
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الصالة ىي المهدئ . الصالة والمناجاة ىي الرابطة الوثيقة بين اإلنساف وربّو، بين المخلوؽ وخالقو
 . والباعث على اطمئناف القلوب المضطربة والمتعبة، والمنزِّىة للباطن والمنيرة لروح اإلنساف

الباعث والميثاؽ للتحرؾ واالستعداد، بنحو واقعي بعيد عن التلوف والخداع، للتخلص مّما ىو سّيئ إنّها 
 .ورديء، والتزود بكل ما ىو صالح وجميل، وىي برنامج للعثور على النفس ومن ثّم صناعتها وتهذيبها

لماذا عدَّت الصالة . هللىي رابطة وإفاضة دائمة مع منبع ومظهر كل ما ىو جميل، مع ا: وبكلمة موجزة
 أفضل وأىم من جميع الواجبات، واعتبرت أساس الدين وعموده؟ 

 لماذا ترّد جميع األعماؿ من دونها؟ ما ىو السّر الخارؽ الكامن فيها؟ 

 : بوسعنا مالحظة الصالة من أبعاد مختلفة

ى الشيء الذي يعّد من الخطوط األساسية في البّد من اإلشارة إلى الهدؼ من خلق اإلنساف، إل: أوالً 
الرؤية الكونية لإلسالـ، كوف اإلنساف مخلوقًا، واالعتقاد بأف ىناؾ قدرة حكيمة أوجدتو، يستلـز أف 

 . يكوف ىناؾ ىدؼ وقصد من خلقو وإيجاده

وبوسائل يمكن أف نعّد ىذا الهدؼ قطع مسافة للوصوؿ إلى محطة، قطع طريق بواسطة مخطط دقيق 
معينة للوصوؿ ػ في النهاية ػ إلى تلك المحطة وذلك المنزؿ، وفي ىذه الصورة البد لنا من تعرؼ الطريق 
المنتهي إلى تلك الغاية، وتحديد المسير وجعل الهدؼ دومًا نصب أعيننا، لنتمكن من بلوغ تلك 

لملتوية والحركات التي تعيقو إّف الذي يضع قدمو على الطريق، ال تشغلو الطرؽ ا. النتيجة الموعود بها
عن االتجاه الصحيح؛ وألجل حفظ االتجاه الصحيح عليو أف ال يتمرد على أوامر القائد والمرشد 

 . الذي عّين لو( الرسوؿ)



وذلك الهدؼ ىو رفعة اإلنساف وتكاملو الاّلمتناىي، والعودة إلى اهلل، وبروز الخصاؿ الحسنة فيو، 
 . وقابلياتو الكامنة، وتوظيفها بأجمعها في طريق إصالح نفسو والعالم واإلنسانيةوتفجير طاقات اإلنساف 

 . على اإلنساف ػ إذف ػ أف يعرؼ اهلل، وأف يسلك الطريق الذي حّدده اهلل لتساميو، دوف أّي تباطؤ أو تأف  

، وأف يتجنب كّل ما يضره، أو إّف ما يجعل معنى لحياة اإلنساف ىو أف يفعل األشياء التي تقربو من ىدفو
 . يعيقو عن الهدؼ؛ ىذه ىي فلسفة الحياة، ودونها تغدو الحياة تافهة ال معنى لها

إّف الحياة مدرسة ومختبر البّد أف نطبق فيها جميع القوانين والنظريات التي أوجدىا : وبعبارة أخرى
ىذه القوانين التي ىي سنن اهلل في . ضيةخالق العالم والحياة، ليمكن الوصوؿ إلى نتيجة عالية ومر 

خلقو، يجب معرفتها وصياغة حياتنا وفقًا لها، والبد أيضًا من معرفة النفس واستكشاؼ ذخائرىا 
تلك ىي مسؤولية اإلنساف وواجبو العظيم الذي بمجرد أدائو يكوف اإلنساف قادرًا على . واحتياجاتها

 . حرؾ، أو يكوف عن غير وعي، فال يحالفو التوفيقالتحرؾ الواعي الناجح، ولواله ال يمكن الت

والدين عبر تحديده للهدؼ واالتجاه والطريق والوسيلة يمنح اإلنساف أيضاً القدرة والزاد الضروري لقطع 
، وإّف روح الطلب والرجاء واالطمئناف ػ "ذكر اهلل"الطريق، وإّف أىم متاع يحملو سالكو ىذا الطريق ىو 

 . ا التحليق ػ إنّما تتفرع وتتولد من ذكر اهللوىي أجنحة ىذ

إّف ذكر اهلل يجعل الهدؼ، وىو االتصاؿ بو تعالى، أي منتهى الكماؿ والحسن، نصب العين دوماً، 
ويحوؿ دوف الضياع، ويجعل السائر حاسًا وحذرًا بالنسبة إلى الطريقة والوسيلة، ويمنحو قّوة القلب 

 . و من االنزالؽ واالنخداع بالمظاىر الخالبة، أو الخوؼ من المنغصاتواالطمئناف والنشاط، ويحفظ

إّف المجتمع اإلسالمي وكل مجموعة أو فرد مسلم، يمكنو أف يخطو في الطريق الذي حدده اإلسالـ 
ومن ىنا يسعى الدين جاىدًا . ينس اهللودعا إليو جميع األنبياء، باستقامة ودوف توقف أو تراجع إذا لم 

 . وبمختلف الطرؽ والوسائل إلحياء ذكر اهلل في قلوب المتدينين بشكل دائم



ومن أىم األعماؿ المفعمة بالدوافع لذكر اهلل، ويمكنها أف تجعل اإلنساف مستغرقًا بذكره تعالى، وأف 
الصراط المستقيم، وتحفظو من الضياع تكوف موقظة لإلنساف، وشاخصًا وعالمة ترشد السائر إلى 

 . واالنحراؼ، وأف تمنع من حدوث لحظة غفلة في حياة اإلنساف ىي الصالة

في غمرة االنشغاالت الفكرية التي تعتري اإلنساف، نادرًا ما يلتفت إلى نفسو، وىدفو في الحياة، أو 
ها لّليل، ولألياـ األخرى التي ستسرع من يفكر بمضي الساعات واألياـ؛ فما أكثر األياـ التي تترؾ مكان

ما أكثر األسابيع واألشهر التي تمضي دوف أف يلتفت اإلنساف إلى بدايتها ونهايتها، أو يشعر ! جديد
 ! بمضي الحياة ومعناىا أو بطالنها

منو  الصالة جرس منّبو، ومنذر في مختلف ساعات الّليل والنهار، إنها تزود اإلنساف ببرنامج وتريد
إنّها تدعوه خالؿ الزماف الذي يكوف فيو منشغاًل . عهدًا، وتعطي لليلو ونهاره معنى وتشعره بقيمة الزمن

غير ملتفت إلى مضي الزمن وانقضاء العمر وترشده إلى انقضاء يـو وشروع آخر، وأّف عليو أف يجّد 
 استثمار فيجب أف يكوف ويتحمل مسؤولية أكبر وأف يفعل ما ىو أىم؛ لقد انقضى جزء من العمر بال

 . أكثر سعياً وعطاًء، إذ اّف الهدؼ عظيم، فلنسع لنيلو قبل فوات األواف

ومن جهة أخرى، فإّف نسياف الهدؼ تحت ضغط المشاغل الماديّة ىو أمر واضح وطبيعي، وإف إمكانية 
هدؼ، في كل يـو أمر الوفاء بجميع التعهدات الملقات على عاتق اإلنساف والواقعة في طريق بلوغ ال

 . شبو مستحيل، والسماع مّمن حرفتو ىذه أشّد محاالً 

عالوة على ذلك ال يتوفر أبدًا الزمن الكافي لنيل جميع متطلبات وأفكار ىذه الرسالة ػ اإلسالمية التي 
 . فهذه فرصة يستحيل أف تقع في متناوؿ اليدتصنع حياة اإلنساف وسعادتو ػ في اليـو واللَّيلة، 

الصالة تتضمن خالصة أصوؿ ىذه العقيدة، وما فيها من األقواؿ والحركات المتناسقة والمنظمة ىو 
 . عالمة اإلسالـ



أف ترّسخ الدولة بوسعنا تشبيو الصالة بالسالـ الوطني للدوؿ، مع فارؽ في المعنى ونوع العطاء، ألجل 
أصولها ومتبنياتها الفكرية في ذىن الشعب، وبنائو على ىذا النمط الفكري، تعمد إلى تكرار قراءة 

 . السالـ الوطني الذي يمثل خالصة الشكل المقبوؿ لنمط الحياة وأىدافها لدى الدولة

نهم أنهم أتباع ىذا الوطن، تكرار السالـ الوطني سبب لتثبيت الناس على ىذا النحو من الفكر، وتلقي
والسائروف باتجاه تلك األىداؼ؛ إذ إّف نسياف أصوؿ وأىداؼ الدولة، يعني تغيير المسار وعدـ 

ىذا التكرار يجعلهم مستعدين للخدمة في ىذه الجبهة، ويعلمهم المخططات والطرؽ، . انتهاجو
ويعّين لهم الوظيفة، ويزودىم ػ  ويرشدىم إلى المسؤوليات والواجبات ويحيي في أذىانهم أسس الدولة،

 . حينئذ ػ بالشجاعة والجرأة واإلقداـ، ويهّيئهم للعمل

الصالة خالصة أصوؿ العقيدة اإلسالمية، والمضيئة لطريق المسلمين، والمرشدة إلى المسؤوليات 
 . والتكاليف والطرؽ والنتائج

وعند الليل، وإفهامو على لسانو لألسس والطريق الصالة دعوة للمسلم في مطلع النهار، وفي أثنائو، 
ىذه ىي الصالة، إنّها تأخذ باإلنساف خطوة فخطوة . والهدؼ والنتيجة ودفعو إلى العمل بقوة معنوية

. ودرجة فدرجة حتى تصل بو إلى قمة اإليماف، والعمل الكامل، وتجعل منو عنصرًا ذا قيمة ومسلماً سوياً 
 . نأجل، الصالة ىي معراج المؤم

إّف أماـ اإلنساف طريق طويل وشاؽ يؤدي بو إلى االستقامة والواقعية، ويوصلو إلى ذلك الهدؼ الذي 
وجد من أجلو، ولكن ىذا الطريق ليس ىو الوحيد الذي وضع أماـ البشر، فهناؾ أيضاً الكثير من الطرؽ 

