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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم 
ية على أعدائهم واللعنة الدائمة األبد، املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف االرضني

  .إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم
  ١)نذيراً للْبشرِ *إِنها ٍإلحدى الْكُبرِ  *والصبحِ إِذَا أَسفَر  *واللَّيلِ إِذْ أَدبر  *كَالَّ والْقَمرِ  (: يقول تعاىل
  التهاون بالصالة  آثار

 أيبمري املؤمنني علي بـن  أو )صلى اهللا عليه وآله وسلم( هو رسول اهللا املصطفى حممد: هو نذير للبشر املصداق االجلى ملن إن
  . )صلوات اهللا وسالمـه عليهما(وفاطمة الزهــراء  ،بطال

التأويل صلوات اهللا عليها هي  اا أو ،قاملصادي أجلىواحد من ب كتفسريٍ )عليها السالم(بفاطمة الزهراء  اآليةوقد فسرت هذه 
الرواية الشريفة الـيت   وذلك كما يفللمتهاون بصالته  اإلنذار، )صلوات اهللا وسالمه عليها( إنذارهاوذكرنا ان من مصاديق  لآلية

يف شان املتهاون يف صـالته   )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا  أبيهاعن ) صلوات اهللا وسالمه عليها (الطاهرة  ةتنقلها الصديق
  . التهاونهذا سلبية الكربى النامجة عن ال واآلثار

تترتب  واليت تستعرض اآلثار اليت، عليه صلوات اهللا وسالمه وحتياته أبيهاعن ) لوات اهللا وسالمه عليهاص( روايتهانكمل  واآلن
  : )لمصلى اهللا عليه وآله وس(قوله  إىلان وصلنا  إىلفيما سبق وقد قرانا الرواية  على املستهني واملتهاون بصالته

وميحو اهللاُ عز وجل سيماء ، ويرفع اهللا الربكة من رزقه، يرفع اهللا الربكة من عمره: فاألوىل: وأما اللوايت تصيبه يف دار الدنيا(... 
  ٢..). والسادسة ليس له حظ يف دعاء الصاحلني، وال يرتفع دعاؤه إىل السماء، وكل عمل يعمله ال يؤجر عليه، الصاحلني من وجهه

  :والثاين األول األثرانومها  )ويرفع اهللا الربكة من رزقه، يرفع اهللا الربكة من عمره(احلديث حول  وقد مر
  من وجههماء الصاحلني يس ميحو اهللا: االثر الثالث
له والتهاون ، هي النتيجة الثالثة ملن يتهاون يف صالته وهذه، )وميحو اُهللا عز وجل سيماء الصاحلني من وجهه( :تقول الرواية

  :أحناء عديدةصور و
  . بل يتباطأ عنها مرجحا غريها عليها، الصالة مبجرد حلول وقتها إىل اإلنسانان اليسارع : منها

  .اشبه ذلكنشغل بشؤون املعاش وما ييف أثناء الصالة كأن تعاىل  ينشغل بغري اهللا ان: ومنها
  . يتأسيعدم مراعاة حدودها، كما : ومنها
ان  ذلـك ، صاحلني من وجههاهللا سبحانه وتعاىل سيماء ال ميحوان : اليت تترتب على التهاون بالصالة راآلثاان من : نقول واآلن

  . وله درجات على حسب درجات صالحهم، وجههميعلو  اً نورنيحلللصا
جمايل  وهو جملى من! وبعضهم جتد وجهه منريا، ما السبب يف ذلك ؟ قد يكون هو التهاون بالصالة! مظلمالناس وجهه  ان بعض

  .لو اون، بعدها، يف صالته اإلنسانهذا وجه يسلب اهللا تعاىل سيماء الصاحلني من فقد ، سيماء الصاحلني ومظهر من املظاهر
  ملاذا ذلك؟ : ولكن السؤال هو

  :هذه الرواية يتضح لنا بعض الوجه يف ذلك إىلبضمها رائعة، و أخرىهناك رواية 
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  وجه دينكم الصالة

ووجه دينكم الصالة فـال  ، وجهيء لكل ش": )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن رسول اهللا  )عليه السالم( الصادق اإلمامفعن 
١"احدكم وجه دينه يشينن  

