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 المد ل رب العالي، جعل الشوع ف الصلة سة� من سات الؤمني، وطريقا� للوص��ول إل مرات��ب الفلحي،
 أحده تعال وأشكره، وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له، وأشهد أن نبينا ممدا� عبده ورس��وله إم��ام
 التقي، وأشرف الاضعي والاشعي، اللهم صلI وسلم على نبينا ممد بن عب�دال، وارض الله�م ع�ن آل�ه

.وأصحابه وأزواجه والتابعي، ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين

:أما بعد

 اتقوا ال رب العالي، وكونوا بدينكم مستمسكي، وعلى عموده مافظي، وفي��ه خاش��عي: فيا أيها السلمون
.غاية العاملي- واي ال- خاضعي، تسلكوا سبيل الفلحي، وهذا

 إنه نتيجة لرتاء كثي من الناس ف أحضان الدنيا، والتنافس ف جع حطامها، وانشغال القلوب والمم: عباد ال
 با، ونسيان الدار القيقية، والغفلة عن العمل لا؛ ف هذه الدوامة تناسى بعض الناس خالقهم ورازقه��م؛ فل��م

 فoخrلoفr مwن بrعvدwهwمv خrلuفs أoضrاعqوا الصpلoاةo-: تبارك وتعال- يبالوا بشرعه، ول يكترثوا لدينه، وصدق فيهم قول الق
).59( سورة مريوrاتpبrعqوا الشpهrوrاتw فoسrوvفr يrلuقoوvنo غoيyا

 وصنف آخر من الناس يؤدي الصلة، ولكن مع الوقوع ف اللل، والستمرار ف الزلل؛ يصلون ولكن ل ت��qرى
 آثار الصلة عليهم، ل يتأدبون بآدابا، ول يلتزمون بأركانا وواجباتا، صلتم صورية عادية؛ لخلل��م بلبه��ا
 وروحها وخشوعها، يصلون أشباحا� بل أرواح، وقوالب بل قلوب، وحركات بل مشاعر وأحاسيس، ص��لتم
 مرتع للوساوس والواجس، يدخل الشيطان على أحدهم وهو ف صلته، فيصول ويول بفكره ف مالت الدنيا؛
 يتحرك ويتشاغل، ويستطيل ويتثاقل، ويتلفت بقلبه وبصره إل حيث يريد، فينفتل عن صلته، ول يعقل منها إل

.قليل�، بل لعل بعضهم ل يعقل منها شيئا�

 فحش ف القول، وإساءة ف الفع��ل، وأك��ل للح��رام،: ث ل تسأل عن الحوال، وسيء العمال بعد الصلة
.وتعسف ف الخلق، وإصرار على العاصي

 ؛ فأين)45(ت سورة العنكبو إ�ن� الصpلoاةo تrنvهrى عrن� الuفoحvشrاء وrالuمqنكoر�-: عز وجل-أل يقل ال : وربا تساءل بعضهم
 نن من هذه الية، فنحن نؤدي الصلة، ولكن ل أثر لا ف حياتنا، ول ثرة لا ف واقعنا، وتغيي أحوالنا، وتسن

!!.مناهجنا وتصوراتنا، وصلح سائر جوانب حياتنا؟



 هو إخللنا بروح الصلة ولبها، الشوع فيها، فم��ا مكان��ة الش��وع ف: ان السبب ف ذلك كله: ولشك 
 بعد أن تف��اقم- بول ال-الصلة؟ وما معناه؟ وما السباب الالبة له، والثار الترتبة عليه؟ هذا ما سنتطرق إليه

. التقصي ف ذلك، حت أصبح ظاهرة خطية تستحق الهتمام والعالة على ضوء الكتاب والسنة المر، وعم

 لقد مدح ال الؤمني وأثن عليهم، ووصفهم بالشوع له ف أجل عباداتم، ورتب عل��ى ذل��ك: إخوة السلم
 ؛)2-1( س��ورة الؤمن��ون ال�ذwينr هqمv فwي صrلoاتwه�مv خrاشwعqونo* قoدv أoفuلoحr الuمqؤvمwنqونo : الفوز والفلح؛ فقال جل وعل

"أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلح-: "رحه ال- ابن كثي  قال

 هو لي القلب ورقته، وسكونه وخضوعه، وانكساره وحرقتqه؛ فإذا خشع القلبq، تبعه خشوع: وأصل الشوع"
 لو خشع قلب ه��ذا،: "، وقد رأى بعض السلف رجل� يعبث بيده ف الصلة، فقال"جيع الوارح؛ لنا تابعة له

 هو الش��وع ف-: "رضي ال عنه-وف معن الشوع ف الصلة أيضا�، قال علي بن أب طالب"لشعت جوارحه
 ف- رضي ال عن��ه-، وعن ابن عباس"القلب، وأن تلي للمرء السلم كنفك، وأل تلتفت ف صلتك يينا� وشال�

