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 الدوافع والغاية
إن كل أمر إلهي يختص بالصالة أو يتعلق بهذه العبادة التي ارتضاها اهللا وفرضها على عباده؛ 

 له أبعاده ودالالته وأسراره..
ك األبعاد والدالالت واألسرار أو لبعضها كلما ترقى لوكلما تيسر للعبد نوع من المعرفة لت

آثارها على نفسه، وشعر بها في كل أمر من أموره، بل إن في عبادته وأصبح قريبًا من ربه، ولمس 
 أموره تكون تبعاً لصالته كما قال اإلمام علي عليه السالم.

 

نا البائسة التي نتعامل بها مع أهم أركان الدين واإلسالم (الصالة) تإن رغبتنا في إخراج حال
امة الكاملة كما أمر الباري عز وجل وسعينا الحثيث حينًا في الترقي بأنفسنا في إقامة الصالة الت

وأراد، وتعثرنا في تلك المحاوالت تارة بعد أخرى، وانعدام أي أثٍر للصالة على مجمل تصرفاتنا 
وأحوالنا، ناهيك عن تفاصيل حياتنا، تصديقًا لقول الحق في كتابه الكريم الذي ال يأتيه الباطل من 

حيث ال نرى  ]٤٥[العنكبوت: اْلُمنَكرِ وَ  َهى َعِن الَفْحَشاءِ ِإنَّ الصَّالَة تـَنْـ  بين يديه وال من خلفه:
 لذلك النهي أثراً أو تأثيراً يذكر.

 

ثم إن غياب حضور القلب وخشوعه وسكون الجوارح في الصالة وتحري القبول الذي 
-١[املؤمنون:َخاِشُعونَ لَِّذيَن ُهْم ِفي َصالتِِهْم اْد َأفْـَلَح الُمْؤِمُنوَن قَ يدخلنا في عموم قوله تعالى: 

، ومن وراء ذلك كله عدم االنتباه إلى ضرورة ووجوب االلتزام باألحكام الفقهية التي أمر بها ]٢
الخ، ، ..الشارع فيما يخص شروط صحتها وفروضها ومسنوناتها وما يتصل بها من وضوء، وطهارة

 تناول موضوع الصالة من جديدكل ذلك كان كافيًا ودافعًا ل،  وعدم استحضار مدلوالتها اإليمانية
وهي التي تتجدد ويتجدد أداؤنا لها مع طلوع كل نهار،  ومن زوايا أخرى نحن في أشد الحاجة إليها

ومع قدوم كل ليل، وبرؤية نحسبها أكثر عمقاً أو تؤدي إليه، مستفيدين من كل ما كتب في موضوع 
 ن من عباده.الصالة، وما سطرته أنامل العارفين باهللا، وبصائر المتقي
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وإن كان لنا من غاية وراء الكتابة في موضوع الصالة فهي لفت أنظار المؤمنين إلى أهمية 
من خالل النظر إلى جوهرها وحقيقتها،  -وفي مقدمتها الصالة–رؤية القضايا المؤثرة في حياتنا 

الشكلية التي ال ترى  والتعامل معها بوسائل اإلدراك التي لدينا، بعيدًا عن الفهم السطحي والنظرة
لنا في كتابه الكريم  -جل وعال-في حقائق األشياء سوى ظاهرها، والتي تتنافى مع دعوة الحق 

األخذ بهذا المنهج في قضايا الشك أن للتفكر والتأمل والتدبر والنظر إلى أصل األشياء وغاياتها، و 
بها لتشريعات أدعى لاللتزام التكاليف واموضوع المعرفة أدعى للوصول إلى اليقين فيها، وفي 

 ، واستكمال منفعة اإلنسان منها في الدنيا واآلخرة.فيها وتحقيق مراد الشارع
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 إقامة الصالة
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عنــدما نقــرأ الفاتحــة نــدعو اهللا فيهــا أن يهــدينا الصــراط المســتقيم، وكلنــا أمــل واســتجداء أن 
اإللهيــة بالهدايــة، إال أننــا نظــل فــي حالــة مــن يســتجيب اهللا لنــا فيــدخلنا مــع الــذين شــملتهم الرعايــة 

الترقب والحيرة والخوف، فال ندري هل استجاب اهللا لنا فهدانا؟ فنصبح ممـن أنعـم اهللا علـيهم مـن 
 النبيين والشهداء والصالحين؟ أم أن ذنوبنا قد شكلت حاجزاً بيننا وبين االستجابة؟

 

ة فـإن حيرتنـا تلـك لـن تسـتمر مـع قـراءة اآليـات فإذا انتقلنا إلى سورة البقرة التي تلـي الفاتحـ
 الَ لِــَك الِكَتــاُب ذَ بســم اهللا الــرحمن الــرحيم، آلــم، األولــى مــن هــذه الســورة، والتــي يقــول اهللا فيهــا: 

ــيَن، رَ  ــدًى للُمتَِّق ــِه ُه ــَب ِفي ــِب اْي ــوَن بِاْلَغْي ــالَة وَ لَّــِذيَن يـُْؤِمُن ــوَن الصَّ ــوَ يُِقيُم ــاُهْم يُنِفُق ــا َرَزقْـَن الـَّـِذيَن وَ وَن، ِممَّ
ُأولَئِـَك وَ ُهَدًى ِمْن رَّبِِّهـْم  ولَِئَك َعَلىأُ بِاآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن، وَ َما أُنِزَل ِمن قـَْبِلَك وَ يـُْؤِمُنوَن ِبَما أُنِزَل ِإلَْيَك 

، فسنكتشف أن هذه اآليات قد حددت لنا مصدر الهداية بكتاب اهللا ]٥-١[البقرة:ُهُم الُمْفِلُحونَ 
الذي الشك فيه وال ريب، وبيَّنت لنا المستحقين لها، وهم المتقون، ثم أوضحت لنا كيفية الوصول 
ــة) وطريقهــا بتحديــدها صــفات المتقــين.. وعنــدها يخــرج المــرء مــن حيرتــه  ــق تلــك (الهداي إلــى طري

قـب والخـوف مــن عـدم االسـتجابة، وبـين الفـرح واالستبشـار باالســتجابة الصـعبة التـي كانـت بـين التر 
بعد أن علم بأن مصـدر الهدايـة  ْهِدنَا الصَِّراَط الُمْسَتِقيمَ اوهو يقرأ من سورة الفاتحة قوله تعالى: 

في كتاب اهللا ُمهيأ للمتقين، وأن صفات المتقين صـارت معروفـة ومحـددة ومـا عليـه سـوى أن يسـأل 
 و ممن يؤمنون بالغيب، ويقيمون الصالة، .. إلى آخر الصفات؟نفسه هل ه

 ولَئِــَك َعلَــىأُ وعنـدها ســيعرف هــل هــو ضــمن مــن جــزم اهللا فــيهم فــأخبر عــنهم بقولــه تعــالى: 
أم ال؟ وفي تلك اللحظة سيعرف ما الـذي يجـب عليـه فعلـه  ُأولَِئَك ُهُم الُمْفِلُحونَ وَ ُهَدًى ِمْن رَّبِِّهْم 

 لهداية كتاب اهللا الكريم. حتى يصبح محالً 

 

والذي يهمنا هنا من تلك الصفات هي صفة الذين يقيمون الصالة، والمرتبطة أشد االرتبـاط 
بنا وبصالتنا، ونحـن نـدعو اهللا فيهـا بـأن يهـدينا إلـى صـراطه المسـتقيم فـي كـل يـوم عشـرات المـرات 

 إقامتها؟ ونحن نقف بين يديه، فهل نحن ممن يقيمون الصالة؟ وهل نعي معنى
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الكثير منا ال يعرف معنى إقامـة الصـالة، والـبعض منـا يتصـور بـأن إقامـة الصـالة تعنـي أداءهـا 
والمحافظة على ذلك األداء باالسـتمرار عليهـا دون انقطـاع، فيمـا الـبعض اآلخـر يضـيف معنـى آخـر 

ألذان، إلـــى ذلــــك األداء بحرصــــه علــــى االلتــــزام بأحكامهــــا الفقهيــــة والشــــرعية المتصــــلة بهــــا، مــــن ا
والوضوء، والطهارة، واستقبال القبلة، والقيام والركوع والسجود، بالكيفية المشروعة، وقراءة األذكار 

 فيها، ويظن هذا أنه بذلك قد أقام الصالة، وأداها تامة وكاملة.
بينمــا بعضــنا ال يكتفــي بــاألمرين الســابقين، بــل يجتهــد علــى الخشــوع فيهــا فــي كــل أعمالهــا، 

 ، سواء في أداء األفعال فيها أو األذكار، أو بها جملة.وعلى حضور قلبه
وكل من األصناف الثالثة يعبر عن فهمه، ويجد له من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه 

 وعلى آله وسلم شاهداً ودليًال على ما اعتقده وذهب إليه.
صلين من لـم يسـأل هذا مع إحساننا الظن، أما إذا تكلمنا بواقعية وموضوعية، فهناك من الم

 نفسه عن معنى إقامة الصالة أو لم يخطر بباله أن يسأل نفسه أو يشعر بحاجته إلى تلك المعرفة.
إذن نحن بحاجة إلى أن نعـود إلـى قولـه تعـالى فـي سـورة البقـرة: (ويقيمـون الصـالة) ونبحـث 

فــي تفســيره فــي تفســيرها، فــإن ذلــك أســهل وأقصــر الطــرق لمعرفــة معنــى إقامــة الصــالة، الزمخشــري 
يقــول فــي تفســيرها مــا ننقلــه بــالنص، قــال:  -وهــو المعــروف باتســاع علومــه بالعربيــة-(الكشــاف) 

تعديل أركانهـا، وحفظهـا مـن أن يقـع زيـغ فـي فرائضـها، وسـننها، وآدابهـا، مـن  :"ومعنى إقامة الصالة
ِذيَن ُهْم َعَلى َصالتِِهْم لَّ اأقام العود إذا قوَّمه، أو الدوام عليها والمحافظة عليها، كما قال عز وجل 

مـن قامـت السـوق إذا  ]٩[املؤمنـون:الـَِّذيَن ُهـْم َعلَـى َصـَلَواتِِهْم ُيَحـاِفُظونَ وَ ، ]٢٣[املعـارج:َدائُِمونَ 
 نفقت، وأقامها، قال:

 ألهل العراقين حوالً قميطا         أقامت غزالة سوق الضراب
تتوجــــه إليــــه الرغبــــات ويتنــــافس فيــــه  ألنهــــا إذ حــــوفظ عليهــــا كانــــت كالشــــيء النــــافق الــــذي

 المحصلون، وإذا ُعطلت وُأضيعت كانت كالشيء الكاسد الذي ال يُرغب فيه.
أو التجلــد والتشــّمر ألدائهــا، وأن ال يكــون فــي مؤديهــا فتــوٌر عنهــا وال تــواٍن مــن قــولهم: قــام 

 س عنه وتثبط.باألمر، وقامت الحرب على ساقها. وفي ضده قعد عن األمر وتقاعد عنه، إذا تقاع
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أو أداؤها، فعّبر عن األداء باإلقامة ألن القيام بعض أركانها، كما عّبر عنه بالقنوِت، والقنوُت 
ـــالوا: ســـّبح إذا صـــلى، لوجـــود التســـبيح فيهـــا  ـــالركوع والســـجود، ق ـــام، وب ـــَن فَـ القي ـــاَن ِم ـــْوَال أَنَّـــُه َك َل

 .)١(]"١٤٣الصافات:[الُمَسبِِّحينَ 

 

تكونت لدينا قد  -اطالعنا على تفسير هذه اآلية ومعرفة معانيها المتعددةوبعد -الشك أنه 
صورٌة أوليـٌة لمعنـى اإلقامـة، أقلهـا أننـا فهمنـا أن للفـظ أقـام ويقيمـون معـاٍن متعـددة ومتسـعة لـم تكـن 
تخطر على بالنا، وأن صالتنا بمفهومنا الذي كنا نقيمها به ليس بهذا االتساع والتوسع الذي فهمناه 

، وأن ارتبـــاط الصـــالة بلفـــظ أقـــام ويقيمـــون لـــه الةَ الصَّـــ نَ وْ ُمـــيْ قِ يُ وَ خـــالل تفســـير قولـــه تعـــالى: مـــن 
 دالالت وأبعاد.

نشعر بأنا في حاجة إلى التأمل أكثر في المعـاني اللغويـة التـي وردت فـي هـذا التفسـير  الزلنا
بحيث نستطيع استيعابها، ومن ثـم تطبيقهـا علـى صـالتنا، وإدراك معانيهـا العمليـة مـن  ،لقام ويقيمون

خالل رجوعنا إلى ما يخطـر فـي بالنـا ونحـن نصـلي، حتـى نصـل إلـى إقامـة الصـالة بمعناهـا القرآنـي، 
ونصــل إلــى حالــة مــن الــوعي بمعنــى اإلقامــة، ســواء عنــد قيامنــا بهــا أو عنــد مــرور أمــر اهللا ورســوله لنــا 

 امتها في الكتاب الكريم أو السنة المطهرة.بإق
 نَ وْ ُمـيْ قِ يُ وَ فما الذي يمكن استخراجه واستنتاجه وفهمه عند توقفنا أمام تفسير قولـه تعـالى: 

 ؟الةَ الصَّ 
عنــد التأمــل فــي المعــاني التــي أوردهــا الزمخشــري فــي تفســيره (الكشــاف)، يمكــن مالحظــة 

 اآلتي:
ــة - متعــددة ومختلفــة بحســب اســتخدامها وســياقها، فهــي  إن كلمــة يقيمــون لهــا معــاٍن لغوي

تعني: التعديل، وتعني المحافظة، واألداء، واالستمرار والدوام، أو التجلـد والتشـمر، وهـذه المعـاني 
 المتعددة والمختلفة قد دلت عليها كلمة واحدة، وُجمعت فيها وهي: يقيمون.

كل منها عن معنى أو عن جزء من   إن تلك المعاني المختلفة والدالالت المتعددة قد عبر -
أعمــال الصــالة أو أركانهــا، وال تســمى الصــالة صــالًة إال بإقامــة تلــك المعــاني مجتمعــة. فمــن معــاني 

                                                 
 ) أنظر: الكشاف، للزمخشري، الجزء األول، تفسير سورة البقرة.١(
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إقامــة الصــالة مــثًال تعــديل أركانهــا واســتقامتها كمــا وردت مــن الشــارع، عنــد ممارســتها وأدائهــا، دون 
 اعوجاج أو التواء.

ْلَحْمـُد اى في سورة الكهف بعد بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم: ومما يؤكد هذا المعنى قوله تعال
، ثم وصفه تعـالى فقـال مباشـرة: ]١[الكهف:َلْم َيْجَعل لَُّه ِعَوجاً وَ ِللَِّه الَِّذي أَنَزَل َعَلى َعْبِدِه الِكَتاَب 

يكـون (قيِّمًا)، فالصالة يجب أن تكون ُمقامًة ال اعوجاج فيها، وهذه مهمة المصلي الذي يجب أن 
يقظاً في صالته بحيث يحرص من أول لحظة يدخل فيها الصالة على أداء أعمالها كما أراد الشارع 
ابتداًء، ثم تبدأ مهمة المصلي الثانية، في المحافظة على تلك االستقامة التي ابتدأ بهـا صـالته، فـال 

ة الصــالة الــذي جــاء يســهو أو يتــوانى أو يغفــل فيــدخل فيهــا الخلــل، وهنــا يبــرز المعنــى الثــاني إلقامــ
 بمعنى المحافظة.

والشــك أن اليقظــة المتطلبــة فــي المعنــى األول، وعــدم الســهو المرتبطــة بــالمعنى الثــاني، قــد 
تعني إلى جوار تلك المعاني حضور القلب في تلك األفعال، وهو الخشوع، ولذلك نجد الباري عز 

لَّــِذيَن ُهــْم ِفــي اْد َأفْـَلــَح الُمْؤِمُنــوَن َقــبســم اهللا الــرحمن الــرحيم، وجــل فــي ســورة (المؤمنــون) يقــول: 
ثـــم أردف بـــذكر الصـــفات األخـــرى، وذكـــر فـــي نهايتهـــا صـــفة  ،]٢-١[املؤمنـــون:َصـــالتِِهْم َخاِشـــُعونَ 

ــــى َصــــَلَواتِِهْم ُيَحــــاِفُظونَ وَ جديــــدة متعلقــــة بالصــــالة، فقــــال تعــــالى:  ، ]٩[املؤمنــــون:الَّــــِذيَن ُهــــْم َعَل
ــة الخشــوع وحضــور القلــب التــي جعلهــا اهللا أول صــفات والمحافظــة هنــا تعنــي  المحافظــة علــى حال

[المفلحــين مــن المــؤمنين]، وليســت المحافظــة علــى الصــالة بأدائهــا، وكــأن المحافظــة علــى حالــة 
الخشوع واالستمرار فيها هي استكمال لتحصيل حالة الخشوع، كون المحافظة على حضور القلب 

حدة فضالً كبيراً، فما بالك بالمحافظة على حضور القلب والخشوع في الركعة الواحدة والصالة الوا
 في الصلوات كلها، وهي الحالة التي على المرء أن يجتهد لتحصيلها.

أما المعنى الثالـث إلقامـة الصـالة، فهـو الـدوام واالسـتمرار، فالمداومـة علـى الصـالة جـزء  -
لمداومة على الصالة معنى مسـتقل بذاتـه وهـي من إقامتها، وهنا المداومة غير األداء، فاالستمرار وا

حالة إيمانية تمنع المرء من قطع الصالة فضالً عن التفكير في ذلك، وال تمتلك هذه الحالـة وهـذه 
القناعة إال نفس عشقت الصالة، وصارت واحتها ومحل راحتها، ولذلك نجد الذين صارت الصالة 

 كانت صعوبة الظروف التي تواجههم.جزءاً من حياتهم ال يستطيعون ترك الصالة مهما  
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ولعل حديث المصطفى الذي يقول فيه صلوات اهللا عليه وعلى آله: "إذا رأيتم الرجـل يعتـاد 
ـــه باإليمـــان" ـــردد المســـتمر إلـــى  )١(المســـجد فاشـــهدوا ل ـــذي ذكرنـــاه، وأن الت ـــدل علـــى المعنـــى ال ي

 عليـه وآلـه وسـلم، وهـي المساجد يـدل علـى المداومـة علـى الصـالة التـي قصـدها الرسـول صـلى اهللا
الداعيـة للشـهادة لــه باإليمـان كونهـا تعنيــه وتـدل عليـه، كــون األصـل فـي الصــالة لـدى المســلمين أن 
تكون في المسجد، وهذا ما كان معتاداً ومعروفاً لـدى اآلبـاء واألجـداد، وهـذا مـا يجعـل القصـد مـن 

 ارتياد المساجد المذكور في الحديث هو المداومة على الصالة.
ومــن المعــاني التــي ذكرهــا الزمخشــري لإلقامــة التجلــد والتشــمر ألدائهــا، وأال يكــون فــي  -

مؤديها فتوٌر عنها، وال تواٍن، واستدل بقول العرب: "قام باألمر وقامت الحرب على ساقها"، باعتبار 
قاعس أن مثال قام باألمر معناه: تجلد وشمر ألدائه ونهض بأعبائه كاملة، وضده قعد عن األمر إذا ت

 عنه وتثبط.
وهذا يعني أن التجلد والتشـمر أساسـهما الصـبر والعزيمـة اللـذان يأخـذان بصـاحبهما للتوجـه 
نحـو الصـالة بنشـاط وحيويـة، ويدفعانــه لإلقبـال عليهـا بكـل طاقاتـه، وهــذا المعنـى جـزء مـن إقامتهــا، 

و إتيانــه صــالته متكاســًال بينمــا تقــاعُس المــرِء عــن صــالته إمــا بعــدم االهتمــام أو بالتثاقــل أو التبــاطؤ أ
وكل ذلك يجعله مخًال بشرط من شروط إقامتها، وبالتالي ال يعـد عنـد اهللا ممـن يقيمـون الصـالة وال 

ُهـْم  وَ  ْأُتوَن الصَّـالَة ِإالَّ يَـ الَ وَ يدخل في عدادهم، يؤيد هذا وصفه جلَّ وعال لصالة المنافقين بقولـه: 
 -مـن قبـل المنـافقين وهـم كسـالى-لـى الصـالة وأداءهـا ، حيث سمى التوجه إ]٥٤[التوبة: ُكَساَلى

 باإلتيان، ولم يعتبرها داخلة في عموم إقامتها، ألنها فقدت أحد معانيها.
وإقامة الصـالة يعنـي أداءهـا، وهـذا هـو المعنـى األخيـر الـذي ذكـره الزمخشـري، فقـد عبـر  -

أنه يبدو للـبعض بأنـه األصـل فيهـا، عن األداء باإلقامة، فاألداء في حد ذاته أحد معاني اإلقامة رغم 
ــار  ــه، كفعــٍل اختــزل وضــم كــل أفعــال الصــالة إذا أخــذنا فقــط بعــين االعتب وإن كــان ظــاهره يــدل علي

 الصالة كشكل أو حركة.
وبالعودة إلى معاجم اللغة ومعجم ألفاظ القرآن الكريم نجد أن قام، أقام، يقيمون ..الـخ، • 

 منها: تحمل دالالٍت ومعانَي لغوية متعددة،
                                                 

، والحـــاكم فــي المســـتدرك علــى الصـــحيحين، حــديث رقـــم ١٢، ص٥، ج٢٦١٧) رواه الترمــذي فـــي ســننه، حـــديث رقــم ١(
، وروي أيضًا في مسند أحمد بن حنبل، وصحيح بن حبـان، وصـحيح بـن خزيمـة، وسـنن بـن ماجـه ٣٣٢، ص١ج، ٧٧٠

 والدارمي، وغيرها.
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 قام: نهض منتصباً دون عوٍج أو التواء. -
 قام الماء: وقف محبوساً ال يجد منفذاً، وقام الرجل إذا توقف عن السير. -
 قام إلى الشيء: عزم عليه أو أسرع إلى تناوله. -
 قام الشيء: تحقق أو وقع. -
 قام باألمر: تواله ونهض بأعبائه كاملة. -
 القيام بواجباته وغير ذلك.قام مقام غيره: حل محله في  -
 قام على أهله أو نحوهم: رعاهم وتولى االنفاق عليهم. -
 أقام بالمكان: استقر فيه وجعله وطناً له. -
أقــام الشــيء: عدلــه وأزال عوجــه، يقــال: أقــام البنــاء، وأقــام الجــدار، وأقــام الصــالة أدَّاهــا   -

، ويقـال: أقـام ديـن اهللا أو كتـاب الةَ الصَّـ نَ وْ ُمـيْ قِ يُ وَ كاملة، وأقام الشيء أي أدامه من قوله تعالى: 
اهللا: أظهــره وعمــل بتعاليمــه، وأقــام حــدود اهللا: حــافظ عليهــا ولــم يجاوزهــا، وأقــام الــوزن: وفّــاه حقــه، 
ويقال لفالن وزنًا: اعتـد بـه ورفـع منزلتـه، ويقـال: أقـام وجهـه للشـيء: اهـتم بـه وأقبـل عليـه بنشـاط.. 

ظامــه وعمــوده، وقــوام الجســم: تمامــه، وفــي الحــديث "تســوية الصــفوف مــن وِقــَواُم األمــر: بالكســر ن
 أي من تمامها وكمالها. )١(إقامة الصالة"

 أي أديتموها كاملة. ]١٢[املائدة:آتـَْيُتُم الزََّكاةَ وَ  َأَقْمُتُم الصَّالةَ  نْ لَئِ أقمتم:  -
 أي يؤدوها كاملة. ]٣١[إبراهيم:الصَّالةَ ل لِِّعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا يُِقيُموا قُ يقيموا:  -
 أي يؤدونها كاملة. ]٣[البقرة:يُِقيُموَن الصَّالةَ وَ لَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب ايقيمون:  -
 .)٢(أي أّدوها كاملة صادقة ]٢[الطالق:َأِقيُموا الشََّهاَدَة ِللَّهِ وَ أقيموا:  -

ويلحظ في استعمال الصالة بمعنى العبادة "وقد عّلق في معجم ألفاظ القرآن الكريم بقوله: 
المعروفة أنه في كل موضع مدح اهللا تعالى بفعل الصالة، أو حّث عليه؛ ذُِكَر مع لفـظ اإلقامـة أو مـا 

لمقصود من يشتق منه، وحين ذُكرت الصالة في غير هذا ال تذكر معها اإلقامة، وذلك تنبيه إلى أن ا

                                                 
، وأخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، ١٤٢) النــور األســنى الجــامع ألحاديــث الشــفاء، للعالمــة حمــود بــن عبــاس المؤيــد، ص١(

 طأ اإلمام مالك بلفظ: "من تمام الصالة".، وروي أيضاً في صحيح مسلم، ومو ٢٥٤، ص١، ج٦٩٠حديث رقم
 ) أنظر معجم ألفاظ القرآن الكريم، والقاموس المحيط، ومختار الصحاح: مادة (قام، أقام).٢(
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ــه:  ــان بهيئتهــا فقــط، كمــا فــي قول ــ الَ وَ الصــالة هــو توفيتهــا حقائقهــا ال اإلتي ــالَة ِإالَّ َي ــْم  وَ  ْأُتوَن الصَّ ُه
 .)١("]٥٤[التوبة:ُكَساَلى

من جانب آخر البد وأن نعلم أن األعمال المتصلة بالصالة والمتداخلة معها والتـي هـي فـي 
وقــت، والوضــوء، واســتقبال القبلــة، وطهــارة المكــان والبــدن الحقيقــة جــزء منهــا، كــاألذان، ودخــول ال

والملــبس، والثــوب الســاتر، جميعهــا تــدخل فــي عمــوم إقامــة الصــالة، ولهــا أحكامهــا الشــرعية التــي 
يجــب أن تــؤدى علــى مقتضــاها، ويجــب استحضــار معنــى العبــادة فيهــا واإلخــالص والخشــوع كونهــا 

 جزءاً من الصالة.
ُجــوَهُكْم وُ ا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمنُــوا ِإَذا ُقْمــُتْم ِإلَــى الصَّــالِة فَاْغِســُلوا يَــ: فــاهللا ســبحانه وتعــالى يقــول

، وكـان اإلمـام الحسـن ]٦[املائـدة:َأْرُجَلُكـْم ِإلَـى الَكْعبَــْينِ وَ اْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم وَ ِفِق اأَْيِدَيُكْم ِإَلى الَمرَ وَ 
لونــه أثنــاء وضــوئه، فاآليــة الكريمــة اعتبــرت الوضــوء يتغيــر  -كمــا يــروى عنــه–بـن علــي عليــه الســالم 

جزءاً من الصالة، واإلمام الحسن عليـه السـالم تعامـل مـع الوضـوء بـذلك الخشـوع، وكأنـه قـد دخـل 
في الصالة، كما أن الصالة إلى غير القبلة مع معرفتهـا، أو الصـالة بثـوب نجـس أو فـي مكـان يعلـم 

ء، كل ذلك يُبطل الصالة ويجعلها غير مقامة (غير تامة وال  نجاسته، أو تـَْرَك عضٍو من أعضاء الوضو 
 كاملة).

ـــ(أقام ويقيمــون ...) قــد  ــة المتعــددة ل وممــا تجــب اإلشــارة إليــه وتوضــيحه أن المعــاني اللغوي
استغرقتها الصالة، وأنها تفيد فـي إحـدى معانيهـا التمـام والكمـال، ولـذلك نلحـظ أنهـا تفيـد فـي كـل 

كمـــال علـــى ضـــوء الســـياق الـــذي جـــاءت فيـــه، وإن اختلفـــت صـــور التمـــام حاالتهـــا معنـــى التمـــام وال
 والكمال بحسب اختالف الموضوع وطبيعته الذي وردت فيه.

فإقامة العـدد تعنـي تمـام اسـتوائه وكمـال تعديلـه دون عـوج أو التـواء، وقـام الشـيء أي تحقـق 
 ووقع على تمامه، وقام باألمر تواله ونهض بأعبائه كاملة.

أي أديتموهـا كاملـة،  ]١٢[املائـدة:آتـَْيُتُم الزََّكاةَ وَ َأَقْمُتُم الصَّالَة  نْ لَئِ له تعالى: وأقمتم في قو 
 أي أدَّوها كاملة صادقة. ]٢[الطالق:َأِقيُموا الشََّهاَدَة ِللَّهِ وَ وأقيموا في قوله تعالى: 

                                                 
 .٣٦٢) معجم ألفاظ القرآن الكريم، ص١(
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يَن وأقيموا في قوله تعالى:  إقامة دين اإلسالم  ]١٣[الشورى:يهِ فِ  تَـَفرَُّقواتَـ َال وَ َأْن َأِقيُموا الدِّ
في سائر ما يكون الرجل بإقامته مسلمًا، أي أن يأتي به المسلم تاماً وكـامًال دون التفريـق فـي العمـل 

 أو اإليمان ببعض دون بعض.
وعلى ضوء ذلك كله يتبين لنا لماذا ارتبطت كلمة (قام ويقيمون) بأهم أركان اإلسالم وأعظم 

 يه (الصالة)، وكيف يجب علينا أن نفهمها كلما طرقت أسماعنا أو قرأتها أعيننا.العبادات ف
وكـــم هـــو حـــرٌي بهـــذه الكلمـــة أن تكـــون صـــالتنا علـــى ضـــوئها ومعبـــرة عنهـــا وعلـــى أساســـها 

 ومستوعبة لها ومحققة لمفهومها ومعناها.
وكــم مــن فكــم مــن مصــلٍّ لــيس لــه مــن صــالته شــيء مــع أنــه يؤديهــا ظــاهراً كأفضــل مــا يكــون، 

مصــٍل ال تزيـــده صـــالته التــي يســـجد فيهـــا ويركـــع إال بُعــداً مـــن اهللا، أعاذنـــا اهللا، وكــم مـــن مصـــٍل قـــد 
تحقــرون صــالتكم إلــى صــالته مــن خشــوعه فيهــا وطــول ســجوده وركوعــه، يمــرق مــن الــدين بأفعالــه 

ميــع وأعمالـه وأحكامــه، كمـا يمــرق السـهم مــن الرميـة، وكــم مـن صــالة تحـرَّى صــاحبها إقامتهـا مــن ج
جوانبها فكانت تامة وكاملة، فكانت له ذخـراً فـي دنيـاه وُيسـراً فـي أمـره، وحجـة لـه فـي آخرتـه، أقـام 

 بها الدنيا وربح اآلخرة.
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األحكام الفقهية التي جاءت في الكتاب والسنة عن الصالة بشكل عام، قد حـددت وبكـل 
التــي علينــا أداء الصــالة وإقامتهــا علــى ضــوئها، وهــذا التحديــد اإللهــي دقــة الطريقــة اإللهيــة للكيفيــة 

للتفاصيل الصغيرة في كل ما يتصل بالصالة أو يتعلق بها يعتبر أمراً توقيفيـاً علـى اهللا وال يحـق لبشـر 
 الزيادة فيه أو اإلنقاص..

د الخـالق اإلتيان بها كما حد فير المصلي ومن هنا جاءت أهمية تلك األحكام التي لو قصَّ 
 في أدائها بالكيفية التي أمر الشارع بها فقد تبطل صالته أو تفسد. أو لم يتحرَّ 

وألن األمــر متعلــق بالعالقــة بــين الخــالق والمخلــوق، بــين المالــك والمملــوك، وبالصــورة التــي 
من  ارتضاها اهللا لعباده في تحقيق وإقامة تلك العالقة، وعلى أساس العبودية الخالصة هللا التي تجعل

اإلنســان متماهيــًا مــع الوظيفــة التشــريفية لوجــوده، التــي أشــار إليهــا البــاري عــز وجــل فــي قولــه تعــالى: 
 َاِإلنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ وَ  َما َخَلْقُت الِجنَّ و:٥٦[الذاريات[. 

فإن العلم بتلك األحكام المتعلقة بالصالة وببقية العبادات التـي هـي فـي األسـاس مـن أركـان 
الخمسـة يحتـل نفـس مكانـة تلـك األركـان، وبـه يحقـق المسـلم مـراد اهللا فـي تلـك العبـادات اإلسالم 

وفق أوامره، وبالكيفية التي أرادها، وهذا هـو منتهـى الخضـوع والطاعـة واالستسـالم الـذي يمكـن أن 
 يبدو فيه العبد في ساحة العبودية اآلمرة والناهية.

فاصــيل الصــغيرة والمســائل الفرعيــة التــي قــد ال وفيهــا تظهــر مصــداقية إيمانــه عبــر التزامــه بالت
إال أن المكانــة  يعــرف علتهــا وال كنههــا وال شــيء مــن أبعادهــا، ســوى أنهــا مــن اهللا جــاءت وبهــا أمــر.

الكبيــرة لهــذه األحكــام الفقهيــة عنــد الــبعض مــن المســلمين غيــر واضــحة، ويعــود ذلــك إلــى النظــرة 
أبعادهــا المتعــددة، كونهــا فــي نظــرهم غيــر مقرونــة الشــائعة عنــد النــاس حــول تلــك المســائل الفقهيــة و 

بأدلتهــا مــن الكتــاب والســنة، كمــا اعتــاد النــاس ســماع وتلقــي أوامــر اهللا ونواهيــه عبــر نصــوص القــرآن 
تــأتي فــي صــيغ  أحكــام الصــالةوالســنة النبويــة مباشــرة مــن أفــواه الوعــاظ والخطبــاء والــدعاة.. وألن 

نصوص الكتاب والسنة (مصادر التشريع في اإلسـالم)،  مختزلة وعبارات محددة بعد استنباطها من
ويتم تدوينها في كتب الفقه وتقديمها للناس بتلك الصورة، وعلى ذلك األساس يتم التعامـل معهـا.. 
فإن هذا الفهم باإلضافة إلى عدم إعطاء بعض الناس لألحكام الفقهيـة حقهـا مـن التعظـيم واالحتـرام 

الفقهاء وال مقارنة بينها وبين كالم اهللا في كتابه الكريم وأحاديـث  أنها من كالم -جهالً –العتقادهم 
نفـس قدسـيتهما وال  مالمصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم في سنته.. وبالتالي فال تحمـل فـي نظـره

 يجب عليهم األخذ بها.
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في حين لو علم هؤالء أن تلك األحكام هي الترجمة الحقيقية لكتاب اهللا وسنة رسوله صلى 
ا وفــق مــنهج أصــول الفقــه كمــا أســلفنا، ووفــق مقتضــيات مــ عليــه وآلــه وســلم، وأنهــا مســتنبطة منهاهللا

المسلمين وأحوالهم وظروفهم، وأنها تحمل أحد وجوه مراد اهللا فـي تلـك النصـوص (الكتـاب  ةحاج
وأن الفقه هو الصيغة القانونية (وفـق مفهـوم اليـوم) الـذي يـنظم حيـاة المسـلمين مـن أصـغر  ،والسنة)

لـو علمـوا . قضاياهم إلى أكبرها، على ضـوء كتـاب اهللا وسـنة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم.
ذلـــك لعرفـــوا عظمـــة التشـــريع اإلســـالمي فـــي تغطيتـــه لكافـــة منـــاحي الحيـــاة بالتشـــريعات واألحكـــام، 

منــة وامتالكـه الحيويـة المثلــى لسـد حاجـات النــاس وإقامـة الحيـاة وفــق مبادئـه وتشـريعاته فــي كـل األز 
واألوقــات، ولكــان لعلمــاء األمـــة وفقهائهــا عنــدهم مكــانتهم العاليـــة الشــتغالهم باســتخراج األحكـــام 

الكتــاب والســنة وفــق احتياجــات النــاس وظــروفهم، وألنهــم الــذين أدلتهــا التفصــيلية فــي الشــرعية مــن 
رض في  ألوقادر على تحقيق مصالح الناس على ا ،أثبتوا للعالم أن اإلسالم صالح لكل زمان ومكان

 وهم وحدهم بذلك حققوا مراد اهللا من الشرائع والكتب وإرسال الرسل. ،كل أوجه الحياة ومناحيها
 عودة

بعد هذا االستطراد نعود إلى أحكام الوضوء والطهـارة والوقـت واألذان والصـلوات المكتوبـة 
 والنوافل وعدد ركعاتها وشروط صحتها وفروضها وأركانها وسننها.. الخ.

