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مم ا ةمّدقم مّيق

مم ا ةمّدقم مّيق

له  واأ�صاء  الكمال،  �صبيل  له  و�صرع  الإن�صان  عّزوجّل  اهلل  خلق 

هو  الذكر  لم�صابيح  م�صداٍق  واأجلى  لذكره،  بم�صابيح  ال�صراط 

اإقامة ال�صالة، قال تعالى : {وأقم الصالة لذكري}، فالإن�صان 

ال�صالك في هذه الدار الدنيا قد يغفل عن مبدئه ومعاده فيتجاوز 

ويظلم وي�صتغل بما ل ينبغي له، فيكون حاجزًاً عن التوّجه اإلى خالقه 

هي  ال�صالة  فعبادة  كماله.  اإلى  الو�صول  وبالتالي  المطلق،  الغنّي 

ق للتوّجه اإليه �صبحانه وتعالى. الذكر الأكمل الرافع للغفلة المحقِّ

القلب،  بح�صور  بــاأدائــهــا  مرتبطة  العبادة  هــذه  فاعلّية  لكّن 

والطريق لتحقيق ذلك هو فهم معاني ال�صالة وتر�صيخها في العقل 

والقلب لتنعك�س �صلوكًا في الحياة.

لبيان  وكتب  م�صّنفات  تاأليف  على  الأعــالم  علماوؤنا  داأب  وقد 

اإدراك  الكثير  على  ي�صعب  قد  لكن  وحقائقها،  ال�صالة  معاني 

معانيها بالنحو التاّم.

الإمام  ل�صماحة  المباركة  الأنامل  خّطته  الكتاب  هذا  كان  لذا، 

لأجــزاء  والمب�ّصط  ال�ّصل�س  بال�ّصرح  يتمّيز  حيث  الخامنئي{، 



- 6 -

من أعماق ا صالة

ال�صالة من اأفعال واأقوال، كما يحمل هذا الكتاب بين طّياته معاني 

دقيقة وعميقة، تبّين الأبعاد الحقيقّية لماهّية ال�صالة والغر�س من 

اإقامتها على م�صتوى الفرد والمجتمع.

اتبعه  ـــذي  ال الــفــريــد  بــالأ�ــصــلــوب  الــكــتــاب  هـــذا  يخت�ّس  واإذ 

�صماحته{ في تقديم معاني اأذكار ال�صالة واأفعالها لم نعثر على 

نظيره في اأي كتاب يتناول مو�صوع ال�صالة. وقد �صدر بعدة طبعات 

جمعّية  وقامت  اإيــران،  في  الفار�صّية(  باللغة  طبعة   27 من  )اأكثر 

المعراج بترجمته وتحريره ليظهر بهذه الحّلة الجديدة. 

مالحظة: تّم و�صع ملحق في نهاية الكتاب نظرًا لالأهمّية البارزة 

ب�صكل  تقام  التي  الة  ال�صّ موؤتمرات  اإلــى  ور�صائله  القائد  لكلمات 

دورّي، حيث ت�صّمنت الكثير من المعاني والو�صايا الاّلفتة.
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 {  }

)الأعراف, 170(

الإن�صان  بين  ال�صادق  القلبّي  الرتباط  هي  والمناجاة  ال�صالة 

والرّب، بين المخلوق والخالق. ال�صالة هي �صلوى القلوب الم�صطربة 

والمتعبة والمغمومة، والمطمئنة لها، واأ�صا�ٌس ل�صفاء الباطن وجالء 

الروح. وهي الميثاق والباعث على التحّرك وال�صتعداد والتعبئة، في 

حال من ال�صفاء وال�صدق، بعيدًا عن التلّون والخداع، للتخّل�س من 

كّل ما هو �صّيئ وقبيح وتح�صيل كّل ما هو �صالح وجميل.

وهي برنامج لمعرفة النف�س، ومن َثّم �صناعتها وتهذيبها.

كّل  منبع  مــع  دائــمــة  ورابــطــة  ا�صتفا�صة  هــي  مــوجــزة:  وبكلمة 

الخيرات وموجدها، اأي اهلل تعالى.
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ت ال�صالة اأف�صل واأهّم من جميع الواجبات؟  لماذا عدَّ

لماذا اعتبرت اأ�صا�س الدين وعموده؟

لماذا ل تقبل �صائر الأعمال من دونها؟ 

ما هو ال�صيء ال�صتثنائّي الكامن فيها؟

بو�صعنا مالحظة �ل�صالة من �أبعاد مختلفة:

اإلى الهدف من خلق  في البداية: ل بّد من الإ�صارة، ولو قلياًل، 

الكونّية  الــروؤيــة  في  الأ�صا�صية  الخطوط  من  ُيعّد  الــذي  الإن�صان، 

لالإ�صالم. فكون الإن�صان مخلوقًا والعتقاد باأّن هناك قدرة حكيمة 

اأوجدته، ي�صتلزم اأن يكون لخلقه واإيجاده هدف ومق�صد.

�إل��ى  للو�صول  طريق  »�صلوك  باأنه  الهدف  هذا  نعّد  اأن  يمكن 

محّددة  وبو�صائل  دقيق  لمخّطط  بناًء  طريق  في  الم�صير  محّطة«، 

وفي  المنزل،  وذلــك  المحّطة  تلك  اإلــى   - النهاية  في   - للو�صول 

هذه ال�صورة ل بّد لنا من معرفة الطريق المنتهي اإلى تلك الغاية، 

من  لنتمكن  اأعيننا،  ن�صب  دومــًا  الهدف  وجعل  الم�صير  وتحديد 

الطريق،  على  قدمه  ي�صع  الذي  اإّن  المن�صودة.  النتيجة  تلك  بلوغ 

عليه اأن يتحّرك بنحو م�صتقيم، ملتفتًا دائمًا اإلى الهدف، ل ت�صغله 

الطرق المنحرفة والتحّركات العبثّية. ولأجل ال�صتمرار في الحركة 

القائد  اأوامر  يع�صي  ل  اأن  عليه  ال�صحيح،  التجاه  على  والحفاظ 

والمر�صد )الر�صول( الذي ُعّين له.

والعودة  الاّلمتناهي،  وتكامله  الإن�صان  رفعة  هو  الهدف  وذلك 
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اإلى اهلل، وظهور الخ�صال الح�صنة فيه، وطاقاته وقابلّياته النهائّية، 

وتوظيفها باأجمعها في طريق الخير واإ�صالح النف�س والعالم والنا�س.

على الإن�صان، اإذًا، اأن يعرف اهلل، واأن ي�صلك الطريق الذي حّدده 

اهلل لت�صاميه، بدون اأي ترّدد اأو تباطوؤ اأو �صعف.

الأعمال  واجتناب  هدفه،  من  تقّربه  التي  بالأعمال  القيام  اإّن 

معنًى  الإن�صان  لحياة  يعطي  ما  هو  الم�صّرة  اأو  والباطلة  العبثّية 

فل�صفة  بمثابة  فيه  الم�صير  يعّد  الذي  الطريق  اإلى  ويقوده  ]وقيمة[ 
وجوده، وفي غير هذه الحالة ل معنى للحياة ول نتيجة لها.

وبعبارة اأخرى: اإّن الحياة مدر�صة ومختبر ل بّد اأن نطّبق فيها جميع 

نن التي اأوجدها خالق العالم والحياة، للو�صول  القوانين والقواعد وال�صُّ

اإلى نتيجة عالية ومر�صية. هذه القوانين التي هي �ُصنن اهلل وقوانين 

الخلق، يجب معرفتها و�صياغة حياتنا وفقًا لها، ول بّد اأي�صًا من معرفة 

الإن�صان  تكليف  هو  هذا  واحتياجاتها.  ذخائرها  وا�صتك�صاف  النف�س 

وواجبه العظيم. هذا التكليف الذي بمجرد اأدائه يكون الإن�صان قادرًا 

على التحّرك الواعي والناجح. وبدونه، فهو اإّما عديم الحركة ]خامل[ 

اأو متحّرك بدون وعي ، وقهرًا، لن يحالفه التوفيق.

يمنح  والو�صيلة،  والطريق  والتجاه  الهدف  يحّدد  الذي  والدين 

اأهّم  واإّن  الطريق.  لقطع  ال�صرورّي  والــزاد  القدرة  اأي�صًا  الإن�صان 

زاد يحمله �صالكو هذا الطريق في متاعهم هو ذكر اهلل، واإّن روحّية 

هذا  في  المقتدرة  الأجنحة  وهي   - والطمئنان  والرجاء  الطلب 



- 10 -

من أعماق ا صالة

التحليق- اإّنما تتفّرع وتتوّلد من ذكر اهلل.

فذكر اهلل من جهة، يجعل الهدف وهو الت�صال به تعالى -اأي 

وَيحْول  دومًا،  العين  ن�صب  المطلق-  والخير  الاّلمتناهي  بالكمال 

الطريق  اإزاء  وحذرًا  ح�ّصا�صًا  ال�صالك  ويجعل  التجاه،  فقدان  دون 

والو�صيلة؛ ومن جهة اأخرى، يمنحه قّوة القلب والطمئنان والن�صاط، 

ويحفظه من النزلق والنخداع بالمظاهر الخاّلبة، اأو الخوف من 

المكروهات و المنّغ�صات.

اإّن المجتمع الإ�صالمّي وكّل مجموعة م�صلمة اأو فرد م�صلم، يمكنه اأن 

يخطو في الطريق الذي حدده الإ�صالم ودعا اإليه جميع الأنبياء، با�صتقامة 

ودون توّقف اأو تراجع اإذا لم ين�س اهلل. ومن هنا، ي�صعى الدين اإلى اإحياء 

ذكر اهلل في قلوب المتدّينين ب�صكل دائم بطرق وو�صائل مختلفة.

ومن الأعمال المفعمة بالدوافع لذكر اهلل، والتي يمكن اأن تجعل 

�صاخ�صًا  وتكون  له،  موقظة  وتكون  تعالى  بذكره  م�صتغرقًا  الإن�صان 

الم�صتقيم،  ال�صراط  اإلى  اهلل  في طريق  ال�صائرين  تر�صد  وعالمة 

وتحفظهم من ال�صياع والنحراف، وتمنع من وقوع لحظة الغفلة في 

حياة الإن�صان، هي ال�صالة.

في غمرة ان�صغالت الإن�صان الذهنّية، يندر اأن يلتفت اإلى نف�صه، 

وال�صاعات  الّلحظات  بم�صّي  يفّكر  اأن  اأو  الحياة،  في  هدفه  واإلــى 

الأخرى  ولالأّيام  لّليل  مكانها  تترك  التي  الأيــام  اأكثر  وما  والأّيــام. 

التي ت�صرع من جديد! وما اأكثر الأ�صابيع والأ�صهر التي تم�صي دون 
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الحياة  بم�صّي  ي�صعر  ول  ونهايتها،  بدايتها  اإلى  الإن�صان  يلتفت  اأن 

ومعناها اأو فراغها!

ال�صالة جر�س منّبه، ومنذر في مختلف �صاعات اللَّيل والنهار. 

فهي تزّود الإن�صان ببرنامٍج وتطلب منه التزامًا، وتعطي لليله ولنهاره 

معنًى، وُت�صِعره بقيمة الوقت. فال�صالة تدعوه عندما يكون من�صغاًل 

وغير ملتفت اإلى م�صّي الزمن وانق�صاء العمر، فتر�صده اإلى انق�صاء 

ل م�صوؤولّية اأكبر واأن يفعل   و�صروع اآخر، واأّن عليه اأن يجّد ويتحمَّ
ٍ
يوم

ما هو اأهّم. ولأّنه انق�صى جزٌء من العمر، من فر�صة العمل، فينبغي 

اأن يكون اأكثر �صعيًا وعطاًء، فالهدف عظيْم، حّتى ل تذهب الفر�س 

من اليد التي عثرت عليها.

ومن جهة �أخرى:

وا�صح  اأمــر  الــمــادّيــة  الم�صاغل  وطـــاأة  تحت  الــهــدف  ن�صيان  اإّن 

طريق  في  الواقعة  اللتزامات  بجميع  الوفاء  اإمكانّية  اإّن  وطبيعّي. 

الهدف، والملقاة على عاتق الإن�صان في كّل يوم اأمٌر �صبُه م�صتحيٍل، 

وال�صتماع ل�صخ�س هذه حرفته وعمله هو اأي�صا اأكثر محاًل. اإ�صافة 

هذه  متطّلبات  جميع  لدرا�صة  الكافي  الزمن  اأبــدًا  يتوّفر  ل  اأنه  اإلى 

الإن�صان  حياة  ت�صنع  التي  الإ�صالمّية  -الر�صالة  وتعاليمها  الر�صالة 

و�صعادته - في الليل والنهار، وهكذا فر�صة ل تتوّفر لالإن�صان.

مظهر  وهــي  الــديــن.  هــذا  اأ�ــصــول  وخال�صة  ع�صارة  ال�صالة 

الإ�صالم في اأذكارها واأفعالها المنّظمة بعناية.
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في  فارق  مع  للدول،  الوطنّي  بالن�صيد  ال�صالة  ت�صبيه  بو�صعنا 

ومبانيها  اأ�صولها  الدولة  تر�ّصخ  اأن  فالأجل  والتوّجهات،  المعنى 

الفكرّي،  النمط  َين�صاأ على هذا  ال�صعب، وتجعله  الفكرّية في ذهن 

والمحّطات  المنا�صبات  ]في  الوطنّي  الن�صيد  قــراءة  تكرار  تطلب 

والحتفالت[ الذي يمّثل خال�صة ال�صكل المقبول لنمط الحياة في 

�صبٌب  الوطنّي  الن�صيد  تكرار  واإّن  وعقيدتها.  واأهدافها  الدولة  هذه 

اأتباع  اأّنهم  وتلقينهم:  الفكر،  من  النحو  هذا  على  النا�س  لتثبيت 

الدولة  اأ�صول  فن�صيان  الأهــداف؛  تلك  وال�صائرون نحو  الوطن  هذا 

تابعّيتها.  من  كونهم  وعدم  اأتباعها  م�صار  تغيير  معناه  واأهدافها 

وهذا التكرار يجعلهم م�صتعّدين للخدمة في هذه الجبهة، ويعّلمهم 

المخّططات وال�صبل، وير�صدهم اإلى الم�صوؤوليات والواجبات ويحيي 

في اأذهانهم اأ�ص�س الدولة، ويعّين لهم الوظيفة، ويزّودهم -حينها- 

بال�صجاعة والجراأة والإقدام، ويهّيئهم للعمل.

لطريق  والمنيرة  الإ�صالمّية،  العقيدة  اأ�صول  خال�صة  ال�صالة 

الم�صلمين، والمر�صدة اإلى الم�صوؤولّيات والتكاليف والطرق والنتائج.

انت�صافه،  وعند  النهار،  بداية  مع  الم�صلمين  ت�صتدعي  ال�صالة 

والهدف  والطريق  العقيدة  اأ�ص�س  بل�صانها  وتعّلمهم  الليل،  ومــع 

والنتيجة وتدفعهم اإلى العمل بقوى معنوّية؛ هذه هي ال�صالة، التي 

تاأخذ بيد الإن�صان وتقّربه خطوة خطوة ودرجة درجة لت�صل به اإلى 

قّمة الإيمان، والعمل الكامل، وتجعل منه عن�صرًا ذا قيمة وم�صلمًا 
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)1(

�صوّيًا. نعم، »�ل�صالة هي معر�ج �لموؤمن«

اإّن اأمام الإن�صان طريقًا طوياًل و�صاّقًا يوؤّدي به اإلى الفوز وال�صعادة 

الواقعّية، ويو�صله اإلى ذلك الهدف الذي ُوجد من اأجله. ولكن هذا 

ُو�صعت في  الب�صر. فقد  اأمام  ُو�صع  الذي  الوحيد  لي�س هو  الطريق 

والخطرة،  والمنحرفة  الملتوية  الطرق  من  الكثير  الأ�صلّي  م�صيره 

الم�صافر  توقع  بحيث  وخّداعة  مغرية  الطرق  هذه  تكون  واأحيانًا 

و�صالك الطريق الأ�صيل في الترّدد وال�صتباه.

على  الحفاظ  ال�صكوك،  هذه  مثل  من  التخّل�س  لــوازم  من  اإّن 

الجهة ال�صحيحة والتوّجه الم�صتمّر نحو الهدف والمق�صد الّنهائّي، 

والم�صير.  للطريق  مر�صومة  وا�صحة  خّطة  وامتالك  اهلل،  نحو  اأي 

فال�صالة، لي�صت �صوى التوّجه الدائم اإلى اهلل، وهي اأي�صًا الم�صروع 

لرتباط  ال�صامن  لأّنها  الأ�صا�صّي،  للطريق  الإجمالّية  والخارطة 

الموؤمن الدائم وات�صاله باهلل وبخال�صة الفكر الإ�صالمّي المندرج 

في طّيات مقولت ال�صالة وكلماتها.

ومدى  الخم�صة  الأوقات  ال�صالة على  توزيع  عّلة  تّت�صح  وبذلك، 

اأهمّيتها، كتوزيع وجبات الطعام على اأوقات الليل والنهار المختلفة.

اإ�صافة اإلى اأّن ال�صالة تكتنف في ذاتها خال�صة اأهداف الإ�صالم 

وغاياته، واأّن تالوة القراآن اأي�صًا - التي هي من الأعمال الواجبة في 

ال�صالة معراج الموؤمن. حديث نبوي، بحار الأنوار ، ج82، �س303.  )1(
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وتعّوده  القراآن  الم�صّلي على م�صامين ق�صٍم من  تعّرف  ال�صالة - 

في  هي   ،
)1(

به الفكرّي  والرتباط  القراآن  مفاهيم  في  التفّكر  على 

مظهرًا  تعّد  فيها،  التي  الحركات  بمجموع   - ال�صالة  اأي  الأ�صل- 

ومثاًل لالإ�صالم، في �صورة م�صغرة. 

الإ�صالم في عمق المجتمع، هو محّرك اأج�صاد النا�س واأفكارهم 

واأرواحهم. ومن خالل هذه الأمور الثالثة، يقودهم اإلى ال�صعادة.

ال��ج�����ص��د: بــحــركــات الــيــديــن والــرجــلــيــن والــلــ�ــصــان والنــحــنــاء 

وال�صجود. والجلو�س 

عمومًا  ي�صير  الذي  ال�صالة،  األفاظ  م�صامين  في  بالتفّكر  الفكر: 

التاأّمل  مــن  مرحلة  ومراجعة  والو�صائل،  الأهـــداف  ــى  اإل

والتفهيم والعلم والمعرفة الإ�صالمّية، ب�صكل مجمل.

الروحّية، ومنع  المعنوّيات  والتحليق في جّو من  بذكر اهلل  الروح: 

وخ�صية  الخ�صوع  بذار  وغر�س  والفراغ،  الت�صّتت  من  القلب 

اهلل في الروح.

قالوا: اإّن ال�صالة في كّل دين هي خال�صة ذلك الدين، و�صالة 

الإ�صالم هي كذلك تمامًا. فالجمع بين الروح والج�صم، بين الماّدة 

والمعنى، بين الدنيا والآخرة - �صواًء في الّلفظ اأو في المحتوى اأو 

وليكون  م�صّيعًا،  مهجورًا  القراآن  يكون  لئال  فيها  بالقراآن  يقراأوا  واأن  بال�صالة  النا�س  اأمر  اإّنما   )1(

 ،Qمدرو�صًا فال ي�صمحل ول يجهل، )حديث الف�صل بن �صاذان عن الإمام علي بن مو�صى الر�صا

ج6، �س38(.
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في الحركات - هو من خ�صو�صّيات ال�صالة الإ�صالمّية.

