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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلُت ،ابرئ اخلالئق أصبعُت ،ابعث األنبياء وادلرسلُت ،مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب القاسم
ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبُت الطاىرين األبرار ادلنتجبُت ،سيما خليفة هللا يف األرضُت ،واللعنة الدائمة األبدية على
أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.

()6
آاثر ذكر هللا تعاىل وبركاتو
ساج َد َِّ
قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي( :ومن أَظْلَم ِِمَّن منَع م ِ
ك ما كا َن َذلُ ْم أَ ْن
فيها ْ
اْسُوُ َو َسعى يف َخر ِاِبا أُولئِ َ
اَّلل أَ ْن يُ ْذ َك َر َ
ََ ْ ُ ْ َ َ َ
()1
ي ْد ُخلُوىا إِالَّ خائِفني َذلم ِيف ُّ ِ
ِ ِ
ظيم)
ي َوَذلُ ْم ِيف ْاْلخ َرة َع ٌ
َ
الدنْيا خ ْز ٌ
ذاب َع ٌ
َ ُْ

من البصائر :اجلرمية ادلزدوجة :منع ذكر هللا يف ادلساجد
ساج َد َِّ
ان شلا يستدعي التدبر والتفكر يف قولو تعاىل (ِِمَّن منَع م ِ
اْسُوُ) ىوو تغيوَت الًتكيوب والسويا يف ىو ه
فيها ْ
اَّلل أَ ْن يُ ْذ َك َر َ
ْ َ ََ
اجلملووة وون اايووة ال وريفة ،إض ان قت ووى الوضووا األون ان يقووال ( نووا ضكوور هللا يف سووادد هللا) ليكووون ادلفعووول وودخوالً للفعوول
ساج َد َِّ
( نا) باشرة ،ولكن ااية ال ريفة عكست الًتتيب يف ظاىر اللفظ لكانت (ِِمَّن منَع م ِ
اْسُوُ) لوقا ا
فيها ْ
اَّلل أَ ْن يُ ْذ َك َر َ
ْ َ ََ
ىو الظرف يف واقعو فعوالً ا ان (ضكر هللا) أحق ابن يكون ادلتعلق ادلفعول ،لما ىي احلكموة يف ضلو والفائودة والغايوة ون وراء
ضل ؟ وضل كما ان الًتتيب الطبيعي يف (نعبدك) عُكِس إىل (إِ ََّّي َك نَ ْعبُ ُد) إللادة احلصر ثالً.
لعل التدبر يقودان إىل بعض الودوه ل ل وىي بُت لفظية و عنوية:
لمن اللفظية كراىة وقوع ضكر اسم هللا وقا ادلفعول دلنا.
و ون ادلعنويوة و وىو ا ىوو ادلقصوود اان ابلباوث و ان نوا ضكور هللا يف سوادد هللا درديوة مدودوة وان وا تقت ويو سوادد هللا
حبسب وضعها التكويٍت ىو ان ي كر اسم هللا تعاىل ليها لمن أظلم شلن حال دون ضل ؟
وضل يت ح عرب التدبر يف عادلة ادلكان وادلكُت لان ادلعصية و ثالً و قبياة لكن ادلعصية يف بيووت هللا و سوادده أقوبح ،ويف
حكم -3 ،ورلموعها وحكمو أشد وأكد ،توضياو :ان نا ضكر هللا
ااية ال ريفة لان ىناك أ وراً ثالثة :2-1 :أ ران لكل نها ٌ
تعاىل أ ر قبيح ودرم لادح حىت إن كان يف غَت ادلسادد ،ن دهة ،و نا سادد هللا ون ان يقوام ليهوا غوَت ضكور هللا ون الوربا
ادلستابة ،كاالحتفاالت الدينية أو إلقاء الدروس ليها ،قبيح أي اً ،ولكن رلما األ رين أشد قبااً أي ان نا سادد هللا ن ان
ي كر ليها اسم هللا رغم اهنا قد أسست ووضعت يف أساسها لكي ي كر ليها اسم هللا تعاىل ،أشد قبااً ولداحة.
ودرس ليهووا ادلدرسووون أشوود لداحووة وون نووا كوول نهمووا عوون اقت وواءاتو
ويوضوواو أكثوور ثووال رخوور :ل وان نووا ادلوودارس وون ان يو ّ
ستقالً نفرداً حلالو ،لمثالً :ن ُوا ادلو ِّدرس ون تودريس األفطفوال يف احلديقوة أو يف أرر دورداء ابلقورب ون ادلدرسوة قود يكوون أ وراً
قبيااً ليما إضا كان يف صلاة األفطفال ولكن ا ضل قد ديكن للمانا ان يربر نعو ٍ
بودو( ،)2والعكس ك ل  :نا ادلدارس ن
ان تقام ليها األن طة االدتماعية واحلفالت والرايضة و ا أشبو لاهنا أ ر قبيح ادا وت ضات لائودة نوعيوة للطلبوة ولكون وا ضلو
( )1سورة البقرة :رية .114
( )2كمماضبتو حلقو ّرواد احلديقة ثالً.
