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 حافظوا على الصالة 

 اإلمام الشهيد البوطي

 05/06/2009املوافق   1430، جمادى الثانية  12، الجمعة

وجهك   ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل    اي  ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال هللا لوأشهُد أن ال إ  ،ك سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  ،  ولعظيم سلطانك 

أرسله هللاُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دان ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ   ال شريك له وأشهُد أنّ   وحدهُ 
وسالماً دائمني متالزمني   صالةً     دان حممد الّلهم صلّ  وسلّ م وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّ   ، ه بشرياً ونذيراً كلّ  

 .تعاىل ونفسي املذنبة بتقوى هللا  ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 . .عباد هللا فيا  أّما بعدُ 

أرأيتم إىل جنوٍد ينتشرون يف فالٍة واسعة األرجاء، وينتثرون هنا وهناك يف كل أطرافها وقد أنيطت هبم مهمة  
جناحهم يف املهمة اليت أنيطت هبم رهن بشبكة االتصال بينهم وبني قائدهم األعلى  خطرية، مما ال شك فيه أن  

اليت  املهمة  فإن ضمان جناحهم يف  االتصال هذه موفورة وموجودة  فإن كانت شبكة  القابع يف غرفة عملياته، 
نريد أن نتحدث هنا  أنيطت هبم موجوٌد ومتحقق، وإال فال شك أن عاقبة أمرهم اخليبة بل رمبا اهلالك، وحنن إمنا  

عن شبكة االتصال اليت ينبغي أن تكون سارية بني عباد هللا عز وجل يف األرض وموالهم وخالقهم الذي ال حيده 
زمان وال مكان، إن وجدت هذه الشبكة، وحتققت الصلة من جرَّائها بني عباد هللا عز وجل وموالهم وخالقهم 

هم هللا عز وجل ابألمن والرخاء يف عاجل دنياهم وآجل أخراهم، حتقق هلم النصر، وحتققت هلم السعادة، وأكرم
 .وأما إن انقطعت مما بينهم وبني هللا هذه الشبكة فال ريب أن مآهلم إىل اخلسران

ولكن ما هذه الشبكة اي عباد هللا؟ إهنا شيءٌ واحد، هو الصالة اليت كم وكم يُذَكّ ُراَن هبا بيان هللا سبحانه  
وتعاىل يف حمكم تبيانه، وكم وكم حيدثنا عن خطورة هذه الشبكة ومدى أمهيتها، وإان لنقرأ مجيعاً كتاب هللا عز 

وجل من خالهلا إىل أمهية هذا الركن، بل أمهية هذه الشبكة اليت    وجل، ومتر بنا اآلايت الكثرية اليت ينبهنا هللا عز 
تصل بني عباد هللا عز وجل املتناثرين يف األرض وبني موالهم وخالقهم جل جالله، أال يكفي من ذلك قوله 

َمْوُقوتً ﴿تعاىل:   اْلُمْؤم ن نَي ك َتاابً  َعَلى  الصَّالَة َكاَنْت  يكفي[  103  ]النساء:  ﴾إ نَّ  أال  وجل:    أم  عز  هللا  قول 
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َا َلَكب ريٌَة إ الَّ َعلَ ﴿ لصَّْْب  َوالصَّالة  َوإ هنَّ ع نيَ َواْسَتع يُنوا اب  بل أما يكفي من ذلك كله قول هللا    [45  ]البقرة:  ﴾ى اخْلَاش 
الصالة لكي أقم الصالة لكي تكون فاحتَة ذكرك يل، أقم    [14  ]طـه:  ﴾َوأَق م  الصَّالَة ل ذ ْكر ي﴿سبحانه وتعاىل:  

تكون فاحتَة ذكري لك، وأعتقد أننا لسنا حباجة إىل أن نستعرض سائر اآلايت املذّكرة بضرورة سراين هذه الشبكة 
 . بيننا وبني موالان وخالقنا سبحانه وتعاىل

