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حوار حول السلوك إلى هللا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حوار حول السلوك إلى هللا - ٠٣٦الدرس :  - مدارج السالكین 

٢٣-٠٣-١٩٩٢  

  تمھید.

أیھا األخوة األكارم؛ مع الدرس السادس والثالثین من مدارج السالكین، وأُرید في ھذا الدرس أن نقَف   

وقفةً متأنیّةً، وال سیّما ونحُن في رمضان، حوَل السلوِك إلى هللاِ عّز وجل، وصلنا إلى موضوع التوبة، 

  تأنیّةً حوَل السلوك إلى هللا عّز وجل.وقبَل أن ننتقَل من التوبِة إلى موضوعٍ آخر، أردُت أن أقَف وقفةً م

  الحقیقة دیُن هللا عّز وجل واسٌع جداً، یعني كما تعلمون:   

  باُب العقائد باٌب كبیر.   

  وباُب العباداِت باٌب أكبر.   

  وباُب المعامالِت باٌب خطیر.  

  وباُب األخالِق والفضائل ال یُستھاُن بِھ.  

ً أن یضَع ی   دهُ على جوھر الدین، ینبغي للمؤمن أن یضَع یدهُ على الشيء ولكن ینبغي للمؤمن دائما

الخطیر في الدین، فحینما یلتبُس ِعنَد المؤمن ما ھَو من الدین أساسٌي وما ھَو ثانوي، األمور حینما تختلط 

واء، فقد وال یُمیُّز الُمسلم بیَن جوھر الدین وبیَن فروعِھ أو ثانویاتِھ، عندئٍذ یقُع فیما یُسّمى بالخیَط العش

یستھلُك ُعمرهُ ُكلھُ في شيء، ال یستأھُل ھذا الوقَت الثمین، وال ھذا الجھَد البلیغ، في شيء اسمھُ السلوك 

إلى هللا عّز وجل، یمكن أن تُصلّي، ویُمكن أن تصوَم رمضان، ویُمكن أن تَُحجَّ البیت، ویُمكن أن تقرأَ 

  سأَل نفسھُ ھذا السؤال: ِكتاَب فِقھ، ولكن أتمنى على ُكِل أخٍ كریم، أن ی

  ھل وضعُت یدي على جوھر الدین؟   

  یعني ھل وصلُت إلى هللا؟   

هللاُ سبحانھُ وتعالى مصدُر الكمال، مصدُر الجمال، مصدُر القوة، قوٌي قوي، جمیٌل جمیل، كاِمٌل كامل،   

ً أبداً، أّما لو واحٌد في كماِلِھ، واحٌد في ِصفاتِِھ، واحٌد في ذاتِِھ، فإذا وصلَت إلیھ، ال ینب غي أن تكوَن شقیّا

أنَّ اإلنسان أخَذ من الدیِن جوانب وأغفَل جوانب، طریق الوصوِل إلى هللا عّز وجل أصبَح غیَر سالك، 

  وما لم یسلُك اإلنسان إلى هللاِ عّز وجل، فلن یشعر بھذه السعادة التي ُوِعَد المؤمنوَن بِھا.
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  اآلن: 

ي أرى أن المحاورة، وطرَح السؤال، وتلقّي الجواب، شيء یبعُث في على سبیل السؤال والجواب، ألنن  

  نفِس الُمستمع الحیویةَ والنشاط.

  ما ھي الوعود التي وعَد هللا بِھا المؤمنین في القرآن الكریم؟  

  بعض الوعود... 

  

  الوعد األول: الحیاة الطیبة.

  تعریف الحیاة الطیبة: الحیاة التي ال یعتریھا شقاء.  

  ھل تصیبھُ متاعب في الدنیا وھموم؟ المؤمن   

  یعني سؤال دقیق.  

  حیاة طیبة، یا ترى المؤمن یمرض؟ یفتقر؟ المؤمن یُعاني من متاعب اجتماعیة؟   

ما ُدمَت تقول: أنَّ هللاَ عّز وجل وعَد المؤمَن بحیاةٍ طیبة، أنا أُرید اآلن أن أعرف ما الحیاة الطیبة؟ ألنھُ   

  ر كثیرة جداً.في ضوء التعریف تتضح أُمو

أنا أقول لكم: الحیاة الطیبة أن تشعَُر أنَك وفَق المنھج الصحیح، وفي طاعِة هللا عّز وجل، وِلتأتَك   

المتاعب ما شاءت، ِسرُّ السعادة أن تشعر أنَّ خاِلَق الكون یُِحبُك، وأنَّ خاِلَق الكون أنَت في الطریق إلیھ 

أي شعور ُمتعب في الحیاة الُدنیا، ألنھُ قد تقول: لو أنَّ  وعلى منھجِھ وعلى طاعتِھ، ھذا الشعور یمتصّ 

  الحیاة الطیبة ماٌل وفیر، قد ترى غنیّاُ ِغنًى فاِحشاً، ھل ھَو في حیاة طیبة؟ ھل ھَو في شقاء؟ 

لذلك كما قاَل بعض األخوان: اإلنسان إذا أقبَل على هللا عّز وجل، واتصلَّ بِھ، وَشعََر بالسكینِة، ھذه ھَي   

  حیاة الطیبة. ال

  لذلك: لو یعلم الُملوُك ما نحُن علیھ، لقاتلونا علیھا بالسیوف.  

  المؤمن یحیا حیاةً نفسیةً من أسعِد الحیوات، حیاة نفسیة.  

  یعني مثالً من مشاعر الحیاة النفسیّة:   

بأنَّ ُھناك  الخوف شعور ُمدّمر، القلق شعور ُمدّمر، اإلحباط شعور ُمدّمر، القھر شعور ُمدّمر، الشعور  

َرَك وأمُرَك بیدِه، ھذا شعور كبیر جداً، لذلك اإلنسان إذا عاَش حیاةً  ُظلم عام، وأنَّ خصَمَك بإمكانِھ أن یُدّمِ

طیبة، أي ال یعتریِھ شعوٌر ُمدّمر، شعورهُ ُكلُھُ صحّي، شعور الطمأنینة والثِقة با� عّز وجل، والشعور 
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یبة قد یعتِوُرھا فقٌر أحیاناً وضیٌق أحیاناً ومرٌض وما إلى ذلك ......، أنَّ هللا راٍض عنھ، ھذه الحیاة الط

  لكنَّ اإلیمان یمتصُّ ُكَل ھذه المتاعب، ھذا وعد. 

  الوعد الثاني: االستخالف في األرض والتمكین واألمن.

