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رسالة يف تعظيم قْدر الصالة

L   رسالة يف تعظيم قْدر الصالة  J
الحمد هلل الذي جعل الصالة قرة عيون المؤمنين، ومعراج 

المتقين، وخير ذخر للصالحين.

أحمده -س��بحانه- دّلنا على أحبِّ االعمال إليه، وشّرفنا 
بالوقوف بين يديه، وأذن لنا بمناجاته آناء الليل والنهار.

وأصلي وأسلم على أعبد النّاس لخالقه، وأطوعهم لربه؛ 
من كانت الصالة مس��راح قلبه، ولذة ف��ؤاده، ومفزعه عند كل 

نائبة.

صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أّما بعد:

 فه��ذه رس��الة صغي��رة المبن��ى، كبي��رة المقص��د والمعن��ى 
أردُت فيها تذكير نفس��ي وإخواين بأهمية وعظمة قْدر الصالة، 
وخط��ورة التفري��ط فيه��ا، وبي��ان فضله��ا ومكانته��ا، والطريق 

الموصل ألدائها على أكمل وجه.
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ٍر فيها-. ، أو مقصِّ وهي موّجة لكل مسلم ومسلمة -مصلٍّ

وق��د انتظمت ه��ذه الرس��الة المتخصرة: توطئ��ة، وخمس 
وقفات على النحو التالي:

الوقفة األولى: لماذا ال ُيّعظم بعض المسلمين الصالة؟

الوقفة الثانية: أهمية الصالة وعلو قدرها وشأهنا.

الوقفة الثالثة: خطورة ترك الصالة.

الوقفة الرابعة: فضل الصالة.

الوقفة الخامسة: خمٌس وعشرون سببًا للخشوع فيها.

***
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L  توطئه  J
م��ن تأّم��ل يف حال كثي��ر من المس��لمين اليوم يج��د تفريطًا 

ظاهرًا عن��د طائفة غير قليلة منهم، فتجد أحدهم ال يرفع رأس��ًا 

بالص��الة وكأن��ه ال يع��رف خطر تركه��ا، وربما ضّي��ع كثيرًا من 
الف��روض كل ي��وم، بل ربما بقي أيامًا بال ص��الة أو أّنه ال يهتم 
بالص��الة االهتم��ام الواج��ب، ف��إن صل��ى فبها ونعم��ت، وإال 
ف��ال يهمه أحف��ظ أم ضّيع ومثل ه��ؤالء -ال ش��ك- أّنهم على 
خط��ر عظيم ج��دًا، فإّن��ه لم ي��أِت يف النصوص تحذي��ر ووعيد 
 كما جاء يف خطر التهاون والتس��اهل يف الصالة -كما س��يأيت-
وله��ذا ُيق��ال لمثل ه��ذا اعل��م: أّن تعظيمك للص��اة من تعظيم 
ربك وتعظيم أوامره، واستهانتك بها دليل استهانتك بأمره، فقدر 

الصاة يف نفسك ُيعّرفك بقدر ربك عندك .

***
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الوقفة األوىل

L  ملاذا ال ُيّعظم بعض املسلمني الصالة؟  J
هناك أسباٌب تجعل بعض المسلمين ال ُيعّظمون الصاة وال 

يعتنون بها، فمن ذلك:
1 ( الجهل بخطورة تركها.

الِة بالكليَِّة هتاوًنا أو كس��اًل، كافٌر كفًرا ُمخِرًجا  فت��ارُك الصَّ
��ِة عند جمع غير يس��ير من أه��ل العلم، وه��و مذهُب  م��ن الملَّ

جمهوِر أصحاِب الحديِث.

: )واختلف��وا يف الُمقرِّ هب��ا وبفرضها، التارك  ق��ال ابُن عب��د الَبرِّ
عمًدا لَعملها، وهو على القيام هبا قادٌر؛ فُروي عن عليٍّ وابِن عباس 
وجاب��ر وأبي ال��درداء تكفيُر تارك الصالة، قال��وا: َمن لم يصلِّ فهو 
كافر، وعن عمر بن الخطاب: ال حظَّ يف اإلسالم لَِمن تَرك الصالة، 

وعن ابن مسعود: َمن لم يصلِّ فال ديَن له( ]االستذكار: 150/2[.

وقال ابُن تيميَّة: )وتكفيُر تارك الصالة هو المشهوُر المأثور 
حاب��ة والتابعين( ]مجم��وع الفتاوى:  ��َلف م��ن الصَّ عن جمهوِر السَّ
97/20[ ومّمن قال بكفر تارك الصالة -هتاونًا- من المعاصرين 

الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ، فكيف ُيغامر المرء 
يف عبادٍة التفريُط فيها ُيخرُج صاحَبه من ملة اإلسالم؟!
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2 ( يتس��اهل البع��ض بت��رك الصاة متجاهًا خطورة س��وء 
خاتم��ة تاركها، فمن عاش على ش��يء مات علي��ه، ولئن كانت 
رحمة اهلل س��بقت غضبه، وإحسانه لعبده أوسع مّما نتصّور إال 
أّن المتساهل يف الصالة يجب عليه أن يخاف من سوء الخاتمة، 
ولئ��ن كان النّ��اس يق��رأون كثيرًا ع��ن خواتيم حس��نة تفرح لها 
النفوس، ويستبشُر هبا أهل الميت هبا، فما حال من ُختم له بشر 

وسوء والعياذ باهلل!؟

3 ( المتساهل يف أداء الصاة جهل أو تناسى الوعيد بعذاب 
القب��ر لت��ارك الصاة والمتس��اهل فيها، فف��ي حديث َس��ُمَرَة ْبِن 
 : ِيف حديث الرؤيا َقاَل َرُس��وُل اهلل  ُجنُْدٍب
ا َأَتْيَنا َعَلى َرُجٍل ُمْضَطِجٍع، َوإَِذا آَخُر َقائٌِم َعَلْيِه بَِصْخَرٍة،  »…َوإِنَّ
ْخَرِة لَِرْأِس��ِه َفَيْثَلُغ َرْأَس��ُه َفَيَتَهْدَهُد اْلَحَجُر َها  َوإَِذا ُه��َو َيْهِوي بِالصَّ
ُهَن��ا َفَيْتَب��ُع اْلَحَجَر َفَيْأُخُذُه، َف��ا َيْرِجُع إَِلْيِه َحتَّى َيِصحَّ َرْأُس��ُه َكَما 
َة اأُلوَلى . ُقْلُت  َكاَن، ُث��مَّ َيُع��وُد َعَلْي��ِه َفَيْفَعُل بِِه ِمْث��َل َما َفَعَل اْلَم��رَّ
اِن؟ َقاَل َقاال لِي: اْنَطِل��ْق اْنَطِلْق …-ثم  َلُهَما: ُس��ْبَحاَن اهَّللِ َما َه��ذَ
ُه  ُل الَِّذي َأَتْيَت َعَلْيِه ُيْثَلُغ َرْأُس��هُ بِاْلَحَجِر، َفإِنَّ ُجُل اأَلوَّ ا الرَّ قال-: َأمَّ
اِة اْلَمْكُتوَبِة . ُيْفَعُل  ُج��ُل َيْأُخُذ اْلُقْرآَن َفَيْرُفُضُه، َوَيَناُم َع��ْن الصَّ الرَّ

بِِه إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة..« رواه البخاري.
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فه��ذا عذاب م��ن ينام ع��ن الصاة، فكي��ف بت��ارك كثير من  ○
الفروض وهو يف حال اليقظة والعافية!؟

4 ( المتس��اهل يف أداء الصاة غفل ع��ن الوعيد الذي تّوعد 
اهَّلل ب��ه التاركي��ن والمفّرطين لها من العذاب والنكال -وس��يأيت 

تفصيله يف الوقفة الثالثة-

5 ( المتساهل يف أداء الصاة غفل عن آثار تركها من الضيق 
والحرمان من الرزق، فلن تجد تارك للصالة أو المفّرط فيها إال 
وهو يعيش هّمًا وغّمًا عظيمين نتيجة لتفريطه بأعظم ركن من 

أركان اإلسالم.

اذهب للمصّحات النفيسة، واجلس مع كلِّ مغموم ومهموم  ○
واسأله عن صاته، وكيف هو حاله معها؟

س��تجد تفريط��ًا ظاه��رًا، وإهمااًل بّين��ًا لها، فه��و ال يرفع 
هب��ا رأس��ًا، وال يعتني بش��أهنا، ولذا ُيق��ال لمن فّرط وتس��اهل 
يف الص��الة: أيق��ن أّن بين��ك وبين الس��عادة بونًا شاس��عًا، وال 
تش��ك أّنك أغلقت الباب بيدك، فدونك ودون إدراك الس��عادة 

والطمأنينة: عبادة الصالة، وحسن االتصال بربك.

***
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الوقفة الثانية

L  أهمية الصالة وعلو قدرها وشأنها  J
يعلم المسلمون أهمية الصاة يف الجملة، ولكّن الكثير منهم 
يجه��ل أهميتها على التفصي��ل -والعلم هبذا من أه��ّم العلوم- 
فيفوت عليه��م تعظيمها، وإنزالها من نفوس��هم المنزلة الالئقة 
هب��ا، ولذا حص��ل فيها التقصي��ر والتفري��ط، ول��و قْدروها حق 
قدره��ا لكان المف��ّرط يف حال غير هذا الحال، وس��أذكر بعض 

الدالئل الدالة على أهمية الصالة، فمن ذلك:

1 ( أّن الص��اة ركن من أركان اإلس��ام؛ وأركان اإلس��الم 
أعظ��م مبانيه وأجّل ش��رائعه، وأهّم أحكامه، ول��ن يتقّرب عبٌد 

لربه بمثلها، فهي أرفع القربات قْدرًا، وأعالها مكانة.

ولعظم��ة الصاة، وجالل��ة قدرها حصل الخ��الف الكبير 
بين أهل العلم يف كفر تاركها، وهو مبسوط يف المراجع الكربى 

لكتب األئّمة األعالم.

ومن دالئل عظمة الصاة: ○
2 ( أّنه��ا عمود الدين، كما جاء ذلك يف الحديث الصحيح، 
اُة"  يق��ول : "رأُس األمِر اإلس��ام، وعموُده الصَّ

رواه الترمذي.
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وه��ل ُيتصور بن��اٌء يقوم بدون أعمدة، فكذل��ك إقامة الدين 
وإكماله ال يتّم إال بإقامة الصالة، فمن أسقط الصالة أسقط البناء 

العظيم لدينه، فماذا أبقى من دينه من تركها أو فّرط فيها؟!

ومن دالئل عظمتها: ○

3 ( أّنه��ا هي العه��د بين العبد وبين ربه، ف��إن تركها أو فّرط 
فيها، فأي عهد بقي له عند مواله؟!

وال أوىف من اهلل عهدًا، وال أصدق من الرحمن وعدًا، فإذا 
حاف��ظ عليها العب��د أتم اهلل له عهده بدخ��ول الجنّة والنجاة من 

النّ��ار، قال اهلُل تعال��ى: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ھ ھ( ]سورة مريم: 87-85[.

