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 متهيد  

وان جيعها سلام تعاىل , هلل ان حيقق العبودية  ال شك ان اهلدف يف خلق  االنسان واجياده يف هذه الدينا هو 

وبأحكام رشيعة   ,أما الغفلة والسهو والكسل والتهاون  واالستخفاف يف الدين ,للرقي والتكامل

ب ويرتت ,ويعاقب عليها االنسان, السامويةوالرشائع  املرسلني فهي من االمور التي هنت عنها الرساالت

 روية ., والعقوبات الدنيوية واالخعىل ذلك الكثري من االثار السلبية

اال ان اغلب  الناس العبادة والكامل  االنسان  التي هي  خلق ان االنبياء مجيعا  بينوا  هذه  احلقيقة من 

يف اعىل  يعيشون حالة الكسل والبعد يف أداء هذا الواجب االهلي بينام يف جماالت واسعة اخرى نجدهم

ناهيك عن حاالت اللهو  حاالت النشاط والقوة سيام يف املوارد االقتصادية واملنافع الشخصية املادية

ن لتي ينبغي ااو ,نجده كسوال متهاونا يف صالتهبينام يف العبادة  , واللعب والسهر املجرد عن الفائدة 

اما من  استخف هبا وهتاون فيها  ,هبا يف وقتها املخصص هذا اذا أتى  معراجية تكون صالته صالة 

 -واخلالص منه مهام كان صعبا  ,االمر مما ينبغي االستعانة باهلل تعاىل منه وهذا  -كثرية عوقب بعقوبات 

كام انا ننوه اىل ان هذا البحث ,  بعنونتها وقمنا   ,وقد أرشنا اىل بعض منها ,اشارت هلا الروايات بوضوح

 .ال علم الفقه واالحكام الرشعية  ,خيتص بعلم االخالق
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الكتاب الذي بني يديك عزيزي القارئ الكريم هو عبارة عن رشح رواية وردت يف كتاب فالح السائل 

وقد ورد فيها مخسة عرش خصلة قمنا برشح مفرداهتا  بعبارات سهلة  ,للسيد ابن طاووس طاب ثراه

كام ارشنا ايضا اىل امهية الصالة يف االديان   ,ثقافة االسالميةاملنتمني  للوواضحة حتقق املراد لدى اغلب 

خاتم االئمة االطهار بختاما ((اىل اخلاتم ( (والرساالت الساموية وأهنا عامُد لكل رشيعة  من ادم 

واعتمدنا ببحثنا هذا عىل اهم املصادر االسالمية واملوروثات للرشائع االخرى  , االمام القائم 

 .  كالتوراة واالنجيل

                                                                                  السمناوي حممد الشيخهـ  1435شعبان  9                                                                                                                  
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 متن رواية فالح السائل 

 فاطمة النساء سيدة عن االسناد بحذف أروي:  السائل فالح يف طاووس بن عيل يدالس - 1/  2922

 يا:  فقالت ,  حممدا أباها سألت أهنا ,  وبنيها وبعلها , أبيها وعىل عليها اهلل صلوات األنبياء سيد ابنة

 , والنساء الرجال من بصالته هتاون من فاطمة يا:  قال ؟ والنساء , الرجال من بصالته هتاون ملن ما أبتاه

 يف وثالث , قربه يف وثالث , موته عند وثالث , الدنيا دار يف منها ست , خصلة عرش بخمسة اهلل ابتاله

 . قربه من خرج إذا القيامة

 ويمحو , رزقه من الربكة اهلل ويرفع.  عمره من الربكة اهلل يرفع:  فاألوىل:  الدنيا دار يف تصيبه اللوايت فأما

 , السامء إىل دعاؤه يرتفع وال , عليه يؤجر ال يعمله عمل وكل , وجهه من الصاحلني سيامء وجل عز اهلل

 , ذليال يموت أنه:  فأوالهن:  موته عند تصيبه اللوايت وأما , الصاحلني دعاء يف حظ له ليس والسادسة

 . عطشه يرو مل الدنيا أهنار من سقي فلو , عطشانا يموت:  والثالثة , جائعا يموت:  والثانية

 , قربه عليه يضيق:  والثانية , قربه يف يزعجه ملكا به اهلل يوكل فأوالهن:  قربه يف تصيبه اللوايت وأما

 اهلل يوكل أن:  فأوالهن قربه من خرج إذا القيامة يوم تصيبه اللوايت وأما.  قربه يف الظلمة تكون:  والثالثة

 اهلل ينظر ال:  والثالثة , شديدا حسابا  حياسبه:  والثانية , إليه ينظرون واخلالئق وجهه عىل يسحبه ملكا به

 . 1 أليم عذاب وله , يزكيه وال , إليه

 

 

 

 

                                                             
 .22فالح السائل  الفصل االول ص  - 1



9 
 

 بحث يف سند الرواية واسباب حذف االسناد 

وقد وصلتني بعض املسائل املتعلقة هبا من قبل االخوة عىل , الرواية انترشت كثريا يف مواقع االنرتنيت 

فكان منها ما هو متعلق عن سندها , ويف اي الكتب  ,عىل كتابة هذا الكتابشكل اسئلة مما شجعني 

 املعتربة رويت ومن هم رواهتا ؟؟. 

ركن   الرواية عادة تنقل من كتاب فالح السائل يف فصله االول تاليف السيد اجلليل والعامل النبيل

من علامء  احليل العلوي الفاطمي   1االسالم ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر بن حممد الطاووس

 . , فهو غني عن التعريف  هـ 664القرن السابع اهلجري املتوىف 

وهو من الكتب املهمة يف االعامل ,  2ونجاح املسائل يف عمل اليوم والليل أما كتابه املوسوم بفالح السائل

ملصباح املتهجد  , ما عرفت ان : مهامت يف صالح املتّعبد وتتامت  والعبادات فقد قال ابن طاووس 

 .3احدًا رشفه جل جالله بالسبق اىل مثل تأليفه وتصنيفه ... خرج منه جملدات منها ) فالح السائل (

 علام ان هناك جملدا  اخر للكتاب يعد من املوروثات املفقودة لرتاث هذا السيد اجلليل .

اصحاب و  ,واعاظم اجالء الطائفة , الثقاتالعديد من السيد عن  اما مرويات هذا الكتاب  قد رواها 

 .وطرقه واضحة يف السالمة انتهاء باألئمة االبرار , االئمة  االطهار 

هذا  وقد اشار السيد ريض الدين عيل بن جعفر اىل هذا االمر يف مقدمة كتابه فيقول : ) أروي فيام أذكر من

... وربام يكون عذري أيضا فيام أرويه عن ها من خواص اصحابنا الثقات وطريقي الي ,الكتاب روايات

بعض  من يطعن عليه انني أجد من اعتمد عليه من ثقات أصحابنا الذين أسندت اليهم عنه أو اليه عنهم 

                                                             
ولكن قدماه  ,وسبب تسميته هبذا اللقب  ؛ ألنه كان مجياًل من ناحية املنظر ,بأيب عبد اهللحممد الطاووس كان يكنى  - 1

 كانت غري مناسبة حلسن صورته فلقب هبذا اللقب تشبها بالطاووس .

 .  1330رقم  302/  16الذريعة :  - 2

 .  41االجازات :  - 3
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تركوا روايتها فاقبلها منهم واجوز ان  وال ,ومل يستثنوا  تلك الرواية وال طعنوا عليها ,قد رووا ذلك عنه

املذكورة بطريقة اخرى  حمققة مشكورة أو عمل الطائفة عليها فاعتمدوا صحة الرواية  يكون قد عرفوا

اقول  ومن االعذار انني ذكرت  ... 1عليها أو يكون الراوي املطعون عىل عقيدته ثقة يف حديثه وأمانته 

شيئا من الروايات مطعونا عىل بعض رواته فانه قد يكون يل طريق اخر اىل ذلك احلديث غري الطريق 

الذي قلته عن املطعون عليه يف منقوالته  اما عن طريق اىل املعصوم غري ذلك الطريق او طريق اىل غريه 

ما   فإننياىل الرجل الثقة الذي روى املطعون عليه عنه من احلجج يف مثل احلديث املشار اليه او طريق 

 هذا يف يكون ما كل يف الصالح واملخرج الواضح العذر من يكن مل ولو قول 2أذكر اال مايل خمرج عنه 

 االعذار لبعض اسناده يذكر مل حديث او االسباب من بسبب مطعن عنه روى من عن رواية من الكتاب

 عىل املجمع الشيخ إىل بإسنادهم االثار نقل يف الصدق واهل االعتبار ذوى من مجاعة عن رويت ما اال

 حييى بن صفوان عن االعامل ثواب كتاب من رواه فيام برمحته اهلل تغمده بابويه بن حممد جعفر ابى عدالته

 .انتهى  .... 3وامانته ورعه عىل املتفق

ذكر ثالثة طرق للروايات التي ذكرت يف   ان السيد ابن طاووسجيد ومن يراجع الكتاب املذكور  

ومنها ما هو متعلق ببحثنا من سؤال السيدة  الزهراء عليها السالم ألبيها النبي االكرم حممد  ,كتابه

 ويأيتفيمن هتاون يف الصالة من النساء والرجال فكان اجلواب تلك االثار اخلمسة عرش خصلة 

 . عناوين تفصيل كل واحد منها عىل شكل 

 

 

                                                             
 . 9فالح السائل : ص   -1

 .11املصدر السابق : ص - 2

 .12صدر السابق : صامل - 3
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 : ا الطرق الثالث فهيام

هـ 609اجازة يف شهر بيع االول من عام  ,عن الشيخ عيل اخلياط احليلالسيد ابن طاووس :  ما رواه اوالً 

 . 1عن والده أيب جعفر الطويس  ,عن حممد بن ايب القاسم الطربي ,عن الشيخ عريب بن مسافر

 هـ609السّواري إجازة يف مجادي االخرة سنة عن الشيخ حسني بن امحد نور اهلل مرقده  رواه  : ماثانيا 

 .2عن الشيخ  املفيد أيب عيل , عن والده الشيخ الطويس   ,عن حممد بن أيب القاسم الطربي

عن  ,هـ635: وما رواه ايضا عن الشيخ الفاضل اسعد بن عبد القاهر االصفهاين .... يف صفر سنة  ثالثا

 ,أيب الفرج عيل بن السعيد أيب احلسن الراوندي , عن الشيخ أيب جعفر حممد بن عيل بن املحسن احللبي

 . 3عن أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس

وخواصهم  ,من غري اتباع االئمة  وس عندما يذكر من طعن هبم ومن البدهيي ان السيد ابن طاو

 جهة توثيق رواهتا كام هو واضح . منال حيح تلك الروايات النظر اىل تصالثقات االجالء فهو يف صدد 

                                                ************* 

                                                                     

 

 

 

                                                             
 .15فالح السائل : ص  - 1

 .14فالح السائل: ص  - 2

 .  15فالح السائل: ص  - 3
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 -: نقاطمخسة تبني فيام سبق  من مسلك السيد ابن طاووس 

: أنه قد أحرز وثاقة الرواة فلم يذكرهم اال بالوصف بقوله : ) وطريقي اليها من خواص  النقطة االوىل

بعض اعالم الطائفة  فحذفوا االسانيد مع احراز هم لوثاقة  اليهاوهذه الطريقة جلأ , اصحابنا الثقات ( 

املتوىف  سنة  ثراه  العامل الفقيه ايب منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربيس طاب رواهتا , مثلام صنع 

كام انا نجد الكثري من مروياته يقول يف بداياهتا وهبذا االسناد  , 1يف كتابه املوسوم باالحتجاجهـ , 548

 وال يأيت بذكر الرواة للسبب الذي ذكرناه سابقا .

وهو املحدث عيل بن  من االعالم هو والد الشيخ الصدوق –الطربيس وابن طاووس  –اما من سبقهام 

 ,أيضا وهو روايات جمردة عن االسانيد  ,له الذي نقل ان كتاب فقه الرضا   هـ 329بابويه املتوىف 

 وغريها .

: أن بعض هذه الروايات وان كان يف سندها من ال يعتمد عليه يف نقل االخبار اال انه  توجد  النقطة الثانية

فيها , فيقول : )  قد رووا ذلك عنه ومل يستثنوا  ا مع وجودهقرائن عىل صحتها مثل عمل االصحاب عليه

تلك الرواية وال طعنوا عليها , وال تركوا روايتها فأقبلها منهم واجوز ان  يكون قد عرفوا صحة الرواية 

 .2املذكورة بطريقة اخرى حمققة مشكورة ( 

 

 

 

                                                             
قيل ان الكتاب  رواياته صحيحة لنفس شهادة املؤلف  رمحه اهلل  فيقول : )وال نأيت يف أكثر ما نورده من األخبار بإسناده  - 1

إما لوجود اإلمجاع عليه أو موافقته ملا دلت العقول إليه, أو الشتهاره يف السري والكتب بني املخالف واملؤالف, إال ما 

كري عليه السالم قال ليس يف االشتهار عىل حد ما سواه, وإن كان مشتمال عىل مثل أوردته عن أيب حممد احلسن العس

 ايران .  –, الطبعة االوىل من منشورات ذوي القربى قم 14ص  1الذي قدمناه( االحتجاج  : ج

 . 11 -9فالح السائل :  - 2
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 وان كانت هبذا الطريق ضعيفة .  ,الرواية:  أنه قد يكون هناك  طريق اخر لصحة هذه النقطة الثالثة

مع انه قد  –كام كان طريق بعض املتقدمني   -: ان املطعون يف روايته قد يكون جلهة عقيدته النقطة الرابعة

 يكون ثقة يف حديثه وامينا عليه . 

يرادات عىل وقد اجاد العالمة الفقيه واملتضلع النبيه االستاذ الكبري الشيخ مسلم الداوري يف احصاء اال

يف بحثه   ,1حيث ذكر اثني عرش وجها لعالج تلك االسانيد ,اسانيد الروايات  يف كتاب فالح السائل

 فإهنا ذكره من الطرق الثالثة اىل جده شيخ الطائفة وقال : ) نعم الذي ينفع يف املقام : هو ماالرجايل 

ومن الشيخ اىل املفيد , والصدوق  ,شاملة جلميع كتب الشيخ قدس رسه بام فيها كتاب الفهرست

 . 2 ( والتلعكربي وغريهم

ختتلف بعلم االخالق  والفضائل  املرتبطة  لألعامل:  عادة يف مثل هذه الكتب املخصصة   النقطة اخلامسة 

فان الكتب يف االجتاه االول عادة ما حتذف  كتب الروائية املرتبطة يف الفقه واالحكام الرشعيةالعن 

ويستعاض عن ذلك بذكر الكتب التي اخذت  ,سباب امهها لطوهلا رعاية لالختصاراالسانيد أل

وبخصوص كتاب فالح السائل فان هناك كالما  ,ويذكر طرقه اليها يف بعض االحيان ,الروايات منها 

بني اعالم الطائفة فهناك من يصحح الروايات الواردة فيه اعتامدا عىل تلك املقدمة املوجودة يف الكتاب 

ومن  ,وهناك من ناقش يف ذلك  ,التي يقال انه يظهر منها تصحيحه للروايات   -فالح السائل  –ملذكور ا

 .3اراد املراجعة عليه بالرجوع اىل ما ذكره اية اهلل الشيخ مسلم الداوري 

                                                             
 وبعدها .  261ص  ,1اصول علم الرجال بني النظرية والتطبيق : ج - 1

 . بترصف .267ص  ,1علم الرجال بني النظرية والتطبيق: ج اصول - 2

 .. 267ص  ,1ج: اصول علم الرجال بني النظرية والتطبيق - 3
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 رواية يف مواقيت الصالة اية و

اَلةَ  َأِقمِ  قال تعاىل :  ْمسِ  لُِدُلوكِ  الصَّ ْيلِ  َغَسِق  إىَِل  الشَّ  .1 َمْشُهوًدا َكانَ  اْلَفْجرِ  ُقْرآنَ  إِنَّ  اْلَفْجرِ  َوُقْرآنَ  اللَّ

 صالة ووقت , أفضلهام الوقتني وأّول , وقتان صالة لكّل  » : قال ,  اهللَّ  عبد أيب عن , سنان ابن عن

 من وقت ولكنّه , عمدا ذلك تأخري ينبغي وال , الّسامء الّصبح يتجلَّل أن إىل الفجر ينشّق  حني الفجر

 وليس , النّجوم تشتبك أن إىل الّشمس جتب حني املغرب ووقت , نام أو , سهى أو , نيس أو , شغل

 . 2« علَّة من أو , عذر من إالَّ  وقتا الوقتني آخر جيعل أن ألحد

                                                                  

 التهاون وعقوبته  

وكالمها  ,هيتم بالصالة فهو متهاون ويصدق عليه ايضا مستخف وكل مستخف هو متهاون كل من ال

وان االستخفاف بالدين بصورة عامة يعد من  ,ويرتتب عىل ذلك عقوبات يف دار الدنيا واالخرة  ,حمرمان

يف رفقة  وتكون عاقبة امره يف االخرة مهانا ذليال بائسا ,ويعد من زمرة الفجار ,عالمات ابناء البغاء

 ,تها واملحافظة عليهاوقد استفاضت الروايات يف احلث عىل االتيان هبا يف وق ,قارون وهامان واملنافقني 

ومن استهان هبا واستخف وقرص كان بحكم التارك هلا رشعا هذا ما سوف  ,ورعايتها و وعدم تضييعها

وعرتته اهلادية عليهم  ,نجده بشكل واضح من خالل استعراض االخبار الواردة عن النبي االكرم 

 السالم .

                                                             
 .78سورة االرساء : اآلية : - 1

من أبواب  26الباب  151:  3, الوسائل  1003حديث  276:  1, االستبصار  123حديث  39:  2الّتهذيب  - 2

 . 5املواقيت , حديث 
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 لعنهم وهامان, وفرعون قارون مع اهلل حرشه صالته ضيع من فان صالتكم تضيعوا ال):   النبي قال

 نبيه سنة وأداء صالته حيافظ مل ملن فالويل املنافقني, مع النار يدخله أن اهلل عىل حقا وكان وأخزاهم, اهلل

 )1 . 

اما املضيع للصالة واملستخف هبا  واثار سيئة دنيوية واخروية ,له عقوبات تارة نجد ان التارك للصالة

 -بل يف التهاون يف اجزاءها من التكبري اىل التسليم فان يف ذلك يؤدي اىل فقدان الدين  ,واملتهاون فيها

وكان متهاونا يف  ,فاقدة للرشائط الرشعية  صالته كانت وايف الركوع والسجود  والقراءة  كمن يتهاون 

او كان ركوعه  ,تعلم  تلك املسائل االبتدائية كمن يصيل بوضوء باطل او ال يراعي طهارة االعضاء عمدا

وقد اشار النبي  - فان عاقبته تكون سيئة والعياذ باهللوسجوده كنقر الغراب  ,بدون طمأنينة واستقرار

 .اىل هكذا متهاون  االكرم 

يفة ان املتهاون يف الصالة عاقبته يف املحرش تكون يف زمرة هامان وقارون وعندما تذكر االحاديث الرش

فلم تنفعهام  ومل حتميهام ال  فرعون كافران وتابعان لكفر أشهر وألهنام , الكفر يف ملكانتهام اشارة اىل 

 وال اخلزين واالموال عن العقاب االهلي .  ,الوزارة

وا بِاْلَبيِّنَاِت  ُموَسى َجاَءُهمْ  َوَلَقدْ  َوَهاَمانَ  َوفِْرَعْونَ  َوَقاُرونَ  :تعاىل قال  َكاُنوا َوَما األَْرضِ  يِف  َفاْسَتْكرَبُ

ْيَحةُ  َأَخَذْتهُ  َمنْ  َوِمنُْهمْ  َحاِصباً  َعَلْيهِ  َأْرَسْلنَا َمنْ  َفِمْنُهمْ  بَِذْنبِهِ  َأَخْذَنا َفُكالا *  َسابِِقنيَ   َخَسْفنَا َمنْ  َوِمنُْهمْ  الصَّ

 . 2َيْظلُِمونَ  َأْنُفَسُهمْ  َكاُنوا َوَلكِنْ  لَِيْظلَِمُهمْ  اهللَُّ َكانَ  َوَما َأْغَرْقنَا َمنْ  َوِمنُْهمْ  ألَْرَض ا بِهِ 

 فقام رجل دخل إذ املسجد يف جالس   اهلل رسول بينا: ) ويف اخلرب عن زرارة  عن ايب جعفر 

 عىل ليموتن صالته وهكذا هذا مات لئن 1 الغراب كنقر نقر: ع فقال سجوده وال ركوعه يتم فلم فصىل

 .  2(ديني غري

                                                             
 . مع اختالف ببعض العبائر والنسخ . 21ص  ,2. عيون االخبار : ج202ص  ,79بحار االنوار: ج - 1

 . 40/ 39سورة العنكبوت : اآلية:  - 2



16 
 

 يف الطمأنينة وجوب عىل واضحة   داللة وفيه , ومعترب, وهذا احلديث من ناحية السند هو صحيح 

 يف شأن الصالة والتي تؤدي يف هناية املطاف اىل الكفر   والتهاون هو من االستخفاف   السجود , و الركوع

  والعياذ باهلل تعاىل أعاذنا اهلل مجيعا من هذا الفعل القبيح .

 يلع يرد ال , بصالته استخف من مني ليس) :   اهلل رسول عن زرارة ايضا عن ايب جعفر وعن 

 .  3 (واهلل ال احلوض

 من  ذعرا الشيطان يزال ال):   اهللّ رسول قال:  قال  اهللّ عبد ايب عن, السكوين عن ,النوفيل عنو

 . 4(  العظائم يف فادخله عليه جترا ضيعهن فاذا,  لوقتهن اخلمس الصلوات عىل حافظ ما املؤمن

يف التالهي  واالستعجال  والغفلة عن الصالة من عالمات االستخفاف  واملستخف ليس من النبي  

 النعيم املقيم .عد للمؤمنني من ومن كان كذلك فقد خرس  ملا قد أ ,فال ينظر النبي اليه يشء

ما اكثر الناس يف زماننا  ممن يتهاون  ويستخف ويتكاسل  ويتناعس ويتثاقل  عن أداء الصالة بالصورة 

ان هذه العالمات هي للمنافقني وقد اشارت هلا الروايات بوضوح ففي التي ينبغي ان يأيت هبا علام 

 متناعسا وال متكاسال الصالة إىل تقم ال: )   جعفر أيب عن , زرارة صحيحة  الروايات انظر مثال اىل 

 يعني - سكارى وهم الصالة إىل يقوموا أن املؤمنني هنى اهللَّ فإنّ  , النفاق خالل من فإهّنا متثاقال وال

الةِ  إىَِل  قاُموا وإِذا:  للمنافقني وقال - كساىل  َقلِياًل  إاِلَّ  اهلل َيْذُكُرونَ  وال النَّاَس  ُيراُؤنَ  ُكساىل قاُموا الصَّ

5. 

                                                                                                                                                                              
نقر الغراب معناه : هو عملية التقاط احلبة بمنقاره , ويراد به  ختفيف السجود ألنه ال يمكث فيه اال قدر وضع الغراب  - 1

 اكله.منقاره فيام يريد 

 .  239ص  ,2هتذيب االحكام : ج - 2

 . 101: ص  فقه الرضا  - 3

  .2من أبواب أعداد الفرائض , حديث  7الباب  18:  3, الوسائل  8حديث  269:  3الكايف  - 4

 .  142سورة النساء : اآلية :  - 5
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كام ان الصالة بحالة النشاط , ويف وقتها تعد من شيم االبرار , واعامهلم , فاذا اردت ان تكون منهم  

 فعليك ان  باالستيقاظ مبكرا , وتؤدهيا يف وقتها املخصص .

املتقون من اعامهلم التي يقومون هبا يف كل وقت ومكان هو اجتناب املحارم وهي ترك الذنوب 

منها يف الوقوع يف او جزء التامة التي هي العلة  1وعدم الغفلة,   , واقامة الصالة يف وقتهاعاي وامل

 .املعاي 

 , املحارم واجتناب , الفرائض إقامة:  األبرار عمل من ثالث):  ورد عن االمام عيل 

 . 2(  الدين يف الغفلة من واحرتاس

والعبادات االخرى , وبعدم القبول ردت  3االعاملالصالة هي كل الدين ومتامه فان قبلت قبلت  سائر 

سائر االعامل , ومن استهان هبا هان بالدين , ومن هتاون بالدين هان , واذا ثبت انه من املستخفني هبا فقد 

 . 4استخف باهلل تعاىل , وهذا من عالمات عدم طهارة املولد كام يف االثر 

 . 1: ) من هتاون بالدين هان (  طالب أيب بن عيل املؤمنني أمري حكم من ورد مما

                                                             
الغفلة تبعد عن اهلل تعاىل , ومن كان غافال من الطبيعي ان يكون  متهاونا يف صالته بسبب الغفلة , وفيام اوحى اهلل  - 1

 . 39, ص 13: )وال تغفل فإن الغافل مني بعيد ( انظر روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه : جاىل عيسى 

 عيّل بن ثابت عن اإلمام اجلواد عن آبائه ) عليهم السالم ( , بحار األنوار :عن أمحد بن  139/  3كشف الغّمة :  - 2

78  /81  /74 . 

,  4ضمن ح  268/  3وهي أّول ما حياسب العبد عليها , فإن قبلت قبل ما سواها , وإن ُرّدت ُرّد ما سواها ا لكايف :   - 3

باختالف يف اللفظ , عنها  5ح  134/  1يف الفقيه : إىل قوله : قبل ما سواها , و 15صدر ح  239/  2والتهذيب : 

 باختالف يسري , 110. ويف كتاب حسني بن عثامن بن رشيك :  2ح  1ب  -أبواب املواقيت  - 108/  4الوسائل : 

 باختالف يف اللفظ . 100عن فقه الرضا :  37ح  20/  83, ويف ج  6ح  236/  82عنه البحار : 

ة يكون متهاونا او مستخفا بالدين وباهلل تعاىل , او غري طاهر املولد فان الكثري من املؤمنني من ليس كل من تفوته الصال - 4

يضع املنبه مثال , ويعزم عىل االستيقاظ اال انه مل ينتبه نجده  منزعجا جدا يف عدم قيامه للصالة , وبخالف من ينام وال نية 

 العامل . له باالستيقاظ مطلقا , فالنية هي املعيار واهلل 
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 . 2( زنا ولد عالمة بالدين االستخفاف أن:  )  الصادق وعن االمام جعفر 

 .3( النار إىل صار اهلل بعبادة هتاون من إن)  :  عباس ابن قالو

 اهلل بأمر والتهاون وإياكم , نفسه عن يغفل فإنام غفل من فإنه , والغفلة إياكم) :  قال اهلل عبد أيب عن

 . 4 (القيامة يوم اهلل أهانه اهلل بأمر هتاون من فإنه , وجل عز

وان املقياس ما بني املسلم والكافر هو اداء هذه الفريضة املقدسة , وبمجرد ان االنسان يرتك الصالة 

 متعمدا متهاونا فيها فانه للكفر يومئذ اقرب وهذا ما بينته الروايات ايضا .

 الفريضة الصالة يرتك ان اال يكفر ان وبني املسلم بني ما: )   اهلل رسول:  قال:  قال جعفر أيب عن

 . 5( يصليها فال هبا يتهاون أو متعمدا

 

ومن يراجع الروايات  جيد وجه  التشبيه بني تارك الصالة والكافر , بل وقد سميا كافرا , وبيان ذلك ما  

 كافرا تسميه ال الزاين بال ما  اهلل عبد أبو سئل قال أنه صدقة بن مسعدة عن روىما  هو واضح يف 

 الشهوة ملكان ذلك يفعل انام أشبهه وما الزاين الن فقال ذلك يف احلجة وما كافرا تسميه الصالة وتارك

 مستلذ وهو اال املرأة يأيت الزاين جتد ال ألنك وذلك استخفافا اال يرتكها ال الصالة وتارك تغلبه ألهنا

                                                                                                                                                                              
 . 426عيون احلكم واملواعظ : ص  - 1

 . 141, ص  3مستدرك سفينة البحار : ج - 2

 . 24, ص  12, تفسري القرطبي :  24, ص 12اجلامع ألحكام القرآن: ج - 3

 . 184ثواب األعامل ص   - 4

 . 29/  3وسائل الشيعة  - 5
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 نفيت فإذا اللذة لرتكها قصده يكون فليس لرتكها قاصدا الصالة ترك من وكل إليها قاصدا إياها إلتيانه

 .1 الكفر وقع االستخفاف وقع وإذا االستخفاف وقع اللذة

وربام يقع البعض باالشتباه عندما يقرأ الروايات التي تذكر ان تارك الصالة واملتهاون فيها هو كافر 

هو مقصود من تلك  االيامن باهلل تعاىل , فان اجلدير بالذكر ان نوضح ونبني ماباملعنى الفقهي الذي يقابل 

 االطالقات التي يف االخبار.

 

 اقسام الكفر 

  -: اربع  ال شك ان الكفر عىل اقسام

: عندما نجد روايات تتحدث عن الكافر فأنه يراد به املرتد عن الدين وانكار احدى  القسم االول

ويمكن تسميته بكفر اجلحود , ومثل هذا الكافر مصريه اىل النار , وهو غري الكافر  رضوريات الرشيعة , 

 التارك للصالة كام هو يف القسم الثاين . 

الكفر برتك االوامر االهلية , وعدم االمتثال يف الفرائض , و  االتيان باملعاي والذنوب   :  القسم الثاني

ع عن اداء احلق الرشعي كالزكاة واخلمس , والكفر من هذه منها ترك الصالة والتهاون فيها واالمتنا

الناحية  ما يقابل االيامن الذي هو معناه االعتقاد اجلازم باجلنان , واالقرار باللسان  والعمل باألركان  

ويغسل ويكفن ويصىل عليه  فمثل هذا الكافر هبذا املعنى جتري عليه احكام االسالم  يف دار الدينا , 

                                                             
 / 339, وعلل الرشائع  616/  132:  1, من ال حيرضه الفقيه  9/  284:  2الكايف   - 1

 . 15/  66:  69, ونقله املجليس يف بحاره  1صدر احلديث 
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اما يف االخرة فأمره اىل اهلل تعاىل يمكن ان يعاقب ويعذب وبعد ذلك تناله مقابر املسلمني ويدفن يف 

  .1الشفاعة وهذا ما استفاضت به الروايات 

القران الكريم وصف ان عدم الشكر للنعم االهلية كفر , والكافر هبذا املعنى خيتلف عن   : القسم الثالث 

  -اذكر بعضها : األياتجد الكثري من هذه والكافر املرتد اجلاحد لرضوريات الدين , وي

 .   2َلَشِديد   َعَذايِب  إِنَّ  َكَفْرُتمْ  َوَلئِنْ  أَلَِزيَدنَُّكمْ  َشَكْرُتمْ  َلئِنْ  َربُُّكمْ  َتَأذَّنَ  َوإِذْ   منها قال تعاىل : 

ِذي َقاَل ومنها قال تعاىل :   ا َرآهُ  َفَلامَّ  َطْرُفَك  إَِلْيَك  َيْرَتدَّ  َأنْ  َقْبَل  بِهِ  آتِيَك  َأَنا اْلكَِتاِب  ِمنَ  ِعْلم   ِعْنَدهُ  الَّ  ُمْسَتِقرا

اَم  َشَكرَ  َوَمنْ  أَْكُفرُ  َأمْ  َأأَْشُكرُ  لَِيْبُلَويِن  َريبِّ  َفْضلِ  ِمنْ  َهَذا َقاَل  ِعنَْدهُ   َغنِي   َريبِّ  َفإِنَّ  َكَفرَ  َوَمنْ  لِنَْفِسهِ  َيْشُكرُ  َفإِنَّ

 , وغريمها العديد من األيات .   3 َكِريم  

: ويأيت الكفر بمعنى الرباءة من املنهج والفكر والعقيدة التي يتبناها االخرون  كام اشار  القسم الرابع

 َلُكمْ  َكاَنْت  َقدْ القران الكريم عن ابراهيم اخلليل عليه وعىل نبينا واله الصالة والسالم  قال تعاىل :  

ِذينَ  إِْبَراِهيمَ  يِف  َحَسَنة   ُأْسَوة   ا لَِقْوِمِهمْ  َقاُلوا إِذْ  َمَعهُ  َوالَّ  بُِكمْ  َكَفْرَنا اهللَِّ ُدونِ  ِمنْ  َتْعُبُدونَ  َومِمَّا ِمنُْكمْ  ُبَرآءُ  إِنَّ

 َوَما َلَك  أَلَْسَتْغِفَرنَّ  أِلَبِيهِ  إِْبَراِهيمَ  َقْوَل  إاِلَّ  َوْحَدهُ  بِاهللَِّ ُتْؤِمنُوا َحتَّى َأَبًدا َواْلَبْغَضاءُ  اْلَعَداَوةُ  َوَبْينَُكمُ  َبْينَنَا َوَبَدا

  ِمنْ  اهللَِّ ِمنَ  َلَك  َأْملُِك 
 
ء نَا يَشْ ْلنَا َعَلْيَك  َربَّ  .   4املَِْصريُ  َوإَِلْيَك  َأَنْبنَا َوإَِلْيَك  َتَوكَّ

                                                             
عن الرجل يرتكب الكبرية من الكبائر فيموت هل خيرجه  كام يف صحيحة ابن سنان  قال :  سألت أبا عبد اهلل   - 1

: ) من ارتكب كبرية من الكبائر  ذلك من االسالم وإن عذب كان عذابه كعذاب املرشكني أم له مدة وانقطاع ؟ فقال  

 فزعم أهنا حالل أخرجه ذلك من االسالم وعذب أشد العذاب وإن كان معرتفا أنه ذنب ومات عليه أخرجه من االيامن

 ومل خيرجه من االسالم وكان عذابه أهون من عذاب األول ( .

