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ََلةُ َعن   الُمْنَكَرات   َكْيَف تَْحفَُظ الصَّ  

َرامُ   يَا أَيَُّها اْلُمْسل ُموَن اْلك 

تَعَالَى قَاَل للّاُ   

ََلةَ تَْنَهى َعن  اْلفَْحَشاء  ُُ اتُْل َما أُ  ََلةَ إ نَّ الصَّ تَاب  َوأَق م  الصَّ َن اْلك  َي إ لَْيَك م  ُ يَْعلَُم  وح  ْكُر للاَّ  أَْكبَُر َوللاَّ َواْلُمنَكر  َولَذ 

 َما تَْصنَعُونَ 

ََلةَ تَْحفَُظ َعن   اْلُمْنَكر   َوب ذَل َك بَيََّن لَنَا أَنَّ الصَّ  

نٍ  ٍر َوبَاط  يٌر ل ُكّل  َظاه  ََلةُ تَْطه  بَاَرٍة أُْخَرى الصَّ  َوب ع 

ُر اْلبََدَن ف ي  ََلةُ َعْيٌن تَُطّه  ُد اْلقُلُوبَ الصَّ اٍت َوتُْبع  ْن َمائ َها اْلَخْيُر  اليَْوم  َخْمَس َمرَّ َعْن ُخْبث  الُمْنَكَرات  َويَْخُرُج م 

 َواْلُخلُُق الَحَسنُ 

َع َرُسوَل للاَّ  ؐ ُل ف يه  ُكلَّ يَْوٍم َخْمًسا، َما   َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ، أَنَّهُ َسم  ُكْم، يَْغتَس  يَقُوُل: أََرأَْيتُْم لَْو أَنَّ نََهًرا ب بَاب  أََحد 

ْن َدَرن ه   ْن َدَرن ه  َشْيئًا تَقُوُل ذَل َك يُْبق ي م  ُ ب َها .قَالُوا الَ يُْبق ي م  ، يَْمُحو للاَّ لََوات  اْلَخْمس  ثُْل الصَّ  قَاَل :فَذَل َك م 

 اْلَخَطايَا

 يَا إ ْخَوانُي

ين  َوَمْظَهُر َمْوق ف   َماُد الّد  ََلةُ ع  ْن َربّ ه   الصَّ اْلعَْبد  م   

ْن ُرُكوعٍ َوُسُجوٍد أََماَم للا   ة  َكعَْبٍد ذَل يٍل َوم  ْنَد السُّرَّ ْن َرْبط  األَْيد ي ع  ُن يَتَلَذَّذُ م   اْلُمْؤم 

 َوَهذَا ُهَو الُخُشوعُ 

ََلةُ الَّ  ه  الصَّ َوار  ي ب َهذَا الَشْكل  تُف يُد الَمْرَء َوَمْن ب ج  ت ي تَُؤّد   

ينَ  يَّة  َوَمَع ذَل َك لَْن يَُضرَّ اآلَخر  وح  ه  اْلَحالَة  الرُّ َنَّهُ لَْن يَْعَمَل ُسوًءا ب َهذ   أل 

َي ف ي نَْفس  الَوْقت  َطَهارَ  ََلةَ َكَما أَْنَها َطَهاَرةٌ بََدن يَّةٌ ه  َنَّ الصَّ ف يَّةً أل  ْهن يَّةٌ َوَعاط  ةٌ ذ   

ُد َعن   ََلةَ يَْبتَع  ُم َعَلى الصَّ ي يَُداو  ْن ُهنَا فَإ نَّ الَّذ  ش   َوم  َرات  َو اْلفََواح  الُمْنك   

يُش ب َوْعي  اْلَمْسُؤول يَّة   ََلة  يَع  ي يَتََربَّى َعلَى الصَّ ْنَساُن الَّذ   اْْل 

