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الصالة عند السيد اخلصييب 

 والعرفاء

 بني الشريعة والعرفان
 

 الشيخ حممود سليمان رمضان
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 الكتاب: الصالة عند اخلصييب والعرفاء بني الشريعة والعرفان

 املؤلف: حممود سليمان رمضان

 /م3102الطبعة: األوىل/

 

 

 

 حمفوظة احلقوق مجيع

أو  االسرتجاع بطريقة مادته اختزان أو الكتاب هذا من جزء أي نشر جيوز ال
أو " ميكانيكية" أو" الكرتونية" كانت سواء طريقة بأي أو حنو أي على نقله

 ومقدما . كتابة   املؤلف مبوافقة إالا  ذلك خالف أو أو بالتسجيل بالتصوير
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 علماء العلويني السادة فتوى أوالً: هذه

 عبد الشريف ملنشئها ,العربي المرشد مجلة   في حينها في ُنشرت والتي
  م. 0321 , ه 0231 عام الالذقية, اإلرشاد مطبعة احلسين, علوي آل اهلل

 اْلِكت اب   أ ْوت واْ  الاِذين   اْخت  ل ف   و م ا اإِلْسال م   اهللِ  ِعند   الدِّين   ِإنا  قال تعاىل: 
ن  ه مْ  ب  ْغيا   اْلِعْلم   ج اءه م   م ا ب  ْعدِ  ِمن ِإالا   س رِيع   اهللِ  ف ِإنا  اهللِ  بِآي اتِ  ي ْكف رْ  و م ن ب  ي ْ

 . (03عمران آل) احلِْس ابِ 

و م ن ي  ْبت ِغ غ ي ْر  اإِلْسال ِم ِدينا  ف  ل ن ي  ْقب ل  ِمْنه  و ه و  ِف اآلِخر ِة   وقال تعاىل:
 .(13آل عمران)ِمن  اخْل اِسرِين  

ن ك ْم أ الا  وقال تعاىل:  ن  ن ا و ب  ي ْ ق ْل ي ا أ ْهل  اْلِكت اِب ت  ع ال ْوْا ِإىل  ك ل م ٍة س و اء ب  ي ْ
ْيئا  و ال  ي  تاِخذ  ب  ْعض ن ا ب  ْعضا  أ ْرب ابا  مِّن د وِن الّلِه ف ِإن  ن  ْعب د  ِإالا الّله  و ال  ن ْشرِك  بِِه ش 

 .(46آل عمران)ْسِلم ون  ت  و لاْواْ ف  ق ول واْ اْشه د واْ بِأ ناا م  

  البهتان هذا ق  ر أنا
 
 نرفض وحنن   التوحيد, أهل طائفة العلويني على فرتىامل

 كتابِ  ِف جاء   ما عقيدتنا صفوة بأنا  عليه ونرد   مصدره, كان أيا   البهتان هذا
يٍد  اهللِ الذي  .(63فصلت)ال  ي أْتِيِه الْب اِطل  ِمن ب  نْيِ ي د يِْه و ال  ِمْن خ ْلِفِه ت نزِيلٌ مِّْن ح كِيٍم َحِ 

  



4 
 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 وإنا  أحد, كفؤا   له يكن ومل يولد, ومل يلد مل الصمد, اهلل   أحد, اهلل   هو قل
 الطاهرين واألئمة  الصادق جعفر اإلمام مذهب   هو اإلسالمِ  ِف مذهبنا
 رسول اهللِ  عبدِ  بن حمّمد سيدنا النبيني خامت بهِ  أ مرنا ما بذلك سالكني 

 تضلوا لن به متسكتم إن ما الثقلني, فيكم تاركٌ  إنّ  : يقول حيث  اهلل
 اىل السماء من ممدود حبلٌ  اهلل كتاب اآلخر, من أعظم أحدمها بعدي,

 كيف فانظروا احلوض, علي يردا حىت يفرتقا لن بييت, أهل وعرتيت األرض,
 .*(0) فيهما ختلفون

 .يعقلون لقومٍ  كفاية هذا وِف التوحيد, أهل العلويني, حنن عقيدتنا هذه
 الرَحن عبد احملامي غزال, يوسف صهيون قضاءِ  ِف العلويني مفيت الموقعون:

 اخلّّي, ديب عيد ناصر, إبراهيم صاحل َحدان, علي طرطوس قاضي بركات,
 علي جبلة قضاء ِف العلويني مفيت عباس, َحدان يوسف ديب, صاحل كامل

 احملكمة قاضي حيدر, حسن احلكيم, ناصر صاحل تعاىل هلل الفقّي احلميد, عبد
 حامد. حمّمد مصياف قضاء ِف املذهبية

 . ه0231 اآلخرة مجادي 3 ِف
  

                                                           

ث  ن ا أ ب و الناْضرِ  ) :مام الرضا. وجاء ِف مسند أَحدمسند اإل (0) ث  ن ا حم  مادٌ  ,ح دا  ,ع ِن اأْل ْعم شِ  ,اْبن  ط ْلح ة   :ي  ْعيِن  ,ح دا
 و ِإنِّ ت ارٌِك ِفيك م   ,ِإنِّ أ وِشك  أ ْن أ ْدع ى ف أ ِجيب    :ق ال   النايبِّ  ع نِ  ,ع ْن أ ِب س ِعيٍد اخْل ْدرِيِّ  ,ع ْن ع ِطياة  اْلع ْوِفِّ 

ْبٌل مم ْد وٌد ِمن   :ِكت اب  اهللِ   ,و ِعت ْر يت   ِكت اب  اهللِ   :الث اق ل نْيِ  اِء ِإىل  اأْل ْرضِ  ح  و ِإنا اللاِطيف  اخْل ِبّي   ,أ ْهل  ب  ْييِت  :و ِعت ْر يت  ,السام 
ا  ِق ا ح ىتا ي رِد ا ع ل يا احلْ ْوض  ل  أ ْخب  ر ِن أ ن اه م  ا ,ْن ي  ْفرت  )السنن الكربى للبيهقي. السنن  . وِف ف اْنظ ر وا ِِب  خت ْل ف وِن ِفيِهم 

املستدرك على الصحيحني للحاكم. املعجم األوسط للطربان. سنن البهيقي. مجع اجلوامع. املعجم  الكربى للنسائي.
 كثّي(.  األوسط. جامع األحاديث. وغّيه
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 صافيتا يف الروحيني الرؤساء فتوى عن أخرى صورة وهذه

 النهار جريدة يف املنشورة

 ,0661 عدد 0321 سنة متوز 20 ِف املؤرخ الغراء جريدتكم ِف طالعنا
 تتضمن مسلمون( العلويون )هل عنوان حتت الالذقية ِف ملراسلكم مقالة

 هلم وتكفّيه العلويني لعقائدِ  عثمان إبراهيم احملامي نسبها اليت الكافرة املفرتيات
م وزعمه بادعائهِ   ليس الكفر وناقل باهلل والعياذ - ينكرون مبسلمني ليسوا أَّنا
 بدينٍ  تدينون وأنتم ورسوله, عبده ا  حمّمد وأنا  اهلل, إالا  إله   ال أن شهادة - بكافر
 .التوحيد فكرة وتنكرون التثليث, فكرةِ  على يقوم غريب

 الفتوى وأصدرنا صافيتا, قضاء ِف الروحيني الرؤساء حنن اجتمعنا فقد لذلك
 بقانون عمال   املراسل كلمة هبا نشرمت اليت الصحيفة بنفس نشرها راجني اآلتية

 وإنا  الصريح, الكفر حمض هي إليه املومأ احملامي تصرحيات إنا  املطبوعات,
 منها ويربؤون االستنكار, أشدّ  يستنكروَّنا املطلق بإمجاعهم العلويني املسلمني

م واآلخرة الدنيا ِف ويعلنون , ورسوله اهللِ  اىل مثّييها ومن  شهادة على إَّنا
 منهم آمن فمن وصدق, حق شهادة ورسول ه   عبد ه   ا  حمّمد وأنا  اهلل, إالا  إله   أن ال

 هبم, كافر عنهم غريب فهو جحدها ومن منهم, فهو والوحدانية بالشهادتني
 سببا    الصادق جعفر اإلمام مذهب العلويني املسلمني أتباعِ  من يتخذ ومن
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 ناكرا   للحِق, جاحدا   بدعواه نعتربه احلنيف اإلسالمي الدين عن إلبعاِدهم
 .بالباطلِ  عامال   للصدِق,

 :التواقيع 
 يونس, ياسني اللطيف عبد ياسني الشيخ 

 بطرطوس, الشرعية املذهبية احملكمة قاضي َحدان علي الشيخ 
 بصافيتا, الشرعية املذهبية احملكمة قاضي إبراهيم يوسف الشيخ 

 رمضان, حمّمد الشيخ حممود, حمّمد الشيخ 
 العباس, شوكت 

 .معال احلميد عبد الشيخ 
 0321 آب 2 ِف صافيتا 
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  البيت آل مبذهب بدمشق السوري لالعرتاف التشريعي املرسوم

 2رقم  العسكري األمر على بناء   الدولة رئيس إنا  2رقم  التشريعي املرسوم
 حزيران 1بتاريخ  331رقم  التشريعي املرسوم على وبناء   , 2/2/30ِف  املؤرخ
 وبناء   ,06/4/0333 تاريخ 2رقم  الوزراء جملس قرار على وبناء   ,0333عام 
 كانون  21ه  =  0210الثان  ربيع 3 ِف املؤرخ 32رقم  التشريعي املرسوم على

 على الالذقية حمافظة أهايل من كبّي عدد وجوب وعلى. م 0330األول 
 :يلي ما ر س م   العام املفيت اقرتاح وعلى. ياجلعفر  املذهب

 الفقرة 22رقم  التشريعي املرسوم من الثالثة املادة إىل يضاف: األوىل املادة
 الالذقية حمافظة مركزِ  ِف علماِئهم من باجلعفريني خاصة جلنة تؤلف: التالية
 من واحد شخص إليهم ويضاف اجلعفريني, العلماء من أشخاص ثالثة قوامها

 بقرار اللجنة هذه أعضاء ويسّمى. قضائه ِف البحث يتعلق عندما قضاء كلِّ 
 بالكسوة متدينني حالة فحص مهمتها. األكفاء العلماء من العام املفيت من

 حيق من وإقرار الكسوة هذه ارتداء يرغبون والذين اجلعفري, املذهب على الدينية
 رجال سلك على دخيل أناه   من اللجنة تتحقق منح ومن هبا, االحتفاظ هلم

 .ارتدائها من الدين

 .يلزم من ويبلغ التشريعي املرسوم هذا ينشر: الثانية املادة

 سلو فوزي الزعيم -0333عام  حزيران 03ِف  دمشق
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 القرار الصادر على إثر املرسوم التشريعي السابق

 الزعيم ووزير الدفاع والداخليةالوزراء  لمجلس الدولة رئيس عن وصدر
 الرَحن عبد الزراعة وزير خاطر, مرشد العام واإلسعاف الصحة وزير سلو, فوزي

 حمّمد املالية وزير غنام, منّي العدل وزير الرفاعي, ظافر اخلارجية وزير اهلنيد,
 دياب, منّي الوطين االقتصاد وزير طيارة, سامي املصارف وزير الزعيم, بشّي
  هارون. توفيق واملواصالت العامة األشغال وزير

 : 8رقم  القرار

ِف  2رقم  التشريعي املرسوم على السورية, بناء   للجمهورية العام املفيت إنا 
 :يلي ما يقرر 0333عام  حزيران 03

  السادة: من الالذقية حمافظة مركز ِف فرعية جلنة تؤلف: األولى المادة

 رئيسا , اهلل عبد الشريف السيادة صاحب حضرة
 عضوا , الالذقية قضاء مفيت حلوم علي الشيخ
 عضوا , اخلّّي  ديب ديع الشيخ
 املذكور القضاء ليمثل واحد عضو املذكورة الفرعية اللجنة هذهِ  مع يشرتك

 :السادة من كلّ  امسه حذاء

 الالذقية, قضاء عن حامت كامل
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 احلفة, قضاء عن عابدين اهلل عبد
 جبلة, قضاء عن أَحد حمّمد حيدر
 بانياس, قضاء عن سالمة ياسني يونس

 مصياف, قضاء عن حيدر اهلادي عبد
 طرطوس, قضاء عن اخلطيب سليمان حممود

 صافيتا, قضاء عن إبراهيم اللطيف عبد
 تلكخ, قضاء عن حسن صاحل علي

 املذهب على) الدينية بالكسوة املتدينني كفاءة فحص اللجنة هذهِ  فمهّمة
 ومنع هبا, االحتفاظ له   حيق من وإقرار الكسوة, ارتداء يرضون والذين( اجلعفري

 .ارتدائها ِف الدين رجال سلكِ  على دخيل أناه   اللجنة حتقق م نْ 

 أحكامه. لتفيذ يلزم من ويبلغ القرار هذا ينشر: الثانية المادة

 م0333متوز  3  =  ه0210عام  شوال 01دمشق 

 السورية للجمهورية العام املفيت 

 االسطوان شكري حمّمد التوقيع 

 333 / 2301رقم  

 .العام املفيت - الالذقية حمافظة اىل صورة
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 سليمان حممّدمصطفى  الشيخ تدبيج بقلم

الذي أنار قلوب املؤمنني مبعرفته, وأفاض على العارفني بأنس  هللِ  احلمد  
املختار,  حمّمدجمالسته, والصالة والسالم على جم ْلي آيات احلق على اخللق, 

 األطهار, الذين هم معدن العلوم واحلكم. وآله

العالمة حممود رمضان قد أبان ِف كتابه هذا "الصالة عند  وبعد, فإنا 
تطرب قلوب الطالبني, و  اخلصييب والعرفاء" من املعارف واللطائف ما تنشرح له  

له أرواح العارفني, مبا كشف من معان الصالة. وح ّق هلذا الكتاب أن يكون ِف 
ج ذلك بكلمة ِف ريد أقرانه مما أ لف ِف هذا الباب. فأحببت أن أدبّ عصرنا ف

 سياق مقصود الكتاب, أرجو من اهلل تعاىل أن أكون فيها موفقا.

ى, وله منه نصيب, فإذا تأملنا ِف االسم يدل على املسمّ  مما هو بدهي أنا 
قراء ومعىن, وذلك باست ون فيها "الصالة" لفظا  فالبد أن يك املعهودة الصالة
: فتبدأ من النية, وليست فيها اليت هي حمل اتفاق بني عامة املسلمني أجزائها

وبدايتها البسملة وال معىن, يتلوها التكبّي وليس بصالة, فالفاحتة  الصالة لفظا  
 ي  ْومِ  م اِلكِ  (2) الراِحيمِ  الراَْح نِ  (3) اْلع ال ِمني   ر بِّ  هللِ  احلْ ْمد   وليست صالة, مث 

ينِ  وكلها ليس فيها صالة إىل قوله:  ( 3) ن ْست ِعني   وِإيااك   ن  ْعب د   ِإيااك   (6) الدِّ
ست ِقيم   الصِّر اط   اهِدن     ا 

وهو دعاء, ففيه الصالة معىن , إذ هي دعاء,  ( 4) امل
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غض وبِ  غ ّيِ  ع ل يِهمْ  أ نع مت   الاِذين   ِصر اط  قوله:  مثا 
 
, (1) الضاالِّني   و ال   ع ل يِهمْ  امل

 سأله. فبيان للصراط الذي

 ملن َحده, مثّ  اهلل   ع  بعد الفاحتة ركوع وفيه تسبيح, فرفع وفيه قول: مسِ هكذا و 
سجدتان وفيهما تسبيح, وبينهما جلوس قصّي, وهكذا بقية الركعات إىل 

ها النيب ورَحة اهلل التشهد آخر الصالة وفيه الشهادتان وقول: السالم عليك أيّ 
 وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني, وكل ذلك ليس فيه "صالة" لفظا  

يت على إبراهيم كما صلّ   حمّمدوآل  حمّمدعلى  أو معىن, وفيه قول: اللهم صلِّ 
 الصالة بالتسليم وليس صالة. م  تْ , مث خ  وآل إبراهيم, وهو صالة لفظا  

ِف  : أوهلماِف موضعني ّل إالا مدلول "الصالة" مل يتج فتبني باالستقراء أنا 
 ست ِقيم   الصِّر اط   اهِدن     اقول: 

 حمّمدعلى  باملعىن, وقول: اللهم صلِّ  دلا  (4) امل
باللفظ. فهما مقصود مجلة أفعال الصالة, وألجلها وضعت  , دلّ حمّمدوآل 

 ؟! شيء حصل منها ونظمت, فمن مل يدرك معناها فأيّ 

 سأل العبد اهلداية إىل الصراط املستقيم, وطلب  وإذا تأملنا ففي األوىل 
غّي  ه  ال يصح فالبد من البيان, فأبان العبد مطلوبه بالوصف بأنّ  مبهمٍ  شيءٍ 

 نْ م   فبقي فيه بعض اإلهبام؛ إذ كلٌّ يدعي بأنا املغضوب عليهم وال الضالني, 
 نيا من بيانه بالتعيني والتشخيص, فب    دا يتبعه غّي مغضوب عليه وال ضال, فال ب  

الصراط املستقيم الذي طلبه ووصفه مبا وصفه هو  العبد سؤاله غاية البيان, بأنا 
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حيث وصل إىل ختم الصالة ومل يبق موضع  ه  ن  ي ا , وب   حمّمدوآل  حمّمدصراط 
 موضع نيل املكافأة بإمتام العمل, ولغّي ذلك من معان, ه  لبيانه غّي هذا, وألنا 

, وملا  اهِدن     االة فيه باملعىن الة كانت الصّ ِف أول الصّ  وكما كان سؤاله مبهما  
 (.ل  ص  الة صرحية )اللهم كانت الصّ   ومشخصا   كان سؤاله ِف آخرها مبينا  

واستوجب حصول املكافأة  ,وملا أدى العبد آداب الدخول على مواله
فحينئذ  ,عليه والتكرمي له  التشريف من املوىل بالدخول حبصول املقصود استحق 

السالم عليك  الّتحيات هلل والّصلوات والطيبات, :لعبد السالم فيقوليؤدي ا
, السالم وعلى عباد اهلل الصاحلني, السالم علينا ورَحة اهلل وبركاته ها النيبأيّ 

 عليكم ورَحة اهلل .

الة ِف الصّ  الة عند الفقهاء, ودخوال  من الصّ  وهبذا يكون السالم خروجا  
الة , وبدخوله ِف الصّ بلغ الفقهاء مبتدأ مسالك العرفاء, فنهاية معند العرفاء

 من مواله . تصّي حياة  العارف كل ها صالة  وقربا  

 إالّ  صيامه من له ليس صائم من كمولعل اخلرب إىل هذا املعىن أشار: )
 ساألكيا نوم حب ذا العناء, إالّ  قيامه من له ليس قائم من وكم الظمأ,

 .(وإفطارهم

الة , فإذا من الصّ  , ال خروجا  وحتليال   ما  تْ وهلذا يسمى السالم ِف احلقيقة خ  
 أنفاس العارفني صالة . خرج الفقيه من صالته فإنّ 
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 من أسرار الصالة ومقصودها ما ال ينحصر. هذا تنفتح له   م  هِ ف   نْ وم  

أن ي ظهر العبد  خضوعه هلل خبضوعه ملن  أراد   اهلل   ويعلم العبد حينئذ أنا 
عن اخلضوع هلل, ولكنه سرعان ما يظهر كربه  جعله اهلل مواله, إذ ال يتكرب عبدٌ 

مر أن ستكرب إبليس حىت أ  ي على مشاِكِله ِف الصورِة فيأنف طاعة اهلل, ولذا مل
على يسجد آلدم, فأىب واستكرب وكان من الكافرين, أىب فرفض أمر اهلل واستكرب 

الزمان فم ْغرٌِق ِف املاضي إذ كان  ه  د  عْ ا ب   آدم, وكل ذلك من حلظة امتناعه, وأمّ 
 من الكافرين, ومل يقل: فكفر, بل كان. قدميا  

وقف على عتبة وعليه فالصالة املعهودة شرعت من أجلهم, فمن أدرك هذا 
ئة, مقدمة وهتيف حمّمدوآل  حمّمدوكل ما كان قبل الصالة على  فهم الصالة.

من  م بني يديه ديباجة  ك فقدّ فحال املصلي كحال من طلب الدخول على ملِ 
 قبل امللك  املدح والثناء واالستعطاف واالحنناء والظهور مبظهر اخلضوع رجاء أن ي  

ه, فإذا انتهى من املدح وغّيه شرع ِف آخر ذلك ِف مطلوبه وسأل حاجته, ط ِلب ت  
ِف الدخول  ال لدى مواله, وأن يؤذن له  وأعلى حاجة للعبد احملب أن يكون مقبو 

للدخول عليه  مبن اختذه اهلل وسيلة إليه وسببا   عليه ال يكون إالا  عليه, والدخول  
 وآلِه. حمّمد

تكرر هذا الرتكيب  املشّية ملا أسلفناه ومن لطائف العدد ِف القرآن الكرمي
  أ ِقيم وْا الصاال ة  األنعام , مرة منها غّي مسبوقة بعاطف ِف مرة 03ِف القرآن
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, 11, احلج 012النساء  الصاال ة   ف أ ِقيم واْ  مرات مسبوقة بالفاء  2و ,13
, 62ِف البقرة  و أ ِقيم وْا الصاال ة   مرات مسبوقة بالواو  1و  ,02اجملادلة 

 .31, املزمل 20, الروم 34ور , الن11, يونس 11, النساء 001, 12

اهلدى من أهل البيت الذين أذهب اهلل عنهم الرجس  اإلشارة إىل أئمةِ  وفيه
مرة, ومل يرد لفظ الصالة ِف  03رهم تطهّيا, فإقامة الصالة ِف القرآن وطها 

, فهل تتحقق 03( وهم حمّمدوآل  حمّمدعلى  ِف )اللهم صلّ  املعهودة إالا 
 .حمّمدإقامتها ملن مل ي ِقْم حق آل 

, الشورىِف  أ قِيم وا الدِّين  و   مرة , بغّي هذا الرتكيب أربع مرات  أ قِيم واْ  وجاء لفظ 
, الرَحنِف  اْلو ْزن   و أ ِقيم وا  , ومرةاألعرافِف  أ ِقيم وْا و ج وه ك ْم و   ومرة 
 منها داللته. ولكلّ  .الطالقِف   و أ ِقيم وا الشاه اد ة  هللِ  ومرة 

اهلل  ا أردنا اإلشارة فحسب. نسأل  ذلك لطال الكالم, وإّنا  ولو أردنا تتبع
 وآله خّي األنام. حّمدمبحسن اخلتام, 
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 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
رس لني نبيِّنا وشفيعنا  احلمد  

 
هلِل ربِّ العاملني والصالة والّسالم على سّيِد امل

أئمة اهل دى معدِن العلم اإلهليِّ والتقوى, وعلى م ْن آل  إليهم من أهل  وآلهِ  حمّمد
 اإلميان واهلدى, أماا بعد:

ِف  ألنا ذلك معروٌف  ,وأحكامها الشرعية الصالةِ  ِف ظاهرِ  ليس هذا حبثا  
عند  العرفانيةالصالة وأسرارها  عند اجلميع, بل هو حبٌث حول  باطنِ ك تب الفقِه 

كيف   فلنر  ان من املسلمني على تعدِد مذاهبهم وانتمائهم, مجيع أهل العرف
 .ِف الشريعِة والعرفان الصالةِ  لِ احو ألتهم توحدت رؤي

عن الفرائِض مجيعا , وعن الّصالة خاصة , فاختاروا َّنج  طريق  ّلمواتكفلقد 
 أهل اللغة حينا , والتعابّي اجلامعة بني اللغة والتصوف أحيانا  أ خرى.

الد عاء, والصالة  الذكر, والصالة  التسبيح, والصالة  العبادة,  فالّصالة  
والصالة  التكبّي )كصالِة اجلنائز(, والصالة  الركوع والسجود )كما ِف صالة 

 األوقات واجلمعة واألعياد وغّيها(.
سّميات, اتفقوا على شيٍء ِف أ داِء كلِّ قسٍم من هذِه اْلم  وكلٌّ له  طريقته 

ر. ال مبعىن اخلالف والتنافر, وال مبعىن اإلقصاء والتناحر, بل لكلٍّ وتباينوا ِف آخ
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 بعددِ  اهللِ  إىل رؤية يعتربها مميزة قد تكون أجلى من بعض اجلهات, )فالطرق
 (0).*اخلالئق كما ورد( أنفاسِ 

ال  ي ْأتِيِه اْلب اِطل     كتابِه العزيز إلمياَّنم بأناه    ِف اتفقوا على ما فرضه  اهلل 
يٍد  ْلِفِه ت نزِيٌل مِّْن ح ِكيٍم َحِ  ْيِه و ال  ِمْن خ   .(63)فصلتِمن ب  نْيِ ي د 

من الفرائض واحلدود, واختلفوا ِف  واتفقوا على ما أوضحه رسول اهلل 
 كّل حسب روايته ورؤيته.  ,بعض الّسنن
وشروط خمصوصة  الشرعية فرٌض ِمن  اهلِل ورسولِه, وهلا أوقات معينة فالصالة

 ال تتم إالا هبا.
 كالطهارة, والوقت, والقبلة, واملكان, واللباس, واألذان واإلقامة.

فتكلموا عن الطهارة احلّسية وشروطها, وأجادوا ِف تبيان الطهارة املعنوية 
نوية, فال تكفي الطهارة احلسية ومل وأحكامها, وقالوا: إذا مل تكن الطهارة املع

الكرمي ِف له  عرفانه اخلاص هبا, جيمعهم الكتاب   تكتمل شروط الصالة. وكلٌّ 
 فاْغِسل واْ  الصاالةِ  ِإىل   ق ْمت مْ  ِإذ ا آم ن واْ  الاِذين   أ ي  ه ا ي ا:  الوضوء والغسل لقولِه 

 و ِإن اْلك ْعب نيِ  ِإىل   و أ ْرج ل ك مْ  ِبر ؤ وِسك مْ  و اْمس ح واْ  اْلم ر اِفقِ  ِإىل   و أ ْيِدي ك مْ  و ج وه ك مْ 
 مِّن   نك ممِّ  أ ح دٌ  ج اء أ وْ  س ف رٍ  ع ل ى أ وْ  ماْرض ى ك نت م و ِإن ف اطاهار واْ  ج ن با   ك نت مْ 

د واْ  ف  ل مْ  النِّس اء ال م ْست م   أ وْ  اْلغ اِئطِ   ف اْمس ح واْ  با  ط يِّ  ص ِعيدا   ف  ت  ي مام واْ  م اء َتِ 

                                                           

 ( الفتوحات املكية البن عرِب, وآداب الصالة املعنوية للخميين.0)
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 ر ك مْ لِي ط هِّ  ي رِيد   و ل  ِكن ح ر جٍ  مِّنْ  ع ل ْيك م لِي ْجع ل   اهلل   ي رِيد   م ا مِّْنه   و أ ْيِديك م ِبو ج وِهك مْ 
ت ه   و لِي ِتما   .(4)املائدة ت ْشك ر ون   ل ع لاك مْ  ع ل ْيك مْ  نِْعم 
ا الاِذين  آم ن وْا ال  ت  ْقر ب وْا   :تعاىللقوله  ِف الطهارة املعنوية واحلّسيةو  ي ا أ ي  ه 

 ِإالا ع اِبرِي س ِبيٍل ح ىتا  ت  ْعل م وْا م ا ت  ق ول ون  و ال  ج ن با   ال ة  و أ نت ْم س ك ار ى ح ىتا الصا 
ْو مِّنك م مِّن اْلغ آِئِط أ  أ ح ٌد  ت  ْغت ِسل وْا و ِإن ك نت م ماْرض ى أ ْو ع ل ى س ف ٍر أ ْو ج اء  

د واْ م اء ف  ت  ي مام واْ ص ِعيدا  ط يِّبا  ف اْمس ح واْ ِبو ج وِهك ْم و أ ْيدِ  م ْست م  النِّس اء  ال يك ْم ف  ل ْم َتِ 
 .(62)النساء ك ان  ع ف ّوا  غ ف ورا  ِإنا اهلل  

ان  ت ا و اأْل ْرض   السام او اتِ  أ نا  ك ف ر وا الاِذين   ي  ر   أ و مل ْ  : تعاىلوقوله   ر ْتقا   ك 
 .(21)األنبياء ي  ْؤِمن ون   أ ف ال   ح يٍّ  ش ْيءٍ  ك لا  اْلم اءِ  ِمن   و ج ع ْلن ا ف  ف ت  ْقن امه  ا

 ع نك مْ  و ي ْذِهب   ِبهِ  لِّي ط هِّر ك م م اء   السام اءِ  مِّن ع ل ْيك م و ي  ن  زِّل    :تعاىلوقوله 
ام   ِبهِ  و ي  ث بِّت   ق  ل وِبك مْ  ع ل ى و لِي  ْرِبط   الشاْيط انِ  رِْجز    .(00)األنفال األ ْقد 

ما وسعين أرضي وال مسائي ووسعين قلب  ) احلديث القدسي: ِفوجاء  -
الة, ألنا قلب املؤمن الصّ  فطهارة القلب شرط ِف صحةِ  (0)*.عبدي املؤمن (

 (3)*كما ورد.  بيت اهلل 
                                                           

( كشف اخلفاء للعجلون. االحتافات السنية ِف األحاديث القدسية. الفتوحات املكية. ومبعناه ِف الفردوس 0)
 للديلمي.

