
 
 

 
 

 دور الصالة في إدارة األزمات 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 مقدمة 

صلى   صلى هللا عليك يا سيدي ويا موالي يا ابا عبد هللا صلى هللا عليك يا سيدي ويا موالي يا رسول هللا 

يا عزيز الزهراء يا غريب يا مظلوم يا قتيل العدى  يابن أمير المؤمنينعليك يا موالي وابن موالي  هللا

 . يا ليتنا كنا معكم فنفوز وهللا فوزا عظيماة والردى لعن هللا الظالمين لكم ويا مسلوب العمام 

 ل  ــفاعق ل بمثوى مسلم  بن  عقي                              إن رمَت خيَر حمًى وخيَر مقيل  

 ل  ـــــــمن أن ي راَم مواَزناً بعدي                              ه  أنَ ـــــمثوًى تعالى هللا أعلى ش 

 فاق الورى بالفضل  والتفضيل                                 يّداً ـــــمثوًى تضّمن للشهادة  س 

ماً غسق الدج ــ تطوي حزوناً للفال بس                               ى زيافةً ــــأمجّش   ل هوــــ

 ل ـــوادعو الحسين برنٍة وعوي                               يمم بها البطحاء من وادي منىً 

 ول ــفرداً لطعن قناً وقرع نص                               لمــ وقل: السالم عليك أسلم مس

ــ قرٌد يفرُّ الجم ــ ع منه كأنمــ  ل ـــــهم بقبينعشى الكريهة من                                اــ

 ل ــــــراح  فخرَّ خيَر جديـبالج                              أردوه بالبيض  الصفاح  وأثخنوه  

 لألرض حين رموه أيُّ نزول                               زالً ر األماة ناـــصعدوا به قص

 1-  لــــبدم الشهادة أفضل الترمي                                               سحبوه في األسواق وهو مرمل

 مني سالم هللا ابدا  لى االرواح التي حلت بفنائك عليكالسالم عليك ياأبا عبد هللا الحـــسين وع



 
 

 
 

السالم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اوالد الحسين وعلى مابقيت وبقي الليل والنهار. 

لعن هللا أمة قتلتك ولعن هللا أمة ظلمتك ولعن هللا  االرواح التي حلت بفناء الحسين .اصحاب الحسين وعلى 

 .. صاللهم اجعلنا من الطالبين بثأره مع امام منصور من آل بيت محمد .. فرضيت به  أمة سمعت بذلك

 

 انا هلل وانا اليه راجعون والحول والقوة اال باهلل العلي العظيم 

 واجوركمعظم هللا أجورنا 

 

ينَ ) ع  اَلة  ۚ َوإ نََّها لََكب يَرةٌ إ الَّ َعلَى اْلَخاش  ْبر  َوالصَّ ين وا ب الصَّ  45لبقرة ( .. اَواْستَع 

ان طبيعة الحياة بما فيها من ضغوطات ومصاعب تنعكس بال شك على مزاج االنسان ومن ثم على حركته 

التأمل منذ آالف السنين على  طاقته المعنوية .. ومن هنا عرف من فتضعف من حيويته وتوهن من قوته و

م تحول الى أحد انواع الطب التكميلي وعلم النفس  ثدينية ووسيلة روحانية بحتة .أنه جزء من الطقوس ال 

 2.من فوائد على دماغ وجسم االنسان لما له 

 وتم تعريف التأمل  ( meditation " فن السيطرة الذاتية العقلية على الذهن على أنه (: و االفكاروعلى

 2دفقها أو تغيير اتجاهها ونوعيتها"تدفق الصور الذهنية أو منع ت

"التامل هو ممارسة ذهنية وحالة من االنتباه والحضور العميق للوعي الذهني تكسب العقل وعيا  وايضا 

صراع داخلي مما له اثرا في  وانتباها تمكنه من االحاطة بالحواس واالحداث من حوله احاطة تامة دون 

 2تغيير حياة االفراد". 

