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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 واللعنة الدائمة األبد، املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف االرضني

  .أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم
  احملمدي، للمتهاونني بصالم –اإلنذار الفاطمي 

   ١)نذيراً للْبشرِ *إِنها ٍإلحدى الْكُبرِ  *والصبحِ إِذَا أَسفَر  *واللَّيلِ إِذْ أَدبر  *كَالَّ والْقَمرِ  (: يقول تعاىل
  ٢وهي تأنيث األكرب مبعىن اا الواحدة يف العظَم، من بينهن ال نظري هلن، كربىالمجع : الكُربو

  فاطمة الزهراء هي إحدى الكُبر والنذُر
  ؟)نذيراً للْبشرِ *إِنها ٍإلحدى الْكُبرِ (ماهو مرجع الضمري يف قوله تعاىل : مهم وها هنا سؤال

  :ت ثالثة ان االحتماال: اجلواب
 . من االنذار والتهديد بعذاب اهللا الشديد تضمنتهسورة املدثر ملا  اي، ان يكون مرجع الضمري هو هذه السورة املباركة -١
 . ر ا البشرنذَوسقر هي احدى الكرب اليت ي، )٢٧اآلية (آية سابقة اليت سبق ذكرها يف ) سقر(هو ) اا(ان يكون مرجع  -٢
وهي اليت ، رةاملنذ فأا) صلوات اهللا وسالمه عليها (هو الصديقة الكربى فاطمة الزهراء : مبرجع الضمريان يكون املراد  -٣

ت(: ويقول )بشريا ونذيرا(: حيث يقول تعاىل )صلى اهللا عليه السالم(رسول االعظم وانذارات ال إلنذار االمتداد عد  ـتا أَنمإِن
رنذفاطمي حممدي علوي  انذار) صلوات اهللا وسالمه عليها ( فإنذارها، احملمدي لإلنذار االمتدادوالصديقة الطاهرة هي ذلك ، )م
  .إهلي

وهذا االحتمال الثالث تدل عليه رواية مذكورة يف واحد من اصح كتبنا وهو تفسري علي بن ابراهيم القمي حيث يروي عن 
 " يعين فاطمة": قال )نذيراً للْبشرِ *ى الْكُبرِ إِنها ٍإلحد (ية يف هذه اآل )عليه السالم(مام الباقر اإل

وقـد  ، وسوف نتوقف يف املستقبل عند هذا البحث طويال ان شاء اهللا، هذه االحتماالت الثالثة المانعة مجع بينهاان : اقول
نعة مجع بني الظهر والبطن وامنـا  ما وال ،بل يكمل احدمها االخر والتأويلمانعة مجع بني الترتيل  اشرنا اىل نظائره سابقا وانه ال

  . ح فيمحله فال نتوقف عنده االنوهذا البحث منقَّ، فوائده االخرى احدمها له فوائده الكربى واالخر له
واحدى اجلى ـ بل هي  ، هي احدى اكرب مظاهر االنذار االهلي) صلوات اهللا عليها (اذن فاطمة الزهراء والصديقة الكربى 

  . ـ مصاديق االنذار االهلي للبشرية )صلوات اهللا عليهم مجيعا( بعد الرسول نياملؤمنمري أمع األجلى 
  جتليات االنذار الفاطمي 

  :ومن ذلك ، واالنذار الفاطمي له جتليات متعددة
حبيث فرزت بذلك خـط  ، يف مقارعة الغاصبني للخالفة والظاملني واجلائرين) صلوات اهللا وسالمه عليها (نها ظهر مما  -١

وهذا له حديثه الذي قد نتوقف عنده الحقا يف بعض االسابيع القادمة ان ، ن خط الضالل وجبهة احلق عن جبهة الباطلاحلق ع
 . شاء اهللا