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قوود ديكوون للمووانا ان يووربر ادلنووا بودو ٍوو ووا ،ولكوون األقووبح وون كوول ضلو والو ي ال ديكوون تربيووره ي ودووو وون الودوووه :ان دينووا عو ٍ
واد
ادلدارس ن ان تقام ليها الدروس اليت أسست ألدلها!!
َ
واأل ر يف ااية الكردية ك ل ؛ لان سادد هللا قد أسست لي كر ليها اسم هللا ،لمن أظلم شلن نا سادد هللا ون ان يو كر
ليها اسم هللا؟

الظلم ظلم للمساجد أيضاً
والفلسفة البالغية الرائعة :ان ااية تلفت إىل ودو ظلم خيفى علوى النواس عوادة وىوو ان ىو ا ظلوم للمسوادد نفسوها إض ُنعوت
ن ان تسَت ابذباه غاايهتا وأىدالها و ون ان يلوىب وا تتطلبوو بلسوان حوال ِخلقتهوا ،وادلعهوود ىوو التفكوَت يف ان ىو ا ظلوم لانسوان
وب رخوور خفووي وىووو ان ىو ا ظلووم للمسووادد
( نعوو وون ضكوور هللا يف ادلسووادد) لبشووار البوواري إليووو ضوومناً يف ضوومن اإلشووارة إىل صو ّ
ساج َد َِّ
أي اً (ومن أَظْلَم ِِمَّن منَع م ِ
اْسُوُ )...لقد حرم سادد هللا ن ان يُتلى يف أردائها ضكر هللا تعاىل لمن
فيها ْ
اَّلل أَ ْن يُ ْذ َك َر َ
ََ ْ ُ ْ َ َ َ
أظلم نو؟.
البصرية الثانية :وجوه أظلمية من مينع ذكر اسم هللا يف ادلساجد
البصرية الثانية :انو قد يتساءل عن ودو أظلمية ن دينا سادد هللا ان ي كر ليها امسو ويسعى يف خراهبا؟.
وقد جياب ابن ل ل ودوىاً عديدة نقتصر يف ى ه العجالة على بع ها:
الدال على هللا تعاىل
ألن ادلساجد ادلظهر األعظم ّ

الدال األكرب على
الوجو األول :ان السعي يف خراب ادلسادد و نا ضكر اسم هللا تعاىل ليها ،يع ّد اعتداء باشراً على ادل َت و ّ
امللى األظهر ال ي ير م إىل هللا تعاىل ،وال ي حي ّدد عالقة ادلخلو خبالقو عرب
الباري دل وعال لان ادلسادد ىي ادلظهر األعظم و َ
ى ه البوابة ادلباركة :ادلسجد؛ ضل ان ال ترى شويااً أعظوم ون السوجود يف الداللوة علوى نتهوى اخل ووع هلل دول امسوو ،وادلسوجد
ىو ادلوضا ال ي يُسجد ليو هلل دل وعال ،و(السجود) ىو ال ي ال يودد لو نظَت يف ذبسيده األعظم ألصفى وأغلى وأمسى نووع
ن العالقة والرابطة بُت اخلالق وادلخلو  ،ولو ل كوان األظلوم ىوو ون يسوتهدف سوادد هللا ابالعتوداء عليهوا والسوعي يف خراهبوا
و نا ضكر اسم هللا ليها.
وألهنا ذبسد القاسم ادلشرتك بني كافة ادلسلمني
أقرىوا هللا تعواىل
ذبسد القاسم ادل ًتك األعظم بُت ادلسلمُت كالة ،واستهداف القواسم ادل ًتكة الويت ّ
الوجو الثاين :ان ادلسادد ّ
لعباده كجا ا ًتك وكملجب ر ن وحصن حصُت ،دردية عظيمة بفداحة حجم ضل القاسم ادل ًتك.
تدردة ون اجلوا ا
ولكي تت ح لنا ى ه احلقيقة أكثر نقول :ان حكمة هللا تعاىل درت على ان جيعل للناس دوا ا ًتكة ّ
()1
األضيق لاألوسا لاألوسا لبكثرىا سعة على اإلفطال )...

ألن ذكر هللا خيتزن حبراً من اْلاثر وكنوزاً من األسرار
الوجو الثالث :ان ضكر هللا تعواىل خيتومن حبوراً ون الفوائود واانر وكنوو اً ون اخلفوااي واألسورار ،وان ون دينوا سوادد هللا ون ان
ي و كر ليهووا اسووم هللا يكووون السووبب يف حر ووان خالئووق هللا وون بركووات ضكوور هللا ورنره الكووربى ولوائووده العظمووى يف سلتل و شوونون

( )1دروس يف التفسَت والتدبر (.)311
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ااخرة والدنيا.