لذا أصبح جزء من مجاالت االبحاث العصبية والنفسية حيث يعمل التأمل على تنشيط الخاليا العصبية في 

جذع الدماغ التي تشترك في تنظيم التنفس وضربات القلب وتشير دراسة الى أن تلك الخاليا ترتبط بشكل  

التي تلعب دورا وظيفيا فيما يتعلق بالضغط النفسي والفزع بمعنى أن التأمل   مباشر مع منطقة الدماغ 



 
 

 
 

يعمل على التحكم في نشاط ذلك الجزء من الدماغ مما يؤدي الى التخفيف من مستوى التوتر وبالتالي  

 2صحة نفسية أكبر.

وجدت الدراسة أن التأمل  2011وفريق بحثي عام  Sara Lazar الدكتورة وفي دراسة قامت بها

حيث  واالستغراق العقلي ال يقتصر تأثيره على الجسم والدماغ فحسب بل يشمل المستوى الروحي لالفراد

 3ترفع من مستوى مشاعر الروحانية االيجابية. 

)انظر رابط  -ية المادة الرماد-كمية استخدمت الدراسة جهاز الرنين المغناطيسي لمراقبة االختالف في 

على الدماغ بعد تقسيم المشاركين الى مل أثار التآبهدف دراسة   ادمغة عدة من المشاركين داخل الفيديو( 

( كان بهدف المراقبة ال غير.. 2اسابيع، الفريق )  8( يمارس التامل يوميا لمدة 1فريقين . الفريق )

وهي المنطقة  للفريق االول   ي منطقة الحصينتوصل الفريق البحثي الى ازدياد كثافة المادة الرمادية ف

 المسئولة عن الوعي الذاتي والتعاطف والتعلم والذاكرة والتحكم بالعواطف المختلفة. 

كما أن كثافة المادة الرمادية في منطقة اللوزة الدماغية والتي تلعب دورا رئيسيا في الخوف والتوتر قد  

لى ان مستوى الكورتيزول هرمون التوتر قد انخفض بشكل  انقصت بشكل ملحوظ . وتوصلت الدراسة 

مل يقلل من  أ ن التاما توصلت المجموعة البحثية الى ك .ملحوظ في اجسام المشاركين طيلة فترة الدراسة

 3  -2واالكتئاب, واضطراب القلق العام.  االضطراب ثنائي القطب( او الهوساعراض مايسمى )

 ماهي ياترى ؟  ..لم تسد تبقى قائمة ولكن هناك ثلمة هذا ما أثبته العلم = 

االنسان  من من الناقص الى الناقص )   -1أفقي فقط بعد ذات نتاج عالقة  وآثاره هيكل ماذكر حول التأمل 

معنويات االنسان  هنا    بزوال المؤثر وهوعالقة مؤقتة تزول   -2من الطبيعة الى االنسان (   وأالى نفسه 

محتاج متقلب االحوال و مفتقرلغيره ضعيف  مخلوقن االنسان فأل. وبالنتيجه وأفكاره وخياالتهنفسه 

، نعم هذا اليعني منه اليه قوة فكيف له أن يبقي على استقرار واستمرارحالة الصمود المعنوي لديه لمصدر

يفتقرللديمومة  أنه االهم و امؤقت  هتاثيريبقى ولكن االسترخاء ون التامل  تاثير هذا النوع منهائيا ان ننفي 



 
 

 
 

في محاولة   التأمل الموّجهاو ( guided meditation)ظهر مصطلح ال  انهمن رغم  على الو،  لثباتلو

ورفع المناعة الذاتية والثقة بالنفس من خالل توجيه  لتعزيز دور التأمل في الصحة النفسية والعصبية 

العقل الى االفكار االيجابية وتدريب الذهن على التركيز عليها واالستغراق فيها حتى يحصل في النفس  

االثر االيجابي المطلوب ولكن يبقى هذا االنسان المسكين حائرا يبحث عن ضالته كالساقية تدور حول 

زول بزوال يسرعان ما ثم روع النفس جزئيا من ن فنون االسترخاء يهدئ . نعم هذا النوع مالرحى 