األحكام الفقهيـة التـي تـنظم أعظـم األعمـال وأكرمهـا وأعلـى صـور العبـادة وأرقاهـا،   نعود إلى
فندخل في عداد الـذين يعبـدون اهللا  -)١(ألن من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين-كي نطلع عليها 

، لنكـــون قـــد خطونـــا الخطـــوة األولـــى فـــي االمتثـــال اببصـــيرة وعلـــم وفـــق مـــراده وكمـــا أراد وأمـــر ودعـــ
والطاعة في هذه العبادة، ولنكمل بعـدها خطواتنـا نحـو الصـالة التامـة والكاملـة مـع بقيـة التوجيهـات 

 اإللهية واألوامر الربانية.
 معاني الصالة

 لفظ الصالة لغة جاء على معاٍن ثالثة:
 .]١٠٧[التوبة:َصلِّ َعَلْيِهمْ وَ الدعاء، قال تعالى:  -١
 .]٥٦[األحزاب:َمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ وَ  اللَّهَ نَّ إِ  :الرحمة من اهللا تعالى -٢
 االستغفار، وهي صالة المالئكة. -٣

                                                 
 .٨٨، ص١) أمالي المرشد باهللا، ج١(
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ل وأفعــال وركــوع اأمــا معنــى الصــالة شــرعًا، فقــد عرفهــا الفقهــاء بقــولهم: "هــي عبــارة عــن أقــو 
 اً أن كثير إال أن اإلمام يحيى بن حمزة ذكر ، وسجود مؤقتة بأوقات مخصوصة على كيفية مخصوصة"

من الصلوات خالية مـن الركـوع والسـجود وكلهـا صـالة، مثـل صـالة الجنـازة، وأن تعريفهـا علـى جهـة 
، لتــدخل بقيــة )١(التقريــب كمــا قــال: "أنهــا عبــادة مؤقتــة مــؤداة علــى حســب الحــال وحكــم الشــرع"

 الصلوات غير الصلوات الخمس في التعريف.
 :وجوبها

وجـوب الصـلوات الخمـس المكتوبـة فـي اليـوم والليلـة، ال خالف بين جميع المسلمين على 
، فإنكـار وجوبهـا وعلـى آلـه وأن وجوبها معلوم بالضرورة من دين صـاحب الشـريعة صـلوات اهللا عليـه

يكون ردة وكفر لما كانت معلومة بالضرورة من دينه، فمنكرها غير معترف بـالنبوة لـرده مـا ال يمكـن 
 السنة واإلجماع.جحده، والمعتمد في وجوبها: الكتاب و 

 

 ؟على من تجب
الصـالة تجـب علـى مــن كـان مسـلماً بالغــاً عـاقًال طـاهراً (تخـرج منــه الحـائض والنفسـاء ألنهــا 

 غير واجبة عليهما).
 وقتها:

ِإنَّ الصَّــالَة َكانَــْت توقيــت الصــالة بأوقــات مخصوصــة لتأديتهــا ال خــالف فيــه لقولــه تعــالى: 
الَة لِـُدُلوِك الشَّـْمِس ِإلَـى َغَسـِق صَّـِقـِم الأَ ، ولقوله تعـالى: ]١٠٣[النسـاء:ُقوتاً َعَلى الُمْؤِمِنيَن ِكَتاباً مَّوْ 

 ، وقرآن الفجر أراد به صالة الصبح.]٧٨[اإلسراء:قـُْرآَن الَفْجرِ وَ اللَّْيِل 
وأن الوقت المضروب للظهر والعصر من زوال الشمس إلى غروبهـا، وأن الوقـت المضـروب 
للمغرب والعشاء هـو مـن غـروب الشـمس إلـى طلـوع الفجـر، وأن الوقـت المضـروب للفجـر هـو مـن 

زَُلفـاً وَ َأِقـِم الصَّـالَة َطَرفَـِي النـََّهـاِر وَ طلوع الفجر حتى طلوع الشمس، ويـدل علـى ذلـك قولـه تعـالى: 
فالطرف األول صالة الفجر والطرف الثاني صالة العصر وما بينهما الظهر،  ،]١١٤[هود:َن اللَّْيلِ مِّ 

 وزلفاً من الليل أراد به المغرب والعشاء.
وأول الوقت وآخره وقت للوجوب، ألن داللة الوجوب هو لفظ األمر (أقـم الصـالة لـدلوك) 

 آخره. وقد اقتضى فعله في أول الوقت كما اقتضى فعله في

                                                 
الفصــل اعتمــد علــى كتــاب اإلمــام يحيــى بــن حمــزة . هــذا ٣٧٢، ص٢لإلمــام يحيــى بــن حمــزة، ج االنتصــار) أنظــر تفصــيًال: ١(

 .الموسوعي (االنتصار)
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 :أوقات الفضيلة
وفي بيان أوقات الفضيلة للصلوات الخمـس فاألصـل فيـه مـا روى ابـن عبـاس رضـي اهللا عنـه 
عن الرسول صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـال: "أمنـي جبريـل عنـد بـاب البيـت فصـلى بـي الظهـر حـين 
زالــت الشــمس وصــلى بــي العصــر حــين صــار ظــل كــل شــيء مثلــه، وصــلى بــي المغــرب حــين أفطــر 

لصائم، وصلى بي العشاء حين ذهب الشفق األحمر، وصلى بي الصبح حين حرم الطعام والشراب ا
على الصائم، ثم عاد فصلى بي الظهر حين صار ظـل كـل شـيء مثلـه، وصـلى بـي العصـر حـين صـار 
ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب كصالته باألمس وصلى بـي العشـاء حـين ذهـب ثلـث الليـل، 

 .)١(ن كاد حاجب الشمس يطلع ثم قال يا محمد الوقت ما بين هذين"وصلى بي الصبح حي
 الوقت المنهي عنه:

وقـد نهـى رســول اهللا عـن الصــالة بعـد الفجــر والعصـر، لحــديث عمـر بــن الخطـاب رضــي اهللا 
عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه "نهـى عـن الصـالة بعـد الفجـر حتـى تطلـع الشـمس 

، ونهى عن الصالة في وقت طلوع الشـمس ووقـت )٢(العصر حتى تغرب الشمس"وعن الصالة بعد 
 .)٣(الغروب ووقت االستواء

 األذان
وقـــد جـــاءت مشـــروعيته مـــن الكتـــاب والســـنة  ،واألذان هـــو اإلعـــالم بـــدخول وقـــت الصـــالة

واإلجماع، واتفق المسلمون أن األذان مشروع للصلوات في مساجد الجماعات، وهو واجب علـى 
، وصفته ظاهرة وهي: "اهللا أكبر، اهللا أكبر، أشهد أال إله إال اهللا، أشهد أال إله إال اهللا، أشهد الكفاية

رسول اهللا، حي على الصالة، حـي علـى الصـالة، حـي علـى  اً أن محمدًا رسول اهللا، أشهد أن محمد

                                                 
وفـي سـنن أبـي داوود  .٢٧٨، ص١، ج١٤٩سنن الترمذي، بـرقم و  .٩٨مسند اإلمام زيد بن علي (ع)، ص) الحديث في ١(

 والنسائي، وغيرها.
ـــور األســـنى الجـــامع٢( ، ١، ج٥٦٣صـــحيحه، بـــرقم ري فـــي وأخرجـــه البخـــا .٨٦ألحاديـــث الشـــفاء، مرجـــع ســـابق، ص ) الن

 ورواه الترمذي والنسائي، وغيرهم. .٥٦٦، ص١، ج٨٢٦. ومسلم، برقم ٢١٣ص
ــد بــن علــي (ع)، ص٣( اإلمــام مالــك، بــرقم وموطــأ  .٢٧٥، ص، ١، ج٥٥٩ن النســائي، بــرقم ، وســن١٠٠) مســند اإلمــام زي

أحمـد الطبرانـي، لسـليمان والمعجم األوسـط  .١٨٤مام الشافعي بترتيب السندي، صومسند اإل .٢٧٧، ص١، ج١٨٢
 .٤٥٠، ص٢لإلمام يحيى بن حمزة، ج االنتصاروأنظر في ذلك:  .٥٣، ص٥، ج٤٦٥٠رقم
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، ال إلـه الفالح، حي على الفالح، حي على خير العمل، حي علـى خيـر العمـل، اهللا أكبـر، اهللا أكبـر
 .)١(إال اهللا"

 الوضوء
الَوُضــوء بفــتح الفــاء االســم وهــو المــاء، وبضــمها (الُوُضــوء): المصــدر واشــتقاقه مــن قــولهم 

ن سِّـحفـة، فلمـا كـان الوضـوء للصـالة يُ اوضيء الرجـل إذا صـار وضـيئًا، والوضـاءة هـي الحسـن والنظ
 اإلنسان ويزيد في جماله ووضاءته قيل له وضوء.

ــة، التســمية، غســل الوجــه، المضمضــة واالستنشــاق، غســل وفروضــه: "غســل  الفــرجين، الني
ــين،  ــين)، وغســل األرجــل إلــى الكعب ــرأس (داخــل فيــه الرقبــة واالذن اليــدين إلــى المــرفقين، ومســح ال

 والترتيب".
فيــدعو عنــد كــل عضــو بمــا هــو  ،ويســتحب للمتوضــئ أن يــدعو عنــد اشــتغاله بغســل أعضــائه

ـــه ـــد غســـل فرجي ـــه، فيقـــول عن ـــد المضمضـــة مخـــتص ب : "اللهـــم اســـتر عـــورتي وحصـــن فرجـــي"، وعن
ي حجتي وال تحرمني رائحة الجنة"، وعند غسل الوجه يقـول: "اللهـم نِّ قِ واالستنشاق يقول: "اللهم لَ 

بيض وجهي يوم تبيض الوجوه وال تسود وجهي يوم تسود الوجـوه"، وعنـد غسـل اليـد اليمنـى يقـول: 
الي"، وعنــد غســل يــده الشــمال يقــول: "اللهــم ال تعطنــي  "اللهــم اعطنــي كتــابي بيمينــي والخلــد بشــم

كتابي بشمالي وال تجعلها مغلولة إلى عنقي". وعند مسحه للرأس يقول: "اللهم حرم شعري وبشري 
على النار"، وعند مسح األذنين يقول: "اللهم أسمعني منادياً ينادي للجنة وال تسمعني منادياً ينادي 

 .)٢(قول: "اللهم ثبت قدمي وقدم والدي على الصراط المستقيم"إلى النار"، وعند غسل قدميه ي
 :شروط صحة الصالة

 اعلم أن الشروط في صحة الصالة أربعة:
 الشرط األول في الطهارة من النجاسات. -
 الشرط الثاني في الطهارة من األحداث. -
 الشرط الثالث في استقبال القبلة. -
 الشرط الرابع في ستر العورة. -

                                                 
وانظـر: األذان بحـي علـى  .٧٨حكـام لإلمـام أحمـد بـن سـليمان، صأصول األ .٢/٥٦٩تصار لإلمام يحيى بن حمزة، االن )١(

 هـ، تحقيق محمد يحيى سالم عزان.٤٤٥ـ  ٣٦٧لوي، خير العمل، لللحافظ أبي عبد الّله محمد بن علي بن الحسن الع
  .٩٢٣وما بعدها و ١/٧٥٢) أنظر في ذلك: االنتصار ٢(
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 ة من النجاساتالطهار
  ،دلت األدلة على نجاسـة عينهـا، وعلـى وجـوب الطهـارة عنهـا بإزالتهـا ويقصد بالنجاسات ما

كشرط لصحة الصـالة، وهـي: البـول والغـائط، والمنـي، والقـيء، والـدم والميتـة، والكلـب والخنزيـر، 
متلبسـة . وسـواء كانـت تلـك النجاسـات آدمـي حـيوأبوال ما ال يؤكل لحمـه، ومـا انفصـل مـن جسـم 

 باألبدان أو األثواب أو األمكنة.
 استقبال القبلة

يجب على كل مصٍل أن يستقبل الكعبة، إن أمكنه، وإن لم يتهيأ له استقبالها تحرى جهتها، 
ت وقتهـا، وإن فاتـه وجـب فأخطأ وجب عليه إعادة الصالة إن لـم يُفـ فإن صلى إلى القبلة ولم يتحرَّ 

صلى ثم علم أنه أخطأها وصلى إلى غيرها وجب عليه اإلعادة في عليه القضاء، وإذا تحرى القبلة و 
 الوقت، وال يجب عليه القضاء بعد فوات الوقت.

 ستر العورة
وستر العورة واجب في غير الصالة وهو شرط في صحتها وإذا وجب تطهير الثياب للصالة 

بــة، وعــورة المــرأة وجــب لبســها لســتر العــورة، وعــورة الرجــل الــذي يجــب ســترها مــا بــين الســرة والرك
 جميع بدنها إال الوجه والكفين والقدمين.

، كـون وجههـا لـيس بعـورة )١(ويكره للمرأة أن تتنقب فـي الصـالة، كمـا يكـره البرقـع لهـا أيضـاً 
 أوجب الشارع ستره.

 الطهارة من األحداث
ســواء الحــدث األصــغر الــذي يوجــب  ،الطهــارة مــن الحــدث شــرط مــن شــروط صــحة الصــالة

غسل الفرجين بإزالة آثاره، وسواء تم اعتبـار الفـرجين مـن أعضـاء الوضـوء أم ال، أو الحـدث األكبـر  
كالجنابــة، والتقــاء الختــانين، والحــيض، والنفــاس، والــذي يوجــب غســل البــدن بإفاضــته المــاء علــى 

فكالهما (الحدث  ،مع الدلك مقروناً بالنيةجميع البدن من قمة الرأس إلى قرار القدم باطناً وظاهراً 
 شرط من شروط صحة الصالة.الطهارة منه األصغر أو األكبر) 

                                                 
) النقاب شيء من الثياب ترخيـه المـرأة علـى وجههـا، فيـه ثقبـان لموضـع العينـين، والبرقـع هـو شـيء رقيـق ترخيـه المـرأة علـى ١(

 وجهها تبصر من ورائه لرقته.
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وإن كانت الجنابة في الحدث األكبر تزول بمجرد االغتسال في حين أن الحائض والنفساء 
منـه بالغسـل إال بعـد انقضـاء  نا وال تطهـر مـلعـدم طهارته ماا الصالة في حـال حـدوثهمال تجب عليه

 وقته ومضي فترته.
 أركان الصالة

اعلم أن الصالة الشرعية التامـة والكاملـة مشـتملة علـى أركـان وشـرائط ومسـنونات وهيئـات. 
والشرائط عبارة عن األمور الواجبة في الصالة، وإنما سميناها شرائط كونها خارج الصالة، واألركان 

 ل الصالة وكل ركن فيها هو شرط من جهة أن الصالة ال تصح إال به.هي عبارة عما كان واجباً داخ
واألركان الواجبة والمفروضة في الصالة هي: النية، تكبيرة االفتتاح (اإلحرام)، القيام، قراءة 
الفاتحة وسورة معها (في الجهرية لإلمام وفي السرية لإلمام والمؤتم)، الركوع والطمأنينة، الرفع من 

أنينة، السجدة األولى والطمأنينة فيها، الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيها، الركوع والطم
السجدة الثانية والطمأنينة فيها، الجلوس األخير وفيه خمسة أركان (الجلوس، والتشهد فيه، 
والصالة على الرسول وعلى آله، والتسليمة األولى والتسليمة الثانية)، الترتيب في أفعال تلك 

 األركان.
 االستفتاح -

ـــي الصـــلوات  ـــه المصـــلي مـــن األذكـــار المشـــروعة والمســـتحبة ف ـــدئ ب ـــا يبت واعلـــم أن أول م
االســتفتاح، وســواء كــان إمامــاً أو مؤتمــاً أو منفــردًا، فاإلجمــاع منعقــد علــى ذلــك.. ويقــول: "وجهــت 

ــا مــن المشــركين، إن صــالتي ونســكي اوجهــي للــذي فطــر الســم وات واألرض حنيفــاً مســلمًا، ومــا أن
ياي ومماتي هللا رب العالمين، ال شريك لـه وبـذلك أمـرت وأنـا مـن المسـلمين، الحمـد هللا الـذي ومح

لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكـن لـه ولـي مـن الـذل، أعـوذ بـاهللا السـميع العلـيم 
 .)١(من الشيطان الرجيم"

 
 
 
 

                                                 
 .٣/١١٦، وانظر في ذلك: اإلنتصار ١١٢ص ، النور األسنى١/٩٥أحمد بن عيسى ، أمالي ١/١٠٣) مسند اإلمام زيد ١(
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 األفعال في الصالة
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المتصـلة بمجموعـة مـن األمـور المتعلقـة بالصـالة والتـي هـي فـي هناك مجموعة من المفاهيم 
والتأمــل فيهــا منفــردة وإعــادة النظــر فيهــا مــن جديــد، وقــراءة  ،الغالــب داخلــة فــي شــروطها وأركانهــا

سـيولد رؤيـة واضـحة عنهـا تمـد المـؤمن بـروح جديـدة حـين  ؛مضمونها وما تحمل مـن دالالت وأبعـاد
وستسـاعده إذا مـا اجتمعـت لديـه فـي تكـوين رؤيـة شـاملة وواضـحة  يؤديها أو يقوم بهـا أثنـاء صـالته،

فـي هـذه عن كيفية الوصول إلى حالة من اإلدراك والوعي لكـل مـا يفعلـه فـي صـالته، وهـذا مـا نأملـه 
وأبعـاد وأسـرار  بـدوره قـد يصـل إلـى معـانٍ الـذي ، و ، وهذا ما يمكن أن يفعله كل مصـلٍ النقلة النوعية

 إليها غيره.لتلك األفعال قد ال يصل 
ثــم إن محاولــة إدراك أبعــاد ودالالت تلــك األفعــال فــي الصــالة سيفضــى إلــى تصــورات ودالالت ال 

فيهـا، وألن المـؤمن إذا نظـر وتأمـل  ةالالمحدود مِ كَ حدود لها نظراً لطبيعة اآلمر بها (وهو اهللا) والحِ 
طالع علـى مـا توصـل إليـه عمـق ثـم أردف ذلـك بـاالبفي اآليات القرآنية واألحاديـث النبويـة وتـدبرها 

وأضاف إلى ذلك تأمله الخاص في صالته هو؛ فإن مـا  ،في معاني الصالة هالعرفاء واألتقياء من قبل
أو  هيمكــن أن ينكشــف لــه مــن أســرار هــذه العبــادات العظيمــة واألفعــال الداخلــة فيهــا ال يمكــن حــد

 تحديده.
والتأمـــل فـــي طبيعـــة  النصـــوص مـــن جديـــد،وعلـــى هـــذا األســـاس ســـنحاول قـــراءة بعـــض تلـــك 

 .األفعال ذاتها ومكانتها في الصالة
 

 األفعال
، القيـام :. ويـراد باألفعـال بشـكل أساسـيوأذكـارالصالة في كتب الفقه مقسمة إلـى: أفعـال، 

الركــوع، الســـجود، ومــا بينهمـــا. فـــي حــين يقصـــد بالــذكر قـــراءة الفاتحـــة وســورة أو بضـــع آيـــات، أو 
 والسجود، والصالة على رسول اهللا وآله في التشهد.التسبيح والحمد في الركوع 

ويتضح مـن ذلـك التقسـيم أن األفعـال هـي الحركـات التـي يقـوم بهـا اإلنسـان فينتقـل بهـا مـن 
وضع إلى آخر ومن هيئة إلـى أخـرى فـي الصـالة، وأنهـا مقصـودة لـذاتها، أي أن األفعـال تحمـل فـي 

 واالستسالم هللا حين القيام بها ولحظة أدائها. نفسها دالالت الطاعة والعبودية والتعظيم والخضوع
 ،والمعروف أن الفعل يكون أصدق تعبيراً عن مراد اإلنسان وموقفه ورأيه وقناعاته مـن القـول

وأكثر حجية له أو عليه، وقد يقول اإلنسان أحياناً ما ال يتفق مع قناعاته ولكنه في الغالب ال يفعـل 
 إال ما هو مقتنع ومؤمن به.
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لـدى الـبعض، يـرى بـأن الـذكر (القـراءة والتسـبيح) فـي  اً خاصـ اً وفهم اً عام اً هناك تصور إال أن 
ويعتبـره المـدخل  ،وبالتـالي يركـز علـى التـدبر فـي القـراءة ،الصالة هو األصل وال يلتفت إلى األفعـال

إلــى الخشــوع فــي الصــالة دون غيــره، ويعتقــد أيضــاً أن مــن تــدبر الفاتحــة ومــا بعــدها مــن آيــات فقــد 
ي بــالوعي وحضــور القلــب المطلــوب، ولــذلك انصــب اهتمــام النــاس علــى مجاهــدة الــنفس عنــد حظــ

القراءة وعدم الغفلة فيها، وصار الحكم على صحة صالة العبد أو الحكم بغفلة اإلنسان في صالته 
 عنه. سهاهو بمقدار وعيه بما قرأ أو بمقدار ما 

ووجوبها كما حدد الشارع ويتشددون ومن جانب آخر نجد أن الناس يهتمون بكيفية القراءة 
في ذلك، وهذا هو عين االمتثال في هذا الجانب، في حين أنهم ال يعطـون األفعـال نفـس االهتمـام 

 بل وال يشعرون أنها قد تفسد صالتهم وتبطلها..
القراءة أحد أهم فروض الصالة وأركان الخشوع فيها، إال أن التدبر في والشك وال ريب أن 

وكونها تمثل صـلب الصـالة،  ،من حيث عددها كفروض وتزيدنفس المكانة واألهمية  األفعال تحتل
وإن كانــت القــراءة تأخــذ مــن حيــث الوقــت حجمــاً أكبــر، ولــذا فــإن اهتمامنــا ونظرتنــا لتلــك األفعــال 

 يجب أن تصبح أكثر عمقًا.
 مع أركان الصالة

النيــة، وتكبيــرة اإلحــرام، " ومــن المفيــد هنــا التــذكير بأركــان الصــالة وفروضــها العشــرة وهــي:
والقراءة، والقيام، والركوع، واالعتدال منه مـع الطمأنينـة فيهمـا، والسـجود، والقعـدة بـين السـجدتين 
مــع الطمأنينــة، والتشــهد األخيــر، والقعــود فيــه، والصــالة علــى الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم، 

 .)١(والتسليمتان"
 والفروض العشرة، المكونة للصالة المفروضة نالحظ:ومن خالل قراءة أولية لتلك األركان 

أن أربعة أركان وفروض منها وهـي: الركـوع، االعتـدال مـن الركـوع، السـجود، الجلسـة (أو  -
القعدة) بين السجدتين. هي من قسم األفعال في الصالة التي يقع الوجوب فيها على الفعل والذكر 

 فيها مستحب.
وهـي: القيـام، القـراءة فيــه، التشـهد األخيـر، التســليمتان. وأن أربعـة أركـان وفـروض أخــرى  -

 يجتمع فيها وجوب الفعل ووجوب الذكر.

                                                 
 .٣/١٧١) االنتصار ١(
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 والقعدة في التشـهدفالقيام مثًال واجب كفعل، وقراءة الفاتحة وسورة فيه واجبة أيضاً كذكر، 
واجبــــة كفعــــل، وكــــذا الشــــهادتان والصــــالة علــــى رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه آلــــه واجبتــــان كــــذكر، 

التسليمتان ركن الفعل واجب فيهما بالتفات المصلي عن يمينه وشماله، وكذا الـذكر فيهمـا واجـب و 
 (السالم عليكم ورحمة اهللا).قوله: ب

وعلى هذا األساس فالفعل واجب في هذه األركان والفروض، وبذلك تصبح األفعال الواجبة 
 في أركان وفروض الصالة العشرة في ثمانية منها.

الثاني وهو تكبيرة اإلحرام فهو من قسم الذكر في الصـالة، وهـو الـركن الوحيـد أما الركن  -
 الذي يستقل الوجوب فيه بالذكر (اهللا أكبر).

ال تدخل في قسم األفعال وال في قسم الـذكر،   فإنها ،أما الركن األول في الصالة (النية) -
 .)١(كما فصل ذلك اإلمام يحيى بن حمزة في (االنتصار)

جميعًا أن األركان والفروض العشرة التي ذكرناها في الصالة تمثل بمجموعها  ونحن نعلم
الصالة التي أمرنا اهللا بها في كتابه الكريم، وعلى لسان نبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم. وأن كل ركن 
وفرض فيها جزء أصيل منها، واإلخالل بإقامة أي منها يفسدها ويجعلها كأنها لم تقع، وتجب 

 .إعادتها
وإذا كانت الصالة هي أعلى درجات العبادة والطاعة والخضوع واالمتثال، وأحد أهم أركان 
اإلسالم، وأول ما ُيسأل عنه العبد يوم القيامة، وتمثل عنوان المسلم الذي يتميز به ويعرف، وعلى 

اب أساسها يحكم على صدق إيمانه والتزامه، وهي العبادة التي تتجاوز آثارها الثواب أو العق
األخروي إلى التأثير المباشر على حياة اإلنسان ومسيرة سلوكه ودرجة ابتعاده عن الفاحش من 

 القول والمنكر من الفعل، ..الخ.
فإن إقامة كل ركن فيها بمفهوم اإلقامة اللغوي  -وهي أعظم من ذلك-وإذا كانت كذلك 

ى ذلك المصطفى صلى اهللا عليه وكما أشار إل -كما ذكرنا سابقاً -الواسع الذي ينطبق على الصالة 
وآله وسلم في حديثه الذي رواه أنس بن مالك عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم حين قال: 

خاصة إذا كنا  ،فإن أمر إقامتها عظيم )٢(""أقيموا الركوع والسجود فواهللا إني ألراكم من بعدي

                                                 
 .١٩٠-٣/١٧١) االنتصار ١(
 .١/٣١٩، ٤٢٥، مسلم ١/٢٥٩، ٧٠٩) البخاري ٢(



 29  

الفقهية، وعلى حضور القلب فيه،  ن بإقامة كل ركن وفرض فيها كعبادة وطاعة، ووفق أحكامهيمأمور 
 وعلى المحافظة عليه، إلى آخر معاني اإلقامة كما هو مفهوم من هذا الحديث الصحيح.

وهنا علينا أن نسأل أنفسنا: كيف نقيم أركان الصالة وفروضها لتكون تامة وكاملة؟ وبالذات 
 ود).والتي نص الحديث على أهم األركان فيها (الركوع والسج ،األفعال منها

 

 :األفعال وحديث المسيء صالته
ومـــن حـــديث المســـيء صـــالته المشـــهور بـــين المســـلمين، يتبـــين فـــي هـــذا الحـــديث النبـــوي 

 الشريف من جديد فضل ومكانة أهمية األفعال في الصالة، وأنها أساس الصالة وقوامها.
يعتبرونه وهو الحديث الذي يستدل به العلماء على األركان والفروض الواجبة في الصالة، و 

المرجع في تحديدها، يقول الحديث المروي في صحيح مسلم عن أبي هريرة: أن رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل، فصلى، ثم جاء فسلم على رسول اهللا صلى اهللا 

فإنك لم  قال: "ارجع فصلِّ و  ،عليه وآله وسلم، فرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم السالم
تصِل"، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى. ثم جاء إلى النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم فسلم 
عليه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: "وعليك السالم" ثم قال: "ارجع فصل، فإنك لم 

لِّمني. تصِل"، حتى فعل ذلك ثالث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، ع
ثم  ،ع حتى تطمئن راكعاً كقال: "إذا قمت إلى الصالة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ار 

ثم افعل ذلك  ،ثم ارفع حتى تطمئن جالساً  ،ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً 
 .)١(في صالتك كلها"

الحديث، وعلَّم به من سّماه فما الذي ذكر المصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم في هذا 
العلماء بالمسيء صالته؟ وهو الذي حرص أن تكون صالته تامة مرضية وعلى أكمل وجه، فأعادها 
مرات وهو ال يحسن غيرها.. ثم طلب من الرسول األعظم صلوات اهللا عليه وعلى آله أن يعلمه  

وسلم إلى القصور في  كيف يصلي الصالة الصحيحة. وقد نبهه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
 صالته.

                                                 
ابن داود والترمـذي والنسـائي ، وسنن ١/٢٩٨، ٣٩٧، مسلم ١/٢٦٣، ٧٢٤، البخاري ١/٩٢)  أمالي أحمد بن عيسى ١(

 وابن ماجه وأحمد وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم.
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والمالحظ أن غالبية األركان والفروض التي لم يكن يحسنها ذلك الرجل هي األفعال 
الخالصة في الصالة (الركوع، واالعتدال منه، والسجود والجلسة بين السجدتين)، والتي بسببها 

لم ُيصلِّ، وهذا حكم  أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بإعادة الصالة، بل صرح له بأنه
يوضح بجالء ال لبس فيه وال تهاون أن االطمئنان في الركوع واالعتدال منه حتى يستوي اإلنسان 
قائمًا، واالطمئنان في السجود وفي الجلسة بين السجدتين من أهم أركان الصالة وفروضها التي 

لى اهللا عليه وآله وسلم، بغير ذلك االطمئنان يصبح المصلي كمن لم ُيصلِّ بنص قول المصطفى ص
على نفسه من الدخول في عداد غير  اً وهذا التحذير والحكم النبوي يجعل كل مسلم حريص

المصلين من حيث ال يدري، والفاجعة والمصيبة أن ال يكتشف ذلك وال يجد من يُعلِّمه، أو 
 يكتشف ذلك متأخراً في حياته.

نية في كيفية تلك األفعال وأدائها يوحي بعظمة الهيئة الربابااللتزام الحرفي في وهذا التشدد 
هذه األفعال ومدلوالتها، حتى أن المصلي إذا لم يطمئن في ركوعه أو عند اعتداله من الركوع أو 
سجوده يبطل صالته ويفسدها، وهذا يعني أن الغاية اإللهية من ذلك األمر التعبدي هي الحركة 

ابتداء بتلك الهيئة، وفي ذلك المقام والجو، وبتلك  ذاتها والفعل ذاته، فالوقوف بين يدي اهللا
نظره، وينقطع فيها عن كل حركة، ويبدو عليه السكون التام،  اإلنسان الطريقة التي يخفض فيها

 الشك يطبع المؤمن على الخضوع التام والطاعة الكاملة.
لطبيعي أن ا فمناالطمئنان وتلك األفعال يمثالن تلك المكانة في الصالة ذلك وإذا كان 

يدرك تمامًا أنه يفعلها أوًال، ثم يدرك ماذا ، وأن على إقامة تلك األفعال اً يكون كل مؤمن حريص
 تعني ثانياً.

 

 الوعي باألفعال
أنه يقوم  فمن المتعارف عليه والمعلوم أن اإلنسان ال يقوم بفعل أو عمل إال وهو مدرك وواعٍ 

بذلك العمل، أي أن اإلنسان ال يفعل الفعل إال بإرادة مسبقة وعزيمة ترافق ذلك العمل وحضور 
 والقيام به. هذهن وإدراك عند تنفيذ

يمكن أن يقوم بعمل أو فعل ما بدون إرادة مسبقة وال عزيمة مرافقة وال  اً وال يعقل أن إنسان
ننا نرى خروجًا على هذه القاعدة وهذا المنطق، فقد إدراك ووعي بأنه يفعله.. إال في الصالة فإ

يدخل المصلي في صالته فيقف بين يدي اهللا، وهذا فعل، ثم يرجع ويعتدل منه، وهذا فعل، ثم 
 يسجد ...الخ، ويقوم بتلك األفعال ويخرج في النهاية من صالته وهو ال يدرك ماذا فعل.
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عندما يجد نفسه يقول لمن عن يمينه: وقد ال ينتبه أنه قد أنهى صالته وخرج منها إال 
السالم عليكم ورحمة اهللا.. عندها يتنبه أنه قد أكمل صالته، وأنه كان غافًال عنها تمامًا، بكل 

 أركانها حتى األفعال منها.
والشك أن هذا السهو، وهذه الغفلة، تجعل المصلي ال يدري ماذا يفعل، فيركع ويقوم من 

فال يدرك ماذا يفعل، وبين يدي من يقف، فيكون ذلك سبباً  ركوعه ويسجد.. بدون وعي منه،
المصطفى: له قال  في وضع منجوهريًا إلخالله بأداء تلك األركان كما أمر اهللا ورسوله، فيصبح 

 "ارجع فصلِّ فإنك لم ُتصلِّ".
لفت  اوإثارته اوقبل أن ننهي حديثنا عن األفعال في الصالة، والتي قصدنا من وراء تناوله

المؤمنين إلى فضل ومكانة تلك األفعال في الوصول إلى الصالة التامة والكاملة، ودفعهم  نظر
من المفيد . صالة كعبادة.للمن معاني ضمن الغاية العامة  هللتأمل في تلك األفعال، وما تحمل

ا التعريج على تلك األفعال بالنظر إليها بعين من يرى غيره يقوم بها، وهّمه استخراج معانيها وم
 شكل مختصر.بتوحي إليه من انطباعات ومفاهيم، و 

كفعل في الصالة من العبد بتلك الهيئة التي توحي بكامل الخضوع واألدب   فالقيام -
والحياء واالمتثال بحيث نراه ساكنًا في جوارحه، مطرقًا برأسه ينظر بعينيه إلى األرض، وال يلتفت 

ت عن الحركة، هيبًة لمن يقف أمامه، ويرى عظمته يمينًا أو شماًال، وكأن جميع أجزائه قد تجمد
وملكه.. هذا الفعل لو تأمله المتأملون لوجدوا فيه من المعاني ما ال يمكن حصره، خاصة إذا 

ن الواقف، وبأمر من وقف، ولمن يقف ويقوم، وماذا يريد من وراء قيامه أخذوا في اعتبارهم: مَ 
 ذلك.

الصالة ال يصاحبه قراءة كالم اهللا، وتعاملنا معه كفعل  هذا إذا اعتبرنا القيام أو الوقوف في
 مجرد وركن أصيل في العبادة المفروضة علينا.

بعد أن يقوم المسلم بين يدي ربه وخالقه ومالك أمره، امتثاًال وطاعة وثناء..، فإنه بعد  -
اكعًا في حالة ذلك يتجه نحو مزيٍد من االمتثال ومظاهر الطاعة والعبودية، فينحني برأسه وجسده ر 

من التعظيم التي ال تكون إال هللا، هذا التعظيم وهذه العبودية المتمثلة في الركوع، والتي كانت أبلغ 
 من الوقوف والقيام الذي سبق ذلك. ،في مظهرها وجوهرها القائم على الفعل

ينتقل اإلنسان من حالة الركوع للعودة إلى حالة القيام المؤقت، وبعد أن يطمئن في  -
أعز أعضاء جسده، هاويًا بذلك بعلى الخطوة والفعل الذي يسجد فيه العبد لربه،  مُ دِ قْ يُـ  ،اعتداله
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الجسم على األرض، واضعًا جبهته على التراب، وكأنه بهذا الفعل يستفرغ كل األفعال في الوجود، 
لك يعبر بأبلغ صل إلى منتهاها، وهو بذتالتي تدل على كامل العبودية والخضوع واالمتثال والطاعة و 

 تعبيرات الوجود عن االعتراف بألوهية ربه وعلوه وهيمنته على كل ما في الوجود، وإقراره بذلك.
وهو بعد ذلك ال يقف من جديد قائمًا بل يجلس بين يدي ربه في قعدة لو جلسها  -

من جديد مخلوق أمام مخلوق لبدت فيها جميع أنواع العبودية والحاجة واالمتثال، ثم يعود ليسجد 
لوهيته وقدرته وجبروته وقوته شيء أل ويعفر جبهته، وكأنه يؤكد كامل خضوعه لمن يخضع كلُّ 

 مته..وعظ
يبدأ من جديد و وما إن يقوم المصلي ويرفع جبهته ومعظم أجزاء جسمه من السجود إال  -

وتذللـه  على كامل خضوعه -كما قلنا-اللقاء مع ربه، بتلك األفعال التي تدل  -في ركعة جديدة-
 ن يقصد بأفعاله تلك، وماذا يريد..ما يفعله، ومَ له.. هذا إن كان واعياً ومدركاً ئوحاجته وعبادته وثنا
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كما ذكرنا في األحكام الفقهية أن هنالك شروطًا لصحة الصالة، وسمِّيت شروطًا كونها من 
الصالة هي التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، بينما الشروط المقدمات الخارجة عنها، باعتبار أن 

الداخلة فيها سمِّيت أركانًا وفروضًا، وكل تلك الشروط واألركان أساس لصحة الصالة وعالمة 
لقبولها والعكس، ومن تلك الشروط ما اصطلح على تسميته بالطهارة، سواء الطهارة من الحدث 

وما يحمله المصلي، أو طهارة المكان الذي يصلي فيه، فجميعها  (طهارة البدن) أو طهارة الثياب
 تدخل تحت اسم الطهارة.

 أسئلة
وكل هذه الطهارة المطلوبة كشرط لصحة الصالة مرتبطة غالباً بالماء المرتبط بدوره بالنظافة، 

ية فما هي العالقة التي تربط بين الصالة كعبادة، والماء كمصدر للحياة، والنظافة كحاجة بشر 
ومظهر إنساني؟ وكيف يجب أن ننظر إلى الطهارة كشرط لقبول الباري لوقوفنا بين يديه ومناجاته 
وشكره والثناء عليه؟ ثم ما طبيعة الحث اإللهي على الطهارة حتى جعلها رسول رب العالمين شطر 

؟ وكيف اإليمان (أي نصفه) بأمر ربه، وحتى صارت إحدى الطرق الموصلة إلى رضاه وثوابه الجزيل
نفسر غياب ثقافة النظافة (الطهارة) بين المسلمين وفي حياتهم، وحضورها لدى غيرهم من األمم 

 المتحضرة؟
 نظرتنا

كبقية شروط صحة الصالة وأركانها نتعامل مع الطهارة كفعل مادي مجرد ال يحمل أية 
بسنا وتطهيرها أو دالالت أو أبعادًا أو معانَي حسية أو معنوية، سواء عندما نحرص على غسل مال

عندما نحرص على طهارة المكان الذي نصلي فيه، أو عندما نقوم بغسل أبداننا من الجنابة أو 
الحيض أو النفاس، أو حتى عندما نتوضأ للصالة ونقوم بها كفعل ميكانيكي بتوجيهات العقل 

ا الحياتية الحسية الباطن نتيجة الستمرار الفعل وتكراره، وكما نتعامل مع بقية أعمالنا وأفعالن
المجردة التي نعتني من خاللها بمتطلبات النظافة العامة والصحة، وال ننظر إليها كأمر رباني يحمل 
من المصالح واألسرار الغيبية ما ال يمكن اإلحاطة به، وعلى أنها متعلقة بأعظم القربات وهي 

 الصالة.
 