صـلى اهللا  (عن لسان ابيها )صلوات وسالمه عليها(هو انذارها : املظهر الثاين والذي هو مورد حديثنا يف هذه احملاضرة -٢
 ةحيث ان انذار السيد )الصالة(مسى مظهر من مظاهر ارتباط العبد بالرب سبحانه وتعاىل اال وهو وا بأهميف ما يتعلق ) عليه واله

                                                             
  .٣٦إلى  ٣٢: اآلیات: سورة المدثر -  ١
 .مادة كبر/ مجمع البحرین -  ٢
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انذار بليغ وخطري ، فيما يتعلق بالتهاون بالصالة )صلى اهللا عليه السالم(عن ابيها ) وسالمه عليها اهللا صلوات(الصديقة الزهراء 

 . ىل ابعد احلدودإومؤثر 
ونورد هذه الرواية الشريفة واليت ينقلها ) صلوات اهللا وسالمه عليها (من مظاهر انذارها  الثاين، ظهرونتوقف قليال عند هذا امل

  :كتاب عوامل العلوم ومستدركاته عن كتاب فالح السائل 
 )مصلى اهللا عليه السال(باها حممدا ألت أاا س) مجعني أصلوات وسالمه عليهم (نبياء عن سيدة النساء فاطمة ابنة سيد األ"

  .... ما ملن اون بصالته من الرجال والنساء: يا أبتاه: فقالت
دنيوية واخروية تترتب علـى   وضعيةنتائج يصرح بو ،شديداإهلياً يذكر مخسة عشر حتذيرا  )صلى اهللا عليه السالم(والرسول 

  من يتهاون بصالته
فماذا يعين ، "ما ملن اون بصالته: يا أبتاه": قولحيث ت) صلوات اهللا وسالمه عليها( وال بد ان نبدأ ببعض الشرح لكالمها

  :التهاون بالصالة؟
  التهاون يف الصالةأنواع ومراتب 

ربعـة  املعنيني االولني من املعاين األ، تشمل بكافة حماذيرها املذكورةالرواية والظاهر ان ، ربعة للتهاون بالصالةأهناك معاين 
  :املعىن الرابع، )يف اجلملة ببعض املراتب(كما تشمل ، عىن الثالثامل )يف اجلملة(كما تشمل ، تية للتهاوناآل

 للصالة احلدود الواجبةب واالستخفاف التهاون -١
فلو صلى االنسان ، وما اكثر االبتالء بذلك، ذلكمواردوما اكثر ، الواجبة هاالتهاون يف حدود: الصالةبمن مصاديق التهاون 

ولو صلى االنسان مبالبس فيها ولو ، من اجلى مصاديق التهاون يف الصالة وهو، ة قطعايف دار او ارض مغصوبة فان صالته باطل
او غصب ذلك من شخص اخر  ،خيط واحد مغصوب كما لو مل يدفع مخس عني هذا اخليط مثال او تلك العباءة وذلك القماش

والبعض خص ذلك مبا لـو  ، ى وحواشيهافان صالته باطلة بتصريح الكثري من الفقهاء كما نالحظ ذلك يف كتاب العروة الوثق
 . حترك اخليط املغصوب حبركته

إذا  –اهللا تعاىل فان صالته باطلة  حقوق حىت لو كان يف مالبس االنسان خيط واحد مغصوب من الناس او منانه : فاملشهور
  . وقد صرح بذلك صاحب العروة والسيد الوالد واخرون ايضا -كان عاملاً باحلرمة عامداً 

  . صالته باطلة فان، مفسدنه حىت لو جهل هذا االنسان حكمه الوضعي وان الصالة يف شئ مغصوب بل ا
، او غري خممس وحترك حبركته فصالته باطلةكان مسروقا كما لو محل نقوداً أو محل اخلامت يف جيبه اصطحب شيئا بل انه إذا 

  . فتوى أو احتياطاً
ن مل وا، ان كان عن تقصري فان صالته باطلة بتصريح الكثري من االعـالم جهل احلكم التكليفي كحرمة الغصب فوكذا لو 