، الستحققنا االستخالف والتمكین واألمُن، لو أننا سلكنا إلى هللاِ عّز وجل السلوَك الصحیح ووصلنا إلیھ  

وعَد هللاِ عّز وجل، حینما تجد في الكتاب الكریم وعداً إلھیاً للمؤمن، وحینما ال تجد ھذا الوعَد ُمحققاً، بِم 

  تُفّسر ذلك؟ 

  الوعد األول: الحیاة الطیبة.   

  الوعد الثاني: االستخالف والتمكین والطمأنینة.  

حینما ال تجُد وعَد هللاِ ُمحققاً، كیَف نُفّسر ذلك؟ أنَّ ُھناك تقصیر، مستحیل أن تتِھَم هللا عّز وجل في أنھُ   

أخلََف وعدهُ، ھذا مستحیل، كمالُھُ ُمطلق، بقيَّ التفسیر الوحید ھَو: أنني أخلفُت وعدي مع هللاِ حتى عاقبني 

  بعدِم تحقِق وعدِه معي: 

ُ الَّذِ  اِلَحاِت لَیَْستَْخِلفَنَُّھْم فِي اْألَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذیَن ِمْن قَْبِلِھمْ ﴿َوَعَد �َّ  یَن آََمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ

لَنَُّھْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِھْم أَْمناً یَْعبُُدونَنِي  نَنَّ لَُھْم ِدینَُھُم الَِّذي اْرتََضى لَُھْم َولَیُبَّدِ یُْشِرُكوَن بِي َشْیئاً َوَمْن  الَ َولَیَُمّكِ

  َكفََر بَْعَد َذِلَك فَأُولَئَِك ُھُم اْلفَاِسقُوَن﴾

  ]٥٥[سورة النور اآلیة: 

  على الِعباد أن یعبدوا هللاَ عز وجل، ُسئَِل النبي علیھ الصالة والسالم: ما حقُّ هللاِ على الِعباد؟   

  بماذا أجاب.  

  أن یعبدوه وال یُشِركوا بِھ شیئاً.  

  فلّما ُسئِل فما حقُّ الِعباد على هللا عّز وجل؟   

  الجواب: أن ال یُعذّبَھم.   

إذاً: كأنھُ ُھناَك وعد من طرف الِعباد، وفي جزاء من طرف هللاِ عّز وجل، فلو أنَّ الِعباَد أخلّوا بوعِدھم،   

ل، حیُث ما تجد أنَّ وعَد هللاِ عّز لكاَن هللاَ عّز وجل یُقابُِل إخاللھم بوعِدھم بعدِم تحقیِق وعدِه لھم بالُمقاب

  وجل لیَس ُمحققاً فاتھم نفسك، ھذا وعٌد ثاٍن.
  الوعد الثالث: المؤمن معافى من الخوف والحزن.

  قال تعالى :   

ُل َعلَْیِھُم اْلَمَالئَِكةُ أَالَّ تََخافُوا َوالَ  ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ  تَْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّتِي ﴿إِنَّ الَِّذیَن قَالُوا َربُّنَا �َّ

  ُكْنتُْم تُوَعُدوَن﴾

  ]٣٠[سورة فُصلت اآلیة: 
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المؤمن ُمعافى من الخوف، وُمعافى من الُحزن، الُحزن ِلما مضى ال یحزن على ما فاتَھُ والخوف ِلما   

  سیأتي، ال یخاُف من مجھول وال یحزُن على ما فاتھُ، ھذا وعٌد ثالث. 

  ﴿أَال تََخافُوا َوال تَْحَزنُوا﴾

  طیب ماذا على الِعباد؟   

ُل َعلَْیِھْم اْلَمالئَِكـةُ أَال تََخافُوا َوال تَْحزَ  ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ   نُوا﴾﴿إِنَّ الَِّذیَن قَالُوا َربُّنَا �َّ

لث، لكن كأنَّ اإلشارة أنَّ الذي ال خوَف ینتظرُكم، وال ُحزَن یأُكُل قلوبَكم على ما فاتكم، ھذا وعد ثا  

یقول: ربُنا هللا فقط ھذا ال یكفي، ال بُدَّ من أن یكوَن مَع اإلیمان با�ِ عّز وجل استقامةٌ على أمرِه، 

  والحدیث الذي تعرفونھُ. 

  (( لیَس اإلیماُن بالتحلّي وال بالتمنّي، ولكن ما وقَر في القلب، وأقرَّ بِھ اِللسان، وصّدقھُ العمل))

  [ ورد باألثر]

ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا﴾   ﴿إِنَّ الَِّذیَن قَالُوا َربُّنَا �َّ

  االستقامةُ دلیًل ِصحِة اإلیمان، وإذا كاَن ُھناَك َخلٌل في االستقامة، فُھناَك َخلٌل في اإلیمان.  
  الوعد الرابع: المؤمن ال یقع في حیرة مدمرة.

  سؤال: المؤمن ھل یقع في حیرة ُمدّمرة؟!   

  الجواب: ال!!! قال تعالى:   

َ لََمَع اْلُمْحِسنِیَن﴾   ﴿َوالَِّذیَن َجاَھُدوا فِینَا لَنَْھِدیَنَُّھْم ُسبُلَنَا َوإِنَّ �َّ

  ]٦٩[سورة العنكبوت اآلیة: 

ِ قَْصُد السَّبِیِل َوِمْنَھا َجائٌِر َولَْو َشاَء لََھَداُكْم أَْجَمِعیَن﴾   ﴿َوَعلَى �َّ

  ]٩یة: [سورة النحل اآل

  یعني: على هللاِ أن یُبیَّن لنا سبیَل القصِد.   

  ﴿َوالَِّذیَن َجاَھُدوا فِینَا لَنَْھِدیَنَُّھْم ُسبُلَنَا﴾

وقد فّسَر العُلماُء ھذه الِھدایة بأنھا ِھدایةُ التوفیق، ُھناَك ِھدایةٌ عاّمة وِھدایةُ الوحيِ وِھدایةُ التوفیق،   

  جل، واستعاَن بِھ، َوفقَھُ، وُكُل دروِسنا تحَت قوِلِھ تعالى: فاإلنسان إذا َعَرَف هللاَ عّز و

  ﴿إِیَّاَك نَْعبُُد َوإِیَّاَك نَْستَِعیُن﴾

  ]٥[سورة الفاتحة اآلیة: 

  الوعد الخامس: ما بعد الموت.

  ھذا وعد بعَد الموت قال تعالى:   
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اِلَحاِت َكانَْت لَُھْم جَ    نَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُُزالً * َخاِلِدیَن فِیَھا َال یَْبغُوَن َعْنَھا ِحَوالً﴾﴿إِنَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  ]١٠٨-١٠٧[سورة الكھف اآلیة: 

  ھذا وعد ما بعَد الموت، لكن وعد في الدنیا، قال تعالى:   

اِلَحاِت َوُھَو ُمْؤِمٌن فََال یََخاُف ُظْلماً َوَال َھْضماً﴾   ﴿َوَمْن یَْعَمْل ِمَن الصَّ

  ]١١٢[سورة طھ اآلیة: 

  الفرق الدقیق بیَن الُظلِم وبیَن الھضِم.  

