
 هـ١٤٣٤مجادى اآلخر  ٦األربعاء .......................... )١٥٧(دروس يف التفسري والتدبر 
  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  (:  :تعاىل اهللا يقول

  اإلنذار الفاطمي للعامل اإلسالمي 
  اطر واضرار التهاون بالصالةخم

ــ او ان  ) صلوات اهللا وسالمه عليهم(حسب تفسري اهل البيت ، يف االية الشريفة )الضمري(سبق فيما مضى من احلديث ان 
  . )صلوات اهللا وسالمه عليها(ـ يعود اىل الصديقة الطاهرة  ويلهمأت حسب شئت قلت

ومضى احلديث حول هذه الرواية وبعض وجوه حجيتها سندا ، للبشر نذيرهي ال) صلوات اهللا وسالمه عليها (ففاطمة الزهراء 
مـاهو مـرتبط   : ومنها،ما هو مرتبط بالبعد العقدي : فمنها كما مضى احلديث حول ان مظاهر انذارها للبشر متعددة، ومضمونا

  .ما هو مرتبط باألبعاد السياسية وغريها :ومنها ،العباديبالبعد 
وأشـرنا إىل  ، كامسى مظهر من مظاهر االعمال اليت تعد حلقة الربط بني العبد والبارئ سبحانه وتعاىل )الصالة(وقد اشرنا اىل 

عوامل العلـوم  (صاحب كتاب على ما نقله  هيواية رالوهذه ، يف ما يتعلق بالصالة) صلوات اهللا وسالمه عليها(رواية عنها  مطلع
  : عن كتاب فالح السائل ٣شيخ عبد اهللا البحراينال ٢)واملعارف واالحوال من االيات واالخبار واالقول

  مضاعفات التهاون يف الصالة
) صلى اهللا عليه وآله(اا سألت أباها حممدا ) ت اهللا وسالمه عليه وعليها صلوا(سيد االنبياء  ابنةساء فاطمة عن سيدة الن

من اون بصالته من الرجال !.. يا فاطمة: )ليه وآلهصلى اهللا ع(قال  يا أبتاه ما ملن اون بصالته من الرجال والنساء؟: فقالت
يف القيامة إذا خرج من  وثالثٌ، يف قربه وثالثٌ، عند موته وثالثٌ، منها يف دار الدنيا ست: ابتاله اهللا خبمس عشرة خصلة ،والنساء

  : قربه
عز وجل سيماء  وميحو اُهللا، اهللا الربكة من رزقه ويرفع، اهللا الربكة من عمره يرفع: فاألوىل: أما اللوايت تصيبه يف دار الدنياو

  ٤. ..)والسادسة ليس له حظ يف دعاء الصاحلني، فع دعاؤه إىل السماءتوال ير، ؤجر عليهوكل عمل يعمله ال ي، الصاحلني من وجهه
  من يتهاون يف صالته يرفع اهللا الربكة من عمره ورزقه

 كي نكتشف فداحـة ) صلوات اهللا وسالمه عليها(بوي عن الصديقة الطاهرة ونتوقف عند مجلة او مجلتني من هذا احلديث الن
البلياهللا الربكة من عمره"ان  وهي ة االوىل اليت ستصيب من يتهاون بصالتهة االوىل والرزي يرفع"  

                                                             
  .٣٦إىل  ٣٢: اآليات: سورة املدثر - ١
  .٩١٢ – ٩١١ص ١١/٢للسيد حممد باقر االبطحي ج )ومستدركاا(للشيخ عبد اهللا البحراين االصفهاين ...) عوامل العلوم واملعارف واألحوال( - ٢
٣ - لسي ومن اكثر الكتب موسوعية وتكامال ، موهو كتاب قيوان كان عياال ، اال انه ميتاز على البحار يف افضلية تبويبه ومنهجيته ، ويعد بعد كتاب حبار االنوار للعالمة ا

  .البحار بال ريب    على 
ميوت عطشانا، فلو سقي من أار الدنيا مل يرو عطشه : ميوت جائعا، والثالثة: أنه ميوت ذليال، والثانية: فأوالهن: وأما اللوايت تصيبه عند موته... (تكملة الرواية الشريفة  - ٤