( ِف احلديث القدسي إذ قال جلا وعال: ال يسعين ارضي وال يسعين مسائي ولكن يسعين قلب عبدي املؤمن, 3)
ىل داوود: يا داوود فرغ يل بيتا  اسكن  فيه, فقال: إناك َتل عن املكان واملسكن, فأوحى اهلل إليِه: إوقد أوحى اهلل تعاىل 

ى حمبة اهلل, فهو بيت اهلل حقا , فقلب املؤمن الكامل بيت اهلل حقيقة يا داوود فرغ يل قلبك, فكّل قلب مل يكن فيه سو 
 ألناه  خاٍل عن التعلق بغّيه, فليس فيه فكر وال ذكر وال هم إالا اهلل. )شجرة طوىب(.
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 عبدي وبني بيين الصالة   ق سِّمت تعاىل ِف احلديث القدسي: اهلل وقال -
 (0)*سأل. ما ولعبدي لعبدي, ونصفها يل فنصفها نصفني,
 سليمان بن حيىي حدثنا: قال حيان بن خالد بن حيىي بن أَحد وعن -
 قائد مسلم, أبو عمي حدثين: قال عثمان بن عمرو عمي حدثين: قال اجلعفي

 أِب عن رباح, أِب بن عطاء عن مرة, بن عمرو عن األعمش, عن األعمش,
 وما: قلت  . نعم: قال ؟ ربك يصلي هل :جلربيل قال  اهلل رسول أنا  هريرة,
 (3)*غضيب. رَحيت سبقت قدوس, سبوح: قال ؟ صالته
 رويدا  : له  جربيل قال السابعة السماء إىل  بالنيب أ سري   وجاء أناه  ملاا -

: يقول: قال يقول ؟ وما: قال نعم: قال! يصّلي ؟ وهو: قال يصّلي, رباك فإنا 
 (2)*غضيب. رَحيت سبقت والروح املالئكة ربّ  قدوس سبوح
هذِه  نزلت ملا: قال  جماهد عن املنذر وابن َحيد بن عبد أخرجو  -

ِئك ت ه   اهلل   ِإنا   :اآلية  ع ل ْيهِ  ص ل وا آم ن وا الاِذين   أ ي  ه ا ي ا النايبِّ  ع ل ى ي ص ل ون   و م ال 
 عليك   اهلل   أنزل   ما اهلل رسول يا:  بكر أبو قال .(34)األحزاب ت ْسِليما   و س لِّم وا

ِئك ت ه   ع ل ْيك مْ  ي ص لِّي الاِذي ه و    فنزلت قوله تعاىل: !فيه أشركنا إالا  خّيا    و م ال 
 (6)*.(62)األحزابر ِحيما   بِاْلم ْؤِمِنني   و ك ان   الن ورِ  ِإىل   الظ ل م اتِ  مِّن   لِي ْخرِج ك م

                                                           

 .0( صحيح مسلم. الفتوحات املكية ج0)
 املعجم األوسط للطربان. كنز العمال. موسوعة التخريج. (3)
 دسية.األحاديث الق (2)
الدر املنثور ِف التأويل باملأثور لعبد الرَحن بن أِب بكر, جالل الدين السيوطي. تفسّي األلوسي. شهاب الدين  (6)

 حممود ابن عبداهلل احلسيين األلوسي.
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 املالئكة وصالة ثناؤه,: اهلل صالة: العالية قال أِب عن ,حامت أِب ابن وأخرج
 (0)*.الدعاء السالم عليهم

 ملا: قال  اهلل رسول عن روي: قال األوسي إبراهيم بن عمر وعن -
 عن حتيةِ  وغبت   ,مقامهِ  ِف جربائيل وقف السماء إىل ِب أ سري اليت الليلة كانت

عندي  وتساوى األصوات, فيهِ  عين انقطع   مبقامٍ  وصرت   وكالمه, ملك كلّ 
بلغِة  ينادي مناديا   فسمعت   كرِب, وتضاعف قليب, واألموات, اضطرب األحياء

 وهو ي صّلي كيف: قلت   .ي صّلي رباك فإنا  ,حمّمد يا قفْ : طالب أِب بن علي
 ؟  املقام هذا عليٌّ  ب  ل غ   ألحد ؟ وكيف الّصالة عن غينٌّ 

ت ه   ع ل ْيك مْ  ي ص لِّي الاِذي ه و    :حمّمد يا اقرأ: تعاىل اهلل فقال ِئك   و م ال 
 (3)*.(62)األحزاب الن ورِ  ِإىل   الظ ل م اتِ  مِّن   لِي ْخرِج ك م

 ملاا موسى أخاك علي فإنا  صوت مساعك فأماا وأل ّمتك, لك   رَحة وصاليت
 ,إليهِ  ي لقى رآه  عّما ما أذهل ه   ,األمور عظيمِ  من عاين ما وعاين الطور جبل جاء

 تِْلك   و م ا : له   قلت   إذْ  ,العصا وهي إليهِ  شياءِ األ أحبِّ  بذكرِ  اهليبة عن فشغلت ه  
بلغتِه  ناديناك   الناس إليك أحبّ  عليٌّ  كان وملا. (01)طه م وس ى ي ا بِي ِميِنك  
 (2)*إليك. ي لقى ما ولتفهم الرعب, من بقلبك ما ليسكن وكالمهِ 

                                                           

 .املصدر السابق (0)
لوسي. شهاب الدين الدر املنثور ِف التأويل باملأثور لعبد الرَحن بن أِب بكر, جالل الدين السيوطي. تفسّي األ (3)

 حممود ابن عبداهلل احلسيين األلوسي.
 مدينة املعاجز. صحيفة األبرار. (3)
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 عن سعيد, بن احلسني عن ,حمّمد بن أَحد عن أصحابنا, من وعن عدة -
 أبا أبو بصّي سأل  : قال َحزة أِب بن علي عن اجلوهري, حمّمد بن القاسم
 ؟  اهلل برسول عرج كم ,فداك جعلت  : حاضٌر, فقال وأنا  عبداهلل

 وقفت فلقد ,حمّمد يا مكانك: له   فقال موقفا , جربائيل فأوقفه   مرتني,: فقال
 وكيف جربائيل يا: فقال ,ي صّلي رباك إنا  نيب, وال قط ملك وقفه   ما موقفا  
 رَحيت سبقت والروح, املالئكة رب أنا ,قدوس سبوحٌ : يقول  : قال ؟ يصلي

 (0)*عفوك. عفوك اللهما : فقال غضيب,

 إىل كّل شروط الصالة وتلوحياهتا العرفانية.

أحد أهم أقطاب  د اهلل احلسني بن َحدان اخلصييب عب وهذا السيد أبو
وَّنج أهل بيتِه  العرفان ِف وقته وزمانه, التزم بكتاِب اهلِل وسّنِة رسوِل اهلل 

 اهلل   ي رِيد   ِإّنا ا  األئمة الكرام الذين أذهب اهلل عنهم الرجس لقولِه تعاىل:
 .(22)األحزابر ك ْم ت ْطِهّيا  و ي ط هِّ  اْلب  ْيتِ  أ ْهل   الرِّْجس   ع نك م   لِي ْذِهب  

ا ِإنا  : فكان من أهل التسليم لقوله تعاىل  أ ق ْو م   ِهي   لِلايِت  ْهِديي    اْلق ْرآن   ه  ذ 
ِبّيا   أ ْجرا   هل  مْ  أ نا  الصااحلِ اتِ  ي  ْعم ل ون   الاِذين   اْلم ْؤِمِنني   و ي  ب شِّر    .(3)اإلسراءك 

هل  م   و ر س ول ه  أ ْمرا  أ ن ي ك ون  ال  م ْؤِمن ٍة ِإذ ا ق ض ى اهلل  و م ا ك ان  ِلم ْؤِمٍن و   وقوله: 
ال  م بِينا  ْن أ ْمرِِهْم و م ن ي  ْعِص اهلل  اخْلِي  ر ة  مِ   .(24)األحزاب و ر س ول ه  ف  ق ْد ض لا ض ال 

                                                           

 .الكاِف. صحيفة األبرار. حبار األنوار (1)
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 ِمنك مْ  األ ْمرِ  و أ ْويل  الراس ول   و أ ِطيع واْ  اهلل   أ ِطيع واْ  آم ن واْ  الاِذين   أ ي  ه ا ي ا  وقوله:
 اآلِخرِ  و اْلي  ْومِ  بِاهللِ  ت  ْؤِمن ون   ك نت مْ  ِإن و الراس ولِ  اهللِ  ِإىل   ف  ر د وه   ش ْيءٍ  ِف  ت  ن از ْعت مْ  ف ِإن

ي ْرٌ  ذ ِلك    .(33)النساء ت ْأِويال   و أ ْحس ن   خ 

 و ل ْو أ ن اه ْم ِإذ ظال م واْ ِإالا لِي ط اع  بِِإْذِن اهللِ  و م ا أ ْرس ْلن ا ِمن راس ولٍ  :وقوله
 ت  واابا  راِحيما  س ول  ل و ج د وْا اهلل   و اْست  ْغف ر  هل  م  الرا ج آؤ وك  ف اْست  ْغف ر وْا اهلل   أ نف س ه مْ 

د وْا ِِف ف ال  و ر بِّك  ال  ي  ْؤِمن ون  ح ىتا  حي    (46) ن  ه ْم مث ا ال  جيِ  كِّم وك  ِفيم ا ش ج ر  ب  ي ْ
 .(43-46 )النساءأ نف ِسِهْم ح ر جا  ممِّاا ق ض ْيت  و ي س لِّم واْ ت ْسِليما  

 ع ل ى ر س ولِِه ِمْن أ ْهِل اْلق ر ى ف ِللاِه و لِلراس وِل و ِلِذي اْلق ْرىب  ماا أ ف اء اهلل    وقوله:
و اْلي ت ام ى و اْلم س اِكنِي و اْبِن الساِبيِل ك ْي ال  ي ك ون  د ول ة  ب  نْي  اأْل ْغِني اء ِمنك ْم و م ا 

نا اهلل  ش ِديد   إِ ات اق وا اهلل  و  آت اك م  الراس ول  ف خ ذ وه  و م ا ن  ه اك ْم ع ْنه  ف انت  ه وا 
 . (1)احلشراْلِعق ابِ 

سبع  ابن وهو القرآن   فنهل من معني املعصومني منذ نعومة أظافرِه, إْذ قرأ  
 اهلل عبد حمّمد أِب السيد يد على تفقاه عشر سنني, وقد ابن وهو وحفظه سنني,
 ستني عن الذي أخذ) (0)*,صاحب الطريقة اجلنبالنية  اجلنبالن اجلناان
 (. العسكري واحلسن اهلادي, علي اإلمام ني عن رووا كّلهم افقيه  

                                                           
 .ه /311/سنة وتوِف ه / 323/سنة ولد -(0)
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 والرومان, ومصر, وفارس, له  الكثّي من املريدين واألتباع ِف العراق,
 احلسن أبو األمّي رأسهم وعلى والغسانيني, العريض, من بين وسورية, واحلجاز,
 إسحاق بن واحلسني طرابلس, وايل عّمار بن وبدر. الغّسان خضر رائق بن
الالّذقية, وسيف الدولة احلمدان أمّي بين َحدان حبلب, وعضد  أمّي التنوخي

 واحلّكام, والوزراء, امللوك, من امللقب برأس باش, وغّيهم الكثّي الدولة البويهي
 واألمراء.

وكان األوىل كان عمره مخسة عشرة سنة,  حج بيت اهلل احلرام عدة مرات,
يشرتط على م ريديه حفظ كتاب اهلل, وسنة رسول اهلل, والعمل هبما, واحلج إىل 

 بيت اهلل...

 : حسن بن مكزون السنجاري الشاعر الكبّي األمّي قال ِف أتباعهِ 

 ف ىت ك لا  لْ وِص  اجلهل أخا واقطع
 

 واكته     لْ  الغ    رام دي    ن عل    ى ش    با  
 اهل     وى ِف ال    ذين َح    دان آل م    ن 

 
 املث    لْ  الن   اس ِف يض   رب بص   دقهم 

  أ ال        ملج        الغ       رام أس       رار خ       زّان 
 

 واجل  دلْ  الش قاق أه  ل م  ن عشاق  
 حجازي باقر حمّمد السيد عن نقال   العاملي منياأل حمسن وقال السيد 

 املوالية ,املؤمنة الفرقة هي اخلصيبية الطائفة أنا  : وتقديريوظيفة جريدة صاحب
 طريقته أهل أي - فهم ,وعمال   وقوال   وحقيقة   وجمازا   وفروعا   أصوال   الطاهرة للعرتة

 مامياإل باخلط ميانواإل  اهلل رسول ا  حمّمد وأنا  اهلل إالا  إله   ال راية حتت -
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 نزل كما القرآن لوارتّ  مأَّنا  وعلى سليمة ورؤية صحيح التزام من عليه هم وما
 ...(0)* رسوله سنةِ  على وَّنجوا هِ بأحكامِ  وصدقوا به وآمنوا

واألخالق,  , وأخبار األئمة  ألاف  العديد  ِمن  الكتِب ِف التوحيِد,
 (3)*سول واملرسل, واملائدة وغّيها...كاهلداية الكربى, والفرق بني الر 

العلماء العرفانية كغّيِه ِمن  والتلوحيات ِمن  اإلشارات  ه  فكان فيما أورد  
يتناسب مع القوى الباطنة عند  ب عدا  عرفانيا   ّصالةال العارفني الذين اعطوا

أناه  يرى مع اجلسم والنفس, و  للّصالة يتناسب الب عد الشرعيكما , اإلنسان
 بتطابق القّوتني العقلية الروحية واجلسمية النفسية يكون اإلنسان ق ْد أّدى

 حينئٍذ ِمن  الذين قيل ِف ّيصيتصل باهلِل من خالهلا و ه كما ط لب منه واصالت
هِتِْم خ اِشع ون  الا   حّقهم:  .(3)املؤمنونِذين  ه ْم ِف ص ال 

 أخوكم ِف اهلل حممود سليمان رمضان

 ط  رط وس ق ري ة ال ث ورة

 م3102ه  = 0626 غرة ذي القعدة

  

                                                           

 م.0333( مقدمة اهلداية الكربى, طبعة مؤسسة البالغ بّيوت 0)
( التص   وف وطريق   ة الس   يد أِب عب   د اهلل احلس   ني ب   ن َح   دان اخلص   ييب )بتص   رف(, وأعي   ان الش   يعة حملس   ن األم   ني 3)

 العاملي.
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 ؟الصالة هي ما

 . تصلية   ي قال   وال, صالة   صلاى ي قال   الدعاء, :اللغة   في الصالةُ 

 وجاء ِف مفردات ألفاظ القرآن: 

 :ي قال والتمجيد, والتربيك الدعاء, هي: اللغة أهل من كثّيٌ  قال :الصالة
, له   دعوت  : أي عليه, ص لاْيت     النيب عن هريرة أِب عن وِف حديث وز كايت 

 كان وإن فليأكل, م فطرا   كان   فإنْ  فلي جب, طعامٍ  إىل كمأحد   د عي إذا: )قال
 هلا مْ  س ك نٌ  ص ال ت ك   ِإنا  ع ل ْيِهمْ  و ص لِّ  أل هِلِه.أي ليدع  : (0)صائما  ف لي صلِّ(.*

يعٌ  و الّله   ت ه   اهلل   ِإنا   .(012)التوبة ع ِليمٌ  مسِ  ِئك  ا ي ا النايبِّ  ع ل ى ي ص ل ون   و م ال   الاِذين   أ ي  ه 
 .(33)التوبةالراس ولِ  و ص ل و اتِ   .(34)األحزابت ْسِليما   و س لِّم وا ع ل ْيهِ  ص ل وا آم ن وا

 أ ول  ِئك    :وقال. إياهم تزكيته وصالة اهلل للمسلمني هو ِف التحقيق:
مْ  مِّن ص ل و اتٌ  ع ل ْيِهمْ  الدعاء  هي املالئكة ومن ,(031)البقرةو ر َْح ٌة  راهبِِّ

  (3)الناس.* من هي واالستغفار, كما

                                                           

؛ وانظ ر: ش رح 2/233(, وأَح د ِف املس ند 0620( أخرجه مسلم ِف النكاح, باب األمر بإجاب ة ال داعي ب رقم )0)
 (.4/213السنة 
وري وغ ّي واح د م ن أه ل العل م ق الوا: ص الة ال رب الرَح ة, وص الة ( قال السخاوي: نقل الرتمذي ع ن س فيان الث 3)

. وردا ه   ذا الق   ول اب   ن الق   يم ِف ج   الء 01املالئك  ة االس   تغفار, وقي   ل: ص   الة املالئك   ة ال   دعاء. انظ   ر: الق  ول الب   ديع ص 
 .10األفهام ص 
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 العبادة هذه يتومسّ  الدعاء,: أصلها املخصوصة, العبادة هي اليت :والصالة
 تنفك مل اليت العبادات من والصالة يتضمنه, ما بعض باسم الشيء كتسمية هبا

 .فشرعٍ  شرعٍ  حبسبِ  صورها اختلف وإنْ  منها, شريعة

 ,(012)النساء ماْوق وتا   ِكت ابا   اْلم ْؤِمِنني   ع ل ى ك ان تْ  الصاال ة   ِإنا   :قال ولذلك

 ومعىن: قال ,(حر ها: النار صالء) الصال ى من الصالةِ  أصل  : بعضهم وقال
 اهلل نار   هو الذي الصال ى العبادةِ  هبذهِ  نفِسهِ  عن وأزال   ذاد   ه  نا إ أي: الرجل   ص لاى

ة    العبادةِ  موضع   وي س ماى املرِض, إلزالةِ  (م ّرض  ) كبناءِ  (ص لاى) وبناء   .املوقد 
 و بِي عٌ  ص و اِمع   هلا دِّم تْ   :كقولهِ  صلواٍت, الكنائس   مس ِّيتِ  ولذلك الصالة ,
 حثا  أو الصالة بفعلِ  تعاىل اهلل   م د ح   موضع وكلّ  .(61)احلج و م س اِجد   و ص ل و اتٌ 

و أ ِقيم واْ   ,(043)النساء  الصاال ة   و اْلم ِقيِمني    :حنو اإلقامِة, بلفظِ  ذ ِكر   عليه
 ِف إالا  ( املصلني) : يقلِ  ومل ,(311)البقرة  الصاال ة   و أ ق ام واْ   ,(62البقرة) الصاال ة  

هِتِمْ  ع ن ه مْ  الاِذين   (6) لِّْلم ص لِّني   ف  و ْيلٌ  : قوله حنو املنافقني,  ص ال 
 و ه مْ  ِإالا  ي نِفق ون   و ال   ك س اىل   و ه مْ  ِإالا  الصاال ة   ي ْأت ون   و ال    ,)املاعون((3)س اه ون  

ا ,(36)التوبة ك ارِه ون    توفية   فعِلها من املقصود   أنا  تنبيها   اإلقامة لفظ خ صا  وإّنا
 كثّي املصلني أنا ) روي: وهلذا فقط, هبيئتها اإلتيان ال وشرائطها, حقوِقها

 أتباع من أي: (62)املدثراْلم ص لِّني   ِمن   ن ك   مل ْ  : تعاىل وقوله .(قليل هلا واملقيمني
 ي ص ّلي: ممان يكن مل أناه   تنبيها ,(20)القيامةص لاى و ال   ص داق   ف ال   : وقوله النبيني,

و م ا ك ان  ص ال ت  ه ْم ِعند  اْلب  ْيِت ِإالا   وقول ه : يقيمها. ع مان فضال   هبيئتها يأيت أي
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 إبطالِ  على تنبيهٌ  وتصدية م كاء   صالهتم فتسمية   ,(23األنفال) م ك اء و ت ْصِدي ة  
 متكو كطيورٍ  ذلك   ِف ه م بل به, اعتداد   ال ذلك فعل ه م وأنا  صالهتم,
 (0)*وتصدي.

 يدي بني ملك نادى إالا  وقتها حيضر صالةٍ  ِمنْ  ما:  النيب وقال -
 فأطفئوها ظهورِكم على أوقدمتوها اليت نّياِنكم إىل قوموا الناس أي ها: الناس

  (3)بصالتكم.*

و)إذا دخل   (2)تقّي(.* كلّ  صلٌة بني العبِد وربِّه, وهي )قربان والصالةُ  -
 (6)املؤمن  ِف قربِه كانت الصالة عن ميينِه والزكاة عن يسارِه والرّب مظّل عليه(.*

 على سبحان ه   اهلل افرتض العبادات, وأّول ما وأّول (3)و)هي معراج املؤمن(.*
 آدم, ابن عملِ  من فيه ما ي نظر   وأّول الفرائِض, نم تعّلمه   ما جيب وأّول الناِس,

اس ب   وأّول  ما سواها.  ر دا  ر ّدت وإنْ  ما سواها, ق ِبل ق بلت إنْ  به, ما حي 

 اآلِخرِ  و اْلي  ْومِ  بِاهللِ  ي  ْؤِمن   م ن األ ْعر ابِ  و ِمن   : وتعاىل سبحانه اهلل قال
 س ي ْدِخل ه م   هلا مْ  ق  ْرب ةٌ  ِإن اه ا أ ال الراس ولِ  و ص ل و اتِ  اهللِ  ِعند   ق  ر ب اتٍ  ي نِفق   م ا و ي  تاِخذ  

 الرسول. دعوات أي: ,(33)التوبةراِحيٌم  غ ف ورٌ  اهلل   ِإنا  ر َْح ِتهِ  ِف  اهلل  

                                                           

 ( مفردات ألفاظ القرآن لألصفهان.0)
 ( من ال حيضره الفقيه.3)
 ( َّنج البالغة.2)
 ( الكاِف للكليين.6)
 ( مستدرك سفينة البحار.3)
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ق ة   أ ْمو اهلِِمْ  ِمنْ  خ ذْ   :تعاىل وقال  ِإنا  ع ل ْيِهمْ  و ص لِّ  هِب ا و ت  ز كِّيِهم ت ط هِّر ه مْ  ص د 
يعٌ  و اهلل   هلا مْ  س ك نٌ  ص ال ت ك    وهي. هلم سكن دعاءك أي :,(012)التوبةع ِليٌم  مسِ 
 .الشريعة ِف أوقاهتا حدود املبينة املخصوصة العبادة

 . عليه لي صّلى وحنوه فراشٍ  من يتخذ   ما الصالة, مكان: الُمصل ى
 الصالة,: هي اليت اخلمسة اإلسالم أركان أهم أحدِ  من هي :والصالة

 .واجلهاد والزكاة, واحلج, والصيام,
 حيفظ أن لإلنسان ميكن   هبا للنفسِ  هيئةٌ  بهِ  ويراد   يقال   تارة   :أمَّا الذكر -

 والذكر   بإحرازِه, اعتبارا   يقال   احلفظ   أنا  إالا  كاحلفظ وهو املعرفة, من   يقتنيهِ  ما
 ولذلك   القول, أو بالقلب الشيءِ  حلضورِ  يقال   وتارة   باستحضارِه, يقال  اعتبارا  

 :ذكران الذكر  : قيل

 .باللسانِ  وذكرٌ  .بالقلبِ  ذكرٌ 
 :ضربان منهما واحدٍ  وكل  
  .احلفظ إدامةِ  عن بل نسيانٍ  عن ال وذكرٌ  .نسيانٍ  عن ذكرٌ 
 إِل ْيك مْ  أ نز ْلن ا ل ق دْ   :تعاىل قوله باللسانِ  الذكرِ  فِمن ذكٌر, له   يقال   قولٍ  وكل  

ا : تعاىل وقوله, (01)األنبياءت  ْعِقل ون   أ ف ال   ذِْكر ك مْ  ِفيهِ  ِكت ابا    م ب ار كٌ  ذِْكرٌ  و ه ذ 
ا  :وقوله ,(31)األنبياء أ نز ْلن اه   وقوله  ,(36)األنبياء ق  ْبِلي م ن و ِذْكر   ماِعي   م ن ِذْكر   ه ذ 
ص : تعاىل وقوله القرآن, أي :(1)صع ل ْيِه الذِّْكر  ِمْن ب  ْيِنن ا أ أ نزِل   : تعاىل

 :(66 )الزخرفو ِإناه  ل ذِْكٌر ل ك  و لِق ْوِمك   وقوله تعاىل:  .(0)ص و اْلق ْرآ ِن ِذي الذِّْكرِ 
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ِإْن ك ْنت ْم ال   ف اْسأ ل وا أ ْهل  الذِّْكرِ   وقوله تعاىل: ولقومك, لك شرف أي
 إِل ْيك ْم ق ْد أ نْ ز ل  اهلل    :وقوله. املتقدمة الكتب أي :(1, األنبياء 62)النحلت  ْعل م ون  

 *.(0) للنيب وصف ههنا الذكر: قيل فقد ,(00-01)الطالقر س وال   (01) ذِْكر ا
 املتقدمة, الكتب ِف بهِ  شار  ب   إناه   حيث   من  لعيسى وصف الكلمة أنا  كما

 كأناه   (3)*.(ذِكرا  ) بقولِهِ  منتصب( ر س وال  : )وقيل  . منه   بدال  ( ر س وال  : )قول ه   فيكون  
ٍم ِذي أ ْو ِإْطع اٌم ِف ي  وْ   :قوله حنو يتلو, رسوال   ذِْكرا   كتابا   إليكم أنزلنا قد: قال

 (. إطعامٌ ) بقولِهِ  ن ِصب  ( يتيما  )ف  ,(03-06)البلد( ي ِتيم ا06م ْسغ ب ٍة )
 .(42 )الكهف الشاْيط ان  أ ْن أ ذْك ر ه  و م ا أ ْنس انِيه  ِإالا   :قول ه النسيان عن الذكر ومن
ب اء ك ْم  ك ذِْكرِك ْم آ  ف اذْك ر وا اهلل    :تعاىل قوله معا واللسان بالقلب الذكر ومن

 اهلل ذكر أي :(63)العنكبوتو ل ذِْكر  اهلِل أ ْكب  ر    :وقوله ,(311)البقرةأ ْو أ ش دا ذِْكر ا 
 .ذكرِهِ  من اإلكثارِ  على حثٌّ  وذلك له , العبدِ  ذكرِ  من أكرب   لعبِدهِ 

ر َْح ة  ِمناا و ذِْكر ى  : تعاىل قال الذكِر, من   أبلغ   وهو الذكِر, كثرة   :والذِّكرى
 ِف ,(33 الذاريات)ْكر ى ت  ن ْف ع  اْلم ْؤِمِنني  ف ِإنا الذِّ و ذ كِّْر   ,(62)ص أِل ويل اأْل ْلب ابِ 

 . كثّية آيٍ 
 :تعاىل قال واألمارة, الداللةِ  من أعم   وهو الشيء , بهِ  ي  ت ذ ّكر   ما: والتَّذك رةُ 

  ع ِن التاْذِكر ِة م ْعِرِضني  ف م ا هل  ْم(63)املدثر,   ك الا ِإن اه ا ت ْذِكر ٌةأي :,(00)عبس 

                                                           

 (.1/313( )وهذا قول ابن عباس, أخرجه عنه ابن مردويه. انظر: الدر املنثور 0)
 (.3/331( )انظر: األقوال ِف انتصاب )ذكرا ( ِف إعراب القرآن للعكربي 3)
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ف  ت ذ كِّر  : وقوله ,(3)إبراهيمذ كِّْره ْم بِأ يااِم اهلِل و    :تعاىل قال كذا, وذّكرت ه  . القرآن
امه     ِف ذ ك را   َتعلها: قيل وقد ذكره , ت عيد   معناه  : قيل ,(313)البقرةا اأْل ْخر ىِإْحد 
 .)مفردات ألفاظ القرآن((0)*احلكم.