فليح��ذر المفّرط فيها، فأّنه فلم يبق له عهد عند اهلل للنجاة 
من النّار.

ومن دالئل عظمتها: ○

4 ( أّنها أّول موضع للس��ؤال بين يدي اهَّلل، فبصالح الصالة 
ص��الح بقي��ة العمل وبفس��ادها يفس��د، فاعتِن هب��ا، فاألمر جدُّ 

خطير.
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ُس��ئل الش��يخ بن باز ما معنى حديث )أول ما يحاسب العبد 
من عمله صاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فس��دت فقد 

خاب وخسر( رواه الترمذي والنسائي.

فأج��اب : معن��اه إن صح��ت صالت��ه واس��تقامت، 
وقبلها اهلل منه؛ فذلك من أس��باب قبول بقية أعماله، وإن أضاع 
الص��الة، ولم تس��تقم الصالة؛ فهو من أس��باب ضي��اع أعماله، 
 فالص��الة كالميزان لبقية األعم��ال( انتهى ]فتاوى ن��ور على الدرب[
فاس��تحضر ضياع كل عمل صالح تعمله ألّنك فّرطت يف أصل 

صالح األعمال وقبولها.

ومن دالئل عظمتها:  ○

5 ( أّن اهَّلل فرضه��ا اهَّلل يف كلِّ ِمّل��ة، فمن تأّم��ل القرآن وجد 
ه��ذا األمر ظاهرًا فهذا إبراهيم  يرفع القواعد من البيت 
ليكون قبلة للمسلمين يف أعظم عبادة -وهي الصالة- ويطلب 
من ربه التوفيق إلقامتها هو وذريته وذلك لعظمة ش��أهنا، يقول 

اهلل تعالى-عن��ه-: )ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ائ ائ ەئ( ]ابراهيم:40[.

وه��ي أّول أم��ر م��ن اهلل -تعال��ى- لموس��ى  بعد 
التوحي��د، ق��ال اهلل -تعال��ى-: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
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ٿ(  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

]طه:14-13[.

وأوحى اهلل إليه ب��أن يأمر قوَمه بأن يتخذوا من بيوهتم قبلة 
ويقيموا الص��الة، فقال س��بحانه: )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

ې ې( ]يونس:87[.

ورأى قوُم ش��عيب  أثر الصالة يف دعوته، فقال اهلل 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  )ۀ  -تعالى-عنه��م: 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۆ ۆ( ]هود: 87[.

فهذه الش��واهد تدّل على داللة ظاهرة على عظمة الصالة 
التي فرضها اهلل على كلِّ أّمة، وعّظمها كل نبي.

ومن دالئل عظمتها:  ○

6 ( عناية األنبياء عليهم الصاة والسام بها.

فهدي األنبياء عليهم الصالة والسالم العناية العظيمة  هبا، 
والوصية هبا، وسؤال اهلل المحافظة عليها.
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فقد كان من مقاصد هجرة إبراهيم  -إقام الصالة- 
قال اهلل تعال��ى: )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( ]إبراهيم:37[.

وه��ذا عيس��ى  أّول ما نط��ق به الوصي��ة بالصالة، 
ق��ال اهلل تعالى- عنه: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڱ( ]مريم:31-30[.

ولّما جاءت المالئك��ُة لزكريا  وجدته قائمًا يصلي 
يف المح��راب، فجاَءت��ه الُبش��رى وهو يف صالتِه، ق��ال اهلل تعالى: 

)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]آل عمران:39[.

عواِت. الُة هي َمصدُر البِشاراِت، وموطُن استجابِة الدَّ فالصَّ

ْيِل َوَيُقوُم  وهذا نبي اهلل داوود : "َكاَن َيَناُم نِْصَف اللَّ
ُثُلَثُه، َوَيَناُم ُسُدَسُه" رواه البخاري ومسلم.

فكان للصالة عند األنبياء  -وهم القدوة- ش��أٌن 
عظيٌم، فحرٌي بالمؤمن أن ُيعّظم ما عّظموا.
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فصٌل يف حال نبينا  والصالة. �
ق��ام رس��وُل اهلل  بي��ن ي��دي رب��ه، وتعّبد حتى 
تورمت قدماه، وكان إذا س��مع النداء قام وكأنه ال يعرف أهله، 

ويقول: " أِرحنا بها يا بال" رواه أبوداود.

فدخ��ول العب��ُد فيها ه��و الس��بيل األكرب للراح��ة مِْن تعب 
ني��ا وَمش��اِغلِها؛ لَِما فيها م��ن مناجاة هللِ تعال��ى، وهي راحة  الدُّ

للروح والقلب.

وكانت الصالة ُقرَة عين رس��ول اهلل  ومصدَر 
س��عادته وراحت��ه، فوجد فيه��ا األنس باهلل ونال م��ن ورائها بْرد 
المناج��اة، ولذيذ الوقوف، يق��ول : "وُجعلت قرُة 

عيني يف الصاة" رواه النسائي.

وكان: "إذا حزبه أمٌر فِزع إلى الصاة" رواه أبوداود.

وحياتنا فيها من الش��دائد واإلح��ن ما تجعلنا نجدد عهدنا 
هب��ا كثيرًا، فهذا هو ح��ال نبيك  مع الصالة، فليكن 

لك به قدوة وأسوة حسنة.

 ، ولعظم��ة الصالة كانت هي آخ��ر وصاياه
اهَّللِ  َرس��وِل  ��ِة  َوِصيَّ آِخ��ِر  م��ن  َتق��وُل ُأمُّ َس��َلَمَة : "َكاَن 
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َاَة، وما َمَلَك��تْ َأْيَماُنُكْم، حتى َجَعَل  ��َاَة الصَّ : الصَّ
َنب��يُّ اهَّللِ  ُيَلْجِلُجَها يف َصْدِرِه، وما َيِفيُض بها لَِس��اُنُه" 

رواه أحمد.

فانظ��ر بما ختم  حيات��ه، وال عجَب يف ذلَك 
الُة. فإنَّها الصَّ

فيا أّيها المح��بُّ لنبيه ، الراغب بجواره عّظم 
ما عّظمه نبيك، وأحّب ما أحّب تفز بخيرات الدنيا واآلخرة.

ومن دالئل عظمتها: ○

7 ( أّن الصاَة مأموٌر بها يف حال المرض والخوف والسفر، 
فكيف ُيفّرط فيها يف حال الطمأنينة والصحة؟!

ومن تأّمل حال المريض، وصعوبة حركته، وش��دة حاله، 
والتغي��رات التي تعريه ومع ذلك لم ُيرّخص له يف ترك الصالة 
إال بحال اإلغماء وفقدان الوعي -مع األخذ باالعتبار األحكام 

المتفاوتة لكل مريض-.

ف��إذا كان األم��ر كذل��ك، فم��ا عس��ى أن ُيق��ال للصحي��ح 
المعاىف، وقل مثل ذلك لآلمن المقيم إذا عرف بعدم س��قوطها 

يف حال الحرب والخوف.
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كل ذل��ك ي��دّل داللة ظاه��رة عل��ى أهمية وعظم��ة عبادة 
الصالة.

ومن دالئل عظمتها: ○

8 ( أّن الص��اَة ه��ي العب��ادة الوحي��دة التي ُيؤم��ر بها الطفل 
الصغير إذا بلغ سبع سنوات للداللة على أهمية االعتناء بها.

وهو مابين س��بع سنوات إلى عش��ر سنوات يصلي خمسة 
اآلف صالة لينش��أ ُمعّظمًا لها وُمحبًا لها؛ فليت ش��عري كيف 
يف��ّرط فيها من بلغ وعق��ل وأدرك أهميتها بل ربما بلغ الثالثين 
واألربعي��ن وأكرب م��ن ذلك، ومع ذلك تجده متس��اهالً فيها إذا 
ش��اء صلى وإذا ش��اء ترك، وه��ذا من أظهر ص��ور التفريط فيها 

وعدم االكراث بشأهنا، وتعظيم من أمر هبا.

ومن دالئل عظمتها: ○

9 ( التأّم��ل يف كيفي��ة فْرضه��ا؛ فق��د ُفرض��ت يف أعلى مكان 
وصله بشر.

ويف أعج��ب رح��الت التأري��خ البش��ري، فُأس��ري بنبين��ا 
المق��دس -مس��افة ١٤٨٢ كيل��و م��رًا-  بي��ن مك��ة والبي��ت 
وُعرج به إلى المأل األعلى يف علو ال يعلم مداه إال اهلل، وُفّتحت 
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له أب��واُب الس��ماء، وكّلمه رُبه ب��دون واس��طة، وُفرضت عليه 
الصالة مباشرة كل ذلك لتعلم األّمة أهّمية الصالة.

إّن عب��ادًة يفرضه��ا اهلل ب��ال واس��طة بين��ه وبي��ن رس��وله 
، ويف كيفي��ة ال مثي��ل له��ا، وبع��دد ال تق��رب من��ه 
فريض��ة، وباتصال ط��وال الي��وم والليلة .. لهي عبادة تس��تحق 

العناية هبا أشّد عناية 

ومن دالئل عظمتها: ○

10 ( تعظيم الصحابِة رضي اهَّلل عنهم لها.

ومن نظر يف  أقوالهم -وهم أعلم األّمة بأحكام الشريعة- 
علم عنايتهم هبا، وأيقن بخطورة التهاون فيها.

يقول عمر : "ال حّظ يف اإلسالم لمن ترك الصالة".

وقال عبد اهَّلل بن مسعود : "من لم يصلِّ فال دين له".

وق��ال عب��د اهَّلل ب��ن ش��قيق : "كان أصح��اب محمد 
 ال يرون شيئا من األعمال تركه كفر غير الصالة".

فهذه األقوال تدّل داللة ظاهرة على عظمة الصالة وخطر 
تركها والتهاون يف شأهنا.
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من دالئل عظمة قْدر الصاة: ○

11 ( ماجعل��ه اهَّلل ظاه��رًا م��ن ش��أنها بي��ن الّن��اس م��ن بناء 
المس��اجد وماجاء فيه من فضل، ومن مش��روعية األذان خمس 
مرات يف اليوم والليلة، فينشأ على سماعه الصغير ويطرق سمع 
الرجل والمرأة على مدار الس��اعة، وم��ن اجتماع النّاس لها يف 
كل ف��رض وم��ا يف ذلك من منافع ومصالح، وم��ن األمر هبا إذا 

نودي لها وترك كل أمور الدنيا ألجلها.

من دالئل عظمة قْدر الصاة: ○

12( أّنها خمٌس بالعدد وخمسون باألجر والثواب.

فقد فرض اهلُل الصالة أّول ما فرضها خمسين صالة )وهذا 
يدّل على حّب اهلل لها( ذكره الشيخ ابن عثيمين.

)وهي خمس يف العدد خمس��ين يف األج��ر غير مضاعفتها 
بعشر( كما أفاده الشيخ ابن عثيمين.

وق��ال الحافظ ابن حجر : والمراد: هنَّ خمس عددًا 
باعتبار الفعل، وخمسون اعتدادًا باعتبار الثواب.