ًدا ل يَ  ين  أَنَّهُ يَْعَمُل َجاه  ه  َوَحتَّي تَُجاهَ ف ي ح  ُك ب َوْعيٍ تَُجاَه أَسَرت ه  َوُمْجتََمع  يَّات  فََكذَل َك يَتََحرَّ ْن اْلَمْنه  ْحفََظ نَْفَسهُ م 

 اْلَجَماَدات  

يمٌ   َوب ذَلَُك يَْظَهُر أَنَّهُ إ ْنَساُن قَو 

ه  اآْليَ  ََلة  ُمَخاَطٌب ب َهذ  ْح نَْفَسهُ ب الصَّ ْن َمْن لَْم يَُصّح  ات  َولَك   

مْ  َعنْ  ُهمْ  ينَ اَلَّذ ينَ فََوْيٌل ل ْلُمَصلّ  اُؤنَ  ُهمْ  ينَ اَلَّذ َساُهونَ  َصََلت ه  َويَْمنَعُوَن اْلَماُعوَن   يَُرَٓ  

َها ف ي الُمْجتََمع  فَإ   َرةٌ ب تَْغي ير  ََلةَ إ ذَا َلْم تَُكْن َظاه  ْجَهة  نََرى أَنَّ الصَّ ه  الو  ْن َهذ  َجةٌ َميّ تَةُ الرُّ نََّها إ ذَا نََظُرنَا م  وح  َوَخار 

ب َها تَفَكَُّر َمْعنَاَها  َعْن َهَدف َها ب تَْرك  َصاح 

َي َمْذُموَمةٌ ب اآليَة  الَّت ي قََرأْتَُها ََلةُ َمْظَهٌر فَقَْط فَه   إ ذَا َكانَت  الصَّ



 نََرى ف ي اآليَة  

شيدُ  اْلَحليمُ  اَلَْنتَ  ا نَّكَ  نَٰشَٓؤُ  َما اَْمَوال نَا في نَْفعَلَ  اَنْ  اَوْ  نََٓايَْعبُُد ٰابََٓاؤُ  قَالُوا يَا ُشعَْيُب اََصٰلوتَُك تَأُْمُرَك اَْن نَتُْرَك َما الرَّ  

ْن الشََّرك  َو فُْرَصةٌ ل َمْنع   يلَةٌ ل لتََّخلُّص  م  ََلةَ َوس  َرات   أَنَّ الصَّ ْن ر   الُمْنك  ْشَوٍة َوإ ْسَرافٍ ف ي التّ َجاَرة  م   

نُوَن اْلفَُضََلءُ يَا أَيَُّها  الُمْؤم   

ش  َوتَْبُدو آثَاُرَها ف  لَمَّ  ََلتُنَا الَّت ي نَُصلّ يَها ب ُخُشوع  تَْحفَُظنَا َعْن اْلفََواح  ُب أَْن تَُكوَن ص  ْن َحْول نَاا ذَكََّرنَا يَج  ينَا َوف ي م   

َرات  َونَْجعَُل النَّاَس يَقُو ه  اأْلْْعَماَل السَّيّ ئَةَ؟" فَقَْد  ىلُوَن َعنَّا "َكْيَف يَُصلّ  إ ذَا ُكنَّا نَْصل ي َونَْعَمُل اْلُمْنك  َويَْعَمُل َهذ 

ةً ثَان يَةً  ي َحاَن اْلَوْقُت ل لنََّظر  ف ي َصََلت نَا َمرَّ ََلةَ َكَما يَْنبَغ  ه   ف ي َهذَا اْلَوْقت  يَتَبَيَُّن لَنَا أَنَّنَا لَْم نَُصّل  الصَّ َوَصََلةٌ َكَهذ 

لَ  ا اَل تَْرفَُع َعنَّا اْلَمْسُؤول يَّةَ ُربَّمَ  أَْن نَُصلّ َي َصلََوات نَا ب إ ْخََلٍص َو َوُخُشوعٍ تَاّمٍ  ل ذَا فَل نَُحاو   

 

 
 