ذه الطرؽ خالّبة جدًا بحيث توقع الملتوية والمنحرفة والخطرة تعتري طريقو الرئيسي، وأحيانًا تكوف ى
 . المجتاز في حيرة وتردد في تمييز الطريق الصحيح

فالبد ػ ألجل التخلص من ىذه الحيرة ػ من الحفاظ على الموّجو الصحيح نحو الهدؼ والمقصود 
 ومخطط النهائي، أي نحو اهلل، وأف نمتلك مخططاً للطريق والمسار؛ وما الصالة إالّ موّجو دائم نحو اهلل



إذف الصالة ىي المؤمِّن لالرتباط الدائم واالتصاؿ الدائب للمؤمن باهلل، وقد . إجمالي للطريق األصلي
 . أدرج ضمنها مجمل التفكير اإلسالمي

وبذلك تتضح علة توزيع الصالة على ىذه األوقات الخمسة ومدى أىميتو، إنّو كتوزيع وجبات الطعاـ 
 . ر المختلفةعلى أوقات الليل والنها

ومع غّض النظر عن احتواء الصالة على خالصة أىداؼ اإلسالـ وغاياتو، وأّف تالوة القرآف أيضًا من 
األعماؿ الواجبة في الصالة، ألنّها تعّرؼ المصلي ببعض مضامين القرآف وتعّوده التفكير في مفاىيم 

 . فالصالة أساساً بمجموع حركاتها تعّد مظهرًا ومثااًل مصغرًا لإلسالـ، [(1)]القرآف واالرتباط بو فكرياً 

اإلسالـ في صميم األّمة يحث الجسم والفكر والروح اإلنسانية على العمل، ويستخدـ ىذه الثالثة 
بأجمعها إلسعادىا، والصالة أيضًا تصنع ىذا الشيء نفسو مع الفرد، إذ إنّو عند الصالة يكوف كّل من 

 : مو وروحو وفكره في حاؿ العمل والفعاليةجس

 . بحركات اليدين والرجلين واللساف والركوع والجلوس والسجود: الجسم

بالتفكر في مضامين ألفاظ الصالة التي تشير عمومًا إلى األىداؼ والوسائل واجتياز دورة من : الفكر
 . التأمل والرؤية اإلسالمية بشكل مجمل

بذكر اهلل والتحليق في جّو من المعنويات الروحية، ومنع القلب من الركوف إلى التفاىات والفراغ، : الروح
 . وغرس بذرة الخشوع وخشية اهلل في الروح

الجمع بين الروح .. إّف الصالة في كل دين ىي خالصة ذلك الدين، وصالة اإلسالـ كذلك تماماً : قالوا
، بين الدنيا واآلخرة، سواء في الّلفظ أو في المحتوى أو في الحركات، والجسم، بين المادة والمعنى

 . من خصوصيات الصالة اإلسالمية



كذلك المسلم في الصالة عندما يقيمها بشكل كامل فإنّو يعمل جميع طاقاتو في طريق تعاليو، يعني أّنو 
 . والروحية في ىذا األمريستعمل في آف واحد جميع امكانياتها الجسمية والفكرية 

إّف مقيم الصالة كما أنو يوظف جميع قواه بحثًا عن طريق اهلل، فإنو يميت جميع بواعث الشر والفساد 
 . واالنحطاط في ذاتو

في عّدة آيات من القرآف عّدت إقامة الصالة من عالمات التدين، واستند في أكثر اآليات إلى إقامة 
 . الصالة

ظهر أّف إقامة الصالة شيء أكثر من امتثالها، أي أنّها ليست فقط أف يقـو الشخص بامتثاؿ الصالة ي
. وأدائها، بل ىناؾ أيضًا االسترساؿ نحو الجهة والناحية التي تدعو إليها الصالة، وبعث اآلخرين نحوىا

ن عن اهلل وعبادتو، ويحيا إقامة الصالة، أف يعيش المصلي ومن حولو أجواء المصلين، أي الباحثي: قالوا
 . الجميع في خط الصالة وجهتها

فالمؤمن ػ إذف ػ واألمة المؤمنة بإقامتها للصالة تحرؽ جذور االنحطاط والمعاصي والفساد في النفس 
العوامل )وبواعثو الداخلية والخارجية والمحيط االجتماعي، وتميت النزوع إلى ارتكاب المعاصي 

إّف }: حّقًا إّف الصالة تحوؿ بين الفرد والمجتمع وممارسة األعماؿ الصالحة والرذيلة(. النفسية والبيئّية
 [(. 2)]{الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر

ن مكائد، لكي في ساحة النزاع وصراع الحياة، ىناؾ حيث استعدت جميع قوى الشر بجميع ما لديها م
تعدـ بواعث الصالح واالحساف في كل مكاف وفي كل شخص، فإف أوؿ سد يقـو بصد الهجـو وتدميره 
ىو قّوة العـز والقدرات النفسية للبشر، إذ بتحطيم ىذا السّد المنيع يغدو من اليسير احتالؿ قلعة 

خراتها من القيم والمعارؼ شخصية اإلنساف ونهب كنوزىا التي تحفظ فيها أصالة اإلنساف الذاتية ومد
 . والعلـو



وأولئك الذين يحملوف ىتافًا جديدًا ومخططات بديعة للزماف وللتاريخ، ىم أكثر من غيرىم عرضة 
لهجـو قوى الشر، وىم بحاجة أكثر من غيرىم إلى حفظ ىذا الحصن الفوالذي، حصن العـز واإلرادة 

 . التي ال تقهر

صالة اإلسالـ بما فيها من تلقين وتكرار لذكر اهلل، تربط اإلنساف الضعيف والمحدود باهلل المطلق إّف 
المسيطر، وتجعلو مستعينًا بو؛ وعن طريق ربط اإلنساف بمدبر العالم، يصنع منو قدرة غير محدودة وال 

 . ويجب عدىا أفضل عالج لضعف اإلنساف، وأنفع دواء للعـز واإلرادة. زائلة

الذي كاف يشعر بثقل المسؤولية في مجاؿ التغيير اإلسالمي العظيم أماـ ( ص)إّف الرسوؿ األكـر 
نصفو أو * قم الليل إاّل قلياًل * يا أيّها المّزّمل }الجاىلية المستشرية، أِمر بالصالة في منتصف الليل 

 [(. 3)]{ك قواًل ثقيالً إنا سنلقي علي* أو زد عليو ورّتل القرآف ترتياًل * انقص منو قلياًل 

ندخل اآلف في بياف محتوى الصالة، ودوف أف نخرج عن محتوى الترجمة الواسعة، نسعى لإلقتراب من 
 . ىدؼ الصالة من الناحية التربوية

 .تبدأ الصالة باسم اهلل، وذكر عظمتو وسعة ذاتو، وأنّها أسمى من كل ما يتصوره اإلنساف

______________________________ 

إنّما أمر الناس بالصالة وأف يقرأوا القرآف فيها لئاّل يكوف القرآف مهجورًا مضّيعًا، وليكوف   [(1)] 
 (".ع)حديث الفضل بن شاذاف عن اإلماـ علي بن موسى الرضا"مدروساً فال يضمحل وال يجهل، 

 .45: سورة العنكبوت، اآلية  [(2)]

 .5ػ  1: سورة المّزّمل، اآليات  [(3)]

 .يبدأ المصلي مناجاتو بهذه الجملة، وألجل الدخوؿ في عمل عظيم يوضع مدخل مفعم بالعظمة



ػ اهلل أكبر ػ من أف يوصف، أكبر من أف يقاس باألرباب المتخذة على مّر العصور، أكبر من جميع 
يطمع فيها، وأكبر من أف يتمكن شخص من نقض القدرات والقوى التي يمكن أف يخشاىا اإلنساف أو 

 .قوانينو

إذا أدرؾ العبد ىذه السنن، وانتخب في ضوئها طريق سعيو وجّده، فأّي قوة عجيبة يحتويها عند 
إنّو يشعر بشكل كامل بأف جهوده كانت موفقة، وأّف ! استذكاره أّف ػ اهلل أكبر ػ، وأّي أمل مفعم يعيشو

 .ظر إلى مستقبلو وطريقو بسعادة وأملعاقبة عملو خير، وين

بعد تلفظ ىذه الجملة يكوف المصلي عمليًا في حالة صالة، وعليو أف يقرأ سورة الحمد وبعدىا سورة  
 .كاملة من القرآف واقفاً 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اإلنساف المسلم؛ إّف ىذه الجملة ىي مفتاح جميع السور، مفتاح الصالة، مفتاح جميع أعماؿ وحركات 
 . بداية جميع األعماؿ تتّم باسم اهلل فقط

كّل ما لإلنساف، وجميع مظاىر كونو على قيد الحياة باسم اهلل، يفتتح المسلم يومو باسم اهلل وباسمو 
يرفع رأسو منو ليبدأ أعمالو اليومّية من جديد، يختم سعيو في النهار، وبذكره يذىب إلى فراشو، وبعونو 

 .وفي نهاية المطاؼ يودع الحياة باسمو وذكره ويتجو إلى الدار الخالدة

 الحمد هلل رب العالمين 

كّل حمد وثناء يختص باهلل، ألف جميع ما ىو عظيم منو، والرحمة كلها تصدر عنو، ىو مجمع كل 
كل الحسنات واالحسانات؛ فيكوف حمده إذف حمدًا لإلحساف، وموجهاً   الخصاؿ الفاضلة، ومنو تنبع

 . لجميع الجهود التي تبذؿ في طريق االحساف



على كل من يرى في نفسو خصلة من الخصاؿ المحمودة أف يعّدىا من فيض اهلل ورحمتو وعطفو ولطفو، 
سجاياه تقّبل االحساف والفضيلة،  إذ إّف اهلل ىو الذي أودع فطرة اإلنساف بذور اإلحساف، وجعل من

 . ومنحو القدرة على التصميم، وىو وسيلة أخرى في طريق الطيبة واإلحساف

إّف ىذه الرؤية تغلق بوجو اإلنساف أبواب العجب والغرور، وتحوؿ دوف تعطيل الخصاؿ الحميدة، 
 . والقدرات الخّيرة فيو