 . المؤثر

 تعالى في وصف دقيق للنفس البشرية المتقلبة  يقول

وعاً .َوإ ذَا َمسَّه  اْلَخْير  َمن وعاً .إ الَّ  ﴿ ل َق َهل وعاً . إ ذَا َمسَّه  الشَّرُّ َجز  ْنَساَن خ  يَن ه ْم َعلَى إ نَّ اْْل  َصل ّيَن . الَّذ  اْلم 

ونَ  ْم َدائ م   .    23-19رج االمع 23)   َصاَلت ه 

ن هذه الفطره في حالة بحث دائمي  ألعلمه بن هذه الروح هي منشا جميع السعادات وأبعلمه لوجل هللا عز

الدائمية الى المدد الغيبي وحاجته هلوعا بضعف االنسان والعالم    ،عن هللا تعالى منشدة الى الكمال

سوف يضطرب ويشقى وتحدث  ف الذي اذا غفل عن مصدر هذا المددجزوعا,  مود امام تحديات الحياةللص

للطمأنينه والشعور ة تحاجمايشبع لهذا االنسان الضعيف تعالى  شرع الشقاء ، عنده حالة التزلزل و

لما لها من خصوصية   ومنها الصالة (ادات العبباألمان والسكينه والسالم الداخلي من خالل جملة من )

.  وطمأنينةالحياة بقوة  يكدح فيتوازنه النفسي والروحي من أجل أن ليبقي وهو في غمرة الحياة على 

سفرالى عالم الملكوت  في  مع الروحفيها حركة الجسد وتتناغم تنسجم التي  يومية ال الصالة هذه العبادة

اذا عاش االنسان مضامينها العالية تصل  التي الخوف عليهم والهم يحزنون حيث صب و حيث ال تعب والن

التسليم والرضى بأمر هللا تعالى والثقة  حالة المعنوي من خالل  صمودوالالروحي االستقراربه الى 

  :بشكل خاصالصالة العبادات بشكل عام و. يقول االمام الخميني رض حول الغاية من تشريع بتدبيره



 
 

 
 

من خالل تطبيق هذه الواجبات يستطيع الوصول الى الكمال  ان وصوال الى الكمال الالئق به فتهذيب االنس

 . 4الذي خلق له ويحصل على نصيبه من اللذائذ الروحية والمعنوية في عالمي الدنيا واالخرة ..

في تهذيب وتماسك روح االنسان ليكون قادرا دورها النقطه الجوهرية هنا ان الصالة حتى تؤدي ولكن  -

تكون منورة للقلب وال   نواال ل فيها ،مراعاة أدب العبادة رعاية حقها  يجب على مواجهة ازمات الحياة . 

وفي الواقع ان طبيعة االنسان المتقلبة هذه تحدث لعدم توازن الملكات النفسانية عنده  .  4 .مقوية للروح

هلوعا جزوعا ومنوعا  كما وصفه القرآن الكريم في حالة صراع الخيروالشرفنراه فهي بين افراط وتفريط 

 الملكات  لديهمالصالة  تهذب عندمااال المصلين . ضطراباالشقاء والتزان واالعدم من  في حالة ، 

حين تستسلم بين يدي بارئها خاضعة  فتعتدل الميول النفسانية وتخفض من فورة النفس وهيجان الروح 

حين يشكو ضعفه بأريحية كاملة للقوي المطلق وهو القريب الذي  ، في عالقة العبد بربهمطمئنة وديعة

خفيات. فكيف يشقى من كان له  يجيب دعوة الداعي اذا دعاه وحين يوكل أمره الى المدبرالعادل المحيط بال

 يرتشف من كاس أنسه ريا هنيئا الظمأ بعده ..رحمته ل بين يديربا يحل 

وجد عالقة رأسية بين االنسان ومصدر وجوده وقوته وهو هللا عزوجل واجب  : طالما ال ت  = وبالنتيجة