  . قهاء احتاط ببطالن صالته ايضامن الففالعديد يكن عن تقصري 
   .ليه فانه متهاون بالصالةإوكذلك لو قصر االنسان او فرط يف واجب من واجبات الوضوء او التيمم ان وصلت النوبة 

هذا هو النـوع االول مـن   ، يف اجلماعة او غري اجلماعة فان صالته باطلة وهو متهاون ا وكذلك لو رائى االنسان بصالته
  . التهاون بالصالة

 االستخفاف القليب بالصالة التهاون و -٢
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 االستخفاف القليب بالصالة وان حافظ على كافة شرائطها والتزم ا لكنه قلبا يراها خفيفة: النوع الثاين من التهاون بالصالة

واذا استخف االنسان بالصالة ذا النحو فانه مشمول هلذه العقوبـات الدنيويـة واالخرويـة    ، -ال مسح اهللا  –مستحقرة  أو
 . يف هذه الروايةاالتية املذكورة 

  .نة أي اعتربها امرا هامشيا وعاديايها هاعتربأي : )اون(قوهلا عليها السالم و
وتـتحطم  ، ويضطرب مزاجـه ، ن حياته تنقلب راسا على عقباحبيث لو فقدها ف! كم يهتم احدنا بوظيفته؟: واذا الحظنا

 الو، ولكن لو فاتته صالة الصبح مثال فال يهمه ذلـك ، يتشبث ا أي تشبثمث انه ، فة ليل اروتراه يبحث عن الوظي، اعصابه
  .ثر وال حيزن وال يضطربأيت

ـ  طامو وتأليفاتهكما ان الكثري منا يهتم بدرسه وتدريسه  ولكن هل  لعاته ومنربه ويويل ذلك اهتماما كبريا ـ وهو يف حمله 
  ! يهتم هذا االنسان بالصالة على االقل بالقدر الذي يهتم ذه االمور ونظائرها؟

تراه كيف ينقطع اىل اهللا تعـاىل يف الـدعاء واملناجـاة    فانك حبيث لو مرض أبلغ االهتمام يهتم بصحته  الكثري مناكما ان 
 ال يهتم لذلك بـل مث ، ق هنا وهناكيهرب وحيلّ يشرد و وذهنه، فان قلبه يتقلب هنا وهناكولكن اذا كان يف الصالة ، والتضرع

  ...االمر حىت اصبح عمال روتينيا يقوم به يف كل يوم هذا على –ال مسح اهللا  – اعتاد لقد
  مرة احدة حبضور قلب كامل؟ صلينا هل 

ـ ولنفكر حنن االن مع انفسنا فكر مع نفسك  " :هاد يف كربالء املقدسة كلمة جدا قيمةالسيد العم ينقل عن احد العلماء الز
من أي  !؟"هل صليت صالة واحدة حبضور قلب كاملـ  أو أقل أو أكثر سنة مضت ٢٠و أ ٣٠و أ ٥٠ ملدة عمرنا انه طوال

ـ هل مل يشرد ذهنك يف كل   بعدهر عما النظ قطعـ مع  ـ اىل اخر التسليم  سبقهااالحرام ـ مع غض النظر عما  تكبرية  اول
  .من بني االلوف من الصلوات اليت نقوم ا كل يوم ،من ركعتني يف صالة واحدةولو  ؟الصالة ثانية واحدة

 رأى لكن لو، فان كنا يف صلواتنا كذلك فلنحمد اهللا سبحانه وتعاىل على حضور القلب يف الصالة ..فلنفكر مع انفسنا قليال
وامرا مؤملا هذه فاجعة أفليست ، وعبادته نفسه خلطاب ربهاإلنسان  ضك مل يتحقق ولو يف صالة واحدة ومل ميحاالنسان ان ذل
مث يفكر يف السوق او الكتـاب او تلـك    ،ربابيتكلم مع رب األ ذلك ان املفروض أنه مبحضر اهللا تعاىل وانه!! للمؤمن حقا؟