العالم والعوالم األخرى وترابطها؛ فيحس المصلي أّف وراء ىذا نستشعر وجود ( رّب العالمين)وفي جملة 
العالم ووراء رؤيتو الضيقة، وخلف ىذا الطوؽ الذي افترضو لحياتو، توجد عوالم وأفالؾ ومجّرات 

إّف ىذا الشعور يميت فيو النظرة الضّيقة، القصيرة المدى، . أخرى، وأّف ربّو رّب جميع ىذه الكائنات
وح التنقيب والبحث، واإلحساس بالغرور لعبوديتو هلل تعالى، وتبدو لو عظمة عبادة اهلل ويمنحو الجرأة ور 
 . وجاللها العجيب

من جهة أخرى يرى جميع الكائنات؛ البشر والحيوانات والنباتات والجمادات والسماوات، وعوالم 
مديرىا ومدبّرىا، ويفهم اّف ربّو ليس فقط رب لعرقو الوجود التي ال تحصى، ّكلها مخلوقات هلل، وأنّو ىو 

أو شعبو أو لإلنسانية بأجمعها، بل ىو أيضًا رب تلك النملة الصغيرة وتلك النبتة الضعيفة، رّب 
وبإدراكو لهذه الحقيقة يشعر بأنّو ليس وحيدًا، ويعلم أّنو متصل بجميع . السموات والمجرات والكواكب

ائنات الدقيقة والكبيرة، وبجميع الناس، وإّف الناس إخوتو والمسافروف معو، ذرّات العوالم، وجميع الك
 . وإّف ىذه القافلة العظيمة متجهة بأجمعها نحو ىدؼ واحد

إف ىذا االرتباط واالتصاؿ يجعلو يرى نفسو مكّلفًا وملتزمًا بالنسبة لجميع الكائنات، مكّلفًا بهداية 
الموجودات واستخدامها في الطريق الصحيح والمناسب للهدؼ من الناس ومعونتهم، وبمعرفة بقية 

 . خلقها

 الرحمن الرحيم  



رحمة اهلل العامة تتخذ شكل قوى خالّقة وقوانين منقذة ومصادر للطاقة منشورة على رؤوس جميع 
ىدايتو  وأّما رحمتو الخاصة، رحمتو. الكائنات، وكل شخص يحظى بهذه الرحمة إلى أف يحين أجلو

ومعونتو، رحمة جزائو وعطفو، فإنّها تشمل العباد الصالحين؛ ىذه الرحمة في ىذه النشأة تبقى خطًا 
واضحًا على امتداد ىذه الموجودات الصالحة والشريفة حتى الموت وبعد الموت إلى القيامة، وإلى حد 

 . ومصدر رحمة خاصة ودائمةاهلل ػ إذف ػ مصدر رحمة عامة ومؤقتة، . المنزؿ النهائي لوجود اإلنساف

ذكر صفة رحمة اهلل في ديباجة القرآف وفي بداية الصالة وبداية كل سورة دليل على رأفة اهلل وعطفو، 
وىي أظهر صفة في ساحة الخليقة والوجود، وعلى عكس قهره ونقمتو التي تصيب المعاندين 

 (. [1)]والمفسدين والمجرمين خاصة، تكوف رحمتو شاملة وعاّمة

 مالك يـو الدين 

يـو الجزاء يـو النهاية والمصير والعاقبة، الجميع يسعى من أجل العاقبة، المادّي والعابد مشتركاف في 
ىذا األمر، كالىما يبحث عن طريق المصير والعاقبة، وإنّما يختلفاف في أف كّل واحد منهما يفهم 

ة أخرى ويـو آخر وسنة أو عّدة سنين أخرى، شيخوخة المصير بشكل مختلف؛ فعاقبة المادي ىي ساع
وكهولة وفناء؛ وأّما العابد فنظرتو واسعة ورؤيتو أبعد من ذلك، وليست الدنيا في نظره مغلقة ومحدودة 
ومصورة، بل الدنيا واسعة والمستقبل غير محدود، وىذا مستلـز ألمل غير مجذوذ، وجهد ال يعرؼ 

موجبًا النقطاع الرجاء، بل يرى نتيجة عملو وثوابو متوقفة على الموت،  إّف الذي ال يرى الموت. الملل
بوسعو أف يستمر حتى آخر لحظة من حياتو بنفس الحماس والتحرؾ الذي ابتدأ بو العمل والسعي لنيل 

 . رضا اهلل

المصلي الوجهة استذكار أّف اهلل ىو المالك، وصاحب القرار والجزاء يـو القيامة، وىو الذي يوجو 
الصحيحة، ويجعل ألعمالو سمة إلهية، فتصبح حياتو بجميع مظاىرىا ألجل اهلل وفي سبيلو، ويبذؿ 
جميع جهوده وكّل شيء عنده في طريق تكامل البشرية وتساميها، ذلك أنّو الطريق الوحيد لمرضاة اهلل 

 . تعالى



ية واآلماؿ الكاذبة، ويقّوي فيو الرجاء الواقعي يحرره من االعتماد على األفكار الواى: ومن جهة أخرى
وإّف النظم الخاطئة والمنحرفة في ىذه الدنيا، قد تمكن العناصر الضعيفة المنتهزة للفرص . في العمل

أف تحسن أوضاعها عن طريق الخداع والرياء والكذب، وأف تجني ثمار كّد اآلخرين وكدحهم، ولكن في 
عالم العادؿ مالكًا زماـ األمور جميعها، وحيث ال يمكن الخداع والكذب عالم اآلخرة حيث يكوف اهلل ال

 . والرياء، فسوؼ ال يحصل أحد على شيء دوف عمل

إلى ىنا ينتهي الحديث عن النصف األوؿ من سورة الحمد المتضمن لحمد خالق العالمين، وذكر أىم 
طلب الهداية، فإنو يشير بوضوح إلى جزء من أّما النصف الثاني المشتمل على إظهار العبودية و . صفاتو

 . أىم الخطوط األساسية آليديولوجية اإلسالـ

 إياؾ نعبد 

 . أي أّف وجودنا بأجمعو وجميع قدراتنا الجسدية والروحية والفكرية ىي بيد اهلل وىي خاضعة لو وألجلو

المصلي بتلفظو ىذه الجملة يفكَّ قيود عبودية غير اهلل عن يديو ورجليو ورقبتو، ويجيب داعي اهلل إّف 
ويرفض مّدعي األلوىية الذين كانوا على مّر التاريخ السبب في جعل شريحة كبرى من البشر مقيدين 

طاعة اهلل واالنصياع بأغالؿ العبودية واالستضعاؼ واألسر، ويقرب نفسو وجميع المؤمنين باهلل أكثر إلى 
والخالصة أنّو بقبولو العبودية هلل يتحرر من جميع العبوديات األخرى وبذلك يسلك نفسو في . ألوامره

 . سلك الموحدين الحقيقيين

والعملية في اإلسالـ إّف االعتراؼ بأّف العبودية منحصرة باهلل فقط ىو واحد من أىم األصوؿ الفكرية 
، أي أّف اهلل فقط ىو الذي ينبغي أف (انحصار األلوىية باهلل)وجميع األدياف السماوية، والذي يعّبر عنو 

 . يكوف معبودًا، وأف ال يعبد أحد سوى اهلل

لقد كاف ىناؾ دومًا من ال يفهموف ىذه الحقيقة بشكل صحيح، فكانوا يستنتجوف منها أمورًا خاطئة 
حدودة، ولذا وقعوا غافلين في عبودّية غير اهلل؛ إنّهم ظّنوا أّف عبادة اهلل تكوف فقط بتقديسو وم



ومناجاتو، وبما أّف ىؤالء كانوا يصّلوف هلل ويناجونو فقط، فكانوا على يقين كامل من أنهم لم يعبدوا 
 . سوى اهلل

إّف : ديث، والذي يوضح ىناؾ ىذا التصورإّف الوعي ىو معنى العبودية الواسع في مصطلح القرآف والح
لألمر والقانوف ( الطاعة والتسليم واالنقياد المطلق)العبادة في اصطالح القرآف والحديث عبارة عن 

والنظاـ الذي يوجَّو لإلنساف في أّي مقاـ أو قدرة، سواء كاف ىذا االنقياد وىذه الطاعة مع التقديس 
 . والمناجاة أـ من دونهما

لى ىذا فكّل الذين ينصاعوف للنظم والقوانين واألوامر الصادرة من أية قدرة غير اهلل تعالى، ىم عباد وع
وأما من ال يعمل . تلك األنظمة والموجدوف لها، ولو أّنو ترؾ بعضًا من شريعة اهلل، وعمل ببعض آخر

والساطعة لوجود اهلل، منكرًا إياىا  البتة بقانوف اهلل سبحانو، فإنّو سيكوف كافرًا متجاىاًل الحقيقة الواضحة
 . اعتقادًا أو عمالً 

وباالطالع على ىذه الرؤية اإلسالمية يمكن الوقوؼ بسهولة على أّف األدياف السماوية التي كاف أّوؿ 
 . ماذا كانت تقوؿ؟ وماذا كانت تريد؟ ومن كانت تواجو؟[( 2")]ال إلو إالّ اهلل"شعار ترفعو كلمة 

من التواتر بمكاف ال ( القرآف والحديث)في المصادر اإلسالمية ( حقيقة معنى العبادة)ذه الحقيقة إّف ى
يبقى معو أّي شك أو تردد لدى المتدبرين والعلماء، وألجل المثاؿ نكتفي بذكر آية من القرآف الكريم، 

 (. ع)وحديث عن اإلماـ الصادؽ 

ربابًا من دوف اهلل والمسيح ابن مريم وما أمروا إاّل ليعبدوا إلهًا اتخذوا أحبارىم ورىبانهم أ}: قاؿ تعالى
 [(. 3)]{واحدًا ال إلو إالّ ىو

والذين اجتنبوا الطاغوت أف يعبدوىا وأنابوا إلى اهلل }: عن تفسير قولو تعالى( ع)وسئل اإلماـ الصادؽ 
 [(. 5")]جّبارًا فقد عبدهومن أطاع . أنتم ىم(: "ع)قاؿ [( 4.)]{لهم البشرى



 وإياؾ نستعين 

ال ننتظر من منافسيك ومّدعي األلوىية أّي مساعدة أو معونة، ذلك أّف السبب الذي دعا ىؤالء لرفض 
إّف طريق اهلل ىو طريق أنبيائو، طريق الحق . ألوىية اهلل يجعلهم ال يساعدوف عباده السائرين على صراطو