 .  167سورة االعراف : اآلية:   - 2

 .  40سورة النمل : اآلية :  - 3

 .  4سورة املمتحنة : اآلية :  4
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وقد حتدث القران الكريم عن الشيطان الرجيم  حني يوسوس , الكفر هنا يأيت بمعنى الرباءة  منكم  

االنسان الستجابته , وبخطواته الرشيرة , وعندما يتحقق مراده لإلنسان ويدعوه اىل املعصية , ويدعوا 

 يقول اين كافر بكم وبام أرشكتم به .

ْيَطانُ  َوَقاَل قال تعاىل :   يِلَ  َكانَ  َوَما َفَأْخَلْفُتُكمْ  َوَوَعْدُتُكمْ  احْلَقِّ  َوْعدَ  َوَعَدُكمْ  اهللََّ إِنَّ  اأْلَْمرُ  ُقِضَ  ملََّا الشَّ

ِخُكمْ  َأَنا َما َأْنُفَسُكمْ  َوُلوُموا َتُلوُمويِن  َفاَل  يِل  َفاْسَتَجْبُتمْ  َدَعْوُتُكمْ  َأنْ  إاِلَّ  ُسْلَطان   ِمنْ  َعَلْيُكمْ   َأْنُتمْ  َوَما بُِمرْصِ

ِخيَّ  ْكُتُمونِ  باَِم  َكَفْرُت  إيِنِّ  بُِمرْصِ املنِِيَ  إِنَّ  َقْبُل  ِمنْ  َأرْشَ     .  1َألِيم   َعَذاب   هَلُمْ  الظَّ

                                                 ****** 

 

 

 ؟ يوميا ملاذا نصيل 

قد يسأل البعض ملاذا نصيل باليوم هذا املقدار ؟ , وملاذا نقوم بتلف ساعة من وقتنا  ؟ , فربام البعض 

 يستفيد من هذا الوقت باجلانب االقتصادي , ويكسب الكثري من االموال , فبامذا نجيبه ؟ 

 نرشب ؟ وملاذا ننام ؟ وملاذا  وملاذا ....؟  ه بمن يقول ملاذا ناكل ؟ وملاذا هذا السؤال شبي

ففي كل يوم اجلسم حيتاج اىل غذاء وطعام ورشاب , وكذلك حيتاج اىل سبات راحة ونوم , فهذه تعد من 

 الرضوريات الدائمة للجسم .

الصالة هي غذاء وطاقة روحية لإلنسان , وبدوهنا يتعرض االنسان اىل التلف والدمار والضياع عىل 

وال يمكن االستغناء عن  , عملها استمراريةالكثري من املكائن حتتاج اىل وقود يف فالصعيد املعنوي, 

واسامئها  ,انواعها وتعد  املحرك ملكنتها باختالف ,  الطاقة بكل االحوال والصور , وهي عصب احلياة

والسكرين والبنزين يف السيارات , والنفط وزيت , يستخدمان يف الطبخ وغريها  امليثان والربوبانفمثال : 

                                                             
 . 22سورة ابراهيم : اآلية :  - 1
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, واالوكسجني املسال يف املركبات الفضائية  واليورانيومالغاز يف املكائن  الثقيلة والوقود الصلب , 

 هيك عن االنسان واحليوان فهام الضوء واملاء نا تها لك احلال عند النباتات التي طاقوالصواريخ , وكذ

 . لطاقتهام اجلسدية  الطعام والرشاب  ومها حيتاجان اىل الغذاء

وهي مطهر  ,فالصالة شحنة وطاقة ايامنية تزود االنسان املسلم يف كل يوم , وجتعله يرتقي ويتكامل 

 وقد شبهت بالروايات كالنهر اجلاري . ,لباطن االنسان من االدران 

 هنر مثل اخلمس الصلوات هذه مثل انام) :  قال انه,  اهللّ رسول عن,  االنصاري اهللّ عبد بن جابر عنف

,  الغسل بتواتر الدرن من بدنه ينقى فكام,  مرات مخس اليوم يف منه يغتسل,  احدكم باب يدي بني جار

 . 1(يشء ذنوبه من يبقى فال,  الصالة  مداومة مع الذنوب من ينقى فكذا

 : يقول السيد بحر العلوم 

 2بالتكرار الذنب رين تقلع*  جار هنر كشأن وشأهنا                                          

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 15,ص  3مستدرك الوسائل : ج - 1

 . 82الدرة النجفية ) منظومة يف الفقه (: تاليف السيد مهدي بحر العلوم ص  - 2
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 أمهية الصالة 

فضل الصالة , واملحافظة عليها ب يف الرشيعة االسالمية  املتعلقة  ان الذي يطلع عىل الروايات الرشيفة  

, ويكفيها ان تكون فاصال بني االسالم  والكفر ,  وكامل  واآلخرويةيدرك أمهيتها من الناحية الدنيوية 

, وتكون له جدارا واقيا من رش مجيع  , وتبعده من الرش 1, وتعينه عىل اخلري الدين , ومعراج املؤمن 

ان حيافظ عليها , ويرتقي من  فاذا كانت هبذه املنزلة , واالمهية  فان اجلدير باملؤمن  2الذنوب والفواحش 

نَّ  َخَلْقُت  َوَماخالهلا سالمل الكامل جتاه حتصيل  املعرفة  التي هي مقدمة للعبودية  قال تعاىل :   اجْلِ

ْنَس    . 3لَِيْعُبُدونِ  إاِلَّ  َواإْلِ

 وقد اجاد السيد مهدي بحر العلوم يف منظومته : 

 وأحب طرا الطاعات وأكمل          القرب أفضل هي الصالة ان                              

 وامليزان           األعامل    لسائر              والعنوان الدين هذا عمود                              

 الرسل  ووصايا   الكتاب من           والنقل فضلها بان العقل يف                                

 عددا حيىص ليس ما فضلها يف          اهلدى أئمة عن النصوص ويف                             

                                                             
اَلِة إِنَّ اهللََّ َمعَ قال تعاىل :   - 1 رْبِ َوالصَّ ِذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصَّ َا الَّ ابِِرينَ  َيا َأهيُّ  .   153سورة البقرة : اآلية :  الصَّ

 َوامْلُنَْكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكمْ إِنَّ اهللََّ قال تعاىل :  - 2
ِ
 ِذي اْلُقْرَبى َوَينَْهى َعِن اْلَفْحَشاء

ِ
ْحَساِن َوإِيَتاء ُكْم َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ  َلَعلَّ

ُرونَ   .  90سورة النحل : اآلية :  َتَذكَّ

 . 56الذاريات : اآلية :  - 3
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 1الثناء      منتهى     فذاك  اقرص           والفحشاء   املنكر     عن تنهى                             

الظهر , العرص , املغرب , العشاء ,   -من خالل الصالة اليومية املشتملة عىل هذه  الفرائض  وهي : 

الصبح  يتمرن املسلم عىل حاالت القرب املعنوي كاخلشوع واخلضوع والترضع اىل اهلل تعاىل , وهذا 

التسليم  , فال بد  حيصل فيام اذا تم اقامتها ضمن ما يردهيا اهلل تعاىل من بدايتها وهي التكبري واىل اخرها 

يف رشائطها  وافعاهلا ومقدماهتا , فاذا تم ذلك  وحتقق كان ممتثال ألمر   من حفظها من ان يقع فيها الزيغ

 اهلل , ومقيام للصالة.

ْيِل َوُقْرآَن اْلَفْجِر إِنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًداقال تعاىل :  ْمِس إىَِل َغَسِق اللَّ اَلَة لُِدُلوِك الشَّ  . 2َأِقِم الصَّ

 , بني  اهلل تعاىل و اإلنسان  ربطالتي تقوم  بمهمة    ؤثرةامل الوسائل  أفضلتعترب من   الصالة أن الشك 

,  ويف حالة اقامتها بصورة صحيحة ضمن املوازين الفقهيةوهي من اهم  مظاهر االرتباط به عز وجل , 

هلي  , ومن اجل باحلب اال  تكون صالته مانعا من ارتكاب الذنوب واملعاي , وجتعل القلب متياًم وممتألً 

قال تعاىل  3امهية املحافظة عىل الفرائض اخلمسة  خصوصا الصالة الوسطى عىلذلك اكد القران الكريم 

 : َلَواِت  َعىَل  َحافُِظوا اَلةِ  الصَّ  . 4َقانِتِنيَ  هللَِِّ َوُقوُموا اْلُوْسَطى َوالصَّ

                                                             
 . 82السيد مهدي بحر العلوم ص الدرة النجفية ) منظومة يف الفقه ( : تاليف  - 1

 .78سورة االرساء : اآلية :  - 2

أختلف املفرسون يف تعيني الصالة الوسطى اىل اقوال كثرية  فقد ذكر الفخر الرازي   يف تفسريه عرشة اقوال , بينام   - 3

ة اقوال , ولكن القرائن  تدل صاحب روح املعاين  االلويس اىل ثالثة عرش قوال , كام ان  الطربيس يف جممع البيان ذكر ست

عىل  اهنا صالة الظهر , وهذا ما ذهب اليه علامء الطائفة احلقة فيقول السيد حممد كاظم اليزدي  رمحه اهلل : ) الظاهر ان 

الصالة الوسطى التي تتأكد املحافظة عليها هي الظهر ( وقد وافق ذلك راي اية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين 

 .   3, مسألة رقم  10: ص  2م ظله . انظر العروة الوثقى مع تعليقة السيد اية اهلل العظمى  السيستاين : جدا

 . 238سورة البقرة : اآلية :   - 4
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, وهي من تسويالت النفس والشيطان فيقول : شدة  رص يف صالته بدوافع وحجج واهيةقّ فربام البعض يُ  

الربد  , او حرارته هي التي متنعني من االستيقاظ  للصالة وادائها يف وقتها املعني , او الدوافع االجتامعية 

 االخرى كاملال والزوج والولد وغريهن .

عندما ندخل اىل االسواق يف اوقات الصالة خصوصا صالة الظهر نجد ان الناس نجدهم مشغولون  

عنها , ونراهم ال هيتمون يف االرساع  واملبادرة يف اول الوقت , وهذا هو رس التأكيد عليها من القران 

 الكريم والسنة املطهرة . 

رساع يف اداء الصالة يف وقتها  كام فعل االمام بل ورد يف الروايات عدم انتظار الرفقة يف الصالة واال

 وقت وجاء الطالبيني, بعض يستقبل  الرضا خرج: قال القزاز موسى بن إبراهيم عن, فالرضا 

 بنا يلحق ننتظر: فقلت , أذن: فقال صخرة حتت فنزل هناك قرص إىل فامل الصالة

 أبدا عليك علة, غري من وقتها آخر إىل وقتها أول عن صالة تؤخرن ال لك اهلل غفر): فقال أصحابنا,

 .  1(اخلرب متام وصلينا فأذنت الوقت بأول

فكيف اذا  .أيضا للجامعة الرفقة النتظار ها وقت أول عن الصالة  أخريت ينبغي ال أنه هذا اخلرب عىل  دل

 كان بدون ذلك !

 

 

 

 

 

                                                             
 . 183, وكذلك الثاقب يف املناقب : ص 338, ص 1اخلرائج  واجلرائح : ج - 1
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 . وهي عامد كل دين اقامة الصالة من سنن االولني 

 جيد اهنم كانوا حممد اخلاتم النبي اىل  ادم أبينا من يطلع عىل سرية االنبياء عليهم السالم مجيعا من 

يتقربون اىل اهلل  تعاىل بالصالة والعبادة , فهي من سنن االولني  سواء يف العهد القديم  او اجلديد فكانت 

د االنبياء , وهذه هي تعاليم السامء هلم اوقات  للصالة ورشائط واحكام واسس فقهية متفق عليها عن

 التي التزم هبا االنبياء عليهم وعىل نبينا واله السالم .

فقد كان   كان الدين عبارة عن مفاهيم وتعاليم , ومن يطلع عىل حياة نبي اهلل ادريس  منذ ادم 

عَ كتابه : , والطوفان فيقول تعاىل يف حمكم  مقيام للصالة  , هذا قبل والدة نبي اهلل نوح   ِمنَ  َلُكمْ  رَشَ

ينِ  ِذي ُنوًحا بِهِ  َوّصَّ  َما الدِّ ْينَا َوَما إَِلْيَك  َأْوَحْينَا َوالَّ ينَ  َأِقيُموا َأنْ  َوِعيَسى َوُموَسى إِْبَراِهيمَ  بِهِ  َوصَّ  َواَل  الدِّ

ُقوا كِنيَ  َعىَل  َكرُبَ  فِيهِ  َتَتَفرَّ َتبِي اهللَُّ إَِلْيهِ  َتْدُعوُهمْ  َما املُْرْشِ  .  1ُينِيُب  َمنْ  إَِلْيهِ  َوهَيِْدي َيَشاءُ  َمنْ  إَِلْيهِ  جَيْ

 اهيم وموسى وعيسى  وهكذا كانا العبدين الصاحلني هود وصالح يف قومهام عاد وثمود  , وابر 

وكانوا حيافظون عليها , , كانت هلم اوقات للصالة  مجيعهم  ختاما برشيعة النبي االكرم حممد 

 اتباعهم يف اداء الصالة يف وقتها , وان فيها سعادة الدارين .ويأمرون 

بالبعض االخر  سواء كانت فقهية او اخالقية وقد اشار مجيعها فهذه التعاليم واالحكام االهلية  مرتبط 

  ألضعها فجئت لبنة موضع فيه فبقي بناء شادوا كقوم قبيل األنبياء ومثل مثيلبقول : ) النبي اخلاتم 

 .1(  األخالق مكارم ألمتم بعثت إنام:  وقال2

                                                             
 .  13سورة الشورى : اآلية :  - 1

مثيل ومثل األنبياء كمثل رجل بني دارا ) وسلم قال : )واله ( وقريب منه عن جابر بن عبد اهلل عن النبي صىل اهلل عليه  - 2

فأمتها وأكملها إال موضع لبنة فجعل الناس يدخلوهنا ويتعجبون منها ويقولون : لوال موضع اللبنة , قال رسول اهلل صىل 
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ويف القران الكريم شواهد كثرية دالة ان الكثري من ذراري االنبياء  , واالمم املاضية يف العصور الغابرة  

قد ضيعوا الصالة وهتاونوا فيها وخالفوا تعاليم السامء , ونزلت عليهم عقوبات كثرية , وقد وعد منهم 

 يوفق للتوبة واالنابة اليه تعاىل .  املغفرة وجنات النعيم ملن

ِذينَ  ُأوَلئَِك قال تعاىل :  ةِ  ِمنْ  النَّبِيِّنيَ  ِمنَ  َعَلْيِهمْ  اهللَُّ َأْنَعمَ  الَّ يَّ ةِ  َوِمنْ  ُنوح   َمعَ  مَحَْلنَا َومِمَّنْ  آَدمَ  ُذرِّ يَّ  إِْبَراِهيمَ  ُذرِّ

ائِيَل  مْحَنِ  آَياُت  َعَلْيِهمْ  ُتْتىَل  إَِذا َواْجَتَبْينَا َهَدْينَا َومِمَّنْ  َوإرِْسَ وا الرَّ ًدا َخرُّ ياا ُسجَّ
 َبْعِدِهمْ  ِمنْ  َفَخَلَف  * َوُبكِ

اَلةَ  َأَضاُعوا َخْلف   َبُعوا الصَّ َهَواِت  َواتَّ  َفُأوَلئَِك  َصاحِلًا َوَعِمَل  َوآَمنَ  َتاَب  َمنْ  إاِلَّ  * َغياا َيْلَقْونَ  َفَسْوَف  الشَّ

 . 2َشْيًئا ُيْظَلُمونَ  َواَل  اجْلَنَّةَ  َيْدُخُلونَ 

حمافظا عىل صالته , وكان يدعوا لنفسه وذريته يف اقامة الصالة  وكان  نبي اهلل ابراهيم اخلليل

 واالتيان هبا بأركاهنا ورشوطها وادهبا . 

اَلةِ  ُمِقيمَ  اْجَعْلنِي َربِّ قال تعاىل :  تِي َوِمنْ  الصَّ يَّ نَا ُذرِّ   َوَتَقبَّْل  َربَّ
ِ
 . 3ُدَعاء

 . عىل منهاج االنبياء واملرسلني السابقني , وعىل تعاليم والده اخلليل  وكان نبي اهلل اسامعيل 

هُ  إِْساَمِعيَل  اْلكَِتاِب  يِف  َواْذُكرْ قال تعاىل :   َأْهَلهُ  َيْأُمرُ  َوَكانَ  * َنبِياا َرُسواًل  َوَكانَ  اْلَوْعدِ  َصاِدَق  َكانَ  إِنَّ

اَلةِ  َكاةِ  بِالصَّ هِ  ِعنْدَ  َوَكانَ  َوالزَّ  .  4َمْرِضياا َربِّ

كان قومه يستهزئون به ويعريونه فلم يأبى هلم وكان مقيام هلا وحمافظا  ويف عرص نبي اهلل شعيب 

 عليها , وقد اضاعوها , وهتاونوا هبا , واستخفوا بأحكام اهلل تعاىل .

                                                                                                                                                                              

, ويف اختالف يسري يف بعض 440,  7. انظر املصنف : ج ( اهلل عليه وسلم : فأنا موضع اللبنة جئت فختمت األنبياء 

 .  23ح  1791:  4.  ومسلم  صحيح مسلم  226:  4ظه كام يف  البخاريالفا

 . 382و  373, ص  71بحار األنوار , ج   - 1

 .  60,  59, 58سورة مريم : اآلية :  - 2

 .  40سورة أبراهيم : اآلية :  3

 .  55, 54سورة مريم : اآلية :   - 4
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كَ  َأنْ  َتْأُمُركَ  َأَصاَلُتَك  ُشَعْيُب  َيا َقاُلواقال تعاىل :  َك  َنَشاءُ  َما َأْمَوالِنَا يِف  َنْفَعَل  َأنْ  َأوْ  آَباُؤَنا َيْعُبدُ  َما َنرْتُ  إِنَّ

ِشيدُ  احْلَلِيمُ  أَلَْنَت   .  1الرَّ

وكان لقامن احلكيم  يوي ولده بوصايا كثرية منها كان يأمروه باملحافظة عىل الصالة , وعدم تضييعها ,  

 واالمر باملعروف والنهي عن املنكر  والصرب , وهذه االمور األربعة  هي من سنن االولني .

اَلةَ  َأِقمِ  ُبنَيَّ  َيافيقول تعاىل :   َعْزمِ  ِمنْ  َذلَِك  إِنَّ  َأَصاَبَك  َما َعىَل  َواْصرِبْ  املُْنَْكرِ  َعنِ  َواْنهَ  بِاملَْْعُروِف  َوْأُمرْ  الصَّ

 .  2اأْلُُمورِ 

أما بنو ارسائيل فقد وعدهم اهلل تعاىل بالعون و قال هلم اين معكم برشط ان حتافظوا عىل الصالة التي  

 امرت هبا , فال تضيعوها .

 

ائِيَل  َبنِي ِميَثاَق  اهللَُّ َأَخذَ  َوَلَقدْ قال تعاىل :   َأَقْمُتمُ  َلئِنْ  َمَعُكمْ  إيِنِّ  اهللَُّ َوَقاَل  َنِقيًبا َعرَشَ  اْثنَْي  ِمْنُهمُ  َوَبَعْثنَا إرِْسَ

اَلةَ  َكاةَ  َوآَتْيُتمُ  الصَّ ْرمُتُوُهمْ  بُِرُسيِل  َوآَمنُْتمْ  الزَّ َرنَّ  َحَسنًا َقْرًضا اهللََّ َوَأْقَرْضُتمُ  َوَعزَّ  َسيَِّئاتُِكمْ  َعنُْكمْ  أَلَُكفِّ

ِري َجنَّات   َوأَلُْدِخَلنَُّكمْ  تَِها ِمنْ  جَتْ بِيلِ  َسَواءَ  َضلَّ  َفَقدْ  ِمنُْكمْ  َذلَِك  َبْعدَ  َكَفرَ  َفَمنْ  اأْلهَْنَارُ  حَتْ  .  3السَّ

 , ونقضوا امليثاق وقد لعنهم اهلل تعاىل .فكانت عاقبة ذلك ان قست قلوهبم بسبب تركهم للصالة 

قد نطق باحلق , وهو يف حجر امه , وقال ان اهلل تعاىل أوصاين بالصالة ما  وكذلك عيسى بن مريم  

 دمت عىل قيد احلياة .

اَلةِ  َوَأْوَصايِن  ُكنُْت  َما َأْينَ  ُمَباَرًكا َوَجَعَلنِي * َنبِياا َوَجَعَلنِي اْلكَِتاَب  آَتايِنَ  اهللَِّ َعْبدُ  إيِنِّ  َقاَل قال تعاىل :   بِالصَّ

َكاةِ  ا ُدْمُت  َما َوالزَّ َحيا
1 . 

                                                             
 .  87سورة هود : اآلية:   - 1

 .  17آلية : سورة لقامن : ا - 2

 .  12سورة املائدة : اآلية :  - 3
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بعد هذا االستعراض الرسيع من األيات  القرآنية التي  بينت ان  الصالة كانت مكتوبة يف االمم السابقة ,  

, وبركوع وسجود كام انه يظهر من بعض النصوص   يصلون يف اوقات خمصصة وكان االنبياء 

االنجيلية  اهنم كانوا خيرجون للصالة مجاعة , وبأماكن عامة وسوف نذكر مجلة من النصوص  التي كانت 

 ,  واملؤمنني بنبوته .ه مع تالمذته , ومريدي تصف كيفية صالة  السيد املسيح 

, وكان يتعبد ويصيل عىل ديانة اليهود التوحيدية كان من بني ارسائيل  وال شك ان نبي اهلل عيسى 

 املستقيمة هذا كان قبل ان يبعث نبيا وهاديا للعباد .

ديانة موسى وعيسى عليهام وعىل نبينا واله والسالم كان املصيل  بداية يقوم بعملية غسل اليدين يف 

بني خيمة  2موسى املرحضة والرجلني  ورأسه يف موضع بالقرب من املعبد  كام ورد يف النص : ) ووضع 

االجتامع واملذبح وجعل فيها ماء لالغتسال ليغسلوا أيدهيم وارجلهم عند اقرتاهبم اىل املذبح يغسلون كام 

 . 3أمرهم الرب ( 

هذا اذا كان صالهتم يف املعبد أما اذا كانت يف اماكن عامة خارج املدينة فقد كانوا يذهبون اىل االهنار  

,ويفهم من بعض النصوص اهنم كانوا يقفون للصالة  بشكل مجاعي  ويتطهروا من اجل اقامة الصالة 

 ال يأتوا اىل الصالة اال وهمم ان هيسيام يف ايام السبت  , وهذه من عادة االنبياء والرسل منهم ومن مريد

متطهرون فتارة يستخدمون املاء للتطهري من املراحض , كام يف املعابد واخرى من االهنار اذا كانت 

 أشارت اليه النصوص بشكل واضح وجيل .صالهتم تصىل يف الرب اري , وهذا ما 

 . 4 (تطهروا ملا و للرب ليسجدوا اورشليم اىل جاءوا غلبتهم بعد الشعب مجيع ان هذا بعد كان و)

                                                                                                                                                                              
 .  31,  30سورة مريم : اآلية :  - 1

املرحضة او املراحض:  هي عبارة عن احواض يوضع فيها كميات من املاء  يستخدم للتطهري قبل الدخول اىل اماكن   - 2

 ها .العبادة وهي املعابد من اجل اقامة الصالة  , والترضع والسجود والركوع في

 .  30: 40سفر اخلروج  - 3

 .387, 3. موسوعة الكتاب املقدس / االسفار القانونية الثانية ج 22: 16سفر هيوديت : - 4
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,  باملاء  للصالة وحتقيق السجود والترضع اىل اهلل يقومون بعملية التطهري يأتونومعنى ذلك اهنم قبل ان 

 وهذه هي عادهتم يف اوقات متفرقة ألداء الصالة .

والذي افهمه ان هذه القاعدة  موجودة يف , 1: ) ال صالة اال بطهور (  وقد ورد عن النبي اخلاتم  

ح التهاون بمقدمات  حالة الطهارة الكاملة , وال يصوهي عدم االتيان بالصالة اال يف الرشائع ,مجيع 

املقدمات وهي التطهر او الوضوء فال صالة له , ومن الغريب اليوم نجد  بإحدى الصالة , ومن هتاون 

ويدون تدخل يف حالة الطمث ,  املرأةة  يف كنائسهم فنجد ان ان النصارى وغريهم ال يراعون الطهار

حجاب , والرجل وهو حمدث باحلدث االكرب ورائحة اخلمر تفوح من فمه , ويصيل بكيفية خمالفة ملنهج 

 الصاخبة !!الغنائية  االنبياء واملرسلني السابقني عىل ايقاع املوسيقى 

انظر اىل الذين مل ينحرفوا عن املنهج الصحيح لسرية االنبياء من بني ارسائيل وكيف كانت عادهتم كام يف 

 .  2( صالة تكون ان العادة جرت حيث هنر عند املدينة خارج اىل خرجنا السبت يوم يف و) النص التايل  : 

عندما قرأت هذا النص تصورت ان هذه العادة اشبه ما تكون بصالتنا نحن املسلمون  يف ايام اجلمع 

 واالعياد , وربام يستغرب القارئ الكريم من النص اعاله ويقول ال يوجد قرينة عىل ذلك ؟! 

 يتبادرون لناسا كان ومن السابق : )أقول له  : انظر جيدا اىل هذا النص التايل  الذي يعترب  اشد وضحا 

 . 4 (قلوهبم كل من اهلل اىل يصلون بجملتهم كانوا و), 3(  عامة صالة ليصلوا افواجا البيوت من

 مجيع اعتمد  وملاوصىل هبم : ) , وتقدم ر مع السيد املسيح جيد ان  اجلميع تطهّ  قا ومن يطلع عىل انجيل لو

 .1 ( السامء انفتحت يصيل كان وإذ أيضاً  يسوع اعتمد الشعب

                                                             
 , وانظر مجيع 545حديث  140:  2, والتهذيب  67حديث  22:  1من ال حيرضه الفقيه  - 1

 الصحاح ففيها احلديث بلفظ )ال صالة بغري طهور ( . 

 .  13: 16سفر أعامل الرسل  - 2

 . 99:  4,  موسوعة الكتاب املقدس , تتمة سفر دانيال 18: 3سفر املكابيني الثاين  - 3

 . 134:  4. موسوعة الكتاب املقدس , تتمة سفر دانيال  17:  4سفر هيوديت  - 4



31 
 

اىل هذه احلقيقية وهي من الديانة النرصانية بان  صالة السيد املسيح مع  2وقد اشارت الباحثة ايزابيل

 .  وقيام  عىل شكل ركوع وسجود تتالمذته كان

يسوع املسيح وتالمذته , ومن خالل االثار الباقية حلد االن وان كانت صالة تقول : ) من خالل 

بنتيجة هي ان الصالة كانت ثالث اوقات صباحا وظهرا ومساءا , مشوشة , ولكننا بتجميعها نخرج 

 .  4وركوع , وقيام , وترضعات ( 3وفيها سجود

كانت تصىل باكرا هي صالة الفجر  , وهذا ما نجده بشكل  ففي بعض االناجيل نجد  ان اول صالة

 .  5(هناك يصيل وكان خالء موضع إىل ومىض وخرج قام جداً  باكراً  الصبح ويفواضح ورصيح  : )

 مريم بيت اىل منتبه هو و جاء ثمأما هنارا فقد كانت هلم صالة يصلوهنا , وهذا ما نجده يف النص التايل: )

 يسافرون هم فيام الغد يف ثم), 6(يصلون هم و جمتمعني كثريون كان حيث مرقس امللقب يوحنا ام

, وهذا الوقت املخصص 7( السادسة الساعة نحو ليصيل السطح عىل بطرس صعد املدينة إىل ويقرتبون

 . 8(التاسعة الصالة ساعة يف اهليكل اىل معا يوحنا و بطرس صعد ولصالة  تقع يف املساء , )

                                                                                                                                                                              
 .  21:  3انجيل لوقا  - 1

 ايزابيل بنيامني ماما اشوري باحثة مسيحية يف علم الالهوت  من اهل املوصل تسكن يف أوربا .  - 2

َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساق  )ويسجد له كّل امللوك. كّل األمم تتعبد له( . ويف القران الكريم :  11: 72كام يف سفر املزامري   - 3

ُجوِد َفاَل  , ومن تكرب عن االمتثال اىل السجود هلل تعاىل فانه يعاقب  42سورة القلم  اآلية :  َيْسَتطِيُعونَ َوُيْدَعْوَن إىَِل السُّ

 .  6: 1وهذا ما هو واضح يف النص التايل : )و من ال خير و يسجد فانه يلقى يف وسط اتون نار متقدة( تتمة سفر دانيال 

م الالهوت ايزابيل بنيامني  ماما اشوري مقالة بعنوان ) الصالة كام كتابات يف امليزان  : صفحة الكاتبة والباحثة يف عل - 4

 صالها يسوع  ياقداسة االب ( . 

 .  35:  1انجيل مرقس  - 5

 . 12: 12سفر أعامل الرسل  - 6

 . 9: 10سفر اعامل الرسل  7

  . 1: 3سفر اعامل الرسل  8
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ايضا للصالة , وهذا ما نراه واضحا يف النص التايل :  مرات  ثومن يراجع توراة اليهود جيد ان هناك ثال

 ركبتيه عىل فجثا اورشليم نحو عليته يف مفتوحة كواه و بيته اىل ذهب الكتابة بإمضاء دانيال علم فلام)

 .  1( ذلك قبل يفعل كان كام اهله قدام محد و صىل و اليوم يف مرات ثالث

كام يوجد هناك وقتا خاصا للتهجد والعبادة والترضع يف جوف الليل  , واحياء الليايل  , وهذا ما التزم به 

 االنبياء مجيعا .

ْيلِ  َوِمنَ قال تعاىل :  دْ  اللَّ , ويف بعض االناجيل   2حَمُْموًدا َمَقاًما َربَُّك  َيْبَعَثَك  َأنْ  َعَسى َلَك  َنافَِلةً  بِهِ  َفَتَهجَّ

 .  3(  هلل الصالة يف كله الليل وقىض , ليصيل اجلبل إيل خرج األيام تلك ويف: )

بعد مراجعة هذه النصوص يتضح لدينا ان  الصالة مكونة من قيام وركوع وسجود , ومن ضيعها فانه  

الساموية هي تعفري اجلبني عىل  الرشائع , وان حقيقية الصالة املعراجية يف يعاقب ويدخل يف  النار املتوقدة 

 . االرض واجزائه االصلية كاحلجر والرمل والرتاب

ّب  َأَمامَ  َوَنْجُثو َوَنْرَكعُ  َنْسُجدُ  َهُلمَّ يتضح املراد : )ويف النصوص التالية   ُثمَّ , ) 4(  إهِلُنَا ُهوَ  ألَنَّهُ  َخالِِقنَا, الرَّ

مَ   منه طلب عندما: إلبليس قال يسوع أن  أيضاً  متى وىف,  5(  ُيَصيلِّ  َوَكانَ  َوْجِههِ  َعىَل  َوَخرَّ  َقلِيالً  َتَقدَّ

 اْذَهْب : َيُسوعُ  َلهُ  َقاَل  ِحينَئِذ  .  يِل  َوَسَجْدَت  َخَرْرَت  إِنْ  مَجِيَعَها َهِذهِ  ُأْعطِيَك : )) َلهُ  َوَقاَل  له يسجد أن إبليس
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بِّ : َمْكُتوب   ألَنَّهُ ! َشْيَطانُ  َيا َك  لِلرَّ اهُ  َتْسُجدُ  إهَِلِ مَ  ُثمَّ : ))  مرقس عند وجاء, 1.(( َتْعُبدُ  َوْحَدهُ  َوإِيَّ  َقلِيالً  َتَقدَّ

اَعةُ  َعنْهُ  َتْعرُبَ  لَِكْي  ُيَصيلِّ  َوَكانَ  األَْرضِ  َعىَل  َوَخرَّ   . 2(  َأْمَكنَ  إِنْ  السَّ

اُفَك  الَ  َمنْ : )) وأيضاً  دُ  َربُّ  َيا خَيَ , َوْحَدكَ  ألَنََّك  اْسَمَك, َوُيَمجِّ وس   َسَيْأُتونَ  األَُممِ  مَجِيعَ  ألَنَّ  ُقدُّ

 .  3 (ُأْظِهَرْت  َقدْ  َأْحَكاَمَك  ألَنَّ  َأَماَمَك, َوَيْسُجُدونَ 
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 معنى البالء 

ال ريب ان بعض الذنوب واملعاي تكون سببا النزال العقوبات الدنيوية واآلخروية , وقد جعل اهلل  

تعاىل من يتهاون بالصالة , ويستخف فيها انواع من االبتالءات بسبب اضاعته وتضييعه واستخفافه 

 ألداء الواجب , وهو االمتثال ألمر اهلل تعاىل .