فهنيئ��ًا ل��ك أّيه��ا المحافظ علي��ه، وال تحرم نفس��ك هذا 
الفضل أّيها المقصر، فالحياة أقصر مّما تتصور.
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من دالئل عظمة قْدر الصاة: ○

13( أّنها جمع��ت عبوديات لم تجمعها عبادة غيرها، ففيها 
الثن��اء على اهلل يف دعاء االس��تفتاح والركوع والس��جود، وفيها 
ت��الوة القرآن، وفيه��ا الذكر المتن��ّوع، والدع��اء داخلها، وفيها 

. الصالة على النبي

وجمعت الخضوع والخش��وع يف س��ائر األعض��اء والذلة 
بي��ن يدي اهلل، فاحمد اهلل أن ش��رعها لن��ا، واقدرها حق قدرها، 

وحافظ عليها.

من دالئل عظمة قْدر الصاة: ○

14( استحضار شرف المقام الذي أقامك اهَّلل به عند صاتك.

فكلما صليَت تذّكر قْدر هذا الش��رف الذي شرفك اهلُل به، 
والمقام الذي أقامك إّياه .

فإذا كان النّاس ُيفاخرون بالدخول على الملوك وهم بشر 
مثلهم، فكيف وأنت -أّيها المصلي- قد تشرفت بالوقوف بين 

يدي "اهلل" فاقْدر لهذا الموقف قْدره الذي يستحقه.
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الوقفة الثالثة

L  خطورة ترك الصالة أو التفريط فيها  J

إّن أعظم عبادة ينبغي لإلنسان المسلم العناية بها -هي عبادة 
الصاة- فهي الفريضة الفاصلة بين الكفر واإلسالم، واإليمان 
والنفاق، فلعل قراءة هذه السطور هي بداية التصحيح للمقّصر 

فيها.

وبع��ض الّناس ربم��ا ال يقرأ مثل هذا ال��كام حتى ال يكون 
علي��ه ُحّجة، وما علم المس��كين أّنه ليس هن��اك َثّم عذر يف عدم 
معرف��ة قْدر الصالة -فمعرفة عظمتها وعلّو قدرها من المعلوم 
م��ن الدين بالضرورة، وم��ن الجهل الذي ال ُيع��ذر فيه المرء- 
وليعل��م المفّرط يف الصالة أّنه ال تعديل للخطأ الكبير الذي هو 

واقٌع فيه إال يف دار الدنيا فقط .

أّيها المف��ّرط يف الصاة: كيف ُتؤخ��ر التوبة عن ترك الصاة  ○
والتفري��ط فيه��ا، وأنت ترى الم��وت يتخّط��ف الناس يف عز 
ش��بابهم، ويف كم��ال قوته��م، ويف آم��ن لحظاته��م، وع��دم 

تفكيرهم فيه!؟
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أيقن بش��دة خطورة ت��رك الصاة حتى ال تنتظ��ر المجهول، 
والم��آل المخيف لتارك��ي الصالة والمتهاونين فيها -وس��يأيت 

بيان بعضه يف ثنايا هذه الرسالة-.

  وأبدأ رس��التي لك بهذا النقل المهم لإلمام ابن القيم
حيث قال: "وال يختلف المس��لمون أّن تْرك الصالة المفروضة 
عم��دًا من أعظم الذنوب وأك��رب الكبائر وأّن إثمه عند اهلل أعظم 
م��ن إثم قت��ل النف��س وأخذ األم��وال ومن إث��م الزنا والس��رقة 
وش��رب الخمر وأن��ه متع��ّرض لعقوبة اهلل وس��خطه وخزيه يف 

الدنيا واآلخرة" انتهى كالمه .

فتأّمل -باهَّلل عليك- هذا الكام وأعد قراءته مرارًا فإّنه كالُم 
عالٍم نحرير ثْبت قد أمضى عمره كله يف مدارسة العلم ومعرفة 

النصوص ومعانيها .

أع��د قراءته��ا حيث ق��ال: "ت��ارُك الصالة أعظ��م إثمًا من 
قت��ل النف��س وم��ن أخذ األم��وال ومن الزنا والس��رقة وش��رب 

الخمر...".

فه��ل تصورت ِعظم الُجرم الذي يق��ع فيه من ترك الصاة أو  ○
تساهل يف أدائها !؟
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وحتى تدرك خطورة األمر كما هو عليه، تأّمل فيما يلي:

يف يوم القيامة س��ُيدعى المفّرطون بالصاة للسجود بين يدي  ○
ربهم، فهل ياُترى سيتمكنون من السجود !؟

إلي��ك الج��واب، ق��ال تعال��ى: )حس خس مس حص مص 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ڇ  مض  خض  حض  جض 

ڀ ڀ ڀ ڀ(  ]سورة القلم :43-42[.

عش بقلب��ك - باهَّلل عليك - هذه اللحظ��ات الرهيبة )وهي 
أول مايك��ون يوم القيام��ة( كما قال ابن عب��اس؛ فُيدعى النّاس 
للسجود بين يدي رهبم فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون 
لرهب��م طْوعًا يف الدني��ا، ويريد التاركون للص��الة، والمفّرطون 
فيه��ا وغير المعظمين لها أن يس��جدوا فتتحّول ظهورهم طبقًا 
كلما أرادوا السجود خّروا لقفاهم عكس السجود ألهنم تركوه 
يف الدني��ا فعوقب��وا بالحرمان منه يف اآلخرة؛ ف��أي خزٌي يعري 

هؤالء يف ذلك الموقف العظيم؟!

ويف بي��ان خطورة التس��اهل يف الص��الة -أيضًا- يقول اهلل 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ  تعال��ى: 

ۓ ۓ ڭ ڭ( ]مريم: 59[.
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فهؤالء الذين تركوا الصاة اتِّباعًا لش��هوة النوم أو ش��هوة 
الجَلَسات أو ش��هوة الملهيات بجميع صورها قد توعدهم اهلل 

.) ب� )غيٍّ

قال المفس��رون يف تفس��ير معناه: هو هنر يف جهنّم بعيٌد قعره 
خبيٌث طعمه.

وق��ال ابن عب��اس : غ��ٌي؛ واد يف جهن��م وإّن أودية 
ه . جهنم لتستعيذ من َحرِّ

وقال عطاٌء : )الغي( واد يف جهنم يسيل قيحًا ودمًا.

فه��ل تص��ّورت -أّيه��ا المفرط يف الص��اة- ش��ناعة عذاب  ○
المفرطين فيها!؟

ويف بيان أهمية الصالة وخطورة تركها يأمر اهلل هبا ويحّذر 
عباده بعدها من أن يكونوا مش��ركين فيقول س��بحانه: )وئ 
ېئ(  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

]الروم:31[.

فأي داللة يدل عليه هذا العطف؟! ○

إّن��ه التحذير الكبير من التفريط فيها ألّن المش��رك ال يصلي 
فتارك الصالة شبيهًا به والعياذ باهلل .
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ق��ال ابن حج��ر  عند هذه اآلية: "وه��ي من أعظم ما 
ورد يف القرآن يف فضل الصالة".

يقول اإلمام أحمد -وهو إمام أهل الس��نة والجماعة -مبّينًا 
أهمي��ة الص��اة وخط��ورة تركه��ا-:  )ف��كل مس��تّخٍف بالصالة 
مس��تهين هبا فهو مستخفٌّ باإلسالم مس��تهين به، وإنما حظهم 
من اإلسالم على قدر حظهم من الصالة، ورغبتهم يف اإلسالم 

على قدر رغبتهم يف الصالة(.

ر العظيم للصاة والخطر الكبير  فاعرف يا عبداهَّلل هذا الق��دْ
يف تركها، واحذر أن تلقى اهلل وال قْدر لإلس��الم عندك فإن قدر 

اإلسالم يف قلبك كقدر الصالة يف قلبك .

ليتأّم��ل من فّرط وتس��اهل يف أداء الصاة ج��واب أهل النار 
-أجارن��ا اهلل منها- لّما ُس��ئلوا عن س��بب دخوله��م النّار، قال 

يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  )جت  تعال��ى: 
حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس مس حص(  ]المدث��ر: 

.]43-40

فأه��ُل الجنة يتس��اءلون عن ح��اِل أهِل الن��ار ماالذي أوجب  ○
عليهم دخول النار؟ 
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فيأتي أول سبب:

* )مخ جس حس خس مس حص(.

* وتأّمل كيف سّماهم اهلل: )يث(.

لتوقن أّن تركهم للصالة كان غاية يف اإلجرام.

ثم تأّمل ماتّوعد اهَّلل به المجرمين من ش��دة العذاب لتعلم أّن 
األمر لي��س بالهّين قال تعال��ى: )ی ی ی ی جئ حئ 

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت( ]القمر: 48-47[. 

ماظن��ك بعب��ادة كان رس��ول اهَّلل  إذا غزا قوم 
تحّين وقت األذان فإذا سمعه لم يقاتل أهل تلك القرية وإن لم 

يسمع قاتلهم وماذاك إال لعظم مكانة الصالة يف الشريعة.

إّن ت��ارك الص��اة والمته��اون فيه��ا ق��د ح��رم نفس��ه أعظم 
العبودي��ات، وتكّب��ر عن االفتق��ار إلى اهلل، وأنِ��ف أن يكون من 

عباد اهلل المخلصين.

اّتب��ع هواه، وأغواه ش��يطانه، فص��ار ال يعّظمه��ا وال ُينزلها 
المنزلة الالئقة هبا .

ر فيها قد حرم نفسه شرف الوقوف  إّن تارك الصاة والمقصِّ
بي��ن يدي ربه ولذيذ مناجاته فنفوس المؤمنين المصلين تتجدد 
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بلق��اء رهبم كل يوم خمس مرات ويتعّبدون بعبادة الوقوف بين 
يدي��ه والتالوة والذكر والدعاء واالس��تغفار وهو غارق يف بحر 

شهواته محروم من هذه الفضائل بسبب إهماله لصالته .

***
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الوقفة الرابعة

L  فضل الصالة ومثراتها  J
للص��اة فضائ��ل كثي��رة جدًا، وثم��رات ال حص��ر لها، من 
عرفها حق المعرفة لم ُيفّرط فيها أبدًا ليقينه أّنه إن فّرط فقد فاته 
خي��ٌر كثيٌر، ولعلي أذكر بع��ض فضائلها باختصار، فمن فضائل 

الصالة:

أّنها أفضل األعمال. ○

واآلثار يف هذا الش��أن كثيرة جدًا، ففي حديث ابن مس��عود 
قال َسَأْلُت النبيَّ : "أيُّ الَعَمِل أَحبُّ إلى اهَّللِ؟ قاَل: 
؟ قاَل: ُثمَّ ب��رُّ الوالَِدْيِن، قاَل: ُثمَّ  ��اُة عَلى وْقتِها، ق��اَل: ُثمَّ أيٌّ الصَّ
َزْدُتُه  ، وَلِو اْس��تَ َثني بِهنَّ ؟ ق��اَل: الِجهاُد يف َس��بيِل اهَّللِ، قاَل: حدَّ أيٌّ

َلزاَدنِي" رواه البخاري ومسلم.