فاإّنه  كامل،  ب�صكل  يقيمها  عندما  ال�صالة،  في  الم�صلم  كذلك 

يفّعل جميع طاقاته في طريق تكامله، اأي اأّنه ي�صتعمل، في اآن واحد، 

جميع اإمكانّياتها الج�صمّية والفكرّية والروحّية.

اإّن مقيم ال�صالة، مثلما اأنه يوّظف جميع قواه �صالكًا طريق اهلل، 

ت  وُعــدَّ ذاتــه.  في  والنحطاط  والف�صاد  ال�صّر  بواعث  جميع  يميت 

التدّين.  القراآن، من عالمات  اآيات عديدة من  في  ال�صالة  اإقامة 

وفي اآيات كثيرة، هناك اعتماد خا�ّس على اإقامة ال�صالة.

اأّنها  اأي  اأدائها،  اأبعُد من مجّرد  �صيٌء  ال�صالة  اإقامة  اأّن  يظهر 

لي�صت فقط اأن يقوم ال�صخ�س باأداء ال�صالة، بل هي اأي�صًا ال�صير 

اإليه ال�صالة، وبعث  في الجهة والتجاه )نحو ال�صيء( الذي تدعو 

بال�صعي  الإن�صان،  يجعل  اأن  ال�صالة،  اإقامة  فكاأّن  نحوه.  الآخرين 

المطلوب، ف�صاَء حياته وحياة من حوله ف�صاَء الم�صّلين الباحثين 

عن اهلل وعبادته ويحيا الجميع في خّط ال�صالة وجهتها.

اأو الأّمة الموؤمنة باإقامتها لل�صالة تحرق جذور  اإذًا،  فالموؤمن، 

الجتماعّي،  المحيط  وفي  النف�س  في  والرذيلة  والمعا�صي  الف�صاد 

وبواعثها  المعا�صي  ارتــكــاب  اإلــى  والــنــزوع  الذنب  روحــّيــة  وتميت 

اإّن  حّقًا  والبيئّية(،  النف�صّية  العوامل  )اأي  والخارجّية  الداخلّية 

الطالحة  الأعــمــال  ممار�صة  عن  والمجتمع  الفرد  تــردع  ال�صالة 
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 .
)1(

والقبيحة: »�إّن �ل�صالة تنهى عن �لفح�صاء و�لمنكر«

في �صاحة النزاع و�صراع الحياة، هناك حيث ا�صتعّدت جميع قوى 

ال�صّر بجميع ما لديها من مكائد، لكي تعدم بواعث الخير والإح�صان 

الهجوم  ب�صّد  يقوُم  �صّد  اأّول  فــاإّن  �صخ�س،  كّل  وفي  مكان  كّل  في 

ة العزم وقّوة النف�س لدى الإن�صان؛ فعند تحطيم هذا  وتدميره هو قوَّ

الواقي المنيع ي�صهل احتالل قلعة �صخ�صّية الإن�صان ونهب كنوزها 

والمعارف  القيم  من  وُمّدخراته  الذاتّية  الإن�صان  اأ�صالة  فيها  التي 

بديعة  ومخّططات  جديدة  ر�صالة  يحملون  الذين  واأولئك  والعلوم. 

اأكثر من غيرهم، عر�صة لهجوم قوى ال�صّر،  للزمان وللتاريخ، هم 

الفولذي،  الح�صن  هذا  حفظ  اإلى  غيرهم  من  اأكثر  بحاجة  وهم 

ح�صن العزم والإرادة التي ل تقهر.

اإّن �صالة الإ�صالم، بما فيها من تلقين وتكرار لذكر اهلل، تربط 

الإن�صان ال�صعيف والمقيَّد باهلل المطلق الم�صيطر، وتجعله م�صتعينًا 

ر العالم، ت�صنع منه قدرًة غير  به. وعن طريق ربط الإن�صان بمدبِّ

محدودٍة ل تقبل الزوال، ويجب عّدها اأف�صَل عالٍج ل�صعف الإن�صان، 

واأنفَع دواٍء للعزم والإرادة.

العظيمة  النه�صة  كان في طور  الذي   ،P الأكــرم  الر�صول  اإّن 

ثقل  يتح�ّص�س  الم�صت�صرية،  الجاهلّية  مــواجــهــة  فــي  لــالإ�ــصــالم، 

العنكبوت، 45.  )1(
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مر بال�صالة في منت�صف الليل:
ُ
الم�صوؤولية كالجبال الثقال، قد اأ

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

)1(

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ}.
في  بعيدًا  هاب  الذَّ ودون  ال�صالة،  محتوى  بيان  في  الآن  ندخل 

من  ال�صالة  هــدف  من  لالقتراب  ن�صعى  ع،  المو�صَّ ال�صرح  مجال 

الناحية التعليمّية.

تبداأ ال�صالة با�صم اهلل، وذكر عظمته و�صعة ذاته، واأّنها اأ�صمى 

من كّل ما يت�صّوره الإن�صان.

اهلل اأكبر

يفتتح الم�صلي مناجاته بهذه الجملة، ولأجل عمل عظيم، ي�صنع 

بدايًة تفي�ُس بالعظمة.

بالأرباب  يقا�س  اأن  اأكبر من  يو�صف،  اأن  اأكبر من  اأكبر-  -اهلل 

التي  والمظاهر  القوى  من جميع  اأكبر  الع�صور،  مّر  على  المتخّذة 

يتمّكن  اأن  من  واأكبر  فيها،  يطمع  اأو  الإن�صان  يخ�صاها  اأن  يمكن 

�صخ�س من نق�ِس قوانينه و�صننه التكوينّية.

�صعيه  طريق  �صوئها  في  واختار  ال�صنن،  هذه  العبد  اأدرك  اإذا 

�أكبر« ينال قّوًة عظيمًة ويجد اأماًل فائ�صًا.  »�هلل  وِجّده، فاإّنه بذكر 

فهو ي�صعر بقّوة اأّن �صعيه موّفٌق وناجٌح وعاقبَة اأمره اإلى خير، و�صوف 

�صورة المزمل، الآيات:1- 5.  )1(
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ينظر اإلى م�صتقبله وطريقه بالتفاوؤل والأمل.

اأن يتلّفظ الم�صّلي بهذه الجملة يكون عملّيًا في حالة  اإذًا، بعد 

�صالة، وعليه اأن يقراأ �صورة الحمد ثّم �صورة كاملة من القراآن وهو 

في حال الوقوف.



ó

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڄ ڄ  ڄ  ڦ 

[\

ل األوقل
 ا فص





- 21 -

ل   لّوة ا فافلم ا فصل األوق

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ
مقّدمة  ال�صور،  جميع  مقّدمة  هي  ]الب�صملة[،  الجملة،  هــذه 

اإّن  اأي  وحركاته،  الم�صلم  الإن�صان  اأعمال  جميع  مقّدمة  ال�صالة، 

بداية جميع الأعمال تتّم با�صم اهلل فقط.

اهلل.  با�صم  وحياته هي  عي�صه  وجميع مظاهر  لالإن�صان،  ما  كّل 

يفتتح الم�صلمون اأّيامهم با�صم اهلل، وبا�صمه يختتمون اأعمالهم في 

منه  روؤو�صهم  يرفعون  وبعونه  فرا�صهم،  اإلى  ياأوون  وبذكره  النهار، 

يوّدع  المطاف  نهاية  وفي  جديد.  من  اليومّية  اأعمالهم  ليبا�صروا 

الم�صلم الحياة با�صمه وذكره ويم�صي اإلى الدار الخالدة.

پ پ پ پ ڀ
وكّل  منه،  وجالل  عظمة  كّل  لأّن  باهلل،  يخت�ّس  وثناء  حمد  كّل 

ومن  الحميدة،  الخ�صال  كّل  َمجَمع  وهو  جانبه،  ت�صدر عن  رحمة 

واإح�صان؛  والح�صنات وكلُّ جميل  الخيرات  كّل  في�ِس وجوده ت�صُدُر 

لجمع  وموّجهًا  والمعروف،  لالإح�صان  حمدًا  اإذًا،  حمده،  فيكون 

الجهود التي تبذل في طريق الإح�صان.
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َيِر  وال�صِّ المحمودة  الخ�صال  من  �صيئًا  نف�صه  في  يرى  من  وكّل 

ولطفه،  وعطفه  ورحمته  اهلل  في�س  من  يعّدها  اأن  ينبغي  الح�صنة، 

واأعّد فطرته  الإن�صان بذور الإح�صان،  اإّن اهلل هو الذي زرع في  اإذ 

قّوة  ومنحه  والف�صيلة،  الإح�صان  تقّبل  �صجاياه  من  وجعل  وطينته 

الإرادة والعزم، التي هي و�صيلة اأخرى في طريق الخير والإح�صان.

وتحول  والغرور،  العجب  اأبواب  الإن�صان  بوجه  تغلق  الروؤية  هذه 

دون تعطيل اأو اإف�صاد الخ�صال الحميدة، والقدرات الخّيرة فيه.

]الم�صّلي[  ي�صت�صعر  پ}،  {پ  جملة  وفــي 

واّت�صالها  قربها  اأي�صا  وي�صت�صعر   ، الأخرى  والعوالم  العالم  وجود 

بع�صها ببع�س، فيدرك الم�صّلي اأّن هناك عوالَم واأفالكًا ومجّراٍت 

ال�ّصور  هذا  وخلف  ال�صّيقة،  روؤيته  ووراء  العالم  هذا  خلف  اأخرى، 

الذي افتر�صه لحياته، واأّن رّبه رّب جميع هذه الكائنات العظيمة. 

والِخ�ّصة،  والــدنــاءة  يقة،  ال�صّ الّنظرة  فيه  يميت  ال�صعور  هــذا  اإن 

ويمنحه الجراأة وروح البحث وال�صعي، والإح�صا�س بالغبطة لعبودّيته 

هلل تعالى، وتتجّلى له في عبادة اهلل عظمة وجالل عجيبان.

والحيوانات  الب�صر  الكائنات،  جميع  اأّن  يرى  اأخــرى،  جهة  من 

والنباتات والجمادات وال�صماوات، وعوالم الوجود التي ل تح�صى، 

وخالقها  ومدّبرها  مديرها  هو  واأنه  له،  ومربوبٌة  هلل  مملوكٌة  كّلها 

جميعًا. ويفهم اأّن رّبه لي�س رّبًا لِعرِقه اأو �صعبه اأو رّب النا�س وح�صب، 

رّب  ال�صعيفة،  النبتة  وتلك  ال�صئيلة  النملة  تلك  رّب  اأي�صًا  هو  بل 
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ال�صماوات والمجّرات والكواكب، وباإدراكه لهذه الحقيقة ي�صعر باأّنه 

وجميع  العوالم،  ذّرات  جميع  من  قريٌب  اأّنــه  ويــدرك  وحيدًا،  لي�س 

الكائنات الدقيقة والكبيرة، واأّنه ُمّت�صٌل بجميع النا�س، واأّن جميع 

النا�س اإخوته وم�صافرون معه، واأّن هذه القافلة العظيمة ت�صير معًا 

نحو هدف واحد وفي اتجاٍه واحد.

اإلى  بالن�صبة  وملتزمًا  مكّلفًا  يجعله  والت�صال  الرتباط  وهذا 

جميع الكائنات. مكّلفًا باإر�صاد النا�س وم�صاعدتهم، ومكّلفًا بمعرفة 

بقّية الموجودات وا�صتخدامها في الطريق ال�صحيح المتنا�صب مع 

الهدف من خلقها.

ڀ ڀ ڀ
رحمة اهلل العاّمة- اّلتي تتجّلى ب�صكل قوى خاّلقة و�صنن وقوانين 

وكّل  �صيء  وكّل  الموجودات،  ت�صع جميع  م�صتدامة-  و طاقة  ُمنِقذة 

�صخ�س يحظى بهذه الرحمة اإلى حين موته وزواله )الرحمان(.

رحمة  ومعونته،  هدايته  رحمة  ة،  الخا�صّ رحمته  جهة  من  ــا  واأّم

جزائه وعطفه، فاإّنها ت�صمل عباده ال�صالحين. وهذه الرحمة ت�صتمّر 

هذه  وجــود  امتداد  على  وا�صح  كخطٍّ  وتبقى  الن�صاأة  هذه  في  معهم 

اإلى  الموت،  بعد  وما  الموت،  حّتى  وال�صريفة  ال�صالحة  الموجودات 

القيامة، واإلى المنزل النهائّي لوجود الإن�صان. فاهلل تعالى هو المنعم 
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ة والدائمة. بالرحمة العاّمة والموؤّقتة، والمّنان بالرحمة الخا�صّ

اإّن ذكر �صفة رحمة اهلل في ديباجة القراآن ]فاتحة الكتاب[ وفي 

بداية ال�صالة وبداية كّل �صورة لهي اإ�صارة اإلى اأّن محّبة اهلل وراأفته 

اأظهر �صفة في �صاحة الخليقة والوجود، وعلى عك�س قهره ونقمته 

رحمته  فتكون  والمجرمين،  والمف�صدين  بالمعاندين  تخت�ّس  التي 

.
)1(

�صاملة وا�صعة وعاّمة

ٺ ٺ ٺ ٺ
يوم الجزاء هو يوم النهاية والم�صير والعاقبة، والجميع ي�صعى 

هذا  في  م�صتركان  هلل  والعابد  الملحد  فالماّدي  العاقبة.  اأجل  من 

والختالف  والم�صير،  العاقبة  �صبيل  عن  يبحث  وكالهما  الأمــر، 

بينهما اأّن كاّلً منهما يفهم الم�صير ب�صكل مختلف؛ فعاقبة المادّي 

هي �صاعة اأخرى ويوم اآخر و�صنة اأو عّدة �صنوات اأخرى، �صيخوخة 

ذلك،  من  اأبعد  وروؤيته  وا�صعة  فنظرته  العابد،  اأّمــا  وفناء؛  وعناء 

ولي�صت الدنيا في نظره مغلقة ول محدودة ول مح�صورة، بل الدنيا 

وا�صعة والم�صتقبل غير محدود، وهذا م�صتلزم لأمل ل حّد له، وجهد 

ل يعرف الكلل.

فالذي ل يرى الموت موجبًا لنقطاع الرجاء، ول يفقد بالموت 

{ٿ ٹ ٹ ٹ} �صورة الأعراف، الآية: 156 يا من �صبقت رحمته غ�صبه )دعاء ماأثور(.  )1(
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اآخر  والثواب، يمكنه ال�صتمرار حّتى  الأجر  وانتظار  ح�صيلة عمله 

ال�صعي  به  ابتداأ  الذي  ذاته  والتحّرك  بالحما�س  حياته  من  لحظة 

الجميل والعمل المر�صي هلل.

القرار  و�صاحب  المالك،  هو  اهلل  ــاأّن  ب وال�صتذكار  التنّبه  اإّن 

الوجهة  الم�صّلي  ــه  يــوجِّ الـــذي  هــو  الــقــيــامــة،  يــوم  فــي  والــجــزاء 

ال�صحيحة، وي�صفي على اأعماله وجهوده �صمة اإلهّية؛ فت�صبح حياته 

وكّل  ويبذل جميع جهوده  �صبيله،  وفي  اهلل  لأجل  بجميع مظاهرها 

�صيء عنده في طريق تكامل الب�صرّية وت�صاميها، الذي هو الطريق 

الوحيد لمر�صاة اهلل تعالى. ومن جهة اأخرى: يحّرره من العتماد 

على الظنون الواهية والآمال الكاذبة، ويقّوي فيه الرجاء ال�صادق 

في العمل. فاإذا كانت المناهج المنحرفة والنظم الخاطئة في هذه 

اأو�صاعها  تح�ّصن  اأن  النتهازّية  ال�صعيفة  للعنا�صر  ت�صمح  الدنيا، 

عن طريق الخداع والرياء والكذب، واأن تغت�صب ثمار كّد الآخرين 

حيث  الن�صاأة  وتلك  ]الآخرة[  العالم  ذلك  في  ــه  اأّن اإّل  وكدحهم، 

يمكن  ل  الأمور جميعها، وحيث  زمام  مالك  العادل  العالم  اإّن اهلل 

الخداع والكذب والرياء، ف�صوف لن يعطي اأحدًا فر�صَة النتفاِع من 

الأجر بدون عمل.

الحمد  �صورة  من  الأّول  الن�صف  عن  الحديث  ينتهي  هنا  اإلــى 

المت�صّمن لحمد خالق العوالم والعالمين، وذكر بع�س اأهّم �صفاته.

الهداية،  وطلب  العبودّية  اإظهار  على  الم�صتمل  الثاني  الن�صف  اأّما 
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الأ�صا�صّية  الخطوط  اأهــّم  من  مجموعة  اإلــى  بو�صوح  ي�صير  فــاإّنــه 

لأيديولوجّية الإ�صالم.

ٿ ٿ
والفكرّية  والروحّية  الج�صدّية  قدراتنا  وكّل  وجودنا  كّل  اأّن  اأي 

بتمامها هي بيد اهلل وهي خا�صعة له ولأجله.

من  ورقبته  ورجليه  يديه  يحّرر  الجملة  بهذه  بتلّفظه  والم�صّلي 

والربوبّية  الألوهّية  مّدعي  ويرف�س  اهلل،  �صوى  ما  عبودّية  اأغــالل 

الذين كانوا على مّر التاريخ ال�صبب في تق�صيِم المجتمعات الب�صرّية 

اإلى طبقات متفاوتة، وجعل اأكثرّية الب�صر مقّيدين باأغالل العبودّية 

وال�صت�صعاف ويخرج نف�صه وجميع الموؤمنين باهلل من حّد الّطاعة 

الإلهّي.  النظام  غير  نظام  واأّي  اهلل  �صوى  �صخ�س  لأّي  والنقياد 

العبيد،  عبودّية  من  يتحّرر  اهلل  بعبودّية  باإقراره  اأّنــه  والخال�صة، 

وبهذه الطريق يجعل نف�صه في �صلك الموّحدين الحقيقّيين.

اأمام  تكون ح�صرًا  اأن  ينبغي  العبودّية  باأّن  والقبول  الإذعان  اإّن 

اهلل ولأجله هو اأحد اأهّم الأ�صول الفكرّية والعملّية في الإ�صالم وفي 

�لألوهّية  »�نح�صار  بـ  عنه  يعّبر  والــذي  ال�صماوّية،  الأديــان  جميع 

باهلل« اأي اأّن اهلل فقط هو الذي ينبغي اأن يكون اإلهًا )معبودًا(، واأن 

ل يكون هناك عبودّية لغيره ول ُيعبد �صواه.
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وقد كان هناك، على الدوام، اأنا�ٌس ل يح�صنون فهم هذه الحقيقة، 

على  ابتلوا  لذلك  و�صّيقة،  خاطئة  ــورًا  اأم منها  ي�صتنتجون  فكانوا 

حين غفلة بعبودّية غير اهلل. فقد ظّنوا اأّن عبادة اهلل هي بتقدي�صه 

كانوا  فقط،  ويناجونه  ي�صّلون هلل  كانوا  ولأّنهم  وح�صب،  ومناجاته 

على اطمئنان باأّنهم لم يعبدوا �صوى اهلل.

القراآن  عبارات  في  للعبودّية  الوا�صعة  المعاني  على  الإّطالع  اإّن 

والحديث ُيظِهر َوْهَن هذا الت�صّور. فالعبادة، في ا�صطالح القراآن 

والحديث، هي الطاعة والت�صليم والنقياد المطلق لالأمر، والقانون 

�صلطة  اأي  من  عليه  وُيفر�س  الإن�صان  على  ُيعر�س  الــذي  والنظام 

التقدي�س  روح  مع  الطاعة  وهذه  النقياد  هذا  اأكــان  �صواء  قــّوة،  اأو 

والمناجاة اأم من دونهما.

