[حالنا ف الصالة واخلشوع فيها]
كَّب ،وأقبل على صالته مفر ًغا
كان -عليه الصالة والسالم -إذا قام بني يدي ربه -عز وجل -ر
اتحا هبا ،هكذا كانت حاله -عليه الصالة والسالم-
منتظرا هلا –لصالته ،-مر ً
قلبه من مهوم الدنياً ،
فأحياًن يدخل اإلنسان
 ،خبالف حال كثري من الناس ،أييت الواحد منا وذهنه مشغول أبمور الدنيا،
ً
يف صالته وينصرف منها ومل يعقل منها شيئًا ،وحينئذ ال يكون له من أجر الصالة شيء ،وليس
له من صالته إال ما عقل ،وبعضهم أييت للصالة وهو مستثقل هلا يريد الراحة منها ،خبالف حال
النيب -عليه الصالة والسالم ،-الذي يراتح هبا من مهوم دنياه؛ ألنه يستحضر بقلبه وقالبه أنه ماثل
بني يدي ربه -جل وعال.-
لكنا انشغلنا أبمور دنياًن فعوقبنا ابنصراف القلوب عن هذه العبادة العظيمة ،ولو استحضرًن مثولنا
بني يدي هللا -جل وعال -لَ َما صارت حالنا هكذا ،ولَ َما ُشغلنا أبدىن شاغل وحنن يف الصالة.

ومن القصص الواقعة :أن أحدهم دخل املسجد ،فلما كَّب مع اإلمام أتمل هذا املصلي يف املسجد،
جامعا
فوجده
ً
كبريا ومناسبًا إال أنه ليس جبامع ،فأخذ خيطط هلذا املسجد إذ كيف يكون ً
مسجدا ً
وليس فيه منَّب؟ وإذا جبانب احملراب غرفة ،فقال :تَُزال هذه الغرفة ويوضع منَّب ...وهكذا اسرتسل
يف التفكري يف هذا األمر ،حىت فرغوا من الصالة ،يقول :فرغوا من الصالة وأًن أنقل العفش الذي
يف الغرفة إىل آخر املسجد!

مع األسف الشديد أنيت إىل الصالة وحنن هبذه القلوب ،ألننا ُشغِلنا بدنياًن ،ومل يكن مهنا إرضاء
ربنا واإلقبال على ما يرضيه.
وهذا الشخص انشغل مبباح ،فكيف مبن اشتغل مبحرم؟! خيطط كيف يفعل إذا خرج من املسجد
ليزاول بعض احملرمات؟

نعم ،لو كان انشغالنا مثل انشغال عمر -رضي هللا عنه وأرضاه ،-جييش اجليوش وهو يصلي ،من
عبادة إىل عبادة ،فمن كان انشغاله بعبادة فهو على خري -إن شاء هللا تعاىل ،-إال أن األوىل
ِ
ف هبا وأ ُِمَر هبا.
واألكمل أن يتجه إىل ما هو بصدده من العبادة اليت ُكل َ

فنالحظ ارتفاع اخلشوع الذي هو لب الصالة لسببني ،أوهلما :تشبثنا أبمور دنياًن وإعراضنا عن
اآلخرة .والسبب الثاين :سبب ظاهر لدى الناس كلهم ،وهو الران الذي غطى على القلوب بسبب
املكاسب املدخولة ،اليت مل يسلم منها إال القليل النادر ،مكاسبنا مدخولة ،فالتاجر يعرف حاله،
ونعرف أوضاع التجار ومعامالهتم ،واملوظفون نعرف أحواهلم من عدم إيفاء الوظيفة حقها ،وهللا
املستعان.
اتحا هبا.
فرحا هبا مر ً
فعلى اإلنسان أن يقبل إىل صالته ً