ولكي ندرك بعض غمى ضل و دى لداحة ظلم ن دينا سادد هللا ن ان يو كر ليهوا اسوم هللا ،ال بود ان نسوتعرر بعوض
رنر ضكر هللا ولوائده ،ابللسان وعلى ستوى القلب واجلِنان:
ذكر هللا نور القلب
 قال أ َت ادلن نُت عليو السوالم (( :عليك بذكر هللا فإنو نور القلب))( )1وكموا ان اإلنسوان يف بعوده ادلوادي إضا ل ّفوو الظوالميتخووبّط ،لانووو يف بعووده ادلعنوووي إضا غطّوواه الظووالم يتخووبّط أكثوور لووبكثر ،وضكوور هللا ىووو (نووور القلووب) الو ي يبصو ّورىا داءىووا ودواءىووا
ذلا رداىا ن ىداىا.
ويك
حياة القلوب
 وقووال عليووو السووالم(( :يف ال ذكر حي اة القل وب))( )2وكمووا ان البوودن إضا لارقتووو الووروح ديوووت ويووتع ّفن ويصووبح ديفووة نَتِنووة بوولوي كل خطراً على األحياء لو مل يدلن ،لك ل القلوب إضا ذبردت عن ضكر هللا اتت وتعفنت وأصبات صدراً ل وىت اجلوراثيم
واألوباة األخالقية وادلعنوية كاحلقد واحلسد والكرب والغِ ّل والغش والنفا وغَت ضل .
مطردة الشيطان
 وقوال عليووو السوالم(( :ذك ر هللا مط ردة الش يطان))( )3لهو ا العوودو اخلطور الو ي جيوري وون ابون ردم رلوورى الودم وون العوورووالبدن ،ديكن ان تطرده ببسافطة إضا رفطّبت قلب ولسان ب كر هللا تعاىل لتتارر حينا ٍ ن أسر أقوى ال يافطُت بسط السبل
والوسائل!
براءة من النفاق
 وقال رسول هللا صلى هللا عليو والو وسلم(( :من أَ ْكثَ ر ِذ ْكر َِّاَّللُ َوَم ْن ذَ َك َر َّ
َحبَّوُ َّ
اء ََت ِن:
اَّللَ َكثِرياً ُكتِبَ ْ
اَّلل َع َّز َو َج َّل أ َ
ت لَوُ بَ َر َ
َْ َ َ
ِ ِ ()4
بر ِ
ِ
ِ
َس َف ِل ِم َن
اءةٌ ِم َن النّ َف
اق)) والنفوا أخطور األ ورار الروحيوة وقود قوال تعواىل( :إِ َّن ال ُْمن اف َ
قني ِيف ال َّد ْرك ْاأل ْ
اءةٌ م َن النَّ ا ِر َوبَ َر َ
ََ َ
()5
النَّ ا ِر) ولعوول بعووض أنواعوو أو راتبووو ت وبو ان تكووون غووَت اختياريووة (ذب ّوو اً) وضكوور هللا كثوَتاً ىووو الو ي يووربئ اإلنسووان ون النفووا ،
للتطهر ون ورر النفوا
والظاىر ن احلديث ان ا يلمم لطرد النفا ىو اإلكثار ن ضكر هللا ،وال يكفي عادةً – ضكر هللا قليالً ّ
إال يف األوحدي ن الناس.
يستنزل الرمحة
 وقال أ َت ادلن نُت عليو السالم(( :الذكر يونس اللب وينري القلب ويستنزل الرمحة))( )6وقد ارأتى بعض العلماء ،ولعلواستقى ضل ن رواية ،ان ا يستنملو اإلنسان ن ر هللا ورضبتو ولطفو وعطائو ،بو كر هللا تعواىل ،أكثور شلوا يسوتنملو نوو ابلسونال
( )1غرر احلكم :ص.189
( )2ادلصدر نفسو.
( )3ادلصدر نفسو :ص.188
( )4ثقة اإلسالم الكليٍت ،الكايف ،دار الكتب اإلسال ية و فطهران :ج 2ص.499
( )5سورة النساء :رية .145
( )6غرر احلكم :ص.189
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()1
ال ربُّ ُْ م ا ْدعُ وين أَس تَ ِ
ب لَ ُْ ْم)( )2ورغوم انوو
ج
ق
و
(
و
والدعاء ورغم ان هللا تعواىل قوال( :قُ ْل م ا يَ ْعبَ ُا بِ ُْ ْم َرِّل لَ ْو ال ُدع ا ُؤُك ْم)
َ
ْ ْ
َ َ ُ
يستجيب ابلفعل إضا ا دعا الداعي إال ان ضكر هللا تعاىل ن غَت سنال أدعى لق اء هللا تعاىل حوائ َ عبده!
و ن البديهي ان هللا تعاىل يستجيب الدعاء للداعي حقاً ،ولكن االستجابة تكون على صور:
لتارة :يق ي لو حادتو لوراً.
وأخرى :يق يها لو بعد حُت ،بعد سنة ثالً.
ونلثة :يق يها لو بعد بعض التغيَت ليها والتاوير والتطوير كما لو دعا ان يتموج هب ه اليت أغرم هبا ليمودو هللا خرى أل ل نها.
