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 101طريقة للرتكيز يف الصالة

عن املركز
فكرةٌ اختزهلا العقل فتشكلت على يد جمموعة من املؤمنني لبناء اإلنسان املسلم بناءً ينسجم مع
روح اإلسالم وتطورات العصر.
يتطور م��ن خ�لال امل�راك��ز البحثية ال�تي م��ن شأهنا تقدمي احل�ل��ول ملشكالت اإلنسان
وألن ال�ع��امل ّ
واجملتمع ،فإن (املركز اإلسالمي للدراسات والتخطيط) يسعى إىل أن يكون واحداً من املراكز البحثية
اليت تقدم اإلسالم بواقعه املشرق الذي يهتم ببناء اإلنسان املسلم؛ ليكون عضواً فاعالً يف مسرية البشرية،
ويقدم الفكر اإلس�لام��ي وأتري��خ اإلس�لام وجت��ارب املسلمني النقية من الشوائب ال�تي اعرتضت مسريته
بتخطيط من السلطات احلاكمة والعناصر اليت أرادت أن يكون بعيداً عن خطه الذي أراده هللا تعاىل له.
ويسعى املركز إىل أن يكون مصدراً من مصادر البحث والتحليل ،ومنتدى للحوار املبين على
احلقائق بني األداين واملذاهب والشعوب ،ويساهم يف صياغة أسس التفكري االسرتاتيجي لإلنسان املسلم،
فضالً عن املسامهة الفاعلة يف ال��دراس��ات وامل�ؤمت�رات وال�ن��دوات ال�تي ختص الوضع اإلسالمي من خالل
املشاركة يف حتليالت عميقة يتوالها خمتصون؛ إلثراء احلوار البناء واهلادف ملواجهة التحدايت اليت يواجهها
املسلمون ،والتخطيط ملشاريع يف عدة جماالت وإنتاج رؤى جديدة ،وتطوير القدرات اهلادفة لصنع القرار
وصياغة السياسيات.
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مقدمة املركز
(قَ ْد أَ�فلَح الْم ْؤِمنُو َن { }1الَّ ِذين هم فيِ صلاَ تهِِم خ ِ
اشعُو َن)
َ ُْ َ ْ َ
َْ ُ
هباتني اآليتني تبدأ سورة (املؤمنون) ،وبصفة اخلشوع يف الصالة يبدأ تعاىل وصفه للمؤمنني ،لتتلوها
صفاهتم األخرى من أداء الزكاة ،واحملافظة على العهود ،وسواها من صفات.
إن هذا التقدمي منه تعاىل للخشوع يف الصالة ودوام صفة احملافظة عليها إمنا يدل على مدى أمهية
اخلشوع وامهية الرتكيز وامهية الوعي للقول والفعل يف تكوين الشخصية املؤمنة حقا ،وكأنه تعاىل يريدان أن
نفهم َّ
أن ال إميان بال خشوع يف الصالة وال اميان دون وعي للصالة ولذا جاءت الرواايت عن أهل بيت
) ضمن هذا السياق ،فقد روي عن أيب عبد هللا ( ) قال" :إذا كنت يف صالتك
العصمة (
(((
فعليك ابخلشوع واإلقبال على صالتك فإن هللا تعاىل يقول :الذين هم يف صالهتم خاشعون" .
أن الكثري منا جيد صعوبة ابلغة يف الرتكيز أثناء الصالة فضالً عن اخلشوع فيها ،فما أن نشرع يف
الصالة إالّ وتتزاحم األفكار واخلواطر يف الذهن فال نلتفت إالّ وقد انصرفنا من الصالة دون أن نكون قد
استزدان منها حقاً.
وهلذا حفلت املكتبة االسالمية بعدد من الكتب اليت تعىن هبذا املوضوع وحتاول أن تساعد اإلنسان
املسلم على اخلشوع يف الصالة .
ومنها هذا الكتاب الذي يهدف إىل الرتبية على اخلشوع وكان اصله ابللغة اإلجنليزية ليخاطب
أبناء املسلمني يف بالد املهجر وينقل هلم أبسلوب سلس بعضاً مما ورد يف املكتبة العربية حول اخلشوع.

وقد أضاف ما جادت به العلوم احلديثة من وسائل تساعد على الرتكيز واخلشوع؛ فمن هنا
مجع الكتاب بني تراث علمائنا األعالم املستمد من القرآن وأحاديث أهل البيت(عليهم السالم) والعلم
احلديث ،خمتصراً ذلك يف مئة طريقة وطريقة.
وقد حرص املؤلف على جتنب كثري من الرواايت الضعيفة على الرغم من شهرهتا وتداوهلا على
األلسن واستعاض عنها ابآلايت القرآنية والرواايت املعتربة مما يوافق كتاب هللا.
ومما مييز هذا الكتاب أيضاً أن القارئ ال حيتاج إىل قراءته كامالً ،بل يستطيع أن يقرأ نقطة أو
.1الكايف 82-3
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أكثر ويعمل على االستفادة منها يف صالته ،مث يعود الحقاً ليقرأ بقية النقاط على وفق ما يسمح به وقته.

إن املركز االسالمي للدراسات والتخطيط إذ يضع هذا الكتاب بني يدي القراء األعزاء أيمل أن
جل وعال واالتصاف ابخلشوع يف
يكون عوانً للمسلم يف أتدية عمود الدين ابلصورة اليت يرضاها هللا َّ
الصالة امتثاالً هلل تعاىل.
رب العاملني.
وآخر دعواان ان احلمد هلل ّ
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مقدمة:
تعلمنا الصالة كيفية القضاء على الفخر وعيش ٍ
حياة فيها شجاعة داخلية ،فهي ميكن أن تنقلنا
إىل مستوى أعلى ،وجتعلنا واعني بوجود مكان عميق صامت ٍ
وبعيد عن متناول الوقت واحلزن ،وجتلب
تالوة آايت القرآن الكرمي السالم والنور واهلدوء ،وتؤثر فينا هذه احلركات أتثرياً عميقاً وجتلب لنا شعوراً
هائالً ابحلرية العاطفية ،والتواصل مع هللا سبحانه وتعاىل ،وهو يف النهاية ما وجدان ألجله.
لذلك ،بينما نصلي  1825مرة يف السنة ،ملاذا ال نستفيد منها ابلنحو األمثل؟ ملاذا ال نرى تقدماً
مستمراً يف قيمنا الروحية وتواصلنا وعالقتنا مع هللا سبحانه وتعاىل؟

والسؤال هو :هل حنن راضون عن صالتنا؟ وهل قلوبنا واعية ابهلل سبحانه ،وهل نشعر ابلرهبة
حينما نقرب الصالة؟ وهل نستفيد من الصالة على النحو املرجو منها؟
ملعرفة اإلجابة على هذه األسئلة ،أجريت استطالعاً عرب اإلنرتنت ،وطلبت من الناس املشاركة فيه بدون
ذكر امسائهم ،كان السؤال األول يف االستطالع هو :كيف تُقيِّم تركيزك يف الصالة من  1إىل  ،10حبيث
يكون  1سيّئ ،و 10مكتمل؟

وأظهرت النتائج أن  ٪68من اإلجاابت تراوحت بني (سيّئ إىل متوسط) وهي اجملموعة من  1إىل ،5
فيما أجاب  ٪29إبجاابت ترتاوح ما بني  6إىل  ،7وأجاب ثالثة أشخاص إجاابت ترتاوح ما بني 8
إىل .10
أما السؤال الثاين فقد كان :إذا كنت جتد صعوبة يف الرتكيز وقد ذكر  ٪62من األشخاص الذين مشلهم
االستطالع أن السبب هو أهنم وجدوا صعوبة يف الرتكيز ألهنم كانوا منشغلني فكرايً قبل التوجه إىل
الصالة ،فيما ذكر  ٪13منهم أهنم كانوا مستعجلني ،وذكر  ٪11أن إمياهنم ضعيف ،و ٪7ذكروا أن
صالهتم كانت متكررة ومنتظمة ،و ٪5عزوا عدم الرتكيز إىل التعب عن التوجه إىل الصالة ،وقد قدم
بعضهم أيضا أسباابً أخرى تضمنت أهنم يعانون من تشتت االنتباه بسبب األطفال أو اآلخرين ،وعدم
االستعداد الذهين قبل الصالة ،والشعور ابلضغط من الرتكيز.
أما السؤال الثالث فكان :هل سبق لك أن حاولت حتسني تركيزك يف الصالة؟ وقد أجاب ٪83
ابإلجياب ،فيما قال  ٪17أهنم مل يفعلوا ذلك.
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أما السؤال الرابع فكان :إذا كان اجلواب نعم ،فما هذه الوسائل؟ وقد تضمنت الردود :ترمجة
اآلايت من خالل التفكر فيها بينما يتلوهنا يف أثناء الصالة ،وتقنيات التنفس ،والتأمل قبل الصالة.
أما السؤال اخلامس فكان :هل تشعر أبن صالتك فارغة حينما ال تركز فيها؟ وقد ذكر  ٪70أن
صالهتم تكون فارغة حينما يفقدون االهتمام يف الصالة ،فيما ذكر  ٪30أهنم مل يشعروا بذلك.
أما السؤال األخري فقد كان :هل أنت مستعد لتجربة وسائل جديدة جتعلك تركز يف الصالة؟ وقد
أجاب  ٪98أهنم مستعدون لتجريب وسائل جديدة للرتكيز يف صالهتم.
لقد أظهر االستطالع أن الغالبية العظمى من الناس جيدون صعوبة -يف معظم احلاالت -يف الرتكيز
يف الصالة ،ويرجع ذلك أساساً إىل االنشغال ابألمور الدنيوية؛ ولذلك ،فإهنم يشعرون أبن صالهتم فارغة
وغري موجهة حنو هللا سبحانه وتعاىل ،ومع ذلك حاول معظمهم جتريب وسائل جديدة لتحسني الرتكيز
يف الصالة ،وكانوا مستعدين حملاولة تقنيات أخرى لتواصل القلب والعقل مع هللا العلي القدير يف الصالة.
إن اهلدف النهائي من هذا الكتاب هو رفع مستوى االهتمام ابخلشوع؛ ألن الكثريين منا بدأوا
كما هو موضح من خالل االستطالع املذكور آنفاً -يفقدون صلتهم ابلصالة ،وقد يكونون قد بدأواالتقليل من دور الصالة.
جل جالله ،وحينما يضعف هذا
إن جودة صالتنا هي أفضل مؤشر على قوة ارتباطنا مع ربنا ّ
االرتباط ،سنواجه مشكالت على صعيد اجملتمع واألسرة واملستوى الشخصي ،فمن املستحيل أن جتد
شخصاً لديه خشوع كامل يف صالته ،ولديه يف الوقت نفسه صفات سيئة مثل الغطرسة أو الغيبة ،من
املستحيل أن جتد شخصاً فاسداً ومنحرفاً لديه أرتباط قوي مع هللا سبحانه وتعاىل يف الصالة.
إن التواصل مع هللا سبحانه وتعاىل يف الصالة يؤدي إىل تذكره بعد الصالة ولذلك فإن الصالة
تعد حرزاً لإلنسان من األفعال اخلاطئة ،وهي مصدر السعادة ،وهي اليت تُ ِّ
برتكيز ُّ
وجلَ َدان .إنين
قوي صربان َ
أعتقد أن حتسني اخلشوع يف الصالة هو املفتاح كي يصبح املؤمن أفضل ،وأن يساهم يف بناء جمتم ٍع أكثر

تكامالً إ ْن شاء هللا.
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التقرب إىل هللا يف صاليت ،فإنين حباجة للذهاب
لقد شعرت على الصعيد الشخصي ،أنه من أجل ُّ
يف رحلة الستكشاف التقنيات املعاصرة لتحقيق هذا التقارب مع الرب جل جالله ،وبدأت مسرييت
ابلقراءة والتعلُّم من العلماء األجالء وما يقدمونه من تفسريات عن القرآن الكرمي واألحاديث النبوية،
وبدأت أيضاً ابلبحث والتفكري يف وسائل أخرى ،مبا يف ذلك بعض التقنيات املعاصرة اليت قد تكون مفيدة
يف احلفاظ على اخلشوع يف الصالة ،والنتائج اليت توصلت إليها موجودة بكل تواضع يف هذا الكتاب،
وتشكل التعليقات حول بعض النقاط املثارة يف هذا الكتاب.
إن معايري إدراج النقاط املقرتحة يف هذا الكتاب تتمثل يف أن كل وسيلة جيب أن تكون صحيحة
من الناحية الشرعية ،وأن يتم استعراضها بنح ٍو مستقل وواقعي وحي وعملي ،وأن يتم وضع نتائج البحث
من مصادر خمتلفة ،والسيما من األدبيات والبحوث األكادميية والدينية ،وبعض النقاط اليت أثريت هنا هي
اقرتاحات جديدة حول كيفية الرتكيز يف الصالة ،وأدعو هللا سبحانه وتعاىل أن تقدم مجيعها زاوية خمتلفة
لرتكيز قلوبنا وعقولنا يف الصالة.
ال تُعلِّم تلك النقاط الشخص كيف يصلي -إذ ميكن للمرء الرجوع إىل الكتب الفقهية للحصول
على معلومات حول ذلك -بل تقرتح وسائل لتحسني الرتكيز وتعزيز اخلشوع يف الصالة ،وقد مت كتابة
تلك النقاط على افرتاض أن الشخص يعرف كيفية أتدية الفريضة.
تشمل بعض النقاط اليت يستحب القيام هبا قبل الصالة ويف أثنائها وبعدها ،ومت التأكد منها
ابالعتماد على كتاب السيد اليزدي وتعليقات آية هللا العظمى السيد علي السيستاين* ،وعلى الرغم من
أنين حاولت اختيار األحاديث الصحيحة فقط ،فيتوجب علينا أن نتعامل حبذر حني نسبة األحاديث
إىل الرسول الكرمي (صلى هللا عليه وآله)؛ لذلك فقد كتبت كلمة "يُروى" لكل حديث ،بدالً من كلمة
"قال" ،ألن األخرية تعين أننا متأكدون من صحة احلديث ،بينما األوىل تنسب احلديث إىل الراوي حبذر.
ميكنك من خالل قراءة الكتاب تطبيق مجيع النقاط واستيعاهبا ،لكنك ستجد يف هناية املطاف أن
* .يرجى الرجوع إىل مرجعك للتأكيد.
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هناك نقطة واحدة أو نقطتني هي ما يعزز تركيزك يف الصالة ،ويف كلتا احلالتني خذ وقتك لفهم األساليب
املختلفة واستيعاهبا ،وما أن تشعر أنك على استعداد ،ابدأ يف تطبيقها ،وميكنك البدء يف ذلك من خالل
تطبيق عدد من التقنيات ،وتقييم ما إذا كانت حتدث أي فرق على تركيزك يف أثناء الصالة ،وإذا كنت
تشعر أن شيئاً مل حيدث ،ميكنك االنتقال إىل نقطة أخرى ،ومع ذلك فال أبس من إعادة النظر يف النقاط
اليت قد ال تكون ساعدتك ،أو أن البيئة احمليطة قد أثرت على استيعابك هلا.
إن اهلدف من هذا الكتاب هو أن يقرأ ابستمرار ،ألنه يذكر أساليب واقرت ٍ
احات جيب اتباعها
ُ
َ
وممارستها يف رحلتنا حنو هللا سبحانه وتعاىل ،إن فعالية النقاط هنا تعتمد على الشخص الذي يقوم
بتطبيقها ،ولكين أدعو هللا سبحانه وتعاىل أن جتدوا نقطة واحدة على األقل من شأهنا أن تساعدكم يف
رحلتكم حنوه تعاىل.
أود أن أعرب عن امتناين وشكري له سبحانه وتعاىل ،وهو القادر على كل شيء ،ألنه
أخرياًُّ ،
منحين الفرصة خلدمته والبحث عن وسائل للحصول على القرب منه ،وأين أيضاً مدين لوالدي اللذين

دعماين دائماً وشجعاين على العمل من أجل هللا سبحانه وتعاىل ،وساعداين يف سعيي للعثور عليه ،أان
ممنت أليب الدكتور وليد احللي ،الذي كانت تعليماته وتوجيهاته ال تقدر بثمن يف هذه احلياة.
وأتوجه ابلشكر آلية هللا سيد فاضل امليالين ،والشيخ حممد سعيد هبمان بور ،والشيخ مصطفى
جعفر ملراجعة الكتاب واعتماده ،وأتوجه ابلشكر أيضاً إىل أخي الشيخ حممد احللي ،لدعمه ومراجعته
العلمية للكتاب ،وإىل الدكتور جماهد جنم ملراجعة الكتاب والتحقق من صحة احلاديث الواردة فيه ،وإىل
حسني الطحان ،وحسن العبادي ،ويوسف احللي ،والدكتور أمحد شفي ،ومقداد فريسي ،وحيدر جعفري،
والدكتور سفرز جرياج ،وماراي ابترسون.
أخرياً وليس آخراً ،فإنين مدين إىل األبد لزوجيت احلبيبة الدكتورة كوثر عباس اليت كانت مؤمنة على
الدوام جبهودي ،وساندتين طوال سنوات البحث واإلعداد هلذا الكتاب ،فمعرفتها الواسعة يف جمال األدب
اإلسالمي وتقييمها الدقيق للنقاط اليت أثريت يف هذا الكتاب ال تقدر بثمن أيضاً ،وجزاؤها احلقيقي من
12

 101طريقة للرتكيز يف الصالة

دون شك عند هللا سبحانه وتعاىل ،وأخرياً ،أيها اإلخوة واألخوات ،أترك هذا الكتاب بني أيديكم ،داعياً
هللا سبحانه وتعاىل أن يساعدكم كما ساعدين يف تعزيز الرتكيز يف الصالة ،ال تنسوين وعائليت من صاحل
دعائكم ودعاء كل املؤمنني يف العامل.
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َّك أَنْت َّ ِ
ِ
يع الْ َعلِ ُيم) {البقرة}127:
يل َر�بَّنَا �تََقبَّ ْل منَّا إِن َ َ
السم ُ
َ
(وإ ْذ �يَْرفَ ُع إ�بَْراه ُيم الْ َق َواع َد م َن الْ�بَْيت َوإسمَْاع ُ

علي احللي
لندن
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الفصل األول :املقدمة
يف هذا الفصل
•ملاذا نعبد هللا؟
•ما الذي تعنيه كلمة صالة؟
•ما فوائد الصالة؟
•اخلشوع يف الصالة.
•االفتقار إىل اخلشوع يف الصالة.
•العلم الذي يفسر االنتباه.
•حتسني اخلشوع يف الصالة.
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إننا كمسلمني ،نستمد القوة واملؤازرة الروحية من الصالة ،هذه الصالة هي اخلضوع الكامل هلل من
خالل فهم عظمته ومجاله وقوته املطلقة ،ومن خالل التواصل معه بال انقطاع ،إهنا الوقت الذي يكون فيه
عز وجل.
يتأمل مبا اقرتفه من أخطاء ،وأن يز َ
يد إميانه ،ويعزز ارتباطه ابلقدير ّ
للمؤمن الفرصة ألن ّ

الصالة جتعل املؤمن يف جوار هللا عرب ذكره وطاعته املستمرين ،فإ ْن أ ُّدي ِ
ت الصالةُ حبضور القلب
َ
فإهنا ترسخ لديه االلتزام وضبط النفس ،وتبعده عن اآلاثم والفحشاء واملنكر وتنقي قلبه ابلغذاء الروحي،
مصدر السكيِنة والسعادة وهي تزيح القلق من خالل األلفة مع احملبوب.
إن الصاله هي
ُ
يضع هللا سبحانه وتعاىل وصفاً لسمات املؤمن احلقيقي بكونه شخصاً يؤدي الصالة وقلبه يرجتف
من اخلوف والرهبة عند ذكره تعاىل:
ِ
(إِنمََّا الْمؤِمنو َن الَّ ِذين إِ َذا ذُكِر هَّ ِ
ت َعلَْي ِه ْم آياَ تُهُ َز َاد�تْ ُه ْم إِميَاناً َو َعلَ ٰى َرّبهِِ ْم
ُْ ُ
ت �قُلُو�بُُه ْم َوإِ َذا تُليَ ْ
اللُ َوجلَ ْ
َ
َ
ج
ِ
�ي�توَّكلُو َن{}2الَّ ِذ ِ
ِ
ات ِعْن َد
اه ْم �يُْنف ُقو َن{ }3أُوٰلَئِ َ
ك ُه ُم الْ ُم ْؤمنُو َن َح َّقاً لهَُْم َد َر َج ٌ
يمو َن الصَّلاَ ةَ َوممَِّا َرَز�قْنَ ُ
ين يُق ُ
َ
َ ََ
ِ
َرّبهِِ ْم َوَم ْغفَرةٌ َوِرْز ٌق َك ِرميٌ ) {األنفال ،}4-2:إن املؤمنني أولئك الذين ترجتف قلوهبم (مع اخلشية) حني
ذكر هللا تعاىل ،وحينما تتلى آايته يزداد إمياهنم ،والذين يضعون ثقتهم برهبم ،فهم املؤمنون حقاً ،وستكون
هلم درجات ابلقرب من رهبم ورزق كرمي.
إن اجلائزة اليت تمُ نح اليهم لفتح قلوهبم وحفظ حضوره يف قلوهبم هو مكان ٍ
سام يف الفردوس ،حيث
(((
روي عن اإلمام الباقر ( ) أنه قال( :أ ََّوَل ما يحُ اس ِ
ت قُبِ َل َما ِس َو َاها)
العْب ُد َّ
الصالَةُ ،فَِإ ْن قُبِلَ ْ
ب بِه َ
ُ
َ َ َ ُ
ؤدى بعيداً عن أي
إن أ ُّديت الصالة حبضور قلب وعقل مستنريين فإن األفعال يف احلياة كافة ستُ ّ
فحشاء أو آاثم.
•ملاذا نعبد هللا؟
ُخلِ َق البشر وهم متعطشون للفهم ،فهي قابلية موروثة و«فطرة» ،أي «امليل الطبيعي لإلنسان» أو
 .1الكليين ،الكايف.68/3 :
16
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«اخللقة الطبيعية اليت ُخلق هبا الطفل يف رحم أمه» .يقول العلي القدير يف قرآنه العظيم إنه سبحانه خلق
ِ
ك لِل ِّدي ِن
الناس ابإلميان؛ لذا ينبغي لنا احلفاظ على الصالة واالبتعاد عن الشرك ،قال تعاىل( :فَأَق ْم َو ْج َه َ
اللج َٰذلِك ال ِّ
حنِي ًفا ج فِطْرت هَِّ
الل الَّتيِ فَطَر النَّاس علَ�يهاج لاَ �تب ِديل لخِ ْل ِق هَِّ
ين الْ َقيِّ ُم َوٰلَ ِك َّن أَ ْك�ثََر الن ِ
د
َّاس لاَ
َ
َْ َ َ
ََ
َ َ َ َْ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
�يعلَمو َن{ }30منِيبِ ِ ِ
ني){الروم}31-30:
يموا الصَّلاَ ةَ َولاَ تَ ُكونُوا م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ُ َ
ني إلَْيه َوا�تَُّقوهُ َوأَق ُ
َْ ُ
أشارت اآلية املذكورة آنفاً أيضاً إىل َّ
أن هذه الطبيعة الفطرية اليت خلقها هللا فينا ال ميكن أن تتغري،
ٍ
(وَما
وذلك يعين أن البشرية ستميل على الدوام حنو عبادة موجود أعلى ،يقول تعاىل يف قرآنه العظيمَ :
خلَ ْقت الجِْ َّن والإِْ نْس إِلاَّ لِ�يعب ُد ِ
ون){ .الذارايت.}56:
َ ُ
َْ ُ
َ َ
إن هللا العلي القدير ليس حباجة للعبادة ،بل حنن الذين نعبده لنسمو أبنفسنا ،وننهل اهلداية
منه للوصول إىل الكمال ،إن العبادة هي شكل من أشكال التطور ،فكلما ازدادت عبادتنا هلل ،تطوران
بل من خالل
روحياً ونفسياً واجتماعياً .وهذا ال جيب أن َّ
يتم من طريق الصالة والصيام وأداء احلج فقطْ ،
االهتمام بعائالتنا وعيادة املرضى وإعطاء الصدقة ،وميكن للمؤمنني أن حيولوا نشاطاهتم اليومية إىل أفعال
عبادية من خالل تصفية النوااي ،والسعي احلثيث؛ للحصول على رضا هللا.
•ما الذي تعنيه كلمة الصالة؟
يشري العديد من الفقهاء واألدابء العرب إىل املعىن احلريف جلذر كلمة صالة على أنه «االبتهال
التضرع» ،وهنالك نوعان من االبتهال يف اإلسالم .األول :هو «الصالة» اليومية املفروضة اليت هلا
أو ُّ
متطلبات وأفعال فقهية عرفية ،واآلخر هو« :الدعاء» الذي هو التضرع االبتهايل الذي ميثل حواراً مفتوحاً
مع هللا سبحانه وتعاىل وابإلمكان حدوثه أي وقت من األوقات ويف أي مكان كان.
كانت إحدى االستعماالت األوىل لكلمة «صالة» خالل فرتة النيب إمساعيل ( ) ،حينما
ذهب النيب إبراهيم ( ) ،إىل مكة وجعل بعضاً من ذريته يستقرون هناك إلقامة الصالة ،األمر الذي
ت
َس َكْن ُ
(ر�بَّنَا إِيِّن أ ْ
أدى إىل االستعمال املتكرر للفظة صالة ،حيث قال تعاىل على لسان إبراهيم ( )َ :
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ِ ِِ
ٍ ِ
اج َع ْل أَفْئِ َدةً ِم َن الن ِ
َّاس �تَْه ِوي إِلَْي ِه ْم
ِم ْن ذُِّريَّتيِ بَِواد َغيرِْ ذي َزْرٍع ِعْن َد �بَْيتِ َ
يموا الصَّلاَ ةَ فَ ْ
ك الْ ُم َحَّرم َر�بَّنَا ليُق ُ
وارز�قهم ِمن الثَّمر ِ
ات لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْش ُكُرو َن){إبراهيم.}37:
َ ْ ُ ُْ ْ َ َ َ
•ما فوائد الصالة؟

إن الصالة اليت تُؤدى بقلب وعقل حاضرين هلا عدة فوائد ،وهي كاآليت:
.1فرصة للتقرب إىل هللا :لقد حباان هللا سبحانه وتعاىل ابلعديد من الفرص يف اليوم الواحد
نصل إليه
للتقرب إليه والتواصل معه ،فهو يدعوان إىل لقائه (أو مقابلته) مخس مرات يومياً ،ويريد منا أن َ
ابلتأمل يف حقيقته؛ لتحسني أنفسنا ،وحاملا ندخل يف الصالة فإننا سنكون يف عالقة مباشرة مع اخلالق
ك
(وإِ َذا َسأَلَ َ
الذي هو قريب يسمع كل شيء نقوله ويستجيب لكل مطلب ،قال هللا سبحانه وتعاىلَ :
صلى
ِعب ِادي ع يِن فَِإيِن قَ ِريبج أ ِ
َّاع إِ َذا دع ِ
ان �فَْليَ ْستَ ِجيبُوا ليِ َولْ�يُْؤِمنُوا بيِ لَ َعلَّ ُه ْم �يَْر ُش ُدون)،
ُج
يب َد ْع َوَة الد ِ
ََ
َ
َّ ّ ٌ
ُ

{البقرة.}186 :

إ ْن ابتهلنا إبخالص ومن أعماق قلوبنا هلل سبحانه وتعاىل ،فهو يضمن لنا االستجابة ،هذا هو
السامع واملستجيب.
العليم
ُ
مظهر إرادة هللا ألنَّهُ ُ

ك ِمن الْ ِكتَ ِ
ِ ِ
اب
 .2الصالة تُبعدك عن اآلاثم :قال هللا سبحانه وتعاىل( :اتْ ُل َما أُوح َي إلَْي َ َ
قلى
وأَقِِم الصَّلاَ َةصلى إِ َّن الصَّلاَ َة �ت�نهى ع ِن الْ َفحش ِاء والْمْن َك ِرقلى ولَ ِذ ْكر هَِّ
ص�نَعُو َن)،
الل أَ ْك�بَُر َو هَّ
َ َْ ٰ َ
اللُ �يَْعلَ ُم َما تَ ْ
َْ َ ُ
َ
َ ُ
{العنكبوت}44:
إن الصالة حبضور القلب والعقل هي تلك الصالة اليت جتعل املؤمن يف ذكر مستمر هلل سبحانه
وتعاىلَّ ،
وإن احلفاظ على مثل هذه احلالة يف مجيع األوقات سيمنع وسيقلل من ارتكاب اخلطااي إذ إن
القلب اليقظ يكون على الدوام واعياً لوجود هللا سبحانهَّ .
إن الصالة هي شكل من أشكال التعليم
والتهذيب إ ْن أ ُّديت على النحو الصحيح ،فينبغي هلا أن تعمل عمل الدرع الواقي ضد أي فاحشة أو شر،
فهي تمُ رن املؤمن أل ْن يكون يف وضع ر ٍاق من اخلضوع مع أخالقيات جتعله بعيداً عن الذنوب.
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ساكن ينعم ابلراحة
قلب
ٌ
 .3الصالة جتعل قلبك مطمئناً :إن كنت تسعى إىل أ ْن يكون لك ٌ
فيتوجب عليك دوماً أن تكون يف جوار هللا تعاىل من خالل ذكره ،وقد مت أتكيد هذا األمر مرتني يف آية
واحدة قال تعاىل( :الَّ ِذين آمنوا وتَطْمئِ ُّن �قلُو�بهم بِ ِذ ْك ِر هَِّ
اللقلى أَلاَ بِ ِذ ْك ِر هَِّ ِ
وب) {الرعد.}28 :
الل تَطْ َمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
َ َ ُ َ َ ُ ُُ ْ
يف شرح للعالمة مهدي بواييزدي هلذه اآلية ،يذكر كيف أن ذكر هللا تعاىل على الدوام حيرر املؤمن
من كل ما يصيبه من قلق ابستثناء القلق بشأن تقصريه كمؤمن حنو خالقه إذ يقول اليزدي« :إن السكينة
واخلوف مها متضادان لبعضهما بعضاً بنح ٍو واضح ،ويسعى املؤمن احلقيقي إىل السكينة يف خضم الرغبات
الكثري من التقصري يف خضوعه هلل سبحانه،
املتصارعة للحياة الدنيوية ،ويشعر ابخلشية حينما ُّ
يظن أن لديه َ
َّ
ينتج فيه هذه اآلاثر يف آن واحد ،وحيرره من كل تلك االضطراابت الدنيوية(((.
ذكر هللا ُ
إن َ
َّ
إن القلق الوحيد الذي ينبغي لنا أ ْن نضعه يف اعتباران هو حالة التقصري يف إمتام واجباتنا حنو ربنا،
و َّ
يعد ذا قيمة".
أن أي أم ٍر آخر عدا ذلك ال ُ

.4الصالة حتررك من مجيع أنواع االستعباد :متثل الصالة مظهراً ملموساً للمفهوم اإلسالمي يف
اإلرادة احلرة ،إ ْذ َّ
إن قرار أداء الصالة هو قرار جيب أن يقوم به الفرد لوحده ،فحينما يرتبط املؤمن ابلصالة
يشعر حبقيقة احلرية من خالل التحرر من أغالل العائلة واألصدقاء واجملتمع ،وحيرر نفسه لريضي ربه ،فهو
يضع قلبه وعقله للواحد األحد فقط ،وميارس إرادته احلرة بنح ٍو آمن ومطمئن ،إ ْذ إن هذه العبودية هلل هي
املصدر األمسى للحرية.
 .5الصالة ترحيك وتقوي صربك :يؤكد القرآن العظيم على الصلة بني الصرب والصالة ،وكيف
ج
استَعِينُوا باِ لصَّبرِْ َوالصَّلاَ ِة َوإِ�نََّها لَ َكبِ َريةٌ
(و ْ
ميكن تطبيقهما على أولئك الذين هم خاشعون فقط قال تعاىلَ :
ِِ
ني) {البقرة :2االية .}45
إِلاَّ َعلَى الخَْاشع َ
يقول بعض املفسرين :إن كلمة صرب يف هذه اآلية تعين الصوم ،وعليه ينبغي للمؤمن أن يعود إىل
.2اليزدي ،تفسري القرآن ،سورة الرعد.
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الصالة والصوم والسيما حينما يكون يف أوقات صعبة ومضنية.
إن القرآن الكرمي يصف املصلني أبولئك الذين ال يصبحون قلقني حني يعرتيهم الشر ،وال
ِ
وعا{ }19إِ َذا
حيل اخلري عليهم ،قال تعاىل( :إِ َّن الإِْ نْ َسا َن ُخل َق َهلُ ً
يصيبهم اجلشع واحلسد حينما ُ
َّ ِ
م َّسه الشَُّّر جزوعا{ }20وإِ َذا م َّسه الخْ �ير منوعا{ }21إِلاَّ الْم ِ
صلاَ تهِِ ْم
َُ ً
َ َ ُ َ ُْ َ ُ ً
صلّ َ
َ ُ
ُ َ
ين ُه ْم َعلَ ٰى َ
ني{ }22الذ َ
َدائِ ُمو َن) {املعارج.}23-18 :
•اخلشوع يف الصالة:

من الضروري مقاربة الصالة بعقل غري مشغول وقلب حاضر مملوء ابلرهبة والتبجيل لعظمة الرب،
َّ ِ
ِ
ين
املؤمن واعياً متاماً إىل صغر شأنه أمام هللا ،قال تعاىل( :قَ ْد أَ�فْلَ َح الْ ُم ْؤمنُو َن{ }1الذ َ
إ ْذ جيب أن يكون ُ
هم فيِ صلاَ تهِِم خ ِ
اشعُو َن) {املؤمنون.}2-1 :
ُْ َ ْ َ
إن ممعن النظر مبعىن هاتني اآليتني يكشف عن مجال معانيهما ،فإن هللا سبحانه وتعاىل ينشر
بل ألولئك
إعالانً هبيجاً ألولئك الذين يستحقون الثواب ،فهو يكفل النجاح هلم ليس فقط ألي مؤمنْ ،
الذين هم يف صالهتم خاضعون خاشعون ولديهم قلب حاضر وعقل حاضر ،والذين يفهمون عظمة هللا
سبحانه وتعاىل؛ إن هذا اخلشوع الصادق -الذي يُعرف أيضاً خبشوع اإلميان -هو تبجيل القلب أمام هللا
سبحانه ،مع املهابة والتواضع حني ارجتاف القلب يف حمضر العلي القدير ،ومن يكون هكذا فهم املؤمنون
ِ
حقاً ،إذ يصف القران الكرمي هؤالء بقوله( :إِنمََّا الْمؤِمنو َن الَّ ِذين إِ َذا ذُكِر هَّ ِ
ت
ُْ ُ
ت �قُلُو�بُُه ْم َوإِ َذا تُليَ ْ
اللُ َوجلَ ْ
َ
َ
ِ
علَي ِهم آ تُه زاد�تهم إِمياناً وعلَى رّبهِِم �ي�توَّكلُو َن{ }2الَّ ِذ ِ
ك
اه ْم �يُْنف ُقو َن{ }3أُوٰلَئِ َ
يمو َن الصَّلاَ َة َوممَِّا َرَز�قْنَ ُ
ين يُق ُ
َ
َ ْ ْ ياَ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ٰ َ ْ َ ََ
ج
ِ
ِ
ات ِعْن َد َرّبهِِ ْم َوَم ْغفَرةٌ َوِرْز ٌق َك ِرميٌ{{ )}4اآلنفال.}4-2 :
ُه ُم الْ ُم ْؤمنُو َن َحقًّا لهَُْم َد َر َج ٌ
َّ
إن املالحظ يف هذه اآلايت هو أن هللا سبحانه وتعاىل ال يصف املؤمنني حقاً أبولئك الذين يؤدون
بل يصف الذين يقيمون الصالة ،وحيافظون عليها بوصفها جوهراً وجزءاً مستقالً من
الصالة أتدية فقطْ ،
بل إهنم يتطلعون للصالة القادمة ،لكن ينبغي
حياهتم اليومية ،ال جيد هؤالء املؤمنون اخلشوع أمراً صعباًْ ،
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(حافِظُواْ
هلذه الصالة أن تؤدى ابلوضع الذهين الصحيح ،فضالً عن احملافظة على أوقاهتا ،قال تعاىلَ :
ات و َّ ِ
الصلَو ِ
ِ ِِ
ني) {البقرة.}237 :
ومواْ للِهّ قَانت َ
الصالَة الْ ُو ْسطَى َوقُ ُ
َعلَى َّ َ
فأداء صالة و ٍ
يد كثرياً عن
احدة ابحلالة الذهنية الصحيحة مع اخلشوع التام ميكن أن حتمل ثواابً يز ُ
ُ
مئات الصلوات من دون خشوع ،فضالً عن ذلك فإن صالة املؤمن يكون ثواهبا حبسب مستوى اخلشوع
وي عن اإلمام الصادق( ) أنه قال:
الذي يدميه املصلي يف أثناء أدائهاُ ،ر َ
(إن من الصالة ملا يقبل نصفها وثلثها وربعها إىل العشر ،وإن منها ملا تلف كما يلف الثوب اخللق
ويضرب هبا وجه صاحبها ،وما لك من صالتك إالَّ ما أقبلت عليه بقلبك)(((.
إن املؤمن املطيع املعروف "ابخلاشع" ال ميارس التذلل والتواضع يف صالته فقط ،بل جيب أ ْن
يتبىن هذه الصفات وغريها من األخالق يف حياته اليومية ،لذلك ميكن متييز "اخلاشع" من غري اخلاشع
يف صالته من خالل أفعاله اليومية يف احلياة ،إ ْذ إن الصالة الصحيحة ينبغي هلا أن تبعده عن الفحشاء
قلى
واملنكر ،قاىل تعاىل (إِ َّن الصَّلاَ َة �ت�نهى ع ِن الْ َفحش ِاء والْمن َك ِرصلى ولَ ِذ ْكر هَِّ
ص�نَعُو َن)
الل أَ ْك�بَُر َو هَّ
َ َْ ٰ َ
اللُ �يَْعلَ ُم َما تَ ْ
َْ َ ُ
َ ُ
صالَتُهُ أ َْم
َح َّ
ب أَ ْن �يَْعلَ َم أَقُبِلَ ْ
ت َ
(م ْن أ َ
{العنكبوت ،}45:وقد ُروي عن اإلمام الصادق ( ) أنه قالَ :
ِ
ت ِمْنهُ)(((.
صالَتُهُ َع ِن الْ َف ْح َشآء َو الْ ُمْن َك ِر فَبِ َق ْد ِر َما َم�نََعْتهُ قُبِلَ ْ
لمَْ �تُْقبَ ْل �فَْل�يَْنظُْر َه ْل َم�نََعْتهُ َ
•االفتقار إىل اخلشوع يف الصالة:

