ يف تريط التي احلبال
 وأ الدين عليه يقوم الذي ساساأل وأ العمود هي الصالة نا يعني مما

  السابقة. للحقيقة تأكيد وهو املؤمنة ةمّ لألُ  الديني البناء عليه يعتمد
، شـجرة ظـلّ  يف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول مع كنا قال: × الفاريس سلامن عن
  صنعت؟ عامّ  تسألوين أال قال:، ورقه فتساقط فنفضه غصناً  فأخذ

  !اهللا رسول يا أخربنا قلنا:
 تسـاقطت) ي(أ حتاتـت الصالة إىل قام ذاإ املسلم العبد نّ إ« :ملسو هيلع هللا ىلص فقال

  .IRH»الشجرة هذه ورق حتاتت كام خطاياه عنه
 بـوابأ من باب كوهنا وهي الصالة رسارأ من بعض يوضح وهوما

ـ ووسيلة الواسعة املغفرة  عـن سـخطه وزوال اهللا رضـا بلـوغ يف ةمهمّ
 والتوفيق اهلداية سبل من يشاء ما ذلك بعد عليه اهللا ليفتح املذنب عبده

 للذنوب املغفرة من الصالة ترتكه ملا التوضيح بعض التايل احلديث ويف
                                                                        

  ٢١/ص٣ج الاليل: وايلع )١(
 .٢٠٨ص /٢ج :االنوار بحار )٢(



 

 

 أمهية الصالة

٥٨ 

  املصيل. لروح والتطهري والتزكية
 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

 عليـه تركـت يأ( منهـا عليه فأثار، IQHمراغة تىأ رجلك الصالة مثل«
 به فاغتسل، طيب ماء غدير ىلإ عمد ثم، ودنسا ترابا ألامت حتى، ثارها)آ
 عـن تغسـل، اخلمـس الصـلوات كذلك، والدنس الرتاب عنه ذهبف

  .IRH»قلبه من هللا صىلّ  ذاإ الذنوب العبد
 ثارهـاآو الصـالة بعادأ فيه حيوضّ  اهللا رسول نـع جامع حديث يفو

  :ملسو هيلع هللا ىلص قال موته وبعد حياته يف ملصيلّ ا عىل الفردية
 بصورة دائهاأ عدم وأ الصالة قطع ان يأ( وجلّ  عزّ  الربّ  مرضاة اـفيه« 

 اهللا رضـا املصـيلّ  ينـال وبـالعكس وسـخطه اهللا غضب ىلإ ييؤدّ  كلية أو جزئية
 دينـه ويف الّ إ نبـي يوجـد الفـ( اءـاألنبيـ اجـمنه يـوه، )الصالة عند ورمحته
 املالئكـة ان يأ( املالئكـة حـبّ  وللمصيلّ ،  شكال)األ من بشكل هللا الصالة
 اهللا ان يأ( املعرفـة ورـونـ يـامنإو وهـد،  هلم) وتستغفر نيللمصلّ  تدعوا
 كـام( الـرزق يف ةـوبركـ،  )قلبـه يغمر ونورا ايامنإو منه هد يصيل ملن جعل
 سبباً  الصالة تكونو( للبدن ةـوراح،  )املصيلّ  رزق يف والزيادة الربكة اهللا جيعل

 غــيظ ىلإ يوتــؤدّ ( للشــيطان وكراهيــة، النفســية) وراحتــه البــدن ســالمة يف
                                                                        

غ الدواب من احلمري واإلبل يف االرض اوالرتاب وتكون غالبا قذرة. )١(  املراغة: حمل مترّ
 . ٣/٦٣مستدرك الوسائل: )٢(
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٥٩ 

 الصالة يف اهللا جيعل (بام الكفار عىل وسالح، ه)لربّ  نساناإل طاعة من الشيطان
 يفـتح (حيـث عـامللأل وقبول، للدعاء جابةإو، )للمصيلّ  وعون رةـنص من
 لقبـول سـبباً  الصـالة تكـون كـام الصالة بعد ةوخاصّ  للمصيلّ  رمحته بوابأ اهللا
 هـيو( اآلخـرة إىل الـدنيا مـن للمـؤمن وزاد،  )خـراأل الصاحلة عاملاأل

 وشفيع، )واخلريات احلسنات من خرتهآل نساناإل هيعدّ  ما ذخر يف وسيلة فضلأ
 عند الصالة شفاعة يف كثرية خبارواأل( قربه يف وأنس، املوت ملك وبني بينه

، جنبـه حتـت وفـراش، بعثـه) ىلإ نسـاناإل مـوت مـن ابتـداء ةالشدّ  مواقف
 عـىل تاجـاً  رشـاملحـ عنـد العبـد صـالة وتكون، ونكري ملنكر وجواب

، النـار وبـني بينـه وسـرتاً ، بدنـه عـىل ولباساً ، وجهه عىل ونوراً ، رأسه
ة  عىل وجوازاً ، ارـالن من لبدنه ونجاة، جالله جلّ  الربّ  وبني بينه وحجّ

، للجنّـة وثمنـاً ، نـالعيـ ورـللحـ ومهوراً ، ةـللجنّ  ومفتاحاً ، راطـالص
 وهتليـل تسـبيح الصـالة ألن،  العليـا الدرجـة إىل العبـد يبلغ بالصالة
  .IQH»ودعوة وقول وتقديس ومتجيد رـوتكبي وحتميد

 عــام) بشــكل شــيعته وأ( صــحابهأل كــالم يف × املــؤمنني أمــري عــنو
  :فقال بالصالة يوصيهم

 بـواوتقرّ ، منهـا واسـتكثروا، عليها وحافظوا، الصالة أمر تعاهدوا«
                                                                        

 .١٠٣ص/ ٢ج اخلصال: )١(



 

 

 أمهية الصالة

٦٠ 

 أهل جواب إىل تسمعون أال، موقوتا كتاباً  املؤمنني عىل كانت اهنّ إف، هبا
ا﴿ سئلوا حني النار مْ  مَ كُ لَكَ رَ  يفِ  سَ قَ الُوا * سَ ْ  قَ نَ  نَكُ  ملَ لِّنيَ  مِ  وإهنـا، ﴾املُصَ

  .IQH»الورق تّ حَ  الذنوب تّ حِ لتَ 
 فيصـيلّ  فيهـا يتهـاون وأ الصالة يرتك ملن شديداً  التحذير كان وهلذا

  سباب.األ كانت مهام خرأ حيانأ يف بعضها يرتك وأ ويرتكها حيناً 
 قال: هنّ أ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن ورد فقد 
ن« ـ رـغيـ من تفوته حتى صالته ترك مَ ـ فقـد ذرعُ  ثـمّ ،  عملـه بطحُ

  .IRH»الصالة ترك الكفر نـوبي العبد بني ال:ـق
 دون كـافراً  الصالة تارك تسمية علّة عن × الصادق ماماإل سئل وملا
، تغلبـه ألهنـا الشـهوة ملكان ذلك يفعل إنام الزاين ألنّ « :قال مثال الزاين

 مرهـاأ يف تسـاهالً  يأ( .ISH»هبـا اسـتخفافا إال يرتكهـا ال الصـالة وتارك
 .الكبرية) هليةاإل العقوبات من عليها يرتتب ملا اكرتاث عدمو شأهنا من وتقليالً 
  :قال نهأ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن البيت هلأ عن احلديث ويف

 .ITH»واهللا ال احلوض عيلّ  يردّ  ال بصالته استخف من مني ليس«
                                                                        

 (حتتّ الذنوب: أي ال تبقي شيئا من الذنوب).  ٧٩/٢٢٤ بحار االنوار: )١(
 . ٧٩/٢٠٢: االنواربحار )٢(
 . ٥/٢٧٢ ميزان احلكمة: )٣(
 . ٣/٢١، عوايل الاليل: ٥/٢٧٢: االنواربحار )٤(
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 كانـت مهـام الصـالة يـرتك ال نـهإف، قلبه يف كبرياً  اهللا مقام كان فمن
 وأ سـفر يف كـانأ سـواء، سـبابواأل والضـغوط والدواعي الظروف

، ةمـدارا وأ جماملـة وأ، تقيـة وأ خوف وأ، عجلة وأ انشغال وأ، مرض
 لـو حتىو ، بلحال كلّ  عىل تؤدّ  نأ ينبغي واجبة فريضة الصالة نإف

 املـوت أو الغرق وشك عىل وأ الشديد املرض من حال يف اإلنسان كان
 دائهـاأ ريتعـذّ  التـي عـاملاأل تكـون ولكن .فأن عليه ان يؤدي الصالة

 القـدرة مع تتناسب كيفية اخر بصورةالسجود وأ الركوع وأ كالقيام
 .IQH»بداً أ ترتك وأالصالة  تؤجل ال ولكن ،داءاأل عىل

 قال: الصالة عىل املواضبة يةمهّ أ يف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن احلديث ويف
 الصـلوات عـىل حـافظ مـا آدم بـنا مـن يُرعـب الشـيطان يزال ال«

 .IRH»العظائم يف وأوقعه عليه جترأ ضيعهن ذاإف، اخلمس
 تقيهم التي لعباده هلياإل احلفظ بوابأ من باباً  متثل الصالة نأ بمعنى

 العناية نإف بالصالة ملتزماً  العبد دام فام،  املهلكة الشيطانية نحرافاتاإل
                                                                        

، فإن يصىلّ  مريضـال«: قال×  الصادق عن )١(  مل جالسـا، فـإن صـىلّ  ذلك عىل يقدر مل قائامً
، سـبّح عينيـه ثـم غمض الركوع أراد يقرأ، فاذا ثم مستلقياً، يكربّ  صىلّ  جالساً  يصىل أن يقدر
 عينيه غمض يسجد أراد أن فإذا، الركوع من رأسه رفع عينيه فتح فيكون عينيه فتح سبّح فإذا

د السـجود، ثـم مـن رأسـه رفـع عينيـه فـتح فيكـون عينيـه فـتح سـبّح فإذا، سبّح ثم  يتشـهّ
  .»وينرصف

 ٧٩/٢٠٢: االنواربحار )٢(



 

 

 أمهية الصالة

٦٢ 

 هـذا نّ إفـ الصالة ترك ذاإ امّ أ،  يعلم ال وأ يعلم حيث من حتوطه هليةاإل
 حيـث لشـيطانل مكشـوفا هـدفا ليكون عنه االهلية احلصانة رفع يعني
  عصية.وامل ثماإل يف ليوقعه جانب كل من شباكه عليه يرمي

 آيـة تفسـري يف ×البـاقر اإلمـام ليهإ يشري الذي املعنى هو هذا ولعلّ 
كرُ ﴿ لَذِ ُ  اهللا وَ   قال: حيث ﴾أَكربَ

 يقـول أنـه تـر الأَ ،  إيـاه ذكـرهم من أكرب الصالة ألهل اهللا ذكر«
  .IQH»مركُ ذكُ أ وينذكرُ اُ 

 دـكي تقيهم التي خفيةـال لطافهأو وعنايته هـبحفظ ملهمـيش اهللا ان يأ
 خرة.واآل الدنيا خريات من به فهميتحِ  ما إىل ضافةباإل ومكره الشيطان

 تكشـف بالصـالة املتعلقـة الروايات من ملحدودةا املجموعة هذه نإ
ـ امكلّـو، الديني البناء يف املهمّ  ودورها يتهامهّ أ مد عن  اإلنسـان قتعمّ

 وتفاصيلها الصالة موضوع تتناول التي خراأل ياتواآل الروايات يف
 الفرديــة ثارهــاآو الصــالة مقــام لــه كشــفت جديــدة حقــائق جدســي

 اممّــ، عـاملاأل لقبــول وميزانـاً  مقياسـاً  اهللا هــاجعل وملـاذا، واالجتامعيـة
 ومعانيها الصالة ملوضوع والدرس والعناية هتامماإل من املزيد يستدعي

  .الكتاب فصول يف تباعاً  سيأيت ما وهو وتفاصيلها
 

                                                                        

 .١٩٩/ ٨٢: نواراأل ) بحار١(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٦٣ 

 الخاشعة الصالة

 
@Ò˝ó€a Ú»íb©a 

 
 بنـاء عليـه يقـوم الـذي الدين عمود كوهنا من الصالة يةألمهّ  بالنظر

 دراكواإل وعيال هلم يكون أن اإليامن هلأ عىل ينبغي هنّ إف املؤمنة النفس
ب تـيال ومستحباهتا داهباآو روطهاـشلو عام بشكل الصالة ملعاين  تقـرّ

 الـدخول إىل للصـالة واالستعداد التهيؤ إىل الوضوء من ابتداء، اهللا إىل
 من بعدها ما وإىل ومضامينها جزائهاأ مع والتفاعل املعراجية العبادة يف

 لكـي، الصـالة بربكـة السـامء أبـواب لـه تفـتح الـذي والدعاء الذكر
 بركاهتـا فينـالوا مـنهم اهللا يريدها كام قامتهاإو الصالة داءأ من نوايتمكّ 

  .خرةواآل الدنيا يف وفوائدها
 الروايـات خـالل مـن مستمداً  ذلك عن يضاحاإل من يشء ييل وفيام

  .ورشوطها وخصائصها الصالة حول تدور التي
 

¢ Ú«äb æa@∂g@ıÏöÏ€a 

 نّ إفـ الصـالة وقـت قبـل الوضـوء إىل املسارعة عىل الروايات دتؤكّ 
 السـتقبال وحتضـريها الـنفس هتيئة يعني امنّ إ بالوضوء الصالة استباق

 فرصـة هـوف، واملغفـرة الرمحة بوابأ فيه تفتح الذي املبارك الوقت هذا



 

 

 الصالة اخلاشعة

٦٤ 

 .السيئات وـوحم احلسنات ملضاعفة ثمينة
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

ــت إذا« ــمس زال ــت الش ــواب فتح ــامء أب ــواب، الس ــان وأب ، اجلن
  IQH»صالح عمل ذلك عند له رفع منـل فطوبى، الدعاء واستجيب

  :قال خرآ حديث يف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عنو 
ـمَ  نـادٰ  إِالَّ  وقتها حيرض صالة نـم ما«  هيـاأ :النـاس يـدي بـني كلَ

 فاطفئوهـا، ظهـوركم عـىل وقـدمتوهاأ التي نريانكم إىل قوموا، الناس
  .IRH»بصالتكم

 واجلــوارح القلــب فيهــا يتهيّــأ للصــالة أوىل مــةمقدّ  هــو فالوضـوء
 املـرء وجـوارح العبـادة دواتأ تكـون أن البدّ  إذ، الصالة يف للدخول

  الصالة. أثناء وسجودها ركوعها ويف للقرآن تالوهتا عند نظيفة طاهرة
 الفـواحش مـن القلـب تطهري هو صالً أ تطهريها من املراد كان نإو

  الرشيف: احلديث يف كام املذمومة األخالقية والصفات
  .ISH»قلوبكم إىل ظرـين ولكن صوركم إىل ظرـين ال اهللا نإ«

                                                                        

 ٨٠/٢٥بحار االنوار: )١(
 .٢٩٧ص الصدوق: مايلأ )٢(
 .٢٦٢/ ٨٢ :االنوار بحار )٣(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٦٥ 

 جيمعـان ألهنام هلام تطهري IQHاملعنوية الناحية من واليدين الوجه فغسل
 النظـر مـن احلواس فبهذه، الضالل أو اهلد عىل الباعثة ساحلوا أكثر

 وهبـا، الطاعة يف استخدامها عند اجلنّة اإلنسان يدخل واللسان والسمع
  تعاىل: قوله يف كام.والذنوب املعايص يف استخدامها عند النار يدخل

﴿ ْ عَل أَملَ ينَنيِ  لَهُ  نَجْ اناً  * عَ لِسَ تَنيِ  وَ فَ شَ ينَاهُ  * وَ دَ هَ ينِ  وَ   .IRH﴾النَّجدَ
قْفُ  الَ وَ ﴿ ا تَ مٌ  بِهِ  لَكَ  لَيْسَ  مَ لْ معَ  إِنَّ  عِ ال السَّ ال رَ ـبَصَ وَ ادَ وَ ـؤَ ـلُّ  فُ لئِـكَ  كُ  أُوْ
انَ  نْهُ  كَ والً  عَ ؤُ سْ   .ISH﴾مَ

  قال: الوضوء عن × الرضا اإلمام حديث ويف
 عنـد اراجلبّ  يدي بني قام ذاإ طاهراً  العبد ليكون بالوضوء أُمروا امإنّ «

اه مناجاته  فيـه مـا مع، والنجاسة األدناس من نقياً ، أمره يف له مطيعاً ، إيّ
 يـدي بـني للقيـام الفـؤاد وتزكيـة، النعاس وطرد، الكسل ذهاب نـم

 ألنّ ، والـرجلني والـرأس واليدين الوجه عىل ذلك وجب وإنام، اجلبار
 مـا ويظهـر هـجوارحـ مـن ينكشف امإنّ ف، اراجلبّ  يدي بني قام ذاإ العبد
 يسـأل دهـوبيـ، وخيضـع جدـيسـ بوجهه هنّ أ وذلك، الوضوء فيه جيب

                                                                        

 . والتفصيل الرشح من آخر حمل هلا التي الصحية الفوائد إىل باالضافة )١(
 . ٩البلد:  )٢(
 . ٣٦االرساء:  )٣(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٦٦ 

، جودهـوسـ هـركوعـ يف يسـتقبل هـوبرأسـ ،ويتبتّل رهبـوي ويرغب
  .IQH»ويقعد يقوم وبرجله

، والرقـة اخلشـوع يستشـعر هللا إىل قربـة يتوضـأ مـن كـلّ  نأ واحلقّ 
 يف مـاماإل ليهمإ يشري التيو، للطاعة ةواخلفّ  والنشاط، والربكة والرمحة
 يف كــام وقــاتاأل كــل يف مســتحبّ  الوضـوء جيعــل مــا وهــو، حديثـه

  :التالية الروايات
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن 
 ويديـه وبصـره سمعه من خطاياه خرجت املسلم الرجل توضأ إذا« 

  .IRH»له مغفوراً  عدقَ  عدقَ  فإن، ورجليه
  قال:× الصادق اإلمام عن

  .ISH»استغفار غري من توبته اهللا دجدّ ، ثدَ حَ  لغري وضوءه دجدّ  من«
  :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول وعن

 بالليـل تكون أن استطعت وإن، عمرك يف اهللا يزد الطهور من أكثر« 
  ITH»فافعل طهارة عىل والنهار

                                                                        

 ٣٣٤/ ١ الرشائع: علل )١(
  ١١/١٩٠احلكمة: ميزان )٢(
 ٧٧/٣٠٥ بحاراالنوار: )٣(
  ١١/١٩٠احلكمة: ميزان )٤(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٦٧ 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن
  IQH»نور عىل نور، وضوء عىل وضوء«

  قال: × اهللا عبد أيب عن
  IRH»كمسجده وفراشه بات فراشه إىل آو ثم توضأ من«
 متوضأ) نومه عند يثاب كذلك املسجد يف جلوسه عند اإلنسان بيثا امك أي(
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ن أن شكّ  ال اً  يكون أن قبل أمر يف يدخل مَ  خلوضـه متهيئاً  له مستعدّ

يه أن يستطيع ال  إىل حيتاج حال إىل حال من فاالنتقال، بسهولة هحقّ  يوفّ
 ؤونـشـ من الـاالنتق هو األمر كان إذا سيام مسبقة وفكرية نفسية هتيئة
  وعواملها. اآلخرة ؤونـش إىل ومشاغلها اـالدني

 عملها عن لتوقفل النفس وإعداد، الصالة أوقات ترقّب كان وهلذا
، اً جـدّ  املسـتحبة عـاملاأل مـن هـو،  الصالة يف للدخول استعداداً  اآلين

 أشـدِّ  مـن وهـي، املـوت عنـد والراحـة وحبـالرَّ  صاحبها يكافأ والتي
 منـه يسـتعيذ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول كان والذي لإلنسان وأذ إيالماً  األوقات

مَّ « بقوله: دعائه يف  .»تِ واملَ  ندَ عِ  احةالرّ  سألكأ ينّ إ اللَّهُ
                                                                        

  ٢/٤٧يل:عوايل الآل )١(
  ٢/٤٧يل:عوايل الآل)٢(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٦٨ 

 :قال انه ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عنف
 لـهُ  نتُ ضمِ  إِالَّ  الشمس ومواضع الصالة بمواقيت اهتمَّ  عبد من ما«

  IQH»النار من والنجاة واألحزان اهلموم وانقطاع املوت عند وحلرَّ ا
ـاأل عليه يؤكد كان ما وهو  وقـاتأ بترقّـ رضورة يف مجيعـاً ÷ ةئمّ
 .الصالة داءأل النفيس ؤوالتهي الصالة
 بالصـالة يوصـيه بكـر أيب بـن ملحمد له كتاب يف املؤمنني مريأ فعن

  قال:
قتَ  اِرتَقِبْ « الةِ  وَ لِّها الصَّ قتِها فَصَ الَ ، لِوَ لْ  وَ هُ  هبا تُعَجِّ بلَ اغٍ  قَ ـرَ الَ ، لِفَ  وَ

ا رهَ نهُ  تُؤخِّ غلٍ  عَ   IRH»لِشُ
 :قال ×اهللا عبد يبأ وعن

  ISH»عليها حمافظتهم كيف الصالة مواقيت عند شيعتنا امتحنوا«
 مـن هبـم وعالقتـه هحبّـ يثبـت إنام البيت هلأل املوايل املؤمن نّ إ يأ

 الصـالة عىل املحافظة ومنها، بتعاليمهم لتزامواإل تهمسنّ ل هاتباع خالل
  الرشعية. مواقيتها يف

                                                                        

 .٨٨ص املفيد: أمايل )١(
  .٨٣/١٤: األنوار بحار )٢(
  ٨٠/٢١:االنوار بحار )٣(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٦٩ 

 متالحقـة فيها عاملاأل تكون نأ الدنيا طبيعة من فإنَّ  معلوم هو وكام
 ومتطلباهتـا احليـاة رضورات بسبب ببعض بعضها يتصل يكاد متتابعة
، الـرؤ متباين، األهداف متخالف جمتمع يف العيش مقتىضو دةاملتجدّ 

 والكومبيـوتر رسعةـالـ رـعص يف عاصفاً  موجاً  يموج، املصالح متدافع
 ويبدأ إِالَّ  عمل من ينتهي يكاد ال هأنّ  نفسه املرء ليجد حتى ،نرتنيتواإل

  آخر. وال لأوّ  هلا ليس دوامة يف بآخر
 الدنيويـة عـاملاأل من املتصلة السلسلة هذه قطع نـم البّد كان ولذا

 إدراك فيهـا ديتجدّ ، وفكرية روحية اسرتاحة حمطات يف قليالً  والتوقف
 فيها هأعاملو نفسه راجعةملو، فيها وجوده ومغز الدنيا حلقيقة اإلنسان

 ومصـريه آخرتـه إىل فيـه يسري الذي الصحيح الطريق عن ينحرف لئالّ 
 والبقاء. اخللود دار يف ئيالنها
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دُ  حينام  العـذب السـامء داءـن يمثل فهو األذان وتـص األُفق يف يرتدَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسـول عـن ورد فقد، ومناجاته احلبيب ولقاء الروح السرتاحة
 يقول: كان الصالة وقت حيني كان عندما

 .IQH »بالصالة رحنافأ بالل يا قم« 
                                                                        

 ٣/١٦ميزان احلكمة:)١(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٧٠ 

  يقول: وكان األذان سامع عند ويبشُّ  هيشُّ  كان أنه هعن ورد و
ن«   .IQH»السعداء من اهللا عند كان فأجاب األذان سمع مَ

  قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه آخر حديث ويف
  .IRH»للذنوب كفارة املؤذن جابةإ«

دَ  أن يستحب ولذا   .يقوله ما بعض أو املؤذن يقوله ما املؤمن يردِّ
  ال:ـق نهأ ×احلسني بن عيل عنف
  .ISH»يقول كام قال املؤذن سمع إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول إنّ «

  قال: نهأ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن اخلرب ويف
نَ  سمعتم ذاإ«  عـيلّ  صـىلّ  فمـن عيلّ  صلّوا ثم، يقول كام فقولوا املؤذِّ

  .ITH»الوسيلة يل سلوا ثم راً ـعش هبا اهللا صىلّ 
 التالية: الروايات يف كام خاصا ثوابا للمؤذن علجُ  فقد ولذا
 قهويصـدّ ، رهـوبص صوته مد للمؤذن يغفر« :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

                                                                        

 هـذا يف الروايـات مـن كثري أن إىل هالتنبّ  املفيد من (لعل .٨١/١٥٥ :االنوار بحار )١(
 املسـاجد يف بعضـها كتبت لو حبذا برشوطها الصالة داءأل ومشوقا حافزا متثل البحث

  .ومقاصدها) الصالة بمفاهيم تذكر دائام العني مامأ لتكون واملنازل
 ٨١/١٥٥بحار االنوار: )٢(
 ٨١/١٧٩بحار االنوار: )٣(
 .اهللا لرسول الّ إ تعطى ال خاصة منزلة هي والوسيلة .١٤٥/ ١سالم: اإل دعائم )٤(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٧١ 

  .IQH»حسنة باذانه يصيلّ  من كل من وله، ويابس رطب كل
 رمـذكّ  انـه تعلـم ان املـؤذن حق« :قال × العابدين زين االمام وعن

 وعونـك، )واالجر الثواب (من حظك إىل لك وداع، وجلّ  عزّ  ربكب لك
 للمحسـن شـكرك ذلـك عـىل فاشـكره، عليـك هللا فـرض قضاء عىل

  IRH»اليك
 يف للـدخول الـنفس لتهيـأة االقامـة قبل الفردي االذان يستحب كام
 :قال انه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عنف الصالة اجواء

 الصـالة ميويقـ الصـالة ـرةبحض فيؤذن بارض يكون رجل من ما «
  ISH.»طرفاه ير ال ما املالئكة من خلفه صىل الّ إ

ةُ ﴿ :فيه كنتَ  شغل أي يف األذان سامع عند لنفسك فقل رَ اآلخِ ريٌ  وَ  خَ
أَبْقَى دَع ﴾وَ  شغالواأل ينتهي رـالعم نا وتذكر، هـفي مشتغالً  كنتَ  ما وَ

 لتناجيـه الصـالة عـرب هـليإ والعروج احلبيب لقاء إىل وسارع، تنتهي ال
 رتكـوآخـ حياتـك ورـأمـ يف وتستهديه به وتستعني، وتشكره وحتمده

  وهدايته. عونه نـع هبا لك غنى ال التي
                                                                        

 ٣/١٦ميزان احلكمة: )١(
 ×عن رسالة احلقوق لالمام زين العابدين ٣/١٦ميزان احلكمة: )٢(
 ٣/١٦ميزان احلكمة: )٣(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٧٢ 

 فيـه نـتأ الذي العمل هاءـنإب للصالة املسبق االستعداد ذاـه فبمثل
 وذكـر، الصـالة وقـت ومراقبة، والوضوء الطهارة إىل واملبادرة، مؤقتاً 

 أتَ هيّـ قـد تكـون، سـامعه عند ناملؤذّ  جابةإو، ذاناأل قبل ومتجيده اهللا
  استعداد. وأحسن حال بأفضل اهللا يدي بني للوقوف نفسك

 
¢ Ò˝ó€a@fi!Îa@bËn”Î 

ة وقتهـا لوّ أ للصـالة نَّ أ املجـال هـذا يف عليه التأكيد ينبغي ومما  لـذّ
 املحـب وهلفة، حبيبه إىل احلبيب شوق لمتثّ  فهي، لذة تدانيها ال خاصة

 ورد فقـد ولـذا، مـواله لطاعة الشاكر العبد ومسارعة، حمبوبه لقاء إىل
 بعـد الوقـت لوّ أ يف الصـالة عـىل دتؤكّ  التي الروايات من العديد فيها

  مبارشة. األذان
ئل   ؟عاملاأل لـأفض نـع ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ولـرس سُ
  .IQH»وقتها لأوّ  الصالة« :ملسو هيلع هللا ىلص فقال
 قال: هأنّ  × الباقر ماماإل وعن

ل أنَّ  علماِ «  ل، أفضل أبداً  الوقت أوَّ ، اسـتطعت مـا بداً أ اخلري فتعجّ
  .IRH»قلَّ  نإو العبد عليه دام ما تعاىل اهللا إىل عاملاأل وأحبّ 

                                                                        

 .١٦١ص/ ٢ج اخلصال: )١(
 .٩ص/ ٨٣ج البحار: .١٤٥ص/ ١ج التهذيب: )٢(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٧٣ 

 عـن مضـاعفة ضعافاأ الوقت لوّ أ الصالة ثواب اهللا جعل فقد ولذا
ـ خـرهآ عـن الوقـت لوّ أ يف الصـالة ثـواب نزّ وُ  ولـو، غريها  بلتعجّ

 الصـالة نّ أ مـع الوقـت لوّ أل عطـىٰ يُ  الذي الثواب عظمة من اإلنسان
 والثـواب جـراأل مـن عظيامً  رصيداً  ضاعأ قد هنّ أ نفسه ولوجد، نفسها

  ل.وّ األ وقتها عن لصالته خريهأت عند
  قال: × الصادق اإلمام عنف
  .IQH»الدنيا عىل اآلخرة كفضل اآلخر عىل لاألوّ  الوقت فضل«

 الـدنيا وبـني وسـعادهتا لذائـذها يف الدائمـة ةخـراآل بـني ما وشتان
 عنـد عنـد صيلّ امل عليه حيصل الذي الثواب نأ بمعنى، الفانية املحدودة

  .بثمن سقاي الو به ستهانيُ  ال يمعظ ثواب هو الوقت لوّ أ
  :قال×عنه خرآ حديث ويف

  .IRH»وماله ولده من للمؤمن خريٌ  خرياأل عىل لاألوّ  الوقت فضللَ «
 هـو وقتـه لوّ أ يف الصالة ثواب من يناله بام اإلنسان رسور نأ بمعنى

  .لدهوو ماله بزيادة رسوره من عظمأ
 بـاب من ليس الوقت ولأ بالصالة املبادرة إىل الكريمة الدعوة وهذه

                                                                        

 .٣٣٠/  ٣الكايف:  )١(
 .١٢ص /٣ج :االنوار بحار) ٢(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٧٤ 

ـة إبـراء بـاب مـن ولكنهـا،  فحسـب ثوابه وعظيم اهللا إىل القربى  الذمَّ
 دون ولحيـ هومكـر إىل اإلنسـان ضيتعرّ  فقد، يضاً أ الواجب سقاطإو
ـ من حال يف الصالة دائهأ مكانيةإ مةالسَ  دـبعـ النفسـية أو ةـاجلسديـ الَ
 داءأ يستطيع امً ـسال معاىفً  فيه كان والذي،  لاألوّ  الصالة وقت نقضاءإ

ة رجـح بال ويرس ةـبسهول الصالة  عـن يعجـز قـد هأنّـ حني يف، ومشقَّ
 سمح (ال ةـحلادث ضهتعرّ  ثرأ،  جسده أعضاء أحد يف إصابته بعد ذلك
تـه الـدنيا هـومغادرتـ أجله حلول ةـمكانيإ حتى بل اهللا)  الصـالة وبذمّ

  وحساب. عتاب من فيها وما لةاملؤجّ 
  قال: أنه × الرضا ماماإل عن احلديث يفو
، احلـوادث مـن يـأمن ال العبد نّ إف الصلوات مواقيت عىل حافظوا«
 قـول مـن يءخاط فهو عمداً  عنها رـفقصّ  فريضة وقت عليه دخل وما
لٌ ﴿ اهللا يْ وَ * فَ لِّنيَ صَ ينَ  لِلْمُ مْ  الَّذِ ن هُ الَ  عَ ِمْ صَ ونَ  هتِ اهُ  وقتهـا نـع أي، ﴾سَ

ــة بعــد الفــرائض فضــلأ أنَّ  واعلــم، يتغــافلون  وعــزّ  جــلّ  اهللا معرف
 عليـه حياسـب مـا لوأوّ ، الظهـر الصـلوات لوأوّ ، اخلمس الصلوات

دّت وإن، سواها اـم هـل صحَّ ، الصالة هـل صحت إنـف، الصالة العبد  رُ
دَّ  ا رُ اها مَ وَ ، هابحقّ  تتهاون أو، فيها تتوانى أو، عنها تكسل أن وإياك، سِ
ها تضيّع أو  أو، هبـا تسـتخفَّ  أو، الديك نقر تنقرها أو، وحدودها حدَّ



 

 

 الصالة اخلاشعة

٧٥ 

ض من بيشء عنها تشتغل رَ   .IQH»وقتها بغري تصيلّ  أو، الدنيا عَ
 قال: × الصادق حممد بن جعفر اإلمام عنو
ل وقتان صالة لكلّ «  أن ألحد وليس، أفضله الوقت لفأوّ ، وآخر أوّ

عِلَ  امإنّ و، علّة من إِالَّ ، وقتاً  الوقتني آخر يتّخذ  للمـريض الوقت آخر جُ
نـولِ  واملعتلّ   عفـو الوقـت وآخر، اهللا رضوان الوقت لُ وأوّ ، عذر له مَ

 مـن لـه خـريٌ  الوقـت من فاته ما نأو الوقت يف ليصيلّ  الرجل نأو، اهللا
  .IRH»وماله أهله

 ويف االشـتغال أو الفـراغ يف األحوال مجيع يشمل االستحباب وهذا
ل يف الصالة إىل املبادرة ينبغي حيث السفر أو رـاحلض  وقتها. أوّ

 وجـاء أصـحابه بعـض يستقبل خرج × الرضا ماماإل أنَّ  اخلرب ويف
 لصـاحبه: فقال، صخرة حتت فنزل هناك [ناحيـة] إىل فامل الصالة وقت

 بنـا يلحـق حتـى ننتظـر الأ يأ( أصـحابنا؟ بنـا يلحق الرجل: فقال .أذّن
  :× فقال، )؟كربأ الثواب ليكون صحابناأ

رنَّ  ال، لك اهللا غفر«  غري من وقتها آخر إىل وقتها لأوّ  عن صالة تؤخّ
                                                                        

 الـدنيا زينـة بـالعرض (واملـراد، ٢٠ص/ ٨٣ج :االنوار بحار. ٦) فقه الرضا: ص١(
 .ومغانمها)

 .٥٦ص الوسائل: مستدرك )٢(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٧٦ 

  .IQH»الوقت لبأوّ  بداً أ عليك، علّة
ل يف الصــالة إىل اإلنســان مبــادرة أن فيــه شــكّ  ال فمــامّ  ، الوقــت أوّ

 الصـالة إىل واالنطـالق، عـاملاأل مـن بيده ما ترك يف نفسه جاهدةـوم
، ربّـه عنـد ومنزلتـه اإلنسـان ثـواب يف تزيد امإنّ  ،فرحة منفتحة سـبنف
 هـو ومقاومـة والصـالح اهلـد طريـق يف ورسوخاً  اناً ـيمإ زيدهـوت

 عـىل حيثّ  كان ×الصادق ماماإل نأ نجد ولذا الدنيا. وجواذب النفس
 اهللا جـزاء حسـن املصـيلّ  لينـال يتهـامواق يف دائهـاأو الصـلوات رعاية

  وفضله.
 :قال × هعن حديث ففي

 عـىل وحـافظ، حـدودهنّ  أقام نمَ ، املفروضات اخلمس الصلوات«
 يقم مل ومن، اجلنة به يدخله عهد عنده وله القيامة يوم اهللا لقي مواقيتهن
 بـهعذّ  شـاء إن، له عهد وال اهللا لقي مواقيتهنّ  عىل حيافظ ومل حدودهنّ 

  .IRH»له غفر شاء وإن
ـأو وقتهـا يف الصـالة داءأ عـىل يؤكـد البـاقر ماماإل كان وكذلك  اهنّ

 .ثارهاآو نتائجها يف عليه وتنعكس القيامة يوم لصاحبها تشهد
                                                                        

 .٢٣٠ ص اخلرائج: )١(
 . ٤/٤٥ االحكام: هتذيب )٢(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٧٧ 

  قال: × جعفر يبأ عن
 وإن، سـواها مـا لبـِقُ  لتبِ قُ  نإف الصالة العبد به حياسب ما لأوّ  إنّ «

 مشــرقة بيضاء وهي صاحبها إىل رجعت وقتها يف أرتفعت إذا الصالة
 حـدودها بغـري وقتها غري يف ارتفعت وإذا، اهللا حفظك حفظتني :تقول

 عكضـيّ  عتنيضـيّ  :تقـول مظلمـة سـوداء وهـي صاحبها إىل رجعت
 .IQH»اهللا

 زيـادة بـاب من ليس هو وقتها لوّ أ يف الصالة داءأ عىل التاكيد وهذا
 إيـامن عـىل تنعكس هليةإ ورمحة آثار من فيها بام ولكن، فحسب الثواب
 القربات أفضل من بذاهتا فالصالة، احلياة يف واستقامته وروحيته املؤمن

 األنبيـاء منهـاج وهـي العبـاد عـىل وفضله رمحته نزولل ووسيلة اهللا إىل
با يف واألولياء   مرضاته. وابتغاء إليه لتقرّ

 أداء عـىل حـرص مـن عـىل عظـيامً  ثنـاءً  اهللا أثنى فقد ذلك جلأ من
ــالة ــا يف الص ــغله ومل أوقاهت ــور تش ــدنيا أم ــاغلها ال ــا ومش ــال عنه  فق

الٌ  جَ مْ  الَ  تعاىل:﴿رِ يهِ هِ لْ ةٌ  تُ ارَ َ ال جتِ يْعٌ  وَ نْ  بَ رِ  عَ امِ  اهللاِ ذِكْ إِقَ الةِ  وَ إِيتَاءِ  الصَّ  وَ
اةِ  كَ َافُونَ  الزَّ ماً  خيَ وْ لَّبُ  يَ تَقَ لُوبُ  فِيهِ  تَ ﴾ القُ ارُ األَبصَ   .IRHوَ

                                                                        

 ٤/٤٥االحكام: هتذيب )١(
  .٣٧ النور: )٢(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٧٨ 

 هـمّ  حيمل الذي للمؤمن العايل اإليامن عىل تدلّ  للصالة ملبادرةا نإ ذإ
ل عند فروضه أداء إىل ويسارع آخرته  التي الذهبية وفرصتها أوقاهتا أوّ
  .واألجر الثواب فيها يعظم

 :قال ×الباقر ماماإل عن 
 فلـيس لوقتهـا هافصـالّ  املفروضـة الصلوات عىل حافظ مؤمن امأيّ «
 .»الغافلني من هذا
ـالٌ ﴿ تعـاىل: قولـه تفسري يف × الصادق اإلمام عنو جَ مْ  الَ  رِ ـيهِ هِ لْ  تُ

ةٌ  ارَ َ يْعٌ  الَ وَ  جتِ ن بَ رِ  عَ  إىل وانطلقـوا جتارة صحابأ كانوا« قال: .﴾اهللاِ ذِكْ
 عظمأ موهُ  )وقتها لوّ أ يف للصالة املبادرة عن التجارة تشغلهم مل ي(أ الصالة

  .IQH»يتّجر ال نممّ  جراً أ
ل يف الصالة عىل يواظبون الذين مجيع ولعلّ   بركة وجدوا قد وقتها أوّ
 وعـىل علـيهم تنعكس التي يةاإليامن هاآثارو روحيةال ونفحاهتا الصالة

 وحسن والتوفيق داهل زيادة من ذلك عىل رتتّبي وما الدنيوية مأعامهل
  العاقبة.

  قال: ×املؤمنني أمري عن
لٌ  لَيسَ « مَ بَّ  عَ زَّ  اهللاِ إىل أحَ جلَّ  عَ ن وَ الةِ  مِ م فَـالَ ، الصَّ نَّكُ لَ ـن يَشـغَ  عَ

                                                                        

ن )١(   .٨١٩/ ٣ الفقيه: حيرضه ال مَ



 

 

 الصالة اخلاشعة

٧٩ 

ا ءٌ  أوقاهتِ ن يشَ نيا مورِ أُ  مِ زَّ  اهللاَ فإنَّ  ،الدُّ جلَّ  عَ مَّ  وَ  ينَ ذِ ﴿الَّـ فقالَ  أقواماً  ذَ
مْ  نْ  هُ الَ  عَ ِمْ صَ ﴾ هتِ ونَ ُم يعني ساهُ ا استَهانُوا غافِلُونَ  أهنَّ   .IQH»بِأوقاهتِ

 

ـ مـن هـي وقتها يف الصالة أداء أن نجد ولذا  وأهـل ملسو هيلع هللا ىلصالنبـي ننسُ
 فلـم، التقـو وأهـل ادوالعبّ  األولياء من هداهم عىل سار ومن ÷بيته

 حروبـه وسـط يف حتى وقتها لأوّ  يف صالة املؤمنني أمري وال النبي يرتك
 واقعـة أنّ  حتـى بـل، )السالم عليهام(احلسني احلسن اإلمام وكذا، ومالمحه

 وأصـحابه احلسـني اإلمـام تشـغل مل ورضاوهتا قساوهتا رغم عاشوراء
ل يف الصالة أداء عن  والفـوز اهللا إىل القرب من فيها امـل وذلك وقتها أوّ

 أداء عـن تشـغلهم أو متنعهم حداثواأل الظروف تكن لمف، برضوانه
ل يف الصالة   وقتها. أوّ

 

 عنـد الصـالة منزلـة فيه يوضح الكاظم اإلمام عن مجيل حديث ويف
ل أدائها ا الوقت أوّ  املشـهورة اليـاس زهرة من رائحة أطيب تكون بأهنّ

اذ بعطرها   ×:قالف وطراوهتا غصنها يف تكون عندما األخّ
 

لواتُ « لِ  يف املَفروضاتُ  الصَّ قتِها أوَّ ها اُقِيمَ  إذا وَ ودُ دُ حيـاً  طيَبُ أَ ، حُ  رِ
ن يبِ  مِ ـذُ  حنيَ  اآلسِ  قَضِ ـن يُؤخَ هِ  مِ رِ ـجَ هِ  يف شَ هِ  طِيبـِ حيـِ رِ هِ  وَ تـِ طَراوَ ، وَ

                                                                        

  .٦٢١اخلصال/ )١(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٨٠ 

لَ  عَ قتِ  ميكفَ لِ  بِالوَ   IQH»األوَّ
 

¢ äÏõy@k‹‘€a 

ب لكـي والروح للقلب جالء تكون أن الصالة من املطلوب إنَّ   تقـرّ
الَ  إِنَّ ﴿ والذنوب املعايص وبني هنبي وحتول ربّه من اإلنسان ـىتَ  ةَ الصَّ  نهَ

ـنِ  ح عَ ــاءِ الفَ ــرِ  شَ املُنكَ  القلــب خشــوع دون مــن حيصــل ال وهــذا، ﴾وَ
 هـوقنوتـ قراءتـه يف ومـواله لربّـه خماطبتـه دـعنـ هـوانتباهـ وحضوره

 الصالة. أعامل وباقي وسجوده هـوركوع
 خـالل يفعلـه أو يقولـه امـلـ املصـيلّ  انتبـاه وأ( احلضـور هـذا فمن
 جزاءأ مع والوجداين العقيل التفاعل أو( شوعاخل خالل ومن، )الصالة
 والقـدرة ةبـالقوّ  همتدّ  التي يةانـاإليم الطاقة يـاملصلّ  يكتسب، )الصالة

 إىل واملســابقة هنيــه عنــد واالنتهــاء مــرهأل واالمتثــال اهللا طاعــة ىـعلــ
 نتُشـحَ  كـام املصـيلّ  قلـب تشـحن أن جيب صالة وقفة فكلّ ، رضوانه
 مواصـلة من نليتمكّ ، الطاقة أو الشحن منبع يف توضع عندما البطارية

ل اليومية حياته  عـن يضـلّ  أو الطاعـة عـن حييد نأ دون، أعبائها وحتمُّ
  الطريق.

                                                                        

  ٥٨ثواب األعامل: )١(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٨١ 

  :قال× املؤمنني مريأ عن
  .IQH»العبادة حسن أهلمه عبدا اهللا أحبّ  إذا«

ـر نأ الصـالة يف رعـيش نأ قبل املصيلّ  يلزم ولذا ـن يـدي بـني يفكّ  مَ
ن وألجل يقف؟ أَقِـمِ ﴿ تعـاىل: قوله نفسه يف يردد ثم ؟الصالة يقيم مَ  وَ
الَ  ي ةَ الصَّ رِ كْ  اآلخر واليـوم باهللا تذكره التي ياتاآل من غريها أو، ﴾لِذِ

 هيبة استشعار عىل ذلك يعينه لكي، النشور أو البعث أو القيامة ياتآك
  وغداً. اليوم يديه بني يقف الذي املخاطَب وعظمة املوقف
 عـن عالئقهـا ويقطع، ومشاغلها الدنيا هو سكر من يفيق نأ عليه

 امـلـ منتبـه وهـو ربّـه مخاطبةـل لدقائق ولو منها دويتجرّ ، وقلبه فكره
َـا يَـا﴿ :تعـاىل لقوله واعٍ ، وجوارحه بقلبه إليه همتوجّ ، يقول ينَ  أَهيُّ  الَّـذِ
نُواْ  بُواْ  الَ  آمَ رَ قْ الَ  تَ أَنتُمْ  ةَ الصَّ  وَ ارَ كَ تَّىَ  سُ وا حَ ا تَعلَمُ ﴾ مَ   .IRHتَقُولُونَ

  قال: نهأ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن ورد فقد
 .ISH»بدنـه مـع قلبـه فيها الرجل رـحيض ال، امرئ صالة اهللا يقبل ال«

  )فعالهأو قوالهأل انتباه دون من يصيل يأ(
                                                                        

  .٢٠/١٧احلكمة: ميزان )١(
 . ٤٣النساء: )٢(
 .٢٣٩ص/ ٨٤ج :االنوار بحار )٣(
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٨٢ 

 مـؤثرات مـن حولـه عـامّ  ينقطع نأ املصيلّ  من بيتطلّ  احلضور هذا
 مثـل، وملهيـات وألوان، وأضواء أصوات من به حييط ما وأ، خارجية

 ثنياملتحـدّ  وصـخب، شةاملشوّ  نيةولكرتاإل واألجهزة، واملذياع التلفاز
 وكـذلك، الصـالة يبـدأ نأ قبـل آخـر خارجي مؤثر وكلّ  منه بالقرب

 ترتك داخلية مؤثرات من الصالة قبل يشغله كان بام التفكري عن ينقطع
 أو دراسـة أو، عمـال أو جتـارة أكانـت سـواء، وفكره نفسه عىل هاأثر

 أو اقتصـادية، سياسية أو اجتامعية، ةيَّ رسأُ  أو شخصية مشغلة أو، بحثاً 
 لـدقائق تفكـريه يشـغل مـا كـلّ  يرتك نأ عليه، ثقافية أو علمية، مالية

 وخـوف وعظمتـه اهللا بـذكر ويسـتبدهلا، الصـالة وقـت هي، معددوة
 صـاحب مـع وينشـغل، واحلسـاب القيامة هوالأو، يديه بني الوقوف
. ألجله نمَ ـلِ  أو الصالة   يصيلّ

  قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن 
 شـيئاً  اهللا يسأل ال، الدنيا أمر من شيئاً  فيها يذكر ال، صالة صىلّ  من«
  .IQH»أعطاه إالّ 

  قال: نهأ × املؤمنني مريأ عنو
نـل طوبى«   تـراه امبـ قلبـه يشـغل ومل، والدعاء العبادة هللا أخلص مَ

                                                                        

  .٤/٧٩الوسائل: مستدرك )١(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٨٣ 

ـ ومل، أذنـاه تسـمع بام اهللا ذكر ينس ومل، عيناه  أُعطـي بـام صـدره زنحيَ
  .IQH»غريه

  قال: أنه × الصادق ماماإل عن احلديث ويف
، فيـه هـم ومـا واخللـق، فيهـا وما الدنيا فانسَ  القبلة استقبلتَ  اإذ« 

كـبسـ وعاين، اهللا عن يشغلك شاغل كل من قلبك واستفرغ  عظمـة رّ
واورُ  IRHأسـلَفَت ما نفس كلّ  تبلو يوم يديه بني وقوفك واذكر، اهللا  إىل دّ
تَ  ذاإفــ، والرجــاء اخلــوف قــدم عــىل وقــف، احلــق مــوالهم اهللا  كــربّ

 ذاإ تعاىل اهللا فإن، كربيائه دون والثرٰ  العىلٰ  الساموات بني ما فاستصغر
 تكبـريه حقيقـة عن ISHعارض قلبه ويف يكربّ  وهو العبد قلب عىل اطّلع
يت ؟يختدعنأ كاذب يا قال: ، ذكـري حـالوة حرمنّـكأل وجـاليل وعـزّ

ة قريب عن حجبنّكوأل ITHواملسارّ
  بمناجايت. 

 إنـامو، عبادتـك عـن غنـيّ  وهـو، خـدمتك إىل حمتاج غري أنه واعلم
 ركاتـب من عليك رـوينش، هـعقوبت عن ويبعدك لريمحك بفضله دعاك

                                                                        

  .٢٠٧ /٨٢ :األنوار بحار )١(
  .واألقوال واألفعال األعامل من قدمت ما أي أسلفت )٢(
 تكبـرية عنـد االنتبـاه تركيـز جيـب ولذا اهللا عن يلهي يشء أو شاغل أي عارض: )٣(

  .خاص بشكل اإلحرام
  .نسواأل الرسور أي املسارة: )٤(
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 فلـو، مغفرتـه بـاب عليـك ويفتح، رضاه سبيل إىل وهيديك، هـتحنانيّ 
 عىل مضاعفة ضعافاً أ العوامل من خلق ما ضعف عىل وجلّ  عزّ  اهللا خلق

دوه أو به بأمجعهم كفروا سواء عنده لكان، األبد رسمد  لـه فليس، وحّ
، رداءً  احليـاء فاجعـل، IQHوالقـدرة الكـرم ظهـارإ إِالَّ  اخللـق عبـادة من

، تـهربوبيّ  دفوائـ تغـنم اهللا سـلطان سـرت حتـت وادخـل، ازاراً  والعجز
  .IRH»إليه ومستغيثاً  به مستعيناً 

  قال: نهأ ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن
 يعـود الَّ أ خياف مودّع صالة لوقتها فصلّها فريضة صالة صلّيت ذاإ«

  ISH»ليهاإ
 كـام أو الـدنيا يغـادر نأ كـيوش هنّ أ ير كمن هي عمودّ ـال وصالة

 بقوله: ×مؤمننيـال رـميأ وصفهم
 همـلـ تـزل مـلـ اآلخـرة وكأن، اراـعمّ  دنياـلل يكونوا مـل مفكأهنّ « 

 ال، يوحشـون واـكانـ مـا وطنـواوأَ ، يوطنـون كانوا ما واـوحشأَ ، دارا
  .ITH»اجلريان تواصل يتواصلون وال، باألوطان ونـيستأنس

                                                                        

 واآلخرة. الدنيا خري حتصيل يف اإلنسان ملصلحة هي إنام اإلهلية التكاليف مجيع )١(
 .٢٣٠/ ٨٤ :االنوار بحار )٢(
 ٩/ ٨٣ :االنوار بحار )٣(
 ١١/١٩٠احلكمة: ميزان )٤(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٨٥ 

 مـا وكـلّ  واملسئوليات والدواأل زواجواأل موالاأل خلفهم تركوا قد
 آخـر لـك تكون اً حقّ  هافلعلّ  يدري ومن، وفكرا اً مهّ  قلوهبم يشغل كان

 تسـتطيع ال رسةـحـ الواحـدة احلسـنة فتكـون كتابك يطو ثم صالة
  تعاىل. هللا خالصة جارية صدقات من لك بقي ما الّ إ اكتساهبا

 

¢ fibj”a@k‹‘€a 
 ومن هبا مرواآل الصالة صاحب ومنزلة مقامـل هوالتوجّ  االنتباه وهو

 فيخاطبـه، كلـه وامللـك هكلّـ مـراأل ولـه رضواأل السـاموات يف ما له
 راجيـاً ، لشـأنه امً معظّ ، له اً خاضع، وجل خاشع بقلب ويناجيه ويدعوه

 لوّ أ وتعـاىل تبارك اهللا جعل قدف ولذا، ونقمته عذابه من خائفاً ، لرمحته
 تبـارك فقـال الصـالة يف خشـوعهم هـي للمـؤمنني الحـالفـ درجات

لَحَ  قَدوتعاىل:﴿ نُونَ  أَفْ مِ ينَ  * املُؤْ مْ  الَّذِ ـالَ  يفِ  هُ ِمْ صَ ـعُونَ  هتِ اشِ ينَ  * خَ الَّـذِ  وَ
مْ  نِ  هُ وِ  عَ غْ ونَ  اللَّ ضُ عرِ   .IQH﴾مُ

  قال: × الصادق اإلمام عن
ة له وجبت إِالَّ  قلب يف والرمحة الرهبة جتتمع ال«  صـلّيت ذاإفـ، اجلنـّ

 هـبقلبـ IRHقبـليُ  مـؤمن دـعب ليس هـنإف، وجلّ  عزّ  اهللا عىل بقلبك فأقبل
                                                                        

  .١يةآ :املؤمنني سورة )١(
قبل: )٢(   .يتوجه يُ



 

 

 الصالة اخلاشعة

٨٦ 

 املـؤمنني بقلوب عليه اهللا أقبل إِالَّ ، ودعائه صالته يف وجلّ  زّ ـع اهللا عىل
اه مودّهتم مع وأيّده   .IQH»باجلنة إيّ

  :قال انه كذلك عنه وروي
  .ISH»منها يفرغ حتى IRHإليه ينظر اهللا يزل مل الصالة يف العبد دخل إذا«

 بغـريه اهللا عـن ينشـغل فـيمن قديس حديث يف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول وعن
 :قال الصالة اثناء

 ومـن ؟تقصـد مـن إىل عبدي يا :اهللا قال، صالته يف التفت عبد أيام« 
 يخـال جـوادا أو تطلـب؟ سـواي رقيبـا أو ؟تريد غريي أربا تطلب؟

 اثيبك، املعطني وأفضل، االجودين وأجود، االكرمني أكرم وأنا ؟تبغي
 عليـك ومالئكتـي، قبـلمُ  عليـك ينفـإ يلَّ عَ  لقبِ أَ ، قدره حيىص ال ثوابا

 لـه اهللا أعاد ثانية التفت فان، منه كان ما إثم عنه زال لَ قبَ أَ  نفإ، لونقبِ مُ 
 فـان، منـه كـان مـا عنه وجتاوز له اهللا غفر صالته عىل أقبل فان، مقالته
 تقـدم ما له اهللا غفر صالته عىل أقبل فان، مقالته له اهللا أعاد ثالثة التفت

، عنـه املالئكـة وأعرضـت، عنـه اهللا أعرض رابعة التفت فان، ذنبه من
                                                                        

  .٢٦٠/ ٨٤ :نواراأل بحار )١(
 . بفضله ويشمله برمحته حييطه أي )٢(
 . ١/٢٨١نوار:األ بحار )٣(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٨٧ 

  .IQH»توليت ما إىل عبدي يا يتكولّ  :ويقول
 فيهـا تفـتح التـي الذهبيـة الفرصـة هذه ىلإ × الباقر االمام هنبّ  قدو

 وعنايتـه اهتاممـه من ويعطيه عبده مناجاة ىلإ اهللا فيستمع الرمحة بوابأ
  :قالف منها االستفادة عىل وحثّ  الصالة يف دام ما ةاخلاصّ 

 يأتيـك أن قبـل (أي فيـه تصيلّ  هنارٍ  وال ليلٍ  عىل تقدر ال أن قبل صلّ «
 سـلطان ذي عـىل دخـل رجل كمثل لصاحبها الصالة مثل امإنّ ، املوت)
 عـزّ  اهللا ذنإبـ املسـلم املـرء وكـذلك، حاجته من فرغ حتى له تفأنصَ 
 مـن يفـرغ حتـى إليـه ينظر وجلّ  عزّ  اهللا يزل مل، الصالة يف دام ما وجلّ 

  .IRH»صالته
 مـن الصـالة ييـؤدّ  مـن تذمّ  كثرية أحاديث وردت املقابل يف نهأ كام

 مـن ان اعترب املؤمنني امري ان حتى، الصالة نوعيةب واكرتاث اهتامم دون
 ثوابـا رسـخيـ انـه كانت كيفية أيب منها االنتهاء ويريد صالته يف يرسع
  .الصالة ثواب من رقـيس كمن فهو عليها املعطى االجر لويقلّ  عظيام
 :قال × املؤمنني رـميأ عن

ن الناس رسقأ نّ إ«   .ISH»صالته رسق مَ
                                                                        

 ٨١/٢٤٢البحار: )١(
 ٧٩/٢٢٧بحاراالنوار: )٢(
 .٢٤٢/ ٨ :االنوار بحار )٣(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٨٨ 

 :قال ×الصادق اإلمام عنو
  .IQH»بصالته اً مستخفّ  تنال ال شفاعتنا« 

 عـن غفـل ملن مجيل تصوير العسكري احلسن ماماإل عن لروايةا ويف
 ينتظـر كـان مـن يشـبّه حيـث، عنهـا انشـغل أو فيها لتعجّ  أو صالته
 نأ ويرجـو، بـه ليفـرح مولوداً  ينتظر كان كمن، نفعها ويرجو الصالة

 به أيفاج أو املولود هذا رـخيس به ذاإف، املستقبل يف وسنداً  عوناً  له يكون
، ينتظرهـا كـان التـي ةاملرجوّ  الثمرة عىل حصل هو فال، كسيحاً  ناقصاً 

، قبـل مـن ينتظـره كـان الذي السابق ملاأل يعيش نأ يستطيع هو وال
  :×حديثه يف يقول حيث

 نفاسـها نـادَ  ذاإ ىحتّـ محلـت، بىلحُ  كمثل صالته تمّ يُ  ال ذيالّ  مثل«
 الصالة وقت حان حينام (أي IRH»ولد ذات وال محل ذات هي فال، سقطتأ

  أخر) بمسائل عنه انشغل ينتظره كان الذي
سب ذيفالّ  ، فيهـا اهللا عـىل قبـلأ قد املصيلّ  كان ما هو الصالة من حيُ

 ويعيـد، وساوسـه عـىل بويتغلّ ، نفسه املرء جياهد نأ يستلزم ما وـوه
  عنه. الشيطان يذهله عندما هلياإل احلرم إىل نفسه

                                                                        

ن )١(  .١٣٣ص الفقيه: حيرضه ال مَ
  .٣/١٨الوسائل: مستدرك )٢(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٨٩ 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن
 ذكرأ كذا ذكرأ :له وقال الشيطان جاءه بالصالة اشتغل إذا العبد نإ«
 .IQH»صىلّ  كم يدري أن الرجل يضلّ  ىحتّ ، كذا
  قال: نهأ × املؤمنني مريأ وعن 
نَّ  ال« ـرنَّ  وال، ناعسـاً  وال، متكاسالً  الصالة إىل حدكمأ يقومَ  يف يفكّ

 عليـه أقبل ما صالته من للعبد امنّ إو، وجلّ  عزّ  ربّه يدي بني هنّ إف، نفسه
  .IRH»بقلبه منها

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن
، شـرالعُ  إىل ومخسها وربعها وثلثها نصفها يقبل امـل الصالة من أن« 

 وجــه هبـا فيضـــرب ISHاخللـق الثــوب لـفّ يُ  كــام لـفّ يُ  امـلــ منهـا وإن
  ITH»بقلبك عليه أقبلت ما صالتك من لك اموإنّ ، صاحبها
 :قال ×اهللا عبد أيب وعن

، مخسـها أو ربعهـا أو ثلثها أو نصفها صالته من له لرتفع العبد نإ« 
                                                                        

  .٤/٧٩الوسائل: مستدرك )١(
 .٢٣٩/ ٨ج :االنوار بحار )٢(
 يكـون فـال ومجاله رونقه وذهاب استعامله كثرة من البال الثوب هو اخللق: الثوب )٣(

 الناس عند قيمة له
 ٨٢/٢٣٨االنوار: بحار )٤(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٩٠ 

 مـا لِيـتُمَّ  بالنوافـل رنـاأُمِ  نامإو، بقلبه منها عليه أقبل ما إِالَّ  له يرفع وما
  .IQH»الفريضة من نقص

 ومنتبهـاً  واعيـاً  املصيلّ  كان ما الّ إ الصالة قبول عدم يف احلقيقة هذهو
 بيتـه هـلأو النبـي أحاديـث يف كثـرياً  وردت قد فيها ويفعله يقوله امـل

 إىل وتوجهه وعيه راقدبم هو انام صالته عىل ثوابه نأ يقيناً  املؤمن ليعلم
 وهـو يصـيل فحينام، الصالة داءأ يف وقعوده قيامه مقدار عىل وليس اهللا

 فهو واهلو فكاراأل جواذب سكر يف الوعي عن غائب أو الذهن شارد
  .كميتها وليست الصالة نوعية هو فاملهم، منه املطلوبة الصالة يصيل مل

  :قال × الباقر حممد ماماإل عن
 عليـه أقبلـت مـا منهـا لك حيسب إنامف، صالتك عىل قبالباإل عليك« 

  .IRH»بقلبك منها
  قال: ×الصادق اإلمام عن آخر ثيحد ويف

 أو هـاكلّ  أومههـا نإفـ، فيهـا عليـه أقبلت ما إِالَّ  صالتك من مالك«
تلُ ، دائهاأ عن غفل   .ISH»صاحبها وجه هبا ربـفض فّ

                                                                        

  .٢٣٨ /٨: األنوار بحار) ١(
 . ٩١/٢٠١بحار األنوار:  )٢(
  .٢٦١/ ٨٤بحار األنوار:  )٣(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٩١ 

 
¢ ãÿ–n€a@¿@Ò˝ó€a 

 وذهنـه تفكـريه جيمع نأ عليه نإف للصالة اهتاممه املؤمن يعطي حينام
 عليهـا تشـتمل التـي واملضـامني املعـاين إىل ويوجهـه الصـالة ثناءأ يف

ـ والرقـة اخلشـوع عـىل ذلـك ليعينـه الصالة  فيـذكره، اهللا إىل هوالتوجّ
 حاديـثاأل يف ورد ما وهو، وانتباه وعي عن ويدعوه دهويمجّ  حهويسبّ 

  ÷.بيته هلأو النبي عن الرشيفة
 قال: ×املؤمنني مريأ فعن

 .IQH»اله قلب دعاء وجلّ  عزّ  اهللا يقبل ال«
 :÷ وعنهم

 IRH@»ساه والقلب ليلة قيام من خريٌ  ربتدبّ  ركعتني صالة« 
 قال: انه × إدريس صحف يفو
 اهللا وادعوا، وأفكاركم خواطركم إليها فارصفوا الصالة يف دخلتم إذا«

 وخشوع بخضوع ومنافعكم مصاحلكم واسألوه ISHمتفرغا ظاهرا دعاء
 فكـارأ نفوسكم عن فابعدوا، سجدتمو ركعتم واذا، واستكانة وطاعة

                                                                        

 . ٣/١٨٦احلكمة: ميزان )١(
 . ٨١/٢٥٩االنوار: بحار )٢(
  اهللا. إىل منقطعا الدنيا مشاغل من متفرغا أي )٣(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٩٢ 

 ومأكــل، املكــر اعتقــادو، رـالشــ فعــالأو، الســوء وهــواجس، الــدنيا
 بعـدوهأ يأ( كلـه ذلـك بينكم واطرحوا، واالحقاد والعدوان، السحت

  .IQH)»عنكم
 اهللا مـع واملناجـاة العبـادات يف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول عليه يؤكد كان ما وهو

 ذكر من يقول امـل منتبه واعٍ  قلب عن صادرة تكون نأ برضورة عموماً 
  :ملسو هيلع هللا ىلص بقوله عنه احلديث يف كام دعاء أو
  .IRH»غافل قلب عن دعاء يقبل ال اهللا أن اعلموا«
  قال: × عيل املؤمنني أمري عن 
 تكـون أن الشأن امإنّ  ،وتتصدق وتصوم تصيلّ  أن الشأن ليس كميل يا«

  ISH»سويّ  وخشوع مريض اهللا عند وعمل نقي بقلب علتفُ  الصالة
  قال:×اهللا عبد أيب عن

 اهللا وبـني بينه وليس رفـانص فيهام يقول ما يعلم ركعتني صىل من« 
  ITH»له غفره إال ذنب وجلّ  عزّ 

                                                                        

 . ٨١/٢٤٢البحار: )١(
  .٣/١٨٦ احلكمة: ميزان )٢(
  .٧٤/٢٧٣ نوار:األ بحار )٣(
 . ٨١/٢٤٢ البحار: )٤(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٩٣ 

 باالقبـال املـؤمنني وعموم شيعته يويص ×الصادق االمام كان ولذا
 النه هبا الفكر اشغال وعدم جانبا الدنيا امور وترك الصالة عند اهللا عىل
، قـدير يشء كل عىل وهو مجيعا االمور بيده ومن العاملني رب يدي بني
 قال: انه عنه ورد فقد
 قبـليُ  أن، فريضـة صالة يف قام إذا، املؤمن منكم للرجل حبأل إين«

 يف بقلبـه يقبـل مؤمن من فليس، الدنيا بأمر قلبه يشغل وال اهللا إىل بقلبه
 إليـه املـؤمنني بقلـوب وأقبـل، بوجهـه إليه اهللا أقبل إالّ  اهللا إىل صالته
 IQH»إياه وجلّ  عزّ  اهللا حب بعد له باملحبة

 قال:× عنه خرآ حديث ويف
، صـالتك عىل واإلقبال عبالتخشّ  فعليك صالتك يف دخلت كنت إذا« 

ِ الَ صَ  يفِ  مْ هُ  ينذِ الَّ ﴿ :يقول تعاىل اهللا فإن   IRH»﴾ونعُ خاشِ  مْ هتِ
 العبـاد عـىل هلـيإ كفـرض منها واالنتهاء الصالة إىل املبادرة يكفي فال

 ومتجيـد وحتميد وتسبيح ذكر من عليه تشتمل بام فيها ذالتلذّ  يلزم إنامو
 يف ةلـذّ  أو رشاب وأ طعـام يف اإلنسـان ذيتلـذّ  كمـن، العظـيم للخالق

 جـزاءأ مـع التفاعل بيتطلّ  ما وهذا، برسعة تنتهي نأ يريدها ال حالل
                                                                        

 ٨١/٢٤٢البحار:)١(
  .٥/٢٤٧االنوار: بحار )٢(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٩٤ 

 دائها.أ عند اخلشوع أو الصالة وحمتويات
 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

  IQH»صالته يف عيتخشّ  ال منـل صالة ال«
 :ملسو هيلع هللا ىلص قال آخر حديث يف عنهو
 IRH»الصالة زينة اخلشوع«
 

¢ ÊÏìÇ@"äaÏßa 
 الـذكر عـامل إىل الـدنيا عـامل عـن وخيـرج لربّه املصيلّ  قلب خيشع حينام

، وختضـع وتسـتكني، وختشع ستسكن بدورها جوارحه نّ إف، والعرفان
 مـا وهـو، هـوقلبـ املصـيلّ  روح مع تتناسب ةخاصّ  حالة يضاً أ وتعيش

  .صومنيعامل عن واألخبار اتـالرواي هـعلي دتأكّ 
 قال: نهأ ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول فعن

  .ISH»الصالة يف العبث كره اهللا نّ إ«
 قال: × املؤمنني مريأ وعن

ع« ن هفإنّ ، صالته يف الرجل لِيخشَ  عتـخش وجلّ  عزّ  هللا هـقلب عـخش مَ
                                                                        

  .٥/٢٤٧ األنوار: بحار )١(
  .٥/٢٤٧ األنوار: بحار )٢(
  .٢٣٩/ ٨٤ :األنوار بحار )٣(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٩٥ 

  .IQH»بيشء يعبث الـف هـجوارح
  :آخر حديث يف ×وقال

  .IRH»صالته عن يشغله بام وال بلحيته صالته يف الرجل يعبث ال«
 يلعـب أو بدنـه اجزاء اوبعض راسه حيك أو راسه بشعر يلعب كأن

 التـي العبثيـة احلركـات مـن شـابه ومـا حليته عىل اويمسح وفمه بانفه
  .معانيها عن وغفلته صالته يف املصيل خشوع عدم عن تكشف
 بكـل الصالة عن نساناإل يشغل نأ حياول الشيطان ان املالحظ ومن

 منهـا يـأيت التـي املنافذ يغلق نأ عليه ولذا فكره وأ بدنه يف سواء سبيل
 لقمـة بمقـدار ولـو كـلكاأل الصـالة تسبق التي موراأل بعض بتجنب
 تبقـى التي احللويات وأ اخلرضوات بعض وأ (كاخلس شياءاأل لبعض

 عـن وتصــرفه لعابه زيادة وأ بفمه املصيلّ  تشغل والتي الفم) يف ثارهاآ
  .الصالة بمعاين نشغالاإل

 :قال × اهللا عبد أيب عن
ــه صــالته يف هللا إجــالال ريقــه حــبس مــن«  ــى صــحة اهللا أورث  حت

 .ISH»املامت
                                                                        

 .٢٣٩ /٨٤ :االنوار بحار )١(
 .٢٣٩ /٨٤ :االنوار بحار )٢(
 . ٨١/٢٤٢ البحار: )٣(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٩٦ 

 

  :قال ×الرضا ماماإل عن
 

ــوم أن أردت إذا« ــالة إىل تق ــال، الص ــم ف ــا تق ــالً  إليه  وال، متكاس
 الســكون عــىل تأتيهــا ولكــن، متالهيــاً  وال، مســتعجالً  وال، متناعســاً 

ـل (أي دةؤوالتـ والوقار ، واخلضـوع اخلشـوع وعليـك، والرزانـة) التمهّ
، اخلـوف وسـيامء خشـية عليـك، عاً ـاشــمتخ وجـلّ  عزّ  هللا عاً ـمتواض
، مـواله يـدي بـني املـذنب اآلبـق كالعبـد يديه بني فقف ،خائفاً  راجياً 

 وحتسـب، وشـامالً  يمينـاً  تلتفـت وال، نفسك وانصب، قدميك فصف
 ـيءبشـ وال، بلحيتك تعبث وال، يراك هنّ إف تراه تكن مل نإف، تراه كأنك

 تولــع وال، بــدنك حتـكّ  وال، أصــابعك تفرقـع وال، وارحكـجــ مـن
 الصـالة للنسـاء جيـوز وال، ممتلثّ  وأنت تصيلّ  وال، بثوبك وال، بأنفك

، قـائامً  دمـت مـا سـجودك موضـع يف ركـبصـ ويكون ،باتمتنقّ  وهنّ 
 عـزّ  اهللا إىل ذلـك مـع رغـبأو، واخلـوف واهللـع اجلزع عليك وأظهر

  IQH»وجلّ 
 

 والغفلـة والنعـاس الكسـل عالمـات هاراظ عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي هنى وقد
 )آ آ آ(:يقل وال استطاع ما فليكظم الصالة يف أحدكم تثاءب إذا«:فقال

                                                                        

 . ٨١/٢٠١األنوار  بحار )١(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٩٧ 

  .IQH»منه يضحك الشيطان من ذلكم إنامف
  :قال × اهللا عبد أيب عن

  .IRH»باخلشوع فعليك صالتك يف كنت إذا«
 الصـالة إىل قـاموا إذا كـانوا ÷ وآلـه النبـي نأ األخبار يف ورد وقد
ت   تعاىل. هللا واستكانة وخشوعاً  خشية همعوطبائ أحواهلم تغريّ

 رتـحض فإذا ثهونحدّ  ثناحيدّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول كان« :التق عائشة عن 
  .ISH»نعرفه ومل يعرفنا مل فكأنه الصالة

 لـون تغـري (أي ههـوج تربّـد الصـالة إىل قام إذا ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول كانو«
 أزيـز لصـدره وكـان تعـاىل اهللا مـن خوفاً  )الشحوب االصفرار إىل وجهه

  .ITH»املرجل كأزير
                                                                        

 وامتالئـه البـدن ثقـل مـع عـادة يكـون النه وهومكروه، تثاءبت مصدر التثاؤب) ١(
 إىل يـدعو الـذيهو النـه الشـيطان إىل وأضـافته، والنوم الكسل إىل وميله واسرتخائه

 وهـو، التثائـب منـه يتولـد الـذي السبب من التحذير به واملراد، شهوهتا النفس إعطاء
 واملـراد، اخلـريات عـن ويكسل، الطاعات عن البدن فيثقل، والشبع املطعم يف التوسع
 أمـر وقـد، احلـواس خدر يرافقه اهلواء من الفم ينفتح عندما التنفس صوت (آ) بكلمة
 . الفك اسنان بتطبيق أو الفم عىل اليد كوضع التثائب برد اهللا رسول

 . ١/١١٠الداعي: عدة )٢(
 ٦٧/٤٠٠بحار االنوار: )٣(
  .٩٣ص الوسائل: مستدرك )٤(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٩٨ 

 يتزلـزل الصـالة وقـت رـحض ذاإ × املؤمنني رـميأ كان وكذلك *
  املؤمنني؟ مريأ يا لك ما له فيقال، نويتلوّ 

 واألرض السـاموات عـىل عرضها التي اهللا أمانة وقت جاء« فيقول:
ِّ  ما يتُ دّ أأ أدري فال، منها شفقنَ أو حيملنها أن فأبني   .IQH»ال أم لتُ محُ
 ال قـائم أو ثابـت بنـاء كأنـه كان الصالة دخل ذاإ« × نهأ وروي *
 نأ أحـد يطـق ومل، عليـه الطـري فيقع سجد أو ركع ربام وكان، كيتحرّ 

 .IRH×احلسني بن وعيل طالب أيب بن عيل إِالَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول صالة حيكي
 تواتر هو النهج( ،ISH»اهللا خيفة نـم الصالة يف جـتنه« فاطمة وكانت *

ة من سالنَفَ    .)وشدة بانفعال بكى أي وهنج، واإلضطراب احلركة شدّ
 بـني ITHفرائصـه ترتعد صالته يف قام ذاإ« × عيل بن احلسني وكان *
 السـليم اضـطراب ضـطرباِ  والنار ةاجلنّ  ذكر ذاإو، وجلّ  عزّ  ربّه يدي
ذ اجلنّة اهللا وسألَ  املريض) (أي   .IUH»النار من باهللا وتعوّ

 جلـده اقشـعرّ  الصـالة رضتـحـ ذاإ« ×نـاحلسيـ بن عيل وكان *
                                                                        

  .[أداء] وفيه :السابق املصدر )١(
  .٢٦٥/ ٨٤ البحار: )٢(
  .٢٥٨ / ٨٤ :االنواربحار )٣(
  .اخلوف عند ترتعد الكتفني بني حلمة وهي فريصة مجع الفرائص: )٤(
  .٢٥٨/ ٨٤ :االنواربحار )٥(



 

 

 الصالة اخلاشعة

٩٩ 

  .IQH»كالسعفة وارتعدّ  لونه واصفرّ 
ـ الصـالة يف امـقـ إذا هـنـأ« :كـذلك عنه روي كام  لـون لونُـهُ  يشـغُ

  .IRH»آخر
ــام ان وروي * ــ االم ــام ×اقرـالب ــادق واالم ــا ذاإ «× الص  إىل قام

ت الصالة ة محرة ألواهنام تغريّ ة مرّ  شـيئاً  يناجيـان وكـأنّام ISHصـفرة ومـرّ
  .ITH»يريانه
 العابدين زين االمام ابيه عن يتحدث وهو الباقر االمام عن روي كام
 سـاق كأنه الصالة يف قام إذا احلسني بن عيل كان« :قال نهأ السالم) (عليهام

  IUH»امنه الريح حركه ما إال ءيش منه يتحرك ال شجرة
 

¢ Ô!„dn€a@Î‚á«@Ú‹v»€a@¿@Ò˝ó€a 
 يف لـةالعج نّ أ تبـنيّ  التـي يـات رواال بعض بيته هلأو النبي عن ورد

  .واجبة ةلعلّ  كان ما الّ إ ذمومةم الةالص
                                                                        

 .١٠١ص السائل: فالح )١(
 .)وخوفاً  خشية صفراراالِ  ىلإ لونه حتول يأ(، ٢٣٦/ ٨٤ :االنوار بحار )٢(
 وذكـر وتسبيحه مناجاته وهيبة اهللا خشية من والشحوب االصفرار حالة تغشاهم أي )٣(

 .آالئه
 .٢٣٦ص /٨٤ج البحار: )٤(
  .٣/٣٠٠الكايف: )٥(



 

 

 الصالة اخلاشعة

١٠٠ 

 فيـه مسـجداً  رجـل دخـل« :قـال ×بائـهآ عن الباقر جعفر أيب عن
 مـن يكـون مـا ودون، ينبغـي مـا دون سـجوده ففخفّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول

 هـذا عـىل مـات لـو، الغراب كنقر نقر :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول فقال، السجود
  .IQH»حممد دين غري عىل مات

 :ملسو هيلع هللا ىلص قال خرآ نص ويف
 غـري عـىل ليمـوتنّ  صـالته وهكـذا هذا مات لئن الغراب كنقر نقر«

  IRH»ديني
 أو( رسيعـالـ لسـجودل تشبيه هو»الغراب كنقر نقر« قوله من واملراد

 يلـتقط الذي الغراب كنقر، )بسـرعة ورفعه األرض عىل الراس وضع
 إالّ  األرض يف منقـاره يضع ال فهو، رأسه يرفع ثم بمنقاره رسيعاً  احلبّة

 سـجوده يف املصيل يفعل وكذلك برسعة لريفعه فيه احلبة وضع بمقدار
  .الرسيع
 :قال × عبداهللا أيب وعن

 مالئكتهـلـ :تعاىل اهللا قال، صالته ففخفّ  الصالة من العبد قام إذا« 
 أن يعلم أما، غريي بيد حوائجه قضاء أن ير هكأنّ  عبدي إىل ترون أما

                                                                        

 ٨١/٢٣٤:االنوار بحار )١(
  ٦/٢٩٧الشيعة: وسائل )٢(



 

 

 الصالة اخلاشعة

١٠١ 

  IQH»بيدي! حوائجه قضاء
ـل موسـى يـا :عمـران ابـن إىل اهللا أوحـى وفيام« ـ التوبـة عجّ  روأخّ

نة ذيناختّ  .غريي ترج وال، الصالة يف يدي بني املكث يف وتأنِّ ، الذنب  جُ
 IRH»موراألُ  تملامّ ـل وحصناً  للشدائد

 بكوهنـا تتسـم دوافـع بالصـالة للعجلة الدوافع كانت لو وحتى بل
 الجل أو اسالمي بعمل القيام اجل من كانتول كام اسالمية صفة ذات

 بنوعية لالهتامم فان مثوبة فيها دينية فضيلة تحصيلل أو الدينية الدراسة
 ال الصـالة منزلـة يعـرف فمـن، غريها عىل ترجح فيها والتأين الصالة

 .خرآ يشء عليها يقدم
 قال: × العابدين زين االمام عن

 حلرمـان إال ذلـك ولـيس، فريضـة تـارك فضـيلة لطالـب عجبت« 
 .ISH»وتعظيمه مرأل معرفة

 فهنيئاً  اهللا حجج عن وردت التي اخلاشعة الصالة مالمح بعض تلك
  :الكريم كتابه يف ذلكب اهللا اوىص كام سوةأُ و قدوة علهمج منـل

                                                                        

 . ٤٥/٤االحكام: هتذيب )١(
 . ٨/٦٥الكايف: )٢(
 . ٦٨/٢١٦:االنوار بحار )٣(



 

 

 الصالة اخلاشعة

١٠٢ 

انَ  ﴿لَقَد مْ  كَ ولِ  يفِ  لَكُ سُ ةٌ  اهللاِ رَ وَ نَةٌ  أُسْ سَ نـلِّ  حَ انَ  مَ و كَ مَ  اهللاَ يَرجُ اليَوْ  وَ
رَ  رَ  اآلخِ كَ ذَ ا اهللاَ وَ ثِريً   IQH﴾كَ

انَ  لَقَد﴿ مْ  كَ مْ  لَكُ ةٌ  فِيهِ وَ نَةٌ  أُسْ سَ نـلِ  حَ انَ  مَ و كَ مَ  اهللاَ يَرجُ اليَوْ ـرَ  وَ  اآلخِ
ن مَ لَّ  وَ تَوَ إِنَّ  يَ وَ  اهللاَ فَ نِيُّ  هُ يدُ  الغَ مِ   IRH﴾احلَ

 
 
 
 
 

+ + + 
 

                                                                        

 . ٢١األحزاب:  )١(
 . ٦املمتحنة:  )٢(



 

 

 معاين الصالة

١٠٣ 

 الصالة معاني

 
Ô„b»fl@Ò˝ó€a 

 
 الفقـر أهـل وهـم عبـاده عـن غنـي سبحانه اهللا أن يف شكّ  من ليس

 عـن نقطـاعاإل وال، عونـه عـن ستغناءاإل يستطيعون ال، ليهإ واحلاجة
، وقضائه قدره جماوزة وال، وإرادته سننه عن اخلروج وال، وقوته حوله
، وحــافظهم رهمومــدبّ ، وكــافيهم ورازقهـم ومــالكهم خــالقهم فهـو

 مـا إِالَّ  يشء األمـر مـن هلـم لـيس، وجمزهيم وباعثهم ومميتهم وحمييهم
له ر. قبل من هلم قضاه وما هلم خوّ   وقدّ

، ملناجاتـه وسيلة الصالة هلم جعل نأ وكرمه ورمحته فضله من وكان
 دار يف، وجزائـه لكرمـه وبابـاً ، حسانهإو لعفوه وعلّة، مغفرتهـل وسبباً 
ن، القرار دار ويف الدنيا  يف غـنم فقـد هـاحقّ  عطاهـاأو قدرها عرف فمَ
ن، آخرته يف وفاز دنياه ـ فقـد منزلتهـا وجهـل عنها غفل ومَ  خـري رمحُ

  .اآلخرة ثواب عظيم رـوخس الدنيا
ئل   فقال: الةـالص علّة عن × الصادق امـماإل سُ

 تعبـري الصـالة ان (أي وجلّ  عزّ  هللا ةـبالربوبي رارـإق هاـّأن الصالة علّة«
 الرفض يأ( األنداد وخلع، )وارادته مرهأل واخلضوع بالربوبية هللا التسليم عن



 

 

 معاين الصالة

١٠٤ 

ل جاللـه جـلّ  اجلبـار يـدي بني وقيام، )اهللا عن بديال يكون اله لكل  بالـذّ
 فضـله والـتامس اهللا إىل للتقرب باب هي(و واالعرتاف واخلضوع واملسكنة

 العفـو طلـبل وبـاب( الـذنوب فـالــس مـن لإلقالة والطلب، )ورضاه
 مـرات مخـس األرض عىل هـالوج عـووض، )الذنوب من مىض ملا ةغفراملو

 نأو، ذكـره) ودوام وجتليلـه اهللا لتعظـيم وسـيلة (وهـي وجلّ  عزّ  هللا اً إعظام
 دوامـة تأخـذه ال يأ( بطـرٍ  وال ناس رـغي )اهللا عن اليغفل يأ( ذاكراً  يكون
 الدين يف للزيادة طالباً ، راغباً  الً متذلّ  هللا خاشعاً  ويكون، ومشاغلها) احلياة

 مـع، خـرة)واآل الدنيا مورأ يف ومساعدته اهللا عون لطلب ةوسيل (وهي والدنيا
، املعـايص) عـن واالرتـداع لالمتنـاع وسـيلة كوهنـا (مـعاإلنزجار من فيه ما

 اهللا ذكـر لداوم وسبب(والنهار باللّيل وجلّ  عزّ  اهللا ذكر ىـعل مداومةـوال
 فيبطـر وخالقـه ومـدبّره سـيّده العبـد ينسـى لـئالّ ، )والنهـار الليـل يـف

 .IQH»ويطغى
 

 

  الصالة: معنى يف × قال كام
 وطلب، )عبده عىل اهللا من رمحةال لنزول تمراراس يأ( بالرمحة للعبد صلة«

 اذا سـيام العبـد ناحيـة مـن اهللا مـن لقربل طلبو( العبد من اهللا إىل الوصال
                                                                        

 .٣٤٤/ ١ الرشائع: لعل )١(



 

 

 معاين الصالة

١٠٥ 

، واإلجالل بالتّعظيم ويكربّ ، IQHبالنيّة يدخل كان ذإ، )التالية الرشوط حقق
ل ويسـجد، بالتواضـع ويرفـع، باخلشوع ويركع، بالرتتيل ويقرأ  بالـذّ

د، واخلضوع ، والرغبـة بالرمحـة ويسـلّم، األمل مع باإلخالص ويتشهّ
اها ذلك فعل فإذا، والرجاء باخلوف رفـوينص   .IRH»باحلقيقة أدّ
  :قال أنه× العابدين زين ماماإل عن

 قـائم فيهـا كنّـأو، ISHاهللا إىل وفادة اهنّ أ مـتعل نإف، الصالة حقّ  امّ أف«
 مقـام اـفيهـ ومـتقـ نأ اً ـخليقـ كنـت، ذلك علمت فإذا، اهللا يدي نـبي

، عرّ ـمتضـال املسكني، الراجي اخلائف، الراهب الراغب، الذليل العبد
                                                                        

من هنا يبدأ االمام بتوضـيح رشوط الصـالة املقبولـة بشـكل جممـل وهـي: النيـة  )١(
لاليات بفهم وتدبر،  الصحيحة، وذكر اهللا بالتعظيم والتجليل خالل الصالة، والقراءة

والركــوع بخشــوع هللا، والقيــام بعــد الركــوع منتصــبا بتواضــع هللا، والســجود بتــذلل 
وخضوع هللا، والتشهد بتوحيد اهللا باخالص وامل يف ان يشـمله اهللا برمحتـه، والتسـليم 
عىل النبي وآله واملالئكة احلافظني راغبا يف شفاعتهم وحسن شهادهتم، ولالنتهـاء مـن 

 الرجاء يف قبوهلا من اهللا واخلوف من ردها عليه أو عدم قبوهلا. الصالة بني
 .٣٤٥/ ١ الرشائع: علل )٢(
الوفادة:بمعنى الزيارة، او املالقاة هللا، كمن يـذهب وافـدا عـىل شخصـية عظيمـة  )٣(

فيستعد ويتهيأ لذلك باحسن احلال واطيب الكالم وامجـل اهلـدايا ليطلـب منـه قضـاء 
اخلالق الذي له كل يشء واملخلوق الفاين الزائل امللك والقدرة حاجة له، وشتان ما بني 

 .الذي اليستطيع تدبري امره وضامن عمره فكيف بتدبري اآلخرين



 

 

 معاين الصالة

١٠٦ 

 وخشــوع، الوقــارو بالســكون يديــه بــني يقــوم مــن مقــام، ممعظّ ـالــ
 يف إليـه والطلـب، نفسه يف لـه املناجاة وحسن، اجلناح ولني، طرافاأل

 إالّ  ةقـوّ  وال، ذنوبـه واسـتهلكتها خطيئته هبا حاطتأ التي رقبته فكاك
  .IQH»باهللا
 نأ ينبغـي التـي العامـة الصـالة صـورة ضحتتّ  حاديثاأل ههذ منو

 يف املصـيلّ  عليهـا يكون نأ جيب التي والصفات، الدائها املصيلّ  يسعى
 لينـال حقه يستويف نأ ينبغي الصالة أجزاء من جزء فكلّ ، صالته حال

 يامنـهإ زيادة يف وقلبه روحه عىل ثرهاأ لصالةل ولتكون اهللا كرامة املصيلّ 
 يف وطاعتـه الهـامتث عىل هـل اهللا جازاةـمو، له وخشوعه اهللا مع وارتباطه

  .واآلخرة الدنيا
 

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن
ن، ميزانٌ  الصالةُ «  ٰ  مَ  .IRH»استوىفٰ  وىفّ

                                                                        

. أي ان حال من يقف بني يدي اهللا ان يكـون:  العابدين زينمام لإل احلقوق رسالة )١(
مسكينا ذليال متضـرعا راهبا من ناره، راغبا يف جنته، خائفا من عذابه، راجيا يف رمحته، 

يعلم ان ليس بيده يشء واالمر كله هللا، معظاملشأنه وجاللته، خاشعا بقلبه وجوارحـه، 
 متواضعا يف دعائه ومناجاته.