  یعني الُظلُم:   

  أن تُؤخَذ بذنٍب لم تفعلھُ، أو أن یؤخذَ البريء بجریرةِ الُمذنب، ھذا ھَو ُظلٌم.   

  أّما الھضُم:   

  أن یُنتقَص من أجرك.   

اِلَحاِت َوُھَو ُمْؤِمٌن فَال یَخَ    اُف ُظْلًما َوال َھْضًما﴾﴿َوَمْن یَْعَمْل ِمْن الصَّ

تجد المؤمن یقول لَك: الحمُد �، یشعر أنَّ هللاَ عّز وجل أعطاهُ سؤلَھُ، وأنَّ هللاَ أكرمھُ، وأنَّ هللاَ جلَّ في   

  ُعاله َرِحَمھُ، وأنَّ هللاَ أكرَمھُ. 

اِلَحاِت َوُھَو ُمْؤِمٌن فَال یََخاُف ُظْلًما َوال ھَ    ْضًما﴾﴿َوَمْن یَْعَمْل ِمْن الصَّ

  قال تعالى:   

ٍة َشّراً یََرهُ﴾ ٍة َخْیراً یََرهُ * َوَمْن یَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ   ﴿فََمْن یَْعَمْل ِمثْقَاَل َذرَّ

  ]٨-٧[سورة الزلزلة اآلیة: 

  ھذه اآلیة لھا معاٍن كثیرة، من معانیھا:   

  وجل، تأتي بھذه اآلیة، تقول لھُ:  نفُي الُظلِم عن هللا عّز وجل، إذا أردَت أن تنفي الُظلم عن هللا عزّ   

ا یََره﴾ ٍة َشر� ٍة َخْیًرا یََره َوَمْن یَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ   ﴿فََمْن یَْعَمْل ِمثْقَاَل َذرَّ

  نُرید وعود � عّز وجل.  
  الوعد السادس: من یتقي هللاَ یجعل لھُ مخرجاً.

  قال تعالى:   

نَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوُھنَّ بَِمْعُروٍف َوأَْشِھُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم َوأَقِیُموا ﴿فَِإَذا بَلَْغَن أََجلَُھنَّ فَأَْمِسُكوھُ 

َ یَْجعَلْ  َِّق �َّ ِ َواْلیَْوِم اْآلَِخِر َوَمْن یَت ِ َذِلُكْم یُوَعُظ بِِھ َمْن َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ  لَھُ َمْخَرجاً * َویَْرُزْقھُ الشََّھاَدةَ ِ�َّ

ُ ِلكُ  ِمنْ  َ بَاِلُغ أَْمِرِه قَْد َجعََل �َّ ِ فَُھَو َحْسبُھُ إِنَّ �َّ   ّلِ َشْيٍء قَْدراً﴾َحْیُث َال یَْحتَِسُب َوَمْن یَتََوكَّْل َعلَى �َّ

  ]٣- ٢[سورة الطالق اآلیة: 
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ً تھدیَك إلى سواِء السبیل، ھذه اآلیة لو فرضنا قرأناھا في سی   اقِھا العام، ما تقوى هللا عّز وجل دائما

  معناھا؟ 

  جاءت آیةً بیَن آیات الطالق، كیَف من یتقي هللاَ یجعل لھُ مخرجاً؟   

  من اتقى هللاَ في إیقاع الطالق الُسنّي، یجعل هللاُ لھُ مخرجاً في إرجاعِ زوجتِھ إلیھ.  

 عّز وجل قال: الیوم ُسئلُت ھذا السؤال: ساعة غضب، قاَل لھا: بالطالق بالثالثة، ھذا طالق بدعي، هللاُ   

  الطالُق مرتان، قال تعالى: 

 َ تِِھنَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّةَ َواتَّقُوا �َّ َربَُّكْم َال تُْخِرُجوُھنَّ ِمْن  ﴿یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّْقتُُم النَِّساَء فََطلِّقُوُھنَّ ِلِعدَّ

ِ فَقَْد َظلََم نَْفَسھُ َال  بُیُوتِِھنَّ َوَال یَْخُرْجَن إِالَّ أَْن یَأْتِینَ  ِ َوَمْن یَتَعَدَّ ُحُدوَد �َّ بِفَاِحَشٍة ُمبَیِّنٍَة َوتِْلَك ُحُدوُد �َّ

َ یُْحِدُث بَْعَد ذَِلَك أَْمراً﴾   تَْدِري لَعَلَّ �َّ

  ]١[سورة الطالق اآلیة: 

الق مرتان ألغیتھا، فخالفَت شرَع تبقى ِعندَك في البیت وتعتد وھَي في بیتك، فالعّدة ألغیتھا أنت، والط  

هللاِ في الطالق، عندئٍذ تجد أنَّ األمور أصبحت ضیّقة علیك، أّما لو طبقّت الطالق الُسنّي، لرأیَت أنَّ 

  ُھناَك مخرجاً شرعیّاً، إلرجاعِ زوَجتَِك إلیك، ھذا. 

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا﴾   ﴿َوَمْن یَتَِّق �َّ

  ھذه في السیاق، لو نزعناھا من السیاق، وقرأناھا وحدھا، ماذا یحصل؟   

ھذا من إعجاز القرآن الكریم، أنَّ ُكلَّ آیٍة لھا معنًى، وھَي في السیاق، ولھا معان كثیرة جداً، بعیدة عن   

  السیاق.

ً من إتالفِِھ، من ضیاِعِھ، من      مصادرتِھ، من ذھابِِھ.من یتِق هللاَ في كسِب المال: یجعل لھُ هللاَ مخرجا

من یتِق هللاَ في معاملة الزوجة: یجعل هللاُ لھُ مخرجاً من الشقاء الزوجي، الشقاء الزوجي شقاء كبیر،   

  من اتقى هللاَ في معاملة الزوجة.

  من اتقى هللاَ في اختیار زوجتِھ: یجعل هللاُ لھُ مخرجاً من تطلیِقھا.  

  ھذه اآلیة یُمكن أن تُطبَّق على آالف الحاالت.  

  من اتقى هللاَ في التوحید: جعَل لھُ هللاُ مخرجاً من الِشرك.   

  من اتقى هللاَ باإلیمان: جعَل هللاُ لھُ مخرجاً من الُكفر.  