ميكن للخشوع يف الصالة أن يكون أمراً صعباً والسيّما يف حال إنشغال عقلنا أبمور مهمة أخرى
يف احلياة ،إذ إنّه مع بَ ْدء أداء تكبرية اإلحرام تتدفق األفكار إىل عقلك ،فتشعر ابألمر وكأن ابابً يفتح
للقضااي اليت تشغلنا وتطغى على حماوالتنا يف االنقطاع لربنا فقط ،وبعد دقائق قليلة يبدأ الشك يساوران
يف أي ركعة حنن ،وحينها قد نكون حباجة إىل تطبيق االحكام املناسبة للشك يف الصالة لكي «ننقذ»
صالتنا من البطالن (أو يف بعض األحيان يتوجب علينا إعادة الصالة).
 .3اجمللسي ،حبار األنوار :ج ،79،ص.305
 .4الطربسي ،تفسري جممع البيان ،ج ،8ص.29
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يصف السيد اخلميين ( ) يف كتابه آداب الصالة تناظراً مجيالً ملفهوم األفكار اليت تظهر
وختتفي خالل الصالة ،أطلق عليها "طائر اخليال"َّ ،
إن اخليال وهو َملَكة طبيعية للعقل البشري كالطري
الذي يطري من مكان آلخر ،فحينما يدرس اإلنسان حركات ذلك الطائر خالل مدة قصرية من الزمن
ٍ
بشكل مستمر إىل العديد من األماكن
(كالوقت الذي تستغرقه الصالة) سيجد أن ذلك الطائر قد تنقل
أحاسيس متثل أحدااثً ليست ذات أمهية،
املهمة ،مبعىن آخر فإن خياله خالل الصالة سيحوي صوراً و
غري ّ
َ
وليست مرتابطة قد تكون حدثت يف املاضي أو قد حتدث يف املستقبل ،وإذ سألت شخصاً ما عن طائر
اخليال الذي خيصه حني هناية صالته قد جتد أنه ختيّل مشهداً معيناً يف العمل ،أو صوراً ألانس يعرفهم،
أو أي شيء له عالقة حبدث وقع قريباً؛ لذلك فالشيء الذي حنتاج لفعله هو ليس التوقف عن التخيّل
نوجه خيالنا حنو العلي القدير وحنو نعمه ،ويقرتح السيد اخلميين ( ) «اكتساب
خالل الصالة بل أن ّ
هدوء البال وسالم الروح وراحة اخليال» للمساعدة يف تقليل سلطة طائر اخليال.
ال يقتصر عمل "طائر اخليال" على إشغال الشخص يف الصالة فقط ،فبحسب الباحثني إنّه
حني انشغالنا بعمل شيء ما ،تنجرف عقولنا حنو أفكار الصلة هلا مبا نقوم به ،وقد أرجع الباحث
جواناثن مسولوود وبعض من زمالئه ذلك الفعل إىل أنه ان يكون مرتبطاً مبا خزانه يف "working
 ،"memoryفالذاكرة العاملة هي مساحة العمل الذهنية اليت تسمح لنا ابلتالعب أبفكار متعددة يف
آن واحد ،فالباحث مسولوود يقول يف ذلك:
"توحي نتائجنا أن أنواع التخطيط اليت يقوم هبا الناس يف غالب األحيان يف حياهتم اليومية -حينما
يراتدون الباص ،أو يف أثناء ركوهبم الدراجة حنو العمل أو حني استحمامهم -تدعمها الذاكرة العاملة ...
فأدمغتهم حتاول ختصيص املوارد ألكثر املشكالت ضغطاً".
على الرغم من الرأي القائل أبن العقل الذي يتجول ،سواء أ كان واعياً أم ال ،قد يكون إشارة إىل
أولوايت ضمنية يتم احتجازها يف الذاكرة العاملة ،فهذا ال يعين أن الناس الذين يتمتعون بذاكرة عاملة
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عالية ال بد أن يكون تركيزهم أقل على مهام معينة.
قال دانييل لفنسن أحد زمالء الباحث مسولوود:
«إن النقطة احلامسة هنا هي أن الذاكرة العاملة هي أحد املوارد ،وأن األمر برمته يدور حول
استخدام املوارد .إن كانت أولويتك هي إدامة االنتباه على املهمة فيمكنك استخدام الذاكرة العاملة
للقيام بذلك أيضاً».
لذلك فإن إضافة أساليب متنوعة من الرتكيز خالل الصالة واستيعاب أمهية اخلشوع يف الصالة يف
ذاكرتنا العاملة �تَُع ُّد طريقةً قابلةً للتطبيق للتغلب على حاالت اإلهلاء غري القيمة نفسها اليت حنصل عليها
من ذاكرتنا العاملة يف أثناء الصالة.
•العلم الذي يفسر االنتباه:
يف كتابه « كيف تركز» يناقش سكوت شيفر ثالث مراحل للتغيري مير خالهلا العقل وهو يف حال الرتكيز،
«»How to get focussed
املرحلة األوىل :إنذار تدفق الدم:
حني االقرتاب من الصالة وأتدية تكبرية اإلحرام يندفع الدم إىل قشرة الفص اجلبهي األمامي،
وضمن هذا اجلزء من الدماغ توجد لوحة املفاتيح العصبية ،وتقوم لوحة املفاتيح هذه إبنذار الدماغ أبنه
على وشك تغيري االنتباه.
املرحلة الثانية :التحري والتنفيذ:
حتمل هذه املرحلة شحنة كهرابئية مؤلفة من جزأين ،األول :استعالم البحث (وهو يعمل على
اكتشاف اخلالاي العصبية اليت ستقوم بتنفيذ مهمة الصالة) ،واآلخر (يعمل على إاثرة اخللية العصبية يف
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حال اكتشافها) ،فتطلق هذه العملية احلالة الذهنية للصالة ،فإن كان لديك القدرة على االستمرار ابلرتكيز
عند ذلك فدماغك سيستمر ابملرحلة الثانية حلني االنتهاء من الصالة ،وخبالف ذلك سيتم االنتقال إىل
املرحلة الثالثة.
املرحلة الثالثة :فك االرتباط:
َّ
إن عملية تشتت انتباهك عن طريق إما مصدر خارجي (كطفل يركض من حولك ،وإما
صوت تلفاز ٍ
عال ،أو رنة هاتف جوال) ،وإما عن طريق مصدر داخلي (كحاالت القلق واألفكار
العشوائية)،ستؤدي إىل قيام دماغك حينها بفك ارتباطه مع حالة الصالة اآلنية اليت هو فيها ،ويقوم إبعادة
تدفّق الدم إىل املرحلة األوىل ،اليت حينها ستقودك إىل املرحلة الثانية ،وحينما يتشتت ذهنك مرة أخرى
ستجد نفسك عند املرحلة الثالثة مرة أخرى.
إن طريقة منع دخول العقل يف املرحلة الثالثة هي يف احلفاظ على حالة االنتباه املستدامة -إن
املقسم -يف صالتنا ،ويعرف هذا األمر بـ:
قُورنت بغريها من أنواع االنتباه األخرى كاالنتباه االنتقائي أو ّ
«ابحلالة اليت يظل فيها الشخص مدركاً ،على الرغم من أدائه أو مروره حبالة ال جتعله حمتفظاً ابنتباهه بنح ٍو
يسري أو سريع» ،فسيظل الشخص مركزاً على املهمة بثبات ،وملدة تطول بقدر ما تستغرقه تلك املهمة
من البداية إىل النهاية ،ولتحقيق االنتباه املستدام يف الصالة قد اقرتحت يف الفصول الالحقة بعضاً من
ُّ
نضع يف ابلنا َّ
التحكم الكامل ابالنتباه لوحده ليس
أن
األساليب واألفكار ،فضالً عن أنه من املهم أن َ
احلضور القليب الذي سنفصل فيه أكثر يف الفصول
كافياً لتحقيق اخلشوع يف الصالة ،فيجب أن يزامنه
ُ
القادمة.
•حتسني اخلشوع يف الصالة:
قد تالحظ وأنت جالس يف سينما -مثالً -أن الناس يركزون تركيزاً شديداً على الفيلم ،األمر
الذي يتطلب مشتتاً قوايً للفت انتباههم أو قد تكون جمموعة من الناس يف مقابلة مهمة ،أو امتحان ما
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أي شيء آخر ،فمن
ميثل أمراً حامساً ابلنسبة إليهم ،تراهم شديدي الرتكيز يف ذلك وال يلفت انتباههم ُّ
أجل إدامة اخلشوع يف صلواتنا جيب أن نسعى جاهدين على الدوام على احتواء أعلى تركيز روحي وذهين،
وعلينا أن ندرب قلوبنا ابستمرار على ذلك ،وأن نكون حاضرين ذهنياً ومدربني عقولنا على ذلك أيضاً.

يقول سكوت شيفر :يقوم الدماغ "إبعادة جتديد" نفسه وقيامه بتحسني االنتباه (االلتفات) ،وهذا يعين
أن قابليتنا على الرتكيز تتحسن كلما زدان الرتكيز ،وحينما نقوم هبذا األمر يصبح قلبنا راضياً ومتيقناً حبضور
العلي القدير ،والسؤال الرئيس الذي يربز هنا هو على الرغم من معرفتنا أنه من املمكن حتسني قدرتنا على
الرتكيز يف الصالة ،فكيف ميكننا أن منرن عقولنا وقلوبنا على القيام بذلك؟
رداً على هذا السؤال يقتبس الفيض الكاشاين -رضوان هللا عليه -مثاالً مجيالً من أيب حامد الغزايل
عن حتسني اخلشوع يف الصالة ،إذ قال:
فلم
رجل حتت شجرة أراد أن يصفو له فكره فكانت أصوات العصافري تشوش عليهْ ،
"كان هناك ٌ
يزل يطيرّ ها خبشبة هي يف يده ويعود إىل فكره فتعود العصافري فيعود إىل التنفري ابخلشبة فقيل له :إن هذا
ْ

سري السواين وال ينقطع فإن أردت اخلالص فاقلع الشجرة ،فكذلك شجرة الشهوة إذا استعلت وتفرعت
أغصاهنا اجنذبت إليها األفكار اجنذاب العصافري إىل األشجار واجنذاب الذابب إىل األقذار ،والشغل
ب آب وألجله سمُّ َي ذابابً فكذلك اخلواطر وهذه الشهوات كثرية وقلما
يطول يف دفعها فإن الذابب كلما ذُ َّ
حب الدنيا وذلك رأس كل خطيئة ،وأساس كل نقصان"(((.
خيلو العبد عنها ،وجيمعها أصل واحد وهو ُّ
ابلرجوع إىل مثال مشاهدة الفيلم فالسبب الذي ميكن من أجله إعطاء الناس كامل انتباههم له
ليس جمرد املتعة اليت فيه ،لكن أيضاً بسبب قدرهتم على تصور الفيلم ومساعه ،وبشأن الشخص الذي
بل بسبب قدرته
حيضر املقابلة أو االمتحان ،فهو يعطي جل اهتمامه هلما ليس فقط بسبب أمهيتهما له ْ
على رؤية األشخاص الذين يقومون مبقابلته ومساعهم ،وإن كان ذهنهم منشغالً أبشياء أخرى ،فاملصلحة،
واملتعة وأمهية املهمة -التفاعل املرئي والسمعي -حتل حمل االنتباه (االلتفات) ويكون هلا األسبقية ،هذه
 .5الفيض الكاشاين ،احملجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء.376 /1 ،
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يقول :السيد اخلميين ( ) يف
األسبقية ليس هلا مكان عند املؤمنني الذين يكافحون اخلشوع إ ْذ ُ
كتابه "آداب الصالة" “أما مراتب اخلشوع فهي حبسب مراتب إدراك العظمة واجلالل واحلسن واجلمال،
وأل ّن أمثالنا -حبالتنا هذه -حمرومون من نور املشاهدات فال مناص لنا غري حتصيل اخلشوع عن طريق العلم
واإلميان((( ،وهذا هو ما يقصد به "رؤية" هللا تعاىل يف أثناء الصالة كما روي عن النيب حممد ( ) يف
ِ
ِ
السِّر كأنَّك �تََراهُ ،فإ ْن ملْ تَ ُك ْن تَراهُ فإنَّهُ �يََراك)((( ،وألجل تطبيق
احلديث الشريف( :قال ) :خف هللاَ يف ّ
هذا األمر قد يكون من الصعب كبح الرغبات املادية جمتمعة ،مع هذا جيب أن نبذل أقصى ما عندان من
حماوالت لقطع دابر الرغبات املادية كافة خالل الصالة؛ لتوجيه أذهاننا وقلوبنا حنو استيعاب عظمة هللا
وجاللته ومجاله سبحانه وتعاىل.
اخلالصة:
إن الصالة هي رحلة حنو معرفة هللا سبحانه وتعاىل ،وحيث َّ
إن املعرفة هذه مطلقة؛ فقد ُجعِلت
يتذوق املؤمن حالوة هذه الصالة سيبدأ
الصالة إلزامية للمؤمنني كافة وحىت آخر نفس فيهم ،وحاملا ّ

إبدراك عظمة الرب وقدرته على كل شيء ،مع هذا فإن املعرفة مستحيلة من دون تبجيل هللا العلي
القدير واخلضوع له ،يُروى أن اإلمام الصادق ( ) قال" :وهللا إنه ليأيت على الرجل مخسون سنة وما
قبل هللا منه صالة واحدة ،فأي شيء أشد من هذا؟! وهللا إنكم لتعرفون من جريانكم وأصحابكم من
لو كان يصلي لشخص عادي (بدل هللا) ما قبلها منه الستخفافه هبا ،إن هللا عز وجل ال يقبل إال احلسن
فكيف يقبل ما يستخف به؟ ((("؛ لذلك من الضروري جداً أن حياول املؤمنون ابستمرار تقوية خشوعهم
يف الصالة على الدوام من خالل مزامنة العقل مع القلب والروح ،فبوجود التحدايت والصعوابت اليومية
َّ
فإن هذه املهمة مما ال شك فيه تعد سهلة ،قال تعاىل( :فَِإ َّن َم َع الْعُ ْس ِر يُ ْسًرا { }5إِ َّن َم َع الْعُ ْس ِر يُ ْسًرا
{{)}6الشرح.}6-5:

 .6السيد اخلميين ،آداب الصالة ،ص.32
 .7الربقي ،احملاسن.3/1 ،
 .8الكليين ،الكايف .269/3:
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الفصل الثاين :الشروط املسبقة:
إلقامة الصلة مع العلي القدير جيب أن نعمل ٍّ
جبد لبناء أساسات قويّة إلمياننا ،يطلق على هذه
األساسات بـ «الشروط املسبقة»  ،إذ من دوهنا يستحيل اخلشوع يف الصالة.
يف هذا الفصل:
 .1ز ْد من معرفتك ابهلل سبحانه وتعاىل.
وامنع نفسك عن ارتكاب اخلطااي.
ْ .2
عش حياتك كمؤمن خاضع ْ
 .3سيطر على رغباتك.
 .4مارس الصرب.
 .5قيد تعامالتك مع االرتباطات الدنيوية.
 .6قيّم نفسك على حنو مستمر.
 .7تعلّم األحكام الفقهية.
 .8تواضع هلل.
 -1ز ْد من معرفتك ابهلل سبحانه وتعاىل:
َّ
إن إحدى الشروط املسبقة األساسية للخشوع يف الصالة هي معرفة هللا سبحانه وتعاىل على
حنو صحيح ،لبيان من الذي نتواصل معه ومن الذي نتضرع إليه؟ .فالبحث عن هذه املعرفة الداخلية
سيساعدان على اخلضوع له ،حىت نكو َن بقربه أثناء الصالة ،يقول هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه اجمليد:

ِ ِ قلى
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
(أ ََّم ْن ُه َو قَان ٌ
ت آناَ ءَ اللَّْي ِل َساج ًدا َوقَائ ًما يحَْ َذ ُر الآْ خَرةَ َو�يَْر ُجو َرحمْ َةَ َربّه قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
�ي ْعلَمو َن والَّ ِذين لاَ �ي ْعلَمو َنقلى إِنمََّا �يتَ َذ َّكر أُولُو الأْ َلْب ِ
اب){الزمر ،}9:فالذين لديهم املعرفة ،وأولئك الذين
َ
َ ُ َ َ َ ُ
َ ُ
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يفتقرون إليها ليسوا سواسية ،فالذين ميتلكون املعرفة الداخلية هلل سبحانه وتعاىل ستضاء قلوهبم ابلنور
وتتغذى أرواحهم ابليقني والثقة بوجوده تعاىل ،ويكون لديهم القدرة على التمييز بني احلق والباطل،
وخيشون هللا سبحانه وتعاىل يف كل خطوة من خطوات حياهتم ،تعلّمهم املعرفة أفضل األخالق ،وأن يعبدوا
هللا تعاىل بكامل اخلضوع والتبجيل ،ومتنحهم السعادة والرخاء يف هذه احلياة وما بعدهاَّ ،
إن الفرق بني
املعرفة احلقيقية وأية معرفة أخرى هي َّ
أن املعرفة احلقيقية هلل تُكتسب اكتساابً ليس من القراءة وحدها ،بل
من مصادر أخرى تنري القلب والروح أيضاً بوجوده سبحانه.

ما تلك املصادر وكيف ميكننا استخدامها لكي تتغلغل تلك املعرفة إىل داخل قلوبنا؟ اجلواب
عن هذا السؤال يتطلب شروحاً تفصيلية ومعمقة وجهوداً فردية للتأمل مليّاً والرد عليه ،مع هذا أنمل أن
املقرتحات اآلتية ستوفر إشارات حنو هذه املعرفة العظيمة:
 أحاول أن تستوعب وحدانية هللا (التوحيد) عن طريق نفي أي نوع من أنواع احلدودي عن اإلمام الرضا ( ) :أنه قال( :إن أول عبادة هللا معرفته ،وأصل معرفة هللا
أو الصفات ُرِو َ
توحيده ،ونظام توحيد هللا نفي الصفات عنه ،لشهادة العقول أ ّن كل صفة وموصوف خملوق)(((،
فلنفي أي حدود عن هللا سبحانه وتعاىل جيب علينا أن نفهم َّ
أن كنهه ال ميكن أن يُدرك ،فهو سبحانه
ليس مبحدود بزمن أو فضاء ،وحنن كموجودات حمدودة ال ميكننا إدراك ما ال حد له ،لذلك ميكننا
أن نعرف هللا تعاىل من خالل صفاته فقط وليس من خالل كنهه ،إن صفاته الظاهرية اليت ال تقبل
اجلدل تشمل العلم بكل شيء والقدرة على كل شيء ،أما صفاته الباطنية فهي حقيقة كونه ال يرى
وليس له شريك ،وكال الصفتني هي صفتان فريداتن وال نظري هلما وإنه هو اخلالق الوحيد ،وهبذا
االعتقاد فقط ميكننا احلصول على املعرفة الداخلية هلل سبحانه.

 باإلميان أبن القران الكرمي هو املصدر الوحيد للمعرفة احلقة كما يقول سبحانهوتعاىل يف قرآنه الكرمي:
.9الصدوق ،التوحيد.35-34:
28

 101طريقة للرتكيز يف الصالة

ِ ِ
ِ
ك الْ ِكتَاب لاَ ري ِ ِ
ني) {البقرة ،}2:إن كتاب العلم هذا ال ينبغي له أن يُقرأ
( َٰذل َ
ب فيه ُه ًدى ل ْل ُمتَّق َ
ُ َْ َ
بل إلدراك هذه املعرفة ونقلها إىل ما ميكننا العمل بشأنه ابحلكمة
من أجل احلصول على املعرفة وخزهناْ ،
والتقوى ،لقد ُكشف القرآن الكرمي للبشرية كلها ،وعلى هذا فإن هدايته العظمى وتعاليمه ميكن أن تنفذ

إىل قلب أي شخص وحيوهلا إىل حكمة ،لقد أنُعم على البشرية هبذا الكتاب الكرمي الذي ينبغي أن يُقرأ
كل يوم لغرض اإلحبار يف رحلة معرفة مؤلفه ،يقول سبحانه وتعاىل( :قُل لَئِ ِن ْ ِ ِ
س َوالجِْ ُّن َعلَ ٰى
ْ
اجتَ َم َعت الإْ نْ ُ
بمِِ ِ ِ
أَ ْن ْتُوا بمِِثْ ِل ٰه َذا الْ ُقر ِ
ض ُه ْم لِ�بَْع ٍ
ض ظَ ِهرياً) {اإلسراء.}88:
آن لاَ يأَْتُو َن ثْله َولَ ْو َكا َن �بَْع ُ
يأَ
َ ْ
 جالتضرع اخلالص هلل سبحانه وتعاىل يساعد بال شك يف السري إىل معرفة هللا ،إذ إنناومن خالل توسلنا ابهلل نعزز عالقتنا معه ونتحدث إليه حبرية من غري وسطاء أو مساعدين ،حيرر
هذا التواصل احلر أي تكبرُّ لدينا ،ويزيد من وعينا ابهلل سبحانه ،لذلك فالناس الذين حيملون املعرفة
احلقيقية هلل سبحانه هم املتضرعون الذي يتوسلون إليه حني أوقات الشدة والفتنة والرجاء ،قال تعاىل:
اف جنو�بهم ع ِن الْم ِ
اه ْم �يُْن ِف ُقو َن){السجدة.}16:
(�تَتَ َج ىَٰ ُ ُ ُُ ْ َ َ َ
ضاج ِع يَ ْدعُو َن َر�بَُّه ْم َخ ْوفًا َوطَ َم ًعا َوممَِّا َرَز�قْنَ ُ
عز وجل:
 دذكر هللا سبحانه وتعاىل واحلضور الدائم معه يقود إىل املعرفة احلقة قال ّ(الَّ ِذين آمنوا وتَطْمئِ ُّن �قلُو�بهم بِ ِذ ْك ِر هَِّ
اللقلى أَلاَ بِ ِذ ْك ِر هَِّ ِ
وب) {الرعد.}28:
الل تَطْ َمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
َ َ ُ َ َ ُ ُُ ْ
لذا فإن إدراك معرفة هللا احلقة تتم من خالل حضور هللا تعاىل يف الروح ويف القلب إذ إن الروح لن
أي معرفة خاطئة ميكن هلا أن متيل ابلقلب إىل الكفر.
هتزها ُّ
 همعرفة أنفسنا ،من أين جئنا؟ وإىل أين حنن ذاهبون؟ فمعرفة ما حنن عليه اليوم هو أمرجوهري ملعرفة هللا سبحانه وتعاىل ،وتقودان معرفة النفس إىل معرفة هللا إ ْذ َّ
إن جتاهلنا لذاتنا احلقيقية
سيسبب لنا نسيان هللا تعاىل ،إذ تذكران اآلية القرآنية:
َّ ِ
ك هم الْ َف ِ
ج ِٰ
اس ُقو َن){احلشر ،}19:إن تطهري
ين نَ ُسوا هَّ
اللَ فَأَنْ َس ُ
َ
(ولاَ تَ ُكونُوا َكالذ َ
اه ْم أَ�نُْف َس ُه ْم أُولَئ َ ُ ُ
النفس وإزالة كل طبقات الرجس سيسمح لك أن تكون قادراً على تلقي نور هللا تعاىل يف قلبك وأن تنري
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قلبك بوجوده سبحانه.
 وفهم الروح/النفس :إن الروح أو النفس هلا جوانب متعددة وقد وصفها القرآن الكرمييف عدة آايت ،وإن فهم هذه اجلوانب واختبارها يف أنفسنا يعد نقطة أنطالق حامسة يف بناء إمياننا.
إن أنواع األنفس هي كآاليت:
 النفس األمارة ابلسوء .جيب على املؤمن دوماً أن يكون يف معركة مستمرة ضد هذا اجلانبمن النفس الذي حياول أن يرضي رغباته وجوانبه املادية يف احلياة ،ويصف هللا تعاىل هذه النفس على
ج
لس ِ
(وَما أُ�بَِّر ُ ِ ج ِ َّ
وء إِلاَّ َما َرِح َم َرب
س لأَ ََّم َارةٌ باِ ُّ
لسان النيب يوسف ( ) يف هذه اآليةَ :
ئ �نَْفسي إن ال�نَّْف َ
ِ
ور َرِح ٌيم) {يوسف.}53:
إ َّن َريِّب َغ ُف ٌ
 النفس اللوامة .إن هذا اجلانب من الروح/النفس تلوم نفسها وتوخبها لالستسالم للباطل(ولاَ أُقْ ِس ُم باِ ل�نَّْف ِ
س اللَّ َّو َام ِة) {القيامة.}2:
والضالل عن طريق احلق ،قال تعاىلَ :

أيضاً.

تقوي نفسك اللوامة من طريق مراقبة ذاتك يومياً ،خالل اليوم وأن حتاسب نفسك
حاول أن َ

 النفس املطمئنة .هي املرحلة السامية من النفس اليت ينبغي جلميع املؤمنني أن يطمحوا للوصولعز
إليها ،وهي النفس اليت متيّز بسهولة بني احلق والباطل ،فهي ختضع متاماً هلل سبحانه وتعاىل ،قال ّ
ِ
كر ِ
ِِ ِ ِِ
اضيَةً َم ْر ِضيَّةً{ }28فَ ْاد ُخلِي فيِ ِعبَ ِادي{}29
َّ
س الْ ُمطْ َمئنَّةُ{ْ }27ارجعي إلىَ ٰ َربّ َ
وجل( :ياَ أَ�يَّ�تَُها ال�نَّْف ُ
ِ
َو ْاد ُخلي َجنَّتيِ {{ )}30الفجر.}30-27:
عش حياتك كمؤمن خاضع وامنع نفسك عن ارتكاب اخلطااي:
ْ .2

) ،هذه احلياة
سيجادل بعضهم يف أنه من الصعب عيش حياة األنبياء وأئمة أهل البيت (
عز وجل وخشيته يف كل فعل ،والوعي التام بوجوده يف كل حلظة .يدعم
اليت تقضى يف الذكر املستمر هلل ّ
) فنحن غري معصومني ونتأثر بوساوس
هذا األمر حقيقة أننا لسنا كاألنبياء وأئمة أهل البيت (
30
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الشيطان ،فمن الصعب احملافظة على اخلضوع يف كل فعل يف احلياة ،مع هذا فإن هذه العقبات ال ينبغي
هلا أن تكون عائقاً يف توجيه مساران حنو طاعة هللا سبحانه وتعاىل يف كل فعل نقوم به يف خضم التحدايت،
يقول هللا سبحانه وتعاىل( :وأَ ْن لَيس لِلإِْ نْس ِ
ان إِلاَّ َما َس َع ٰىَ 39وأ َّ
ف �يَُر ٰى) {النجم.}40-39:
َن َس ْعيَهُ َس ْو َ
َ ْ َ َ

حديث للنيب حممد ( ) ،يذهب أبعد من ذلك إ ْذ يرى ( ) :إن مل تعش حياتك كشخص
تقي ،فإن عبادتك لن تُقبل حىت وأن حاولت بكل ما ميكنك من قوة لتحسني صالتك وصومك،
وقال( ) يف وصية أليب ذر الغفاري( :وأعلم أنّكم لو صليتم حىت تكونوا كاحلنااي وصمتم حىت تكونوا
كاألواتر ما ينفعكم ذلك إال بورع)(.((1

لذلك جيب أن يكون كل فعل سواء أكان يف العمل أم اجملتمع أم يف العائلة واألصدقاء خاضعاً
هلل تعاىل ،وابلتأكيد من خالل فعل ذلك سنمتنع عن ارتكاب أية خطااي وهبذا ندمي قلباً نقياً وحاضراً يف
الصالة ،ويف هذه اآلايت من سورة املؤمنون بعض من التوصيات عن كيفية العيش كمؤمن حقيقي قال
َّ ِ
َّ ِ
هِِ ِ
ِ
ضو َن{}3
ين ُه ْم َع ِن اللَّ ْغ ِو ُم ْع ِر ُ
ين ُه ْم فيِ َ
صلاَ ت ْم َخاشعُو َن َ
{}2والذ َ
تعاىل( :قَ ْد أَ�فْلَ َح الْ ُم ْؤمنُو َن{}1الذ َ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ت أَيمَْا�نُُه ْم
ين ُه ْم ل ُفُروج ِه ْم َحافظُو َن{}5إِلاَّ َعلَ ٰى أ َْزَواج ِه ْم أ َْو َما َملَ َك ْ
ين ُه ْم ل َّلزَكاة فَاعلُو َن َ
{}4والذ َ
َوالذ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ين ُه ْم لأِ ََماناَ تهِِ ْم َو َع ْه ِد ِه ْم
ك فَأُوٰلَئِ َ
ني{}6فَ َم ِن ا�بْ�تَغَ ٰى َوَراءَ َٰذل َ
ك ُه ُم الْ َع ُ
فَِإ�نَُّه ْم َغ�يُْر َملُوم َ
ادو َن َ
{}7والذ َ
ِ
هِِ ِ
َّ ِ
ِٰ
ك ُهم الْوا ِرثُو َن{}10الَّ ِذ َ ِ
س ُه ْم
ين ُه ْم َعلَ ٰى َ
َراعُو َن َ
{}8والذ َ
صلَ َوات ْم يحَُافظُو َن{}9أُولَئ َ ُ َ
ين يَرثُو َن الْف ْرَد ْو َ
فِ َيها َخالِ ُدو َن{{ )}11املؤمنون.}11-1:
تصف هذه اآلايت على حنو خمتصر السمات اآلتية للمؤمن احلقيقي:
•أولئك الذين خيشعون يف صالهتم (انظر الفصل األول).
•املؤمنون الذين ال يراتدون األماكن اليت يُ َّ
تكلم فيها ابلتحريف ،أو يف األماكن اليت
يتكلم فيها ابلكالم الذي ال طائل منه ،أو املؤذي كالنميمة والغيبة واالفرتاء.
 .10الطربسي ،مكارم األخالق.468 :
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•املؤمنون الذين جيمعون األموال للمشاريع اخلريية لليتامى وللمسلمني واملؤسسات اإلسالمية.
•املؤمنون واملؤمنات الذين حيافظون على عفتهم ويتجنبون ارتكاب أفعال جنسية حمرمة،
وأفضل طريقة لضمان ذلك هي من طريق الزواجات الشرعية.
•املؤمنون الذين إن وافقوا على االحتفاظ بشيء ما لشخص آخر أو القيام له بفعل
معني إن كان سراً معيناً أو وصية ما حيافظون على اتفاقهم ويلتزمون بعهدهم.
•أولئك الذين يراقبون صالهتم على الدوام يف الوقت واملكان املناسبني وإن كان األمر
ممكناً تكون الصالة مجاعة.
إن قائمة الصفات تبدأ ابخلشوع يف الصالة وتنتهي ابملراقبة املستمرة هلذه الصالة؛ وهذا يفسر أمهية
الصالة ابلنسبة للمؤمن احلقيقي ،وإ ْن كانت هذه الصالة حتت املراقبة املستمرة مع اخلشوع فحينها يكون
املؤمن على الطريق الصحيح لرضا الرب.
.3السيطرة على رغباتك:
إن مقاومة اإلغراءات والسيطرة على الرغبات تعد طريقة مميزة خلشوع أكرب يف الصالة ،فنحن
حينما نغض الطرف عن األشياء ،سيصفى عقلنا عن كل الصور اليت ميكن أن تشوش خميلتنا وخشوعنا،
وعلى حنو أكثر أمهية سيكون العقل أكثر نقاءً وأكثر استعداداً ملقابلة هللا سبحانه بضمري نقيَّ ،
وإن هللا
سبحانه وتعاىل أيمر بغض الطرف إذ َّ
كل من عقولنا وقلوبنا ،قال تعاىل( :قُ ْل
إن ذلك سيعمل على تنقية ٍّ
ج
ضوا ِمن أَبصا ِرِهم ويحَ َفظُوا �فر ج ِ
ِ ِِ
بمِ
ص�نَعُو َن) {النور.}30:
ك أ َْزَك ٰى لهَُْم إِ َّن هَّ
وج ُه ْم َٰذل َ
ني �يَغُ ُّ ْ ْ َ ْ َ ْ
ل ْل ُم ْؤمن َ
اللَ َخبِريٌ َا يَ ْ
ُُ َ

