
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

بل   اإلسالم،هي الركن الثاين من أركان  ووجل،  الصالة هي قرة عني املؤمن، وهي موعد اتصاله بربه عز   

 )أال أخربك برأس األمر وعموده وذروة سنامه؟ )ملعاذ:    هي عمود الدين كام قال النبي صىل اهلل عليه وسلم

 ( اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهاد(  قلت: بىل يا رسول اهلل، قال: رأس األمر

ثم يف الوسط عمود اخليمة الذي به يرفع وسط   هبا،أن اخليمة هلا أربعة أوتاد تثبت    :الصالةومعنى وعموده  

 .الصالةفأربع من األركان كاألوتاد لإلسالم والعمود اخلامس  اخليمة، 

ة تنزل هبا جربيل من اهلل عز وجل عىل قلب نبينا صىل  والصالة فرضها اهلل بدون واسطة، كل األوامر اإلهلي

مل   مقام  إىل  املنتهى حتى وصل  إىل سدرة  فوق سبع سموات  إليه  نبيه  اهلل  رفع  الصالة  إال  عليه وسلم  اهلل 

 صالة  هنالك الفرض اهلل سبحانه وتعاىل عليه ف قبله، يصل إليه أحد  

الرائع   املعنى  هذا  العلامء  بعض  استعار  املؤمن  فقال:ولذلك  معراج  ف الصالة  يرقى  ،  أن  أراد  إذا  اإلنسان 

 .بروحه ويسمو فإنه يتصل بربه من خالل الصالة

لق، فراحة جسده مرتبطة باألرض اإلنسان عبارة عن جسد وروح، اجلسد متصل باألرض التي منها خ  ف

 .نشأالتي منها 

من أكرب أسباب ضيق الصدر    فيك،   ا باهلل سبحانه وتعاىل الذي خلقها وأودعها بصلتهتها  راح فأما الروح  

 الخ فقدان االتصال باهلل  …وكثرة اهلموم والغموم واالكتئاب والقلق والتوتر

أصيل   البعض  يقول  أن  ولربام  واجلواب  عندي!  االمراض  هذه  ميكانيكية وكل  كآلة  نصيل  أننا  ،  مشكلتنا 

وتعمل ف تشتغل  اآللة  الزر عىل  تضغط  والسجود  و  ،عندما  والركوع  القيام  هي  ليست    ركاتواحلالصالة 

  قوم هبا باجلسد، إنام هي اتصال باهلل عز وجلي التي

هب راحة وروح ورحيان ألنك  عز وجلا  الصالة  اهلل  قول  معنى  ربك، وهذا  وبني  بينك  املسافات  : تقرب 

 قرتبت من اهلل أكثر وأكثر،  كلام أطعت اهلل وسجدت بني يديه اف، [19]العلق/{كال ال تطعه واسجد واقرتب}

 



 

 

 

الرسول  قول  معنى  وسلم  وهذا  عليه  اهلل  )) صىل  وا :  ر 
َفَأْكثِ َساِجٌد،  َو  َوه  ِه،  َربِّ ِمْن  اْلَعْبد   ون   َيك  َما  َأْقَرب  

َعاءَ   ((. الدُّ

املمدود اهلل  ترك حبل  فقد  ماء  هتنا برشبة  ملا  ترك  ما  فلو علم  الصالة  تارك  الرجل  ذكرت    !فبئس  الصالة 

موضع  مئة  من  تعاىل،  بأكثر  اهلل  كتاب  موضع  يف  كل  وانتهت   ،ووعيد  دبوع   ذكرت  يف  بالبقرة  بدأت 

 . بالكوثر

 ، ناهيك عمن كفره من أهل العلم  ،ضع نفسه بمقام أقل ما يقال فيه أنه فاسقتارك الصالة و

لنظر أنه الصالة  مع  ص الصاحلني  ومن قرأ قص  ،الصالة كانت قرة عني رسول اهلل ومل جتعل قرة عينه بغريها 

 ! مل يصل بحياته ومل حيقق معنى الصالة

ب امللقب  األصم  حاتم  ئِل  س  الوضوء،    ـملا  أسبغت  الصالة  إذا حانت  قال:  عن صالته  االمة(  هذه  )لقامن 

وأجعل الكعبة    ، وأتيت املوضع الذي أريد الصالة فيه فأقعد فيه حتى جتتمع جوارحي ثم أقوم إىل صاليت

وأظنها آخر   ،والنار عن شاميل، وَمَلك املوت ورائي  ،واجلنة عن يميني  ،بني حاجبي، والرصاط حتت قدمي 