وعليه، فكّل الذين ين�صاعون- طوعًا ور�صا - للنظم والقوانين 

تلك  عبيد  تعالى، هم  اهلل  غير  قــدرة  اأّيــة  عن  ال�صادرة  والأوامـــر 

الحال،  تلك  على  وهم  اأّنهم،  ولو  لها.  الوا�صعين  وعبيد  الأنظمة 

جزء  في  وعملوا  الإلهّية،  لالأوامر  حياتهم  من  جانب  في  خ�صعوا 

هم  وقانونه  اهلل  بحكم  والجتماعّية  الفردّية  حياتهم  من  وحّيز 

اإذا لم يجعلوا هذا  اإلهًا اآخر(. واأّما  »م�صركون« )يّتخذون مع اهلل 

الجانب وذلك النطاق من حياتهم هلل تعالى فهم »كافرون« )الذين 

وينكرونها  اهلل،  لوجود  وال�صاطعة  الوا�صحة  الحقيقة  يتجاهلون 

اعتقادًا اأو عماًل(.
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يمكن ب�صهولة، من خالل الإّطالع على هذه المعرفة الإ�صالمّية، 

ا�صتنتاج مرام الأديان الإلهية التي جعلت كلمة »ل اإله اإّل اهلل« اأوَل 

كانت  ومن  تريد،  كانت  وماذا  تقول،  كانت  ماذا   
)1(

لدعوتها �صعاٍر 

تواجه ولأّي طرف انحازت؟ 

الإ�صالمّية  الم�صادر  في  العبادة(  معنى  )حقيقة  الحقيقة  وهــذه 

)القراآن والحديث( هي على م�صتوى من التواتر والو�صوح، بحيث ل يبقى 

معه اأي �صّك لدى المتدّبرين واأ�صحاب العقول. وكنموذج على ذلك، نكتفي 

.Qبذكر اآية من القراآن الكريم، وحديث عن الإمام ال�صادق

قال تعالى: 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  {ۇ 

.
)2(

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ}
و�صئل الإمام ال�صادقQ عن تف�صير قوله تعالى: 

 .
)3(

ۀ} ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  {ڱ 

 .
)4(

قالQ: »�أنتم هم ومن �أطاع جّبار�ً فقد عبده«

ُيرجع اإلى �صورة الأعراف، الآيات: 59ـ 158، و�صورة هود، الآيات: 50ـ 84، فقد نقل اأّن عددًا من   )1(

الأنبياء العظام رفعوا هذا ال�صعار في مقّدمة دعوتهم.

�صورة التوبة، الآية: 31.  )2(

�صورة الزمر، الآية: 17.  )3(

تف�صير نور الثقلين: ج5/ ، �س 481. و الري �صهري، ميزان الحكمة، ج2.  )4(
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ٿ ٿٹ
اأو  م�صاعدة  اأّيــة  الألوهّية  مّدعي  ومن  ــدادك  اأن من  ننتظر  ل 

َدَفَعتهم اإلى عدم  اأّية معونة؛ فبال�صبب ذاته والحّجة نف�صها التي 

�صبيله.  في  ال�ّصاعين  عباده  ي�صاعدوا  لن  اهلل،  باألوهّية  القبول 

الحّق  جانب  في  ال�صعي  طريق  اأنبيائه،  طريق  هو  اهلل  طريق  اإّن 

الب�صر،  اأفــراد  جميع  بين  والتكافل  والت�صامن  والتاآخي  والعدل 

ب والظلم وعدم الم�صاواة  واإعطاء الإن�صان قيمته، ورف�س التع�صّ

اأ�صا�س  الذين جعلوا  الربوبّية  ومّدعو  اأنداد اهلل  واأّما  ]التمييز[. 
تدمير  اأجــل  من  عليها  �صطوا  التي  واإمكاناتهم  الّذليلة  حياتهم 

القيم الأ�صيلة، اأّنى لهم مّد يد العون والم�صاعدة لعباد اهلل؟ اإّن 

هوؤلء في حرب ل �صلم فيها، وطغيان ل حّد له في مواجهة عباد 

اهلل.

فاإذًا، نطلب العون والمدد من اهلل فقط: قّوة الذكاء والإرادة 

التي اأودعها فينا، الأ�صباب والو�صائل التي منحنا اإّياها من اأجل 

نن والقوانين الطبيعّية والتاريخّية، وهي التي  الحياة والعي�س، ال�صُّ

لو ُعرفت وُك�صفت لأمكن اأن ت�صّق الطريق للعلم والعمل، وكّل اآثار 

قدرته التي هي جنوده المقتدرة المو�صوعة في خدمة الب�صر.
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ٹ ٹ ٹ ڤ
اإذا كان الإن�صان محتاجًا اإلى �صيء اأولى واأكثَر حياًة من الهداية، 

فال �صّك اأّن هذه الحاجة كانت �صُتْذَكر، بل�صان الدعاء والطلب من اهلل، 

في �صورة الحمد التي هي فاتحة القراآن والِق�ْصم المهّم في ال�صالة.

الم�صار ال�صحيح والمفيد والمنجي  العقل والتجربة في  ُي�صِبح 

وهذه  العقل  هــذا  يغدو  ذلــك،  ودون  الإلهّية،  الهداية  طريق  عن 

التجربة م�صباحًا في يد قاطِع طريٍق اأو �صّكينًا في يد مجنون. 

ال�صراط الم�صتقيم، هو ذلك المنهج الفطرّي الذي ُو�صع على اأ�صا�س 

التقدير ال�صحيح لحتياجات الإن�صان الطبيعّية واإمكاناته وقدراته. هو 

الطريق الذي فتحه اأنبياء اهلل للنا�س، وكانوا هم اأوائل ال�صاعين اإليه 

وال�صالكين فيه؛ الطريق الذي اإن َثُبت النا�س عليه يكون َمَثُلهم كالماء 

الذي يجري م�صتقيمًا في مجراه، ومتوا�صاًل بدون ا�صتعانة باأّي قّوة اأو 

�صلطة نحو هدفه النهائّي،األ وهو بحر الت�صامي الإن�صانّي الالمتناهّي. 

وهو برنامج، لو طّبق في قالب نظام اجتماعّي في حياة الب�صر وتحّقق، 

لجلب لهم، بالتاأكيد، الرفاهية وال�صتقرار والحرية والتعا�صد والتكافل 

ع َحّدًا لجميع ماآ�صي الب�صرّية المزمنة. والإخاء، ولَو�صَ

هذا  في  مّدٍع  الكلُّ  الطريق؟  وهذا  البرنامج  هذا  هو  ما  ولكن، 

اأن  ينبغي  ترى غيرها على خطاأ.  وكّل جماعة  الم�صطرب،  ال�ّصوق 

د هذا ال�صراط الم�صتقيم، في نظر القراآن الكريم، بالإلتفات  ُيحدَّ

اإلى هذه المقّدمة الق�صيرة. 
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ڤ ڤ ڤ ڦ
ْعُطوها؟ ل �صّك باأّنه لي�س 

ُ
من هم اأولئك الذين �صملتهم نعمة اهلل واأ

المراد من النعمة المال والجاه والِع�ْصرة المادّية )الدنيوّيّة(، فاأبرز 

)اأكثر( الحا�صلين عليها كانوا دائمًا من األّد اأعداء اهلل واأعداء خلقه؛ 

هذه  تفوق  نعمة  اإنها  الزخارف،  هذه  من  اأكبر  نعمة  بها  المراد  بل 

نعمة  اهلل.  وهداية  والعناية  اللطف  نعمة  فهي  والمزّيفات،  الألعيب 

معرفة القيمة الحقيقّية ]الواقعّية[ للنف�س والظفر بها والرجوع اإليها.

وفي مو�صع اآخر عّرف القراآن الكريم الذين اأوتوا هذه النعمة: 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  {ڃ 

.
)1(

{ ڈ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
في هذه الجملة، يطلب الم�صّلي من اهلل اأن يهديه اإلى �صراط 

الأنبياء وال�صّديقين وال�صهداء وال�صالحين، وهذا خّط وا�صح على 

، و�صالكون  ٌن، ذو هدٍف م�صّخ�سٍ طول التاريخ. وهو طريق ظاهٌر بيِّ

معروفون.

وهــنــاك فــي مقابله خــّط اآخـــر، وهــو وا�ــصــح اأيــ�ــصــًا، ولــه اأتــبــاٌع 

اأنعمت  الذين  ]�صراط  و�صالكيه  الطريق  ذلك  وبذكر  م�صّخ�صون، 

ب الم�صّلي نف�صه ويحّذرها اأن تطاأ الطريق ]المقابل[  عليهم[ يوؤدِّ

اأو اأن تنجرف نحوه، وهذا ما يظهر في تتّمة الدعاء ال�صابق.

�صورة الن�صاء، اآية: 69.  )1(
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ڦ ڦ ڦ
من هم الذين غ�ضب اهلل عليهم؟ 

اأولئك الذين �صلكوا طريقًا اآخر مقابَل طريق اهلل، وجّروا الكثير 

من النا�س الآخرين، �صواٌء الغافلون منهم وفاقدو الإرادة وال�صعفاء، 

اأم الواعون والمختارون، حيث قّيدوهم وحملوهم على ال�صير معهم 

طول  على  النا�س  اأمــور  بزمام  اأم�صكوا  والذين  الطريق؛  هذا  في 

و�صنعوا  والنفاق،  الخداع  اأو  والجبروت  القهر  طريق  عن  التاريخ 

اأعــّدوا  والذين  )م�صت�صعفة(؛  تابعة  واآلت  مجبرة  كائنات  منهم 

ا�صتغفال  المنحّطة عن طريق  للرذيلة والعالقات  المجال  وف�صحوا 

النا�س والت�صّلط عليهم. 

عندما  اهلل  لغ�صب  مــوردًا  �صاروا  الذين  اأولئك  اأخــرى،  بعبارة 

�صلكوا طريق ال�صالل، ل عن جهل وغفلة فح�صب، بل عنادًا، وب�صبب 

الأنانّية وُحّب الذات.

الطبقات  من  تت�صّكل  المجموعة  هذه  كانت  التاريخ،  واقــع  في 

كانت  ما  ودائمًا  الدنيوّي،  النفوذ  اأ�صحاب  ومن  والمقتدرة  العليا 

مقا�صد الدين تر�صم خّط الإبطال والن�صخ على فل�صفة وجود هوؤلء، 

وكانت اأّول خطوة هجومّية تخطوها اأي�صًا في وجه هوؤلء. 

ومجموعة  المهدّيين  مجموعة  المجموعتين-  هاتين  عدا  وما 

اأي�صًا مجموعة ثالثة ينتهي بها الطريق  المغ�صوب عليهم-، هناك 
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الجملة   .
)1(

نف�صه عليهم«  »�لمغ�صوب  طريق  اإليه  ينتهي  ما  اإلــى 

التالية ت�صير اإلى هذه المجموعة من النا�س.

 ڄ ڄ ڄ
الذين �صلكوا عن جهل وغفلة، اّتباعًا لأ�صيادهم الم�صّلين، طريقًا 

غير طريق اهلل والحقيقة؛ في حين كانوا يظّنون اأّنهم �صائرون في 

الطريق ال�صحيح، اإّل اأّنهم كانوا َيخطون في طريق خطر، ويّتِجهون 

اإلى نهاية مّرة.

التاريخ:  فــي  بو�صوح  المجموعة  هــذه  م�صاهدة  اأي�صًا  يمكن 

الجاهلّية،  النظم  في  اأ�صيادهم  اأوامر  يمتثلون  كانوا  الذين  كّل  اإّن 

المنادين  يخّطئون  اأجلهم  من  وكانوا  عمياء،  اإطاعة  ويطيعونهم 

اأحيانًا  كانوا  اإّنهم  وحتى  اهلل،  لر�صالة  والحاملين  والعدل  بالحّق 

يقفون بوجههم، ولم ي�صمحوا لأنف�صهم، ولو للحظة واحدة، باإعادة 

النظر بهذا الموقف الاّلمعقول.

ونحن ُن�صّمي هذا الأمر »غير معقول« ]غير العقالنّي[ لأنه يحّقق 

اّلين  ال�صّ بال�صرر على هوؤلء  ويعود  الم�صتكبرة،  الطبقات  م�صالح 

اأنف�صهم. وعلى العك�س من ذلك، فاإّن دعوة الر�صل ت�صتاأ�صل �صاأفة 

تّم بيان هذا الأمر في اآيات عدة من القراآن الكريم بلحن مليء بالمعاني وبمنا�صبات �صتى من   )1(

بينها: �صورة ال�صعراء، الآيــات:)91ـ102(، �صورة �س، الآيات: 58ـ 61؛ �صورة اإبراهيم، الآيات: 

12ـ 22، �صورة غافر، الآيات: 47ـ48.
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الفئة المغ�صوب عليها ووجودها، وهذا بالطبع في �صالح الطبقات 

المحرومة والم�صت�صعفة، ومن �صمنها هوؤلء المغّفلون. 

المغ�صوب  )منهج  المنهجين  هذين  با�صتذكاره  الم�صّلي،  اإّن 

والدّقة  الح�صا�صّية  حالة  فيه  تظهر  ال�صاّلين(،  ومنهج  عليهم 

والموقف  ي�صلكه،  اأن  ينبغي  الذي  الطريق  اإلى  بالن�صبة  والمراقبة 

الذي ينبغي اأن يّتخذه فيما يتعّلق بدعوة الأنبياء المنجية. وعندها، 

اإذا راأى في �صلوكه عالمة على الر�صد واهتداء الطريق، يلهج ثانية 

.
)1(

�صاكرًا هذه النعمة الكبيرة قائاًل: الحمد هلل رّب العالمين

وعلى هذا النحو، يكون قد تّم جزء ُمِهّم من ال�صالة. كانت هذه 

فاتحة القراآن التي نقراأها )فاتحة الكتاب(.

اإّن فاتحة القراآن كمقّدمة اأي كتاب تظهر �صورة عاّمة لمجموعة 

معارف الكتاب. فكما اأّن ال�صالة تمثل خال�صة و�صورة م�صّغرة عن 

لأيديولوجّية  البارزة  النقاط  من  الكثير  اإلى  فيها  اأ�صير  الإ�صالم، 

الــبــارزة  للنقاط  اأي�صًا  مت�صّمنة  الفاتحة  �ــصــورة  ــاإن  ف الإ�ــصــالم؛ 

خال�صة  على  والم�صتملة  القراآنّية،  للمعارف  العري�صة  والخطوط 

التوجيهات المهّمة فيه. ولهذا: 

فاإّن العاَلمين والعوالم وجوٌد واحٌد مّت�صٌل، اأن�صاأه الإله : { 

پ}.

قيل با�صتحباب التلفظ بهذه الجملة عند الفراغ من �صورة الفاتحة.  )1(
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كّل �صيء وكّل �صخ�سٍ هو تحت رحمة اهلل وعطفه؛ اأّما الموؤمنون 

ْين:{ ڀ ڀ}. فلهم منه مورد رحمٍة ولطف خا�صَّ

الحاكمية  واإّن  ودائمة،  م�صتمّرة  العالم حياة  بعد هذا  لالإن�صان 

المطلقة في تلك الن�صاأة هي هلل: {ٺ ٺ ٺ}. 

يحيا  واأن  اهلل،  غير  عبودّية  قيد  من  يتحّرر  اأن  الإن�صان  على 

طريق  وفي  الإن�صانّية  بالخ�صائ�س  وتدبيره،  اهلل  رعاية  ظّل  تحت 

الإن�صانّية، حّرًا مختارَا: { ٿ ٿ ٿ ٿ}.

اأن يلتم�س طريق ال�صعادة وال�صراط الم�صتقيم في حياته  عليه 

من اهلل: {ٹ ٹ ٹ}. 

يتعّرف  واأن  الأ�صدقاء،  الأعداء وجبهَة  ي�صّخ�َس جبهَة  اأن  عليه 

كلتا  من  موقفه  ليحّدد  وا�صتراتيجّياتهم،  ودوافعهم  مواقفهم  على 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  {ڤ  اإيــمــانــه:  عليه  يمليه  بما  الجبهتين 

ڦ ڦ ڄ ڄ}.





ó

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ï\

ل ا ثاني
 ا فص





- 39 -

ا فصل ا ثاني  لّوة ا لّفدي

على  بالم�صامين،  الفائ�صة  المرّبية  المناجاة  هذه  اإتمام  بعد 

الم�صّلي اأن يقراأ �صورة كاملة من القراآن.

هذه التالوة جزء من القراآن يختارها الم�صّلي بحرّيته واإرادته، 

يفتح بوجهه ف�صاًل اآخر من المعارف الإلهّية الإ�صالمّية.

فري�صة تالوة القراآن في ال�صالة كما قال الإمام علّي بن مو�صى 

�لنا�س  �أم���ر  »�إّن��م��ا  �ــصــاذان:  بن  الف�صل  حديث  في   Qالر�صا

بالقر�ءة في �ل�صالة لئاّل يكون �لقر�آن مهجور�ً م�صّيعاً وليكون 

.
)1(

محفوظاً مدرو�صاً، فال ي�صمحّل ول ُيْهَجر ول ُيْجَهل«

نكتفي هنا بالإ�صارة اإلى �صورة التوحيد التي تتلى عادة في ال�صلوات.

ٱ ٻ ٻ ٻٱ
اأيها الر�صول، قل واعلم وبّلغ الآخرين بهذه الحقيقة، اأّن : 

ٻ ٻ ٻ ٻ
فلي�س له �صريٌك ول مثيٌل ول ِندٌّ من الآلهة التي تعّرفها ]تقّدمها[

عقائد الأديان المنحرفة.

الو�صائل، ج 4، �س 733.  )1(
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اإّن  بل  و�صراعهم،  الآلهة  لتنازع  م�صرحًا  الخليقة  �صاحة  لي�صت 

جميع �صنن العالم وقوانينه �صادرة عن اإرادة واحدة وقدرة واحدة. 

والتنا�صق،  والن�صجاُم  النظاُم  الخليقِة  عالَم  ي�صوُد  ال�صبب،  ولهذا 

فجميع القوانين والتحّولت والتحّركات الطبيعّية في العالم تتحّرك 

اهلل  مّتعه  الذي  وحده  الإن�صان  والعمل.  الحركة  في  واحد  باتجاه 

بالإرادة والختيار والقدرة على اتخاذ القرار؛ ويمكنه اأن يتمّرد على 

اأن ي�صنع لنف�صه  اأي�صا  هذا النظام ويعزف لحنًا �صاذًا كما يمكنه 

حياًة تن�صجم مع هذه القوانين.

پ پ پ 

اهلل غير محتاج )اإلى اأّي �صخ�س واأّي �صيء( من جميع الجهات. 

كباقي  لي�س  واأحمده  واأعّظمه  اأمامه  اأتوا�صع  الذي  �صبحانه  فاهلل 

الأرباب المفتر�صة، المحتاجة اإلى الرعاية والم�صاعدة في وجودها 

اإلــٍه  هكذا  فمثل  وحياتها.  قدرتها  وفــي  الحياة،  في  وا�صتمرارها 

]محتاج[ ل ي�صتحّق التكريم ول التعظيم، لأّنه موجود كالإن�صان اأو 
اأدنى منه. فالإن�صان، ذلك الموجود العظيم، ل يجعل تعظيمه وثناءه 

اإلى  احتياج  اأدنى  تكون محتاجة  ل  التي  القدرة  لتلك  اإّل  وعبودّيته 

اأن وجودها وقدرتها وخلودها نابعة من  اأي  واأّي عن�صر.  اأي وجود 

ذاتها.
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پ ڀ 

ال�ّصرك  وعقائُد  المنحرفة  الأديـــان  اأوهـــاُم  تطرحه  ما  هو  لي�س 

اأو  المتوّهم حيث ت�صّوروا له ولدًا  الم�صركين  اإله  لي�س  واأ�صاطيرهم. 