نه والطمأنينة ، يبقى  يحتويه ويمده بالسكيلالوجود الذي الينقطع مدده والتزول قوته والتضعف قدرته  

 . تعصف به ازمات الحياة لاالنسان اسيرا لتقلبات روحه المتعبه 

 

 

 ؟ ماهي معوقات الوصول الى هذه اآلثار المعنوية  



 
 

 
 

 سيرا للرذائل االخالقية تظل قواه حبيسةأمادام االنسان رض عليه في كتابه اآلداب المعنوية للصالة يقول 

يظل عاجزا وسمالم تدخل قواه عالم الفعلية لن تتفجر قابلياته و  عالم الفعليةعالم االستعداد والتنتقل الى 

 .  عن ادراك اللذائذ المعنوية

ن س وٍء تََودُّ لَْو أَنَّ بَْينََها َوبَيْ  " لَْت م  ْحَضًرا َوَما َعم  ْن َخْيٍر مُّ لَْت م  ا َعم  د  ك لُّ نَْفٍس مَّ يًدا ۗيَْوَم تَج   "  نَه  أََمًدا بَع 

ًرا ۗ َواَل يَْظل م  َربَُّك أََحًدا"   وفي آية أخرى   30 ال عمران  ل وا َحاض   49"  الكهف َوَوَجد وا َما َعم 

شر  ان  لكل عمل من خير أوفي حياة االنسان وكيف  اهذه االيات المباركة تختصر فلسفة العمل وأثره 

التي تمثل العجينة االولية لتشكيل ملكاته وطبائعه ومن ثم دوافعه السلوكية خيرا   صورته الباطنية الغيبية

له أثر فعلي في تنقية باطن   ة النفسانية في التعامل مع األمور الدنيويةمراقبة الحالف ..كانت أوشرا . لذلك

ن العبد ه ولكن أل ن فيض هللا ينقطع عن عبداالنسان ورفع حالة االستعداد لتلقي الفيض االلهي . ليس أل

اف االلهية بسبب ذنوبه وثقل روحه وعدم قدرته على رؤية هذه االلطاف يكون محجوبا عن هذه االلط

نَد "40النبأ  "يَْوَم يَنظ ر  اْلَمْرء  َما قَدََّمْت يََداه  " الربانية فيحرم منها  د وه  ع  ْن َخْيٍر تَج  ك م ّم  َنف س  وا أل  م  َوَما ت قَّد 

 20المزمل "َّۚللاَّ  

ن االنسان كثير الغفلة   عن أمير المؤمنين ع: " من كانت الدنيا أكبر همه طال شقاؤه وغمه". وأل -

س من ضغط كان الفرار الى هللا عزوجل ملجأ لحماية هذه النفوبالتالي كثير الهم والتعب وكثير الذنوب 

ن رسول هللا ص كان  أفي الرواية جاء وكما .  ولتفريغ ثقل هموم الحياة ومشكالتها الشعورالمهلك بالذنب 

سان ها وحركاتها واذكارها يستطيع االنالن من خالل الصالة بكيفيت.الى الصالة عاذا احزنه امرا فز

 . بحرية تامة ودون ان يشعر بامتهان لكرامتهضعفه   عنالتعبير

ْم َواَل ه ْم يَْحَزن ونَ  الأ "  يونس  62"إ نَّ أَْول يَاَء َّللاَّ  اَل َخْوٌف َعلَْيه 

 ماهي الخطوات العملية لتحقيق ذلك ؟  -

 الطمأنينة لقانون االول :ا



 
 

 
 

 .. كيف ؟ ونقصد بها سكون القلب واطمئنان الخاطر

مامن شيء احب الى هللا عزوجل من عمل يداوم  "وتحصل بالمداومة على الفعل عن رسول هللا ص :  -1

ثر القلب منها وينفعل حتى يتشكل باطن السالك  أبمعنى من خالل المداومة والتكرار يت   "عليه وان قل