.  
  .تكون الظلمة يف قربه : يضيق عليه قربه، والثالثة: يوكّل اهللا به ملَكَا يزعجه يف قربه ،والثانية: فأوالهن: وأما اللوايت تصيبه يف قربه      
ال : حياسب حسابا شديداً، والثالثـة : أن يوكل اهللا به ملَكا يسحبه على وجهه واخلالئق ينظرون إليه، والثانية: فأوالهن: وأما اللوايت تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قربه    

 ـ املقررـ ) إليه وال يزكيه وله عذاب أليم ينظر اهللا
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اهو اهـم مـن   ن يف الكون من بل يتكاسل عنها وينشغل عنها وكأاليبادرواليسارع اىل الصالة فور مساع االذا قد البعضان 

  . !فما اتعس هؤالء الذين يفضلون على الرب غريه، !!املناجاة مع الرب
بل االوىل ان يكون مستعدا قبـل  ، ؟االنسان ويبادر اىل الصالة يسارع فلماذا ال ،ه اىل احباءه املؤمننيؤصوت اهللا وندا فاذا عال

  بوقت واف الصالة
  . وتلك مأساة اخرى، للقلب وبدون انقطاع للرب حضور ولكن بدون أول الوقت قد يصلي كما ان البعض منا

هـو  اضاع حظه  الذيواالنسان  ،وهي مفتاح كل خري، )الصالة(: ان اهللا تعاىل جعل بوابة االرتباط به وذلك على الرغم من
  . اضاع املفتاح واضاع البوابة الذي

ليه الظالم لو مل يعرف االنسان زر ومفتـاح الكهربـاء   فان البيت سوف خييم ع: الكهرباءولتشبيه املعقول باحملسوس، فلنمثل ب
فانه سيبقى غارقا أو علم لكنه أمهله يعلم بوجوده مل يكن يعرف مكانه او مل اما لو ، والذي سيضئ البيت حاملا جيده وتقع يده عليه

  .يف الظالم
  ..حقاً فقد اضاع حظهومن اضاعها  )الصالة(ان مفتاح االرتباط باهللا ومفتاح سعادة الدنيا واالخرة هو 

ان من يتهاون بالصالة فان : عنه عليها السالميقول حسبما تنقل الزهراء إذ  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول إىل ذلك يشري و
  . وغري ذلكب ق ويغرشربفكره ونيته وحضور قلبه حيث ي والتهاون يشمل التهاون "يرفع اهللا الربكة من عمره"اهللا 

  :كةمعاين الرب 
  وهنا نتسائل ماذا تعين الربكة؟ 

من املواضيع املفتاحية هلو ان موضوع الربكة فويف تصورنا  ،نقتصر يف هذه العجالة على اربع منها، للربكة عدة معاين: اجلواب
عن  كامالً شامالًكتابا مت جد حلد االن من كتبومل ا، االساسية املهملة ـ مع االسف ـ يف حبوثنا التنظريية ويف تطبيقاتنا العملية  

فكان من الواجب أن تكتب مئـات  ، يف الدنيا واالخرة خريمفتاح كل هي و، السعادة والفالح مفتاحمع ان الربكة هي ، الربكة
وما الذي يسبب الربكـة  هي عوامل الربكة؟ وما الذي يسبب الربكة يف الرزق؟  ما: فمثالً.. الكتب وألوف الدراسات عن الربكة

  . وهلم جرى يف العمر؟ وهكذا
  حبوثا او حتقيقات وافية  حوهلاجيد  ال املتتبعان  اال، وهي بالعشرات ،مذكورة يف االيات و الرواياترغم ان اإلجابات و

  . ، كما هو صريح هذه الرواية الشريفةالصالة: ان من اهم سباب الربكة والسعادة: وهنا نقول
مـن   كما يستدعي حبوثا اجتماعية واقتصادية، حبوثا اخالقية من جهةالربكة حمور اساسي جوهري يستدعي ان : وصفوة القول

  . ..جهة اخرى
  القدس والطهارة: من معاين الربكة

  : من معاين الربكة
أي يرفـع اهللا القـدس   : اليت يشملها بإطالقه "عمره من الربكة اهللا يرفع"احلديث أحد معاين  ه، ولعلرأي الطه: القدس -١

كما ان ، رزقا ملوثا باحلرام معرضاً ألن يكون أي ان رزقه سوف يكون ،والصفاء من عمره ومن رزقه والقداسة والطهر والرتاهة
  يعيش حياة االتقياء  وال نزيهاً طاهراً عمره سوف اليكون عمرا نقيا