  املرتلة والقدر واملكانة  :أي، حدى التفسرياتإيف  ،هي مبعىن واحد، واجلاه والوجاهةفالوجه . .جداوالعبارات دقيقة 
  . نسان بهالن وجاهة اإل ،وجوهه إحدىيف  ،والوجه مسي وجها

او ، او قطعت شفتاه، كما لو جدع انفه ،فانه بنفسه حيس باحلرج وان مل يكن مقصرا يف ذلكمشوه الوجه،  إنسانالو تصورنا ف
وان كـان   ،النـاس  إىلحببه ذلك كان مشرقا منريا  فإذا، بوجهه اإلنسانجاهة وفان ، غري ذلك أو، مسلت عيناه أو، أذنهصلمت 
  . مشوها اختلف احلال مظلما او

هناك نوع مـن  ف، وجهه منالصاحلة وتلك السيماء ، ذلك النور سلبه اهللا، ايف شا اإلنساناون  فإذا الصالةووجه الدين هو 
  . التجانس والسنخية بني الوجهني

 األديـان وهذا خبـالف   مياإلسالاملظهر والواجهة العامة للدين  األخرى هي ألا ، فهوالصالة وجه الدينواما السر يف كون 
صباحا  ،يف كل االوقات :اإلسالمييف العامل  املظهر األكثر انتشاراً وحضوراً فتجد الصالة، املوجودة يف العامل واألرضيةالسماوية 

  . ري ذلكوغيف املساجد  ،يف املشاهد املقدسة ،يف الشركة ،يف املعمل ،يف املرتل ،يف املسجد: ، ويف شىت األماكنليالًوظهرا عصرا 
   فاذا اون شخص فيها فان اهللا تعاىل يسلب سيماء الصاحلني من وجهه ،فالصالة وجه ديننا

  . ائع بني العامة واخلاصةواضح وش أمر، فانه ه حىت عامة الناسبل يدركاألولياء يدركه  وهذا ما
  كل عمل يعمله، ال يؤجر عليه: الرابع األثر
وهي طامة  )وكل عمل يعمله ال يؤجر عليه(: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نقال عن ابيها  )لوات اهللا وسالمه عليهاص(مث تقول 

ـ وهو الدرجة العليا ـ او يطلب ـا   العبادية وغريها لكي يؤجره اهللا عليها ويرضى عنه   باألعماليقوم  إمنا اإلنسانالن ، كربى
  .وبارئهوال يرضى عنه ربه  أعمالهه اليؤجر على املتهاون يف صالت اإلنسانان هذا  إالـ  أخرىاجلنة ـ وهي درجة 

 ،ال حيصل على جنة وال حور وال قصور وال غري ذلكفانه شاق ـ   أمرعندما يصوم ـ وهو  انه : ومعىن ال يؤجر على أعماله
واحلسـينيات  املسـاجد   وعندما يبينواملساكني  واأليتام باألرامليعتين  أويكرم  أوخيمس  أوحيج  أويتصدق  أوعندما يصلي  أو

  . لتفريطه يف الصالة واونه ا إالوما ذلك  .غري ذلك أوواملكتبات 
  : يقولأبعاد ذلك بشكل أكرب اذ يف رواية اخرى يوضح  لوات اهللا وسالمه عليهالصادق ص واإلمام

  !مضت مخسون سنة ومل تقبل منه صالة
  .).!؟اشد من هذايء ش فأي، واحدةصالة  وما قبل اهللا منه على الرجل مخسون سنه ليأيتانه واهللا (

 من ال يـدرك  أما، املأساةهذه  عمقولكن هذا ملن يدرك !! مخسون سنة ليس بالزمن القليل: إذ!! وهذه مأساة ما بعدها مأساة
  . ..أعمق فهو يف وبال وضياع ذلك

اال انه قد ال يدرك ، يفــوخميد مرض شدفانه قد يدرك كم هو ابتلي مبرض السرطان ـ والعياذ باهللا ـ    إذامثال  اإلنسانان 
غري ذلك  أوظلم  أوكان يف سجن  أوذهب بصره  أوقطعت يده  إذاوهكذا ، اشد من هذا املرض العصيبهلو بان اونه بالصالة 

