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بأي وسيم ٍة من وسائل النشر ،أو تسجيمو أو
أي جزٍء منوّ ،
جميع الحقوق غير محفوظة .يسمح بنشر ىذا الكتاب ،أو ّ
تصويره أو ترجمتو ،بدون إذن من المؤّلف أو الناشر ،مع رجاء إعالميما وتزويدىما بنسخ عن كل طبعة جديدة أو

نسخ ٍة منشورة

ئ أن يسبغ عمى الكتاب من مالحظاتو وأفكاره وآرائو وتصويباتو،
كل قار ٍ
كتاب َ
أريد بو ُ
ىذا ٌ
وجو هللا وحده ،ويناشد المؤّلف ّ
أي من
بأية لل ٍة كانت ،أككر
بحيث تظير الطبعات القادمةّ ،
غنى وسداداًى واكتمااًى .يرجى الكتابة بيذا الخصوص إلى ٍّ
ًى
كل إضاف ٍة جديد ٍة إلى صاحبيا ليكون لو نصيبو في ىذه الصدقة الجارية إن شاء
عنواَني المؤّلف أو الناشرُ ،
وستسند ّ
هللا

عمى اللالف األخير:

ٍ
حقكؿ كمك ّاد تُعنى بدراسة أمثل الطرؽ إلدارة المشركعات
الجامعية ،مف
العامة ،كفي دكائرنا
ّ
كـ انتشرت في حياتنا ّ
الخاص ،في
العاـ أك
اعية كالعمر ّ
الصناعية كالتجارّية كالزر ّ
ّ
ّ
انية ،كاستثمار ّ
كل ما يمكف أف يحقق الكسب كيجمب النفعّ ،
ٍ
ص أك ٍ
مرًة بإنشاء تخص ٍ
حقل أك مادة في مدارسنا أك معاىدنا أك جامعاتنا إلدارة كاستثمار ما ىك
ر
فك
مف
كلكف
حياتنا،
ّ ّ
ّ
أعـ نفعاً لمدنيا كاآلخرة معاً ،كىك إدارة العبادات؟
كل ىذه المشاريع ،كأعظـ ً
ٌ
خير مف ّ
فائدة ،كأطكؿ دكاماً ،كأضمف حصيم ًة ،ك ّ
 الكتاب محاكلة إلعادة اكتشاؼ الصبلة كنفض غبار األلفة كاالعتياد كالتمقائية عنيا -كيف تنقمب الصبلة مف "كاجب" إلى "حق" كمف "عبء" إلى متعة

 كيف تعيد الصبلة برمجة ما أفسده فيركس الحياة كالزمف كاأللفة في داخمنا -كيف تعيد الصبلة تنظيـ حياتنا كترتيب تفكيرنا

اإلسبلمية
 الصبلة؛ أكبر مشركٍع استثمارّؼ ،لمدنيا كلآلخرة معاً ،كأعظـ برنامج الستعادة الحضارةّ

المؤلف:

 1991أكاديمية

أسس عاـ
مف مكاليد مدينة البل ذقية في سكرية عاـ ّ .1941
درس في الجامعات العربية كالبريطانيةّ .
عدة مجالس كىيئات عممية بريطانية ،كيعمل اآلف مفتشاً ّأكؿ في المجمس
أككسفكرد لمدراسات العميا .عمل كما يزاؿ في ّ
البريطاني لبلعتراؼ بالمعاىد كالجامعات ( ،)BACكيشرؼ عمى طبلّب الدراسات العميا في جامعة كيمز.

مف مؤلفاتو :حركة الشعر الحديث مف خبلؿ أعبلمو في سكرية (  .)1978الصكرة بيف الببلغة كالنقد (  .)1984الكاقعية
اإلسبلمية في األدب كالنقد (  .)1985مسممكف في مكاجية اإلسبلـ ،مسيحيكف في مكاجية المسيحية (  .)2008المعجزة،

إعادة قراءة اإلعجاز المغكؼ في القرآف الكريـ (.)2012

bassamsaeh@hotmail.com

2

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

صالة
الميـ ّإنؾ تعمـ ّأنني ما أردت مف ىذه الخكاطر كالصفحات إالّ كجيؾ كآخرتي ،فإف اتّجيت إليؾ بمغتي البشرّية
ّ
العادييف ،إالّ كممات البشر
العادؼ الذؼ يخاطب البشر
فؤلنني لـ أجد في كمماتيا ،كأنا البشر
الضعيفة المحدكدة؛ ّ
ّ
ّ

لمت؛ ففي طريقي إليؾ زلمت،
القاصرة التي ال ترقى إلى ّ
عزتؾ ،كال تحيط بعظمتؾ كجبللؾ ،فإف كبا جكادؼ بيا كز ُ
أردت إالّ الكصكؿ إلى
كاف أخطأني الصكاب ،أك انحرؼ ّ
مني المساف؛ فأنت كحدؾ تعمـ ّأنيّ ،أكالً كأخي اًر ،ما ُ

لنبيؾ في
حقيقة ما أردتَو أنت ،كلكف ّأنى لنا نحف
البشر أف ندرؾ آفاؽ مقاصد حكمتؾ ،كأسرار ما أكحيتَو ّ
َ
بكل
معراجو العظيـ كىك يتسّمـ أكامرؾ
ّ
القدسية بتشريع صمكاتنا الخمس ،فيحمل إلينا في األرض كنكزىا الفريدةّ ،
تفاصيميا كدقائقيا كأسرارىا؟
ٍ
ْجرني عميو مف ِ
تفكير أك
أخطأت بو مف
عبادؾ الصالحيف ،كما
ْجر بو
الميـ ما
ُ
أصبت فيما ُ
ُ
َ
خير ما تأ ُ
كتبت فأ ُ
ٍ
ٍ
صدؽ إجبللي لعظمتؾ ،كنبا بي قممي عف الكصكؿ إلى
لساف ضعفي
تقدير أك
تفسير أك تعبير ،بحيث سبق ُ
َ
بيدؼ صراطؾ المستقيـ،
ْجرني عمى ذلؾ بما َعمِ ْمتَو سبحانؾ مف ّأني ما ُ
سماء حكمتؾ ،فأ ُ
أردت إالّ االستضاءة َ
كِ
العفك الغفكر الكدكد الكريـ ،كأنت أرحـ الراحميف..
الك َ
رد مف ينابيع رحمتؾ لمعالميف ،كأنت ما تزاؿ كلف تزاؿ ّ
العائذ أبداً برحمتؾ
نزيل أككسفكرد
بساـ ساعي
ّ
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موعد مع هللا
ٌ
قاؿ لي مستغرباً :إدارة الصبلة؟! كىل لمصبلة إدارةٌ؟! قمت :إذا كانكا َيدرسكف إدارة أعماؿ الدنيا
فمـ ال يككف ألعماؿ
ليستثمركىا خير استثمار ،كليجنكا منيا ما شاؤكا مف ربح ،كىك ر ٌ
بح زائلَ ،

اآلخرة إدارتيا أيضاً ،فنستثمرىا أحسف استثمار ،كنجني منيا أعظـ األرباح ،كيف ال كىك الربح

االدخار؛
كحسف اإلدارة ،ك ّ
الخالد ،كالجائزة التي ال تُنتقص؟ كىل ىناؾ ٌ
عمل أجدر باالستثمارُ ،
مف ٍ
عمل فر ٍيد كالصبلة أر َيد بو خير الدنيا كاآلخرةُ معاً؟
رمضاني أف دعاني نادؼ الطمبة السعكدييف في أككسفكرد إللقاء محاضرٍة قبيل
حدث في يك ٍـ
ٍ
ّ
اإلفطار ،فاخترت أف يككف حديثي ليـ عف (إدارة الصبلة).

خططت عمييا بضعة أسطر .ألقيت السبلـ
تقدمت إلى المنبر كبيدؼ كرق ٌة
كفي المكعد
المحدد ّ
ّ
ُ
عة ٍ
المعتاد ،ثـ فتحت الكرقة ،كرحت أق أر أسطرىا القميمة بسر ٍ
فائقة ال يكادكف يفقيكف معيا ما
ٍ
دقيقة ك ٍ
احدة كنت قد انتييت مف قراءة الكرقة ،فطكيتيا عمى عجل ،كبادرت بالمغادرة
أقكؿ .في
ٍ
مكعد مع ٍ
أناس أكثر أىمي ًة
مضطر لمفارقتكـ اآلف ،فأنا عمى
كلكني
ّّ
لتسرعيّ ،
كأنا أقكؿ :عفكاً ّ
منكـ بكثير ..السبلـ عميكـ .كتناكلت حقيبتي مندفعاً إلى الباب كأنا ألمح بطرؼ عيني معالـ

ط مف االحتجاج كاالستغراب كعدـ التصديق ،بل
الدىشة كقد عقدت ألسنتيـ ،كعمى كجكىيـ خمي ٌ
ربما االستنكار كاالستيجاف..

ٍ
كتصرفي تجاه مف كاعدتيـ لّمقاء،
مؤد ٍب
البشر
ردة فعل َ
تصرؼ غير ّ
ىكذا كانت ّ
ّ
ّ
التمقائية بإزاء ّ
الرد فيما لك فعمنا ذلؾ مع هللا؟
فكيف
تتصكركف أف يككف ّ
ّ
عدت إلى الطمبة خبلؿ ثك ٍ
مني؟ حسناً ،لقد
مني قائبلً :ىل أنتـ غاضبكف ّ
عما بدر ّ
اف ألعتذر ّ
فعمت ىذا معكـ مرة كاحدة ،كىا قد عدت معتذ اًر ،كلكننا نفعل ذلؾ مع هللا خمس ٍ
كل يكـ؛
ّ
ًّ
ّ
مرات ّ
ثـ ال نعكد إليو أبداً معتذريف تائبيف.
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
تضيعيا مف يدؾ كأنت تقتّر عمى هللا
أؼ مكعد عظيـ ،ك ّأية مناسبة كريمة ّ
ّأية فرصة رائعة ،ك ّ
نسمييا كذلؾ؟
كتؤدؼ بيف يديو
بكقتؾّ ،
ً
صبلة كيذه ،ىذا إف ّ
صح أف ّ
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ٍ
قدمو لنا تعالى عمى ٍ
باستيتار لنخرج منو ببل
طبق مف ذىب ،فنبذناه
أؼ مشركٍع استثمارٍّؼ ضخ ٍـ ّ
ّ
منطقييف مع أنفسنا ،مف الرفض
شيء ،ال شيء عمى اإلطبلؽ ،إال ما يمكف أف نتكّقعو ،لك كنا
ّ
التحية؟
التحية كقد جاءت أقرب إلى السخرّية منيا إلى
كاإلعراض ،بل رّبما العقكبة ،عمى تمؾ
ّ
ّ
كمع مف؟

ننشئ أبناءنا كبناتنا عمى
ال ّبد مف إعادة اكتشاؼ أنفسنا كعباداتنا كما يحيط بنا مف أشياء ،كأف ّ
كل ما حكليـ ،حتّى ىذه المخترعات التي بيف أيدييـ،
ٍ
منيج فكرٍّؼ يساعدىـ عمى إعادة اكتشاؼ ّ

المجدديف.
التقميدييف إلى
الحَفظة ك
مصاؼ ّ
المفكريف ك ّ
ّ
ّ
إذا أردنا ليـ أف يتجاكزكا صفكؼ َ

أمي ،رحميا هللا ،مف
أذكر في أكاخر األر ّ
بعينيات ،حيف كنت في السابعة أك الثامنة ،أف عادت ّ
ٍ
ٍ
صديقة مف نصارػ
تحدثنا عف زيارتيا ،كعف "راديك عجيب" حممو
لعائمة
زيارتيا
البلذقية كراحت ّ
ّ
ٍ
إف ليذا
أمي كممات ال يمكف أف أنساىاّ :
معو ابنيـ مف فرنسا بعد أف أنيى دراستو ىناؾ .قالت ّ
األمامية تستطيع أف ترػ فييا الشخص الذؼ يتكّمـ فيو!..
نافذة في كاجيتو
"الراديك" ً
ّ
أفكر في المذيع المسكيف الذؼ "حشركه" في ىذا الصندكؽ
لـ أستطع أف أناـ تمؾ الميمة كأنا ّ

الصغير كأقفمكا عميو :كيف استطاعكا أف يضعكه فيو؟ ال ّبد ّأنيـ اختاركه صغير الجسـ بحيث
يتّسع لو الصندكؽ ،حسناً ،كلكف ،كيف يستطيع المسكيف..؟ عفكاً ،ىكذا كنت أنا الطفل الصغير
مئات
ّ
الحماـ؟ كأيف "يقضي حاجتو"؟ عشرات ،كرّبما ٌ
أفكر ،كيف يستطيع الخركج في الميل إلى ّ
مخيمتي
مف مثل ىذه األسئمة تناكبتني تمؾ الميمة كلـ ْ
ثـ ظّمت بعد ذلؾ تدكر في ّ
تدعني أناـّ ،
ٍ
كتقمقني ٍ
طكيمة قبل أف أعرؼ في النياية ّأنو "التمفاز".
لمدة

الضكئية كاألقمار
يكلد أطفالنا اآلف كأماميـ التمفاز كالمذياع كالياتف النّقاؿ كالحاسكب كاألقراص
ّ
يفكركف
بائية العجيبة في بيكتيـ كخارج بيكتيـ ،فبل ّ
السيارات كاألجيزة الكير ّ
الصناعية كالطائرات ك ّ
ّ
كثي اًر بعظمة ىذه االختراعات كاالكتشافات ،كعظمة مف اخترعكىا كاكتشفكىا ،كعظمة المحظة

تـ فييا اكتشافنا ليا .ال ّبد مف تدريبيـ عمى إعادة اكتشاؼ عظمة ىذه األشياء ،كاكتشاؼ
التي ّ
عظمة مخترعييا ،ليقكدىـ ذلؾ إلى إعادة اكتشاؼ عظمة الخْمق ،في أنفسيـ كفيما حكليـ ،كاعادة
اكتشاؼ عظمة هللا في ىذا الخمق ،كليقكدىـ إلى إعادة اكتشاؼ أنفسيـ كدينيـ كعباداتيـ،

ككأنيـ يعرفكنيا أك
فينفضكا غبار األلفة كالعادة كالتكرار عنيا؛ لتعكد دائماً
جديدة في أعينيـ؛ ّ
ً
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كنا مف أىل القرآف ،عمى "إعادة االكتشاؼ" في
دربنا القرآف الكريـ ،إف ّ
مرة .ىكذا ّ
ألكؿ ّ
يمارسكنيا ّ
ٍ
كثير مف آياتو:
تفاوت ِ
ِ
البصر ىل
فارج ِع
الرحمن ِمن
ات طباقاًى ما َترى في َخْم ِق
ٍ
سبع سمو ٍ
خمق َ
 الذي ََ
فطور .كم ِ
البصَر َكّر ِ
حسير [المُمؾ-3 :
البصر خاسئاًى وىو
إليك
ترى ِمن
تين ينقمِ ْب َ
ٌ
ُ
ارج ِع َ
ٍ ّ
]4

ِ
الرحمن
ين إا
 َأولم َيروا إلىمسك َّ
الطير فوقيم صا ّف ٍ
ويق ِب ْض َن ما ُي ُ
ُ
ات َ
عين [المُمؾ]30 :
إن
أصبح ماؤكم َغو اًىر فمن يأتيكم ٍ
بماء َم ٍ
قل أرأيتم ْ
َ
ْ -

[المُمؾ]19 :

السكر كاآليات ،فالمجتمع الذؼ ينشأ عمى ىذا المنيج سيجد
ىذا المنيج القر
آني ينتظـ معظـ َ
ّ
ٍ
ٍ
يماني ٍة
ثـ ،في حالة حضارّية كا ّ
نفسو باستمرار في حالة "إعادة اكتشاؼ" لنفسو كلما حكلو ،كمف ّ
ظار ٍ
ٍّ
ات
مستمرة مع استمرار األجياؿّ .إننا
كل يك ٍـ ن ّ
مدعككف إلى أف نضع عمى أعيننا صباح ّ
ّ
مرة،
جديدة عذراء لننظر مف خبلليا إلى أنفسنا ،كننظر إلى العالـ مف حكلنا ّ
ً
ألكؿ ّ
ككأننا نراه ّ
ظارات أقرب إلى هللا..
كسنرػ حينذاؾ كـ سنككف بيذه الن ّ

كحقكؿ مختمف ٌة في عمـ اإلدارة
الجامعية ،مك ّاد
بكية ك
ّ
العامة ،كفي دكائرنا التر ّ
ٌ
لقد انتشر في حياتنا ّ
انية ،بل
تُعنى بدراسة أمثل الطرؽ الستثمار المشاريع
اعية كالعمر ّ
الصناعية كالتجارّية كالزر ّ
ّ

مرًة
العاـ منو أك
الخاص ،فيل ّ
فكرنا ّ
ّ
استثمار ّ
كل ما يمكف أف يحقق الكسب كيجمب النفع لمناسّ ،
ٍ
ٍ
بإنشاء تخص ٍ
خير مف
ص أك حقل أك مادة في مدارسنا أك معاىدنا أك جامعاتنا الستثمار ما ىك ٌ
ّ
أعـ نفعاً لمدنيا كاآلخرة ،بل ما
كل ىذه المشاريع ،كأكثر ً
ّ
فائدة ،كأطكؿ دكاماً ،كأضمف حصيم ًة ،ك ّ
الدنيكية العابرة ،كىك إدارة العبادات ،كاعادة اكتشافيا،
أساسي في نجاح تمؾ المشاريع
عامل
ىك
ّّ
ّ
ٌ
أؼ مكعد.
كعمى رأسيا ركف الصبلة؟ ّإنيا:
ٌ
مكعد مع هللا ،ك ّ

إرشادات لمقارئ:
-

-

عادييف ( ) ،كما أضفناه مف عندنا مف ىذه
ميزنا ما أضافو الركاة إلى الحديث مف تكضيحات أك تعميقات بجعمو بيف قكسيف ّ
في األحاديث الشريفة؛ ّ
ٍ
متكسطيف [ ] كما كرد مف آيات خبلؿ األحاديث بجعميا بيف قكسيف كبيريف { } ،كقد كضعنا بيف
التكضيحات كالتعميقات بكضعو بيف قكسيف ّ

كل ما أضفناه مف شرك ٍح عمى ألفاظ كعبارات الحديث.
معترضتيف _ _ ّ
غ
النص الذؼ يقرأه كبيف اليامش في آخر
بيف
ه
ر
نظ
تنقيل
إلى
يضطر
ال
بحيث
لمقار
ر
ا
كتيسي
امش،
ك
الي
تيب
ر
ت
في
اب
الكت
عادة
عميو
درجت
خبلفًا لما
ً
ُ ّ
ْ
ّ
ّ
كثير مف المؤّلفيف ،عمدنا إلى كضع اليكامش حيث يجب أف تككف داخل النص،
الصفحة ،أك رّبما آخر الفصل ،أك آخر الكتاب ،كما جرػ عميو ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
متكسطيف مائميف [ ].
بحرؼ
كميزناىا بأف جعمناىا
ّ
صغير مائل كداخل قكسيف ّ
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" إواّنيا لكبيرٌة" ..لماذا؟!
لماذا الصبلة؟

ٍ
اليكمية ،ميما
شيء في حياتنا
كل
ّ
لماذا نمغي مكاعيدنا ،كلماذا نترؾ أشغالنا كنقطع تجارتنا كنعّمق ّ
األىمية ،لننصرؼ إلى أداء الصبلة؟
كانت درجتو مف
ّ

لماذا جعميا الرسكؿ (ص) الفارؽ الحاسـ بيف اإليماف كالكفر؟ كلماذا كاف التنبيو إلييا كالتأكيد

هللا في الصالة،
آخر ما جاء عمى لساف الرسكؿ (ص) كىك ّ
عمييا َ
هللا َ
يردد عمى فراش المكت ( َ
هللا في الصالة)؟
هللا َ
َ
ىل جاءت الصبلة في أصميا عقكب ًة أـ مكافأة؟ ما كجو الصعكبة فييا ،إف كاف ىناؾ حقاً أية
بأية متعة؟ لماذا في ىذه األكقات؟ لماذا بيذه
صعكبة؟ كما كجو المتعة فييا ،إف ّ
كنا نشعر حقاً ّ

كل األدياف؟ ككيف ليا
الحركات كعدد الركعات؟ لماذا بيذه العبارات كالقراءات؟ لماذا ُكجدت في ّ
تحتل عند هللا كرسكلو ىذه
أف تفكؽ الجياد كالقتاؿ كاالستشياد في مياديف المعارؾ كالقتاؿ بحيث
ّ

األىمية كالخطكرة؟!
الدرجة مف
ّ

يجب أف أعترؼ أنني ظممت أصّمي خمسيف عاماً قبل أف أكتشف ّأنني أمتمؾ بالصبلة أكبر
أف عمي أف
انيتو في حسابي المصرفي ألقكـ باستثماره ،ك
مشركٍع تجارٍّؼ كضع تعالى
َ
رصيد ميز ّ
ّ ّ
ّ
حصاد كأعظـ ٍ
ٍ
متعة
أجتيد في اختيار الطريقة المثمى إلدارتو كتشغيمو بحيث أخرج منو بأكبر
إنساف عمى ظير ىذه البسيطة.
يمكف أف يحمـ بيا
ٌ

ٍ
قطعة صغيرٍة مف
مرًة كشاىدت معرك ًة بيف مجمكعتيف مف النمل عمى
أرأيت لك حالفؾ الح ّ
ع ّ
كل تحاكؿ الفكز بيا ،فيذه تقفز فكؽ ظير األخرػ ،كتمؾ تُ ِ
عمل مخالبيا الصغيرة في
السكرّّ ،
ّ

السكر ،كأخرػ تبطش بيذه أك بتمؾ؟
عدكتيا تحاكؿ بترىا لتمنعيا مف الكصكؿ إلى قطعة ّ
ِر ْجل ّ
ٍ
متفرجاً متضاحكاً ليذه المعركة العجيبة بيف الجيشيف الصغيريف ،كحكؿ
ستقف مف غير ّ
شؾ ّ
ٍ
تافية ال تساكؼ شيئاً..
سك ٍر
ماذا؟ حكؿ قطعة ّ
ثـ
صبلة
تامة،
صبلة
يت
َ
ً
ً
لك صّم َ
ّ
حقيقي ًة ّ
شعرت معيا ّأنؾ ترتفع عف الدنيا كتصل بيا إلى هللاّ ،
لتكؾ بصبلتؾ،
نظرت مف تمؾ األعالي السامقة إلى ما تحتؾ مف ىذه الدنيا ،تمؾ التي غادرتَيا ّ
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أف
ظـ في نظرؾ ،صغي اًر ال يكاد ُيرػ بالعيف
كل ما فييا ،ميما ع ُ
المجردة ،كلرأيت ّ
ّ
لشاىدت ّ
أف النماؿ
قطعة ّ
السكر الحقيرة التي كانت تتقاتل عمييا النمبلت؛ ما ىي إالّ دنياؾ التافية ،ك ّ

الصغيرة الحمقى التي تتصارع كتتفانى لمفكز بتمؾ القطعة؛ ما ىي إالّ أنت كمجكعة البشر الذيف
السكر ،أك يظفركف
تعادييـ أك يعادكنؾ ،كتقاتميـ أك يقاتمكنؾ ،كتظفر بيـ في النياية ،كبقطعة ّ
بيا كبؾ..

الحق
الرحمة من الواجب إلى
ّ
أوادكم بالصالة إذا بملوا سبعاًى واضربوىم عمييا إذا
نعـ ،قد تبدأ الصبلة في شرعنا كاجباً ( ُمروا َ
جده] كمف أجل ذلؾ كاف (بين الرجل وبين
بملوا عش اًى
ر) [ركاه أحمد عف عمرك بف ُشعيب عف أبيو عف ّ

ترك الصالة) [ركاه مسمـ عف جابر بف عبد هللا].
الكفر ُ

ٍ ٍ
يشب الكلد عف الطكؽ،
ّ
كلكف ىذا "الكاجب" ال يمبث ،في مرحمة تالية مف عمر اإلنساف ،حيف ّ
ط الساخف مف االتّصاؿ مع رّبو،
كيدرؾ طبيعة الصبلة
أىمية ىذا الخ ّ
ّ
ككيميائيتيا ،كيكتشف حجـ ّ
الحق".
ليحل محّمو شيئاً فشيئاً مفيكـ " ّ
أف يبدأ عنده مفيكـ "الكاجب" بالتراجع؛ ّ
أرأيت كيف نجبر الكلد الصغير عمى تناكؿ الدكاء ،كىك عنو ُمعرض؟ كلكف ،مع الزمف ،كمع
تحكؿ الطفل الصغير شيئاً فشيئاً إلى ٍ
رجل أك امرأة ،سيبدأ مفيكـ الدكاء عنده بالتحكؿ مف مرحمة
ّ

أف في ىذا الدكاء إنقاذ ركحو
الحق" ،كقد غدا يدرؾ اآلف تماـ اإلدراؾ ّ
"الكاجب" إلى مرحمة " ّ
كاسترداد عافيتو.

ٍ
ٍ
كحسف مكقعو
كس َ
ّ
حرت بجمالو كاتّساعو ُ
تخيل ّأنؾ ىممت باستئجار منزؿ كبير أعجبؾ كثي اًرُ ،
كفخامة أثاثو كتجييزاتو ،فإذا ما أحكمت رأيؾ ،كعزمت أمرؾ ،كجمست تفاكض صاحب البيت في
ٍ
كجبات
قيمة اإليجار ،إذا بو يفاجئؾ بيذه القيمة :إيجاره أف تتناكؿ عندؼ كعمى حسابي خمس

ٍ
أقل!
ّ
كل يكـ ،ال أريد منؾ أكثر مف ذلؾ كال ّ
شيية ّ

ٍ
تظنكنو كذلؾ؟ ّإنو العرض نفسو الذؼ عرضو تعالى عمينا ؿنسكف أرضو
أؼ
عرض كري ٍـ ىذا؟! َأك ّ
ّ
ىذه ،كننعـ بخيراتيا ،كنرفل بحمميا ،كنشارؾ في عمرانيا.
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اليكمية مف كقتنا؛ ما نعطيو لكجبات طعامنا؟
أليس مف الظمـ ألنفسنا أالّ نعطي "كجبات" الصبلة
ّ
َأكليس مف الظمـ ألنفسنا أالّ نستمتع بكجبات صبلتنا كما نستمتع بكجبات طعامنا؟ كلماذا نغدؽ
األىـ لنا يا تُرػ؟
عمى كجبة المعدة مف الكقت ما نبخل بمثمو عمى كجبة الركح؟ ك ّأييما
ّ

ىل سمعتـ عف جائزٍة كبيرٍة اشترط مانحيا أال يتسّمميا صاحبيا إالّ إذا رضي أف يتسّمـ قبميا

أؼ نكٍع مف الجكائز تمؾ الجائزة؟ ّإنيا الصبلة .أنت لف تناؿ جائزتؾ الكبرػ
جائزًة كبيرًة أخرػ؟ ّ
حق) لؾ ،ال
عمييا عند هللا؛ حتّى تقبض جائزتؾ
الركحية العظيمة باالستمتاع بأدائيا عمى ّأنيا ( ّّ
ّ
عبء عميؾ.
اجب أك
ك ٌ
ٌ

تتصكر المبلئكة كىي تأتي حامم ًة
مردداً :هللا أكبر ،حيف
أؼ متعة ستشعر بيا كأنت تبدأ صبلتؾ ّ
ّ
ّ
عت بالرككع
كل ذنكبؾ عمى اإلطبلؽ ،لتضعيا كالبرجيف المرتفعيف عمى كتفيؾ ،فكمما شر َ
ذنكبؾّ ،
ِ
ِ
قص ْر:
أك السجكد؛ تياكت الذنكب مف ىذيف البرجيف طبق ًة بعد طبقة ،فأط ْل رككعؾ كسجكدؾ أك ّ
ِ ِ
ِ
سجد
ركع أو َ
إن َ
 ّفوضعت عمى عاتقيو ،فكّمما َ
العبد إذا قام لمصالة أُت َي بذنو ِبو كّميا ُ
تساقطت عنو [صحّحو األلباني في سمسمة صحيحو ،عف ابف عمر]
ْ
-

انفتل
فيعمم ما يقول ،إاّ
َ
ُ

فيسب ُغ الوضوء ،كم يقوم في صالتو
مسمم
ما من
ّ
ٍ
يتوضأ ُ
أمو [صحّحو األلباني في صحيح الترغيب ،عف عقبة بف عامر]
وىو كيومِ َو َلد ْتو ُّ

اجب ٍ
ما أسيل أف ينقمب الحق بيف أيدينا إلى كاجب ،كرّبما إلى ك ٍ
ثقيل نسعى إلى أف نتخّمص منو
ّ
يضيع" مف كقتو الثميف ما
بأسرع كقت .ىذا ىك شأف مف يشعر ّأنو ّإنما "يستيمؾ" أك "يخسر" أك " ّ
يؤدؼ فيو بضع ركعات.
ّ

ثقيل عمى النفس؛ ترػ فيو عنص اًر آخذاً
"الكاجب" يرتبط دائماً في ذاكرتنا بػ "العبء" ،كالعبء ٌ
أمر ٌ
تتحكؿ
ألنو يحرميا مف بعض حّقيا في الكقت أك الراحة .مف ىنا يبدأ
ال مانحاًّ ،
التشكه ،كمف ىنا ّ
ّ
ٍ
عبء يحاكلكف أف "يتخّمصكا منو" كيزيحكه مف عمى أكتافيـ:
الصبلة عند كثيريف إلى
ِ -أر ْحنا بيا يا بالل

[ركاه العراقي عف ببلؿ بف رباح]

أىمية ىذا السؤاؿ كخطكرتو ،بل السؤاؿ الذؼ
ليس السؤاؿ إذف ىك :ىل ّأديت الصبلة أـ ال؟ عمى ّ
يجب أف أطرحو عمى نفسي بعد كل صبلة ىك :ىل تسّممت جائزتي التي ُرصدت لي مف ىذه
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الدنيكية،
لتكؼ مف ثمارىا
ّ
تذكقت ّ
الصبلة؟ ىل استمتعت بيا حقاً كأنا أتمّمى ،خبلليا كبعدىا ،ما ّ
المرجكة؟
أتممع لما ّادخرت آلخرتي مف ثمارىا
ّ
ك ّ
ٍ
لرحمة ممتعة ،ال أقكؿ حكؿ العالـ ،بل حكؿ الككف كّمو ،فتصل
اني ًة
مج ّ
اجعل مف صبلتؾ تذكرًة ّ
بيا إلى َممؾ ىذا الككف كحاكمو المطمق.

الحق
الحدود بين الواجب و ّ
الحق ،فبل ندرؼ الحدكد الفاصمة بينيما :أيف ينتيي الكاجب
كثي اًر ما يختمط الكاجب في حياتنا مع
ّ
الحق ليبدأ الكاجب؟
الحق ،كأيف ينتيي
ليبدأ
ّ
ّ
كل
كنص ٌب كتكاليف ،كرّبما مخاطر ،كلكف حيف ّ
كىم ٌة ٌ
الحج ك ٌ
ّ
نفكر بما تحممو لنا ّ
اجب ّ
كسفر َ
الحق باحتبلؿ مكاقعو
سيتبخر مف رؤكسنا ىذا الشعكر بالكاجب ،كيبدأ
خطكٍة نخطكىا مف أجر،
ّ
ّ

فينا حتّى ال يبقى لمشعكر بالكاجب في نفكسنا مكاف.

كالصدقة كاجب كسعي كتكاليف ،فإذا ما ّأديناىا عف رضاً ،كعف إدر ٍ
اؾ لما تمنحو لنا مف ٍ
أجر،
ٌ
ٌ
ٍ
تتنزؿ عمينا ،بما أرضينا بو
كلمف
بزخات مف السبلـ كاالطمئناف ّ
أحسنا إليو مف سعادة ،أحسسنا ّ
ّ
ٍ
ٍ
كدؼء كأماف.
حماية
قدمناه لممحتاج مف
رّبنا ،كبما ّ
ٍ
تمر بنا سنستشعر
كل
اجب
دقيقة ُّ
ٌ
كفرض كجكعٌ
ٌ
كالصياـ ك ٌ
كعطش كمصابرةٌ كمشّقة ،كلكف مع ّ
متعة األجر ،كل ّذة القرب مف هللا كقد استجبنا ألكامره كنكاىيو ،كاقترب مكعد المكافأة التي كعدنا
ٍ
طكيل مف الجكع كالظمأ فحسب ،بل سيأتي عمى رأس
بياّ .إنيا لف تقتصر عمى اإلفطار بعد يك ٍـ

إحساسنا بمتعة االنتصار في معركة حرماف النفس مف شيكاتيا ،كمتعة إضافة المزيد إلى
ذلؾ
ُ
حسابنا المصرفي اإلليي الخالد.
ّ
ّ

يحرـ عمينا شيئاً إالّ كقاي ًة لنا مف ضرره ،أدركنا
ّإنو الفرؽ نفسو بيف الحبلؿ كالحراـّ .إنو تعالى لـ ّ
ٍ
بشيء إالّ اغتناماً لفائدتو كنفعو ،أدركنا
طبيعة ىذا الضرر أـ جيمناىا ،كلـ يحّمل لنا أك يأمرنا
ٍ
اقعي
حداً أدنى مف الذكاء؛ كبحثنا عف
تعبير ك ٍ
طبيعة ىذه الفائدة أـ جيمناىا ،كلك امتمكنا ّ
ّ
الضار.
اقتصادؼ أك
ٍ
نفسي أك ّ
طب ٍّي لمحبلؿ كالحراـ الستعضنا عنيما بالتعبيريف :النافع ك ّ
ٍّ
ّ
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كلكف ما أسيل أيضاً ،كأمتع كأركع ،أف
كل الحقكؽ في أيدينا إلى كاجباتْ ،
ما أسيل أف تنقمب ّ
كل الكاجبات بيف أيدينا إلى حقكؽ.
تنقمب ّ
طمب منؾ السفر لتسّمـ الجائزة ،أال
مالي ٍة كبيرٍة مف إحدػ
المؤسسات ،ك ُ
لك حدث أف فزت بجائزٍة ّ
ّ
ٍ
ٍ
كل
كحماسة لمحصكؿ عمى جائزتؾ،
بسعادة
تسرع
ّ
مضحياً بكقتؾ كبجيدؾ ،كمستسيبلً ّ
تستحق منؾ جائزة الصبلة مثل ىذا
الصعكبات التي قد تكاجيؾ في الطريق إلييا؟ إذف ،أفبل
ّ
ٍ
دنيكية ،ميما عظمت؟!
مكافأة
الجيد ،بل أكثر؟ كأيف مكافأة الصبلة مف ّأية
ّ

تمد يدؾ إلى الشجرة لتقطفيا؟ ككيف يمكف أف تستمتع
كيف يمكف أف تستمتع بمذاؽ الثمرة إذا لـ ّ
الجك
كتؤمف الفراش الكطيء كاألغطية الكافية ك ّ
كتميده ّ
بالنكـ المذيذ إذا لـ ترتّب مكاف نكمؾ ّ

ييب الطيكر
اليادغ كالغرفة الخافتة الضكء كالصكت؟ لقد قالكا كصدقكا:
ٌ
صحيح أف هللا ىك الذؼ َ
غذاءىا ،كلكف ال ّبد ليا أف تطير كتصل إليو لتستمتع بم ّذة تناكلو.

متعة ااستيقاظ لمصالة
حيف كنت صغي اًر؛ ككاف عمي أف أستيقع لصبلة الصبح في "منتصف الميل"! – ىكذا كاف يخيَّل
ّ
لي آنذاؾ – كنت أتساءؿ فيما بيني كبيف نفسي :كلماذا في ىذا الكقت مف الميل؟! َأكال يريد هللا

منا أف نستيقع
منا أف نصّمي لو خمس صمكات ،فمماذا يجعميا في ىذا الكقت الصعب؛ كيطمب ّ
ّ
نؤدؼ ىذه الصبلة في الساعة
حيف نككف في أمتع ساعات نكمنا لنصّمي لو؟! ما العيب في أف ّ
السابعة أك الثامنة أك حتّى العاشرة صباحاً؟ أكليست الصبلة ىي الصبلة في أؼ ٍ
كقت جاءت؟
ّ
َ
المبكرة؟ كاذا جاءت الصبلة لتحافع عمى
َأكليس الذؼ نقرأه في
المتأخرة منيا ىك نفسو ما نقرأه في ّ
ّ
فأؼ ٍ
دكر لمشيطاف عمينا حيف نككف مستغرقيف في
"اتّصالنا" باهلل ،كلزجر الشيطاف بعيداً ّ
عناّ ،
النكـ؟ لماذا نخشى أف نفقد اتّصالنا باهلل ،كأف ننزلق إلى أحابيل الشيطاف ،ما دمنا نائميف كغير
بأؼ نكٍع مف االتّصاؿ أك عدـ االتّصاؿ ،أك عمى التخطيط ٍ
لخير أك
قادريف أصبلً عمى التفكير ّ

لشر؟
ّ
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كلكف الكبار ىـ
ىذه التساؤالت رّبما تَ ِرد عمى أذىاف الكبار ّ
منا أيضاً كليس الصغار كحدىـّ ،
أف الصبلة ليست مجرد عممية اتّ ٍ
صاؿ دكرٍّؼ باهلل تعالى فحسب ،كاّنما
الذيف سيدرككف في النياية ّ
ّ
ّ
ىي أيضاً برنامج ٍ
حياة كما سكؼ نرػ..
مف ذاؽ حبلكة االستيقاظ مع الفجر ،ثـ الخركج مع الخيكط األكلى إلى المسجد ،ثـ الخركج مف

المسجد قبل شركؽ الشمس لمشركع في عممو اليكميّ ،أياً كاف عممو ،ىذا اإلنساف كحده يعرؼ
ّ
قيمة البككر ،كقيمة استنشاؽ نسائـ الفجر العذراء ،كاالستمتاع بسكينة الصباح الباكر ،كقربِ
المسافة فيو إلى هللا ،ليس أثناء صبلة الفجر فحسب ،بل قبميا كخبلليا كبعدىا.