  من اتقى هللاَ في كالِمِھ: جعَل هللاَ لھُ مخرجاً من تجریحِ الناِس لھُ. إذاً:   

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا َویَْرُزْقھُ ِمْن َحْیُث ال یَْحتَِسُب﴾ ﴿َوَمْن یَتَّقِ  َّ�  

  مرَّ معنا من أسبوع، عالقة الصالة بالِرزق:   
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َالِة َواْصَطبِْر َعلَْیَھا َال نَْسأَلَُك ِرْزقاً نَْحُن نَْرُزقَُك َواْلعَاقِبَةُ ِللتَّْقَوى﴾   ﴿َوأُْمْر أَْھلََك بِالصَّ

  ]١٣٢ [سورة طھ اآلیة:

  یعني ال نسألَُك ِرزقاَ، معنى ذلك: من صلّى وأمَر أھلھُ بالصالةِ، فا�ُ سبحانھُ وتعالى یرُزقھُ ِرزقاً حسناً.  

  متى یقطف العبد وعود هللا؟

  یعني أن تَِصَل إلى هللا عّز وجل، أن تقِطَف ھذه الوعود:   

أن یُدافِّع عنك، وَعَدَك باالستخالِف في األرض، هللاُ وَعَدَك بحیاة طیبــة، وَعَدَك بِرزق وفیر، وَعَدَك   

  وَعَدَك بالتمكیِن باألرض، وَعَدَك بالُطمأنینة.

  ُكُل ھذه الوعود متى تنالُھا؟   

  إذا سلكَت إلى هللاِ عّز وجل، لذلك:   

ل أُمَّ القرآن، مدارُج السالكین إلى هللا، في إیّاَك نعبُد وإیّاَك نستعین، ھذه الفاتحة الذي جعلھا هللاُ عّز وج  

  وجعلھا ِمفتاح الُسَوِر ُكِلھا. 

ِحیِم * َماِلِك یَْوِم الدِّ  ْحَمِن الرَّ ِ َرّبِ اْلعَالَِمیَن * الرَّ ِحیِم * اْلَحْمُد ِ�َّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ یِن * إِیَّاَك نَْعبُُد ﴿بِْسِم �َّ

َراَط اْلُمْستَِقیمَ  * ِصَراَط الَِّذیَن أَْنعَْمَت َعلَْیِھْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعلَْیِھْم َوَال  َوإِیَّاَك نَْستَِعیُن * اْھِدنَا الّصِ

الِّیَن﴾   الضَّ

  ]٧- ١[سورة الفاتحة اآلیة: 

  الحمد �.

نبدأ بالحمُد �ِ، ألنَّ ھذه الفاتحة نقرؤھا ُكلَّ یوم، وفي ُكّلِ صالة، وفي َكّلِ َركعة، وقد یقول النبي علیھ   

  الصالة السالم:

ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:    اِمِت، أَنَّ َرُسوَل �َّ   َعْن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ

  ((ال َصالةَ ِلَمْن لَْم یَْقَرأْ بِفَاتَِحِة اْلِكتَاِب))

  فالحمُد �ِ ماذا تعني؟   

أیھا اإلنسان، ما تنعُم بِھ من نِعم،  النعمة قائمة، النِعمةُ ُمعترٌف بِھا، النِعمةُ یُِحُسھا الناُس جمیعاً، ولكن  

  إنما ھَي �ِ عّز وجل، تعزوھا �ِ. 

  رب العالمین.

ِ َرّبِ اْلعَالَِمیَن﴾   ﴿اْلَحْمُد ِ�َّ
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العالمین جمع عالم، والعالم تقول: عالم اإلنسان، عالم الحیوان، عالم النبات، عالم المجّرات، عالم   

  ، عالم الحشرات.الفضاء، عالم األسماك، عالم األطیار

  فربُّ العالمین، كلمة رب ماذا تعني؟   

الربُّ ھَو الُمِمُد بُِكّلِ الحاجات، والربُّ فوَق ذلك، ھَو الذي یُعاِلُج النفوس، ففي إمداد مادي، وفي معالجة   

  نفسیة، فأقرب اسم من أسماء هللا عّز وجل لإلنسان ھَو: اسُم الرب، یا ربي، یعني: 

  ِل حاجاتي، ویا من ترعى شؤوني، ویا من تُعاِلُجني، ویا من تُكِربُني. یا من تُمدني بكُ   

ِ َرّبِ اْلعَالَِمیَن﴾   ﴿اْلَحْمُد ِ�َّ

إذاً: ھَو ربُّنا، وربُّ آبائنا األولین، وربُّ من بَعَدنا، وربُّ من قَبلَنا، وربُّ الحیوان، وربُّ النبات، ربُّ   

  یعني أقرب اسم من أسماء هللا الُحسنى للمخلوقات ھَو كلمة رب. العالمین، الحمُد �ِ رّبِ العالمین،

  الرحمن الرحیم.

ِحیِم﴾ ْحمِن الرَّ   ﴿الرَّ

  الرحمن الرحیم، لّما ربنا قال:   

ْنیَا َحَسنَةً َوفِي اْآلَِخَرِة إِنَّا ُھْدنَا إِلَْیَك قَاَل َعَذابِي أُِصیُب بِِھ َمْن أَ  َشاُء َوَرْحَمتِي ﴿َواْكتُْب لَنَا فِي َھِذِه الدُّ

َكاةَ َوالَِّذیَن ُھْم بِآَیَاتِنَا    یُْؤِمنُوَن﴾َوِسعَْت ُكلَّ َشْيٍء فََسأَْكتُبَُھا ِللَِّذیَن یَتَّقُوَن َویُْؤتُوَن الزَّ

  ]١٥٦[سورة األعراف اآلیة: 

  ھذه اآلیة كیَف نفَھُمھا فھماً دقیقاً؟   

  ﴿َوَرْحَمتِي َوِسعَْت ُكلَّ َشْيٍء﴾

باألرض، ألیَس ُھناك مصائب؟ ألیَس ُھناك أمراض وبیلة؟ ألیَس ُھناك فیضانات؟ ألیَس ُھناَك شحُّ   

  لف محاصیل؟ ِشقاق زوجي؟ عذاب منّوع.السماء؟ ألیَس ُھناك زالزل؟ براكین؟ صواعق؟ صقیع؟ ت

  فكیَف نجمُع ھذا مع قوِلِھ تعالى:   

ِحیِم﴾ ْحمِن الرَّ ِ َرّبِ اْلعَالَِمیَن، الرَّ   ﴿اْلَحْمُد ِ�َّ

أنــَت مخلوٌق لآلِخرة، فإذا ِحدَت عن طریق اآلِخرة، ال بُدَّ من أن یدفَعََك هللاُ إلیھا ِشئَت أم أبیت، من ُھنا   

ب، المتاِعُب أساُسھا َحیداُن اإلنساِن عن طریِق اآلِخرة، حیدانھُ عن طریق الجنة، یأتي هللاُ عّز تنشأُ المتاع

  وجل ویسوُق لھُ من الشدائد. 

