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ةّيمجلا ةمّ قدم
ع

مقدّ مة الجمعيّة

خلق اهلل عزّوج ّل الإن�سان و�شرع له �سبيل الكمال ،و�أ�ضاء له
م�صداق لم�صابيح الذكر هو
ال�صراط بم�صابيح لذكره ،و�أجلى
ٍ
�إقامة ال�صالة ،قال تعالى } :وأقم الصالة لذكري{ ،فالإن�سان
ال�سالك في هذه الدار الدنيا قد يغفل عن مبدئه ومعاده فيتجاوز
التوجه �إلى خالقه
ويظلم وي�شتغل بما ال ينبغي له ،فيكون حاجز ًا عن ّ
الغني المطلق ،وبالتالي الو�صول �إلى كماله .فعبادة ال�صالة هي
ّ
للتوجه �إليه �سبحانه وتعالى.
الذكر الأكمل الرافع للغفلة المح ِّقق ّ
لكنّ فاعل ّية ه��ذه العبادة مرتبطة ب���أدائ��ه��ا بح�ضور القلب،
والطريق لتحقيق ذلك هو فهم معاني ال�صالة وتر�سيخها في العقل
والقلب لتنعك�س �سلوك ًا في الحياة.
وقد د�أب علما�ؤنا الأع�لام على ت�أليف م�ص ّنفات وكتب لبيان
معاني ال�صالة وحقائقها ،لكن قد ي�صعب على الكثير �إدراك
معانيها بالنحو التا ّم.
لذا ،كان هذا الكتاب ّ
خطته الأنامل المباركة ل�سماحة الإمام
الخامنئي} ،حيث يتم ّيز ّ
والمب�سط لأج��زاء
ال�سل�س
ّ
بال�شرح ّ
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ال�صالة من �أفعال و�أقوال ,كما يحمل هذا الكتاب بين ط ّياته معاني
دقيقة وعميقة ,تب ّين الأبعاد الحقيق ّية لماه ّية ال�صالة والغر�ض من
�إقامتها على م�ستوى الفرد والمجتمع.
يخت�ص ه���ذا ال��ك��ت��اب ب��الأ���س��ل��وب ال��ف��ري��د ال���ذي اتبعه
و�إذ
ّ
�سماحته} في تقديم معاني �أذكار ال�صالة و�أفعالها لم نعثر على
نظيره في �أي كتاب يتناول مو�ضوع ال�صالة .وقد �صدر بعدة طبعات
(�أكثر من  27طبعة باللغة الفار�س ّية) في �إي��ران ،وقامت جمع ّية
المعراج بترجمته وتحريره ليظهر بهذه الح ّلة الجديدة.
مالحظةّ :تم و�ضع ملحق في نهاية الكتاب نظر ًا للأهم ّية البارزة
ال�صالة التي تقام ب�شكل
لكلمات القائد ور�سائله �إل��ى م�ؤتمرات ّ
دوري ،حيث ت�ض ّمنت الكثير من المعاني والو�صايا اللاّ فتة.
ّ
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مقدِّ مة المؤلّف

{

}

(الأعراف)170 ,

القلبي ال�صادق بين الإن�سان
ال�صالة والمناجاة هي االرتباط
ّ
والرب ،بين المخلوق والخالق .ال�صالة هي �سلوى القلوب الم�ضطربة
ّ
أ�سا�س ل�صفاء الباطن وجالء
والمتعبة والمغمومة ،والمطمئنة لها ،و� ٌ
الروح .وهي الميثاق والباعث على التح ّرك واال�ستعداد والتعبئة ،في
حال من ال�صفاء وال�صدق ،بعيد ًا عن التل ّون والخداع ،للتخ ّل�ص من
ك ّل ما هو �س ّيئ وقبيح وتح�صيل ك ّل ما هو �صالح وجميل.
وهي برنامج لمعرفة النف�س ،ومن َث ّم �صناعتها وتهذيبها.
وبكلمة م��وج��زة :ه��ي ا�ستفا�ضة وراب��ط��ة دائ��م��ة م��ع منبع ك ّل
الخيرات وموجدها� ،أي اهلل تعالى.
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أهم من جميع الواجبات؟
لماذا ع َّدت ال�صالة �أف�ضل و� ّ
لماذا اعتبرت �أ�سا�س الدين وعموده؟
لماذا ال تقبل �سائر الأعمال من دونها؟
اال�ستثنائي الكامن فيها؟
ما هو ال�شيء
ّ
بو�سعنا مالحظة ال�صالة من �أبعاد مختلفة:
في البداية :ال ب ّد من الإ�شارة ,ولو قلي ًال� ,إلى الهدف من خلق
الإن�سان ،ال��ذي ُيع ّد من الخطوط الأ�سا�سية في ال��ر�ؤي��ة الكون ّية
للإ�سالم .فكون الإن�سان مخلوق ًا واالعتقاد ب�أنّ هناك قدرة حكيمة
�أوجدته ،ي�ستلزم �أن يكون لخلقه و�إيجاده هدف ومق�صد.
يمكن �أن نع ّد هذا الهدف ب�أنه «�سلوك طريق للو�صول �إل��ى
ّ
ّ
لمخطط دقيق وبو�سائل مح ّددة
محطة» ،الم�سير في طريق بنا ًء
ّ
المحطة وذل��ك المنزل ،وفي
للو�صول  -في النهاية � -إل��ى تلك
هذه ال�صورة ال ب ّد لنا من معرفة الطريق المنتهي �إلى تلك الغاية،
وتحديد الم�سير وجعل الهدف دوم�� ًا ن�صب �أعيننا ،لنتمكن من
بلوغ تلك النتيجة المن�شودة� .إنّ الذي ي�ضع قدمه على الطريق،
عليه �أن يتح ّرك بنحو م�ستقيم ،ملتفت ًا دائم ًا �إلى الهدف ،ال ت�شغله
الطرق المنحرفة والتح ّركات العبث ّية .ولأجل اال�ستمرار في الحركة
والحفاظ على االتجاه ال�صحيح ،عليه �أن ال يع�صي �أوامر القائد
والمر�شد (الر�سول) الذي ُع ّين له.
وذلك الهدف هو رفعة الإن�سان وتكامله اللاّ متناهي ،والعودة
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�إلى اهلل ،وظهور الخ�صال الح�سنة فيه ،وطاقاته وقابل ّياته النهائ ّية،
وتوظيفها ب�أجمعها في طريق الخير و�إ�صالح النف�س والعالم والنا�س.
على الإن�سان� ،إذ ًا� ،أن يعرف اهلل ،و�أن ي�سلك الطريق الذي ح ّدده
اهلل لت�ساميه ،بدون �أي تر ّدد �أو تباط�ؤ �أو �ضعف.
�إنّ القيام بالأعمال التي تق ّربه من هدفه ،واجتناب الأعمال
معنى
العبث ّية والباطلة �أو الم�ض ّرة هو ما يعطي لحياة الإن�سان ً
[وقيمة] ويقوده �إلى الطريق الذي يع ّد الم�سير فيه بمثابة فل�سفة
وجوده ,وفي غير هذه الحالة ال معنى للحياة وال نتيجة لها.
وبعبارة �أخرى� :إنّ الحياة مدر�سة ومختبر ال ب ّد �أن نط ّبق فيها جميع
وال�سنن التي �أوجدها خالق العالم والحياة ،للو�صول
القوانين والقواعد ُّ
�إلى نتيجة عالية ومر�ضية .هذه القوانين التي هي ُ�سنن اهلل وقوانين
الخلق ،يجب معرفتها و�صياغة حياتنا وفق ًا لها ،وال ب ّد �أي�ض ًا من معرفة
النف�س وا�ستك�شاف ذخائرها واحتياجاتها .هذا هو تكليف الإن�سان
وواجبه العظيم .هذا التكليف الذي بمجرد �أدائه يكون الإن�سان قادر ًا
على التح ّرك الواعي والناجح .وبدونه ،فهو �إ ّما عديم الحركة [خامل]
�أو متح ّرك بدون وعي  ,وقهر ًا ،لن يحالفه التوفيق.
والدين الذي يح ّدد الهدف واالتجاه والطريق والو�سيلة ،يمنح
أهم
الإن�سان �أي�ض ًا القدرة وال��زاد
ّ
ال�ضروري لقطع الطريق .و�إنّ � ّ
زاد يحمله �سالكو هذا الطريق في متاعهم هو ذكر اهلل ،و�إنّ روح ّية
الطلب والرجاء واالطمئنان  -وهي الأجنحة المقتدرة في هذا
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التحليق� -إ ّنما تتف ّرع وتتو ّلد من ذكر اهلل.
فذكر اهلل من جهة ,يجعل الهدف وهو االت�صال به تعالى �-أي
بالكمال اللاّ متناهي والخير المطلق -ن�صب العين دوم ًا ،و َيح ْول
ح�سا�س ًا وحذر ًا �إزاء الطريق
دون فقدان االتجاه ،ويجعل ال�سالك ّ
والو�سيلة؛ ومن جهة �أخرى ،يمنحه ق ّوة القلب واالطمئنان والن�شاط،
ويحفظه من االنزالق واالنخداع بالمظاهر الخ ّالبة� ،أو الخوف من
المكروهات و المن ّغ�صات.
إ�سالمي وك ّل مجموعة م�سلمة �أو فرد م�سلم ،يمكنه �أن
�إنّ المجتمع ال
ّ
يخطو في الطريق الذي حدده الإ�سالم ودعا �إليه جميع الأنبياء ،با�ستقامة
ودون تو ّقف �أو تراجع �إذا لم ين�س اهلل .ومن هنا ،ي�سعى الدين �إلى �إحياء
ذكر اهلل في قلوب المتد ّينين ب�شكل دائم بطرق وو�سائل مختلفة.
ومن الأعمال المفعمة بالدوافع لذكر اهلل ،والتي يمكن �أن تجعل
الإن�سان م�ستغرق ًا بذكره تعالى وتكون موقظة له ،وتكون �شاخ�ص ًا
وعالمة تر�شد ال�سائرين في طريق اهلل �إلى ال�صراط الم�ستقيم،
وتحفظهم من ال�ضياع واالنحراف ،وتمنع من وقوع لحظة الغفلة في
حياة الإن�سان ،هي ال�صالة.
في غمرة ان�شغاالت الإن�سان الذهن ّية ،يندر �أن يلتفت �إلى نف�سه،
بم�ضي ال ّلحظات وال�ساعات
و�إل��ى هدفه في الحياة� ،أو �أن يف ّكر
ّ
والأ ّي��ام .وما �أكثر الأي��ام التي تترك مكانها ل ّليل وللأ ّيام الأخرى
التي ت�سرع من جديد! وما �أكثر الأ�سابيع والأ�شهر التي تم�ضي دون
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بم�ضي الحياة
�أن يلتفت الإن�سان �إلى بدايتها ونهايتها ،وال ي�شعر
ّ
ومعناها �أو فراغها!
ال�صالة جر�س من ّبه ،ومنذر في مختلف �ساعات ال َّليل والنهار.
ببرنامج وتطلب منه التزام ًا ،وتعطي لليله ولنهاره
فهي تز ّود الإن�سان
ٍ
معنى ،و ُت�ش ِعره بقيمة الوقت .فال�صالة تدعوه عندما يكون من�شغ ًال
ً
م�ضي الزمن وانق�ضاء العمر ،فتر�شده �إلى انق�ضاء
وغير ملتفت �إلى ّ
يوم و�شروع �آخر ،و�أنّ عليه �أن يج ّد ويتح َّمل م�س�ؤول ّية �أكبر و�أن يفعل
ٍ
أهم .ولأ ّنه انق�ضى جز ٌء من العمر ,من فر�صة العمل ,فينبغي
ما هو � ّ
عظيم ،حتّى ال تذهب الفر�ص
�أن يكون �أكثر �سعي ًا وعطا ًء ،فالهدف ْ
من اليد التي عثرت عليها.
ومن جهة �أخرى:
�إنّ ن�سيان ال��ه��دف تحت وط����أة الم�شاغل ال��م��اد ّي��ة �أم��ر وا�ضح
وطبيعي� .إنّ �إمكان ّية الوفاء بجميع االلتزامات الواقعة في طريق
ّ
م�ستحيل,
الهدف ،والملقاة على عاتق الإن�سان في ك ّل يوم �أم ٌر �شب ُه
ٍ
واال�ستماع ل�شخ�ص هذه حرفته وعمله هو �أي�ضا �أكثر محا ًال� .إ�ضافة
�إلى �أنه ال يتو ّفر �أب��د ًا الزمن الكافي لدرا�سة جميع متط ّلبات هذه
الر�سالة وتعاليمها -الر�سالة الإ�سالم ّية التي ت�صنع حياة الإن�سان
و�سعادته  -في الليل والنهار ,وهكذا فر�صة ال تتو ّفر للإن�سان.
ال�صالة ع�صارة وخال�صة �أ���ص��ول ه��ذا ال��دي��ن .وه��ي مظهر
الإ�سالم في �أذكارها و�أفعالها ّ
المنظمة بعناية.
- 11 -

من أعماق الصالة

الوطني للدول ،مع فارق في
بو�سعنا ت�شبيه ال�صالة بالن�شيد
ّ
تر�سخ الدولة �أ�صولها ومبانيها
المعنى
ّ
والتوجهات ،فلأجل �أن ّ
الفكري،
الفكر ّية في ذهن ال�شعب ،وتجعله َين�ش�أ على هذا النمط
ّ
ّ
والمحطات
الوطني [في المنا�سبات
تطلب تكرار ق��راءة الن�شيد
ّ
واالحتفاالت] الذي يم ّثل خال�صة ال�شكل المقبول لنمط الحياة في
�سبب
هذه الدولة و�أهدافها وعقيدتها .و�إنّ تكرار الن�شيد
الوطني ٌ
ّ
لتثبيت النا�س على هذا النحو من الفكر ،وتلقينهم� :أ ّنهم �أتباع
هذا الوطن وال�سائرون نحو تلك الأه��داف؛ فن�سيان �أ�صول الدولة
و�أهدافها معناه تغيير م�سار �أتباعها وعدم كونهم من تابع ّيتها.
وهذا التكرار يجعلهم م�ستع ّدين للخدمة في هذه الجبهة ،ويع ّلمهم
ّ
المخططات وال�سبل ،وير�شدهم �إلى الم�س�ؤوليات والواجبات ويحيي
في �أذهانهم �أ�س�س الدولة ،ويع ّين لهم الوظيفة ،ويز ّودهم -حينها-
بال�شجاعة والجر�أة والإقدام ،ويه ّيئهم للعمل.
ال�صالة خال�صة �أ�صول العقيدة الإ�سالم ّية ،والمنيرة لطريق
الم�سلمين ،والمر�شدة �إلى الم�س�ؤول ّيات والتكاليف والطرق والنتائج.
ال�صالة ت�ستدعي الم�سلمين مع بداية النهار ،وعند انت�صافه،
وم��ع الليل ،وتع ّلمهم بل�سانها �أ�س�س العقيدة والطريق والهدف
والنتيجة وتدفعهم �إلى العمل بقوى معنو ّية؛ هذه هي ال�صالة ،التي
ت�أخذ بيد الإن�سان وتق ّربه خطوة خطوة ودرجة درجة لت�صل به �إلى
ق ّمة الإيمان ،والعمل الكامل ،وتجعل منه عن�صر ًا ذا قيمة وم�سلم ًا
- 12 -

ّلؤلا ةمِّدقم
م

�سو ّي ًا .نعم« ,ال�صالة هي معراج الم�ؤمن»(((.
�إنّ �أمام الإن�سان طريق ًا طوي ًال و�شا ّق ًا ي�ؤ ّدي به �إلى الفوز وال�سعادة
الواقع ّية ،ويو�صله �إلى ذلك الهدف الذي ُوجد من �أجله .ولكن هذا
الطريق لي�س هو الوحيد الذي ُو�ضع �أمام الب�شر .فقد ُو�ضعت في
أ�صلي الكثير من الطرق الملتوية والمنحرفة والخطرة،
م�سيره ال ّ
و�أحيان ًا تكون هذه الطرق مغرية وخ ّداعة بحيث توقع الم�سافر
و�سالك الطريق الأ�صيل في التر ّدد واال�شتباه.
�إنّ من ل��وازم التخ ّل�ص من مثل هذه ال�شكوك ,الحفاظ على
هائي،
الجهة ال�صحيحة
ّ
والتوجه الم�ستم ّر نحو الهدف والمق�صد ال ّن ّ
�أي نحو اهلل ,وامتالك ّ
خطة وا�ضحة مر�سومة للطريق والم�سير.
التوجه الدائم �إلى اهلل ،وهي �أي�ض ًا الم�شروع
فال�صالة ,لي�ست �سوى ّ
أ�سا�سي ،لأ ّنها ال�ضامن الرتباط
والخارطة الإجمال ّية للطريق ال ّ
الم�ؤمن الدائم وات�صاله باهلل وبخال�صة الفكر ال
إ�سالمي المندرج
ّ
في ط ّيات مقوالت ال�صالة وكلماتها.
وبذلك ،تتّ�ضح ع ّلة توزيع ال�صالة على الأوقات الخم�سة ومدى
�أهم ّيتها ،كتوزيع وجبات الطعام على �أوقات الليل والنهار المختلفة.
�إ�ضافة �إلى �أنّ ال�صالة تكتنف في ذاتها خال�صة �أهداف الإ�سالم
وغاياته ،و�أنّ تالوة القر�آن �أي�ض ًا  -التي هي من الأعمال الواجبة في
((( ال�صالة معراج الم�ؤمن .حديث نبوي ,بحار الأنوار  ,ج� ,82ص.303