عباد هللا، إن كنت أعجب لشيء فإنه ليشتد عجيب ممن يزعم أنه مؤمن ابهلل، ويزعم أنه معظم هلل عز وجل  
ه، وأنه حمب هلل سبحانه وتعاىل، فإذا ذُكّ َر هبذه الشبكة، شبكة الوصل بينه وبني اإلله الذي يزعم أنه حيبه  وحرمات

وجيله ويعظمه، إذا ذُكّ َر هبا أعرض عنها، بل أعرض عنها أميا إعراض، بل رمبا دعا اآلخرين أيضاً إىل أن يعرضوا  
 عنها، اي عجباً..  

، كيف يوجد  ﴾ُجع َلْت قرة عيين يف الصالة﴿هو قدوتنا، هو الذي يقول:    نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم
 الركون إىل ما يلهيه  مسلم مؤمن صادق يف إميانه ابهلل عز وجل، مث تكون قرة عينيه يف االبتعاد عن الصالة، يف 

أرحنا هبا اي  ﴿رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول فيما صح عنه لبالل مؤذنه رضي هللا عنه:    ة؟عن الصال
، وننظر فنجد أن يف املسلمني كثريين إذا ُدُعوا إىل الصالة شعروا ابلتعب واجلهد، ومن مَثَّ يفرون من الصالة  ﴾بالل

 . إىل الراحة اليت يتصوروهنا الراحة

كيف أكون حمباً ملوالي وخالقي ويدعوين موالي هذا إىل حضوره، إىل   -  عباد هللااي    -هذا ما أعجب له  
حضرته، إىل حماورته مث ال أستجيب؟ يدعوين هللا سبحانه وتعاىل إىل حضوره حباً يب، إكراماً يل، عندما أكون 

اي موالي، كم أنت حفي متمتعاً ب َذرٍَّة من احلب هلذا املوىل ينبغي أن أقول بكل مشاعري، بكل عواطفي: لبيك  
يب إذ مل حتجبين عنك وإذ دعوتين إىل الوقوف بني يديك، كم هي سعيدة تلك اللحظة بل كم هي ابعثة للنشوة 

َك َنْسَتع نيُ ﴿تلك الدقائق اليت أقف فيها بني يدي هللا عز وجل أخاطبه قائاًل:   َك نـَْعُبُد َوإ ايَّ ،  [ 5/ 1]الفاحتة:  ﴾إ ايَّ
رَاَط اْلُمْسَتق يمَ ﴿أدعوه قائاًل:      .[6/ 1]الفاحتة: ﴾اْهد اَن الصّ 

وأييت اجلواب وإن مل أمسعه إبذين، أيتيين اجلواب من موالي وخالقي: حباً وكرامة، سأعينك على ما قد  
ام عزمت عليه من التوجه إيل ابلعبادة، سأهديك إىل سواء صراطي املستقيم، ولسوف أسعدك عن طريق االلتز 

الذي أنت ستقبل إليه. كيف يدعوين اخلالق إىل رحابه مث   هبذه الصراط يف دنياك اليت تتقلب فيها، ويف الغد 
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أعرض عنه، مث أبتعد عن هذه الدعوة وأان أزعم أنين مؤمن به، أزعم أنين معتز إبسالمي؟ هذا شيءٌ عجيب اي  
 . عباد هللا

س غداً لرب العاملني ما إجازة املرور اليت جتعل من موقف  شيٌء آخر ينبغي أن نتذكره مجيعاً، إذا قام النا
احلساب أمراً سهالً ليّ َناً بني يدي هللا؟ إجازة مرورك هذه الصالة، ما اإلجازة؟ إجازة املرور اليت جتعلك تسري على 