إنو يشيد يقظة الحياة مف ٍ
جديد بعد ُسباتيا ،الميل ينسمخ منو النيار ،كالخيكط األكلى مف الفجر
تكلد أماـ عينيو مف رحـ الميل ،كالسماء كاألرض كاألشجار كاألعشاب كاألزىار تكشف عنيا
ٍ
بحياء عف كجييا ،كتنبعث فييا الحياة تحت نظره مف جديدّ .إنو اآلف أماـ
غطاءىا ،كتسفر لو
ٍ
ٍ
الخمق كيف بدأ ،كلِمعجزة كلكج النيار في الميل كيف
إليي
عرض ٍ
ّ
األكؿ مف َ
مصغ ٍر مدىش لميكـ ّ
ّ
ممتد ًة في عركؽ الككف ،بحيث يشعر مف يشيد ىذه
تمت ،كلبلنبعاثة األكلى لمحياة كىي تنتشر ّ
ّ
متكىج ًة مندفع ًة لئلنجاب كالعطاء ،فتمنحو طاق ًة
الساعة الفريدة ّ
أف عقمو كمَمكاتو كتفكيره تتفتّح ّ
بكر قد أىديت إليو.
اء كانتاجاً كابداعاًّ ،
ككأنيا حياةٌ جديدةٌ ٌ
ّ
إضافي ًة كخصكب ًة كنشاطاً كثر ً

جديدة ترػ بيا مف أسرار الككف ،كتكتشف مف إعجاز الخمق؛ ما لـ تكف
ّإنو الفجر ،يمنحؾ عيناً
ً
قاد اًر عمى اكتشافو في األكقات األخرػ مف يكمؾ.
أف ساعتيف أك
جرب االستيقاظ كالعمل في ىذه الساعات األكلى مف اليكـ؛ يدرؾ تماماً كيف ّ
مف ّ
ٍ
ساعات طكيم ًة مف العمل
ثبلثاً مف العمل في ىذا الكقت مف أكقات الحياة تَ ْعدالف في حصادىما

شيطاف نكمؾ ،فإذا نجحت في
إف بينؾ كبيف الفكز بيذه الساعات الفريدة
بقية األكقاتّ .
َ
في ّ
ٍ
متتالية؛
ثـ عمى مدػ بضعة ّأيا ٍـ
مقاكمتو كالتغّمب عميو في اليكـ ّ
ثـ في اليكـ الثانيّ ،
األكؿّ ،
أف التبكير سيككف منؾ التزاماً ككعداً يشبو التزاـ الصائـ بالصياـ في
تُعاىد فييا نفسؾ عمى ّ

مترسخ ًة في تككينؾ
فعمت ذلؾ فسكؼ تغدك بعدىا ً
األياـ الصعبة األكلى مف رمضاف ،إف َ
ّ
عادة ّ
الفيزيائي ،كجزءاً ممتعاً مف برنامجؾ اليكمي ال تستطيع التخّمي عنو.
ّ
ّ

يشد رأسؾ إلى كسادتؾ كيقكؿ
ىا أنت تفتح عينيؾ كأنت ما تزاؿ في فراشؾ ،كىا ىك الشيطاف ّ
تضيع عمى نفسؾ ىذه الغفكة المذيذة في مثل ىذه
لؾ :أغمض عينيؾ يا عزيزؼ كاستسمـ لمنكـ ،ال ّ
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المبكرة مف الصباحّ ،إنيا أحمى ساعات االسترخاء كالكسل كالنكـ العميق ،نـ ىانئاًَ ،لـ
الساعات ّ
العجمة؟
المتكرر كالممحاح إلينا ،فكيف تقاكـ إغراءاتو ككساكسو؟ ىذا ما يشرحو لؾ
ّإنو حديث الشيطاف
ّ
رسكؿ هللا (ص) كيحاكؿ أف يساعدؾ عمى تجاكزه كالتغّمب عميو:
-

ِ
أس ِ
قافية ر ِ
كل عقد ٍة مكاَنيا
كالث ُعقد،
الشيطان عمى
يعقد
يضرب َّ
أحدكم إذا ىو نام َ
ُ
ُ
فارقدِ ،
هللا انحّم ْت
طويل
ليل
بختمو : -
فإن استيق َ
 أي يختم عمييا َْ
َ
ظ ف َذ َ
ٌ
عميك ٌ
كر َ
فإن صّمى انحّمت ُعَقُده ُّ
طي َب
كميا،
توضأ انحّمت ْ
ْ
فإن ّ
عقدةْ ،
عقدةْ ،
َ
فأصبح نشيطاًى ّ
ؼ،
خبيث النفس
النفس ،إوااّ – أي إن لم ينيض لمصالة – أصبح
َ
َ
كسالن [ركاه البخار ّ
عف أبي ىريرة]

مبكريف
مرًة أف تنعمكا النظر في كجكه أكلئؾ الذيف ينامكف في ّأكؿ الميل ليستيقظكا ّ
ىل حاكلتـ ّ
ثـ يستيقظكف كقد فاتيـ
لصبلة الصبح ،كأف تقارنكىا بكجكه أكلئؾ الذيف يسيركف حتّى آخر الميل ّ

قدر
كقت الصبلة؟ لك فعمتـ ألدركتـ بعض أسرار ىذه اآللة العجيبة التي اسميا "اإلنساف" كالتي ّ
ليا صانعيا حيف صنعيا؛ قاعدة فيزيائي ًة عجيب ًة تقكؿ :إف خير ٍ
كقت إلعادة "تشغيميا" بعد النكـ
ً
ّ
ّ
ٍ
ىك قبل شركؽ الشمس كليس بعده ،ىكذا جاء تصميميا مف الصانع لحكمة يمكف ،أك ال يمكف
ِ
اآلالت المصنكع َة التي ال تممؾ مف أمرىا شيئاً ،أف نفيميا.
لنا ،نحف

كل ركائع الحياة
لقد ّ
ىبت لؾ الطبيعة مف فراشيا ،كما برمجيا لنا خالقيا كخالقنا ،لتضيء لؾ ّ
تعمل كتنتج
األكؿ مف الفجر؛ ال مف أجل أف تناـ ،بل مف أجل أف تنيض ؼ
مف حكلؾ مع الخيط ّ
سخرىا هللا لؾ
كتعمر األرض ،فبل تبخس ىذه النعمة
اإلليية ثمنيا ،كال تُيدر ىذه الطاقة التي ّ
ّ
بكرت محّمق ًة مع
كلكل مخمكقاتو مف حكلؾ لكي تبدأكا يكمكـ الجديد .ألـ تر إلى الطيكر كقد ّ
ّ

ككل ما خمقو هللا تعالى عمى كجو ىذه
الفجر في السماء ،كالى البقر كالخراؼ كالماعز كالدجاجّ ،
ٍ
األرض مف حيك ٍ
بنشاط مع خيكط الفجر األكلى لتبدأ دكرة الحياة مف جديد؟
اف ،كقد استيقظت
أدرؾ الحياة ،كاقطف ثمارىا؛ قبل أف يفكتؾ قطارىا مف غير رجعة.

لماذا نصّمي؟
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لماذا الصبلة؟
رددناىا قبل
كل يك ٍـ ألداء حركات غريبة ،كترديد كممات ّ
لماذا ّ
نضيع مف كقتنا ساع ًة أك ساعتيف ّ
أؼ
ذلؾ مئات المرات؟ أما كاف مف األفضل لنا أف ننفق ىذا الكقت في مساعدة اآلخريف أك أداء ّ
عمل آخر ٍ
ٍ
مفيد مف األعماؿ الخيرّية أك اإلنسانية؟ ماذا لك لـ تكف ىناؾ صبلة؟
كل االتّصاالت
األرضية ك
كل ىكاتف العالـ،
تصكركا لك تع ّ
طمت اآلف ً
ّ
ّ
الخميكية ،كانقطعت ّ
فجأة ّ
ّ
البرية
الفضائية ك
طات
السمكية ك
األرضية كاإلنترنت ،كتع ّ
البلسمكية ،كتكّقفت المح ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
كل الطرؽ ّ
طمت ّ

أؼ
أؼ ضياع ،ك ّ
أؼ إحباط ،ك ّ
أؼ فكضى ،ك ّ
الجكية ككك ..تُرػ ماذا سيحدث لمعالـ؟ ّ
كالبحرّية ك ّ
ٍ
كثقافي كحضار ّؼ؟
كسياسي
اجتماعي
اقتصادؼ ك
انييار
ٍ
ٍ
ٍ
ٍّ
ّ
ّ
ّ

ىذا ىك الدكر الذؼ تقكـ بو الصبلة بيننا كبيف خالقنا ،فيل نستطيع االستغناء عنيا يكماً كاحداً؟

ط االتّصاؿ الساخف بيننا كبيف هللا؟ إذف لكاف عمينا أف نعيد بأنفسنا اختراع ذلؾ
ماذا لك انقطع خ ّ
الجياز االتّصالي العجيب الذؼ منحنا هللا ّإياه.
ّ
المتفكقة الصنع التي ُرّكبت منيا الصبلة؟
ىل سنجد شكبلً أفضل مف ىذه "التركيبة" أك "الكصفة"
ّ
ٍ
ٍ
تركيبة فر ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
كمعب ٍرة جاءت
دقيقة مختا ٍرة،
ككممات
يدة،
عادية ،ك ّأية
كحركات َّ
ممي ٍزة ّ
ّأية إجراءات غير ّ
عمييا ىذه الصبلة؟

الصالة تعيد برمجتنا
األياـ كالسنيف؛ ىكذا تمارس فينا الحياة،
اج المتدافعة
مر ّ
صخكر الشاطئ عمى ّ
تح ّت األمك ُ
َ
مثمما ُ
ِ
صخكر ما حّققتو الصبلة في نفكسنا
الحت في
عممية ّ
متمّثم ًة بالزمف كاأللفة كالتكرار كاالعتيادّ ،
ٍ
قكٍة كتكازٍف
الدنيكية بأمكاجيا المتبلحقة
اليكمية ،فتحاكؿ ىذه العناصر
كتنقية مف أدراف الحياة
ّ
ّ
مف ّ
ط أىكائيا ،ساع ًة إثر ساعة ،كيكماً بعد يكـ ،كعاماً بعد عاـ ،بحيث ال نشعر ّأننا
برمجتَنا كفقاً لخ ّ
األصمية مف البرنامج اإلليي
تغيرنا مع الزمف ،كابتعد بنا المطاؼ عف النسخة الفطرّية
ّ
قد ّ
ّ
أؼ (فيركس) قد يحرؼ مسار البرنامج
المكضكع لنا ،ذلؾ "القرص النكر
اني" الذؼ يخمك مف ّ
ّ
السماكؼ:
األصمي بعيداً عف أصمو
ّ
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-

ِ ِ
هللا
إن
َّ
َ
ق – أي ييترئ – في َج ْوف أحد ُك ْم َكما َيخَم ُ
اايمان َلَي ْخَم ُ
وبْ ،
ق ال ّك ُ
فاسأُلوا َ
ِ
كم [صحّحو األلباني في صحيح الجامع ،عف عبد هللا بف عمرك]
أن ُي َجِّد َد
تعاَلى ْ
َ
اايمان في ُقموب ْ

األصمية مف
كمف فضل هللا عميناّ ،أننا ،كمف دكف سائر األمـ كاألدياف ،ما نزاؿ نحتفع بالنسخة
ّ
ىذا "القرص النكراني" لبرنامج إيماننا ،بحيث نستطيع الرجكع إليو ،كاعادة برمجة نفكسنا عميو،
ّ
تسرب إلييا مف (فيركسات) أك انحرافات أك أمراض.
كل ما ّ
فنعيد ترميميا ،كنزيل عنيا ّ
ٍ
تبديل كال
ّإنيا النسخة التي حفظت لنا حتّى اآلف برنامج القرآف الكريـ كما أنزؿ تماماً ،مف غير
ٍ
ٍ
فية
تحريف كال زيادة كال نقصاف ،كالنسخة التي حفظت لنا ،دكف سائر األدياف ،كبالركاية الحر ّ

َّ
يمخص لنا
المتعددة المصادر كالركاة ،برنامج الصبلة
النبكية الشريفة قكالً كعمبلً ،كالذؼ ّ
المحققة ك ّ
ّ
نبينا الكريـ (ص) حقيقتو بأربع كممات:
ّ
 -صّموا كما رأيتموني أصّمي

[صححو األلباني في صحيح الجامع ،عف مالؾ بف الحكيرث الميثي].

المدبر الكبير
تُرػ ،لك لـ تكف ىناؾ صبلة ،ىل كاف بإمكاننا أف "نخترع"
ً
صبلة تصمنا بيذا ّ
ظـ القدير لعالمنا كككننا؟ كفي أؼ ٍ
تتصكركف أف يككف ىذا "االختراع" البشر ّؼ
شكل
لحياتنا كالمن ِّ
ّ
ّ
الياـ في كسائل االتّصاالت يا تُرػ؟ ال تتعبكا كثي اًر في التفكير ،لقد فعل ذلؾ غيرنا.
ّ
لك بحثتـ في التكراة كاإلنجيل ،كما ىما اآلف بيف أيدينا ،فمف تجدكا فييما ّأية تفاصيل عف طبيعة
صبلة مكسى أك صبلة المسيح ،عمييما جميعاً السبلـ ،بحيث يستطيع أتباعيما االقتداء بيما في

يؤدكنيا اليكـ كقد كرثكىا
بدىياً ليؤالء أف يخترعكا
صبلة ىي ىذه الصبلة التي ّ
ً
ىذه الصبلة ،فكاف ّ
عف آبائيـ كأجدادىـ.
شؾ؛ سيفتقد كىك
كلكف ،ما الذؼ سيفتقده مصّمييـ ،كاألمر ىكذا ،أكثر ما يفتقد؟ ّإنو مف غير ّ
الحق ّأية متعةّ ،إنيا
يصّمي تمؾ المتعة الرائعة التي يشعر بيا المصّمي المسمـ ،كال تعدليا في
ّ

صبلة أخذىا نبيُّو مباشرًة عف هللا سبحانو.
يردد
متعة الشعكر ّ
بأنو ّإنما ّ
ً

ٍ
النبييف الجميميف يستطيع أتباعيما االستناد
أؼ كصف لصبلة ىذيف ّ
ليس في التكراة أك اإلنجيل ّ
أف أحد تبلمذة المسيح عميو السبلـ قاؿ لو:
كل ما في اإلنجيل ،مثبلًّ ،
إليو في صبلتيـّ .
إف ّ
"عّمِمنا أن نصّمي كما َّ
عم َم يوحّنا (المعمدان) تالميذه ،فقال ليم يسوع :متى صّميتم فقولوا" ..
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دعاء مف  35كممة (حسب ركاية إنجيل لكقا ،كىك  42كممة حسب ركاية إنجيل متّى)
كتبل عمييـ
ً
فكل فر ٍ
يق يقترح لنفسو شركطو
[متّى ،13-9 :6 :كلكقا .]4-2 :11 :كىذا شأنيـ مع الصكـ أيضاًّ ،
كقكاعده كمسمكحاتو كممنكعاتو كمدة صيامو كأكقاتو ،كىي تتغير باستمرار ،بيف ٍ
بمد كآخر ،كبيف
ّ
ّ
ٍ
زمف كآخر.
ٍ
كثي اًر ما ترػ بعض المسمميف يتغاضبكف
خبلؼ حكؿ تفاصيل صغيرٍة
كيحتدكف فيما بينيـ بسبب
ّ
كل تكبيرة ،أـ مع بعضيا دكف بعض ،أـ مع تكبيرة
في صبلتيـ :ىل نرفع يدينا ،مثبلً ،مع ّ
السرة؟ أعمى بقميل؟ كىكذا حكؿ
السرة؟ فكؽ ّ
اإلحراـ كحدىا؟ أيف نضع يدينا أثناء الكقكؼ :عند ّ
أما أنا فأشعر،
تفاصيل أخرػ في الصبلة كثي اًر ما ّ
تؤدؼ بيـ إلى التشاجر كالتنافر كالخصاـّ .

نبينا الحبيب (ص)
ّ
صدقكني ،بالغبطة كالسعادة! كيف ،كقد كصمت إلينا صكرة الصبلة عف ّ
ٍ
ٍ
ٍ
حد
كمفصمة،
كامم ًة
كمتكررًة في ركايات عريضة عديدة عف الصحابة عف رسكؿ هللا (ص) إلى ّ
ّ
ّ

كل األحكاـ في اإلسبلـ
االختبلؼ أحياناً عمى مثل ىذه التفاصيل الصغيرة كالكثيرة كالدقيقةّ .
إف ّ
نبيو إليو في
رب العالميف أف يرتفع ّ
نزلت مف السماء إلى األرض ،إالّ الصبلة ،لقد اختار ليا ّ
ىدي ًة لممسمميف.
اإلليية
السماء ليتسّمميا منو ىناؾ بنسختيا
األصمية كيعكد بيا إلى األرض ّ
ّ
ّ

هللا ..أية ىدي ٍة ر ٍ
ائعة مف السماء تجعمنا نستمتع بيذه الكنكز التي امتؤلت بيا مراجعنا كركاياتنا؛
ّ
ّ
نبي ٍ
أميف ىذا الذؼ حمميا إلينا
حد االختبلؼ عمى بعض تفاصيميا ىنا أك ىناؾ؟! كأؼ ٍ
إلى ّ
ّ ّ
كحرص عمى أف ينقل لنا ىذه
كامم ًة كما تسّمميا مف رّبو ،مف رّبو مباشرًة كىناؾ في السماءَ ،
التفاصيل الدقيقة عف خارطة كصناعة أعجب كأسيل كسيمة ٍ
نقل في التاريخ البشر ّؼ؛ تخترؽ بنا
طبقات الفضاء العميا إلى حيث هللا!!

نبينا (ص) مف
ىل تدرككف قيمة أف يككف لدينا صكرةٌ
تفصيمي ٌة كامم ٌة لمصبلة ،تماماً كما تسّمميا ّ
ّ
رّبو ليمة معراجو إلى السماء ،تتّفق عمى خطكطيا العريضة ،بل أحياناً عمى تفاصيميا الصغيرة،

كل مذاىب المسمميف؟
ّ

ٍ
شيء في حياتنا
كل
أىمية كجكد " ُسّنة" في اإلسبلـ تغ ّ
طي تفاصيل ّ
كأكثر مف ىذا ،ىل تدرككف ّ
ٍ
نبينا (ص)؟
لكل شيء في حياة ّ
مف خبلؿ كصفيا ّ
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أشد العجب ،كما
لف يعرؼ قيمة ّ
السنة إال مف أدرؾ حرماف األدياف األخرػ منيا ،كاّنني ألعجب ّ
أشد اإلشفاؽ ،عمى ىؤالء الذيف نادكا ،متأثّريف بتمؾ األدياف مف غير أف يدرككا ذلؾ،
أشفق ّ
السنة كاكتفائو بالقرآف الكريـ!
باستغناء المسمـ عف ّ

ٍ
ٍ ٍ
ٍ
ٍ
أؼ ٍ
دافئ كطر ٍ
غطاء ٍ
يجردكا اإلسبلـ
أؼ
كنز ك ّأية
ّ
يق سالكة آمنة كاضحة يريدكف أف ّ
خصكصية ك ّ
ّ
بإلحاح إلى
يدعنا
ككأنو تعالى لـ
ٍ
يخص " ّ
منياّ ،
السنة" بعشرات اآليات مف كتابو الكريـ ،كلـ ُ
ّ

التمسؾ بيا كاالقتداء بصاحبيا (ص) حيف قاؿ لنا:
اتّباعيا ك ّ
فانتيوا
الرسول فخذوه وما نياكم عنو
أتاكم
ُ
ُ
 وما ُالرسول [المائدة]92 :
هللا وأطيعوا
َ
 -وأطيعوا َ

[الحشر]7 :

لنبينا (ص):
بل حيف ساكػ بيف طاعتنا لو كطاعتنا ّ
أطاع
الرسول فقد
 َمن ُي ِط ِعَ
َ

هللا [النساء]80 :
َ

ُسكة حسن ًة":
كحيف ّ
كسمى لنا ىذه ّ
أكد ارتباطنا ّ
السنة "أ ً
بسنة ّ
نبيو (ص) ّ
رسول ِ
ِ
هللا أُسوٌة حسن ٌة [األحزاب..]21 :
 لقد كان لكم فيأىمية أدائنا ليا بكامل حركاتيا
أىمية صبلتنا ك ّ
السّنة ،كمف ىنا تتّضح لنا ّ
مف ىنا تأتي ّ
أىمية ُ
مركز ،سريع الفعالية كقصير
كنصكصيا كتفاصيمياّ .إنيا نسخ ٌة
نامج ٍ
أصمي ٌة لبر ٍ
إليي كاملّ ،
ّ
ّ
المدػ ،إلعادة برمجة نفكسنا خمس ٍ
ٍ
ٍ
فيركس
أؼ
ّ
مرات ّ
كل يكـ ،كىك تكرٌار كاؼ لمقضاء عمى ّ

ٍ
عنا فيركس
بجدار
كيزكدنا
ٍ
يرد ّ
تحصيني ّ
يتسّمل إلى حاسكب حياتنا في ساعات الميل أك النيارّ ،
ّ
اإلليية ،مف ناحية ،كما يقكـ بإطفاء حرائق
االنحراؼ الذؼ ما يفتأ يراكدنا عف أنفسنا كعف فطرتنا
ّ
ٍ
كل ٍ
ناحية أخرػ:
الدنيكية ،مف
ركف مف أركاف حياتنا
ّ
غابات الذنكب كاألحزاف التي تشتعل في ّ
كم تحترقون تحترقون ،فإذا صّميتم
 تحترقون تحترقون ،فإذا صّميتمَ
الصبح َ
غسَم ْتياّ ،
كم تحترقون
كم تحترقون تحترقون ،فإذا صّميتم
َ
َ
العصر َ
الظير َ
غسم ْتياّ ،
غسم ْتياّ ،
ِ
شاء
تحترقون ،فإذا صّميتم
َ
الملرب َ
غسم ْتيا ،ث ّم تحترقون تحترقون ،فإذا صّميتم الع َ
كتب عميكم ح ّتى تستيقظوا [صححو األلباني في صحيح الترغيب،
غسم ْتيا ،كم تنامون فال ُي ُ
َ
عف عبد هللا بف مسعكد]
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سألتني طبيب ٌة ياباني ٌة شابة :أصحيح أف المسمميف يصّمكف خمس ٍ
كل يكـ؟ أجبتيا :نعـ.
ٌ ّ
ّ ّ
ّ
مرات ّ
ٍ
دىشة ىي أقرب إلى االحتجاج :ككيف تستطيعكف ىذا؟ أليس ىذا كثي اًر جداً؟ قمت:
قالت بنبرة

كل
أنت طبيبة ،كتقابميف كتعالجيف عدداً كبي اًر مف المرضى خبلؿ عممؾ ،فكـ ّ
تطيريف يديؾ ّ
مرًة ّ
كنظرت إلي كقد قرأت في عينييا ّأنيا أدركت ما أريد أف أقكؿ؛
يكـ؟ قالت :ثبلثيف ..خمسيف..
ْ ّ
قبل أف أقكلو.
ِ
ِ
شفاء
الصالة
فإن في
 ُق ْمفصلّ ،
ّ
ًى

[ركاه ابف ماجو ،عف أبي ىريرة]

اؼ كنز ٍ
اءات كاغك ٍ
الحياة مف حكلنا مميئ ٌة بالفيركسات ،مف إغر ٍ
إنساني كانحر ٍ
ٍ
عات
كضعف
اءات
ٍ
ّ
يطير أجسادنا مف الخارج ،كالصبلة ىي
ّ
شيطانية ،كطيكر ّ
كل ذلؾ ليس الماء بل الصبلة .الماء ّ

أحس المصّمي ّأنو خرج مف صبلتو مثمما دخميا،
تطيرىا مف الداخل .إذا ّ
األداة التي تستطيع أف ّ
تغير ،أك ّأنو قد تخّمص مف ٍ
مما عمق بو مف شكائب
كلـ يشعر ّ
أف شيئاً ما في داخمو قد ّ
كثير ّ
ككأنو قد ُكلد مف جديد ،فيذا يعني ّأنو لـ يستعمل قرص "إعادة البرمجة"
الخطايا ،أك لـ يشعر ّ
ٍ
أف الفيركسات ما تزاؿ ىناؾ ُت ّمكث أعماؽ
الذؼ استخدمو في ىذه الصبلة
بشكل سميـ ،بدليل ّ
ٍ
كتشكٍه كانحراؼ.
ضعف
ذاتو ،كسينصرؼ اآلف مف صبلتو ليعكد إلى ما كاف عميو مف
ٍ
إنساني ّ
ّ

لك قارّنا بيف حياة المصّمي كحياة غير المصّمي ألشفقنا عمى ىذا األخير مف فقدانو ليذا السبلح
ٍ
الياـ الذؼ يستعيف بو في كل ٍ
ٍ
عجبنا
مممة أك حدث أك مصيبة تكاجيو في يكمو ،كما أكثرىا ،كَل ْ
ّ ّ
ّ
أمر المصّمي ،المصّمي الحقيقي ،كمف ِ
مف ِ
ادليمت أمامو
يظل مضيئاً ميما
أمر كجيو الذؼ ّ
ّ
ّ
الحيرة مف عينيو السمحتيف المتيف تنطبعاف بالرحمة كالتكاضع كالميف ،ميما
الدركب ،ك ْ
ألخذتنا َ
تميز ،كأنت تنظر في كجكه مف حكلؾ ،المصّمي مف غير
ّ
اشتدت عميو المحف ،حتّى لتكاد ّ
األكؿ باستمرار؛ ىي ما تشير إليو اآلية الكريمة
ككأف ىذه الرحمة التي تَغشى َ
المصّميّ ،
عيني ّ
تتحدث عف ( ِسيما) السجكد في كجكه المصّميف:
كىي ّ
 تراىم رّكعاًى سجداًى يبتلون فضالًى من ِِ
هللا ِ
يم من أ َك ِر
ورضواناًىِ ،س ُ
ُ ّ
ُ
يماىم في وجوى ْ
السجود [الفتح]29 :
ّإنيا ،كهللا دائماً ىك األعمـ ،ليست تمؾ العبلمة السكداء التي نراىا عمى جباه بعض الناس ،كما
يحمك لبعضنا أف يفيميا ،كلك كانت ىي المقصكدة لكانت اآلية (سيماىـ في جباىيـ)ّ .إنيا
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المبلمح المضيئة السمحة في الكجو ،تمؾ التي ال يحظى بيا إالّ المصّمي ،كال تخطئ رؤيتَيا في
كجكه المصّميف فراس ُة المؤمف.
ٍ
ٍ
اختبلؼ في
برمجة" لنفكسنا ،عمى
منا ما ىي في حقيقتيا إالّ "إعادة
إف جميع العبادات المطمكبة ّ
ّ
كظيفة ىذه العبادات كمداىا الزمني.
ّ
الفاعميةّ .إنو يحتاج إلى ٍ
شير
كلكنو طكيل
نامج طكيل "التنزيل" في ككمبيكتر نفكسناّ ،
الصياـ بر ٌ
ّ
ٍ
تمتد إلى عا ٍـ كامل .نحف نعيد بالصياـ برمجة شيكاتنا التي أُثقمت
كلكف
فاعميتو ّ
كامل لتنزيموّ ،
ّ

بالفيركسات عمى مدػ العاـ الفائت ،كنعيد برمجة أبصارنا التي ال ّبد أف يككف الضعف اإلنساني
ّ
أماـ مغريات الشيطاف قد أكىنيا مع الزمف ،كنعيد برمجة لساننا كقد اختمط عنده ،مع مركر

الحق بالباطل ،كنعيد برمجة نفكسنا
الشيكر ،الخطأ بالصكاب كالحبلؿ بالحراـ كالخبيث
ّ
بالطيب ك ّ
الشيطانية كادت تقتل فينا بذكر الرحمة
أشكاؿ مف األدكاء
تسربت إلييا عمى مدػ العاـ
ّ
ٌ
التي ّ
البر كالشكر كحبلكة اإليماف
الحق كالعدؿ كحسف ّ
الظف كالرضا كالقناعة كالتكاضع كالصبر ك ّ
ك ّ
كحسف الخطاب.

فالحج المبركر (ليس جزاؤه إاّ الجّنة)
مدػ أطكؿ كأعمق.
ّ
كىي أيضاً كظيفة ّ
الحج ،كلكف عمى ً
أمو) كما كعدنا الرسكؿ الكريـ (ص) .مف
كمف ّ
تقبل هللا منو َح ّجتو عاد مف ذنكبو (كيومِ َولد ْتو ّ
ىنا تتسارع صمكات اليكـ شيئاً فشيئاً مع تسارع ىجمات شياطيف الحياة عميؾ :تصّمي الفجر ّأكالً،
ثـ تنتظر نصف ٍ
كلكف الميمة التالية ستككف أقصر ،فالنصف
نيار كامبلً قبل أف تصّمي الظيرّ ،
ّ

ثـ ما ىي
الثاني مف النيار
ستتكسطو ىذه ّ
ّ
المرة صبلةُ العصر قبل أف تختتمو بصبلة المغربّ ،
ثـ تنصرؼ إلى النكـ.
إالّ ساع ٌة كبعض الساعة حتّى تجد نفسؾ مع صبلة العشاءّ ،
ىذه ىي خصكصية الصبلة ،كىذا بعض مف أسرار تقارب أكقاتيا كتك اررنا ليا خمس ٍ
كل
ٌ
ّ
ّ
مرات ّ
فعاالً ،كدقيق
كل مصانع السبلح في العالـ كأحدثيا كأتقنيا ،سبلحاً ّ
يكـ .فأيف تجدكف ،في ّ

المرجكة منو كأكثر،
الرماية ،كمضمكف إصابة األىداؼ ،كيضمف النصر لصاحبو ،كيحّقق النتائج
ّ
مثل ىذا السبلح؟

إيقاع الصالة إوايقاع الحياة
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في الشتاء يبحث المرء عف الدؼء ،كفي الصيف عف البركدة ،كفي المرض عف الدكاء ،كفي

الضجة عف اليدكء ،كفي الخكؼ عف األماف..
الجكع عف الطعاـ ،كفي العطش عف الماء ،كفي
ّ
كإذا كانت عجمة الحياة متسارعة  ،بل ىي أكثر ما تككف تسارعاً في ىذا العصر اآللي
ّ
لصبلتنا أف تككف ممجأً لنا يحمينا مف عجمة الحياة أف تدكسنا
ك
اإللكتركني الساحق ،كاذا كاف َ
ّ
أشد
تقدميا لنا الصبلة
عجل
الحديدية الصمبة  ،ؼبده ّؼ أف تككف اؿ ة
كتأكمنا بأسنانيا
ّ
المضادة التي ّ
ّ
ّ
ما تككف
استرخاء كىدكءاً كدع ًة كاستسبلماً.
ً
تصكرتـ أف يطابق إيقاع الصبلة إيقاع الحياة  ،كبالكتيرة السريعة ،كربما المجنكنة نفسيا؟ إذف
ىل ّ
ٍ
ينضـ إلى
عبء آخر مف أعبا ء الحياة
النقمبت الصبلة ،كما يحدث حقاً مع الكثيريف ،إلى
ّ
ٍ
ٍ
األعباء الميكانيكية األخرػ ،كيثقل كاىمنا بما يستيمكو مف ٍ
كحركة كأعصاب،
كجيد
كقت إضافي
ّ
ّ
الميكانيكيات األخرػ ،بل
فنسعى إلى إنجازه كالتخّمص منو بأسرع كقت ،تماماً كما تعاممنا مع
ّ
المشجعة إطبلقاً ،إلى إلغاء ىذا "الكاجب" الميكانيكي
رّبما سعينا ،عمى ضكء ىذه النتائج غير
ّ
ّ
اإلضافي مف حياتنا بالكامل ،كما يحدث حقاً ٍ
لكثير مف المسمميف ،إذ ال مساحة في حياتنا لمز ٍيد
ّ
النكعية مف "الكاجبات" المزدحمة.
مف تمؾ
ّ
أف األمر لف يككف سيبلً عمينا في البداية ..فكيف لنا أف نبطئ؛ كألف ٍ
عمل كك ٍ
اجب
أعرؼ ّ
استقباؿ كدر ٍ
ٍ
ٍ
اسة كقرٍار تنتظرنا عند الباب؟!
اجتماع كزيا ٍرة ك
نامج ك
كمسؤكلي ٍة
ٍ
كمكعد كبر ٍ
ّ
نستعد لمتحميق في فضاء الصبلة؛ فمف نستطيع عبكر
إذا كانت ىذه طريقة تفكيرنا حقاً كنحف
ّ
قشرة الفضاء الخارجي بمركبة صبلتنا أبداً ،كستحترؽ المركبة بنا قبل أف تنطمق:
ّ
ِ
ِ
 ِصل
ارج ْع
فصل فإّنك لم ُت ّ
ّ

[ركاه البخارؼ ،عف أبي ىريرة]

السرية ،التي ينخفض فييا صكت المصّمي
عمى ىذا األساس؛ سيككف مف
الطبيعي لصبلة النيار ّ
ّ
عمك إيقاع الحياة في ذلؾ الجزء الصاخب
بالقراءة ،أف تتناسب عكساً ،بطبيعتيا ّ
السرية ىذه ،مع ّ

مف اليكـ :ارتفاع أصكات البشر ،ارتفاع ضكء الشمس كح اررتيا ،ارتفاع إيقاع الحركة مف حكلنا،
الممح كالسريع كالمتزاحـ.
كاشتداد كتيرة العمل كالنشاط كاالندفاع نحك الكسب كاإلنجاز المادؼ
ّ

كسريتو كظبلمو ،كمع
أما صبلة المساء فمف
الطبيعي أف تتناسب عكساً مع صمت الميل كىدكئو ّ
ّ
ّ
تباطؤ عجمة الحركة ،كتراجع كتيرة السعي كالعمل كطمب الرزؽ ،كتكّقف طاحكنة الحياة عف
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الضجيج كالدكراف ،فتأتي قراءتنا الجيرّية لتمؤل بعض ىذا الفراغ ،كلتعيد التكازف في أكاني نفكسنا
ثـ ،لتضبط فينا كتيرة الصكت
المستطرقة ،كلتحافع في داخمنا عمى معادلة إيقاع الحياة ،كمف ّ
كالصكرة كالحركة ،فتحّقق لدينا التكازف النفسي ،في الكقت الذؼ نككف فيو قد قاربنا أف نفقده.

ٍ
ٍ
طكيمة
ركعات
التنكع .فأمامنا اآلف أربع
نختتـ يكمنا بصبلة العشاء ،ىنا حيث الطكؿ ،كحيث ّ
ٍ
ٍ
ككأف النيار قد تراجع
ّ
سرية الميل كسككنوّ ،
نؤدؼ اثنتيف منيا بقراءة جيرّية تتناسب عكساً مع ّ

الصبلة
ثـ تتمك
َ
ليترؾ أمامؾ الفضاء البلزـ الذؼ تستطيع أف تمؤله بصكتؾ كتجأر بو إلى هللاّ .
ركعتا ٍ
احدة أك ثبلثاً أك خمساً أك
ثـ ركع ُة ،أك
ّ
ركعات ،الكتر ،إذ لؾ أف تجعل قذق األخيرة ك ً
ُ
سنةّ ،
أكثر ،كىذا االنفتاح في العدد ،شأف ٍ
كثير مف عباداتنا كما سكؼ نرػ ،رخص ٌة مرن ٌة إلطالة

الصبلة ،إطال ًة قد تتناسب مع ما تستشعره مف حجـ ما تراكـ عميؾ مف أدراف النيار ،كما تخشى
أف يتراكـ عميؾ كيياجمؾ كيغريؾ مف نزغات شياطيف الميل.
يكضح لنا
إف ىذا ّ
تقلّ .
الحع ىنا ّ
كتقل حيث ّ
أف السنف تكثر في صمكاتنا حيث تكثر الفركضّ ،
الحياتية ،كمف
تبدؿ أكضاعنا
بعض الشيء الحاجة إلى تناسب عدد الركعات في كل صبلة مع ّ
ّ
ثـ درجة ارتفاع حاجتنا إلى االتصاؿ مع هللا خبلؿ النيار أك الميل ،أك أثناء األزمات العابرة.

الحضارية األولى
التنوع :المدرسة
ّ
ّ
مرًةَ :لـ جاءت صمكاتنا ىكذا مختمفة الطكؿ كعدد الركعات
ىل حدث أف تساءلتـ كما
ُ
تساءلت ّ
كطكؿ ك ٍ
شكل ك ٍ
ٍ
كالحركات كالقراءات كاألكقات كاألسماء كاألنكاع؟ لـ لـ تكف ذات ٍ
احد كلك ٍف
احد
َ
ك ٍ
احد كصمكات ٍ
التنكع ك "التعقيدات" ك "الصعكبات" ك
كثير مف األدياف األخرػ؟ َلـ ىذا ّ

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
تتنكع بيف
كلـ ّ
"اإلرباكات"؟ َلـ يختمف عدد الركعات بيف فجر كظير كعصر كمغرب كعشاء؟ َ
دة كغير مؤكدة؟ كنياري ٍة كليمية؟ كسر ٍ
ككتر؟ كبيف ٍ
كمؤك ٍ
كسن ٍة ِ
ٍ
ية كجيرّية؟
كبعدية؟
قبمي ٍة
ّ
ّ
فرض ّ
ّ
ّ
ّ
سنة ّ
ّ
اسي ٌة صعب ٌة كعالية المستكػ؛ يحتاج مف يصّمي
كجماعي ٍة
كفردية؟ ّإنيا تبدك بيذا ّ
ككأنيا ّ
مادةٌ در ّ
ّ
ّ
تصعيب عمى الصغار
إلى أف يخكضيا كيتقنيا بأكمميا حتّى يعرؼ كيف يصّمي .أليس في ىذا
ٌ
كالقصر كاألمييف كالجيمة؟ فكيف كقد نزؿ اإلسبلـ في أم ٍة أم ٍ
ية ال تق أر كال تكتب؟
ّ ّ
ّ
ّ
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ٍ
أجكبة ليذه
اإلليية الكبرػ كىي تحاكؿ البحث عف
إف عقكلنا البشرّية القاصرة لف تحيط بالحكمة
ّ
ّ
نفكر" كأف "نعقل" كأف "ننظر" في ِحكـ هللا فيما
كلكننا ،بكصفنا مسمميف ،مأمكركف أف " ّ
التساؤالتّ ،
أراد لنا ،محاكليف أف نصل إلى بعضيا إف لـ نصل إلى كّميا.

القياسية
كـ تساءلنا كتساءؿ العالـ معنا :كيف استطاع اإلسبلـ أف ينقل العرب ،كبيذه السرعة
ّ
أم ٍة يحتاج فييا مف يق أر رسالة ،لك حدث أف
التي تخ ّ
طت حتّى سرعة ثكرة الككمبيكتر اليكـ ،مف ّ
كتبت رسال ٌة في ذلؾ اليكـ ،ألف يسافر كي يجد مف يقرأىا لو ،إلى ٍ
أسست ،فيما ال يزيد عمى
ُ
أمة ّ
ّ
ٍ
عقكد مف السنيف ،لعمكـ المغة ،كالنحك ،كالصرؼ ،كالمعاجـ ،كالببلغة ،كالنقد،
ِعقديف أك ثبلثة

كالتفسير ،كالقراءات ،كالحديث ،كالفقو ،كالسيرة ،كالرجاؿ ،كاألرض ،كالتاريخ ،كالجغرافيا ،كالفمسفة،

كعد ما شئت مف عمكـ؟
كالمنطق ،كالطب ،كالفمؾ ،كالحساب كالرياضياتّ ،
اإلسبلمية الذؼ لـ يعرفو تاريخ
كاف لمصبلة دكرىا في ىذا التسارع العجيب في كالدة الحضارة
ّ
الحضارات قبل ذلؾ ،كال بعد ذلؾ.
لقد كاف ىذا التنكيع الصعب في حركات الصبلة ،كالقراءات فييا ،كطرؽ قراءتيا ،كأكقاتيا،

كأشكاليا ،كأعداد ركعاتيا ،كأنكاع ىذه الركعات ،ىك المدرسة األكلى التي يمارس فييا دماغ الطفل

يائية لتكسيع خبليا الدماغ كتييئتو لمتفكير كالحفع كالتحميل كاالبتكار كاإلبداع.
المسمـ تدريباتو الفيز ّ
كتبكب مكضكعاتيا،
ّإنيا مدرس ٌة تتعّمـ فييا أدمغ ُة أطفالنا كيف ترتّب أفكارىا،
ّ
كتشعب مسائمياّ ،
كتؤسس عمكميا كآفاقيا الحضارّية.
كتحّمل معطياتياّ ،
األمييف ،ال أقكؿ إلى
الميكانيكية
ألـ يستطع اإلسبلـ ،بمثل ىذه
ّ
ّ
التعميمية ،أف ّ
يحكؿ ىؤالء ّ
إمبراطكرّية ،فكـ مف اإلمبراطكرّيات لـ تعرؼ إالّ الغزك كالفتؾ كالقتاؿ ،كالمغكؿ كالتتار ،كاّنما إلى
حضارة متكاممة الفكر كالثقافة كالعمكـ كاألخبلؽ؟

اإلسبلمية في
سف الخامسة ،كفي معظـ بمداننا العر ّبية ك
التمميذ ىنا في الغرب يدخل المدرسة في ّ
ّ
سف السادسة ،أما مدرسة اإلسبلـ فيدخميا في سف السابعة ،السف التي أ ِ
ُمرنا أف نأمر فييا أكالدنا
ّ
ّ
ّ
ّ
بالصبلة.