لتضامن والتعايش بين جميع أفراد البشر، واعطاء اإلنساف قيمتو، ورفض التعصب والعدؿ والتآخي وا
وأّما أضداد اهلل ومّدعو الربوبية فقد وضعوا جميع مخططاتهم في حياتهم الدنيئة وما . والظلم والتمايز

 سرقوه من ثروات في تهديم القيم والمقّدرات األصيلة؛ فكيف يمكن أف يمّدوا يد العوف والمساعدة
 . إّف ىؤالء حرب ال ىوادة فيها على عباد اهلل! لعباد اهلل؟

فإذف نطلب العوف من اهلل فقط؛ من قّوة الذكاء واإلرادة التي أودعها فينا، من األسباب والوسائل التي 
وضعت بأيدينا، من السنن والقوانين الطبيعية والتاريخية التي لو عرفت أمكن أف تكّوف الطريق المشرع 

جو العلم والعمل، ومن جميع المنح والقدرات التي تعّد من جيوشو المقتدرة الموضوعة في خدمة بو 
 . البشر

 اىدنا الصراط المستقيم 

لو كاف اإلنساف محتاجًا إلى شيء أىم وأولى من الهداية، فالشك أّف ىذا ىو ما ذكر في سورة الحمد، 
بالهداية اإللهية يقع العقل . لصالة بلساف الدعاء والطلب من اهللوىي ديباجة القرآف والقسم المهم في ا

والتجربة في الطريق الصحيح والمفيد والمنجي، ودوف ذلك يغدو ىذا العقل والتجربة مصباحًا في يد 
 . قاطع الطريق أو شفرة بيد المجنوف

الصراط المستقيم، ىو ذلك المخطط الفطري، البرنامج الذي وضع على أساس من االستنتاج اىدنا 
الصحيح الحتياجات اإلنساف الطبيعية وإمكاناتو وقدراتو، الطريق الذي مهده أنبياء اهلل للناس، وكانوا 

م كالماء الذي ىم أوائل الباحثين والسابقين إلى الحقيقة، الطريق الذي إف استقر الناس فيو يكوف مثله
يجري مستقيمًا في مجراه ويتجو ذاتيًا ودوف استعانة بقّوة أو قدرة نحو ىدفو النهائي، أال وىو بحر 
التسامي اإلنساني المتالطم، برنامج لو اتخذ قالبًا للنظاـ االجتماعي وطّبق في حياة البشر لجلب لهم ػ 



واإلخاء، ولوضع حدًا لجميع المآسي البشرية حّقًا ػ الرفاه واالستقرار والحرية والتعاوف والتكافل 
 . المزمنة

ولكن ما ىو ىذا البرنامج وىذا الطريق؟ الكّل مدّع في ىذا السوؽ المزدحم، ويرى كل فريق غيره على 
خطأ، فيجب أف تحدد اإلشارة المناسبة لهذه الديباجة القصيرة للصراط المستقيم من وجهة نظر 

 : رة بهذا النحوالقرآف، لذا تستمر السو 

 صراط الذين أنعمت عليهم 

من ىم أولئك الذين شملتهم نعمة اهلل وحصلوا عليها؟ الشك في أّنو ليس المراد من النعمة الماؿ 
ىم دائمًا من ألّد أعداء اهلل وخلقو، بل المراد والجاه واللذة المادية؛ إذ إّف أبرز أمثلة الحاصلين عليها 

بها نعمة أكبر من ىذه الزخارؼ؛ إنّها نعمة اللطف والعناية وىداية اهلل، نعمة معرفة القيم الواقعية للنفس 
 . واستعادة الذات

مع ومن يطع اهلل والرسوؿ فأولئك }: وفي موضع آخر عّرؼ القرآف الكريم الحاصلين على ىذه النعمة
 [(. 6)]{…الذين أنعم اهلل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

فإذف يطلب المصلي في ىذه الجملة من اهلل أف يهديو إلى صراط األنبياء والصديقين والشهداء 
 . وىذا خّط واضح على طوؿ التاريخ، وىو طريق الحب ذوىدؼ معّين وسائروف معروفوف. والصالحين

وفي مقابلو خّط آخر، وىو واضح أيضاً، ولو أتباع مشخصوف، وبذكر ذلك الطريق وسالكيو يهيب 
المصلي بنفسو ويحّذرىا أف تطأ ذلك الطريق أو أف تنحرؼ نحوه، وىذا ما يبيّنو في تتمة الدعاء السابق 

 . بهذا الشكل

 غير المغضوب عليهم 



ىم الذين غضب اهلل عليهم؟ ىم الذين وضعوا أقدامهم في الطريق اآلخر المخالف لطريق اهلل وجّروا من 
الكثير من الناس اآلخرين الغافلين من فاقدي اإلرادة والضعفاء أو الواعين ولكّنهم أجبروىم بالقّوة على 

اس عن طريق القهر والجبروت إّف الذين أمسكوا على طوؿ التاريخ بزماـ أمور الن. السير في ىذا الطريق
، الذين أعّدوا وفسحوا المجاؿ (مستضعفة)والخداع والنفاؽ، وصنعوا منهم كائنات مجبرة وآالت تابعة 

 . للرذيلة والعالقات الداعرة عن طريق استغفاؿ الناس والتسلط عليهم

طريق الضالؿ، ال عن جهل  إّف األشخاص الذين صاروا موردًا لغضب اهلل ىم الذين سلكوا: بعبارة أخرى
 . وغفلة، بل عنادًا، وبسبب األنانية وحّب الذات

في الواقع التاريخي كانت ىذه المجموعة تتشكل من الطبقات الغنية والمقتدرة، التي كانت دائمًا 
مستهدفة من قبل الفصائل الدينية، وكانت أىداؼ الدين ترسم خّط بطالف فلسفة وجودىم، وكانت أوؿ 

 . وة تخطوىا تلك الفصائل ىي خطوة االعتراض عليهمخط

مجموعة المهديين ومجموعة المغضوب عليهم، ىناؾ أيضًا مجموعة ثالثة : وغير ىاتين المجموعتين
الجملة التالية تشير لهذه المجموعة [(. 7)]ينتهي بها الطريق إلى نفس ما ينتهي إليو المغضوب عليهم

 : من الناس

 الين وال الض

الذين سلكوا عن جهل وغفلة ػ متابعًة ألسيادىم المضلين ػ طريقًا غير طريق اهلل والحقيقة، في حين أنّهم  
كانوا يظنوف أنّهم سائروف في الطريق الصحيح، مع أنّهم يخطوف في طريق خطر، ويتجهوف إلى نهاية 

 . مّرة

المجموعة أيضًا يمكن مشاىدتها في التاريخ بوضوح؛ إنهم كل الذين كانوا يمتثلوف ألوامر أسادىم ىذه 
في النظم الجاىلية، ويطيعونهم إطاعة عمياء، وكانوا من أجلهم يخطئوف الذين ينادوف بالحق والعدؿ 



لحظة واحدة ألف  ويهتفوف بدين اهلل، وحتى إنّهم يقفوف بوجههم أحيانًا، ثم ال يسمحوف ألنفسهم ولو
 . يجددوا فيها النظر بهذا الطريق الذي سلكوه عن جهل

ونحن نسمي ىذا األمر جهاًل ألنّو يحقق مصالح الطبقات المستكبرة، ويدّمر ىؤالء الضالين أنفسهم؛ 
وعلى العكس فإّف دعوة الرسل تستأصل شأفة الفئة المغضوب عليها وتعمل طبقًا ألجل الطبقات 

 . والمستضعفة، ومن ضمنها ىؤالء المغفلوفالمحرومة 

تنشأ لديو حالة الحساسية ( الضالين)وحالة ( المغضوب عليهم)إّف المصلي باستذكاره الحالتين حالة 
والّدّقة في تحديد الطريق الذي ينبغي أف يسلكو، والموقف الذي يجب اتخاذه تجاه الصالة المنقذة 

ىا إذا رأى في سلوكو الحياتي عالقة تدّؿ على الرشد والعثور على التي يدعو إليها األنبياء، وعند
 [(. 8)]{الحمد هلل رب العالمين}: الطريق، يلهج ثانية شاكرًا لهذه النعمة الكبيرة قائالً 

 . وبذلك ينهي جزءًا مهماً في الصالة

 (. فاتحة الكتاب)كانت ىذه بداية القرآف التي تالىا 

القرآف ػ كديباجة كل كتاب ػ تعطي صورة عامة لمجموع معارؼ الكتاب، فكما أّف الصالة ديباجة 
خالصة وصورة مصغرة لإلسالـ، أشير فيها إلى الكثير من الجوانب والنقاط البارزة آليديولوجية اإلسالـ، 

شتملة على فإف سورة الفاتحة أيضًا ىي فهرست للنقاط البارزة والخطوط العريضة لمعارؼ القرآف والم
 : خالصة التوجيهات المهمة فيو، ولذا

كل شيء وكل شخص واقع . {رب العالمين}فإّف العالمين والعالم شيء واحد متصل أنشأه ذلك اإللو 
 . {الرحمن الرحيم}: تحت رحمة اهلل وعطفو، وأّما المؤمنوف فلهم رحمة ولطف خاص منو

، وعلى {مالك يـو الدين}: حياة اإلنساف مستمرة بعد ىذا العالم، وإّف الحاكمية المطلقة ىناؾ هللإّف 
اإلنساف أف يتحرر من عبودية غير اهلل، وأف يحيا تحت ظل رعاية اهلل، بالخصائص اإلنسانية وفي طريق 

 . {إياؾ نعبد وإياؾ نستعين}: اإلنسانية، حرًا مختاراً 



، عليو {اىدنا الصراط المستقيم}: طريق السعادة والصراط المستقيم في حياتو من اهللعليو أف يلتمس 
أف يشّخص جهة األعداء واألصدقاء، وأف يتعرؼ أفكارىم واستراتيجيتهم ليحدد موقفو من كلتا 

 .{…صراط الذين أنعمت عليهم}: الجبهتين بما يمليو عليو إيمانو

________________________________ 

" يا من سبقت رحمتو غضبو"ػ  156: ػ سورة األعراؼ، اآلية{ ورحمتي وسعت كل شيء}  [(1)] 
 (.دعاء مأثور)