قَ َ ِ ِ ِ
ِ
ول األ ََم ِل ،أ ََّما اتِّبَاعُ اهلََوى
اع اهلََوى َوطُ َ
ني َعلَْي ِه َّ
َخ ُ
اف َعلَْي ُك ُم ا�ثْ�نَ�تَينْ ِ  :اتّبَ َ
ال أَمريُ املُْؤمن َ
الم :إنمََّا أ َ
الس ُ
ول األَم ِل �ف�يْن ِسي ِ
اآلخَرَة)(.((1
فَإنَّهُ يَ ُ
ص ُّد َع ِن احلَ ِّق َوأ َّما طُ ُ َ َ ُ
 .11الكليين ،الكايف ج 3/ص. 480
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.4ممارسة الصرب:
َّ
إن الصرب أحد أهم الصفات للمؤمن اخلاشع يف الصالة ،يقول هللا سبحانه يف القرآن الكرمي(:ياَ
َّ ِ
استَعِينُوا باِ لصَّبرْ والصَّلاَ ِةج إِ َِّن اللَّـهَ مع َّ ِ
ين) {البقرة.}153:
ين َآمنُوا ْ
ََ
َ
أَ�يَُّها الذ َ
الصاب ِر َ
تسلط هذه اآلية الضوء على العالقة بني الصرب والصالة ،إذ يوعز هللا سبحانه الذين آمنوا للسعي
حنو االستعانة ابلصرب؛ ذلك ألن الصالة حتتاج إىل الصرب ،والصرب حيتاج إىل الصالة ،روي أن عليّاً (
ِِ
)َ « :كا َن إِ َذا أَهالَه أَمر فَ ِزع قَام إِىل َّ ِ
الص ِ
الة)(.((1
استَعِينُوا باِ لصَّبرِْ َو َّ
(و ْ
ُ ٌْ ٌ َ
الصالَة ثمَُّ تَالَ هذه اآليةَ :
من املهم مالحظة أن الصرب املشار إليه يف القرآن الكرمي ال يستلزم حتمل البخل أو املشقة أو قبول
الذل ،لكنه يستلزم مقاومة إغراءات ارتكاب الذنوب ،إن الصرب احلقيقي هو االطمئنان الداخلي ،وأن
العبد شاكراً هلل سبحانه ،على الرغم من كل املصائب ،وهنا يروي اإلمام علي ( ) ثالثة أنواع
يكون ُ
ال رس ُ ِ
ِ ِِ
ص�بٌْر ِعْن َد
من الصرب عن معلمه النيب حممد ( )( :قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َوآله :الصَّ�بُْر ثَالثَةٌَ :
ول هللا َ
ال :قَ َ َ ُ
ِ
ِ ِ
ِِ
املصيب ِة وص�بر علَى الطَّ ِ
بحِ
ِ
َ
َ َ َ ٌْ َ
ص�بٌْر َع ِن املَْعصيَة .فَ َم ْن َ
اعة َو َ
ب هللاُ
ص�بََر َعلَى املصيبَة َحتىَّ �يَُرَّد َها ُ ْس ِن َعَزائ َها َكتَ َ
الثِائ ِة درج ٍة :ما �ب الدَّرج ِة إلىَ الدَّرج ِة َكما �ب َّ ِ
ض .ومن ص�بر علَى الطَّ ِ
َ
األر ِ َ َ ْ َ ََ َ
َ َ َ َينْ َ
الس َماء إلىَ ْ
لَهُ ثَ مَ َ َ َ َ َ َينْ َ َ َ
ب هللاُ
اعة َكتَ َ
ِ
ِِ
لَه ِست َِّمائَِة درج ٍة ما �ب الدَّرج ِة إلىَ الد ِ
األر ِ
ب
ُ
ض إلىَ َ
الع ْر ِشَ .وَم ْن َ
َّر َجة َك َما �بَينْ َ تخُُوم ْ
َ َ َ َ َينْ َ َ َ
َ
ص�بََر َع ِن املَْعصيَة َكتَ َ
ِ (((1
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
األر ِ
الع ْرش) .
ض إلىَ ُم�نْ�تََهى َ
َّر َجة َك َما �بَينْ َ تخُُوم ْ
َّر َجة إلىَ الد َ
هللاُ لَهُ ت ْس َعمائَة َد َر َجة َما �بَينْ َ الد َ

.5قيَّد تعامالتك مع االرتباطات الدنيوية:

َّ
إن التعامل مع األمور الدنيوية ميكن أن يشغل الفكر على الدوام ويفسد الصالة ،وتتضمن هذه
األمور التفكري الكثري ابلعمل وتضييع الوقت على مواقع التواصل االجتماعي ،وإالفراط يف مشاهدة
التلفاز ،والدخول يف أحاديث ال معىن هلا ،واالخنراط مع انس ميارسون النميمة والغيبة ،وغري ذلك من
ِ
اخٌر �بَ�يْنَ ُك ْم
األمور ،يقول هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرميْ :
ب َولهٌَْو َوِزينَةٌ َو�تََف ُ
(اعلَ ُموا أَنمََّا الحَْيَاةُ الدُّ�نْيَا لَع ٌ
.12الكليين ،الكايف ج3/ص .480
.13الكليين ،الكايف ج2/ص .91
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ِ صلى
ٍ
ِ
ِ
فيِ
ص َفًّرا ثمَُّ يَ ُكو ُن ُحطَ ًاما
يج �فَ�تََراهُ ُم ْ
َّار �نَبَاتُهُ ثمَُّ يَه ُ
ب الْ ُكف َ
َوتَ َكا�ثٌُر الأْ َْم َوال َوالأْ َْولاَ د َك َمثَ ِل َغْيث أ َْع َج َ
وفيِ الآْ ِخرِة ع َذاب ش ِدي ٌد وم ْغ ِفرةٌ ِمن هَِّ
ض َوا ٌنج َوَما الحَْيَاةُ الدُّ�نْيَا إِلاَّ َمتَاعُ الْغُُروِر){احلديد.}20:
الل َوِر ْ
َ
َ َ ٌ َ ََ َ َ

صلى

فحني قيامنا بتحويل أحاديثنا من الكالم عن الناس واملال والقضااي املادية إىل الكالم عن كيفية
أن نكون أانساً صاحلني ،وأن نتكلم عن أمور ختص اآلخرة وختص اآلمور غري املادية ،حينها سنكون قد
أخذان خطوة أقرب لتحقيق احلضور القليب يف الصالة ،يروى عن اإلمام علي ( ) أنه قال( :مثل الدنيا
كمثل احلية ما ألني مسها ويف جوفها السم الناقع ،حيذرها الرجل العاقل ويهوى إليها الصيب اجلاهل)(.((1

.6قيّم نفسك على حنو مستمر:
إن اختبار النفس على حنو مستمر يرفع اجلانب الروحي للمارسة اليت ستعمل على مساعدتك
يف حتقيق اخلشوع يف الصالة ،يروى أن اإلمام الكاظم ( ) قال( :ليس منا من مل حياسب نفسه يف
كل يوم ،فإ ْن عمل حسناً استزاد هللا وإ ْن عمل سيئاً استغفر هللا منه واتب إليه)( ،((1فحاول أن جتد وقتاً
للتفكري ملياً يف الكيفية اليت قضيت هبا يومك ،وأن تقوم ابختبار أفعالك بنحو مستمر ،وينبغي القيام
بذلك وحدك من دون تدخل أو فعل يصدر من شخص آخر.
َّ
إن أفضل ممارسة لتقييم نفسك هي أن تكون صادقاً معها وأن حتدد نِقاط ضعفك نقطةً تلو
اطلب من هللا سبحانه املغفرة
األخرى وأن جتد حلوالً هلا ،فإن كانت هنالك بعض العيوب يف عبادتك ْ
إبخالص واطلب منه أ ْن يعينك على أن حتسن هذه العيوب ،فعلى سبيل املثال إ ْن اعرتاك الغصب
وابألخص مع أحد أفراد العائلة ،ختلص من العجرفة اليت يف نفسك واعتذر إىل ذلك الشخص الذي
غضبت منه.
َّ
إن اهلدف الرئيس من التقييم الذايت هو لالستمرار يف التقدم حنو األفضل وعدم السماح إلميانك
يف الركود ،فمن األمهية ختصيص وقت ألداء هذه املمارسة القوية على حنو اثبت؛ وحاملا تشرع يف البدء
.14الكليين ،الكايف ج/2ص.136
 .15الكليين ،الكايف ج/2ص.453
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بذلك ستدرك التطورات اليت طرأت على حياتك وعلى صالتك وإميانك إن شاء هللا.
.7تعلّم األحكام الفقهية:
من أجل الرتكيز على املعىن الداخلي للصالة ،فمن احلكمة استيعاب األحكام الفقهية للوضوء
ؤدى ِ
والصالة ،والسبب الرئيس هلذا هو أنك واثق من َّ
مبوجب األحكام الفقهية ،وأن ذهنك
أن صالتك تُ َّ

يكون صافياً للرتكيز يف روحانية الصالة أكثر من كيفية أداء الصالة نفسها ،على سبيل املثال قد تنسى أن
تتلو القرآن الكرمي إبخفات خالل صاليت الظهر والعصر ،فإن أدركت الحقاً خالل الصالة أنك قمت خبطأ
ما ،ومل تعلم األحكام لتصحيحها قد يبدأ عقلك ابالنشغال بشأن صحة الصلوات بدالً من الرتكيز يف الصلة
مع هللا سبحانه وتعاىل ،وإ ْن كنت مع ذلك ملماً ابألحكام هبذا الصدد فأنت واثق َّ
أن الصالة صحيحة كما
هو احلال يف التالوة بصوت ٍ
عال عن غري عمد؛ لذا يُنصح قراءة األحكام الفقهية اليت ختص الصالة من
"العامل" الذي تتبعه ،ومن األفضل أيضاً أن جتد عاملاً أو شخصاً متعلماً ليضبط ويشهد على أداء الوضوء
والصالة.
.8تواضع هلل:
ْ
حنن كبشر غالباً ما نكشف عن طبيعتنا األاننية ،وعن زهوان يف قوتنا إذ إن هذا يعطينا األفضلية
على اآلخرين ،مع هذا فإن املؤمن املنقاد هلل سبحانه وتعاىل يتخلى عن التكرب والعجرفة ومشاعر االكتفاء
الذايت ،ويقف متواضعاً ووديعاً وخاضعاً أمام ربه ،وينبغي هلذا األمر أن يكون التصرف الطبيعي للمؤمن يف
نواحي حياته كافة ،من العمل إىل حياة العائلة والنشاطات االجتماعية ،وميكن للمؤمن من خالل سلوكه
املتواضع فق ْط أن يقرتب من هللا سبحانه وتعاىل بصلواته ،إ ْذ يقول هللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي:

ِ
ين) {األعراف ،}55:فيجب أن يكون
ضُّر ًعا َو ُخ ْفيَةًج إِنَّهُ لاَ يحُِ ُّ
ْ
(ادعُوا َربَّ ُك ْم تَ َ
ب الْ ُم ْعتَد َ
املؤمن متواضعاً مبا يكفي لئال يرى نفسه فوق اآلخرين ،وهذا األمر يُهيّئ األرضية للتقدم الروحي،
فالشرط األول لقبول الصالة هو التذلل أمام الرب كما جاء يف احلديث القدسي الذي رواه اإلمام
الصادق ( )( :قال هللا تبارك وتعاىل :إمنا أقبل الصالة ممن تواضع لعظميت ،ويكف نفسه
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عن الشهوات من أجلي ،ويقطع هناره بذكري ،وال يتعاظم على خلقي ،ويطعم اجلائع ،ويكسو
العاري ،ويرحم املصاب ،ويؤوي الغريب ،فذلك يشرق نوره مثل الشمس ،وأجعل له يف الظلمات
نوراً ويف اجلهالة علماً ،وأكأله بعزيت ،واستحفظه مبالئكيت ،يدعوين فألبيه ،ويسألين فأعطيه ،فمثل
ذلك عندي كمثل جنات الفردوس ،ال تيبس مثارها ،وال تتغري عن حاهلا)(.((1

اخلالصة:
إن الشروط املسبقة اليت ذُكِرت يف هذا الفصل هي جزءٌ من السعي املستمر للتقرب من هللا
سبحانه وتعاىل ،فهذه الشروط هي ليست نقاطاً مدرجة على قائمة يتم تسقيط ما اكتمل منها بعالمة
بل َّ
كل شرط من الشروط السابقة له درجات ،مثل درجات
إن َّ
(مكتمل) ،أو أهنا التزامات يتم إجنازهاْ ،
املعرفة ،ودرجات الصرب ،وينبغي العمل عليهن بنح ٍو مستمر ،وهذه الشروط هي جزء من كفاحنا اليومي
كمؤمنني ،وقد يرى بعضهم أن الشروط املسبقة اليت ذكرت تعد كافية للحصول على اخلشوع الكامل يف
الصالة ،إ ْذ إ ّن ما سيأيت من أمور من شأهنا أن تنشأ على حنو طبيعي يف قلب املؤمن ،مع هذا فإن أفضل
طريقة لبناء عالقتنا مع العلي القدير هي يف أن نستمر يف بناء معرفتنا به سبحانه ،من خالل القرآن الكرمي
خمضعني أنفسنا أمامه ،ويف الوقت نفسه نبقى بعيدين بصرب عن الفحشاء والذنوب واالنصياع للدنيا
لنكتسب بصرية أفضل يف الصالة وحباً من هللا سبحانه وتعاىل ،وسنناقش كل هذه اجلوانب يف الفصل
الالحق ،إن شاء هللا.

 .16الربقي ،احملاسن ج ،1ص.15
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الفصل الثالث :التحضري
يف هذا الفصل:
.9جتنب تناول الطعام قبل الصالة.
 .10جتنب النشاطات الشاقة.
 .11استعمل املرافق الصحية.
( .12ركز) يف وضوئك.
 .13أتمل يف فلسفة الوضوء لكل خطوة وقم أبداء األفعال املستحبة.
تفاد اإلفراط يف الشك ابلوضوء.
َ .14
ِ .15
أعط أمهية للنظافة والرتتيب.
 .16ار ِ
تد مالبس مالئمة.

 .17ضع عطراً قبل الصالة.

 .18اخرت مكاانً هادائً ومرحياً للعبادة.

 .19ضع يف ابلك مقدماً أياًّ من السور ستتلوها.
 .20أتمل يف خلق هللا سبحانه وتعاىل.
ع عقلك يسرتخي.
 .21د ْ

 .22عامل هذه الصالة وكأهنا صالتك األخرية.
دون أفكارك وما يقلقك.
ّ .23

استوعب فلسفة التوجه حنو مكة.
.24
ْ
ِ .25
وقف أمامه قانتاً.
جد هللا يف قلبك ْ

وقم ابلتخلّص منها.
 .26حد ْد العوامل اليت تعمل على تشتيت فكرك يف الصالة ْ
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 .27أكمل املهام غري املنجزة.
أتل األذان.
ُ .28

قم أبداء السجود بني األذان واإلقامة.
ْ .29
قم أبداء اإلقامة.
ْ .30

قم بتالوة الدعاء بعد اإلقامة.
ْ .31

قم بتالوة الدعاء قبل تكبرية اإلحرام.
ْ .32

 .33ختيل أنك تقف أمام هللا يف يوم القيامة.
.9جتنب تناول الطعام قبل الصالة
�يَُع ُّد الطعام الزائد قبل الصالة أحد أسباب عدم االنتباه فيها ،إذ إن املؤمن سيشعر حتماً بعدم
الراحة ابلتخمة ،أما إ ْن كان سيشعر ابجلوع حال الصالة فيوصى بتناول طعام خفيف.
قال اإلمام الصادق ( ) :يف حديث أيب بصري عن أيب عبد هللا ( ) (قال :اي أاب حممد
إن البطن ليطغى من أكله ،وأقرب ما يكون العبد من هللا إذا خف بطنه ،وأبغض ما يكون العبد من هللا
إذا امتأل بطنه)(.((1
 .10جتنب النشاطات الشاقة:
إن االشرتاك يف األنشطة املتعبة قبل الصالة ميكن أن يؤثر سلباً على تركيزان ،فإن قرر أحد املؤمنني
لعب كرة القدم قبل فرتة قصرية من وقت الصالة فحاملا يقرتب من وقت الصالة ليس من املرجح أن يكون
بدنه يف حالة مالئمة للخشوع واخلضوع هلل سبحانه ،إن التمرين -بال شك -مهم جداً للبدن ،لكنه
ميكن أن يؤدي إىل اإلعياء الذي يؤدي يف هناية املطاف للشعور ابإلرهاق لالستمرار ،فمن األفضل لذلك
تفادي ممارسة األنشطة البدنية قبل أوقات الصالة.
 .17الكليين ،الكايف.269/6:
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.11استعمل املرافق الصحية:
يوصى ابالستحمام قبل الوضوء والصالة لعدة أسباب نورد منها:
أ .لغرض أن جند الراحة من العبء والشوائب ،وتفريغ أنفسنا من القذارة واخلشونة.
ب .يتم من خالل االستحمام مما ميكن للشخص أن يويل اهتمامه التام للصالة.
ج .يساعد االستحمام أيضاً على إدامة حالة الوضوء اليت حنن عليها يف األوقات كافة ،وهو أيضاً
أمر ُمستحب.
ٌ

.12ركز يف الوضوء:

إن الوضوء هو ممارسة عادة ما ال يتم إيالؤها االهتمام املالئم ،إذ إهنا متارس عدة مرات يومياً،
وينظر إىل الوضوء كتمرين غسل روتيين ،ويعدها بعضهم أحد العوائق غري املرحية على الرغم من كوهنا
ضرورية لألداء الصحيح للصالة ،إن أتملنا يف آايت القران الكرمي واألحاديث فسنرى أنّه من الواضح أن
عملية الوضوء هلا أمهية روحية هائلة ،وإن أُديت على النحو الصحيح وبنيات صافية فهي أفضل الطرق
لتهيئة النفس للصالة ،وفيما أييت بعض من النقاط الروحية املهمة اليت ميكن أن تساعد املؤمن يف تركيزه
يف الوضوء وهي:
وأنت تقرتب من املاء للوضوء ختيّل نفسك كأنك متضي إىل رمحة هللا ومغفرته ،إ ْذ إنالطهارة من الذنوب بسبب رمحة هللا ومغفرته تعد مرادفة للطهارة من األقذار اخلارجية من طريق املاء.
يف الوقت الذي تغسل فيه األقذار الداخلية خالل الوضوء فإهنا تطهر قلبك وعقلكوتنقيهما من الشوائب كافة ،ابلطريقة اليت تزيل فيها طهارة املاء ونظافته القذارة واألوساخ من اجلسد.
وأنت ترفع املاء ألداء الوضوء فقف لثانية أو اثنيتني وانظر إىل صفاء املاء ،وأنت تشرعيف الغسل فتش قلبك واسأل نفسك" :هل إن قليب بصفاء هذا املاء؟".
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يف احلديث اآليت عن اإلمام الرضا ( ) ،يتم إنشاء رابط بني غسل األجزاءئ
املختلفة للجسد خالل الوضوء والصالة :قال ( ) :فإن قال (قائل)( :فَلِ َم أُمروا ابلضوء ،وبُ ِد َ
به؟ قيل له :أل ْن يكون العبد طاهراً إذا قام بني يدي اجلبّار ،حني مناجاته إياّ ه مطيعاً له فيما أمر ،نقيّاً

من األدانس والنجاسة ،مع ما فيه من ذهاب الكسل ،وطرد النعاس ،وتزكية الفؤاد للقيام بني يدي
العظيم ،فإن قال (قائل) :فلِ َم وجب ذلك على الوجه واليدين والرأس والرجلني؟ قيل :إذا قام بني يدي
اجلبار ،فإنمّ ا يكشف عن جوارحه ويظهر ما وجب فيه الوضوء وذلك أبنه بوجهه يسجد وخيضع وبيده
يسأل ويرغب ويرهب ويتبتّل وينسك وبرأسه يستقبله يف ركوعه وسجوده ،وبرجليه يقوم ويقعد)(.((1
وقم أبداء األفعال املستحبة:
.13أتمل يف فلسفة الوضوء لكل خطوة ْ
إن الرحلة الروحية حنو هللا سبحانه وتعاىل يف أثناء وقت الصالة تبدأ ابلوضوء؛ لذلك جيب أن
يكون قلبك وعقلك حاضرين وأنت متضي لكل خطوة من خطوات الغسل ،ومن بعد هذا ميكن ترحيل
احلضور الواعي إىل داخل الصالة ،وفيما أييت وصف لفلسفة كل خطوة من خطوات الوضوء ،وبعض
األفعال املستحبة اليت ميكن ممارستها:
عليك أن تواجه القبلة حينما تقوم ابلوضوء إن كان ذلك ممكناً.تبدأ الوضوء بقول :بـ "بسم هللا الرمحن الرحيم".تغرغر ابملاء قبل الوضوء ،إذ إن هذا األمر سيعمل على تطهري فمك من أية أكاذيبوعن الغيبة وغريها من األفعال احملرمة اليت قد تكون قلتها.
اغسل أنفك ابملاء ،إذ إن هذا الفعل يزيل أي غطرسة أو تكرب قد يعرتيك.وأنت تغسل وجهك تذكر يوم القيامة حينها سيكون هنالك وجوه ينريها الرضاِ
ودها الغم واحلزن.
يس ُ
والسعادة ،ووجوه ّ
 .18الصدوق :عيون أخبار الرضا.111/2 :
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اطلب من هللا سبحانه أن جيعلك من بني أصحاب اليمني
وأنت تغسل يدك اليمىنْ ،اطلب منه تعاىل أن يبعدك عن أصحاب الشمال (الطاحلني).
(الصاحلني) وأنت تغسل يدك الشمال ْ

وأنت متسح رأسك اطلب من هللا سبحانه أن يصفي قلبك من أية أفكار ضالة،اطلب منه سبحانه أن يعينك على تصفية ذهنك للصالة.
و ْ
اطلب من هللا العزيز أن جيعلك من بني أولئك الذين يسريون
-أخرياً وأنت متسح قدميك ْ

على الصراط املستقيم صراط حممد (

) وذريته (

).

ومن األمور اليت يوصى هبا يف أثناء الوضوء تالوة سورة القدر ،ويوصى أيضاً بتالوة األدعية اليت
ّيعلمها اإلمام علي ( ) يف كل خطوة من خطوات الوضوء:
الل وباِ هَِّ
ِ
ِ
لل َوالحَْ ْم ُد للِهَِّ الَّ ِذي َج َع َل الْ َماءَ طَ ُهوراً َولمَْ يجَْ َع ْلهُ نجَِ ساً).
 بداية الوضوء( :ب ْس ِم هَّ َِ
ِ
ِ
ين).
اج َع ْلنيِ م ْن ال�تََّّوابِ َ
نيَ ،و ْ
 أثناء غسل اليدين مرتني( :اللَّ ُه َّم ْاج َع ْلنيِ م ْن الْ ُمتَطَ ّه ِر َ
ِ
 أثناء الغرغرة( :اللَّه َّم لَِّق يِن حجَّتيِ �يوم أَلْ َق َ ِ ِوش ْك ِرَك ).
اك َوأَطْل ْق ل َسانيِ بِذ ْك ِرَك ُ
ُ ّ ُ َْ َ
ِ
ِ
ممَِّن يَ َش ُّم ِرحيَ َها َوَرْو َح َها َو ِطي�بََها).
يح الجَْنَّة َو ْ
اج َع ْلنيِ ْ
 -أثناء شطف األنف( :اللَّ ُه َّم لاَ تحَُِّرْم َعلَ َّي ر َ

ض فِ ِيه
ض َو ْج ِهي �يَْوَم تَ ْس َوُّد فِ ِيه الْ ُو ُجوهُ َولاَ تُ َس ِّو ْد َو ْج ِهي �يَْوَم �تَ�بْيَ ُّ
 أثناء غسل الوجه( :اللَّ ُه َّم �بَيِّ ْالْ ُو ُجوهُ).
ان بِيسا ِري وح ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
اسْبنيِ ِح َساابً
 أثناء غسل الساعد األمين( :اللَّ ُه َّم أ َْعطنيِ كتَابيِ بيَمينيِ َوالخُْْل َد فيِ الجْ نَ َ َ َ َيَ ِسرياً).
 أثناء غسل الساعد االيسر( :اللَّ ُه َّم لاَ �تُْع ِطنيِ كِتَابيِ بِيَ َسا ِري َولاَ تجَْ َع ْل َها َم ْغلُولَةً إِلىَ عُنُ ِقي َوأَعُوذُك ريِب ِمن م َقطَّع ِ
ات النِّ َري ِان).
بِ َ َ ّ ْ ُ َ
ك َو َع ْف ِو َك).
ك َو�بََرَكاتِ َ
 أثناء مسح الرأس( :اللَّ ُه َّم َغ ِّشنيِ بَِرحمْ َتِ َ41
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ِ
ِِ
 أثناء مسح القدمني( :اللَّه َّم �ثبِْتنيِ علَى ِ ِيك
اج َع ْل َس ْعيِي ف َيما �يُْر ِض َ
ُ َّ َ
الصَراط �يَْوَم تَ ِزُّل فيه الأْ َقْ َد ُام َو ْ
ّ
َع يِّن ياَ َذا الجَْلاَ ِل َوالإِْ ْكَرِام).

.14تفاد اإلفراط يف الشك ابلوضوء:
َ

يُبتلى بعض الناس ابلشك املستمر الذي يسبب هلم إعادة الوضوء بضعة مرات ،وهذا مما ال شك
فيه يقطع األمهية الروحية للفعل ويشيح ابلرتكيز بعيداً عن منافع الوضوء يف متكني التحضري الذهين للصالة،
إن رجال الدين قد قدموا حالً مثالياً ملثل هذه الوساوس (اهلواجس) :جتنب الشك و ِ
امض يف الوضوء.
ويصف اإلمام الصادق ( ) هذه الشكوك على أهنا من عمل الشيطان يف احلديث اآليت( :يف الرواية
الصحيحة عن عبد هللا بن سنان قال :ذكرت أليب عبد هللا ( ) رجالً مبتلى ابلوضوء والصالة وقلت:
هو رجل عاقل ،فقال أبو عبد هللا ( ) :وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ ،فقلت له :وكيف يطيع
الشيطان؟ فقال ( ) :سله هذا الذي أيتيه من أي شيء هو؟ فإنه يقول لك :من عمل الشيطان)(،((1
فعلى ما تقدم حاول أن تركز يف فوائد الوضوء ،فضالً عن صحة الوضوء الصارمة.
أمر جوهري ولكن ال ينبغي هلا أن تستحوذ على فكر الشخص
إن أحكام الوضوء هي ابلطبع ٌ
إىل احلد الذي ال ميكن له أن يفكر أبي شيء آخر ،يقول هللا سبحانه وتعاىل بعد أن يصف كيفية أداء
الوضوء:
يد لِيُطَ ِّهَرُك ْم َولِيُتِ َّم نِ ْع َمتَهُ َعلَْي ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُكُرو َن)
يد هَّ
اللُ لِيَ ْج َع َل َعلَْي ُك ْم ِم ْن َحَرٍج َوٰلَ ِك ْن يُِر ُ
(ما يُِر ُ
َ
{املائدة.}6:
ِ
.15أعط أمهية للنظافة والرتتيب:
يؤكد اإلسالم كثرياً على النظافة اليت هلا فوائد روحية فضالً عن الفوائد البدنية ،أما على الصعيد
الروحي؛ فهي تطهر الروح وهبذا جتعل األمر أصعب على الشيطان يف إدخال أفكار إىل العقل خالل
الصالة .وهي على الصعيد البدين تعطيك النظافة ،والراحة واالسرتخاء الضروراين قبل البدء ابلصالة؛ من
 .19الكليين  ،الكايف .12/1
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أمر إلزامي لقبول الصالة.
املهم هنا أن نالحظ أن هنالك فرقاً بني النظافة والطهارة إذ إن الطهارة ٌ
بعض املقرتحات العملية اليت من املستحب أجراؤها قبل الصالة:
أ .يف حال وجود فسحة من الوقت ،استحم لتنظيف نفسك حبيث إنك تقابل هللا سبحانه وتعاىل
ادخل إىل احلمام بنية تنقية نفسك من أية ذنوب قبل لقائه تعاىل (الحظ أن االستحمام
ببدن نظيفْ ،
هنا ال حيل حمل الوضوء).
ِ
وي رسول هللا ( ) أنه قال:
ب .تش ّد ُد ُ
بعض األحاديث على استخدام السواك حبسب ما ُر َ
(لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك مع كل صالة( ،((2إن السواك يساعد على تلطيف ال�نََفس ويعطيه
رائحة زكية ،وميكن االستعاضة عن السواك ابستخدام فرشة اإلسنان.
اجعل مكان العبادة نظيفاً ومرتباً ،يفيد بعضهم أن مكان الصالة إن كا ْن غري نظيف وغري
جْ .
مرتب سيكون عنصراً أساسياً لتشتيت االنتباه والرتكيز يف أثناء الصالة؛ فينبغي للمؤمن ُّ
التأكد من أن
يكون املكان الذي خيطط أن تكون الصالة فيه مرتباً ،فنظافة املكان تعطي للمصلي تركيزاً وتقلل من
تشتيت االنتباه.
 .16ار ِ
تد مالبس مالئمة:
يروى عن اإلمام علي (
شيء حوله يُسبِّح)(.((2

) أنه قال :إن اإلنسان إذا كان يف الصالة فإن جسده وثيابه وكل

هنالك بضع نقاط تؤخذ يف االعتبار حني اختيار املالبس املناسبة ،وهي أيضاً تساعدان يف الرتكيز
خالل الصالة:
أ .ينبغي أن تكون املالبس اليت نرتديها مرحية.
.20الكليين ،الكايف ج/3ص.22
.21الصدوق ،علل الشرائع ج /2ص.336
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ب .ينبغي ارتداء مالبس طاهرة شرعاً وهي تعد أمراً إلزامياً من أجل الصالة ،إ ْذ جيب على
املؤمن أن يقابل هللا سبحانه وتعاىل مبالبس نظيفة ال يكون فيها رائحة كريهة من املمكن أن تشتت تركيز
املؤمن أو املؤمنة بعيداً ،يُروى أن اإلمام عليّاً ( ) قال( :النظيف من الثياب يذهب اهلم واحلزن ،وهو
طهور للصالة(.((2

ج .ال ينبغي أن حتوي مالبسنا على أشياء ميكن أن تعمل عمل مشتتات لنا أو إلخواننا املؤمنني
أثناء الصالة ،فمن الضروري أن تكون الثياب بيضاً.
د .ليس من املفضل أن تعرب الثياب عن الفخامة الزائدة؛ كي ال يبدو الشخص متكرباً أمام هللا تعاىل.
هـ .من املستحبات لبس خامت من حجر العقيق أثناء الصالة.
وقد توسع الشهيد الشيخ علي العاملي (املعروف ابلشهيد الثاين) يف معىن ارتداء املالبس املناسبة
بدنياً وجمازاً بقوله" :إن أفضل الزينة يف لباس املؤمن هي التحفظ واالحتياط واألكثر بركة فيه هي إميانه،
ِ
ِ
ك َخ�يٌْر (األعرافَّ ،)26:
إن اللباس اخلارجي هو نعمة من هللا
اس ال�تَّْق َو ٰى َٰذل َ
حيث قال هللا تعاىلَ :ولبَ ُ
ألي من
حلفظ حياء ولد آدم فهو عالمة الشرف اليت منحها هللا تعاىل ألبناء آدم ،ومل يمَ ْ
نح هذا الشرف ٍّ
خملوقاته األخرى ،فقد أُعطي هذا الشرف للمؤمنني كوسيلة لتنفيذ التزاماهتم ،إن أفضل ثيابكم هي تلك
اليت ال تشتت انتباهكم عن هللا ،فهي يف جوهرها تقربك من ذكره تعاىل واالمتنان والطاعة له سبحانه،
فهذه املالبس ال ينبغي هلا أن تكون كذلك لتحريك كربايئك وغرورك وتظاهرك وتفاخرك أو عجرفتك:
إن هذه األمور هي آفة اإلميان وإن عاقبتها هي قساوة القلب.
حينما تضع عليك ثيابك تذ ّكر أن هللا تعاىل يسرت أفعالك اخلاطئة برمحته ،فينبغي لك أن تسرت
نفسك من الداخل وأنت تسرت اخلارج ابملالبس ،فسرتُ حقيقتَك الداخلية رهبةٌ من هللا سبحانه ،وسرتها
هي طاعة له ،احذر من فيض إحسان هللا عليك ألنه خلق الوسيلة جلعل املالبس تغطي قلة احلياء البدنية
.22الكليين ،الكايف ج /2ص.203
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وفتح األبواب للتوبة والندم والسعي للحصول على العون؛ لغرض سرت األجزاء الداخلية وأفعاهلا اخلاطئة
والصفات السيئة.
أشغل نفسك خبطاايك أنت وتغاضى
ال تفضح خطااي أي أحد حينما أخفى هللا تعاىل سيئاتكْ ،
عن أمور ومواقف ال تعنيك ،احذر لئال تستنزف حياتك يف أفعال اآلخرين ،وتبادل ثروتك اليت وهبت
لك اليت ال تعوض بثمن مع شخص آخر ،وهبذا فأنت تدمر نفسكَّ ،
إن نسيان األفعال اخلاطئة (الذنوب)
ميهد السبيل ألكرب العقوابت من هللا يف هذه الدنيا ،والسبب األكثر وفرة للعقوبة يف احلياة اآلخرة؛ لذلك
طاملا يشغل العبد نفسه بطاعة هللا مع اإلقرار بذنوبه ويرتك كل ما من شأنه أن يقلل اإلميان ابهلل فهو يدخر
على نفسه اخلراب ،وينغمس يف حبر رمحة هللا ،حاصالً على جواهر ومنافع احلكمة والصفاء ،لكن طاملا
ينسى العبد خطاايه فهو جاهل بعيوبه ،وسرتتد على قوته وسوف ال يكون موفقاً أبداً.

.17ضع ِعطراً قبل الصالة:

روى عن اإلمام علي (
من املستحب للمؤمن أن يضع العطر والسيما املسك قبل الصالة؛ إذ يُ َ
ِ
ِ ِ
يف محَْ ِملُهَُ ،ع ِطٌر ِرحيُهُ"(.((2
يب الْ ِم ْس ُ
كَ ،خف ٌ
أنه قال" :ن ْع َم الطّ ُ

)

هنالك سببان رئيسان لوضع العطر األول :هو حني وقوفك أمام هللا تعاىل ،فمن املستحسن لقاؤه
آد َم ُخ ُذوا ِزي�نَتَ ُك ْم ِعْن َد ُك ِّل َم ْس ِج ٍد َوُكلُوا َوا ْشَربُوا َولاَ تُ ْس ِرفُواج إِنَّهُ لاَ
هللا تعاىل بعبق مجيل ،قال تعاىل( :ياَ بَنيِ َ
ب الْ ُم ْس ِرفِني){األعراف" ،}31فهذه هي الطريقة اليت يريد هللا سبحانه أن يلقاه عبادهُ خالل الصالة،
يحُِ ُّ
ويفسر بعضهم "الزينة" مبمارسة طهارة الطباع ،والتميّز الروحي يف أثناء االقرتاب من الصالة.
السبب الثاين :إن العِطر خيلق بيئة روحانية للمؤمن ،وقد يزيد من انتباهه خالل الصالة.

 .18اخرت مكاانً هادائً ومرحياً للعبادة:
إن موقع الصالة واجلو احمليط هبا ،يعدان أمرين أساسيني للرتكيز يف الصالة ،وهناك عدة أمور من
 .23الشريف الرضي ،هنج البالغة ،ص.407
45

املركز اإلسالمي للدراسات والتخطيط

الضروري عملها قبل الشروع ابلصالة:
أ .أطفئ جهاز التلفاز خالل الصالة حىت وإ ْن كان التلفاز يعمل من أجل األطفال.
ب .إن كان لديك أطفال علّمهم أن يكونوا هادئني يف أثناء أتديتك للصالة ،وضع ألعاهبم جانباً،
واشر ْح هلم أمهية هذا األمر ،وقد تكون لديك رغبة يف تشجيعهم للصالة معك والسيما ملن هم أكرب من
عمر السابعة.
ج .أطفئ اهلاتف النقال أو اجعله صامتاً.
د .قُ ْم إبزالة أية صور جتاهبك قد تكون مشتتة لالنتباه.
هـ .قد ترغب يف ختصيص غرفة خاصة للمصلني حبيث ينشأ رابط بني تلك الغرفة ولقاء هللا سبحانه
وتعاىل( :قد ال يروق هذا األمر للذين يفضلون تغيري املكان من أجل خشوع أفضل) (انظر النقطة .)83
ضع يف ابلك مقدماً أياًّ من السور ستتلوها:
ْ .19
يف الركعة األوىل والثانية من الصالة ،يكون للمؤمن خيار اختيار أية سورة يتلوها من القرآن الكرمي
وصى بتحديد هذه السورة قبل البدء ابلصالة؛ لعدة
بعد سورة الفاحتة ،وعادةً ما تكون سورة قصرية ،ويُ َ
أسباب أمهها:
أ .إن ممارسة تالوة سورة معينة يضمن التلفظ الصحيح وتطبيق قواعد التجويد خالل الصالة.
ب .يثبت هذا األمر مؤشراً قابالً للتفكري بعد الصالة عن مدى جودة ،اخلشوع أثناء الصالة.