كل مسم ٍـ أف يدخل مدرسة العمـ كالتفكير كالثقافة كالحضارة
الصبلة ،بيذا التنكيع ،تعني ّ
أف عمى ّ
مسؤكلية ،كاستيعاب ،كحفع،
كبكل ما تعنيو المدرسة مف
السف ّ
كالبناء في مثل ىذه ّ
ّ
المبكرةّ ،
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ٍ
أمية بعد اآلف ،كال جيل بعد اآلف،
كاستعداد ،كتحضير ،كتخطيط لمنجاح ك ّ
التفكؽ كاإلبداع ،فبل ّ
كال كسل كال استرخاء كال تقاعس كال استسبلـ لمجيل المتكارث .أنت مسمـ؛ إذف أنت متعّمـ .أنت

مسمـ؛ إذف أنت حضار ّؼ.

ثـ أف تمارسيا
المادة األكلى التي يجب أف تدرسيا في مدرسة اإلسبلـ؛ كتتقنيا كتنجح فيياّ ،
كتعيشيا ،ىي مادة الصبلة .ال ّبد مف حفع أعدادىا ،كأكقاتيا ،كأسمائيا ،كأنكاعيا ،كأشكاليا،

حقيقياً،
ثـ ال ّبد ،حتّى تككف مسمماً
ّ
كحركاتيا ،كنصكصيا ،كالتزاماتيا ،كمباحاتيا ،كمحظكراتياّ ،
كتخرجؾ مف مدرستيا ،عمى عكس ما يجرؼ اليكـ في
أف تبدأ بممارستيا حاؿ إتقانؾ لدركسيا ّ
ٍ
ٍ
العممية ،أك تكاد ،بعد
تمحي مف حياة الطالب
ّ
مدارسنا كجامعاتنا مف دراسة كتعمي ٍـ كحفع نجدىا ّ
ٍ
كسيمة لمبحث عف ٍ
عمل أك
مجرد
المدرسية أك
انتياء حياتو
ّ
ّ
الجامعية؛ لتككف الشيادة التي يحمميا ّ

رزؽ.

المادة األكلى في مدرسة اإلسبلـ ،جنباً إلى ٍ
مادة القرآف الكريـ كاتقاف قراءتو
جنب مع ّ
ىذه ّ
ٍ
تمقائي إلى
بشكل
النبكؼ الشريف ،ستقكد المسمـ الصغير
كتجكيده كاستظياره ،ثـّ حفع الحديث
ٍ
ّ
ّ
دراسة المك ّاد األخرػ مف عمكـ اإلسبلـ ،كاستيعاب ما يجب أف يستكعبو منيا ،كحفع كاستظيار
ما يجب أف يحفظو منيا ،كىذا سيككف مدخمو بعد ذلؾ إلى فيـ عمكـ الحياة كالغكص فييا
كاكتشاؼ أسرارىا.

تفكؽ الطمبة الذيف
تفسر ظاىرة ّ
ثـ :حضارة ،كاالّ؛ فكيف ّ
الصبلة تعني لممسمـ ثقاف ًة كعمماً ،كمف ّ
بيت يصّمي؛ عمى أكلئؾ الذيف نشأكا في ٍ
نشأكا في ٍ
بيت خبل مف الصبلة؟
األساسية
كىام ًة أخرػ في الصبلة غير ىذه الكظيفة الحضارّية،
التنكع كظيف ًة
ّ
ّ
ّ
كلكف ليذا ّ
أساسي ًة ّ
اليامة أيضاًّ ،إنو الخشكع.
ك ّ

التنوع لمخشوع
أىمية ّ
ّ
ميكانيكية سينتيي بنا إلى فقداف الكعي الذىني كاالنفبلت مف القيكد
تكب أك
ّ
كل ما فيو تكرٌار أك ر ٌ
ّ
ّ
ثـ إلى الشركد ،كرّبما النكـ..
الفكرّية ،كمف ّ
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الممتدة؛ كيف يساكرؾ
سيارتؾ عمى الطرقات العالية العريضة المستقيمة
ّ
ىل الحظت كأنت تقكد ّ
يتغير ،كسرع ٌة كاحدةٌ ال تكاد تزيد أك
شكل ك ٌ
احد لمطريق ال ّ
النعاس كالممل ،كرّبما الشركدٌ :

التفكر في معانييا ،لمكصكؿ مف خبلليا
األكؿ لمخشكع كاالستغراؽ في الصبلة ك ّ
تنقص؟ ّ
العدك ّ
إف ّ
إلى هللا ،ىك االستسبلـ لؤللفة كالعادة ،كعدـ استثمار التنكيع أحسف استثمار ،فيما تسمح لنا بو

ىذه العبادة مف أنكاع التنكيع ،كاإلصرار عمى السير في "الطريق العالية" الجامدة كليس في الطرؽ

المتبدلة باستمرار..
الحية ذات المنعطفات
المتنكعة ك ّ
عية ّ
الفر ّ
ّ

كاختبلؼ أكقات ىذه الصمكات ،كاختبلؼ

التنكع في عدد ركعات الصمكات الخمس،
إف ىذا
ّ
ّ
طبيعة القراءة فييا ،ككذلؾ اختبلؼ أكضاع الجسـ كحركة األعضاء في الصبلة ،كاختبلؼ
التنكع،
القراءة مع اختبلؼ حركات الجسـ ،كغيرىا ٌ
مما أحصيناه مف فنكف ّ
كثير ّ
عما نمارسو أك نقكلو في الصبلة ،كأف ُيبعد عف
ّ
يجنبنا احتماالت الشركد أك انصراؼ اؿ ذىف ّ
أشد خشكعاً كاحساساً بالصمة
ثـ  ،أف يجعمنا أكثر كعياً لما نقكؿ  ،ك ّ
نفكسنا الرتكب كالجمكد  ،كمف ّ
مف شأنو أف

ائع
يب
مع هللا أثناء أدائنا لو ذا الركف األساسي مف عباداتنا
اليكمية ،فضبلً عف ّأنو تدر ٌ
ّ
عممي ر ٌ
ّ
ّ
تظل ،األرض التي ننطمق منيا في
لمدماغ ّ
يعده لممزيد مف الدركس التي كانت دائماً ،كيجب أف ّ
اإلنسانية.
بناء الحضارة
ّ

بتنكعو الفريد ىذا ،ليس درساً سيبلً ،كمتى كاف بناء اإلنساف عمبلً سيبلً،
درس الصبلةّ ،
كينجز بغير
مما يتحّقق بغير ىذه الركحُ ،
كتأسيس الحضارات أم اًر بسيطاً ،كاقامة الدكؿ كتشييدىا ّ
مثل ىذه اليمـ العالية؟

ِ
التنكع العجيب في الركف الثاني لديننا ،كلمثل ىذا "الدرس الصعب" الذؼ كاف
تُرػ ،ألمثل ىذا ّ
نبينا العظيـ إليو
رب العالميف أف "يستدعي" ّ
عمى الطفل المسمـ أف يتمّقاه منذ بمكغو السابعة ،شاء ّ
الياـ مف دركس اإلسبلـ ،عمى غير
عند سدرة المنتيى ليمّقنو ىذا الدرس الصعب كالطكيل ك ّ

ببقية الدركس؟
الطريقة التي اعتاد أف يبّمغو بيا جبريل ّ

النبكية دركساً ال تُنسى في المركنة
التنكع ىك مدرس ٌة لممركنة كقبكؿ اآلخر .لقد عّممتنا المدرسة
ّ
ّ
سيما في النكافل .كىذه المركنة تمثّل في الحقيقة
اء في الصمكات أك في غيرىا ،كال ّ
كالتنكع ،سك ٌ

تتنكع
ركح اإلسبلـ المتسامح المعتدؿ
ّ
المتكيف مع الزمف كمع البيئة كمع الظركؼ التي يمكف أف ّ
ٍ
كل منا.
لدػ ّ
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تبدل األوضاع والحركات ..لماذا؟
ّ
ٍ
شيء في
كل
لـ يأت ّ
كتنكعيا عبثاً  ،كاالّ ؿكاف باإلمكاف أف نتمك ّ
تعدد أكضاع الجسـ في الصبلة ّ
بة حركة،
نضطر لمقياـ ّأي
صبلتنا كنحف جالسكف أك كاقفكف أك متّكئكف أك مستمقكف ،مف غير أف
ّ
عمى نحك صبلة المريض أك الضعيف مثبلً..

كفضبلً عف دكر الحركات أثناء الصبلة في تكفير عنصر "التنكيع" كتجنيبنا خطر التكرار
فاختص
بتبدؿ أكضاع الجسـ،
تبدؿ القراءة في الصبلة ّ
كالرتكب كالشركد ،لنا أف نتساءؿَ :لـ ُقرف ّ
ّ
كضع بقر ٍ
اءة مختمفة؟ لماذا جاءت تسبيحة (سبحاف رّبي العظيـ) مثبلً مع (الرككع) كليس مع
كل
ٍ
ّ
ص الكقكؼ بقراءة
السجكد ،عمى حيف ستصبح في السجكد (سبحاف رّبي األعمى)؟ كلماذا اختُ ّ

التحيات كالصمكات
آنية ،عمى حيف اقتصر الجمكس عمى قراءة النصكص
النبكية ( ّ
ّ
النصكص القر ّ
اىيمية)؟ كلماذا ،كلماذا..؟
اإلبر ّ
بكعي كامل إلى مف
تغير أكضاعنا في الصبلة أف يساعدنا عمى التيّقع كاالنشداد
ٍ
ّ
إف مف شأف ّ
المتبدلة التي تصاحب
ككأني بالصبلة ،مع ىذه األكضاع
نتحدث إليوّ .
ّ
اتّجينا نحكه كبدأنا ّ
كلتصدؽ تطبيقاتنا كحركاتنا ما يخرج مف شفاىنا،
كيفية استيعاب ما نقرأ،
ّ
يب عمى ّ
القراءة ،تدر ٌ
فيككف ىذا بمثابة ٍ
تأكيد منا عمى اقتراف قكلنا بفعمنا ،كعمى ثقتنا الكاممة كايماننا الصادؽ بما
نقكؿ.

كبغض النظر عف فيمنا ليذه األكضاع كفمسفتنا ليا ،ميما كانت ىذه الفمسفة قاصرًة عف التفسير
ّ
ط الحركة في
اإلليي الكامل ك
فإف مف شأف ىذه الحركات أف تحافع عمى مكاكبة خ ّ
الحقيقي لياّ ،
ّ
ّ
التكجو إلى
أساسي في التدليل عمى صدقنا كاخبلصنا في
ىاـ ك
الصبلة لخ ّ
ّّ
ط الكممات ،كىك ٌ
ّ
أمر ٌ
مف نخاطبو ،كما سكؼ نرػ.
تشد نظر اآلخريف إلينا ،بل سكناتنا أيضاً.
كليست حركاتنا كحدىا في الصبلة ىي التي يمكف أف ّ
المستمرة عمى النظر إلى
إف ىذا االلتزاـ الكامل باالتّجاه إلى القبمة طكاؿ الصبلة ،كالمحافظة
ّ
ّ
الرد
مكضع سجكدنا ،كالمثابرة الصارمة عمى عدـ االلتفات يميناً أك يسا اًر ،كاالمتناع الكامل عف ّ
عمى مف يكّممنا أثناء الصبلة أك حتّى االلتفات إليو ،ميما كانت األسباب ،بل إعبلف المساحة
ٍ
مما سيفاجئ اآلخريف،
بيننا كبيف القبمة منطق ًة ّ
محرم ًة ال نسمح ألحد بالمركر فيياّ ،
كل ىذا ّ

25

جداً" ال تشبو ،كال تسمح بمشاركتيا أك أف
خاص ًة ّ
كيجعميـ ّ
يميزكف ّأننا نعيش في الصبلة "حال ًة ّ
أؼ ٍ
أمر مف أمكر الدنيا.
ّ
يتدخل فييا ّ

األذان وعجائبو العشر
هللا أكبر ،هللا أكبر ،هللا أكبر ،هللا أكبر،

أشيد
ُ
أشيد
ُ

أف
ْ
أف
ّ

أف ال إلو إالّ هللا،
أشيد ْ
ال إلو إالّ هللاُ ،
رسكؿ هللا،
محمداً
محمداً
رسكؿ هللاُ ،
أشيد ّ
ُ
ُ
أف ّ
ّ

حي عمى الزكاة........
حي عمى الزكاةَّ ،
َّ

أذاف اخترعتُو ألحاكؿ أف أنتشل نفسي
مثل ىذا األذاف مف قبل؟ كال أنا ..فيك ٌ
ىل سمعتـ َ
مرة.
ألكؿ ّ
كأنتشمكـ مف كىدة األُلفة التي تحرمنا مف سماع النص أك قراءتو كما سمعو كقرأه ببلؿ ّ
األذاف ،ككذلؾ اإلقامة ،ىما بيف ضحايا األلفة كطغيانيا عمينا ،رغـ ما فييما كما في صيغتيما

كدكرىما مف عجائب سنحاكؿ أف نضع أيدينا عمى ٍ
كل ما استطاعت
عشر منيا عمى
األقل ،ىك ّ
ّ
األقل ،أف تكتشفو فييما:
الشخصية عمى
قدراتنا البشرّية ،أك قدرتي
ّ
ّ
صت الصبلة كحدىا ،مف بيف أركاف اإلسبلـ
ّأكالً – ىل ّ
فكر أحدنا ّ
مرًة كسأؿ نفسو :لماذا اختُ ّ
صكتياً نعمف بو عف كشؾ قيامنا
نداء
ّ
الخمسة ،بيذا "اإلعبلف" الذؼ يسبق أداءىا؟ أكليس األذاف ً
الياـ
بيذا الركف ّ
فعمت
الزكاة كما ُ

مف أركاف اإلسبلـ؟ َلـ ال نؤّذف لمصكـ؟ لماذا نقيـ الصبلة كال نقيـ الصكـ أك
في األذاف الذؼ اخترعتو قبل قميل؟

الصبلة كحدىا بيذه
صت
إف تقديراتنا البشرّية ال تستطيع أف تحيط بالحكمة
َ
ّ
ّ
اإلليية التي اختَ ّ
المقدمة ،بل قل بالمقدمتيف :األذاف كاإلقامة ،كلكننا نستطيع أف ندرؾ ألكؿ ٍ
الداللية
األىمية
كىمة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

فردياً
يؤكد لممصّمي ّ
لؤلذاف ،كىي ّأنو ّ
كيذكره ،كما أكثر ما ننسىّ ،
أف فرض الصبلة ليس عمبلً ّ
ِّ
كمشترؾ بالدرجة
عاـ
عمل
جماعي ّّ
ٌ
خاصاً يقكـ بو اإلنساف كحده مستقبل عف اآلخريف ،بل ىك ٌ
ّ
ّ
الجماعية" عمى الصبلة ،كدعكةٌ ألفراد ىذا "العمل المشترؾ"
األكلى ،كما األذاف إالّ إسباغٌ ليذه "
ّ
كمكاف كاحد ،كخمف ٍ
ٍ
لبلجتماع كأدائو معاً في ٍ
أف دكر الصبلة
رجل كاحد،
زمف كاحد،
ٌ
كتأكيد عمى ّ
ال يقتصر عمى العبلقة بيف العبد كرّبو ،بل يتجاكزىا إلى المقاء كاالجتماع كالتقارب كالتكاتف
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محمٍد (ص) .مف أجل ىذا لـ تتطّمب السنف
أمة ّ
كالتفاىـ كالتحابب بيف العبد كباقي عباد هللا مف ّ
ات أيضاً.
فردؼ ،أذاناً كال إقامة ،رغـ ّأنيا صمك ٌ
أك النكافل ،كىي ّ
تؤدػ ً
عادة بشكل ّ
احد لمصبلة بيف جكانب كثيرٍة أخرػ
ّإنو
جانب حضار ّؼ ك ٌ
سنفصل فييا القكؿ في حمقة (صبلةُ
ٌ
ّ
سر الحضارة).
الجماعة ُّ
ٍ
ٍ
درجة تقترب مف مرتبة
النبكة ترتفع بيما إلى
قصة كالدة عجيب ٌة في سيرة ّ
ثانياً – لؤلذاف كاإلقامة ّ
ٍ
أما الكسيمة ففي
الكحي ،إف لـ يكف ىك الكحي ذاتو ،كلكف مع اختبلؼ في الكسيمة كاألشخاصّ .

أما األشخاص ففي حدكث الرؤيا لمصحابة ،كليس
نصيما في الرؤيا كليس في اليقظة ،ك ّ
مجيء ّ
لمرسكؿ (ص).

كلكف
لقد رأػ
صحابياف الرؤيا نفسيا ،في الميمة نفسيا ،بالكممات نفسيا ،كبالتفاصيل نفسياّ ،
ّ
طاب (ر)
أف أحد ىذيف
العنصر
الصحابييف كاف عمر بف الخ ّ
األىـ كاألكثر إثارًة في الحدث ىك ّ
ّ
ّ
ثاني الخمفاء الراشديف.

كتميزىا ،إالّ كالدة الصبلة.
المتميزة لؤلذاف ال ينافسيا،
ىذه الكالدة
كيصب في فرادتيا ّ
الخاصة ك ّ
ّ
ّ
كسن ًة ،عف طريق الكحي ،باستثناء الصبلة ،فقد دعي رسكؿ هللا (ص)
لقد نزؿ اإلسبلـ كّمو ،قرآناً ّ

رب العالميف ،كباستثناء
ً
دعكة ّ
بكل تفاصيميا مف ّ
خاص ًة إلى السماء لتسّمميا ّ
قدسي ًة إعجازّي ًة ّ
الصحابية المزدكجة كالمتزامنة
نبيو األميف مف خبلؿ ىذه القناة
ّ
األذاف ،كقد أكصمو تعالى إلى ّ
كالفريدة.

ٍ
ٍ
تييئ المؤمف
صبلة
ثالثاً – األذاف في حقيقتو كتركيبتو كمعانيو ىك بمثابة
تمييدية قصي ٍرة ّ
ّ
تمييدي ٌة قصيرةٌ
ككأنو صبلةٌ
لصبلتو الطكيمة التالية .لقد ُس ّف ترديد األذاف في أذف المكلكد الجديد ّ
ّ
لكل مكلكد :لقد دخمت الحياة
تييئو لصبلتو الطكيمة التي ستستغرؽ حياتو كّمياّ .
ّ
كأف األذاف يقكؿ ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ركحية مع هللا ال تنتيي إالّ بخركجؾ منيا،
فاستعد لبدء صبلة كعبادة كصمة
أييا اإلنساف ،إذف
ّ
ّ
الدنيكية القصيرة.
األخركية الطكيمة مع هللا ،كالمختمفة عف رحمتؾ
عندىا تبدأ رحمتؾ
ّ
ّ

ٍ
ينص
مختمفة
بكل تفاصيميا ،ما ىي إالّ نكعٌ مف الصبلة كلكف بطرائق
ّ
كمتنكعةَ .أكلـ ّ
إف حياتناّ ،
ّ
نؤدييا هلل تعالى:
أف حياتنا كّميا ،مف الكالدة إلى المكت ،ما ىي إالّ عبادةٌ ّ
الكتاب الكريـ عمى ّ

مقت ِ
اانس إاّ َليعبدون)؟ [الذاريات .]56 :أنت تدرس كتتعّمـ؛ إذف أنت في صبلة،
(وما َخ ُ
الج َّن و َ
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أنت تعمل إلعالة نفسؾ كعيالؾ؛ فأنت في صبلة ،أنت تخدـ الناس كالمجتمع؛ فأنت في صبلة،

بصحتؾ؛ فأنت في صبلة ..حياتنا كّميا
أنت تأكل لتعيش كتقكػ؛ فأنت في صبلة ،أنت تعتني
ّ
مف ألِفيا إلى يائيا عبادةٌ كصبلة.
تميد لؾ الطريق إلى
أنعـ النظر في كممات األذاف ،فستكتشف ّأنو ما ىك إالّ صبلةٌ مختصرةٌ ّ
المفصمة.
الصبلة
ّ

تصكر ّأنؾ تسمع عبارة ( هللا أكبر )
رابعاً – افترض اآلف ّأنؾ لـ تسمع باألذاف ق ّ
ط ،كال بكمماتوّ ،
مرة ،رغـ ّأنيا أقدـ مف األذاف نفسو ،فقد عرفيا المسممكف مذ عرفكا الصبلة كما تسّمميا
ألكؿ ّ
ّ

المغكية الفريدةّ ،إنيا عبارةٌ غير
نبينا الكريـ مف رّبو ليمة المعراج ،تََف ّك ْر في معناىا كفي صيغتيا
ّ
ّ
ٍ
هللا
نحكياً؛ فيي منفتح ٌة بيذا لشتّى االحتماالت التي يمكف أف يكمميا خيالؾ ككاقعؾ:
مكتممة ّ

اليـ
أكبر ..مف الدنيا التي تشغمني عنو ،هللا أكبر ..مف ىذا الماؿ الذؼ بيف ّ
يدؼ ،هللا أكبر ..مف ّ
العدك الذؼ يكاجيني ،هللا أكبر مف الجبابرة كالطغاة
ينغص
الذؼ ّ
عمي حياتي ،هللا أكبر  ..مف ّ
ّ
ٍ
خاصة بيا].
سنفصل القكؿ عف ىذه العبارة العجيبة في حمقة ّ
الذيف يضطيدكنني ..إلخّ [ .

اختص بو
(هللا أكبر ) عبارةٌ تختصر حّقاً كل األذاف ،فيي محكر ىذا النداء العجيب الذؼ
ّ
أعمنا "استسبلمنا" كخضكعنا
ألننا ّ
اإلسبلـ ،بل ّإنيا عبارةٌ تختصر اإلسبلـ بكاممو .نحف "مسممكف" ّ
ٍ
شيء سكاه ،فنحف خاضعكف مستسممكف لوّ .إنيا
كل
كاعترافنا ّ
بأف ىناؾ مف ىك "أكبر" كأعظـ مف ّ
باختصار" :عبارة اإلسبلـ"( ..هللا أكبر = ااسالم).
ٍ
ٍ
كجديد عمى العرب ،ككذلؾ
لغكؼ فر ٍيد
خامساً – جاء األذاف ،بكمماتو القميمة
ّ
المحددة ،في أسمكب ٍّ
غير العرب مف األمـ آنذاؾ .لقد سبق ىذا األسمكب عصره بقركف .الحع ّأنو جاء في ٍ
جمل
ط ٍ
التقميدية التي اعتدنا أف
المغكية
أؼ مف تمؾ األدكات أك الركابط
عة كقصيرٍة ال يربط بينيا ّّ
متق ّ
ّ
ّ
يذكرؾ ىذا حقاً
إف) أك (قد) أك (لقد) أك (الكاك) أك (الفاء) أك غيرىا .أال ّ
نربط بيا عباراتنا ،مثل ( ّ
بأسمكب رسائمنا السريعة التي نتبادليا عمى ىكاتفنا النّقالة اليكـ؟ لقد اختصر األذاف لمعرب ،بيذه
كجاىميتيـ
الكممات القميمة كالمباشرة كالكاضحة ،رك َح الدعكة الجديدة التي ىجركا أكثانيـ كعقيدتيـ
ّ
مف أجميا.

قية
كلكف األعجب مف ذلؾ ّ
سادساً – ّ
أف ىذه الصبلة القصيرة تتناغـ ،بطبيعة ىذه المغة البر ّ
تخل الفاتحة أيضاً،
أىـ جزٍء في صبلتنا الكبيرة :الفاتحةَ .أكلـ ُ
السريعة التي جاءت بيا ،مع لغة ّ
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المغكية التي اعتدناىا كاعتادىا العرب في لغتيـ؟ في
قية القصيرة ،مف تمؾ الركابط
ّ
بعباراتيا البر ّ
العادية؛ لكانت لغ ُة الفاتحة شيئاً مف ىذا القبيل:
اإلنسانية
يقيني ّأنو لك تُرؾ األمر لمغتنا
ّ
ّ
رب العالمين) كىك أيضاً (الرحمن الرحيم) كىك كحده أيضاً دكف
نحف نرفع (الحمد هلل) الذؼ ىك ( ّ
كل
رب قد جئنا ّ
غيره ( مالك يوم الدين ) فيا نحف يا ّ
لنؤكد ّأننا ( ّإياك نعبد إواّياك نستعين ) في ّ

متكسميف (اىدنا الصراط المستقيم)...
أمكر حياتنا،
ّ
فنتكجو إليؾ سائميف ّ

[عد إلى تفصيل ذلؾ في حديثنا

عف سكرة الفاتحة في الجزء الثاني مف كتابنا (المعجزة) الذؼ يكشؾ عمى الصدكر عف المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي]
ّ

سابعاً – كبسبب ىذا المكقع الذؼ يحتّمو األذاف في عباداتنا كانت لو آدابو كمستمزماتو ،فكاف
ٍ
ٍ
صدػ
مقابمة تككف بمثابة
بكممات
النبكية ،أف نتجاكب مع كمماتو ،كمم ًة فكممة،
لمسنة
عمينا ،تبعاً ّ
ّ
ً
ٍ
ٍ
نرددىا بعد المؤّذف.
نبكية ّ
ثـ ال نكتفي بذلؾ؛ بل نشفعيا في النياية بكممات أخرػ ّ
لتمؾ الكمماتّ ،
ٍ
ىل سمعتـ باألنظمة التفاعمية لجياز الحاسكب ،كما اشتق عنو اليكـ مف أجي ٍزة ك ٍ
عجيبة
أنظمة
ّ
ّ
سنيا لنا الرسكؿ الكريـ (ص) قبل أربعة عشر قرناً ،كقبل أف
إف عبلقتنا مع األذاف ،كما ّ
أخرػ؟ ّ
تفاعمي ٌة
تفاعمي بيف اإلنساف كبيف الطبيعة مف حكلو ،ىي عبلق ٌة
نظاـ
يككف ىناؾ
ّّ
ّ
ٌ
حاسكب أك ٌ
كل عبا ٍرة
تتردد جيئ ًة كذىاباً بيف مكجات التمّقي كبيف المكجات
ّ
االنعكاسية لما نتمّقاهّ .
ّ
إف مقابل ّ
يرددىا مف يسمعيا لتككف بمثابة الصدػ لتمؾ العبارة.
تصدر عف المؤّذف عبارًة أخرػ ّ

الثنائية
المغكية
المغكؼ العجيب بيف األذاف كالصبلة؛ ىذه البنية
ثامف – كمف عناصر ىذا التناغـ
اً
ّ
ّ
ّ
تعزز مف
ىذه
مرتيف.
تتكرر ّّ
الثنائية مف شأنيا ّأكالً أف ّ
ّ
كل عبارٍة فيو ّ
التي ُبني عمييا حيف ّ

تعزز مف تناغمو
شخصيتو
لكف مف شأنيا أيضاً ،كىك األعجب ،أف ّ
المغكية المستقّمة ،مف ناحيةّ ،
ّ
ّ
العاـ لمصبلة.
مع البناء ّ
اإلسبلمية ،إذ
الرقـ (اثناف) ليس مف األرقاـ المحكرّية الشائعة في العبادات كاألذكار كاألكراد
ّ
عادة األرقاـ :ثبلثة ،كسبعة ،كعشرة ،كسبع ٌة كعشركف ،كثبلث ٌة كثبلثكف ،كتسع ٌة
تسكد فييا ً

الثنائية مع تركيبة
مرتيف ،فتتناغـ بيذه
كتسعكف ،كمائة ،كمع ذلؾ ّ
ّ
تتكرر ّ
فإف عبارات األذاف ّ
كل ركعتيف ،كنسجد في
صبلتنا حيف نرفع في تكبيرة اإلحراـ كمتا اليديف ،كنجمس في صبلتنا بعد ّ
ٍ
يعزز مف شعكرنا
مرًة أخرػّ ،
مرتيفّ .
إف ىذاّ ،
ثـ نسّمـ في نياية صبلتنا ّ
ّ
كل ركعة سجدتيفّ ،
ٍ
بصكت مرتفع.
صبلة قصيرًة
نردد بو في الكاقع
نردد األذاف ّأننا ّإنما ّ
كنحف ّ
ً
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تاسعاً – ىل الحظتـ مرة كيف جاءت عبارات األذاف في ٍ
ٍ
محدٍد،
حيادي ٍة ال تعكد إلى
لغة
ضمير ّ
ًّ
ّ
ٍ
غائب أك ٍ
مفرد أك جمع؟ لـ يش ّذ عف ىذا إالّ الشيادتاف ،لما فييما مف معنى
ط ٍب أك
متكّم ٍـ أك مخا َ

يرددىما (أنا أشيد) .حتّى اسـ
أىمية تكثيق ىذه
المسؤكلية
المسؤكلية عمى لساف مف ّ
ّ
ّ
ّ
الفردية ،ك ّ
بضمير ٍ
ٍ
المغكؼ المحيَّد
مؤنث .ىذا األسمكب
يختص
حي) لـ
مفرد أك ٍ
جمع أك ّ
الفعل ( َّ
مذك ٍر أك ّ
ّ
ّ
مرًة أخرػ ،يتناغـ
نادر في المغة ،كىك
يختص غالباً بمغة التسبيح كاألذكار كالصمكاتّ ،
ٌ
كلكنوّ ،
ّ
ِ
األكؿ مف سكرة
بيذه
ّ
الحيادية أيضاً مع أسمكب (الفاتحة) ،عمكد الصبلةَ .أكلـ يأت النصف ّ
يتجرد مف أبعاد الزماف ،كيخمك تماماً مف تمؾ
(الفاتحة) بيذا األسمكب النادر االستعماؿ؟ ّإنو ّ
عادة في معظـ ما نقكؿ أك
الضمائر الثبلثة التي تفرض أبعادىا عمى لغتنا ،كالتي ننطمق منيا ً
نكتب.

تستحق االىتماـ الذؼ
ىامشي ًة قد ال
لغكي ًة
اً
ّ
عاشر – رّبما يرػ بعضنا اآلف في األذاف ممارس ًة ّ
ّ
كلكف الرسكؿ (ص) ،الحريص
تنالو الصبلة ّ
منا ً
عادة ،فيستيينكف بو كييممكف أداءه قبل الصبلةّ ،
رؤوف رحيم) يقكؿ لنا غير ذلؾ:
بأنو (بالمؤمنين
ٌ
عمينا ،كاألميف عمى رسالتو ،كالذؼ كصفو رّبو ّ
ِ
الشيطان
تقام فييم الصال ُة إا استحوَذ عمييم
ُ
 -ما م ْن كالك ٍة ا يؤّذنون وا ُ

[ركاه أحمد،

عف أبي الدرداء]

سعيد ال ُخدرّي قال لو:
ٍ
أن أبا
 عن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيو ِّ
فارفع
بالصالة
كنت في غَن ِمك أو باديتك فأ ّذْن َت
إّني أراك ُّ
تحب اللَن َم والبادية ،فإذا َ
ْ
ِ
ِ
شيء إاّ ش ِي َد لو
إنس وا
َ
سمع مدى صوت المؤّذ ِن ِج ٌّن وا ٌ
صوتك بالنداء؛ فإّنو ا َي ُ
ٌ
يوم القيامة [ركاه البخارؼ]
َ
مجرد أداة تنبيو؛ فما حاجة الغنـ كالبادية كاألشياء الجامدة إليو كالى
تُرػ ،لك كاف ىذا النداء ّ
سماعو؟ ككيف يستحكذ الشيطاف عمى مف ال َّ
النبكية الكريمة
يؤذف فييـ؟ لقد كانت تمؾ اإلشارات
ّ
العبادؼ في حياتيـ،
منارًة كدالل ًة لممسمميف األكائل ترشدىـ إلى قيمة األذاف كاإلقامة كدكرىما
ّ

فحاكؿ أال تتفّمت ىذه العبادة مف بيف أصابعؾ.

سئمت اليكـ :كـ نكعاً الصبلة؟ ألجبت :سر ّّؼ ،كجير ّّؼ ،كعالي الصكت – كأعني بيذا األخير:
لك
ُ
األذافٍ ّ .
الياـ كالمتكامل في إدارة حياتنا كصبلح
إف ّ
لكل مف ىذه الصمكات الثبلث دكره المختمف ك ّ
أمرنا.
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يميد لممشركع االستثمار ّؼ الجماعي كالنيائي كاألعظـ :الصبلة.
األذاف مشركع استثمار ّّؼ مختزؿّ ،
ّ
ّ

الوضوءان
ِ
ِ
وضوء ِبسواك
كل
أمتي
أش َّ
ٍ
أن ُ
ُ
 لوا ْكل صال ٍة بوضوء ،ومع ّ
ألمرتيم عند ّ
ق عمى ّ

[ركاه

أحمد كصحّحو األلباني ،عف أبي ىريرة]

متكضئاً كطاى اًر،
كل صبلة؟! ما دمت
ّ
كثي اًر ما كنت أقف أماـ ىذا الحديث متسائبلً :كلماذا عند ّ
لك فعمت
ؼ
يتمنى عمي رسكؿ هللا (ص) أف أعيد كضكئي مف جديد؟!
فمـ ّ
كىك أصل ّ
السنةَ ،
ّ
اؼ في استيبلؾ المياه؟ فكيف بؾ كىذه التكصية قد
ّ
مرًة أخرػ؛ أفميس في ىذا إسر ٌ
كتكضأت ّ
خرجت مف قمب الصحراء كليس مف ببلد البحيرات الكبرػ أك شبلّالت نياغارا؟!
المقدسة الثبلثة ،كقرأت ما شاء لي هللا أف أق أر مف مجمكعات الحديث
لقد قرأت الكتب
السماكية ّ
ّ
كصبلتو كعباداتو كحضارتو كّميا بالطيارة كاالغتساؿ كالكضكء
الشريف ،فمـ أجد ديناً ربط عقيدتو َ

أخذ الزينة كحسف المظير كما أكصى
أمتو بالنظافة ك ْ
كما فعل اإلسبلـ ،كلـ أجد ّ
نبياً أكصى ّ
أمة اإلسبلـ مف تعاليـ اإلسبلـ؟
أمتو ،كمع ذلؾ فأيف ّ
محمٌد (ص) ّ
ّ

كثقافي كحضار ّّؼ فحسب،
صح ّّي
ألف النظافة
ّّ
إف ىذا التأكيد عمى تكرار الكضكء ليس ّ
ّ
ٌ
مظير ّ
اضح
كىك
ألنيا ،متمّثم ًة ىنا بالكضكء ،مرتبط ٌة أيضاً
ٌ
كمطمكب مف مقاصد الشريعة ،بل ّ
مقصد ك ٌ
ٌ

يدنس جسدؾ أك ثيابؾ ىي في
إف طيارتؾ
بطيارة النفس
كل ما ّ
الداخميةّ .
ّ
ّ
الخارجية الكاممة مف ّ
الداخمية ال ّبد أف ينعكس ،لك ُكجد ،عمى مظيرؾ
صادؽ لطيارتؾ
تس ٌـ
النياية نتيج ٌة
ٌ
ّ
ّ
طبيعي ٌة كمر َ

الغيبة في نكاقض الكضكء).
الخارجي (بعض المذاىب تُدخل َ
ّ

األىـ ،إذ
األكؿ ىك
داخمياً،
إف ىناؾ نكعيف مف الكضكء:
بيذا المنطق يمكف أف نقكؿ ّ
ّ
ّ
كخارجياً ،ك ّ
ّ
تؤكد
األكؿ ،ككيف لمف كاف غارقاً في حفرٍة مف القذارات أف
يتكضأ؟ ال ّبد أف ّ
ّ
ال نفع لمثاني بغير ّ
الخارجيةّ ،أنؾ قد أجريت معيا مثل ذلؾ
عممية التطيير عمى جكارحؾ
ّ
لنفسؾ ،كأنت تمارس ّ

بالتيمـ ،كاّنما بالتخّمص مف أقذار النفس
يتـ بالماء كال
التطيير عمى جكارحؾ
ّ
ّ
الداخمية ،كىك ما ال ّ
يبة ك ٍ
كغضب كغ ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أذػ
ككذب
أنانية
كحسد
غل
ٍ
ٍ َ
التي تراكمت في داخمؾ ،مف ّ
كخداع كعقكؽ كجحكد ك ً
ٍ
لساف كدناءة ٍ
كحدة ٍ
طكية..
ّ
نفس كمعصية كسكء ٍّ
ظف كسكء ّ
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كل تمؾ القذارات ،كلك عمى مراحل ،حتّى تككف قاد اًر عمى
تتطير مف ّ
أخمص ّنيتؾ عمى أف ّ
إخبلص كجيؾ كقمبؾ كركحؾ ككمماتؾ هلل الذؼ تكشؾ عما ٍ
قميل أف تقف بيف يديو لترفع إليو
ّ
كمماتؾ فيقبميا ،كتناجيو فيستمع إليؾ ،كتستغفره فيغفر لؾ:

أصبح سرق ،فقال :إّنو
إن فالناًى يصّمي بالميل فإذا
رجل إلى
النبي (ص) فقالّ :
َ
 جاء ٌّ
صالتو عن السرقة – [مشكاة المصابيح كصحّحو األلباني،
سينياه ما تقول – أي ستنياه
ُ
َ
ّ
عف أبي ىريرة]

المفمس
إن
 َأتدرون ما المفمس؟ قالوا:ىم لو وا متاع .فقالّ :
َ
ُ
المفمس فينا َمن ا در َ
ِ
ف ىذا،
القيامة بصال ٍة
يوم
ٍ
وصيام وزكاة ،ويأتي قد َش َتم ىذا ،وق َذ َ
من ّ
أمتي ،يأتي َ
ِ
حسناتو وىذا من
طى ىذا ِمن
دم ىذا،
فيع َ
وضرب ىذا ُ ،
َ
أكل َ
و َ
مال ىذا ،وس َف َك َ
قضى ما عميو ؛ أ ِ
حت عميو
فإن َفِنَي ْت
ُخ َذ من خطاياىم ف ُ
قبل أن ُي َ
ُ
ط ِر ْ
حسناتوْ ،
حسناتو َ
ط ِر َح في النار
كم ُ
ّ

[ركاه مسمـ ،عف أبي ىريرة]

سجداً،
منا مف انفصمت لدييـ العبادةُ عف الممارسة؟ تراىـ ّ
ترػ كـ بيننا مف المفمسيف؟ كـ ّ
ركعاً ّ
عمى جباىيـ عبلمة السجكد ،فإذا تعاممت معيـ لـ َتر لتمؾ العبلمة عمى جبيف تعامميـ مف أثر.
ِ
ِ
نك ِر
الم َ
 ّإن الصال َة َت َ
نيى عن الفحشاء و ُ

[العنكبكت]45 :

يشكه الصكرة
إف ظاىرة االنفصاؿ بيف العبادة كالعمل لدػ المسمميف غدت مف أخطر ما ّ
الصحيحة لئلسبلـ أماـ العالـ .لـ يكف الرسكؿ (ص) يفصل ،كىك يعّمـ الناس ما أُنزؿ عميو مف
الكحي ،بيف القرآف كالعمل بالقرآف:

رسول هللا
أن
 عن أبي عبد الرحمن السممي عن عكمان وابن مسعود وأبي بن ٍ
كعب ّ
َ
ٍ ّ
ّ
عشر أخرى حتى
الع ْشَر – أي من اآليات – فال يجاوزونيا إلى
ٍ
(ص) كان ُيقرئيم َ
العمل جميعاًى
يتعّمموا ما فييا من العملَ ،
فتعّم ْمنا القر َ
آن و َ

[تفسير القرطبي ،ج  ،1ص ]39

ال ّبد أف نعيد اكتشاؼ عباداتنا ،أف نعيد اكتشاؼ الصبلة ،كأف نعيد اكتشاؼ الكضكء بيف يك ٍـ
اإلسبلمية الفريدة
كآخر كّمما أكشكت األلفة القاتمة أف تميت فينا اإلحساس بعظمة ىذه الشعيرة
ّ

التي تفتقدىا الديانات األخرػ.
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جرب أف
جربت يكماً أف
تتكضأ ّ
ّ
مرة؟ ّ
ألكؿ ّ
ىل ّ
لتكؾ فأنت تمارسو ّ
ككأنؾ قد سمعت بالكضكء ّ
أف الكضكء
ثـ عد إلى نفسؾ :ماذا
ُ
اكتشفت فيو؟ لك أمعنت في تفكيرؾ أكثر الكتشفت ّ
تفعل ذلؾ ّ
ىك في حقيقتو ،كالصبلة ،نظاـ حياة.