ورابعة :يق ي لو حادة أخرى ،بديالً عن ى ه احلادوة الويت أع عليهوا ،ومل جيود الورب اجلليول لوو ادلصولاة يف ق وائها ،كموا لوو
أع على هللا تعاىل ليخردوو ون فطوو الفقور وضلّوو إىل ع ّوم الغوٌت ورلوده ،لكون هللا كوان يعلوم بعلموو ااويط انوو لوو اغتوٌت اللتقوى وثالً
ال جيوره إىل الكفور أو ال والل وال يومال بوو حوىت يوصولو إىل قعور دهونم ،ولو ل يُفقوره هللا تعواىل أو يُبقيوو علوى لقوره وال يق وي
ب ٍّ
حادتو ولكن يف ادلقابل يدبر ادلوىل – وىو ادل ّدبر – ان ال يلتقى ب ل الكالر أو ديناو ناعةً وإن التقى بو.
ويف كالة ى ه الصور األربا لان (ضكر هللا كثَتاً) أبلغ يف إعطاء احلادات بناو أسرع وأبلغ وأتّ ويف االنتقال ابلعبد إىل بودائل
ال ل لبل ل ن رلرد الطلب والسنال والدعاء والت رع.

ىداية العقول
 وقال عليو السالم(( :الذكر ىداية العقول وتبصرة النفوس))(.)3والغريوب يف الروايوة ال وريفة اهنوا عو ّدت (الو كر) ىدايووة لوو(العقول) الوويت دعلهوا هللا تعوواىل اذلوادي إىل احلقووائق والودقائق واألسورار
اد َخالِ َق ُه ْم))( )4و(العقل ا عبد بو الرضبن واكتسوب بوو اجلنوان) و وا ضلو
والرقائق ،والدال وادلرشد عليها إض (( ِِبل َْع ْق ِل َع َر َ
ف الْعِبَ ُ
ٍ
السر يف ضل أ ران:
لان ى ا اذلادي حبادة إىل ىاد لو و رشد لو وضل اذلادي ىو ضكر هللا لهو (اذلداية للعقول) ولعل ّ
ارهبم يستدلون ابلعقل على
أوالً :ان العقل لو قدرة رىيبة على االستدالل على ال يء ونقي و؛ أال ترى الفالسفة دبختل
أ ور تناق ة (كاستدالذلم بو على الودود الو ىٍت وعد وو ،وعلوى العقوول الع ورة يف قوول وعلوى األكثور ون الع ورة يف قوول رخور
وعلى عد ها يف قول نلث! وك استدالل بع هم على وحدة الودود أو ادلودود واستدالل ااخر على النقويض) وكو ل اسوتدالل
بعوض األصووليُت علوى اسوتاالة الًتتّوب ابلعقول واسوتدالل بع وهم بوو علوى إ كانوو؟ وىكو ا االسوتدالل بوو علوى كول ون االختيوار
واجلرب ،وغَت ضل كثَت ،وال ش ان بع ها ن صاديق (الربىان) وبع ها ن صاديق (ادلغالطة) إالان كل لريق يعتقد بصاة
ا حكوم بوو (أو أدركوو) عقلوو وان دليلوو برىوان ولويس غالطوة ،وىهنوا يتجلوى دور ضكور هللا تعواىل سبا واً لانوو كموا قوال أ وَت ادلون نُت
عليووو السووالم (ىداي ة العق ول) لموون أكثوور ضكوور هللا تعوواىل ىوودى هللا عقلَوو إىل الص وواب ودنّبووو األخطوواء و ومال األقوودام و واضووا
االرتياب ،وضل كلو بناو ادلقت ي دون العلة التا ة حسبما درت سنّة هللا تعاىل.

( )1سورة الفرقان :رية .77
( )2سورة غالر :رية .66
( )3غرر احلكم :ص.189
( )4ثقة اإلسالم الكليٍت ،الكايف ،دار الكتب اإلسال ية و فطهران :ج 1ص.28
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ننياً :ان العقل كثَتاً ا تغطّيو األتربة وربجبو األغطية وتملّو األىواء وال هوات ول ا ورد يف ِحكمة بعثوة األنبيواء (( َويُثِ ريُوا َذلُ ْم
ِ ()1
ِ
يتلوث ويتكدر ،وإمنا دالؤه وىدايتو وصفاؤه ابل كر.
َدفَائ َن الْعُ ُقول)) لان (العقل) كبي سللو رخر عُرضة ألن ّ
تبصرة النفوس
وا ا (تبصرة النفووس) لونن الونفس ىوي كموا قوال تعواىلَ ( :ونَ ْف ٍ
ورى ا َوتَ ْقواى ا)( )2وابلو كر تعورف
س َوم ا َس َّواىا َ فَهَ ْذلََمه ا فُ ُج َ
غيّها وعماىا وسبيمىا عن رشدىا وىداىا.