النقـاء  قه لكي يكون قطعة من الطهـر و يوفّسوف الصالة فان اهللا بولو اهتم االنسان ، هو الصالة كله يف كل ذلكوالسبب 
  . ، وكل ذلك بنحو االقتضاءوالصفاء واال فال

  القدس: الربكة من معانيهاان : واحلاصل
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، هر عن النواقص وعن املثالب وعن املعايبـ أي شديد الترته وشديد الطُ ١القدوس ـ وهي صيغة مبالغةمن صفات اهللا تعاىل و

  . والنواقص االمكانية وغريهافالقدوس يعين الطاهر اشد الطهر واملرته عن القبائح واملعائب 
  .رية الطهرظـ وهي من امساء اجلنة ـ أي ح )حظرية القدس: (ويف الرواية

  . الذي يتطهر به من الذنوب بيت الطهر تعين ٢بيت املقدس: كما ان
أي طلب  ا بالقدسفدعا هلمر عليها  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(امنا مسيت بذلك الن ابراهيم خليل اهللا  ٣وهكذا منطقة القادسية

  . جممع البحرين وغريه نقله على حسب ما ،ان جيعلها طاهرة وان جيعلها حمال للحجيجومن اهللا ان يطهرها 
  أي املطهر) بِالْوادي الْمقَدسِ(واالية الكرمية تقول 

  .وهو اسم مصدر القدس يعين الطهرو
يتدخل يف رفع الربكة أي القدس والطهر ممـن   تعاىل ان اهللافيدنا يو ،واحلديث الشريف يشري اىل هذا املعىن حبسب هذا التفسري

عليها السوق او الصديق او الـدرس او   العبد مبناجاة الرب ـ وهي دقائق قليلة فقط ـ ورجح   يعنتِحيث مل إذ  يتهاون يف صالته
ومن  حياتهالطهر من  يرفعملتهاون ـ بان  ا أيـ   فان اهللا سيجازيه، املطبخ او العمل واملال او املصنع او الولد او االكل والشرب

حياته تلوث ف، يعلم بذلك ان االموال اليت بيد االنسان قد تكون ملوثة ومغصوبة وهو الأمواله ورزقه، سواء بعلم منه أو ال، وذلك 
  . التكويينباعتبار اثرها الوضعي  وذريته

وهـو   فلو شرب االنسان اخلمر، شربه حىت لو مل يعلم بهى مثل النجس او املسكر فان االثر الوضعي يترتب علومثلها يف ذلك 
  . ، إن كان قاصراًعليه عقوبة اخروية وان مل تكن، تترتب االثار السلبية على ذلكسو، يسكر اليعلم بكونه مسكرا فانه سوف

مـن   اعياا او قد تكـون تيه اموال غصبية او غري خممسة بأت، إذ قد رفع الطهر من رزقهي فانه الذي يتهاون يف الصالةكذلك و
أوالده منه، تنعقد نطفة املغصوب بعينه فقد يأكل من هذا املال إذ ان من تؤثر حىت على النسل ، وهذه سرقات او غري ذلكأموال ال

  كما ال خيفى ، من حيث االقتضاء ال القسر ،خيرج سفاحا او ارهابيا او مياال اىل املعصيةوقد 
  الزيادة والدميومة: ٣-٢

 . الزيادة و االتساع: من معاين الربكة ، فانيادةالز -٢
  . يف عمود الزمن االستمرار واالمتدادأي ، الدوام -٢

ـ كرامات ونِوذكر حسن شرف وكرامة و نعمك من وعليهم م عليهدأ تعين اللهم) اللهم بارك على حممد وال حممد(وقولنا  مٍع 
  . عليهم وزدها، دنيوية واخروية

  .وهو الزمان، والدوام بلحاظ الكم املتصل، هي بلحاظ الكم املنفصل: والزيادة
فإذا ، ورزقهومن  ان الذي يتهاون يف صالته فان اهللا سوف يرتع الربكة من عمره: وعلى هذا املعىن سوف يكون معىن احلديث

بسبب اونه  ،سلب الربكة من عمرهي تعاىلاال ان اهللا ، ه كميا وممتدة زمنيابركات عمره مباركا أي متزايدةً يكون كان املفترض ان
  . واستخفافه بصالته