 .٢٣٥/ ٨٢ :االنواربحار )٢(



 

 

 معاين الصالة

١٠٧ 

 يف املصيلّ  رهـيستحض نأ ينبغي معنى الصالة من جزء لكل كان ولذا
 بعـض يـيل وفـيام، منـه املطلـوب الفاعـل أثرهـا للصـالة ليكون قلبه

 .معانيها
 

¢ #jÿn€a 
  قال: اكرب) (اهللا معنى عن سئل عندما ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

 

 تفتتح ال قال: ثم، وجلّ  عزّ  اهللا إىل وأحبها الكلامت أعىل كلمة هي«
  .IQH»كرمألا عزألا االسم وهو اهللا عىل لكرامتها هبا إال الصالة

 

 التكبـرية يف التكبـري معنـى عـن سـئل عندما( × املؤمنني مريأ وعن
  :قال )االوىل

، ءيشـبـ يقاس ال، ءيش كمثله ليس الذي، االحد الواحد، اكرب اهللا«
  .IRH»باحلواس يدرك وال، باالمخاس يلمس وال
 إىل العـروج وابتداء، اهللا حرم يف الدخول حلظة ثلمت االحرام ةتكبريف
 من يوه، اآلخرة عامل إىل الدنيا عامل من واالنتقال، والعرفان الذكر عامل

 حرمـه إىل املسـري وبداية اهللا مع التعامل صدق ثلمت األهنّ  بمكان يةاألمهّ 
                                                                        

 ٩/٢٩٤بحار األنوار: )١(
 ٢/٣٢علل الرشايع: )٢(



 

 

 معاين الصالة

١٠٨ 

 قبـل الـدنيا عن واالنقطاع احلواس بكلّ  واالنتباه الرتكيز ستوجبت مما
  الصالة. يف والدخول هبا النطق
  :قال × الصادقجعفر اإلمام عن

 اهللا أقبـل أقبلـت إذا فإنـك، IQHعليهـا فاقبل الصالة يف أحرمت إذا«
 @IRH»عنك اهللا أعرض أعرضت وإذا، عليك

 ملتفتاً  ةودقّ  نتباهإو جهتوّ  يف احلج عبادة حرامإ يف اإلنسان يدخل فكام
 أو حـرامإلل تكبـرية كـل يف يفعـل نأ ينبغـي كـذلك هأعاملـو قوالهأل

، التكبرية قبل تهونيّ  فكارهأ يستجمع ان يلزمه حيث لصالةا يف الدخول
 .هلياإل والقرب امللكوت عامل إىل الدنيا عامل عن يقلعف، يكرب ثم

  :×قال ×الصادق عن ديثاحل يف
ت ذاإف«  كربيائـه دون والثرٰ  العىلٰ  الساموات بني ما فاستصغر، كربّ

 فـان، )وانتباهـك اهتاممك تعطيه ان يستحق اهللا من شأنا كربأ شيئا تر ال يأ(
 عـن عـارض قلبـه ويف يكـربّ  وهـو العبـد قلب عىل اطّلع ذاإ تعاىل اهللا

 قـال:، )خـرآ ـيشءبـ مشـغول وفكـره وقلبـه بلسانه يكرب يأ( تكبريه حقيقة
ابيا ــذّ ــدعني؟ ك يت أخت ــزّ ــاليل وع ــك وج ــالوة ألحرمنّ ــري ح ، ذك

                                                                        

 نفسـك تشـتغل وال للصـالة وفكـرك اهتاممـك كل فاعط االحرام تكبرية كربت اذا يأ )١(
  الدنيا. مشاغل منآخر  بيشء

  .٤/٧٩الوسائل: مستدرك )٢(



 

 

 معاين الصالة

١٠٩ 

ةـوامل قريب عن حجبنّكوأل   .IQH»بمناجايت رسّ
 هو التكبري عند خرآ بيشء مشغول فكره يكون ملن عقوبة قلأ نإ يأ
 بمناجاته. التلذذو ذكره حالوة اهللا حيرمه ان

 املـؤذن صعد اذ املسجد يف جلوسا كنا« :قال × احلسني االمام عنو
 يبأ بـن عـيل املـؤمنني مـريأ فبكـى، »كربأ اهللا« »اكرب اهللا« :فقال املنارة
 يقـول مـا تـدرونأ :× قـال ناملـؤذّ  فرغ فلام، ببكائه وبكينا × طالب

  املؤذن؟
 .علمأ ووصيه ورسوله اهللا :قلنا 
 :فلقولـه، كثـرياً  ولبكيتم قليال لضحكتم يقول ما تعلمون لو :فقال 
 يأ( قدمـه عىل يقع، اكرب اهللا :املؤذن قول ان :منها كثرية معان، اكرب اهللا
، واملكـان) للزمـان وجـود ال حيث القدم منذ اهللا وجود يتضمن اكرب اهللا قول ان
 واملستقبل واحلارض املايض يشمل الذي بداأ الدائم خلوده يتضمن يأ( تهزليّ أو

 اما فنائه إىل خلقه زمان لتحديد الفاين للمخلوق يستعمل الزمان مصطلح ان مع
 الزمـان قبـل فهـو انقطاع دون من بديألا الدائم الوجود لهف القيوم احلي اخلالق

                                                                        

 يـفـ اخلشـوع عـدم سـبابأ من نأ املالحظ من(  .٣٤٥ص/ ١ج الرشائع: علل )١(
 القلبـي التوجـه ينبغـي ولـذا التكبـري حلظـة مـن ابتداء للصالة التهيؤ عدم هو الصالة
 . )التكبري عند هللا الكامل



 

 

 معاين الصالة

١١٠ 

 يأ( وابديتـه، )باالزمان وصفه يصح فال، للمخلوقات والفناء واخللق واملكان
 باالشياء علمه يأ( وعلمه، )خلقه مجيع فناء بعد له فناء ال الذي الباقي وجوده

 علـملل اداة أو واسـطة اسـتعامل أو سـبقامل تفكريال أو التعلم إىل احلاجة دون من
 عـن التعجـز (التـي وقوته، )ذاته عني هوو حضوري باالشياء فعلمه، عرفةوامل

 (اجلامعـة وقدرته، )وتدبريه بامره وجيري له خاضع يشء كل اذ عظم مهام يشء
ا﴿يشاء ما هبا يفعل التي املانعة ا قَضــَى إِذَ ـرً امَ  أَمْ ـإِنَّ ـولُ  فَ قُ ـن لَـهُ  يَ ـونُ  كُ يَكُ ، )﴾فَ

 الصـفات هـذه مـن لكـلو( وكربيائـه، وعطائه، وجوده، وكرمه، وحلمه
 @IQH»رشحها يطول التي هاتفاصيل
 من اكرب سبحانه اهللا ان :تعني التيو التوحيد ةقيقحل خمترص اكرب فاهللا

 اهللا جعـل فقـد ولذا، احد مثله يكون أو، احد يعرفه أو، احد يشبهه ان
 .عظيامً  ثواباً  وانتباه وعي عن الصالة يف الداخلني يناملكربّ  ثواب
 :قال ÷ العسكري احلسن االمام عن

 :ملالئكتـه وجـلّ  عـزّ  اهللا قـال، ليصـيلّ  همصـالّ  إىل املؤمن توجه إذا«
 إيلّ  اخلالئـق مجيـع عـن انقطـع قـد هذا عبدي إىل ترون أال يامالئكتي

ــ ــي لوأمّ ــودي رمحت ــي؟ وج ــهِ اُ  ورأفت ــه أين كمدُ ش ــي أخص  برمحت
 اهللا قـال، اهللا عـىل وأثنـى »أكـرب اهللا« :وقال يديه رفع فإذا، ]تي[كرامو

                                                                        

  .١٣١ / ٨١ األنوار: بحار )١(



 

 

 معاين الصالة

١١١ 

 نا عـن هنيونزّ  منيوعظّ  ينكربّ  كيف ترونه أما ياعبادي:ملالئكته تعاىل
 أعـدائي يقولـه عـام وتربء يده ورفع، نظري أو شبيه أو رشيك يل يكون

 رفـعا أي( »جاليل دار يف مهوأعظّ  هساكربّ  أين كمدُ شهِ اُ  يب؟ االرشاك من
 القرار) دار يف ومنزلته شأنه من
 
 ¢ Òıaã‘€a@¿@Ò˝ó€a 

 اةـاحليـ فةـفلسـ كـلّ  رهاـصغـ عـىل حةـالفاتـ ورةـسـ مجعت دـلق
 (أمّ  كانـت ولـذا الـدنيا يف ومقاصده هـومسريت اإلنسان لقـخ وحقيقة

 الكتاب).
ر ما اإذف دها بآياهتا املصيلّ  تفكّ  فإنـه وانتباه بوعي قلبه يف يوم كل وردّ

 فـال، منها املطلوبة وغايتها وقرصها الدنيا حلقيقة اليقظة حالة سيعيش
بالبسـملة السورة يبتدأ فحني، وآخراً  الً أوّ  وجودال يف اهللا غري شيئا ير 
 يشء كـل وسـعت التـي رمحتـه صـفات متجيـدهو اهللا بذكر يبتدأ فهو

 بالقول: ذلك بعد ليحمده
دُ ﴿ مْ بِّ  هللاِ احلَ نيَ ـالعالَ  رَ  .﴾مِ

 ليحمـدوه عبـاده به اهللا علّم الذي احلمد وافضل احلمد حسنأ وهو 
 علّمهـم سبحانه انه لوالف، انقطاع غري من الدائم فضله عىل ويشكروه

 احلمـد يكـون ان ينبغـي اذ، وشـكره محده ىـلإ طريقال يعرفوا مل ذلك



 

 

 معاين الصالة

١١٢ 

 نطـويي قـدف عنده مقبول محد كل فليس، املقدسة االهلية بالذات الئقا
 ولـذا، اليعلـم وهـو احلامـد من خفي رشك أو جهل عىل احيانا احلمد

 وتدبريه نعمته مد احلامد عرـستشيل، له احلمد حسنأ سبحانه مهمعلّ 
 .خلقه من خلق ما لكل الكامل
 شكر اد فقد احلمدهللا قال من« :قال × احلسني بن عيل االمام وعن

 .»تعاىل اهللا نعمة كل
 أو صغرت بنعمة عبد عىل اهللا انعم ما« :قال × الصادق االمام وعن
 .»شكرها دّ أ الّ إ، احلمدهللا :فقال كربت
 تعـاىل اهللا قـول عـن اخربنـى :فقـال × املؤمنني أمري إىل رجل جاء

 ؟تفسريه ما »العاملني رب احلمدهللا«
 (أي مجـال علـيهم نعمـه بعـض عبـاده عرف هأن هو احلمدهللا :فقال 

 ان مـن أكثـر الهنـا بالتفصـيل مجيعها معرفة عىل يقدرون ال ذإ، امجاال)
 رب علينـا بـه انعـم مـا عىل احلمدهللا قولوا :هلم فقال، تعرف أو حتىص

، رزقـه مـن ويغـذوها قدرتـه يف يقلبهـا فهـو احليوانـات فاما، العاملني
 يمسكها فهو اجلامدات واما، بمصلحته منها ويدبركال، بكنفه وحيوطها

 يأ( املتهافـت ويمسـكIQHيتهافـت أن منهـا املتصـل ويمسـك بقدرته
                                                                        

 أي يتساقط نجو االسفل.  )١(



 

 

 معاين الصالة

١١٣ 

 االرض عــىل تقــع أن الســامء ويمســك، يتالصــق أن منهــا املتســاقط)
، رحيم رؤف بعباده انه، مرهاالبأ تنخسف ان االرض ويمسك، ذنهاالبإ

 حيث من اليهم أرزاقهم وسايق وخالقهم مالكهم [هو] العاملني ورب
 عـىل آدم ابن يأتى وهو، مقسوم فالرزق، اليعلمون حيث ومن يعلمون

 فـاجر والفجـور، بزايـده متـق تقو ليس، الدنيا من سارها سرية أي
 مـن يفـر أحـدكم أن فلـو، طالبه وهو سرت ذلك] بنيو[ وبينه، بناقصه

 احلمـدهللا قولوا :جالله جل اهللا فقال، املوت يطلبه كام رزقه لطلبه رزقه
 .علينا به أنعم ما عىل

 ةعظمـ مد يدرك ان وقدرة علم من اويت مهام اإلنسان يستطيع فال
ــق يف اهللا ــوامل خل ــة الع ــن املختلف ــان م ــوان اإلنس ـــوال، واحلي ، ادـجم

ّ  يف ةحيّ ـال والكائنات  وال هلـا رـحصـ ال، أخـر وعـوامل، رـوالبح الربَ
ـاالـواخليـ العقل هلا اهىـيتن وال، علم وال هبا له ةـمعرف وال، دّ ـع مَ  ﴿وَ

ن ةٍ  مِ آبَّ الَ  األَرضِ  يفِ  دَ ائِرٍ  وَ طِريُ  طَ يْـهِ  يَ نَاحَ ـمٌ  إِالَّ  بِجَ م أُمَ ثَـالُكُ ـا أَمْ نَـا مَّ طْ رَّ  يفِ  فَ
ن الكِتَابِ  ءٍ  مِ ْ ِمْ  إِىلَ  ثُمَّ  يشَ هبِّ ونَ  رَ ُ ْرشَ   .﴾حيُ

  :قال ×الباقر اإلمام عن احلديث يف
 عـامل سواه خيلق مل يأ( ؟الواحد العامل هذا خلق إنام اهللا أن تر لعلك« 

 ألـف اهللا خلق لقد، واهللا بىل ؟غريكم برشا خيلق مل اهللا أن وتر، )؟خرآ



 

 

 معاين الصالة

١١٤ 

 واولئــك العــوامل تلــك آخــر يف أنــت، آدم ألــف وألــف، عــامل ألــف
 IQH»اآلدميني
 :قال انه خرآ حديث يف ×وعنه

 لـيس نيمِ ـالَـعَ  سبعة خلقها منذ االرض يف وجلّ  عزّ  اهللا خلق لقد« 
 بعـد واحـدا فيهـا فأسكنهم االرض أديم من خلقهم، آدم ولد من هم

 IRH»منه ذريته وخلق البرش هذا أبا وجلّ  عزّ  اهللا خلق ثم، عامله مع واحد
 :قال× الصادق االمام وعن

 سـبع من أكرب منهم املعَ  كل، املعَ  ألف رـعش اثنى وجلّ  عزّ  هللا إن« 
 .ISH»أرضني وسبع اواتـسم

 

  قال: ×الباقر االمام وعن
 

 مـع اجلنـة أهل أبدان اهللا وصريّ  القيامة يوم كان إذا أنه ترون لعلكم«
                                                                        

 . ٣/٥٨ميزان احلكمة: )١(
 نا (الظـاهر) فقال: املجليسشيخ ال ذلك عىل علق وقد، ٥٧/٣١٦ :األنوار بحار )٢(

، اإلنساين نوعال من ممأ سبعة وولده آدم خلق قبل هذه أرضنا يف خلق وتعاىل تبارك اهللا
 إىل ابتدائها من االرض واساكن فيكون، وفنائهاأخر  مةالا انقراض بعد امة كل أوجد

 مم.أو طبقات ثامنية ناآل
 . ٣/٥٨ميزان احلكمة:  )٣(



 

 

 معاين الصالة

١١٥ 

 اهللا نأ، النار يف أرواحهم مع النار أهل أبدان وصريّ ، اجلنة يف أرواحهم
 ويوحدونـه يعبدونـه خلقـا خيلـق وال، !بـالده يف يعبد ال وتعاىل تبارك

 اهللا ألـيس ؟تظلهـم وسـامء حتملهم أرضا هلم خيلق [ال]و، !ويعظمونه
لُ  يَومَ ﴿ :يقول وجلّ  عزّ  بَدَّ ريَ  األَرضُ  تُ اتُ  األَرضِ  غَ وَ امَ السَّ وا وَ زُ رَ بَ  هللاِ وَ

دِ  احِ ارِ  الوَ هَّ يِينَا﴿ :وجلّ  عزّ  اهللا وقال IQH﴾القَ عَ لِ  لقِ بِاخلَ  أَفَ مْ  بَلْ  األَوَّ  يفِ  هُ
نْ  لَبْسٍ  لْقٍ  مِّ يدٍ  خَ دِ  وال فحولة غري من خلقا اهللا ليخلقن واهللا بىل IRH﴾جَ

  .ISH»دونهيوحّ و دونهيعب ناثأ
 عظمة عن احلقائق بعض وعلم اهللا عظمة مد يف اإلنسان تأمل ولو
 مسـبحا ذاكـرا راجيـا خائفـا خاشـعا يقف ان اال اليستطيع فانه خلقه
 يف خطبـه بعـض يف املـؤمنني امري اليه قصد ما وهو، شانه جلاللة معظام

، االهلـي اخللـق عظـيم عـن فيها حتدث والتي البالغة هنج يف املوجودة
 وان، اإلنسـانو واملالئكـة الكون خلق يف قاله ما ذلك عىل االمثلة ومن
 تـرتك هنـاأ الأ الصالة معاين رشح عن قليال خيرج ذلك ستعراضا كان

  .الصالة عىل قلبي أثر من ترتكه وما اهللا عظمة عن التنسى معاين
                                                                        

  .٤٨ابراهيم: )١(
 ١٥/ ق سورة )٢(
 .٥٤/٣٢٠البحار:، ٨/٣٧٤ األنوار: بحار )٣(



 

 

 معاين الصالة

١١٦ 

 عـن البالغة هنج يف خطبته يف ×املوحدين دوسيّ  املؤمنني مريأ يقول
 :IQHالكون خلق

ــ     ــأَ  مَّ ـثُ ــ أَنشَ بْحَ هُ ـسُ تْــقَ  انَ اءِ  فَ ــقَّ  IRHاألَجــوَ شَ ــاءِ  وَ ائِكَ  ISHاألَرجَ ــكَ سَ  وَ
اءِ  وَ  معـه يشء يكن ومل كان سبحانه اهللا ان السابقة العبارات من (ويستفاد، ITHاهلَ

ر [حيث اخللق بدأ ثمّ  قبله أو ة اهللا فجّ  حيـث الكـون خلـق بداية كانت التي املادّ
 والتـي الكـون خلـق منـه بدأ الذي الكبري االنفجار نظرية العلمية احلقائق تؤكد
 ذلـك عـىل االدلـة مـن املزيـد توفر بعد احلارض العرص يف العلامء معظم هبا سلّم

ع يف أخذ ثم واحدة نقطة من بدأ كله الكون أنّ  تثبت والتي  وال واالمتـداد التوسّ
ع يزال  ومل( الكـوين االنفجار بدأ أن بعدف، املجهول الفضاء يف سائراً  ويمتد يتوسّ
لت، )االنفجـار قبل زمان أو مكان هناك يكن ات اجـتامع مـن تشـكّ  التـي الـذرّ

ـديم يُعرف الذي الكوين الغبار من نشأت  التـي املـاء ذرات منهـا تشـكلت بالسَّ
 الفضـاء أجـواء اهللا فشـقّ ، واهليـدروجني األوكسـجني ذرات احتاد من تولدت

                                                                        

 . ٧٤/٣٢٨االنوار: بحار، ١/٢٥٠البالغة: هنج )١(
 اهللا ان واملـراد، العـايل الفضاء هذا وهو جوّ  مجع واألجواء، الشقّ  هو الفتق األجواء: فتق )٢(

ْ  ﴿بينها باعد بعضها مع متحدة وأ متصلة جزاءاأل كانت نأ بعد سبحانه ملَ رَ  أَوَ ينَ  يَ ذِ وا الَّ رُ فَ  كَ
اتِ  أَنَّ  وَ امَ ضَ  السَّ َرْ األْ تَا وَ انَ ا كَ قً تْ ا رَ َ نَامهُ تَقْ فَ نَا فَ لْ عَ جَ نَ  وَ لَّ ملَاءِ ا مِ ءٍ  كُ ْ يٍّ  يشَ نُونَ  أَفَالَ  حَ مِ ؤْ  .﴾يُ

  .النواحي أو اجلوانب فتح أي األرجاء: شقّ  )٣(
 وبـدا السـامء مـن ارتفـع ما أو، السامء عنان املالقي اهلواء هو السكائك اهلواء: وسكائك )٤(

  .فيها خرآ شيئا لدخول السامء يف املنافذ وجدأ بمعنى، إليها للناظر



 

 

 معاين الصالة

١١٧ 

 رحيـاً  املـاء عـىل اهللا سـلّط ثـم، جتمعـت التي العظيمة املياه الجتامع  حمالّ  لتكون
ا حتى حركتها عىل استولت قويت عاصفة  اهللا خلـق ثـم، هلا مكاناً  صارت كـأهنّ

 ارتفـع حتـى ديداً ـشـ متوجيـاً  فموجتـه عليه اـسلّطه أخر رحياً  املاء ذلك فوق
ي الغـالف البخـار ذلـك مـن اهللا فخلق ،بخاره وارتفع زبده وعال هـموج  اجلـوّ
 التابعـة الشمسـية املجموعـة وبقيـة والنجـوم والكواكـب باألرض حييط الذي

 كرتنـا لتكـون ذلـك بعـد املـاء عـىل األرض اهللا كـبس مثـ.IQH السامء يف ملجرتنا
 يف ذكـره سـيايت كـام، قبـل من احلياة أسباب كل هلا اهللا هيّأ التي احلالية األرضية

ة ٰ ، )اخلطبة تتمّ أَجـرَ ا فَ اءً  فِيـهَ طِمــاً  مَ تَالَ هُ  مُ يَّــارُ  يف أجـر اهللا إنّ  أي( IRHتَ
 كـان انه املاء هذا سمة فكانت العاصفة الريح عليه سلط ماء املفتوح الفضاء هذا

                                                                        

ة اسم الفلك علامء يطلق )١(  وقـد، بعضـها مـع املرتبطـة النجمية املجموعة عىل املجرّ
ى ات من غريها عن متيزها أخر كلمة اضافة مع سكة أو بدرب تسمّ  يطلـق كام، املجرّ

تنا عىل  اآلن حتـى الفلـك علامء اكتشف وقد، »التبانة سكة« أو »التبانة درب« اسم جمرّ
ة مليون الف عىل يزيد ما ات! من الباليني باليني من، جمرّ ة وكلّ  املجرّ  مـن تتـألّف جمـرّ

تنا ويف النجوم! باليني  مـن مليـار مئـة مـن أكثـر يوجـد التبانة) سكة (أي وحدها جمرّ
ات! الفآب الشمس من أكرب بعضها النجوم!  يتعلـق اخللـق ان الروايـة مـن ويظهر املرّ
 عنها. تتحدث فال املجرات من غريها اما بمجرتنا

 صـفة ان تيّـاره املتالطم باملاء واملراد، املاء من املتولد املوج هو التيّار تياره: متالطام )٢(
 تـتالطم عظـيامً  عميقـاً  مـاءً  كـان العاصفة الريح عليه سلّط والذي اهللا خلقه الذي املاء

ة أمواجه  مكان يف تفصيالً  ذلك اإلمام سيوضح (كام بعضا بعضها تضـرب وكأهنا بشدّ
 اخلطبة). من آخر



 

 

 معاين الصالة

١١٨ 

اكِمـاً ، األمواج) متالطم َ رتَ هُ  مُ ارُ خَّ  بعضـها املرتاكمـة املـاء أمـواج ان (أي IQHزَ
ة بعض فوق  ومتتدّ  وتنخفض ترتفع كانت، الباطنية طبقاهتا يف األعامق إىل واملمتدّ

كه التي العاصفة حـالري بفعل قـاألف يف حركتها  أمـواج تتحـرك كام أي[ )اـحترّ
ةـشب ومـالي دهـنشاه الذي اهلائج البحر ة دّ  ةـالعاتيـ رياحـللـ هـتعرضـ عنـد وقوّ
 تتضـمنها التـي الريـاح لكـتـ ان اال األفـق يف ومتتدّ  تنبسط ثم هـأمواج عـفرتتف

ـهُ ، ]االضـعاف بـاالف منهـا دّ ـشـأو قـوأ هي الرواية لَ َ ــىلَ  محَ ـتنِ  عَ يحِ  مَ  الـرِّ
ةِ  فَ عِ  IRHالعَاصِ عـزَ ـةِ  والزَّ ـفَ ا، ISHالقَاصِ هَ رَ أَمَ هِ  فَ دِّ  املـاء هذا محل اهللا أن أي( بِرَ

 ذلـك يف لألشـياء مكـان ال إذ لـه مكانـاً  أصـبحت حيث عاصفة ريح متن عىل
ة بحركتها الريح أمر ثم، اخللق من الوقت  قـو مـن حتدثـه وما املضطربة القويّ
ء من املاء متنع أن داخلها يف جذب ا، الفضـاء) يف والتبعثر التجزّ ـلَّطَهَ سَ ـىلَ  وَ  عَ
ه دِّ ة الريح رسعة يف اهللا جعل (أي شَ  مـع املـاء جيمـع مـا العاصـفة حركتها وقوّ

ا، لبعض) بعضه ويشدّ  بعضه هنَ رَ قَ هِ  إِىلَ  وَ دِّ  العاصـفة الريح حركة جعل أي( حَ
 ال بمعنى، حركته عىل هتيمن أو حتمله الذي املاء وجود بمقدار مسارها يف مقيّدة

                                                                        

 الزخر الشديد هو والزخار، بعض فوق بعضه يكون الذي :املرتاكم زخاره مرتاكام )١(
 شـديد املـوج عـايل كـان العميقـة بطبقاتـه املياه ان يأ ،واالمتداد االرتفاع الشديد أي

  احلركة.
ا اهلبوب الشديدة الريح هي العاصفة: الريح )٢( ة الناس هتلك وكأهنّ  هبوهبا. بشدّ

 هـي القاصـفة والـريح، حملّـه عـن يشء كلّ  تزعزع التي الريح أي الزعزع: الريح )٣(
 طريقها. يف يشء كلّ  حتطّم التي الريح



 

 

 معاين الصالة

١١٩ 

اءُ ، للـامء) مالزمة الريح تكون أن أي، ذلك من أبعد إىل مسارها يف تذهب ـوَ  اهلَ
نْ  ا مِ تِهَ ْ تِيقٌ  حتَ ـنْ  واملَـاءُ ، املفتـوح) الفضاء يف جتري كانت الريح أنّ  (أي IQHفَ  مِ

ا فِيقٌ  فَوقِهَ  قويـاً  مـاءً  كان العاصفة الريح به جتري كانت الذي املاء أنّ  (أي IRHدَ
كاً  أو متدفقاً  ة)و شدةب متحرّ أَ  ثُمَّ ، قـوّ هُ  أَنشَ انَ بْحَ حياً  سُ ـا اعتَقَمَ  رِ بَّهَ هَ  (فأنشـأ مَ

ة شديدة أخر حاً ـري سبحانه اهللا ، عقـيامً  هبوهبـا جعـل أي مهبهـا اعـتقم القـوّ
ـح ال التي هي العقيم والريح  كانـت الـريح أن بمعنـى ،شـجراً  وال سـحاباً  تلقّ
 عـىل املحمـول املـاء أمـواج ومتشيط بتحريك تقوم أهنا هو خاص ربّاين لغرض

ة األوىل الريح ة بقوّ امَ ، واياباً) ذهاباً  وشدّ أَدَ ـا وَ َ هبَّ رَ  الـريح مالزمـة أدام (أي ISHمَ
فَ ، املاء) فيها يتواجد الذي للمكان الثانية أَعصَ ا وَ اهَ رَ  رحيـاً  اهللا جعلها (أي جمَ

ة عاصفة ة) بقوّ دَ ، وشدّ ا وأَبعَ أَهَ نشَ  يف واسـعاً  الثانيـة الـريح مسار جعل (أي مَ
 قويـاً  باملـاء اصـطدامها ليكون لامءل املالزمة األوىل الريح من بأكثر ومساره آفاقه

ا، شديداً) هَ رَ أَمَ يقِ  فَ ـارِ  املَاءِ  بِتَصفِ خَّ  اهللا إنّ  (أي البَِح&ارِ  َم&وجِ  َوإِثَ&اَرةِ  ITHالزَّ
ك أن الثانية الريح أمر ـطه املـاء حتـرّ ة ومتشّ ة بقـوّ  لتثـور واياهبـا ذهاهبـا يف وشـدّ

                                                                        

 الوصل. أو الرتق عكس والفتق، مفتوق أي فتيق: )١(

ة. جيري أو مدفوق أي )دفيق:٢(   بقوّ
ا: أدام )٣(   املاء). مكان يأ( للمكان مالزمتها دامأ يأ املكان) وأ املحل (املرب مرهبّ
 املـاء أي هـو الزخـار واملـاء التحريـك أي التصـفيق الزخار: املاء بتصفيق فأمرها )٤(

  أمواجه. حركة يف واملدّ  االرتفاع الشديد



 

 

 معاين الصالة

١٢٠ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه)  ، أمواج
 

تْهُ  ضَ خَ ْضَ  IQHفَمَ اءِ  خمَ قَ كت (أي السِّ ة املاء حرّ ك كام بشدّ رّ  وضـعه عند اللّبن حيُ
 وايابـاً  ذهابـاً  باملـاء تعصـف كانت الريح أن بمعنى، الزبد منه ليتكون السقاء يف

تْ ، وشدة) بقوة فَ صَ عَ ا بِهِ  وَ هَ صفَ اءِ  عَ ضَ  جمتـوّ  التـي الـريح كانت (أي IRHبِالفَ
ة به تقصف املاء ، املفتوحة) اخلالية واألماكن الفضاء يف تعصف التي كالريح بشدّ
دُّ  رُ لَهُ  تَ ىلَ  أَوَّ هِ  عَ رِ يَهُ ، آخِ اجِ سَ هِ  إِىلَ  وَ ائِرِ ك الـريح فكانـت( ISHمَ ة املـاء حتـرّ  بقـوّ

ة كهـا بـل أمواجه لسكون فرصة له تدع فال وشدّ تَّـى، باسـتمرار) حترّ ـبَّ  حَ  عَ
هُ  بَابُ ـىٰ ، )تهـاحركو علوهـا يف الـذروة األمـواج ارتفاع بلغ حتى (أي ITHعُ مَ رَ  وَ

بَدِ  هُ  بِالزَّ امُ كَ ، األعـىل) نحو وينقذف يصعد املاء حركة من املتولّد الزبد بدأو( رُ
هُ  عَ فَ رَ اءٍ  يفِ  فَ وَ تِقٍ  هَ نْفَ ـح مـا اهللا رفعف( IUHمُ  يف املـاء بخـار وهـو الزبـد عـن ترشّ

 ليتولّـد نـار هناك يكن مل إذ، القرآن يف بالدخان جمازاً  اهللا وصفه [والذي، الفضاء
                                                                        

 .حركته خمضته: )١(
 التـي كـالريح هبـا وتتالعـب املـاء متـوج التـي الريح كانت أي بالفضاء: عصفها )٢(

 املفتوحة. اخلالية ماكنواأل الفضاء يف تعصف

ك هـو واملائر، الساكن هو الساجي مائره: ىلإ ساجيه ترد )٣(  الـذي أو، مطلقـاً  املتحـرّ
 حركته. يف ويذهب جييء

 .ارتفاعه وعبابه، ارتفع أي عبّ  عبابه: عبّ  حتى )٤(
  .مفتوح أي منفتق: )٥(



 

 

 معاين الصالة

١٢١ 

ة من املتولدة والضغط احلرارة كانت وإنّام الدخان منها  مـع األمـواج تصـادم شدّ
ات إىل املاء حولّت قد بعضها مَّ  عنه اهللا عربّ  كام البخار ذرّ  ﴿ثُ ـتَوَ ء إِىلَ  اسْ ـامَ  السَّ

يَ  هِ ﴾ وَ انٌ ي باملاء تعلّق فام دُخَ  سـمي األبخـرة مـن عنـه انفصـل ومـا زبـداً  سمّ
، املفتـوح) اهلـواء أو املتامسـك غـري اهلـواء يف البخار رفع اهللا أنّ  بمعنى، دخانا]
وٍّ  جَ قٍ  وَ هِ نْفَ ، واسعة) مفتوحة أجواء (وسط IQHمُ وَّ نْـهُ  فَسَ ـبْعَ  مِ اتٍ  سَ وَ ـمَ  سَ

 [وقـد، )سـاموات سـبع القـرآين بـالتعبري الـدخان أو البخار هذا من اهللا (فصنع
 طبقـات سـبع عىل حيتوي الذي اجلوي الغالف هو السبع بالساموات املراد يكون
ة] وضيفتها طبقة لكل عَلَ ، اخلاصّ نَّ  جَ هُ الَ فْ وجاً  سُ وفـاً  مَ فُ كْ  أن (بمعنـى IRHمَ

 طبقـات أو سـاموات سـبع لألعـىل املقذوف املاء بخار من صنع بعد سبحانه اهللا
ل هي األسفل) إىل األعىل من العدّ  (عند منه األخرية الطبقة تكون حيث  طبقة أوّ

 من ويظهر، سابقا عنه احلديث جر والذي األمواج املتالطم باملاء حتيط سامء أو
 مـع متمـاســكه أي (مكفوفـة) أمــواج عـىل حتتـوي الطبقـة هـذه أنّ  احلديث
 اجلوي الغالف يف املوجودة لألشعة العاكسة األمواج هي تكون [وربّمـا )بعضها

 سـيأيت والتـي االرض عىل للحياة االذ ويسبب الفضاء من يأيت ما تعكس التي
نَّ ، بعد] فيام عنها احلديث يَاهُ لْ عُ فاً  وَ قْ وظاً  سَ فُ  مـن مانعـاً ، حافظا سقفاً  (أي حمَ

األذ( ]األ يأو ألرضا عىل احلياة يصيب الذي ذ)فـيام ذكرهـا سـيأيت التـي 
                                                                        

 املتّسع. منفهق: )١(

 السيالن. من املمنوع هو املكفوف مكفوفا: موجاً  سفالهنَّ  وجعل )٢(



 

 

 معاين الصالة

١٢٢ 

 العليـا فالسامء، ذلك وغري والكواكب الشهب من الكوارث تصيبها أن من )بعد
ي الغالف من السابعة الطبقة أو السابعة السامء هي لألرض  األوىل والسـامء اجلوّ

ي الغالف من األوىل الطبقة هي  السـبع السـاموات مـن املراد بأنّ  القول عند اجلوّ
كاً ، ]اعلم واهللا، اجلوي الغالف طبقات هي مْ سَ فُوعاً  وَ رْ  جعـل اهللا أن (أي IQHمَ

ا أو، العالـي أو املرفوع كالسقف السبع الساموات نة أهنّ  سـميكة طبقات من مكوّ
ي الغـالف أنّ  فـي علمياً  ثابت هو [كام )عالية  انـه بـاألرض حيـيط الـذي اجلـوّ

ـدٍ  بِغَـريِ ، بعـض] بعضـها حيـيط طبقـات سـبع من مؤلّف مَ ا عَ هَ مُ الَ ، يَـدعَ  وَ
ارٍ  ا IRHدِسَ هَ نظِمُ  عمـدٍ  بغري الساموات أو الطبقات هذه رفع سبحانه اهللا أن (أي يَ
 من املؤلّف العمودي البناء بنائه عند اإلنسان مع احلال هو كام وليس عليه تعتمد

ة طبقات  الــخالق أنّ  كام، البناء عليها يقيم التي األعمدة إىل فيه حيتاج حيث عدّ
 وقد[ )بعض مع بعضها األجزاء لشدّ  األربطة أو البسـامري يستعمل لـم سبحانه
ة هو بذلك املقصود يكـون ات يف اهللا خلقها التي اجلاذبية قوّ ـا ثُمَّ ، ]الذرّ نَهَ يَّ  ISHزَ

                                                                        

  السقف. أي :السمك )١(
 ×نوح سفينة اهللا وصف (كام رـالدس ومجعه، املسامر هو الدسار دسار: وال عمد بغري )٢(

 ودرس﴾. ألواح ﴿ذات بقوله

 خلقـالـ عـىل بقدرتـه عظمته ىـتجلّ ـت ال سبحانه اهللا ان أي الكواكب: بزينة زينها ثم )٣(
 وارـبأنـ ىـالعل الساموات زيّن حيث، وانشأ خلق ما وروعة بجامل وإنّام فحسب مـيـالعظ

 ﴿إِنَّـا ذلك رـغي ؤدّهياـت أخر مهام هلا أن مع إنارهتا درجة يف املختلفة والنجوم الكواكب
نَّا يَّ ء زَ امَ يَا السَّ نْ ينَةٍ  الدُّ اكِبِ  بِزِ وَ كَ ظًا الْ فْ حِ ن وَ لِّ  مِّ يْطَانٍ  كُ دٍ﴾. شَ ارِ   مَّ



 

 

 عاين الصالةم

١٢٣ 

ينَةِ  اكِبِ  بِزِ وَ يَاءِ ، الكَ ضِ اقِبِ  وَ  وكـذلك وضياء زينة الكواكب جعل (أي الثَّوَ
ب هُ ا السامء يف السائرة الشُّ ٰ ، )خلفهـا املبعث بنورها الظلمة تثقب كأهنّ أَجـرَ  وَ

ا اجاً  فِيهَ َ تَطِرياً  رسِ سْ د شديد مصباحاً  السامء يف جعلو( مُ  الـذي والضياء التوقّ
 بفعـل حرراهتـا ختفـت ال التـي الـمتّقدة الشمس وهو البعيدة األماكن إىل يصل
 اخلـالق وابـداع عظمـة مـن جزء وهو فيها املوجودة النارية الرباكني حركة دوام

راً ، العظيم) مَ قَ نِرياً  وَ لَكٍ  يفِ ، مُ ائِرٍ  فَ  بكـلّ  الشمسـية املجموعة هذه إن (أي IQHدَ
ة حمورية وحركات نظم يف واحلركة بالدوران تنتظم فيها ما  اهللا وضعها، هبا خاصّ
قْفٍ ، وارادته) بقوانينه هلا سَ ائِرٍ  وَ  وبضمنها« الكون يف موجود ما كل إنّ  (أي سَ

ات  )[كاماملراقبة نقطة عن الزمان مرور مع ويبتعد الواسع الفضاء يف يسري »املجرّ
ء بقولـه ذلك عن اهللا عرب ـامَ السَّ ـا ﴿وَ نَيْنَاهَ ـا بِأَيـدٍ  بَ إِنَّ ﴾ وَ عُونَ وسِ قِـيمٍ ، ]لَــمُ رَ  وَ

ائِرٍ   أيضـا هـي، فيها التي الكواكب بأعداد املرقومة الشمسية املجموعة (أي IRHمَ
حمدود) الفضاء يف مجيعاً  متحركة بدورها نَظَـمَ ، الالّ الَ  وَ اتِ  تَعلِيـقٍ  بـِ ـوَ هَ  ISHرَ
ا هَ جِ رَ ، غريهـا عـن املرتفعـة األمـاكن وهي الرهوات نظّم سبحانه اهللا ان (أي فُ

 الواحـد كـاجلزء وجعلهـا سبحانه فنظمها، واحد نسق عىل السامء تكن مل حيث

                                                                        

ار) يف فلك دائر: ١(  .أي فلك دوّ
ك، ) رقيم مائر: الرقيم بمعنى املرقوم٢(  .واملائر أي املتحرّ
 .رهوات: رهوات مجع رهوة وهي األماكن املرتفعة عن غريها) ٣(



 

 

 معاين الصالة

١٢٤ 

 مـن األشـياء بـني تـربط التي اإلهليّة بالقدرة وذلك أجزائها يف املواقع تباين رغم
 آخـر يشء مع يشء اإلنسان ينظم كام ليس أي« بشـيء تثبيت أو بأداة تعليق غري

 اخلياطـة أو الصناعة أو البناء يف يصنع كام آخر يشء بواسطة التثبيت أو بالتّعليق
 وضـع اهللا أنّ  هـو اإلمـام مـراد ولعـلّ [ »الـبعض بعضـها مع األجزاء وصل يف

 خصـائص من لألشياء أعطاه بام وسائل دون من التعليق لتثبيت وأمثاهلا اجلاذبية
مَ ، ]حاكمة وقوانني مميّزة حَ الَ وعَ  وَ دُ ا صُ هَ اجِ رَ  السـامء يف الفراغات مأل ثم( انفِ

ــجَ ، بعضــها) مــع ملتصــقة جعلهــا أي، بــبعض ووصــلها شَّ وَ ــا وَ يْنَهَ ــنيَ  بَ بَ  وَ
ا هَ اجِ وَ ته نظّم سبحانه اهللا نا (أي IQHأَزْ  كـلّ  ليكون السامء يف التوازن اخلارقة بقوّ

ــاً  يشء ــاآلخر مرتبط ــالً  ب ــه ومكمّ ــامء[، )ل ــاء ولعل ــاء الفيزي ــك والكيمي  والفل
دة كثــرية بحوثــاً  والرياضــيات  يف التــوازن قــانون ومنهــا املجــال هــذا يف متعــدّ

لَّــلَ ، ]الطبيعــة ذَ ــابِطِنيَ  وَ هِ  لِلهَ ينَ  بِــأَمرِ دِ ــاعِ الصَّ لِ  وَ ــهِ  بِــأَعامَ قِ لْ ــةَ  خَ ونَ زُ  حُ
ــا هَ اجِ عرَ ل اهللا ان (أي IRHمِ ــة ســهّ ــابطني للمالئك ــذ اهل ــر لتنفي ــه يف هأم  خملوقات
 بـام منهـا والنـزول فيهـا الصـعود صـعوبة، العباد بأعامل الصاعدين وللمالئكة

، )املوانـع وجتنـب املسـافات طي يف استعامهلا وكيفية لقوانينه املعرفة من أعطاهم
                                                                        

 الوشـيجة يطلق ولذا، األجزاء بني أوصل أو خلط أي وشج أزواجها: بني وشج )١(
روق عىل  التـي املجموعـات أي القـرائن هـي واألزواج، بعضه مع املتشابك الشجر عُ

  ببعض. بعضها تربط أو تقرن
 .فيها الصعود صعوبة أي معراجها: حزونة )٢(



 

 

 معاين الصالة

١٢٥ 

ا اهَ ادَ نَ يَ  إِذْ  بَعدَ  وَ انٌ  هِ  للقـوانني السـامء اخضاع اإلهلية القدرة تناولت ثم( دُخَ
انية لإلرادة متثالواإل اإلهلية مَّ  تعاىل قوله يف كام الربّ  ﴿ثُ ـتَوَ ء إِىلَ  اسْ ـامَ ـيَ  السَّ هِ  وَ
انٌ  الَ  دُخَ قَ ا فَ لِألرضِ  هلََ تِيَا وَ ا اِئْ عً ا أَو طَوْ رهً الَتَا كَ يْنَـا قَ تَ ـائِعِني أَ نَّ  طَ ـاهُ قَضَ ـبْعَ  فَ  سَ

اتٍ  وَ امَ ِ  يفِ  سَ نيْ مَ وْ ى يَ حَ أَوْ لِّ  يفِ  وَ ء كُ امَ ا﴾ سَ هَ رَ تْ ، أَمْ مَ التَحَ  فَ رَ ا عُ هَ اجِ َ  IQHأَرشْ
، )واحـدة كوصـلة وأصـبحت السـامء يف دةاملوجو األشياء اجزاء التحمت (أي

تَقَ  فَ تِتَاقِ  بَعدَ  وَ رْ تَ  االِ امِ وَ َا صَ اهبِ  يف األجـزاء امـالتح بعد من اهللا أن (أي أَبْوَ
 ).املنافـذ هـذه ىـإلـ للـدخول أبوابـاً  أو منهـا للمـرور ذـافــمن هلـا فتح السامء
 سامء من راهـن اـم ان ولـقـت الفلك علم يف اليوم حةومطر حديثة نظرية اكـ[وهن

 السـامء! أجـزاء بـني تـربط سـوداء الصـقة بـامدة مرتبطـة اءـسم هي امنّ إ خالية
ـامَ ، النظريـة] هذه صدق من قـللتحقّ  لةـمتواص اثـواألبح أَقَ ـداً  وَ صَ ـنَ  رَ  مِ

بِ  هُ اقِبِ  الشُّ ىلَ  الثَّوَ ا عَ َ اهبِ  عـىل الثاقبـة الشهب أقام انهـبحـس اهللا أن (أي IRHنِقَ
 مــن أمــره خالفـيــ أن أراد لـــمن صدـتـــلت منافــذها أو الســاموات أبــواب

ـا علـيهم املمنوعـة مواضعـال ىـإل السامء رقـختـوي هـاتـخلوقـم نَّ نَا ﴿أَ سْ  لَــمَ
ءَ  امَ ا السَّ اهَ نَ دْ جَ وَ لِئَتْ  فَ ساً  مُ رَ يداً  حَ دِ باً﴾ شَ هُ شُ ا، )وَ هَ ـكَ أَمسَ ـنْ  وَ ــورَ  أَنْ  مِ  تُـمُ

                                                                        

)١( مـل الذي اإلناء أو الكوز كعروة عروة مجع العر  رشج مجـع وأرشاجهـا، منـه حيُ
 التـي الفتحات أنّ  بمعنى، اإلنسان ورشج، الوادي رشج يقال، املحدودة الفسحة وهو

 .واحدة كقطعة أصبحت حتى تالمحت السامء يف كانت
  موضعني. بني الطريق وهو نقب مجع النقاب، ممراهتا عىل أي اهبا:ـنق ىـعل )٢(



 

 

 معاين الصالة

١٢٦ 

قِ  يفِ  رْ اءِ  خَ وَ هِ  اهلَ تـه اهللا أن (أي بِأَيـدِ ات اهنيـار عـمنـ بقوّ  يف وحمتوياهتـا املجـرّ
ل التي األجزاء حركة لسـرعة أعطاها التي بقدرته الفضاء ة منهـا تتشكّ  يف املجـرّ
 قولـه يف كـام هلـا وضـعها التـي القـوانني لــمجموعة خاصـال ظمالنَ بو السامء

كُ  سِ مْ يُ ءَ ـالسَّ  ﴿وَ عَ  أَنْ  امَ قَ ىلَ  تَ نِهِ﴾ إِالَّ  األَرضِ  عَ  ياللـق زادت رسعةـال ان [فلو بِإِذْ
 ولـو، الفضـاء يف الكـون اجزاء لتبعثرت االن عليه هي عام الثانية أعشار بأعشار

ــا، )الكــون متاســك الهنــار املقــدار بــنفس قلــيال قلــت اهنــا هَ رَ أَمَ ــفَ  أَنْ  وَ  تَقِ
ةً  لِمَ تَسْ سْ هِ  مُ َمـرِ عَلَ ، ألِ جَ ا وَ هَ مسَ ةً  شَ ةً  آيَ ــرَ بصِ ـا مُ هَ ارِ ـا، لِنَهَ هَ رَ مَ قَ ـةً  وَ  آيَ

ةً  وَّ ْحُ ــنْ  ممَ ا مِ ــامَ ، لَيْــلِهَ اهُ أَجرَ ـي فَ نَاقِـلِ  فـِ ـا مَ َ امهُ رَ  أجـر اهللا أنّ  (أي جمَ
دمها هلام وضعها التي واملحاور املسالك يف والقمر الشمس ، فيهـا باحلركـة وحـدّ

 حـول فيها تدور التي املحاور إىل نفسها حول تدور التي الذاتية احلركة حماور من
رَ ، )املجرة دَّ قَ ا وَ َ مهُ ريَ جِ  يفِ  سَ ارِ دَ امَ  مَ هِ جِ رَ يِّزَ  IQHدَ يْلِ  بَنيَ  لِيُمَ ارِ  اللَّ اَلنَّهَ امَ  وَ ـِ ، هبِ

لِيُعلَمَ  دُ  وَ دَ نِنيَ  عَ ابِ  السِّ سَ احلِ ـا وَ َ مهِ ادِيرِ قَ  احلركـة هـذه جعـل اهللا ان (أي بِمَ
 لتكـون للحسـاب قابلـة خاصة وحماور مسارات ضمن والقمر للشمس املنظمة

لَّـقَ  ثُـمَّ ، املختلفـة) الفصـول وتولـد لـالرض يف والنهار الليل لتولد سببا  يفِ  عَ
ا هَ وِّ ا جَ هَ لَكَ ك بالشـمس املرتبطـة األقـامر جمموعـة جعل اهللا أن (أي فَ  يف تتحـرّ

                                                                        

 بصـورة الفلـك يف مواقعهمــا يف حركتهمــا بمعنـى، صعودمها أي درجهام: مدارج )١(
  منتظمة.



 

 

 معاين الصالة

١٢٧ 

نَـاطَ ، الشمس) حركة مع فيه جتري التي فلكها ـا وَ َ ـا IQHهبِ ينَتَهَ  هبـا علّـق (أي زِ
ـنْ ، سـارت) أيـنام معهـا تسـري جعلهـا بمعنى، والكواكب النجوم من زينتها  مِ

يَّاتِ  فِ َا خَ هيِّ ارِ رَ ابِيحِ  دَ صَ مَ ا وَ اكِبِهَ وَ  أو املضيئة وكواكبها املخفية أقامرها (أي كَ
ة أنّ  بمعنى، للعيان البادية ـى، متّسـقة) منتظمـة بحركـة كلّهـا تسـري املجرّ مَ رَ  وَ

قِي ِ رتَ سْ معِ  مُ اقِبِ  السَّ ا بِثَوَ بِهَ ـهُ  السـامء يف التـي الشـهب سـلّط اهللا انّ  (أي شُ
ر لرتمي ـنْ  وحرماتـه قوانينه جتاوز يف يسعى من وتدمّ مَ عِ  ﴿فَ ـتَمِ سْ دْ  اآلنَ  يَ ـِ  لَـهُ  جيَ

اباً  ـهَ ـداً﴾) شِ صَ ـا، رَ اهَ رَ ـىلَ  وأَجْ ا إذْاللِ  عَ هَ ريِ ـخِ  هـذه جعـل اهللا أن (أي تَسْ
 منها للثابت وقوانينه سننه من هلا أجراه ملا خاضعة واملجرات والنجوم الكواكب

نْ ، به) اخلاصّ  وقانونه مداره وفق كلٌّ ، النازل أو الصاعد أو املتحرك أو بَاتِ  مِ  ثَ
ابِتِها ريِ ، ثَ سِ مَ ا وَ هَ ائِرِ ا، سَ بُوطِهَ هُ ا وَ عُودِهَ صُ ا، وَ هَ وسِ نُحُ ا وَ ودِهَ ـعُ سُ  أي( وَ

 الـبعض اعتقاد يف كام حدوثه يف السعادة يسبّب ما وأ، والبالء النحس جلبـي ما
 معيّنـة ظـروف حـدوث إىل سـتؤدي اهنـا السـامء من مواقع يف الشهب رؤية من

 بالتصـور سـواء واخلـريات السـعادة أو لـألرض واألذ الـبالء ذلـك سيعقب
  .ة)يالعلم الدراسات بحسب أو اخلرايف

مة أخر خطبة يف × يقول ثم   .IRHللحياة األرض هتيأة عن متمّ

                                                                        

  علّق. ناط: )١(
 ١/٢٠البالغة: هنج )٢(
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١٢٨ 

بَسَ  ىلَ  األَرضَ  كَ رِ  عَ وْ اجٍ  مَ ةٍ  أَمـوَ لَ ـتَفحِ سْ  أن بعـد سـبحانه اهللا أن (أي مُ
ة من األرض خلق  واهليـاج االضـطراب الشديدة املياه من أمواج عىل كبسها املادّ

جِ ، إثارهتا) عند القوية الفحول كهيجان لُـجَ ارٍ  IQHوَ ةٍ  بِحَ رَ اخِ  األمـواج (وهذه زَ
ـتَطِمُ ، اآلفاق) يف مياهها واملمتدة املرتفعة املاء من عظيمة بحار من بعض هي لْ  تَ

اذِيُّ  ا IRHأَوَ هَ اجِ وَ ك أمواجها كانت (حيث أَمْ ة تتحرّ ة بشدّ  بعضـها ويصـدم وقوّ
قُ  بعضاً) تَصطَفِ اذِفَاتُ  ISHوَ تَقَ ها ITHمُ بَاجِ ثْ ك IUHأَ  يقـذف عظيمـة بكتـل (وتتحرّ
ة بعنف اآلخر بعضها و، عالياً) صوهتا يسمع وشدّ تَرغُ ا وَ بَدً ولِ  زَ حُ الْفُ نْـدَ  كَ  عِ

ها يَاجِ عَ ، املاء) سطح عىل الزبد العنيفة وحركتها اضطراهبا من (فيتولّد هِ ضَ  فَخَ
َاحُ  طِمِ  الـْمـاءِ  مجِ تَالَ ـمـلِها لِثِقَلِ  الـمُ  األرض تعـاىل اهللا كـبس أن (وبعـد حَ

نَ ، العاتيـة) األمـواج اضـطراب هـدأ املاء يف ـكَ سَ ـيْجُ  وَ َائِـهِ  هَ متِ طِئَتْـهُ  إِذْ  ارْ  وَ
لِها لْكَ لَّ ، فيـه) بثقلهـا األرض نزلـت أن بعـد الـمـاء هياج (وسـكن IVHبِكَ ذَ  وَ

                                                                        

  املاء. معظم وهي جلة مجع اللجج: )١(
  الشديدة. احلركة أي، أوذي مجع :أواذي )٢(
   صوت. له يسمع الذي الرضب الصفق: )٣(

  هبذا. ذاك وقذف بذاك هذا قذف أي، بعضا بعضها يقذف متقاذفات: )٤(
  اوساطها. بمعنى، اليشء وسط وهو ثبج مجع :ثباجهاأ )٥(
 األرضية الكرة غمر عن استعارة والتعبري الصدر األصل يف الكلكل بكلكلها: وطئته )٦(

  باملاء. نصفها من أعىل إىل
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١٢٩ 

يـا ذِ تَخْ سْ تْ  إِذْ  مُ َعَّكَ يْهِ  IQHمتَ لَ لِها عَ واهِ  مرتاخيـاً  منكسـراً  املوج (وتراجع IRHبِكَ
ــد ــرت أن بع ــا األرض غم ــه أطرافه ــن في ــل م ــات) ك ــبَحَ ، اجله ــدَ  فَأص  بَع

ابِ  هِ  ISHاصطِخَ اجِ ياً  أَموَ اجِ وراً  ITHسَ هُ قْ  بعـد مـن هادئـا ساكناً  املاء (فأصبح مَ
ـةِ  ويفِ ، ببعضـها) تالطمهـا أصـوات وارتفـاع العالية أمواجه اضطراب مَ كَ  حَ

لِّ  نقاداً  الذُّ رياً  مُ   .هلا) ومستجيبا اإلهلية لإلرادة (مستسلامً  أَسِ
نَتِ  ــكَ سَ ةً  األَرضُ  وَ وَّ ــدحُ ـــةِ  يفِ  IUHمَ هِ  لُـجَ ــارِ يَّ ــبحت IVHتَ  األرض (فأص

                                                                        

ك متعكت: )١( ، الـرتاب يف مترغـت أي الدابـة متعكـت يقال، الرتاب يف الدلك هو التمعّ
ت األرض كأنّام هو االستعارة باب من والتعبري   .فيه جوانبها وبسطت املاء عىل مترغّ

  الكتفني. بني ما الكاهل: )٢(
  مواجه).أل العايل الصوت يأ( الصوت افتعال االصطخاب: )٣(
  الساكن. الساجي: )٤(
 يف رقـتغـ أن هلـا ينبغـي كـان األرض أن إىل االشـارة هو رادـمـ(وال البسط الدحو: )٥(
 مـن أجـزاء أخـرج حيـث امليـاه وسـط منبسـطة جعلها اهللا ولكن جةـهائـال مياهـال ذهـه

 وجودها من احلكمة لبطلت اءـمـال يـف ةـغائص كانت فلو مغمورا اآلخر وجعل األرض
ر امءـالـ نـمـ جوانبها بعض سبحانه فأخرج اجلو يف زُ  ألن صـلحت حتـى البـارزة كالــجُ

 سـيايت كام األفالك وسط يف الطبيعي حيزها يف ساكنة جعلها وكذلك، ومهاداً  فراشاً  تكون
 إىل متيـل بالطبع األثقال ألنّ  اجلبال أثقال من فيها جعل بام وذلك اإلمام حديث من الحقاً 

ـلَ  ﴿الَّـذي السـامء آفـاق يف تطـري كالكرة األرض لكانت وإالّ  األسفل عَ ـمُ  جَ كُ ضَ  لَ َرْ  األْ
راراً﴾   .)قَ

 املوج. التيّار: )٦(
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١٣٠ 

دَّتْ ، مائـه) أمـواج يف منبسطة رَ ـنْ  وَ ةِ  مِ ـوَ هِ  نَخْ ـأْوِ هِ  IQHبَ ئـِ  (فكســرت واعتِالَ
ة) االضـطراب مـن لـه سبق بام واستعالئه امءـال كِربَ  األرض وخِ ، والقـوّ ـمُ شُ  وَ

مُ  هِ ـأَنفِ  سُ ائِ  وِّ ـوَ وَ لَ ةو مياهـه ارتفاع (وقهرت IRHهِ ـغُ  واضـطراهبا حركتهـا شـدّ
تْ ، )السابق مَ عَ كَ ل ISHهُ ـوَ ريَ  ITHةِ ـكِظَّ  ىـعَ ت هِ ـتِ ـجَ  امليـاه جمـاري االرض (فسدّ

دَ ، السابقة) اومنافذه مَ هَ هِ  بَعدَ  IUHفَ اتـِ قَ زَ  يمشــي كـان أن بعـد املـاء (فسـكن IVHنَ

ة سريه يف متبخرتاً  ة موجه اضطراب بقوّ لَبَـدَ ، بـبعض) تصادمها وشدّ  بَعـدَ  IWHوَ
انِ  فَ يَ بَاتِهِ @IXHزَ ثَ امَّ  وزهو) بتبخرت يميش كان أن بعد باألرض (ولصق وَ لَ نَ  فَ ـكَ  سَ

يْجُ  نْ  املَاءِ  هَ تِ  مِ ا حتَ نَافِهَ  األرض جوانـب حتت من املاء هياج سكن (فلامّ  IYHأَكْ
حَ ، فيه) املغمورة لَ ـوَ قَ  مَ اهِ وَ بَـالِ  شَ خِ  اجلِ ـمَّ خِ  الشُّ ـىل IQPHالبُـذَّ  أَكتَافِهـا عَ

                                                                        

 الزهو) (البأو: زهوه، كربه : بأوه )١(

  والنشاط. احلركة يف احلد جتاوز الغلواء: )٢(
)٣( : تهُ مَ   يأكل). أو يعض لكيال فاه شدّ  البعري (كعم، عليه سيطرت كعَ
  جريانه. يف املاء ثقل التعبري يف واملراد، بالطعام البطن امتالء ة:الكِظّ  )٤(
  حرارته. وذهبت سكن مهد: )٥(
  طيشه. نزقاته: )٦(
  ولصق. أقام لبد: )٧(
  امليش. يف التبخرت : الزيفان )٨(
  األرض. جوانب واملراد، اجلوانب األكناف: )٩(
  العلو. املرتفعة الشاخمة أي البذخ: الشمخ )١٠(
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١٣١ 

 بتـوازن األرض عـىل املوجـودة الشـاهقة العظيمـة اجلبال محل مع املاء (وتكيّف
رَ ، وانسجام) نَابِيعَ  فَجَّ يُونِ  يَ نْ  العُ انِنيِ  مِ رَ ا IQHعَ ر أُنُوفِهَ  ينابيع سبحانه اهللا (فجّ

ـا، احليّـة) الكائنـات حليـاة مـادة لتكون األرض يف العيون هَ قَ رَّ فَ وبِ  يفِ  وَ ـهُ  سُ
ها ها IRHبِيدِ ادِيـدِ أَخَ قهـا ISHوَ ، وجباهلـا) وكهوفهـا سـهوهلا يف األرض يف (وفرّ

لَ  دَّ ا وعَ كاهتِ رَ  حـول األرض دوران مـن املختلفـة حركاهتا لألرض (ووضع حَ
 الفصول منها ليتولّد الشمس حول دوراهنا ومن والنهار اللّيل منها ليتولّد نفسها

ياتِ  األربعة) اسِ نْ  بِالرَّ ها مِ يدِ مِ الَ ذَواتِ ، ITHجَ يبِ  وَ نَاخِ مِّ  IUHالشَّ ـنْ  IVHالشُّ  مِ
ها يدِ يَاخِ  صـخورها عـىل تعتمـد أوزان مـن فيهـا جعـل مـا عىل (اعتامداً  IWHصَ

نَتْ  العالية) واجلبال الصلبة الضخمة كَ نَ  فَسَ ـوبِ  IXHاملَيدانِ  مِ سُ بـالِ  IQHبِرُ ِ  اجلْ
                                                                        

 واملـراد احلـاجبني حتـت وهو األنف عظم من صلب ما وهو عرنني مجع العرانني: )١(
  اجلبال. أعايل بالوصف

  ساكنها. يبيد التي الفالة أو واسعة الربية األرض أو البيداء من بيدها: )٢(
  األرض. يف الشقّ  وهو أخدود مجع أخاديدها: )٣(
  الصلدة. الصخرة وهو جلمود مجع اجلالميد: )٤(
  الرؤوس. الشناخيب: )٥(
)٦( :   الطوال. الشمّ
  الصلبة. الشديدة الصخرة وهو صيخود مجع الصياخيد: )٧(
 كانـت األرض أن اخلطبة خالل من يتّضح حيث االضطراب من األرض سكنت أي )٨(

 أدّ سـطحها إىل إضـافة األرض أعـامق يف ونفوذهـا اجلبال إجياد بعد ولكن مستقرة غري



 

 

 معاين الصالة

١٣٢ 

ها قِطَعِ  يفِ   بعـد حركتها يف مستقرة غري كانت أن بعد األرض (فسكنت IRHأَدِيمِ
لِهـا، األرض) مـن املختلفـة األمـاكن يف وتواجدها فيها اجلبال امتداد غُ لْ غَ تَ  ISHوَ

ةً  ــبَ ِّ تَرسَ ــاتِ  يفِ  ITHمُ وبَ ا IUHجَ هَ ــيمِ ياشِ ــد IVHخَ ــملت ان (وبع ــال ش  يف اجلب
ــا، )األرض مــن املنخفضــة األجــزاء وهبِ كُ رُ نَــاقَ  IWHوَ ولِ  أَعْ ــهُ ــنيَ  سُ ضِ  األَرَ

ها راثِيمِ جَ  ذلـك فكـل، اوكليـا جزئيا منها املرتفعة ألماكنل اجلبال (وشمولIXHوَ
ـحَ ، )وثباهتا االرض استقرار يف ساهم فَسَ َ  وَ ـوِّ  بَـنيْ يْنَهـا اجلَ بَ  اهللا جعـل ثـم( وَ

 التـي املختلفـة الغـازات أو بـاهلواء لـيمأله والسامء األرض بني فاصلة سبحانه

                                                                                                                                                             

  واستقرارها. األرض ثبات إىل ذلك
ب  األسفل إىل اليشء نزول رسوب: )١( ة كرتسّ   السوائل. بعض يف املادّ
 أعـامق يف امتـدت اجلبـال أن واملـراد، سـطحها أي وأديمهـا قطعة مجع أديمها: قِطع )٢(

 طـول يعـادل ما أن ثبت حيث، اليوم العلم إليه وصل ما يف صحته ثبتت ما وهو، األرض
  باطنها. يف مثله يوجد األرض فوق اجلبال

لِها: )٣( لغُ   األرض. أعامق يف اجلبال تغلغل أي تَغَ
  األرض. وجه عىل الذاهب هو السارب مترسبة: )٤(
  حفرة. أي جوبة مجع اجلوبات: )٥(
  منافذها. بمعنى، نوفهاأ منافذ خياشيمها: )٦(
  املنبسطة. األرض يف تواجدها أو اجلبال ركوب أي ركوهبا: )٧(
عة األرض من قليالً  املرتفعة األماكن اجلراثيم: )٨(   وطني. تراب من واملتجمّ
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دَّ ، احلياة) عليها تعتمد أَعَ اءَ  وَ ـوَ ـامً  اهلَ ا IQHمتَنَسِّ ـاكِنِهَ  اهلـواء مـن (فجعـل، لِسَ
جَ  )اإلنسان لعيش وسبلة العذب رَ أَخْ لَها إِلَيْها وَ ـىل أَهْ ـامِ  عَ هـا متَ رافِقِ  (أي مَ

 ثُـمَّ  ،األرض) عـىل حياهتم لدوام يلزم ما كل واحليوان اإلنسان من لسكاهنا أعدّ 
عْ  لَـمْ  دَ زَ  يَ ـرُ ـرُ  الَّتِي IRHاألَرضِ  جُ يَاهُ  تَقْصُ يُـونِ  مِ ـنْ  العُ ابِيهـا عَ وَ الَ  ISHرَ  وَ
ِدُ  لُ  جتَ داوِ ةً  األهنَارِ  جَ يعَ رِ ا إِىل ذَ هَ لُوغِ  األرض ألجـزاء برمحته اهللا علج (ثم، بُ
تَّـى، قاحلـة) جـدباء تبقـى ال أن، عيون أو أهنار فيها ليس التي ـأَ  حَ  لَــها أَنشَ

ئَةَ  حابٍ  نَاشِ يِي سَ ا حتُ اهتَ وَ جُ ، مَ تَخرِ تَسْ ا وَ َ بَاهتَ  ليسـقيها السحاب هلا (فأرسل نَ
يي الذي العذب املاء من  ثـم، فيهـا املختلفـة النباتـات وينبـت امليتـة أراضيها حيُ

د وكيف السحاب اهللا أنشأ كيف × االمام يشـرح  حتملـه الـذي املـاء مقدار حدّ
 أَلَّفَ  اخلطبة) باقي يف×فيقول منه قطرة كل ونزول بل فيها تنزل التي واألماكن

ها مَ امَ اقِ  بَعدَ  غَ هِ  افْرتِ عِ بايُنِ ، لُـمَ هِ  وتَ عِ زَ  الغـيم قطـع سبحانه اهللا مجع (أي ITHقَ

                                                                        

)١( :  ملـا وإالّ  العـيش ليسـتطيع العـذب للهـواء سـاكنها لتنفس وسيلة أي متنسامً
ل عنـد كانـت كـام األرض بقيت لو فيها احلياة اإلنسان استطاع  مملـوءة خلقهـا أوّ

ة بالغازات   السنني. آالف أجوائها عىل هيمنت التي السامّ
  أهنار. أو عيون فيها ليس التي املنقطعة األرض أي األرض: جرز )٢(
  األرض. من ارتفع ما وهو رابية مجع الروايب: )٣(
 مـا بعـد ووحـده الغـيم مجع سبحانه اهللا إن أي، الغيم قطع تباعد قزعه: تباين )٤(
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دها حَّ ا حتَّـى، متفرقـة) وقطـع المعـة أجزاء كانت أن بعد ووَ ـتْ  إِذَ ضَ َخَّ  IQHمتَ
ةُ  نِ ـال لُـجَّ زْ كت (أي فِيهِ  IRHمُ عَ ، الغيم) يف املجتمعة املياه حترّ التَمَ ـهُ  وَ قُ رْ  يفِ  ISHبَ
هِ  فِ فَ ْ ، وحواشيه) جوانبه يف الربق (وأضاء ITHكُ ملَ نَـمْ  وَ ـهُ  يَ يضُ مِ  ينقطـع (ومل IUHوَ

رِ  يفِ ، الربق) لـمعان وَ نَهْ ابِهِ  كَ بَ اكِمِ ، IVHرَ َ رتَ مُ ابِه وَ حَ  العظيمـة القطـع يف (أي سَ
هُ ، بعضـاً) بعضه يركب والذي فيه املرتاكم األبيض سحابه من ـلَ اً  أَرسَ ـحّ  IWHسَ

كا ارِ تَدَ ـفَّ  قَد ،متواصالً) متالحقاً  صبّاً  املاء يصب كونه حال اهللا (أرسله مُ  أَسَ
هُ  بُ يْدَ  ان اهللا اراد التـي املواقع ليصيب فيها املياه يصب وهو األرض من دنا (قد هَ

يـهِ ، )فيهـا املاء ينزل رِ نُـوبُ  IXHمتَ رَ  اجلَ ـيبِهِ  دِرَ اضِ  ريـح منـه تسـتخرج (أي أَهَ

                                                                                                                                                             

معة أجزاء كان   متفرقة. وقطعه الّ
 اللّـبن فيـه الـذي السـقاء حريكـتـ هو مخضـال، حركتـت أي مخضت:ـت )١(

د   د.ـالزب هـمن ليتولّ
  السحاب. يف املياه بغالبية واملراد، السحاب املزن: )٢(
  املضيئة. الكهربائية والشحنات بحدوث برقه أضاء أي برقه: التمع )٣(
  جوانبه. أي كفكفه: )٤(
  .فيه الربق حدوث دوام أي وميضه: ينممل  )٥(
  األبيض. سحابه من الكبرية القطع أي ربابه: كنهور )٦(
اً: )٧(   صبّا. سحّ
  منه. تستخرج متريه: )٨(
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 وريح، فيها املاء نزول اهللا يريد التي املواقع إىل به تدفع وأ املنصبّة أمطاره اجلنوب
هيل املعروف النجم مطلع من مهبها ريحٌ  هي اجلنوب ـا مطلع إىل بسُ  يف كـام الثريّ

عَ ، )القديمة التارخيية التعاريف فَ دُ ة املطر من الدفعات لتنزلو( IQHشآبِيبِهِ  وَ  بشـدّ
ة امَّ ، فيه) نزوهلا اهللا أراد التي األماكن يف وقوّ لَ ابُ  أَلقَتِ  فَ حَ كَ  السَّ ـا بَـرْ يهَ انَ ، IRHبِوَ

اعَ  عَ بَ ا ISHوَ لَّتْ  مَ تَقَ نَ  بِهِ  اسْ ءِ  مِ ولِ  العِبْ يْهـا املَحمُ لَ  الغـيم ألقـت ملـا (أي عَ
 املـاء مـن اهللا أراده الـذي وباملقـدار بحمله استقلّت التي املاء من الثقيل بحملها

جَ ، فيها) الذي رَ نْ  بِهِ  أَخْ دِ  مِ امِ وَ نْ ، النَّبَاتَ  األَرضِ  ITHهَ مِ عـرِ  وَ بَـالِ  IUHزُ ِ  اجلْ
ابَ   مـن امليـاه القليلـة األمـاكن يف النبـات املطـر هبذا سبحانه (فأخرج واألَعشَ

يَ ، املنبسـطة) واألرض اجلبال هِ جُ  فَ بْهَ ينَةِ  تَ ها بِزِ يَاضِ ي، رِ هِ دَ زْ تَ امَ  وَ ـتْهُ  بـِ  أُلبِسَ

                                                                        

ة زلـتن التي املطر من الدفعات الشأبيب: )١( ة. بشدّ   وقوّ
 حيـنام للجمـل تسـتعمل األصـل يف وهي الربك للفظ استعارة وهي بوانيها: برك )٢(

حـني يلقـي  املـاء مـن ثقالـهأل احلامـل الغيم هو والبوان األرض. عىل محله بثقل يلقي
 .بحمله كلّه عىل األرايض التي يمطر فيها

  عليها. املحمول احلمل من به استقلّت ما بعاع: )٣(
 فيهـا حـراك ال التي امليتة األرض أي اهلامدة: األرض )٤( تَـرَ ةً  األَرضَ  ﴿وَ ـدَ امِ ـإِذا هَ  فَ

نا لْ زَ ا أَنْ يْهَ لَ بَتْ امل عَ رَ تْ وَ تَزَّ بَتَتْ وَ اءَ اهْ نْ  أَنْ لِّ  مِ جٍ  كُ وْ ﴾. زَ يجٍ   هبَ
لَ  منه النبات القليلة املواضع اجلبال: زعر )٥( أَنزَ نَ  ﴿وَ امءِ  مِ جَ  ماءً  السَّ رَ أَخْ نَ  بِه فَ راتِ  مِ  الثَّمَ

قاً  زْ ﴾. رِ مْ   لَكُ
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نْ  يْطِ  مِ ا IQHرَ هَ ريِ اهِ لت أَزَ  بحـدائقها زاهية جنّات إىل املجدبة البقاع هذه (فتحوّ
يَـةِ  ،ونضـارهتا) وبأنوارهـا هبـا تزدهـي األرض فأصـبحت وأزهارها لْ حِ  مـا وَ
طَتْ  مِ نْ  بِهِ  IRHسُ ِ  مِ ها نَارضِ ارِ ، )والبهـاء احلسـن مـن هبا قلع ما ومجيل(@ISHأَنوَ

عَلَ  جَ لِكَ  وَ غاً  ذَ قـاً  لِألنَـامِ  بَالَ زْ رِ ـامِ  وَ  النبـات ذلـك يف اهللا (فجعـل ITHلألَنعَ
                                                                        

 نسـيج مـن قـامش وكأنّـه واحـد شـكل مـن تكون التي الزهور جممع أزاهريها: ريط )١(
  اخلفيف) اللني (الريط:القامش واحد.

   به. علقت به: سمطت )٢(

  والطراوة. والنضارة باحلسن املتصفة أنوارها أي أنوارها: نارض )٣(
 يؤمل ممّا عليها والنوم املـيش لكان، املدبب كاحلجر الصالبة غاية يف األرض كانت لو إذ )٤(

 اختاذ مكنأ ومل، فيها اآلبار وحفر األهنار إجراء مكنأ وملا، عليها الزراعة ولتعذرت، البدن
جل فيها تغوص بحيث اللّني غاية يف األرض كانت ولو، منها والصناعات األبنية  كاملاء الرِّ

 واحلـرث الـزرع واسـتحال، عليهـا يـواملش والنوم واالفرتاش االستقرار لتعذر الطني أو
 كـان فلـو، والضـياء لإلنـارة قابلـة لتكون غرباء األرض لون جعل أنه اهللا نعم ومن، فيها

افية غاية يف االرض سطح ار لتعذر الشفّ  امكـن وملـا، عنهـا ولـنعكس عليهـا النـور استقرّ
ن نأ رضاأل لسطح ان بالشمس يسخّ لكَ اً  بارداً  وَ  كانـت ولـو، فيـه العـيش يمكن وال جدّ

ا واللّطافة الشفافية غاية يف خملوقة األرض ا فإهنّ  فـال املاء أو كاهلواء سيّاالً  جسامً  تكون أن إمّ
اقاً  صقيالً  ثابتاً  جسامً  تكون أن أو، عليه االستقرار يمكن  الشـمس أشعة انعكاس بسبّب برّ

 ولكـنّ ، عليهـا ومـن األرض فتحرق النور تكثّف التي العاكسة كاملرايا احلرائق إىل ويؤدّي
 كثيفـة وخلقهـا، السـخونة من نوع فيها فيحصل وجهها عىل النّور ليستقرّ  غرباء خلقها اهللا

 أن تصـلح والـربد احلـرّ  يف معتدلـة فصارت، فتحرقه فيها ما عىل منها األشعة تنعكس لئالّ 
 قابليـة ذات األرض جعل أن كذلك اهللا نعم ومن، واحليوان لإلنسان ومسكناً  فراشاً  تكون

 وتـدبري بنظـام ذلك كلّ  اإلنسان تنفع التي املعادن وتواجد احليوان وتوالد النبات إلخراج
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قَ ، ألنعـامهم) اهللا مـن ورزقـاً  للعبـاد والراحـة للعـيش وسـيلة والزرع ـرَ خَ  وَ
اجَ  جَ ا يفِ  IQHالفِ اقِهَ  أجـزاء بـني تربط التي واملسالك الطرق سبحانه جعل ثم( آفَ
امَ ، األرض) أَقَ الِكِنيَ  املَنَارَ  وَ ىلَ  لِلسَّ ادِّ  عَ ـوَ ـا جَ قِهَ رُ  يف للسـالكني (وأضـاءَ  طُ
  والكواكب). والنجوم والقمر الشمس عرب الطريق األرض
امَّ  لَ دَ  فَ هَ هُ  مَ ضَ ذَ  أَرْ فَ أَنْ هُ  وَ د (أي ،أَمرَ  ألجـل عليهـا اإلنسان حلياة األرض مهّ

 منـذ خمتلفـة بأطوار تأرخييا مر االرض كوكب ان املعلوم ومن، وامتحانه اختباره

                                                                                                                                                             

بَتْنَا نْ أَ ا ﴿وَ نْ  فِيهَ لِّ  مِ ءٍ  كُ ْ ﴾ يشَ ونٍ زُ وْ  قابلـة فيهـا الطبيعة جعل أن األرض يف اهللا نعم ومن، مَ
 لـيمكن، وسـهلة، وحزنـة، وعذبـة، وسبخة، ورملة، وصلبة، رخوة أرضٌ  فمنها، للعيش
يفِ  تعاىل قال، والضـرع الزرع وتكاثر فيها العيش اتٌ  قِطَعٌ  األَرضِ  ﴿وَ رَ اوِ تَجَ نَّاتٌ  مُ جَ نْ  وَ  مِ
رعٌ  أَعنَابٍ  زَ يلٌ  وَ نَخِ انٌ  وَ نْوَ ُ  صِ ريْ غَ انٍ  وَ نْوَ ى صِ قَ سْ ءٍ  يُ دٍ  بِامَ احِ لُ  وَ ضِّ نُفَ ا وَ هَ ضَ عْ ـىلَ  بَ ـضٍ  عَ عْ  يفِ  بَ
لِ  لِكَ  يفِ  إِنَّ  األُكُ ياتٍ  ذَ مٍ  آلَ وْ ﴾ لِقَ لُونَ عقِ  والعمـل والصـناعة للزراعـة قابال مناخها وجعل يَ

 هـلأل سـيام األرض يف اهللا نعـم عن احلديث ويطول، احلياة ادامة سبابأ كلّ  عىل الشتامله
 نعـ احلـديث لـذلك ضـفناأ ولو، كثرية وجملدات جملّدات إىل حيتاج ممّا صوالتخصّ  العلم
 رضبـاأل وعالقتـه والفضـاء اجلـو يف هـو ومـا والبحريـة الربيـة املخلوقات من اهللا خلق
 مـع يوم كلّ  يف تزداد والتي املعلومات من ضخمة انسكلوبيديا بيتطلّ  ذلك نإف نسانواإل
 ولفـت الفكرية ثارةاإل ألجل رضاأل خصائص بعض عن احلديث كان امنّ إو، العلوم متقدّ 
إِن بقوله:  العظيم اهللا وصدق، خلقه يف الباري وحكمة لعظمة نتباهاإل وا ﴿وَ ـدُّ عُ ـةَ  تَ  اهللاِ نِعمَ
ا الَ  وهَ صُ ورٌ  اهللاَ إِنَّ  حتُ فُ غَ ﴾. لَ يمٌ حِ   رَّ
 سـبحانه اهللا أشـار وقـد األنحـاء. أو املـدن بـني املوصل الطريق وهو فجّ  مجع الفجاج: )١(

لَ  ﴿الَّذيبقوله عَ مُ  جَ كُ داً  األَرضَ  لَ هْ لَ  مَ عَ جَ مْ  وَ كُ بُالً  فيها لَ مْ  سُ لَكُ عَ ﴾ لَ ونَ تَدُ ْ  :كـذلك وقـال هتَ
علَ  الَّذي ﴿اهللاُ مُ  جَ وا بِساطاً  األَرضَ  لكُ لُكُ نْها لِتَسْ بُالً  مِ   فِجاجاً﴾. سُ
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 مـرت وقـد اهللا بـاذن حال إىل حال من تنتقل هي حيث احلارض يومنا إىل خلقها
 احليـة الكائنات ومجيع اإلنسان عىل احلياة امكانية فيها انعدمت اخللق بعد بازمان

 التـي الفـرتة إىل وصـلت حتـى انقرضـت التـي املخاوقـات لبعض صلحت ثم
 اجليلوجيــة التغــريات مــن بمراحــل مـرت ثــم فيهــا العــيش اإلنســان يسـتطيع

 ماليـني عرب اجلغراقية وطبيعتها والبحار االرض شكل فيها تغري التي والفيزيائية
 فيهـا التغـريات اسـتمرار مـع النسبي الكامل من مرحلة إىل وصلت حتى السنني
 التكامـل مرحلة عربت قد االرض ان إىل احلديثة العلمية لدراساتا تشري والتي

 االفـالك مـن مافيه بكل للكون والتحطم واالندثار الفناء نحو طريقها يف وتسري
 كـام الكـريم وجهه غري شيئا يبقى ال حيث القيامة بيوم يعرف ما وهو واملجرات

لُّ ﴿ العزيز كتابه يف قال نْ  كُ ا مَ يْهَ لَ انٍ  عَ بْقَىوَ  فَ هُ  يَ جْ بِّـكَ  وَ و رَ ـاْ  ذُ لِ جلَ امِ  الَ ـرَ كْ ِ اإلْ  وَ
بِأَيِّ  ء فَ امَ  آالَ كُ بِّ انِ  رَ بَ ذِّ تَارَ  ،IQH)﴾تُكَ مَ  اخْ ةً  × آدَ ريَ ـنْ  خِ ـهِ  مِ قِ لْ  اصـطفى (أي خَ

 النمـوذج هـو آدم مـن واملـراد ،خراأل املخلوقات مجيع عىل خلقه ألفضلية آدم
د الكامل لإلنسان ـه) املطيع املوحّ ـهُ ، لربّ لَ عَ جَ لَ  وَ هِ  أَوَّ تـِ بِلَّ ل جعلـه (أي IRHجِ  أوّ
نَهُ ، اإلنسانية) الساللة كَ أَسْ نَّتَهُ  وَ دَ  جَ ا ISHوأَرغَ هُ  فِيهَ لَ  الزاهيـة جنته (فاسكنه أُكُ

                                                                        

 .٢٧الرمحن: )١(
بِلَّته: لوّ أ )٢(  نسان.اإل خلق من النسل لوّ أ يأ، خلقه ولأ جِ

  .)ومعيشته كله(أهنأ أ رغد:أ )٣(
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زَ ، ومعيشته) فيها اكله اهنأ التي أَوعَ ـا IQHإِلَيْهِ  وَ َاهُ  فِيمَ نْـهُ  هنَ  منـه طلـب ثـم( عَ
 يكـن ومل عنهـا هنـاه التـي الشـجرة مـن االقـرتاب عدم وهو عنه هناه بام االلتزام

هُ  ،)واالختبار االمتحان آلجل اال الشجرة موضوع أَعلَمَ امِ  يفِ  أَنَّ  وَ قدَ يْهِ  اإلِ لَ  عَ
ضَ  اهللا) أمر خمالفة عىل االقدام يف (أي يَتِهِ  التَّعَرُّ عصِ مَ ةَ  لـِ رَ ـاطَ املُخَ هِ  وَ لَتـِ نزِ  بِمَ

 منزلته وفقدان له اهللا كرامة لزوا يعني ذلكو هللا معصية هو االقدام سيكون أي(
مَ ، )عنده دَ أَقْ ىلَ  فَ ا عَ َاهُ  مَ نهُ  هنَ اةً  عَ افَ وَ ابِقِ  مُ هِ  لِسَ لْمِ  املعصـية عـىل آدم أقـدمف( عِ

أَهبَطَهُ ، اإلهلـي) بالنهي آدم التزام بعدم السابق اهللا علم من كان ملا امطابق  بَعـدَ  فَ
ةِ  رَ  التَّوبَ هُ  لِيَعمُ لِهِ  أَرضَ  ابت ثم معصيته بعد اجلنّة من آدم اهللا أخرج (حيث بِنَسْ

 اختبـار ألجـل وذلـك، للحيـاة صـاحلة أصبحت أن بعد األرض وأسكنه عليه
ـيمَ ، فيها) واخللود اجلنة لدخول واستحقاقه صالحه مد ومعرفة اإلنسان لِيُقِ  وَ
ةَ  جَّ ىلَ  بِهِ  احلُ بَادِهِ  عَ ل (فكان عِ  هلم أرسل أن عباده عىل اهللا أقامها التي احلجج أوّ
ل توبتـه بعد ×آدم وجعل والرسل األنبياء ْ ، زمانـه) يف البشــر إىل أنبيائـه أوّ ملَ  وَ
مْ  لِهِ هُ  أَنْ  بَعدَ  خيُ بَضَ َّا قَ دُ  ممِ كِّ ؤَ مْ  يُ يْهِ لَ ـةَ  عَ جَّ هِ  حُ بُوبِيَّتـِ  ×آدم مـوت (وبعـد رُ

ـنْ  فَكانَ  إليه) هلم وهداية هبم رمحة العباد إىل اهللا من احلجج تواصلت هِ  مِ تـِ محَ  رَ
لَ  أَنْ  ج األَنبِياءَ  واصَ جَ احلُ لُ  وَ مْ  ويَصِ يْنَهُ َ  بَ بَنيْ تِهِ  وَ فَ عرِ  رمحـة مـن (فكـان، مَ
ــاد احلجــج ارســال مواصــلة اهللا  لتعــريفهم الســاموية الرســاالت ومعهــم للعب

                                                                        

  ليه.إ باألمر متقدّ  ليه:إ وعزأ )١(
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مْ  بَلْ ، بربوبيته) هُ دَ اهَ عَ جِ  تَ جَ ىلَ  بِاحلُ نِ  عَ ةِ  أَلْسُ َ ريَ نْ  اخلِ يلِ ، أَنبِيَائِهِ  مِ مِّ ـتَحَ مُ  وَ
ائِعِ  دَ تِهِ  وَ االَ سَ  العبـاد إىل رسـاالته حيملون عباده من اخلرية إليهم بعث (حيث رِ

رناً  دينه) عن وينحرفوا الطريق يضلّوا لئالّ  رناً  قَ قَ َّتْ  حتى جيل) بعد (جيالً  فَ  متَ
دٍ  بِنَبِيِّنَا َمَّ ىلّ  حمُ يهِ  اهللاُ صَ لَ آلِه عَ تُهُ  وَ جَّ لَغَ ، حُ بَ طَعَ  وَ هُ  IQHاملَقْ رُ ذْ هُ  عُ رُ نُذْ  (حتـى وَ

 قيام إىل األنبياء خاتم ليكون ملسو هيلع هللا ىلص حممد نبيه بإرسال العباد عىل اهللا حجج تكاملت
  الساعة).

قَ  رَ ـوَ اقَ  دَّ ثَّ  األَرزَ كَ هَ ـفَ ا اـرَ هَ لَ لَّ قَ  اهللا سـنّة بـنيّ  أن بعد ×اإلمام رشع (ثمّ  وَ
 وهـي األرض يف اهللا سـنن مـن ضـبعـ توضيح يـف للعباد هـحجج ارسال يـف

 مـوارد مـن هـي فيه السعة أو الرزق يف فالضيق، للعباد واالختبار االبتالء نةـس
 يف للنجـاح أدائهـا ينبغـي التـي ورشائطهـا متطلباهتـا حـال لكـلّ  إذ ،بارـاالخت

 املهـمّ  ولكـنّ  اً ـغني أو راً ـيـفق انـاإلنس يكون أن مهمّ ـال فليس، يـاإلهل االختبار
ا، اجلنة) لنيل االختبار يف حـجـين أن هَ مَ سَّ قَ ـىلَ  وَ ـيقِ  عَ ةِ  الضِّ ـعَ السَّ لَ ، وَ ـدَ عَ  فَ

ا نْ  يَ ـلِيَبتَلِ  فِيهَ ادَ  مَ ا أَرَ هَ ـورِ يْسُ ا بِمَ هَ ـورِ عسُ مَ َ  وَ تَـربِ لِيَخْ لِكَ  وَ ذَ رَ  بـِ ـكْ  الشُّ
بْ  الصَّ نْ  رَ ـوَ ا مِ نِيِّهَ ا غَ هَ قِريِ فَ انيـة والرمحة احلكمة موارد من إنّ ـ(ف وَ  بالعبـاد الربّ

 اختار قدو، وشكرهم صربهم رـبـليخت رةـمتغاي متفاوتة حاالتـل يعرضهم أن
 سـواء الشـكر أداء يف النجـاح لبلوغ أقرب ليكونوا فيها جعلهم يـالت احلال هلم

                                                                        

 ليكون ملسو هيلع هللا ىلص دحممّ  املصطفى نبيه ارسال مع  وهنايتها كامهلا احلجج ارسال مرحلة بلغت أي )١(
  الساعة. قيام حتى اهللا رسول بعد نبيّ  فال والرسل األنبياء خاتم
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 احلـالني فكـال عليـه قـضيّ  منـل والتسليم الصرب أو، حالـال له اهللا أيسـر منـل
نَ  ثُمَّ  ).واالمتحان االختبار موارد من امـه رَ ا قَ تِهَ عَ ابِيلَ  بِسَ قَ ـا IQHعَ تِهَ اقَ  (عـىل فَ

ل عرضـة هـي بـل واحد منوال عىل جتري ال حياةـال أنّ   أنّ  كـام، والتغـريّ  للتبـدّ
ــ ــفوا ال ياءـاألش ــ تص ــال ىـعل ــد ح ــعة، واح ـــت ال فالس ــن وـخل ــدائد م  الش

ا، )واملكاره للفقر والتعرض اكلـمشـوال تِهَ المَ بِسَ قَ  وَ ارِ ا طَوَ َ اهتِ  أنّ  (كام، IRHآفَ
جِ ، واملصـائب) األمـراض من فالبد تدوم ال والسالمة العافية ـرَ بِفُ ـا وَ هَ احِ  أَفرَ

ــصَ  صَ ــا غُ هَ احِ رَ ات األفــراح ارتبطــت (وكــذلك أَتْ  الغصــص مــع واملـــرسّ
لَـقَ ، واحـد) حـال عـىل الـدنيا تـدوم فال، واألحزان خَ ا اآلجـالَ  وَ الَــهَ أَطَ  فَ

ا هَ ـــرَ قَصَّ ا، وَ هَ مَ ــدَّ قَ ــا وَ هَ رَ ــلَ ، وأَخَّ صَ وَ وتِ ـبِالــ وَ ا مَ َ ــبَاهبَ ــهُ ، أَسْ لَ عَ جَ  وَ
جاً  الـِ َا خَ طَاهنِ اطِعا، ISHألشْ قَ ائِرِ  وَ رَ مَ َا ITHلـِ اهنِ رَ  كلّهـا االمتحانـات (لتنتهي أَقْ

                                                                        

 ونسـق واحـدة وتـرية عـىل جتري ال األمور أن مرادـ(وال دائدـالش ل:ـالعقابي )١(
  .واحد)

 ىلإ وتبــدهلا السـابقة احلالـة تزيـل التـي مصائبـالـ هـي فـات:اآل وارقـطـ )٢( 
  .العكس

 احلبـل وهـو شطن مجع ألشطاهنا، جازيا وأ عابراً  يأ خاجلا ألشطاهنا: خاجلا )٣( 
 طالـت نإو ةخراآلإىل  الدنيا حلبل عابراً  املوت جعل اهللا نأ واملراد، املفتول الطويل
  فيها. العمر سنوات

، طـاق من اكثر عىل املفتول الطويل احلبل وهو مريرة مجع املرائر قراهنا:أ ملرائر )٤( 
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 ذلك). بعد األُخروي اجلزاء ليعقبه قصـر أم العمر أطال سواءٌ  باملوت
 

 ُ املِ ـرِّ  عَ نْ  السِّ ئِرِ  مِ امَ ينَ  ضَ رِ مِ IQH املُضْ وَ نَجْ افِتِنيَ  وَ  يف ×شـرع (ثمّ ، املُتَخَ
 حتـى يشء عليه خيفى فال، يشء بكلّ  العلم من الربوبية الصفات خصائص بيان

 احلـديث حتى يشء كلّ  يسمع أنّه كام، قلبه أعامق يف اإلنسان خيفيه أو يضمره ما
ع ثمّ ، شخصني بني مهساً  يكون الذي اخلفيّ   الـذات لعظمة وصفه يف اإلمام يتوسّ
 بقيـة يف وخصائصـهم املخلـوقني أحـوال عـىل واطالعهـا علمها ومد اإلهلية

 الرائعة). خطبته تفاصيل
 

 وصفاهتم املالئكة خلق@  

  :IRHقال املالئكة خلق يف × املؤمنني امري عن احلديث يف
تَقَ  ثُمَّ  ا فَ اتِ  بَنيَ  مَ وَ مَ نَّ ، العُىلَ  السَّ َهُ ألَ اراً  فَمَ نْ ISH أَطوَ تِهِ  مِ ئِكَ الَ  أنّ  ي(أ مَ

                                                                                                                                                             

 تقـرن التـي كـالبعران واحـد بحبـل بعضها مع تقرن التي احليوانات هي والقرائن
 اخلامتـة هـو املـوت جعـل اهللا نأ من السابقة اجلملة كيدأت هو واملراد، واحد بحبل

 ال الذي القوي كاحلبل احلياة واستمرار والنشاط القوة امارات ظهرت مهام للحياة
 انقطاعه. يتوقع

  نفسهم.أ عامقأ يف نواياهم خيفون الذين املضمرين: )١(
  .٧٤/٣٠٢البحار:، ١/١٩ البالغة: هنج )٢(
  .صنافاأ طوارا:أ )٣(



 

 

 معاين الصالة
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 ملئهـا، طبقـات شـكل عـىل وجعلهـا العـىل السـاموات فتق أن بعد سبحانه اهللا
مْ ، م)عامهلأو همووضائف مشكاهلأ يف املالئكة من ةخمتلف صنافبأ نهُ ودٌ  مِ جُ  الَ  سُ

عُونَ  وعٌ ، سبحانه) هللا وذكر دائم سجود حالة عىل (أي يَركَ كُ رُ ـبُونَ  الَ  وَ نتَصِ  يَ
 مـن االصـناف هلـذه يكـون وقد، هللا بالعبادة وانشغال ركوع حالة يف (وبعضهم

 حـالتهم إىل عـادوا منـه انتهـوا فـأذا آخر عمل هلم احلديث يذكرها التي املالئكة
افُّونَ ، )السجود أو الركوع من العامة صَ لُونَ  الَ  وَ ايَ تَزَ  عـىل قائمون (ومنهم IQHيَ
ونَ ، )للحرب وأ للصالة كاالصطفاف مظمنت صف بِّحُ سَ مُ ون الَ  وَ  ي(أ يَسـأَمُ

 بـذكر يتلـذذون بـل العبـادة وأ التسبيح كثرة من الضجر يصيبهم وال يملّون ال
مْ  الَ ، )اهللا اهُ غْشَ الَ ، العَنيِ  نَومُ  يَ هوُ  وَ قُولِ  سَ  اليقضـة مـن حالـة يف هـم(ف العُ

الَ ، )وجـوارحهم قلوهبم يف وذكره اهللا لطاعة الدائم واالنتباه ةُ  وَ انِ  IRHفَرتَ  األَبـدَ
الَ ، الراحـة) إىل فيحتـاجون األبدان تعب يصيبهم (وال ـةُ  وَ لَ فْ ـيَانِ  غَ  (وال النِّسْ

مْ ، والطاعـة) الـذكر عن والغفلة النسيان يصيبهم ـنْهُ مِ نَـاءُ  وَ ـىلَ  أُمَ حيِـهِ  عَ ، وَ
نَةٌ  أَلسِ لِهِ  إِىلَ  وَ سُ  يوصـلوا نأ هـي يفـتهمظو مالئكةـالـ مـن بعـض نإ ي(أ، رُ

ـونَ ، )السـاموية والكتـب انيةالربّ  والتكاليف الوصايا نبياءلأل تَلِفُ خمُ ـائِهِ  وَ  بِقَضَ
هِ  امرِ  تنفيـذ يف وايابـاً  ذهابـاً  املتواصـل السـعي هـي يفتهظو خراآل وبعضهم( أَوَ

                                                                        

 العبادة. من واحد نمط عىل هنمأ يأ، والتفارق التباين يأ التزايل يتزايلون: ال )١(

 فتأخـذ التعـب يصيبها ال بداهنمأ نأ بمعنى، االندفاع بعد السكون هي الفرتة الفرتة: )٢(
  الراحة. من قسطاً 
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مُ ، )جيادهـاإل سـباباأل بيبـوتسـ هليـةاإل والتكاليف رـواماأل ـنهُ ظَـةُ  ومِ فَ  احلَ
بَادِهِ   نأ مـن العبـاد حيـاة عـىل محافظةـالـ هـي يفتهظو نمَ  ةـمالئكـال من(و لِعِ

ضوا ةُ ، )أجلهم حلول قبل واألذ الكـلله يتعرّ نَ دَ السَّ ابِ  وَ َبوَ نَانِهِ  ألِ  من(و جِ
هد من مالئكةـال  ولياتؤمسـالـ داءأبـ فـنيواملكلّ  اجلنـان ألمـور التـويلّ  إليـه عُ

مُ ، )اجلنـة أبـواب عنـد هبـم ةاخلاصّ  ـنْهُ مِ ــنيَ  يفِ  الثَّابِتَـةُ  وَ ضِ لَــى األَرَ فْ  السُّ
مْ  هُ امُ دَ ةُ ، أَقْ قَ رِ الـامَ نَ  IQHوَ ءِ  مِ امَ ليَا السَّ مْ  العُ هُ  عـىل هم من املالئكة (ومن أَعنَاقُ

 األرض يف تكون مـأرجله أن بحيث احلجم يف والضخامة الكرب من عالية درجة
ةُ  ،)العليا السامء يف وأعناقهم جَ ارِ اخلَ نَ  وَ ُمْ  األَقطَارِ  مِ اهنُ  من اخلارجة ي(أ أَركَ

 درجـة عـىل هنـمأ بمعنـى، أطـرافهم أو جوارحهم رضاأل وأ الساموات ركانأ
ـبَةُ ، ة)لقـاخلِ  يف احلجم من عظيمة ائِمِ  واملُنَاسِ ـوَ مْ  العَـرشِ  لِقَ هُ  (ومـن أَكتَـافُ

ةٌ ، العرش) قوائم إىل أكتافهم ارتفاع يصل من املالئكة ـهُ  نَاكِسَ ونَ مْ  دُ هُ ـارُ  أَبصَ
 وتعظيامً  هيبة العرش ىلإ بصارهمأ يرفعون ال العرش دون رؤسهم مطأطئي ي(أ

عُونَ ، املالئكة) من العرش يف من مقامـل تَلَفِّ تَهُ  مُ ْ مْ  حتَ تِهِ نِحَ  يسترتون (أي IRHبِأَجْ
ةٌ ، بأجنحتهم) أجسامهم بتغطية العرش إىل النظر من وبَ ُ رضْ مْ  مَ يْنَهُ َ  بَ بَنيْ ـنْ  وَ  مَ

                                                                        

  .أعناقهم) العليا السامء (من النافذة ارقة:ـمـال )١(
، غـريه أو كسـاء الثـوب أكـان سـواء كلّـه اجلسد جيلّل ثوب اللّفاع متلفعون: )٢(

 آخر. لغرض أو اإلستتار ألجل ذلك يكون وقد، به اشتمل أي بالثوب وتلفع
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ُمْ  وهنَ بُ  دُ جُ ةِ  حُ تَارُ  العِزَّ ةِ  وأَسْ  بقـدرة رؤيتهم خريناآل يستطيع ال ي(أ القُدرَ
ونَ  الَ ، )عليهم وسرته اهللا ُ مهَّ تَوَ ُمْ  يَ هبَّ يرِ  رَ  يف صـورة له يثبتون ال ي(أ IQHبِالتَّصوِ

، )واالدراك العلـم مـن عاليـة درجة عىل موحدون مهنّ أ بمعنى، اخليال أو الفكر
الَ  ونَ  وَ رُ يْهِ  جيُ لَ اتِ  عَ فَ  لـه يضـعون وال بخلقه اهللا شبّهونيُ  فال( املَصنُوعِنيَ  صِ

 وأ املكـان وأ املحدوديـة وأ املادية وأ كاجلسمية املخلوقني عالمات من يشء يأ
الَ ، )املخلـوقني صـفات مـن ذلـك غري وأ الزمان ـهُ  وَ ونَ ُدُّ ـاكِنِ  حيَ الَ ، بِاألَمَ  وَ

ونَ  ريُ  أو مثـيالً  لـه جيعلـون وال حـدوداً  هللا جيعلـون ال (أي IRHبِالنَّظَائِرِ  إِلَيْهِ  يُشِ
ـأو يشء كمثلـه لـيس اهللا نأ لعلمهم شبيهاً   ذاتـه كنـه ادراك عـن عـاجزون مهنّ

لَقَ  ثُمَّ  )هبم ةاخلاصّ  وقيودهم حدودهم هلم نّ أل املقدسة هُ  خَ انَ ـبْحَ انِ  سُ ـكَ ِسْ  إلِ
اتِهِ  وَ امَ ةِ  سَ رَ امَ عِ يحِ  وَ فِ نْ  ISHاألَعىلَ  الصَّ وتِهِ  مِ لَكُ لْقاً ، مَ يعاً  خَ نْ  بَدِ تِه مِ ئِكَ الَ ، مَ

 َ ألَ مَ ِمْ  وَ وجَ  هبِ ـرُ ـا فُ هَ اجِ  املالئكـة مـن البـديع اخللـق هبـذا اهللا مـأل ي(أ ITHفِجَ
                                                                        

ون ال )١(  بمعنى، اخليال أو الفكر يف صورة له يثبتون ال أي بالتصوير: رهبم يتومهّ
م  وال بخلقـه اهللا يشـبّهون فـال، واالدراك العلـم من عالية درجة عىل موحدون أهنّ

 أو املحدوديـة أو املاديـة أو كاجلسـمية املخلوقني عالمات من يشء أي له يضعون
  املخلوقني. صفات من ذلك غري أو الزمان أو املكان

 واألمثال. واألنداد األشباه النظائر: )٢(

  العليا. السامء أي األعىل: الصفيح )٣(
  الساموات. يف منافذـوال األجواء يف والشقوق الفراغات أي فجاجها: فروج )٤(



 

 

 معاين الصالة

١٤٦ 

ـا، )السـاموات يف املوجـودة واملنافـذ األجواء يف والشقوق الفراغات شَ حَ مْ  وَ ـِ  هبِ
تُوقَ  ا فُ ائِهَ لئت قد السامء أن بمعنى( أَجوَ  إالّ  موضـع هبـا يوجـد فـال باملالئكة مُ

بَنيَ ، ملك) وفيه اتِ  وَ وَ وجِ  تِلكَ  فَجَ رُ لُ  الفُ جَ نيَ  IQHزَ بِّحِ مْ  املُسَ ـنْهُ  (حيـث، مِ
 يفِ  )املالئكـة من هللا والتمجيد التسبيح صواتأ السامء يف ماكناأل تلك من يتعاىل

ظَائِرِ  سِ  حَ اتِ ، IRHالقُدُ تُـرَ سُ بِ  وَ جُ اتِ ، ISHالـحُ ادِقَ َ رسُ اءَ ، ITHاملَجـدِ  وَ رَ وَ  وَ

                                                                        

  والذكر. التسبيح أصوات أي الصوت رفع الزجل: )١(
رة ماكناأل هي القدس: حظائر )٢(  املالئكـة فيهـا يتواجـد التي الساموات يف املطهّ

  فيهـا التواجـد من ممنوعني الرجس أهل الشياطني ألنّ  القدس حظائر سميت وقد
  املالئكة. زجل فيها يعلو املقدسة األماكن تلك ويف

 مـن خلفهـا مـا تسرت التي احلجب أي سرتة) مجع (السرتات احلجب: سرتات )٣(
  له. اآلخرين رؤية

 باخليمـة الشـبيه املضلّل املكان وهو رسادق مجع السـرادقات املجد: رسادقات )٤(
ـ ما الكايف يف الرواية ويف، فيغطيه البيت صحن عىل يمتدّ  ما هو أو املفتوحة  حيوضّ

ل فقال: احلجب عن × املؤمنني أمري (سئل احلجب. هذه بعض ، سبعة احلجب أوّ
، عـام مخسـامئة مسـرية منها حجابني كل بني، عام مخسامئة مسرية حجاب كلّ  غلظ

 وطوله، عام مخسامئة مسرية منها حجابني كلّ  بني، حجابا سبعون الثالث واحلجاب
ة ملك ألف سبعون منها حجاب كلّ  حجبة، عام مخسامئة ة مـنهم ملـك كلّ  قوّ  قـوّ
 ومنهـا، سـحاب ومنهـا، دخـان ومنها، نار ومنها، نور ومنها، ظلمة منها، الثقلني

، عجاج ومنها، جبل ومنها، رمل ومنها، ضوء ومنها، رعد ومنها، مطر ومنها، برق
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١٤٧ 

لِكَ  يجِ  ذَ جِ ي IQHالرَّ تَكُّ  الَّذِ نهُ  IRHتَسْ عُ  مِ امَ  وارتفـاع الزجل ذلك (وخلف األَسْ
 ضوضــائهو لعلــوه االســامع يصــك الــذي الســامء يف املالئكــة حركــة ضــجيج

اتُ  )خصوصيتهو بُحَ عُ  ISHنُورٍ  سُ ارَ  تَردَ نْ  األَبصَ ا عَ هَ لُوغِ  توجـد (حيـث ITHبُ
تَقِفُ ، خلفها) ملا الرؤيا متنع التي الساطع النور من طبقات هناك ئَةً  فَ اسِ ـىلَ  خَ  عَ

ا ودِهَ دُ  تستطيع ال املانعة احلجب تلك حدود عىل وتقف األبصار ترتاجع (أي حُ
 جتاوزها).