، فقد نقل عن 84ػ  50: ، وسورة ىود، اآليات158ػ  59: يرجع إلى سورة األعراؼ، اآليات  [(2)]
 .همعدد من كبار األنبياء أنّهم رفعوا ىذا الشعار في طليعة دعوت

 .31: سورة التوبة، اآلية  [(3)]

 .18: سورة الزمر، اآلية  [(4)]

 .69: النساء  [(5)]

 .481ص/ 5ج: تفسير نور الثقلين  [(6)]

سورة : بينهابّين ىذا األمر في عدة آيات من القرآف بصيغة مليئة بالمعاني وبمناسبات شتى من   [(7)]
، سورة 22ػ  21: ، سورة إبراىيم، اآليات61ػ  58: ، سورة ص، اآليات102ػ  91: الشعراء، اآليات

 .48ػ  47غافر، 

 .قيل باستحباب التلفظ بهذه الجملة عند الفراغ من سورة الفاتحة  [(8)]

 . بعد إتماـ ىذه المناجاة المربية المليئة بالمحتوى، على المصلي أف يتلو سورة كاملة من القرآف



ىذه التالوة جزء من القرآف ينتخبو المصلي بحريتو وإرادتو، يفتح بوجهو فصاًل آخر من المعارؼ اإللهية 
 . اإلسالمية

في حديث الفضل بن ( ع)علي بن موسى الرضا  فريضة تالوة القرآف في الصالة ػ كما قاؿ اإلماـ
إنّما أمر الناس بالقراءة في الصالة لئال يكوف القرآف مهجورًا مضّيعًا ويكوف مدروسًا وال : شاذاف

 . يضمحل وال يجهل

 .نكتفي ىنا باإلشارة إلى سورة التوحيد المتعارؼ تالوتها في الصلوات

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 قل 

 . يا أيّها الرسوؿ واعتقد وبّلغ اآلخرين بهذه الحقيقة

 ىو اهلل أحد 

 . ليس لو شريك وال مثيل وال منافس كالذي تعرفو عقائد األدياف المنحرفة

وقوانينو صادرة عن إرادة ليست ساحة الخليقة مسرحًا لتنازع اآللهة وحربهم، بل إّف جميع سنن العالم 
واحدة وقدرة واحدة، ولذا يسود عالم الخليقة النظاـ واالتساؽ؛ فجميع القوانين والتحوالت والتحركات 

اإلنساف وحده ػ الذي مّتعو اهلل باإلرادة واالختيار والقدرة على . الطبيعية في العالم تتحرؾ باتجاه واحد
ـ ويعزؼ لحنًا شاذًا مخالفًا للعزؼ الجماعي، كما يمكنو أيضاً التصميم ػ يمكنو أف يتمرد على ىذا النظا

 . أف يصنع لنفسو حياة تنسجم مع قوانين الوجود

 اهلل الصمد 



ليس اهلل بحاجة إلى شيء أو أحد، فأنا أتواضع أمامو وأعظمو وأحمده ليس كباقي األرباب المحتاجة في 
إلى رعاية غيرىا، فإف إلهًا كهذه ال يستحق التكريم والتعظيم من  إيجادىا واستمرارىا في الحياة وقدرتها

قبل اإلنساف، إذ إنّو موجود كاإلنساف أو أدنى منو؛ فاإلنساف ىذا الموجود العظيم والعميق ال ينبغي لو 
أف يعظم سوى قدرة ليست محتاجة ألدنى احتياج إلى أّي وجود وأي عنصر، ألّف وجودىا وقدرتها 

 . من ذاتها وخلودىا نابع

 لم يلد 

إنّو ليس كما ذكرتو األدياف الخرافية والمنحرفة والعقائد المشركة، ليس إلو المسيحيين والمشركين الذين 
تصوروا لو ولدًا أو أوالدًا؛ إنّو خالق كل شيء وكل شخص، ال أنّو أبوىم، بل كّل سكاف السموات 

 . واألرض ىم عباده ال أوالده

نسبة الربوبية والعبودية بين اهلل واإلنساف ىي التي تمنع عباد اهلل الواقعيين من عبادة أي شيء أو  إفّ 
 . أحد غير اهلل، إذ إّف عبادة إلهين غير ممكنة

إّف الذين جعلوا اهلل أباً عطوفاً للخالئق، وأف البشر ىم أوالده، لم تّتضح لهم حقيقة عبودية اإلنساف هلل، 
قاـ تكريم لهذا اإلنساف؛ إنّهم في الحقيقة قد فتحوا طريقًا لعبادة غير اهلل، وأصبحوا عمليًا عبيدًا وإنّها م

 . للكثير من أرباب الّدنيا مّمن نزعت منهم المروءة، وصاروا آلة بيد النخاسين من باعة الرقيق

 ولم يولد 

ود، وليس ىو وليد أحد أو فكرة أو اعتقاد، فهو ليس حادثًا لم يكن في وقت ثم جاء إلى ساحة الوج
وليس وليد نظاـ أو طبقة أو شكل من أشكاؿ حياة البشر؛ إنّو أكـر الحقائق وأسماىا، إنّو حقيقة أزلية،  

 . كاف منذ األزؿ وسيبقى إلى األبد

 ولم يكن لو كفواً أحد 



وىي عالم الكوف )لو مثيل وال يمكن أف يشبهو شيء، ال يمكن تقسيم مناطق نفوذه ومناطق حكمو ليس 
بينو وبين شخص آخر، وال يمكن أف يكوف جزء من حياة اإلنساف لو واآلخر لغيره من األرباب ( بأجمعو

 . األحياء وغير األحياء، ومن مدعي القدرة واأللوىية

المسلمين وجميع العالمين اإللو الذي يستحق العبادة والتمجيد بنظر  ىذه السورة ىي منجهة تعرؼ
اإلسالـ، وأّف اإللو الذي ال يكوف أوحد، ويكوف لو مئات وآالؼ المشاكلين في العالم، ليس جديراً 
بالربوبية واأللوىية؛ إّف القدرة المحتاجة الستمرارىا إلى موجود آخر ال يمكن وال ينبغي أف تفرض على 

إّف الذي يعظم األرباب الواىية المحتاجة والمحدثة والزائلة وينحني لها يسحق كرامتو اإلنسانية . البشر
ىذه ىي الجهة اإليجابية في سورة التوحيد التي تستعرض مميزات المعبود . ويسّقط نفسو واإلنسانية

 . ورّب اإلنساف، وتثبت بطالف األرباب على طوؿ التاريخ

ذر عباد اهلل والمسلمين من تدنيس أنفسهم بالنظر الفلسفي الذي يوّلد الشبهات ومن جهة أخرى، تح
والوساوس بشأف ذات اهلل وصفاتو، وأف يذكروا اهلل ويدعوه بكالـ بسيط، يمكن بو طرد المّدعين 
والمبطلين من المقاـ القدسي للربوبية بداًل من أف يستغرؽ اإلنساف في الفلسفة والذىنيات عليو أف 

 . في االلتزامات النابعة من عقيدة التوحيد يفكر

إف اهلل عّز وجّل علم أنّو يكوف في آخر الزماف (: "ع)وكما جاء في حديث اإلماـ علي بن الحسين 
عليم بذات }: من سورة الحديد إلى قولوواآليات { قل ىو اهلل أحد}أقواـ متعمقوف، فأنزؿ اهلل تعالى 

 [(. 1")]، فمن راـ وراء ذلك فقد ىلك{الصدور

إّف اهلل قدرة فريدة وعالية، وىو مستغن ذاتًا وغير : للمصلي{ قل ىو اهلل أحد}كأنّما تقوؿ ىذه السورة 
والحكمة وباقي والعلم والرؤية . ىذا وكفى... وليس لو مشابو ومشاكل و{ لم يلد ولم يولد}محتاج 

صفات اهلل التي يكوف فهم المسلم لها واجبًا، وتكوف مؤثرة في حياتو وعروج روحو، ذكرت أيضًا في 
إّنك ستحصل على معرفة . آيات أخرى من القرآف، وال تتعمق أكثر من ىذا في ذات اهلل وكيفية صفاتو

تنقيب الذىني العميق، بل ال تتصور أّنك ستحصل على معرفة أكثر بالبحث وال. أكثر خالؿ العمل



حاوؿ تحصيل المعرفة عن طريق التحلي بالصفاء وروحانية الباطن والروح عن طريق العمل بمستلزمات 
 . وىكذا كاف األنبياء والصديقوف؛ إنهم عباد اهلل الحقيقيوف، والموحدوف والصادقوف والعارفوف. التوحيد

______________________________ 

 .نقاًل عن أصوؿ الكافي 5ج: نور الثقلين  [(1)] 

قبل أف ندخل في بياف الذكر في الركوع والسجود، نوضح الجمل التي يرددىا المصلي في الركعتين 
سبحاف اهلل، : بأربعة حقائق عن اهلل تعالىالثالثة والرابعة قائمًا، ىذه الجمل ىي أربعة أذكار تنطق 

 . والحمد هلل، وال إلو إال اهلل، واهلل أكبر

لمعرفة ىذه الخصوصيات األربع تأثير عميق في تكوف فهم صحيح وكامل عن التوحيد؛ إذ إّف كل واحد 
 . من ىذه األذكار يعّد مثااًل لعقيدة التوحيد

يادة المعلومات الذىنية لإلنساف واطالعو فقط، بل إف أعظم فوائد تكرار ىذه الجمل ليس من اجل ز 
العلم بصفات اهلل وخصوصياتو وتكرار ذكرىا ىو أنّها تبعث في اإلنساف الحركة والمسؤولية، وتجعلو 

 .مكّلفاً تجاه تلك الحقيقة التي أدركها

لحياة منشًأ للعمل والحركة، إذ بشكل عاـ يجب أف تكوف العقائد اإلسالمية خارج الذىن وفي مسرح ا
إّف ىذه العقائد ال تستمد أىميتها واعتبارىا من جنبتها الذىنية والتجريدية، بل إّف أغلب ذلك مستمد 
من جهة كونها ناظرة إلى حياة اإلنساف وسلوؾ الفرد والمجتمع؛ صحيح أف كل عقيدة إسالمية معناىا 

اد بها فيما إذا استلزمت تعهدًا من اإلنساف، ووضعت على معرفة حقيقة معيّنة، ولكن إنّما يجب االعتق
 . عاتقو تكليفاً جديداً 