  الشيخ عباس القمي والربكة يف عمره وعمله 
                                                             

 :صيغ املبالغة  - ١
      فعفعالٌ او فَعولُ           يف كثرة عن فاعلٍ بديلُالٌ او م  

  .مثل سبوح وقدوس) ولعفُ(ان تايت على ) اكول وضروب (كـول عومن االستثناءات يف فَ      
  .وكالمها صحيح)املقدس ، ساملقد(وهي تقرأ بوجهني بالتخفيف والتشديد  - ٢
 .شرف يف العراق وهي قريبة من مدينة النجف اال - ٣
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طبع منه حلد ) مفتاح اجلنان (كتبه وهو كتاب إحدى ان حىت  حقاً بارك اهللا يف عمره) رمحه اهللا (املرحوم الشيخ عباس القمي 

كل مشهد من املشاهد املقدسة ويف كل مسجد ظم بركة هذا الكتاب إذ نشاهد يف ، وما أع١االن عشرات املاليني ان مل يكن اكثر
 من االتقياء ومن املؤمنني املاليني من الناس بل ويف الكثري الكثري من البيوت، نشاهد ،ويف كل حسينية يف العامل من مساجد املؤمنني

  . القميعباس م هو كتاب مفاتيح اجلنان والشيخ ادعيتهم وتوسالفان بوابة  ،الذين يطرقون باب اهللا سبحانه وتعاىل
  . )الصالة(إحدى أهم املفاتيح لذلك هي  ان: نفس هذه الربكة؟ اقول نسعى للحصول على فما اعظم هذه الربكة؟ وملاذا ال

يف  وتوجهه ليتمحضأفكاره مث حاول ان يستجمع  ،اىل الصالة باملبادرةنداء اهللا اىل الصالة  ان عالمبجرد  االنسان اذا التزمان 
كتبـه  ويف  ،تنظيمه ويف عشريته ويف اسـرته ، ويف وكلماته يف حديثه عندئذ سيبارك تعاىل فان اهللا ،خطاب الرب سبحانه وتعاىل

   ..وخطابته
  ..الربكة جتد فيهم حنن نالحظ ان بعض اخلطباء توجد يف خطابتهم الربكة بينما البعض االخر ال

خمتلـف األبعـاد   وهكذا يف ، الربكةوالبعض االخر ليس يف درسه ، يف اجلامعة او احلوزة، ربكةكما ان البعض جتد يف درسه ال
  ..احلاالتو

  .جنعل اوقات الصالة خطا امحرا الميكن ان يتجاوزان و، الصالة هي احملورومن ذلك كله يظهر ان علينا أن جنعل 
، نفّاعـا  :بـ: يف عدد من التفاسري )مباركا اين ماكنتوجعلين (: االية املباركة قد فسرتف اعيةالنفّ -٤ اعيةالنفّ -٤
تفكريه مبارك ونيته مباركـة  كل حركة وسكنة، كل كلمة يتكلم ا فهي نفع و: فانه نفاع حلّ ان بعض الناس اين ما واملالحظ

، الناس بـاهللا سـبحانه   تذكرإذ دعوة اىل اهللا تعاىل تكون شيته ونفس م، بل حىت سريه يف الشارع يكون مباركا، وسلوكه مبارك
 ... وهكذا هديته ومسته وحديثه وحركته وسكنته واحتياطه

   وورعه السيد االخ وشدة احتياطه
ورايتـه شـديد   ، فلم اجد معصية واحدة منه قـط ، سنة عن قرب) ٢٥(يقرب من  ما) رمحه اهللا (وقد عاشرت السيد االخ 

، اخلزين الروحي العميق يكمن وراءه ذلك ،يف حماضراته على الفضائيات ونهتالحظوهذا التاثري العجيب الذي ، االحتياط يف كلماته
  هل انطق ذه الكلمة او ال ؟ ،مبيزان كان يزِافقد كان شديد االحتياط يف كلماته وكل كلمة 

الفت، كل كبري املسائل الشرعية والفقهية بشضليعاً بوقد كان ، حينما كان جييب على املسائل الشرعية وقد شاهدته واستغربت
اال انه مع ذلك كان شديد االحتياط يف االجابة ، الذين وجدم مستحضرا ملختلف املسائل الشرعية بل كان من القلة القليلة جداً