- 13 -

من أعماق الصالة

ق�سم من القر�آن وتع ّوده
ال�صالة  -تع ّرف الم�ص ّلي على م�ضامين ٍ
الفكري به((( ,هي في
على التف ّكر في مفاهيم القر�آن واالرتباط
ّ
الأ�صل� -أي ال�صالة  -بمجموع الحركات التي فيها ,تع ّد مظهر ًا
ومثا ًال للإ�سالم ,في �صورة م�صغرة.
الإ�سالم في عمق المجتمع ,هو مح ّرك �أج�ساد النا�س و�أفكارهم
و�أرواحهم .ومن خالل هذه الأمور الثالثة ,يقودهم �إلى ال�سعادة.
ال �ج �� �س��د :ب��ح��رك��ات ال��ي��دي��ن وال��رج��ل��ي��ن وال��ل�����س��ان واالن��ح��ن��اء
والجلو�س وال�سجود.
الفكر :بالتف ّكر في م�ضامين �ألفاظ ال�صالة ,الذي ي�شير عموم ًا
�إل��ى الأه���داف والو�سائل ،ومراجعة مرحلة م��ن الت�أ ّمل
والتفهيم والعلم والمعرفة الإ�سالم ّية ،ب�شكل مجمل.
الروح :بذكر اهلل والتحليق في ج ّو من المعنو ّيات الروح ّية ،ومنع
القلب من الت�شتّت والفراغ ،وغر�س بذار الخ�شوع وخ�شية
اهلل في الروح.
قالوا� :إنّ ال�صالة في ك ّل دين هي خال�صة ذلك الدين ،و�صالة
الإ�سالم هي كذلك تمام ًا .فالجمع بين الروح والج�سم ،بين الما ّدة
والمعنى ،بين الدنيا والآخرة � -سوا ًء في ال ّلفظ �أو في المحتوى �أو
(((	�إ ّنما �أمر النا�س بال�صالة و�أن يقر�أوا بالقر�آن فيها لئال يكون القر�آن مهجور ًا م�ض ّيع ًا ،وليكون
مدرو�س ًا فال ي�ضمحل وال يجهل( ،حديث الف�ضل بن �شاذان عن الإمام علي بن مو�سى الر�ضا,Q
ج� ,6ص.)38
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في الحركات  -هو من خ�صو�ص ّيات ال�صالة الإ�سالم ّية.
كذلك الم�سلم في ال�صالة ,عندما يقيمها ب�شكل كامل ,ف�إ ّنه
يف ّعل جميع طاقاته في طريق تكامله� ،أي �أ ّنه ي�ستعمل ,في �آن واحد,
جميع �إمكان ّياتها الج�سم ّية والفكر ّية والروح ّية.
�إنّ مقيم ال�صالة ,مثلما �أنه ّ
يوظف جميع قواه �سالك ًا طريق اهلل،
وع�� َّدت
يميت جميع بواعث ال�ش ّر والف�ساد واالنحطاط في ذات��هُ .
�إقامة ال�صالة في �آيات عديدة من القر�آن ,من عالمات التد ّين.
خا�ص على �إقامة ال�صالة.
وفي �آيات كثيرة ،هناك اعتماد ّ
يظهر �أنّ �إقامة ال�صالة �شي ٌء �أبع ُد من مج ّرد �أدائها� ،أي �أ ّنها
لي�ست فقط �أن يقوم ال�شخ�ص ب�أداء ال�صالة ,بل هي �أي�ض ًا ال�سير
في الجهة واالتجاه (نحو ال�شيء) الذي تدعو �إليه ال�صالة ،وبعث
الآخرين نحوه .فك�أنّ �إقامة ال�صالة� ،أن يجعل الإن�سان ،بال�سعي
المطلوب ،ف�ضا َء حياته وحياة من حوله ف�ضا َء الم�ص ّلين الباحثين
عن اهلل وعبادته ويحيا الجميع في ّ
خط ال�صالة وجهتها.
فالم�ؤمن� ،إذ ًا� ،أو الأ ّمة الم�ؤمنة ب�إقامتها لل�صالة تحرق جذور
االجتماعي،
الف�ساد والمعا�صي والرذيلة في النف�س وفي المحيط
ّ
وتميت روح�� ّي��ة الذنب وال��ن��زوع �إل��ى ارت��ك��اب المعا�صي وبواعثها
الداخل ّية والخارج ّية (�أي العوامل النف�س ّية والبيئ ّية) ،ح ّق ًا �إنّ
ال�صالة ت��ردع الفرد والمجتمع عن ممار�سة الأع��م��ال الطالحة
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والقبيحةّ �« :إن ال�صالة تنهى عن الفح�شاء والمنكر»(((.
في �ساحة النزاع و�صراع الحياة ،هناك حيث ا�ستع ّدت جميع قوى
ال�ش ّر بجميع ما لديها من مكائد ،لكي تعدم بواعث الخير والإح�سان
يقوم ب�ص ّد الهجوم
في ك ّل مكان وفي ك ّل �شخ�ص ،ف���إنّ �أ ّول �س ّد ُ
وتدميره هو ق َّوة العزم وق ّوة النف�س لدى الإن�سان؛ فعند تحطيم هذا
الواقي المنيع ي�سهل احتالل قلعة �شخ�ص ّية الإن�سان ونهب كنوزها
التي فيها �أ�صالة الإن�سان الذات ّية و ُم ّدخراته من القيم والمعارف
ّ
ومخططات بديعة
والعلوم .و�أولئك الذين يحملون ر�سالة جديدة
للزمان وللتاريخ ،هم �أكثر من غيرهم ،عر�ضة لهجوم قوى ال�ش ّر،
وهم بحاجة �أكثر من غيرهم �إلى حفظ هذا الح�صن الفوالذي،
ح�صن العزم والإرادة التي ال تقهر.
�إنّ �صالة الإ�سالم ,بما فيها من تلقين وتكرار لذكر اهلل ،تربط
الإن�سان ال�ضعيف والمق َّيد باهلل المطلق الم�سيطر ،وتجعله م�ستعين ًا
به .وعن طريق ربط الإن�سان بمد ِّبر العالم ،ت�صنع منه قدر ًة غير
محدود ٍة ال تقبل الزوال ،ويجب ع ّدها � َ
عالج ل�ضعف الإن�سان،
أف�ضل ٍ
و�أنف َع دواءٍ للعزم والإرادة.
�إنّ الر�سول الأك��رم  ،Pالذي كان في طور النه�ضة العظيمة
يتح�س�س ثقل
ل�ل�إ���س�لام ،ف��ي م��واج��ه��ة الجاهل ّية الم�ست�شرية,
ّ
((( العنكبوت.45 ,
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الم�س�ؤولية كالجبال الثقال ،قد �أُمر بال�صالة في منت�صف الليل:
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
(((
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ{.
ندخل الآن في بيان محتوى ال�صالة ،ودون َّ
الذهاب بعيد ًا في
المو�سع ،ن�سعى لالقتراب من ه��دف ال�صالة من
مجال ال�شرح
َّ
الناحية التعليم ّية.
تبد�أ ال�صالة با�سم اهلل ،وذكر عظمته و�سعة ذاته ،و�أ ّنها �أ�سمى
من ك ّل ما يت�ص ّوره الإن�سان.
اهلل �أكبر
يفتتح الم�صلي مناجاته بهذه الجملة ,ولأجل عمل عظيم ,ي�صنع
بداي ًة ُ
تفي�ض بالعظمة.
اهلل �أكبر� -أكبر من �أن يو�صف� ،أكبر من �أن يقا�س بالأربابالمتخ ّذة على م ّر الع�صور� ،أكبر من جميع القوى والمظاهر التي
يمكن �أن يخ�شاها الإن�سان �أو يطمع فيها ،و�أكبر من �أن يتم ّكن
نق�ض قوانينه و�سننه التكوين ّية.
�شخ�ص من ِ
�إذا �أدرك العبد هذه ال�سنن ،واختار في �ضوئها طريق �سعيه
وج ّده ،ف�إ ّنه بذكر «اهلل �أكبر» ينال ق ّو ًة عظيم ًة ويجد �أم ًال فائ�ض ًا.
ِ
فهو ي�شعر بق ّوة �أنّ �سعيه مو ّف ٌق وناج ٌح وعاقب َة �أمره �إلى خير ،و�سوف
((( �سورة المزمل ،الآيات.5 -1:
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ينظر �إلى م�ستقبله وطريقه بالتفا�ؤل والأمل.
�إذ ًا ,بعد �أن يتل ّفظ الم�ص ّلي بهذه الجملة يكون عمل ّي ًا في حالة
�صالة ،وعليه �أن يقر�أ �سورة الحمد ّثم �سورة كاملة من القر�آن وهو
في حال الوقوف.
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ﭑﭒﭓﭔﭕ
ه��ذه الجملة[ ,الب�سملة] ,هي مق ّدمة جميع ال�سور ،مق ّدمة
ال�صالة ،مق ّدمة جميع �أعمال الإن�سان الم�سلم وحركاته� ،أي �إنّ
تتم با�سم اهلل فقط.
بداية جميع الأعمال ّ
ك ّل ما للإن�سان ،وجميع مظاهر عي�شه وحياته هي با�سم اهلل.
يفتتح الم�سلمون �أ ّيامهم با�سم اهلل ,وبا�سمه يختتمون �أعمالهم في
النهار ،وبذكره ي�أوون �إلى فرا�شهم ،وبعونه يرفعون ر�ؤو�سهم منه
ليبا�شروا �أعمالهم اليوم ّية من جديد .وفي نهاية المطاف يو ّدع
الم�سلم الحياة با�سمه وذكره ويم�ضي �إلى الدار الخالدة.

ﭖﭗﭘﭙﭚ
يخت�ص باهلل ،لأنّ ك ّل عظمة وجالل منه ،وك ّل
ك ّل حمد وثناء
ّ
رحمة ت�صدر عن جانبه ،وهو َمج َمع ك ّل الخ�صال الحميدة ،ومن
في�ض وجوده ت�ص ُد ُر ك ّل الخيرات والح�سنات وك ُّل جميل و�إح�سان؛
ِ
وموجه ًا لجمع
فيكون حمده� ,إذ ًا ,حمد ًا للإح�سان والمعروف،
ّ
الجهود التي تبذل في طريق الإح�سان.
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وال�س َي ِر
وك ّل من يرى في نف�سه �شيئ ًا من الخ�صال المحمودة ِّ
الح�سنة ,ينبغي �أن يع ّدها من في�ض اهلل ورحمته وعطفه ولطفه،
�إذ �إنّ اهلل هو الذي زرع في الإن�سان بذور الإح�سان ،و�أع ّد فطرته
وطينته وجعل من �سجاياه تق ّبل الإح�سان والف�ضيلة ،ومنحه ق ّوة
الإرادة والعزم ،التي هي و�سيلة �أخرى في طريق الخير والإح�سان.
هذه الر�ؤية تغلق بوجه الإن�سان �أبواب العجب والغرور ،وتحول
دون تعطيل �أو �إف�ساد الخ�صال الحميدة ،والقدرات الخ ّيرة فيه.
وف��ي جملة }ﭘ ﭙ{ ,ي�ست�شعر [الم�ص ّلي]
وجود العالم والعوالم الأخرى  ,وي�ست�شعر �أي�ضا قربها واتّ�صالها
عوالم و�أفالك ًا ومج ّر ٍات
بع�ضها ببع�ض ،فيدرك الم�ص ّلي �أنّ هناك َ
ال�سور
�أخرى ,خلف هذا العالم ووراء ر�ؤيته ال�ض ّيقة ،وخلف هذا ّ
رب جميع هذه الكائنات العظيمة.
الذي افتر�ضه لحياته ،و�أنّ ر ّبه ّ
�إن ه��ذا ال�شعور يميت فيه ال ّنظرة ّ
والخ ّ�سة،
ال�ضيقة ،وال��دن��اءة ِ
ويمنحه الجر�أة وروح البحث وال�سعي ،والإح�سا�س بالغبطة لعبود ّيته
هلل تعالى ،وتتج ّلى له في عبادة اهلل عظمة وجالل عجيبان.
من جهة �أخ��رى ،يرى �أنّ جميع الكائنات ،الب�شر والحيوانات
والنباتات والجمادات وال�سماوات ،وعوالم الوجود التي ال تح�صى،
ك ّلها مملوك ٌة هلل ومربوب ٌة له ،و�أنه هو مديرها ومد ّبرها وخالقها
رب النا�س وح�سب،
جميع ًا .ويفهم �أنّ ر ّبه لي�س ر ّب ًا ل ِعر ِقه �أو �شعبه �أو ّ
رب
رب تلك النملة ال�ضئيلة وتلك النبتة ال�ضعيفةّ ،
بل هو �أي�ض ًا ّ
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ال�سماوات والمج ّرات والكواكب ،وب�إدراكه لهذه الحقيقة ي�شعر ب�أ ّنه
قريب من جميع ذ ّرات العوالم ،وجميع
لي�س وحيد ًا ،وي��درك �أ ّن��ه ٌ
الكائنات الدقيقة والكبيرة ،و�أ ّنه ُمتّ�ص ٌل بجميع النا�س ،و�أنّ جميع
النا�س �إخوته وم�سافرون معه ،و�أنّ هذه القافلة العظيمة ت�سير مع ًا
نحو هدف واحد وفي اتجا ٍه واحد.
وهذا االرتباط واالت�صال يجعله مك ّلف ًا وملتزم ًا بالن�سبة �إلى
جميع الكائنات .مك ّلف ًا ب�إر�شاد النا�س وم�ساعدتهم ،ومك ّلف ًا بمعرفة
بق ّية الموجودات وا�ستخدامها في الطريق ال�صحيح المتنا�سب مع
الهدف من خلقها.

ﭛﭜﭝ
رحمة اهلل العا ّمة -ا ّلتي تتج ّلى ب�شكل قوى خلاّ قة و�سنن وقوانين
ُمن ِقذة و طاقة م�ستدامة -ت�سع جميع الموجودات ،وك ّل �شيء وك ّل
�شخ�ص يحظى بهذه الرحمة �إلى حين موته وزواله (الرحمان).
الخا�صة ،رحمة هدايته ومعونته ،رحمة
و�أ ّم��ا من جهة رحمته
ّ
جزائه وعطفه ،ف�إ ّنها ت�شمل عباده ال�صالحين .وهذه الرحمة ت�ستم ّر
معهم في هذه الن�ش�أة وتبقى ٍّ
كخط وا�ضح على امتداد وج��ود هذه
الموجودات ال�صالحة وال�شريفة حتّى الموت ،وما بعد الموت� ،إلى
النهائي لوجود الإن�سان .فاهلل تعالى هو المنعم
القيامة ،و�إلى المنزل
ّ
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الخا�صة والدائمة.
بالرحمة العا ّمة والم�ؤ ّقتة ،والم ّنان بالرحمة
ّ
�إنّ ذكر �صفة رحمة اهلل في ديباجة القر�آن [فاتحة الكتاب] وفي
بداية ال�صالة وبداية ك ّل �سورة لهي �إ�شارة �إلى �أنّ مح ّبة اهلل ور�أفته
�أظهر �صفة في �ساحة الخليقة والوجود ،وعلى عك�س قهره ونقمته
تخت�ص بالمعاندين والمف�سدين والمجرمين ،فتكون رحمته
التي
ّ
�شاملة وا�سعة وعا ّمة(((.

ﭞﭟﭠﭡ
يوم الجزاء هو يوم النهاية والم�صير والعاقبة ،والجميع ي�سعى
من �أجل العاقبة .فالما ّدي الملحد والعابد هلل م�شتركان في هذا
الأم��ر ،وكالهما يبحث عن �سبيل العاقبة والم�صير ,واالختالف
المادي
بينهما �أنّ كلاّ ً منهما يفهم الم�صير ب�شكل مختلف؛ فعاقبة
ّ
هي �ساعة �أخرى ويوم �آخر و�سنة �أو ع ّدة �سنوات �أخرى� ،شيخوخة
وعناء وفناء؛ �أ ّم��ا العابد ،فنظرته وا�سعة ور�ؤيته �أبعد من ذلك،
ولي�ست الدنيا في نظره مغلقة وال محدودة وال مح�صورة ،بل الدنيا
وا�سعة والم�ستقبل غير محدود ،وهذا م�ستلزم لأمل ال ح ّد له ،وجهد
ال يعرف الكلل.
فالذي ال يرى الموت موجب ًا النقطاع الرجاء ،وال يفقد بالموت
((( }ﭥﭦﭧﭨ{ �سورة الأعراف ،الآية 156 :يا من �سبقت رحمته غ�ضبه (دعاء م�أثور).
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ح�صيلة عمله وانتظار الأجر والثواب ،يمكنه اال�ستمرار حتّى �آخر
لحظة من حياته بالحما�س والتح ّرك ذاته الذي ابتد�أ به ال�سعي
الجميل والعمل المر�ضي هلل.
�إنّ التن ّبه واال�ستذكار ب���أنّ اهلل هو المالك ،و�صاحب القرار
��وج��ه الم�ص ّلي الوجهة
وال��ج��زاء ف��ي ي��وم ال��ق��ي��ام��ة ،ه��و ال���ذي ي ِّ
ال�صحيحة ،وي�ضفي على �أعماله وجهوده �سمة �إله ّية؛ فت�صبح حياته
بجميع مظاهرها لأجل اهلل وفي �سبيله ،ويبذل جميع جهوده وك ّل
�شيء عنده في طريق تكامل الب�شر ّية وت�ساميها ،الذي هو الطريق
الوحيد لمر�ضاة اهلل تعالى .ومن جهة �أخرى :يح ّرره من االعتماد
على الظنون الواهية والآمال الكاذبة ،ويق ّوي فيه الرجاء ال�صادق
في العمل .ف�إذا كانت المناهج المنحرفة والنظم الخاطئة في هذه
تح�سن �أو�ضاعها
الدنيا ،ت�سمح للعنا�صر ال�ضعيفة االنتهاز ّية �أن ّ
عن طريق الخداع والرياء والكذب ،و�أن تغت�صب ثمار ك ّد الآخرين
وكدحهم � ،اّإل �أ ّن��ه في ذلك العالم [الآخرة] وتلك الن�ش�أة حيث
�إنّ اهلل العالم العادل مالك زمام الأمور جميعها ،وحيث ال يمكن
الخداع والكذب والرياء ،ف�سوف لن يعطي �أحد ًا فر�ص َة االنتفا ِع من
الأجر بدون عمل.
�إل��ى هنا ينتهي الحديث عن الن�صف الأ ّول من �سورة الحمد
أهم �صفاته.
المت�ض ّمن لحمد خالق العوالم والعالمين ،وذكر بع�ض � ّ
�أ ّما الن�صف الثاني الم�شتمل على �إظهار العبود ّية وطلب الهداية،
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ف���إ ّن��ه ي�شير بو�ضوح �إل��ى مجموعة من �أه ّ��م الخطوط الأ�سا�س ّية
لأيديولوج ّية الإ�سالم.

ﭢﭣ
�أي �أنّ ك ّل وجودنا وك ّل قدراتنا الج�سد ّية والروح ّية والفكر ّية
بتمامها هي بيد اهلل وهي خا�ضعة له ولأجله.
والم�ص ّلي بتل ّفظه بهذه الجملة يح ّرر يديه ورجليه ورقبته من
�أغ�لال عبود ّية ما �سوى اهلل ،ويرف�ض م ّدعي الألوه ّية والربوب ّية
تق�سيم المجتمعات الب�شر ّية
الذين كانوا على م ّر التاريخ ال�سبب في
ِ
�إلى طبقات متفاوتة ،وجعل �أكثر ّية الب�شر مق ّيدين ب�أغالل العبود ّية
واال�ست�ضعاف ويخرج نف�سه وجميع الم�ؤمنين باهلل من ح ّد ّ
الطاعة
إلهي.
واالنقياد ل ّأي �شخ�ص �سوى اهلل و� ّأي نظام غير النظام ال ّ
والخال�صة� ,أ ّن��ه ب�إقراره بعبود ّية اهلل يتح ّرر من عبود ّية العبيد,
الموحدين الحقيق ّيين.
وبهذه الطريق يجعل نف�سه في �سلك ّ
�إنّ الإذعان والقبول ب�أنّ العبود ّية ينبغي �أن تكون ح�صر ًا �أمام
أهم الأ�صول الفكر ّية والعمل ّية في الإ�سالم وفي
اهلل ولأجله هو �أحد � ّ
جميع الأدي��ان ال�سماو ّية ،وال��ذي يع ّبر عنه بـ «انح�صار الألوه ّية
باهلل» �أي �أنّ اهلل فقط هو الذي ينبغي �أن يكون �إله ًا (معبود ًا) ،و�أن
ال يكون هناك عبود ّية لغيره وال ُيعبد �سواه.
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أنا�س ال يح�سنون فهم هذه الحقيقة،
وقد كان هناك ,على الدوامٌ � ,
فكانوا ي�ستنتجون منها �أم��ور ًا خاطئة و�ض ّيقة ،لذلك ابتلوا على
حين غفلة بعبود ّية غير اهلل .فقد ظ ّنوا �أنّ عبادة اهلل هي بتقدي�سه
ومناجاته وح�سب ،ولأ ّنهم كانوا ي�ص ّلون هلل ويناجونه فقط ،كانوا
على اطمئنان ب�أ ّنهم لم يعبدوا �سوى اهلل.
�إنّ ال ّإطالع على المعاني الوا�سعة للعبود ّية في عبارات القر�آن
ظهر َو ْهنَ هذا الت�ص ّور .فالعبادة ،في ا�صطالح القر�آن
والحديث ُي ِ
والحديث ،هي الطاعة والت�سليم واالنقياد المطلق للأمر ،والقانون
والنظام ال��ذي ُيعر�ض على الإن�سان و ُيفر�ض عليه من �أي �سلطة
�أو ق�� ّوة� ،سواء �أك��ان هذا االنقياد وهذه الطاعة مع روح التقدي�س
والمناجاة �أم من دونهما.
وعليه ،فك ّل الذين ين�صاعون -طوع ًا ور�ضا  -للنظم والقوانين
والأوام���ر ال�صادرة عن �أ ّي��ة ق��درة غير اهلل تعالى ،هم عبيد تلك
الأنظمة وعبيد الوا�ضعين لها .ولو �أ ّنهم ،وهم على تلك الحال,
خ�ضعوا في جانب من حياتهم للأوامر الإله ّية ،وعملوا في جزء
وح ّيز من حياتهم الفرد ّية واالجتماع ّية بحكم اهلل وقانونه هم
«م�شركون» (يتّخذون مع اهلل �إله ًا �آخر) .و�أ ّما �إذا لم يجعلوا هذا
الجانب وذلك النطاق من حياتهم هلل تعالى فهم «كافرون» (الذين
يتجاهلون الحقيقة الوا�ضحة وال�ساطعة لوجود اهلل ،وينكرونها
اعتقاد ًا �أو عم ًال).
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يمكن ب�سهولة ,من خالل ال ّإطالع على هذه المعرفة الإ�سالم ّية,
ا�ستنتاج مرام الأديان الإلهية التي جعلت كلمة «ال �إله �إ ّال اهلل» � َ
أول
�شعا ٍر لدعوتها((( ماذا كانت تقول ,وماذا كانت تريد ,ومن كانت
تواجه ول ّأي طرف انحازت؟
وه��ذه الحقيقة (حقيقة معنى العبادة) في الم�صادر الإ�سالم ّية
(القر�آن والحديث) هي على م�ستوى من التواتر والو�ضوح ،بحيث ال يبقى
معه �أي ّ
�شك لدى المتد ّبرين و�أ�صحاب العقول .وكنموذج على ذلك ,نكتفي
بذكر �آية من القر�آن الكريم ،وحديث عن الإمام ال�صادق.Q
قال تعالى:
}ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭ{(((.
و�سئل الإمام ال�صادق Qعن تف�سير قوله تعالى:
}ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ{(((.
قال�« :Qأنتم هم ومن �أطاع ج ّباراً فقد عبده»(((.