وعن َثوباُن : قال رسوُل اهللِ : "اسَتقيموا 
��اَة وال يحافُظ عَلى  وَل��ن ُتحصوا واعَلموا أنَّ خي��َر أعمالُِكُم الصَّ

الوضوِء إالَّ مؤمٌن" رواه ابن ماجه.

فهي أفضل االعم��ال قْدرًا، وأعظمها أجرًا، وأعاها مكانة، 
وأنفسها ُذخرًا لصاحبها.
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ومن فضائلها: ○

1 ( أّنه��ا م��ن أعظم األس��باب لمغفرة الذن��وب -وال يكاد 
أحُدن��ا ينفُك م��ن الذنب- فتأيت الص��الة لتمحو ه��ذه الخطايا 
 ، واآلث��ام، واآلثار يف هذا الفضل كثيرة، فعن أبي ُهَريرَة
ق��ال: َس��معُت رس��وَل اهللِ  يق��وُل: "أرأيُت��م لْو أنَّ 
اٍت؛ هْل َيبَقى  َنه��ًرا بباِب َأحِدكم َيغتِس��ُل منه كلَّ يوٍم َخْمَس م��رَّ
ِمن َدَرنِه ش��يٌء؟ قالوا: ال َيبَقى من َدرنِه ش��يٌء، ق��ال: فذلِك َمَثُل 

لواِت الخمِس؛ َيْمُحو اهَّلُل بهنَّ الَخطايا" رواه البخاري ومسلم. الصَّ

لواُت  وعنه ، أنَّ رسوَل اهللِ  قال: "الصَّ
، ما لم ُتْغَش  ارٌة لَِما بينُه��نَّ الَخم��ُس، والُجُمعُة إلى الُجُمع��ِة؛ كفَّ

الَكبائُِر" رواه مسلم.

اَن ، قال: س��معُت رس��وَل اهللِ  وع��ن ُعثماَن بِن َعفَّ
 يق��ول: "ما ِمِن امرٍئ مس��لٍم َتحُضُره صاٌة مكتوبٌة 
ارًة لَِما  فُيحِس��ُن ُوضوَءها، وُخش��وَعها، وُركوَعها، إالَّ كانْت كفَّ
ه" رواه مسلم. هَر كلَّ َقبَلها من الذنوِب ما لم ُتؤَت كبيرٌة، وذلك الدَّ

فهذه اآلثار وغيرها تجعل الناصُح لنفس��ه -مهما كان عنده 
م��ن تقصير يف حق اهلل- يحرصه عليها ليقينه أّنه بحاجة لمغفرة 

الذنوب.
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ومن فضائلها: ○

2 ( أّنه��ا نوٌر لصاحبه��ا يف الدارين، فنج��اح العبد وفالحه 
 : يف الحي��اة مرتب��ط بنجاح��ه يف الص��الة، يق��ول

اُة ُنوٌر.." رواه مسلم. "والصَّ

ويف حديث بريدة بن حصيب  قال: قال رسول اهلل 
امِّ  وِر التَّ لِم إلى المساجِد بالنُّ ائيَن يف الظُّ ِر المشَّ : "بشِّ

يوَم القيامِة" رواه أبو داود.

فم��ن أراد النور والبصيرة يف س��يره يف الدني��ا فلُيحافظ على 
عبادة الصالة.

وم��ن أراد النور ي��وم القيامة -حيث الظلم��ة والحاجة إلى 
النور- فعليه بالصالة.

ومن فضائلها: ○

3 ( أّنها س��بب لرفعة درج��ات العبد يف الجّن��ة، وهل هناك 
مطمع أكرب من مطمع الرفعة يف الجنّة؟!

ل��ن تس��ُجَد هَّللِ  أنَّ��ك  يق��ول : "….واعَل��ْم 
س��جدًة إالَّ رفع اهَّلُل لك بها درجًة وحطَّ عنك بها خطيئًة" وهو يف 

صحيح الجامع الصغير.
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فكلما زدت يف صالتك كلم��ا ارتفعت درجتك يف الجنّة، 
فاحرص على الزيادة منها على الدوام.

ِة،  اِة سبٌب لُمرافقِة النبيِّ  يف الَجنَّ 4 ( َكثرُة الصَّ
فع��ن َربيعَة بِن َكعٍب األس��لميِّ ، قال: "كن��ُت َأبِيُت مع 
رس��وِل اهَّلل  فأتيُته بَوضوئِه وحاجتِه، فقال لي: َس��ْل، 
ِة، ق��ال: أْو غيَر ذلِك؟ قلُت: هو  فقلُت: أس��أُلَك مرافقَتَك يف الَجنَّ

جوِد" رواه مسلم. ذاك! قال: فَأعنِّي على َنْفِسَك بَكثرِة السُّ

ومن فضائلها: ○

5 ( أّنه��ا تنهى عن الفحش��اء والمنك��ر وتعصم صاحبها من 
الخطايا -خصوصًا الصالة الخاشعة- قال اهلل تعالى: )ۉ 

ې ې ې ې ى( ]العنكبوت: 45[.
وكم نحن بحاجة إلى ما يعصمنا من الوقوع يف المنكرات 

وال أعظم سببًا من الصالة الخاشعة.

ومن فضائلها: ○

6 ( أّن��ك كلم��ا ذهب��ت للمس��جد أعّد ل��ك ُن��زاًل يف الجّنة، 
والُن��زل: م��ا ُيعدُّ للضي��ف، فعن أب��ي هريرة  ق��ال: قال 
رس��ول اهلل : "َمن َغَدا إلى الَمْس��ِجِد، َأْو َراَح، َأَعدَّ 

ما َغَدا، َأْو َراَح" رواه مسلم. ِة ُنُزاًل، ُكلَّ اهَّلُل له يف الَجنَّ
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ويف هذا الحديّث بشرى تجعل المرء ال ُيفّرط يف أّي فرض 
منه��ا، فالضيافة كريمة والحفاوة جليل��ة ألّنها من عند الرحمن 

.

ومن فضائلها: ○

7 ( أّن��ك كلما خرجت لصاة الجماعة فلك أجر حاّج تاّمًا 
حجته، فعن أبي أمامة  أّن رس��ول اهلل   قال: 
��ًرا إَِلى َصَاٍة َمْكُتوَبٍة َفَأْجُرُه َكَأْجِر اْلَحاجِّ  »َمْن َخَرَج ِمْن َبْيتِِه ُمَتَطهِّ
اُه َفَأْجُرُه  َح��ى اَل َيْنِصُبُه إاِلَّ إِيَّ اْلُمْحِرِم، َوَمْن َخَرَج إَِلى َتْس��بِيِح الضُّ
َكَأْج��ِر اْلُمْعَتِمِر، َوَصَاٌة َعَل��ى َأَثِر َصَاٍة اَل َلْغ��َو َبْيَنُهَما ِكَتاٌب ِفي 

يِّيَن« رواه أبو داود وهو في صحيح الترغيب. ِعلِّ

ففي الي��وم الواحد فق��ط تفوز بأجر خم��س حّجات، وال 
تس��تكثر ه��ذا الفض��ل فإّنه م��ن الرحمن لتعرف فض��ل الصالة 

وعّلو منزلتها، أرأيَت فضل الصالة، وخسارة من فاتته؟!

ومن فضائلها: ○

8 ( أّن الصاة هي السبب األعظم للرزق.

واألهم يف شأن الرزق هو: الكفاية والقناعة به؛ فالمحافظة 
عل��ى الصالة عل��ى الوجه األكمل تجع��ل صاحبها يعيش حياة 
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طيب��ة قانع��ًا بما رزق��ه اهلل، قال اهلل تعال��ى: )ۓ ۓ ڭ 
]ط��ه:  ۅ(  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

132[ فم��ن رام رزقًا كافيًا، وخيرًا متتابعًا، ونفس��ًا قانعة فليزم 

عبادة الصالة.

ومن فضائلها: ○

9 ( أّن الصاة من أعظم أس��باب انشراح الصدر الذي يطلبه 
كل إنس��ان، ف��رى المصل��ي الح��ق يف س��عادة روح، وطمأنينة 

نفس، وقناعة حياة، وكل ذلك من أثر الصالة على صاحبها.

***
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L   فصٌل يف تذّوق حالوة ولذة الصالة  J
مّما نحتاجه يف صاتنا: ذوق لذهتا، واألنس هبا، والش��عور 
 بالراح��ة عن��د أدائها كم��ا كان حال النب��ي  القائل: 

»يا باُل أقِم الصاَة، أِرْحنا بها« رواه أبو داود.

وم��ن المعل��وم أّن ه��ذا ال يتأّت��ى إال بالص��الة الخاش��عة، 
وب��ذل كل س��بب يوصل لهذه اللذة، وهو أم��ر يحتاج إلى صرب 

ومجاهدة.
وم��ن تأّم��ل يف ح��ال المصلي��ن صدق��ًا، وإمامه��م محمد 
 ال��ذي كان يقول: »وُجعلت ق��رُة عيني يف الصاة« 

رواه النسائي.

وتبعه على ذلك صحابُته الكرام علم ذلك، فقد كانوا أخشع 
النّاس يف صالهتم وفازوا بلذهتا فقد ُنقل عنهم صورًا كثيرة تدّل 

على ذلك.

فح��رٌي بنا أن نس��عى إلدراك ه��ذه اللذة، ولع��ل يف الفصل 
القادم ذكر بعض األسباب الموصل لهذا.

***
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L  مخسٌة وعشرون سببًا ألداء الصالة على أكمل وجه  J
ومن تعظيم قْدر الصاة: ○

الحرص على أدائها على أكمل وجه.

فالص��اة ليس��ت عبادة جوف��اء ُت��ؤدى ب��ا روح، أو مجرد 
ح��ركات ظاهرة، بل لها مقاصد جليلة م��ن دوام االتصال باهلل، 
وصالح حال المصلي، والفوز بثواهبا، ونيل ثمراهتا وغير ذلك 

من مقاصدها.

ولئ��ن كان معرف��ة أهمية الصاة ومكانتها يف اإلس��ام مهم، 
فكذلك ينبغي معرفة: كيفية أداؤها كما أمر اهلل هبا.

ولّم��ا حص��ل الخل��ل يف أدائه��ا ص��ار أثره��ا ضعيف��ًا على 
المصل��ي، ف��راه -ولألس��ف- يكذب ويغ��ش، ويع��ق والديه 

ويقطع رحمه ألّنه لم ُيؤدها كاملة.

ولعلي أذكر -فيما س��يأيت- أس��بابًا نؤدي هبا صالتنا على 
أكم��ل وج��ه ليعظم أجرنا، ونف��وز بثمراهتا يف الدني��ا واآلخرة، 

ونذوق ماذاقه الصالحون يف صالهتم الخاشعة.