ِ
كلمات اآلايت يف السورة يساعدان على الرتكيز يف معاين اآلايت يف أثناء تالوهتا
وأتم ُل
ج� .فَْه ُم ُّ
ِ
ك مبارٌك لِيدَّ�بَّروا آ تِِه ولِ�يتَ َذ َّكر أُولُو الأْ َلْب ِ
ِ
اب){ص ،}29:وقال
يف الصالة ،قال تعاىل( :كتَ ٌ
َ
اب أَ�نَْزلْنَاهُ إلَْي َ َُ َ َ ُ ياَ َ َ َ
تعاىل يف سورة أخرى( :أَ�فلاَ �يتَ َد�بَّرو َن الْ ُقرآ َن أ َْم َعلَ ٰى �قلُ ٍ
وب أَ�قَْفالهَُا){حممد.}24:
ُ
ْ
َ َ ُ
د .هل تود أن تتلو اآلايت وقلبك مقفل؟ لفتح القفل حاول قراءة تفسري اآلايت اليت ختطط
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لتالوهتا خالل الصالة والتفكري ملياً مبعانيها املعمقة حبيث ميكن أن تتذكر املعاين خالل التالوة يف الصالة،
إن كان الوقت ضيقاً عليك فقد ترغب بقراءة وأتمل موجز ملعاين السورة (لكن ابلطبع من املستحسن
جداً قراءة تفسري كل آية) ،على سبيل املثال إن كنت ختطط لقراءة سورة الشمس ،أتمل أن هللا سبحانه
وتعاىل يُقسم أبحد عشر خملوقاً من خملوقاته ليؤكد أن السبيل الوحيد الذي حيقق من خالله املرء السعادة
والرضا بتطهري القلب ،لذلك فاخلشوع اثناء تالوة السورة ميكنه ابلتأكيد أن حيقق التأمل يف خملوقات هللا
األحد عشر ،واملعىن اإلمجايل من هذه السورة.

 .20أتمل يف خلق هللا سبحانه وتعاىل:
كي تكون «مشحوانً» روحياً من أجل الصالة ،حاول أن تذ ّكِر نفسك حبضور هللا وخلقه ،وميكن
القيام بذلك من طريق التأمل بعجائب خلق هللا ،يقول هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العظيم( :إِ َّن فيِ َخ ْل ِق
اب{}190الَّ ِذين ي ْذ ُكرو َن هَّ ِ
ض واختِلاَ ِ
ف اللَّي ِل وال�نَّها ِر ٍ
َّ ِ
ت لأِ ُوليِ الأْ َلْب ِ
ودا
الس َم َاوات َوالأْ َْر ِ َ ْ
اللَ قيَ ًاما َو�قُعُ ً
َ
ْ َ َ لآَياَ
ََ ُ
ض ر�بَّنا ما خلَ ْقت ٰه َذا ِطلاً سبحانَ ِ
الس ِ
بهِِ
َّ فيِ ِ
اب
ُْ َ َ
ك فَقنَا َع َذ َ
ماوات َوالأْ َْر ِ َ َ َ َ َ َ باَ
َو َعلَ ٰى ُجنُو ْم َو�يَ�تََفك ُرو َن َخ ْلق َّ َ

النَّار)ِ{آل عمران.}191-190 :

ليس من املخجل أن ي ّقر املؤمن أبن إميانه ابهلل ضعيف ،وهو حباجة لتقوية ذلك اإلميان ،فنحن
كمؤمنني حباجة أيضاً إىل أن نُ ِذ ّكِر أنفسنا ابخلريات واهلبات العظيمة اليت منحنا هللا إايها؛ لتقوية قلوبنا
ولنكون واثقني من حضوره سبحانه ،وحنن نقف أمام هللا سبحانه حتضرياً للصالة جيب أن نفكر ملياً بشأن
األنظمة الفسيولوجية اليت يف أجسادان ونتأمل بكيفية عملها هبذا اجلمال لتبقينا أحياءً ،بدءاً من سراين
الدم وضرابت القلب والنظام املناعي والنظام العصيب والتنفسي ،إىل وظيفة اجلينات ،فضالً عن ذلك جيب
أن نتأمل مبا حولنا من عجائب الكون وعامل احليوان والبحار إىل العامل املايكرويب للبكترياي والفايروسات،
وكذلك علينا النظر إىل السماء للتفكر يف الدقة العجائبية للكواكب والشمس ،وحنن نتأمل يف هذه
العالمات ،نقول ما قاله تعاىل( :ر�بَّنا ما خلَ ْقت ٰه َذا ِطلاً سبحانَ ِ
اب النَّا ِر){آل عمران.}19:
َ َ َ َ َ َ باَ ُ ْ َ َ
ك فَقنَا َع َذ َ
إن إبمكان املؤمن كذلك أتدية الصالة يف اهلواء الطلق -على سبيل املثال يف احلديقة -ويتأمل يف
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خلق هللا قبل الصالة ،إن مل يكن ذلك ممكناً فيمكنه أخذ نزهة قصرية والتأمل يف اخللق اجلميل للعلي القدير.
 .21دع عقلك يسرتخي:
لتحقيق اخلضوع الكامل هلل تعاىل جيب أن يكون العقل يف حالة من الراحة ،فإ ْن كنت تشعر

ابلتعب أو دخلت يف جدال مع أحد األشخاص أو كان لديك يوم متعب يف العمل ،فينبغي لك أن حتاول
لكن أكثرها
االسرتخاء وأن تركز على ما تريد مقدماً ،ويستخدم األشخاص عدة أساليب لالسرتخاءَّ ،
ِ
لق عينيك وأتخذ أنفاساً عميقة ،وأن تصفي ذهنك وحتاول الرتكيز
شيوعاً هي اجللوس لدقائق قليلة وأن تُغ َ
على هللا سبحانه وتعاىل- ،ابلطبع القول أسهل بكثري من العمل ولكنه سيصبح أسهل مع املمارسة -يقال
إن رجال الدين الكبار كالشهيد حممد ابقر الصدر كان يستخدم اجللوس قبل الصالة لتصفية الذهن،
وحملاولة أن يكون بقرب هللا.
وألجل اقرتاحات إضافية بشأن األساليب املستخدمة السرتخاء الذهن ،انظر الفصل السابع من
هذا الكتاب والبحوث األوسع اليت تتناول أساليب التأمل واالسرتخاء.
ِ .22
عام ْل هذه الصالة وكأهنا صالتك األخرية:
يقول هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي:
ِ صلى
ِ
ِ
فيِ
ب
(إِ َّن هَّ
اللَ ِعْن َدهُ ِع ْل ُم َّ
اع ِة َو�يُ�نَِّزُل الْغَْي َ
الس َ
س َما َذا تَكْس ُ
ث َو�يَْعلَ ُم َما الأْ َْر َحام َوَما تَ ْدري �نَْف ٌ
ج
َي أ َْر ٍ
َغ ًداصلى َوَما تَ ْد ِري �نَْفس بأِ ِّ
اللَ َعلِ ٌيم َخبِريٌ){لقمان.}34:
وت إِ َّن هَّ
ض تمَُ ُ
ٌ

ال أحد يعلم مىت وأين يغادر من هذه الدنيا ،حاول أن تتصور كيف ميكنك أن تصلي صالتك
ي عنه ( )
األخرية أبقصى خضوع وخشوع ،ويشدد اإلمام الصادق ( ) على هذا األمر فقد ُرِو َ
أنه قال( :إذا صليت صالة فريضة فصلها لوقتها صالة مودع خياف أن ال يعود إليها ،مث اصرف ببصرك
إىل موضع سجودك ،فلو تعلم من عن ميينك ومشالك ألحسنت صالتك ،واعلم أنك بني يدي من يراك
وال تراه)(.((2
 .24الصدوق ،ثواب األعمال ،ص.35
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ِّ .23
دون أفكارك وما يساورك من قلق:

تقرتح البحوث أن واحداً من أفضل الطرق لتحسني الرتكيز هو يف تدوين األفكار ،فهذا يُطّلِ َق أيةَ
حبيث ميكنك معاجلتها تلك يف
أفكار دنيوية تُشغِل العقل ،وكذلك سيعمل على حتديد أية أفكار ُمعيقة ُ
وقت الحق.
قد تكون راغباً بوضع خارطة ألفكارك قبل البدء ابلصالة ابستخدام خارطة ذهنية حلل املشكالت،
وتكمن الفكرة يف تدوين "املشكلة" يف أعلى ورقة بيضاء ،ورسم كل تفصيل من تفضيالهتا وطبيعة تلك
املشكلة ،وبعد أن تُ ِ
كم َل هذا األمر قم بتدوين "حل املشكلة" على الورقة عينها وارسم احللول املمكنة كافة
هلذه املشكلة ،وسيعمل هذا التمرين على هتدئتك ،وسيجعل املشكالت اليت حتيط بك أكثر وضوحاً.
إن هناك أشكاالً أخرى تتعلق ابلتشويش الذهين هي حاالت القلق ،إذ يقول الدكتور سارفراز
أحد العلماء النفسيني:
« إن نظرايت القلق واجرتار األفكار تتضمن املعتقدات اإلجيابية (يف الوعي ويف الالوعي) بشأن
القلق .على سبيل املثال قد يكون لشخص ما مشكلة ضاغطة على عقله ،فإن القلق سيصيبه بشأن إجياد
حل هلذه القضية أو هلذا القلق؛ لضمان أنه ال يُنسى ،وميكن حلاالت القلق أن تصبح عامالً مشتتاً لالنتباه
بسبب ذلك ،وقد يكون من املفيد أن نعمل على "إيقاف" هذه األفكار ذهنياً ،ويضمن هذا األمر لنا
َّ
أن إبمكاننا التوقف عن القلق حول شيء ما بشكل وقيت من دون أن يصيبنا الذي سيُنسى ،ميكن القيام
بذلك من خالل تسجيل حالة القلق أو املهمة على ورقة الصقة؛ لنعود إليها الحقاً بعد إكمال الصالة؛
فاعمل على كتابتها قبل االقرتاب من الصالة حبيث
لذلك إن كان يساورك القلق وأنت تقرتب من الصالة
ْ
إن حالة القلق تلك التعمل على تشتيت انتباهك خالل أتدية الصالة».

 .24استوعب فلسفة التوجه حنو مكة:
حني التوجه حنو القبلة استدر من االجتاهات كافة وقم مبواجهة حرم هللا سبحانه وتعاىل ،اجعل
دع قلبك يستدير حنو أكثر القواعد قدماً لإلميان
قلبك بعيداً عن كل األمور اليت تبعدك عن هللا تعاىلْ ،
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ابهلل الواحد ،إىل مركز التوحيد والنبوة ،تذكر أن أتريخ مكة والوقت الذي تل ّقى فيه أبو االنبياء النيب إبراهيم
( ) أمراً ببناء الكعبة وأن يستقر مع عائلته يف هذه األرض اجلدابء من أجل مهمة وحيدة ،أال وهي
ِ ِِ
ٍ ِ
يموا الصَّلاَ َة
ت ِم ْن ذُِّريَّتيِ بَِواد َغيرِْ ذي َزْرٍع ِعْن َد �بَْيتِ َ
َس َكْن ُ
(ر�بَّنَا إِيِّن أ ْ
الصالة ،قال تعاىلَ :
ك الْ ُم َحَّرم َر�بَّنَا ليُق ُ
َّاس �ته ِوي إِلَي ِهم وارز�قهم ِمن الثَّمر ِ
ِ ِ
ات لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْش ُكُرون){إبراهيم ،}37:فاطلب من َ
اج َع ْل أَفْئ َدةً م َن الن ِ َْ
فَ ْ
ْ ْ َ ْ ُ ُْ ْ َ َ َ
هللا سبحانه وتعاىل أن جيعل قلبك يتوق حنو الكعبة املشرفة وأن ينقي روحك للصالة ،وكما أمر هللا نبيه
عز وجل:
إبراهيم ( ) ألن ينقي هذه األرض والناس الذين يطوفون ويصلون ويركعون ويسجدون ،قال ّ
ِ ِِ
ِ
السج ِ
ِ
ِِ
ود)
ني َو ُّ
ني َوالْ َقائم َ
(وإِ ْذ �بََّوأْناَ لإِِ �بَْراه َيم َم َكا َن الْ�بَْيت أَ ْن لاَ تُ ْش ِرْك بيِ َش�يْئًا َوطَ ِّه ْر �بَْيتيِ َ للطَّائف َ
الرَّك ِع ُّ ُ
َ
{احلج.}26:
ّ
.25جد هللا يف قلبك وقف أمامه قانتاً:
وأنت تقف أمام القبلة متوجهاً إليها أفر ْغ قلبك من كل األمور اليت تشغله اليت قد تعمل على
بضع دقائق للبحث عنه
تشتيت انتباهك عن الرتكيز يف صالتك ،وامأله حبب هللا سبحانه وتعاىل ،وخ ْذ َ

أقرب إلينا من حبل الوريد ،قال تعاىل:
جل وعال ألنّه ُ
سبحانه وتعاىل ،فإن كنت جاداً يف طلبك ستجده ّ
(ولََق ْد خلَ ْقنا الإِْ نسا َن و�نعلَم ما �توس ِوس بِِه �ن ْفسهصلى ونحَ ن أَ�قرب إِلَي ِه ِمن حب ِل الْوِر ِ
يد){ق.}16:
َ َ َ َ َ َْ ُ َ َُ ْ ُ َ ُ ُ َ ْ ُ َْ ُ ْ ْ َ ْ َ
ادرك مجال الرب يف قلبك ،ملساعدتك
فحاملا جتده سبحانه وتعاىل قف أمامه بتقوى وخشية و ْ
يف القيام بذلك وليجعل قلبك يلني ،فهو يساعدك يف الوصول مبكراً هلذه الرحلة حنو هللا سبحانه ،وأن
تقضي الوقت وأنت تقرأ القرآن أو التأمل بوجود هللا وخبلقه سبحانهِ .
امض ما ال يقل عن مخس دقائق
يف القراءة والتأمل ابلقرآن الكرمي قبل الصالة؛ إ ْذ سيعمل هذا األمر على جعلك تسكن يف القرب اإلهلي
وتبتعد عن وساوس الشيطان.
وأنت متضي الوقت يف قراءة كلمات القرآن الكرمي ،فهذا من -دون شك -سيساعدك بنح ٍو
ملحوظ على الرتكيز والصلة مع هللا سبحانه وتعاىل يف أثناء الصالة ،فقراءةُ كلمات هللا جتعل القلب أكثر
قوة وتصيرّ ه ألن يكون جاهزاً للقاء الرب.
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َّ
إن من املهم التأمل يف عظمة الكلمات من خالل حتسس عظمة مبدع الكلمات ،وأنت تقرأ
اآلايت ،اشعر حبضور العرش وسلطان هللا تعاىل يف قلبك ،وحاول أن تفهم املعاين الضمنية لآلايت،
ك صفات كل آية من اآلايت ،فحني ذكر الرمحة والوعد ابملغفرة على سبيل املثال ،كن مستبشراً
ولتزيْن َ

وسعيداً وحني ذكر الغضب والعقاب فليغمرنّك اخلوف ،وهبذه الطريقة سيتفاعل ذهنك وتتفاعل روحك
للصفات اليت تذكرها اآلايت ،وستكون يف أتمل اتم للقرآن الكرمي ،وسيعمل هذا األمر -مما ال شك
فيه -على حتضريك للرحلة مقدماً ،قال تعاىل( :أَ�فلاَ �يت َد�بَّرو َن الْ ُقرآ َنج ولَو َكا َن ِمن ِعْن ِد َغ ِ هَِّ
الل لََو َج ُدوا
يرْ
ْ
ْ َْ
َ ََ ُ
ِِ
اختِلاَ فًا َكثِ ًريا){النساء.}82:
فيه ْ
.26حدد العوامل اليت تعمل على تشتيت فكرك يف الصالة وقم ابلتخلص منها:

للتخلص من األفكار املعرقلة يف رأسك قبل الصالة ،من األفضل حتديد العوامل اليت تعمل على
انتباهك
تشتيت انتباهك سلفاً ،ومن مث حاول أن تزيل هذه العوامل ،على سبيل املثال :أ ْن شتت أطفالُك
َ
خالل الصالة ،فقد ترغب بتأخري الصالة قليالً حىت جتد الفرصة للصالة يف ٍّ
جو من الصمت ،حاول كل
ٍ
فحينذ ال يريد هللا سبحانه وتعاىل منك أكثر مما أنت
اعلم إن مل يكن مبقدورك ذلك،
ما يف وسعك ،و ْ
قادر عليه ،حيث يذكر تعاىل يف سورة النجم( :وأَ ْن لَيس لِلإِْ نْس ِ
{}39وأ َّ
ف
ان إِلاَّ َما َس َع ٰى
َن َس ْعيَهُ َس ْو َ
َ
َ
َ ْ َ
�يَُر ٰى){النجم.}40-39:
ِ
.27أكمل املهام غري املنجزة:
إن كانت هنالك إحدى املهام اليت ستؤثر على تركيزك خالل الصالة فيمكنك إكمال املهمة قبل
االقرتاب من الصالة ،وإن كان يتوقع أن تستغرق املهمة وقتاً أطول فحينها جيب أتدية الصالة أوالً ،على
سبيل املثال :إن بدأت ابلطبخ قبل وقت الصالة وحينها مسعت أذان الصالة ،فيتوجب عليك أن تقيِّم إن
كان تركيزك سيسوء من خالل التفكري ابلطبخ أو ال ،وينبغي لك أن تكون قادراً على إعطاء حكم وأن
تتخذ قراراً مناسباً يف كل ظرف من الظروف.
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.28اتل األذان:
ُ

حينما تقام الصالة فاعلم وقت لقاء هللا واإلقرار بربوبيته سبحانه وتعاىل ،ولإلعالن عن هذه
ج
ِ
وها ُه ُزًوا َولَعِبًا
املناسبة الروحية ،فقد أمر هللا سبحانه ابألذانّ ،
(وإِ َذا ناَ َد�يْتُ ْم إِلىَ الصَّلاَ ة اتخََّ ُذ َ
قال ّ
عز وجلَ :
ِ
ك بأَِ�نَُّه ْم �قَْوٌم لاَ �يَْع ِقلُو َن){املائدة.}58:
َٰذل َ

إن األذان هو ممارسة مؤكدة للتهيؤ للصالة ،فنحن نبدأ بذكر هللا وننتهي بذكره ،وحنن نتلو (هللا أكرب)
نقر بوحدانيته وبنبيه ونسرع إىل الصالة وإىل السعادة وإىل أفضل األعمال (أال وهي الصالة) ،ونشدد على
ُّ
أنه ليس هنالك إال هللا ،ويف حال تالوة األذان إبخالص فهو بال شك سيُهيّئ املشهد للرحلة الروحية إىل هللا
أطول النّاس أعناقاً يوم القيامة)(.((2
سبحانه وتعاىل خالل الصالةُ ،رِو َي أن النيب حممداً ( ) قال( :املؤذنون ُ
هنالك نزعة بني املؤمنني تتجه حنو إمهال األذان وتالوة اإلقامة؛ وهذا األمر انتج عن عدم تقدير
منافع األذان الذي يصفه هذا احلديث عن اإلمام الرضا ( )( :من أذن وأقام صلى وراءه صفان من
املالئكة ،وإن أقام بغري أذان صلى عن ميينه واحد ،وعن مشاله واحد ،مث قال :اغتنم الصفني ( ،)((2وسأفْرد
بعض النقاط اليت تساعد على التأمل العميق.
أ .حني مساعك لنداء الصالة ختيل نداء يوم القيامة (واستَ ِمع �يوم �ينَ ِاد الْمنَ ِاد ِمن م َك ٍ
ان قَ ِر ٍ
يب){ق.}41:
ّ
َ ْ ْ َْ َ ُ ُ ْ َ
ودع السعاد َة تدخل قلبك ،وختيل انتظارك
ب .وأنت تسمع األذان تذكر هللا سبحانه وتعاىلِ ،
األخبار السارة حني إعالن مصريك يف يوم احلساب إن شاء هللا.
عجل يف) تُتال يف األذان هيّئ نفسك ألن
حني مساعك ثالثة نداءات تبدأ بكلمة "حي" (أي ّ
تعجل حنو الصالة وحنو الفالح وحنو أفضل املهام وأكثرها رحباً وقم برتديد( :ال حول وال قوة إالَّ ابهلل
العلي العظيم ).

.25الصدوق ،عيون أخبار الرضا.2/61،
 .26الصدوق ،من الحيضره الفقيه ،ص .28
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 .29قم أبداء السجود بني األذان واإلقامة:
(رب
يروى عن اإلمام الصادق ( ) أنه قال( :من سجد بني األذان واإلقامة فقال يف سجودهِّ :
ألجعلن حمبته يف قلوب
سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليالً) يقول هللا تعاىل( :مالئكيت! وعزيت وجاليل
َّ
عبادي املؤمنني ،وهيبته يف قلوب املنافقني)( ،((2من املفهوم أننا يف حياتنا املليئة ابملشاغل ،جند األمر صعباً
لكن متضيةُ دقيقة من الوقت قبل الصالة يف حالة السجود؛
لقضاء وقت َ
أطول يف السجود قبل الصالةْ ،
لتمجيد هللا سبحانه وتعاىل على عطاايه لنا ،والتوبة إليه عن خطاايان ،وطلب العون منه سبحانه ميكن أن
ِ
حيس َن كثرياً من تركيزان (خشوعنا) وخضوعنا يف أثناء الصالة ،وإن مت اإلتيان هبذا الفعل اليسري عن إخالص
ّ
فيمكنه -بال ريب -أن ينزع العجرفة من قلوبنا ويضعنا يف وضع جيّد من أجل رحلتنا إىل هللا تعاىل.

 .30قم ِ
أبداء اإلقامة:

إن أداء اإلقامة فضالً عن األذان يُ ُّ
عد من األمور املؤكدة قبل الصالة؛ لغرض حتضري املؤمن ألن
يصل إىل القرب من هللا سبحانه وتعاىل خالل الصالة ،إن األذان هو الدعوة للصالة واإلقامة هي افتتاح
الصالة ،وهي صيغة خمتصرة من األذان ،فاإلقامة هي آخر حمطة فحص للنظر وحينما تتلو « هللا أكرب»
تعجل حنو أفضل
فهي الفرصة األخرية قبل الصالة يف إزالة احلقد والغضب والعجرفة من قلبك ،ولكي ّ
األعمال (خري العمل) حينما تقول «قد قامت الصالة» ،فهو الوقت الذي يتم الوقوف فيه والوصول إىل
هللا سبحانه وتعاىل ،ويف آخر املطاف حني تالوتك «ال إله إالَّ هللا» فهي حمطة الفحص األخرية للنظر يف
أن قلبك قد كسب االطمئنان والرضا ،كما يصفه كتاب معاين األخبار:
"إن هللا سبحانه وتعاىل هو الدليل الواضح على الناس من خالل أنبيائه ورسالته وتفسريه ودعوته،
أعز من أن يكون ألي شخص حجه ضده؛ لذلك فإن من جييبه فهو له نور وشرف ،ومن
وهو تعاىل ُّ
غين عن الكون وهو أسرع احلاسبني("((2
يتنكره فاهلل حقاً ٌ
.27ابن طاووس ،فالح السائل ،ص.152
 .28الصدوق ،معاين األخبار.47 ،
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 .31قم بتالوة الدعاء بعد «اإلقامة»:
من املستحسن تالوة الدعاء أو آايت من القرآن بعد "اإلقامة" وقبل تكبرية اإلحرام ،ويكون هذا
صلى
ِ ِِ
الس ِ
ض َحنِي ًفا َوَما أَناَْ
الدعاء بتالوة آية من قوله تعاىل( :إِيِّن َو َّج ْه ُ
ماوات َواأل َْر َ
ت َو ْجه َي للَّذي فَطََر َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني){األنعام .}79:وقوله تعاىل( :قُل إِ َّن َ تيِ
ني)
ب الْ َعالَم َ
م َن الْ ُم ْش ِرك َ
اي َوممََاتيِ للِهّ َر ِّ
صالَ َونُ ُسكي َومحَْيَ َ
ْ
{اإلنعام.}162:
 .32قم بتالوة الدعاء قبل تكبرية اإلحرام:
حاول أن تشعر ابلكلمات ومبعانيها وهي خترتق قلبك ،وأن تقف للدعاء أمام العلي القدير قبل
أنت
احملسن أ ْن
تكبرية اإلحرام ،وأن تقول( :اي محُ ِسن قد أاتك املسيءُ وقد أمرت
َ
يتحاوز عن املسيء َ
َ
احملسن وأان املسيءُ ،حبق حممد وآل حممد ِ
تعلم مين) وقل:
وجتاوز عن ِ
صل على حممد وآل حممد ْ
ُ
قبيح ما ُ
افتح
(اللهم إليك توجهت ومرضاتك ابتغيت وبك آمنت وعليك توكلت ،صل على حممد وآل حممد و ْ
أنت الوهاب)
ب يل من ُلدنْ َ
ك رمحة إنك َ
قليب لذكرك وثبتين على دينك وال تُز ْغ قليب بعد إذ هديتين َ
وه ْ
ِ
ِ
ِ ِ
الفضل
ورد ْد كذلك( :اللهم َّ
ّ
رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة بل ْغ حممداً ( ) الدرجةَ والوسيلةَ و َ
والفضيلة ،ابهلل أستفتح وابهلل أستنجح و ٍ
مبحمد رسول هللا ( ) أتوجه ،اللهم ِ
صل على حممد وآل حممد
واجعلين هبم عندك وجيها يف الدنيا واآلخرة ومن املقربني).
 .33ختيّل أنك تقف أمام هللا يف يوم القيامة:
وأنت على وشك أن ترفع بيديك لتكبرية اإلحرام ،ختيّل وقوفك أمام العلي القدير يف يوم احلساب،
وأنت تنتظر احلكم عليك ،وذ ّكر نفسك أنه هو سبحانه اجلليل القدير والرؤوف الرحيم العليم امللك املالك
القدوس السالم الرزاق الرافع والسميع البصري ،أنه هللا األحد الذي خلقنا ،والواحد الذي أيخذ احلياة منا
والواحد الذي سيحاسبنا ،مثل هذه األفكار اليت تستقبل برتحاب ينبغي هلا أن تكون بكل أتكيد وافية
يف ملء قلب املؤمن ابلرهبة.
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اخلالصة:
التقرب من هللا سبحانه
عازم على ُّ
قلب ٌ
ينبغي لنا أن نتقرب من الصالة وأن يكون لدينا دافع ،وهو ٌ
وتعاىل ،وذكر مستمر أبنه سبحانه يعلم ما نقوم به من جهود ،ستقدم لنا وجهة النظر هذه أفضل فرصة
لإلتيان بصالة انجحة:
يف غالب األمر قد ال نكو ُن قادرين على تالوة األدعية املتعددة اليت اقتسبت هبذا الفصل؛ بسبب
لكن املهم هو أن احلديث الشخصي مع العلي القدير يبدأ قبل الصالة ،فحىت وأن مل نقم
ضيق الوقتَّ ،
بتالوة األدعية احملددة ،فينبغي لنا أن حناول التكلم معه سبحانه وتعاىل بلغتنا اخلاصة ،وإبخالص يف كل
خطوة على سجادة الصالة.
مع هذا جيب على املؤمن أن يعي َّ
أن الشيطان سيحوم حوله وسيدخل من خالل أي منفذ أو
َ
نقطة ضعف ليصرف انتباهه بعيداً عن العلي القدير ،ويصف هللا سبحانه وتعاىل املتقني أبولئك الذين
ِ َّ ِ
ين ا�تََّق ْوا إِ َذا
يعرفون مىت يقوم الشيطان بصرف انتباههم واالستجابة من خالل ذكر هللا تعاىل( :إ َّن الذ َ
ِ
ان تَ َذ َّكروا فَِإ َذا هم مب ِ
ف ِمن الشَّيطَ ِ
ص ُرو َن){األعراف.}201:
ُ ْ ُْ
َم َّس ُه ْم طَائ ٌ َ ْ
ُ
إن حماربة الشيطان هي حبد ذاهتا جهاد والسيما يف وقت الصالة ،ففي حال دخل الشيطان إىل
بل جيب عليك أن حتاربه إىل آخر كلمة يف الصالة،
قلبك وأنت تستعد للصالة ،ال تستلم وتذعن لهْ ،
إذ إنه يهدف إىل صرف انتباهك بكل طريقة ممكنة ،حبيث ال ختشع مطلقاً يف الصالة ،وإن إدراك حماولة
الشيطان لعرقلة انتباهك هي اخلطوة األوىل للهروب منه بعيداً والتعجيل حنو الصالة.
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الفصل الرابع  :الصالة:
يف هذه املرحلة يكون املؤمن مستعداً للشروع يف رحلته الروحية حلب هللا وسروره سبحانه ،سيمتلئ

ابلرهبة واخلشية من ربه ،وخيضع متاماً بعقله وبقلبه للواحد األحد اخلالق القادر على كل شيء ،وفيما أييت
بعض من األفكار اليت قد تساعد املؤمن على امتداد رحلته الرائعة.
يف هذا الفصل:
3434لتكن نيّتك خالصة.

3535اعلم َّ
أن حركة يديك عند تكبرية اإلحرام هي رمز لرتك األمور الدنيوية.
3636ضع يف اعتبارك َّ
أن مجيع املخلوقات ال تساوي شيئاً أمام عظمة هللا تعاىل.
ِ
وقم بتالوة الدعاء.
3737أد عدة تكبريات ْ
3838استع ْذ ابهلل من الشيطان.
3939أتمل يف معاين البسملة.
4040أدرك أمهية سورة الفاحتة.
4141أتمل يف تفسري سورة الفاحتة.
4242أتمل يف تفسري سورة اإلخالص.
اتل عبارة "احلمد هلل رب العاملني" بعد سورة الفاحتة وعبارة " كذلك هللا ريب" بعد
ُ 4343
تالوة سورة اإلخالص.
4444ابتهل إىل هللا سبحانه وتعاىل وأنت تتلو اآلايت.
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4545غيرّ يف تالوة السورة الثانية.
4646ختيّل أنك تكتب ما تتلوه.
4747خذ وقفة بعد تالوة كل آية.
اتل اآلايت بصوت مجيل.
ُ 4848

تعلم أدعية وتوسالت جديدة يف القنوت.
ْ 4949
5050افهم فلسفة الركوع.
5151قُ ْم أبداء األفعال املستحبة هبا يف الركوع.
5252ب ّدل التسبيح يف الركوع والسجود.
5353أث ِن على هللا لسماعك التمجيد.
5454افهم فلسلفة السجود.
5555أطل سجودك بقدر ما تستطيع.
اتل الدعاء بني السجدتني ويف أثناء السجود وبعده.
ُ 5656
5757أتمل يف معاين التسبيح يف الركعتني الثالثة أو الرابعة.
5858ركز يف املعىن احلقيقي للتسليم.
5959ختيل أن كل جزء من أجزاء بدنك سيشهد على وحدانية هللا سبحانه وتعاىل.
6060تذكر عظمة النيب ( ) وعرتته خالل التسليم.
اتل الدعاء املوصى به خالل التشهد والتسليم.
ُ 6161
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6262إن فقدت الرتكيز فارجع بسرعة.
6363ال تتعجل بصالتك.
6464ثبت بصرك يف أثناء الصالة.
6565اذرف بعض الدموع خالل الصالة وأنت تتأمل ابألمور غري الدنيوية.
تفاد الشكوك املستمرة والتكرار القهري لآلايت.
َ 6666
أدر وجهك إىل األرض بِ ُذل.
ْ 6767
 .34لتكن نيّتك خالصة
إن النية اخلالصة هي االختبار األول إلخالصك يف الصالة ،إ ْذ إهنا تعين الصالة هلل وحده سبحانه
وتعاىل ومن أجله فقط؛ فيجب أن تكون النية ترضيه هو وليس أحداً آخر من دون توقع مكاسب دنيوية.
وإما يف قلبك) ينبغي لك أن تتذكر تلك النية حىت هناية الصالة ،وذلك
(إما لفظاً ّ
وأنت تؤكد نيّتك ّ
يعين أ ْن تكون واعياً لنيّتك على امتداد الصالة وال تدع األفكار الدنيوية خترتق قلبك ،فوجود نية خالصة
متتاز ابلورع تعمل عمل العائق ضد الضاللة وتكفل للمرء أالّ ينصرف انتباهه ابحملفزات واملخاوف الثانوية.
جيب أن تكون النية يف الصالة نقية ،مبعىن أن تكون هلل وحده ولرضاه سبحانه ،وخبالف ذلك
ستعد هذه النية ابطلة .قد نقوم بشكل غري واع إببطاء صالتنا أو جنعل أنفسنا أكثر خشوعاً وإخالصاً
حينما يكون هنالك شخص آخر يف الغرفة وحنن نصلي؛ لذلك ومن دون قصد مل تعد نيتنا هلل تعاىل
وحده ،وحاملا تكون صالتنا هلل وحده فإن قيمة تلك الصالة وكذلك خشوعنا فيها سيتأثران بذلك.
 .35اعلم أن حركة يديك عند تكبرية اإلحرام هي رمز لرتك األمور الدنيوية:
وأنت ترفع يديك لتكبرية اإلحرام وتضعهما وتنطق "هللا أكرب" ِ
أخل رأسك من أية أفكار سوى
تلك اليت هلا عالقة ابهلل سبحانه وتعاىل فبحركة اليد هذه أنت تقوم بطرد األفكار العرضية من رأسك ومتهد
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لنفسك الطريق حنو التفاين التام هلل سبحانه ،إن الذهن والقلب ينبغي هلما أن يتزامنا وأن خيلصا متاماً هلل
وأنت تستعد لتثبيت نيتك لربك.
 .36ضع يف اعتبارك أن مجيع املخلوقات ال تساوي شيئاً أمام عظمة هللا تعاىل:
وحنن نتلو "هللا أكرب" يف تكبرية اإلحرام ،نثبّت معتقدان يف أن هللا هو املوجود األمسى من كل أحد
ومن كل شيء ،ونقف بكامل الذل أمام جالله عز شأنه من دون االلتفات إىل أي َخ ْل ٍق ليس له قيمة.
وهذا االستحضار أشار إليه احملقق الفيض الكاشاين يف كتابه (احملجة البيضاء) إذ يقول( :فاعترب
أنت قلبك حني صالتك فإن كنت جتد حالوهتا ويف نفسك سرورها وهبجتها وقلبك مسروراً مبناجاته
َ
عرفت ِمن ِ
سلب ل ّذة املناجات وحرمان
متلذذاً مبخاطبته فاعلم أنّه قد ص ّدقك يف تكبريك له وإالّ فقد َ
دليل على تكذيب هللا لك وطردك عن اببه)( ،((2وحني يذكر الكاشاين معىن" هللا أكرب"
حالوة العبادة أنّه ْ
يبني أ ّن فيها عدة ٍ
معان فهذه اللفظة تشري إىل أزلية ودميومة وعلم وسلطة وقوة ورأفة وجاللة هللا العلي
القدير ،ومن خالل قول "هللا أكرب" ،فإن املؤذن يدرك أن هللا سبحانه يعود إليه اخللق واألمر ،فهو خلق
كل شيء إبرادته وكل ما ميتلكه اخللق يرجع إليه ،فهو األول قبل كل شيء من األزل ،وهو ِ
اآلخر بعد كل
شيء وهو الدائم سبحانه ،هو الظاهر أكثر من أي شيء آخر ولكنه ال يُدرك ،وهو الباطن أكثر من أي
شيء ولكن من دون أن حيده شيء(( ،((3مبعىن آخر كونه ظاهراً هو أكثر وضوحاً من ظهور أي شيء
آخر وأن احتجابه أكثر خفاءً من أي شيء آخر).