  الرحمن: رحمُن الُدنیا واآلخرة، فمن أجِل اآلخرة یُضیُق علینا في الُدنیا.  

ینما یُعطینا ما نحتاجھُ؛ من طعاٍم أّما الرحیم: تعني العطاء، تعني حینما یرحُمنا هللاُ عز وجل، ح  

وشراٍب، وأُنٍس وِدفٍء، وأھٍل وأوالٍد ومأوًى، فالرحیم تعني العطاء، لكنَّ الرحمن تعني أنَّ هللاَ سبحانھُ 
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وتعالى أعدَّ ھذا اإلنسان لحیاةٍ أبدیٍّة، وحینما یَحیُد عن ھذا الھدف الكبیر، یسوُق لھُ من الشدائد من قِبَِل 

  ویؤكُد ھذا قوُل هللا عّز وجل:  اسِم الرحمن،

ْحَمِن فَتَُكوَن ِللشَّْیَطاِن َوِلیّاً﴾   ﴿یَا أَبَِت إِنِّي أََخاُف أَْن یََمسََّك َعَذاٌب ِمَن الرَّ

  ]٤٥[سورة مریم اآلیة: 

  الرحمن یُعذّب من أجِل اآلخرة.  

  مالك یوم الدین.

ْحمِن الرَّ  ِ َرّبِ اْلعَالَِمیَن، الرَّ یِن﴾﴿اْلَحْمُد ِ�َّ   ِحیِم، َماِلِك یَْوِم الّدِ

  ما معنى ماِلِك یوِم الدین؟ یوم الجزاء والِحساب، هللاُ عّز وجل ماِلُك ھذا الیوم.  

في معنى مفھوم ُمخاِلف من ھذا المعنى، اآلن أنَت في شيء تمِلُك، وعندما نموت یمِلكھُ هللا عّز وجل،   

   عّز وجل: االختیار، أنَت اآلن ُمخیّر، أّما إذا قاَل هللاُ 

یِن﴾   ﴿َماِلِك یَْوِم الّدِ

انتھى اختیاُرَك نھائیاً، ولم یبق إال أن تُحاَسَب على ما قدمت یداك، ماِلك، أنَت اآلن تملك أن تُصلّي أو   

أن ال تُصلّي، تمِلك أن تصُدق أو أن ال تصُدق، تمِلك أن تذھَب إلى الحج أو أن ال تذھب، تمِلك أن تكوَن 

ً أو خائن ً أو ُمسیئاً، أنَت اآلن ُمخیّر، لكن حینما یأتي َملَُك الموت، انتھى وفیّا اً، تمِلك أن تكوَن ُمحِسنا

  االختیار، وُختَِم العمل، وبقَي الجزاء.

  إیاك نعبد.

یِن* إِیَّاَك نَْعبُُد َوإِیَّ  ِحیِم* َماِلِك یَْوِم الّدِ ْحمِن الرَّ ِ َرّبِ اْلعَالَِمیَن* الرَّ   اَك نَْستَِعیـُن﴾﴿اْلَحْمُد ِ�َّ

فیھا قَِصر، ما دامت قد قُّدمت إیّاَك على نعبُد، معناھا ال نعبُُد إال إیّاك، لو أنَّ هللا عّز وجل قال: نعبُد   

إیّاَك یا رب، ھذه لیَس فیھا قَِصر، نعبُد إیّاك ونعبُد غیَرك، أّما حینما قاَل هللاَ عّز وجل: إیّاَك نعبُُد، أي إال 

  ك، ال نعبُُد ِسواك.نعبُُد إال إیّا

  ما ھي العبادة؟ 

العبادة: كیَف العبادة؟ الناس ال یُطیعون هللا عّز وجل، ھذه األوامر معروفة أوامر هللا عّز وجل بیَن   

  أیدي الناس، یسمعوَن كالَم هللاِ صباَح مساء، قال تعالى: 

ِ تَْوبَةً نَ  ُصوحاً َعَسى َربُُّكْم أَْن یَُكفَِّر َعْنُكْم َسیِّئَاتُِكْم َویُْدِخلَُكْم َجنَّاٍت ﴿یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا تُوبُوا إِلَى �َّ

ُ النَّبِيَّ َوالَِّذیَن آََمنُوا َمعَھُ نُوُرُھْم یَْسعَى بَْینَ   أَْیِدیِھْم َوبِأَْیَمانِِھْم تَْجِري ِمْن تَْحتَِھا اْألَْنَھاُر یَْوَم َال یُْخِزي �َّ

  بَّنَا أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا َواْغِفْر لَنَا إِنََّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیٌر﴾یَقُولُوَن رَ 

  ]٨[سورة التحریم اآلیة: 
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بَا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِیَن * فَِإْن لَْم تَ  َ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الّرِ ْرٍب ِمَن ْفعَلُوا فَأَْذنُوا بِحَ ﴿یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا اتَّقُوا �َّ

ِ َوَرُسوِلِھ َوإِْن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم َال تَْظِلُموَن َوَال تُْظلَُموَن﴾ َّ�  

  ]٢٧٩- ٢٧٨[سورة البقرة اآلیة: 

َ َخبِیٌر بَِما   یَْصنَعُوَن﴾ ﴿قُْل ِلْلُمْؤِمنِیَن یَغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِھْم َویَْحفَُظوا فُُروَجُھْم ذَِلَك أَْزَكى لَُھْم إِنَّ �َّ

  ]٣٠[سورة النور اآلیة: 

  .أوامر هللاِ عّز وجل تُتلى على الناِس صباَح مساء وھم ال یعبدونھُ، ال یعبدونھُ ألنھم ال یعرفونھُ   

  إذاً العبادة:   

  أوالً: معرفة.   

  وثانیاً: طاعة.   

  لن تطیعھُ قبَل أن تعِرفھُ.  