, وسوف يأيت بيان ذلك بحسب  1يف الصالة ابتاله اهلل بخمس خصلة  ان من هتاونوقد قال النبي حممد 

 تسلسل اخلصال التي ذكرت يف الرواية .

تِي اْلَقْرَيةِ  َعنِ  َواْسَأهْلُمْ تعاىل :  كام يف قوله البالء بسبب  الفسق واملجون واالنحراف  تارة ينزل  َكاَنْت  الَّ

ةَ  ْبِت  يِف  َيْعُدونَ  إِذْ  اْلَبْحرِ  َحارِضَ ًعا َسْبتِِهمْ  َيْومَ  ِحيَتاهُنُمْ  َتْأتِيِهمْ  إِذْ  السَّ  َكَذلَِك  َتْأتِيِهمْ  اَل  َيْسبُِتونَ  اَل  َوَيْومَ  رُشَّ

 , اي بسبب فسقهم , ومتادهيم بالعصيان  نزل البالء االهلي .   2َيْفُسُقونَ  َكاُنوا باَِم  َنْبُلوُهمْ 

ْ تعاىل :  وقال نَّاُهمْ  َقْرن   ِمنْ  َقْبلِِهمْ  ِمنْ  َأْهَلْكنَا َكمْ  َيَرْوا َأمَل ْ  َما اأْلَْرضِ  يِف  َمكَّ نْ  مَل اَمءَ  َوَأْرَسْلنَا َلُكمْ  ُنَمكِّ  السَّ

ِري اأْلهَْنَارَ  َوَجَعْلنَا ِمْدَراًرا َعَلْيِهمْ  تِِهمْ  ِمنْ  جَتْ  , 3 آَخِرينَ  َقْرًنا َبْعِدِهمْ  ِمنْ  َوَأْنَشْأَنا بُِذُنوهِبِمْ  َفَأْهَلْكنَاُهمْ  حَتْ

 . اي بسبب ذنوهبم ومعاصيهم اهلكهم  تعاىل  الباء بـ ) بذنوهبم ( تكون سببية 

مْ  َوَجَعْلنَا َلَعنَّاُهمْ  ِميَثاَقُهمْ  َنْقِضِهمْ  َفباَِم   وقال تعاىل :  ُفونَ  َقاِسَيةً  ُقُلوهَبُ رِّ  َوَنُسوا َمَواِضِعهِ  َعنْ  اْلَكلِمَ  حُيَ

ا ُروا مِمَّا َحظا لِعُ  َتَزاُل  َواَل  بِهِ  ُذكِّ بُّ  اهللََّ إِنَّ  َواْصَفْح  َعنُْهمْ  َفاْعُف  ِمنُْهمْ  َقلِياًل  إاِلَّ  ِمنُْهمْ  َخائِنَة   َعىَل  َتطَّ
 حُيِ

اي بسبب نقضهم للعهود واملواثيق التي اخذت عليهم نزلت عليهم العقوبات التي هي   4املُْْحِسننِيَ 
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وجعل قلوهبم قاسية وغريها من الذنوب واملعاي التي استحقوا بارتكاهبا  الطرد من الرمحة االهلية ,

 نزول البالء االهلي .

هُ  َضنًْكا َمِعيَشةً  َلهُ  َفإِنَّ  ِذْكِري َعنْ  َأْعَرَض  َوَمنْ وقال تعاىل :  َ  َربِّ  َقاَل  * َأْعَمى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َوَنْحرُشُ  مِل

َتنِي , اي بسبب  1ُتنَْسى اْلَيْومَ  َوَكَذلَِك  َفنَِسيَتَها آَياُتنَا َأَتْتَك  َكَذلَِك  َقاَل * َبِصرًيا ُكنُْت  َوَقدْ  َأْعَمى َحرَشْ

اعراضه عن ذكر اهلل تعاىل , وطاعته واالمتثال ألمره كانت معيشته ضنكا عىل مجيع االصعدة واملجاالت 

, هذا يف الدينا , اما يف االخرة فانه  سواء ضنك يف املعيشة او ضنك بينه وبني نفسه , او بينه وبني جمتمعه

 رش اعمى بعد ان كان بصريا يف حياته . حُي 

َقْوا آَمنُوا اْلُقَرى َأْهَل  َأنَّ  َوَلوْ وقال تعاىل :    ِمنَ  َبَرَكات   َعَلْيِهمْ  َلَفَتْحنَا َواتَّ
ِ
اَمء ُبوا َوَلكِنْ  َواأْلَْرضِ  السَّ  َكذَّ

اي بسبب الكذب واالفرتاء , وفقدان الصدق قد اخذهم اهلل تعاىل   2َيْكِسُبونَ  َكاُنوا باَِم  َفَأَخْذَناُهمْ 

 بعذابه وبام كانوا يستحقون . 

 الذنوب يل اغفر اللهماء كميل اىل هذه احلقيقة فقال : )يف دعائه املوسوم بدع وقد أشار االمام عيل 

وطلب املغفرة من اهلل , وعدم املؤاخذة بتلك   , ويف هذا التعبري اشارة اىل ان االستغفار3(البالء تنزل التي

 الذنوب التي ارتكبت فلوال االستغفار  لنزل البالء بسبب الذنوب واملعاي .

أما من ترك الصالة وهتاون فيها , واستخف بحرمتها , وانكرها يكون مصريه اىل النار بسبب افعاله التي 

 كان يأيت هبا يف حياته الدينا .

ْ  َقاُلوا * َسَقرَ  يِف  َسَلَكُكمْ  َماقال تعاىل :  ْ  * املَُْصلِّنيَ  ِمنَ  َنُك  مَل  َمعَ  َنُخوُض  َوُكنَّا * املِْْسكنِيَ  ُنْطِعمُ  َنُك  َومَل

ُب  َوُكنَّا* اخْلَائِِضنيَ  ينِ  بَِيْومِ  ُنَكذِّ  . 1 الدِّ
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 َقاُلوا * َسَقرَ  يِف  َسَلَكُكمْ  َما :  اآلية هذه تفسري عن سألته:  قال اهلل عبد أيب عن اهلل عبد بن إدريس عن

 ْ ابُِقونَ  فيهم وتعاىل تبارك اهلل قال الذين األئمة اتباع من نك مل هبا عنى:  قال املَُْصلِّنيَ  ِمنَ  َنُك  مَل  َوالسَّ

ابُِقونَ  ُبونَ  ُأوَلئَِك  * السَّ لنِيَ  ِمنَ  ُثلَّة   * النَِّعيمِ  َجنَّاِت  يِف  * املَُْقرَّ  ترى أما 2*اآْلِخِرينَ  ِمنَ  َوَقلِيل   * اأْلَوَّ

 نك مل( املصلني من نك مل ):  قال حيث عنى الذي فذلك  مصىل احللبة يف السابق ييل الذي يسمون الناس

 .3 السابقني اتباع من

 الضيف, وأْقَروا احلرام, واجتنبوا األمانة, وأدوا حتابُّوا, ما بخري أمتي تزال ال: ))  اهلل رسول قال

اي بسبب ترك االمانة , .4((والقحط بالسنني ابتلوا ذلك, يفعلوا مل فإن الزكاة, وآتوا الصالة, وأقاموا

واالنغامس يف مستنقع الذنوب واملعاي وتركهم للزكاة والصالة ابتالهم اهلل بضيق املعيشة , والقحط , 

 وقلة الرزق . 
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 عقوبة تارك الصالة يف وادي سقر 

 من طبقةربام هو   أو النار أسامء من اسمهو  وسقر,  وردت مفردة سقر اربعة مرات يف القران الكريم 

 . 1صقرته وقيل الشمس سقرته من:  سقر,   السادسة وهي الطبقة  جهنّم

 . احلطمة , لظى , احلافرة , اهلاوية , جهنم , سقر  , اجلحيم , وقد ذكرت للنار اسامء كثرية 

وهي حمل لعقوبة تاركني الصالة واملجرمني , ويرشف عليها تسعة عرش من  وأذابته لوحته أيوسقرته 

, ويف هذا القسم الكثري من الروايات التي تصف حال اهل سقر املالئكة  من اجل تعذيب العصاة 

 - النار أهل صفة فيه يذكر طويل حديث يف -  جعفر أيب عن , اجلعفي يزيد بن جابر عنوعذاهبم ف

 , ينكرس وال ينحني ما , رجل ألف سبعون الزقوم من غصن كل عىل يعلق ثم: »  فيه  قال أن إىل

 وتذوب , اجللود وتنضج ,2 اجلنان ويطري , الشفاه تقلص , األفئدة عىل فتطلع , أدبارهم من النار فتدخل

 , مالك يا.  عذابا إال نزيدكم فلن , ذوقوا:  هلم قل , مالك يا : فيقول القيوم احلي ويغضب , الشحوم

 . اجلبار امللك وأنا , بحقي واستخف , عريش عىل شتمني من عىل غضبي اشتد قد , سعر سعر

:  قال ؟ سقر مس جتدون كيف , الدنيا دار يف 3 والنعمة واالستكبار الضالل أهل يا:  مالك فينادي

.  معني لنا وال , مستغيث لنا فليس , عظامنا وحطمت , حلومنا وأكلت , قلوبنا أنضجت قد : فيقولون

 .  شيئا يظلمنا مل ربنا عذبنا إن:  فيقولون.  عذابا إال أزيدكم ال , ريب وعزة:  مالك فيقول:  قال

ُفوا  : مالك فيقول:  قال ِعريِ  ألَْصحاِب  َفُسْحقاً  بَِذْنبِِهمْ  َفاْعرَتَ  . السعري ألصحاب بعدا يعني  4 السَّ
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 أهل تظل سوداء سحابة عليهم فيبعث , مالك فيغضب , سعر سعر , مالك يا:  فيقول اجلبار يغضب ثم

 ؟ أمطركم أن تريدون ذا ما:  فيقول وأدناهم  وأقصاهم وآخرهم أوهلم فيسمعها ينادهيم ثم , كلهم النار

 وغسلينا وخطاطيف وكالليب حجارة فيمطرهم , هواناه وأطول عطشاه وا , البارد املاء:  فيقولون

:  ينادون ذلك فعند , عظامهم وحتطم , أبصارهم وتعمى , وجباههم وجوههم فتنضج , نار من وديدانا

 عليهم اسجرها , مالك يا:  فيقول اهلل غضب اشتد[  اللحوم من]  عواري العظام بقيت فإذا , ثبوراه وا

 الباب من أبواهبا عليهم تطبق ثم , النار يف خريفا سبعني أرواحهم أمواجها ترضب ثم.  النار يف كاحلطب

 ثالث يف منهم رجل كل جيعل ثم , عام مائة[  مسرية]  الباب وغلظ , عام مخسامئة مسرية الباب إىل

 كشهيق شهيق فيها هلم أن إال , أبدا كالم هلم يسمع فال , بعض يف بعضها[  نار من]  حديد من توابيت

 فتطبق , أنني إال كالم فيها هلم فليس عمي بكم صم , الكالب كعواء وعواء , احلامر كنهيق وهنيق البغال

 عليهم وهي , أبدا الغم منهم خيرج وال , روح عليهم يدخل فال , عمدها عليهم وتسد , أبواهبا عليهم

 الرب وينساهم , محيم صديق اجلنة أهل من وال , شافعون املالئكة من هلم ليس - مطبقة يعني - مؤصدة

 . 1العفو العظيم باهلل فنعوذ , أبدا يذكرون فال , العباد قلوب من ذكرهم ويمحو ,

 .  2َسَقَر  َمسَّ  ُذوُقوا ُوُجوِهِهمْ  َعىَل  النَّارِ  يِف  ُيْسَحُبونَ  َيْومَ  قال تعاىل :  

 وان , سقر له يقال لواديا النار يف أن قال أن بعد فيه يقول طويل حديث  3 املايض احلسن أيب عنو

 حلية القليب ذلك يف وان , لقليبا الشعب ذلك يف وان , لشعبا اجلبل ذلك يف وان , جلبال الوادي تلك يف

 من مخسة فيها صناديق سبع احلية تلك جوف يف وان , العذاب من بعده وما الوادي يف ما شدة وذكر

 اخلمسة اما:  قال ؟ االثنان من و اخلمسة ومن فداك جعلت:  قلت األمة هذه من واثنان , السالفة األمم

 .4 النصارى نرص الذي وبولس , اليهود هود الذي وهيود(  قوله إىل)  هابيل قتل الذي فقابيل
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هذه هي سقر ونارها املوقدة , فلو تأمل تارك الصالة هذه األيات لستيقظ من نومه , وغفلته عن ما قد 

 * َتَذرُ  َواَل  ُتْبِقي اَل  *َسَقرُ  َما َأْدَراكَ  َوَما*  َسَقرَ  َسُأْصلِيهِ ُأعد له من العقاب االهلي يف الدار االخرة 

اَحة    . 1َعرَشَ  تِْسَعةَ  َعَلْيَها * لِْلَبرَشِ  َلوَّ

 كام ان هناك يف جهنم افاعي وحيات  , خلقت خصيصا لتارك الصالة , وقد اشار اليها النبي اخلاتم 

 جسمه يف سمها فيغيل , الصالة تارك تلسع البعري, رقبة ختن حية كل , حيات فيه واد جهنم يف ) :بقوله 

 . 2(حلمه يتهرى ثم سنة سبعني

 حره شدة وجل عز اهلل إىل شكا , سقر له يقال للمتكربين لواديا جهنم يف إن:  قال  اهلل عبد أيب عنو

 . 3جهنم فأحرق فتنفس يتنفس ان له يأذن وسأله ,

 له يقال لواديا صعود يف وان , صعود له يقال جبال جهنم يف ان) :   الباقر وعن االمام حممد بن عيل 

 وذلك , حره من النار أهل ضج اجلب ذلك غطاء كشف كلام , هبهب له يقالل جلبا سقر يف وان , سقر

  .4 ( اجلبارين منازل

 يديه إحدى ووضع , بعض فوق بعضها أطباق أبواب سبعة هلا جهنّم أنّ   املؤمنني أمري عن روي ماو

 بعض فوق بعضها النرّيان ووضع , العرض عىل اجلنان وضع اهللَّ وأنّ  , هكذا:  فقال , األخرى عىل

 , الّسعري وفوقها , اجلحيم وفوقها , [  , سقر وفوقها]  , احلطمة وفوقها , لظى وفوقها , جهنّم فأسفلها

 .5(   اهلاوية وفوقا
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 .  83الكبائر : للذهبي :  - 2

 . 356,  9روضة املتقني يف رشح من الحيرضه الفقيه : ج - 3

 . 382روضة الواعظني : للفتال النيسابوري , ص - 4

 . 246, ص  8بحار االنوار : ج - 5



40 
 

 .1 جهنّم وأعالها اهلاوية أسفلها: الكلبّي  رواية ويف

:  يقول , بكلامت  املسلمني يوي احلرب حرض إذا كان  املؤمنني أمري أنّ  , اخلزاعّي  عقيل عنو

 وقد , موقوتا كتابا املؤمنني عىل كانت فإهّنا , هبا وتقّربوا منها واستكثروا عليها وحافظوا الّصالة تعاهدوا

ْ  قاُلوا َسَقرَ  يِف  َسَلَكُكمْ  ما :  سئلوا حني الكّفار ذلك علم  . 2 املَُْصلِّنيَ  ِمنَ  َنُك  مَل

 فإهّنا , هبا وتقّربوا منها واستكثروا عليها وحافظوا الّصالة أمر تعاهدوا:  قال   البالغة هنج يفو

*  َسَقرَ  يِف  َسَلَكُكمْ  ما:  سئلوا حني النّار أهل جواب إىل تسمعون أال , موقوتا كتابا املؤمنني عىل كانت

ْ  قاُلوا  . 3 املَُْصلِّنيَ  ِمنَ  َنُك  مَل

أهل اجلنة  يسأل, و حيصل سؤال منهم  اجلنة بأهل الدار تطمئن , و عد ان يستقر املؤمنون يف مقعدهم ب

 . ؟انتم اهيا  العاصون املجرمون املنحرفون ؟ماذا كنتم تصنعون يف دار الدينا   أين:   عزوجل  اهلل

 ؟  جعل مثواكم النار  الذي ما:   فيسألوهنم , جهنموادي  يف مكاهنم وتعاىل هلم   سبحانه فيكشف اهلل 

ْ : )   فيكون جواهبم  هذا يف لسان حاهلم او مقاهلم بمعنى اهنم مل يكون من اصحاب (  املَُْصلِّنيَ  ِمنَ  َنُك  مَل

وكانوا ال ينفقون امواهلم عىل الفقراء  ,الطاعة , ومل يتورعوا عن املحارم من الفواحش واملنكرات  

بكل يشء حتى جاءت  نونستهيي,  وكانوا من اهل اللهو واللعب والغفلة , و واملحتاجني , واهل الفاقة

ْ ) سكرة املوت , ووجدوا  انفسهم يف هذا الوادي   اخْلائِِضنيَ  َمعَ  َنُخوُض  وُكنَّا( . )  املِْْسكِنيَ  ُنْطِعمُ  َنُك  ومَل

ُب  وُكنَّا( )  ينِ  بَِيْومِ  ُنَكذِّ  .ر ة اىل املوت وانتهاء العمر أشا ( اْلَيِقنيُ  َأتاَنا َحتَّى الدِّ

 ؟ فربام يسأل سائال كم هي الفرتة التي يمكن ان يبقى فيها تارك الصالة يف هذا الوادي

يمكن ان يكون اجلواب يبقى عدة احقاب , واحلقب كام يف االخبار هو ثامنون عاما وقد اشار النبي 

 حقبا بالنار عّذب وقتها مىض حّتى صالة ترك من):  وسلَّماالكرم اىل هذه احلقيقة بإشارة رصحية فيقول 
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 من الصالة وتأخري تعّدون مما سنة ألف يوم كل , يوما وستون ثالثامئة سنة كل , سنة ثامنون واحلقب ,

 .1 ( كبرية عذر غري

                                                         ********** 
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 يف العبادة واسبابه  الكسل 

 كسل فهو كسل يقال , مذموما صار ذلك وألجل عنه التثاقل ينبغي ال عام التثاقل الكسل:  كسل  مادة

ْ  َقاُلوا * َسَقرَ  يِف  َسَلَكُكمْ  َما:  قال , وكساىل كساىل ومجعه وكسالن  ال فالن وقيلاملَُْصلِّنيَ  ِمنَ  َنُك  مَل

 .1 التحرك عن فاترة مكسال وامرأة , الرضاب عن يكسل كسل وفحل , املكاسل يكسله

الكسل يف العبادة من االبتالءات الكبرية التي يبتىل هبا الفرد املسلم , وله اسباب كثرية جدا قد ذكرت يف 

, وكذلك أدعية اهل البيت عليهم السالم , فطاملا كانوا يطلبون من اهلل القران الكريم والكتب احلديثية 

بتعاد عن النشاط فيها يؤدي اىل خرسان الكثري من املقامات سواء يف الدنيا او الن اال؛النشاط يف العبادة 

 االخرة , وهذا ما سوف نسلط عليه االضواء اكثر , ونفتح االقواس فيه . 

الةِ  إىَل  قاموا وإذا خاِدُعُهم وُهوَ  اهللَ خُياِدعونَ  امُلنافِقنيَ  إنَّ  قال تعاىل :   النّاَس  ُيراؤونَ  ُكساىل قاموا الصَّ

 .2 َقليالً  إالَّ  اهللَ َيذُكرونَ  وال

ُم إالّ  َنَفقاهُتُم ِمنُهم ُتقَبَل  أن َمنََعُهم وما وقال تعاىل :  الةَ  َيأتونَ  وال وبَِرسولِهِ  بِاهللِ َكَفروا أهنَّ  َوُهم إالّ  الصَّ

 .3 كاِرهونَ  وُهم إالّ  ُينِفقونَ  وال ُكساىل

هي مظهر من مظاهر العبودية هلل تعاىل  , وهي التي  الصالة ؛ الن  بالصالة الكسل صفة  صيصخت ولربام 

  عدم ومما هو واضح ان من االثار التي تظهر  أثرها يف  الصالة هي تعرج بروح املؤمن , وتقربه اىل  خالقه 

واالتيان هبا برشوطها القيام بالصالة  , ففي حالة  التوفيق اىل حالة الشوق والقرب من اهلل تعاىل 

والتوجه بأمجال حاالت التوجه , والتعظيم واخلشوع والترضع وآداهبا ومواقيتها يتولد اخلشوع واجباهتا و

 اليه سبحانه وتعاىل .  
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فال بد من االجتهاد وبذل اجلهد يف حتصيل  والكسل والنعاس من منافيات االقبال والتوجه اىل اهلل تعاىل ,

, وقد ورد يف منه باهلل تعاىل   , وهو مما ينبغي االستعاذة1االقبال , وهجران الكسل الذي هو افة الدين

 من أسألك , ) 3( ِعَباَدتَِك  َعنْ  بِاْلَكَسلِ  َتْبَتلَِينِّي واَل , )  2الدعاء : ) اللهم اين اعوذ بك من الكسل (

 والعجز والكسل الفشل من وأعذنا , بالنشاط  علينا امنن , ) 4( أنشطها العبادة ومن , أقسطها الشهادة

)  ,  6(   والكسل والعجز واحلزن اهلم من بك أعوذ إين اللهم)  ,  5(  وامللل والضجر والرضر والعلل

 مني بنظرك فيه وأدعوك , بنشاط منه وأخرج بلذة فيه أدخل حتى والعمل القول من حتب ما إيل حبب

عليهم , وعرتته اهلادية اىل غري ذلك الكثري من االدعية التي وردت عن لسان النبي االكرم  .. 7(  إليه

 .يف كراهية الكسل واستحبابيه النشاط السالم 

 قرة حقيقة فتكون  النشاط ويولد,  الكسل يزيل   وقتها عىل واملحافظة الصالة  اقامة ان الواضح من

 والبغي الفحشاء عن تنهى التي,   املعراجية الصالة هي تكون الصالة من الصورة هذه ومثل,   العني

 . واملعاي الذنوب وسائر واملنكر
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عند من يدعي ذلك   كبري    وهذا وهم   ,كام ينبغي أيضا االنتباه اىل عدم االستعجال يف الصالة بنية النشاط

(  غريي بيد رزقه أنّ  يرى كأّنه عبدي إىل انظروا : ملالئكته تعاىل اهللَّ يقول بصالته استعجل إذا املصيل فإنّ 

1. 

 روي ولذلك , املنافق صفة ألنهعنه ؛  االجتناب فينبغي والضجر الكسل ذم وردويف االحاديث الرشيفة 

 .2 كسلت املؤمن يقول ال:  عنه

ومن اراد ان يكون الكسل شعاره فعليه ان حيققه يف مواطن املعصية , هكذا ينبغي للمؤمن ان يكون نشطًا 

 الكسل, و]3[نجس منكر كل فيه يتجمع مرحاض الكسلف] يف حالة املعصية , يف حالة العبادة وكسوالً 

 .  4[جتوع املرتاخية النفس و السبات يف يلقي

واالقبال القلبي الذي يؤثر عىل اجلسد , ,   والسهولة اخلفة وجه عىل للعبادة النهوض هومعناه   النشاط

 , وهو عدو االعامل الصاحلة التي يرتقي هبا املؤمن يف سالمل التقوى  األمر يف التثاقلالكسل الذ ي هو بينام 

, كام الكسل يورث الفقر الدنيوي واالخروي معا أما 5« الكسل العمل عدو»  قال اهللَّ عبد أيب نفع

يف الدنيا فيكسل عن العمل  يف حتصيل معاشه , و كذلك الكسل عن العبادة الذي يورث الفقر وقلة 

 االعامل الصاحلة التي تدخل اجلنة . 

 

 

                                                             
َف َصالَتُه قاَل اهلُل َتباَرَك وَتعاىلالصادق ) فعن االمام  - 1 الِة َفَخفَّ ملَِالئَِكتِِه : أما َتَروَن إىل  ( : إذا قاَم الَعبُد يِف الصَّ

ُه َيرى أنَّ َقضاَء  ,  10/  269/  3عَلُم أنَّ َقضاَء َحوائِِجِه بَِيدي ؟ ! انظر الكايف : يَ  َحوائِِجِه بَِيِد َغريي ؟ ! أماَعبدي َكَأنَّ

 كّلها عن هشام بن سامل . 160, فالح السائل :  950/  240/  2التهذيب : 

 . 403, ص 1ب الدين الراوندي : جفقه القرآن : قط - 2

 . سيف اهلل امحد فاضل .  136انجيل برنابا :  - 3
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 .1(  أهلك عىل:  قال أو , غريك عىل كالَّ  فتكون معيشتك عن تكسل ال )  : وقال

 بينهام فنتجا والعجز الكسل ازدوج ازدوجت ملّا األشياء إنّ ) :   وقد أشار االمام عيل بن أيب طالب 

 . 2( الفقر

 أمر عن فهو دنياه أمر عن كسالنا يكون أن للرجل أبغض أو الرجل ألبغض إيّن ) :   الباقر وقال

 . 3( أكسل آخرته

اقامة الصالة يف وقتها , واخرى نجد ان هناك كسال تارة نجد الكسل يف العبادة فنرى البعض يكسل عن 

يف مقدمات الصالة مثل الوضوء , فان البعض يكسل  يف االتيان بالوضوء بصورة صحيحة , وكذلك 

 االغتسال من رفع احلدث االكرب , وضمن الرشائط  الرشعية التي ذكرها الفقهاء يف رسائلهم العلمية .

 حّتى هلا الطهارة أّخر من الصالة وّقرَ  ما ): حيث يقول  وما امجل هذه الرواية عن صادق ال حممد 

 . 4( وقتها يدخل

 , آخرته ألمر خري فيه فليس , وصالته طهوره أمر عن كسل من) :  ( )وقد روي عن أيب عبد  اهلل 

 . 5( دنياه ألمر خري فيه فليس , معيشته أمر به يصلح عاّم  كسل ومن

كام ان الكسالن ال يعتمد عليه, وال يستعان به يف مجيع مفاصل احلياة االجتامعية والسياسية واالقتصادية , 

وعىل مجيع االصعدة واملجاالت , فان مفاتيح السوء كلها بيد الكسالن فال يرجى منه اخلري , وليس له 

 حظ يف الدارين .
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 .1(  عاجزا تشاورنّ  وال , بكسالن تستعن ال) :  وقال

 يمنعانك فإهّنام!  والضجر والكسل إّياك) :  بقوله  من الكسلويف حديث اخر حيث حيذر االمام 

 .2( واآلخرة الدنيا من حظَّك

 . 3( سوء كّل  مفتاح فإهّنام!  والكسل والضجر إّياكم) :  وقال

فعليه ان ينظر اىل مدى اهتاممه يف صالته ,  او متأخر ايامنه هل انه عىل مستوى متقدم ومن أراد ان  يوزن 

  َتكاُسُل ) ( : )  عيلّ  اإلمامواملحافظة عىل اوقاهتا فقد ورد 
ِ
الةِ  يِف  املَرء ؛  4( اإِليامنِ  َضعِف  ِمن الصَّ

وهلذا عّد من  عالمات ضعف االيامن التكاسل   والتثاقل  يف الصالة , وكذلك من عالمات النفاق ايضا  

 . 

الةِ  إىَل  َتُقم ال) ( : )  أيب جعفر الباقر فعن االمام ا ُمَتثاِقالً  وال ُمَتناِعًسا وال ُمَتكاِسالً  الصَّ  ِمن َفإهِنَّ

الةِ  إىَل  َيقوموا أن املُؤِمننيَ  هَنَى ُسبحاَنهُ  اهللَ َفإِنَّ  , النِّفاِق  ِخالل  وقاَل ,  النَّومِ  َسكرَ  َيعني ُسكارى وُهم الصَّ

الةِ  إىَل  قاموا وإذا:   تعاىل  .  5 َقليالً  إالّ  اهللَ َيذُكرونَ  وال النّاَس  ُيراؤونَ  ُكساىل قاموا الصَّ

ولربام جتد من يقف للصالة وهو يف حالة النعاس , او تأخذه قيلولة يف اثناء أدائها , فمثل هكذا صورة 

 ا عىل نفسه .ينبغي ان يقطع الصالة ؛ ألنه ال يعلم ما يقول يف حالته تلك , ومن املمكن ان يدعو

 ونم الصالة فاقطع الصالة يف وأنت عينك غلبتك إذا):  قال أنه  املؤمنني أمري عن الصدوق روى 

  .6( نفسك عىل تدعو أن لعلك تدري ال فإنك

                                                             
 . 5/  37:  12وسائل الشيعة  : - 1

 . 409, ص  4من ال حيرضه الفقيه : ج - 2

 .  39, ص 12وسائل الشيعة : ج  - 3

 . 20االثنا عرشّية :  - 4

 . 134/  242/  1, تفسري العّيايش :  1/  299/  3الكايف :  - 5

 . 42ص  2علل الرشائع:  ج  - 6



47 
 

 ال)( : )  الصادق اإلماميقول    -االكراه – الكراهية  يف االتيان بالصالة هبذه الصورةوقد وردت 

 .1 ( العبادة أنفسكم إىل تكرهوا

الكثري , فيمكن ان نذكر فلربام للوهلة االوىل  حني قراءة هذه الرواية يكون املعنى غري واضح عند 

)  عيل اإلمام قد ورد أيضا عنيف هذا املضمون تكون بمثابة الرشح والبيان أما الرواية االوىل : ف  روايتان

 )- عفوها وخذ , تقهرها وال هبا وارفق العبادة يف نفسك خادع:  - اهلمداين احلارث إىل كتابه من 

 . 2( حملها عند وتعاهدها,  قضائها من البد فإنه , الفريضة من عليك مكتوبا كان ما إال , ونشاطها

 . 3( تسأموا حتى يسأم ال اهلل فإن , تطيقون ما العبادة من خذوا)( : )  اهلل رسولالرواية الثانية : عن 

يف التي تعرتي عىل قلب املؤمن ومن االمور التي ينبغي االنتباه اليها هو مراعاة حالتي االقبال واالدبار 

, واالقبال يف افعال واقوال واحوال الصالة فمن كان يشعر بالتوجه وانبساط النفس والراحة املعنوية 

عىل الواجبات ؛ وهذا ما اشارت الصالة فعليه باإلكثار والزيادة منها , وبخالف ذلك ينبغي االقتصار 

 فإذا وإدبارا إقباال للقلوب إن):  قال أنه النبي عن... الكليني روىاليه االخبار يف هذا املقام فقد و

 .4(بالفريضة فعليكم أدبرت وإذا فتنفلوا أقبلت

خطبه  يف احدى كام أن من عالمات املتقني هو النشاط الدائم , وقد أشار االمام عيل بن أيب طالب 

بينام املرائي الذي يرائي الناس يف صالته جتده نشطا يف عبادته بينهم ,  5( نشاطه دائامً  كسله بعيداً بقوله : )

                                                             
, ومعنى ذلك  أن حاصله النهي عن االفراط يف التطوعات, بحيث يكرهها النفس وال 213, ص 68بحار االنوار : ج  - 1

 تكون فيها راغبا ناشطا. 