                                                             
  .٤باب حترمي االستخفاف بالصالة والتهاون ا ح: ٦باب  ١٥ص ٣ج كتاب الصالة: وسائل الشيعة  - ١
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اشد يء ش فأي" :يقول صلوات اهللا وسالمه عليه ، أوليس هذا نص كالم اإلمام؟اونه يف صالتهكل ذلك أهون وأقل شدة من فان 

  !؟"ن هذام
   .يوماً بعد يوم وأفضلبشكل اكرب وربه سبحانه وتعاىل  إىليف صلواته بإصالح باطنه وبالتوجه  كل امرءفلينشغل  إذن
من لو كان يصلي لبعضكم  وأصحابكمواهللا انكم لتعرفون من جريانكم (.. :الصادق صلوات اهللا وسالمه عليه اإلمامول يق مث

  ١)؟احلسن فكيف يقبل ما يستخف به إالن اهللا ال يقبل ا !الستخفافه ا، ما قبلها منه
، هـم  غري ذلك أو ،مع شخص اخر سبقاحلديث الذي  يف أو العمل يف أوباهلم مشغول يف السوق يؤدون صالم و ان الذين

  . حقاً من املستخفني بصالم، فكيف لو شغل ذهنهم بالتفكري يف بعض املعاصي واآلثام؟
شخص كلمة ترحيبية بكم فـان ذلـك    فألقى ،ضيف عزيزكمكان معني  إىلذهبتم  أنكملو : ىل الذهنيب إومنثل مبثال للتقر

وان ، اذا كانت الكلمة الترحيبية كلمة سيئة من كل اجلوانب فان صاحبها يذم على ذلـك  نلك، يستدعي منكم الشكر واالمتنان
  هذبة او غري ذلك كما لو استخدم مصطلحات غري م ،تعنونت بعنوان الترحاب واالستقبال

الذي طلب منه ذلك يف وقت ، فانه جل امسه هو ملخاطبة سيده ومواله واملنعم عليهالعبد اخلاص ) ميعاد(والصالة ميكن اعتبارها 
متهاونا يف صالته  اإلنسانكان  فإذا) ضرته سبحانه وتعاىلمن التطهر واالستقبال والنطق السليم واجلميل حب(خاصة  بكيفيةخاص 
  "كل عمل يعمله ال يؤجر عليه": )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا اءه بنصفإن جز

   !حظه أضاعذلك انه هو الذي !! أجرهاملطاف ال يعطى  آخرولكم ان تتصوروا عامال يعمل ليل ار مث يف 
   ٢"عز وجل غضب اهللامن غري علة  تأخريهافان يف  عن وقتها؟ وال تؤخرها": )عليه السالم(املؤمنني  أمريوعن 

يشمل تأخريها من غـري  غضب اهللا  ولكن مع ذلك فان الرواية تصرح بان، الصالة ليس مبحرم تأخريوهذه الكلمة عجيبة الن 
  . عمالمادام غاضباً عليه، يقبل منه  فانه الغضب عليه لو ومن الطبيعي ان اهللا  !علة

  عدم استجابة الدعاء : االثر اخلامس
  " وال يرتفع دعاؤه إىل السماء": تقول الرواية

فان الذي يتحدث مع اهللا سبحانه  "كما تهمل تهمل": القاعدة هي صغرى لكربى هذهوكنت قد فكرت سابقا ان هذا الكلمة 
 إليـه ت ويهمل وال يلتف، مع من يتحدث حلري بان ال يقبل منهيهمله وال يراعي شؤون هذا املقام الرفيع وال يهتم بانه وتعاىل مث 

  . أصال
  .السماء إىله ال يرتفع ءوالنتيجة اخلارجية ان دعا

ملكـا   وكّلان اهللا تعاىل إىل يشري  )عليه السالم(الصادق  اإلمامفان تكمل بعض الصورة يف هذا اجلانب  أخرىوهناك رواية 
يرفعها فان امللك صلى العبد  فإذا انه مكلف بصالة املكلفوهو  وال توجد له مسؤولية أخرى، خاص حمدد خاصا بالصالة وله دور