يتميز الناجحكف ،كىك
يتميز المثّقفكف ،كىك ثانياً عناي ٌة كدّق ٌة كمتابعة :كبيا ّ
ّإنو ّأكالً نظافة :كبيا ّ
يتميز
تيب كمحافظ ٌة عمى مكاعيد
المتحضركف ،كىك رابعاً
ّ
ككفاء بشركط :كبيا ّ
نظاـ كتر ٌ
ٌ
ثالثاً ٌ
مما قد يككف قد عمق بيا مف أدراف
كممح ٌة لمنفس،
كخامساً كعاش اًر مراجع ٌة متكالي ٌة
ٌ
ّ
كتطيير ليا ّ
يتميز المؤمنكف عف غير المؤمنيف ،كالمتّقكف
كل كضكءيف :كبيا ّ
الحياة في الفترة الفاصمة بيف ّ
ميز ذلؾ في كجكه ىؤالء
األكابكف إلى هللا عف الضائعيف التائييف ،حتّى لتُ ّ
عف غير المتّقيف ،ك ّ
المتكضئ.
المتكضئ مف غير
تميز كجو
ّ
ّ
ككجكه أكلئؾ ،بل تكاد ّ

ٍ
استعد
المائية – إلى القمب ،أف
السمكية – ىي في ىذه الحاؿ :رسال ٌة
رسالة
التيمـ ىك بمثابة
ّ
ّ
ّ
ّ
عالـ
أييا القمب لمقاء هللا ،كتخّمص مف ّ
كل ما يمكف أف يشكب لقاءؾ المكشؾ معو ،فيك ٌ
مائي ٌة تحمل
بأسرارؾ ،م ّ
أما الكضكء ،بيذا المعنى ،فيك رسال ٌة ّ
طٌ
مع عمى ما تخفي كما تعمفّ .
اإلشارات كاإليعازات نفسيا إلى القمب ،كلكف بطر ٍ
يقة أخرػ.

ألنو يبعث النكر في الكجو كفي القمب معاً ،كما ضكء
لقد اشتُ ّق لفع (الكضكء) مف (الضكء) ّ
انعكاس لمضكء الداخمي لمنفس كالقمب.
الكجو إالّ
ٌ
ّ
ككأنؾ تطير في اليكاء،
حاكؿ أالّ تككف في حياتؾ إالّ
متكضئاً .ستشعر كأنت تمشي إلى عممؾ ّ
ّ
ككأنؾ
ككأنؾ تصافح المبلئكة ،كستشعر كأنت تمارس عممؾ ّ
كستشعر كأنت تسّمـ عمى الناس ّ
ككأنؾ قد ّأديت األمانة
كل الثقة بنجاحؾ فيو ،كستشعر كأنت تضع رأسؾ عمى كسادتؾ ّ
تممؾ ّ
ٍ
حق أدائيا ،ك ّأنؾ كضعت نفسؾ أخي اًر بيف يدؼ ٍ
غفكر رحيـ.
أميف كري ٍـ
ّ

سر الحضارة
صالة الجماعةّ :
مرًة ،كما سألت نفسي :ما تعريف الحضارة؟ ىل ىي اآللة كالمصنع
ىل سألتـ أنفسكـ ّ
إف ىذه جميعاً
الذرية؟ ّ
كالككمبيكتر كالصاركخ كاألساطيل البحرّية ك ّ
الجكية كسفف الفضاء كالقنبمة ّ

فتتمخص في عشر بذكر ىي:
أما الحضارة نفسيا التي أنبتت ىذه الثمرات
ّ
مف ثمرات الحضارةّ ،
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النظافة ،الدّقة كاإلتقاف ،االلتزاـ بالمكاعيد ،التنظيـ كاالنضباط ،الصدؽ كاألمانة ،العمل الجماعي
ّ
اليمة
المسؤكلية
التخصص ك
أك عمل الفريق،
ّ
ّ
الفردية ،التكاضع كالتسامح ،العدالة كالمساكاةّ ،
ّ
كاإلرادة.

سألت نفسيَ :لـ كانت صبلة الجماعة؟ َلـ كاف عمينا أف نخرج مف
مرًة ،كما
ُ
كىل سألتـ أنفسكـ ّ
ٍ
بيكتنا أك مكاتبنا أك متاجرنا أك مصانعنا خمس ٍ
محدد ،بل شديد
كل يكـ ،كفي مكعد ّ
ّ
مرات ّ
كلـ
التحديد بحيث يفكتنا لك ّ
تأخرنا كلك لخمس دقائق؟ كىل سألتـ أنفسكـ ّ
مرًة ،كما سألت نفسيَ :

بمجرد
كلـ الكضكء؟ كىل يتعّمق األمر
ّ
(نأخذ زينتنا) عند ّ
كلـ الطيارة قبل ذلؾ؟ َ
كل مسجد؟ َ
ط
االحتراـ لبيت هللا،
أف األمر مرتب ٌ
تؤىمنا لمكقكؼ بيف يدؼ هللا ،أـ ّ
كبمجرد (النظافة) التي ّ
ّ
بكظائف حضارّي ٍة لمطيارة كالنظافة كأخذ الزينة كالترتيب؛ تكازؼ كتكاكب كظائفيا الشعائرّية
األخرػ في االحتراـ كالتأىيل؟

ٍ
مؤىبلً لئلمساؾ
يتخرج فييا المسمـ ليككف ّ
أما االلتزاـ بالمكاعيد فصبلة الجماعة ىي خير مدرسة ّ
تأخرؾ لخمس دقائق عف صبلة الجماعة يعني ّأنؾ خسرتيا كلـ يعد
مجرد ّ
بشعمة الحضارة .إف ّ
لديؾ الحق في المطالبة بأجرىا .أليس ىذا الدرس الرائع الذؼ يتكرر عمى المسمـ خمس مر ٍ
ات
ّ
ّ
ّ
مرات؛ كافياً لتخريج مسم ٍـ يعرؼ قيمة الدقيقة ،كيدرؾ قيمة الخسارة التي تترتّب عميو عند
كل ّ
ّ
عدـ التزامو الدقيق بمكاعيده مع اآلخريف؟

تعدد إقامة
شاب يافع ،شيخنا
مرًة ،كأنا ّّ
األلباني رحمو هللا مدافعاً عف فكرة جكاز ّ
حدث أف ناقشت ّ
ّ
لممتأخريف عف صبلة الجماعة األكلى
فمـ ال ُيسمح
ّ
الجماعات في المسجد الكاحد لمصبلة الكاحدةَ ،

ثـ رابع ًة،
بأف يختاركا إماماً منيـ فيقيمكا جماع ًة ثانية ،ثـ يأتي آخركف فيقيمكا جماع ًة ثالث ًة ّ
كىكذا؟

التعدد لمجماعات في المسجد الكاحد
كاف الشيخ األلباني
متشددا إلى أبعد الحدكد في رفض ىذا ّ
ّ
تعدد الجماعات
ذؼ اإلماـ الراتب ،كلؤلسف؛ لـ أدرؾ الحكمة مف ىذا الرفض إالّ ّ
إف ّ
متأخ اًر جداًّ .
كتعدد ِ
الف َرؽ ،كاختبلؼ
داخل المسجد ما ىك إالّ َ
كتعدد االتّجاىاتّ ،
لتعدد الجماعاتّ ،
منعك ٌس ّ

مستمر
يكمي
إليي
ّّ
ّّ
يب ّّ
كتفرقيا خارج المسجد .االلتزاـ بالجماعة الكاحدة ىك تدر ٌ
القمكب كتباعدىا ّ
األمة الكاحدة.
عمى االلتزاـ بالمكعد الكاحد ،كالقمب الكاحد ،ك ّ
الصف الكاحد ،ك ّ
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ِ
كتييئنا لمكقكؼ بيف يدؼ
أما الطيارة كالنظافة كأخذ الزينة ،كىي التي تُعّدنا لمدخكؿ إلى المسجد ّ
كّ
ِ
األمية،
هللا ،فيي نفسيا التي تُعّدنا ،مثمما فعمت في الماضي ،لبلنتقاؿ مف قذارة الجيل ،كظبلـ ّ
التأخر كاإلىماؿ كالبلمباالة ،لتأىيمنا لمدخكؿ إلى نادؼ الحضارة الذؼ
كأدراف العبث ،كفكضى ّ
األساسية في النظافة ،كحسف
كل مف لـ يستكفكا الشركط الحضارّية
ّ
يغمق أبكابو في كجكه ّ
المظير ،كالمياقة ،كالترتيب ،ليس في أجسادىـ كألبستيـ فحسب ،بل في مساجدىـ كبيكتيـ
كمكاتبيـ كمدارسيـ كمستشفياتيـ كخدماتيـ كشكارعيـ كنفكسيـ كمختمف مناحي حياتيـ.

إف ىذا االسـ الجديد لبيت العبادة الذؼ أكجده اإلسبلـ كأدخمو في
ىا نحف اآلف في المسجدّ .
يذكرنا باستمرار بالكضع الذؼ يككف فيو العبد أقرب ما يككف إلى رّبو ،كىك
قامكسنا
المغكؼ؛ ّ
ّ

السجكد .السجكد يعني أف يككف رأسؾ كجبينؾ كأنفؾ عمى مستكػ التراب ،كىي أقصى درجات
كتذؿ نفسؾ هلل عمى التراب؛
التكاضع كاالنكسار ،فبقدر ما تطأطئ رأسؾ كتخفض جبينؾ ّ
ستقترب منو كترتفع درجتؾ عنده في السماء.
ٍ
ساعة أك ساعتيف أك أكثر ،كعمى
كل
بيذا التدريب
اليكمي في التكاضع الذؼ يمارسو المؤمنكف ّ
ّ
ِ
عبادتو ) – كما كصفيـ تعالى
مدػ الميل كالنيار ،أماـ خالقيـ العظيـ حيف ( ا يستكبرون عن
ككصف مبلئكتو – يصبح التكاضع ،لك َّأدكا الصبلة عمى كجييا مف الخشكع ،جزءاً راسخاً في

مكاف في حياتيـ ،بحيث يككنكف
لمتكبر ،كمف ثـ لمخبلؼٌ ،
طبيعتيـ يتيادكنو فيما بينيـ ،فبل يعكد ّ
أذلة عمى المؤمنين ) ككما أكصى رسكَلو األميف
فيما بينيـ كما أكصاىـ تعالى في كتابو (
ًى

اإلقميمية
جناحك لممؤمنين ) .عند ذلؾ سنككف قد خطكنا خطكاتنا األكلى لدخكؿ المياه
اخفض
(و ْ
َ
ّ
لمحضارة.
الذؿ كاالنكسار كليف
ندخل (المسجد)
ّ
فنتذكر أننا داخمكف لمدرسة السجكد ،مدرسة التكاضع ك ّ
كيكحد قمكبنا
الجانب لممؤمنيف ،ك ّأننا داخمكف أيضاً إلى (الجامع) الذؼ "يجمعنا"
كيسكؼ بيننا ّ
ّ

كيزيل الكراىية كالبغضاء مف نفكسنا ،فبل خبلفات كال أحقاد ،كال كبير كال صغير ،كال عظيـ كال

حقير ،كال أمير كال فقير ،كال ظالـ كال مظمكـ:

ِ
وسّدوا
 أقيموا الصفوف ،فإّنما ُت َص ّفون بصفوف المالئكة ،وحا ُذوا بين المناكبُ ،وصل ص ّفاًى وصَمو هللا،
ومن
الخمل ،ولِينوا بأيدي إخوانكم ،وا َت َذُروا ُفُر ٍ
َ
َ
جات لمشيطانَ ،
وجل [صحّحو األلباني في صحيح الجامع ،عف عبد هللا بف عمرك]
هللا ّ
ومن َ
قطع ص ّفاًى َ
عز ّ
قطعو ُ
َ
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النبكية الكريمة ،أك سمعناىا في األحاديث كالعظات كخطب
مرًة قرأنا ىذه التكصية
ّ
هللا ..كـ ّ
منا تكّقف ليتمّمى
األئمة عمينا عند إقامة الصبلة في المسجد ،كلكف مف ّ
مرًة ّ
الجمعة ،كـ ّ
رددىا ّ
ٍ
النبكؼ لـ
أف ىذا الحديث
كل عبارة فييا ،كيق أر ما خمف كمماتيا كما بيف السطكر ،عندئذ سيدرؾ ّ
ّ
ّ
ٍ
كامل إلقامة
دستكر في تسكية النفكس،
مجرد قاعدة في تسكية الصفكؼ ،بل ىك
ٌ
كنظاـ ٌ
يكف ّ
ٌ
ٍ
مجتمع حضارٍّؼ
أحد عمى أحد.
ٍ
متساك ال يعمك فيو ٌ
أقيموا الصفوف ) ك ( حاذوا بين

سنتساءؿ ّأكالً كنحف نق أر الحديث بيذه الطريقة :كلماذا (
األىمية الكبيرة التي يكلييا الشارع الستقامة الصفكؼ كمحاذاة المناكب
المناكب)؟ َلـ ىذه
ّ

ألف الحضارة تبدأ مف ىناّ ،إنيا بذرةٌ أخرػ مف بذكر الحضارة.
كاألقداـ؟ كاإلجابة ببساطةّ :
فردؼّ ،إنيا الشعكر بركح الفريق .الحضارة ىي جماع ٌة ّأكالً.
عمل
ّّ
الحضارة ٌ
جماعي ال ّ
مدعك لبللتزاـ بمكعدؾ الدقيق كالمحدد ىذا ،ليس مرة كاحدة بل خمس ٍ
كل يكـ،
كاّنؾ ،ثانياً،
ّّ
ّ
ً
ًّ
ّ
مرات ّ
لتمتقي كاخكانؾ ،فتسرؼ ركح الدّقة كااللتزاـ كالكفاء بالمكاعيد في عركقؾ ،كتككف جزءاً مف

طبيعتؾ ال تستطيع أف تتخّمى عنو .الحضارة ىي دّق ٌة كالتزٌاـ كاحترٌاـ لكقتنا كلكقت اآلخريف.

ألف انتظامكـ كترتيبكـ
كاّنؾ ،ثالثاً،
ّّ
مدعك إلقامة الصفكؼ في ىذا المقاء مع باقي أفراد الجماعة ّ
ٍ
التقاء
بشكل
فييا سينعكساف
تمقائي انتظاماً في نفكسكـ ،كترتيباً في أذىانكـ ،كاتقاناً في عممكـ ،ك ً
ّ
ناجح كمتعاك ٌف
عمل
مجتمع
كل ذلؾ
ٌ
كمتكامل كحضار ّؼ .الحضارة ٌ
ٌ
ٌ
ليتككف مف ّ
في قمكبكـّ ،
التقاء في القمكب ثالثاً كرابعاً كخامساً كعاش اًر.
تقاف
ّّ
تيب كا ٌ
انتظاـ كتر ٌ
ٌ
كتكامل ك ٌ
جماعي ك ٌ

ثـ ال يكتفي الشارع بترؾ ىذه القاعدة بيف أيدينا ليتبلعب بيا ضعفنا كتراخينا كأدكاؤنا البشرّية كما
ّ
يفكر أحدنا بالتخّمي عنيا أك تشكيييا أك تعديميا:
تشاء ،بل يربطيا مباشرًة بالسماء حتّى ال ّ

تس ٌـ لصفكؼ
ّ
تذكركا ّأييا الكاقفكف بيف يدؼ هللا ّ
أف صفكفكـ ىذه في الصبلة عمى األرض ىي مر َ
كحكيـ بيف شركط
عجيب
ط
المبلئكة ىناؾ في السماء ( فإّنما ُتص ّفون بصفوف المالئكة )ّ .إنو رب ٌ
ٌ
ٌ

إف الحديث يقكؿ لنا
كمقكماتيا عمى األرض كبيف ما يجرؼ كيرتَّب ىناؾ في السماءّ .
الحضارة ّ
ٍ
بكممات قميمة :العبادة الصحيحة ىي الحضارة الصحيحة ،ككما ىي في السماء ينبغي أف تككف
عمى األرض.
كل
ثـ ّإنؾ بعد ّ
ّ
المصداقية
ّإنيا
ّ

ٍ
جات لمشيطان ).
ىذا
وسّدوا الخمل ..وا َت َذروا ُفُر ٍ
ّّ
مدعك إلى االلتزاـ بشرط آخرُ ( :
منا يقف عمى ثغ ٍرة مف ثُغر
المسؤكلية
ك
إف كبلِّ ّ
الفردية في صناعة الحضارةّ .
ّ
ّ

ٍ
الخاصة في إقامة بناء
الفردؼ كمياراتو
كلكل دكره كعممو
أمتوّّ ،
تخصصوّ ،
ّ
ّ
كل في مجاؿ ّ
ّ
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فرد عف مسؤكليتو في سد ىذه الثغرة يعني ترؾ ُف ٍ
حضارتيا .كأف يتخّمى أؼ ٍ
رجة لمشيطاف ،كمف
ّ
ّ
ْ
ّ
ٍ
ص
ثـ فيي خيان ٌة
ٌ
تخص ٌ
األمة .الحضارة ّ
كخذالف كاحداث تخمخل في ىذا البناء قد تُؤتى منو ّ
ّ
اص كبناء.
فردي ٌة كتر ّّ
كمسؤكلي ٌة ّ
ّ

كمرة أخرػ يربط الشارع ىذه القاعدة األرضية بالسماء ،فاحذر يا عبد هللا :إنؾ إف تَ ِ
ص ِل
ّ
ًّ
ّ
الصفكؼ ىنا ي ِ
يقطعؾ هللا ىناؾ ( ومن وصل ص ّفاًى وصمو هللا،
تقطعيا ىنا
صْمؾ هللا ىناؾ ،كاف
ْ
ْ
َ
عز وجل ) ،فأؼ ر ٍ
بط أكضح مف ىذا الربط بيف الشركط الحضارّية ىنا
ومن قطع ص ّفاًى قطعو هللا ّ
ّ
ّ
ط بيف شركط العبادة كشركط الحضارة.
عمى األرض كما يجرؼ ىناؾ في السماءّ .إنو رب ٌ
مدعك إلى التخّمي عف القسكة ،إلى تمييف جانبؾ إلخكتؾ في
كل ىذا كذاؾ،
ّّ
ثـ ّإنؾ ،فكؽ ّ
ّ
إف ليف مناكبنا ،حيف يحاكؿ إخكتنا مف
الصبلة /في المجتمع /في الحياة (ولينوا بأيدي إخوانكم)ّ .
لمف َرج بيف الصفكؼ ،سكؼ
سداً ُ
المصّميف أف يساعدكنا في تسكية صفكفنا ،تقديماً أك تأخي اًر أك ّ
التشدد
ينعكس في النياية عمى قمكبنا كطبائعنا ،فبل نجنح إلى القسكة مع اآلخريف ،كال إلى
ّ

التطرؼ كالعنف في تفكيرنا كتصريف أمكرنا كتعاممنا مع مف يخالفكننا في آرائنا ،أك
كالخشكنة ك ّ
كل تفاصيل حياتو كما تركؼ لنا ّأـ
حتّى في عقيدتنا ،ىكذا كاف شأف رسكؿ هللا (ص) في ّ
المؤمنيف عائشة (ر):

ِ
هللا ِ
مر ًىة ،وا ضرب رسول ِ
يجاىد
أن
ق  ،وا ا أ
  ..مابيده شي اًىئ ق ّ
ضرب خادماًى ق ّ
ق ،إاّ ْ
َ
َ
ُ
ِ
أيسرىما ،ح ّتى يكو َن إكماًى،
أحبيما إليو
في
سبيل هللا ،وا ُخِّير بين أمرين إا كان َّ
ُ
الناس من ااكم ،وا انتقم ِ
ِ
يؤتى إليو – أي
لنفسو من
أبعد
ٍ
شيء َ
فإذا كان إكماًى كان َ
َ
عز وجل ،فيكو ُن ىو ينتقم ِ
يوجَّو إليو – ح ّتى ُتنتيك حرمات ِ
وجل [صحّحو
هلل ّ
هللا ّ
َ َ ُُ ُ
عز ّ
ّ
ُ
األلباني في السمسمة الصحيحة ،عف عائشة]

فتكبرنا ،كعمى أف نميف فقسكنا،
سبحاف هللا ،كـ كاف رسكؿ هللا (ص) حريصاً عمى أف نتكاضع ّ
كتطرفنا ،كعمى أف نتفاىـ كنتقارب فتباعدنا كاختمفنا ،كعمى أف
كعمى أف نعتدؿ كنتسامح فاشتددنا
ّ
فتفرقنا كضعفنا.
نجتمع
كنتكحد كنقكػ ّ
ّ

لقد اختمف المسممكف ،بيف ٍ
كلكنيـ لـ يختمفكا ،عمى امتداد
سنة كشيعة ،عمى تفاصيل كثيرةّ ،
ّ
الزماف كالمكاف ،حكؿ أركاف الصبلة كأسسيا كأعدادىا كحركاتيا كأكقاتيا ،كالسبب ىك الصيغة

الجماعية ألداء الصبلة.
ّ
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النص
الجماعية ألكثر عباداتنا
إف الصفة
ْ
ّ
ّ
حفظتيا مف التحريف .لـ يختمف المسممكف عمى ّ
القرآني بسبب قراءتو الجماعية كتكثيقو المستمر ثبلث ٍ
كل يك ٍـ خبلؿ الصمكات الجيرّية،
ّ
ّ
مرات ّ
ّ
جماعياً .كىـ لـ يختمفكا عمى
ألف التفسير ليس عمبلً
كلكف المسمميف اختمفكا عمى تفسير القرآف ّ
ّ
ّ
ٍ
َّ
كلكنيـ اختمفكا عمى
ألنيا ممارس ٌة
كل يكـّ ،
شكل الصبلة ّ
ّ
جماعي ٌة تكثق في المساجد خمس مرات ّ
جماعي لتكثيق القمكب ،كىـ لـ
قيب
ّّ
تتكجو إليو القمكب ّأكالً في ىذه الصمكات ،فميس ىناؾ ر ٌ
مف ّ
يؤدػ تحت مراقبة كتكثيق الجماعة،
طقس
ّّ
الحج كأسسوّ ،
جماعي أيضاً ّ
ألنو ٌ
يختمفكا عمى شكل ّ
ٍ
أسس فيو دكف أسس ،كفركٍع دكف فركع.
كلكنيـ اختمفكا في التركيز عمى

أىـ
تحضر منيـ كمف ّ
لك نظرنا إلى أمـ األرض اليكـ فحاكلنا التمييز بيف مف ّ
تأخر ،كاستْق َرينا ّ
كتخصصكا
تحضركا قد تكاضعكا كتسامحكا كاجتمعكا كتماسككا
أف مف ّ
صفات الفريقيف ،لكجدنا ّ
ّ
ٍ
كعممكا في بناء كطنيـ فريقاً كاحداً ،كيداً كاحدة ،كقمباً كاحداًٍ ،
ٍ
تأخركا
أف مف ّ
ً
بيمة كعزيمة كارادة ،ك ّ
ّ
كل في طريق ،فإذا التقت
كتشددكا كتقاعسكا كأىممكا كتنابذكا كذىبكا شتّىّّ ،
كتكبركا ّ
استعَمكا ّ
قد ْ
ٍ
ٍ
تشب بينيما .أليس ىذا لؤلسف شأف المسمميف في معظـ
فئتاف منيـ فعمى قتاؿ أك نار فتنة ّ
أحكاليـ كبمدانيـ؟

ثـ أنعـ في كمماتو النظر ،فأسقطو عمى نفسو
لك كضع ّّ
كل ّ
منا الحديث التالي نصب عينيوّ ،
يؤكد فيو عمى صبلة الجماعة إالّ
أف الرسكؿ (ص) لـ ّ
يتبيف لو ّ
كعمى أىمو كمف حكلو ،فسكؼ ّ
كنا كالشاة الشاردة عف قطيعيا
القكة كالتماسؾ ،كاالّ ّ
كقد ّ
كضح لنا ّ
السر في ىذا التأكيد :الكحدة ك ّ
تسقط فريس ًة لمذئاب ،كما أكثر الذئاب مف حكلنا في ىذا العالـ:

الشيطان ،
قام فييم الصال ُة إاّ قد استحوَذ عمييم
 ما ِمن كالك ٍة في قري ٍة وا ٍُ
بدو ا ُت ُ
ِ
الذئب القاصي َة – أي المنفردة من اللنم عن قطيعيا –
يأكل
َ
ُ
فعميك بالجماعة فإّنما ُ
[ركاه أبك داكد ،عف أبي الدرداء]

حيف تجتمع القمكب في صبلة الجماعة ،كليس األبداف كحدىا ،فبل ّبد أف تنعكس بعد ذلؾ عمى
جماعياً ،كنقبل ،أك ال نقبل،
نفضل،
جماعياً،
فنتصرؼ
مجمل حياتنا كتفكيرنا،
كنفضل ،أك ال ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
جماعياً ،كنحزف
جماعياً .بيذا
كنسعد
جماعياً ،كنبني
جماعياً ،كنعمل
كنفكر
جماعياًّ ،
جماعياًَ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
كتأخرىا كانحطاطيا؛ إلى حضارِة اإلسبلـ كأخبلقو
جاىمية
تحكؿ المسممكف مف
الجاىمية ّ
ّ
ّ
كحده ّ
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ِ
ككحدة أرضو ككحدة أبنائو ،فجمعكا بيف األرض كالسماء حيف اجتمعت لدييـ
كفكره كعمكمو

الجنة:
الجماعة ك ّ

ِ
أبعد ،
فإن
الشيطان مع الواحد  ،وىو من ااكنين ُ
 عميكم بالجماعة ،إواّياكم وال ُفرق َة ّ ،َ
ح َة الجّن ِة فعميو بالجماعة [صحّحو األلباني في تخريج كتاب السنّة ،عف عمر بف
ومن أرَاد َب ْح َبَ
َ
الخطاب]

خطبة الجمعة
التطويرية
التنموية
الدورة
ّ
ّ
محتجيف عندما أنيى إماـ الجمعة خطبتو باإلنكميزّية كلـ
ضج المصّمكف في أحد مساجد أكسفكرد
ّ
ّ
ٍ
ٍ
يتكّمـ فييا بكممة كاحدة بالعر ّبية :خطبة اإلماـ غير صحيحة ،لقد ألقاىا بغير العر ّبية ،صبلة
ٍ
مقبكلة إف لـ تكف الخطبة بالمغة العر ّبية..
الجمعة كّميا غير
ٍ
ٍ
تعج ٌب مقرك ٌف
بتعجب كدىشة أماـ مثل ىذه الحادثةّ ،
نحف ىنا في بريطانية كثي اًر ما نقف ّ
يكنكف ليذه المغة ما
ممف ال يتكّممكف العر ّبية ،حيف نراىـ ّ
باإلعجاب كالتقدير بإزاء بعض إخكتنا ّ
ٍ
كقداسة كاحتراـ ،كىك احترٌاـ مف شأنو أف يبعث فينا
محب ٍة
فقدناه نحف الناطقيف بالعر ّبية مف ّ
التجرد مف تأثير األلفة السمبي
الخجل ،كأف يعيدنا بعض الشيء إلى رشدنا ،كأف يحثّنا عمى
ّ
ّ
كمحبتنا لمغتنا العر ّبية ،كأف يعيننا عمى إعادة اكتشافيا ،كاكتشاؼ قيمتيا
كالقاتل عمى احترامنا
ّ
كقدسيتيا.
كمكانتيا
ّ

كيذكرنا بالكاجب
جانب
ّإنو
مضيء حّقاً لدػ ىؤالء اإلخكة ،يشعرنا ،نحف العرب ،بالذنبّ ،
ٌ
ٌ
كلكف ليذه الصكرة كجياً آخر مختمفاً.
ّ
األـّ .
المقدس الذؼ نسيناه تجاه لغتنا ّ
يصركف عمى أف تككف خطبة الجمعة بالعر ّبية دكف
ففي الكقت الذؼ نرػ فيو إخكتنا ىؤالء ّ
المشكه لدػ
غيرىا ،حتّى إف لـ يفيمكىا ،تبرز أمامنا
متجس ً
دة بكضكح مشكمة المفيكـ القاصر ك ّ
ّ

الحيكؼ الذؼ ُكجدت مف أجمو خطبة الجمعة ،كما يتّضح لنا
بعض المسمميف لمدكر األساسي ك
ّ
ّ
االنفصاـ الخطير عند المسمميف بيف الديف كالحياةِ :
ييـ ما
ألق خطبتؾ بمغة قرآنؾ ّ
ثـ ال ّ
كنبيؾ؛ ّ

ثـ ال بأس إف سرقت أك خدعت أك
تقكؿ فييا بعد ذلؾ أك ال تقكلو ،قـ بأداء صمكاتؾ الخمس ّ
ِ
تتشكه
ثـ ارتكب ما شئت مف آثاـ .ىكذا ّ
كذبت أك زنيت ،ال تأكل الخنزيرُ ،كل المحـ الحبلؿ ّ
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صكرة اإلسبلـ أماـ الغرب بقدر سكء فيـ المسمميف ليذا اإلسبلـ ،مف ناحية ،كبقدر تركيزىـ عمى
ٍ
اإلسبلـ
ناحية أخرػ .كـ مف الظمـ لحق
أساسياتو ،مف
الفركع ،مع تضييعيـ ألعمدة الديف ك ّ
َ
بجيل المسمميف إلسبلميـ ،ككـ مف الببلء لحق باإلسبلـ عمى أيدؼ أبناء اإلسبلـ؟
إخكتنا ىؤالء يشترطكف عمى اإلماـ أف تككف خطبتو بالعربية ،كليس بمغتيـ المحّمية أك أية ٍ
لغة
ّ
ّ
أجنبي ٍة يفيمكنيا .كقد ال تعدك ىذه الخطبة عادة بضع ٍ
آيات كأحاديث ،كرّبما أضاؼ إلييا
ً
ّ

كل
الخطيب ،أك لـ ُيضف أبداً ،بعض الكممات كالحكـ المأثكرة التي اعتاد أف ّ
يكررىا أماميـ في ّ
ثـ يخرج الناس مف الجمعة كما دخمكا :ال جديد ،كال فيـ ،كال عظة ،كال فائدة ،كال ذكرػ،
خطبةّ ،
كال بياف أحكاـ ،كال معالجة ألمكر الساعة ،كىكذا نككف قد قتمنا بامتياز ركح خطبة الجمعة كلـ

المغكؼ.
يبق منيا إالّ جسدىا
ّ

ٍ
طقس ميكانيكي
مجرد
نجرد ىذا البياف
لفظي ،تماماً
كنحكلو إلى ّ
ّإننا ّ
الياـ مف معناهّ ،
األسبكعي ّ
ّ
ّ
ّ
كثير مف المسمميف عباداتيـ مف معناىا العممي عندما يفصمكف بينيا كبيف الحياةّ .إنيـ
يجرد ٌ
كما ّ
ّ
كيظممكف كيستغيبكف كينتيككف
كيكذبكف،
كيحجكف ّ
كيغشكف َ
ّ
يصّمكف كيسرقكف ،كيصكمكف َ
ٍ
ٍ
ليكرسكا
كل ما اعتادكا أف يمارسكه مف خطايا كذنكب كتجاكزات لشرع هللاّ ،
كيرتكبكف كيمارسكف ّ
ىذا االنفصاـ العجيب بيف دينيـ كدنياىـ.
أميتو ،عف ضركرة مراعاتؾ كالتزامؾ بشركط الّمحـ الحبلؿ ،حتّى إف
تجد أحدىـ يحاضرؾ ،عمى ّ
األصح ،عف شركط المحـ الحبلؿ ،كىك يخفي بيف أضمعو ،أك رّبما
كاف لؾ مفيكمؾ المختمف ،ك
ّ

كنصاباً كمخادعاً كك ّذاباً كسارقاً كمؤذياً كشاىداً لمزكر كمتحايبلً عمى
يظيره كال يباليّ ،
غشاشاً ّ
يصر عمى ّأنو ىك المسمـ الحقيقي ،ىذا إذا لـ ُيخرجؾ عف
القانكف ،كرّبما متعاطياً
ّ
ثـ ّ
لممخدراتّ ،
ّ
تتبف شركطو ،صحيح ًة أك مغمكطة ،لمفيكـ المحـ الحبلؿ.
المّمة كعف اإلسبلـ إف لـ ّ
ٍ
شيء في
أؼ
ذلؾ ما أصبحت عميو شريح ٌة عريض ٌة مف المسمميفّ :
صل ،ثـ افعل ما شئت .قل ّ
الميـ أف تككف بالعر ّبية .اعمل ما تريد في حياتؾ كفي تعامبلتؾ مع الناس،
خطبتؾ،
الميـ أالّ
ّ
ّ
تأكل غير المحـ الحبلؿ ،كحسب المفيكـ المحّمي كالقاصر لّمحـ الحبلؿ.

كتطكره،
كنمكه
الكثيركف يجيمكف الدكر
ّ
األساسي لخطبة الجمعة في حياة المجتمع اإلسبلمي ّ
ّ
ٍ
طقسي ال ّبد مف أدائو ،كىا قد قامكا
فرض
مجرد
ٍ
فتمر بيـ صبلة الجمعة مع خطبتيا عمى ّأنيا ّ
ّ
ّ
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المحدد ،أنصتكا لمخطيب ،اصطّفكا كراءه
بو كأسقطكه عنيـ :كصمكا إلى الصبلة في المكعد
ّ
ٍ
بصفكؼ مستقيمةّ ،أدكا صبلتيـ ،كالسبلـ عميكـ كرحمة هللا ،السبلـ عميكـ كرحمة هللا..
اإلنصات إلى خطيب الجمعة ،كالمحافظة
جدير بنا أف نتساءؿ أماـ مثل ىذه الحالة :ىل ُس َّف
ُ
ٌ
عمى الصمت كاليدكء أثناء الخطبة ،فقط مف باب األدب كاالحتراـ كالتكقير لئلماـ كليس أكثر؟
ىل تككف خطبة الجمعة بيذا مجرد مراسـ حركي ٍة ديني ٍة كتماريف فيز ٍ
أىمية لمضمكنيا ،كال
ّ
ّ
ّ
ّ
يائية ال ّ
لمعنى ىذا المضمكف؟
عضكؼ غير ٍ
قابل لبلنفصاؿ عف صبلة الجمعة،
طة عملّ .إنيا جزٌء
ّّ
الصبلة عبادة ،كالخطبة خ ّ
بحيث يجعل بعض الحديث مف فاتتو الخطبة بمنزلة مف فاتتو الجمعة:
ِ
ِ
الجمعة عمى أبو ِ
المساجدَ ،ي ْك ُتبو َن َّ
جاء
اب
يوم
 ّالن َ
اس عمى َمنازلِ ِيمَ ،
إن المالئك َة َ
ِ
ِ
فالن
اامام
جاء ٌ
جاء ٌ
جاء ٌ
ٌ
ُ
يخطبَ ،
فالن من ساعة كذاَ ،
فالن من ساعة كذاَ ،
فالن و ُ
يدرِك الجمعةَ ،إذا لم ِ
الصال َة ولم ِ
يدر ِك الخطب َة [رواه أحمد ،عن أبي ىريرة]
فأدر َك َّ
َ
يفصل خطبتو عمى مقاس جميكره مف المصّميف كمستكػ ثقافتيـ،
كمف ىنا كاف عمى اإلماـ أف ّ
ٍ
مما يمقيو عميو .الخطبة أماـ
كطبيعة ظركفيـ كاىتماماتيـ ،إذا أراد لجميكره أف يخرج بشيء ّ
ٍ
ٍ
جميكر مف المثّقفيف ،كغيرىا أماـ تبلميذ المدارس،
العماؿ ال ّبد أف تككف غيرىا أماـ
جميكر مف ّ
كغيرىا أماـ طبلّب الجامعة كأساتذتيا ،كغيرىا أماـ المعتنقيف الجدد لئلسبلـ ،كىكذا..
ٍ
أئمتنا اليكـ؛
لـ يكف (ص) ّ
يردد اآليات في خطبو بمناسبة كبغير مناسبة ،كما يفعل ٌ
كثير مف ّ
ٍ
غاكياً مف غير أف
متكررةّ ،
يرددكنيا أمامنا ّبب ّ
حيف ال تزيد خطبيـ عف بضع آيات أك أحاديث ّ

نرددىا ىي
بحق اآليات حيف ّ
يحاكلكا ربطيا بما يجرؼ عمى أرض الكاقع ،زماناً كمكاناًّ .إننا نأثـ ّ
ٍ
بمناسبة كغير مناسبة ،بحيث ينعكس ىذا سمباً عمى نفكس المصميف،
نفسيا عمى مسامع الناس

حبيـ ليذه اآليات كاألحاديث نفك اًر منيا كاعراضاً عنيا ،بل رّبما انعكس ىذا عمى آيات
فينقمب ّ
القرآف كّميا.
متى تصبح لغة الخطبة أم اًر الحقاً ال سابقاً أماـ مضمكنيا؟ كمتى يصبح المحـ الحبلؿ أم اًر
مؤسساً ،لتعاليـ اإلسبلـ
األساسية األخبلقية الخالدة؟ كمتى تصبح حياتنا تجسيداً
ّ
تابعاً ،ال ّ
الدينية؟
كتطبيقاً كتصديقاً لعبادتنا كأداء شعائرنا
ّ
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ٍ
نبينا الكريـ
يجدد لممسمميف دينيـ ،كما ّ
كل مائة سنة مف ّ
يؤكد لنا ّ
كاذا كاف تعالى يبعث عمى رأس ّ
ٍ
جمعة أحكاـ دينيـ في التفاصيل
كل
فإف دكر خطيب الجمعة ىك أف ّ
(ص)ّ ،
يجدد ليـ عمى رأس ّ
األسبكعية لممشكبلت كاألحداث التي يكاجيكنيا ،ليسايركا عجمة الحياة ،كيحافظكا عمى
كالمفردات
ّ
ارتباطيـ بيا ،كيسيمكا في صناعتيا كتطكيرىا.