((( ُيرجع �إلى �سورة الأعراف ،الآيات59 :ـ  ،158و�سورة هود ،الآيات50 :ـ  ،84فقد نقل �أنّ عدد ًا من
الأنبياء العظام رفعوا هذا ال�شعار في مقدّمة دعوتهم.
((( �سورة التوبة ،الآية.31 :
((( �سورة الزمر ،الآية.17 :
((( تف�سير نور الثقلين :ج� , /5ص  .481و الري �شهري ,ميزان الحكمة ,ج.2
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ﭤ ﭥﭦ
ال ننتظر من �أن��دادك ومن م ّدعي الألوه ّية �أ ّي��ة م�ساعدة �أو
والحجة نف�سها التي َد َف َعتهم �إلى عدم
�أ ّية معونة؛ فبال�سبب ذاته
ّ
ال�ساعين في �سبيله.
القبول ب�ألوه ّية اهلل ,لن ي�ساعدوا عباده ّ
�إنّ طريق اهلل هو طريق �أنبيائه ،طريق ال�سعي في جانب الحقّ
والعدل والت�آخي والت�ضامن والتكافل بين جميع �أف��راد الب�شر،
التع�صب والظلم وعدم الم�ساواة
و�إعطاء الإن�سان قيمته ،ورف�ض
ّ
[التمييز] .و�أ ّما �أنداد اهلل وم ّدعو الربوب ّية الذين جعلوا �أ�سا�س
حياتهم ّ
الذليلة و�إمكاناتهم التي �سطوا عليها من �أج��ل تدمير
القيم الأ�صيلة� ،أ ّنى لهم م ّد يد العون والم�ساعدة لعباد اهلل؟ �إنّ
ه�ؤالء في حرب ال �سلم فيها ,وطغيان ال ح ّد له في مواجهة عباد
اهلل.
ف�إذ ًا ،نطلب العون والمدد من اهلل فقط :ق ّوة الذكاء والإرادة
التي �أودعها فينا ,الأ�سباب والو�سائل التي منحنا �إ ّياها من �أجل
ال�سنن والقوانين الطبيع ّية والتاريخ ّية ،وهي التي
الحياة والعي�شُّ ,
لو ُعرفت و ُك�شفت لأمكن �أن ت�شقّ الطريق للعلم والعمل ,وك ّل �آثار
قدرته التي هي جنوده المقتدرة المو�ضوعة في خدمة الب�شر.
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ﭧﭨﭩﭪ
�إذا كان الإن�سان محتاج ًا �إلى �شيء �أولى و�أكث َر حيا ًة من الهداية،
فال ّ
�شك �أنّ هذه الحاجة كانت �س ُت ْذ َكر ,بل�سان الدعاء والطلب من اهلل,
المهم في ال�صالة.
في �سورة الحمد التي هي فاتحة القر�آن وال ِق ْ�سم ّ
ُي�ص ِبح العقل والتجربة في الم�سار ال�صحيح والمفيد والمنجي
عن طريق الهداية الإله ّية ،ودون ذل��ك ،يغدو ه��ذا العقل وهذه
طريق �أو �س ّكين ًا في يد مجنون.
التجربة م�صباح ًا في يد قاط ِع ٍ
الفطري الذي ُو�ضع على �أ�سا�س
ال�صراط الم�ستقيم ،هو ذلك المنهج
ّ
التقدير ال�صحيح الحتياجات الإن�سان الطبيع ّية و�إمكاناته وقدراته .هو
الطريق الذي فتحه �أنبياء اهلل للنا�س ،وكانوا هم �أوائل ال�ساعين �إليه
وال�سالكين فيه؛ الطريق الذي �إن َث ُبت النا�س عليه يكون َم َث ُلهم كالماء
الذي يجري م�ستقيم ًا في مجراه ،ومتوا�ص ًال بدون ا�ستعانة ب� ّأي ق ّوة �أو
الالمتناهي.
إن�ساني
�سلطة نحو هدفه
ّ
النهائي�،أال وهو بحر الت�سامي ال ّ
ّ
اجتماعي في حياة الب�شر وتح ّقق,
وهو برنامج ,لو ط ّبق في قالب نظام
ّ
لجلب لهم ،بالت�أكيد ،الرفاهية واال�ستقرار والحرية والتعا�ضد والتكافل
والإخاء ،ول َو َ�ضع َح ّد ًا لجميع م�آ�سي الب�شر ّية المزمنة.
ولكن ،ما هو هذا البرنامج وهذا الطريق؟ الك ُّل م ّد ٍع في هذا
ال�سوق الم�ضطرب ،وك ّل جماعة ترى غيرها على خط�أ .ينبغي �أن
ّ
ُيح َّدد هذا ال�صراط الم�ستقيم ،في نظر القر�آن الكريم ،بالإلتفات
�إلى هذه المق ّدمة الق�صيرة.
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ﭫﭬﭭﭮ
من هم �أولئك الذين �شملتهم نعمة اهلل و�أُ ْع ُطوها؟ ال ّ
�شك ب�أ ّنه لي�س
المراد من النعمة المال والجاه وال ِع ْ�شرة الماد ّية (الدنيو ّية) ،ف�أبرز
(�أكثر) الحا�صلين عليها كانوا دائم ًا من �أل ّد �أعداء اهلل و�أعداء خلقه؛
بل المراد بها نعمة �أكبر من هذه الزخارف� ،إنها نعمة تفوق هذه
الأالعيب والمز ّيفات ,فهي نعمة اللطف والعناية وهداية اهلل .نعمة
معرفة القيمة الحقيق ّية [الواقع ّية] للنف�س والظفر بها والرجوع �إليها.
وفي مو�ضع �آخر ع ّرف القر�آن الكريم الذين �أوتوا هذه النعمة:
}ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ {(((.
في هذه الجملة ,يطلب الم�ص ّلي من اهلل �أن يهديه �إلى �صراط
الأنبياء وال�ص ّديقين وال�شهداء وال�صالحين ،وهذا ّ
خط وا�ضح على
هدف ّ
م�شخ ٍ�ص ،و�سالكون
طول التاريخ .وهو طريق ظاه ٌر ب ِّينٌ  ,ذو ٍ
معروفون.
وه��ن��اك ف��ي مقابله خ ّ��ط �آخ���ر ،وه��و وا���ض��ح �أي�����ض�� ًا ،ول��ه �أت��ب��ا ٌع
ّ
م�شخ�صون ،وبذكر ذلك الطريق و�سالكيه [�صراط الذين �أنعمت
عليهم] ي�ؤدِّب الم�ص ّلي نف�سه ويح ّذرها �أن تط�أ الطريق [المقابل]
�أو �أن تنجرف نحوه ،وهذا ما يظهر في تت ّمة الدعاء ال�سابق.
((( �سورة الن�ساء� ،آية.69 :
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ﭯﭰﭱ
من هم الذين غ�ضب اهلل عليهم؟
�أولئك الذين �سلكوا طريق ًا �آخر َ
مقابل طريق اهلل ,وج ّروا الكثير
من النا�س الآخرين� ,سوا ٌء الغافلون منهم وفاقدو الإرادة وال�ضعفاء,
�أم الواعون والمختارون ،حيث ق ّيدوهم وحملوهم على ال�سير معهم
في هذا الطريق؛ والذين �أم�سكوا بزمام �أم��ور النا�س على طول
التاريخ عن طريق القهر والجبروت �أو الخداع والنفاق ،و�صنعوا
منهم كائنات مجبرة و�آالت تابعة (م�ست�ضعفة)؛ والذين �أع�� ّدوا
ّ
المنحطة عن طريق ا�ستغفال
وف�سحوا المجال للرذيلة والعالقات
النا�س والت�س ّلط عليهم.
بعبارة �أخ��رى� ،أولئك الذين �صاروا م��ورد ًا لغ�ضب اهلل عندما
�سلكوا طريق ال�ضالل ،ال عن جهل وغفلة فح�سب ,بل عناد ًا ،وب�سبب
وح ّب الذات.
الأنان ّية ُ
في واق��ع التاريخ ,كانت هذه المجموعة تت�ش ّكل من الطبقات
الدنيوي ،ودائم ًا ما كانت
العليا والمقتدرة ومن �أ�صحاب النفوذ
ّ
مقا�صد الدين تر�سم ّ
خط الإبطال والن�سخ على فل�سفة وجود ه�ؤالء،
وكانت �أ ّول خطوة هجوم ّية تخطوها �أي�ض ًا في وجه ه�ؤالء.
وما عدا هاتين المجموعتين -مجموعة المهد ّيين ومجموعة
المغ�ضوب عليهم ،-هناك �أي�ض ًا مجموعة ثالثة ينتهي بها الطريق
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�إل��ى ما ينتهي �إليه طريق «المغ�ضوب عليهم» نف�سه((( .الجملة
التالية ت�شير �إلى هذه المجموعة من النا�س.

ﭲﭳﭴ
الذين �سلكوا عن جهل وغفلة ،اتّباع ًا لأ�سيادهم الم�ض ّلين ،طريق ًا
غير طريق اهلل والحقيقة؛ في حين كانوا يظ ّنون �أ ّنهم �سائرون في
الطريق ال�صحيح � ،اّإل �أ ّنهم كانوا َيخطون في طريق خطر ،ويت ِّجهون
�إلى نهاية م ّرة.
يمكن �أي�ض ًا م�شاهدة ه��ذه المجموعة بو�ضوح ف��ي التاريخ:
�إنّ ك ّل الذين كانوا يمتثلون �أوامر �أ�سيادهم في النظم الجاهل ّية،
ويطيعونهم �إطاعة عمياء ،وكانوا من �أجلهم ّ
يخطئون المنادين
بالحقّ والعدل والحاملين لر�سالة اهلل ،وحتى �إ ّنهم كانوا �أحيان ًا
يقفون بوجههم ،ولم ي�سمحوا لأنف�سهم ,ولو للحظة واحدة ,ب�إعادة
النظر بهذا الموقف اللاّ معقول.
العقالني] لأنه يح ّقق
ونحن ُن�س ّمي هذا الأمر «غير معقول» [غير
ّ
م�صالح الطبقات الم�ستكبرة ،ويعود بال�ضرر على ه�ؤالء ّ
ال�ضا ّلين
�أنف�سهم .وعلى العك�س من ذلك ،ف�إنّ دعوة الر�سل ت�ست�أ�صل �ش�أفة
((( ّتم بيان هذا الأمر في �آيات عدة من القر�آن الكريم بلحن مليء بالمعاني وبمنا�سبات �شتى من
بينها� :سورة ال�شعراء ،الآي��ات91(:ـ� ،)102سورة �ص ،الآيات58 :ـ 61؛ �سورة �إبراهيم ،الآيات:
12ـ � ،22سورة غافر ،الآيات47 :ـ.48
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الفئة المغ�ضوب عليها ووجودها ,وهذا بالطبع في �صالح الطبقات
المحرومة والم�ست�ضعفة ،ومن �ضمنها ه�ؤالء المغ ّفلون.
�إنّ الم�ص ّلي ،با�ستذكاره هذين المنهجين (منهج المغ�ضوب
عليهم ومنهج ال�ضا ّلين) ،تظهر فيه حالة الح�سا�س ّية والد ّقة
والمراقبة بالن�سبة �إلى الطريق الذي ينبغي �أن ي�سلكه ،والموقف
الذي ينبغي �أن يتّخذه فيما يتع ّلق بدعوة الأنبياء المنجية .وعندها،
�إذا ر�أى في �سلوكه عالمة على الر�شد واهتداء الطريق ،يلهج ثانية
رب العالمين(((.
�شاكر ًا هذه النعمة الكبيرة قائ ًال :الحمد هلل ّ
وعلى هذا النحو ،يكون قد ّتم جزء ُم ِه ّم من ال�صالة .كانت هذه
فاتحة القر�آن التي نقر�أها (فاتحة الكتاب).
�إنّ فاتحة القر�آن كمق ّدمة �أي كتاب تظهر �صورة عا ّمة لمجموعة
معارف الكتاب .فكما �أنّ ال�صالة تمثل خال�صة و�صورة م�ص ّغرة عن
الإ�سالم� ،أ�شير فيها �إلى الكثير من النقاط البارزة لأيديولوج ّية
الإ���س�لام؛ ف���إن ���س��ورة الفاتحة مت�ض ّمنة �أي�ض ًا للنقاط ال��ب��ارزة
والخطوط العري�ضة للمعارف القر�آن ّية ,والم�شتملة على خال�صة
التوجيهات المه ّمة فيه .ولهذا:
ف�إنّ العا َلمين والعوالم وجو ٌد واح ٌد متّ�ص ٌل� ,أن�ش�أه الإله } :
ﭙ{.
((( قيل با�ستحباب التلفظ بهذه الجملة عند الفراغ من �سورة الفاتحة.
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�شخ�ص هو تحت رحمة اهلل وعطفه؛ �أ ّما الم�ؤمنون
ك ّل �شيء وك ّل
ٍ
خا�ص ْين }:ﭛ ﭜ{.
فلهم منه مورد رحم ٍة ولطف َّ
للإن�سان بعد هذا العالم حياة م�ستم ّرة ودائمة ،و�إنّ الحاكمية
المطلقة في تلك الن�ش�أة هي هلل} :ﭞ ﭟ ﭠ{.
على الإن�سان �أن يتح ّرر من قيد عبود ّية غير اهلل ،و�أن يحيا
تحت ظ ّل رعاية اهلل وتدبيره ،بالخ�صائ�ص الإن�سان ّية وفي طريق
الإن�سان ّية ،ح ّر ًا مختار َا } :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ{.
عليه �أن يلتم�س طريق ال�سعادة وال�صراط الم�ستقيم في حياته
من اهلل} :ﭧ ﭨ ﭩ{.
عليه �أن ّ
ي�شخ َ�ص جبه َة الأعداء وجبه َة الأ�صدقاء ،و�أن يتع ّرف
على مواقفهم ودوافعهم وا�ستراتيج ّياتهم ،ليح ّدد موقفه من كلتا
الجبهتين بما يمليه عليه �إي��م��ان��ه} :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ{.
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بعد �إتمام هذه المناجاة المر ّبية الفائ�ضة بالم�ضامين ،على
الم�ص ّلي �أن يقر�أ �سورة كاملة من القر�آن.
هذه التالوة جزء من القر�آن يختارها الم�ص ّلي بحر ّيته و�إرادته،
يفتح بوجهه ف�ص ًال �آخر من المعارف الإله ّية الإ�سالم ّية.
علي بن مو�سى
فري�ضة تالوة القر�آن في ال�صالة كما قال الإمام ّ
الر�ضا Qفي حديث الف�ضل بن ���ش��اذان�« :إ ّن �م��ا �أم��ر النا�س
بالقراءة في ال�صالة لئلاّ يكون القر�آن مهجوراً م�ض ّيعاً وليكون
محفوظاً مدرو�ساً ،فال ي�ضمح ّل وال ُي ْه َجر وال ُي ْجهَل»(((.
نكتفي هنا بالإ�شارة �إلى �سورة التوحيد التي تتلى عادة في ال�صلوات.
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭑ
�أيها الر�سول ،قل واعلم وب ّلغ الآخرين بهذه الحقيقة� ,أنّ :
ﭒﭓﭔﭕ