يَن ه ْم عَ "  شيئا فشيئا من حقيقة تلك العبادة ويتحد قلبه بروح تلك العبادة. ونَ الَّذ  ْم َدائ م  "  لَٰى َصاَلت ه 

 23المعارج 

فاجعل قلبك قبلة للسانك ال تحركه اال باشارة القلب وموافقة العقل ورضى   " :  عن الصادق ع -2

 " االيمان

يكون للقلب منه   ة لسان والق ما يحول الذكر الى لقلوالطمانينة هنا التتحقق مع العجلة واالضطراب م

 ا نصيب

ة الباطنية للقلب والتصير صورة كمالية ثابتة غير ممكنة الزوال قعلى الحقيلن يكون لها اثر  : النتيجة =

 اذا ما اصابته الشدائد والمحن واالبتالءات. 

يَن ه ْم َعن  اللَّْغو  " ع وَن * َوالَّذ  ْم َخاش  يَن ه ْم ف ي َصالت ه  ن وَن * الَّذ  ْؤم  يَن ه ْم  قَْد أَْفلََح اْلم  ض وَن .....َوالَّذ  ْعر  م 

ث وَن اْلف ْرَدْوَس ه ْم ف يَها َخال د ونَ  يَن يَر  ث وَن * الَّذ  ْم ي َحاف ظ وَن * أ ولَئ َك ه م  اْلَوار  - 1" المؤمنونَعلَى َصلََوات ه 
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جميع  ن الروح هي منشا ألمراقبة حالة االقبال واالدبار للنفس واالنتباه من مكائد الشيطان، و -3

اَلةَ مما يفضي الى النشاط والبهجة في الصالة عدم التكلف حال الكسل واالدبار" فالسعادات  َواَل يَأْت وَن الصَّ

ه ونَ  اَلةَ َوأَنت ْم س َكاَرٰى "   54التوبه  " إ الَّ َوه ْم ك َسالَٰى َواَل ي نف ق وَن إ الَّ َوه ْم َكار    43النساء  " اَل تَْقَرب وا الصَّ

 . سالى اي ك /

 " اذا نشطت القلوب فاودعوها واذا نفرت فودعوها  "عن االمام العسكري ع : 

 " التبغض الى نفسك عبادة ربك" وعنه صلى هللا عليه واله



 
 

 
 

 ضور القلب ح القانون الثاني:

 تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه أو )اله(" بعن رسول هللا ص: "ياأباذر ركعتان مقتصدتان  

حبها بقلبة وباشرها بجسده أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأعن رسول هللا ص :"  الصادق ععن 

 ."م على يسر أصبح من الدنيا على عسر اوتفرغ لها فهو اليبالي على ما 

 .وهو ليس بالعسيرمع التدريب والمداومه.  دب حضور القلبأوللوصول الى هذه االحوال ينبغي مراعاة 

رادة النفس وتتغلب على الطبيعة بل وتكون مسخرة تحت إن تتقوى اسرار العبادات أمن   نإالنتيجة :  =

قدرة النفس وتكون االرادة الملكوتية نافذة في ملك البدن بحيث تكون القوى بالنسبة للنفس كالمالئكة الى  

َ َما أََمَره مْ الهللا تعالى"  ه  يَْعَمل ونَ َوه م "  6التحريم   "  يَْعص وَن َّللاَّ وصوال الى حالة    27االنبياء   "  ب أَْمر 

 4-هلل والرضى ألمره عزوجل.المطلقة التسليم 

 قبلت عليه أاال ما ها مالك من : القانون الثالث

 " مالك من صالتك اال ما اقبلت عليه بقلبك" يقول صلى هللا عليه وآله

وبمقدار تحقق حالة االنصراف فبمقدار االجتهاد في تطبيق القوانين السابقة يتحقق االثر النوراني للصالة 

 واالنقطاع القلبي يجد المصلي حالوة الصالة على روحه ووجدانه .