إذا كاف لكل مؤس ٍ
فإف
سة برنامجيا التدريبي التطكير ّؼ ،كاإللز
امي ،الذؼ تجريو لعاممييا؛ ّ
ّ ّ
ّ
ّ
الجمعة ىي البرنامج التدريبي كالتكجييي كالتطكير ّؼ ،اإللزامي ،لحياة المسمـ ،كالرابط األسبكعي
ّ
ّ
ّ
ّ
كمؤسسة الحياة.
مؤسسة اإلسبلـ
الرسمي كالعممي كالعممي كالتثقيفي كالتدر
يبي كالتر ّ
ّ
بكؼ بيف ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

خطبة

من ىنا نبدأ
كفضل الصبلة في
تفّقدت أخاً لي كاف يصّمي معنا في المسجد؛ فقيل لي ّإنو لـ يعد يصّمي معنا ّ
ٍ
ثـ قابمت أخاً آخر لـ أره منذ زمف،
مسجد آخر ّ
ألنو عمى خصا ٍـ مع مسم ٍـ آخر يصّمي ىناّ .
ٍ
خطيب عمى
مسجد يصعد فيو
كسألتوَ :لـ لـ نعد نراؾ في مسجدنا؟ فقاؿ :أنا ال أصّمي في
ٌ
ٍ
ثـ حدث أف
المنبر ليقكؿ ّ
إف اإلنساف مخمك ٌؽ مف نطفة حقيرة ،كيف يجرؤ أف يحّقر النطفة؟ ّ
فمما كصمنا إلى المسجد
صادفت صديقاً مسمماً كأنا متّ ٌ
جو إلى المسجد ،كتحادثنا عمى الطريقّ ،

كدعني منصرفاً ،فقمت لو مندىشاً :أال تصّمي معنا؟ قاؿ ،كىك يدير رأسو يمن ًة كيسرة :أنا ال
ّ
ٍ
سمفيكف.
أصّمي في مسجد يصّمي فيو ّ

مكزع ًة بيف ىذه الفئات الثبلث مف الناس:
األمة
اإلسبلمية كانت ّ
تصكر لك ّ
ّ
كسألت نفسيّ :
أف ّ
ٍ
ٍ
لخطيب أك إما ٍـ خطأً بشرّياً،
مسجد يصّمي فيو مف يخاصمو ،كثمثيا ال يغتفر
فثمثيا ال يصّمي في
مسجد ك ٍ
ٍ
ٍ
مصل آخر يخالفو في الرأؼ
احد مع
كثمث ال يريد أف يجتمع في
لك افترضنا ّأنو خطأٌ ،
ّ
مؤىم ٌة ألف تحكـ العالـ يكماً ما ،فضبلً عف أف تحكـ
أك االجتياد ،فيل ّ
تظنكف ّ
أم ٌة ّ
أم ًة كيذه ّ
أف ّ
نفسيا؟

ماذا فعمنا بأخبلؽ المسجد ،كبأخبلؽ كشركط صبلة الجماعة فيو ،كبدكره التاريخي الذؼ انطمقت
ّ
اإلسبلمية لتنشر اإلسبلـ ،كحضارة اإلسبلـ ،كأخبلؽ اإلسبلـ ،عمى كجو
منو جحافل الجيكش
ّ

البسيطة كّميا ،كفي ٍ
اإلنسانية مف قبل كال مف بعد؟
قياسي لـ تعرفو الحضارات
زمف
ٍ
ّ
ّ
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ٍ
أكاديمية الداعية
مؤسسة (
في نيساف /إبريل – ُ 2012
طمب ّ
ّ
مني المشاركة في دكرة أقامتيا ّ
كخريجات األزىر الشريف
عممياً
المتفكقيف ّ
خريجي ّ
المعاصر) في القاىرة بيدؼ " إبراز نماذج مف ّ
ّ
كسمككياً لمتكاصل مع أجياؿ الشباب كتكصيل رسالة اإلسبلـ الكسطي المعتدؿ".
ّ
ّ

كمف خبلؿ خبرتي لما يقرب مف عقديف مف السنيف مفتّشاً في المجمس البريطاني لبلعتراؼ
ّ
تكسع
كمع
،
The
بالجامعات كالمعاىد العميا )British Accreditation Council (BAC
ّ
مؤخ اًر ليشمل الجامعات كالمعاىد خارج بريطانية أيضاً ،كما يعني
عمل ىذا المجمس كامتداده ّ

يطانية إلى تمؾ الجامعات ،فقد اقترحت عمى
ذلؾ مف نقل الخبرات كالمستكيات الحضارّية البر ّ
سميتُو (مجمس االعتراؼ اإلسبلمي الدكلي) بيدؼ إيجاد ٍ
بؤر حضارّي ٍة تخضع
المؤسسة إقامة ما ّ
ّ
ّ
ّ
لشركط ىذا المجمس الجديد في مختمف البمداف العر ّبية ك
اإلسبلمية ،انطبلقاً مف مصر ،عمى أالّ
ّ

مؤسسات الدكلة،
تقتصر ىذه البؤر عمى الجامعات أك
بكية كحدىا ،بل تغ ّ
المؤسسات التر ّ
طي ّ
كل ّ
ّ
ٍ
أحياء صغي ٍرة كعمار ٍ
ٍ
ٍ
حككمية كشكارع ك ٍ
سكني ٍة
ات
كىيئات كدكائر
شركات
صغيرىا ككبيرىا ،مف
ّ
كعيادات كمدارس كمعاىد ك ٍ
ٍ
ٍ
عام ٍة
كمستشفيات
أندية كمخازف ٍ
بيع كمساجد ككنائس كحدائق ّ
أطفاؿ كدكرات ٍ
مياه عام ٍة ككرشات ٍ
ٍ
بناء كغيرىا ،كأف يككف الطمبة الخمسكف المشارككف
كحدائق
ّ
المكزعكف عمى مختمف المحافظات المصرّية ،نك ًاة ليذه
في دكرة (
أكاديمية الداعية المعاصر) ،ك ّ
ّ
تنظيمات محّمي ٍة صغي ٍرة مر ٍ
ٍ
تبطة مركزّياً بمجمس االعتراؼ المذككر؛
الفكرة ،كذلؾ مف خبلؿ
ّ
تبث ىذه التنظيمات المحّمية ركح التنافس الحضار ّؼ كالديني بيف
كتطبق شركطو كقكاعده بحيث ّ
ّ
ّ
المؤسسات لنيل اعتراؼ المجمس،
المؤسسات في منطقتيا ،تنافساً يقكد في النياية إلى سعي تمؾ
ّ
ّ
ٍ
تتقدـ إلى
المستمرة تشعر خبلليا
عمميات السباؽ
سات التي لـ ّ
المؤس ُ
كىكذا في سمسمة مف ّ
ّ
ّ
بأنيا باتت معزكل ًة في محيطيا.
المجمس لبلعتراؼ بيا ّ
كتزداد ىذه البؤر كالمكاقع شي اًر بعد شير ،كعاماً بعد عاـٍ ،بسبب انتقاؿ تأثيراتيا إلى مختمف
كجكه الحياة في األراضي المصرية .كفي ٍ
ستتحكؿ مصر مف خبلؿ
عقد أك عقديف مف السنيف؛
ّ
ّ
األكركبية :إتقاناً ،كنظاماً ،كانضباطاً ،كنظاف ًة ،كحسف
مصاؼ الدكؿ
ىذا البرنامج لتصبح في
ّ
ّ

العامة بمكاقع العمل ،كمستكػ التعميـ،
مظير ،كارتفاعاً في مستكػ اإلنتاج ،كفي مستكػ السبلمة ّ
الدينية الضائعة بحيث
كمستكػ التربية ،كمستكػ التعامل ،كىذا بطبيعة الحاؿ سيعيدىا إلى قيميا
ّ
كل منيما اآلخر.
ّ
يثبت ّ
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حيز الكاقع بسبب األحداث المؤسفة
تتحرؾ حتّى اآلف مف مكانيا عمى الكرؽ إلى ّ
الفكرة طبعاً لـ ّ
مرحمياً باالتّجاه اآلخر :لماذا ال تبدأ مثل
نفكر
كالمتكالية التي أعقبت ثكرة  25يناير ،كىذا يجعمنا ّ
ّ
ٍ
اإلسبلمية :جماعة المسجد ،المسجد
كحدة حضارّي ٍة في بناء الدكلة
ىذه الحركة الكبيرة مف أصغر
ّ
كل قرية؟
كل شارٍع كفي كل ٍ
حي كفي ّ
حيث ُكجد ،في ّ
ّ ّ
يتحكؿ ،بجانب
بإمكاف ّ
ركاده ،شباباً كشيكخاً ،أف ّ
إمامو كبضع ٌة مف أركاف ّ
كل مسجد ،كعمى رأسو ُ
كظيفتو األساسية ،إلى مجمس اعتر ٍ
لممؤسسات التي في دائرتو ،منطمقاً في شركطو مف
اؼ محّم ٍي
ّ
ّ
ّ
األسس الحضارّية العشرة التي طرحناىا في حديثنا عف (صبلة الجماعة).
المؤسسات التي يعترؼ بيا ،لك تجاكزنا ىدفو
إف ما يتطّمبو (المجمس البريطاني لبلعتراؼ) مف
ّ
ّ
ّ
ٍ
المحصكر بالجامعات ،بحيث يشمل أية ٍ
األساسية:
يتمخص بيذه الشركط
خمية عاممة في الدكلةّ ،
ّ
ّ ّ
المظير الخارجي كالداخمي لمبناء،
ّ
ّ
المؤسسة،
الصحية كالنظافة كشركط السبلمة لمعامميف كالمستفيديف مف خدمات
الشركط
ّ
ّ
المؤسسة،
تؤدييا
مدػ صبلحية كجاىزّية البناء كالمكاتب كالغرؼ
لنكعية الخدمات التي ّ
ّ
ّ
تكّفر التأمينات البلزمة لكبل العامميف كالمستفيديف،

المؤسسة كتحقيق أىدافيا،
مدػ نجاح اإلدارة في تسيير
ّ
كنكعية الشيادات التي يحممكنيا كالخبرات المناسبة مع تكثيقيا،
أىمية العامميف
ّ
مدػ ّ

يبية لمعامميف،
المكاظبة عمى تنظيـ الدكرات التدر ّ
عقكد نظامي ٍة لكل العامميف مع نظاـ مرتّ ٍ
ٍ
ِ
ٍ
كمتساك،
عادؿ
بات
كجكد
ّ ّ

الفردية لمعامميف كتنمية مكاىبيـ،
كجكد نظاـ لمحكافز كتشجيع المبادرات
ّ
كجكد نظاـ دقيق كحديث لمسجبلّت كممّفات العامميف كالمستفيديف،
ٍ
عامل فييا ،مكتكب ًة ككاضحة،
كل
بكل أنظمتيا كسياساتيا كخططيا،
احتفاظ
كميمات ّ
المؤسسة ّ
ّ
ّ
المؤسسة،
مصداقية اإلعبلنات كالمنشكرات الصادرة عف
ّ
ّ
المؤسسة لمجميكر،
مصداقية الخدمات أك الخبرات أك الشيادات التي تكّفرىا
ّ
ّ
المحكية السائدة،
لغة التعامل مع اآلخريف كحضارّية لغة الخطاب المكتكبة ك
ّ

تكاصل اإلدارة مع العامميف كالمستفيديف كاستمزاج آرائيـ كمدػ التجاكب مع طمباتيـ،

الخاصة،
سيما ذكؼ االحتياجات
التسييبلت التي تكّفرىا
المؤسسة لمعامميف كالمستفيديف ،كال ّ
ّ
ّ
المساكاة بيف ىؤالء كعدـ التمييز العنصر ّؼ /القبمي /الحزبي  /المذىبي،
ّ
ّ
ّ
سنكياً،
خارجييف في تقكيـ أعماؿ
محكميف
إسياـ ّ
المؤسسة كخدماتيا ّ
ّ
ّ
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ٍ
فصل  /عا ٍـ /مرحمة.
تقييـ النتائج المتحّققة في نياية كل
ىذه ىي خبلصة الممّفات التي يحمميا في حقيبتو المفتّش في مجمس االعتراؼ البريطاني عند
زيارة أية مؤس ٍ
سةّ .إنيا في أساسيا ال تخرج عف األصكؿ العشرة التي اقترحناىا لمحضارة ،كالتي
ّ
ّ
تتبناىا الحركة المنبثقة عف صبلة الجماعة
ترسخيا كتدعك إلييا صبلة الجماعة ،كيمكف أف ّ
ّ
فرطنا بو مف أسباب الحضارة.
الستعادة ما ّ

ٍ
ٍ
كل يضع لنفسو ،استناداً إلى األصكؿ العشرة،
مسجد ىنا
قد تبدأ ىذه الحركة في
كمسجد ىناؾّّ ،
ٍ
ثـ ما تمبث ىيئات ىذه
القكاعد التي يرػ ضركرة تكّفرىا في ّ
كل ّ
مؤسسة مف أجل أف تناؿ اعترافوّ .
ٍ
ٍ
ٍ
ثـ
مكحدة ،كانشاء
مجمس ّ
المساجد القميمة أف تمتقي ،في مرحمة تالية ،لبمكرة قكاعد كشركط ّ
مكحدّ ،

لتككف القانكف األساسي لػ (المجمس الكطني لبلعتراؼ) عمى مستكػ
تتطكر ىذه القكاعد كتتّسع ّ
ّ
ّ
ّ
الدكلة.

طة محكمة مف اإلماـ ،مع احتماؿ
ككصكؿ المسجد إلى مثل ىذه المرحمة ال ّبد أف تسبقو خ ّ
مشاركة أئم ٍة مف مساجد أخرػ في المنطقة ،لتككيف "جماعة" مصّميف ك ٍ
الحقيقية
اعية بالكظيفة
ّ
ّ
ٍ
عام ًة في الحياة كفي إصبلح المجتمع .كيمكف أف تككف
لصبلة الجماعة،
كمتفيمة لدكر الصبلة ّ
ّ
ٍ
ٍ
جماعات أخرػ مف مساجد المنطقة،
تضـ
ىذه الجماعة
ّ
التأسيسية األكلى نك ًاة لجماعة أكبر ّ
كىكذا حتّى الكصكؿ إلى الجماعة األكبر كاألكسع (المجمس األعمى لبلعتراؼ).
كمف مصر ،أك مف أؼ ٍ
إسبلمي آخر قد تبدأ فيو ىذه الحركة ،ينطمق المشركع إلى سائر
بمد
ٍ
ّ
ّ
أصقاع العالـ اإلسبلمي.
ّ
عقكد ٍ
ٍ
قميمة
إف مف شأف مثل ىذا المجمس ،لك أُحسف التخطيط لو ،أف يعيد العالـ اإلسبلمي خبلؿ
ّ
إلى مكانتو الحضارّية األكلى ،كأف يبتعث مف جديد ركح التفكير الديني الحضار ّؼ السميـ في
ّ
العالميف العربي كاإلسبلمي؛ عف طريق إحياء الجانب العممي في الديف اإلسبلمي ،كربطِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
العامة ،بدءاً بالصبلة ،كاعادة إظيار الكجو الحضار ّؼ الحقيقي لئلسبلـ أماـ
العبادات بالحياة ّ
ّ
العالـ.
بالجدية الكافية ،أف نحّقق بيذا
كلكف ّأكؿ الميل خطكة ،كبإمكاننا ،لك أخذنا األمر
ّ
عمل كبيرّ ،
ّإنو ٌ
المفكريف عف تحقيقو حتّى اآلف.
المجمس ما عجزت
أجياؿ مف الحككمات ك ّ
ٌ
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الخطوط الخمسة لمصالة
كارى ح ّتى َتعمموا ما تقولون
 -يا ّأييا الذين آمنوا ا َت ْقَربوا الصال َة وأنتم ُس َ

[النساء]43 :

ثـ لـ نق أر ما خمف كمماتيا مف دركس.
مرًة قرأنا ّ
كـ ّ
كرددنا ظاىر ىذه اآلية؛ ّ
فأكؿ ما يذىب
لك شاىدتـ في الطريق رجبلً يتكّمـ كىك ّ
يحرؾ يديو كرأسو كلكف ال أحد بجانبو؛ ّ
ٍ
ىاتف نّق ٍ
تفحصتـ
ظنكـ إليو ّأنو رّبما ّثبت عمى رأسو تكصيبلت
ّ
اؿ ّ
يتحدث بو مع أحدىـ ،فإذا ّ
سماع ًة ،كال في يده أك جيبو نّقاالً،
الرجل ،كأنعمتـ النظر ،فمـ تجدكا عمى فمو ناقبلً ،كال في أذنو ّ

بالغ فيما أقكؿ؟
ؼ أك سكراف .ىل أنا ُم ٌ
مخر ٌ
فمف يككف أمامكـ ٌ
خيار إالّ أف تقكلكا ّإنو مجنك ٌف أك ّ

كضع ٍ
ىاـ بيف الحالتيف .تنظركف إلييـ فبل
كثير مف المصّميف ،كلكف مع فار ٍؽ ٍّ
ىذا ىك تماماً
ُ
يتحدث بو ،كىـ ،عمى ذلؾ ،بل األغرب مف
تجدكف بجانبيـ مف يكّممكنو ،كال في يد أحدىـ نّقاالً ّ
ٍ
بأنيـ يخاطبكف أحداً ما عمى اإلطبلؽ ،أك ّأنيـ ،بتعبير اآلية
ذلؾ ،يتكّممكف بطريقة ال تكحي ّ

الكريمة ،ال يعممكف ما يقكلكف.

أف ىناؾ
ىناؾ فارؽ ّّ
ىاـ بيف أف ّ
تتحدث فيظير مف كجيؾ كشكمؾ ّأنؾ تعني بحديثؾ شيئاً ما ،ك ّ
تتحدث إلى أحد ،أك ّأنؾ
تحرؾ فمؾ كلسانؾ مف غير أف يظير عميؾ ّأنؾ ّ
مف ّ
تحدثو ،كبيف أف ّ
ضي ٌة عجيب ٌة كخطيرةٌ جداً.
تعني شيئاً ما ،كالحالة األخيرة ىي حال ٌة َم َر ّ

ٍ
لكممات ذات معنى في األصل كلكف لـ يعد يبدك ،مف خبلؿ
يع
إف حديث ىؤالء ىك ٌ
ّ
سرد سر ٌ
ً
أؼ معنى ،إذ لـ
شكميـ كمبلمح كجكىيـ كطريقة خركج الكممات مف شفاىيـّ ،أنيا تحمل اآلف ّ
ً
كتمكنيا مع
يظير ذلؾ في طريقة حديثيـ ،كانعكاسو عمى كجكىيـ ،كفي ّ
تبدؿ نغمة ىذا الحديث ّ
ٍ
حديث نجريو ،مكاجي ًة أك عمى الياتف ،مع اآلخريف.
أؼ
تمكف معانيو المتبلحقة ،شأف ّ
ّ
جرب اآلف ،كتناكؿ ىاتفؾ ،ك ِ
ٍ
صديق لؾ ،كاطمب مف زكجتؾ أك أحد أفراد أسرتؾ
أجر اتّصاالً مع
ّ
تغيرت معالـ كجيؾ كنبرة صكتؾ كطريقة حديثؾ خبلؿ ىذه المكالمة؟
مرًة ّ
يسجل لؾ كـ ّ
أف ّ
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كتتمكف
إف مبلمحنا ككتيرة كبلمنا كنبرة صكتنا ،كرّبما حركات أيدينا ككضع أجسامنا،
ّ
ّ
ستتبدؿ ّ
ٍ
ٍ
ٍ ٍ
ٍ
لحاح في
كرد،
كطمب ،كا ٍ
المرات تبعاً لمجريات حديثنا :بيف أخذّ ،
خبلؿ مكالمة ّ
عادية عشرات ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الطمب ،ك ٍ
ٍ
كقبكؿ ،كر ٍ
كتكس ٍل،
كدىشة،
احتجاج،
كخيبة ،ك
أمل،
ٍ
فض ،كعتابَ ،
كح َذ ٍر ،كرجاءّ ،
ؼ ،كر ٍ
ٍ
اب ،كتعج ٍب ،كتخك ٍ
ٍ
كتقدير ،كسؤ ٍ
اؿ ،كجك ٍ
ٍ
كنفي،
كحكـٍ،
ىبة،
كثناء،
كتأكيدٍ ،
ٍ
ّ
كطمعُ ،
ّ
ٍ
ٍ
كمتابعة ،كاستدر ٍ
استثناء ،كتكّق ٍ
ٍ
إنساف
كتردٍد..؟ إف لـ نكف كذلؾ فنحف لسنا أكثر مف
ف،
ك
اؾّ ،

آلي.
ّ

أف "أحداً ما"
ىل حاكلتـ أف ّ
تتأكدكا كأنتـ تصّمكف؛ ّأنكـ لستـ "ركبكت" أك سكارػ أك مجانيف ،ك ّ
ٍ
أف ىناؾ طرفاً
في الصبلة يتّصل حقاً بأحد ما ،مثمما يتّصل أحدنا بصديقو أك أستاذه أك رئيسو ،ك ّ

ط ،ك ّأنكـ ال تتكّممكف مع أنفسكـ ،أك مع "ال أحد" ،فبل يتّيمكـ
حياً عمى الجانب اآلخر مف الخ ّ
ّ
الخرؼ أك الجنكف؟
الناس
بالركبكتية أك َ
ّ

ط،
بأف هللا معكـ عمى الجانب اآلخر مف الخ ّ
إذا كنتـ ّ
متأكديف مف ذلؾ حّقاً ،كمؤمنيف كمقتنعيف ّ
تخاطبكنو فيستمع إليكـ ،كتذكركنو فيذكركـ ،كتسألكنو فيستجيب لكـ ،فما الذؼ يثبت ذلؾ لمناظر
إليكـ أك المستمع لحديثكـ؟ بل كيف تستطيعكف أف تثبتكا هلل تعالى نفسو ،كىك السميع لنبرات

تتحدثكف إليو كليس إلى "ال
صكتكـ ،كالخبير بنبضات قمكبكـ ،كالعميـ بذات صدكركـ ،أنكـ ّإنما ّ
أحد"؟
ِ
يم خاشعون
 قد َىم في صالت ْ
أفمح المؤمنون .الذين ْ
ِ
ساىون [الماعكف]5-4 :
فويل لممصّمين .الذين ىم عن صالتيم ُ
ٌ -

[المؤمنكف]2-1 :

ٍ
ٍ
نرددىا مف غير أف
خير مف صفحات ّ
ّ
إف ّأية لحظة اتّصاؿ باهلل ،حتّى إف َخَمت مف الكمماتٌ ،
يتحّقق أؼ اتّصاؿّ .إنو تعالى ينظر إلى قمكبنا كليس إلى ألسنتنا ،ؼ أف فكّمـ هللا لحظ ًة ٍ
بقمب مف
ّ
ٍ
غير كممات؛ أفضل كأعظـ مف أف فكّممو دى اًر بكممات مف غير قمب  ،ىذا لك أردنا حقاً أف نصل
نتبصر مف نكره كفضمو الطريق إلى سعادتنا،
إلى هللا ،كأف نعيد باالتّصاؿ بو برمجة نفكسنا ،كأف ّ
سيئات قمكبنا كخطايا أركاحنا:
كأف نمحك بحسنات صبلتنا ،كما َ
كعدنا حّقاًّ ،
الحسنات ي ْذ ِىبن السي ِ
ِ
وزَلفاًى من ِ
ِ
ئات
إن
طَرَف ِي
 و ِأقمِ الصال َة َالنيار ُ
الميلّ ،
ُ َْ
ّ

[ىكد]114 :
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ليست الصبلة تمريناً رياضياً لمجسد ،كاف كانت ال تخمك مف ذلؾ ،كليست مجرد ٍ
عادؼ
كقت
ّ
ّ
ٍّ
كعاء ال ّبد منو ألدائيا ،كىي
ثـ َن ُ
ّ
نخصصو لقضائيا ّ
عبر منو لقضاء غيرىا ،كاف كاف الزمف ً
ٍ
تتكزع الصبلة
تتحرؾ بيا الشفاه كاأللسف ،كاف كاف ذلؾ جزءاً مف ممارستيا ،كاّنما ّ
ليست كممات ّ
امنة كمتر ٍ
خطكط متز ٍ
ٍ
يستقل
ابطة كمتكاممة ،ال ينبغي ألحدىا أف
يؤدييا العبد بيف خمسة
التي ّ
ّ

جل كعبل .ىذه
بنفسو كينفصل عف الخطكط األخرػ إذا أردنا ليا أف تككف اتّصاالً
ّ
حقيقياً مع هللا ّ
صبلة
كلكنيا ركف ىذه األركاف ،فبل تككف الصبلة
الخطكط لف نجدىا مذككرًة بيف أركاف الصبلةّ ،
ً

مف غيرىا:

بأنؾ فيما ال يزيد عف خمس دقائق أك
- 1خ ّ
ق الزمن  :ال تحاكؿ أف تقنعني أك تقنع نفسؾ ّ
ٍ
تخصصو
ّ
ست قد أتممت فرض الظير أك العصر أك غيرىما مف الصمكاتّ .
إف ما ّ

أساسي في إثبات ،أك عدـ إثبات ،حدكث الصبلة أك "االتّصاؿ"
أمر
ّّ
لصبلتؾ مف الزمف ٌ
ط الزمف ىك لحظات الصمت التي تفصل
كلعل أىـ جزٍء مف خ ّ
مع هللا في ىذه الصبلةّ .

كل منيا تريد
بيف اآلية كاآلية ،كرّبما بيف الكممة كالكممة ،فبل تتزاحـ الكممات عمى لسانؾ ّّ
لفظي ًة كفكرّية ،كأعط قراءتؾ الفكرّية أك
أف تسبق األخرػ .اجعل مف قراءتؾ قراءتيفّ :
تذكؽ الكممات
التخي ّمية أك االستحضارّية مف الكقت بقدر ما تعطي قراءتؾ
ّ
ّ
المفظيةّ .
ٍ
جممة ،بل
ككل
كقّمبيا كما يقّمب أحدنا العسل في فمو ّ
كل عبارٍة ّ
ليتأكد مف جكدتو .أعط ّ
كل ٍ
كممة في صبلتؾ فسح ًة مف الصمت؛ تُقّمبيا في عقمؾ ،كتتمثّل معناىا ،كتتم ّذذ
ّ
كتتأكد خبلليا ّأنؾ لـ تشرد عنيا ،ك ّأنؾ استكعبت كعنيت ما فييا مف معنى.
بتذكقيا،
ّ
ّ
ً
احد تصدر عنو
مناجاة ىادئ ًة صادق ًة ليا
اجعل نصف صبلتؾ صمتاً ،كنصفيا
مصدر ك ٌ
ً
ٌ
تتكجو نحكىا ،كىي هللا.
كمماتيا ،كىك القمب ،كليا كجي ٌة كاحدةٌ ّ

سنيا لنا الرسكؿ (ص) ،كنعطي فيو
- 2خ ّ
ق المسان :فنق أر بو ،ما استطعنا ،الكممات التي ّ
ٍ
كلكل معنى حّقيما مف النبر أك النغمة أك االرتفاع أك االنخفاض ،بحيث
لكل كممة ّ
ّ
ً
يتـ الخشكع إالّ بيا ،كال
تتحّقق المعادلة البلزمة بيف ىذه األطراؼ جميعاً ،معادل ٌة ال ّ
التاـ بيف أطرافيا.
يككف لمصبلة
ٌ
حضكر إالّ بحضكرىا كبتحّقق االنسجاـ ّ
حقيقي ًة كصادق ًة لما يميج بو
ق الجسد :فتككف ىيئتنا كصكرتنا كمعالـ كجينا ترجم ًة
- 3خ ّ
ّ
لساننا مف ٍ
يعبر الجسد كالكجو كالعيناف عف المعنى الذؼ عمى لساننا حتّى
معاف ،بحيث ّ
يتحرؾ بو ىذا المساف .أرأيت كيف يصّمي مف فقد القدرة عمى النطق؟ ّإنو يضع
إف لـ ّ
ليعكض بيا عف لسانو .تعّمـ مف األخرس
ّ
كل قدراتو التعبيرّية في عينيو ككجيو كجسده ّ
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ٍ
ثـ
صبلتو .لتكف صبلتؾ ّأكالً كقبل ّ
كل شيء صبلة مف ال يممؾ القدرة عمى الكبلـّ ،
مف هللا عميؾ مف ممكة النطق كاإلفصاح.
ادعميا بعد ذلؾ بما ّ
يصدؽ أحدىما اآلخر ،فبل تككف
- 4خ ّ
يتحرؾ بو لساننا بحيث ّ
ق القمب  :فينبض قمبنا بما ّ
ٍ
تجسدت نتيجة ىذا التفاعل
النفس كاليكاجس في كاد ،كالمساف في كاد آخرّ .
كحبذا لك ّ

بيف الخ ّ
تيدجاً في الصكت ،أك دمكعاً
طيف قشعريرًة في الجسد ،أك شحكباً في الكجو ،أك ّ
تترقرؽ في آماؽ العيكف.

النية كالعزـ لدينا كنحف نقكـ بأداء صبلتنا عمى أف تككف حياتنا
- 5خ ّ
ق العمل :فتنعقد ّ
ٍ
يصدؽ فعُمنا
لكل مف خ ّ
طي المساف كالقمب في صبلتنا ،بحيث ّ
اليكمية تطبيقاً ّ
ّ
عممياً ّ
نردده في صبلتنا ،فبل تككف ىذه الصبلة
بيانياً لما ّ
قكَلنا ،كبحيث تككف حياتنا مرتسماً ّ
ٍ
ٍ
اليكمية كعف عبلقاتنا مع اآلخريف كمع هللا.
منفصمة عف ممارساتنا
شكمي ٍة
مجرد
ّ
طقكس ّ
ّ
كداخمية.
خارجي ًة
كمثمما جعمنا مف كضكئنا كضكءيف؛ لنجعل مف صبلتنا صبلتيف:
ّ
ّ
كلنتذكر أف الصبلة قد ارتبطت دائماً في القرآف الكريـ كفي الحديث الشريف بالعمل
ّ
كالتطبيق كباألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر:

ِ
ِ
ِ
نك ِر
الم َ
 يا َّبني أقمِ الصال َة وْأ ُمْر بالمعروف واْن َو عن ُ
ِ
 فخَم ِف أضاعوا الصال َة وا ّتَبعوا الشيوات [مريـ]59 :
ىم َخْم ٌ
َ
ف من َبعد ْ
ِ
من هللا إا ُبعداًى [ركاه السفاريني
تنيو
ُ
الم َ
نك ِر لم َ
يزد ْد بيا َ
 َمن لم َصالتو عن الفحشاء و ُ
[لقماف]17 :

الحنبمي في شرح كتاب الشياب ،عف عبد هللا بف عبّاس]

ِ
ككأنؾ ال تممؾ كجياً،
صل بمعالـ جسدؾ ّ
ّ
ِ
ككأنؾ ال تممؾ لساناً،
كصل بمبلمح كجيؾ ّ
ّ

ككأنؾ ال تممؾ جسداً،
بنبرات لسانؾ ّ
ككأنيا آخر النبضات،
بنبضات قمبؾ ّ

كصل
ّ
ِ
كصل
ّ
ِ
ككأنيا آخر الصمكات..
كأطل صبلتؾ ّ

كبير في ٍ
ٍ
احتفاؿ ٍ
ٍ
بمد بعيد ،فمبس لو خير ما
إنساف ُك ّجيت إليو دعكةٌ لحضكر
ىل سمعتـ عف
كضيع
مشاؽ السفر الطكيل ،كأنفق لسفره مف الكقت كالماؿ ما أنفق،
كتجشـ إليو
عنده مف ثياب،
ّ
ّ
ّ
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فسمح لو
مف الفرص ما ّ
ضيع .كىناؾ ،عند كصكلو إلى المكاف المطمكب ،أبرز بطاقة الدعكة ُ
بالدخكؿ ،كاتّخذ لو في القاعة الكبرػ مقعداً بيف جميكر الحضكر ،كجمس بانتظار بدء االحتفاؿ.
فجأة
كمر كقت ..كاستيقع ً
كلما تُرفع الستارة بعدّ .
كما ىي إالّ دقائق حتّى غفا الرجل عمى مقعده ّ
كتـ
عمى صكت المن ّ
ظفيف يطمبكف منو مغادرة المكاف ّ
ليتمكنكا مف القياـ بعمميـ .لقد بدأ العرضّ ،
المدعككف ،كانصرفكا إلى بيكتيـ ،كلـ يبق غير صاحبنا النائـ في تمؾ القاعة؟!
انفض
كانتيى ،ك ّ
ّ

فيتكضأ ليا ،كيذىب إلى المسجد ،كينفق مف
إليي ٍة عميا،
ىذا شأف مف يخ ّ
ّ
طط لصبلتو ،كبدعكٍة ّ
ثـ يقضي زمناً في المسجد ،طاؿ
كقتو ،كرّبما مف مالو ،ما ينفق ،مف أجل الكصكؿ إلى ىناؾّ ،

الركحية ،أك
كل ذلؾ ،مف غير أف يستمتع بمشاىدىا
قصرّ ،
ّ
كلكنو يخرج مف صبلتو ،بعد ّ
أك ُ
يتفاعل مع مكاقفيا كمعانييا السامية ،أك يستشعر صمتو فييا مع خالقو ،أك يناؿ فييا األجر الذؼ
كاف مف المأمكؿ أف ينالو!!

ثـ لحق بو اآلخر بعد أسبكع ،قاؿ
حيف آخى الرسكؿ (ص) بيف مسمميف ،فُقتل أحدىماّ ،
ِ
وعمُمو بعد
اغفر لو كألحقو بصاحبو .فقاؿ (ص) :فأين
ُ
المسممكف :الميـ ْ
صالتو بعد صالتوَ ...
ِ
ِ
األرض [ركاه أبك داكد كصحّحو األلباني ،عف عبيد بف خالد السممي].
السماء و
إن بينيما كما بين
عممِو؟ ّ
َ
هللا ..إذا كانت صبلة أسبكٍع ك ٍ
احد ترفع المصّمي العامل مسافة ما بيف السماء كاألرض؛ فما

مرًة أخرػ في الحديث الشريفّ ،إنو لـ يكتف
حصة الصبلة الكاحدة مف ىذه المسافة؟! دّقق ّ
ّ
بالسؤاؿ ( أين صالتو بعد صالتو؟) بل أتبعو مباشرًة بالسؤاؿ الذؼ ال ينبغي أف ينفصل عنو

عضكي ًة ،فبل ينبغي أف ينفصل
كحدة
بأف بيف الصبلة كالعمل
(وعمُمو بعد عممو؟ ) ّ
ً
ليذكرنا (ص) ّ
ّ
أحدىما عف اآلخر.
ٍ
مسافة رفعتني صبلتي؟ إلى ما فكؽ السمكات؟ فكؽ القمر؟
كل صبلة :إلى ّأية
اسأؿ نفسؾ بعد ّ
بإصبع كاحد؟ ال شيء؟
فكؽ الغيكـ؟ فكؽ سقف بيتي؟ فكؽ رأسي بشبر؟ بإصبعيف؟
ٍ
بأنؾ غير الشخص الذؼ دخل إليو قبل
مكقف ّ
كل صبلة إالّ كأنت ٌ
ال تخرج مف المسجد بعد ّ
دقائق.
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المفتاح األحمر رقم :1
هللا أكبر
ٍ
ٍ
ٍ
كطاقة
كتفرٍد
رغـ ما في عبارة (هللا أكبر) أساساً مف
عجيبة عمى االنطبلؽ بنا بعيداً
ّ
خصكصية ّ
الخصكصيةّ .إنيا
خصكصي ًة فكؽ تمؾ
فإف لتكبيرة اإلحراـ
عف األرض – كما سكؼ نرػ – ّ
ّ
ّ

الحاج في
المحرمة" ،تماماً كدخكؿ
تكبيرةٌ "لئلحراـ" ،كىذا يعني الدخكؿ في المنطقة
ّ
ّ
الزمنية " ّ
حجو.
مرحمة "اإلحراـ" عند بداية ّ

ثـ سكت ،فماذا ستككف تكّقعاتؾ؟ ستقكؿ في نفسؾ :كماذا
لك قاؿ أحدىـ لؾّ ( :
العدك أضعف) ّ
تذكر أم اًر ما ،أك :لعّمو
بعد؟ لماذا لـ يكمل الجممة؟! أك
ألنو ّ
ستحدث نفسؾ قائبلً :لعّمو سكت ّ
ّ
ٍ
صحياً قد ط أر عمى نطقو كمنعو
تدارؾ كأراد أف ّ
لعل عارضاً ّ
يغير الجممة لسبب أك آلخر ،أكّ :

ألنؾ كنت تتكّقع في الحقيقة أف تأتي
مف إكماؿ العبارة ..ىذه التفسيرات ستطرح نفسيا عميؾ ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مغمقة تشبو إحدػ ىذه الصيغ:
مكتممة
صيغة
جممة عادية ،في
الجممة ،مثل ّأية

مما
العدك أضعف مف أف يياجمنا ،أكّ :
العدك أضعف مف أف يتغّمب عمينا ،أكّ :
ّ
العدك أضعف ّ
ع
العدك أضعف األعداء الذيف كاجيناىـ..
شيء مف ىذا القبيل ،بحيث يتمك المف َ
ّ
كنا ّ
نظف ،أكّ :
ٌ
ِ
كل اس ٍـ عمى كزف:
(أضعف) ،أينما كقع ،األداةُ (مف) التي ُنمحقيا دائماً باسـ التفضيل (كىك ّ

مضاؼ إليو ،كما في الجممة األخيرة
أَْف َعل) ،كما ىك الحاؿ في الجمل الثبلث األكلى ،أك يتمكه
ٌ
أؼ مف االثنيف ،فبل
كلكف العبارة
(أضعف األعداء)ّ ،
ّ
اإلسبلمية العجيبة ( هللا أكبر ) خمت مف ٍّ
( ِمف) بعدىا ،كال (مضاؼ إليو)!!..
ّإنيا عبارةٌ تركيا الشارع لنا ىكذا (مفتكح ًة) ،كلك حدث أف جاءت مرفق ًة باألداة المعتادة ( ِمف) ،أك
امتداداتيا التخيمية ،كانقمبت إلى عبارٍة ( ٍ
ِ
أؼ
مغمقة) ال
بالمضاؼ إليو المعتاد؛ لفقدت
تستحق ّ
ّّ
ّ
منا ّ
ٍ
مماذا؟..
تصكرٍّؼ لتقدير ما يمكف أف ّ
جيد ّ
نتخيمو بعدىا كىي تسألنا :أكبر ّ
ٍ
غني ٌة تفسح المجاؿ
الحتماالت كثي ٍرة بعدىا ،كىي
لقد جاءت صيغة ( هللا أكبر) مفتكح ًة
ٌ
احتماالت ّ
يردد بعدىا ،في ذىنو فحسب كليس بمسانو طبعاً ،العشرات ،بل المئات أك
أماـ مف يقكليا ألف ّ
اآلالؼ مف االحتماالت:
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أؼ
ىـ ..يا حزف ..يا فرح ..يا ّ
هللا أكبر منؾ يا شيطاف ..منؾ يا ظالـ ..منؾ يا ماؿ ..منؾ يا ّ
ٍ
شيء يمكف أف يصرفني عف الحديث مع هللا..
مجرد (كبير) بل (أكبر) .كما داـ أمر فيميا كادراؾ معناىا الحقيقي قد التبس عمينا
ّإنيا ليست ّ
ّ
نحف العرب ،كتكارػ خمف عتمة األلفة كالتكرار؛ فميس غريباً أف يمتبس أمرىا عمى المترجميف

أيضاً فيترجمكىا إلى المغات األخرػ عمى ّأنيا (كبير) حيناً (  ،)greatأك عمى ّأنيا (األكبر)
أحياناً (  ،)the greatestكليس ،كما يجب أف تترجـ حقاً ،إلى (  ،)greaterكىكذا تفقد بتمؾ
تقميدي ٍة مغمقة.
عادي ٍة مثميا مثل ّأية عبا ٍرة
االنفتاحية
المشكىة صفتيا
الترجمة
ّ
كتتحكؿ إلى عبا ٍرة ّ
ّ
ّ
ّ
استمع إلى معظـ مؤّذنينا ،كالى مف يقيمكف الصبلة ،فسكؼ تجدىـ يجمعكف في القراءة بيف كل

ككأنيما تكبيرةٌ كاحدة" :هللا
تكبيرتيف بحيث
يضمكف الراء في التكبيرة األكلى لتظير التكبيرتاف ّ
ّ
يضيعكف
شخصية التكبيرة األكلى ،فبل تظير لمف يسمعيا في
ّ
أكبرؿ..اله أكبر"ّ .إنيـ بيذا الجمع ّ
ُ
اضي ٌة تحتاج إلى أف نمؤلىا بخيالنا (هللا أكبر)...
صكرتيا
الحقيقية :عبارًة منفتح ًة تمييا نقا ٌ
ط افتر ّ
ّ
ىكذا بثبلث ٍ
نقاط بعدىا.

