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 الصالة سنن
 كثرة الوساوس أثناء الصالة

 
ولكن عند وقت الصالة یدخل في رأسي �عض  ،-وهلل الحمد-أصلي �ل الفروض  :السؤال

 هل صالتي صالحة أم ال؟ فالوساوس 

 إلى ر�ه �قلبه مثل بین یدي ر�ه أن �كون خاشًعا مخبًتا منیًبا مقبًال على المسلم الذي �َ  :الجواب
بل علیه أن یتجه إلى صالته وال ینشغل ال �أمر دنیا  ،وأال ینشغل �شيء من أمور الدنیا ،وقالبه

وأما  .علیه أن یتحدد هدفه �ما هو �صدده وهو الصالة ،حتى أمور الدین األخرى  ،وال �أمر آخر
هذه الوساوس المشغلة وقت الصالة فال شك أن الشیطان حر�ص علیها لیفسد صالة المسلم 

فعلى اإلنسان أن یلتفت إلى صالته وال  ،استطاع أو �قلل ثوابها �قدر استطاعته و�بطلها إن
ولكنه  ،من �سهو فیها فصالته الشك أنها ناقصة ولیس له من أجرها إال ما عقلو  ،فیها�سهو 

الوعید جاء فیه  وهو الذي فرق بین أن �سهو فیها وأن �سهو عنهاف ،لیس مثل من �سهو عنها
]، فالوعید ٥الماعون: [ }الَِّذیَن ُهْم َعن َصالِتِهْم َساُهونَ {: -جل وعال-�ما في قول هللا  الشدید
فیها فله من أجر صالته ما عقل منها وحضر قلبه  اعن صالته وأما من سه المن سه الشدید

نصف  وقد �صلي الشخص و�خرج من صالته ولیس له إال ،و�فقد منها ما انشغل عنها ،فیها
فعلى  ،أو أقل أو أكثر حسبما �حضر قلبه فیه وما �عقله منها و ر�ع األجر أو ثلثهاألجر أ

مثل بین ید�ه �خضوع اإلنسان أن �حرص على صالته وأن �قبل علیها �قلبه وأن یلجأ إلى ر�ه و�َ 
في رأسه وفي رأس غیره  -السائل على ما ذ�ر-وعلى �ل حال الوساوس التي تدخل  ،وخشوع

وغفلوا عن دینهم وما �قر�هم  ،هذه مما ابتلي �ه الناس لما انصرفوا إلى دنیاهممن عامة المصلین 
لنحصل على  ؛فعلینا جمیًعا أن نراجع صالتنا وأن نحضر قلو�نا فیها ،-جل وعال-إلى هللا 

فشیخ اإلسالم من صالته إال الشيء الیسیر له فإذا لم �كن  ،األجر العظیم وتترتب علیها آثارها
الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى « :-صلى هللا علیه وسلم–عند قوله 

ها إال ر إذا ما خرج من أج :�قول ]٢٣٣[مسلم:  »نب الكبائررمضان، مكفرات ما بینهن إذا اجتَ 
مفهوم �المه أنها إذا �فرت نفسها فبها و هل هذه تكفر ما بینهما و�ین الصالة األخرى؟ ف�العشر 

 الته وأن �كون قلبه خاشًعا مقبًال منیًبا حاضًرا؛لكن على اإلنسان أن �سعى أن �كمل ص ت،ونعم
ها فتنهاه عن الفحشاء والمنكر وحینئٍذ تترتب علیها آثار  ،لیخرج من صالته �أكبر قدر من األجر

الَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكرِ {: -جل وعال-كما قال  و�ذا الحظنا ]، ٤٥العنكبوت: [ }ِإنَّ الصَّ
�صلي مع الناس جماعة في المسجد لكنه إذا خرج لم نجد �ثیًرا منهم َمن في أحوال المسلمین 

فلو صالها �ما  ،إال للخلل المصاحب لهذه الصالة ، وما ذلكیتورع عن ارتكاب �عض المحرمات
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لترتبت علیها  ]٦٣١[البخاري:  »صلوا �ما رأیتموني أصلي« :-علیه الصالة والسالم-أمر النبي 
 .ها وثبت له بها األجر العظیم ونهته عن الفحشاء والمنكرآثار 

و�صدق اللجأ  ،-جل وعال-و�لتجئ إلى هللا  ،على �ل حال علیه أن �ستحضر ما �قرأف
ا من أشغاله؛ لئال تهجم متفرغً  ، و�أتي إلى صالتهو�قبل على صالته ،و�ستعیذ من الشیطان ،إلیه

 �هللا أعلم.علیه أثناء صالته، 
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