الن هللا تعالى هو القيوم على هذا الكون ومااالنسان اال نفحة من نفحات لطفه ورحمته وحيث  النتيجة : = 

وحيث ان منشأ طمأنينة االنسان وتعاسته  ،اليه  اال اليه الفقاره بطبعه  تعالى ن االنسان المفر له من هللاأ

، كانت الصالة هي المالذ الواقعي واقول الواقعي هو هذه الروح التي تنعكس على حياته راحة أو شقاءا 

بين  دائمية النها التقوم على الخيال والوهم كما تفعل برامج التامل الوضعية بل هي عالقة واقعية فعلية 

منعطفات  زماته وتنتشله في أتالحقه في ،  عنايته ورحمتهالعبد وربه الذي التاخذه سنة والنوم تحيط به 

كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا  "  عليه السالم مير المؤمنيندعاء أ. وقد كان من  حياته

 "  أن تكون لي ربا إلهي أنت لي كما أحب فوفقني لما تحب 



 
 

 
 

َق اَْبصار   - ها ا لَْيَك ، َحتّى تَْخر  ياء  نََظر  ق ل وب   الْ  ا لـهي َهْب لي َكماَل االْنق طاع  ا لَْيَك ، َواَن ْر اَْبصاَر ق ل وب نا ب ض 

كَ  ّز  ق ْدس  عَلَّقَةً ب ع  نا م  ن  اْلعََظَمة  ، َوتَصيَر اَْرواح  َل ا لى َمْعد  َب النُّور  فَتَص  ج   ح 

 يلِ ـوإْن َساَل َدمِعَي ُكلَّ َمس

 وَد الذَلُولِ ــــقَاُدوهُ ِللموِت قَ 

 ِمَن الَهِمِّ ِذكُر الحسيِن النَبيلِ 

 النُغولِ اِء ـــــَما ذَاقَهُ ِمن َجفَ 

ــ َوكاَن بُكاهُ بِعَيِن الرس  ولِ ــ

 قَِليَل النَصيِر َكثيَر الُخذُولِ 

 بيلِ ــــَ إَّلَّ ِمن الَكوثَِر الَسلس 

 ِليلِ ـَ اِدي الغــيَلقَى الَمنيَّةَ صَ 

 ِليلِ ــــــــَوَحرَّ َغِليٍل بَِحِرِّ غَ 

 ارتِفاُعَك عن نَزَواِت الُخمولِ 

ــ بِِرجلَيَك يَا بُغيَةَ الُمس   تَنِيلِ ـــ

 ِمَي َداَء النُحولِ ـــــأوَرَث ِجس

 وَّل شربي صفى طيب وهاني 

 وق جروهم سويه ـــبحبل بالس

 ورموه الگوم من گصراَّلمارة

 4-   مظلمه وَّل بعد واحد يصلها

 

 

 

 



 
 

 
 

 ي على ابن  َعقيل  ـــقَليٌل بَك ائ  

ي الَضاَلل  ب نَفسي أسيراً بأيد 

 ه  ـــــــقَلب  وأَعَظم  َما َكان في 

َحاذَرةً أْن يَذوَق الحس  ين  ـــم 

بَط الرسول   َصابََك س   ألَبَكى م 

 زُّ َعليَّ بَأنّي أراكَ ــــــــــيَع  

 أَت َوآلَْيَت أن ال تَع بَّ ــــَظمَ 

َك أنَّ ابَن ب نت  النَب ّ  لم   يـــــل ع 

واس    يه  قَتالً ب قتلٍ ـــــــفَك نَت م 

ن فَوق  َعال  ي الب نَا س قوط َك م 

بَ  ي َشدُّ الح   ال  ـــــــأََراَع ف ؤاد 

 َوَسحب َك في السوق  بَيَن األنام  

 ي ـعمل كوفان هد حيلي وهان

 فه رجل مسلم وهاني ــــــيوس

 ويلي والمگدر گضى وشاعت اخباره 

 وهاني انقتل عقبه وبگت داره

محمد سيدنا وشفيعنا  والصالة والسالم على  وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين 

 والحمد هلل رب العالمين .....  وعلى آله الطيبين الطاهرين 
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