  . بني يدي جبار السماوات واالرض انه يعلم انه واقفيفترض به انه مع  وهو ساه واله، !املشكلة او ذلك العمل
  ".ان تكون فيها ممحضا هللا سبحانه وتعاىل  ،صالة واحدةيف ولو  ،حاول ولو طول عمرك": فيقول هذا العامل الزاهد

  . كون من املفلحنيلعلنا ن ذلك أكرب االهتمامنويل يف صلواتنا، وعلينا ان نستحضر قلوبنا كي علينا ان جناهد انفسنا ان 
وهي ان االنسان لو جاء يوم القيامة بصالة واحدة مقبولة لغفر اهللا له كل : على ما ببايل  باملضمونوهناك رواية ارويها لكم 

  أال يستحق ذلك السعي مث السعي كي نصلي صالة واحدة مقبولة؟ "ذنوبه
ـ والذي هو  قيقيحضور القلب احل: ومنها، عدم الرياء :الوالية كما هو اضح و ومنها: منها علما ان شروط القبول كثرية

  حمل احلديث ـ 
وفرق هذه الرواية الشريفة عن  )لو صلى االنسان صالة واحدة مقبولة لغفر اهللا كل ذنوبه( : مضموا رواية اخرىوهناك 

  . اما تلك ففي االخرة ويوم القيامة، ان هذه ناظرة اىل املغفرة ها هنا سابقتها
أو  ؟يتخلص منـها  ان يريدوكأنه يصلي ، وكثرياً ما جتد الشخص التهاون يف امر الصالة قد يكون اونا قلبياان  :واحلاصل

  .!!كأن شيئا جامثا على صدره يريد ان يزحيه ويستريح منه
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، شـك  بـدون  فهو حمرميف دائرة االستخفاف واالستحقار  وله مراتب فان كان ،التهاونأنواع من  وهذا هو النوع الثاين

رج يف دائرة االستخفاف فان دنياما اذا مل ، )صلى اهللا عليه السالم(تية يف حديث النيب ثار اخلمسة عشر اآلوتترتب عليها تلك اآل
   عندئذعليه ستترتب  املذكورة يف الرواية اآلتية، ثاربعض اآل

 بأوقات الصالة  واالستخفاف التهاون -٣
  التهاون بأوقات الصلوات: النوع الثالث

سـمع  يمبجرد ان  يهتمأي ان على اإلنسان أن ، الصلوات بأوقاتشديدا غريبا على االهتمام  تأكيداعند تتبع الروايات جند 
غـري   أممؤلفـا   أماستاذا أم طالبا يطالع يف كتابه ، عامال أمتاجرا  أكان فيترك كل ما بيده سواء، بالصالة، -بل قبله  – االذان
 يف أوقاا الصالة ويعترب لصالته أوقاتان يهندس حياته على  بل ان الالزم، مل األهبة واالستعدادبكاويتوجه اىل الصالة  ،ذلك

  . ولوية املطلقةاأل
  را من بن ادمعيطان ذَالشمىت يكون 

يزال الشيطان هائبا البن ادم ذعرا منه ما صلى الصلوات اخلمس  ال )صلى اهللا عليه السالم(عن رسول اهللا ( ففي الرواية
وذلك يعين ان احلفاظ على الصلوات اخلمس لوقتهِن هو السد االول احملكم  )عليه فادخله يف العظائم إذا ضيعهن اجترأف، وقتهنل

  ن قتلٍواحلصن املتقن يف مقابل ابليس كي ال يتجراء على االنسان فيوقعه يف العظائم ـ ال مسح اهللا ـ م او هتك او غري  حرمات
  . ذلك