   !فيضرب ا وجهه إليهردت  وإالفان قبلت حفظت السماء  إىلمعه 
  ! فكيف سيكون حالكم؟ !!فلو انكم دخلتم جملسا فاستقبلكم احدهم ورمى بوجهكم شيئا اهانه هذه؟ ةولكم ان تتصوروا أي

فرغ منها قبضها مث صعد ا فان كانت مما تقبل قبلت وان  فإذا، ل ا ملك ليس له عمل غريهاوكِّ الصالةُ": ونص احلديث
   ٣!!"اف لك: فيرتل ا حىت يضرب ا وجهه مث يقول، كانت مما ال تقبل قيل له ردها على عبدي
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   :عديدة يف اللغة العربية هلا معاين) اف(وكلمة 

ن او ان شخصا جلس اىل جواركم وكان ثقيل الظل ففل، أي اا تقال عند االستثقال، التضجر واالستثقال: من معانيها الشهرية
  . انزعاجاًو وكلما كان ظله أثقل، ازداد اإلنسان منه تضجراً وتأففاً ويتضجريتأفف منه  اإلنسان

، ١املالئكة وتضجرهم وتسوؤهم منهاا واململوءة بالغفلة والسهو تتأفف  املتهاونان مثل هذه الصالة : والنتيجة على هذا املعىن
  !!وثواب يتمناه؟ ألجرٍهذا من رجاء ذلك املصلي  أينمري ولع

  أي ما يقلم من الظفر وهو ما ليس له قيمة له باملرة  قالمة الظفر: )اف(ومن معاين 
وهي نوع  )!قالمة ظفر(بصالته فان جزاءه ونصيبه هو ان من يتهاون : هذا املعىن فرض إرادة وسوف يكون معىن احلديث على

   ؟قيمة ملثل هذه الصالة فأية! اخة فهي ضد القيمةمن القذارة والوس
  . قيمة هلا ال لعلها أعواد أو هو ما يلتقط من قصب ساقط يف الطريق: )اف(ـ واملعىن الثالث ل

  . .على اهللا تعاىلأجر يستحق على صالته هذا أي  ال اإلنسانفان هذا  :والنتيجة
  ليس له حظ يف دعاء الصاحلني : ثر السادساأل
  .." . والسادسة ليس له حظ يف دعاء الصاحلني.. ." :لروايةتقول ا

 وأخرى ال يدعون له، ومن البين ان طليعة الصاحلني هـو يدعو له الصاحلون  تارة اإلنسانالن ، يف احلقيقة أخرىوهذه داهية 
  . )وعجل اهللا فرجه الشريف صلوات اهللا وسالمه عليه(املنتظر  اإلمامسيد الكائنات 
فليس له حـظ يف   ن يف الدرجات الالحقةوال يدعو له وال الصاحل) صلوات اهللا وسالمه عليه( اإلمامن يف صالته فان اما املتهاو

لكي حياول ان يكون مـن الـذين يهتمـون     لإلنسانموعظة كما تكفي ! وأية عقوبة تكفي عقوبة هذه مبفردهاو دعاء الصاحلني
  . بصالم اكرب اهتمام

  دعاء الصاحلني يف  )السالم عليها( السيدة ام البنني
العامل يتوسلون  أحناءاملاليني من الناس وعلى مر العصور ويف ؟ وانكم لتجدون كم هلا حظ يف دعاء الصاحلني ٢بننيال أمالسيدة 

 حـظ يف  لإلنسانكان  فإذاحوائجهم  ويأخذونيهدوا الصالة على حممد وال حممد  أوالفاحتة  يهدوا سورة أو ويدعون هلا ا
صلوات اهللا وسالمه ( اافكيف لو كان وسيطا الستجابة دعاء الصاحلني كما ، ذات قيمة كربى مرتلة كربىفاا دعاء الصاحلني 

  . ؟كذلك هي )عليها
  ؟)عليها السالم(وكيف لقلبٍ أن يتحمل مساع آنني الزهراء 

وهنـاك  (فخـر   وأيفخر ذلك و، )عليه السالم(ملؤمنني ا أمريعندما تزوجها  )عليها السالم(البنني  أمان السيدة : ويف الرواية
الثانية بعد الزوجة تقول اا  وأخرى، )عليها السالم(بعد الصديقة الزهراء  )عليه السالم(من تزوجها  أولروايتان احدمها تقول اا 