العقيدة بوجود اهلل من ىذا القبيل، فإّف كاًل من االعتقاد بوجود اهلل وعدـ وجوده يشكل نمطًا وشكالً 
طًا وشكاًل خاصًا في خاصًا في الحياة والعمل؛ إّف الفرد والمجتمع الذي يعتقد حّقًا بوجود اهلل يحيا نم

 . الحياة، وأّما الفرد والمجتمع المنكر لهذه الحقيقة فإنو يعيش نمطاً وشكاًل آخر



إف اعتقد اإلنساف أنّو والعالم مخلوؽ من قبل قدرة اهلل وعن إرادة شاعرة وحكيمة، فسيؤدي بو ىذا 
وقن بأّف لو أثرًا ومسؤولية لبلوغ ىذه االعتقاد إلى اعتقاد آخر وىو أّف ىذا الخلق كاف لهدؼ ولغاية، وي

الغاية، وىذا االحساس بالمسؤولية ىو الذي يدعوه إلى العمل والجد وتحمل ثقل المسؤولية، ويشعر 
 . تجاه ذلك كّلو بالّرضا ويتقبلو عن طيب نفس

كّلها تلقي مسؤوليات وتكاليف على عاتق المعتقد، … وىكذا االعتقاد بالمعاد والنبوة واإلمامة و
 . وتشخص لو بأجمعها منهج سيره وحياتو

وإف شوىد في الواقع الخارجي من يروف أنفسهم معتقدين بهذه األصوؿ الفكرية، متساوين مع أولئك 
يعتقدوف بها، فما ىذا إاّل بسبب عدـ االطالع الكامل أو  الذين ليس لديهم أدنى اطالع عليها، وال

 . لعدـ تجّذر إيمانهم وتسليمهم

في المواطن الحساسة وفي منعطفات الحياة يمتاز صّف المعتقدين الواقعيين عن المقلدين الجاىلين 
 . وبهذه الرؤية نرجع إلى مفاد األذكار األربعة ومحتواىا. والمنتهزين للفرص

 سبحاف اهلل  

إّف اهلل منّزه عن أف يكوف لو شريك، ومنّزه عن الظلم، وعن أف يكوف مخلوقًا، وعن أف يفعل ما ىو 
مناؼ للحكمة والمصلحة، وعن جميع النواقص واالحتياجات والعيوب الموجودة في الكائنات، وعن 

 . جميع الصفات المستلزمة لكونو مخلوقاً أو ممكناً 

بالتلفظ بهذه الجملة وذكر ىذه الخصوصية هلل يفهم المصلي ويستذكر أنّو أماـ أّي عظيم، وألّي ذات 
.. َحرِيّة بالتمجيد قاـ بالخضوع والتعظيم؛ إنو يشعر أّف تعظيمو وتواضعو أماـ االحساف والكماؿ المطلق

إّف صالة اإلسالـ ىي ! ىل يشعر أحد بالحقارة عندما يحتـر الطهارة واالحساف والجماؿ المطلق؟
التواضع والتعظيم لهذا المحيط المتالطم لالحساف والكماؿ والجماؿ؛ إنّها ليست خضوعًا يذّؿ 

أليس اإلنساف  . اإلنساف ويقلل من شأنو وكرامتو وعّزتو اإلنسانية، وليست مدحًا يذّؿ اإلنساف ويحقره



ف يسجد للكماؿ المطلق، وأف يعبد الذات كائنًا مدركًا للجماؿ باحثًا عنو؟ إذف، فمن الطبيعي جدًا أ
الواجدة لو ويمّجدىا بتماـ وجوده؛ ىذا التمجيد وىذه العبودية تجذبو نحو طريق الكماؿ واالحساف 

 . والجماؿ وتجعل حركة حياتو في ىذا االتجاه وىذا المسار

يس للقدرات المادية، قد إّف الذين يروف العبادة اإلسالمية محققة إلذالؿ اإلنساف، وقاسوىا بالتقد
إّف الثناء على االحساف والطهارة ىو بحّد ذاتو أكبر دافع ومحفز نحو : أغفلوا نكتة دقيقة وىي

 ". سبحاف اهلل"االحساف والطهارة؛ ىذه النقطة ىي التي نستذكرىا عندما نتلفظ 

 الحمد هلل 

اإلنساف في طوؿ حياتو الممّلة كاف دومًا، وألجل الحصوؿ على الفوائد المتنوعة واالمتيازات إّف 
الصغيرة والكبيرة وألجل البقاء بضعة أياـ أخرى على قيد الحياة، وحتى في كثير من األحياف من أجل 

بهم عليو، الخبز، يلهج فمو بالثناء والشكر على الذين يساوونو في الخلقة وليس لديهم ما يسمو 
ويضحي بنفسو ومالو من أجل أسياده، ألنّو كاف يراىم مصدر النعمة، فيستجيب ويرضخ لعبودية سّيده، 

 ! عبودية الجسد للروح والفكر

إّف استذكار كوف جميع المحامد هلل يفهم أف جميع النعم هلل، فإذف في الحقيقة ال أحد يملك شيئاً 
ف يسترّؽ أحدًا ويجعلو مطيعًا وأسيرًا لو، ويعّلم األرواح الضعيفة ليمكنو عن ىذا الطريق ويحق لو أ

والقلوب المفتونة والعيوف المنخدعة بالنعم أيضًا أف ال تحسب رحمة وعطاء األرباب واألسياد الضئيل 
شيئاً، وال تعّده منهم، وال تسلم قيادىا، أو تتحمل الحرماف من أجلو، ولتعلم أّف مالكو محتكر لو 

 . معتدوغاصب و 

 ال إلو إال اهلل 

وفي ىذا الشعار نفي . ىذا ىو شعار اإلسالـ الذي يظهر الرؤية الكونية واآليديولوجية لهذه العقيدة
 . وإثبات



ففي البداية ينفي كّل القدرات الطاغوتية وغير اإللهية، ويخّلص نفسو من ربقة العبودية لكّل القوى 
يد أو رجل تجّره بكّل شكل من األشكاؿ نحو طريق ما، ويرفض كل قدرة غير  الشيطانية، ويقطع كلّ 

وبهذا النفي العظيم . قدرة اهلل، وكل نظاـ إاّل النظاـ اإللهي، وكّل البواعث إاّل البواعث التي يرتضيها اهلل
 . يتحرر من كّل ذّؿ وانكسار وقيد وأسر وعبودية

تتحقق فقط في ظل نظاـ ربّانّي ػ يعني أمة إسالمية بالمعنى الحقيقي  عندىا يحّكم أمر اهلل وإرادتو التي
 . للكلمة ػ على وجوده، ويتقبل عبودية اهلل التي ترفض كل العبوديات األخرى

ربّاني رسمت خطوطو عبادة اهلل تعني صياغة الحياة طبقًا ألوامر اهلل الحكيمة، والعيش في ظل نظاـ 
 . العريضة وفقاً ألوامر اهلل، والتحرؾ بجميع القوى والجهود الممكنة إليجاد ىذا النظاـ وىذه السعادة

وأّما النظم األخرى التي بنيت على أساس من التفكير البشري، بسبب من الجهل وعدـ االطالع 
نّها ليست قادرة على إسعاد البشر وإيصالو إلى واالنحراؼ الفكري وأحيانًا لعدـ خلّوىا من المطامع، فإ

 . الكماؿ اإلنساني المطلوب

والمجتمع والنظاـ اإللهي فقط ىو الذي يمكنو ػ لكونو نابعًا من حكمة اهلل ورحمتو، منطلقًا من اإلحاطة 
ذا البرعم الذي بما يحتاجو اإلنساف، قادرًا على تلبية ىذه االحتياجات ػ أف يكوف محيطًا مناسبًا لنمو ى

 . يسّمى باإلنساف

نحن لسنا أعداًء للنظم األخرى، بل نحن نشفق عليها؛ ىذا كالـ األنبياء وىم آباء البشر المشفقين 
عليهم؛ إنّهم يعلموف بّنائي ومهندسي البيوت التي يجب أف تسكن فيها اإلنسانية ػ أي من يشّيدوف 

لقد اثبت . مكنو أف يسعد إاّل في ظل نظاـ رباني وتوحيديالنظم والمجتمعات ػ أّف البشر ال ولن ي
التاريخ وشاىدنا وسنرى ما الذي يتجرعو اإلنساف في ظّل النظم غير الربانّية، وكيف مسخت اإلنسانية، 

 ! وبأّي يـو عصيب قد ابتليت

 اهلل أكبر 



بالحقائق الجاىلية، بالغربة والوحدة؛  وبعد ىذا النفي كّلو يشعر اإلنساف العادي، الذي مازاؿ متمسكاً 
فهو من جهة يرى عيانًا انهيار األسس التي كانت تبدو حتى وقت قريب راسخة، ومن جهة أخرى توحي 
لو الجاىلية بأنّها مازالت ثابتة كالجبل؛ نفس األشياء التي نفاىا تعرض لو وجودىا فتقّض مضجعو، في 

ّل شيء، من كّل شخص، من كّل القدرات والمقتدرين، ومن أف من ك" اهلل أكبر"نفس اللحظة التي يقوؿ 
إذف ال . يوصف، ىو مهندس السنن والقوانين الكونية للعالم سواء في مجاؿ الطبيعة أـ في التاريخ

يتيسر النصر النهائي المتوقف على التعاطف مع ىذه القوانين والسنن إاّل بالتمسك بأوامره، فإطاعتو 
 . وحيدة المنتصرة في خضم تاريخ البشريةوعبادتو ىي الجبهة ال

يدرؾ ىذه الحقيقة جيدًا ويؤمن بها من أعماقو ويلمسها، ولذا ثبت بمفرده بوجو ( ص)وكاف محمد 
جميع الضالين في مّكة، بل بوجو كل العالم، وقاـو بإصرار، كما يتوقع من إنساف بارز في حدود قدرتو 

، من أجل تخليص قافلة الب شر الضالة من التبعية الذليلة للقدرات الطاغوتية وتوجيهها نحو أف يقاـو
 . المسار الفطري، أال وىو مسار التكامل