واألس��باب كثيرة جدًا س��أذكر إن شاء اهَّلل خمس��ًة وعشرين  ○
سببًا.
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1 ( االستعداد املبكر هلا. �
وهو ُينبئ عن تعظيمها وحبها، وس��بيل للفوز: )بظل عرش 
الرحم��ن يوم القيامة( فعن أبي هريرة  قاَل: قاَل رُس��وُل 
ُه  ��هِ َيْوَم ال ِظ��لَّ إالَّ ِظلُّ ُه��مُ اهَّلُل يف ِظلِّ َعٌة ُيِظلُّ اهلل : »َس��بْ

ٌق يف الَمَساِجِد« متفٌق َعَلْيِه. -وذكر منهم- َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلَّ

فمن دالئل تعّلق القلب يف الصاة: االس��تعداد المبّكر لها، 
فال يكاد يقضي فرضًا حتى يستعد للفرض الذي بعده.

وم��ن عرف فضل الصاة -عل��ى الحقيقة- وعظمة أجرها، 
وكثرة ثواهبا حرص على هذا التبكير.

وق��د ذك��ر أه��ل العل��م: )أّن أج��ر التبكي��ر يبدأ من س��اعة 
االستعداد لها(.

ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه: ○

2 ( الذهاب املبكر للمسجد. �
وه��و ملح��ق بما قبله فمن اس��تعّد مبكرًا للص��اة دعاه هذا 
للذهاب المبكر والفوز بأجر التبكير، ويحصل هذا التبكير للمرء 
بتعويد النفس على ذلك، ومعرفة فضله، وقد جاءت النصوص 
 : الكثي��رة ببي��ان ه��ذا الفضل، يق��ول رس��ول اهلل 
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ْهِجيِر -يعني الذهاب المبكر- اَلْس��َتَبُقوا  »ولو َيْعَلُموَن م��ا يف التَّ
إَِلْيه« رواه البخاري ومسلم.

وال شك أّن للذهاب المبكر للمسجد فوائد، منها: ○

الف��وز بثواب أجر الص��اة ما دام ينتظرها، فع��ْن َأبي هريرَة 
اُل َأَحُدُك��ْم يف   َأنَّ رس��وَل اهللِ  ق��اَل: »ال َي��زَ
َاُة َتْحبُِس��ُه، ال َيْمَنُعُه َأْن َيْنَقِل��َب إِلى َأْهِلِه إاِلَّ  َص��اٍة َما َدامِت الصَّ

اُة« متفٌق َعَلْيِه. الصَّ

ومنه��ا: اغتنام ما بي��ن األذان واإلقامة يف الدع��اء، الذي هو 
موطن من مواطن إجابة الدعاء.

ومنه��ا: أّن منتظ��ر الص��اة مرابط��ًا يف س��بيل اهَّلل -وث��واب 
الرباط على العبادة عظيم- فهو من أس��باب محو الخطايا ورفع 
ُكْم عَلى م��ا َيْمُحو اهَّلُل به  الدرجات يق��ول : »َأال أُدلُّ
َرجاِت؟ قاُلوا َبَلى يا َرسوَل اهَّللِ، قاَل: إْسباُغ  الَخطايا، وَيْرَفُع به الدَّ
الُوُض��وِء عَل��ى الَم��كاِرِه، وَكْثَرُة الُخط��ا إلى الَمس��اِجِد، واْنتِظاُر 

باُط« رواه مسلم. باُط، َفَذلُِكُم الرِّ اِة، َفَذلُِكُم الرِّ اِة َبْعَد الصَّ الصَّ

ومن فوائد الذهاب المبكر للصاة: ○

اغتنام ما قبل اإلقامة يف صاة النافلة والتاوة والذكر، وهذه 
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أم��ور ُتؤثر -والش��ك- يف حض��ور القلب يف الص��الة، وأدائها 
على أكمل وجه.

ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه:  ○

� . 3 ( معرفة كيفية صالة النيب
وه��و م��ن األهمي��ة بم��كان للوص��ول للصالة الخاش��عة 
 : خصوصًا وقد جاء األم��ر بذلك- كما يف قوله-

وا كما رأيتموين ُأصلِّي« رواه البخاري. »وصلُّ

وق��د بّينت األحادي��ث صاة النب��ي  يف تكبيره 
ووقوف��ه وركوعه ورفع��ه من الركوع وس��جوده وجلس��ته بين 
السجدتين وجلسته للتشهد وسالمه يف تصوير دقيق لها فيجب 
تعّلمه��ا وبقدر تطبي��ق العبد لها يعظم أجره فيه��ا، وربما صلى 
  المرء عش��رات السنوات جاهالً صفة صالة النبي

فيفّوت على نفسه األجر العظيم.

ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه: ○

4 ( أن تصلي كلَّ فرض صالَة ُمودِّع . �
يقول النبي  »إذا ُقْمَت يف صاتَِك، فَصلِّ صاَة 

ع..« رواه ابن ماجه، وهو حديٌث حسن. ُمودِّ
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وه��ذا من أنف��ع الوصايا لمن رام إتق��ان صاته، فمن أعظم 
م��ا يجع��ل المصل��ي ُيتق��ن صالت��ه وُيؤديه��ا على أكم��ل وجه 
أن يس��تحضر أّن ه��ذه الصالة ق��د تكون آخر صالة س��يصليها 
-وجزم��ًا س��تكون لكل واح��د منّا صالة هي آخ��ر ما يصلي- 

ومن ُختم له بصالة كاملة كان نعم الختام له.

ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه: ○

5 ( جماهدة النفس يف حتصيل  اخلشوع. �
ال ب��د أن ُيوق��ن م��ن أراد ص��اح صات��ه ض��رورة مجاهدة 
النف��س على حضور القلب فيها، ومدافعة كل وس��واس يعرض 
له -وهذه المجاهدة تس��تغرق صالته كلها- فالش��يطان يعرف 
-ق��ْدر الصالة، وكثرة ثواهب��ا، وعلو مكانته��ا، وأثرها يف حفظ 
العبد من الوقوع يف المعاصي، وقوهتا يف دفع ش��روره- فيسعى 
جاهدًا يف إفسادها على العبد، أو على أقل تقدير إضعاف أثرها.

ومن أعظم ما يجعلك تجتهد يف مجاهدة النفس: ○

تذّك��ر أهمي��ة الخش��وع يف الص��اة ومكانت��ه يف زي��ادة أجر 
الص��اة، فيصلي الرجالن بج��وار بعضهم��ا وبينهما تفاوت يف 
األجر كما بين الس��ماء واألرض بسبب خشوع أحدهما وفواته 

على اآلخر.
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ومنه��ا: أّن بص��اح صات��ك صاح دين��ك ودني��اك، فأثر 
الص��الة الكاملة عل��ى صاحبها عظيم جدًا يش��عر به كل مصلِّ 

أتّم صالته.

ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه: ○

6 ( عدم اليأس من حتصيل اخلشوع. �

وهذا أمٌر البّد من التذكير به، فال تظّن أّن تحصيل الخشوع 
يف الصالة أمر هّين أو أّنه س��يأيت مباش��رة بل دونه -كما تقّدم- 

مجاهدة وصرب.

ولربما س��عى المصلي لتحصيله زمن��ًا فإذا عجز عنه، وظن 
-كما ُيلّبس عليه الش��يطان- أّن الوصول للخشوع أمٌر صعب، 
فييأس ويرك طلبه، فيصلي كيفما اتفق له، ويؤديها ليسقط عن 
نفس��ه وجوهب��ا فقط دون الس��عي لتحصيل خش��وعها، وإدراك 
لذهت��ا، والف��وز بأجرها الكامل، وهذا خس��ران مبي��ن؛ وأعظم 

األسباب لهذا الخسران: يأسه من صالحها، ولذا يُقال له:

ال تيأس ألّن الخش��وع مّما أمر اهَّلُل به، واهَّلل ال يأمر إال بما هو 
مقدور عليه. 
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ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه: ○

7 ( اإلكثار من صالة النافلة. �
وهو س��بٌب مه��م لتحصيل الخش��وع فيها، فكث��رة الصالة 
تزيد محبته��ا، ويجد المصلي حالوهتا، ويجازيه اهلل بالرغبة يف 

اإلكثار منها، فهي حسنات متتابعة.

وق��د جعل اهَّلُل هذه النوافل متنّوعة، فمنها الس��نن الرواتب، 
ومنها ص��الة الليل، وصالة الضحى، وُس��نّة الوضوء وغيرها، 
فاإلكثار منها سبب لمرافقة النبي  يف الجنة، ورفعة 

الدرجات فيها.

واجته��د أن تؤديه��ا بت��ؤدة وطمأنينة، فالكثير يس��تعجل يف 
أدائها مع أّن التأّني مطلوب يف جميع الصلوات.

ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه:  ○

8 ( الطمأنينة يف أركان الصالة. �
وهو س��بٌب متعّل��ق -أيضًا- بصحة الصاة عن��د طائفة من 
الفقه��اء، فالعجل��ُة المخّل��ة بالصالة -فض��الً عن أّنه��ا مذهبة 
للخش��وع- فهي س��بب للبطالن يف تفصي��الت ُذكرت يف كتب 

األحكام.
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أّن الطمأنين��ة يف أركان الص��الة وواجباهت��ا  والمقص��ود: 
وسننها سبب مهم يف تحصيل الخشوع فيها.

ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه:  ○

9 ( اإلطالة يف الصالة -خصوصًا صالة النافلة-. �

��اَلِة َأْفَضُل؟ قاَل:  ُس��ئَِل َرس��وُل اهللِ : َأيُّ الصَّ
»ُطوُل الُقُنوِت« رواه مسلم.

أي: تطويل القيام فيها.

ولئ��ن كان اإلمام مطلوب منه االعتدال فيها، وعدم المش��قة 
عل��ى المأمومين -ولك��ن دون عجلة وس��رعة مفِرطة- وهدي 
النبي  اإلطالة يف صالة النافلة، فربما صلى بس��ورة 
البقرة وآل عمران والنساء يف ركعة واحدة، وكان قيامه وركوعه 
وس��جوده قريب��ًا من الس��واء، وكانت صالته -بأب��ي هو وأمي 
- معتدل��ة وبطمأنين��ة ظاه��رة، فم��ن رام صالح 

ل فيه��ا -ول��و يف بع��ض نوافلها- ليج��د لذهتا،  صالت��ه فلُيط��وِّ
وحضور قلبه فيها.

والتطويل يكون تدريجيًا -ويف بعض الصلوات- فليجتهد 
م��ن أراد ص��الح صالت��ه، وذوق لذهت��ا أن يط��ّول يف بعضه��ا، 
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فركعت��ان مع خش��وع وحضور قلب خير من عش��ر ركعات من 
غير ذلك، وهذا محل اتفاق بين العلماء.

ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه: ○

10 ( احلرص على تذْوق حالوة الصالة. �

فللصاة حاوة، ولحض��ور القلب فيها أنس، وذوُق لذهتا 
يعدل كنوز الدنيا بأسرها.

ول��ذا كان��ت الص��اة ُق��رة عي��ن نبين��ا  ووجد 
الصالحون من بعده فيها من الراحة واللذة والسعادة ماجعلتهم 

يأنسون باإلكثار منها، وإيثارها على النوم وسائر المالذ.

