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

  . إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم
  خارجياً )القبول(عد داخلياً ويف ب )الصحة(عد من احلقائق االرتباطية يف ب) الصالة(
  )نذيراً للْبشرِ *ٍإلحدى الْكُبرِ  إِنها *والصبحِ إِذَا أَسفَر  *واللَّيلِ إِذْ أَدبر  *كَالَّ والْقَمرِ  (: تعاىل اهللا يقول

وما اجدر بنا وحنن مـن شـيعتها   ، يف مثل هذا اليوم) صلوات اهللا وسالمه عليها(يف البدء مولد الصديقة الكربى نبارك لكم 
من أهـم  ، وان )يهاصلوات اهللا وسالمه عل(ترشدنا اليه الصديقة الكربى  كافة ماوحمبيها ان شاء اهللا ان نتذكر يف مثل هذا اليوم 

فيما يرتبط بشأن املتهاون  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن ابيها املصطفى حممد إرشادا وتوجيهاا هذه الرواية العظيمة اليت تنقلها 
  .يف صالته

حيث ان الرواية الواردة يف تفسري  )نذيراً للْبشرِ *إِنها ٍإلحدى الْكُبرِ (: انطالقا من قوله تعاىل فيما مضىوقد بدأنا احلديث عنها 
 التأويـل او من باب ، )بواحد من اجلى املصاديق(، املصداقب اآلية الشريفة من باب التفسريفسرت هذه ، علي بن ابراهيم القمي

صلوات (ومني اىل جوار ابيها وبعلها وسائر السادة املعص وذلك النذير للبشر) صلوات اهللا وسالمه عليها(واا ، بالصديقة الزهراء
  .)إِنما أَنت منذر( )وما أَرسلْناك إِالَّ مبشراً ونذيراً(: واملستفاد ذلك من قوله تعاىل) اهللا وسالمه عليها

كما وردت يف عوامل العلوم عـن فـالح   ، مث نعلق على بعض فقراا مبا يقتضي احلال يف هذه العجالة ولنقرأ الرواية من جديد
  :السائل

  عقوبات املتهاون يف صالته
صلى اهللا عليه وآله (اا سألت أباها حممدا ) صلوات اهللا وسالمه عليه وعليها (عن سيدة النساء فاطمة بنت سيد االنبياء (

ته من من اون بصال!.. يا فاطمة: )صلى اهللا عليه وآله(فقال .. يا أبتاه ما ملن اون بصالته من الرجال والنساء ؟: فقالت )وسلم
ثٌ يف القيامة إذا وثال، وثالثٌ يف قربه، وثالثٌ عند موته، ست منها يف دار الدنيا: الرجال والنساء ابتاله اهللا خبمس عشرة خصلة

  خرج من قربه 
جل سيماء وميحو اُهللا عز و، ويرفع اهللا الربكة من رزقه، يرفع اهللا الربكة من عمره: فاألوىل: وأما اللوايت تصيبه يف دار الدنيا

  ) والسادسة ليس له حظ يف دعاء الصاحلني، وال يرتفع دعاؤه إىل السماء، وكل عمل يعمله ال يؤجر عليه، الصاحلني من وجهه
  : )صلى اهللا عليه واله(اىل ان يقول ، وقد مضى بعض احلديث عن ذلك

فلو سقي من أار الدنيا ، ميوت عطشانا: والثالثة، اميوت جائع: والثانية، أنه ميوت ذليال: فأوهلن: وأما اللوايت تصيبه عند موته(
   ١..).مل يروى عطشه ـ او مل يروي عطشه
  : البد ان نشري اىل حقيقتني عن الصالة،ومتهيدا لتوضيح ابعاد هذا احلديث 

   .جواء العلميةمعروفة لدى الفضالء والطالب ومن هو مأنوس باال: احدامها -١

                                                             
  . تكون الظلمة يف قربه: يضيق عليه قربه ، والثالثة: يوكّل اهللا به ملَكَا يزعجه يف قربه ، والثانية: فأوالهن: وأما اللوايت تصيبه يف قربه. ..(..وتكملة احلديث - ١
: حياسب حسابا شديداً ، والثالثة: أن يوكل اهللا به ملَكا يسحبه على وجهه واخلالئق ينظرون إليه ، والثانية: فأوالهن: وأما اللوايت تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قربه 

  ملقررـ ـ ا) ال ينظر اهللا إليه وال يزكيه وله عذاب أليم
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  . هوليةبعض مفرداا قد تكون شديدة ا انبل ، بل حىت لدى بعض اخلاصة، عامةجمهولة لدى ال: وثانيهما -٢