إّف من يجد نفسو ضعيفًا مسلوب اإلرادة أماـ القدرات البشرية إذا أدرؾ أّف أعلى القدرات وأكبرىا ىو 
 . قّوة فريدة تجعل منو األفضل واألقوىاهلل تعالى فسوؼ يطمئن قلبو ويهدأ، وتتوىج في باطنو 

 .ىذه كانت خالصة محتوى ومفاد الجمل األربع التي تتكرر في الركعتين الثالثة والرابعة حاؿ القياـ

 الركوع 

وراء ذروة التفكير بعد إتماـ القراءة يدخل المصلي في الركوع، أي ينحني أماـ اهلل؛ القوة الكامنة 
 . اإلنساني في آفاؽ الخصاؿ الحميدة والعظيمة

وألّف المسلم يرى أّف اهلل فوؽ كّل . الركوع مثاؿ لخضوع اإلنساف أماـ القدرة التي يعتقد أنّها أقوى منو
ي ألّي القدرات فهو يركع أمامو، وألنّو ال يرى أّي موجود غير اهلل أعلى وأفضل من إنسانيتو فو ال ينحن

 . شيء أو شخص آخر



 .وفي ىذه الحالة يظهر أماـ اهلل بمظهر الخضوع ولسانو يلهج بحمد اهلل وبياف عظمتو

 [( 1)]سبحاف ربي العظيم وبحمده

ىذه الحاؿ العبودية إف ىذه الحركة التي تؤدى بشكل متناسق مع ما يلهج بو تظهر لو ولمن يراه على 
 .هلل، وبما أف من يعبد اهلل ال يكوف عبدًا لغير اهلل، فهي تعلن لو صراحة حريتو من عبودية غير اهلل

 السجود 

إّف وضع الجبهة . من رفع الرأس من الركوع وفي حين التهيؤ لتواضع وخضوع أكثر يهوي إلى األرض
إلنساف، وإّف المصلي يرى ىذا الحد من نصاب الخضوع على األرض عالمة ألعلى مستوى لخضوع ا

ويرى ذلك حرامًا وغير . يناسب اهلل، إذ إّف الخضوع هلل ىو خضوع لكل ما ىو حسن وللجماؿ المطلق
جائز بالنسبة لكل شيء وشخص غير اهلل، إذ إّف جوىر اإلنساف وىو أثمن بضاعة في متجر الوجود 

ذلياًل ومنكسرًا، وبينما ىو واضع رأسو على األرض، غارؽ في يتحطم بهذه العملية ويغدو اإلنساف 
 .عظمة اهلل، يبرز اللساف قائاًل باتساؽ تاـ ما يفسر في الحقيقة عملو ويشرحو

 [(2)]سبحاف ربيّ األعلى وبحمده

ويضع جبهتو على اهلل األعلى، اهلل المنّزه والمطهر، وأماـ ىذه القوة فقط ينبغي لإلنساف أف يلهج بالثناء 
 . التراب

فإذف سجدة الصالة ليست انحناءة أماـ موجود ناقص وضعيف ال قيمة لو كالهوي أماـ األصناـ 
 . والقدرات الخاوية، بل ىو ىوي أماـ األعلى واألطهر واألعز

شيء يلقن نفسو إّف المصلي بهذه الحركة يعلن بشكل عملي انصياعو هلل الحكيم والبصير، وقبل كل 
إّف قبوؿ ىذه العبودية المطلقة هلل ػ كما أسلفنا ػ ىو الذي يرفع عن اإلنساف قيود . ىذا التسليم واالنقياد

 . عبادة كّل شيء وشخص، ويخلصو من األسر والذلة التي ىو فيها



شيء يجب أف  ىو تعليم المصلي أماـ أي( ذكر الركوع والسجود)إف أىم أثر يرتجى من ىذين الذكرين 
يخضع وينثني؛ وىذا معناه نفي كل ما عدا اهلل، وربما يشير إلى ىذا األمر الحديث المنقوؿ عن اإلماـ 

 [(. 3")]أقرب ما يكوف العبد إلى اهلل وىو ساجد(: "ع)

________________________ 

 ".حاف اهلل، سبحاف اهللسبحاف اهلل، سب"وباإلمكاف أيضاً استبداؿ ىذا الذكر بقوؿ   [(1)] 

 ".سبحاف اهلل: "باإلمكاف أيضاً أف تقوؿ ثالثاً   [(2)] 

 .مادة سجد( 1ج)سفينة البحار   [(3)] 

السجدتين يتلفظ بثالث في الركعة الثانية وفي الركعة األخيرة لكّل صالة بعد أف يرفع المصلي رأسو من 
 (. التشهد)جمل تبّين كل واحدة منها حقائق من الدين، وتسمى ىذه العملية المقترنة باأللفاظ 

 أشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو

يؤكد ىذه الحقيقة بهذا ، ثّم "أشهد أف ال إلو إال اهلل: "يشهد في الجملة األولى بتوحيد رّب العالمين
 ". ال شريك لو: "، ثم يؤكدىا بنحو آخر"وحده: "النحو

كّل ما يجر اإلنساف إلى عبادتو ويصيره مطيعًا لو فهو إلهو؛ الهوس والميوؿ الحيوانية، أو الشهوات 
اإلنساف واآلماؿ اإلنسانية، أو النظم والمقررات الجماعية وواضعوىا وزعماؤىا، كل واحدة منها تدعو 

 [(. 1)]بشكل من األشكاؿ إلى عبوديتها وتأليهها

نفي لكل ىذه الربوبيات؛ والتشهد شهادة من المصلي على ىذا النفي، أي أّف " ال إلو إال الو"وإف 
المصلي يتقبل ويخضع أّف اهلل وحده ىو الذي لو حّق االمرة واأللوىية عليو، وأف ليس لكل ما سواه 

 . حاكمية عليو



وعندما يعتقد اإلنساف بهذا الشيء فسوؼ ال يحق لو ىو أيضًا أف يعبد كائنًا آخر من قبيل البشر أو 
 . الحيوانات أو المالئكة أو الجماد أو الهوى والشهوات النفسية

وليس معنى ذلك أّف الموحد ال يخضع ألّي التزاـ في المجتمع، وال يحّكم أّي قانوف؛ إذ من الواضح 
الحياة االجتماعية بحسب ماىيتها البّد لها من االلتزاـ واالنقياد، بل بمعنى أنّو ال يقبل أّي تحكم  أفّ 

ونظاـ ال يستمد من أوامر اهلل، وىو في حياتو االجتماعية يصغى ألمر اهلل، وما أكثر ما يقتضي الشكل 
فإذف االمتثاؿ . تـز بتعهداتوالنمط الذي يريده اهلل من أجل إدارة حياة البشر أف يطيع أشخاصًا ويل

والتعهد بحسب المتطلبات الذاتية للحياة االجتماعية ال يمكن انفكاكو عن حياة اإلنساف الموّحد أيضًا، 
ولكن ليس ىذا االمتثاؿ امتثااًل لهوى النفس أو زخرؼ الحياة واألنانيات التي لدى أمثالو من البشر، بل 

ذ إنو ىو الذي يعّين المقررات التي يجب اجراؤىا، والقادة الذين ىو امتثاؿ ألمر اهلل البصير الحكيم، إ
 . تجب إطاعتهم، وأنّهم يحكموف البشر في حدود األوامر الربّانية فقط

وأطيعوا اهلل وأطيعوا الرسوؿ وأولي األمر }[(: 2)]إّف ىذا األمر الربّاني ناظر إلى ىذه الحقيقة
 [(. 3)]{منكم

 : وربّما من أجل مالحظة ىذه الحقيقة ومتابعة لها يقوؿ المصلي في الجملة الثانية من التشهد

 ". وأشهد أّف محمداً عبده ورسولو"

مرساًل من قبل اهلل ىو في الحقيقة قبوؿ لالستخالؼ اإللهي، أي اتباع طريق اهلل ( ص)إف قبوؿ محمد 
 . امره من عبده المجتبىمن طريق اتباع طريق محمد، وأخذ أو 

وقبوؿ كونو رسوؿ اهلل، ( ص)إف معرفة محمد . كثير من عباد اهلل أخطأوا في معرفة طريق ما يرضي اهلل
 . محدد وموّجو للجهد والحركة التي ينبغي لإلنساف العابد إبرازىا، لكي يثبت صحة دعواه عبادة اهلل

أريد ( رسولو)على كلمة ( عبده)ي ىذه الجملة وتقديم كلمة ف( ص)وكأف االستناد على عبودية محمد 
وحقًا إف األمر لكذلك، فإّف جميع الفضائل اإلنسانية تتلخص في . التعريف بأىم فضيلة في اإلسالـ



عبادة اهلل الحقيقية واالخالص هلل، وكل من حاز في ىذا المضمار على سهم أوفر من الجميع، فستكوف  
 . يزاناً من الجميعكفتو اإلنسانية أثقل م

، فإف كاف معنى (عبادة اهلل)ال حاجة لالستدالؿ على ىذا المعنى بالنسبة إلى الشخص العارؼ لمفهـو 
عبادة اهلل ىو الخضوع أماـ الحكمة والبصيرة والرحمة واإلحساف والجماؿ الالمتناىي، المالـز للتحرر 

ن ىذه يمكن العثور عليها؟ أفليست جميع المساوئ من عبادة النفس وعبودية الغير، فأي قيمة أسمى م
واالنحطاط والشقاوة واألمور المذّلة وانعداـ المروءة، وبشكل مختصر، جميع ما ىو مظلم، وليد 
عبودية اإلنساف لجموح النفس أو جموح وطغياف المّدعين من البشر؟ أفليست عبادة اهلل تحرؽ جذور  

 كّل عبودية أخرى وتحطمها؟ 

النقطة الدقيقة الموجودة في ىاتين الجملتين من التشهد ىي التذكير بالتوحيد والنبوة ضمن شهادة  إفّ 
 . وعبوديتو( ص)من قبل المصلي بوحدانية اهلل وبرسولو محمد 

ىذه الشهادة في الحقيقة عبارة عن قبولو بجميع االلتزامات المترتبة على ىاتين العقيدتين، وكأنما 
إّني أخضع لجميع التكاليف التي تنشأ من ىاتين العقيدتين : ين الشهادتين يريد أف يقوؿالمصلي بهات