جالء البصائر
 وقال عليو السالم(( :الذكر جالء البصائر ونور السرائر))(.)3أ ا دالء البصائر لنن البصَتة كالبصر قد يعلوىا الصدأ وت غطيها اجلراثيم واأل رار واألتربة ،وكما جيب ان نردا إىل الطبيب
يف دوالء البصور وتطهوَته ون (ادلواء األسوود) وثالً ،كو ل جيوب ان نردوا إىل فطبيوب البصوائر جلوالء وا علوق هبوا ون أقو ار وأقو اء
وحجب ،وأفطباء البصائر ىم رسل هللا واألوصياء علويهم السوالم ،وقود أرشودان أ وَت ادلون نُت إىل ان دوالء البصوائر يكوون بو كر هللا
تعاىل.
نور السرائر
وا ا السرائر لنورىوا الو كر ،وضلو ألن سوريرة اإلنسوان رلهوول يف رلهوول وظوالم يف ظوالم إض ت وتمل السوريرة علوى كالوة وا يف
نطقة الالوعي والوعي البافطن اليت ال يت كر اإلنسان حىت واحداً ابألل شلا يكمن ليها كما ت تمل على خفااي ا انطوت عليو
ادلورنت واجلينات الوراثية ن إرث اترخيي ال زلدود و نسبياًو ،والنور الوحيد ال ي دبقدوره ان ينَت السرائر ىو
النفس وكالة ا ربملو ّ
وأتصوالً وقوووة وضووعفاً ،وعلووى حسووب تل و
ضكوور هللا تعوواىل ،و وون البووديهي ان لو كر هللا دوول امسووو دردووات و راتووب وألوواانً وذب و راً ّ
الدردات تكون دردات اإلضاءة و راتب اإلانرة .له ا كلو ن دهة و ن دهة أخرى لانو:
ِ
إِذَا َرأَيْ َ
ت َع ْب ِدي يُ ْْثِ ُر ِذ ْك ِريَ ...وأ َََن أُحبُّوُ
ت
َّب صلى هللا عليو والو وسلم أَنَّوُ قَ َ
ب َو ِد ْد ُ
الََّ :ي َر ِّ
نظراً دلا لل كر ن عظيم ادلنملة عند هللا تعاىل داء يف احلديث (( َع ِن النِ ِّ
ب ِمن ِعب ِ
ِ
اد َك فَه ُِحبَّوُ؟
أِّ
َين أَ ْعلَ ُم َم ْن ُرب ُّ ْ َ
ت َع ْب ِدي َال يَ ْذ ُك ُرِين فَ ه َََن َح َج ْب تُ وُ َوأ َََن
فَ َق َ
ت لَ وُ ِيف َذلِ َ
ك َوأ َََن أ ُِحبُّ وُ َوإِ َذا َرأَيْ َ
ت َع ْب ِدي يُ ْْثِ ُر ِذ ْك ِري فَ ه َََن أ َِذنْ ُ
ال :إِ َذا َرأَيْ َ
ضوُ))(.)4
أُبْغِ ُ
وىو ا قيوواس دقيووق وسووهل وواضووح يف الوقووت نفسووو لووان الكثووَت وون ادلوون نُت يرغبووون يف التعوورف علووى أوليوواء هللا و صووادقتهم،
ولكن كي ديكن اكت الهم خاصة وان الظواىر كثَتاً ا زبال البوافطن والسرائر؟ وقد ضكر النيب صلى هللا عليو والو وسلم قياس
(اإلكثار ن ضكر هللا) كدليل رشد إىل أولياء هللا ال ين حيبهم هللا تعاىل ،لاإلكثار ىو ادلعيار وليس ضكر هللا لاسب.
كما اعترب األ َت عليو السالم ال كر قياساً لنفس ليما بين وبُت هللا ،لإضا أردت ان تعرف ىل ان هللا حيب أو ال لبصغ
( )1هن البالغة :خطبة ( )1ن خطبة لو عليو السالم ي كر ليها ابتداء خلق السماء واألرر ...واختيار األنبياء.
( )2سورة ال مس :رية 7و.8
( )3غرر احلكم :ص.189
( )4اادث النوري ،ستدرك الوسائل ،نسسة رل البيت عليهم السالم و قم :ج 5ص.293
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إىل ا يقولو أ َت ادلن نُت عليو السالم (( :إذا رأيت هللا ي نسك خبلقو ويوحشك من ذكره فقد أبغضك))(.)1
خصائص وآاثر أخرى لذكر هللا تعاىل
مث ان ل كر هللا تعاىل خصائص ورنراً كثَتة أخرى:
و نها :انو ي كل البديل اإلدياين األكرب واحلادم األعظم عن الغيبة والتهمة والنميمة ولجور القول وغَت ضل  ،بل انو يع ّد ن
أىووم احلووادم عوون ادلعاصووي كلهووا ..أال توورى ان الردوول يف السووو أو ال وواب يف اجلا عووة أو غَت ووا يف غَت ووا إضا ىو ّوم ابن ينظوور إىل
كرر ضكره حجمه ضل عن عصيتو؟
أدنبية لت كر هللا تعاىل وضكره و ّ
كرر ِضكره لانو حيجمه ضل عن الرشوة والسرقة والطغيان والعدوان وظلم األىل واجلار وال ري وحىت ادلنالس
وك ل لو ضكره و ّ
والعدو؟.