 . 509, ص33بحار األنوار ج - 2

 .5301كنز العامل: حديث /  - 3

 . 16الكايف:  باب تقديم النوافل وتأخريها خرب  - 4

 . 21, ص 12روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه : ج  - 5
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وكسوال اذا كان بمفرده , واذا اردت معرفة املرائي من غريه يمكن معرفته بالنشاط والكسل , سواء يف 

  عنلباب اذكر واحدة كام يف  املوثق اخللوة او بني الناس , وقد وردت روايات كثرية يف هذا ا

 إذا ينشط:  للمرائي عالمات ثالث) ( : )  املؤمنني أمري قال:  قال( )  اهلل عبد أيب عن , السكوين

 .1( أموره مجيع يف حيمد أن وحيب , وحده كان إذا ويكسل , الناس رأى

العمل , وهلذا قيل ان تأخري العمل كام ان الكسل يولد من رحم التواين , والذي يؤدي بدوره اىل تأخري 

عنوان الكسل , ومن االسباب الرئيسية التي تؤدي اىل التواين والكسل  وهلا دور كبري هو كثرة الطعام 

 والتخمة .

 .2(  الكسل يتولد التواين من ) : ( )  وقال

 صفات من العبادة عن الكسل: بقوله الشيخ املازندراين  ويوجد بيان مجيل عن الكسل يف العبادة ذكره 

 بصفاد  واملصفود , الشهوّية القّوة لواحق بأغالل واملغلول , البرشّية الطبيعة سجن يف املحبوس اجلاهل

 العبادة أرحيّية به تعرج وال , العليا الدرجة إىل النشاط ريح حتّركه ال ثقيل فهو , البدنّية القوى عوارض

  .3 الدنيا املرتبة عن

 . 4( اآلخرة يفسد الكسل: )  قال أنه  املؤمنني أمري عن

كام ان مفتاح مجيع النعم االهلية هو النشاط , وان قفل ابواب النعم تكون يف الكسل والتثاقل فقد  ورد: ) 

 . 5( الكسل ومغالقها , الصرب فمفتاحها , ومغالق مفتاح نعمة لكل

وفقدان  , تعاىل باهللَّ االعتقاد, وضعف  االيامن قلة  هو الكسل منشأ أنّ  ومن الواضح يف ادنى تأمل 

 ., وعدم التعامل مع االخرة بجد , وهذا يؤدي اىل انكار العامل االخر اليقني

                                                             
 أنه قال : يا عيل , للمرائي ثالث عالمات , وذكر مثله. -( ( لعيل ) وصية النبي )  - 1

 .  45, ص  13مستدرك الوسائل :  - 2

, ويف هامش  رياض الصاحلني للسيد عيل خان مدين  الشريازي قال احد  281, ص  1رشح اصول الكايف : ج  - 3

 .  364, ص  3العارفني ويراد به حممد صالح املازندراين : ج

 . 45,  13مستدرك الوسائل : ج- 4

 . 322, ص  20رشح هنج البالغة البن أيب احلديد:  - 5
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 فلربام يسال البعض  هل الكسل خمتص باملنافقني ؟

اجلواب يكون بالنفي , بل يشمل من كان قليل وضعيف االيامن باهلل تعاىل وتعلقه باألخرة , ويمكن ان 

 يكون للكسل مراتب ودرجات  فالكسل هو املقياس  وكل بحسب مرتبته ودرجته . 

 هو من وقدام يديه يرفع من إىل يعلم وهو الصالة يف دخل عبد من عجبت أمحد يا): ويف احلديث القديس 

  . 1( ينعس وهو

ان املتهاون يف صالته من الرجال والنساء يبتىل بخمسة عرش خصلة, منها يف الدنيا, وهي  ستة , وبعضها 

عند خروج روحه , وهو يف حالة االحتضار , وقد ذكرت الرواية عدد خصاهلا بثالث , واخرى يف عامله 

يصاب هبا يف هذه النشأة , مع الرشح الربزخي ,  وهي ثالثا كذلك , وهنا نذكر اخلصال الستة التي 

 والبيان مستعينا بالواحد الديان . 

                                                               ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .  193اجلواهر السنية :  - 1
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 . :  ) يرفع اهلل الربكة من عمره ( رشح اخلصلة االوىل من الرواية

 الربكة يف العمر 

االثار  السلبية من , ويرتتب عىل ذلك الكثري  قضائية اىل االدائية الصالة حتويل حرمة عىل الفقهاء اتفق

فيمن  يتهاون يف صالته  من الرجال والنساء , ويقوم بالتعمد من االتيان بالصالة خارج وقتها ,  , ومن 

  بركة فيه .تلك االثار هو سلب الربكة من االعامر أي يكون عمر االنسان املتهاون يف صالته قليال , وال

فكام ان الكثري من االعامل تطيل عمر االنسان كام يف الصدقة او صلة االرحام وكثرة السجود , واعامل 

 .الرب 

 ان زيادة العمر هو كناية عن الربكة بسبب االعامل والطاعات التي يتقرب هبا املؤمن اىل عزوجل .

مر , وان االنفاق يف سبيل اهلل , واعامل الرب جتعل فام اكثر الروايات التي بينت ان صلة الرحم تطيل يف الع

 .  اومبارك عمر االنسان طويال

الكثري من الناس ربام يكون اجلهم قريب من املوت اال ان صلة الرحم هي التي اطالت , ومددت له 

 .االقامة يف دار الدنيا , وقد اشارت الروايات اىل هذه احلقيقة بكل وضوح 

 . 1 « العمر يف تزيد الرحم صلة» : فعن النبي االكرم 

 أبو:  فقال , والقرابة الرحم صلة فذكروا مجاعة ونحن  جعفر أيب عىل دخلنا :  قال , ميرس نفع

 . 2( قرابتك بصلتك يؤخر ذلك كل , مرتني وال مرة غري أجلك حرض قد أنه أما)   جعفر

                                                             
 . 94,  ص 89بحار األنوار : ج :  - 1

 . 45ح  270/  12بحار األنوار: ج  - 2
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 وال أرحامكم صلواابن أيب احلديد : )قال يف وصيته كام نقلها  والد االمام عيل  وعن أيب طالب 

 القرون هلكت ففيهام والعقوق البغي واتركوا العدد يف وزيادة األجل يف منسأة الرحم صلة فان تقطعوها

 . 1( قبلكم

 . 2( االهل يف حمببة االجل يف منساة الرحم صلة فان:  ) وعن النبي اخلاتم 

 . 3( األعامر يف ويزيدان , الديار يعمران , اجلوار وحسن , الرحم صلة( : ) )  اهلل عبد أبو قالو

صلة الرحم تطيل يف العمر يف دار الدنيا, أما يف االخرة  فأن من اثارها وبركاهتا أهنا ختفف عنهم  

, بسبب صربهم  , وتقرهبم اىل اهلل تعاىل بالعبادة والصالة , وانفاقهم  احلساب , وتكون عاقبتهم عىل خري 

الرس والعلن , ويف هناية املطاف ان يدخلهم اهلل  تعاىل جنات عدن هم مع ذرياهتم , وجيعل ألمواهلم  يف 

ِذينَ : ضح أيضا يف قوله تعاىل  ااهلل الربكة فيها , وهذا ما نجده  بكل و  َأنْ  بِهِ  اهللَُّ َأَمرَ  َما َيِصُلونَ  َوالَّ

ُمْ  َوخَيَْشْونَ  ُيوَصَل  اُفونَ  َرهبَّ َساِب  ُسوءَ  َوخَيَ ِذينَ * احْلِ وا َوالَّ ِمْ  َوْجهِ  اْبتَِغاءَ  َصرَبُ اَلةَ  َوَأَقاُموا َرهبِّ  َوَأْنَفُقوا الصَّ

ا َرَزْقنَاُهمْ  مِمَّا يَِّئةَ  بِاحْلََسنَةِ  َوَيْدَرُءونَ  َوَعاَلنَِيةً  رِسا ارِ  ُعْقَبى هَلُمْ  ُأوَلئَِك  السَّ  َوَمنْ  َيْدُخُلوهَنَا َعْدن   َجنَّاُت  * الدَّ

اهِتِمْ  َوَأْزَواِجِهمْ  آَباِئِهمْ  ِمنْ  َلَح َص  يَّ ُتمْ  باَِم  َعَلْيُكمْ  َساَلم   * َباب   ُكلِّ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  َيْدُخُلونَ  َواملاََْلئَِكةُ  َوُذرِّ  َصرَبْ

ارِ  ُعْقَبى َفنِْعمَ   .  4*  الدَّ

                                                                     *********** 

 

 

                                                             
 .  61الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة : السيد عيل خان املدين الشريازي ص  - 1

 . 151ص  2الكايف ج  - 2

 . 342عيون احلكم واملواعظ : ص   - 3

 . 24,  23, 22, 21سورة الرعد : اآلية  - 4
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 : ) يرفع اهلل الربكة من رزقه ( .الرواية الثانية من اخلصلة رشح

 الربكة يف الرزق 

املصيل ومن االثار املرتتبة عىل إقامة الصالة يف وقتها نزول الربكة يف الرزق , وبخالف ذلك فلو هتاون 

عن أداء الفرائض فان الربكة تسلب من رزقه , وتكون معيشته معيشة ضنكية , كلها عناء وتعب , كام ان 

 الكثري من االعامل تزيد يف الرزق وجتعله مباركا ً.

ِذينَ  َمَثُل ومن هذه االعامل الصدقات , وقد قال تعاىل :   َأْنَبَتْت  َحبَّة   َكَمَثلِ  اهللَِّ َسبِيلِ  يِف  َأْمَواهَلُمْ  ُينِْفُقونَ  الَّ

يم   َواِسع   َواهللَُّ  َيَشاءُ  ملَِنْ  ُيَضاِعُف  َواهللَُّ َحبَّة   ِماَئةُ  ُسنُْبَلة   ُكلِّ  يِف  َسنَابَِل  َسْبعَ 
 .1َعلِ

كام ان من يعظم الصالة , ويقوم بكافة رشوطها وأدهبا يكون من اوضح مصاديق التقوى واخلوف من اهلل 

ألوامره ونواهيه , وقد أشار القران الكريم اىل ان الذي يتمتع بالتقوى سوف تفتح عليه تعاىل , واالمتثال 

 َوَمنْ نجده يف قوله تعاىل :  أبواب الرزق االهلي , و سعة العيش , وينتفي عنه الفقر والفاقة , وهذا ما

َعْل  اهللََّ َيتَِّق  تَ  اَل  َحْيُث  ِمنْ  َوَيْرُزْقهُ  * خَمَْرًجا َلهُ  جَيْ ْل  َوَمنْ  ِسُب حَيْ  َقدْ  َأْمِرهِ  َبالِغُ  اهللََّ إِنَّ  َحْسُبهُ  َفُهوَ  اهللَِّ َعىَل  َيَتَوكَّ

  لُِكلِّ  اهللَُّ َجَعَل 
 
ء  . 2َقْدًرا يَشْ

اَلةِ  َأْهَلَك  َوْأُمرْ قال تعاىل :  دلت هذه اآلية  3َنْرُزُقَك  َنْحنُ  ِرْزًقا َنْسَأُلَك  اَل  َعَلْيَها َواْصَطرِبْ  بِالصَّ

 .الكريمة عىل ان قامة الصالة تزيد يف الرزق والربكة 

 

 

                                                             
 . 261رة البقرة : اآلية : سو - 1

 .  3/  2سورة الطالق : اآلية  - 2

 .133سورة طه : اآلية : - 3
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 ـ :احلقائق التالية لروايات يف الكتب احلديثية جيدومن يراجع ا

 . : الربكة يف االرزاق جتعله كثريا حتى وان كان قليال اوال

 . يف الرزق االهلي  الربكةنزول  أسباب من التقوى: ان  ثانيا

 االرحام تكون سببا لزيادة الربكة .: صلة ثالثا

 : االدعية واملواظبة عليها تزيد يف الربكة . رابعا

 : العمل احلالل , واالنفاق عىل العيال يزيد يف الربكة .  خامسا

 .: دفع الصدقات , واالنفاق يف سبيل اهلل عزوجل من أسباب نزول الربكةسادسا 

وقتها املحدد يعد من االسباب يف نزول الربكة يف كل يشء ومنها  : االهتامم يف الصالة , واقامتها يفسابعا 

سوف يؤدي التهاون هبا اىل قلة العمر وسلب يف العمر , وجيعل عمر االنسان طويال , وبخالف ذلك 

 الربكة فيه . 

كام ان املكسب احلالل يكون سببا يف الربكة يف الرزق وبخالف ذلك اذا كان املكسب حراما فأنه يرفع 

ال  يةكام ان الربكة هي من ناحية الكيف,  الرزق والعمر ويمنع الربكة يفربكة  والتهاون يف الصالة يمحق ال

ال بركة هبم فهم غري  احية الكم , اما من ناحية الكيففلربام كان للبعض الكثري من الذرية من ن يةالكم

ال انه ال بركة فيه لكثرة ذنوبه ومعاصيه , وكذلك احلال من   اصاحلني , وكذلك من كان  عمره طويال 

 كانت امواله كثرية اال اهنا ممحوقة الربكة . 

ان مطلق الذنوب واملعاي حتجب الرزق , ومتحق الربكة , ومنها هو التهاون يف الصالة وقد ورد يف 

  .1( يصيبه بالذنب الرزق لُيْحَرم العبد فإن: ) ذلك ما هو مروي عن  

                                                                    ********* 

                                                             
 . 178, ص5مستدرك الوسائل : ج - 1
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 يمحو اهلل عزوجل سيامء الصاحلني من وجهه ( .   :الرواية من الثالثة  اخلصلة رشح

 .سيامء الصاحلني 

 : يشري الشاعر بقوله  اواليهالعالمة,  السيمياء و السيامء: الراغب قال العالمةمعناها  السيامء

 1البرص عىل تشق ال سيمياء   لهُ    *   ُمْقباِلً  باخلرَْيِ  اهلُل َرماهُ  غالم                       

 :الشاعر قال العالمة فالتسويم

 راضينا باحلق وال مهتدين ال*       أنفسهم النار بسيام مسومني                     

خاصة للمؤمنني املتقني املواظبني عىل الصالة يف  فاألُوىلوالعالمة تارة تكون نورانية واخرى ظلامنية 

الكافر التارك ألحكام الدين , واالستهانة  برشيعة سيد املرسلني حممد املنافق واوقاهتا , والثانية عالمة 

 واله الطاهرين .

د  فقد قال تعاىل : ,أما العالمة النورانية  وقد اشار القران الكريم اىل هاتني العالمتني   اهللَِّ َرُسوُل  حُمَمَّ

ِذينَ  اءُ  َمَعهُ  َوالَّ ارِ  َعىَل  َأِشدَّ ًعا َتَراُهمْ  َبْينَُهمْ  ُرمَحَاءُ  اْلُكفَّ ًدا ُركَّ  يِف  ِسياَمُهمْ  َوِرْضَواًنا اهللَِّ ِمنَ  َفْضاًل  َيْبَتُغونَ  ُسجَّ

جُ  َأَثرِ  ِمنْ  ُوُجوِهِهمْ  ْنِجيِل  يِف  َوَمَثُلُهمْ  التَّْوَراةِ  يِف  َمَثُلُهمْ  َذلَِك  ودِ السُّ  .2اإْلِ

                                                             
ملا رأى من رثاثة حاله, وكان عميلة مجياًل,  الشعر ينسب البن عنقاء الفزاري , يمدح عميلة حني قاسمه ماله , - 1

وروايتهم  باخلري يافًعا , و مقبل, يريد به يف إقبال شبابه. والّسيمياء: تأنيث سيام غري جمرى. اجلوهري: السيمى مقصور من 

وجهه: القمر له سيمياء ال الواو, قال تعاىل: ِسيامُهْم يِف ُوُجوِهِهْم وقد جييء الّسيام والسيميا ممدودين, وجيده الّشعرى, ويف 

:  17, األغاين 15: 1,  الكامل 101, ص 1تشّق عىل البرص أي: يفرح به من ينظر إليه. دالئل االعجاز للهنداوي : ج

 . 323,  159, معجم الشعراء : 117

 .29سورة الفتح : اآلية :  - 2
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ِذينَ  َحِسَب  َأمْ فقد ذكرت يف القران الكريم ايضا قال تعاىل : وأما العالمة الظلامنية   َمَرض   ُقُلوهِبِمْ  يِف  الَّ

ِرَج  َلنْ  َأنْ   َيْعَلمُ  َواهللَُّ اْلَقْولِ  حَلْنِ  يِف  َوَلَتْعِرَفنَُّهمْ  بِِسياَمُهمْ  َفَلَعَرْفَتُهمْ  أَلََرْينَاَكُهمْ  َنَشاءُ  َوَلوْ  * َأْضَغاهَنُمْ  اهللَُّ خُيْ

 .  1َأْعاَمَلُكمْ 

ِذينَ  ُوُجوهِ  يِف  َتْعِرُف  َبيِّنَات   آَياُتنَا َعَلْيِهمْ  ُتْتىَل  َوإَِذاوقال تعاىل :  ِذينَ  َيْسُطونَ  َيَكاُدونَ  املُْنَْكرَ  َكَفُروا الَّ  بِالَّ

ِذينَ  اهللَُّ َوَعَدَها النَّارُ  َذلُِكمُ  ِمنْ  برَِشر  َأَفُأَنبُِّئُكمْ  ُقْل  آَياتِنَا َعَلْيِهمْ  َيْتُلونَ   .2املَِْصريُ  َوبِْئَس  َكَفُروا الَّ

ِذينَ  َتَرى اْلِقَياَمةِ  َوَيْومَ وقال تعاىل :  ة   ُوُجوُهُهمْ  اهللَِّ َعىَل  َكَذُبوا الَّ  . 3ُمْسَودَّ

واالحاديث النبوية نجد ان االعامل تؤثر عىل صفات االنسان اخلارجية  القرآنية  األياتبأدنى تأمل يف 

خصوصا املتعلقة بالوجه فالصدق يف احلديث يولد نورا يف جبني االنسان , وبخالفه الكذب واالفرتاء 

وجيعل منظره قبيحا , ويسلب سيامء الصاحلني منه , ويمكن ان تكون فانه يكسو الوجه سوادا وظلمة   , 

هذه االمور  من القضايا املحسوسة عند االنسان فان ما هو موجود يف القلب واجلوانح من خري اورش 

فانه يرسي ويتجىل يف الوجه وعىل اجلوارح  , وان ما يضمره االنسان يف اعامقه اال ابداه اهلل عىل صفحات 

نجده يف الكثري من االخبار الدالة عىل ان تارك  , سواء يف الدنيا او االخرة  , وهذا ماسانه وعينه وجهه ول

 القيامة يوم يسود من أول أنه رويفقد  الصالة واملتهاون فيها حيرش يوم القيامة ووجهه اسود ال نور فيه .

 سود): للمصيل تقولاحبها  ف, وقد ترتفع الصالة سوداء مظلمة وهي تدعو عىل ص الصالة تاركي وجوه

بصورة  وهي ترتفع أما من كان حمافظا عليها , وكان يأيت هبا يف اوقاهتا فإهنا  ,( ضيعتني لقد وجهك اهلل

 . 4(حفظتني كام اهلل حفظك): للمصيل تقولمرشقة و بيضاءخمتلفة فتكون 
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خصوصا اذا كانت صالته تأخذ بيده نورانيا ً  قاً كان وجهه مرشساجدا لعظمة اهلل تعاىل فمن كان مصليا  

تنهاه عن الفحشاء واملنكر  وتعرج بروحه اىل ساحة القرب االهلي , ومن كان كذلك فقد كانت صالته 

 وهذا هو معنى ان الصالة معراج املؤمن . , والبغي 

 :  يقول السيد مهدي بحر العلوم 

       1املهيمن ربه رس حافظ                        مستيقن مؤمن كل معراج                    

حاشا هلل تعاىل العادل . 2( لعظمتك؟ ساجدة خرت وجوها تسود هل إهليوقد ورد يف بعض االدعية  : )

كرب عن تان يسود وجوها وضعت عىل الصعيد تذلال للعظمة االهلية , وتقربا اليه تعاىل , وبالعكس فمن 

 عبادة ربه , ومل يعظمه فان االثر األخروي سوف حيرش يوم القيامة اسود الوجه مسلوب منه نور االيامن . 

أهل االصالح , وهي سيامء خاصة هبم , الهنم من اهل القرب  عالمات  منيف العبادة يعد  االجتهاد ان

فهم يف حالة التذكر هبا خيرون العبادة  يف بذل اجلهد  من قرانه املجيد  يف اهلل ذكر وقد ,والرغبة يف العبادة 

هلل سجدا , ويسبحونه بالغدو االصال ,وحيمده عىل مجيع نعمه فال يستكربون يف مجيع ذلك شعارهم 

 اخلوف والرجاء والطمع يف النعيم املقيم الذي ال زوال له وال اضمحالل.

اَم قال  تعاىل :  ذِ  بِآَياتِنَا ُيْؤِمنُ  إِنَّ ُروا إَِذا ينَ الَّ ا ُذكِّ وا هِبَ ًدا َخرُّ ِمْ  بَِحْمدِ  َوَسبَُّحوا ُسجَّ ونَ  اَل  َوُهمْ  َرهبِّ  * َيْسَتْكرِبُ

ُمْ  َيْدُعونَ  املََْضاِجعِ  َعنِ  ُجنُوهُبُمْ  َتَتَجاىَف   .  3ُينِْفُقونَ  َرَزْقنَاُهمْ  َومِمَّا َوَطَمًعا َخْوًفا َرهبَّ

 .وجوههم يف يظهر صالهتم اثر: عباس ابن قال( السجود اثر من وجوههم يف سيامهم)

 .احلسن السمت هو. احلسن وقال
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 .بالليل السهر من وجوههم يف يظهر ما هو: قوم وقال

 .اخلشوع اثر من الدنيا يف عالمتهم معناه: جماهد وقال

 .وعطية وقتادة عباس وابن احلسن قول يف - القيامة يوم وجوههم يف اهلل جيعلها نور عالمة: وقيل

 من وجوههم يف سيامهم ): عزوجل اهلل قول عن  الصادق  االمامقال سألت  سنان, بن اهلل عبدفعن 

 . ( الصالة يف السهر هو) : قال  ( السجود أثر

 يف بالصالة عليك) :  قال: الرضا فقه ويف .  1(الليل صالة يصل مل من شيعتنا من ليس) :  وعنه

 الليل وصالة  ثالثا قاهلا الليل, بصالة عليك: وصيته يف فقال  عليا هبا أوّص اهلل رسول فان الليل,

 مل من شيعتنا من ليس) :   فعندما يقول االمام الصادق  اخللق وحتسن الوجه, وهباء الرزق يف تزيد

نفي التشيع عن اتباعه مطلقا بل يراد من ذلك ليس من   ليس املقصود من قوله ( ؛  الليل صالة يصل

او لسفر او ملرض فال يصدق عليه  لعذر تركها من شيعته املخلصني من ال يعتقد باهنا سنة مؤكدة بينام 

 الكثري الفضل فيها أن غريمن الفرائض الواجبة  وليست احلديث , ومع العلم ان هذه الصالة من النوافل 

.  

الطرق واملسالك التي تسبب ارتفاع سيامء الصاحلني من وجوه الناس , فيه  كثرتيف هذا العرص الذي 

فقد قلة اهليبة من اهلل تعاىل , وكثرة الذنوب واملعاي ومورست الرذيلة جهارا بعد ان كانت متارس رسا 

صاحلة فان الوجه يرشق ويف اخلفاء , فكل االعامل فيها اثار تظهر عىل صفحات وجه االنسان ان كانت 

بنور االيامن , وان كانت طاحلة فان الوجه يكون مسودا  ال نور فيه ويكون ممقوتا بني اهل الصالح 

 والتقوى . 

زيارة مراقد االنبياء واالولياء واالئمة االطهار عليهم قراءة القران الكريم والتأمل والتدبر يف آياته , و

القلوب والوجوه , وجتعل سيامء الصاحلني متجسدا يف مالمح وجهه السالم من اهم االعامل التي تنور 
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خصوصا اذا اقرتنت الزيارة بالعلم واملعرفة واالهلية , والسري عىل منهج صاحب الرضيح االقدس , 

 وجعله قدوة يف حياته وسلوكه اليومي . 

ع املوسيقى والغناء , بينام الذهاب اىل  دور الفسق واملجون وصاالت الرقص واالختالط احلرام , وسام

وارضار االخرين والتطاول عىل اعراضهم وممتلكاهتم , بل وقتلهم واالكل احلرام واخذ الرشوة , 

 وتصفيتهم مما جيعل الوجه حيمل سيامء الظاملني واملنحرفني الذين سوف يرثون جهنم خالدين فيها ابدا  . 

الذنوب واملوبقات وهلذا حري باملؤمن ان يكون بسبب هذه  الناس وجوه من الصاحلني سيامء ارتفاع

 يسعى للمحافظة عىل نورانية وجهه , وعدم تعرضه اىل مثل هذه اهلزات الشيطانية التي فيها اخلرسان 

 .واالخرة الدنيا يف الكبري

 أن فاعلم اهلل هياب رجالً  تر فلم وجوههم فتصّفحت أكثر أو أقل أو رجالً  عرشين يف كنت إذا :وقيل 

 . 1قرب قد األمر
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 .  : ) وكل عمل يعمله ال يؤجر عليه (رشح اخلصلة الرابعة من الرواية 

 االعامل التي ال يؤجر عليها 

التي وعد اهلل تعاىل هبا عباده يف االخرة هو االجر اجلزيل والثواب املقيم الذي ال ينفد  من الوعود االهلية

للصالة حمافظا عليها يف اوقاهتا , حافظا هلا مهتام برشائطها هذا ملن ترك املعاي والذنوب , وكان مقيام 

ومقدماهتا , وكانت صحيحة من التكبري اىل التسليم فان مثال الفرد سوف يعطى االجر يف االخرة ألنه 

بمحافظته عليها ارتقى يف سالمل الكامل وحقق الصالة املعراجية , وامتثل ألمر اهلل وهي العبادة التي هي 

 لقصوى يف اجياد اخلليقة .الغاية ا

 ومن االعامل االيت التي ان ضيعها فانه يف االخرة يكون من املحرومني من االجر 

 اوال : اضاعة الصالة .

 ثانيا : ترك التوبة واالرصار عىل الذنب .

 ثالثا : ترك اجلهاد والتهاون فيه .

 رابعا : اهلجرة اىل غري اهلل تعاىل . 

 احلة .ترك االعامل الصخامسا : 

 سادسا : ترك االحسان اىل االخرين .

 ثامنا :االنفاق بحالة املن واالذى .

 تاسعا : االصالح بني الناس بدون مراعاة مرضات اهلل تعاىل . 
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 االعامل التي يؤجر عليها  

 اقامة الصالة واملحافظة عليها .اوال 

 : ايتاء الزكاة . ثانيا

 : االعامل الصاحلة .  ثالثا

 حتصيل العلم واملعرفة .: رابعا 

 : االيامن باهلل وبالرسل وبالكتب الساموية . خامسا

 : التسليم ألمر اهلل .  سادسا

 : اهلجرة والصرب عىل االذية يف سبيل اهلل تعاىل  .  سابعا

 : االنفاق يف سبيل اهلل تعاىل . ثامنا 

 : االصالح بني الناس يف مرضات اهلل تعاىل .  تاسعا

 تجابة هلل وللرسول . : االسعارشا 

 : اجلهاد والقتل يف سبيل اهلل تعاىل .  أحدى عرش

 : االحسان بكل اقسامه . اثني عرش

باألجر العظيم للذين يعملون الصاحلات والطاعات   التي وعد اهلل  القرآنيةيوجد املئات من الشواهد 

ال يضيع اجر املؤمنني  تعاىل  خمربا عن  نفسه أنه  اهلل نذكر منها عىل نحو االمجال واالشارة  فقد قال 

ِذينَ  إِنَّ املقيمني للصالة والزكاة  الصاحلني  احِلَاِت  َوَعِمُلوا آَمنُوا الَّ اَلةَ  َوَأَقاُموا الصَّ َكاةَ  َوآَتُوا الصَّ  هَلُمْ  الزَّ

ِمْ  ِعنْدَ  َأْجُرُهمْ  َزُنونَ  ُهمْ  َواَل  َعَلْيِهمْ  َخْوف   َواَل  َرهبِّ ِذينَ 1  ,حَيْ ُكونَ  َوالَّ اَلةَ  َوَأَقاُموا بِاْلكَِتاِب  ُيَمسِّ ا الصَّ  إِنَّ
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اِسُخونَ  َلكِنِ 1  , املُْْصلِِحنَي  َأْجرَ  ُنِضيعُ  اَل   ُأْنِزَل  َوَما إَِلْيَك  ُأْنِزَل  باَِم  ُيْؤِمنُونَ  َواملُْْؤِمنُونَ  ِمْنُهمْ  اْلِعْلمِ  يِف  الرَّ

اَلةَ  َواملُِْقيِمنيَ  َقْبِلَك  ِمنْ  َكاةَ  َواملُْْؤُتونَ  الصَّ , 2َعظِياًم  َأْجًرا َسنُْؤتِيِهمْ  ُأوَلئَِك  اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِاهللَِّ َواملُْْؤِمُنونَ  الزَّ

ِذيَن آَمنُوا  إِنَّ  ان اهلل احلق ال يضيع عمل عامل منهم  الذين يؤمنون باهلل واليوم االخر وكذلك  الَّ

ابِئِنَي َمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصاحِلًا َفَلُهْم َأْجرُ  ِذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ ِْم َواَل َوالَّ ُهْم ِعنَْد َرهبِّ

َزُنوَن  منون باهلل تعاىل , وما انزل كام ان املوحدين من اهل الكتاب الذين يؤ , 3َخْوف  َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْ

اليهم من الكتب والصحف سوف حتفظ اعامهلم الصاحلة  الهنم يف دار الدنيا قد صدرت منهم اعامال 

وان هذا االجر البد له  سوف يؤجرون عليها يف االخرة  امهها اهنم كانوا ال يشرتون بآيات اهلل ثمنا قليل

ِذينَ  اهللَُّ َوَعدَ والعمل الصالح من حتصيل التقوى  ,  احِلَاِت  َوَعِمُلوا آَمنُوا الَّ يم   َوَأْجر   َمْغِفَرة   هَلُمْ  الصَّ
 َعظِ

4 ,فله االجر العظيم عند خالقه  ومن يسلم امره هلل تعاىل وكان من املحسنني  هلِلَِّ  َوْجَههُ  َأْسَلمَ  َمنْ  َبىَل 

َزُنونَ  ُهمْ  َواَل  َعَلْيِهمْ  َخْوف   َواَل  َربِّهِ  ِعنْدَ  َأْجُرهُ  َفَلهُ  حُمِْسن   َوُهوَ  ثم  من هياجر يف سبيل اهلل كذلك , و 5حَيْ

 يِف  جَيِدْ  اهللَِّ َسبِيلِ  يِف  هُيَاِجرْ  َوَمنْ فان اهلل تعاىل قد غفر له ذنوبه وكان اجره حمفوظا  يأتيه أجله ويموت

ُرْج  َوَمنْ  َوَسَعةً  َكثرًِيا ُمَراَغاًم  اأْلَْرضِ   َعىَل  َأْجُرهُ  َوَقعَ  َفَقدْ  املَْْوُت  ُيْدِرْكهُ  ُثمَّ  َوَرُسولِهِ  اهللَِّ إىَِل  ُمَهاِجًرا َبْيتِهِ  ِمنْ  خَيْ

ِذينَ  6,َرِحياًم  َغُفوًرا اهللَُّ َوَكانَ  اهللَِّ َئنَُّهمْ  ُظلُِموا َما َبْعدِ  ِمنْ  اهللَِّ يِف  َهاَجُروا َوالَّ ْنَيا يِف  َلُنَبوِّ  َوأَلَْجرُ  َحَسنَةً  الدُّ

علنية  وارسا وكذلك االنفاق يف سبيل اهلل  سواء كان ذلك االنفاق  ,  7َيْعَلُمونَ  َكاُنوا َلوْ  َأْكرَبُ  اآْلِخَرةِ 

                                                             
 . 170سورة االعراف : اآلية :  - 1

 . 162سورة النساء : اآلية :  - 2

 . 62سورة البقرة : اآلية :  - 3

 .  9سورة املائدة: اآلية :  - 4

 . 112سورة البقرة : اآلية :  - 5

 . 100سورة النساء : اآلية :  - 6

 .  41سورة النحل : اآلية :  - 7



62 
 

 َِذين ْيلِ  َأْمَواهَلُمْ  ُينِْفُقونَ  الَّ ا َوالنََّهارِ  بِاللَّ ِمْ  ِعنْدَ  َأْجُرُهمْ  َفَلُهمْ  َوَعاَلنَِيةً  رِسا  ُهمْ  َواَل  َعَلْيِهمْ  َخْوف   َواَل  َرهبِّ

َزُنونَ  ِذينَ  وال اذًى  , واقرتن ذلك بدون َمن   1حَيْ  َأْنَفُقوا َما ُيْتبُِعونَ  اَل  ُثمَّ  اهللَِّ َسبِيلِ  يِف  َأْمَواهَلُمْ  ُينِْفُقونَ  الَّ

ِمْ  ِعنْدَ  َأْجُرُهمْ  هَلُمْ  َأًذى َواَل  َمناا َزُنونَ  ُهمْ  َواَل  َعَلْيِهمْ  َخْوف   َواَل  َرهبِّ وان األنفاق يف سبيل اهلل هو يف  , 2 حَيْ

ِذي َذا َمنْ للمنفق  احلقيقة  عملية قرض هلل تعاىل , وهذا القرض يضاعف  َحَسنًا َقْرًضا اهللََّ ُيْقِرُض  الَّ

فيضاعف هلم القرض ويكون اجره  ,3ُتْرَجُعونَ  َوإَِلْيهِ  َوَيْبُسطُ  َيْقبُِض  َواهللَُّ َكثرَِيةً  َأْضَعاًفا َلهُ  َفُيَضاِعَفهُ 

ِقنيَ  إِنَّ مضاعفا ايضا ؛ فياهلا من نعمة اهلية  دِّ َقاِت  املُْصَّ دِّ  هَلُمْ  ُيَضاَعُف  َحَسنًا َقْرًضا اهللََّ َوَأْقَرُضوا َواملُْصَّ

كام ان عمل املعروف واالصالح االجتامعي بني الناس من االعامل التي حيبها اهلل   4َكِريم   َأْجر   َوهَلُمْ 

 ِمنْ  َكثرِي   يِف  َخرْيَ  اَل تعاىل ويؤجر عليها االنسان  سيام اذا كانت هذه االعامل يف مرضات اهلل تعاىل 

 َفَسْوَف  اهللَِّ َمْرَضاِت  اْبتَِغاءَ  َذلَِك  َيْفَعْل  َوَمنْ  النَّاسِ  َبنْيَ  إِْصاَلح   َأوْ  َمْعُروف   َأوْ  بَِصَدَقة   َأَمرَ  َمنْ  إاِلَّ  َنْجَواُهمْ 

وان االيامن باهلل تعاىل وبكتبه ورسوله , وكذلك من ينجح باالختبار والفتن ,  5َعظِياًم  َأْجًرا ُنْؤتِيهِ 

اَم خصوصا املتعلقة باألموال واالنفس والذرية  يم   َأْجر   ِعنَْدهُ  َواهللَُّ فِْتنَة   َوَأْواَلُدُكمْ  َأْمَواُلُكمْ  إِنَّ
  6 َعظِ

اَم  َواْعَلُموا يم   َأْجر   ِعنَْدهُ  اهللََّ َوَأنَّ  فِْتنَة   َوَأْواَلُدُكمْ  َأْمَواُلُكمْ  َأنَّ
 .   7َعظِ
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ونَ قال تعاىل :  ِذينَ  * املُْْؤِمننِيَ  َأْجرَ  ُيِضيعُ  اَل  اهللََّ َوَأنَّ  َوَفْضل   اهللَِّ ِمنَ  بِنِْعَمة   َيْسَتْبرِشُ  هللَِِّ اْسَتَجاُبوا الَّ

ُسولِ  ِذينَ  اْلَقْرُح  َأَصاهَبُمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  َوالرَّ َقْوا ِمنُْهمْ  َأْحَسُنوا لِلَّ يم   َأْجر   َواتَّ
 . 1َعظِ

يِِّب  ِمنَ  اخْلَبِيَث  َيِميزَ  َحتَّى َعَلْيهِ  َأْنُتمْ  َما َعىَل  املُْْؤِمننِيَ  لَِيَذرَ  اهللَُّ َكانَ  َماقال تعاىل :   لُِيْطلَِعُكمْ  اهللَُّ َكانَ  َوَما الطَّ

نَّ  اْلَغْيِب  َعىَل 
َتبِي اهللََّ َوَلكِ يم   َأْجر   َفَلُكمْ  َوَتتَُّقوا ُتْؤِمنُوا َوإِنْ  َوُرُسلِهِ  بِاهللَِّ َفآِمنُوا َيَشاءُ  َمنْ  ُرُسلِهِ  ِمنْ  جَيْ

 َعظِ

2 . 