 

 سمو المعنى
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م عن الطهارة تحدث عنها كمعنًى ساٍم ارتبط عندما تحدث الباري عز وجل في كتابه الكري
وتالزم مع المعاني العظيمة التي لها عند اهللا مكانة عالية ومنزلة رفيعة، وله جل وعال بها صلة 
وارتباط، وقد ذكرها عز وجل بصورها المتعددة وأبعادها المختلفة، الحسية منها والمعنوية، في 

دث الواحد، حتى صارت الطهارة التي تعني في اللغة إطار األمر الواحد والصورة الواحدة والح
النظافة ببعدها الحسي والمعنوي؛ مفهومًا قرآنيًا له دالالته اإليمانية والحضارية واألخالقية في آن 
واحد، وصار الطاهر هو اإلنسان الذي يستخدم الماء إلزالة األوساخ والقاذورات عن جسده، وهو 

هر قلبه فأزال منه اإلحن واألحقاد والكراهية والبغضاء والكبر في نفس اللحظة اإلنسان الذي ط
والوساوس.. وهو في نفس الوقت اإلنسان الذي نظف قلبه من غير اهللا وأزال عنه الكثرة المتمثلة 

 في الشركاء وأخلص عبادته وجميع أعماله هللا وحده.
عند  -ادها المختلفةبصيغها وأبع-ولذلك عندما نتأمل في القرآن الكريم نجد أن الطهارة 

بكل ما هو عظيم عند اهللا، ابتداًء من   -كما أسلفنا–ورودها في المواضع المتعددة قد ارتبطت 
كالمه جل وعال وبيته الحرام وأنبيائه وأصفيائه وعباداته وأحب صفات المؤمنين إليه، وانتهاًء 

 بالمادة التي ارتبطت بالطهارة والتطهير أال وهي الماء.
 الكتابطهارة 

 وبالعودة إلى بعض اآليات التي تناولت الطهارة نجد من ذلك:
ِإنَُّه َلَقَسـٌم لـَّْو تـَْعَلُمـوَن وَ ، َال ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجومِ فَ قوله تعالى عن كالمه في كتابه الكريم:  -
 [الواقعـة:نزِيٌل مِّن رَّبِّ الَعاَلِمينَ تَ  الُمَطهَُّروَن،  يََمسُُّه ِإالَّ الَ ُنوٍن، كْ ي ِكَتاٍب مَّ فِ نَُّه َلُقْرآٌن َكرِيٌم، إِ َعِظيٌم، 

٨٠-٧٥[. 
ففي اآليات األولى أقسم اهللا جل جالله بقسم وصفه بالعظيم، تقف القلوب أمامه صاغرة 
مهابة مشدوهة، وتتلقاه مؤمنة خاضعة مستسلمة، لقد أقسم اهللا أن هذا الكتاب المكنون الكريم 

ين: ال يمسه إال المطهرون، فأي مسٍّ هذا الذي أقسم به اهللا؟ فالمالئكة المنزل من رب العالم
الذين نقلوه طاهرون، لم يعصوا اهللا طرفة عين، وال يعرفون المعصية وال تخطر على قلوبهم، ورسول 

الذي تلقاه قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، واصطفاه  -صلى اهللا عليه وآله وسلم–اهللا 
من البشرية كلها، كما اصطفى قومه وقبيلته وعشيرته وأهل بيته، فهو خيار من خيار من خيار، فهو 

ن تلقي  الطاهر المطهر المهيأ من ربه ليتلو كالمه، ولكن أي طهارة مشروطة للمؤمنين الذين يريدو 
كالم اهللا والعمل به، هل الطهارة الحسية كما قال بعض الفقهاء، بحيث يكون جسمه وجوارحه 
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طاهرة من القاذورات، ومالبسه كذلك؟ أم طهارة القلوب من أدرانها األخالقية؟ أم العقول من 
 لوثاتها غير اإليمانية؟

ًا لمن يريد أن يلمس كتابه الشك أنها طهارة تجمع كل أنواع الطهارات، وقد جعلها اهللا شرط
بيده أو بجسمه أو بلسانه أو بقلبه أو بجوارحه، حتى يعقله ويهتدي به، اللهم اجعلنا من األطهار يا 

 أكرم األكرمين.
نزِيٌل مِّن رَّبِّ تَ  يََمسُُّه ِإالَّ الُمَطهَُّروَن، الَ أما اآليتان األخيرتان التي يقول اهللا فيهما: 

صف اهللا الصحف التي تحتضن وتحمل وتحتوي على كالمه المتلو من رسول اهللا فقد و  الَعاَلِمينَ 
والمنزل بأيدي مالئكته تعالى؛ بأنها مطهرة مرفوعة مكرمة، فإذا كان  -صلى اهللا عليه وآله وسلم–

هذا هو حال الصحف فكيف يمكن وصف ما حوته وما يتلوه اإلنسان فيها؟ إنها الطهارة التي ال 
 درك معناها أو يصل إلى كنهها، إنها الطهارة المرتبطة بالحق جل جالله وبكالمه.يمكن لبشر أن ي

 طهارة البيت
هو البيت الذي نسبه اهللا إلى نفسه تشريفًا وتعظيمًا له،  -الكعبة المشرفة-البيت الحرام 

أول بيت وضع للناس، وأمر اهللا الخلق جميعًا بالحج إليه والطواف حوله، وجعله آمنًا لمن دخله، 
ض ما بعوجعل  -عليهما السالم–وكان أمر بنائه منه تعالى وعلى أيدي أنبيائه إبراهيم وإسماعيل 

مباح في غيره من األماكن محرمًا فيه، فال صيد يُطارد، وال شجرة تقتلع، وال دمًا به يسفك،  هو
...الخ، إليه يتجه المسلمون في مشارق األرض ومغاربها في صالتهم، وهو رمز وحدتهم، ومنه 

 يخرجون طاهرين من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم.
البيت، هي انعكاس ومظهر لحالة التطهير التي اختصها اهللا هذه المكانة الرفيعة والعالية لهذا 

به، على يدي أبي أنبيائه إبراهيم وابنه إسماعيل صلوات اهللا عليهم وعلى نبينا أجمعين، في قوله 
 [البقرة:الرُّكَِّع السُُّجودِ وَ  اْلَعاِكِفينَ وَ  َطهَِّرا بـَْيِتَي لِلطَّائِِفينَ  نِإْسَماِعيَل أَ وَ  َعِهْدنَا ِإَلى ِإبـَْراِهيمَ وَ تعالى: 

الرُّكَِّع وَ  اْلَقائِِمينَ وَ  بـَْيِتَي ِللطَّائِِفينَ َطهِّْر وَ ، وبقوله تعالى في خطابه إلبراهيم عليه السالم: ]١٢٥
 .]٢٦[احلج:السُُّجودِ 

إن هذه الطهارة التي اختص بها هذا المكان المقدس تجاوزت الطهارة الحسية إلى آفاقها 
لممتدة عبر القرون واألزمان، فاختيار الباري عز وجل لهذا المكان واصطفاؤه له، كان أول الرحبة ا

طهارة له عبر هذا االختيار، ثم بناؤه وتشييد قواعده على أيدي المصطفين من عباده األنبياء،  
بأن دعا  كانت الطهارة الثانية، ثم جعل اهللا هذا البيت محًال آلياته فزاده تطهيراً، ثم زاد في شرفه
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الناس للحج إليه والطواف حوله، فكانت طهارة إضافية، وهكذا توالت أنواع الطهارات عليه والتي  
–كانت جميعها مظهرًا وتعبيرًا وانعكاسًا لذلك التطهير الذي قام به نبي اهللا إبراهيم وإسماعيل 

 بأمر من اهللا تعالى. -عليهما السالم وصلوات اهللا عليهما
 طهارات أخرى

لقد تحدث اهللا عن طهارة الصحف التي عليها كالمه، وطهارة المكان الذي اختاره بيتاً 
 رَاِفُعَك ِإَليَّ وَ  ِإنِّي ُمتَـَوفِّيكَ لعبادته، وطهارة األنبياء عندما وصف عيسى عليه السالم بقوله: 

رة، وطهارة القلوب ، بعد أن حدد نوع هذه الطها]٥٥[آل عمران:ُمَطهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُرواوَ 
ْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم خُ والجوارح عندما تحدث عن آثار اإلنفاق في تطهير أصحابها في قوله تعالى: 

، وأرجع الطهارة إلى األموال المنفقة، وتحدث اهللا عن الطهارة ]١٠٣[التوبة:َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهمْ 
، ]٦[املائدة:ِإن ُكنُتْم ُجُنبًا فَاطَّهَُّرواوَ : الحسية للجنب والحائض كأمر إلهي لعباده في قوله تعالى

 .]٢٢٢[البقرة:ْقَربُوُهنَّ َحتَّى َيْطُهْرنَ تَـ  الَ وَ وفي قوله تعالى: 
وتحدث اهللا عن الذين يحرصون على العودة واألوبة إليه تعالى بالتوبة، والذين يحرصون على 
إزالة النجاسة وتطهيرها بالجمع بين الحجارة والماء في ذلك العهد البعيد، فقال عنهم ومؤكداً 

ُيِحبُّ وَ  وَّابِينَ ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ التـَّ لمحبته لهذه األفعال واألعمال الحسية والقلبية بقوله تعالى: 
 ، وكلها تدل على مكانة الطهارة ومنزلتها الرفيعة عنده جل وعال.]٢٢٢[البقرة:الُمَتَطهِّرِينَ 

 طهارة الرسول وآله
ولكنه عندما وصل إلى الحديث عن خاتم أنبيائه ورسله، وأحب الخلق عنده، وأرفعهم منزلة 

ِإنََّما يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب أهل بيته بقوله تعالى:  لديه، فقد عبر عن اقتضاء إرادته بتطهيره وتطهير
، إنه التطهير اإللهي الذي اقتضته إرادته ]٣٣[األحزاب:يَُطهِّرَُكْم َتْطِهيراً وَ  َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل البَـْيتِ 

ي عّبرت لنبيه محمد بن عبداهللا وأهل بيته صلوات اهللا عليهم أجمعين. أما ما نوع ذلك التطهير الذ
عنه اآلية باإلرادة اإللهية أوًال ثم بإذهاب الرجس ثم بالتطهير وتأكيد ذلك التطهير، فإن العقل قد 
يعجز إذا ما أراد أن يحقق في طبيعة وماهية ذلك التطهير سواء الحسي منه أو األخالقي أو القلبي 

 أو العرفاني أو ما وراء ذلك.
سواء في عبادته ومعرفته هللا أو توحيده لربه أو وطهارة وتطهير أشرف خلق اهللا وأسماهم 

تفانيه في حبه والشوق إليه، أو في إخالصه لربه، أو في خدمته لخلقه، أو في تبليغه لرسالته، أو 
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في طهارة لسانه وقلبه وجوارحه، وكذا طهارة وتطهير أهل بيته معه ال يمكن الحديث عنها أو 
 تحديد ماهيتها.

تحدث اهللا عنها واختص بها كالمه في الصحف المطهرة، وبيته  فإذا كانت الطهارة التي
الذي طهره للعاكفين والركع السجود، وخاتم رسله وأهل بيته الذين أذهب الرجس عنهم وطهرهم 
تطهيرا، فما هي نوعية الطهارة التي اختارها وأرادها لعباده وأمرهم بها عند عبادته والوقوف بين 

 يديه؟

 

طهارة التي اختارها لعباده وأمرهم بها يتطلب الحديث عن أداة التطهير إن الحديث عن ال
ابتداًء، وهي الماء، فلقد اختار اهللا من بين مخلوقاته الماء الذي جعله طاهراً في ذاته ومطهراً لغيره، 

السََّماِء َماًء  زُِّل َعَلْيُكم مِّنَ نَـ يُـ وَ ، وقال عن مهمته: ]٤٨[الفرقان:َماًء َطُهوراً قال تعالى في وصفه: 
، وهكذا دخل الماء ضمن اآليات العظيمة التي طهرها اهللا واختصها ]١١[األنفال:لُِّيَطهِّرَُكم بِهِ 

بهذه الصفة، ودخل المتطهرون به في ذلك التطهير اإللهي، وأصبح بإمكانهم الوصول إلى المنزلة 
 .ُيِحبُّ الُمَتَطهِّرِينَ وَ  اللََّه ُيِحبُّ التـَّوَّابِينَ  ِإنَّ الرفيعة والدرجة العالية التي تقتضي محبته، قال تعالى:

وإذا كان اهللا قد اختص من األماكن بيته، ومن الكالم كالمه، ومن الناس رسله وأنبياءه، ومن 
الجماعات أهل بيت نبيه، ومن مخلوقاته الماء، فإن الماء الشك يحمل من الخصائص الذاتية 
والصفات ما يجعله مؤهًال لهذه المنزلة والمكانة بين المخلوقات، ويكفي من ذلك أن جعله اهللا 

 َن الَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َجَعْلَنا مِ وَ ر الحياة ومصدرها في الوجود المعروف لدينا، قال تعالى: س
 .]٣٠[األنبياء:

وإذا ما تأملنا في هذا الكائن العجيب والمخلوق المتفرد، سواء في ماهيته أو دوره، وقمنا 
د، ونحن جزء منه، سنجد أن الماء بمقارنة ذلك ببقية المخلوقات واألشياء التي يتكون منها الوجو 

الذي ليس له لون أو طعم أو رائحة، في حين أن كل بصفاته، هو المخلوق الوحيد والشيء الفريد 
لمكوناتها لون أو طعم أو  -من مخلوقات حية أو جمادات-المخلوقات واألشياء بال استثناء 

صدر جميع الروائح واألطعمة في رائحة، فإذا أدركنا أن الماء هو أساس ومصدر جميع األلوان وم
األرض، وهو الذي ليس له لون وال طعم وال رائحة، أدركنا عظمة هذه اآلية العظيمة، والخلق 
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الفريد، ويكفي لتصور طبيعة دور هذه المادة اإللهية، أن نالحظ كم عدد األلوان في النباتات 
ها، وكم أنواع األطعمة المختلفة في والزهور والحشرات والمخلوقات البرية والبحرية التي ال حصر ل

من كل المأكوالت المعروفة لدينا فقط من فواكه وخضروات وحبوب ولحوم.. وكم روائح تنبعث 
 وكيف جعله اهللا أصل الحياة ومصدرها؟شيء، وجميعها مصدرها الماء، 

 

واألوساخ ثم إن للماء وظيفة إلهية أخرى تتصل بالمحافظة على الحياة من الدنس والقذر 
الناتجة عن الحياة نفسها، وهي وظيفة الطهارة والنظافة بكل أبعادها ومعانيها الحسية والمعنوية 

 المشهودة والغائبة..
البد من  )أي إزالة األوساخ والقاذوراتاهية الطهارة التي تعني النظافة (ولكي ندرك طبيعة وم

، التي تتأفف منها النفس البشرية وينفر اإلشارة في هذا الجانب إلى أن كل األوساخ والقاذورات
منها الطبع اإلنساني وتستقبحها الفطرة؛ األساس في الوساخة والقذارة والقبح فيها هو رائحتها 
وطعمها ولونها وشكلها، وأن ذلك يعود ويرجع إلى خروج تلك األشياء والمخلوقات عن طبيعتها 

إلى مصدر إيذاٍء  -ألي سبب من األسباب–التي خلقها اهللا عليها، وتحولها عن تلك الطبيعة 
 وضرر لإلنسان والحياة، بعد أن كانت في األصل مصدر عافية وصالح وخير..

ومن هنا جاءت طبيعة الوظيفة الربانية للماء في المحافظة على الحياة عبر القدرة التي 
وضعها الباري عز وجل فيه، والتي ال يمكن إدراك طبيعتها، حيث جعله اهللا مطهرًا لغيره بعد أن 

ضر جعله طاهرًا في ذاته، وأصبح الماء الذي ال لون له هو الذي يطهر وينظف ويزيل األلوان التي ت
بالحياة واإلنسان، وهو ذاته يزيل الروائح التي تؤذي اإلنسان وينفر منها، مع أنه ال رائحة له، ويزيل 
األطعمة وآثارها الضارة، مع أنه ال طعم له، وهكذا يصبح الماء الذي جعله اهللا أساس الحياة 

مخلوق القدسي ومصدرها هو أيضًا أساس بقائها وسر طهارتها، وبذلك نستطيع القول بأن هذا ال
 يُعدُّ من أعظم تجليات الرحمة اإللهية والربانية وأظهرها في هذا الوجود.

 
 معنى الطهارة

إن الطهارة التي أرادها اهللا لعباده وأمرهم بها تنبع ابتداًء من (الماء) األداة التي اختارها اهللا 
يسيرًا منها، والتي ستنعكس لعباده لتكون وسيلتهم للتطهر بكل خصائها وصفاتها التي ذكرنا جزءًا 
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قطعًا على المتطهر بها في شكل آثار حسية مدركة وغير مدركة، وآثار معنوية قد يشعر اإلنسان 
ببعضها ويغيب عنه الجزء األكبر منها، وسواء تلك اآلثار التي يلمسها عند تنظيف وتطهير جسده 

إيمانه وعلمه ومعرفته.. فإن وجوارحه المسؤولة عن أفعاله أو أعضائه، أو تلك المسؤولة عن 
المؤمن عندما يمتثل ألمر ربه بالطهارة مع كل صالة، وفي تلك األوقات اإللهية المقسمة على 

يديه، واالعتراف بألوهيته، والتطهر من عصيانه، النهار، بهدف عبادته والوقوف بين الليل و 
هر ويتخلص من األدران واالعتراف بفضله، واإلعالن عن كامل حمده وشكره.. فإنه الشك يتط

الحسية والمعنوية معاً، ويصبح جميًال في باطنه وظاهره، ويتحول هذا المخلوق القدسي (الماء) 
عنده إلى حالة رمزية لنظافة الحياة والبيئة والشكل والمظهر، ولنظافة العقل والتفكير والقلب 

الشامل شطر اإليمان لديه والمشاعر واألحاسيس والوجدان، وتصبح النظافة والطهارة بمعناها 
 -في نظره–ومالزمة له، كما أشار إلى ذلك سيد الخلق، بحيث تبقى الطهارة والنظافة في الحياة 

معبرة عن ذلك الشطر، والعقيدة والفهم معبرة عن الشطر الثاني، ويتحول المؤمن إلى طاهر في 
 هارة اإللهية.ذاته ومطهر لغيره، كالماء في وظائفه ودوره، وهذا أول معاني الط

 التشريف
وإن الطهارة التي أراد الحق جل وعال أن يشرفنا بها هي أيضًا الطهارة التي أرادها اهللا وأمر 
بها لبيته الحرام وكعبته المشرفة، ولذلك فنحن مأمورون بتطهير مكان الصالة ومحلها لتلتقي طهارة 

ولتصبح امتداداً المكان الذي نصلي فيه مع طهارة البيت الحرام والكعبة المشرفة التي نتوجه إليها، 
لتلك الطهارة اإللهية في المكان والزمان والتوجه والشرف والمكانة، وندخل حينها في عموم 
القائمين والركع السجود الذين أمر اهللا نبيه بتطهير بيته من أجلهم، ولتبقى أماكن صالتنا واألرض 

لًة لعباده.. وهذا هو المعنى التي وقفنا وركعنا فيها وسجدنا عليها شاهدة لنا ما بقي بيت اهللا قب
 الثاني.

 االصطفاء
وكذا الطهارة التي اختص بها أنبياءه والصالحين من عباده، التي ذكرها اهللا عن عيسى عليه 

، أو ]٥٥[آل عمران:ُمَطهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُرواوَ  رَاِفُعَك ِإَليَّ وَ  ِإنِّي ُمتَـَوفِّيكَ السالم في قوله تعالى: 
 نَ اْصَطَفاِك َعَلى ِنَساِء الَعاَلِميوَ َطهََّرِك وَ ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاِك الى في حق مريم عليها السالم: بقوله تع

 ، وهي طهارة االصطفاء والتشريف والقرب منه تعالى.]٤٢[آل عمران:
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أو تلك الطهارة التي أرادها اهللا لخاتم أنبيائه وأعظم رسله وألهل بيته صلوات اهللا عليه وعلى 
 [األحزاب:يَُطهِّرَُكْم َتْطِهيراً وَ ِإنََّما يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل البَـْيِت آله في قوله تعالى: 

 ، والتي يصعب تخيل ماهيتها ومعرفتها.]٣٤
إن المؤمن الشك بالطهارة التي أمره اهللا بها ثم بالوقوف بين يديه يصبح مهيأ من بين الناس ف

لالصطفاء اإللهي، والمعية العلوية، والرعاية الربانية، حالة طهارته وحال انقطاعه وصدق توجهه 
انيها أيضًا، للسير في طرق االرتقاء والقرب التي أرادها اهللا للمصطفين من عباده، وهذا معنًى من مع

وإلى ذلك يمكن إضافة معنى الطهارة التي وصف اهللا بها الصحف المحتوية لكالمه، والتي تعني 
الرفعة والدرجة والمنزلة، فحينما يتطهر المسلم ثم يقف بين يدي ربه ثم يناجيه ويخاطبه جل وعال 

يه وعلى آله على أمته، بكالمه الذي نقله المالئكة األطهار، وتاله الطاهر المطهر صلوات اهللا عل
بطهارته يكون محًال ووعاء لكالم اهللا كالصحف المطهرة، ويصبح في درجتها  -أي المؤمن–فإنه 

 من الطهارة، بل قد يرفعه اهللا ليكون مع األنبياء والرسل الذين يتلون كالمه حق تالوته.
تي سعى إليها ثلة من أما المعنى األخير للطهارة التي أرادها اهللا لنا؛ فإنها الطهارة ال -

صحابة المصطفى من األنصار رضوان اهللا عليهم في مسجد قباء، الذين قال اهللا تعالى فيهم: 
 اللَُّه وَ لتـَّْقَوى ِمْن َأوَِّل يـَْوٍم َأَحقُّ َأن تـَُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل ُيِحبُّوَن َأن يـََتَطهَُّروا الََّمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى

، والتي مبعثها النفس التواقة والعاشقة للطاعة واالمتثال، الساعية ]١٠٣[التوبة:رِينَ ُيِحبُّ الُمطَّهِّ 
لرضى ربها بكمال اإلحسان، المنطلقة من حب أمر اهللا والفناء فيه، المثابة بمحبته جل وعال 

 المطلقة، عند طهارتها ووقوفها بين يديه.
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شرط من شروط صحتها، فال تصح في غير وقتها الذي حدده أوقات الصالة المكتوبة 
الباري عز وجل، وقد تعبدنا اهللا بإقامة الصالة في تلك األوقات المحددة، وصار التزامنا بإقامتها 
في تلك األوقات أحد شواهد العبودية المتكررة من اإلنسان لربه في كل يوم، وإن لم يشعر بذلك 

 تزامه وحرصه على تلك األوقات من ذلك المنطلق.اإلنسان المسلم أو يستحضر ال
وإذا كنا نعلم أن كل األوامر اإللهية الصادرة من الرحمن الرحيم تصب في مصلحة اإلنسان 
وتحقق له المصلحة المطلقة الشاملة في حياته الدنيا واآلخرة، ونعتقد أنها من الحكيم العليم، 

فع والمصالح والحكم واألسرار ما ال يمكن حصره فإنها والشك تحمل في ذاتها وجوهرها من المنا
 أو عده أو كشفه ومعرفته.

 

وإقامة الصالة في أوقاتها المعروفة من األوامر اإللهية التي أمر اهللا بها في كتابه الكريم وعلى 
دَّد فيهما مواقيت حلسان نبيه صلوات اهللا عليه وعلى آله، فقد ذكر اهللا في كتابه الكريم آيتين 

الَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس إَِلى صَّ ِقِم الأَ الصالة كما ذكر ذلك العلماء والمفسرون، وهما قوله تعالى: 
 .]٧٨[اإلسراء:قـُْرآَن الَفْجِر ِإنَّ قـُْرآَن الَفْجِر َكاَن َمْشُهوداً وَ  َغَسِق اللَّْيلِ 

َك زَُلفًا مَِّن اللَّْيِل ِإنَّ الَحَسَناِت يُْذِهْبَن السَّيَِّئاِت َذلِ وَ  ارِ َأِقِم الصَّالَة َطَرَفِي النـَّهَ وَ وقوله تعالى: 
 .]١١٤[هود:ِذْكَرى لِلذَّاِكرِينَ 

التي تحدثت عن أوقات  األحاديثأما السنة المطهرة العملية والقولية فهناك العشرات من 
 الصالة وسبق أن ذكرنا بعضها عند تناولنا لألحكام الفقهية.

من اآليات القرآنية السابقة أن اآلية األولى التي جاءت في سورة اإلسراء قد حددت  ويتضح
ثالثة أوقات للصلوات الخمس، الوقت األول عند دلوك الشمس، ودلوك الشمس زوالها، وهذا 
الوقت يمتد من بعد الزوال إلى غسق الليل، وهو وقت صالة الظهر والعصر، والوقت الثاني من 

ته) إلى الفجر، وهو وقت صالة المغرب والعشاء، أما الوقت الثالث فهو وقت غسق الليل (ظلم
 صالة الفجر، الذي عبر عنها اهللا عز وجل بـ(قرآن الفجر).

أما اآلية الثانية الواردة في سورة هود فقد حددت أيضًا ثالثة أوقات، وقتين في قوله تعالى: 
األول وقت صالة الفجر، والثاني وقت صالة  (طرفي النهار) وطرفي النهار هما الغدوة والعشية،
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الظهر والعصر، ألن العشي يقصد به آخر النهار، في حين أن العشاء هو أول ظالم الليل، والوقت 
ويقصد به الساعات األولى من الليل القريبة من النهار،  لِ الليْ  نْ ًا مِ فَ لَ زُ وَ الثالث في قوله تعالى 

 وهو وقت صالة المغرب والعشاء.
هناك آية ثالثة اختلف المفسرون فيها، فبعضهم قال بأنها حددت أوقات الصلوات و 

ُسْبَحاَن اللَِّه ِحيَن فَ الخمس، والبعض اآلخر قال بأنها غير متعلقة بالصالة، وهي قوله تعالى: 
 .]١٨-١٧[الروم:ُتْظِهُرونَ  ِحينَ وَ  َعِشي£اوَ  اَألْرضِ وَ  َلُه الَحْمُد ِفي السََّمَواتِ وَ ِحيَن ُتْصِبُحوَن وَ  ُتْمُسون

وذكر المفسرون أن قوله تعالى (حين تمسون) هو وقت صالة المغرب والعشاء، وقوله 
(وحين تصبحون) هو وقت صالة الفجر، (وعشياً) هو وقت صالة العصر، (وحين تظهرون) وقت 

 .)١(صالة الظهر

 

لتلك األوقات؟ وكيف لنا أن  فما هي المعاني واألسرار التي أرادها اهللا من وراء اختياره
نفهمها من منظورنا البشري؟ وما الذي علينا فعله لندرك الِحَكَم اإللهية تلك، ونحن نؤدي الصالة 
في تلك األوقات؟ وما الذي أراد الحق جل وعال أن يستقر في عقولنا وقلوبنا عن تلك األوقات 

 في اليوم؟التي نكرر فيها أداء الفعل نفسه (وهو الصالة) خمس مرات 
وما العالقة التي تربط بين تلك األوقات وبين وقوفنا بين يدي اهللا فيها، ونحن في أشرف 
وأعظم األعمال وأقدسها؟ وما أثر تلك األوقات وتأثيرها في إطار ذلك االختيار الرحماني على 

 مجمل حياتنا وتفاصيلها؟
رون بالتدبر والتأمل وهل يمكن أن ندرك بعضًا من ذلك ونفكر فيه؟ خاصة ونحن مأمو 

والتفكر في كل شيء، وجعل كمال الصالة وارتباط تمامها ومن ثم قبولها بمقدار وعينا بها 
 وخشوعنا فيها وحضور قلوبنا في كل ما يتصل بها أو يتعلق بأدائها؟

 

                                                 
 .١٨ اآلية) أنظر في كل ذلك: تفسير الزمخشري، سورة الروم، ١(
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ثم أليس اختيار الوقت من منظورنا البشري ودرجة أهميته مرتبطًا بطبيعة العمل ومكانته لدينا 
بمقدار حرصنا على نجاحه واهتمامنا به؟ وعلى أساس ذلك االختيار والتوقيت يمكن أن تنجح و 

 أعظم األعمال وأكثرها تأثيراً في حياة األفراد واألمم والشعوب، أو تفشل.
وفي نفس الوقت قد يجلب التوقيت الخاطئ الكوارث والمحن، ويجر الفشل إلى أكثر 

وإمكانات، وكما هو المعروف من سلوك الناس أن األعمال التي ال األعمال تخطيطًا وإعدادًا 
يعبأون بها وال تشكل لديهم منفعة أو مكانة أو أهمية ال يحددون لها وقتاً، وإن فعلوا فإن الكسل 

 وعدم الحرص على الوفاء بأوقاتها يفضح قلة اكتراثهم بها.
، وعلى ضوئه يتم الحكم على فإذا كان اختيار الوقت وتحديده بتلك األهمية عند البشر

علم وفهم وحكمة من كان وراء ذلك التوقيت واختياره، وإذا كانت أهمية العمل نفسه ومكانته 
مرتبطة لديهم بتحديد الوقت له من عدمه؛ فكيف يمكن لنا نحن البشر أن ننظر إلى أهمية 

 وأهميتها؟ التحديد اإللهي ألوقات الصالة وأهميته وآثاره وارتباطه بمكانة الصالة

 

لذلك يحتاج إلى أن تنقشع الحجب التي تحول بين أبصارنا وبين  -نحن البشر-إن إدراكنا 
إدراكنا لتلك الحقائق، وأن تصبح قلوبنا مجلية من ظلمات الذنوب وحواجز اآلثام التي أثقلت 

 ظهورنا وقيدت وصول المعرفة إلينا.
لتأمل في أوامر اهللا ديدنها، والبحث عن صور إننا بحاجة إلى عزائم تجعل التوبة مطيتها، وا

رحمة اهللا ونعمه المبثوثة فيها هّمها ومدار تفكيرها، ثم تجعل التفكر والتدبر في كل شيء وفي كل 
 وقت وحين أساس نظرتها ومنطلق تحركها وميزان صالح وقبول أفعالها.

تي أمرنا بها في ومع ذلك فإن الحديث في ذلك وعن ذلك يُعدُّ بعضًا من المجاهدة ال
 محاولة للوصول إلى أعتاب الهداية والعفو اإللهي.
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 صالة الفجر
وإذا ما بدأنا بالتأمل في طبيعة األوقات الخمسة التي هي: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، 
العشاء، ودالالتها اللغوية بغض النظر عن تسمية الصلوات الخمس بها، وماذا تعني تلك األوقات 

أو بالنسبة لحركة الشمس وتعاقب الليل والنهار، أو نظرة اإلنسان إليها وتفاعله معها، في ذاتها 
 فإننا سنجد في معاجم اللغة ومعجم ألفاظ القرآن الكريم عند عودتنا إليها ما يلي:

، انفجاراً "الفجر أصله من الحسي المادي الشق والتفتح في الشيء، ومنه انفجر الماء  -
خص فجراً، ولذا نقول في لغتنا المتداولة فالن فجر الماء إذا فتح له فتحة وتفجراً، وفجره الش

يخرج منها، والصبح هو الفجر، ولذلك يقال صالة الصبح، ويسمى أول الليل بالشفق كما يسمى 
 .)١(آخره بالفجر"

وإذا رجعنا إلى أصل كلمة الفجر فإنها تعني الشق والتفتح في الشيء، ولذا يقال الجدار 
المشقوق أو مشقوق وهي الفتحة األفقية أو الطولية فيه، والتفتح في الشيء بأي شكل أو كيفية 

 ثقب أو انفراج أو اتساع يسّمى الفجر.
والتسمية هنا متعلقة بالضوء المبشر بقدوم النهار، والدال على نهاية الليل وذهابه، وهو 

 الشرق.الزمن الذي يسبق طلوع الشمس وظهورها في األفق من جهة 

 

وعندما نتخيل هذه اللحظات وفق المعطيات العلمية الثابتة التي تقول إن األرض جرم 
 ٢٤سماوي معلق في السماء كغيرها من النجوم والكواكب، وأنها تدور حول نفسها مرة واحدة كل 

ساعة، ولذلك يحدث الليل والنهار والشروق والغروب.. فإن اللحظات التي تشق فيها أشعة 
مس بأول خيوط نور ضوئها ظالم الليل فتفجره وتحدث به شقًا ينساب منه نورها على أول الش

أجزاء األرض، تسمَّى الفجر، وتكون معبرة عن ذلك الخيط الرفيع األبيض من الفجر والخيط 
األسود من الليل، وعن لحظات ولوج النهار بالليل، في هذه اللحظات والوقت الحساس والدقيق 

النهار، يبدأ وقت أول الصلوات الخمس المفروضة من رب العالمين، ويبدأ معها النور بين الليل و 
اإللهي الحسي يعانق النور اإللهي العرفاني الروحي، وتكون أول مظاهره في دعاء المؤمن الخارج 

                                                 
 ) أنظر: لسان العرب، والقاموس المحيط، وتاج العروس.١(
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إلى صالة الفجر الذي يقول فيه: "اللهم اجعل لي في قلبي نورًا وفي سمعي نورًا وفي بصري نوراً 
ن أمامي نورًا ومن خلفي نورًا وعن يمني نورًا وعن شمالي نورًا ومن فوقي نورًا ومن تحتي نوراً وم

واجعل لي نوراً" ليلتقي بعدها مع الذي جعل الظلمات والنور، اهللا نور السماوات واألرض، في 
 لحظات مناجاة وثناء مشهودة.

ر الذي حمل أول حزمة من وهو يدرك أن وقت تلك المنحة اإللهية قد بدأ مع ذلك الفج
النور وسينتهي قبل أن تطلع الشمس بقرصها الذي كان وراء ذلك النور ومصدره، وأن عليه حينها 
أن يتحرك ويعيش ويتعامل مع حقائق األرض، التي كشفتها الشمس بنورها ومكنته من التقاط اإلبرة، 

ستشعرًا أفضال الخالق عليه ونعمه بعد أن كان ال يستطيع في ليله أن يرى جدارًا شامخًا أمامه، م
التي ال تحصى، حامًال في قلبه نور الهداية التي استمدها من صالته، ومستعينًا بنور النهار الممنوح 

 له من ربه في التعامل مع اليوم الجديد من عمره.
ر إنه الفجر، لحظة انبثاق النور، وماذا لو ظل الليل ولم يطلع النهار، ولم يأِت الفجر ليبش

بنور الشمس، واستيقظنا ننتظر ضوء الفجر ومضت ساعة بعد ساعة والجميع ينتظر، والليل باٍق.. 
ما الذي سيحدث؟ وكيف سيكون حال الناس؟ هل سيظلون نائمين؟ وإلى متى؟ أم سيخرجون إلى 
الشوارع؟ أال تستحق هذه اللحظات الصعبة أن نتوجه فيها إلى اهللا شكراً، ونقف بين يديه ثناء 

ليه، ألنها لم تقع أو تحدث، فكيف لو كنا مأمورين بها وقد فرضها اهللا علينا؟! وأخبرنا بأنها ع
الصالة المشهودة التي تقام تحت عين اهللا وبصره، وإن كان كل ما في الوجود منه وإليه وتحت 

 علمه وبصره في كل وقت وحين.
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 صالة الظهر
ف البطن، وظهر كل شيء خالف بطنه، خال -بفتح الظاء-ذكرت معاجم اللغة أن "الظهر 

كظهر األرض، وظهر البحر، والبروز والقوة أصل معاني الظهر الحسي وتجمع فيه، ومن معاني 
البروز قيل الْضَو أوقات النهار وأظهرها الظهيرة، والظهر ساعة الزوال، والظاهر اسم من أسماء اهللا، 

لُِيْظِهَرُه َعَلى لب وقوي عليه ومنه قوله تعالى: وظهر الشيء إذا برز وبان واتضح، وظهر عليه إذا تغ
يِن ُكلِّهِ   .)١(، ويطلق االستواء على االستيالء والظهور"]٢٨[الفتح:الدِّ

وبالنظر في هذه المعاني اللغوية فإننا نالحظ أن أصل معاني الظهر الذي تجمع فيه وإليه 
تسمية وقت الزوال بالظهر لظهور الشمس فيه تعود بقية المعاني هو البروز والقوة، ومن هنا جاءت 

على كل ما في األرض، وبروزها واضحة أمام األعين حتى ال يكاد الناظر يقدر على تحمل النظر 
إليها، ولكونها في هذا الوقت عمودية وينتشر ضوؤها على كل شيء فتبرز كل تلك األشياء للعيان 

وتدل على نفسها بعد أن غمرتها وأبرزتها أشعة  وتصبح واضحة بينة، وتظهر وكأنها منتصبة بذاتها
الشمس التي كانت في األوقات السابقة تبرز جزءًا وتظلل جزءًا آخر، وتضيء جزءًا وال تصل إلى 

 غيره.
ومن جانب آخر تكون الشمس عند الدلوك (الزوال) في أقوى أوقات إشعاعها وضوئها، 

والنشاط، وهو وقت العطاء اإللهي الذي يغمر اهللا ويكون الناس في أوج أوقات السعي والحركة 
كل -جل وعال فيه األرض بنوره فتستمد المخلوقات فيه طاقتها وحيويتها، وتصبح األشياء 

 مدركة مرئية يستطيع كل إنسان االستفادة منها واالستنفاع بها واستخدامها. -األشياء
ر إليها كل المخلوقات من حوله فال حيث تبرز أمام اإلنسان نعم اهللا المحيطة به والتي تشي

في األرض أو في السماوات إال ويرى فيها رحمة اهللا المتمثلة في  -أو في نفسه-يرى شيئًا حوله 
َو هُ حلقات مترابطة بعضها ببعض كلها خلقت من أجله وفي محبته، ألم يقل الحق جل وعال: 

ْوا َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكم مَّا ِفي َلْم تـَرَ أَ ، ويقل: ]٢٩رة:[البقالَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا ِفي اَألْرِض َجِميعاً 
 .]٢٠[لقمان:َما ِفي اَألْرضِ وَ  السََّمَواتِ 

إنه يراها ويحس بوجودها، ويلمس آثارها، ويتفاعل معها، وبنور البصيرة وضياء الحقيقة 
يشهد تجليات ربه بأسمائه وصفاته الجامعة فيها، بل إنه يرى بعين اليقين قيوميته جل وعال، 

                                                 
 ) انظر معجم ألفاظ القرآن الكريم مادة ظهر .١(
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وحكمته وتدبيره وعلمه وإحاطته ولطفه، ماثلة وشاخصة أمامه، بل كأنه يرى إلهه وربه ويشهد رحمته 
 ال حجاب وال ستار..ب

إنه وقت صالة الظهر التي سّماها بعض العلماء لذلك صالة أسماء اهللا الجامعة (اهللا 
الرحمن)، وصالة الرب، ألن تجليات أسمائه في سماواته وأرضه وفي اإلنسان والمخلوقات التي 

بتوحد كل أسمائه  من حوله تبرز وتظهر للعيان، كالظهيرة من اليوم، كما تعبر عن استوائه على العرش
وصفاته في أسمائه الجامعة (اهللا الرحمن الرب) في ذلك الوقت، ولذا يكون المصلي واقفًا بين 

 يدي اهللا الرحمن محتفياً بهذه الحقيقة التي وصل فيها إلى درجة اليقين.