دراً ،وليس ادلراد ابلور ادلوال لقوط ،بول الور ابدلعوٌت األعوم الو ي ي ومل :ادلوال ،و واء
يستدر الر
و نها :ان ضكر هللا
ويدره ّ
ّ
ّ
الودو ،والعلم ،وال رية الصاحلة إىل يوم القيا ة ،ورضى الرب قبل ضل كلو!
َحيَ ْين اهُ
و نها :انو دينح اإلنسان نوراً يف ودهو ونوراً يف قلبو ونوراً يف ديينو يف الودنيا وااخورة ،قوال تعواىل( :أَ َو َم ْن ك ا َن َم ْيت اً فَه ْ
ِ ِ
ِ ُّ ِ
َو َج َعلْنا لَوُ نُوراً ميَْشي بِ ِو ِيف الن ِ
ين ما كانُوا يَ ْع َملُو َن)(.)2
س ِخبار ٍ
ِج ِم ْنها َكذلِ َ
ك ُزيِّ َن للْْافر َ
َّاس َك َم ْن َمثَلُوُ يف الظلُمات ل َْي َ
و نها :انو ير اإلنسان ن ارةً وصباالً و هابةً وهباءً.
ادلعي لان قسوة القلب ربجم اإلنسان عن ال كر
و نها :انو يع ّد ن أىم عوا ل الق اء على قسوة القلب ،والدور بينهما شبو ّ
وال كر يميل قسوة القلب ،وعدم ال كر يسبب قسوة القلب كما اهنا تكون ن أسبابو.
و نها :انو ن أىم عوا ل ال فاء ن األ رار خاصة اخلطَتة نها.
وقد عاصرت شخصياً احدى شبرات ضكور هللا تعواىل يف واقعوة غريبوة حقواً وىوي ان أحود واىَت اخلطبواء يف أثنواء ايرتوو دل وهد
ادلقدسووة ابتلووي دبوورر غريووب يف عينووو ،حيووث انووو ،ويف وورر اندر ،ابتلووي ابحلووول ادلوومدوج أي انووو كووان يوورى الواحوود أربعووة( )3وقوود
حدث ضل لجوبة حينموا كوان واقفواً علوى قارعوة الطريوق ينتظور سويارة تقلّوو للاورم ال وري وعنود ا توقفوت سويارة أ ا وو تصوور ان
أربا سيارات وقفت أ ا و! لبنر ضل استغرابو دداً! ،كموا انوو شواىد أربعوة أشوخاص يف ادلقعود األ وا ي وأربعوة يف ادلقعود اخللفوي
وا ان شخصواً واحوداً كوان يف ادلقعود اخللفوي وكوان السوائق لقوط يف ادلقعود األ وا ي! وعنود ا دعواه السوائق ،وكوان أحود أصودقائو،
للركوب يف السيارة قال لو ا حاً عاتباً أين أدلس والسيارة لياة ابجلالسُت! وعند ا رأى استغراب صديقو ال ديد وإصراره علوى
الركووب ..عورف ان حودنً حوودث ..وعنود ا أ عون النظور رأى األربعووة أشوخاص ت واهبُت سبا واً! واسووتغر األ ور نوو عودة حلظووات
ليدرك ان رضاً غريباً أصاب عينو حىت صار يرى الواحد أربعة!
السر ،وبعد الفاوصات الكثَتة والتاقيق تبُت انو رر اندر دداً وانو ال يُعرف لو عالج..
وعند ا رادا األفطباء ،مل يفهموا ّ
وىنا جلب ضل اخلطيب إىل ضكر هللا والتوسل ابهلل وكان ابلقرب ن ضريح اإل ام الرضا عليو السالم توسالً داعياً ضارعاً ضاكراً هللا
( )1غرر احلكم.318 :
( )2سورة األنعام :رية .122
( )3العوُت تنقول األشوعة عوورب نواقول العصوبية إىل راكووم االبصوار اخلاصوة يف ادلووف ،لخوالاي ادلوف ىوي الوويت ت واىد الصوور يف احلقيقووة ،لوإضا ذبومءت األشووعة
وانقسمت على خالاي ابصار ررىا األحول اثنتُت وإضا ذبمءت على أربعة نافطق ررىا أربعة!
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تعاىل عند ا أضن هللا لو ابل فاء الكا ل لاستعادت عينو وضعها الطبيعي سبا اً.