  ربنا عّز وجل لّما أمرَك أن تعبُدهُ، ماذا قال؟:   

َّقُوَن﴾   ﴿یَا أَیَُّھا النَّاُس اْعبُُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم َوالَِّذیَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَت

  ]٢١[سورة البقرة اآلیة: 

  وقال:   

ِ َغْیُب السََّمَواِت َواْألَْرِض َوإِلَْیِھ یُْرَجُع اْألَْمُر ُكلُّھُ فَاْعبُْدهُ َوتََوكَّْل َعلَْیِھ َوَما َربُّ  ا تَْعَملُوَن﴾﴿َوِ�َّ   َك بِغَافٍِل َعمَّ

  ]١٢٣[سورة ھود اآلیة: 

  األمَر ُكلَھُ عائٌد إلیھ:  ما أَمَرَك أن تعبدهُ إال بعَد أن طمأنََك أنَّ   

  ﴿َوإِلَْیِھ یُْرَجُع األَْمُر ُكلُّھُ فَاْعبُْدهُ َوتََوكَّْل َعلَْیِھ﴾

  إیّاك نعبُد، اإلنسان كأنھُ ماِلك شيء، قال: وحتى یكون في حجِمِھ الحقیقي.  

  ما معنى: إیاك نستعین؟ 

عبادتھ، ال تملك إال أن تنطلق إلى ِعبادتھ، ال  قال: وإیّاَك نستعین، یعني أنَت ال تمِلك إال أن تنبَعث إلى  

تملك إال أن تختار أن تعبُدهُ، ولكنَّ القوةَ التي یجب أن تنالھا من أجِل أن تعبُدهُ، بیِد هللا عّز وجل، ھذا ما 

  قالھُ النبي علیھ الصالة والسالم:

  ال بِھ، وال قوةَ على طاعتِھ إال بِھ.أال أُنبؤكم بمعنى ال حوَل وال قوةَ إال با�؟: ال حوَل عن معصیتِھ إ  
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  ما معنى كلمة: اھدنا؟ 

َراَط اْلُمْستَِقیَم﴾   ﴿اْھِدنَا الّصِ

إذا اإلنسان یعرف الِصراَط المستقیم، ما معنى كلمة اھِدنا؟ ھذا الطریق واضح، في ِعّدة حاالت، إنسان   

نَت ال تعرف معنى الِصراَط المستقیم، یعرُف الِصراَط المستقیم، فكیَف نفھم معنى ُدعائِِھ اھِدنا؟ إذا كُ 

فالُدعاء یعني أن تطلب من هللا عّز وجل: أن یُبیّن لَك الِصراَط الُمستقیم، فإذا ُكنَت تعرُف الِصراَط 

  الُمستقیم، فالُدعاء یعني أن تتبَِع الِصراط المستقیم.

ا ربي عّرفني، تعرف، یا ربي أعنّي، فإذا ُكنَت ُمتبّعاً للصراط المستقیم، ماذا یعني الُدعاء؟ ال تعرف، ی  

  تعرف وتُطبّق، یا ربي ثبتني.

  فاھِدنا الِصراَط المستقیم، لھا ثالث معان:   

  إّما یا ربي عّرفني.  

  أو أعني على التطبیق.  

  أو ثبتني على ھذا التطبیق.   

ن أُطبق ما أعرف، فالمؤمن وھَو یُصلي لھُ شأن مَع هللا عّز وجل، فإذا كان اھتدى، یا ربي أعني على أ  

  وإذا كان فیما یبدو مستقیماً، یا ربي ثبتني على ِصراِطَك المستقیم.

  من ھم الضالون والمغضوب علیھم؟ 

الِّیَن﴾   ﴿ِصَراَط الَِّذیَن أَْنعَْمَت َعلَْیِھْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعلَْیِھْم َوَال الضَّ

  من ھم الضالون؟ الضال ھَو الذي ما َعَرَف الحق.   

  نَّ المغضوب علیھم: ھم الذیَن َعَرفوا الحق وحادوا عنھ.لك  

یعني إنسان َعِرَف ولم یُطبّق، فالذي ما َعرف ھَو الضال، والذي ما طبّق ھَو المغضوب علیھم، وفي   

  ِكال الحالین: 

  اإلنسان إذا لم یعرف فھَو ضال، وإذا َعَرف ولم یُطبّق، فھَو مغضوب علیھ.   

  الخالصة.

  إذا قُلَت:   

ـاَك نَْستَ  یِن* إِیَّاَك نَْعبُُد َوإِیـَّ ِحیِم* َماِلِك یَْوِم الّدِ ْحَمن الرَّ ِ َرّبِ اْلعَالَِمیَن* الرَّ َراَط ﴿اْلَحْمُد ِ�َّ ِعیُن* اْھِدنَا الّصِ

الِّینَ    ﴾اْلُمْستَِقیَم* ِصَراَط الَِّذیَن أَْنعَْمَت َعلَْیِھْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعلَْیِھْم َوال الضَّ

أنَت ُمكلٌّف في ماذا؟ بالصالة، أنَت ُمكلّف أن تقرأ سورة، ثالث آیات أو سورة قصیرة، یعني بحسب   

شعورك اإلیماني، ھذه اآلیات لماذا تُتلى علیك؟ لماذا تشعر أنَّ أحداً یتلوھا علیك، أو ما عالقَتُھا 
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  بالفاتحة؟. 

  أنَت حینما طلبَت من هللاَ أن یھدیََك الِصراَط المستقیم، جاء الجواب:   

  یا عبدي ھذا ھـــَو الِصراَط المستقیم.  

فالقرآن الكریم ُكلُھُ ھَو الِصراط المستقیم، فإذا تلوَت آیاِت األمِر علیَك أن تأتمر، وإذا تلوَت آیاِت النھيِ   

علیَك أن تنتھي، وإذا تلوَت آیاِت الوعِد علیَك أن ترجو ما ِعنَد هللا، وإذا تلوَت آیاِت الوعید علیَك أن 

لشرعیّة علیَك أن تُطبِقھا، وإذا تلوَت اآلیات الكونیة علیَك أن تخاَف ما ِعنَد هللا، وإذا تلوَت آیات األحكام ا

تعتبَر بِھا، وإذا تلوَت آیات التاریخ واألخبار علیَك أن تتِعَظ بِھا، ھذا معناه، فاإلنسان إذا صحت صالتھُ، 

  صحَّ دینھُ، وصحَّ عملھُ، الفاتحة تكوُن ھكذا، والتالوة بعدھا تكون على ھذه الشاِكلة.