الة، ما  صراط هللا عز وجل كالْبق اخلاطف آمناً مطمئناً ال ختشى هلب النريان املتصاعد من حولك؟ إهنا الص
السيما اليت جتعلك أمام هللا سبحانه وتعاىل ذا حقيقة ال ريب فيها، هي أنك عبد من عباد هللا الطائعني له، هي  
أنك عشت حياتك يف الدنيا وأنت متجه إىل هللا بذل العبودية له؟ ما السيما اليت تْبز هويتك هذه غداً عندما 

ما    [68/43]القلم:  ﴾  َكانُوا يُْدَعْوَن إ ىَل السُُّجود  َوُهْم َسال ُمونَ َوَقدْ ﴿يدعى اإلنسان إىل السجود فال يتأيت له  
مصلياً  ملتجئاً  الذي يقف بني يدي هللا راكعاً ساجداً  الدنيا ذاك  اليت تْبز هويتك أنك كنت يف دار  السيما 

حُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَّ  َوالَّذ يَن َمَعُه ﴿متعبداً؟ إهنا الصالة، إهنا الصالة اي عباد هللا، أمل تقرؤوا قول هللا سبحانه وتعاىل  
تَـُغوَن َفْضالً م َن اَّللَّ  َور ْضَواانً س   يـَبـْ نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكَّعاً ُسجَّداً  اُء َعَلى اْلُكفَّار  ُرمَحَاُء بـَيـْ دَّ يَماُهْم يف  ُوُجوه ه ْم م ْن أَثَر  َأش 

ا تكون يوم القيامة، مبقدار ما يكون العبد منتشياً يف سجوده  قال العلماء: هذه السيم  [48/29]الفتح:﴾ السُُّجود  
على األرض املرتبة هلل سبحانه وتعاىل يناجيه دون أن يراه، حين إىل مواله وهو حمجوب عنه، تكون هذه السيما  

، أمل متأللئة على وجهه يوم القيامة، تكون هذه السيما هي عنوان مغفرة هللا سبحانه وتعاىل له مهما كان مقصراً 
تسمعوا كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح، وهو يؤكد أنه سيستقبل إخوانه الذين مل يرهم 

أرأيتم لو أن رجالً له  ﴿  هللا؟ مل ترهم كيف تعرفهم؟ قال:  يوم القيامة على احلوض، قيل له: أو تعرفهم اي رسول 
،  ﴾ا؟ قالوا: نعم. قال: فأان أعرفهم ُغرَّاً حمجلني من آاثر الوضوءخيل غرٌّ حمجلة وَسَط خيول دهم هبم أفكان يعرفه

 .هذا الوضوء الذي هو التمهيد إىل الصالة، هذا الوضوء الذي هو التهيؤ للوقوف بني يدي هللا سبحانه وتعاىل

هلل كيف يفر من أعود فأقول: اي عجباً ملن يزعم أنه مسلم حقاً، وأنه مؤمن ابهلل حقاً، وأنه حمبٌّ هلل، معظم 
دعوة هللا له إىل رحابه؟ كيف يفر من إكرام هللا له إذ يدعوه إىل الوقوف بني يديه، يقول له: تعاىل انجين، كلمين 

 .أكلمك، أذكرين أذكرك
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عباد هللا، هذه الشبكة حافظوا عليها، إن متت احملافظة التامة عليها فاعلموا أننا أمة منتصرة، فاعلموا أننا 
ة االتصال هي الصالة، ينبغي أال بكيكرمها هللا ابلقوة والغلبة، ش  هللا جبمع الشمل، فاعلموا أننا أمة  أمة يكرمها

حُتَْرَم منها مؤسسة، ينبغي أال حترم منها دائرة مدنية أو غري مدينة أو عسكرية، صلة ما بيننا وبني هللا هي الصالة،  
رون، آاثمنا كثرية، صلة القرىب اليت أنمل أن تكون شفيعاً لنا  صلة القرىب اليت أنمل أن تكون شفيعاً لنا وحنن مقص

   . يدي هللا عز وجل هي هذه الصالةبني

 أقول قويل هذا واستغفر هللا العظيم.

 