ٌ
�شريك وال مثي ٌل وال ِن ٌّد من الآلهة التي تع ّرفها [تق ّدمها]
فلي�س له
عقائد الأديان المنحرفة.
((( الو�سائل ,ج � ,4ص .733
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لي�ست �ساحة الخليقة م�سرح ًا لتنازع الآلهة و�صراعهم ،بل �إنّ
جميع �سنن العالم وقوانينه �صادرة عن �إرادة واحدة وقدرة واحدة.
واالن�سجام والتنا�سق,
النظام
عالم الخليق ِة
ولهذا ال�سبب ،ي�سو ُد َ
ُ
ُ
فجميع القوانين والتح ّوالت والتح ّركات الطبيع ّية في العالم تتح ّرك
باتجاه واحد في الحركة والعمل .الإن�سان وحده الذي متّعه اهلل
بالإرادة واالختيار والقدرة على اتخاذ القرار؛ ويمكنه �أن يتم ّرد على
هذا النظام ويعزف لحن ًا �شاذ ًا كما يمكنه �أي�ضا �أن ي�صنع لنف�سه
حيا ًة تن�سجم مع هذه القوانين.
ﭖﭗﭘ
اهلل غير محتاج (�إلى � ّأي �شخ�ص و� ّأي �شيء) من جميع الجهات.
فاهلل �سبحانه الذي �أتوا�ضع �أمامه و� ّ
أعظمه و�أحمده لي�س كباقي
الأرباب المفتر�ضة ,المحتاجة �إلى الرعاية والم�ساعدة في وجودها
وا�ستمرارها في الحياة ،وف��ي قدرتها وحياتها .فمثل هكذا �إل ٍ��ه
[محتاج] ال ي�ستحقّ التكريم وال التعظيم ،لأ ّنه موجود كالإن�سان �أو
�أدنى منه .فالإن�سان ,ذلك الموجود العظيم ,ال يجعل تعظيمه وثناءه
وعبود ّيته � اّإل لتلك القدرة التي ال تكون محتاجة �أدنى احتياج �إلى
�أي وجود و� ّأي عن�صر� .أي �أن وجودها وقدرتها وخلودها نابعة من
ذاتها.
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ﭙﭚ
لي�س هو ما تطرحه �أوه���ا ُم الأدي���ان المنحرفة وعقائ ُد ّ
ال�شرك
و�أ�ساطيرهم .لي�س �إله الم�شركين المتوهّ م حيث ت�ص ّوروا له ولد ًا �أو
�أوالد ًا� ،إنه خالق وموجد ك ّل �شيء وك ّل �شخ�ص ،ال �أ ّنه �أبوهم؛ وجميع
�سكان ال�سموات والأر�ض هم عباده ال �أوالده.
�إنّ ن�سبة «الربوب ّية والعبود ّية» بين اهلل والإن�سان هي التي تمنع
عباد اهلل الواقع ّيين من عبادة �أي �شيء �أو �أي �أحد غير اهلل ،فلي�س
بالإمكان عبادة ر ّبين.
�أولئك الذين ت�ص ّوروا اهلل �أب�� ًا عطوف ًا للمخلوقات ،وظ ّنوا �أنّ
الب�شر �أبنا�ؤه ,ولم يدركوا معنى ن�سبة «الربوب ّية والعبود ّية» التي
تليق بالإن�سان ومقامه وكرامته ,قد فتحوا -في الحقيقة  -طريق ًا
لعبادة غير اهلل ،و�أ�صبحوا عمل ّي ًا عبيد ًا للكثير من �أرب��اب الدنيا
عديمي المر ّوة ،و�صاروا �آلة بيد ّ
النخا�سين والم�ستر ّقين.
ﭛﭜﭝ
فهو لي�س بظاهرة [حادثة] ,حتّى يوم ًا ال يكون ويوم ًا �آخر ي�أتي
أحد �أو فكر ٍة �أو ظنٍّ وتخ ّيل .ولي�س
�إلى �ساحة الوجود .وهو لي�س وليد � ٍ
�شكل من �أ�شكال حياة الب�شر� .إ ّنه �أع ّز الحقائق
نظام �أو طبق ٍة �أو ٍ
وليد ٍ
و�أرفعها �ش�أن ًا� ،إ ّنه حقيقة �أزل ّية ،كان دائم ًا و�سيبقى �أبد ًا.
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ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
أحد �أن يماثله �أو ي�شاكله،
لي�س بالإمكان ت�شبيهه ب�أحد وال يمكن ل ٍ
ومن غير الممكن تق�سيم مناطق نفوذه ومناطق حكمه ،وهي عالم
الكون بتمامه ،بينه وبين �شخ�ص �آخر ،وال يمكن �أن يكون جز ٌء من
حياة الإن�سان له والجزء الآخر لغيره ,من الأرب��اب الأحياء وغير
الأحياء ،ومن م ّدعي القدرة والألوه ّية.
هذه ال�سورة ,كما يظهر من ت�سميتها ,هي بحقّ �سورة التوحيد.
�إنّ ر�ؤية التوحيد المحك ّية في ك ّل القر�آن وفي مئات الآيات ,ب�سياقات
وع��ب��ارات مختلفة؛ ج��اءت في ه��ذه ال�سورة بنحو �صياغة مك ّثفة
وبعبارات ناظرة �إلى المعتقدات الخراف ّية المل ّوثة بال�شرك التي
و�صريح ،نافي ًة
حا�سم
�شاعت في ذلك الزمان ,وقد ُب ّينت ب�شكل
ٍ
ٍ
ومبطل ًة لأي ُم ّد ٍع للألوه ّية يمكن �أن ُيطرح.
تع ّرف ه��ذه ال�سورة الم�سلمينَ وجمي َع العالمين ,من جهة,
بالإله الذي ي�ستحقّ العبادة والتمجيد بنظر الإ�سالم� :إنّ الإله الذي
ال يكون هو الأوح��د ،بل له مئات و�آالف الم�شاكلين ،لي�س جدير ًا
بالربوب ّية والألوه ّية .و�إنّ المقتدر �أو القدرة المحتاجة في وجودها
موجود �آخر ،ال يمكن وال ينبغي �أن ُتفر�ض
وا�ستمرارها �إلى م�ساعدة
ٍ
على الب�شر� .إنّ الذي ّ
يعظم الأرباب المزيفة المحتاجة والمحدثة
والمع ّر�ضة للزوال وينحني �أمامها� ,إ ّنما يدو�س كرامته الإن�سان ّية،
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ويج ّر نف�سه والإن�سان ّية القهقرى .هذه هي الجنبة المث ِبتة في �سورة
ورب الإن�سان ،و ُت ْث ِبت زيف
التوحيد التي ت�ستعر�ض مم ّيزات المعبود ّ
الأرباب على طول التاريخ.
ومن جهة �أخرى ،تح ّذر عباد اهلل من تلويث �أنف�سهم بالأبحاث
العقل ّية المثيرة لل�شبهات والو�ساو�س ب�ش�أن ذات اهلل و�صفاته ،و�أن
يذكروا اهلل ويدعوه بكالم ب�سيط [ومخت�صر]ُ ,يخرج �أ�صحاب
ال ُّت َّرهات والهاذرين ويطردهم من مقام قد�س الربوب ّية .فبدل
�أن ي�ستغرق الإن�سان في التفل�سف والذهن ّيات ،عليه �أن يف ّكر في
االلتزامات النابعة من عقيدة التوحيد.
علي بن الح�سين�« :Qإنّ اهلل
وكما جاء في حديث الإمام ّ
ع ّز ّ
وجل ،علم �أ ّنه يكون في �آخر الزمان �أقوام متع ّمقون ،ف�أنزل
اهلل تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ{ والآيات من �سورة الحديد �إلى
(((
ال�صدُورِ{ ،فمن رام وراء ذلك فقد هلك»
قوله } َعلِي ٌم ِب َذاتِ ُّ
ك���أنّ �سورة }ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ{ تقول للم�ص ّلي� :إنّ اهلل قدرة
م�ستغن ذات�� ًا وغير محتاج
فريدة ,رفيعة �سامية ومتعالية ،وه��و
ٍ
}ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ{ ولي�س له م�شابه وال م�شاكل ..لي�س �سوى
هذا وكفى ،والعلم والر�ؤية [�أ ّنه ب�صير] ،والحكمة وباقي �صفات
اهلل تعالى التي يلزم على الم�سلم �أن يدركها ويفهمها ،والتي تكون
((( نور الثقلين :ج ،5نق ًال عن �أ�صول الكافي.
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م�ؤ ّثرة في �شكل ونمط حياته وارتقاء روحه ،ذكرت �أي�ض ًا في �آيات
�أخ��رى من القر�آن ،فال تتع ّمق �أكثر من هذا في ذات اهلل وكيف ّية
�صفاته ,و�ستح�صل على معرفة �أكثر خالل العمل .ال تكن في �صدد
الذهني
الح�صول على معرفة �أكثر من خ�لال البحث والتنقيب
ّ
العميق ،بل ح��اول تح�صيل المعرفة عن طريق التح ّلي بال�صفاء
وروحان ّية الباطن وال���روح ،وم��ن خ�لال العمل بلوازم التوحيد..
والموحدين
وهكذا كان الأنبياء وال�ص ّديقون ،عباد اهلل المخل�صين،
ّ
وال�صادقين والعارفين.
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الفهم الكامل للتوحيد

قبل �أن ندخل في بيان الذكر في الركوع وال�سجود ،نو�ضح الجمل
التي ير ّددها الم�ص ّلي في الركعتين الثالثة والرابعة قائم ًا ،هذه
الجمل هي �أربعة �أذكار تنطق ب�أربع حقائق عن اهلل تعالى�« :سبحان
اهلل والحمد هلل وال �إله �إ ّال اهلل واهلل �أكبر».
�إنّ معرفة هذه الخ�صو�ص ّيات الأربع لها ت�أثير عميق في تكوين
فهم �صحيح وكامل عن التوحيد� ،إذ �إنّ ك ّل واحد من هذه الأذكار
يب ّين �صور ًة ومتن ًا لعقيدة التوحيد.
و�إنّ تكرار هذه الجمل لي�س من �أجل زيادة الإط�لاع والمعرفة
الذهن ّية لدى الإن�سان وح�سب ،بل ينبغي �أن تكون �أعظم فوائد معرفة
�صفات اهلل وخ�صو�صياته والمداومة على ذكر اهلل ,هو �أن ُتوجد في
الإن�سان الحركة والم�س�ؤول ّية ،و�أن يتح ّمل الم�س�ؤول ّية المتنا�سبة مع
تلك الحقيقة التي �أدركها.
ب�شكل عا ّم ،ينبغي �أن تكون العقائد الإ�سالم ّية (خارج الذهن)
وفي �ساحة الحياة من�ش�أً للعمل والحركة ،فهذه العقائد ال ت�ستم ّد
�أهميتها واعتبارها من جهتها الذهنية والتجريد ّية �صرف ًا ،بل هي
�أكثر اعتبار ًا في الإ�سالم ,كونها ناظرة �إلى حياة الإن�سان و�سلوك
الفرد والمجتمع� .صحيح �أنّ ك ّل عقيدة �إ�سالم ّية هي في المعنى
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معرف ُة حقيقة مع ّينة ،ولكن تلك العقائد الم�ؤ ّكدة في الإ�سالم والتي
يجب االعتقاد بها ،هي التي توجد التزام ًا لدى الإن�سان المعتقد
بها ,وت�ضع على عاتقه م�س�ؤول ّي ًة وتكليف ًا جديد ًا.
واالعتقاد بوجود اهلل هو من هذا القبيل .فاالعتقاد بوجود اهلل
وجد في الحياة والعمل نمط ًا
�أو االعتقاد بعدم وجوده  ,ك ّل منهماُ ,ي ِ
خا�ص ًا .فالفرد والمجتمع الذي يعتقد ح ّق ًا بوجود اهلل يعي�ش
و�شك ًال ّ
خا�صين ،والفرد والمجتمع المنكر لهذه
في الحياة ٍ
بنمط ونح ٍو َّ
والعالم ,قد
الحقيقة يعي�ش بنح ٍو �آخر .ف�إذا اعتقد الإن�سان �أ ّنه ,هو
ُ
وج��دا من جانب قدرة مريدة وعن حكمة و�شعور ،ف�سيدفعه هذا
�أُ ِ
االعتقاد �إلى اعتقاد �آخر وهو �أنّ هذا الخلق كان لـ «هدف وغاية»،
ويذعن ب�أنّ عليه �أن ي�ؤ ّدي دور ًا ويتح ّمل م�س�ؤول ّية لبلوغ هذه الغاية.
وهذا ال�شعور بالم�س�ؤول ّية وااللتزام هو الذي يدعوه �إلى العمل والج ّد
وتح ّمل م�س�ؤول ّيات ثقيلة ،وي�شعر تجاه ذلك ك ّله بالر�ضا ويتق ّبله عن
طيب نف�س.
وهكذا �أي�ض ًا ,االعتقاد بالمعاد والنب ّوة والإم��ام��ة و ...فك ّل
وتكاليف على عاتق المعتقدِّ ،
َ
وت�شخ�ص له
ؤوليات
واحدة تلقي م�س� ٍ
بمجموعها طريقه وبرنامجه ومنهج حياته العا ّم.
الخارجي� ,أنّ َ
بع�ض من يعتبرون �أنف�سهم
و�إن ظهر في الواقع
ّ
معتقدين بهذه الأ���ص��ول الفكر ّية ,ي��رون �أنف�سهم مت�ساوين مع
�أولئك الذين لي�س لديهم � ّإطالع عليها وال يعتقدون بها ،وحياتهم
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هي كحياة �أولئك؛ فلي�س هذا [الت�ص ّور] �إ ّال ب�سبب عدم ال ّإطالع
ال�صحيح �أو لعدم تج ّذر �إيمانهم وت�سليمهم .وفي المواقع والظروف
الح�سا�سة وفي منعطفات الحياة ،يمتا ُز ُّ
�صف المعتقدين الواقع ّيين
عن المق ّلدين الجاهلين والمنتهزين للفر�ص .وبهذه الر�ؤية ،نع ّرج
على مفاد الأذكار الأربعة ومحتواها.

ُ
اهلل من ّز ٌه عن �أن يكون له �شريك ،ومنزّه عن الظلم ،وعن �أن
يكون مخلوق ًا ،وعن الفعل المنافي للحكمة والم�صلحة ،وعن جميع
النواق�ص واالحتياجات والعيوب الموجودة في الكائنات ،وعن جميع
ال�صفات التي هي من لوازم �أن يكون مخلوق ًا �أو ممكن ًا.
من خالل التل ّفظ بهذه الجملة وذكر هذه الخ�صو�ص ّية هلل ,يفهم
وذات محمودة ,يقف خا�ضع ًا
الم�ص ّلي وي�ستذكر �أ ّنه �أمام
عظيم ٍ
ٍ
ِّ
معظم ًا ,فهو ي�شعر �أنّ تعظيمه وتوا�ضعه هو مقابل الإح�سان والجود
والكمال المطلق .فهل ي�شع ُر �أح ٌد بالحقارة عندما يحترم الطهارة
والإح�سان والجمال المطلق؟
�إنّ �صالة الإ�سالم هي التوا�ضع والتعظيم �أم��ام هذا المحيط
اللاّ متناهي من الإح�سان والكمال والجمال .وهذه ال�صالة لي�ست
خ�ضوع ًا ُيهينُ الإن�سان ويق ّلل من �ش�أنه وكرامته وعزّته الإن�سان ّية،
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موجود
ولي�ست تملُّق ًا ُي ِ��ذ ّل الإن�سان ويح ّقره� .ألي�س الإن�سان �سوى
ٍ
الطبيعي ج ّد ًا �أن يخ�ضع
وباحث عنه؟ �إذ ًا ،فمن
مدرك للجمال,
ٍ
ٍ
ّ
ويتذلل �أمام الكمال المطلق .و�أن يعبد الذات المالكة له و�أن ّ
يعظمها
ويمجدها بتمام وجوده .هذا التمجيد وهذه العبود ّية تدفعانه نحو
ّ
طريق الكمال والإح�سان والجمال ،ويجعالن حركة حياته في هذا
االتجاه وهذا الم�سار.
�إنّ الذين يرون العبادة الإ�سالم ّية من�ش�أَ ذ ّلة الإن�سان و�ضعفه،
وقا�سوها بتبجيل القدرات الما ّدية والثناء عليها ،قد �أغفلوا نكتة
دقيقة وهي� :أنّ مدح الإح�سان ّ
والطهر وال ّثناء عليهما هو بح ّد ذاته
�أقوى باعث ومحفز �إلى الإح�سان ّ
والطهارة .هذه النكتة ,هي التي
تع ّلمنا ذكر «�سبحان اهلل».

فالإن�سان ط��وال حياته المليئة بالمتاعب ,ك��ان دوم��� ًا -لأجل
الح�صول على ال ُمتع والمكا�سب المختلفة واالمتيازات ال�صغيرة
والكبيرة ،ولأج��ل البقاء ب�ضعة �أي��ام �أخ��رى على قيد الحياة ،وفي
�أحيان كثيرة من �أج��ل لقمة العي�ش -يفتح فمه بالحمد والثناء
على الم�ساوين له في الخلقة الذين ال يمتازون منه بمنبت نجابة
�أو �شرف ،وي�س ّلم ج�سمه وروحه لأ�سياده و�أولياء نعمته .ولأ ّنه يعتبر
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رزقه مرتبط ًا ب� اّ
أذلء النعمة [يراهم م�صدر الرزق] ،فير�ضخ في
لولي نعمته ،عبود ّية الج�سد والروح والفكر.
طلبه ويقبل بالعبود ّية ّ
يفهم من خالل ا�ستذكار �أنّ «جميع المحامد والثناء هي هلل»,
�أنّ جميع النعم �أي�ض ًا هي من اهلل .ف�إذ ًا ،ال �أحد يملك  -في الحقيقة
وال��واق��ع� -أي �شيءٍ ليمكنه من خ�لال ذل��ك �أو يحقّ له ا�سترقاق
أحد وجعله مطيع ًا و�أ�سير ًا له .وهذا �أي�ض ًا ,يل ّقن النفو�س ال�ضعيفة
� ٍ
وير�شد القلوب الم�سحورة والعيون المخدوعة بالنعم� :أن ال تت َ
ّخذ
رحم َة ال�سالطين وعطا َء الأ�سياد (الحقير) �شيئ ًا ،وال تعتبره منهم،
وال ت�س ّلم قيادها لهم ر ّق ًا وعبود ّية ،و�أن ال تقبل المنع والحرمان منه
[الرزق] ،ولتعتبر المحتكر له غا�صب ًا ومتع ّدي ًا.

