
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

ينت جنٍد  إىل  يف  رشأرأيتم  األرجاء   أرضون  أمرهم    ،واسعة  صالح  إن  خطرية،  مهمة  هبم  أنيطت  وقد 

والنجاح الذي ينبغي أن يتحقق يف أعامهلم، بل إن بقاء حياهتم كل ذلك رهٌن بشبكة االتصال التي ينبغي 

 بني هؤالء اجلند وبني القيادة التي توجههم.   موصولةأن تكون 

اهلال إىل  أمرهم  فإن  القيادة،  وبني  بينهم  االتصال  شبكة  انقطعت  من  فإن  يتحولوا  أن  والبد  والضياع،  ك 

عن شبكة االتصال التي ينبغي أن تكون ساريًة    يوماالنضباط بالنظام إىل حالة الفوىض املهلكة. وحديثنا ال

 .بني عباد اهلل يف األرض وبني موالهم وخالقهم عز وجل

االت شبكة  وهي  وربه،  العبد  بني  ما  يصل  الذي  السلك  هي  اإلخوة،  أهيا  الصالة  العبد فيصال  إهنا  بني  ام 

ومواله سبحانه وتعاىل، فإذا بقيت شبكة االتصال هذه سارية وبقي هذا السلك موصوالً من العبد ملواله  

إىل    ها دافرأ، أما إن انقطعت هذه الشبكة فال بد أن يؤول أمر األمة وأمر  ته وخالقه صلح أمره وصلح أمر أم

إقامة   هعباداهلل    عىل اآليات املتكررة التي يدعو فيها   اهلالك. وأنتم تقرأون كتاب اهلل وتقفونو الضياع   إىل 

من حيث  وتعاىل  اهلل سبحانه  أمر  الذي  النهج  تنفيذها عىل  إىل  أي  إقامتها،  إىل  بل  الصالة  إىل  الصالة، ال 

 .الكيفية ومن حيث امليقات 

العبد وربه من خالل الصالة فإنكم   اَلَة  }:  عاىلت يف قوله    جتدونهأما معنى االتصال الساري بني  الصَّ َوَأِقِم 

 .أقم الصالة لتكون هذه الصالة سببًا لذكري لك وسببًا لذكرك يل {لِِذْكِري 

قوله   إىل  َواْلَعاِقَبُة  }:  تعاىل وانظروا  َنْرُزُقَك  َنْحُن  ِرْزًقا  َنْسَأُلَك  ال  َعَلْيَها  َواْصَطِِبْ  الِة  بِالصَّ َأْهَلَك  َوْأُمْر 

قائاًل يقول: كثريًا ما حتول الصالة فيام يتعلق بأمرها وضوابطها وتكرار مواقيتها ربام حتول ، كأن  {لِلتَّْقَوى 

أنت املسؤول عن  أ  ؟ أنت الذي ترزق نفسك: أ دون رضورات الرزق، جييب البيان اإلهلي عىل هذا السؤال 

بالرزق لك  تكفلت  الذي  أنا  به!؟  رأسك  توجع  حتى  ضامنٌ   ، الرزق  وأنا  به  أمرتك  ما  قد    افعل  ما  لك 

 .تكفلته لك فيام يتعلق بمعاشك العاجل وفيام يتعلق بسعادتك اآلجلة

 



 

 

 

وتعاىل سأل  وقد   سبحانه  اهلل  إىل  األشياء  أحب  عن  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  مسعود  بن  اهلل  عبد 

اَلُة َعىَل َمَواِقيتَِها. ُثمَّ ُقْلُت: َوَماَذا َيا َنبِيَّ اهللَِّ؟ َقاَل )):  أجابهف : بِرُّ اْلَوالَِدْيِن. ُقْلُت: َوَماَذا َيا َرُسوَل اهللَِّ؟ الصَّ

َهاُد يِف َسبِيِل اهللَِّ   .((استزدته لزادين  يقول عبد اهلل ولو .َقاَل: اجْلِ

 مثل يف الصالةاملتالسلك الذي يصل ما بني العبد وربه  ذلك  لكن    ،الواجبات الدينية يف حياة املسلم كثرية

)  هالطاعات األخرى تفقد مزيتها. ولعل هذا معنى قول انقطع فإن  ما    إذا الُة )صىل اهلل عليه وسلم:  والصَّ

أمام النهج الذي    كيضع  أي الصالة هي السلك الواصل بينك وبني اهلل، فإذا اتصل هذا السلك فإنه  ((ُنورٌ 

باط ببقية أوامر  االنض  كل  يس نري لك الطريق وي ي  كبني يدي  صباحكاملتكون    ةصالفال  ،سري عليهت ينبغي أن  

 .اهلل سبحانه وتعاىل 

يتصورون أن اإلسالم شارة يعتز هبا صاحبها أو    أتباعها  منكثري    تعلن اعتزازها بالدين  التيهذا األمة    نإ

جمموعة   اإلسالم  أن  أ   عقائد،يتصورون  هبا  إىل   ،أخرىديانا  نقارع  اجليل  هذا  من  انتامٌء  اإلسالم  أن  أو 

 .احلق اإلسالم هذا هو األجيال السابقة يبعثنا عىل االعتزاز به، ليس 

ثم   ومن  وخالقه  ملواله  مملوٌك  أنه  العبد  يشعر  أن  وتعاىل،  سبحانه  هلل  سلوكًا  العبودية  صبغة  هو  اإلسالم 