 

كما أن المؤمن يقيم هذه الصالة شكرًا لصاحب كل تلك النعم، واعترافًا بفضله وجزيل 
 انه، وحمداً وثناًء له، معلناً عبوديته المطلقة أمام ألوهية اهللا المطلقة.إحس

مستريحًا بمناجاته ولقائه من وعثاء يومه الذي بدأه من صالة الفجر إلى حين صالة الظهر، 
واضعًا كل أثقاله وهمومه وأحزانه على حبيبه وخالقه، طارحًا في ساحة ملكه وقدرته ما عجز عنه، 

ة على مواجهته أو رده، مستعينًا بعظمته على ما تبقى من يومه وسعيه، مستمدًا منه أو فقد القدر 
 القوة والعزيمة والعون على إتيان وإكمال ما يجب عليه فعله أو ما كان يجب عليه فعله.

 

ويصلي المؤمن هذه الصالة وهو يأمل من ربه الكريم أن يقبل منه صالته ويقبله عنده، وأن 
طول فترة قضاها في يومه في الكد والسعي ومخالطة الناس، واألخذ والعطاء تكون كفارة أل

والتفاعل مع مجرياتها وأحداثها، حيث يكون المؤمن في ذلك الوقت ُمعرضًا للخطأ والنسيان 
والوقوع في الذنوب واآلثام، لما بينها وبين صالة الفجر من الوقت الطويل، الذي ال يكون في 

والزدحام األعمال فيه، وانغماس الناس في مصالحهم ونسيانهم هللا في كل غيرها من الصلوات، 
شيء وغفلتهم عن ربهم، واالهتمام بما سواه، واعتبار األوقات في وقتها (صالة الظهر) من أعز 

 وأغلى األوقات وأثمنها لدى الناس الالهين بالحياة ومتاعها الغرور.
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 صالة العصر
جاء معنى العصر في القرآن الكريم لغة على معنيين، وكالهما متعارف عليهما بين الناس، 
األول جاء من معنى: عصر األشياء بقوة ضاغطة، وهو معنى حسي، حيث يقول اهللا تعالى في سورة 

 راً ِإنِّي َأرَاِني َأْعِصُر َخمْ يوسف حاكيًا عن صاحب نبي اهللا يوسف في السجن وما رآه في منامه: 
 أي أعصر العنب للملك ليصبح شراباً. ]٣٦[يوسف:

وفي نفس السورة عندما تحدث نبي اهللا يوسف عن حالة الرخاء التي سيعيشها المجتمع بعد 
، ألن الناس عندما يصل بهم ]٤٩[يوسف:ِفيِه يـَْعِصُرونَ وَ  ِفيِه يـَُغاُث النَّاسُ الشدة فقال تعالى: 

الرخاء إلى عصر الفواكه مثًال بدًال من أكلها هو تعبير عن حالة الرخاء التي وصلوا إليها من حيث 
الضغط بقوة على الشيء منها حتى تتفتت أجزاؤه (وفرة الفواكه لديهم، وعصر الفواكه يعني 

 .)ويتحول إلى سائل
ة)، وجاءت تسمية السحاب التي تعصر الماء ومن هذا المعنى جاء إعصار (الريح الشديد

، وقال تعالى في ]٢٦٦[البقرة:فََأَصابـََها ِإْعَصاٌر ِفيِه نَارٌ حتى ينزل، قال تعالى في سورة البقرة: 
 .]١٤[النبأ:أَنَزْلَنا ِمَن الُمْعِصَراِت َماًء َثجَّاجاً وَ سورة النبأ: 

وجاء المعنى الثاني وهو أيضًا معنى حسي بمعنى الدهر والزمن، في سورة العصر التي أقسم 
، والعصر ]٢-١[العصر:نَّ اِإلنَساَن َلِفي ُخْسرٍ إِ ، رِ صْ عَ والْ فيها الحق جل وعال بهذا االسم فقال: 

وتقصد بهما  يطلق عند العرب على (الغداة، أو العشي) من النهار، ولذلك تقول العرب (العصران)،
 .أول النهار (الغداة) وآخره (العشي) أي النصف الثاني منه

وهو تعبير عن جزء من الوقت أو الزمن في النهار، فالغداة هو العصر األول من النهار وتقام 
في آخره صالة الظهر، والعصر الثاني هو النصف الثاني من النهار (العشي) التي تقام صالة العصر 

 منه. في النصف الثاني
يستغرق الزمن كله، ولذلك قال الكفار  -أي الدهر-والمعنى الذي ورد في سورة العصر 

 (وما يهلكنا إال الدهر)، بمعنى الزمن أو الوقت أو العصر.

 

وكما الحظنا أن المعنى الذي ورد في العصر، والذي ُأخذ منه اسم صالة العصر هو ما أطلق 
والعشي) من اليوم، والغداة تطلق على أول النهار (النصف عليه العرب العصران، أي (الغداة 
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األول) أي نصفه األول والذي يمتد من الفجر حتى دلوك الشمس (استوائها)، والعشي آخر النهار 
(نصفه الثاني) أي من لحظة استواء الشمس (دلوكها) إلى غروبها، وهذا الوقت يمثل نصف النهار 

ة العصر، ويسميه العرب بالعشي وهو غير العشاء، وقد جاء األخير، وهو وقت صالة الظهر وصال
القرآن الكريم في مواضع كثيرة مؤكدًا لهذا المعنى، ويستعمله في آيات متصلة بالذكر والعبادة 

 والصالة.
بداية وقت صالة العصر عندما يصير ظل   -صلى اهللا عليه وآله وسلم–وقد حدد الرسول 

تصبح فيه الشمس مائلة إلى الغروب ولون ضوئها يتجه نحو كل شيء مثله، وهو الوقت الذي 
 االصفرار، وُيصبح َوْقُع حرارتها على اإلنسان خفيفاً وضعيفاً.

فبعد أن اعتلت الشمس سدة السماء وبعد أن أرسلت أشعتها العمودية على األرض ليصل 
وقد بردت حرارة  ،ا تلكنورها إلى كل مكان وبدأت بالتهيؤ واالنتقال إلى جهة الغرب معلنة خطواته

أشعتها وصار لون نورها يتجه نحو االصفرار ويقل وقعه على الناس، في هذه اللحظات التي تطل 
فيه الشمس على األرض وكأنها تودع أهلها قبل مغيبها، وصار ظل كل شيء مثله، وتعلن لهم أنها 

م اإللهي التعبدي ألوقات قد دخلت في رحلتها اليومية في الثلث األخير من النهار، حسب التقسي
الليل والنهار، حيث جعل النصف األول من النهار خاليًا من الصالة (من بعد صالة الفجر حتى 
منتصف النهار) ثم جعل النصف الثاني محًال ووقتًا لصالتي الظهر والعصر، فصار النهار مقسماً 

لث األخير منه والناس في طريقهم إلى ثالثة أقسام من الناحية التعبدية، وجاءت صالة العصر في الث
لتوديع يومهم، بعد أن أمضوا ثلثيه في الكد والسعي، وكأنهم والشمس يسيرون على نسق واحد، 
فمع الفجر يستيقظون هم وهي، ومع امتداد ضوئها وانتشاره ينتشرون، وعندما تصل إلى ذروتها في 

هم من العطاء والحركة، وقد انتشروا الزوال ويصل نورها إلى كل مكان يكون الناس أيضًا في ذروت
في كل مكان، وعندما تبدأ في رحلة الغروب عصر كل يوم، يبدأ الناس يودعون نهارهم بصالة 
العصر، التي تُرفع فيها أعمالهم بالوقوف بين يدي خالقهم وهم يعلمون أنها آخر فرصة لهم 

صالة من بعدها مكروهة عليهم يغتسلون فيها من ذنوبهم قبل رفعها، فالحق جل وعال قد جعل ال
حتى وقت صالة المغرب؛ تعظيمًا وإجالًال لها، وكأن ال أصل في مناجاته والتوبة بين يديه واإلعالن 
عن كامل الخضوع واالستسالم له بعدها ولذا عليهم أن يتحروا قبولها والخشوع فيها، خاصة وهم 

فهو يتهيأ للرحيل، وأعمالهم فيه يشعرون في صالتهم هذه أنهم داخلون مع يومهم في سباق، 
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صارت مكتوبة منسوخة، وأنفاسهم ودقات قلوبهم محسوبة، وعليهم أن يكونوا فيها من المقربين 
 الذين يتسابقون إليها خوفاً وطمعًا.

فصالة العصر في نظرهم هي صالة الذين عصرتهم أحداث ذلك اليوم وأعماله، وفيها 
 يعلمون ما اهللا صانع بها، وهي صالة الزمن والدهر التي تستخرج أعمالهم فُترفع وتطوى وهم ال

ترمز لدورانه ولحظات غروبه وسرعة انقضائه، ولرمزية زوال الحياة بشكل عام، التي يهلكها الدهر 
 وتعاقب الليل والنهار.

 

أليست الشمس تولد مع نور الفجر ثم تشرق، ومع كل ساعة يزداد ضوؤها وانتشارها حتى 
وتها في الظهر، ثم تبدأ في االنحدار قبل أن تصل إلى الغروب، كاإلنسان في عمره تصل إلى ذر 

يولد طفًال، ثم شابًا قوياً، ثم شيخًا ضعيفاً، ثم يغيب ويتوارى عن الحياة، والمؤمن في صالة العصر 
يرى نفسه وحياته ومراحل عمره تتكرر بنفس وتيرة يومه، كالشمس تماماً، لذلك فهي صالة 

ن، الذين يعودون إلى ربهم بصدق وتوبة نصوحا، في لحظات رفع أعمالهم، وهي صالة الزمن األوابي
والدهر في رمزيته حيث تدور أعمارهم بدوران الشمس وتعاقب الليل والنهار، وهي صالة 
(السابقون السابقون)، الذين يبادرون إلى كل عمل صالح، شوقًا إلى طاعة ربهم، واغتنامًا لدقائق 

 قبل أن تمضي وتفوت كما يمضي الزمن والوقت ويأتي على كل شيء.أعمارهم 
 



 54  

 صالة المغرب
جاءت معاني (المغرب) متعددة في معاجم اللغة ومعجم ألفاظ القرآن الكريم منها ما هو 
متصل بالزمن والوقت المحدد من النهار وهو نهايته وحدِّه، مثله مثل الفجر الذي يحدد بداية 
النهار، أو الظهر الذي يحدد منتصفه.. ومنها ما هو متصل بالمغرب كجهة مقابلة للمشرق ضمن 

األربع لألرض، ومنها ما هو متعلق بالمكان الذي تغرب فيه الشمس، أو الوقت الذي الجهات 
تغيب فيه، والُغْرب والغريب البعيد عن وطنه، والغراب الطائر األسود من معنى السواد، لقولهم 

 .]٢٧[فاطر:َغَرابِيُب ُسودٌ وَ أغربة العرب أي سودانهم، وغربيب شديد السواد، قال تعالى: 
ن المعاني المتعددة للمغرب أنها تشير إلى وقت غروب الشمس الذي سمي ويبدو م

بالمغرب كنهاية لليوم باعتبار عالقة اليوم بالشمس وشروقها، واستوائها في الظهر وغروبها بالعصر 
 من اليوم وهو النصف الثاني من النهار، وذهاب الشفق األحمر المتبقي من ضوئها وهو العشاء..

ب من األوقات التي اختارها اهللا وقتًا لصالة المغرب وجعلها موعدًا لواحد وعليه فإن المغر 
من لقاءات عباده به واتصالهم برحمته، هو موعد مقدس، وهللا ِحَكُمُه البالغة التي نعلمها والتي ال 
نعلمها، ولعل األسرار اإللهية والحكم الربانية في اختيار هذا الوقت وغيره من األوقات مرتبط بعلم 

ِحيطُوَن يُ َال وَ اهللا المطلق التي ال نحيط وال ندرك شيئًا منه إال بمشيئته المرتبطة برضاه وطاعتنا له 
، ولعل مما أراد اهللا لنا إدراكه في هذا الصدد يؤخذ من ]٢٥٥[البقرة:ِبَشْيٍء مِّْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما َشاءَ 

ار وبغروب الشمس وذهابها، وبنهاية سعي وقت الصالة وموعدها وعالقة ذلك الوقت بالليل والنه
اإلنسان وكده وكدحه، وما يتصل بحالته النفسية والجسدية في هذا الوقت، وحاجة اإلنسان إلى 
الراحة ورغبته إلى السكون والهدوء في ظل حركة الكون والليل والنهار، ودوران األرض، وعالقة 

فيه في سان من مخلوقات، ودخول الجميع اإلنسان بالليل وسكونه الذي يمتد إلى ما حول اإلن
سبات النوم الذي هم في أمس الحاجة إليه، والذي يعد نعمة ربانية ال حول لهم فيه وال قوة، مثله  
 كمثل الليل الذي يسدل بظالمه على األشياء فيمنع رؤيتها ويغير من وظائفها وأعمالها وأوضاعها..

 

في هذه اللحظات التي نودع فيها النهار ونحتفي بنعمة الليل القادمة نقوم إلى صالة المغرب 
لنقف مع هذه المتغيرات الكونية، التي جعلت الليل والنهار أحد مظاهرها، وكانت الشمس 
بطلوعها وغيابها أحد دالئلها، وكما وقفنا نسجد ونركع ونقف بين يدي اهللا مع تباشير نور النهار 
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طلوع الشمس نقف من جديد في لحظات غيابها ومجيء الليل بظالمه لنحتفي بنعمة الليل و 
والظالم كما احتفينا بنعمة النهار والنور، وهما النعمتان المتجددتان في حياة اإلنسان، واللتان 
يحتاج إليهما ويجد فيهما التكامل الكوني الموجب لشكر اهللا والثناء عليه وذكره، حيث يكون 

يل في وقته نعمة كبرى، والنهار في وقته نعمة عظيمة، وفي كل منهما يجد اإلنسان نفسه ويرصد الل
تغيرهما وتقلبهما منطلقاً من تسبيح اهللا وحمده وشكره، فيفرح بالنهار ويسعد عند تباشير قدومه مع 

لتي تنسحب الفجر، فيتجه إلى الصالة، وعندما تبدأ خيوط الظالم تتداخل مع بقايا خيوط النهار ا
ليحل الظالم محلها يشعر اإلنسان بحاجته إلى الليل ويسعد به وكأنه أول يوم يقبل الظالم عليه 
بسكونه وهدوئه فيتوجه لشكر ربه، وليعيش لحظات االنقالب الكوني الرحماني وهو بين يدي 

 خالقه ومالك أمره وأمر الكون من حوله.

 

ياة في األرض بجميع أنواعها، فكما أن الشروق وللغروب والمغرب رمزية أخرى تتصل بالح
يرمز إلى البداية واإلشراق، فإن الغروب يرمز إلى رحيل النهار وإلى الرحيل والنهاية، التي تطوي كل 
شيء في الوجود، ومنه اإلنسان، ولكنه الرحيل والغروب المؤقت، فرغم أن اإلنسان في الليل يتوفاه 

الدنيوي، إال أنه يبعث في اليوم الثاني من جديد ويواصل الحياة  اهللا بالنوم ويعيش ساعات الموت
حتى يأتيه الموت الذي يخرجه من الدنيا ويدخله في ظالم القبر، ثم في ظلمة الذنوب إلى أن 
يبعث من جديد للحياة األبدية الدائمة.. وبالتالي فصالة المغرب هي خروج وانعتاق من ظلمة 

بكل أشكاله وأنواعه، والذي يعد الموت أحد صور ذلك الرحيل  القبر، ومعبرة عن سنة الرحيل
 المعبر عن الغروب، وتأتي صالة المغرب مذكرة به.

كما أن صالة المغرب ترمز إلى معاٍن دنيوية وأخروية عديدة، والمسلم في صالته هذه يقف 
معاشه، وبين نور  بين الليل والنهار، بين النور والظلمة، بين ظلمة الذنوب التي ارتكبها في يوم

الحسنات التي اكتسبها طوال نهاره، وبصالة المغرب يمحو ظلمة تلك الذنوب، وبنور الحسنات 
 يستضيء في ليله القادم عليه، ويستعد لألعمال الصالحة فيه.

 
 صالة العشاء
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في اللغة العشّي آخر النهار، والعشاء أول ظالم الليل، ومنه يكون في المادة معنى الظالم، 
لة الوضوح، وكذا ضعف البصر، فيقال: األعشى الذي ال يبصر بالليل، وعشيَّة والعشاء الوقت وق
 َبَاُهْم ِعَشاًء يـَْبُكونَ أَ َجاُءوا و:١٦[يوسف[ ، َعِشيا£ وَ َأن َسبُِّحوا ُبْكَرًة:مرمي]ويـَْعُش أي ]١١ ،

، والعشاء والفجر من أسماء الصلوات ]٣٦[الزخرف:ْحَمنِ َمن يـَْعُش َعن ِذْكِر الرَّ وَ يغفل، 
 [النور:ِمْن بـَْعِد َصالِة الِعَشاءِ وَ ِحيَن َتَضُعوَن ثَِياَبُكم مَِّن الظَِّهيَرِة وَ ِل َصالِة الَفْجِر قـَبْ  نْ مِ الخمس، 

 التي ذكرهن القرآن الكريم. ]٥٨
غيابه وتواريه  الشفق األحمر هو األثر المتبقي من ضوء الشمس في السماء بعد غيابها، وبعد

عن األفق يدخل وقت صالة العشاء، عندها يستحكم الظالم وال يبقى من آثار النهار ونور الشمس 
شيء، ويبدأ الليل وتبدأ مسيرته في هذه اللحظات التي يصبح الليل حقيقة كاملة، وتصبح النجوم 

ليها جزءًا من التي تمأل السماوات من فوقنا ظاهرة واضحة، ونصبح نحن واألرض التي نحن ع
الكون الفسيح الممتد في آفاق السماء بما ال يعلم حدوده ومداه إال خالقه وربه، في هذا الوقت 
اختار اهللا وقت صالة العشاء، لنقف بين يديه جل وعال فنثني عليه، ونعبده وندعوه ونسبحه 

حمته وقدسية ونحمده ونتوب إليه ونحن في حالة من التذلل والخضوع واالستسالم، وفي ساحة ر 
 حضرته جل وعال.

ولذلك كان يسميها بعض األعراب بصالة العتمة، ألنها ال تقام إال بعد دخول واشتداد 
الظالم، وبعد أن يصبح الليل قد ستر بظالمه األشياء وجعلها تتوارى عن العيون، فال يرى اإلنسان 

 غير الظالم.
والليل يلف بسواده كل ما حوله، إال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كان ُيصرُّ على 
تسميتها بصالة العشاء، ألن القرآن قد سماها كذلك من فوق سبع سماوات، ويقول: إن من 
صالها جماعة فكأنما قام نصف الليل، فهي إذًا صالة الليل، الذي قال القرآن الكريم عن صالة 

، لشدة تأثيرها وعظم ثوابها، ]٦[املزمل:َأقْـَوُم ِقيالً وَ  ْطئاً وَ  نَّ نَاِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ إِ لة فيه: الناف
فكيف بآثار وأسرار صالة العشاء المفروضة فيه، التي جعلها الباري أفضل ما يتقرب به العبد إليه 

صالة التي تقام في ليل ال يخالطه شيء طوال ليله، واختصها اهللا من دون بقية الصلوات أن تكون ال
من نور النهار، مقابل الصلوات األربع الباقية، حيث يقف المصلي فيها بين يدي خالقه وقد حجب 
الظالم بقية الموجودات، ولم يبَق بينه وبين اهللا حجاب، من ظواهر األشياء وزينة الدنيا، وحينها 

به الكريم، لتخرج كلمات اهللا من فمه لتشق سمع يخاطب ربه بقلبه وبصيرته ويناجيه بترتيل كتا
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الكون كله، وتتطلع إلى آفاق السماء العليا فتتلقفها مالئكة النور لتحملها بأجنحة الفرحة إلى ربها 
فتتصل السماء باألرض ويتصل قلب المؤمن بربه، ويصبح ظالم الليل نوراً إلهياً يضيء كل ما حوله، 

ائه وصفاته في مخلوقاته التي أسدل الليل ستاره عليها، بصورة أكثر ويجد اهللا تعالى متجليًا بأسم
 وضوحاً وأكثر يقيناً، ألنه يراها ببصيرة القلب ويقين العقل..

وألن الليل َسَتر ما على األرض وَأظهَر ما في السماء من أجرام ونجوم ال يعلم عددها إال 
ن الفسيح الممتد، وأصبحنا في قلب اهللا، صرنا نحن واألرض التي نقف عليها جزءًا من الكو 

السماء، ندور بين أفالكها بأجسادنا الممتدة فيها، الواقفة على األرض (هذا الجرم المعلق في 
السماء)، وصارت السماوات واألرض، التي طالما حدثنا الخالق جلَّ وعال عنها ودعانا للتفكير 

 لق ووحدة العبادة.فيها، حلقة واحدة متصلة مترابطة تجمعنا معها وحدة الخ
لذلك فصالة العشاء هي الصالة الكونية التي تنطلق فيها روح المؤمن وعقله وتفكيره بل 
وكل ذرة في جسده، ُمسبحًا وسابحًا في فسحة الكون الواسع، وينضم إلى مخلوقات اهللا فيه، في 

ها وبكل صف واحد، وعلى لسان واحد، بين يدي خالقها وموجدها والمدبر ألمرها، ليقول مع
 .]٥[الفاحتة:ِعينُ ِإيَّاَك َنْستوَ  يَّاَك نـَْعُبدُ إِ تواضع: 

 

وصالة العشاء التي لو علم الناس وكشف لهم الغطاء عّما أعد اهللا لصاحبها من جزيل 
الثواب وعظيم العطاء ألتوها حبوًا على الثلج بأجسادهم ال بأقدامهم، حيث يضعف البصر ويقل 

للمخاطر مع عتمة الليل وغسقه، فالمؤمن بعدها ينتقل إلى آخرة الدنيا، الوضوح ويتعرض الجسد 
 ويصبح بين يدي خالقه، إن شاء أيقظه فأحياه، وإن شاء أماته فأبقاه إلى جواره..

يحاول تأخير أصحابه فيها  -صلوات اهللا عليه وعلى آله–ولذلك كان المصطفى حبيب ربه 
ستقبلون آخرتهم األولى، ويلقون ربهم، وهي أيضاً صالة حتى تكون هي آخر عهدهم بالدنيا، وبها ي

اآلخرة التي ال يعود الناس منها، فطريق اآلخرة يبدأ بظالم القبر، وظالم البعث والحساب، وظالم 
جهنم، أعاذنا اهللا منها، ومن هنا فإن المسلم في صالته هذه يتجاوز تلك الظلمات المتعاقبة 

ء به في الدنيا، وحيث يسعى نور المؤمنين بين أيديهم، من بركة ويتطلع للنور اإللهي الذي يستضي
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هذه الصالة ونورانيتها، وكما صالة الفجر هي صالة النور المادي والمعنوي، فإن صالة العشاء هي 
 صالة النور الخارج من ظالم وشدة الليل.
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 صالة الجماعة
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العبادة، وكأحد مظاهر االمتثال والطاعة، وصورة إقامة الصالة خمس مرات في اليوم بقصد 
من صور الثناء على اهللا من قبل المؤمن، تُعدُّ من أعظم الهبات اإللهية التي منحها اهللا لعباده، 
وشرفهم بإقامتها، ويكفي المؤمن شرفًا أن اهللا هو اآلمر بها، وأن اإلنسان هو المأمور بأدائها، وأن 

ه في عداد الذين أحياهم اهللا في الدنيا بطاعته، وخصهم بالتقلب في استجابته بإقامته لها يدخل
 أحب األعمال إليه، بما افترضه عليهم.

وال يعلم إال اهللا ما هو األجر والثواب وما هي طبيعة اآلثار الدنيوية التي ينالها المصلي 
ئرة علم اإلنسان الُمقيم لهذه الفريضة، ألن تصور ذلك ال يدخل ضمن اإلدراك البشري أو تحت دا

 ومعرفته.
هذا في حال من يقيم الصالة ابتداًء وبشكل عام، أما حال من يقيم هذه الفريضة ويصليها 
في جماعة بالمسجد فإن األمر ال ريب يختلف كثيراً، وأكثر مما نتصور، ألن الباري عز وجل قد 

جماعة تعدل سبعًا وعشرين أخبرنا على لسان نبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم، بأن صالة المرء في 
عظيم فضله وجزيل كرمه اإللهي في هذه  -إن استطعنا–مرة من صالته وحده، ولنا أن نتصور 

 .االحالة بعد تضاعف ثوابه، وهو الذي نعمه تقدمت لعباده ابتداء بما ال يمكن إحصاؤه

 

طفى ولعلنا في ضوء ذلك نفهم أبعاد الحث اإللهي على صالة الجماعة، وحرص المص
صلوات اهللا عليه وآله وسلم على أدائها جماعة في المسجد طوال حياته، وتشديده في ذلك، حتى 
ظن بعض علماء األمة أنها واجبة، مع اتفاقهم على أنها سنة مؤكدة، ثم في ترغيبه فيها، وحث 
 المسلمين عليها، وتبيينه ألنواع الثواب واألجر والفضل لمن حافظ عليها واستمر في الحرص

للمواظبة عليها، وهو ما جعل قلوب المشتاقين تتسابق في خطواتهم نحوها، وأرواحهم تخفق فرحاً 
 بوصالها، وعزائم المتنافسين تهفو إليها، وجوارح الصالحين تحط رحالها في ساحاتها.

ولكن يظل المرء يتساءل في نفسه عن سر مضاعفة األجر والثواب فيها إلى سبعة وعشرين 
 يجد الجواب الشافي، ألن األسرار اإللهية التي اختص اهللا بها كثيرًا من عباداته ضعفاً، وقد ال

وأوامره، ليس بمقدور أي إنسان الوصول إليها وكشفها، خاصة إذا كانت عالقته بربه وإقامته 
للصالة ال تؤهالنه إلى الدخول في عداد أولئك (السابقون المقربون) الذين وجدوا كامل حياتهم 
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مالهم في تنفيذ أوامر ربهم، ومنتهى سعادتهم في قضاء أوقاتهم مع عبادات ربهم المفروضة وغاية آ
 عليهم.

ومن كانت هذه حالته فليس أمامه سوى إعادة النظر في كل ما يخص صالة الجماعة من 
أوامر وأحكام والتمعن في كل ما يتصل بها أو يرتبط بها، والتأمل في ذلك ومقارنته بصالة الفرد، 

عله يجد جوابًا ينير له بعض المسالك ويزيل عنه بعض الحجب ويمنحه قبسًا من نور الهداية فل
 اإللهية.

 

العنوان األكبر لعبوديته لخالقه، والدليل الواضح لثنائه على -والمرء عندما يؤدي صالته 
ويقف بين يدي  يؤديها ملتزمًا بجميع أحكامها وشروطها وأركانها، ولكنه إما أن يؤديها وحده، -ربه

خالقه بمفرده في أي بقعة من األرض التي جعلها اهللا له وللمؤمنين مسجدًا وطهورا، أو يؤديها 
جماعة في بيته أو محل عمله أو أي مكان آخر، أو يقيمها جماعة في بيت من بيوت اهللا التي 

 خصصها لعبادته مع أكبر عدد ممكن من أخوانه المسلمين.
ه الشك يحظى بكل ما أوجبه اهللا وكتبه للمؤمنين من عباده، إن وحين يؤديها فرادى فإن

أقامها تامة كاملة، فيكتب عند اهللا من المقيمين للصالة، ويغسل بها ذنوبه خمس مرات، وتكون له  
كفارة لما بينها، ثم تنهاه عن الفحشاء والمنكر في سلوكه وأعماله وأقواله، إما باالبتعاد عنها، أو 

 فار منها، وتكون بها نجاته في اآلخرة عند يوم الحساب.بالتوبة واالستغ
ويبقى الكثير من األجر والثواب واآلثار واألسرار المودعة في الصالة والمذكورة في الكتاب 
الكريم والسنة ولم نذكرها والتي ينالها ويحظى بها كل مصلٍّ، وكلها يختص بها المصلي بشكل 

 األولى.عام، أو يمكن تسميته بصاحب المرتبة 
أما المرتبة الثانية فهي خاصة بمن يحرص على الصالة جماعة، ولو مع شخص واحد في أي 
مكان، وفي هذه المرتبة يضاعف اهللا األجر والثواب لصاحبها إلى سبعة وعشرين ضعفًا من أجر 

 وثواب صاحب المرتبة األولى فيما نعلمه وما ال نعلمه.
ي عرفنا الزيادة، تكون بنسبة خيالية إن حسبناها وفق والمضاعفة المذكورة هنا، التي تعني ف

 حساباتنا البشرية، فكيف بحسابات الخالق وكرمه اإللهي.
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المرتبة الثالثة خاصة بمن يصلي الصالة جماعة في المسجد، وفي أول وقتها، وهي المعنية 
كام الفقهية في بمصطلح صالة الجماعة، والمقصودة في اآليات القرآنية واألحاديث النبوية واألح

الغالب، ولها خصوصية وأحكام وأوضاع ال تنطبق إال عليها، ويختص المصلي بثواب وأجر ال يناله 
 إال فيها، وهي المقصودة في حديثنا هذا.

 
 أجواء صالة الجماعة

يسمع المرء األذان في أوقات مختلفة من يومه وليلته، التي تبدأ مع أذان الفجر وهو في 
ى منتصف النهار (الظهر)، الذي يكون فيه مشغوًال بأحوال معاشه، ومنهمكًا في نومه العميق، إل

عمله الذي يقوم به، إلى وقت صالة العصر، الذي هو امتداد ليومه وانشغاله، إلى وقت صالة 
المغرب الذي يكون اإلنسان خالله في نهاية يومه ويستعد الستقبال ليله، إلى وقت صالة العشاء، 

تحقق دخول الليل ودخول اإلنسان في وضع جديد وهو الخلود للنوم، وهو في كل الذي يأتي مع 
تلك األوقات المختلفة، التي يختلف فيها وضعه النفسي والبدني حال أن يسمع األذان الذي يعلن 
ألوهية الخالق وتفرده ووحدانيته ويشهد على ذلك، وعلى أن محمدًا رسول اهللا، وبدعوة المؤذن 

ة معلنًا دخول وقتها، يستشعر المؤمن كل تلك المعاني، أو هذا الذي يجب أن وترحيبه بالصال
يكون، فيدخل بعدها في حالة نفسية وإيمانية وعملية، تتناغم مع تلك الدعوة وتعبر عن درجة 
استجابته، فيتهيأ بقلبه، الذي سرت إليه الحياة بتلك الدعوة وكونها تطهره لتلك اللحظات المهابة 

تطهر جسده: وجهه الذي سيقابل به ربه، ولسانه وفمه الذي سيحدث به فة علقت به، من كل شائب
ربه ويناجيه، حواسه وجوارحه التي سيقف بها جميعًا بين يدي خالقه، ثم يتأكد من أن مالبسه 
طاهرة ليصبح بعد ذلك كتلة من الطهر والطهارة، التي تتحرك متجهة إلى المسجد، وهو يعلم أنه 

ستعدادات التي قام بها سيقابل ربه مع أخوانه في جماعة واحدة وفي بيت من بيوته، بكل تلك اال
 وهم الذين قاموا بنفس العمل الذي قام به ولنفس الغاية.

يتجه بعدها إلى المسجد كما يتجه غيره في حركة مشهودة هنا وهناك، تدل على حركة 
جماعية تقصد أداء الصالة في المسجد، وفي هذا المشهد تتجسد أول مظاهر الجماعة وتوحد 
الغاية ووحدة الحركة، ومنها يبدأ الرفد اإللهي الرحماني بعطائه الجزيل، على كل خطوة يخطوها 

جماعة، بل ومع كل لحظة يرفع فيها قدمه من األرض أو يحطها عليها، وتستمر تلك الذاهب إلى ال



 63  

المعية الراعية لروح الفعل الجماعي في صالة الجماعة ما دامت تلك الخطوات في طريقها إلى 
 المسجد حتى تصل إليه.

سب ومع لحظة دخول المسجد تتفتح له أبواٌب من الرحمة اإللهية بعطاٍء جديٍد وثوٍب يتنا
مع ضيافة اهللا لعباده المؤمنين الذين اجتمعوا في بيته لعبادته والثناء عليه، وهنا يدخل المصلي في 
ثاني مظهر من مظاهر صالة الجماعة ومقدمتها، حيث ينظم إلى إخوانه الذين سبقوه وينتظر معهم 

، ويعتكف لمن لم يلحقوا بهم، وهو بهذا االنتظار يعيش أجواء الصالة، ويحبس نفسه ألجلها
انتظارًا لها، فيمنحه الرب الكريم منحة ومكرمة أخرى، وهو الكريم، فيجعل انتظارَُه للصالة صالًة،  
كل ذلك تعظيمًا الجتماع المسلمين للصالة جماعة ولتوحدهم في التوجه لعبادته والتقائهم للثناء 

 عليه في بيت من بيوته.
في المسجد عدٌد من المصلين الذين قد وعندما يحين وقت إقامة الصالة يكون قد اجتمع 

يعرفون أو ال يعرفون بعضهم البعض، وقد يكونون من مناطق متعددة ومذاهَب مختلفٍة وأصوٍل 
شتى، ولكنهم جميعًا عندما يسمعون إقامة الصالة ينهضون جميعًا ليقف كل منهم إلى جوار اآلخر، 

، ال يتقدم أحدهم على اآلخر أو يتأخر في صفوف متساوية وأجساد متالصقة وأقدام متراصة منسقة
عنه، كأنهم بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا، وقد اتفقت غاياتهم وتوحدت وجهتهم وحققوا بتلك 

 األفعال أخوتهم ووحدة جماعتهم، وتوحدت قلوبهم في عبادة ربهم.

 

هذا المعنى العظيم الذي تبوح وتفوح به صفوف أولئك المصلين المنتظمة، يعد أعلى 
المظاهر العملية لجماعة المسلمين، وأصدَق تعبيٍر على أخوة وتماسك تلك الجماعة التي تعد رمزاً 

 لجماعة المسلمين الكبرى في مشارق األرض ومغاربها.
وبدخول المصلين في تلك الصفوف وانتظامهم فيها، يتحقق المعنى اإللهي لألخوة اإليمانية 

الكريم، وتنزل رحمة اهللا على جماعتهم ويصبحون في رحاب التي أشار اهللا تعالى إليها في كتابه 
 وساحة خالقهم وبين يديه، ويتعرضون لفضله وهم على مشارف مناجاته وتسبيحه وحمده.