يم   َأْجر   ِعنَْدهُ  اهللََّ إِنَّ  َأَبًدا فِيَها َخالِِدينَ قال تعاىل : 
 .  3َعظِ

ِمْ  ِمنْ  َمْغِفَرة   َجَزاُؤُهمْ  ُأوَلئَِك وان جزاء كل ذلك تكون املغفرة واجلنات التي  وعدهم  هبا اهلل تعاىل   َرهبِّ

ِري َوَجنَّات   تَِها ِمنْ  جَتْ , وكذلك من هاجر يف سبيل اهلل وهو 4اْلَعاِملِنيَ  َأْجرُ  َونِْعمَ  فِيَها َخالِِدينَ  اأْلهَْنَارُ  حَتْ

انثى  , وقد عانى يف دار الدينا من اذية الظاملني فقد وقع اجره عىل اهلل تعاىل  اومؤمن به  سواء كان ذكرا 

 ُمْ  هَلُمْ  َفاْسَتَجاَب ِذينَ  َبْعض   ِمنْ  َبْعُضُكمْ  ُأْنَثى َأوْ  َذَكر   ِمنْ  ِمنُْكمْ  َعاِمل   َعَمَل  ُأِضيعُ  اَل  َأينِّ  َرهبُّ  َهاَجُروا َفالَّ

َرنَّ  َوُقتُِلوا َوَقاَتُلوا َسبِييِل  يِف  َوُأوُذوا ِدَياِرِهمْ  ِمنْ  َوُأْخِرُجوا ِري َجنَّات   َوأَلُْدِخَلنَُّهمْ  َسيَِّئاهِتِمْ  َعنُْهمْ  أَلَُكفِّ  ِمنْ  جَتْ

تَِها . بل ان اهلل تعاىل يضاعف االجر حتى وان  5الثََّواِب  ُحْسنُ  ِعنَْدهُ  اهللَُّوَ  اهللَِّ ِعنْدِ  ِمنْ  َثَواًبا اأْلهَْنَارُ  حَتْ

نظر اىل قليل العمل من كثريه  حتى وان كانت بمقدار ذرة  من باملقياس االهلي ال يُ ؛ فكانت االعامل قليلة 

ة   ِمْثَقاَل  َيْظلِمُ  اَل  اهللََّ إِنَّ خردل , فانه  ال يظلم احدا ,   َأْجًرا َلُدْنهُ  ِمنْ  َوُيْؤِت  ُيَضاِعْفَها َحَسنَةً  َتُك  َوإِنْ  َذرَّ
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, اما املجاهدون يف سبيل اهلل تعاىل فقد وعدهم باألجر   اجلزيل والثناء اجلميل يف الدنيا   1َعظِياًم 

ِذينَ  اهللَِّ َسبِيلِ  يِف  َفْلُيَقاتِْل واالخرة  ونَ  الَّ ْنَيا احْلََياةَ  َيرْشُ  َأوْ  َفُيْقتَْل  اهللَِّ َسبِيلِ  يِف  ُيَقاتِْل  َوَمنْ  بِاآْلِخَرةِ  الدُّ

 .  2 َعظِياًم  َأْجًرا ُنْؤتِيهِ  َفَسْوَف  َيْغلِْب 

رِ  ُأويِل  َغرْيُ  املُْْؤِمننِيَ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َيْسَتِوي اَل وقال تعاىل :  َ مْ  اهللَِّ َسبِيلِ  يِف  َواملَُْجاِهُدونَ  الرضَّ  بَِأْمَواهِلِ

َل  َوَأْنُفِسِهمْ  مْ  املَُْجاِهِدينَ  اهللَُّ َفضَّ َل  احْلُْسنَى اهللَُّ َوَعدَ  َوُكالا  َدَرَجةً  اْلَقاِعِدينَ  َعىَل  َوَأْنُفِسِهمْ  بَِأْمَواهِلِ  اهللَُّ  َوَفضَّ

 .   3َعظِياًم  َأْجًرا اْلَقاِعِدينَ  َعىَل  املَُْجاِهِدينَ 

كام ان التوبة النصوح, واالصالح عىل مجيع االصعدة  واملجاالت , واالعتصام بحبل اهلل تعاىل , 

هي  من االعامل املهمة التي سوف يؤجر ويكافئ عليها االنسان يف االخرة فقد قال واالخالص يف الدين 

ِذينَ  إاِلَّ تعاىل :   ُيْؤِت  َوَسْوَف  امْلُْؤِمننِيَ  َمعَ  َفُأوَلِئَك  هللَِِّ ِدينَُهمْ  ْخَلُصواَوأَ  بِاهللَِّ َواْعَتَصُموا َوَأْصَلُحوا َتاُبوا الَّ

, كام ان الصرب واالحسان حمفوظ اجره عند اهلل تعاىل , وهذه من الوعود   4َعظِياًم  َأْجًرا املُْْؤِمننِيَ  اهللَُّ

 . 5املُْْحِسننِيَ  َأْجرَ  ُيِضيعُ  اَل  اهللََّ َفإِنَّ  َواْصرِبْ االهلية التي وعد هبا املؤمن قال تعاىل : 

 والذكر االهلي املستمر, واحلفظ للفروج والتصدق , والقنوت ,واخلشوع والصوم  ,والصدق  فالصرب

 قد ادخر اهلل املغفرة واالجر الكريم ملن كان متصفا هبذه الصفات القرآنية التي اختص هبا اهل االيامن . ف
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اِدِقنيَ  َواْلَقانَِتاِت  َواْلَقانِتنِيَ  َواملُْْؤِمنَاِت  َواملُْْؤِمننِيَ  َواملُْْسلاَِمِت  املُْْسلِِمنيَ  إِنَّ قال تعاىل :  اِدَقاِت  َوالصَّ  َوالصَّ

ابِِرينَ  ابَِراِت  َوالصَّ ِقنيَ  َواخْلَاِشَعاِت  َواخْلَاِشِعنيَ  َوالصَّ َقاِت  َواملَُْتَصدِّ ائِِمنيَ  َواملُْتََصدِّ ائاَِمِت  َوالصَّ  َوالصَّ

اكِِرينَ  َواحْلَافَِظاِت  ُفُروَجُهمْ  َواحْلَافِظِنيَ  اكَِراِت  َكثرًِيا اهللََّ َوالذَّ  .   1  َعظِياًم  َوَأْجًرا َمْغِفَرةً  هَلُمْ  اهللَُّ َأَعدَّ  َوالذَّ

االجر االهلي ال يعرتيه نقص او نفاد بخالف االجر الذي بأيدي الناس فأنه اىل زوال هذا وان من خواص 

ِذينَ  َوَلنَْجِزَينَّ  َباق   اهللَِّ ِعنْدَ  َوَما َينَْفدُ  ِعنَْدُكمْ  َماواضمحالل قال تعاىل :  وا الَّ  َما بَِأْحَسنِ  َأْجَرُهمْ  َصرَبُ

 . 2َيْعَمُلونَ  َكاُنوا

 َعاَهدَ  باَِم  َأْوىَف  َوَمنْ أما من اوىف بعهد اهلل تعاىل  فسوف يعطيه اهلل جل جالله االجر العظيم قال تعاىل : 

 .  3َعظِياًم  َأْجًرا َفَسُيْؤتِيهِ  اهللََّ َعَلْيهُ 

                                                    ************ 
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 : ) وال يرتفع دعاؤه اىل السامء ( .الرواية من اخلامسة  اخلصلة رشح

يعد الدعاء من اهم املفاتيح ألبواب احلاجات ,  فمن خالله تفتح االبواب عىل الدوام بني العبد وخالقه  

ما يشاء من رفع البالء , وكشف اهلم والغم , وحتسني املعيشة بوفرة االرزاق املادية واملعنوية ,  فيطلب منه

 وسالمة االبدان من االمراض , والزيادة يف العمر وغري ذلك .

 .من السنن املأثورة لرتاث االنبياء , واالوصياء وعباد اهلل الصلحاء   -الدعاء  –فهو 

ويستخف هبا من الطبيعي جدا دعاؤه يكون حمجوبا بل ال يرتفع اىل سقف  ان الذي يتهاون يف صالته ,

بيته فضال عن السامء االوىل  , وال يستجاب  , ومن كان مقرصا يف عبادته كان التقصري  يف غريها من 

 فقال دعائه, استجابة عدم له وشكا ,()عيل املؤمنني أمري إىل رجل جاءاالعامل والطاعات , وقد  

 :ِخَصال بَِثاَمنِ  َخاَنْت  ُقُلوَبُكمْ  إِنَّ » :اإِلمام

هُلَا وا َفَلمْ  اهللَ َعَرْفُتمُ  إِنَُّكمْ : َأوَّ هُ  ُتَؤدُّ  .َشيئاً  َمْعِرَفُتُكمْ  َعنُْكمْ  َأْغنَْت  َفاَم  َعَلْيُكْم, َأْوَجَب  َكاَم  َحقَّ

يَعَتهُ  َوَأَمتُّمْ  ُسنََّتُه, َخاَلْفُتمْ  ُثمَّ  بَِرُسولِهِ  آَمنُْتمْ  إِنَُّكمْ : َوالَثانَِيةُ   !إَِيامنُِكْم؟ َثَمَرةُ  َفَأْينَ  رَشِ

 !َخاَلْفُتمْ  ُثمَّ  َوَأَطْعنَا َسِمْعنَا َوُقْلُتمْ  بِِه, َتْعَمُلوا َفَلمْ  َعَلْيُكمْ  املُْنَْزَل  كَِتاَبهُ  َقَرْأُتمْ  إِنَُّكمْ : َوالثَّالَِثةُ 

ابَِعةُ  اُفونَ  ُقلُتم إنَُّكم: َوالرَّ  !َخوُفُكم؟ َفأينَ  بَِمعاِصيُكم إَليها َتقُدُمونَ  َوقت ُكلِّ  يِف  َوأْنُتم النَّاِر, ِمنَ  خَتَ

 فِيَها؟ َرْغَبُتُكمْ  َفَأْينَ  ِمنْها ُيَباِعُدُكمْ  َما َتْفَعُلونَ  َوْقت ُكلِّ  يف وَأْنُتمْ  اجْلَنَِّة, يف َتْرَغُبونَ  ُقْلُتمْ  إِنَُّكمْ : َواخْلَاِمَسةُ 

اِدَسةُ   !َعَلْيَها َتْشُكُروا َفَلمْ  املَْْوىل نِْعَمةَ  َأَكْلُتمْ  إِنَُّكمْ : َوالسَّ

ابَِعةُ  ْيَطاِن, بَِعداَوةِ  َأَمَرُكمْ  اهللَ إِنَّ : َوالسَّ ْيَطانَ  إِنَّ : )َوَقاَل  الشَّ ُِذوهُ  َعُدو   َلُكمْ  الشَّ  باِلَ  َفَعاَدْيُتُموهُ  ,(َعُدواً  َفاختَّ

 .خمَاَلَفة باِلَ  َوَوالَيُموهُ  َقْول,
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 بِاْلَلْومِ  َأَحقُّ  َأْنُتمْ  َمنْ  َتُلوُمونَ  ُظُهوِرُكمْ  َوراءَ  َوُعْيوَبُكمْ  َأْعُينُِكمْ  َنْصَب  النَّاسِ  ُعُيوَب  َجَعْلُتمْ  إِنَُّكمْ : َوالثَّاِمنَةُ 

 َوَأْخلُِصوا َأْعاَمَلُكمْ  َوَأْصِلُحوا اهللَ َفاتَُّقوا َوُطُرَقُه؟ َأْبَواَبهُ  َسَدْدُتمْ  َوَقدْ  َهذا, َمعَ  َلُكمْ  ُيْسَتَجاُب  ُدَعاء َفَأيُّ  ِمنْهُ 

ائَِرُكمْ   . 1«ُدَعاَءُكمْ  َلُكمْ  اهلُل َفَيْسَتِجيُب  املُْنَْكرِ  َعن َواهْنَْوا بِاملَْْعُروِف  َوْأُمُروا رَسَ

 موانع استجابة الدعاء 

 وبني بينه حتول اإلنساناتى هبا  إذا متعّددة ذنوباً االخبار املروية عن النبي والعرتة اهلادية  بينت لقد

 النية, سوء وارتفاعه اىل السامء , وعىل رأسها تأخري الصالة عن وقتها املحدد , وكذلك  دعائه, إجابة

 . 2وغريهن  احلرام, ولقمة,الفاحش  البذيء اللسانو ,واملرض القلبي اخلطري اال وهو النفاق

, واهلل يقول يف كتابه املجيد : ؟ فهنا ربام يسأل سائل ملاذا البعض يدعو اهلل تعاىل , ودعاؤه غري مستجاب 

 ِذينَ  إِنَّ  َلُكمْ  َأْسَتِجْب  اْدُعويِن  َربُُّكمُ  َوَقاَل ونَ  الَّ  .   3َداِخِرينَ  َجَهنَّمَ  َسَيْدُخُلونَ  ِعَباَديِت  َعنْ  َيْسَتْكرِبُ

 أستجب ادعوين: )اهلل يقول أليس: بشكل واضح عندما سئل  اجلواب : ما بينه االمام الصادق 

 ما! وحيك): قال ينرصه؟ فال عدوه عىل يستنرصه واملظلوم له, جياب وال يدعوه املضطر نرى وقد( لكم

 له استجاب دعا فإذا املحق وأما يتوب, أن إىل مردود فدعاؤه الظامل أما له, استجاب إالّ  أحد يدعوه

 الذي األمر يكن مل وإن إليه, حاجته ليوم جزيال ثواباً  له ادخر أو يعلمه, ال حيث من الباليا عنه ورصف

 . 4(عنه أمسك أعطاه, إن له خري العبد سأل

 

 

                                                             
 .449و  448, ص 1البحار, ج  سفينة - 1

 ( وأصول الكايف.534معاين األخبار. طبقًا ملا أورده نور الثقلني يف املجلد الرابع. صفحة ) - 2

 .  60سورة غافر : اآلية :  - 3
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 الدعاء  الستة يف استجابة واضعامل

 ُتطِْعهُ  اَل  َكالَّ : اهلل تعاىل  قالوهلذا  , الدعاء استجابة مواضع أهم من السجود : يعد  اوال : السجود

ْب  َواْسُجدْ   .1َواْقرَتِ

 .2( الدعاء فاكثروا ساجد وهو ربه من العبد يكون ما أقرب)   :قال أنه اهلل رسول وعن

السجود  ةحال يف  الفضل و االهلية  رمحةال منيكون قريبا   العبد اىل ان   هنا يشري  االكرم  فالنبي

 , وانه مستجاب البتة  يف حالة السجود هذا التأكيد واحلث عىل االتيان بالدعاء  وردوتعفري اجلبني وهلذا 

 .عىل صعيد االرض 

 من العبد يكون ما أقرب: » قال أّنه  الصادق عبداهلل أيب عن ,الكويف النخعي  دراج بن مجيل روى

 تقول؟ يشء فأي ساجد, وهو رّبه دعا إذا ربَّه

 أقول؟ ما ـ فداك ُجعلت ـ عّلمني: قلُت 

 اآلهلة, إله ويا اجلبابرة, جّبار ويا السادات, سيد ويا امللوك, ملك ويا االَرباب, رب يا ُقْل,:  قال

 يف ناصيتي عبدك, فإيّن : ُقل ثم ـ حاجتك اذكر يعني ـ وكذا كذا يب وافعل حممد وآلِ  حممد عىل صلِّ 

 .  3 « يشء يتعاظمه ال جواد فإّنه واسأله شئت بام ادعُ  ثم قبضتك,

 ركوعه يف قال من: »  الباقر جعفر أبو ااِلمام قالوقد ورد استحبابيه الدعاء يف حالة السجود 

 .4(والقيام والسجود الركوع بمثل له اهلل كتب( حممد وآل حممد عىل اهلل صىّل ) وقيامه وسجوده

                                                             
 .  19سورة العلق : اآلية :  - 1

 . 164, ص 82بحار االنوار : ج - 2

 باب السجود والتسبيح والدعاء. 7, 323: 3الكايف  - 3

 .12, مصباح الرشيعة :  ص 32. نقال عن ثواب االعامل :ص 108, ص 82بحار االنوار : ج - 4
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 تلك يف استحباهبا عىل ويدل الصالة, بسبب االعامل تلك ثواب ضاعفان اهلل تعاىل يومعنى ذلك 

 . االحوال

 كرّب, املكتوبة الصالة إىل قام إذا كان وسلم النبي إنّ : » قال أّنه   عيل عن رافع أيب بن عبداهلل وروى

 وأنت أسلمت ولك آمنت وبك سجدت, لك اللهمَّ  سجوده يف قال سجد إذا ثم: وقال. احلديث فذكر

 .1« اخلالقني أحسن اهلل تبارك وبرصه, سمعه وشق خلقه للذي وجهي سجد ريب

 . ثانيا : التقاء اجليوش

 . ثالثا: اقامة الصالة

 .  رابعا : نزول الغيث

 .  2 (الغيث ونزول الصالة, وإقامة اجليوش, التقاء: ثالث عند الدعاء استجابة اطلبوا: )قال االمام 

 . خامسا : الدعاء املقرون بالصالة عىل النبي واله

 إذا: »قوله يف()عيل عن ذلك وردفقد وردت روايات يف هذا الباب كثرية نذكر منها واحدة وهي ما  

 أكرم اهلل فإن حاجتك, سل ثم( )رسوله عىل الصالة بمسألة فابدأ حاجة سبحانه اهلل إىل لك كانت

 . 3«االخرى ويمنع إحدامها فيقض حاجتني يسأل أن من

 

 

                                                             
 .137, ص 82بحار االنوار : ج - 1

: 1, سنن أيب داود 897/  614 - 612: 2, صحيح مسلم 40: 2. صحيح البخاري 3339/  102: 2كنز العامل  - 2

 .160 - 159: 3, سنن النسائي 1174/  304
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 .  اليب عبد اهلل احلسني مستجابسادسا : الدعاء حتت القبة 

 تربته يف الشفاء جعل:  خصال أربع قتله من احلسني عّوض اهللّ أن روي: »  قال فهد بن امحد فعن

 . 1« أعامرهم من زائريه أّيام تعدّ  وأالّ  ذرّيته, من واالئمة , قبته حتت الدعاء وإجابة ,

                                                      ****************** 
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 ) ليس له حظ من دعاء املؤمنني ( . :الرواية منالسادسة  اخلصلة رشح

حظ , فالصاحلون باخلري والدعاء هلم  هاحلظ معناه احلصة واملقدار الذي حيصل عليه املؤمن عندما يذكر

, ونور االيامن الذي يستضاء به يف املؤمنني من دار الدينا  هو التزود بزاد التقوى والعمل الصالح 

االخرة , اما حظ املنافقني يف االخرة هو اخليبة  واحلرمان  , والظلمة املضادة للنور , وكذلك احلال حلظ 

 ء . الكافرين الذي هو الرساب الذي يغرر الناظر , ويصوره  هبيئة املا

كة التي تتحدث عن حظ املؤمنني الذين يقولون ان اهلل تعاىل األيات املبارمن  ويف القران الكريم الكثري 

ربنا, فتكون حصتهم بذلك نزول املالئكة , ورفع احلزن واخلوف عنهم وابداهلم بالفرحة والرسور 

 باجلنة والنعيم املقيم .  والبرشى هلم

ِذينَ  إِنَّ قال تعاىل :  نَا َقاُلوا الَّ ُل  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  اهللَُّ َربُّ اُفوا َأالَّ  املاََْلئَِكةُ  َعَلْيِهمُ  َتَتنَزَّ َزُنوا َواَل  خَتَ وا حَتْ  َوَأْبرِشُ

تِي بِاجْلَنَّةِ   .  1ُتوَعُدونَ  ُكنُْتمْ  الَّ

كبوها يف دار أما حظ الكافرين اجلاحدين يكون حظهم يف االخرة  العذاب الشديد بسبب اعامهلم التي ارت

ِذينَ  َفَلنُِذيَقنَّ الدينا واىل هذا املعنى من احلظ قال تعاىل :  ِذي َأْسَوأَ  َوَلنَْجِزَينَُّهمْ  َشِديًدا َعَذاًبا َكَفُروا الَّ  الَّ

  َجَزاءُ  َذلَِك  * َيْعَمُلونَ  َكاُنوا
ِ
ِذينَ  َوَقاَل  * جَيَْحُدونَ  بِآَياتِنَا َكاُنوا باَِم  َجَزاءً  اخْلُْلدِ  َدارُ  فِيَها هَلُمْ  النَّارُ  اهللَِّ َأْعَداء  الَّ

نَا َكَفُروا َنا اللََّذْينِ  َأِرَنا َربَّ نِّ  ِمنَ  َأَضالَّ ْنسِ  اجْلِ َت  َنْجَعْلُهاَم  َواإْلِ  .2*  اأْلَْسَفلِنيَ  ِمنَ  لَِيُكوَنا َأْقَداِمنَا حَتْ
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 احلمى حظ املؤمن يف الدنيا 

يف دار الدنيا تكون له كفارة عن ذنبه الذي اقرتفه فيها  -كاحلمى  -املؤمنبعض االمراض التي تصيب 

  -لعنوان العديد من الروايات :ويف هذا ا

 عبدي عىل اسلطها ناري هي يقول وجل عز اهلل إن أبرش فقال مريضا عاد اهلل رسول أن وروى: منها  

 .النار من حظه ليكون الدنيا يف املؤمن

 حظ وهي األرض يف املؤمن سجن وهي املوت رائد احلمى: )  الصادق عن الكايف :  ما ورد  يف  منها

 . 1(النار من املؤمن

 جهنم من وفورها أرضه يف تعاىل اهلل وسجن املوت رائد احلمى : ) اهلل رسول:   قال :قال  وعنه:  منها

 .2(النار من مؤمن كل حظ وهي

ه, فال تنفعه مل إن: ثالثة منك املؤمن حظّ  ليُكنوقيل :  ه, فال ُتفرحه مل وإن ترضَّ  فال متَدحه مل وإن تغمَّ

ه  .تذمَّ

 حظ فإهنا احلمى؛ تسبوا ال)وسلم : ) –واله  –وورد من طرق العامة عن النبي االكرم صىل اهلل عليه 

 .3(النار من املؤمن
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  زل واملحطات التي يمر هبا امليتاملنا

 االنسان يولد فباملوتوخروج الروح من اجلسد ,  , املوت من تبدأ النشأة االخرى  يف احلياة أنالشك 

 : ييل كام وهي , القرب أهوال يواجه املوت غمرات وبعد , اآلخرة عامل يف

والرحلة اىل االخرة , فهي   , املعاد إىل الطريق منازل أحد  القربيعترب :  وظلمته القرب وحشة:  املنزل االول

 يف امليت يودع حيث؛  1طويلة جدا عىل اهل الذنوب واملعاي , وقريبة وقصية عىل اهل طاعة اهلل تعاىل

سواء كان  العمل إالّ  قرين غري ومن , العذاب أو الرمحة مالئكة إالّ  أنيس غري من ضيقة مظلمة حفرة  

 .صاحلا او طاحلا 

 املوت من أشدّ  له ُيْغَفر ال ملن املوت بعد ما , اهلل عباد يا: »  مرص أهل إىل كتابه يف   املؤمنني أمري قال

 , الرتاب بيت أنا , الغربة بيت أنا:  يوم   كّل  يقول القرب إنّ  , وغربته وظلمته وضنكه ضيقه فاحذروا القرب

 .2... «واهلوامّ  الدود بيت أنا , الوحشة بيت أنا

يف موضع اخر عن التحوالت التي تطرأ عىل امليت يف عامله اجلديد من تقطع  ثم يتحدث االمام 

 بوصف دقيق .االوصال , وتغري الصور 

 , َتَرف   غذيَّ  الدنيا يف كان , لون   وأنيق , جسد   عزيز من األرض أكلت فكم»   املؤمنني أمري يقول

 عيشه بغضارة ضنّاً  , به نزلت مصيبة   إن السلوة اىل ويفزع , حزنه ساعة يف بالرسور يتعّلل , رشف   وربيَب 

 . 3.. «ولعبه بلهوه وشحاحةً  ,

 إىل يتعّرض املتوىف  أنّ أشارت الروايات عن اهل بيت العصمة والطهارة  القرب ضغطة:  املنزل الثاين

وتكون له كفارة ملا , وتكرس اضالعه ,  دماغه وتطحن , حلمه ُتفري إىل الشديدة بحيث  القرب ضغطة

                                                             
 . 117اشارة اىل ما ورد يف الدعاء  : ) وان الراحل اليك قريب املسافة ( , اقبال االعامل  - 1

 .218/13:  6, بحار األنوار  28/31أمايل الطويس :  - 2
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, ويوجد ونادرا ما يسلم منها احد اال من كان يتصف بصفات ايامنية خاصة , 1ضيعه من النعم االهلية 

:  عبداهلل أليب  يوما قالالكثري من االشارات اىل هذه املعنى اذكر رواية واحدة , وهي ان أبا بصري 

 .2..! «القرب ضغطة من يفلت من أقّل  ما , منها باهلل نعوذ: »  فقال ؟ أحد القرب ضغطة من أيفلت

ان ضغطة القرب او ما يعرب عنه بضمة القرب بحسب الروايات تكون عقابا ملن ارتكب الذنوب واملعاي 

, وكذلك التهاون يف الطهارة التي هي مقدمة  3كالنميمة, , وسوء االخالق يف املنزل , مع اهله وارسته

, ومن كان طهوره باطل  4للصالة فمن كان متهاونا كانت صالته باطلة ؛ ألنه )ال صالة اال بطهور(

 فصالته باطلة .

, وسمع احاديثه , ويف ومن ارتكب هذه االمور تعرض اىل ضمة القرب حتى وان كان ممن رأى النبي 

التي  الروايات يف جاء حيث معاذ بن سعد اجلليل الصحايبالتاريخ الكثري من الشواهد انظر اىل حادثة 

 اهلل رسول وكان , املالئكة شيعته رسيره عىل مُحِل ملّا أنه رواها الشيخ الصدوق والطويس قد اهلل رسمها 

 اجلنة لك هنيئاً  , سعد يا:  سعد أمّ  فقالت , عليه اللبن ىوسوّ  حّلده حتى , رداء وال حذاء بال تبعه قد 

 ُسئل وحينام«  ضّمة أصابته قد سعداً  فإنّ  , ربك عىل جتزمي ال , َمه سعد ُأمّ  يا: »  اهلل رسول فقال. 

 .5« سوء أهله مع ُخلقه يف كان إنه: »  قال ذلك عن

                                                             
انظر ثواب األعامل / « ضغطة القرب للمؤمن كّفارة ملا كان منه من تضييع النعم : » اشارة اىل ورد عن  رسول اهلل  - 1

 .632/845, أمايل الصدوق :  309/3ـ منشورات الريض ـ قم , علل الرشائع / الصدوق :  197الصدوق : 

 .236/6: ص  3الكايف :ج  - 2

, ونقله عنه املجليس «عذاب القرب يكون من النميمة, والبول, وعزب الرجل عن اهله»( قال: باإلسناد عن عيل) - 3

 16, ح 286, ص  103, ويف ج  210, ح  265, ص  75, ويف ج  21, ح  222, ص  6يف البحار : ج. 
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عندما يضع امليت قدمه يف عامله اجلديد يبعث اهلل له ملكني ومها منكر  1ونكري منكر سؤال:  املنزل الثالث

والعاقبة متعلقة  , عتقد بهيالذي  وإمامه ,  وكتابه ,معبوده , ودينه , ونبيه  عن ويسأالنه فيقعدانهونكري 

 وإن , , وكان قربة روضة من رياض اجلنة  والرضوانزف به اىل اجلنان  , باحلّق  أجاب فإن بجوابه 

, فالذي حيدد املصري يف تلك املحطة  كانت عاقبته اىل جهنم والنريان  , احلّق  بغري أجاب و , لسانه تلجلج

هو اجلواب الشايف بني يدي امللكني, فاحلري باملؤمن ان يستعد لتلك اللحظات الرهيبة , نسال اهلل تعاىل 

 .ان يوفقنا للجواب احلق هناك  , وان يثبتنا عىل االيامن 

ان هناك امورا من نفاها , ومل يعتقد هبا فهو ليس من شيعتهم , وقد أشار ت ويف االخبار عن اهل البي

:  شيعتنا من فليس , أشياء ثالثة أنكر من ):   ىل هذه احلقيقة بشكل واضح فيقول ا االمام الصادق  

 .2( والشفاعة , القرب يف وامُلساءلة , املعراج

ومن املؤكد ان هذا العذاب هو برزخي , وقد دلت عليه الكثري من  وثوابه القرب عذاب:  املنزل الرابع

 االدلة النقلية يف القران والسنة املطهرة , واالمجاع واتفاق االمة عليها , وال خالف يف ذلك .