 بالقلب, يكون وقد للنفس, املعىن حضور :الذكر :وجاء عند الطبرسي -
 ي قال   االستعمال أكثر وِف للنفس, املعىن به حيضر وكالمها بالقول, يكون وقد

 كلا  ألنا  نسيان, بعد إالا  يكون ال أن مبوجب ذلك وليس النسياِن, بعد الذكر
 على التنبيه وأصله له , ذاكر بالبال اخلطور أو العقد أو بالقول املعىن حضره   م نْ 

 عليِه, تنبه فقد بنفسهِ  ذكر وإذا عليه, نبهته   فقد شيئا   ذّكرته   فمن الشيء,
 بالقلب مير   ما اخلاطر أنا  واخلاطر الذكر بني والفرق والنباهة, الشرف والذكر
 (3)*أيضا . القول يكون قد والذكر
 وِف عليه, والثناء إِليه والدعاء   هلل الصالة   الذِّْكُر:: عند ابن منظوروجاء  -

 ِإىل أ ي :(2).*(الذكرِ  ِإىل ف زِع وا أ ْمرٌ  ح ز ب  ه مْ  ِإذا  األ نبياء كانت) :احلديث
, هو احل قِّ  وذِْكر   فيصّلون, يقومون الّصالة  ويقال ح ق وٍق, ذ ك ور   معاجلو  الصاك 

, ذ ك ور    قراءة والذكر الة,الصّ  الذكر العباس: أ بو قال للتاْذِكر ِة, اسم والذِّْكر ى ح قٍّ

                                                           

 (.013( )راجع: املدخل لعلم تفسّي كتاب اهلل ص 0)
 .( جممع البيان للطربسي3)
ِة(, وحن  وه: )أن الن  يب  -:أي األنبي  اء-( ِف مس  ند أَح  د: ) و ك   ان وا 2) ك  ان إذا حزب  ه   ِإذ ا ف زِع   وا, ف زِع   وا ِإىل  الصا  ال 

إذا حزب  ه أم ر ص  لى( أخرج  ه  أم ر دع  ا هب ذا ال  دعاء( وذك  ر دع اء , حب  ار األن  وار. ورواه مس لم, وك  ذا )ك ان رس  ول اهلل 
 أَحد وأبو داوود.
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 وِف الطاعة, والذكر الشكر, والذكر الدعاء, والذكر التسبيح, والذكر القرآن,
 م ْذك رالْ  ,الشمس حاِجب   بدا حىت م ْذك رالْ  عند جلسوا مث ا   عائشة حديث
ا ,الذِّْكرِ  موضع  الذّْكرِ  ذِْكر   تكرر وقد احِلْجِر, أ و األ سود الركن عند أ رادت كأ َّنا

 جبميع عليه والثناء وهتليله وتسبيحه وتقديسه اهللِ  متجيد به ويراد احلديث, ِف
 فأ ِجل وه, خ ِطّيٌ  جليل ناه  إ أ ي: (0)*(ف ذ كِّر وه ذ ك رٌ  القرآن  ) :احلديث وِف حمامده,

 أ نا  أ حدمها :وجهان فيه .(63)العنكبوتو ل ذِْكر  اهلِل أ ْكب  ر    :تعاىل قوله ومعىن
 أ نا  اآلخر والوجه للعبد, العبد ذكرِ  من للعبد خّي العبد ذكره   ِإذا تعاىل اهلل ذكر  
 (3)*الصالة. تنهى مما أ كثر واملنكر الفحشاء عن ينهى اهلل ذكر  

 فيه يصّلي الذي همصاّل  ِف جلس   مسلمٍ  امرئٍ  أمّيا : النيب قالو  -
اهلل, وغفر  بيت كحاجِّ  األجرِ  من له   الشمس, كان   تطلع حىت اهلل يذكر الفجر

 (2)*.له
 يا اجلنة رياض وما: قالوا فيها, فارتعوا رياض اجلنة وجدمت إذا:  وقال

 (6)*.جمالس الذكر: قال ؟ اهلل رسول

                                                           

 ابن أِب شيبة عن ابن مسعود.( مصنف 0)
 ( لسان العرب البن منظور.3)
 ( أمايل الصدوق. مشكاة األنوار للطربسي.2)
 ( مستدرك الوسائل. مشكاة األنوار للطربسي.6)
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 قوموا: السماءِ  من منادٍ  هبم إالا نادى اهلل   يذكرون قومٌ  ما جلس:  وقال
 األرض أهلِ  من عدة وما قعد. مجيعا   وغفر  لكم حسنات, سيئاتكم فقد بدلت

 (0)*.املالئكة من عدة معهم اهلل إالا قعد يذكرون

 املالئكة وغشتهم تهمإالا حفّ  اهلل يذكرون قوم جلس ما:  وقال -
 (3)*.عندهم فيمن رهتموذكّ  السكينة عليهم وتنزلت الرَحة

: قال أناه    اإلمام الصادق عن صحيح بطريق املشايخ عدة من وروى -
: منازهلم إىل والعلم الذكر جمالس أهلِ  انصراف عند يقول ملالئكِتهِ   اهلل إنا 

 عمله, ثواب واحدٍ  لكلِّ  فيكتبون أعماهِلم, شاهدمتوه من ما ثواب اكتبوا
 تكتبوا مل لكم ما:  اهلل يكتبونه , فيقول فال معهم حضر م نْ  بعض ويرتكون

 معهم كرت يش مل إناه   يا رب  : فيقولون ؟ شهدهم وقد معهم كان أليس ؟ فالنا  
 ؟ كان جليسهم أليس: جالله   جلا  اجلليل فيقول بكلمة, معهم تكلم وال حبرف

م معهم اكتبوه,: فيقول رب   يا بلى: فيقولون جليسهم  هبم يشقى ال قومٌ  إَّنا
 (2)*.أحدهم ثواب مثل ثوابا   له   اكتبوا: تعاىل فيقول. معهم فيكتبونه

ث  ن ا قال: ب ك ّْيٍ, أ ِب  ْبن   حي ْىي   وح داث   - ي ْر   ح دا ْيلِ  ع نْ  حمّمد ْبن   ز ه   أ ِب  ْبنِ  س ه 
:  اهللِ  ر س ول   ه ر يْ ر ة , أ نا  أ ِب  ع نْ  أ بِيهِ  ع نْ  ص اِلحٍ  ِئك ة    هللِ  ِإنا  ق ال   م ال 

                                                           

 ( ميزان احلكمة حممدي الريشهري.0)
 ( مشكاة األنوار. ألِب نصر احلسن بن الفضل بن احلسن الطربسي.3)
 الاليل. ( حبار األنوار. وعوايل2)
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 ب  ْعض ه مْ  ع ال   مب ْجِلسٍ  م ر وا ف ِإذ ا الذِّْكِر, ِعْند   جي ْت ِمع ون   الذِّْكرِ  جم  اِلس   ي  تاِبع ون   ف ض ال  
ل غ وا ح ىتا  ب  ْعضٍ  ع ل ى , ي  ب ْ ؟  ِجْئت مْ  أ ْين   ِمنْ  أ ْعل م : و ه و   هل  مْ   اهلل   ف  ي  ق ول   اْلع ْرش 

 الناارِ  ِمن   ِبك   و ي  ت  ع واذ ون   اجلْ ناة   ي ْسأ ل ون ك   ل ك   ع ِبيدٍ  ِعْندِ  ِمنْ  ف  ي  ق ول ون :
, : و ي ْست  ْغِفر ون ك  نايِت  ي ْسأ ل وِن  ف  ي  ق ول   و ي  ت  ع واذ ون   ر أ ْوه ا ؟ ل وْ  ف ك ْيف   !؟ ر أ ْوه ا ه لْ  ج 

 ِفيِهمْ  ِإنا  ر ب ان ا :ف  ي  ق ول ون   هل  ْم, غ ف ْرت   ق دْ  ف ِإنِّ  ر أ ْوه ا ؟ ل وْ  ف ك ْيف   ج ه نام   ن ارِ  ِمنْ 
ن ا اخْل طااء   ع ْبد ك    أ ول ِئك    اهلل   ف  ق ال   إِل ْيِهْم, ف ج ل س   ل ه   حلِ اج ةٍ  هِبِمْ  م را  ف ال 

 (0)*ج ِليس ه ْم. هِبِمْ  ي ْشق ى ال   اجلْ ل س اء  

 حمبوب, ابن عن عيسى, بن حمّمد بن أَحد عن حيىي, بن حمّمد وعن -
 م نْ :  اهلل   قال  : قال  الصادق عبد اهلل أِباإلمام  عن ذكره, عمن

 (3)*.املالئكةِ  ِمن   مألٍ  ِف ذكرت ه   الناسِ  ِمن   مألٍ  ِف ذكرن

 فهو احلقيقةِ  على تعاىل هللِ  ذاكرا   كان م نْ  : اإلمام الصادق قالو  -
 عالمة واملعصية اهلداية, عالمة والطاعة عاٍص, فهو عنه   غافال   كان   ومن مطيٌع,

 إالا  حتركه ال للسانك قبلة   قلبك   فاجعل والغفلة, الذكرِ  ِمن   وأصلهما الضاللة,
 وجهرك, بسرك عامل تعاىل اهلل فإنا  اإلميان, ورضى العقل وموافقة القلب بإشارةِ 

 عناك عّما نفسك شاغل غّي األكرب العرض ِف كالواقف أو روحه كالنازع وكن
 به كّلف ما بدون تشغلها وال ,ووعيده ووعده وَّنيه أمره ِف رّبك بهِ  كّلفك مبا

 ذكرهِ  أجل من تعاىل اهلل ذكر واجعل ,واخلوف احلزن مباءِ  قلبك واغسل ربك,
                                                           

 ( مسند أَحد.0)
 ( الكاِف. وسائل الشيعة.3)
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 له ذكرك من وأمت وأثىن وأشهى أجلّ  لك فذكره   عنك, غينٌ  وهو ذكرك   فإناه   إياك
 من ويتولد ,واالنكسار واالستحياء اخلضوع تورثك لك بذكره ومعرفتك وأسبق,

 جنب ِف كثرت وإن طاعتك ذلك عند وتصغر ,السابق وفضله كرمه رؤية ذلك
 ِف والغلظة والسفه والعجب الرياء تورثك له   ذكرك ورؤيتك ,لوجهه وختلص منته

 وال ,بعدا   إالا  بذلك تزداد وال ,وكرمه فضله ونسيان الطاعة استكثار وهو ,خلقه
 مبوافقة خالص ذكر :ذكران والذكر وحشة, إالا  األيام معىن على به تستجلب

 ال أنا : اهلل رسول قال كما ,غّيه ذكر بنفي لك صادف وذكر ,القلب
 جيعل مل  اهلل فرسول نفسك, على أثنيت كما أنت عليك ثناء أحصي

 ,له   ذكرهِ  قبل من  اهلل ذكر سابقة حبقيقة علمهِ  عند مقدارا   تعاىل اهلل لذكرِ 
 العبد   اهلل   يذكر مل ما أناه   فليعلم تعاىل اهلل يذكر أن أراد فمن أوىل, دونهِ  ومن

 (0)*ذكره. على العبد يقدر ال لذكرهِ  بالتوفيقِ 

 ح:من الفعل سبّ : والتسبيح -

 وس    باحة , س    بحا   س    بح  : ي ق    ال   اهل    واء. وِف امل    اِء, ِف الس    ريع   م     ر  الْ  :السا    بح  
 ,(22)األنبي    اءك     لٌّ ِف ف  ل     ٍك ي ْس    ب ح ون   : حن    و الفل    ك, ِف النج    وم م     رِّ لِ  واس    ت عّي  

 العم ل ِف ال ذهاب ولس رعةِ  ,(2)النازعاتو السااحِب اِت س ْبح ا   :حنو الفرس وجلري
 .(1)املزمل ا لن اه اِر س ْبح ا ط وِيال  ِإنا ل ك  ِف   :حنو

                                                           

 ( مصباح الشريعة.0)
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  ر  : وأص ل ه  . تع اىل اهلل تن  زيه   :والتسببيح
 
 وج عِ  ل   تع اىل, اهلل عب ادةِ  ِف الس ريع   امل

, ِف اإلبعاد   ج ِعل   كما اخلّيِ  فعلِ  ِف ذلك ه  : فقيل الّشرِّ  التسبيح   وج ِعل   اهلل , أبعد 
ه  ك     ان  ِم    ن  ف  ل     ْوال  أ نا     : ق    ال نيا    ة , أو فع    ال , أو ك    ان, ق    وال   العب    اداتِ  ِف عام    ا  

م   ل أن واألوىل املص   لني. م   ن: قي   ل ,(062)الص   افاتاْلم س    بِِّحني    ثالثته   ا, عل   ى حي 
ك  بِاْلع ِش       يِّ و س        بِّْح حِب ْم       ِد ر بِّ         ,(21)البق       رةحِب ْم       ِدك  و حن ْ       ن  ن س        بِّح    :ق       ال

ْبك       ارِ  ق       ال   ,(61)قبِّْحه  و أ ْدب       ار  الس       ج وِد و ِم      ن  اللاْي      ِل ف س         ,(33)غ      افرو اإْلِ
 وتش  كرون ه , تعبدون   ه   ه  الا : أي ,(31)القل  مْل ل ك   ْم ل   ْوال  ت س   بِّح ون  أ ْوس   ط ه ْم أ ملْ  أ ق   

ل    :قول  ه   ذل ك عل ى وي دل   اهلل, ش اء   إنْ : يق ول   أن وه و االستثناء, على ذلك وَحِ 
  ا ل ي ْص     رِم ن اه ا م ْص     ِبِحني  ِإْذ أ ْقس      م ووق     ال ,(01)القل     م :   ت س      بِّح  ل      ه  السا     م و ات

ال  ت  ْفق ه    ون   ي س    بِّح  حِب ْم   ِدِه و ل ِك   نْ السا   ْبع  و اأْل ْرض  و م    ْن فِ   يِهنا و ِإْن ِم   ْن ش    ْيٍء ِإالا 
  ي ْس     ج د  م      ْن ِف السا      م او اتِ و هللِ  : قول     ه حن     و ف     ذلك ,(66)اإلس     راءت ْس     ِبيح ه ْم 

 ي ْس       ج د  م        ا ِف السا       م او اِت و م        ا ِف و هللِ   ,(03)الرع       د و اأْل ْرِض ط ْوع        ا و ك ْره        ا
 ل  ه   وس  جودا   احلقيق  ة, عل  ى تس  بيحا   يك  ون أن يقتض  ي ف  ذلك ,(63)النح  لْرضِ اأْل  

, (66)اإلس  راءال  ت  ْفق ه   ون  ت ْس  ِبيح ه ْم  و ل ِك  نْ  : قول  ه بدالل  ة نفقه  ه, ال وج  ه عل  ى
 أن يص  ح وال واألرض, الس  موات ذك  ر بع  د ,)اإلس  راء(فِ  يِهنا  نْ وم   : قول  ه ودالل  ة
 ه ذا ألنا  األرض, ِف م ن ل ه   ويس جد   الس موات, ِف م  نْ  ل ه   يس بح  : تقديره يكون

 وم   نْ  : بقول  ه علي  ه يعط  ف مث ا  تق  ديره, ذل  ك يك  ون أن حم  الٌ  وألنا  ه   نفقه  ه , مم  ا
 وبعض      ها بالتس      خّي, بعض      ها وتس      جد, ل      ه   ح  تس      بّ  كّله      ا واألش      ياء فِ      يِهنا 
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 م ن بالتسخّي, حاتمسبِ  والدواب واألرض السموات أنا  خالف وال باالختيار,
 ِف الس     مواتِ  اخل    الف   وإّنا    ا تع    اىل, اهلل حكم     ةِ  عل    ى ت    دل   أحواهل    ا إنا  حي    ث

 الدالل     ة, م     ن ذك     رت   مب     ا ذل     ك تقتض     ي واآلي     ة باختي     اٍر؟ ح  تس     بِّ  ه     ل واألرض
ف س           ْبح ان  اهلِل ِح          ني  : ق          ال غف          ران,: حن          و مص          درٌ  أص          ل ه  ( س          بحان  )و

 .(23)البقرةل ن ا  س ْبح ان ك  ال  ِعْلم    و ,(01)الروممت ْس ون  
 :الشاعر وقول

................................ 
 

 (0)*الف           اخر علقم           ة م           ن س           بحان 
إىل  ر داا  ( م نْ ) فيه فزاد التهكم, طريق على علقمة سبحان تقديره  : قيل 

ضاف   ف ح ِذف   علقمة, أجلِ  ِمنْ  اهلل سبحان أراد  : وقيل, (3)*أصِلهِ 
 
 . إليهِ  امل

 ف  ع ولٌ  كالمهم ِف وليس, (2)*تعاىل اهلل أمساء ِمنْ  الق د وس   والس ب وح  
  التاسبيح ,: والس بح ة   ومس  وٍر, ك ل وبٍ : حنو ي فتحان, وقد, (6)*سوامها

                                                           

؛ واجلمه رة 3/613؛ واجململ 32( )هذا عجز بيت, وشطره: أقول ملا جاءن فخره. وهو لألعشى ِف ديوانه ص 0)
0/333.) 

وه و ض عيف لغ ة ( )قال البغدادي: وزع م الراغ ب أن )س بحان( ِف ه ذا البي ت مض اف إىل علقم ة, وم ن زائ دة, 3)
وصناعة, أما األول: فألن العرب ال تستعمله إال إىل اهلل, أو إىل ض مّيه, أو إىل ال رب, ومل يس مع إض افته إىل غ ّيه. وأم ا 

 (.1/363صناعة: فألن )من( ال تزاد ِف الواجب عند البصريني. انظر: خزانة األدب 
 (.33 - 36( )انظر: األمساء والصفات ص 2)
دري  د: ب  اب م  ا ج  اء عل  ى فع  ول, ف  أحلق باخلماس  ي للزوائ  د والتض  عيف ال  ذي في  ه, وه  و مفت  وح األول  ( )ق ال اب  ن 6)

 .2/231كله إال السبوح, والقدوس. انظر: مجهرة اللغة 
وقال أبو زيد: تقول العرب: سبوح وقدوس ومسور وذروح, وقد قالوا بالضم, وهو أعلى, وذروح: واحد ال ذراريح,  -

 (.0/323؛ وديوان األدب 2/642وهي الدود الصغار. انظر: اجلمهرة 
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 (0)*.س بح ة  : ي س باح   هبا اليت للخرزات يقال   وقد
ا ,منها أبلغ والعبادة التذلل, إظهار: العبودية -  وال التذلل, غاية ألَّنا

و ق ض ى ر ب ك   : قال وهلذا تعاىل, اهلل   وهو اإلفضال, غاية له   م نْ  إالا  يستحقها
 .(32)اإلسراء ت  ْعب د وا ِإالا ِإيااه  أ الا 

 :ضربان والعبادة

 .السجود ِف ذكرناه   كما وهو بالتسخّي, عبادة

: قوله حنو ِف هبا املأمور وهي النطق, لذوي وهي باالختيار, وعبادة
  اْعب د وا ر باك م(30)البقرة,    و اْعب د وا اهلل (24)النساء. 

ْنس  ِإالا لِي  ْعب د وِن  : تعاىلقال  - أي  :(34)الذارياتو م ا خ ل ْقت  اجلِْنا و اإْلِ
 .عن ابن عباس كما ورد  ليعرفون

 أن فأحببت   خمفيا   كنزا   كنت   :القدسي عن اهلل  احلديثوجاء ِف  -
 (3)*.عرفأ  لكي  اخللق   فخلقت   عرفأ

 فيما كان موسى إنا :  اهلل رسول قال: قال مالك, بن أنس وعن -
 اهلل, إالا  إله   ال أن تشهد: قال ؟ فعلمين بك املعرفة كيف ربّ : قال رباه   يناجي

 فأين رب يا: قال اهلل, إالا  إله ال: قل: ملوسى قال ؟ الةالصّ  كيف ربّ  يا: قال

                                                           

 . واألصبهان(.216( )غريب القرآن البن قتيبة ص 0)
 ( حبار األنوار.3)
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 نْ م   القيامة, يوم إىل عبادي يقوهلا وكذلك اهلل, إالا  إله ال: قل: قال ؟ الةالصّ 
 ِف اهلل إالا  إله ال ووضع كفة ِف السبع واألرضون السماوات وضعت فلو قاهلا
 (0)*.أمثاهلا عليهن ولو وضعت هبن لرجحت أخرى كفة

  اهلل رسول قال قال,  الصادق اهلل عبدأِب اإلمام  عن وروي -
 (3).*اهلل إالا  إله   ال قول العبادة خّي  

 ,إدريس بن أَحد حدثنا: قال , أِب حدثنا :الصدوق الشيخوقال  -
 بن عبدالكرمي عن ,عثمان أِب بن علي بن احلسن عن ,عبيد اهلل بن احلسني عن

 خرج: قال الصادق  اهلل عبدأِب اإلمام  عن ,عطا ابن سلمة عن ,عبداهلل
 ما ذكره جلا  اهلل   إنا  ,الناس هاأي  : فقال أصحاِبهِ  على  علي بن احلسني

 عبادةِ  عن بعبادتهِ  استغنوا عبدوه فإذا عبدوه, عرفوه فإذا ليعرفوه, إالا  العباد خلق  
 قال اهلل ؟ معرفة فما وأمي أنت بأِب اهلل رسول يا ابن: رجلٌ  له فقال سواه, نْ م  

 (2).*طاعته عليهم جيب الذي إمامهم زمان كلّ  أهل معرفة

 إقامتها, على كثّيا   وتعاىل سبحانه اهلل حضا  , فقدإلى الصالة دْ ولنع -
ة   و أ ِقيم وا : العزيز كتابه ِف فقال  ِمنْ  أِل نْ ف ِسك مْ  ت  ق دِّم وا و م ا الزاك اة   و آ ت وا الصاال 
د وه   خ ّْيٍ    .(001)البقرة ب ِصّيٌ  ت  ْعم ل ون   مب ا اهلل   ِإنا  اهللِ  ِعْند   َتِ 

                                                           

 حممد بن حممد السبزواري من أعالم القرن السابع اهلجري. ( جامع األخبار: تأليف الشيخ0)
 ( جامع األخبار. حبار األنوار.3)
 ( علل الشرائع.2)
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ة   و أ قِيم وا  :تعاىل وقال -  ل ع لاك مْ  الراس ول   و أ ِطيع وا الزاك اة   و آ ت وا الصاال 
  .(34)النورت  ْرَح  ون  

ة   أ قِيم وا و أ نْ   :تعاىل وقال -    .(13)األنعامحت ْش ر ون   إِل ْيهِ  الاِذي و ه و   و ات اق وه   الصاال 

ةِ  أ ْهل ك   و ْأم رْ  : الكرمي رسوله خماطبا   تعاىل وقال -  ع ل ي ْه ا و اْصط ربْ  بِالصاال 
 . (023)طه لِلت اْقو ى و اْلع اِقب ة   ن  ْرز ق ك   حن ْن   رِْزق ا ن ْسأ ل ك   ال  

ة   ي ِقيم وا آ م ن وا الاِذين   لِِعب اِدي   ق لْ   تعاىل: وقال -  ر ز ق ْن اه مْ  مماا و ي  ْنِفق وا الصاال 
نِي ة   ِسرًّا لٌ  و ال   ِفيهِ  ب  ْيعٌ  ال   ي  ْومٌ  ي ْأيت   أ نْ  ق  ْبلِ  ِمنْ  و ع ال   .(20)إبراهيم ِخال 

ة  ك ان ْت ع ل ى الْ  وقال تعاىل:  -  .(012 )النساءم ْؤِمِنني  ِكت اب ا م ْوق وت اِإنا الصاال 

 (0)*الدين(. هدم فقد تركها الدين فمن عمود : ) الصالةوقال رسول اهلل  -

 الصاال ةِ  أ ْمر   : ) ت  ع اه د واأمّي  املؤمنني علي بن أِب طالب وقال   -
 ِكتابا   ا ْلم ْؤِمِنني   ع ل ى كان تْ  ف ِإن اه ا هِب ا و ت  ق راب وا ِمن ْه ا و ِاْست ْكِثر وا ع ل ي ْه ا و ح اِفظ وا
؟  س ق ر   ِف  س ل ك ك مْ  ما س ِئل وا ِحني   ا لناارِ  أ ْهلِ  ج و ابِ  ِإىل   ت ْسم ع ون   أ ال   م ْوق وتا ,

ا ا ْلو ر قِ  ح تا  ا لذ ن وب   ل ت ح ت   و ِإن اه ا ,ا ْلم ص لِّني   ِمن   ن ك   مل ْ  قال وا:  ِإْطال ق   و ت ْطِلق ه 
 ِمن ْه ا ي  ْغت ِسل   ف  ه و   ا لراج لِ  ب ابِ  ع ل ى ت ك ون   بِاحلْ ماةِ   ا هللِ  ر س ول   و ش ب اه ه ا ,ا لرِّب قِ 

ل ةِ  ا ْلي  ْومِ  ِف   ع ر ف   و ق دْ  ,ا لدار نِ  ِمن   ع ل ْيهِ  ي  ب ْق ى أ نْ  ع س ى ف م ا م رااتٍ  مخ ْس   و ا للاي ْ
 و ل دٍ  ِمنْ  ع نْيٍ  ق  راة   و ال   م ت اعٍ  زِين ة   ع ن ْه ا ت ْشغ ل ه مْ  ال   ا لاِذين   ا ْلم ْؤِمِنني   ِمن   رِج الٌ  ح قاه ا

                                                           

 ( أمايل الطوسي. عوايل الآللئ.0)
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ان ه :  اهلل   ي  ق ول   ,م الٍ  و ال    اهللِ  ذِْكرِ  ع نْ  ب  ْيعٌ  و ال   َِت ار ةٌ  ت  ْلِهيِهمْ  ال   رِج الٌ  س ْبح 
ةِ  و ِإق امِ   ب  ْعد   بِالصاال ةِ  ن ِصبا    اهللِ  ر س ول   و ك ان   .(21النور) الزاك اةِ  و ِإيت اءِ  الصاال 

ان ه   ا هللِ  لِق ْولِ  بِاجلْ ناةِ  ل ه   ا لتاْبِشّيِ  ةِ  أ ْهل ك   و ْأم رْ   :س ْبح   و اْصط ربْ  بِالصاال 
 (0)*.ن  ْفس ه ( ع ل ي ْه ا و ي ْصرب   أ ْهل ه   هِب ا ي ْأم ر   ف ك ان   .(023طه)ع ل ي ْه ا

 : محم دحديث آل 

م  ئمةِ األ وعن  النيب عن روي -  منّا جاء كم إذا قالوا: أَّنا
 خالفه   وما فخذوه   اهللِ  كتاب فما وافق اهللِ  كتابِ  على فاعرضوه   حديثٌ 

 (3)*علينا. رّدوه أو فاطرحوه ,

 اّلذي الّناصح   هو القرآن هذا أنا  : اعلموا علي املؤمننيوقال أمّي  -
 (2)*يكذب... ال اّلذي واحملّدث يضّل, ال اّلذي واهلادي يغشّ  ال

 رسول قال:  الباقر اإلمام أبو جعفر قال قال: اجلعفيجابر  وعن -
 مقرب ملك إالا  بهِ  يؤمن ال مستصعب صعب حمّمد آل حديث إنا  : اهلل
 آل حديث من عليكم ورد   فما لإلميان, قلب ه   اهلل   امتحن عبد أو مرسل نيب أو

 قلوب كم منه   امشأزت وما فاقبلوه , وعرفتموه   قلوب كم له   فالنت  حمّمد
ا ,حمّمد آلِ  منْ  العاملِ  وإىل الرسولِ  وإىل اهللِ  إىل فردوه   وأنكرمتوه    أنْ  اهلالك وإّنا

                                                           

 ( َّنج البالغة.0)
 ( الكاِف. هتذيب األحكام.3)
 ( َّنج البالغة.2)
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 كان ما واهلل هذا, كان ما واهلل: فيقول حيتمله , ال منه   بشيءٍ  أحد كم حيدث  
 (0)*.الكفر هو نكارواإل هذا,

 احلسن حمّمد ِبمرفوعا  باإلسناد إىل اإلمام أ  وعن السيد الخصيبي -
 اهلل   فرض كما البيت أهل عند فهي اخلمس الصلوات أماا :قوله العسكري 

 أ بينها أوقات, ستةِ  ِف ركعة ومخسني إحدى وهي رسولِِه, على وتعاىل سبحان ه  
  :الظهر وقت ِف قول ه   وهو أمساؤه , تقدست اهللِ  كتابِ  من لكم

ِة ِمْن ي  ْوِم اجلْ م ع   تعاىل: قال  ا الاِذين  آ م ن وا ِإذ ا ن وِدي  لِلصاال  ِة ف اْسع ْوا ي ا أ ي  ه 
  .(3)اجلمعة و ذ ر وا اْلب  ْيع  ِإىل  ذِْكِر اهللِ 
 كتابِ  ِف حِقها ِف وأوضح وأبان الظهر, السعي صالة املسلمون أنا  فأمجع  

 كثّيا . اهلل
اِر و ز ل ف ا ِمن  اللاْيِل ِإنا  : قولِهِ  ِف بّينها العصر وصالة ة  ط ر ِفِ  الن اه  و أ ِقِم الصاال 

 بإتيان وخمتلفون العصر. صالة الطرف ,(006)هود ي ْذِهْْب  السايِّئ اتِ ن اِت احلْ س  
  .الصبح وصالةِ  العصر, صالةِ  حقِ  ِف وتبياَّنا اآلية هذه

 ح اِفظ وا ع ل ى الصال و اِت  : قوله العزيز كتابه ِف تبياَّنا فأساخ املغرب وصالة
ِة اْلو ْسط ى و ق    كتابهِ  يقاعإ ِف املغرب وِف .(321)البقرة ق انِِتني  وم وا هللِ و الصاال 