بل إذا تأّملت يف حديث )صالة موسى  يف قربه، فقد 
رأه رسولنا  يصلي يف قربه( وقد روى هذا الحديث 
اإلمام مس��لم -مع أّن اآلخرة ليس��ت بدار عم��ل- أيقنَت هبذه 

اللذة، والتي لم تنقطع بالموت أو بدار العمل.

يقول ش��يخ اإلس��ام ابن تيمية  عن الصاة يف القبر: 
»هذه الصالة ونحوها مما يتمتع هبا الميت ويتنعم هبا كما يتنعم 
أه��ل الجنة بالتس��بيح، فإهنم يلهمون التس��بيح كما يلهم الناس 
يف الدني��ا النََّفس؛ فهذا ليس من عم��ل التكليف الذي يطلب له 
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ث��واب منفصل، بل نفس هذا العمل ه��و من النعيم الذي تتنعم 
به األنفس وتتلذذ به« انتهى ]مجموع الفتاوى 330/4[.

)ومّما ُيؤثر عن ثابت البناين أّنه س��أل ربه أن يرزقه الصالة 
يف ق��ربه، ف��رؤي بعد موته يصلي فيه( ذك��ره القرطبي  يف 

كتابه المفهم.

فلذة الصاة اليمكن وصفها وال يعرفها إال من ذاقها.

ومن دالئ��ل لذته��ا: محافظة المؤم��ن عليها طيل��ة عمره، 
وحزنه على فوات جماعتها أو فوات حزبه من نوافلها، وعندما 
تق��رأ يف س��ير الُعّباد تجد صورًا عجيبة يف ط��ول القيام والمحبة 
الظاه��رة لها، فاجتهد أن ُتدرك هذه اللذة؛ وال س��بيل لذلك إال 

بحضور قلبك فيها.

ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه:  ○

11( حضور القلب عند تالوة القران أو مساعه أثناء الصالة. �

فالق��رآُن ُأنزل للتدّبر والعيش مع��ه -خصوًصا يف الصالة- 
ول��ذا ق��ال اإلم��ام أحمد عن��د ق��ول اهلل تعال��ى: )ۆ ۆ 
]األع��راف:204[:  ۅ(  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

هذه يف الصالة.
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وإّن��ي ألوص��ي إخوت��ي األئم��ة الفض��اء بحس��ن الترتيل، 
وتحبير اآليات ليكون أقرب للتأّمل والتدّبر.

وكذل��ك من صلى لوحده ُيجّمل صوته ويترنم بآيات كتاب 
ربه، فإّن كتاب اهلل أعظم المواعظ، وأقوى األس��باب يف صالح 

القلب، وصالح الصالة.

فاجتهد ان ُتحضر قلبك عند التاوة وعند الس��ماع، ويدرك 
المؤم��ن هذا بس��المة الص��در، والبع��د عن الذن��وب، ولتزيين 

الصوت -أيضًا- أثر يف هذا.

وق��د كان ه��دي النبي  عن��د التاوة: التس��بيح 
إذا م��ّر بآي��ة تعظيم وذك��ر هلل تعالى، وس��ؤال اهلل م��ن فضله إذا 
مّر بآي��ة فيها ذكر الجنّة والوعد بالفضل من��ه، والتعّوذ من النّار 
وسوء الحال إذا مّر بآية عذاب، فاسلك هذا السبيل، واّتبع هذا 
اله��دي، فإّن��ه من أعظم األس��باب لالنتفاع بالق��رآن، وحضور 

القلب يف الصالة.
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ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه:  ○

12( تنويع السور واآليات. �

من أس��باب عدم حضور القلب يف الص��اة: تعّود المصلي 
على قراءة آيات وسور محددة فيها ال يكاد يقرأ غيرها، وتجده 
-غالب��ًا ال يتأّمل فيها- بخ��الف من ينّوع فتجد أّن��ه يقرأ آيات 

وسور جديدة، فيتأّملها وينتفع قلُبه هبذا التأّمل.

ومع أّن السورة الواحدة واآلية الواحدة من كتاب اهَّلل ال ُيملُّ 
منه��ا وتظه��ر للمتأّمل معاين جدي��دة كل مرة كلم��ا كان عالمًا 

بكتاب اهلل ولكن لجهلنا بمعاين كتاب ربنا يفوتنا ذلك.

ويبق��ى التنويع أم��رًا مهمًا يف زي��ادة التأّم��ل والتفكر بمعاين 
كتاب اهَّلل.

وه��ذا التنوي��ع يتبع��ه زيادة الحف��ظ، وهو أمٌر يس��ير متى ما 
صدق العبد يف نيته وعزم على ذلك.

ولئن كانت الوصية بزيادة المحفوظ للمس��لمين جميعًا إال 
أّن الوصي��ة تتأكد لألئّمة الفض��الء يف زيادة المحفوظ ليتمكنوا 

من التنويع داخل الصالة.
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وم��ن عجز عن الحفظ فليقرأ م��ن مصحفه يف صالة النافلة 
لُيحّصل هذا األمر.

ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه:  ○

ــي تقال فيها فهو  � ــي أذكار الصالة واألدعية ال ــة معان 13( معرف
معني على قوهلا بقلب حاضر.

فف��ي الص��اة أذكار متنّوع��ة، منها دعاء االس��تفتاح -وهو 
متن��ّوع- فينبغي للمصل��ي حفظ أكثر من دعاء من��ه ليكون قلبه 
حاضرًا باختيار ما يش��اء منها )من كان حافظًا لها تجده يأيت هبا 
كله��ا ويف هذا مصالح، منها: حفظه للُس��نّة، وحضور القلب يف 

. هذا الموضع من الصالة( ذكره الشيخ ابن عثيمين

ُهمَّ َباِعْد َبْينِي َوَبْيَن َخَطاَياَي، َكَما  ومن أدعية االستفتاح: »اللَّ
نِي ِم��َن الَخَطاَيا، َكَما  ُهمَّ َنقِّ َباَع��ْدَت َبْيَن الَمْش��ِرِق َوالَمْغ��ِرِب، اللَّ
ُهمَّ اْغِس��لْ َخَطاَياَي بِاْلَماِء،  َنِس، اللَّ ��ى الثَّْوُب اأَلْبَيُض ِم��َن الدَّ ُيَنقَّ

ْلِج، َوالَبَرِد« رواه البخاري ومسلم. َوالثَّ

ُهمَّ َوبَِحْمِدَك، َوَتَباَرَك اْس��ُمَك َوَتَعاَلى  ومنها: »ُس��ْبَحاَنَك اللَّ
َك، َواَل إَِلَه َغْيَرَك« رواه أبو داود. َجدُّ
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ومنها: مارواه مسلم عن ابن عمر  قال: »َبْيَنَما َنْحُن 
��ي َمَع َرُس��وِل اهَّللِ  إِْذ َق��اَل َرُجٌل ِم��َن اْلَقْوِم: اهَّلُل  ُنَصلِّ
ِه َكثِيًرا، َوُس��ْبَحاَن اهَّللِ ُبْكَرًة َوَأِصيًا، َفَقاَل  َأْكَب��ُر َكبِيًرا، َواْلَحْمُد لِلَّ
َرُسوُل اهَّللِ : )ِمَن اْلَقائُِل َكِلَمَة َكَذا َوَكَذا؟( َقاَل َرُجٌل 
َمِن اْلَقْوِم: َأَنا، َيا َرُس��وَل اهَّللِ. َقاَل: »َعِجْبُت َلَها، ُفتَِحْت َلَها َأْبَواُب 

َماِء«.  السَّ

َق��اَل اْب��ُن ُعَم��َر: َفَم��ا َتَرْكُتُه��نَّ ُمنْ��ُذ َس��ِمْعُت َرُس��وَل اهللِ 
 َيُقوُل َذلَِك«.

وهن��اك أدعي��ة طويلة يقوله��ا المصلي يف ص��اة الليل، منها 
مارواه مس��لم والنس��ائي ع��ن علي بن أب��ي طالب  عن 
رس��ول اهلل : »أن��ه كان إذا ق��ام إل��ى الص��اة، قال: 
ْرَض َحنِيًف��ا، َوَما َأَنا  ��َماَواِت َواأْلَ ِذي َفَطَر السَّ ْه��ُت َوْجِه��َي لِلَّ َوجَّ
ِه َربِّ  ِم��َن اْلُمْش��ِرِكيَن، إِنَّ َصَاتِي َوُنُس��ِكي َوَمْحَياَي َوَمَماتِ��ي لِلَّ
اْلَعاَلِميَن، اَل َش��ِريَك َلُه، َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا ِمَن اْلُمْسِلِميَن، اللُهمَّ 
َأْن��َت اْلَمِل��ُك اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت َأْنَت َربِّي َوَأَنا َعْبُدَك، َظَلْمُت َنْفِس��ي، 
ُنوَب  ��ُه اَل َيْغِفُر الذُّ َواْعَتَرْف��ُت بَِذْنبِ��ي، َفاْغِفْر لِي ُذُنوبِ��ي َجِميًعا إِنَّ
ْحَس��نَِها إاِلَّ  ْخ��َاِق اَل َيْه��ِدي أِلَ ْحَس��ِن اأْلَ إاِلَّ َأْن��ت، َواْهِدنِ��ي أِلَ
ْيَك  َئَها إاِلَّ َأْنَت، َلبَّ َئَها اَل َيْصِرُف َعنِّي َس��يِّ َأْنَت، َواْصِرْف َعنِّي َس��يِّ
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رُّ َلْيَس إَِلْيَك، َأَنا بَِك َوإَِلْيَك  ُه ِفي َيَدْيَك، َوالشَّ َوَسْعَدْيَك َواْلَخْيُر ُكلُّ
َتَباَرْكَت َوَتَعاَلْيَت، َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَِلْيَك«.

قال اب��ن القيم  يف »زاد المع��اد«: »اْلَمْحُفوَظ َأنَّ َهَذا 
ْيِل« انتهى. ااِلْستِْفَتاَح، إِنََّما َكاَن َيُقوُلُه  فِي قَِياِم اللَّ

وروى مس��لم عن أم المؤمنين عائش��ة  أهنا سئلت 
ب��أي ش��يء كان نب��ي اهلل  يفتتح صالت��ه إذا قام من 
ْيِل اْفَتَتَح َصَاَت��ُه: اللُهمَّ َربَّ  اللي��ل؟ قال��ت: »َكاَن إَِذا َقاَم ِم��َن اللَّ
ْرِض، َعالَِم  ��َماَواِت َواأْلَ َجْبَرائِيَل َوِميَكائِيَل َوإِْس��َراِفيَل، َفاِطَر السَّ
َهاَدِة، َأْنَت َتْحُكُم َبْيَن ِعَباِدك ِفيَما َكاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن،  اْلَغْيِب َوالشَّ
اْهِدنِي لَِما اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ بِإِْذنَِك، إِنََّك َتْهِدي َمْن َتَش��اُء إَِلى 

ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم«.

وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس  قال: كان 
ُهمَّ َلَك الَحْمُد  النب��ي  إذا هتجد من الليل، ق��ال: »اللَّ
��َمَواِت  ُم السَّ ��َمَواِت َواأَلْرِض، َوَلَك الَحْمُد َأْنَت َقيِّ َأْن��َت ُنوُر السَّ
 ، َمَواِت َواأَلْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ َواأَلْرِض، َوَلَك الَحْمُد َأْنَت َربُّ السَّ
ُة  ، َوالَجنَّ ، َولَِقاُؤَك الَحقُّ ، َوَقْوُلَك الَحقُّ ، َوَوْعُدَك الَحقُّ َأْنَت الَحقُّ
ُهمَّ َلَك َأْسَلْمُت،  ، اللَّ اَعُة َحقٌّ ، َوالسَّ وَن َحقٌّ بِيُّ ، َوالنَّ اُر َحقٌّ ، َوالنَّ َحقٌّ
ْل��ُت، َوإَِلْيَك َأَنْبُت، َوبِ��َك َخاَصْمُت،  َوبِ��َك آَمْنُت، َوَعَلْي��َك َتَوكَّ
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ْرُت، َوَما َأْس��َرْرُت  ْمُت َوَما َأخَّ َوإَِلْي��َك َحاَكْمُت، َفاْغِف��ْر لِي َما َقدَّ
َوَما َأْعَلْنُت، َأْنَت إَِلِهي اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت«.

فحف��ظ هذه األدعي��ة أو بعضه��ا والتنويع يف اإلتي��ان بها من 
أسباب حضور القلب يف الصاة.

وكذل��ك حف��ظ أذكار الرك��وع، واإلتيان به��ا يف ركوعه من 
أس��باب حض��ور القلوب يف ه��ذا الرك��ن، فينبغ��ي للمصلي أن 
يحفظه��ا، ويأيت هبا -خصوص��ًا يف صالة النافل��ة- فمن أذكار 

الركوع: 

)ُسْبَحاَن َربَِّي اْلَعظِيِم(.* 

)ُسْبَحاَن َربَِّي اْلَعظِيِم َوبَِحْمِدِه(.* 

وِح (.*  وٌس َربُّ اْلَمالئَِكِة َوالرُّ )ُسبُّوٌح ُقدُّ

)ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َربَّنَا َوبَِحْمِدَك، اللَُّهمَّ اْغِفْر لِي(.* 

)اللَُّهمَّ َلَك َرَكْعُت، َوبَِك آَمنُْت، َوَلَك َأْس��َلْمُت، َخَشَع * 
ي َوَعْظِمي َوَعَصبِي(. َلَك َسْمِعي َوَبَصِري َوُمخِّ

»ولك��ن األفض��ل أن   يف »األذكار«:  ق��ال الن��ووي 
يجمَع بين هذه األذكار كلها إن تمكن من ذلك بحيث ال يش��ّق 
على غيره، ويقّدم التس��بيح منها، فإن أراد االقتصاَر فيس��تحبُّ 
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التس��بيح؛ وأدنى الكمال منه ثالث تسبيحات، ولو اقتصر على 
مّرة كان فاعالً ألصل التسبيح، وُيستحّب إذا اقتصر على البعض 
أن يفع��ل يف بعض األوقات بعضها، ويف وقت آخر بعضًا آخر، 

وهكذا يفعل يف األوقات حتى يكون فاعالً لجميعها« انتهى .

فالجمع بينها -خصوصًا يف صاة النافلة- يجتمع للمصلي 
ما اليجتمع لغيره مّمن ال يحفظ إال دعاء واحدًا.

فإذا قالها بطمأنينة أثمرت تعظيم اهَّلل يف النفوس.

وهناك أذكار السجود، وهي متنّوعة -أيضًا- فينبغي حفظها 
واإلتيان بها، فهذا من أسباب  حضور القلب، فمن هذه األذكار 

قول: 

)ُسبحاَن ربَِّي األعلى(.* 

وِح(.*  وٌس، ربُّ المالئكِة والرُّ )ُسبُّوٌح ُقدُّ

)ُسبحاَنك اللهمَّ ربَّنا وبحمِدك، اللهمَّ اغِفْر لي(.* 

)اللهمَّ لك سَجْدُت، وبك آَمنُْت، ولك أسَلْمُت، سَجد * 
َره، وَش��قَّ َس��ْمَعه وبَصَره،  وجهي لل��ذي َخَلَقه وص��وَّ

تباَرَك اهلُل أحَسُن الخالقيَن(.
فيقولها دون عجلة مستحضرًا علو قدر اهلل وقهره وذاته.
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ويق��ال فيها كما قيل يف ذكر الركوع من االتيان بهذه األذكار 
أو بعضها، ولكن ُيضاف لحال السجود: استحباب الدعاء فيه، 

فهو من مواطن اإلجابة.

جوِد:  وِمن األدعيِة المأثورِة يف السُّ
َله وآِخَره، *  ��ه، وأوَّ )الله��مَّ اغِفْر لي َذْنب��ي كلَّه؛ ِدقَّه وِجلَّ

ه(. وعالنَيَته وِسرَّ
)اللهمَّ اغِفْر لي ما أسَرْرُت وما أعَلنُْت(.* 
)الله��مَّ اجَع��ْل يف قلبي ن��وًرا، ويف َس��ْمعي ن��وًرا، ويف * 

بَص��ري ن��وًرا، وع��ن يميني ن��وًرا، وعن ِش��مالي نًورا، 
وأمامي نوًرا، وَخْلفي نوًرا، وَفْوقي نوًرا، وتحتي نوًرا، 

واجَعْل لي نوًرا(.
)الله��مَّ أعوُذ برض��اَك مِ��ن َس��َخطَِك، وبُمعافاتَِك مِن * 

عقوبتِك، وأعوُذ بك منك، ال ُأحصي َثناًء عليك، أنَت 
كما أثنَْيَت على نفِسَك( وغيرها.

وله أن يدعو بما يريد من أمور دينه ودنياه، فأحضر قلبك، 
وأظهر فق��رك، وحاجتك لربك، فإّن��ك إن فعلت ذلك حققت 
عبوديات كثيرة، وتحققت لك اإلجابة، وكان قلبك حاضرًا يف 

صالتك.
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ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه:  ○

14 ( حضور القلب يف أدعية الصالة. �

الصاة مليئة بالدعاء يف أّولها ووسطها وآخرها؛ فإذا دعوت 
اهلل يف اس��تفتاح الصالة أو يف الثناء عليه عند الرفع بعد الركوع، 
أو دعوته يف س��جودك وبين الس��جدتين أو يف ختام الصالة قبل 
الس��الم -وكلها مواضع إجاب��ة- فأحضر قلبك، وأظهر فقرك، 
وحاجتك لربك، فإّنك إن فعلت ذلك حققت عبوديات كثيرة، 

وتحققت لك اإلجابة، وكان قلبك حاضرًا يف صالته.

ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه:  ○

15 ( التأّمل يف هيئات الصالة. �

-وه��ذه قّلم��ا يتفّطن له��ا المصلي- فيف��وت عليه حضور 
القلب فيها.

ويف الصاة هيئات متنّوعة، منها:

* هيئة القيام الدالة على األدب مع اهَّلل.
)فالوق��وف ووضع اليدين على الصدر أدب بين يدي اهلل( 

. قاله اإلمام أحمد
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* ومنها هيئة الركوع.
الذي ي��دل على الخضوع والذلة هلل، ولذا أنف واس��تكرب 
عنه الكافرون، ق��ال تعالى: )مئ ىئ يئ جب حب خب مب( 

]المرسات:48[.

ومن أحضر قلَبه يف هذا الركن وجد لذة عجيبة لصاته. ○

الرك��ن   اإلطال��ة يف ه��ذا  النب��ي  وكان ه��دي 
واالستواء فيه، فاجتهد أن تؤديه كصفة ركوع نبيك عليه الصالة 

والسالم، وانظر بعده ألثره عليك يف صالتك.

وكذلك الس��جود في��ه التذلل ووضع أش��رف مايف الجس��د 
-وهو الوجه- على األرض، واس��تحضر علو اهلل وأنت ساجد، 
واستحضر قربه وإجابته لدعائك، واستحضر رفعته لك مع كل 

سجدة.

كل هذه المعاين ونحوها من أسباب حضور القلب، وصاح  ○
الصاة.

وكذل��ك هيئة الجلس��ة بي��ن الس��جدتين، ويف التش��هد ففيه 
الت��أّدب بي��ن ي��دي اهلل -تعال��ى- وطل��ب المغف��رة والرحم��ة 
 ، والرفع��ة، والثن��اء على اهلل، والصالة عل��ى النبي

والدعاء يف ختام الصالة قبل السالم.
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كل هذه -الش��ك- أسبابًا مؤدية لحضور القلب وصالح 
النفس والصالة.

ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه:  ○

16( استحضار عظمة اآلخرة وحقارة الدنيا. �
فمّم��ا ُيعي��ن على ص��اح الص��اة: تعظيم ش��أن اآلخرة يف 
النف��س وتصغير ش��أن الدنيا، ومن قارن بينهم��ا أيقن أّنها أحقر 

من أن ُتشغل العبد يف أعظم موقف يقفه بين يدي ربه.

ويتحق��ق هذا عندما يس��كن يف النفس على ال��دوام حقارة 
الدنيا وعلو قدر اآلخرة وعظمتها.

ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه:  ○

17( معرفة فضل اخلشوع وحضور القلب يف الصالة. �
يقول رس��ول اهلل : »ما من امرٍئ مسلٍم تحُضُره 
ص��اٌة مكتوبٌة، فُيحِس��ُن َو ضوَءه��ا و خش��وَعها و ركوَعها، إال 
كان��ت كفارًة لم��ا قبَلها من الذن��وِب، ما لم ُتْؤَت كبي��رٌة، و ذلك 

ه« رواه مسلم. هَر كلَّ الدَّ

ف��إذا عرفت أّن الخش��وع يف الصاة س��بٌب لتكفير الذنوب، 
اجتهدت لتكون صالتك خاشعة لتفوز هبذا الفضل.



55

رسالة يف تعظيم قْدر الصالة

وإذا تأّمل��ت يف هذا الفضل وجدت فيه رحمة اهلل بالمصلي 
ظاهرة: فالعبد ال يكاد يخلو من الذنب فتأيت هذه الصالة فتمحو 
كل خطئي��ة أخطأه العبد، ولعل هذا بعض ِحكم تكرارها، فمن 
عرف فضل هذا الخش��وع وحضور القلب اجتهد بأداء الصالة 

على أكمل وجه.

ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه:  ○

18( معرفة قْدر املقام الذي يقفه العبد. �

فمن عرف أّنه واقفًا بين يدي ربه وخالقه -العظيم الجليل- 
أعط��ى ه��ذا الموقف حق��ه من التعظي��م واإلج��الل، ولذا قال 
ي، إنَّما ُيناجي  رس��ول اهلل : »إنَّ أحَدُكم إذا قام ُيصلِّ

ربَّه، فْلينُظْر كيف يناجيه؟« وهو في صحيح الجامع.