اأولدًا، اإنه خالق وموجد كّل �صيء وكّل �صخ�س، ل اأّنه اأبوهم؛ وجميع 

�صكان ال�صموات والأر�س هم عباده ل اأولده. 

اإّن ن�صبة »�لربوبّية و�لعبودّية« بين اهلل والإن�صان هي التي تمنع 

عباد اهلل الواقعّيين من عبادة اأي �صيء اأو اأي اأحد غير اهلل، فلي�س 

بالإمكان عبادة رّبين.

اأّن  وظّنوا  للمخلوقات،  عطوفًا  اأبــًا  اهلل  ت�صّوروا  الذين  اأولئك 

التي  و�لعبودّية«  »�لربوبّية  ن�صبة  معنى  يدركوا  ولم  اأبناوؤه،  الب�صر 

تليق بالإن�صان ومقامه وكرامته، قد فتحوا- في الحقيقة - طريقًا 

الدنيا  اأربــاب  من  للكثير  عبيدًا  عملّيًا  واأ�صبحوا  اهلل،  غير  لعبادة 

عديمي المرّوة، و�صاروا اآلة بيد النّخا�صين والم�صترّقين.

ڀ ڀ ڀ 

فهو لي�س بظاهرة ]حادثة[، حّتى يومًا ل يكون ويومًا اآخر ياأتي 

اإلى �صاحة الوجود. وهو لي�س وليد اأحٍد اأو فكرٍة اأو ظنٍّ وتخّيل. ولي�س 

 اأو طبقٍة اأو �صكٍل من اأ�صكال حياة الب�صر. اإّنه اأعّز الحقائق 
ٍ
وليد نظام

واأرفعها �صاأنًا، اإّنه حقيقة اأزلّية، كان دائمًا و�صيبقى اأبدًا.
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ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

لي�س بالإمكان ت�صبيهه باأحد ول يمكن لأحٍد اأن يماثله اأو ي�صاكله، 

ومن غير الممكن تق�صيم مناطق نفوذه ومناطق حكمه، وهي عالم 

الكون بتمامه، بينه وبين �صخ�س اآخر، ول يمكن اأن يكون جزٌء من 

وغير  الأحياء  الأربــاب  من  لغيره،  الآخر  والجزء  له  الإن�صان  حياة 

الأحياء، ومن مّدعي القدرة والألوهّية.

هذه ال�صورة، كما يظهر من ت�صميتها، هي بحّق �صورة التوحيد. 

اإّن روؤية التوحيد المحكّية في كّل القراآن وفي مئات الآيات، ب�صياقات 

مكّثفة  �صياغة  بنحو  ال�صورة  هــذه  في  جــاءت  مختلفة؛  وعــبــارات 

التي  بال�صرك  الملّوثة  الخرافّية  المعتقدات  اإلى  ناظرة  وبعبارات 

نافيًة  و�صريٍح،  حا�صٍم  ب�صكل  ُبّينت  وقد  الزمان،  ذلك  في  �صاعت 

ومبطلًة لأي ُمّدٍع لالألوهّية يمكن اأن ُيطرح.

جهة،  من  العالمين،  وجميَع  الم�صلميَن  ال�صورة  هــذه  تعّرف   

بالإله الذي ي�صتحّق العبادة والتمجيد بنظر الإ�صالم: اإّن الإله الذي 

جديرًا  لي�س  الم�صاكلين،  واآلف  مئات  له  بل  الأوحــد،  هو  يكون  ل 

بالربوبّية والألوهّية. واإّن المقتدر اأو القدرة المحتاجة في وجودها 

وا�صتمرارها اإلى م�صاعدة موجوٍد اآخر، ل يمكن ول ينبغي اأن ُتفر�س 

المحتاجة والمحدثة  المزيفة  الأرباب  الذي يعّظم  اإّن  الب�صر.  على 

الإن�صانّية،  كرامته  يدو�س  اإّنما  اأمامها،  وينحني  للزوال  والمعّر�صة 
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ويجّر نف�صه والإن�صانّية القهقرى. هذه هي الجنبة المثِبتة في �صورة 

التوحيد التي ت�صتعر�س ممّيزات المعبود ورّب الإن�صان، وُتْثِبت زيف 

الأرباب على طول التاريخ.

ومن جهة اأخرى، تحّذر عباد اهلل من تلويث اأنف�صهم بالأبحاث 

العقلّية المثيرة لل�صبهات والو�صاو�س ب�صاأن ذات اهلل و�صفاته، واأن 

اأ�صحاب  ُيخرج  ]ومخت�صر[،  ب�صيط  بكالم  ويدعوه  اهلل  يذكروا 

فبدل  الربوبّية.  قد�س  مقام  من  ويطردهم  والهاذرين  هات  التُّرَّ

في  يفّكر  اأن  عليه  والذهنّيات،  التفل�صف  في  الإن�صان  ي�صتغرق  اأن 

اللتزامات النابعة من عقيدة التوحيد.

وكما جاء في حديث الإمام علّي بن الح�صينQ: »�إّن �هلل 

عّز وجّل، علم �أّنه يكون في �آخر �لزمان �أقو�م متعّمقون، فاأنزل 

�هلل تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ} و�لآيات من �صورة �لحديد �إلى 

)1(

ُدوِر}، فمن ر�م ور�ء ذلك فقد هلك« قوله {َعِليٌم ِبَذ�ِت �ل�صُّ

قدرة  اهلل  اإّن  للم�صّلي:  تقول  ٻ}  ٻ  ٻ  {ٱ  �صورة  كــاأّن 

محتاج  وغير  ــًا  ذات م�صتغٍن  وهــو  ومتعالية،  �صامية  رفيعة   فريدة، 

�صوى  لي�س  م�صاكل..  ول  م�صابه  له  ولي�س  ڀ}  ڀ  ڀ  {پ 

�صفات  وباقي  والحكمة  ب�صير[،  ]اأّنه  والروؤية  والعلم  وكفى،  هذا 

اهلل تعالى التي يلزم على الم�صلم اأن يدركها ويفهمها، والتي تكون 

نور الثقلين: ج5، نقاًل عن اأ�صول الكافي.  )1(
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موؤّثرة في �صكل ونمط حياته وارتقاء روحه، ذكرت اأي�صًا في اآيات 

وكيفّية  اهلل  ذات  في  اأكثر من هذا  تتعّمق  فال  القراآن،  من  اأخــرى 

�صفاته، و�صتح�صل على معرفة اأكثر خالل العمل. ل تكن في �صدد 

الذهنّي  والتنقيب  البحث  خــالل  من  اأكثر  معرفة  على  الح�صول 

بال�صفاء  التحّلي  طريق  عن  المعرفة  تح�صيل  حــاول  بل  العميق، 

التوحيد..  بلوازم  العمل  خــالل  ومــن  والـــروح،  الباطن  وروحانّية 

وهكذا كان الأنبياء وال�صّديقون، عباد اهلل المخل�صين، والموّحدين 

وال�صادقين والعارفين.



صل ا ثا ث
ا ف

-

ا لسبدلات األوبع 
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ا فهم ا كامل  للّفدي
قبل اأن ندخل في بيان الذكر في الركوع وال�صجود، نو�صح الجمل 

هذه  قائمًا،  والرابعة  الثالثة  الركعتين  في  الم�صّلي  يرّددها  التي 

الجمل هي اأربعة اأذكار تنطق باأربع حقائق عن اهلل تعالى: »�صبحان 

�هلل و�لحمد هلل ول �إله �إّل �هلل و�هلل �أكبر«.

اإّن معرفة هذه الخ�صو�صّيات الأربع لها تاأثير عميق في تكوين 

اإّن كّل واحد من هذه الأذكار  اإذ  فهم �صحيح وكامل عن التوحيد، 

يبّين �صورًة ومتنًا لعقيدة التوحيد.

والمعرفة  الإطــالع  زيادة  اأجل  من  لي�س  الجمل  هذه  تكرار  واإّن 

الذهنّية لدى الإن�صان وح�صب، بل ينبغي اأن تكون اأعظم فوائد معرفة 

�صفات اهلل وخ�صو�صياته والمداومة على ذكر اهلل، هو اأن ُتوجد في 

الإن�صان الحركة والم�صوؤولّية، واأن يتحّمل الم�صوؤولّية المتنا�صبة مع 

تلك الحقيقة التي اأدركها.

ب�صكل عاّم، ينبغي اأن تكون العقائد الإ�صالمّية )خارج الذهن( 

ت�صتمّد  ل  العقائد  فهذه  والحركة،  للعمل   
ً
من�صاأ الحياة  �صاحة  وفي 

اأهميتها واعتبارها من جهتها الذهنية والتجريدّية �صرفًا، بل هي 

اإلى حياة الإن�صان و�صلوك  اأكثر اعتبارًا في الإ�صالم، كونها ناظرة 

المعنى  في  هي  اإ�صالمّية  عقيدة  كّل  اأّن  �صحيح  والمجتمع.  الفرد 
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معرفُة حقيقة معّينة، ولكن تلك العقائد الموؤّكدة في الإ�صالم والتي 

المعتقد  الإن�صان  لدى  التزامًا  توجد  التي  هي  بها،  العتقاد  يجب 

بها، وت�صع على عاتقه م�صوؤولّيًة وتكليفًا جديدًا. 

والعتقاد بوجود اهلل هو من هذا القبيل. فالعتقاد بوجود اهلل 

اأو العتقاد بعدم وجوده ، كّل منهما، ُيوِجد في الحياة والعمل نمطًا 

ًا. فالفرد والمجتمع الذي يعتقد حّقًا بوجود اهلل يعي�س  و�صكاًل خا�صّ

لهذه  المنكر  والمجتمع  والفرد  ين،  خا�صَّ ونحٍو  بنمٍط  الحياة  في 

الحقيقة يعي�س بنحٍو اآخر. فاإذا اعتقد الإن�صان اأّنه، هو والعالُم، قد 

ف�صيدفعه هذا  و�صعور،  قدرة مريدة وعن حكمة  وِجــدا من جانب 
ُ
اأ

العتقاد اإلى اعتقاد اآخر وهو اأّن هذا الخلق كان لـ »هدف وغاية«، 

ويذعن باأّن عليه اأن يوؤّدي دورًا ويتحّمل م�صوؤولّية لبلوغ هذه الغاية. 

وهذا ال�صعور بالم�صوؤولّية واللتزام هو الذي يدعوه اإلى العمل والجّد 

وتحّمل م�صوؤولّيات ثقيلة، وي�صعر تجاه ذلك كّله بالر�صا ويتقّبله عن 

طيب نف�س. 

فكّل  و...  والإمــامــة  والنبّوة  بالمعاد  العتقاد  اأي�صًا،  وهكذا 

له  �س  وت�صخِّ المعتقد،  وتكاليَف على عاتق  تلقي م�صوؤولياٍت  واحدة 

بمجموعها طريقه وبرنامجه ومنهج حياته العاّم.

اأنف�صهم  يعتبرون  من  بع�َس  اأّن  الخارجّي،  الواقع  في  ظهر  واإن 

مع  مت�صاوين  اأنف�صهم  ــرون  ي الفكرّية،  الأ�ــصــول  بهذه  معتقدين 

وحياتهم  بها،  يعتقدون  ول  عليها  اإّطالع  لديهم  لي�س  الذين  اأولئك 
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الإّطالع  عدم  ب�صبب  اإّل  ]الت�صّور[  هذا  فلي�س  اأولئك؛  كحياة  هي 

ال�صحيح اأو لعدم تجّذر اإيمانهم وت�صليمهم. وفي المواقع والظروف 

الح�صا�صة وفي منعطفات الحياة، يمتاُز �صفُّ المعتقدين الواقعّيين 

الروؤية، نعّرج  عن المقّلدين الجاهلين والمنتهزين للفر�س. وبهذه 

على مفاد الأذكار الأربعة ومحتواها.

 

اأن  وعن  الظلم،  عن  ومنّزه  �صريك،  له  يكون  اأن  عن  منّزٌه   
ُ
اهلل

يكون مخلوقًا، وعن الفعل المنافي للحكمة والم�صلحة، وعن جميع 

النواق�س والحتياجات والعيوب الموجودة في الكائنات، وعن جميع 

ال�صفات التي هي من لوازم اأن يكون مخلوقًا اأو ممكنًا.

من خالل التلّفظ بهذه الجملة وذكر هذه الخ�صو�صّية هلل، يفهم 

خا�صعًا  يقف  محمودة،  وذاٍت  عظيٍم  اأمام  اأّنه  وي�صتذكر  الم�صّلي 

مًا، فهو ي�صعر اأّن تعظيمه وتوا�صعه هو مقابل الإح�صان والجود  معظِّ

والكمال المطلق. فهل ي�صعُر اأحٌد بالحقارة عندما يحترم الطهارة 

والإح�صان والجمال المطلق؟ 

المحيط  هذا  اأمــام  والتعظيم  التوا�صع  هي  الإ�صالم  �صالة  اإّن 

لي�صت  ال�صالة  وهذه  والجمال.  والكمال  الإح�صان  الاّلمتناهي من 

الإن�صانّية،  وعّزته  �صاأنه وكرامته  ويقّلل من  الإن�صان  ُيهيُن  خ�صوعًا 
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موجوٍد  �صوى  الإن�صان  األي�س  ويحّقره.  الإن�صان  ُيــِذّل  تملُّقًا  ولي�صت 

يخ�صع  اأن  جّدًا  الطبيعّي  فمن  اإذًا،  عنه؟  وباحٍث  للجمال،  مدرٍك 

ويتذلل اأمام الكمال المطلق. واأن يعبد الذات المالكة له واأن يعّظمها 

ويمّجدها بتمام وجوده. هذا التمجيد وهذه العبودّية تدفعانه نحو 

طريق الكمال والإح�صان والجمال، ويجعالن حركة حياته في هذا 

التجاه وهذا الم�صار.

و�صعفه،  الإن�صان  ذّلة   
َ
من�صاأ الإ�صالمّية  العبادة  يرون  الذين  اإّن 

نكتة  اأغفلوا  قد  عليها،  والثناء  الماّدية  القدرات  بتبجيل  وقا�صوها 

دقيقة وهي: اأّن مدح الإح�صان والّطهر والّثناء عليهما هو بحّد ذاته 

اإلى الإح�صان والّطهارة. هذه النكتة، هي التي  اأقوى باعث ومحفز 

تعّلمنا ذكر »�صبحان �هلل«. 

 

لأجل  دومـــًا-  كــان  بالمتاعب،  المليئة  حياته  طــوال  فالإن�صان 

ال�صغيرة  والمتيازات  المختلفة  والمكا�صب  الُمتع  على  الح�صول 

وفي  الحياة،  قيد  على  اأخــرى  اأيــام  ب�صعة  البقاء  ولأجــل  والكبيرة، 

والثناء  بالحمد  فمه  يفتح  العي�س-  لقمة  اأجــل  من  كثيرة  اأحيان 

نجابة  بمنبت  منه  يمتازون  ل  الذين  الخلقة  في  له  الم�صاوين  على 

اأو �صرف، وي�صّلم ج�صمه وروحه لأ�صياده واأولياء نعمته. ولأّنه يعتبر 



- 51 -

ا فصل ا ثا ث  ا لسبدلات األوبع

في  فير�صخ  الرزق[،  ]يراهم م�صدر  النعمة  باأذّلء  مرتبطًا  رزقه 

طلبه ويقبل بالعبودّية لولّي نعمته، عبودّية الج�صد والروح والفكر.

يفهم من خالل ا�صتذكار اأّن »جميع �لمحامد و�لثناء هي هلل«، 

اأّن جميع النعم اأي�صًا هي من اهلل. فاإذًا، ل اأحد يملك - في الحقيقة 

ا�صترقاق  له  يحّق  اأو  ذلــك  خــالل  من  ليمكنه  �صيٍء  اأي  والــواقــع- 

اأحٍد وجعله مطيعًا واأ�صيرًا له. وهذا اأي�صًا، يلّقن النفو�س ال�صعيفة 

تّتخَذ  ل  اأن  بالنعم:  المخدوعة  والعيون  الم�صحورة  القلوب  وير�صد 

رحمَة ال�صالطين وعطاَء الأ�صياد )الحقير( �صيئًا، ول تعتبره منهم، 

ول ت�صّلم قيادها لهم رّقًا وعبودّية، واأن ل تقبل المنع والحرمان منه 

]الرزق[، ولتعتبر المحتكر له غا�صبًا ومتعّديًا.

 

للروؤية  م�صهدًا  بمجموعه  ُيظهر  الــذي  الإ�ــصــالم  �صعار  هــذا 

»نفياً«  الكونّية والأيديولوجّية لهذا المذهب. ويت�صّمن هذا ال�صعار 

.
)1(

و»�إثباتاً«

الإلهّية،  وغير  الطاغوتّية  القدرات  كّل  الإن�صان  يرف�س  بدايًة، 

ويخّل�س نف�صه من ربقة العبودّية لأي قّوة �صيطانّية، ويقطع كّل يد اأو 

رجل ت�صحبه باأّي �صكٍل نحو طريق ما، ويرف�س كّل قدرة غير قدرة 

اأو ] اإبطال وتاأييد[  )1(



- 52 -

من أعماق ا صالة

اهلل وكّل نظام اإّل النظام الإلهّي، وكّل الدوافع اإّل الدوافع الَمْر�صّية 

هلل، وبهذا النفي المجيد يتحّرر من كّل ُذلٍّ وحقارٍة وانك�صاٍر وقيٍد 

في  اإّل  تتحّقق  ل  -التي  واإرادتــه  اهلل  اأمر  فيهيمن  وعبودّية.  واأ�صٍر 

اأي المجتمع الإ�صالمّي بمعناه الحقيقّي- على  �إلهّي«,  »نظام  قالب 

عبودّية  اأي  مع  تّتفق  ول  تتوافق  ل  التي  اهلل  بعبودّية  وي�صّلم  وجوده 

اأخرى.

عبودّية اهلل تعني تدبير نظام الحياة طبقًا لأوامر اهلل الحكيمة، 

والعي�س في ظّل الّنظام الإلهّي الذي ُر�ِصمت خطوطه العري�صة وفقًا 

الممكنة  والجهود  القوى  بجميع  والتحّرك  ال�صعي  اأو  اهلل.  لأوامــر 

 وهكذا نظم.
ٍ
بهدف اإيجاد هكذا نظام

الب�صرّي،  الفكر  اأ�صا�س  على  ُبِنيت  التي  الأخــرى  النُّظم  ــا  واأّم

الإن�صانّي  كمالهم  اإلى  واإي�صالهم  الب�صر  اإ�صعاد  على  قادرة  فلي�صت 

واأحيانًا  الفكر،  المطلوب، ب�صبب عدم خلّوها من الجهل واعوجاج 

لعدم ُخلّوها من المطامع.

يكون  اأن  يمكن  الــذي  الوحيد  هو  الإلــهــّي  والنظام  فالمجتمع 

لكونه  »�لإن�صان«،  ي�صّمى  الذي  البرعم  هذا  لنمو  منا�صبًا  محيطًا 

]اأي هذا النظام[ نابعًا من حكمة اهلل ورحمته، ولمعرفته بحاجات 
الإن�صان وقدرته على تاأمينها.. 