يكبر اإلماُم الذي اختاره المصلون من بينهم ليكون لهم إماماً، تأكيدًا على وحدة جماعتهم 
بعة له، ويدخل الجميع في الصالة ويشعر كل ورأيهم، وصدق تآلف قلوبهم، فيكبرون وراءه متا
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واحد منهم وهو واقف بين تلك الصفوف يعبد ربه مع أخوة له في هذه الجماعة أن اهللا قد جعل 
لكل واحد منهم فضل الجماعة، وهو الفضل الكبير والجزاء العظيم والمنزلة الرفيعة، بسبب 

 اجتماعهم لعبادته والثناء عليه.
لها صدًى في نفسه، وتستقر في أعماقه، وإذا بقلبه يتوجه إلى ربه ثم تجد هذه الحقيقة 

يسأله أن يقبل صالته بمكانة ومقام هذا الجمع لديه، الذي التقى فيه العابُد والمتصدُق، وسليُم 
القلب الطاهُر، والبارُّ بوالديه، والساعي في حوائج غيره، والمجاهُد على لقمة عيشه، والُمبتلى 

 لهم من الذين ال يعرف مكانتهم إال اهللا.الصابُر، وأمثا

 

ويقرأ اإلمام فاتحة الكتاب، والجميع يستمعون وينصتون له وهم في حالة من السكون 
والخشوع، يتدبرون فيما يقرأ ويتأملون فيما يفعل، وإلى مسامِع قلوبهم يصُل صوتُه وهو يتلو قوله 

، فينسى كل واحد نفَسُه، ويتجرُد من فرديتِه، َنْسَتِعينُ  ِإيَّاكَ وَ  يَّاَك نـَْعُبدُ إِ تعالى بصيغة الجمع 
ويتخلى عن تعلقاته الشخصية، وال يجد نفَسُه إن أراد مخاطبة ربه إال مع الجماعة، وهنا تستفيق 

أن  -البارُئ لخلقه-األرواُح فتلحق بالحواس واألجساِد وتذوُب جميعها في الجماعة التي أراد اهللا 
ن خاللها، وال يخّصون غيره باالستعانة فيها، وبها (أي الجماعة) يناجونه ويقفون يفردوه بالعبادة م

 بين يديه لمخاطبته.

 

أما في الصالة السرية فالمؤتمون جميعًا يقرؤون الفاتحة، يخاطبون ربهم ويناجونه ويدعونه 
ن يجاوره، وكأن كل بصيغة الجمع، مع أن كل واحد منهم يقرأ الفاتحة بنفسه وال ُيْسِمُع غيَرُه مم

واحد منهم يمثل الجماعة ويدعو لها ويخاطب ربه باسمها، بعد أن ذاب فيها وتالشى، وأعظم 
ذلك أننا متعبدون أن نخاطب ربنا في صالتنا بصيغة الجمع، حتى ونحن نصلي فرادى، وكأن 

ته بربه هي الباري يريد أن يغرَس في عقولنا ومشاعرنا وسلوكنا أن األصل في اإلنسان وفي عالق
 الروح الجماعية واالنطالق منها.
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وعندما يتوجه اإلمام إلى ربه بالدعاء في اللحظات التي تتجه القلوب إلى ربها بعد وقوفها 
َراَط الَِّذيَن صِ ْهِدنَا الصَِّراَط الُمْسَتِقيَم، ابين يديه وهي تناديه وتسأله على لسان سفيرها إليه 

وهي بين الخوف والرجاء،  ]٧-٦[الفاحتة:َال الضَّالِّينَ وَ  الَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ  أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْيرِ 
الخوف أال يستجاب لها، والرجاء والسرور ببشارة االستجابة، حينما ترتفع فوق المصلين معاني 
األخوة، وتظللهم بسياجها الرباني، سواء كانوا في هذا المسجد أو في أي مسجد على األرض، 

 فيهم أعظم صور تجسيدها.وتتجلى 
ففي تلك الثواني التي يرتفع فيها صوت اإلمام صاعدًا إلى السماء، مخترقًا كل الحجب، 

تنطلق الدعوة الصادقة التي يتوجه بها الجميع إلى ربهم، أن  ْهِدنَا الصَِّراَط الُمْسَتِقيمَ اوهو يتلو 
فاء وتسقط اإلحن واألحقاد، وتذهب  يهديهم الصراط المستقيم، حيث االستثناءات، ويتوارى الج

كل عالمات االستفهام إلى غير رجعة، فجميعهم ينتظرون استنزال هداية اهللا عليهم، ليكونوا مع 
الذين أنعم اهللا عليهم، وهذا لن يكون إال إذا صدقوا في تأكيد إخوتهم الجامعة التي اجتمعوا على 

جلها، أمًال أن تسوقهم إلى تلك اإلخوة وهم أساسها في هذا المسجد، وكّونوا هذه الجماعة من أ
 يمارسون أعلى مراتب العبادة وأجّل صور العبودية.

وينتقل اإلمام من الوقوف إلى الركوع، إلى أحد أهم أركان الصالة، فتتبعه جماعة المصلين، 
غرق فتركع لربها بتلك الصورة الجماعية المعبرة عن كامل الخضوع والتعظيم لخالقها ومنشئها، لت

مع تلك الحركة في التسبيح والحمد، وكأنَّ الجماعَة بهذا الفعِل الجماعي المنظم الذي تابعت فيه 
إمامها قد انتقلت من حالة التعبير الكامل عن األخوة في اإلسالم بين المصلين إلى حالة التوحد 

 وألوهيته، معبرًة عن كمال واالمتزاج في العبودية الكاملة هللا، وإلى حالة التوحد واإلقرار بوحدانية اهللا
 وحدة األخوة والعقيدة بين هذه الجماعة في هذا المسجد وفي هذه العبادة.

وعندما يرفع اإلمام رأَسُه ويصلُب عوده، ليقوَل: "َسِمَع اهللا لمن َحِمَده" مبشرًا لهم بتلك 
ذي وفقهم لعبادته البشارة، يقول المصلون بصوت واحد: "ربنا لك الحمد"، وكأنهم يحمدون اهللا ال

مع بقية عباده جماعة في هذا المسجد، ومنحهم هذا الفضل الكبير ويّسر لهم بلوغ هذه المنة 
 العظيمة بفضله وتيسيره وكرمه.

ويهوي اإلمام للسجود على األرض، ويهوي المصلون بعده ليضعوا جباههم على األرض مع 
م مظاهر تجسيد الطاعة والتذلل بقية مواضع السجود في أجسادهم، ويدخلون بذلك في تما

والعبودية والخضوع والثناء، وبهذا السجود تكون الجماعة الساجدة قد انقطعت وذابت وتماهت 
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فيما بينها بنفس الدرجة التي تماهت فيها مع ربها، حتى كأنَّ الناظَر لهذه الجماعة ال يرى سوى 
اجتماعها فيه من خالل سجودها له  روٍح واحدة تمثلت في جماعة من خلق اهللا تعالى، لتعبر عن

وبين يديه، وهكذا يتوالى فعل المصلين في صالتهم، وتتكرر معاني تلك األفعال مع كل ركعة 
يركعونها، ومع كل صالة يصلونها، ولنا أن نتصور المسلم يصلي خمس مرات في اليوم في جماعة، 

 مين وأخوتهم في نفسه.واألثر الذي سيحدثه ذلك التكرار في تجذير معاني وحدة المسل
وما المعنى الذي سيستقر في ذهنه وعقله وروحه لكلمة (جماعة المسلمين) التي يسمعها 

وينادي بها جميع المسلمين، وهو يلتقي  -صلى اهللا عليه وآله وسلم–في أحاديث المصطفى 
إما إمامًا لها أو بهذه الجماعة خمس مرات في اليوم والليلة، ويكون جزءاً منها وواحداً في صفوفها 

مؤتمًا فيها، وكيف ستصبح هذه الجماعة رمزًا عنده لجماعة المسلمين التي تقام في كل أرض 
وداخل كل مسجد وجامع، يقيمها أخوانه من المسلمين على اختالف مشاربهم وأجناسهم 

 ومذاهبهم في كل أنحاء األرض.
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الخمس جميعها متساوية في فضلها عند اهللا، ألنها تؤدي نفس الوظيفة العبادية الصلوات 
التي أرادها الباري عز وجل، وألن الثواب الذي ذكره اهللا ورسوله عن الصالة في الدنيا واآلخرة 

 واحد أيضاً.
فلماذا اختلفت الصالة في عدد ركعاتها؟ ولماذا بعضها جهرية وبعضها سرية؟ وما هي 

واألسرار اإللهية في ذلك؟ وهل نحن كمصلين ندرك أو نستشعر بعض تلك األسرار الحكمة 
والمعاني حين نصلي بعض الصلوات أربع ركعات وبعضها ركعتين؟ وما هي تلك المعاني التي يمكن 
أن يعيشها المصلي؟ ولماذا صالة الفجر ركعتين وهي الصالة التي نستفتح يومنا بها، وفيها ترفع 

الصالة الوحيدة المشهودة التي تشهدها المالئكة (أي تحضرها)، في حين أن صالة  أعمالنا، وهي
العصر التي ترفع فيها أعمال العباد أيضًا هي أربع ركعات؟ ولماذا الصالة المفروضة تبدأ من ركعتين 
ثم ثالث ثم أربع ركعات، وليس هناك صالة من خمس أو ست ركعات مثًال أو حتى من ركعة 

ذا ركعتين في الفجر وثالث في المغرب وأربع في الظهر والعصر والعشاء؟ وهل من واحدة؟ ولما
 داللة في ذلك؟

 

إن العليم الخبير الحكيم قد حدد لنا عدد ركعات الصالة قطعًا لحكمة ال يعرفها إال هو، 
 وألسرار وأبعاد يختص بها، وهي متصلة برحمانيته ومحبته لعباده ومصلحتهم وأحوالهم، وجزيل

 ثوابه الذي يعده لهم.
وإذا تأملنا نحن المصلين في أحوالنا، على افتراض أننا نؤدي صالتنا بوعي وإدراك وتدبر 
وخشوع وامتثال وخضوع على اختالف عدد ركعاتها، فما الذي سندركه ونحن نؤدي صالة الفجر 

يدي الخالق عز وجل، ركعتين، باعتبار أننا ندرك ماذا تعني الركعة الواحدة كعبادة نقف فيها بين 
وهي التي نبدأها بإعالن الحقيقة الكبرى التي يتهاوى الوجود كله أمامها "اهللا أكبر"، ثم نقرأ 
الفاتحة؛ أعظم كالم اهللا في كتابه المنزل على نبيه وعلينا، التي نبدأها باسمه، ونقر له بكامل الحمد 

حيم، ومالك يوم الجزاء والدين، ونقر له األبدي في ألوهيته وربوبيته للعالمين، وأنه الرحمن الر 
بالعبادة واالستعانة فيما خولنا فيه وترك أمره إلينا، وفيما اختص به لنفسه من أمورنا، فنعبده فيها 

 استسالماً وخضوعاً، ونستعين به ثقة ويقينا.
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من وفي الركعة الواحدة ندعوه أن يهدينا صراطه المستقيم الذي أنعم بهدايته على المؤمنين 
عباده، غير أولئك الذين تنكبوا عنه من المغضوب عليهم وال أولئك الضالين، ثم نركع له تعظيماً 
لعظمته، ونسبح بحمده في الركوع، ثم نسجد سجدتين نسبحه فيهما ونحمده تذلًال وخضوعاً 

 أللوهيته وتفرده في حكم جميع خلقه.
يعبد العبد به ربه، من ذكر وحمد وهذا يعني أننا في الركعة الواحدة نجمع بين أعظم ما 

وتسبيح ودعاء، وفعل يدل عليه ويؤكده في أعظم صورة، وأن الركعة الثانية ما هي إال تكرار لها 
وتأكيد لكل ما أقر به العبد فيها من العبودية والحمد والتسبيح والتذلل واالمتثال والطاعة، والشك 

في العبادة شيء عظيم كعظمة العبادة نفسها وله أن التكرار والتأكيد على تلك المعاني العظيمة 
 دالالته.

فإذا كنا مثًال في صالة الفجر (ركعتي الفجر) فنحن نقر ونعترف ونشهد بأن "اهللا أكبر" من  
كل شيء في هذا الوجود،وما يترتب على ذلك من معاٍن عظيمة، بل ونكررها أكثر من اثنتي عشرة 

 فاتحة مرتين، ونركع مرتين، ونسجد هللا أربع مرات.مرة (في كل ركعة ست مرات)، ونقرأ ال
وفي ختامها عند التشهد نقر ونعترف ونشهد أال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، وأن محمداً 
عبده ورسوله، ثم ندعو اهللا أن يصلي على محمد وآل محمد ويبارك على محمد وآل محمد، كما 

 اهيم إنه حميد مجيد.على إبراهيم وعلى آل إبر  -من قبل–صلى وبارك 
فتكرار تلك المعاني في صالة الفجر، والمرتبط بعدد ركعاتها، له ارتباط بذلك الوقت، 
وبحالنا وحاجتنا، وتأثيرها علينا، ورحمته بنا وبحكمة اهللا المطلقة، التي ال نعرف شاطئها فضًال عن 

والقرب منه في كل شيء.. في الوصول إليها، ومن أراد اهللا به خيرًا فتح له أبواب أسرار عبادته 
 صالته.

صالة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وحاولنا ركعات وإذا أعدنا النظر وتأملنا في عدد 
 إدراك بعض األسرار، زاد ذلك في خشوعنا وزادت معرفتنا باهللا وبعبادتنا له التي فرضها علينا.

مفروضة، عن العالقة التي وقد نتساءل؛ ونحن في إطار الحديث عن عدد ركعات الصالة ال
 تربط بين عدد الركعات، والجهر أو السر فيها، إن كان ثمة عالقة.

فنحن نعلم أن صالة الفجر جهرية، أي نقرأ فيها القرآن بصوت مسموع، وكذلك أول ركعتين 
من صالتي المغرب والعشاء، في حين صالة الظهر والعصر ُنِسرُّ في جميع ركعاتها بالقرآن الكريم، 

نقرأ الفاتحة وما تالها من آيات سراً، وال يسمع قراءتنا أحد، وكذلك نفعل في الركعة الثالثة من ف
 المغرب والركعتين الثالثة والرابعة من صالة العشاء.
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وعلى أساس هذا التقسيم يقال إن صالة الفجر والمغرب والعشاء جهرية باعتبار أول ركعتين 
لعصر سريتان، باعتبار أيضًا أول ركعتين، والتي ُنِسرُّ فيهما في المغرب والعشاء، وصالة الظهر وا

 وفي غيرهما من الصالة.
أما إذا نظرنا إلى عدد ركعات الصلوات الخمس من حيث عددها إجماًال فإننا سنجد أن 
عدد ركعاتها سبع عشرة ركعة، الجهرية منها ست ركعات: صالة الفجر كاملة، وركعتين من المغرب 

عشاء، في حين عدد الركعات السرية إحدى عشرة ركعة، ثمان ركعات صالة الظهر ومثلها من ال
 والعصر كاملة، وركعة من المغرب وركعتين من العشاء.

والمالحظة األولى في موضوع الجهر والسر في الصالة، أن الصلوات الثالث الجهرية منها 
الة السرية تكون في النهار، حيث الحياة تُقام في األوقات التي الزال الظالم قائمًا فيها، بينما الص

في أقصى تفاعالتها، والمالحظة الثانية أن الجهر في الصالة الجهرية يكون في أول ركعتين فقط، 
 من الصالة الثالثية والرباعية، سواء كانت الصالة جماعة أو فرادى.

ى جهر والجهر في الصالة بشكل عام من شروط الصالة، فإذا كان المصلي يصلي فراد
 فيها، وإن كان في جماعة جهر فيها اإلمام، ألن قراءته قراءة لهم، وهم يستمعون وينصتون.

فما هي الحكمة اإللهية من وراء الجهر، في مخاطبته، وعند الوقوف بين يديه، بالكلمات 
 واآليات التي أنزلها على عباده، أو عدم الجهر بها ومخاطبته سرًا بين اإلنسان ونفسه، حتى ال

 يسمعه من بجواره، وما هي دالالت وأسرار هذا الجانب في الصالة؟
وهل هناك عالقة بين التدبر والخشوع في الصالة، وبين الجهر والسر فيها، وأوقات كل 
منها، حيث الجهرية في الليل والسرية في النهار؟ وهل قراءة المؤمن وتسبيحه في صالته بالنهار 

 الليل العكس، حيث الهدوء والسكينة وقلة الرؤية ومشاغلها؟ سراً أدعى للخشوع والتدبر، وفي
أم أن موضوع الجهر له عالقة وارتباط باإليمان ومعرفة اهللا، حيث يؤكد إيمان المؤمن باهللا 

 أنه يسمع ويرى، وأنه يعلم النجوى وما في الصدور، وما هو أخفى من ذلك؟
ده بصوت مرتفع، وهو بين يدي مالك أم أن اإلنسان بحاجة لإلفصاح عما في نفسه وما يعتق

للمخاطبة والتحدث إلى ربه بحميمية وقرٍب  -في نفس الوقت–أمره وخالقه وربه، كما هو بحاجة 
 شديدين، بحيث ال يسمع ما يقول وما يتحدث به في نفسه إال ربه وحبيبه ونجيه.

أسمائه  إن النظر والتأمل في ذلك ليس له حدود، كما هي حكمة اهللا وعظمته، وجميع
وصفاته، وعلى الناظر أن يعيد النظر ويمعن في التأمل، فأبواب السماء مفتوحة لعباده حين عبادته 

 بجميع أسرارها وأبعادها.
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 والنهي عن الفحشاء
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 تأمل واستكشاف
نحن بحاجة إلدراك واكتشاف دور الصالة وأثرها في حياتنا، والوصول إلى بعض أسرارها 
وبركاتها، ونحن نعيش في كنف هذه العبادة اإللهية العظيمة بالممارسة والمحافظة والمداومة في 
أوقاتها المكتوبة، حتى تتجلى لنا أبعادها اإللهية المودعة فيها، وحتى نحظى باإلحساس المباشر 

ها ولمس آثارها في أشكالها وصورها المادية، ولكي يتسنى لنا ذلك البد من العودة والرجوع إلى  ب
كتاب اهللا وآياته التي تحدثت عن الصالة وخصائصها الربانية، والتي في مقدمتها وعلى رأسها قول 

َأِقِم وَ َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمَن الِكَتاِب  ْتلُ االحق تعالى في سورة العنكبوت مخاطبًا نبيه ومن بعده أمته: 
َهى َعِن الَفْحَشاِء   [العنكبوت:اللَُّه يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعونَ وَ َلذِْكُر اللَِّه َأْكبَـُر وَ اْلُمنَكِر وَ الصَّالَة ِإنَّ الصَّالَة تـَنـْ

 صدق اهللا العظيم. ]٤٥
إلى أحب خلقه وخاتم أنبيائه صلى اهللا ففي هذه اآلية المباركة نرى أن اهللا زفَّ البشرى فيها 

عليه وعلى آله وسلم، بإخباره أن الصالة التي أمره بإقامتها قد جعل من خاصيتها المودعة فيها أنها 
تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتحجز صاحبها عن فعل المعاصي، وتجعله ال يتجرأ على الوقوع فيها 

عرضه لرحمته وفضله، وعيشه في ظالل طاعاته، وهو أو القرب منها، وهكذا يصبح قربه من اهللا وت
في ساحات ابتالئه، أمراً واقعاً وحقيقة كاملة، وهكذا زفَّ الخالق جل وعال لعباده هذه البشرى التي 
تجعلهم يعيشون ليلهم ونهارهم، وهم يتقلبون في نعيم طاعته، ويتشرفون بنيل رضاه، بعيدًا عن 

 معاصيه وأسباب غضبه ومواطن سخطه.
وإنها لمنَّة كبرى وهبة عظيمة ونعمة جليلة وهدية ربانية تجسدت في هذه الصالة التي جعل 
اهللا من أهم خصائصها المحافظة على سالمة سير المؤمن وحراسة طاعاته، وتهيئة مناخات صالحه، 

ير وتقوية خطواته، وطهارة تصرفاته وأعماله، والشك أن المحافظة على هذه الهبة الربانية عمل كب
 وصعب، ال يقوى عليه إال الصابرون من عباده، وكل ذي حظ عظيم.

 

ولكن كيف للمساكين الذين يؤدون صالتهم وال يقيمونها أن يحافظوا على هذه الوديعة 
اإللهية في ثوبها القدسي ونورها السماوي ووظيفتها الربانية، في ظل التحذيرات النبوية المتعددة 

أن تتحول الصالة في حياة المسلمين من نعمة إلهية كبرى، تـُْلِهُم والمتكررة التي تخشى من 
أصحابها التقوى، وتُزين لهم الطاعات، وتنهاهم عن فعل المعاصي والمنكرات، إلى نقمة ال تزيدهم 
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من اهللا إال بُعداً، أو أن تضيع آثار هذه النعمة وتنتفي من حياة المؤمنين فيصبحون من الخاسرين 
 لهم.الذين ال صالة 

لقد قال المصطفى صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم في حديث مشهور: "من لم تنهه صالته 
، وفي هذا الحديث تحذير نبوي ودعوة ملحة )١(عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من اهللا إال بُعدًا"

الدائمة لكل مسلم لكي يحافظ على سالمة صالته والنعمة الممنوحة له من ربه، من خالل المراقبة 
لنفسه، ولسلوكه ودرجة تقواه، ومدى ابتعاده عن المعاصي ومواطن الغضب اإللهي، فإذا ما وجد 
نفسه يقع في المعاصي، وعزيمته تخور وتضعف أمام ممارسة الذنوب أو االقتراب منها، مهما كانت 

اهللا المودعة فيها صغيرة، فعليه أن يعيد النظر في صالته، وعليه أن يعلم أن البركة الربانية ورحمة 
 قد انتزعت منها، وأنها قد ُردَّْت عليه، وصارت عليه بعد أن كانت له.

 

كما قال المصطفى صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم في حديث آخر: "من لم تنهه صالته عن 
، وفي هذا الحديث نجد نبي الرحمة يحذرنا ويخبرنا من جديد )٢(الفحشاء والمنكر فال صالة له"

ألتقياء من يجد في نفسه التقوى ولم يجد نفسه في نعيم الطاعات ومع المحسنين من عباده وابأن 
تقف بينه وبين خيارات الشيطان ودعواته الشريرة، وال صالة له تمنعه من  من أوليائه، فال صالة له

ما  الوقوع فيما يغضب اهللا، وال صالة له تقف بينه وبين ممارسة الفحشاء وعمل المنكر، وبقدر
يخبرنا الحديث عن واقع كثير من المصلين الذين ال تنفعهم صالتهم، فإنه يُلفت أنظار المؤمنين 
ويحذرهم ويدعوهم أيضاً، كما في الحديث السابق، إلى مراقبِة مدى قبول صالتهم عند ربهم من 

 خالل تجنبهم للمعاصي وابتعادهم عن الذنوب واقتراف السيئات.
لكل مسلم لكي يحافظ على بهاء الصالة وجمال جاللها وهي دعوة في نفس الوقت 

ومعدن روحها، وأال تغادر حياته فيصبح في عتمة الضالل وقتمة الذنوب وظلمة المعاصي، ويحرم 
 من خيرها النوراني الذي وهبه اهللا لكل من يقيمها ويقترب بها من ربه ومواله.

                                                 
، ٣٢٦٢بلفــظ آخــر، والبيهقــي فــي شــعب اإليمــان بــرقم  ٨٥٤٣ورقــم  ١١٠٢٥الكبيــر بــرقم ) رواه الطبرانــي فــي المعجــم ١(

 .٥/٢٢٨واألصبهاني في حلية األولياء 
 .٥/٤٤٥) فتح القدير للشوكاني، ٢(
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التي نحن بحاجة إلى التفكير فيها هذه األحاديث وغيرها تفتح أمامنا مجموعة من األسئلة 
والتأمل في معانيها، ومن ثم اإلجابة عليها، وأول تلك األسئلة: كيف تؤدي الصالُة مهمة المحافظة 
على استقامة المسلم، وبناء شخصيته، في أجواء طاعة اهللا واالمتثال ألوامره؟ وكيف تكون سبباً في 

نفس الوقت عن اقتراف المعاصي من الفحشاء توجهه نحو الطاعات والعمل بها وناهية له في 
والمنكر؟ وكيف تتحقق عملية االبتعاد عن المعاصي من حياة المصلي الذي يعيش في كنفها؟ وما 

 طبيعة القناعات والمعاني والمفاهيم التي تتولد لدى المؤمن عند إقامته للصالة واستمراره فيها؟
تورعون عن فعل المعاصي وال ينتهون عن ولماذا الكثير من المداومين على الصالة ال ي

ممارسة الفحشاء واإلقدام على المنكر؟ وهل عدم إدراك المصلي ووعيه ألفعال الصالة وأذكارها 
تجعله ال يتأثر بها وال يفهم المعاني التي تتضمنها؟ ومن ثم ال تتكون لديه المعارف اإللهية التي 

صول إليها إال عند إقامتها كاملة تامة، وهل أداء استودعها اهللا في الصالة، والتي ال يمكن الو 
الصالة بحضور القلب فيها واستيعاب أفعالها وأذكارها وغاياتها الربانية يمنح المؤمن قدرًا كبيرًا من 
معرفة اهللا؟ ويعزز لديه معاني أسمائه وصفاته، ويجعله أكثر إيمانًا بها ومعرفة لها؟ وهل هناك أسرار 

 ندركها نحن، ويراها العرفاء والمحسنون من عباده؟ وكيف يمكن الوصول إلهية في الصالة، ال
 إليها؟

 

في البداية البد وأن نؤكد على الحقيقة التي ذكرها بعض العرفاء الخالدين وتصُدق على 
أحوالنا، والتي قال فيها: "نرى أن كتاب اهللا سبحانه وتعالى قد نص على أن الصالة تنهى عن 

ر، وهذا النهي ليس صوريًا البتة، بل البد أن يزهر مصباح القلب، ويضيء نور في الفحشاء والمنك
الباطن يهدي اإلنسان إلى عالم الغيب، ويوجد زاجر إلهي ينهى اإلنسان عن العصيان والتمرد، 
وهانحن قد مضت علينا أربعون وخمسون سنة وال نجد ذلك الزاجر وال نجد ذلك النور" انتهى  

 كالمه.
ضًا أن نؤكد على حقيقة الصالة ودورها في استقامة اإلنسان، وأن كالم اهللا فيها هو والبد أي

القول الفصل وليس بالهزل، وأن علينا التعامل مع هذه الحقيقة التي تقول: "إن صالح أعمالنا 
مرتبط ومرهون بصالح صالتنا، فإن صلحت صلحت جميع أعمالنا، وإن فسدت فسدت جميع 
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لدنيا أو في اآلخرة، وأن كل أمر المؤمن تبعًا لصالته، فهي التي تحدد نوعية أعمالنا، سواء في ا
 وطبيعة أمور اإلنسان في يومه وليلته وكل حياته".

 

 كيف؟
هناك مجموعة من الطاعات والعبادات واألوامر التي تدخل في الصالة، ويتعامل معها 

توقيفية من اهللا تم تبليغها إلينا كما جاءت المؤمن من منطلق العبودية الكاملة هللا، باعتبارها أوامر 
منه تعالى، وال مجال ألحد أن يزيد فيها أو ينقص منها، أي أنها معبرة عن مراد اهللا في كل صغيرة 

 وكبيرة فيها.
والمالحظ أن مجموعة األوامر اإللهية المتعلقة بالصالة متعددة الصور والهيئات، ومتعددة 

األدوات والحيثيات، ومتعددة التوجهات واآلثار، ومتنوعة النتائج الدالالت واألبعاد، ومتعددة 
والغايات، إذ أنها تشمل جميع أنواع العبادات وفيها تجتمع، كما تجمع بين كل اآلثار المعنوية 

 والحسية، وتخاطب وتمس كامل مكونات اإلنسان النفسية والجسدية والروحية والعقلية..
 

 عود على بدء
وحتى تكون الفكرة واضحة، نعود لقراءة مكونات وعناصر إقامة الصالة  وللتفصيل في ذلك،

من منظور شامل، ومن زاوية دورها في النهي عن الفحشاء والمنكر، ولكن عبر التأمل والتمعن في 
مقدمات الصالة وأركانها وشروطها، كأفعال وأذكار متفرقة، وكأنها عبادات متعددة، تمثل في 

ها، ثم نعمل على استعراضها واإلشارة إليها بشكل موجز لندرك طبيعة مهام مجموعها الصالة وإقامت
ووظائف هذه العبادة الربانية، لعلنا ندرك كيفية عملها في المحافظة على استقامة المسلم وبناء 

 شخصيته كما أخبرنا الباري عز وجل.
 

 األوقات
تابه الكريم وعلى لسان رسوله ولنبدأ بمواقيت الصالة، التي تم تحديدها من اهللا تعالى في ك

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، فالمسلم ُمتعبٌَّد بأن يقابل ربه في اليوم والليلة خمس مرات، 
ويتشرف بلقائه والوقوف بين يديه، بغض النظر عن أوضاعه، وتغير ظروفه، وأوقات فراغه، ودرجة 

ت في ليله ونهاره، منذ طلوع الفجر استعداده، وعليه أن ينتظر ويراقب ويتحرى دخول تلك األوقا
في تلك األوقات وتحريه لها  الليل، وهنا يصدق على طاعته هللا حتى غروب الشمس ودخول

والتزامه بالصالة فيها، صفة العبد المعترف هللا بملكية وقته وحياته وساعات عمره، الباذل لتلك 
و رمزية وحكمة تعبد الخالق عباده الحياة وتلك الساعات لربه يفعل بها كيفما شاء، ومن هنا تبد
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باألوقات عمومًا وبأوقات الصالة خصوصاً، ألن من تعبد اهللا في أوقات معينة وأطاعه فيها كان 
ذلك اعترافًا منه باالستعداد لطاعته وعبادته في بقية أوقاته من يومه وليله، وإيمانًا منه بأن تلك 

قها، واألشياء والمخلوقات داخلة في ملكه األوقات هي ملك هللا، كما هي نفسه مملوكة لخال
وتحت تصرفه، كما أن صالة المسلم في تلك األوقات المختلفة التي لها عالقة مباشرة بالزمن 
وحركته المتمثلة في الليل والنهار، والمرتبطة بالشمس وحركتها، تُعبـُِّر أيضًا عن إيمان المسلم 

الزمن، هي من اهللا، وأن المسلم من خالل صالته  الكامل بأن الحياة وحركة الكون، التي أساسها
يعلن أن حياته ونسكه وصالته ومماته هللا رب العالمين، باعتبار أن الزمن يستغرقها ويشملها، 

 وباعتبار أن اإلنسان جزء من هذا الوجود الساجد هللا تعالى.

 

الكون، ويؤمن بأن وإذا كان األمر كذلك فالذي يؤمن بأن حياته التي هي جزء من حياة 
األرض منحة من اهللا، وأن اهللا هو المالك الحقيقي لها، ويعلن ذلك خمس مرات في كل يوم، البد 
وأن ينظر إلى بقية ساعات يومه وليله ودقائق حياته بهذا المنظور اإللهي الذي يجعله عبداً طائعاً هللا 

اء مكابدته للحياة والسير في مناكبها في جميع أوقاته، وإذا ما نسي هذه الحقيقة أو غفل عنها، أثن
واالشتغال بها، فإن أوقات الصالة كفيلة بإرجاعه إلى صاحب الزمن، ومالك الحياة، وخالق الليل 

 والنهار، مع دخول أول وقت الصالة، ووقوفه بين يدي ربه..
 ومن هنا قد تبدو بعض الحكم اإللهية في االختيار اإللهي ألوقات الصالة، والتي يعلن
المؤمن فيها ومن خاللها كامل خضوعه واستسالمه لربه وخالقه، وإيمانه بملكية الحق جل وعال 
للحياة وللوقت (التي هي بطبيعتها محل الطاعات والمعاصي)، ويدرك بعض أسرارها، ومن حظي 

ه بهذه الدرجة ووصل إلى هذه المنزلة فإنه ال يمكن أن يصرف وقته في غير مرضاة اهللا، أو أن يجعل
 محالً للمعاصي، وموطناً للذنوب، ومسرحاً لجلب غضب اهللا وسخطه.

ولعل التزام المؤمن بأوقات الصالة المحددة من اهللا يوضح له أول خصائص الصالة اإللهية 
 الناهية له عن إتيان الفحشاء والوقوع في المنكر.

 تعدد األوامر
في الذنوب والمعاصي، اجتماع ومن خصائص الصالة التي تجعلها ناهية للمسلم عن الوقوع 

عدد كبير من األوامر اإللهية فيها، قلَّ أن تجتمع في غيرها من العبادات والطاعات، والتي تطبع 
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المصلي بطابع العبودية لربه، وتروضه على أفعال ومظاهر االستسالم والخضوع، حيث تساهم 
المتثال ولذة االستسالم لخالقه جميعها في تطبيع كل جزء منه على طاعة ربه، وتعوده على دوام ا

ومالك أمره، وتحفز فيه مداخل التزكية، التي هيأها فيه الخبير بخلقه، لتنمو وتتجذر، ومداخل 
 الشر تذوى وتتالشى..

وكل أمر في الصالة يمثل رمزية لنوع من أنواع القرب والطاعات أو العبادات التي يقوم بها 
دف جزءًا من تكوين اإلنسان بقصد تقويمه وتعبيده وتجذير اإلنسان في حياته، وكل أمر فيها يسته

معنى من معاني العبودية فيه، حتى يتم تحويله من حالة عبودية مؤقتة إلى حالة دائمة، حيث تؤدي 
 الصالة دورها الناهي في المحافظة على ديمومته واستقراره.. ولنضرب لذلك أمثلة:

صي التي يرتكبها اإلنسان في يومه، تقع وترتكز فاللسان الذي تقوم عليه كثير من المعا -أ
مسئولية مناجاة الخالق وتسبيحه، وباللسان ينطق اإلنسان في أول صالته  -في الصالة-عليه 

بكلمة التكبير "اهللا أكبر"، فيعظم ويمجد ربه وخالقه، ويعترف بربوبيته وألوهيته، وبه يشهد هللا 
الخلق وآله صلوات اهللا عليهم أجمعين، ومن اللسان  بالوحدانية المطلقة، ويصلي ويسلم على سيد

ينطلق السالم الذي تختتم به الصالة، ويكرر ذلك في أوقات مختلفة من الليل والنهار أكثر من 
 ثالثين مرة.

ربه، ومتعود على مناجاة خالقه، والتلفظ بهذه الكلمات لولسان رطب بكل هذا الذكر 
ة له، يرتقي فيها ويسمو عن المنكرات، والخوض مع الطاهرة، الشك سيكون ذلك تزكية يومي

الخائضين، أو شهادة الزور، أو أكل لحوم المؤمنين بالغيبة والنميمة، أو النهش في أعراض 
المسلمين، أو التأليب عليهم، أو نشر اإلساءة بالظن فيهم، والتشكيك في إيمانهم وسالمة دينهم، 

 دفاع عن مزالق تصرفاتهم.. الخ.أو مواالة الظالمين بمدح أعمالهم، أو ال
وهكذا تصبح الصالة ناهية لهذا اللسان عن فعل المعاصي واقتراف الذنوب، بإدخاله في 
أجواء الطاعة، وتعويده على االستمرار فيها، وتطويعه لألنس بها، حتى تصبح المنكرات غريبة عنه، 

أو النطق بها، ويستحي أن يجمع وال محل لها عنده، وال صلة بينها وبينه، وال يقوى على عملها 
 بينها وبين مناجاة ربه وتالوة كتابه أو مخاطبة مواله وسيده.

وفي الصالة يمتثل اللسان لربه ويستسلم إلرادة خالقه، فال يتكلم إال بما ُحدد له وأذن به، 
دعو وال يتكلم وهو في حضرة ربه إال بما أمره به، فال يستطيع أن يتحدث مع َمن بجواره، وال ي

صاحبه، وال يرد على من سلَّم عليه، وال يجيب من ناداه، فهو في تلك اللحظات محرم عليه ما هو 
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مباح له في بقية أوقاته، ومقيد في حريته، ينفذ ما أمره اهللا به في الصالة وينتهي عما نهاه فيها، 
 وتتحقق فيه العبودية، وتبدو عليه مظاهر الخضوع الكامل لربه..

 

اليدان المعنية في الحياة بأعمال كثيرة، لها أيضًا عبادتها في الصالة، ولها  وكذلك -ب
نصيبها من طاعة ربها، فبها يغسل ويطهر أعضاء الوضوء من أدران األوساخ الدنيوية، والمعاصي 
المقترفة، بعد أن تطهر نفسها ومعها تتطهر، وبها يعلن البدء بالصالة، وفي الوقوف تعلن سكونها 

لخالقها، فال تتحرك وال تعبث أو تشير، وال تعطي أو تأخذ، وال تبطش أو تسرق، وال  وخضوعها
تقوم بشيء مما اعتادت عليه في الحياة، فهي بالصالة في حالة عبودية كاملة لربها، وعليها يتكئ 
الجسم وهو راكع تعظيمًا لبارئه، وبها يبتدئ سجوده على األرض، واليدان واحدة من المساجد 

َأنَّ وَ ة، التي يسجد بها اإلنسان في صالته، فهي ملك خالقها، وله تسجد، قال تعالى: السبع
، وبالتالي فهي في حالة سجود دائم لربها، وما ]١٧[اجلن:الَمَساِجَد لِلَِّه َفَال َتْدُعوا َمَع اللَِّه َأَحداً 

الصالة إال حالة خاصة تعبر عن تلك الرمزية وتشير إليها، واأليدي في الركوع والسجود تتخذ وضعاً 
معينًا ال تستطيع الخروج عليه أو تغييره، فهي في حالة عبادة وطاعة، وال تملك من أمر نفسها 

عن التزامها ألوامر ربها واستسالمها إلرادته، وإذا   -األوضاع بتلك-شيئًا، وما عليها إال أن تعلن 
كانت كذلك في الصالة فإنها إذا ما خرجت من الصالة، وانطلقت إلى الحياة، فإنها قطعًا لن 
تشارك في إثم أو ذنب، ولن ترضى بغير طريق الحق خطًا لها، ولن تكون أداة في يد الشيطان، 

 بح نصيرة للظلم.يستخدمها في دعم الباطل، أو تص

 

أما السمع الذي يصغي لنداء المؤذن فيجيب، أو يستمع آليات كتاب اهللا الكريم وهي  -ج
تتلى عليه في الصالة فال يسمع سواها، وال يلتفت إلى غيرها مما قد يقال، ويهيئ نفسه لتلقي كالم 

عما سواه من كالم  اهللا بإنصات العبد المتهيب، المشتاق أللفاظه، الواعي لمضمونه، النافر
المخلوقين وأقوالهم، المتلذذ بوحي ربه، السابح مع الخطاب العلوي المنـزل إليه، الُمسبِّح بذلك 
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اإلنصات وذلك االستماع مع بقية بدنه، وبقية المخلوقات في أرض اهللا وسمائه، لمن شقه وخلقه 
 وكّيفه وسّواه..