زمه به، فيسري جهد استطاعته مستعينًا باهلل سبحانه  ُيصغي إىل ما يريده اهلل منه إىل النهج الذي أخذه به وأل

 .وتعاىل عىل هذا النهج. هذا هو اإلسالم

أن تنظر إىل شبكة االتصال بني  ،  خلطوة األوىل التي حيقق هبا املسلم ذاته اإلسالميةإن ا إذا كان األمر كذلك ف 

أنه مسلم وإن كنا ال نسلب عنه هذه األمة وبني موالها وخالقها، إذا ُفقدت الصالة فال معنى ملن يدعي  

 .هذه السمة بناًء عىل أحكام الرشيعة القضائية يف دار الدنيا

يف دار فينسفها قائاًل: إن   ركيزة األساسيةهذا كمن ُيقبل إىل ال  !ويا عجبًا ملن يقول الصالة ليست كل يشء

إذا   اأي جمنون جيهل أهن  ليست كل يشء من البناء، لكن  هي ليست كل يشء يف البناء، صحيح    الركيزةهذه  

الصالة   كذلكم  البناء،  سيتهاوى  لكننا ركيزةُنسفت  الدين،  كل  ليست  وهي  للدين  األوىل  الدعامة  هي   ،

 .مجيعًا نعلم أن هذه الدعامة إذا استهني هبا وإذا نسفت فسوف يتهاوى الدين

ون فاسدة،  ونعاين من أخالقيات  ثغرات كثرية،  ونعاين من  نعاين من فساد،  هبا،   نيعرتف م قوم ونقعد  نحن 

 ، ومن ثم فقد عرفتم مآل اجلند  هنالسبب أن شبكة االتصال بني هذه األمة وموالها وخالقها أصاهبا الو



 

 

 

الذين انقطعت الصلة مما بينهم وبني غرفة القيادة إالم سيؤول أمرهم؟ إىل الضياع، إىل السري بشكل ذايت، 

اجلنود   عىل  ينطبق  ما  كيفي،  بشكل  الضياع  عندما  إىل  األمة  عىل  ينطبق  الذي  ذاته  هو  احلال  هذه  بمثل 

 .تستهني بالصالة 

حتى يتجىل معنى اعتزازنا باإلسالم وحتى يتجىل    كل منحى من مناحي حياتنا،  البد أن هتيمن الصالة يف

 .معنى رجوعنا إىل اإلسالم

يكون   كيف  لكن  الدين،  هذا  محى  إىل  رجوعها  رضورة  عن  وتعلن  باإلسالم  اعتزازها  عن  تعلن  أمتنا 

الرجوع إىل اإلسالم؟ كيف يكون الرجوع إىل محى هذا الدين؟ ال يكون الرجوع إليه باألماين، وال يكون  

وإعالن انتامئنا إىل أجيالنا    الرجوع إليه بالكلامت الطنانة الرنانة، وال يكون الرجوع إليه باالعتزاز باملايض

السابقة، إنام يكون رجوعنا إىل اإلسالم بتجديد البيعة هلل عىل أساس أن نجدد عبوديتنا هلل سبحانه وتعاىل،  

السبيل إىل ذلك أن تكون الصلة  ونجدد عبوديتنا له سلوكًا إليه عىل النهج الذي أمر وبالشكل الذي رشع،  

بأن نعود إىل هذا السلك يف كل يوم مخس مرات لنتذكر من   ،بيعة له عامرة بيننا وبني موالنا الذي نجدد ال

وتعاىل سبحانه  اهلل  فيذكرنا  له  عبوديتنا  لِِذْكِري }بقوله:    خالله  اَلَة  الصَّ أقم   ،{َوَأِقِم  تعني  حمبوكة  كلمة 

ذ مرات  اليوم مخس  يدي يف  بني  وقفت  إن  عبدي  يا  فإنك  لتذكرين،  الصالة  وأقم  ألذكرك  كرتك  الصالة 

الصلة   هذه  خالل  من  تذكرين  ولسوف  باإلسعاد،  ذكرتك  باإلهلام،  ذكرتك  بالرعاية،  ذكرتك  باحلامية، 

وباالنضباط   باالنقياد  تذكرين  باخلشية  تذكرين  بالتعظيم،  تذكرين  باحلب،  تذكرين  وبينك  بيني  املستمرة 

تعا اهلل  أوامر  وما  وخالقك،  موالك  لدن  من  إليك  وتفد  تأتيك  التي  التي  لألوامر  رشعته  وما  رمحة  إال  ىل 

 يأخذ هبا عباده إال لطفه وحكمته.  

 .هكذا تكون العودة إىل اإلسالم

أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل قرة أعيننا يف الصالة كام كان شأن املصطفى صىل اهلل عليه وسلم إذ قال:  

اَلةِ )) ُة َعْينَِى ِِف الصَّ واجعلها رس   ، بيننا وبينك  تصاالً اواجعلها    ،عني لنا . اللهم اجعلها قرة أ((َوُجِعَلْت ُقرَّ

 .انتصار هذه األمة ورس خروجها من وهدة التيه والضالل يا رب العاملني

 

 ني واحلمد هلل رب العامل 