مع  ولم ال نعطيها األولوية الةال الصإ نعطي االولوية لكل شيء منتهاون ا؟ ول مول! بالصالة؟ -بعضنا  - نستخففلماذا 
  واملنعم علينا بأنواع النعم واملواهب؟املناجاة مع ربنا وخالقنا وسيدنا وفرصة  ،ود الدين ومعراج املؤمناا عم
ما ان يدخل وقتها حىت نشرع فيها مستأنسني ا وراغـبني  فالستعداد علينا ان نكون يف وقت الصالة مستعدين بأفضل اان 

 )من تنظيف البيت واعداد الطعـام ( - من قبل - يستعد لهفانه سوف ياتيه  بان ضيفاً عزيزاًاالنسان أال ترى انه لو علم .. إليها
  ! الضيف؟ يأتيهيقوم بذلك عندما  وهل جتد شخصاً حكيماً

 له ضمنتاهتم مبواقيت الصالة ومواضع الشمس اال  ما عبد(: )صلى اهللا عليه السالم( اهللا خرى عن رسولأرواية وهناك 
وح عند املوت وانقطاع اهلموم واالحزان والنجاة من النارالر(  

  !بعد ذلك؟ مبواقيت الصالة فكيف يستهني االنسان ،هو الضامن )صلى اهللا عليه السالم(فاذا كان رسول اهللا 
 ستخفاف مبستحبات الصالة االالتهاون و -٤

ويف الرواية عن امـري املـؤمنني ومـوىل    ، أو بعضها تساهالًيترك الكثري من مستحباا ان : من مراتب التهاون النوع الرابع
عن نقرة  )صلى اهللا عليه السالم(ى رسول اهللا (: يقول )صلى اهللا عليه السالم(عن رسول اهللا ) عليه صلوات املصلني(املوحدين 

 )وفرشة االسد، لغرابا
  .مناجاتهمن وة اهللا وكأنه يريد ان يهرب من جن، راه يركع ويسجد كنقر الغراب للحبفت
يراعي وال ، كذلك يصلي البعض وهو يشمخ بانفه وينظر يف عطفه، كما ان االسد يفترش االرض من موقع القوة والسلطانو

  . سبحانه وتعاىليدي خالقه ورازقه  بنيتذلل يومن دون ان ، يتزىي بزيهاال ادب العبودية و
صـلى اهللا  (اليت ابتدأنا ا احلديث عن رسول اهللا ) صلوات اهللا عليها (اىل الرواية الشريفة عن الصديقة الطاهرة ولنعد اآلن 

  :)عليه السالم



 هـ١٤٣٤ مجادى األوىل ٧األربعاء .................................... )١٥٤(دروس يف التفسري والتدبر 
  من اون بصالته رفعت الربكة عن عمره

 )صلى اهللا عليه السالم( لت اباها حممداأاا س) ليهم امجعني صلوات وسالمه ع(عن سيدة النساء فاطمة ابنة سيد االنبياء (
من اون بصالته من الرجال والنساء ابتاله اهللا خبمس : يا فاطمة: ما ملن اون بصالته من الرجال والنساء قال: يا أبتاه: فقالت

اما اللوايت تصيبه يف : ة اذا خرج من قربهعشرة خصلة ست منها يف دار الدنيا وثالث عند موته وثالث يف قربه وثالث يف القيام
  .. .يرفع الربكة من عمره :فاألوىل ،دار الدنيا

ـ  جند بينما البعض االخر ، مباركةجند البعض ينتج الكثري ويهدي الكثريين ويعبد اهللا عبادة طيبة فاننا  ـ وكفى ذه عقوبة 
  .التهاون بالصالة م أسباب ذلكوان من أه ،يوفقه اهللا سبحانه وتعاىلومل عمره ال بركة فيه 
ـ عمـره    منالربكة  عز وجلواال سلب اهللا  ،يف عمره، فان اهللا تعاىل سيبارك اهتم االنسان بالصالةانه ان : وصفوة القول
  والعياذ باهللا ـ 

على حممد واله  واخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا ،نسال اهللا تعاىل ان جيعلنا واياكم من املصلني الفائزين
 الطيبني الطاهرين