 

  :IUHفيقول واعامهلم ومنازهلم املالئكة صور عن االمام يتحدث ثم
مْ  ــأَهُ ــىلَ  أَنشَ رٍ  عَ ــوَ ــاتٍ  صُ تَلِفَ ارٍ ، خمُ أَقــدَ ــاتٍ  وَ تَ اوِ تَفَ  املالئكــة ان ي(أ مُ

                                                                                                                                                             

 ألـف سبعني مسرية حجاب كلّ  غلظ، خمتلفة حجب وهي، أهنار ومنها، ماء ومنها
  عام).

 الصـوت عنـه املتولّد والزلزال ديدةـالش ركةـحـوال رابـاالضط ج:ـيـرجـال )١(
  ي.ـالـالع

مُّ  صوات:األ منه تستك )٢( ته اآلذان منه تُصَ   العالية. وضوضائه لشدّ
  نور. طبقات نور: سبحات )٣(
ة إنّ  أي األبصار: تردع )٤(  واملشـاهدة الرؤيـا مـن رـالبص متنع والضياء النور شدّ

 .عينه فتعشى الشمس يف جودوامل النور يشاهد نأ حياول كمن
 ٧٤/٣٢٠البحار:، ٥٤/١٠٩البحار: )٥(



 

 

 معاين الصالة

١٤٨ 

ةٍ  أُويلِ ، اهللا) عند واملقام واملنزلة واملسئوليات الذاتية القدرات يف متفاوتني  أَجنِحَ
بِّحُ  لَ  تُسَ الَ تِهِ  جَ زَّ  عنـد األجنحـة عـدد مـن أعـمّ  باألجنحة املراد يكون (وقد عِ

لُـونَ  الَ ، هلـم) اهللا أعطاهـا التي واالمكانية القدرة عموم وإنّام املالئكة نتَحِ ـا يَ  مَ
رَ  هَ لقِ  يفِ  ظَ نْ  اخلَ تِهِ  مِ نْعَ عون ال ي(أ صَ  اهللا خلـق فـيام شـأن وأ ةحصّ  هلم نّ أ يدّ

الَ ، )اهللا مرأ ريجتُ  يةذتنفي دواتأ دجمرّ  فهم يشء من ونَ  وَ عُ ـدَّ مْ  يَ ـُ لُقُـونَ  أَهنَّ ْ  خيَ
يْئاً  هُ  شَ عَ ـامَّ  مَ دَ  مِ رَ بادٌ  بَلْ ، بِهِ  انفَ ونَ  عِ مُ رَ كْ هُ  الَ  مُ ونَ بِقُ مْ  بِالقَولِ  يَسْ هُ هِ  وَ أَمرِ  بـِ

لُونَ  مُ  ،يَعمَ لَهُ عَ نَالِكَ  فِيامَ  اهللاَ جَ ةِ  أَهلَ  هُ انَ ىلَ  األَمَ حيِـهِ  عَ  اهللا جعلهـم ي(أ وَ
مْ  ،)عالية مانةأو ةبدقّ  ورسله نبيائهأ ىلإ ووحيه كتبه يصالإ يف مناءاألُ  هُ َّلَ محَ  إِىلَ  وَ

ــلِنيَ  ــعَ  املُرسَ ائِ دَ هِ  وَ ــهِ  أَمــرِ ْيِ هنَ  كتبــه املرســلني إىل طــريقهم عــن (وأوصــل وَ
مْ ، وتعاليمه) هُ مَ صَ عَ نْ  وَ يْبِ  مِ اتِ  رَ بُهَ  يصـيبهم نأ مـن اهللا عصمهم يأ( الشُّ

 محلـة املالئكـة نّ أ بمعنـى، رسـله ىلإ اهللا مانـةأ مـن ينقلوه فيام والشبهات الشكّ 
 دون مـن التكـاليف مـن يوصـلوه فيام واليقني الوضوح عندهم هليةاإل ماناتاأل

امَ ، )النقل وأ الفهم يف شكّ  وأ نسيان مْ  فَ نْهُ ائِغٌ  مِ نْ  زَ بِيلِ  عَ اتِه سَ رضَ  ان (كـام مَ
 )مانـةاأل خيونـوا وأ ينحرفـوا وأ يزيغـوا فـال اإليـامن عـىل الثبـات صـفاهتم من

مْ  هُ دَّ أَمَ ائِدِ  وَ وَ ونَ ـال بِفَ عُ  تعيـنهم التـي اإلهليـة لطافباأل أمدهم اهللا ان ي(أ ةِ ـمَ
 لعجـزوا الّ إو مـرهأ لتنفيذ مكانيةواإل بالقدرة دهمزوّ  بمعنى، عامهلمأ داءأ ىـعل
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١٤٩ 

عَ ، )كـذلـ عن أَشْ ُمْ  رَ ـوَ لُـوهبَ ـعَ  قُ اضُ بَـاتِ  تَوَ ـكِينَةِ  IQHإِخْ  يف جعـل ي(أ السَّ
تَحَ ، )مرهأل باالنقياد أنينةموالط هللا اخلشوع قلوهبم فَ مْ  وَ اباً  لَـهُ لُـالً  أَبوَ  ىـإِلَـ ذُ

هِ ـمَ ـتَ  يدِ  ال حيـث وطاعتـه عبادتـه ىلإ الوصول يف سهلة بواباأ هلم فتح ي(أ اجِ
ـبَ ، )علـيهم بالسـوء مـارةاأل النفس وأ الشيطان من تأثري دـيوج مْ  ونَصَ  لَــهُ

نَاراً  ةً  مَ حَ اضِ ىلَ  وَ هِ  أَعالمِ  عَ يـدِ حِ ة سـبل هلـم جعـل ي(أ تَوْ  ىلإ ترشـدهم نـريّ
 دراكإو لتوحيـده فهـامهمأو عقـوهلم فتح بمعنى، عظمته عىل همـوتدلّ  توحيده
ْ ، )عظمته مْ  ملَ لْهُ ثْقِ اتُ  تُ َ رصِ ؤْ امِ  مُ  فهم اآلثام يرتكبون ال املالئكة نّ ا (أي IRHاآلثَ

ْ ، )اهللا عــن دهمعــتب التــي وتبعاهتــا الــذنوب نعــ بعيــدون نقيّــون طــاهرون ملَ  وَ
مْ  ِلْهُ قَبُ  تَرحتَ يَايلِ  عُ امِ  اللَّ األَيَّ  فتتعبهم يايلواللّ  اميّ األ تعاقب فيهم تؤثر مل ي(أ وَ

ْ ، هللا) الطاعة عن هموتصدّ  ملَ مِ  وَ رْ وكُ  تَ كُ ا الشُّ هَ عِ ازِ ةَ  ISHبِنَوَ يمَ زِ ِـمْ  عَ هنِ  ي(أ إِيامَ
ْ ، )باهللا املطلق يامهنمإ ثبات عىل فتؤثر ثارهاآ عليهم الشكوك ترتك ال ملَ كِ  وَ ِ  تَعـرتَ

ىلَ  الظُّنُونُ  اقِدِ  عَ عَ مْ  مَ ينِهِ قِ  شـبهة وأ شـكّ  تصـيبه ال ثابـت يقينهم نأ (أي ITHيَ
                                                                        

 ألمره. والطمأنينة هللا اخلشوع السكينة: خباتإ )١(

  جهنم. ىلإ جترهم التي اآلثام مثقالت اآلثام: مؤرصات )٢(
 بعـض ويف ألقصـاه). وتـره سـحب أي القوس (نزع درجاهتا ىـبأقص بنوازعها: )٣(

 فيـه تـؤثر ال حمكـم ثابـت إيامهنـم أن بمعنـى، بوساوسـها أي (بنزغهـا) ورد املصادر
  والشبهات. الشكوك

  االعتقاد. أو العقد حملّ  أي معقد مجع معاقد يقينهم: معاقد )٤(



 

 

 معاين الصالة

١٥٠ 

تْ  والَ ، عليه) أثرها ترتك أن الباطلة الفكرية راتوالتصوّ  الظنون فتتمكن حَ دَ  قَ
ةُ  ادِحَ نِ  قَ مْ  فِيامَ  اإلِحَ يْنَهُ  فهـم نفوسـهم يف أثراً  والبغضاء األحقاد ترتك (ومل IQHبَ

 واالمتثـال هللا الطاعـة عـىل بعضـاً  بعضهم يشدّ  بل يتباغضون وال يتحاسدون ال
الَ ، )ألمره مُ  وَ بَتْهُ لَ ةُ  سَ ريَ ا احلَ قَ  مَ ـنْ  IRHالَ هِ  مِ تـِ فَ عرِ مْ  مَ هِ ئِرِ ـامَ  تـرتك (فـال بِضَ
 والريبـة كّ ـالشـ مـن قلـوهبم يف أثراً  اإلهلية التكاليف لبعض الفهم وعدم احلرية

، )رهـتدبيو تهحكمب علمهمو، ضامئرهم يف اهللا ةـعظم معرفة من لصق ما لعظيم
ا نَ ـسَ  ومَ نْ  كَ تِ  مِ ظَمَ يْ  هِ ـعَ هَ لَتِهِ  ةِ ـبَ ـوَ الَ ] يـفِ  جَ مْ  [أَحنَـاءِ هِ ورِ ـدُ  (وملـا صُ

ْ ، هللا) والتجليل التعظيم من قلوهبم أعامق يف استقر ملَ ع وَ مُ  تَطْمَ سُ  فِيهِ اوِ سَ  الوَ
[ عَ رِ تَقْ ا [فَ بِهَ يْ ىلَ  بِرَ مْ  عَ هِ رِ  يف  حالّ ـم هلا جتد أن اوسـالوس تطيعـتس (فال ISHفِكْ

مْ ، )فكارهمأ يف والظنون الشكوك فتثري قلوهبم نْهُ نْ  مِ ـوَ  مَ لْـقِ  يفِ  هُ مِ  خَ ـامَ  الغَ
لَّحِ   حتملهـا التـي امليـاه كثقـل ثقيلة وزانأ هلم املالئكة من البعض ان ي(أ ITHالدُّ

                                                                        

ن: قادحة )١(   لآلخر. األذ وارادة البغض من والضغينة احلقد يقدحه ما اإلحَ
  ضامئرهم. يف اهللا عظمة معرفة من لصق ما يأ معرفته: من الق ما )٢(
، فيهـا والشـبهات الشـكوك وتثري ضامئرهم يف ترضب أي تقرع بريبها: فتقرع )٣(

 الطبـع لغلبـة الشـكوك فـيهم تثـري أي، برينهـا)  (فتقرع آخر مصدر يف ورد (وقد
 طـاهرة نقيـة نفـوس هي املالئكة نفوس أن آخر وبمعنى، النفس خبث أو الـيسء

  سلبا. عليها ليؤثر فيها مكاناً  للشكّ  يكون فال الرجس أو ينالرّ  من خالية
لَّح: )٤(  بعـض نأ يضـاأ التعبـري من يفهم وقد، باملاء الثقيل السحابوهو، دالح مجع الدُّ
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ظَمِ  ويفِ ، الكبرية) السحب بَالِ  عِ ِ خِ  اجلْ مَّ  ارتفـاع هلـم املالئكـة بعـض(و IQHالشُّ
ةِ  ويفِ ، )الشاهقة كاجلبال جداً  عال َ ـرتْ َـمِ  الظَّـالمِ  قَ  بعـض نّ أ بمعنـى( IRHاألَهيْ

 يشـاهد نأ يسـتطيع ال كمـن رؤيتهم امكان وعدم اختفائهم ةشدّ  يف مهُ  املالئكة
مْ ، )متحريا قففي احلالك الظالم يف يشء يأ نهُ مِ نْ  وَ قَتْ  مَ رَ مْ  خَ هُ امُ ومَ  أَقدَ ُ  ختُ

فىلَ  األَرضِ  ، السـفىل رضاأل حـدود ىلإ قدامهمأ تصل من املالئكة (ومن، السُّ
يَ ، ذكره) مرّ  كام العىل واتالسام ىلإ تصل طواهلمأ نأ كام هِ ايَاتٍ  فَ رَ د بِيضٍ  كَ  قَ

تْ  ذَ قِ  يفِ  نَفَ َارِ اءِ  خمَ وَ  عنـانأ ىلإ رضاأل مـن مرفوعـة ضـاءبي كرايات فهم( اهلَ
ا، )السامء تَهَ يحٌ  حتَ ةٌ  رِ افَ فَّ ا هَ هَ بِسُ ىلَ  حتَ يثُ  عَ تْ  حَ نَ  انتَهَ ودِ  مِ ـدُ يَـةِ  احلُ  املُتَنَاهِ
ـدِ ، )اهلادئة الريح عليها هتب عندما الرايات تتحرك كام اهلواء يف كتتحرّ  (فهي  قَ

مْ  تْهُ غَ رَ تَفْ الُ  اِسْ غَ تِهِ  أَشْ بَادَ ، وقـاهتمأ وملئـت هللا العبـادة شؤون شغلتهم قد( عِ
ص، )نفسهمأب لالشتغال جماالً  هلم ترتك فلم وَ ائِقُ  لَتْ وَ قَ نِ  حَ يامَ مْ  اإلِ يْنَهُ َ  بَ بَنيْ  وَ

تِهِ  فَ عرِ ، شـأنه) وعلـوّ  اهللا عظمـة معرفـة إىل العـايل إيامهنـم أوصـلهم (حيـث مَ
مُ  هُ طَعَ قَ انُ  وَ يقَ لَهِ  إِىلَ  ISHبِهِ  اإلِ  اهللا ةبعظمـ اليقينيـة عرفتهمم (وجعلتهم إِلَيهِ  الوَ

                                                                                                                                                             

 يشـاء حيـث املطـر منـه لينزل أسبابه وهتيأة باملاء الثقيل الغامم اجياد هي مفتهـوظي املالئكة
  اهللا.

خ: )١( مَّ   املرتفع. العايل الشُّ
وهم أي واألهيـم، سـتتارواإل البطـون أو االختفـاء هي القرتة األهيم: الظالم قرتة )٢(  املـُ

ة أعامهلم مشاهدة أو رؤيتهم يمكن ال املالئكة فبعض، املُحري   .أو استتارهم خفائهم لشدّ
  باهللا. اليقني أي به: االيقان )٣(



 

 

 معاين الصالة

١٥٢ 

ْ ، مراضيه) لبلوغ والسعي اهللا بحبّ  متولّـهني شأنه وجاللة ملَ زْ  وَ اوِ َ ُمْ  جتُ بَـاهتُ غَ  رَ
ا هُ  مَ ندَ ا إِىلَ  عِ ندَ  مَ هِ  عِ ريِ  ماينواأل الرغبات من ءيش يأ باهللا يستبدلون ال (فهم غَ

وا قَد، )وحمبّتـه اهللا برضوان الفوز هو مانيهمأ فكلّ ، ةاخلاصّ  اقُ ةَ  ذَ وَ الَ هِ  حَ تـِ فَ عرِ ، مَ
ة ذاقوا (قد بُوا، اهللا) عظمة بمعرفة الروح وسعادة لذّ ِ رشَ ـأْسِ  وَ ـةِ  بِالكَ يَّ وِ  IQHالرَّ
نْ  َبَّتِهِ  مِ نَتْ ، حمَ َكَّ متَ نْ  وَ اءِ  مِ دَ يْ وَ ِمْ  سُ لُوهبِ ةُ  قُ يجَ شِ تِهِ  وَ يفَ  اعـامق (وامتألت IRHخِ

ض من احلقيقي باخلوف قلوهبم ا، ملعصـيته) التعرّ نَوْ ةِ  بِطُولِ  فَحَ الَ  الطَّاعَ  اِعتِدَ
مْ  هِ ورِ  بالتعـب احسـاس أو اسـرتاحة دون مـن والعبادة الطاعة أداموا (أي ظُهُ
ْ ، والفتــور) ملَ ــد وَ نْفِ ــولُ  يُ بَــةِ  طُ غْ ةَ  إِلَيْــهِ  الرَّ ــادَّ ــ مَ مْ ـتَضَ هِ عِ  تضــعف (ومل ISHرُّ

الَ ، عبادهتم) كثرة اهللا لطاعة األوىل دوافعهم لَقَ  وَ مْ  أَطْ نْهُ ظِيمُ  عَ ةِ  عَ لفَ بَقَ  الزُّ  رِ

                                                                        

 كأس من رشبوا بمعنى، النفس وتروي العطش تزيل التي الكأس أي الروية: الكأس )١(
 غريه. إىل االلتفات عن قلوهبم مأل بام هللا املحبّة

 بمعنى، القلب يف األذنني عروق وهي الوشائج) مفردة هي (الوشيجة خيفته: وشيجة )٢(
 فلـم قلـوهبم أعـامق أو قلـوهبم سـويداء يف عروقـه وامتدت عليهم استوىل اهللا خوف أنّ 

  عنه. آخر يشء يشغلهم
عهم: مادة إليه الرغبة طول ينفد مل )٣( عهم دواعي ان أي تضـرّ  مهـام قائمـة تزال ال تضـرّ

 القرب مدارج يف وموقعهم شأهنم ارتفع طاعتهم ازدادت كلّام أنّه بمعنى، القرب من نالوا
 والطاعـة العبادة فزادوا، اهللا بعظمة علامً  ازدادوا ومقامهم درجتهم ارتفعت وكلّام، اهللا من

عهم ينقص ال ولذا، له  .منها مستمرة زيادة يف هم بل العبادة بكثرة هللا وخشوعهم ترضّ



 

 

 معاين الصالة

١٥٣ 

مْ  هِ وعِ شُ م، هللا الطاعة من به قاموا ما قلوهبم يف يؤثر (ومل IQHهللا خُ م يرون ألهنّ  أهنّ
وا مل ْ ، عبادته) وحقّ  اهللا حقّ  يؤدّ ملَ مُ  وَ لَـهَ تَوَ ابُ  يَ وا اإلِعجَ ثِرُ تَكْ يَسْ ا فَ ـلَفَ  مَ  سَ

مْ  نْهُ الَ ، هللا) طـاعتهم فيسـتكثرون بـاعامهلم االعجاب يأخذهم ومل(مِ كَـتْ  وَ  تَرَ
م ةُ  لَـهُ انَ تِكَ لِ  اسْ يباً  اإلِجالَ ِمْ  تَعظِيمِ  يفِ  نَصِ ـنَاهتِ سَ  جـاللاإل غلبـة ان ي(أ حَ

 الطاعـة مـن موهقـدّ  بـام ثـواهبم عظـيم ملالحظـة جمـاالً  هلم ترتك مل هللا والتعظيم
ـ قليـل هو والعبادات الطاعات من قدموه ما فكلّ ، الغرور فيصيبهم ْ ، )هبحقّ ملَ  وَ

ــرِ  اتُ  جتَ َ ــرتَ مْ  IRHالفَ ــىلَ  فِــيهِ ــولِ  عَ ِــمْ  طُ  وأ تــورللف خيضــعوا مل ي(أ ISHدُؤوهبِ
 مسـتمرة طـاعتهم نّ أ بمعنـى، لطاعـةل تهممواصـل كثـرة مع تةاملؤقّ  االسرتاحة

ْ ، )لوّ األ واالندفاع الزخم بنفس متواصلة ملَ ُمْ  تَغِضْ  وَ بَاهتُ غَ وا رَ ـالِفُ يُخَ ـنْ  فَ  عَ
اءِ  جَ ِمْ  رَ هبِّ ل مل (أي رَ ْ ، لـه) عبادهتم فتنقص اهللا طاعة يف رغباهتم تتبدّ ملَ ِـفَّ  وَ  جتَ
اةِ  لِطُولِ  التُ  املُـنَاجَ مْ  أَسَ نَتِهِ  بمعنـى، اهللا ذكـر من ألسنتهم تيبس (ومل ITHأَلسِ

                                                                        

 مـناملالئكة  نالوها التي الرفيعة املنزلة أنّ  واملراد  حلقات القيود أو احلبلهي  :الربق )١(
  له. وخضوعاً  وخشوعاً  أرساً  زادهتم هللا طاعتهم بسبب رهبم

 طـاعتهم أنّ  بمعنـى، الطاعـة مواصلة عند املؤقتة االسرتاحة أو للفرتة خيضعوا مل أي )٢(
ل. واالندفاع الزخم بنفس متواصلة مستمرة  األوّ

 ال املالئكـة إن« × الصـادق عن احلديث ويف انقطاع. بال واملواصلة املداومة الدأب: )٣(
  ».العرش بنسيم يعيشون وإنام، ينكحون وال، يرشبون وال، يأكلون

 ألسـنتهم نأ بمعنى اللسان) طرف أي أسلة (مجع ألسنتهم أطراف ألسنتهم: أسالت )٤(
 بذكره. رطبة دائمة هي بل، اهللا ذكر عن تكفّ  ال



 

 

 معاين الصالة

١٥٤ 

م الَ ، والـذكر) املناجـاة كثـرة رغم والعبادة الذكر يف متواصلون أهنّ مُ  وَ ـتْهُ لَكَ  مَ
الُ  غَ طِعَ  األَشْ تَنْقَ سِ  فَ َمْ ارِ  هبِ ؤَ ُمْ  إِلَيْهِ  اجلُ اهتُ  املشاغل متتلكهم مل بمعنى( IQHأَصوَ
 اإلقبـال حلـرارة الفاقـد أو الفـاتر الدعاء وأ باهلمس هللا رعـالتض ةشدّ  فيستبدلوا

ْ ، )خـرآ ءيشـبـ قلـوهبم انشـغال بسبب اهللا عىل ملَ فْ  وَ تَلـِ ـامِ  يفِ  ختَ قَ ـةِ  مَ  الطَّاعَ
مْ  نَاكِبُهُ  مجيعاً  فهم ،آخر بـيشء للقيام الطاعة مقام يف منهم أحد يتخلّف ومل( IRHمَ

ْ  ،والعبـادة) الطاعـة من واحد خطّ  يف ملَ ثنُـوا وَ ـةِ  إِىلَ  يَ احَ ـريِ  رَ هِ  يفِ  التَّقصِ  أَمـرِ
ُمْ  ــاهبَ قَ  جتعلهــم خــرأُ  مــورأُ  ىلإ رفواـفينصــ طاعتــه عــن رقــاهبم يثنــوا مل(و رِ

الَ ، )اهللا طاعـة يف رونـّمقص و وَ ىلَ  تَعدُ ةِ  عَ يمَ زِ مْ  عَ هِ دِّ ةُ  جِ دَ  الو( الغَفَالتِ  بَالَ
 فهم، هللا املتواصلة الطاعة يف وعزيمتهم رادهتمإ ثبات عىل الغفلة من يشء يغلب

الَ ، )والغباء البالدة من الناشئة القلب غفالت عن بعيدون لُ  وَ نتَضِ مْ  يفِ  تَ هِ مِ َ  مهِ
ائِعُ  دَ اتِ  خَ وَ هَ  عـن وتبعـدهم ختدعهم التي الشهوات مهمهم يف تؤثر (وال الشَّ

دِ ، اهللا) وا قَ ذُ َ ا اختَّ ةً  العَرشِ  ذَ ريَ مْ  لِيَومِ  ذَخِ تِهِ اقَ ـوهُ ، فَ مُ مَّ يَ نْـدَ  ISHوَ طَـاعِ  عِ  انقِ
لْقِ  مْ  املَخلُوقِنيَ  إِىلَ  اخلَ غبَتِهِ  حينام وأمنيتهم برغبتهم اخلالق إىل توجهوا (أي بِرَ

طَعُونَ  الَ  ،ذلك) عن اآلخرون أعرض قْ دَ  يَ ةِ  أَمَ ايَ تِهِ  غَ بَادَ  وأ اً حدّ  يضعون ال( عِ
                                                                        

 ع.بالترضّ  الصوت رفع اجلؤار: )١(

 هـي واحـدة وجهـة إىل متجهـة أبـداهنم) هـو (واملراد أكتافهم أو مناكبهم إنّ  أي )٢(
  هللا. والطاعة العبادة

موه: )٣(   والرجاء. بالرغبة قصدوه يمّ
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١٥٥ 

الَ ، )عبادته يف زماناً  عُ  وَ جِ رْ ِمُ  يَ تِهتَارُ  هبِ سْ ومِ  االِ هِ  بِلُزُ تـِ اعَ ادَّ  إِىلَ  إِالَّ  IQHطَ ـوَ  IRHمَ
نْ  ِمْ  مِ لُوهبِ ِ  طاعته يف قُ ريْ ةٍ  غَ طِعَ نْقَ نْ  مُ ائِهِ  مِ جَ تِهِ  رَ َافَ خمَ  طاعتهم كثرة ان (أي، وَ

 عـىل بـل ابتـداءً  عليـه كانـت عـام تـنقص أو ختفـت األوىل دوافعهم جتعل ال هللا
قاداً  تزداد العكس ة اتّ ْ ، شـانه) وعلوّ  اهللا عظمة من باملزيد لعلمهم وقوّ عْ  ملَ طـِ نْقَ  تَ
بَابُ  ةِ  أَسْ قَ فَ مْ  الشَّ نْهُ  حـقّ  يف التقصـري مـن عـنهم اخلوف دواعي تنقطع (فلم مِ

يَنُوا اهللا) مْ  يفِ  ISHفَ هِ دِّ ْ ، سـعيهم) يف الفتور (فيصيبهم جِ ملَ مُ  وَ هُ ْ عُ  تَـأرسِ  األَطْـامَ
وا ثِرُ يُؤْ يكَ  فَ شِ عيِ  وَ ىلَ  ITHالسَّ مْ  عَ ادِهِ تِهَ  فريضـون األطامع عليهم تؤثر (ومل اِجْ

 رضـا مـن العليـا الدرجات لنيل دائم سعي يف فهم، والسعي الطاعة من بالقليل
ْ ، اهللا) ملَ وا وَ تَعظِمُ ا يَسْ ضـَى مَ نْ  مَ مْ  مِ هلِِ لَوِ ، أَعامَ وا وَ ظَمُ تَعْ كَ  اِسْ لـِ ـخَ  ذَ  لَنَسَ

اءُ  جَ مْ  الرَّ نْهُ قَاتِ  مِ فَ مْ  شَ لِهِ جَ  يرجوه الذي والثواب عامهلمأ استعظموا لو(و وَ
 طاعـة من قدموه بام اعتقادا نفوسهم من اهللا من اخلشية بذلك تلزال عبادهتم من

                                                                        

 حدود. بال الطاعة أو، الطاعة يف التولّع أي الطاعة: يف االستهتار )١(

)٢( : ة مجع( موادّ  اهللا طاعـة مـن زادوا كلّام اهنم بمعنى، لألعامل الدافعة البواعث أي )مادّ
 وعلـو اهللا عظمـة مـن باملزيـد لعلمهـم والرهبـة الرغبة من عليها البواعث هبم زادت كلام

  شأنه.
هم: يف فينوا )٣(  مرضاة لنيل اجلادّ  سعيهم يف والتأين) الفتور (وهو الونى يصيبهم أي جدّ

  دائم. خوف هو اهللا حقّ  يف التقصري من وأشفاقهم خوفهم أن بمعنى، اهللا
 يقنعـوا ال بمعنـى، سـعيهم مـن املحـدود املنـال أو السـعي هـنيّ  أي السعي: وشيك )٤(

  عملهم. جهدهم من القليل املحصول أو الواطئة بالدرجات
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١٥٦ 

 الطاعـة أحسـنوا قد اهنم لشعورهم سبحانه اهللا حقّ  يف التقصري يف يقعواف، كبرية
ْ ، والعبادة) ملَ وا وَ تَلِفُ ِمْ  يفِ  خيَ هبِّ اذِ  رَ ـتِحوَ ـيطَانِ  بِاسْ مْ  الشَّ ـيْهِ لَ  إيامهنـم ان (إذ عَ
 إىل مـدخالً  جيـد أن للشـيطان جمـاالً  يـدع مل ووعـي علـم عـن والثابت الصادق

ــة) القضــايا يف للتشــكيك نفوســهم ْ ، االعتقادي ملَ مْ  وَ هُ قْ ــرِّ فَ ــوءُ  يُ ــاطُعِ  سُ  التَّقَ
ة يف متواصلون متحابّون (فاملالئكة  السـيئة آثارها القطيعة ترتك فال واإليامن املودّ

الَ ، أنفسهم) عىل مْ  وَ هُ الَّ لُّ  تَوَ دِ  غِ اسُ  مـن احلسـد يرتكـه ما يصيبهم (وال التَّحَ
الَ ، )IQHالنفوس يف وأذ أحقاد مْ  وَ بَتهُ عَ فُ  شَ ارِ صَ يَبِ  مَ  طرق قهمتفرّ  ملو( الرِّ
، )اإلهلية وللمقاصد للدين تهامطابق عدم من واألعامل األفكار يف والريب الشكّ 

ال مْ  وَ تْهُ مَ تَسَ يَافُ  اِقْ مِ  أَخْ مَ ِ  أو املصـلحية واألهداف املقاصد تفرقهم (ومل IRHاهلْ
 هـو واحد مقصد هلم مجيعاً  فهم، خراآل مع سعيه يف منهم كلّ  فيتعارض فةاملتطرّ 
مْ ، )رضاه وحتصيل اهللا طاعة هُ اءُ  فَ َ نٍ  أُرسَ ْ ، إِيامَ مْ  ملَ هُ كَّ فُ نْ  يَ هِ  مِ تـِ قَ بْ ـغٌ  رِ يْ الَ  زَ  وَ

ولٌ  دُ  مـن يشء فـيهم يـؤثر الف، قلوهبم عىل استوىل الذي يامنلإل رساءأ هم(ف عُ
الَ ، )اهللا طاعة عن نحرافاإل وأ الزيغ نىً  وَ الَ  وَ تُـورٌ  وَ  عـن رفهمـيصـ ال أي( فُ

                                                                        

 رـيشيـ نأ مالئكةـالـ صـفات بعـض ىلإ ضالتعرّ  خالل من يريد × امـماإل لّ ـلع )١(
 التـي ئةالسـيّ  ثـاراآل ىلإو الـدنيا يف نسـاناإل هلا يتعرض التي األخالقية مراضاأل ىـلإ

  السعي ىلإو، حلديثه ةظواليق االنتباه يستدعي ما وهو، النفوس يف مراضاأل هذه حتدثها
 نفوســهم طهــارة يف باملالئكــة هوالتشــبّ  خالقيــةاأل مــراضاأل هبــذه الوقــوع بجتنّــ يف
  عامهلم.أو
  الصغرية. اهلمم وأ الدانية اهلمم اهلمم: أخياف )٢(



 

 

 عاين الصالةم

١٥٧ 

بَـاقِ  يفِ  ولَـيْسَ ، التعـب) وأ االسـرتخاء حاالت يامهنمإ ءِ  أَطْ ـامَ ـعُ  السَّ ضِ وْ  مَ
ابٍ  يْهِ  إِالَّ  إِهَ لَ عَ لَكٌ  وَ دٌ  مَ اجِ  يف صـغرية فسـحة أو مكـان يوجـد ال (بمعنى سَ
اعٍ  أَوْ ، تعاىل) هللا ساجد ملك وفيها إالّ  السامء افِدٌ  سَ  رسيـع خفيف ساع (أي حَ

ونَ ، هبا) املكلّف مسئوليته ليؤدي سريه يف ادُ دَ ـزْ ـىلَ  يَ ـةِ  طُـولِ  عَ ِمْ  الطَّاعَ هبِّ رَ  بـِ
لامً  ادُ ، عِ دَ زْ تَ ةُ  وَ زَّ ِمْ  عِ هبِّ ِمْ  يفِ  رَ لُوهبِ ظَامً  قُ  خشـوعاً  ازادوا علـامً  ازدادوا (فكلـام عِ

  هللا). وخضوعاً 
 :IQH× قال لرهبم املالئكة تعظيم عن آخر حديث ويف

 

مْ « لْقِكَ  أَعلَمُ  هُ مْ ، بِكَ  خَ هُ فُ وَ أَخْ ُمْ ، لَـكَ  وَ هبُ ـرَ أَقْ نْـكَ  وَ ْ ، مِ نُوا ملَ ـكُ  يَسْ
لقوا مل أي، اآلباء أصالب يسكنوا مل (أي األَصالبَ  يّ  مـن خيُ نـِ ْ ، الرجـل) مَ ملَ  وَ

نُوا مَّ امَ  يُضَ ، املرأة) رحم يف النطفة كاستقرار الرحم يف النطفة تستقرّ  (أي األَرحَ
 ْ ملَ وا وَ لَقُ ْ نْ  خيُ اءٍ  مِ نيٍ  مَ هِ  اهللا خلقهـم قـد فهم، لنجاسته احلقري النطفة ماء (أي مَ
ْ ، )لالنسـان اخللـق بمراحل مرورهم دون ومن هيرمون وال اليكربون هم كام ملَ  وَ

مْ  بْهُ ــعَ ــبُ  يَشْ يْ نُونِ  رَ قهم مل (أي الـــمَ  إىل إشــارة وهــو، الــدهر حــوادث يفــرّ
ُمْ ، العارضة) البدنية واألسقام األمراض من سالمتهم إِهنَّ ىلَ  وَ ِمْ  عَ اهنِ كَ نْكَ  مَ ، مِ

مْ  لَتِهِ نْزِ مَ كَ  وَ نْدَ عِ ، عِ تِجامَ اِسْ مْ  وَ ائِهِ ةِ ، فِيكَ  أَهوَ ثْرَ كَ مْ  وَ تِهِ اعَ ـةِ ، لَـكَ  طَ قِلَّ  وَ
مْ  تِهِ لَ فْ نْ  غَ كَ  عَ رِ نُوا لَـوْ ، أَمْ ـايَ هَ  عَ نـْ ـا كُ ـيَ  مَ فِ مْ  خَ ـيْهِ لَ نْـكَ  عَ وا مِ رُ قَّ  لَــحَ

                                                                        

  .١٠٧هنج البالغة: اخلطبة  )١(
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مْ  ـــهُ لَ ا، أَعامَ وْ رَ ــزَ لَ ــىلَ  IQHوَ مْ  عَ ــهِ سِ ــوا، أَنْفُ فُ رَ لَعَ ُــمْ  وَ ْ  أَهنَّ وكَ  ملَ ــدُ عبُ ــقَّ  يَ  حَ
تِكَ  بَادَ ْ ، عِ ملَ طِيعُوكَ  وَ قَّ  يُ تِكَ  حَ   .»طَاعَ

 

  اإلنسان خلق
 

 @:IRHاإلنسان خلق بديع عن ×املؤمنني امري قال خرأ خطبة ويف
 

َعَ  ثُمَّ  هُ  مجَ بْحانَ نْ  سُ نِ  مِ زْ ضِ  ISHحَ ا األرْ هلِهَ سَ ا، وَ َ ذهبِ عَ ا وَ هَ بَخِ  (أي ITHوسَ
ل الذي الرتاب مجع لإلنسان خلقه عند سبحانه اهللا ان  اإلنسـان جسم منه سيتشكّ

 السـهول ومـن، الـوعرة واألرايض اجلبـال مـن، األرض مـن خمتلفـة أماكن من
، املاحلـة والصـحراوية الرتابية األرايض ومن، العذبة الرتبة ذات بالنبات اخلصبة

 الرتبـة هـذه خلط ثمّ ، فيها الطبيعة تتفاوت التي األرض من املختلفة البقاع ومن
ع االخـتالف إىل إشـارة ذلـك ويف، خالصـة طينـة صارت حتى باملاء  يف والتنـوّ

ةً ، اإلنسانية) والطبيعة البرشية اخلصائص نَّها تُربَ تّـى IUHبِاملـاءِ  سَ ـت حَ لَصَ  خَ
لها (أي  جسـم منهـا ليصنع للتشكيل قابلة ليّنة ساءلم طينة صارت حتى باملاء بلّ

                                                                        

لزروا: أي استهانو واستحقروا اعامهلم وعبـادهتم الكثـرية هللا  الهنـا مل تقـم بـأداء  )١(
 .حقه

   ٧٤/٣٠٢، البحار:١١/١٢٢البحار:)٢(

  رض).األ (من اخلشن الغليظ احلزن: )٣(
  رض.األ من ملح ما سبخها: )٤(
  عليها. املاء صبّ  يأ باملاء: سنها )٥(
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الطَها، )ذلك بعد نساناإل ة IQHوَ  فيهـا لتجتمـع، باملاء وعجنها خلطها (ثم بِالْبَلَّ
تّى، رض)األ من املختلفة املكونات بَتْ  حَ  تداخلتو لصقت (حتىIRHلَزُ

ـلُبت البعض بعضها مع ناتاملكوّ  بَـلَ ، )واحـدة ككتلـة صـبحتأو، وصَ  فَجَ
نْها  املختلفـة) عضائهأو بجوارحه نسانإ شكل نةيِّ اللَّ  الطينة هذه من خلقف( ISHمِ

ةً  ورَ ولٍ  ITHأَحنَاءٍ  ذاتَ  صُ صُ وُ  البـدن جـزاءأ من اِنحناءات ذات صورة (أي وَ
 تُوصـل خـرألا عضاءاألو، وأمثاهلام احلوض وعظام الصدري القفص كعظام
، العظمي) اهليكل وأجزاء األطراف بني كاملفاصل، ببعض بعضها اجلسم اجزاء

اءٍ  أعضَ ولٍ  وَ فُصُ  مـع ومتصـلة ناحيـة مـن بذاهتا ستقلةامل جزاءألا بقية (وهي وَ
، الداخليـة البدن وأعضاء واألمعاء كاملعدة، خرأ ناحية من اجلسم جزاءأ بقية

ها، )املختلفـة جزائـهأب نسـاناإل كهيئة الطينة هذه من صنع اهللا نّ أ املرادو  أمجَـدَ
تّى تْ  حَ كَ تَمسَ ا، اسْ هَ أَصلَدَ تّى IUHوَ ـلَتْ  حَ لْصَ  تلـك اهللا ضعـرّ  (ثـمّ  IVHصَ

ل التي األجزاء  يبست حتى والريح الشمس من الطبيعة عوامل إىل اإلنسان تشكّ
                                                                        

  باملاء. وعجنها خلطها الطها: )١(
  بعضها. مع التصقت لزبت: )٢(
  خلق. جبل: )٣(
  نحناء.اِ  فيه ما كلّ  وهو حنو مجع حناء:أ )٤(
  متينة. ملساء صلبة جعلها يأ اصلدها: )٥(
ـدْ  بقولـه كتابـه يف الصلد الطني هذا عن اهللا عربّ  وقد، يبست يأ صلصت: )٦( قَ لَ ا ﴿وَ نـَ لَقْ  خَ

انَ  نسَ ن اإلِ الٍ  مِ لْصَ نْ  صَ َإٍ  مِّ ﴾ محَ نُونٍ سْ   املصبوب. يأ واملسنون، املتغري الطني  هو واحلمأ، مَّ
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 عنـد صلصـلة صوت له سمعيُ  الذي كالصلصال وأصبحت وتصلّبت األجزاء
قتٍ ، )الطني وأ بالرمل املخلوط احلرّ  الطني من عادة يصنع الصلصالو، النقر  لِوَ

ودٍ  عدُ لٍ ، مَ أَجَ علُومٍ  وَ  اجلسـم تكامـل يكـن مل اذ، الزمـان مـن مـدة (فرتكهـا مَ
 اسـباهبا االشياء تأخذ لكي زمانا استغرقت وانام واحدة حلظة يف وخلقه نسايناإل

 خلـق التـي البشــرية الطبيعـة هـذه نأ كـذلك العبارة تعني وقد، وخصائصها
  .)القيامة يوم ىلإ نسايناإل اخللق مع تستمرس عليها اإلنسان

خَ  ثُمَّ  فَ ن فِيها نَ ـهِ  مِ وحِ ر أن بعـد سـبحانه اهللا إنّ  (أي رُ  البـدن أجـزاء صـوّ
 اإلرادة عـن كنايـة، روحـه مـن فيه نفخ، واملتصلّب املتامسك الطني من اإلنساين

لـت، اهللا بـإذن الطـني يف احليـاة فـدبّت، واإلجياد اخللق يف اإلهلية  األجـزاء وحتوّ
بة الطينية ل حيّة أجزاء إىل املتصلّ  قامـت حيـث، البشــري اإلنساين الوجود تشكّ

ة بوضائفها األعضاء  البشــرية بخصائصـه احلارض اإلنسان منها ليكون، هلا املعدّ
ثُلَ  املخلوقات) من غريه عن املميّز ووجوده مَ ـاناً  تْ فَ ا إِنسَ ـانٍ  ذَ هَ ِيلُهـا أَذْ  IQHجيُ

لت (أي ية األجزاء هذه حتوّ  ويستفيد كهايحرّ ف التعقّل قو يمتلك إنسان إىل املادّ
ـرٍ ، )مـوراأل فهـم يف منها  وتدفعـه العزيمـة نسـاناإل يف دتولّـ فكـارأ ي(أ وفِكَ

حِ ، )والنشاط والعمل للحركة ارِ وَ جَ ها وَ مُ تَدِ  تكـونل اجلـوارح اهللا (وأعطـاه خيَ
 سـانواللّ  رـوالبص والسمع رجلواأل األيدي فلوال، همقاصد حتقيق يف له خادمة

اتٍ ، )يريد ما فعل عن عاجزاً  نساناإل لكان وَ أَدَ بُها وَ لَّ قَ  وهبـه بام اهللا (وأوصله يُ
                                                                        

  .موراأل فهم يف منها يستفيد، أي كهاحرّ ـي يأ هاـلـيـجـوي، لـالتعقّ  وـق ان:ـذهاأل )١(
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 واسـتخدامها دواتاأل صـناعة إىل اجلوارح من خيدمه بام دهوزوّ  لالتعقّ  قو من
بتكارات الصناعاتب ـهٍ ، امليـادين) كلّ  يف املختلفة واالِ فَ عرِ مَ قُ  وَ ـرُ فْ ـا يَ َ  هبِ  بَـنيْ

قِّ  البَاطِلِ  احلَ ، والباطـل) احلـقّ  بـني ليميّـز واإلدراك الفهـم اهللا أعطـاه (كـام وَ
اقِ  وَ األَذْ امِّ  وَ املَشَ انِ ، IQHوَ األلوَ األجنَاسِ  وَ  ذواقاأل بـني هبـا زيميّـ (ومعرفة وَ

 طبيعـة وأ األصـوات وأ األلـوان وأ الـروائح وأ املـأكوالت يف سـواء، املختلفة
 وأ العاديـة النقـل ووسـائط والرياش كاللباس تستعمل التي املختلفة األجناس

ونـاً ، )حياتـه يف يسـتعملها التـي شياءواأل موراألُ  من ذلك وغري املتطورة عجُ  مَ
انِ  بِطِينَةِ  ةِ  األَلوَ تَلِفَ  أو تـهجبلّ  منهـا صـنعت التـي لـواناأل طبيعة عىل ي(أ املُخْ
، واخلارجيـة) الداخلية اإلختالف عنارص من فيها بام عليها اهللا خلقه التي خلقته

بَاهِ  األَشْ ةِ  وَ لِفَ  مع املتجانسة وأ خراآل بعضها يشبه التي العنارص تضمّ  (التي املُؤتَ
ادِ ، )بعضها دَ األَضْ ةِ  وَ ادِيَ ة العنارص أو( املُتَعَ  خراآل بعضها يعاكس التي املتضادّ

طِ ، )طبيعته يف الَ األَخْ  ذات خصـائص مـن اإلنسان عليه اشتمل (وما املُتَبَايِنَةِ  وَ
 وأمثـال، والعجلـة والتأينّ ، واحللم والغضب، والعقل كالشهوة املختلفة طبيعةال

 األخـالط وكـذلك، لالنسـان املختلفـة والبدنيـة النفسـية اخلالئـط بقية يف ذلك
نَ ، باإلنسان) حتيط التي الطبيعة يف املتباينة رِّ  مِ دِ  احلَ الربَ ةِ ، وَ البِلَّ ودِ وا وَ مُ  ي(أ جلُ

 ومـا الغازيـة أو اجلامـدة الطبيعـة ذات واألشياء، السائلة أو باملاء لةاملبلّ  شياءاأل
ةِ ، شابه) اءَ املَسَ ورِ  وَ ـرُ السُّ  التي املتباينة النفسية القضايا تضمّ  التي (واألخالط وَ

                                                                        

  الروائح. ذات شياءاأل يأ املشام: )١(
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  ذلك). وأمثال واملرض والعافية والفرح احلزن من اإلنسان عىل تعرض
 َتَأد اسْ هُ  اهللاُ وَ انَ بْحَ ةَ ـال سُ ئِكَ الَ تَهُ  مَ دِيعَ ِمْ  وَ هيْ هدَ ، لَدَ عَ يَّتِهِ  وَ صِ مْ  وَ ، الَيْهِ
انِ  يف عَ جودِ  اإلذْ وعِ  لَهُ  بِالسُّ شُ اخلُ تِهِ  وَ مَ رِ  املالئكـة مـن طلـب اهللا إنّ  (أي لِتَكْ

هُ  فَقـالَ ، )دمآل بالسجود ليهمإ عهده وهي، لدهيم وديعته داءأ انَ ـبحَ ـاىل سُ تعَ  وَ
وا م اسجدُ الَ  ﴿إِذْ  القرآين النص يف (كام، آلدَ بُّكَ  قَ ةِ  رَ ئِكَ الَ ـالِقٌ  إِينِّ  لِلْمَ  بَشــراً  خَ

ن ا طِنيٍ  مِ إِذَ تُهُ  فَ يْ وَّ تُ  سَ خْ فَ نَ ن فِيهِ  وَ ي مِ وحِ وا رُّ عُ قَ ينَ  لَهُ  فَ دِ اجِ دَ  سَ جَ ةُ  فَسَ ئِكَ الَ  الــمَ
مْ  هُ لُّ َعُونَ  كُ لِيسَ  إِالَّ  أَمجْ َ  إِبْ ربَ تَكْ انَ  اسْ كَ نْ  وَ ينَ  مِ افِرِ وا، ﴾)الكَ دُ جَ  إبلـيِسَ  إالَّ  فَسَ

هُ  بِيلَ قَ هُ  وَ تْ َ يَّةُ  اعرتَ مِ  الـذي يءـللش عمىٰ األ بالتعصّ  وأ الباطلة العصبية (أي احلَ
بَتْ ، )احلمقاء فاتوالترصّ  للطيش سبباً  يكون لَ غَ يهِ  وَ لَ ةُ  عَ وَ ـقْ  الشـقاء ي(أ الشِّ

زَ ، بدي)األ زَّ عَ تَ ةِ  وَ لقَ  النـار مـن هو منه املخلوق جوهره نّ أب زتعزّ  ي(أ النَّارِ  بِخَ
ره بحسب منه رشفأ فهو ولذا، دمآ منه لقخُ  الذي الرتاب من فضلأ وهو  تصوّ

ـ عصـيان ىلإ الكـرب هذا دفعه وقد، الباطل  بالسـجود مـرهأل متثـالاإل بعـدم هربّ
نَ ، )دمآل تَوهَ اسْ لْقَ  وَ الِ  خَ لْصَ  مـن النـه اإلنسـان بقيمـة سـتهانا يأ( IQHالصَّ

                                                                        

 نأ جيـوز فـال الطـني مـن رشفأ هـو النـار جوهر نأ أور الطني بقيمة استهان يأ )١(
 ابلـيس ارتكـب وهبـذا، لـألرشف خيضـع نأ ينبغـي ندوَ األَ  بل، لألدون األرشف يسجد

رت ةعدّ  خطاءأ  جيعـل ومل شـياءاأل يـهأبر قـاس مـن لوّ أ هو ذإ، اهللا مرأ عن اخلروج له برّ
 يف هـي املفاضـلة نأ اعتـرب هنّ أ كام، موراأل يف واملدار صلاأل هي هليةاإل وامراأل وأ الرشع

 يف نفـخ اهللا نأ ونيس، الطني من رشفأ النار فاعترب، املعنوية نبااجلو ونسٰى  املادية موراأل
 الـذي هـو نسـانلإل الروحـي فاجلانـب، والقـدرات الفضائل فاكسبه روحه من نساناإل
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ةَ  اهللاُ فَأعطَاهُ ، )الصلصال  دام مـا عقوبتـهب تعجيلال عدم وأ االنتظار ي(أ النَّظِرَ
                                                                                                                                                             

 عليـه ترتتـب الـذي املـدار وهـو، ياملـادّ  اجلانب وليس ريةـالبش والقدرة الرشف عطاهأ
 يـةاملادّ  جسـامواأل شـكالواأل شـياءلأل ولـيس خرةواآل الدنيا يف نسانلإل العالية الدرجة

، رهبا عصيان بسبب القيامة يوم جهنم لنار حطباً  تكون نرضة مجيلة وجوه من فكم، الفانية
 فيهـا اهللا يبـارك وشـدائدها الـدنيا معانـاة فيهـا بانـت قد اجلامل من خالية وجوه من وكم

 جنـات يف بـذلك لتمتع والشباب والعافية اجلامل ويرزقها، وطاعتها بايامهنا اجلنة ويدخلها
 حسـنأب اجلنـة تـدخل الـدنيا يف عليلـة وأ ناقصة اجسام من وكم، بدين!اآل بدأ ىلإ النعيم
، جلهـنم! حطبا لتكون الدنيا يف ةمتنعمّ  ناعمة مجيلة جساماً أ النار تدخل بينام، وزينتها كامهلا

 كـان مـن فكـلّ ، البغيضة ريةـللعنص سسّ أ من لوّ أ كان ألصله بهتعصّ  يف الشيطان نأ كام
 مـع ملحـق فهـو، خريناآل من فضلأ صلهأ وأ لونه وأ تهقوميّ  وأ جنسه نّ أ يعترب عنرصي

 التـي نيـةآالقر يـاتاآل يقـرأ من نأ واحلقّ ، خرةواآل الدنيا يف النظرية هلذه ساملؤسّ  القائد
 عـن ابلـيس ردومتـّ دمآل بالسـجود املالئكة من اهللا طلب يف وىلاأل الوهلة يف رةمتكرّ  تبدو
الَ ﴿ ):٧٥ص/ (سورة يف ورد ما ومثاله، رائعاً  جديداً  معنى يةآ كلّ  يف جيد هنّ إف، ذلك ـا قَ  يَ

لِيسُ  ا إِبْ نَعَكَ  مَ دَ  أَن مَ جُ قْتُ  ملَِا تَسْ لَ يَّ  خَ  واسـطة دون من يـبنفس خلقه توليت ملا (أي ؟بِيَدَ
تَ  احلياة) روح فيه نفخت حني ربَ تَكْ نتَ  أَمْ  أَسْ نَ  كُ ـالِنيَ  مِ  فـوق نفسـك أرفعـت يأ( ؟العَ

 فتعاليت السجود عن قدارهمأ تعلو الذين من كنت مأ مري؟أ امتثال عن وتعظّمت قدرك
الَ  * دم؟)آل السجود عن ا قَ ٌ  أَنَ ريْ نْهُ  خَ تَنِي مِّ قْ لَ ن خَ ارٍ  مِ تَهُ  نَّ قْ لَ خَ ن وَ  ريةـالعنص نّ إ يأ( طِنيٍ  مِ
 )الطـني من افضل هو النار عنرص ان العتقاده اهللا مرأ عصيان ىلإ الشيطان دفعت التي هي

الَ  * جْ  قَ رُ اخْ ا فَ نْهَ إِنَّكَ  مِ يمٌ  فَ جِ إِنَّ  هلية)*اإل والرمحة اخلري موارد من مطرود يأ( رَ يْـكَ  وَ لَ  عَ
ومِ  إِىلَ  لَعنَتِي ينِ  يَ  تغلـب مـن كـل ان وتبني العنرصية تشجب املورد هذا يف االيات(ف ﴾الدِّ

 الدنيا يف العاقبة سوء ىلإ وتسوقه اهللا لعنة عليه حتلّ  فسوف قلبه يف لصّ أوتت العنرصية عليه
  .فقط بعينه ال بقلبه يقرأها عندما جديداً  معنى يةآ كلّ  يف نساناإل جيد وهكذا .ة)خرواآل
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قاقاً ، رض)األ عىل اً حيَّ  نانساإل تِحْ طَةِ  اسْ ـخْ ـتِتْامماً  لِلسَّ اسْ بَليَّـةِ  وَ  (وذلـك لِلْ
 بوعـده وفاءللو، عليه الشقاء ةبليّ  متاموإل الشيطان عىل اهللا سخط استكامل جلأل

ازاً ، )الدين يوم ىلإ نظارهإب تعاىل انْجَ ةِ  وَ عِدَ ـنَ  إِنَّكَ ( :فَقالَ ، IQHلِلْ  املُنْظَـرينَ  مَ
                                                                        

ـالَ ﴿ التاليـة: نيةآالقر ياتاآل توضحه كام له اهللا رضبه الذي املوعد يأ ة:دَ العِ  )١( جْ  قَ رُ ـاخْ  فَ
ا نْهَ إِنَّكَ  مِ يمٌ  فَ جِ إِنَّ  رَ يْكَ  وَ لَ نَةَ  عَ عْ مِ  إِىلَ  اللَّ وْ ينِ  يَ الَ  * الدِّ بِّ  قَ ينِ  رَ ـأَنظِرْ مِ  إِىلَ  فَ ـوْ ثُـونَ  يَ بْعَ ـالَ  * يُ  قَ

إِنَّكَ  نَ  فَ ينَ  مِ ومِ  إِىلَ   املُنظَرِ قْتِ  يَ  وباطنـه معدنـه سـوء عـن الشـيطان كشـف ثـم ﴾.املَعلُومِ  الْوَ
الَ ﴿ يات:اآل تتمة يف فقال املهلة اهللا عطاهأ نأ بعد اخلبيث بِّ  قَ تَنِي بِامَ  رَ يْ وَ ـنَنَّ  أَغْ يِّ مْ ـلَـ ألُزَ  يفِ  هُ
مْ  األَرضِ  نَّهُ يَ وِ ألُغْ َعِنيَ  وَ بَادَكَ  إِالَّ  أَمجْ مُ  عِ نْهُ نيَ  مِ لَصِ  سيفعله عامّ  خرأ ياتآ يف كشف كام ﴾املُخْ

الَ ﴿ نسان:باإل بِامَ  قَ تَنِي فَ يْ وَ نَّ  أَغْ دَ عُ مْ ـلَ  ألَقْ اطَكَ  هُ َ يمَ  رصِ تَقِ م ثُمَّ  املُسْ ن آلتِيَنَّهُ ِ  مِّ هيِمْ  بَنيْ دِ ـنْ  أَيْ مِ  وَ
مْ  هِ فِ لْ نْ  خَ عَ ِمْ  وَ هنِ امَ ن أَيْ عَ امَ  وَ مْ شَ الَ  ئِلِهِ ِدُ  وَ مْ  جتَ هُ ثَـرَ ينَ  أَكْ ـاكِرِ  حيـث مـن تيـنهمآل بمعنـى ﴾شَ

 يف يسقطواف الدنيا حب يف ينشغلوا حتى، غافلون هم حيث ومن املعصية يعرفون وأ يبرصون
يوضـح فيـه عمـل ابلـيس يف حتبيـب  ×الصادق ماماإل عن ديثاحل ويف، ذلك بعد الذنوب

م﴿ قال:الدنيا  ن آلتِيَنَّهُ ِ  مِّ هيِمْ  بَنيْ دِ نأ يأ ﴾أَيْ ـنْ ﴿، اآلخرة أمر عليهم هوّ مِ ـمْ  وَ هِ فِ لْ  ي)أ( ﴾خَ
نْ ﴿، لورثتهم لتبقى احلقوق عن هبا والبخل األموال بجمع آمرهم عَ ِـمْ  وَ هنِ امَ  فسـدأُ  ي)أ( ﴾أَيْ
 اللـذات بتحبيـب ي)أ( ﴾شامئلهم وعن﴿، الشبهة وحتسني الضاللة بتزيني دينهم أمر عليهم

 .ليهم وتغليب الشهوات عىل قلوهبمإ
 حتكـي يـاتآ يف نسـاناإل اضالل  يف وعمله الشيطان عداوة يضاأ وضحأ سبحانه اهللا نأ كام

الَ ﴿ التالية: ياتاآل يف كامعىل لسانه  الشيطان كيد عن تَكَ  قَ أَيْ ا أَرَ ذَ ي هَ تَ  الَّذِ مْ رَّ َّ  كَ ـيلَ  لَـئِنْ  ؟عَ
تَنِ  رْ مِ  إِىلَ  أَخَّ وْ ةِ  يَ يَامَ نَّ  الْقِ تَنِكَ تَهُ  ألَحْ يَّ رِّ لِيالً  الَّ إِ  ذُ  كـام املعـايص ىلإ قودهمأو يتهذرّ  غوينّ أل يأ( قَ

الَ  * احلبل) فيها يشدّ  عندما بحنكها ةالدابّ  تقاد بْ  قَ هَ ن اذْ بِعَكَ  فَمَ مْ  تَ نْهُ إِنَّ  مِ نَّمَ  فَ هَ مْ  جَ كُ اؤُ ـزَ  جَ
اءً  زَ وفُوراً  جَ زْ  * مَّ زِ تَفْ اسْ ـ عـىل واالسـتنهاض االزعـاج هـو (االسـتفزاز وَ ـنِ  رساع)إو ةخفّ  مَ

تَطَعْتَ  مْ  اسْ نْهُ تِكَ  مِ وْ  الغنـاء صـواتأ ذلـك ومـن الوسـائل من تستطيع بام ضللهمأ يأ( بِصَ



 

 

 معاين الصالة

١٦٥ 

قْتِ  يَومِ  إىلَ  مِ  الوَ   .)املَعلوُ
 

نَ  ثُمَّ  كَ هُ  أسْ انَ بحَ مَ  سُ اراً  آدَ دَ  دَ تَهُ  فِيها أرغَ يشَ ـنَ ، عِ آمَ ـا وَ تَـهُ  فِيهَ َلَّ  ي(أ حمَ
هُ ، )والرسور واالمن الرفاهية دار يوه الً وّ أ اجلنة يف ادم سكنأ رَ ـذَّ  إِبلـيسَ  وحَ

هُ  تَ داوَ عَ هُ ، وَ رتَّ اغْ هُ  فَ وُّ دُ ، )باملعصـية فـأغراه فرصـة الشـيطان منـه انتهـز (أي عَ
ةً  يْهِ  نَفاسَ لَ ارِ  عَ امِ  بِدَ ـةِ  املُقَ قَ رافَ مُ ارِ األَ  وَ  بلـيسإ غوايـة يف الباعـث ان ي(أ بـرَ

 مـن بـراراأل ومرافقة والنعيم اخللود دار اهللا سكنهأ حني دمآل حسده هو نسانلإل
باعَ ، )ذلك من الشيطان وحرم منياملكرّ  املالئكة ـنيَ  فَ هِ  اليَقِ ـكِّ  سـتطاعا (أي بِشَ

 املعتقـدات بـبعض التشـكيك خـالل مـن ويغويـه دمآ فكـر ىلإ ينفـذ نأ بليسإ
 بأوهام له اهللا حتذير من اليقني آدم فباع، اجلنة يف بخلوده التشكيك وهو، الفكرية

                                                                                                                                                             

لِبْ  * خرة)اآل مورأُ  عن الناس يشغل ما وكلّ  مةاملحرّ  عاملواأل والفساد واللهو أَجْ م وَ ـيْهِ لَ  عَ
يْلِكَ  لِكَ  بِخَ جِ رَ  وسـائل يمتطـي الـذي املحـارب هو واخليال، املايش املحارب هو (الراجل وَ
 اسـتخدم بمعنى، االعالمية وأ التكنولوجية احلديثة احلرب وسائل وأ سابقا كاخليول احلرب

 يف ومـايش راكـب مـن، نـسواإل اجلـنّ  من معك من بكلّ  االضالل يف املمكنة الوسائل كلّ 
مْ ، اهللا) معصية هُ كْ ارِ شَ الِ  يفِ  وَ وَ الدِ  األَمْ األَوْ  والدأ وأ، حـرام من يأيت مالٍ  بكلّ  أرشكهم يأ( وَ

مْ ، املنحرفة) والعقائد فكاراأل من والدهمأ فساد يف بيسبّ  ما وأ، الزنا من يأتون ـدهُ عِ  يأ( وَ
ـا املعـايص) مـن عليهـا سيحصـلون التـي واملكاسب مالواآل املواعيد هلم نوزيّ  مَ مُ  وَ هُ عِـدُ  يَ

يْطَانُ  ا إِالَّ  الشَّ ورً رُ  لـه بالتابعني ينتهي ورساب همٌ وَ  هي الشيطانية املواعيد هذه مجيع نإ يأ( غُ
بَادِي إِنَّ  * جهنم) يف مْ  لَكَ  لَيْسَ  عِ يْهِ لَ لْطَانٌ  عَ  لـن هللا واملطيعني واملخلصني املؤمنني نإ يأ( سُ

 مـنهم) متكنك لن حفظهم يف اهللا لطافأو رادهتمإو ووعيهم يامهنمإ نّ إف اضالهلم من تتمكن
فَى كَ بِّكَ  وَ كِيالً  بِرَ  )٦٥(االرساء/ ﴾وَ
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نها ـةَ ، IQHالرجيم) الشيطان له زيّ يمَ زِ العَ هِ  وَ نـِ هْ  واإلرادة العزيمـة (واسـتبدل بِوَ
لَ ، بالضعف) تَبدَ اسْ لِ  وَ ذَ الً  بِاجلَ جَ  واالطمئنـان الفرح حالة دمآ استبدل (أي وَ

 بسـبب عليـه تنـزل أن اهللا عقوبة من اخلوف بحالة املعصية قبل عنده كانت التي
ارِ ، املعصية) َ ماً  وبِاإلغرتِ  إىل للمعصـية دفعتـه التـي الغـرور حالة (وانقلبت نَدَ

ف الندم حالة طَ  ثُمَّ ، اهللا) معصية من منه صدر ملا والتأسّ هُ  اهللاُ بَسَ انَ بحَ  يفِ  لَـهُ  سُ
تِهِ  اهُ ، تَوبَ ةِ  ولَقّ لِمَ تِهِ  كَ محَ هُ ، رَ دَ عَ وَ نَّتِهِ  إِىل املَردَّ  وَ بَطَهُ ، جَ أهْ ، IRHالبَلِيَّةِ  دارِ  إِىلَ  فَ

لِ  ناسُ ةِ  وتَ يَّ رِّ هُ  واصطَفىٰ ، ISHالذُّ بْحانَ نْ  سُ هِ  مِ لَدِ ذَ  أَنبِيَاءَ  وَ ـىلَ  أخَ حيِ  عَ  الـوَ
مْ  هُ يثاقَ ، النبوة مواثيق من ليهمإ يعهد ما غوايبلّ  نأ العهد نبياءاأل عىل خذأ ي(أ مِ

                                                                        

سَ ﴿ تعاىل قوله يـف اـكم )١( وَ سْ وَ ـيْطَانُ  إِلَيْهِ  فَ ـالَ  الشَّ ـا قَ مُ  يَ ـلْ  آدَ لُّـكَ  هَ ـىلَ  أَدُ ــشَ  عَ ةِ ـجَ  رَ
لْدِ ـال لْ  خُ مُ بْلَ  الَّ  كٍ ـوَ  الثبـات يف دمآل والضـعف الـوهن الوسوسة تلك سبّبت حيث ﴾ىـيَ

 هربّـ مـرأ خمالفـة ىلإ بـه انتهـت يـوالتـ، الشجرة من االقرتاب عن له هنيه يف اهللا رـمأ عىل
ا إِنَّ ﴿ له: قال حينام اليقيني اهللا كالم باع هنّ إ يأ .اجلنة من واخلروج ذَ وٌّ  هَ دُ ـكَ  لَكَ  عَ جِ وْ لِزَ  وَ

امَ  فَالَ  نَّكُ جَ ْرِ نَ  خيُ نَّةِ  مِ قَى اجلَْ تَشْ  :باهللا مقسامً  له قال حينام له بليسإ نصح من الناتج بالشكّ  ﴾فَ
امَ ﴿ هُ مَ اسَ قَ امَ  إِينِّ  وَ نَ ـلَ  لَكُ نيَ  مِ حِ  .حيث خدع بالقسم الكاذب باهللا.﴾النَّاصِ

 ىلإ نسـاناإل منهـا ذهبي ال والتي، واالمتحان االختبار وأ االبتالء دار يأ ة:البليّ  دار )٢(
 االمتحانات. يف والنجاح المتحاناهتا ضوالتعرّ  فيها مروره بعد الّ إ اجلنة

من خصائص الدنيا التناسـل يف الذريـة لالنسـان يف حـني ان مـن خصـائص  )٣(
اآلخرة ان اليوجد فيها تناسل اإلنسان والزواج فيها يمثل رسورا ومتعة بال تبعات 

  .كبقية مرسات اآلخرة من الطعام والرشاب
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ـىل، )لـيهمإ يـوحى مـا الّ إ عوارّ ـشيُ  ال نأو هللا الكاملة الطاعة بمعنى عَ بْليـغِ  وَ  تَ
الَةِ  سَ مْ  الرِّ تَهُ  امَّ ـلَ ، نقصان) أو زيادة دون من رسالته تبليغ عىل ائتمنهم (أي أمانَ

لَ  ثَرُ  بَدَّ هِ  أكْ قِ لْ دَ  خَ هْ مْ  اهللاِ عَ  عليـه اهللا واهـداع ما الناس بدل دماعن وذلك(@إِلَيْهِ
لوا IQH)الذر عامل يف التوحيد من هِ ـهُ  فَجَ قَّ ِـذوا ،حَ اختَّ ادَ  وَ ـهُ  األَنـدَ عَ  (وذلـك مَ

اجتَـالَت ،غـريه) الربوبيـة يف معـه وارشكـوا اهللا حـق العباد جهل عندما مُ وَ  IRHهُ
ياطِنيُ  نْ  الشِّ تِهِ  عَ فَ عرِ  هللا التوحيـد يف وجهـتهم عن الشياطني رصفتهم حيث( مَ

مْ ، فطـرهتم) يف املغروزو ـتْهُ ـنْ  واقتَطَعَ هِ  عَ تـِ بَادَ  اهللا طاعـة عـن شـغلتهم(و عِ
بَعثَ ، )خرأ بامور وعبادته مْ  فَ هُ  فِيهِ ـلَ سُ اتَـرَ  رُ وَ م وَ هُ  إلَـيْهِ  رسـلأف( أنبِيَـاءَ

 تباعـاً  رسلهمأ هنّ أ بمعنى ال، متقطعة فرتات عىل هبم رمحة والرسل نبياءاأل ليهمإ
مْ ، )بعضا بقيع بعضهم كان بل وهُ تَأدُ يْثـاقَ  لِيَسْ هِ  مِ تـِ  مـن ليطلبـوا (أي فِطْرَ

 مـن فطـرهتم وفـق يعملـوا نأ بمعنى، الذرّ  عامل يف وميثاقهم مانتهمأ داءأ العباد
 كهــارّ حت التــي غرائــزهم ليهــاإ تســوقهم بــام ال لشـــرعه واخلضــوع هللا العبــادة

ــي مْ ، )نيطاالش وهُ رُ كِّ ــذَ ـــيَّ  ويُ نْسِ ــهِ  مَ تِ ــوا، نِعمَ تَجُّ حيَ مْ  وَ ــيهِ لَ ــالتَّبلِيغِ  عَ  بِ
، )الـيهم رسـالته لتبليـغ احلجـج ارسـال ومنهـا علـيهم اهللا بـنعم (ويذكروهم

                                                                        

 الـذرّ  املعـ يف دمآ بنـي مجيع عىل فيها اهللا خذأ التي الفطرة ميثاق هو اهللا عهد من املراد )١(
إِذْ  له بالربوبية الشهادة ذَ  ﴿وَ بُّكَ  أَخَ ـن رَ ي مِ نـِ مَ  بَ ـن آدَ مْ  مِ هِ ـورِ هُ مْ  ظُ ـتَهُ يَّ رِّ مْ ، ذُ هُ دَ ـهَ أَشْ ـىلَ  وَ  عَ
مْ  هِ سِ تَ ، أَنفُ مْ  أَلَسْ بِّكُ الُواْ  ؟بِرَ ا، بَىلَ  قَ نَ دْ هِ ولُواْ  أَن شَ قُ مَ  تَ وْ ةِ  يَ يَامَ ا الْقِ نَّا إِنَّ نْ  كُ ا عَ ذَ ﴾ هَ افِلِنيَ  غَ

  رصفتهم. اجتالتهم: )٢(
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وا ثِريُ يُ مْ  وَ فائِنَ  لَـهُ قُولِ  دَ كوا ي(أ الْعُ  قـدرات مـن العقول عليه تنطوي ما حيرّ
 عـنهم يزيلـواو، السـقيم مـن والصـحيح الباطل من احلقّ  بني تميزالو عرفةامل يف

 معرفـة موارد يف العباد ينطلق(ل رفانِ العِ  دِ وارِ مَ  يفِ  واقُ لِ نطَ يَ لِ ، )الشيطان حجب
مْ ، يشء) كـلّ  يف هبم حتيط التي آياته برؤية اهللا وهُ رُ يُ ةِ  اآليـاتِ  وَ رَ قدَّ  ي(أ الــمُ

 بحسـاب تسـري والتـي العظـيم الوجـود هذا هبا صنع التي انيةالربّ  القدرة ياتآ
نْ ، النهائي) أجلها إىل اهلي وتقدير قْفٍ  مِ مفَو سَ هُ رفُوعٍ  قَ  بـام عالية سامء (من مَ

هادٍ ، ونجوم) كواكب من افيه مِ م IQHوَ تَهُ وعٍ  حتَ وضُ  جعـل يف اهللا بدعـهأ ماو( مَ
 الكواكـب بعض كحال رضاأل حال كان فلو، واحلياة للمعيشة صاحلة رضاأل

 الغـازات اململـؤة جوائهـاأو القاسـية لطبيعتهـا فيهـا احلياة يتعذر التي الشمسية
ة ايِشَ ، )طاقيُ  ال جحيامً  لكانتو فيها احلياة لتعذرت السامّ عَ مَ مْ  وَ يِيهِ  (وهيّئ حتُ

يـة وظـروف أهليـة وحيوانـات زراعـة من العيش أسباب من هلم  ومناخيـة جوّ
نهم ـالٍ ، وطمأنينة) عافية يف العيش من متكّ آجَ يهمْ  وَ  املـوت هلـم أقـام (أي تُفنـِ

 بعـد خرأ حياة له ان اإلنسان ليعلم احلياة خامتة ليكون أحد منه يسلم ال الذي
ابٍ ، )اجلزاء دار يف ذلك أوصَ مْ  وَ هُ مُ رِ  أحـد يسـلم فال، هترمهم أمراض (أي هتُ

 ان، والفناء بالشيخوخة تنتهي حتى مرحلة إىل مرحلة من الاحل وتغريّ  املرض من
 خلقـه مـن هنـاك وان فـان خملوق انه ليعلم ذلك قبل اإلنسان إىل املوت يسبق مل

بْتُمْ ﴿حلكمة سِ امَ  أَفَحَ نَّ مْ  أَ نَاكُ قْ لَ بَثًا خَ مْ  عَ أَنَّكُ ـونَ  الَ  إِلَيْنَـا وَ عُ جَ رْ اثٍ  ،)﴾تُ  وأحـدَ
                                                                        

  .فيه يرتاح أن ألجل للطفل ءاملهيّ  املوضع هو املهاد: )١(
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تَابَعُ  مْ  تَ يْهِ لَ  البالء من فالبدّ  حياته يف نساناإل هلا ضيتعرّ  التي اتءاالبتال ي(أ عَ
ْ  ،)االختبار ليكمل واحدة حالٍ  عىل الدنيا تدوم وال واالختبار ملَ لِ  وَ هُ  خيُ بْحانَ  سُ

هُ  قَ لْ نْ  خَ بِيٍ  مِ لٍ  نَ رسَ لٍ  كِتابٍ  أو، مُ نْزَ ةٍ  أو، مُ جَّ ةٍ  حُ مَ ـةٍ  أو، الزِ َجَّ ـةٍ  حمَ  قائِمَ
 رائعـلشـو االنبيـاء ارسال واصل بل ضائعني يرتكهم مل انه بعباده اهللا رمحة (فمن

لٌ ، البيّنة) الواضحة والطرق احلجج واقامة سُ ـرُ  الَ  رُ مْ  تُقَصِ ـِ ـةُ  هبِ مْ  قِلَّ دِهِ ـدَ  عَ
ـة يؤيسهم أو يعجزهم ال (أي الَ ، هلـم) والنـارصين املؤيـدين عـدد قلّ ةُ  وَ ثْـرَ  كَ

بِنيَ  ــذَّ مْ  املُكَ ـــهُ ــيهم (وال لَ ــن يثن ــادهم ع ــرة جه بني كث ــذّ ــنيواملعار املك  ض
نْ ، واملشككني) ابِقٍ  مِ ىَ ، سَ مِّ نْ  لَهُ  سُ هُ  مَ  سيأيت ومن، األنبياء من سابق (أي بَعدَ

فهم حيث االنبياء من بعده من رٍ  أو، له) اهللا يعرّ ابـِ هُ  IQHغَ فَ رَّ نْ  عَ ـهُ  مَ بْلَ  نأ (أي قَ
ف كان سبحانه اهللا  فـال، بعـده يتأسي ومن نبياءاأل من قبله كان بمن نبيّ  كلّ  يعرّ

ىل، )اهللا من ةوحجّ  دليل بدون الناس يبقى ـلَتِ  ذلكَ  عَ ـتِ  القُـرونُ  نَسَ ضَ مَ  وَ
ورُ  هُ ، الطريقـة) هـذه عـىل متتابعـة واالجيال االزمان توالت ذلك عىل (أي الدُّ

تِ  لَفَ سَ تِ ، اآلباءُ  وَ لَفَ خَ  إىل، )جيـل عن جيال األجيال تعاقبت (أي األبناءُ  وَ
هُ  اهللاُ بَعثَ  أَنْ  بْحانَ اً  سُ دَ َمَّ ولَ  حمُ سُ نجـازِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ رَ ِ هِ  إلِ تـِ دَ ـامِ  ،عِ متَ هِ  وَ تـِ بُوَ ، نُ

وذاً  أخُ ىل مَ هُ  النَّبيِّنيَ  عَ يثَاقُ  للنبي التسليم نبياءاأل مجيع عىل خذأ اهللا نأ بمعنى( مِ
ةً  ،)وبعثـه خلقـه قبل من ييدهأوت ونصـرته به والتبشري حممد ورَ ـهُ شْ هُ  مَ ـامتُ  IRHسِ

                                                                        

  (غابر من الصفات ذات املعاين املتعاكسة).سابق، أو الحق ي أ غابر: )١(
  .أو صفة ي عالمةأمجع سمة  سامته: )٢(
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 ديــاناأل مجيــع يف موجــودة عالماتــه كانــت ملسو هيلع هللا ىلص فــالنبيّ ، عالماتــه معروفــة (أي
يامً  ،)همئانبيا حاديثأو كتبهم عرب الساموية رِ هُ  كَ دُ يالَ  أعـراق من اصله ان (أي مِ

لُ ، األنبياء) ساللة متثّل رشيفة أهْ ئِـذٍ  األَرضِ  وَ مَ وْ لَـلٌ  يَ ـةٌ  مِ قَ رِّ تَفَ  اهللا فبعثـه( مُ
ــل ــمني االرض واه ــان إىل منقس ــذاهب أدي ــة) وم اءٌ ، خمتلف ــوَ ةٌ  وأه ـــرَ نتَشِ  مُ

ائِقُ ، والطقوس) والعادات والغرائز االهواء حتكمهم( رَ تِّـتَةٌ  وطَ تشَ  فلكل (IQHمُ
َ ، به) خاص ومذهب ودين اله منهم بِّهٍ  بَنيْ شْ هِ  هللاِ مُ قِ لْ  صـفات يضع من بني( بِخَ

 عليـه املخلوقني وطبيعة وشكال جسام له فيجعلون العظيم اخلالق عىل املخلوقني
دٍ  أو، )سبحانه لْحِ هِ  يفِ  مُ مِ ريٍ  أو، اسْ شِ هِ  إِىلَ  مُ ريِ  مـن غـريه بـه مشــرك (أي غَ
مْ ، )واالوثـان االصنام داهُ هَ نَ  بِهِ  فَ لَةِ  مِ الَ مْ ، الضَّ هُ ذَ أنقَ انِهِ  وَ كَ نَ  بِمَ الَةِ  مِ هَ  اجلَ

 النـاس لكـان االهليـة ريعةـالشـ مـن بـه جـاء ومـا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عمل لوال اذ(
 .)والضياع والضاللة اجلهل يف مستمرين

تارَ  ثُمَّ  هُ  اخْ انَ بْحَ دٍ  سُ حمَّ مُ هُ  ملسو هيلع هللا ىلص لـِ اءَ َ ، لِقَ يضِ رَ هُ  ما لَهُ  وَ ندَ هُ ، عِ مَ أكرَ نْ  وَ  عَ
ارِ  نيا دَ غِبَ ، الدُّ رَ نْ  بِهِ  وَ ةِ  عَ نَ قارَ  اهللا نأ بمعنـى، البالء مواصلة ي(أ البَلْو مُ

 ذلك يف وما واالمتحان لالبتالء ساساً أ هي والتي الدنيا يف البقاء طول هلنبيّ  يشأ مل
، املعانـاة مـن ذلـك وغري وجسدية وروحية وفكرية نفسية ومعاناة صعوبات من

ـهُ ، )درجته ويرفع جرهأ ليجزيه واخللود البقاء دار له اختارف بَضَ قَ ـريامً  إِلَيْـهِ  فَ  كَ
ىلَّ ( يْـهِ  اهللاُ صَ لَ هِ  عَ آلـِ لَّـفَ ، )وَ خَ مْ  وَ يكُ ـتِ  مـا فـِ لَّفَ ـا ىفِ  األنبِيَـاءُ  خَ ِهَ ْ  ذْ إِ  أُممَ  ملَ

                                                                        

  .مبعثرة، متفرقة ة:متشتّ  )١(
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مْ  وهُ كُ ُ َالً  يَرتْ ِ  مهَ يقٍ  بِغَريْ رِ ـحٍ  طَ اضِ الَ ، وَ لَـمٍ  وَ ـائِمٍ  عَ  نبيـاءاأل هيمـل فلـم( قَ
 تركـوا بـل، واضـح دليل دون من وختبط ضياع يف فيرتكوهم موهتم بعد قومهم

 امتـه مع اهللا رسول فعله ما وهو الثمينة ةالنبويّ  والوصايا وصياءواأل الكتب فيهم
ـمْ  كِتـابَ ، )وحرامـه حاللـه بني ان بعد الكتابو الوصية فيهم ترك حيث بِّكُ  رَ
مْ  بَيِّناً ، فِيكُ لَهُ  مُ الَ هُ  حَ امَ رَ حَ هُ ، وَ رائِضَ فَ هُ  وَ فَضائِلَ هُ ، وَ ـخَ ناسِ هُ  وَ ـوخَ نْسُ ، ومَ

ــهُ  صَ خَ رُ ــهُ  وَ زائِمَ عَ ــهُ ، IQHوَ اصَّ خَ ــهُ  وَ امَّ عَ هُ ، وَ َ ــربَ ــهُ  وعِ أَمثَالَ هُ ، وَ ــلَ سَ رْ مُ  وَ
هُ  ودَ دُ حمَ هُ ، IRHوَ مَ كَ حمَ هُ  وَ َ تَشاهبِ   .ISHومُ

لـق التوحيـد حقيقـة عـن× الصادق لإلمام خمترص حديث ويف  واخلَ
لُ « :ITH@قال لَةُ  العِربِ  أَوَّ الَ الدَّ ىلَ  وَ  هـذا هتيئـة ][هـو قدسـه جـلّ  البَارئ عَ

لت إذا فإِنَّك، عليه هي ما عىل ونظمها، أجزائه وتأليف، العامل  العامل تأَمَّ
 مـا جــميع فيـه املُعـدُّ  املبنـي كـالبيت وجدته، بعقلك وخربته بفكرك
مـــاء، عبــاده إليــه حيتــاج ــقف مرفوعــة فالسّ  ممــدودة واألرض، كالسّ

                                                                        

  فيها. رجعة ال التي وامرهأ عزائمه: )١(
  .داملحدّ  الثابت يأ حمدوده: )٢(
املحكم من االيات هي االيات الواضحة التي الحتتمل اكثر من وجه والثابتة التـي )٣(

التبديل فيها وهن ام الكتاب أي اصل الكتاب التي حفضت من االشـتباه واالحـتامل 
والتي حتمل املتشاهبات عليها وترد اليها، واملتشابه مـن االيـات هـي خـالف املحكـم 

  .تي حتتمل اكثر من وجه يف التفسريوال
  .٦١ / ٣ البحار: )٤(
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، كالـذخائر خمزونـة واجلـواهر، كاملصابيح مضيئة والنجوم، كالبساط
ــلّ  لَّك واإلنســان، معــدّ  لشــأنه فيهــا يشء وكُ مَ ، البيــت ذلــك كالـــمُ

ل وَّ خَ  وصـنوف، لــمآربه مهيّـأة النّبـات ورضوب، فيـه ما مجيع والـمُ
 علـى واضحـة داللة هذا ففي، ومنافعه مصالـحه يف مصـروفة احليوان

 لـه الــخالق وأنّ ، ومالءمـة ونظـام، وحكمـة بتقـدير خملوق العامل أنّ 
  .IQH»بعض إىل بعضاً  ونظمه ألّفه الّذي وهو، واحد

 التـي خـراأل والروايـات يـاتاال مـن امثاهلاو الروايات هذه منف
 اخللـق روائـع من يوم كل يف العلم يكتشفه وما، واالجياد اخللقب تتعلق
 وحتـريّ  قـولعال تـذهل التـي خلقـه يف اهللا عظمة من بعض يتبني االهلي

 عنـد وخاصـة قلبه يف ذلك تـحرضيس ان للمؤمن غيينب والتي لباباأل
  .الصالة

 املالـك هـو اهللا ان يـدرك ان فعليه العاملني رب هللا احلمد يقول فحني
 بانـه لـه االقـرار تعنـي هللا فالربوبيـة كلهـا العوامل هلذه واملدبر واخلالق

 لكـل واملالـك واحلاكم والسيد والصاحب واملنعم واملريب املدبر اخلالق
 بـام ويمجـده ويعظمه قلبه كل من فيحمده غريه رب والالوجود يف ما

 .هلهأ هو
                                                                        

  .٦٣/٦١البحار: )١(
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 ﴾الرحيم الرمحن﴿
 وانفـتح املختلفة العوامل يف خلقه يف لقااخل عظمة املصيلّ  ستشعرا فاذا

، العظـيم اخلـالق هـذا صفات إىل بعدها ينتقل فانه وذكره لعظمته قلبه
محنِ ﴿ نهأ هو هصفات لأوّ  أن فيعلم يمِ  الرَّ حِ  مجيع شمل قد قد فهو، ﴾الرَّ

 والرمحـة والكـرم ودـاجلـ مـن ىـحتصـ وال تعـدّ  ال بـنعم اخلالئق هذه
تِي« القائل وهو، واالحسان محَ رَ عَتْ  وَ سِ لَّ  وَ ء كُ  لرمحتـه حدود فال »يشَ

 رمحـانال ان اال الرمحـة مـن مشـتقان اسـامن الـرحيم الرمحانو، وفضله
، سـواه املعنـى هـذا يف يشـاركه ال اهللا هبـا خيـتص مبالغـة عـىل حتتوي

 املبالغـة ارادوا فـان، فاعال الفاعل اسم يكون ان اللغة باب يف صلألاف
 فهـو وسـكر غضـبان فهـو غضـب قـالوا كام وفعيل فعالن عىل محلوا

 التـي النعمـة فعـل حيـث مـن هللا املزيـة تلـك بالرمحان واملراد سكران
  سواه. اليستطيعها

 ال امللـك فـان يطيقونـه مـا مجيع عباده يكلف ال انه :الرحيم معنىو
 اذا رحيام يكون وانام يطيقونه ما مجيع عبيده كلف اذا رحيم بانه يوصف

 بمنزلـة بالرمحن وصفه الن الرحيم عىل الرمحن مدّ قُ  كام، عليهم يشق مل
 سـمكإ بـذلك فصـار تعاىل اهللا إال به يوصف ال حيث من العلم االسم
 .صفته عىل تقديمه جيب انه يف العلم



 

 

 معاين الصالة

١٧٤ 

 لـدنيال رمحنالـ ان فيها قيل، عدة مضامني الرحيم الرمحن معنى ويف 
 والـرحيم اخللـق بجميـع لرمحته هو الرمحن ان وقيل، اآلخرة والرحيم
 انشـأهم الـذي هـو النـه اخللق بجميع الرمحن وعلل، خاصة باملؤمنني
 واخلصـائص والشهوات القدرات فيهم وخلق قادرين احياء وجعلهم

 التي النعم لطائف من اعطاهم ملا باملؤمنني الرحيمو، منهم لكل املميزة
 عظيم من ةخراآل يف به سيجزهيم ملا اضافة الدنيا يف رينفابالك يفعلها مل

 رحـيم :البالغـة هنـج يف املـؤمنني امـري حـديث يفو، واجلـزاء الثواب
 عـن النظـر وبغض، الرمحة ملعاين خرأ اوصاف مع، بالرقة اليوصف

 وال تعـاىل بـاهللا خمتصـة هـي الرحيم الرحيم صفة فان الكثرية التفاسري
، معـانيهام قلبـه يف رـحضـيست ان للمصيل وينبغي سواه الحد جيتمعان

 مـثال التاليـة الروايـة يف ولعـل، خاصـة عليه ونعمته رمحته ويستحرض
 .خملوقاته مجيع عى وفضله اهللا ةلرمح

 

 رـفبصـ بحـرال شـاطئ عـىل جالسا كان × سليامن نأ اخلرب يف ورد«
 إليهـا ينظر سليامن فجعل، البحر نحو هبا تذهب قمح حبة حتمل بنملة
 ففتحـت املـاء مـن رأسها أخرجت قد بضفدعة فإذا، املاء بلغت حتى
 طويلـة سـاعة البحـر يف الضـفدعة وغاصت فاها النملة فدخلت فاها

 فاهـا وفتحت املاء من خرجت إهنا ثم، متعجبا ذلك يف ريتفكّ  وسليامن



 

 

 معاين الصالة

١٧٥ 

 هلاوسأ × سليامن فدعاها، احلبة معها يكن ومل فيها من النملة فخرجت
 البحـر هـذا قعر يف إن اهللا نبي يا :فقالت، كانت وأين وشأهنا حاهلا عن

 تعـاىل اهللا خلقهـا وقد، عمياء دودة جوفها ويف جموفة صخرة تراه الذي
، برزقهـا اهللا لنيوكّ  وقد، معاشها لطلب منها خترج أن تقدر فال هنالك

 يف املاء يرضين فال لتحملني الضفدعة هذه اهللا وسخر، رزقها أمحل فأنا
 رزقهـا أوصـلت إذا ثم، وأدخلها الصخرة ثقب عىل فاها وتضع، فيها
 قـال، البحـر مـن فتخرجنـي فيها إىل الصخرة ثقب من رجتُ خَ ، إليها

 ال يـامن :تقـول، نعم قالت تسبيحة؟ من هلا سمعت وهل :× سليامن
 عبـادك تـنس ال برزقك ةاللجّ  هذه حتت الصخرة هذه جوف يف ينساين

  .IQH»برمحتك املؤمنني
 خـرّ و االّ  رمحتـه ومـد اهللا عظمـة مـن يشء عـىل يطلع احد من امف

 وبعـد خلقـه قبـل من عنه قطعني مل الذي وكرمه وفضله لنعامئه اشعاخ
 مـن يشـاء ملن ذلك بعد وما مماته ساعة واىل شكره محده حلظة إىل خلقه
اءـوالضـ الـبالء مـن عبده عن اهللا هدفع ما أما، خلقه  عـن فهواليقـل رّ
 مهـام عفـوهل الرجـاء وال اهللا رمحـة من األمل يقطع فال، حسانهإو رزقه

  واملعايص. الذنوب بلغت
                                                                        

 . ١٤/٩٨االنوار: بحار )١(



 

 

 معاين الصالة

١٧٦ 

 :أنه هيو خرأ حقيقة إىل ىـمض احلقيقة ذههب أقرّ  ذاإف
مِ  الِكِ مَ ﴿  وْ ينِ  يَ  ﴾الدِّ

 يـوم وهـو، اهللا إىل والرجـوع احلساب يوم وهو حمتّم أمر الدين فيوم
 مـن وبمشـهد وكبـرية صـغرية لكـل احلساب يوم، مستصعب صعب

بني املالئكة  سـيدهم سـيّام املعصـومني ئمةواأل نبياءواأل والرسل، املقرّ
 والتهيـؤ االسـتعداد عليـه فان ولذا، بيته هلأو ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول وخامتهم

 قـد وفضـائح خاوفـومـ هـوالأ من فيه وما العظيم اليوم هذا مثلـل
 ÷ئمـةواأل النبـي مـامأ به فكيف، ومعارفه هلهأ عليها لعيطّ  نأ خيجل

  ؟مجعنيأ والناس
 :قال × اهللا عبد ايب عن 
 فيـه وديـوان، الـنعم فيـه ديـوان، ثالثـة القيامـة يـوم الدواوين إن« 

 وديـوان الـنعم ديـوان بـني فيقابـل، السـيئات فيـه وديـوان، احلسنات
 السـيئات ديـوان ويبقـى، احلسـنات ديـوان الـنعم فتستغرق احلسنات

  »للحساب املؤمن آدم ابن فيدعا
 اهللا نعـم مـن اليسـري مقابـل يف حسـناته ذهبت وقد اإلنسان فياويل

 إىل تشـري الروايـات بعض فان ولذا السيئات؟ من النجاة يمكنه فكيف
 ةلنجـا سببا تكون عباده عىل اهللا افرتضه وما والقران الصالة شفاعة ان