 م ن زل.الْ 

                                                           

 ( أصول الكاِف.0)
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ة  ِلد ل وِك  : العزيز كتابِهِ  ِف اهلل بيّنها وأماا صالة العشاء: فقد أ ِقِم الصاال 
فأّكد بيان الوقت ِف حق صالة العشاءين  .(11اإلسراء)لشاْمِس ِإىل  غ س ِق اللاْيِل ا

ما بني الليل ودلوك الشمس حكم, وقضى  ألناه  قال: غسق الليل )وهي سواده(
ِة : قوله ِف ذلك بيان جاء وقدما بني العشاء وبني صالة الليل,  و ِمْن ب  ْعِد ص ال 

 ومسّاها. كتاِبهِ  ِف اهلل   فذكرها .(31)النور اْلِعش اءِ 

ا اْلم زامِّل  )  :تعاىلِف قولِه  حكى ,الليل صالة بعدها ومن ق ِم  (0ي ا أ ي  ه 
( أ ْو زِْد ع ل ْيِه و ر تِِّل اْلق ْرآ ن  2( ِنْصف ه  أ ِو انْ ق ْص ِمْنه  ق ِليال  )3اللاْيل  ِإالا ق ِليال  )

ِإنا ر باك  ي  ْعل م  أ ناك  ت  ق وم    : فقال والزيادة النصف وبني .)املزمل((6ت  ْرتِيال  )
 ي  ق دِّر  اللاْيل  ٌة ِمن  الاِذين  م ع ك  و اهلل  و ث  ل ث ه  و ط ائِف  أ ْدَن  ِمْن ث  ل ث ِي اللاْيِل و ِنْصف ه  

 السورة. آخر ىلإ .(31)املزملار  ع ِلم  أ ْن ل ْن حت ْص وه  و الن اه  

هِتِْم  : العزيز كتابه ِف حكى فقد الفجر وصالة و الاِذين  ه ْم ع ل ى ص ال 
هِتِْم الاِذين  ه    :حقِّها ِف وحكى .(26)املعارجحي  اِفظ ون   ْم ع ل ى ص ال 

 حقِّ  ِف دوَّنما وما اآليتني وهاتني ملساءهم, صباحهم من .(32)املعارجد اِئم ون  
ا الفجر, صالة  كمية ِف االنتهاء إىل ثانٍ  وقت إىل فمنها للصالة, جامعة ألَّنا
ا الة,الصّ  عدد  ما والواسطة السبب وهي الضياء مبدأ منها تشعبت الةالصّ  وأَّنا
ا على اهلل كتابِ  من والشاهد ومواله, العبد بني ة  : قوله   جامعة أَّنا أ ِقِم الصاال 

آ ن  اْلف ْجِر ك ان  ِلد ل وِك الشاْمِس ِإىل  غ س ِق اللاْيِل و ق  ْرآ ن  اْلف ْجِر ِإنا ق  رْ 
 كان القرآن   فإنا  الصالةِ  من العبدِ  فراغ بعدِ  من القرآن ألنا  .(11)اإلسراءم ْشه ود ا
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األوقات  فهذهِ  , اهلل من الدعاء واستماع اإلجابة معىن ِف أي مشهودا :
 .بهِ  وأمر    اهلل   ذكرها اليت اخلمسة

 وقاتاأل مثل فرضٌ  وهي الليل(: )صالة السادس وأمره بصالة الوقت
 (0)ركعة.* ومخسون واحد متت ملا ركعات مثان صالة ولوال ,اخلمس

 الصاالة أنا  خوانإ اعلموا: (3)الصوفي حمزة بن حسن وقال -
 وعماد باهلل صلة وهي واملنكر, الفحشاء عن تنهى اليت هي احلقيقية الباطنة
 معراج وهي الدين, هدم فقد هدمها ومن ,الدين أقام فقد أقامها فمن الدين,
 من وهي مبداه, إىل وعاد دائرته متت فقد ينبغي كما هبا أتى فمن املؤمن,
 مع توجد وال ,املكاسب ِف تدرك ال ,الربانّية النعم وأجلّ  اإلهلية املواهب أعظم

وإنا العمل بشروطها من أشرف العبادات وأقرب القربات, وكما أنا  طالب, كل
ي معلومة لدى اجلمهور, الطهارة الظاهرة شرط ِف صحة الصالة الظاهرة وه

الباطنة, وهي عبارة عن قطع  رة الباطنة شرط ِف صحة الصالةاهفكذلك الط
 اتصالِ  عن التكلف من الدنيا واآلخرة وما يتعلق هبما, ألنا الصالة الباطنة عبارةٌ 

اإلهلية, فمن تعلق بغّي اهلل ولو كان مؤمنا  باهلل مل  باحلضرة الروحانية الروح رقيقة

                                                           

 ( اهلداية الكربى.0)
ِف البالنس ي الش ّيازي ع اش ِف الق رن الس ابع اهلج ري, أح د أه م اتب اع مدرس ة الس يد ( هو حسن ب ن َح زة الص و 3)

حتسب أربعني يوما , وأثناء السجن ح رار  رس الة ِف عقيدت ِه مسّاه ا الفرائ د العلوي ة )التنبي ه(, ومنه ا اخلصييب 
 
ن ه  امل , سج 
ف  ة ال  روح وال  نفس, ورس  الة االذك  ار املوص  لة إىل م  ن مؤلفات  ه حتف  ة ال  روح واألن  س ِف معر  /ه   .144ه  ذا ال  نص, أ ع  دم ِف/

 حضرة نور األنوار.
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 يقدر على االتصال باحلضرة اإلهلية, فيمتنع من الصالة الباطنة, وكما أنا 
استقبال القبلة الظاهرة شرٌط ِف صحِة الصالة الظاهرة, فكذلك استقبال القبلة 
الباطنة شرط ِف صحة الصالة الباطنة, وهي عبارة عن اإلقبال على اهلل بالكّلية 

 , فإنا م ْن مل ي قبل على اهلل واإلدبار عّما سواه قلبا  ونفسا  وعقال  وسرا  وجهرا  
 ...ية عّما سواه ال يتصل حبضرة اهللبالكّلية ومل يدبر بالكلّ 

َح  ل  على الظاهر احملض فهو حشوي, ومن متسك بالباطن  نْ وباجلملة م  
ة والتقوى بالتقيأي  :بني الظاهر والباطن معا   ع  ومن مج  الصرف فهو ملحد, 

اإلميان والتقوى مها سبب فتح باب   واإلميان كان مؤمنا  موحدا  عارفا  حمققا , إذْ 
 (0)خّي وبركة ورزق صوري ومعنوي...* كلّ 

 الصاالة ألنا  بالصالة, اخلطيئة إهلنا ميحو : المسيح السي د وقال -
 الصاالة القلب, صيانة هي الصاالة النفس, دواء هي الصاالة النفس, شفيع هي
 ال الذي اجلسد ملح هي الصاالة احلس, جلام هي الصاالة اإلميان, سالح هي

 يدافع اللتان حياتنا يدا هي الصاالة إنا  :لكم أقول باخلطيئة, بفساده يسمح
  هبما

 
 األرض على هنا اخلطيئة من نفسه حيفظ فإناه الدين يوم نفسه عن صّليامل
 ما كلّ  اهلل من نائال   الشيطان م غضبا   الشريرة األمان متّسه ال حىت قلبه وحيفظ

 أن يقدر ال صالة بدون اإلنسان إنا  حضرته ِف حنن الذي اهلل لعمر يطلب,
 هِ نفسِ  عن االحتجاج على أخرس يقدر مما أكثر صاحلة أعمال ذا رجال   يكون

                                                           

 )الفرائد العلوية( للشّيازي. )راجع إخوان الصفا والتوحيد العلوي(. -(0)
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 ما كلّ  ينل جيب, كما هلل إنسانٌ  صّلى إذا أناه   باحلق صّدقون ضرير, أمام
 األَحر البحر وشق مصر بصالته ضرب الذي اهلل عبد موسى اذكروا يطلب,
 وصموئيل ,الشمس أوقف الذي يوشع اذكروا وجيشه, فرعون هناك وأغرق
 نارا   أمطر الذي وإيليا ,حيصى ال الذي الفلسطينيني جيش ِف الرعب أوقع الذي

 بواسطة الذين األطهار األنبياء من غّيهم وكثّيون ,ميتا   اليشع وأقام السماء من
 (0)*.طلبوا ما كل نالوا الصاالة

 بن الفضل عن إمساعيل, بن حمّمدو  أبيه, عن إبراهيم, بن وعن علي -
أبو  قال اإلمام: قال زرارة عن حريز, عن عيسى, بن َحاد عن مجيعا , شاذان
, على باإلقبالِ  فعليك   الصاالة ِف ق مت   إذا (:)الباقر  جعفر ا صالِتك   فإّنا

سب   , وال برأسك   وال بيدك   فيها تعبث وال عليه, أقبلت   ما منها لك   حي   بلحيتك 
دِّث وال ا ت  ت م طا, وال ,تتثاءب وال ,نفسك   حت  , ذلك يفعل   فإّنا  ,تلثام وال اجملوس 
 تفرتش وال ,قدميك   على ت  ْقعِ  وال ,البعّي يتفراج كما تفرِّج وال ,حتت ِفز وال

 إىل تقم وال الصاالة, من نقصانٌ  ك لاه   ذلك فإن ,أصابعك ت فرقع وال ,ذراعيك  
ا متثاقال   وال متناعسا   وال متكاسال   الصالةِ   اهلل   فإنا  النفاق, خالل من فإَّنا
 وقال النوم, سكر يعين سكارى وهم الصالة إىل يقوموا أن املؤمنني َّنى سبحانه

                                                           

 ( الكتاب املقدس: العهد اجلديد .0)
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ةِ  ِإىل   ق ام وا و ِإذ ا خ اِدع ه مْ  و ه و   اهلل   ُي  اِدع ون   اْلم ن اِفِقني   ِإنا  : للمنافقني  الصاال 
 (0)*.(063)النساء ق ِليال   ِإالا  اهلل   ي ْذك ر ون   و ال   النااس   ي  ر اء ون   ك س اىل   ق ام وا

 الصادق اإلمام عن واألظلة اهلفت عنِف حقائقه وأورد ابن شعبة احلران  -
 تعاىل قوله ِف: قال :   ةِ  أ ْهل ه   ي ْأم ر   و ك ان اةِ  بِالصاال   ر بِّهِ  ِعْند   و ك ان   و الزاك 
 وهي إمياَّنم, يستخفون الذين شيعته من املؤمنون أهله,: قال .(33)مرمي م ْرِضيًّا

 الصاالة إقامة وأماا األعلى, العلي إناه بالتوحيد واإلقرار واملعرفة العالية الدرجة
 م ا أ يًّا الراَْح ن   اْدع وا أ وِ  اهلل   اْدع وا ق لِ  : تعاىل اهلل قال وإقامتنا, معرفتنا فهي

ِتك   َت ْه رْ  و ال   احلْ ْسىن   اأْل مْس اء   ف  ل ه   ت ْدع وا  ذ ِلك   ب  نْي   و ابْ ت غِ  هِب ا خت  اِفتْ  و ال   ِبص ال 
ا على فدلا  .(001اإلسراء) س ِبيال     املعرفة. أَّنا

 األعضاء حبركات ليست الصاالة ِف هبا املأمور املعرفة أنا  على والدليل
 ,فيها اختالف فال الباطن ِف وأماا الظاهر, ِف والشرائع األمم ِف واختالفها

ة   و أ ِقمِ  : تعاىل وقال ة   ِإنا  الصاال   اهللِ  و ل ذِْكر   و اْلم ْنك رِ  اْلف ْحش اءِ  ع نِ  ت  ن ْه ى الصاال 
 .(63)العنكبوت ت ْصن  ع ون   م ا ي  ْعل م   و اهلل   أ ْكب  ر  

 اسم الذاكر أنا  على فدلا  .(03)األعلىف ص لاى ر بِّهِ  اْسم   و ذ ك ر    :تعاىل وقال
 (3)مصلي.* ربه

                                                           

 للمحقق البحران. -الكاِف. واحلدائق الناضرة  - (0)
 ( ابن شعبة احلران تلميذ السيد اخلصييب.3)



46 
 

 إقامِة الصاالة على  َحدان بن احلسني اهلل عبد أبو السيد حضا  وقد
 :قصائده بعض فقال ِف

 والوج        ه  أن يع        رف اإلنس        ان  مذهب        ه  
 

 وأن يك               ون  خب               ّيا  ع اِلم               ا  لِقن               ا 
ته              دا     وأن ي ق              يم  ص              الة  احل              قِّ جم 

 
 ي ق           يم  أشخاص            ها ِف حقِّه           ا يقن            ا 

 ال أن يق                ول  بأش                خاٍص م                ؤخارةٍ  
 

ه                ال  وم غت بن                ا   يري                د  تق                دميها ج 
 :أيضا   قالو  

 وال تطل               ب  دين               ا  ال ص               الة  ل               ه  
 

 وال ص                 ياما  وال فرض                 ا  وال س                  ن نا 
 وال زك                   اة  وال حج                   ا  وال عم                   ال   

 
 إالا ت  ع با                   د  ش                   يطانا  ل                   ه  وثن                   ا 

 حي           ل  م         ا ح          رام  امل         وىل لي         رتك م           نْ  
 

 ي طيع               ه  ِف ع             ذاب اهلِل ق              د ل               عنا 
 :أيضا   قالو  

 ول            يس ح             لا خلل            ٍق ت            رك  ظ            اهرهِ 
 

 ول          و يك          ون عليم          ا  بال          ذي بطن          ا 
 ال أن يقول            وا ع رفن            ا ح س            ب نا ولن            ا 

 
 ت               رك  التعب                د إطالق               ا  وذاك  لن               ا 

 ف                 ذاك  واهلِل ش                 يٌء ال يص                 ح  وال 
 

 الكت        اب  ب        ِه والّص        دق  بغيتن        اج        اء   
 :أخرى قصيدة ِف وقال 

 ف         دْع عن         ك  ذك         ر  حش          اد احلش         اد
 

 وأذِّن بش                         عرِك ث                         ان اإلق                         ام 
 وص          لِّ فق          د ح          ان وق          ت  الصا          الة 

 
 وص               م فالصِّ              يام  أله              ِل الصِّ              يام 

 وح               ج إىل البي               ِت بي               ِت احل               رام 
 

 وجاه            د برش            ِق م ص            يب السِّ            هام 
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 وص                  ابر وراب                  ط وك                  ن عارِف                  ا  
 

 (0)إىل الوق                 ِت ِف ف                 رٍح وابتس                 ام 
بن عمر  املفّضل عن خربا    الصوِف الشّيازي حسن بن َحزة وروى - 

 فيها يدخلون قوما   العصابة هذهِ  ِف إنا : يقول  الصادق مسعت موالي: قال
 أنا وال مين هؤالء وما ,الفرائض حبملِ  ويستخفوا العزائم أنفِسهم عن ليسقطوا

د ه مْ  و ال   أ ْمو اهل  مْ  ع ن ْه مْ  ت  ْغيِن   ل نْ  ك ف ر وا الاِذين   ِإنا   قال تعاىل: ,منهم  اهللِ  ِمن   أ ْوال 
ْيئ ا  . (01عمران )آل الناارِ  و ق ود   ه مْ  و أ ول ِئك   ش 

 بالصاالة وايقرّ  أنْ  املمتحنني املؤمنني أوليائِهِ  على افرتض   إنا اهلل   مفضل يا
 هبا ويقرون ظاهرا   املساجد ويأتوا ظاهرا   ويقيموها تعاىل, اهلل معرفة وهي باطنا  

 بعد ظاهرا   احلرام البيت وحيّجون باطنا , معرفتهِ  بعد رمضان ويصومون باطنا ,
 افرتض مما شيئا   ي دعوا وال باطنها معرفةِ  بعد الزكاة ويؤتون باطنا , مناسكهِ  معرفة

 اهلل   سلب ه   الباطن اهلل عرافه   بعدما الظاهر ترك ومن وباطنا , ظاهرا   عليهم اهلل
 (3)*.معا   والظاهر الباطن

 ,شاذان بن الفضلِ  إىل بإسنادهِ   الطوسي جعفر أبو الشيخ وروى -
 ِف الصالة أنتم: الصادق  اهلل عبد ألِب قلت: قال بن كثّي داود عن

 كتابِ  ِف الصالة حنن ,ودو دا يا: فقال احلج ؟ وأنتم الزكاة وأنتم  اهلل كتابِ 
 البلد وحنن ,احلرام الشهر وحنن ,احلج وحنن ,الصيام وحنن ,الزكاة وحنن , اهلل

                                                           

 ( ديوان اخلصييب.0)
 ( كتاب )الفرائد العلوية( للشّيازي.3)
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ا ف أ يْ ن م    :تعاىل اهلل   قال   ,اهلل وجه وحنن ,اهلل وحنن قبلة ,اهلل كعبة وحنن ,احلرام
 خلقنا اهلل   إنا  دو و دا يا ...(003)البقرة و اِسٌع ع ِليٌم ت  و ل وا ف  ث ما و ْجه  اهلِل ِإنا اهلل  

 وما السموات ِف ما وخزّانه على وحفظته مناءهأ وجعلنا ,وفّضلنا ,خلقنا فأكرم
 أمسائِنا وكىّن عن كتابهِ  ِف فسّمانا وأعداء , أضدادا   لنا وجعل األرض, ِف

 (0).*..إليهِ  وأحّبها مساءاأل بأحسن

 وقد الكتاب, وأم احلمد, سورة هي والفاحتة وِف مشارق أنوار اليقني: -
 و ل ق دْ   :امسه عزا  فقال إليها القرآن وأضاف فأفردها, الذكر ِف تعاىل اهلل شرافها
ن اك   ب ْع ا آ ت  ي ْ ث اِن  ِمن   س   وذلك وإفرادا   إمجاال   فذكرها ,(11)احلجر اْلع ِظيم   و اْلق ْرآ ن   اْلم 

ِة اْلو ْسط ىو اِت ح اِفظ وا ع ل ى الصال   : قوله مثل وهذا لشرفها,  ,(321 )البقرةو الصاال 
 ظاهرا , املغرب صالة هي الوسطى والصالة إجالال , وأفردها إمجاال , أدخلها

 عجلوا: ) لقولِهِ  هبا التعجيل وجيب السماء, أبواب تفتح أدائها وقت وِف
 الصلوات ألنا  , الزهراء فاطمة فهي والرمز, الباطن ِف وأماا (.باملغرب
 صالة, فال يذكروا ومل يعرفوا مل إذا الذين اخلمسة السادة: هم باحلقيقة اخلمس
 خلق ما أول ,نوره اهلل خلق ما أول ,النور بدا مث ا  ومن  اهلل رسول فالظهر

 علي والقلم واللوح ,  حمّمد نور فالعقل القلم, اهلل خلق ما لأوّ  اللوح, اهلل
 وفريضة ,(0)القلمي ْسط ر ون   و م ا و اْلق ل مِ  ن : تعاىل بقوله اإلشارة وإليه وفاطمة,

 حبِّها على باحملافظة تعاىل اهلل أمرهم الزهراء, واملغرب , املؤمنني أمّي العصر
                                                           

 ( حبار األنوار عن كنز الفوائد.0)
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 ة,النبوّ  مشس عنها غربت ملا أمرها, عظيم وحقروا قدرها, فصغروا عرتهتا, وحب
 ِف رضاه حصر  النيب ألنا  الفرض, وقبول الفرض, ومتام الفرض, وحّبها
 حىت أرضى وال ترضي, حىت اهلل يرضى ال فاطمة يا واهلل: )فقال رضاها
 (0)*(.ترضي

 ومقر العصمة, ومشس األسرار ينبوع  فاطمة أنا  الرمز هذا ومعىن
ا احلكمة,  فمن اإلهلي, السر ومعدن الويل, وحبيبة  النيب بضعة ألَّنا
 النيب عليه غضب ومن ووليه, نبيه عليه غضب فقد األبرار, أم عليه غضبت
 .الشقي كل الشقي فهو والويل,

 والصبح والويل, النيب نور عنه احتجب حيث  احلسن العشاء وصالة
 ِف احلق نور أخرج حىت تعاىل, اهلل مرضاة ِف نفسه   بذل ألناه    احلسني

 (3)*.القيامة يوم إىل الظالم لعما  ولواله الباطل, دجنة

 أناه   طويل حديث ِف  الباقر اخلفاف عن عن سعد الكاِف ِف وروي -
م ,شيعتنا من الضعفاء اهلل رحم  : قال مث ا  القرآن ؟ فتبسم يتكلم هل :سأله  إَّنا
 تأمر ,وخلق صورة وهلا ,تتكلم والصالة ,سعد   يا نعم,: قال مث ا  تسليم, أهل

 ِف بهِ  أتكلم أن ال أستطيع شيء هذا: وقلت لون, لذلك فتغّي: قال وتنهى,
 أنكر فقد الصالة يعرف مل فمن !؟ شيعتنا إالا  الناس وهل : فقال الناس,

                                                           

 (: يا فاطمة, إن اهلل تعاىل ليغضب لغضبك, ويرضى لرضاك.جاء ِف األمايل للطوسي: قال) - (0)
 ( املشارق للربسي.3)
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 صّلى بلى,: فقلت: سعد قال ؟ القرآن مسعك كالم, أ  سعد   يا: قال مث ا  حقنا,
ة  ت  ن ْه ى ع ِن اْلف ْحش اِء و اْلم ْنك   : فقال عليك, اهلل    ِر و ل ذِْكر  اهللِ ِإنا الصاال 

 (0)*.(63 )العنكبوتأ ْكب  ر  

 اإلمام عن روينا: قوله شريفٍ  رجلٍ عن  الصاحلنياألولياء أحد أورد و  -
 من هو: فقال ؟ هو من العاقل عن س ِئل   أناه   الصادق  حمّمد بن جعفر

 يكن مل فمن عنه, اهلل َّناه عما وانتهى اهلل أمره مبا فعمل ه  وَّني   ه  أمر   اهللِ  عن لع ق  
 .بعاقلٍ  فليس كذلك

  ؟ ذلك من وأين: شابٌ له   قال

 .عنه   َّنانا ماترك و   اهلل رسول بهِ  أم ر نا مباالعمل : الشريف قالف

 عما وأنتهي ,بهِ  اهلل أمر   مبا ألعمل   ذلك من شيئا   يل اذكر: الشاب قال
 . عنه اهلل   َّنى

ا م  و   وه  ذ  خ  ف   ول  س  الر   م  اك  ا آت  وم    :اهلل تبارك وتعاىل يقول :الشريف قال
الطاعة  أنا  منا اهلل تبارك وتعاىل مبا قال ِف كتابهِ فعلا  .(1)احلشرواه  ت   ان ْ ف   ه  نْ م ع  اك  ه  ن   

 سول  الر   عِ طِ من ي   : , وقال اهلل وَّنيهِ  والقبول والرجوع إىل أمرهِ   لرسولهِ 
 .الرسول ن اهلل طاعته بطاعةِ وقر   ,(11)النساء اهلل ع  ا  أط   دْ ق  ف   

                                                           

 ( الكاِف.0)
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وكان األمر  ,مرناكما أ    ىصلّ و  ,اِف أوقاهتِ  الةِ بالص   رسول اهلل  وأمرنا
  ح  ل  أف ْ  دْ ق   : قال اهلل تعاىل , من اهللِ 

 
 مْ الهتِِ  ص  ِف  مْ ه   ين  ذِ الا  ون  ن  ؤمِ امل

 ل  ع   تْ ان  ك    الة  الص   إنا  : وقال .(0)املؤمنون ون  ع  اشِ خ  
 
ابا  ت  كِ   ني  نِ ؤمِ ى امل

ي فقد خالف اهلل صلِّ كثّي, فم ْن ال ي    هذا ِف الكتابِ  ومثل .(012النساء)وتا  وق  ما 
  .ورسوله, ومن خالف اهلل ورسوله فليس بعاقلٍ 

 واوآت   الة  وا الص  يم  وأقِ  : كما أمرنا: قال اهلل   ىوزكا اة ك  بإيتاء الز   وأمرنا
 نْ ها فقد خالف اهلل ورسوله, وم  الزكاة على شروطِ  يؤتِ فمن مل  .(62)البقرةاة  ك  الزا 

  .فليس بعاقل ورسولهخالف اهلل 

 ر  هْ ش    :وصام كما أمرنا, قال اهلل تبارك وتعاىل ,رسول اهلل بالصوم وأمرنا
 نْ م  ف   انِ ق  رْ الف  ى و  د  اهل   ن  اٍت مِ ن  ي ِّ ب   و   اسِ لن  دى  لِ ه   آن  رْ الق   يهِ فِ  ل  زِ ي أ نْ ذِ الا  ان  ض  م  ر  

 ,اهلل ورسوله خالفومن مل يصمه فقد  ,(013)البقرةه  مْ ص  ي  لْ ف    ر  هْ الش   م  ك  نْ مِ  د  هِ ش  
  .ومن خالف اهلل ورسوله فليس بعاقلٍ 

 هللِ و   : كما أمرنا اهلل, قال اهلل تبارك وتعاىل  وحجا  ,رسول اهلل باحلجِّ  وأمرنا
فمن استطاع ومل  ,(31)آل عمرانيال  بِ س   يهِ إل   اع  ط  ت  اسْ  نِ م   تِ يْ الب    ج  حِ  اسِ ى الن  ل  ع  

 ن خالف اهلل ورسوله فليس بعاقٍل.فقد خالف اهلل ورسوله, وم حيجا 

وا د  اهِ وج    :وجاهد كما أمرنا, قال اهلل  ,ادِ ه  باجلِ رسول اهلل  وأمرنا
الطاعة  له   فمن وجد إماما  مفرتضةٌ  ,(60)التوبةاهللِ  يلِ بِ  س  ِف  مْ ك  سِ ف  أن ْ و   مْ ك  الِ و  مْ أ  بِ 
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م مجيع أمره إليه فقد خالف اهلل ورسوله, ومن خالف ومل جياهد بني يديه ومل يسلِّ 
 اهلل ورسوله فليس بعاقل. 

وأولو  : ووصل كما أمرنا قال اهلل  ,مِ حِ الر   ةِ ل  رسول اهلل بصِ  وأمرنا
الرحم,  فمن ال يصلِ  .(13)األنفالاهللِ  ابِ ت   كِ ِف  ضٍ عْ ب   أوىل بِ  مْ ه  ض  عْ ب    األرحامِ 

فقد خالف اهلل ورسوله, ومن خالف اهلل ورسوله فليس  بهِ  اهلل   وقطع ما أمر  
 بعاقل. 

وم   ن مل  ,ِف ك   ل ش   يء كم   ا أم   ر اهلل ق  وص   د   ,قِ دْ رس   ول اهلل بالِص    وأمرنبببا
وه ي  ,ه فليس بعاقل, ومثل هذا أوام ر ون واهي كث ّية, أمرن ا هب ا وَّنان ا عنه اق  يصدِّ 

اليس      ّي ليس      تدل عل      ى الكث      ّي وب      اهلل املعون      ة  ا ذك      رت  معروف      ٌة مش      هورة, وإّنا      
(0)*..والتوفيق.