ه��ذا �شعار الإ���س�لام ال��ذي ُيظهر بمجموعه م�شهد ًا للر�ؤية
الكون ّية والأيديولوج ّية لهذا المذهب .ويت�ض ّمن هذا ال�شعار «نفياً»
و«�إثباتاً»(((.
بداي ًة ,يرف�ض الإن�سان ك ّل القدرات الطاغوت ّية وغير الإله ّية،
ويخ ّل�ص نف�سه من ربقة العبود ّية لأي ق ّوة �شيطان ّية ،ويقطع ك ّل يد �أو
�شكل نحو طريق ما ،ويرف�ض ك ّل قدرة غير قدرة
رجل ت�سحبه ب� ّأي ٍ
(((	�أو [ �إبطال وت�أييد]
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إلهي ،وك ّل الدوافع �إ ّال الدوافع ال َم ْر�ض ّية
اهلل وك ّل نظام �إ ّال النظام ال ّ
وقيد
هلل ,وبهذا النفي المجيد يتح ّرر من ك ّل ُذ ٍّل وحقار ٍة وانك�سا ٍر ٍ
أ�سر وعبود ّية .فيهيمن �أمر اهلل و�إرادت��ه -التي ال تتح ّقق � اّإل في
و� ٍ
الحقيقي -على
إ�سالمي بمعناه
إلهي»� ،أي المجتمع ال
قالب «نظام � ّ
ّ
ّ
وجوده وي�س ّلم بعبود ّية اهلل التي ال تتوافق وال تتّفق مع �أي عبود ّية
�أخرى.
عبود ّية اهلل تعني تدبير نظام الحياة طبق ًا لأوامر اهلل الحكيمة،
إلهي الذي ُر ِ�سمت خطوطه العري�ضة وفق ًا
والعي�ش في ظ ّل ال ّنظام ال ّ
لأوام��ر اهلل� .أو ال�سعي والتح ّرك بجميع القوى والجهود الممكنة
نظام وهكذا نظم.
بهدف �إيجاد هكذا ٍ
الب�شري،
و�أ ّم��ا ال ُّنظم الأخ��رى التي ُب ِنيت على �أ�سا�س الفكر
ّ
إن�ساني
فلي�ست قادرة على �إ�سعاد الب�شر و�إي�صالهم �إلى كمالهم ال ّ
المطلوب ,ب�سبب عدم خل ّوها من الجهل واعوجاج الفكر ،و�أحيان ًا
لعدم ُخل ّوها من المطامع.
فالمجتمع والنظام الإل��ه ّ��ي هو الوحيد ال��ذي يمكن �أن يكون
محيط ًا منا�سب ًا لنمو هذا البرعم الذي ي�س ّمى «الإن�سان» ,لكونه
[�أي هذا النظام] نابع ًا من حكمة اهلل ورحمته ،ولمعرفته بحاجات
الإن�سان وقدرته على ت�أمينها..
نحن ل�سنا �أعدا ًء لل ُّنظم الأخرى ،بل نحن ن�شفق عليها ،هذا كالم
الأنبياء وهم �آباء الب�شر الم�شفقون عليهم� ،إ ّنهم يع ّلمون من�شئي
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البيوت ومهند�سيها ,البيوت التي ينبغي �أن تعي�ش فيها النا�س� ،أي
�أ ّنهم يع ّلمون مبتكري النظم االجتماعية و ُبناتها و ُي�سدون الن�صيحة
إلهي
لهم� :إنّ الإن�����س��ان ل��م ول��ن يكون �سعيد ًا �إ ّال ف��ي ظ�� ّل نظام � ّ
وتوحيدي .وقد �أثبت التاريخ ور�أينا ونرى ما الذي عانته الإن�سان ّية
ّ
في ظ ّل النظم غير الإله ّية ،وكيف ُم�سخت الإن�سان ّية و�إلى �أي م�صير
و�صلت؟
العادي ,الذي ما
وبعد هذا البطالن [النفي] ك ّلهَ ,ي�شع ُر الإن�سان
ّ
زال عالق ًا في ُل ّجة الوقائع الجاهل ّية ،بالغربة وال ّروع  ,ويجد نف�سه
وحيد ًا؛ فهو ,من جهة ,يرى عيان ًا �أنّ جميع الأ�س�س ،التي كانت تبدو
قريب ثابت ًة� ،آيل ٌة �إلى ال�سقوط .ومن جهة �أخرى ،توحي له
حتى ٍ
وقت ٍ
الجاهل ّية ب�أ ّنها ما زالت ب�ضخامة الجبل ترب�ض �أمام وجهه.
فالأ�شياء ذاتها التي نفاها ,تظهر له وتتراءى �أمام عينيه ُمحا ِو َل ًة
�إرعابه ,في اللحظة نف�سها التي يقول فيها اهلل �أكبر من ك ّل �شيء،
من ك ّل �شخ�ص ،من ك ّل القدرات والمقتدرين ،و�أكبر من �أن يو�صف،
وهو مهند�س ال�سنن والقوانين التكوين ّية في العالم� ,سواء في مجال
النهائي الذي يكون
الطبيعة �أم في التاريخ؛ �إذ ًا ،التوفيق والن�صر
ّ
في ظ ّل تعاهد هذه القوانين وال�سنن ،هو فقط من خالل االلتزام
ب�أوامره ،و�إنّ عباده المطيعين له هم الجبهة الوحيدة المنت�صرة في
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التاريخي.
�صراع الب�شر ّية
ّ
النبي مح ّمد  Pمدرك ًا لهذه الحقيقة تمام ًا وم�ؤمن ًا بها
وكان ّ
بك ّل وجوده ،ويتل ّم�سها .ولذا ،ثبت بمفرده بوجه جميع ال�ضا ّلين في
كالنبي ,P
م ّكة ،بل بوجه ك ّل العالم .وكما ُيتَو َقع من �إن�سان عظيم
ّ
الذي �أظهر �إ�صرار ًا على الثبات والمقاومة ،فح ّرر قافلة الب�شر
ّ
ال�ضا ّلة من التبع ّية الذليلة للقوى الطاغوت ّية و�س ّيرها في الم�سار
الفطري ,الذي هو م�سار التكامل.
ّ
فالذي يجد نف�سه �ضعيف ًا م�سلوب الإرادة �أمام �أ�شكال القوى
الب�شر ّية� ,إذ ًا �أدرك �أنّ �أعلى القدرات و�أكبرها هو اهلل تعالى ف�سوف
يطمئنّ قلبه ،ويهد�أ وتتّقد في باطنه ق ّوة فريدة ,وهي التي تجعل
منه الأف�ضل والأقوى.
كانت ه��ذه خال�صة ح��ول مفاد الجمل الأرب���ع التي تتك ّرر في
الركعتين الثالثة والرابعة من ال�صالة حال القيام.
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الركوع

بعد �إتمام القراءة((( يدخل الم�ص ّلي في الركوع� ،أي ينحني �أمام
إن�ساني في �آفاق الخ�صال
اهلل ،الموجود ما وراء ذروة التفكير ال ّ
الحميدة والعظيمة.
الركوع مظه ٌر ومثال لخ�ضوع الإن�سان �أمام القدرة التي يعتقد
�أ ّنها �أقوى منه .ولأنّ الم�سلم يرى �أنّ اهلل فوق ك ّل القدرات ،فهو يركع
�أمامه .ولأ ّنه ال يرى � َّأي موجود �أعلى و�أف�ضل من �إن�سان ّيته ,غير اهلل,
�شخ�ص �آخر.
فال ينحني ل ّأي �شيء �أو
ٍ
وفي هذه الحال ،يظهر �أمام اهلل بمظهر الخ�ضوع ،ول�سانه يلهج
بحمد اهلل والثناء عليه وذكر عظمته.

سبحان ربيّ العظيم وبحمده

(((

�إنّ هذه الحركة التي تترافق مع قول متنا�سبُ ،تظهر ،للم�ص ّلي,
(((  -المق�صود من القراءة هو قراءة الحمد وال�سورة في الركعتين الأولى والثانية ،والت�سبيحات
الأربع �أو الحمد في الركعتين الثالثة والرابعة.
(((  -بالإمكان �أي�ض ًا ا�ستبدال هذا الذكر بقول� :سبحان اهلل� ،سبحان اهلل� ،سبحان اهلل.
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ولمن ي�شاهده على هذه الحال ،عبود ّيته �أمام اهلل .وبما �أنّ عبد اهلل
تام عن افتخاره وتح ُّرره من
لي�س عبد ًا لغير اهلل ,فهي تنبئ بو�ضوح ٍّ
عبود ّية غير اهلل.

السجود

عند رف��ع ال��ر�أ���س من الركوع وف��ي حالة اال�ستعداد لتعظيم
وخ�ضوع �أكث َر ،يهوي �إلى الأر�ض وي�سجد� .إنّ و�ضع الجبهة على
ٍ
الأر���ض يظهر �أعلى م�ستوى من الخ�ضوع ,والم�ص ّلي يعتبر هذا
الم�ستوى هو ن�صاب التوا�ضع الحقيق واللاّ ئق؛ فالخ�ضوع �أمام
اهلل [هلل] ه��و خ�ضوع �أم���ام الجميل والجمال المطلق ,وي��رى
ذلك حرام ًا وغير جائز �أم��ام �أي �شخ�ص و� ّأي �شيء �سوى اهلل؛
�إذ �إنّ جوهر الإن�سان ّية ،الذي هو �أثمن ب�ضاعة في متجر الوجود،
ّ
يتحطم بهذا العمل [�أي الخ�ضوع لغير اهلل] ويغدو الإن�سان ذلي ًال
ومنك�سر ًا .وبينما هو �ساجد على الأر�ض ،غارق في عظمة اهلل،
ويف�سر في حقيق ِة عمل ِه الذكر
يتناغم ل�سانه �أي�ض ًا مع هذه الحالة ِّ
الذي ينطق به.
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سبحان ربيَ األعلى وبحمده

(((

اهلل الأعلى ،اهلل المنزّه والمط ّهر ،وفقط �أمام هكذا موجود,جدير
وحقيقُ ,يطلق الإن�سان ل�سانه بالثناء وي�ضع جبهته على التراب.
و�ضعيف
ناق�ص
ٍ
�إذ ًا� ,سجدة ال�صالة لي�ست �سجدة �أمام موجود ٍ
هوي و�سجو ٌد �أمام
ال قيمة له كال�سجود للأ�صنام والقوى الخاوية ،بل ٌّ
الأعلى والأطهر والأعزّ.
عملي ان�صياعه هلل الحكيم
يعلن الم�ص ّلي بهذه الحركة بنح ٍو ّ
والب�صير .وقبل ك ّل ذلك ،يل ّقن نف�سه هذا الت�سليم واالنقياد .وكما
عرفنا ,ف�إنّ قبول هذه «العبود ّية المطلقة هلل» هو الذي يبعد عن
�شخ�ص ،ويخ ّل�صه من الأغالل
الإن�سان ربقة العبود ّية ل ّأي �شيءٍ و� ّأي
ٍ
ّ
وال�ضعة التي تفر�ض عليه.
أهم �أثر يرتجى من هذين الذكرين (ذكر الركوع وال�سجود)
�إنّ � ّ
هو تعليم الم�ص ّلي و�إر���ش��اده ب�أنه� :أم��ام �أي �شيء يجب الخ�ضوع
والت�سليم ,والثناء عليه .وه��ذا معناه نفي ك ّل ما عدا اهلل ،ولع ّل
الحديث المنقول عن الإم��ام عليه ال�سالم ي�شير �إلى هذا الأمر:
«�أقرب ما يكون العبد �إلى اهلل وهو �ساجد(((».
(((  -بالإمكان �أي�ض ًا �أن تقول ثالث ًا� :سبحان اهلل.
((( � -سفينة البحار (ج )1مادة �سجد
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التشهّد

في الركعة الثانية وفي الركعة الأخيرة من ك ّل �صالة ,يتـل َّفظ
الم�ص ّلي ,بعد �أن يرفع ر�أ�سه من ال�سجدتين وهو جال�س ,بثالث
جمل ,تع ِّبر ك�� ّل واح��دة عن حقائق دين ّية ،وت�س ّمى ه��ذه العملية
المقترنة بالألفاظ (الت�ش ُّهد).
رب العالمين:
حيث ي�شهد في الجملة الأولى بوحدان ّية [�أحد ّية] ّ
«�أ��ش�ه��د �أن ال �إل��ه � اّإل اهلل» ،ث ّ��م ي�ؤ ّكد ه��ذه الحقيقة بهذا النحو:
«وحده»ّ ،ثم ي�ؤكدها بنحو �آخر« :ال �شريك له».
ك ّل فرد وك�� ّل �شيء َي�ض ُع الإن�سانَ تحت نير عبود ّيته وي�ص ّيره
مطيع ًا له فهو �إلهه .فالأهواء والميول الحيوان ّية ،وال�شهوات والأطماع
الإن�سان ّية ،والنظم والمواثيق االجتماعية ,وا�ضعوها وزعما�ؤها ،ك ّل
واحدة منها تدعو الإن�سان بنحو ما �إلى خدمتها و�إلى ت�أليهها(((.
نفي لك ّل هذه الإمرات وال ُملك ّيات.
و�إنّ ذكر (ال �إله � اّإل اهلل) هو ٌ
والت�ش ّهد �شهادة من الم�ص ّلي على هذا النفي� ،أي �أنّ الم�ص ّلي يذعن
وي�س ّلم ب�أنّ الإله الواحد [الأحد] هو الذي له حقّ الإمرة والألوه ّية
دون غيره ،و�أنّ جميع ما عداه لي�س له �أي حقّ في التح ّكم به.
(((  -يلتفت �إلى �آيات من قبيل }�أَ َف َر َ�أيْتَ َم ِن ات ََّخ َذ �إِ َل َه ُه هَ َوا ُه{ �سورة الجاثية /الآية ( )23و } َو َما
�أُ ِم ُرو ْا �إِ َّال ِل َي ْع ُبدُو ْا �إِ َل ًها َو ِاحدً ا{ و }ات ََّخ ُذو ْا �أَ ْح َبارَهُ ْم َورُهْ َبا َن ُه ْم �أَ ْر َبا ًبا ِّمن دُونِ اللهّ ِ { �سورة التوبة/
لُ َما َع ِل ْمتُ َل ُكم ِّمنْ �إِ َلهٍ َغ ْي ِري{ �سورة الق�ص�ص /الآية
الآية ( )31و } َو َق َال ِف ْر َع ْونُ َيا �أَ ُّي َها ا ْل َم َ أ
( ،)38وروايات من قبيل «�ألهتهم بطونهم».
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وعندما َق ِب َل الإن�سان بهذا ،لم يعد له الحقّ بقبول �ألوه ّية �أي
موجود �آخر �أو �إطاعته وعبادته (�سواء �أكان �إن�سان ًا �أو حيوان ًا �أو مالك ًا
الموحد ال
�أو جماد ًا �أو �أهوا َء نف�سه و�شهواتها) .ولي�س معنى ذلك �أنّ
ِّ
اجتماعي ،وال يقبل ب� ّأي قانون وب� ّأي حاكم.
والتزام
ميثاق
يخ�ضع ل ّأي ٍ
ّ
ٍ
�إذ من الوا�ضح �أنّ الحياة االجتماع ّية بح�سب ماه ّيتها ال تخرج عن
�إطار االلتزام واالنقياد .بل بمعنى �أ ّنه ال يقبل ب� ّأي تح ُّكم �أو �أي نظام
لم ين�ش�أ من �أوامر اهلل .وهو في حياته ال�شخ�ص ّية واالجتماع ّية مطيع
إلهي ،وبمقت�ضى �شكل [نظام
لأمر اهلل ،وقد يلزم  -بنا ًء على الأمر ال ّ
ما] قد ح�� ّدد ُه ُ
اهلل لإدارة الحياة الب�شر ّية � ,-أن يطيع �أ�شخا�ص ًا
ويلتزم بمجموعة من العهود والمواثيق .فالطاعة وااللتزام ,بح�سب
الطبيعة الذات ّية للحياة االجتماع ّية ,غير قابلة لالنف�صال عن حياة
الموحد �أي�ض ًا ,غاية الأمر �أنّ هذا االنقياد لي�س طاع ًة لأهواء
الإن�سان ّ
النف�س الجامحة �أو لال�ستبداد والت�س ّلط والأنان ّيات الآدمية لأمثاله
من الب�شر ,بل هو امتثال لأمر اهلل الب�صير الحكيم ٍ و�إرادت��ه .فهو
الذي يح ّدد الأنظمة والقوانين التي يجب تطبيقها ،ويع ِّين ال َقا َدة
يجرون حكومتهم على عباد اهلل ,فقط,
الذين تجب �إطاعتهم ،فهم ْ
في حدود الأوامر الربانية و�إطارها(((.
(((  -التدقيق في هذه الآيات والروايات من قبيل } َّمنْ ُي ِط ِع ال َّر ُ�س َ
ول َف َقدْ �أَ َطا َع اللهّ َ { �سورة الن�ساء/
َ
َ
ال�صال َة َو ُي�ؤْتُونَ ال َّزكا َة وَهُ ْم
الآية (�} )80إِ َّن َما َو ِل ُّي ُك ُم اللهّ ُ َو َر ُ�سو ُل ُه َوا َّلذِ ينَ � َآم ُنو ْا ا َّلذِ ينَ ُي ِقي ُمونَ َّ
َر ِاك ُعونَ { �سورة المائدة� /آية ( .)55والروايات( :وانظروا �إلى من كان منكم قد روى حديثنا
ونظر )...الإمام ال�صادقQ؛ الكافي ،ج � ،7ص 412؛ و(العلماء �أمناء الر�سل على خلقه)...
نزهة الكرام� ،ص 397؛ يمكن �أن يكون مو�ضح ًا للحدود التقريبية لهذه الحقيقة.
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الرباني ناظر �إل��ى ه��ذه الحقيقة} :ﯸ ﯹ
�إنّ ه��ذا الأم��ر
ّ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ {(((.

ور ّبما من �أجل مالحظة هذا المعنى ,وربط ًا به ,هو ما يقوله
الم�ص ّلي في الجملة الثانية من الت�ش ّهد« :و�أ�شهد � ّأن مح ّمداً عبده
ور�سوله».
�إنّ الت�سليم ب���أنّ مح ّمد ًا  Pمر�س ٌل من اهلل هو بمعنى قبول
إلهي� ،أي �أنّ �سبيل اهلل هو في اقتفاء طريق ر�سوله
اال�ستخالف ال ّ
مح ّمد  ،Pو�أنّ �أوامره ت�ؤخذ و ُتتل ّقى من عبده الم�صطفى.
المر�ضي من اهلل.
كثي ٌر من عباد اهلل �أخط�ؤوا في معرفة الطريق
ّ
َ
النبي مح ّمد  Pوالت�سليم بكونه ر�سول اهلل ،مح ّد ٌد
�إنّ
تعريف ّ
وموج ٌه للجهد والحركة التي ينبغي �أن ُيظهرها الإن�سان العابد في
ِّ
�صحة دعواه في عبادة اهلل.
حياته ،لكي يثبت ّ
في هذه الجملة (�أ�شهد �أنّ مح ّمد ًا عبده ور�سوله) ,وا�ستناد ًا �إلى
عبود ّية مح ّمد  ,Pوالإتيان بكلمة (عبده) قبل (ر�سوله) ,فقد
أهم ف�ضيلة في الإ�سالم ،وهذا هو الحقّ  .ف�إنّ جميع
�أريد التعريف ب� ّ
الف�ضائل الإن�سان ّية تخت�صر في عبادة اهلل الحقيق ّية والمخل�صة له،
وك ّل من هو �أكثر �سبق ًا في هذا الم�ضمار ،هو �أثقل من غيره في ك ّفة
الإن�سان ّية.
((( �سورة الن�ساء ،الآية59 :
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هذا الكالم ,بالن�سبة �إل��ى ال�شخ�ص العارف بمفهوم(عبادة
غني عن اال�ستدالل .ف�إن كان معنى عبادة اهلل هو الخ�ضوع
اهلل) ّ
�أمام الحكمة والب�صيرة والرحمة والإح�سان والجمال اللاّ متناهي،
والمالزم للتح ّرر من عبادة النف�س وعبود ّية الغير ،ف� ّأي قيمة� ,أ�سمى
من هذه ,يمكن الح�صول عليها؟ �ألي�ست جميع الم�ساوئ والمذ ّالت
وال�شقاوات والرذائل وانعدام المروءة ،وك ّل الظلمات المدله ّمة
الحالكة ،وليدة عبود ّية الإن�سان لجموح النف�س �أو طغيان الم ّدعين
حرق جذور ك ّل عبود ّية
من الب�شر وغرورهم؟ �ألي�ست عبادة اهلل ُت ِ
�أخرى و ُت ّ
حطمها؟
�إنّ النقطة الدقيقة الموجودة في هاتين الجملتين من الت�ش ّهد:
هي التذكير بالتوحيد والنب ّوة �ضمن �شهادة ي�ؤ ّديها الم�ص ّلي ,حيث
ي�شهد بوحدان ّية اهلل وعبود ّيته وبر�سالة مح ّمد .P
هذه ال�شهادة في الحقيقة عبارة عن قبوله بجميع االلتزامات
المترتّبة على هاتين العقيدتين ،وك�أ ّنما الم�ص ّلي ،بهذه ال�شهادة،
يريد �أن يقول� :إ ّني �آخذ على عهدتي [�ألتزم] جميع التكاليف التي
تن�ش�أ من هاتين العقيدتين (التوحيد والنب ّوة)� .إنّ المعرفة الجا ّفة
والفارغة ،والمعرفة التي ال ت�ستتبع التزام ًا ،واالعتقاد الذي ال يتج ّلى
في العمل ،ال قيم َة له في الإ�سالم� .إنّ ال�شهادة والت�صديق بحقيق ٍة
هما بمنزلة الوقوف عليها وقبول جميع الواجبات والأعمال الناتجة
إيمان ف ّع ٍال
اعتقاد
من العلم بها� .أي القبول النا�شئ من
خال�ص و� ٍ
ٍ
ٍ
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إيجابي ومتو ّقد� .إذ ًا ,ت�ش ّه ُد ال�صالة هو في الحقيقة تجدي ُد بيعة
و� ّ
ي�ؤ ّديها الم�ص ّلي مع اهلل ور�سوله.
اللهم �ص ّل على
الجملة الثانية من الت�ش ّهد هي طلب ودع��اءّ :
مح ّمد و�آل مح ّمد� .إنّ محمد ًا و�آله الطاهرين (�صلوات اهلل عليهم
�أجمعين) هم العالمات الوا�ضحة والبراهين التا ّمة لهذه العقيدة،
و�إنّ الم�ص ّلي يحيي ,بل�سان الدعاء وبال�صالة عليهم ,ذكر هذه
العالمات والبراهين ,وبال�سالم عليهم ُيعزّز ارتباطه الروحي بهم.
�إنّ �أَتْ�� َب��ا َع �أ ّي��ة ر�سالة� ,إن لم يجعلوا ُن�صب �أعينهم الب ّينات
[الح�س ّية] لر�سالتهم ،فمن الممكن ج�� ّد ًا �أن
والعالمات العين ّية
ّ
ي�سلكوا �سبي ًال �آخر وي�ض ّلوا .و�إنّ تبيين و�إظهار هذه العالمات العين ّية
�ضمن �صمود ر�ساالت الأنبياء على م ّر الزمان.
هو الذي ِ
يذكر التاريخ الكثير من العلماء والمف ّكرين الذين ر�سموا خطط ًا
وبرامج لتوفير حيا ٍة للإن�سان مل�ؤها الهناءة وال�سعادة ،وطرحوا
المدن الفا�ضلة ود ّون��وا كتب ًا وخ ّلفوا وراءه��م �آث��ار ًا .ولكنّ الأنبياء
عملي ,عو�ض ًا من ال��دخ��ول في بحوث
طرحوا م�شروعهم بنح ٍو ّ
وج��داالت فل�سف ّية ,و�صنعوا ،من �أنف�سهم ومن �أتباعهم الأوائ��ل،
ونماذج مت�أ ّلقة ،وبنوا على عواتقهم
�أف��راد ًا من الطراز الجديد
َ
�أركان نظامهم المن�شود.
ّ
لمخططات الفال�سفة
ولهذا ،بقي مذهب الأنبياء ح ّي ًا ولم يبق
الحبر على الورق.
والمف ّكرين �سوى ِ
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يدعو الم�ص ّلي من �أعماق قلبه لمح ّم ٍد و�آل مح ّم ٍد  ،Pالذين هم
ع�صارة تج ّليات الر�سالة وظهورها .وي�س ّلم عليهم ,فقد عا�شوا عمر ًا
بطور هذه الر�سالة وق ّدموا للتاريخ �إن�سان زين الإ�سالم و�أنموذجه،
وي�س�أل اهلل تعالى �أن ي�ص ّلي وي�سبغ رحمته عليهم ،و�أن يث ّبت ارتباطه
الروحي بهم ويجعله �أكثر عمق ًا وا�ستحكام ًا ،فب�إمكانهم جذبه بق ّوة
ّ
الى طريقهم و�إلى الهدف الذي ي�سعون �إليه.
مج�سد ٌة لوجه �صفوة
�إنّ «ال���ص�لا َة على مح ّمدٍ و�آل مح ّمدٍ » ِّ
الأفراد ونخبتهم في الإ�سالم .وب�إظهار هذه الوجوه ،وت�صويرها،
با�ستطاعة الم�سلمين دوم�� ًا �أن يتع ّرفوا على الطريق الذي ينبغي
عليهم �أن يطووه وي�ستع ّدوا للم�سير فيه.