يله الحق والباطل، الجميل والقبيح، هذا السمع الذي تعود أن يسمع في ساعات نهاره ول
السديد والسفيه، المنكر والمعروف، الكفر واإليمان، الظالم والمظلوم، الكذب والصدق، البهتان 
والنميمة، اإلحسان واإلصالح... جاء الوقت الذي ال يسمع فيه سوى كلمات ربه وتعظيم خالقه، 

لى ذلك، في سالم يقولونه ويمارسونه، وحمد موجده، ودعاء عباده لبعضهم البعض، واجتماعهم ع
وفي نفس الوقت ال يسمح لنفسه أن يسمع كلمة منفرة وال قبيحة، وال يطرق سمعه لغو أو تأثيم أو 
سب أو لعن أو تجريح أو طعن.. ففي الصالة تسمو الحواس، كما تسمو الجوارح، وتعيش 

 لحظات طاعة صافية، ال يشوبها ذنب أو خطأ أو معصية.

 

كذا البصر؛ الذي خلقه اهللا ليرى الحقائق كما هي، فيتعرَّف على آيات ربه، المبثوثة في  و  -د
كل زاوية وركن في الحياة، ويجدها في كل شيء يقع عليه وينظر إليه، والذي عليه أن يستمتع بكل 
جمال خالقه الذي استودعه في مخلوقاته، والذي عليه أن يمعن النظر في كل ما حوله، ليستطلع 

يه ومن خالله أسماء اهللا وصفاته، والذي عليه في الصالة أن يطأطأ إلى األرض إجالًال وإكباراً ف
لمن خلقه، وخلق الكون من حوله، والذي عليه أال يرى في صالته سوى ربه، صاحب اإلحسان 
على كافة خلقه، والذي عليه أن يحبس نفسه في الصالة فال ينظر هنا أو هناك، وال يشتغل بشيء 

ن زخارف الدنيا، وهو يقف بين يدي من زيَّنها، والذي مهمته ذرف الدموع التي تغسله وتغسل م
الجسد والبدن، الذي هو جزء منه، من أدران المعاصي التي انتهكت، والذنوب التي ارتكبت، 
وبتلك الدموع يعلن التوبة الصادقة في لحظات القبول واألوبة، لحظات الصالة والوقوف بين يدي 

 حمن الرحيم الغفور الودود.الر 
هذا البصر الشاهد في الدنيا على فعل المعاصي، الموثِّق لخطوات اإلثم وارتكاب 
المحرمات، الذي يصور أحداث الحسنات والسيئات عند فعلها فيستنسخها ليأتي ذلك اليوم 

وَد وخضوَع فيشهد بما رأى.. هو كذلك في الصالة يشهد أيضًا لقاء العبد بربه، ويشهد ركوَع وسج
وتسبيَح المخلوق لخالقه، ويشهد لحظات التوبة واالستغفار والرجوع واإلنابة التي يعلنها المسلم 
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في صالته، وبين المشهدين والشهادتين تكون الصالة لذلك البصر ناهية له عن االقتراب نحو 
يدي اهللا أن ترى  المعاصي، أو المشاركة في مشاهدتها، أو النظر إليها، فال يجوز لعين وقفت بين

منكرًا أو ترضى به وهي تطرف، إال أن تُغيِّر، أو تهاجر إلى حيث ال منكر، وحيث ال تكون شاهدة 
 عليه أو مشاركة فيه.

 

واألرجل التي يخطو بها اإلنسان نحو المعاصي وتجره إلى مواطن الذنوب، وتحمله إلى  -هـ
المين، وتقف متخشبة عند نصرة حيث تنتهك الحرمات، وتأخذه إلى مربع الظلم والظ

المستضعفين، في الصالة يكون لها وضع آخر، ومهمتها العبادية تكون فيها أساسية، ودورها في  
كل هيئاتها وأركانها كالعمود للخيمة، فعلى القدمين تقوم كل األفعال الواجبة التي هي من أركان 

، لدقائق ولحظات، يقف على قدميه، الصالة، فاإلنسان في صالته عندما يقف بجسده الفاني لربه
بعد أن يطهرهما مما فعلت في ماضيها القريب، وعليها يعتمد، وبها تصبح كلماته التي يناجي بها 
ربه في عنان السماء، بعد أن تتلقفها المالئكة وتفتح لها أبواب السماوات، هذه األرجل تعلن في 

األرض، واستقرارها على المكان الذي تقف الصالة ثباتها على طاعة ربها من خالل ثباتها على 
فيه، فهي في الصالة ال تطيع غير خالقها، وال تعرف سوى الطاعة واالستسالم، وال تجيز لنفسها 
االنتقال من مكان التشريف الذي وضعها ربها فيه إلى غيره، تحمل الجسد ليقف بين يدي مالك 

ظل ثابتة في عبوديتها لخالقها وتشارك في تعظيمه أمره وخالقه ورازقه، طائعة مختارة، وعندما يركع ت
مستلهمة إيمانها بربوبية رب العالمين، من ذلك الركوع والتسبيح والحمد، الذي ينطق به اللسان، 
وعندما يعتدل الجسد تستمر في إعالن عبوديتها لمالكها وبارئها، ومع سجوده تسجد معه لتنتقل 

م المطلق، حيث تشارك مع بقية اعضاء المساجد في إلى وضع العبودية الخالصة، واالستسال
 االلتصاق باألرض، لتقول مع الجوارح والحواس (سبحان اهللا األعلى وبحمده).

وكغيرها من األعضاء تتحدد حركتها في الصالة بالهيئة المأمورة بها، والموكلة إليها، واألفعال 
وديتها فيها وتنحصر، حيث ال تستطيع المسندة عليها من ربها في إطار الصالة، والتي تتجلى عب

الخروج على ما أمرت به، سواء في وقوفها المستقيم أو عند الركوع أو في وضع السجود، وهذه 
العبودية التي فرضت عليها، والتي حددت حركتها في الصالة، هي رمزية لعبوديتها الكاملة 
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ة، لخالقها وربها، فاألقدام التي والشاملة، بحركتها الحرة التي تمارسها بعد خروجها من الصال
وقفت بين يدي ربها، وركعت لعظمته وسجدت لعزته وكبريائه وجالله وجبروته عشرات المرات في 
الليل والنهار، وكانت ثابتة في أعز وأرقى مواطن العبادة المفروضة عليها من خالقها (الصالة)، 

على معنى االمتثال واالستسالم، وألفت الشك أنها قد تعودت أثناء ذلك على طاعة ربها، وتعرفت 
على مواطن القنوت والقرب، وصار من الصعب عليها اإلسراع إلى مواطن المعاصي، والدخول في 
مستنقعات الذنوب، والرضى بالوقوف في أماكن غضب اهللا وسخطه، وهكذا تصبح مواطن الطاعة، 

اهية لها من االقتراب إلى ما يخدش التي وقفتها في الصالة، مانعة لها من الوقوف في غيرها، ون
بهاءها وجمالها، وألنها أيضاً تخشى أن تحمل أوزار الذنوب فتثقل خطاها، وتتعثر خطواتها، بعد أن 
تشرفت وتطهرت بحمل الطاعات والحسنات، وخفَّ حملها، وأسرع سيرها، وألنها التي وقفت 

وقوف مصاحبًا لها في سعيها، وحاضرًا معها إجالًال لخالقها واعترافًا بألوهيته، وأصبح معنى ذلك ال
في كل حركاتها وسكناتها، ولكونها قد ذاقت طعم الركوع والسجود وصار جزءًا من تكوينها، فإنها 

 لكل ذلك؛ لم تعد تجد في غير الطاعات مكاناً لها أو مأوى.

 

تلك بعض أعضاء اإلنسان المشاركة في الصالة، ولكنا نستطيع القول بأن كل أعضاء  -و
جسد اإلنسان بال استثناء تشارك في هذه العبودية الظاهرة هللا، بل وكل ذرات هذا الجسد وكل 
خلية فيه تصلي لربها مع كل حركاتها وسكناتها، فضًال عن عبودية البدن المقهور عليها ابتداًء 

 والفطرة والجبلة. بالخلق
ونحن إذ نقتصر على ذكر بعض تلك األعضاء والحواس فإنما هو من باب التمثيل، ولكي 

 ينحَو المتأمل في صالته ذات المنحى مع بقية األعضاء.
من خصوصية؛ حيث أن معظمها داخلة في الوضوء،  -التي ذكرناها–ولما لتلك األعضاء 

فنا بين يديه، وأغلبها يسجد عليها المصلي، وتلتصق باألرض وهي التي أمرنا اهللا بتطهيرها قبل وقو 
عند سجوده، ويكون بها أقرب ما يكون من ربه، وهي أيضًا التي تشهد على اإلنسان يوم يقوم 
الحساب، وينطقها اهللا الذي أنطق كل شيء، بعد أن كانت معظم أفعال الناس وأعمالهم في الدنيا 

 عن طريقها.. تقوم عليها، وعلمهم ومعرفتهم تتم
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 خشوع القلب

لم يبَق أمامنا سوى الحديث عن القلب، تلك المضغة المستورة من الجسد، التي إن 
صلحت صلح الجسد كله، بكل ما يصدر عنه أو يقوم به، وإن فسدت فسد الجسد كله، بكل 

التي  أعماله وما يصدر عنه، رغم أنه ليس من الجوارح التي تصدر منها األفعال، وال من الحواس
عليها تتحدد المعارف وتنطلق األعمال، وال عالقة له مباشرة بظاهر الحياة وما يجري فيها، وال 
يكلف فيها بعمل أو يقام عليه حد.. لكنه كما قال الحق على لسان رسوله صلى اهللا عليه وآله 

القلوب وال  وسلم مصدر الخير والشر وأساس قبول األعمال، وإليه ينظر رب العزة، فاهللا ينظر إلى
ينظر إلى األجساد واألعمال، ألن األعمال واألفعال صدى لما يختلج في الصدر وما يحتويه 
القلب، وانعكاس له وترجمة واقعية لما يعتمل فيه، وتعبير عما يكنه ويحتفظ به، وصورة حقيقية 

للحجب، وبه  للطهارة التي يحملها، وفيه يحل اإليمان الراسخ ويستقر، ومنه يخرج النور الكاشف
يتواصل المؤمن بربه، وبه يناجيه بغير لسان، ويراه بال إبصار، ويقف بين يديه بال جوارح، وبه يعرج 
المؤمن إلى السماوات العلى، ويقف على آالء اهللا وعظمته، وينظر إلى عظيم آياته، ويسبح في 

عيمها، والنار وعذاباتها، وبه دالئل أسمائه وصفاته، به ينظر إلى اآلخرة بعين اليقين، فيرى الجنة ون
يرى اهللا في كل شيء من مخلوقاته، ويجده في كل ذرة في الوجود والكون من حوله، وبه يعرف 

 سيده..

 

والحديث عن القلب ومكانته التي اختصه اهللا بها في الصالة، والدور الرباني الذي أوكله 
اإللهية الناهية عن الفحشاء والمنكر، وأثره في إليه فيها، وعالقته المحورية واألساسية بوظيفتها 

المحافظة على المؤمن وتقواه، ودرجة معرفته بخالقه ومالك أمره؛ أمر الشك فيه، لكنه فوق قدراتنا 
نحن الذين ال نعي في كثير من األوقات من صالتنا إال لحظات الخروج منها، حيث ندرك حينها 

ضور القلب في الصالة مع إقباله عليها، ووعيه بكل كلمة أننا كنا نصلي، وأمر كهذا يحتاج إلى ح
وحركة فيها، ويصاحب ذلك الوعي تدبر وتأمل فيها كعبادة، وفي من نتوجه بها إليه ونقصده  

 كمعبود..
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إما إذا أردنا أن ندرك ذلك كله من زاوية مهمة الصالة ووظيفتها كناهية للمصلي عن 
محًال لنهيها له عن اإلقدام على الفحشاء والوقوع في الفحشاء والمنكر، وكيف تجعل من القلب 

المنكر، فإن ذلك يحتاج إلى قلب يجد صاحبه فيه أثر الصالة عليه، ويلمسها خالل إقباله على 
الطاعات، وابتعاده عن المنكرات، ونحن لسنا ممن لمس ذلك األثر أو عاش هذه البركة، ألن 

رسها بين كل صالة وصالة، وعلى مستوى كل جارحة وعضو أعمالنا السيئة التي نقع فيها، والتي نما
من أعضائنا؛ تجعلنا في أحسن األحوال ننظر إلى الصالة ونتعامل معها كمحطة متكررة نضع فيها 
ومن خاللها األوزار التي ارتكبناها في صورة توبة شكلية، نركع فيها ونسجد تعبيرًا عن تلك التوبة 

ال أن الذي نعرفه من خالل كالم رب العالمين في هذا الموضوع أن التي ال نعرف هل تقبل أم ال؟ إ
الذين يخشعون في صالتهم هم المفلحون، والخشوع ال يتم إال بحضور القلب وإقباله على 
الصالة، وهذا يتطلب أن يدرك المصلي طبيعة األوامر فيها واألعضاء المعنية بها، والتأمل في تلك 

ديها، لعله يعرف مراد اهللا من كل ذلك، فيتمسك به ويستوعبه األوامر وتلك األعضاء وهي تؤ 
ويتفهمه، ومع تكرار صالته يحاول زيادة التعمق والتمعن فيه، حتى يجد مصداق ذلك في نفسه، 
وفي كل ما حوله، وحتى يجد تلك المعاني حاضرة في ذهنه خارج الصالة، كما هي حاضرة أثنائها، 

في كل صالة تعني أن اإلنسان يعلم من حاله أنه يسير بعيدًا عن  ولعل تكرار طلب الهداية من اهللا
مراد خالقه، ويقترف كثيرًا من الذنوب والسيئات التي نهاه عنها، ولذلك يكرر هذا الطلب، كما أن 
ركوعه وسجوده لربه بتلك الكيفية التي يخص بهما ربه في الصالة، وال يتصور في نفسه أن يركع أو 

ك الطريقة ألحد غيره، فإن إحساسه باستحالة أن يركع أو يسجد لبشر مثله، يسجد في حياته بتل
مهما كانت حاجته إليه وخوفه منه، قد يكون مؤشرًا على إدراكه لطبيعة الصالة، التي يتوجه بها إلى 
مالك يوم الدين، مالك السماوات واألرض وخالقهما، والذي لم يخلقه عبثًا، وأرسل إليه خاتم 

اهللا عليه وعلى آله وسلم، وأنزل إليه القرآن الكريم وأمره فيه ونهاه، وهو عبر  الرسل صلوات
 صالته وسجوده وركوعه، يؤكد كل هذه المعاني عملياً بإقامته للصالة خمس مرات.

 

ومن هذا حاله فإن إمكانية إدراكه وشعوره بالخجل والحياء من ربه، عند إقدامه على 
وقوعه في الفحشاء، وارد ولو في أدنى صورة، خاصة إذا حاول أن المنكر، أو لحظة تفكيره أو 
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يقيِّم سلوكه، ويعيد النظر في األعمال التي يقوم بها وهو غير راٍض عنها أو بعد وقوعه فيها، فينظر 
إلى العين التي خانت، واليد التي أساءت، واللسان التي جرحت، واألذن التي استحسنت 

السير إلى المعصية، وتحملت الجسد عند اقترافها، والقلب الذي فسمعت، واألقدام التي قبلت 
سمح بكل ذلك، واطمأن ورضي وشجع وبرر ومّنى وغفل وأعرض وجحد وجاهر، ثم يتساءل هل 
هذا هو القلب الذي آمن باهللا وسكن اإليمان في أعماقه؟ وهل هذا هو القلب الذي أقبل على اهللا 

خضع واستسلم له في صالته؟ فكيف يخرج عن طاعة ربه وأخلص له وتوجه إليه وعظمه وحمده و 
 ويسمح لجارحة أن تبدي عصيانها أو أن تفعل ما يتناقض مع ما تقوم به في صالتها؟!.

من جانب آخر يعلم المؤمن من آيات القرآن الكريم أن اإلنسان بطبعه؛ خلقه اهللا على 
فهو شديد الحب لنفسه، حريص  نفسية معينة وصفة محددة مغروسة فيه كجزء منه ومن تكوينه،

على مصلحته، يعتد بنفسه إذا صلحت حالها، ويبدي الجزع إن ساءت، فتحصيل الخير لنفسه 
 أهم أولوياته، ومقدم على كل شيء.

 
 أثر الصالة

وقد أخبرنا اهللا جل وعال في آيات أخرى عن دور الصالة، وأثرها على مجمل سلوك 
ذلك الدور بموقف اإلنسان في الحياة األخرى، وأثره على اإلنسان وتصرفه في الدنيا وارتباط 

ُك ِمَن نَ  اُلوا َلمْ قَ ا َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر، مَ مستقبله فيها، ونوع الجزاء الذي سيلقاه، حيث قال تعالى: 
، حيث ذكر ]٤٥-٤٢[املدثر:ُكنَّا َنُخوُض َمَع الَخاِئِضينَ وَ ْطِعُم الِمْسِكيَن، َلْم َنُك نُ وَ الُمَصلِّيَن، 

الحق جل وعال، في هذه اآلية، أن ترك الصالة هو السبب األول في دخول المسلم النار، وأن 
عدم إقامتها قد انعكس في الدنيا على كل تصرفاته، وهذا يفسر طبيعة األثر الكبير للصالة في نهي 

 المسلم عن الوقوع في المعاصي، أو في هدايته إلى فعل الطاعات.
درجة حضور الصالة في أذهان أصحاب النار، وشعورهم بآثارها السلبية  كما توضح اآلية

عليهم، وإدراكهم ألهميتها عند وضع ميزان حساب األعمال، الذي يقوم على قاعدة من يعمل 
مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره، أو عند سؤالهم عن سبب دخولهم النار، إذ  

ت إلى أذهانهم، والتي كانت سببًا في دخولهم، أن قالوا لم نُك من كانت اإلجابة التي تبادر 
المصلين.. وما ذلك إال لعلمهم أن ترك الصالة في الدنيا عقابه في اآلخرة دخول النار، وهذا يعني 



 85  

أن أثر الصالة في نهي المسلم عن الوقوع في المنكرات كبير، وأن تركها يجعله يُقِدُم على 
 ق النار ويصبح من أهلها.المعاصي إلى أن يستح

 

ومن جانب آخر، أوضح القرآن الكريم، في آيات أخرى، وبدرجة أكبر دور وأثر الصالة، 
ليس على نهي اإلنسان ومنعه من الوقوع في المنكرات، بل في تقويمه وإصالحه فيما جبلت عليه 

عله التلقائية، التي هي نفسه، أو كان جزءًا من طبيعته وأصل خلقته، وذلك لتصحيح وترشيد ردود ف
في األساس األرضية التي تنطلق منها األفعال القلقة واالنفعالية المتسرعة، والتي قد تدفع باإلنسان 

 نحو السلوك غير السوي الداخل في عداد الفحشاء والمنكر.
ة واآليات التي أشرنا إليها سلفاً ونذكرها هنا، والواردة في سورة المعارج تؤكد على دور الصال

ة قضايا الحياة وأحداثها، سواء هفي النفسية لإلنسان، والمحافظة على روح الطمأنينة عنده، لمواج
نَّ اِإلنَساَن ُخِلَق إِ الجميلة والخيرة منها أو السيئة والشريرة، حيث يقول اهللا سبحانه وتعالى: 

ُر َمُنوعاً، وَ َذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعاً، إِ َهُلوعاً،  لَِّذيَن ُهْم َعَلى َصالتِِهْم االَّ الُمَصلِّيَن، إِ ِإَذا َمسَُّه الَخيـْ
يِن، وَ اْلَمْحُروِم، وَ  لسَّائِلِ لِ الَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّْعُلوٌم، وَ َدائُِموَن،  الَِّذيَن ُهم وَ الَِّذيَن ُيَصدُِّقوَن بِيَـْوِم الدِّ

ُر َمْأُموٍن، إِ م مُّْشِفُقوَن، مِّْن َعَذاِب رَبِّهِ  الَّ َعَلى إِ الَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن، وَ نَّ َعَذاَب رَبِِّهْم َغيـْ
ُر َمُلوِميَن، أَ َأْزَواِجِهْم  رَاَء َذِلَك فَُأْولَِئَك ُهُم الَعاُدوَن، وَ  َمِن ابـْتَـَغىفَ ْو َما َمَلَكْت أَْيَمانـُُهْم فَِإنـَُّهْم َغيـْ

الَِّذيَن ُهْم َعَلى َصالتِِهْم وَ الَِّذيَن ُهم ِبَشَهاَداتِِهْم قَائُِموَن، وَ َعْهِدِهْم رَاُعوَن، وَ  ِذيَن ُهْم َألَمانَاتِِهمْ الَّ وَ 
 .]٣٥-١٩[املعارج:ْولَِئَك ِفي َجنَّاٍت مُّْكَرُمونَ أُ ُيَحاِفُظوَن، 

اإلخبار والكشف عن جانب من  -كما أسلفنا–ونالحظ في هذه اآليات، التي تضمنت 
الطبيعة اإلنسانية للبشر، في جانبها النفسي، وردود فعل اإلنسان وسلوكه أثناء مواجهته للحياة 
واألحداث والقضايا التي تصادفه وتمسه، ونظرته إليها من حيث أثرها على حياته كخير وشر؛ 

نَّ اِإلنَساَن ُخِلَق َهُلوعاً، إِ ة المتمثلة بكون نالحظ أنها قد أكدت وكشفت أن تلك الطبيعة الخلقي
ُر َمُنوعاً وَ َذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعاً، إِ  يمكن أن تتغير وال تكون كذلك إذا كان ذلك  ِإَذا َمسَُّه الَخيـْ

اإلنسان من المصلين أوالً، ومن المداومين عليها ثانياً، ثم ذكرت مجموعة من الخصال والصفات 
 .الَِّذيَن ُهْم َعَلى َصالتِِهْم ُيَحاِفُظونَ وَ ُختمت بقوله تعالى:  -الٍ ثمانَي خص-
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فهذه اآليات اإللهية قالت فيما قالت لنا نحن المسلمين إن اإلنسان بخلقته وطبعه خلق 
، ولذلك فهو لحب الخير لشديد، ومحبًا لما يراه طريقاً لها دوماً لخير لهلوعاً، محبًا لنفسه ومحبًا 

، ولذلك تراه ]٢٠-١٩[الفجر: ُتِحبُّوَن الَماَل ُحبا£ َجما£ وَ تَْأُكُلوَن التـَُّراَث َأْكًال لَّمًا، وَ ، لسعادتها
يَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ زُ هلوعًا بكل ما يراه مصدر خير ونعمة، وما يتصور أنه قد يحقق له السعادة 

األَنـَْعاِم وَ اْلَخْيِل الُمَسوََّمِة وَ اْلِفضَِّة وَ الُمَقنَطَرِة ِمَن الذََّهِب  َناِطيرِ اْلقَ وَ اْلَبِنيَن وَ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء 
نـَْياوَ   .]١٤آل عمران:[اْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع الَحَياِة الدُّ

ومظهر هذه النفسية المتطلعة لكل ما في الدنيا من خير ومتاع، بغض النظر عن أي طريق 
عليه، عندما ال تحصل على ما تريده، أو يفوتها ما ترغب به، يأتي، وعلى حساب من يتم الحصول 

أو يأتي عليها ما ينغص النعمة التي تعيشها، أو تشعر بأنها أصيبت بنقص فيما تحبه، أو حدث 
ذلك فعالً.. فإن صاحب هذه النفسية إذا مسه الشر يكون جزوعا، والجزع عكس الصبر، لكنه 

طرة الخوف على صاحبه، ويعبر عن الحرص الشديد واألنانية يُعبِّر عن االنزعاج وعدم الرضى وسي
وروح االستغالل، واالندفاع لفعل أي شيء يمنع عن صاحبه ذلك الشر، ويعكس درجة حب الدنيا، 
المجرد عن القيم واألخالق اإلنسانية.. وكل صور الجزع ما هي إال انحرافات نفسية ومنكرات 

ة وعمق اإليمان بالغيب في قلبه، وكل ما يحمله من حسية تبدو على صاحبها بحسب درجة ونسب
 معاني الغيب التي جاءت األديان السماوية لتدعو اإلنسان لإليمان بها.

في سلوك اإلنسان وتصرفاته، ونفسيته وأقواله وردود فعله، ويظهر وهذا الجزع الذي يبدو 
ا في كتاب اهللا وعلى لسان عندما يحس بتحوله إلى كم كبير من األفعال واالنفعاالت المنهي عنه

خاتم أنبيائه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، ولذلك جاءت هذه اآليات، لتضع أمام اإلنسان 
ُهَو اللَِّطيُف وَ  ْعَلُم َمْن َخَلقَ يَـ  الَ أَ والبشرية، العالج اإللهي من اللطيف الخبير، الخالق لهذا الكائن، 

الذين يداومون على صالتهم، والذين يحافظون عليها، ال ، لتقول إن المصلين: ]١٤[امللك:الَخِبيرُ 
في دائرة الجزع الذي يتجاوز الخوف الطبيعي، المحمود أحياناً  -عند نزول الشر عليهم-يكونون 

 ذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ الُقُلوبُ بِ  َأالَ والمقبول فطرة، ألن الصالة تمنحهم النفسية المطمئنة الراضية، 
وهل هناك أعظم وأجل وأسمى من ذكر العبد لخالقه بالصالة في األوقات الخمسة ، ]٢٨[الرعد:

 من الليل والنهار.
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فالصالة التي تمنحهم تلك الطمأنينة وذلك الرضى، تشكل بوضعها الصحي هذا أعظم 
وسائل النهي، التي تجعل من اإلنسان قادرًا على إمساك نفسه أمام كثير من المحطات واللحظات، 

 الممكن فيها أن يقع في الفحشاء والمنكر. التي من
كما -وكما عالجت الصالة الحالة النفسية، عندما يحس اإلنسان بالشر، أو حين يصيبه 

عالجت أيضًا الحالة النفسية التي يعيشها اإلنسان، عندما  -أخبرنا الحليم القدير في كتابه الكريم
لخير يتدفق عليه من كل األبواب، والنعم يجد الحياة تمده في كل ما حوله، بما يريد، ويجد ا

تتوالى بال توقف أو انقطاع، هذا اإلنسان الذي إن مسه الخير يصبح منوعاً، يعبر عن حالة حب 
النفس الشديدة، ولكن في صورة مغايرة ووضع جديد وآخر، وذلك عندما يشعر أن كل ما يحتاجه 

 .لكه، وأن الخير متوفر متراكم لديهفي ممتوفر عنده، وكل مصادر القوة والتميز تحت يده و 
في هذه الحالة، التي تجعله يحرص على احتكار الخير لنفسه، ويمنع من تمدد ووصول 

مما عنده، ويعيش حالة من الكبر والغرور على الغير،  باإلنفاقالنعم إلى غيره، ويخاف أن يشركهم 
ة بما أعطي وبما يملك، حتى يطغى لكونه ال يحتاج إلى أحد منهم، بل ويشعر باالستعالء واألفضلي

ويظن أن له حقوقًا خاصة ال ينبغي أن يحصل عليها غيره أو يطالب بها.. هذه النفسية أو الحالة 
النفسية المنحرفة، اآلتية من حب اإلنسان الشديد لنفسه، الصالة تهذبها وتطوعها لتسير في 

العلي العظيم، فاإلنسان الذي يصلي،  االتجاه اإلنساني والقيمي واألخالقي، وهذا ما أخبرنا به
ويداوم على صالته ويحافظ عليها، ال يكون منوعًا عندما يمده اهللا بالنعم والرزق الوفير والفضل 
الزائد عن غيره، وكل تلك الصفات التي ذكرناها، ويصاب بها اإلنسان المنوع، كلها تدخل في 

وظائفها وخصائصها اإللهية النورانية  دائرة الفحشاء والمنكر، التي جاءت الصالة في أعظم
 الرحمانية ناهية عنها.

فإن كل أفعال الصالة وأذكارها من أركان وشروط ومقدمات  هذا وعلى ضوء الفهم القرآني
تعالج تلك النفسية اإلنسانية المنحرفة، سواء في صورة جزعها أو منعها.. وعلينا اكتشاف ذلك 

حتى نحظى بالنفسية المتزنة المطمئنة، التي توفرها الصالة الدور وتلك األسرار المودعة فيها، 
(ذكر اهللا األكبر)، والتي تجعل من نظرتنا وردود أفعالنا وانفعاالتنا ومواقفنا وتصرفاتنا ضمن الحدود 

 الشرعية التي خطها رب العالمين لعباده الصالحين.
األوامر اإللهية، فضًال عن  وفي هذا الجانب، البد وأن ننتبه، نحن الذين ال نأبه حتى بصور

أسرارها ومضمونها، أن دخولنا في دائرة المصلين هو أول شروط الدخول في دائرة الفضل اإللهي، 
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وأن مداومتنا على الصالة وتعلقنا بها وشوقنا إليها وراحتنا بها هو الشرط الثاني للدخول إلى رحاب 
ديعة اإللهية، وذكر اهللا األكبر في األرض، النفوس الذاكرة المطمئنة، وأن المحافظة على هذه الو 

بأدائها واالستمرار عليها، يقتضي المحافظة على الشرطين السابقين، بما يجعل صالتنا تامة كاملة، 
 فنحظى بنعيم خيراتها ولذاتها في الدنيا، وبثوابها العظيم الالمحدود في اآلخرة.
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 معاني الخشوع
عندما يُذكر الخشوع ال يتبادر إلى الذهن معنًى واضح له، سوى معاٍن عامة، توحي بأنه 
الحالة التي يعيشها المصلي من مظاهر السكون والذلة الظاهرة في صالته، والتي تصل في ذروتها 
عندما يبكي وتذرف عيناه بالدموع، وهكذا إذا رأينا المصلي ساكنة جوارحه، ذاهبًا في التأمل 

تفكر قلنا عنه إنه خاشع، أما إذا بكى في صالته فذلك دليل على شدة خشوعه، وهذا صحيح وال
من حيث الوصف، لكن ما طبيعة الخشوع وأسبابه وكيفية الوصول إليه، وهل الخشوع هو حضور 
القلب في أفعال الصالة وأذكارها، وبه يتحقق؟ أم أنه إقبال القلب مع وعي العقل؟ أم أنه حالة 

تسمو بدرجات وترتفع فوق مستوى االستسالم واإليمان المطلوب من المسلم عالية  إيمانية
 ، أثناء قيامه باألعمال الصالحة التي أمره بها ربه وخالقه؟ةوالمؤمن في أوقاته العام

 

من حيث اللغة يتم تعريف الخشوع بأنه السكون واإلخبات، وخشوع القلب ضراعته 
بأنه الخشوع واالطمئنان باإليمان، فيقال أخبت هللا أي خشع وسكونه، ويتم تعريف اإلخبات 

 .)١(واطمأن بإيمانه
 .)٢(ويتم تعريفه أيضاً بأنه الخضوع والذل والخوف

وهذه التعريفات تشير إلى مظاهر الخشوع التي تظهر على صاحبها دون أن تتبين لنا أسباب 
 ذلك الخشوع ومصدره.

بعض العلماء الذين تناولوا موضوع الخشوع في الصالة عنونوا هذا الباب بحضور القلب، 
الذي يعد الطريق األساسي الموصل إلى الخشوع، وأهم أسباب حصوله، ولكنه في الحقيقة ال يعبر 
عن الخشوع ذاته، لذا كانت العودة إلى كتاب اهللا والتأمل في اآليات التي ورد فيها الخشوع، 

نرى أنه ك المعاني القرآنية التي ورد فيها، بقصد الوصول إلى معرفة معناه في الصالة، أمر وإدرا
يُعين على استكمال معنى الخشوع بصورة أوضح وأدق، حتى إذا اتضح المعنى سهل تصوره ومن 

 ثم تجسيده والتحلي به.

                                                 
 .١٦٦) أنظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم، ص١(
 .٢٤٤) المعجم الوسيط، ص٢(
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 في البداية نجد القرآن الكريم قد تحدث عن الخشوع في ثالث حاالت:
 حالة األولى عن الخشوع المتصل باإليمان وبالصالة بالذات.ال

 الحالة الثانية المتصل بالخشوع المرتبط بحالة الكفار يوم القيامة.
 ت واألرض والجبال.االحالة الثالثة المتصل بالخشوع لدى غير اإلنسان كالسماو 

وفي الحالة األولى التي تحدث فيها القرآن الكريم عن الخشوع في الصالة، وعن عالقته 
، وآية األحزاب التي ..نَ وْ نُـ ؤمِ المُ  حَ أفلَ  دْ قَ باإليمان بشكل عام، نجد أن آية سورة المؤمنون 

، وآية البقرة ..اتِ مَ لِ سْ المُ وَ  نَ وْ مُ لِ سْ المُ سردت مجموعة من صفات الشخصية المسلمة 
 َالصَّالةِ وَ  اْسَتِعيُنوا بِالصَّْبرِ و.. قد أشارت جميعها إلى معنى معين للخشوع يتصل بالصالة ويرتبط ،

 بها.
في حين أشارت اآليات التي وردت في سور: األنبياء، اإلسراء، آل عمران، إلى الخشوع  

قبل ملك الملوك كحالة إيمانية متقدمة في حياة أصحابها، في مواضع معينة، تم اإلشادة بها من 
في كتابه الكريم الخالد، بينما ذكر الباري جل وعال الخشوع في سورة الحديد في معرض دعوة 
المؤمنين إليه وترغيبهم في تمثله والتحقق به، وكل اآليات األربع كما أسلفنا تناولت وذكرت 

نتاج بّين وجلي، الخشوع كدرجة إيمانية عالية، ومنزلة رفيعة، وحتى تكون الصورة واضحة واالست
 نعود الستعراض اآليات القرآنية بنوع من التفصيل:

 

لَِّذيَن اْد َأفْـَلَح الُمْؤِمُنوَن، قَ بسم اهللا الرحمن الرحيم، يقول اهللا تعالى في كتابه الكريم:  -
، إلى آخر الصفات ]٣-١[املؤمنون:الَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن..وَ ُهْم ِفي َصالتِِهْم َخاِشُعوَن، 
لَِّذيَن يَرِثُوَن االَوارِثُوَن،  مُ ْولَِئَك هُ أُ الَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلَواتِِهْم ُيَحاِفُظوَن، وَ التي كان آخرها قوله تعالى: 

 .]١١-٩[املؤمنون:الِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
ريق االستحقاق لنيل ووراثة أعلى منازل الجنة ففي هذه اآلية العظيمة التي دلت العباد إلى ط

وأرقاها، كانت أول صفات المؤمنين التي ينالون بها الفوز والفالح بعد إيمانهم هو الخشوع في 
الصالة، بل إن اآلية الكريمة قد جعلت الخشوع أول شروط الفوز الذي ال يمكن نيله إال به، فإذا  
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ين وهم المصدقون، والفالح والفوز مرتبط بهم كفئة، كان الخطاب هنا أو الحديث هو عن المؤمن
فهذا يعني أن الخشوع معنى زائد على اإليمان، ودرجة أرفع داخل درجات المؤمنين ومنازلهم، لما 
تحتويه من معان وأبعاد عبادية جامعة وألنها أنسب مكان وأفضل موضع يمكن لإلنسان المسلم أن 

 .يرتقي فيه بإيمانه إلى درجة الخشوع.
فالخشوع هنا ليس صفة إيمانية من صفات اإليمان، كما يذكر بعض المفسرين الذين قالوا 
عن الخشوع إنه تواضع القلب هللا في الصالة، والخاشع هو المتواضع هللا بقلبه وجوارحه، أو أن 

 الخشوع هو الخوف الدائم أو االستكانة أو السكون.
وتكبير غيره بقصد إجالله واحترامه، وهو  ألن التواضع في حقيقته هو تصغير المرء لنفسه

ليس أقل شأنًا وال جاهًا أو علمًا ممن يتواضع له، ولهذا جاء في الحديث: "من تواضع هللا رفعه"،  
م ويخدم غيره ويتنازل له إنما يفعل ذلك قربة هللا دكون البشر جميعًا يتساوون عند اهللا، والذي يق

فالن متواضع أي لغيره، أما تواضع المخلوق أمام الخالق، وامتثاًال ألمره، ولهذا يصح أن نقول 
وتواضع الحقير أمام الكبير، فهو استحقاق وتأكيد لواقع وحقيقة، حتى لو كان بالقلب، لذا 
فالخشوع في الصالة ال يسمى تواضعاً، وإذا جاز إطالق هذه التسمية عليه فهو هنا فناء وذوبان 

الطاعة والعبودية والتذلل، وبالتالي فهو درجة إيمانية عالية  المخلوق في الخالق ودرجة عالية من 
الخالق المتعالي بالخشوع، وتتجلى مظاهره لنا في المصلي بالسكون واإلخبات  ااهكبيرة سامقة سمّ 

واالنكسار، ومظاهر الذلة والبكاء التي تظهر على المصلي، في حين أن المؤمن يمكن أن يكون 
يذه ألوامر اهللا ونواهيه في حالة خشوع، كما سيتضح من اآليات التي في جميع أحواله وأوقات تنف

سنتناولها فيما بعد، ويؤيد هذا ما قاله كثير من المفسرين في تفسير الخاشعين فمن قائل بأنهم 
قين بما أنزل، كابن عباس. ومن قائل أنهم المؤمنون حقًا ..الخ، ولهذا نستطيع القول بأن  المصدِّ

الَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلَواتِِهْم وَ م بها اهللا صفات المؤمنين في هذه السورة بقوله تعالى: اآلية التي اختت
تعني المحافظة على حالة الخشوع في الصلوات جميعها والسعي لتحصيله، أي الحالة  ُيَحاِفُظونَ 

الصالة  اإليمانية العالية التي عاشها المصلي في صالته، ألن درجة المداومة واالستمرار على
بالمقارنة مع درجة الخشوع المذكورة ال معنى لها هنا خاصة إذا ما وصل المؤمن في صالته إلى 
تلك الدرجة العالية التي تجاوزت المحافظة على شروطها وأركانها واالستمرار على أدائها إلى 

 الخشوع نفسه.