 َوَيْومَ  َوَعِشّياً  ُغُدّواً  َعَلْيَها ُيْعَرُضونَ  النَّارُ *  اْلَعَذاِب  ُسوءُ  فِْرَعْونَ  بِآلِ  َوَحاَق : فرعون آل يف تعاىل قوله

اَعةُ  َتُقومُ   . 3 اْلَعَذاِب  َأَشدَّ  فِْرَعْونَ  آَل  َأْدِخُلوا السَّ

                                                             
:ان الكثري من اآلثار الصحيحة عن النبي أّن املالئكة تنزل عىل املقبورين فتسأهلم عن أدياهنم, ذكر الشيخ املفيد  - 1

بة, فمنها أّن ملكني هلّل تعاىل, يقال هلام ناكر ونكري, ينزالن عىل امليت فيسأالنه عن رّبه ونبّيه وألفاظ االَخبار بذلك متقار

ودينه و إمامه, فإن أجاب باحلّق, سّلموه إىل مالئكة النعيم, وإن ارتّج سّلموه إىل مالئكة العذاب. ويف بعض الروايات أّن 

كري, و اسمي امللكني الذين ينزالن عىل املَومن: مبرّش وبشري...إىل أن قال: اسمي امللكني الذين ينزالن عىل الكافر: ناكر و ن

وليس ينزل امللكان إالّ عىل حّي, وال يسأالن إالّ من يفهم املساءلة ويعرف معناها, وهذا يدّل عىل أّن اهللّ تعاىل حييي العبد »

 .46ـ 45انظر تصحيح االعتقاد: « ن كان يستحّقهبعد موته للمساءلة, ويديم حياته لنعيم إن كان يستحّقه, أو لعذاب إ

 .370/464أمايل الصدوق :  - 2

 .  46/  45سورة غافر : اآلية :  - 3
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 بني ففيام , وعشياً  غدّواً  النار يف يعّذبون كانوا إن: »  قال أنه تفسريها يف  الصادق اإلمام عن وروي

 َتُقومُ  َوَيْومَ  :  وجلَّ  عزَّ  قوله تسمع أمل , القيامة يوم قبل الربزخ يف هذا ولكن ال. السعداء من هم ذلك

اَعةُ   . 1 اْلَعَذاِب  َأَشدَّ  فِْرَعْونَ  آَل  َأْدِخُلوا السَّ

 .2« اجلنة رياض من روضة أو , النريان حفر من حفرة إما القرب: »  اهلل رسول قال

 , عظمه ويكرسن , حلمه فينهشن , تِنِّيناً  وتسعني تسعة قربه يف الكافر عىل يسّلط: »   املؤمنني أمري قال

 . 3(... أبداً  زرعاً  تنبت مل األرض يف نفخ منها تنِّيناً  أنّ  لو , يبعث يوم إىل كذلك عليه ويرتّددن

 اذكر منريا وجتعله, عنه والظلمة الوحشة وتزيل,   القرب ضيق وتوسع,  البالء هذا ترفع التي االعامل أما

 بإسناد رجب عمل يف وجدهتا: )... األعامل اقبال يف طاووس ابن السّيد رواه ماواحدة منها ,وهي 

 مخسني النهار ارتفاع عند عرش اخلامس يوم رجب من النصف يف صىّل  َمنْ  انّ (: )النبي اىل متصل

 برب اعوذ وقل مّرة, الفلق برب اعوذ وقل مّرة أحد اهلل هو وقل مّرة الكتاب فاحتة ركعة كل يف يقرأ ركعة

 وال النبيني, مع اجلنّة ويدخل الشهداء, مع قربه من وحرش اّمه, ولدته كيوم ذنوبه من خرج مّرة, الناس

 .4( يتألأل ووجهه قربه من وقام وظلمته, القرب ضيق عنه ويرفع القرب, يف يعذب

 

                                                            ************* 
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 : ) انه يموت ذليال( .  الرواية من  السابعة اخلصلة رشح

ةالذلة نقيض  , فمن مات مواظبا عىل صالته مات عزيزا كريم , اما من هتاون يف صالته واستخف  الِعزَّ

 هبا فانه يموت ميتة ذليلة . 

,/ اْذلِْل  يِذّل, ذَلْلُت, لـ ذلَّ  ةً  ُذالا  ِذلَّ خُص  ذلَّ  له َمْذُلول واملفعول ذليل, فهو وَذاللًة, وَذالا  وِذلَّ : الشَّ

 . 1نفسه وصُغرت وخضع, قهر, عن وهان ضعف,

 ما منها ذلك يف رواياتوقد ذكر  للذل التعرض ةيكراه وقد عقد احلر العاميل يف وسائله بابا بعنوان يف

 كلها أموره املؤمن إىل فوض اهللَّ إن:  قال  اهللَّ عبد أيب عن بإسناده الكليني يعقوب بن حممد عن رواه

ةُ  وهللَِِّ :  يقول وجل عز اهللَّ تسمع أما , ذليال يكون أن إليه يفوض ومل  2 ولِْلُمْؤِمننِيَ  ولَِرُسولِهِ  اْلِعزَّ

 . واإلسالم يامنباإل اهللَّ يعزه , ذليال يكون وال عزيزا يكون فاملؤمن

يعيش حالة الذل واهلوان واملعيشة الضنكية ليس فرضا عليه البقاء فيها ,  هفاذا كان املؤمن يف بلد

ن االنسان فطريا يميل اىل العزة , ويأبى خصوصا اذا كان يعيش العزة يف ديار اخرى , ومن البدهيي ا

 سواء يف دياره او ديار الغربة .الذلة 

 يقول الشاعر :   

رت الديار إذا                                         التحويال وأرسع الديار فدع*   حاهلا عن تنكَّ

 3ذليال العزيز تدع بلدة يف *الزما فرضا عليك املقام ليس                                      
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 إليه يفوض ومل كلها أموره املؤمن إىل فوض اهلل إن) :  قال  اهلل عبد أيب عن األمخيس احلسن أبو روى

 يكون وال عزيزا يكون فاملؤمن وللمؤمنني ولرسوله العزة وهلل يقول تعاىل اهلل تسمع اما ذليال يكون ان

      .1 (يشء دينه من يستقل ال واملؤمن باملعاول منه يستقل اجلبل إن , اجلبل من أعز املؤمن إن:  قال ثمَّ  ذليال

بعد خاتم النبيني  وما امجل تلك احلكم واملواعظ التي قاهلا سيد املوحدين االمام عيل بن أيب طالب 

فيام يتعلق بالعزة والذلة وان املؤمن ينبغي ان يكون عزيزا يف حياته , فكلام كان املؤمن مع اهلل  حممد 

دنيا اال ان الدنيا قد اذلته , ومن البعض  يكون صاحب عزة يف ال اكثر كان درجته بالعزة اقوى , فلربام 

تعزز باحلق تعاىل  هابته السالطني , اما من ترك العزة االهلية , واعتز بغري اهلل تعاىل كانت عاقبته الذلة 

  واليك الدنيا   هذه   ألبناء    تذلل   من  هذا هو حال    وااليامن  التقوى   لباس   منه واهلوان , وسلب 

  -املواعظ :  تلك    بعض 

 .2 ( ذليال الدنيا ردته عزة ذي كم ) ( :)  قال 

 .3 ( سلطان يذله مل باهلل تعزز من)( : )  وعنه

 .4( ذل اهلل بغري اعتز من)( : )  وعنه

 .5 (التقوى لباس من تعرى الدنيا ألبناء تذلل من)( : ) وعنه

 العزة شعارات ويرفع,  العزيز موقف وقف كيف  احلسني االمام اجلنة أهل شباب سيد اىل انظر

 بني ركز قد الدعي ابن الدعي وان أال: »  خطبته يف فيقول واهلوان الذل راية ونبذ,  والرفعة والرشف

 وطهرت طابت وحجور واملؤمنون ورسوله ذلك لنا اهللَّ يأبى الذلة منا وهيهات والذلة السلة بني اثنتني

                                                             
 . 49, ص 11روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه : ج - 1
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 عىل األرسة هبذه زاحف األواين , الكرام مصارع عىل اللئام طاعة نؤثر أن من , أبيه ونفوس , محية وأنوف

 .1«  النارص وخذالن العدد قلة

املؤمن عاش يف دنياه ذليال  , وكان لباسه فيها ثوب الذل , او اتى هبا كام ان الكثري من االعامل لو تركها 

 واهلوان . 

 اخلسف وسيم الذلة اهلل ألبسه اجلهاد ترك من) : : ترك اجلهاد من دون علة , فعن االمام عيل  منها

 باب له اليق باب للجنة) :  اهلل رسول قال:  قال( ) عن ايب عبد اهلل  السكوين رواية, ويف 2(

 . هبم ترحب واملالئكة املوقف يف واجلمع بسيوفهم متقلدون وهم مفتوح هو فاذا اليه يمضون املجاهدين

 .3(تعاىل اهلل ان دينه يف وحمقا معيشته يف وفقرا ذال اهلل البسه اجلهاد ترك من:  قال ثم 

 أمجل ما قال أو يوما أربعني باهلل اإليامن عبد أخلص ما»  : قال  جعفر أيب عن: االتيان بالبدعة فمنها

 هبا وأنطق قلبه يف احلكمة وأثبت ودواءها داءها وبرصه الدنيا يف اهللَّ زهده إال يوما أربعني اهللَّ ذكر عبد

ِذينَ  إِنَّ  قوله تعاىل :  تال ثم لسانه َُذوا الَّ ِمْ  ِمنْ  َغَضب   َسَيناهُلُمْ  اْلِعْجَل  اختَّ ة   َرهبِّ ْنيا احْلَياةِ  يِف  َوِذلَّ  َوَكذلَِك  الدُّ

ينَ  َنْجِزي  إال  بيته أهل وعىل رسوله وعىل اهللَّ عىل ومفرتيا ذليال إال بدعة صاحب ترى فال  4 املُْْفرَتِ

 .5«  ذليال
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حتضار , : ترك الصالة , او التهاون واالستخفاف بحقها فان يف ذلك يورث الذلة يف حلظات االمنها

وخروج الروح من اجلسد , فياهلا من ذلة تنتظر ملن هتاون يف صالته من الرجال والنساء واىل هذا املعنى 

 يقول الشاعر : 

 كله ماله من أخرج قد*  الرسير ظهر فوق تره أمل                                               

 1 ذله من فتعجب ذليال*  الرتاب رضيح يف تره أمل                                               

 

يف احدى خطبه يف املسجد احلرام , وهو بجوار الكعبة املرشفة , وقد ذكر الكثري من  وقد اشار النبي

وكذب  ,وجور احلكام , ذلة املؤمنني , وعزة املنافقني احلوادث , وقد بكى بكاء شديدا فقد تنبه من 

عوامل , واملرأة تكون رعناء , والكثري من االمور تتحقق  بسبب  وفجر,  ووقاحة الصبيان , الفقراء 

 ح هذا االمر انقل الرواية نصا :وتعرض عىل املجتمع منها ترك الصلوات املفروضة , ومن اجل وض

 ما النبي قىض فلام الوداع حجة  اهلل رسول مع حججت: قال االنصاري اهلل عبد بن جابر روى

 أهل فاجتمع!  الناس أهيا: صوته برفع ونادى الباب, حلقة فلزم الكعبة مودع أتى احلج من عليه افرتض

 بكى ثم غائبكم شاهدكم فليبلغ كائن بعدي هو ما قائل إين!  اسمعوا: فقال السوق, وأهل املسجد

 هذا يف مثلكم أن اهلل رمحكم اعلموا :قال بكائه من سكت فلام أمجعني الناس لبكائه بكى حتى اهلل رسول

 ثم سنة مائتي إىل وورق شوك ذلك بعد من يأيت ثم سنة ومائة أربعني إىل فيه شوك ال ورق كمثل اليوم

 يف مراغب عامل أو بخيل غني أو جائر سلطان إال فيه يرى ال حتى فيه ورق ال شوك ذلك بعد من يأيت

 .  اهلل رسول بكى ثم 3رعناء امرأة أو ,2وقح صبي أو فاجر, شيخ أو كذاب, فقري أو املال

 سلامن يا: وآله عليه اهلل صىل فقال ؟ ذلك يكون متى أخربنا اهلل رسول يا: وقال الفاريس سلامن إليه فقام

 يف أصواتكم وعلت منكراتكم, وأظهرتم زكاتكم وقطعتم قراؤكم, وذهبت علامؤكم, قلت إذا
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 فاكهتكم, والغيبة حديثكم, والكذب أقدامكم, حتت والعلم رؤوسكم فوق الدنيا وجعلتم مساجدكم,

 عليكم, اللعنة تنزل ذلك فعند. كبريكم صغريكم يوقر وال صغريكم, كبريكم يرحم وال غنميتكم واحلرام

 احلمراء الريح توقعوا اخلصال هذه اوتيتم فإذا. بألسنتكم لفظا بينكم الدين وبقي بينكم, بأسكم وجيعل

 َعَلْيُكمْ  َيْبَعَث  َأنْ  َعىَل  اْلَقاِدرُ  ُهوَ  ُقْل عزوجل اهلل كتاب يف ذلك وتصديق باحلجارة قذفا أو مسخا أو

ِت  ِمنْ  َأوْ  َفْوِقُكمْ  ِمنْ  َعَذاًبا ُف  َكْيَف  اْنُظرْ  َبْعض   َبْأَس  َبْعَضُكمْ  َوُيِذيَق  ِشَيًعا َيْلبَِسُكمْ  َأوْ  َأْرُجلُِكمْ  حَتْ  ُنرَصِّ

 . 1َيْفَقُهونَ  َلَعلَُّهمْ  اآْلَياِت 

 تأخري عند:  فقال ؟ ذلك يكون متى أخربنا اهلل رسول يا: فقالوا الصحابة, من مجاعة إليه فقام

 مغنام, احلرام ترون حتى. واالمهات اآلباء وشتم ,2القهوات ورشب الشهوات, واتباع ,الصلوات

 حياء وقل االكابر, رمحة وذهبت رمحه, وقطع جاره, وجفا زوجته, الرجل وأطاع مغرما, والزكاة

 أباه الرجل ويسب باجلور, وحكموا باهلوى, وشهدوا واالماء, العبيد وظلموا البنيان وشيدوا االصاغر,

 النساء, بثياب الرجال وتزين الزنا, وشاع الوفاء, وقل باخليانة, الرشكاء ويعامل أخاه, الرجل وحيسد

 وظهرت املعروف, وقل االبدان, يف السم كدبيب القلوب يف الكرب ودب احلياء, قناع عنهن وسلب

 وقل اآلخرة, عن بالدنيا وشغلوا للغناء, املال وأنفقوا باملال, املدح وطلبوا العظائم, وهونت اجلرائم,

 باألذان, معمورة مساجدهم ,عزيزا واملنافق ذليال, املؤمن وأصبح واملرج, واهلرج الطمع وكثر الورع,

 وجوههم ترى ذلك فعند. هوان كل عنهم املؤمن وبلغ بالقرآن, واستخفوا االيامن, من خالية وقلوهبم

 فهم احلنظل, من أمر وقلوهبم العسل, من أحىل كالمهم الشياطني, قلوب وقلوهبم اآلدميني, وجوه

 َأَفَحِسْبُتمْ  ؟ جترتؤن عيل أم ؟ تغرتون أفبي: وتعاىل تبارك اهلل يقول إال يوم من ما ثياب, وعليهم ذئاب,

اَم   من أمهلت ما خملصا يعبدين من لوال وجاليل, عزيت فو,  3ُتْرَجُعونَ  اَل  إَِلْينَا َوَأنَُّكمْ  َعَبًثا َخَلْقنَاُكمْ  َأنَّ

 فوا خرضاء ورقة أنبت وال قطرة, السامء من أنزلت ملا عبادي من الورعني ورع ولوال عني طرفة يعصيني

                                                             
 . 65سورة االنعام : اآلية :  - 1

 إشارة اىل رشب اخلمور .  - 2

 . 115سورة املؤمنون : اآلية :  - 3



82 
 

 وال موالهم, جماورة يف يطمعون وهم آجاهلم, وقرصت آماهلم, وطالت أمواهلم, آهلتهم لقوم عجباه

 .1بالعقل إال العمل يتم وال بالعمل, إال ذلك إىل يصلون

 

 

 املذمومة الذلة املحمودة و

العبودية , فمن كان ذليال بني يدي اهلل تعاىل  وضح مصاديقل امام اهلل تعاىل من اال شك ان اظهار الذ

كانت له املنازل الرفيعة يف الدنيا واالخرة ,كاملحبة يف قلوب املؤمنني , واهليبة يف قلوب املنافقني , وهلذا 

 كان اكثر الناس ذلة هم االنبياء والرسل واالئمة واالولياء.

 عبد أيب عن  األزدي عن بإسناده التلعكربي عن روى فإنه , طاووس ابن الذين لريض السائل فالح عن

 يف فقال واإلقامة األذان بني سجد من : ألصحابه يقول(  )  املؤمنني أمري كان: )  قال(  ع)  اهلل

 حمبته ألجعلن وجاليل وعزيت مالئكتي تعاىل اهلل يقول ذليال خاشعا خاضعا سجدت لك رب:  سجوده

 .2( املنافقني قلوب يف وهيبته , املؤمنني عبادي قلوب يف

(  خاشعا خاضعا  , ذليال صاغرا يديك بني ذا أنا وهايف يوم عرفة قال : ) ومن دعاء االمام احلسني 

3. 

, لوازم ومعاين  العبودية هلل تعاىل  من  املؤمن البد له ان يرى نفسه ذليال بني يدي اهلل تعاىل , وهذه الذلة

يتزين هبا املؤمن يف دنياه واخرته , ويف  احلقيقة  اهنا لذة وليس ذلة , فمن تذوق  لذة الوقوف  وهي زينة

والتي مل ولن   وحمال ان يطلب بذلك بديال ,  بني يدي اهلل تعاىل كانت السعادة والراحة املعنوية يف قلبه ,

 تركها , واستخف هبا , وانكرها ., فضال عّمن  صالهتم املتهاونون يف  يشعر هبا املنافقون والعصاة

 

                                                             
 . 274, 263, 262, 52بحار األنوار : ج - 1

 . 14من أبواب األذان واإلقامة , ح  11, الوسائل , الباب  152فالح السائل :   - 2

  الصحيفة السجادية الكاملة االمام عيل بن احلسني عليه السالم . - 3
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 يقول الشاعر : 

 ذليال يكون ال حمب وأي*  ذليلة نفس اهلل حمب ونفس                                    

 بديال يريد ان حماال فان*  بربه املحب نفس اتصلت إذا                                   

 

 ويقول الكفعمي طاب ثراه : 

 دعائيا    جتيب   ان   أرجى   ذليال *  سائال أصبحت  العفو بباب  هليا                             

 3داعيا الليل 2حندس يف يرى ذليال*  تائبا نحوك جاء 1اجلباعي سليل 

الصاحلة اال كام ان العزة هي من اهلل تعاىل , كذلك الذلة فان اهلل تعاىل يذل ويعز من يشاء , وما االعامل 

ُهمَّ  ُقلِ احدى عوامل حتصيل العزة , وقد قال تعاىل :  املُْْلَك  َوَتنِْزعُ  َتَشاءُ  َمنْ  املُْْلَك  ُتْؤيِت  املُْْلِك  َمالَِك  اللَّ

  ُكلِّ  َعىَل  إِنََّك  اخْلرَْيُ  بَِيِدكَ  َتَشاءُ  َمنْ  َوُتِذلُّ  َتَشاءُ  َمنْ  َوُتِعزُّ  َتَشاءُ  مِمَّنْ 
 
ء  . 4َقِدير   يَشْ

وقد وصف  االمام زين العابدين يف بعض أدعيته حال أهل املعاي بعد خروجهم من قبورهم , بحالة 

, وقال يف موضع 5(ظهري عىل ثقيل حامال , ذليال عريانا قربي من خلروجي أبكيالذلة واملسكنة بقوله : )

 . 6( حبالته ربق يف ذليال استطالته بعد فانقمع حفرته مهوى يف ورددتهاخر : )

فلو قيس هذا االمر بالعز الذي  فربام البعض من املؤمنني يعيش حالة من الذل عىل الصعيد االقتصادي

ينتظره يف االخرة لكان  بنظره هو غاية العزة والرشف والرفعة دنيا واخرة , وبخالف العصاة املنحرفون 

                                                             
 الكفعمي هو عيل بن أبراهيم اجلبعي .  - 1

 حندس . 61:  4اي : يف شدة ظالم الليل . جممع البحرين  - 2

 . 192لكفعمي : ص حماسبة النفس : ل - 3

 . 26سورة آل عمران : اآلية:   - 4

 الصحيفة السجادية : االمام عيل بن احلسني عليه السالم .  - 5

 الصحيفة السجادية : االمام عيل بن احلسني عليه السالم . - 6
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, وعاقبتهم السيئة ملا فرحوا الذين يعيشون يف نعيم وعزة وراحة كام يتصورون فلو كشف هلم عن اخرهتم 

 , رشيفا اآلخرة ويف ذليال الدنيا يف يكون منبام يف ايدهم وقد أشار لقامن احلكيم اىل هذا املعنى بقوله : )

يف ظهرية  , وهذا شبيه يف قول االمام احلسني  1(ذليال اآلخرة ويف رشيفا الدنيا يف يكون أن من خري

( النار دخول من أوىل والعار*  العار ركوب من أوىل املوتمقولته املشهورة : ) أرجتز يوم عاشوراء حني

2 . 

 يقول الشاعر : 

 ذليال غدا العزيز به يكون*  مقام من آدم البن فويل                                    

     

                                                           ************ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
, ص 3, مواعظ لقامن عىل نبينا وآله وعليه السالم , عوايل اللئايل : ج 22الوايف , نقال عن كتاب الروضة للكايف , باب  - 1

517 . 

 . 68:1, ومناقب ابن شهراشوب32:2كشف الغمة: ج  - 2
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 : )يموت جائعا ( . الرواية من  الثامنة اخلصلة رشح

اب , لكن ان يتذوق الطعام اللذيذ والرش  -االنسان  -عند االنسان يكون وجدانيا  ومن طبيعتهاجلوع 

 ؟  كيف يتذوق اجلوع 

, كاألمل واملرض ويف اعامقه  , ذاته صميم من به يشعر مبلغاً باإلنسان   بلغ إذا يطلق فاّنام اجلوع ذوقت

: وقد أشار القران الكريم اىل هذه احلقيقة ,  واخلوف فانه وجداين اي ان صاحبه يشعر به ال غريه 

 ُواخلَوف اجلوع لِباس اهلل َفَأذاَقُهم 1 .  , فتذوق اجلوع امر وجداين 

اىل أمراض وموت يف النهاية اذا كان لفرتة  اجلوع يؤدي اىل الكسل والتعب , والضعف وقد يؤدي

 -:  وتارة يكون اجلوع حممودا واخرى مذموما  ومن اجلوع املحمود اذكر منه طويلة , 

, وترك امللذات  من اجل الوصول اىل اسمى املقامات , كجوع اهل البيت : اجلوع التعبدي  اوال

ل الوان التقوى والعمل الصالح , وحاالت القرب وارتقاء بالعبادة , ويعترب هذا القسم من اجلوع من امج

 االهلي .

 ستة وضعت انى موسى, يا ىسمو اىل وتعاىل تبارك اهلل اوحىفقد : اجلوع هبدف تعلم العلم النافع  ثانيا

 والناس اجلنة يف الراحة وضعت انى ابدا, جيدوه فلن اخرى اشياء ستة يف طلبوهناي والناس اشياء يف أشياء

 فلن والوطن الشبع يف يطلبونه والناس اجلوع يف العلم وضعت انى قط, جيدوه فلن الدنيا يف يطلبونه

 اين قط جيدوه فلن السالطني ابواب يف يطلبونه والناس الليل قيام يف العز وضعت انى ,قط جيدوه

 اجابة وضعت انى قط جيدوها فلن التكرب يف يطلبوهنا والناس التواضع يف والدرجة الرفعة وضعت

 .2قط جيدوها فلن واملقال القيل يف يطلبوهنا والناس احلالل لقمة يف الدعاء

 

                                                               ************ 

                                                             
 .  112سورة النحل : اآلية  - 1

  .222, ص 2شجرة طوبى : ج - 2
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 : ) يموت عطشانا فلو سقي من اهنار الدنيا مل يرو عطشه (.الرواية من اخلصلة التاسعة  رشح

واملعاي تورث العطش يف االحتضار  وما بعد املوت , ومن ضمنها التهاون يف الكثري من الذنوب 

, وكذلك يوجد بعض االعامل الصالة واالستخفاف يف حقها , واالتيان هبا خارج الوقت املخصص

عىل نحو اما الذين يصابون بالعطش انذكر هم  تقي املؤمن من العطش االكرب يف يوم القيامة وتروي 

  -جالة : االختصار والع

 يموت اخلمر شارب إن , باحلق بعثني والذي ) ( :) قال: رشب اخلمر  فعن النبي االكرم اوال 

 بامء فيؤتى , سنة ألف , واعطشاه وينادي , عطشان وهو القيامة يوم ويبعث , عطشان القرب ويف , عطشاناً 

 من بد له فليس , اإلناء ذلك يف وعيناه أسنانه وتتناثر , وجهه فينضج الرشاب بئس الوجوه يشوي كاملهل

 .1( بطنه يف اهريفيص , يرشب أن

 إن: وآله عليه اهلل صىل اهلل رسول قال: فقال اخلمر, عن  اهلل عبد أبو سئل: قال مسلم بن حممدفعن 

 بعثني تعاىل اهلل إن الرجال, ومالحاة اخلمر, ورشب األوثان, عبادة عن عزوجل ريب عنه هناين ما أول

 جالله جل ريب أقسم وأحالفها وأزالمها وأوثاهنا اجلاهلية وامور واملزامري املعازف وألحمق للعاملني, رمحة

 أو بعد معذبا احلميم, من منها رشب ما مثل القيمة يوم سقيته إال الدنيا يف مخرا يل عبد يرشب ال: فقال

 تعودوه, فال مرض وإن إليه تتزوجوا وال تزوجوه وال اخلمر شارب جتالسوا ال:  وقال. له مغفورا

 " مائال عيناه, مزرقة وجهه, " مسودا القيمة يوم جيئ اخلمر شارب إن جنازته, تشيعوا فال مات وإن

 انه اخرج لسانه من شدة العطش.  بمعنى  2( قفاه من لسانه " دالعا لعابه, " سائال شدقه,

                                                             
 . 147, ص 76بحار االنوار :  - 1

 . 126, ص 76بحار االنوار : ج - 2
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: املجرمون املعتدون عىل مجيع االصعدة واملجاالت يصابون بالعطش يف املحطات االخرى التي ما  ثانيا

ورِ  يِف  ُينَْفُخ  َيْومَ  تعاىل :  بعد املوت قال  أزرقت إنه معناه: قيل 1ُزْرًقا َيْوَمئِذ   املُْْجِرِمنيَ  َوَنْحرُشُ  الصُّ

 .العطش شدة من عيوهنم

َزْونَ  اْلَيْومَ  َأْنُفَسُكمُ  َأْخِرُجواوقال تعاىل :   َذلَِك ( القيامة يوم العطش: )  قال 2اهْلُونِ  َعَذاَب  جُتْ

ُمْ    .العطش من بمعنى شدة :  3َظَمأ   ُيِصيُبُهمْ  اَل  بَِأهنَّ

  -بينام الذين ال يصابون بالظمأ ال يف االحتضار وال املحطات االخرى التي بعدها اذكر منها : 

الصائمون املطيعون هلل تعاىل فاهنم ال يصابون بالعطش يف االخرة الهنم يف دار الدينا التزموا  :  اوال

َعى َباباً  لِْلَجنَّةِ  إِنَّ : »قال النّبي عن رويقد وبتعاليم السامء واالمتثال ألمر اهلل عزوجل  اْن, ُيدَّ يَّ  الَ  الرَّ

اُئُمونَ  إاِلَّ  فِيَها َيْدُخُل   .4«الصَّ

 الباب هذا سمي إنام: احلديث هذا عىل معلقاً  «األخبار معاين» يف  الصدوقالشيخ   املرحوم يعلق

 الباب هذا من الصائمون يدخل ما وعند العطش, من األغلب يف تكون إنام الصائم مشقة ألن بالرّيان

 , وهو الشدة يف العطش . 5يصيبهم الظمأ  فعند ذلك ال . أبداً  بعده يظمأوا ال حتى يرتوون

اهلل تعاىل يف الصيام فانه سوف حيىض  ألمرحقيقة مفادها ان الذي يمتثل وقد بني النبي االكرم 

 . 6بخصال سبعة واحدة منها امان من اجلوع والعطش يف ساحة املحرش والقيامة 

                                                             
 .  102سورة طه : اآلية :  - 1

 .  93سورة االنعام : اآلية  - 2

 .  120سورة التوبة : اآلية : - 3

 .  194, ص  8بحار االنوار : ج - 4

 ظمئ يظمأ ظمأ وهو ظمئ وظمآن وأظمأه اهلل إظامء. - 5

: ) ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إال أوجب اهلل له سبع خصال: أوهلا: يذوب ورد عن النبي االكرم  - 6

احلرام يف جسده. والثانية: يقرب من رمحة اهلل. والثالثة: يكون قد كفر خطيئة أبيه آدم. والرابعة: هيون اهلل عليه سكرات 
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 ورشاهبا اجلنّة مخر أنّ  ا كام ومن الواضح جدا ان اهنار الدنيا , وارشبتها ختتلف عن اهنار االخرة  وارشبته

 َواَل  َغْول   فِيَها اَل : آخر موضع يف القرآن يصفه كام هو بل مطلقًا, امللّوث الدنيا بخمر له عالقةيوجد  ال

, وهي بدورها تورث النشاط , وحتافظ عىل 2فلذته روحية , وال تتعرض اىل الفساد  ,1ُينَْزُفونَ  َعنَْها ُهمْ 

 .سالمة العقل بل جتعله نشطا وقادا بخالف مخور الدينا النجسة التي يعرتهيا الفساد 

ملن اتى  االخرة يف لصالة يف ليلة اجلمعة ففيها غفران الذنوب ويرفع اهلل تعاىل العطش واجلوع: ا  ثانيا

 , وحيىض بالفرج االهلي , ويكون حمفوظا من الشيطان وجنده , واىل هذا املعنى يشري النبي االكرم هبا 

 صالته آخر يف ويقول مرة مخسني أحد اهلل هو قل ركعة كل يف يقرأ ركعتني اجلمعة ليلة صىل من) : قال

 عرش اثني القرآن قرأ وكأنام تأخر, وما ذنبه من تقدم ما له اهلل غفر( وآله العريب النبي عىل صل اللهم)

 إبليس من وعصمه حزن, و هم كل عنه اهلل وفرج والعطش, اجلوع القيامة يوم عنه اهلل ورفع مرة, ألف

 مات ليلته أو يومه يف مات فان املوت, سكرات عليه اهلل وخفف البتة, خطيئة عليه تكتب ومل وجنوده,

 دعاءه, واستجاب وصيامه, صالته وتقبل أعطاه, إال شيئا اهلل يسأل ومل القرب, عذاب عنه ورفع شهيدا,

 .اجلنة من ورشاب اجلنة من برحيان رضوان جييئه حتى روحه املوت ملك يقبض ومل

                                                                                                                                                                              

ه اهلل براءة من النار. والسابعة: يطعمه اهلل من . والسادسة: يعطيأمان من اجلوع والعطش يوم القيامةاملوت. واخلامسة: 

 . 229,ص  9ثمرات اجلنة( .بحار االنوار : ج

 47سورة الصافات : اآلية : - 1

ال شك ان ارشبة واطعمة اجلنة تبقى عىل حاهلا ألنه ال يوجد مكروبات يف اجلنة , وانام هذه التغريات حتصل يف هذه  - 2

النشأة , فكل األشياء هناك تبقى عىل سالمتها ونظافتها عىل الدوام , انظر اىل قوله تعاىل جتد وضوح العبارة ومتام االشارة : 

 ِتِي ُوع ْ َطْعُمُه َوَأهْنَار  ِمْن َمَثُل اجْلَنَِّة الَّ  مَلْ َيَتَغريَّ
 َغرْيِ آِسن  َوَأهْنَار  ِمْن َلَبن 

 
اِربنَِي َوَأهْنَار  َد امْلُتَُّقوَن فِيَها َأهْنَار  ِمْن َماء  لِلشَّ

ة  مَخْر  َلذَّ

ِمْ  ى َوهَلُْم فِيَها ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َوَمْغِفَرة  ِمْن َرهبِّ َع َأْمَعاَءُهمْ  ِمْن َعَسل  ُمَصفا  َكَمْن ُهَو َخالِد  يِف النَّاِر َوُسُقوا َماًء مَحِياًم َفَقطَّ

  . 15سورة حممد : اآلية : 
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 والذي:   وقالتقي االنسان من العطش يف االخرة  : بعض االدعية واالذكار ففي املواظبة عليها ثالثا