 

 ِف نفس السياق أيضا : وخربٌ  -

 ؟ .العاقل يعرف مباذا:  من مدينة رسول اهلل ا  عابديسأل   ا  لكم

 ع   ن س    ئل   أنا   ه   () اإلم   ام الع   امل ع   ن روين   ا إنن   ا: امل   دن العاب   د ل   ه   ق   ال
 وانته  ى ب  هِ  اهلل   أم  ر ه مب  ا وعم  ل وَّني  ه أم  ره اهلل ع  ن عق  ل م  ن العاق  ل: ق  ال ؟العاق  لِ 

 .بعاقل فليس كذلك يكن مل فم نْ  عنه   اهلل   َّناه   عما

                                                           

 .( جوهرة الطالقان0)



53 
 

 م  ن يظه  ر مب  ا العاق  ل عل  ى اس  تدلاْينا وفهمن  اه, وت  دبرناه اخل  رب ه  ذا تأملن  ا ف  إذا
ان  تْ  الص  الة   إنا  : يق ول فوج دناه  اهلل ق ول وتأملان ا أفعاله,  امل ؤمِنني   ع ل  ى ك 
 واْص      ط رب  بالص       الةِ  أْهل      ك   وأم       رْ  :  اهلل   وق      ال. (012النس     اء)ا  م وق وت       ِكت اب     ا  

 ِف  مْ ه     ين  ذِ الا    * ون  ن    ؤمِ م  الْ  ح  ل    أف ْ  دْ ق     : وتع   اىل تب   ارك وق   ال .(023النس   اء)ه    اع ل ي ْ 
 ك    ان   إنا   ه   إمس اِعي   ل   الِكت    ابِ  ِف و اذْك    ر : وق   ال .(3-0)املؤمن   ونون  ع  اِش   خ   مْ الهتِِ ص    

 ربِّ هِ  ِعن د   وك  ان   والزاك  اةِ  بالص  الةِ  ْهل  ه  أ   م ر  أْ ي   ك  ان  و   نِبيًّ ا * ر س  وال   ك  ان  و   الو ْعدِ  ق  ص ادِ 
 ع ْن   ه   ن  ه    اك مْ  و م   ا ف خ    ذ وه   الر س   ول   آت    اك م   وم   ا :  وق   ال .(33-36م  رمي)ام ْرِض  يًّ 

 أ مرن ا وق د .(11)النس اء اهلل ع  ا  أط   دْ فق   ول  س  الرا  عِ طِ ي   نْ م    :وقال. (1احلش ر)ف انْ ت  ه وا
 اهلل   خ  الف فق  د يص  لِّ  ومل فرض  ها ي س  قط فم  ن وص  لاى, بالص  الة  اهلل رس  ول
 . بعاقلٍ  فليس ورسول ه   اهلل   خالف   وم نْ  ورسول ه  

 وأمرن  ا وص  ام, بالص  وم وأمرن  ا وزكا  ى, الزك  اة بإيت  اء  اهلل رس  ول   أ مرن  ا وق  د
 ال رحم, بص لةِ  وأ مرن ا, وجاه د باجلهاد وأمرنا وحجا, سبيال   إليه استطاع من باحلجِّ 
 ابِ ت         كِ ِف  ضٍ عْ ب   أوىل بِ        مْ ه  ض        عْ ب    وأول       و األرح       امِ   :وتع       اىل تب       ارك اهلل ق       ال

 ع ادلٍ  إم امٍ  م ع جياه د ومل حي ج ومل يص م ومل مالِ هِ  ع ن ي زكِّ  مل فمن .(13)األنفالاهللِ 
 اهلل رس  ول وَّنان  ا, بعاق  ل فل  يس ورس  وله اهلل خ  الف   وم   نْ  ورس  ول ه   اهلل   خ  الف   فق  د
 تع اىل قول ه م ن القات ل ب هِ  هت دد م ا وعرافن ا القات ل, وقت ل   القتل, عن: و م  ن 
اِلدا   ج ه نام   ه  ف ج ز اؤ   م ت  ع مِّدا   م ؤِمنا   ي  ْقت لْ   .(32النس اء)و ل ع ن  ه   ع ل ي هِ  اهلل   و غ ِض ب   ِفيه ا خ 
 ي   د وقط   ع الس   رقة, ع   ن وَّنان   ا لله   الك, نفس    ه   ع   ّرض ورس   ول ه   اهلل   خ   الف   فم    نْ 
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ا ف    اْقط ع وا والسا   ارِق ة   و السا   ارِق   :  اهلل ق   ال الس  ارق,  ك س    ب ا امب     ج    ز اء   أيِ   ِدي  ه م 
 ق ال ال زان, جبل د وأ مرن ا الزن ا عن وَّنانا .(21املائدة)ح كِيمٌ  ع زِيزٌ  واهلل   اهللِ  ِمن   ن ك اال  

ةٍ  ِمائ    ة   ن ْه م    امِّ  و اِح   دٍ  ك    لا  ف اْجلِ   د وا اِن و ال   زا  الز انِي   ة   : وتع   اىل تب   ارك اهلل ل   د   و ال ج 
ْن    ت مْ  إنْ  اهللِ  ِدي    نِ  ِف  ف     ةٌ ر أْ  هِبِم     ا ت أخ     ْذك مْ   ْش    ه دْ ي  و لْ  اآلِخ    رِ  و الي     ومِ  بِ    اهللِ  ت ؤِمن     ون   ك 
ا اب  ه م   ال ة  و الز انِي      م ْش    رِك ة   أو ة  ز انِي      إالا  ي      ْنِكح   ال ال    ز ان ؤِمِنني,م     الْ  ِم    ن   ط ائِف     ةٌ  ع     ذ 
 م   ن ج   لا  وق   ال .(3الن   ور)ؤِمِنني  م    الْ  ع ل    ى ذ لِ   ك   و ح    رِّم   م ْش   رِكٌ  أو نٍ ز ا إالا  ي  ْنِكح ه    ا

 رس  ول وَّنان  ا .(23اإلس  راء)س   ِبيال   و س   اء   ف اِحش   ة   ك   ان   إنا  ه   ن   االزِّ  ت  ْقر ب   وا و ال  :قائ  ل
 ي  ْغت     بْ  و ال ساس     واَت    وال : تع    اىل اهلل ق    ال واالغتي    اب التجس    س ع    ن اهلل 

ْ  م   ك   ل  ي أْ  أنْ  أح   د ك مْ  حيِ   ب  أ   ب  ْعض  ا   ب  ْعض   ك مْ   .(03احلج  رات)ف ك رِْهت م   وه ت  ا  م يْ  أِخي  هِ  حل 
 ق ال عنهم, والتقصّي املؤمنني إخواننا عيوبِ  إىل النظرِ  عن  اهلل رسول وَّنانا

 نس   اءِ  إىل الن   اظر ب   ذلك يري   د. أخي   ه س   وأةِ  إىل الن   اظر   اهلل   لع   ن  :  اهلل رس  ول
 م  ؤمنٍ  إىل تص  ل   أنْ  إىل امل  ؤمنِ  ع  ن لت   ذاع الفاحش  ة   إنا : اهلل رس  ول ق  ال إخوان  ه,

 وزَن وس  رق قت  ل فم  ن. فكتم  ت حري  ز ح  رزٍ  ِف ج عل  ت إلي  ه وص  لت ف  إن مثل  ه,
 م  ن ش  يئا   وارتك  ب عي  وهبم ِف ونظ  ر نس  ائهم ِف ونظ  ر امل  ؤمنني واغت  اب وَتس  س

 وم    ن ورس    وله, اهلل خ    الف فق    د عنه    ا اهلل َّن    ى ال    يت والف    واحش والقب    ائح احمل    ارم
 (0)*.بعاقل فليس ورسوله اهلل خالف

  
                                                           

 لورد اخلضر عن اجلوهرة. املتصوفني سفينة (0)
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 تأويل الصالة
 ؤِمنني  امل أمّيِ  موالنا م ع   ك نت  : قال   األ نصاريّ  اهللِ  عبدِ  بنِ  عن جاِبرِ  -
 ف قال   ؟ الصاالةِ  ت أويل   أت عِرف   هذا, يا: ل ه   ف قال   ي ص ّلي قائم ا ر ج ال   ف رأى :

 ا  حمّمد ب  ع ث   والاذي إي: ف قال   ؟ الِعباد ةِ  غ ّي   ت أويلٌ  لِلصاالةِ  وه ل م والي , يا
 وك ل   وت نزيٌل, وت أويلٌ  ت شاب هٌ  ول ه   إالا  مورِ األ   ِمن   بِأ مرٍ  ن بياه   اهلل   ب  ع ث   وما بِالن ب  واِة,

  ؟ م والي   يا ه و   ما ع لِّمين: ل ه   ف قال   الت اع ب ِد, ع ل ى ي د ل   ذِلك  

ِطر   أن إحراِمك   إىل األ وىل ت كبّي ِتك   تأويل  :  ف قال    إذا ن فِسك   ِف خت 
 أو حِب ر ك ةٍ  يوص ف   أن: الثّاني ةِ  وِف  ق عوٍد, أو ِبقيامٍ  يوص ف   أن ِمن أكب  ر   اهلل  : ق لت  

وٍد, ِطر   ِبقياٍس, ي قاس   أو ِبش ب هٍ  ي ش باه   أو جِبِسمٍ  يوص ف   أن: الثّالِث ةِ  وِف  مج   ِف  وخت 
لاه   أن: الرّاِبع ةِ  , تؤِلم ه   أو األ عراض   حتِ  ِطر   األ مراض   يوص ف   أن: اخلاِمس ةِ  ِف  وخت 
لا  أو ِبع ر ضٍ  أو جِب وه رٍ  لا  أو ش يئ ا حيِ  ِطر   ش يٌء, فيهِ  حيِ  وز   أن: الّساِدس ةِ  ِف  وخت   جي 
وز ما ع ل يهِ  ثني  الْ  ع ل ى جي   حاٍل, إىل حالٍ  ِمن والت اغ ّي ِ  نِتقالِ وااِل  الزاوالِ  ِمن   م حد 

ِطر   لاه   أن: الّساِبع ةِ  ِف وخت  ِطر   الر كوعِ  ِف  ع ن ِقك   م دِّ  ت أويل   مث ا  .اخل مس   احل واس   حتِ   خت 
 إذا الر كوعِ  ِمن   ر أِسك   ر فعِ  ت أويل   مث ا  .ع ن قي ض رِب ت ول و ِبك   آم نت  : ن فِسك   ِف

: ع   ق لت  ه , ِلم ن اهلل   مسِ  د   ِمن   أخر ج ين الاذي: ت أويل ه   العال مني , ر بِّ  هللِ  احل مد   َحِ 
ةِ  وت أويل   الو جوِد, إىل   الع د مِ  ِطر   أن األ وىل الساجد  : ساِجدٌ  وأنت   ن فِسك   ِف خت 
ة   أخر جت ين, وِمنها: ت أويل ه   ر أِسك   ور فع   خ ل قت ين, ِمنها  وفيها: الثّاني ة   والساجد 
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ِطر   ر أِسك   ور فع   ت عيد ن, رِج ين وِمنها: ِبق لِبك   خت   ق عوِدك   وت أويل   .خرىأ   تار ة   خت 
ِطر   الي سرى ع ل ى وط رِحك   الي مىن رِجِلك   ور فعِ  األ يس رِ  جانِِبك   ع لى : ِبق لِبك   خت 

ديد  : ت ش ه ِدك   وت أويل  . الباِطل   احل قا وأم ت   أق مت   إنّ  الّله ما   وم عاو د ة   اإِلميانِ  َت 
وِت, ب عد   بِالب عثِ  واإِلقرار   اإِلسالمِ 

 
جيد  : التاحّياتِ  ِقراء ةِ  وت أويل   امل  الرابِّ  مت 

: وت أويل   م لِحدون ,الْ  ون  ع ت ه   الظّاِلمون   قال   ع ّما وت عظيم ه   س بحان ه ,  الساالم   ق وِلك 
 ِمن ل ك م أمانٌ  هِذهِ : ف م عناها س بحان ه , اهللِ  ع نِ  ت  ر ح مٌ  وب  ر كات ه , اهللِ  ور َح ة   ع ل يك م
 هك ذا ص التِهِ  تأويل   ي عل م مل   م نْ :  ؤِمنني  امل أمّي   قال   مث ا  .القيام ةِ  ي ومِ  ع ذابِ 

 (0).*ِخداجٌ  ف هي  

ما والسنن املفروضات ختليص على داوم  اإلمام الصادق قالو  -  فإَّنا
 أقرهبا العبادة خّي   وإنا  الكل, أصاب فقد هماحبقّ  وأداامها أصاهبما فمن األصل,
 وسننك فرضك لك سلم فإن ,قلا  وإن وأدومها ,اآلفات من وأخلصها ,باألمن
 والتعظيم, واخلشية واالفتقار بالذل إالا  ملك بساط تطأ أن واحذر عابد, فأنت

 املصلي قال:  النيب فإنا  القساوة, من وسّرك الرياء من حركاتك وأخلص
 وكن ضمّيك, ُيفي وما بنجواك والعامل سرك على املطّلع من فاستحِ  ربه مناج

                                                           

( حب  ار األن  وار. وِف عل  ل الش  رائع ع  ن عل  ي ب  ن ح  امت ق  ال: ح  دثنا إب  راهيم ب  ن عل  ي ق  ال: ح  دثنا أَح  د ب  ن حمّم  د 0)
األنصاري قال: حدثنا احلسن بن علي العلوي قال: حدثنا أبو حكيم الزاهد مبصر, قال: حدثنا أَحد بن عبد اهلل مبك ة, 

مار بفناء بيت اهلل احلرام إذ نظر إىل رجٍل يصّلي فاستحسن صالته, فقال: يا ه ذا الرج ل  قال: بينما أمّي املؤمنني 
: اعل م ي ا تعرف تأويل صالتك ؟ قال الرجل: يا ابن عمِّ خّي خلق اهلل, وهل للصالة تأويل غّي التعبد ؟ قال علي 

بأمٍر من األموِر إالا وله متشابه وتأوي ل وتنزي ل, وك ّل ذل ك عل ى التعب د  هذا الرجل إنا اهلل تبارك وتعاىل ما بعث نبيه 
 كلها خداج ناقصة غّي تامة. فمن مل يعرف تأويل صالته, فصالته
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 وقت من يشغلون يزالون ال السلف فكان إليه, ودعاك منك أراد ملا يراك حبيث
 يأتوا حىت إخالص ِف مجيعا   الفرضني إصالح ِف الفرض وقت إىل الفرائض

 كيف الفرائض ترك على للفضائل الزمان هذا ِف الدولة وأرى ,مجيعا   بالفرضني
 تارك فضيلة لطالب عجبت : احلسني بن علي قال روح. بال جسدا   يكون
 لهمأهّ  مبا مشيئته رؤية وترك وتعظيمه األمر معرفة حلرمان إالا  ذلك وليس ,فريضة
 (0).*له واختارهم ألمره

 وقتها لأوّ  ِف املفروضات الصالة صّلى من:  اإلمام الصادق وقال -
 اهلل حفظك :به هتتف فهي ,نقية بيضاء السماء إىل امللك حدودها رفعها فأقام
 بعد هاصالا  نْ وم   كرميا , ملكا   استودعتين اهلل كما واستودعك حفظتين كما
 به هتتف فهي ,مظلمة سوداء رفعها امللك حدودها يقم فلم ةعلّ  غّي من وقتها

 (3).*ترعين مل كما اهلل رعاك وال ضيعتين كما اهلل ضيعك عتينيض

الصادق  حمّمد بن جعفر اإلمام إىل العباسيالتفت رزام بأمر املنصور  -
 اإلمام الصادق له فقال ؟ وحدودها الصالة عن أخربن: له فقال  :

 وال تركه, حيل ال مبا أخربن: فقال هبا, تؤاخذ لست حد آالف أربعة للصالة
 طهر   لذي إالَّ  الصالة تتم ال:  اهلل عبد أبو فقال بِه ؟ إالا  تتم الصالة

 واقفٌ  فهو ,فثبت وأخبت   فوقف, عرف   زائٍغ, وال نازغ, غّي بالغ, ومتامٍ  سابغ،
                                                           

 ( مصباح الشريعة.0)
 ( روضة الواعظني للنيسابوري.3)
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 بذل وقع, به والوعيد صنع, له   الوعد كأنا  واجلزع, والصرب والطمع اليأسِ  بني
 مرتغم ,احملجة غّي إليه وتنكب املهجة, اهلل ِف وبذل غرضه, ومتثل عرضه,
 فإذا اسرتفد, ومنه وفد, وإليه قصد, له   نْ م   بعني االهتمام عالئق يقطع بارتغام,

ا ,خرب  أ   وعنها ,ر  مِ أ   هبا اليت الصالة   هي كانت بذلك أتى  اليت الصالة هي وإَّنا
 (0).*واملنكر الفحشاء عن تنهى

 وربعها ومخسها وثلثها نصفها يقبل ملا الصالةِ  ِمن   نا إ : النيب وعن -
صاحبها,  وجه هبا فيضرب اخللق الثوب يلف كما يلف   ملا منها وإنا  العشر, إىل

ا  (3).*بقلبك عليه أقبلت   ما صالِتك من لك وإّنا

 املؤمن العبد قام إذا : رسول اهلل قال: قال  جعفر أِب وعن -
 الرَحة وأظلته ينصرف, حىت عليه{ أقبل اهلل :}قال أو إليه اهلل نظر   صالتِهِ  ِف
 ووكل السماء, فقأ إىل من حولهِ  حتفه واملالئكة السماء فقِ أ إىل رأسه فوقِ  من
 ومن إليك ينظر تعلم من لو صّليم  الْ  أي ها: يقول رأسِه, على قائما   ملكا   بهِ  اهلل  

 (2).*أبدا   موضعك من زلت وال التفت ما تناجي

                                                           

 ( حبار األنوار.0)
 ( حبار األنوار.3)
 ( حبار األنوار.2)
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ا الصالةِ  عن : قيل وجاء عند ابن شعبة احلران -  حقيقة َّناية إَّنا
 املصّلي: يقول واملوىل املعرفة, من الغاية بلوغ كماهلا وعند باهلل, العارف اتصال

 ...إليه يقصد ملا وحتقيق معرفة بغّي يكون ال واملناجي .ربّه م ناج

 و أ نت مْ  الصاال ة   ت  ْقر ب واْ  ال   آم ن واْ  الاِذين   أ ي  ه ا ي ا  :تعاىل اهلل قال وقال: وقد
 عالئقها من النفس بتجريد فأمر واجلهل, الغفلة هو والس كر   (62 النساء)س ك ار ى
 إذا املصّلي   ألنا  اهلل, مواهب لقبول مستعدة   متهيئة   لتكون شواغلها, عن وقطعها
 ونظر وسلطانه, وعظمته وجربوته اهلل جلالل والذكر املواجهة عند نفسه أحضر

 ويقف يتأدب وعظامه... حينئذٍ  وأجلاه اهلل ونزاه   ,رتبة بعد رتبة   العالية املراتب إىل
 فيكون سلطانه, وِعظ م جربوته جلالل املشاهد باهلل املتصل العارف وقوف
 األنوار بوارق من اكتسابه ويكثر طاقته, مبقدارِ  باهلل متصال   احلقيقة, على مصّليا  

 ومنزِّها   موحِّدا   إذا   فيكون نفسه, واستعداد عقله قوة قدرة على القدسية واملواهب
. باإلميان اتسموا الذين باهلل االتصال أصحاب رتبة وهذه وعارفا , ومالكا   وجمرِّدا  

 املنكر من جحودا   أشدا  فيكون لغوا   وكالمه لعبا   للصالةِ  وقوفه كان إنْ  وأماا
ن  نْيِ  لاه   َن ْع لْ  أ مل ْ   اإلنسان: ِف تعاىل اهلل قال. املخالف  و ش ف ت  نْيِ  و ِلس انا   ع ي ْ
يْ ن اه   ْينِ  و ه د  ا .(01 البلد)الناْجد   ويفرق األنوار, ِف هبما ليهتدي العينني له   جعل وإّنا

 املعلومات, من أدركه عماا ليرتجم اللسان له   وجعل   والكثيف, اللطيف بني
 لكي للسان حجابا   الشفتني له   وجعل   والدرجات, املراتب من إليه ووصل

ْينِ  .النطق أو الصمت فيه يصلح الذي الوقت ِف ينطق أو يصمت : الناْجد 
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 هذه حصلت فمىت -مطلوباهتما, وتباين مدركاهتما لتشع ب - والنفس العقل
 وورعا , خوفا   قلبه حمشّوا   باهلل متصال   احلقيقة على مصليا   كان للعارف الرتبة
 وتذكارا ... ح جاة   وأوضح اعتبارا   أشدّ  قوله ِف وكان

ا  يقنع   العلوم, كأناه   عن وانصرافه اعتباره وِقلاة غفلته من اإلنسان يؤتى وإّنا
 به يراد ما معرفة بدون حاصل حتصيل, حتته ليس الذي والكالم واألخبار بالنقل

 ...معىن من إليه ي شار وما لفظ, من

 بكل الدائم فيضه باملتصل والنفسي العقلي فاتصاله: الصاالة وقال: وأماا
 ذاته ِف الوجود ناسب قد اإلنسان كان ومىت االستحقاق, قدر على شيء
 والربازخ الظلمات عن املنقطعني باملواجهة, املتصلني املصّلني من كان وهيئته

 .املرديات

 منها واستمدت والعقول, بالنفوس اتاصلت نفس ه زك تْ  فإذا: الزكاة وأماا
 م ن أ ف ْل ح   ق دْ   :تعاىل قوله ِف جاء وقد األسرار, وحقائق األنوار لوامع
 قوله وذلك مبدئها, إىل فرداها بالعقل وأوصلها وصلها أي :(3 )الشمسز كااه ا
ِئناة   الن اْفس   أ ي ات  ه ا ي ا  :تعاىل ( 31) ماْرِضياة   ر اِضي ة   ر بِّكِ  ِإىل   اْرِجِعي( 31) اْلم ْطم 

نايِت  و اْدخ ِلي (33) ِعب اِدي ِف  ف اْدخ ِلي  لعامل ممازجتها وهو )الفجر((21)ج 
 التجريد... وأهل الصفاء
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 العبادة إىل احتاج كالغريق, الشهوة وقيد الطبيعة أسر ِف اإلنسان كان وملا
 وكأناه   البدن, قوى إىل بالطبع مييل اإلنسان وإنا  السعادة, له   لتحصل والعمل

 عبادة عن مشغلة وتلك األهواء, دواعي مع وامليل الشهوانية القوى إىل منجذبٌ 
 الدائم, للعذاب املوجبة األعمال قبح إىل مدعاة السعادة, نيل عن له   عائقةٌ  اهلل,
 البشرى, وجاءهتا الكرامة, اهلل من استحقات الصاحلة األعمال إىل اَنذبت ومىت

 ن ِعيمٌ  ِفيه ا هلا مْ  و ج نااتٍ  و ِرْضو انٍ  مِّْنه   ِبر َْح ةٍ  ر ب  ه مْ  ي  ب شِّر ه مْ   :تعاىل قوله بدليل
 (0)*انتهى... (30)التوبة م ِقيمٌ 

في العلم الظاهر  (3)أبو حامد الغزالي حجة اإلسالم عنوجاء  -
 يتوجه الذي العلم ألنا  كالضرورة والتفهيم التحقيق ِف الرتتيب هذا أنا  والباطن:

 ما املكاشفة بعلم وأعين املكاشفة, وعلم املعاملة, علم إىل ينقسم اآلخرة إىل به
 الكشف مع منه يطلب ما املعاملة بعلم وأعين فقط, املعلوم كشف منه يطلب
 اليت املكاشفة علم دون فقط املعاملة علم الكتاب هذا من واملقصود به, العمل

 ومطمع الطالبني, مقصد غاية هي كانت وإن الكتب, إيداعها ِف رخصة ال
 اهلل صلوات األنبياء يتكلم مل ولكن إليه, طريق املعاملة وعلم الصديقني, نظر

 .إليه واإلرشاد الطريق علم ِف إالا  اخللق مع عليهم

                                                           

 احلران تلميذ السيد اخلصييب. ذكره صاحب كتاب الفرقة اهلامشية ِف اإلسالم.البن شعبة خمطوط قدمي ( 0)
 (.313ه  631( من أكرب فالسفة ومتصوِف اإلسالم, له  العديد من املؤلفات أشهرها اإلحياء )3)
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 التمثيل سبيل على واإلمياء, بالرمز إالا  فيه يتكلموا فلم املكاشفة علم وأماا
 األنبياء, ورثة والعلماء االحتمال, عن اخللق أفهام بقصور منهم علما   واإلمجال,

 ينقسم املعاملة علم إنا  مث ا  واالقتداء, التأسي َّنج عن العدولِ  إىل سبيل هلم فما
 العلم أعىن: باطن, علم وإىل اجلوارح, بأعمال العلم أعين: ظاهر, علم إىل

 على والوارد عبادة, وإماا عادة, إماا اجلوارح على واجلاري القلوب, بأعمال
 حممود, إماا امللكوت عامل من احلواس عن االحتجاب حبكم هي اليت القلوب

 والشطر. وباطن ظاهر شطرين: إىل العلم هذا انقسم فبالواجب مذموم, وإماا
 بأحوال املتعلق الباطن والشطر وعبادة, عادة إىل: انقسم باجلوارح املتعلق الظاهر
 أقسام أربعة اجملموع فكان وحممود, مذموم إىل: انقسم النفس وأخالق القلب

 .األقسام هذه عن املعاملة علم ِف نظر يشذ وال

 الطهور... الصالة مفتاح:  وقال

 والعقائد احملمودة باألخالق عمارته القصوى فالغاية القلب عمل وأماا
 الفاسدة العقائد من نقائضها عن ينظف مل ما هبا يتصف ولن املشروعة,

 ِف شرط هو الذي األول الشطر وهو الشطرين, أحد فتطهّيه املمقوتة, والرذائل
 املناهي عن اجلوارح تطهّي وكذلك املعىن, هبذا اإلميان شطر الطهور فكان الثان,

 أحد فتطهّيه الثان, ِف شرط هو الذي األول الشطر وهو الشطرين, أحد
 مقامات فهذه الثان, الشطر بالطاعات وعمارهتا األول, الشطر وهو الشطرين,

 الطبقة جياوز أن إالا  العالية الطبقة العبد ينال ولن طبقة مقام ولكل اإلميان,
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 ما باحملمودة وعمارته املذمومة الصفات عن الّسر طهارة إىل يصل فال السافلة,
 يصل ولن احملمود, لقباخل   وعمارته املذموم لقاخل   عن القلب طهارة من يفرغ مل

  بالطاعات... وعمارهتا املناهي عن اجلوارح طهارة عن يفرغ مل من ذلك إىل

 الدين من اندرس وكيف منكرا , واملعروف معروفا   املنكر صار كيف فانظر
  ,وعلمه حقيقته اندرس كما رمسه

 هيئاتهم في الصوفية أحدثها التي العادات هذه إنَّ  أفتقول قلت: فإن
  ؟ المنكرات أو المحظورات من ونظافتهم

 هذا إنا  أقول: ولكين تفصيل, غّي من فيه القول أطلق أن هلل حاش فأقول:
 املقنع واإلزار القدم غالف واستعمال واآلالت األوان وإعداد والتكلف التنظيف

 سبيل على اذاهتِ  إىل النظر وقع إن األسباب, هذه من ذلك وغّي الغبار لدفع به
 باملعروفات تارة تلحقها ونيات أحوال هبا يقرتن وقد املباحات, من فهي التجرد
 هبا متصرف صاحبها أنا  ُيفى فال نفسها ِف مباحة كوَّنا فأماا باملنكرات. وتارة

 وأماا وإسراف, إضاعة فيه يكن مل إذا يريد ما هبا فيفعل وثيابه, وبدنه ماله ِف
 الدين ب ين  :  قوله: به ويفسر الدين, أصل ذلك جيعل فبأن منكرا   مصّيها

 به القصد يكون أو األولني, فيه يتساهل من على به ينكر حىت النظافة, على
 فيصّي احملظور, الرياء هو ذلك فإنا  نظرهم, موقع وحتسني للخلق الظاهر تزيني
 االعتبارين... هبذين منكرا  
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 قدر إالا  إليه أوقاهتم من يصرفوا أن ينبغي فال والعمل العلم أهل وأماا
 اجلواهر أنفس هو الذي العمر وتضييع   حقهم ِف منكرٌ  عليه فالزيادة احلاجة,
 حسنات فإنا  ذلك, من يتعجب وال به, االنتفاع على قدر من حقِّ  ِف وأعّزها
 على وينكر النظافة، يترك أن للبطال ينبغي وال املقربني, سيئات األبرار

 إالَّ  يتفرغ ال أن في بهم التشبه إذ   ،بالصحابة يتشبه أنَّهُ  ويزعم المتصوفة،
 إذن إنا  ؟ قال: حليتك تسرح ال مل الطائي: لداود قيل كما منه، أهم هو لما

 غسل ِف وقته يضيع أن للعامل وال للمتعلم وال للعامل أرى ال فلهذا لفارغ.
 ِف تقصّيا   بالقصار وتومها   املقصورة, الثياب يلبس أن من احرتازا   الثياب

 الغسل...

 الصالة حانت إذا فقال: صالته, عن س ِئل   أناه    األصم حامت عن وروي
 َتتمع حىت فيه فأقعد فيه الصالة   أريد   الذي املوضع وأتيت الوضوء أسبغت

 حتت والصراط حاجيب, بني الكعبة وأجعل صاليت, إىل أقوم مث ا  جوارحي,
 آخر أظنها ورائي, املوت وملك مشايل, عن والنار مييين, عن واجلنة قدمي,

 برتتيل, قراءة   وأقرأ   بتحقيٍق, تكبّيا   وأكرّب  واخلوف, الرجاء بني أقوم مث ا  صاليت,
 وأفرش األيسر, الورك على وأقعد   بتخشع, سجودا   وأسجد   بتواضع, ركوعا   وأركع  
 أدري ال مث ا  اإلخالص, وأتبعها اإلهبام, على اليمىن القدم وأنصب قدمها, ظهر

 ..ال.؟. أم مين أقبلت
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 صالتِهِ  من للعبدِ  ليس أناه على العلماء أمجعت زيد: بن الواحد عبد وقال
 املتورعني الفقهاء عن اجلنس هذا من نقل وما إمجاعا , فجعله منها, ع ِقل   ما إالا 

 واألخبار الشرع, أدلة إىل الرجوع واحلق حيصى, أن من أكثر اآلخرة علماء وعن
 يتقدر الظاهر التكليف ِف الفتوى مقام أنا  إالا  الشرط, هذا ِف ظاهرة واآلثار
 مجيع ِف القلب إحضار الناس على يشرتط أن ميكن فال اخللق, قصور بقدر

 اشرتاط ميكن مل وإذا األقلني, إالا  البشر كلّ  عنه يعجز ذلك فإنا  الصالة,
 ِف ولو االسم, عليه يطلق ما منه يشرتط أن إالا  له   مرد فال للضرورة االستيعاب

 التكليف على فاقتصرنا التكبّي, حلظة به اللحظات وأوىل الواحدة, اللحظة
 حال مثل صالته مجيع ِف الغافل حال يكون ال أن نرجو ذلك مع وحنن بذلك,
 حلظة, القلب وأحضر ظاهرا , العمل على أقدم اجلملة على فإناه بالكلية, التارك
 له   ولكن تعاىل! اهلل عند باطلة صالته ناسيا   احلدث مع صّلى والذي ال وكيف

 أن فيخشى الرجاء هذا ومع وعذره, قصوره قدر وعلى فعله حيسب ما أجر
 ويتهاون اخلدمة حيضر والذي ال وكيف التارك, حالِ  من أشدّ  حاله   يكون

 عن يعرض الذي من حاال   أشدّ  املستحقر الغافل بكالم ويتكلم باحلضرة
 فإليك نفسه ِف خمطرا   األمر وصار والرجاء اخلوف أسباب تعارض وإذا اخلدمة!