 93  

 

نَّ الُمْسِلِميَن إِ وقد جاءت آية األحزاب التي تصف عبادة الصالحين بقوله تعالى: 
الصَّابِرِيَن وَ الصَّاِدقَاِت وَ َن يالصَّاِدقِ وَ اْلَقانَِتاِت وَ اْلَقانِِتيَن وَ اْلُمْؤِمَناِت وَ اْلُمْؤِمِنيَن وَ اْلُمْسِلَماِت وَ 
ِقيَن وَ اْلَخاِشَعاِت وَ اْلَخاِشِعيَن وَ الصَّاِبَراِت وَ  قَاِت وَ اْلُمَتَصدِّ اْلَحاِفِظيَن وَ الصَّائَِماِت وَ الصَّائِِميَن وَ اْلُمَتَصدِّ

 [األحزاب:َأْجرًا َعِظيماً وَ اللَُّه َلُهم مَّْغِفَرًة  الذَّاِكَراِت َأَعدَّ وَ الذَّاِكرِيَن اللََّه َكِثيرًا وَ اْلَحاِفظَاِت وَ فـُُروَجُهْم 
، لتؤكد على صفة الخاشعين والخاشعات في الصالة بعد أن وصفتهم بالمسلمين والمؤمنين  ]٣٥

لة إيمانية تجاوزت استسالم المسلم وانقياده وامتثاله هللا أو إيمانه الصادق باهللا ومالئكته وكتبه كحا
إلى حالة مخصوصة من اإليمان في الصالة وهي الخشوع ودرجة أعلى في التعامل والتفاعل  ،ورسله

ولم يجعلها في  مع أوامر اهللا، ولذا جعلها اهللا شرطًا للفوز في الصالة، كما في سورة (المؤمنون)،
بقية األوامر شرطًا حتى إذا ما صارت صفة مالزمة للمؤمن في صالته بدرجاتها المختلفة انسحبت 
هذه الحالة اإليمانية على بقية أعمال المسلم، ولذا يقال أن ثمرة العبادات، وعلى رأسها الصالة، 

 يحة..األعمال الصالحة، واألخالق العالية، والسلوك القويم، والرؤية الصح
ِإنـََّها وَ  الصَّالةِ وَ  اْسَتِعيُنوا بِالصَّْبرِ وَ في حين جاءت آية سورة البقرة التي يقول اهللا تعالى فيها: 

، ليقول لنا الحق جل وعال إن إقامة الصالة التامة الكاملة ]٤٥[البقرة:َلَكِبيَرٌة ِإالَّ َعَلى الَخاِشِعينَ 
التي كانت قرة عين الرسول األعظم صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم في الدنيا، والتي كان يلجأ إليها  

تعبر عن حالة كلما اشتد عليه أمر، فيركن إليها حيث يجد فيها راحته وسلواه وموضع سعادته، 
إال على على المؤمنين ا اإللهية ومضامينها الربانية وأسرارها الرحمانية كبيرة بكل صفاته إيمانية عالية

أيضًا إلى أن الخاشعين هم صنف من المؤمنين ارتبطت قلوبهم اآلية تشير كما ،  منهم الخاشعين
بخالقهم في جميع أوقاتهم وأحوالهم مع تعدد أوقات الصالة واختالف مواقيتها في الليل والنهار، 

مرار وجوبها على مر األيام والدهور، فهم في إيمانهم خاشعون، ولذا صارت الصالة ومع است
بالنسبة لهم قرة عين لهم يستعينون بها، ومحًال يسعدون فيها بلقاء ربهم، ومكانًا يجدون فيه 
سعادتهم وراحتهم، لذا فهم إليها مشتاقون ولغيرهم سابقون، ألنها مناسبة يرتقون فيها إلى تلك 

اإليمانية العالية، وهي لهم إذا ما أقاموها وصاروا فيها كان الخشوع حالهم الذي  الدرجة
استصحبوه، وكان الفوز حليفهم، والقرب من اهللا ثوابهم..، في حين أن غير الخاشعين يرون في 
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الصالة وإقامتها تامة وكاملة كالجبال التي ال يقوى أحد على حملها، وإن أدوها فحركات ميتة 
  حياة فيها وال روح وال ثمرة منها أو نتيجة..، نسأل اهللا العافية.بليدة، ال

 

أما اآليات األخرى التي تحدثت عن الخشوع في سياق الحديث عن المؤمنين من أهل 
الكتاب واألنبياء، فإن معنى الخشوع كحالة إيمانية متقدمة، تظهر في جميع أحوال صاحبها بما في 
ذلك أثناء عبادته ودعائه، ومن ثم تكون موضع تكريم من اهللا ومدح، فقد قال اهللا تعالى عن نبيه 

ُر الَوارِثِينَ وَ زََكرِيَّا ِإْذ نَاَدى رَبَُّه َربِّ َال َتَذْرِني فـَْردًا وَ مشيدًا بإيمانه في سورة األنبياء:  زكريا ، أَْنَت َخيـْ
َنا َلُه فَ  َنا لَُه َيْحَيى وَ اْسَتَجبـْ َراِت وَ َوَهبـْ َنا َرَغباً يَْدُعونَـ وَ َأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه ِإنـَُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوُن ِفي الَخيـْ
، أي أن الخشوع كان مالزمًا لهم في جميع أحوالهم، ]٩٠-٨٩[األنبياء:َكانُوا لََنا َخاِشِعينَ وَ َرَهبًا وَ 

ثم ذكر اهللا لنا كيفية دعائهم ليبرز صورة الخشوع في ذلك العمل العبادي، وليقول لنا جل وعال 
 اهللا لهم.أنهم كانوا له خاشعين في جميع شؤون حياتهم ولذلك استجاب 

وفي اآلية األخرى التي وردت في نهاية سورة األسراء والتي تحدثت عن بعض أهل الكتاب 
الذين جمعوا بين التصديق واإليمان بما في أيديهم وبين ما أنزل اهللا على خاتم أنبيائه ورسله من  

ْل قُ كتابه الكريم (القرآن)، والتي خاطب اهللا فيها قريشًا مقلًال من أمرهم وشأنهم حيث قال: 
َلى َعَلْيِهْم َيِخرُّوَن ِلَألْذقَا ْبِلِه ِإَذا يـُتـْ يـَُقوُلوَن وَ ِن ُسجَّداً، آِمُنوا بِِه َأْو َال تـُْؤِمُنوا ِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوا الِعْلَم ِمن قـَ

-١٠٧[اإلسراء:ُدُهْم ُخُشوعاً يَزِيوَ َيِخرُّوَن ِلَألْذقَاِن يـَْبُكوَن وَ ْعُد رَبـَِّنا َلَمْفُعوًال، وَ ُسْبَحاَن رَبـَِّنا ِإن َكاَن 
١٠٩[. 

ففي هذه اآلية الكريمة يتضح معنى الخشوع بشكل أكبر حيث يصف اهللا أحوال هؤالء 
المؤمنين ودرجة إيمانهم القائم على العلم الذي جعلهم يخرون ُسجَّدًا هللا شكرا بمجرد سماعهم  
كتاب اهللا يتلى عليهم، بل ويؤكدون ذلك الفعل الذي يعبر عن منتهى الخضوع واإليمان واالنقياد.. 

الكلمات التي نطقت بها ألسنتهم سبحان ربنا إن وعد ربنا لمفعوال ثم يعاودون السجود  بتلك
ويخرون على األرض يبكون، كل ذلك وصفًا للدرجة العالية من اإليمان التي استحوذت على 
نفوسهم وقلوبهم وعقولهم وجوارحهم وهي الخشوع فما كان من الكريم األكرم إال أن يجازيهم 

درجات عالية من اإليمان إلى درجاتهم العالية التي وصلوا إليها، وكأن الخشوع   فيزيدهم خشوعاً 
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كدرجة إيمانية ال يمنحها اهللا إال لمن وصلوا إلى هذه الدرجة المتماهية مع اهللا وعبروا عن ذلك 
 بكامل أفعالهم وجوارحهم..

سابقة، وتؤكد وتأتي اآلية األخرى التي وردت في سورة آل عمران في نفس سياق اآلية ال
ِإنَّ ِمْن وَ المعاني التي جاءت فيها، وتتحدث عن الفئة المؤمنة من أهل الكتاب، يقول اهللا تعالى: 

ا£ َما أُنِزَل ِإلَْيِهْم َخاِشِعيَن لِلَِّه َال َيْشتَـُروَن بِآيَاِت اللَِّه ثََمنوَ  َما أُنِزَل ِإلَْيُكمْ وَ  َأْهِل الِكَتاِب َلَمن يـُْؤِمُن بِاللَّهِ 
 .]١٩٩[آل عمران:َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد رَبِِّهْم ِإنَّ اللََّه َسرِيُع الِحَسابِ  َقِليالً ُأْولَِئكَ 

وهكذا في هذه اآلية يصف الحق جل وعال مجدداً إيمان بعض أهل الكتاب الذين جمع في 
وحال إيمانهم بأنهم  إيمانهم بين ما أنزل اهللا عليهم وما أنزل اهللا على المسلمين، ويقول عن حالهم

 خاشعون هللا.
ويذكر لنا بعض مظاهر ذلك الخشوع بأنهم ال يشترون بآيات اهللا ثمنًا قليًال وفضلوا الحق 
الذي نزل على محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم على المكانة والدنيا التي سار عليها غيرهم من 

وته من كتبهم المقدسة، وهذا اليهود والنصارى مقابل تكذيبهم لرسوله الذي يعرفون صدق نب
الموقف اإليماني السامي الذي دفعهم إلى حظيرة اإلسالم مرده إلى الخشوع الدائم منهم هللا، 
القائم على المعرفة الكاملة، والنية الخالصة، والخشية العميقة، في جميع شؤونهم وفي كل 

 أوقاتهم.
يماني الرفيع، فقد وردت في سورة أما اآلية األخيرة التي تحدثت عن الخشوع في السياق اإل

الحديد، والتي يخاطب فيها اهللا المؤمنين من أهل اإلسالم، ويدعوهم فيها إلى الدخول في مرتبة 
الخشوع اإليماني التي يصبح فيها المؤمن مع اهللا بقلب مليء باإليمان والنور اإللهي بعيدًا عن 

ال يخترقه نور، وال يصل إليه خير، وال تنفذ إليه مكدرات المعصية والذنوب، التي تجعله قلبًا قاسيًا 
َلْم يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأن َتْخَشَع أَ معرفة، وال يرتاح لطاعة، أو ينعم بعبادة، حيث يقول تعالى: 

ْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اَألَمُد قَـ ُكونُوا َكالَِّذيَن ُأوتُوا الِكَتاَب ِمن يَ  الَ وَ َما نـََزَل ِمَن الَحقِّ وَ قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَِّه 
ُهْم فَاِسُقونَ وَ فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم   .]١٦[احلديد:َكِثيٌر مِّنـْ
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في الحالة الثانية التي تحدث فيها القرآن الكريم عن الخشوع، كان حديثه عن الخشوع 
القبور، أو عند رؤيتهم الذي يصاب به الناس ويعيشونه في أحداث يوم القيامة، أو عند ابتعاثهم من 

للنار ودخولهم فيها، وهذا النوع من الخشوع ال عالقة له بالحالة اإليمانية التي يعيشها األصفياء 
 من عباده عند لقائهم لخالقهم أثناء عبادتهم له في الدنيا.

فالخشوع الذي يعيشه العصاة والكفار والظالمون والفاسقون من بعد يوم القيامة مصدره 
الذي تولد لديهم بعد انكشاف الحقائق أمامهم، التي طالما حاولوا سترها في الدنيا، الخوف، 

والتعامل معها بسخرية واستهزاء، فهو الخشوع الذي يولد الذلة ويورث الندم ويخلق الخشية من 
سوء المستقبل، وقد بّين الحق جل وعال أن هذا الخشوع الذي مصدره الخوف وسوء المصير 

ويبدو في عيون أصحابه، ثم على وجوههم، ثم على كافة تصرفاتهم، وجميع مالمح أكثر ما يتضح 
 حواسهم وجوارحهم..

وهو ما يعني أن الخشوع أكثر ما يظهر على العيون ومالمح الوجه وصفحته، ثم على بقية 
عموم اإلنسان، وقد فسر المفسرون الخشوع في اآليات المتصلة بأحوال الكفار في يوم القيامة 

خوف والذل، ولذا فإن الذلة واالنكسار ومظاهر الخوف التي تبدو على اإلنسان نتيجة وقوفه بال
أمام حاكم ظالم أو جبار طاغي أو غيره ال عالقة له بالخشوع الذي مصدره المعرفة الكاملة هللا، 

والتي المورثة لرتبة إيمانية كبيرة، فهو خشوع من نفس الصنف الذي يظهر على الكفار يوم القيامة، 
 تختلف نتائجه وآثاره على اإلنسان ونفسيته وسعادته أو شقائه..

وكأن المولى جل وعال أراد أن يرينا طبيعة الخشوع المذل الذي يعيشه العصاة والمذنبون 
يوم الحساب، لنبادر إلى الخشوع بين يديه في كافة أحوالنا وأعمالنا، وخاصة عند الوقوف بين يديه 

جَو من حالة الخشوع التي تصيب العصاة والمذنبين والكفار في اليوم اآلخر، وأثناء مناجاته، لنن
 يقول اهللا تعالى واصفاً أحوال المكذبين يوم القيامة وطبيعة الخشوع الذي يعتريهم في خمس سور:

ْوَمِئٍذ يَـ  وبٌ لُ قُـ ْتبَـُعَها الرَّاِدَفُة، تَـ ْوَم تـَْرُجُف الرَّاِجَفُة، يَـ في سورة النازعات يقول اهللا تعالى:  -
 .]١٠-٦[النازعات:ُقوُلوَن أَئِنَّا َلَمْرُدوُدوَن ِفي الَحاِفَرةِ يَـ ْبَصارَُها َخاِشَعٌة، أَ اِجَفٌة، وَ 

ْوَم َيْخُرُجوَن ِمَن اَألْجَداِث ِسَراعًا َكأَنـَُّهْم ِإَلى يَـ في سورة المعارج، يقول الحق تعالى:  -
 .]٤٤-٤٣[املعارج:أَْبَصارُُهْم تـَْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َذِلَك اليَـْوُم الَِّذي َكانُوا يُوَعُدونَ اِشَعًة خَ  ُنُصٍب يُوِفُضوَن،
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َيَذرَُها فَـ َيْسأَُلوَنَك َعِن الِجَباِل فـَُقْل يَنِسُفَها رَبِّي َنْسفاً، وَ في سورة طه، يقول اهللا تعالى:  -
َخَشَعِت اَألْصَواُت وَ ْوَمِئٍذ يـَتَِّبُعوَن الدَّاِعَي َال ِعَوَج َلُه يَـ تاً، مْ أَ  الَ وَ  تـََرى ِفيَها ِعَوجًا الَ ْفَصفًا، صَ قَاعًا 

 .]١٠٨-١٠٥[طه:ِللرَّْحَمِن َفالَ َتْسَمُع ِإالَّ َهْمساً 
يُْدَعْوَن ِإَلى السُُّجوِد َفالَ وَ ْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق يَـ ويقول جل وعال في سورة القلم:  -

-٤٢[القلم:ُهْم َساِلُمونَ وَ َقْد َكانُوا يُْدَعْوَن ِإَلى السُُّجوِد وَ اِشَعًة أَْبَصارُُهْم تـَْرَهُقُهْم ِذلٌَّة خَ َيْسَتِطيُعوَن، 
٤٣[. 

تـََرى الظَّاِلِميَن وَ ِليٍّ ِمْن بـَْعِدِه وَ لَُّه َفَما َلُه ِمن لَمن ُيْضِلِل اوَ ويقول تعالى في سورة الشورى:  -
َها َخاِشِعيَن ِمَن الذُّلِّ يَنظُُروَن وَ يـَُقوُلوَن َهْل ِإَلى َمَردٍّ مِّن َسِبيٍل،  َلمَّا رََأُوا الَعَذابَ  تـََراُهْم يـُْعَرُضوَن َعَليـْ
 .]٤٥-٤٤[الشورى:ِمن طَْرٍف َخِفيٍّ 

اِمَلٌة عَ َخاِشَعٌة،  ُجوٌه يـَْوَمِئذٍ وَ ْل أَتَاَك َحِديُث الَغاِشَيِة، هَ ويقول اهللا تعالى في سورة الغاشية:  -
 .]٤-١[الغاشية:ْصَلى نَاراً َحاِمَيةً تَ نَّاِصَبٌة، 

وكل هذه اآليات تصف حالة الخشوع الذي يصيب األلسن والعيون والوجوه وجميع أحوال 
اإلنسان، والذي مصدره الخوف، ويتدثر بالذل في يوم القيامة، وعند الخروج من القبور، وحين 

شوع يصاحبهم طوال تلك الفترة القاسية، التي يعيشونها، العرض على النار، وبعد دخولها، فالخ
 ويصبح خليلهم الذي ال يفارقهم، وصديقهم الذي ال ينفك عنهم.

وإذا كانت آثار الخشوع في اآلخرة تبدو على العيون التي يصيبها الخوف، ويبدو عليها 
إن الخشوع في الهلع، ويرهقها الذل، وعلى الوجوه وعلى جميع تصرفات اإلنسان ومالمحه، ف

مع خوفًا منه، وعلى الوجوه التي الدنيا يجب أن يكون ظاهرًا في العيون، التي تخشى اهللا، وتد
ستحي أن تقدم على معصية، أو ترتكب ذنباً، وعلى كل جوارح اإلنسان وحواسه عندما يقدم على ت

 الصالة وغيرها من األعمال المكلف بها..
الخشوع أنها تبدو على اإلنسان بشكل عام، وتصل  ولهذا قلنا في أول حديثنا عن مظاهر

إلى ذروتها عندما تذرف الدموع، وهكذا كشف الباري جل وعال لنا عن مظاهره التي تبدو على 
أصوات الناس وعيونهم ووجوههم، وكافة تصرفاتهم، وبين سببه ومصدره من أحوال يوم القيامة 

ودخول النار، وكل هذه األحداث تجعل وأحداثها، وما يتبع تلك األحداث من نشور وحساب 
الناس سكارى، وما هم بسكارى، وتجعل درجة الخوف والذعر والهلع في نفوسهم يصل إلى أعلى 

 درجاته، وهو حالة الخشوع التي تبدو عليها، والمعبرة عن حالهم.
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ان، وقد ذكر أما الحالة الثالثة، التي ذكرها القرآن الكريم للخشوع، فهي المتعلقة بغير اإلنس
اهللا لنا، في اآلية األولى، الجبال التي ال تسمع وال تعقل، المكونة من األحجار الصماء، كيف لو 

 أنزل القرآن عليها، وتمَّ التخاطب معها من اهللا به، وكيف ستتلقى ذلك الخطاب.
نزل وفي اآلية الثانية وصف اهللا جّلت قدرته األرض بالخشوع، وكيف سيتغير حالها إذا ما أُ 

 عليها الماء..
ومع أن الجبال واألرض ال يصدق عليها معنى الخشوع الذي يعرفه اإلنسان عن نفسه، إال 
أن اهللا ضرب بالجبال مثاًال ليدفع اإلنسان للتفكير فيما يمتلكه من حواس، وليعيد النظر إلى 

ألوامر ربه وخالقه، قدرات ونعم، فيراجع طبيعة تلقيه عقل و نفسه، ويتأمل فيما كّرمه اهللا به من 
 وتفاعله معها، ودرجة استجابته لها.
َتُه َخاِشعًا مَُّتَصدِّعًا مِّْن َخْشَيِة يْـ ْو أَنَزْلَنا َهَذا الُقْرآَن َعَلى َجَبٍل لََّرأَ لَ يقول اهللا سبحانه وتعالى: 

 .]٢١[احلشر:تِْلَك اَألْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ وَ اللَِّه 
فلو خاطب اهللا أحَد مخلوقاته، التي هي الجبال، بالقرآن، وهي ال تسمع وال تعقل، كما 

اإلنسان الذي خلقه اهللا في أحسن تقويم، وكرمه على بقية المخلوقات، وجعل له السمع به خاطب 
ادة، التي والبصر والعقل، وجعله خليفة في األرض، ومنحه حق التصرف فيها، وكرمه بالحرية واإلر 

يستطيع بها أن يؤمن أو يكفر، وأن يحسن أو يسيء.. فإن ذلك الجبل، الذي لم يمنحه خالقه 
شيئًا من االمتيازات التي منحها اإلنسان، من قدرة وتكريم، سوف يستجيب لخطاب ربه بأعلى 

من اهللا  درجات اإليمان وأرفعها، متجاوزًا اإليمان والتصديق واليقين إلى الخشوع والتصدع، خشية
الذي خلقه على تلك الكيفية وكان سببًا لوجوده وخلقه.. وهذا يؤكد أن الخشوع مرتبة متقدمة 

 وعالية في اإليمان.
وفي اآلية األخرى المتصلة باألرض يقول الحق جل وعال في كتابه الكريم في سورة فصلت: 

 ََها الَماَء اْهتَـزَّْت ِمْن آيَاتِِه أَنََّك تـََرى اَألْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنزَ و رََبْت ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها َلُمْحِيي وَ ْلَنا َعَليـْ
 .]٣٩[فصلت:الُموَتى ِإنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

ومعنى خشوع األرض هنا موتها، إلى جانب سكونها، ألن اهللا قال في موضع آخر في سورة 
َناَها ْرُض الَمْيَتُة ألَ لَُّهُم ا آيَةٌ وَ ياسين:  َها َحبا£ َفِمْنُه يَْأُكُلونَ وَ َأْحيَـيـْ  .]٣٣[يس:َأْخَرْجَنا ِمنـْ
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واهللا سبحانه هنا يصف لنا كامل طاعتها وانقيادها لما يأمرها به، فهي كغيرها من الجمادات 
 الطائعة لخالقها المنفذة ألوامره، حتى لو كان ظاهرها يوحي بغير ذلك.

خاشعة هللا في حقيقتها ولذلك ما إن أنزل اهللا عليها الماء فهذه األرض الميتة في ظاهرها 
حتى استجابت ودبت فيها الحياة، وربت ونمت، وفي هذا المعنى داللة قريبة من دالالت اآلية 
التي سبقتها، في سورة الحشر، ألن اهللا لم يصف األرض بالموت، وإنما وصفها هنا بالخشوع، 

وغيرها من المخلوقات في حالة خشوع دائم لربها،  عكس سورة ياسين، وهذا يعني أن األرض
ولذلك سرعان ما استجابت لربها، وإذا كان كل ما حول اإلنسان خاشعًا لربه، أفال يخشع اإلنسان 

 في لحظات صالته، وحال وقوفه بين يديه؟
 

 الخالصة في الخشوع
الذي قرأنا ما الذي نستخلصه من كل ذلك؟ وما المدلول القرآني للخشوع، حسب التصور 

 به اآليات السابقة؟
الذي يتضح من خالل معاني الخشوع، التي وردت في القرآن الكريم، وخاصة المتعلقة منها 
باإليمان، وبالصالة، وحسب المعنى اللغوي، وما ذهب إليه بعض المفسرين في تفسير الخشوع 

كون والخوف والتذلل، فإنهم بالتصديق، أي اإليمان، أو اإليمان الحق، أو الذين عرَّفوه بأنه الس
فالخشوع رتبة إيمانية عالية، (أدركوا تجليات الخشوع ومظاهره، كمرتبة ودرجة إيمانية، وعليه 

، وقد جعل اهللا حصول هذه الحالة اإليمانية العالية )ودرجة متماهية من معاني تلك الرتبة ومظاهرها
ي أنسب العبادات التي يمكن أن يتجلى في الصالة شرطًا لفوز المؤمنين ونجاحهم، وأن الصالة ه

فيها الخشوع، لما في الصالة من بواعث ومعاني ودالالت وأذكار وأفعال وأسرار، ال تجتمع في 
غيرها من العبادات، وأن هذه الفرصة اإللهية، والدعوة الرحمانية لإلنسان، ليستجمع فيها إيمانه، 

سريان اإليمان بتلك الدرجة، وعلى تلك  ويعمل على تركيزه وتكثيفه في صالته، فرصة تمنحه
 الصفة، في بقية أعماله وأحواله.

والسؤال المنطقي هنا: كيف يمكن الوصول إلى مرتبة الخشوع في الصالة، فضًال عن أدائها 
وفق األحكام اإللهية الشرعية، بشروطها وأركانها، التي حاولنا في العناوين السابقة مناقشتها، 

تلفة، حتى حط بنا الرحال إلى موضوع الخشوع، الذي يعبر عن حقيقة الصالة وطرحها من زوايا مخ
 ولبها؟
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الشك أن هناك طرقًا توصلنا إلى التحلي بصفة الخشوع في الصالة بمجملها، إن لم نقل 
جميعها، نابعة من طبيعة الصالة، وماهيتها اإللهية، وترجع معرفتنا بتلك الطرق إلى درجة الشوق 

فة أسرار الصالة، عن طريقها، ولعل أهم وأعظم تلك الطرق هو ما تعارف العلماء والمجاهدة لمعر 
 على تسميته بـ(حضور القلب)، وما يساعد عليه من طرق أخرى.

فنحن بحاجة إلى معرفة مدلول هذا المصطلح، وما يقصد به، ثم معرفة الكيفية التي بها 
حضور القلب، سوف نشير إلى بعض  في صالتنا، وقبل أن ندخل في موضوع بهنستطيع التحقق 

من المعاني والمفاهيم التي قد تعين وتساعد على فهمه، والوصول إليه، إذا ما استوعبناها 
واستحضرناها قبل دخولنا الصالة، مع أن معظمها قد تم الحديث عنها في الفصول السابقة 

 بالتفصيل.
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 االستحضار
أن إقامة الصالة غير أدائها، وغير اإلتيان بها، وأن إقامتها تعني تمامها علينا أن نعلم  -

وكمالها، من وجوهها الفقهية، أو من حيث الخشوع وحضور القلب فيها، وعلينا أن نُذكِّر أنفسنا 
دومًا بأن اهللا قد أمرنا بإقامة الصالة، أي أدائها تامة كلما قلنا "قد قامت الصالة، قد قامت 

عند اإلقامة للصالة، وقبل دخولها، ولعل في تشريع الخالق لعباده وأمره لهم بأن ينطقوا الصالة"، 
بتلك الكلمات المتعارف على تسميتها بـ(اإلقامة)، قبل الصالة، فيه لطف إلهي بتذكير كل مسلم 

 بمفهوم اإلقامة ومدلولها، قبل أن يدخل في صالته.

 

إلى الصالة، ويقول: حي على الصالة، حي على  عندما يسمع اإلنسان المؤذن وهو يدعو -
الفالح، حي على خير العمل، ابتهاجًا وترحيبًا بها، عليه أن يستشعر بهذا الترحيب، وينقله إلى 
أعماقه ويشارك المؤذن فيه، بلسانه وقلبه ووجدانه، ويغمر قلبه بهذا الشوق، ويشرك معه جميع 

هيأ لكل مقدمات الصالة، من وضوء واستعداد وتوجه جوارحه، ويجعلها تعيش هذا المعنى، وهي تت
 وخطوات وانتقال وترٍك لألعمال واالنشغاالت.. الخ.

على اإلنسان وهو يتطهر استعداداً للصالة بالوضوء، أن يستحضر معاني الطهارة ومدلولها  -
الطهارة النفسية  اإللهي، وآفاقها الربانية الواسعة، والحالة التي يريد اهللا له بها أن يصل إليها من

والحسية والقلبية، ويربط كل ذلك بالصالة، ويحاول أن يدعو بدعاء اإلمام علي عليه السالم، 
المأثور عنه أثناء الوضوء، ويربط كلمات الدعاء بحاضره ومستقبل حياته في اآلخرة، وسعيه لتطهير 

عذاب يوم القيامة، ومن التلظي تلك األعضاء، استعداداً لمقابلة خالقه، وأمًال في نجاتها من مواقع 
بنار جهنم أو الوقوع فيها.. فإن هذه المعاني وغيرها المرتبطة باألعمال التي تسبق الصالة تجعل 
المسلم قادمًا على الصالة برؤية واضحة ووعي تام، وخشية هللا ُمسبقة فال يدخل في الصالة إال 

بعدها بالدخول إلى ساحة الخشوع ليعيش معاني حضور القلب من أبوابها الواسعة، وليحظى 
 الكاملة، التي تؤهله أن يكون من أهل الفالح في الدنيا واآلخرة، الخاشعين هللا.
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وعلى المسلم أن يفكر في معنى أوقات الصالة وأسرارها، والحكم اإللهية التي أودعها  -
يرات الكونية في مجموعتنا اهللا في تلك المواقيت، ويربط ذلك بسعيه اليومي في ليله ونهاره، وبالتغ

الشمسية، وعالقة ذلك باألرض التي يعيش عليها، ويحاول أن يدرك الدالالت الزمانية لكل أوقات 
الصالة، من الفجر حتى العشاء، وماذا تعني الصالة في تلك األوقات، فإن لكل وقت خصوصيته 

الفجر معنًى، ومع  المتصلة بوضع اإلنسان النفسي والجسمي والمعيشي، وللصالة مع طلوع
الغروب معنًى آخر، وهكذا، فإن التفكر في األوقات واستحضار المصلي للوقت الذي يصلي فيه، 

 له أثر على رؤيته للصالة، وفهمه لها من زوايا جديدة، ال يصل إليها إال بذلك التفكير.

 

أركانها وسننها، من وعليه أن يتذكر بأن كيفية الصالة وهيئتها وأحكامها الفقهية، شروطها و  -
عند اهللا العليم الخبير، الرحمن الرحيم، الحي القيوم، الخالق البارئ المصور، وأن جميع تفاصيلها 
(أفعالها وأذكارها) هي الشكل العبادي الذي ارتضاه اهللا لنا، لعبادته واالتصال به والثناء عليه 

لمناها، صلوات اهللا عليه وعلى آله، مع أنه واالقتراب منه، وأنه علمها رسوله وخاتم أنبيائه، ومنه تع
الغني عن عبادتنا ونحن الفقراء إليه، ونحن أثناء صالتنا نقوم بشكر خالقنا وطاعته بالطريقة التي 
دلنا عليها، وأمرنا بها، وأننا خلقه الذين خلقنا بقدرته، نعبده بما علمنا، ونسبحه كما عرَّفنا، وندعوه 

سادنا، وحياتنا وقدراتنا، وما نقف عليه من أرض، وجميع ما حولنا، فيها بكالمه، فصالتنا وأج
 تفّضٌل وجزٌء من رحمته الواسعة، وتشريف وتكريم لنا، كرماً منه وفضال.

 

ويجب أن نعلم بأن اهللا ال يقبل من صالتنا إال بمقدار وعينا فيها، وأنه جعل مناط قبولها  -
نا حريصين على رضاء اهللا، وتأدية ما أمرنا كما يجب، مرتبط بذلك الوعي وذلك اإلدراك، فإذا ك

ونريد أن تكون صالتنا مقبولة وتُفتح لها أبواب السماء، تحفها المالئكة استبشارًا بها، فعلينا أن 
نحرص على أن نكون مدركين وواعين لهذه الفريضة اإللهية من أول دخولنا فيها، إلى حين خروجنا 

اإلنسانية والعقلية في حياته الدنيوية العامة يعي ما يقول ويدرك ما يفعل منها، ألن اإلنسان بطبيعته 
بفضل ما رّكب اهللا فيه من عقل وإدراك، وال يجب أن تكون الصالة أقل قدرًا أو منزلة عنده من 
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أعماله الخاصة، التي يحرص على التركيز فيها واالهتمام بها، وعدم الشرود، واالنتباه فيها، خوفاً 
 يرتكبه أو تقصير يشوب عمله، أو أن يتهم فيها بعدم المباالة والجهل..من خطأ 

فالصالة من حيث أهميتها ومصدر تشريعها وآثارها هي من أعظم األعمال وأجلها بل هي 
 خير األعمال ولذا يجب أن تأخذ مكانها ومكانتها في قلب اإلنسان وعقله وحياته.

 

تكفير الذنوب والعفو عنها، وكونها كفارة لما بينها من كما أن استشعار دور الصالة في   -
المعاصي، وأن اإلنسان بصالته يتخلص من ذنوبه أوًال بأول، بفضل اهللا ورحمته الواسعة، التي جعل 
من خاصية الصالة أن تكون سببًا لغفران الذنوب، وتجاوزها من قبل الحق جل وعال، فإن هذا 

و ُمقدم إلى صالته ينتظر من ربه أن يعفو عنه ما أسلف من المعنى واستحضاره يجعل المؤمن وه
إلى ربه، ويتخلص بها  الذنوب، ونسي أو أخطأ، ويعتبرها محطة متكررة في يومه وليله يتوب فيها

من أدرانه، ليبدأ بعد كل صالة حياة من الطهر والطهارة تعينه على أوقات ساعاته القادمة، بعد أن 
وقع فيها، ولن تكون الصالة سببًا لغفران ذنوبه وهو لم يتوجه فيها إلى تخلص فيها من ذنوبه التي 

ربه، ولم يكن قلبه حاضرًا فيما يقول ويفعل فيها، فازعًا فيها إلى مواله متذلل فيها بين يديه، سائالً 
 له بإخالص هدايته، داعياً له بحق ركوعه وسجوده التجاوز عنه.

 

ى أوامر اهللا ونواهيه، وباألخص المتصل منها بالعبادة، على وقد اعتاد الناس أن ينظروا إل -
أن غاياتها الحصول على رضاء الخالق فحسب، وهذا أمر صحيح، باعتبار طاعة اإلنسان لربه فيها 
وامتثاله وانقياده وتحريه الوقوف بين يديه، لكن هناك أمرًا آخر يتصل بكل أوامر اهللا ونواهيه، 

ن تلك األوامر اإللهية غايتها الربانية تحقيق مصلحة اإلنسان في الدنيا، وبالعبادات بالذات، وهو أ
وجعله يعيش حياة طيبة سعيدة هانئة، يسود فيها الخير والوئام والحب، والتراحم والعدل، وأن 
اإلنسان بإقامته تلك الفرائض ومنها الصالة، تستقيم حياته، وتطهر نفسه، وتقوَّم أخالقه، ويصحح 

توي سلوكه، وترقى تصرفاته، وتسمو رؤيته للناس والحياة من حوله، فالصالة وكل أوامر تفكيره، ويس
اهللا، غاياتها إصالح أمر اإلنسان في حياته الدنيا، كجزء من رحمته الواسعة، التي كتبها لعباده، ثم 
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، جعلها اهللا فوق ذلك محل جزاء وثواب منه في اآلخرة، استكماًال لتلك الرحمة وذلك التكريم
وجعل الحياة األخرى امتدادًا لصالح أمر اإلنسان في الدنيا وجعل كل ذلك بيد اإلنسان، وأعطاه 

 حريته ليكون سيد نفسه يفعل بها ما يشاء.
فإذا ما نظر اإلنسان إلى تكريم اهللا له بهذه الحرية، ونظر إلى ما أمره به في دائرة أسماء اهللا 

م، وتعامل معها كونها تمثل أعظم صور الرحمة اإللهية، الحسنى، التي في مقدمتها الرحمن الرحي
التي اختص عباده بها في الدنيا، ونظر إلى الصالة على أنها أعظم تلك األوامر، وأنه بإقامتها كما 
أمر اهللا تصلح جميع أموره، وتنعكس كل تفاصيل حياته بال استثناء، ومن جانب آخر تحميه من 

تي هي سبب شقاء الناس في الدنيا واآلخرة، فإنه بهذه النظرة الوقوع في المعاصي والذنوب، ال
سيضع الصالة في مقامها الحقيقي، ومنزلتها الرفيعة، وسيتعامل مع كل ما يتصل بها من خالل 
القيمة اإللهية التي اختصه اهللا بها، وتكرم بها على خلقه، والتي في مقدمتها إعطاؤها االهتمام 

 ور القلب فيها.الذي يليق بها، ومن ذلك حض

 

على اإلنسان أيضًا أن يعلم أن العبادات جميعها، هي ثناء هللا، يختلف الناس في فهم  -
طبيعة هذا الثناء، وكلما زاد تأمل اإلنسان وتدبره وتفكره في تلك العبادات، ومنها الصالة، كلما 

لك الكيفية اإللهية، والتي علم واتسع علمه، لماذا يثني على اهللا خمس مرات في اليوم والليلة، وبت
ال يقول فيها إال ما هو من كالم ربه، ومن هو صاحب الثناء جل وعال، وألي نعمة يثني عليه، 
ألسمائه وصفاته الحسنى، المودعة في كل خلق من مخلوقاته، أم تجليات تلك األسماء في هذا 

وقيوميته وقدرته، وقوته  الكون الفسيح، وهذه المخلوقات الالمحدودة من رحمته وعلمه وإحاطته
وجبروته وحلمه وعفوه ولطفه وسالمه، وكلما أمعن المسلم النظر في صالته، كلما اكتشف طبيعة 
ذلك الثناء، وكلما حضر قلبه في تفاصيل الصالة، وعاش معها بقلبه وروحه وعقله ووجدانه، وهو 

وجود، وفي ذات الوجود كله، منفتح على نعم اهللا وآياته المبثوثة الموضوعة في جميع قوانين ال
بكل تفاصيله الصغيرة والجليلة، كلما عاش معرفة اهللا، وعاش حالة الثناء بآفاقها الواسعة، منذ أن 

 يقول: اهللا أكبر، وحين يقول: بسم اهللا.. الحمد هللا، حين يركع أو يسجد، ويسلم.
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بها ومن خاللها  ففي كل لحظة هي حالة ثناء صنعها الخالق بيده، هدية لعبادة، يعرفون
خالقهم وربهم وإلههم، ومالك أمرهم، من بيده حياتهم ومستقبلهم، وكلما أدرك اإلنسان هذا 
المعنى فإنه يستشعر حاجته للثناء على الرحمن الرحيم، صاحب الفضل عليه، من اختصه بالوجود، 

ي نعمة يثني عليه، وابتداًء وساق إليه بعد ذلك نعمه التي ال تحصى، فبأي لغة يثني على ربه، وأل
ونعمه عليه تترى بين كل ثانية وأخرى، فلوال أن اهللا جعل الصالة للمؤمنين وسيلة للثناء على ربهم 
لعجزوا عن الثناء عليه، فحتى الصالة، هذه العبادة اإللهية، تحتاج منا إلى صالة وثناء وحمد لمن 

فيها، فكلما وضع المؤمن في نفسه أنه  أمرنا بها، وعلمنا إياها، وشرفنا للوقوف والركوع والسجود
 قادم للثناء على ربه، كلما كانت الصالة إحدى تجليات الرحمة اإللهية لعباده.