جبانبـه كتـاب   كان يضع و، قبل الظهر ما فترةمن يومه لإلجابة على االسئلة تليفونيا ساعة خصص وكان قد ، على اسئلة الناس
جييب السائل  الكثرياً ما كان انه  اال، لعله كان قد اجاب عنها عشرات املرات سأل عن مسألةي كان وعندما، تعاليقالعروة ذات ال

  .أو النقل الشفوي حىت ال يتحمل مسؤولية الفتوى بل يستخرج املسألة من العروة وحياول ان يقرأها من الكتاب، ارجتاال
الربكة يف عمله بينما جتد اخرين يؤسسون اكثر ، فنجد ة او مكتبة او غري ذلكمسجدا او حسيني البعض ممن أسسنرى اننا قد 

   . هي السر األكرب وراء ذلك) الصالة(، ولعل بركتها قليلةان  بركة فيها او من ذلك اال انه ال
 ورمبا يكـون ، ذلك رمبا يكون اونه يف صالته وراءو، يبدأ بالتناقص قد ولكن احلضور، البعض جتد منربه منربا جيداكما ان 

  صه حىت يضع العالج املناسب له على االنسان ان يدرس ذلك ويتفكر مليا ليجد السبب ويشخف، اخرسبب  هناك
  . أو يكون لكالمه تاثري كبري وإن مل يزدد احلضوريف منربه فيزداد احلضور  اهللا تعاىل وعلى العكس من ذلك جتد البعض يبارك

ان من يتهاون يف صالته يرفع اهللا الربكة من تصرح ب )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن أبيها املصطفى ان رواية الزهراء : واحلاصل
                                                             

  ـ املقرر ـ.... طبعات وقرونا ، اىل ما اليعلمه اال اهللا  مستمراً جارياً ) املفاتيح(طبع وال زال  - ١



 هـ١٤٣٤مجادى اآلخر  ٦األربعاء .......................... )١٥٧(دروس يف التفسري والتدبر 
   .الزيادة واإلتساع ومن حيث الطهر، مباركة عمره فال تكون اوقاته من حيث النفاعية ومن حيث الدوام ومن حيث

   ! ثيابهالذي مل يلتفت لألفعى يف) قيس(بـ يستشهد )عليه السالم( االمام الرضا
ذكر هذه القصة وهي  عليه السالمان االمام الرضا : رواية يرويها الكشي يف رجاله يف )عليه السالم(وقد ورد عن االمام الرضا 

، حية سـوداء أي  واذا باسود ساخل كان يف حالة الصالةإذ  ١وهو قيس قصة رجل من اصحاب امري املؤمنيني وموىل املوحدين ص
جاء ذلك  وعندما سجد )؟فكيف يصرفه عنه ثعبان خياطب اهللا سبحانه وتعاىلكان النه (ملاذا؟ به  فلم يعنتموضع سجوده يايت اىل 

  !وما أعلى مرتبته! وما أعظم قيس! باملرة إليهمل يلتفت لكنه االسود ودخل يف عنق قيس مث انساب يف ثيابه 
 ،وهو حجة اهللا علـى خلقـه   عليه السالمان االمام الرضا  حىت، حيام مباركة تعاىل وغريه من االتقياء جعل اهللان قيساً هذا 

صالتنا ومناجاتنا مع بارئنا وسيدنا قدوة يف ، ويرفعه علماً، فهال يكون لنا يستشهد به ويسوقه مثال لالجيال املتالحقة اىل يوم القيامة
   . وموالنا؟

   صلى هللا عليه وآلهن ابيها اعن لسعليها السالم الزهراء  تنا به السيدةظون مبا وعظواياكم ممن يتعنسال اهللا تعاىل ان نكون 
  واخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني صلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين

 

                                                             
مـن أصـحاب    أو أكثراربعة ذا االسم  إذ يوجد، هو مقصود االمام به مننعلم  ال: يقول الكشيولذا ، بدون ذكر لقبه –اسم قيس  –االمام عليه السالم يذكر االسم  - ١

ومها خليقان بان يكونا مها املشـار اليهمـا ـذه    ، وقيس بن عباد، وقيس بن سعد بن عبادة، قيس بن قرة وهو قطعا ليس املقصود النه هرب اىل معاوية احدهم: اإلمام
  .وهو خليق أيضاً بذلك وقيس بن مهران،  الرواية