 

 

 معاين الصالة

١٧٧ 

 .ةالسابق لروايةا تتمة يف كام الناس بعض
 أحسـن يف أمامه القرآن فيتقدم، للحساب املؤمن آدم ابن فيدعا ...« 

 يتعـب كـان قـد، املؤمن عبدك وهذا، القرآن أنا رب يا :فيقول، صورة
 كـام فأرضـه، هتجد إذا عيناه وتفيض برتتييل ليله ويطيل، بتالويت نفسه

 رضوان من فيملؤها يمينك أبسط :اجلبار العزيز فيقول :قال، أرضاين
 مباحـة اجلنة هذه :يقال ثم، اهللا رمحة من شامله ويملؤ، اجلبار العزيز اهللا

  .IQH»درجة صعد آية قرأ فإذا، واصعد فاقرء لك
 حقـوق فيـه تسـرتجع الـذي اليـوم هـذا هول يف كثرية حاديثواأل

 قال: حيث املؤمنني ريام عن التالية الرواية ومنها املظلومني
 رداجُ  حفرهم من الناس وتعاىل تبارك اهللا بعث القيامة يوم كان إذا« 

 يسـوقهم، واحد صعيد يف )حلىٰ  هلم ليس أي( ردامُ  لباس) عليهم ليس أي(
 بعضـهم فريكب، املحشـر عقبة عىل يقفوا حتى الظلمة وجتمعهم النور
 ويكثـر، أنفاسـهم فتشتدّ ، يـاملض من فيمنعون عليها ويزدمحون بعضا

، أصـواهتم وترتفـع، ضـجيجهم ويشـتد، امورهم هبم وتضيق رقهمعَ 
 وتعـاىل تبـارك اجلبـار فيشــرف، القيامة يوم أهوال من هول أول وهو

 املالئكـة مـن ملكـا فيـأمر املالئكـة من ظالل يف عرشه فوق من عليهم
                                                                        

 . ٧/٢٦٧ :األنوار بحار )١(



 

 

 معاين الصالة

١٧٨ 

، اجلبـار منـادي واسـتمعوا أنصـتوا اخلالئـق معشــر يا :فيهم فينادي
 وختشـع، ذلك عند أصواهتم فتنكسـر، أوهلم يسمع كام آخرهم فيسمع

 رؤوسـهم ويرفعـون، قلوهبم وتفزع، فرائصهم وتضطرب، أبصارهم
 هـذا :الكـافر يقـول ذلك فعند، الداعي إىل مهطعني الصوت ناحية إىل

 إال إلـه ال اهللا أنـا :فيقول عليهم ذكره وجلّ  عزّ  اهللا فيرشف، عـرس يوم
، وقسـطي يـبعدل بينكم كمـأح اليوم، جيور ال الذي العدل احلكم أنا
، بحقـه القـوي مـن فـللضعيـ آخذ ومـالي، أحد عندي اليوم مظلَ يُ  ال

، والسـيئات احلسـنات مـن بالقصـاص باملظلمـة املظلمـة احبـولص
 حـدألو ظـامل عنـدي اليـوم العقبـة هذه جيوز وال، هباتـال عىل واثيب

 هبـا لـه وآخـذ عليهـا واثيبه اـلصاحبه هاـهيب مظلمة إال، مظلمة دهـعن
 مـظلمك من عند مظاملكم بواواطل اخلالئق أهيا فتالزموا، احلساب عند

 :قـال، شـهيدا يب وكفـى، علـيهم هبـا لكـم شـاهد وأنا، الدنيا يف هاـب
 إال حـق أو مظلمـة أحـد عنـد له أحد يبقى فال ويتالزمون فيتعارفون

  .IQH»هبا لزمه
 رلتـذكّ  االقـل عـىل مـرتني صـالة كل يف الدين يوم ذكر يتكرر لذاو

 املـوت حقيقـة ينسى وال يغفل فال العصيب اليوم هذا بحقيقة اإلنسان
                                                                        

 ٧/٢٦٧ األنوار: بحار )١(



 

 

 معاين الصالة

١٧٩ 

  لذلك. االستعداد ورضورة والنشور البعث من بعده ماو
 

 :ياهإ خماطبا ومميته وحمييه هـخالق إىل وروحه بقلبه انتقل ذلك أتمّ  فإن
اكَ ﴿ اكَ  نَعبُدُ  إِيَّ إِيَّ تَعِنيُ  وَ  ﴾نَسْ

 

 النـدادا خلـع تعني التيو بالعبودية هللا تسليمال هو نعبد اياك معنىو
 األمـور رمـدبّ  وبأنـه، اليـه املطلـق باالحتيـاج هللا قـرارالوا، واالرباب

 وال غريه رب فال، امللك ومالك، األسباب ومسبب، احلاجات وقايض
 بـذلك هـخياطبـ وهـو آخـر موضوع يف املصيلّ فكر كان فإذا، سواه ـهال

 عامّ  مشغوالً  فكره كان ذاإ بعبادته يقرّ  فكيف، العبودية حال أضاع دـفق
 بلسـانه يقوهلا التي هذه عبادة وأي ؟بغريه االنشغال إىل لسانه به يتلفظ

 غافـل وهـو العبـادة لفظة حتتوهيا عظيمة معان وأي قلبه؟ عنها ويغفل
 يعبـد وال، ونظامه رشعه فيتبع اهللا غري حاكم يعبد ال هللا فاملصيلّ  عنها؟
 وال، أعرافهــا وال، زبرجهــا وال، زخرفهــا وال، شــهواهتا وال، الــدنيا

 املصــالح وحتصــيل وشــهرهتا وثروهتـا ماهلــا يســتهويه وال، ضـالالهتا
 يعبـد وال، هللا إِالَّ  خيضـع ال، القهار الواحد هللا عبد هو بل، فيها الضيقة

امها وسالطينها الدنيا طواغيت من سواه  إليـه يرجـع صنم وكلّ  وحكّ
 .رشعه غري رشع أيب يلتزم وال اهللا دون من
واْ  ﴿ تعاىل قوله معنى يف × عبداهللا أيب عن  ـذُ َ مْ  اختَّ هُ بَـارَ ُمْ  أَحْ بَـاهنَ هْ رُ  وَ



 

 

 معاين الصالة

١٨٠ 

اباً  بَ ن أَرْ   :قال ﴾اهللاِ دُونِ  مِّ
، اجـابوهم مـا دعـوهم ولـو، أنفسهم عبادة إىل دعوهم ما واهللا أما«

 ال حيـث من فعبدوهم حالال عليهم وحرموا، حراما هلم أحلوا ولكن
 .IQH»يشعرون

 عند والرجاء واحلبّ  والتسليم التعظيم يكون ان نبغيي يضاً أ وهكذا
 القول:ب املوىل خماطبة

اكَ ﴿ تَعِنيُ  إِيَّ  ﴾نَسْ
 اهللا بعـون إِالَّ ، رةـنصـ وال، مكانيةإ وال قدرة وال، وةقّ  وال حول فال 

 احلاجة ان بل، عبادته يف حتى األمور مجيع يف أبداً  عنه غنى الف، وفضله
 يـدعوه ان ينبغـي لـذا، غريها من اكثر هي العبادة يف وتوفيقه لتسديده

 دعوتـه تكـون لـئال منـه عونلوا الرشد يطلب وهو قلبه كل من العابد
  .جالله جلّ  وعظمته بمنزلته جهال وأ انةاسته

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن
 وعـىل، وعبادتـك طاعتـك عىل، نستعني إياك:قولوا :تعاىل اهللا قال«
  IRH»به أمرت ما عىل واملقام، مكائدهم ورد، أعدائك رشور رفع

 :يقول حني أخر حقيقة إىل قرائته يف املصيلّ  ينتقل ثم

                                                                        

 ٢/٥٥١، الكاقي:١/٧٠الكايف: )١(
 ٨٩/٢٥١بحار األنوار:  )٢(



 

 

 معاين الصالة

١٨١ 

نَا﴿ دِ اطَ ـِالصّ  اهْ يمَ  رَ تَقِ  .﴾املُسْ
، فضـله من هو ومعرفته الطريق وتشخيص، منه هي اهلداية فحقيقة

 اهللا فضـل ولوال، وكرمه احسانه من هو به العمل عىل والقدرة واحلول
 يناديـه ان ينبغـي ولـذا، بداأ اإلنسان اهتد ملا عبده عىل ونعمه وهداه

 .املستقيم راطـالص إىل هيديه ان عمتضـرّ  منتبه بقلب أعامقه من ويدعوه
أَنَّ  غـريه يتبعـوا وال بـه يلتزمـوا ان عبـاده أمر الذي راطـالص ا ﴿وَ ـذَ  هَ

اطِي َ يامً  رصِ تَقِ سْ بِعُوهُ  مُ اتَّ الَ  فَ واْ  وَ تَّبِعُ بُلَ  تَ قَ  السُّ ـرَّ تَفَ ـمْ  فَ ـن بِكُ ـبِيلِهِ  عَ ـمْ  سَ لِكُ  ذَ
م اكُ صَّ مْ  بِهِ  وَ لَّكُ ـونَ  لَعَ تَّقُ  الـذين مـن واملرسـلني االنبيـاء رصاطIQH»﴾ تَ

 لـئال عبـاده عـىل له حجة وجعلهم وسددهم وعصمهم اهللا اصطفاهم
، العبـاد عـىل وفضـله نعمـه اعظـم مـن مـن وجعلهـم الطريـق يظلوا

 اهللا ارتضـاه الـذي راطـالصـ، دينه عىل االستقامة يف واضحال راطـالص
 وآلـه حممـد منـالرحـ وحجج واألولياء نبياءاأل من، املصطفني لعباده

لَئِكَ  يـةواهلدا بالفضل عليهم اهللا نعمأ الذين الطاهرين ينَ  ﴿أُوْ ـمَ  الَّذِ عَ نْ  أَ
م اهللاُ يْهِ لَ نَ  عَ ن النَّبِيِّنيَ  مِّ ةِ  مِ يَّ رِّ مَ  ذُ َّنْ  آدَ ممِ نَا وَ لْ َ عَ  محَ ن نُوحٍ  مَ مِ ةِ  وَ يَّ رِّ يمَ  ذُ اهِ رَ  IRH﴾إِبْ

 إىل ليصـل بحـبلهم واالعتصام بتعاليمهم لاللتزام هيديه ان اهللا فيدعوا
َا يَا﴿.اهللا إىل الطرق أقرب دْ  النَّاسُ  أَهيُّ م قَ اءكُ انٌ  جَ هَ رْ ن بُ ـمْ  مِّ بِّكُ لْنَـا رَّ أَنزَ  وَ

                                                                        

 ١٥٣ االنعام: )١(
 ٥٨ مريم: )٢(



 

 

 معاين الصالة

١٨٢ 

مْ  ا إِلَيْكُ بِينًا نُورً افَ  * مُّ ينَ  أَمَّ نُواْ  الَّذِ واْ  بِاهللاِ آمَ مُ تَصَ اعْ مْ  بِهِ  وَ هُ لُ خِ ـيُدْ سَ َـةٍ  يفِ  فَ محْ  رَ
نْهُ  لٍ  مِّ فَضْ هيِمْ  وَ ْدِ هيَ ا إِلَيْهِ  وَ اطً َ يامً  رصِ تَقِ سْ   IQH﴾مُّ

 لـئال عبـده عـىل اهللا نعم افضل من هي املستقيم الرصاط إىل واهلداية
، عمـال حيسـن انـه حيسـب وهو اجلانبية االعامل يف وسعيه عمره يضيع

 عـن وابعـده املسـتقيم راطـالصـ إىل الوصـول لـه رـّيس اهللا احبه فمن
ــغال ــور يف االنش ــة واالعــامل القش ــر القليل ــو األج ــا وه ــاج م  إىل حيت
 املسـتقيم راطـالصـ إىل ليهديـه بـه واالعتصام الدعاء يف هللا االخالص

ن﴿ مَ م وَ تَصِ عْ دْ  بِاهللاِّ يَ قَ يَ  فَ دِ اطٍ  إِىلَ  هُ َ يمٍ  رصِ تَقِ سْ   IRH﴾مُّ
يْطَانَ  إِنَّ ﴿ مْ  الشَّ وٌّ  لَكُ دُ وهُ  عَ ِذُ اختَّ ا فَ àو دُ امَ  عَ و إِنَّ عُ دْ هُ  يَ بَ زْ ونُـوا حِ ـنْ  لِيَكُ  مِ

ابِ  حَ عِريِ  أَصْ  ISH﴾السَّ
 

﴿ ِ ريْ وبِ  غَ مْ  املَغْضُ يْهِ لَ الَ  عَ   .﴾لِّنيَ االضَّ  وَ
 هلـواه متبعـا وحججـه وكتبه اهللا دايةهل املخالف الطريق يسلك فمن

 ركنيـواملشـ الكفـار مـن علـيهم املغضوب طريق سلك فقد وشيطانه
 .اجلحيم من االسفل الدرك يف اهللا جعلهم والذين

                                                                        

 ١٧٥النساء:  )١(
 ١٠١آل عمران:  )٢(
 ٦فاطر:  )٣(



 

 

 معاين الصالة

١٨٣ 

 مـن فهـو، اهللا رصاط عـن نحـرفامل أو امللتوي الطريق يسلك ومن
 أو، والشـهوات واملصـالح اهلـو بـني وضـاعوا الطريق ضلّوا الذين

 دمـاء اسـتحلواف، املنحرفـة الفلسـفية واملـذاهب األفكـار بني ضاعوا
، الضـالة التكفرييـة املـذاهب هـلأ من مواهلمأو عراضهمأو املسلمني

 إىل يرجعـوا ومل شـاملةال تهشـريعو اهللا طريق عن انحرف نممّ  أمثاهلمو
 الوضـ قـد هـمف، بـالده يف ومنارا لعباده علام اهللا اقامهم الذين حججه

لَوْ ﴿.ورشعه مرهأ عن وابتعدوا مبينا الالض ُمْ  وَ لُواْ  أَهنَّ عَ ا فَ ظُـونَ يُ  مَ هِ  وعَ  بـِ
انَ  ـدَّ  مْ لَــهُ  رياً خَ  لَكَ أَشَ ثْبِيتًـا وَ إِذاً  * تَ م وَ يْنَـاهُ تَ ـن آلَّ ا مِّ نَّ ـراً  لَّـدُ ظـِ أَجْ  * يامً عَ

مْ  نَاهُ يْ دَ هلََ ا وَ َ ي طاً رصِ تَقِ سْ ن *امً مُّ مَ طِعِ  وَ ولَ  اهللاَ يُ سُ الرَّ لَئِ  وَ أُوْ عَ  كَ فَ ينَ  مَ مَ  الَّذِ عَ نْ  أَ
م اهللاُ يْهِ لَ نَ  عَ يقِنيَ  النَّبِيِّنيَ  مِّ ـدِّ الصِّ اء وَ دَ ـهَ الشُّ نيَ  وَ ـاحلِِ الصَّ ـنَ  وَ سُ حَ  أُولَئِـكَ  وَ

ا فِيقً لِكَ  * رَ لُ  ذَ ضْ نَ  الْفَ ى اهللاِ مِ فَ كَ لِ  بِاهللاِ وَ   IQH﴾يامً عَ
 اعـامق مـن خاشـعا ودعـاء خاصـا قلبيـا هـاتوجّ  يستوجب ما وهو
 سـيام املصيلّ  عبده لدعاء اهللا يستجيب ان يف يةاآل هذه تالوة عند القلب

 مـع حياتـه مـن شـطرا اإلنسـان يضـيق فقد، والتسديد اهلداية دوام يف
 الـدنيا لـه حيبـب حـني امـره خامتـة يف الشيطان يضله ولكن الصاحلني

 مـن مضــى فـيام الصـاحلات مـن اكتسـبه فيخرسما وزخرفها زينتهاو
                                                                        

 . ٧٠النساء: )١(



 

 

 معاين الصالة

١٨٤ 

ا﴿.عمره مَ انَ  وَ لَّ  اهللاُ كَ ا لِيُضِ مً وْ دَ  قَ عْ مْ  إِذْ  بَ اهُ دَ تَّى هَ َ  حَ بَنيِّ ـا مهلَُ  يُ ـونَ  مَّ تَّقُ  إِنَّ  يَ
لِّ  اهللاَ ءٍ  بِكُ ْ لِيمٌ  يشَ   .﴾عَ

 قال: وجلّ  عزّ  اهللا عن جربئيل عن ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن
، أهـدكم اهلـد فاسـألوين، هديتـه مـن إال ضـال كلكم عبادي يا«

 مـذنب كلكمو، أرزقكم الغنى فاسألوين، أغنيت من إالّ  فقري وكلكم
 عـىل قدرة ذو أين علم ومن .لكم أغفر املغفرة فاسألوين، عافيته من إال

ــه غفــرت، بقــدريت فاســتغفرين املغفــرة ــايل وال ل ــو، اب  أولكــم أن ول
 نقـاء عـىل اجتمعـوا بسـكم ويـا ورطبكم، وميتكم وحيكم، وآخركم

 أولكـم أن ولـو، بعوضة جناح ملكي يف يزيدوا مل عبادي من عبد قلب
 قلب شقاء عىل اجتمعوا بسكم ويا ورطبكم وميتكم وحيكم وآخركم

 أولكـم أن ولـو، بعوضـة جنـاح ملكـي من ينقصوا مل عبادي من عبد
 كـل فتمنـى اجتمعـوا ويابسـكم ورطـبكم وميـتكم وحيكم وآخركم

 أحدكم أن لو كام، ملكي يف ذلك يتبني مل فأعطيته امنيته بلغت ما واحد
 جـواد بـأين ذلـك !انتزعهـا ثـم أبـرة فيـه فغمـس البحر شفري عىل مر

  IQH»ماجد
 للـدين ويـوم، رحيم منـرح، نـللعاملي ربٍّ  وجود من احلقائق هذه

                                                                        

 . ٨٩/٢٥٢ :األنوار بحار )١(



 

 

 معاين الصالة

١٨٥ 

 فلسـفة كـل هـي، املستقيم راطـوالص اهلد وطلب، فيه ريب ال قادم
، بسـالم اآلخـرة إىل منها للعبور اإلنسان حيتاجها التي الدنيا يف العيش

، الذاتيـة واملصالح واملطامح، الدنيوية والعلوم املعارف من سواها وما
 شـؤون مـن ذلـك مثـالوأ، واالجتامعية األرسية الروابطو العالقاتو

 مهـام، الـدنيا عن الرحيل عند خلفه مجيعا سيرتكها اإلنسان فان، الدنيا
 شاء كام وحيدا ربّه إىل يـيمضل، هبا اشتغاله وشدة أمهيتها درجة كانت

ر. وأراد اهللا   وقدّ
 مـرات مخـس هـصالت يف املؤمن حياة يف املفاهيم هذه تأكيد فإن ولذا

 فهومـومـ الـدنيا ةـحلقيق هـينبتو ريذكّ ت هو امإنّ ، ومـي كل يف لـقاأل عىل
 التـي والقضـايا مـوراألُ  مـن بـه هيتمّ  أن للمؤمن ينبغي وما فيها احلياة
 بـزوال تـزول التي تلك وليس، اخللود دار إىل صحبهتو آخرته يف تنفعه
  القرار. دار إىل معرب سو ليست الدنيا نإف، فيها القصري وعمره الدنيا

 

  ×: املؤمنني امري عنها قال كام او
 والIQHكمملقـرّ  ممـركم مـن فخـذوا، بقاء دار ةخرواآل فناء دار الدنيا«

 الـدنيا مـن وأخرجوا، أرساركم عليه ختفى ال من عند استاركم هتتكوا
                                                                        

نيا يف خذوا أي )١( ـاحلات الباقيـاتو احلسـناتو اخلريات من الدّ تـي الصّ  زاد هـى الّ
لواو فيها الثواب حسن هبا لتنالوا  اآلخرة ائمة. النّعمة حتصّ  الدّ



 

 

 معاين الصالة

١٨٦ 

 ةخـرولآل حييـتم الـدنيا ففـي، أبدانكم منها خترج أن قبل من قلوبكم
 قالـت مات إذا العبد إن، يعرفه ال من يأكله كالسم الدنيا وإنام، خلقتم

 وال، لكـم يكن IQHفضال فقدموا، ر؟أخّ  ما الناس وقال م؟قدّ  ما املالئكة
، ISHمالـه خـري حـرم مـن املحـروم فـان، علـيكم يكـن IRH@الّ كَ  تؤخروا

 هبا اجلنة يف وأحسن، ITHموازينه واخلريات بالصدقات لثقّ  من واملغبوط
 IUH»مهاده

 الطـاف من فيها وما حةـالفات سورة فضل يف اهللا رسول عن ورد ومما
  قال: فيها رتدبّ  منـل اهلية
، لعبـده ونصفها، لنفسه نصفها الكتاب فاحتة جعل وجلّ  عزّ  اهللا نا«

                                                                        

  واخلريات. للحسنات اكتساباأو  صاحلا عمال أي فضال: )١(
 الـذنوب مـن الـتخلص التـؤخروا بمعنـى، هـوركمظ عىل حتملوه ثقال أي كال: )٢(

 القيامـة يـوم منهـا اخلـالص يمكـنكم فال، املوت قبل احلقوق واداء بالتوبة والتبعات
  واجلزاء. احلساب من والبد

 احلسنات الكتساب اهللا سبيل يف يرصفه فلم تهخرآل ماله من ينتفع مل أي ماله: خري )٣(
 وبـال علـيهم تكونأو  اهللا سبيل يف بانفاقها منه حاال اسعد يكونوا وقد لورثته تركه بل

  وشقاء.
  ومكانه. موقعه اجلنة يف ليحسن للخريات سابقا كان من أي )٤(
 . ٢/١٣٧البالغة: هنج )٥(



 

 

 معاين الصالة

١٨٧ 

 :أحـدهم فإذاقال، السورة هذه عبدي وبني بيني متقسّ  :تعاىل اهللا قال
 :قال وإذا، عرفني فقد )العاملني رب( :قال وإذا، محدين فقد )هللا احلمد(
 أثنـى فقد )الدين يوم مالك( :قال وإذا، مدحني فقد )الرحيم الرمحن(

، سـألني ما بعد عباديت يف عبدي صدق فقد )نعبد إياك( :قال وإذا، عيلّ 
 راطـالصـ إىل اهلدايـةو اهللا من واملدد العون للمصيل يأ( له السورة هذه وبقية

 الفاحتـة سـورة فضـل من بعض وهو، به الكفر أو عنه االنحراف وعدم املستقيم
 .IQH»تالوهتا عند اهللا إىل والتوجه االنابة تستلزم التي
 

ÒäÏ$@áÓyÏn€a@أو ô˝Ç¸a 

 بـدوهنا فالصـالة واجباهتـا مـن وال الصـالة جزاءأ من ليست وهي
، دوهنـا مـن الصـالة تصـحّ  ال التي احلمد سورة بخالف ةتامّ  صحيحة

 املبالغة لدرجة قراءهتا بحتبّ  التي رواياتال من فيها ورد ما لكثرة ولكن
 مـن يعـدّ  ال واحـدة مرة اليوم يف ولو يقرأها مل الذي املصيل وكأن حتى
 عالية توحيدية معاين من السورة ههذ عليه تشتمل ملا كذلكو، نياملصلّ 

  .الصالة موضوع يف هلا قالتطرّ  تمّ  فقد
  :قال × اهللا عبد أيب عن

                                                                        

 .  ١٦/٣٤٩البحار:  )١(



 

 

 معاين الصالة

١٨٨ 

 فيهـا يقـرأ ومل صـلوات اخلمـس فيه فصىلّ  واحد يوم به ىـمض من«
  IQH»نياملصلّ  من لست :اهللا عبد يا له قيل )أحد اهللا هو قل(

 التوحيـد معاين من السورة ويهحت ما هو ذلك عىل الباعث يكون قدو
 عبـاس ابـن عـن ورد كام املربأة) يأ( املقشقشةب يتسمّ  حتى العظيمة

 فيها ملا ركـوالش النفاق من هبا آمن من ئترب ألهنا بذلك ىتسمّ  اهنّ أ من
  .هللا اإلخالص إىل الدعوة من

 قـل(و )الكافرون أهيا يا قل( لسوريت يقال كان هنّ أ خلربا يف ورد قدو
ـ بـذلك يتاسـمّ  املقشقشـتان )أحـد اهللا هو  ركـالشـ مـن تربئـان امألهنّ

 أفاق إذا تهعلّ  من املريض تقشقشو، برأه إذا قشقشه لغة يقال، والنفاق
 ثالثـة يوميـاً  الصـالة غري يف السورة هذه قراءة يستحبّ  كام .منها برأو

 هتـاءقرا يسـتحب كام، نآالقر ثلث الواحدة السورة تعادل حيث اتمرّ 
  عنها: املخترص رحـالش من يشء ييل وفيام النوم. عند

 

وَ  قُلْ ﴿ دٌ  اهللاُ هُ   ﴾أَحَ
 فـنياملكلّ  جلميـع يقـول نأ ملسو هيلع هللا ىلص لنبيه تعاىل اهللا من اً مرأ متثل يةاآل هذه

، الـرب اسم عن كناية )هو( فقوله، فقط العبادة له قّ حت الذي )اهللا هو(
  إياه. عرفنا ك؟ربّ  ما اهللا: لرسول قالوا الكافرين نأل

                                                                        

 . ١٠/٤٩٠تفسريجممع البيان للطربيس:   )١(



 

 

 معاين الصالة

١٨٩ 

  .حدأ اهللا هو :قل له اهللا قالف
، غـريه فيها يشاركه ال بصفات املختص هنّ أ (أحد) وصفه من واملراد

 لـه حتـقّ  هوأنّـ، وموجـوداً ، اً وحيّ ، وعاملاً ، لنفسه وقادرا، قديام كونه من
  .سواه حدأل جتوز الو العبادة

 إدراكـه عـن اخللـق يعجـز الذي املعبود أي »أحد اهللا« قوله معنىو
  .خلقه صفات عن متعال فهو بكيفيته واإلحاطة

 :قال ×عيل أمرياملؤمنني عنو
 املسـتور هـو واهللا، إليه هؤلَ ويُ ، اخللق فيه هيألَ  الذي املعبود معناه اهللا« 
  .IQH»واخلطرات األوهام عن املحجوب، األبصار درك عن
 :قال× الباقر االمام عنو
 واإلحاطـة ماهيتـه إدراك عـن اخللـق هَ لـِأَ  الـذي املعبود معناه، اهللا«

  .IRH»بكيفيته
 فلم يشءـال يف حتريّ  إذا الرجل هَ لِ أَ  تقول: العرب نّ أ اللغة معاجم ويف

 املعبود هنّ أ »اهللا« كلمة معنى فيكون، يشء إىل فزع إذا هَ لِ ووَ ، علامً  به حيط
 .العاملني لربّ  لمعَ  اسم وهو، إليه هؤلَ يُ و اخللق فيه هألَ يَ  الذي

                                                                        

 . ٣/٢٢١البحار:  )١(
 . ٣/٢٢١البحار:  )٢(



 

 

 معاين الصالة

١٩٠ 

 بـه خيـتص اسـم فهـو، اجلاللـة لفـظ منـه املشتق األصل يكن ومهام
 مـن واخلاليـة، الكامليـة األوصاف لكلّ  اجلامعة الذات ويعني سبحانه

  .ونقص عيب كلّ 
س االسم هذا هذا رتكرّ  وقد  ألـف« مـن يقـارب امب نآالقر قي املقدّ

ة ، الصـدر ويشـرح القلب ينري سمالا هذا تكرار نّ أ املالحظ منو، »مرّ
ــث ــان يف ويبع نس ــةال اإلِ ــة راح رِ  أَال﴿، والطمأنين كْ ــذِ ــئِنُّ  اهللاِ بِ  تَطْمَ
لُوبُ    ﴾.الْقُ

 

 ﴾دحَ األ ﴿
 ينبعـث ال الذي، املباين الواحد وأ، له نظري ال الذي داملتفرّ  الفرد هو

 ال التي الذات عىل »أحد« صفة تطلق حيث .بيشء حديتّ  وال، يشء من
 العـدّ  تقبل ال ولذلك، نيالذه الوجود يف وال اخلارج يف ال الكثرة تقبل

  .األعداد زمرة يف تدخل وال
 ثـان وجـود يقتضـي وهذا العدد من الواحد نّ أب البعض شكلأ وقد

، العدد من ليس الواحد لكنو، الواحد من العدد بناء إن عليه: دّ فرُ  معه
  .االثنني عىل يقع بل الواحد عىل يقع ال العدد ألنّ 

 عـاجزون وهم اخللق يسأله الذي املعبود أي »أحد اهللا« قوله فمعنى



 

 

 عاين الصالةم

١٩١ 

 نّ أ وأ، خلقـه صـفات عـن متعـال هنّـأل، ذاته كنه دراكإب اإلحاطة عن
 ىلإ الوصـول عـن هبم يعجز هليةاإل والقوانني احلدودب املحدود خلقهم

 .املقدسة ذاته ادراك
 إىل اجلمـل يـوم قـام أعرابيـاً  أنّ « :ورد للصدوق التوحيد كتاب يفو
  واحد؟ اهللا إن :أتقول، املؤمنني أمري يا :فقال ×املؤمنني أمري

 من املؤمنني أمري فيه ما تر أما أعرايب يا :وقالوا عليه النّاس فحمل
م  فـإنّ  دعـوه :×املـؤمنني مـريأ فقال ؟)اخلاطر تشتت أي( القلب تقسّ
  :قال ثمّ  .القوم من نريده الذي هو األعرايب يريده الذي
 منهـا فوجهان، أقسام أربعة عىل واحد اهللا أنّ  يف القول إنّ ، أعرايب يا

  .فيه يثبتان ووجهان، وجلّ  عزّ  اهللا عىل جيوزان ال
ا  :عليه جيوزان ال ذاناللّ  فأمّ

 مـا ألنّ ، جيـوز ال ما فهذا، األعداد باب به يقصد واحد القائل فقول 
ا، األعداد باب يف يدخل ال له ثاين ال  ثالـث إنّـه قال من كفر أنّه تر أمّ

ل هو فيكون العدد عليه ينطبق ال اهللا إن (أي ثالثة؟   )وثالث ثان وبعده األوّ
اس مـن واحد هو :القائل قول [كذلك]و  مـن النـوع بـه يريـد، النـّ

 جيـوز ال ما فهذا، )غريه وهناك اآلهلة جنس من واحد أنّه يقول كمن( اجلنس
نا وجلّ ، تشبيه ألنّه اهللا عىل قوله   .ذلك عن وتعاىل ربّ



 

 

 معاين الصالة

١٩٢ 

ا   :فيه يثبتان اللذان الوجهان وأمّ
نا كذلك، شبه األشياء يف له ليس، واحد هو :القائل فقول   .ربّ
ه :القائل وقول  يف ينقسـم ال أنّـه بـه يعني، املعنى أحديّ  وجلّ  عزّ  إنّ

نا كذلك، همٍ وَ  وال عقل وال وجود   IQH»وجلّ  عزّ  ربّ
 اهلية ذاتال وحدة أو بساطة إىل شارةإلا نيتضمّ  »أحد«معنى نّ أ كام

 .الرتكيبية األجزاء مقابل املقدسة
 

دُ  اهللاُ﴿ مَ  ﴾الصَّ
 منها: كثرية معاين للصمد

 القـادر فهـو، منهم حدأ ىلإ حيتاج ال وهو خلقه كلّ  حيتاجه الذي نهأ
 كـام أو، احـد إىل حيتـاج فـال فيكون كن له يقول أن شيئاً  أراد إذا الذي

  .»يشء عنه يغني وال، يشء كلّ  عن يغني من يا« الدعاء: يف قيل
 وأشـكاالً  وأصـنافاً  أضـداداً  فخلقهـا األشـياء أبدع الذي والصمد

 .ندٍّ  وال، مثلٍ  وال، شكل وال، ضدّ  بال بالوحدة دوتفرّ  وأزواجاً 
 فوقـه لـيسو احلـوائج يف إليـه يرجـع أي ليهإ يصمد الذي والصمد

 آمر فوقه ليس الذي املطاع دالسيّ  الصمد« قال: هنّ أ ×الباقر فعن .أحد
                                                                        

  .٣/٢٠٦البحار: )١(



 

 

 معاين الصالة

١٩٣ 

 .IQH»ناه الو
 .غريه عن الغنيّ  بنفسه القائمهو والصمد

  احلديث. وكتب التفاسري عليها اشتملت غريها خرأ ومعانٍ 
 

﴿ ْ لِدْ  ملَ  ﴾يَ
 ختـرج التي املادية األشياء سائرك، كالولد يمادّ  يشء منه خيرج مل يأ
  .املخلوقني من

  قال: ×احلسني اإلمام وعن
 الكثيفـة شـياءاأل وسـائر كالولـد كثيف ءيش منه خيرج مل، )يلد مل(«
 منـه يتشـعب وال، كـالنفس لطيف ءيش وال، املخلوقني من خترج التي

 يف خيطر ما أي( واخلطرة، والنوم ةنَ كالسِ ، )ملختلفةا احلاالت (أي البداوات
ــذهن) ــمّ  ال ــزن، واهل ــة واحل ــحك، والبهج ــاء والض ــوف، والبك  واخل
، ءيش منـه خيرج أن تعاىل، والشبع واجلوع، والسأمة والرغبة، والرجاء

 ومل، ءيش مـن يتولد مل »يولد ملو« .لطيف أو كثيف ءيش منه ديتولّ  وأن
 مـن يءـكالشـ عنارصهـا من الكثيفة شياءاأل خترج كام ءيش منه خيرج

، الينـابيع مـن واملـاء، رضاأل مـن والنبات، الدابة من والدابة، ءيشـال
، مراكزهـا مـن اللطيفـة شـياءاأل ختـرج كـام وال، شجاراأل من والثامر

                                                                        

 . ٣/٢٢٣بحار األنوار:  )١(



 

 

 معاين الصالة

١٩٤ 

 من والذوق، نفاأل من والشم، ذناأل من والسمع، العني من رـكالبص
  .IQH»القلب من والتمييز واملعرفة، اللسان من والكالم، الفمّ 

، وسـلطانه ملكـه عنه فريث والد له يكون نأ يعني الوالدة فمقتىض
 عنـده تنتهـي والـذي تعـاىل هللا رسمديـالـ والبقاء زليةاأل خالف وهو

 هـذه يف سـبحانه نفـى ولـذا، الوجود بواجب عنه يعربّ  ما وأ سباباأل
  .الصفة هذه له تكون نأ يةاآل
 

﴿ ْ ملَ ولَدْ  وَ   ﴾يُ
 اهللا وتعـاىل، الكرب عند ةوخاصّ  ليهإ ةاجواحل النقص عىل يدلّ  فالولد

 وعـدم الـدائم املطلـق الكـامل لـه واهللا املخلـوقني صفة اهنّ أل ذلك عن
 هنـاك نأ عىل يدلّ  له ولد وجود نأ كام، شياءاأل من يشء ىلإ االحتياج

 هـذاو، هالكـاً  هلـاإ فيكـون، بعـده من يرثه وأ لوهيةاأل يف ركهـيش من
  .الرسمدية لوهيةاألُ  معنى خالف

﴿ ْ ملَ ن وَ ا لَّهُ  يَكُ وً فُ دٌ  كُ   ﴾أَحَ
 عـىل الكلمـة طلقتأُ  ثمّ ، والقدر واملنزلة املقام يف الكفء هو الكفو 

                                                                        

ه عن الصفات التي يذكرها االمـام، ٣/٢٢٤بحار األنوار:  )١( . بمعنى ان اخلالق منزّ
فهذه الصفات تتعلق باملخلوق وليس باخلالق جل جالله ومجيعهـا تـدل عـىل الـنقص 

 واحلاجة واملحدودية وهي خالف الكامل املطلق لواجب الوجود. 



 

 

 معاين الصالة

١٩٥ 

ه سـبحانه اهللا نّ إفـ، اآليـة هـذه إىل استناداً و .ومثيل شبيه كلّ   عـن منـزّ
  .وحمدودية نقص وكلّ ، املوجودات وصفات، املخلوقني عوارض

 

 مثيل وال، صفاته يف له نظري وال، ذاته يف له شبيه ال وتعاىل تبارك فهو
  .اجلهات كلّ  من له نظري ال دمتفرّ  وهو، أفعاله يف له

 

  :قال البالغة هنج خطب إحد يف ×عيل املؤمنني أمري عن
 

» ْ لِدْ  ملَ ونَ  يَ يَكُ لُوداً  فَ وْ  خلـوقنيامل يف وقوانينـه اهللا سنن من هي التوالد نأل( مَ
ْ ، خـالق) ولـيس خملـوق فهو يتوالد كان منف، نسلهم لزيادة ملَ ولَـد وَ ـريَ  يُ يَصِ  فَ

وداً  ْدُ  هـوو الوالدة وقيود حلدود خاضع فهو اولده من هناك ان يعني فاملولود(حمَ
لَّ ، ه)غري رادةال وخاضع االختيار ناقص نِ  جَ اذِ  عَ َ  إىل الحيتاج فاهللا( األَبنَاءِ  اِختِّ
ـرَ ، ذلـك) عـن املطلق الكامل له الذي اهللا وتعاىل نقص جةااحل ان اذ االبناء هُ طَ  وَ

نْ  الَ  عَ ةِ مُ سَ اءِ  مَ  خلقـه يف اهللا سـنن مـن بعـض هـي نوثـةواأل (فالـذكورة النِّسَ
 ةدودحم جعلهاو فيهم اوجدها من وهناك فيهم الغرائز وجود وتعني للمخلوقني

 خملـوق فهـو كـذلك كـان ومن، خاص غرضل فيها موحتكّ  معينة وحدود قيودب
نَالُهُ  الَ ، )خالق وليس امُ  تَ هُ  األَوهَ رَ دِّ تُقَ  تعجز شبيه وال مثيل له اليوجد فمن( فَ

الَ ، )مرهأ تقديرو معرفته عن االوهام حتى هُ  وَ ُ مهَّ تَوَ طَـنُ  تَ هُ  الفِ رَ ـوِّ تُصَ  ال (أي فَ
الَ ، صـورة) له جتعل ان العقول تستطيع ـهُ  وَ كُ رِ اسُّ  تُدْ ـوَ ـهُ  احلَ سَّ تُحِ  ان يأ( فَ

 تتحسـس ان التسـتطيع رجـلألوا يـديألوا رـوالبص كالسمع اإلنسان وارحج



 

 

 معاين الصالة

١٩٦ 

الَ  ،بامدة) ليس هالن اهللا وجود هُ  وَ سُ لْمِ ي تَ تَ  األَيدِ هُ جَ فَ  أو باداة أو باليد سواء( سَّ
الَ ، لة)آ ُ  وَ ـريَّ تَغَ ـالٍ  يَ  والتغـريات للتبـدالت ضـعخي ال سـبحانه اهللا ان يأ( بِحَ

 املـرض إىل العافيـة ومـن الكـرب إىل الصغر ومن القوة إىل الضعف من كاالنتقال
، )املخلـوقني عـىل تطرأ التي التغريات من ذلك ثالموا العافية إىل مرضـال منو

الَ  لُ  وَ تَبَدَّ الِ  يفِ  يَ  االجـواءو والظلمـة كـالنور املختلفة حوالاأل ان يأ( األَحوَ
 التـي املاديـة املخلوقات عىل تؤثر كام عليه التؤثر والربد كاحلر املختلفة الطبيعية

، )علـيهم جراهـاأ هـو يـالتـو راتهـومؤث هـلقوانين اضعةخ وجعلها خلقها وـه
الَ  بْلِيهِ  وَ يَايلِ  تُ امُ اوَ  اللَّ  إىل زمـانال مـرور عـرب اليتعرض انهسبح اهللا ان (أي ألَيَّ

 لتحديـد النسـتعمي واللذان، واملكان الزمان قبل كان وجوده الن الفناءو التلف
الَ ، )الوجـود بـديألا للخـالق وليس موهتا إىل خلقها بعد املخلوقات هُ  وَ ُ ـريِّ غَ  يُ

يَاءُ  الظَّالَ  الضِّ  املـؤثرات مـن ذلـك وامثـال النـور أو بالظلمـة يتـأثّر ال (أي مُ وَ
الَ ، )الفيزيائيـة أو الكيمياويـة أو الطبيعية ـفُ  وَ ـ يُوصَ ـنَ  يءٍ ـبِشَ  جـزاءِ األَ  مِ
الَ ، واحـدة) وحـدة هـي اإلهليـة الـذات أنّ  (بمعنى حِ  وَ وارِ اجلَ األَ  بـِ  عضـاءِ وَ

 وعـرض طول جسم هلا التي املادية كاملخلوقات مادي وجود سبحانه هللا فليس(
الَ ، )شـابه ومـا داخليـة واعضـاء وبطـن رجـلو ويـد ووجه وكثافة وسمك  وَ
ضٍ  نَ  بِعَرَ ـة بسبب األصل عىل يطرأ الذي اليشء هو (العرض عراضِ األَ  مِ  علّ

 ان واملـراد، املرض بسبب اإلنسان جسم عىل احلرارة كطروء، علته بزوال ويزول
، )وجـوده اسـباب بزوال يزول أو مدة بعد ينتهي مؤقت عارض وجود ليس اهللا



 

 

 معاين الصالة

١٩٧ 

الَ  ةِ بِال وَ يَّ ِ األَ  غَريْ  تتألف كام امنه يتألف جزاءأ وال أبعاض له ليس (أي بعاضِ وَ
 خـراآل مـع بعضها خيتلف أو بعضاً  بعضها يغاير قد والتي كبةاملر املادية االجزاء

 الكـامل صـفات مـع يتعـارض ذلك فجميع خراآل ويعمل بعضها يتعطل قد أو
الَ ، )األزيل الدائم االهلي للوجود دُّ  لَهُ  يُقالُ  وَ الَ  حَ ةٌ  وَ ايَ  أو بدايـة هللا لـيسف( هنِ

 وبالتـايل مصنوعا أو احمدود اصبح فقد كذلك كان نإ النه اومكان زمان يف هناية
الَ ، )املطلق الكامل له الذي االزيل اخلالق ليس فهو الَ  انْقِطاعٌ  وَ ـةٌ  وَ  لـه (أي غايَ

الَ ، )هنايـة وال انقطـاع بـال املسـتمر الدائم الوجود يـهِ  شـياءَ األَ  نَّ أَ  وَ وِ  يأ( حتَ
 ويحتـ ان يمكـن املاديـة شياءالفا، اهللا يضم ان يستطيع الوجود يف يشء اليوجد
 وجعلهـا خلقهـا هـو التـي كاملادة يكون أي فتعاىل سبحانه اهللا اما بعضا بعضها

ـهُ ، وسننه) لقوانينه خاضعة لَّ تُقِ ـهُ  وْ أَ  فَ يَ وِ  فريتفـع حيويـه مكـان يوجـد فـال( هتُ
ـيْئاً  نَّ أَ  وْ أَ ، )مـثال الدابة أو كالكريس بانخفاضه وينخفضا بارتفاعه ـهُ  شَ لُ ْمِ  حيَ
هُ  يلَ يُمِ لَهُ  وْ أَ  فَ دِ عَ مـل كـام اهللا محل عىل قادرا يكون يشء يوجد وال( يُ  املاديـات حتُ
 ان هللا فحاشـى ميـل غـري من ظهره عىل يعدله أو جانب إىل فيميله املادية االشياء

لَيْسَ ، )املادية االشياء أو اجلسم خصائص له يكون والِجٍ  شـياءِ األَ  يفِ  وَ ال بـِ  وَ
نْها جٍ  عَ  يف يشء كدخول ليس ولكن امنه قريب االشياء يف داخل هو (أي بِخارِ
 انـه كـام، الوريـد﴾ حبـل مـن اليه اقرب ونحن﴿ به لتصقي أو فيه يتغلغل يشء

 الوا عنهـا بعيـد فهـو يشء مـن يشء خـروجك ليس االشياء عن خارج سبحانه
ُ خيُ ، )فيها يؤثر ان يستطيع لَ  بِلِسانٍ  الَ  ربِ واتٍ ـوَ  دون من احلديث يوصل (أي هَ
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١٩٨ 

 اهللافــ /الفــمّ  ىـأقصــ ســقف يف اللحــامت /هــيو للهــوات اســتعامل أو لســان
 فهـذه الكـالم الخـراج لـذلك املحتـاج اإلنسانك وااللفاظ احلروف اليستعمل

 للقـوانني خاضـعا وجعلـه املاديـة الكيفيـة هبذه اهللا صنعه التي املخلوق صفات
 تـأثري أو املاديـة للمؤثرات فيخضع كاملادة يكون أي فتعاىل سبحانه اهللا اما املادية

عُ ، )هخملوقات مع احلال هو كام هبا مَ يَسْ وقٍ  الَ  وَ رُ  يسمع اهللا ان (أي دَواتٍ أَ وَ  بِخُ
 ادوات إىل حتتـاج التـي خملوقاتـه عنـد احلـال هـو كام مادية اةواد أو اذن دون من

قُولُ ، )الصوت الستقبال خاصة الَ  يَ ظُ  وَ لْفِ  احلروفو اللسان يستخدم ال (أي يَ
 ينطبق فام، احلال هبذا خلقها والتي املادية املخلوقات تفعل كام القول يف األلفاظو

 نفسـه فعـرّ  كـام هـو بل بامدة ليس فهو اهللا عىل ينطبق ال املادية املخلوقات عىل
حيَ  »﴾ءيش كمثله ىيس﴿لَ بقول ـظُ وَ الَ  فَ ظُ  وَ فَّ ـتَحَ ـ(حيَ  يَ  األشـياء يعلـم أي ظفَ

 الـذي كاإلنسان ذلك يتكلّف ال أي ظتحفَّ يَ  وال، يشء عنده يضيع وال وحيصيها
ظ يدُ ، )ومشقة جهد بعد ليحفظه الدرس يتحفّ رِ يُ الَ  وَ رُ  وَ مِ  يريده ما إنّ  (أي يُضْ

 الفرصة تواتيه حتى رلينتظ نفسه يف شيئا فيخي ان إىل جالحيتا فهو فوراً  يتحقّق اهللا
، )فيكـون كـن له يقول انامف شيئا اراد واذا قدير يشء كل عىل فهو، يريد ما فينفذ
ِبُّ  يَرٰىض  حيُ ـنْ  IQHوَ ِ  مِ ـريْ ـةٍ  غَ قَّ  أو عاطفـة مـن نـابع لـيس اهللا حـب ان (أي رِ

                                                                        

 خمصوص إحسان فهى، هفعل صفات من صفة هياهللا  حمبة من املفيد التوضيح بان )١(
 احلجـاب يكشـفأو  ارتضاه الذي لدينه هيديهو لطاعته يوفقه كأن، بالعبد يليق اهللا من
 دار عـن للتجـايف توفيقـه عبده هيل حب اهللا وعالمة، منه بالقرب عليه وينعم قلبه عن

 اهلمـوم مجيـع صريورةو سواه ممّن الوحشةو باهللا االنسو النور عامل إىل الرتقّيو الغرور



 

 

 معاين الصالة

١٩٩ 

بْغِضُ ، كاملخلوقني) كإحساس إحساس يُ بُ  وَ غْضَ يَ نْ  IQHوَ ِ  مِ ريْ ةٍ  غَ ـقَّ شَ  (أي مَ
 هتيج الذي الغضب يف أو احلب يف سواء املخلوقني يصيب كام اإلنفعال يصيبه ال

 سـبحانه اهللا غضب فان، النفس يف داخلية ثورة من تولده وما الغضبيية القوة فيه
ونه الـذي ثـواهبم إرادة املطيعني عن ورضاه، عقوبتهم إرادة العصاة عىل  يسـتحقّ
قُولُ ، )طاعتهم عىل هُ  رادَ أَ  ملِا يَ نَ وْ نْ  :كَ ونُ  كُ يَكُ تٍ  ال، فَ ـوْ عُ  بِصَ ـرَ قْ  ان (أي يَ
 أداة أو يشء عـىل القـرع إىل حيتاج ال »فيكون نك« يءـللش مرهأ عند سبحانه اهللا

                                                                                                                                                             

عبد ان ينعم عليه بام يناسب فهمـه لل اهللا حب عام وبشكلهو نيل رضا اهللا،  واحدا مها
 منها حيصل قلبه يف جيدها حالةلربه فهي  العبد حمبّة وينقله من حال إىل حال، اما وعقله

 . بذكره اإلستيناسو رضاه ايثارو التعظيم
 لـيس لكـن نعـم قـال: اهللا من والرضا الغضب عن سال عندما ×اهللا عبد ايب عن )١(

 عليـه تـدخل حالـة ]اإلنسـان الرضا[عند إنّ  ذلك، واملخلوقني من يوجد ما عىل ذلك
، يـدخل فيـه لألشـياء مركـب معتمـل أجـوف املخلـوق ألنّ  حال إىل حال من فتنقله

 ثوابـه فرضـاه، املعنى واحد الذات واحد واحد ألنّه فيه لألشياء يدخل ال خالقناو
 مـن ذلـك ألنّ ، حال إىل حال من ينقلهو فيهيّجه يتداخله ء يش غري من عقابه سخطهو

 . املحتاجني العاجزين املخلوقني صفة
 احلـبّ و السـخطو الرضـا نسـب إذا أنّـه  يتضـج والـبغض احلـب رشح خـالل ومن

 يف يصـحّ  معنـى إىل رصفهاو تأويلها وجب سبحانه اهللا إىل املعاداةو اواملواالة والبغض
ه ضا إذ.صحيحة غري لالنسان املعروفة معانيها نسبة ألنّ ، حقّ  حالـة يمثـل لالنسان الرّ

الغضـب ولـه،  االنقيـاد أو الغري إىل النفع اليصال انبساطهاو انفتاحها توجب للنفس
الـنفس توجب خرأ حالةمتثل  والسخط كهـاو انقباضـهاو تغريّ  السـوء ايقـاع إىل حترّ

 .عنه االعراض أو باملقابل



 

 

 معاين الصالة

٢٠٠ 

الَ ، )كن يقول وهو صوته سمعيُ  لكي عُ  بِنِداءٍ  وَ مَ  استعامل إىل حيتاج الو( IQHيُسْ
إِنَّام، )مسموع بصوت التكلم أو واحلروف االلفاظ هُ كَالَ  وَ هُ  مُ بْحانَ نْهُ  فِعْلٌ  سُ  مِ

هُ  هُ أَ نْشَ أ ثَّلَ مَ ْ ، وَ نْ  ملَ نْ  يَكُ بْلِ  مِ  قبـل سـبحانه كالمـه يكـن مل يأ( كائِنـا ذلِكَ  قَ
  IRH»)االهلية االرادة بعد حادث هو بل موجودا أو كائنا االنشاء

 فيها يتحدث التي ×املؤمنني امري عن اخلطبة هذه بعد من واخلالصة
 اهللا ان يتبـني، املخلـوقني عـن ختتلـف بخصـائص اخلـالق انفـراد عن

 وانـه جهـة وال مكان وال، عرض وال، جوهر وال بجسم ليس سبحانه
، ابنتـ وال اولـد وال زوجة ال، يامثله نظرياً  وأ عديالً  وأ اؤكف له اليوجد

 القائلني عىل ردّ  هذا يفو، مثله لهإ اذن فهو له نظرياً  يكن فمن، احدأ وال
 املالئكـة وإن اهللا ابـن هو النصار عند املسيح وأ اليهود عند زيراً عُ  أن

                                                                        

م اإلنسان  )١(  احلـروف قبيـل مـنهـو  تعـاىل كالمـهأو  اهللا قول أنّ بمعنى أن ال يتوهّ
 الكـاف مـن مركب لفظ أي ان كالمه مؤلف من )كن( حينام يقول لليشء واألصوات

ن النّونو ـامع قابـل خطاب، أو األسامع يقرع بصوت متضمّ  امللفوظـة فـاحلروف. للسّ
 احلنجـرةو احللـق مـن كالمه خيرج التياإلنسان  خصائص من هي الكالم منها املركبة

 نإفـ، االذن طبلـة تقرع بصورة امواج حتى الالّفظ لفم املجاور اهلواء فيقرع، اللّسانو
ها سبحانه اهللا  منـه خيـرج أن اليمكن ولذا  يّةاإلنسان اجلوارحو البدنيّة اآلالت عن منزّ

 امللفوظة باألوامر لألشياء تكوينه كون نفيأو  .يسمع لفظ عىل يشتمل صوت سبحانه
 .املنطوقة واخلطابات

 .١٨٤هنج البالغة: اخلطبة  )٢(



 

 

 معاين الصالة

٢٠١ 

  .اهللا بنات
 :فقال االخالص سورة تفسري عن ×عيل املؤمنني مريأ رجل سأل

 بـال الصـمد، اهللا) مـع ثـانٍ  ال يأ( عـدد تأويـل بال، أحد اهللا هو قل« 
، هالكـا موروثـا فيكـون، يلد مل، احلاجات) لكل يسأل يأ(@IQHبدد تبعيض

  .IRH»أحد كفوا خلقه من له يكن ومل، مشاركاً  إهلا فيكون، يولد ومل
 وهـي ثامنيـة رشكـالـ أنـواع نّ إ السورة: عن ديناملوحّ  بعض قال و

، واألشـكال، لعلـووامل، ةعلّـوال، والعدد، والكثرة، والتقلب، النقص
 قـل« :بقوله والعدد الكثرة نوع صفته عن سبحانه اهللا فنفى، واألضداد

 اهللا« :بقولـه والـنقص احلـال) تبـدل يأ( التقلـب ىونف، »أحد اهللا هو
 األشـكال نفيو، »يولد ومل يلد مل« بقوله املعلولو ةالعلّ  نفىو، »الصمد

  .الوحدانية فحصلت »أحد كفوا له يكن ومل« :بقوله األضدادو
 ×الباقر االمام قال كام او
 يشء يف وال، كـان) يشء المـن أي( يشء مـن ال الذي الصمد اهللا هو«

، )بشـيء حمدودة غري شاملة قدرته ان أي( يشء عىل وال، يشء) يف الحيلّ  أي(
                                                                        

 املقصـود وأ املصـمود السيد هو أنهبدد: البدد أو البدة هي احلاجة، فيكون املعنى  )١(
 ، بمعنى انه يقصد لكلّ احلوائج. احلاجة تبعيض دون منكلها،  احلوائج يف إليه

  .١٠/٤٣٧ البيان: جممع تفسري )٢(



 

 

 معاين الصالة

٢٠٢ 

 خلـق مـا يتالشـى، بقدرتـه األشـياء ئومنشـ، وخالقها األشياء مبدع
 مل الذي الصمد اهللا فذلكم، بعلمه للبقاء خلق ما ويبقى، بمشيئته للفناء

  .IQH»املتعال الكبري الشهادةو الغيب عامل يولد ومل يلد
 اهللا سـامءأ عـن احلكم بن هشام سأله عندما × الصادق االمام عنو
 :فقال، واشتقاقها وجلّ  عزّ 

، ىاملسـمّ  غـري واالسم، مألوهاً  يـيقتض لهإو، لهإ من مشتقّ  هو اهللا«
 عىل يدل اسم كلّ  نّ (أل شيئاً  يعبد ومل كفر فقد املعنى دون االسم عبد فمن
 الكرم وهي واحدة صفة له الذي الربّ  صفة يفه كريم قيل نإف، به خاص معنى
 والقـدرة ةوالقـوّ  والرمحة الكرم من الربوبية صفات كلّ  جيمع الذي اهللا غري وهو

 فقـد واحـدة صفة له الذي الرب يعبد ومن، الصفات من ذلك وغري والصمدية
 هو املطلوب نّ (أل االثنني وعبد رشكأ فقد واملعنى االسم عبد ومن، )كفر

 صـفة يعنـي والذي االسم معه عبد ذاإف، فقط باهللا املتمثلة لربوبيةا معنى يعبد نأ
 لـهاإل هـوو لـه رشيكـاً  الكامل هللا مع جعل فقد ناقصاً  هلاإ وأ الربّ  صفات من

 فـذلك االسـم دون املعنـى عبـد ومـن، )واحـدة صـفة لـه الـذي الناقص
 االسـم كان فلو، اسامً  وتسعون تسعة وجلّ  عزّ  هللا :×قال ثم، التوحيد

 والـرمحن، لهإ الرحيم سيكون حيث( لهإ هو منها اسم كلّ  لكان ىاملسمّ  هو
                                                                        

 ٣/٢٢٤البحار: )١(



 

 

 معاين الصالة

٢٠٣ 

 تسـع هنـاك وسـيكون، معـنيّ  باسـم خمـتصّ  لـهإ كل وهكذا، لهإ واملحسن، لهإ
، )سـبحانه اهللا وهو كلّها احلسنى سامءاأل جيمع الذي لهاإل غري موهُ  لهإ وتسعون

، غـريه هـاوكلّ  سـامءاأل هبـذه عليـه يدل معنى [له] وجلّ  عزّ  اهللا ولكن
، للملبوس اسم والثوب، روبـللمش اسم واملاء، للمأكول اسم اخلبزف

  .IQH»للمحرق اسم والنار
 اهللا عـىل هيدلّـ نأ صـحابهأ حدأ سأله عندما ×الصادق االمام وعن

  له: فقال
 حيـث بـك ترسكُ  فهل، نعم قال قط؟ سفينة ركبت هل عبداهللا يا«

 قلبك قتعلّ  فهل :قالف، نعم :قال تغنيك؟ سباحة وال تنجيك سفينة ال
 قـال ورطتـك؟ مـن خيلصـك أن عىل قادر شياءاأل من شيئاً  نأ هنالك

 حيـث االنجـاء عىل القادر اهللا هو ءاليش فذلك :×الصادق قالف، نعم
  .IRH»غيثمُ  ال حيث غاثةاإل وعىل، ينجمُ  ال

  :×فقال اهللا معنىتفسري عن سئل عندما ×املؤمنني أمري عن
 انقطـاع عند ،خملوق كلّ  والشدائد جاحلوائ عند ليهإ هألّ يتَ  يالذ هو«

 يبقى ال (أي سواه من كلّ  من سباباأل وتقطع دونه من مجيع من الرجاء
                                                                        

  .١/١٦٦ الكايف: )١(
  .٣/٤١ األنوار: بحار )٢(



 

 

 معاين الصالة

٢٠٤ 

الـدنيا هـذه يف سئِّ مرت كلّ  نإ وذلك .والعون) النجاة منه يلتمس اهللا سو 
، ليـهإ دونه من جحوائ وكثرت وطغيانه غناؤه عظم نإو، فيها ومتعظم

 هـذا وكـذلك، املتعـاظم هـذا عليها يقدر ال حوائج سيحتاجون هنمإف
 رضورتـه عنـد اهللا إىل فينقطـع، عليهـا يقـدر ال حوائج حيتاج املتعاظم

 :يقول وجلّ  عزّ  اهللا تسمع ماأ، رشكه إىل عاد همهّ  يكف ذاإ حتى، وفاقته
لْ ﴿ م قُ تُكُ يْ أَ مْ  إِنْ  أَرَ اكُ ابُ  أَتَ ذَ مُ  أَوْ  اهللاِ عَ تْكُ تَ ةُ  أَ ـاعَ َ  السَّ ـريْ ونَ  اهللاِ أَغَ نـتُمْ  إِن تَـدعُ  كُ

ــادِقِنيَ  ــلْ  صَ ــاهُ  بَ ونَ  إِيَّ عُ ــدْ ــفُ  تَ شِ يَكْ ــا فَ ونَ  مَ عُ ــدْ ــهِ  تَ ــاء إِنْ  إِلَيْ نَ  شَ ــوْ نسَ تَ ــا وَ  مَ
ونَ  كُ ِ  IQH»﴾تُرشْ

 

 سـبحانه اهللا عـن تتحـدث التي القرانية االيات يف اإلنسان تأمل ولو
 وتـرتك وروحه قلبه تنري التي االهلية واحلقائق الصفات من كثريا لوجد
 ويف، خرويـةواأل الدنيوية حياته عىل بل فحسب صالته عىل ليس اثرها

 :لذلك نموذجا التالية االيات
لِّ  اهللاُو﴿  ءٍ  بِكُ ْ لِيمٌ  يشَ  @IRH﴾عَ
وَ ﴿  هُ ىلَ  وَ لِّ  عَ ءٍ  كُ ْ يرٌ  يشَ دِ   ISH@﴾قَ

                                                                        

  .٤١ ـ ٤٠ األنعام: )١(
 . ٣٥النور: )٢(
 . ١٢٠املائدة: )٣(



 

 

 معاين الصالة

٢٠٥ 

هُ ﴿  لِّ  إِنَّ ءٍ  بِكُ ْ ﴾ يشَ يطٌ ِ   IQHحمُّ
لْكُ  هللاِوَ ﴿  اتِ  مُ وَ امَ األَرضِ  السَّ ا وَ مَ امَ  وَ يْنَهُ لُقُ  بَ ْ ا خيَ اء مَ شَ ىلَ  اهللاُوَ  يَ لِّ  عَ ءٍ  كُ ْ  يشَ

يرٌ  دِ  @IRH﴾قَ
مُ ﴿  لِكُ مْ  اهللاُ ذَ بُّكُ وَ  إِالَّ  إِلَهَ  ال رَ الِقُ  هُ لِّ  خَ ءٍ  كُ ْ وهُ  يشَ بُدُ اعْ وَ  فَ هُ ىلَ  وَ ـلِّ  عَ ءٍ  كُ ْ  يشَ

كِيلٌ  هُ  الَّ  * وَ كُ رِ دْ ارُ  تُ وَ  األَبْصَ هُ كُ  وَ رِ دْ ارَ ا يُ وَ  ألَبْصَ هُ   ISH﴾بِريُ اخلَ  اللَّطِيفُ  وَ
عَ ﴿  سِ نَا وَ بُّ لَّ  رَ ءٍ  كُ ْ لْامً  يشَ   ITH﴾عِ
َتِي﴿  محْ رَ عَتْ  وَ سِ لَّ  وَ ءٍ  كُ ْ ا يشَ تُبُهَ أَكْ سَ ينَ  فَ ذِ تَّقُونَ  لِلَّ تُونَ  يَ ؤْ يُ اةَ  وَ كَ ينَ  الزَّ الَّـذِ  وَ

م اتِنَا هُ نُونَ  بِآيَ مِ ؤْ   IUH﴾يُ
  فيه. تدبر منـل نآالقر يف كثرية ياتاآل هذه مثالأو
 التوحيد نأ ىلإ شارةاإل ينبغي االخالص سورةل الرشح الـجـم ويف 
 العقيـدة يـفـ سـينعكـ امالً ـشـ داً ـتوحيـ يكـون نأ يـينبغـ تعاىل هللا

 مـوراأل يضـمّ  نأ ينبغـي الشـامل التوحيـد نأ خـرآ وبتعبـري، والعمل
 التالية:

                                                                        

 . ٥٤فصلت:  )١(
 . ١٧املائدة:  )٢(
 . ١٠٢االنعام:  )٣(
 . ٨٩االعراف:  )٤(
 . ١٥٦االعراف:  )٥(



 

 

 معاين الصالة

٢٠٦ 

 ال واحـدة ذات له سبحانه اهللا نأ االعتقاد بمعنى :الذات توحيد ـ١
 لكـان خارجيـة أجـزاء لـه كـان لو إذ، وأجزاء تركيب أي عىل حتتوي
 يف مـا كل خلق الذي الوجود لواجب يعقل ال واإلحتياج، إليها حمتاجاً 
  .فيه يشء كلّ  وجدأو الكون

 

 ال جاللـه جـلّ  اهللا صـفات نأبـ االعتقـاد أي :الصـفات توحيد ـ٢
 عنـه يعـربّ  مـا وأ، الـبعض بعضـها عـن تنفصل وال، ذاته عن تنفصل
 منـه جـزء هـو سـبحانه اهللا صـفات نإ يأ، ذاتـه عـني صفاته فلسفيا

 العلمفـ، نسـانلإل حيـدث كـام عنـه منفصـلة وأ عليـه طارئـة ليستو
، يشء وىلاأل ذاتـه نّ إف، ذاته عىل انتعارض مها مثالً  اإلنسان يف والقدرة

 يف الشخصــي جهـده مـع انتناسـبي ومهـا آخـر يشء وقدرتـه وعلمه
 مركـزف، بعضـهام عن منفصالن وقدرته اإلنسان علم إنّ  كام، حتصيلهام

 راعـهذ يأ نسـاناإل جسـم هـو ةوّ قـال ومركز، اإلنسان عقل هو العلم
 ليسـت هصـفات تكـون سـبحانه اهللا نأ حني يف، بدنه جزاءوأ وعضالته

 حيــدث كــام والســعي باالكتســاب تتحصــل ال يأ، ذاتــه عــىل زائــدة
، بعضـها عـن منفصلة وأ مستقلة ليست الصفات هذه نا كام، نسانإلل

 كلّـه فهـو اجلهـات كـلّ  مـن كامل واحد وجود هو سبحانه اهللا نإ بل
 الصـفات مـن ذلـك ىلإ وما، حياة هوكلّ ، أزلية وكلّه، قدرة وكلّه، علم



 

 

 معاين الصالة

٢٠٧ 

 يكـون أن أي، الرتكيـب سـتلزمالَ  ذلككـ احلـال يكـن مل ولو، هليةاإل
 تلــك إىل حتاجســي وعنــدها عنــه ةمســتقلّ  جــزاءأ مــن بــاً مركّ  اخلــالق
 واملهـيمن الوجود صانع وأ للوجود واجباً  يكون ال واملحتاج، األجزاء

 له. رواملدبّ  عليه
 

 حركـة وكـلّ  وجـود كـلّ  أنّ  معرفة بمعنى :فعالاأل يف التوحيد ـ٣
سة ذاته إىل يعود العامل يف فعل وكلّ   ةوعلّـ األسـباب بمسـبّ  فهو، املقدّ

 امنّ إفـ، ظاهراً  باختياره نساناإل من تصدر التي األفعال يف حتىو، العلل
 القدرة نساناإل منح الذي فهو، سبحانه اهللا عن صادرة حقيقتها يف هي
 هو خرأ جهة من االختيار هذا الّ إ جهة من اإلرادة وحرية ختيارواال

 قضـائه عـن الو وتقديره رادتهإ عن خيرج وال يةالكلّ  اهللا رادةإل خاضع
 لقلمفـا، ليهإ يعود الوجود يف ما وكلّ ، اهللا هو احلقيقي فالفاعل، وقدره
 تكتـب التـي واليد، تكتب التي هي اليد بل القلم ليس هو يكتب الذي

 مـن هنـاك يكتب الذي والعقل، يكتب الذي العقل بل اليد ليست هي
 للكتابـة كحتـرّ  التي وةوالق، ةوالقوّ  القدرة وهي للكتابة ويدفعه حيركه

 وهكـذا، والنشـاط احلركـة فيها يقدح من هناك بل الفاعلة ليست هي
 يـهلإ شارأ ما وهو سبحانه اهللا ىلإ تنتهي حتى واملعلوالت العلل تستمر

 العقـود وحـلّ  العـزائم بفسخ سبحانه اهللا عرفت« بقوله: املؤمنني مريأ



 

 

 اين الصالةمع

٢٠٨ 

 .اهللا) بيد هي وانتهاء ابتداء حقيقتها يف االمور ان أي( .IQH»اهلمم ونقض
 دون وحـده هللا تكـون ان بجيـ العبادة إنّ  أي :العبادة يف التوحيد ـ٤

 كـاملال لـه منـلـِ تكـون أن جيـب العبـادة ألنّ ، غريهل جتوز وال، سواه
 صـفاتال وهذه املوجودات كلّ  وخالق النعم واهب هو منـول طلقامل
  .سبحانه هللا ذات يف إالّ  جتتمع ال

 هـاكلّ  لكيةمُ ـال نّ أب االعتقاد من ناشئة وهي احلاكمية: يف التوحيد ـ٥
 شـياءاأل عـىل التكوينية السلطةب لةاملتمثّ  حقيقية ملكية كانتأ سواء هللا

ــام ــه يف ك ــاىل قول هللاِ﴿ تع ــكُ  وَ لْ اتِ  مُ وَ ــامَ األَرضِ  السَّ ــة يف وأ، ﴾وَ  امللكي
 :سـبحانه قولـه يف كاميءـالشـ عـىل القانونيـة السـلطة وهـي احلقوقية

قُوا﴿ فِ نْ أَ َّا وَ مْ  ممِ لَكُ عَ نيَ  جَ فِ لَ تَخْ سْ  هللا هـي شـياءلأل يقيةقاحل فامللكية ﴾فِيهِ  مُ
، هللا املطلقـة امللكية وتبقى النسبي املالك يزول حيث، سواه دون وحده

 اخلـالق فهـو سـبحانه هللا تعـود ريعيةـالتش وأ القانونية امللكية وكذلك
 تعـاىل قولـه يف كـام وحكمـه رشيعتـه ىلإ بـالرجوع أمر يذوال رواملدبّ 

أَنِ ﴿ مْ  وَ كُ مْ  احْ يْنَهُ لَ  بِامَ  بَ زَ نْ الَ  اهللاُ أَ تَّبِعْ  وَ مْ  تَ هُ اءَ وَ مْ  أَهْ رهُ ذَ احْ تِنُوكَ  أَنْ  وَ فْ نْ  يَ  عَ
ا بَعضِ  لَ  مَ زَ نْ   .IRH﴾إِلَيْكَ  اهللاُ أَ

                                                                        

 ٣/٩٣ميزان احلكمة: )١(
 .٤٩املائدة:  )٢(



 

 

 معاين الصالة

٢٠٩ 

 مـريأ بكـالم فعليـه الربوبيـة صـفات مـن املزيـد معرفة حبّ أ ومن
 معـاين من كثريال خطبه ثنايا يف ×وضحأ حيث البالغة هنج يف املؤمنني
 والتمجيـد التوحيد يف نيةآالقر ياتاآل معاين عىل اشتملت التي الربوبية

  .IQHسبحانه هللا
 

¢ ÊÏ◊ã€a 
 

 عنـد اهللا ةلعظمـ خضـوعهاو نقيادهـاإو الـنفس تركيع حالة ويمثل
 أعظـم بأنـه اقرارو وعظمته اهللا لكربياء جتديد حقيقته يف فهو، الركوع

 عنـد نحنـاءباإل املصيل ستشعريف، واألفكار العقول كنهه تدرك أن من
ه الركوع  هبلسـان ذلـك رقـرّ يو، هوضـعف ههوان املقابل ويف، لهوجالَ  عزّ

 فضـله مـن املزيـد راجيـاً  بالقيـام ستويي ثم، وتعظيمه بتسبيحه هوقلب
نـلِ  اهللاُ عَ مِ سَ ( هبقول ِ  مَ ـن اهللا ابـأجـ أي )هُ دَ محَ  شـارةإ وهـو، شـكره مَ

مْ  لَئِن﴿ تعاىل: لقوله تُ رْ كَ مْ ألَ  شَ نَّكُ يدَ  فضـله مـن للمزيـد طلـب وهوIRH﴾زِ
 ورمحته.

                                                                        

رياض الداعني جمموعة مجيلة من خطب امري املؤمنني التي اشتملت عـىل يف كتاب  )١(
عت ونُسقت عل صورة ادعية مع رشح ملعانيها سـيام يف فصـل  معاين توحيدية عالية مجُ

 ادعية التمجيد والتسبيح يمكن مراجعتها ملن احب.
 . ٧سورة ابراهيم:  )٢(



 

 

 معاين الصالة

٢١٠ 

 

 :قال × الصادق اإلمام عن
نهُ  إِالَّ  احلقيقة عىل ركوعاً  اهللا دـعب يركع ال«   هوأظلّ ، هبائه بنور اهللا زيّ
، ثاين والسجود، لأوّ  والركوع، صفيائهأ كسوة وكساه، كربيائه ظل يف

ن لُح األول بمعنى أتىٰ  فمَ  رشوط وأدّ خاشـعا هللا ركع من أي(، للثاين صَ
 السـجود الداء مـؤهال كـان، وتعظـيم معنـى مـن فيه وما هللا واخلضوع الركوع

 السجود ويف، أدب الركوع ويف، ربه) من املثوبة حسن لينال اهللا من والقرب
ن، قُرب  وقيامـه ركوعه كان من أي( للقرب يصلح ال األدب حيسن ال ومَ

، سجوده عند اهللا من قربلل اليصلح فهو، هللا وتوجه خشوع دون من عجلة عىل
 عنــد اهللا مــن القــرب توفيــق املصــيل ليكتســب بــالركوع االهــتامم ينبغــي ولـذا

ـلٍ  متـذلّل، هـبقلبـ وجـلّ  عـزّ  هللا خاضـع ركـوع فاركع، )السجود جِ  وَ
 الركوع عند بجوارحه هللا متوجه أي( بجوارحه له خافض، سلطانه حتـت

 ثوابه) ينال فال غافل بقلب الركوع يكون ان من خشية قلبه خشوع إىل باالضافة
  IQH»الراكعني فائدة من يفوته ما عىل حزن خائف خفض

 بقـول: عنـدما الركـوع يف الـذكر عنـىمل املصـيلّ  يتوجه ان ينبغي لذاو 
ه، هو معناه والذي، )وبحمده العظيم ريب سبحان(  عـامّ  العظيم ريبّ  أُنزّ

 تنزهيـه مـن لـه قنـيوفّ  مـا عـىل بحمده سمتلبّ  وأنا جالله بعزّ  يليق ال
                                                                        

 .٣٤٥ / ١ الرشائع: علل )١(



 

 

 معاين الصالة

٢١١ 

 يكـون أن خـاف نفسه إىل التسبيح أسند امّ ـل الراكع العبد وكأنّ  ،وعبادته
 ذلـك فتـدارك الطاعـة هلـذه مصـدر هو هبأنّ  حٍ تبجّ  نوع سناداإل هذا يف

ين أن عىل بحمده متلبس وأنا بقوله:   .لعبادته وقابالً  لتسبيحه أهالً  صريّ
 لـه وأثبـتّ ، به يليق ال عامّ  نزهته أي، التنزيه بمعنى مصدر فسبحان 

 الـذات ملعـاين مطابقـا يكون أن إالّ  حممود تنزيه كل ليس إذ، به مايليق
 صـفاته يف العظـيم أي، العظـيم ريببعـدها: ورد ولذا، املقدسة اإلهلية
 وتنتفي الكامل صفات له جتتمع من أو، سواه يشء كل عنه يقرص الذي

، حامـداً  اهللا سـبحت أي (وبحمده) له أضيف ثم، النقص صفات عنه
يت بحويل ال وقوته بحوله سبحته أو  .لعبادته توفيقه عىل وقوّ

 

¢ ‚bÓ‘€a@á»i@ÊÏ◊ã€a 
 اهللا سـمع( فيقول: وذكره تسبيحه منه يتقبل ان لربه العبد دعاء وهو

 القـول: آخـر بمعنـى أو، محـده مـن لكـل اهللا استجاب أي، )محده ملن
ـ عبـاده اهللا وعـد فقـد، »وكرمـك فضلك من زدنا اللهم«  همنـ التفضّ

وينِ ﴿:بقولـه شـكرهو ذكـره ملـن والفضـل جـرألا بزيـادة وكرما رُ كُ ـاذْ  فَ
مْ  كُ رْ كُ واْ ، أَذْ رُ كُ اشْ الَ  يلِ  وَ ونِ  وَ رُ فُ كْ مْ  لَئِن﴿:وبقوله، IQH﴾تَ تُ رْ كَ مْ  شَ نَّكُ يـدَ  IRH﴾ألَزِ

                                                                        

  .١٥٣البقرة:  )١(
 . ٧راهيم: اب )٢(



 

 

 معاين الصالة

٢١٢ 

 مـن القيامعنـد قلبـه يف املعنـى هـذا رـحيضـ ان للمصيل يستحب ولذا
 اخلشوع. عىل ليعينه الركوع

 جعلت :صحابهأ حدأ له قال عندما الصادق ماماإل عن احلديث ويف 
 :×فقال .جامعاً  دعاء علمني فداك

 اهللا سـمع :ه]قولـ[ب، لـك دعا إالّ  يصيلّ  أحد يبقى ال هنّ إف اهللا محداِ « 
  IQH»هدَ محِ  منـلِ 

 ثم، عجلة بال ذكربال االتيان ثم كامال واالنتصاب القيام ينبغي ولذا
 جـزء كل يف الصالة اعامل فثواب، واستكانة بخضوع للسجود النزول

 ويفعلـه يقولـه ملـا واالدراك واالحساس الوعي مع متناسبا يكون منها
 الـوعي الصـالة اجـزاء مجيـع تكتسـب ان املصـيلّ  سعادة ومن، املصيلّ 

 االجزاء بعض عن غفل ذاإف، كامال ثوابه ليكون العبادة خالل واالنتباه
 مـن الباقيـة بقيةال يتدارك ان فعليه، منها لثوابه خسارة يكون ذلك فان

 حتصـيل إىل باالضـافة اثواهبـ مـن تبقـى ما عىل ليحصل الصالة اعامل
 .مرهأ وامتثال هللا بالطاعة املرتبطة االهلية النفحات من مايناله

 

¢ ÜÏv €a 
ب هو  وهـو ربـه من العبد يكون ما أقرب نا إذ، سبحانه اهللا من تقرّ

                                                                        

 . ٩٠/٢١٦ االنوار: بحار )١(



 

 

 معاين الصالة

٢١٣ 

 ه.ئوفنا وعجزه وهوانه هذلّ  استشعر ذاإ سيام ساجد
 

  قال: × الرضا اإلمام عن
 قولـه وذلـك سـاجد وهـو وجـلّ  عزّ  اهللا من العبد يكون ما قربأ«

دْ ﴿ :وتعاىل تبارك جُ اسْ بْ  وَ ِ رتَ اقْ  .»﴾وَ
 

  قال: نهأ × الصادق اإلمام عن *
 

ن قط واهللا رَ ـخس ما«  ةمـرّ  العمـر يف كان ولو السجود بحقيقة أتىٰ  مَ
ن أفلح وما، واحدة ه عـامّ  اله غـافالً  احلال ذلك مثل يف بربّه خال مَ  أعـدّ

 هللا يسجد من ان يأ(اآلجل وراحة العاجل أنس من للساجدين تعاىل اهللا
 يف ثوابـه حسـن إىل باالضـافة دنياالـ يف بذكره رورـوالس االنس اهللا هيبه خاشعا

دَ  وال، )ةخراآل به أحسن من بداً أ اهللا عن بَعُ  ذكـر مـن يأ( السجود يف تقرّ
ب وال، )والرمحة القرب اهللا من نال اخاشع هسجود يف اهللا ـرُ  مـن أبـداً  إليـه قَ

 كـان من يأ( سجوده حال يف بسواه قلبه قبتعلّ  حرمته وضيّع هُ دبَ أَ  ساءَ أَ 
 اهللا حرمـة اضـاع فقـد سـاجد وهو الدنيا مورأ من خرآ يءـبش وانتباهه تفكريه
مَ ، ذليل هللا متواضع سجود فاسجد، )ومغفرته ثوابه عظيم وخرس لـِ  هنّـأ عَ

لِ  كّب هنّ أو، اخللق يطؤه تراب من قخُ ، أحـد كلّ  يستقذرها نطفة من رُ
ن وِّ  اهللا كـرم مـن سـاجد وهو املصيل يستشعره ان ينبغي ما وهو(، يكن ومل وكُ

 لـرب بالسـجود فـهورشّ  بهقرّ  ممن وجعله واحلقارة الرتاب حال من رفعه اذ عليه



 

 

 معاين الصالة

٢١٤ 

 بالقلـب إليه التقرب سبب السجود معنى اهللا جعل وقد، واجلاللة) ةالعزّ 
 ليكـون ولسانه بقلبه اهللا مع صادقا املصيل يكون ان ينبغي يأ( والروح رّ ـوالس
ن، اهللا) من قريبا  أو اهللا مـن قريبـا كـان مـن يأ( غريه عن بَعُد منه قرب فمَ
 ال هنّ أ الظاهر يف تر أال، وسبله) الشيطان مسالك عن بعد فقد به قلبه تعلق

 عـن حتجابواإل األشياء مجيع عن بالتواري إِالَّ  السجود حال يستوي
ن، الباطن أمر اهللا أراد كذلك العيون؟ تراه ما كل  قـاً متعلّ  قلبـه كان فمَ

 عـن بعيـد، يشءـالـ ذلك من قريب هوف تعاىل اهللا دون بيشء صالته يف
ا﴿ تعاىل: اهللا قال، صالته يف منه اهللا أراد ما حقيقة لَ  مَّ عَ ل اهللاُ جَ جُ ـن لِرَ  مِ

 ِ بَنيْ لْ فِهِ  يفِ  قَ وْ   IQH»﴾جَ
 

  قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عنو
 حــبّ  فيــه فـأعلم عبــد قلـب عــىل أطّلـعُ  مــا :وجـلّ  عــزّ  اهللا قـال«
 تقويمــه تولّيــت إِالَّ ، مرضــايت وابتغــاء لــوجهي لطــاعتي خــالصاإل

ن، وسياسته  بنفسـه املسـتهزئني مـن فهـو بغـريي صاليت يف اشتغل ومَ
  .IRH»اخلارسين ديوان يف مكتوب سمهواِ 

 سـبحان« :قولـه ملعنـى واعيا سجوده يف املصيلّ  يكون ان ينبغي ولذا
                                                                        

  .١٣٦ / ٨٢ األنوار: بحار )١(
 .٣٤٥ /١ الرشائع: علل )٢(



 

 

 معاين الصالة

٢١٥ 

 بعـض يظـن كـام، املكان يف العلو هو املراد فليس »وبحمده عىلألا ريب
 نأوالشـ املنزلـة يف العلـو هـو املـراد امنّـإو، السـامء يف اهللا نوكأ السذج

 وأ مكان حيويه نأ وأ مكان دون مكان يف يكون نأ هللا فحاشا، والعظمة
 الوزن أو العرض أو الطولك املادية االبعاد من يشء له يكون وأ ،زمان

 صفات فهذه، املادية الصفات من يشء أو والشكل احلجم أو ثافةوالكا
 هلـا ووضـع املـادة خلـق الذي العظيم اخلالق صفات وليس وقنياملخل

 يتجـاوز ان الفـاين املحدود املخلوق هلذا يمكن فال، دودهاوح قوانينها
 اخلـالق كنه معرفة إىل عقله ريتقيف هبا وقيده له اهللا وضعها التي احلدود
 فهنـاك، حـدودها البدن اعضاء لكل كام حدوده له العقل فان، العظيم

 جـزء لكـل وحد رجلواأل يدياأل لقوة وحد للبرص وحد للسمع حد
 يف اإلنسـان بلـغ مهامو، الفناءو بالعجز حمكوم كلف نساناإل جزاءأ من

 تيوال املقدسة هليةاإل الذات كنه معرفة يبلغ فلن الفكري وجهده سعيه
 يسـتوجب مـا وهو ﴾يشء كمثله ليس﴿ فقال كتابه يف هبا نفسه وصف

 ويسبحه معنويا منه ويقرتب هللا ديسج عندما اخلشوع ذروة يف يكون ان
 .عبادته يف والرفعة املنزلة هذه اهللا اعطاه بام ويمجده

 

¢ !Ëìn€aá 
 ما لفك سواه الكون يف يشء ال وان هللا اخلالص التوحيدب هللا اقرار هو



 

 

 معاين الصالة

٢١٦ 

 .فعالهأ من وفعل اثاره من اثر هو موجود
 

 :حقائق ثالثة التشهد يتضمن 
 قرارواإل عنه شباهواأل ضداداأل ونفي وحدانيةبال هللا الشهادة :ىلوألا 
 فـال معـه رشيـك وكل واالنداد لالرباب وخلع واحلاكمية بالربوبية له

 .غريه الكون يف يشء
 رسـالةل ءدااالو ةوالنبوّ  هللا بالعبودية ملسو هيلع هللا ىلص حممد للنبي الشهادة :ةالثاني

 السـامية ملنزلـةبا وتوسـل اعتصام يفه، ناقصة غري كاملة خلقه ىلإ اهللا
  عنده. واملرسلني االنبياء سيد هبا اهللا خص التي

 منـزلتهم برفع هلم الدعاء يعني الذيو لهآو النبي عىل الصالة :ةالثالث
 وتالفيـاً  الصـالة قبـول يف سبباً  ذلك يكون أن عسى اهللا ندع ومكانتهم

  .والنقص الغفلة من فيها وقع امـل

 وصـالة اهللا صـالة معنـى عـن ×الكـاظم احلسـن ابـو االمام سئل
 عـىل يصـلون ومالئكتـه اهللا إن﴿ تعـاىل قوله يف املؤمنني وصالة مالئكته

 اهللا صـالة« فقـال: ﴾تسـليام وسـلموا عليه صلوا آمنوا الذين أهيا يا النبي
 دعـاء املـؤمنني وصـالة، لـه منهم تزكية مالئكته وصالة، اهللا من رمحة
  IQH»له منهم

                                                                        

 حيـثام« قـال: انـه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن احلديث يف ورد وقد.٨٣/٩٦ األنوار: بحار )١(



 

 

 معاين الصالة

٢١٧ 

 التالية: حاديثاأل يف كام مداليلها والصالة الشهادة نم ولكل
  :قال التشهد معنى يف × الصادق اإلمام عن

د«  كام، الفعل يف له خاضعاً  رـالس يف له عبداً  فكن، اهللا عىل ثناء التشهّ
 وادعائـك لقولك مطابق واقعك اجعل يأ( والدعو القول يف له عبد كنّ أ

 وعـدم املـوىل مـرأل العمليـة الطاعـة تعنـي وديةالعب نإف، اللسان يف له بالعبودية
 لسانك صدق لوصِ ، )ونواهيه وامرهأ لكل واخلضوع غريه طاعة ىلإ الرجوع
ك صدق بصفاء  وطاعتـك حبـك يف واحـداً  ولسانك قلبك يكون ان يأ( رسّ
 تعبـده نأ وأمـرك عبـداً  خلقـك هنّ إف، للعمل) مطابقا القول ليكون ملوالك

                                                                                                                                                             

 الصـالة« قوله:آخر حديث يف ملسو هيلع هللا ىلص عنه ورد كام .»تبلغني صالتكم فإن عيل فصلوا كنتم
 . )٥/٢٨٩ احلكمة: (ميزان »الرصاط عىل نور عيل

 عـىل صـل اللهم(«الدعاء التايل بعد الفراغ من الصالة: × كام ورد عن االمام الكاظم 
 حممـد عـىل وصـل، ينخراآل يف حممد وآل حممد عىل وصل، االولني يف حممد وآل حممد
 حممـدا أعـط اللهـم، املرسـلني يف حممد وآل حممد عىل وصل، عىلاأل املإل يف حممد وآل

 فـال، أره ومل بمحمـد آمنـت إين اللهم، الكبرية والدرجة والفضيلة رفـالشو الوسيلة
 حوضـه مـن واسـقني، ملته عىل وتوفني، صحبته وارزقني، رؤيته القيامة يوم حترمني

 آمنـت كـام اللهـم، قـدير ءيش كـل عىل إنك أبدا بعده أظمأ ال هنيئا سائغا رويا مرشبا
 عنـي وآله عليه اهللا صىل حممد روح بلغ اللهم، وجهه اجلنان يف فعرفني أره ومل بمحمد

 وحميـت، ذنوبه هدمت الصلوات هبذه النبي عىل صىل من ثم قال: ).وسالما كثرية حتية
 .دعاؤه واستجيب، رسوره ودام خطاياه



 

 

 معاين الصالة

٢١٨ 

 نّ إفـ( لـك وربوبيته له عبوديتك حتققّ  نأو وجوارحك ولسانك بقلبك
 يريـده ملـا العمـيل االمتثالو الكاملة الطاعة هي دهعب من اهللا يريدها التي الطاعة

، بـهوقل بدنـه يف أو ورجلـه ويـده وسـمعه ـرهوبص لسانه يف، جوارحه بكل منه
 )جنتـه واسـتحقاق حمبتـه لبلوغ اهللا طاعة يف رةمسخّ  كلها حياته جيعل نأ بمعنى
 الإ مجيعـا للخلق تدبري وال رادةإ وال حول الف( بيده اخللق نوايص نأ وتعلم

 تهئومشـي بقدرتـه إِالَّ  حلظـة وال نَفَسٌ  هلم فليس، هلـم) وقضاه اهللا قدره بام
 أو خـارجي فعـل وأ حركة وكل عني حلظة لوك نفس كل يف ليهإ حمتاجني (فهم

 الداخليـة الفعاليـات يف وأ اخلارجية واالفعال رفاتـالتص يف كانأ سواء، داخيل
 وبقيـة والكبـد واالمعـاء القلب كحركة احلياة دوام النسانل حتفظ التي للجسم

 جـزاءأ من يشء فكل، شابه وما والعصبية واهلضمية والتنفسية الباطنية جهزةاأل
 إتيان عن عاجزون وهم، )ولطفه اهللا عون بغري مرهأ تدبري عن عاجز نساناإل

: عزّ  اهللا قال، وإرادته نهإذب إِالَّ  مملكته يف يشء أقل بُّكَ ﴿ وجلّ رَ لُقُ  وَ ْ ا خيَ  مَ
اءُ  شَ تَارُ  يَ ْ خيَ ا وَ انَ  مَ مُ ـلَ  كَ ةُ  هُ َ ريَ انَ  اخلِ بْحَ اىلَ اهللا سُ عَ تَ امَّ  وَ كُونَ  عَ ِ  .﴾يُرشْ

 بصـفاء لسانك صدق لْ وصِ ، والدعو بالقول شاكراً  عبداً  هللا فكن
 بسـابق إِالَّ  ألحـد ومشية إرادة تكون نأ وجلّ  فعزّ ، خلقك هنّ إف، كرسّ 

 يقـرره فـيام حتى مطلقا ومشيئته اهللا رادةإ عن خيرج حدأ ال يأ( ومشيّته رادتهإ
، وقضـائه) مـرهأل التسـليم مـن البـد ولذا وسلوكات عاملأ من لنفسه نساناإل

 يكـون الـذي هـو الصـالح (فالعبـد بحكمتـه الرضا يف العبودية فاستعمل



 

 

 معاين الصالة

٢١٩ 

 (ومسـتعمال وامـرهأ داءأ يف وبالعبادة، مره)أل اممسلّ  قدرهو اهللا بقضاء راضياً 
  .IQH»ليه)إ والتقرب لطاعته العبادة

 

  :عليه والصالة للنبي التشهد عن ×قال ثم
 

 املصـيلّ  مـن طلبـه عند وذلك( ملسو هيلع هللا ىلص حممد حبيبه عىل بالصالة أمرك وقد«
الَ  اهللاَ إِنَّ ﴿ تعـاىل: قولـه يف كام بالنبوة له الشهادة بعد النبي عىل بالصالة مَ تَـهُ وَ  ئِكَ
لُّونَ  ىلَ  يُصَ ا النَّبِيِّ  عَ ا يَ َ ينَ  أَهيُّ نُوا الَّذِ ـلَّوا آمَ يْـهِ  صَ لَ وا عَ ـلِّمُ سَ ـلِيامً  وَ ـفأَ ، ﴾تَسْ  لَ وصَ

الَ  هُ صَ ـالَ  تَ  عـىل بصـالهتم موصـولة للمـؤمنني رمحتـه جعـل اهللا ان أي( تِهبِصَ
 لـه والشـكر باالمتنان واقرارا ملنزلته ادراكا للرسول الدعاء تعني والتي الرسول

 ودعائـه نبيه لشفاعة اهللا يستجيب ولذا وهداه اهللا رشع من اليهم اوصلهم ما عىل
تَهُ ، )للمؤمنني اعَ تِهِ  وطَ  فمن، له طاعة هي الرسول طاعة جعل اهللا نإ يإ(@بطاعَ

نقولـه﴿ يف كـام اهللا طاعأ فقد الرسول اطاع عِ  مَ طـِ ـولَ  يُ سُ ـدْ  الرَّ قَ ـاعَ  فَ ، ﴾اهللا أَطَ
هُ شهَ وَ  تَ تِهِ  ادَ  يف كـام حاكمـةو حاسـمة الرسـول شهادة نأ اهللاعترب كام( بشهادَ

يْفَ ﴿ تعاىل قوله كَ ا فَ ئْنَا إِذَ ن جِ لِّ  مِ ة كُ يد أُمَّ هِ ئْنَا بِشَ جِ ىلَ  بِكَ  وَ الَ  عَ يداً  ءِ هؤُ ـهِ ، ﴾شَ
 نزلـةبم عارفـاً  تكون نأ ينبغي يأ( حرمته معرفة بركات تفوتك الَّ أ وانظر

 فيام املعرفة هذه بركات حترم لئالّ  عليه تصلّ  نتأو اهللا عند ومكانته وحرمته النبي
 تعـاىل قولـه يف كام امره عصيان وعدم لنبيل الطاعة من حياتك يف عليك تنعكس

                                                                        

 . الرشيعة مصباح عن ٨٢/٧٢٥ البحار: )١(



 

 

 معاين الصالة

٢٢٠ 

ن﴿ مَ طِعِ  وَ ولَهُ  اهللاَ يُ سُ رَ دْ  وَ قَ ازَ  فَ ا فَ زً وْ ﴾ فَ ظِيامً ـن﴿ عَ مَ ـولَهُ  اهللاَ يَعـصِ  وَ سُ رَ ـدْ  وَ قَ  فَ
لَّ  الَ  ضَ بِيناً  الً ضَ م، ﴾مُّ تُحـرَ  الثـواب عليـك يضـيع يأ(@صـالته ةدفائـ نمـ فَ

 كام هلم ودعائه املؤمنني عىل صالته وبركات مرهأ واتباع النبي معرفة من احلاصل
لِّ ﴿ :تعاىل قوله يف صَ مْ  وَ يْهِ لَ التَكَ  إِنَّ  عَ نٌ  صَ كَ ﴾ـلَـ سَ مْ هُ ، هُ ـرَ  باالسـتغفار وأَمَ

 والســنن والنهــي األمــر يف بالواجــب أتيــت إن فيــك والشــفاعة لــك
 تعـاىل قولـه يف كـام املطيعـني مننيللمؤ باالستغفار نبيه اهللا مرأ حيث( واآلداب

رْ ﴿ فِ تَغْ اسْ مُ ـلَ  وَ ورٌ  اهللاَ إِنَّ  اهللاَ هُ فُ ـيمٌ  غَ حِ  تعـاىل قولـه يف كـام همـلـ يشـفع نأو ﴾رَ
لَوْ  ُمْ  ﴿وَ وا إِذْ  أَهنَّ لَمُ مْ  ظَ هُ سَ فُ نْ وكَ  أَ ـاءُ وا جَ رُ فَ ـتَغْ اسْ رَ  اهللاَ فَ فَ ـتَغْ اسْ مُ ـلَـ وَ ـولُ  هُ سُ  الرَّ