واألعظم ن ضل كلو قولو تعاىل (فَاذْ ُك ُروين أَذْ ُك ْرُك ْم)( )1وان الواحد نّا يتمٌت ان ي كره ابخلَت ردا تقليده أو قائده أو شيف
ع ووَتتو أو رئوويس شووركتو أو أبوووه ،ووا اهنووم ال ديلكووون وون أ ووره إال القليوول ،لمووا ابلو بوورب العوومة واجلاللوة لووو ضَ َكوَران يف ىو ه احلووال
وعلى كل األحوال؟
ساج َد َِّ
و ن ضل كلو نعلم بعض السر يف قولو تعاىل (ومن أَظْلَم ِِمَّن منَع م ِ
ك
فيها ْ
اْسُوُ َو َسعى يف َخر ِاِبا أُولئِ َ
اَّلل أَ ْن يُ ْذ َك َر َ
ََ ْ ُ ْ َ َ َ
ما كا َن َذلم أَ ْن ي ْد ُخلُوىا إِالَّ خائِفني َذلم ِيف ُّ ِ
ِ ِ
يم) لوان ون دينوا سوادد هللا ان يو كر ليهوا
ي َوَذلُ ْم ِيف ْاْلخ َرة َع ٌ
ُْ َ
الدنْيا خ ْز ٌ
ذاب َعظ ٌ
َ ُْ
امسو يكون السبب يف حر ان الب رية ن كالة تل اخلواص واانر والربكات والثمار اليت سبقت ،وغَتىا شلا مل ن كره ،ألليس ىو
األظلم حينا ٍ حقاً؟
وقد سبق ان سادد هللا يقصد هبا األعم ن ادلسادد ادلوقولة ابلوق اخلاص (و ن ادلسادد ابدلعٌت األعم إض ادلراد كالة بقاع
األرر اليت ديكن ان يُعبد هللا ليها ويُ كر ،والظاىر ىو ى ا ادلعٌت األخوَت وأ ّن التفاسوَت السوابقة ىوي تفسوَت ابدلصودا األدلوى أو
ويدل على ى ا األخَت:
ب بن النمولّ ،
ساج َد َِّ
أوالً :القاعدة العا ة ابن اجلما ادل اف يفيد العموم و(م ِ
اَّلل) صبا اف لَتاد بو كل سجد هلل دل امسو وزبصيصو
َ
ببع ها ال ودو لو إال التفسَت ابدلصدا أو ب بن النمول وىو غَت سلصص.
ننياً :لداللة بعض الرواايت على التعميم ((فعن زيد ابن علي عن آِبئو عن علي عليو السالم أنو أراد مجيع األرض لق ول
ض َم ْس ِجداً َوتُ َرابُ َه ا وَ ُه وراً))( )2لكوول األرر ىوي سوجد بصوريح الوورواايت،
الن ب ص لى هللا علي و وال و وس لمُ :جعِلَ ْ
ي ْاأل َْر ُ
ت َِ
وصبعها سادد.
اج َد َِّ
ِ
ِ ِِ
اَّلل أَحداً)( )3وادلراد هبا طلوق ادلسوادد ،لوادلراد ب و(مس ِ
وينكده قولو تعاىلَ ( :وأ َّ
اَّلل) ادلطلوق
َ
َن ال َْمساج َد ََّّلل فَال تَ ْدعُوا َم َع َّ َ
َّلل فَال تَ ْدعوا م ع َِّ
ساج َد َِِّ
َن الْم ِ
َح داً) ويف الورواايت ان
ك ل  ،وضل بناء على إرادة ّ
اَّلل أ َ
ُ ََ
زلال السجود ن األرر ن قولو ( َوأ َّ َ
ادلراد هبا واضا السجود السبعة ،ولعلو ن التفسَت ابدلصدا أو حد الودوه .وربقيقو يف زللو.
وينكد التعميم أي اً ا ورد ن قول ((علي بن احلسني (عليهما السالم):
ولقد كان من ادلنافقني والضعفاء أشباه ادلنافقني قصد إىل زبريب ادلساجد ِبدلدينة وزبريب مساجد ال دنيا كله ا دب ا اّ وا
ب و م ن قت ل عل ي علي و الس الم ِبدلدين ة وقت ل رس ول هللا ص لى هللا علي و وال و وس لم يف و ريقهم إىل العقب ة يع و يف زوة
تبوك))(.)4
والرواية تفيد أحد أ رين :ا ا اهنم وا هبدم كالة ادلسادد بعد قتل الرسول صلى هللا عليو والو وسلم واأل َت عليهم السالم ،أو
( )1سورة البقرة :رية .152
( )2نعمان بون دمحم التيميموي ادلغوريب ،دعوائم اإلسوالم ،دار ادلعوارف – صور1385 ،ىوو ،ج 1ص .126وتفسوَت الصوايف ،ن وورات كتبوة الصودر –
فطهران ،ج 1ص.182-181
( )3سورة اجلن :رية .18
( )4تفسَت اإل ام العسكري عليو السالم ،ص .566وتفسَت الصايف ،ن ورات كتبة الصدر – فطهران ،ج 1ص.182
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اهنم اعتربوا ان قتلهما (عليهما السالم) قد ة وصلة فطبيعياً ذلدم الدين وزبريب سادد ادلسلمُت.
()3
وصفوة القول انو :للمسجد إوالقان أعم وأخص)
و ن ضل أي اً نعرف لداحة إدرام رل سعود إض ىد وا ادلسادد الكثَتة يف كة وادلدينة وىود وا األضورحة ادلقدسوة يف البقيوا
الغرقد ،بل اهنم اان دينعون ادلون نُت حوىت ون رلورد الوقووف عنود تلو القبوور ادلطهورة وقوراءة القوررن أو الودعاء عنودىا ،ولوو مساووا
لدقائق لاهنم سرعان ا ينهالون على الموار بوابل ن غليظ القول مث ن شديد الفعل إ عاانً يف نعهم عن ضكر هللا تعاىل!