نحن ل�صنا اأعداًء للنُّظم الأخرى، بل نحن ن�صفق عليها، هذا كالم 

من�صئي  يعّلمون  اإّنهم  عليهم،  الم�صفقون  الب�صر  اآباء  وهم  الأنبياء 
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اأي  النا�س،  تعي�س فيها  اأن  ينبغي  التي  البيوت  البيوت ومهند�صيها، 

اأّنهم يعّلمون مبتكري النظم الجتماعية وُبناتها وُي�صدون الن�صيحة 

اإلهّي  نظام  ظــّل  فــي  اإّل  �صعيدًا  يكون  ولــن  لــم  الإنــ�ــصــان  اإّن  لهم: 

وتوحيدّي. وقد اأثبت التاريخ وراأينا ونرى ما الذي عانته الإن�صانّية 

في ظّل النظم غير الإلهّية، وكيف ُم�صخت الإن�صانّية واإلى اأي م�صير 

و�صلت؟

 

وبعد هذا البطالن ]النفي[ كّله، َي�صعُر الإن�صان العادّي، الذي ما 

ُلّجة الوقائع الجاهلّية، بالغربة والّروع ، ويجد نف�صه  زال عالقًا في 

وحيدًا؛ فهو، من جهة، يرى عيانًا اأّن جميع الأ�ص�س، التي كانت تبدو 

حتى وقٍت قريٍب ثابتًة، اآيلٌة اإلى ال�صقوط. ومن جهة اأخرى، توحي له 

الجاهلّية باأّنها ما زالت ب�صخامة الجبل ترب�س اأمام وجهه.

فالأ�صياء ذاتها التي نفاها، تظهر له وتتراءى اأمام عينيه ُمحاِوَلًة 

اإرعابه، في اللحظة نف�صها التي يقول فيها اهلل اأكبر من كّل �صيء، 

من كّل �صخ�س، من كّل القدرات والمقتدرين، واأكبر من اأن يو�صف، 

وهو مهند�س ال�صنن والقوانين التكوينّية في العالم، �صواء في مجال 

الذي يكون  النهائّي  والن�صر  التوفيق  اإذًا،  التاريخ؛  اأم في  الطبيعة 

في ظّل تعاهد هذه القوانين وال�صنن، هو فقط من خالل اللتزام 

باأوامره، واإّن عباده المطيعين له هم الجبهة الوحيدة المنت�صرة في 
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�صراع الب�صرّية التاريخّي.

وكان النبّي محّمد P مدركًا لهذه الحقيقة تمامًا وموؤمنًا بها 

بكّل وجوده، ويتلّم�صها. ولذا، ثبت بمفرده بوجه جميع ال�صاّلين في 

 ،P مّكة، بل بوجه كّل العالم. وكما ُيَتوَقع من اإن�صان عظيم كالنبّي

الب�صر  قافلة  فحّرر  والمقاومة،  الثبات  على  اإ�صرارًا  اأظهر  الذي 

الم�صار  في  و�صّيرها  الطاغوتّية  للقوى  الذليلة  التبعّية  من  اّلة  ال�صّ

الفطرّي، الذي هو م�صار التكامل.

القوى  اأ�صكال  اأمام  الإرادة  م�صلوب  �صعيفًا  نف�صه  يجد  فالذي   

الب�صرّية، اإذًا اأدرك اأّن اأعلى القدرات واأكبرها هو اهلل تعالى ف�صوف 

تجعل  التي  وهي  فريدة،  قّوة  باطنه  في  وتّتقد  ويهداأ  قلبه،  يطمئّن 

منه الأف�صل والأقوى.

في  تتكّرر  التي  الأربـــع  الجمل  مفاد  حــول  خال�صة  هــذه  كانت 

الركعتين الثالثة والرابعة من ال�صالة حال القيام.



حاَراَكاتُ الصَّلاَة 
وأذكارها

ل ا رابع
 ا فص
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الركوع
 يدخل الم�صّلي في الركوع، اأي ينحني اأمام 

)1(

بعد اإتمام القراءة

الخ�صال  اآفاق  في  الإن�صانّي  التفكير  ذروة  وراء  ما  الموجود  اهلل، 

الحميدة والعظيمة. 

يعتقد  التي  القدرة  اأمام  الإن�صان  لخ�صوع  ومثال  الركوع مظهٌر 

اأّنها اأقوى منه. ولأّن الم�صلم يرى اأّن اهلل فوق كّل القدرات، فهو يركع 

اأمامه. ولأّنه ل يرى اأيَّ موجود اأعلى واأف�صل من اإن�صانّيته، غير اهلل، 

فال ينحني لأّي �صيء اأو �صخ�سٍ اآخر.

وفي هذه الحال، يظهر اأمام اهلل بمظهر الخ�صوع، ول�صانه يلهج 

بحمد اهلل والثناء عليه وذكر عظمته.

 سبحان ربيّ العظيم وبحمده)2(
اإّن هذه الحركة التي تترافق مع قول متنا�صب، ُتظهر، للم�صّلي، 

- المق�صود من القراءة هو قراءة الحمد وال�صورة في الركعتين الأولى والثانية، والت�صبيحات   )1(

الأربع اأو الحمد في الركعتين الثالثة والرابعة.

)2(  - بالإمكان اأي�صًا ا�صتبدال هذا الذكر بقول: �صبحان اهلل، �صبحان اهلل، �صبحان اهلل.



- 58 -

من أعماق ا صالة

ولمن ي�صاهده على هذه الحال، عبودّيته اأمام اهلل. وبما اأّن عبد اهلل 

ره من  لي�س عبدًا لغير اهلل، فهي تنبئ بو�صوح تامٍّ عن افتخاره وتحرُّ

عبودّية غير اهلل.

السجود
لتعظيم  ال�صتعداد  حالة  وفــي  الركوع  من  الــراأ�ــس  رفــع  عند 

على  الجبهة  و�صع  اإّن  وي�صجد.  الأر�س  اإلى  يهوي  اأكثَر،  وخ�صوٍع 

هذا  يعتبر  والم�صّلي  الخ�صوع،  من  م�صتوى  اأعلى  يظهر  الأر�ــس 

اأمام  فالخ�صوع  والاّلئق؛  الحقيق  التوا�صع  ن�صاب  هو  الم�صتوى 

ويــرى  المطلق،  والجمال  الجميل  اأمـــام  خ�صوع  هــو  ]هلل[  اهلل 

اهلل؛  �صوى  �صيء  واأّي  �صخ�س  اأي  اأمــام  جائز  وغير  حرامًا  ذلك 

اإذ اإّن جوهر الإن�صانّية، الذي هو اأثمن ب�صاعة في متجر الوجود، 

يتحّطم بهذا العمل ]اأي الخ�صوع لغير اهلل[ ويغدو الإن�صان ذلياًل 

الأر�س، غارق في عظمة اهلل،  �صاجد على  وبينما هو  ومنك�صرًا. 

ر في حقيقِة عملِه الذكر  يتناغم ل�صانه اأي�صًا مع هذه الحالة ويف�صِّ

الذي ينطق به.
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سبحان ربياَ األعلى وبحمده)1(
اهلل الأعلى، اهلل المنّزه والمطّهر، وفقط اأمام هكذا موجود،جدير 

وحقيق، ُيطلق الإن�صان ل�صانه بالثناء وي�صع جبهته على التراب.

اإذًا، �صجدة ال�صالة لي�صت �صجدة اأمام موجود ناق�سٍ و�صعيٍف 

ل قيمة له كال�صجود لالأ�صنام والقوى الخاوية، بل هويٌّ و�صجوٌد اأمام 

الأعلى والأطهر والأعّز.

الحكيم  هلل  ان�صياعه  عملّي  بنحٍو  الحركة  بهذه  الم�صّلي  يعلن 

والب�صير. وقبل كّل ذلك، يلّقن نف�صه هذا الت�صليم والنقياد. وكما 

عرفنا، فاإّن قبول هذه »�لعبودّية �لمطلقة هلل« هو الذي يبعد عن 

، ويخّل�صه من الأغالل  الإن�صان ربقة العبودّية لأّي �صيٍء واأّي �صخ�سٍ

عة التي تفر�س عليه. وال�صّ

اإّن اأهّم اأثر يرتجى من هذين الذكرين )ذكر الركوع وال�صجود( 

الخ�صوع  يجب  �صيء  اأي  اأمــام  باأنه:  واإر�ــصــاده  الم�صّلي  تعليم  هو 

ولعّل  اهلل،  عدا  ما  كّل  نفي  معناه  وهــذا  عليه.  والثناء  والت�صليم، 

الأمر:  هذا  اإلى  ي�صير  ال�صالم  عليه  الإمــام  عن  المنقول   الحديث 

.»
)2(

»�أقرب ما يكون �لعبد �إلى �هلل وهو �صاجد

)1(  - بالإمكان اأي�صًا اأن تقول ثالثًا: �صبحان اهلل.

)2(  - �صفينة البحار )ج1( مادة �صجد 
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التشهّد
ظ  يتـلفَّ �صالة،  كّل  من  الأخيرة  الركعة  وفي  الثانية  الركعة  في 

بثالث  جال�س،  وهو  ال�صجدتين  من  راأ�صه  يرفع  اأن  بعد  الم�صّلي، 

العملية  هــذه  وت�صّمى  دينّية،  حقائق  عن  واحــدة  كــّل  ر  تعبِّ جمل، 

د(. المقترنة بالألفاظ )الت�صهُّ

حيث ي�صهد في الجملة الأولى بوحدانّية ]اأحدّية[ رّب العالمين: 

النحو:  بهذا  الحقيقة  هــذه  يوؤّكد  ثــّم  �هلل«،  �إّل  �إل���ه  ل  �أن  »�أ���ص��ه��د 

»وحده«، ثّم يوؤكدها بنحو اآخر: »ل �صريك له«.

وي�صّيره  عبودّيته  نير  تحت  الإن�صاَن  َي�صُع  �صيء  وكــّل  فرد  كّل 

مطيعًا له فهو اإلهه. فالأهواء والميول الحيوانّية، وال�صهوات والأطماع 

الإن�صانّية، والنظم والمواثيق الجتماعية، وا�صعوها وزعماوؤها، كّل 

.
)1(

واحدة منها تدعو الإن�صان بنحو ما اإلى خدمتها واإلى تاأليهها

 واإّن ذكر )ل اإله اإّل اهلل( هو نفٌي لكّل هذه الإمرات والُملكّيات. 

والت�صّهد �صهادة من الم�صّلي على هذا النفي، اأي اأّن الم�صّلي يذعن 

وي�صّلم باأّن الإله الواحد ]الأحد[ هو الذي له حّق الإمرة والألوهّية 

دون غيره، واأّن جميع ما عداه لي�س له اأي حّق في التحّكم به.

َخَذ اإَِلَهُه َهَواُه} �صورة الجاثية/ الآية )23( و {َوَما  ْيَت َمِن اتَّ
َ
َفَراأ

َ
)1(  - يلتفت اإلى اآيات من قبيل {اأ

} �صورة التوبة/  ِ
ّ

ن ُدوِن اهلل ْرَباًبا مِّ
َ
ْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم اأ

َ
َخُذوْا اأ ِمُروْا اإِلَّ ِلَيْعُبُدوْا اإَِلًها َواِحًدا} و {اتَّ

ُ
اأ

ْن اإَِلٍه َغْيِري} �صورة الق�ص�س/ الآية   َما َعِلْمُت َلُكم مِّ
ُ
يَُّها اْلَماَلأ

َ
الآية )31( و {َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا اأ

)38(، وروايات من قبيل »�ألهتهم بطونهم«.
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اأي  األوهّية  بقبول  الحّق  له  يعد  لم  بهذا،  الإن�صان  َقِبَل  وعندما 

موجود اآخر اأو اإطاعته وعبادته )�صواء اأكان اإن�صانًا اأو حيوانًا اأو مالكًا 

د ل  اأو جمادًا اأو اأهواَء نف�صه و�صهواتها(. ولي�س معنى ذلك اأّن الموحِّ

 اجتماعّي، ول يقبل باأّي قانون وباأّي حاكم. 
ٍ
يخ�صع لأّي ميثاٍق والتزام

اإذ من الوا�صح اأّن الحياة الجتماعّية بح�صب ماهّيتها ل تخرج عن 

م اأو اأي نظام  اإطار اللتزام والنقياد. بل بمعنى اأّنه ل يقبل باأّي تحكُّ

لم ين�صاأ من اأوامر اهلل. وهو في حياته ال�صخ�صّية والجتماعّية مطيع 

لأمر اهلل، وقد يلزم - بناًء على الأمر الإلهّي، وبمقت�صى �صكل ]نظام 

اأ�صخا�صًا  يطيع  اأن   ،- الب�صرّية  الحياة  لإدارة   
ُ
اهلل حــّددُه  قد  ما[ 

ويلتزم بمجموعة من العهود والمواثيق. فالطاعة واللتزام، بح�صب 

الطبيعة الذاتّية للحياة الجتماعّية، غير قابلة لالنف�صال عن حياة 

الإن�صان الموّحد اأي�صًا، غاية الأمر اأّن هذا النقياد لي�س طاعًة لأهواء 

الآدمية لأمثاله  اأو لال�صتبداد والت�صّلط والأنانّيات  النف�س الجامحة 

فهو  ــه.  واإرادت الحكيمٍ  الب�صير  لأمر اهلل  امتثال  بل هو  الب�صر،  من 

الَقاَدة  ن  ويعيِّ تطبيقها،  يجب  التي  والقوانين  الأنظمة  يحّدد  الذي 

الذين تجب اإطاعتهم، فهم يْجرون حكومتهم على عباد اهلل، فقط، 

.
)1(

في حدود الأوامر الربانية واإطارها

} �صورة الن�صاء/ 
َ ّ
َطاَع اهلل

َ
�ُصوَل َفَقْد اأ ْن ُيِطِع الرَّ )1(  - التدقيق في هذه الآيات والروايات من قبيل {مَّ

َكاَة َوُهْم  اَلَة َوُيوؤُْتوَن الزَّ ِذيَن ُيِقيُموَن ال�صَّ ِذيَن اآَمُنوْا الَّ  َوَر�ُصوُلُه َوالَّ
ُ ّ
َما َوِليُُّكُم اهلل الآية )80( {اإِنَّ

اآية )55(. والروايات: )وانظروا اإلى من كان منكم قد روى حديثنا  َراِكُعوَن} �صورة المائدة/ 

ونظر...( الإمام ال�صادقQ؛ الكافي، ج 7، �س 412؛ و)العلماء اأمناء الر�صل على خلقه...( 

نزهة الكرام، �س 397؛ يمكن اأن يكون مو�صحًا للحدود التقريبية لهذه الحقيقة.
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ىئ  {ېئ  الحقيقة:  هــذه  اإلــى  ناظر  الربانّي  الأمــر  هــذا  اإّن 

.
)1(

{ ی ی  ی  ىئ  ىئ 
يقوله  ما  هو  به،  وربطًا  المعنى،  هذا  مالحظة  اأجل  من  ورّبما 

الم�صّلي في الجملة الثانية من الت�صّهد: »و�أ�صهد �أّن محّمد�ً عبده 

ور�صوله«.

قبول  بمعنى  هو  اهلل  من  مر�صٌل   P محّمدًا  بــاأّن  الت�صليم  اإّن 

اأّن �صبيل اهلل هو في اقتفاء طريق ر�صوله  اأي  ال�صتخالف الإلهّي، 

محّمد P، واأّن اأوامره توؤخذ وُتتلّقى من عبده الم�صطفى.

كثيٌر من عباد اهلل اأخطوؤوا في معرفة الطريق المر�صّي من اهلل. 

محّدٌد  اهلل،  ر�صول  بكونه  والت�صليم   P محّمد  النبّي  تعريَف  اإّن 

ٌه للجهد والحركة التي ينبغي اأن ُيظهرها الإن�صان العابد في  وموجِّ

حياته، لكي يثبت �صّحة دعواه في عبادة اهلل.

في هذه الجملة )اأ�صهد اأّن محّمدًا عبده ور�صوله(، وا�صتنادًا اإلى 

فقد  )ر�صوله(،  قبل  )عبده(  بكلمة  والإتيان   ،P محّمد  عبودّية 

اأريد التعريف باأهّم ف�صيلة في الإ�صالم، وهذا هو الحّق. فاإّن جميع 

الف�صائل الإن�صانّية تخت�صر في عبادة اهلل الحقيقّية والمخل�صة له، 

وكّل من هو اأكثر �صبقًا في هذا الم�صمار، هو اأثقل من غيره في كّفة 

الإن�صانّية.

�صورة الن�صاء، الآية: 59  )1(



- 63 -

ا فصل ا رابع  فرلات ا صالة وأ لاولا

بمفهوم)عبادة  العارف  ال�صخ�س  اإلــى  بالن�صبة  الكالم،  هذا 

اهلل( غنّي عن ال�صتدلل. فاإن كان معنى عبادة اهلل هو الخ�صوع 

اأمام الحكمة والب�صيرة والرحمة والإح�صان والجمال الاّلمتناهي، 

والمالزم للتحّرر من عبادة النف�س وعبودّية الغير، فاأّي قيمة، اأ�صمى 

من هذه، يمكن الح�صول عليها؟ األي�صت جميع الم�صاوئ والمذّلت 

المدلهّمة  الظلمات  وكّل  المروءة،  وانعدام  والرذائل  وال�صقاوات 

الحالكة، وليدة عبودّية الإن�صان لجموح النف�س اأو طغيان المّدعين 

كّل عبودّية  ُتحِرق جذور  األي�صت عبادة اهلل  وغرورهم؟  الب�صر  من 

اأخرى وُتحّطمها؟

اإّن النقطة الدقيقة الموجودة في هاتين الجملتين من الت�صّهد: 

هي التذكير بالتوحيد والنبّوة �صمن �صهادة يوؤّديها الم�صّلي، حيث 

.P ي�صهد بوحدانّية اهلل وعبودّيته وبر�صالة محّمد

اللتزامات  بجميع  قبوله  عبارة عن  الحقيقة  في  ال�صهادة  هذه 

ال�صهادة،  بهذه  الم�صّلي،  وكاأّنما  العقيدتين،  هاتين  على  المترّتبة 

يريد اأن يقول: اإّني اآخذ على عهدتي ]األتزم[ جميع التكاليف التي 

تن�صاأ من هاتين العقيدتين )التوحيد والنبّوة(. اإّن المعرفة الجاّفة 

والفارغة، والمعرفة التي ل ت�صتتبع التزامًا، والعتقاد الذي ل يتجّلى 

في العمل، ل قيمَة له في الإ�صالم. اإّن ال�صهادة والت�صديق بحقيقٍة 

هما بمنزلة الوقوف عليها وقبول جميع الواجبات والأعمال الناتجة 

اأي القبول النا�صئ من اعتقاٍد خال�سٍ واإيماٍن فّعاٍل  من العلم بها. 
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واإيجابّي ومتوّقد. اإذًا، ت�صّهُد ال�صالة هو في الحقيقة تجديُد بيعة 

يوؤّديها الم�صّلي مع اهلل ور�صوله.

على  �صّل  اللهّم  ودعــاء:  طلب  هي  الت�صّهد  من  الثانية  الجملة 

محّمد واآل محّمد. اإّن محمدًا واآله الطاهرين )�صلوات اهلل عليهم 

اأجمعين( هم العالمات الوا�صحة والبراهين التاّمة لهذه العقيدة، 

هذه  ذكر  عليهم،  وبال�صالة  الدعاء  بل�صان  يحيي،  الم�صّلي  واإّن 

العالمات والبراهين، وبال�صالم عليهم ُيعّزز ارتباطه الروحي بهم.