 ك��ان: "ق��ال- رح��ه ال-، وعن السن "خائفون ساكنون: " ، قالال�ذwينr هqمv فwي صrلoاتwه�مv خrاشwعqونo: قوله تعال
 ل: كانوا يقولون-: " رحه ال-، وقال ابن سيين "خشوعهم ف قلوبم؛ فغضوا بذلك أبصارهم، وخفضوا الناح

"ياوز بصرqه مصله

 الذين كانت قلوبم تستشعر رهبة الوقوف ف الصلة بي يدي ال، فتس��كن- رحهم ال-هذا هو منهج السلف 
 وتشع؛ فيسري الشوع منها إل الوارح واللمح والركات، ويغشى أرواحهم جلل ال وعظمت��ه، وه��م
 يقفون بي يديه، فتختفي من أذهانم جيع الشواغل عندما يشتغلون بناجاة البار جل جلل�ه، ويت�وارى ع�ن
 حسهم ف تلك الالة كل ما حولم، فيتطهرq وجدانم من كل دنس، وينفضون عنهم كل شائبة؛ وعندئذ تتضاءل
 الادياتq، وتتلشى جيع الغريات، وحينئذ تكون الصلة راحة قلبية، وطمأنينة نفسية، وقرة عي حقيقية؛ كم��ا

 وجعل��ت-: (رضي ال عنه-ف الديث الذي رواه المام أحد والنسائي عن أنس- صلى ال عليه وسلم-قال النب
)قرة عين ف الصلة

)قم يا بلل فأرحنا بالصلة: (قال- صلى ال عليه وسلم-وف السند أن رسول ال 

 إنا الراحة الدائمة للنفوس الطمئنة؛ لكي تشعر من خلل أدائها أنا تناجي من بيده ملكوت كل شيء،! ال أكب
 وأن الصلي حينما يكب ويرفع يديه إنا يعظم ال، وإذا وضع اليمن على اليسرى فهو ذل بي يدي موله، وق��د

 إقرار بعظم��ة ال،: ، وإذا ركع فهو"هو ذل بي يدي عزيز: "عن الراد بذلك؟ فقال- رحه ال-سئل المام أحد
.تواضع أمام علو ال تبارك وتعال: وإذا سجد فهو

 وهكذا يكون السلم ف صلته يوثق الصلة بال، ليفوز بوعد ال الذي ل يلف اليعاد؛ أخرج الم��ام مس��لم



 ما من امرئ مسلم تضره صلة مكتوب��ة،-: (صلى ال عليه وسلم-عن النب - رضي ال عنه-وغيه عن عثمان 
 فيحسن وضوءها، وخشوعها، وركوعها، إل كانت كفار لا قبلها من الذنوب، ما ل تؤت كبية؛ وذلك ال��دهر

)كله

 إن الصلي حقا� هو الذي يقيم الصلة كاملة الفرائض والركان، مستوفية الشروط والواجب��ات: أيها السلمون
 والداب؛ يستغرق فيها القلب، ويتفاعل من خلله الوجدان، ويافظ عليها مافظة تامة قدر الطاقة، يبعثه عل��ى
 ذلك قلب يقظ، وشعور صادق، وإحساس مرهف، وضمي حيª، فيتصرف بكليته إل الصلة؛ لن الشوع فيها

.إنا يصل لن فرغ قلبه لا، واشتغل با عما عداها، وآثرها على غيها

 ومنزلة الشوع من الصلة كمنزلة الرأس من السد؛ فالذي يعل الصلة مرتعا� للتفكي ف أمور دني��اه، وحل�
 قلبه ف كل واد، وهه ف كل مكان، يتلس الشيطان من صلته، بكثرة التف��اته، وعبث��ه: للهواجس ف مشاغله

 بلبسه ويده، ورجله وجوارحه، وربا أخل بطمأنينتها، ول يع� ما قرأ فيها، فيخشى أن ترد عليه ص��لته، فق��د
. عياذا بال أن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلته، فل يتم ركوعها، ول سجودها ول خشوعها،: ورد

 أصبحتv ترى من- إنه لا طال بالناس المد، وقست قلوبم، وأساء كثي منهم فهم شعائر السلم: ايهاالسلمون
 يل ببعض الشروط والركان والواجبات؛ فلم تؤت الصلة ثرتا ف قلوب كثي من الناس، ول تؤثر ف حياتم،
 فمنهم من يؤديها ولكن ل تنهاه عن الفحشاء والنكر، ول تنعه ما يدش العقيدة، أو يالف ال��ق، أو ين��اقض
 مبادئ السلم، ول تنعه من تعاطي الربا والرشوة، وشرب السكرات، وتعاطي الخدرات، وما إل ذل��ك م��ن