ِ
وقم بتالوة الدعاء:
 .37أد عدة تكبريات ْ

من املستحسن أتدية ثالث أو مخس أو سبع تكبريات (كما هو احلال يف حركة اليدين يف أثناء
تكبرية اإلحرام) وتعرف هذه التكبريات ابالفتتاحية ،وحبسب تعليق آية هللا السيد علي السيستاين (حفظه
هللا) على كتاب العروة الوثقى آلية هللا السيد حممد كاظم اليزدي فيمكن أن أتيت بنية مجيع التكبريات
 .29الكاشاين ،احملجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ص.385
 .30املصدر نفسه.378/160 :
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كتكبرية اإلحرام ،ولكنهم يقولون إ ْن اعترب الشخص التكبرية األخرية أ ْن تكون هي تكبرية اإلحرام ،فمن
املستحسن تالوة األدعية اآلتية بني التكبريات:
ِ
اتل اآليت( :اللهم أنت امللك احلق ال إله إال أنت سبحانك إين
ابتدئ بثالث تكبريات ومن مث ُ
ظلمت نفسي فاغفر يل ذنيب إنه ال يغفر الذنوب إال أنت).
اتل اآليت( :لبيك وسعديك واخلري يف يديك والشر ليس إليك،
قم أبداء تكبريتني إضافيتني ومن مث ُ
املهدي من هديت ،ال ملجأ منك إال إليك سبحانك وحنانيك وتباركت وتعاليت سبحانك رب البيت).
قم أبداء تكبريتني أخريتني وابدأ بتالوة سورة الفاحتة.
.38استعذ ابهلل من الشيطان:
تعهد الشيطان أن يبذل قصارى جهده ليبعد املؤمنني عن الصراط املستقيم إىل يوم احلساب،
فينبغي لذلك أن نكون واعني مبحاوالته وحناول فعل اآليت:
أ .قبيل تالوة سور القرآن يف الصالة من املستحسن أن نستعيذ ابهلل من الشيطان ،بذكر عبارة
استَعِ ْذ
«أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم» وأن يكون أداؤها بنية خالصة ،قال تعاىل( :فَِإ َذا �قََرأْ َ
ت الْ ُق ْرآ َن فَ ْ
َّ ِ
ِ
لل ِمن الشَّيطَ ِ
ِ
ان َّ ِ ِ
ين َآمنُوا َو َعلَ ٰى َرّبهِِ ْم �يَ�تََوَّكلُو َن{ }99إِنمََّا
باِ هَّ َ ْ
س لَهُ ُس ْلطَا ٌن َعلَى الذ َ
الرجيم{ }98إنَّهُ لَْي َ
َّ َّ ِ
َّ ِ
ين ُه ْم بِِه ُم ْش ِرُكو َن){النحل.}100-89:
ين �يَ�تََول ْونَهُ َوالذ َ
ُس ْلطَانُهُ َعلَى الذ َ
ب .ابتعد عن األفعال الشيطانية يف احلياة ،على سبيل املثال :االستعاذة ابهلل من الشيطان يف
الصالة تعد القيمة هلا إن كان الشخص ميأل ذهنه ابألفكار غري الصاحلة أو ينظر إىل ما هو حمرم ابستمرار.
إذ �يَُع ُّد الشيطان هو "العدو األول" فإن كان حاضراً يف أنفسنا خالل احلياة اليومية فحينها سيكون من
الصعب إلغائه خالل الصالة ،قال تعاىل( :إِ َّن الشَّْيطَا َن لَ ُك ْم َع ُد ٌّو فَاتخَِّ ُذوهُ َع ُد ًّواج إِنمََّا يَ ْدعُو ِح ْزبَهُ لِيَ ُكونُوا
ِ
َصح ِ
السعِ ِري){فاطر.}6:
اب َّ
م ْن أ ْ َ
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 .39أتمل يف معاين البسملة:
وحنن نشرع يف بداية كل سورة بتالوة "بسم هللا الرمحن الرحيم" ،فمن املهم استيعاب املعاين
العميقة هلذه اآلية ،ومن بعض معاين البسملة ما أييت:
 إن البسملة هي عالمة توجهنا لعبادة الواحد األحد ،وجيب أن ننطق هبا قبل أن نشرع أبيعمل؛ وبذلك نؤكد على معتقدان اخلالص ابلتوحيد.
 إن تالوة البسملة هي أعمق شكل من أشكال االحرتام حنو هللا سبحانه وتعاىل إذ إهنا تعلمنااآلداب واألخالق وتعبرّ عن حبنا وامتناان حنوه سبحانه.
 البسملة تسوق بركات هللا على املهمة اليت نؤديها. إن البدء ابسم هللا يعطينا القوة واإلرادة والشجاعة ألداء املهمة اليت بني أيدينا إبخالص اتموبنزاهة وألقصى ما يف وسعنا.
 إن هلل سبحانه وتعاىل اآلالف من األمساء والصفات اجلميلة ،ولكنه اختار لفظ "هللا" يفالبسملة ،فلفظ اجلاللة "هللا" هو كمال االسم ،وال ميكن مجع هذه الكلمة أو إضفاء صفة التذكري
والتأنيث عليها ،فإن هللا هو اجلوهر الواحد األوحد الذي يستحق احلب والعبادة إذ إنه ميلك كل صفات
الكمال.
 يعطي السيد اخلميين (رمحه هللا) يف كتابه (آداب الصالة) خالصة متميزة للمعىن العميق لـ "بسمهللا الرمحن الرحيم" ،إذ قال( :على السالك حني التسمية (البسملة) ،أن يُفهم قلبه أن مجيع املوجودات
الظاهرة والباطنة وكافة عوامل الغيب والشهادة خاضعة لتدبري أمساء هللا ،بل إهنا ظاهرة بظهور أمساء هللا،
وإن مجيع حركاهتا وسكناهتا ومجيع العامل حتت قيومية اسم هللا األعظم ،أي إن مجيع حتميده للحق ومجيع
عباداته وطاعاته وتوحيده وإخالصه حتت قيومية اسم هللا).
رمحن بكل البشر وهو الرحيم حيث إنه رحيم ابملؤمنني خاصة ،وإن رمحة
إن هللا هو الرمحن إذ إنه ٌ
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هللا سبحانه وتعاىل متتد إىل يوم احلساب كما ذكر النيب ( ) إذ قالِ َّ ( :
ِإن هلل َعَّز َو َج ّل مائَةَ َرحمْ َةَ ،وإِنَّهُ
ِ ِ
ض� ،ف َق َّسمها �ب خ ْل ِق ِه ،بهِ ا �ي�تعاطَُفو َن و�ي�تراحمَ و َن ،وأ َّ ِ
ِ
ِ
ني لِ�نَْف ِس ِه
َخَر ت ْسعاً َوت ْسع َ
أَ�نَْزَل م�نَْها واح َدةً إِلىَ األ َْر ِ َ َ َ َينْ َ َ
َ َ ََ
َ َ ََ ُ َ
�يَْر َح ُم بهَِا ِعبَ َادهُ �يَْوَم الْ ِقيَ َام ِة)(.((3
 .40أدرك أمهية سورة الفاحتة:

ُسئل اإلمام الرضا ( ) عن علة بَ ْد ِء الصالة بقراءة سورة الفاحتة ،فقال ( )( :إنمّ ا بُ ِدئ
ابحلمد دون سائر السور ألنه ليس شيء من القرآن والكالم مجع فيه من جوامع اخلري واحلكمة ما مجع
يف سورة احلمد)(.((3
إن إدراك أمهية سورة الفاحتة (أو احلمد أو أم الكتاب) �يَُع ُّد ؟أمراً حيوايً يف تسهيل عملية االنتباه
الكامل يف الصالة ،إن سورة الفاحتة هي سورة شخصية جداً ،وحاملا يتم تالوة السورة بنيات خالصة
وبتأمل خاص فيمكنك ٍ
حينئذ أن تتواصل مع العلي القدير من دون احلاجة إىل أي وسيط من الوسطاء،
فيجب أن يقوم املؤمن بتالوة اآلايت بتقدير ألمهيتها احلقيقية ،بدالً من أن نتلوها وكأهنا كلمات عابرة،
وقد مت التأكيد على هذا األمر يف هذا احلديث القدسي ،فروي عن رسول هللا ( ) أنه قال :قال هللا
ِ
ِ ِِ
ت فَاتحِ َةَ الْ ِكتَ ِ
ص ُف َها لِ َعْب ِدي َولِ َعْب ِدي َما سأ ََل.
ص ُف َها ليِ َون ْ
اب �بَْيين َو�بَينْ َ َعْبدي ،فن ْ
سبحانه وتعاىل( :قَ َّس ْم ُ
ِ
ال الْعب ُد (بِس ِم ِ
ِ
ِ
الرِحي ِم) قَ َ
الل الرَّحمْ ِن َّ
إِ َذا قَ َ َْ ْ هّ
ال هللا َج َّل َجالَلُهُ :بَ َدأ َعبدي ابسمْ ي َو َح ٌّق َعلَ َّي أ ْن اُتمََّم لَهُ اُُم َورهُ
ال هللا ج َّل جاللُه :حمَ َدنيِ ع ِ
ِ
لل ر ِ ِ
واُاب ِرَك لَهُ فيِ
بدي َو َعلِ َم أ َّ
َن النِ َع َم
أحوالِِه .فَإذا قَ َ
ُ َ َ
ب الْ َعالَم َ
ال( :الحَْ ْم ُد هّ َ ّ
ني) قَ َ ُ َ
َ
َ
ِ
ُضيف لَه إىل نِع ِم الدُّ�نيا نِعم ِ
ِ ِ
َن اْلبال الَّتيِ د�فعت عْنه فبِتَطَُّوليِ  ،أُ ْش ِه ُد ُكم أيِ ِ
اآلخَرِة،
ْ ّ
الَّتيِ لَهُ م ْن عْنديَ ،وأ َّ َ ياَ َ َْ ُ َ ُ
َن أ ُ ُ َ َْ َ َ
ِ
ال هللا َج َّل َجالَلُهَُ :ش ِه َد
الرِحي ِم) قَ َ
ت َعْنهُ بَالَياَ الدُّ�نْيَاَ .وإِ َذا قَ َ
ال( :الرَّحمْ ِن َّ
َواَ ْدفَ ُع َعْنهُ بَالَياَ اآلخَرِة َك َما َد�فَْع ُ
ِ
ِ ِ
ليِ عب ِدي أيَِن اَلرَّحمْ ن َّ ِ
ال( :ملِ ِ
ِ ِ ِ
ك
ّ
َْ
الرح ُيم ،أُ ْش ِه ُد ُك ْم أل َُوفَّر َّن م ْن َرحمْ َتيِ َحظَّهُ َوأل ْ
ُج ِزلَ َّن م ْن َعطَائي نَصيبَهُ .فَإ َذا قَ َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك �يوم ال ّدي ِن ألُس ِّهلَ َّن �يوم الحْ ِ
ساب ح َسابَهُ،
�يَْوِم ال ّدي ِن) قَ َ
ال هللا تَعاىل :أُش ِه ُد ُك ْم َك َما ْاع�تََر َ
ف بأِ يِّ
َ َْ َ
َن أَناَ َمال ُ َْ
 .31الطربسي ،جممع البيان ،ج ،1ص.45
 .32الصدوق ،من ال حيضره الفقيه ،ج ،1ص.310
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ِ ِ
ي
ال( :إِياَّ َك �نَْعبُ ُد) قَ َ
َوألَ�تََق�بَّلَ َّن َح َسنَاتِِهَ ،وألَتجََ َاوَز َّن َع ْن َسيِّئاتِِه .فَِإ َذا قَ َ
ال هللاُ َعَّز َو َج َّلَ :
ص َد َق َعْبدي ،إياَّ َ
ِ
ال
ني) قَ َ
�يَْعبُ ُد أُ ْش ِه ُد ُك ْم ألُثِي�بَنَّهُ َعلَى ِعبَ َادتِِه �ثََواابً �يَ ْغبِطُهُ ُك ُّل َم ْن َخالََفهُ يف ِعبَ َادتِِه يل .فَِإ َذا قَ َ
ال( :وإِياَّ َك نَ ْستَع ُ
ِ
ِ
ِِِ
ِ
آلخ َذ َّن بِيَ ِد ِه
اس�تََعا َن َعْبديَ ،وإليََّ الْتَ َجأَ ،أُ ْش ِه ُد ُك ْم ألُعي�نَنَّهُ َعلى ْأم ِرِه ،وألُغي�ثَنَّهُ فيِ َش َدائده َو ُ
هللاُ تَعاىل :بيِ َ ْ
ِ
ِ ِ
ال هللا َعَّز َو َج َّلَ :ه َذا لِ َعْب ِدي َولِ َعْب ِدي َما
السورة قَ َ
�يَْوَم �نََوائِبِ ِه .فَِإ َذا قَ َ
ال( :اهدناَ ّ
الصَرا َط املُستَق َيم) إىل آخر ّ
ت لِ َعْب ِدي َوأ َْعطَيتُهُ َما أ ََّم َل َو َآم�نْتُهُ ممَِّا ِمْنهُ َوِج َل)(.((3
استَ َجْب ُ
َسأ ََل َوقَد ْ
سم السورة على جزأين ،اجلزءُ األول اآلايت من  1إىل 4
فحينما تبتدئ بتالوة سورة الفاحتة قّ ْ
حيث تقوم مبدح هللا العلي القدير ومتجيده سبحانه وتعاىل ،أما اجلزء الثاين فهو املتبقي من السورة ،حيث
تقوم بتالوة جمموعة من التعهدات هلل سبحانه ،اجعل هذا األمر يف ابلك على الدوام قبل التالوة ،وسنوسع
النقطة اآلتية أكثر يف كل آية من آايت الفاحتة ومعانيها.

 .41أتمل يف تفسري سورة الفاحتة:
َّ
إن فهم تفسري سورة الفاحتة يسمح للمعىن العميق ابخرتاق القلب ،وسيبني البحث يف ما أييت
تفسرياً خمتصراً آلايت الفاحتة:
(بِس ِم هَِّ
الرِحي ِم) {الفاحتة.}1:
الل الرَّحمْ َٰ ِن َّ
ْ
 -انظر النقطة رقم  39لشرح البسملة.

ِ
ِ
ني) {الفاحتة.}2:
ب الْ َعالَم َ
(الحَْ ْم ُد للِهَّ َر ِّ

 إن مدح هللا بصيغة احلمد تتغاير مع صيغة الشكر ،إذ إن احلمد هو الثناء والشكر لدرجةالعبادة ،وحنن نعبده سبحانه وتعاىل وحده فقط ،فإن هذه اجلملة ميكن أن تستخدم فقط ابالقرتان مع
هللا سبحانه وتعاىل.
 .33اجمللسي ،حبار األنوار :ج  ،29ص.622
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 ميكن للمرء ان يسأل ،ملاذا ميدح هللا؟ ويكمن اجلواب يف اجلزء اآليت من اآلية :فهو رب العاملني،ولفظة "العاملني" تشري إىل السماء والكون واملخلوقات من بشر وحيواانت واألجناس كافة ،وأن تفسري
ِ
ب
ني{}23قَ َ
هذا األمر ذكره هللا يف مواضع من القرآن ،قال عز وجل(:قَ َ
ال َر ُّ
ال فِْر َع ْو ُن َوَما َر ُّ
ب الْ َعالَم َ
صلى
السماو ِ
ِِ
ات َوالأْ َْر ِ
ني){الشعراء}24-23:
ض َوَما �بَ�يْ�نَُه َما إِ ْن ُك�نْتُ ْم ُموقن َ
َّ َ
الرِحي ِم) {الفاحتة}3:
(الرَّحمْ َٰ ِن َّ

 انظر النقطة رقم  39لتفسري هاتني الصفتني هلل والفرق بينهما.ك �يوِم ِّ
ِِ
الدي ِن){الفاحتة.}4:
َ
(مال َْ
وسيده.

رب كل شيء يف هذا الكون ،فهو مالك يوم احلساب
بل ُّ
 إن هللا تعاىل ليس فقط رب الكون ْ -إن اإلنسان يوهم نفسه يف التفكري أبنه سيد شأنه يف هذا العامل ،ومييل إىل أن يهمل السيد

(املالك) احلقيقي ،وهنا حيدد هللا على حنو اخلصوص أبنه سيد (مالك) يوم احلساب ،فليس مبقدور أحد
أن ي ّدعي سيادته (ملكيته) ليوم احلساب ،حينما يسأل اإلنسان يف ذلك اليوم( :لِّم ِن الْم ْلك الْ�يومصلى للِهَِّ
َ ُ ُ َْ َ
ُ
الْو ِ
اح ِد الْ َق َّها ِر){غافر ،}16:إن الرابط ابآلية السابقة "الرمحن الرحيم" وهذه اآلية" :مالك يوم الدين"
َ
�يُّع ُّد من املهم االمعان به فقد ذكر هللا سبحانه وتعاىل اثنتني من صفاته العظيمة ،وقد وعد أن يكون رمحاانً
لكل البشرية ،ومع هذا سنذكر اآلية اآلتية كيف أن هللا سبحانه يذكر البشر أبن عدله املطلق يتنظرهم
يوم احلساب:
ِ
ني){الفاحتة.}5:
(إِياَّ َك �نَْعبُ ُد وإِياَّ َك نَ ْستَع ُ

التأمل فيه تعاىل
عز وجل ،و ُّ
 بعد إقامة كامل العبودية وكامل الطاعة هلل سبحانه وتعاىل بتمجيده ّكرب للعاملني ،وختم عبق اإلميان يف قلوبنا ابلتوحيد ،ومتجيد هللا سبحانه ابثنتني من صفاته الرائعة وتذكر
ّ
يوم احلساب ،فإن العبد ابت مستعداً اآلن ملخاطبة ربه" :إايك نعبد وحدك ،وال نطلب العون إالّ منك"،
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فتتحول اآلية إىل التوحيد يف العبادة ،والتوحيد يف طلب العون بصيغة اجلمع حيث إهنا تصرح بـ "نعبد"
و"نستعني" ،ويشدد هذا األمر على أمهية صالة اجلماعة والوحدة يف اإلسالم.
إن توحيد العبادة يعين أننا نقُّر بكل أتكيد َّ
أن هللا وحده هو من يستحق العبادة وتوحيد طلب
العون ممّا يعين أننا نقُّر ابلتأكيد على أننا ينبغي لنا طلب العون من هللا وحده ،ويف هذة اآلية اآلتية يربط
هللا العبادة بطلب العون ويشجعنا على طلب العونه منه سبحانه حىت يف وقت عبادته.
ِ ِ
الصَرا َط املستقيم){الفاحتة.}6:
(اهدناَ ّ

 هنا ثالثة تفسريات موجزة (للصراط املستقيم).ج
(وأَ ْن ْاعبُ ُدون َه َذا ِصَرا ٌط ُّم ْستَ ِق ٌيم){يس.}61:
•عبادة هللا تعاىل َ :

•صراط إبراهيم ( ) وذريته( :قُل إِنَّنيِ ه َدانيِ ريِب إِلىَ ِصر ٍ
اط ُّم ْستَ ِقي ٍم ِديناً قِيَماً ِّملَّةَ
َ َّ
ْ
َ
إِ�بر ِاهيم حنِيفاًج وما َكا َن ِمن الْم ْش ِركِ
ني){األنعام.}161:
َ ُ َ
َْ َ َ
ََ
ِ باِ ِ
لل �ف َق ْد ه ِدي إِلىَ ٰ ِصر ٍ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم){آل عمران.}101 :
•التمسك ابهللَ :
(وَم ْن �يَْعتَص ْم هَّ َ ُ َ
َ

إن املعاين الثالثة املذكورة آنفاً مجيعها تُشارك املبدأ اجلوهري نفسه :الصراط املستقيم هو صراط
املعتقد احلق بدين هللا ،القدسي يف جوانبه األخالقية والعملية ،أنه طريق االستقامة والصالح والعدل
واإلميان.
ِ َّ ِ
ض ِ
وب َعلَْي ِه ْم َولاَ الضَّالِّني){الفاحتة.}7:
ت َعلَْي ِه ْم َغيرِْ الْ َم ْغ ُ
ين أَ�نَْع ْم َ
(صَرا َط الذ َ

إن الطلب الصادر من العبد للحصول على اهلداية والصراط املستقيم يف اآلية السابقة مت التوسع
فيه يف هذه اآلية ،فالعبد يطلب من ربه" :صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني"
فمن هم هؤالء الذين أنعم هللا عليهم؟ ومن الذين غضب عليهم ومن هم (الضالني)؟
 أما فيما يتعلق أبولئك الذين أنعم هللا عليهمِ ،ك َم َع
ٱلر ُس َ
(وَم ْن يُ ِط ِع َّ
ول فَأُولئِ َ
ُ
وصفوا بقوله تعاىلَ :
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َّ ِ
ٱلص ِّد ِيقني وٱلشُّهداء و َّ لحِِ
ِ
ِ
ك َرفِي ًقا){النساء.}68:
ني َو َح ُس َن أُوٰلئِ َ
ٱلصا َ
ين أَ�نَْع َم هللاُ َعلَي ِهم م َن ٱلنَّبِيِّ َ
ني َو ّ َ َ َ َ
ٱلذ َ

ويذكر صاحب تفسري األمثل أن هناك أربع مراحل لبناء جمتمع إنساين سامل ومؤمن ومتطور،
وهذه املراحل هي":املرحلة األوىل :مرحلة هنوض األنبياء بدعوهتم اإلهلية .املرحلة الثانية":مرحلة نشاط
الصديقني ،الذين تنسجم أقواهلم مع أفعاهلم؛ لنشر الدعوة ،املرحلة الثالثة":مرحلة الكفاح بوجه العناصر
املضادة اخلبيثة يف اجملتمع ،ويف هذه املرحلة يقدم الشهداء دمهم إلرواء شجرة التوحيد ،واملرحلة الرابعة":
هي مرحلة ظهور " الصاحلني" يف جمتمع طاهر ينعم ابلقيم واملثل لإلنسانية ابعتباره نتيجة للمساعي
واجلهود املبذولة"(.((3
 أما الذين غضب هللا عليهم والضالني فالفهم العام لتفسريهم هو أن الذين ضلوا هم الذينأصاهبم الضالل وأن أولئك الذين غضب هللا عليهم هم املنافقون الذين يتبعون مسار احلقد ضد هللا
سبحانه وتعاىل ،و�يَُع ُّد الذين غضب هللا عليهم أكثر سوءاً من الذين هم ضالون ،أذ َّ
إن الذين غضب هللا
عليهم يتمردون عن وعي ضد معتقدات اإلسالم ومبادئه.
 .42أتمل يف تفسري سورة اإلخالص:
نقدم هنا أحد التفسريات املختصرة لسورة اإلخالص بسبب كوهنا دليالً جوهرايً ومقتضباً عن
وحدانية هللا سبحانه وتعاىل واهنا متثل ثلث القرآن كما روى النيب العظيم ( ):
الل ومن يطيق ذلك؟ قال :اقرأوا قل
(أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن يف ليلة" قيل :اي رسول هّ
الل أحد)(َّ ،((3
إن سورة اإلخالص أنقى معتقدات التوحيد وأكثرها إخالصاً بعيداً عن الشرك ابهلل
هو هّ
تعاىل .وهذا هو السبب يف كون تسمية هذه السورة ابإلخالص؛ فمن املستحسن جداً تالوة هذه السورة
يف الصلوات اليومية كما رواه اإلمام الصادق ( )( :من مضى به يوم واحد فصلى فيه خبمس صلوات
الل لست من املصلني)( ،((3وسأذكر يف األسطر اآلتية
الل أحد قيل له :اي عبد هّ
ومل يقرأ فيها بقل هو هّ
 .34مكارم الشريازي ،األمثل يف تفسري كتاب هللا املنزل ،ج.51/1
.35الطيالسي ،مسند ابن أيب داوود الطيالسي ،ص.131
 .36الكليين ،الكايف ،ج ،2ص.455
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تفسرياً خمتصراً لسورة اإلخالص:
َح ٌد){اإلخالص.}1:
(قُ ْل ُه َو اللَّـهُ أ َ

-حني تالوتنا "قل هو هللا أحد" جيب أن نستوعب أن واحداً ال يعين واحداً ابملعىن

احلسايب (أي يتبعه عدد  2و ،)3بل إمنا "واحد/أحد" تعين أن ليس هنالك مثيل هلل تعاىل وال يشبهه
أحد سبحانه ،فهو واحد أحد بال نظري ،وما من شيء إال هو خالقه بداية أو هناية ،وال حيده زمن
أو مكان أو ظرف .أنه حقيقة قبل وجود كل شيء ،وهو اخلالق الواحد.
الص َم ُد){اإلخالص.}2:
(اللَّـهُ َّ

"صمد" يف اللغة العربية توصف أبهنا (القصد) اليت تعين (املبتغى) ،وهي تعين ضمنهذا السياق أبن هللا هو السيد الذي نبتغيه؛ ليليب حاجاتنا وحنن مجيعاً حباجة إليه فهو ليس حباجة
ألحد ومستقل عن كل أحد.
(لمَْ يَلِ ْد َولمَْ يُولَ ْد) {اإلخالص.}3:

جتيب هذه اآلية عن تساؤل اليهود واملسيحيني وغري املؤمنني ،وتوضح هلم َّأن هللا
أب أو ابن ،ومن احملال أن يكون له شبيه يشبهه ،وأن عالقته خبلقه ليست
سبحانه وتعاىل ليس له ٌ
بعالقة أب مع طفله ،فهو ليس يف أي شيء وال شيء فيه ،حيث َّ
إن ال شبيه له.
(ولمَْ يَ ُكن لَّهُ ُك ُف ًوا){اإلخالص.}4:
َ
تعين لفظة (كفواً) مساوايً يف الوضع؛ وهبذا تعين هذه اآلية أن ليس هلل مسا ٍو يفالوجود ،وليس له شريك أو نظري وأنه الوجود املطلق ،يروى أن أمري املؤمنني ( ) قال:
(مل يلد فيكون مولوداً ،ومل يولد فيكون حمدوداً ...وال كفؤ له فيكافئه ،وال نظري له فيساويه)(،((3
يف خالصة القول تعطي هذه السورة شرحاً خمتصراً وواضحاً ملفهوم التوحيد ،وأحد املفاهيم اليت تكشف
 .37الشريف الرضي ،هنج البالغة ،ص.186
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عن عبادة اإلله الواحد وهتمل طبقات الشرك كافة ،وتقدم اآلايت وصفاً هلل سبحانه من خالل الكشف
عن وحدانيته فهو واحد يف الكنه ويف الصفات ،وهو مستقل وليس حباجة لآلخرين ،فهو ال يتناسل وليس
مبخلوق  ،ليس له مسا ٍو يف الكون وليس له والدان أو أطفال أو نظراء.
اتل عبارة «احلمد هلل رب العاملني» بعد سورة الفاحتة وعبارة « كذلك هللا ريب» بعد تالوة سورة
ُ .43
اإلخالص:
بعد تالوة سورة الفاحتة خذ نفساً عميقاً وقل "احلمد هلل رب العاملني" ،فبهذه الطريقة اليت حتمد
هبا هللا أتيت إلرشاده إايك حنو الطريق القومي ،وأنت لست من بني أولئك الذين غضب هللا عليهم وال
الضالني ،إن قرأت تالوة سورة اإلخالص يف الصالة ،فمن املستحسن أن تقول" :كذلك هللا ريب" بعد
عن
تالوة السورة ،عن حممد بن أيب عبد هللا رفعه ،عن عبد العزيز بن املهتدي قال :سألت الرضا
التوحيد فقال :كل من قرأ قل هو هللا أحد وآمن هبا فقد عرف التوحيد ،قلت :كيف يقرؤها؟ قال :كما
يقرؤها الناس وزاد فيه {كذلك هللا ريب}(.((3
إن من الشائع تالوة سورة اإلخالص بعد سورة الفاحتة ،وحيث إهنا من املمارسات املستحبة ،لكن
مع أن أغلب الناس ليسوا ملتفتني إىل معناها ،إن قلنا فإن "كذلك هللا ريب" ،فإننا بذلك نركز ونشدد
على وحدانية هللا ومتجيده وهذا قد يعيد انتباهنا إىل الصالة.
 .44ابتهل إىل هللا سبحانه وتعاىل وأنت تتلو اآلايت:
حاول أن تبتهل إىل هللا سبحانه وتعاىل يف قلبك مما تقرأه من اآلايت يف سورة احلمد ،فعلى سبيل
املثال إن كان حمتوى السورة يُذ ُكر جهنم فاسأل هللا سبحانه يف قلبك أن يبعدك عن النار يف يوم احلساب،
وأن أيخذك إىل اجلنة ،وإن كنت تتلو آية تذكر رمحة هللا تعاىل فحينها اطلب رمحته ومغفرته.
 .38الكليين ،الكايف ،ج،1ص.91
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غي يف تالوة السورة الثانية:
ّ .45
من خالل اقتصار تالوة السورة الثانية على السور الثالث أو األربع القصار يف القرآن الكرمي فإن
الدماغ يصبح متعوداً على تكرار هذه السور وسيتحول انتباهنا عند ذلك إىل شيء آخر ال شعورايً ،يف
حقيقة األمر ال يستحب تكرار السورة نفسها يف الصالة ،ابستثناء سورة اإلخالص .وميكن للمؤمن أن
تبتدئ من سورة الطارق إىل سورة الناس األخرية ،وإن كان لديك الوقت
خيتار سلسلة من السور الصغرية ُ
واإلمكانية لتالوة سور طويلة قليالً ،فحينها ميكن أن تتلو السور اآلتية اليت من املستحسن تالوة سورة
معينة مع صلوات معينة:
 صالة الفجر :سورة النبأ ،سورة الغاشية ،سورة البلد ،سورة اإلنسان. صالات الظهر والعشاء :سورة الشمس ،سورة األعلى. صالات العصر واملغرب :سورة التكاثر ،سورة النصر. صلوات الظهر والعصر والعشاء يف يوم اجلمعة :الركعات األوىل :سورة اجلمعة ،والركعات الثانية:سورة املنافقني.
 صاليت الفجر واملغرب يف يوم اجلمعة :الركعات األوىل :سورة اجلمعة ،والركعات الثانية سورة اإلخالص. الركات األوىل يف الصلوات كافة :سورة القدر ،والركعات الثانية سورة اإلخالص. صلوات الفجر يومي االثنني والثالاثء :الركعات األوىل :سورة اإلنسان ،والركعات الثانية سورة الغاشية. .46ختيّل أنك تكتب ما تتلوه:

إن ختيُّل ِ
كتابة ما يتلوه املؤمن يف الصالة يساعده على الرتكيز يف تالوته ،وهبذه الكيفية جيب احلذر
من الرتكيز على معىن اآلايت وكذلك على املعاين احلقيقية؛ لذلك من الضروري إجياد توازن بني ختيّل كتابة
ما تقوم بتالوته والتأمل يف ما تتلوه ،إن كان أحد يسعى ملمارسة هذا االقرتاح.
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.47خذ وقفة بعد تالوة كل آية:
إن الوقفة بعد تالوة كل آية من اآلايت يف أثناء الصالة يساعد على اسرتخاء الذهن والرتكيز على
التالوة ،يروى عن اإلمام الصادق ( ) أنه قال( :يكره أن تقرأ قل هو هللا احد يف ٍ
نفس واحد)(،((3
إ ْذ من املستحسن التوقف بعد إكمال تالوة سورة الفاحتة وقبل القنوت (الدعاء يف الركعة الثانية) وبعده.
اتل اآلايت بصوت مجيل:
ُ .48

إن تالوة آايت القرآن الكرمي بصوت مجيل تعطي املؤمن القدرة يف الرتكيز على التالوة وخلق جو
روحاين .يروى عن النيب صلوات هللا عليه وعلى آله أنه قال( :إ ّن من أمجل اجلمال :الشعر احلسن ،ونعم
مجيال
النعمة الصوت احلسن)( ،((4فال يصيبنّك اإلحباط إن شعرت أن صوتك غري مجيل ،حاول أن جتعله ً
من خالل تدريب صوتك ،والسيما حني قراءة القرآن الكرمي بقواعد التجويد الصحيح ،ويف حديث آخر
(حسنوا القرآن أبصواتكم ،فإ ّن الصوت احلسن يزيد القرآن حسناً) (.((4
عن النيب ( ) قالّ :

 .49تعلم أدعية وتوسالت جديدة يف القنوت:

يقوم املؤمن يف الركعة الثانية من كل صالة برفع يديه ليتوسل ربه ،فاملؤمن يف هذه احلالة يعرف
هللا ،وهو يدرك ذل نفسه وتبعيته للغين اجلبار ،فحينما يقوم بذلك ينبغي له أن يتعلم أدعية جديدة يف
قنوته (الدعاء يف الصالة) ميكنها أن تساعده على االرتباط ابهلل سبحانه وتعاىل ،وهو يقوم بنطق الدعاء
واستيعاب معناه ،فعلى سبيل املثال :قد يكون الدعاء للنفس ،كسؤال هللا تعاىل غفران اخلطااي فهو يقوم
تلو اآلخر- .لقبول القنوت حبسب املتطلبات الفقهية ينبغي للدعاء أن يُتلى ابللغة
بذكر الذنوب واحداً َ
العربية الفصحى -وهنالك العديد من األدعية القصرية اليت ميكن للمؤمن أن يتلوها بضمنها هذا الدعاء
املستحب:
دعاء القنوت( :ال إِله إالّ هللا احلليم ال َك ِرمي ،ال إِله إال هللا العلي الع ِظيم ،سبحا َن هللا رب السمو ِ
ات
ُ َ ُ ُ
ُ ُّ َ ُ ُ ْ
َّ َ

 .39الكليين ،الكايف ،ج ،2ص.451
 .40الكليين ،الكايف ،ج ،2ص.615
 .41الصدوق ،عيون أخبار الرضا ،ج ،1ص.75
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ِ
السب ِع ورب االر ِضني السب ِع ،وما فِي ِه ًّن وما بي�نه َّن ورب العر ِش ِ
ب الْ َعالَ ِمني).
العظي ِم ،والحَْ ْم ُد هّلل َر ِّ
َ َ َُ َ ّ َ ْ َ
َْ َ ّ ْ َ َْ َ

 .50افهم فلسفة الركوع:

لغرض احلصول على املنجز الروحي من الركوع ،جيب علينا أن نسعى لفهم فلسفة هذه الوضعية:
 إن وضعية الركوع هي التحضري للتسليم الكامل واملطلق للرب القادر على كل شيء ،وهياملرحلة اليت ميد فيها املؤمن عنقه ويقول يف قلبه وهو ينطق هبذه التوسالت" :اي هللا هذا عنقي أحد أجزاء
جسمي األساسية وقد أحنىن أمام عزتك وجاللك ،وهذا رأسي الذي هو جوهر وجودي كله يف خدمتك،
أقدمه جلاللك بكل خضوع واستكانة لسلطتك الدائمة ،متوسالً إليك أن تقبلين كعبد متواضع ،ألن
مسوك ميتلك كامل السيطرة على حيايت وشؤوين ،إين حتت رمحتك ،ابتغي أن أفقد حيايت وعائليت وأموايل
يف سبيلك ويف سبيل مرضاتك" ،هذه هي اآلداب اليت جيب أن نظهرها حني نكون يف هذا الوضع.
 إن الركوع هو متجيد هللا سبحانه وتعاىل؛ وهذا هو السبب الذي نقول فيه حني نكون يف وضعيةالركوع "سبحان ريب العظيم وحبمده" ،إهنا الوضعية اليت يشهد فيها املؤمن يف قلبه تبجيل الرب العظيم،
واستكانة العبد يف وضعية االحنناء للرب اجلليل.
أتهل
 إن وضعية الركوع هي هتيئة لوضعية السجود ،فإن حققت درجة اخلضوع يف الركوع ،فإنك ّنفسك للسجود ،وأن الركوع هو عالمة األدب ،وإن مت أداؤها ابلنحو الصحيح فإنك ستكون مستعداً
الكتساب القرب هلل يف السجود ،وقد كتب حيدر اجلعفري أحد الباحثني اإلسالميني اآليت" :بعد التفكري
ميكن أن يُنظَر إىل الصالة بشكل رمزي كدورة حلياة الفرد برمتها ،تبتدئ من بدء كل الطرق للعودة إىل
سبحانه وتعاىل لغاية املوت ،إن الوقوف يشري إىل بدء احلياة ابلنسبة للمؤمن ،وإن السجود يف الصالة
يشري إىل هناية تلك احلياة ،وابلنسبة هلذه احلركة فإن حركة الصالة حنو السجود ترسم العودة إىل األرض
حني املوت ابلطريقة نفسها ،كاملوت الذي هو العودة إىل هللا العلي القدير ،ومن خالل اختاذ هذه احلركة
الرمزية للحياة يف الصالة ،فإن الركوع يعمل كجسر يف العودة إىل هللا سبحانه وتعاىل ويشري إىل السبيل
حنو النهاية االخرية يف السجود".
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 .51قم أبداء األفعال املستحبة يف الركوع:
ستحب أداؤها يف وضعية الركوع هي :أن ترفع يدك وتتلو "هللا أكرب" قبل
بعض من األفعال اليت يُ َ
الركوع وبعده ،ضع ركبتيك إىل اخللف متاماً ومد ظهرك ابعتدال ومد عنقك ،قم بتالوة الصلوات قبل
اتل الدعاء اآليت قبل التسبيح يف الركوع:
التسبيح وبعده و ُ

دعاء الركوع( :اللهم لك ركعت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ريب ،خشع لك قليب ومسعي
وبصري وشعري وبشري وحلمي ،ودمي وخمي وعصيب وعظامي وما أقلته قدماي ،غري مستنكف وال
مستكرب وال مستحسر).
يف وضعية االحنناء ،نقوم ابلتضرع هلل العلي القدير من خالل شكره لكل خرياته اليت ال تعد وال
حتصى اليت وهبها لنا ،وأن نقر َّ
أبن أجزاء بدننا مجيعها ،وكذلك األعضاء تعمل ابمتنان مستمر حنو هللا
نسجد أمامه
سبحانه وتعاىل ،إن هذا الشعور بعدم القدرة على االتيان بتمام الشكر للعلي القدير جيعلنا
ُ
سبحانه.
.52ب ّدل التسبيح يف الركوع والسجود:
من الطبيعي يف الركوع تالوة «سبحان ريب العظيم وحبمده» اليت تعين متجيد الرب العظيم يف
الركوع ،تالوة «سبحان ريب األعلى وحبمده» اليت تعين أيضاً متجيد الرب املتعايل حني أتدية السجود،
ولغرض منع الدماغ من التعود على تكرار هذه التسبيحة ،يستحسن أن نقوم بتالوة -على حنو متبادل-
إحدى التسبيحات اآلتية ثالث مرات خالل الركوع «سبحان هللا ،أو هللا أكرب ،أو احلمد هلل».
 .53أث ِن على هللا لسماعك التمجيد:
ذكران أنه يف حالة الركوع حنن نتلو التسبيح لتمجيد العلي القدير سبحانه ،أما حني ننتصب بعد
اشعر
الركوع (القيام) ،فنتلو «مسع هللا ملن محد» اليت تعين أن هللا سبحانه وتعاىل يسمع الذين ميجدونهْ ،
اتل هذا الدعاء:
أن هللا سبحانه قد امستع فعالً لتسبيحك و ُ
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دعاء القيام( :احلمد هلل رب العاملني أهل اجلربوت والكربايء ،والعظمة احلمد هلل رب العاملني).
 .54افهم فلسلفة السجود:
إن استيعاب فلسفة السجود اليت تكمن وراء أداء السجود هلل سبحانه وتعاىل هي بال شك العمود
الفقري الروحي الضروري للرتكيز خالل أداء الصلواتَّ ،
إن السجود هي الوضعية اليت تُ ُّ
عد أكثر جلباً

للثواب اليت ميكن للمؤمن أن يكون عليها ،فالسجود يعد بنا إىل هللا سبحانه وتعاىل حبسب ما يبينه هللا
اس ُج ْد َوا�قْترَِب){العلق.}19:
(و ْ
تعاىل إذ قالَ :
حني السجود يكون املؤمن يف حالة من التواضع والذل يف حضرة القادر على كل شيء ،وإن
الرسالة األوضح من السجود هي احلصول على القرب من هللا يف احلياة ،وميكن لذلك أن حيدث فقط
يف أثناء تعبري املؤمن عن تقواه وذله حنو خالقه ،فيمكن حتقيق هذا األمر من خالل السجود إبخالص
وخضوع هلل تعاىل ،حيث تخُ مد ميول التكرب واألان وتخُ فف حاالت القلق والشد خالل هذا الفعل
اإلسالمي الفريد من نوعه ،يروى أن موالان أمري املؤمنني ( ) ُسئل عن معىن السجدة األوىل ،قال:
(أتويلها :اللهم إنك "منها خلقتنا" :يعين من األرض ،وأتويل رفع رأسك" :ومنها أخرجتنا "والسجدة
الثانية" :وإليها تعيدان" ،ورفع رأسك" :ومنها خترجنا اترة أخرى( ،)((4فتفسري موالان أمري املؤمنني ( )
ِ
ِ ِ
ِ
ُخَر ٰى){طه.}55:
يشري إىل قوله تعاىل( :م�نَْها َخلَ ْقنَا ُك ْم َوف َيها نُعي ُد ُك ْم َوم�نَْها نخُْ ِر ُج ُك ْم تاَ َرًة أ ْ
وأنت ترفع رأسك للمرة األوىل من وضعية السجود ،ومبا أنّك قد أتيت إىل الدنيا من األرض
(الرتاب) ،تذكر ذنوبك واطلب الغفران من هللا سبحانه وتعاىل قبل أن تقوم ابلسجدة الثانية وهي حينما
نعود إىل األرض (الرتاب) للمرة األخرية.