   .صاليت ثم أقوم بني يدي الرجاء واخلوف 

البلخي    ه وسأل يوسف  بن  تصيل   مرةعصام  امللك  :قال  ؟كيف  أمرين  كام  ب  ،أفعل  وخلشياأميش  أدخل ة، 

بالتعظيم  ، بالنية وأركع بالرتتيل  أوأقر  ، وأكرب  باخلضوع  ، باخلشوع  ،  وأسلم واجلس    ، وأسجد  باألدب، 

ال أم  مني  أقبل  أدري  ال  وأقول  باخلوف  وأرجع  عصا!  بالتبتل  هذه  م:قال  كانت  أصل   إن  فلم  الصالة 

 !بعمري

يدي من حيبون    وبني  بخدمة  بالصالة  أهنم  يرون  والسالم هم  الصالة  عليه  قال  هنا  استلذوا ومن  لذلك 

 عنه:وجعلت قرة عيني يف الصالة، أسعد حلظاته وهوبني يدي اهلل عز وجل، وكان يقول لبالل ريض اهلل  

 (. )يا بالل أرحنا بالصالة

فهذه صالة حركاهتا     كاآللة  والذي يصيل  اهلل،  يكون عن  ما  أبعد  هو  باجلسد  فامذا عمن ال يصيل؟ طبعا 

 فقط، والقلب مل يذق حالوة الصالة )اخلشوع( 

  كرفع يدي تو  قول: اهلل أكرب تاعط الصالة حقها، ملا  وإذا وقفت للصالة ففرغ ذهنك من كل يشء يشغلك  

 فهي ال تساوي شيئا، ال جتعل شيئا يشغلك بداية من هذه اللحظة   كالدنيا خلف ظهر طرحاف  عند التكبري



 

 

 

تدبر ما تقرأ، ستجد بعد انتهائك من الصالة راحة عظيمة، تتمنى أن لو طالت غري الصالة، اعقل ما تقول  

ال تريد أن خترج منها فاعلم أنك و حينام تقبل عىل الصالة    أطول، الركعة، لو طال السجود، لو كان الدعاء  

النفس   بانرشاح يف الصدر وهدوء يف  الصالة وأنت تشعر  قد اتصلت بربك عز وجل، حينام تنرصف من 

حينام تطيل السجود وتستشعر حالوة األنس    ن جبال انزاح عن كاهلك فاعلم أنك قد اتصلت بربك،وكأ

 باهلل ومناجاته وقربك منه سبحانه وتعاىل فاعلم أن صالتك كان فيها قرب من اهلل سبحانه وتعاىل. 

ف حقا أن  ال أريد أن أقول أن اخلشوع سيكون يف اخلمس صلوات وكل صالة تؤدهيا لكن أليس من املؤس  

أعاملك   من  نفسك  وتنزع  النفس،  عىل  ثقيلة  الصالة  وتكون  خشوع؟  بدون  كلها  صلواتنا  تكون 

 .برسعةوانشغاالتك نزعا، وتصيل برسعة برسعة وتنتهي 

سبحا  النهار  يف  لك  )إن  تعاىل  قال  كام  نعم  الليل؟  قيام  الليل،  قيام  اخلشوع  تعلم  يف  جدا  املفيد  من 

والطعام [  7]املزمل/طويال( والسعي  العمل   ، مشغول  بالنهار  الدنيا  مع  فكأنك  املاء  يف  السباحة  من  السبح 

.فالدنيا حميطة بك كاملاء املحيط بالسابح فيها ، أما يف الليل سكون وراحة وهدوء،  …والرشاب واألوالد

ربك يدي  بني  واخشع  خافتة  إضاءة  مع  غرفة  يف  وادخل  وأقو}توضأ  وطأ  أشد  هي  الليل  ناشئة  م إن 

ال أقول لك اقرأ بالبقرة وآل عمران وإنام اقرأ بسورة حتفظها جيدا وأسمع نفسك التالوة،  [  6]املزمل/{قيال 

عىل  تدريب  أفضل  هذا  اهلل،  من  قريب  اآلن  أنت  حتب،  ما  موالك  من  واطلب  اسجد  بتعظيم،  سبح 

هدئات أو دائم التوتر مع اخلشوع، بعد ذلك أقسم باهلل ستجد راحة مل جتدها من قبل، من يشكو أنه ينام بم

مل  وكأنك  ستشعر  وسط،  تقصري صالة  وال  إطالة  بال  النوم  قبل  الركعتني  هاتني  احلياة، صل  ضغوطات 

 .كأهنا أول مرة تصيل  تصل من قبل،

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

     