نا في مدارج السالكین، في مراتب إیّاَك نعبُد وإیّاَك نستعین، ھذا درٌس فاِصٌل بیَن درسین، ما ُدم  

الخضوع: یعني حینما جاءَك األمُر بعَد الفاتحة: أن تَغُضَّ بَصرَك عن محاِرم هللا ، أو حینما جاءَك األمُر 

فاتحة: أن تقوَل قوالً سدیداً یُصلح لَك هللاُ بعَد الفاتحة: أن تقوَل للناِس ُحسناً، وحینما جاءَك األمُر بعَد ال

عملَك، وحینما جاءَك األمُر بعَد الفاتحة: أن تزن بالِقسطاس المستقیم، وأن ال تقف ما لیَس لَك بِھ ِعلم، هللا 

أعطاك مجموعة كبیرة من األوامر، والنواھي، والحقائق، والقواعد، والقوانین، واآلیات الكونیة، فأنَت 

  ینبغي أن تُعِلَن عن خضوِعَك لھذا األمر، فالركوع خضوعٌ �ِ عّز وجل، والسجود؟. إذا َركعت،

  یعني أنَت خضعت، ولكنَك فقیٌر إلى هللا عّز وجل، أنَت ضعیف، عبَّر عن ھذا سیدنا یوسف، حینما قال: 

ا یَْدُعونَنِي إِلَْیِھ َوإِالَّ تَْصرِ  ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ   ْف َعنِّي َكْیَدُھنَّ أَْصُب إِلَْیِھنَّ َوأَُكْن ِمَن اْلَجاِھِلیَن﴾﴿قَاَل َرّبِ الّسِ

  ]٣٣[سورة یوسف اآلیة: 

  فأنَت في الركوعِ تخضع، وفي السجود تطلُب العوَن من هللاِ عّز وجل:   

  ﴿إِیَّاَك نَْعبُُد َوإِیَّاَك نَْستَِعیُن﴾

  من معاني الصالة:

  

  الصالة قرب وذكر.-١

عّرفھا النبي علیھ الصالة والسالم؟ أو بماذا عّرفھا القرآن؟ ھذه الصالة أن تقرأَ  ھذه الصالة بماذا  

الفاتِحة وأن تركع وأن تسجد، أن تقرأَ الفاتحة وسورة، وأن تركع وأن تسجد، ھذه الصالة بماذا وصفھا 

  القرآن؟ بأنھا قُرب، عملیة مناجاة أو عملیة قُرب، لقوِلِھ تعالى: 

  َواْسُجْد َواْقتَِرْب﴾ ﴿َكالَّ َال تُِطْعھُ 

  ]١٩[سورة العلق اآلیة: 
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  لھا وصف آخر: الصالة ِذكر، أنَت إذا صلیت إنَك تذُكُر هللاَ عّز وجل:   

َالةَ ِلِذْكِري﴾ ُ َال إِلَھَ إِالَّ أَنَا فَاْعبُْدنِي َوأَقِِم الصَّ   ﴿إِنَّنِي أَنَا �َّ

  ]١٤[سورة طھ اآلیة: 

  ب وِذكر.إذاً أول واحدة: الصالة قُر  
  الصالة تنھى عن الفحشاء والمنكر.-٢

  أیضاً: یعني ممكن أن ترى إنساناً یُصلي وھو غشاش، كالمھُ فاحش، یخون العھد، یكذب، مستحیل:   

َالةَ تَْنَھى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َولَ  َالةَ إِنَّ الصَّ ُ ﴿اتُْل َما أُوِحَي إِلَْیَك ِمَن اْلِكتَاِب َوأَقِِم الصَّ ِ أَْكبَُر َو�َّ ِذْكُر �َّ

  یَْعلَُم َما تَْصنَعُوَن﴾

  ]٤٥[سورة العنكبوت اآلیة: 

آلیّةُ النھي كیَف تتم؟ لماذا اإلنسان قبل الصالة الصحیحة: یكذب، ویَغُش الناس، ویتعّدى، فإذا صلّى   

  صالةً صحیحة، كما قاَل هللاُ عّز وجل: 

  ْحَشاِء َواْلُمْنَكِر﴾﴿إِنَّ الصَّالةَ تَْنَھى َعْن اْلفَ 

آلیّةُ النھي، ھَو أوالً: النھي مستویات، النھي البسیط أنھُ أنَت تلوَت القُرآن، فأمرَك هللاُ عّز وجل أن   

  تَغَُض بَصَرَك، وترغب أن تُطیع هللاَ عّز وجل، فغضضَت بََصَرك، ھذا نھي أولي.

طیعھُ، وھا ھَو ذا األمر بیَن یدیـــك، فإذا طبقّت ھذا حینما تقرأُ أمَر هللاِ أو نّھیَھُ، وأنَت راغٌب أن تُ   

األمر، فأنَت ُمریٌد، أن تطلَُب ِرضاَء هللاِ عّز وجل عن طریِق طاعتِھ، في مستوى أرقى من ھذا، أول 

نھي ھَو أنَت َعرفَت أمَر هللاِ، وَرِغبَت في طاعتِھ، فتركَت إطالَق البصر في مستوى أرقى، إنَك حینما 

عّز وجل، یقِذُف في قلبَِك النور ، وھذا النور الذي یقِذفھُ في قلبِك، یُریَك الحقَّ حقّاً، والباِطَل  تتصل با�ِ 

باطالً، یجوز حینما ال یكوُن ھذا النوُر في قلبِك، وتُِحُب أن تُصلي، تُجاِھُد نفسَك وھواك، لكن حینما 

ً فتتبِ  عھُ، وحینما ترى الباِطَل باطالً فتجتنبھُ، اآلن تنتھي یقذُف هللاُ في قلبَِك النور، حینما ترى الحقَّ حقّا

أنت ال ألنَك حریٌص على طاعة هللاِ عّز وجل فقط، بل ألنَك حریٌص على طاعتِھ، وحریٌص على 

  سالمتَِك ، رأیَت الخیَر في طاعِة هللا، ورأیَت الشرَّ في البُعِد عنھ.

إذاً: الصالة قُرب   طریق إلقاِء النوِر في قلِب المؤمن،إذاً النھي نھیین: إّما نھي تعّرفي وإّما نھي عن   

  وِذكر ونھٌي عن الفحشاِء والُمنكر.
  الصالة خشوع.-٣

  أیضاً والصالةُ خشوع، خشوع: 

أن تشعر أنَك بیَن یدي هللا عّز وجل، تقُف في حضرتِھ، الخشوع في الصالةِ: من فضائِِلھا أم من   

  فرائِِضھا؟ من فرائِِضھا، فالصالةُ من فرائِِضھا الخشوع.
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  الصالة دعاء.-٤

  حینما قاَل هللاُ عّز وجل:   

الدَّاعِ إَِذا َدَعاِن فَْلیَْستَِجیبُوا ِلي َوْلیُْؤِمنُوا بِي لَعَلَُّھْم ﴿َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَِإنِّي قَِریٌب أُِجیُب َدْعَوةَ 

  یَْرُشُدوَن﴾

  ]١٨٦[سورة البقرة اآلیة: 

  ثمَّ یقول:   

  ﴾ینَ ﴿َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذیَن یَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِي َسیَْدُخلُوَن َجَھنََّم َداِخرِ 

  ]٦٠[سورة غافر اآلیة: 

الُدعاُء ِعبادة، والصالة أول الِعبادات، الصالة مناجاة ونور، الصالة قُرب، وِذكر، ونھي، وُدعاء،   

  وُمناجاة. 