سالم الصالة

�سالم ال�صالة فيه ثالث تح ّيات .ويكون �أي�ض ًا مع ذكر اهلل وذكر
ا�سمه .فال�صالة تبد�أ ب�إ�سم اهلل وتختتم ب�إ�سمه .وبين تلك البداية
النبي �أو �آله
وهذه النهاية طري ٌق حاف ٌل بذكر اهلل وا�سمه؛ ف�إذا ُذكر ّ
في جملة� ,سيكون �أي�ض ًا م�صحوب ًا بذكر اهلل ،ب�صورة طلب العون من
لطفه ورحمته.
الجملة الأولى ,تح ّية من الم�ص ّلي للر�سول  Pوطلب الرحمة
النبي ورحمة اهلل
من اهلل لذلك العبد المجتبى :ال�سالم عليك �أ ّيها ّ
وبركاته.
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الر�سول  Pهو م�ش ّيد بنيان الإ�سالم� ،أي �سل�سلة الحركات
والم�ساعي المجلجلة التي يرى الم�ص ّلي نف�سه م�شغو ًال فيها الآن،
هو الذي �أعلى نداء التوحيد الذي ه ّز ب�صداه العالم ،و�أر�سى جذور
حيا ٍة � َ
أف�ضل للإن�سان على مدى الزمان .هو الذي ر�سم الخطوط
النموذجي ,والمجتمع الذي
إ�سالمي
العري�ضة ل�صورة الإن�سان ال
ّ
ّ
ب�إمكانه �أن ي�صبح دا َر تربي ٍة وحا�ضن ًا لهذا الإن�سان .و�إنّ الم�ص ّلي
يعك�س ه��ذا ال�شعار في حياته وف�ضا ِء زمانه ،من خ�لال �صالته
والدرو�س والإر���ش��ادات المطو َّية فيها ،ويتق ّدم ويخطو نحو ذلك
النموذجي .فلي�س
المجتمع الأف�ضل ونحو تكوين ذل��ك الإن�سان
ّ
اعتباط ًا ذكر ر�سوله ومقتداه الذي جعله مر�شده في هذا الطريق
بتح ّية و�سالم في نهاية ال�صالة ،ويعلن بهذا ال ّل�سان عن ح�ضوره
�إلى جانبه وفي طريقه.
في الجملة الثانية ،ي�س ّلم الم�ص ّلي على نف�سه وعلى جميع رفاقه
(ال�سالكين م�سلكه) وعلى جميع عباد اهلل ال�صالحين« :ال�سالم
علينا وعلى عباد اهلل ال�صالحين» ،وبذلك ،يوقظ ذكر عباد اهلل
ال�صالحين في ذهنه ،ويجعل وجودهم وح�ضورهم منبت الأمل
واالطمئنان في نف�سه.
في دنيا انت�شرت فيها مظاهر ال��ذن��وب والمعا�صي :القبائح
والدناءة والعداوة والظلم والقذارة والرج�س ,و�أحاطت بك ّل �شخ�ص؛
ّ
والمتفطن ب�إفال�س
محيط ,ك ُّل �شيءٍ فيه ينبئ الإن�سانَ العاقل
وفي
ٍ
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ألوان و�صو ٍر
الب�شر ّية وانهيارها ،وت َْظهر زينتها وزبرجها �أمام عينيه ب� ٍ
وال�سحت؛ �أجل في
ب ّراق ٍة م�صطنع ٍة على مظاهر االبتذال وال�سفالة ُّ
العالم الذي ال يتم ّكن فيه طلاّ ب الحقّ والعدالة �أن يت�ستّروا على
وحب الجاه والمن�صب ،وحيث ال يمكن التعتيم
ف�ضائح الأنان ّيات ّ
وعلي وال�صادق  Rبال�صخب المراوغ لأمثال
على مكانة الح�سين ّ
معاوية ويزيد والمن�صور؛ باخت�صار ,في الع�صر الذي ي�ستولي فيه
�أعوان ال�شيطان على منا�صب رجال اهلل ال�صالحين ،هل يمكن تو ُّقع
الخير وال�صالح منهم ,والنظر �إليهم بعين الواقع ّية؟ �أفهل يمكننا
�أن نتو ّقع �شيئ ًا غير المعا�صي والآث��ام وال�ضالل و�إماتة الحقّ بين
الب�شر؟ علينا �أن نعترف ب�أ ّنه لو �أمكن ذلك ،ف�إ ّنه ال يمكن ب�سهولة.
ي�أتي «ال�سالم على عباد اهلل ال�صالحين» ,في هكذا حال ,ليم ّد
القلوب الحزينة الم�ضطربة ،وك�أ ّنه ٌ
مالك يبثُّ في قلب الظلمات نب�أ
ح�ضور النور وال�ضياءّ ,
ويب�شر الم�ص ّلي بوجود الأن�صار والأ�صحاب.
يقول له« :ل�ستَ وحيداً»� ،إذ يمكن في قلب هذه ال�صحراء القاحلة
العثور على براعم مثمرة ومت� ّأ�صلة ،مثلما �أ ّنه في �أطوار التاريخ قد
خرج من رحم التج ّمعات [المجتمعات] ّ
ال�ضا ّلة والفا�سدة �إراداتٌ
العالم الجديد
قو ّي ٌة ورجال عظماء بارزون� ,أ�ضحوا في النهاية بنا َة ِ
ووا�ضعي الأ�سا�س الط ّيب لحياة جديدة .وكذلك ،ف�إنّ قوى النور
والخير نف�سها ,وطبق ًا ل�س ّنة اهلل في التاريخ ،هي في قلب هذا العالم
المظلم والفا�سد ،في حالة �سعي وج ّد دائ��ب� .أج��ل ,فال�صالحون
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يعبدون اهلل بما يليق بعظمته ويطيعون �أوامره ،ويقفون م�صط ّفين
في مواجهة الطغاة.
من هم ه���ؤالء العباد ال�صالحون؟ و�أي��ن هم؟ �أال يجب التع ّلم
منهم وال�سير معهم؟ فعندما يجعل الم�ص ّلي نف�سه �إل��ى جانب
ال�صالحين ،و ُي�س ّلم عليهم وعلى نف�سه في جملة واحدة (ال�سالم
علينا وعلى عباد اهلل ال�صالحين) َ
ي�سط ْع على قلبه نو ٌر من العزّة
واالفتخار واالطمئنان ،وي�سعى لأن يكون ح ّق ًا في عدادهم و�إلى
جانبهم ،وي�شعر بالخجل� ،إنْ لم يتم ّكن من اقتفاء �أثرهم ،وهذا
ي�ضفي عليه التزام ًا وتكليف ًا جديد ًا.
وبم �صالحهم؟ فال�صالح لي�س فقط
كيف هم العباد ال�صالحون؟ َ
في �أداء ال�صالة ,ال�صالح هو الذي يلتزم بالتكاليف الإله ّية الثقيلة
ويعمل بنح ٍو يليق به �إطالق ا�سم (عبد اهلل) عليه ,تمام ًا كالتلميذ
اللاّ ئق في ٍّ
درا�سي .وفي الختام ،يقول الم�ص ّلي في الجملة
�صف
ّ
الثالثة مخاطب ًا ه�ؤالء العباد ال�صالحين� ،أو مخاطب ًا المالئكة(((� ،أو
مخاطب ًا الم�ص ّلين« :ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته» ،وبذلك،
ي�ستذكر م�� ّرة �أخ��رى ال�صالح واال�ستحقاق (لل�صفات المالئك ّية
�أو االت�صال بباقي الم�ص ّلين) ،فيذكر المخاطبين الأعزاء بدعاء
رب العالمين.
الخير وينهي �صالته .والحمد هلل ّ
(((  -وك�أنه بعنوان در�س لتح�صيل �صفات المالئكة.
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عمود الدين
إ�سالمي هو تربية النا�س
هدف يطمح �إليه النظام ال
�إنّ �أ�سمى ٍ
ّ
العظماء ذوي الف�ضل ،وبناء الفرد والمجتمع على �صعيدي الج�سم
والمعنوي ،وب�سط جناحي ت�سامي
المادي
والروح ،وفي كال الجانبين
ّ
ّ
الإن�سان وتكامله.
ومن هنا ،تكت�سب العبادات ،وعلى ر�أ�سها «ال�صالة» ،هذا القدر
من الأه ّمية ،وتُ�س ّمى (ال�صالة) عمود الدين .فال�صالة حينما
قلب ال يقت�صر ت�أثيرها على ما تغر�سه في
ت�ؤ ّدى بانتبا ٍه وبح�ضو ِر ٍ
قلب الم�ص ّلي وروحه ،و�إ ّنما يتّ�سع مداها ليملأ الأجواء المحيطة
به نور ًا ً
و�شذى ي�سري �أريجه �إلى رحاب البيت والأ�سرة ،و�إلى مح ّل
العمل ومجل�س الأ�صدقاء ،و�إلى ك ّل ربوع مدينته ،بل ،وك ّل �آفاق
الحياة.
ك ّلما ازداد الم�ص ّلي ذك��ر ًا وخ�شوع ًا ،تتب ّدد من حوله ظلمات
ال�شح والبخل ،ويرتفع
الأنان ّية والأحقاد ،واال�ستبداد ،وي�ضمح ّل ّ
العدوان والح�سد ،وي�سطع نور الفالح على جبين الحياة.
ك ّل الوقائع المريرة في حياة الإن�سان تعود جذورها �إلى الغفلة
عن ذك��ر اهلل واالن��غ�لاق في ح��دود الم�صالح الذات ّية .وال�صالة
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تطلق الإن�سان من �أ�سوار هذه الظلمات ،وتح ّرره من �أغالل ال�شهوة
والغ�ضب ،وت�سمو به نحو الحقيقة المتعالية والخير الأ�شمل(((.
�أعظم الفرائ�ض
أبدي] والذي ال مف ّر
�إنّ ال�صالة في م�ضمار البحث الدائم [ال ّ
منه والم�أمور به الإن�سان بل المجبول عليه هي �أعظم الفرائ�ض
و�أكثرها ت�أثير ًا ،ولع ّل البع�ض ع�� ّرف هذه الخ�صو�ص ّية فقط في
الفردي نحو الكمال ،ولم ي�سمع بدورها في ميدان
ميدان ال�سعي
ّ
واالجتماعي في مواجهة القوى الدنيو ّية المناه�ضة.
الجمعي
الجهاد
ّ
ّ
لذا ،ينبغي �أن نعرف �أنّ المروءة والثبات ،في المواجهات المختلفة،
مرتبطان بكون القلوب والإرادات مليئة بال�صفاء والتو ّكل والثقة
بالنف�س والأمل بح�سن العاقبة(((.
مظهر العبادة الكامل
الحمد هلل الذي جعل الأفئدة الن ّيرة الطاهرة ترنو �إلى ال�صالة
و�إلى �إ�شاعتها و�إقامتها ،وبثّ فيها لهفة المجاهدة وال�سعي الحثيث
في هذا ال�سبيل.
لقد ّ
تلخ�صت ثمرة م�ساعيكم الحكيمة خالل هذه ال�سنوات ب�أن
�أ�صبح لل�صالة وهي المظهر الكامل للعبادة والمناجاة والدعاء
((( ر�سالة الإمام الخامنئي �إلى الم�ؤتمر الثامن لل�صالة 1419هـ.
((( ر�سالة الإمام الخامنئي �إلى الم�ؤتمر ال�سنوي الثالث لل�صالة ،المنعقد في مدينة بابل�سر 1414هـ.
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الفطري لعالم الوجود �إ�شعا ٌع �أكثر
والمح ّبة والإيمان بالمحبوب
ّ
إ�سالمي و�سلوكه.
�إ�شراق ًا ،وح�ضو ٌر �أكثر جال ًء في ذهن مجتمعنا ال
ّ
والحمد هلل ،فقد �أ�ضحت ال�صالة اليوم في الكثير من الأماكن
التي يجتمع فيها النا�س ،وال �س ّيما مراكز تج ّمع ال�شباب كالمدار�س،
والجامعات ،والمع�سكرات ،والمتنزّهات ،والم� ّؤ�س�سات الحكوم ّية،
والطرق ،وغيرها ،ظاهرة م�شهودة وبارزة تق ّر بها العيون والأفئدة،
وتعر�ض في و�سائل الإعالم وفي الكتب والدرو�س والبرامج الفن ّية
والإعالم ّية الكثير من الكتابات والكلمات ب�ش�أن ال�صالة ،م ّما يجعل
�أذه��ان الكثير من النا�س وقلوبهم تهفو �إلى هذا التكليف العذب
اللطيف ،ويحدوها ال�شوق �إلى �إقامتها.
ال ينبغي ّ
ال�شك في �أنّ هذا هو طريق النجاح والتوفيق في جميع
المهام الفرد ّية واالجتماع ّية ،وهو الطريق نحو ال�سعادة والفالح
ّ
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ{(((.
ما �أكثر الأفراد والجماعات الذين بلغوا قمم الت�سامي والكمال
بمعرفتهم لأهم ّية ومكانة الذكر والخ�شوع والإنابة ،التي تع ّد ال�صالة
الدنيوي؛ وما �أكثر
مظهرها الكامل ،و�إرفاقها بالعمل والإب���داع
ّ
ال�سذج وق�صيري النظر الذين حرموا �أنف�سهم من ال�سعادة الكاملة
بالغفلة عن هذا ال�س ّر العظيم في الوجود� ,سواء من خالل االنغما�س
المادي �أو في �أوقات الفراغ والك�سل ،و�أينما ح ّلوا هووا
في العمل
ّ
((( الم�ؤمنون1 ،و.2
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ب�أنف�سهم في م�ستنقع الحرمان والإخفاق ب�شكل �أو ب�آخر.
فالنا�س الذين جعلوا م�ساعيهم وجهودهم في ميدان الحياة
الإن�سان ّية م�شفوعة بذكر اهلل ،والأن�س به ،وع�شقه ،يدركون المعنى
الحقيقي لل�سعادة ،وتنالها �أج�سادهم و�أرواحهم.
ّ
�أنتم �أ ّيها الإخوة والأخوات ،الذين عقدتم العزم على االهتمام
ب�أمر ال�صالة� ،إ ّنما ت���ؤ ّدون في هذا الطريق �أكبر خدمة ل�شعبكم
وبلدكم ،وال ّ
�شك �أنّ �شعبنا �سيجني من خ�لال معرفته لل�صالة
فوائد كبرى في جميع مجاالت حياته.
والعمل بها َ
لقد ق ّدم لي الم�س�ؤولون المحترمون عن �إقامة ال�صالة تقرير ًا
يبعث على الأمل ب�ش�أن تنفيذ الو�صايا ال�سابقة بخ�صو�ص ال�صالة.
و�إ ّنني �أُقدِّ م ال�شكر لكم ولجميع القطاعات التي �أنزلت تلك الو�صايا
�إلى ح ّيز التنفيذ(((.
ٌ
�صالة بال ح�ضور ٍبدنٌ بال روح
ف�صالة بال ذكر وال ح�ضور ،هي بدن بال روح ،و�إن كان �إطالق
لفظ ال�صالة عليها لي�س على �سبيل المجاز؛ � اّإل �أ ّنه ال يترتّب عليه
�أثر ال�صالة وخا�ص ّيتها.
وق��د ورد في الآث��ار الدينية حديثٌ عن ه��ذه الحقيقة بعنوان
«قبول ال�صالة» وهكذا ،ورد �أ ّن��ه «لي�س لك من �صالتك � اّإل ما
�أقبلت عليه».
((( ر�سالة الإمام الخامنئي �إلى الم�ؤتمر ال�سنوي لإقامة ال�صالة ،المنعقد في مدينة زنجان 1417هـ.
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�إنّ هذه ال�صالة موهب ٌة لي�س لها بديل ومنبع في�ض ال يزول ،حيث
نحب ثاني ًا ،وهي بوابة
ن�صنع بها الإن�سان ال�صالح من �أنف�سنا �أ ّو ًال ومن ّ
مفتوحة �إلى �ساحة وا�سعة ي�سودها ال�صفاء ،و�إ ّنها لح�سرة �أن يق�ضي
الإن�سان عمره بجوار هذه الج ّنة وال يزورها وال يدعو �أح ّباءه �إليها،
النبي العظيم « Pو�أ ُم��ر �أهلك بال�صالة وا�صطبر
فقد �أبلغ الوحي ّ
موجه ًا �إليكم ،واعرفوا قدر
عليها» .واليوم ،اعتبروا هذا الخطاب ّ
ال�صالة ،وهذه الحقيقة المقدّ�سة والد ّر ال�ساطع التي هي هبة �إله ّية
الخا�ص �إزاء هذه الوظيفة(((:
لأ ّمة مح ّمد  .Pولك ّل منكم �سهمه
ّ
ال�صالة جنّة
ال�صالة الزاخرة بالخ�شوع وح�ضور القلب �أ ّول ما تخلق في قلب
الم�ص ّلي ج ّنة حقيق ّية ي�سري مداها تدريج ّي ًا �إلى �أج��واء الحياة،
وتهب المرء ال�صالح والفالح .وانطالقا من هذه الر�ؤية� ،أ�ضحت
ال�صالة في ك ّل الأديان الإله ّية من �أكثر �آداب التد ّين �أ�صالة ،ومن
�أبرز عالمات الإيمان و�أو�ضحها و�أ�شملها ،وال�صالة الإ�سالم ّية هي
�أكمل ال�صلوات و�أجملها.
�إحدى بركات الثورة الإ�سالم ّية في ال�سنوات الأخيرة� ,أنها �أيقظت
الأفئدة الطافحة بال�شوق واالندفاع �إلى �أهم ّية فري�ضة ال�صالة وعل ّو
منزلتها ،ور ّكزت جهودها اليوم ّية الحثيثة على �إ�شاعة هذا الركن.
((( ر�سالة الإمام الخامنئي �إلى الم�ؤتمر ال�سنوي الثالث لل�صالة 1414هـ.
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وف��ي الوقت الحا�ضرُ ،تبذل في ك�� ّل �سنة جهود �صادقة لفتح
الطريق الن ّير لل�صالة �أمام الجميع ،من �أجل �أن يحظى الم�ص ّلون
وافر لإقامة �صال ٍة مليئة بالذكر واالنتباه.
ٍ
بن�صيب ٍ