 اجلوع عنه لسكن 1 االسامء هبذه دعا ثم شدة والعطش اجلوع به بلغ رجال أن لو نبيا باحلق بعثني

 .والعطش

 

                                                          ************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
يا من أنار الشمس املنثرية وجعلها معاشا خللقه, وجعلها مفرقة بني الليل والنهار بعظمته, يا من استوجب الشكر بنرش  - 1

رشك ومنتهى الرمحة من كتابك, وبكل اسم هو لك سميت به نفسك, أو سحائب نعمه, أسألك بمعاقد العز من ع

استأثرت به يف علم الغيب عندك, وبكل اسم هولك أنزلته يف كتابك أو أثبته يف قلوب الصافني احلافني حول عرشك, 

 . 403, ص 91انظر بحار االنوار : ج فرتاجعت القلوب إىل الصدور عن البيان بإخالص الوحدانية.
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 .  قربه يف يزعجه ملكا به اهلل : يوكل الرواية من  العارشة اخلصلة رشح

 من الذي يعذب  وإنام , ميت كل القرب يف يعذب ال) :   قالوا أهنم  من أهل البيت  االئمة عن  ورد

 حمضكان  من منهم  ينعمالذي  وإنام , لسبيله ميت ماض  كل ينعم وال , الكفر حمضكان  من مجلتهم

  . 1 ( عنهم يلهى  فإنه الصنفني هذين سوى فأما , حمضا اإليامن

 ونعيم , قربه  يف الكافر عذاب كيفية أما,  خاصة الصنفان هذان إال قربه يف يسأل ال أنه روي وكذلك

 جنانه من جنة يف , الدنيا يف قالبه مثل قالب يف املؤمن روح جيعل تعاىل اهلل بأنفقد ورد ايضا   , فيه املؤمن

 إليه أعاده ثم , ومتزق,  الرتاب يف بيل الذي جسده أنشأ الصور يف نفخ فإذا , الساعة يوم إىل فيها ينعمه ,

 . وجل عز اهلل ببقاء منعام  يزال فال , اخللد جنة إىل به وأمر , املوقف إىل وحرشه

 مع  هيرم فال صورته وحيسن طباعهيعدل  بل , الدنيا يف تركيبه عىل يكون ال فيه يعاد الذي جسده أن غري

 .  لغوب وال اجلنة يف نصب يمسه وال , الطباع تعديل

 ينشأ ثم , الساعة حتى هبا يعذب ونار , به يعاقب عذاب حمل يف , الدنيا يف كقالبه قالب يف جيعل والكافر

 جسده أيضا ويركب , األبد عذاب اآلخرة يف به  يعذب ثم , إليه ويعاد , القرب يف فارقه الذي جسده

 . 2 معه يفنىال  تركيبا

ا َعَلْيَها ُيْعَرُضونَ  النَّارُ  :  وجل عز اهلل قال وقد اَعةُ  َتُقومُ  َوَيْومَ  َوَعِشياا ُغُدوا  َأَشدَّ  فِْرَعْونَ  آَل  َأْدِخُلوا السَّ

 . 3اْلَعَذاِب 

                                                             
 -م  1993 - 1414. حتقيق : صائب عبد احلميد الطبعة : الثانية سنة الطبع : 63سائل الرسوية : الشيخ املفيد : ص امل - 1

 لبنان.  -بريوت  -النارش : دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع 

 . 7ح /  251,  6ح /  245:  3أنظر : الكايف  - 2
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 ال شك ان هناك بعض االمور تنفع املتوىف يف اول ليلة من دخوله القرب , كاجلريدة مثال , ويف هذا الشأن 

  امليسء وأما , قربه يف فتؤنسه املحسن فأما : وامليسء املحسن تنفع اجلريدة أن ):   الصادق عن روى

 . 1( املشية فيه ذلك بعد تعاىل وهلل , رطبة دامت ما العذاب عنه فتدرأ

الكافر كالمها عندما يموتان  فاهنام يعرض اعامهلام عىل رسول اهلل  ينبغي االشارة اليه ان املؤمن اوومما 

  ووصيه يعسوب الدين االمام عيل بن ايب طالب ,  وبعدها حيدد كيفية العذاب او النعيم وكل ,

 خذ استحقاقه من النعيم والعذاب .يأ

: ) ما من مؤمن يموت أو كافر يوضع يف قربه حتى يعرض عمله عىل رسول اهلل  فعن االمام  الباقر

  وعىل أمري املؤمنني  :وهلم جرا إىل آخر من فرض اهلل طاعته عىل العباد. فذلك قوله َوُقِل

ى اهللَُّ َعَمَلُكْم  َهاَدِة َفُينَبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم اْعَمُلوا َفَسرَيَ وَن إىَِل َعامِلِ اْلَغْيِب َوالشَّ دُّ َوَرُسوُلُه َواملُْْؤِمُنوَن َوَسرُتَ

 َتْعَمُلونَ 

اعملوا  "يف قول اهلل  قريب منه ما رواه زرارة عن بريد العجيل قال : قلت اليب جعفر و3 2

فقال : ما من مؤمن يموت وال كافر يوضع يف قربه حتى يعرض  "فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون 

 .4وعيل فهلم إىل آخر من فرض اهلل طاعته عىل العباد ( عمله عىل رسول اهلل 

 يف تقول ماذا:  له فيقال النبي عن يسأل منه وفزع قربه دخل إذا العبد ان: )  قال  الصادق عنو

 رقدة ارقد له فيقال باحلق جاء اهلل رسول انه اشهد قال مؤمنا كان فان اظهركم بني كان الذي الرجل هذا

 قال كافرا كان وإذا اجلنة من مكانه ويرى اذرع سبعة قربه يف له ويفسح الشيطان عنه ويتنحى فيها حلم ال

 نحاس من عينان وله الشيطان عليه ويسلط اإلنسان اال اهلل خلق من كل يسمعها رضبة فيرضب ادري ما

                                                             
 من 6الباب  2املستدرك , ج  . 738, ص  10من أبواب التكفني , ح  7, الباب  2ج الوسائل  - 1
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 ثم قربه عليه ويظلم والعقارب احليات عليه ويسلط اخوك انا له فيقول اخلاطف كالربق تلمعان نار أو

 .1(عليه اضالعه ختتلف ضغطة يضغطه

ان املؤمن عندما يدخل يف عامله اجلديد بعد خروج روحه من جسده تتجسد االعامل التي كان يعملها يف 

دار  دنياه فيحتاج اليها , وهكذا الكافر فام من عمل حمرم , او ترك واجب ,وتضييع حق من احلقوق التي 

يزعجه يف قربه , فال جيد   به هللوكل اأمستخفا هبا كرتك الصالة اال  اعليه ومل يأيت هبا وكان متهاون فرضت

راحة يف ذلك , بينام املؤمن سوف جيد من يعيده يف قربه يف كل ليلة واىل يوم القيامة خصوصا من كان 

 من بلغ ما رب يا )  : قال هأن  موسى به اهلل ناجى فيام يادة املريض , ويف هذا املعنى ورد يذهب اىل ع

 . 2( حمرشه إىل قربه يف يعوده ملكا به أوكل:  قال ؟ األحياء من املريض عيادة

 , العواد من ملكا به وجل عز وكل اهلل , مرضه يف وجل عز اهلل يف مؤمنا عاد من: )  لصادق وعن ا

 . 3(  القيامة يوم إىل له ويستغفر قربه يف يعوده

 رحله يغشون , املالئكة من ألفا سبعني به وعز جل اهلل وكل , املسلمني من مريضا عاد من: )   وعنه

وكذلك من . 4( املريض لعائد صالهتم نصف , القيامة يوم إىل ويكربون وهيللون ويقدسون فيه يسبحون

قرا سورة من القران الكريم  وكل اهلل به املئات من املالئكة تصيل يف قربه  , وكل عمل يعملونه يعود ثوابه 

 اليه فياهلا من نعمة اهلية عظيمة حيىض هبا املؤمن وهو يف مرقده . 

 شك يدخله ومل أبدا يرتب مل كفروا الذين سورة قرأ من) قال : ( ) الصادق عن االعامل ثواب ففي 

 أبدا والكفر الشك من حمفوظا يزل ومل أبدا سلطان من خوف وال أبدا بفقر تعاىل اهلل يبله ومل أبدا دينه يف

                                                             
 . 99, ص  4تفسري الصايف : ج - 1
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 ويشيعونه له صلواهتم ثواب ويكون قربه يف يصلون ملك ألف قربه يف به اهلل وكل مات فإذا يموت حتى

 .1() حممد وأمان اهلل أمان يف ويكون تعاىل اهلل عند االمن موقف يوقفونه حتى

 بصري ايب عنملؤمن يف املحطة االوىل من نزوله يف قربه فا تكون فرحة مستبرشة يف استقبال  حتى االرض

 اذا حتى , عليه يزدمحون , قربه إىل املالئكة شيعته بيته من خرج اذا املؤمن ان )  : قال عبداهلل ايب عن

 مثلك عيل يميش ان احب كنت لقد واهلل اما , واهال بك مرحبا:  االرض له قالت , قربه إىل به انتهى

 , ونكري منكر القرب2 قعيدا ومها القرب ملكا قربه يف عليه ويدخل , برصه مد له فيوسع , به اصنع ما لرتين

 ؟ دينك ما:  فيقوالن , اهلل:  فيقول ؟ ربك من:  فيقوالن النهويسئ فيقعدانه 3حقويه إىل الروح فيه فيلقيان

 فالن:  فيقول ؟ امامك ومن:  فيقوالن حممد:  فيقول ؟ نبيك ومن فيقوالن االسالم : فيقول

 والبسوه اجلنة إىل له بابا  وافتحوا اجلنة من قربه يف له افرشوا عبدي صدق السامء من مناد فينادي:  قال

 .4( فيها حلم ال نومة نم عروس نومة نم:  له يقال ثم له خري عندنا وما يأتينا حتى اجلنة ثياب من

الصالة , واذا كان امليت ال يصيل او كان متهاونا فيها مستخفا  املؤمن هوقرب كام ان اول عمل يدخل اىل 

هبا فقد ورد يف ذلك االخبار من العذاب يف القرب واالزعاج من قبل بعض من أوكلهم اهلل تعاىل يف انزال 

 العقوبات .

 عىل يدخل:  يقول  اهلل عبد أبا سمعت:  قال , رعام بن إسحاقحممد بن   عن حمبوب ابن روىفقد 

 .5(والدعاء والرب , والصدقة , واحلج , والصوم , الصالة , قربه يف امليت

                                                             
 . 31, ص 6ج 5تفسري الصايف : ج - 1
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اقتطف منه ما يصف فيه حال املؤمن والكافر يف اول  ليلة من زوله  ويف خرب طويل عن االمام عيل 

 االرض وينحتان اشعارمها جيران القرب فتانا ومها ملكان اتاه قربه ادخل فاذا: ) يف ملحودة قربه فيقول 

 وما نبيك ومن ربك من له فيقوالن اخلاطف كالربق وابصارمها العاصف كالرعد واصواهتام بأنياهبام

 ) اهلل قول وهو وترىض حتب بام اهلل ثبتك فيقوالن ديني واالسالم نبيي وحممد ربى اهلل: فيقول دينك؟

 له ويقوالن اجلنة إىل بابا له ويفتحان برصه مد قربه يف له فيفسحان(  الثابت بالقول آمنوا الذين اهلل يثبت

 كان واذا ( مقيال واحسن مستقرا خري يومئذ اجلنة اصحاب  قوله وهو الناعم الشاب نوم العني قرير نم

 بنزل) ابرش عملك انا له فيقول انت؟ من له فيقول رحيا وانتنه رياشا اهلل خلق اقبح يأتيه فانه عدوا لربه

 القرب مفتحيا اتياه قربه ادخل فاذا حيبسه ان حامله ويناشد غاسله ليعرف وانه( جحيم وتصلية محيم من

 هديت وال دريت ال له فيقوالن ادري ال فيقول دينك؟ وما نبيك ومن ربك من له قاال ثم اكفانه فالقيا

 يقوالن ثم النار ايل بابا له يفتحان ثم الثقلني خال ما هلا وتذعر إال دابة اهلل خلق ما رضبة بمرزبة فيرضبانه

 ويسلط وحلمه ظفره بني مما خيرج دماغه ان حتى الزج من القنا فيه ما مثل الضيق من فهو حال برش نم له

 فيه هو مما الساعة قيام ليتمنى وانه قربه من اهلل يبعثه حتى فتنهشه وهوامها وعقارهبا االرض حيات عليه

 .1(الرش من

يكون حمال هلبوط املالئكة  , وحيصل عىل البشارة من فان قربه  البيت  وكذا من كان حمبا ألهل

امللكني  منكر ونكري باجلنة , ويزف اىل اجلنة , ويفتح له من قربه النوافذ املؤدية اىل النعيم , هذا ملن يموت 

 . عىل حب حممد وال حممد 

                                                             
 .4تفسري القمي : ص - 1
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 عىل مات ومن أال . ونكري منكر ثم.  باجلنة املوت ملك برشه حممد آل حب عىل مات ومن أالفقد ورد : ) 

 له فتح حممد آل حب عىل مات ومن أال , زوجها بيت إىل العروس تزف كام اجلنة إىل يزف حممد آل حب

 . 2(الرمحة مالئكة مزار قربه اهلل جعل حممد آل حب عىل مات ومن أال 1 اجلنة إىل قربه يف بابان

 -يفسحان ثم: »-قربه يف املؤمن وضع إذا حديث يف -( ) املؤمنني أمري قال: قال غفلة, بن سويد عن

 الشاب نوم العني, قرير نم: له يقوالن ثم اجلنة, إىل بابا له يفتحان ثم برصه, مد قربه يف له -امللكني يعني

ا َخرْي   َيْوَمئِذ   اجْلَنَّةِ  َأْصحاُب  :يقول جل و عز اهلل فإن الناعم,  .3َمِقياًل  َأْحَسنُ  وَ  ُمْسَتَقرا

 

                                                             *************** 

     

 

 

 

 

 

 

                                                             
السعدية : ص : ) فتح له يف قربه بابان : باب إىل اجلنة , وباب إىل احلساب ( انظر الرسالة  0ذكر العالمة احليل طاب ثراه - 1

23. 
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 ( قربه عليه يضيق) : رشح اخلصلة احلادية عرش من الرواية

بعد املوت , ويضيق  ان املتهاون يف صالته يعاقب بعقوبات كثري يف الدنيا واملحطات االخرى التي ما

القرب وصغره من تلك العقوبات واخلصال اخلمسة عرش التي ذكرت بالرواية املتقدمة املروية بحذف 

وسلم , فكام ان هناك اعامال ضيق القرب عىل امليت يوجد قباهلا الكثري من االعامل االسناد عن النبي اخلاتم 

 التي توسع قرب امليت .

اعطاء من االعامل التي توسع قرب املؤمن, ويمنح بسببها كسوة اجلنة , وخيفف عليه سكرات املوت  هو و

الكسوة للمؤمنني املتعففني, ويف هذا املعنى وصلت الينا الكثري من االخبار  املروية عن أهل بيت العصمة 

 والطهارة عليهم السالم .

 اهلل عىل حقا كان صيفا, أو شتاء كسوة أخاه كسا من: »لقا ,() اهلل عبد أيب عن دراج, بن مجيل عنف 

 املالئكة يلقى أن و قربه يف عليه يوسع أن و,  املوت سكرات عليه هيون أن و اجلنة, ثياب من يكسوه أن

اُهمُ  وَ : كتابه يف جل و عز اهلل قول هو و بالبرشى, قربه من خرج إذا ِذي َيْوُمُكمُ  هذا املاَْلئَِكةُ  َتَتَلقَّ  ُكنُْتمْ  الَّ

 .1ُتوَعُدونَ 

: آشوب شهر ابنيبكي عندما يذكر املوت وضيق القرب ووحشته , فقد ذكر  ولطاملا كان النبي االكرم 

َك :تعاىل قوله نزل ملا: السدي و عباس ابن عن ُمْ  َميِّت   إِنَّ  ليتني(: ») اهلل رسول قال 2 َميُِّتونَ  َوإِهنَّ

: فيقول نزوهلا, بعد القراءة و التكبري بني يسكت فكان النرص, سورة فنزلت. «ذلك يكون متى أعلم

 ثم. «إيل نعيت نفيس إن أما: »فقال ذلك؟ يف له فقيل. «إليه أتوب و اهلل أستغفر بحمده, و اهلل سبحان»

 تأخر؟ ما و ذنبك من تقدم ما لك اهلل غفر قد و املوت من تبكي أو اهلل, رسول يا: فقيل شديدا, بكاء بكى
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 نزول بعد فعاش. «األهوال؟ و القيامة أين و اللحد, ظلمة و القرب ضيق أين و املطلع, هول فأين: »قال

 .عاما السورة هذه

يتعوذ من ضيق القرب يف كل صباح , وهو زعيم املذهب , وهلذا  الصادق وكان االمام ابو عبد اهلل 

 ومن القرب, عذاب من بك أعوذ إين اللهم: )حري بنا نحن اتباعه ان نستعد لتلك الساعة فيقول 

من اهلل تعاىل ان يعينه عىل املوت وسكراته , ويف موضع اخر يطلب 1( القرب ضغطة ومن ,القرب ضيق

 غم عىل أعني اللهم املوت, سكرات عىل أعني اللهم املوت, يف يل بارك اللهم)وضيقة القرب ووحشته 

 . 2(القرب وحشة عىل أعني اللهم القرب, ظلمة عىل أعني اللهم القرب, ضيق عىل أعني اللهم القرب,

يصف يف بعض مفرداهتا املوت وضيق القرب  من خطبة عجيبة لسيد البلغاء االمام عيل بن ايب طالب 

 .6( 5املرجع وحشة و , 4املضجع ضنك إىل له قائدة 3املنّية أوهاق املرء أعلقت و: )ووحشته فيقول 

اخر اىل ان تلك االجسام النواعم سوف تبىل , ومتكث يف ضيق املضجع اىل يف موضع  ويشري االمام 

 ما شاء اهلل , مع مالزمة الوحشة واقامتها وهي تنتظر الفرج من الضيق والوحشة.

                                                             
 . 263:  83بحار االنوار : ج - 1

 باب الدعاء بني الركعات . 93, ص  3هتذيب االحكام : ج - 2

اوهاق املنية : الوهق : معناه احلبل الذي يرمى يف عنق الشخص فيوثق به . و املراد : به هو عدم التمكن من االفالت  - 3

عىل ولد آدم خمط من املوت الذي البد منه . واىل ذلك اشار االمام  احلسني عليه السالم يف أحدى خطبه : خّط املوت 

 القالدة عىل جيد الفتاة .

 ضنك املضجع : اشارة اىل ضيق القرب . - 4

َيوَم َيِفرُّ املرُء ِمن َاخيه * و اّمِه و  وحشة املرجع : اشارة اىل يوم القيامة وفرار اجلميع منه , فينفرد بعمله  قال تعاىل :  - 5

 . 34/35/36/37.سورة عبس : اآلية:  ِمنهم يومئذ  شان  يغنيهِ و صاِحبتِِه َو َبنيِه * لِكلِّ امرى ء *َأبيِه 

 .1658,ص  1ج: البن ايب احلديد :هنج البالغة رشح  - 6
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 توارثنا و , 1املضجع ضيق تكاءدنا و , البىل أهدام لبسنا و , النّواعم األجسام خوت و: )  قال 

 و , صورنا معارف تنّكرت و , أجسادنا حماسن فانمحت , الّصموت الّربوع علينا هتّكعت و ,2 الوحشة

 . ( 3 متّسعا ضيق من ال و , فرجا كرب من نجد مل و , إقامتنا الوحشة مساكن يف طالت

 

                                                      *************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 و تكاءدنا ضيق املضجع : املراد به تكاءد األمر : شّق عليه . - 1

ذلك باملرياث الذي ينتقل من و توارثنا الوحشة معناه : ما كان آلبائهم من وحشة القرب و آالمه وصل اليهم , فأشبه  - 2

 شخص آلخر.

 الضيق متسعا املراد به : ضيق القرب و أهواله . - 3
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 . (  قربه يف الظلمة تكون  ) :رشح اخلصلة الثانية عرش من الرواية  

انتكاسة كبرية يتعرض هلا امليت املتهاون يف الصالة حيث يعيش يف عامل الوحدة والغربة ,  وحيدا فال 

, فياهلا من وحشة عظيمة يمر هبا  الدجيور الدامس القرب الصغري الضيق , ومع ذلك  1غياهبانيس له يف  

 امليت حيث ترك القصور والبيوت الفارهة , وسكن دار الديدان , وقد نسيه االهل واخلالن .

 يقول الشاعر : 

 يف ظلمة القرب ال أم  هناك وال * أب  شفيق وال أخ  يؤنسني                     

ظات االوىل التي يضع قدمه العامل االخر , واول كل عمل يعمله االنسان يف دار الدنيا يتجسد يف اللح

العوامل القرب , وان الكثري من االعامل جتعل القرب مظلاًم , كالتهاون يف العبادة , واالتيان هبا يف خارج 

الوقت عمدا , كذلك احلرص والطمع واجلشع , واالنانية وحب الذات وعبادة اهلوى , وهذه االعامل 

الدامس , وقد يشاهدون مشاهد والصور ألهل النور وااليامن فيطلبون منهم  جتعله يف الظالم الدائم

 االقتباس من أنوارهم , وقد اشار القران الكريم اىل هذه احلقيقة بوضوح .

ِذينَ  َواملُْنَافَِقاُت  املُْنَافُِقونَ  َيُقوُل  َيْومَ قال تعاىل :   َوَرآَءُكمْ  اْرِجُعوا ِقيَل  ُنوِرُكمْ  ِمن َنْقَتبِْس  انُظُروَنا َءاَمنُوا لِلَّ

َب  ُنوراً  َفاْلَتِمُسوا مْحَةُ  فِيهِ  َباطِنُهُ  َباب   َلهُ  بُِسور   َبْيَنُهم َفرُضِ  . 2 اْلَعَذاُب  ِقَبلِهِ  ِمن َوَظاِهُرهُ  الرَّ

 هيهات ولكن ,قد تولد من اعاملكم  نوراً  ترون فلعلكم دنياكم إىل ارجعوا  املؤمنني نداء عند ذلك يأتيهم

 يكون هلم نورا !!. ان

, فعىل االنسان ان يتزود بزاده األخروي الذي ينري له مجيع املحطات والعوامل التي سوف يتقلب فيها 

من عامل  األوىف وزاده نوره االنسان يأخذ أن رضورة التي هي قد اشار اىل هذه احلقيقة  الكريم القرآنو

 . امللك  اىل امللكوت  

                                                             
 الغياهب مجع الغيهب وهى الظلمة وشدة السواد.  - 1

 . 13سورة احلديد : اآلية :  - 2
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 إليه. ينظرون  واخلالئق وجهه عىل يسحبه ملكا به اهلل يوكل أن :  من الروايةرشح اخلصلة الثالثة عرش 

ان الكثري من النكبات التي يصاب هبا االنسان يف حياته هي بسبب الذنوب التي ارتكبها , وكذلك 

ومنها تضييع الصالة والتهاون , النكبات التي يف عامل القرب تكون بسبب تركه ملا أمره اهلل به واالمتثال فيه 

فيها , واالتيان هبا خارج الوقت عمدا ؛ فالكثري من االمراض يف الدنيا منشأها الذنوب كالصداع والعثرة 

 .يف حياته وربكا تكون كفارة لذنب اقرتفه 

 عليه) اهلل عبد أيب عن سامل بن هشام عن بإسناده الكايف عن حممد بن يعقوب الكليني طاب ثراه  يف و

 عز اهلل قول ذلك و بذنب إال مرض ال و صداع ال و نكبة ال و يرضب عرق من ليس أنه أما: قال( السالم

 يعفو ما و: قال ثم: قال َكثرِي   َعنْ  َوَيْعُفو َأْيِديُكمْ  َكَسَبْت  َفباَِم  ُمِصيَبة   ِمنْ  َأَصاَبُكمْ  َوَما:كتابه يف جل و

 .به يؤاخذ مما أكثر اهلل

 اآلخرة يف أو قربه يف يعذب من املؤمنني من أن من املعنوي التواتر حد تبلغ  كثرية أخبار يف وردوقد 

 . 1خمتلفة  باأللوان, ويكون هذا العذاب بسبب تلك التقصريات وتضييعه لبعض الطاعات 

 يوجد صنفان من املالئكة االول مالئكة الرمحة والثاين مالئكة العذاب  , واالخري هم من يقوم اوالً 

ِذينَ بقبض االرواح قال تعاىل : َلمَ  َفَأْلَقُوا َأْنُفِسِهمْ  َظاملِِي املاََْلئَِكةُ  َتتََوفَّاُهمُ  الَّ   ِمنْ  َنْعَمُل  ُكنَّا َما السَّ
 
 َبىَل  ُسوء

يم   اهللََّ إِنَّ 
 . 2َتْعَمُلونَ  ُكنُْتمْ  باَِم  َعلِ

 

                                                             
خالفها او عن  : كيف اصنع اذا خرجت مع اجلنازة امشى أمامها اوفعن عيل بن ابى محزة قال سألت أبا عبداهلل  - 1

يمينها او عن شامهلا؟ قال : ان كان خمالفا فال متش امامه فان مالئكة العذاب يستقبلونه بالوان العذاب( علل الرشائع : 

 .405, ص 1ج

 .28سورة النحل : اآلية :  - 2
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ِذينَ قال تعاىل :  اُهمُ  الَّ  .1َتْعَمُلونَ  ُكنُْتمْ  باَِم  اجْلَنَّةَ  اْدُخُلوا َعَلْيُكمُ  َساَلم   َيُقوُلونَ  َطيِّبنِيَ  املاََْلئَِكةُ  َتَتَوفَّ

 َبْعُض  َيْأيِت  َيْومَ  َربَِّك  آَياِت  َبْعُض  َيْأيِتَ  َأوْ  َربَُّك  َيْأيِتَ  َأوْ  املاََْلئَِكةُ  َتأْتِيَُهمُ  َأنْ  إاِلَّ  َينُْظُرونَ  َهْل وقال تعاىل : 

ْ  إِياَمهُنَا َنْفًسا َينَْفعُ  اَل  َربَِّك  آَياِت  ا إِياَمهِنَا يِف  َكَسَبْت  َأوْ  َقْبُل  ِمنْ  آَمنَْت  َتُكنْ  مَل ا اْنَتظُِروا ُقلِ  َخرْيً  .2ُمنَْتظُِرونَ  إِنَّ

َك  َأْمرُ  َيْأيِتَ  َأوْ  املاََْلئَِكةُ  َتأْتِيَُهمُ  َأنْ  إاِلَّ  َينُْظُرونَ  َهْل قال تعاىل : ِذينَ  َفَعَل  َكَذلَِك  َربِّ  َظَلَمُهمُ  َوَما َقْبلِِهمْ  ِمنْ  الَّ

 . 3َيْظلُِمونَ  َأْنُفَسُهمْ  َكاُنوا َوَلكِنْ  اهللَُّ

االنسان دائام حيب ان يميش بالطريقة التي خلق عليها وهو ان يميش عىل قدميه اما  السحب  عىل الوجه 

رك احلق االهلي , وهتاون واستخف فيه , فهي طريقة خالف ذلك وهي كناية للعذاب والعقاب ملن ت

 , وكيفية هذه العقوبة يسحبوهلذا قالت الرواية ان مالئكة العذاب سوف تعاقب املتهاون يف الصالة 

واخلالئق ينظرون اليه , وهذا امليش ليس باختياره  انام هو باختيار بيد احد مالئكة العذاب , عىل وجهه 

 مالئكة العذاب له .

لسحب املذنبني العاصني عىل وجوههم فبكى  يف مناجاته ان هناك مشهدا  اهلل داوود وقد ذكر نبي 

 حيثو وجعل , قربه عند قام بزوجته فعل ما ذكر بعد جيبه فلم 4 أوريا نادى ملا أنه رويفقد بكاء شديدا 

 الويل ثم لداود الويل , النور خالق سبحان , لداود الويل ثم لداود الويل:  نادى ثم , رأسه عىل الرتاب

 حني له الطويل الويل ثم لداود الويل , النور خالق سبحان , املظلوم إىل فيدفع بذقنه يؤخذ حني له

 تقر حني له الطويل الويل ثم لداود الويل , النور خالق سبحان , النار إىل اخلاطئني مع وجهه عىل يسحب

                                                             
 . 32سورة النحل : اآلية :  1

 . 158سورة االنعام : اآلية : 2

 .33سورة النحل : اآلية :  - 3

 أوريا ابن صورا زوج تشايع ابنة حنانا.  - 4
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 لك غفرت قد داود يا:  السامء من نداء فأتاه:  قال.  النور خالق سبحان , النار إىل الظاملني مع الزبانية به

 . 1 عثرتك وأقلت , دعاءك واستجبت , بكاءك رمحت و , ذنبك

ان الكافر عندما يؤمر به اىل النار فأول قطعة من بدنه تدخل فيها الوجه ويسحب اليها من وجهه وهذا ما 

املنِِيَ  َوِقيَل  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَعَذاِب  ُسوءَ  بَِوْجِههِ  َيتَِّقي َأَفَمنْ اشار اليه القران الكريم :  ُكنُْتمْ  َما ُذوُقوا لِلظَّ

 .2َتْكِسُبونَ 

 عىل يسحبربام  أو , دخلها  إذا من جهة الوجه النار تبدأ يف اآلية الرشيفة بوجهه يتقي وبمعنى اخر 

 . إليهايف الطريق  وجهه

 فلو قيل كيف يميش او يسحب  عىل وجهه ؟

 . 3( وجوههم عىل يمشيهم أن قادر أرجلهم عىل أمشاهم الذي إن) رواية : كان اجلواب عىل شكل 

ملن ترك االمتثال لألوامر االهلية ,فكل  واخلزي واهلوان املفرطة ويف ذلك اشارة واضحة ورصحية للذلة

حيث النعيم املقيم , واخرى  اجلنة إىل املالئكة أعطاف عىل نفس بام كسبت فتارة امليت  املؤمن حيمل 

 األخروي.امليت العاي املرص عىل ارتكاب الذنوب واملعاي حيسب عىل وجهه اىل حمل استحقاقه 

املنِِيَ  َوِقيَل   قال تعاىل :   .4َتْكِسُبونَ  ُكنُْتمْ  َما ُذوُقوا لِلظَّ

                                                             
 . 29, ص 14بحار االنوار : ج - 1

 . 24سورة الزمر: اآلية : - 2

3
: أخرج أمحد و البخاري و مسلم و النسائي و نحرشهم يوم القيامة عىل وجوههمو يف الدر املنثور,: يف قوله تعاىل:  - 

و ابن جرير و ابن أيب حاتم و احلاكم و أبو نعيم يف املعرفة, و ابن مردويه و البيهقي يف األسامء و الصفات, عن أنس قال: 

ر قيل: يا رسول اهلل كيف حيرش الناس عىل وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم عىل أرجلهم قادر أن يمشيهم عىل وجوههم. انظ

  .115,ص 13جايضا تفسري امليزان للعالمة الطبطبائي 

 . 24سورة الزمر: اآلية :  - 4
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وكأنه  ,, والعاقبة السيئة التي تنتظرهم  املؤملة  احلقيقة هذه هلم تبني  التي هي العذاب مالئكة كام ان 

 .تكون سببا يف عذابكمو معكم فإهنا سوف تبقى  كل ما أتيتم به من اعامل  يف دار الدنيا  إنّ : يقولن هلم 

 ومن املعلوم والثابت ان مالئكة العذاب هي التي تسوق املستحق للعقاب اىل أبواب جهنم.

 . 1َوَشِهيد   َساِئق   َمَعَها َنْفس   ُكلُّ  َوَجاَءْت فقد قال تعاىل :  

 احلج و الصيام و الصالة مثل الصاحلة أعامله احتوشته القرب يف لربه املطيع الصالح العبد وضع إذا قيل و

 فقد عليه لكم سبيل فال عنه إليكم الصالة فتقول رجليه قبل من العذاب مالئكة ء جيي و قال الصدقة و

 .2رأسه قبل من فيأتونه عليها تعاىل هلل القيام يب أطال

فأول ما تنطق الصالة , فاذا مل يكن امليت من املصلني  فانه يسحب من جهة رأسه فال جيد من يدافع عنه 

 يف تلك اللحظات 

 صالته فجاءته العذاب مالئكة احتوشته قد امتى من رجال املنام يف رأيت )  : ورد عن النبي االكرام 

 .3( منهم متنعه

اهلل تعاىل ان يكتبنا من املصلني , واملحافظني عىل اوقات الصالة , واعاذنا اهلل واياكم من هذه اسال 

 املشاهد الرهيبة انه ارحم الرامحني .