 الصالة حقيقة ارتباطية صحةً وفساداً –أ 
يرتبط بعضها بـبعض   أجزاءهامبعىن ان ، وليست من احلقائق االستقاللية هي ان الصالة من احلقائق االرتباطية: احلقيقة االوىل

ءا غري ركن عامدا بطل ما سبقه ولو ترك جز، املا او جاهال بطل كل ماسبقه من اعمال وما سيلحقهارتباطا عضويا فلو ترك ركنا ع
  . وهي معادلة واضحة بالنسبة اىل اجزاء الصالة وشرائطها ،ويلحقه

ها فقـد  الدين فلو كان شخص مدينا بعشرة دراهم فسدد تسعة من كأداءيف مقابل احلقائق االستقاللية  تقع واحلقائق االرتباطية
اما يف امثال الصالة فلو صلى ووصل اىل الركعة االخرية فلم يتشهد عمـدا فكـل   ، برأت ذمته بنفس النسبة وبقي العاشر بعهدته

  . او مل يؤديها على وجهها ان كانت من املستحبات، مامضى يبطل وبقيت الصالة بامجعها يف عهدته ان كانت من الواجبات
 ولكنـها وهي خطرية جدا : حقيقة اخرىء وطلبة العلوم الدينية ـ اعزهم اهللا ـ اال ان هناك   وهذه حقيقة معروفة لدى العلما

  .من املعاين مبعىن ،ليست معروفة لدى الكثريين وهي ان الصالة ارتباطية يف بعد اخر يف خارج دائرة االجزاء والشرائط ايضا
  بوالًالصالة حقيقة ارتباطية مع كافة األعمال األخرى، رفضاً وق –ب 

اخـر مـن    اًاال ان هناك سـنخ ، هو نوع وسنخ من االرتباطيةاالرتباطية يف داخل هذا املركب االعتباري ان : وصفوة القول
سـان يف سـائر   لمثل ارتباط ما تقوم به هذه اجلارحة املسماة بالوذلك ، االرتباطية بني الصالة وما هو خارج دائرة الصالة حقيقة

   .بالصالة، اليوم
قبل  فلو كذب االنسان او اغتاب، الحقا ان شاء اهللا إىل بعض الروايات الدالة عليهوكما سوف نشري له  وثيق ارتباطوهو نوع 

ما تقوم به سـائر  كل وكذلك  ،ة مترابطة بالصالةقنتصور اا حقيقة مستقلة بينما هي حقي فقد، او بعدها بعشر ساعات الصالة
فان كل ذلك مـرتبط بعمـق الصـالة    .. او غصب حقا من احلقوق او غري ذلك اجلوارح كما لو ضرب ولده او زوجته ظلما

وليس بالضرورة يف كل مفردة من مفرداا وان كان يف الكـثري   تواتراً إمجالياً والروايات متواترة يف جممل هذه االعمال وحقيقتها
  .ذلك منها روايات معتربة بني صحاح وحسان وغري

من حجم العذاب الكبري والعجيب املذكور يف  ا ال حقا اكثر ـ فسوف ال نستغرب ف نوضحهفاذا عرفنا هذه احلقيقة ـ وسو 
كما هو مطابق للعشـرات   )صلى اهللا عليه وآله وسلم(الن العذاب والعقاب الذي يذكره الرسول ؛ الرواية ملن يتهاون يف صالته

فـان   من األوقـات  وقت أي يصدر من كل جارحة يفلكن لو اتضح ارتباط الصالة بكل شئ  قد يبدو غريباً،للروايات االخرى 
   .العجب سوف يزول

: والثالثة، ميوت جائعا: والثانية، أنه ميوت ذليال: فأوهلن": اليت تكشف عن أمناط شىت من العذاب والعقاب ومن ذلك هذه االثار
يوكل به : فاوالهن: وايت تصيبه يف قربهـ واما الفلو سقي من أار الدنيا مل يروى عطشه ـ او مل يروي عطشه ، ميوت عطشانا

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

   " إليه وال يزكيه وله عذاب أليمال ينظر اهللا: والثالثة، يداًحياسب حسابا شد: والثانية
  واالرتباطية اليت سنشري هلا الحقا ستبني االجابة على هذا السؤال ان شاء اهللا 

  ...املتهاون بصالته ميوت ذليالً
  "نه ميوت ذليالأ: فأوهلن: وأما اللوايت تصيبه عند موته"...: لكن قبل ذلك نتوقف عند املفردة االوىل من احلديث
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 فانه لـو  شخصا معروفا بالصالح تصوروالكن  ،حيضى باالحترام والتوقري من قبل االخريناحملفوظةُ كرامته، ان االنسان العزيز 