وتحت ّل �أنواع الن�شاطات الثقاف ّية والفن ّية والتحقيق ّية والتنفيذ ّية
علي �أن �أتق ّدم
موقعها في ال�سرد الطويل لهذه الجهود .و�أرى لزام ًا َّ
بال�شكر لك ّل ه���ؤالء العاملين الم�ؤمنين ،بمن فيهم الم�س�ؤولون
الحكوم ّيون الكبار ،وعلماء الدين المو َّقرون ،وال�شخ�ص ّيات العلم ّية
والثقاف ّية والفن ّية ،وال�شباب الغيارى ،والن�ساء والرجال الم�ؤمنون،
�����ص بالذكر العالم الواعي
و�شتّى القطاعات االجتماع ّية ،و�أخ ّ
المخل�ص �سماحة حجة الإ�سالم قراءتي الذي ج ّند لهذه المهمة
طاقات هائلة(((.
نبع ف ّوار
�إنّ ال�صال َة تم ّثل النب َع الف ّوار الذي يفي�ض بك ّل هذه وغيرها من
الفيو�ضات الكثيرة على قلب الم�ص ّلي وروحه وت�صنع منه �إن�سان ًا
�صاحب يقين.
نق ّي ًا ,ثابت القدم ,راجي ًا,
َ
(((
وما جاء في القر�آن ب�أنّ «ال�صالة تنهى عن الفح�شاء والمنكر»
النبي الخاتم  Pب�أ ّنها «معراج الم�ؤمن وقربان
َو ُو ِ�ص َف ْت على ل�سان ّ
((( ر�سالة الإمام الخامنئي �إلى الم�ؤتمر ال�سنوي الثامن لل�صالة 1419هـ.
((( العنكبوت .456
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تقي»((( ،وفي كلمة واحدة�« ،أ ّنها عمود الدين» ،وو�صفها الر�سول
ك ّل ّ
ب�أ ّنها «ق ّرة عيني» ،يجب �أن يح ّثنا على الت�أ ّمل والتع ّمق �أكثر في فهم
عظمة ال�صالة.
طبع ًا ،يجدر بنا �أنّ نعلم �أنّ ال�صالة ال تعني التف ّوه ببع�ض الكلمات
و�أداء بع�ض الحركات ،فال تتر ّتب ك ّل هذه الفيو�ضات والبركات على
�إيجاد �أمواج �صوتية و�أعمال بدن ّية دون �أن تبعث في هذا البدن روح
ال�شرعي.
والتوجه؛ و�إن كانت  -على الأقل  -م�سقطة للتكليف
الذكر
ّ
ّ
فروح ال�صالة هي ذكر اهلل والخ�شوع والح�ضور �أمامه ،وهذه الكلمات
إلهي ،هي �أف�ضل قالب
والأفعال التي فر�ضت على المك ّلف بالتعليم ال ّ
لتلك الروح ،و�أقرب الطرق لذلك المنزل المق�صود(((.
مبعث المعنو ّيات في زمن الآلة
ال�صالة هي التي تبثّ في روح الإن�سان دواعي الإيثار وال�صفح
الحتمي للواجبات الخطيرة
والتو ّكل والتع ّبد ،باعتبارها ال�سند
ّ
والمها ّم الخطيرة وال�صعبة ،كالجهاد والنهي عن المنكر والزكاة،
لتقحم تلك الميادين بك ّل ب�سالة.
وتدفعه ّ
عندما يقع هجوم من الأع��داء تبرز �أهم ّية فري�ضة الجهاد،
�أو حينما تواجه بع�ض ال�شرائح االجتماعية �ضغوط ًا في المعي�شة
ت�صبح فري�ضة ال��زك��اة والإن��ف��اق �شاملة للجميع� ،أو بمقت�ضى
((( الكافي ج� ،3ص.265
((( ر�سالة الإمام الخامنئي �إلى الم�ؤتمر ال�سنوي الثالث لل�صالة 1414هـ.
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محاوالت الأعداء وم�ساعيهم في ميادين الثقافة والأخالق تتّخذ
فري�ضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر �صيغة �شمول ّية ،في
ك ّل هذه الظروف لي�س فقط �أنّ ال�صالة ال يق ّل �ش�أنها عن كونها
(خير العمل) وال تهبط من هذه المرتبة بل ت��زداد �أه ّم ّي ًة ،لما
ومعنوي لجميع �أل��وان الجهاد والإيثار
ت�ضفيه من دع��م روح ّ��ي
ّ
وتقحم المخاطر.
ّ
واليوم ,ومع هيمنة النظم الآل ّية [الحياة الآل ّية] على المجتمعات
الب�شر ّية كا ّفة ,يرزح الإن�سان والإن�سان ّية تحت وط�أتها .حتّى �أ�صبح
ك�� ّل واح ٍ��د من بني الإن�سان ي��رى نف�سه مرغم ًا على برمجة نمط
حياته الفرد ّية واالجتماع ّية مع الإيقاع الثقيل والمم ّل للماكينة
الطبيعي �أنّ �سجايا الر�أفة والمروءة وال�صفح
والحياة الآل ّية .ومن
ّ
والإيثار والكثير من القيم الأخالق ّية الأخرى ت�صبح �ضعيفة الت�أثير
في
خ�ضم َ�ص َخ ِب هذا الإيقاع وتغدو باهت ًة ال روح فيها .وفي ظ ّل
ّ
مثل هذه الأو�ضاعُ ،تهدم الأ�سرة و ُت�سحق �أخالق الحياة الأ�سرية
الممزوجة بعالقات الإلفة والمح ّبة فيها .وقبل ع�شرات ال�سنين,
ا�ست�شعر معالم هذا الخطر َّ
وحذر منه ,الحري�صون وذوو النظرة
الثاقبة حتى في قلب الح�ضارة ال�صناع ّية والآل ّية ،ولكن م ّما ي�ؤ�سف
وخا�صة ال�شباب �أ�صحاب الم�شاعر الرقيقة
له� ،أنّ ماليين النا�سّ ،
والروح ّية الأكثر عر�ضة لل�ضرر ،ال زال��وا في هذا البالء الكبير
مج ّردين من �أي و�سيلة للدفاع والعالج.
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بالرب الرحيم والكريم،
المعنوي
و�إنّ الحاجة �إل��ى االرتباط
ّ
ّ
بالن�سبة �إلى جميع بني الإن�سان من هذه الجهة ،لهي اليوم� ,أكثر
�أهم ّية وج ّدية من �أي وقت م�ضى؛ وتبرز ال�صالة هنا ك�أف�ضل �أداة
و�أجداها لت�أمين هذه الحاجة .الب�شر ّية اليوم �أكثر حاج ًة من �أي
وقت م�ضى �إلى ال�صالة الخال�صة والكاملة(((.
ٍ
باب التوفيق
ي��ج��ب ف��ه��م �أه��م�� ّي��ة ال�����ص�لاة ب�شكل �صحيح .ح��ي��ن ّ
يتف�ضل
المع�صوم بالقول� :إنّ ال�صالة هلل� ,إذا ُق ِبلت ُق ِبل ما �سواها من
الخدمات والجهود ،و�إذا ر ّدت ر ّد ما �سواها ،فهذا كال ٌم يعر�ض
�أمامنا حقيقة كبيرة .وتلك الحقيقة هي �أنّ ال�صالة �إذا و�ضعت
ف��ي مو�ضعها المنا�سب ف��ي المجتمع الإ���س�لام ّ��ي ف�سوف تفتح
ك�� ّل الجهود الما ّدية والمعنوية الب ّناءة طريقها نحو الأه��داف
والمبادئ ،وتو�صل المجتمع �إلى المحطة المثال ّية المطلوبة في
الإ�سالم .و�إذا كانت هناك غفلة عن �أه ّم ّية ال�صالة ,وجرى عدم
االكتراث لها ف�سوف لن يطوى هذا الطريق ب�شكل �صحيح ،ولن
تترك الجهود والم�ساعي ت�أثيرها اللاّ زم في الإي�صال �إلى الق ّمة
إن�ساني(((.
التي ر�سمها الإ�سالم للمجتمع ال ّ
((( ر�سالة الإمام الخامنئي �إلى الم�ؤتمر ال�سنوي ال�سابع لل�صالة 1418هـ.
((( ر�سالة الإمام الخامنئي �إلى الم�ؤتمر ال�سنوي الحادي والع�شرين لل�صالة 1434هـ.
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نافذة ن�سيم الحرية
�إنّ ال�صالة حاجة ُم ّلحة للإن�سان ,وذلـك لأ ّننا ,ب�سبب قيودنا
الماد ّية  ,بحـاجـة �إلى منفذ ال�ستن�شاق ن�سيم الحر ّية الـذي يهـب
ّ مـن العوالم المعنو ّية وتـطهيـر قلـوبنـا مـن الدن�س والغفلة � .إنّ
جوهر الطينة الب�شر ّية �سيفقد بريقه بدون هذه النافذة التي ت�ضيء
وتنع�ش .
�إذا عرفنا ُكنه ال�صالة وحقيقتها كما هـي ،ف�إ ّننا �سن�شكر الباري
تعالى �آالف الم ّرات على هذه النعمة العظيمـة التـي �أتحـفنـا بهـا
�أنبيا�ؤه (((.
�إقامة ال�صالة من �أوجب الفرائ�ض
بلد رفع راية الإ�سالم
�إنّ �إقامة ال�صالة من �أوجب الفرائ�ض في ٍ
خ ّفاقة ويفخر بحكومة الإ�سالم ،لأنّ ك ّل �أهداف المجتمع ال�سعيد من
قبيل :تحقيق العدالة االجتماع ّية ،وبلوغ الرفاه ّية العا ّمة واالزدهار
المادي ،وتنم ّية القابليات والإبداعات لدى �أفراد ال�شعب ،والتمتّع
ّ
الوطني،
بالعلم والمعرفة والخبرة ،والعزّة واال�ستقالل واالقتدار
ّ
و�إ�شاعة الأخالق الإن�سان ّية والعالقات ال�سليمة بين �أفراد ال�شعب،
و�سائر الأه���داف ال�سامية� ،إ ّنما تتح ّقق في ظ�� ّل التربية الذات ّية
أخالقي لدى �أف��راد ال�شعب وال �س ّيما الم�س�ؤولين عن
والتهذيب ال
ّ
((( ر�سالة الإمام الخامنئي �إلى الم�ؤتمر ال�سنوي ال�ساد�س ع�شر لل�صالة 1428هـ.
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�ش�ؤون البالد .ومع وجود �أُنا�س �أطهار في ذلك المجتمع يتمتّعون
بالعزيمة والت ّوكل والإخ�لا���ص وال�صبر وال�سعي الحثيث ،ف�إ ّنهم
الروحي ،من تح ّمل الأعباء الثقيلة
�سيتمكنون ،وبمعونة هذا الر�صيد
ّ
والوقوف بوجه العقبات المختلفة وال �س ّيما �أمواج الف�ساد والدمار.
وبلد مع ّين� ،أ�صبحت �آفاق
وك ّلما ازداد عدد ه�ؤالء في
مجتمع ما ٍ
ٍ
م�ستقبل ذلك المجتمع وذلك البلد �أكثر جال ًء وو�ضوح ًا ،وال�سير
نحو ال�سعادة فيهما �أكثر �سهولة و�إمكان ّية.
وم ّما ذكرنا ،تتّ�ضح �أه ّم ّية ال�صالة و�أحد �أ�سرار التركيز عليها
[والدعوة �إليها] في التعاليم الإ�سالم ّية ،لأنّ ال�صالة �أف�ضل و�سيلة
الروحي
أخالقي وال�سم ّو
لبلوغ �أفراد المجتمع الم�سلم التهذيب ال
ّ
ّ
والمعنوي(((.
ّ
االجتماعي في ال�صالة
البعد
ّ
من جملة المها ّم الخطيرة التي تقع على عاتق الم�ؤمنين وخيرة
عباد اهلل ،مع ا�ستقرار الحاكمية الإله ّية في �أ ّي��ة بقعة من بقاع
خا�ص ًا ،وجعل
الأر�ض ،هي �إقامة ال�صالة التي منحها القر�آن �ش�أن ًا ّ
لها مكان ال�صدارة ،فقال } :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ((({...ولو لم يكن لإقامة ال�صالة �أه ّمية �أ�سا�س ّية ،ولو لم
((( ر�سالة الإمام الخامنئي �إلى الم�ؤتمر ال�سنوي الـخام�س لإقامة ال�صالة ،المنعقد في مدينة تبريز
1416هـ.
((( �سورة الحج.41 ،
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را�سخ من �أجل تحقيق الأهداف الكبرى للنظام
ُينظر �إليها
ٍ
كعمود ٍ
إ�سالمي ،لما كانت قد حظيت بك ّل هذا الت�أكيد.
ال
ّ
عميق
تربوي
والحقيقة �أنّ ال�صالة بما لها من دو ٍر ٍّ
أثير ٍ
ج�سيم وت� ٍ
ٍ
في تحقيق الطم�أنينة وال�سكينة في قلوب الم�ؤمنين ،وبثّ روح التو ّكل
زاخر بالنفحات
والتقوى والإخال�ص في قلب الم�ص ّلي ،و�إ�شاعة ج ٍّو ٍ
القد�سية والمعنوية من حوله ،بما ي�ؤدي �إلى تنزيهه والآخرين عن
ارتكاب المعا�صي� ،إ�ضافة �إلى ما تنطوي عليه �ألفاظها و�أذكارها
ودرو�س في المعرفة ،فهي �أكبر من مج ّرد فري�ض ٍة فرد ّية،
معان
من ٍ
ٍ
بل لها دو ٌر حا�س ٌم في �إدارة �ش�ؤون الفرد والمجتمع.
و�إنّ التو�صيات البليغة التي وردت ب�ش�أن �أداء هذه الفري�ضة،
والمه ّمة التي �أُلقيت على عاتق الأبوين في تعويد �أوالدهما منذ ال�صغر
على الأن�س بها� ،أعطتها �صفة ال ت�ضاهيها فيها جميع الفرائ�ض
الأخرى .ويعود ال�سبب في هذا �إلى الدور
اال�ستثنائي لل�صالة في
ّ
تنظيم الحوافز الروح ّية لدى الإن�سان ،وتمهيد الأجواء الإيجاب ّية
التي تم ّكنه من تح ّمل الأعباء الثقيلة لواجباته في المجتمع.
وبااللتفات �إلى ك ّل هذه الجهات ،ينبغي ح ّق ًا اعتبار ال�صالة
ك�أف�ضل الأعمال .و�شعار «ح� ّ�ي على خير العمل» ال��وارد في نداء
ال�صالة ُيعتبر بحقّ كالم ًا ف ّيا�ض ًا بالحكمة(((.
((( ر�سالة الإمام الخامنئي �إلى الم�ؤتمر ال�سابع لل�صالة1418 ،هـ
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ثالث خ�صائ�ص
في ال�صالة ُ
خ�صائ�ص رئي�سة لها الدور الأ�سا�س في تهذيب
ثالث
َ
النف�س وتربية الروح:
الأولى� :أنّ ال�صالة بهيئتها المح ّددة في الإ�سالم� ،أي الحركات
طبيعي� ،إلى االبتعاد
والأذكار المخ�صو�صة ،تدعو الم�ص ّلي ،ب�شكل
ّ
عن الذنب والرذيلة }� ّإن ال�صالة تنهى عن الفح�شاء والمنكر{(((،
��رد من قاع
ه��ذه ال��دع��وة الم�ستم ّرة لها ال��ق��درة على �إن��ق��اذ �أي ف ٍ
الم�ستنقعات و�أن تعرج به.
الثانية :ال�صالة تحيي في الم�ص ّلي روح العبود ّية والخ�ضوع
والفطري لك ّل
الحقيقي
�أمام �ساحة الباري تعالى ,فهو المحبوب
ّ
ّ
�إن�سان ،وتزيل غبار الن�سيان عن هذه الحقيقة ال�ساطعة المودعة
في �أعماق فطرته.
الثالثة :ت��زرع في قلب الم�ص ّلي وروح��ه تلك ال�سكينة وذلك
االطمئنان الذي ُيعتبر ال�شرط الأ�سا�س للنجاح في جميع ميادين
الحياة ،وتبعد عنه التزلزل واال�ضطراب الذي يع ّد مانع ًا كبير ًا في
طريق العمل الجا ّد من �أجل الترب ّية الأخالق ّية.
وك��� ّل واح���دة م��ن ه��ذه الخ�صائ�ص ال��ث�لاث ج��دي��رة بالت ّدبر
والإمعانّ ،
ليت�ضح من خاللها الكثير من معارف ال�صالة.
((( العنكبوت.45،
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والآن ع��ن��دم��ا ن���رى ال�����ص�لاة ب��ه��ذه الخ�صائ�ص وبت�أثيرها
إ�سالمي � ,أي
اال�ستثنائي ،و�سعة دائرتها حيث ت�شمل ك ّل المجتمع ال
ّ
ّ
�أنه ينبغي على الجميع �أداء ال�صالة تحت �أي ظرف وفي �أي مكان
كانوا ,وال ي�ستثنى �أح ٌد من دائرة هذه الفري�ضة الإله ّية �أبد ًا ،فحينها
ولمجتمع ما.
ل�شعب
ندرك مدى ت�أثيرها البالغ في تحقيق ال�سعادة ٍ
ٍ
مجتمع
والحقيقة� ،أ ّنه متى ما �شاعت ال�صالة بك ّل �شروطها في
ٍ
إلهي بعينه �سي�أخذهم تدريج ّي ًا
من المجتمعات ،ف�إنّ هذا الواجب ال ّ
نحو ك ّل �أ�شكال ال�سعادة و�إقامة �صرح الدين في حياتهم.
وال يفوتنا القول� ،إنّ ك ّل هذا يتع ّلق بتلك ال�صالة التي ُتقام
التوجه وح�ضور القلب .فمثل هذه ال�صالة تجعل
بروحها� ،أي مع ّ
الم�ص ّلي متناغم ًا ومن�سجم ًا مع عالم الخلق ك ّله ،وتفتح ال�سبيل
�أمام تطبيق ال�سنن الإله ّية في الطبيعة والت�أريخ ،لأنّ عالم الخلق
ت�سبيح وعبود ّي ٍة للحقّ تعالى
ك ّله ،وفق الر�ؤية الإ�سالم ّية ،في حالة
ٍ
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ{((( ((.