تجسيد لحقيقة ّأننا فقدنا ،كبحكـ األلفة ،اإلحساس
إف ىذا الدمج بيف التكبيرتيف ما ىك إالّ
ٌ
ّ
ٍ
يميزىا
عنصر
أؼ
المغكية
بالطبيعة
ٍ
انفتاحي ّ
المميزة ليذه العبارة؛ فجعمناىا عبارًة ّ
ّ
ّ
عادي ًة ليس فييا ّ
ّ
ٍ
كبير) أك (هللا
بقية العبارات ،كاذف فبل ينبغي حينئذ أف نمكـ المترجميف لك ترجمكىا إلى (هللا ٌ
عف ّ
ىك األكبر).
األكؿ ،كيف كاف
حاكلكا أف
تتصكركا أنفسكـ اآلف بيف ّ
المنكرة حيف سمعكا األذاف ّ
سكاف المدينة ّ
ّ
المغكية الجديدة كغير المكتممة :هللا أكبر ..هللا
شعكرىـ كىـ يفاجأكف بيذه العبارة ،كبيذه التركيبة
ّ

مرًة بعد ّ ٍ
مرة بعد أخرػ ..كمف غير أف تركؼ العبارةُ
أكبر ..هللا أكبر ..هللا أكبر ...ىكذا( :أكبر)ّ ،
التقميدية.
المغكية
النحكية التي كانت تتكّقعيا ذاكرتيـ
التتمة
الجديدة تع ّ
ّ
ّ
ّ
طشيـ لسماع ّ
األكؿ بيف مجمكعة األزرار ،الحمر ،كغير
(هللا أكبر ) التي َ
بدأت بيا صبلتؾ ىي ّ
الزر األحمر ّ
الككنية لترتفع بؾ عالياً إلى
الحمر ،تمؾ التي تكشؾ عمى تشغيميا كأنت تمتطي سفينة الصبلة
ّ

السماء.

52

بين القراءة والتالوة
آيات نقرأىا
سألني أحد اإلخكة :لماذا ال نخ ّ
تقدمو لنا ٌ
طط لقراءتنا في الصبلة؟ ما الذؼ يمكف أف ّ
ِ
قروء" [البقرة ]228 :لمساعدتنا عمى
يتربصن
ين كالك َة ٍ
بأنفس ّ
في الصبلة مف مثل "والمطّمقات ّ

اتّصالنا باهلل كخشكعنا بيف يديو؟

ّإنؾ في الكقت الذؼ تبدأ معو تبلكة آيات هللا تعالى ال ّبد أف تستحضر حقيق َة ّأنؾ ال تق أر كبلماً
خاص بقراءة القرآف الكريـ كحده.
فعل ّّ
بشرياً بل ّ
نصاً ّ
إليياً .أنت ال "تقرأىا" بل "تتمكىا" كىك ٌ
تردد ّ
قبل القرآف الكريـ لـ يعرؼ العرب المفع (تبل) بيذا المعنى القرآني الجديد .كاف المفع ال يعني
ّ
كلكف القرآف الكريـ أخذ ىذا المعنى
رجل كتبله آخرّ .
لدييـ أكثر مف (تِبع) ،فيقكلكف :دخل عمينا ٌ
رب العالميف ،ثـ
القديـ ليجعمو بمعنى "االتّباع" في القراءة .لقد صدرت كممات القرآف ّأكالً عف ّ

رسكؿ
يل كتبعو في قراءتيا
ُ
"تبله" – أؼ جاء بعده كتبعو في ترديدىا – جبريل (ع) ،ثـ تبل جبر َ
رسكؿ هللا (ص) كنتبعو في قراءتو
هللا (ص) ،كاليكـ ،حيف يق أر أحدنا آيات هللا تعالى ،فإنما "نتمك"
َ

كجل.
يل بيا ربَّو ّ
عز ّ
يل ،كالتي "تبل" جبر ُ
التي "تبل" ىك بيا جبر َ

ٍ
أرأيت إلى أىمية ىذه النقطة؟ إنيا عممية "تبلكٍة" أك "تَ ٍ
ٍّ
جل
تسمسل"
تاؿ" أك "
ّ
مستمر بيننا كبيف هللا ّ
ّ
كعبل؛ تشعرنا كنحف نتمك اآلية باالرتباط المباشر ،كالحميـ ،كالدافئ ،بيننا كبينو تعالى عبر ىذه

غ اآلية حمق ًة منيا .فتَ ّبي ْف تماماً ،كاستشعر كأنت تقرأ،
السمسمة مف الحمقات
القدسية التي يمثّل قار ُ
ّ
مكقع كضعت نفسؾ فيو مف ىذه السمسمة الشريفة.
أؼ ٍ
ّ
كبير في الحفاظ عمى أمانة النقل كدّقتو المتناىيةّ .إنيا تعّممنا أف "نتمك"
دكر ٌ
كلقكاعد التجكيد ٌ
صرىا كفصميا ككصميا ككقفيا،
تماماً َمف قبمنا في ىذه السمسمة الكريمة .فيي ،بإدغاميا ّ
كمدىا كَق ْ

التامة كاألمانة المطمقة في تداكليا؛ بحيث تككف تبلكتنا نسخ ًة طبق األصل
ّ
تدربنا عمى الدّقة ّ
ثـ ألقاىا عمى رسكؿ هللا (ص) تماماً كما
لنسخة التبلكة
ّ
األصمية التي تمّقاىا جبريل عف رّبو ّ
ثـ ألقاىا عمينا رسكؿ هللا (ص) تماماً كما تمّقاىا عف جبريل.
تمّقاىا عف رّبوّ ،

مما نمنحو لقراءتنا ،كىذا الفارؽ الزمني
بل ّ
إف قكاعد التجكيد تعّممنا أف نمنح لتبلكتنا كقتاً أطكؿ ّ
ّ
نمر بيا سريعاً بدكف
األطكؿ لمتبلكة يعيننا أكثر عمى تمثّل معاني آيات هللا تعالى ككمماتو ،فبل ّ
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اءة
جرب كاق أر سكرة (الناس) قر ً
أف نزاكج بيف حركات لساننا كشفتينا كبيف حركة خيالنا كتفكيرناّ .
لتتبيف بنفسؾ كيف تستغرؽ تبلكتؾ زمناً أطكؿ مف
مف غير تجكيد ،ثـ عد فاتُميا
ً
تبلكة بالتجكيد؛ ّ

قراءتؾ.

إف "تبلكتؾ" ليا ستشعرؾ
حاكؿ ما استطعت أف "تتمك" آيات هللا في صبلتؾ ال أف "تقرأىا"ّ .
ستعبر عنيا بمز ٍيد مف الخشكع كالرىبة كاالحتراـ ،مع مز ٍيد
مسؤكلي ٍة
الفردية تجاىيا،
بالمسؤكلية
ّ
ّ
ّ
ّ

مف الحرص عمى األمانة المطمقة في "نسخ" كترديد كضبط كممات هللا تعالى تماماً كما نقميا عنو

يل عميو السبلـ.
جبر ُ

الملة الجديدة لمقرآن الكريم
ىام ًة كىي ّأنؾ ال تق أر لغ ًة عر ّبي ًة
ّ
مما يعينؾ لترتقي بقراءتؾ إلى درجة "تبلكة"؛ أف تدرؾ حقيق ًة ّ
إف ّ
ىز المسمميف حيف سمعكا القرآف الكريـ مف لساف
عادي ًة
إف أكثر ما ّ
تقميدي ًة تشبو لغتنا البشرّيةّ .
ّ
ّ
ألكؿ مرة ،ليس جماؿ لغتو ،كال ببلغتيا ،كال فصاحتيا ،كال معانييا ،كال بيانيا ،كال
ّ
نبييـ (ص) ّ
دّقتيا ،كال إيقاعيا ،بل اجتماع كل تمؾ الخصائص جنباً إلى ٍ
جنب مع ٍ
أمر أعجب منيا كأعظـ،
ٍ
أمر لـ يعرفكه في لغتيـ مف قبل ،عمى طكؿ باعيـ كثقتيـ بأنفسيـ كاعتدادىـ بشعرىـ كأدبيـ

بي آخر عرفكه ،حتّى رسكؿ
أؼ عر ٍ
كفصاحتيـ ،كىك ّ
جدة ىذه المغة ّ
كتفردىا كاختبلفيا عف لغة ّ
ّ
هللا (ص) نفسو.
لقد عرفكا قبل نزكؿ الكحي لغة الرجل الذؼ حمل ىذا الكتاب إلييـ ،فمـ تكف لغتو تختمف ٍ
بقميل

أك ٍ
صباح ليجدكا ىذا الرجل كقد
لغكي ًة مذىم ًة ليـ حيف أفاقكا ذات
ٍ
كثير عف لغتيـ ،ككانت صدم ًة ّ
ٍ
ٍ
كل شيء ،بأدكاتيا
مرًة ك ً
خرج عمييـ ّ
احدة بمغة مختمفة كّمّياً عف لغتو كلغتيـّ .إنيا مختمف ٌة في ّ
لكنيا،
المغكية كصكرىا كخصائصيا
كألفاظيا كتعبيراتيا كسبائكيا كركابطيا كعبلقاتيا
الببلغيةّ ،
ّ
ّ
المحير فييا ،لغ ٌة عر ّبي ٌة خالص ٌة تقكـ عمى قكاعد
مع ذلؾ ،كىذا ىك الجانب اإلعجاز ّؼ العجيب ك ّ

كل ما أدخمتو عمييا مف إضافات ،كما أغنتيا بو مف
المغة العر ّبية كتستند إلى أسسيا الثابتة ،رغـ ّ
ٍ
التطكر.
أعراؼ ،كما فتحتو أماميا مف آفاؽ ال حدكد ليا لمتجديد ك ّ
األساسية لّمغة ،كاالستناد إلييا كالمحافظة عمييا سميم ًة
إف في ىذا الجمع العجيب بيف القكاعد
ّ
ّ
كجد ٍة
رغـ تطكيرىا ،مف جية ،كبيف الخركج عمى األعراؼ
تمي ٍز ّ
النحكية ،بما فيو مف ّ
المغكية ك ّ
ّ
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ٍ
لنيتز كنرتعش كنخشع
كتفرد ،كبيذه الكثافة غير
العادية ،مف جية أخرػ ،ما يكفي مف اإلعجاز ّ
ّ
ّ
ٍ
فصل مف كتاب هللا تعالى جدي اًر
كل
كنحف ّ
نردد كمماتو تعالى في صبلتنا ،كما يكفي ألف يككف ّ

سكره" تعالى
بأف يحمل ىذا االسـ الجديد ك ّ
المتفرد الذؼ يشير إلى حصانتو كاستحالة اختراقو؛ بما " ّ
ٍ
مسكرةٌ حصينة" :سورة" .كمف أجل
بو مف أسك ٍار
عصية عمى التقميد أك التزييف ،فجاء ّ
ّ
كأنو قمع ٌة ّ
ٍ
تضميا ىذه القمعة جديرًة بأف تحمل اسماً جديداً لـ
آني ٍة
كل جممة أك فقرٍة قر ّ
ذلؾ أيضاً كانت ّ
ّ
يؤكد إعجازّيتيا كامتناعيا عمى
اسـ فر ٌيد كمميٌَّز ّ
يعرفو العرب بيذا المعنى مف قبل" :آية"ّ ،إنو ٌ
التزييف كالتقميد كاالختراؽ إلى يكـ القيامة.

األكؿ مف كتابنا
[كارجع في تفصيل ىذا الحديث إلى ّ
مقدمة الجزء ّ

(المعجزة) .المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي .كاشنطف.]2012 :

الملة المنفتحة والمساحة الخضراء
فنمر
كثي اًر ما تطرؽ مسامعنا أك تعترضنا في حياتنا
كممات كعبار ٌ
ٌ
ات اعتدنا أف نسمعيا أك ّ
نرددىا ّ
ٍ
تأممنا
عاديةّ ،
بيا مركر الكراـ ،مثميا مثل ّأية كممة أك عبارٍة ّ
كلكنيا في حقيقتيا ليست كذلؾ لك ّ

كجردنا ذاكرتنا مف تأثير العادة أك األلفة .لنتكّقف قميبلً عند ىذا الحديث
التأمل ّ
فييا بعض ّ
الشريف:
ِ
ِ
 كان (ص) يقول في ِالمالئكة والروح
رب
ركوعو
وس ُّ
وسجودهُ :سُّب ٌ
وح ُقُّد ٌ
ُ

[ركاه مسمـ ،عف

عائشة]

جديد لـ يعرفو العرب قبل اإلسبلـ،
ع
المفع ( ُسّبكح) ،مثمو مثل المفع (سبحاف) ،ىك لف ٌ
ّّ
إسبلمي ٌ
أسميو (مسافة خضراء) ،فيك يترؾ الباب منفتحاً أماـ
ع
ككبلىما لف ٌ
ٌ
منفتح ،أؼ تتبعو ما يمكف أف ّ
التصكرات مف معاني التنزيو ،شأنيما في ذلؾ شأف
تصكراتنا لنمؤل الفراغ بعده بما شاءت ىذه
ّ
ّ
عبارة (هللا أكبر).

عادؼ بكزنو (ُفعبلف) ،كىك ،شأنو شأف المفع ( ُسّبكٌح) ،يعني
مصدر غير
المفع ( ُسبحاف) ىك
ٌ
ٍّ
ٍ
أنزه
ربي ) قد قمنا ( ّ
نتحدث عنو ،ك (تنزيياً) لو عف صفة ماّ ،
إعبلء) لمف ّ
فكأننا بقكلنا ( سبحان ّ
( ً

أؼ مف تسبيحتَي الرككع
ربي ،)..كلكف ّ
أؼ شيء ،كعف ّأية صفة ؟ قذا ما لـ ُؼذكر في ٍّ
أنزىو عف ّ
لغكياً ،كمتبكعتيف
أك السجكد ،فتُ َ
ركتا ىكذا منفتحتيف .لقد جاءت العبارتاف كمتاىما غير مكتممتيف ّ
ٍ
اضي ٍة تتيح لنا أف نمؤلىا بأكثر مف خيار ،شأنيما شأف عبارة ( هللا أكبر)  ،كاال لكانتا
بمسافة افتر ّ

55

في ٍ
شكل مف ىذه األشكاؿ المكتممة ،أؼ المغمقة ،عمى سبيل المثاؿ:

ربي
سبحان ّ

ربي األعمى/العظيم  ..عف العيب ،عف التعب ،الظمـ،
األعمى/العظيم ..عف النقص ،سبحان ّ
الخطأ ،الضعف ،النكـ ،المرض ..إلخ.

ثـ المنفتحة
كيحتشد في الصبلة ٌ
عدد قد ال نتكّقعو مف ىذه العبارات غير المكتممة ّ
لغكياً ،كمف ّ
المغكية الخضراء كاالحتماالت
لممسافات
المتعددة ،كاألغرب مف ىذا أف تأتي ىذه العبارات جنباً
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
إلى ٍ
لغكي ٍة
كلكنيا منفتح ٌة مع ذلؾ
لغكياًّ ،
ألسباب أخرػ ّ
جنب مع عبارات ككممات أخرػ مكتممة ّ
سكر القرآف
مختمفة .كيكثر مثل ىذا النكع األخير مف العبارات كالكممات في الفاتحة كفي باقي َ

سنتبيف الحقاً.
اىيمية ،كما
ثـ في
ّ
التحيات كالصمكات اإلبر ّ
ّ
الكريـّ ،

ٍ
ٍ ٍ
مكتممة
يقل عف  33عبارًة غير
كالكاقع ّأننا ّ
كل ركعتيف نصّمييما ،كبشكل ثابت ،ما ال ّ
نردد في ّ
لغكياً ،كىذا يعني  33مساف ًة خضراء متاح ًة لنا لكي يمؤلىا خيالنا بافتراضاتو ،كلتمنحنا الكقت
ّ
التحيات ،كال
الكافي الستيعاب معانييا كاستحضارىا في أذىاننا .كىذا الرقـ ال يشمل الفاتحة ،كال
ّ
ٍ
الصمكات اإلبراىيمية ،كال ما نقرأه مف ٍ
أدعية ك ٍ
أذكار في صبلتنا .كىذا تفصيل تمؾ
آيات أخرػ أك
ّ
العبارات الثابتة في الركعتيف:

سمع هللا لمن ِحمده ( ِ
 11هللا أكبر (أكبر مف كذا) ِ 2 +
ربنا ولك الحمد
حمده عمى كذا) َّ 2 +
َ
(الحمد عمى كذا) ( 6 +رككعاف ×  )3سبحان ربي العظيم (عف كذا ،أك لكذا) ( 12 +أربع
سجدات ×  )3سبحان ربي األعمى (عف كذا ،أك لكذا).

أىمية العنصر االستحضار ّؼ
ىذه الكثافة في العبارات المنفتحة أك غير المكتممة ّ
لغكياً تشير إلى ّ
التخيمي في الصبلة إلغناء عامل التنكيع ،كمف ثـ الحفاظ عمى أكبر ٍ
قدر مف الخشكع،
أك
ّ
ّ ّ
كاستيعاب ما نقكؿ ،كتحقيق االتّصاؿ مع السماء.
لغكياً" كبيف "العبارة المنفتحة كغير
كلكف مف
نميز ىنا بيف "العبارة المنفتحة كالمكتممة ّ
الميـ أف ّ
ّ
ٍ
لغكياً ىي في الكقت نفسو عبارةٌ منفتحة ،كالعكس ليس
فكل عبارٍة غير مكتممة ّ
المكتممة ّ
لغكياً"ّ .
صحيحاً.
ٍ
ٍ
مكتممة
ربنا ولك الحمد ) غير
ّ
ربي ) أك ( سمع هللا لمن حمده ) أك ( ّ
إف عبارات مثل ( سبحان ّ
لمسافات ٍ
ٍ
ٍ
إضافي ٍة
لغكي ٍة
مرشح ٌة
لغكياً ،فيي لذلؾ ّ
أفقية خضراء تتمكىا؛ ّ
ألنيا مفتكح ٌة ّ
ّ
لعدة خيارات ّ
ّ
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أما العبارات أك األلفاظ المنفتحة التي سنجدىا في الفاتحة فيي مكتمم ٌة
تمؤل الفراغات بعدىاّ .
إضافة ٍ
ٍ
كلكنيا مع ذلؾ قابم ٌة
كنحكياً ،كىي بيذا لف تحتاج إلى ّأية
لغكياً
أفقية بعدىا إلكمالياّ ،
ّ
ّ
ّ
لمتأكيل بأكثر مف كجو ،فيي ،بيذه االحتماالت لمتأكيل ،عبارات منفتح ٌة أيضاً كلكف إلضافاتٍ
ٌ
ٍ
إف المفظة أك العبارة المنفتحة ،بيذا المفيكـ ،ىي
عمكدية ليا ،في العمق ،رغـ اكتماليا لغكياًّ .
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
طابق لكنو كطعمو كفحكاه.
كلكل
بمثابة بناء كاحد كلكف بطكابق ّ
متعددة ،بعضيا فكؽ بعضّ ،

دور الفاتحة والقراءة
أف ىذه السكرة العظيمة ليست فاتحة القرآف فحسب؛ بل ىي فاتحة
مرًة عند حقيقة ّ
ىل تكّقفت ّ
قسمت الصال َة
سماىا الحديث القدسي الذؼ سيأتي (
ُ
الصبلة أيضاً؟ بل ىي الصبلة نفسيا كما ّ
بيني وبين عبدي نصفين .)..قاؿ ابف ٍ
كصح تسميتُيا بالسبع المثاني ،قالكا
كثير في تفسيره لياّ " :
كل ركعة".
ألنيا ّ
ّ
تثنى في الصبلة فتُق أر في ّ

ٍ
مقد ٍ
ينص عمى أف
كىل ّ
أف ىذه السكرة ىي بمثابة عقد ّ
فكرت ّ
س بيف فريقيف :العابد ،كالمعبكدّ ،
بكبية
المستمريف (
الحمد كالشكر
األكؿ لمفريق الثاني:
ُ
َ
الحمد هلل ) كاالعتر َ
اؼ لو بالر ّ
ّ
يضمف الفريق ّ

ِ
الحاكمية المطمقة لمعالميف
كبالممكية ك
الرحمن الرحيم)
المستمرة (
رب العالمين) كبرحمتو الدائمة ك
( ِّ
ّ
ّ
ّ
نعبد ) .عمى أف يضمف
يكـ القيامة ( مالكِ يو ِم الدين )
اك ُ
كبالعبكدية لو كاالستسبلـ كالتكحيد ( ّإي َ
ّ

كل أمره ( ّإياك نستعين ) كأف ييديو في ىذه
األكؿ مقابل ذلؾ :أف يعينو في ّ
الفريق الثاني لمفريق ّ
ِ
يجنبو طريق أكلئؾ
محبيو ،كأف ّ
الدنيا إلى (الصراط المستقيم) الذؼ ييدؼ إليو مف أنعـ عمييـ مف ّ

(الملضوب عمييم) ككذلؾ طريق (الضاّلين) المنحرفيف عف عبادتو كعف تكحيده؟

عادي ًة كمغتنا العر ّبية التي
كىل ّ
فكرت كأنت تق أر الفاتحة ّأنيا ليست كبلماً ككبلمنا ،كليست لغ ًة ّ
كل ما كصل
نتكّمميا ،أك حتّى تمؾ التي كاف يتكّمميا الرسكؿ األعظـ عميو الصبلة كالسبلـ في ّ
إلينا مف حديثو؟
ٍ
ثمانية كخمسيف
يقل عف
فكيف لك قمت لؾ ّ
إف في الفاتحة ،كىي تسع ٌة كعشركف لفظاً ،ما ال ّ
مكقعاً لغكياً جديداً لـ تعرفو لغة العرب قبل نزكؿ القرآف الكريـ ،كلـ تعرفو لغة الرسكؿ (ص) كما
عرفناىا في أحاديثو الشريفة ،إالّ أف يككف في الحديث اقتباس كاضح أك تأكيل مقصكد ٍ
آلية أك
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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لجزٍء مف ٍ
آية.

[تجد تفصيل ذلؾ عند حديثنا عف الفاتحة في مطمع الجزء الثاني مف كتابنا (المعجزة) الذؼ يُنتظر أف

ينشر مع ظيكر ىذا الكتاب إف شاء هللا].

كل ىذا عندما تتمك الفاتحة في الصبلة .كمف أجل المزيد مف استحضار معانييا
حاكؿ أف ّ
تتذكر ّ
تصكر ّأنؾ أنت الذؼ يصكغ ىذه الكممات ،ك ّأنيا نبعت مف فكرؾ
كتمثّل ركح كمماتيا؛ حاكؿ أف ت ّ

كعقمؾ أنت ،كصيغت بعباراتؾ أنت ،مف غير أف تنسى ّأنيا كبلـ هللا المعجز الذؼ ال يشبيو
قمبؾ ،ك ّأنؾ ّإنما تتمّفع
كبلـ ،عند ذلؾ ستبدأ بالشعكر ّ
بأنيا تفيض مف داخمؾ ،كينبض بيا ُ
ٍ
ٍ
ٍ
كيرددىا
غيرؾّ ،
حق اإليماف ،كليس ّ
بكممات تعنييا ،كتتمك عبارات تؤمف بيا ّ
مجرد كممات قاليا ُ
تيتز لمغتيا ،أك تعقل ما فييا.
لسانؾ مف غير أف ّ

بأكؿ الطريق ،كستغدك قاد اًر عمى استشعار قيمة
لك نجحت في ىذا االمتحاف ؼستككف قد أمسكت ّ
ٍ
كل عبارة ،كركعة ما تحممو ىذه الكممات كالعبارات مف مع ٍ
اف ،كما
كل كممة في الفاتحة ،كعظمة ّ
ّ
ٍ
ٍ
كتفرد.
فاعمية
تتميز بو مف
ّ
ّ
ّ
كخصكصية ّ
إف بإمكانؾ أف تق أر في
ّ
خاص ًة دكف باقي سكر القرآف الكريـّ .
كتذكر دائماً ّ
أىمي ًة ّ
أف ليذه السكرة ّ
صبلتؾ ما شئت مف اآليات كالسكر ،كلكف ال ّبد لؾ مف الفاتحة .لك قرأت القرآف كّمو في صبلتؾ
صبلة:
اءة كلكف ليس
فإنؾ لـ
تصل .رّبما ُك ْ
ثـ لـ تق أر بالفاتحة ّ
ً
تبت لؾ قر ً
ّ
ّ
ِ
بفاتحة الكتاب
 -ا صال َة لمن لم يق أر

[ركاه البخارؼ ،عف عبادة بف الصامت]

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

كلكف التكرار كالعادة كاأللفة
ّإنيا مف أجمل آيات القرآف الكريـ ،إف لـ تكف أجمميا عمى اإلطبلؽّ ،
مجرد كممة مجاممة مف نكع (شك اًر)
عنا رؤية ىذه
نرددىا ّ
حجبت ّ
الخصكصية فييا؛ فصرنا ّ
ّ
ككأنيا ّ
رب العالميف لتككف أكؿ ٍ
آية
ك (عفكاً) ك (مع السبلمة) .كلكف ىبلّ سألنا أنفسنا :لماذا اختارىا لنا ُّ
ّ
نرددىا في الصبلة؟ كلماذا كانت أكؿ ٍ
آية ُيفتَتح بيا القرآف؟ كلماذا كانت ّأكؿ عبا ٍرة ندخل مف
ّ
ّ
كل سك ٍرة تقريباً؟ كلماذا كانت جزءاً مف سكرة الفاتحة؟
خبلليا إلى ّ
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ٍ
شيء في
كل
ّ
ثـ ترديدنا ليا بعد ذلؾ في مطالع ّ
المطالع كّميا ،كمف ّ
إف ترديدنا لمبسممة في ىذه َ
نتكىـ ّأنيا آي ٌة ال تعني أكثر مف االبتداء أك الشركع بعمل شيء ،بل انساؽ
حياتنا تقريباً ،جعمنا ّ

التكىـ ،فمـ ُيتعبكا أنفسيـ كثي اًر في تقدير الفعل أك الحدث الحقيقي الذؼ
النحكيكف كراءنا بيذا ّ
ّ
ّ
إف التقدير (أبدأ باسـ هللا) ،كبيذا يككنكف قد حّمكا
سيعّمقكف بو
الجار كالمجركر (بسـ) ،فقالكا ّ
ّ
الياـ لآلية.
النحكية ،كلكف عمى حساب المعنى
مشكمتيـ
ّ
الحقيقي ك ّ
ّ

األمر أبعد مف أف يككف مجرد افتتاح ٍ
عمل أك ٍ
أف كجكد البسممة
نص
ٍ
شؾ ّ
قدسي باسـ هللا ،كال ّ
ّ
ّ
السكر حيف نقرأىا ،أك في بداية األعماؿ حيف نمارسيا ،بحكـ معناىا األصمي الذؼ
في مطمع َ
ّ
النحكييف معنا
كجر
ّ
ّ
جرناّ ،
سنبينو اآلف ،كالذؼ يتطّمب منيا أف تككف في ىذا المكقع ،ىك الذؼ ّ
التكىـ.
إلى ىذا ّ
أؼ ٍ
أؼ
ببلغ قر ٍ
أؼ ٍ
أىـ ما تتّجو إليو أساساً ،إلى ّ
أمر ،ك ّ
آني سنتمكه بعدىا ،ك ّ
أف ّ
اآلية تتّجو ،كىك ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أؼ ٍ
أؼ تذكير؛ ّإنما سيجرؼ عمى
ٍ
أؼ مكعظة ،ك ّ
خبر ،ك ّ
أؼ كصف ،ك ّ
أؼ كعيد ،ك ّ
أؼ كعد ،ك ّ
نيي ،ك ّ
ٍ
كمرجعي ٍة منو.
كبسمطة
جل كعبل،
ّ
لساننا بالنيابة عف هللاّ ،
ِ
ِ
األرض
جاعل في
لممالئكة إّني
ربك
إذا كاف اإلنساف خميفة هللا عمى ىذه األرض (
إواذ قال ُّ
ٌ
ِ
يتصدػ ٍ
لعمل ٍ
كممات َمف أككمو بيذه األرض،
كبير كيذا :تبلكة
خميفة) [البقرة ،]30 :فبل ّبد ،كىك
ًى
ّ
ِ
يذكر نفسو،
كمماتو نفسيا ،في الصكرة
األصمية نفسيا التي صدرت بيا عنو تعالى ،ال ّبد أف ّ
ّ
ِّ
يردد ،كىك تحت ،في عالـ األرض؛ تمؾ الكممات التي
كيذكر مف يسمعو أيضاًّ ،
بأنو حيف ّ
كبمرجعي ٍة منو ،كبكصفو
يرددىا بالنيابة عنو تعالى،
صدرت مف فكؽ ،مف عاَلـ السماء؛ ّ
فإنما ّ
ّ
كجل عمى ىذه األرض.
خميف ًة لو ّ
عز ّ

ٍ
ٍ
شؾ
عندما ُيصدر
قضية بيف يديو ،كيبدأ قر َ
اءة الحكـ بقكلو( :باس ِـ الشعب) فبل ّ
قاض حكمو في ّ
إف ىذا الحكـ الصادر منو ّإنما يصدر (بالنيابة عف)
ّأنو يريد أف يقكؿ ،كىك ّ
يردد كممة (باس ِـ)ّ ،

كيستمد سمطتو منو،
الميمة مف الشعب) فيك يمثّل ىذا الشعب،
الشعب ،أك (بكصفو مندكباً ليذه
ّ
ّ
تتكسل إلى أحد أقربائؾ ليحّقق لؾ مطمباً فتقكؿ لو:
كتصدر ق ارراتو عف قكانينو .كأنت حيف ّ

كمسؤكلية القربى).
كمرجعية
(أناشدؾ باسـ الُقربى) ،فأنت تعني( :بسمطة
ّ
ّ

بأنو فيما سيتمك مف
أف تبتدغ الفاتح ُة أك السكرة باآلية ( بسم ميحرلا نمحرلا هللا )؛
تذكير لمقارغ ّ
ٌ
الجر (الباء)
السماكية ّإنما سيتمكىا (بسمطة هللا
ىذه التعاليـ
ّ
ّ
كمرجعيتو) ،كلك اكتفينا ،لتعميق حرؼ ّ
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النحكيكف (أبدأُ بسـ )..ألرحنا أنفسنا معيـ مف عناء البحث كاالكتشاؼ،
بالحل الذؼ اقترحو
ىنا،
ّ
ّ
الياـ كالرائع لمكممة.
ضيقنا كاسعاً ،كفقدنا المعنى
ّ
كلكننا سنككف قد ّ
األساسي ك ّ
ّ
جرس ٍ
بأف ما أكشؾ عمى القياـ بو لف
إنذار لي ّ
يذكرني ّ
عندما أبدأ صبلتي بالبسممة ،فيذا يعني َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مكررٍة تتدافع عمى لساني كال ينبض
حركات
مجرد
تمقائية ستصدر ّ
ّ
عني ،ككممات محفكظة ّ
يككف ّ

أف ما سأقكـ بو اآلف ىك تنفي ٌذ لمعيد بيني
صاؿ
حقيقي مع هللا؛ ّ
ّّ
أؤكد لو فيو ّ
بيا قمبي ،بل ىك اتّ ٌ
كبينو ،ك ّأنني ما زلت أميناً عمى منصب خبلفتو عمى ىذه األرض.