وا دُ جَ اباً  اهللاَ لَوَ وَّ يامً  تَ حِ  وتعلَـم، )للمؤمنني النبي دعاء بركات من بعض وهو ﴾رَ
 عطاهـاأ التـي العظيمة املنزلة من بعض وهو( وجلّ  عزّ  اهللا عند مرتبته جليل

  IQH»املوضوع هبذا تتعلق التي ةالكثري ياتاآل يف كام هلنبيّ  اهللا
 
 

 الصـالة يف املفروضـة النبي عىل الصالة ان إىل االشارة املناسب ومن
 نتتضـمّ  الصـالة هـذه فـان )عليـه والصـالة للنبـي التشهد داءأ عند(

 ذكـر عند الذكرب اهللا خصهم نالذي بيته الهل السامي باملقام عرتافاال
 الـدين عـىل االمنـاء وليكونـوا، بعده من واالسوة القدوة ليكونوا نبيه

، ومنزلتهم بحقّهم عظيمة اهلية شهادة وهي، وتنفيذه بتطبيقه والقائمني
                                                                        

  الرشيعة. مصباح عن ٨٢/٧٢٥ البحار: )١(
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٢٢١ 

 (عـدا االقـل عـىل مرتني صالة كل يف هبيت هلأو النبي عىل الصالة فان
 مـرات تسـع جمموعه ما أو واحد) تشهد فيها يوجد التي الصبح صالة
 البيـت الهـل العظـيم املقام عىل داللة هي انام الواجبة الصالة يف يوميا
 تتحدث التي الكثرية الروايات يف حموضّ  هو وكام، هلم اهللا اعطاه الذي

 يف االسـايس ودورهـم املصطفني اهللا حجج سيام همومقام تهممنزل عن
 االهلي. الترشيع
 عـىل الصالة تذكر كلام حممد لآ ىلع الصالة عىل التأكيد كان وهلذا

 الروايات بعض يف كام فقط النبي عىل الصالة عن والنهي بل، ملسو هيلع هللا ىلص النبي
 .بذلك الرصحية

َّ  تصلّوا ال« :قال أنّه ملسو هيلع هللا ىلص النبيّ  عن  .البرتاء الصالة عيلَ
 البرتاء؟ الصالة ما اهللا رسول يا :فقيل

د عىل صلّ  اللّهمّ  :تقولون :قال  صلّ  اللّهمّ  :قولوا بل، ومتسكون حممّ
د عىل د آل وعىل حممّ   .IQH»حممّ

 قال: عليه الصالة كيفية عن سئل عندما عنه آخر حديث ويف
 إبـراهيم عىل صليت كام حممد آل وعىل حممد عىل صل اللهم :قولوا«

                                                                        

 وقـال١٢/١٠٧العقـول مـراة، مسـلم صـحيح عن نقال ٤٤١املحرقة: الصواعق )١(
قاً:  مـامل اخلطـب مـن والبـرتاء، اخلري من منقطع امر وكل الذنب املقطوع هو االبرت معلّ

 .١٣/٣٤٣االمثل: تفسري، فيها اهللا اسم يذكر
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 »جميد محيد إنك العاملني يف إبراهيم آل وعىل
 كـام، حممد آل وعىل حممد عىل وبارك« فيها تتمة مع خرأ رواية ويف

 .IQH»جميد محيد إنك إبراهيم آل وعىل إبراهيم عىل باركت
 :قال ×املؤمنني مريأ عنو
 IRH»حممد وآل حممد عىل يصىل حتى السامء عن حمجوب دعاء كل« 

، حممـد عىل صلّ  اللهم يقول رجال سمع انه × الصادق االمام وعن
  .ISH)حممد وآل :قل، حقنا تظلمنا وال تبرتها ال( :× له فقال

 يـذكر ان اهللا ومتجيـد الصـالة من االنتهاء بعد للمؤمن يستحب كام
 مـن الطلـب قبل ÷الكاظم االمام عن ةاملرويّ  بالصالة له ويدعو النبي

 :التالية الصالة وهي احلاجات من يريده بام اهللا
ـحمُ  وآلِ  دٍ مَ حمُ  ىلعَ  لِّ صَ  مَ هُ اللَّ (  ـوَ ، نيلـِوَ ألا يف دٍ مّ ـ لِّ صَ ـحمُ  ىلعَ  وآلِ  دٍ مَ

 صـلِّ وَ ، عـىلاأل الءِ املـَ يف دٍ مَ حمُ  آلِ وَ  دٍ مَ حمُ  ىلعَ  صلِّ وَ ، ينخرِ اآل يف دٍ مَ حمُ 
ـو يلةَ سِ الوَ  داً مَ حمُ  أعطِ  مَ هُ اللِّ ، لنيِ رسَ املُ  يف دٍ مَ حمُ  وآلِ  دٍ مَ حمُ  ىلعَ   فَ ـرَ الشَ

ـوالفَ  ــوالدَ  ةَ يلَ ضِ ــمُ بِ  آمنــتُ  إينّ  هــماللَّ ، ةَ ريَ بِــالكَ  ةَ رجَ ــ، أرهُ  ملَ وَ  دٍ حمَ  الَ فَ
                                                                        

 . ٥/٢٨٩،  ميزان احلكمة:٤/٢١٣الشيعة: وسائل )١(
 .٢٧٥الطويس:ص أمايل )٢(
 . ٧/٢٠١الشيعة: وسائل )٣(



 

 

 معاين الصالة

٢٢٣ 

ـ يمنِ رِ حتَ  ـيَ القِ  ومَ يَ ـ يقنـِوارزُ ، هُ ؤيتَـرُ  ةِ امَ ـ ينِ وفَّ وتَـ، هُ تَ حبَ صُ ، هِ تـِلَّ مِ  ىلعَ
 ىلعَ  إنكَ  أبداً  هُ عدَ بَ  أظمأ الَ  يئاً نِ هَ  غاً ائِ سَ  ياً وّ رَ  باً رشَ مَ  هِ وضِ حَ  نمِ  ينِ واسقِ 

ـمُ بِ  آمنـتُ  كـام مَ هُ اللَّ ، قدير ءٍ يشَ  لِ كُ   انِ نَـاجلِ  يف يرفنـِعّ فَ ، هُ أرَ  ملَ وَ  دٍ حمَ
 .IQH@)ماالَ سَ وَ  ةً ريَ ثِ كَ  يةً حتَ  ينِ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص دٍ مَ حمُ  وحَ رُ  غلّ بَ  مَ هُ اللَّ ، هُ وجهَ 

 

¢ ·Ó‹ n€a 
 وهي: مورأ عدة ويتضمن 

 والتـي معـه القلبيـة العالقـة عن تعبري وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل السالم *
 يف وتضـحياته جهادهو منزلته بعظيم قرارواإل متنانواإل الشكر تتضمن

 .دينه وتبليغ اهللا رسالة ليصاإ
 الــذين وليائــهأو حججـه ســيام الصــاحلني اهللا عبـاد عــىل السـالم *

 .مساره وساروا النبي عمل واصلوا
 الـذين وحججـه نبيـه عىل سلّم الذي عبده عىل اهللا من السالم رد *

ِيَّةً  الصاحلني اهللا عباد يمثلون نْ  ﴿حتَ نْدِ  مِ ةً  اهللاِ عِ كَ بَارَ ﴾ مُ يِّبَةً  .طَ
 عاملهأ نونيدوّ  والذين به املوكّلني احلافظني اهللا مالئكة عىل السالم*

 .القيامة يوم عليها ويشهدون
                                                                        

 هبـذه النبـي عـىل صـىل مـن الـدعاء: هنايـة بعـد قـال ثـم ٦٩/ ٨٣ األنوار: بحار)١(
  دعاؤه. واستجيب، رسوره ودام خطاياه وحميت، ذنوبه هدمت الصلوات



 

 

 معاين الصالة

٢٢٤ 

 منها: عدة روايات ومستلزماته التسليم معنى يف ورد وقد
  قال: ×الصادق االمام عن

 فـيام النـاس كـانقال: ثـم.الصـالة وحتليـل، منألا عالمة التسليم«
ـأَ  عليـه ردوا إذا وكـانوا، هرشّ  نـواأمِ ، وارد علـيهم مسلّ  إذا ىـمض  نَ مِ
 وذلك، يأمنهم مل ماملسلّ  عىل وايردّ  مل وإن، يأمنوه مل ميسلّ  مل وإن، همرشّ 

 وحتلـيال، الصـالة مـن للخروج عالمة التسليم علفجُ ، العرب يف لقخُ 
 مـن اسـم والسـالم، مايفسـدها الصـالة يف يدخل أن من وأمنا للكالم

 IQH »به املوكلني اهللا كيلَ مَ  عىل املصيلّ  من واقع وهو وجلّ  عزّ  اهللا أسامء
 من مشتق التسليم ان :النهاية) (كتاب اللغة كتب بعض يف رذكُ  قدو

 معنـاه وقيـل، والـنقص العيب من لسالمته تعاىل اهللا اسم وهو السالم
 االعامل عىل يذكر اهللا اسم كان إذ، عليك اهللا اسم أي )عليكم السالم(

 وقيـل، عنه الفساد عوارض وانتفاء، فيه اخلريات معاين الجتامع توقعا
 فـاجعلني منـي سـلمت بمعنـى، السـالمة من مأخوذ معناه ان كذلك
 .منك أسلم

 

 جعـل سـبب يف × الرضـا موسـى بـن عيل االمام عن احلديث ويف
 تسـبيحا أو تكبريا بدله جيعل ومل، منها خروج أو الصالة حتليل التسليم

                                                                        

 ٨٢/٣٠٧، البحار:١٧٥معاين االخبار: )١(



 

 

 معاين الصالة

٢٢٥ 

 قال: آخر رضبا أو
 إىل والتوجه للمخلوقني الكالم حتريم الصالة يف الدخول يف كان ملا«

 مـع الكـالم ان يأ( عنها واالنتقال املخلوقني كالم حتليلها كانت، اخلالق
 النـاس مـع الكالم عدم كان كام منها واخلروج الصالة انتهاء عالمة هو ينخراآل
 هـو إنـام بـالكالم املخلـوقني وابتـداء، )الصـالة يف الدخول عىل عالمة هو

 IQH»بالتسليم
  :قال التسليم يف × الصادقجعفر اإلمام عنو
ن أي، األمان:صالة دبركل يف التسليم معنى«  وسـنة اهللا مـرأ تـىٰ أ مَ
 مـن والرباءة، الدنيا بالء من األمان فله، منه خاشعاً  له خاضعاً  ملسو هيلع هللا ىلص نبيّه

م، اآلخــرة عــذاب ــالَ ، خلقــه أودعــه تعــاىل اهللا ســامءأ مــن اســم والسَّ
 وتصـديق، IRHتصـافاتواالِ  مانـاتواأل املعـامالت يف معناه ليستعملوا

م تضع نأ ردتأ نإف، معارشهتم وصحة، بينهم فيام مصاحبتهم ـالَ  السَّ
 ان بعـد فعلـه املؤمن عىل يلزم ما أي(، تعاىل اهللا قفاتّ  معناه وتؤدي موضعه

 منـك ليسلم، )الدنيوية وممارساته اعامله يف اهللا يتق ان هو بالتسليم الصالة اهنى
 حتفـظ التقـو ان أي( املعايص بظلمة تدنسها الَّ أ ،وعقلك وقلبك دينك

                                                                        

 ٢/١٠٨االخبار: عيون، ١/٢٩٩الرشائع: علل )١(
 من.آ طريق هذا يقال كأن لليشء الصفة من )٢(



 

 

 معاين الصالة

٢٢٦ 

 تـربمهم أال حفظتـك منك ولتسلم، )املعايص يف الوقوع من والعقل الدين
 عـىل التسـليم ان يأ( معهـم معاملتـك بسـوء منـك وتوحشـهم ومتلهم
 علـيكم السـالم( بـالقول الصالة ختام عند أو الصالة هناية يف احلافظني املالئكة

 ثـم، )الصالة بعد املعايص من تفعله بام ؤذهيمالت ان تستلزم، )وبركاته اهللا ورمحة
 مـع السـالم عـرض أو التسـليم يكـون يأ(، عـدوك مـع ثم، صديقك مع

 الصـالة بعـد ذكرهمتـ ان ال واقعيـة وحقيقـة مصـداقية له واالعداء االصدقاء
ـن نإفـ )اجلوارح أو ساناللّ  ذأو والنميمة بالغيبة  هـو مـن منـه ميسـلَ  مل مَ

ن، أوىل فاألبعد إليه األقرب م يضع ال ومَ الَ  ال من (أي هذه مواضعه السَّ
 فـال االعـداء) أو االصـدقاء مـع سواء الناس اذ عن واالبتعاد بالسالم يلتزم

 يف فشــاهأ نإو ســالمه يف كاذبــاً  وكــان، تســليم وال إســالم وال ســالم
  .IQH»اخللق

 
¢ €aáÓv‡n@¿@Ú»◊ã€a@Úr€br€a@Ú»iaã€aÎ 

 

، اهللاُ اال الـهَ  وال، هللاِ واحلمدُ ، اهللاِ بحانَ سُ «:القول هللا التمجيد تضمني
 والعظمـة املجد عىل يدل الذي ذكرال هو عموما التمجيدو، »اكرب واهللاُ

، عيـبو نقـص كـل عـن تعـاىل هللا التنزيـه هـو فالتسبيح، سبحانه هللا
                                                                        

 عن مصباح الرشيعة.  ٨٢/٧٢٥بحار االنوار: )١(



 

 

 معاين الصالة

٢٢٧ 

 ال التـيو واملجهولـة املعروفـة النعم مجيع عىل هللا شكرال هو التحميدو
 اخلـالص بالتوحيـد االقـرار هـو التهليـلو ،غـريه يعرفها وال حيصيها

، لـه الرشيـك وحـده منـه هـو الكـون يف موجود ما كل بان والشهادة
، احد يشبهه أو، احد ذاته يدرك نأ من رباك اهللا بان االقرار هووالتكبري

 احد. يصفه أو، احد مثله يكون أو
 :له قال، أكرب اهللا يقول: احدهم سمع عندما ×الصادق عن

 ؟ءيش أي من أكرب اهللا 
 .ءيش كل من الرجل:اكرب فقال

 بينه قارنت ثم املخلوقني دودكح حدودا له جعلت أي( .حددته :× فقال 
 يشء) كل يف االكرب فجعلته وبينهم

 ؟أقول كيفف :الرجل فقال 
 .يوصف أن من أكرب اهللا :قل ×قالف 
 من اكرب اهللا الرجل قول استنكر ماماإل ان، خرأ بصياغة رواية ويف 
 ؟منه أكرب فيكون ءيش ثمة وكان له: فقال، يشء كل
 يوصف ان من اكرب اهللا :قل:×قال ثم 

 ان ينبغـي والذي الكريم كتابه يف نفسه اهللا وصف ما الوصف وخري
  :سبحانه قولهك وغريها الصالة يف تعاىل بأوصافه املؤمن قلب يمتأل



 

 

 معاين الصالة

٢٢٨ 

ِ  بُّ رَ ﴿ قَنيْ ِ بُّ  املَرشْ رَ ِ املَ  وَ بَنيْ رِ   IQH﴾غْ
هللاِِ ﴿ قُ شاملَ  وَ املَ  ـْرِ بُ وَ رِ نَامَ  غْ أَيْ لُّواْ  فَ ثَمَّ  تُوَ هُ  فَ جْ عٌ  اهللاَ إِنَّ  هللاِِ وَ اسِ لِيمٌ  وَ   IRH﴾عَ
لْكُ  لَهُ ﴿ اتِ  مُ وَ امَ األَرضِ  السَّ يِي، وَ ْ يتُ  حيُ يُمِ وَ ، وَ هُ ىلَ  وَ ءٍ  كُلِّ  عَ ْ يرٌ  يشَ دِ وَ  *قَ  هُ

لُ  رُ  األَوَّ خِ اآلْ رُ ، وَ الظَّاهِ الْبَاطِنُ  وَ وَ ، وَ هُ لِّ  وَ ءٍ  بِكُ ْ لِيمٌ  يشَ وَ * عَ ي هُ لَقَ  الَّذِ  خَ
اتِ  وَ امَ األَرضَ  السَّ تَّةِ  يفِ  وَ امٍ  سِ يَّ مَّ ، أَ  ثُ تَوَ ىلَ  اسْ شِ  عَ رْ مُ ، الْعَ لَ عْ ا يَ لِجُ  مَ  يفِ  يَ

ا األَرضِ  مَ جُ  وَ ْرُ ا خيَ نْهَ ا، مِ مَ لُ  وَ نزِ نَ  يَ ء مِ امَ ا السَّ مَ جُ  وَ رُ عْ ا يَ وَ ، فِيهَ هُ مْ  وَ عَكُ ا أَيْنَ  مَ  مَ
نتُمْ  اهللا، كُ لُونَ  بِامَ  وَ مَ عْ ريٌ  تَ لْكُ  لَهُ  * بَصِ اتِ السَّ  مُ وَ األَرضِ  امَ إِىلَ ، وَ عُ  اهللاِ وَ جَ  تُرْ

ورُ  ُمُ  @ISH﴾ األْ
لْ  ﴿ الَ  إِنَّ  قُ كِي يتِ صَ نُسُ ْيَـايَ  وَ حمَ ايتِ  وَ ـَ ممَ بِّ  هللاِ وَ ِنيَ  رَ ـاملَ يـكَ  الَ  الْعَ ِ  لَـهُ  رشَ

لِكَ  بِذَ تُ  وَ رْ اْ  أُمِ نَ أَ لُ  وَ نيَ  أَوَّ لِمِ   ITH﴾املُسْ
 شـأنه وتعظيم اهللا متجيد تتناول التي الكثرية االيات من ذلك وامثال

 معـاين قلبـه يف حيضــر ان صـالته يف خيشـع ان اراد ملـن يستحب ولذا
ه أي »اهللا سبحان« :يقول فحينام هللا التمجيد  :هقلبـ يف رـحيضـ، اهللا تنـزّ

 قلبـه: يف رـحيضـ، »هللا احلمـد« :يقـول وحينام، )ونقص عيب كل عن(
                                                                        

 ١١٧الرمحن: سورة )١(
 ١١٥البقرة: سورة )٢(
  ٦-٢احلديد: )٣(
 ١٦٣االنعام: )٤(



 

 

 معاين الصالة

٢٢٩ 

 اال الـه ال«:يقـول وحيـنام، )هغري الحيصيهاو اليعرفها التي نعمه عىل(
 ال( وأ ) غـريه خـالق الف( وأ ،)سواه معبود فال( قلبه: يف رـحيض ،»اهللا

 هـذه احـد قلبـه يف رـحيضـ »اكـرب اهللا«:يقول وحينام، )هرشع اال رشع
 وغـري )يشء مثلـه يكـون ان، يشء يعرفـه ان، يشء يشبهه ان( :املعاين

 يف املعـاين مـن معنى تكبرية كل يف حيـرض ان أو التكبري ينعام من ذلك
 قلبه.

 

 الثالثـة الركعـة يف التمجيـد كلامت ملعنى رـاملختص العرض هذا بعد
 كلامتـه يف الصـغري( الـذكر هلـذا ان يعلـم ان للمصـيلّ  ينبغـي والرابعة

  التالية: الروايات يف ورد كام عظيام ثوابا له )حمتواه يف عظيمال
 

  :قال نهأ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول نع *
 

 من لبنة يبنون مالئكة فيها يتفرأ اجلنة دخلت السامء إىل يب ارسي ملا«
 :هلم فقلت، العمل) عن توقفوا أي( مسكواأ وربام فضة من ولبنة ذهب

 وما :هلم فقلت، النفقة جتيئنا حتى :فقالوا مسكتم؟أ وربام بنيتم ربام مالكم
 اله وال، هللا واحلمد، اهللا سبحان( :الدنيا يف املؤمن قول :فقالوا نفقتكم؟

 @IQH)اكرب اهللاو، اهللا اال
                                                                        

 ٥/١٨احلكمة: ميزان )١(



 

 

 معاين الصالة

٢٣٠ 

 :فقال خرةاآل جتارة عن مسعود ابن لهأس وقد ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عنو *
 واحلمد، اهللا سبحان( :ولـتق ان وذلك، اهللا ذكر عن لسانك ترحين ال«

 :تعـاىل اهللا يقـول، املربحة التجارة فهذه )اكرب اهللاو، اهللا اال اله وال، اهللا
ونَ ـيَ ﴿ جُ ةً ـتِ  رْ ارَ بُورَ  نْ ـلَ  جَ مْ  * تَ يَهُ فِّ مْ  لِيُوَ هُ ورَ مْ  أُجُ هُ يدَ زِ يَ نْ  وَ لِهِ  مِ  .IQH»﴾فَضْ
  :قال ×الباقر االمام عنو *
 :فقال عليه فوقف له حائط يف غرسا يغرس برجل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول مر«
 وأبقى؟ ثمرا وأطيب IRHإيناعا وأرسع أصالً  أثبت غرس عىل أدلك أال 
  .اهللا رسول يا فدلني بىل :قال 

 إله وال، هللا واحلمد، اهللا سبحان« :فقل وأمسيت أصبحت إذا :ملسو هيلع هللا ىلص فقال
 اجلنة يف شجرات عرش تسبيحة بكل قلته إن لك فإن »أكرب واهللا، اهللا إال
 .الصاحلات الباقيات من وهن الفاكهة أنواع من

 مقبوضة صدقة هذه حائطي أن اهللا رسول يا اشهدك فإين :الرجل فقال
ا :وجلّ  عزّ  اهللا فأنزل، الصدقة أهل املسلمني فقراء عىل أَمَّ نْ  ﴿فَ  أَعطَى مَ

قَى اتَّ قَ  * وَ دَّ صَ نَى وَ سْ هُ  * بِاحلُ ُ نُيَرسِّ سَ  فَ َ يُرسْ  @ISH»﴾لِلْ
                                                                        

 . ٢٢/١٢٢ نوار:األ بحار )١(
 . وادراكها الثمرة نضج الثمرة: ايناع )٢(
 . ٢٢/١٢٢ نوار:األ بحار )٣(



 

 

 معاين الصالة

٢٣١ 

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عنو *
 يسكنها، ظاهرها من وباطنها، باطنها من ظاهرها ير غرفا اجلنة يف إن «

 بالليل وصىلّ ، السالم وأفشى، الطعام وأطعم، الكالم أطاب من امتي من
 امتك؟ من هذا يطيق ومن اهللا رسول يا :عيل فقال، نيام والناس

 :وأمسى أصبح إذا قال من الكالم؟ إطابة ما تدري ما أو عيل يا :فقال 
 .IQH»مرات عرش »أكرب واهللا، اهللا إال إله وال، هللا واحلمد، اهللا سبحان«
 كون من نم نايشء هو انام الروايات تذكره الذي العظيم الثواب وهذا 

 ظيمع عليه وعد والذي، سبحانه هللا الكثري الذكر من عدّ يُ  التمجيد هذا
  تعاىل: قوله يف كام كتابه يف واالجر الثواب

َا ﴿ ينَ  أَهيُّ نُوا الَّذِ وا آمَ رُ كُ ا اهللاَ اذْ رً ثِرياً  ذِكْ وهُ  كَ بِّحُ سَ ةً  وَ رَ ي بُكْ أَصِ وَ  الً وَ ي هُ  الَّذِ
يلِّ  مْ  يُصَ يْكُ لَ تُهُ  عَ ئِكَ الَ مَ م وَ كُ جَ رِ نَ  لِيُخْ تِ  مِّ انَ  النُّورِ  إِىلَ  الظُّلُامَ كَ نِنيَ  وَ مِ  بِاملُؤْ
يامً  حِ  قوله: وكذلك IRH﴾رَ

رْ ﴿  كُ اذْ بَّكَ  وَ كَ  يفِ  رَ سِ فْ عاً  نَ ُّ ةً  تَرضَ يفَ خِ دُونَ  وَ رِ  وَ هْ نَ  اجلَ لِ  مِ وْ وِّ  الْقَ دُ  بِالْغُ
الِ  اآلصَ ال وَ نْ  وَ نَ  تَكُ افِلِنيَ  مِ  ISH﴾الْغَ

                                                                        

 ٦٦/٣٦٩ األنوار: بحار )١(
 ٤٣األحزاب: )٢(
 ٢٠٥ األعراف: )٣(



 

 

 معاين الصالة

٢٣٢ 

 ان وهـو ضـمني رشط لـه الثـواب هـذا مثل له الذي الذكر هذا ان اال
 بلسانه هللا يمجد ان للذاكر ينبغي الف، والقلبي اللساين الذكر فيه جيتمع
 التمجيـد هذا فمثل، آخر موضوع إىل اهللا عن رفـمنص أو غافل وقلبه

 التالية: الرواية نهتبيّ  كام، فيه ملطلوباثرالا يرتك ال
 

  :قال × الصادق حممد بن جعفر اهللا عبد أيب االمام عن
 أعنـي ال :قـال ثـم، كثـريا اهللا ذكـر خلقـه عـىل اهللا فرض ما أشد من«
 أي( منـه كان وإن، )أكرب واهللا، اهللا إال إله وال، هللا واحلمد، اهللا سبحان(

 فان، موحرّ  أحل ما عند اهللا ذكر ولكن، الكثري) الذكر من هو القول هذا ان
  IQH»تركها معصية كان وإن، هبا عمل طاعة كان

 

 جانبـا يمثـل ولكنه الكثري اهللا ذكر من هو املذكور التمجيد هذا نإ يأ
 وهـو خـراآل اجلانـب إىل بحاجـة وهـو اللسـاين ذكرال وهو الذكر من

 يف أو الصـالة يف كـان سـواء فيه العظيم الثواب ليتكامل القلبي الذكر
 الذاكر قلب يف حارضا اهللا يكون ان هو القلبي الذكر من واملراد، غريها

 الوقـوع مـن لـه مانعـا الذكر هذا فيكون للمعايص التعرض عند سيام
 فيسـارع اخلـريات الكتسـاب مـورد هنـاك يكون عندما وكذلك، فيها

                                                                        

 . ٢/٨٠الكايف:  )١(



 

 

 معاين الصالة

٢٣٣ 

 ال القلـب توجـه دون مـن اللسان حركةف، هللا وقربا حبا للطاعة ويبادر
 وانـام، العظـيم الثـواب ذلـك لـه والذي املطلوب الذكر اهداف حيقق

 االجـر ذلـك لينـال اللسـاين الـذكر مـع قلبـه رـحيض أن لذاكرل ينبغي
 .الكبري

 

  :اصحابه الحد قال× عبداهللا ايب عنو
 الناس انصاف قال ثم خلقه؟ عىل وجلّ  عزّ  اهللا فرض ما بأشد أحدثك اال«

 :أقـول ال إين امـا، موطن كل يف اهللا وذكر، الخيك ومواساتك، نفسك من
 ولكن، ذاك من هذا كان وان، اكرب واهللا اهللا إال اله وال هللا واحلمد اهللا سبحان

 .IQH»معصية أو طاعة عىل هجمت اذا موطن كل يف اهللا ذكر
 

 احلقيقـي الـذكر اثار تؤكد التي الروايات من عدد فهناك العموم وعىل
 دفعـهوت املعـايص يف الوقـوع مـن هنعمت ان ينبغي والتي الذاكر نفس يف

 بشـكل االسـالم منهج وهو اليها واملسابقة والصاحلات اخلريات لفعل
 :التالية الروايات يف كام عام

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن 
  IRH»القيامة يوم اهللا أرضاه وتعاىل تبارك اهللا خمافة هللا معصية ترك من«

                                                                        

 . ١٥/٤: الشيعةوسائل  )١(
 . ٢/٨١الكايف:  )٢(



 

 

 معاين الصالة

٢٣٤ 

نَا﴿ تعـاىل قوله معنى عن سئل عندما ×الصادق االمام عنو  مْ ـدِ قَ  إِىلَ  وَ
ا لُوا مَ مِ نْ  عَ لٍ  مِ مَ نَاهُ  عَ لْ عَ بَاءً  فَجَ نْثُوراً  هَ  :قال ﴾مَ

 اذا كـانوا ولكـن IQHباطيالقَ  من بياضا شدأ أعامهلم كانت إن واهللا ماأ« 
 IRH»يدعوه مل احلرام هلم عرض

 احلـرام عليهم عرض اذا ولكن غبارعليها ال جيدة كانت العباد اعامل ان بمعنى(
  )فعله عن يتورعوا مل
 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن 
ل ما اخلري من حيب اهللا إن«   .ISH»يعجّ

 :قال ×الباقر االمام عنو
 ITH»حيدث ما تدري ال فإنك، فبادر بخري مهمت إذا«

 :×قال الصادق االمام وعن
 IUH» بغريه عنه تشغلوا أن قبل اخلري بعمل بادروا«

 قلبـه يف اهللا رـحيضـ ان اخلاشع املصيلّ  من املطلوب فان العموم وعىل
                                                                        

باطي )١( ـبط، املصــرية الرقاق البيض الثياب (بالفتح) القَ  ألهـل يقـال (بالكســر) [القِ
  .سابقا] مصـر

 . ٢/١٢٢الكايف:)٢(
 . ١٣/١٠الشيعة: وسائل )٣(
 . ١٣/١٠الشيعة: وسائل )٤(
  .٩٩ /١٠ األنوار: بحار )٥(



 

 

 معاين الصالة

٢٣٥ 

 ان ليسـتطيع الصـالة معـاين يفهـم وان الصـالة اجزاء من جزء كل يف
 صــالة وال، االمــوات صــالة يصــيلّ  فــال العبــادة مــن حقهــا يعطيهــا

ــكار ــالة وال، الس ــافلني ص ــالة وال، الغ ــاهلني ص ــالة وال، اجل  ص
 ان حيـاول بـل، واالحساس) للروح الفاقد االيل اإلنسان (او نيكِ وَ كَ املُ 

 اجـزاء مـن جـزء كـل يف اخلشوع عىل تعينه التي املعاين من رـيستحض
  .صالته
 اممعلّ  فاجابه الصالة تأويل عن حدهمأ سأله عندما املؤمنني امري عن

  :×فقال )الصالة ملعاين شارحا وليس( الصالة لتأويل اياه
 يف رختطـ ان، االحرام] تكبرية أي[احرامك إىل االوىل تكبريتك تأويل «

 [التكبـرية] ويف، قعـود أو بقيام يوصف أن من أكرب اهللا :لتق إذا نفسك
 اكرب [اهللا :الثالثة [التكبرية] ويف، مجود أو بحركة يوصف نأ ]من[ :الثانية
 [التكبرية] يف ختطرو، بقياس يقاس أو، بشبه أو، بجسم يوصف أن من]

 وختطـر، األمـراض تؤملـه أو االعـراض حتلـه ان مـن] اكرب [اهللا :الرابعة
 أو، عـرض أو، بجـوهر يوصف أن من] اكرب [اهللا :اخلامسة [التكبرية]يف

 مـن] اكرب [اهللا :السادسة [التكبرية] يف وختطر، ءيش فيه حيل أو، شيئا حيل
، الــزوال مــن املخلــوقني) يأ( نيثِ حــدَ املُ  عــىل جيــوز مــا عليــه جيــوز ان
 [اهللا :السـابعة [التكبرية] يف وختطر، حال إىل حال من والتغري، االنتقالو



 

 

 معاين الصالة

٢٣٦ 

 .اخلمس احلواس حتله أن من] اكرب
 لوو بك آمنت:نفسك ىف ختطر، الركوع ىف عنقك مد تأويل [عند] ثم 

 .عنقي رضبت
، محـده ملـن اهللا سـمع :قلـت إذا، الركـوع من رأسك رفع تأويل ثم

 الوجود. إىل العدم من خرجنيأ الذي:تأويله، العاملني رب هللا احلمد
 منهـا:سـاجد وأنـت نفسـك ىف ختطـر ان، األوىل السـجدة ويلوتأ 

 .خرجتنيأ ومنها :تأويله رأسك ورفع .خلقتني
 ختطـر رأسـك ورفـع، تعيـدين وفيهـا :[تأويلهـا] الثانيـة والسجدة 

  .أخر تارة خترجني ومنها:بقلبك
 طرحـكو اليمنـى رجلك ورفع، األيرس جانبك عىل قعودك وتأويل

 .الباطل متُ أَ و احلق قمتُ أَ  أين اللهم :بقلبك ختطر، رسـليا عىل
 بعـد بالبعث واالقرار اإلسالم ومعاودة االيامن جتديد :تشهدك وتأويل

 قـال عام وتعظيمه سبحانه الرب متجيد:التحيات قراءة وتأويل .املوت
 اهللا ورمحـة علـيكم السـالم، قولـك وتأويل، امللحدون ونعته الظاملون

 هذه:فمعناها، )اهللا من رمحةال شمول أي( سبحانه اهللا عن ترحم :بركاتهو
  .IQH»القيامة يوم عذاب من لكم أمان

                                                                        

 احلديث. اصل من وليس توضيح هو [] املعكوفتني بني موجود ما، ٨١/٢٤٢البحار: )١(



 

 

 معاين الصالة

٢٣٧ 

 دون مـن الصـالة اشـياء مـن يشء اليبقـى ان احلـديث هذا من واملراد
 لـذلك نموذجـا االمـام يبـني كـان وهلذا ومتجيده وتوحيده باهللا ربطها
 التـي املعاين من غريه أو املعنى هذا اكان سواء قلبك) يف (فتخطر بقوله

 .للمصيلّ  وااليامين العقيل املستو مع تتناسب
 به املؤتم املصيل عىل وجيب االمام يقرأ حينام اجلامعة صالة عند حتى بل
 التفاعـل إىل تـدعوا البيـت اهـل احاديـث فـان، له مستمعا يسكت ان

 اهللا ذكـر اىلو، جهـرا الصـالة تكـون حـني االستامع هذا مع واخلشوع
 .والعرص الظهر كصالة خفاتاإ الصالة تكون حني القلب يف ومتجيده

 قال: السالم) (عليهام الصادق أو الباقر االمام عن
 IQH»نفسك يف سبحو فأنصت به تأتم إمام خلف كنت إذا«

  
¢ Ú–ñ@Ò˝ó€a 

 يرمقـه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ورسول، منه ناحية يف فصىلّ  فقام رجل املسجد دخل 
 فـرد، عليـه فسـلّم ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول إىل فأتى رفـانص ثم، يشعر ال وهو
 فعـل حتـى !»تصـلّ  مل كنّ إف صلّ و ارجع«:له وقال، السالم عليه النبي
 عـدأ النبـي لـه يقـول ةمـرّ  كـلّ  ويف اتمـرّ  ثالث الصالة عادأ يأ( ثالثاً  ذلك

                                                                        

 . ٢/١٦٧عوايل الآليل: )١(



 

 

 معاين الصالة

٢٣٨ 

 نـزلأ والذي الرجل: فقال، كاملة) الصالة برشوط يأيت مل هنّ أ يبدو إذ الصالة
 داءأ عـىل حرصـت يأ( فعلمنـي، وحرصت جهدت لقد الكتاب عليك
  :ملسو هيلع هللا ىلص فقال، )منيفعلّ  استطع مل نولك بشـروطها الصالة

، كربّ  ثم، القبلة فاستقبل قم ثمّ ، الوضوء فأحسن الصالة ردتأ اإذ« 
 ثـم، قـائامً  تعـدل حتـى ارفـع ثم، راكعا تطمئنّ  حتى اركع ثم، اقرأ ثم

 اسـجد ثـم، قاعـداً  تطمـئنّ  حتى ارفع ثم، ساجداً  تطمئنّ  حتى اسجد
 ومـا، صـالتك قضـيت فقـد ذلـك صـنعت اإذف، ساجداً  تطمئنّ  حتى

  .IQH»صالتك من تنقصه امإنّ ف ذلك من نقصت
 وتعلـيمهم حمبيه لبعض الصادق ماماإل امتحان عن خرأ قصة ويف 

 عبـد أبـو يل قال :قال عيسى ابن محاد برواية الصحيحة الصالة رشوط
 ؟محاد يا تصيل أن سنحتُ  :يوما × اهللا
 عىل كان هنّ أ (بمعنى .الصالة يف حريز كتاب أحفظ أنا سيدي يا فقلت 

 .صالته) صحة من تامّ  اطمئنان
 إىل متوجهـا يديه بني فقمت :قال، صلّ  قم عليك ال :ماماإل له فقال

 الروايـة خـالل من [ويبدو وسجدت. وركعت الصالة فاستفتحت القبلة
  فاضح] بشكل الصالة رشوط تستوف مل صالته نإ

                                                                        

 . ٤٨/١٣٢ نوار:األ بحار )١(



 

 

 معاين الصالة

٢٣٩ 

! أن حتسن ال محاد يا :×فقال  عليـه يـأيت أن بالرجـل أقـبح ما تصيلّ
 !ةتامّ  بحدودها واحدة صالة يقيم فام سنة سبعون أو سنة ستون
 منـيفعلّ  فـداك جعلـت :فقلـت، الذلّ  يسـنف يف فأصابني :محاد قال

  الصالة.
 عـىل مجيعـاً  يديه فأرسل، منتصباً  القبلة مستقبل × اهللا عبد أبو فقام
 كان حتى قدميه بني وقرب، الكف) صابعأ (أي أصابعه ضمّ  قد، فخذيه

، واسـتكانة بخشوع القبلة واستقبل، مفرجات أصابع ثالث قدر بينهام
 هنيئـة صرب ثم، أحد اهللا هو وقل، برتتيل احلمد قرأ ثم، أكرب اهللا :وقال
 ومـأل ركـع ثـم، قائم وهو، أكرب اهللا :قال ثم، قائم وهو تنفس ما بقدر
، ظهـره اسـتو حتـى خلف إىل ركبته ورد، جاتفرّ م ركبتيه من كفيه
 ومـد، ظهـره السـتواء تزل مل دهن أو ماء من قطرة عليه صبّ  لو حتى
 العظـيم ريبّ  سـبحان« :فقال برتتيل ثالثا سبح ثم، عينيه ضوغمّ  عنقه

 اهللا سـمع« :قـال القيـام مـن استمكنّ  فلامّ ، قائامً  استو ثم، »وبحمده
 سـجد ثـم، وجهـه حيـال يديـه ورفـع قائم وهو كربّ  ثم، »محده منـل

 :فقـال وجهـه حيـال ركبتيـه بـني صـابعاأل مضـمومتي كفيـه ووضع
 عىل بدنه من شيئاً  يضع ومل، اتمرّ  ثالث »وبحمده عىلاأل ريب سبحان«

 وعينـي، والكفـني، اجلبهة :أعضاء) (أي أعظم ثامنية عىل وسجد، يشء



 

 

 معاين الصالة

٢٤٠ 

 فلـامّ ، السـجود مـن رأسـه رفـع ثم، الرجلني إهبامي وأنامل، الركبتني
وضـع قـد يســراأل جانبـه عـىل قعد ثم، أكرب اهللا :قال جالسا استو 

 ريب أسـتغفراهللا :وقـال يســراأل قدمـه بـاطن عـىل اليمنى قدمه ظاهر
 قال كام قالو، الثانية السجدة وسجد، جالس وهو كربّ  ثم، إليه وأتوب

، سـجود وال ركوع يف ءيش عىل جسده من ءبيش يستعن ومل، وىلاألُ  يف
 فقـط بدنـه عىل معتمداً  كان (أي رضاأل عىل ذراعيه يضع ومل جمنّحاً  وكان

  هذا. عىل ركعتني فصىلّ ، آخر) بيشء يستعن ومل
  :قال ثم 

 وال، وأصـابعك بيـديك تعبـث وال، لتـفتَ  وال، صلّ  هكذا ادمحّ  يا
  IRH.»يديك بني وال يسارك عن وال يمينك عن IQH تبزق

 

¢ Ò˝ó€a@Ú€Ïj‘æa 
 روايـات مـن فيهـا ورد ومـا الـدين عمود وكوهنا الصالة عظمة نّ إ

، اجتامعي رـواآلخ فردي امـحدهأ، اسينيـسأ ببعدين تتصف امإنّ  كثرية
 للبـاطن وطهارة للنفس وتزكية للروح معراج هي الفردي النطاق فعىل

ه العبد بني وصلة  هـي االجتامعـي النطـاق وعـىل، رشحه تقدم كام وربّ
                                                                        

 ال تبزق: ال تبصق.  )١(
 . ٨١/١٨٥ :االنوار بحار )٢(



 

 

 معاين الصالة

٢٤١ 

، االجتامعـي السـلوك وحماسـن خـالقاأل مكـارم إىل للوصول رـجس
 لـيس، اءةبنّـ مـؤثرة فاعلـة، منفتحة جيابيةإ بمعارشة ةاألمّ  مع والعيش

 تكفـريي فكـر وال، معوج سلوك وال نفاق وال، تقوقع وال انعزال فيها
 وال، مريضـة عصـابية حـاالت وال، مزاجيـة شـطحات وال، منحرف

 حركـات وال، غريبة عادات وال، واللباس الشكل يف مصطنعة مظاهر
 األئمـة ومـنهج ىـاملرتضـ وسـرية املصـطفى لسنّة إحياء امإنّ و، عجيبة

  مجيعاً). عليهم اهللا (سالم النجباء
ـي التـي، الصـالة هـذه فمثل  ومـع هللا مـع عالقتهـا يف الـنفس تزكّ
ها، املجتمع  هي، خالقهأو سالماإل بقيم ومتألها، اهللا معايص عن وتصدّ

  التالية: األحاديث يف كام اهللا عند مقبولة تكون التي
  قال: نهأ × اهللا عبد أيب عن

نـلـِ الصـالة أقبـل امإنّ  وتعاىل: تبارك اهللا قال« ، لعظمتـي تواضـع مَ
 وال، بـذكري هنـاره ويقطـع، جـيلأ مـن الشـهوات عـن نفسه ويكفّ 
، املصـاب ويرحم، العاري ويكسو، اجلائع ويطعم، خلقي عىل يتعاظم
 يف لـه أجعـل، الشـمس مثـل نـوره رقـيشـ فـذلك، الغريـب ويؤوي

، بمالئكتي واستحفظه، بعزيت IQHأكأله، علامً  اجلهالة ويف، نوراً  الظلامت
                                                                        

يتأكأله: أي أحفظه وأحوطه  )١(  .بعزّ



 

 

 عاين الصالةم

٢٤٢ 

 جنـات كمثـل عنـدي ذلـك فمثـل، فأعطيـه ويسألني، فألبّيه يدعوين
  .IQH»حاهلا عن تتغري وال ثامرها تيبس ال، الفردوس

 

، وشـؤوهنا أبعادهـا لـبكـ الـنفس ةـتزكيـ وـهـ الصالة من رادـفامل
 شـكل عـىل املحافظـة وليس، واالجتامعية رسيةواأل الفردية وعالئقها

 ريفةـالشـ حاديـثواأل ياتاآل كانت ولذا، فحسب ومظهرها الصالة
 دون نـمـ فقـط اخلـارجي رـبالقشـ تزاملإلوا نبالتديّ  التظاهر تشجب
  .العبادة مقصد حيقق الذي العبادي العمل روح وأ رـاجلوه حتصيل

 يف العبـادة قشـور حيفظـون الـذين عـن قـال ×املـؤمنني رـأمي عنف
 :ومضامينها معانيها يفقهون وال الظاهر

 

 والركـوع القيـام يطيلـون (أي فيطيلـون يصلّون بقوم تغرتَّ  ال كميل يا«
ــجود ــالة) يف والس ــومون، الص ــداومون ويص ــرون (أي في ــوم يكث ، )الص

، )العلنية واخلريات بالصدقات احساهنم يظهرون (أي فيحسنون ويتصدقون
 لتـزاماإل مـن منهم اهللا يريده ام حقيقة عم ينطبق ال عملهم (ألنّ  موقفون مهنّ إف

ح كام الرشعي ة يف ذلك يتوضّ  املسـتقيم اهللا رصاط عـن ينحرفون فهم الرواية تتمّ
  .IRH»)اختبار وأ فتنة اول عند

                                                                        

 .٢٤٣/ ٨٤ :االنوار )بحار١(
 .٢٣٠/ ٨٤ :االنوار بحار )٢(



 

 

 معاين الصالة

٢٤٣ 

 :قال ×اهللا يبأ عن
، اعتاده ءيش ذلك فإنّ ، وسجوده الرجل ركوع طول إىل تنظروا ال« 
 وأداء حديثـه صـدق إىل نظـرواأُ  ولكـن، لـذلك اسـتوحش تركه فلو

 .IQH»أمانته
 ولـيس الدقيقـة بمعـايريه الـدين بتطبيـق االلتزام هو املقياس ان أي
 .مظاهره بعض أو الدين شعائر بعض ةباقام

 يف ودنـس خبـث كـل نـمـ الـنفس رـتطهيـ الصالة نـم فاملطلوب
 ازدواجيـة سـالماإل يف يوجد فال، اهللا عباد مع وعالقتها اهللا مع عالقتها

ن السلوك يف  اإلنسـان هـو الصـالح اإلنسـان امإنّـو، املواقـف يف وتلـوّ
 ختضـع عـاملاأل ومجيـع، حني وكلّ ، مكان وكلّ ، وقت كلّ  يف الصالح

 بني ومتييز فصل دون من ريعةـالش يف هليةاإل األوامر هي موحدة ملعايري
 يف ذلـك عـن ×املـؤمنني مريأ عربّ  كام أو، خرأو وعبادة وآخر عمل

 هـاكلّ  وراديأو أعـاميل تكـون حتـى« بقوله: لكميل علمه الذي ئهدعا
 .»رسمداً  خدمتك يف وحايل واحداً  ورداً 

 االعـامل أو اخلـارجي والعمل والدعاء الصالة بني فرق اليوجد أي
 فكلهـا احليـاة ؤونشـ من شأن أي أو االجتامعية العالقات أو رسيةألا

                                                                        

 ٢/١٥٥الكايف: )١(



 

 

 معاين الصالة

٢٤٤ 

 .اهللا سبيل ويف هللا تكون ان ينبغ
 لتـزامواإل املفروضـة والعبـادات الواجبـة بالصالة تياناإل يصحّ  فال

ــبعض ــتحبات ب ــة املس ــدقات املندوب ــام وأ كالص ــار القي ــد ةبزي  مراق
 اهللا عبـاد ظلـم وأ، بالباطـل النـاس مـوالأ أكـل عـمـ ÷ املعصومني

 أو التجاريـة املعـامالت يف اهللا حرمـات انتهـاك وأ، حقـوقهم عيوتضي
 يعنـي سالمفاإل، ونواهيه اهللا وامرأ ببعض لتزاماإل عدم وأ، االجتامعية

 يف كام تبعيض أي دون منو استثناء بال موراأل مجيع يف هللا النفس سالمإ
 عـن ورد مـا ذلـك ومـن، احلقيقـة هـذه توضح التي الكثرية الروايات

 قال: نهأ ملسو هيلع هللا ىلص رسول
 .IQH»الرمل عىل كالبناء احلرام أكل مع العبادة«

 قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول وعن
يتم لو«  كاحلنايـا تكونـوا حتـى وصمتم، ألوتاراك تكونوا حتى صلّ

  .IRH»بورع إِالَّ  منكم اهللا يقبل مل، )املحنية غصاناأل أي(
 تكـون التـي االزدواجيـة عن احلديث يف × داود إىل اهللا أوحى فيامو
ه املتعبّدين بعض عند   :قال أنّ

                                                                        

 .٢٥٨/ ٨ ٤ :االنوار بحار )١(
 .٢٥٨ /٨٤ :االنوار بحار )٢(



 

 

 معاين الصالة

٢٤٥ 

 

 أتـدري، صـويت عنه وأحجب، وجهه هبا فأرضب العبد صىلّ  املربّ «
ن م إىل لتفـاتاإل يُكثـر الذي ذلك داود؟ يا ذلك مَ ـرَ  بعـني املـؤمنني حُ

ته لو الذي وذلك، الفسق ثَ  األعنـاق فيه لرضب، مراً أ ويلِّ  لو، نفسه حدّ
، والشـهوات) اهلو من يريده ما حتقيق اجل من املحرمات كل عليف يأ( ظلامً 

 ال صـاحبها هاصـالّ  دـقـ بخشـية بكـاء فيها طويلة ركعة كم قال: ثمّ 
 باخلشـوع االين التـاثر رغـم اهللا عنـد قيمـة هلا ليس أي( فتيال ديـعن تساوي
لَّم نإ ووجدته، قلبه يف نظرت نـحي، )الصالة يف والبكاء  الصـالة مـن سَ

، وبركاته) اهللا ورمحة عليكم السالم بقوله منها للخروج وسلّم الصالة اهنى أي(
 أو باحلرام عليه نفسها عرضت (أي نفسها عليه وعرضت امرأة له وبرزت

 فعـل مـن متنعـه مل صـالته ان أي( خانـه مـؤمن عاملـه نإو، أجاهبـا@الزنا)
  .IQH»املحرمات)

 قال: نهأ سبحانه اهللا عن اهللا رسول عن القديس احلديث ويف
ــ«  عــن نفســه ويكــفّ ، لعظمتــي تواضــع منـلــ الصــالة أقبــل امإنّ

ـخَ  عـىل يتعـاظم وال، بـذكري هناره ويقطع، أجيل من الشهوات ، يلقِ
                                                                        

(وهذا احلديث يرشـح حـال بعـض املتلبّسـني بالـدين  .٢٥٧/ ٨٤ :االنواربحار )١(
ـة عنـد  الذين جيمعون بني احلالل واحلرام، فساعة يف العبادة وأخر يف املعصية وخاصّ

 بعض الناس املعروفني بأهل التجارة يف الدين).



 

 

 معاين الصالة

٢٤٦ 

، الغريـب ويـؤوي، املصـاب ويـرحم، العاري ويكسو، اجلائع ويطعم
 يشــرق فذلك، وافعاله) املصيلّ  سلوك يف عميل اثر ذات الصالة كونت ان أي(

  .IQH»علام اجلهالة ويف، نوراً  الظلامت يف له أجعل، الشمس مثل نوره
 تـرتك مـا مقدار هو خروياأل وميزاهنا الصالة ثرأل العميل املقياسف
 الذنوب. عن وبعد اهللا إىل شد من اإلنسان نفس يف جوهري تغري من

  :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن
  IRH»إالبعدا اهللا من يزدد مل املنكرو الفحشاء عن تهصال تنهه مل من«
 اقامتهـا فـرض من املرجوة االهلية املقاصد حتقق مل ان الصالة ان أي 

 يف خفيفـة صـالة هي املعايص عن واالبتعاد االيامن زيادة من العباد عىل
 مل كـام خـروياأل ثواهبـا من اشيئ ينال وال صاحبها عىل ترد وقد امليزان
 الدنيوية. اهدافها حتقق

 قال:× الصادق اإلمام عن
 ومنعـة حصـانة الصـالة ان أي(األرض يف اهللا حجزة الصالة أن اعلم «
 فـإن فلينظر، صالته نفع من أدرك ما يعلم أن أحب فمن، املعـايص) عن

 مـا بقـدر نفعهـا مـن أدرك فـإنام واملنكـر الفواحش عن حجزته كانت
                                                                        

 . ٥/٢٥٠ميزان احلكمة:  )١(
 . ٥/٢٣٩، ميزان احلكمة: ١٦/٧٨، تفسري امليزان: ٢/٣١٠جوامع اجلامع:  )٢(



 

 

 معاين الصالة

٢٤٧ 

 IQH@»احتجز
 املعــايص ارتكــاب مــن منعتــه قــد صــالته كانــت ان املصــيلّ  ان يأ

 ما بقدر الدنيوية وبركاهتا ارهااث من نال فقد الذنوب وبني بينه وحالت
 ثواهبـا وزن نيكـو ايضـا املقـدار وهبـذا املعـايص عـن منعـه يف رتثّ  أ

 احليـايت بالتعامـل وثيقـا ارتباطـا مرتبطة فالصالة ةخراآل يف ومردودها
 عـدم إىل تشـري الروايـات بعـض ان حتـى بل، امليادين كل يف للمصيلّ 

 فعـل منـه يصـدر مل وان حتـى وافكاره املصيل قلب يف تؤثر مل اذا قبوهلا
 التالية: الرواية يف كام املظلومية مقام يف كان ان وحتى لذلك عميل

 قال: × الصادق اإلمام عن
@IRH»صالة له اهللا يقبل مل، له ظاملان ومها ماقت نظر أبويه إىل نظر من« 

 االنابـة مـن القلـب يف االيـامين التغـري احـداث الصـالة يف فاالصل
 سلوكه عىل ذلك ينعكس وما وبدينه باهللا واملعرفة واخلشوع واخلضوع

 .الناس مع االجتامعي ملهاوتع العميل
 منحـرف سلوك كل يشجبون بيته واهل لنبيا كان املنطلق هذا ومن

 االفكـار يف أو السـلوكية الفعليـة املامرسة يف كان سواء املعاين هذه عن
                                                                        

 . ٥/٢٣٩ميزان احلكمة:  )١(
 . ٢/٣٤٩الكايف:  )٢(



 

 

 معاين الصالة

٢٤٨ 

 بعــض عــن خــربا ×الصــادق االمــام بلــغ عنــدما ولــذا، واملفــاهيم
 بوجههـا وقف الدين عن االنحراف إىل تؤدي التي الفكرية الشطحات

 التالية: الرواية يف كام قاسية شديدة بعبارات وشجبها

 ربـه الرجـل عرف إذا :قال أنه املغرية عن روي × اهللا عبد أليب قيل 
ــيس ــه ل ــك وراء علي ــق أي( يشء ذل ــه حي ــل ان ل ــا يفع ــاء م ــن يش  م

مات)   :غضبا مستنكرا ×فقال، املحرّ
 

 لـيسأ يأ( لـه أطـوع فهو معرفة باهللا ازداد كلام أليس، اهللا لعنه ماله«
 اهللا يعرف من فان ولذا له؟ وطاعة انقيادا اكثر فهو معرفة باهللا اإلنسان ازداد كلام
 وجلّ  عزّ  اهللا أفيطيع، )حكامهأو رشيعته خيالف الذي القول ذلك يقول ال فانه
 وجـلّ  عـزّ  اهللا إن، ربه؟) يعرف ان للمطيع ينبغي الأ بمعنى( ؟يعرفه ال من
 أن إىل بـه عـاملون فهـم، بأمر املؤمنني حممد وأمر، بأمر ملسو هيلع هللا ىلص حممدا أمر

 يمثـل االمـر أو النهـي (الن سـواء املـؤمن عند والنهي واالمر، هنيه يءجي
 هتـك عـن هنـىو واحلـرام احلالل ترشيعه يف اهللا اوضح وقد هللا بالطاعة االلتزام
، املعايص) فعل جواز أو الصالة ترك جواز يف ذلك خالف شيئا يأت ومل حرماته

 :قال ثم
 فـرائض من فريضة ترك إذا، يزكيه وال عبد إىل وجلّ  عزّ  اهللا ينظر ال 
  .الكبائر من كبرية ارتكب أو، اهللا



 

 

 معاين الصالة

٢٤٩ 

 إليه؟ اهللا ينظر ال :السائل فقال
  :×قالف باهللا؟ أرشك :السائل قال، باهللا أرشك قد، نعم قال
 اهللا أمـر ما فرتك، بأمر إبليس وأمره، بأمر أمره وجلّ  عزّ  اهللا إن، نعم

 السـابع الـدرك يف إبليس مع فهذا، إبليس أمر ما إىل وصار به وجلّ  عزّ 
  IQH»النار من

 الـبعض يف وخمالفتـه تكاليفـه بعض اداء يف اهللا مع التعامل يصح فال
نُونَ  خراآل مِ تُؤْ فَ ونَ  الكِتَابِ  بِبَعضِ  ﴿أَ رُ فُ تَكْ امَ  بِبَعْضٍ  وَ اء فَ زَ ن جَ لُ  مَ عَ فْ لِكَ  يَ  ذَ

مْ  نكُ يٌ  إِالَّ  مِ زْ يَاةِ  يفِ  خِ يَا احلَ نْ مَ ، الدُّ وْ يَ ةِ  وَ يَامَ دُّونَ  القِ رَ دِّ  إِىلَ  يُ ابِ  أَشَ ذَ ا الْعَ مَ  اهللاُ وَ
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 . ١/١١اخلصال:  )١(
 . ٨٥ البقرة: )٢(





 

 

الت الصالة  مكمّ

٢٥١ 

 الصالة مكّمالت

 
-‡ÿflp˝@Ò˝ó€a 

 
 جـرألا لزيـادة بوابـاً أ هلم فتح انه عليهم وفضله بعباده اهللا لطف من

 جـراً أ اليهـا اشـار التـي املـوارد هـذه يف جعـل حيـث للصالة واملثوبة
 منـه رمحـة حيـاناأل بعـض يف ضـعافاأل مئـات إىل يصل قد مضاعفاً 
 مـا إىل ضـافةباإل العبـاد عىل ةمشقّ  فيها ليس واردامل هذه نأ مع وفضالً 

  منها. بعض ييل وفيام اجتامعية أو فردية منافع من فيها
 

¢ Ò˝ñ@Ú«b‡ßa 
 وعظـيم اجلامعـة صـالة عـىل حتـثّ  التـي يـاتواآل للروايات املتتبع
 ولـ حتـى ةامعاجل صالة عىل وتاكيداً  تشويقاً  هناك نّ أ جيد، فيها الثواب

 جـرأ زاد اجلامعـة كـربت اموكلّـ، ثنـنياإل يتجاوز ال ملصلنيا عدد كان
ـ مـاكنواأل وقـاتاأل مجيع يشمل التأكيد وهذا، فيها نياملصلّ   ةوخاصّ

 املقصـودة هـدافاأل من نأ الروايات بعض خالل من ويبدو، جدااملس
 مـن جـزء الفـرد ألنّ ، االجتامعـي البعـد رعايـة هـو اجلامعـة صالة يف

 اجتامعي تغيري أي نَّ او، األحوال بكلّ  عنه ينفصل أن يمكن ال املجتمع
رَّ  نوأ البد سيايس أو مُ  عـن ثـم يشء كـلّ  وقبل الً أوّ  الفرد طريق عرب يَ



 

 

الت الصالة  مكمّ

٢٥٢ 

ُ  الَ  اهللاَ إنَ ﴿ تعاىل قوله يف كام اجلامعة طريق ريِّ غَ ا يُ مٍ  مَ وْ تَّـى بِقَ وا حَ ُ ـريِّ غَ ـا يُ  مَ
مْ  هِ سِ  .IQH﴾بِأَنفُ

 نحرافاتاإل من وحتفظهم فراداأل تصون التي هي الصاحلة اجلامعةف 
 مأعامهلــ يف والنشــاط ةالقــوّ  وتكســبهم، الشــيطانية واملزالــق الفكريــة

 تزيـد التـي، الطاهرة سالميةاإل جواءاأل هلم ءوهتيّ ، اخلرية ومساعيهم
 سـليمة اجتامعيـة عالقات يف ومتاسكهم ونضجهم ورشدهم يامهنمإ يف

  الصحيحة. يةاإليامنو خالقيةاأل القيم عىل تقوم
 اليسـري عـىل رـنقتصـ كثرية روايات اجلامعة صالة فضل يف ورد وقد

  منها:
 قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن

 له اهللا كتب، اجلامعة صالة إىل عمد ثم، الوضوء فأحسن أتوضّ  من« 
  IRH»سيئة عنه وكفر، حسنة خيطوها خطوة بكلّ 
 قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عنو
ن«  .ISH»العمل استأنف، واحتساباً  يامناً إ اعةـجلما أتى مَ

                                                                        

 ١١سورة الرعد: )١(
 ٦/٣٥٠مستدرك الوسائل: )٢(
 وابتـدأ سـيئاته لـه غفـرت أي العمل استأنف من واملراد، ٥٩ص :عاملاأل ثواب )٣(

 جديداً. حساباً 



 

 

الت الصالة  مكمّ

٢٥٣ 

 الصـالتني بني ذنوبه له غفرت كأنام العمل) (استأنف بالتعبري واملراد
 .اجديد احساب معه وبدأ

  :قال ملسو هيلع هللا ىلص عنه آخر حديث ويف 
ر يشء عىل كمأدلُّ  الأَ «   احلسنات؟ يف ويزيد اخلطايا به اهللا يكفّ
  اهللا. رسول يا بىل فقالوا 

 هـذه إىل يش)ـامل (أي اخلطى وكثرة، املكاره عىل الوضوء سباغاِ  فقال:
 بيته من خرج حدأ من منكم وما، الصالة بعد الصالة وانتظار، املساجد
 الصـالة فينتظر يقعد ثم، املسلمني مع اجلامعة يف الصالة فيصيلّ  متطهراً 

مَّ  تقول: واملالئكة إِالَّ  خراألُ  مَّ ، له اغفر اللَّهُ   .IQH»ارمحه اللَّهُ
  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عنو
 أن حاجـة سـأله ثـم مجاعـة يف صـىلّ  ذاإ عبـده مـن ييستحي اهللا نّ إ«

  .IRH»يقضيها حتى ينرصف
 اجلامعـة صـالة بعد اهللا من احلاجات وطلب الدعاء إىل تشويق وهو

 املــؤمنني جلميـع الشــام اجامعـ الصــالة بعـد اءالــدع كانـت اذا سـيام
 كوني ان الصالة بعد املشرتك العام اءالدع يف ينبغي ما وهو، واملؤمنات

                                                                        

  .٧ /٨٨ :االنوار بحار )١(
  .٨/ ٨٨ :االنوار بحار )٢(



 

 

الت الصالة  مكمّ

٢٥٤ 

 مهـام الـدعاء مـن واحـد نوع عىل هاقتصار وعدم املفاهيم هلذه امتضمن
 مهيته.أ درجة كانت
  :قال ×الصادق اإلمام عن

 مخـس وحـده الرجـل صـالة عـىل مجاعـة يف الرجـل صـالة فضل«
  .IQH»اجلنة يف درجة رينـوعش

  :قال ×الرضا اإلمام وعن 
 يف صـالة مـن صالة وعرشين ربعأب أفضل باجلامعة صالة أنَّ  علما«

  IRH»مجاعة رـغي
 املبارك الوقت هذا لعظم مجاعة الفجر صالة عند يعظم الثواب وهذا

 إىل املسابقة وتعليمها النفس ولتعويد تعاىل هللا فيه يشء كل يسبح الذي
  الصعبة. االوقات يف اخلريات

  قال: × املؤمنني مريأ عن
ن«  يومئـذ وكتب األبرار صالة صالته فعترُ  مجاعة يف الفجر صىلّ  مَ

  .ISH»املتّقني وفد يف
                                                                        

 .٦ /٨٨ :االنوار بحار )١(
 .١٤ص الرضا: فقه )٢(
 .١٥٣ص ١/ج سالم:اإل دعائم )٣(
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 قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن
ن« ـ يف فهـو ةـمجاع يف اآلخرة والعشاء الغداة صىلّ  مَ ـن، اهللا ةـذمّ  فمَ

ر إنامف حقّره نـوم اهللا ظلم امنّ إف ظلمه   .IQH»اهللا حيقّ
 شخصـني هنـاك كـان وان حتـى اجلامعـة لصالة التشويق كان ولذا

 فقط. زوجته مع الرجل كان أو فيها يشرتكان
 قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن 
 .IRH»مجاعة فوقهام فام ثناناإل« 

 الكراهـة مستو عىل كان وان علة غري من تركها عن النهي كان كام
 الرشعية.

 قال: ×الباقر ماماإل عن
ن«  فـال، علّـة غري من املسلمني مجاعة وعن عنها رغبة اجلامعة ترك مَ

  .ISH»له صالة
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

ئلت اإذ« ن سُ   .ITH»عرفهأ ال فقل اجلامعة يشهد ال عمّ
                                                                        

  .١٣/ ٨٨ البحار: .٨٤ص املحاسن: )١(
  .٦١ / ٢ خبار:األ عيون )٢(
  .٢٩٠ص الصدوق: مايلأ )٣(
  .٧/ ٨٨ :االنوار بحار )٤(



 

 

الت الصالة  مكمّ
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 كـان ولذا، اجلامعة لصالة حضوره هو املؤمن شخصية عنوان ان أي
 عـىل تثقـل ال لكي فيها اخلاصة االلتزامات عضب مراعات عىل كيدأالت

 نهمتـديّ  يف فـراداأل عـىل يـنعكس اجتامعـي نفـع ذات وتكون نياملصلّ 
  .بعض مع وعالقاهتم

 قال: × الصادق جعفر ماماإل عن 
ل وحدك صلّيت ذاإ«  فصـلّ  بقـوم صـلّيت ذاإو، العبـادة فإهنـا فطوّ

 .IQH»الصالة فخفِّ ، همفِ أضعَ  صالة
 أو القـراءة يف سواء اجلامعة صالة مستحبات يف االطالة ينبغي ال يأ

 تضـم الصـالة الن شـابه وما القنوت يف الدعاء أو السجود أو الركوع
 واالحـداث والشـباب السن يف والكبري املريض وفيهم املسلمني مجاعة

 واالرفاق االعتدال نحو عىل تكون وانام املصلني عىل تثقل ال ان فينبغي
 االختيـار حسن يه اجلامعة صالة يف خراأل الرشوط ومن، باملصلني

 املتعلقـة الــرشعية لالحكـام دائهأ وصحة دينه ةبمالحظ اجلامعة إلمام
 .بالصالة

                                                                        

(أي الينبغي ان تكون الصالة ثقيلـة عـىل املصـلني بـام  .١١١/ ٨٨ :االنوار بحار )١(
فيها من التطويالت واالستحبابات الكثرية التي تثقل عىل املصـيل وانـام يالحـظ فيهـا 

 االعتدال والوسطية.
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 قال: ×املؤمنني أمري عن
موا، وافدهم القوم مامإ«  .IQH»أفضلكم صالتكم يف فقدّ

  :قال ×الرضا اإلمام وعن
م الناس أوىل نّ إ«  يف كـانوا نإو، للقـرآن اقـرؤهم اجلامعـة يف بالتقـدّ

 نإفـ، جرةه فأقدمهم سواء الفقه يف كانوا نإو، فأفقههم، سواء القرآن
 صـبحهمأف سـواء السـن يف كـانوا فإن، سنّهمأف سواء اهلجرة يف كانوا
  .IRH»وجهاً 

 

¢ pb!jzn fl@Ò˝ó€a@Úflb»€a 
 شـأهنا مـن والتي الصالة داءأ عند ضافيةاإل حباتتاملس بعض هناك

يها ثواب درجة ترفع نأ ز اآلخرة يف مصلّ  ييل وفيام الدنيا يف مكانته وتعزّ
 ها:مهّ أ

 

  الصالة قبل املسواك أو الفم تطيب ¢

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن
 كــل وضــوء عنــد بالســواك مــرهتمأل امتــى عــىل اشــق ان والـلــ« 

                                                                        

 .١٠٩ /٨٨ :االنوار بحار )١(
 .١٤ص الرضا: فقه )٢(
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  .IQH»صالة
 :ملسو هيلع هللا ىلص قال خرآ حديث ويف

 اطـاق ومـن، الوضـوء مع السواك لفرضت يامت عىل اشق نأ لوال«
 .IRH»يدعه فال ذلك
 ×: لعيل قال انه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن و
  ISH»وضوء لكل بالسواك عليك«

 االسـنان تنظيـف (اوللمسـواك الصـحية الفوائـد عن النظر فبغض
 بقية مع اإلنسان اجتامع فان املسواك) تيرسّ  عدم عند واملعجون بالفرشة

 عنـد وخاصة، فمه لرائحة امالحظ اإلنسان يكون ان يستدعي نياملصلّ 
 والبصل كالثوم مميزة رائحة هلا التي البقلة أو للطعام تناوله عند أو تعبه

 يف االسـالم عليـه يؤكـد عـام خـط وهـو، ينخـراآل مع حديثه عندوا
 ذلـك عـىل التأكيـد ان عـىل، واملظهر امللبس يف اوالنظافة للبدن النظافة
 العامـة احلـدود مالحظـة يعنـي وانام والرتف واالرساف البذخ اليعني

 ذلك. يف واالعتدال
                                                                        

 ١/٢٤٦الوسائل: مستدرك )١(
 .٢/٣٦٨االخالق: مكارم )٢(
 ٤/٥٦٨سالم:اال دعائم )٣(
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٢٥٩ 

  الصالة يف التعطّر ¢
 :قال × الصادق ماماإل عن

 غـري يصـليها ركعـة سـبعني مـن أفضـل رمتعطّ  يصلّيهام ركعتان« 
 .IQH»رمتعطّ 

 وملبسه بدنه يف اإلنسان لنظافة دعوة يمثل اشباهه مع احلديث وهذا
 ان لالنسان يستحب اذ، الصالة يف ربه مع يقف عندما حتى عام بشكل

 عنـد وخاصـة اخلـايل باملـاء حتـى الصـالة قبل منه العرق روائح يزيل
 .اجلامعة صالة
 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

  IRH»عقله زاد االّ  عبد رائحة طابت ما« 
  ISH» نسائه طيب من تطيب ربام كان انه ÷ املؤمنني امري عن رويو« 

 وخاصـة الطيـب حتـب املالئكة ان تبني التي الروايات بعض وهناك
 مـن شـيئا يقدمون االخيار من املترشعة بعض ان جتد ولذا الصالة عند

 املستحبة. واردامل يف أو الصالة قبل للمصلني العطر
                                                                        

 .٦٣ص :عاملاأل ثواب )١(
 .٦٣ص :عاملاأل ثواب )٢(
 ١/٢٨٠مستدرك الوسائل: )٣(
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ل ¢   الصالة يف التجمّ
، هـثيابـ ودـجأ لبس الصالة إىل امـق ذاإ ×عيل بن احلسن االمام كان

 :فقال، ذلك يف هـل فقيل
ل اجلامل حيبّ  مجيل اهللا نّ إ«  وا﴿ يقول وـوه لريبّ  فاجتمّ ـذُ مْ  خُ ينَـتَكُ  زِ

ندَ  لِّ  عِ د كُ جِ سْ   .IQH»ثيايب أجود لبسأ أن فأحبّ  .﴾مَ
نـِ يَـا﴿ تعـاىل قولـه تفسـري يف ×الصـادق اإلمام عن مَ  يـبَ وا آدَ ـذُ  خُ

ينَ  مْ ـزِ ندَ  تَكُ لِّ  عِ د كُ جِ سْ   :قال ﴾مَ
  .IRH»نافلة أو فريضة صالة كلّ  عند املشط هو«

 وهـو حتـى بمظهـره واعتنائه لبدنه اإلنسان مالحظة عىل وهوتأكيد
 برائحة أو، منثور بشعر اإلنسان يصيلّ  ان ينبغي فال، ربه يدي بني يقف

                                                                        

تـه واناق اللبـاس نظافـة هـو املـراد ان معلـوم هو (كام .١٧٥ / ٨٠ :األنوار بحار )١(
 مـع متامشـيا أو النوعيـة فاخر أو الثمن غايل اللباس يكون ان قصودامل وليسالبسيطة، 

 النسـاء هبـا يستغفل ولطافة ومجال ذوق كل من خالية احيانا تكون التي املجنونة املودة
  .الضعيفة) والنفوس الصغرية العقول ذوي من الرجالو
 ان املـؤمن سـامت مـن أن إليـه التنبيه جيدر (ومما .١٦٨ص/ ٨٣ج :االنوار بحار )٢(

 العطـر ةرائحـ منه تفوح، املظهر حلو، امللبس مجيل، البدن نظيف، الشعر بمرتّ  يكون
 ليكـون، ماجل دباألو، سناحل لقاخلو، طافةللاو بشاشةبال االلتزام مع، صالة كل عند

 )واملجتمع العمل يف أو أهله مع املنزل يف حياته مجيع يف له عادة ذلك
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 أو قـذارهتا مـن لرهبـا تشـتكي اقدام أو، العرق رائحة نتانة منها فوحت
 بعـض ان اذ، اجلامعة صالة يف وخصوصا ترتدهيا التي باجلوار رائحة

 السـجود عنـد قدميـه رائحـة فان املسجد يف للصالة وقف اذا املصلني
 يف صـالته مكـان ويبقـى بـل، بـاالغامء خلفـه املصـيلّ  تصيب ان تكاد

 مـن ملـدة الصالة عن انرصافه بعد حتى قدميه برائحة (معطرا) املسجد
 الزمن.

 

 القنوت يف اإلطالة ¢
 دعائـه يف لـه متوجهـا هللا خاشعا قنوته يف يكون ان للمؤمن يستحب

 عـىل وردت التي تلك سيام االدعية بجميل وعفوه ورمحته لفضله طالبا
 الصالة. من الفراغ بقصد قنوته يف اليستعجل وان املعصومني لسان

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن
  .IQH»راحة طولكمأ الدنيا دار يف قنوتاً  طولكمأ« 

  :÷ عنهم ورد آخر حديث ويف
 .IRH»قنوهتا طال ما الصالة أفضل«

 ينبغـي ذكرهـا ورد التي املستحبات هذه مجيع نا بالذكر اجلدير ومن
                                                                        

 .١٩٩ص/ ٨٥ج :االنواربحار )١(
 ٦/٢٧٧وسائل الشيعة: )٢(



 

 

الت الصالة  مكمّ

٢٦٢ 

 يف وحتـى، منهـا كالنقصـان فيها املبالغة نّ إ إذ، فيها االعتدال مالحظة
 والشـك للغفلـة باعثـاو سببا القنوت يف االطالة يكون ربام اذا القنوت
 .الصالة يف والسهو

 بام يدعو ان املصيل بامكان بل معينا وردا القنوت يف يشرتط ال انه كام
 وانـام، ليفـهأت مـن كان أو واحدة مجلة من كان لو حتى الدعاء من شاء
 من فيها ملا املعصومني ادعية بعض القنوت تضمني يف االستحباب كان

، ةخـرواآل الدنيا يف اإلنسان حياة عىل اثرها ترتك تربوية ومعاين مفاهيم
 .النفيس ووضعه املصيل حال مع منسجام ماكان قنوتال خريو

 :÷قال فيه يقال عام اصحابه احد سأله عندما الصادق عن
 IQH»موقتا شيئا فيه أعلم الو لسانك عىل اهللا قىض ما« 

  املتزوج صالة ¢
 قال: × الصادق اإلمام عن

يها ركعـة سـبعني نـم لـأفض متزوج يصلّيهام ركعتان«  رـغيـ يصـلّ
  .IRH»متزوج

                                                                        

 . ٢/١١٣ الاليل: عوايل )١(
 صـحيحة اصـول عـىل القائم راملبكّ  الزواج سالماإل اسس من( .٦٢ص األعامل: ثواب )٢(

 اإلرساع يكـون دوهنا ومن، سعيدة حلياة والزوجة الزوج هلؤت مدروسة متينة واسس حمكمة
 . واملجتمع) الفرد عىل تؤثر كبرية اجتامعية ملشاكل مدعاة تأخريه أو الزواج يف



 

 

الت الصالة  مكمّ

٢٦٣ 

 اكـامل إىل االيـامن اهـل يـدعو الـذي االسالمي اخلط من جزء وهو
 ونزغه وكيده الشيطان حماربة عىل هلم عونا لتكون االزواج باختاذ دينهم

 ة.خرواآل الدنيا يف قةاملوفّ  االجتامعية احلياة حصيلولت
 

¢ ıb«á€a@á»i@€aÒ˝ó 

 وفضـل اهللا إىل قـرب من الدعاء يف امـل املؤكدة املستحبات من وهو 
 البالء ودفع رزاقهمأ وتوسعة حوائجهم قضاء يف العباد عىل ورمحة منه

 العاليـة املعاين ذات دعيةاأل تلك سيام االيامنية وتربيتهم عنهم والرضاء
  الراقية. واملفاهيم

  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن
ن«   .IQH»مستجابة دعوة اهللا عند فله فريضة أدّ  مَ

  قال: × اهللا عبد أيب عن
 السـاعات أفضـل يف اخلمس الصالة عليكم فرض وجلّ  عزّ  اهللا نّ إ«

  .IRH»الصالة دبارأ يف بالدعاء فعليكم
 نـزلامل أو املسـجد يف الصـالة مكان يف اجللوس طالةإ يستحب ولذا

  .الصالة من الفراغ يف العجلة وعدم والذكر للدعاء غللتفرّ 
                                                                        

 .٢٨/ ٢) عيون األخبار: ١(
 .٢١٩ص /٨٥: جاالنوار ) بحار٢(



 

 

الت الصالة  مكمّ

٢٦٤ 

  :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن
ن«  دازدِ  هـلـ فقـال ملكاً  به اهللا وكّل، IQHرجله ثابتاً  همصالّ  يف جلس مَ

 الـدرجات لك وتبنىٰ  السيئات عنك ومتحىٰ  احلسنات لك تكتب رشفاً 
  .IRH»تنرصف حتى
  آخر: حديث يف ملسو هيلع هللا ىلص عنهو
ن«   املالئكة عليه صلّت، بعدها صالة عيتوقّ  جملسه يف وجلس صىلّ  مَ

مَّ اللَّ  :وصالهتم   .ISH»وارمحه له اغفر هُ
  قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول وعن

 وســجودها ركوعهــا فــأتم الفريضــة صــالة يف نفســه حــبس مــن«
 وقـت يـدخل حتـى ومحـده وعظّمـه وجلّ  عزّ  اهللا دجمّ  ثم، وخشوعها

 من وكان، املعتمر احلاج كأجر له اهللا كتب، بينهام يلغ ومل، خرأ صالة
  .ITH»ينيعلِّ  أهل

 IUHعليهـا ومؤكـد كثرية الصالة بعد االدعية استحباب يف والروايات
                                                                        

 .اجللوس يف معني وضع عىل الثابت وليس للدعاء متفرغاً  حمله يف جالساً  يأ )١(
 .٣٢٣ص /٨٥ج :االنوار بحار )٢(
 ١/٥٩الصالة: ارسار )٣(
 ١/٤٥االحكام: هتذيب )٤(
 راجع كتاب نور القلوب وكتاب ابواب الرمحة )٥(



 

 

الت الصالة  مكمّ

٢٦٥ 

 إىل اضـافة الـدعاء فيها يستجاب التي املباركة االوقات بني جتمع الهنا
 امـورهم تيسري يف عباده عىل به يمن اهلي وفضل لطف من االدعية مايف

 دنيويـا كبـريا جمهـودا اإلنسـان عـىل رـخيتصـ ممـا خرويـةواأل الدنيوية
 وعمله. بجهده اليستطيهعا ايامنية مراحل له ويطوي

 
¢ Ò˝ó€a@¿@áv æa 
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن القديس احلديث يف
 ألهـل يءـتضـ املسـاجد األرض يف بيـويت إنّ  أال، تعـاىل اهللا يقول«

 كانـت منـلـ طـوبى أالَ ، األرض ألهـل النجـوم يءـتضـ كـام السامء
 إن أالَ ، بيتـي يف زارين ثـم بيته يف توضأ منـل طوبى أالَ ، بيوته املساجد

ـ رـبشـ أالَ ، الزائـر كرامة املزور عىل  املسـاجد إىل الظلـامت يف نيئااملشّ
  .IQH»القيامة يوم الساطع بالنور

 

 ألمهيـة مؤكداً  مستحبّاً  املسجد يف الصالة إىل الدعوة تزال وال كانت
ـواأل املسلم املجتمع بناء يف همامل ودوره املسجد  كـان وقـد، املؤمنـة ةمّ
 أحكام لتبيني ومكاناً  اهللا إىل للدعوة مقراً  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول زمن يف املسجد

ــاأل لرعايــة  وحمــالّ  اإلســالم  االجتامعيــة امليــادين مجيــع يف املســلمة ةمّ
                                                                        

 . ١/١١١ الاليل: عوايل )١(



 

 

الت الصالة  مكمّ

٢٦٦ 

 ذهـهـ اءـإحي إىل اليوم جمتمعنا أحوج وما، والدينية والعلمية والصحية
 فـرادأ مجيـع ختـدم اجتامعية عبادية مؤسسة إىل املسجد حويلـوت السنّة

 سيّام ةكافّ  املجتمع ألبناء واملساعدات اخلدمات تقديم يف وتساهم ةاألمّ 
ــرومني ــعفني املح ــهم، واملستض ــة يف وتس ــباب تربي ــايتهم الش  ورع

 يف التعلّم نّ إف، الصاحلة اإلسالمية ليماوالتع واحلديث القرآن وتعليمهم
  احلجر. عىل كالنقش الصغر
 ثقافيـة جلـانٍ  حسينية أو جدـمس كلّ  لـداخ يف يكون نأ ينبغي ولذا
 أو املسـجد بنـاء داخل يف املستقل وجودها هلا اجتامعية وهيئات تربوية

 املحلـة أو املنطقة وأهل املصلّني خدمة عىل تقوم اخلارج يف معه طةمرتب
 واخلـدمات والصـحية يةاإلنسانو املالية املساعدات كل وتقديم خاصة

 وهـ يذالـ سـالمياإل والتعلـيم الرتبية إىل اضافة، املختلفة االجتامعية
 يكون أن املسجد يف فاألصل، بقائه ةودعام مسجد لكل ساساأل حجر
 االجتامعي والتكافل واألدب والثقافة واألخالق الدين يف إشعاع مركز

 والرجـال والكهـول والشـباب والكبـار الصـغار بركاتـه مـن يستفيد
 الثقافيـة املحارضات عرب واحلركة باحلياة نابضاً  قلباً  يكون وأن والنساء

 ســبوعيةواأل اليوميــة والــدعاء الــذكر وجمــالس الرتبويــة والــدروس
 دائمة بصورة خمصصا مقراً  يكون أن ال ،املباركة اإلسالمية واملناسبات



 

 

الت الصالة  مكمّ

٢٦٧ 

 السنّ  لكبار ملتقى أو، األموات عىل التعزية جمالس أو، الفواتح إلقامة
 كـذلك ينبغـي وال، والسفسـطة الفارغة لألحاديث  حمالّ  أو، والعجزة

 الصـالة فـرتة مقـدار عىل وتغلق تفتح رسمية دوائر إىل املساجد حتويل
 بنـاء يف الكبـري ودوره وظيفتـه عن املسجد يعطل مما ذلك فإن، الواجبة
  .الواعية الرسالية املسلمة ةواألمّ  املسلم املجتمع
ار كان وهلذا  وقد اهللا بيت فاملسجد، لرمحنل ضيوف هم املسجد حضّ

وا﴿ لعباده بوابهأ فتح أَقِيمُ مْ  وَ كُ وهَ جُ ندَ  وُ لِّ  عِ د﴾ كُ ـجِ سْ  دخـل فمـن مَ
 واجلـوائز والرعايـة والعنايـة هـتاممواإل كرامبـاإل فـاز فقد املبارك بيته

 يعـرف ومل هجـره ومـن، الكـريم العظـيم الربّ  من العظيمة والعطايا
ً  رصيداً  رسـخ فقد ومنزلته قدره   واآلخرة. الدنيا خريات من مهامّ

  روايات: عدة يف ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن احلديث يف جاء
ن« *   .IQH»اجلنة يف بيتاً  له اهللا بنىٰ  بيته واملسجد حديثه القرآن كان مَ
 فيسـبقون حيملوهنا القيامة يوم األلوية ألصحاب طوبى ذر أبا يا« *

  .IRH»وغريها باألسحار املساجد إىل السابقون هم أالَ ، اجلنة إىل الناس
ـنَ  بكـل املسـجد يف جالسـاً  مـتدُ  ما يعطيك اهللا إنّ  ذر أبا يا« *  سٍ فَ

                                                                        

 .٣٧٠/ ٨٣ :االنوار بحار )١(
 .١٤١ / ٢ الصدوق: أمايل )٢(



 

 

الت الصالة  مكمّ

٢٦٨ 

 بكـل اهللا ويكتب، املالئكة عليك وتصيلّ ، اجلنة ]يف[ درجة فيه نفّستتَ 
  .IQH»سيئات رـعش عنك قويمح حسنات رشـع فيه نفّستتَ  سٍ فَ نَ 

، بجـاليل املتحـابّون إيلّ  العبـاد حـبّ أ نأ تعاىل اهللا يقول ذر أبا يا« *
 أردت اإذ أولئـك، باألسـحار املسـتغفرون، باملسـاجد قلوهبم قةاملتعلّ 
  .IRH»عنهم العقوبة فرصفت ذكرهتم عقوبة األرض بأهل
، افتقـدوهم واـغابـ إذا، جلساؤهم املالئكة، أوتاداً  للمساجد نّ إ« *
 .ISH»أعانوهم حاجة يف كانوا وإن، ادوهمـع مرضوا وإن

ن« *  خطـوة بكلّ  فله وجلّ  زّ ـع اهللا اجدـمس من جدـمس إىل مشىٰ  مَ
 سـيئات رـعشـ عنه وحمىٰ  حسنات رشـع منزله إىل يرجع حتى خيطوها

  ».درجات عرش له ويرفع
ـإف املسـاجد بإتيان عليكم« :قال ×الصادق اإلمام عن *  بيـوت اهنّ

ن األرض يف اهللا ره متطهراً  أتاها ومَ تب، ذنوبه من اهللا طهّ اره من وكُ ، زوّ
 كلّ  فإن خمتلفة بقاع يف املساجد يف وصلّوا، والدعاء الصالة من فأكثروا

  .ITH»القيامة ومـي عليها للمصيلّ  تشهد ةعبق
                                                                        

 .٣٧٠ /٨٣ :االنوار بحار )١(
 .٣٧٠ /٨٣ :االنوار بحار )٢(
 .٣ /٨٨ :االنوار بحار )٣(
 .٣٨٤/ ٨٣ :االنوار بحار )٤(



 

 

الت الصالة  مكمّ

٢٦٩ 

 

  املسجد توقري ¢
 وقيـوداً  ةخاصّ  حرمة له اهللا جعل فقد ومكانته املسجد يةمهّ أ وبسبب

 ال حيـث، املسـجد يف احلضـور خـالل مراعاهتا جيب خالقيةأو رشعية
 نشـغالالا وال، املـؤمنني حلرمات تكاهل وال، الباطل يف وضاخل ينبغي

  التالية: الروايات يف كام، هاأحاديثو الدنيا أعاملب
 املسـاجد يـأتون قـوم الزمـان آخـر يف يـأيت« قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن

 هللا فلـيس جتالسـوهم ال، الـدنيا وحـبّ  الدنيا ذكرهم، حلقاً  فيقعدون
  .IQH»حاجة فيهم
، والبيـع راءـالشـ اجدكمـمسـ جنّبـوا« قـال: ×اهللا عبـد ـيأب عنو

  .IRH»الصوت ورفع، واحلدود واألحكام، ةوالضالّ ، والصبيان واملجانني
 قال: ذر أليب ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وصية من

 ثوابـه كان اهللا مساجد عامرة حسنأو اهللا داعي أجاب نـم ذر أبا يا«
 اجلنّة. اهللا من

                                                                        

 .٨٣ص األخبار: جامع )١(
 يكـون أن ال والتعلـيم للعلم ومقراً  للعبادة حمال يكون نأ يأ( .٤٠/ ٢ اخلصال: )٢(

ــاً  أو للتجــارة حمــال ــةا التجــاري لالعــالن مكان  طفــالاأل للعــب ســاحةأو  والداللي
 وضوضائهم). ورصاخهم



 

 

الت الصالة  مكمّ

٢٧٠ 

 اهللا؟ مساجد يعمر فـكي اهللا ولـرس يا يـمأو بأيب فقلت
ـاض وال، األصـوات فيها تُرفع ال :ملسو هيلع هللا ىلص فقال  وال، بالباطـل فيهـا خيُ
باع وال اـفيه يشرت  فـال تفعـل مل نإفـ، فيهـا متدُ  ما غواللّ  ركـتأو، يُ
 نفسك. إِالَّ  القيامة يوم تلومنّ 

 ثالثة: إِالَّ  لغو املسجد يف جلوس كلّ  ذر أبا يا
 .IQH»علم عن ائلـس أو، اىلـتع هللا ذاكر أو، مصلّ  راءةـق

 :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول وعن
 البهيمــة تأكــل كــام احلســنات يأكــل املســجد يف البغــي احلــديث«

 .IRH»احلشيش
 قال: × الصادق ماماإل عن

، فيـه أهلـه يصـيلّ  ال خراب مسجد، وجلّ  عزّ  اهللا إىل يشكون ثالثة«
ال بني وعامل   .ISH»فيه يُقرأ ال الغبار عليه وقع قد معلّق ومصحف، جهّ

 

  املساجد يف احلضور آداب ¢
 نياملصلّ  بعموم قيتعلّ  ما منها للمساجد احلضور يف ةعامّ  دابآ هناك

                                                                        

 .٣٧٧/ ٨٣ :االنوار بحار )١(
 .٣٧٧/ ٨٣ :االنوار بحار )٢(
 .١٤٢/ ١ اخلصال: )٣(



 

 

الت الصالة  مكمّ

٢٧١ 

 تزيـد التي املستحبات ضمن تدخل عموما هيو بالفرد قيتعلّ  ما ومنها
 الروايـات يف كـام املسجد من االستفادة كامل حتصيلو فاعلها ثواب يف

 التالية:
 :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن

ن كمسجدهم املسلمني سوق«  إىل بـه أحـقّ  فهـو مكان إىل سبق فمَ
  .IQH»يلاللّ 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه آخر حديث ويف
  .IRH»بالطهارة إِالَّ  املساجد تدخل ال«
 قال: ×املؤمنني أمري عنو
  .ISH»القبلة تستقبل أن املسجد يف جلست ذاإ السنّة من«

 يقول: كان × املؤمنني أمري عن
 الركعتني حق ومن، ركعتني فيه تصيلّ  نأ دخلته ذاإ املسجد حقّ  من«

 .ITH»فيه بام تعمل نأ القرآن حق ومن، القرآن بأمّ  فيهام تقرأ نأ
                                                                        

 .٣٨٢/ ٨٣ :االنوار بحار )١(
 .٣٧٧/ ٨٣ :االنوار بحار )٢(
 .١٤٨ص اإلسالم: دعائم )٣(
 .٢٣/ ٨٤ :االنوار بحار )٤(



 

 

الت الصالة  مكمّ

٢٧٢ 

 ال:ـق × احلسن أيب نـع
 هاـمنـ ذـويأخـ دـاملساجـ حـيكس نـم إىل لتشتاق واحلور اجلنّة نأ«

 ٰالقذ«IQH. 
 هـفيـ احلضـور وثـواب املسـجد ةـيأمهّ  عن الصورة تُستكمل ولكي
 باملسـاجد املرتبطـة املتفرقة الروايات بعض هناك نّ إف هـحرمات ومراعاة

  املجال: هذا يف ذكرها املناسب من يكون قد
 هـلأ برائحتـه يـؤذي نأ الثوم كلأ عن هنىٰ  نهأ« :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن

ن وقال: املسجد   .IRH»مسجدنا يقربنّ  فال البقلة هذه أكل مَ
 قال: ×عيل اإلمام عن

 بـه أو عـذر لـه يكـون ان إِالَّ ، املسـجد يف إِالَّ  املسجد جلار صالة ال«
ة   املؤمنني؟ مريأ يا املسجد جار ومن له فقيل .ISH»علّ

ن« قال:   .ITH»النداء سمع مَ
                                                                        

 منها). وساخاأل ويرفع املساجد يكنس ي(أ، ٣٨٢/ ٨٣ :االنوار بحار )١(
 .١/٥٧عوايل الاليل: )٢(
 )احلرمة إىل وليس الشديدة الكراهة ىلإ منرصف النهي هذا، (٨٠/٣٨٢البحار: )٣(
 واحلـديث الصـالة إىل االذان وـهـ داءـبالنـ رادـ(واملـ، ٣٨٠/ ٨٣ :االنوار بحار )٤(

 األحــكام مــن الواجــب نحــو عىل وليس جـداً  املؤكد االستحباب نحو عىل حيمل
 ).هبا االلتزام جيب التي



 

 

الت الصالةم  كمّ

٢٧٣ 

  قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن
 يف بيتـاً  لـه اهللا بنـىٰ  قطـاة مفحـص مثـل ولـو جداً ـمسـ نىـابت من«

  .IQH»اجلنة
 الباقيـات مـن لكونـه املسـاجد بنـاء عـىل احلثّ  يف كثرية والروايات

 نقطـاعإو اإلنسـان امتـمـ بعـد حتـى واهباـث يدوم التي حاتـالـالص
 لـه يـرتك نأ الكـرب اإلنسـان سـعادة ومـن، الدنيا يف مبارشـال عمله

 فيـه راعـى ذاإ امسـيّ  آخـر ليشـء ال وحده هللا خالصاً  وفاته بعد مسجداً 
 وبقائـه املسجد حياة يضمن ما فذلك ذكرها تقدم التي املسجد هدافأ

  موثرا. فعاالً 
 
 
 

+ + + 
 

 

                                                                        

 .٣٨٢/ ٨٠ :االنوار بحار )١(



 

 

الت الصالة  مكمّ

٢٧٤ 

 
 
 

 



 

 

 الصالة املستحبّة

٢٧٥ 

  المستحبّة الصالة

 
Ò˝ó€a@Újzn"æa 

 
 الفرديــة ومعانيهــا وخصوصــياهتا الصــالة عــن املقدمــة هــذه بعــد

 وتعـاىل تبـارك اهللا عند ومنزلتها الصالة يةأمهّ  بجالء يبدو واالجتامعية
  القرار. ودار الدنيا دار يف عنده هلا يناملؤدّ  مقام رفع يف وأثرها

 عـرب إليهـا والتشويق منها كثاراإل عىل حثّ  هناك كان إذا عجب فال
 اليومية بالنوافل يعرف ما سيام املستحبة الصلوات من مزيد إىل الدعوة

 حيــث مــن أدائهــا يف التقصــري وتــتالىف الصــالة نــواقص متــتمّ  التــي
ــر خشــوع مــن والعباديــة املعنويــة رائطـالشـ  وتــذلّل واســتكانة وتفكّ

  السامية. ومفاهيمها العليا معانيها إىل وعروج
 املكانـة ونيل ربّه رضا إىل الصالح العبد سعي لمتثّ  املستحبة فالصالة

 طواعيـة إليـه ببـالتقرّ  الكـريم لوجهه اخلالصة العبودية وحتقيق عنده
 لرمحتـه ورجـاءً  ملغفرتـه طلبـاً  املسـتحبة عاملواأل الصلوات من بمزيد
  رضاه. بلوغ يف وأمالً 

 أداء عـىل املقـدس الشـارع مـن حثّاً  هناك أن نجد نانّ إف عام وبشكل
 ممزوجاً  املباركة واألوقات املناسبات خمتلف يف عموماً  املستحبة صالةال



 

 

 الصالة املستحبّة

٢٧٦ 

 كـام، خرةاآل يف الرفيعة واملنزلة والربكة الرمحة بنيل للمصلّني بالتشويق
 التالية: الروايات يف

 

  :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن
ة جعل اهللا إنّ «  الة يف عيني قرّ  اجلـائع إىل حبّـب كـام إيلّ  وحبّبها الصّ

 الظمآن نأو، شبع الطعام أكل إذا اجلائع نّ أو، املاء الظمآن وإىل الطعام
  .IQH»الصالة من أشبع ال وأنا، روي املاء رشب إذا
 

  وتعاىل: تبارك اهللا عن قديس حديث يف ملسو هيلع هللا ىلص قال كام
 

 ليتحبّـب هـنّـأو، عليه افرتضته اممّ  أحبّ  يءـبش عبدي إيلّ  حتبّب ما«
، بـه يسـمع الـذي سـمعه كنـت أحببتـه ذاإفـ، هـأحبّ  حتى بالنافلة إيلّ 

، هبـا يـبطش التـي ويده، به ينطق الذي ولسانه، به يبرص الذي رهـوبص
  .IRH»أعطيته سألني ذاإو، جبتهأ دعاين ذاإ، هبا يميش التي ورجله

                                                                        

 .١٤١ص الطويس: أمايل )١(
 .٣١/ ٨٧ :االنوار بحار )٢(

 ورغباتـه شـهواته عن يتخىل فانه طاعته يف وسعيه حبّه لشدة العبد ان هو املراد واملعنى
 إِالَّ  يفعـل فـال والعمل والسعي والبرص السمع يف حيبّه فيام تعاىل اهللا ألوامر تبعاً  ويصري

 وجوارحـه قلبـه ويوجـه بألطافـه عليـه يفيض فانه ذلك عبده من رأ فاذا اهللا حيبّه ما
 إلرادته.