وم��ن تش��ريف اهَّلل للمصل��ي أّن اهَّلل ينص��ب وجه��ه إلي��ه إذا 
ق��ام يصلي، فحق ه��ذا المقام النفيس أن ُيص��ان وُيجّل وُيعطى 
التعظيم الالئق به، ففي حديث الحارث بن الحارث األشعري 
��اة، فإذا  يق��ول رس��ول اهلل : »وإنَّ اهَّلل أمرك��م بالصَّ
يُت��م فا َتلَتِفتوا؛ فإنَّ اهَّلَل َينُصُب وجَهه لوجِه عبِده يف صاتِه ما  َصلَّ

لم َيلتِفْت..« رواه الترمذي.
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اهلل  رس��ول  ق��ال  ق��ال:    ذر  أب��ي  حدي��ث  ويف 
: »ال َي��َزاُل اهَّلُل ُمْقبِ��ًا َعَل��ى اْلَعْب��ِد يف َصاتِ��ِه َم��ا َلْم 

َيْلَتِفْت، َفإَِذا َصَرَف َوْجَهُه اْنَصَرَف َعْنُه« رواه الحاكم.

فانظر لشؤم االلتفات يف الصاة وكيف ينصرف اهَّلل عنه، ويف 
هذا كفاية ألن يحفظ المصلي بصره وقلبه.

فاعرف -أّيه��ا المصلي- ق��در الصاة، وقْدر ه��ذا المقام، 
وتأّم��ل قوله: )م��ا لم َيلتِفْت( لتدرك أهمية اس��تمرار الخش��وع 

حتى هناية الصالة .

وتأّم��ل مع��ي حديث س��ورة الفاتحة لتعي��ش معانيه بقلبك، 
واس��تحضر مِنّة اهلل ورحمته بالمصل��ي وإجابته له وهو يناجيه، 
ففي الحديث القدس��ي يقول النبي : »إن اهَّلَل تعالى 
يق��وُل: قس��مُت الص��اَة بين��ي وبين عب��دي نصفي��ِن، نصُفها لي 

ونصُفه��ا لعب��دي ولعبدي ما س��أَل، فإذا ق��اَل: )پ پ پ 
پ ڀ( ق��اَل اهَّلُل: حِم��دين عب��دي، وإذا قاَل: )ڀ 
ڀ ڀ( ق��اَل اهَّلُل: أثن��ى عليَّ عب��دي، وإذا قاَل: )ٺ ٺ 
َض إليَّ  ٺ ٺ( ق��ال اهَّلُل : مّجدين عبدي، ويف روايٍة فوَّ
عبدي، وإذا ق��اَل: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( قال: فهذه 



57

رسالة يف تعظيم قْدر الصالة

اآليُة بيني وبين عبدي نصفيِن ولعبدي ما سأَل، فإذا قاَل: )ٹ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڄ ڄ ڄ( قال: فهؤالِء لعبدي ولعبدي ما سأَل«.

ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه:  ○

19( الدخول إىل الصالة بعد التهيأ هلا وذلك بأمور: �

قض��اء حاجته من الطعام قبل الدخ��ول فيها والتخّلص مّما 
يشوش عليه من بول وغائط.

عاِم،  يقول رس��ول اهلل : »ال َص��اَة بَحضرِة الطَّ
وال هو ُيداِفُعه األخبثان« رواه مسلم.

وذل��ك لئا تش��تهي نفس��ه األكل، ويس��تعجل يف أدائها، بل 
عليه أن يقضي هنمته منه ثّم يدخل يف صالته، فالصالُة والنفُس 

تشتهي طعامًا مؤذٌن بعدم تحصيل الخشوع فيها.

وكذلك الدخول يف الصاة وقد حصره البول أو الغائط يمنع 
حض��ور القلب فيه��ا، بل هو متع��ذر ألّنه س��ُيدافع بوله وغائطه 
وينتظر متى تنتهي صالته، فأّنى لمثل هذا أن ُيحّصل الخش��وع 

يف صالته !؟
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ومن ذلك: إبعاد ما ُيش��غل المصلي م��ن تصاوير وزخارف 
تعرض ل��ه يف صاته، فق��د صلى رس��ول اهلل  جهة 
  قِ��رام وهو: )س��ر فيه نقش وقيل ثوب مّلون( لعائش��ة
س��رت به جانب بيته��ا، فقال لها النب��ي : “أِميِطي 
��ه ال َت��َزاُل َتَصاِوي��ُرُه َتْع��ِرُض ��ا ِقَراَم��ِك ه��ذا، فإنَّ  -أزيل��ي- َعنَّ

يف َصَاتِي” رواه البخاري.

فإذا كان رسول اهَّلل  -وهو أعظم النّاس خشوعًا  ○
يف صاته- قد أشغلته هذه الصور، فكيف بمن دونه؟!

فإذا رمت صاًة خاش��عة فأبعد كل ما ُيش��غلك يف صالتك 
من صور وزخارف ونحوها.

ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه: ○

20( حفظ النظر عن اإللتفات يف الصالة، وتركيز النظر موضع  �
السجود -فهو أدعى حلضور القلب-

وقد ُسئل رسول اهلل  عن اإللتفات يف الصالة 
ْيَطاُن ِمن َصَاِة الَعْبِد«  فقال : »اْختَِاٌس َيْخَتِلُس��ُه الشَّ

رواه البخاري.

فإذا كان هذا االختاس من الشيطان -وهو عدوك- فحري 
بك -أّيها المصلي- أن ال تستجيب له، وتحفظ بصرك.
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ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه: ○

21( العناية مبكان الصالة. �
ف��ا يصلي يف مكان فيه ضوضاء وأصوات ولغط، ولذا جاء 
األمر بتعظيم المس��اجد وعدم رفع الصوت فيها حتى يف تالوة 

القرآن إذا كان فيه تشويش على من يصلي بجانبك.

وكذل��ك إذا صلي��ت النافل��ة يف بيتك، فاح��رص أن ُتصلي 
يف م��كان خال م��ن األصوات، ف��إّن هذا أدع��ى لحضور قلبك 

وحصول الخشوع.

ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه: ○

22( إكمال اهليئة واحلال يف الصالة. �
فق��د أم��ر اهلل بأخذ الزينة عن��د كل صالة، ق��ال اهلل تعالى: 
اب��ن  ق��ال  ]األع��راف:31[.  پ(  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٻ 

عباس : )عند كل صالة(.

ويقول رس��ول اهلل : »فإّن اهَّلل أحق من ُتزّين له« 
صّححه األلباين.

فالتزّين بأحس��ن الثي��اب والتطّيب لها من دالئ��ل تعظيمها، 
وأدعى لخش��وعها، ولئن كان هذا متعّذر يف كل فرض، فال أقل 
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من أن ُيقارب وُيس��دّد يف هذا الش��أن، وقد كان بعض الس��لف 
يجعل ثيابًا خاّصة لقيام الليل تجّمالً للوقوف بين يدي ربه.

ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه: ○

23( االبتعاد عن اهليئات املخالفة لكمال الصالة، ومن ذلك:  �
النهي عن الصالة ُمختِصًرا.

��ي الرج��ُل  »أن ُيصلِّ  : فق��د هن��ى رس��وُل اهلل 
ُمختِصًرا« متفق عليه. 

واالختص��ار: هو أن يضع يديه عل��ى الخْصر، وهي هيئة ال 
تدّل على اإلجالل والتأّدب ببن يدي اهلل، فالُس��نّة وضع اليدين 

على الصدر.
وق��ْل مثل ه��ذا يف: رفع ِرجل وخفض أخ��رى أو العبث يف 

الصالة.
ِل وأْن  ��دْ ومن ذلك: هني رس��ول اهلل : »َعِن السَّ

اِة« رواه أبو داود. جُل فاُه يف الصَّ َي الرَّ يغطِّ
والسدل: إرس��ال الثوب حتى يصيب األرض، فال يستطيع 

تحريك يديه وبالتالي ال ُيؤدي الصالة كما ينبغي.
وكذل��ك تغطية الف��م بالتلثم ونحو ذلك فإّن��ه يمنع إخراج 

الحروف أثناء القراءة والتسبيح على أكمل وجه.
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ومن ذلك: هنى  عن التش��به بالبهائم: فقد هنى 
��بِع وأن  يف الص��الة عن ث��الث: )عن نقرِة الُغ��راِب وافتراِش السَّ

ُن البعيُر( رواه أبو داود. جُل المكاَن يف المسجِد كما ُيوطِّ َن الرَّ يوطِّ

والمقص��ود من ذلك البعد عن العجلة فيها، وترك الهيئات 
التي تدل على عدم توقير الصالة.

ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه: ○

ــة  � ــد الوسوس ــم عن ــيطان الرجي ــن الش ــاهلل م ــتعاذة ب 24( االس
الشديدة، وعدم القدرة على جماهدة النفس لتحصيل اخلشوع:

جاء يف صحيح مسلم أنَّ ُعْثَماَن بَن َأبِي الَعاِص، َأَتى النبيَّ 
ْيَطاَن قْد َحاَل َبْينِي وبْيَن  ، َفقاَل: )يا َرسوَل اهَّللِ، إنَّ الشَّ
، َفقاَل َرسوُل اهَّللِ : َذاَك  َصَاتي َوِقَراَءتي َيْلبُِسَها َعَليَّ
ْذ باهَّللِ منه، َواْتِفْل عَلى  ش��يَطاٌن ُيَقاُل له َخْنَزٌب، َفإَِذا َأْحَسْسَتُه َفَتَعوَّ

َيَساِرَك َثَاًثا قاَل: َفَفَعْلُت ذلَك فأْذَهَبُه اهَّلُل َعنِّي(.

فالش��يطان عدو المس��لم وال يزال يس��عى يف إفساد صاته، 
والنج��اة من وسوس��ته تك��ون باللجوء إل��ى اهلل والتفل -بدون 
ريق- عن يس��ار المصلي مبالغ��ة يف إبعاده، فمن فعل ذلك نجا 

-بإذن اهلل- من وسوسته، وحضر قلبه مرة أخرى يف الصالة.
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ومن أسباب الوصول إلى أداء الصاة على أكمل وجه:  ○

25( الدعاء بصالح الصالة. �
وبع��د معرفت��ك بمكانة الص��اة، وعلو منزلته��ا، وأثرها يف 
حي��اة المس��لم، وأهمية الخش��وع فيها، و ميزان��ه يف كثرة ثواب 
صاحبه��ا أجزم أّنك ستس��عى جاهدًا لص��الح صالتك، ولعل 
من أعظم هذه األس��باب: س��ؤال اهلل بصدق وعل��ى الدوام بأن 
يرزق��ك تعظيمها وأدائها كما أم��ر، فأكثِْر من الدعاء وكرره وال 

تمّل سؤاله وأيقن بحاجتك لمعونة اهلل فيه.

وب��ذا نكون قد انتهينا من هذه الرس��الة التي أس��أل اهلل أن 
يجعلها مباركة؛ وأن ينفع هبا وأن يجزي من كتبها ونشرها خير 

الجزاء.

كتبها وأعّدها /عادل بن عبدالعزيز احملالوي اجُلهين
addeel333@gmail.com بريد الكرتوني

جوال 00966504392260

***
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