 
 حضور القلب

حضور القلب في الصالة يعني أن يعقل المصلي ما يقوم  به أثناء صالته من أفعال وأذكار، 
لب فيه تاماً، فإذا ما تحقق هذا ويُقبل القلب على ما وعاه العقل وأدركه، ويكون حضور الق

الحضور يكون المصلي قد أخذ بأعظم وأهم الطرق الموصلة إلى الخشوع، ولكن كيف يصبح 
 القلب حاضراً في الصالة، وكيف يستطيع المصلي أن يكون واعياً بقلبه ومقبالً بقلبه؟
نية، نقلوا لنا أهل التقوى الذين تشربت أرواحهم بمعاني الصالة ودالالتها وأسرارها الربا

تجاربهم في هذا المضمار، وسجلوا خطواتهم في هذا الطريق، وذكروا درجات ومقامات حضور 
القلب، كابن عربي في (الفتوحات المكية)، والغزالي في (إحياء علوم الدين)، وابن القيم في 

ن/ أسرار الصالة)، (مدارج السالكين)، واإلمام الخميني في كتابيه (األربعون حديثاً) و(صالة العارفي
 وغيرهم من األئمة من أصحاب العرفان.

وقبل أن نشير إلى ما قالوه، ونستعين بما دوَّنوه، ووصلوا إليه، البد وأن نؤكد أن مجاهدات 
اإلنسان نفسه، وسعيه الدءوب إلدراك واستيعاب معاني ومضامين الصالة، وإصراره على الوصول 

ي سترفع عنه حجب المعرفة، وتبدد من أمامه الحواجز إلى أعلى مراتب حضور القلب، هي الت
المظلمة، وتفتح له آفاق األسرار اإللهية للصالة، وتأخذه كل يوم إلى معنى جديد ومرتبة أخرى، 
وهي التي ستبقى محفورة في وجدانه، وحاضرة في وعيه وعقله، وساكنة في قلبه وأعماقه، ومرافقة 

ويجدها في كل ما حوله، وحيثما تقع عليه عينه، أو يشعر به له في ساعات ليله ونهاره، يحس بها 
 وجدانه.
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تبدأ أولى خطوات حضور القلب في الصالة بتفريغ اإلنسان نفسه ووقته، عند دخول وقتها، 
حيث يقوم بترك كل أعماله، مهما كانت أهميتها ومردودها عليه، وحاجته إليها ومنافعها عنده، 

الذي يعلن بأن اهللا أكبر، ويشهد هللا بالوحدانية، ولمحمد بالرسالة، وخاصة بعد سماعه للمؤذن 
 ويدعو للصالة ويرحب بها، كونها الفالح وخير العمل.

وال يستجيب اإلنسان لدعوة المؤذن إال إذا كانت الصالة في نظره هي أهم األعمال في 
ديه، سواء في دنياه أو تلك الساعة، وأعظمها منزلة عنده، وأكبرها منفعة عليه، وأشدها حاجة ل

آخرته، كونها الفريضة اإللهية التي دعاه خالقه إليها، وأوجبها عليه، وأمره بإقامتها، كونها وقت 
 تشريفه بلقاء ربه ومناجاة حبيبه ومواله وولي أمره، الرحمن الرحيم.

جالل فإذا ما كانت الصالة عنده بهذا المنظور، من المكانة، وأوامر اهللا لديه بكل هذا اإل
والتعظيم، فإن أمر المفاضلة بينها وبين بقية األعمال محسومة قطعًا للصالة، وإذا ما وصل اإلنسان 

الخطوة األولى في تفريغ نفسه  -كما قلنا–إلى هذا الحسم في أوقات الصالة، فإنه يكون قد خطا 
قلبه من كل شيء عدا اهللا وجوارحه ووقته لعبادة ربه، التي هي في حقيقتها الخطوة األولى في تفريغ 

ومحبته ولقائه والقرب منه واالتصال به، وبهذا يتخلى القلب عن الدنيا بعد أن قطعت الجوارح 
 صلتها بها، وتركتها وراء ظهرها.

ولذا فمن األهمية أن يستشعر المؤمن مكانة الصالة وأهميتها، ويتدبر في جاللة أمرها 
ثِّ الخالق على إقامتها، في كل األحوال، وعدم إسقاطه لها وعظيم مكانتها بين أوامر اهللا، وشدة ح

عن اإلنسان مادام له نفس يلفظ في هذه الدنيا، وعقل يعي تلك اللحظة منها، وكون ذلك سيؤثر 
 على درجة إقباله عليها وحضور قلبه فيها.

 

خالصة تجاربهم، وقالوا بعض العلماء الذين عاشوا العبادة اإللهية بمعانيها العرفانية، نقلوا لنا 
بأن حضور القلب في الصالة له مرتبتان، ولكل مرتبة درجات ومقامات متعددة، وعلى المصلي أن 
يمر على المرتبة األولى، التي هي حضور القلب في العبادة، بكل خطواتها ومقاماتها، خطوة بعد 

معبود، وفيها درجات ومقامات، خطوة، ثم ينتقل إلى المرتبة الثانية، وهي مرتبة حضور القلب في ال
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وكل مؤمن مدعو لالرتقاء في تلك المنازل، بحسب إيمانه وعزمه وقربه ومجاهدته..، وقد وجدت 
أن هذا التقسيم وما قيل فيه، هو أجمل وأسهل الطرق وأكثرها توفيقًا للوصول إلى غاية حضور 

أيت أن أنقل فيما فهمته من القلب، الذي هو أعظم الطرق وأهمها للوصول إلى درجة الخشوع، ور 
 أولئك العظماء في هذا الباب، وذلك التقسيم، وباهللا التوفيق.

مع أن المؤمن عندما يقوم بتطبيق هذه الطريقة في صالته بقصد تحقيق حضور القلب يجد 
األمر ليس كما فهم حرفياً، فإن كثيرًا من المراتب والدرجات تتداخل مع بعضها، وال يبقى التقسيم 

تبيًا كما هو مكتوب، فقد تتداخل مقامات حضور القلب في العبادة مع مقامات حضور القلب ترا
في المعبود، وتمتزج معهما، وقد يصل المرء إلى حضور القلب في المعبود عن طريق حضور 
القلب في العبادة، بصورة مباشرة وبدون التدرج المذكور، وقد يبقى اإلنسان في مقام حضور 

ادة ويصل إلى أعلى المنازل، وهكذا فاألمر ليس بهذه التراتبية التي سنذكرها، ولكن القلب في العب
فإن ذلك سيسهل عليه الترقي في  -كما سنبين–اإلنسان إذا حرص ابتداًء على التدرج فيها 

 صالته، والوصول إلى الدرجة التي يعبد اهللا فيها وكأنه يراه.
 

 حضور القلب في العبادة
صالة عبارة عن أقوال وأفعال، بكيفية مخصوصة معينة، حدد أقوالها من المعلوم أن ال

وأفعالها وجميع هيئاتها اهللا سبحانه وتعالى، وهذه األقوال واألفعال في مجموعها في الركعة 
الواحدة تعبر عن الشكل والصورة أو القالب الظاهري، الذي تنظمه األحكام الفقهية، وهذا ما 

الصالة وقالبها، وإذا ما نظرنا بصورة تلقائية لتلك الصور الظاهرة، من يسميه بعض العلماء بصورة 
أفعال وأقوال، فإنها في ذاتها وفي صورها الظاهرية تحمل دالالت ومعاني كبيرة، فضًال عن ما 
تحمله تلك األفعال واألذكار من أسرار ومعاني خفية، ال حدود لها، وال يصل إليها اإلنسان إال 

 والتفكر فيها، وحينها تنفتح له آفاقها الغيبية المودعة فيها. بالتدبر والتأمل
وأول مراتب حضور القلب في العبادة هو النظر إلى الصالة، بشكل عام وعلى اإلجمال 
بجميع أفعالها وأذكارها، على أنها ثناٌء هللا يقوم بها المصلي امتثاًال ألمر اهللا حتى لو لم يعلم طبيعة 

أبعاده وأسراره، أو لم يفكر فيه أو يتأمله، وحال صاحب هذه المرتبة كما شبهه هذا الثناء وال كنهه و 
بعض العلماء بحالة الطفل الذي يُعطى قصيدة يمتدح بها عالمًا أو حاكمًا أو ملكاً.. وهو ال يعرف 

بة شيئًا من معاني تلك القصيدة التي يلقيها، ولكنه يعلم أنه يمدح بها العالم أو الحاكم، وهذه المرت
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هي أدنى درجات حضور القلب في الصالة، ألن المصلي فيها على األقل يعلم أنه في حالة وقوف 
بين يدي اهللا يناجيه بكلماته ويركع ويسجد له، ويسبحه ويحمده، وهو في حالة ثناء له، حتى لو لم 

 يأتها.يدرك طبيعة ذلك الثناء، في تلك األذكار واألفعال، فهو حضور في صورة الصالة عامة وه
واستحضار هذا المعنى العام في نفس اإلنسان وهو يقرأ كالم اهللا وهو واقف بين يديه، 
وحال ركوعه وسجوده يجعل للصالة وظيفة جديدة غير التي اعتادها تتفق مع روحها التي أنزلت به، 
 وشرعت ألجله، ويجعل منها وقت راحته التي يسعد فيها بالثناء والشكر على ولي أمره ومصدر
نعمه التي يعيش في سعتها، وأولها نعمة الوجود وبقائه حيًا في هذه الدنيا حتى تمكن من شكره 
والثناء عليه بهذه الصالة في األوقات المختلفة من الليل والنهار، وأما من ال يدرك هذا المعنى 

 العام في صالته فإن قلبه ال يكون حاضراً فيها حتى في صورتها وشكلها الظاهري.

 

المرتبة الثانية أن يُفهم القلب أن الصالة بجميع تفاصيلها من أركان وشروط وأفعال وأذكار 
هي ثناء هللا، ويحاول أن يدرك طبيعة ذلك الثناء في تلك التفاصيل المتصلة باألذكار فيها أو 

أكبر،  األفعال، ويستشعر بأنه يثني على اهللا حين أدائه لها من لحظة دخوله في الصالة بقوله: اهللا
 حتى خروجه منها بالسالم.

وأن يوقن بأن كل فعل أو قول مهما صغر أو كبر في الصالة، يحمل من معاني الثناء هللا ما ال 
حد له، سواء فيما يخص تجليات أفعاله على الوجود أو أسمائه وصفاته، التي تجلت بذاتها، أو 

له بحدود معينة تمنعه من خير التي صارت حقائق ترى بالمشاهدة والعيان، وأال يحجر على عق
الغوص فيها، والورود إلى معين آفاقها البعيدة، التي قد ال يكتشفها إال بعد مجاهدة، واألصل في 
هذه المرتبة وضابطها أن حضور القلب في جميع الصالة هو أن يكون القلب فيها عالماً بما يصف 

 الحق وكيف يناجيه.

 

العبادة، أن يعلم أصحابها بالبرهان العقلي، وعبر التفكر  المرتبة الثالثة لحضور القلب في
والتأمل في جميع أفعال الصالة وأذكارها على أنها ثناء هللا، وأن كل ما في الوجود يؤكد ما ذهبوا 
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إليه وتوصلوا إلى حقيقته، حتى أصبحت في نظرهم العقلي حقائق ساطعة، بعدما شاهدوا بالحقائق 
هان العقلي عند صالتهم وثنائهم على خالقهم، بأن كل شيء في الوجود العلمية التي يؤكدها البر 

ببسم اهللا، وأن اهللا أكبر على كل ما في الكون من مخلوقات، وأن جميعها بكل صفاتها ومصادر 
قوتها ال تساوي شيئًا أمامه، فضًال أنها فقيرة إليه وصاغرة له، ووجودها مرهون بقدرته وقيوميته، وأن 

قائق الوجود ومظاهرها وأصل وجودها ترجع إليه، فهو أصل المحامد كلها ومنشئها، المحامد في د
وهكذا تصبح الصالة بكل أفعالها وأذكارها ثناء هللا، قائمة على إدراك العقل والبرهان الصحيح 
العقلي، فال كلمة يقولها وال فعل يؤديه فيها إال والكون بكل ذراته وحقائقه تشهد على ذلك القول 

لفعل، وتؤكد له بعين مشاهدة العقل أن كل مخلوق في هذا الوجود وما فيه من ماليين أو ا
المخلوقات تشهد بأن اهللا ربها وخالقها وراعيها ومدبر أمرها وبارئها ومصورها، فهو رب العالمين 
بشهادة مخلوقاته المبثوثة في األرض والسماء، وأن كل ما فيه يدل على أسمائه وصفاته، وأن 

ن الرحيم الذي تدل على ذلك جميع أحوال أهل األرض والسماء وما فيها.. فصاحب هذه الرحم
المرتبة يصبح ثناؤه هللا في صالته بكل الصور التي جاءت في الصالة قائمة ومنطلقة من إدراكه 
العقلي القائم على البرهان الذي توصل إليه من خالل تأمله وتفكره المتتابع في صالته بجميع 

 وأفعالها.أذكارها 

 

المرتبة الرابعة من مراتب حضور القلب في العبادة وهي التي يستمر المصلي في المجاهدة 
لحضور قلبه في تفصيالت الصالة بالبرهان العقلي وإدراك عقله لها وتأمله فيها، حتى يكتب 

لي إلى اإليمان إدراكاته العقلية بقلم العقل على لوحة القلب، وتتحول تلك المعرفة من اإلدراك العق
القلبي، وهي مرتبة االطمئنان التي يتوافق فيها إدراك العقل مع إيمان القلب، ويصل المصلي إلى 
االطمئنان القلبي بكل العلم العقلي، وعندها يشاهد جميع الحقائق التي توصل إليها باإلدراك 

وتكون صور العبادة (الصالة)   العقلي، واطمئن إليها باإليمان القلبي عيانًا أمام عينيه واضحة جلية،
 كاشفة عنها، وتكون أوضاع الصالة وأقوالها ُمظهرة ألسرارها بال حجب وال غموض.

 ولتوضيح طبيعة اإلدراك العقلي واإليمان القلبي ضرب العلماء هذا المثال:
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نعلم جميعًا باإلدراك العقلي أن األموات ال يملكون القدرة على إيذاء األحياء أو ال 
عون أن يتسببوا لهم في أي ضرر، إال أنك لو قلت لشخص ما أن ينام بجوار جثة ميت، فإنه يستطي

يخاف من ذلك، ويرفض الفكرة، مع أن إدراكه العقلي يقول له ويؤكد بأن الميت أصبح جثة كجذع 
شجرة، ولكن إذا وقع هذا الرجل مع جثة ميت أو أموات فإنه بالتدرج يقل خوفه، ويصبح األمر 

ة له عادياً، كما هو حال األطباء وموظفي أقسام التشريح وغيرهم، وكل ما في األمر أن بالنسب
إدراكه العقلي عند بقائه مع األموات قد انتقل إلى اإليمان القلبي وصار إلى حالة االطمئنان، وهذا 

وصلوا هو حال أصحاب هذه المرتبة الذين أوصلوا إدراكاتهم العقلية المتصلة بمعرفة اهللا، التي ت
إليها من ثنائهم هللا في صالتهم، إلى حالة االطمئنان واإليمان القلبي، بحيث يصبح إيمانهم بكل 
حقائق الثناء على اهللا في الصالة ثابتة قوية واضحة جلية، يرونها بعين الحقيقة الكاشفة كما نرى كل 

 األشياء.
اضرة أمامه كلما دخل وهنا يدخل المصلي في حالة إدراك تامة لحقائق الصالة، يجدها ح

في الصالة، لكثرة مجاهدة نفسه في الوصول إليها، فيما سبق من صالته وعبادته، وهذه الحقائق  
كونها تجاوزت الصور الظاهرة المادية المجردة، فإن صاحب هذا القلب ينتقل إلى مرتبة حضور 

 القلب في المعبود عموماً.
 

 حضور القلب في المعبود
ي المعبود تأتي بعد حضور القلب في العبادة، بل هي نتيجة لها مرتبة حضور القلب ف

وامتداد لترقي قلب المؤمن في درجاتها، وهي النهاية الطبيعية لمجاهدة المؤمن في صالته، وهو 
يتحرى الوصول إلى حالة الذوبان والفناء في ثناء خالقه ومالك أمره وولي وصاحب كل نعمة عليه، 

ان من العلماء الذين ذاقوا في صالتهم لذة معاني الثناء هللا، وتشبعت لذا فقد وضعها أهل العرف
أرواحهم بجالل االتصال بصاحب الجالل والعظمة في المرتبة الثانية من حضور القلب في 

 الصالة.
والحديث عن هذه المرتبة بالنسبة لنا يأتي من باب ضرورة استكمال موضوع حضور القلب 

لهم حظ معرفتها وتذوق حالوة الورود إليها، وألن الحديث عن حضور في الصالة، ألننا لسنا ممن 
القلب في المعبود في الصالة منزلة قد نجهد أنفسنا في معرفتها والوصول إلى أطراف كنهها، 
ولكننا قطعًا نجد عجزنا في اختراق حجب المعرفة إليها، والنفاذ إلى بعض أنوارها حقيقة ال 



 112  

مع أملنا الكبير في صاحب الفضل العظيم أن يرزقنا تمام معرفته حتى نستطيع بحالنا هذا تجاوزها 
تكون قلوبنا في صالتنا معلقة به وحاضرة بين يديه وراكعة وساجدة في نور شعاع هيبته وجالله، 
ولذا سيكون دورنا هنا مجرد نقل أقوال أهل العرفان ممن غاصوا في هذه المرتبة وتدرجوا في ارتقاء 

حديثهم عنها مصابيح هداية تسمح لنا بالولوج فيها والتعرف على أسماء مراتبها منازلها، ليكون 
والحضور على عتبات تلك المسميات حتى يؤذن لنا بتجاوز األوزار التي حالت بيننا وبينها، فنطل 
على أنوار أفعال اهللا وأسمائه وصفاته، وقد تتجلى لقلوبنا القاسية المصمتة فتحظى بالتصدع 

 تشقق أمام جالل معرفتها وتصبح محًال لها ومهيأة لما بعدها.والخشية فت
 

 مراتب الحضور
لحضور القلب في المعبود ثالث مراتب، كما قسمها أهلها، األولى حضور القلب في 
تجليات األفعال، المرتبة الثانية حضور القلب في تجليات األسماء والصفات، والمرتبة الثالثة 

 –اإليمانية  –حضور القلب في تجليات الذات، ولكل مرتبة أربع أو ثالث مراتب، المرتبة العلمية 
 الفنائية، في حين جعل البعض المرتبة الثالثة والرابعة مرتبة واحدة. –ة الشهودي

والمقصود من حضور القلب في تجليات األفعال أن يدرك المواقف بين يدي ربه ويعتقد عن 
علم أن جميع المخلوقات في السماء واألرض وكل شيء وقع عليه بصره أو علم به من عالم 

وجود من الذرة حتى المجرة بما فيها نفسه التي بين جوارحه الغيب والشهادة بجميع مراتب ال
وعقله وإرادته وجميع حواسه وأعضاء جسده.. ما هي إال قبس من شعاع الخالق جل وعال، وفيض 

جميعاً بما -من تجليات الحق، وأن ال مؤثر فيها إال مالك أمرها وموجدها وخالقها من العدم، وأنها 
لتي يلتقي فيها ربه ويعبده وفق ما أمر ويناجيه فيها بكلماته التي فيها نفسه في تلك اللحظات ا

تقف مع بقية ذرات الكون ومفردات الوجود في ساحة قدسه في حلقة متواصلة  -أنزلها على عباده
ودائرة مترابطة وفي صفوف متراصة تسبح للواحد األحد وتحمده بلسان واحد تشاركه ركوعه 

 كره وثناءه ودعاءه ورغبته..وسجوده وذلته وفقره وحاجته وش

 

فإذا أدرك هذه المعاني وهو بين يدي خالقه عن يقين مس شغاف قلبه، وبرهان وصل إليه 
وتحقق منه بعقله وكامل بصيرته؛ كان المصلي في أول مراتب حضور القلب في تجليات الخالق في 
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رات الوجود المكونة لعالم أفعاله وهي المرتبة التي يرى اهللا فيها من خالل جميع مخلوقاته وذ
 الغيب والشهادة بمختلف صورها وأشكالها.

ثم يشعر بجميع جوارحه وأحاسيسه أن جميع ما في السماوات واألرض ومن فيها حاضرة 
 مثله بين يدي خالقها، بل أنها عين الحضور.

دأ فإذا انتقل هذا المعنى من العقل إلى القلب بكثرة الترويض والمداومة والمجاهدة وب
المصلي يرى في تجليات الحق من أفعاله (أسمائه وصفاته) وأصبحت تحل محل تلك األفعال 
وتعبر عنها وصار يشاهد علمه وقدرته وقيوميته ولطفه وعظمته وجبروته وهيمنته في كل مخلوقات 
اهللا بال استثناء بل ويراها ويحس بها وينظر إليها ويرى تلك األسماء والصفات واضحة ظاهرة في 
نفسه فإنه في هذه اللحظات وهذه المرتبة يغيب عن الكون بماديته وجرمه وكثافته وحجمه، وينتقل 
إلى تلك األسماء والصفات متناسيًا نفسه حاضرًا مع الحي القيوم الملك القدوس الخالق البارئ 

األسماء المصور الخبير.. ومن كانت هذه حالته يكون قد وصل إلى المرتبة الثانية؛ مرتبة تجليات 
 والصفات.

فإذا ما سار واستمر في طريق العروج إلى ربه، والفناء في أسمائه وصفاته، فإنه ال يجد في 
نهاية رحلته العلوية إال االسم الجامع لجميع أسمائه وصفاته، وهو حاضر في حضرته وقد تجاوز 

 حجب الكثرة بكل معانيها وهو مع الواحد األحد يناجيه ويخاطبه..
المرتبة هي مرتبة تجليات الذات وهي المرتبة الثالثة في باب حضور القلب في ولعل هذه 

المعبود، والتي سجلناها في أبسط صورها التي ال نعرف غيرها وال أكثر منها، مع أنها واسعة متسعة 
 باتساع الوجود وخالقه.
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جميع العبادات واألوامر التي أمر بها اإلحسان أعلى مراتب حضور القلب في المعبود في 
 الحق جل وعال وفي مقدمتها الصالة.

نص على ذلك الحديث النبوي المروي عن المصطفى صلى اهللا عليه وعلى آله الذي أجاب 
فيه عن أسئلة جبريل عليه السالم حين سأله عن اإلسالم واإليمان واإلحسان والساعة، وفيه عرَّف 

 .)١( عليه وعلى آله: "أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"اإلحسان بقوله صلوات اهللا
ومع شهرة هذا الحديث وكثرة تداوله إال أن معنى اإلحسان في حياة المؤمنين ودرجة فهمهم 
له وحضوره بمفهومه النبوي اإللهي عند أداء أوامر اهللا أو حين القيام بالعبادات وفي مقدمتها 

ئب، بل ونادر من يعرف منهم المعنى اللغوي لإلحسان الذي جاء على أساسه الصالة شبه غا
المعنى اإللهي، وقد يكون هذا هو أحد األسباب التي جعلت من مفهوم اإلحسان غائبًا في 

 تصوراتنا العبادية عند أدائنا لها وقيامنا بها تنفيذاً ألمر الخالق جل وعال.

 

ومنزلته التي جاءت في سؤال جبريل عليه السالم بعد  كما أن عدم فهمنا لمكانة اإلحسان
اإلسالم واإليمان، وعدم إدراكنا لتعريف خاتم األنبياء والمرسلين له، وأبعاد ذلك التعريف وماهيته،  
كان وراء عدم االنتباه لهذه المنزلة والغفلة عنها، ومن ثم عدم استحضارها وإدراك أهميتها عند 

بين يدي الملك القدوس العلي العظيم، حتى بدا حالنا وكأننا غير تقديم األعمال والعبادات 
حريصين على أن تكون أعمالنا في أجمل جمالها وأبهى صورها وأحسن أحوالها، بما جعلنا ُنحَرم 

 من العيش في ظالل هذا المفهوم اإللهي ونحن نسعى لتعبيد أنفسنا لخالقها في هذه الدنيا.
 

 المعنى اللغوي
اظ القرآن الكريم المعاني اللغوية المرتبطة بالُحسن والَحسن.. واإلحسان، ذكر معجم ألف

 وغيرها من األلفاظ التي وردت في القرآن الكريم المتصلة بها، ننقل هنا بعضها:

                                                 
. صــحيح ابــن حبــان، أبــو ٢٥٥٣الترمــذي، محمــد بــن عيســى، . جــامع ٤٩٣١الســنن الصــغرى، النســائي، رقــم الحــديث ) ١(

 .١٧٠حاتم، 
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الُحسن (بضم الحاء): هو حالة حسية أو معنوية جميلة، تدعو إلى قبول الشيء، ورغبة  -
 عال والذوات والمعاني.النفس فيه، ويكون في األقوال واألف

 وهذا شيء حسن: أي ُمعجب مرغوب فيه، ومؤنثه حسنة. -
 وأحَسُن: فعل تفضيل من الُحْسِن، والحسنى مؤنث األحسن. -
 .)١(وأحسن إحسانًا: أتى بالفعل الحسن على وجه اإلتقان واإلحكام وَصَنع الجميل -

 

األشياء الحسية المادية والمعنوية،  والُحسُن هو الجمال ويقابله القبح، ويكون الجمال في
وعندها يصبح القول جميًال والفعل جميًال، والذات جميلة والمعنى جميًال، وهكذا يدخل الجمال 

 في كل حياتنا.. والعكس صحيح.
 

واإلنسان قد يأتي بالقول الجميل والفعل الجميل فيكون قوله جميًال وفعله جميًال، ولكنه إذا 
بصورة أجمل وأحسن صار قوله أجمل، وكان فعله ذلك إحساناً، وكذلك إذا أتى بالقول الجميل 

أتى بالفعل الجميل بطريقة وأداٍء أجمل وأحسن سمِّي فعله ذلك إحساناً، ودخل ضمن تعريف 
اإلحسان، وهكذا فاإلحسان أساسًا هو القيام بالفعل الجميل في ذاته بصورة أجمل.. وعندما 

يفعل إال الشيء الحسن الجميل، ثم يتحرى أال يكون قوله وفعله إال  يتحرى اإلنسان أال يقول وال
بأحسن وأجمل ما يكون فإنه يضيف إلى القول والفعل الجميل في ذاته جماًال آخر، وهو جمال 

 إتيانه لذلك القول أو الفعل.

 

 وإذا ما علمنا أن الُحسن والجمال هو األصل واألساس في كل شيء خلقه الباري عز وجل،
وفي كل أمٍر أمر به عباده، وأن اإلحسان المطلق في الخلق واألمر مصدره الكمال المطلق 
والجمال المطلق ممن له األسماء الحسنى، وإليه ترجع وتعود أصل كل المحامد، وبحمده يسبح له 
من في السماوات واألرض.. فإن مفهوم اإلحسان اإللهي المبثوث في الوجود وتشريع الخالق 

 م بشموليته وأبعاده الالمحدودة خارج عن نطاق إدراكنا كمخلوقين وقدراتنا كبشر.واإللما
                                                 

 (حسن). مادة) أنظر: معجم ألفاظ القرآن، ١(
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في حين أن اإلحسان الذي أمرنا به عز وجل على لسان نبيه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
: "أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"، يتجاوز -كما أسلفنا-الذي قال في تعريفه 

اللغوي في أبعاده ودالالته المنظورة، وال يتقارب مع اإلحسان اإللهي إال بقدر تقارب المفهوم 
صفات المخلوق مع صفات الخالق عظمت قدرته، ولكنه ينسجم مع اإلحسان التعبدي المطلوب 

 من المؤمنين الذين يمكنهم القيام به كبشر أثناء تنفيذهم ألوامر اهللا وتوجيهاته.

 

اإللهي يُعدُّ أعلى من مرتبة حضور القلب في المعبود في أسمى درجاتها فاإلحسان النبوي 
وهي (حضور القلب في ذات اهللا) التي تخطت حضور القلب في تجلياته وأفعاله وأسمائه وصفاته 

 جّلت عظمته..
لذا فنحن أمام مرتبة إلهية لحضور القلب في المعبود غير مقصورة على الصالة وحدها، كما 

عرفان عنها، بل نحن أمام مرتبة تفتح اآلفاق المتسعة والرحبة أمام إيمان المؤمن تحدث أهل ال
وسمو قلبه وتطلع روحه حيث تجعله يرتقي إلى هذه المرتبة وهذه المنزلة مع كل عمل يقوم به، 

 وعند قيامه بكل أمر أمره اهللا به، أي في كل أوقاته وفي جميع أحواله.
الدرجة العالية من الشفافية اإليمانية الحضورية التي ولكن هل للعبد أن يصل إلى هذه 

تتجاوز علم اليقين إلى المكاشفة اليقينية (علم اليقين)، وتجعله يعبد اهللا وكأنه يراه في جميع 
أحواله؟ لعل سؤال جبريل عليه السالم عن معاني اإلسالم واإليمان التي هي مجموعة من الواجبات 

بعدها عن اإلحسان الذي هو الصورة والطريقة اإللهية المثلى المطلوبة العملية والقلبية، ثم سؤاله 
من المؤمنين في التعامل مع قضايا اإلسالم واإليمان عند تنفيذها يؤكد أن كل مؤمن ومؤمنة يمكنه 
الوصول إلى هذه الدرجة، خاصة وقد عقَّب الحبيب المصطفى صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم على 

 .)١(م جبريل يعلمكم أمور دينكم"ذلك بقوله: "جاءك
 ولكن كيف الوصول إلى هذه الدرجة؟

ونحن قد علمنا قصورنا في معرفة مرتبة حضور القلب في المعبود، فضًال عن تذوقها وهي 
مقصورة على الفروض الخمسة من الصالة، وفي أوقات محددة من الليل والنهار، بينما مرتبة 

                                                 
 .سبق تخريج الحديث) ١(
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وامر وفي كل األوقات، كما أسلفنا، ولو لم يحدثنا بها اإلحسان تشمل كل العبادات وكل األ
لما تصورنا أن  -كما ذكرنا-المصطفى الذي ال ينطق عن الهوى وكالمه وحي يوحى، وجاء تعقيبه 

هناك من عباد اهللا من يعبده في كل أحواله وكأنه يراه، ولما سألنا عن الكيفية التي يمكن الوصول 
لة والمرتبة العالية من العبودية التي ترتكز على رؤية قلب العبد لربه بها إلى هذه الدرجة وهذه المنز 

 وخالقه ومالك أمره في جميع عباداته وأحواله وكأنه ينظر إليه ببصره.

 

ليس أمامنا سوى العودة من جديد لحديث المصطفى صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
ين تحدثوا عن حضور القلب في المعبود وتدرجات واالستفادة أيضاً من كالم أهل اهللا من أوليائه الذ

ومراتب ذلك الحضور بعد أن شرحوه وتحدثوا عنه، ثم نقصر حديثنا عن اإلحسان في الصالة، 
لعل طريق اإلحسان بآفاقه اإللهية الممتدة في كل شيء تتسرب إلى قلوبنا الفقيرة المجدبة ببعض 

 تلك المعالم وتقتفي أثر ذلك النور.معالم نوره فتنعشها من سباتها ثم تحييها لترى 
وحتى تتسنى لنا اإلجابة عن الكيفية التي يمكن أن يتسرب بها اإلحسان إلى قلوبنا العمياء 
المجدبة من آفاقه اإللهية الممتدة في كل شيء، وتستفيق من سباتها لتحيا برؤية بعض معالم أنواره 

 مما يجب أن تستقر في األذهان والعقول.. منها:البد وأن نقرر بعض المسائل المعرفية المتعلقة به 
أن اإلحسان هو اإلتيان بالشيء الحسن في ذاته بالطريقة األجمل أو األتقن أو األحكم  -

حسب المعاني المختلفة ودالالتها التي تتوافق مع األقوال واألفعال أو المعاني أو الذوات إذا ما 
 اتصفت بها.

ود وفي الكون وفي كل ما خلق الباري عز وجل وفي كل أن اإلحسان هو األصل في الوج -
ما أمر به ونهى عنه، وأن مصدره ومنشأه وُموجده الخالق البارئ المصور الحكيم العليم اللطيف 

 جلَّت قدرته.
أن الصالة التي هي أحد أوامر الخالق جل وعال، وأحد فروضه التي أوجبها على عباده؛  -

 الذي تفضل به على عباده وشرفهم به. مظهر من مظاهر اإلحسان اإللهي
أن اإلحسان التعبدي المطلوب منا في هذه الدنيا، الذي دلنا عليه حديث المصطفى  -

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم عند قيامنا بتنفيذ أوامر اهللا وطاعته هو إحسان عمل ما أمرنا اهللا به 
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يقين المتماهي مع الحق جل وعال، المتفاني في من منطلق العبودية الكاملة والمعرفة التامة والعلم ال
ذاته إلى درجة التقابل وااللتقاء مع اإلحسان اإللهي الذي أشارت إليه اآلية الكريمة في قوله تعالى: 

 َْل َجَزاُء اِإلْحَساِن ِإالَّ اِإلْحَسانُ ه:٦٠[الرمحن[. 
أن األصل في الصالة هو اإلحسان عند إقامتنا لها ألن األصل فيها التوجه نحو الخالق  -

ومخاطبته والثناء عليه والوقوف بين يديه وامتثال أمره والتذلل في حضرته والتأكيد على ألوهيته 
فاها باألذكار واألفعال التي فرضها وفي األوقات التي حددها، فهي صلة ولقاء بين العبد وربه، طر 

الخالق المعبود والعبد المخلوق، وهي من أولها إلى آخرها (أي الصالة) تفرض على مقيمها أن 
يكون قلبه حاضرًا ومتوجهًا وداعيًا ومعظمًا وسائًال ومنزهًا ومسبحًا وحامدًا وراجعًا وساجدًا في 

ْسِم اللَِّه بِ ءة المعبود عظمت مشيئته وجلت قدرته من أول دخوله فيها بقوله اهللا أكبر، ثم بقرا
يِن مَ لرَّْحمـَِن الرَِّحيِم اْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ الَعاَلِميَن االرَّْحَمِن الرَِّحيِم  ِإيَّاَك َنْسَتِعيُن وَ  يَّاَك نـَْعُبدُ إِ اِلِك يـَْوِم الدِّ

سبحان اهللا إلى تكراره لقوله (اهللا أكبر) وإلى ركوعه وقوله فيه ( ..ْهِدنَا الصَِّراَط الُمْسَتِقيمَ ا
وبحمده) ست مرات، حيث لو جمعنا ذكر العبد هللا باسمه الجامع أو بصفة من صفاته أو بضمير 
يعود عليه لزاد على خمس وعشرين مرة في الركعة الواحدة، مما يؤكد أن األصل فيها هو حضور 

نها تكون الصالة القلب في المعبود بما يتناسب مع مرتبة اإلحسان التي أمرنا اهللا أن نعبده بها، وحي
 في أجمل جمال صورها وأبهى بهاء نورها وأكمل كمال إقامتها..
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