البصرية الثالثة :حاكمية ذكر هللا على وجو األرض
مث اننا إضا أضعنّا ابن أظلم الناس ىو ون دينوا سوادد هللا تعواىل ان يو كر ليهوا امسوو ،ودوب علينوا ان ننوته نهجواً يوندي إىل
ليعم ضكره أرداء ادلعمورة.
حاكميو ضكر هللا على ودو األرر ،وان نقوم ابلتخطيط ال ا ل ّ
ادلوسيقى ىي احلاكمة يف بالد ادلسلمني!
والغريب ان صلد ادلنه الغريب حباكم ية ادلوسويقى ،بودل ضكور هللا ،ىوو ادلهويمن حوىت يف بوالد اإلسوالم ..ولو ل ذبودان أصووات
ادلوسيقى ،لنس ال ديد ،ىي اليت تصدح يف ادلطوارات ..ويف الصواالت الرايضوية ..ويف الكثوَت ون ال وركات وادلصوانا وادلعا ول
وادلنسسات العا ة واخلاصة ..وضل يف عا ة الدول اإلسال ية ..أليس غريباً ضل ؟ أمل يكن ن ادلفرور ان سبتن أدواء ادلطارات
وال ركات وغَتىا ري ضكر هللا وعطر تالوة القررن الكرمي واألدعية ال ريفة؟
واألغورب ون ضلو انو ال ذبود حوىت يف اجلا عوات وادلودارس و الويت تبوٌت قوادة ادلسوتقبل و أدوواء ضكور هللا ..و ون العجوب اهنوم
يعلّلووون ضل و ابن ى و ه دا عووة ولوويس سووجداً! وقوود غفل ووا عوون ان التعلوويم بوودون الًتبيووة والتمكيووة إمنووا ىووي صووفر إىل ال وومال ،وان
زبرج ن اجلا عة بدون ان حيظى بقسط والور وأساسوي ون تمكيوة الونفس وهتو يبها و ون است وعار ىيمنوة هللا عليوو لانوو
الطالب إضا ّ
ي كل خطورةً على املتما إضا صار و يراً أو انئباً أو سنوالً كبَتاً أو حىت إضا صار فطبيباً أو هندسواً أو زلا يواً أو غوَت ضلو  ..إض
ووا أخطوور العلووم وون دون التقوووى وتمكيووة الوونفس؟ ضل و ان التقوووى والتمكيووة والًتبيووة ىووي الس و ّد الووداخلي ادلنيووا ال و ي حيووول دون
انق ار ادلسنولُت على ثروات البالد وسرقتها ل اسم واسم وربت أل قناع وقناع و ل حجة وضريعة ..والتقوى ىي احلر
الواقي ن ان خيدع الطبيب بعض رضاه أو ان يستغلهم دنسياً أو شبو ضل  ،كما اهنا اجلُنّة ادلنيعة اليت تقي صاحبها ن الوقوع
يف أش وراك النصووب واالحتيووال والرشوووة وغووَت ضل و  ..والغريووب ووا ضل و ان تتخوووف اجلا عووات وون ان يصوودح اسووم هللا تعوواىل يف
زبرج وحوشاً رد ية وتص ّدرىم إىل املتما!
أروقتها وال تتخوف ن ان ّ
()2
الصحيفة السجادية أْسى ذبليات ذكر هللا
مث ان ن أل ل سبل ن ر ضكور هللا يف العوامل (الصوايفة السوجادية) لاهنوا بوور رل دمحم صولى هللا عليوو والوو وسولم الو ي جيسود
أرقى وأنقى وأهبى صور ضكور هللا الكبوَت ادلتعوال  ،وضلو عورب فطباعتهوا دباوات ادلاليوُت ،وعورب القيوام حبملوة تروجييوة كوربى ذلوا يف شوىت
سلتل وسائل التواصل االدتماعي والف ائيات ،وغَتىا..
وانووٍت اعوورف أانس واً وصوولتهم الصووايفة السووجادية يف السووجون( )3وكووان وونهم شخصوويات سياسووية أو ادتماعيووة انشووطة وقوود
( )1دروس يف التفسَت والتدبر (.)367/1
( )2بعد القررن الكرمي.
( )3سجون صر والسعودية والسودان ،ابل ات.
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سجنوا ملرد عارضتهم لالستبداد احلاكم يف تلو الوبالد ..لبحودثت الصوايفة السوجادية يف تلو ال خصويات ربووالً دو رايً ،بول
وربول بع هم إىل ىب أىل البيت عليهم السالم نتيجة اشراقات ى ه الصايفة الرابنية.
ّ
وآخر دعواَن ان احلمد هلل رب العادلني وصلى هللا على او د والو الطيبني الطاىرين
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