!.الرمات، ول يتورع عن ظلم العباد وغشهم، وإيقاع الذى بم، هل أولئك قد أقاموا الصلة وأدوا حقها؟

 لو فعلوا ذلك لنتهوا عن كل مرم، ولقلعوا عن كل ما يالف شرع ال جل جلله، ولكنه��م أض��اعوا! وال
 رضي ال-روى الترمذي وغيه عن جبي بن نفي أن عبادة بن الصامت! جوهر الصلة، ول حول ول قوة إل بال

 ؛"الشوع؛ يوشك أن تدخل مسجد الماعة، فل ترى فيه رجل� خاش��عا�: أول علم يرفع من الناس: "قال- عنه
!.فال الستعان

 أجساد توي إل الرض، وقلوب غافل��ة، وأفئدة! ما هي حالنا اليوم مع هذه الفريضة العظيمة؟: أيها السلمون
 صلى ال عليه-على ترسم خqطا الصطفى - أيها السلمون-فهل من عودة صادقة ! متعلقة بالدنيا، إل من رحم ال

!.نرجو ذلك وما هو على ال بعزيز! ف هذه الفريضة العظيمة وغيها من فرائض السلم؟- وسلم

 أoلoمv يrأuنw لwل�ذwينr آمrنqوا أoن تrخvشrعr ق°ل°وبqهqمv لwذwكuر� الل�هw وrمrا نrزrلo مwنr الuحrق± وrلoا يrك°ونqوا كoال�ذwينr أ°وتqوا الuكwتrابr مwن قoب��vل°
oق°ونwاسoف vمqهvم±ن sيwثoكrو vمqهqق°ل°وب vتrسoقoف qدrمoأuال qه�مvيoلrع oالoطo16( سورة الديدف.(



.أقول قول هذا، وأستغفر ال العظيم الليل ل ولكم ولميع السلمي، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

:الطبة الثانية

 المد ال الكيم العليم، وأشهد أن ل إله إل هو الرحن الرحيم، وأشهد أن ممدا� عبده ورس��وله، الص��طفى 
.المي، صلى ال عليه وعلى التابعي له بإحسان إل يوم الدين

:أما بعد

 فاتقوا ال عباد ال وعظموا شعائر دينكم، واستحضروا فيها عظمة بارئكم جل وعل، وفرغ��وا قل��وبكم م��ن
.الشواغل الدنيوية والعلئق الادية، وأقيموا صلتكم بقلوب حاضرة خاشعة

 حضور القلب فيها، واستشعار عظمة الالق جل: أن أكب ما يعي على الشوع ف الصلة- رحكم ال-واعلموا 
 وعل، وتصفية القلوب من الصوارف عن ال والدار الخرة، والتخفف من شواغل الدنيا، وعم��ارة القل��وب

.باليان، وسد منافذ الشيطان

 قصر النظر على موضع السجود، ووضع اليد اليمن على اليس��رى ح��ال القي��ام،: وما يعي على ذلك أيضا� 
 والتدبر فيما يقرأ من القرآن، وفيما يردد من الدعية، وعدم اللتفات، ومراعاة الطمأنينة، والذر من العجل��ة

.السابقة والعبث والركة

 من السباب الت تعي السلم على الشوع ف صلته؛ وبذلك يل لش��كال- مع توفيق ال عز وجل-كل ذلك 
.الذي يشغل بال كثي من الصلي

 أن يروض نفسه على ذلك، ومت علم ال من عبده الرغبة ف الي وفقه له، وأعانه عليه، ول��و أن: فعلى السلم
 انطلقة ج��ادة- بتوفيق ال-لكانت - صلى ال عليه وسلم-السلمي اليوم أدوا هذه الصلة كما س́ن رسول ال 

 لصلح أوضاعهم، وتغيي أحوالم، وسلم متمعاتم، وطريقا� إل النصر على أعدائهم، وتقيق ما يصبون إليه ف
 دنياهم وأخراهم؛ لن ف تطبيق شعائر السلم السلح القوي، والدرع الواقي من كل مكروه؛ لن الدافع إلي��ه

.قوة اليان، وصدق اليقي والشوق إل الخرة

 على الناصح المي، سيد الولي والخرين، وأفضل الاشعي؛ كما أمركم ال- رحكم ال-أل وصلوا وسلموا 
 إ�ن� الل�هr وrمrلoائwكoتrهq يqصrلµونo عrلoى النpب�ي± يrا أoي¶هrا ال�ذwينr آمrنqوا ص��rلµوا عrلoي��vهw: رب العالي بالصلة والسلم عليه بقوله

وrسrلIمqوا تrسvلwيم·ا