   !؟واية ذلة هي يف واقع االمر !؟تشعرها م املشهود امام الناس فاية ذلة يسسرق ـ والعياذ باهللا ـ وقبض عليه باجلر
تعاىل سبحانه واهللا هنا جند ان و، وال يدرك مراراا الشديدة إال من ابتلي ا ال مسح اهللا للنفس اىل ابعد احلدودمؤملة ) الذلة(ان 

   !!انه ميوت ذليال: منها، بانواع من اجلزاء، جيزي املتهاون بصالته
  أي ملاذا خصوص هذا النوع من العقاب؟لم؟ : لكن السؤال الذي يطرح نفسه

 سنخية ،جزاءهوكل عمل ، إذ توجد عادة بني وقد تتبعت الروايات الكتشف وجه السنخية، عديدة لالجابة هناك وجوه: نقول
  . شريرسيء  أم كان على أمر، وطاعة وعبادة نٍسح أكان على أمرٍسواء  ال ربط له باملقدماتمما وليس اجلزاء عبثا و أو جتانس
نقتصر على احـدها يف هـذه    ا، على ضوء الروايات، وسوفميكن استكشاف وجه السنخية  وجدت وجوها عديدةوقد 
وحلظات احتضاره بالذلة عند موته  املتهاون بصالتههذا الشخص  الوجه يف ابتالءذكر يف رواية اخرى توضح لنا  ماوهو : العجالة
  . جنة، اما إىل نارٍإما إىل : مفترق الطرق النهائيحيث اسوء حلظاته يف احلياة حيث الربزخ بني احلياة واملوت ووهي 

  اسرق السراق من سرق من صالته
 ٣رجال ينقر صالته )عليه السالم(ابصر علي بن ايب طالب : )عليه السالم(االمام الصادق  عن ٢فقد ورد يف كتاب وسائل الشيعة

مت على غري ، لو مت ،رمنذ كذا وكذا فقال مثلك عند اهللا مثل الغراب اذا نق :؟ فقال له الرجلفقال منذ كم صليت ذه الصالة
  ) ان اسرق الناس من سرق من صالته ٤ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ملة ايب القاسم حممد 

يسرق من اهللا تعاىل الن الصـالة   فانهالسارق يسرق من الناس امواهلم واشيائهم اما هذا ان : والسبب يف انه اسرق السراق هو
  .فكيف يسرق منها مع ذلك؟ ال تكلفه الشئ الكثريهي ما اسهلها؟ ومث اا ، هي احلق املباشر هللا تعاىل على االنسان

يصـبح جمتهـداً وقـد ال     االنسان اذا اراد ان يكون جمتهدا مثال فعليه ان يدرس عشر ساعات يوميا وملدة عشر من السنني مث قدان 
 او ال غنيـاً  فعليه ان يعمل ليل ار مث قـد يكـون   لياولكي يصبح غنيا ما، يكوناو ال  يكون له موقع دنيويا او اخرويا يصبح، مث قد

يف  ال يصـرب  فانه ال حيتاج إال إىل دقائق يومياً مث جتده -وهو امسى هدف يف هذه احلياة  -لكي حيصل على رضا اهللا تعاىل لكنه  .يكون
   !هذه الدقائق املعدودة احملددة وال يعطيها حقها أليس هذا بغريب حقاً

هذا الصالة يف هذه االوقـات   مل يطلب من االنسان اال رغم عظيم نعمه وجسيم ألطافه وكرمهاهللا تعاىل ان  خاصة إذا الحظنا
ـ رق ووالسـا  ،على احلقيقة فانه السارقيسرق من الصالة وينقرها نقر الغراب إذا كان الشخص  مث .ددوذا الشكل احمل مته ص

التهاون ( نفس عمله، فان ما ذكرناه يف حبث سابق من جتسم االعمالوهو ة عند املوت تتجلى هذه الذل كولذل، الذلة: االساسية
وعنـد   وضمريه ذليال عند وجدانه يكونمن سرق من الناس الذلة فان السرقة ظاهرها السرقة لكن باطنها ، ويتجسم له )يف صالته

   ؟فكيف مبن سرق من اهللا سبحانه وتعاىل ،ه وعند الناسبنفسه وعند ر
  الذلة عند املوت  من سنخها وهي رقة نتيجتهاساجلزاء من سنخ العمل فهذه ال إذا كانانه : واحلاصل

  أنواع التهاون بالصالة
اون بصالته ــما ملن (: عليها السالميف قوهلا ) اون(ونتوقف عند كلمة ، جابة على السؤالواالن نتوقف عند مدخل لال