البّينات  اأعينهم  ُن�صب  يجعلوا  لم  اإن  ر�صالة،  ــة  اأّي ــاَع  ــَب ْت
َ
اأ اإّن 

اأن  جــّدًا  الممكن  فمن  لر�صالتهم،  ]الح�ّصّية[  العينّية  والعالمات 

ي�صلكوا �صبياًل اآخر وي�صّلوا. واإّن تبيين واإظهار هذه العالمات العينّية 

هو الذي �صِمن �صمود ر�صالت الأنبياء على مّر الزمان.

يذكر التاريخ الكثير من العلماء والمفّكرين الذين ر�صموا خططًا 

وطرحوا  وال�صعادة،  الهناءة  ملوؤها  لالإن�صان  حياٍة  لتوفير  وبرامج 

الأنبياء  ولكّن  اآثــارًا.  وراءهــم  وخّلفوا  كتبًا  ودّونــوا  الفا�صلة  المدن 

بحوث  في  الــدخــول  من  عو�صًا  عملّي،  بنحٍو  م�صروعهم  طرحوا 

الأوائــل،  اأتباعهم  ومن  اأنف�صهم  من  و�صنعوا،  فل�صفّية،  وجــدالت 

عواتقهم  على  وبنوا  متاأّلقة،  ونماذَج  الجديد  الطراز  من  ــرادًا  اأف

اأركان نظامهم المن�صود.

الأنبياء حّيًا ولم يبق لمخّططات الفال�صفة  ولهذا، بقي مذهب 

والمفّكرين �صوى الحبِر على الورق.
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يدعو الم�صّلي من اأعماق قلبه لمحّمٍد واآل محّمٍد P، الذين هم 

ع�صارة تجّليات الر�صالة وظهورها. وي�صّلم عليهم، فقد عا�صوا عمرًا 

بطور هذه الر�صالة وقّدموا للتاريخ اإن�صان زين الإ�صالم واأنموذجه، 

وي�صاأل اهلل تعالى اأن ي�صّلي وي�صبغ رحمته عليهم، واأن يثّبت ارتباطه 

الروحّي بهم ويجعله اأكثر عمقًا وا�صتحكامًا، فباإمكانهم جذبه بقّوة 

الى طريقهم واإلى الهدف الذي ي�صعون اإليه.

�صفوة  لوجه  دٌة  مج�صِّ محّمٍد«  و�آل  محّمٍد  على  »�ل�����ص��الَة  اإّن 

وت�صويرها،  الوجوه،  هذه  وباإظهار  الإ�صالم.  في  ونخبتهم  الأفراد 

ينبغي  الذي  الطريق  على  يتعّرفوا  اأن  دومــًا  الم�صلمين  با�صتطاعة 

عليهم اأن يطووه وي�صتعّدوا للم�صير فيه.

سلم الصلة
�صالم ال�صالة فيه ثالث تحّيات. ويكون اأي�صًا مع ذكر اهلل وذكر 

ا�صمه. فال�صالة تبداأ باإ�صم اهلل وتختتم باإ�صمه. وبين تلك البداية 

وهذه النهاية طريٌق حافٌل بذكر اهلل وا�صمه؛ فاإذا ُذكر النبّي اأو اآله 

في جملة، �صيكون اأي�صًا م�صحوبًا بذكر اهلل، ب�صورة طلب العون من 

لطفه ورحمته.

P وطلب الرحمة  الجملة الأولى، تحّية من الم�صّلي للر�صول 

من اهلل لذلك العبد المجتبى: ال�صالم عليك اأّيها النبّي ورحمة اهلل 

وبركاته.
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الحركات  �صل�صلة  اأي  الإ�صالم،  بنيان  م�صّيد  هو   P الر�صول 

الآن،  فيها  م�صغوًل  نف�صه  الم�صّلي  يرى  التي  المجلجلة  والم�صاعي 

هو الذي اأعلى نداء التوحيد الذي هّز ب�صداه العالم، واأر�صى جذور 

الخطوط  ر�صم  الذي  هو  الزمان.  مدى  على  لالإن�صان  اأف�صَل  حياٍة 

الذي  والمجتمع  النموذجّي،  الإ�صالمّي  الإن�صان  ل�صورة  العري�صة 

اأن ي�صبح داَر تربيٍة وحا�صنًا لهذا الإن�صان. واإّن الم�صّلي  باإمكانه 

�صالته  خــالل  من  زمانه،  وف�صاِء  حياته  في  ال�صعار  هــذا  يعك�س 

ذلك  نحو  ويخطو  ويتقّدم  فيها،  ة  المطويَّ والإر�ــصــادات  والدرو�س 

فلي�س  النموذجّي.  الإن�صان  ذلــك  تكوين  ونحو  الأف�صل  المجتمع 

الطريق  الذي جعله مر�صده في هذا  اعتباطًا ذكر ر�صوله ومقتداه 

الّل�صان عن ح�صوره  بهذا  ويعلن  ال�صالة،  نهاية  في  و�صالم  بتحّية 

اإلى جانبه وفي طريقه.

في الجملة الثانية، ي�صّلم الم�صّلي على نف�صه وعلى جميع رفاقه 

»�ل�صالم  ال�صالحين:  اهلل  عباد  جميع  وعلى  م�صلكه(  )ال�صالكين 

يوقظ ذكر عباد اهلل  وبذلك،  �ل�صالحين«،  علينا وعلى عباد �هلل 

الأمل  منبت  وح�صورهم  وجودهم  ويجعل  ذهنه،  في  ال�صالحين 

والطمئنان في نف�صه.

القبائح  والمعا�صي:  الــذنــوب  مظاهر  فيها  انت�صرت  دنيا  في 

والدناءة والعداوة والظلم والقذارة والرج�س، واأحاطت بكّل �صخ�س؛ 

وفي محيٍط، كلُّ �صيٍء فيه ينبئ الإن�صاَن العاقل والمتفّطن باإفال�س 
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الب�صرّية وانهيارها، وَتْظهر زينتها وزبرجها اأمام عينيه باألواٍن و�صوٍر 

حت؛ اأجل في  بّراقٍة م�صطنعٍة على مظاهر البتذال وال�صفالة وال�صُّ

على  يت�صّتروا  اأن  والعدالة  الحّق  طاّلب  فيه  يتمّكن  ل  الذي  العالم 

التعتيم  يمكن  ل  وحيث  والمن�صب،  الجاه  وحّب  الأنانّيات  ف�صائح 

على مكانة الح�صين وعلّي وال�صادق R بال�صخب المراوغ لأمثال 

معاوية ويزيد والمن�صور؛ باخت�صار، في الع�صر الذي ي�صتولي فيه 

ع  اأعوان ال�صيطان على منا�صب رجال اهلل ال�صالحين، هل يمكن توقُّ

الخير وال�صالح منهم، والنظر اإليهم بعين الواقعّية؟ اأفهل يمكننا 

بين  الحّق  واإماتة  وال�صالل  والآثــام  المعا�صي  غير  �صيئًا  نتوّقع  اأن 

الب�صر؟ علينا اأن نعترف باأّنه لو اأمكن ذلك، فاإّنه ل يمكن ب�صهولة.

ياأتي »�ل�صالم على عباد �هلل �ل�صالحين«، في هكذا حال، ليمّد 

القلوب الحزينة الم�صطربة، وكاأّنه مالٌك يبثُّ في قلب الظلمات نباأ 

ح�صور النور وال�صياء، ويب�ّصر الم�صّلي بوجود الأن�صار والأ�صحاب. 

يقول له: »ل�صَت وحيد�ً«، اإذ يمكن في قلب هذه ال�صحراء القاحلة 

لة، مثلما اأّنه في اأطوار التاريخ قد  العثور على براعم مثمرة ومتاأ�صّ

اّلة والفا�صدة اإراداٌت  خرج من رحم التجّمعات ]المجتمعات[ ال�صّ

قوّيٌة ورجال عظماء بارزون، اأ�صحوا في النهاية بناَة العالِم الجديد 

النور  قوى  فاإّن  وكذلك،  جديدة.  لحياة  الطّيب  الأ�صا�س  ووا�صعي 

والخير نف�صها، وطبقًا ل�صّنة اهلل في التاريخ، هي في قلب هذا العالم 

فال�صالحون  اأجــل،  دائــب.  وجّد  �صعي  حالة  في  والفا�صد،  المظلم 
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يعبدون اهلل بما يليق بعظمته ويطيعون اأوامره، ويقفون م�صطّفين 

في مواجهة الطغاة.

التعّلم  يجب  األ  هم؟  واأيــن  ال�صالحون؟  العباد  هــوؤلء  هم  من 

جانب  اإلــى  نف�صه  الم�صّلي  يجعل  فعندما  معهم؟  وال�صير  منهم 

)ال�صالم  واحدة  جملة  في  نف�صه  وعلى  عليهم  وُي�صّلم  ال�صالحين، 

العّزة  نوٌر من  ي�صَطْع على قلبه  ال�صالحين(  علينا وعلى عباد اهلل 

واإلى  عدادهم  في  حّقًا  يكون  لأن  وي�صعى  والطمئنان،  والفتخار 

وهذا  اأثرهم،  اقتفاء  من  يتمّكن  لم  اإْن  بالخجل،  وي�صعر  جانبهم، 

ي�صفي عليه التزامًا وتكليفًا جديدًا.

كيف هم العباد ال�صالحون؟ وبَم �صالحهم؟ فال�صالح لي�س فقط 

في اأداء ال�صالة، ال�صالح هو الذي يلتزم بالتكاليف الإلهّية الثقيلة 

ويعمل بنحٍو يليق به اإطالق ا�صم )عبد اهلل( عليه، تمامًا كالتلميذ 

الجملة  في  الم�صّلي  يقول  الختام،  وفي  درا�صّي.  �صفٍّ  في  الاّلئق 

، اأو 
)1(

الثالثة مخاطبًا هوؤلء العباد ال�صالحين، اأو مخاطبًا المالئكة

مخاطبًا الم�صّلين: »�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته«، وبذلك، 

المالئكّية  )لل�صفات  وال�صتحقاق  ال�صالح  اأخــرى  مــّرة  ي�صتذكر 

بدعاء  الأعزاء  المخاطبين  فيذكر  الم�صّلين(،  بباقي  الت�صال  اأو 

الخير وينهي �صالته. والحمد هلل رّب العالمين.

)1(  - وكاأنه بعنوان در�س لتح�صيل �صفات المالئكة. 
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عمود الدين

النا�س  الإ�صالمّي هو تربية  النظام  اإليه  اأ�صمى هدٍف يطمح  اإّن 

العظماء ذوي الف�صل، وبناء الفرد والمجتمع على �صعيدي الج�صم 

والروح، وفي كال الجانبين المادّي والمعنوّي، وب�صط جناحي ت�صامي 

الإن�صان وتكامله.

ومن هنا، تكت�صب العبادات، وعلى راأ�صها »�ل�صالة«, هذا القدر 

حينما  فال�صالة  الدين.  عمود  )ال�صالة(  وُت�صّمى  الأهّمية،  من 

توؤّدى بانتباٍه وبح�صوِر قلٍب ل يقت�صر تاأثيرها على ما تغر�صه في 

يّت�صع مداها ليمالأ الأجواء المحيطة  واإّنما  قلب الم�صّلي وروحه، 

به نورًا و�صًذى ي�صري اأريجه اإلى رحاب البيت والأ�صرة، واإلى محّل 

اآفاق  وكّل  بل،  مدينته،  ربوع  كّل  واإلى  الأ�صدقاء،  ومجل�س  العمل 

الحياة.

ظلمات  حوله  من  تتبّدد  وخ�صوعًا،  ذكــرًا  الم�صّلي  ازداد  كّلما 

ويرتفع  والبخل،  ال�صّح  وي�صمحّل  وال�صتبداد،  والأحقاد،  الأنانّية 

العدوان والح�صد، وي�صطع نور الفالح على جبين الحياة.

اإلى الغفلة  كّل الوقائع المريرة في حياة الإن�صان تعود جذورها 

وال�صالة  الذاتّية.  الم�صالح  حــدود  في  والنــغــالق  اهلل  ذكــر  عن 
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تطلق الإن�صان من اأ�صوار هذه الظلمات، وتحّرره من اأغالل ال�صهوة 

.
)1(

والغ�صب، وت�صمو به نحو الحقيقة المتعالية والخير الأ�صمل

اأعظم الفرائ�ض

]الأبدّي[ والذي ل مفّر  اإّن ال�صالة في م�صمار البحث الدائم 

الفرائ�س  اأعظم  هي  عليه  المجبول  بل  الإن�صان  به  والماأمور  منه 

في  فقط  الخ�صو�صّية  هذه  عــّرف  البع�س  ولعّل  تاأثيرًا،  واأكثرها 

ميدان  في  بدورها  ي�صمع  ولم  الكمال،  نحو  الفردّي  ال�صعي  ميدان 

الجهاد الجمعّي والجتماعّي في مواجهة القوى الدنيوّية المناه�صة. 

لذا، ينبغي اأن نعرف اأّن المروءة والثبات، في المواجهات المختلفة، 

والثقة  والتوّكل  بال�صفاء  مليئة  والإرادات  القلوب  بكون  مرتبطان 

.
)2(

بالنف�س والأمل بح�صن العاقبة

مظهر العبادة الكامل

الحمد هلل الذي جعل الأفئدة النّيرة الطاهرة ترنو اإلى ال�صالة 

واإلى اإ�صاعتها واإقامتها، وبّث فيها لهفة المجاهدة وال�صعي الحثيث 

في هذا ال�صبيل.

لقد تلّخ�صت ثمرة م�صاعيكم الحكيمة خالل هذه ال�صنوات باأن 

والدعاء  والمناجاة  للعبادة  الكامل  المظهر  وهي  لل�صالة  اأ�صبح 

ر�صالة الإمام الخامنئي اإلى الموؤتمر الثامن لل�صالة 1419هـ.  )1(

ر�صالة الإمام الخامنئي اإلى الموؤتمر ال�صنوي الثالث لل�صالة، المنعقد في مدينة بابل�صر 1414هـ.  )2(
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اأكثر  اإ�صعاٌع  الوجود  لعالم  الفطرّي  بالمحبوب  والإيمان  والمحّبة 

اإ�صراقًا، وح�صوٌر اأكثر جالًء في ذهن مجتمعنا الإ�صالمّي و�صلوكه.

والحمد هلل، فقد اأ�صحت ال�صالة اليوم في الكثير من الأماكن 

التي يجتمع فيها النا�س، ول �صّيما مراكز تجّمع ال�صباب كالمدار�س، 

الحكومّية،  والموؤ�ّص�صات  والمتنّزهات،  والمع�صكرات،  والجامعات، 

والطرق، وغيرها، ظاهرة م�صهودة وبارزة تقّر بها العيون والأفئدة، 

الفنّية  والبرامج  والدرو�س  الكتب  الإعالم وفي  وتعر�س في و�صائل 

والإعالمّية الكثير من الكتابات والكلمات ب�صاأن ال�صالة، مّما يجعل 

العذب  التكليف  هذا  اإلى  تهفو  وقلوبهم  النا�س  من  الكثير  اأذهــان 

اللطيف، ويحدوها ال�صوق اإلى اإقامتها.

ل ينبغي ال�صّك في اأّن هذا هو طريق النجاح والتوفيق في جميع 

المهاّم الفردّية والجتماعّية، وهو الطريق نحو ال�صعادة والفالح 

.
)1(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ}

ما اأكثر الأفراد والجماعات الذين بلغوا قمم الت�صامي والكمال 

بمعرفتهم لأهمّية ومكانة الذكر والخ�صوع والإنابة، التي تعّد ال�صالة 

اأكثر  وما  الدنيوّي؛  والإبـــداع  بالعمل  واإرفاقها  الكامل،  مظهرها 

ال�صذج وق�صيري النظر الذين حرموا اأنف�صهم من ال�صعادة الكاملة 

بالغفلة عن هذا ال�صّر العظيم في الوجود، �صواء من خالل النغما�س 

هووا  حّلوا  واأينما  والك�صل،  الفراغ  اأوقات  في  اأو  المادّي  العمل  في 

)1(  الموؤمنون، 1و2.
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باأنف�صهم في م�صتنقع الحرمان والإخفاق ب�صكل اأو باآخر.

الحياة  ميدان  في  وجهودهم  م�صاعيهم  جعلوا  الذين  فالنا�س 

الإن�صانّية م�صفوعة بذكر اهلل، والأن�س به، وع�صقه، يدركون المعنى 

الحقيقّي لل�صعادة، وتنالها اأج�صادهم واأرواحهم.

اأّيها الإخوة والأخوات، الذين عقدتم العزم على الهتمام  اأنتم 

ل�صعبكم  خدمة  اأكبر  الطريق  هذا  في  تــوؤّدون  اإّنما  ال�صالة،  باأمر 

لل�صالة  معرفته  خــالل  من  �صيجني  �صعبنا  اأّن  �صّك  ول  وبلدكم، 

والعمل بها فوائَد كبرى في جميع مجالت حياته.

اإقامة ال�صالة تقريرًا  لقد قّدم لي الم�صوؤولون المحترمون عن 

يبعث على الأمل ب�صاأن تنفيذ الو�صايا ال�صابقة بخ�صو�س ال�صالة. 

م ال�صكر لكم ولجميع القطاعات التي اأنزلت تلك الو�صايا  قدِّ
ُ
واإّنني اأ

.
)1(

اإلى حّيز التنفيذ

�ضالٌة بال ح�ضورٍ بدٌن بال روح

ف�صالة بال ذكر ول ح�صور، هي بدن بال روح، واإن كان اإطالق 

لفظ ال�صالة عليها لي�س على �صبيل المجاز؛ اإّل اأّنه ل يترّتب عليه 

اأثر ال�صالة وخا�صّيتها.

بعنوان  الحقيقة  هــذه  عن  حديٌث  الدينية  الآثــار  في  ورد  وقــد 

ما  �إّل  �صالتك  من  لك  »لي�س  اأّنــه  ورد  وهكذا،  �ل�صالة«  »قبول 

�أقبلت عليه«. 

ر�صالة الإمام الخامنئي اإلى الموؤتمر ال�صنوي لإقامة ال�صالة، المنعقد في مدينة زنجان 1417هـ.  )1(
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اإّن هذه ال�صالة موهبٌة لي�س لها بديل ومنبع في�س ل يزول، حيث 

ن�صنع بها الإن�صان ال�صالح من اأنف�صنا اأّوًل ومن نحّب ثانيًا، وهي بوابة 

اأن يق�صي  واإّنها لح�صرة  اإلى �صاحة وا�صعة ي�صودها ال�صفاء،  مفتوحة 

اإليها،  اأحّباءه  يدعو  ول  يزورها  ول  الجّنة  هذه  بجوار  عمره  الإن�صان 

»و�أُم��ر �أهلك بال�صالة و��صطبر   P اأبلغ الوحي النبّي العظيم  فقد 

قدر  واعرفوا  اإليكم،  موّجهًا  الخطاب  هذا  اعتبروا  واليوم،  عليها«. 