، احلسنني مريضني طرحيي الفراش امنياإلموجدت  )عليه السالم( املؤمنني أمريهذه العروس على  أدخلتويف يوم الزفاف ملا  )مامةاُ
  ...فانصرفت اىل متريضهما، طفالن صغريانومها حينئذ 

 أننيان يتحمل ان يسمع  وهل لقلبٍ! ؟الزهراء أننييسمعا مل  أو! فاطمة؟ أمهمااوليس قد ماتت ! ؟يكونان مريضني وكيف ال
  !!؟)عليها السالم( فاطمة الزهراء

                                                             
 ).غضب اهللا(واما لو وردت يف اهللا تعاىل فاملراد ا نتيجة التأفف والتضجر، نظري  - ١
 .وهذا هو يوم شهادا على املشهور - ٢



 هـ١٤٣٤مجادى اآلخر  ١٣األربعاء ........................... )١٥٨(دروس يف التفسري والتدبر 
  !؟احيق هلما ان ميرض او ال.. الليل وأطراف النهار ءأنني أمهما الزهراء عليها السالم آنايسمعان  نياحلسن واحلسولقد كان 

يف الغرفـة  وكانـت  مسنة ومريضـة   امرأة أمهوكانت  أقربائنايف داره وكان من  شخصيا ذات مرة زرت احد املؤمنني وانين
مـن دقـائق    أكثرومل استطع البقاء صوت انينها ماع كثريا لس فتأملت، جراء مرضها أناامسعت صوت وعندما جلست ، ااورة

وال تزال أناـا عالقـةً    ..وخرجت من املرتل ..املريضة أمكم أننيامسع  وأناال استطيع ان اجلس هنا انين معدودة وقلت لصاحيب 
  .ببايل

!! ؟فاطمـة  أمهما أننيا يسمعان ومه )عليهما السالم(فكيف باحلسنني ، عادية امرأة أننيال يتحمل ان يسمع  كان اإلنسان فإذا
  !!على وجه البسيطة امرأة أقدسكيف ما ومها يريان ما جرى وما جرى على ! تضرب؟ أمهمافكيف ما ومها يريان 

  "او ليس قد مات امنا فاطمة " 
 إىلتنصرف بكلـها  ها بان بل ان تبدأ أول حلظات زفاف )عليهما السالم(ان ختدم احلسنني .. الرفيعالبنني كان هلا هذا املقام  وأم

  ..لسنوات وسنوات خدمتهما وابيهمامث تستمر على ... )عليهما السالم(خدمة احلسنني 
 املرأةان هذه والكل يعلم . وكان من آثار ذلك ان اهللا تعاىل جعلها مالذا للمؤمنني وشفيعة هلم يف قضاء حوائجهم إىل اهللا تعاىل

واعىت املشاكل من دين  أصعبيف و ووصفت للكثريينذلك  ـ وقد جربت بنفسي ربمن اهلي كذلك كما ان  القديسة الطاهرة
 واب هذا احلديث هلاثويهدي  ام البنني يقرأ حديث الكساء يوميا باسمالم البنني وان  صالة) ١٤(ينذر  ان - او مرض او غري ذلك

  .بلطف اهللا وكرمه لاملشاكل تنح أصعبجربوا ذلك وسترون ان  ،فان حاجته تقضى )عليها السالم(
  لتكن الصالة من أعظم مهومنا يف احلياة

هم مهومنا يف أحدى إ ان جنعلها ال اقل أو يف حياتنا األولم جيب علينا ان جنعل الصالة اهلّ: نختم الكالم ذه الكلمة فنقوللو
  . احلياة

فليكن حضور القلـب يف  : فنقول ،ويت من قوةأيسعى لتحقيقها بكل ما  أهدافعدة  أوله هدف معني ذلك ان كل شخص 
تنالنا رمحة من سئذ دوعن، هدف يف احلياة أهمان مل نقل ، هدافناأهم أمن  ومراعاة حدودها وقتها أولالصالة يف بااللتزام و، الصالة

  . وبركات وصلوات اهللا
 صلى اهللا على حممد واله الطاهريندعوانا ان احلمد هللا رب العاملني و وآخر