إن للسجود منافع روحية مجة ،وفضالً عن هذا فإن له منافع طبية أخرى حبسب ما ذكره الدكتور
حممد كرمي بيبايت" :إن السجدة هي وضعية فريدة حيث إهنا الوضعية الوحيدة اليت يكون فيها الدماغ (أو
الرأس) أخفض من القلب؛ وهبذا فإهنا املرة األوىل اليت يتدفق فيها الدم حنو الدماغ بقوة كاملة ،بينما يف
 .42الصدوق ،علل الشرائع ،ج ،4ص.336
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ٍ
وحينئذ يتوجب عليه العمل
الوضعيات األخرى (حىت عند االضطجاع) يكون فيها الدماغ فوق القلب،
ضد اجلاذبية إلرسال الدم إىل الدماغ ،يف وضعية السجود هذه وبسبب جتهيز ازدايد الدم يتلقى الدماغ
تغذية أكثر ،وهذه التغذية هلا أتثري جيد على الذاكرة والرؤية والسمع والرتكيز والروح والقابليات اإلدراكية
كافة ،إن الناس الذين يعرضون صالهتم بشكل معتاد ستكون هلم إرادة أكرب ويتماشون مع مصاعب
احلياة بطريقة أفضل ،ويتعرضون حلاالت أقل من الصداع واملتاعب النفسية وغريها من العوارض املخلة
ابلوظائف اإلدراكية".
 .55أطل سجودك بقدر ما تستطيع:
يروى عن أمري املؤمنني اإلمام علي ( ) أنه قال( :لو يعلم املصلي ما يغشاه من جالل هللا ،ما
سره أن يرفع رأسه من السجود) ،يُبينّ أمري املؤمنني ( ) أمهية إطالة السجود هلل سبحانه وتعاىل ،من
ّ
خالل كشفه للمؤمنني الفرصة اليت تفوهتم حينما يكون سجودهم سريعاً ويفتقر إىل اإلخالص.
إن وضعية السجود هلل سبحانه وتعاىل تعلمنا التذلل والطاعة والتقوى واخلضوع ،واألمر األكثر
أمهية أنه جيعلنا أكثر قرابً من هللا تعاىل عن أية وضعية أخرى ممكنة ،يُروى عن اإلمام الصادق ( )
أنه مسع أابه اإلمام الباقر ( ) يف املسجد يف إحدى الليايل وهو وحده يف السجود وهو يتلو اآليت:
(سبحانك اللهم أنت ريب حقاً حقاً ،سجدت لك اي رب تعبداً ورقا ،اللهم إ ْن عملي ضعيف
فضاعفه يل ،اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم)(.((4
اتل الدعاء بني السجدتني ويف أثناء السجود وبعده:
ُ .56

من املستحسن تالوة تسبيح الصلوات يف أثناء السجود والدعاء قبل التسبيح ،ويف السجود األخري
للصالة ،وهذه األدعية هي :دعاء قبل التسبيح اثناء السجود( :اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك
أسلمت وعليك توكلت وأنت ريب ،سجد وجهي للذي خلقه ،وشق مسعه وبصره ،واحلمد هلل رب العاملني
تبارك هللا أحسن اخلالقني).
.43الكليين ،الكايف.323/3:
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دعاء بعد السجود( :اي خري املسؤولني واي خري املعطني ارزقين وارزق عيايل من فضلك الواسع
فإنك ذو الفضل العظيم).
الدعاء بني السجدتني( :اللهم اغفر يل وارمحين وأجرين وادفع عين ،فإين ملا أنزلت إيل من خري
فقري ،تبارك هللا رب العاملني).
 .75أتمل يف معاين التسبيح يف الركعتني الثالثة أو الرابعة:
وحنن ننتقل إىل الركعة الثالثة والرابعة ،نتلو هذا التسبيح ثالث مرات( :سبحان هللا واحلمد هلل
وال إله إالّ هللا وهللا أكرب) ،وللحصول على أقصى منفعة من هذه التالوة ،من املهم التأمل يف معىن هذا
يعرف األدابء العرب كلمة "سبحان" بـ "التنزيه" ،حينما نقول" :سبحان هللا" فنحن نقول" :اي
التسبيحّ .
املنزه فوق كل اخلالقني وكل اخللق ،وأنت منّزه عن الزمان واملكان ،وأنت منّزه عن كل نقص أو
هللا أنت ّ
عيب ،إ ْذ إن كل أفعالك هي مقدسة وخالية من كل شر وظلم" .أشري إىل هذا املعىن على حنو االجياز يف
القرآن الكرمي حينما يفنّد هللا سبحانه وتعاىل مزاعم اجلهلة والكافرين( :قُ ْل لَ ْو َكا َن َم َعهُ آلهَِةٌ َك َما �يَُقولُو َن
إِ ًذا لاَ�بْ�تَغَ ْوا إِلىَ ٰ ِذي الْ َع ْر ِش َسبِيل{ُ }42سْب َحانَهُ َو�تََعالىَ ٰ َع َّما �يَُقولُو َن عُلًُّوا َكبِ ًريا){اإلسراء.}43-42:
نفرق بني كلميت "احلمد" و"الشكر" ،فحينما نقول كلمة
وحنن منضي قائلني "واحلمد هلل" فإننا ّ
الشكر فنحن نشكر هللا سبحانه وتعاىل على نعمة معينة أو خري معني قبل هبته لنا ،بينما كلمة "احلمد"
هي صيغة عامة للشكر ،حيث نقوم إبرسال امتناننا إليه سبحانه وتعاىل على العطااي والنعم كافة اليت
منحها إلينا ،على سبيل املثال قد تريد أن تشكر هللا سبحانه على والدة طفلك بقول" :شكراً هلل" ،فأنت
قد شكرت هللا على والدة طفلك بشكل آمن ،لكنك إن قلت" :احلمد هلل" فقد ذهبت أبعد من ذلك
جل وعال عليك.
إىل مدحه سبحانه وتعاىل عن مجيع اخلريات والربكات اليت أفاضها هللا َّ
أخرياً وأنت تنطق "وال إله إالّ هللا وهللا أكرب" فأنت حتدد بوضوح وحبزم معتقداتك يف التوحيد من
خالل اإلميان اخلالص؛ ألنه سبحانه -ال غريه -األكرب ،وكذلك فإنك تؤكد أنه القادر على كل شيء
وأنه الرب العليم ابلعوامل وابلكون.
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 .58ركز يف املعىن احلقيقي للتسليم:
حني قراءة التسليم (يف وضعية اجللوس بعد السجود) أرسل السالم والتوديع يف الصالة ابلطريقة
اشعر ابلفوائد من هذه الرحلة الروحية اليت قد أديتها اآلن،
اليت تودع فيها األم أحد أبنائها ،خذ وقتك و ْ
وخيبة األمل اليت ستشارف على النهاية ،وأنت تودع ابلتسليم ،فأنت حتصل على األمن من بالاي هذه
الدنيا ومن عذاابت اليوم اآلخر ،وأنت تتلو "السالم" الواجب األخري" :السالم عليكم ورمحة هللا" ،فأنت
) وإىل املؤمنني -أموااتً أم أحياء -وإىل
تعي أنك ترسل سالمك إىل األنبياء وإىل أهل البيت (
املالئكة واجلن ،واشعر حبرارة ردهم وبركاته عليك.
 . 59ختيل أن كل جزء من أجزاء بدنك سيشهد على وحدانية هللا سبحانه وتعاىل:
وأنت تقوم مبدح هللا تعاىل يف «التشهد» ،اقطع الشك عن قلبك ألنك تشهد أالّ إله إالّ هللا ،وختيل
أن كل عضو من أعضاء بدنك يشهد بوحدانيته تعاىل ،اشعر حبقيقة التوحيد تنتشر على أعضائك حيث
إن كل عضو من األعضاء له حصة يف التوحيد ،يروى عن اإلمام الصادق ( ) أنه قال" :التشهد
وصل
ثناء على هللا فكن عبداً له يف السر خاشعاً خاضعاً له يف الفعل كما أنت عب ٌد له ابلقول والدعوىْ ،
صدق لسانك بصفاء صدق سرك فإنه خلقك عبداً وأمرك أن تعبده بقلبك ولسانك وجوارحك ،وأن
حتقق عبوديتك له بربويته لك ،وتعلّم أن نواصي اخللق بيده ،فليس هلم نفس وال حلظة إالّ بقدرته ومشيئته،
وهم عاجزون عن اتيان أقل شيء يف مملكته إال إبذنه وإرادته"(.((4
 .60تذكر عظمة النيب ( ) وعرتته خالل التسليم:
) خالل التسليم ،تذكر أهنم
وأنت ترسل حتياتك إىل النيب الكرمي ( ) وإىل أهل بيته (
أهل الصراط املستقيم وأن تطمح أن تتبع ذلك الطريق القومي طاملا حييت ،وإن تلوت الصلوات إبخالص
ي عن النيب الكرمي ( ) أنه قال" :من
فتوقع أن تُ َ
رسل إليك عشر حتااي من هللا سبحانه وتعاىل ،فقد ُرِو َ
.44اإلمام جعفر الصادق (

) ،مصباح الشريعة ،ص ،93مؤسسة األعلمي.1983 :
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علي عشراً صلى هللا عليه مئة مرة)(.((4
صلى علي مرة صلى هللا عليه عشراً ،ومن صلى َّ
فضالً عن ذلك أن أمهية هذه الصلوات مؤكدة إىل احلد الذي إن مسعت فيه اسم النيب الكرمي (
) يف أثناء تالوة اآلايت خالل الصالة من املستحب أن ترسل ابلتحيات إليه وإىل عرتته يف مرحلة الصالة،
ي عن اإلمام الصادق ( ) (عن عبد هللا بن سنان قال :سألت
وهذا حديث يؤكد هذا األمر فقد ُرِو َ
أاب عبد هللا عليه السالم عن الرجل يذكر النيب صلى هللا عليه وآله وهو يف الصالة املكتوبة إما راكعاً وإما
ساجداً فيصلي عليه وهو على تلك احلال؟ فقال" :نعم إن الصالة على نيب هللا صلى هللا عليه وآله كهيئة
(((4
التكبري والتسبيح ،وهي عشر حسنات يبتدرها مثانية عشر ملكا أيُّهم يبلغها إايه)
اتل الدعاء املوصى به خالل التشهد والتسليم:
ُ .61

من املستحسن إطالة التشهد والتسليم يف متجيد هللا سبحانه وتعاىل ومتجيد النيب ( ) وأهل
اتل
بيته (
) ،وأن تزيد من انتباهك أبدعية جديدة ،وإن كنت تصلي ثالاثً فأكثر من الركعاتُ ،
الدعاء اآليت بعد الركعة الثانية:
(بسم هللا وابهلل واحلمد هلل وخري األمساء هلل ،أشهد أالَّ إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن
حممداً عبده ورسوله أرسله ابحلق بشرياً ونذيراً بني يدي الساعة ،أشهد أنك نعم الرب ،وأن حممداً نعم
الرسول ،اللهم صل على حممد وآل حممد ،وتقبل شفاعته يف أمته وارفع درجته).
ومن مث أث ِن على هللا مرتني أو ثالث مرات (على سبيل املثال من خالل قول "احلمد هلل") ومن مث
اهنض للركعة الثالثة ،إن كنت يف طريقك إلهناء الصالة فحينها ْقم بتالوة اآليت من بداية التشهد:
القراءة خالل التشهد( :بسم هللا وابهلل واحلمد هلل وخري األمساء هلل ،أشهد أن ال إله إال هللا وحده
ال شريك له ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،أرسله ابحلق بشرياً ونذيراً بني يدي الساعة ،أشهد أنك نعم

.45جامع اإلخبار للشيخ السبزواري ،حتقيق عالء آل جعفر ،مؤسسة آل البيت (
 ،3991بريوت ،ص.351
 .46الكليين ،الكايف.322/3
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الرب وأن حممداً نعم الرسول ،التحيات هلل والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغادايت الرائحات
السابغات الناعمات ماطاب وزكى وطهر وخلص وصفا فللّه ،أشهد أالَّ إله إال هللا وحده ال شريك له،
وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،أرسله ابحلق بشرياً ونذيراً بني يدى الساعة ،أشهد أن ريب نعم الرب وأن
حممدا نعم الرسول ،وأشهد أن الساعة آتية ال ريب فيها وأن هللا يبعث من يف القبور ،احلمد هلل الذي هداان
هلذا وما كنا لنهتدي لو ال أن هداان هللا ،احلمد هلل رب العاملني ،اللهم صل على حممد وآل حممد ،وابرك
على حممد وآل حممد ،وسلم على حممد وآل حممد ،وترحم على حممد وآل حممد ،كما صليت وابركت
وترمحت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد ،اللهم صل على حممد وآل حممد ،واغفر لنا وإلخواننا
الذين سبقوان ابإلميان ،وال جتعل يف قلوبنا غالً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ،اللهم صل على حممد
وآل حممد وامنن علي ابجلنة وعافين من النار ،اللهم صل على حممد وآل حممد ،واغفر للمؤمنني واملؤمنات
وال تزد الظاملني إال تباراً ،السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته ،السالم على أنبياء هللا ورسله ،السالم
على جربائيل وميكائيل واملالئكة املقربني ،السالم على حممد بن عبد هللا خامت النبيني ال نيب بعده ،والسالم
علينا وعلى عباد هللا الصاحلني السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته).

 .62إن فقدت الرتكيز فارجع بسرعة:
إن انزلق منك الرتكيز يف أثناء الصالة ولكنك تعلم أية ركعة أنت فيها ،حاول أن ترجع وتستخدم
هذا كتحذير لالنتباه لغرض الرتكيز على ما تبقى من الصالة ،وإن كنت تتلو آايت من القرآن الكرمي
وأنت تدرك أنك قد فقدت الرتكيز للحظات قليلة ماضية ،توقف وخذ نفساً عميقاً ومن مث استمر ابلتالوة
والتأمل على معاين ما تبقى من السورة ،ال تسمح إالّ مبرة أو مبرتني ليحيد انتباهك عن اخلشوع ،لئال تفقد
هذه الرحلة الروحية حيث بعكس ذلك ميكن أن تبدأ ابإلحباط وتفقد األمل.
.63ال تتعجل بصالتك:
غالباً ما تستدعى احلالة أن نكون على عجل وحباجة إىل إكمال صالتنا بسرعة ،ومع هذا من غري
املرجح أننا سنكون قادرين على الرتكيز خالل الصالة ،أما إذا كان لدينا عمل ما فإننا نبذل أقصى ٍ
جهد
ٌ
79

املركز اإلسالمي للدراسات والتخطيط

ألدائه ببطء وتركيز وأالّ نرتكب أخطاء.
َّ
إن املصلي حينما يتيقن من الذي يقف أمامه يف الصالة سيمتنع من االندفاع وسيسعى للحصول
على الروحانية من ربه ابالستمرار خبطى مدروسة.
.64ثبت بصرك يف أثناء الصالة:
حينما يقف املؤمن أمام ربه ،ينبغي له أن ينتصب بثبات وبتواضع ،وال يرفع رأسه كأنه يقف أمام
عدوه ومنافسه ،وأال يبالغ يف خفض رأسه وكأنه منزعج أو حزين ،ينبغي له أن يركز نظره حنو نقطة حيث
يضع جبهته يف أثناء السجود ،ويضع يديه جبانب الوركني يف احرتام اتم وخضوع ،ينبغي أن يكون نظره
ِ
ِ
وم {}218
اثبتاً خالل وضعية الركوع وكذلك وهو يهوي إىل السجود قال تعاىل( :الَّذي �يََر َاك ح َ
ني �تَُق ُ
و�ت َقلُّبك فيِ َّ ِ ِ
ين){الشعراء.}219-218:
ََ َ َ
الساجد َ
يؤكد الباحثون أن تثبيت النظر على شيء صغري يساعد على الرتكيز .انظر النقطة رقم  98لتفصيل
أكثر.
.65اذرف بعض الدموع خالل الصالة وأنت تتأمل ابألمور غري الدنيوية:
تفيد بعض التقارير أنه من املستحب ذرف الدموع يف الصالة يف أثناء التأمل ابألمور غري الدنيوية،
ويروى أن اإلمام الصادق ( ) قد ُسئل عن إ ْن كان ذرف الدموع خالل الصالة يبطلها ،وأجاب
الصالة وإن كان ذكر ميتاً له فصالته
َفضل األَعمال يف َّ
( )( :إِن بكى لذك ِر جن ٍَّة أَو ان ٍر َ
فذلك هو أ ُ
فاسدة)(.((4
) ذرف الدموع يف صلواهتم ،كوسيلة للقرب من هللا سبحانه
كان يُعرف عن أهل البيت (
وتعاىل ،ولطلب الرمحة من هللا ألتباعهم ولتنوير قلوهبم ابخلضوع التام له تعاىل ،فقد ُروي عن اإلمام أمري
املؤمنني ( ) أنه قال":البکاء من خشیة هللا ینری القلب" ،ويُروى عن اإلمام السجاد ( ) أنه
اعتاد على تكرار قوله تعاىل "مالك يوم الدين أثناء صالته ،حني التالوة وحني يهوي إىل السجود ،وبعد
.47الطوسي ،هتذيب األحكام اجمللد  ،2ص.317
80

 101طريقة للرتكيز يف الصالة

أن يرفع رأسه من السجود كأن االمر كما لو أنه أدخل رأسه يف جردل من املاء بسبب فيض الدموع اليت
بل ينبغي
كان يذرفها يف الصالة ،وعلى كل ما تقدم من املهم على املرء أالّ يبكي يف الصالة جملرد البكاءْ ،
للدموع أن تسيح تلقائياً نتيجة للخوف من عدل هللا سبحانه وتعاىل ،وكنتيجة لتوقنا لرمحته ومغفرته.
تفاد الشكوك املستمرة والتكرار القهري لآلايت:
َ .66
إن الشك املستمر والتكرار القهري لآلايت ميكن أن يكون له أتثري سليب على الصالة ،فهذا األمر
يؤدي إىل تركيز انتباه املؤمن على حنو غري متناسب وحرفية الكلمات اليت تتلى ،ويكون الرتكيز أقل على
املعىن أو اجلوهر الروحي ،يقول الفقهاء :إ ْن كنت تشك ابستمرار يف صالتك ،ينبغي لك أن تتجاهل
مثل هذه الشكوك وأن تستمر بصالتك بنح ٍو طبيعي ،يُروى عن اإلمام الباقر ( ) أنه قال" :إذا كثر
عليك السهو ِ
فامض على صالتك ،فإنه يوشك أن يدعك إمنا هو من الشيطان"(.((4
.67أدر وجهك إىل االرض بِ ُذل
ْ
وأنت تتوجه إىل هللا سبحانه وتعاىل توجه إليه كعبد ذليل ،أح ِن رأسك وأنت تقف وجتلس ،وختلص
من كل غطرسة وغرور يعرتاينك يف نفسك ،افهم قيمتك اليت ال تساوي شيئاً أمامه سبحانه من طريق
خفض رأسك كأي خملوق يقوم بذلك أمام سيده .وهنا سنذكر بعضاً من األفعال املوصى هبا يف أثناء
وضعية اجللوس خالل التشهد والتسليم:
 اجلس أبسلوب التورك :وهي الطريقة اليت جتلس فيها على فخذك األيسر ،وتضع مؤخرةقدمك اليسرى على أعلى قدمك اليمىن.
 اجعل يديك على حضنك واألصابع مضمومة إىل بعضها. ُخذ نفساً عميقاً :انظر النقطة رقم .94 .48احلر العاملي ،وسائل الشيعة ،مؤسسة آل البيت (

) إلحياء الرتاث ،ط1414/2هـ.228 -227/8 ،
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اخلالصة:
إن اهلدف من هذا الفصل هو أن نوصل للقارئ الطرق املختلفة اليت قد تساعد على ربط القلب
والعقل ابهلل سبحانه وتعاىل يف الصالة ،إ ْذ َّ
حيول صالتنا إىل حديث
إن تذكر هذه النقاط وممارستها قد ّ
مع الرب وإىل هنر يفيض ميكننا فيه أن نصفي أنفسنا من خالله ،ويُروى عن الرسول حممد ( ) أنه قال:
(إمنا مثل الصالة فيكم كمثل السري -وهو النهر -على ابب أحدكم خيرج إليه يف اليوم والليلة
يغتسل منه مخس مرات ،فلم يبق الدرن مع الغسل مخس مرات ،ومل تبق الذنوب مع الصالة مخس
مرات)(.((4

 .49الصدوق ،من ال حيضره الفقيه ،ج ،4ص.150

82

 101طريقة للرتكيز يف الصالة

الفصل اخلامس :األثر:
عز وجل لذلك هنالك عدة خطوات ميكن للمؤمن
الرب ّ
إن الصالة هي جتربة تبينّ الرحلة إىل لقاء ّ
أن يقوم هبا مباشرة بعد الصالة لبلوغ أقصى املنافع الروحية للصالة ،وتتضمن هذه اخلطوات إشغال البال
مسبقاً مبا يلحق الصالة وذكر هللا تعاىل سبحانه ،وبتالوة القرآن الكرمي وغريها من األفعال املستحبة
ُّ
كالتفكر والتأمل وطلب املغفرة.
يف هذا الفصل:
 .68االستمرار بذكر هللا سبحانه وتعاىل بعد الصالة.
 .69طلب املغفرة من هللا.
 .70االتيان بسجديت الشكر.
 .71تقييم مدى جودة خشوعك بعد كل صالة.
 .72التأمل بني الصلوات اجملتمعة.
 .68االستمرار بذكر هللا سبحانه وتعاىل بعد الصالة:
ميكن وصف الصالة كفعل لذكر هللا سبحانه وتعاىل كما يقول تعاىل لنبيه موسى (
الصالةَ لِ ِذ ْك ِري){طه.}14:
َّ

)( :أَقِِم

عز وجل فقط ،لكن
يف حقيقة األمر أن هللا سبحانه وتعاىل ال يعين يف هذه اآلية جمرد نطق امسه ّ
َّ ِ
ين
"ذكره" تعاىل ولتمجيده يف قلبنا ،وستكون املكافأة هي االطمئنان والسكينة على قلبنا ،قال تعاىل( :الذ َ
آمنوا وتَطْمئِ ُّن �قلُو�بهم بِ ِذ ْك ِر هَِّ
الل أَلاَ بِ ِذ ْك ِر هَِّ ِ
وب){الرعد ،}28:ويصف هللا تعاىل يف آية
الل تَطْ َمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
َ ُ َ َ ُ ُُ ْ
عز وجل( :إِنمََّا الْ ُم ْؤِمنُو َن
أخرى أولئك املؤمنني الذين يذكرونه سبحانه يف أن تكون هلم قلوب وجلة قال ّ
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ِ
الَّ ِذين إِ َذا ذُكِر هَّ ِ
ت َعلَْي ِه ْم آياَ تُهُ َز َاد�تْ ُه ْم إِميَاناً َو َعلَ ٰى َرّبهِِ ْم �يَ�تََوَّكلُو َن){األنفال.}2:
ت �قُلُو�بُُه ْم َوإِ َذا تُليَ ْ
اللُ َوجلَ ْ
َ
َ
َّ
إن اآليتني املذكورتني آنفاً تبينان أمهية ذكر هللا تعاىل ،وإن ذكره سبحانه يغرس اثنتني من املشاعر

املتعارضة على ما يبدو يف قلب املؤمن مها :اخلشية والسكينة .إن قلب املؤمن احلق واملتواضع سريجتف
ابلوجل؛ بسبب ذنوبه وتقصريه ،ويف الوقت نفسه يشعر ابلسكينة التلقائية يف جماهبة الرغبات املتضادة
وامللذات الدنيوية.
ومن إحدى امليزات األخرى لذكر هللا تعاىل هي الغبطة والفرح اليت جيلبها الذكر للقلب ،إذ يقول
ض ِل هَِّ
ضي ِ
ِ ِ
ت الصَّلاَ ةُ فَا�نْتَ ِش ُروا فيِ الأْ َْر ِ
اللَ َكثِ ًريا لَ َعلَّ ُك ْم
الل َواذْ ُكُروا هَّ
ض َوا�بْ�تَغُوا ِم ْن فَ ْ
هللا سبحانه وتعاىل( :فَإ َذا قُ َ
�تُْفلِ ُحو َن){اجلمعة}10:؛ لكي نلتزم ابلقرينة يف اآلية اليت متت تالوهتا ،فإن "االنتشار" و"ابتغاء فضل
هللا" و"ذكر هللا" �تَُع ُّد مرتابطة ،وجيب على املرء أن يعود إىل الشؤون الطبيعية مع شعور عال بذكر هللا،
الذي سيساعد أيضاً على إدامة "السمو الروحي" الذي اُكتسب من الصالة؛ ولتحقيق هذا األمر أيضاً
من املستحسن متضية الوقت بعد الصالة يف قراءة القرآن ،وبتالوة الدعاء (التعقيبات) ،والصالة على النيب
وآله ( ) ،إن تالوة الصلوات على النيب ( ) وعلى آله ،وأداء التسبيح (كتسبيحة الزهراء) (
) أو التأمل يف خلق هللا سبحانه وتعاىل ،سيساعد بكل أتكيد على إدامة العلو الروحي الذي اكتسب يف
الصلوات وملدة أطول ،وجيعل األمر أسهل لالستمرار بتلك احلالة لغاية الصالة القادمة.
 .69طلب املغفرة من هللا:
بعد إكمال صالتكِ ،
امض بضع دقائق للحديث مع هللا سبحانه وتعاىل بلغتك اخلاصة بك،
اذكر ذنوبك ،وقر خبطاايك ،واطلب املغفرة من هللا تعاىل ،اعلم أن هللا سبحانه وتعاىل يعلم ما هي متاعبك
ومصائبك ،فهو يريدك أن تذكرها له وأن تطلب منه العون إبخالص وسوف يستجيب لك .إن شعرت
أن صالتك أصبحت تفتقر إىل اخلشوع ،اطلب منه سبحانه مساعدتك على حتسني خشوعك يف الصالة
ِ
ك
حلاجة مْن َ
صاليت َ
القادمة ،فقد ترغب بتالوة الدعاء اآليت بعد إكمال الصالة" :الـهي هذه َ
صلَّ�يْتُها ال َ
ِ
اليها وال ر ْغبة ِمنك فيها اِالّ �تعظيماً وطاعة واِجابة لَ ِ
ِ
ص
َ َ ً َ ًَ َ
ْ َ ََ َْ
َْ
ك اىل ما اََم ْرتَين بِه الـهي ا ْن كا َن فيها َخلَ ٌل اَْو �نَْق ٌ
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وعها أو سج ِ
ِمن رُك ِ
ودها فَال تؤاخذين و�ت َفضَّل َعلَ َّي باِ لْ َقب ِ
ول َوالْغُ ْفر ِان".
ُ
ْ ُُ
ََ ْ
ُْ

دعاء الغفران:
ِ
"اَللّـه َّم َّ ِ
ك ْأو َس ُع ِم ْن َذنْيب اَللّ ُـه َّم إن كا َن َذنيب ِعْن َد َك َعظيماً
ك اَْرجى ِم ْن َع َملى َوا َّن َرحمْ َتِ َ
إن َم ْغفَرتَ َ
ُ
ك فرمحتك اَهل اَ ْن �ت�بلُغَين وتَسعين ِالنهَّ ا و ِ
ِ
ت
ع
س
ت
ر
غ
ل
�ب
ا
ن
أ
ال
أه
ن
ك
ا
ن
إ
م
ـه
ل
ل
ا
يب
ن
ذ
ن
م
م
�فََع ْف ُو َك اَ ْعظَ ُ ْ َ ْ َ ّ ُ َّ ْ لمَْ َ ُ ْ ْ ً ْ َ ُْ َ َحمْ َُ َ
َ َْ
ْ ٌ َْ َ َ َ
ُكل شيء بِرحمْ تِك اي اَرحم حمِ
ني".
الرا َ
َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ّ

 .70االتيان بسجديت الشكر:

من املستحب السجود مرتني امتناانً هلل سبحانه وتعاىل بعد كل صالة من خالل سجديت الشكر،
قل «احلمد
وهي أقرب وضعية ميكن أن يكون فيها املؤمن من هللا سبحانه وتعاىل ،فإن يسمح الوقتْ ،
هلل» ،واشكر هللا بقولك" :شكراً هلل" يف كل سجدة ملا ال يقل عن ثالث مرات (وزدها إن كان وقتك
يسمح) ،ومن املستحب أن متسح بني هاتني السجدتني على جبهتك وخديك ابلرتاب كما رواه اإلمام
عز وجل فليضع خده على الرتاب شكرا هلل)(.((5
الصادق ( )( :إذا ذكر أحدكم نعمة هللا ّ
إن لشكر هللا تعاىل عدة مكافآت ،ينص هللا سبحانه وتعاىل يف سورة لقمان أن لشكره فائدة
(ولََق ْد آ�تَ�يْنَا
لإلنسان يستفيد منه لنفسه ،إذ إن هللا هو الغين وليس حباجة إىل امتنان املؤمن ،قال تعاىلَ :
ِ
اللَ َغنيِ ٌّ حمَِ ي ٌد){لقمان.}12:
ْمةَ أ َِن ا ْش ُك ْر للِهَِّج َوَم ْن يَ ْش ُك ْر فَِإنمََّا يَ ْش ُك ُر لِ�نَْف ِس ِهج َوَم ْن َك َفَر فَِإ َّن هَّ
لُْق َما َن الحْ ك َ
ي عن اإلمام الرضا ( ) بعد أن ُسئِ َل عن الصالة اليت أديت خالية من اخلشوع ومن
وقد ُرِو َ
التذلل فقد أجاب أبن سجود الشكر سيعمل على جعلها اتمة قال( :السجدة بعد الفريضة شكراً هلل
تعاىل ذكره على ما وفق العبد من أداء فريضة ،وأدىن ما جيزي فيها من القول أن يقال" :شكراً هلل شكراً هلل"
ثالث مرات ،قلت :فما معىن شكراً هلل؟ قال ( ) :يقول هذه السجدة مين شكراً هلل على ما وفقين
له من خدمته وأداء فرضه ،والشكر موجب للزايدة ،فإن كان يف الصالة تقصري مت هبذه السجدة)(.((5

 .50اجمللسي ،حبار األنوار ،ج ،64ص.35
 .51الصدوق ،علل الشرائع ،اجمللد ،2ص.360
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هناك ثالثة أنواع من االمتنان ،األول هو امتنان اللسان الذي حنن نستعمله ملدح هللا تعاىل على
بركاته ونعمه علينا ،الثاين هو امتنان القلب إذ إن القلب يكون شاكراً هلل لشهادته ابإلقرار الثابت للنعم،
االمتنان الثالث هو امتنان اجلوارح اليت هلا القدرة على الدوام يف إطاعة هللا وأن تبتعد عن اخلطااي ،على
غض بصران عن
سبيل املثال ،إن القدرة على استخدام العينني للنظر ملا هو حالل وأن نكون قادرين على ِّ

احلرام ،وفيما يتعلق ابللسان أن يكون ممّكناً من قول احلقيقة واالمتناع عن الكذب والنميمة.