اإلهّية  التي هي هبة  ال�صاطع  والدّر  المقّد�صة  الحقيقة  ال�صالة، وهذه 

:
)1(

لأّمة محّمد P. ولكّل منكم �صهمه الخا�ّس اإزاء هذه الوظيفة

ال�ضالة جّنة

ال�صالة الزاخرة بالخ�صوع وح�صور القلب اأّول ما تخلق في قلب 

الحياة،  اأجــواء  اإلى  تدريجّيًا  مداها  ي�صري  حقيقّية  جّنة  الم�صّلي 

اأ�صحت  الروؤية،  المرء ال�صالح والفالح. وانطالقا من هذه  وتهب 

ال�صالة في كّل الأديان الإلهّية من اأكثر اآداب التدّين اأ�صالة، ومن 

اأبرز عالمات الإيمان واأو�صحها واأ�صملها، وال�صالة الإ�صالمّية هي 

اأكمل ال�صلوات واأجملها.

اإحدى بركات الثورة الإ�صالمّية في ال�صنوات الأخيرة، اأنها اأيقظت 

الأفئدة الطافحة بال�صوق والندفاع اإلى اأهمّية فري�صة ال�صالة وعلّو 

منزلتها، ورّكزت جهودها اليومّية الحثيثة على اإ�صاعة هذا الركن.

ر�صالة الإمام الخامنئي اإلى الموؤتمر ال�صنوي الثالث لل�صالة 1414هـ.  )1(
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لفتح  �صادقة  جهود  �صنة  كــّل  في  ُتبذل  الحا�صر،  الوقت  وفــي 

الطريق النّير لل�صالة اأمام الجميع، من اأجل اأن يحظى الم�صّلون 

بن�صيٍب وافٍر لإقامة �صالٍة مليئة بالذكر والنتباه.

وتحتّل اأنواع الن�صاطات الثقافّية والفنّية والتحقيقّية والتنفيذّية 

موقعها في ال�صرد الطويل لهذه الجهود. واأرى لزامًا عليَّ اأن اأتقّدم 

الم�صوؤولون  فيهم  بمن  الموؤمنين،  العاملين  هــوؤلء  لكّل  بال�صكر 

رون، وال�صخ�صّيات العلمّية  الحكومّيون الكبار، وعلماء الدين الموقَّ

والثقافّية والفنّية، وال�صباب الغيارى، والن�صاء والرجال الموؤمنون، 

الواعي  العالم  بالذكر  واأخــ�ــسّ  الجتماعّية،  القطاعات  و�صّتى 

المهمة  لهذه  جّند  الذي  قراءتي  الإ�صالم  حجة  �صماحة  المخل�س 

.
)1(

طاقات هائلة

نبع فّوار

اإّن ال�صالَة تمّثل النبَع الفّوار الذي يفي�س بكّل هذه وغيرها من 

اإن�صانًا  منه  وت�صنع  وروحه  الم�صّلي  قلب  على  الكثيرة  الفيو�صات 

نقّيًا، ثابت القدم، راجيًا، �صاحَب يقين.

 
)2(

وما جاء في القراآن باأّن »�ل�صالة تنهى عن �لفح�صاء و�لمنكر«

َفْت على ل�صان النبّي الخاتم P باأّنها »معر�ج �لموؤمن وقربان  َوُو�صِ

)1(  ر�صالة الإمام الخامنئي اإلى الموؤتمر ال�صنوي الثامن لل�صالة 1419هـ.

)2(  العنكبوت 456.
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، وفي كلمة واحدة، »�أّنها عمود �لدين«، وو�صفها الر�صول 
)1(

كّل تقّي«

باأّنها »قّرة عيني«, يجب اأن يحّثنا على التاأّمل والتعّمق اأكثر في فهم 

عظمة ال�صالة.

طبعًا، يجدر بنا اأّن نعلم اأّن ال�صالة ل تعني التفّوه ببع�س الكلمات 

واأداء بع�س الحركات، فال تترّتب كّل هذه الفيو�صات والبركات على 

اإيجاد اأمواج �صوتية واأعمال بدنّية دون اأن تبعث في هذا البدن روح 

الذكر والتوّجه؛ واإن كانت - على الأقل - م�صقطة للتكليف ال�صرعّي. 

فروح ال�صالة هي ذكر اهلل والخ�صوع والح�صور اأمامه، وهذه الكلمات 

والأفعال التي فر�صت على المكّلف بالتعليم الإلهّي، هي اأف�صل قالب 

.
)2(

لتلك الروح، واأقرب الطرق لذلك المنزل المق�صود

مبعث المعنوّيات في زمن الآلة

ال�صالة هي التي تبّث في روح الإن�صان دواعي الإيثار وال�صفح 

الخطيرة  للواجبات  الحتمّي  ال�صند  باعتبارها  والتعّبد،  والتوّكل 

والمهاّم الخطيرة وال�صعبة، كالجهاد والنهي عن المنكر والزكاة، 

وتدفعه لتقّحم تلك الميادين بكّل ب�صالة.

الجهاد،  فري�صة  اأهمّية  تبرز  الأعــداء  من  هجوم  يقع  عندما 

المعي�صة  في  �صغوطًا  الجتماعية  ال�صرائح  بع�س  تواجه  حينما  اأو 

بمقت�صى  اأو  للجميع،  �صاملة  والإنــفــاق  الــزكــاة  فري�صة  ت�صبح 

الكافي ج3، �س265.  )1(

)2(  ر�صالة الإمام الخامنئي اإلى الموؤتمر ال�صنوي الثالث لل�صالة 1414هـ.
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تّتخذ  الثقافة والأخالق  الأعداء وم�صاعيهم في ميادين  محاولت 

في  �صمولّية،  �صيغة  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  فري�صة 

كونها  �صاأنها عن  يقّل  ل  ال�صالة  اأّن  لي�س فقط  الظروف  كّل هذه 

لما  اأهّمّيًة،  تــزداد  بل  المرتبة  هذه  من  تهبط  ول  العمل(  )خير 

والإيثار  الجهاد  ــوان  األ لجميع  ومعنوّي  روحــّي  دعــم  من  ت�صفيه 

المخاطر. وتقّحم 

واليوم، ومع هيمنة النظم الآلّية ]الحياة الآلّية[ على المجتمعات 

الب�صرّية كاّفة، يرزح الإن�صان والإن�صانّية تحت وطاأتها. حّتى اأ�صبح 

نمط  برمجة  على  مرغمًا  نف�صه  يــرى  الإن�صان  بني  من  واحــٍد  كــّل 

للماكينة  والممّل  الثقيل  الإيقاع  مع  والجتماعّية  الفردّية  حياته 

اأّن �صجايا الراأفة والمروءة وال�صفح  والحياة الآلّية. ومن الطبيعّي 

والإيثار والكثير من القيم الأخالقّية الأخرى ت�صبح �صعيفة التاأثير 

ظّل  وفي  فيها.  روح  ل  باهتًة  وتغدو  الإيقاع  هذا  َخِب  �صَ خ�صّم  في 

الأ�صرية  الحياة  اأخالق  وُت�صحق  الأ�صرة  ُتهدم  الأو�صاع،  هذه  مثل 

ال�صنين،  ع�صرات  وقبل  فيها.  والمحّبة  الإلفة  بعالقات  الممزوجة 

النظرة  وذوو  الحري�صون  منه،  ر  وحذَّ الخطر  معالم هذا  ا�صت�صعر 

الثاقبة حتى في قلب الح�صارة ال�صناعّية والآلّية، ولكن مّما يوؤ�صف 

ة ال�صباب اأ�صحاب الم�صاعر الرقيقة  له، اأّن ماليين النا�س، وخا�صّ

الكبير  البالء  هذا  في  زالــوا  ل  لل�صرر،  عر�صة  الأكثر  والروحّية 

مجّردين من اأي و�صيلة للدفاع والعالج.
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والكريم،  الرحيم  بالرّب  المعنوّي  الرتباط  اإلــى  الحاجة  واإّن 

اأكثر  اليوم،  لهي  الجهة،  الإن�صان من هذه  بني  اإلى جميع  بالن�صبة 

اأهمّية وجّدية من اأي وقت م�صى؛ وتبرز ال�صالة هنا كاأف�صل اأداة 

اأي  من  حاجًة  اأكثر  اليوم  الب�صرّية  الحاجة.  هذه  لتاأمين  واأجداها 

.
)1(

وقٍت م�صى اإلى ال�صالة الخال�صة والكاملة

باب التوفيق

ل  يتف�صّ حــيــن  �صحيح.  ب�صكل  الــ�ــصــالة  اأهــمــّيــة  فــهــم  يــجــب 

من  �صواها  ما  ُقِبل  ُقِبلت  اإذا  هلل،  ال�صالة  اإّن  بالقول:  المع�صوم 

يعر�س  كالٌم  فهذا  �صواها،  ما  رّد  رّدت  واإذا  والجهود،  الخدمات 

و�صعت  اإذا  ال�صالة  اأّن  هي  الحقيقة  وتلك  كبيرة.  اأمامنا حقيقة 

تفتح  ف�صوف  الإ�ــصــالمــّي  المجتمع  فــي  المنا�صب  مو�صعها  فــي 

الأهــداف  نحو  طريقها  البّناءة  والمعنوية  الماّدية  الجهود  كــّل 

في  المطلوبة  المثالّية  المحطة  اإلى  المجتمع  وتو�صل  والمبادئ، 

الإ�صالم. واإذا كانت هناك غفلة عن اأهّمّية ال�صالة، وجرى عدم 

ولن  �صحيح،  ب�صكل  الطريق  هذا  يطوى  لن  ف�صوف  لها  الكتراث 

القّمة  اإلى  الإي�صال  في  الاّلزم  تاأثيرها  والم�صاعي  الجهود  تترك 

 .
)2(

التي ر�صمها الإ�صالم للمجتمع الإن�صانّي

)1(  ر�صالة الإمام الخامنئي اإلى الموؤتمر ال�صنوي ال�صابع لل�صالة 1418هـ.

ر�صالة الإمام الخامنئي اإلى الموؤتمر ال�صنوي الحادي والع�صرين لل�صالة 1434هـ.  )2(
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نافذة ن�ضيم الحرية

قيودنا  ب�صبب  لأّننا،  وذلـك  لالإن�صان،  ُملّحة  حاجة  ال�صالة  اإّن 

يهـب  الـذي  الحرّية  ن�صيم  ل�صتن�صاق  منفذ  اإلى  بحـاجـة   ، المادّية 

اإّن   . والغفلة  الدن�س  مـن  قلـوبنـا  وتـطهيـر  المعنوّية  العوالم  مـن   ّ

جوهر الطينة الب�صرّية �صيفقد بريقه بدون هذه النافذة التي ت�صيء 

وتنع�س . 

اإذا عرفنا ُكنه ال�صالة وحقيقتها كما هـي، فاإّننا �صن�صكر الباري 

بهـا  اأتحـفنـا  التـي  العظيمـة  النعمة  هذه  على  المّرات  اآلف  تعالى 

.
)1(

اأنبياوؤه 

اإقامة ال�ضالة من اأوجب الفرائ�ض

اإّن اإقامة ال�صالة من اأوجب الفرائ�س في بلٍد رفع راية الإ�صالم 

خّفاقة ويفخر بحكومة الإ�صالم، لأّن كّل اأهداف المجتمع ال�صعيد من 

قبيل: تحقيق العدالة الجتماعّية، وبلوغ الرفاهّية العاّمة والزدهار 

والتمّتع  ال�صعب،  اأفراد  لدى  والإبداعات  القابليات  وتنمّية  المادّي، 

الوطنّي،  والقتدار  وال�صتقالل  والعّزة  والخبرة،  والمعرفة  بالعلم 

ال�صعب،  اأفراد  ال�صليمة بين  الإن�صانّية والعالقات  واإ�صاعة الأخالق 

الذاتّية  التربية  ظــّل  في  تتحّقق  اإّنما  ال�صامية،  الأهـــداف  و�صائر 

عن  الم�صوؤولين  �صّيما  ول  ال�صعب  اأفــراد  لدى  الأخالقّي  والتهذيب 

ر�صالة الإمام الخامنئي اإلى الموؤتمر ال�صنوي ال�صاد�س ع�صر لل�صالة 1428هـ.  )1(
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يتمّتعون  المجتمع  ذلك  في  اأطهار  نا�س 
ُ
اأ وجود  ومع  البالد.  �صوؤون 

فاإّنهم  الحثيث،  وال�صعي  وال�صبر  والإخــال�ــس  والتّوكل  بالعزيمة 

�صيتمكنون، وبمعونة هذا الر�صيد الروحّي، من تحّمل الأعباء الثقيلة 

والوقوف بوجه العقبات المختلفة ول �صّيما اأمواج الف�صاد والدمار. 

اآفاق  اأ�صبحت  معّين،  وبلٍد  ما  مجتمٍع  في  هوؤلء  عدد  ازداد  وكّلما 

وال�صير  وو�صوحًا،  جالًء  اأكثر  البلد  وذلك  المجتمع  ذلك  م�صتقبل 

نحو ال�صعادة فيهما اأكثر �صهولة واإمكانّية.

اأ�صرار التركيز عليها  اأهّمّية ال�صالة واأحد  ومّما ذكرنا، تّت�صح 

]والدعوة اإليها[ في التعاليم الإ�صالمّية، لأّن ال�صالة اأف�صل و�صيلة 
الروحّي  وال�صمّو  الأخالقّي  التهذيب  الم�صلم  المجتمع  اأفراد  لبلوغ 

.
)1(

والمعنوّي

البعد الجتماعّي في ال�ضالة

من جملة المهاّم الخطيرة التي تقع على عاتق الموؤمنين وخيرة 

بقاع  من  بقعة  ــة  اأّي في  الإلهّية  الحاكمية  ا�صتقرار  مع  اهلل،  عباد 

ًا، وجعل  الأر�س، هي اإقامة ال�صالة التي منحها القراآن �صاأنًا خا�صّ

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   } فقال:  ال�صدارة،  مكان  لها 

 ولو لم يكن لإقامة ال�صالة اأهّمية اأ�صا�صّية، ولو لم 
)2(

ژ...}

ر�صالة الإمام الخامنئي اإلى الموؤتمر ال�صنوي الـخام�س لإقامة ال�صالة، المنعقد في مدينة تبريز   )1(

1416هـ.

)2(  �صورة الحج، 41.
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ُينظر اإليها كعموٍد را�صٍخ من اأجل تحقيق الأهداف الكبرى للنظام 

الإ�صالمّي، لما كانت قد حظيت بكّل هذا التاأكيد.

والحقيقة اأّن ال�صالة بما لها من دوٍر تربويٍّ ج�صيٍم وتاأثيٍر عميٍق 

في تحقيق الطماأنينة وال�صكينة في قلوب الموؤمنين، وبّث روح التوّكل 

والتقوى والإخال�س في قلب الم�صّلي، واإ�صاعة جوٍّ زاخٍر بالنفحات 

القد�صية والمعنوية من حوله، بما يوؤدي اإلى تنزيهه والآخرين عن 

واأذكارها  األفاظها  عليه  تنطوي  ما  اإلى  اإ�صافة  المعا�صي،  ارتكاب 

من معاٍن ودرو�ٍس في المعرفة، فهي اأكبر من مجّرد فري�صٍة فردّية، 

بل لها دوٌر حا�صٌم في اإدارة �صوؤون الفرد والمجتمع.

الفري�صة،  هذه  اأداء  ب�صاأن  وردت  التي  البليغة  التو�صيات  واإّن 

لقيت على عاتق الأبوين في تعويد اأولدهما منذ ال�صغر 
ُ
والمهّمة التي اأ

الفرائ�س  جميع  فيها  ت�صاهيها  ل  �صفة  اأعطتها  بها،  الأن�س  على 

لل�صالة في  ال�صتثنائّي  الدور  اإلى  ال�صبب في هذا  ويعود  الأخرى. 

الإيجابّية  الأجواء  وتمهيد  الإن�صان،  لدى  الروحّية  الحوافز  تنظيم 

التي تمّكنه من تحّمل الأعباء الثقيلة لواجباته في المجتمع.

ال�صالة  اعتبار  حّقًا  ينبغي  الجهات،  هذه  كّل  اإلى  وباللتفات 

نداء  في  الــوارد  �لعمل«  خير  على  »ح��ّي  و�صعار  الأعمال.  كاأف�صل 

.
)1(

ال�صالة ُيعتبر بحّق كالمًا فّيا�صًا بالحكمة

ر�صالة الإمام الخامنئي اإلى الموؤتمر ال�صابع لل�صالة، 1418هـ  )1(
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ثالث خ�ضائ�ض

في ال�صالة ثالُث خ�صائ�َس رئي�صة لها الدور الأ�صا�س في تهذيب 

النف�س وتربية الروح:

�لأولى: اأّن ال�صالة بهيئتها المحّددة في الإ�صالم، اأي الحركات 

والأذكار المخ�صو�صة، تدعو الم�صّلي، ب�صكل طبيعّي، اإلى البتعاد 

 ،
)1(

عن الذنب والرذيلة {�إّن �ل�صالة تنهى عن �لفح�صاء و�لمنكر}

قاع  من  فــرٍد  اأي  اإنــقــاذ  على  الــقــدرة  لها  الم�صتمّرة  الــدعــوة  هــذه 

الم�صتنقعات واأن تعرج به.

والخ�صوع  العبودّية  روح  الم�صّلي  في  تحيي  ال�صالة  �لثانية: 

لكّل  والفطرّي  الحقيقّي  المحبوب  فهو  تعالى،  الباري  �صاحة  اأمام 

المودعة  ال�صاطعة  الحقيقة  هذه  عن  الن�صيان  غبار  وتزيل  اإن�صان، 

في اأعماق فطرته.

وذلك  ال�صكينة  تلك  وروحــه  الم�صّلي  قلب  في  تــزرع  �لثالثة: 

ميادين  جميع  في  للنجاح  الأ�صا�س  ال�صرط  ُيعتبر  الذي  الطمئنان 

الحياة، وتبعد عنه التزلزل وال�صطراب الذي يعّد مانعًا كبيرًا في 

طريق العمل الجاّد من اأجل التربّية الأخالقّية.

بالتّدبر  جــديــرة  الــثــالث  الخ�صائ�س  هــذه  مــن  واحـــدة  وكـــّل 

ح من خاللها الكثير من معارف ال�صالة. والإمعان، ليت�صّ

العنكبوت،45.  )1(
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وبتاأثيرها  الخ�صائ�س  بــهــذه  الــ�ــصــالة  نـــرى  عــنــدمــا  والآن 

ال�صتثنائّي، و�صعة دائرتها حيث ت�صمل كّل المجتمع الإ�صالمّي ، اأي 

اأنه ينبغي على الجميع اأداء ال�صالة تحت اأي ظرف وفي اأي مكان 

كانوا، ول ي�صتثنى اأحٌد من دائرة هذه الفري�صة الإلهّية اأبدًا، فحينها 

ندرك مدى تاأثيرها البالغ في تحقيق ال�صعادة ل�صعٍب ولمجتمٍع ما.

والحقيقة، اأّنه متى ما �صاعت ال�صالة بكّل �صروطها في مجتمٍع 

من المجتمعات، فاإّن هذا الواجب الإلهّي بعينه �صياأخذهم تدريجّيًا 

نحو كّل اأ�صكال ال�صعادة واإقامة �صرح الدين في حياتهم.

ُتقام  التي  ال�صالة  بتلك  يتعّلق  هذا  كّل  اإّن  القول،  يفوتنا  ول 

تجعل  ال�صالة  هذه  فمثل  القلب.  وح�صور  التوّجه  مع  اأي  بروحها، 

ال�صبيل  وتفتح  كّله،  الخلق  عالم  مع  ومن�صجمًا  متناغمًا  الم�صّلي 

الخلق  لأّن عالم  والتاأريخ،  الطبيعة  الإلهّية في  ال�صنن  اأمام تطبيق 

كّله، وفق الروؤية الإ�صالمّية، في حالة ت�صبيٍح وعبودّيٍة للحّق تعالى 
 

.
)2 )1(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ}

)1(  الجمعة، 1.