 فيما الفقهاء خمالفة ِف مطمع فال هذا ومع والتساهل, االحتياط ِف بعده اخلّية
 الصحة... من به أفتوا
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 كثّية, الظاهرة ووظائفه فآدابه املتعلم أماا :والمعلم المتعلم في آداب
 رذائل عن النفس طهارة تقدمي األوىل الوظيفة مجل: عشر تفاريقها تنظم ولكن

 الباطن وقربة السر, وصالة القلب, عبادة العلم إذْ  ,األوصاف ومذموم األخالق
 بتطهّي إالا  الظاهرة اجلوارح وظيفة هي اليت الصالة تصح   ال وكما تعاىل, اهلل إىل

 القلب وعمارة الباطن عبادة تصح ال فكذلك واألخباث, األحداث عن الظاهر
 األوصاف... وأَناس األخالق خبائث عن طهارته بعد إالا  بالعلم

  ويقول عن تبيان الظاهر عن الباطن:

 مناقضا   كان إنْ  الباطن فإنا  والباطن, الظاهر اختالف كيفية لنا فبني
 وهو الشريعة, خالف احلقيقة إنا  قال: من قول وهو الشرع, إبطال ففيه للظاهر
 كان وإن الباطن، عن عبارة والحقيقة الظاهر، عن عبارة الشريعة ألنَّ  كفر؛

 ال سر للشرع يكون وال االنقسام, به فيزول هو, فهو ُيالفه وال يناقضه ال
 واحد. واجللي اخلفي يكون بل يفشى,

 وُيرج املكاشفة, علوم إىل وينجر عظيما , خطبا   حيرك السؤال هذا أنا  فاعلم
 من ذكرناها اليت العقائد فإنا  ,الكتب هذه غرض وهو املعاملة, علم مقصود عن

 ال عليها, القلب بعقد والتصديق بالقبول, بتلقينها تعبدنا وقد القلوب, أعمال
 اخللق, كافة به يكلف مل ذلك فإنا  حقائقها, لنا ينكشف أن إىل يتوصل بأن

 القلب ظاهر عمل أناه ولوال الكتاب, هذا ِف أوردناه ملا األعمال من أناه ولوال
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ا الكتاب, من األول الشطر ِف أوردناه ملا باطنه عمل ال  احلقيقي الكشف وإّنا
 مناقضة ِف خيال حتريك إىل الكالم اَنر إذا ولكن وباطنه, القلب سر صفة هو

 تخالف الحقيقة إنَّ  قال: فمن حله, ِف وجيز كالم من بدّ  فال للباطن الظاهر
 اإليمان، إلى منه أقرب الكفر إلى فهو الظاهر، يناقض الباطن أو الشريعة،

 في األكثرون يشاركهم وال بدركها المقربون بها يختص التي األسرار بل
 (0).*...إلخترجع إلى خمسة أقسام إفشائها عن ويمتنعون علمها

  :الصالة حياة بها تتم التي الباطنة المعاني وجاء في بيان

 وهي مجل: ست جيمعها ولكن عنها العبارات تكثر املعان هذه أنا  اعلم
 تفاصيلها فلنذكر واحلياء, والرجاء, واهليبة, والتعظيم, والتفهم, القلب, حضور

  اكتساهبا: ِف العالج مث ا  أسباهبا, مث ا 

 التفاصيل: أماا

 له مالبس هو ما غّي عن القلب يفرغ أن به ونعين ,القلب حضور فاألول:
 ِف جائال   الفكر يكون وال هبما, مقرونا   والقول بالفعل العلم فيكون به, ومتكلم
 هو ملا ذكر قلبه ِف وكان فيه, هو ما غّي عن الفكر ِف انصرف ومهما غّيمها,

 القلب. حضور حصل فقد شيء, كلِّ  عن غفلة فيه يكن ومل فيه,

                                                           

 ( إحياء علوم الدين للغزايل.0)
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 القلب يكون فرمبا القلب, حضور وراء أمرٌ  الكالم ملعىن التفه م ولكن
 العلم على القلب فاشتمال اللفظ, معىن مع حاضرا   يكون وال اللفظِ  مع حاضرا  

 ليس إذ فيه؛ الناس يتفاوت مقام وهذا بالتفّهم, أردناه الذي هو اللفظ مبعىن
 يفهمها لطيفة معان من وكم والتسبيحات, للقرآن املعان تفهم ِف الناس يشرتك
 الوجه هذا ومن قبله, ذلك بقلبه خطر قد يكن ومل الصالة أثناء ِف املصّلي
ا واملنكر, الفحشاء عن ناهية الصالة كانت  متنع األمور تلك أمورا   تفهم فإَّنا

 حمالة. ال الفحشاء عن

 بكالم عبده ُياطب الرجل إذ والفهم, القلب حضور وراء أمرٌ  فهو :التعظيم وأماا
 عليهما. زائد فالتعظيم له, معظما   يكون وال ملعناه ومتفهم القلب فيه هو حاضر

 التعظيم, منشؤه خوف عن عبارة هي بل التعظيم, على فزائدة :الهيبة وأماا
 وما العبد لقخ   وسوء العقرب من واملخافة هائبا , يسمى ال ُياف ال من ألنا 

 السلطان من اخلوف بل مهابة, تسمى ال اخلسيسة األسباب من جمراه جيري
 اإلجالل. مصدرها خوف واهليبة مهابة, يسمى املعظم

 أو يهابه امللوك من ملكا   معظم من فكم زائد, أناه   شك فال :الرجاء وأماا
 ثواب بصالته راجيا   يكون أن ينبغي والعبد مثوبته, يرجو ال ولكن سطوته ُياف

 . اهلل عقاب بتقصّيه خائف أناه   كما , اهلل
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 وتوهم تقصّي استشعار مستنده ألنا  اجلملة؛ على زائد فهو :الحياء وأماا
 توهم يكون ال حيث حياء غّي من والرجاء واخلوف التعظيم ويتصور ذنب,
 ذنب. وارتكاب تقصّي

 :الستة المعاني هذه أسباب وأمَّا

 إالا  حيضر فال هلمتك, تابع قلبك فإنا  اهلمة, سببه القلب حضور أنا  فاعلم
 على جمبول فهو أىب أم شاء فيه القلب حضر أمر أمهك ومهما يهمك, فيما
 جائال   بل متعطال   يكن مل الصالة ِف حيضر مل إذا والقلب فيه, ومسخر ذلك
 إالا  القلب إلحضار عالج وال حيلة فال الدنيا, أمور من إليه مصروفة اهلمة فيما

 الغرض أنا  يتبني مل ما إليها تنصرف ال واهلمة الصالة, إىل اهلمة بصرف
 وأنا  وأبقى خّي اآلخرة بأنا  والتصديق اإلميان هو وذلك هبا, منوط املطلوب
 ومهماهتا الدنيا حبقارة العلم حقيقة إىل هذا أضيف فإذا إليها, وسيلة الصالة
 إذا قلبك حيضر العلة هذه ومبثل الصالة, ِف القلب حضور جمموعها من حصل

 فإذا ومنفعتك, مضرتك على يقدر ال ممن األكابر بعض يدي بني حضرت
 والنفع وامللكوت امللك بيده الذي امللوك ملك مع املناجاة عند حيضر ال كان

 تقوية ِف اآلن فاجتهد اإلميان, ضعف سوى سببا   له   أنا  تظنن فال والضر
 املوضع. هذا غّي ِف يستقصى وطريقه اإلميان,
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 إىل الذهن وصرف الفكر, إدمان القلب حضور بعد فسببه التفه م: وأماا
 الفكر على اإلقبالِ  مع القلب إحضار عالج هو ما وعالجه املعىن, إدراك

 النزوع أعين موادها, قطع اخلواطر الشاغلة دفع وعالج اخلواطر, لدفع والتشمر
 ال املواد تلك تنقطع ومامل إليها, اخلواطر تنجذب اليت األسباب تلك عن

 على يهجم احملبوب فذكر ذكره, أكثر شيئا   أحبا  فمن اخلواطر, عنها تنصرف
 عن صالة له   تصفو ال اهلل غّي أحبا  م نْ  أنا  ترى لذلك بضرورة, القلب

 اخلواطر.

 جالل معرفة إحدامها معرفتني: من تتولد للقلب حالة فهي :التعظيم وأماا
 تذعن ال عظمته يعتقد ال م نْ  فإنا  اإلميان, أصول من وهو وعظمته,  اهلل

 مربوبا   مسخرا   عبدا   وكوَّنا وخستها النفس حقارة معرفة الثانية: لتعظيمه, النفس
 عنه فيعرب سبحانه, هلل واخلشوع واالنكسار االستكانة املعرفتني من يتولد حىت

 حالة تنتظم ال اهلل جالل مبعرفة النفس حقارة معرفة متتزج ومامل بالتعظيم
 من يعرف أن جيوز نفسه على اآلمن غّيه عن املستغىن فإنا  واخلشوع التعظيم

 وهي األخرى القرينة ألنا  حاله, والتعظيم اخلشوع يكون وال العظمة صفات غّيه
  إليه. تقرتن وحاجتها مل النفس حقارة معرفة

 وسطوته اهلل بقدرة املعرفة من تتولد للنفس فحالة :والخوف الهيبة وأماا
 ينقص مل واآلخرين األولني أهلك لو وأناه   به, املباالة قلة مع فيه, مشيئته ونفوذ
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 املصائب من واألولياء األنبياء على جيري ما مطالعة مع هذا ذرة, ملكه من
 األرض, ملوك من يشاهد ما خالف على الدفع, على القدرة مع البالء وأنواع

 واهليبة. اخلشية زادت باهلل العلم زاد كلّما وباجلملة

 ولطائف إنعامه وعميم وكرمه  اهلل لطف معرفة فسببه :الرجاء وأماا
 واملعرفة بوعده, اليقني حصل فإذا بالصالة, اجلنة وعده ِف صدقه ومعرفة صنعه,
  حمالة. ال الرجاء جمموعهما من انبعث بلطفه

 بعظيم القيام عن بالعجز وعلمه العبادة, ِف التقصّي فباستشعاره :الحياء وأماا
 وخبث إخالصها, وقلة وآفاهتا, النفس بعيوب باملعرفة ذلك ويقوى,  اهلل حق

 يقتضيه ما بعظيم العلم مع أفعاهلا, مجيع ِف العاجل احلظ إىل وميلها دخلتها,
 وخفيت, دقت وإن القلب وخطرات الّسر على مطلع والعلم بأناه   , اهلل جالل
 (0)احلياء.* تسمى حالة بالضرورة منها انبعث يقينا   حصلت املعارف إذا وهذه

 الصالة مسّمى أنا  القدس بروح اهلل أيدك اعلم ويقول ابن عربي: -
 شامل, غّي ومبعىن شامل مبعىن مبعنيني: ثالثة رابع, وإىل ثالثة إىل يضاف

 اهلل فإنا  الرَحة, هو الشامل واملعىن الشامل, باملعىن احلق إىل الصالة فتضاف
 : اهلل رسول وقال الراَحني, أرحم فقال: هبا عباده ووصف بالرحيم نفس ه   وصف  

ا  ,(62 )األحزابه و  الاِذي ي ص لِّي ع ل ْيك مْ   تعاىل: وقال الرَحاء, عباده من اهلل يرحم إّنا

                                                           

 ( إحياء علوم الدين للغزايل.0)
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 ِإىل   الظ ل م اتِ  ِمن    ُيرجكم بأن يرَحكم عليكم: أي يصّلي بأناه   نفس ه   فوصف
 وتضاف السعادة, إىل الشقاوة ومن اهلدى, إىل الضاللة من يقول: , الن ورِ 

ه و   تعاىل: قال للمؤمنني, والدعاء واالستغفار الرَحة مبعىن املالئكة إىل الصالة
ئِك     اهلل قال ذكرناها, ما املالئكة فصالة ,(62 )األحزابت ه  الاِذي ي ص لِّي ع ل ْيك ْم و م ال 

و ي ْست  ْغِفر ون  لِلاِذين  آ م ن وا ر ب ان ا و ِسْعت  ك لا ش ْيٍء ر َْح ة  و ِعْلم ا   املالئكة: حقِّ  ِف
ِبيل ك    استجب اللهما  ,(1 )غافرو ِقِهْم ع ذ اب  اجلْ ِحيمِ  ف اْغِفْر لِلاِذين  ت اب وا و ات اب  ع وا س 

 والدعاء الرَحة مبعىن البشر إىل الصالة وتضاف املالئكة, دعاء صاحل فينا
 شرعا . املعلومة املخصوصة واألفعال

او اِت و اأْل ْرِض و الطاي ْر  أ ملْ  ت  ر  أ نا اهلل    تعاىل: قال  ي س بِّح  ل ه  م ْن ِف السام 
ت ه  و ت ْسِبيح ه  و اهلل    فأضاف ,(60 النور)  ع ِليٌم مب ا ي  ْفع ل ون  ص افااٍت ك لٌّ ق ْد ع ِلم  ص ال 

 الصالة... العرب لسان ِف والتسبيح الكلِّ, إىل الصالة

 وال باطنه, من ظاهره خصا  وما جبملته, اإلنسان خاطب اهلل أنا  واعلم
 ِف الشرع أحكام معرفة أكثرهم إىل الناس دواعي فتوفرت ظاهره, من باطنه

 أهل وهم القليل، إالَّ  بواطنهم في المشروعة األحكام عن وغفلوا ظواهرهم,
 ِف شرعا   قّرروه حكم من فما ,وباطنا   ظاهرا   ذلك في بحثوا فإنَّهم ،اهلل طريق

 مجيع ذلك على أخذوا بواطنهم, إىل نسبة له   احلكم ذلك أنا  ورأوا إالا  ظواهرهم
 خسر حني ففازوا وباطنا , ظاهرا   هلم شرع مبا اهلل فعبدوا الشرائع, أحكام

 األكثرون...
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 كلِّ  على الطهارة وجوبِ  على خمالف غّي من قاطبة املسلمون ويتابع: أمجع
ا وقتها, دخل إذا الصالة لزمته   م نْ   العاقل, احللم حدّ  البالغ على َتب وأَّنا

: واختلف  فأّما الظاهر, حكم ؟ هذا ال أمْ  اإلسالم وجوهبا شرط من هل الناس 
ا وروحها الصالة باطن إنا  فنقول: الباطنة, الطهارة وهي ذلك ِف الباطن  هو إّنا
 (0)*نصفني( عبدي وبني بيين الصالة   )قسِّمت قال: حيث تعاىل, احلق مناجاة

 ربهِ  مناجاة العبد   أراد   فمىت كذا, اهلل: فيقول كذا, العبد: يقول املناجاة, فذكر
 ربّهِ  مناجاة عن ُيرجه   شيءٍ  كلِّ  من قلبهِ  طهارة عليه تعينت كان فعل أيّ  ِف
 وقد ناجاه فما مناجاته وقت ِف هبذه الطهارة يتصف مل ومىت الفعل, ذلك ِف

 (3)أحق...* بالطرد فهو األدب أساء

: الص   الة عب   ارة ع   ن واحدي   ة احل   ق (2)وجببباء عنبببد عببببد الكبببريم الجيلبببي -
تع    اىل, وإقامته    ا إش    ارة إىل إقام    ة ن    اموس الواحدي    ة باالتص    اف بس    ائر األمس    اء 

عبارة عن الطهارة من النق ائص الكوني ة, وكون ه  يش رتط بامل اء  فالطهروالصفات, 
إش  ارة إىل أَّنا  ا ال ت  زول إالا بظه  ور آث  ار الص  فات اإلهلي  ة ال  يت ه  ي حي  اة الوج  ود, 
ألنا امل   اء س   ّر احلي   اة, وك   ون الت   يمم يق   وم مق   ام الطه   ارة للض   رورة إش   ارة للتزك   ي 

عس  ى أن يك  ون؛ فإنا  ه  أن  زل  باملخالف  ات واجملاه  دات والرياض  ات, فه  ذا ل  و تزك  ى
درجة عمن جذب عن نفسِه فتطهر ع ن نقائص ها مب اء حي اة األزل اإلهل ي, وإلي ه 

                                                           

 ( صحيح مسلم.0)
 .0ج( الفتوحات املكية 3)
 ه .113( هو الصوِف املشهور الشيخ عبد الكرمي بن إبراهيم اجليلي توِف 2)
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ف  آِت  ,(0)*بقول  ِه: )آِت نفس  ي تقواه  ا, وزكِّه  ا أن  ت  خ  ّي م  ن زّكاه  ا( أش  ار 
نفس ي تقواه ا: إش ارة إىل اجملاه دات واملخالف ات والرياض ات, وقول ه : وزكِّه ا أن  ت 

ك    ي باألعم    ال ألنا    ه  خ    ّي م    ن التّز  ,إش    ارة إىل اجل    ذب اإلهل    يخ    ّي م    ن زكاه    ا: 
 واجملاهدات, 

 إشارة إىل التوجه الكلي ِف طلب احلق,  استقبال القبلةثُم  

 إشارة إىل انعقاد القلب ِف ذلك التوجه,  الني ةثُم  

إش  ارة إىل أنا اجلن  اب اإلهل  ي أك  رب وأوس  ع مم  ا عس  ى أن  تكبيببرة اإلحببرام ثُببمَّ 
يتجلى بِه عليه, فال يقيده مبشهده, بل هو أكرب من ك لِّ مش هد ومنظ ر ظه ر ب ِه 

إش ارة إىل وج ود كمال ِه ِف اإلنس ان؛  وقبراءة الفاتحبةعلى عبده, ف ال انته اء ل ه , 
ات, فقراءهت ا إش ارة إىل ألنا اإلنسان هو فاحتة الوجود, فتح اهلل بِه أقف ال املوج ود

 ظهور األسرار الربانية حتت األسرار اإلنسانية, 

إش     ارة إىل ش     هود انع     دام املوج     ودات الكوني     ة حت     ت موج     ود  الركبببببو  ثُبببببم  
 التجليات اإلهلية, 

عبارة عن مقام البق اء, وهل ذا يق ول في ه: مسِ  ع  اهلل  مل ن َح ده, وه ذِه   القيام ثُم  
ا إخبار عن حال إهلي, فالعبد ِف القيام ال ذي ه و ألَّنا  ,كلمة ال يستحقها العبد

إش   ارة إىل البق   اء خليف   ة احل   ق تع   اىل, وإن ش   ئت قل   ت: عين   ه لّيف   ع اإلش   كال, 
                                                           

 ( مسند أَحد. السنن الكربى للنسائي.0)
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فلهذا أخرب عن حال نفسِه بنفسِه, أع ين ت رجم ع ن مس اح حق ِه ثن اء خلق ِه, وه و 
 ِف احلالني واحد غّي متعدد, 

قه  ا باس  تمرار ظه  ور ال  ذات عب  ارة ع  ن س  حق آث  ار البش  رية وحم السببجودثُببم  
 املقدسة, 

إش ارة إىل التحق ق حبق ائق األمس اء والص فات,  ببين السبجدتين ثُم  الجلبوس
ال   راَْح ن  ع ل    ى  ألنا اجلل   وس اس   تواء ِف القع   دة, وذل   ك إش   ارة إىل حقيق   ة قول   ِه: 

  .(3 )طهاْلع ْرِش اْست  و ى

إش   ارة إىل مق   ام العبودي   ة, وه   و الرج   وع م   ن احل   ق إىل السبببجدة الثانيبببة ثُبببم  
 اخللق, 

إشارة إىل الكمال احلقي واخللقي, ألناه  عبارة عن ثناء على اهلِل  التحياتثُم  
تع   اىل وثن   اء عل   ى نبيِّ   ِه وعل   ى عب   اِدِه الص   احلني, وذل   ك ه   و مق   ام الكم   ال, ف   ال 

وبتأدب ِه لس ائر عب اد   ّم دحمل يكمل الويل إالا بتحقِق ِه باحلق ائِق اإلهلي ة واتباع ه
 (0)اهلل, وهنا أسرار كثّية.*

عن بعض األولياء قال: صالة  العارفني  :وجاء عند القاضي سعيد القمي
م روغان الطلب ِف  طّيان األرواح ِف فضاء السرمدية وصفاء الدميومية, وحركاهت 

 وني اتهمِف احلاِل ونفي اجلهات,  استقباهل مالكعبة   فاستقباُلهمعامِل الطرب, 
                                                           

 ( اإلنسان الكامل للجيلي.0)
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هو التقوى من كلِّ شيء سوى  واستفتاُحهممتك ن القلوب ِف مشاهدة الغيوب, 
خفض  أجنحة اهلّمة  وركوُعهمأحلان  األرواح ِف قفص األشباح,  وقراءتُهماهلل, 

اخللّو ِف  ورفُع ايديهمزوائد احلبِّ ِف مدارِج القرب,  وسجوُدهمِف حبار املنة, 
بع السّمو وتشهد هم استحضار  اخلّيات وإدراك املشاهدات ِف املكاشفات, مر 

ازدحام  الذكر عن الفكر,  وتسبيُحهمهتذيب اإلدراك من اإلمساك,  وتكبيُرهم
 (0)خروج الروح عن ضيِق الرسومات ِف االنبساط.* وتسليُمهم

اعلم أنا اإلنسان كما مرا ذو مراتب كثّية,  :(3)وجاء عند الجنابزي -
وأدَن مراتبه مرتبة قالبه اجلسمان, وبعدها مرتبة نفسِه اليت ي عرّب عنها بالصدر 
وبالقلب أيضا , وبعدها مرتبة قلبه اليت هي بني النفس والروح, وبعدها مراتبه 

: ية ّمداحملاأل خر, وِف كلِّ مرتبٍة له  صالة, وصالته القالبية ِف الشريعة 
األفعال واألذكار واهليئات املخصوصة املعلومة لكلِّ م ْن دخل ِف هذا الدين 
بالضرورة, وصالة قلبه الذي هو صدره: الذّكر املخصوص املأخوذ من صاحب 
اإلجازة, والفكر املخصوص املأخوذ من قّوة الذّكر, أو من ت عّمل املفّكرة, واملراد 

ة ِمن  الّتوّجه إىل اإلماِم كما ورد وقت تكبّية بالفكِر ما هو مصطلح الصوفي
واجعل واحدا  ِمن  األئمة نصب  عينيك, وصالة  اإلحرام تذّكر رسول اهلل 

                                                           

 ( كتاب أسرار الصالة للقاضي سعيد القمي.0)
 القرن الرابع عشر ه . من أعالم ( العارف الشهّي احلاج سلطان حممد اجلنابزي امللقب بسلطان شاه صوِف3)
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القلب الذي هو بني النفس والروح: مشاهدة معان أذكار الصالة ومشاهدة 
 األحوال والشؤن املشار إليها بأطوار الصالة, وصالة الروح: معاينة هذه وهكذا.

: جعل صالة القالب متصلة بصالة الصدر, وصالة ومعنى إقامة الصالة
الصدر متصلة بصالة القلب, وهكذا, سواء كان اإلقامة مبعىن اإلقامة عن 
اعوجاج أو عن قعود, أو مبعىن إقامة حدود الصالة, فإنا أعظم حدودها, 

ا بالنسبة إىل احلدود العرضية كالروح بالنسب ة إىل القالب, حدودها الطولية فإَّنا
فصالة القالب كقالب اإلنسان, والّصالة الذكرية القلبية اجلسمانية كالروح 
البخاري من اإلنسان الذى هو مركب القوى واملدارك احليوانية, والّصالة الفكرية 
الصدرية كالبدن املثايل من اإلنسان, والّصالة القلبية الروحانية كروح اإلنسان, 

ن املراتب الباطنية ميتٌة عفنٌة تؤذي قرينتها, كذلك الصالة فكما أنا اإلنسان بدو 
القالبية بدون مراتبها الباطنة جيفة عفنة مؤذية, وقد ورد: ر ّب مصٍل والصالة 

 تلعنه .