، وال قيمة في اإلسالـ للعلم التافو الفارغ الذي ال يستتبع تعهدًا، وال لالعتقاد الذي ال (التوحيد والنبوة)
دات واألعماؿ الناتجة إّف الشهادة على حقيقة بمنزلة الوقوؼ عليها وقبولو جميع التعه. يكوف منتجاً 

فإذف تشّهد الصالة في الحقيقة . عن العلم بها؛ القبوؿ الناتج من اعتقاد خالص وإيماف فّعاؿ وايجابي
 .تجديد بيعة من المصلي مع اهلل ورسولو

 ". الّلهم صّل على محمد وآؿ محمد"الجملة الثالثة من التشهد ىي طلب ودعاء 

ىم العالمات البارزة لهذه العقيدة، وإّف المصّلي يذكر ىؤالء العظاـ ( ص)رين إّف محمدًا وآلو األطه
 . بلساف الدعاء، وبالصالة عليهم ليعزز ارتباطو الروحي بهم



المحتمل جّدًا أف إّف أتباع كل رسالة إف لم يجعلوا نصب أعينهم قادة ذلك المذىب الحقيقيين فمن 
 . يضّلوا الطريق، وإّف إراءة العالمات الحقيقية ىي التي عززت ثبات عقيدة األنبياء على مّر الزماف

يذكر التاريخ كثيرًا من المفكرين الذين ابتكروا خططًا ومناىج لتأمين حياة أفضل، توفر لإلنساف سعادتو، 
لهم، ولكّن األنبياء بدؿ أف يدخلوا في بحوث فلسفية جّسدوا ورسموا المدف الفاضلة وخّلفوا كتباً ومآثر 

اطروحاتهم عمليًا، وصنعوا من أنفسهم وأوائل المعتقدين بهم نماذج تحتذى، وبنوا على عواتقهم النظاـ 
ولهذا بقي مذىب األنبياء حّيًا ولم يبق لمخططات الفالسفة والمفكرين سوى حبر على . المطلوب

 . ورؽ

، وىم خالصة تبلورات ىذه العقيدة، يدعو للذين (ص)المصلي يدعو من أعماؽ قلبو لمحمد وآلو إّف 
أفنوا عمرىم وعاشوا مجسدين لهذه العقيدة، وأظهروا للتاريخ إنسانًا من الطراز اإلسالمي، ويطلب من 

كجاذبة قوية   اهلل أف يصلي عليهم ويرحمهم، ويعمق ويوثق االتصاؿ الروحي بينو وبينهم، إذ بإمكانهم
 . جذبو نحو طريقهم والهدؼ الذي كانوا ينشدونو

. ىي المجّسدة لألشخاص المخلصين، والنخبة المسلمة( ص)إّف الصالة على محمد وآؿ محمد 
وبتجسيدىا ىذه الوجوه، وجعلها نصب األعين، يتمكن المسلم دومًا من معرفة الطريق الذي يجب 

 . عليو قطعو ويتهّيأ لسلوكو

___________________________ 

ما }، و(23)اآلية / سورة الجاثية{ أفرأيت من اتخذ إلهو ىواه}يلتفت إلى آيات من قبيل   [(1)] 
( 31)اآلية/ سورة التوبة{ اتخذوا أحبارىم ورىبانهم أربابًا من دوف اهلل}و{ أمروا إاّل ليعبدوا إلهًا واحداً 

، وروايات من قبيل (38)اآلية/ سورة القصص{  ما علمت لكم من إلو غيريوقاؿ فرعوف يا أيها المأل}و
 .{آلهتهم بطونهم}



/ سورة النساء{ من يطع الرسوؿ فقد أطاع اهلل}: التدقيق في ىذه اآليات والروايات من قبيل  [(2)]
سورة { لزكاة وىم راكعوفإنما ولّيكم اهلل ورسولو والذين آمنوا الذين يقيموف الصالة ويؤتوف ا}( 80)اآلية

العلماء أمناء اهلل على "و" …وانظروا إلى من كاف منكم قد روى حديثنا ونظر(. "55)اآلية/ المائدة
 .يمكن أف يكوف موضحًا للحدود التقريبية لهذه الحقيقة" …خلقو

 (.59)اآلية/ سورة النساء  [(3)]

ع ذكر اهلل وذكر اسمو، فإذف تبدأ الصالة باسم اهلل ، م[(1)]إّف ىذا السالـ يشتمل على ثالث تحيات
وتختتم باسمو، وبين ىذه البداية وىذه النهاية طريق حافل بذكر اهلل، إّف ذكر النبي أو آلو في جملة 

 . سيكوف أيضاً مصحوباً بذكر اهلل، بصورة استمداد من لطفو ورحمتو

السالـ : "وطلب الرحمة من اهلل لذلك العبد المجتبى( ص)الجملة األولى تحية من المصّلي للرسوؿ 
 ". عليك أيّها النبي ورحمة اهلل وبركاتو

الرسوؿ، مؤسس اإلسالـ، أي رأس الحركة والجهود التي يستعد المصلي اآلف للعمل بها بنفسو؛ ىو 
لدنيا رنيُنو وأسس الحياة األفضل لإلنساف إلى األبد؛ ىو الذي صرخ بهتاؼ التوحيد، والذي قلب ا

الذي رسم الخطوط العريضة لوجو النموذج اإلسالمي لإلنساف، واألمة التي يمكنها أف تكوف معهدًا لهذا 
إّف المصلي يعكس ىذا الشعار في صالتو وتعاليمها الضمنية في حياتو وأجواء زمانو، ويخطو . اإلنساف

فإذف ليس اعتباطًا ذكر . ك المجتمع األفضل وتكوين ذلك اإلنساف النموذجيخطوة خطوة نحو ذل
رسولو وىاديو الذي جعلو مرشده في ىذا الطريق في نهاية الصالة بتحية؛ فبهذا اللساف يعلن عن 

 . حضوره إلى جانبو وفي طريقو

السالـ "د الصالحين، في الجملة الثانية يسلم المصلي على نفسو وعلى جميع سالكي مسلكو والعبا
، وبذلك يحيي ذكر عباد اهلل الصالحين في ذىنو ويجعل وجودىم "علينا وعلى عباد اهلل الصالحين

 . وحضورىم مادة تبعث االطمئناف في نفسو



في الدنيا التي انتشرت فيها مظاىر العصياف، والقبائح والدناءات والعداوة والظلم، وتقبل التلوث وعدـ 
طوت كل شخص في المحيط الذي يتراءى فيو لإلنساف العاقل أف كل شيء ينذر بإفالس التطهر، و 

اإلنسانية وانهيارىا، وإف زبارجها في نظره ليست سوى ألواف ليس لها واقع وراء مظاىر االبتذاؿ 
 أجل، في العالم الذي ال يتمكن فيو مّدعو الحق والعدالة أف يتستروا على فضائح األنانيات. والترىات

بالصخب الخادع الذي ( ع)وطلب الجاه، وحيث ال يمكن التعتيم على مكانة علي والحسين والصادؽ 
 . يطلقو أمثاؿ معاوية ويزيد والمنصور

وبشكل مختصر، في العصر الذي يستولي فيو أعواف الشيطاف على مناصب رجاؿ اهلل الصالحين، ىل 
ن الواقعية، وينتظر منهم ما ينتظر من رجاؿ اهلل؟ فهل يمكن ترجي إحسانهم وصالحهم والنظر إليهم بعي

يمكننا أف ننظر شيئًا سوى المعاصي واآلثاـ والضالؿ وإماتة الحّق بين البشر؟ علينا أف نعترؼ بأنّو لو 
 . أمكن ذلك فإنّو ال يمكن بسهولة

نينة في القلوب بحضور إّف السالـ على عباد اهلل الصالحين يأتي في ىذا الخضم ليبعث الدؼء والطمأ
لست وحيدًا، فإف في قلب ىذه : النور والضياء، ويبشر المصلي بوجود األنصار واألصحاب؛ يقوؿ لو

الصحراء القاحلة توجد براعم مثمرة ومتأصلة يمكن العثور عليها، كما أنو في طوؿ التاريخ كانت 
رزين الذين كانوا في النهاية ىم المجتمعات المنحرفة رحمًا لميالد اإلرادات القوية للرجاؿ البا

واآلف أيضًا وطبقًا لسنة اهلل في التاريخ، . المخططين لعالم جديد وواضعي حجر األساس لحياة جديدة
أجل إّف الصلحاء . فإّف قوى النور والخير تلك في جّد وسعي في باطن ىذه الدنيا المظلمة والشريرة

 . ف أوامره، ويقفوف في صف واحد منتظم بوجو الطغاةيعبدوف اهلل بالشكل الذي يناسب عظمتو ويمثلو 

من ىم ىؤالء الصالحوف؟ وأين ىم؟ أال يجب التعلم منهم والسير إلى جانبهم؟ فعندما يجعل المصلي 
" السالـ علينا وعلى عباد اهلل الصالحين"نفسو في عدادىم، ويسلم عليهم وعلى نفسو في جملة واحدة 

يسطع على قلبو نور من العّزة واالفتخار واالطمئناف، ويسعى ألف يكوف حّقًا في عدادىم، ويشعر 
 . وىذا يملي عليو تعهدًا وتكليفاً جديداً . بالخجل، إذا لم يستطع أف يسير إلى جانبهم



ليس الصالح فقط في الصالة؛ الصالح أف يتمكن كيف ىم العباد الصالحوف؟ والصالح في ماذا؟ ف
عليو ( عبد اهلل)اإلنساف من تحمل التكاليف اإللهية الثقيلة، ويعمل بالشكل الذي يكوف فيو إطالؽ 

 . مناسباً أو منسجمًا، تماماً مثل الطالب الممتاز في صّفو

د الصالحين، أو مخاطبًا ػ وفي الختاـ يقوؿ المصّلي في الجملة الثالثة مخاطبًا ىؤالء العبا
، وبذلك يستذكر مّرة أخرى "السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو: "ػ، أو مخاطبًا المصلين[(2)]المالئكة

الصالح واالستحقاؽ للصفات المالئكية أو االتصاؿ بباقي المصلين، يذكر المخاطبين األعزاء بدعاء 
 . الخير وينهي صالتو

 . والحمد هلل رّب العالمين

__________________________ 

 .يمكن أف يقتصر على الثالثة فقط، إذ إف األوليين مستحبتاف  [(1)] 

 .وكأنو بعنواف درس لتحصيل صفات المالئكة  [(2)]

 