ر�صالة الإمام الخامنئي اإلى الموؤتمر ال�صنوي الـخام�س لإقامة ال�صالة، المنعقد في مدينة تبريز   )2(

1416هـ.
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2- أوصدكم

و�ضيَّتي للجميع »اأقيموا ال�ضالة«

اإلــى . 1 واإر�ــصــادهــم  الأبــنــاء  ــهــات تحفيز  والأّم لــالآبــاء  ينبغي 

ال�صالة بالقول والعمل.

وعلى المعّلمين اإر�صاد طاّلب المدار�س والجامعات نحو هذه . 2

الحقيقة ال�صاطعة.

اإمام . 3 وجود  فر�صة  المحترمون  والعلماء  الف�صالء  فليغتنم 

للطلبة  الداخلّية  والأق�صام  التعليمية  المراكز  في  الجماعة 

ولهذا الجيل الجديد.

وعلى موؤّلفي الكتب الدرا�صّية اإدراج اأ�صرار ال�صالة ودرو�صها . 4

في الكتب الدرا�صّية.

الإر�صاد ومنظمة الإعالم والإذاعة والتلفزيون . 5 وعلى وزارة 

الــدّر  هــذا  لبيان  ال�صينما،  فــّن  خ�صو�صًا  الفّن  ا�صتغالل 

)ال�صالة( واإظهار �صورة الم�صّلي.

التي . 6 القديرة  الفّن  يَد  ُيعِملوا  اأن  الأّعــزاء  الفّنانين  وعلى 
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ال�صعر  بل�صان  وذلــك  الــجــديــر،  الأمـــر  هــذا  فــي  بحوزتهم 

الفنية  لــالآثــار  وباإبداعهم  �صابه،  ومــا  والر�صم  ة  والق�صّ

النوعّية بل الممتازة.

وعلى المعّلمين والمدراء في المدار�س، وعلى الم�صوؤولين في . 7

مختلف المراكز، اأن ي�صّجعوا الم�صّلين من خالل ح�صورهم 

هم في �صفوف ال�صالة.

والتعليمّية . 8 والثقافّية  العلمّية  الجتماعات  خالل  وينبغي، 

لل�صدق  اإلهام  كم�صدر  وقتها  في  ال�صالة  اأداء  والتبليغّية، 

والهداية.

يتحّدثوا . 9 اأن  الإ�صالم  وعلى خطباء  يكتبوا  اأن  الكّتاب  وعلى 

واآثارها  واأهدافها  وفل�صفتها  مفهومها  وذكر  ال�صالة،  عن 

وبركاتها واأحكامها.

الجماعة  �صلوات  في  بح�صورهم  الم�صاجد  اإحياء  النا�س  وعلى 

التي هي اأف�صل كيفّية لأداء ال�صالة.

الأمــاكــن  كــّل  فــي  والم�صاجد  ال�صالة  بيوت  تبنى  اأن  وينبغي 

عادة،  النا�س  فيها  يجتمع  اّلتي  العاّمة،  والتجّمعات  والموؤ�ّص�صات 

النقل  �صّيارات  ومحطات  والموانئ  القطار  ومحطات  كالمطارات 

كّل  اإلى  واإ�صافة  واأمثالها.  والمنتزهات  الحكومّية  والدوائر  العاّم 

عند  م�صجدًا  ومنا�صبٍة  طاهرٍة  اأر�ــسٍ  كّل  اعتبار  النا�س  على  هذا، 

دخول الوقت وال�صالة فيها.
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وهذه وظيفة كّل فرٍد وكّل طبقات ال�صعب، فيجب على الجميع اأن 

الحالة  الجماعّية، وفي هذه  الفري�صة  لتعميم هذه  يعملوا بدورهم 

اإقامة ال�صالة، م�صداقًا  يكون مجتمعنا الإ�صالمّي، الذي ا�صتطاع 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  {ڌ  ــمــة  ــكــري ال لـــالآيـــة 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
 و�صدق اهلل العلّي العظيم.

)1(

گ}
ق جميع الم�صلمين لأداء هذه الفري�صة الإلهية  اأ�صاأل اهلل اأن يوفِّ

)2(

على الوجه ال�صحيح. وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

الو�ضّية الأكيدة: الأن�ض بال�ضالة

و�صّيتي الأكيدة للجميع، ول �صّيما ال�صباب، هي الأن�س بال�صالة 

و�صعوٍر  لمعانيها  فهٍم  مع  ال�صالة  يقيموا  اأن  اأي  بها،  واللــتــذاذ 

ي�صّهلوا  واأن  عظمته،  جّلت  المتعال،  الــرّب  ح�صرة  لدى  بالح�صور 

بالممار�صة هذا العمل على اأنف�صهم، ليتمّكنوا من الإتيان بالنوافل، 

الأرحــام  بين  كــان  واإن  اأي�صًا.  والمغرب  ال�صبح  نافلتي  �صّيما  ل 

والأقرباء والأ�صدقاء من حَرَم نف�صه من في�س ال�صالة، فليردعوه 

ذلك  وليكن  العظمى،  والخ�صارة  الكبير  الذنب  هذا  ارتكاب  عن 

بالحكمة والموعظة الح�صنة. طبعًا، على الآباء والأّمهات م�صوؤولية 

اأكبر تجاه اأبنائهم، ل �صّيما الأحداث.

)1(  �صورة الحج، 41.

)2(  ر�صالة الإمام الخامنئي اإلى الموؤتمر ال�صنوي الثالث لل�صالة 1414هـ.



- 88 -

من أعماق ا صالة

اعمروا الم�ضاجد و�ضّلوا الجماعات

فلي�صَع كّل م�صلٍّ اأن يوؤّدي �صالته ملتفتًا اإلى معاني الكلمات، . 1

الرحيم.  العزيز  الإله  مع  ال�صالة،  اأثناء  في  يتكّلم  اأن  اأي 

الم�صّلي.  روح  ظماأ  يروي  الذي  الفّيا�س  المنبع  هو  فذلك 

بيد اأّن هذا المعنى يجب اأن ل ُيّتخذ كذريعة لترك ال�صالة 

ال�صالة-  -اأي  التوّجه. فهي  ب�صبب عدم ح�صول مثل هذا 

على كّل الأحوال واجٌب وفري�صة، واإنَّ تارك ال�صالة ُي�صّيع 

اأثمن فر�صة لالرتباط باهلل جّل وعال.

يجب على الجهات المعنّية اإعداد ترجمات لل�صالة على كافة . 2

الم�صتويات، وطبعها على اأوراق، وتوزيع ماليين الن�صخ منها 

في كّل مكان، ليت�صّنى للجميع فهم معاني كلمات ال�صالة.

في . 3 ال�صالة  اإقامة  ف�صول  من  جديٌد  ف�صٌل  يحّل  اأن  يجب 

قرى البالد، مثلما حّل - والحمد هلل - على نطاق وا�صع في 

مدن البالد. عليكم اأن تنطلقوا طبق برنامج �صامل لإ�صاعة 

�صورة ومعنى ال�صالة في القرى.

علمّية . 4 حــوزات  فيها  يوجد  التي  المدن  من  ُير�َصل  لو  حّبذا 

ليالي  في  القرى  اإلى  منهم  مجموعاٍت  دينّية،  علوم  وطلبة 

الذين  الأ�صخا�س  لهوؤلء  الأّول  ال�صعار  وليكن  الجمعات. 

يبّلغون الدين والقيم المعنوّية، هو اإقامة ال�صالة.

في مختلف . 5 يعملون  الذين  والف�صالء  الدين  بعلماء  الأجدر 
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القطاعات الحكومّية اأن يْعُمروا الم�صاجد التي ل تقام فيها 

الم�صجد  في  ال�صالة  اإمامة  يعتبروا  واأن  الجماعة،  �صالة 

بمثابة واجب كبير.

على الم�صوؤولين المعنّيين في مختلف القطاعات الحكومّية . 6

الوزراء  ي�صدرها  التي  والأوامــر  التعليمات  بجّد  يتابعوا  اأن 

المحترمون ب�صاأن ال�صالة، وعلى كّل القطاعات، وفي جميع 

الجهد  هذا  في  الم�صاركة  �صرف  لهم  يكون  اأن  الم�صتويات 

المقّد�س والح�صول على ن�صيب من ثوابه.

ورد ذكر ال�صالة في اأغلب الموارد في القراآن الكريم مقرونًا . 7

بذكر الزكاة. فمثل الزكاة اأي�صًا كمثل ال�صالة، بحاجة اإلى 

جهود ل تعرف الكلل و�صعي �صادق ومتوا�صل.

من الموؤّمل اأن تكون لكم، اأّيها الأعزاء، م�صاركة اأي�صًا في هذا 

اإ�صاعة  القدرة على  الميدان الجديد. وعلى كّل من يجد في نف�صه 

ليترك  الهّمة،  �صاعد  عن  وي�صّمر  يبادر  اأن  وتبيينه  الزكاة  مو�صوع 

.
)1(

لنف�صه في هذا المجال �صدقة جارية

)1(  ر�صالة الإمام الخامنئي اإلى الموؤتمر ال�صنوي الثامن لل�صالة 1419هـ.
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عّلمني كيف اأحّب ال�ضالة 

�صاأن . 1 بيان  الإ�صالمّية  للمعارف  والمت�صّدين  العارفين  على 

النف�س  في  العميق  وتاأثيرها  ومحتواها  وجوهرها  ال�صالة 

�صين في حقل الفّن،  باأ�صاليب بليغة ومعّبرة، ل �صّيما المتخ�صّ

اإذ يمكنهم ت�صخير و�صيلة الفّن الموؤّثرة لإنجاز هذه الغاية.

�صواء . 2 لأولدهــم  الفري�صة  هذه  تعليم  والأّمهات  الآبــاء  على 

لهم  بــّد  ل  كــان  واإذا  الم�صمون-.  اأو  ال�صورة  ناحية  من 

الجميلة  الكتب  بقراءة  فعليهم  بالآخرين،  ال�صتعانة  من 

المب�ّصطة لأطفالهم في هذا المجال.

على معّلمي المدار�س الم�صارعة قبل الآخرين اإلى ال�صالة . 3

واإناثًا على الح�صور  الفتيان ذكورًا  عند حلول وقتها، وحّث 

في م�صّليات المدار�س.

يجعلوا . 4 اأن  المدار�س  في  التربوّيين  الم�صوؤولين  على  يجب 

ال�صالة في مقّدمة برامجهم التربوّية.

الريا�صة . 5 جّو  البلد  في  الريا�صّي  القطاع  م�صوؤولو  يجعل  اأن 

مفعمًا بذكر ال�صالة واإقامتها. وعند تحديد اأوقات المباريات 

الأجــواء  وجعل  لل�صالة  وقت  تخ�صي�س  عليهم  الريا�صّية، 

مهّياأة من حيث الزمان والمكان لإقامة ال�صالة في وقتها.

كالطائرات . 6 النقل،  و�صائل  حركة  عــن  الم�صوؤولين  على 

والقطارات وغيرها، اأن ي�صعوا ن�صب اأعينهم حين البرمجة 
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لحركة هذه الو�صائل، توفير الظرف الزمانّي والمكانّي الذي 

يتيح للم�صافر اأداء ال�صالة في وقتها.

الم�صاجد . 7 يجعلوا  اأن  المحترمين  الجماعة  اأئّمة  على  يجب 

واأن  ـــدوام،  ال على  النا�س  ا�صتقطاب  على  وقـــادرة  ن�صطة 

ب�صكل  وجوهرها  ال�صالة  مفهوم  تعليم  برامجهم  تت�صّمن 

حديث وجّذاب.

الإعدادّية والجامعات . 8 للمدار�س  المعارف  على موؤّلفي كتب 

تتناولها تلك  التي  الموا�صيع  اأن يجعلوا ال�صالة من �صمن 

الكتب، واأن يبحثوا بنحو علميٍّ ودقيق.

�صوا دقائق من وقتهم لأداء . 9 على ال�صباب الأعّزاء اأن يخ�صّ

ال�صالة، ويجب اأن يوؤّدوها بانتباه وح�صور قلب طالما لديهم 

ال�صتطاعة، ليوؤّمنوا لنفو�صهم واأرواحهم اأ�صا�َس حياة عامرة 

بالذكر والخ�صوع والت�صّرع.

ال�صافي . 10 الدواء  هي  التي  ال�صالة،  يقّدموا  اأن  الجميع  على 

جميع  على  والنورانّية،  وال�صكينة  ال�صفاء  ومبعث  للروح 

اأنف�صهم منها مهما كانت  واأن ل يحرموا  الأعمال الأخرى، 

والم�صاكل،  الم�صاغل  كثرة  ب�صبب  يفّرطوا،  ول  الظروف. 

والكريم  الرحيم  الخالق  يدي  بين  المبارك  الح�صور  بهذا 

.
)1(

والعزيز

)1(  ر�صالة الإمام الخامنئي اإلى الموؤتمر ال�صنوي ال�صابع لل�صالة 1418هـ.
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اجعلوا الم�ضاجد كقلوب ال�ضباب

طاهرة  ال�صباب  كقلوب  الم�صاجد  تجعلوا  اأن  هي  تو�صيتي  اإّن 

ومزّينة ومليئة بالحما�س والدافع والن�صاط. اإّن الم�صجد اأي�صًا ل بّد 

اأن يكون بوؤرًة تلمع فيها م�صكاُة ال�صالة وي�صطُع منها نوُر المعرفة 

والمحّبة والأن�س وال�صفاء.

الموظفين  والــخــدم  ــاء  ــن الأم ومجال�س  الجماعة  ــة  ــّم اأئ على 

العمل  هــذا  من  بجزء  القيام  وجــوب  ي�صت�صعروا  اأن  والمتبّرعين 

.
)1(

العظيم والموؤّثر على عاتقهم

)2(

يجب اأن تزهر فينا ال�ضالة 

يجب اأن ُتخّطط وتنّفذ جميع الجهود الثقافّية والفّنّية والبرمجة 

وعلى  يوم،  بعد  يومًا  ال�صالة  تزدهر  بحيث  ذلك،  وغير  التعليمّية 

وينهل  والأحـــداث،  ال�صباب  وخ�صو�صًا  النا�س،  بين  نحو،  اأح�صن 

اأّن  �صّك  ول  هذا.  ــوار  والأن الطهر  ينبوع  من  حقيقّيًا  نهاًل  الجميع 

والتعليمّية  الثقافّية  ال�صوؤون  عن  الم�صوؤولة  المتعّددة  الأجــهــزة 

اأن  يجب  الم�صاجد،  اإدارة  على  والقائمين  والتلفزيون،  ــة  والإذاع

ي�صعروا بالم�صوؤولية اأكثر من الآخرين.

ر�صالة الموؤتمر الـ 16 لل�صالة )23 �صعبان 1428هـ(.  )1(

ر�صالة الموؤتمر الـ 21 لل�صالة )21-محّرم-1434هـ(.  )2(
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اأبلغ من كّل قرار

تخفى  ل  الذين   ، الملتقى  هـذا  علـى  القـائمـون  اأّيهـا  اأنـتـم، 

جهودكم على اأحـد، رّكزوا جهودكم على التعريف بال�صـالة بـ�صكـٍل 

�صحيح، فاإّن هذا الأمر اأف�صل من كّل بالٍغ اأو اأمـر اأو مر�صوم . 

اإّن القلـوب ُجـبلـت علـى الـبحـث عـن المعنوّية ، عليكم الإر�صاد 

وهـذه  النـاجـع  الـــــدواء  هــذا  ــى  واإل الم�صتقيم  ال�صـراط  هــذا  اإلــى 

النافذة المفرحة. 

هذا هو الذي يـجعـل ال�صـالة عـاّمـًة، ويمزجها بالمعنوية وال�صغف 

والع�صق، ويك�صف للعيان حقيقة المقولة التي تقـول »�ل�ص�الة معر�ج 

�صاء  وم��ن  ��صتقّل  �صاء  م�ن  مو�ص�وع،  خير  و»�ل�صالة   ، �لموؤمن« 

��صتكثر«. اإّننا، ومن اأجل تحقيـق هـذا التـطّلـع العظيم ، علينا المزج 

 . 
)1(

بين الفكـر والفـّن والمحّفزات

و�ضايا ال�ضالة

اأو�صي جميع المت�صّدين لهذه المهّمة و�صائر المدراء الم�صوؤولين 

في البالد بما ياأتي:

ال�صعي الدوؤوب والجهد العاّم المتوا�صل من اأجل تبيان عمق . 1

ال�صالة وك�صف اأ�صرارها وجمالها، واإدخال الأقوال البديعة 

الثّرة ذات المغزى والم�صامين الجديدة في هذا الم�صمار 

ر�صالة الموؤتمر الـ 16 لل�صالة )23-�صعبان-1428هـ(.  )1(
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في كتب المعارف في الجامعات، والكتب الدرا�صّية لمراحل 

ما قبل الجامعة والكّرا�صات ال�صغيرة المب�ّصطة.

ن�صر الأحكام الفقهّية لل�صالة ب�صكل �صهل ومي�ّصر، واإعداد . 2

الكّرا�صات والأ�صرطة ال�صوتّية والمرئّية المنا�صبة لو�صعها 

في متناول ال�صعوب الأخرى.

الجميل . 3 ال�صوت  ذات  الحناجر  من  المنبعث  الأذان  بــّث 

ال�صجّي في كّل مكان، واأن ل يبقى حّي اأو مدينة محرومة من 

�صماع نغمة الأذان.

تنظيف الم�صاجد ب�صكل منا�صب، واأن تعتبر خدمة الم�صجد . 4

عماًل و�صفة عاّمة و�صعبّية.

اإقامة �صالة ال�صبح في الم�صاجد.. 5

اأن تقام �صالة الجمعة، في اأي مدينة بم�صاركة العقالء واأهل . 6

المعرفة في لجان »�إقامة �صالة«، لهي اأكثر فائدة وثمارًا.

باأنف�صهم . 7 والحكومّية  الإدارّيــة  الأجهزة  مدراء  يت�صّدى  اأن 

لإقامة ال�صالة في دوائرهم.

اأن ياأخذ تعليم ال�صالة في المع�صكرات، والعمل بها طابعًا . 8

جّدّيًا اأكثر مّما عليه حالّيًا.

]العابرة . 9 البرّية  الّطرق  الكافي على  بالقدر  الم�صاجد  بناء 

حارى[، واأن يكون هناك م�صجد مفتوح لياًل ونهارًا في  لل�صّ

المدن الواقعة على الطريق.



- 95 -

مللق

اأن يكون الم�صجَد الجامَع اأوُل بناء ُي�صّيد في المدن والأحياء . 10

التي ُتن�صاأ حديثًا، ويكون المركَز الحقيقّي لتلك المدينة اأو 

الحّي.

الة عند حلول وقتها في كّل الجتماعات، اأّما . 11 اأن تقام ال�صّ

كثرة  ب�صبب  ال�صالة،  اإقامة  فيها  تتعّذر  التي  الجتماعات 

بال�صكل  وقتها  ينّظم  اأن  بّد  فال  اآخــر،  �صبب  لأّي  اأو  النا�س 

الذي ل يتعار�س مع وقت ال�صالة.

وباإيجاز: اجعلوا و�صع مدن البالد وُقراها ب�صورٍة ي�صعر كّل . 12

.
)1(

من يدخلها باأجواء الإهتمام بال�صالة، ومو�صع اإقامتها

ر�صالة الإمام الخامنئي اإلى الموؤتمر ال�صنوي لإقامة ال�صالة، المنعقد في مدينة زنجان 1417هـ.  )1(
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