 

 

 الصالة املستحبّة

٢٧٧ 

، قـرباً  بيتـك جتعلـنّ  ال ذر أبـا يـا« :قال ذر أليب ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وصية ويف
 النافلـة الصالة نأ ذر أبا يا، قربك لك ييضء ما صالتك من فيه واجعل
  .IQH»النافلة عىل الفريضة كفضل العالنية عىل رّ ـبالس تفضل

 إِالَّ  األرض بقـاع مـن بقعـة يف جبهتـه جيعـل رجل من ما ذر أبا يا« 
 ذلـك صـبحأو إِالَّ  قـوم ينزلـه منزل من وما، القيامة يوم هبا له شهدت

  .IRH»يلعنهم أو عليهم يصيلّ  املنزل
 بـاإلكراه تكـون أن ينبغي ال املستحبّة الصالة نأ بالذكر اجلدير ومن
 التعـب عنـد كراههـاإ وعدم وترغيبها النفس تشويق عرب إنامو والقرس

  الصعبة. والظروف
  :قال اهلمداين احلارث إىل وصيّته يف × املؤمنني أمري عن

 ان أي( سـواها ما عىل فاضلة اهللا طاعة نإف، موركأ مجيع يف اهللا طعأ«
 هلسّ  أي( العبادة يف نفسك وخادع، االعامل) من غريها عىل مقدمة اهللا طاعة

 نفسـك إىل بحبّـ أي( تقهرهـا وال هبـا وارفـق الفـرائض) اداء نفسـك عىل
 ذـوخـ، )والفـرض االجبـار تستعمل وال املستحبات واداء للطاعات قهاوشوّ 

 ومن عفوية بطريقة املستحبات بفعل تقوم النفس اجعل أي( ونشاطها عفوها
                                                                        

  ١٤١ص/ ٢ج الطويس: أمايل )١(
 السابق. املصدر )٢(



 

 

 الصالة املستحبّة

٢٧٨ 

 اـمـ إِالَّ  )للعبادة نشاطها وعند راغبة وهي املستحبات تؤدي بمعنى تكلف دون
 عنـد وتعاهـدها قضـائها من البدّ  نّهإف، الفريضة من عليها مكتوباً  كان
  IQH»هاحملّ 

 املسـتحبات مع تكون انام االجبار أو القهر وعدم الليونة هذه ان أي
 للمـدارات الختضع فهي الواجبة الفرائض مع اما اليها النفس لتشويق
 دون ومن وقتها يف ادائها جيب وانام املستحبات يف احلال هو كام النفسية
  .فيها تساهل
 :قال × الصادق اإلمام وعن

ــ ذاإفــ، ويمــوت حييــا القلــب إن« بــهأف ىحيّ  مــات اإذو، عبــالتطوّ  دّ
 .IRH»الفرائض عىل رهـفاقص

 الطاعـات عـىل مقبـل املعايص عن بعيدا القلب يكون عندما بمعنى
 وشـأنه مسـتواه مـن ترفـع التـي املستحبات بفعل وتكامله ادبه يف فزد

 التعـب حاالت عند سيام مفروضة واجبات املستحبات جتعل ال ولكن
 .والروحي والنفيس البدين

 املسـتحبات فعـل عـىل تعبها عند النفس قرس عدم عىل التاكيد وهذا
                                                                        

 .٣١ص/ ٨٧ج البحار: )١(
 .٥٧ص :عاملاأل ثواب )٢(



 

 

 الصالة املستحبّة

٢٧٩ 

 بشـكل قطعهـا بـاب من وليس املستحبة عاملاأل دوام باب من هو امإنّ 
 ايامنيـا يتصاعد ان للمؤمن ينبغي اذ فيها بالترغ النفس ان بحجة دائم
 مـن الـدنيا امور يف التصاعد يف رغبي كام واحد مستو عىل يبقى وال

 حتميل من من فالتحذير، شابه وما العلم أو القدرة أو املال يف االستزادة
 مـن االساسـيات عىل واالستقامة الثبات الجل هو طاقتها فوق النفس

 إىل فتنتقـل والقـوة الرشـد مرحلـة تصـل حتـى والواجبات الفروض
االيامنية الدرجات من اعىل مستو 

 :قال ×املؤمنني مريأ عن
 .IQH»مملول كثري من أرجى عليه تدوم قليل«

 قال: × احلسني بن عيل ماماإل وعن
ن«  .IRH»يشء دوهنا يقطعه وال سنة عليه فليدم اخلري أعامل من عمل مَ

ن أن بالذكر اجلدير ومن  إذا امسـيّ  واجبـة صـالة قضـاء بذمته كان مَ
 ثـم الواجبـة الصالة من الً أوّ  تهذمّ  ربأي نأ عليه نّ إف طويلة هتامدّ  كانت
 يف، اإلنسـان عليه يعاقب الواجب ترك ألنّ ، املستحبة الصالة إىل ينتقل

                                                                        

 .٣٠ص/ ٨٧ج البحار: )١(
 فـال عـادة العمل ذلك يصري ان هو ذلك من املراد ولعل، ٤٩ص/ ٨٧ج البحار: )٢(

 ذلك. بعد الفاعل عنه ينقطع



 

 

 الصالة املستحبّة

٢٨٠ 

 اهللا عنـد درجتـه وترفـع املصـيلّ  عليهـا يثاب املستحبة الصالة أن حني
  .تركها إذا يعاقب ال ولكنه

 قال: × املؤمنني أمري عن احلديث يف
ت إذا للنوافل قربة ال«   .IQH»بالفرائض أرضّ

 بعـض ان التوضـيح ينبغـي املسـتحبة الصالة عن احلديث جمال ويف
 الصـلوات بعـض أو، والصالة دعاءال كتب بعض يف املوجودة الصالة

 مـن باهنـا بيـنهم بالشـياع املؤمنني بعض عند عليها املتعارف املستحبة
 اذ، رشعيـة حقيقـة إىل تسـتند ال صلوات واقعها يف هي انام، باتاملجرّ 

 الكتـب بعض يف موجودة أو ثقة عن واردة تكون ان الصالة يف يكفيال
 حتـى بـه الدعاء يمكن الذي الدعاء عن ختتلف الصالة فان، املشهورة

 الـداعي لسان عىل صادرا كان أو املعصومني احد عن واردا يكن مل وان
 مـن حتتويـه بام العادية االدعية عن تفرق املعصومني ادعية ان مع، نفسه
 اال، نوخـراآل مسـتواها عاليةاليبلغ ايامنية ومفاهيم راقية تربوية معاين

 يكفـي وال منهـا والتثبـت ومتنهـا سندها يف حتقيق إىل حتتاج الصالة ان
 أو الـدعاء كتـب بعـض يف املعصـومني احد لسان عىل رويت اهنا فيها
 بيتـه واهل النبي لسان عىل ةمرويّ  املكذوبة حاديثاأل فمعظم، ثياحلد

                                                                        

 .٢٥٦ص األنوار: مشكاة )١(



 

 

 الصالة املستحبّة

٢٨١ 

 الـذين سـيام، احـد عليهـا يعـرتض وال ينخـراآل مـن تقبلهـا ليسهل
 يتعصبون حيث، واصوله ملعانيه فقه دون من التشيع بقشور يتمسكون

 بـال صـحيحا احلديث ويعتربون املعصومني حدأل اسم فيه ماورد لكل
 النقاش. تقبل ال وحقيقة منازع

 البــدع نشــوء إىل يــؤدي واالنــدفاع والتعصــب االجتــاه هــذا ومثــل
 التـوازن عن واالبتعاد االنحراف إىل يسوق الذي والتطرف واملغاالت
 ومـن، عـدة روايـات يف بيتـه واهـل النبي منه حذر ما وهو، االسالمي

  قال: انه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن ورد ما ذلك
 عبـادة هواتكرّ  وال، برفق فيه فأوغلوا )حمكم يأ( متني الدين هذا إن«
 بـه انقطعـت الـذي الراكب أي(املنبت كالراكب فتكونوا، اهللا عباد إىل اهللا

 السـابق) مكانـه إىل العـودة أو السـفر مواصلة عن عاجزا فاصبح السفر وسيلة
 دابتـه عـىل جـار قـد أنـه (بمعنى .IQH» أبقى ظهرا وال، قطع سفرا ال الذي

 وبلوغ السفر مواصلة اليستطيع طريقه يف مقطوعا بقيف طاقتها من اكثر بتحميله
 دابته أعطب وقد وطره يقض مل، متحري عاجز فهو مكانه إىل الرجوع وال مقصده

 .)السفر يف سيلتهو أو
 يف أمعنـوا إذا وتوغلوا القوم أوغل :يقال الشديد السري هو االيغالو

                                                                        

 . ٢/٨٦الكايف:  )١(



 

 

 الصالة املستحبّة

٢٨٢ 

 ـيءالشـ يف الـدخول والوغـول، شديدا رسيعا سريا ساروا أو سريهم
 يف العمـل إىل التنبيـه هـو املـذكور احلـديث مـن املراد واملعنى، برسعة
 وليس العقالئي بالتدرج منه القصو الغاية بلوغو برفق الدينية االمور

 االعمـى لتعصـبوا واملبالغـة االنـدفاعب أو، املراحل حرق طريق عن
ــ ال ان املطلــوب ان أي، الثانويــة واالمــور القشــور يف دوالتشــدّ   لحيمّ
، محله عن فتعجز تطيقه ال امب كلفهاي وال قدرهتا من اكثر نفسه اإلنسان

  .هاتجببوا العمل وحتى بل بمستحباته والعمل الدين وترتك
 

 إذا أنكـم أي )اهللا عباد إىل اهللا عبادة هواتكرّ  وال( ملسو هيلع هللا ىلص قوله ومعنى
 أو بمتـابعتكم النـاس أمـرتمو، واملسـتحبات الطاعـات يف أفرطتم

 فعنـدها علـيهم ذلك شقّ  ولكن باختيارهم ذلك يف متابعتكم ارادوا
 بــاالكراه اال اهللا عبــادة يــؤدون فــال الــدين يكرهــونو سيضــجرون

 النـاس حتملوا ال خمتصـرة وبكلمة، وشوق رغبة دون ومن والضجر
 إىل عامـة وصـية وهي، وطاقتهم قدرهتم فوق وهدايتهم تعليمهم يف

 فـال وقدراهتم ينخراآل مستو يالحظوا ان غنيواملبلّ  نيواملربّ  االباء
 عـىل واحلـرص هلـم احلـب منطلـق مـن قـدرهتم من اكثر حيملوهم

 التدين. من العليا املستويات إىل ايصاهلم



 

 

 الصالة املستحبّة

٢٨٣ 

 إىل بالنســبة حتــى والتطوعــات باملســتحبات القيــام ان حقـوالــ
 رعيةـالشـ العقالئيـة االطـر ضمن يكون ان ينبغي انفسهم املتدينني

 غـري أو سـلبية النتـائج تكـون لـئالّ  تفـريط أو افراط فيها ليس التي
 حممودة.

 :قال × اهللا عبد أيب عنو
  IQH»العبادة أنفسكم إىل هواتكرّ  ال« 
 يف االفـراط عـن النهـي يمثـل مـا وهـو طاقتها فوق حتملوها ال يأ

 الكراهـة إىل بـالنفس تصـل التـي املنـدوبات يف أو العبادية املستحبات
 يف ناشـطا راغبـا ادائهـا عند املؤمن كوني الف االعامل هذه بمثل للقيام

  دائها.ا
 أحـب إذا وجـلّ  عـزّ  اهللا إن«قـال: × الصادق عن آخر حديث ويف

 ال أي( يتعاظمـه ومل، الكثـري بالقليـل جـزاه، قليال )عمال( فعمل عبدا
  .IRH»له الكثري بالقليل جيزي أن عليه) يعظم

 هـو نوعيتـه أو العمـل كيفية زيادة يف السعي أن إىل إشارة ذلك ويف
 دالعقائ تصحيح يف السعي وأن، كميته زيادة يف السعي من افضلو اهم

                                                                        

 ٢/٨٦الكايف: )١(
 ٢/٨٧الكايف: )٢(



 

 

 الصالة املستحبّة

٢٨٤ 

  .املستحبة والعبادات االعامل كثرة يف السعي من أهم واالخالق
 :قال ×الصادق االمام عنو
 وقـد، الرشـد) ابلـغ مل غـالم أي( حدث وأنا بالطواف وأنا أيب يب مر« 

 فقـال عرقا أتصابّ  وأنا فرآين، ادائها) يف تكلفت أي( العبادة يف اجتهدت
 عنـه وريض اجلنـة أدخلـه عبـدا أحـب إذا اهللا إن، بنـي يا جعفر يا :يل

  IQH.»باليسري
 التكلـف من قلل أي( تصنع أراك ما دون بني يا«قال: انه آخر نص ويف

  IRH»باليسري عنه ريض عبدا أحب إذا وجلّ  عزّ  اهللا فان العبادة) يف
 اسـالمي هـوخط املسـتحبات يف املبالغـة عدم يف املعتدل اخلط وهذا

 والنوافـل املسـتحبات اداء عـىل التاكيـد يتم الذي الوقت ففي، اصيل
 النوعية انو الرشعية الواجبات اداء هو االصل ان عىل الروايات تؤكد

 االهـتامم مـورد يكـون ان ينبغـي الـذي وهـو الكميـة من اهم هو فيها
 .واملثابرة واجلهد
 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

 .»الناس أتقى تكن اهللا بفرائض اعمل« 
                                                                        

 ٢/٨٧الكايف: )١(
 ٢/٨٧الكايف: )٢(



 

 

 الصالة املستحبّة

٢٨٥ 

 :قال × عبداهللا أيب عن
 .IQH»عليه افرتضت مما بأحب عبدي إيل حتبب ما:وتعاىل تبارك اهللا قال« 

 وأشـد، الفـرائض أقـام مـن النـاس أعبد« :قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن 
  IRH»الذنوب ترك من اجتهادا الناس
 قال: ×املؤمنني امري عن

  ISH» الفرائض كأداء عبادة ال« 
 قـد الشــرعية الواجبـات أو املسـتحبات يف واملبالغة االندفاع ان بل
 امثـال مـن املنحرفـة السـلوكات أو االعـامل بعـض إىل اإلنسان تدفع

 أو البـدع يف الدخول أو والطهارات النجاسات يف اهللوسة يف الدخول
 يف ×بيتـه واهـل النبـي عـن الروايـات تعـددت وهلذا الديني التطرف

 .الدينية االمور يف والتطرف االندفاع من ذيرالتح
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن ×الباقر جعفر أيب عن

َّ  عبـادة لكل إن أال«  فمـن، فتـور) ىلإ يأ( فـرتة إىل تصـري ثـم، ITHةرشِ
                                                                        

 .٢/١٢٢الكايف: )١(
 . ١/١٢٠أمايل الطويس:  )٢(
 . ٢٠هنج البالغة:  )٣(
ة (بكرس الشني وتشديد الراء): أي شدة الرغبة أو النشاط واالندفاع الشديد. )٤( َّ  الرشِ



 

 

 ةالصالة املستحبّ 

٢٨٦ 

َّ  صارت ، ضل فقد تيسنّ  خالف ومن، اهتد فقد تيسنّ  إىل عبادته ةرشِ
 وأضـحك، وافطـر أصـومو، وأنام اصيلّ  إين أما، تباب يف عمله وكان

 كفـى :وقـال، منـي فلـيس وسـنتي منهـاجي مـن رغب فمن، وأبكي
 IQH»شغال بالعبادة وكفى، غنى باليقني وكفى، موعظة باملوت

 الـنفس أن هـو والتطوعات العبادات يف التطرف من املقصود كأنو 
، أوقاتـه هبـا واحـاط بالعبادة ءاملر شغلها فإذا، به شتغللت شغال طلبت
 االشـياءالتي مـن ينفـع ال فـيام أو اللهو يف رفهـيصل فراغ له يكون لنف

 واملعـايص والرتف البطر إىل تدفعه قد والتي والوقت العمر فيها يضيع
  االنحراف. إىل تؤدي التي االعتقادات يف االفراط إىل أو

 

 :قال× الصادق اهللا عبد ايب عن
َّ  أحد لكل« ، هيمـه) الـذي يءـشـال نحـو وانـدفاع ونشـاط رغبة أي( ةرشِ

ة ولكل َّ  كانـت ملـن فطـوبى، واحلـامس) االنـدفاع بعد سكون أي( فرتة رشِ
 IRH»خري إىل فرتته

 ثـم، مـراأل أول يف العبـادة يف ونشـاطا شـوقا أحـد لكـل أن واملراد
 أو فرتتـه كانت فمن، عنه) االندفاع يزول أي( وسكون فرتة له يعرض

                                                                        

 . ٦٨/٢١٠بحار االنوار:  )١(
 . ٦٨/٢١٤البحار:  )٢(



 

 

 الصالة املستحبّة

٢٨٧ 

 الزائـدة التطوعـات تـرك أو البـدع وتـرك، بالسـنن باالكتفاء سكونه
 والواجبـات الطاعـات وترك السنن برتك فرتته كانت ومن، له فطوبى

  .له فويل، البدع عىل االقتصاراو
 

 :قال أنه × الباقر االمام عن روي كام
َّ  وله إال أحد من ما«   فقـد ةسـنّ  إىل فرتتـه كانـت فمـن، وفـرتة ةرشِ

فقد بدعة إىل فرتته كانت ومن، اهتد غو«IQH  
 

 الـذي الـديني التطـرف مـن املجتمعـات بعض اليوم تعيشه ما وهو
 الـدين باسـم املحرمـات فيـه وتسـتباح والنفـوس االرواح فيه تسفك

 السـليمة العقـول كـل وترفضـه االديـان كـل تأبـاه والـذي، واجلهـاد
نبٍ  بِأَيِّ  ﴿ فيها يسأل واضحة بايات القران يستنكرهو تِلَتْ  ذَ  وبأي ﴾؟قُ

 ية؟اإلنسانو االهلية احلرمات هتكت سبب
 

 الـدين امور يف املبالغة بعدم كثرية االسالمية التوصيات كانت وهلذا
 يف طاقتهـا مـن بـاكثر الـنفس حتميـل وعـدم برفق الدين إىل والدخول

 والتطوعات. املستحبات
 :فيها قال ×احلسن البنه وفاته عند × املؤمنني أمري وصية من

                                                                        

 . ١/٩٤الكايف:  )١(



 

 

 الصالة املستحبّة

٢٨٨ 

 @IQH»تطيقه الذي الدائم باالمر فيها وعليك عبادتك يف اقتصد«
 واملغـاالة الـدين يف للمبالغة تنزع الناس بعض نفوس فان ولالسف

 مـن غريهـا أو الصالة يف سواء فيها التطرف أو الرشعية االلتزامات يف
 هـذه مواجهـة إىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول دعـى ممـا تالواجبـا أو املستحبات

 الرباين. مساره عن الدين مفهوم ينحرف لئال هلا والتصدي الضاهرة
 القيامـة يـوم ووصـف للناس جلس ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن احلديث يف روي«

 مـن رشةـعـ فـاجتمع، بكـواو النـاس فـرقّ ، التخويف عىل يزدهم ملو
، النهـار يصـوموا أن عـىل واتفقـوا مظعـون بن عثامن بيت يف الصحابة

 أي( املسـوح ويلبسـوا، الطيب وال، النساء يقربوا وال، الليل يقومواو
 وخيصـوا ويرتهبـوا، األرض يف ويسـيحوا، الدنيا يرفضواو، الصوف)

 فقـال جيـده فلـم عـثامن منـزل فأتى ذلك ملسو هيلع هللا ىلص النبي ذلك فبلغ، املذاكري
 تبتـدي وأن ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول بيكذّ  أن فكرهت ؟بلغني ما أحق المرأته

 صـدقك قـد عـثامن أخـربك كان إن اهللا رسول يا :فقالت، زوجها عىل
 فـأتى، بـذلك زوجتـه فأخربته منزله عثامن أتىو، اهللا رسول انرصفو

 أومـر مل إين فقـال، اخلري إال أردنا ما فقالوا، ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل أصحابهو هو
 وقومـوا، وأفطـروا فصـوموا، حقا عليكم ألنفسكم إن قال ثم، بذلك

                                                                        

 . ٦٨/٢١٤ البحار: )١(



 

 

 الصالة املستحبّة

٢٨٩ 

 وآيت، والدسـم اللحـم وآكل، وأنام وأقوم، أفطرو أصوم فإين، نامواو
 وخطـبهم النـاس مجـع ثـم، منـي فليس سنتي عن رغب فمن، النساء

 وأما ؟الدنيا وشهوات والنوم والطيب النساء مواحرّ  قوم بال ما :قالو
 تـرك دينـي يف لـيس إنـه ورهبانا قسيسني تكونوا أن آمركم فلست أنا

 ورهبانيتهـا الصـوم يف أمتي سياحة إن الصوامع اختاذو النساءو اللحم
 وأقيمـوا واعتمـروا وحجـوا، شـيئا به ركواـتش الو اهللا اعبدوا، اجلهاد

 فإنام لكم يستقم واستقيموا رمضان شهر وصوموا الزكاة وآتوا الصالة
 فأولئك عليهم اهللا فشدد أنفسهم عىل شددوا بالتشديد قبلكم من هلك

 IQH»الصوامعو الديارات يف بقاياهم
  :قال × اهللا عبد أيب عن

 ال زوجـي إن :إحـداهن فقالت ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أتني نسوة ثالث إن«
 وقالـت الطيـب يشـم ال زوجـي إن :خـراأل وقالـت، اللحـم يأكل

 رداه جيـر ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول فخـرج، النساء يقرب ال زوجي إن :خراأل
 مـن أقـوام بـال مـا :قـال ثـم، عليـه وأثنى اهللا فحمد املنرب صعد حتى

 أما النساء؟ يأتون وال، الطيب يشمون وال، اللحم يأكلون ال أصحايب
 فليس سنتي عن رغب فمن، النساء وآيت الطيب وأشم، اللحم آكل إين

                                                                        

 ٢/٤١٩عوايل الاليل:)١(



 

 

 الصالة املستحبّة

٢٩٠ 

 IQH»مني
 أنفسـهم عىل حرموا كانوا الصحابة من مجاعة إن« :قال × عيلّ  عن 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول سلمة ام فأخربت، بالليل والنوم بالنهار واالفطار النساء
 وآكل، النساء آيت إينّ  ! النساء؟ عن أترغبون :فقال أصحابه إىل فخرج
 ال﴿ اهللا وأنزل، منّي فليس سنّتي عن رغب فمن، بالليل وأنام، بالنهار

رِّ  َ واحتُ يِّبَاتِ  مُ ا طَ لَّ  مَ مْ  اهللاُ أَحَ ال لَكُ وا وَ تَـدُ عْ بُّ  ال اهللاَ إِنَّ  تَ ـِ ينَ املُ  حيُ تَـدِ  * عْ
 ﴾مؤمنـون بـه أنـتم الـذي اهللا واتقـوا طيبا حالال اهللا رزقكم مما وكلوا
ا، اهللا رسول يا :فقالوا  يؤاخذكم ال﴿ :اهللا فأنزل ذلك؟ عىل حلفنا قد إنّ

 حلفـتم إذا أيامنكـم كفـارة ذلـك .. قولـه إىل .. أيامنكـم يف باللغو اهللا
 ﴾.أيامنكم واحفظوا

 التـي املسـتحبة النوافـل عـن رحـوالشـ الروايات من يشء ييل وفيام
 تصـاعديا منهـا االسـتزادة ينبغي والتي والفقه احلديث كتب يف وردت
 اهللا عنـد ومقامهـا االيامنية منزلتها ورفع النفس هتذيب يف عامال لتكون

 والقربات املستحبات من ليست هي للنفوس حتدث التي فاالنحرافات
 ملارســاتا ومــن هلــا االعــوج الفهــم مــن ولكــن اهللا شــعائر وتعظــيم
 نجـد ولـذا واجلـوهر اللـب وتـرتك بالقشـور تتمسـك التي املخطوئة

                                                                        

 . ٢٢/١٢٤ البحار: )١(



 

 

 الصالة املستحبّة

٢٩١ 

 للمسـتحبات واداء عبادة الناس اكثر هم واالصفياء واالولياء االنبياء
 القـدوة وهـم وعقـال ودينـا صـالحا النـاس اكثـر وهـم حلاتاوالص

لَئِـكَ  هـداهم﴿ عىل والسري هبم لالقتداء املؤمن يسعى التي ةواالسو  أُوْ
ينَ   الَّذِ دَ مُ  اهللاُ هَ اهُ دَ بِهُ هْ  فَ تَدِ   .﴾اقْ

 

 
 
 
 
 

+ + + 
 



 

 

 الصالة املستحبّة

٢٩٢ 

 
 
 
 

 



 

 

 النوافل اليومية

٢٩٣ 

 الیومیة النوافل

 
›œaÏ‰€a@ÚÓflÏÓ€a 

 
 بروايـات الشـريعة عليها تحثّ  التي دةاملؤكّ  IQHاملستحبات من وهي
 وبعضـها عموماً  اليومية النوافل داءأ إىل ةالعامّ  بالدعوة بعضها متنوعة
 الروايـات يف كـام هبـا قاملتعلّ  الوقت يف النوافل داءأ إىل بالدعوة خاص
  :التالية

 ال:ـق × احلسن أيب نـع
 .IRH»مؤمن كلّ  قربان لـالنواف صالة« 

  قال: ×املؤمنني أمري عن
 صـيام وأتـم، النافلة بصالة الفريضة صالة أتم وتعاىل تبارك اهللا ان«

                                                                        

 ويعاقـب به العمل جيب الذي وهو واجب، مخسة الرشيعة يف األحكام أن خيفى ال )١(
 عىلاإلنسان  ويعاقب تركه جيب الذي وهوبة، وحمرم الواج كالصالة تركه عىلاإلنسان 

، حرمـة أو وجوب فيه ليس الذي وهو ومباح، والرسقة والزنا اخلمر كرشب به العمل
 مسـتحب يوجـد واحلـرام الواجـب وبـني، املـاء ربـكشـ تركـه أو به اإلتيان فيمكن

لتمجيد والتسـبيح كا تركهو ما يثاب فاعله عليه وال يعاقب عىل ه فاملستحب، ومكروه
 يف كاألكـل فعلـه عـىل يعاقـب وال تركـه عـىل يثـاب مـا هـو واملكروه، النافلة وصالة

 وارتداء مالبس الشهرة والتي قد يدخل بعضها يف احلرمة عند املبالغة فيها. األسواق
 .٤٩ص :عاملاأل ثواب )٢(



 

 

 النوافل اليومية

٢٩٤ 

 .IQH»اجلمعة يوم بغسل الوضوء وأتم، النافلة بصيام الفريضة
  قال: × الصادق اإلمام عن

 ليصـيلّ  الرجل نّ إ، القليل يشكر، رحيم ربكم نّ إف، والكسل إياكم«
 هوأنّـ، اجلنّـة امهبـ اهللا فيدخلـه، تعاىل اهللا وجه هبام يريد تطوعاً  الركعتني
ق  هـبـ اهللا فيدخلـه، وجـلّ  عـزّ  اهللا هـوج به يريد تطوعاً  بدرهم ليتصدّ

 فيدخلـه، وجـلّ  عـزّ  اهللا وجه هـب يريد تطوعاً  اليوم ليصوم هـوأن، اجلنّة
 هـي تكـون فـربّام الصـغرية باحلسـنات االسـتهانة عـدم (أي .IRH»اجلنّة به اهللا

 اجلنّة) لدخول الوسيلة
 وليلـة يوم كل يف يُصىلّ  أن يستحب هأنّ  سةاملقدّ  الرشيعة يف ورد وقد

 وليلة يوم كل يف املوظفة أي، الراتبة النوافل ىتسمّ  ركعة وثالثون ربعأ
 اهللا إىل قربـة هاؤقضـا يسـتحب فاتت اإذو، للفرائض مةمتمّ  اأهنّ  وورد

 التكامـل يف درجـات متثـل اأهنّ  إذ، رعيـالش الوجوب نحو عىل وليس
 القـرب سـاحة إىل للوصـول املثـابر والسـعي اإليـامين والرقيّ  املعنوي

  عنده. املكانة ونيل اإلهلي
  عىل: اليومية النوافل هذه وتشتمل

                                                                        

 ٥/٣١٣ميزان احلكمة: .١٢٣/  ٧٨بحار األنوار:  )١(
 .اجلنة] به اهللا [فيدخله املصدر يف، ٦٢ص :عاملاأل ثواب )٢(



 

 

 النوافل اليومية

٢٩٥ 

 الفجر). صالة (قبل الصبح نافلة ركعتان *
 .IQHالظهر) صالة (قبل الظهر نافلة ركعات ثامن *
 العرص). صالة (قبل رـالعص نافلة ركعات وثامن *
 ركعتـا ابضـمنه، املغرب صالة (بعد املغرب نافلة ركعات وأربع *

 لة).الغف صالة
 العشــاء) صــالة دـ(بعــ العشــاء نافلــة جلــوس نـمــ وركعتــان *

  بالوترية. وتسميان
  الليل. صالة ركعات وثامن *
  الشفع. ركعتي تسميان الليل صالة بعد وركعتان *
  الوتر. ركعة تسمى بعدمها واحدة وركعة *

 مجيعـاً  تُصىلّ  اليومية النوافل من ركعة وثالثني أربعاً  املجموع فيكون
  الوتر. صالة عدا، واحدة بتسليمة ركعتان الصبح الةص هيئة عىل

 وليلـة يـوم كل يف والواجبة اخلمس الصلوات ركعات عدد كان وملا
 حبةتواملس الواجبة للصالة الكيل املجموع فيكون ركعة رـعش سبع هي

                                                                        

 مـن مؤلفة الظهر نافلة فتكون الصبح صالة هيئة عىل ركعتني من صالة كل تصىل )١(
 الزوجية النوافل ومجيع العرص نوافل يف احلال وكذلك الصبح كصلوات صلوات أربع

ركعتني. ركعتني الصبح صالة هبيئة تؤد 



 

 

 النوافل اليومية

٢٩٦ 

 يف الـواردة املؤمن عالمات من وهي، ركعة ومخسني حدإ هو اليومية
  الروايات.

 صـالة أو اليوميـة النوافـل سواء، املستحبة الصالة نأ املالحظ ومن
 امإنّ ، صحتها عىل واملتسامل املوثوقة الصلوات من غريها أو الطيّار جعفر
ـة الـذنوب عـن عراضـاً إو للطاعـة وشـوقاً  القلـب يف نوراً  ترتك  وخفّ

  سبحانه. اهللا يريض عمل كلّ  إىل للمسارعة
 الــنفس رياضـة يف مهـامً  دوراً  املسـتحبة للصـالة نإفـ عـام وبشـكل

 تعـيش وجعلهـا املعصـية عـن ورصفها الطاعة إىل وتشويقها وتربيتها
ـدة إيامنيـة حالة  النوافـل دور يـتجىلّ  هنـا ومـن، عاليـة وروحيـة متوقّ

 اهللا يـدي بـني للوقوف للنفس مهيّأة ةـمقدم تكون هاـنّ أ حيث ةـاليومي
الة أداء عند قبالإو وخشوع نتباهإب وجلّ  عزّ   دوهنـا نـوم، الواجبة الصّ
 يف أو منهـا شـوط قطع بعد إِالَّ  الصالة يف املطلوب اخلشوع يتأتىٰ  ال قد

  أواخرها.
 عنـد واجبـة صالة كلّ  قبل نافلة بركعتني ولو الصالة يستحب ولذا
 وسـيجد املسـتحبة اليوميـة الصـلوات مجيـع أداء عـن النفس تقاعس
 وفكـره روحـه وعـىل الواجبة صالته عىل النافلة هذه أثر عندها املصيلّ 
  وقلبه.



 

 

 النوافل اليومية

٢٩٧ 

 والسـبّاقني هللا املطيعـني ديوان يف اسمه بتسجيل حيظى سوف أنه كام
 اآلخـرة يف للمؤمن عظيم رشف وهو، املستحبة النوافل عرب طاعته إىل

ة برمحته اهللا ليشمله وسبب  الـدنيا يف واملتّقني األبرار تشمل التي اخلاصّ
ى﴿ واآلخرة سَ ثَكَ  أَن عَ بْعَ بُّكَ  يَ اماً  رَ قَ وداً  مَ مُ   .﴾حمَّ

 
 
 
 
 
 

+ + + 
 

 



 

 

 النوافل اليومية

٢٩٨ 

 
 
 

 



 

 

 نوافل الظهر

٢٩٩ 

 الظھر نوافل

 
›œaÏ„@ãËƒ€a 

 
 وصعود ومهبط اإلهلية مةـالرح نزول وقت الظهر صالة وقت يمثل

 مـن عـدد فيـه ورد فقـد ولـذا، اإلهلـي واللطـف عاملبـاأل مالئكةـالـ
 اغتنـام إىل واملسارعة الوقت هذا من االستفادة عىل حتثّ  التي الروايات

 هلـم وامتحان جهة من لعباده املوىل هدية هي التي الذهبية الفرصة هذه
 إذ، خـرأ جهـة مـن اهللا لقـاء إىل واملسـارعة ومشاغلهم مأعامهل برتك
 الوقـت هـذا يف واجلـوع والتعب االشتغال ذروة يف املرء يكون ما غالباً 
 الـنفس هو ملغالبة يامنيةإ طاقة إىل وحيتاج الظهر أذان فيه يرتفع الذي

ـالة بتأخري الشيطان وتزيني  والروايـات األحاديـث كانـت ولـذا، الصّ
قة اً جـدّ  مؤثرة  وسـاوس وتـرك اهللا طاعـة يف للـدخول للـنفس ومشـوّ

  الشيطان.
 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

ابني صالة اهنّ إف الزوال صالة صلّ «   حيبّـك عالتطـوّ  مـن كثرأو، األوّ
 .IQH»احلفظة

                                                                        

 .٣٦ص املفيد: أمايل )١(



 

 

 نوافل الظهر

٣٠٠ 

 قال: ×الصادق اإلمام عن
 وقضـيت اجلنان بوابأو السامء أبواب فتحت IQHالشمس زالت ذاإ«

 الرجـل يصيلّ  ما مقدار فقال: وقت؟ أي من فقلت، IRHالعظام احلوائج
الً  ركعات أربع  .ISH»مرتسّ

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن
ــت ذاإ« ــمس زال ــت الش ــأ فتح ــامء وابـب ــأو الس ــان وابـب  اجلن

فِع منـل فطوبى، الدعاء واستجيب   ITH»صالح عمل ذلك عند له رُ
 حاجــة اهللا إىل لــك كانــت اإذ«قــال: نــهأ × الصــادق اإلمــام وعــن
 إىل دعـوة (وهـي ».الشـمس زوال يعنـي السـاعة هذه يف اهللا إىل فاطلبها

ل عند الصالة داءأ يف رساعاإل   الدعاء). جابةإ ومنها خرياهتا يف طمعاً  وقتها أوّ
 

+ + + 
 

                                                                        

 .وهو مصطلح لتحديد وقت صالة الظهر )١(
 .٩٥ص السائل: فالح )٢(
 .٥٤ص ٧٨ج البحار: )٣(
 .٨٣/٢٦ البحار: )٤(



 

 

 النوافل بني العشائني

٣٠١ 

 العشائین بین النوافل

 
›œaÏ‰€a@µi@µˆbì»€a 

 
 اإلنسـان راحة وقت يف تكون ما غالباً  األهنّ  السهلة النوافل من وهي

 أهنـا إىل ضـافةإ، أدائهـا يف الـنفس خمالفـة من كثرياً  يعاين فال فراغه أو
 اهللا ذكرها وقد، فيها العبادة ثواب يعظم التي املباركة الساعات تقارب

ـبِّحْ ﴿ الكـريم: بكتابه رصحية آية يف وتعاىل تبارك سَ ـدِ  وَ مْ بِّـكَ  بِحَ بْـلَ  رَ  قَ
لُوعِ  سِ  طُ مْ بْلَ  الشَّ قَ ﴾ وَ وبِ رُ  .الغُ

  النافلة. هلذه تشويق التالية الروايات ويف 
 قال: × اهللا عبد أيب عن

ن«   كتبتـا، تـنيركع يصيلّ  حتى ميتكلّ  مل ثم، عقّب ثم املغرب صىلّ  مَ
 .IQH»علّيني يف له

 
Ò˝ñ@Ú‹–Ã€a 
 روايـات فيهـا وورد املغـرب صـالة بعد ةـاملستحبّ  النوافل من وهي

ة  منها: عدّ
لـوا« قال: هأنّ  × اهللا رسول عن  بـركعتني ولـو الغفلـة سـاعة يف تنفّ

                                                                        

 .له) داعي ال حديث يف الدخول هو بالكالم (املقصود ٢٣٢ص السائل: فالح )١(



 

 

 النوافل بني العشائني

٣٠٢ 

 اعةـسـ ومـا، اهللا رسـول يا لـقي، ةـالكرام دار يورثان امهنّ إف، خفيفتني
  .IQH»والعشاء املغرب بني ما ملسو هيلع هللا ىلص: قال الغفلة

 

  :قال × الصادق اهللا عبد أيب عنو
 :تعـاىل وقولـه احلمـد وىلاأل يف أقـر ركعتني العشائني بني صىلّ  نم«

ا ذَ بَ  إذْ  النُّونِ  ﴿وَ هَ باً  ذَ غَاضِ ظَنَّ  مُ رَ  لَن أَن فَ دِ قْ يْهِ  نَّ لَ نَادَ عَ تِ  يفِ  فَ  الَ  أَن الظُّلُامَ
انَكَ  أَنتَ  إِالَّ  إِلهَ  بْحَ نتُ  إِينِّ  سُ نَ  كُ بْنَا * الظَّاملِِنيَ  مِ تَجَ اسْ يْنَاهُ  لَهُ  فَ نَجَّ نَ  وَ مِّ  مِ  الغَ

ذلِكَ  كَ ي وَ نْجِ نِنيَ  نُ مِ   ﴾املُؤْ
 

  تعاىل: وقوله احلمد الثانية ويف
هُ ﴿ ندَ عِ اتِحُ  وَ فَ يْبِ  مَ ا الَ  الغَ هَ علَمُ وَ  إِالَّ  يَ مُ  هُ علَ يَ ـا وَ ِّ  يفِ  مَ البَحـرِ  الـربَ ـا وَ مَ  وَ

قُطُ  ن تَسْ ةٍ  مِ قَ رَ ا إِالَّ  وَ هَ علَمُ بَّ  الَ وَ  يَ تِ  يفِ  ةٍ ـحَ لُامَ طْبٍ  الَ وَ  األَرضِ  ظُ ابِسٍ  الَ وَ  رَ  يَ
بِني كِتَابٍ  يفِ  إِالَّ    .﴾مُ
 

  :وقال يديه رفع ةالقراء من فرغ اإذف
مَّ ( ُّ  أَنتَ  اللَّهُ يلِ تـِنِع وَ ـادِرُ ، يـمَ القَ ـىلَ  وَ لِبَتـِ عَ تـِ تَعلَـمُ ، يـطَ اجَ ، يـحَ

أَلُكَ  أَسْ قِّ  فَ دٍ  بِحَ َمَّ آلِهِ  حمُ يْتَهَ  امَّ ـلَ  وَ   ).يلِ  اقَضَ
 

 :قـال ملسو هيلع هللا ىلص النبي نّ إف، سأل ما اهللا عطاهأ حاجته جالله جلّ  اهللا ويسأل
                                                                        

 .٨٤/٩٥البحار: )١(



 

 

 النوافل بني العشائني

٣٠٣ 

 IRH»العشائني بني مهاو IQHالغفلة ركعتي ترتكوا ال«
بـات من تكون تكاد الصالة وهـذه  واسـتجابة الـرزق سعة يف املجرّ

  ثواهبا. يفوتك ال أن عىل فاحرص الدعاء
 وهـي العشـاء بنافلـة املصـيل يتيأ نأ العشاء صالة بعد يستحب كام

، عـدة روايـات فضلها يف ورد وقد الوترية ىوتسمّ  جلوس من ركعتني
 :ومنها
 رةـاآلخـ العشـاء بعـد أيب يصـيلّ  كـان« ال:ـقـ × اهللا عبـد أيب عن

ن يقول وكان، ةـآي مئة فيهام يقرأ، جالس وـوه ركعتني  وقرأ مهاصالّ  مَ
 .ISH»الغافلني من يكتب مل آية بمئة

  قال: × عنه آخر حديث ويف
 يف رأـوتقـ، للرزق جملبة اهنّ إف اآلخرة العشاء بعد ركعتني ترتكوا ال«
 احلمـد ةـالثانيـ ويف، الكافرون أهيا يا لـوق الكريس ةـوآي احلمد وىلاأل

 وقل: يدك فارفع سلّمت ذاإف، أحد اهللا هو قل رةـم رةـعش وثالث
مَّ  ا أسأَلكَ  ينِّ إِ  اللَّهُ ن يَ يونُ  تَراهُ  الَ  مَ الَطُهُ  الَ وَ  العُ هُ  الَ وَ  الظُنُونُ  ختُ ـفَ  يَصِ

                                                                        

 التعبري املستعمل يف الروايات هو صالة الغفلة وليست الغفيلة كام هو شائع.  )١(
  .٨٤/٩٥البحار: )٢(
  .٢٣٢ص السائل: فالح )٣(



 

 

 النوافل بني العشائني

٣٠٤ 

ونَ  فُ اصِ ا، الوَ ن يَ هُ  الَ  مَ َ ورُ  تُغَريِّ هُ بْلِيهِ  الَ وَ  الدُّ نَ األَ  تَ هُ  الَ وَ  ةـزمِ ِيلُ ، االُمـورَ  حتَ
ا نْ  يَ وقُ  الَ  مَ تَ  يَذُ َافُ  الَ وَ  املَوْ تَ  خيَ وْ ا، الفَ نْ  يَ ـ الَ  مَ هُ ـتَضُ نُوب رَّ  الَ وَ  الـذُّ
هُ تُ  ة نقِصُ رَ فِ لِّ ، املَغْ ىل صَ ـدٍ  عَ َمَّ آلِ  حمُ ـدٍ  وَ َمَّ ـ، حمُ هَ ـا يلِ  بْ وَ ـكَ يُ  الَ  مَ ، نْقِصُ

رْ  فِ ا يل واغْ كَ ـيَضُ  الَ  مَ عَـلْ  رُّ ، حاجتـك) مـن تريـده مـا، وكـذا (كـذا يبِ  واَفْ
ن ×:وقال  .IQH»اجلنة يف بيتاً  له اهللا بنى هاصالّ  مَ

 قصـرية سورة بقراءة خمتصـرة بصورة العشاء نافلة أداء ويمكن هذا
، صـغرياً  كـان مهـام كـان دعاء يّ أب واالكتفاء ركعة كل يف الفاحتة بعد

 بالتقـرّ  هـو النوافل من الغرض نّ إف النوافل كل يف احلال هو وكذلك
 كـان مـا كـل منه ويقبل بعبده علمأ واهللا مراضيه إىل والوصول اهللا إىل

 هو بتفاصيلها املستحبة العبادات ذكر من الغرض اموإنّ ، لوجهه خالصاً 
 درجـات إىل الوصـول أحـبّ  منـلـ العليـا بـدرجاهتا ليهـاإ التشويق
بني السابقني   :قال هنّ أ املؤمنني مريأ عن ورد فقد، واملقرّ

 IRH»ليتقبّ  ما يقلّ  وكيف التقو مع عمل يقلّ  ال«
 

+ + + 
 

                                                                        

 .٢٥٨ص السائل: فالح )١(
 ٦/٣٨هنج البالغة، بحار االنوار: )٢(



 

 

 صالة اللّيل

٣٠٥ 

  اللّیل صالة

 
Ò˝ñ@›Ó.‹€a 

 

 عـىل قلبـه وتفـتح املـؤمن نفس تصقل التي الصلوات أهمّ  من وهي
 واخلشـوع خـالصاإل مـن وحـاالت إيامنيـة ودرجـات عرفانية معاين

 هذه يف والدعاء الصالة عند يعيشها من إِالَّ  يدركها ال املعنوية واللذائذ
ق الكريم كتابه يف اهللا ذكرها التي املباركة الساعات  إليها. وشوّ

 :الليل صالة عىل احلث يف تعاىل اهللا قال
نَ ﴿ مِ د الَّيْلِ  وَ جَّ تَهَ ةً  بِهِ  فَ افِلَ ى لَّكَ  نَ سَ ثَكَ  أَن عَ بْعَ بُّكَ  يَ اماً  رَ قَ وداً  مَ مُ   .IQH﴾حمَّ
نَ ﴿ مِ يْلِ  وَ دْ  اللَّ جُ اسْ هُ  لَهُ  فَ بِّحْ سَ يالً  لَيْالً  وَ   .IRH﴾طَوِ

  عنده جزائهم وعظيم يلاللّ  يف نياملصلّ  مدح يف وقال
ينَ ﴿ الَّذِ بِيتُونَ  وَ ِمْ  يَ هبِّ داً  لِرَ جَّ قِيَاماً  سُ  .ISH﴾وَ

اىفَ  تَجَ ُمْ  ﴿تَ نُوهبُ نِ  جُ عِ  عَ اجِ ونَ  املَضَ عُ دْ مْ  يَ ُ هبَّ فاً  رَ وْ عاً  خَ طَمَ َّا وَ ممِ مْ  وَ نَـاهُ قْ زَ  رَ
قُونَ  نفِ سٌ  تَعلَمُ  الَ فَ  * يُ يَ  ما نَفْ فِ مـلَ  أُخْ ـن هُ ةٍ  مِ ـرَّ اءً  نٍ ـأَعيُـ قُ ـزَ امَ  جَ ـانُوا بـِ  كَ

لُونَ  مَ عْ   .ITH﴾يَ
                                                                        

 .٧٩ / االرساء سورة )١(
 .٢٦ اآلية اإلنسان: سورة )٢(
 .٦٣ فرقان:ال سورة )٣(
 .١٧ - ١٦ اآلية السجدة: سورة )٤(



 

 

 صالة اللّيل

٣٠٦ 

 فهـي فيهـا والرتغيب لـاللي الةـص لـفض يف الواردة اتـالرواي أما
 التالية: الروايات يف كام جيل بشكل ومنزلتها يتهامهّ أ تظهر

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن
 ربّـه لـرييض عينيـه يف والنعـاس مضـجعه لذيـذ مـن العبد قام ذاإ« 

 مـن قـام هـذا عبدي ترون أما ال:ـوق املالئكة به اهللا باهىٰ ، ليله بصالة
 .IQH»له غفرت قد أين اشهدوا، عليه فرضهاأ مل لصالة مضجعه لذيذ

  قال: × الصادق ماماإل وعن
 صـالة إِالَّ  القـرآن يف ثـواب وله إِالَّ  العبد يعمله حسن عمل من ما«

 جنوهبم تتجاىف فقال:، عنده خطرها لعظيم ثواهبا يبني مل اهللا فإن، اللّيل
 تعلـم فال ينفقون رزقناهم ومما وطمعاً  خوفاً  رهبم يدعون املضاجع عن

ة من هلم أُخفي ما نفس  .IRH»يعملون كانوا بام جزاء أعني قرّ
ــن ــد أيب ع ــه يف × اهللا عب ــزّ  قول : ع ــلّ ــنَاتِ  إِنَّ ﴿ وج سَ بْنَ  احلَ هِ ــذْ  يُ

يِّئاتِ   ذنـب مـن عمـل بـام تـذهب بالليـل املـؤمن صـالة« قـال: ﴾السَّ
 .ISH»بالنهار

                                                                        

  .٢٧٧ص/ ٣ج الوسائل: )١(
  .٢٨٠ص/ ٣ج الوسائل: )٢(
  .٦٦ص :عاملاأل ثواب )٣(



 

 

 صالة اللّيل

٣٠٧ 

، ركعتـني فيصـيلّ ، يـلاللّ  مـن يقـوم عبد من ما« ملسو هيلع هللا ىلص:اهللا رسول عن
يهم خوانهإ من ألربعني سجوده يف فيدعو  آبائهم سامءأو سامئهمأب يسمّ

  .IQH»أعطاه إِالَّ  شيئاً  اهللا يسأل ومل إِالَّ 
 قال: ×الصادق ماماإل عن خرأ أحاديث ويف

، قـبلكم الصـاحلني ودأب، نبـيّكم سنّة اهنّ إف يلاللّ  بصالة عليكم« *
 .IRH»جسادكمأ عن الداء ومطردة

 ألهـل يءـتضـ القـرآن بتالوة باللّيل فيها يصىلّ  التي البيوت نّ إ« *
 .ISH»األرض ألهل السامء نجوم تيضء كام السامء

ن املغبون نّ إف الليل قيام تدع ال« * م مَ رِ   .ITH»الليل قيام حُ
 حيـرم وكيـف قيـل:، رزقـه هبا فيحرم الكذبة ليكذب الرجل نّ إ« *
م ذاإفـ، الليـل صـالة هبـا حرمـيـ قال: رزقه ـرِ ـرم، الليـل صـالة حُ  حُ

 .IUH»رزقـال
 وصـالة، الريح تطيّب الليل وصالة، الوجوه تبيّض يلاللّ  صالة« *

                                                                        

 .٢٨١ص/ ٥ج الوسائل: )١(
 .٦٣ص :عاملاأل ثواب )٢(
 .٦٦ص :عاملاأل ثواب )٣(
 .٢٧٨ص/ ٥ج الوسائل: )٤(
 .٦٥ص :عاملاأل ثواب )٥(



 

 

 صالة اللّيل

٣٠٨ 

 .IQH»الرزق جتلب الليل
ن كذب« *  وجـلّ  عزّ  اهللا نإ، بالنهار وجيوع يلباللّ  يصيلّ  نهأ زعم مَ

 .IRH»النهار وتـق يلاللّ  بصالة ضمن
ن يلاللّ  صالة« *  يـوتقض، الرزق وتدرّ ، الريح وتطيّب، الوجه حتسّ

 .ISH»البرص وجتلو، بالغمّ  وتذهب، ينالدَّ 
  قال: × الرضا اإلمام عنو
 فيصـيلّ ، الليـل آخـر يقـوم مؤمن عبد من فام، يلاللّ  بصالة عليكم«

 قنوتـه يف اهللا واسـتغفر، الـوتر وركعـة الشـفع وركعتـي ركعات ثامين
 يف لـه ومـدّ ، ارـالنـ عذاب ومن رـالقب عذاب من جريأُ  إِالَّ ، مرة سبعني

ع، عمره  .ITH»معيشته يف هـعلي ووسّ
 يقـظأو فصـىلّ  الليـل من قام عبداً  اهللا رحم« :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن

 نفيسـ والذي، يلباللّ  الرجل صالة عاملاأل فضلأ نأ الأَ ، فصلّوا أهله
ن ثيابه تسبّح يصيلّ  الليل من قام ذاإ الرجل نّ إ بيده  .IUH»حوله ومَ

                                                                        

 .٦٣ص :عاملاأل ثواب )١(
 .٦٤ص :عاملاأل ثواب )٢(
 .٦٠ص :عاملاأل ثواب )٣(
 .٢٣٢/ ٦) املستدرك: ٤(
 .٢٣٨/ ٦ املستدرك: )٥(



 

 

 صالة اللّيل

٣٠٩ 

ـ ينّ إ« ال:ـفقـ × طالب بن عيل املؤمنني أمري إىل رجل جاء متُ ـحُ  رِ
 قيّـدتك قـد رجـل أنـت« :× املـؤمنني رـأميـ الـفقـ يـلباللّ  الةـالص

  .IQH»ذنوبك
 

، باطنهـا مـن ظاهرها يُر غرفاً  اجلنة يف نّ إ« :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن
 وأطعـم الكـالم أطـاب مـن تـيأمّ  مـن يسـكنها ظاهرها من وباطنها
م فشىأو، الطعام الَ   .IRH»نيام والناس يلباللّ  وصىلّ  السَّ

 

 ظلــم يف لصــاحبها رساج يــلاللّ  صــالة« قــال: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رســول عــن
 .ISH»القرب

 

 ولـيس املـال كثري ينّ إ فداك جعلت له: فقال × جعفر أبا رجل سأل
 يـلاللّ  آخر يف سنة ربّك استغفر نعم« :× فقال حيلة؟ من فهل يل يُولد
 يقــول: اهللا فــإن بالنهــار فاقضــه يــلباللّ  ذلــك ضــيّعت فــإن ةمــرّ  مئــة

وا رُ فِ تَغْ مْ  ﴿اسْ بَّكُ هُ  رَ انَ  إِنَّ ـاراً  كَ فَّ ـلِ  * غَ ـامَ  يُرسِ م ءَ السَّ ـيْكُ لَ اراً  عَ ـدرَ  * مِ
                                                                        

 .٣/٢٧٩ الوسائل: )١(
 العقـل يستطيع (الكريستال) الشفاف الزجاج استعامل بعد (لعله ٧/ ٨٨) البحار: ٢(

 صنع من وذاك املخلوق صنع من هذا أن مع وطبيعتها الغرف هذه مجال أكثر يدرك أن
 مقارنة). ثمة هناك كان إن، بينهام الفرق فاعرف العظيم اخلالق

 السابق. املصدر )٣(



 

 

 صالة اللّيل

٣١٠ 

دكُم دِ مْ يُ ال وَ وَ ﴾ بِأَمْ نِنيَ بَ   .IQH»وَ
 الوقـت« :× فقـال يـلاللّ  صالة وقت عن × الباقر جعفر أبو سئل

 عـزّ  اهللا منـادي فيـه ينادي قال: هأنّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول يجدّ  عن جاء الذي
 له. فاغفر مستغفر من هل فأجيبه؟ داع من هل وجلّ 

 هو؟ وما :السائل قال 
فَ ﴿ بقوله: بنيه فيه يعقوب وعد الذي الوقت :× قال وْ رُ  سَ فِ ـتَغْ  أَسْ

مْ  يبِّ  لَكُ   هو؟ وما السائل قال .﴾رَ
ينَ ﴿ فيه: اهللا قال الذي الوقت :× قال رِ فِ ـتَغْ املُسْ ارِ  وَ ـحَ  نّ إ .﴾بِاألَسْ
 إىل املـؤمن هديـة وهي، جابةاإل وقت وهو أفضل آخره يف يلاللّ  صالة

 يواظـب ال هفإنّـ جـوائزكم حيسن كمـربّ  إىل اكمـهداي نواـفأحس هـربّ 
يق أو مؤمن إِالَّ  عليها   .IRH»صدّ
 قال: × عيل اإلمام عن

 نـور ويف، األكل كثرة مع يلاللّ  سهر يف ثالثة: مع ثالثة يف تطمع ال« 
اق صحبة مع الدنيا من األمان ويف، يلاللّ  أمجع نوم مع الوجه   .ISH»الفسّ

                                                                        

 .٣٦١ص /١٠ج البيان: جممع )١(
 .٢٢٣ص/ ٨٧ج البحار: )٢(
 .٣٤٠ص /٦ج املستدرك: )٣(



 

 

 صالة اللّيل

٣١١ 

 ألصحابه: يوماً  قال أنه ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن
، عقـد ثـالث نـام إذا أحـدكم IQHرأس قافية عىل ليعقد الشيطان نّ إ«

 انحلّت اهللا فذكر استيقظ فإن، طويل ليل عليه عقدة كل مكان يرضب
 نشيطاً  صبحأف، عقدة انحلّت صىلّ  فإن، عقدة انحلّت توضأ فإن، عقدة
  .IRH»كسالن النفس خبيث أصبح وإالّ  النفس طيب

 

 قال:ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن هآبائ عن × الصادق اإلمام عن
 مالئكتـي يقـول، بالنهـار اللّيـل صالة يـيقض بالعبد يباهي اهللا نّ إ«

 .ISH»له غفرت قد ينّ إ اشهدوا، يهلع افرتض مل ما يـيقض عبدي
 

 قال: × الصادق اإلمام عن
ارة اللّيل صالة«   .ITH»النهار يف اجرتح امـل كفّ

 قال: آخر حديث يف × هعنو
ـالة، واآلخـرة الـدنيا يف وزينـه املـؤمن فخر هنّ  ثالثة«  آخـر يف الصّ

                                                                        

 واطالتـه النـوم يف تثقيلـه الشـيطان بعقـدة وأراد الرأس مؤخرة أي الرأس: قافية )١(
 عقد. ثالث وعقده شداداً  عليه شدّ  قد فكأنه

 .٣٤٠ص/ ٦ج الوسائل: )٢(
 .٢٢ص/ ٨٧ج البحار: )٣(
 .٣٢٥ص/ ١جالصدوق: أمايل )٤(



 

 

 صالة اللّيل

٣١٢ 

  .IQH»÷ حممد آل من اإلمام ووالية الناس أيدي يف ممّا ويأسه، يلاللّ 
  قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن

يا اللّيل من أهله الرجل أيقظ ذاإ«  كثـرياً  هللا الـذاكرين من تباكُ  وصلّ
اكرات  .IRH»والذّ

  :قال ×الصادق اإلمام عن
  ».بالنهار بطّال باللّيل جيفة اهللا إىل اخللق أبغض«
  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عنو
ن اهللا رسول يا قيل النُهى. أويل خياركم«  النهى؟ ويلأُ  مَ

دون قال:  .ISH»امنيّ  والناس باللّيل املتهجّ
ـه: مـا للصالة نسباأل الوقت حول البحار يف املجليس ذكر وقد  نصّ

 رعونـيشـ كـانوا ÷ واألئمة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أن عىل كثرية خبارأ دلّت وقد(
 مـن كثـري ويؤكـدها كثـري فصـل بـال الليل نصف بعد الليل صالة يف

 االسـتجابة. سـاعة هاـوأنـ الوقـت ذلك فضيلة عىل ةـالدال اتـالرواي
 عـىل محلهـا يمكـن التـأخري استحباب عىل ةالدالّ  األخبار إنّ  :ضافأو

                                                                        

 .٣٦ص/ ٨٧ج البحار: )١(
 .١٥٨ص/ ٨٧ج البحار: )٢(
 .والفهم العقل أي والنهى، ١٧٣ص/ ٨٧ج البحار: )٣(



 

 

 صالة اللّيل

٣١٣ 

  .IQH)الفجر قرب إىل تؤخر حيث الوتر صالة
 كـان ملن ممتازة فرصة هو الليل) منتصف (بعد الوقت هذا أن واحلقّ 

 مأعامهلــو أشــغاهلم تضــطرهم ممــن الليــل آخــر يف القيــام يســتطيع ال
 قبـل الصـالة يمكـنهم حيـث السهر عدم إىل دراساهتم أو ووضائفهم

 بجميـع اإلتيــان يشتــرط فـال، عليهـا يقـدرون التي وبالكيفية النوم
 بصيـــر بعبــاده رحيـــم اهللا فــإن وأدعيتهــا الليـــل صــالة مســتحبات

تُمْ  ﴿لَئِنْ  معامهلأل شكور بشؤوهنم رْ كَ مْ  شَ نَّكُ يدَ َزِ  ﴾.ألَ
 لصالة التوفيق أهل هم التقو وأهل واألبرار األخيار ان واخلالصة

 مل نإفـ، املرتبـة هـذه لبلـوغ يثـابروا نأ املؤمنـاتو املؤمنني وعىل الليل
 نأ اهللا عسـى، الليـل لِصالة الفرصة هلم سنحت امكلّ  فليصلوا يبلغوها
 نأ اهللا وعسـى، انقطـاع بدون عليها املداومني ومن، هلهاأ من جيعلهم
 بعـض إىل اهللا أوحـى« القـديس: احلـديث هبـذا املشمولني من جيعلهم

 إيل ويشــتاقون همأحــبّ و وينحيبّــ عبيــدي مــن عبــاداً  يل أن الصــديقني:
 أحببتـك طـريقهم أخـذت نإفـ، وأذكرهم ويذكروين، إليهم وأشتاق

  .كمقتّ  عنهم عدلت وإن
 يراعـي كـام بالنهار الظالل يراعون :قال ؟عالمتهم وما ربّ  يا :قال

                                                                        

 .٢٢٩ص/ ٨٧ج البحار: )١(



 

 

 صالة اللّيل

٣١٤ 

 أوكارهـا إىل الطـري حتنّ  كام الشمس غروب إىل وحينون، غنمه الشفيق
، الفـرش رشـتوفُ ، الظـالم واخـتلط، يلاللّ  همجنّ  فإذا، الغروب عند

، أقــدامهم إيلّ  صــبوانَ ، بحبيبــه حبيــب كــل وخــال، ةرسّ األ صــبتونُ 
 بـني مـا، بأنعـامي ومتلقـوين بكالمي وناجوين، وجوههم إيلّ  وافرتشوا

، وساجد راكع وبني وقاعد قائم وبني، وشاك هٍ متأوّ  وبني، وباك صارخ
 مـا لأوّ  .يحبّـ مـن يشكون ما وبسمعي، أجيل من ينويتحملّ  ما بعيني

 كـام عنـي فيخـربون، قلوهبم يف نوري من أقذف لوّ األ :ثالثاً  عطيهمأ
 مـن فـيهام ومـا رضـونواأل السـاموات كانـت لـو والثاين، عنهم خربأ

 مـن أفـرت، علـيهم بـوجهي أقبل والثالث، هلم الستقللتها مواريثهم
 IQH»عطيه؟أ أن ريدأ ما أحد يعلم بوجهي عليه أقبلت

 
¢ ÚÓ–Ó◊@Ò˝ñ@›Ó‹€a 

 (أي ركعتني كل بعد تسليمة مع اتركع ثامن من الليل صالة فتتألّ 
 بعـد وىلاأل الركعـة يف يقـرأ نأ ويستحب الصبح) كصالة اتمرّ  ربعأ

 سـورة أو فرون)االكـ أهيـا يا (قل احلمد بعد الثانية ويف التوحيد احلمد
، الركعـات لـكـ يف وحـدها احلمـد عـىل االقتصـار جيـوز كام خرأ

                                                                        

 ٦٧/٢٦البحار:)١(



 

 

 صالة اللّيل

٣١٥ 

 يف املسـنون هـو كـام الثانيـة الركعـة دـبعـ اـفيهـ وتـالقنـ يستحبو
  الفرائض.

 

 الوتر وركعة الشفع ركعتا ¢
 ركعتـني مـن الشـفع صـالة، يـلاللّ  صـالة بعد اتركع ثالث وهي
 وصـالة، احلمـد بعـد التوحيـد فيها يقرأ أن ويستحبّ  الصبح كصالة

 ثـالث التوحيـد قـراءة فيهـا يستحبو، واحدة ركعة من تتألّف الوتر
 يف فقـط واحـدة مـرة التوحيـد عىل االقتصار وجيوز، واملعوذتني اتمرّ 

، االمكان) (عندرـالوت يف القنوت ةـطالإ للمصيلّ  ويستحبّ  هذا، الوتر
 واالسـتغفار، واملؤمنـات للمـؤمنني والـدعاء اهللا خشـية مـن والبكاء
 احلـال أو الوقـت فهسـعِ يُ  مل نإفـ ةمـرّ  ثالثمئة العفو وطلب مرة سبعني
 .القنوت يف اتمرّ  ثالث تسبيح أو صغري دعاء فيكفيه

 اـدائهـأ يف يكفـي عـام بشـكل حبةتاملسـ الصـالة نّ إف العموم وعىل
 مـن ذكـر ومـا، القنـوت دون مـن ىـحتـ طـفقـ احلمـد عىل االقتصار

  .اهللا إىل بوالتقرّ  واملثوبة األجر زيادة جلأل هو امنّ إ املستحبات
 والعفـو سـتغفاراإل طلـب فيهـا التي السحر ةـأدعي من كثري وهناك

 الصالة ثناءأ يف اهب الدعاء يستحبّ ، وخشوعه القلب ةرقّ  فيها قويتحقّ 
 ليلـة يف واسـتغفاره السحر يف × املؤمنني مريأ استغفار (سيام بعدها أو



 

 

 لصالة اللّي

٣١٦ 

  .IQH@اجلمعة)
 ومعانيهـا وحقيقتهـا وخصوصـياهتا الصالة نـع ةـاملقدم ذهـه بعد

 تبـارك اهللا عنـد ومنزلتها الصالة يةمهّ أ بجالء يبدو واالجتامعية الفردية
، القـرار ودار الـدنيا دار يف عنـده هلا يناملؤدّ  مقام رفع يف وأثرها وتعاىل

 ةـقـاملتعلّ  ورةـاملأثـ ةـدعيـاأل نـمـ رـالكثيـ هنـاك كـان ذاإ عجـب فال
 هـي بحقّ  اهنّ أل بالصالة قةاملتعلّ  الكثرية الروايات إىل باإلضافة بالصالة

 .الصالح اإلسالمي واملجتمع الفرد دين عليه يرتكز الذي الدين عمود
 
 
 
 

+ + +  
 

 

                                                                        

 كتب نور القلوب.ومها من اروع ادعية االستغفار وكالمها موجودان يف )١(



 

 

 الصالة يف الدعاء

٣١٧ 

 الدعاء في الصالة

 
Ò˝ó€a@¿@ıb«á€a 

 
 عـن ثتتحـدّ  ÷ املعصـومني عـن وردت التي دعيةاأل بعض هناك
 خــالل مــن وذلــك غهــايبلُ  نأ للمــؤمن ينبغــي التــي ثىلمُ ـالــ الصــالة

 بلطفـه اهللا مـن والطلـب نياملصـلّ  صـالة يف الضعف نقاط استعراض
 عـلجي بـام، عنهـا البـديل وهيـب منهـا الضـعف نقاط يرفع نأ ورمحته
 ولطفـه اهللا رمحـة املصـيلّ  لينـال منهـا املطلـوب املسـتو حتقق الصالة
 موراأل إىل تشري هاولكنّ  الفرد بلسان جاءت نإو دعيةاأل وهذه، ورضاه

 الربانيـة هـدافاأل حتقيـق دون وحتـول الصـالة نوعيـة مـن لتقلّ  التي
 التشــخيص مســتو إىل بالــدعاء يرتقــي اممّــ، الصــالة مــن ةاملرجــوّ 

 هتامماإل دعيةاأل هذه يعطوا نأ إىل اإليامن هلأ يدعوا ما وهو، والعالج
 املسـتو بلـوغ إىل يوفقهم نأ قلوهبم كلّ  من اهللا لوايسأ نأو والتفكري

 يف خـالصواإل عليـه بـةظاملوا خـالل مـن الدعاء يشمله الذي اإليامين
 ذينالّـ املقبولـة الصالة هلأ من ليكونوا يوفقهم نأ اهللا عسى به الدعاء

  .ةخرواآل الدنيا يف برمحته اهللا ويشملهم اجلنان بوابأ هلم تفتح



 

 

 دعاء اإلخالص

٣١٨ 

  اإلخالص دعاء

 
«Ü!ıb@ô˝Ç¸aJ 

 

مَّ  لِّ  اللَّهُ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ آلِ  حمُ دٍ  وَ َمَّ مَّ ، حمُ لَّيتُ  لَكَ  اللَّهُ ـاكَ ، صَ إِيَّ ـوتُ  وَ عَ ، دَ
يفِ  ايتِ  وَ ــلَوَ ــائِي صَ عَ دُ ــا وَ ــد مَ ــتَ  قَ لمِ ــنَ  عَ ــانِ  مِ ــةِ ، IQHالنُقصَ فلَ ، IRHوالغَ

ـــلِ  سَ الكَ ـــ، ISHوَ ت الفَ ةِ ـوَ ـــيَانِ ، ITHرَ النِّس ـــةِ  IUHوَ عَ افَ املُدَ ـــاءِ ، IVHوَ يَ الرِّ ، IWHوَ
                                                                        

 ٨٣/١٤االنوار: بحار .٦٠ص املتهجد: مصباح *
 مـن اإليامنيـة مسـتلزماهتا أو الرشعية الصالة رشوط بعض يف النقصان أي النقصان: )١(

 والتقو. اخلشوع حيث
 ويركـع ويسـجد املصيل فيقرأ، وأعامهلا ألذكارالصالة والوعي اإللتفات عدم الغفلة: )٢(

  والتفاعل. اخلشوع من خال جامد غافل بقلب
 فـال وأثنائها الصالة قبل البدن عىل تغلب التي والفتور االسرتخاء حالة هي الكسل: )٣(

 يفعله. أو يقوله ملا ومنتبها مستجمعاً  الذهن يكون
 صـالته املصـيلّ  يبـدأ فقد، البدء عند ندفاعاإل حرارة بعد فوالتوقّ  الفتور أي الفرتة: )٤(

 مـن أمامـه جتـري التـي امللهية األُمور من عنها يشغله بام يفقدها ما رسعان ولكن بخشوع
 الشـيطان خيطـره بام أو شابه وما واهلاتف املوبايل رنني أو املتكلمني أو التلفزيون أصوات

  .الصالة عن هبا يغفل أمور من ونفسه فكره يف
  مسبقاً. هلا والتهيأ االستعداد أو الصالة أوقات نسيان به واملراد النسيان: )٥(
 قبل حاجته يقضـي أن للمؤمن يستحب ولذا اإلدرار أو الغازات حبس أي املدافعة: )٦(

 إلسـتعجال لعـدم سـبباً  ذلـك يكـون لـئالّ  أحدمها من املضايقة استشعر إذا سيّام الوضوء
 فيها. اخلشوع أو بالصالة

  دنيوي. نفع كاستجالب اهللا وجه غريل باليشء القصد الرياء: )٧(



 

 

 دعاء اإلخالص

٣١٩ 

السُّ  ةِ ـوَ يبِ ، IQHمعَ الرَّ ةِ ، IRHوَ كرَ الفِ كِ ، ISHوَ الشَّ ةِ ، ITHوَ لَ املَشغَ اللَّحظَةِ ، IUHوَ  وَ
نْ  IVHةِ ـاملُلِهيَ  ةِ  عَ امَ كَ  إِقَ رائِضِ لِّ ، فَ ـىلَ  فَصَ ـدٍ  عَ َمَّ هِ  حمُ آلـِ اجعَـل، وَ ـانَ  وَ كَ  مَ

َا اهنِ َامـاً  نُقصَ تـِ، متَ لَ جَ عَ ثبِيتـاً  يـوَ نـاً  تَ َكُّ متَ ي، وَ ـهوِ سَ يَقُّظـاً  وَ تـِ، تَ فلَ غَ  يـوَ
اً  رَ كُّ يلِ ، تَذَ كَسَ اطاً  وَ يتِ ، نَشَ فَرتَ ةً  وَ وَّ نِسيَاينِ ، قُ ظَةً  وَ َافَ بـةً  حمُ اظَ وَ مُ ـائِي، وَ يَ رِ  وَ
تِ ، صاً إِخالَ  معَ سُ اً  يـوَ رتُّ رِ ، تَسَ بَاتـاً  يبَتِيوَ ي، ثَ فِكـرِ ـوعاً  وَ شُ ي، خُ ـكِّ شَ  وَ
يناً  قِ يلِ ، يَ اغُ تَشَ رَ  وَ ـاظِي، اغاً فَ حلَ ـوعاً  وَ شُ ـإِينِّ ، خُ ـلَّيتُ  لَـكَ  فَ إِ ، صَ ـاكَ وَ  يَّ

                                                                        

 ومنها، الناس عند احلسنة السمعة كسب به يراد حال يف الصالة قامةإ أي السمعة: )١(
 ظاهرهـا يـوحييف الصالة بـام  خاصة بصفة التميز و، أاجلامعة يف الصالة موقع اختيار
  ذلك. مثالأو نبالتديّ 

ـ التـي شـياءاأل بعـض ةبصـحّ  القلـب اطمئنـان عـدم الريب: )٢(  أو بالصـالة قتتعلّ
 مستحباهتا.

 الصالة. عىل الرتكيز دون حتول خرأ مورأب وانشغاله الفكر تتشتّ  أي :ةالفكر )٣(
 مـن غريهـا يف وأ الصـالة جـزاءأ يف الشـكّ ك واالطمئنـان اليقني هوعدم :الشكّ  )٤(

 خـالل اهللا عـىل قبالـهإو القلـب توجـه وعدم الغفلة بسبب حيدث ما غالباً  وهو املوارد
  .الصالة

 كيـد من بعض وهو الصالة قبل كانت التي اشغاهلا إىل النفس نشدادا أي املشغلة: )٥(
  .الصالة إقامة عن املصيلّ  ليرصف الشيطان

 فيهـا يكـون قد والتي الصالة بمكان املحيطة شياءاأل إىل النظر أي امللهية: اللحظة )٦(
 اخلشـوع دون وحيـول بالصالة هتامماإل عن املصيل فكر ويشغل إليها الذهن يرصف ما

 .فيها



 

 

 دعاء اإلخالص

٣٢٠ 

ـوتُ  عَ ـكَ ، دَ جهَ وَ دتُ  وَ إِ ، أَرَ هــتُ  لَيـكَ وَ جَّ كَ ، تَوَ بـِ نـتُ  وَ يــكَ ، آمَ لَ عَ  وَ
كَّلتُ  ا، تَوَ مَ كَ  وَ ندَ لَبتُ  عِ لِّ ، طَ ىلَ  فَصَ دٍ  عَ َمَّ آلِ  حمُ ـدٍ  وَ َمَّ اجعَـلْ ، حمُ  يفِ  يلِ  وَ

لَوَ  ائِ  ايتِ صَ عَ دُ ةً  يـوَ محَ ةً  رَ كَ رَ بَ ـرُ ، IQHوَ فِّ ـا تُكَ َ ـيِئَايتِ  هبِ ـاعِفُ ، IRHسَ تُضَ ـا وَ َ  هبِ
نايتِ  سَ عُ ، حَ تَرفَ ا وَ َ تِي هبِ جَ رَ مُ ، دَ رِّ تُكَ ا وَ َ ي هبِ ـامِ قَ بَـيِّضُ ، مَ تُ ـا وَ َ ـي هبِ جهِ ، وَ
كِّي تُزَ ا وَ َ يلِ  هبِ مَ بَلُ ، عَ قَ تَ ا وَ َ نَفيلِ  ISHفَريضِ  هبِ @ITHوَ Lطـط احُ َـا وَ ي هبِ زرِ ، IUHوِ

                                                                        

 التـي كالربكـة، وعناء جهد دون من واخلريات رباحاأل يف الزيادةي هالربكة بركة: )١(
 والربكة، تستهلكه متوقعة غري شياءأ حدوث بسبب برسعة ينفد ال حيث املال يف تكون

  وحصاده. نامئه يف اهللا يزيد حيث الزرع يف تكون التي
 السـيئات مـن اإلنسـان ارتكبـه عـامّ  ارةكفّ  الصالة تكون نأ يأ سيئايت: هبا رتكفّ  )٢(

 اإلنسـان وكـأنّ ، وعفـوه اهللا ملغفرة ومدعاة للذنوب ماحية فالصالة، اليومية واملعايص
  صالة. كل بعد جديداً  عمالً  يستأنف

  .العباد عىل اهللا من املفروضة العبادات من الواجب الفرض: )٣(
  .الصاحلة واألعامل الصلوات من املستحب النفل: )٤(
 أو حبـاطواإل، شـيئا منهـا يبقـى فال كلها ثاميآو ويبذن هبا متحو أي وزري: حتط )٥(

 من كبرياً  جهداً  متحو قد الكومبيوتر يف خطاءأ من اإلنسان له ضيتعرّ  قد بام شبيه املحو
 وقـد رجعـة. الب وعمله سعيه مجيع فيها خيتفي واحدة بلحظة الفكري واجلهد الطباعة

 الصـاحلة األعـامل حتـبط التـي املعايص يف الوقوع من حذر حينام املعنى لذلك اهللا شارأ
 ولئـكأ( احلسنة األعامل كل فتصادر العمر من ةمدّ  أو جهدا استغرقت تكون قد والتي

 .أعامهلم) حبطت



 

 

 دعاء اإلخالص

٣٢١ 

اجعَل ا وَ كَ  مَ ندَ رياً  عِ َّا يلِ  خَ طِعُ  ممِ نقَ نِّي يَ مدُ ، IQHعَ ي هللا احلَ نِّـي ىـقَضَ  الَّذِ  عَ
ايتِ  لَوَ الَ  إِنَّ ، صَ انَتْ  ةَ الصَّ ىلَ  كَ نِنيَ  عَ مِ وتاً  كِتَاباً  املُؤْ قُ وْ مدُ ، IRHمَ ي هللا احلَ  الَّذِ

انَ  دَ ا اهَ ذَ ا، هلَِ مَ نَّا وَ يَ  كُ ا أَنْ  الَ لَو لِنَهتَدِ انَ دَ مـدُ ، اهللاُ هَ احلَ ي هللا وَ مَ  الَّـذِ  أَكـرَ
ي جهِ نْ  وَ ودِ  عَ جُ مَّ ، هُ ـلَ  إِالَّ  السُّ ام اللَّهُ متَ  كَ ي أَكرَ جهِ نِ  وَ ودِ  عَ ـجُ  إِالَّ  السُّ

لِّ ، لَكَ  ىلَ  فَصَ دٍ  عَ َمَّ آلِهِ  حمُ نهُ ، وَ صُ نِ  وَ مَّ ، لَكَ  إِالَّ  املَسأَلَةِ  عَ ـلِّ  اللَّهُ ـىلَ  صَ  عَ
دٍ  َمَّ آلِ  حمُ دٍ  وَ َمَّ ا، حمُ بَّلهَ قَ تَ نِّي وَ نِ  مِ بُولِكَ  بِأَحسَ ذينِ تُ  الَ وَ ، قَ اخِ َا ؤَ ـاهنِ ، بِنُقصَ

ا مَ ا وَ هَ لبِي ISHهُ ـنعَ  سَ ا قَ نهَ مهُ  مِ تَمِّ تِكَ  يلِ  فَ ا بِرمحَ مَ  يَ ِنيَ  أَرحَ امحِ ـلِّ ، الـرَّ صَ  وَ
مَّ  ىلَ  اللَّهُ دٍ  عَ َمَّ آلِهِ  حمُ . وَ ينَ  الطَّاهرِ

 
 

+ + + 
 

 

                                                                        

 يفوتني مما خرياً  خروياألُ  واجلزاء الثواب من عندك ما اجعل أي عندك: ما اجعل )١(
 احواهلا. وتبدل الدنيا بزوال ونفعه لذته وتزول ينقطع الذي أو الدنيا يف حتصيله

  تقديمه. أو تاخريه الجيوز ثابت حمدد وقت له أي موقوتاً: )٢(
 اخلاشعة) الصحيحة الصالة مستلزمات أداء (عن وغفل نيس عنه: سها ما )٣(



 

 

 دعاء قبول الصالة

٣٢٢ 

 
 الصالة قبول دعاء

 
ıb«Ü@fiÏj”@Ò˝ó€aJ 

 

ي هِ  إِهلَِ ذِ يتِ  هَ الَ ا صَ يْتُهَ لَّ ةٍ  الَ  صَ اجَ نكَ  حلَِ ا مِ الَ ، إِلَيهَ غبَةٍ  وَ نـكَ  رَ ـا مِ ، IQHفِيهَ
ةً  تَعظِيامً  إِالَّ  طَاعَ ةً  وَ ابَ إِجَ ا إِىلَ  لَكَ  وَ نِي مَ رتَ ي، بِهِ  أَمَ ِ انَ  إِن إِهلَ ـا كَ لَـلٌ  فِيهَ  خَ
ن نَقصٌ  أَو ا مِ ا أَو، IRHنِيَّتِهَ هَ ـا أَو، قِيَامِ َ هتِ اءَ ـا أَو، قِرَ هَ وعِ كُ ا أَوْ  رُ ودِهَ ـجُ  سُ

ذينِ  فَالَ  ل، ISHتُؤاخِ ضَّ تَفَ لَـيَّ  وَ بُولِ  عَ القَ انِ  بـِ الغُفـرَ كَ  وَ تـِ محَ ـا بِرَ ـمَ  يَ  أَرحَ
نيَ  امحِ ىلَّ ، الرَّ صَ ىلَ  اهللاُ وَ دٍ  عَ َمَّ أَهلِ  حمُ يتِهِ  وَ ين الطَّيِّبِنيَ  بَ رِ  .الطَّاهِ

 

                                                                        

 املؤمنني امري عن ٨٣/٣٨االنوار: بحار  .٧١ص املتهجد: مصباح *
هــم ودعــائهم وصــالهتم عبــادهتم إىل حيتــاج ال العــاملني عــن غنــي اهللا إن أي )١(  وحجّ

  اآلخرة. ويف الدنيا حياته يف ومصلحته وخريه اإلنسان لفائدة هي العبادات فكلّ ، وزكاهتم
 فيهـا اختلطـت قـد للصـالة النيـة تكـون حني السابق الدعاء يف توضيحه تمّ  ما وهو )٢(

 يف كـام رشيكا معه يكون أن يقبل ال اهللا فانّ ، والغفلة والسمعة الرياء من الدنيوية املصالح
 خري أنا وتعاىل تبارك اهللا يقول قال: أنّه اهللا رسول عن الصادق اإلمام عن القديس احلديث

 :قال آخر حديث ويف، خالصا يل كان ما إالّ  أقبل مل عميل يف غريي معي أرشك من، رشيك
 عمـالً  فليعمـل ربّـه لقـاء يرجـو كـان فمن، تركته إالّ  يشء يف شوركت ما رشيك خري أنا

  أحدا. بربّه يرشك وال صاحلاً 
ق من صالته صحة عىل العبد اهللا حاسب فلو )٣(  وبلوغ الصالة يف الشـرعية الرشوط حتقّ

 ومعرفـة وإمكانيـة وقـدرة عافيـة مـن أعطـاه مـا وعىل فيها واملعنوية اإليامنية املواصفات
ة صالته لكانت وفضل   النجاة. استطاع ولـام التقصري يف عليه حجّ
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 الصالة تزكیة دعاء

 
ıb«Ü@ÚÓ◊%m@Ò˝ó€aJ 

 

ــا     يَ  يَ ــدِ ب ارِ  مُ َ ، األَرسَ ــنيِّ بَ مُ نِ  وَ ــتامَ عَ ، IQHالكِ ــارِ شَ ــامِ  وَ ئَ ، األَحكَ ارِ ذَ  وَ
امِ  ـالِقَ ، األَنعَ خَ ضَ ، األَنَـامِ  وَ ـارِ فَ ـةِ  وَ مَ ، الطَّاعَ لـزِ مُ ينِ  وَ ـبَ ، الـدِّ وجِ مُ  وَ
بُّدِ  قِّ  أَسأَلُكَ ، التَّعَ كيَةِ  بِحَ لِّ  تَزِ ةٍ  كُ الَ يتَها صَ كَّ بِحقِّ ، زَ نْ  وَ ا مَ يتَهَ كَّ ، IRHلَـهُ  زَ
بِحقَّ  نْ  وَ ا مَ يتَهَ كَّ عَلَ  أَنْ ، ISHبِهِ  زَ يتِ  جتَ الَ هِ  صَ ـذِ اكِيَـةً  هَ بَّلـةً  زَ تَقَ ـا مُ هَ بُّلِكَ  بِتَقَ

ا هَ فعِكَ رَ يِريكَ ، وَ تَصِ ا وَ َ اكِياً  دِينِي هبَ ـكَ ، زَ امِ إِهلَ ي وَ لبـِ سـنَ  قَ ظَـةِ  حُ افَ  املُحَ
                                                                        

 ٩٢/٣٢٤بحار االنوار: *
 عـن قلبـه يف خيفيـه ومـا العبـد أرسار مـن يشء عليـه خيفى ال سبحانه اهللا إنّ  أي )١(

 بعض يكشف أن اهللا إرادة تشاء وقد، القيامة يوم يف عنداحلساب ذلك وسيظهر، الناس
 اآلخرة. قبل الدنيا يف األرسار

 اهللا عنـد ومنزلـة نأشـ لـه كاملـة مقبولة ويرفعها صالته اهللا ييزكّ  من نّ أ شكّ  ال )٢(
 هـلأو ملسو هيلع هللا ىلص ـدحممّ  ورسله نبيائهأ سيد سهمأر وعىل وليائهأو حججه هم ساساً أ وهؤالء

 هم.بحقّ  الدعاء ليتوسّ  الذين وهم املعصومني بيته

 يناسب بام اهافأدّ  املعرفة حق اهللا يعرف نممّ  صدرت قد لكوهنا الصالة زكيت امنّ إف )٣(
ـ ولـذا والطاعـة. العبوديـة معنـى يـدرك عامل عبد من ةوالربوبيّ  لوهيةاألُ  معنى  ليتوسّ

  وكرمه. بفضله وثواهبا درجتها ويرفع الصالة اهللا ليتقبّ  نأ يف همبحقّ 



 

 

 دعاء تزكية الصالة

٣٢٤ 

ا يهَ لَ تَّى، عَ نِي حَ لَ عَ نْ  جتَ ا مِ يِنَ  أَهلِهَ ُم الذَّ رهتَ كَ وعِ  ذَ شُ ـا بَاخلُ يلُّ  أَنـتَ ، فِيهَ  وَ
مدِ  هِ  احلَ لِّ لَكَ ، أَنتَ  إِالَّ  إِلهَ  فَالَ ، كُ مدُ  فَ هُ  احلَ لُّ لِّ ، كُ ـدٍ  بِكُ ٌّ  لَـهُ  أَنـتَ  محَ يلِ ، وَ
أَنتَ  ُّ  وَ يلِ يدِ  وَ هِ  التَّوحِ لِّ لَـكَ ، نـتَ أَ  إِالَّ  إِلَهَ  فَالَ ، كُ يـدُ  فَ ـهُ  التَّوحِ لُّ ـلٌّ ، كُ  بِكُ

يلٌّ  لَهُ  أَنتَ  تَوحيدٍ  أَنتَ ، وَ ُّ  وَ يلِ ـهِ  التَّهلِيلِ  وَ لِّ لَـكَ ، أَنـتَ  إِالَّ  إِلَـهَ  فَـالَ ، كُ  فَ
هُ  التَّهلِيلُ  لُّ لِّ ، كُ لِيلٍ  بِكُ ٌّ  لَهُ  أَنتَ  هتَ يلِ أَنتَ ، وَ ُّ  وَ يلِ هِ  التَّسبِيحِ  وَ لِّ  إِلَـهَ  فَـالَ ، كُ

لَكَ ، أَنتَ  إِالَّ  ـهُ  التَّسـبِيحُ  فَ لُّ ـلِّ ، كُ ٌّ  لَـهُ  أَنـتَ  تَسـبِيحٍ  بِكُ يلِ أَنـتَ ، وَ ُّ  وَ يلِ  وَ
هِ  التَّكبِريِ  لِّ لَكَ ، أَنتَ  إِالَّ  إِلَهَ  فَالَ ، كُ هُ  التَّكبِريُ  فَ لُّ لِّ ، كُ ٌّ  لَهُ  أَنتَ  تَكبِريٍ  بِكُ يلِ ، وَ

بِّ  دْ  رَ َّ  عُ يلَ يتِ  يفِ  عَ الَ هِ  صَ ذِ ا هَ هَ فعِكَ اكِيَةً  بِرَ ةً  زَ بَّلَ تَقَ يعُ  أَنـتَ  إِنَّـكَ ، مُ ـمِ  السَّ
لِيمُ  ىلَّ  العَ صَ ىلَ  اهللاُ وَ دٍ  عَ َمَّ آلِ  حمُ دٍ  وَ َمَّ  .أَمجَعِنيَ  حمُ

 
 
  

+ + +  
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 البركة دعاء
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مَّ  هُ لِّ  اللَّ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ آلِ  حمُ دٍ  وَ َمَّ اجعَل، حمُ ايتِ  يفِ  يلِ  وَ ـلَوَ ـائِي صَ عَ دُ ـةً  وَ كَ  بَرَ
رُ  ا تُطَهِّ َ لبِي هبِ نُ ، IQHقَ تُؤمِ ا وَ َ ي هبِ وعِ فُ ، IRHرَ شِ تَكْ ا وَ َ رُ ، ISHكَريبِ  هبِ تَغفِ ا وَ َ  هبِ
نبِي تُصلِحُ ، ذَ ا وَ َ ي هبِ تُغنِي، أَمرِ ا وَ َ ي هبِ بُ ، فَقرِ تُذهِ ا وَ َ ي هبِ ِّ جُ ، رضُ ـرِّ فَ تُ  وَ

ا َ ِّي هبِ يلِّ ، مهَ تُسَ ا وَ َ ي هبِ مِّ ي، ITHغَ تَشفِ ـا وَ َ ي هبِ ـقمِ نُ ، سُ تُـؤمِ ـا وَ َ ـويفِ  هبِ ، خَ
لُو جتَ ا وَ َ زينِ  هبِ تَقيضِ ، حُ ا وَ َ ي هبِ ينـِ ـعُ ، دَ مَ جتَ َـا وَ ـي هبِ لـِ مْ بَـيِّضُ ، شَ تُ ـا وَ َ  هبِ

ي جهِ اجعَلْ ، وَ ا وَ كَ  مَ ندَ رياً  عِ مَّ ، يـلِ  خَ لّ  اللَّهُ ـىلَ  صَ ـدٍ  عَ َمّ آلِ  حمُ ـدٍ  وَ َمّ  حمُ
                                                                        

 ١٥/٢٢فالح السائل: *
ا تفسح املجال للقلب ألن يستنشـق األجـواء  )١( ملا كانت الصالة ماحية للذنوب فإهنّ

اإليامنية بعدما كانت الذنوب حتجبها عنه،  كام حتجب طبقات الدهون الكثيفةالنظر إىل 
 املراة، وهلذا كلّ صالة تعترب تنقية لألجواء االيامنية وإزالة لعتمة الذنوب. 