واعلم أيضا  أنا اإلنسان خ لق ذا قوة وفعلية من أّول خلقة ماّدتِه إىل مرتبته 
األخّية اليت هي بالفعل من كّل جهة وليس فيها قّوة, فالنطفة هلا فعلية النطفة, 
وقوة العلقة قريبة, وقوة املضغة واجلنني والطفل اإلنسان وهكذا ب عيده, وما مل 

حيصل من فعلية العلقة شيء وحيصل باالتصال ينقص من فعلية النطفة شيء مل 
واالستمرار فعلية العلقة بقدر نقصان فعلية النطفة إىل أن صار العلقة بالفعل من 
جهة كوَّنا علقة مث ّ يصّي فعلية العلقة ِف النقصان وفعلية املضغة ِف احلصول 
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ن سابقتها واالزدياد وهكذا مجيع املراتب, فإنا فعلية كّل مرتبة موقوفة على نقصا
أو فنائها, وهذا النقصان والفناء زكاة اإلنسان تكوينا , وذلك احلصول واالزدياد 
صالته تكوينا , ألنا الزكاة إعطاء املال وتطهّي باقيه, وهذا أيضا  كذلك, 
والصالة جلب الرَحة وطلبها, واالزدياد املزبور جلب للرَحة اليت هي كماالت 

كان التكليف موافقا  للتكوين وحسن األعمال اإلنسان واستجماٌع هلا, وملا  
االختيارية بكوَّنا مطابقة لألفعال التكوينية مل يبعث نيّب قط إالا بتشريع الصالة 
والزكاة, وجعلهما أصال  وعماد ا لتمام األعمال الشرعية الفرعية, لكن وضعهما 

 : اآلية ِف هذهِ  -وصورهتما ِف الشرائع خمتلفة غّي متوافقة, وتقدمي الصالة 

   ة  و مماا ر ز ق ْن اه ْم ي  ْنِفق ون على  - وِف سائر اآليات ,(2)البقرةو ي ِقيم ون  الصاال 
الزكاة, إماا لتقدمها طبعا  ألنا إسقاط ما ِف اليد موقوف على وجدان غّيه أو 

كما علمت وجدان أو طلب للكمال املفقود بعد والصالة طلب األفضل منه, 
بكمال موجود, فما مل يطلب اإلنسان كماال  آخر يرتك كماال  االتصاف 

ا طلب ووجدان, والزكاة  حاصال , أو ألنا الصالة أشرف, واالهتمام هبا أمت؛ ألَّنا
 (0)ترك وفقدان.*

 اهللِ  إىل والسلوك السّي أهل من واحد ولكلّ  الخميني:اإلمام ويقول  -
 مقامه... حسب على ونصيب حظٌ  صالتِهِ  من وله   به, خمتصة صالة

                                                           

 ( بيان السعادة ِف مقامات العبادة للجنابزي.0)
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 املرتبة ِف لياملصّ  صالة تكون حبيث ومراتب, مقامات للصالة إنا  وباجلملة
 مقام ه   أنا  كما كبّيا , اختالفا   األخرى املرتبة ِف صالته عن ختتلف فيها هو اليت

 اإلنسان صورة ِف اإلنسان دام فما. كثّيا   اختالفا   املقامات سائر مع ُيتلف
ا وفائدهتا الصالة وصورة. صورية أيضا   فصالته صوري" إنسان "وهو  هي إّنا

 قام إذا هذا الفقهية, الصورية باألجزاء جمزية   وكوَّنا الفقهية صحتها إىل بالنسبة
ا من الرغم وعلى صحتها, وشرائط أجزائها جبميع  وغّي القبول لشرائط فاقدة أَّنا
 المرتبة إلى الظاهرية المرتبة من المصل ي تجاوز فإذا تعاىل اهلل من مرضية

 ما بمقدار حقيقية صالة صالته فتكون ،المعنى إلى الصورة وعن الباطنية،
 (0)*...وسر ها وباطنها الصالة معنى من فيها متحقق هو

 ِف دام ما السالك اإلنسان أنا  اإلهلية املعارف أرباب عند واتضح تبنّي  فقد
 عن تفرتق مناسكه سائر وكذلك فصالته اهلل, جانب إىل والسلوك اهلل إىل السّي
 للعروج القصوى الغاية إىل ووصل سّيه أَّنى الذي الكامل للويل اليت تلك

 ألنا ( قوسني قاب) أنس حمفل ِف قدمه ووضع املعنوي, الروحي واملعراج الكمايل
 الوصول, ورفرف العروج براق فصالته اهلل إىل والسّي السلوك ِف دام ما السالك

 ,احملبوب مجال مشاهدات وصورة التجليات خارطة صالته تكون الوصول وبعد
 إىل الغيب حكم سراية قبيل من تكون بل ,تركيبها ِف رويّة إعمال دون من

                                                           

 ( سر الصالة.0)
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 ِف الفالسفة من احملققون قال كما ,الظاهر ِف الباطن آثار وظهور ,الشهادة
 امللك... عامل إىل بالنسبة العقلي العامل تدبّي حق

 وقراءة وأذكار وهيئات أوضاع من امللكية صورهتا حبسب مركبة الصالة إنا 
 ماوكلّ  وبساطة, وحدة ذات ملكوهتا حبسب كانت وإن ,واضح هو كما وأدعية
 اليت الكمال غاية إىل تنتهي حىت ,أكمل وحدهتا تكون الكمال أفق من قربت

 (0)*الكربى... قيامتها حصول هي

ِف تعليقه على شرح فصوص احلكم,  وجاء عن اإلمام الخميني أيضا   -
م ولو قوله: م ولو أي: اخل ...واإلَنيل التوراة أقاموا أَّنا  هي اليت الشريعة اتّبعوا أَّنا
 اليت الطريقة هلم حلصل وأقاموها املنزلة الكتب من وغّيمها واإلَنيل التوراة إقامة
 من الطعام هي اليت احلقيقة وعلم التحت, من الطعام وهو األرجل علم هي

 الشريعة طريقِ  من إالا  حيصالن ال واحلقيقة الطريقة أنا  على يدل الفوق. وهذا
 فمن الباطنِ  عن منفكٍ  غّي الظّاهر أنا  منه يفهم بل الباطن, طريق الظاهر فإنا 
 فليعلم اإلهلية التكاليف واتباع الظاهرة األعمالِ  مع له   حيصل مل الباطن أنا  رأى
 غّيِ  من الباطنِ  إىل يصل أنْ  أراد ومنْ  عليه هو ما على الظاهرِ  على يقم مل أناه  

 (3).*ربّه من بّينة غّي على فهو الصوفية عوامل كبعضِ  الظاهر طريقِ 

                                                           

 ( سر الصالة.0)
 ( تعليقه على شرح فصوص احلكم للقيصري.3)
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جمتمعني  قال جلماعٍة من شيعتهِ  ه  أنا  علي عن أمّي املؤمنني  وروي -
و أ نت ْم س ك ار ى ح ىتا ت  ْعل م وْا م ا ال  ت  ْقر ب وْا الصاال ة   : قول اهلل ِف يتذاكرون: 

 الصالة فذكر اهلل  اأما فقال:  .(62)النساء ت  ق ول ون  و ال  ج ن با  ِإالا ع اِبرِي س ِبيلٍ 
ا الطهارة فمن األضداد بغّيه تبارك وتعاىل, وأما  القلبِ  غل  شف ر  كْ ا الس  وأما 

ت ه   : قال اهلل تبارك وتعاىل ,واملخالفني واألنداد ِئك  ه و  الاِذي ي ص لِّي ع ل ْيك ْم و م ال 
 ييصلّ أتراه  .(62)األحزابلِي ْخرِج ك م مِّن  الظ ل م اِت ِإىل  الن وِر و ك ان  بِاْلم ْؤِمِنني  ر ِحيما  

 ؟ .يها املؤمن هلل على املؤمن الصالة اليت يصلّ 

ر وِن ف اذْك   : ِف املأل األعلى وقال يذكرنا ه  أي يعلمنا أنا :ي أراد: يصلّ 
 .(033)البقرة يل و ال  ت ْكف ر ونِ  أ ذْك رْك ْم و اْشك ر وا

 أمَّا الطهارة: فهي مادية ومعنوية -

 وطهار يشني, ما كل من برئ ,النجاسة من نقى: ط ه ر  : اللغة ِف الطهارة
 .وغّيها العيوب من ونزاهه برأه طاهرا , جعله باملاء الشيء

 .ومعنوية مادية :نوعان والنجاسة

 فال العقلية: املعنوية أماا والغسل, الوضوء منه توجب ما كل هي: املادية
 :شعرا   بعضهم قال. املادية املطهرات تزيلها

 درنٍ  م      ن امل      رء ِف م      ا يغس      ل امل      اء
 

 امل      اء امل      ذنب قل      ب يغس      ل ول      يس 
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 خطرا   املعنوية النجاسة وأشد ,املعنوية   الطهارة إالا  املعنوية النجاسة تزيل وال
 مث فالبخل, فالكرب, فالكذب, الشبهة, مث الشك, مث ,باهلل الشرك أذى   وأكثرها

 . ذلك شابه وما الشهوات,

 إذا معنوية طهارة هلا املتقدمة النجاسات تلك من عقلية َناسة فكل
 :ذلك وِمثال َناسته, وزالت ط هِّر   املتنجس استعملها

 َناسة ت زيل: الثقة الشك, َناسة يزيل: اليقني الشرك, َناسة ي زيل: بالتوحيد
 يزيل: الكرم الكرب, َناسة ي زيل: التواضع الكذب, َناسة ي زيل: الصدق الشبهة,

 الشهوات َناسة ي زيل: اهلل حرام ما كل عن واإلعراض البخل, َناسة
 (0)*.البهيمية

 والوضوء الطهارة أردت إذا : اإلمام الصادق وفي الطهارة قال -
 مفتاح املاء جعل قد تعاىل اهلل فإنا  ,تعاىل اهلل رَحة إىل تقدمك املاء إىل فتقدم
 العباد, ذنوب تطهر اهلل رَحة أنا  وكما .خدمته بساط إىل ودليال   ,ومناجاته قربته

 الاِذي و ه و    تعاىل: اهلل قال غّي, ال املاء يطهرها الظاهرة النجاسات كذلك
 وقال ,(61 )الفرقانط ه ورا   ماء   الساماءِ  ِمن   و أ نْ ز ْلنا ر َْح ِتهِ  ي د يْ  ب  نْي   ب ْشرا   الرِّياح   أ ْرس ل  

 فكما ,(21)األنبياء ي  ْؤِمن ون   أ ف ال ح يٍّ  ش ْيءٍ  ك لا  اْلماءِ  ِمن   و ج ع ْلنا تعاىل:  اهلل
 القلب حياة جعل وفضله برَحته كذلك الدنيا نعيم من شيء كلّ  بهِ  أحيا

                                                           

 ( الكلم الطيب الشيخ عبد الكرمي اخلطيب.0)
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 بكلِّ  امتزاجه ولطيف وبركته وطهره ورقته املاء صفاء ِف والتفكر والطاعات
 ِف بأدائها وتعبدك بتطهّيها اهلل أمرك اليت األعضاء تطهّي ِف واستعمله ,شيء

 باحلرمة استعملها فإذا ,كثّية فوائد منها واحدة كلّ  حتت فإنا  ,وسننه فرائضه
 ,باألشياء املاء كامتزاج اهلل خلق عاشر مث ا  ,قريب عن فوائده عيون لك انفجرت

 املؤمن مثل : الرسول لقولِ  معربا   ,معناه عن يتغّي وال حقه شيء كل يؤدي
 املاء كصفوة طاعتك مجيع ِف تعاىل اهلل مع صفوتك ولتكن ,املاء كمثل املخلص

 طهارة عند واليقني بالتقوى قلبك وطّهر ,طهورا   ومسّاه السماء من أنزله حني
 (0)باملاء.* جوارحك

 :الطهارة العقلية ِف شعرا    السنجاري مكزون بن حسن األمير ويقول -

 عل   ى م    نْ  بعرف   ان أعض   ائي وطه   رت
 

 دل         ت العش         ق ع         امل ِف م         راتبهم 
 ال كّله البحر ماء   إنا  ,لكم أقول احلق  :  المسيح السيد ويقول - 

 مرضية صالة أحدٌ  يقّدم ال أناه   :أيضا   لكم وأقول بقلِبِه, اآلثام حيب م نْ  يغسل
مِّل ولكنه ,يغتسل مل إنْ  هللِ   (3)األوثان.* بعبادة شبيهة خطيئة نفسه حي 

 كانت ملا أناه   منه بروح وإياك اهلل أيدنا : اعلمويقول ابن عربي عن الطهارة
ا علمنا النظافة, الطهارة  قلب, طهارة وحسية, معنوية وهي ,تن زيه صفة أَّنا
  معينة. أعضاء وطهارة

                                                           

 ( مصباح الشريعة.0)
 ( الكتاب املقدس.3)
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 من العقل وطهارة ومذمومها, األخالق سفسافِ  من النفس طهارة فاملعنوية
 األعضاء, وطهارة األغيار, إىل النظرِ  من السرّ  وطهارة والشبه, األفكار دنس
 ِف املوصلية التن زالت كتاب ِف ذكرناها معنوية طهارة عضوٍ  لكلِّ  أنا  فاعلم
 (0)*منه... الطهارة أبواب

 اخلالف يتصّور أن يتمكن مل الباطن طهارة عني اإلميان كان ملا إناه   ويقول:
 ِف فيه الظاهر حكم يكون دقيق بوجهٍ  إالا  الظاهرة الطهارة ِف تصّور كما فيه

 شرط من هل :الوجه ذلك من فنقول الظاهر, طهارة ِف الباطن حكم الباطن
 أم ذلك من القلب يعتقده مبا اللسان فينطق ,به التلفظ باإلميان الباطن طهارة

 كمنافق ,الباطن منافقا   ِف يعتقده مبا يظهر مل إذا الغيب عامل ِف ال ؟ فيكون
 وال ييصلّ  وال مثال   الصالة وجوب يعتقد املؤمن فإنا  الشهادة, عامل ِف الظاهر
 ,يعتقده وال بقلبه عليه بوجوهبا يؤمن وال ويتطهر يصّلي املنافق أنا  كما ,يتطهر

 حققت إذا ذلك معىن فهذا ,له   شّرعه   الذي الرسول ذلك لقول يفعله ال أو
 الظاهر ِف هو ما صورة على والباطن الظاهر ِف احلكم يسري حىت ,فيه النظر

 (3)*ذلك... فاعلم واإلمجاع اخلالف من

هِتِْم الاِذين   *ف  و ْيٌل لِْلم ص لِّني   وقال ِف تفسّي قولِه تعاىل:  ه ْم ع ْن ص ال 
 فالسعيد واستبصر, نظر ملن الصالة حال أشرف ما فانظر :(3-6)املاعون س اه ون  
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 سها مبن إالا  الوعيد عّلق   ما اهلل أنا  شرفها ومن وداوم, وحافظ عليها ثابر من
هِتِْم س اه ون  الاِذين    :فقال فيها ال عنها  صالهِتم ِف يقل ومل ه ْم ع ْن ص ال 
 ِف الستغراقهِ  مناجاتِهِ  عن يسهو فقد ومشاهدٍ  مناجٍ  بني صالتِهِ  ِف العبد   فإنا 

 من به يناجيه مما مناجاتهِ  ِف الستغراقهِ  مشاهدتهِ  عن يسهو وقد ,مشاهدتهِ 
 (0)*كالمِه...

  وتكلم القاضي سعيد القم ي عن الطهارة -
أقوال ابن عرِب فيها, وأضاف: وأماا الطهارة العضوية املبيحة فلها  واستعرض

 ثالثة أمساء: وضوء وغسل وتيمم.
 تنبيٌه على مقاماٍت معنوية, وإشارٌة إىل َتلياٍت روحانية. فالوضوء:
ألجِل الفناء الذي عّم اجلنب بسبِب اللذة النفسانية الّسارية ِف  والغسل:

نفسِه, وملّا ليس له  ذلك بنفسِه فيغتسل, فيلبس البدن املشعرة عن وجوده ِف 
 لباس الوجود من ربِّه باملاء الذي هو أصل احلياة والوجود والعلم...

فألجِل عروض الّدعوى للعبِد من رؤية نفسِه باالقتدار الظاهر  أم ا التيمم:
 منه, فيحرم من الرَحة اخلاصة لعباد اهلل املكرمني, فلم يصل إىل العلم الذي هو

 (3)*حياة القلب ِف إماتة الدعوى غلوة سهم نظره الفكري...

                                                           

 .0( الفتوحات املكية ج0)
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 ,ناه  سر احلياة اليت هي أصل العامل ملشاهدة احلي القيومإ :وقال عن املاء
اِء م اء  ط ه ور ا   قال تعاىل: ة  م ْيت ا و ن ْسِقي ه  مماا  *و أ نْ ز ْلن ا ِمن  السام  لِن ْحِيي  بِِه ب  ْلد 

ِثّي ا  و ي  ن  زِّل  ع ل ْيك ْم ِمن   وقال تعاىل: . (63-61)الفرقانخ ل ْقن ا أ نْ ع ام ا و أ ن اِسيا ك 
اِء م اء  لِي ط هِّر ك ْم ِبِه و ي ْذِهب  ع ْنك ْم رِْجز  الشاْيط اِن   .(00)األنفالالسام 

ِمن ْه ا   :قال عزا من قائل ,الرتاب الذي هو أصل نشأة اإلنسانوأماا 
د وا م اء  ف  ت  ي مام وا ص ِعي  (:وقال) .(33)طهخ ل ْقن اك ْم  ا ط يِّب اف  ل ْم َتِ   .(62)النساءد 

 (0)*وذلك لتتفكر ِف ذاتك لتعرف من أوجدك, وممّا أوجدك, ومل أوجدك...
حكٍم شرعي ِف الظاهر إالا وله  نسبة إىل  ِمنْ : اعلم أناه  ما وفي الوضوء قال

لتكون من  فلتكن أنت  يا أخي مم ن يعبد اهلل  بما شر   لُه ظاهرا  وباطنا  الباطن, 
أهِل الشرف. وال تكن ممّن يعبد اهلل  على حرٍف, فإذا متّكنت ِمن  استعماِل املاِء ِف 
الوضوِء فاستشعر أناك حبسب مرتبتك عند اهلِل ِف منزلٍة أباح  اهلل  لك  تناول رَحته 
ولطفِه, وشرع لك  حتصيل العلم احلقيقي إىل معرفتِه ومواقع أحكامه, وفتح لك  

باملاء الذي نزل  منها لتطهِّي عبادِه وختليصهم من كلِّ  ومناجاتهِ مساِء قربِه  بابا  إىل
ما يورث البعد عنه  وعن جوارِه, وكذلك مّكنك ِمن طهارِة الظاهر باملاء الذي هو 

 (3)*حياة  األبدان, والباطن الذي هو حياة  أرواح اإلنسان...
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 الصالة هي وصورة ,يةالصور  للصالة : فالطهارةويقول اإلمام الخميني -
 الذي وبالصعيد احلياة, سر هو الذي املطلق باملاء الطهارة وصورة ,صورية طهارة

 .املعرفة أصحاب عند التجليات منتهى هو

عنان  إطالق ومن ,املعاصي أرجاس من الظاهر تطهّي: اإلميان أهل وطهارة
 .والغضب الشهوة

من دنِس  والتطّهر املعنوية القاذورات عن التن زّه: الباطن أهل وطهارة
 .الذميمة األخالق

 والتطّهر الشيطانية والوساوس اخلواطر عن التن زّه: احلقيقة أصحاب وطهارة
 . املضّلة الّضالة الباطلة واآلراء األفكار أرجاس من

 ,التقلبات من والطهارة ,التلوينات عن التن زّه: القلوب أرباب وتطهّي
 .واملصطلحات الرمسية واملقننة بالعلوم االحتجاب من والتطّهر

 .املشاهدات عن االحتجاب عن التن زّه: الّسر أصحاب وطهارة

 ,والغّييّة الغّي إىل التوجه عن التن زّه: واجملذوبني احملّبة أصحاب وطهارة
 .اخللقية احلجب عن والتطهّي

 عن والتن زّه واملدارج, املقامات رؤية من التطّهر: الوالية أصحاب وطهارة
 عن التن زّه طهارة أصحابهِ  الذي الوالية مقام آخر إىل والغايات,... األغراض
 .والصفاتية األمسائية التجليات تعينات
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 ,التمكني بعد التلّون عن التن زّه: والتمكني احملو بعد الصحو أرباب وطهارة
 أحدية مظهرية رؤية مقام وهو البعض, على التجليات بعض غلبة عن والتطهّي

 .اجلمع

 من طاهر فظاهرهم ,األولياء لما ومجيع أنواع الطهارات متحققة لدى ك  
 ,إليه حيتاج ال فيما طالقاإل عن طاهرة وحواسهم الصورية, القذارات مجيع

 مراتب آخر إىل ,تعاىل احلق رضا ُيالف فيما التصرف من طاهرة وأعضاؤهم
 و ي ط هِّر ك مْ  اْلب  ْيتِ  أ ْهل   الرِّْجس   ع ْنك مْ  لِي ْذِهب   اهلل   ي رِيد   ِإّنا ا  تعاىل: قال. الطهارة
 (0)*.(22االحزاب)ت ْطِهّي ا

 املسجد باب بلغت : إذا الصادق قال اإلمام :م إلى الصالةو القد -
 يؤذن وال املطّهرون, إالا  بساطه يطأ ال عظيم ملك باب قصدت أناك فاعلم

 على فإناك امللك, هيبة خدمته بساطِ  إىل القدوم فهب الصّديقون, إالا  جملالسته
 والفضلِ  العدلِ  من يشاء ما على قادرٌ  أناه   فاعلم غفلت, وإن عظيم, خطرٍ 
 وأجزل الطاعة, يسّي منك ق ِبل ورَحته فبفضله عليك عطف فإن وبك, معك

 بك, عدال   واإلخالص الصدق باستحقاقه طالبك وإن كثّيا . ثوابا   عليها لك
 وتقصّيك بعجزك واعرتف يريد, ملا فّعال فهو. كثرت وإن طاعتك وردا  حجبك

 واعرض. به واملؤانسة له   للعبادةِ  توجهت قد فإناك يديه, بني وفقرك وانكسارك
 وكنْ . وعالنيتهم أمجعني اخللق أسرار عليه ختفى ال أناه   ولتعلم. عليه أسرارك
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 ال فإناه   ربك, عن حيجبك شاغل كلِّ  عن قلبك خلِ وأ يديه, بني عباده كأفقر
 من ذقت فإن امسك, ُيرج ديوان أيِّ  من وانظر. واألخلص األطهر إالا  يقبل

 إقباله حسن من وكراماته رَحته كأس وشربت ,خماطباته ولذيذ مناجاته حالوة
 فقف وإالا  ,واألمان األذنِ  فلك   فادخل. خلدمته صلحت   فقد وإجاباته, عليك
 فإذا. األجل عليه وقضى األمل, عنه وقصر احليل, عنه   انقطع قد مضطّر وقوف  

 ,واللطف والرَحة الرأفة بعني إليك نظر ,إليه االلتجاء صدق قلبك من اهلل م  لِ ع  
 احملرتقني إليه, املضطرين لعبادهِ  الكرامة حيب   كرميٌ  فإناه   ,ويرضى حيبّ  ملا ووفقك

يب  اْلم ْضط را ِإذ ا د ع اه  و ي ْكِشف    :تعاىل قال. مرضاته لطلب بابهِ  على أ ماْن جيِ 
 (0)*.(43)النملالس وء  

 القلب صاحب الصادقة النّية صاحب   : اإلمام الصادق قال: النية -
 األمورِ  ِف تعاىل هللِ  النّية بتخليص احملذورات هواجسِ  ِمن القلب سالمة   ألنا  السليم,

ِإالا م ْن أ ت ى اهلل  بِق ْلٍب  *ي  ْوم  ال  ي  ن ْف ع  م اٌل و ال  ب  ن ون    تعاىل: اهلل قال ,كّلها
ا : وقال ,عملهِ  ِمنْ  خّيٌ  املؤمن نّية   :النيب  وقال .(13-11الشعراء)س لِيمٍ   إّنا

 كلِّ  ِف النيةِ  خالصِ  ِمن للعبدِ  بدا  فال نوى. ما امرئ ولكلِّ  بالنياتِ  األعمال  
 اهلل   ذمهم قد والغافلون غافال , يكون املعىن هبذا يكن مل إذا ألناه   ,وسكون حركةٍ 
اأْل نْ ع اِم ب ْل ه ْم أ ض ل  س ِبيال    فقال: تعاىل . وقال: (66)الفرقانِإْن ه ْم ِإالا ك 
  اأْل نْ ع اِم ب ْل ه ْم أ ض ل  أ ول ِئك  ه م  اْلغ اِفل ون  تبدو النّية مث ا  .(013)األعرافأ ول ِئك  ك 
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 ِف األوقات اختالف حسب على وختتلف املعرفة, صفاء قدرِ  على القلب من
 حتت مقهورتان معه   وهواه   نفسه   اخلالصة النّية وصاحب وضعفه, قوته معىن

 منه نفسهِ  ية  نْ وم   ,وشهوتهِ  طبعهِ  من وهو منه, واحلياء تعاىل اهلل تعظيم سلطان
 (0).*راحة ِف منه   والناس تعب, ِف

 الدنيا من فآيس القبلة استقبلت   إذا : اإلمام الصادق قال القبلة: -
 تعاىل, اهلل عن يشغلك شاغلٍ  كلِّ  عن قلبك غوفرّ  فيه, هم وما واخللق فيها وما

ه ن اِلك   تعاىل:  اهلل قال يديه بني وقوفك واذكر , اهلل عظمة بسّرك وعاين
ان وا و ر د وا ِإىل  اهللِ أ ْسل ف ْت ت  ب ْل و ك ل  ن  ْفٍس م ا  ه م  احلْ قِّ و ض لا ع ن ْه ْم م ا ك   م ْوال 

 ما فاستصغر كرّبت فإذا والرجاء, اخلوف قدمِ  على فْ وقِ  .(21)يونسي  ْفت  ر ون  
 قلبِ  على اطلع إذا تعاىل اهلل فإنا  كربيائِِه, دون والثرى الع لى السموات بني

 ,أختدعين ,كذاب يا فقال: تكبّيه, حقيقة عن عارض قلِبهِ  وِف يكرّب  وهو العبد
 مبناجايت, واملسرة قرِب عن وألحجبنك ذكري, حالوة ألحرمنك وجاليل وعزيت
 ,ودعائك عبادتك وعن عنك غينٌ  وهو ,كخدمتِ  إىل حمتاج غّي تعاىل أناه   واعلم
ا  بركات من عليك وينشر ,عقوبته عن ويبعدك لّيَحك بفضله دعاك وإّنا

 اهلل خلق فلو ,مغفرته باب عليك ويفتح ,رضاه سبيل إىل ويهديك ,حنانيته
 لكان األبد سرمد على مضاعفة أضعافا   العوامل من خلق ما ضعف على 
 إالا  اخللق عبادة من له فليس ,دوهوحّ  أو بأمجعهم به أكفروا سواء اهلل عند
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 سرير حتت وادخل ,إزارا   والعجز ,رداء   احلياء فاجعل ,والقدرة الكرم إظهار
 (0).*إليه مستغيثا ,به مستعينا   ,ربوبيته فوائد تغتنم تعاىل اهلل سلطان

  في اللباس -

 وأنعمه لباس التقوى, للمؤمنِ  اللباس أزين : اإلمام الصادق قال
ي ٌْر   :تعاىل اهلل قال اإلميان,  اللباس وأماا .(34)األعرافو لِب اس  الت اْقو ى ذ ِلك  خ 
 هبا اهلل أكرم كرامة وهي آدم, بين عورات هبا يسرت تعاىل اهلل من فنعمة الظاهر,

 افرتض ما ألداء آلةِ  من للمؤمنني وهي غّيهم, هبا يكرم مل ما آدم  ذرية
 وشكره ذكره من يقربك بل  اهلل عن يشغلك ال ما لباسك وخّي   عليهم,
ا ؛واخليالء والتفاخر والتزيني والرياء العجب على حيملك وال وطاعته  من فإَّنا
تعاىل  اهلل سرت فاذكر ثوبك لبست فإذا القلب, ِف القسوة ومورثة الدين آفات
 بثوبك, ظاهرك ألبست بالصدق كما باطنك وألبس برَحته, ذنوبك عليك
 بفضل واعترب الطاعة, سرت ِف وظاهرك الرهبة سرت ِف الصدق من باطنك وليكن

 التوبة أبواب وفتح الظاهرة العورات ليسرت اللباس أسباب خلق حيث  اهلل
 وال السوء, وأخالق الذنوب من الباطنة العورات هبا ليسرت واإلغاثة واإلنابة
 واصفح نفسك بعيب واشتغل منه, أعظم عليك اهلل سرت حيث أحدا   تفضح

 برأسِ  ويّتجر غّيك, لعمل عمرك يفىن أن واحذر وأمره حاله يعنيك ال عّما
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 ِف تعاىل اهلل عقوبة أعظم من الذنوب نسيان فإنا  نفسك, فتهلك غّيك مالك
 اهلل بطاعةِ  مشتغال   العبد دام وما ,اآلجل ِف العقوبة أسباب وأوفر ,العاجل

 اآلفات عن مبعزلٍ  فهو  اهلل دين ِف يشني ما وترك نفسه عيوب ومعرفة تعاىل
 دام وما والبيان, احلكمة من الفوائد جبواهر يفوز تعاىل اهلل رَحة حبر ِف خائض

 (0).*أبدا   إذا يفلح ال وقوته حولهِ  إىل راجعا   لعيوبهِ  جاهال   لذنوبهِ  ناسيا  

 :التوج ه في () اهلل عبد أبو السيد يقول ه:التوج  

 ب               ه آمن              ت ص              ادقا   أق               ول
 

 يعلي          ين األعل          ى عل          ي ح           ب   
 منحرف        ا   إلي        ه وجه        ي وجه        ت 

 
 املالع        ني أض        داده ح        بّ  ع        ن 

 :غيرها قصيدة في وقال 

 من                 ه حي                اط ال أح                دٌ  ي                ا
 

 ب                            ذاتِ  وال بص                           فاتٍ  ال 
 أص                  لي قبل                  ةٌ  يل وجه                  ك 

 
 اجله              اتِ  س              ائر م               ن إلي              ه 

 :نظما    المكزون األمير وقال 

 وجهه              ا ش              طر القبل              ة واخت             ذ
 

 القب   ل أس   ىن م   ن العش   ق أله   ل فه  ي 
 :أيضا   وقال 

 لوجهه   ا اَت   اهي ِف وجه   ي وجه   ت
 

 قبل  يت فه ي اس تقبلتها م  ا حي ث فم ن 
 :وقال 

 مجاهل             ا لل             يت وجه             ي وجه             ت
 

 ج  لّْ  بالتحدي  د األوص  اف جه  ة ع  ن 
                                                            

 الشريعة.( مصباح 0)
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 القبل    ة اس    تقبال أنا  وكم    ا:  الشببببيرازي حمببببزة بببببن حسببببن ويقببببول -
 شبر  الباطنبة القبلبة استقبال فك ذلك الظاهرة, الصاالة صحة ِف شرط الظاهرة

 ،بالكليببببة اهلل   علببببى اإلقبببببال عبببن عبببببارة وهببببي الباطنبببة، الصَّببببالة صببببحة فبببي
 يُقببل لبم م بنْ  فبإنَّ  وجهبرا ، وسبرا   وعقبال   وروحا   ونفسا   قلبا   سواه عما واإلدبار

ببا يببدبر لببم بالكليببة اهلل علببى  مل اهلل س  وى بش  يءٍ  إرادت   ه   تعلق  ت وم   نْ  ،سببواه عمَّ
 تع اىل اهلل ل ذكر متفرغ ا   ياملص لّ  يكون أن فيجب اهلل, حبضرة االتصال على يقدر
 مبق  دار اهلل ع  ن وبع  ده انقطاع  ه   فيك  ون بش  يء إرادت  ه تعلق  ت وإن ,املواجه  ة عن  د

 ,م  واله وب ني بين ه حجاب ا   الش يء ذل ك وحيص ل ,ب ه املتعل ق الش يء ب ذلك اتص اله
ِ       مْ  ع        نْ  ِإن اه        مْ  ك        الا  : تع       اىل اهلل ف       يهم ق       ال ال       ذين م       ن وك       ان  ي  ْوم ئِ       ذٍ  ر هبِّ