                                                             
 .٣٦ص ٤كراهة ختفيف الصالة ج) ٩(وسائل الشيعة كتاب الصالة باب  - ٢
  يصلي من غري روية وسكينة وطمأنينة - ٣
: نهاوم. الشريعة وعلى هذا خيرج عن الشريعة: ومنها. الدين، وعلى هذا سيكون معىن احلديث انه قد خرج من االسالم لتهاونه بالصالة: امللة هلا ثالث معاين منها - ٤

 الطريقة وعليه سوف خيرج من طريقة االسالم وان كان داخال يف الدين االسالمي 
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  وماذا تعين كلمة اون؟ )؟ساءــمن الرجال والن

   :ان التهاون على أنواع
  . ـ والعياذ باهللا ـ هذا النداء العظيم يتجاهلاملتهاون  جتدنداء اهللا ، فإذا عال التهاون بااللتزام باول اوقات الصالة :النوع األول
   .غري ذلكون املعاش او العمل او احلياة أو الصالة بشأن من شؤ أثناء االنشغال القليب يف :النوع الثاين

 )عليه السـالم (وهي اربعة االف حد كما يف رواية االمام  ،حبث مفصل، وحلدود الصالة عة حدود الصالةاضا: ثالثالالنوع 
األلفية ( وامساها السنن واملستحباتاحصى هذه احلدود فكانت الف من الفرائض وثالثة االف من ) رمحه اهللا تعاىل( األولوالشهيد 

ولعلنا نتحدث عن ذلك  !من منا اطلع على هذه احلدود على االقل فضال عن االلتزام ا؟: وهنا نتوقف وقفة سريعة لنسأل) والنفلية
  ال حقا ان شاء اهللا 

  !اجتراح املعاصي يف سائر األوقات اون بالصالة
سـائر  حـىت يف   وهو ان يتهاون االنسان يف رقابة سائر جوارحـه : ون يف الصالةاالته أنواعالرابع من  النوعاال ان كالمنا يف 

 !عندئـذ  وسوف لن تقبل صالته ،اون بالصالة يف رقابتها ويف تقيدها حبدود الشريعة، فانه بذلك يكون قدفاذا اون  األوقات،
لصالته نظراً ملعصية أخرى صدرت من إحدى جوارحـه يف وقـت   بول اهللا سبحانه وتعاىل ق أي) القبول عامل(هي يف فاالرتباطية 

  !آخر
!! ضغط نفسي واجتماعي يشكّله ذلك عليكمواي !! فاية اهانة هذه؟!! قدمون لشخص هدية فال يقبلهاتصوروا انكم تواآلن 

  ؟)وهي صالتكم(فماذا لو مل يقبل اهللا هديتكم 
  . وأعراضه عن عبده وتعاىل عن رمحة اهللا سبحانهعدم القبول يعين البعد خاصة وان 

كل ما يعمله اللسان يف اوقـات الليـل   فان ، )اللسان(: ما جيترحه: منهاكثرية، و التهاون النوع الرابع من يق هذادمصا مث ان
  . وحبضور قلب وحبدودها املختلفة، الها بوقتهافال تقبل حىت لو ص ،بالسلب )الصالة(واطراف النهار ينعكس على 

  !الذي يغتاب اآلخرين ال تقبل صالته
نقالً  )رضوان اهللا عليه(جامع احاديث الشيعة للسيد الربوجردي  فقد ورد يف كتاب، الغيبة: ما جيترحه اللسان هويق دومن مصا

وال صيامه ، مسلما او مسلمة مل يقبل اهللا تعاىل صالته اغتابمن  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال النيب (: )جامع األخبار(عن 
  ٥)اربعني يوما وليلة اال ان يغفر له صاحبه

أياماً  االنسان فلو صلى) لقائمة بني الصالة وسائر األعمال وأفعال سائر اجلوارحاالرتباطية ا(وذلك يكشف عن ما ذكرناه من 
الطرف االخر فان الصالة غري مقبولة مهما كانت صالته خبشوع وخضـوع   ة ومل متح ومل يسترضفما دامت الغيبة موجود وأياماً

  . دموعبكاء وو
 شخص من عائلتهتتعلق ب وادام االس سواء اكانت غيبة عاتاالجتما اضحت عند البعض فاكهة )الغيبة(ومن الغريب ان جند 

  .سائر التجمعاتأم بشخص من عشرية اخرى او حزب اخر ب أم
  ذليال  -ال مسح اهللا  – النتيجة االوىل لذلك ان ميوت االنسانلكن علينا ان نتذكر ان 