 

                                                   ********************* 

 

                                                             
 .  21سورة ق : اآلية :  - 1

 . النارش : مكتبة الفقيه قم . 295, ص  1جمموعة ورام : ج - 2

 باب نوادر ما يتعلق بأعداد الفرائض .  29, 88, ص 3, مستدرك الوسائل : ج384, ص 1روضة الواعظني :  - 3
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 .  ( شديدا حسابا  ) حياسبهح اخلصلة الرابعة عرش من الرواية :  رش

مرة يف سور خمتلفة , منها ما هو متعلق برسعة احلساب االهلي ودقته 16 وردت كلمة احلساب يف القران

يعُ  َواهللَُّ َكَسُبوا مِمَّا َنِصيب   هَلُمْ  ُأوَلئَِك كام يف قوله تعاىل :  َساِب  رَسِ  . 1احْلِ

ينَ  إِنَّ وقال تعاىل :  ْساَلمُ  اهللَِّ ِعنْدَ  الدِّ ِذينَ  اْخَتَلَف  َوَما اإْلِ  اْلِعْلمُ  َجاَءُهمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  إاِلَّ  اْلكَِتاَب  ُأوُتوا الَّ

يعُ  اهللََّ َفإِنَّ  اهللَِّ بِآَياِت  َيْكُفرْ  َوَمنْ  َبْينَُهمْ  َبْغًيا َساِب  رَسِ  . 2احْلِ

ونَ  اَل  هللَِِّ َخاِشِعنيَ  إَِلْيِهمْ  ُأْنِزَل  َوَما إَِلْيُكمْ  ُأْنِزَل  َوَما بِاهللَِّ ُيْؤِمنُ  ملََنْ  اْلكَِتاِب  َأْهلِ  ِمنْ  َوإِنَّ قال تعاىل :   َيْشرَتُ

ِمْ  ِعنْدَ  َأْجُرُهمْ  هَلُمْ  ُأوَلئَِك  َقلِياًل  َثَمنًا اهللَِّ بِآَياِت  يعُ  اهللََّ إِنَّ  َرهبِّ َساِب  رَسِ  . 3احْلِ

  سوء احلسابمن احلساب الشديد اال وهو  اتعاىل الذين ال يستجيبوا لرهبم بان هلم نوع وقد وصف اهلل 

 اىل جهنم  وبئس املهاد . مومن بعده دخوهل

ِمُ  اْسَتَجاُبوا لِلَِّذينَ قال تعاىل :  ِذينَ  احْلُْسنَى لَِرهبِّ ْ  َوالَّ  َوِمْثَلهُ  مَجِيًعا اأْلَْرضِ  يِف  َما هَلُمْ  َأنَّ  َلوْ  َلهُ  َيْسَتِجيُبوا مَل

َساِب  ُسوءُ  هَلُمْ  ُأوَلِئَك  بِهِ  اَلْفَتَدْوا َمَعهُ   .4املَِْهادُ  َوبِْئَس  َجَهنَّمُ  َوَمْأَواُهمْ  احْلِ

ويف قبال ذلك نجد الذين يؤمنون باهلل تعاىل ويصلون اىل ما امر اهلل به ان يوصل , وخيافونه بالرس والعلن 

فعملوا وكانوا من  األخروياخلوف من سوء احلساب  ال بديةوكانت اخلشية غالبة عليهم وقد ادركوا 

 اهل الطاعة واالمتثال . 

                                                             
 .  202سورة البقرة : اآلية :  - 1

 . 19سورة ال عمران : اآلية :  - 2

, وكذلك 4آلية :. كام ينظر اىل األيات التي ورد فيها رسعة احلساب يف سورة املائدة : ا199سورة ال عمران : اآلية : 3

 . 17, سورة غافر : اآلية 39,وسورة النور:  اآلية :  51سورة ابراهيم : اآلية :

 .  18سورة الرعد : اآلية :  - 4
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ِذينَ قال تعاىل :  ُمْ  َوخَيَْشْونَ  ُيوَصَل  َأنْ  بِهِ  اهللَُّ َأَمرَ  َما َيِصُلونَ  َوالَّ َساِب  ُسوءَ  َوخَيَاُفونَ  َرهبَّ  .1احْلِ

اهلوى  ملن نسى اهلل تعاىل ونيس حسابه , واتبع معنى احلساب الشديد  هو الذي ليس فيه عفو ومغفرة 

ومارس اضالل االخرين , وصدهم عن سبيله , وكان من قطاع طرق االخرة  فتكون عاقبته ان حياسب 

 بذلك اليوم احلساب الشديد .

ا َداُوودُ  َياقال تعاىل :   َعنْ  َفُيِضلََّك  اهْلََوى َتتَّبِعِ  َواَل  بِاحْلَقِّ  النَّاسِ  َبنْيَ  َفاْحُكمْ  اأْلَْرضِ  يِف  َخلِيَفةً  َجَعْلنَاكَ  إِنَّ

ِذينَ  إِنَّ  اهللَِّ َسبِيلِ  َساِب  َيْومَ  َنُسوا باَِم  َشِديد   َعَذاب   هَلُمْ  اهللَِّ َسبِيلِ  َعنْ  َيِضلُّونَ  الَّ  . 2احْلِ

 

                                                 ******************* 
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 .  أليم عذاب وله , يزكيه وال , إليه اهلل ينظر ال:  رشح اخلصلة اخلامسة عرش من الرواية  

يف القران الكريم وردت هذه املفردة من ان اهلل تعاىل ال ينظر اىل من خالفه وارتكب الذنوب واملعاي 

ِذينَ  إِنَّ واملخالفات , وكذلك الروايات بينت ذلك ,أما القران الكريم فيقول تعاىل :  ونَ  الَّ  بَِعْهدِ  َيْشرَتُ

ُمُهمُ  َواَل  اآْلِخَرةِ  يِف  هَلُمْ  َخاَلَق  اَل  ُأوَلئَِك  َقلِياًل  َثَمنًا َوَأْياَمهِنِمْ  اهللَِّ  َواَل  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  إَِلْيِهمْ  َينُْظرُ  َواَل  اهللَُّ ُيَكلِّ

يِهمْ   .1َألِيم   َعَذاب   َوهَلُمْ  ُيَزكِّ

وعقوباهتا ,  وثمة موروث روائي كبري  باألعاملالكتب احلديثية ذكرت الكثري من الروايات املتعلقة اما 

, ويف هذا املورد نذكر بعضها ينظر اليه  فان اهلل تعاىل  الالعاي  متعلق باألمور التي لو ارتكبها االنسان 

 وال يكلمه وال القيامة يوم إليه اهلل ينظر ال يوما أربعني يف مات نمنها : رشب اخلمر واملسكرات فأ  -:

 .2فيه شك ال النار يف وهو , أربعني يف توبته يقبل وال , أليم عذاب وله , يزكيه

 ال ):  قال أنه  منها:  النظر اىل املشاهد املحرمة مثل املرأة االجنبية بشهوة وقد ورد عن النبي االكرم 

 . 3( وابنتها امرأة فرج إىل نظر رجل إىل اهلل ينظر

فإهنا كام ان اليمني الكاذب ورسقة اموال املسلمني  واخليانة وغريهن من االمور التي اذا ارتكبها الفرد 

 ملن اقرتفها . تؤدي اىل سلب نعم النظر من الرمحة  واللطف االهليني 

                                                             
 . 77سورة ال عمران  - 1

 .  292األعامل : , وعقاب  153, واملقنع :  255:  4من ال حيرضه الفقيه  - 2

, والبحر  170:  7, والسنن الكربى  92حديث  268:  3, سنن الدارقطني  310, ص 4اخلالف للشيخ الطويس : ج - 3

:  7وفيه : نقله عن ابن أيب شيبة موقوفا عن ابن مسعود , واملغني البن قدامة  157:  9, وفتح الباري ج 32:  4الزخار 

 . 113:  5, واجلامع ألحكام القرآن  121:  2, وأحكام القرآن للجصاص  487
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:  أليم عذاب وهلم يزكيهم وال القيامة يوم إليهم اهلل ينظر ال ثالثة) :   فعن االمام عيل بن ايب طالب 

 هبا ليقتطع فاجرة يمينا العرص بعد حلف ورجل , خانه يعطه مل وإن , له ويف أعطاه فإن , أمامه بائع رجل

 .1( مسلم امرئ مال

 كام قد ورد النهي الشديد عن البيع باليمني فان مرتكب ذلك يؤدي ايضا  اىل   احلرمان من النظرة االهلية 

 يشرتي ال بضاعة وجّل  عزّ  اهلل اخّتذ رجل:  أحدهم , إليهم اهلل ينظر ال ثالثة ) :  الكاظم فعن  االمام 

 . 2(بيمني إالّ  يبيع وال بيمني إالّ 

من اسباب ان سلب نعمة النظر االهلي ففي ذلك وردت االخبار الدالة  : اجللوس عىل طاولة القامر  منها

 عىل مبغوضية النظر اىل جملس القامر , وان هذا املجلس ممقوت عند اهلل تعاىل , وال ينظر اليه .

 فداك جعلت:  له فقال , األول احلسن أيب عىل البرصيني من رجل دخل:  قال , عيسى بن محادفعن 

 ال وملجلس لك ما):  فقال , أنظر ولكن هبا ألعب ولست , بالشطرنج يلعبون قوم مع أقعد إنني

 (.أهله إىل اهلل ينظر

, وان يف ذلك مبغوضية تؤدي اىل سلب النظرة االهلية  الفسق جملس يف اجللوس حرمة دلت الرواية عىل 

 .عن اصحاب جملس اللعب باآلالت القامر

واملوسيقى املحرمة ويف ذلك الكثري من الروايات الصحيحة اذكر منها :  االستامع اىل الغناء والطرب منها

 واحدة عىل نحو االختصار .

 

 

                                                             
 . 286, ص6اخلالف : ج - 1

 . 56/  13:  7, التهذيب  3/  162:  5الكايف   - 2
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:  يقول  اهلل عبد أبا سمعت:  قال هارون بن احلسن عن حممد بن مهران عن , عمري أيب ابن نفع

ي َمنْ  النَّاسِ  وِمنَ  :  وجل عز اهلل قال مما وهو أهله إىل اهلل ينظر ال جملس الغناء  لُِيِضلَّ  احْلَِديِث  هَلْوَ  َيْشرَتِ

 . 1 اهلل َسبِيلِ  َعنْ 

 الواعظني روضة:  من االمور التي اذا ارتكبها الفرد حيرم من النظرة االهلية هي اكل احلرام ففي  منها

 من يفرغ حتى له يستغفر ملك رأسه عىل قام احلالل أكل من:   اهلل رسول قال: واملكارم

 دامت وما واالرض, الساموات يف ملك كل لعنه العبد, جوف يف حرام من اللقمة وقعت إذا: وقال. أكله

 اهلل تاب تاب فان اهلل, من بغضب باء فقد احلرام من اللقمة أكل ومن ,إليه اهلل ينظر ال جوفه يف اللقمة

 . 2(به أوىل فالنار مات وإن عليه,

  اهلل رسول قال عمر ابن عنوورد يف كتب العامة :  الزنا  حيرم االنسان من ان ينظر اهلل تعاىل اليه منها 

 أخرجه. 3((الداخلني مع النار ادخل ويقول يزكيه وال القيامة يوم إليه اهلل ينظر ال جاره بحليلة الزاين: ))

 .وغريمها واخلرائطي الدنيا أيب ابن

فان من كان كذلك فقد حرم ادعاء االمامة كذبا وزورا , وكذلك من جحد والية أهل البيت :  منها

 يوم إليهم اهلل ينظر ال ثالثة):  يقول اهلل عبد أبا سمعت:  قال يعفور أيب ابن نعمن النظر االهلي ف

 ومن , اهلل من إماما جحد ومن , له ليست اهلل من إمامة ادعى من:  أليم عذاب وهلم يزكيهم وال القيامة

 .4 (نصيبا السالم يف هلام أن زعم

                                                             
 . 158, ص 10روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه : ج - 1

 314, ص 63بحار االنوار : ج - 2

 .3220, ص 1مفتاح السعادة : ج - 3

 .374, ص 1الكايف : ج - 4
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 باهلل الصالت وتوثيق الصالة إقامة يراد به التزكية الروحية واملعنوية من خالل فانه اما معنى يزكيه  

للنفوس , واالستعدادات الضخمة  وتزّكي , ونشاطا روحية طاقة عند املؤمنني  يولد فان ذلك سبحانه

قوى الرش سواء عىل الصعيد املعنوي كالنفس واهلوى والشهوات املحرمة , او عىل الصعيد املادي  ملجاهبة

  واملواجهات العسكرية مع الكفار واملعتدين , فان يف تزكيتها السعادة يف الدارين .

 باألخالق وحتليتها , الرذائل عن وختليتها لنفسعىل االنسان يف هذه النشأة ان يسعى جاهدا  لتزكية ا

ففي تزكيتها يصل االنسان اىل الفالح والنجاح , فتارة ان االنسان يسعى لتزكية نفسه  الفاضلة وامللكات

اَها َوَما َوَنْفس  كام يف قوله تعاىل :  اَها َمنْ  َأْفَلَح  َقدْ  * َوَتْقَواَها ُفُجوَرَها َفَأهْلََمَها *َسوَّ  َمنْ  َخاَب  َوَقدْ  * َزكَّ

اَها واخرى ان اهلل تعاىل هو الذي يرشف عىل تزكية االنسان , وهيتم بتلك القلوب وترويضها   ,  1*َدسَّ

فان احوال االنبياء والرسل واالولياء عليهم السالم تكون خمتلفة عن غريهم بفضل االستعدادات التي 

جاهتم حتى كانوا يتمتعون هبا فكان اهلل تعاىل هو املرشف املبارش يف تربيتهم وترويضهم , ورفعة در

 قلوب لكم موايلَّ وصلوا اىل ارقى غاية الكامل يف سريهم نحو اهلل تعاىل , وقد ورد يف احدى الزيارات : )

 .2(والرجاء باخلوف رياضتها اهلل توىّل 

 

 

 

                                                       ********************** 

 

 

                                                             
 .  10,  9,  8, 7سورة الشمس : اآلية :  - 1

 . 261املزار : ص  - 2
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 اسباب حرمان البعض من النظرة االهلية 

جيد ان اسباب نزول اخلري والرمحة وااللطاف االهلية عىل ان املتأمل يف االخبار املروية عن اهل البيت 

الرشيعة ,  واالنتهاء عن النواهي , ويف حالة ترك  ألحكامالعباد , ويف البالد هي الطاعة واالمتثال 

ك طاعة جلهة هي غري اهلل تعاىل اما الشيطان او النفس او اهلوى والرغبات الفرائض والتهاون فيها يعد ذل

النفسية , فاذا ثبت ذلك والعياذ باهلل كانت الطاعة للشيطان وهلذا ان اهلل تعاىل ال ينظر اىل العاي املتهاون 

اهلل تعاىل , , الذي حيقق االمتثال لغري  يف الفرائض واحكام الدين ,ورسالة رسول رب العاملني حممد 

 الرجل عرف إذا: قال أنه املغرية عن روي:   اهلل عبد اليب قلت: قال املفضل ويف هذا املعنى ورد عن 

 عز اهلل أفيطيع له, أطوع فهو معرفة باهلل ازداد كلام أليس اهلل لعنه ماله: قال يشء, ذلك وراء عليه ليس ربه

 إىل به عاملون فهم بأمر, املؤمنني  حممد وأمر بأمر  حممدا أمر وجل عز اهلل إن ؟ يعرفه ال من وجل

ترك  إذا يزكيه وال عبد إىل عزوجل اهلل ينظر ال: قال ثم: قال سواء املؤمن عند والنهي واالمر هنيه, جيئ أن

 باهلل, أرشك قد نعم, قال ؟ إليه اهلل ينظر ال: قلت: قال ,الكبائر من كبرية ارتكب أو اهلل, فرائض من فريضة

 به عزوجل اهلل أمر ما فرتك بأمر إبليس وأمره بأمر أمره عزوجل اهلل إن نعم: قال ؟ أرشك: قلت: قال

 .1(النار من السابع الدرك يف إبليس مع فهذا إبليس أمر ما إىل وصار

                                                           *************** 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 220, ثواب االعامل ص  207, ص  8بحار االنوار : ج - 1
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 عالج التهاون  

وهي عىل قسمني هذه االسطر القليلة عىل شكل نقاط وهي طرق مقرتحة لعالج التهاون يف الصالة اضع 

 علمية وعملية .

: فهي االطالع عىل األيات والروايات التي ذكرناها يف بداية هذا الكتاب كمبغوضية  التهاون االوىل أما 

ذلك ينفع يف التذكري واملوعظة , هذا  والكسل واالستخفاف بالصالة والعقوبات املرتتبة عىل ذلك فان يف

من جهة , ومن جهة اخرى يطلع الفرد عىل عظمة الصالة , ومكانتها , وامهيتها يف حياة االنسان وهي 

 الغذاء الروحي ومعراج املؤمن , واجلنة الواقية من الشهوات  واملنكرات  .

اَلةَ  َوَأِقمِ  اْلكَِتاِب  ِمنَ  إَِلْيَك  ُأوِحَي  َما اْتُل قال تعاىل :  اَلةَ  إِنَّ  الصَّ   َعنِ  َتنَْهى الصَّ
ِ
 َوَلِذْكرُ  َواملُْنَْكرِ  اْلَفْحَشاء

. فاذا انتبه املسلم اىل هذه االمور , وكان مستيقظا غري غافل فام عليه اال 1َتْصنَُعونَ  َما َيْعَلمُ  َواهللَُّ َأْكرَبُ  اهللَِّ

  -: اربعة نقاط العميل وهي عىل شكل   الثاين احلركة والسري نحو تطبيق االجتاه اىل اجلانب

يستيقظ فكل يشء هو يف توفيق : طلب التوفيق من اهلل تعاىل , وبدون ذلك ال يمكن لإلنسان ان  االوىل

 . 2(النية وصدق املعصية وبعد الطاعة توفيق ارزقنا اللهماهلل, والصدق يف النية ورد يف الدعاء : )

 , ويسلب النشاط , وقد  واالرشبة فان يف ذلك احلرمان  باألطعمة: ترك التخمة واالشباع املفرط الثانية 

 عن األعضاء وقعدت احلكمة وخرست الفكرة نامت املعدة امتألت إذا بني يا) :  البنه لقامن وقال

 .3(العبادة

, وترك السهر احلرام كمشاهدة الربامج التي يقع فيها الكثري من املشاهد املحرمة فان النوم املبكر  :  الثالثة 

يف ذلك يؤثر تأثريا سلبيا عىل احلالة املعنوية, واجلنبة االقبالية عند املؤمن فال بد من ترك ذلك فان هذا 

                                                             
 .  45العنكبوت : اآلية :  - 1

 . 280املصباح للكفعمي : ص  - 2

 . 110, ص 1تنبيه اخلواطر , ونزهة النواظر )جمموعة ورام ( : ج - 3
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الكتب واجللوس مع االمر بمنزلة العالج ال الوصفة . كام ال بأس يف السهر باألمور املباحة كقراءة 

 املؤمنني رشط ان ال يؤثر عىل تضييع واجب .

وضع املنبهات , وهي عىل قسمني مادية ومعنوية واالول  كالتوقيت املحدد يف الساعة عىل  : الرابعة 

شكل منبه ,هذا ملن اعتاد عىل هذه الشاكلة فال يستيقظ اال عىل منبه , اما املنبه املعنوي فهو عىل شكل ورد 

 من فراشه . الذي يرغب فيه القيام   للوقت معني واية قرآنية تكون عونًا  يف ايقاظ النائم 

اَم  ُقْل وقد ورد  ان قوله تعاىل :  اَم  إيَِلَّ  ُيوَحى ِمْثُلُكمْ  َبرَش   َأَنا إِنَّ هِ  لَِقاءَ  َيْرُجو َكانَ  َفَمنْ  َواِحد   إَِله   إهَِلُُكمْ  َأنَّ  َربِّ

كْ  َواَل  َصاحِلًا َعَماًل  َفْلَيْعَمْل   .1َأَحًدا َربِّهِ  بِِعَباَدةِ  ُيرْشِ

 اال ينام حني  الكهف آخر يقرأ عبد من ما: )  قال  اهلل عبد أيب عن جذاعة بن اهلل عبد بن عامرفعن 

 .2( يريد التي الساعة يف منامه من تيقظ

 

                                                            ************** 
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 اخلامتة                                                           

عن التهاون يف الصالة  , واالثار السلبية يف حتويل الصالة  من االداء اىل القضاء يف هذا البحث  تكلمنا

عمدا وهتوانا واستخفافا, وهذه احلرمة هي يف مجيع الديانات ؛ الن الصالة هي عمود االديان الساموية 

ن والتأمل يف متن الرواية املروية يف كتاب فالح ليس فقط الديانة االسالمية اخلامتة , و من خالل التمع

, وتعرضنا اىل سندها ,  وجدنا ال بدية  رشح تلك املفردات املهمة فيها ,  السائل عن النبي اخلاتم 

ناول هذه الرواية يف شبكات تاحلاصل عند من ي يةواسباب حذف االسناد , وازاحة االقوال التشكيك

جهال منه باملنهج العميل , كام ذكرنا الطرق  يات , ويذهب اىل فقدان سندهااملنتداالنرتنيت يف املواقع و

كفيلة يف فهي , وكذلك احلال اىل النقاط اخلمسة التي ذكرت  الثالث يف منهج السيد ابن طاووس 

واالخذ هبا وترتيب االثار  عىل داللتها من الناحية االخالقية , ومن املعلوم اننا مل , تصحيح الرواية 

نتوسع يف ذلك ؛الن الرواية تتحدث عن اجلوانب االخالقية فال عالقة هلا باجلانب الفقهي واالحكام 

الرشعية , ومن خالل البحث وجدنا  ان للصالة امهية كبرية عند االديان الساموية السابقة  , وراجعنا 

فوجدنا واالنجيل املقدس ,راة واملزامري وصحف االنبياء واملوروثات الدينية لدهيم كالتو اقدم املصادر

 التطابق يف ذلك .

كام اين ال ادعي الكامل يف هذا املجهود املتواضع الذي امتنى فيه ان يكون خدمة صغرية اقدمها اىل  

فهذا من  مصيبامني والعصمة ألهلها , وان كنت  الشباب املثقف الواعي فأن اخطأت فبتقصري

فهي حقا من رشحات  خادما  اليب الفضل العباس التوفيقات االهلية التي شملتني وانا اعمل 

واسال اهلل تعاىل ان ال يكون كالمي هذا من نافلة القول واحلمد هلل اوال واخرا , وقد تم الفراغ املجاورة , 

 . هـ 1435من هذه االسطر يف يوم اخلميس املصادف السابع عرش من شهر شوال 

 الشيخ حممد السمناوي                                                                                                               

 كربالء املقدسة                                                                                                                    
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 املصادر 

 القران الكريم 

م 2007سنة –التوارة واملزامري وصحف االنبياء واالنجيل الرشيف  –الكتاب الرشيف  -1

the holy bible – sharif  translation.-  لبنان -دار الكتاب الرشيف بريوت . 

 .  االمام عيل بن احلسني  –الصحيفة السجادية الكامل  -2

  االوىل الطبعة,  االصفهاين القيومي جواد: حتقيق  هـ610 املتوىف املشهدي بن حممد,  املزار -3

 .هـ1419 النرش تاريخ

 القمي بابويه بن احلسني بن عيل بن حممد جعفر أيب األقدم اجلليل الشيخ اخلصال -4

 احلوزة يف املدرسني مجاعة منشورات,   الغفاري اكرب عيل:  حتقيق هـ381 املتوىف الصدوق

 . هـ1403 النرش تاريخ املقدسة قم العلمية

 .  لبنان بريوت – اجلديدة الندوة دار:  النارش -الذهبي عثامن بن حممد للذهبي:  الكبائر -5

 حتقيق -  هـ975  املتوىف  اهلندي املتقي تأليف  واألفعال األقوال سنن يف  العامل كنز -6

 – بريوت – الرسالة مؤسسة – م1989- هـ1409 النرش تاريخ– حياين بكري الشيخ

 . لبنان

 عيل:  وتعليق تصحيح:   حتقيق– 329 املتوىف الكليني يعقوب بن حممد: تأليف  الكايف -7

 . االسالمية الكتب دار:  النارش ش1363:  النرش تاريخ – اخلامسة الطبعة -غفاري اكرب

 القربى ذوي منشورات من االوىل الطبعة الطربيس العالمة املحدث تاليف:  االحتجاج -8

 .   ايران – قم

 املتوىف القمي بابويه بن موسى ابن  احلسني بن عيل بن حممد جعفر أيب:  للصدوق:  األمايل -9

 تاريخ,  االوىل الطبعة – قم البعثة مؤسسة,  االسالمية الدراسات قسم:  حتقيق, هـ 381

 .  هـ1417:  النرش

 . االجازات : تاليف السيد ابن طاووس  -10

 السيد مهدي بحر العلوم .الدرة النجفية ) منظومة يف الفقه ( : تاليف  -11
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 البلدان : تاليف امحد بن حممد اهلمذاين ) ابن الفقيه ( . -12

 .االنرتنيت – الوراق موقع-  االصفهاين الفرج ابو تاليف: االغاين -13

 الغفاري اكرب عيل:  وتعليق وتصحيح حتقيق 381 املتوىف  الصدوق الشيخ, اخلصال -14

 .ش1362 -1403 النرش تاريخ

 املدين خان عىل السيد الدين صدر تأليف الشيعة طبقات يف الرفيعة الدرجات -15

 حممد السيد الكبري العالمة له قدم - م 1708  ه 1120 سنة املتوىف احلسيني الشريازي

 .قم بصرييت مكتبة منشورات هجري 1397 الثانية الطبعة العلوم بحر صادق

 .هـ1403:  النرش تاريخ – الثالثة الطبعة - هـ 905 املتوىف – للكفعمي:  املصباح -16

 . الشاملة املكتبة كمبيوتري – العاميل للحر القدسية االحاديث يف السنية اجلواهر -17

 - 460 رسه قدس الطويس احلسن بن حممد جعفر أيب الطائفة شيخ تأليف:  اخلالف -18

 .املرشفة بقم املدرسني جلامعة التابعة اإلسالمي النرش مؤسسة  -  ه 385

 البحراين احلسيني هاشم السيد املفرس املحدث العالمة تأليف: القرآن تفسري يف الربهان -19

 . قم البعثة مؤسسة اإلسالمية الدراسات قسم حتقيق - هـ 1107 سنة املتوىف

 دائرة جملس:  النارش -البيهقي عيل بن احلسني بن أمحد بكر أبو تاليف:  الكربى السنن -20

 .هـ 1344 ـ األوىل:  الطبعة آباد حيدر ببلدة اهلند يف الكائنة النظامية املعارف

 قدس الراوندي الدين قطب الكبري واملفرس املحدث للفقيه تاليف:  واجلرائح اخلرائج -21

:  الطبعة املقدسة قم املهدي االمام مؤسسة:  ونرش حتقيق - هجرية 573 سنة املتويف رسه

 . قم العلمية املطبعة , املحققة , الكاملة , االوىل

 املعروف الطويس عىل بن حممد جعفر أيب الدين عامد الفقيه تاليف:  املناقب يف الثاقب -22

 1412/  الثانية: الطبعة - علوان رضا نبيل:  حتقيق  -السادس القرن أعالم من محزة بابن

 .  املقدسة قم - انصاريان مؤسسة: النارش املقدسة قم - الصدر: املطبعة

 . السيستاين احلسيني عيل السيد العظمى اهلل اية تعليقة الوثقى العروة -23



116 
 

 فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو  تاليف:  القرآن ألحكام اجلامع  -24

 سمري هشام:  حتقيق( هـ 671:  املتوىف) القرطبي الدين شمس اخلزرجي األنصاري
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 النجف – العلمية املطبعة  القمي رضا حممد بن عباس الشيخ املحدث,  البحار سفينة -47
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 . املرشفة بقم املدرسني
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 بن احلسني بن عيل بن حممد جعفر أيب األقدم اجلليل الشيخ: تأليف الفقيه حيرضه ال من -67

 قم يف العلمية احلوزة يف املدرسني مجاعة منشورات هـ381 سنة املتوىف القمي بابويه

 . الثانية الطبعة – املقدسة

 النرش تاريخ, الثانية الطبعة, 502 املتوىف االصفهاين الراغب,  القران غريب مفردات -68

 .هـ1404

 بريوت االعلمي منشورات - هـ460 املتوىف الطويس الشيخ تاليف:  املتهجد مصباح -69

 . م2004 - هـ1425 الثانية الطبعة – لبنان –

 – الفكر دار:  النارش - اهلل عبد أبو احلموي اهلل عبد بن ياقوت تاليف:  البلدان معجم -70

 .  لبنان – بريوت

 حسني املريزا الشيخ  املجتهدين خامتة: تأليف  املسائل ومستنبط الوسائل مستدرك -71

 – الرتاث إلحياء السالم عليهم البيت ال مؤسسة: حتقيق - هـ1320 املتوىف  النوري

 . م2008 - هـ1429 – الرابعة الطبعة

 الرومي احلموي اهلل عبد بن ياقوت اهلل عبد أيب الدين شهاب تأليف البلدان معجم -72

 هـ1399 النرش تاريخ لبنان بريوت العريب الرتاث إحياء دار –  هـ626 املتوىف  البغدادي

 . م1979 -

:  حتقيق, ه1320 املتوىف الطربيس النوري حسني مريزا احلاج  الوسائل مستدرك -73

 .م1987 -ه1408  االوىل املحققة الطبعة الرتاث إلحياء  البيت ال مؤسسة

 . األنرتنيت الوراق موقع:  الكتاب مصدر املرزباين تأليف:  الشعراء معجم -74

 .  الشاملة املكتبة كمبيوتري – املقدس الكتاب موسوعة -75

 .  لبنان بريوت – االعلمي طبعة – الطربيس العالمة املحدث تاليف: االخالق مكارم -76

 املكتبة)   كمبيوتري -العجري حييى بن حممد بن عيل  السيد تاليف:  السعادة مفتاح -77

 ( .  الشاملة

 .  قم ايران – العلمية املطبعة منشورات اشوب شهر ابن تاليف:  مناقب -78
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( هـ1424: املتوىف) عمر احلميد عبد خمتار أمحد د تاليف:  العربية اللغة معجم  -79

 . م 2008 - هـ 1429 األوىل,: الطبعة الكتب عامل: النارش عمل فريق بمساعدة

 – غفاري اكرب عيل:  حتقيق - هـ381 املتوىف – الصدوق الشيخ تاليف:  االخبار معاين -80

 ايران – املدرسني جلامعة التابعة االسالمية انتشارات ش1338 -1379:  النرش تاريخ

 . قم

  -ـه1104 املتوىف العاميل احلر احلسن بن حممد الشيخ الفقيه املحدث  الشيعة وسائل -81

 . الثانية الطبعة 1414 النرش تاريخ الرتاث إلحياء  البيت ال مؤسسة:  حتقيق
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 املؤلفات املطبوعة واملخطوطة 

 النهضة احلسينية يف النفس البرشية  -1

 االثار السلبية يف النظر  اىل املرأة االجنبية  -2

 احلياء يف حديث العرتة االصفياء  -3

 الغيبة انحراف ومرض اخالقي  -4

 كربالء يف اعامق التاريخ  -5

 كربالء ماقبل الفتح االسالمي  -6

 كربالء يف اعامق املايض  -7

مخسة عرش عقوبة ملن هتاون يف صالته ) رشح الفصل االول من كتاب فالح السائل للسيد ريض  -8

 الدين بن طاووس ( .

 معجم السنن املهجورة . -9

 معجم قضاة الشيعة  -10

 ظاهرة قطع الروؤس من احلارض اىل اعامق املايض . -11

 مراقد بني دراج سري وتاريخ  -12

 القضاء ارث للفقهاء  -13

 اصحاب االمجاع سرية وتاريخ  -14

 زرارة رجل الفقاهة  -15

 تامالت يف زيارة الغدير  -16

 مرقد سيد ابراهيم املجاب سرية وتاريخ  -17

 خري االنام فيمن دفن يف وادي السالم  -18

 احليض يف االديان دراسة مقارنة  -19

 احلجاب يف االديان دراسة مقارنة  -20

 يش اىل كربالء واثاره الروحية واالجتامعية امل -21



123 
 

 القرين واثاره يف حياة االنسان  -22

 الصالة والصوم يف االديان دراسة مقارنة  -23

 ظاهرة تفجري املراقد واملقامات اهدافها واسباهبا  -24

 اخلواجة ربيع سرية وتاريخ  -25

 حتقيق يف مرقد السيدة رشيفة بنت احلسن عليها السالم  -26

 م السالم من الفتوح موقف اهل البيت عليه -27

 فيمن قيل يف حقهم منا اهل البيت  -28
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