 .(03)املطففنيل م ْحج وب ون  

صّلي على اشرتط أناه   فكما
 
 يقع الذي املوضع عن نظره   حيّول ال أن ظاهرا   امل

صّلي على اشرتط فكذلك سجوده عليه
 
 وعنايته وفكره قلبه حيّول ال أن باطنا   امل

 (0)*.عبادته ِف إليه ومتوجهٌ  صالته ِف إليه مشّيٌ  هو عّمن

 على ركوعا   هللِ  عبدٌ  يركع   ال : اإلمام الصادق قال :في الركو  -
 صفائه, كسوة وكساه كربيائه, ظالل ِف وأظله هبائه, بنور اهلل زيّنه   إالا  احلقيقة
 أدب الركوع وِف ,للثان صلح األول مبعىن أتى فمن ثان, والسجود أول والركوع
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 خاضع ركوع فاركع ,للقرب يصلح ال لألدب حيسن ال ومن قرب, السجود وِف
 خائف خفض جبوارحه هلل خافض ,سلطانه حتت لٍ جِ و   ,بقلبه متذلل  هلل

 كان  خثيم بن ربيع أنا  وحكي .الراكعني فوائد من يفوته ما على حزين
 سبق أوه وقال: تزفر أصبح فإذا واحد ركوعٍ  ِف الفجر إىل بالليل يسهر

 ِف مهّتك عن واحنط ,ظهرك باستواء ركوعك واستوفِ  بنا, قطعوأ   املخلصون
 ,ومكايده وخدائعه الشيطان وسوسةِ  من بالقلب وفرّ  ,بعونه إالا  خبدمته القيام

 التواضع أصول إىل ويهديهم ,له تواضعهم بقدر عباده يرفع تعاىل اهلل فإنا 
 .(0)*سرهم على عظمته اطالع بقدر واخلشوع واخلضوع

 من قط تعاىل واهلل خسر ما : اإلمام الصادق قال :في السجود -
 ِف بربهِ  خال من أفلح وما واحدة, مرة عمره ِف كان ولو السجود حبقيقة أتى
 للساجدين تعاىل اهلل   أعدا  عّما الهيا   غافال   نفسهِ  مبخادع شبيها   احلال ذلك مثل
 ِف تقرّبه أحسن م نْ  أبدا   تعاىل اهلل عن بعد وال جل,اآل وراحة العاجل البشرِ  ِمن  

 ِف بسواه قلبه بتعليق حرمته وضّيع أدبه أساء   م نْ  أبدا   إليه قرب وال السجود,
 يطؤه تراب من لقخ   أناه   م  لِ ع   ذليل هللِ  متواضع سجود فاسجد ,السجود حالِ 
 اهلل جعل ولقد ,يكن ومل وكون ,أحد كلا  يستقذرها نطفةٍ  من ركب وأناه   ,اخللق
 عن بعد منه قرب فمن والروح, والسر بالقلب إليه التقرب سبب السجود معىن
 مجيع عن بالتواري إالا  السجود حال يستوي ال أناه   الظاهر ِف ترى أال غّيه,
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 الباطن, أمر تعاىل اهلل أراد كذلك العيون, تراه ما كلِّ  عن واالحتجاب األشياء,
 ذلك من قريب فهو تعاىل اهلل دون بشيءٍ  صالتِهِ  ِف متعلقا   قلبه   كان فمن

م ا   تعاىل: اهلل قال ,صالته ِف منه   تعاىل اهلل أراد ما حقيقة عن بعيد الشيء
ْوِفهِ ج ع ل  اهلل    اهلل قال : اهلل رسول وقال .(6)األحزاب  لِر ج ٍل ِمْن ق  ْلب  نْيِ ِف ج 
: وابتغاء لوجهي لطاعيت اإلخالص حب فيه فأعلم عبدٍ  قلبِ  على أطلع ما 

 بغّيي صالتِهِ  ِف اشتغل ومن منه, وتقربت وسياسته تقوميه توليت إالا  مرضايت
 (0)*.اخلاسرين ديوان ِف مكتوب امسه ,بنفسه املستهزءين من فهو

 فكن اهللِ  على ثناء التشهد : اإلمام الصادق قال :في التشهد -
 والدعوى بالقولِ  له   عبدٌ  ك  أنا  كما الفعلِ  ِف له   خاضعا   خاشعا   رِ السّ  ِف له   عبدا  

 تعبده   أنْ  وأمرك   عبدا   لقك  خ   ه  فإنا  سرك صدق بصفاءِ  ك  لسانِ  صدق وصل
 أنا  وتعلم لك بربوبيته له عبوديتك حتقق وأن ,وجوارحك ولسانك بقلبك
 عاجزون وهم ومشيئته بقدرته إالا  حلظة وال نفس هلم فليس ,بيده اخللق نواصي

و ر ب ك  ُي ْل ق   : تعاىل اهلل قال ,وإرادتهِ  بإذنهِ  إالا  مملكته ِف شيءٍ  أقل إتيان عن
 .(41 )القصصو ت  ع اىل  ع ماا ي ْشرِك ون   اخْلِي  ر ة  س ْبح ان  اهللِ م  م ا ي ش اء  و ُي ْت ار  م ا ك ان  هل   

 ه  فإنا  سرك بصفاء لسانك صدق وصل والدعوى بالقولِ  ذاكرا   عبدا   هلل فكن
 ومشيئته إرادته بسابقِ  إالا  ألحدٍ  ومشيئة إرادة تكون أنْ  وجلا  فعزا  خلقك

 بالصالة أمرك وقد أوامره أداء ِف وبالعبادة ,حبكمته الرضا ِف العبودية فاستعمل
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 وشهادته بطاعته وطاعته بصالته صالتهِ  فأوصل  حمّمد النيب حبيبه على
 وأمرهِ  صالتهِ  فائدة عن فتحرم حرمته معرفة بركات يفوتك ال وانظر ,بشهادته

 والسنن والنهي األمر ِف بالواجب أتيت إن فيك والشفاعة لك باالستغفار
 .*(0) اهلل عند مرتبته جليل وتعلم ,واآلداب

 كلِّ  دبرِ  ِف التسليم معىن : اإلمام الصادق قال :في السالم -
 له   خاضعا    هنبيّ  وسنة تعاىل اهلل بأمر أتى نْ م   أي "األمان معىن" صالة

 اسم والسالم ,اآلخرة عذاب من والرباءة الدنيا بالءِ  من األمان فله   فيه خاشعا  
 واألمانات املعامالت ِف معناه ليستعملوا هِ خلقِ  ِف أودعه   تعاىل اهلل أمساء من

 وصحة بينهم فيما وجمالستهم مصاحبتهم وتصديق ,ضافاتواإللصاقات واإل
 تعاىل اهلل   فاتقِ  معناه وتؤدي موضعه السالم تضع أن أردت فإن معاشرهتم

 حفظتك منك ولتسلم ,املعاصي بظلم تدنسها ال وعقلك وقلبك دينك وليسلم
 مث ا  صديقك مع مث ا  ,معهم معاملتك بسوء منك وتوحشهم هممتلّ  وال تربمهم ال

 يضع ال ومن ,أوىل فاألبعد   إليهِ  أقرب   هو نْ م   منه   يسلم مل نْ م   فإنا  ,عدوك مع
 ِف أفشاه وإن سالمه ِف كاذبا   وكان تسليم وال سالم فال هذه مواضعه السالم
 ,شكره ليظهر بالنعمة مبتلى اإما  ,الدنيا ِف وحمن فنت بني اخللق   أنا  واعلم ,اخللق

 سبيل وال ,معصيته ِف واهلوان طاعته ِف والكرامة صربه ليظهر بالشدة مبتلى اوإما 
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 إليه شفيع وال ,بتوفيقه إالا  طاعته إىل وسيلة وال ,بفضله إالا  ورَحته رضوانهِ  إىل
 (0)*.ورَحته بإذنه الا إ

 نْ م   وانظر الدعاء أدب احفظ : اإلمام الصادق قال :في الدعاء -
 علمه بقلبك وعاين وكربياءه اهلل عظمة وحقق ,تدعو وملاذا تدعو كيفو  تدعو

 ,والباطل احلق من فيه تكون وما ,نا تكْ  وما سرك على واطالعه ضمّيك ِف مبا
 هالكك فيه عسى بشيء تعاىل اهلل تدعو كيال وهالكك َناتك طرق واعرف
ْنس ان  بِالشارِّ د ع اء ه  بِاخْل ّْيِ  : تعاىل اهلل قال ,َناتك فيه أنا  تظن وأنت و ي دْع  اإْلِ

ْنس ان  ع ج وال    والدعاء ,تسأل وملاذا تسأل ماذا روتفكا  .(00اإلسراء)و ك ان  اإْلِ
 االختيار وترك ,الرب مشاهدة ِف ملهجة وتذويبا   ,للحقِ  منك الكلا  استجابة

 بشرط تأتِ  مل فإن ,تعاىل اهلل إىل وباطنا   ظاهرا   هاكلّ  األمور وتسليم ,مجيعا  
 م  لِ ع   قد بشيء تدعوه فلعلك ,وأخفى السر يعلم ه  فإنا  اإلجابة تنظر فال الدعاء

 وأنا املطر تنتظرون أنتم :لبعضهم الصحابة بعض قال ,ذلك خالف سرك نْ مِ 
 الدعاء أخلصنا إذا لكان بالدعاء أمرنا اهلل يكن مل لو ه  أنا  واعلم ,احلجر أنتظر

 ل  ئِ وس   .الدعاء بشرائط أتى ملن ذلك ضمن قد فكيف ,باإلجابة علينا تفضل
 أعظم اهلل أمساءِ  من اسم كل  :فقال األعظم اهلل اسم عن  اهلل رسول
 احلقيقةِ  ِف هللِ  فليس شئت اسم بأي تعاىل وادعهِ  سواه ما كلِّ  عن قلبك ففرغ
 يستجيب ال اهلل إنا   :النيب قال القهار الواحد اهلل هو بل ,اسم دون اسم
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 إالا  ه  ربا  يسأل   ال أنْ  كمأحد   أراد إذا  الصادق قال .الهٍ  قلب من الدعاء
 م  لِ ع   فإذا , اهللِ  عند من إالا  رجاه   يكن وال همكلّ  الناسِ  من فلييأس ,أعطاه

 من لك ذكرت مبا أتيت   فإذا ,أعطاه إالا  شيئا   يسأله   مل قلبهِ  من ذلك تعاىل اهلل  
 لك   يعجل أنْ  اإما  ,ثالث بإحدى فأبشر لوجهه سرك وأخلصت الدعاء شرائط

 البالء من منك يصرف أنْ  اوإما  ,منه أفضل هو ما لك يدخر أن اوإما  سألت   ما
 ذكري ه  شغل   نْ م   تعاىل: اهلل   يقول   : النيب قال ,هللكك إليك أرسله لو ما

 دعوت   لقد : الصادق قال للسائلني. عطيأ   ما أفضل   أعطيته مسأليت عن
عند  عبدهِ  على بإقبالهِ  استجابته ألنا  احلاجة   ونسيت يل فاستجاب   مرة   اهلل  

 وليس ,األبدي ونعيمها اجلنة كانت ولو العبد منه يريد مما وأجل أعظم دعوتهِ 
 (0)*.وخواصه هللا صفوة العارفون احملبون العاملون إالا  ذلك يعقل
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 اخلامتة

و ق ض ى  لقولِه تعاىل:  ,الرسل  واألنبياء  بدعوة التوحيد أرسل إنا اهلل 
ق ْل ي ا أ ْهل  اْلِكت اِب ت  ع ال ْوا ِإىل    : وقولهِ  .(32)اإلسراء ت  ْعب د وا ِإالا ِإيااه  ر ب ك  أ الا 

ن ك   ن  ن ا و ب  ي ْ ْيئ ا ك ِلم ٍة س و اٍء ب  ي ْ  .(46)آل عمرانْم أ الا ن  ْعب د  ِإالا اهلل  و ال  ن ْشرِك  ِبِه ش 
فقال على وبالرغم من تعدِد الشرائع فاهلدف واحد هو عبادة اهلل وتوحيده, 

ا ب  نْي  ي د يا ِمن  الت اْور اِة و أِل ِحلا ل ك ْم   : لساِن السيد املسيح ق ا ِلم  و م ص دِّ
عن تصديقِه للتوراة  الحظ كيف أخرب  . (31)آل عمرانب  ْعض  الاِذي ح رِّم  ع ل ْيك ْم 

ن  زال  ع ل ْيك   :ا حمّمد خماطبا  نبياه   وقالوحتليلِه بعض ما ح رِم  عليهم, 
يل   ْيِه و أ نْ ز ل  الت اْور اة  و اإْلَِنِْ ا ب  نْي  ي د  ق ا ِلم  ِمْن ق  ْبل  ه د ى  *اْلِكت اب  بِاحلْ قِّ م ص دِّ

 .(6-2)آل عمرانلِلنااِس و أ نْ ز ل  اْلف ْرق ان  

وما هذا التباين ِف أحكاِمها إالا رَحة باخللق,  ,مجيعها من عند اهلل الشرائعف
  لكناه   ألناه  ال جيوز للحكيم أن ي كّلف  قوما  بأمٍر ما , وي كّلف  آخرين بغّيِه,

هم وعاداهتم وما تقبله  طبائعهم, مبا يتناسب مع معارفِ  أهِل شريعةٍ  كّلف كلا 
ية ّمدأحكام, والشريعة احمل فالشريعة املوسوية هلا أحكام, والشريعة املسيحية هلا

 ألمتما  بعثت   اإّنا  )يقول:   حمّمدالشرائع, وسيدنا  اهلل   هلا أحكام, وهبا ختم
 (0).*(خالقاأل مكارم

                                                           

 ( مسند اإلمام الرضا.0)



111 
 

ألنقض الناموس أو  : ال تظنوا أّن جئت  يقول  السيد املسيحو 
 تزول   (. فإّن أقول لكم إىل أنْ 01األنبياء, ما جئت  أل نق ض  بل أل كمل)

الناموس حىت يكون  ن  السماء واألرض ال يزول حرٌف واحٌد أو نقطة واحدة مِ 
 (0).*(03الكل)

أحٌد منهم لينقض بل ليكمل, ونرى خالفا  ِف الشرائع وأشكال  مل يأتِ  إذا  
شرتك بينهم إذا  ؟فما الّسر  ِف ذلك ؟ و ت, العبادا

 
 ما هو امل

  كان لوقالوا: 
 
 النواهيو  وامراألِف  اختلفت ملا فقط, الشرائع ظاهر   راد  امل

  ...الشرائع من قبلها كان ما نسخت املوسوية فالشريعة حرمي.تالو  التحليلو 

 فهو حّللتموه ما: هلم , مث ا قالونسخ ما كان قبله   عيسى  جاء مث ا 
 واخلمر... واخلبز بالقربان أصحابه فأمر حمراٌم, فهو حرمتموه وما حمّلٌل,

 إىل بالتوّجه فأمرهم وعكسها, الشريعة هذه ونسخ  حمّمد سّيدنا مث ا أتى
 الكعبة, وأبطل التوجه إىل املشرق واملغرب...اخل.

إذا  مل يبق  إالا باطن الشرائع, أو روح النص, فالصالة  بروحها هي نفسها 
ا هي الصلة بني اهلل وخلقِه(  وكذلك مجيع بواطن العبادات ال عند اجلميع )ألَّنا

ا تؤدي إىل نفس املعبود الواحد عند اجلميع, فالغاية من العبادات  ,ختتلف ألَّنا
وإن اختلفت طرق أدائها  ,توحيد وشكر املعبودمعرفة و واحد, هو الوصول إىل 
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وبني  العالقات بني املخلوقني وخالقهم, وسبل سالكيها, فالشريعة قانون ينظم
قيقة عبادة القلب وأنا احل, (0)*وهي عبادة اجلوارح كما قالوا نفسهم,املخلوقني أ

  .مبا أمر   نعبد  اهلل   أنْ  والروح, واحلق  

معىن هلا, واحلقيقة بال شريعة إحلاد  بال حقيقة جوفاء ال نا الشريعة  وقالوا: إ
ك بالظاهر احملض فهو حشوي, وم ن : م ْن متسا ليوإنكار للرساالت, كما ق

أي بالتقية ومن مجع بني الظاهر والباطن  ,(3)*ك بالباطن احملض فهو ملحدمتسا 
 املوحد.املؤمن فهو والتقوى 

ْت و ع ل ي ْه  ا م  ا  ن  ْفس ا ِإالا و ْس ع ه ا هل   ا م  ا ك س  ب  ال  ي ك لِّف  اهلل   : يقول واهلل 
ومل يكّلفه     م م     ا  ونطيق    يكلّ     ف اخلالئ    ق م     ا   نا     ه  :أي إ (314)البق    رةاْكت س     ب تْ 
هبا, فاكتفى من اإلنسان العادي ما  ا خاصا  لكلِّ نفٍس تكليف, ومل يضع يعجزهم

املستطيعني البالغني ِف املعارف والعل وم  يستطيع ضمن التكليف الشرعي, وحضا 
هل   م أب   واب الس   عادات, ل   ذلك  أن يلج   وا ِف روحاني   ة النص   وص وأس   رارها لت ف   تح  

ق ْل ه ْل ي ْست ِوي الاِذين  ي  ْعل م  ون  و الا ِذين  ال    :فقالبتدبرهم كتاب اهلل  زهم ميا 

                                                           

بأعم ال اجل  وارح, وإىل عل  م ( راج ع الغ  زايل ِف اإلحي اء يق  ول: إنا عل م املعامل  ة ينقس  م إىل عل م ظ  اهر أع ين العل  م 0)
 باطن أعين العلم بأعمال القلوب.

 ف آمنوا بعدهم من قوم وجاء ,شيء ينفعهم فلم بالباطن وكفروا بالظاهر آمنوا قوما   إنا  (:عاإلمام الصادق) قال (3)
 ع   ن األن   وار حب   ار. )بظ   اهر إالا  بب  اطن وال بب   اطن إالا  بظ   اهر إمي   ان وال ,ش   يئا   ذل  ك ي   نفعهم فل   م بالظ   اهر وكف   روا بالب  اطن

 (الدرجات بصائر
, ف  ق  دْ  ي  ت ص  وافْ  و مل ْ  ت  ف قاه   م نْ : م اِلكٌ  م ام  اإلِ  ق ال  و  , ف  ق  دْ  ي  ت  ف قا هْ  و مل ْ  ت ص  واف   و م  نْ  ت  ف سا ق  ن  ه م  ا مج   ع   و م  نْ  ت  ز نْ د ق   ف  ق  دْ  ب  ي ْ
 ملال علي القاري(. املفاتيح مرقاة) .حت  قاق  
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ي  ْؤيت احلِْْكم  ة  م  ْن ي ش  اء    . وقال تعاىل:(3 )الزمري  ت ذ كار  أ ول و اأْل ْلب ابِ ي  ْعل م ون  ِإّنا ا 
ثِ  ّي ا و م   ا ي   ذاكار  ِإالا  ي ْ  ر ا ك   .(343 )البق  رةأ ول   و اأْل ْلب   ابِ و م   ْن ي    ْؤت  احلِْْكم   ة  ف  ق   ْد أ ويت  خ 

ب ار وا آ ي اتِ     ِه و لِ   :وحض     هم بقول     هِ  ي ت      ذ كار  أ ول      و ِكت      اٌب أ نْ ز ْلن      اه  إِل ْي     ك  م ب      ار ٌك لِي      دا
ب ار ون  اْلق ْرآ ن   . وقال: (33 )صاأْل ْلب ابِ  . (36 حمّمد)أ ْم ع ل ى ق  ل وٍب أ ق ْف اهل  اأ ف ال  ي  ت د 

ن      نْيِ  ِف ح    ق اإلنس    ان:  وق    ال يْ ن اه   *و ِلس     ان ا و ش     ف ت  نْيِ  *أ ملْ  َن ْع     ْل ل     ه  ع ي ْ و ه     د 
ْيِن  . (02-1)البل   دف    ك  ر ق  ب    ةٍ  *و م    ا أ ْدر اك  م    ا اْلع ق ب    ة   *ف    ال  اق ْ   ت ح م  اْلع ق ب    ة   *الناْج   د 

ص   لني وق   ال تع    اىل
 
هِتِْم  * ف  و يْ    ٌل لِْلم ص     لِّني   : ِف بع    ض امل الا   ِذين  ه     ْم ع     ْن ص     ال 

كي  ف ب  الرغم م  ن أَّنا  م مص  ّلون  الح  ظ  .(4-6)امل  اعونالا  ِذين  ه   ْم ي    ر اء ون   *س   اه ون  
دون معرف ة هل ا وتبّص ر  رياء  تقليدا  و م أقاموا الصالة , ألَّنا أنا هلم الويل عنهم أخرب  

 وق ال ف يهم فيه ا ؟يكون وا مل ن عنه ا وه م فيه ا, فكي ف ل و و فه م غ افل ,حبقائقها
ِة ق   ام وا ك س   اىل  ي    ر اء ون   : أيض  ا    ِإالا النا  اس  و ال  ي   ْذك ر ون  اهلل  و ِإذ ا ق   ام وا ِإىل  الصا  ال 
 .(063)النساءق ِليال  

بون أن  : ويقول السيد املسيح م حي  مىت صلايت  فال تكن كاملرائني, فإَّنا
يصّلوا قائمني ِف اجملامِع وِف زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس, احلقا أقول لكم 

م قد استوفوا أجر ه م) (. وأّما أنت  فمىت صّليت  فادخل إىل خمدِعك وأغلق 3إَّنا
ى ِف اخلفاِء جيازيك  ر  بابك  وصلِّ إىل أبِيك  الذي ِف اخلفاِء فأبوك  الذي ي   

 (0).*(4عالنية )
                                                           

 إَنيل مىت.( 4()3) -( 0)
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قلبك, عقلك و  لْ عمِ وأ   ,اجلميع, فصلِّها كما أمر  نبّيك فالصالة واحدٌة عند  
ا هي املعراج احلقيقي إىل اهلل, وهي إنْ  ق بلت وصلت  واستغرق فيها روحك, ألَّنا

 مقرب ملك يسعه   ال وقت اهللِ  مع يل:  إىل مطلوبك, كما قال رسول اهلل
 (0)*.لإلميان قلبه اهلل امتحن مؤمن عبد وال نيب مرسل وال

الة عند هذا ما استعطت  إيراده ِف هذِه العجالة عن أسرار باطن الصّ 
وأرجو منكم  ,رت  فبذنيبوإن قصّ  ,فبتوفيق اهلل سبحانه   أصبت  اجلميع, إْن أكن 

 تعذرون. أنْ 

 حممود سليمان رمضان  الشيخ أخوكم ِف اهلل

 /م3102ه /0626الثورة / طرطوس قرية

 
 

  

                                                           

 ( حبار األنوار.0)
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 ملحق )كلمة إنصاف يف حق املفيت(

وهذا بعض ما جاء  من هجوِم بعض الوهابيِة على العالمة الدكتور أَحد 
بدر الدين حسون مفىت اجلمهورية العربية السورية ِف هذا املوضوع وغّيِه على 
خلفيِة إسالمِه احلقيقي, وفكرِه اجلامع وَّنجِه العروِب اإلسالمي الصحيح, 

 سّية  الرسول الكرمي  وحمبتِه لوطنِه وأهل وطنِه بكافِة أطيافهم, ممتثال  
األشرت عندما  احلارث بن ملالكِ  ووصية  أمّي املؤمنني علي  وأصحابِه 
 عليهم تكونن وال هبم, واللطف واحملبة هلم للرعيةِ  الرَحة   قلبك   وأشعرْ قال له : 

ينِ  :ِإن اه ْم ِصن ْف انِ أ كل هم, ف تغتنم ضاريا   سبعا   و ِإماا ن ِظٌّي ل ك   ,ِإماا أ ٌخ ل ك  ِف ا لدِّ
 (0)*ِف ا خْل ْلِق.

ِف  له   خطبةٍ  ِف النقشبندي حسون أَحد صراح لقد فقالوا عنُه متحاملين:
 الّصالة, تارك فيا: قال مث ا  (3)يصّلي اهلل   بأنا  واملعراج: اإلسراء عن لبنان مسجلة

 وهذا تصلي ؟ ال وأنت   رباك  يصّلي إنا  بربك ؟ تقتدي أ ال بربك ؟ تتشّبه أ ال
 قال وكما الفارض, ابن قال كما املعبود, وهو العابد   هو اهلل   إنا  لقوهلم موافق

 :عرِب ابن كبّيهم
 ح            قٌّ  والعب            د   ح            ٌق , ال            رب  

 
 املكل       ف   م        نِ  ش       عري لي       ت   ي       ا 

 إن قل        ت: عب        ٌد, ف        ذاك م ْي        تٌ  
 

لا                    ف    , أَنا ي ك   أو قل                    ت ربٌّ
 

                                                           

 َّنج البالغة. 0))
جاء هنا عبارة أقحمها املعرتض على الشيخ وليست من قوله, ووضعوها بني قوسني متويها على القارئ,  2))

 .املعهودة ( الّصالة وهي: )
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مع الشيخ الفزّازي املغرِب اليت أذيعت من  ِف مناظرتهِ عليه أيضا   وحتاملوا
سأله الشيخ الفزّازي عندما ه  0603حمطة اجلزيرة الفضائية ِف مجادى من عام 

م ليسوا  يعين أَّنا )رهم قائال : هم أهل كتاب يكفّ  أنْ  ىب؟ فأ  ! هل النصارى كفار
 ...الوجود وحدة إىل بالنظر الصوفية مذهب هو كما (.كفارا  

صرّح فيها بوحدة الوجود وغّيها ِف غّي ما  اعتربوه نصوصا   ه  عن واونقل  
 - ِف أحد دروسه - ملريديه مسجل يقرر   ِف شريطٍ  ه  مسعت   فقال املؤلف:مناسبة 

 اْلم ْؤِمن ون   إّنا اتعاىل:  هِ بقولِ  هِ النصارى مؤمنون مستدال  على قولِ  أنا 
املسلمون أخوة( والنصارى  ا: )إّنا قال: ومل يقل اهلل  . (01)احلجراتِإْخو ةٌ 

 (0)*.مؤمنون
كم متنيت  لو حاوروا الشيخ العالمة مباشرة ليوّسعوا مدى معارفهم القاصرة 
ومداركهم الضيقة, لكان أفضل هلم ِمْن هذا اهلجوم الذي ال ُيدم إالا أعداء 
اإلسالم والعروبة, ويوفر الفرصة للعابثني بالدين ورجاالتِه, والتشويش على فكِر 

 صِّ الصفِّ والتسامح الديين. رجاالتِه وخاصة هؤالء الداعني للمحبة ور 
يِن ق د ت اب  نيا  الر ْشد  ِمن  اْلغ يِّ ف م ْن ي ْكف رْ يقول:  واهلل    ال  ِإْكر اه  ِف الدِّ

يٌع ق ى  ال  انِفص ام  هل  ا و اهلل   ف  ق ِد اْست ْمس ك  بِاْلع ْرو ِة اْلو ث ْ بِالطااغ وِت و ي  ْؤِمن بِاهللِ   مسِ 
 ك ل ه مْ  األ ْرضِ  ِف  م ن آلم ن   ر ب ك   ش اء و ل وْ   :. ويقول (334)البقرةع ِليٌم 
يعا    ر  م  عْ والتسامح ت    فباحملبةِ  .(33)يونس م ْؤِمِنني   ي ك ون واْ  ح ىتا  النااس   ت ْكرِه   أ ف أ نت   مجِ 

با أخاه  اإلنسان ال يستطيع أْن بىن األوطانت  القلوب و  , فم ْن ال يستطيع أْن حي 

                                                           

لعبد الرَحن حممد سعيد دمشقية. وحجة املؤمن على من اعتقد أن فرعون مؤمن ملنصور بن  النقشبندية الطريقة 0))
 سليمان احلمدون.
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با اهلل ب ون   ك نت مْ  ِإن ق لْ  لقولِه تعاىل:  ,حي   و ي  ْغِفرْ  اهلل   حي ِْبْبك م   ف اتاِبع وِن  اهلل   حتِ 
 إنا  يقول:  اهلل ورسول. (20عمران )آل راِحيمٌ  غ ف ورٌ  و اهلل   ذ ن وب ك مْ  ل ك مْ 

ى املتحابني : الغرِب أو الشرقي الطالع كالكوكب اجلنةِ  ِف غرفهم لرت   م نْ  فيقال 
.(0) اهلل ِف املتحابون هؤالء ؟ فيقال: هؤالء

 

 وال تؤمنوا , تؤمنوا حىت اجلنة ال تدخلوا نفسي بيده والذي:  وقال
 (3)*.بينكم السالم افشو أ حتاببتم إذا فعلتموه شيءٍ  على أ وال أ دلكم حتابّوا, حىت

 وتباغضوا باأللسن وحتابوا وضيعوا العمل, العلم   أظهروا الناس إذا: وقال
 وأعمى وأصمهم عند ذلك اهلل لعنهم األرحام ِف وتقاطعوا بالقلوب,
 (2)*أبصارهم.

اهلل  أسوة حسنة، كما فعل مع قريش  رسول  فب ل ك  أ يُّها الشيخ في 
 عندما فتح مكة.

  

                                                           

 مسند أَحد. 0))
 .نفس املصدر 3))
 ختريج أحاديث اإلحياء. 2))
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