لقد ُح ِظ َي لقمان ( ) هبذه األنواع الثالثة من االمتنان إذ إنه حاز "احلكمة" اليت تشكل املعرفة
النبيلة والفهم الصحيح واألخالق النقية والتقوى واخلشية من هللا سبحانه وتعاىل واهلداية ،من خالل هذه
السمات يكون املرء قادراً على أن يكون ممتناً هلل سبحانه وتعاىل.
 .71تقييم مدى جودة خشوعك بعد كل صالة:
إن كنت تشعر بصراع من انحية اخلشوع ،حاول أن تقيّم مستوى خشوعك بعد كل صالة،
قيّم إبخالص وبشكل انتقادي إن كان خشوعك يف حالة حتسن أو أنه يسوء ،حاول القيام بتحسينات
ِ
تسجل نقاطاً لنفسك من
صغرية يف كل أسبوع وقُ ْم بتقييم أخري خلشوعك يف هناية األسبوع ،حاول أن ّ
عشرة ،وإن تكون منتقداً لنفسك بقدر ما تستطيع ،احتفظ ابلنقاط يف مكان سري حبيث يبقى تقييماً
نقدايً لصالتك.
بعد شهر من الزمن قم جبمع نقاطك ،فإن كان خشوعك يف حتسن فحينها يتبني أن ما قمت به
من مهام لتحسني صالتك يعطي مثاره ،وينبغي لك االستمرار بتلك الطريقة ،وإن كانت نقاطك منخفضة
نسبياً أو أهنا أصبحت أسوأ أو بقيت من دون تغيري ،فعليك أن تنقح الطرق اليت تستخدمها ،للرتكيز يف
الصالة ولتقييم مدى فعاليتها؛ لالتيان ابلنتيجة املرجوة.
ابق حمتفظاً بتفاؤلك وكن صبوراً إىل أن تبدأ
ابلتحسن ،فإن كان خشوعك يشهد ضعفاً
مع هذا َ
ّ
ٍ
فحينئذ ليكن هدفك تقوية ذلك اخلشوع يف الصالة اآلتية ،وال
يف واحدة من الصلوات اليومية اخلمس،
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تقطع احملاولة أبداً يف حتسني خشوعك ألنه كما يف بقية األمور فإن اخلشوع يتحسن من خالل املمارسة
والكفاح ،وحاملا تنجح يف التقرب من هللا سبحانه وتعاىل ،فإنه سيكون أكثر قرابً منك كما روي يف هذا
احلديث القدسي(:من تقرب إيل شرباً تقربت إليه ذراعاً )(.((5
 .72التأمل بني الصلوات اجملتمعة:
إن قررت أن جتمع بني صاليت الظهر والعصر أو صاليت املغرب والعشاءِ ،
اقض الوقت بينها يف
التأمل ويف قراءة القرآن الكرمي أو الدعاء وال تشتت انتباهك أبمور دنيوية أخرى ،فمن املمكن أن جتد
نفسك تدردش أو تتكلم عرب املوابيل ما بني الصلوات من دون قصد ،وإن كان اخلشوع يف صالة الظهر
على سبيل املثال مل يكن كافياً ،فحينها ِ
اقض حلظات قليلة لالستعداد لصالة العصر ابلتأمل الصامت،
ألن حاالت تشتت االنتباه ستعمل يف هناية املطاف على خلق أفكار اعرتاضية تعمل على إبطاء الصالة؛
ملنعك من الرتكيز التام هلل سبحانه وتعاىل.
اخلالصة:
إن األفعال ووضعية ذهن املؤمن بعد إكمال الصالة تعكس جو الصالة نفسها ،فإن كان الذهن
مشغوالً ابألفكار وحاالت القلق االعرتاضية خالل الصالة وليس هنالك صلة حقيقة ابهلل سبحانه وتعاىل،
فحينئذ وعند اكتمال السالم ،فإن سجادة الصالة ستطوى وتوضع بعيداً حبيث إن نشاطات ذلك اليوم
ميكن أن تستمر ،ومع هذا إن تُليت الصالة خبضوع واتصال فحينها ابكتمال السالم فإن احلديث مع هللا
سبحانه وتعاىل من شأنه أن يستمر ،ومن شأن القلب أن يسرتيح وميضي اليوم بنح ٍو خمتلف ،وإن كنت
تدرك أن خشوعك يرتاجع يف أثناء الصالة ،فقد مت اقرتاح بعض الطرق يف الفصل اآليت قد تساعدك على
استعادة الرتكيز ابلنسبة للصالة اآلتية.

 .52ابن حنبل ،مسند أمحد ابن حنبل ،اجمللد ،5ص .153
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الفصل السادس :االرتقاء الروحي:
إن بناء عقلية دقيقة وإجيابية للصالة �يَُع ُّد أمراً أساسياً لالرتقاء الروحي األكرب ،ويف أدانه استعراض
قيماً ميكنها حتسني اخلشوع بنح ٍو شامل.
لثمانية عشر مقرتحاً ّ
يف هذا الفصل
 .73اعبد هللا (سبحانه وتعاىل) كما لو أنك تراه.
 .74تذ ّكر املوت.
 .75أ ِّد صالتك يف وقتها.
قس ِم الوقت بني صاليت الظهر والعصر وصاليت املغرب والعشاء.
ّ .76
 .77استغل وقت صالتك يف العثور على السالم الداخلي.
 .78ليكن أملك يف هللا وآمن أنه سيتقبل صالتك.
 .79ال تعبد هللا خشية منه لكن اعبده تعاىل ألنه جدير ابلعبادة.
 .80تذكر الوقت الذي كنت فيه يف قمة اإلميان واالطمئنان ابهلل.
 .81اطلب من هللا سبحانه وتعاىل يف دعائك أن يعينك على اخلشوع يف الصالة.
صل يف املسجد أو يف مركز إسالمي.
ِّ .82
 .83حاول أن تغيرّ مكان صالتك.

صل النوافل حيث إهنا تعوض عن فقدان اخلشوع يف الصالة.
ِّ .84
ِ .85
أول أمهيةً لصالة الليل.
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صل صالة اجلماعة.
ِّ .86

 .87قسم وقتك بني الفجر وطلوع الشمس.
 .88خطط لعملك حوايل الصالة وليس الصالة حوايل العمل.
ِ .89
أبد العصيبة واخلجل والذنب أمام هللا سبحانه وتعاىل بشأن ذنوبك.
 .90ركز على احلاضر وليس املاضي واملستقبل.
 .73اعبد هللا (سبحانه وتعاىل) كما لو أنك تراه:
يفقد بعضنا اخلشوع يف الصالة؛ بسبب أن الصالة أصبحت حديثاً مع النفس أكثر من احلديث
مع هللا سبحانه وتعاىل ،إذ إننا حينما نريد أن نتحدث مع العلي القدير حباجة لعبادته تعاىل كما لو كنا
نراه ومن خالل اإلميان احلقيقي ابلغيب ،وميكن أن حيدث ذلك من طريق القلب امللتفت ،قال السيد
اخلميين رمحه هللا هبذا الصدد« :أن يكون السالك فيها -أي الصالة -مشاهداً جلمال اجلميل ،مستغرقاً
يف جتليات حضرة احملبوب ،حبيث إن مسامع القلب تصم عن املوجودات األخرى»(.((5
لكي نتمكن من رؤية هللا سبحانه ،فنحن نؤمن حقاً أن هللا سبحانه وتعاىل ينظر إلينا كلما نقف
يف الصالة ،وأن املالئكة حتيط بنا يف أثناء أتديتنا حركات الصالة ،فإن مل نقم جبهد لفتح قلبنا هلل سبحانه،
علي! فإن العلي
فنحن نفتقد لفرصة القرب منه سبحانه ،ويف هذه احلالة ،ينبغي لنا القول يف قلوبنا :عار ّ
ايل ويدعوين للحديث معه وأان أعطيه عيناً عمياء وقلباً مغلقاً! اي هللا ساعدين على فتح عيين
القدير ينظر ّ
وبصرييت جلاللتك ،عن اإلمام الباقر ( ) قال :قال رسول هللا ( )( :إذا قام العبد املؤمن يف صالته
وجل إليه ،أو قال :أقبل هللا عليه حىت ينصرف ،وأظلّته الرمحة ،من فوق رأسه إىل أُفق السماء،
نظر هللا ّ
عز ّ
واملالئكة حت ّفه من حوله إىل أفق السماء ،ووّكل هللا به ملكاً قائماً على رأسه يقول له :أيّها املصلّي ،لو
(((5
التفت وال زلت من موضعك أبداً)
تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما ّ
 .53السيد اخلميين ،آداب الصالة (.)63
 .54احلر العاملي ،وسائل الشيعة.32/4 ،
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 .74تذكر املوت:
كي نتواصل مع هللا سبحانه وتعاىل يف أثناء الصالة بقلب طري وحاضر من املستحب أن نكون
واعني ابملوت ابستمرار ،يروى عن النيب ( ) أنه قال( :أكثروا من ذكر هادم اللذات ،فقيل :اي رسول
هللا فما هادم اللذات؟ قال :املوت)(.((5
إن َملَكة ختيل املوت مهمة جداً وميكن أن يُنتفع منها لفائدة الشخص ،فتخيّل أنك وصلت إىل
هناية حياتك وأن وقتك قد انتهى يف هذه احلياة ،ختيّل وحدتك يف القرب وسؤال امللكني منكر ونكري ،ضع
يف ابلك َّ
أن صالتك ستكون معك تشهد على مصداقيتها خالل مدة حياتك.
إن التفكر امللي على حتمية املوت سيمأل قلب املرء ابخلشية والتذللَّ ،
وإن أفضل وصف هلذا
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِريعاً َعلَى الْفَر ِ
اش �تَُقلّبُنيِ أَيْدي أَحبَّتيِ ،
(و ْارحمَْنيِ َ
األمر ختتزله هذه الكلمات يف دعاء أيب محزة الثمايلَ :
و�ت َفضَّل علَي ممَْ ُدوداً علَى الْم ْغتس ِل �ي َقلِّبنيِ ِ ِ
اف
ناوَل األَقْ ِرباَ ءُ أَطَْر َ
َ َ ْ َ َّ
َ ُ ََ ُ ُ َ
صال ُح ج َريتيِ َ ،وتحََن ْ
َّن َعلَ َّي محَْ ُموالً قَ ْد تَ َ
ِ
ِ
ِ
ِجنَازتيِ  ،وج ْد علَي م�ن ُقوالً قَ ْد �نزلْت بِ َ ِ
ك الْ�بي ِ
ت الجَْديد غُْربَتيِ َحتىَّ ال
ََ ُ
ك َوحيداً فيِ ُح ْفَرتيِ َ ،و ْار َح ْم فيِ َذل َ َْ
َ َ ُ َ َّ َ ْ
أ ِ
س بِغَيرِْ َك) ،فإحد أفضل الطرق يف استحضار املوت هي يف تذكر النظراء واألقارب واألصدقاء الذين
ْ
َستَأْن َ
مضوا بنح ٍو متكرر ،تذكر موهتم وجنازاهتم وأجسادهم حتت األرض ،تذكر ما اعتادوا أن يكونوا عليه،
والوضعيات اليت كانوا عليها وكيف عاشوا حياهتم وكيف أن اجسادهم هي اآلن يف القرب ،وازواجهم قد
ترملت ،وتيتمت أطفاهلم ،وضاعت ثرواهتم ،وسد غريهم مواضعهم؟ فحني اعتبار حياة كل منهم تفكر
حبياهتم ،فكر حبياتك وضع يف حسناتك أنك ستكون واحداً منهم وأن الوقت سيحني الذي يتذكرك فيه
الناس.
 .75أ ِّد صالتك يف وقتها:
) أهنم كانوا ينفصلون عن
تعلم من تراث النيب الكرمي ( ) ومن تقاليد أهل البيت (
الناس وعن أمورهم يف وقت الصالة وكانوا يركزون يف الدعاء ويف اخللوة مع الواحد الكامل املطلق سبحانه
 .55احلر العاملي ،وسائل الشيعة.436/2
91

املركز اإلسالمي للدراسات والتخطيط

وتعاىل ،وعلى الرغم من أننا نعي مجيعاً حينما أييت وقت الصالة جيب علينا ترك كل األمور الدنيوية ونقرتب
من الصالة ،إال أن وعينا هبذا األمر شيءٌ وتطبيقه فعلياً هو شيء آخر ،فحينما أييت وقت األذان ويطلب
ِِ
ني
هللا من عبده أن يلقاه ،فهل نستجيب هلذا النداء أم ال؟ قال تعاىل( :إِ َّن َّ
الصالََة َكانَ ْ
ت َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
كِتَاباً َّم ْوقُوتاً ){النساء ،}103 :ميكن للمرء أن يتساءل ملاذا تُفرض الصالة على املؤمنني وأبوقات حمددة؟
هنالك عدة أسباب حمتملة هلذا االمر :أوالً ،إحدى األغراض األساسية للصالة هو الذكر ،فالصلوات
اخلمس الواجبة تنتشر على امتداد اليوم ،فلذلك حنن نذكر هللا يف الصباح وبعد الظهر ويف املساء .اثنياً،
إن الصالة هي "وقت اللقاء" مع الرب اجلليل فحينما منضي وقتاً بال انقطاع للتواصل معه سبحانه،
وقد حدد هللا سبحانه وتعاىل أوقااتً هلذه اللقاءات ،فلو كان لك لقاء مع أحد الزمالء يف العمل أو مع
أحد االصدقاء ،هل حتب أن تكون متأخراً؟ فما ابلك إن كانت هذه اللقاءات معه هللا سبحانه وتعاىل،
ابلتأكيد حنن نرغب أن تكون هذه األوقات يف وقتها ألمهية كل اللقاءات.
َّ
إن حتديد أوقات معينة لصلواتنا يساعدان على إدارة الوقت ابلنسبة ليومنا حيث إهنا توفر ترتيباً
وهيكلية ليومنا ،فضالً عن ذلك �يَُع ُّد هذا األمر أساسياً للخشوع ،يقول اخلرباء إن تنظيم يومك يساعدك
على الرتكيز يف املهام اليت هي حتت اليد ،وينطبق هذا أيضاً على الصالة.
للتشديد على أمهية الصالة يف وقتها ،يروى عن اإلمام الصادق ( ) أنه قال( :من صلى
الصلوات املفروضات يف َّأول وقتها فأقام حدودها ،رفعها امللك إىل السماء بيضاء نقية وهي هتتف به:
حفظك هللا كما حفظتين ،استودعك هللا كما استودعتين ملَكاً كرمياً ،ومن صالَّها بعد وقتها من غري علّة
فلم يُقم حدودها ،رفعها امللك سوداء مظلمة ،وهي هتتف به ضيعتين ضيعك هللا كما ضيعتين ،وال رعاك
هللا كما مل ترعين)(.((5
َّ
إن النساء يف فرتة احليض ميكنهن أيضاً عبادة هللا سبحانه وتعاىل يف وقت الصالة ،إن الصالة
اليومية �تَُع ُّد فرصة لتخصيص وقت حمدد للعبادة ولذكر هللا خالل اليوم ،وما يزال ابإلمكان استدامة هذا
 .56القمي ،أمايل الصدوق ،ص.190
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األمر يف أثناء فرتة حيض املرأة ،فيمكنها أن جتلس يف مكان صالهتا مواجهة القبلة وتتلو الصلوات والدعاء
والتأمل يف خلق هللا سبحانه وتعاىل ،من خالل هذا األمر ميكنها االستمرار يف التقرب من العلي القدير
مخس مرات يومياً حىت يف فرتة احليض.
.76قسم الوقت بني صاليت الظهر والعصر وصاليت املغرب والعشاء:
جيمع العديد من الناس بشكل روتيين بني صلوات الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء واليصلوهنا
يف أوقاهتا احملددة ،ويف واقع األمر يوصي بعض الفقهاء بفصل الصلوات ،وهنالك ثالثة أسباب لذلك:
أ .تعطي املؤمن الفرصة للرجوع إىل هللا سبحانه وتعاىل بنح ٍو متكرر حيث إن الصلوات ستمتد
أكثر على طول اليوم.
ب .ميكنها أن تعمل عمل «صدمة للنظام» بتغيري املعتاد يف الصالة الروتيين.
ج .تعطي املؤمن مزيداً من الوقت للتحضري للصالة القادمة ،حيث جيد بعضهم صعوبة يف الرتكيز
لصالتني متتاليتني.
يف بعض الظروف من الصعب فصل الصلوات (على سبيل املثال يف أثناء العمل أو السفر) ،لكن
ميكن للمرء أن حياول أن يصلي كل صالة يف وقتها احملدد يف حال قدرته على ذلك.
 .77استغل وقت صالتك يف العثور على السالم الداخلي:
على الرغم من إمكانية اعتبار األسى يف بعض األحيان شعوراً مفيداً للخشوع يف الصالة ،فإن
الشعور ابحلزن الكبري ميكن أن خيلق أتثرياً معاكساً ،فمع مصاعب احلياة ميُّر العديد من الناس مبشكالت
أو مصائب ترتاوح من موت األقرابء إىل املرض ،أو املشكالت االجتماعية والعائلية ،ويف مثل هكذا
ظروف قد يبحث املؤمن عن سالمه الداخلي من خالل تقوية إميانه ابهلل سبحانه من خالل ذكره تعاىل،
ومن خالل التأمل آبايت القرآن الكرمي ،ابحثاً عن الصرب ومدركاً ومؤمناً أن هللا سبحانه وتعاىل يعلم
) اليت
) وأئمة أهل البيت (
مبصاعبه .إ ْن استمرت عذاابتك فتذكر عذاابت األنبياء (
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مروا هبا وكيف أهنم تغلبوا عليها ابإلميان وابملثابرة ،تذكر أن القلق الوحيد الذي ينبغي له أن يكون يف
حياتنا هو فقدان اإلميان والفشل يف إمتام الواجبات جتاه هللا سبحانه وتعاىل.
ابملختصرِ ،ج ْد ذلك السالم الداخلي من طريق اإلميان واألمل ابهلل الذي هو قريب منا دوماً ويعلم
مبا فينا ويف قلوبنا.
 .78ليكن أملك يف هللا وآمن أنه سيتقبل صالتك:
احملكمة ،إ ْذ ليس هنالك معىن يف التقرب
أييت األمل من إدراك رمحة هللا وعطفه ،واإلقرار خبطته ْ
من الصالة وأنت تفكر يف أن هللا سبحانه وتعاىل لن يتقبل صالتك ،إن اُّديت الصالة بنيات خالصة
وبُذل جهد يف اخلشوع واحلصول على حالة من اخلضوع يف الصالة ،فعندها جيب على املرء أن يعتقد
أن هللا سبحانه وتعاىل سوف يتقبل تلك الصالة ،يروى عن اإلمام الرضا عليه السالم أنه قال( :أحسن
الظن ابهلل فإن هللا عز وجل يقول :أان عند حسن ظن عبدي املؤمن يب إن خرياً فخري وإن شراً فشر)(.((5
 .79ال تعبد هللا خشية منه لكن اعبده تعاىل ألنه جدير ابلعبادة:
يؤدي بعضهم الصالة الواجبة بسبب خشيته من عقاب هللا تعاىل وغضبه اإلهلي ،وعلى الرغم من
أن هذا األمر جدالً ليس خبطأ ،فال ينبغي أن تكون هذه نية املؤمن اخلاضع ،وقد وضع أمري املؤمنني (
) وصفاً بليغاً هلذا األمر يف دعائه اآليت( :إهلي ما عبدتك خوفاً من انرك ،وال طمعاً يف جنتك،
ولكن وجدتك أهالً للعبادة فعبدتك) ،يف هذا احلديث ال يلّمح اإلمام علي ( ) عن عدم خشيته
من عقاب هللا ،وال عدم رغبته يف جنته ،لكنه بدالً من ذلك يؤمن بوجود سبب أقوى وأكثر تربيراً لعبادة
هللا سبحانه وتعاىل ،ألن هللا جدير يف أن يُعبد ،فقلب أمري املؤمنني ( ) منغمس حبب العلي القدير
حىت وأن كان هللا لريسله إىل النار ،فهو سيخرب زابنية النار حببه الكبري هلل ،إن الذين يعبدون هللا سبحانه
وتعاىل امتناانً له وحباً له هم أولئك الذين ليس هلم ذنوب وال يشملهم عذاب اجلبار وغضبه ،قال اإلمام
ِ ِ
احلسني الشهيد ( )َّ :
بادةُ التُّجا ِر َوإِ َّن قَوماً َعْبدوا هللاَ َرْهبَةً فَتِلك
(إن قَوماً َعْبدوا هللاَ َر ْغبَةً فَت ْلك ع َ
 .57الكليين ،الكايف.347/8:
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ِ
بيد وإِ َّن قَوماً هللا عبدوا هللا ُش ْكراً فَتِ َ ِ
ِ
بادةُ االَ ْحرا ِر ،وهي أفضل العبادة)(.((5
لك ع َ
ع َ
َ َْ
بادةُ الْ َع َ

 .80تذكر الوقت الذي كنت فيه يف قمة اإلميان واالطمئنان ابهلل:

إن درجات الروحانية قد تتقلب يف حياتنا اعتماداً على الظروف ،وللحصول على الروحانية يف

الصالة ،قد يكون من املفيد أن تتذكر قمة درجة الروحانية اليت نصلها ،على سبيل املثال :خالل وقت
احلج أو العمرة أو الزايرة ،أو يف حلظة ابرزة يف احلياة علينا أن تذكر حالوة هذه األايم الروحانية ،إذ َّ
إن
تذكرها يساعد على احلصول على الروحانية يف الصالة.
 .81اطلب من هللا سبحانه وتعاىل يف دعائك أن يعينك على اخلشوع يف الصالة:
توجه اىل هللا سبحانه وتعاىل واطلب
حيب هللا سبحانه وتعاىل الذين يكافحون جبد يف سبيله ،لذلك ّ
اج َع ْلنيِ
منه تعاىل أن يعينك على اخلشوع يف الصالة ،كما فعل النيب إبراهيم ( )َ ،
ب ْ
(ر ِّ
قال تعاىلَ :
ُم ِق َيم الصَّلاَ ِة َوِم ْن ذُِّريَّتِيج َر�بَّنَا َو�تََقبَّ ْل ُد َع ِاء){إبراهيم.}40:
إن اإلصرار وتكرار الطلب من هللا تعاىل مطلوابن ابلدعاء اخلاص إن كان املرء يرغب يف استدامة
اخلشوع يف الصالة ،ويتضمن هذا األمر أيضاً حماوالت وجهوداً مستمرة وعدم اليأس واالستسالم من رمحة
هللا تعاىل وعونه كما أخرب النيب يعقوب ( ) أبناءه حينما طلب منهم البحث عن يوسف ( )
قال تعاىل:
الل إِنَّه لاَ �ييأَس ِمن رو ِح هَِّ
ِ
َخ ِيه ولاَ �تيأ ِ
ِ
ِ
الل إِلاَّ
وس َ
َسوا م ْن َرْو ِح هَّ ُ َْ ُ ْ َ ْ
ف َوأ َ َْ ُ
(ياَ بَنيَِّ ا ْذ َهبُوا �فَتَ َح َّس ُسوا م ْن يُ ُ
الْ َق ْوُم الْ َكافُِرو َن){يوسف.}87:

جيب أن يسعى املؤمنون يف العديد من األفعال اإلسالمية ،لبذل أقصى ما يستطيعون يف أداء
األفعال ،وهذا كل ما متوقع منهم ،قال تعاىل( :وأَ ْن لَيس لِلإِْ نْس ِ
ان إِلاَّ َما َس َع ٰى{َ }39وأ َّ
ف
َن َس ْعيَهُ َس ْو َ
َ ْ َ َ
�يَُر ٰى){النجم.}40-39 :
 .58الشيخ احلراين :حتف العقول عن آل الرسول ،ص.175
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إن ممارسة القلب والعقل للخشوع متاماً يف الصالة سوف يكون بال شك أمراً عسرياً ،لكن هللا
سبحانه وتعاىل قد ضمن لنا النجاح بعد العسر مبا تنص عليه هااتن اآليتان:
(فَِإ َّن َم َع الْعُ ْس ِر يُ ْسًرا إِ َّن َم َع الْعُ ْس ِر يُ ْسًرا){الشرح.}6-5:

صل يف املسجد أو يف مركز إسالمي:
ِّ .82

حاول أيها املؤمن أن تؤدي صالتك يف اجلامع أو يف قاعة للصالة كلما كان ذلك ممكناً؛ َّ
ألن
الوقوف يف بيت هللا سبحانه وتعاىل وأمامه سبحانه ميكن أن يعينك على زايدة انتباهك يف صلواتك،
قال تعاىل:

ِ ج
ٍِ
باِ ِ ِ صلى ِ
ِ
ِِ
ين َك َما بَ َدأَ ُك ْم
وه ُك ْم عْن َد ُك ِّل َم ْسجد َو ْادعُوهُ مخُْلص َ
يموا ُو ُج َ
(قُ ْل أ ََمَر َريِّب لْق ْسط َوأَق ُ
ني لَهُ ال ّد َ
ودو َن){األعراف.}29:
�تَعُ ُ

يروى عن اإلمام الصادق ( ) أنه قال( :عليكم ابتيان املساجد ،فإهنا بيوت هللا يف األرض،
ومن أاتها متطهراً طهره هللا من ذنوبه ،وُكتب من زواره)(.((5
إن كان املسجد أو مكان الصالة مزخرفاً آبايت القرآن الكرمي وأمساء هللا تعاىل ،قد يشعر املرء
ابلقوة الروحية اليت توفرها البيئة أثناء نطق كلمات القرآن الكرمي خالل الصالة ،فضالً عن أن املسجد

أو مكان العبادة عادة ما يرمز إىل السالم والسكينة ،وهذان اثنان من املكوانت األساسية للخشوع يف
الصالة ،ويف هناية املطاف فإن املسجد يوفر الفرصة لصالة اجلماعة اليت ترمز إىل وحدة املسلمني وقوهتم
(انظر النقطة رقم .)86
إن احلضور يف املساجد قد شهد احنداراً يف أحناء العامل كافة ،فقد أظهر استطالع يف اململكة
املتحدة أن نسبة  %48من املسلمني هناك مل حيضروا أبداً إىل املسجد ،و %6منهم قالوا إهنم حيضرون يف
مناسبات خاصة ،فهذه اإلحصائية املخيبة لآلمال تسهم يف فقدان الصلة مع صالتنا اليت يرقبها العديد
منا ،وكذلك فإن املسجد ليس للعبادة فقط فهنالك أغراض أخرى كأن يكون مكاانً للتعلُّم وللتجمعات
 .59الشيخ القمي ،أمايل الصدوق ،ص.263
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االجتماعية.
يف مالحظة أخرى لكن خمتلفة ،يكتب السري ويليام موير يف كتابه (حياة حممد) بشأن أفعال النيب
حممد ( ) يف مسجد املدينة املنورة« :على الرغم من خشونة مادته وأبعاده الضئيلة ،فإن مسجد حممد
يُ ُّ
عد هبياً يف أتريخ اإلسالم ،هنا كان النيب وأصحابه يقضون معظم وقتهم ،هنا أُقيمت اخلدمات اليومية،
مع الصلوات املعتادة يومياً حيث اقيمت ألول مرة عالنية ،وهنا أقيمت اجلماعة الكبرية كل يوم مجعة،
النيب لكل انتصاراته ،وهنا تلقى سفارات من القبائل
يستمعون خبشوع ورهبة لرسائل السماء ،هنا خطط ّ
املنهزمة والتائبة ،ومن هنا أصدر املراسيم العالية اليت ضربت الرعب بني املتمردين إىل أقصى ضواحي شبه
جزيرة العرب»(.((6
تغي مكان صالتك:
 .83حاول أن ِرّ
هنالك عدد ليس ابلقليل يفضلون الصالة يف مكان خمصص (انظر النقطة رقم  ،)18ومع ذلك
أفاد آخرون أبن خشوعهم يف الصالة قد حتسن حينما يصلون يف أماكن خمتلفة ،كأن تكون يف غرف
خمتلفة يف مكان سكنهم أو يف موقع خمتلف ،وهنالك أسباب وراء فائدة هذا األمر:
 أإ ْن سنحت لك الفرصة فحينها حاول أن تصلي يف العراء مبكان جيعل الطبيعة حتيطبك (كأن تكون حديقة منزلك) تشهد وأنت تتلو آايت هللا سبحانه اليت ال حد هلا ،وميكن أن
يكون السفر مفيداً أيضاً إن كان ذلك ممكناً إىل الربية أو قرب مصبات املياه ألنك ستشعر ابهلدوء
يف الطبيعة وأنت تراقب وتتأمل خملوقات هللا حتضرياً للصالة وللعبادة.
 بستشهد األرض يف اآلخرة عن أفعال الشخص يف هذه الدنيا؛ لذلك فإن الصالة يفأماكن متعددة ميكن أن تعمل عمل الشاهد لك يف احلياة القادمة كما روي عن اإلمام الصادق (
)(:صلوا من املساجد يف بقاع خمتلفة فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة)(.((6
 .61احلر العاملي :وسائل الشيعة.474/3 ،
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صل النوافل حيث إهنا تعوض عن فقدان اخلشوع يف الصالة:
ِّ .84
النوافل هي صلوات اختيارية مستحبة ميكن للمؤمن أن يصليها وهلا ثواابت عظيمة ،ومبا أن هذه
الصلوات هي إضافات للصلوات الواجبة ،فهنالك العديد من االحاديث اليت تقر أبمهية صالة النوافل
وفيما أييت بعض منها:
أالتقرب من هللا سبحانه وتعاىل وحبه كما يروى يف احلديث القدسي عن النيب الكرمي ( ):

-

تقرب إيل عب ٌد بشيء أحب إيل مما افرتضت عليه ،وإنه ليتقرب إيل ابلنافلة
قال هللا عز وجل( :ما ّ
حىت أحبه ،فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ولسانه الذي ينطق به ،ويده
اليت يبطش هبا ،إن دعاين أجبته ،وإن سألين أعطيته)(.((6
-

بالتعويض عن فقدان اخلشوع ،يروى عن اإلمام الباقر (

) أنه قال:

(إمنا جعلت النافلة ليتم هبا ما يفسد من الفريضة)(.((6
ويروى عن اإلمام الصادق (

) أنه قال:

(يرفع للرجل من الصالة ربعها أو مثنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها ولكن هللا تعاىل يتم ذلك
ابلنوافل)(.((6
إن نوافل الصلوات هي  34ركعة ،ضعف عدد الصلوات الواجبة :وهي كما اييت:
 انفلة الفجر :ركعتان تؤدى قبل الصالة الواجبة. انفلة الظهر :مثان ركعات (تصلى ركعتني ركعتني) تؤدى قبل الصالة الواجبة. انفلة العصر :مثان ركعات (تصلى ركعتني ركعتني) تؤدى قبل الصالة الواجبة. .62الطوسي ،هتذيب األحكام ،اجمللد  ،2ص .341
 .63احلر العاملي ،وسائل الشيعة.31/4 :
 .64احلر العاملي ،وسائل الشيعة.74/4 :
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 انفلة املغرب :أربع ركعات (تصلى ركعتني ركعتني) تؤدى بعد الصالة الواجبة.انفلة العشاء :ركعتان تصلى من وضعية اجللوس (حتسبان بركعة واحدة) تؤدى بعد الصالة الواجبة.
 انفلة الليل :مثان ركعات تصلى ركعتني ركعتني تؤدى قبل صالة الفجر. صالة الشفع :ركعتان تؤداين بعد انفلة الفجر وقبل صالة الفجر. صالة الوتر :ركعة واحدة تؤدى بعد صالة الشفع وقبل صالة الفجر.بعض األحكام الفقهية للصلوات الواجبة مت التنازل عنها ابلنسبة لصلوات النوافل .على سبيل
املثال ،أنت حباجة إىل أن تتلو سورة الفاحتة قبل املضي إىل الركوع ،وقد تصلي النوافل يف أثناء اجللوس أو
الوقوف (الوقوف أفضل) أو حىت يف السيارة ،وأن ارتكبت خطأً ما فأنت لست حباجة لالتيان بسجدة
السهو .هذه السهولة هي لتشجيع املؤمنني على صالة النوافل؛ لغرض اكتساب منافعها العديدة وثواهبا.
ِ .85
أول أمهية لصالة الليل:
لكن هنالك اهتماماً خاصاً بصلوات الليل (صالة الليل
من املستحب أن تُصلّى النوافل كافةَّ ،
والشفع والوتر تعرف أيضاً بصالة ُّ
التهجد) ،وكان من الواجب على النيب الكرمي ( ) أن يقضي شطراً
ِ
ك
ك َع َس ٰى أَ ْن �يَ�بَْعثَ َ
(وِم َن اللَّْي ِل �فَ�تََه َّج ْد بِِه ناَ فلَةً لَ َ
من الليل يف العبادة وأن يؤدي صلوات الليل قال تعاىلَ :
ودا){اإلسراء.}79:
َربُّ َ
ك َم َق ًاما محَْ ُم ً
يتابع املؤمنون الصادقون مسرية النيب ( ) ابالستيقاظ مبكراً يف الليل وعبادة هللا حينما يكون
اآلخرون نياماً ،إنه وقت يكون ابستطاعة املرء فيه أن جيد السالم والسكينة يف حضور هللا تعاىلَّ ،
إن
ي عن اإلمام الصادق ( )( :شرف املؤمن صالة الليل وعز
صلوات الليل هي شرف املؤمن كما ُرِو َ
املؤمن كفه عن الناس)( ،((6فعلى ذلك ولزايدة الروحانية وحتقيق حضور هللا يف قلبك خالل الصالة ،حاول
أن تؤدي صالة الليل حىت وإن كانت فقط صالة الشفع والوتر.
 .65احلر العاملي ،وسائل الشيعة.39/5 ،
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صل صالة اجلماعة:
ِّ .86
من املستحب جداً صالة اجلماعة ،وهذا يبين عقد اجلماعة والوحدة ،ويغرس التواضع ضمن
الصلوات .يقول هللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرميِ :
الزَكاةَ وارَكعوا مع َّ ِ ِ
ني)
الراكع َ
يموا الصَّلاَ ةَ َوآتُوا َّ َ ْ ُ َ َ
(وأَق ُ
َ
{البقرة.}43:
إن كلمة الراكعني هنا جاءت بصيغة اجلمع حيث إهنا تشري إىل وجوب االحنناء برأسك يف العبادة
مع اجلماعة مع أولئك الذين ينحنون ،وقد أشارت عدة أحاديث إىل أمهية صالة اجلماعة ،على سبيل
املثال يروى عن زرارة أنه سأل اإلمام الصادق ( ) :ما يروي الناس أن الصالة يف مجاعة أفضل من
صالة الرجل وحده خبمس وعشرين صالة؟ فقال":صدقوا" فقلت :الرجالن يكوانن مجاعة؟ فقال :نعم،
ويقوم الرجل عن ميني اإلمام)( ،((6إن هذا التشديد على صالة اجلماعة يبينّ أهنا حتوي العديد من الفوائد
ومن نقاط القوة ،فضالً عن نقطة قوة الوحدة والعمل اجلماعي ،فهي توفر غذاءً روحياً ،حينما نكون يف
ِ
ابلدفء الروحي داخل الغرفة ،قد ال يعلم املرء الشخص الذي جبانبه ،ولكنه يعلم أنه يف
اجلماعة نشعر
املكان نفسه كما هو احلال ابلنسبة له ،يطلب التواصل مع ربه وخيضع جلالله ،هذه إحدى األسباب اليت
جيلس فيها الناس يف هناية الصالة متجاورين بعضهم بعضاً يتصافحون ويدعون هللا سبحانه وتعاىل لقبول
صالة بعضهم بعضاً.
فصالة اجلماعة مستحبة يف أي مكان حىت وإن أجتمع فيها شخصان فقط ،وينبغي للعوائل
واألصدقاء أن حياولوا أن جيعلو صالة اجلماعة عادة حينما يكون ذلك ممكناً واالستفادة من املنافع اليت
توفرها هلم.
عما ذكر فإن البقاء على حال الرتكيز يف صالة الظهر والعصر مجاعة يف أثناء وقوف
فضالً ّ
اإلمام وتالوته اإلخفاتية ،من املستحب تالوة بعض التسبيحات اخلفيفة مثل "سبحان هللا" و"احلمد هلل"
و"استغفر هللا" ،إ ْذ ال يعمل التسبيح على احلفاظ على الرتكيز فقط لكن يعمل على جعلنا حمافظني على
 .66الكليين ،الكايف.211/3 ،
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الذكر وعلى القرب من هللا سبحانه وتعاىل خالل التجمع.
 .87قسم وقتك بني الفجر وبني طلوع الشمس:
من املستحبات األكيدة متضية الوقت بني الفجر وطلوع الشمس ابلتأمل املطلق ويف عبادة
هللا سبحانه وتعاىل ،وهو الوقت الذي ليس من املرجح أن ينخرط فيه املؤمن بعمل أو ميارس أياًّ من
النشاطات ،وهبذا تكون فرصة لقضاء الوقت ابلعبادة ،ويقرتح السيد عبد احلسني دستغيب يف كتابه
(صالة اخلاشعني) تقسيم الوقت بني الفجر وطلوع الشمس ألداء األفعال العبادية اآلتية(:((6
 .1ذكر هللا سبحانه وتعاىل وأتدية تسبيحات خمتلفة والسيما تسبيحة الزهراء (

).