((( الجمعة.1 ،
((( ر�سالة الإمام الخامنئي �إلى الم�ؤتمر ال�سنوي الـخام�س لإقامة ال�صالة ،المنعقد في مدينة تبريز
1416هـ.
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 -2أوصيكم

و�ص َّيتي للجميع «�أقيموا ال�صالة»
1.1ينبغي ل�ل�آب��اء والأ ّم��ه��ات تحفيز الأب��ن��اء و�إر���ش��اده��م �إل��ى
ال�صالة بالقول والعمل.
2.2وعلى المع ّلمين �إر�شاد طلاّ ب المدار�س والجامعات نحو هذه
الحقيقة ال�ساطعة.
3.3فليغتنم الف�ضالء والعلماء المحترمون فر�صة وجود �إمام
الجماعة في المراكز التعليمية والأق�سام الداخل ّية للطلبة
ولهذا الجيل الجديد.
4.4وعلى م�ؤ ّلفي الكتب الدرا�س ّية �إدراج �أ�سرار ال�صالة ودرو�سها
في الكتب الدرا�س ّية.
5.5وعلى وزارة الإر�شاد ومنظمة الإعالم والإذاعة والتلفزيون
ا�ستغالل الفنّ خ�صو�ص ًا ف��نّ ال�سينما ،لبيان ه��ذا ال��د ّر
(ال�صالة) و�إظهار �صورة الم�ص ّلي.
6.6وعلى الف ّنانين ال ّأع��زاء �أن ُي ِعملوا َيد الفنّ القديرة التي
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بحوزتهم ف��ي ه��ذا الأم���ر ال��ج��دي��ر ،وذل��ك بل�سان ال�شعر
والق�صة والر�سم وم��ا �شابه ،وب�إبداعهم ل�ل�آث��ار الفنية
ّ
النوع ّية بل الممتازة.
7.7وعلى المع ّلمين والمدراء في المدار�س ,وعلى الم�س�ؤولين في
ي�شجعوا الم�ص ّلين من خالل ح�ضورهم
مختلف المراكز� ،أن ّ
هم في �صفوف ال�صالة.
8.8وينبغي ,خالل االجتماعات العلم ّية والثقاف ّية والتعليم ّية
والتبليغ ّية� ,أداء ال�صالة في وقتها كم�صدر �إلهام لل�صدق
والهداية.
9.9وعلى الكتّاب �أن يكتبوا وعلى خطباء الإ�سالم �أن يتح ّدثوا
عن ال�صالة ،وذكر مفهومها وفل�سفتها و�أهدافها و�آثارها
وبركاتها و�أحكامها.
وعلى النا�س �إحياء الم�ساجد بح�ضورهم في �صلوات الجماعة
التي هي �أف�ضل كيف ّية لأداء ال�صالة.
وينبغي �أن تبنى بيوت ال�صالة والم�ساجد ف��ي ك�� ّل الأم��اك��ن
والم� ّؤ�س�سات والتج ّمعات العا ّمة ،ا ّلتي يجتمع فيها النا�س عادة،
كالمطارات ومحطات القطار والموانئ ومحطات �س ّيارات النقل
العا ّم والدوائر الحكوم ّية والمنتزهات و�أمثالها .و�إ�ضافة �إلى ك ّل
أر���ض طاهر ٍة ومنا�سب ٍة م�سجد ًا عند
هذا ،على النا�س اعتبار ك ّل � ٍ
دخول الوقت وال�صالة فيها.
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فرد وك ّل طبقات ال�شعب ،فيجب على الجميع �أن
وهذه وظيفة ك ّل ٍ
يعملوا بدورهم لتعميم هذه الفري�ضة الجماع ّية ،وفي هذه الحالة
إ�سالمي ،الذي ا�ستطاع �إقامة ال�صالة ،م�صداق ًا
يكون مجتمعنا ال
ّ
ل�ل��آي���ة ال��ك��ري��م��ة }ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

العلي العظيم.
ﮕ{((( و�صدق اهلل ّ
�أ�س�أل اهلل �أن يو ِّفق جميع الم�سلمين لأداء هذه الفري�ضة الإلهية
(((
على الوجه ال�صحيح .وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الو�ص ّية الأكيدة :الأن�س بال�صالة
و�ص ّيتي الأكيدة للجميع ،وال �س ّيما ال�شباب ،هي الأن�س بال�صالة
فهم لمعانيها و�شعو ٍر
واالل��ت��ذاذ بها� ،أي �أن يقيموا ال�صالة مع ٍ
��رب المتعال ،ج ّلت عظمته ،و�أن ي�س ّهلوا
بالح�ضور لدى ح�ضرة ال ّ
بالممار�سة هذا العمل على �أنف�سهم ،ليتم ّكنوا من الإتيان بالنوافل،
ال �س ّيما نافلتي ال�صبح والمغرب �أي�ض ًا .و�إن ك��ان بين الأرح��ام
والأقرباء والأ�صدقاء من ح َر َم نف�سه من في�ض ال�صالة ،فليردعوه
عن ارتكاب هذا الذنب الكبير والخ�سارة العظمى ،وليكن ذلك
بالحكمة والموعظة الح�سنة .طبع ًا ،على الآباء والأ ّمهات م�س�ؤولية
�أكبر تجاه �أبنائهم ،ال �س ّيما الأحداث.
((( �سورة الحج.41 ،
((( ر�سالة الإمام الخامنئي �إلى الم�ؤتمر ال�سنوي الثالث لل�صالة 1414هـ.
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اعمروا الم�ساجد و�ص ّلوا الجماعات
1.1فلي�س َع ك ّل ٍّ
م�صل �أن ي�ؤ ّدي �صالته ملتفت ًا �إلى معاني الكلمات،
�أي �أن يتك ّلم في �أثناء ال�صالة ،مع الإله العزيز الرحيم.
فذلك هو المنبع الف ّيا�ض الذي يروي ظم�أ روح الم�ص ّلي.
بيد �أنّ هذا المعنى يجب �أن ال ُيتّخذ كذريعة لترك ال�صالة
التوجه .فهي �-أي ال�صالة-
ب�سبب عدم ح�صول مثل هذا ّ
واجب وفري�ضة ،و�إنَّ تارك ال�صالة ُي�ض ّيع
على ك ّل الأحوال ٌ
�أثمن فر�صة لالرتباط باهلل ج ّل وعال.
2.2يجب على الجهات المعن ّية �إعداد ترجمات لل�صالة على كافة
الم�ستويات ،وطبعها على �أوراق ،وتوزيع ماليين الن�سخ منها
في ك ّل مكان ،ليت�س ّنى للجميع فهم معاني كلمات ال�صالة.
3.3يجب �أن يح ّل ف�ص ٌل جدي ٌد من ف�صول �إقامة ال�صالة في
قرى البالد ،مثلما ح ّل  -والحمد هلل  -على نطاق وا�سع في
مدن البالد .عليكم �أن تنطلقوا طبق برنامج �شامل لإ�شاعة
�صورة ومعنى ال�صالة في القرى.
ر�سل من المدن التي يوجد فيها ح��وزات علم ّية
4.4ح ّبذا لو ُي َ
مجموعات منهم �إلى القرى في ليالي
وطلبة علوم دين ّية،
ٍ
الجمعات .وليكن ال�شعار الأ ّول له�ؤالء الأ�شخا�ص الذين
يب ّلغون الدين والقيم المعنو ّية ،هو �إقامة ال�صالة.
5.5الأجدر بعلماء الدين والف�ضالء الذين يعملون في مختلف
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القطاعات الحكوم ّية �أن ي ْع ُمروا الم�ساجد التي ال تقام فيها
�صالة الجماعة ،و�أن يعتبروا �إمامة ال�صالة في الم�سجد
بمثابة واجب كبير.
6.6على الم�س�ؤولين المعن ّيين في مختلف القطاعات الحكوم ّية
�أن يتابعوا بج ّد التعليمات والأوام��ر التي ي�صدرها الوزراء
المحترمون ب�ش�أن ال�صالة ،وعلى ك ّل القطاعات ،وفي جميع
الم�ستويات �أن يكون لهم �شرف الم�شاركة في هذا الجهد
المق ّد�س والح�صول على ن�صيب من ثوابه.
7.7ورد ذكر ال�صالة في �أغلب الموارد في القر�آن الكريم مقرون ًا
بذكر الزكاة .فمثل الزكاة �أي�ض ًا كمثل ال�صالة ،بحاجة �إلى
جهود ال تعرف الكلل و�سعي �صادق ومتوا�صل.
من الم�ؤ ّمل �أن تكون لكم� ،أ ّيها الأعزاء ،م�شاركة �أي�ض ًا في هذا
الميدان الجديد .وعلى ك ّل من يجد في نف�سه القدرة على �إ�شاعة
مو�ضوع الزكاة وتبيينه �أن يبادر وي�ش ّمر عن �ساعد اله ّمة ،ليترك
لنف�سه في هذا المجال �صدقة جارية(((.

((( ر�سالة الإمام الخامنئي �إلى الم�ؤتمر ال�سنوي الثامن لل�صالة 1419هـ.
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أحب ال�صالة
ع ّلمني كيف � ّ
1.1على العارفين والمت�ص ّدين للمعارف الإ�سالم ّية بيان �ش�أن
ال�صالة وجوهرها ومحتواها وت�أثيرها العميق في النف�س
المتخ�ص�صين في حقل الفنّ ،
ب�أ�ساليب بليغة ومع ّبرة ،ال �س ّيما
ّ
�إذ يمكنهم ت�سخير و�سيلة الفنّ الم�ؤ ّثرة لإنجاز هذه الغاية.
2.2على الآب��اء والأ ّمهات تعليم هذه الفري�ضة لأوالده��م �سواء
من ناحية ال�صورة �أو الم�ضمون .-و�إذا ك��ان ال ب�� ّد لهم
من اال�ستعانة بالآخرين ،فعليهم بقراءة الكتب الجميلة
المب�سطة لأطفالهم في هذا المجال.
ّ
3.3على مع ّلمي المدار�س الم�سارعة قبل الآخرين �إلى ال�صالة
عند حلول وقتها ،وحثّ الفتيان ذكور ًا و�إناث ًا على الح�ضور
في م�ص ّليات المدار�س.
4.4يجب على الم�س�ؤولين التربو ّيين في المدار�س �أن يجعلوا
ال�صالة في مق ّدمة برامجهم التربو ّية.
الريا�ضي في البلد ج ّو الريا�ضة
�5.5أن يجعل م�س�ؤولو القطاع
ّ
مفعم ًا بذكر ال�صالة و�إقامتها .وعند تحديد �أوقات المباريات
الريا�ض ّية ,عليهم تخ�صي�ص وقت لل�صالة وجعل الأج��واء
مه ّي�أة من حيث الزمان والمكان لإقامة ال�صالة في وقتها.
6.6على الم�س�ؤولين ع��ن حركة و�سائل النقل ،كالطائرات
والقطارات وغيرها� ،أن ي�ضعوا ن�صب �أعينهم حين البرمجة
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والمكاني الذي
الزماني
لحركة هذه الو�سائل ،توفير الظرف
ّ
ّ
يتيح للم�سافر �أداء ال�صالة في وقتها.
7.7يجب على �أئ ّمة الجماعة المحترمين �أن يجعلوا الم�ساجد
ن�شطة وق���ادرة على ا�ستقطاب النا�س على ال���دوام ،و�أن
تت�ض ّمن برامجهم تعليم مفهوم ال�صالة وجوهرها ب�شكل
حديث وج ّذاب.
8.8على م�ؤ ّلفي كتب المعارف للمدار�س الإعداد ّية والجامعات
�أن يجعلوا ال�صالة من �ضمن الموا�ضيع التي تتناولها تلك
علمي ودقيق.
الكتب ،و�أن يبحثوا بنحو ٍّ
يخ�ص�صوا دقائق من وقتهم لأداء
9.9على ال�شباب الأعزّاء �أن ّ
ال�صالة ،ويجب �أن ي�ؤ ّدوها بانتباه وح�ضور قلب طالما لديهم
أ�سا�س حياة عامرة
اال�ستطاعة ،لي�ؤ ّمنوا لنفو�سهم و�أرواحهم � َ
بالذكر والخ�شوع والت�ض ّرع.
1010على الجميع �أن يق ّدموا ال�صالة ،التي هي الدواء ال�شافي
للروح ومبعث ال�صفاء وال�سكينة والنوران ّية ،على جميع
الأعمال الأخرى ،و�أن ال يحرموا �أنف�سهم منها مهما كانت
الظروف .وال يف ّرطوا ،ب�سبب كثرة الم�شاغل والم�شاكل،
بهذا الح�ضور المبارك بين يدي الخالق الرحيم والكريم
والعزيز(((.
((( ر�سالة الإمام الخامنئي �إلى الم�ؤتمر ال�سنوي ال�سابع لل�صالة 1418هـ.
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اجعلوا الم�ساجد كقلوب ال�شباب
�إنّ تو�صيتي هي �أن تجعلوا الم�ساجد كقلوب ال�شباب طاهرة
ومز ّينة ومليئة بالحما�س والدافع والن�شاط� .إنّ الم�سجد �أي�ض ًا ال ب ّد
�أن يكون ب�ؤر ًة تلمع فيها م�شكا ُة ال�صالة وي�سط ُع منها نو ُر المعرفة
والمح ّبة والأن�س وال�صفاء.
على �أئ�� ّم��ة الجماعة ومجال�س الأم��ن��اء وال��خ��دم الموظفين
والمتب ّرعين �أن ي�ست�شعروا وج��وب القيام بجزء من ه��ذا العمل
العظيم والم�ؤ ّثر على عاتقهم(((.
(((
يجب �أن تزهر فينا ال�صالة
يجب �أن ُت ّ
خطط وتن ّفذ جميع الجهود الثقاف ّية والف ّن ّية والبرمجة
التعليم ّية وغير ذلك ،بحيث تزدهر ال�صالة يوم ًا بعد يوم ،وعلى
�أح�سن نحو ،بين النا�س ،وخ�صو�ص ًا ال�شباب والأح���داث ،وينهل
الجميع نه ًال حقيق ّي ًا من ينبوع الطهر والأن��وار هذا .وال ّ
�شك �أنّ
الأج��ه��زة المتع ّددة الم�س�ؤولة عن ال�ش�ؤون الثقاف ّية والتعليم ّية
والإذاع��ة والتلفزيون ،والقائمين على �إدارة الم�ساجد ،يجب �أن
ي�شعروا بالم�س�ؤولية �أكثر من الآخرين.

((( ر�سالة الم�ؤتمر الـ  16لل�صالة (� 23شعبان 1428هـ).
((( ر�سالة الم�ؤتمر الـ  21لل�صالة (-21مح ّرم1434-هـ).
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�أبلغ من ّ
كل قرار
�أنـتـم� ،أ ّيهـا القـائمـون علـى هـذا الملتقى  ,الذين ال تخفى
جهودكم على �أحـد ,ر ّكزوا جهودكم على التعريف بال�صـالة بـ�شك ٍـل
�صحيح ،ف�إنّ هذا الأمر �أف�ضل من ك ّل بال ٍغ �أو �أمـر �أو مر�سوم .
�إنّ القلـوب ُجـبلـت علـى الـبحـث عـن المعنو ّية  ,عليكم الإر�شاد
�إل��ى ه��ذا ال�صـراط الم�ستقيم و�إل��ى ه��ذا ال��ـ��دواء النـاجـع وهـذه
النافذة المفرحة.
هذا هو الذي يـجعـل ال�صـالة عـا ّمـ ًة ،ويمزجها بالمعنوية وال�شغف
والع�شق ،ويك�شف للعيان حقيقة المقولة التي تقـول «ال�صـالة معراج
الم�ؤمن»  ،و«ال�صالة خير مو�ضـوع ,مـن �شاء ا�ستق ّل وم��ن �شاء
ا�ستكثر»� .إ ّننا ،ومن �أجل تحقيـق هـذا التـط ّلـع العظيم  ،علينا المزج
بين الفكـر والفـنّ والمح ّفزات((( .
و�صايا ال�صالة
�أو�صي جميع المت�ص ّدين لهذه المه ّمة و�سائر المدراء الم�س�ؤولين
في البالد بما ي�أتي:
1.1ال�سعي الد�ؤوب والجهد العا ّم المتوا�صل من �أجل تبيان عمق
ال�صالة وك�شف �أ�سرارها وجمالها ،و�إدخال الأقوال البديعة
الث ّرة ذات المغزى والم�ضامين الجديدة في هذا الم�ضمار
((( ر�سالة الم�ؤتمر الـ  16لل�صالة (�-23شعبان1428-هـ).
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في كتب المعارف في الجامعات ،والكتب الدرا�س ّية لمراحل
المب�سطة.
ما قبل الجامعة والك ّرا�سات ال�صغيرة ّ
ومي�سر ،و�إعداد
2.2ن�شر الأحكام الفقه ّية لل�صالة ب�شكل �سهل ّ
الك ّرا�سات والأ�شرطة ال�صوت ّية والمرئ ّية المنا�سبة لو�ضعها
في متناول ال�شعوب الأخرى.
3.3ب��ثّ الأذان المنبعث من الحناجر ذات ال�صوت الجميل
حي �أو مدينة محرومة من
ال�شجي في ك ّل مكان ،و�أن ال يبقى ّ
ّ
�سماع نغمة الأذان.
4.4تنظيف الم�ساجد ب�شكل منا�سب ،و�أن تعتبر خدمة الم�سجد
عم ًال و�صفة عا ّمة و�شعب ّية.
�5.5إقامة �صالة ال�صبح في الم�ساجد.
�6.6أن تقام �صالة الجمعة ،في �أي مدينة بم�شاركة العقالء و�أهل
المعرفة في لجان «�إقامة �صالة» ،لهي �أكثر فائدة وثمار ًا.
�7.7أن يت�ص ّدى مدراء الأجهزة الإدار ّي��ة والحكوم ّية ب�أنف�سهم
لإقامة ال�صالة في دوائرهم.
�8.8أن ي�أخذ تعليم ال�صالة في المع�سكرات ،والعمل بها طابع ًا
ج ّد ّي ًا �أكثر م ّما عليه حال ّي ًا.
9.9بناء الم�ساجد بالقدر الكافي على ّ
الطرق البر ّية [العابرة
لل�صحارى] ،و�أن يكون هناك م�سجد مفتوح لي ًال ونهار ًا في
ّ
المدن الواقعة على الطريق.
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الم�سجد الجام َع � ُ
أول بناء ُي�ش ّيد في المدن والأحياء
�1010أن يكون
َ
التي ُتن�ش�أ حديث ًا ،ويكون المركزَ
الحقيقي لتلك المدينة �أو
ّ
الحي.
ّ
ال�صالة عند حلول وقتها في ك ّل االجتماعات� ،أ ّما
�1111أن تقام ّ
االجتماعات التي تتع ّذر فيها �إقامة ال�صالة ،ب�سبب كثرة
النا�س �أو ل ّأي �سبب �آخ��ر ،فال ب ّد �أن ّ
ينظم وقتها بال�شكل
الذي ال يتعار�ض مع وقت ال�صالة.
1212وب�إيجاز :اجعلوا و�ضع مدن البالد و ُقراها ب�صور ٍة ي�شعر ك ّل
من يدخلها ب�أجواء الإهتمام بال�صالة ،ومو�ضع �إقامتها(((.

((( ر�سالة الإمام الخامنئي �إلى الم�ؤتمر ال�سنوي لإقامة ال�صالة ،المنعقد في مدينة زنجان 1417هـ.
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