تذكير
فإنما ىي
كأنا حيف ّ
أكشي الصفحة األكلى مف كتابي ىذا بعبارة ( بسم ميحرلا نمحرلا هللا ) ّ
ٌ
لي مف رب العالميف ،كتأكيد مني لو ،أف كل ما في الكتاب ،مف أكؿ ٍ
كممة فيو إلى آخر كممة،
ٌ ّ
ّ
ّ ّ
ّ

سيككف كفقاً لمعقد المبرـ بيني كبينو تعالى ،في ابتغائي لكجيو ،كفي التزامي بقكاعده ،كفي كقكفي
التقيد بشركط السمطة الممنكحة لي عمى أرضو.
عند حدكده ،كفي ّ

بأنؾ لست أكثر مف ٍ
مؾ إالّ
(بسم هللا ) ىي كثيق ٌة بينؾ كبيف هللاّ ،
ككيل لو في ىذه األرض ،فبل ُم َ
اب
عقاره ،كال
طعاـ إالّ
طعامو ،كال شر َ
عقار إالّ ُ
ماؿ إالّ ماُلو ،كال َ
ُممكو ،كال سمط َة إالّ سمطتُو ،كال َ
ُ
َ
إالّ شرُابو ،كما أ ِ
اإلقطاعية الصغيرة التي اسميا (األرض)
لت ّأييا اإلنساف مف السماء إلى ىذه
ُنز َ
ّ
كجل في ىذا الككف
مف بيف ببلييف الببلييف مف
اإلقطاعيات الصغيرة كالكبيرة التي نثَرىا ّ
ّ
عز ّ

اإلقطاعية بالنيابة عف مالكيا األصمي ،كتنّفذ
البلمتناىي ،إالّ لتدير ما أُسند إليؾ مف شؤكف ىذه
ّ
ّ
ٍ
بنكدىا كما أ ِ
تييأت لمرحيل،
ُنزلت ،ككفق عقد قصير األمد بينؾ كبينو تكشؾ أف تنتيي ّ
مدتو ،فيل ّ
كىل أعددت نفسؾ لممثكؿ أماـ المالؾ كبيدؾ دفتر الحسابات؟
ميحرلا نمحرلا هللا) ال تنتيي ىنا .لقد كاف يمكف ليذا (اإلذف) أك (التككيل) أك

كلكف حكاية ( بسم
ّ
ممح ٍق)
(عقد التمثيل) أف يتكّقف عند ( بسم هللا) كينتيى األمرّ ،
كلكنو تعالى يربط ىذا (العقد) بػ ( َ
يتجز منو( :الرحمن الرحيم).
كيعد جزءاً ال ّأ
ال ينفصل عنوّ ،
مصدر ك ٍ
َّ
ٍ
احد ،كاإلصرار عمى اجتماع ىاتيف
المشتقيف مف
ظي (الرحمف) ك (الرحيـ)
إف اجتماع لف َ
ّ
الصفتيف مف صفات هللا تعالى في البسممة التي ىي بمثابة (عقد التمثيل) بينؾ كبينو ،كفي
ألىـ كسيمتَي اتّصاؿ بيف المسمـ كرّبو :الصبلة كالقرآف ،يحمل لنا
مكقعيا
االفتتاحي غير العادؼ ّ
ّ
خاص ًة ،كلمعالـ كّمو مف حكلؾ ،أكثر مف رسالة:
في ّ
طياتو ،بل لؾ ّأييا المصّمي ّ
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غضبو) ،كما في الحديث القدسي ،فقد اختار لؾ أف تبدأ،
ألنو تعالى ىك الذؼ (سبقت رحمتُو
ّ
َ
ّ
ٍ
أكدتو بدايات  113سكرة ،بيذا الثنائي الرحيـ البديع مف أسمائو ،رغـ تقارب
كبإلحاح
ٍ
عجيب ّ
ّ
ٍ
ٍ
اضح في معنيييما) .الحع ّأنو لـ يمجأ إلى
مصدر كاحد (عمى
االسميف كاشتقاقيما مف
اختبلؼ ك ٍ
ات أخرػ ٍ
"تمكيف" افتتاحيات السكر بيف الحيف كاآلخر بثنائي ٍ
بديمة مف صفاتو الكثيرة ،بل لـ يختر
ّ
ّ
َ

القكة كالرحمة معاً ،تحقيقاً لمتكازف
لؾ ،حيف اختار ىذه
االفتتاحيةّ ،
ّ
ثنائياً آخر يمكف أف تجتمع فيو ّ
بيف العنصريف لك عدنا إلى مفيكمنا البشر ّؼ ،رغـ اجتماعيما في أكثر مف ٍ
مكاف في كتابو

العزيز ،كمع تكّفر تباعد االشتقاقات ىناؾ ،كيذا الثنائي ( العزيز الرحيم ) [الجاثية ،]42 :أك الثنائي
ّ
ّ
اآلخر (العزيز اللفور) [المُمؾ ]2 :مثبلً.
أساسي مف صبلتؾ ،كفاتح ٌة
ألنيما جزٌء
ألف لصفتَي (الرحمف) ك (الرحيـ) ىذه
ّّ
األىمية الكبيرة ،ك ّ
ك ّ
ّ
ركف مف عقيدتؾ ،فيما لك كنت جدي اًر حقاً بالمنصب
لكل تبلكاتؾ ،فيذا يعني ّأنيما جزٌء ،بل ٌ
ّ

المكسد إليؾ :خميف ًة هلل في أرضو.
َ

ف في األرض ٍ
بإذف منو تعالى ،كىك (الرحمف) ك (الرحيـ) ،فيذا ُيمزمؾ ،بمكجب
كّ
ألنؾ مستخَم ٌ
خير خميفة ،كأف ترتفع دائماّ ،كبما
ىاتيف الصفتيف المختارتيف ك ّ
المفضمتيف عنده تعالى ،أف تككف َ

يتناسب مع اإللحاح القرآني كالتكرار كالمبلحقة كالتأكيد عمى ىاتيف الصفتيف ،إلى مستكػ
ّ
مسؤكلية (الرحمة) التي أُككمت إليؾ.
ّ

أنت مسمـ ،إذف ال ّبد أف يرػ العالـ في سماحة كجيؾ ،كفي ابتسامة شفتيؾ ،كفي رّقة قمبؾ،
كعدكؾ عمى
محبتؾ لمجميع ،كفي تسامحؾ مع صديقؾ
كفي حدبؾ عمى القريب كالبعيد ،كفي ّ
ّ
ٍ
كل ما في معنى (الرحمف) ك (الرحيـ) مف احتك ٍاء لآلخر ،كمف ٍ
نسانية
عفك
السكاءَّ ،
كمحبة كا ّ
ّ
ٍ
جانب كخفض جناح.
كليف
تُرػ ،ىل صكرة المسمـ التي يراه العالـ بيا اليكـ؛ ىي حقاً ىذه الصكرة؟

اىدنا الصراط المستقيم .صراط الذين..
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كفرص السؤاؿ فسأْلت،
فاستنزلت،
ابات الرحمة
َْ
اآلف ،كقد ُفتحت لؾ أبكاب الثناء َ
كبك ُ
ُ
فأثن ْيتّ ،
يضع رب العالميف عمى لسانؾ أعظـ ٍ
طمب يمكف أف يطمبو إنساف في ىذه الحياة :اليداية إلى
ّ
أمر نخاؼ عمى أنفسنا منو أعظـ مف االنحراؼ عف ىذا الصراط؟
الصراط المستقيـ ،كىل ىناؾ ٌ
أصحاء أكمل ما
تصكركا لك ّأننا أغنياء أعظـ ما يككف الغنى ،كأذكياء ّ
أشد ما يككف الذكاء ،ك ّ
ّ
تككف
كل ىذا
ّ
ثـ لـ ُنرزؽ نعمة التكحيد كاليداية ،فما نفع ّ
أتـ ما تككف السعادةّ ،
الصحة ،كسعداء ّ
سنة أك ألف ٍ
كذاؾ؟ سعادة الدنيا؟ كما سعادة الدنيا إذا حرمنا مف اآلخرة؟ ما مائة ٍ
سنة أك مائة
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جنتيا أك نارىا؟
ألف أك مميكف سنة مف حياة الدنيا إلى جنب لحظة كاحدة مف حياة الخمكدّ ،
 والذين ك َفروا أعماُليم كسر ٍ ِماء ح ّتى إذا
يحسُبو
جاءه لم َي ِج ْد ُه شيئاًى
ُ
ُ
اب ِبق َ
يع ٍة َ
َ
الظمآن ًى
حسابو[ ..النكر]39 :
عنده فوّفاه
هللا َ
َ
َ
ووجد َ
أىل الدنيا من الك ّف ِار فيقال ِ :
بأنعمِ ِ
اغمسوه في ِ
س
النار
ًى
 َغمسةُ ،
لم ُ
يوم القيامة َ
يؤتى َ
في َ
ق ،
ق ؟
أي فالن  ،ىل
نعيم ق ّ
نعيم ق ّ
َ
فيقول  :ا ما أصابني ٌ
أصابك ٌ
ُ
يقال لو ْ :
كم ُ
فيياّ ،
ويؤتى ِّ
بأشد المؤمنين ُض اًىر وبالء فيقال ِ :
س فييا
اغمسوه
ًى
َ
ّ
غمسة في الجّنة ُ ،
لم ُ
ًى
في َ
قق أو بالء ؟ فيقول :ما أصابني ُّ
أصابك ُضٌّر ُّ
قق ُضٌّر
أي فالن  ،ىل
ًى
َ
َ
ٌ
ُ
غمسة ،فيقال لو ْ :
بالء [ركاه ابف ماجو كصحّحو األلباني ،عف أنس بف مالؾ]
وا ٌ
براءتنا ( إواّياك نستعين) غير تمؾ التي نستشعرىا بؽراءتنا بعدىا مباشرًة
إف اؿمتعة التي نستشعرىا ق
ّ
ِ
اؿ لآلخرة  ،كلكف مف غير أف يمنع ق ذا
اؿ لمدنيا ،كالثانية سؤ ٌ
(اىدنا الصراط ) .العبارة األكلى سؤ ٌ
الدنيكؼ أيضاً .فالصراط المستقيـ عبارةٌ منفتحةّ ،إنيا يمكف أف تعني أيضاً ،إلى
إمكاف المعنى
ّ
جانب اليداية كالتكحيد ،الحكم َة كالرشاد كالرأؼ السديد في كل األمكر ،كىل مف ٍ
دنيكي ٍة أكبر
نعمة
ّ
ّ
أؼ ٍ
مف أف ُيرزؽ المرء في حياتو بر ٍ
سديد مستقي ٍـ يستعيف بو في أمكر حياتو ،كيعيف بو اآلخريف
مف حكلو أيضاً؟

تمتد إلى نياية
ىذه الصفة "
االنفتاحية" لمفع (الصراط) في (الفاتحة) ال تقتصر عميو كحده ،بل ّ
ّ
السكرة .فمف ىـ ( الذين أنعمت عمييم ) كمف ىـ ( الملضوب عمييم ) كمف ىـ ( الضاّلون)؟ ىل
المفسريف ،ككما جاء
كثير مف
ثـ النصارػ ،كما يذىب ٌ
ّ
ثـ الييكدّ ،
ىـ ،عمى التكالي ،المسممكفّ ،
في بعض الحديث الشريف:
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ِ
الييود ،و { الضاّلين} النصارى
الملضوب عمييم}
 { ..ُ
عدؼ بف حاتـ الطائي كعف أبي ذر الغفارؼ]
عف ّ

[صحّحو األلباني في السمسمة الصحيحة،

ٍ
ٍ
اضي ٍة بعدىا ،كلكف لك قارّناىا
ّ
لغكية افتر ّ
لغكياً ،كال تحتمل ّأية مسافات ّ
إف العبارات الثبلث مكتمم ٌة ّ
ٍ
بعبار ٍ
ات بشرّي ٍة أخرػ
آنية الثبلث.
مقابمة ليا؛ ألدركنا حقيقة الصفة
االنفتاحية لمعبارات القر ّ
ّ
ات ٍ
اق أر معي اآلية مف ٍ
جديد مع استبداؿ التعبيرات القرآنية المنفتحة بتعبير ٍ
بديمة "مغمقة" لتدرؾ
ّ
الفرؽ بكضك ٍح بيف األسمكبيف:
ِ
ط المسمميف ِ
غير الييكد كال النصارػ.
ط المستقيـ ،ص ار َ
اىدنا الص ار َ
ىل تَ ّبيف لؾ اآلف مدػ "غنى" التعبير القرآني المنفتح كىك "يفتح" معنى ( الذين أنعمت عمييم )
منع ٍـ عمييـ ،كيفتح معنى ( الملضوب عمييم ) عمى كل مف غضب هللا عمييـ ،كمعنى
عمى كل َ

النبكؼ ،كلكف مف
التفسير
ضل عف الطريق الصحيح ،مف غير أف يمغي
(الضالين) عل كل مف ّ
ّ
َ
ٍ
ِّ
محددة؛ كما فعمنا في عباراتنا
غير أف "يغمق" أيضاً العبارات الثبلث
فيحصر كبل منيا بفئة ّ
َ
البشرية؟

ٍ
إف مف الميـ جداً ،عندما نق أر اآلية ( ِ
انية ،لـ
اىدنا الص ار َ
ط المستقيم ) ،أف ّ
ّ ّ
ّ
نتذكر ّأنيا ،كلحكمة رّب ّ
تأت بصيغة المفرد ،بل جاءت في صيغة الجمع (اىدنا) ،فحاكلكا إذف ،كقد أدركتـ ىذه الحقيقة،
أف تشممكا بدعكتكـ كل مف يحيطكف بكـ مف األبناء كاألىل كاألقارب كالجيراف كالمعارؼ ،بل
لتشمل دعكتُكـ العالـ كّمو ،بما فيو مف أصدقاء ك ٍ
أعداء عمى السكاء ،مسمميف كغير مسمميف ،كىل
ْ
َ
يمف عمى أصدقائؾ كأعدائؾ كالبشر
ىناؾ
دعاء أركع كأغمى كأعظـ مف أف تطمب مف هللا أف ّ
ٌ
الحق كالعدؿ كالصكاب؟
جميعاً عمى السكاء؛ باليداية إلى
ّ

أف كسرؾ لحكاجز الضمير (نا) ىنا بحيث يتّسع ليشمل الجميع ،الجميع ببل استثناء ،ىك
ّ
تذكر ّ
اصل منؾ
عبلف
أؼ آخر ،كا ٌ
كتصميـ كتدر ٌ
ٌ
يب متك ٌ
كسر لحكاجز الكراىية كالحقد بينؾ كبيف اآلخرّ ،
ٌ

الحب كالتسامح بإزاء أكلئؾ الذيف يرفعكف باستمرار راية
عمى أف ترتفع في قمبؾ باستمرار راي ُة ّ
أف عمييـ أف يكرىكا كيحقدكا إذا أرادكا أف يككنكا
الكراىية ،كيعّممكف أبناءىـ مع الرضاعة ّ

محب كأنت متسامح:
تذكر ىذه القاعدة
الذىبية :أنت مسمـ؛ إذف أنت ّّ
مسمميفّ .
ّ

63

ِ
ض ِ
عن الجاىمين
 ُخ ِذ َْع ِر ْ
بالعْرف وأ ْ
العف َو وْأ ُمْر ُ
فأجُره عمى هللا [الشكرػ]40 :
َصَم َح ْ
فمن َعفا وأ ْ
 َوتص َفحوا َ ِ
رحيم [التغابف]14 :
هللا
وتلفروا ّ
ٌ
 إوا ْن َت ْع ُفوا َ ْغفور ٌ
فإن َ
[األعراؼ]199 :

المد في الفاتحة
مح ّ
طات ّ
َّ
المتنفس الزمني
المد يع ادؿ تكّقفاً بسيطاً  ،فمف الطبيعي ّأنو يمنح الكممة أك العبارة ،بيذا
إذا كاف ّ
ّ
ّ
الزمنية ،كما
ألف ىذه المسافة
الخاصة ،كشحن ًة قكي ًة مف
شخصيتيا
اإلضافي،
االستقبلليةّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُّ
المد.
أكضحنا ،تعني ميم ًة إضافي ًة خضراء لل ّ
تفكر ،كلتَمثل معنى الكممة أك العبارة التي كقع فييا ّ
خاص مف التكّقف أك
المد" ،كىك نكعٌ ّّ
نفرؽ ىنا بيف "التكّقف الكامل" في القراءة؛ كبيف " ّ
ال ّبد أف ّ
ثـ بعد فراغو منيا ،ككاف
"شبو التكّقف" .فالرسكؿ (ص) كاف يتكّقف كقف ًة كامم ًة قبل بدئو بالفاتحة ّ

كل
كل آية ،كىذا يعني مساف ًة خضراء أخرػ تفصل بيف ّ
يتكّقف كقف ًة كامم ًة أيضاً عند نياية ّ
المد ،أك باألحرػ شبو الكقفات ،تمؾ التي تتخّمل اآليات ،بما تحممو مف
أما كقفات ّ
آيتيفّ .
ٍ
إضافي ٍة طارئة ،فمف شأنيا أف تضفي عمى قراءتنا المز َيد مف الخشكع كاستحضار
زمني ٍة
ّ
امتدادات ّ
الزمنية الخضراء التي تمنحنا الكقت
المعاني كالتمثّل لما نقرأ ،كأف تتيح لنا المزيد مف الفسح
ّ
كتييئنا الستقباؿ المعنى البلحق .كقد أحصيت في كممات
الكافي ّ
لمتفكر في المعنى السابقّ ،
ٍ
لفظياً ،فضبلً عف مكاضع التكّقف
يقل عف كاحد كعشريف ّ
مداً ّ
الفاتحة التسع كالعشريف ما ال ّ
لممد في الفاتحة ال
القكية ك ّ
المركزة ّ
الطبيعي في نيايات اآليات ،كىي سبعةّ .
إف ىذه الشحنة ّ
ّ
السكر األخرػ.
تجدىا في لغة حديثنا أك كتابتنا
ّ
العادية ،كال تجدىا كذلؾ في معظـ َ

بالخمك شبو
المد المتكالي في الفاتحة ،خبلفاً لقكاعد التجكيد غالباً ،بل تكاد تنفرد الفاتحة
إف ىذا ّ
ّ
ّ
مما يساعد
مما تنفرد بو الفاتحة ،كىك ّ
مما تنطبق عميو ىذه القكاعد أصبلً ،ىك أيضاً ّ
التاـ ّ
ّ

التفكر كاالستسبلـ كالخضكع كالتذّلل لمف يقف بيف يديو ،كيصّمي
المصّمي عمى االستغراؽ في ّ
جل جبللو.
إليوّ ،

سكر القرآف الكريـ( ،الككثر) ك
لك أحصينا ،عمى سبيل المثاؿ ،حاالت ّ
المد في اثنتيف مف أقصر َ
(اإلخبلص) ،لكجدنا ّأنيا ال تتجاكز في األكلى ثبلث حاالت عمى مدػ كممات السكرة العشر،

64

كىي في األلفاظ ( ّإنا – أعطيناؾ – شانئؾ) ،ك ّأنيا ال تتجاكز في الثانية أربع حاالت عمى مدػ
لو).
كممات السكرة الخمس عشرة ،كىي في األلفاظ (هللا – هللا – ُيكلد – ُ
كتحميبلت كاقتر ٍ
ٍ
احات ال
كل ما في ىذا الكتاب مف خكاطر
كمف
الميـ ىنا أف أعكد ّ
فأذكرّ ،
بأف ّ
ّ
يعدك في حقيقتو "أفكا اًر بشرّي ًة" قابم ًة لمنقض كالمراجعة ،فإذا ثبت بالدليل ما يتعارض مع ىذه

النص ،كال ينبغي لمسم ٍـ أف يككف إالّ كذلؾ.
األفكار فنحف دائماً مع الدليل كمع ّ

المفتاح األحمر :2
التحيات هلل..
ّ
تحيي هللا نفسو؟ قيمة أف تقكؿ لو جالساً بيف يديو كىك ينظر إليؾ
ىل تدرؾ تماماً معنى أف ّ
أحييؾ يا هللا؟
مستكياً عمى عرشو ،ىناؾ عند السدرة
الككنية البلمتناىية ،حيث ّ
جنة المأكػّ :
ّ
تأىيمي ًة لمساعدتؾ عمى الفكز بيذه
إف الخطكات التي قطعتَيا مف قبل؛ لـ تكف جميعاً إالّ مراحل
ّ
ّ
كل ىذه المسافات
كلم ْنحؾ الشحنة
ّ
الركحية الكافية كالقادرة عمى العبكر بؾ ّ
المحظة الكبرػَ ،

العادية ،كنكاؿ
الفضائية البلمتناىية ،لتجعمؾ في النياية مييأً لمثل ىذه الكقفة غير
كالطبقات
ّ
ّ
تحيي هللا..
المكافأة غير
العادية :أف ّ
ّ

ٍ
تحيي
بكل أبعادىا ،كشعرت حّقاً ّأنؾ ّ
أؼ مكقف عظي ٍـ ىذا الذؼ تجد نفسؾ فيو إذا عشت المحظة ّ
ّ
شفيع كال
ط الساخف كعمى اليكاء مباشرًة ،كمف غير
ٍ
أحييؾ يا هللا ،ىؾ ذا عمى الخ ّ
هللا كتخاطبوّ :
أجل..
أجل ..كهللا أعمى ك ّ
كسيط؟! كهللا أعمى ك ّ

المقاء مكرم ٌة كبيرةٌ عظيم ٌة تنتظرؾ عند الباب ،كىك ما سيحدث حقاً،
حتّى إف لـ َيعقب ىذا
َ
حد ذاتو ،لك استشعرت حقاً ل ّذة المقاء ،متع ٌة ما بعدىا متعة ،كجائزةٌ ال تقف أماميا
فالمقاء في ّ
جائزة..

ٍ
ٍ
ٍ
قا نحف ّأكالً في
تحي ٍة كاحدة.
تحيات عظيمة مختمفة ال ّ
التحيات" أماـ أربع ّ
نحف في دعاء " ّ
ص بيا كحده تعالى
نحييو بيذه التحية
مكاجية خالقنا العظيـ ّ
الخاصة جداً كالممتعة ،كالتي اختُ ّ
ّ
التحية التي تمي مباشرًة بيف
ثـ ىا نحف بعدىا مع رسكلو الكريـ (ص) نمقي عميو
التحي ُ
( ّ
ّ
ات هلل )ّ ،
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ٍ
ٍ
عندئذ فقط  ،فبدأ بتسّمـ
كعندئذ،
السالم عميك ّأييا النبي )،
التحيات (
ىذه المجمكعة العطرة مف
ّ
ُ
ّ
السالم عمينا)،
بالتحية الثالثة مف ىذه الباقة العجيبة (
الجائزة الكبرػ حيف ُفلقي عمى أنفسنا نحف
ّ
ُ
ِ
عباد هللا
كل (
كىذا كّمو قبل أف نختتـ المككب القدسي مف
التحيات بإلقاء ّ
ّ
تحيتنا الرابعة عمى ّ
ّ
الصالحين).
األىمية
لغكؼ شديد
عدد مف "المساحات الخضراء" ،كىي
بيف ىذه
عنصر ّّ
التحيات األربع ينزرع ٌ
ٌ
ّ
ّ
ٍ
مساحات
في الصبلة كما سبق أف رأيناّ .إنو يمعب دك اًر مكازياً لمعنصر االنفتاحي ،إذ يتيح لنا
ّ
الزمنية
األساسية الحمراء ،بحيث تسمح لنا المسافات
المغكية
لغكي ًة متراخي ًة خصب ًة تتمك المكاقع
ّ
ّ
ّ
التي يستغرقيا نطقنا ليذه المكاقع المتراخية الخصبة؛ باستيعاب ما سبقيا مف معاني المكاقع
كمكحياتيا.
ّ
الركنية الحمراء كاستحضار أطيافيا ُ
المغكؼ السريع كالمتبلحق كشبو الخالي مف
التحيات) جاء بيذا اإليقاع
لنتصكر مثبلً ّ
أف دعاء ( ّ
ّ
ّ
اإلضافية الخضراء :التحيات هلل ،السبلـ عمى النبي ،كعمينا،
المغكية
الزمنية أك المكاقع
الفسح
ّ
ّ
ّ
َ
ّ
كعمى الصالحيف..
التحيات هلل كلرسكلو كلنا كلمصالحيف..
أك رّبما بكتيرٍة أسرع ،كيذه الصيغة:
ّ
كلكنيما خسرتا كثي اًر مف
أف الصيغتيف السريعتيف
المقترحتيف لـ تُسقطا مف المعنى شيئاًّ ،
الحع ّ
َ
نصو األصمي.
أبعاد المعنى كأطيافو كما جاءت في ّ
ّ
التحيات
ّ

زمني ًة كافي ًة بعد إلقائو التحية عمى هللا( :
ّ
إف طريقتنا المختزلة ال تترؾ لممصّمي فسح ًة ّ
أىميتو كعظمتو؛ بحيث يككف لديو
هلل) ليستكعب خبلليا ل ّذة ىذا المكقف غير
ّ
العادؼ ،كيتمّمى ّ
قمة رأسو إلى
الكقت الكافي الستشعار شآبيب رحمتو كبركاتو تعالى ّ
تتنزؿ عميو فتغسمو مف ّ
ٍ
ٍ
ٍ
التحية .لقد أراد
يحييو بيذه
كرد سر ٍ
يع كاستجابة فكرّية منو ّ
أخمص قدميو ّ
ّ
كجل عمى مف ّ
عز ّ

تمتد مكج ًة أك مكجتيف أك
تحية المؤمف لو في صبلتو طكيم ًة خصب ًة خضراء؛ ّ
تعالى أف تككف ّ
لتمتد معؾ الكممة أكثر،
أكثر .كسيساعدؾ عمى ىذا تسكيف الحرؼ األخير في نياية الكممات ّ
زمنياً أطكؿ:
ثـ لتكسب امتداداً ّ
كمف ّ

اكيات ....المباركات.)...
ات....
بات .....الز ْ
الطي ْ
لمللللللللللللللو .....والصمو ْ
ْ
التحي ُ
اتّ .....
( ّ
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التحية التي تمي ،كالتي نكشؾ أف نمقييا اآلف عمى الرسكؿ الكريـ
كىذا كّمو ينسحب أيضاً عمى
ّ
السالم عميك ّأييا النبي..
(ص):
ُ
ّ
أحبيـ إلينا عمى اإلطبلؽ ،ستستشعر ل ّذتيف حاكؿ
أحب الخمق إلى هللا ،ك ّ
عندما تمقي السبلـ عمى ّ
أؼ منيما ،فأعط نفسؾ الكقت الكافي بحيث ال تتجاكز ىذه الكقفة إالّ كقد استمتعت
أالّ ّ
تفرط في ٍّ
ٍ
كتذكقتيا كانتشيت بالحصكؿ عمييا:
ّ
بكل منيما ّ
التحية
لتكؾ مف ل ّذة إلقائؾ
ككأنو أمامؾ ،بعد أف
 - 1ل ّذة إلقائؾ السبلـ عمى رسكؿ هللا ّ
َ
ّ
خرجت ّ
تحييو.
ككأنو أمامؾ ،مع ل ّذة يقينؾ ّ
عمى رّبؾ ّ
بأنو قد سمعؾ كأنت ّ
ليرد عميؾ ىذه
سيما ّأنؾ ّ
أف هللا سيعيد إليو الحياة ّ
 - 2ل ّذة استشعارؾ ّ
متأكٌد مف ّ
لرده عميؾ ،كال ّ
التحية:
ّ
هللا عمي ُروحي ح ّتى
أحد يسمم عمي إا رَّد
 ما ِمن ٍُ ُّ ّ ّ َ ُ ّ
مجمكع الفتاكػ ،كالنككؼ ،عف أبي ىريرة]

َّ
السالم
أرد عميو
َ

[ركاه ابف تيمية في

الرد الكريـ فيمقي
نبيو ىذا ّ
كلكف األعجب كاألبدع كاألمتع مف ىذا أف تعمـ ّ
ّ
أف هللا تعالى يشارؾ ّ
يؤكد لنا
تحيتو كصمكاتو كتسميماتو ىك أيضاً ،كما ّ
نبيوّ ،
عميؾ بنفسو ،إذا صّميت أك سّممت عمى ّ
ٍ
حديث قدسي:
أكثر مف
ّ
 ِجبريل آنفاًى عن ِّ
وجل فقال :ما
الجمعة ،فإّنو أتاني
أككروا الصالة
ربو ّ
عز ّ
ُ
عمي َ
يوم ُ
َ ّ
ِ
يت أنا ومالئكتي عميو عش اًىر
األرض ِمن
عمى
مرًىة و ًى
احدة؛ إاّ صّم ُ
ٍ
مسمم يصّمي عميك ّ
حسنو األلباني في صحيح الترغيب ،عف أنس بف مالؾ]
[ ّ

ٍ
تتخيل ،ميما بمغ بؾ الخياؿ ،قيمة أف
أؼ سبل ٍـ! ك ّأية صبلة! ك ّأية مكافأة! ..ىل تستطيع أف ّ
هللاّ ..
ٍ
كبأمر مف هللا؟ ليس
ثـ قيمة أف يصّمي عميؾ مبلييف المبلييف مف مبلئكة هللا،
يصّمي هللا عميؾ؟ ّ
لمرة كاحدة ،بل عشر ٍ
كل ّ ٍ
ٍّ
تتكرر
تتكرر تمؾ الصمكات
ّ
مرة ّ
ثـ أف ّ
ّ
القدسية عميؾ في ّ
مرات متتاليةّ ،
التحيات؟
التحيات ،كخارج
فييا صبلتؾ عمى رسكؿ هللا ،أثناء
ّ
ّ

المفتاح األحمر :3

السالم عمينا وعمى عباد هللا الصالحين
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كتحيتؾ لو
ىذه ليست
تحية ،بل ّإنيا ٌ
ّ
جراء دخكلؾ عمى هللاّ ،
مجرد ّ
رمز لمجائزة الكبرػ التي نمتيا ّ
كلرسكلو الكريـ (ص) .في زيارتؾ لمرئيس أك لمممؾ؛ ستجد لدػ مغادرتؾ لقصره ّأنو قد ترؾ لؾ

ئاسية ،فمف تككف
لزكاره .ك ّ
ئاسي ًة الئق ًة تعطى ً
ممكي ٌة أك ر ّ
ألنيا ّ
ممكي ًة أك ر ّ
عند الباب مكرم ًة ّ
عادة ّ
ىدي ٌة الئق ٌة بمكانة الممؾ أك الرئيس.
عادي ًة ،بل ّ
ىدي ًة ّ
ّ

لتحيتو؟ ال
ىدية خالق الممكؾ كالرؤساء ،كخالق األرض كالسماء ،إذا جئت ّ
فماذا يمكف أف تككف ّ
بد أف تككف أكبر كأضخـ كأعظـ مما تتصكر ..إنيا مميارات المميارات مف الجكائز؛ تناليا ِ
بعدد
ّ
ّ
ّ
ّ
َمف خَمقو هللا كيخمقو مف عباده الصالحيف ،في السماء كفي األرض ،منذ خمق آدـ إلى يكـ
يبعثكف ،ىذا إذا كاف لممرء حقاً حسن ٌة ،أك حسنات ،عف كل سبل ٍـ يمقيو عمى ٍ
عبد مف عباد هللا،
ُ
ّ
كما كعدنا رسكؿ هللا (ص):
السالم عميكم ورحم ة هللا ؛
حسنات ،ومن قال:
عشر
 من قال:ٍ
السالم عميكم؛ ُك ْ
تبت لو ُ
ُ
ُ
تبت لو عشرون حسنةًى ،ومن قال :السالم عميكم ورحم ُة ِ
تبت لو
هللا
ُ
وبركاتو ؛ ُك ْ
ُك ْ
ُ
كالكون
حسنة [صحّحو األلباني في صحيح الترغيب ،عف سييل بف حنيف]
ًى
تتنزؿ عميؾ كأنت
تردد ىذه
التحية المزدكجة في صبلتؾ ال ّبد أف تستشعر مكرم ًة مزدكج ًة ّ
حيف ّ
ّ
ترددىا:
ّ

يتنزؿ عميؾ كعمى أىمؾ
 – 1مكرمة استحضار السبلـ
اإلليي البلمتناىي ،كاستشعاره كىك ّ
ّ
السالم عمينا) فيغسمؾ كيغسميـ برحمتو كلطفو كطمأنينتو كسبلمو.
أحبتؾ (
ك ّ
ُ

الكـ البلمتناىي مف الحسنات ،كاستشعارىا تتدّفق عميؾ لتغمرؾ
 – 2مكرمة استحضار ىذا ّ
كتغسمؾ بالسكينة كالسبلـ مف رأسؾ إلى أخمص قدميؾ جزاء إلقائؾ السبلـ عمى ىذه األعداد
البلمتناىية مف (عباد هللا الصالحين).

أف السبلـ لـ يكف عميؾ كحدؾّ ،إنو ىنا مع ضمير
إف مف
تتنبو إلى ّ
مرًة أخرػّ ،
الميـ جداً أف ّ
ّ
ّ
كل مف حكلؾ مف
الجماعة :عمينا ،كشتّاف بيف أف تسّمـ عمى نفسؾ فحسب ،كبيف أف تسّمـ عمى ّ
ثـ عمى تمؾ السبلالت التي ال حصر ليا مف عباد هللا
أحبابؾ كأقاربؾ كأباعدؾ كالمؤمنيفّ ،
ٍ
كل منيـ جائزةٌ بعد جائزة.
الصالحيف ،في األرض كفي السماء كما بينيما ،فينالؾ عف ّ

اىيمية"؛ معطياً كآخذاً معاً .أنت في صبلتؾ
تشيدؾ" ،كاق أر "صمكاتؾ اإلبر ّ
أخي اًر ،اق أر " ّ
تحياتؾ" أك " ّ
تتأكد مع كل ٍ
كممة تقكليا مف ّأنؾ تسّممت أجرؾ عمييا حاالً بعد
ال تعطي فحسب ،ال ّبد أف ّ
ّ
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ثـ تكّقف ىكذا بعد
ثـ تكّقف قميبلً لتتسّمـ أجر ىذا العطاء .اق أر ىكذاّ ،
تمّفظيا .اق أر جممة العطاء؛ ّ
كل جزٍء تقرأه:
ّ
ِ
أعط:
ِ
أعط:
ِ
أعط:
ِ
أعط:
ِ
أعط:

الرد
ثـ انتظر كاستمتع بتسّمـ ّ
( ّ
التحيات هللّ .)..
الرد
ثـ انتظر كاستمتع بتسّمـ ّ
(والصمواتّ .)..

الرد ..كىكذا...
ثـ انتظر كاستمتع بتسّمـ ّ
(و ّ
الطيباتّ .)..
الرد
ثـ انتظر كاستمتع بتسّمـ األجر ك ّ
الميم ّ
( ّ
صل عمى ّ
محمدّ .)..
الرد ..كىكذا...
ثـ انتظر كاستمتع بتسّمـ األجر ك ّ
(وعمى آل ّ
محمدّ .)..

تظف كأنت تقكـ لمصبلة؛ ّأنؾ مقبل عمى أداء ك ٍ
اجب تريد أف تزيحو
كل ىذاّ ،
ٌ
كاآلف ،أما زلت ،بعد ّ
كحق أعظـ مف
عف كتفيؾ؟ أـ تشعر ّأنؾ
ٌ
كل جكائز الدنياٍّ ،
مكشؾ عمى تسّمـ جائ ٍزة ىي أكبر مف ّ

خير كثير.
كل الحقكؽ؟ إذا لـ تخرج مف صبلتؾ ّ
ككأنؾ ُكلدت مف جديد؛ فقد فاتؾ ٌ
ّ

وجمس ٌة لمدعاء واألوراد
الرسمية كقكاعدىا
ط مف أنكاع الصبلة ،لو ركح الصبلة كلكف ليس لو أطرىا
مبس ٌ
ّ
الدعاء نكعٌ ّ
الحرة الخفيفة الحمل كالمتنّقمة
كتحضيراتيا كاجراءاتيا كأكقاتيا
ّ
المحددةّ ،إنو نكعٌ مف الصبلة ّ
ٍ
أؼ مكاف ،فبل تجد حرجاً في أدائيا حيث نادتؾ ،كفي
أؼ كقت كفي ّ
(مكبايل) التي تفاجئؾ في ّ
ٍ
مكقف كجدت نفسؾ فيو.
أؼ
ّ
ٍ
يفرقكف في لغتيـ بيف الدعاء كالصبلة،
كأستأنس ىنا بظاىرٍة ّ
لغكية صغيرٍة عند اإلنكميز ،فيـ ال ّ
أف الدعاء ،ما
ذكي ٌة إلى ّ
لغكي ٌة ّ
فكبلىما باإلنكميزّية ) ،(prayكفي ىذا االختبلط كالتمازج إشارةٌ ّ

تميز لغة
يفسر ّ
داـ الخطاب في صياغتو ّ
متكجياً إلى هللا ،ىك نكعٌ مف أنكاع الصبلةّ .
كلعل ىذا ّ
المتكجو بالخطاب
النبكؼ ،كىك
المتكجو بالخطاب إلى هللا ،عف لغة الحديث
النبكؼ ،كىك
الدعاء
ّ
ّ
ّ
ّ

المتذكؽ
المتمرس بأساليب
كيتبينيا الناقد
النبكؼ ،كما يراىا
إف لغة الدعاء
إليناّ .
الممحصّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
كعاطفي ًة
تتميز بيا ،ببلغ ًة كجماالً كايقاعاً كسح اًر
العر ّبية كأسرار الببلغة ،ليا
ّ
خصكصيتيا التي ّ
ّ

النبكؼ
العادؼ ،مع تأكيدنا عمى جماؿ لغة الحديث الشريف كببلغتو
كتأثي اًر ،عمى لغة الحديث
ّ
ّ
أف مف السيل عمى
كل مف كتب بالعر ّبية مف بني البشر .كاألعجب مف ىذا ّ
كتفكقو عمى أساليب ّ
ّ

النبكؼ
العادؼ أيضاً.
يميز بيف لغة الحديث القدسي كلغة الحديث
الناقد الحصيف أف ّ
ّ
ّ
ّ
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ككأف السماء قد شاركت في صياغتو،
ّإننا نبلحع في لغة الدعاء كركحو كايقاعو لمس ًة
ركحانيةّ ،
ّ
شأنو شأف الحديث القدسي أيضاً .كلقد كاف رسكؿ هللا (ص) حريصاً عمى تمقيف أصحابو لمدعاء
ّ
أؼ تغيير .كاسمعو كيف
كمم ًة كمم ًة ،ككاف ّ
ينبييـ إلى ضركرة الحفاظ عمى صياغتو كألفاظو دكف ّ
محل لفع (النبي) رغـ أف المفظيف كمييما
ّ
أحل في الدعاء لفع (الرسكؿ) ّ
يصحح لذلؾ الذؼ ّ
ّ
يشيراف إلى الرسكؿ (ص):

ضوء َك
مضجع َك
أتيت
 عن البراء بن عازب (ر) قال :قالّ
النبي (ص) :إذا َ
َ
فتوض ْأ ُو َ
ّ
ِِ
ِ
أسممت نفسي إليك،
الميم إّني
كم ُقل:
ُ
" ّ
كم اضطج ْع عمى شّق َك األيمنّ ،
لمصالةّ ،
ىبة إليك ،ا
غبة ور ًى
ْت ظيري إليك ،ر ًى
ضت أمري إليك ،وألجأ ُ
وفو ُ
ووج ُ
ّ
يت وجيي إليكّ ،

أنزْلتِّ ،
فإن ُم َّت
منك إاّ إليك،
آمنت بكتا ِبك الذي َ
أرسْمت"ْ .
ُ
ممجأ وا َمْنجى َ
ونبيك الذي َ
ِ
دتيا عمى النبي
فرد ُ
آخر ما تتكّم ُم بو .قال البراءّ :
من ليمتك َ
فأنت عمى الفطرة ،واجعْم ّ
ين َ
ّ
ونبيِك الذي
آمنت بكتا ِبك الذي أنز َ
بملت " ُ
فمما ُ
لت" قمت" :ورسولِك" ،قال :اّ " ،
(ص) ّ
أرسمت" [ركاه الشيخاف]

كيركؼ الصحابة كيف كاف (ص) يعّمميـ بعض األدعية كما يعّمميـ سكر القرآف ،إشارًة إلى
تبديل كال ز ٍ
ٍ
يادة كال نقصاف:
حرصو (ص) عمى الحفاظ عمى لغة الدعاء مف غير
أن رسول ِ
عمميم السورَة
هللا (ص) كان ُيعّمِ ُميم ىذا
اس (ر) َّ
الدعاء كما ُي ُّ
عب ٍ
 عن ابن َّ
َ
ِ
عذاب َّ
من القر ِ
جين َم ،
بك من
آن .يقول " :قولوا:
َّ
الميم إّنا نعوُذ (وفي رواية :إّني أعوذ) َ
عذاب القبر  ،وأعوذ بك من ِ
الد ّج ِ
ِ
المسيح َّ
ال  ،وأعوذ بك من فتنة
فتنة
وأعوُذ بك من
ِ
المحيا والممات" [ركاه مسمـ]
َ
 كان رسول َّ ِمن القر ِ
َّللا (ص) يعِّم ُمنا َّ
آن
الت َش ُّي َد كما ُيعِّم ُمنا ُّ
السورَة َ
َ
ُ
أن ُيزَاد فييا
األلباني ،عف عبد هللا بف عبّاس] ( وفي رواية عن عبد هللا بن عمر :ا ُي ُّ
حب ْ
حرف وا ُينتقص)
ٌ

[ركاه ابف ماجو كصحّحو

الرصيد
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كيسجل
تُرػ ىل حاكؿ أحدنا حيف يخرج مف صبلتو أف يمسؾ بالقمـ ،كيقكـ ببعض الحسابات،
ّ

بأف اتّصاالً ما قد
بأنو يخاطب هللا حّقاًّ ،
أحس فييا ّ
كبأنو شعر خبلؿ صبلتو ّ
عدد المحظات التي ّ
ٍ
تحّقق ،كأف القمب قد ارتجف ،كالجسد قد ارتعش ،كلك ّ ٍ
لثانية كاحدة أك جزٍء مف
لمرة كاحدة ،كلك

ٍ
يبي بشر ّؼ ،ما
فيقدر ،كلك
بشكل تقر ٍ
الثانية ،بحيث يستطيع في النياية أف يحسب ىذه المحظاتّ ،
ّ
قدمو لنا رسكؿ هللا (ص):
نالو مف حصاد تمؾ الصبلة كفقاً لمجدكؿ الذؼ ّ

ينصرف – أي من
إن الرجل َل
عمار بن ٍ
ياسر (ر) عن الرسول (ص) أّنو قالّ " :
ُ
 عن ِّ
صالتوُ ،ت ْس ُعياُ ،ك ُمُنياُ ،سُب ُعياُ ،سُد ُسياُ ،خ ُم ُسيا،
تب لو إاّ ُع ْشُر
الصالة – وما ُك َ
ِ
ص ُفيا"[ .ركاه أبك داكد كالنسائي كصحّحو األلباني ،عف عمّار بف ياسر]
ُرُب ُعياُ ،كُم ُكيا ،ن ْ
بدر منؾ كاحدةٌ أك أكثر مف ىذه العبلمات،
حاكؿ أالّ تخرج مف صبلتؾ إالّ كقد أحسست؛ أك َ
السّنة
ثـ الرابعة ،فإف أخفقت في ُ
ثـ الثالثةّ ،
فإف فاتؾ ذلؾ في الركعة األكلى فحاكؿ في الثانيةّ ،

ثـ العشاء ،بحيث
ثـ المغربّ ،
ثـ العصرّ ،
فحاكؿ في الفرض ،فإف أخفقت في الفجر ففي الظيرّ ،
صبلة ك ٍ
ٍ
األقل ،أك قد
احدة مف فرائضؾ أك نكافمؾ عمى
ال تخرج مف يكمؾ إالّ كقد بكيت في
ّ

كجل ،كذلؾ
ارتجفت أك ا رتعش قمبؾ في بعضيا؛ أك أحسست بل ذة االتّصاؿ العظمى باهلل ّ
عز ّ
كنعما األرباح التي
فنعما الغنائـ ّ
أضعف اإليماف .فإف زدت عف ذلؾ ،كما أحسف أف تزيدّ ،
استثمرتيا في حياتؾ لتضاؼ إلى رصيد آخرتؾ.