  وكما ورَد عن النبي علیھ الصالة والسالم: الصالةُ ِمعراُج المؤمن، یعرُج بِھا إلى هللاِ عّز وجل.  

  الصالة وعي :-٥

  صالتَُك أن تعِقَل عن هللاِ عّز وجل: لیَس للمرِء من صالتِھ إال ما َعقََل ِمنھا.  

  ھذا حدیث، واآلیة التي تؤكدهُ:   

 ً َالةَ َوأَْنتُْم ُسَكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن َوَال ُجنُبا یٍل إِالَّ َعابِِري َسبِ  ﴿یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا َال تَْقَربُوا الصَّ

َساَء فَلَْم تَِجُدوا َحتَّى تَْغتَِسلُوا َوإِْن ُكْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغَائِِط أَْو َالَمْستُُم النِّ 

َ َكاَن َعفُ  ُموا َصِعیداً َطیِّباً فَاْمَسُحوا بُِوُجوِھُكْم َوأَْیِدیُكْم إِنَّ �َّ   ّواً َغفُوراً﴾َماًء فَتَیَمَّ

  ]٤٣[سورة النساء اآلیة: 

  معناھا: الصالة وعي.  
  الصالة طھور :-٦

أیضاً: الصالة َطھور، والحقیقة: َطھور نفسي، یعني: اإلنسان المشاعر المرضیة في نفسھ؛ ِحقُدهُ،   

  ي الصالة.دناءتھُ، قذارتھُ، طمعھُ، أنانیتھُ، استعالؤهُ، ُكُل ھذه المشاعر الُسفلى في اإلنسان تطھر ف

  قاَل: الصالةُ َطھور.  

  َعْن أَبِي َماِلٍك األَْشعَِرّيِ قَاَل:   
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ِ تَْمألُ اْلِمیزَ  ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم: الطُُّھوُر َشْطُر اِإلیَماِن، َواْلَحْمُد ِ�َّ ِ ((قَاَل َرُسوُل �َّ اَن، َوُسْبَحاَن �َّ

ِ تَْمألاِن أَ  ْبُر ِضیَاٌء، َواْلَحْمُد ِ�َّ َدقَةُ بُْرَھاٌن، َوالصَّ ْو تَْمألُ َما بَْیَن السََّمَواِت َواألَْرِض، َوالصَّالةُ نُوٌر، َوالصَّ

ةٌ لََك أَْو َعلَْیَك، ُكلُّ النَّاِس یَْغُدو فَبَایٌِع نَْفَسھُ فَُمْعتِقَُھا أَْو ُموبِقَُھا))   َواْلقُْرآُن ُحجَّ

  ذي والنسائي في سننھما][أخرجھ مسلم في الصحیح، والترم

  وقال: الصالة عھد.  
  الصالة میزان :-٧

ً اإلنسان یفعل ُشبُھة، یا ترى صح أو خطأ أیجوز؟ قال: لیَس فیھا    في معنى آخر للصالة: یعني أحیانا

 شيء، فالن سألناهُ، فقال: لیَس فیھا شيء، حینما یقع في ھـذا التساؤل، المیزان ِعندهُ ھو اتصالُھُ با�ِ عزّ 

وجل، فإذا شعرَت بالِحجاب بینَك وبیَن هللا، إذا شعرَت بالخجل، فھذا العمل سيء، والصالة كانت میزاناً 

  لَك.

  الصالةُ میزان فمن وفّى استوفى.  

  من وفّى للصالةِ شروطھا، استوفى من الصالةِ حظوظھا.  

حیح، أّما العمل الذي تخجل بِھ مَن هللاِ أیضاً: یعني أنَت العمل الذي تستطیع أن تُقبَِل على هللاِ بِھ حتماً ص  

  عّز وجل ھذا حتماً سيء، فالصالة ھَي المیزان: الصالةُ میزان فمن وفّى استوفى.

الصالة ِعماُد الدین، وِعصام الیقین، وسیدةُ القُُربات، وُغّرة الطاعات، وِمعراُج المؤمِن إلى رّبِ األرِض   

  والسموات.
  الصالة فیھا معنى الصیام ومعنى الحج ومعنى الزكاة ..... :-٨

قاَل بعُضھم: في الصالة معنى الصوم، ومعنى الحج، ومعنى الزكاة، ومعنى الصالة، الصالة فیھا صالة   

  وصوم وحج وزكاة.

اإلنسان وھَو في الصالة، الصائم یتكلّم، ویضحك، ویمشي، وینام، ویغتسل، ویتكلّم حدیث عشر   

ات، وھَو صائم، أّما اإلنسان حینما یُصلّي ممنوع أن یلتفت، ممنوع أن یُفّكر بِما یُقال حولھُ، فأعلى ساع

درجات الصیام ھَي الصالة فیِھ، وھَو یُصلي أن یضجع، أو إذا بكَي ابنھُ یقول لھُ: اسكت أثناء الصالة؟ 

عام والشراب، إذا واحد یوجد في ال یقدر أن یُكلّمھُ، فالصالة من أعلى درجات الصیام، صیام عن الط

  فمِھ حبة ُحمص، ال یقدر أن یأُكلھا خالل الصالة.

إذاً: الصالة فیھا معنى الصیام، عن ُكل شيء، وحتى عن الكالم الُمباح، وحتى عن رد السالم، إذا   

  الُمصلّي رد السالم فصالتُھُ فَُسدت.
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اقتطعَت من وقتَِك للصالةِ، فالوقُت الذي ھَو أصُل أیضاً: لیَس ُھناَك كسٌب للمال إال ببذل الوقت، فإذا   

الماِل، أنَت بذلتھُ للصالة ففیھا معنى الزكاة، أنَت أنفقت من أصل المال وھَو الوقت، معنى الحج الِقبلة، 

  ومعنى الصالة االتصال.

علن مرةً واحدة لذلك: الحج یسقط، والصوم یسقط، والزكاة تسقط، طبعاً: إّما فقیر أو ُمسافر، والشھادة تُ   

  في العُمر، لكنَّ الصالة ھَي الفرُض الُمتكرر الذي ال یسقُط بحال.

أردت أن ننتقل إلى دروس أخرى، وأن نقف وقفةً متأنیّةَ ِعنَد السلوك إلى هللا، وفي قِمِة السلوك إلى هللا   

  عّز وجل: أن تُصليَّ صالةً صحیحةً مقبولةً ِعنَد هللاِ عّز وجل.

 