، خافـه اهللا عـرف من« :قال × اهللا عبد أيبديث عن يف احل، الشديد خويف روعي: )٢(
ـ، بتأديبه خذواأل، بطاعته العمل عىل اهللا من اخلوف هحثّ  اهللا خاف ومن  املطيعـني فبرشّ
 .»الفتن تمضالّ  من ميهينجّ  أن اهللا عىل حقّ  هإنّ ، اهللا عن واآلخذين، اهللا بأدب بنياملتأدّ 

 وغمي. مهي كريب: )٣(

ي: هبا تسيل )٤(  بالرسور. وتبدله الغمّ  هبا تزيل أي غمّ
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٣٢٦ 

ال عْ  وَ َ  تَدَ بَاً  يلِ نْ هُ  إِالّ  ذَ تَ رْ فَ ال، غَ اً  وَ بَ رْ تَهُ  إِالّ  كَ ـفْ شَ ال، كَ ـاً  وَ فَ وْ نْـ إِالّ  خَ ، تَهُ ـآمَ
مَ  وال قْ يْتَهُ  إِالّ  اً ـسُ فَ ال، شَ اً  وَ ّ تَهُ  إِالّ  مهَ جْ رّ ال، فَ ً  وَ امّ بْتَهُ  إِالّ  غَ هَ ال، أَذْ ـاً  وَ نَ زْ  حُ
يْتَ  إِالّ  لّ ال، هُ ـسَ نَاً  وَ يْ ال، هُ ـيْتَ ـقَضَ  إِالّ  دَ اً  وَ وّ دُ يْتَـ إِالّ  عَ فَ ال، نيهـكَ ــحَ  وَ  ةً ـاجَ
ا إِالّ  يْتَهَ ال، قَضَ ع وَ ا إِالّ  وةً ـدَ بْتَهَ ال، أَجَ ـأَلَةً  وَ سْ ـا إِالّ  مَ طَيْتَهَ ال، أَعْ ـةً  وَ انَ  أَمَ
ا إِالّ  تَهَ يْ ال، أَدّ ا إِالّ  فِتْنَةً  وَ تَهَ فْ َ لِّ  .رصَ صَ مَّ  وَ ىلَ  اللَّهُ دٍ  عَ َمَّ آلِهِ  حمُ ينَ  وَ رِ  .الطَّاهِ

 
 
 
 
 

+ + + 
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٣٢٧ 

 
 هللا حبّ الطریق إلى 

 
@’Ìã+€a@g∂@-ky@#a 

 
  قال: × داود عن القديس احلديث يف
 مـن وجلـيس، أحبنـي مـن حبيـب أين، أريض أهـل أبلـغ داود يا«

 وخمتـار، صـاحبني ملـن وصاحب، بذكري أنس ملن نسومؤ، جالسني
 مـن يقينـا ذلـك أعلم أحد أحبني ما، أطاعني ملن ومطيع، اختارين ملن

 .خلقي من أحد يتقدمه ال حبا وأحببته، لنفـيس قبلته إالّ  قلبه
 يـا فارفضـوا، جيـدين مل غريي طلب ومن، وجدين باحلق طلبني من 

 ومصاحبتي كرامتي إىل وهلموا، غرورها من عليه أنتم ما االرض أهل
 .IQH»حمبتكم إىل واسارع، اؤنسكم وآنسوين، ومؤانستي وجمالستي

 إىل االيـامن هـلأ يدعو، االحاديث من آخر عدد ومثله احلديث هذا 
 فمـن، كلهـا االمـور يف اليـه طاعقاالن اىلو وصدق باخالص اهللا حب

 اهللا نعـم مـن جيـد مراضـيه إىل صـادقا وسـعى قلبـه كل من اهللا أحب
 وتطلعـات واحـالم امـال مـن فيها ما بكل كلها حياته غريماي لطافهوأ

 إىل عنـده السـابقة واالفكـار املقـاييس من كثري تتبدل حيث، ورغبات
                                                                        

 ٦٧/٢٦ :االنوار بحار)١(
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٣٢٨ 

 القـربو املعرفة فضاء إىل الضيق االدني عامل من تنقله جديدة اهتاممات
 إىل قلبـه ويفـتح وتوفيقـه عنايتـه مـن بـه اهللا حيوطه بام اهللا من املعنوي
  عنها. غافال كان حقائق
 :قال × الصادق ماماإل عن

 اسـتفادوا أو الفكـر اجـالوا أي(@بالفكرة عملوا الذين االلباب اويل إن«
 اثمـر أي( اهللا حـب ]امنهـ[ ورثـوا حتـى )االمـور والتفكـرييف العقـل من

 ملـد وادراكهم االمور عىل وهيمنته اهللا بعظمة الشعور إىل االشياء يف تفكريهم
 إذا اهللا حـب فـان، )اهللا حب إىل ذلك فساقهم تدبريه يف وحكمته ورمحته لطفه
 اهللا حـب القلـب ساد اذا أي( اللطف إليه أرسع، به واستضاء القلب ورثه

 مـن، فاللط نزل فإذا، )جانـب كل من الرباين واللطف االهلية العناية احاطته
 مـن يسـتفيدون الـذين من اصبح أي( الفوائد أهل من صار، عبده عىل اهللا

 مـن صار فإذا، )قلبه يف ومعرفة نفسه يف اأثر فترتك حججه أحاديثو اهللا كالم
 فصـار باحلكمـة) ينطق وقلبه لسانه اصبح أي( باحلكمة تكلم الفوائد أهل

 منزلـة نـزل فـإذا، لالمـور) والفهـم البصـرية اهللا اعطـاه أي( فطنة صاحب
 بشكل االمور تدبري يف وعونه قدرته من اهللا اعطاه أي( القدرة يف عمل الفطنة

رف القدرة يف عمل فإذا، )جليا االهلي اللطف فيه يبدو  السـبعة االطبـاق عَ
 هـذه بلـغ فـإذا، )وحكمتـه وتدبريه لطفه ابواب عىل قلبه بصرية اهللا تحف أي(
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 تفكـريه عـىل استوىل أي( وبيان وحكمة بلطف فكر يف يتقلب صار املنزلة
 يف وحمبتـه شـهوته جعـل املنزلـة هذه بلغ فإذا، واحلكمـة) والرزانة التعقل
 ورغبتـه وسعيه مهه واصبح منها شيئا يستهويه يعد ومل نيادال يف زهد أي( خالقه

 نـزل اهللا) رضـا حتصـيل يف سعى أي( ذلك فعل فإذا، خالقه) رضا حتصيل يف
 واملعرفـة واالدراك الفهم من اهللا اعطاه أي( قلبه يف ربه فعاين الكرب املنزلة

 بغـري احلكمـة وورث، االحوال) كل يف قلبه يف حارضا اهللا جيعل ما واخلشوع
 الصـدق وورث، العلـامء ورثـه ما بغري العلم وورث، احلكامء ورثه ما

 غـري من واالخالص والعلم احلكمة إىل وصل أي(، الصديقون ورثه ما بغري
 العلـامء وإن، بالصـمت احلكمة ورثوا احلكامء إن عليها) املتعارف طرقها
 وطـول باخلشـوع الصـدق ورثوا الصديقني وإن، بالطلب العلم ورثوا

  .IQH»العبادة
 والتـي اهللا حـب إىل املؤدي الطريق عن البحث بداية تكون هنا ومن

 السابق. احلديث يف االمام عنها يتحدث التي املعاين إىل املؤمن هبا يصل
 ؟اهللا حب إىل اإلنسان يصل كيف أو

 مـن اكـون ان أحـب رجـل لـه قال (حني اهللا رسول عن احلديث يف
 :ملسو هيلع هللا ىلص فقال ورسوله) اهللا اءأحب

                                                                        

 ٦٧/٢٤:االنوار بحار )١(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٣٠ 

  IQH.»ورسوله اهللا ابغض ما وابغض ورسوله اهللا حبّ أ ما حبّ أ«
 

  :قال × الصادق اإلمام وعن 
 يسـمع امل، وليتبعنـا اهللا بطاعـة فليعمل حيبه اهللا ان يعلم ان رسه من«
لْ ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص لنبيه وجلّ  عزّ  اهللا قول نتُمْ  إِن قُ ِبُّونَ  كُ بِعُوينِ  اهللاَ حتُ ـاتَّ مُ  فَ بْكُ بـِ ْ  هللاُا حيُ

رْ  فِ غْ يَ مْ  وَ مْ  لَكُ نُوبَكُ اهللاُ ذُ ورٌ  وَ فُ ﴾ غَ يمٌ حِ  ؟رَّ
 ورسوله اهللا حيبها التي االشياء عن املؤمن يبحث ان هي نإذ فالبداية
 يف قدمـه وضـع قـد ليكـون هويبغضـ ما يتجنبلو هبا ليعمل وحججه

 .االهلية والعناية الرمحة طريق
ــعي ولوأ  ــك يف الس ــو ذل ــث ه ــاب يف البح ــن اهللا كت ــياء ع  االش

 حيـبهم الـذين عـن الكريم كتابه يف اهللا يقول، اهللا حيبها التي والصفات
 :التالية بالصفات يتصفوا ان ينبغي اهنم
ِــبُّ  اهللاَ إِنَّ ﴿  ــنيَ املُ  حيُ ِــبُّ  اهللاَ إِنَّ ﴿ ﴾تَّقِ لِنيَ املُ  حيُ كِّ ــوَ ِــبُّ  اهللاَ إِنَّ ﴿ ﴾تَ  حيُ

طِنيَ املُ  اهللاُ﴿ ﴾قْسِ ِبُّ  وَ ينَ  حيُ ابِرِ ِبُّ  اهللاَ إِنَّ ﴿ ﴾الصَّ نِنيَ املُ  حيُ  اهللاَ إِنَّ ﴿ ﴾حسِ
 ِ ابِنيَ  بُّ حيُ ِبُّ  التَّوَّ حيُ ينَ املُ  وَ رِ ِبُّ  اهللاَ إِنَّ ﴿ ﴾تَطَهِّ ينَ  حيُ اتِلُونَ  الَّذِ قَ بِيلِهِ  يفِ  يُ  سَ

ا àف ُم صَ أَهنَّ نيَانٌ  كَ وصٌ  بُ صُ رْ  ﴾مَّ
 املـؤمنني من السابقة بااليات املذكورة بالصفات يتسم من ان بمعنى

                                                                        

 ٢٠/١٢احلكمة: ميزان )١(
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٣٣١ 

، املتقـني :مـن يكـون مـن خـرأ وبكلمـة، اهللا بحب يفوز واملؤمنات
ـــوكلني ـــوابني، والصـــابرين، واملحســـنني، واملقســـطني، واملت ، والت

 وعنايته. اهللا بحب فاز فقد، واملجاهدين، واملتطهرين
 التالية: الصفات فيه كانت من حيب ال اهللا ان كام 
ِبُّ  الَ  اهللاَ إِنَّ ﴿  ينَ  حيُ تَدِ ِبُّ  الَ  اهللاُوَ ﴿ ﴾املُعْ ِبُّ  الَ  اهللاُوَ ﴿ ﴾الظَّاملِِنيَ  حيُ  حيُ

ينَ املُ  دِ سِ هُ ﴿ ﴾فْ ِبُّ  الَ  إِنَّ فِنيَ ساملُ  حيُ ِبُّ  الَ  اهللاَ إِنَّ ﴿ ﴾ـْرِ ائِنِنيَ  حيُ  إِنَّـهُ ﴿ ﴾اخلَ
ــبُّ  الَ  ِ ينَ املُ  حيُ ِ ربِ ــتَكْ ــبُّ  الَ  اهللاَ إِنَّ ﴿ ﴾سْ ِ ــرِ  حيُ نيَ الْفَ ــهُ إِ ﴿ ﴾حِ ــبُّ  الَ  نَّ ِ  حيُ

ينَ  افِرِ ِبُّ  الَ  اهللاَ إِنَّ ﴿ ﴾الْكَ ـن حيُ ـانَ  مَ ْتَـاالً  كَ ا خمُ ـورً بُّ  الَّ ﴿ ﴾فَخُ ـِ  اهللاُ حيُ
رَ اجلَ  ءِ  هْ وَ نَ  بِالسُّ لِ  مِ وْ ن إِالَّ  الْقَ لِمَ  مَ انَ  ظُ كَ ا اهللاُ وَ يعً مِ لِيامً  سَ  ﴾عَ

، واخلــائنني، واملســـرفني، واملفســدين، والظــاملني، املعتــدين ان أي
ــتكربين ــق)والفرحني، واملس ــالني، (بغريح ــرورين) يأ( واملخت ، املغ

، ين)خــراآل يف الســوء بقــول جهــرينوامل( ونعمــه) والكافرين(باياتــه
 .واحسانه فضله ساحة من حمرومون وهؤالء اهللا الحيبهم هؤالءمجيعا

 اهللا ويبغضـهم حيـبهم بالـذين قرانيـة قائمة عىل املؤمن حيصل وهبذا
 التـي الصـفات عـن ويبتعد اهللا حيبها التي بالصفات التمثل إىل ليسعى

  اهللا. حب إىل للوصول السعي يف ممتازة وليةأ حصيلة وهي اهللا. يبغضها
 فيام املعصومني بيته واهل النبي أحاديث وضحتها ما إىل ذهبنا اإذ اما
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 مـن ويبغضـه اهللا حيبـه ممـا ثانية الئحة عىل فسنحصل ويبغضه اهللا حيبه
 الـذيو اهللا طاعـة إىل املسـتقيم راطـالص متثل التيو الرشيفة همأحاديث
 علـيهم) انعمـت ذينال (رصاط اليه ناهيدي ان صالة كل يف به اهللا ندعوا

 البحث إىل اختصاره يمكن ولكن البحث يف اكرب جهد إىل حيتاج ما هو
 عـىل احلصول إىل أو اهللا حب إىل تؤدي التي االساسية املوضوعات عن

 والتي للمحبني العليا الدرجات وليست اهللا حب يف املقبولة الدرجات
  التالية: الرواية حهتوضّ  كام أو .االصفياءو االولياء هبا خيتص
 :×قالف املحبني درجات عن اعرايب سأله عندما×املؤمنني امري عن

 ان يظـن وهـو، ذنبـه واستعظم، استصغرطاعته من درجاهتم ادنى« 
 وفهمـه وعيـه (لشدةاالعرايب عىل فغشـي، »غريه خوذمأ الدارين يف ليس
  ؟منها اعىل درجة هل :قال افاق فلام، االمام) كلامت ملعاين

 .IQH»درجة سبعون نعم :× فقال 
 عاما خطا تشكل التي االحاديث عىل احلصول هو البحث من فاملراد

لْ ﴿ يةاآل يف ورد كام أو وعمليا نظريا احلياة يف به يقتد نتُمْ  إِن قُ ِبُّونَ  كُ  حتُ
بِعُوينِ  اهللاَ اتَّ مُ حيُ  فَ رْ  اهللاُ بِبْكُ فِ غْ يَ مْ  وَ مْ  لَكُ نُوبَكُ ورٌ  اهللاُوَ  ذُ فُ يمٌ  غَ حِ  حيث IRH﴾رَّ

                                                                        

 ٢٠/١٧احلكمة: ميزان )١(
 ٣١آل عمران: )٢(
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 منهجـا الروايـات مـن الباحث عليها حيصل التي الالئحة هذه ستكون
اهللا حب إىل الوصول يف به هيتد. 

 موضـوعات عـن تتحـدث روايات هناك ان سيتضح البحث عندو
 موضـوعات عـن تتحـدث روايـات وهنـاك، اهللا حمبة إىل توصل عامة

 التالية: اتالرواي هذه امثال من اهللا حب إىل توصل خاصة
 :قال قديس حديث يفملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

 وانه، عليه افرتضته مما يلإ أحب يءـبش عبدي يلإ حتبب ما اهللا قال« 
 يسـمع الـذي سـمعه كنت بتهأحب اإذف، هأحب حتى بالنافلة يلإ ليتحبب

 يـبطش التـي ويده، به ينطق الذي ولسانه، به رـيبص الذي رهـوبص، به
 .IQH»اعطيتـه لنيسـأ ذاإو، اجبته دعاين اإذ، هبا يمشـي التي ورجله، هبا
 تـيال فرائضـه اداء هـو اهللا حـب إىل يـؤدي الذي االول يشءـال ان أي

 هعليـ ينبغـيف اكثـر اليـه التقـرب املـؤمن اراد فـان، العباد عىل اوجبها
 .العبادات يف والنوافل املستحبات من االستزادة

  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عنو
  .IRH»املتعفف العفيف احلليم احليي حيب اهللا ان«

                                                                        

 ٢/١٦٠ احلكمة: ميزان )١(
 . ١١٢/  ٢الكايف:  )٢(
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 احلياة. امور يف والتعفف والعفة واحللم احلياء حيب اهللا نا أي
 بفضـائلها الـتحيلّ و هبا العمل جلأل اخلاصة املوضوعات تتبع عندو

 املوضـوعات يف هـي الروايـات معظـم كانـت، اهللا حب إىل لوصولل
 :التالية
 :فيها قال عدة احاديث يف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

 الـذين، بحقـه واقـومهم، لعبـاده انفعهـم، اهللا إىل اهللا عباد أحب«*
  IQH»وفعاله املعروف اليهم حيبب
 اهللا عنـد واكـرمكم، له ذكرا اكثركم ثناؤه جل اهللا إىل كمأحب ان« *

 .IRH»له اتقاكم وجلّ  عزّ 
 المـة ونصـح، اهللا طاعة يف نفسه نصب من اهللا إىل املؤمنني أحب*«

 ISH»وعمل وعقل وابرص، عيوبه يف وتفكر، نبيه
 ثالثـة، الطعـام وقلـة، املنـام وقلـة، الكـالم قلـة :اهللا حيبها ثالثة« *

 ITH»الطعام وكثرة املنام وكثرة الكالم كثرة«:اهللا يبغضها
                                                                        

 ٧٤/١٥٢بحار االنوار: )١(
  ١١/٢٤١مستدرك الوسائل: )٢(
 ٢/١٥٣ميزان احلكمة: )٣(
 ٢٠/١٥ميزان احلكمة: )٤(
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٣٣٥ 

 واالحسان، خللقه والتواضع، بحقه القيام:سبحانه اهللا حيبها ثالثة*«
  .IQH»عباده إىل

 :قـال ثم، رسوراملسلم اتباع :قال وجلّ  عزّ  اهللا إىل األعامل احب« *
 IRH»دينه وقضاء، كربته وتنفيس، جوعته شبع

 :قال× الباقر اإلمام عن
 ISH»املؤمن عىل الرسور ادخال من اهللا إىل أحب ء بيش اهللا عبد ما« 

  :قال × الصادق اإلمام وعن
 يف الفقـر مـن الفقري املؤمن اعان من :اهللا إىل املؤمنني أحب وان إالّ « 

  ITH»املؤمنني عن املكروه ودفع ونفع اعان ومن، ومعاشه دنياه
 :قال ×الصادق االمام وعن

 عـىل حمـافظ، حديثـه يف صدوق رجل وجلّ  عزّ  اهللا إىل العباد أحب«
  IUH»االمانة اداء مع، عليه اهللا افرتض وما صالته

                                                                        

 ٢/١٥٣ميزان احلكمة: )١(
 ١٦/٣٣٣وسائل الشيعة: )٢(
 ٧٥/٣٤٧بحار االنوار: )٣(
 ٧٥/٣٤٧بحار االنوار: )٤(
 ١٩/٥٧وسائل الشيعة: )٥(
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 :قال × املؤمنني امري عنو
 IQH»الدعاء االرض يف وجلّ  عزّ  اهللا إىل األعامل أحب«

 :قال × الصادق اإلمام وعن
 IRH»احلسني قرب زيارة تعاىل اهللا إىل األعامل أحب من« 

 اهلـ التـي ةعامـال عاملواضـي عـن تتحـدث التـي الروايات تتبع وعند
  ماييل: الروايات اهم كانت اهللا بحب تتعلق حمددة مصاديق

 :قال ؟هو ما اخلري عن سئل دماعن ×املؤمنني مريأ عن
، علمـك يكثـر أن اخلـري ولكـن، ولدكو مالك يكثر أن اخلري ليس«

 محـدت أحسـنت فـإن، ربك بعبادة الناس تباهي وأن، حلمك ويعظم
 رجـل، لـرجلني إال الـدنيا يف خـري وال، اهللا استغفرت أسأت وإن، اهللا

  ISHN»اخلريات يف يسارع ورجل، بالتوبة يتداركها فهو ذنوبا أذنب
 ان أو ايامنيا اإلنسان مستو من مايرفع هو االسالمي معناه يف فاخلري

 مـن االسـتزادة يف الروايـة اليـه تشري ما وهو، بحبه ليفوز اهللا من يقربه
 مـن واالسـتزادة، خـروي)أ مـردود هلا التي النافعة العلوم أي(، العلم

                                                                        

 ٧/٢٢وسائل الشيعة: )١(
 ٢٠/١٥:ميزان احلكمة )٢(
 . ٣/٦٣الوسائل: مستدرك )٣(
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 كثـري نجـد ولذا، الصاحلة االعامل من واالستزادة، االخالقية الفضائل
  التالية: حاديثاال يف كام لذلك املصاديق تعطي الروايات من

 قال: ×املؤمنني امري عن
  IQH»اآلمال منه رـوقص، املال إليه ضبغّ  عبدا اهللا أحب إذا«* 

  االمانة. اليه حبّب عبدا اهللا أحب اإذ *
نه عبدا اهللا أحب اإذ *   واحللم. بالسكينة زيّ
 .الصدق اهلمه عبدا اهللا أحب اإذ *
 لطاعته. ووفقه رشده اهلمه عبدا اهللا أحب اإذ *

  بالعرب. وعظه عبدا اهللا أحب اإذ * 
  قويام. وخلقا قلباسليام رزقه عبدا اهللا أحب اإذ *
  بمحبته. شغله عبدا اهللا اكرم اإذ *

 إىل الوصـول يف السبل بعض ×البيت اهل ائمة من عدد اوضح كام
  ذلك: ومن اهللا حمبة

 :قال × الصادق اإلمام عن
، الـدين يف وفقهـه، القناعة وألزمه، الطاعة أهلمه عبدا اهللا أحب إذا«

 اهللا أبغـض وإذا، بالعفـاف واكتسـى، بالكفاف فاكتفى، باليقني وقواه
                                                                        

 ٢٠/١٧وميزان احلكمة:  ٩/٣٧٨الروايات املتعاقبة مصددرها ميزان احلكمة: )١(
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، العنـاد فركـب، هواه إىل ووكله، دنياه له وبسط، املال إليه حبب عبدا
  .IQH»العباد وظلم، الفساد وبسط
 قال: × الصادق اإلمام عن

 ذكـر وكـل، شـاغل كل عن خالهأ عبد رس عىل اضاء اإذ اهللاِ حبُ « 
قوال واصدقهم، تعاىل هللا رسا الناس اخلصُ  واملحب، ظلمة اهللا سو ،

 .IRH»عهدا وفاهموأ
  قال: ×املؤمنني امري وعن 
 احلـزن فاستشعر نفسه عىل اهللا عانهأ عبدا اليه اهللا عباد أحب من ان«

 يأ( اخلـوف وجتلبـباهللا) طاعـة غـري يف الوقت من يضيع ما عىل احلزن أي(
 )ضـياء اشـتد يأ( فزهر ة)خراآل يف االمور عواقبو احلساب شدة من اخلوف

 ISH»قلبه يف اهلد مصباح
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن 
 تعاىل باهللا ريذكّ  ما إىل االستامع أي( اهللا ذكر حب تعاىل اهللا حب عالمة« 
 بغض وعالمة، )النافعة يعضاواملو االحاديث أو ذكرال أو دعاءال أو قرانال من

                                                                        

 ١٠٠/٦٢بحار االنوار: )١(
  ٢/١٥٩ميزان احلكمة: )٢(
 ١/١٣٧هنج البالغة: )٣(
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 IQH»)تعاىل باهللا ريذكّ  عام االبتعاد يأ( وجلّ  عزّ  اهللا ذكر بغض تعاىل اهللا
 حـب إىل املوصـلة االسباب عن احلديث يف الروايات تتواىل وهكذا

 مـن الطريـق هـذا يف يسـعى ملن اهلد من عبده عىل اهللا يفيض وما اهللا
 املذمومـةكام السـيئة الصـفات وجينبه احلسنة والصفات والرشد العقل

 قـال كـام أو بعبادتـه شـغلنيل وحيلـه وخدعـه الشـيطان مزالـق جينبه
 × امرياملؤمنني

، احرتق إالّ  الباطلة) االشياء من (أي ءيش عىل يمر ال نار اهللا حب« 
  IRH»اضاء إالّ  يشء عىل يَطلع ال اهللا ونور

 التـي االعاملبـ القيـام عـىل املثابرة االيامن اهل من يستدعي ما وهذا
 التـي وااليامنيـة االخالقيـة الصـفات وحتصـيل الروايـات اليها دعت

 ثالبحـ من االول القسم يف االيات هاالي دعت التي أو عليها اشتملت
 املجـال اليسـع والتـي الروايـات مـن الثـاين القسـم يف أو اهللا آيات يف

 .منها نامذج عىل اقترصنا ولكن مجيعا لتناوهلا
 من اهللا إىل يوصله فيام طريق خارطة املؤمن جيد النظري الصعيد فعىل
 يف ذلـك يكفـي هـل ولكن، لومفصّ  واضح بشكل والروايات االيات

                                                                        

  ٢/١٦٠ميزان احلكمة: )١(
 ٢٠/١٨، ميزان احلكمة:١١/٢١٠بحاراالنوار: )٢(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٤٠ 

 اهللا؟ حب إىل الوصول
 مليئـة الحاديـثا وكتـب فـالقران، كـالّ  هـو ذلـك عـىل واجلواب

، ةخرواآل الدنيا بسعادة الفوز إىل اإلنسان تقود التي والتعاليم ملواعظبا
 ياليكفـ ولكنـه، جيـد يشء هـو وحـدها املعلومـة عىل احلصول نإ اذ

 الطبيـة املعلومـات لكانت واالّ ، مسارها تبديل أو اإلنسان حياة رييلتغ
 اســـتعامل أو التـــدخني أو اخلمـــر رضارأ يف ألخالقيـــةا والنصـــائح

نعَ  فاعلها يف ترثّ أ قد املخدرات  هـذه تنـاول يف االسـتمرار عـن هتـومَ
 .السموم

 اذن؟ السبيل كيفف
 بقوله: العزيز كتابه يف اهللا وضحهأ ما ذلك عىل واجلواب

ُ  الَ  اهللاَ إِنَّ  ﴿  غَريِّ ا يُ مٍ  مَ وْ تَّى بِقَ واْ  حَ ُ غَريِّ ا يُ مْ  مَ هِ سِ @IQH﴾بِأَنْفُ
 سـنةاحل واالحاديث املواعظ حتدثه الذي والعقيل النفيس التأثر ان أي
 اليـه الوصـول مايريـد إىل ينتقل لكي السامع من وفعل رادةا إىل حيتاج

 التسهم وحدها الطيبة والنوايا فاالماين، الواقع يف والتحول التغيري من
 العلـم عـىل املبنـي اجلاد والعمل االرادة إىل حتتاج بل والتبدل التغري يف

 بـني تـربط االيـات مـن كثري نجد ولذا الزمانمت رشطان فهام واملعرفة
                                                                        

 ١١سورة الرعد: )١(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٤١ 

 اذ بيـنهام جيمـع ملن خرويواأل الدنيوي اجلزاء توضحو العملو ملالع
 يف كاموالعطاء اجلزاء افضل يستحقون الذين الربية خري هم يمثلون هم

ينَ  إِنَّ ﴿تعاىل: قوله نُـوا الَّـذِ لُـوا آمَ مِ عَ اتِ  وَ ـاحلَِ لَئِـكَ  الصَّ ـمْ  أُوْ ُ  هُ ـريْ  خَ
ةِ  يَّ ِ  قبـل الـدنيا يف هلم وجزاء فضال رمحته من من هلم جعل ولذا IQH﴾الْربَ

  التالية: بالعطايا خصهم ثحي ةخراآل
 

 اهللا من واملحبة الود *
ينَ  إِنَّ ﴿ نُوا الَّذِ لُوا آمَ مِ عَ اتِ  وَ احلَِ عَلُ  الصَّ يَجْ مُ  سَ َنُ  هلَُ محْ ا الرَّ àد   IRH﴾وُ
 اهللا من اهلداية *
نُواْ  ينَ الَّذِ  إِنَّ ﴿ لُواْ  آمَ مِ عَ ا وَ الـِحَ هيِمْ  تِ الصَّ ْدِ ُمْ  هيَ هبُّ ِمْ  رَ هنِ   ISH﴾بِإِيامَ

جَ ﴿  ــرِ ينَ  لِّيُخْ ــذِ ــوا الَّ نُ ــوا آمَ لُ مِ عَ ــ وَ احلِ ــنَ  اتِ ـَالصَّ تِ  مِ ــامَ  إِىلَ  الظُّلُ
  ITH﴾النُّورِ 
 واالستقامة الصالح *
ينَ ﴿ الَّذِ نُوا وَ لُوا آمَ مِ عَ اتِ  وَ احلَِ مْ  الصَّ نَّهُ لَ خِ نيَ  يفِ  لَنُدْ احلِِ   IUH﴾الصَّ

                                                                        

 . ٧ سورة البينة:) ١(
 . ٩٦ مريم:سورة ) ٢(
 . ٩ سورة يونس:) ٣(
 . ١١ سورة الطالق:) ٤(
 . ٩ سورة العنكبوت:) ٥(



 

 

 بّ اهللالطريق إىل ح

٣٤٢ 

  الذنوب وكفارة املغفرة *
ينَ ﴿ ــذِ الَّ ــوا وَ نُ ــوا آمَ لُ مِ عَ اتِ  وَ ــاحلَِ نَّ  الصَّ ــرَ فِّ مْ  لَنُكَ ــنْهُ ِمْ  عَ ــيِّئَاهتِ  سَ

مْ  نَّهُ يَ زِ لَنَجْ نَ  وَ سَ ي أَحْ انُوا الَّذِ لُونَ  كَ مَ عْ   IQH﴾يَ
  الكريم الرزق *
ينَ  ﴿ الَّذِ نُوا فَ لُوا آمَ مِ عَ اتِ  وَ احلَِ م الصَّ ةٌ  هلَُ رَ فِ غْ قٌ  مَّ زْ رِ يمٌ  وَ رِ   IRH﴾كَ
  النفيس االستقرار *
ينَ ﴿ الَّذِ نُوا وَ لُوا آمَ مِ عَ اتِ  وَ احلَِ نُوا الصَّ آمَ ـ بِامَ  وَ لَ نُ ـىلَ  زِّ ـدٍ  عَ َمَّ ـوَ  حمُ هُ  وَ

ن قُّ احلَ  ِمْ  مِ هبِّ رَ  رَّ فَّ مْ  كَ نْهُ ِمْ  عَ يِّئَاهتِ لَحَ  سَ أَصْ مْ  وَ اهلَُ   ISH ﴾بَ
 دنياال هناية يف العاقبة حسن *
ينَ ﴿ نُواْ  الَّذِ لُواْ  آمَ مِ عَ اتِ  وَ احلَِ مْ  طُوبَى الصَّ نُ  هلَُ سْ حُ آبٍ  وَ   ITH﴾مَ

 بالعمـل العلـم قـرن ملن جعل فقد الدنيا يف اهللا عطاء إىل وباالضافة
، علـيهم الـنعم ذكر يف لاليات تتنوع حيث ةخراآل يف مميزا خاصا جزاء
 روضـات وثالثـة، الفـردوس جنـات خـرأو، عدن جنات هلم فتارة

                                                                        

 ٧سورة العنكبوت:  )١(
 ٥٠سورة احلج:  )٢(
 ٢سورة حممد:  )٣(
 ٢٩الرعد:  )٤(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٤٣ 

 االلطـاف مـن ذلـك وغري، لظليال الظل ذات اجلنات رابعةو، اجلنات
 يف حازوهـا التـي االيامنيـة ومراتبهم صالحهم درجات بحسب االهلية
  :التالية االيات يف كام الدنيا
ينَ  إِنَّ ﴿ نُوا الَّذِ لُوا آمَ مِ عَ اتِ  وَ احلَِ ا الصَّ يعُ  الَ  إِنَّ رَ  نُضِ نْ  أَجْ نَ  مَ سَ الً  أَحْ مَ  * عَ

لَئِكَ  مْ ـلَ  أُوْ نَّاتُ  هُ نٍ  جَ دْ ي عَ رِ ْ ن جتَ مُ  مِ تِهِ ْ َارُ  حتَ نَ  األَهنْ لَّوْ َ ا حيُ نْ  فِيهَ رَ  مِ اوِ ـن أَسَ  مِ
بٍ  هَ ونَ  ذَ بَسُ لْ يَ ا وَ ا ثِيَابً ً رضْ ن خُ سٍ  مِّ ندُ قٍ  سُ َ تَربْ إِسْ تَّكِئِنيَ  وَ ا مُّ ىلَ  فِيهَ ائِـكِ  عَ  األَرَ

مَ  ابُ  نِعْ نَتْ  الثَّوَ سُ حَ ا وَ قً فَ تَ رْ   IQH﴾مُ
 

ينَ  إِنَّ ﴿ نُوا الَّذِ لُوا آمَ مِ عَ اتِ  وَ احلَِ انَتْ  الصَّ ـمْ  كَ نَّـاتُ  هلَُ سِ  جَ وْ دَ ـرْ الً  الْفِ ـزُ  نُ
ينَ  الِدِ ا خَ بْغُونَ  الَ  فِيهَ ا يَ نْهَ الً  عَ وَ   IRH﴾حِ

 

ينَ ﴿ الَّذِ نُوا وَ لُوا آمَ مِ عَ اتِ  وَ احلَِ اتِ  يفِ  الصَّ ضَ وْ ـم نَّاتِ اجلَ  رَ ـا هلَُ ونَ  مَّ ـاؤُ شَ  يَ
ندَ  ِمْ  عِ هبِّ لِكَ  رَ وَ  ذَ لُ  هُ ضْ بِريُ  الْفَ   ISH﴾الكَ

 

ينَ ﴿ الَّذِ نُواْ  وَ لُواْ  آمَ مِ عَ اتِ  وَ احلَِ مْ  الصَّ هُ لُ خِ نُدْ نَّـاتٍ  سَ ي جَ ـرِ ْ ـن جتَ ـا مِ تِهَ ْ  حتَ
َارُ  ينَ  األَهنْ الِدِ ا خَ ا فِيهَ دً بَ مْ ـلَّ  أَ ا هُ اجٌ  فِيهَ وَ ةٌ  أَزْ رَ طَهَّ مْ  مُّ هُ لُ خِ نُدْ لِيالً  ظِالà  وَ   ITH﴾ظَ

                                                                        

 . ٣١سورة الكهف:  )١(
 . ١٠٨سورة الكهف:  )٢(
)٣(  :٢٢سورة الشور. 
 .٥٧سورة النساء:  )٤(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٤٤ 

﴿ ِ بَرشِّ ين وَ نُواْ  الَّذِ لُواْ  آمَ مِ عَ اتِ  وَ احلَِ مْ  أَنَّ  الصَّ نَّاتٍ  لَـهُ ي جَ رِ ْ ـن جتَ ـا مِ تِهَ ْ  حتَ
َارُ  لَّامَ  األَهنْ واْ  كُ قُ زِ ا رُ نْهَ ن مِ ةٍ  مِ رَ قاً  ثَمَ زْ الُواْ  رِّ ا قَ ذَ ي هَ نَا الَّذِ قْ زِ ن رُ بْلُ  مِ أُتُواْ  قَ  بِهِ  وَ

اً  اهبِ تَشَ ا مْ لَـهُ وَ  مُ اجٌ  فِيهَ وَ ةٌ  أَزْ رَ طَهَّ مْ  مُّ هُ ا وَ ونَ  فِيهَ الِدُ   IQH﴾ خَ
 يف خـارسا اإلنسـان اعترب قد سبحانه اهللا ان ذلك يف القول وخالصة

 الصـحيحة ومعارفه االيامن حتصيل يف ساعيا يكن مل ان الدنيا يف وجوده
 بقولـه: العصــر سـورة يف بـني كـام عليـه توالثبـا بـذلك العمـل ثم
الْعَصْ ﴿ انَ  إِنَّ  * رِ ـوَ نسَ ِ ي اإلْ س لَفِ ينَ  إِالَّ  * رٍ ـْخُ نُوا الَّذِ لُوا آمَ مِ عَ اتِ  وَ ـاحلَِ  الصَّ

ا وْ اصَ تَوَ ا IRHقِّ بِاحلَ  وَ وْ اصَ تَوَ ِ  وَ ربْ  ﴾بِالصَّ
 بينـت فاهنـا بالعمل القول اقرتان رضورة يف الروايات من ماورد اام

 الروايـات يف كـام اجلمـع هـذا عـن تنـتج وحكام فوائدا للثواب اضافة
  التالية:
 قال: × املؤمنني امري عن

 والعلـم، علـم عمـل ومـن، عمل علم فمن، بالعمل نمقرو العلم«
  ISH»ارحتل وإال أجابه فإن بالعمل هيتف

                                                                        

 .٢٥سورة البقرة: )١(
 تواصوا: أي وىص بعظهم بعضا.  )٢(
  .٢/٤٠البحار:  )٣(
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٣٤٥ 

 علميـة خـربات يكتسـب يعمـل فمـن بالعمـل مرتبط العلم ان أي
 بـام يعمل ال من ان ىلإ اضافة، السابق علمه إىل هايضيف جديدة وعملية

 ما الزمان مرور مع ينسى ان اإلنسان طبيعة فمن العلم هذا يفقد تعلمه
 يف والعنـاء واجلهـد الوقـت مـن بذلـه مـا رسـخيـ فهو وبالتايل، تعلمه

 عـىل حيصـل ومل يـتعلم مل كأنـه يكون ان يكاد حتى العلم هذا اكتساب
  .العلم من شيئا

 

  :قال ×املؤمنني امري عن
  .IQH»بعلمه يعمل مل من علم ما«

 

  :قال آخر حديث يف × عنه
  IRH»به العمل بمثل العلم زكا ما«

 
 

 الثـواب رسـخيـ فهو الدنيا يف الوحيدة اخلسارة ليست اخلسارة وهذه
 فـان ةخـراآل جمال يف اما الدنيا جمال يف ياتاال عنه حتدثت الذي السابق

 ملـا فقدانـه إىل اضـافة القيامـة يـوم احلساب يف عليه حجة يكون علمه
  العاملني. ثواب من اهللا وعده

                                                                        

 . ٢٤٣غرر احلكم: )١(
 (الزكاة: النامء والتوسعة).  ٧/١٠٦ميزان احلكمة:  )٢(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٤٦ 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن 
  IQH»به عمل من إال القيامة يوم صاحبه عىل وبال علم كل« 

 اقرتانـه دون مـن احـدهم ىلعـ االقتصار من الروايات رتحذّ  وقد
 واىل االنحـراف إىل صـاحبه جيـر قـد علـم دون مـن العمل اذا خرباآل

  .يعلم ال وأ يعلم حيث من االسالمي طاخل عن اخلروج
 قال: × املؤمنني أمري عن

 العـامل إن، هتتـدون لعلكـم علمتم بام فأعملوا علمتم إذا الناس أهيا«
 ال الذي احلائر كاجلاهل، العلـم) من عنده ما بغري العامل يأ( بغريه العامل

  IRH»أدوم ةواحلـرس أعظم عليه احلجة رأيت قد بل، جهله عن يستفيق
 قال: آخر حديث يف ×املؤمنني امري عنو
 ISH»ضالل علم بال العمل، وبال عمل بال العلم« 

 قال: ×الصادق عن
 @ITH»يصلح مما أكثر يفسد ما كان علم غري عىل عمل من«

                                                                        

 . ٧/١٠٦ميزان احلكمة: )١(

  .٢/٣٨البحار:  )٢(
  .١/١٣٥منية املريد:  )٣(
 . ١/٤٦الكايف:  )٤(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٤٧ 

 وسياسية اجتامعية مشاكل من يعاين االسالمي املجتمع ان نجد ولذا
 دون مـن للعمـل بتصـدهيم اما املجاالت هذه يف العاملني بسبب كبرية

، ةخـراآل وسالمة الدنيا بخري عليهم يعود الذي النافع لعلمل امتالكهم
، الـديني اجلانـب يف وخاصـة ،عمل دون من ولكن للعلم بحيازهتم أو

 لالسـف الناس يتصور والذي العلم اهل بلباس املتلبسني جانب ومن
 وكـأن العلـم اهـل مـن اصـبح قـد الدين رجال بزي تزيى من كل ان

 وهـذا، نفـساأل ويزكـي العلـم يكسـب الـذي هـو العاممة أو اللباس
 والتوضـيح رحـالشـ مـن يشء واىل وقفـة إىل حيتـاج بالذات املوضوع
 الفهـم هـذا مـن النـاس ختـرج جديدة واجتامعية عقلية تربية الحداث
ــاذج ــذي الس ــي ال ــ يعط ــكليات ظاهرـللم ــة والش ــية األمهي  والقدس

ــذهمو ــن لتنق ــ م ــدجالني باكشِ ــادعني ال ــاجرين واملخ ــدين واملت  ،بال
 الدينيـة احلقـائق يفهمـوا ان للنـاس اليريـدون والذين، منه واملنتفعني

 النـاس خـريات حيتلبون االباء عن رثاإو كالـوش راـمظه الدين ليبقى
 حتـى خاللـه مـن االجتامعية مـاهتـووجاه اماهتمـزع نونـويب، باسمه

 امـري لـه تصـد مـا وهـو، اوالقيـادة العلـم يف هليةاأل هلم تكن مل وان
 مـن عدد يف ذلك عن حتدثوا حيث، خاصة املعصومني واالئمة املؤمنني

  منها: اتـالرواي



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٤٨ 

  قال: ×املؤمنني مريأ عن
 كـل فتنـة فـإهنم، العلامء من والفجار، املتعبدين من الواجلهّ  إياكم«

 اقـرتن اذا سيام الديني لباسال أو التعبد من بمظهرهم اإلنسان خيدع يأ( مفتون
  IQH»الزعامة) أو الدين أو العلم يف املشهورين من االباء باسامء

 قال: ×املؤمنني امري عنو 
 ورجـل، فاسـق اللسان عليم رجل :الدنيا من رجالن ظهري قطع«

 بحديثـه خيـدعهم يأ( فسـقه عن بلسانه يصد هذا، ناسك القلب جاهل
 به يتظاهر بام يأ( جهله عن بنسكه وهذا، فسقه) إىل يلتفتوا فال نمقامل الديني

 طلـب يف والضـعف بالـدين اجلهـل مـن حقيقتـه معرفـة عن والورع الزهد من
 فتنـة اولئـك، املتعبدين من واجلاهل، العلامء من الفاسق فاتقوا، )الدنيا

  .IRH»مفتون كل
 قال: انه × الكاظم اإلمام عن

 عاملا وبينهم بيني جيعلوا ال لعبادي قل × داود إىل تعاىل اهللا أوحى« 
، ومناجـايت حمبتـي طريـق وعـن ذكـري عـن فيصدهم، بالدنيا مفتونا

 أنـزع أن هبـم صـانع أنـا مـا أدنى إن، عبادي من الطريق قطاع ولئكأ
                                                                        

 . ١/٧٠ االسناد: قرب )١(
 . ١/٦٩: اخلصال )٢(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٤٩ 

  IQH»قلوهبم من ومناجايت حمبتي حالوة
 

 قال: × الصادق اإلمام عن
، به تعملوا حتى بالعلم اهللا ينفعكم فلن، تعلموا أن شئتم ما مواتعلّ «
 والسـفهاء ،تعلمـوه) ملـا والتطبيـق العمـل (أي الرعاية مهتهم العلامء ألن

  IRH»الشخصية) ملآرهبم العلم يستخدموا ان يأ( الرواية مهتهم
 

 اصحابه: الحد قال ×الصادق االمام عن
 

 إال شـيئا اهللا من عنهم نغني ال أنا وأخربهم السالم عنا موالينا أبلغ«
 النـاس أشـد وأن، ورع أو بعمـل إال واليتنـا ينـالوا لـن وأهنم، بعمل
 .ISH» غريه إىل خالفه ثم عدال وصف من القيامة يوم حرسة

 

 يف سـيام والعمـل العلـم بني التفريط من احلالة هذه ان املالحظ ومن
 هملصـاحل الـدين لاسـتغال إىل الـبعض فيها يسعى والتي يالدين جالامل

 كتابـه يف اهللا ذكرهـا وقـد االديـان مجيـع هلـا تعرضـت قد، الشخصية
 :تعاىل قوله يف كام منها الناس لتحذير

                                                                        

 . ٢/١٠٧ البحار:) ١(
 . ٢/٣٧: بحاراالنوار) ٢(
 . ٢/٢٨ بحار االنوار: )٣(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٥٠ 

لَ  يا﴿ لُواْ  الَ  الْكِتَابِ  أَهْ غْ مْ دِينِ  يفِ  تَ الَ  كُ ولُواْ  وَ ىلَ  تَقُ   IQH﴾قِّ احلَ  الَّ إ اهللاِ عَ
َا يَا﴿ ينَ  أَهيُّ نُواْ  الَّذِ ثِري إِنَّ  آمَ نَ  اً كَ بَانِ  األَحبَارِ  مِّ هْ الرُّ لُونَ  وَ الَ  لَيَـأْكُ ـوَ  أَمْ

ونَ  بِالْبَاطِلِ  النَّاسِ  دُّ يَصُ ن وَ بِيلِ  عَ   IRH﴾اهللاِ سَ
 والعـارفني الـدين يف العلـامء يمثلـون الذين هم والرهبان واالحبار

 لـه املبلغـني أو الـدين قـادة يعـادل مـا وهـم الوقـت ذلك يف بالكتاب
 وقتنـا يف والشـيوخ السـاداتب معنه يعرب ما أو الديني بالزي املتلبسني

 واملتقـني االخيـار االبـرار فيـه جتـد النـاس من الصنف فهذا، احلارض
 فيهم جتد كام، واصوله قيمه عن واملدافعني الدين عن والذابني االطهار

 السـلطة بيـد اداة ليكـون ودينـه علمه ويبيع لصاحله الدين يستغل من
 الفتنــة فتــاو رفيصــدّ  املنحرفــة واملــذاهب االمــوال اصــحاب وبيــد

 فيها وتزهق، احلرمات فيها وتستباح، الدماء فيها تسفك التي والتكفري
 التـي اخلاطئـة الدينيـة الرتبيـة بسبب اال ذلك كان وما، الربيئة األنفس

 زيـمتي دون مـن اخلـارجي الـديني واملظهر الديني للباس القدسية جتعل
، العلـم سـعة مـن االفـراد اساسـها عـىل ميقـيّ  التي واملوازين سسألل

 االعـراض عـن يكشف الذي املتزن الديني والسلوك ،العقل وحصافة
                                                                        

 . ١٧١ سورة النساء: )١(
 . ٣٤ التوبة: سورة )٢(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٥١ 

 يكون ان فيكفي، زينتها من كثارواال طلبها يف التهالك وعدم الدنيا عن
 أو العلميـة احلوزات احد يف موجودا أو الديني للباس مرتديا اإلنسان

 القداسة مراسم له لتكون العرفية أو الرسمية الدينية االعامل باحد قائام
 الطويلـة حىلوال الديني للباس جيعل مما، والتعظيم والتفخيم واجلاللة
 ان يريـد مـن يـدفع الـذي وهـذا ،بذاته مستقال امتيازا الديني واملظهر
 الضالل مفتوحا الباب جيد ان الضعيفة النفوس ذوي من الدين يستغل
 ومـا السابقة الكريمة االيات يف منه اهللا ماحذر وهو، وخداعهم الناس

 ان يريـد حـدأ فـال، ×املعصـومني عن السابقة اديثاالح منه حذرت
 به واملبلغني الدين بأمر القائمني عن واالكرام واالحرتام التقدير يسلب
 النـاس عـىل والتمويـه الـدين اسـتغالل ظاهرة عن هو احلديث ولكن

 التـي املعقـدة االمـورو املجاهيـل مـن وجعلـه وهتويله العلم باحتكار
 بـه تلبسنيامل عطاء وا رسارهوأ تفاصيله كشف وعدم احد كل اليبلغها

 مـع التعامـل مكانـة إىل تصـل(عمليا) ان تكـاد خاصة ومكانة قدسية
 .نظريا بذلك حرّ ـيص مل نوإ منه قريبة أو املعصوم

 

 مـن واصـعب اعقـد هـو مـا العلوم من هناك ان والواقع وللحقيقة 
 والرياضيات والكيمياء والفيزياء واهلندسة الطب كعلم الدينية العلوم



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٥٢ 

 سـيةبالقدّ  اصـحاهبا مـع التعامل جيري ال ذلك مع لكنو IQHذلك وغري
 ينـال قـد نعم، الديني اللباس يرتدي من مع به يتعامل ذيال التعظيمو

 ولكنـه والتكـريم واالحـرتام قديرـالتـ من حقه مثال مـالعال بـيـالطب
 إىل يتجـاوز وال املنطقيـة واالصول والعقالنية باملوضوعية يتسم تقدير
 فهذه، هكالم سامع أو تهرؤي عند التوازن وفقدان واهليبة التقديس درجة

 ذوي شـجعوت واملوضـوعية العلميـة سياملقـاي تضيّع التي هي املبالغة
، لصـاحلهم الـدين يستغلون جبابرة علامء يكونوا ان الضعيفة النفوس

  .وسرية قوال املعصومني بيته واهل اهللا رسول عنه ماهنى وهو
 :قال × الصادق عن

 IRH»جبارين علامء تكونوا ال« 
 

 :قال × مريم بن عيسى عن
 ISH»النار عليهم تلظى كيف السوء لعلامء ويل« 

                                                                        

هذا القول نابع عن علم ومعرفة فقد وفقني اهللا لدراسة اهلندسة وحتصـيل شـهادة  )١(
جامعية فيها، ثم دراسة العلوم الدينية والوصول إىل ما يعرف بمرحلة البحث اخلـارج 

 حيث قضيت فيها عددا من السنني قبل التفرغ للتأليف والتحقيق. 
 . ١٨٥منية املريد:ص )٢(
 . ١/٢ج البالغة: هنج الصباغة يف رشح هن )٣(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٥٣ 

  :قال × الباقراإلمام  وعن
 رفـيص أو، السفهاء به يامري أو، العلامء به ليباهي العلم طلب من«

  .IQH» النار من مقعده فليتبوأ إليه الناس وجوه
 قال: × الصادق إلماما عن 
 وال، العلـم منـه طلبتم ملن وتواضعوا، العلم تعلمونه ملن تواضعوا«

 سـلوككم يـذهب أي( بحقكـم بـاطلكم ذهبيـف جبارين علامء تكونوا
 IRH@»واالحرتام) التقدير من بحقكم املتعجرف

 قال: ×العابدين زين اإلمام عن
 امقـيّ  جعلـك إنام وجلّ  عزّ  اهللا أن تعلم فأن، بالعلم رعيتك حق أما«
 تعلـيم يف أحسـنت فـإذا، خزائنه من لك وفتح، العلم من آتاك فيام هلم

 تضجر ومل متطرفة) أو منحرفة مسالك إىل تسوقهم يأ( هبم خترق ومل الناس
 أنـت وإن، فضـله مـن اهللا زادك منهم) مطالبك يف عليهم تثقل أي(عليهم
 اهللا عىل حقا كان العلم طلبهم عند هبم خرقت أو علمك الناس منعت

  ISH»حملك القلوب من ويسقط، وهباءه العلم يسلبك أن عزوجل
                                                                        

 . ٢/٣٨البحار: )١(
 . ١/٤٦الكايف: )٢(
 رسالة احلقوق لإلمام زين العابدين.  )٣(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٥٤ 

 حلواريه: يوما لاق انه × املسيح عن يروو
 .يل اقضوها حاجة إليكم يل، احلواريني معرش يا«

 اهللا. روح يا حاجتك قضيت :قالوا
 .اهللا روح يا هبذا أحق نحن كنا :فقالوا !أقدامهم فغسل فقام
 لكـيام هكـذا تواضـعت إنـام، العامل باخلدمة الناس أحق إن :×فقال

  IQH»لكم كتواضعي الناس يف بعدي تتواضعوا
 أو مـادي نفـع دون مـن للنـاس اخلدمـة تقديم هو العامل يف صلألفا

 الـدنيا زينة عن واالعراض والزهد التواضع يف مثال يكون وان معنوي
 قوال املعنوية والفضائل االخالقية املكارم يف للمجتمع قدوة يكون وان

 مـن مهـام جانبا يمثل الذي املوضوع هذا يف كثرية واالحاديث، وعمال
 وتطبيقه الدين فهم إىل العلامء يدعوا الذيو االجتامعي الديني التعامل

 لبنـاء، واهلـه للعلـم النـاس وتقـدير الدينيـة املظـاهر استغالل وعدم
 الذاتية. واملكاسب الدينية والوجاهات الزعامات

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن
 لـه تكونـوا وال، ومقاصده) معانيه تستوعبوا ان أي( وعاة للعلم كونوا«

@@IRH)»خرآ يشء سلوككم ينامب عنه النظري باحلديث تكتفون يأ( رواة
                                                                        

 ١/٤٦ الكايف: )١(
 ٧/١٠٦ ميزان احلكمة: )٢(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٥٥ 

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن
، وجـلّ  عـزّ  اهللا إىل عبدا دعا رجل وحرسة ندامة النار أهل أشد إن« 

 وأدخـل، اجلنـة اهللا فأدخله وجلّ  عزّ  اهللا وأطاع منه وقبل له فاستجاب
 IQH»اهلو واتباعه علمه برتكه النار الداعي
 من ئناش هو انام العلامء استقامة عىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول من التاكيد وهذا

 هلـهوأ الـدين حتـب بطبعهـا اسـالنـ وان قـوة مصدر العلم ان هـعلم
 ةـيــالذات هاـمصلحتــل الـدين تسـتغل ضـعيفة وساـنفـ هنـاك ولكن

 خدعـوتـ مستقبال ممنه ستعاين االسالمية االمة وان، بالدين سةملبّ ـال
 القصـور وعلـامء السـالطني ووعـاظ السـوء علـامء مـن وخاصة هبم

 االمـم يف حدث كام وامثاهلم التكفريية الفتاو مراجعو الفتنة شيوخو
 .املاضية
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

ـ ةذّ والقُ  بالنعل النعل حذو قبلكم من الذين سنن لتسلكن «  IRHةذّ بالقُ
                                                                        

 . ٢/٣٤البحار: )١(
 القـذة حـذو مـن واملـراد، قـذذ اجلمـعو، السهم ريش :)التشديدو بالضم( ةذّ القُ  )٢(

 يسـتويان للشـيئني مـثال ربـيضو، صاحبتها قدر عىل منها واحدة كل يقدر أي بالقذة
، واملراد باحلديث عموما أي انكـم سـتتبعون طريقـة مـن قـبلكم خطـوة يتفاوتان وال

 خطوة يف نقض الدين، (الضب هو الثعلب). 



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٥٦ 

@IQH»لدخلتموه ضب حجر دخل أحدهم أن لو حتى
  :قال انه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عنو
 بالنعـل النعل حذو السالفة االمم يف كان ما كل االمة هذه يف يكون«

  IRH»بالقذة والقذة
 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

 مـن وال، رسـمه إال القـرآن مـن يبقـى ال زمـان متـيأ عىل سيأيت« 
 عـامرة مساجدهم، منه الناس أبعد وهم به ونسمَ يُ ، اسمه إال اإلسالم

 والقصـور والكنائس كاملتاحف اصبحت حتى درجاهتا عىلال بالزينة عامرة أي(
 ظل حتت فقهاء رش الزمان ذلك فقهاء، اهلد من خراب وهي القديمة)

  .ISH»تعود وإليهم الفتنه خرجت منهم، السامء
  :قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن

  .الدنيا يف يدخلوا مل ما الرسل أمناء الفقهاء«
  الدنيا؟ يف دخوهلم وما اهللا رسول يا :قيل 

                                                                        

مع اسـتبدال (لتسـلكن سـنن)  ٢١/٢٥٧ومثله يف البحار: ١/١٠٠عوايل الاليل:  )١(
  .بعبارة (لتسلكن سبل)

 . ٢٥/١٣٥ار: البح )٢(
 . ٧/١٢٢، ميزان احلكمة: ٤/٢٨عوايل الآليل:  )٣(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٥٧ 

  .IQH»دينكم عىل فاحذروهم ذلك فعلوا فإذا، السلطان اتباع :قال
 

  .منه فائدة ال بمضامينه عملال دون من فالعلم
 

  قال: ×املؤمنني امري عن
 مـن قلـيال شـيئا اخذ يأ( علام قمش رجل اهللا إىل اهللا خلق أبغض إن«

 حـازوا ممـن يأ( فتنـة وأوبـاش غشـوة أغامر من )اليشء من فنةحلاك العلم
 فهو، النـاس) بني الفتن الثارة واستخدموه به يتحلو ملو العلم من الظاهر القرش

، ملسو هيلع هللا ىلص نبيـه سـنة عن وضال، ربه عند من به ايت الذي اهلد عن عمى يف
 ضـلّ  قـد بيده طالب أيب ابن نفس والذي كال، صحفه يف احلق أن يظن

 سـاملا يومـا العلم يف يكن ومل عاملا الناس رعاع سامه، افرت من وأضلّ 
 منـه قـل مـا فاستكثر رفكّ ، العلم) لطلب دوافعه يف وال وتفكريه عقله يف (ال

 خـري قليلهـا التـي املعارف من استكثرف منحرفا مسلكا سلك يأ( كثر مما خري
 حاصـل غـري مـن ارتـو إذا حتـى، )امنهـ ترجـى فائدة ال أي كثريها من

 مل ولكنـه العلوم من االستزادةو التعلم يف خاض يأ( طائل غري من واستكثر
 مفتيـا للنـاس جلـس، رجالـه) مـن وال منابعـه من ال النافع العلم من يأخذ

 هلـا هيـأ املهـامت إحد به نزلت فإن، عليهم اشتبه ما لتخليص ضامنا
                                                                        

 . ٢/١١٠البحار:  )١(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٥٨ 

 يف يـدخل يأ( جهاالت IQHاطخبّ ، الشبهات عىل قطع ثم رأيه من حشوا
 مـن االمـور يف يسري أي( IRHعشوات ابركّ ، وحكمة) بصرية دون من المور

 يأ( العنكبــوت غــزل مثــل يف علمــه مــن والنــاس وبينــة) وضــوح دون
 وال، مفيسـلَ  يعلـم ال ممـا يعتـذر ال، )علمـه من مفيد يشء عىل الحيصلون

 وتبكـي، املواريـث منه رخـتص، فيغنم قاطع رسـبض العلم عىل يعض
 بإصـدار واهللا مليئ غري، احلرام الفروج به وتستحل، الدماء قضائه من
 ويفتـي عليـه يعـرض مـا بمسـتو ليكون بالعلم ميلء ليس يأ( عليه ورد ما

 وهـم النياحة عليهم حلت الذين اولئك، منه فرط ما عىل نادم وال، فيه)
  .ISH»أحياء

 بلبـاس الـدنيا يطلبـون الـذين هؤالء شبه عندما العظيم اهللا وصدق
 التشـبع التي اجلائعة كالكالب واهنم للشيطان اداة اصبحو اهنم الدين

  الكريم: كتابه يف قال كام الدنيا طلب من
اتْلُ ﴿ مْ  وَ يْهِ لَ بَأَ  عَ يَ  نَ يْنَاهُ  الَّذِ اتِنَا آتَ خَ  آيَ لَ انسَ ا فَ نْهَ هُ  مِ بَعَ أَتْ يْطَانُ  فَ انَ  الشَّ كَ نَ  فَ  مِ

ينَ  اوِ لَوْ  * الْغَ ئْنَا وَ نَاهُ  شِ عْ فَ ا لَرَ َ لَكِنَّهُ  هبِ دَ  وَ لَ بَـعَ  األَرضِ  إِىلَ  أَخْ اتَّ اهُ  وَ ـوَ ـهُ  هَ ثَلُ مَ  فَ
                                                                        

 خبط يف اليشء أي رضبه بال متييز.  )١(
 السري يف الليل من غري هد.  وهي عشوة مجع )٢(
 ٢/١١٩البحار: )٣(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٥٩ 

ثَلِ  مَ لْبِ  كَ لْ  إِن الْكَ مِ ْ يْهِ  حتَ لَ ثْ  عَ لْهَ هُ  أَوْ  يَ كْ ُ ث تَرتْ لْهَ لِكَ  يَ ثَـلُ  ذَّ مِ  مَ ـوْ ينَ  الْقَ  الَّـذِ
بُواْ  ذَّ اتِنَا كَ صِ  بِآيَ اقْصُ صَ  فَ مْ  الْقَصَ هُ لَّ ونَ  لَعَ رُ كَّ تَفَ   IQH﴾يَ

 اجلولـة هـذه بعد من موضوعـال هذا يف البحث استكامل جلأ ومن 
 اوضحت ان بعد اهللا حب إىل الطريق لبلوغ والعمل االرادة يف الفكرية
 دون حتـول التـي املوانـع ايضاح ينبغي، اليه الطريق والروايات االيات

 هتوفيقاتـ ونيـل االهلـي الفـيض نـزول من ومتنع اهللا حب إىل الوصول
 حـب عـن تحتدث التي السابقة والروايات االيات تناولته الذي ولطفه

  :هي املوانع تلك واول، اهللا
 

 الدنيا حب
 تـوريط يف الـرجيم الشـيطان يسـتعملها التـي االدوات اشـد هيو 

 اإلنسـان اهللا خلق لتيا االوىل الفطرة مع تتناغم الهنا بالذنوب اإلنسان
 تكـون ان ينبغي الذي الرباين مسارها عن فهاحيرّ  الشيطان ولكن عليها
 الدامـة خلقـه يف لالنسـان اهللا ارادة من هي يةاإلنسان فالشهوات، عليه

ـنَ ﴿الـدنيا يف واالمتحـان لالختبار ميزانا تكون ولكي احلياة يِّ  لِلنَّـاسِ  زُ
بُّ  اتِ  حُ وَ هَ نَ  الشَّ اء مِ الْبَنِنيَ  النِّسَ نَاطِريِ  وَ الْقَ ةِ املُ  وَ نطَرَ ـنَ  قَ بِ  مِ هَ ـةِ  الـذَّ ضَّ الْفِ  وَ

                                                                        

 .١٧٦االعراف: سورة )١(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٦٠ 

اخلَ  ةِ املُ  يْلِ وَ مَ وَّ األَن سَ امِ وَ ثِ  عَ رْ احلَ لِكَ  وَ تَاعُ  ذَ يَاالـدُّ  يَاةِ احلَ  مَ اهللاُ نْ هُ  وَ نـدَ ـنُ  عِ سْ  حُ
آبِ ـال   IQH﴾مَ

 طريــق عــن الشـيطان خيدعــه ان مـن اإلنســان اهللا رحـذّ  فقــد ولـذا
 :منها عدة ايات يف الشهوات

الَ ﴿ بِّ  قَ آ رَ تَنِي بِمَ يْ وَ نَنَّ  أَغْ يِّ مْ  ألُزَ مْ  األَرضِ  يفِ  هلَُ نَّهُ يَ ـوِ ألُغْ َعِـنيَ  وَ  إِالَّ  أَمجْ
كَ  بَادَ مُ  عِ نْهُ نيَ  مِ لَصِ  IRH﴾ املُخْ

الَ  بِامَ  ﴿قَ تَنِي فَ يْ وَ َ  أَغْ نَّ ألَ دَ عُ مْ ـلَ  قْ اطَكَ  هُ َ يمَ  رصِ تَقِ مَّ  املُسْ م ثُ ـن آلتِيَـنَّهُ ِ  مِّ  بَـنيْ
هيِمْ  دِ نْ  أَيْ مِ مْ  وَ هِ فِ لْ نْ  خَ عَ ِمْ  وَ هنِ امَ ن أَيْ عَ امَ  وَ مْ شَ الَ  ئِلِهِ ِدُ  وَ مْ  جتَ هُ ثَـرَ ينَ  أَكْ ـاكِرِ  شَ

الَ  جْ  قَ رُ ا اخْ نْهَ ا مِ ومً ؤُ ذْ ا مَ ورً حُ دْ نـلَّ  مَّ بِعَـكَ  مَ مْ  تَ ـنْهُ ـألنَّ  مِ ـنَّمَ  ألَمْ هَ مْ  جَ ـنكُ  مِ
َعِنيَ   ISH﴾أَمجْ

 عـن اإلنسـان غفلـة مـن نايشء هو انام الدنيا حب يف االفراط وهذا 
 عنـه اهللا يقول والذي فيها وجوده من للسبب الفهم وعدم الدنيا حقيقة

ــبْتُمْ ﴿ كتابــه يف سِ ــامَ  أَفَحَ نَّ مْ  أَ ــاكُ نَ قْ لَ ــا خَ بَثً ــمْ  عَ نَّكُ أَ ــونَ  الَ  إِلَيْنَــا وَ عُ جَ  ITH﴾تُرْ
 مسـتقره هـي ةخـراآل تكـون ان هو اإلنسان خلق من االهلي فالغرض

                                                                        

  .١٤ عمران: آل سورة )١(
 ٤٠سورة احلجر: )٢(
 ١٧االعراف:سورة  )٣(
 ١١٥املؤمنون: )٤(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٦١ 

 اإلنسـانالختبار حمال لتكون الدنيا خلقت وانام، الدنيا توليس النهائي
 ولـذا، النـريان جحيم أو اجلنان نعيم من يستحقه الذي موقعه واعطائه

 التـي الصـاحلة االعـامل مـن االسـتزادة هو الدنيا يف اإلنسان ةمهم فان
 كتابـه يف اهللا اوضـحه مـا وهـو، فيهـا درجتـه وترفـع تهآخر يف هتسعد

ا﴿ بقوله الكريم مَ قْتُ  وَ لَ نَّ  خَ نسَ  اجلِْ اإلِ ونِ  إِالَّ  وَ بُدُ ا * لِيَعْ يدُ  مَ م أُرِ نْهُ ـن مِ  مِّ
قٍ  زْ ا رِّ مَ يدُ  وَ ونِ  أَن أُرِ طْعِمُ وَ  اهللاَ إِنَّ  يُ اقُ  هُ زَّ و الرَّ ةِ  ذُ وَّ نيُ  الْقُ  فـالغرض IQH﴾املَتـِ

 ةخـراآل لتعمـري اساسـا فيهـا اإلنسـان يسـعى ان هو الدنيا معيشة من
 إىل وسـعيه هـهتوجّ  يكـون أن ال تـهخرآل واخلريات الصاحلات وزيادة
 يوجـد الو النهـائي املسـتقر هـي وكأهنـا منها واالستزادة الدنيا تعمري

 السـعي يكـون ان وانـام وامهاهلا الدنيا هجر اليعني ذاوه، بعدها ةآخر
 ايضـا ةخراآل جلا من يكون ان )ةيااحل مستلزمات من هو (والذيفيها
م فلم ـنْ  قُلْ ﴿ الدنيا طيبات االسالم حيرّ مَ  مَ ـرَّ ةَ  حَ ينـَ يَ  اهللاِ زِ جَ  الَّتـِ ـرَ  أَخْ

بَادِهِ  الْطَّيِّبَاتِ  لِعِ نَ  وَ قِ  مِ زْ وَ ﴿ اعامرها حيرم ومل IRH﴾الرِّ عَلَ  يالَّذِ  هُ مُ  جَ  لَكُ
ل األَرضَ  وا والً ذَ شُ امْ ا يفِ  فَ نَاكِبِهَ لُـوا مَ كُ ـن وَ قِـهِ  مِ زْ إِلَيْـهِ  رِّ ـورُ  وَ  ISH﴾النُّشُ

                                                                        

 ٥٦الذاريات: سورة )١(
 ٣١سورة االعراف: )٢(
 ١٥سورة امللك: )٣(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٦٢ 

 مقدمـة والـدنيا متالزمتـان مهـا اسـالم نظـر يف ةخـرواآل الدنيا ولكن
 عـن التشـغله لكـي زينتها من يكثر ال ان للمؤمن ينبغي ولذا، ةخرلآل

 التوسـعة ارادة ومـن القليـل يكفيـه القناعة ارادة فمن، ةخراآل حتصيل
 :ذلك عن ×املؤمنني امري قال كام أو االطالق عىل يشء يكفيه فلن
 مـا رـايسـ كـان ،منها) حاجته يكفي يأ( جيزيه بام الدنيا من ريض من«
 IQH»يكفيه منها ءيش يكن مل،جيزيه بام الدنيا من يرض مل ومن، يكفيه فيها
 مـن الـرجيم الشيطان نهيزي مما والروايات االيات رتحذّ  فقد ولذا 

 املـربرات كانـت مهـام بزخرفهـا واالنشـغال هبـا والتعلـق الدنيا حب
 بـأطر ويغلفها الشيطان يسوقها التي املربرات تلك حتى لذلك الداعية

 عن وشاغل حاجز حقيقتها يف هي نامإف، باملنطق مزينة تربيرية أو عقلية
 التالية: الروايات يف كام ورضاه حبه نيل إىل والسعي اهللا من القرب
  قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

 .IRH»ابدا قلب يف جيتمعان ال اهللا وحب الدنيا حب«
 قال: انه املؤمنني امري وعن

 ال الـدنيا وحب اهللا حب كذلك، الجيتمعان والليل الشمس ان كام« 
                                                                        

 ٧/١٧٨البحار: )١(
  ٢١/١احلكمة: ميزان)٢(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٦٣ 

 .IQH»جيتمعان
 حلـب فيـه جمـاال الجيـد فهـو بحبه وانشغل اهللا احب قد يكون فمن

ا تعاىل قوله مصداق وهو الدنيا عَلَ  ﴿مَّ لٍ  اهللاُ جَ جُ ن لِرَ ِ  مِّ بَنيْ لْ فِهِ﴾ يفِ  قَ وْ @IRHجَ

 انـه رغـم وحبـه املـؤمن قلب الدنيا متتلك ال ان ينبغي آخر معنىوب
 ان ينبغـي فـال، فيهـا ودهجـو مكـبح ةحلظـ كل يف اشيائها مع يتعامل

 ومـا فيها والرئاسة التعظيم ومواقع وزبرجها زخرفهاو زينتها تستهويه
 ينبغـي حيـث، عادة اإلنسان نفس هلا تنجذب التي االمور من ذلك إىل
 مدينـة إىل قصـد كمـن معدودة اياما فيها حيل كمسافر معها يتعامل ان

، االصيل ملستقره ويعود يغادرها ان ويوشك السياحة أو للزيارة خرأ
 مـا وهـو، السـابق حملـه إىل وعودتـه سـفره طريق يف محله من يكثر فال

 مـع االيـامين العقيل التعامل من رتبةامل هذه لتبلغ النفس تربية إىل حيتاج
 اسـاليبه كـلب الشـيطان يكمـن منهـا خراآل اجلانب يف وانه سيام الدنيا

 هلا. وتشوق الدنيا حتبب التي املغرية وسائلهو
 نفـس يف االهلي الوجود وتعزيز تقوية عىل تعتمد اساسا الرتبية وهذه

 بقوله: املؤمنني امري منها عرب كاماو املؤمن
                                                                        

 ٢٠/١٧احلكمة: ميزان)١(
 ٤االحزاب:)٢(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٦٤ 

ن إِنَّ « قِّ  مِ نْ  حَ ظُمَ  مَ لُ  عَ الَ هِ نف يف اهللا) مقام يأ( اهللاِ جَ و لَّ وج، سِ هُ مَ عُ  ضِ
ن بِهِ  مِ لْ رَ يَص أَن، قَ ن غُ هُ عِ لِكَ  لِعِظَمِ  دَ لُّ  ذَ ا كُ اهُ  مَ وَ  .IQH»سِ

 الدنيويـة املطـامع وراء االنجـراف عـدم رضورة عىل ×يؤكد ولذا
 التالية: االحاديث يف كام والعمل بالقول اهللا بذكر واالنشغال

 :IRHفيها قال عدة احاديث يف ×املؤمنني امري عن
عي كيف«*  ».الدنيا؟ حب قلبه سكن من اهللا حب يدّ
 .»الدنيا حب قلوبكم من فاخرجوا اهللا حتبون كنتم ان«*
 .»الدنيا عن سال سبحانه اهللا لقاء أحب من«*
 :بقوله × الصادق االمام عنه عربّ  قد املعنى هذاو
 نفسـه مـن إليـه أحب اهللا يكون حتى باهللا اإليامن رجل يمحض ال« 

  .ISH»كلهم الناس ومن وماله وأهله وولده وامه وأبيه
 :كاملة جامعة كلمة يف ×قال كام او

 .ITH»اهللا غري اهللا حرم تسكن فال اهللا حرم القلب« 
                                                                        

 . ٢٠/١٧احلكمة: ميزان )١(
 ٢٠/١٧احلكمة: ميزاناالحاديث الثالثة املتعاقبة مصدرها هو  )٢(
  ٢/١٤٤ميزان احلكمة:)٣(
 ٦٧/٢٤:االنوار بحار)٤(



 

 

 اهللا الطريق إىل حبّ 

٣٦٥ 

 الـدنيا مـع واقعيالـ وتعاملـه االيـامين فهمـه يف املـؤمن يرتقـي مل امف
 عنـاء يف وسـيبقى اهللا حـب حقيقة إىل يصل فلن للدنيا االهلية باملفاهيم
 وتعب.

 

  :قال × الصادق اإلمام عن
 عنـد وكـان، اهللا حـب حـالوة ووجد سام الدنيا من املؤمن ختىل اإذ«

 فلـم اهللا حـب حـالوة القـوم خـالط وإنام IQHخولط قد نهكأ الدنيا هلأ
  .IRH»بغريه يشتغلوا

 

 الذنوب ثانيا:ارتكاب 
 ارتكـاب هـو االهلي اللطف امام مانعا تشكل التي خراأل موراأل من

 نـزول دون حيـول حـاجزا تسـبب ان الـذنوب شـأن من فان، الذنوب
 االهليـة العقوبات لنزول وسببا، جهة من ياالهل اللطف وشمول الرمحة

 كتابـه يف اليـه اهللا اشـار التي الكبرية الذنوب وخاصة ،خرأ جهة من
                                                                        

 قلبـه يف تعـاىل اهللا حـب اسـتقرّ خولط: أي اختل عقله وذلك الن املحـب الـذي  )١(
 معـارشة، وال يرغـب بتعـاىل غـري اهللا إىل يلتفت ، مل يعدمنه غريه شئ كل حب خرجو

يف  خمالطـاأو  سفيها الختالف حالته الفكرية والنفسيةعنهم، ولذا يعتربوه الناس عامة
  كام فعلوا ذلك مع االنبياء واالولياء والصاحلني. عقله

 ٢/١٨٩الكايف:)٢(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٦٦ 

 ونـدخلكم سيئاتكم عنكم نكفر عنه تنهون ما كبائر جتتنبوا إن ﴿بقوله
 :IQHهي الكبرية الذنوبو ﴾كريام مدخال

ــاهللا االرشاك ــأ، ب ــن سالي ــناأل، اهللا روح م ــن م ــر م ــوق، اهللا مك  عق
، اليتـيم مـال كـلأ، العفيفـة) املتزوجـة يأ( املحصنة قذف، الوالدين

 دفـع بقصـد الكاذبـة اليمـني أي( الغموس اليمني، الزحف من الفرار
، الكاذبـة) الشـهادة أي( الـزور هادةش، اخليانة) أي( الغلول، العقوبة)

 نقـض، الرحم قطيعة، الصالة ترك، اخلمر رشب، الزنا، الشهادة كتامن
 .العهد

 يف كام القراين بالدليل عليها مستدال ×الصادق االمام عنها حتدث قدو
 التالية: الرواية

 :قال ×الصادق امماال عن
هُ  ﴿ :اهللا يقول، باهللا رشاكاإل الكبائر كربأ« ن إِنَّ كْ  مَ ِ ـدْ  بِاهللاِ يُرشْ قَ ـ فَ مَ حَ  رَّ

يهِ  اهللاُ لَ اهُ  نَّةَ اجلَ  عَ أْوَ مَ  اهللا نأل، اهللا روح مـن يـاساإل وبعـده، IRH﴾ النَّارُ  وَ
هُ  ﴿:يقول وجلّ  عزّ  يْأَسُ  الَ  إِنَّ ن يَ حِ  مِ وْ مُ  إِالَّ  اهللاِ رَّ وْ ونَ  الْقَ ـافِرُ ، ISH﴾الْكَ

                                                                        

 يوجد اختالف بني العلامء يف حتديد عددها بني الزيادة والنقصان )١(
 ٧٢املائدة: )٢(
 ٨٧يوسف: )٣(
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نُ  فَالَ  ﴿:يقول وجلّ  زّ ع اهللا نأل، اهللا مكرـل مناأل ثم ـأْمَ ـرَ  يَ كْ  إِالَّ  اهللاِ مَ
مُ  وْ ونَ اخلَ  الْقَ ُ  جعـل سـبحانه اهللا نأل، الوالـدين عقوق ومنها، IQH﴾ ارسِ
 نأل، حقـبالـ إال اهللا حـرم التي سـالنف لـتـوق، IRH@شقيا اراـجب العاق

ن﴿:يقول وجلّ  عزّ  اهللا مَ تُلْ  وَ قْ نًا يَ مِ ؤْ ا مُ ـدً مِّ تَعَ هُ  مُّ آؤُ ـزَ ـنَّمُ  فَجَ هَ ا جَ دً الـِ  خَ
ا ينَ  إِنَّ ﴿ :يقول وجلّ  عزّ  اهللا نأل، املحصنة وقذف، ISH﴾فِيهَ ـونَ  الَّذِ مُ رْ  يَ

نَاتِ املُ  صَ تِ  حْ افِالَ نَاتِ  الْغَ مِ نُوا املُؤْ يَا يفِ  لُعِ نْ ةِ  الـدُّ ـرَ خِ اآلْ ـمْ وَ  وَ ابٌ  هلَُ ـذَ  عَ
ظِيمٌ  ينَ  إِنَّ ﴿:يقـول وجـلّ  عـزّ  اهللا نأل، اليتـيم مـال وأكل، ITH﴾عَ  الَّـذِ

لُونَ  أْكُ الَ  يَ وَ ى أَمْ لْـامً  الْيَتَامَ لُونَ  إِنَّـامَ  ظُ ـأْكُ ِمْ  يفِ  يَ ا بُطُـوهنِ نَ  نَـارً ـلَوْ يَصْ سَ  وَ
ا عِريً ن﴿:يقول وجلّ  عزّ  اهللا نأل، الزحف من والفرار، IUH﴾سَ مَ مْ  وَ ِ هلِّ وَ  يُ
ئِذٍ  مَ وْ هُ  يَ رَ بُ فاً  إِالَّ  دُ رِّ تَحَ تَالٍ  مُ يِّزاً  أَوْ  لِّقِ تَحَ دْ فَ  فِئَةٍ  إِىلَ  مُ ـبٍ  بَاء قَ ـنَ  بِغَضَ  اهللاِ مِّ

                                                                        

 ٩٩االعراف:)١(
 يقـول اهللا الن، وحيتمـل ان يكـون يف العبـارة نقـص وهـو: [املصدر يف ورد هكذا)٢(

ــاينِ ﴿ صَ أَوْ ةِ  وَ ــالَ ــاةِ  بِالصَّ كَ الزَّ ــا وَ ــتُ  مَ مْ ــاً  حَ  دُ ــيّ بَ اً وَ يتِ رّ ــدَ الِ ْ  بِوَ ملَ ــي وَ نِ لْ عَ ْ ــا جيَ بَّ راً جَ
قِ  ]، وذلك ألن سياق احلديث هـو االسـتدالل بااليـات القرانيـة عـىل )٣٢(مـريم/﴾يّاً شَ

 الكبائر.
 ٩٢النساء: )٣(
 ٢٣النور: )٤(
 ١٠النساء: )٥(
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اهُ وَ  ــأْوَ ــنَّمُ  مَ هَ بِــئْسَ  جَ ــريُ املَ  وَ  وجــلّ  عــزّ  اهللا نأل، الربــا وأكــل، IQH﴾صِ
ينَ  ﴿:يقول لُونَ  الَّذِ أْكُ ـا يَ بَ ـونَ  الَ  الرِّ قُومُ ـامَ  إِالَّ  يَ قُـومُ  كَ ي يَ بَّطُـهُ  الَّـذِ تَخَ  يَ

يْطَانُ  نَ  الشَّ لِكَ  املَسِّ  مِ ُمْ  ذَ الُواْ  بِأَهنَّ امَ  قَ ثْلُ  الْبَيْعُ  إِنَّ ا مِ بَ ـلَّ  الرِّ أَحَ  الْبَيْـعَ  اهللاُ وَ
مَ  رَّ حَ ا وَ بَ ن الرِّ اءهُ  فَمَ ظَةٌ  جَ عِ وْ ن مَ هِ  مِّ بِّ ىَ  رَّ انتَهَ هُ  فَ لَ لَفَ  امَ  فَ هُ  سَ رُ أَمْ  اهللاِ إِىلَ  وَ

نْ  مَ ادَ  وَ لَئِكَ  عَ أُوْ ابُ  فَ حَ مْ  النَّارِ  أَصْ ا هُ ونَ  فِيهَ الِدُ  نأل، والسـحر، IRH﴾خَ
ـدْ ﴿:يقول وجلّ  عزّ  اهللا لَقَ ـواْ  وَ لِمُ اهُ  ملََـنِ  عَ َ ـرتَ ـا اشْ ةِ  يفِ  لَـهُ  مَ ـرَ ـنْ  اآلخِ  مِ

الَ  الَ ﴿ :يقول وجلّ  عزّ  اهللا نأل، والزنا، ISH﴾قٍ خَ نُـونَ  وَ زْ ـن يَ مَ ـلْ  وَ عَ فْ  يَ
لِكَ  لْقَ  ذَ ا يَ امً ثَ فْ  أَ اعَ ابُ  لَهُ  يُضَ مَ  الْعَذَ وْ يَ  يَ ةِ الْقِ ْلُـدْ  امَ خيَ ـا فِيـهِ  وَ انً هَ ، ITH﴾مُ

 ينَ الَّـذِ  اِنَّ  ﴿:يقـول وجـلّ  عـزّ  اهللا نأل، IUHالفـاجرة الغمـوس واليمني
ونَ  ُ ــرتَ ــدِ  يَشْ هْ ــمْ  اهللاِ بِعَ ِ هنِ امَ أَيْ ــا وَ نً ــيالً  ثَمَ لِ ــكَ  قَ لَئِ ــالَ  الَ  أُوْ ــ قَ خَ مْ ـلَ  يفِ  هُ

                                                                        

 ١٦االنفال: )١(
 ٢٧٥البقرة: )٢(
 ١٠٢البقرة: )٣(
 ٦٨الفرقان: )٤(
، غـريه مـال احلـالف هبا يقتطع كالتى الفاجرة الكاذبة اليمني هى الغموس اليمني )٥(

  .النار يف ثم االثم يف صاحبها تغمس الهنا غموسا سميت
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ةِ  رَ ن ﴿:يقول وجلّ  عزّ  اهللا ألن IRHوالغلول، IQH﴾اآلخِ مَ لُـلْ  وَ غْ ـأْتِ  يَ  يَ
لَّ  بِامَ  مَ  غَ وْ ةِ  يَ يَامَ ىفَّ  ثُمَّ  الْقِ لُّ  تُوَ ا نَفْسٍ  كُ بَتْ  مَّ سَ ـمْ  كَ هُ ـونَ  الَ  وَ ظْلَمُ ، ISH﴾يُ

ينَ ﴿:يقـول وجـلّ  عـزّ  اهللا نأل، املفروضـة الزكاة ومنع الَّـذِ ونَ  وَ زُ نـِ كْ  يَ
بَ  هَ ةَ  الذَّ ضَّ الْفِ الَ  وَ َا وَ قُوهنَ نفِ بِيلِ  يفِ  يُ بَشّ  اهللاِ سَ مـِفَ هُ ابٍ  رْ ـذَ يمٍ  بِعَ مَ  أَلـِ ـوْ  يَ

ى ْمَ ا حيُ يْهَ لَ ارِ  يفِ  عَ نَّمَ  نَ هَ  جَ وَ تُكْ ا فَ َ مْ  هبِ هُ بَاهُ ُمْ  جِ نوهبُ جُ مْ  وَ هُ ورُ ظُهُ ا وَ ـذَ  هَ
ا تُمْ  مَ نَزْ مْ  كَ كُ سِ واْ  ألَنفُ وقُ ـذُ ـا فَ نـتُمْ  مَ ونَ  كُ زُ نـِ ، الـزور وشـهادة، ITH﴾تَكْ

الَ ﴿ :يقول وجلّ  عزّ  اهللا نأل، الشهادة وكتامن ـواْ  وَ تُمُ ةَ  تَكْ ادَ ـهَ ـن الشَّ مَ  وَ
تُ  كْ ايَ هَ هُ  مْ إِنَّ بُهُ  آثِمٌ  فَ لْ  عنهـا هنـى وجـلّ  عزّ  اهللا نأل، اخلمر ورشب، IUH﴾قَ
َا﴿يقول اهللا ن[أل، االوثان عبادة عن هنى كام اأَهيُّ ينَ  يَ نُواْ  الَّذِ امَ  آمَ رُ  إِنَّ مْ  اخلَ

املَيْسِ  ـابُ  رُ ـوَ األَنصَ الَ  وَ األَزْ ـسٌ  مُ وَ جْ ـنْ  رِ ـلِ  مِّ مَ ـيْطَانِ  عَ تَنِبُوهُ  الشَّ ـاجْ  فَ
مْ  لَّكُ ونَ  لَعَ لِحُ فْ  نأل، اهللا فـرض مما شيئا أو متعمدا الصالة وترك، IVH﴾تُ

                                                                        

  ٧٧ال عمران:)١(
 .القسمة قبل الغنيمة من والرسقة املغنم يف اخليانة :الغلول )٢(
 ١٦١ال عمران: )٣(
 ٣٤التوبة: )٤(
 ٢٨٣البقرة: )٥(
يبدو من العبارة ان فيها نقص وهو املشار اليه بني املعكوفتني[] وهـذا الـنقص، ان  )٦(
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 اهللا ذمـة مـن بـرئ فقـد متعمـدا الصالة ترك من« :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول
 وجـلّ  عـزّ  اهللا نأل، الـرحم وقطيعة، العهد ونقض، » اهللا رسول وذمة
ينَ  ﴿ :يقول الَّذِ ونَ  وَ نقُضُ دَ  يَ هْ ن اهللاِ عَ دِ  مِ عْ يثَاقِهِ  بَ طَعُونَ  مِ قْ يَ آ وَ ـرَ  مَ  اهللاُ أَمَ

لَ  أَن بِهِ  ونَ  يُوصَ دُ سِ فْ يُ لَئِـكَ  األَرضِ  يفِ  وَ مُ ـلَـ أُوْ نَـةُ  هُ عْ لَـ اللَّ مْ ـوَ ـوءُ  هُ  سُ
ارِ    IQH«IRH﴾الدَّ

 بـال ترتك ال الذنوب ان حتوضّ  الرواياتو االيات فان العموم عىلو 
 تعاىل اهللا قال خرةواآل الدنيا يف بعمله انسان كل جمازي اهللا وان حساب

 :الكريم كتابه يف
ا ﴿ مَ م وَ ابَكُ ن أَصَ يبَةٍ  مِّ صِ بِامَ  مُّ بَتْ  فَ سَ مْ  كَ يكُ دِ و أَيْ فُ عْ يَ ن وَ ثِريٍ  عَ  @ISH﴾كَ
رَ  ﴿ هَ ادُ  ظَ سَ ِّ  يفِ  الْفَ رِ  الْربَ الْبَحْ بَتْ  بِامَ  وَ سَ ي كَ اسِ  أَيْدِ م النـَّ هُ يقَ  بَعْـضَ  لِيُـذِ

ي لُوا الَّذِ مِ مْ  عَ لَّهُ عُونَ  لَعَ جِ رْ  ITH﴾يَ

                                                                                                                                                             

 وجد، فهو يعود للرواة أو النساخ وليس لالمام املعصوم قطعا.
 ٢٥سورة الرعد: )١(
 ٢/٤٠٥الكايف: )٢(
)٣( :٣٠سورة الشور 
 ٤١سورة الروم: )٤(
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م﴿ نَاهُ لَكْ أَهْ ِمْ  فَ نُوهبِ   IQH﴾بِذُ
 :قال انه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عنو
 به فينسى الذنب ليذنب العبد إن، للخريات ممحقة فاهنا الذنوب اتقوا«

 قيـام مـن به فيمنع الذنب ليذنب العبد وإن، علمه قد كان الذي العلم
 يأ( له هنيئا كان وقد، الرزق به فيحرم الذنب ليذنب العبد وإن، الليل
اهُ  إِنَّا ﴿:تال ثم، له) مهيئا كان نَ لَوْ امَ  مْ بَ ا كَ نَ لَوْ ابَ  بَ ـحَ وا إِذْ  نَّـةِ اجلَ  أَصْ ـمُ سَ  أَقْ

ا نَّهَ مُ ِ نيَ  لَيَرصْ بِحِ صْ الَ  * مُ تَثْنُونَ  وَ سْ طَافَ  * يَ ا فَ يْهَ لَ ائِفٌ  عَ ـن طَ بِّـكَ  مِّ ـمْ  رَّ هُ  وَ
ونَ  ــائِمُ تْ  * نَ ــبَحَ أَصْ ــ فَ الصّ يمِ ـَكَ وا رِ ــادَ تَنَ نيَ  *فَ ــبِحِ صْ وا أَنِ  * مُ ــدُ ــىلَ  اغْ  عَ
مْ  ثِكُ رْ نتُمْ  إِن حَ نيَ  كُ مِ ارِ قُوا * صَ انطَلَ مْ  فَ هُ تُونَ  وَ افَ تَخَ ا الَّ  أَن * يَ نَّهَ لَ خُ دْ مَ  يَ  الْيَوْ
م يْكُ لَ كِنيٌ  عَ سْ ا * مِّ وْ دَ غَ ىلَ  وَ دٍ  عَ رْ ينَ  حَ ادِرِ لَامَّ  * قَ ا فَ هَ أَوْ الُوا رَ ا قَ الُّونَ  إِنَّ  * لَضَ

نُ  بَلْ  ونَ  نَحْ ومُ ْرُ الَ  * حمَ مْ  قَ ـطُهُ سَ ْ  أَوْ ـل أَملَ ـمْ  أَقُ الَ  لَّكُ ونَ  لَـوْ ـبِّحُ ـالُوا * تُسَ  قَ
انَ  بْحَ نَا سُ بِّ ا رَ نَّا إِنَّ املِِنيَ  كُ بَلَ  * ظَ أَقْ مْ  فَ هُ ىلَ  بَعْضُ ونَ  بَعْضٍ  عَ مُ وَ تَالَ الُوا * يَ ـا قَ  يَ

نَا لَ يْ ا وَ نَّا إِنَّ ى * طَاغِنيَ  كُ سَ نَا عَ بُّ لَنَا أَن رَ بْدِ ا يُ ً ريْ ا خَ نْهَ ا مِّ نَـا إِىلَ  إِنَّ بِّ بُـونَ  رَ اغِ  * رَ
لِكَ  ذَ ابُ  كَ ذَ ابُ  الْعَ ذَ لَعَ ةِ  وَ رَ خِ ُ  اآلْ ربَ انُوا لَوْ  أَكْ ونَ  كَ لَمُ عْ ـنيَ  إِنَّ  * يَ تَّقِ نـدَ  لِلْمُ  عِ

                                                                        

 ٥٤سورة االنفال: )١(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٧٢ 

ِمْ  هبِّ نَّاتِ  رَ   IQH»﴾النَّعِيمِ  جَ
 والطيبـات والنخل والفواكه عنابباال عامرةال اجلنة اصحاب عاقب اهللا ان أي(

 ورشوعهـم السيئة نيتهم بسبب منها فحرمهم للحصاد ومهيئة مثمرة كانت وقد
  )هبا بالعمل

 قال:× الصادق اإلمام نع
 بـذلك يسـتحق ذنبا يذنب حتى إياه فسلبها نعمة عبد عىل اهللا أنعم ما«

  IRH»السلب
 العبـد ولكـن فضـله يسـلبه أو عبـده يظلم ان الكريم املنعم هللا حاشاف

 العقوبـة عليهـا ليسـتحق واالثـام املعـايص يف فينـدفع ربـه قدر جيهل
 االهلية.