ٍ
ثمينة يمكف أف ُي َرِّشحكا زبائنيـ لنيميا لك
تشجيعي ٍة
كثي اًر ما تعمف بعض المخازف الكبرػ عف جكائز
ّ
مؤلكا قبل خركجيـ مف المخزف قسيم ًة يذكركف فييا عنكانيـ كىاتفيـ ،عمى أف يتـ إببلغيـ في

حينو إذا حدث أف ربحكا الجائزة.

لكل
ّإنؾ في الصبلة
داخل عمى مخزٍف ٍ
ٌ
إليي ،كهلل المثل األعمى ،تمؤل فيو عشرات القسائـّ ،
ّ
ٍ
قسيمة جائزتيا .كالفرؽ بيف جكائز المخازف التجارّية كجكائز المخزف
احد مف
اإلليي ،بل ّإنو ك ٌ
ّ
ٍ
إف جميع
مجرد " ّ
مرش ٍح" لنيل إحدػ الجكائز العديدة ،بل ّ
فركؽ كثيرة ،ىك ّأنؾ في األخير لست ّ
ىذه الجكائز مضمكن ٌة لؾ مائ ًة بالمائة ،كلكف ،فقط ..لك نجحت في ملء قسائميا بالشكل
أقل.
الصحيح ،ال أكثر مف ذلؾ كال ّ

مقبل في صبلتؾ عمى الدخكؿ في أكبر المشركعات االستثمارية تحقيقاً لؤلرباح كضماناً ليا
أنت ٌ
إف رأس الماؿ اؿ ذؼ يتطّمبو ق ذا المشركع التجار ّؼ
فبأقل التكاليفّ .
عمى اإلطبلؽ ،كمع ذلؾ ّ
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األقل ،كفي
الضخـ يكاد يككف صف اًر .أنت في الزكاة تحتاج إلى أف تدفع  % 2,5مف مالؾ عمى
ّ
اني ٍة ال يستياف بيا لمسفر كاإلقامة كغيرىما ،كفي الصياـ تحتاج إلى االمتناع
الحج تحتاج إلى ميز ّ
ّ
ٍ
عف الطعاـ كالشراب كعف عديد مف المباحات األخرػ ،فضبلً عف دفع صدقة الفطر في النياية.
أما الصبلة فتكاليفيا ال تزيد عف الماء اؿ ذؼ تستيمكو في كضكئؾ ،كالكقت الذؼ تستغرقو في

إضافي ًة كال ضرائب ..كالمقابل :األرباح الضخمة التي تدخل في
كل شيء ،ال رسكـ
ّ
أدائيا .قذا ّ
الصحية،
حسابؾ حاالً ،بل تتسمـ بعضيا باليد قبل خركجؾ مف الصبلة :الراحة
ّ
النفسية ،ك ّ

كيرسل
كالسكينة ،كصفاء الذىف ،كشعكرؾ ّ
بأنؾ ُكلدت مف جديد ،عمى حيف ُيغّمف بعضيا اآلخر ُ
إما إلى عنكانؾ في الدنيا :التكفيق ،البركة ،السبلمة ،إجابة الدعكات المختمفة،
في صناديق أنيقةّ ،
سيئات ،كاضافة ما ال ُيحصى مف الحسنات إلى
كا ّما إلى عنكانؾ في اآلخرة :محك ما سبقيا مف ّ
رصيدؾ ىناؾ.
منا إعداد ِ
دفتر
أال
يستحق مشركعٌ كو ذا ّ
ّ
ليست خسائر بالمعنى الذؼ نعرفوّ ،إنيا

ٍ
حسابات ّ ٍ
خاص لتسجيل األرباح كالخسائر؟ الخسائر ىنا
كمية
ليست نقصاف رأس الماؿ ،كاّنما ىي نقصاف ّ

سيظل ،في أسكأ األحكاؿ،
إف رأس مالنا
األرباح التي كاف يمكف أف نضيفيا إلى رأس الماؿّ .
ّ
تمتد إليو يد الخسارة كالنقصاف ،إالّ أف تككف صبلتنا نفاقاً كخداعاً
سميماً كامبلً في الصبلة ال ّ
اءاة ال سمح هللا.
كمر ً

بناء عمى ق ذا المفيكـ االستثمار ّؼ الجديد لحساب األرباح كالخسائر؛ ىل يمكنكـ اآلف القياـ
ً
ٍ
ٍ
كل صبلة ،كؾ ذلؾ تقدير ما فاتكـ مف
بتقديرات معقكلة لما استطعتـ تحقيقو مف أرباح في نياية ّ
ٍ
لمحظات بعيداً عف
فشدتكـ
قذق األرباح في زحمة مشاغمكـ
الذىنية التي رّبما تككف قد غمبتكـ ّ
ّ
الصبلة؟

جدول ما نالك من جواىر الصالة
تنس ّأكالً ،كأنت تقكـ بمراجعة حسابات صبلتؾ ،أف تعكد إلى الخطكط الخمسة التي عرضناىا
ال َ
ط القمب،
ط الجسد ،كخ ّ
ط المساف ،كخ ّ
ط الزمف ،كخ ّ
ط منيا :خ ّ
بكل خ ٍّ
لمصبلة لترػ مدػ التزامؾ ّ
تنس أف تُجرؼ ىذه المراجعة عمى ضكء عدد الدقائق التي أنفقتيا في صبلتؾ،
كخ ّ
ط العمل .كال َ
فإف انتييت مف الركعتيف في دقيقتيف أك ٍ
ألف صبلتؾ لـ تتسع
فإنؾ لـ
ثبلث فارجع
فصل ّ
تصلّ ،
ّ
ّ
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ِ
كلترجمة ىذا االستيعاب بحيث
إال لحركفؾ كلـ يكف فييا متنّف ٌس الستيعاب معاني ىذه الحركؼ،
يتجسد في حركة الخطكط األربعة األخرػ.
ّ
يبية التي يمكف أف يككف
لكل مسم ٍـ مف أف يضع لنفسو بنفسو ميزاناً يقيس بو الدرجات التقر ّ
ال بد ّ
اقترحت ىذا الميزاف
كل صبلةّ .إنو كحده الذؼ يعرؼ كيف كانت صبلتو ،كلذلؾ
ُ
قد ناليا بعد ّ
البشرؼ
األكلي البسيط الذؼ أنصح نفسي كأنصحكـ بأف تستعينكا بو كأف تبنكا عميو حساباتكـ
ّ ّ ّ
ٍ
النيائية
صبلة بعد انتيائكـ منيا ،كاف كانت الحصيمة
كل
ّ
كتقديراتكـ البشرّية التقر ّ
يبية لحصاد ّ
حق معرفتيا ،كال ِ
يزنيا بميزانيا الحقيقي ،إالّ العميـ الخبير الحسيب الذؼ
لصبلتنا ال يعرفيا ّ
ّ
تكجينا بيذه الصبلة إليو:
ّ

ٍ
شيء كرائي كدخمت في
كل
 – 1ىل
ُ
يدؼ ّ
مكب اًر تكبيرة اإلحراـّ ،أنني تركت ّ
استشعرت ،كأنا أرفع ّ
مكؼ آخر ال عبلقة لو بعالـ األرض؟
عال ٍـ ُع ٍّ

مرًة استطاعت ( هللا أكبر) أف تنتشمني مف الشركد عف الصبلة ،كأف تطرد مف ذىني أم اًر
 - 2كـ ّ
كل
لتكؼ ،فار ُ
تفعت بيا منتشياً متعالياً عف ّ
كاف يكشؾ أف يصرفني عف عالمي الجديد الذؼ دخمتو ّ
ألنني اآلف مع "األكبر"؟
سفاسف الدنيا كمميياتياّ ،
تتنزؿ
مرًة استطاع لفع (الرحمف) أف يغسمني بنكره
عمكدياً (بمعنى الرحمة الطازجة التي ّ
ّ
 – 3كـ ّ
أفقياً (بمعنى الرحمة
مرًة استطاع لفع (الرحيـ) أف يغسمني بنكره ّ
عمي اآلف مف السماء)؟ ككـ ّ
ّ
التطيير كامل أنحاء جسدؼ كركحي معاً؟
الممتدة منذ األزؿ حتّى األبد) بحيث شمل
األبدية
ّ
ّ
ُ
رب العالمين – مالك يوم الدين
آني ًة قر ُ
أت ،في الفاتحة ،مف مثل ( الحمد هلل – ّ
 – 4كـ عبارًة قر ّ
– ّإياك نعبد ) ...فتمّثمتيا كاستشعرت معناىا في نفسي ،كاستحضرت عظمة هللا تتجّمى أمامي،
تغير في داخمي حيف كنت أقرأىا؟
فأحسست ّ
أف شيئاً ما قد ّ
أت ،مف الفاتحة أك ما بعدىا مف اآليات ،فمنحتُيا ما يكفي مف
آني ًة قر ُ
 – 5كـ عبارًة أك آي ًة قر ّ
ٍ
ٍ
أتأمميا كأتمثّل معناىا؟
مسافة ّ
زمنية خضراء ألمسؾ بيا ك ّ
استحضرت أىمي كأقاربي كأصدقائي ،مسمميف كغير مسمميف ،كمف أعدائي ،مسمميف
 – 6ىل
ُ

لتعميـ ىذه الدعكة الكريمة لميداية؟
كغير مسمميف ،حيف كنت ّ
أردد ( اىدنا الصراط المستقيم ) ّ
تتنزؿ عمي جزاء تأكيدؼ لنقاء نفسي تجاىيـ ،كاستمطارؼ ليـ
كىل أحسست بم ّذة المكافأة الفكرّية ّ
ّ
مف هللا اليداي َة أك الرشاد إلى الصراط المستقيـ؟
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كل
 – 7كـ مرًة حاكلت أف أمؤل في ذىني الفراغ االفتر
كل ( هللا أكبر ) كبعد ّ
اضي األخضر بعد ّ
ّ
ٍ
كل تكبي ٍرة أك
تسبيحة مف تسبيحات الرككع كالسجكد؟ ككـ ثاني ًة خضراء منحت نفسي حقاً بعد ّ
ٍ
اضي ٍة مناسبة؟
تسبيحة لملء ىذا الفراغ بفك ٍرة افتر ّ
بأف ّتياره قد كصل إلى
زر أحمر مف األزرار التالية
 -8كـ ّاً
ُ
ضغطت أثناء صبلتي؛ كشعرت ّ
فيزني أك ارتعش لو قمبي أك أبكاني:
أعماقي ّ

منحت نفسي بعد ىذه العبارة ألستشعر طبيعة ما أطمبو
زر ( ّإياك نستعين )؟ كـ ثاني ًة
ُ
 ّطييـ ىذا الطمب بصيغتو
مف العكف ،كألستحضر صكرة نفسي كصكرة الناس الذيف يغ ّ
الجمعية الشاممة (نستعيف)؟
ّ
المد في نطقي لياتيف
المدة
الزمنية التي استغرقيا ّ
التحيات هلل )؟ كـ كانت ّ
زر ( ّ
ّ
 ّالكممتيف كما يمييما مف كممات كأنا أحاكؿ أف أعطي لنفسي كقتاً أستنزؿ فيو عمى

تحيتي عميو؟
ثـ إلقاء ّ
ركحي ىذا المشيد الرائع :الدخكؿ عمى هللاّ ،
المّدة التي استغرقتيا
السالم عميك ّأييا
زر (
 ُّ
النبي ورحمة هللا وبركاتو )؟ كـ كانت ُ
ّ
سيما الحركؼ الممدكدة في (السبلـ – هللا – كبركاتو) بحيث
قراءتي ليذه
التحية ،كال ّ
ّ
الزمنية الخضراء بعد ىذه
المد ىذه ،ككذلؾ بالمسافة
استطعت ،مستعيناً بمسافات ّ
ّ
استحضار ل ّذة إلقاء السبلـ عمى النبي (ص)
التحية التي ستمييا،
التحية ،شأنيا شأف
ّ
ّ
َ
ّ
الرد مباشرًة منو ثانياً؟
ثـ ل ّذة اإلحساس بتمّقي ّ
ّأكالًّ ،
 زر (السالم عمينا وعمى ِالتحية عمى
عباد هللا الصالحين )؟ ىل شعرت ،كأنا ألقي ىذه
ّ
ّ
ُ
ثـ عمى المبلييف مف أجياؿ عباد هللا
نفسي كعمى مف ّ
ييمني أمرىـ مف البشر حكليّ ،
يتنزؿ
بأف فيضاً مف (السبلـ)
القدسي الطاىر ّ
الصالحيف في األرض كفي السماءّ ،
ّ
الرد الكريـ
أف فيضاً طاى اًر آخر يغمرني بعد ذلؾ مباشرًة كأنا أتمّقى ّ
عمي ،كعمييـ ،ك ّ
ّ
ٍ
تحية ألقيتيا؟
كل ّ
المجزؼ مف السماء عمى ّ
كُ

السنة ما يمكف أف يككف قد فاتني مف ىذه النقاط في
أعكض في ركعات ّ
 – 9ىل استطعت أف ّ
ركعات الفرض ،أك رّبما العكس أيضاً؟
أف ىناؾ شيئاً أحسست ّأنو قد أضيف
 – 10كأخي اًر ،ىل خرجت مف الصبلة مثمما دخمت ،أـ ّ
كخمقاً ،ميما كاف ىذا التغيير طفيفاً؟
إلي ،أك ذىب ّ
تغير في داخمي ،ركحاً كجسداً ُ
عني ،أك ّ
ّ

جدول ما فاتك من جواىر الصالة
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بأؼ ٍ
دكر ليا في إبعاد ما كاف يصرفني عف
 - 1كـ ( هللا أكبر ) قمتيا مف غير أف أشعر ّ
صبلتي؟

أت ،فمررت بيا مركر الكراـ ،كلـ أستحضر معناىا كأتمّثمو؟
 - 2كـ آي ًة قر ُ
ببغائياً فمـ أستمتع
رددتيا ترديداً
تحي ًة ّ
ّ
 - 3كـ تسبيح ًة ،في الرككع أك السجكد ،أك عبارًة أك ّ
ِ
بصرؼ حبلكتيا كطيب معناىا ،كلـ أستثمر فراغيا االفتراضي األخضر؟
ّ
مرًة سمحت لنفسي أف أكفت ثكبي أك بنطالي أك شعرؼ أثناء النزكؿ لمسجكد ،ككـ
 - 4كـ ّ
حركت يدؼ ،أك ّأياً مف جكارحي ،حرك ًة كاف يمكنني االستغناء عنيا مف غير أف
مرًة ّ
يؤثّر ذلؾ في درجة خشكعي؟

اف أك أشياء كانت أمامي عمى
ط أك
 - 5كـ مرًة شغمتني عف صبلتي خطك ٌ
رسكـ أك ألك ٌ
ٌ
سجادة الصبلة ،أك مف حكلي حيث كنت أصّمي؟
أردده في صبلتي مف
عما كنت ّ
مرًة غمبني ٌ
 - 6كـ ّ
أمر مف أمكر الدنيا فأخذني بعيداً ّ
كممات؟
مرًة
 - 7كـ ّ
شغمني

ممف ىـ معي ،في المسجد أك غيره ،أك
حديث
شدني عف صبلتي
ٌ
ّّ
ّ
جانبي ّ
ٍ
عنيا صكت ٍ
ىاتف أك قرع باب؟
تمفاز أك مذياع ،أك رنيف

ط مف خطكط الصبلة الخمسة قد فاتني قطاره في صبلتي فمـ يتحّقق كجكده مع
أؼ خ ّ
ّ - 8
الخطكط األخرػ :الزمف ،المساف ،الجسد ،القمب ،العمل؟
عمل يتنافى مع أية ٍ
 - 9بعد الصبلة :ىل عدت لممارسة ٍ
كممة قمتيا لرّبي أثناء الصبلة؟
ّ
أما زلت أنا أنا؛ كما كنت قبل الصبلة؟
- 10بعد الصبلةَ :
*

*

*

كتردد أدعية النكـ المأثكرة عف رسكؿ هللا
أخي اًر ،في نياية يكمؾ ،حيف تضع رأسؾ عمى الكسادةّ ،
عممية سر ٍ
ٍ
يعة ال تستغرؽ منؾ أكثر مف دقيقة ،استحضار مجمكع
(ص) ،ال تنس أف تحاكؿ ،في
سجمتيا لنفسؾ في صمكات ذلؾ اليكـ ،كال سيما تمؾ المرتبطة بالمفاتيح الحمر،
النقاط التي ّ
تقدمت برصيدؾ
كتقارف ىذا المجمكع بالمجمكع الذؼ أحرزتو في اليكـ السابق لترػ إف كنت ّ

اليكمي إلى األماـ ،أـ تراجعت إلى الكراء فتحاكؿ أف تستدرؾ ذلؾ التراجع في يكمؾ التالي بحيث
ّ
ٍ
مستمر.
ط البياني لنقاطؾ في تصاعد
يككف الخ ّ
ّ
ّ
ثـ قارف ىذه الدرجة
كحاكؿ في نياية األسبكع أف تعطي لنفسؾ درج ًة ّ
نيائي ًة عف األسبكع كّموّ ،
ٍّ
أؼ
تقد ٍـ
مع درجة األسبكع الفائت ّ
لتتأكد مف ّأنؾ في ّ
مستمر في أرباح استثماراتؾ ال يتخّممو ّ
ٍ
ٍ
تدىكر إف شاء هللا.
ىبكط أك
اجع أك
تر ٍ
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لتكن حياتك كّميا صالة
يحدثنا عف نزكؿ األمر بالصبلة ،عندما ُعرج
ما أفتأ أقّمب بعقمي الحديث
النبكؼ الشريف اؿ ذؼ ّ
ّ
العمية بتشريع الصبلة .لقد نزؿ األمر بداي ًة ،كما
بالنبي (ص) إلى السماء كتمّقى ىناؾ األكامر ّ
يحدثنا النبي (ص) ،بفرض خمسيف صبلة ،ثـ ما يزاؿ النبي الكريـ يسأؿ رّبو أف يخّفف عف أمتو
ّ
ّ
مر
عدد ىذه الصمكات حتّى جعميا خمساً .كنت دائماً أتساءؿ ،كلعّمكـ تساءلتـ معي أيضاً ،كّمما ّ
كل يكـ ،كىل سيتسع كقتنا في
بذاكرتي قذا الحديث :تُرػ ،كيف كاف لنا أف نصّمي خمسيف مرًة ّ
ٍ
شيء آخر غير الصبلة؟ متى سنأكل كنشرب كنناـ كنستيقع كنق أر كنكتب كنتكّمـ
ألؼ
قذق الحاؿ ّ
كنعمر األرض كنستمتع بالحياة كيزكر أحدنا أىمو كأصدقاءه ككك...؟
كنتعّمـ كنعمل كنبني ّ
كحيف أدركت أخي اًر حقيقة الصبلة ،كجكىرىا ،كطبيعة دكرىا التفاعمي مع النفس كمع الحياة،
ّ
بكل
كاألثر اؿذؼ يخرج بو المصمي مف صبلتو ،أدركت ّ
أف الصبلة ىي الحياة ،كأف الحياةّ ،
تؤكده لنا
تفاصيميا كجز ّئياتيا ،ىي نكعٌ ،بل أنكاعٌ مختمف ٌة
إف ىذا ما ّ
كمتمكن ٌة مف أنكاع الصبلةّ .
ّ

اآلية الكريمة:

 وما َخ ْمق ُت ِعبدو ِن
اانس إاّ َلي ُ
الج َّن و َ

[الذاريات]56 :

كتحس بالعرفاف
حياً بعد مكت النكـ القصير الذؼ كنت فيو،
عندما تستيقع كتكتشف ّأنؾ ما تزاؿ ّ
ّ
لمف بعث فيؾ الحياة مف جديد؛ فأنت تصّمي،
ثـ
الحماـ
ّ
كعندما تنيض مف فراشؾ عمى قدميؾ متّجياً إلى ّ
لتتطير كتقضي حاجاتؾ اإلنسانيةّ ،
تشعر بالرضا كأنت تجد الماء ىناؾ بانتظارؾ ،كتستمتع بالثقة الكبيرة بالنفس في ّأنؾ بفضل هللا

ما تزاؿ قاد اًر عمى أف تخدـ نفسؾ بنفسؾ؛ فأنت في صبلة،

لتفرج عف نفسؾ برؤية زىكرىا كرياحينيا كأشجارىا كثمارىا كأعشابيا،
كعندما تخرج إلى الحديقة ّ
ٍ
فصل جديد،
كل
نمك كل ذلؾ،
كل يك ٍـ جديد ،كمع ّ
تحكؿ ألكانو كأشكالو مع ّ
َ
كتعجب مف ّ
كلتراقب ّ
مف غير أف يككف لؾ أك ألؼ ٍ
بشر ٌيد في قذا؛ فأنت في صبلة،
تطكر َخمقيـ
عندما تنظر في كجكه أطفالؾ ،أك أطفاؿ اآلخريف ،كتحار في ّ
سر نمكىـ كعجائب ّ
ككممات كعبار ٍ
ٍ
ات جديدة؛ فأنت في
كل يك ٍـ شكبلً جديداً ،كميارًة جديدة،
ُ
كخمقيـ ،كىـ يكتسبكف ّ

صبلة،
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عندما تُرشد أىمؾ إلى الخير ،كتدعكىـ إلى هللا بالحكمة كالمكعظة الحسنة ،أطاعكؾ بعد ذلؾ أـ
عصكؾ ،فأنت في صبلة،
عندما تسامح أخاؾ أك زميمؾ أك جارؾ ،صادقاً كمف أعماؽ قمبؾ ،عمى ٍ
ذنب ارتكبكه بحّقؾ؛

فأنت في صبلة،

عندما تعتذر ليؤالء عف ٍ
ككأنؾ أنت المذنب ،فأنت في صبلة،
ذنب ارتكبكه في حّقؾّ ،
عندما تسمع شتيمتؾ بأذنيؾ فبل ُّ
ترد عمييا ،كتحتسبيا هلل؛ فأنت في صبلة،

ميتاً ،كتجد نفسؾ عاج اًز عف الدفاع عنو أك تغيير
لحـ أخيؾ ْ
عندما تغادر مجمساً ُ
يؤكل فيو ُ
مجرػ الحديث؛ فأنت في صبلة،

عندما تضع عمى رأس قائمة مف تدعك ليـ مف إخكانؾ كمعارفؾ أكلئؾ الذيف أكشكت أف تضعيـ

شر كال كرىاً،
عمى رأس قائمة مف تدعك عمييـ ،بحيث تثبت لنفسؾ كلرّبؾ ّأنؾ ال تضمر ليـ ّاً
فأنت في صبلة،
عندما تدعك لغير المسمـ باليداية لمصراط المستقيـ ،بدالً مف محاربتو كمناكفتو كالحقد عميو،

فأنت في صبلة،

كمحبة اإلسبلـ،
عندما تُرؼ غير المسمـ رحمة اإلسبلـ ،كتسامح اإلسبلـ ،كرّقة اإلسبلـ،
ّ
كحضارّية اإلسبلـ ،كأخبلؽ اإلسبلـ ،كابتسامة اإلسبلـ؛ فأنت في صبلة،
عندما تحافع عمى أنظمة الببلد التي تعيش فييا ،حتّى لك كنت في ٍ
بمد غير مسمـ ،كتحسف

أخبلقياً؛ فأنت في صبلة،
يبياً ك ّ
مالياً كضر ّ
عرفانؾ ليا ،كتفي بعيدؾ معياّ ،
العامة
عندما تحافع عمى جماؿ ىذه الببلد كنظافتيا كسبلمة حدائقيا كشكارعيا كخدماتيا ّ
كممتمكاتيا؛ فأنت في صبلة،

قادر عمى تغييره بيدؾ كال
ثـ ال تجد ّأنؾ ٌ
عندما يحيط بؾ السكء مف ّ
كل جانب ،فتنكره في نفسؾّ ،
بمسانؾ؛ فأنت في صبلة،
عندما تجتيد لترضي أىمؾ كترضي مف حكلؾ ،أصبت في اجتيادؾ أـ أخطأت ،فأنت في

صبلة،

تظف بو إالّ خي اًر ،ميما كسكس لؾ شيطانؾ بغير ذلؾ،
خير ،فبل ّ
عندما تثق ّ
أف أمرؾ مع هللا كّمو ٌ
فأنت في صبلة،
عندما تحمد هللا عمى ما أعطاؾ كعمى ما ابتبلؾ؛ فأنت في صبلة،

كل جانب؛ فأنت في صبلة،
تغض بصرؾ كأنت محا ٌ
عندما ّ
ط بمغرياتو مف ّ
تشؾ في نظافتو كنقائو ،لتنفع بو نفسؾ أك عيالؾ أك اآلخريف؛ فأنت في
عندما تدفع ماالً ،ال ّ

صبلة،
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ضر عف نفسؾ أك عف غيرؾ؛ فأنت في
تشؾ في نظافتو كنقائو ،لتدفع بو ّاً
عندما تكّفر ماالً ،ال ّ
صبلة،
تشؾ في نظافتو كنقائو ،لتقيـ بو نفسؾ أك عيالؾ؛ فأنت في صبلة،
عندما تقبض ماالً ،ال ّ
ٍ
ٍ
تتصدؽ ٍ
حسنة أك بتقر ٍ
يب بيف متباعديف؛ فأنت
بكممة
بماؿ أك بعك ٍف أك بمشك ٍرة أك بعم ٍـ أك
عندما
ّ
في صبلة،

عندما تصبر عمى ألكاء المرض أك الفقر أك المصيبة أك شظف العيش؛ فأنت في صبلة،
ٍ
شؾ كلك كاحداً في المميكف مف جكاز ىدره ،فأنت
عندما تكّفر دماً ،لمسم ٍـ أك غير مسمـ ،كنت في ّ
في صبلة،
عندما تشارؾ المسمميف في بمد غير بمدؾ؛ ىمكميـ كآالميـ كأحزانيـ ،كلك بصكتؾ أك عكاطفؾ

أك دعائؾ ،فأنت في صبلة،

بالتكضؤ لمثل ىذه
عندما تزكر مريضاً ،قريباً أك بعيداً ،فأنت في صبلةَ .أكلـ ينصحؾ نبيُّؾ
ّ
الصبلة؟
طكيل استعداداً ليك ٍـ ٍ
ٍ
جديد مف العمل كاإلعمار،
عندما تستسمـ لمنكـ ،كتريح جسمؾ مف عناء يك ٍـ
بالتكضؤ لمثل ىذه الصبلة؟
فأنت في صبلةَ .أكلـ ينصحؾ نبيُّؾ
ّ
كأخي اًر ،عندما تحاسب نفسؾ قبل أف تناـ ،ما كاف لؾ ،كما كاف عميؾ ذلؾ النيار ،فأنت أيضاً

في صبلة.

حياتؾ كّميا صبلةٌ لك نظرت إلييا حّقاً بعيف المصّمي ،كتفاعمت مع جز ّئياتيا تفاعل المصّمي مع
ٍ
طف ،فما
كل منع َ
كل زاكية كعند ّ
تفكت عميؾ ّأياً مف ىذه الصمكات المتاحة أمامؾ في ّ
كمماتو .ال ّ
ِّ
كمعرف ٌة ِبنعمو،
كمسبح ٌة بقدرتو ،كحامدةٌ لفضمو،
كممات ناطق ٌة بعظمة الخالق،
جز ّئيات الحياة إال
ٌ
ِّ
ٍ
يتكضؤكا ليذه الصبلة.
صبلة دائمة كاف لـ
كبأنيـ في
كمذكرةٌ لعباده
ّ
بالتكجو الدائـ إليو ّ
ّ
ّ
تردد في نفسؾ:
ال تغضب لك أساء إليؾ إنساف ،كال تحقد عميو ،بل اجعميا تسبيح ًة
كصبلة كأنت ّ
ً
سبحاف هللا ،أأنا كذلؾ اإلنساف ،رغـ ىذا االختبلؼ الكبير في طبيعتنا ،مف خْمق هللا؟ أية ر ٍ
يشة
ّ
ٍ
ٍ
لكل مف ىذه المبلييف بل الببلييف مف النفكس البشرّية المختمفة
عظيمة استطاعت أف تمنح ّ

شخصي ًة مختمف ًة؟
األشكاؿ كالطبائع كاألخبلؽ ،منذ آدـ كحتّى قياـ الساعة،
ّ

ٍ
شيء تصادفو أك تسمعو أك تراه مف حكلؾ تسبيح ًة هلل كاف لـ تفقييا .كيف أستقبح
كل
اجعل مف ّ
ييتز لو
منظ اًر أك َخْمقاً أك ُخُمقاً كىك مف صنع هللا؟ حتّى البرؽ الذؼ يخطف بصرؼ ،كالرعد الذؼ ّ
عنف كر ٍ
ٍ
فؤادؼ ،كما ترتجمو الطبيعة مف ٍ
تسبيحات أخرػ
ىبة كثكرة ،ال تنعكس في نفسي إالّ
تزيدني قرباً إلى هللا:
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 ويسبح الرعد بح ِمده والمالئك ُة ِمن ِخ ِ
يفتو
ُ َ
ُ ُّ
ِ
سبيحيم [اإلسراء]44 :
 إوا ْن ِمنٍ
ولكن ا َت َ
بحمده ْ
فقيون َت َ
سب ُح َ
شيء إاّ ُي ّ
ي ِ ِِ
ِ
الحمد [التغابف]1 :
مك ولو
ُ
الم ُ
ُ ّ
سب ُح هلل ما في السموات وما في األرض لو ُ
[الرعد]13 :

كل حركاتؾ كسكناتؾ ،كقيامؾ كقعكدؾ ،كطعامؾ كشرابؾ ،ككسبؾ كانفاقؾ ،كسماعؾ كنظرؾ
في ّ
المسبح العابد ببل تك ٍ
اف ،كالمصّمي
كظنؾ كتفكيرؾ ،كف جزءاً مف قذا الككف اؿذاكر الحامد
كنطقؾ ّ
ّ
ببل تكّق ٍ
الذىبية:
ف ،فأنت في صبلة ما دمت في حياة ،كاجعل دستكرؾ في الحياة ىذه القكاعد
ّ
خطكة داخل نفسؾ
خطكة خارج بيتؾ ابتغاء إصبلح دنياؾ إالّ كقد خطكت معيا
ط
 ال تخ ًُ
ً
ابتغاء إصبلح آخرتؾ..
أقل منيا..
تظف ّأنو لـ يبق لؾ مف العمر إال ُّ
 ال تُيدر ساع ًة مف كقتؾ إالّ كأنت ّ التغسل أعضاءؾ في الكضكء مف أدراف ما فكقيا إالّ كقد غسمت معيا بعض أدراف ماتحتيا..

يصدقيا بعد ذلؾ عممؾ..
تردد كمم ًة في صبلتؾ إالّ كقد عزمت عمى أف ّ
 ال ِّ
أسؾ خاشعاً في صبلتؾ إالّ كقد أحنيت نفسؾ تكاضعاً في حياتؾ..
 ال تحف ر َ -ال تخرج مف المسجد كأنت الشخص نفسو الذؼ دخمو قبل قميل..

كدعت مف حياتؾ معصي ًة كأضفت إلييا طاعة..
تكدع شير رمضاف إالّ كقد ّ
 ال ّسيئ ًة بشمالؾ..
 -ال تمنح حسن ًة بيمينؾ إالّ كقد دفعت عنؾ ّ

قربؾ مف النار..
 ال ذتقربؾ مف ّ
الجنة إال كقد ذبحت معيا معصي ًة قد تُ ّ
تبح أضحي ًة ّ
تذكرت مف مات باحثاً عنو لينقذه مف ٍ
برد أك
 ال تنفق قرشاً زائداً عف حاجتؾ إالّ كقد ٍّ
مرض أك جكع..
 ال تمؤل الكأس إلى حاّفتيا إذا كنت تعرؼ ّأنؾ لف تشرب إالّ نصفيا.. ال تُيدر نقطة ٍكل يكـ..
ماء إالّ كقد ّ
تذكرت مف يمكت عطشاً ّ

تذكرت مف ماتكا محركميف منيا..
 ال تضع لقمة طعا ٍـ في فمؾ إالّ كقد ّكل ما
 ال ترِـ ُبفتات المائدة إلى الُقمامة إالّ كأنت ٌمكقف ّ
أف هللا ٌ
قادر عمى أف َيحرمؾ مف ّ
عمى ىذه المائدة..
ٍ
بشيء مف فاكية الدنيا إالّ كقد حفزتؾ عمى االستمتاع بفاكية اآلخرة..
 ال تستمتع -ال تستمتع بما كسبتو فأفنيتو ،بقدر ما تستمتع بما أعطيتو فأبقيتو..

حذاء مناسباً ،فمف الناس مف ال يممؾ ِر ْجميف لتمبساه..
 ال تغضب إف لـ تممؾً
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طمت أداة أك قطعة ٍ
تتذمر لك تع ّ
أثاث في بيتؾ ،فيناؾ مف ال يممؾ بيتاً أك سقفاً
ٌ
 ال ّيحميو..
سك اًر عمى كمماتؾ..
 ال ذكتذر معو ّ
تّر ممحاً عمى طعامؾ إالّ ّ
ٍ
ٍ
أف ىناؾ مف سيتكّمـ عنؾ بمثميا..
 ال تتكّمـ عف أحد بكممة إالّ كأنت ٌمكقف ّ

تكجو كممة ٍ
مكقف ّأنؾ ستسمع مثميا يكماً مف كلدؾ..
سكء ألحد كالديؾ إالّ كأنت ٌ
 ال ّأف هللا أقدر عمى تحقيرؾ منؾ عميو..
 -ال تَحقر مف ىك دكنؾ حتّى تعمـ ّ

عمف أساء في حّقؾ..
 ال تطمب مف هللا العفك إذا أسأت في حّقو إالّ كقد بادرت بالعفك ّ ال تسمح كلك لمقميل مف الكراىية بالدخكؿ عبر ٍنافذة مف قمبؾ إالّ كقد سمحت لمكثير مف
المحبة بالدخكؿ مف ٍ
نافذة أخرػ..
ّ
تحبيـ..
تحبيـ إالّ كقد سبقت بالدعاء لمف ّ
تشؾ في ّأنؾ ّ
 ال تدعُ لمف ّمستمتع بيقينؾ باألجر الكبير كبالفرج القريب..
تستصعبف الصبر الطكيل إالّ كأنت
 الّ
ٌ

ِ
اعد ْد ْنف َس َك في
نبيؾ الكريـ (ص):
تنس أف تعمل
هللا كأّن َك َتراه ،و ُ
ُ
بكصية ّ
ّ
كأخي اًر ال َ
اعبد َ
ِ
كل َح َج ٍر َ ِ
اذك ِر هللا َ ِ
السر
ئة
سي ًى
بجْن ِبيا َح َسنةًىُّ ،
الم َ
فاعم ْل َ
كل َش َج ٍر ،إواذا َعمْم َت ّ
وعند ّ
عند ّ
وتى ،و ُ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِّ
حسنو األلباني في صحيح الترغيب ،عف معاذ بف جبل]
العالنَي ُة بال َ
عانَية [ ّ
بالسر ،و َ
*

*

*

ت ّكر مع كل َنَف ٍ
كل أحكالؾ كتقّمبؾ في الحياة؛
كبعد ،ذ
س تتنّفسو ّ
أف حياتؾ كّميا صبلة .كف في ّ
ِ
نقاء الدـ اؿ ذؼ أجراه هللا في
مقبل عمى الصبلةَّ ،
طاىر النفس طيارة جسد مف ىك ٌ
َ
نقي الركح َ
ٍ
ٍ
ٍ
مفصل ككل عضمة ككل ميس ٍـ مف
خمية مف خبلياؾ ،كشكر كل
عركقؾ ،شاك اًر لرّبؾ شكر كل ّ
مساـ جسدؾ:
ّ
ِ
خمي ٍة
كل جزٍء
عضو
كل ِمْي َس ٍم – أي
ٍ
ٍ
ٍ
صلير أو ّ
موسوم بصنع هللا ،أي ّ
 عمى ِّ
كل ِمْي َس ٍم ِمن ِ
ِ
فقال
آدم َّ
يوم َ
كل ٍ
اانسان صال ٌة (وفي رواية ُي ُ
صبح عمى ّ
صدق ٌة) َ .
ابن َ
ِ
ِ
ِ
المْن َك ِر صال ٌة  ،إوا ّن
ومن ُي ُ
ٌ
طيق ىذا؟ فقالْ :
أمٌر بالمعروف وَن ْي ٌي عن ُ
رجل من القومَ :
ِ
َح ْمالًى ِ
أحدكم إلى صال ٍة صال ٌة [صححو األلباني
عن
الضعيف صال ٌة ،إوا ّن َّ
كل ُخطوٍة َي ْخطوىا ُ

– من

ذر الغفارؼ]
في سمسمة صحيحو ،عف أبي ّ

األكؿ لتضمف بو
كاعمـ ّ
أف إدارتؾ لصبلتؾ ّإنما ىي إدارةٌ لحياتؾ .لقد أعطاؾ اإلسبلـ ركنو ّ
ِ
مما في ىذا الكتاب
اآلخرة ،كأعطاؾ ركنو الثاني لتضمف بو الدنيا كاآلخرة .كاعمـ ّأنني لـ أقصد ّ

مجرد مفاتيح صغيرة ،تمسكيا بيديؾ ،فتفتح بيا خزائف فكرؾ ،كتحّمق بيا في عكالـ
إالّ أف يككف ّ
80

ٍ
كتابؾ
كل منيا ُ
خيالؾ مع هللا ،كتخكض بيا بحار اكتشافاتؾ مع َخمق هللا ،بحيث يككف لؾ مف ّ
الخاص إلدارة صبلتؾ كادارة حياتؾ.
ّ
الميـ ّإني أستغفرؾ ٍ
عدت فيو
ثـ ُ
لذنب تُ ُ
ُ
بت إليؾ منو ّ
ّ
ِ
ثـ لـ أ ُْكؼ لؾ بو
ك
ُ
استغفرؾ لما أعطيتُ َؾ مف نْفسي؛ ّ
ِ
يت بيا عمى َمعاصيؾ
أنعمت بيا
الن َع ِـ التي
ك
لكل ّ
فتقك ُ
َ
أستغفرؾ ّ
ُ
عمي؛ ّ
ّ
لكل ٍ
طني فيو ما ليس لؾ
ك
كجيؾ؛ فخال َ
خير ُ
أستغفرؾ ّ
ُ
أردت بو َ
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