  .)على ولدهاالثكلى  كاملرأةنح على خطيئتك : يا داوود(: )عليه السالم(فيما اوحى اهللا تعاىل لداوود  ٦وعن عدة الداعي

                                                             
 .كتاب الصالة أبواب كيفية الصالة وآداا ٢٥٦ص ٥جامع أحاديث الشيعة ج - ٥
 .املصدر نفسه - ٦



 هـ١٤٣٤مجادى اآلخر  ٢٠األربعاء ............................... )١٥٩(دروس يف التفسري والتدبر 
: ، ولكن قد تكون مصداق قوله تعـاىل علهاــومير عليها كأن مل يف، يتصورها مسالة عاديةمث معصية  يرتكباالنسان قد ان 

)يمظع اللَّه دنع وهناً ويه هونبسحتو(  
ـ  وقد تكونان ينوح على خطيئته ـ   )المعليه الس(م عبده ونبيه داوود اهللا تعاىل يعلّان  الثاكـل   املرأةنوح  ٧اخلطيئة الوحيدة 

  اال من اصيب بذلك ـ ال مسح اهللا ـ يدركه  واليت تبكي حبرقة قلب ال، اليت فقدت ولدها للتو
  . !؟د ذلكملا هدأ له بال فكيف يلتذ بع ،عصىمن و ،من اجرم وعلم انه حبق لو عرف االنسان عظيم جرمه فانه ومن هنا

  ...املغتاب يضرب لسانه مبقامع من نار
 وضربت ٨وقد بسطتها بسط االدمي بألسنتهميت الذين ياكلون الناس ألو ر: ة من يأكل الناس بلسانهعقوباحدى انواع مث ان 

  )يا اهل النار هذا فالن السليط فاعرفوه: نواحي السنتهم مبقامع من نار مث سلطت عليهم موخبا هلم يقول
  .فان عذاب اهللا شديد واليم، من ذلك جري باهللانستو

 وال وال يكذب فال يغتاب وال ينم أشد الرقابة يراقب هذه اجلارحة أقواله وكلماته وانيف  أشد االحتياط فعلى االنسان ان حيتاط
   يؤذي جبارح القول احدا

وهي حقيقة ارتباطيـة يف عـامل   ، ها وشرائطهاة ارتباطية يف عامل الصحة والفساد بلحاظ اجزائقحقيالصالة ان : وصفوة القول
  . )بلحاظ األعمال اخلارجة عن حدودها الداخلية القبول االهلي(

حىت لو مل تصدر من اجلـوارح   انه أي ،يف وقت اخر غري وقت الصالة )القلب( حاالت ان الصالة حقيقة ارتباطية حىت مع بل
ـ هلرول ا حمرم حبيث لو عرضت له رياسة او شهرة او مال ،فيه راسخامعصية واحدة قط لكن قلبه كان حبيث مل يكن االميان  ا ليه

   .!قط مل يذنب وان كان طوال عمره
حني  فتيالًتساوي عندي  ال ،صاحبهاصالها خبشية قد  فكم من ركعة طويلة فيها بكاء": تكملة الروايةوهذا ما تدل عليه 

خاتله : ويف نسخة "ة وعرضت عليه نفسها اجاا وان عاملة مؤمن خانهنظرت يف قلبه فوجدته ان سلم من الصالة وبرزت له امرا
–   

  ـ والعياذ باهللا ـ  ألجل ذلك صالته ال تقبل، فان كذا لصنعمن قلبه ان لو كان كذا وهذا يعين ان اهللا تعاىل لو عرف 
املؤمنني الكرار والسيدة الزهراء  وأمريختار من شيعة املصطفى امل األبرار األولياءاهللا سبحانه وتعاىل لنا ولكم ان نكون من  نسال

  .دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين وآخر) صلوات اهللا وسالمه عليهم(

                                                             
ب مما ورد يف اآليات والروايات مؤول على حنو ترك االوىل او ترك وما كان ظاهرة الذن) يف مدرسة اهل البيت عليهم السالم(ال خيفى ان االنبياء معصومون عندنا  - ٧

طرف اخلطاب ال غري، وقد بني ذلك السيد االستاذ  )عليه السالم(النيب  املراتب العليا من العبادة مما مل جيب وقد يكون هذا اخلطاب اإلهلي يف مقام تعليم الغري وداود
 ـ يف حماضرات سابــقة ـ املقرر) حفظه اهللا (

  االدمي املقصود به هنا اجللد املدبوغ وله معاين اخرى كوجه االرض وصعيدها  - ٨