 .2قراءة الدعاء املستحب يف ذلك الوقت املعني من اليوم.
 .3قراءة القرآن الكرمي.
 .4ذكر ذنوبك :اطلب املغفرة من هللا تعاىل ،وعد هللا تعاىل أنك لن تقرتف تلك الذنوب جمدداً.
 .5مع متضية الوقت يف العبادة قبل طلوع الشمس ،فإن القرآن الكرمي حيثنا على فعل الشيء نفسه
ِ
ك �قَْب َل
اصبرِ ْ َعلَ ٰى َما �يَُقولُو َن َو َسبِّ ْح بحِ َ ْمد َربِّ َ
قبل وقت الغروب ،خالل الليل وخالل النهار ،قال تعاىل( :فَ ْ
َّم ِ
ض ٰى){.}130:
طُلُ ِ
س َو�قَْب َل غُُروبهَِا َوِم ْن آناَ ِء اللَّْي ِل فَ َسبِّ ْح َوأَطَْر َ
اف ال�نََّها ِر لَ َعلَّ َ
ك �تَْر َ
وع الش ْ

 .88خطط لعملك حوايل الصالة وليس الصالة حوايل العمل:

من املمكن أن يُ ُّ
األمر ضرابً من ضروب الرفاهية أن تكون قادراً على أن ختطط للعمل حوايل
عد ُ
أوقات الصالة ،والسيما أن كانت طبيعة العمل التسمح بذلك ،ومع ذلك حاول أن تقوم هبذا األمر
مىت كان ذلك ممكناً ،حني ترتيب االجتماعات واملواعيد وأوقات الغداء ،كن متنبّهاً لوقت الصالة وكن
مستعداً (ليكن معك بوصلة وسجادة صالة وكن على وضوء) حتضرياً للصالة ،اغرس يف ذهنك حينما
تستيقظ يف الصباح أالَّ شيء أهم من الصالة يف هذا اليوم حيث ال اجتماع وال عمل أهم من العلي القدير
 .67دستغيب ،صالة اخلاشعني ،ص.64
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من خالل قيامك بذلك فأنت قد خططت للصالة كي تؤدى يف وقتها.
ِ .89
أبد العصبية واخلجل والذنب أمام هللا سبحانه وتعاىل بشأن ذنوبك:
ختيل أنك تقف أمام العلي القدير يف اآلخرة ،فكيف سيكون شعورك؟ ابلتأكيد مشاعر العصبية
واخلجل والشعور ابلذنب من شأهنا أن تكون واضحة؛ بسبب كثرة الذنوب اليت اقرتفها املرء يف حياته.
إن إيقاظ أحساس العصبية واخلجل والشعور ابلذنب مما الشك فيه يعمل على تغيري روح املؤمن
روحياً .إ ْذ َّ
إن القلب يذوب من الوجل والرهبة واملؤمن يتحسس قصوره الشخصي بشأن الذنوب اليت قد
ارتكبها يف حياته ،إن اإلحساس الداخلي ابلتواضع يصبح أيضاً قيداً داخلياً على املؤمن ،وهو ما يعينه
على إدامة األخالق والقيم احلميدة .كل هذا حتويه مظلة اإلميان كما روي عن اإلمام الصادق (
) أنه قال:
(احلياء من اإلميان واإلميان يف اجلنة)(.((6
إن الشعور ابلذنب يف أثناء التواصل مع هللا سبحانه وتعاىل نتيجة للذنوب املقرتفة أو نتيجة لفقدان
املرء للخشوع يف الصلوات يساعد على تقريب القلب هلل سبحانه وتعاىل وعلى توطيد حضور القلب
خالل الصالة ،وهذا األمر يساعد أيضاً على التواضع أمام هللا والسيما يف أثناء ذكر املرء لتوبته بعد
الصالة وذرف شيء من الدموع لطلب املغفرة من هللا سبحانه وتعاىل.
 .90ركز على احلاضر وليس املاضي واملستقبل:
إن األفكار اليت تشتت االنتباه عادة ما تكون نتيجة حادثة وقعت يف املاضي أو موقف قد يقع
يف املستقبل ،يقول الكاتب الروحاين إيكهارت تول يف كتابه «قوة اآلن» إننا لن نستطيع أن جنرب أبداً
املاضي أو املستقبل والشيء الوحيد الذي لديه قيمة حقيقية هو احلاضر.
يقول إيكهارت:
 .68النراقي،جامع السعادات ،ج.231/2
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" ميكنك دوماً أن تتعامل مع احلاضر ،لكنك ال تستطيع أبداً أن تتعامل مع املستقبل ،وال ينبغي
لك ذلك فاجلواب والقوة ،والفعل الصحيح سيكون هناك حينما حتتاج إليه وليس قبل الفعل أو بعده"(.((6
َّ
إن أحد أكرب أسباب فقدان اخلشوع يف صالتنا هي األفكار االعرتاضية اليت تظهر جزافاً ويف
مراحل غري حمددة يف الصالة ،وإن أدركنا أن هذه األفكار ترتبط ابملاضي أو ابملستقبل ،وبدالً من ذلك
ركزان على الصالة احلاضرة ،فيمكننا أن نعيد تفكريان على الرتكيز يف التواصل مع العلي القدير يف أثناء
الصالة ،وهذا ميكن تطبيقه ليس فقط خالل الصالة لكن قبلها وبعدها أيضاً ،حيث نضع أدمغتنا للرتكيز
على "اآلن" ونتجاهل حاالت القلق اليت عادة ما تكون نتاج املاضي أو املستقبل.
اخلالصة:
ال ميكن حتقيق اخلشوع يف الصالة من دون التطبيق املتواصل لطرق االرتقاء الروحي ،إذ إن اإلنسان
يف حاجة مستمرة لتعزيز القلب ،وقد مت يف هذا الفصل اقرتاح نقاط عملية لزايدة مستوى الروحانية
كالصالة يف وقتها ،والعثور على السالم الداخلي ،وصالة اجلماعة ،وإظهار اإلحساس ابخلجل والشعور
ابلذنب بشأن ذنوب املرء ،فنطلب من هللا سبحانه وتعاىل أن يساعدان يف رحلتنا حنو تعزيز روحانيتنا لكي
نتحصل على سعادته وثوابه ،إن شاء هللا تعاىل.

69. E.Tolle,The power of Now, p.85
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الفصل السابع :النشاطات الطبية والبدنية:
إن اخلشوع هو فن ميكن تعزيزه أبساليب معينة مت حبثها طبياً ومادايً ،وينبغي أن يكون كل من

اجلسد والروح حاضرين متاماً خالل الصالة ،فيما أييت بعض من هذه األساليب ميكن للمرء أن يستخدمها
لزايدة بنح ٍو عام.
يف هذا الفصل:

ومترن ابستمرار.
 .91اجعل طعامك مبنياً على نظام غذائي متوازن ّ
 .92خذ قسطاً كافياً من النوم.

املاء دائماً.
 .93اشرب َ
 .94تعلّم طرقاً لالستغراق يف التأمل.
 .95تعلّم أساليب إدارة التوتر.

صم وقلل من طعامك اليومي.
ُ .96

 .97اجلس بال حراك لدقائق قليلة لزايدة قابليتك على الرتكيز.
 .98ثبت نظرك على نقطة سوداء.
 .99اعمل على حتسني ذاكرتك.

 .100حسن من وضعية جسدك.
مترن ابستمرار:
 .91اجعل طعامك مبنياً على نظام غذائي متوازن و ّ
إن كنا حريصني على اخلشوع يف صالتنا ،فحينئذ ينبغي لنا أن نكون جديني يف التأكد من
كون أجسادان وعقولنا حبالة جيدة ،فال ميكننا أن نتوقع أن ندمي اخلشوع يف الصالة إن كان طعامنا غري
صح ٍي وال منارس التمرينات الرايضية ابستمرار ،إ ْذ سيصبح اجلسد خامالً؛ وسيقود ابلتايل إىل ذهن خامل
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سيكافح كثرياً من أجل الرتكيز .إن اجلسد اخلامل سيشعر على الدوام ابلتعب ،وسيكون تركيز انتباه
الدماغ يف نطاق ضيق ،لذلك من املستحسن جداً تناول الطعام بنظام غذائي متوازن وممارسة التمرينات
بقدر ما يكون ممكناً.
ض هارييت كريفي يف كتاهبا "فن الرتكيز" سبباً خمتلفاً ألمهية التمرين ابلنسبة للرتكيز ،فهي ترى
تُع ِر ُ
أن النشاطات الرايضية والتمرين تسمح جلسدان أبن يؤدي أشياء حمددة اليت غالباً ما تتضمن التنسيق
والتوازن واالستجابة حبيث ال يكون لنا خيار سوى الرتكيز على ما نقوم به.
بل بنية التقرب من هللا سبحانه
لذا دعنا نبذل جهداً يف التمرين املستمر ليس لنعيش اكثر فقط ْ
وتعاىل .إن املشي ملدة ثالثني دقيقة يومياً سيعمل على استعادة شباب البدن والعقل وهو بدوره سيؤدي
إىل مز ٍ
يد من الرتكيز واحلماس.
 .92خذ قسطاً كافياً من النوم:
�يَُع ُّد النوم الكايف أمراً أساسياً للرتكيز ،وتظهر النتائج أن احلرمان من النوم يعيق الغدد الصماء
والوظائف األيضية وهبذا يؤثر يف الرتكيز ،فمن املستحسن احلصول على ما يكفي من النوم يف كل ليلة؛
كي تبقى نشطاً ومركزاًُ ،ويوصى أيضاً ابلنوم املبكر إن كان ذلك ممكناً كي تكون قادراً على أداء صالة
الفجر بذهن متيقظ ،وإن هذا يعين -ابلطبع -أنك تسطيع االستيقاظ مبكراً يف الصباح كي تبدأ واجباتك
اليومية ،فضالً عن ذلك يوصى أبخذ القيلولة إن كان ذلك ممكناً حسب ما يناقشه مفسرو القرآن الكرمي
ِ ٍِ
َح َس ُن َم ِقيلاً ){الفرقان.}24:
يف تفسري هذه اآلية ،قال تعاىل( :أ ْ
اب الجَْنَّة �يَْوَمئذ َخ�يٌْر ُم ْس�تََقًّرا َوأ ْ
َص َح ُ

تقرتح بعض التفاسري أن كلمة مقيالً هنا تشري إىل مكان االسرتاحة حني الظهرية ،اليت تعرف أيضاً
بـ "القيلولة" ،ولدعم هذا األمر تظهر األحباث احلديثة أن طاقة القيلولة خالل النهار ميكنها أن تنعش العقل
ِ
بعض األفعال األخرى اليت هلا عالقة ابلنوم اليت
وحتس ُن من الذاكرة والتعلم ،وهناك ُ
وتزيد اليقظة واإلنتاجية ّ
يوصى هبا تتضمن أداء الوضوء قبل النوم ،والنوم على اجلهة اليمىن.
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املاء دائماً :
 .93اشرب َ
يعتقد بعض الباحثني أن اجلفاف هو سبب آخر لفقدان الرتكيز ،فهم يرون أن اجلفاف يؤدي إىل
إمكانية املرور حبالة اإلعياء ونقصان يف خفة احلركة الذهنية ،فمن املستحسن شرب املاء دائماً فهذه احلالة
ج
(و َج َع ْلنَا ِم َن الْ َم ِاء ُك َّل َش ْي ٍء َح ٍّي
قد تصفي البال وتقلل اإلجهاد وتقود إىل فكر أكثر صفاءً ،قال تعاىلَ :
أَ�فَلاَ �يُْؤِمنُو َن){األنبياء ،}30 :لبيان املعىن العميق هلذه اآلية ختيّل نفسك وأنت تشعر ابلعطش الشديد

يف يوم قائض وأنك يف حاجة ماسة للماء ،فحينئذ سيشعر جسدك ابلضعف وعدم القدرة على أتدية
الوظائف ،وبعد أن تتدبر ابدأ يف ارتشاف بعض املاء إ ْذ سيكون األمر كما لو أن الروح قد عادت إليك
وستشعر أنك على قيد احلياة جمدداً؛ هلذا السبب يصف القرآن على حنو مجيل املاء أبنه مفعم ابحلياة.
 .94تعلم طرقاً لالستغراق يف التأمل (:)Meditation
إن اهلدف اجلوهري للتأمل هو الرتكيز ويف هناية املطاف هو هتدئة العقل وحتريره من كل األفكار
االعرتاضية ،إ ْذ إن التأمل يؤدي ابلعقل للرتكيز على شيء واحد ومن مث حتقيق قوة الرتكيز.

تُعلِّ ُم بعض األساليب طرقاً السرتخاء الذهن وحتقيق الدخول إىل اهلدوء الداخلي املطلوب للرتكيز،
وإحدى هذه األساليب هي التنفس ٍ
ببطء وهبدوء ،فحاول أن جتلس يف مكان هادئ ومريح ،وأغلق
عينيك وركز على التنفس ،خذ نفساً عميقاً وأخرجه خارجاً ،ركز على تنفسك لوحده إن دخلت إحدى
األفكار إىل عقلك ،اقهرها ِ
وصف ذهنك ،فاألمر األساسي هو التنفس من البطن وخذ أكرب قد ٍر ممكن
من األوكسجني يف رئتيك ،ألن مستوايت األوكسجني العالية هلا أتثري مهدئ وتعمل على اسرتخاء
الدماغ ،فعشر دقائق من هذا التمرين يومياً ميكن أن يعمل على توجيه اخلشوع ويساعدك على إتقان
أساليب اخلشوع يف الصالة.
وهناك أسلوب آخر للمساعدة يف اسرتخاء الذهن يكون من خالل التنفس وهي تكمن يف وضع
إحدى اليدين على صدرك واألخرى على بطنك ،لتتنفس ببطء وتسمح لعضالت البطن أن تتحرك حبرية
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مع النفس ،وال تقحم أو جتهد هذه العملية ،إذ إن وجود اليد اليت على الصدر تذكرك أن الصدر ال يرتفع
وأنت أتخذ النفسُ ،خ ْذ عدة أنفاس هبذه الطريقة وامسح ألن تكون هنالك حلظة من التوقف التام ألخذ
النفس قبل أن تطلق الزفري.
إن كنت مهتماً أبساليب أخرى للتنفس ميكنك عمل حبث عن موضوعات التنفس املتساوي،
وتنفس املنخر البديل ،واالسرتخاء املتدرج.
 .95تعلّم أساليب إدارة التوتر:
ميكن أن تكون العالقة بني التوتر والرتكيز عالقة سلبية ،وقد ال يكون اإلجهاد سيّئاً دوماً ،إذ إنه
ميكن أن يكون مفيداً لإلبداع وللتعلم ،مع هذا فالتوتر يصبح مضراً فقط حينما يكون غامراً ،إذ إنه يعطل
احلالة الصحية للنظام العصيب ،وهذا التوتر الغامر ميكن أن يسبب التعب من بني العديد من األعراض
ومن مث ميكن للتوتر أن يقلل من الرتكيز.
إن كنت تعتقد أن التوتر هو أحد األسباب اليت يشرد فيها الذهن خالل الصالة فحينها عليك
أن حتاول تعلم بعض أساليب إدارة التوتر ،فإحدى هذه األساليب تعرف ابالسرتخاء العضلي املتدرج،
الذي وضعه أحد األطباء ويدعى ايدموند جايكبسون يف عام  ،1920وكانت فكرته سهلة :إن كنت
تشعر أن عضالتك يف حالة من الشد ،ينبغي لك أن تقوم بقبض جمموعة عضالت معينة ومن إرخائها
خللق الوعي حبالة الشد واالسرتخاء ،وقد اثبتت الدراسات أن هذا األسلوب ميكنه يف هناية األمر أن يقود
إىل االسرتخاء التام للعضالت.
ّل من طعامك اليومي:
ُ .96
ص ْم وقل ْ
إن أحد األسباب اليت جتعل املصلي قادراً زايدة اخلشوع هي االمتناع عن الطعام والشراب كون ذلك
يكسر روتني احلياة اليومية والعادات؛ وهبذا نكون أكثر وعياً مبا نقوم به يف يومنا بضمنها الصالة ،فإ ْن

كنت معتاداً على أداء صالة الظهر بعد الغداء فإن عقلك سيكون أكثر يقظة يف حال كان ذلك النظام
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معطالً يف أثناء الصيام؛ وبعض الناس الذين يصومون خيتربون احتياجهم هلل سبحانه وتعاىل ،وهذا يفتح
قلوهبم للفهم الروحي ،وميكن أن يساعد هذا األمر املؤمن على التقرب من هللا سبحانه وتعاىل يف الصالة.
 .97اجلس بال حراك لدقائق قليلة لزايدة قابليتك على الرتكيز:
تشرح هارييت كريفي يف كتاهبا «فن الرتكيز» كيفية اجللوس بال حراك لدقائق قليلة ميكنه مساعدتك
على البقاء هادائً ومركزاً وأن يزيد قابليتك على الرتكيز يف مهمة ما ،فهي تقول:
(ابدأ ابجللوس يف وضعية االسرتخاء ،وانتصب يف الكرسي من دون أي هبوط ،وال جتلس
ورجالك بطريقة متقاطعة ،فبدالً من ذلك اجلس وقدماك مسطحتان على األرض ،وراحتا يديك حنو
أعلى الفخذين ،استخدم عضالتك الرئيسة كي تساندك ،أرِخ كتفيك ،متدد خالل مؤخرة العنق وأنزل
ذقنك قليالً ،حاول أن تتنفس ابستخدام احلجاب احلاجز ومن عضالت املعدة ،وليس من منطقة الصدر
العلوية ،اآلن اجلس بال حراك ،واحذر من مناطق عدم االرتياح ،لكن بسبب تعديلك لوضعك مسبقاً ال
تتحرك جمدداً ،فقط سجل الفكرة واستمر ،كن حذراً من أية حركة عضلية ال إرادية ،لكن أرخ األطراف
اليت حتصل فيها حركة العضالت الال إرادية واستمر ،ابق مركزاً على جسدك بدالً من أن تنجرف أبفكارك
بعيداً ،واستمر بفعل ذلك ملدة مخس دقائق .ال تزيد من الوقت حىت تشعر ابلراحة واقعاً ملدة مخس
دقائق)(.((7
 .98ثبّت نظرك على بقعة سوداء:
إن تركيز نظران على مساحة معينة واحدة لبضع حلظات ميكن أن يعمل على اكتساب السيطرة
على حركات العضالت الال إرادية اليت قد تسبب تشتت انتباهنا عن الصالة ،وميكنك ممارسة هذا األمر
خارج الصالة ابلتحديق يف بقعة سوداء يف جدار بقطر إجنني ،ملغادرة األفكار عن وعي إىل جانب واحد
والرجوع إىل الرتكيز على بقعة سوداء ،قم هبذا األمر فقط لثالث دقائق يومياً ومن مث قيم مستوى الرتكيز
الذي أصبحت عليه ،إن كان هذا األمر مفيداً فحينها قم إبطالة هذه املمارسة.

70. H.Griffey,The Art of concentration p.196.
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 .99اعمل على حتسني ذاكرتك:
إن األساليب املستخدمة لتحسني الذاكرة تتضمن كلها الرتكيز ،حيث إن الناس من املرجح أن
يستذكروا املعلومات اليت يركزون فيها ،وتساعد الذاكرة على توجيه االنتباه على أحداث معينة يتم تذكرها
ٍ
حينئذ تذكر ما ميكن من سور القرآن الكرمي وتذكر
حيث متنح الذاكرة قرينة للرتكيز ،ومن املستحسن
األدعية املختلفة املستخدمة يف الصالة (انظر النقطة رقم  )45اليت ابإلمكان أن حتسن من اخلشوع يف
الصالة.
ويعِرف ماثيو كروجر أحد إخصائيي
أظهرت دراسة حديثة رابطاً بني الذاكرة العاملة واالنتباهّ ،
الطب العصيب النفسي الذاكرة العاملة أبهنا "جمموعة من املهارات اليت تساعدان على االحتفاظ ابملعلومات
ٍ
ويعِرف آخرون الذاكرة
يف العقل أثناء استخدام تلك املعلومات؛ إلكمال مهمة ما أو تنفيذ حتد ما"ّ ،
العاملة على أهنا املالحظات الالصقة للدماغ ،أو أهنا مساحة عمل ذهنية تسمح أبن تتالعب بعدة أفكار
يف آن واحد ،وأظهرت الدراسة أن الذاكرة العاملة قد تعمل واقعاً على تفعيل األفكار املشتِ ِتة لالنتباه
(أو ما يدعوها اإلخصائيون النفسيون ابألفكار اليت ال ترتبط مبهمة) خالل مهمة معينة (يف حالتنا هنا
الصالة) .يضيف اإلخصائيون النفسيون:
"يبدو أن ما تقرتحه هذه الدراسة هو حني تكون الظروف ابلنسبة للمهمة ليست ابلصعبة جداً،
فإن الناس الذين يتمتعون مبوارد إضافية للذاكرة العاملة يقومون بنشرها حول األشياء بدالً من نشرها
حول ما يقومون بفعله" ،ويقرتحون أيضاً أنه يف حال كانت املهمة معقدة وصعبة فحينها خيتفي الرابط
بني جتوال العقل والذاكرة العاملة".
إن الذاكرة العاملة ليست شيئاً سيئاً :إ ْذ أظهرت العديد من الدراسات أهنا ضرورية إلكمال املهام
الطويلة حبسب ما وصفه كروجر" :تساعد الذاكرة العاملة على إبقائنا مشرتكني يف شيء ما ملدة أطول،
واالحتفاظ ابلعديد من األشياء يف العقل أثناء االقرتاب من املهمة" ،إن ما نتعلمه من الدراسة السابقة
هو إن كان دماغنا يعد الصالة أمراً غري مثري لالهتمام ومهمة روتينية جداً فحينها سيقوم إبعادة متوضع
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موارد الذاكرة العاملة؛ لتشغل الذهن ابألفكار املشتتة لالنتباه اليت هي "أكثر إاثرة لالهتمام" من الصالة؛
وهذا هو السبب الذي يوجب علينا أن نضمن أالّ تكون صالتنا مسألة رتيبة أو مهمة اتفهة من خالل
تغيري التالوات وحتقيق التحسينات الروحية اليت عرضت يف هذا الكتاب.
ِ
حسن طريقة وقوفك:
ّ .100
من املهم أن نشعر ابالرتياح قدر ما يكون ذلك ممكناً أثناء الصالة؛ ألن وضعية العضالت
ومستوايهتا الضعيفة والتوتر الذهين ميكن أن تؤدي إىل تعقيدات بدنية ،وكذلك ختفيض مستوايت الطاقة،
اليت ميكن أن يكون هلا أتثري على الرتكيز ،كتبت ماراي ابتنسون إحدى االستشارايت يف مهارات القيادة
والتواصل ،بعض التوصيات للوضعية الصحيحة خالل الصالة وبنح ٍو حصري هلذا الكتاب:
(إن العادات اجلسدية غري الصحيحة تسبب أوجاعاً وآالماً ميكنها أن جتعل األمر صعباً للبقاء
يف حالة الرتكيز يف أثناء الصالة ،وإن الضرر احلاصل من اجللوس على شكل حمدودب على املكتب ،أو
السياقة يف الزحام ،أو التعامل مع حاالت التوتر اليت هي جزء من احلياة العصرية يؤدي إىل أن تكون
النتيجة شعوراً مبتاعب يف الظهر وأبكتاف وأعناق متخشبة ،وضيق يف التنفس وأمل يف املفاصل -ليس أي
من هذه األعراض تفضي إىل تسهيل حركات املسلمني يف الصالة -وإذا ما بدأان أيضاً ابلشعور ابالنزعاج
فضالً عن االالم واألوجاع فحينها تبدو الصالة اخلاشعة أهنا ختلصنا أكثر ،ومن أجل وضع العقل واجلسد
يف حالة تركيز واحدة استعداداً للصالة ،ميكننا أن نستفيد مما كتبه القارئ الفيكتوري أف أم إليكساندر
وحبثه يف الوعي ابألوضاع اجلسدية املعروف اآلن أبسلوب إليكساندر.

أصبح أف أم إليكساندر واعياً على الرغم من متاعبه الصوتية اخلاصة يف أن اجلسم البشري
يستجيب للمحفزات الداخلية واخلارجية ،وكانت مالحظاته بشأن استخدام نفسه يف إجراء خطاب عام
قادته إىل إدارك أن "الوسيلة اليت مبوجبها" يقوم املرء بفعل ما هي حمبوكة بنح ٍو ال سبيل لفصله عن النهاية
اليت آلت إليه.
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إ ْن وضعنا هذا التعليق يف احلسبان على ضوء األفعال اخلاصة ابلصالة ،فحينها رمبا من اجلدير
اعتبار أن "الوسيلة مبوجب ذلك" اليت يصبح فيها املرء واعياً بوضعية جسمه يف الصالة سيكون هلا أثر
على نوعية الصالة نفسها ،ويف أدانه سلسلة من األفعال لتحاول فعلها بنفسك كوسيلة قد جتلب العقل
واجلسد إىل اللحظة احلاضرة يف أثناء الصالة ،وتساعد على رمي إهلاءات احلياة اليومية خلف الظهر.
 .1حينما تكون يف وضعية الوقوف ،قف ووزنك متواز ٌن ابلتساوي على قدميك ،واشعر إبحساس
سقوط الوزن من الكتفني حبيث إن اجلزء السفلي للجسد يقوم ابلدور اإلسنادي ،وأتكد من أن الركبتني
غري مثنينت للخلف ،واشعر أبن الرأس متوازن قليالً على أعلى العمود الفقري ،يطفو حنو األعلى إىل
السقف ،واتج الرأس هو أعلى نقطة ،وكأن خيطاً ميسكه من اتج الرأس إىل السقف ،وأرِخ الفكني إن
كاان مشدودين.
 .2تنفس من خالل املنخر ،واشعر بوصول النفس إىل أسفل املعدة ،وليكن النفس اخلارج أطول
أهلم نفسك إىل إحساس أعمق يف كونك حاضراً يف جسدك ،تنفس ببطء
من النفس الداخل ،تنفس و ْ
لتسمح لعضالت البطن ابحلركة حبرية مع النفس ،ال تقحم أو جتهد هذه العملية ،عند هناية النفس
اخلارجي انتظر النبض الطبيعي كي أتخذ النفس التايل ،ال تتعجل هذه اللحظة أو تقحم النفس.
 .3وأنت تنتقل خالل هذه األفعال املختلفة للصالة ،الحظ التأثري على تنفسك ،استهدف
احلفاظ على أن يكون التنفس منخفضاً وينساب بسهولة يف اجلسد.
 .4إن كانت احلركة القادمة هي الركوع أو السجود ،كن حذراً من حاالت التوتر غري الضرورية،
حترر من هذه التوترات قبل أن متضي فعالً حنو الركوع أو السجود.
من خالل االلتفات إىل استخدام أجسادان يف الصالة ،ميكننا أن نتعلم أن نقلل من اجملهودات غري
الضرورية ونزيد من قابليتنا على االنفتاح أكثر الستقبال بركات هللا تعاىل.
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اخلالصة:
إن اإلسالم دين شامل وهو ال يرشدان فقط بشأن كيفية عيش "حياتنا الروحية" لكنه يرشدان إىل
تعلم عيش جوانب احلياة كافة ،ألهنا مرتابطة ،يف هذا الفصل ،مت تقدمي منهج شامل للخشوع ،ذلك ألن
العقل واجلسد والروح تشرع برحلة خالل الصالة؛ وهلذا فإنّه من املهم االلتفات إىل كل هذه امللكات يف
أثناء الصالة لغرض الوصول خبشوعنا يف الصالة إىل اقصى مدى .إ ْن تناولنا طعاماً متوازانً غذائياً وشربنا
كثرياً من املاء أو حاولنا جتريب أساليب خمتلفة يف التنفس بنية حتسني خشوعنا يف الصالة لكي نرتبط
ابلرب الكرمي ،حني ذاك ستصبح كل هذه األفعال اليت يبدو عليها أهنا متعلقة ابلدنيا أفعاالً عبادية وأفعاالً
"يف سبيل هللا" ،من اجلميل أن نتذكر هللا سبحانه وتعاىل يف طيلة اليوم وجنعل كل ما نفعله خطوة حنوه
سبحانه وتعاىل.
اخلامتة
ِ .101
امض وال تستلم أبداً:
إن استدامة اخلشوع يف الصالة هي رحلة ،وهو أمر ال ميكن حتقيقه يف يوم واحد ،والسيما إن كان
الشخص يهدف إىل اخلشوع يف كل صالة ،ألنه جهد جيب ممارسته من أجل كل صالة ،وأن احلصول
على نتائج واقعية يكون فقط بعد بذل جهد مستدام.
أمر طبيعي،
ستكون هنالك أوقات يشتاق فيها القلب لالتصال ابلعلي القدير وأن اخلشوع هو ٌ
وأن احلديث يكون حلواً ،وقد تكون هنالك أوقات أخرى ،حينما تشعر أنك متعب ،وليس يف الوضعية
الذهنية الصحيحة للخشوع ،وقد تواجه مواقف تكون فيها مشغوالً ابلعمل وابلعائلة وجتد من الصعوبة
تصفية ابلك من أجل الصالة ،وإن وقعت هذه املواقف واملشاعر ،فال تستسلم ألن هذه املواقف هي جزء
من الكفاح حنو حتقيق اخلضوع خالل الصالة.
من احملتم حصول تقلبات يف حبثنا لتعزيز خشوعنا يف أثناء الصالة ،كما هي احلال ابلنسبة
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إلمياننا ابهلل سبحانه وتعاىلَّ ،
إن عالمة املؤمن الناجح هي اجملاهدة املستمرة وبذل اجلهد لتقوية اإلميان
ابهلل واالتصال به سبحانه يف أثناء الصالة ،حىت حني نواجه العقبات على طول الطريق ،ومن خالل
هذه األمور سيثيب هللا سبحانه وتعاىل املؤمن حىت وإن مل يصل ذلك املؤمن إىل درجة اخلشوع املطلوبة
خالل الصالة ،لذا احتفظ مبعرفة أن هللا تعاىل يرى كل هذه اجلهود ،وقد وعد أن يكون مع الصابرين وان
َجرُهم بِغَيرِْ ِحس ٍ
مينحهم الثواب من دون حساب كما ينص عليه القرآن الكرمي( :إِنمََّا �يو ىَّف َّ ِ
اب)
الصاب ُرو َن أ ْ َ ْ
َُ
َ
{الزمر.}10:
خالصة القول:
متثل الصالة مظهراً ملموساً للطاعة ،والصرب واإلميان والعبودية ،ولالرادة احلرة .فجوهر الصالة هو
اإلخالص والتذلل هلل الرحيم الذي حييط بكل شيء ،فهي تفتح القلب والعقل هلل سبحانه ،وتنقي القلب
من الرجس والشوائب ،إنهّ ما العمل الذي إذا قُبل ،ستقبل كل األعمال سواه َّ
وإن رد هذا العمل سترُ د
األعمال كافة .وهذا يعين أن منط احلياة اليومية برمتها لشخص ما وفهمه يؤثران يف صالته ،فهي كالرايضة
حني تلعب بنح ٍو جيد خالل املباراة ،فعليك أن تتمرن على حنو منتظم ،وأن تعيش منط حياة صحياً أو
إهناء امتحان حتتاج إليه ألن تدرس أكثر كي تتجاوزه.
يصيغ اإلمام احلسني (

) هذا األمر بصيغة أفضل حني قال إن العابدين هم من ثالثة

أصناف :األول هم أولئك الذين يعبدون هللا خشية ،وهذه هي عبادة العبيد ،فهنالك الكثري من األسباب
ألن خنشى فقدان اخلشوع يف الصالة ،حيث ال قبول من دون خشوع وحضور قلب ،وإن مل تقبل األفعال
فحينها كيف سنعرف أننا يف وضع آمن يف يوم احلساب ،حىت وإن أقمنا احلدود اخلارجية للدين؟ نعرف
من خالل أمثلة من أتريخ الطغاة الذين لعنهم هللا سبحانه وتعاىل ألن خيلدوا يف جهنم ،وأهنم حمرومون من
رمحته ومع ذلك فهم قاموا أبداء صلواهتم الواجبة ،قال أمري املؤمنني ( )( :كم من صائم ليس له من
صيامه إال اجلوع والظمأ)(.((7
 .71هنج البالغة ،ابب حكم أمري املؤمنني(

).
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الطائفة الثانية اليت يتحدث عنها اإلمام احلسني ( ) هم الذين يعبدون من أجل اجلائزة ،وهذه
هي عبادة التجارة ،كي نتاجر مع هللا سبحانه وتعاىل ،جيب أن يكون لدينا ما هو جدير ابملتاجرة ،فإن
كانت املتطلبات األساسية للصالة هي اخلشوع ،فحينها يتوجب علينا أن نتساءل عن القيمة احلقيقة
لصالتنا ،فإنت ال تسطيع أن تتاجر بشيء ذي قيمة منخفضة بشيء ذي قيمة مرتفعة ،إنه حلّق أن هللا
سبحانه وتعاىل كرمي ولكن اآلن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثري للحصول عليه.
اجملموعة الثالثة من الناس الذين يعبدون شكراً أو بسبب إدراكهم أنه سبحانه يستحق العبادة،
وهذه هي عبادة األحرارَّ ،
إن الدافع وراء عبادهتم يستند إىل معرفتهم به سبحانه وتعاىل وإىل فهمهم،
فهماً يزيد من خشوعهم كلما ازداد حبهم ومعرفتهم ،وأن صالهتم ابلفعل اتصال حقيقي ابهلل سبحانه
وتعاىل ،فكل صالة يؤدوهنا تقرهبم أكثر فأكثر ،وصوالً اىل املرحلة اليت يتمكنون فيها من االنقطاع التام
عن العامل احمليط حينما يقفون على مصالهم ،كما هو احلال مع اإلمام علي ( ) الذي يُعرف إبمام
املتقني واملصلني.
) كاان يف قمة اجملموعة الثالثة ومها يظهران لنا
إن اإلمام احلسني وأابه أمري املؤمنني (
اإلمكانيات اليت ميكن للصالة أن تقدمها .مع هذا فعلينا أن نعلم مجيعاً أن لكل منا اإلمكانية حتقيق
االستفادة القصوى من كل ما تقدمه الصالة ،وأن بذلنا حماوالت جادة يف أن نوجه على األقل عشر ما
نبايل به هلذه الدنيا حنو اآلخرة فإننا ابلتأكيد سنحقق بعضاً من حضور القلب يف الصالة ،لنبدأ اليوم
ابجملاهدة التدرجيية حنو هذا السبيل وأن منارس ابستمرار طرقاً خمتلفة ضرورية الكتساب لذة القرب من هللا
سبحانه وتعاىل.
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