 قال: ×املؤمنني امري عن
 ليس اهللا إن، ]اهاجرتحو[ بذنوب إال عيش نضارة وال نعمة زالت ما« 

  ISH»للعبيد بظالم
 بقوله: الكريم كتابه يف اهللا بينه ما وهو

                                                                        

 ٣٤-١٧، سورة القلم:٧٠/٣٧٧، البحار:١٥١عدة الداعي: )١(
 . ٧٣/٣٣٩البحار:  )٢(
 .٩٠/٢٨٩البحار: )٣(
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لِكَ  ﴿ ْ  اهللاَ بِأَنَّ  ذَ ريِّ  يَكُ  ملَ غَ ةً  اً مُ مَ عْ ا نِّ هَ مَ عَ نْ ىلَ  أَ مٍ  عَ وْ تَّى قَ واْ  حَ ُ ريِّ غَ ا يُ  ﴾مهِ سِ نفُ أبِ  مَ
 عىل رواياتال دتاكّ  حيث العباد ارزاق يف كبريا اثرا للذنوب ان ويبدو

 عـن منعـه ومنهـا، تأجيلـه أو الـرزق بسحـ منها، خمتلفة بمعاين ذلك
  التالية: الروايات يف كام حرمانه ومنها، اليه الوصول

 قال:×املؤمنني امري عن
  IQH»الرزق عنه فيحبس ليذنب العبد فإن، الذنوب احذروا« 

 قال × الباقر اإلمام عن
@IRH»الرزق عنه فيزو الذنب ليذنب العبد إن« 

 واال اليـه عاد تاب فان بذنبه عنه اهللا فيبعده منه قريبا الرزق يكون أي( 
 )غريه نصيب من يكون
  قال:× الصادق اإلمام وعن

  ISH»الرزق به فيحرم الذنب ليأيت املؤمن إن«
 اهللا مـن عطاء فكل املادي الرزق من عما هو بالرزق املراد ان خيفى الو

 االرزاق بعــض ان بـل والعافيـة والعمـل والولـد كالزوجـة رزق هـو

                                                                        

 . ٣/٣٦١ميزان احلكمة: )١(

 . ٢/٣٨٢الكايف: )٢(
 . ٧٠/٣٤٩البحار: )٣(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٧٤ 

، املقبول الصالح والعمل، الطاعة وفيقوت، الربانية اهلداية امثال املعنوية
 .بالدنيا املحدودة املادية االرزاق من واكرب اهم هي، اهللا من بوالقر

 انام كبريةال أو البسيطة املختلفة االمراض ان الروايات خالل من ويبدو
 وكـذلك، مقـدارهاو درجتهـا مـع وتتناسـب الـذنوب بسـبب تكون

 ذلـك ان عـىل، واالثـام الـذنوب بسبب تكون انام والكوارث املصائب
 ولكـن وابتالئـه وقضائه قدره يف ةحكم هللا نفا قاالطال نحو عىل ليس

 النـاس اعـرف فانـه االبتالئات ندع نفسه اإلنسان يراجع ان املفيد من
انُ  بَلِ  ﴿ بحاله نسَ ِ ىلَ  اإلْ هِ  عَ سِ فْ ةٌ  نَ ريَ لَوْ  * بَصِ هُ  أَلْقَى وَ اذِيرَ عَ  IQH﴾ مَ

  :قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن
 أو االسـنان كوجـع جسمه يف بأمل اإلنسان اصابة إىل اد أي( عرق اختلج ما«

 تؤدي كبرية عثرة أو بسيطةموجعة عثرة اكانت (سواءقدم ثرتعَ  وال، )الظهر
 يعفـو ومـا، أيديكم قدمت بام إال، ذلك) غري أو الراس أو الرجل كـرس إىل
 IRH»أكثر عنه اهللا

 :قال× الصادق اإلمام نع 

                                                                        

 ١٤سورة القيامة: )١(
 ٧٠/٣٦٣البحار: )٢(
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 إال، مرض وال، صداع وال، نكبة وال، ربـيض عرق من ليس إنه أما« 
ا﴿ :كتابه يف وجلّ  عزّ  اهللا قول وذلك، بذنب مَ م وَ ابَكُ ـن أَصَ ـيبَةٍ  مِّ صِ ـبِامَ  مُّ  فَ
بَتْ  سَ مْ  كَ يكُ دِ و أَيْ فُ عْ يَ ن وَ ثِريٍ  عَ  يؤاخـذ مما أكثر اهللا يعفو وما :قال ثم، IQH﴾كَ

  .IRH»به
 ثارهـاآل وتوقيها الذنوب اجتناب عىل ؤكدي ×املؤمنني امري كان ولذا 

 الكسب يف طمعا اإلنسان عنها يغفل قد والتي ةخرواآل الدنيا يف السيئة
 .الشيطان يزينه الذي القريب

 قال: ×املؤمنني امري عن
 اخلـدش حتى، بذنب إال، رزق نقص وال، بلية من فام، الذنوب توقوا«

ا﴿ :وجلّ  عزّ  اهللا قال، واملصيبة والكبوة مَ م وَ ابَكُ ن أَصَ يبَةٍ  مِّ صِ بِامَ  مُّ ـبَتْ  فَ سَ  كَ
مْ  يكُ دِ و أَيْ فُ عْ يَ ن وَ ثِريٍ  عَ  ISH»﴾كَ

 مـن ختلـو ال فاهنـا صـغرية أو كبرية وبالذن اكانت سواء عام بشكلو
 هـو الـذنب ان اذ ×بيته واهل النبي منها حذر والتي االهلية العقوبات

 النهايـة يف اهللا مـع هـو احلسـاب نوأ، كبريا ام صغريا اكان سواء ذنب
                                                                        

)١( :٣٠سورة الشور 
 ٢/٣٨١الكايف: )٢(
 ١٠/٩٥بحار االنوار: )٣(
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 مـن تسـتحقه بـام كافئهـاو احصاها اال كبرية وال صغرية كاليرت الذي
 خرة.واآل الدنيا يف اجلزاء

  قال:× الصادق اإلمام عن
 فإن هلا) قيمة ال صغرية تبدو التي الذنوب يأ( الذنوب من راتاملحقّ  اتقوا«

ــا ــا هل ــولن ال، طالب ــدكم يق ــب :أح ــتغفر أذن ــاىل اهللا إن، اهللا وأس  تع
الَ  تَكُ  إِن﴿:يقول ثْقَ بَّةٍ  مِ نْ  حَ لٍ  مِّ دَ رْ ن خَ ـتَكُ ةٍ  يفِ  فَ رَ ـخْ اتِ  يفِ  أَوْ  صَ وَ ـامَ  أَوْ  السَّ

أْتِ  األَرضِ  يفِ  ا يَ َ بِريٌ  لَطِيفٌ  اهللاَ إِنَّ  اهللاُ هبِ  .IQH«IRH﴾ خَ
  قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن 
 يصـيبه أي( املحقـرات ويعمـل عليهـا فيتكل احلسنة ليعمل الرجل إن«

 الـذوب فعـل مـع يتسـاهل ذلـك فيجعلـه احلسنات من رصيد لديه بانالشعور
 السـيئة ليعمـل الرجـل وإن، غضـبان عليه وهو اهللا يأيت حتى الصغرية)

  ISH» القيامة يوم آمنا يأيت ذلك) عىل اهللا عقوبة من خيشى يأ( منها فيفرق
  قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن 

                                                                        

 .١٦سورة لقامن: )١(
 .٧/٢٠ :بحار األنوار )٢(
 . ٣/٣٥٤ميزان احلكمة: )٣(
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 IQH»اجرتأتم من إىل انظروا ولكن الذنب صغر إىل تنظروا ال«
  قال: آخر حديث يف ملسو هيلع هللا ىلص وعنه 
  IRH »باملحقرات منكم ريض إبليس إن«

 فانـه الـذنوب مـن الصـغائر أو املحقـرات يف يرشـع من الن وذلك
 منـه االهلـي اللطـف هوسـلب قلهاأو االهلية العقوبة معرض يف يكون
  .ليماأل االهلي للعقاب تعرضه خرأ نوبذ يف فيقع
 :قال ×الباقر اإلمام عن

 فـام اخلطيئـة ليواقـع القلـب إن، خطيئة من للقلب أفسد ءيش من ما« 
  ISH»أسفله أعاله فيصري عليه تغلب حتى به تزال

 تنقلـب عليهـا واعتياده واخلطايا للذنوب ممارسته لكثرة املذنب ان أي 
 شـطارة والـدناءة سـائغا والقبـيح معروفا املنكر يصبحف عنده املفاهيم

 .مغلوطة معكوسة امور من ذلك إىل وما ذكاء والكذب
  قال وعملها الثارالذنوب موضحا آخر حديث يف ×هعنو
 زاد وإن، انمحت تاب فإن، سوداء نكتة قلبه يف خرج الرجل أذنب إذا«

                                                                        

 .٢/٢٧٨الكايف: )١(
 .٧٠/٣٦٣البحار: )٢(
 . ١٥/٩وسائل الشيعة:  )٣(
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 IQH»أبدا بعدها يفلح فال قلبه عىل تغلب حتى زادت
ث مـن البـؤرة هي السوداء النكتةب املرادو  القلـب تصـيب التـي التلـوّ

 وان السـيئة واثاره التلوث زال واالستغفار بالتوبة عاجلها فأن، باملرض
 املـرض يغلـب حتى وتتوسع تكرب فاهنا السيئات فعل يف زاد أو امهلها

 الـذي املعنـوي أو االخالقـي بـاملوت ينتهي وقد عليه ويشتد قلبه عىل
 ولـذة عاخلشو مواقع من حيرم أو الصحيحة القيمب االحساس فيه يفقد

 .اهللا السمح نارجهنم إىل يقوده وقد الطاعات
 قال:×املؤمنني امري عن

 لكثـرة إال القلـوب قسـت وما، القلوب لقسوة إال الدموع جفت ما« 
  IRH»الذنوب
 احد إىل علمه الذي العظيم ئهدعا يف ×املؤمنني امري وضحهأ ما وهو
 الذنوب ترتكها التي االثار استعرض حيث زياد بن كميل وهو مريديه

 فيها: قال رائعة بعبارات
مَّ للَّ ا« رْ  هُ فِ َ  اغْ نُوبَ  يلِ ي الذُّ كُ  الَّتـِ تـِ ْ ـمَ  هتَ  تزيـل التـي الـذنوب يأ( ISHالعِصَ

                                                                        

 . ٧٣/٣٢٧البحار:  )١(
 .١/٨١علل الرشائع: )٢(
 عـىل االدمانأو  الطاعة عىل الثباتأو  املعايص يف الوقوع عدم هو بالعصم واملراد )٣(
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ـمَّ اللَّ ، )املعـايص يف الوقـوع مـن ظهحتف التيو لعبده االهلية احلصانة ـرْ  هُ فِ َ  اغْ  يلِ
نُوبَ  لُ  يـالَّتِ  الذُّ نْزِ مَ  تُ مَّ اللَّ ، )العاجلة االهلية العقوبات تسبب التي أي( النِّقَ  هُ

رْ  فِ َ  اغْ نُوبَ  يلِ ُ  يـالَّتِ  الذُّ مَ  تُغَريِّ  وتسـتبدهلاا االهلية النعم ترفع الذنوب يأ( النِّعَ
مَّ اللَّ ، منها) باسوء رْ  هُ فِ َ  اغْ نُوبَ  يلِ بِسُ  يـالَّتِ  الذُّ ْ اءَ  حتَ عَ  التي الذنوب يأ( الدُّ

 صـادرا يكـون االهلي االمر ان الروايات بعض يف ورد حتى الدعاء استجابة متنع
 أو يسـتغفر حتـى الـدعاء بحـبس آخـر امرا اهللا فيصدر، العبد فيذنب، باالجابة

مَّ اللَّ ، يتوب) رْ  هُ فِ َ  اغْ نُوبَ  يلِ لُ  يـالَّتِ  الذُّ نْزِ  الـذي الـبالء اكثـر (ومـاءَ الـبَالَ  تُ
ـمَّ  ،الذنب) عىل قامةاإل بسبب داالعب عىل ينزل ـرا اللَّهُ فِ َ  غْ نُوبَ  يلِ  يـالَّتـِ الـذُّ

طَعُ  اءَ  تَقْ جَ ، )العاقبـة لسوء وتدفع وفضله اهللا رمحة من اليأس إىل تؤدي أي( الرَّ
هُ  رْ ــاغْ  مَّ ـاللَّ لَّ  يـلِ  فِ نْ  كُ بتُ  بٍ ـذَ نَ كُ ، هُ ـأَذْ طِيئَ  لَّ ـوَ َ  ةٍ ـخَ طَأهتُ   »اأَخْ

 

 يف جـده اليهـا قتطـرّ  التـي املعـاين ×العابدين زين االمام اوضح وقد
  :موسع حديث يف قال حيث الثارالذنوب موسع رشح

 

 :قال × احلسني بن عيل العابدين زين االمام عن
 القـول يف النـاس ظلم أي(الناس عىل البغي :النعم تغري التي الذنوب ¢ « 

                                                                                                                                                             

، بالطاعات العمل سهولة تقتيض ملكة الفاعل يكسب مما، عنها االنحراف وعدم فعلها
 املعـاىص لـرتك سـبحانه اهللا مـن التوفيـق توجـب والتي الطاعة بعصميعرف  ما وهو

 لسلبه. املوجبة
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 (كاالنقطـاعاملعـروف واصـطناع اخلري يف العادة عن والزوال، العمل) أو
 يف السـعي تـرك وأ خـرآل حـني مـن يقيمهـا كان التي الدينية املجالس اقامة عن

 جحـود أي( الشـكر وتـرك الـنعم وكفران، واملحتاجني) امللهوفني مساعدة
 .املنعم) شكر وعدم النعم

 

 تعـاىل اهللا قال، اهللا محرّ  التي النفس قتل :الندم تورث التي والذنوب ¢ 
ـ فأصـبحَ  ﴿ دفنـه عـن فعجـز هابيـل أخـاه قتل حني قابيل قصة يف  نَ مِ
 وقـت يف مساعدهتم عدم يأ( يستغنوا حتى القرابة صلة وترك، ﴾نيَ مِ ادِ النَ 

 املظـامل ورد، الوصـية وترك، وقتها خيرج حتى الصالة وترك، حاجتهم)
 حتـى، الزكاة ومنع، )اليهم واملعنوية املادية املظلومني حقوق ارجاع عدم أي(

 .اللسان وينغلق املوت حيرض
 

 مـن هللا املعصية أي( بالبغي العارف عصيان :النقم تنزل التي والذنوب ¢ 
 التكـرب يأ( النـاس عـىل والتطـاول، الظلـم) عاقبـة سوءب علمه رغم الظامل

ـالقَ  تـدفع التـي والذنوب، منهم والسخرية هبم واالستهزاء عليهم)  مسَ
، بـالفقر) التظـاهر (أياالفتقـار إظهـارو، العقوبة) رءلد الكاذب القسم يأ(

 عدم أي( الغداة صالة وعن، املغرب) صالة عند يأ( العتمة د]عن[ والنوم
 وشـكو الـنعم واسـتحقار، وقتهـا) يفـوت الفجرحتـى لصـالة النهوض

 .)ذلك من والشكو اهللا برزق والرضا القناعة عدم أي( وجلّ  عزّ  املعبود
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، اخلمـر رشب :)االهلية احلصانة تزيل يأ( العصم هتتك التي والذنوب ¢ 
 وذكـر، واملـزاح اللغـو من الناس يضحك ما وتعاطي، بالقامر واللعب

 الريب. أهل وجمالسة، الناس عيوب
 معاونـة وتـرك، امللهـوف إغاثـة تـرك:الـبالء تنـزل التـي والذنوب ¢ 

 .املنكر عن والنهي باملعروف االمر وتضييع، املظلوم
 :)والغلبـة رـبالنصـ عـداءألا تعـني يأ( عـداءاأل تـديل التـي والذنوب ¢ 

ــاهرة ــالظلم املج ــالن، ب ــور وإع ــة، الفج ــور وإباح ــيان، املحظ  وعص
 .لالرشار اعواالنصي، االخيار

 واالقوال، الفاجرة واليمني، الرحم قطيعة:الفناء تعجل التي والذنوب 
 حق. بغري االمامة وادعاء، املسلمني طريق وسد، والزنا، الكاذبة

 رمحة من والقنوط، اهللا روح من اليأس :الرجاء تقطع التي والذنوب ¢ 
 .وجلّ  عزّ  اهللا بوعد والتكذيب، اهللا بغري والثقة، اهللا

 ):الشخصـية أو االجتامعية االجواء دتسوّ  يأ( اهلواء تُظلِم التي والذنوب ¢ 
 يأ( بـالنجوم وااليامن، املستقبل) احداث عن التنبأ يأ( والكهانة، السحر
، بالقـدر والتكـذيب، النـاس) حياة يف وتأثريها السامء يف االبراج عن احلديث

 الوالدين. وعقوق

 وتكشـف النـاس حقيقـة تفضـح يأ( الغطـاء تكشـف التـي والذنوب ¢ 
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، الباطـل عـىل النفقـة يف واالرساف، االداء نية بغري االستدانة :عيوهبم)
، الصرب وقلة، اخللق وسوء، االرحام وذوي والولد االهل عىل والبخل

 .الدين بأهل واالستهانة، والكسل الضجر واستعامل
، النيـة سـوء :االهلـي) اللطـف حتجـب يأ( الـدعاء تردّ  التي والذنوب ¢ 

، باالجابـة التصـديق وتـرك، االخـوان مـع والنفاق، رسيرةـال وخبث
 إىل التقـرب وتـرك، أوقاهتا تذهب حتى املفروضات الصلوات وتأخري

  .القول يف والفحش البذاء واستعامل، والصدقة بالرب وجلّ  عزّ  اهللا
 :)اهللا مـن والعـون االرزاق متنـع يأ( السـامء غيث حتبس التي والذنوب ¢

 الزكـاة ومنـع، الشهادة وكتامن، الزور وشهادة، ءالقضا يف احلكام جور
، القيمـة) زهيد أو قليال كان لو حتى منفعة فيه ما كل يأ( واملاعون والقرض

 وانتهـار، رملةألوا اليتيم وظلم، والفاقة الفقر أهل عىل القلب وقساوة
  IQH»بالليل ورده السائل

 واالجتامعيـة الفرديـة اثارها ترتك الذنوب ان احلديث يف املالحظ ومن
 ذنوبـا هنـاك ان اال وحـده املـذنب بالفرد اثارها تتعلق الذنوب فبعض

 غري أو مبارشة بصورة هافي الشرتاكهم كله املجتمع عىل تعكس خرأ

                                                                        

 .٧٠/٣٧٦بحار االنوار: )١(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٨٣ 

 مابينـه وهـو، حده عند وايقافه املذنب يد عىل اخذهم عدم عند مبارشة
 منها: خرأ احاديث يف البيت اهل

 :فقال لالستسقاء خرج عندما ×املؤمنني امري عن
 وحــبس، الثمــرات بــنقص الســيئة االعــامل عنــد عبــاده يبــتيل اهللا ان«

، مقلـع ويقلـع، تائـب ليتـوب، ت اخلـريا خـزائن واغـالق، الربكات
  IQH»مزدجر ويزدجر، متذكر ويتذكر

 عـزّ  بـاهللا فتعـوذوا أدركتموهـا إذا مخس« :قال انه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عنو
 عنـد ي(أيعلنوهـا ]نيحـ[ قـط قـوم يف الفاحشـة تظهر مل :منهن وجلّ 

 تكن مل التي واالوجاع الطاعون فيهم ظهر إال املعايص) بارتكاب املجاهرة
 االيـدز مـرض ظهـور مـن اليـوم نشاهده ما وهو( مضوا الذين أسالفهم يف

 مل التـيو احلديثة االمراض من رشاتـوع بواليواو الطيور وفلونزا البقر وجنون
 بالسـنني أخـذوا إال وامليـزان املكيـال ينقصوا ومل، قبل) من معروفة تكن

 يفالغـالءو والصـناعية الزراعيـة املحاصـيل قلـةب اهللا اخذهم يأ( املؤنة وشدة
ام ظلم عليهم (وسلطالسلطان وجور االسعار)  ومل، حلقوقهم) وتضييعه احلكّ

 ومل، يمطـروا مل البهائم ولوال، السامء من القطر منعوا إال الزكاة يمنعوا

                                                                        

 .١٤/٢ميزان احلكمة: )١(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٨٤ 

 عـدوهم علـيهم اهللا سـلط إال رسوله وعهد وجلّ  عزّ  اهللا عهد ينقضوا
 جعـل إال اهللا أنـزل مـا بغـري حيكمـوا ومل، أيـدهيم يف ما بعض فأخذوا
  IQH»بينهم بأسهم

 قال: × الرضا اإلمام عن
 هلـم اهللا أحـدث يعملـون يكونوا مل ما الذنوب من العباد أحدث كلام«

  IRH»يعرفون يكونوا مل ما البالء من
 التـي واملعنويـة املاديـة االهليـة العقوبـات يف الذنوب اثر يتضح هبذا و

 يـدعو ما وهو ونعمه الطافه نزول من ومتنع اهللا حب عن القلب حتجب
 بيتـه واهل النبي هنبّ  وقد اهللا إىل واالنابة بالتوبة حاله اركتد إىل اإلنسان

 :ومنها املهمة االحاديث بعض يف ذلك إىل بعض يف
 قال: ×املؤمنني امري عن

 تعصـيه وأنـت نعمـه عليـك يتـابع سبحانه ربك رأيت إذا آدم ابن يا«
  ISH»فاحذره

 قال: آخر حديث يف ×وعنه
                                                                        

 .٢٢٦ :االعامل ثواب )١(
 .١/٢٧٥الكايف: )٢(
 . ٢٤هنج البالغة:حكمة )٣(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٨٥ 

  IQH»غفر كأنه حتى سرت لقد فواهللا احلذر احلذر«
 وممـا االمـالء بـاب مـن هو امان بالعقوبة املعاجلة عدم ان إىل ×بني ثم

 :فقال يؤخر ال جاء اذا اهللا عقاب فان منه احلذر ينبغي
 ومفتـون، عليـه بالسـرت ومغـرور، إليـه باالحسـان مسـتدرج من كم«

  IRH»له االمالء بمثل أحدا اهللا ابتىل وما، فيه القول بحسن
 مـن اهللا جعـل وقد بل واالنابة والتوبة االستغفار باب اهللا فتح قد ولذا
 .اليه وينيب يقصده ملن عونا وفضله لطفه

 قال: ×املؤمنني امري عن
إِنَّ  أَال ب اهللاَ وَ هُ سُ انَ دْ  حَ عَلَ  قَ ـريِ  جَ ـقِّ لِلوَ ، الً أَهـ لِلخَ ـائِمَ  حَ عَ ـةِ ، دَ لِلطَّاعَ  وَ

امً  إِنَّ ، عِصَ مْ  وَ ن لَكُ لِّ  دَ عِ ةٍ  كُ و طَاعَ نَ  ناً عَ  .ISH»اهللاِ مِ
 اهللا ان أي )اهللا مـن عونـا طاعـة كـلّ  عند لكم وانّ ( ÷قوله من واملراد
 يـتم إنّـام بالطاعات االتيان فانّ ، خاص لطفو منه توفيقب املطيع خيص
 اخلـريات عـن فاعلهـا بخـذالن تتم ايصاملع أنّ  كام، توفيقهو اهللا بعون

ينَ ﴿ قولهب اليه اهللاشار ما وهو عنه االهلية احلصانة سلببو الَّذِ وا وَ دُ اهَ  جَ

                                                                        

 . ٢٥هنج البالغة:حكمة )١(
 .  (االمالء هو عدم املعاجلة بالعقوبة). ١١٦هنج البالغة:حكمة،  )٢(
 .٢٠٩هنج البالغة: خطبة . )٣(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٨٦ 

نَّ  فِينَا يَ دِ مْ لَنَهْ نَا هُ بُلَ إِنَّ  سُ عَ ـلَـ اهللاَ وَ ـنِنيَ املُح مَ  مـن عـدد اشـارت كـام IQH﴾سِ
 املضمون. ذلك إىل ريفةـالش الروايات

ة الو حـول ال« معنى عن سئل عندما ×الباقر حممد االمام عنف  إالّ  قـوّ
  :قال »باهللا

ة وال، هللا بعون الّ إ اهللا معصية عن لنا حول ال«  إالّ  اهللا طاعـة عىل لنا قوّ
 .IRH»وجلّ  عزّ  اهللا بتوفيق

  :قال × الصادق جعفر االمام عنو
 وال، له قفِّ وُ  يشء عىل قدر من كلّ  وال، عليه درَ قَ  شيئا نو من كلّ  ما«

 والتوفيـق والقـدرة النيّة اجتمعت فاذا، به أصاب يءـلش وفق من كلّ 
 ISH»السعادة متّت كلفهنا واالصابة

 للحـج السـفر أو والفقراء االيتام من عدد يتبنّ  عىل اإلنسان ينوي فقد
 القـدرة لـه يكون وقد، ذلك عىل التعينه املادية ظروفه ولكن العمرة أو

 لظـروف يتعرض ولكنه العمرة أو للحج كالسفر ذلك فعل عىل املادية
 فيؤجلـه الوقـت ذلك يف السفر عن ترصفه قاهرة اجتامعية أو شخصية

 عىل القدرة يمتلك قد أو، ابدا السفر بعدها يستطيع ال وقد خرآ لوقت
                                                                        

 .٦٩سورة العنكبوت:  )١(
 .٥/٢٠٣بحار االنوار: )٢(
 . ١/٩منهاج الرباعة:  )٣(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٨٧ 

 ينشـغل حيـث السـفر مـن املـراد حيقـق ال ولكنـه فعال ويسافر السفر
 فتضـيع السـفر يف حتـدث قـد التي الثانوية والقضايا واهلدايا باالسواق

 فريجـع العمـرة أو احلـج من العظيم ثواب نيل يف الثمينة الفرصة عليه
 لقـو يف كـام واالصـابة التوفيق إىل حتتاج فالقدرة، املثوبة من يسري بنزر

ت كلـفهنا واالصـابة والتوفيق والقدرة النيّة اجتمعت فاذا« االمام  متـّ
 »السعادة

 واالنابـة االسـتغفار عـىل والـه النبـي عـن الروايات اكدت فقد ولذا 
 التـي العقوبـات أو االثار لتجاوز واملعصية نبذال بعد اهللا إىل والعودة

 أو اخلشوع سلب من املعنوية أو املادية العقوبات سواء الذنوب ترتكها
 ميزان يف كبرية خسارة وهي االهلية التوفيقات سلب ومن القلب قسوة

 .خرةاآل
 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

  IQH»االستغفار الذنوب ودواء، دواء داء لكل«
 

 قال:×املؤمنني امري عن
  IRH»االستغفار من أنجح شفيع ال«

                                                                        

 .٣١٦/  ٥: الوسائل مستدرك )١(
 .٥٥٦٢غرر احلكم: )٢(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٨٨ 

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن
 IQH»متحها احلسنة السيئة أتبع«

 الغمـومو اهلمـوم وكشـف البالء دفع من االستغفار يف ما إىل باالضافة
 التالية: االحاديث يف كام االرزاق وزيادة

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن
  .IRH»باالستغفار فعليه مهومه كثرت من«

 :قال آخر حديث يف ملسو هيلع هللا ىلص هعن
 ضـيق كـل ومـن، فرجـا هـم كل من له اهللا جعل، االستغفار لزم من«

  ISH»الحيتسب حيث من قهزَ ورَ ، خمرجا
 مجيـع يفو االوقـات كل يف االستغفار بكثرة اهللا رسول اوىص فقد ولذا

 اهللا. من والعفو واملغفرة للرمحة طلبا االماكن
 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

 ويف، موائـدكم وعـىل، جمالسكم ويف، بيوتكم يفاالستغفار من اكثروا«

                                                                        

 .٦٨/٣٩٨بحار االنوار: )١(
 . ٨/٩٣الكايف: )٢(
 ٥٨٩٥غرر احلكم: )٣(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٨٩ 

 »املغفرة تنزل متى تدرون ال نكمإف، كنتم واينام، طرقكم ويف، اسواقكم
 قد التي والشدائد واملصائب البالء دفع االستغفارمن يسببه امل وكذلك
 عنهـا غافـل هـو التي أو هبا يعلم التي ذنوبه جراء اإلنسان هلا يتعرض
 بفعلها. لتساهله

 :قال× املؤمنني أمري عن 
 فلـق فوالـذي، الـبالء ورود قبل، بالدعاء عنكم البالء أمواج ادفعوا«

 أعـىل من السيل انحدار من املؤمن إىل أرسع الءلبَ لَ ، النسمة وبرأ احلبة
 .IQH»الرباذين ركض ومن، أسفلها إىل املرتفع) قمة يأ( التلعة

  :قال × الصادق عنو
 عنـد واالسـتغفار، الكربـات عنـد الدعاء :ءيش معهن يرض ال ثالث«

  IRH»النعمة عند والشكر، الذنب
 حسـن عـن ينبـيء التامـة بشـروطه االستغفار كثرة فان العموم وعىل
 الـذنب عـىل رـيصـ مل فمن منها لالستغفار له اهللا بتوفيق اإلنسان عاقبة
 فانـه السـجدتني وبني الصالة يف سيام االوقات كل يف الستغفارل وبادر

                                                                        

، الرباذين: هم الذين يوصـل كـل مـنهم العلـم أو العالمـة إىل ٢/١٦١اخلصال: )١(
 .صاحبه يف الركض حينام جتري املسابقة بني فريقني كل فريق مؤلف من عدة افراد

 . ١/٢٠٧امايل الطويس: )٢(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٩٠ 

 وفضله. اهللا عفو يشمله حيث تائب وهو املوت يستقبل
 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

 مـن، لكثـري السـنة إن:قـال ثم، توبته اهللا قبل بسنة موته قبل تاب من«
 :قـال ثـم، لكثـري الشهر إن:قال ثم، توبته اهللا قبل بشهر موته قبل تاب

 من، لكثري اجلمعة وإن:قال ثم، توبته اهللا قبل بجمعة موته قبل تاب من
 قبـل تـاب من، لكثري يوما إن قال ثم، توبته اهللا قبل بيوم موته قبل تاب

  .IQH»توبته اهللا قبل املوت) امارات أو املوت ملك يعاين يأ( يعاين أن
 

 حتـى والصـاحلات القربـات كـل عبـده من يقبل كريم اهللا الن وذلك
 يف زيدلت عليها يثب فانه الصاحلة النيات حتى بل منها الصغرية االعامل

 .التالية الرواية يف كام الصاحلات ميزان
 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

 عملها هو فإن، حسنة له فتكتب هبا يعمل وال سنةباحلَ  مَ يهُ لَ  املؤمن إن«
 فـال، يعملهـا أن بالسـيئة ميهُ لَـ املـؤمن وإن، حسـنات رـعش له كتبت

  .IRH»عليه تكتب فال يعملها
                                                                        

 . ١٦/٨٣وسائل الشيعة: )١(
  .٢/٤٢٨البحار: )٢(



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٩١ 

 :فيها قاليارس بن عامر عن مجيلة برواية البحث هذا ونختم 
 جالسـا × عليـا املؤمنني أمري رأيت إذ الكوفة بأرض يشـأم أنا امبين« 

 يا :فقلت، له يصلح ما إنسان لكل يصف وهو الناس من مجاعة وعنده
ـأ (ويبـدو !الذنوب؟ دواء عندك أيوجد املؤمنني أمري  مـع يـتامزح كـان هنّ
 )املؤمنني مريأ وحبيبه سيده

 ثـم النـاس عنـه تفـرق حتـى ركبتي عىل فجثوت، اجلس، نعم :فقال 
 .املؤمنني أمري يا قل :فقلت .لك هأقول دواء خذ :×فقال عيلّ  أقبل

ــالف  ــك :IQH×ق ــورق علي ــر ب ــد أي( الفق ــدنيا يف الزه ــاء ال  واالكتف
 حتمـل يف الصـرب اسـتعامل يأ( الصـرب وعـروق، منها) بالضـروريات

، للنـاس) ذكرهـا وعـدم احلاجـة كـتامن أي( الكتامن هليلجاو، الفقر)
 يأ( الفكـر وغـاريقون ،وقـدره) اهللا بقضاء الرضا يأ( الرضا وبليلج
 الفرح عدم أي( األحزان وسقمونيا، الدنيا) احداث يف االعتبارالتفكري
، )اهللا طاعـة غـري يف واالعـامل االوقات من ماضاع عىل احلزنو بالدنيا

                                                                        

  حديثـه يف مجيل اديب بوصف وضعه والذي لعامر سيقوله الذي  االمام كالم من املراد )١(
 مصـطلحات فيـه استعمل ولكنه، مهمة اخالقية خصائصإىل  النظر إلفات هو الدواء عن

 اللطافـة بـاب مـن أوجـدها هـو ربـامأو  انذك االدب يف شائعة كانت ربام جديدة وصفية
  البحث. يف الصرب رغم وامهاهتا اللغة مصادر يف معاين هلا اجد مل اذ عامر مع واملداعبة



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٣٩٢ 

، اهللا) حـق يف والتفـريط الـذنوب عىل البكاء يأ( األجفان بامء وارشبه
، )االعـامل قبـول عـدم من والقلق اخلوف أي( القلق طنجري يف وأغله
ـ نريان حتت ودعه  يف والعاقبـة احلسـاب سـوء مـن اخلشـية أي( رقالفَ

 اثـره يـرتك خالصـا خوفا اجعله أي( األرق بمنخل هصفّ  ثم، )ةخراآل
 ذلـك لتـدارك كدفعويـ عينـك عـن النـوم يـذهب انـه لدرجة عليك

 واألذ باألمل االحساس مع أي( احلرق عىل وارشبه، )والذكر بالعبادة
  IQH»!عليل يا وشفاك دواك فذاك، )فيه انت الذي احلال وسوء للغفلة

 

 باهللا االستعانة عن الغفلة ثالثا
 حب وهي، اهللا حب عن تصد التي املوانع أو احلجب استعراض بعد
 عـن الغفلة وهو آخر عامل هلا فةاضا يمكن، الذنوب وارتكاب، الدنيا

 هلـا يلتفـت ال مؤسـفة غفلـة وهـي، حمبتـه إىل للوصول باهللا ستعانةاال
 تتعبـه قـد ملتويـةو فرعيـة طـرق إىل اإلنسـان يـذهب حيث الكثريين

 دواملعبّـ الواسـع االسـايس الطريـق ويرتك، ملقصدا عن وتضله حترفهو
 تعـني التـي املسـاعدة واالمكانيـات وسـائلال لك فيه والذي واملفتوح

 للمقصـد املرشـدة العالمات ومنها غايته إىل للوصول سفره يف املسافر
                                                                        

 ١٧١ /١٢ :الوسائل مستدرك)١(
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٣٩٣ 

 !مكان كل يف واملوجودة
ا تعـاىل﴿ قولـه العالمات هذه واول إِذَ ـأَلَكَ  وَ بَـادِي سَ نِّـي عِ ـإِينِّ  عَ  فَ

يبٌ  رِ يبُ ، قَ ةَ  أُجِ وَ عْ اعِ  دَ ا الدَّ انِ  إِذَ عَ يبُواْ ، دَ تَجِ يَسْ لْ نُواْ  يلِ  فَ مِ لْيُؤْ ـمْ  يبِ  وَ لَّهُ  لَعَ
ونَ  دُ شُ رْ   IQH﴾يَ

 حديثة وسيلة له جعل قد بانه اليه القاصد عبده خربأ جالله جل فاهللا
 صـلوي واحـدة بلحظـة والسامء االرض يطوي ان هبا يستطيع متطورة

 غريه اليستطيع مما، ويريد مايشاء منه ليطلب، وجوده قدسه رحاب إىل
 وال العبـد مـن كلفـة بال اليه يقدمهل، سواه احد واليقدرعليه يعطيه ان

 باحلفـاوة لـةجملّ  دعـوة، ذلـك يفعـل نأل دعاهو، ثمن وال نّ مَ  وال مؤنة
 رمحـة االسـتحباب درجـات اعـىل إىل تصل حتى واالكرام والرتغيب

 يسـتحق متكـربا يدعوه ال من ان اعترب انه لدرجةالعباد عىل منه وفضال
ـالَ ﴿ لـه ربـه دعـوة عىل واستعالئه لكربه جهنم نار قَ ـمُ  وَ بُّكُ ـوينِ  رَ عُ  ادْ

بْ  ـتَجِ ــمْ  أَسْ ينَ  إِنَّ  لَكُ ونَ  الَّـذِ ُ ربِ ــتَكْ ــنْ  يَسْ يتِ  عَ بَـادَ لُونَ  عِ خُ ــيَدْ ــنَّمَ  سَ هَ  جَ
ينَ  رِ اخِ  IRH﴾دَ

 يف فيـه هـم وجهـل غفلـة أيو ؟عباده عىل اهللا من عظيم فضل فأي
                                                                        

 . ١٨٦سورة البقرة: )١(
 ٦٠غافر: سورة )٢(
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٣٩٤ 

 حجج فإن ولذا، احلكيم العزيز الرحيم الرمحن هو ولكنه؟معه تعاملهم
 فبـادروا رهبـم من الرسالة استلموا قد عباده من والصاحلني اولياءه اهللا
 عاديـة غـري وسـيلة من هلم هيئه بام املراحل واختصار املسافات طي إىل

 واحـدة حلضـة يف الطوابـق مئات طويت التي ةريعـالس داملصاع تفوق
 ذلـك يف البـارزة عالماهتم ومن، املباركة ادعيتهم يف ذلك يتجىل حيث
 الصـحيفة يف العابـدين زين االمام وادعية عرفة يف احلسني االمام دعاء

 املعرفـة يف واملفـاهيم القـيم من الينضب معينا تشكل حيث السجادية
  .اهللا مع العالقة يف للكامل مثال هي ادعيتهم كل كانت وان الربانية

  عرفة: يف احلسني االمام دعاء من التالية الفقرة ذلك مثالو
ر يإِٰهلِ « وعِ  تَ أَمَ جُ ر أي(ارِ ثَ اآل إِىلَ  بِالرُّ  جـلأل اهللا خلـق يف والتـدبر بالتفكّ

عافَ ، )شانه جاللةو اهللا عظمة معرفة إىل منها الوصول ةِ  إِلَيْكَ  يـنِ رجِ ـوَ  بِكِسْ
هِ  ارِ األَنوَ  ةِ دَ ـوَ سْ  ايَ  واهلـد لـك املعرفـة بنـور قلبـي امأل أي( ارِ ـتِبصَ ـاإلِ

 قلبـي يمال بام وتدبريك صنعك وعجائب خلقك روائع من تعرفني بام والبصرية
تّى، ) وخضوعا وانابة خشوعا عَ  حَ جَ نْهـا إِلَيْكَ  أَرْ ـامَ  مِ لْـتُ  كَ خَ  إِلَيْـكَ  دَ

نْها ونَ ، مِ صُ نِ  رِّ ـالسِّ @مَ  إىل النظـر بعـد اليـك ارجـع حتـى(إِلَيْهـا النَّظَرِ  عَ
 إىل بفضـلك نقلتنـي قـد، وخشـوعا ايامنـا اكثـر وانا تدبريك وعظمة اثارخلقك

 حتـى نكلشـأ االجاللو لعظمتك والتسليم بك الكامل اليقنيو العرفان مرحلة
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 كـامالً  إيـامين يكـون بـل بك ايامين يف األكرب األثر وحدها الدالئل هلذه يكون ال
 بـام ألرسارك صـائناً  والربوبيـة االهليـة ملعـاين عارفا القلب عىل مستولياً  مستقراً 

، سـواك) يشءـبـ قلبـي تعلـق يكـون ال حتـى معرفتـكانوار مـن فيـه ادخلتني
فُوعَ  رْ مَ ةِ ـال وَ مَّ نِ  هِ عتِمَ  عَ يْها ادِ ـاإلِ لَ ىلَ  كَ ـإِنَّ  عَ ـلِّ  عَ ـ كُ ـ يءٍ ـشَ يرٌ ـقَ  دِ

 أي يكون ان دون ومن لك رشيك ال وحدك لك ورجائي اعتامدي يصبح (حيث
 الغطـاء يل كشـف لـو املـؤمنني: امـري قـال كـام أو معـك الوجـود يف آخر يشء

يـإِلٰ ، )يقينا ماازددت ذا هِ لِّ  هَ يْكَ  نَ ـيْ ـبَ  رٌ ـاهِ ـظَ  يـذُ دَ هَ ، يَ ـايلِ  اذَ وَ  الَ  حَ
ْفى يْكَ  خيَ لَ  بـه يبلـغ أن يسـتطيع ال والعبـادي الفكري وفقره اإلنسان (فحالعَ
 التقـو أهـل حـال إىل حالـه مـن بلطفه اهللا ينقله أن إالّ  والعرفان القرب منازل

نْكَ  ،واملعرفة) والتوحيد لُبُ  مِ ولُ  أَطْ صُ  الطـرق أفضـل مـن (فأنكَ إِلَي الوُ
 همنـ الطلـب هـو شـانه بجاللـة العارفني مستو إىل واالرتقاء اهللا إىل للوصول

 يلـزم ذلك قبل ولكن، فعاله مجيلو وتوفيقه بالطافه إليه هعبد يوصل أن سبحانه
 بمتـاع والتعلـق واآلثـام كاملعـايص إليـه الوصول من طريقال موانع إزالة العبد
 إليـه والتقـرب هللا الواجبات وأداء الطاعات يف الشـروعو إليها واالنقطاع الدنيا

ات بالصاحلات لُّ  كَ وبِ ، )واخلريات واملربّ تَدِ يْكَ  أَسْ لَ  وعقـيل قلبي افتح (أيعَ
اه، )اليك الوصول سبل واهلمني لذكرك وروحي ينِ فَ كَ  دِ  مل (فمنإِلَيْكَ  بِنُورِ

 العمـى عليـه يغلـب قلبـه اهللا هيـدي مل ومـن، نـور مـن لـه فام نورا له اهللا جيعل
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أَقِ ، )والضالل ـد نِيموَ ـةِ  قِ بِصِ بُودِيَّ َ  العُ يْكَ  بَـنيْ ـدَ  توفيـق ارزقنـي (أي يَ
 طاعتك غري قلبي يف يشءٌ  يكون ال حتى مجيعاً  األعامل يف لك واإلخالص الطاعة

نِي يإِٰهلِ ، إليك) والتقرب مْ لِّ ـنْ  عَ ـكَ  مِ لْمِ ونِ  عِ ـزُ ـنِّي املَخْ صُ كَ  وَ ِ ـرتْ  بِسِ
ونِ   الـذين واوليائـك كحججـ بـه صختـ الذي علمك من نيخصّ  أي(، املَصُ

 فيغشـاهم شـانك جاللـة معرفـة وابواب عظمتك ارسار من بعض هلم تكشف
 اليريـدون باهلـد ويتحـدثون باحلكمـة فينطقون بك والتعلق واخلشوع االيامن

نِي يإِٰهلِ ، )ورضاك وجهك غري قْ قِّ قَ  حَ بِ  لِ أَهـ ائِقِ بِحَ ـرْ  اجعلنـى أي( القُ
 الـدنيا عرفوا الذين منك القرب أهل رهاـيبص كام مورهاأو الدنيا حقائق رـبصأ

 الغطـاء أبصـارهم عـن شـفتَ كَ  الذين من لك العبادة واحسنوا اآلخرة وعرفوا
 والتلـبس بالدين التظاهر من قلوهبم ونقيت والصالح والطاعة املعرفة واهلمتهم
، )والتقـو رفةـاملعـ اهـل مـن بـاهنم ينخـرلآل تـوحي التـي الزائفـة باملضاهر
لُكْ  اسْ لَكَ  يبِ  وَ سْ ذ لِ أَه مَ  كـام اليـك هوشـدّ  نحـوك بقلبي خذ أي( بِ اجلَ

 سـبحانه اهللا من الطلب هو واملراد، اليك وقربتهم كنحو جذبتهم لذينبا فعلت
 بالصـاحلني فعل كام ورضاه بحبه والتعلق به اإلرتباط نحو عبده قلب جيذب أن

 قلوهبم وأصلح واملعرفة العلم أبواب من معليه فتح كامو والصديقني واألولياء
ـ، )واالنحـراف والضـالل اهلـالك موارد بهموجنّ  نحوه وسعيهم يأَغ يإِٰهلِ  نِنـِ

كَ بِتَــد ــنْ  يل بريِ ــ عَ بِاخ، دبِرييـتَ كَ وَ ــنِ  تِيــارِ تِيَــ عَ ياخْ  مــن كثــري(ف ارِ
 إىل تقـوده قـد والتي املحدودة واملعرفة واجلهل للهو ختضع اإلنسان اختيارات
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 الطغيـان عاقبتـه تكـون للـامل طالب فلربّ ، اهللا سبيل عن واالنحراف الضالل
 أو لطريـق طالب ولربّ ، املال عىل حصوله عند والفساد والبطر والكرب والتجرب

 يكـون ولـذا، دينـه هـالك أو هالكـه فيه يكون ولكن وخريه نفعه فيه يظن يشء
ـى اآلخـرةو الـدنيا يف وسعادة لالنسان نجاة باختياره والرضا هللا التسليم سَ عَ  ﴿وَ

ـوا أَنْ  هُ رَ ـيْئاً  تَكْ ــوَ  شَ هُ ٌ  وَ ـريْ ــمْ  خَ ـى لَكُ سَ عَ ِبُّـوا أَنْ  وَ ــيْئاً  حتُ ـوَ  شَ هُ ٌّ  وَ ﴾ رشَ ــمْ ، )لَكُ
قِفْ  أَوْ ىل نِيـوَ راكِزِ  عَ ارِ  مَ طِرَ  واجلـأ حـدودي اجتاوز نيلجعـت ال يأ( ياضْ

ـي الترضـيك) التـي واالعـامل سـاليباأل ىـإل جـأَخ إِهلِ ـ يـنـِـرِ لِّ  نْ ـمِ  ذُ
 طريـق لسـلكت وتعلـيم تربيـة دون من وشأهنا اخليت لو فالنفس( يــسِ فـنَ 
 مـن والقشـور بالزخـارف مغرور من فكم ،النسبي أو يـالكل والضياع هوـال

 الـديني الكامـل تدرجـا اعـىل إىل وصـل قـد انـه نفسـه حيسب وهو انـااليم
بـاهللا،  والعرفـان انـااليمـ حقيقـة عـرف لـوف عقلـه وضيق علمه دوديةـمحـل

طَ ، وسـعيه) نفسه الحتقر ــوَ ـنْ  رينِ ـهِّ ي مِ ـكِّ رشِ  شَ بـ يكـِوَ لُـولِ  لَ قَ  حُ
مسِ   قبـل الشـيطان وشـباك الـدنيا وحـب اهلو أرس من قلبي اخرج أي( يـرَ

ـي[، )وحسـاب اآلخـرة رـالقب ىـإل قالـواالنت وتـمـال حلول  كَ ـبـِ IQH]إِهلِ
انْصُ  رُ ـأَنتَصِ   وال، للحاجـات قـايض ال بأنـه واإلحساس الشعور (هذا ينِ رـفَ
ـر د معني وال، لألمور ميسّ  اإلنسان قلب يمأل أن جيب، اهللا إال نارص وال والمسدّ

                                                                        

 اضافة عىل أصل الدعاء ملناسبتها للمورد.) ١(
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، امكانيتـه) أو شـانه كان مهام سواه عىل يعتمد وال اهللا غري أحداً  يرجو ال بحيث
يْكَ  لَ عَ تَ  وَ لُ ـأَ كَّ نِ  فَالَ  وَ  فـإن غـريك إىل أموري توكل أو تكلني ال (أييـتَكِلْ

 عـن يعجـز فمـن، رانـواخلس باخليبة باء فقد الناس إىل أو نفسه إىل اهللا وكله من
ــدبري ــ، )غــريه يــدبر أن يســتطيع كيــف نفســه ت إِيّ ــ اكَ ـوَ ــالَ  أَلُ ـأَسْ  فَ

يِّ ـتُ  ، لكـم) اسـتجب ادعـوين القائـل وهـو عبـده خييـب ان هللا (فحاشايـبْنِ ـخَ
ف لِكَ  يـوَ بُ  فَضْ غَ الَ  أَرْ منِي فَ رِ كَ ، حتَ نَابـِ بِجَ ـبُ  وَ بعِـد فَـالَ  أَنتَسِ  ينِ تُ

 لإلنسان لقب أرشف هوف، هللا عبدا اإلنسان يكون ان من وارقى اعىل نسب يفأ(
 والشـهوات املـال مـن الـدنيا عبوديـات مجيع من حراً  ويكون وحده اهللا يعبد أن

 مـن فـالن حاشـية مـن بكـوهنم تفتخـر الناس فان، والشيطان والسلطان واجلاه
بني من أو الناس  مـالوه كـل والـه االرباب رب اهللا إىل باالنتامء فكيف عنده املقرّ

 أيو ذلـك مـن عـىلأ شـان فأي، عبادي يا بقوله: له وخماطبته بندائه حيىض منو
بِبابِكَ ، )؟واللطف للقرب ادعى سبب الَ  أَقِفُ  وَ ينِ  فَ دْ سَ  يإِٰهلِ ، تَطْرُ قَـدَّ  تَ
ضَ  ونَ  أَنْ  اكَ رِ ةٌ  لَهُ  يَكُ لَّ نْ  عِ يْفَ ، كَ ـمِ كَ ونُ  فَ ـةٌ  هُ ـلَـ يَكُ لَّ نـّ عِ  انفـ( !يـمِ

 جـلّ  اخلالق عىل وليس املخلوقني عىل ريجي هو انام وأمثاله واملعلول العلة قانون
 كـن له يقول أن شيئاً  أراد إذا أمره وانام، يشء لفعل علة إىل حيتاج ال فاهللا، جالله

 مـن فهـو يشاء ما فعل يف علة أو سبب إىل حيتاج ال سبحانه اهللا كان فإذا، فيكون
 رضـاه وهيبـه الـذنوب عنـه حيـطّ  وأن والصـفح بالعفو عبده يغمر أن أوىل باب

 يشـاء مـا يفعـل اهللا فـإن حقه اداء يف العبد قصـّر وإن عليه الدائم وكرمه لفضله
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أَلُ  الَ ﴿ سْ امَّ  يُ عَلُ  عَ فْ مْ  يَ هُ أَلُونَ  وَ سْ ي ،﴾يُ يُّ  تَ ـأَن إِهلِ نـِ ذَ  الغَ ـلَ  أَنْ  اتِكَ بـِ  يَصِ
عُ  إِلَيْكَ  نْكَ  النَّفْ يْفَ  ،مِ كَ ونُ  الَ  فَ نِيّاً  تَكُ نِ  غَ  عليـك عباديت تاثري هو (فام!يعَ

 اال لـك عبـاديت تكن فلم ،يشء كل عن الغني وانت منها ترجوه الذي النفع وما
ي ،وفضلك) بعفوك عيل فامنن وتربيتي نفعي لألج رَ  اءَ القَضَ  إِنَّ  إِهلِ ـدَ القَ  وَ

نّينِي مَ إِنَّ ، يُ و وَ ثائِقِ  اهلَ ةِ  بِوَ وَ هْ ينِ  الشَّ َ ـنْ ، أَرسَ كُ ـريَ  أَنـتَ  فَ ، يل النَّصِ
تَّ  نـ ىحَ ينِ ـتَ َ ـ رصُ بَصِّ تُ ينِ ـوَ  لطاعتـك نيتـدفع والرغبـات األمـاين أن (أي رَ
 بطريـق للسـري نيتدفع أخر ناحية من واهلو الشهوة ولكن، لرضاك سعيوال

ـ فلن وتسددين تعينني مل فان، عنك والبعد الضياع  ولـن االختيـار لصـحة قاتوفّ
 الشـيطان عـىل فانرصين وعنايتك وتسديدك برعايتك اال الشهوة مغالبة استطيع
ي، )رضـاك إىل وصـل امـره وتوليـت وسـددته نرصته من فان واهلو نِنـِ أَغْ  وَ
لِ  ضْ تَّ  كَ ـبِفَ نِ  ىحَ تَغْ بِ ـطَ  نْ ـعَ  بِكَ  يَ أَسْ  ورعايته بفضله اهللا اغناه (فمن يـلَ

ي تَ ـأَن، واملسألة) الدعاء قيل حتى يريد ما واعطاه يشء كل عن استغنى  الَّـذِ
قـأَشْ  لُوبِ  يف ارَ األَنوَ  تَ ـرَ تّـى كَ ـلِيائـِأَو قُ ـ حَ فُوكَ ـعَ وكَ  رَ ـدُ حَّ وَ  وَ
 وتوحيـده اهللا معرفة إىل العبد وصل ملا عبدهل الرباين واللطف اهلداية سبق وال(فل

 نـوراً  وزادهـم قلـوهبم يف ثابتاً  واهلد اإليامن جعل الذي فهو يرضيه بام والعمل
أَنتَ ، رضوانه) وابتغاء حمبته يف فسعوا وهد ي وَ لْتَ  الَّذِ يَ  أَزَ نْ  IQHارَ األَغْ  عَ

                                                                        

 االغيار: مجع غري، أو اآلخر. )١(
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٤٠٠ 

لُوبِ  بّائِكَ  قُ تّى أَحِ بُّواـيُ  مْ ـلَ  حَ ـوَ  حِ لَـ، اكَ سِ ـأوا مْ ـوَ لْجَ كَ  إِىل يَ ِ ـريْ  غَ
 ومـا الـدنيا حب عن فانرصفوا احبائك قلب من غريك حب أزلت الذي فأنت(

نِسُ  أَنتَ  ،غريك) احد بحب قلوهبم تتعلق ومل سواك حيبوا ومل فيها مْ ـلَـ املُوْ  هُ
يْثُ  مُ  حَ تْهُ شَ حَ ـوَ  أَوْ ُ العَ  بـك أنسـوا ملـا هلـم واجتبائـك هـدايتك فلـوال( املِ

 ولـوال، وزينتهـا الـدنيا مـن استوحشـوا ملـا وتسديدك فضلك ولوال، وبذكرك
ة يدركوا مل واحسانك فضلك أَنـتَ  ،اليـك) االنقطـاع لذّ ي وَ مْ  الَّـذِ تَهُ يْ ـدَ  هَ
يْثُ  تَبانَتْ  حَ مُ ـلَ  اسْ عَ ـال هُ  أحبائـه لقلـوب وجذبـه اهللا هدايـة فلوال(مُ ـالِ مَ

 القـرب مراتـب مـن إليه وصلوا ما إىل وصلوا لـام والقربى بالطاعة هلم وتوفيقه
ا، )واملحبة والتوحيد دَ  ذامَ جَ نْ  وَ كَ  مَ دَ قَ ا، فَ مَ ي وَ ـدَ  الَّذِ قَ ـنْ  فَ كَ  مَ ـدَ جَ  وَ

 زائلـة لـذة وال، بنـون وال مال ينفعه لن طاعته) وعدم (بعصيانه اهللا خرس منف(
 وال، زعامـةو مرجعية وال، رئايسّ  كريس الو، سياديّ  مقام وال، تقّ وم نعيم وال
 تراهبـا عـىل اإلنسان يرتكها حيث الدنيا بزوال يزول ذلك فجميع، وسلطان جاه

نْ  ابَ خَ  لَقَد، خافية) عليه ختفى ال الذي اهللا حساب ليواجه َ  مَ يضِ ونَـكَ  رَ  دُ
 ً الَ دْ ، بَدَ لَقَ سِ  وَ نْ  رَ ـخَ كَ  بَغـى مَ نـْ ً  عَ الَ ـوِّ تَحَ  ان قصـد مـن رـخسـ(فقد مُ

يْـفَ ، قليـل) ومتـاع زائلـة لذة الجل طاعتك عن ويتحول بغريك يستبدلك  كَ
ر وَ  جىيُ أَنتَ  اكَ سِ ا وَ طَعْتَ  مَ انَ اإلِح قَ  لـه العـد مـا هللا ةحلظ كل (ففي سَ

 اإلنسان وهلك احلياة النعدمت ولوالها عباده هبا يغمر التي النعم من حرص وال



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٤٠١ 

 اهللا بفضـل اليشـعر وهـو يتنفسـه اإلنسان ان اذ بسيطا مثال باالوكسجني وكفى
 ويطلـب غـريه يرجى فكيف وهلك اإلنسان ملات عنهم وقطعه سلبه ولو ولطفه

يْفَ ، )سواه؟ من كَ طْلَبُ  وَ نْ  يُ كَ  مِ ِ ريْ أَ  غَ ا نتَ وَ لْتَ  مَ دَّ ةَ  بَ م عـادَ انِ اإلِ  تِنـَ
 أن حـني يف ربـه غـري من شيئا اإلنسان يطلب أن والطيش هلواجل احلامقة فمن(

 والفضـل واإلحسـان بـالنعم دئـمبتـال هو بل، حلظة كل يف عليه تتواىل اهللا نعم
ـا، سواه) رـمدب وال واآلخر األول املدبّر وهو ـنْ  يَ هُ  أَذاقَ  مَ بّـاءَ ةَ  أَحِ وَ ـالَ  حَ

ةِ  قَ ، املُؤانَسَ وافَ َ  امُ هِ  بَنيْ يْ دَ قِنيَ  يَ لِّ تَمَ  قـد ورعايتـه بلطفه سبحانه اهللا أن (أي مُ
 الـذكر نحـو ذلـك فـدفعهم الصاحلني عباده قلوب يف بذكره االنس حالة جعل

يـا ،منـه) والقـرب ثوابـه يف رغبـة واالبتهال والدعاء واملناجاة ـنْ  وَ  سَ بَ أَلـ مَ
هُ أَو بِسَ  لِياءَ الَ ي مَ وا، تِهِ بَ هَ قامُ هِ  بَنيَ  فَ يْ دَ ينَ  يَ رِ فِ تَغْ سْ  يف جعـل الذي هو(ف مُ

 تـائبني مسـتغفرين يديـه بـني فقـاموا عقابـه من واخلوف منه اهليبة عباده قلوب
اكِرُ  أَنتَ ، )رعنيـمتض بْلَ  الذَّ اكِرينَ  قَ  وهدايتـه وعنايتـه اهللا فضل لوالف( الذَّ

 هـو لطف وكل منه هي هداية فكل، منه والقرب ربه ملعرفة العبد قتوفّ  ملا ولطفه
 وال اإلنسـان قلـب اهللا يصـلح ألن الـدعاء يف اإلخالص يستدعي ما وهذا، منه

 السـيئات لتجنـب العبـد يسـعى ان املقابـل ويف، وكيـده الشـيطان لنـزغ يسلمه
 ـيفـ جتعل طاعة فكلّ ، ولطفه اهللا عناية تشملهم الذين دائرة يف ليكون واملعايص

ب نوراً  القلب  وحـاجزا وكـدورة ةظلم تسبّب معصية وكلّ  ربّه من العبد وتقـرّ
أَنتَ ، ربه) عن العبد يبعد ـانِ  البَادي وَ بْـلَ  بِاإلِحسَ ـهِ  قَ جُّ وَ ينَ  تَ دِ ابـِ ، العَ
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٤٠٢ 

أَنتَ  وَ  وَ طَ  ادُ اجلَ بْلَ  اءِ بِالعَ لَبِ  قَ  وفضـل هنيئـة نعمة من (فكم الِبِنيَ الطَّ  طَ
 يطلـب أو لهيسـأ ان لوقب يدعوه ان قبل عبده به اهللا احاط ومعنوي مادي عظيم

أَنتَ  ،له) ينتبه أو يعرفه حتى أو منه ابُ  وَ هّ بْـتَ  امَ ـلـِ ثُـمَّ  الوَ هَ ـنَ  لَنـا وَ  مِ
نيَ  ضِ رِ تَقْ  اإلنسـان يعطـي حيـث الكرب اهللا ألطاف من هو الفضل اوهذ( املُسْ

 اهللا مـال مـن لمحتاجنيل عطيهي ما حيسب ثم الفعل عىل والقدرة واإلمكانية املال
 قولـه يف كـام مضـاعفة باضعاف عليه هيثيبو اهللا سبيل يف نفقةهو اياه هعطاا الذي
ـ، لـه﴾ فيضـاعفه حسـناً  قرضـاً  اهللا يقـرض الذي ذا ﴿منتعاىل ياط يإِٰهلِ بْنـِ  لُ

تِــكَ  َ محْ ــى بِرَ تّ ــلَ  حَ ــكَ  أَصِ  رينـواملقصــ املــذنبني تســع اهللا رمحــة فــإن( إِلَيْ
 إال اإلهلـي القـرب إىل والوصول الرمحة هذه نيل إىل سبيل من وليس، والغافلني

 يريـد ملن كثرياً  الدعاء هذا ترديد ينبغي ولذا، باهللا واالستعانة والتضـرع بالدعاء
بنِي ،)وعنايتـه رعايته ساحة يف ويدخله اهللا رمحة تشمله أن اجذِ نِّكَ  وَ تّى بِمَ  حَ
يْكَ  بِلَ اُق لَ  قلبـه مـن وخيـرج متعلقابـه وجيعلـه عبده قلب اهللا هيدي ان وهو( عَ

 ).اهللا من والتوفيق القرب لينال فيها وما الدنيا حب
 

 اإلنسان هتنبّ  السجادية الصحيفة يف خرأ ادعية نجد الدعاء هذا ومثل
 الوصـول عن اإلنسان يعجز مقاصد لبلوغ وجلّ  عزّ  باهللا االستعانة إىل

 هـو الذي التايل الدعاء يف كام ذلك عىل اهللا يعينه ان دون من وحده اليها
 ]عرفة يف العابدين زين االمامدعاء من جزء
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٤٠٣ 

نِي [اهلي] غْ لِّ بالِغَ  بَ نْ  مَ نِيتَ  مَ  أحطتـه مـن منزلـة إىل وصـلنيأ أي( بِهِ  عُ
ت الشـبهات وجنّبتـه املسـتقيم لطريقـك فهديتـه، ورعايتك بعنايتك ، واملضـالّ
 لـدنياا يف هلـ زاداً  يكـون مـا وعطايـاك وإحسـانك كرامتـك مـن عليه وأفضت

أَنعَم، واآلخرة) يْهِ  تَ وَ لَ ـيتَ ، عَ ضِ رَ نـ وَ شـتَهُ فَ ، هُ عَ ِيـداً  أَعَ ي محَ فَّ وَ تَ  تَـهُ وَ
يداً  عِ نِي ،سَ قْ وِّ طَ قَ @وَ ـالَ  طَـوْ قْ ـامّ  عِ اإلِ ـبِطُ  عَ ـناتِ  IQHحيُ سَ بُ  احلَ هَ ـذْ يَ  وَ

اتِ  كَ َ  الصـاحلة األعامل هتلك التي اآلفات من جانب كل من احطني أي( بِالْربَ
 وصـيام صـالة من املفروضة الدينية بالواجبات باداء اإلنسان يقوم فقد، ومتحيها

 قبيل من فيها التهاون بسبب حرماتامل بعض ارتكاب يف يقع قد أنه الّ إ شابه وما
 الزوجـةو الوالـدين مـع سـيّام النـاس مـع التعامـل يف االخالق وءـس أو الغيبة

 تـذهب واألعـامل املعايص بعض فإنّ  األجر ويضيع احلسنات حيبط مما، واألوالد
ـه اإلنسـان عالقة يف الفردي الصعيد عىل سواء واخلريات بالربكات  عـىل أو، بربّ

املجتمع صعيد عىل أو، واألرسية الزوجية العالقات تفكك من األرسي املستو 
، )والسـيايس واملـايل األخالقـي والفسـاد الظلـم وغلبـة الفقـر انتشار من بأرسه

عِرْ  أَشْ بِيَ  وَ لْ ارَ  قَ دِجَ زْ ـنْ  اإلِ بـائِحِ  عَ ـيِّئاتِ  قَ ـحِ  السَّ فَواضِ بَـات وَ وْ  احلَ
                                                                        

بالواجبـات والصاحلات رغم قيـامهم بعض الصاحلني (إذ إن ) حيبط: يفسد، يبطل ١(
بسبب حرمات ارتكاب امليف  وا أنه قد يقعالّ إاليومية الدينية من صالة وصيام وما شابه 

يف التعامل مع الناس سـيّام مـع الوالـدين وء االخالق ـسالتهاون هبا من قبيل الغيبة أو 
 .بط احلسنات ويضيع األجر)واألزواج واألوالد مما حي
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٤٠٤ 

 اإلنسـان بحيثيـة تذهـب التي الفاضحـة أو الكبرية اآلثام هي احلوبات فضائح(
 الكـره عبـده قلب يف جيعل ان اهللا من الطلب هو واملقصود، وسمعته وجهه وماء

 عـن وصـادا مانعـا يكـون كرهـا واملعـايص لسـيئاتوا لالثام والبغض واملقت
م عملٍ  كل ومن منها والدنو ارتكاهبا  القائـل وهـو بيده فالقلوب، اهللا بغضهي حمرّ

هَ ﴿ رَّ كَ مُ  وَ رَ  إِلَيْكُ فْ وقَ  الْكُ سُ الْفُ يَانَ  وَ الْعِصْ الَ  ،﴾وَ نِي وَ لْ غَ هُ  الَ  بِام/ تَشْ كُ رِ  الَّ إِ  أُدْ
امّ / بِكَ  يكَ  الَ  عَ ضِ رْ نِّي يُ ه عَ ُ ريْ  ال التـي والقضايا شياءباأل تشغلني ال يأ( غَ

 والتـي عندك املرضية االمور يف لاالشتغل بلطفك وفقني بل عندك مرضية تكون
 الصـحيح للطريـق هيديـه أن لعبـده اهللا توفيق منف وفضلك بتوفيقك اال التنال

 مشـاريع أهنـا حيسب الـاعم أو طرق إىل انـاإلنس يتوجه فقد، الصالح والعمل
ة بعد يكتشف مـث عمره بعض أو عمره فيها يصـرف ناجحة  فيها خري ال أهنا مدّ

 ناهيـك، واآلخـرة الدنيا بخري عليه تعود التي املثمرة باجلهود تكن ومل نجاح وال
ع ،األخرويـة وآثارها السيئة تبعاهتا عن نْزِ أَ نْ  وَ بي مِ لْ بَّ  قَ ياً  حُ نْ نِيَّةٍ  دُ نْهى دَ  تَ
امّ  كَ  عَ نْدَ دُّ  ،عِ تَصُ نِ  وَ اءِ  عَ تِغَ ةِ ال ابْ يلَ سِ لُ  إِلَيْـكَ  وَ هِ تُـذْ ـنِ  وَ بِ  عَ ـرُّ  التَّقَ

نْكَ   التـي املاديـة الطبيعـة ذات الواطئة نحطةامل الدنيا حب قلبي من انزع أي( مِ
 هلـا واالسـتعداد ةخـراآل يسـوتنـ الفانيـة واملصـالح جلةاالع ذةواللّ  بالزينة هتتم

 وتشـغل اهللا عـن تبعـد اهنـا الـدنيا هـذه مثل طبيعة فمن، واخلريات بالصاحلات
 عـىل يوجب مما »خطيئة كل رأس الدنيا حب« :النبوي احلديث ويف بغريه القلب

 الرضـا أنفسـهم وتعويـد ومطامعهـا الـدنيا شهوات من االحرتاس االيامن أهل
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 من ذلك يتم نول قلوهبم من واهلو الطمع الخراج احلياة يف والقناعة اهللا بقضاء
نْ ، )وعونه اهللا لطف غري يِّ زَ َ  وَ دَ  يلِ رُّ اتِكَ  التَّفَ نَاجَ يْلِ  بِمُ ـارِ  بِاللَّ النَّهَ  فمـن(وَ

 ذلـك ولوال الصاحلة باالعامل والقيام والعبادة الطاعة له يزين ان بعبده اهللا لطف
بْ ، )واخلريات للصاحلات قتوفّ  ملا هَ َ  وَ ةً  يلِ مَ نِينِي عِصْ ـنْ  تُـدْ ـيَتِكَ  مِ شْ  خَ

نِي طَعُ قْ تَ نْ  وَ وبِ  عَ كُ كَ  رُ مِ َارِ  يف االهلي اللطف أو الربانية العصمة (وهي حمَ
 نفـس يف اهللا يلقيه بام والصاحلات العبادات عىل واملداومة باملعايص السقوط عدم
 معرفة عند حتدث اليشء من فالعصمة، اهللا من واخلوف والتقو الورع من عبده

 يدفعـه ممـا اليشء لذلك فعله بسبب حتدث التي السيئة والعواقب الثارا اإلنسان
 االرض إىل شـاهق مـن النفس القاء أو السم تناول من فالعصمة، وتوقيه لتجنبه

 علـم فلـو الـذنوب فعـل وكذلك، ذلك فعل ااذ بموته اإلنسان معرفة نتاج هي
 فان اآلخرة يف العقوبة وأمل الدنيا يف فاعلها عىل أثر من الذنوب ترتكه بام اإلنسان

نِي، )آثامهـا يف الوقوع عن مهام مانعاً  سيشكل ذلك كُّ فُ تَ نْ  وَ ِ  مِ  العَظـائِمِ  أَرسْ
 للــذنوب كارهـاً  قلبــي اجعـل بمعنــى الكبـرية والــذنوب اآلثـام ائمـعظـ ي(أ
بْ وَ ، هلا) وجمتنباً  يـاملعاصو َ  هَ ريَ  يلِ نْ  التَّطْهِ نَسِ  مِ  هـو الدنس(و يَانِ العِص دَ

 يوفقـه ان لعبـده اهللا توفيـق ومـن للمعـايص السـيئة واآلثـار معنويةـالـ القذارة
بْ ، )عنها والبعد ناهباـالجت هِ أَذْ نّي وَ نَ  عَ رَ طَايا دَ  املعنويـة وساخاأل هو درن(ال اخلَ
اء من القلب يف تقع التي ي ي)ـاملعاصـ فعل جرّ نـِ بِلْ ْ رسَ ـ وَ الِ ـبِسِ بَ كَ  رْ افِيَتـِ  عَ

، واآلثـام) الـذنوب ارتكـاب مـن كـوسـالمتـ تكـعافيـ لباس يـنـألبس يأ(
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ينِ  دِّ رَ داءَ  وَ عَ  رِ ، )واملكـاره البالء من وحفظك وقايتك يف اجعلني يأ( افاتِكَ مُ

نِي لْ لِّ جَ ابِغَ  وَ وَ ئِكَ  سَ امَ عْ ـ يأ( نَ  كـل ومـن الواسـعة عمـكنب واغمـرين نيغشّ
ــب رْ ، )اجلوان ــاهِ ظَ يَّ  وَ ــدَ ــلَكَ  لَ ــكَ  فَضْ لَ وْ طَ ينِ ، وَ ــدْ يِّ أَ ــكَ  وَ فِيقِ  بِتَوْ

كَ  يدِ دِ تَسْ نِّي، وَ أَعِ ىلَ  وَ الِحِ  عَ ِّ ، النِّيَّةِ  صَ ىضِ رْ مَ لِ  وَ ـوْ ـنِ ، القَ سَ تَحْ سْ مُ  وَ
لِ  مَ الَ ، الْعَ يل إِىل تَكِلْني وَ وْ يتِ  حَ ـوَّ قُ ونَ  IQHوَ كَ  دُ لـِ وْ كَ  حَ تـِ وَّ قُ  ال أي(وَ
 مـن وهـي إالّ  يل ذاتية قدرة وال لـي حـول فال وعونك مساعدتك دون تتـركني
  وفضلك). وقدرتك حولك

 يف صياغة واروع بامجل مصاغة ذهب كسبيكة الدعاء يستمر وهكذا
، كلـه االمـر بيـده ومن االرباب رب اال عليها يقدر ال عظيمة مطالب

 فيها تفتح دينية ةمناسب كل يف قرائته عن اليستغني مرة الدعاء يقرا فمن
 شـهر يف املباركـة يـايللوال وااليـام اجلمـع ليايل امثال من الرمحة ابواب
 وغريها. ورمضان وشعبان رجب

 اإلنسـان رصف لـو االدعيـة هـذه تضـمنتها التي واالمور فاملطالب
 لـه اهللا يفـتح مـا عالوة ذلك استطاع ملا منها جزء حتصيل يف كله عمره

 والعبوديـة الربوبيـة معـاين من قبل من هلا هيتدي أو يعرفها مل افاق من
                                                                        

حويل: قدريت، إمكانيتي، (أي ال تتـركني دون مساعدتك وعونك فال حـول لـي  )١(
 وال قدرة ذاتية يل إالّ هي من حولك وقدرتك وفضلك). 
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 القـرب ومنـازل، ودرجاهتـا ةخـراآل وعظمة، الدنياوسعادهتا وحقيقة
، االهليــة واملحبــة، الربانيــة والعصــمة، الرمحانيــة واهلــدايات، االهلــي

 .وفضله اهللا بتوفيق بل بجهده اإلنسان ايصله ال خرأ بوابوأ
 

 فام، لربه العبد حب أو لعبده اهللا حب عن احلديث ذلك عىل وكمثال
 مـن احلبيبـني بني عليه املتعارف احلب يعني هل احلب؟ هذا مفهوم هو

 االهليـة بالـذات يليـق آخـر معنى له ام واهليام والغرام والعشق الشوق
 جهل بحقها الكالم هذا مثل عدّ يُ  والتي، املخلوق ذات عن ختتلف التي

 واخلالقية؟ الربوبية معنى ادراك يف ونقص
 

 عـن عبـارة هو الناس بني املعروف أو االصطالحي املعنى يف فاحلب
 مـن فهـو ذالو، لطبعه أو جلنسه املالئمو املوافق يءـالش إىل النفس ميل

 لتنـال احلب إىل حتتاج التي الناقصة النفوس ذوي أو املخلوقني صفات
 مـن النفوس ان اذ، نقصها به وتكمل به تلتذّ  اضافيا كامال املحبوب من

 واحلنـان العاطفة إىل تفتقر معقدة نفوس هي الشامل بمعناه احلب دون
 يطفـيء الـذي البشــري الـنقص اكـامل يف الفطرية يةاإلنسان واحلاجة

، سـبحانه اهللا عـىل حمـال هـو التصور هذا مثل ان اال، اليه النفس شوق
 كـان لـو انـه إىل اضـافة، اوال كمخلوقاته نفس تعاىلو تبارك هللا ليسف

 اجلهـات كـل من كامال اهلا كان ملا نقصه به يكمل ما إىل وحيتاج ناقصا
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 بينـه ما وهو، أبداو أزال والكامل واجلامل اجلالل صفات مجيع له الذيو
وَ  ﴿تعاىل بقوله االخالص سورة يف نفسه عن سبحانه اهللا دٌ  اهللاُ هُ  اهللاُ، أَحَ

دُ  مَ ْ ، الصَّ لِدْ  ملَ ْ  يَ ملَ ْ ، يُولَدْ  وَ ملَ ن وَ كُ ا لَّهُ  يَ وً فُ دٌ  كُ  الكتـاب تنـاول والـذي( ﴾أَحَ
 شـأنه كـان فمـن، )الصـالة يف القـراءة موضـوع يف االيات هذه رشح

 للكـامل احمتاجـ ناقصـا خملوقـا هـو وانام ربا ليس فهو واحلاجة النقص
  بغريه. فيستكمله

 االيـات يف لعبـاده اهللا حـبّ  يف األلفـاظ من ورد فان ذلك عىل وبناء
لي ان ينبغي واالدعية والروايات  االهلية بالذات يليق الذي املعنى إىل ؤوّ

دُ  ﴿قوله يف االهلية اليد تؤول كام املقدسة قَ  اهللاِ يَ ـوْ هيِمْ  فَ ـدِ  قولـه يفاو ﴾ أَيْ
لَ  إِنَّ ﴿تعاىل ضْ تِيهِ  اهللاِ بِيَدِ  الْفَ ؤْ ن يُ اء مَ شَ ا يَ ـعٌ  هللاُوَ اسِ يمٌ  وَ لـِ  املـراد بـان IQH﴾ عَ
 اليـد مثـل جـوارح لـه يكـون ان هللا فحاشـا، املادية اليد سلي هو باليد

 التـي االهليـة القـدرة هو باليد املراد وانام، كمخلوقاته والوجه والرجل
 ينبغـي حيـث االهلي احلب يف احلال هو وكذلك، يشاء ما هبا اهللا يصنع

 يعنـي انـام اهللا مـن فاحلب، االهلية بالذات تليق التي املعاين إىل يؤول ان
 ويـر بقلبـه اهللا عظمـة يـر حتّـى حيبه من قلب عن احلجاب كشف

 منـه القرب من له املحب عبده متكني وإىل ،ءيش كل يف وافعاله وجوده
                                                                        

 . ٧٣سورة آل عمران/ )١(
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 اومنه اهللا هعند منزلته وترفع تقربه التي السبابل هدايته خالل من ثانيا
  الطريق. هذا عن تبعده التي واملوانع احلواجز رفع

 

 املخلصـة الصاحلة واالعامل واملستحبات النوافل فان ذلك عىل وبناء
 ورفـع باطنه تصفية حيث من اهللا إىل العبد بتقرّ  اسباب هي اهللا لوجه

 هـو ذلـك فكـلّ  ،ربّه من القرب درجة عىل وحصوله قلبه نع احلجب
 .لعبده حبه عالمة وهو بعبده تعاىل اهللا فعل

 

 ان هللا فحاشـا باملكان ال بالصفة قرب هو اهللا من القرب معنى ان كام
 املـراد انـامو، مكانيـا عنه اويبتعد منه العبد ليقرتب حمدد مكان له يكون

 وتصـاعده هرقيّـ بمعنـى، للعبـد االيامنية املنزلة يف االرتقاء هو بالقرب
 .تعاىل هللا إىل يقربه بام االتيان يف وافعاله صفاته تغري حيث من ايامنيا

 

 حـال تغـريّ  ليس هو اهللا من القرب أو الصفات بتغريّ  املقصود ان كام
 خـالف هذا فان لوالتبدّ  للتغريّ  خيضع ان تعاىل هللا فحاشا، عبده مع اهللا

 انقطـاع بـال والكامل اجلالل صفات دوام يعني والذي هللا املطلق الكامل
 .االبد واىل االزل منذ

 

 املكان يف اقرب يكون اما قربال فان، عميل بمثال اكثر ذلك ولتوضيح
كهام يكـون قد وهذا، بعضهام من الشخصني يتقارب كأن(  معـا بتحـرّ

 نحـوه فيقـرتب متحـرك اآلخـرو ثابت أحدمها يكون وقدا، فيتقاربان
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  ).املكان يف بينهام رباقتال فيحصل
 بتغـريّ  ختالفـا) أو (تشـاهبا والطبـائع الصفات يف القرب يكون ان او

 علـم مـن التلميـذ كـاقرتاب(، اآلخـر يف تغريّ  غري من أحدمها صفات
 مسـتو إىل االستاذ ينزل ان دون من علمه بعض عىل باحلصول استاذه
 يف، العلمي املستو يف تصاعديا املتحرك هو التلميذف، العلم يف تلميذه

 )االستاذ من االقرتاب
 

 فكلّـام، اهللا مـن القرب درجات يف العبد ترقي يفهم أن ينبغي كذلكو 
ة وأثبـت، االمـور قبحقـائ إحاطـةو علـام أكمل العبد صار  قهـر يف قـوّ

 عـن بعـدا اشـدو، شـهواهتا عـىل والتسـلط النفس هو وقمع الشيطان
 الكـامل منتهـى كان ملاو، الكامل درجة من أقرب كان، واملوبقات ائلالرذ
 انـام اهللا مـن أحـد كلّ  قرب بان علام، اهللا إىل اقرب فهو جالله جل هللا هو
 انّـام، هلا هناية ال االهليّة فالكامالتاليه. وصلو حازه الذي كامله بقدر هو

، اسـتعدادهو قابليّتـه حسـب عـىل بعضـها العبـاد من عبد لكلّ  ينكشف
 غاب ما أنّ  يعلم باهللا العارف فان ولذا، غاية إىل ينتهى ال ما وراءه يبقىو

ل مما اكثر هو عنه  املعرفـة أصـل له حيصل أن إىل متشوقا فيبقى عليه حصّ
  .علم وال هبا له احاطة وال، املعارف من عليه حيصل مل فيام

 

 وعـىل االسـتاذ مـن القـرب السايق املثال يف التلميذ يستطيع قد نعم
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 يف حمـال ذلـك ان اال، مثله خملوق النه علمه يف جماوزته حتىو مساواته
 اخلـالق، !املخلـوق مـن اخلالق واين، املربوب من الرب فاين، اهللا حق

 دوداحلـ لـه ووضـع وصنعه هعبد خلق هو والذي، لكامله الهناية الذي
 جمـال يوجد الف، !وثانية حلظة فكل امره ويدبر واملوت واحلياة القيودو

 الكـامل درجـات يف العبـد تسـامى مهامف، االطالق عىل بينهام للمقارنة
 يف القائـل فهـو جاللـه جـلّ  اهللا كامل من منها اصغر أو ذرة بلغالي فانه

انَ  لَّوْ  قُل﴿كتابه رُ  كَ ا الْبَحْ ادً دَ تِ  مِ لِامَ يبِّ  لِّكَ دَ  رَ رُ  لَنَفِ بْلَ  الْبَحْ دَ  أَن قَ نفَ تُ  تَ امَ لـِ  كَ
يبِّ  لَوْ  رَ ئْنَا وَ ثْلِهِ  جِ دَ  بِمِ لَـوْ  خرأ سورة يفو IQH﴾اً دمَ ـامَ  ﴿وَ نَّ ـن األَرضِ  يفِ  أَ  مِ

ةٍ  رَ جَ مٌ  شَ الَ رُ  أَقْ الْبَحْ هُ  وَ دُّ مُ ن يَ هِ  مِ دِ عْ ةُ  بَ بْعَ بْ  سَ رٍ أَ ا حُ تْ  مَّ ـدَ فِ تُ  نَ امَ لـِ  اهللاَ إِنَّ  اهللاِ كَ
يزٌ  زِ كِيمٌ  عَ  ؟واملخلوق اخلالق بني املقارنة يمكن فكيف IRH﴾حَ
 يحصـلف قلبـه يف العبد جيدها نورانية حالة فهي هللا العبد حمبة عن اما
 بعبـده اهللا فعـل اثار من اثر وهي، اهللا واخلشوع والتجليل عظيمالت منها
 عالماتـه مـن الـذي، لـه املطيع بالعبد يليق منه خمصوص إحسان وهو
 امور: ثالثة

 آثـارهو وحركاتـه أفعاله مجيع بّ حي فانه شيئا أحبّ  من كلّ  ان وال:أ
                                                                        

 ١٠٩سورة الكهف:)١(
 ٢٧سورة لقامن:)٢(
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 مـا وهـذا، وفكـره بقلبـه اليـه ينظر دوما فهو، املحبوب ذلكب املتعلقة
 اهللا حيبـه مـا مجيـع حيـب ان اهللا حيـب الـذي املـؤمن يكون ان يستدعي
 واعامله اقواله من يشء اليكون ان وحيرص اهللا يبغضه ما مجيع ويبغض

  .ذلك غري يف
 هـوف غـريه مـن اعـىل بدرجة املحبوب حيبه ما حيقق من كلّ  ان ثانيا:

 سـعيه يف يتصـاعد ان املـؤمن مـن يسـتدعي ولذا، غريه من اليه أقرب
 .فهومغبون يوماه تساو ومن، يوم كل يف وطاعته
 ذاتـه إالّ  الوجـود يف لـيس انـه فقـط البعقلـه بقلبـه يـدرك ان ثالثا:

 مـا وهـذا شـانه وعلـو وتـدبريه اهللا بعظمـة ينطـق يشء فكل، أفعالهو
 كلها شؤونه يف مرهأل مسلام اهللا بقضاء راضيا املؤمن يكون ان يستدعي

  .فعل وال بقول عنه اليغفل شاكرا ذاكرا
 تعـاىل إليـه قلـوهبم بـه واآلنسـني له املحبّني اهللا أولياء أنّ  واحلاصل

وق وبنار، ملهوفة  ويشـتاقون اللقـاء سـاعة يتمنون حمرتقة املحبّةو الشّ
 اليه. للسفر الزاد اعدو ان بعد االيه
 حـالوة ذقـت لو هذا يا:فقال، الوحدة أعجبتك لقد :الزهاد الحد قيل

 له: فقيل، العبادة رأس الوحدة، نفسك من إليها الستوحشت الوحدة
المة النّاس مداراة من الراحة :قال الوحدة؟ يف جتده ما أقلّ  ما  من والسّ



 

 

 الطريق إىل حبّ اهللا

٤١٣ 

هم وق حالوة العبد يذوق متىله: فقيل، رشّ  يكـون ان يأ( ؟بـاهللا الـذّ
 الـودّ  صـفا إذا :قـالف، االمـور) كـل يف واملقيـاس امليـزان هو اهللا رضا

 اهلـمّ  اجتمـع إذا :فقال الودّ؟ يصفو متىو :له فقيل، املعاملة توخلص
ا فصار  .الطاعة يف واحدا مهّ

 كتابه يف عنه اهللا ماقال وهو عصيانه دمعو طاعته عىل حيرص ان بمعنى 
 احلكيم

تَنِبُواْ  إِن﴿ ْ بَآئِرَ  جتَ ا كَ نَ  مَ وْ نْهَ نْهُ  تُ رْ  عَ فِّ مْ  نُكَ ـنكُ مْ  عَ ـيِّئَاتِكُ م سَ لْكُ خِ نُـدْ الً  وَ خَ ـدْ  مُّ
يامً  رِ  IQH﴾ كَ

 

 
 
 

+ + +  
 

 

                                                                        

 ٣١سورة النساء:)١(



 

 

 اخلامتة

٤١٤ 

 الخاتمة

 
Ú∏b©a 

 
 الكتاب قرأ ملن هدهيامأ ديثانح

 فيه: قال الذات تربية موضوع يف ×الصادق االمام عن ولاأل ديثاحل
 تبـارك اهللا يريـد مـن قلـب يف يقـع نور هو إنام، بالتعلم العلم ليس«

 حقيقـة نفسـك يف أوال فاطلـب، العلـم أردت فـإن، هيديـه أن وتعاىل
 .يفهمك اهللا واستفهم، باستعامله العلم واطلب، العبودية

 :أشياء ثالثة ×قالف العبودية؟ حقيقة ماو السائل: فقال
 ال العبيـد نأل، ملكـا اهللا خوله فيام لنفسه العبد ير ال أن :االول][ 

 بـه. اهللا أمـرهم حيـث يضـعونه اهللا مـال املـال يـرون، ملك هلم يكون
 وعقـار وملـك وثروة مال من حازه ما كل ان اإلنسان ير ان بمعنى(

 ماعنـده عـىل مـؤمتن وانه، هللا إىل يعود انه وانام له ليس هو ذلك وامثال
 وسـوف، هيـواه هـو البـام صاحبه مربأ فيه ويترصف، الزمن من لفرتة

 .)عليها وحياسبه االيام من يوم يف منه الوديعة تسرتجع
 هو مرهأو رزقه ان يعلم يأ( .تدبريا لنفسه العبد يدبر ال ]ان الثاين:[
 هـو سـيده الن، فيـه حاله سيكون وما املستقبل همّ  يف يفكر فال اهللا بيد
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 ).نفسه من به ارحم وهو امره يدبر الذي
 ان أي( عنـه وهنـاه بـه تعـاىل أمـره فـيام اشـتغاله مجلة ان] [والثالث

 جانبيـة بـامور امره عن ينشغل فال سيده به كلفه بام العمل هو وضيفته
 .)خرأ

 فيام االنفاق عليه هان، ملكا تعاىل اهللا خوله فيام لنفسه العبد ير مل فإذا 
، مـدبره عـىل نفسـه تدبري العبد ضفوّ  وإذا، فيه ينفق أن تعاىل اهللا أمره
 ال، وهنـاه تعـاىل اهللا أمره بام العبد اشتغل وإذا، الدنيا مصائب عليه هان

 الناس. مع واملباهاة املراء إىل منهام يتفرغ
 الثـروة مـن لديه بام قلبه يتعلقال ان( الثالثة هبذه العبد اهللا أكرم فإذا 

 كيـف امـره يدبر الذي هو فاهللا وامره رزقه لتدبري قلقي ال وان، لكاملو
 ينشـغل ان دون مـن فحسـب اهللا امـر مـن تكليفـهب يعمـل وان، يشاء

 يطلـب وال، واخللـق، وإبلـيس، الـدنيا عليـه هان )خراأل باالشياء
 عنـد مـا يطلـب وال، الـدنيا) متاع يف يزهد أي( وتفاخرا تكاثرا الدنيا

 الرئاسـية املناصـب مـن الدنيا درجات يف يزهد يأ( وعلوا عزا الناس
 فال عمره عىل حيرص ان يأ( باطال أيامه يدع وال، والشأنية) واالدارية

 تبـارك اهللا قـال، التقـى درجـة أول فهـذا، )الينفـع فـيام اوقاتـه يضيع
ارُ  تِلْكَ ﴿:وتعاىل ةُ  الدَّ رَ ا اآلخِ هَ لُ عَ ينَ  نَجْ ونَ  الَ  لِلَّذِ يدُ رِ ا يُ àلُـو  األَرضِ  يفِ  عُ
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الَ  ا وَ ادً اقِبَةُ  فَسَ الْعَ تَّقِنيَ  وَ  .IQH«IRH﴾لِلْمُ
 هللا مطيعـا عبدا يكون ان فعليه اهللا إىل للوصول العلم اراد من ان أي
 عـن بعيـدا بمعارفها واالرتقاء قويمهاتو هاتزكيوت نفسه بتهذيب مهتام

 هللا طاعـة بـه العمـل ألجـل العلـم طلـب يكـون وان، والتعايل التكرب
 اعندهف، الدنيا لطلب وال للبطر وال للفخر العلم يكون فال، واخالصا

 سـبل افضـل إىل هيديـه ما الربانية فئطالالو االهلية االنوار من سيجد
 ة.خرواآل الدنيا سعادة فيها التي املعرفة
 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

يت:جلّ و عزّ  اهللا يقول«  يونـور، يوكربيـائ يوعظمتـ، وجاليل وعزّ
 عليـه شـتّت إالّ  هـواي عـىل هواه عبد ؤثرُ يُ  ال، مكاين وارتفاع يوعلوّ 
رت ما إالّ  منها اوته ومل، هبا قلبه وشغلت، دنياه عليه ستولبّ ، أمره  قـدّ

يت، له ي ونوري يوعظمت يلوجال وعزّ ـ ال، مكـاين وارتفاع وعلوّ  ؤثريُ
 السـموات لـتوكف، يمالئكتـ اسـتحفظته إالّ  هـواه عـىل يهوا عبد

نيا أتتـهو تاجر كلّ  جتارة وراء من له وكنت رزقه األرضنيو  هـيو الـدّ
 . ISH»راغمة

                                                                        

  ٨٣سورةالقصص:)١(
  ١/٢٢٥البحار:)٢(
  ٢/٤٦٧الكايف: )٣(
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 ومحلـة العلـم اهـل مـن الصـاحلني اهتاممـات صفة يف، الثانية اهلدية
 وجمالسـهم اهتملقائـ يف سيام دينه عن واملبلغني اهللا إىل والداعني الرسالة
 .×املؤمنني امري حديث وهي الدينية
 ×:قال

وااع« بَادَ  أَنَّ  لَمُ ظِنيَ املُ  هللاِا عِ فَ تَحْ ه سْ لْمَ  فهـو اهللا دين حيفظون الذين يأ( عِ
 اليـه) والـداعني ومحلتـه العلـم اهل هبم واملراد بحفظها الزمهم عندهم اهللا أمانة

ونُونَ ي هُ  صُ ونَ صُ ، والتزييـف) التحريـف من واصوله الدين قيم حيفظون يأ( مَ
ونَ  رُ جِّ فَ يُ هُ  وَ يُونَ لُونَ ، )وقيمه واخالقه وفضائله حكمته يظهرون يأ( عُ اصَ تَوَ  يَ

ال ةِ بِالوِ تَالَ ، بيته) واهل ولرسوله هللا الوالية من الدين عىل يلتقون أي( يَ يَ نَ وَ وْ  قَ
بَّ بِاملَ  ، )دنيويـة مصـلحة دون مـن هللا يف واملحبـة االيـامن عـىل يتـآخون أي( ةِ ـحَ

نَ  وْ اقَ تَسَ يَ أْسٍ  وَ ةٍ  بِكَ يَّ وِ م أي( IQHرَ  املفيـدة النافعـة حاديثاأل خرلآل حدهمأ يقدّ
ونَ ، )وعلمهم يامهنمإ يف تزيد التي رُ يَصدُ ةٍ  وَ يَّ  ارتـو وقـد يتفارقون أي( IRHبِرِ

                                                                        

 الـنفس يروي الذي اللبنأو  كاملاء ألقصاه بالرشاب اململوء القدح هي الروية الكأس)١(
  عطشها ويزيل

 من فاجعلنا (هلي مناجاته يف العابدين زين االمام وصفهم كام فهم، االرتواء يأ الرية: )٢(
خت الذين  بمجـامع حمبتك لوعة وأخذت، صدورهم حدائق يف إليك الشوق أشجار ترسّ

 مـنو، يرتعـون واملكاشـفة القـرب ريـاض ويف، يـأوون األفكـار أوكار إىل فهم، قلوهبم
 عـن الغطـاء كشـف قـد، يردون املصافاة ورشائع، يكرعون املالطفة بكأس املحبّة حياض

 عـن الشـك خماجلـة وانتفـت، وضامئرهم عقائدهم عن الريب ظلمة وانجلت، أبصارهم
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ُمُ  الَ ، وخلقه) خراآل علم من منهم كل وهبُ يبَةُ ا تَشُ  يف بعضـهم يشـك ال أي( لرِّ
ــض) ــ الوَ ، بع عُ ـتُس مُ  رِ ــيهِ ــةُ ال فِ يبَ ــون يأ( غِ ــة يتجنب ــم الغيب  يف واالث

ــىلَ ، احــاديثهم) لِــكَ  عَ ــدَ عَ  ذَ ــمْ خَ  قَ هُ قَ الَ  لْ أَخْ ــمْ وَ هُ  تطبعــت هكــذا يأ( قَ
يب بــاهللا االيــامن عــىل واخالقهــم شخصــياهتم يْــهِ ، انفســهم) وهتــذّ لَ عَ  فَ

ابُّونَ  تَحَ بِهِ ، يلتقون) اهللا حب (فعىليَ لُونَ  وَ اصَ تَوَ  وفضـائله دينـه نشـر (وعىل يَ
انُوا، يتواصلون) كَ لِ  فَ اضُ تَفَ رِ ال كَ نْتَقَى بَذْ ذُ  يُ خَ يُؤْ نْـهُ  فَ لْقَـىو مِ  كـانوا يأ( يُ

 فهـم، والـرديء الــيسء ويرمـي منها احلسن فيؤخذ تنتقى التي اجليدة كالبذور
دْ ، الصاحلني) من اخلرية هُ  قَ يَّـزَ يصُ  مَ لـِ  الـدين مـن بـاجلودة امتـازوا (قـداَلتَّخْ

هُ ، واخللق) بَ ذَّ هَ يصُ  وَ حِ  فزكـت االهليـة االمتحانـات نفوسـهم (وهـذبتاَلتَّمْ
بَـلِ ، واخالصـا) ايامنـا وارتفعـت وسمت يَقْ لْ ؤٌ  فَ ـرُ ـةً  اِمْ امَ رَ ـا كَ بُوهلَِ  فمـن(بِقَ

 بـال كانـت اذا سـيام ينخـراآل من واملوعظة النصيحة يقبل ان اإلنسان توفيقات
رْ ، )»×املؤمنني امري من كانت اذا وخاصة«، ثمن ذَ لْيَحْ ةً  وَ عَ ارِ بْلَ  قَ ـا قَ لُوهلَِ  حُ

 قبـل للمـوت ينتبـه ان واملـراد حدوثها قبل االشياء حساب اإلنسان (وليحسب
لْيَنْظُرِ ، بغتة) جميئه ؤٌ  وَ رُ ريِ  يفِ  اِمْ هِ  قَصِ امِ يَّ  جـدا قصرية فهي طالت مهام (فالدنياأَ

لِيلِ ، )ةخرلآل بالنسبة قَ هِ  وَ امِ قَ لٍ  يفِ  مُ نْزِ تَّى مَ لَ  حَ ـتَبْدِ هِ  يَسْ الً  بـِ نْـزِ  (وليتأمـلمَ
                                                                                                                                                             

 يف السـعادة لسـبق وعلـت، صـدورهم املعرفـة بتحقيـق رحتـوانش، ورسائرهم قلوهبم
هم األنس جملس يف وطاب، رشهبم املعاملة معني يف وعذب، مهمهم الزهادة  يف وأمن، رسّ
 أنفسهم. األرباب ربّ  إىل بالرجوع اطمأنتو، رسهبم املخافة مواطن
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 القـرب وهـو آخـر منـزل إىل منهـا وينتقل ليغادرها الدنيا يف بقاءه قليل يف ويعترب
نَعْ ، ة)خرواآل يَصْ لْ لِهِ  فَ وَّ ة يعد أي( ملُِتَحَ فِ  اجلديد) داره إىل العدّ ارِ عَ مَ لِهِ  وَ نْتَقَ  مُ
ي فَطُوبَى، واحلسـاب) املوت اخبار من يعرفه (وما لْبٍ  لِذِ لِيمٍ  قَ ـنْ  أَطَاعَ  سَ  مَ

يهِ  ْدِ نَّبَ ، هيَ َ جتَ نْ  وَ ر مَ ـابَ ، دِيهِ يُ أَصَ ـبِيلَ  وَ ـالَ ا سَ ةِ لسَّ  وفـق ملـن هنيئـا يأ( مَ
نْ  رِ ـبِبَصَ ، السالمة) لطريق هُ ـَبَصّ  مَ ةِ  رَ طَاعَ ادٍ  وَ هُ  هَ ـرَ  وهدايـة بارشـاد أي( أَمَ

 طاعـة بـه واملـراد، لـذلك هـداه مـن ةوطاعـ سبله له واوضح للخري ارشده من
رَ ، )به ولطفه عليه اهللا فضل من وهو، اليه هوارشد بام ×املعصومني ادَ بَ اهلُ  وَ  دَ

بْلَ  لَقَ  أَنْ  قَ غْ هُ  تُ ابُ وَ طَعَ  أَبْ تُقْ هُ  وَ بَابُ  وعمـل الفضائل اكتساب إىل سارع أي( أَسْ
 عمـل اإلنسـان اليسـتطيع املـوت فبعـد املوت حلول قبل واخلريات الصاحلات

تَحَ اوَ ، )الواحـدة سـبيحةالت حتى لصاحلاتا ـتَفْ ـةَ  سْ بَ  التوبـة إىل بـادر يأ( اَلتَّوْ
اطَ ، اهللا) إىل الصادقة أَمَ ةَ احلَ  وَ بَ ط به قرصّ  وما االثام ازال أي( وْ  ربـه بحـق وفـرّ

دْ ، )عباده وحق قَ ىلَ  أُقِيمَ  فَ يقِ  عَ يَ  الطَّرِ دِ هُ ْجَ  وَ بِيلِ  هنَ  .IQH»اَلسَّ
 يف والسـاعني اهللا إىل للسـالكني طريقال عىل نور احلديثني هذين ويف

 رب هللا واحلمـد، عتبـارألا أقـل ومـا نوارألاكثرا وما، العىل الدرجات
 الدعاء ونسألكم ملنياالع

 ٣ املصـادف املبـارك رجب من الرغائب ليلة يف ولطفه اهللا باذن الكتاب تم(
 )٢٥/٥/٢٠١٢املصادف١٤٣٣ رجب

                                                                        

 ٢/١٤٦البالغة: هنج )١(


