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جواب ذكي من الشاب األميركي )مصطفى( لشاب صيني 
سأله: ملاذا أنتم تصلون في اليوم خمس مرات؟ أال يكفيكم 

أن تصلوا مرة واحدة؟ فأجابه: إن اهلل خلق اإلنسان من 
جسد وروح، وكالهما يحتاج الهتمام ونظافة، فنحن 

نتوضأ في اليوم خمس مرات لنظافة اجلسد وطهارته، أما 
الروح فنصلي خمس مرات في اليوم لنظافتها وسعادتها، 
فأعجب الصيني بجواب األميركي وكان هذا اجلواب سببا 

في دخوله لإلسالم.
)مصطفى( شاب أميركي دخل في اإلسالم في صغره 

واآلن هو في مكة املكرمة يكمل رسالة الدكتوراه، جلست 
معه جلسة ممتعة نتبادل فيها أطراف احلديث وسألته 

عن أكثر ما لفت نظره باإلسالم، فقال لفت نظري أمرين: 
األول عندما كنت صغيرا شاهدت صالة املسلمني باحلرم 
املكي بالتلفاز فكنت أستغرب من هدوء وسكينة كل هذه 

اآلالف التي تقف بخشوع للصالة على الرغم من شدة 
الزحام وحرارة اجلو من غير شكوى أو تذمر تقربا هلل 
تعالى، واألمر الثاني )حتمل املسؤولية(، فقلت له: ماذا 

تقصد بذلك؟ قال: مبجرد ما دخلت باإلسالم شعرت أن 
الدين يكلفني بأن أنشر اخلير الذي تعرفت عليه، ولهذا 

قررت أن أتعلم الدين ودرست الشريعة وانتهيت من 
املاجستير واآلن في نهاية الدكتوراه ان شاء اهلل.

)مصطفى( عمره 30 سنة ومتزوج وقد رزق ببنت سماها 
»جودي«، قال لي: ملا كنت في الثانوية بنيويورك كنت 

املسلم الوحيد من بني 500 طالب مسيحي ويهودي وال 
ديني، وقد عانيت كثيرا من بعض الطلبة بسبب كثرة 

استهزائهم بديني وإسالمي ولكني تعاملت معهم بصبر 
وحكمة وتفوقت عليهم علميا حتى صرت األول على 

مدرستي فصاروا يحترمونني.
إن كالمه عن الصالة يذكرني مبوقف حصل لبعض 

األصدقاء عندما وقفوا يصلون في أحد شوارع لندن 
فتجمهر الناس حولهم يصورونهم وينظرون إليهم، وبعد 
انتهاء الصالة دار احلديث مع بعضهم حول الصالة وكان 

هذا املوقف سببا في دخول أحدهم االسالم
إن الصالة صلة بني العبد وربه، ومن حرم الصالة فقد 

حرم خيرا كثيرا، وأذكر في جلسة شبابية دار حوار بني 
شاب مسيحي وآخر مسلم، فقال املسيحي: نحن واليهود 
يحبنا ربنا أكثر منكم، فسأله املسلم وكيف عرفت أن اهلل 

يحبكم أكثر؟ فأجاب: ألن اهلل قد أراحنا بالصالة فنحن 
واليهود نصلي باألسبوع مرة واحدة وهذه من عالمات 

حب اهلل لنا، فقال له الشاب املسلم ولكن مثالك هذا يثبت 
عكس ما قلت، فرد عليه املسيحي وكيف ذلك؟ فقال: 

دعني أضرب لك مثال يشرح فكرتك، لو اختلف الوالدان 
في رؤية أبنائهما وحكم القاضي أن تكون املشاهدة مرة 

واحدة باألسبوع، فاعترض أحد الوالدين وطلب املشاهدة 
يومية فما رأيك بهذا الطلب؟ قال: هو الصواب ألنه يحب 

أن يرى أبناءه كل يوم، فرد عليه الشاب ولهذا أنا أقول 
لك ان اهلل يحب من عبده أن يتواصل معه كل يوم، وأن 

يكون التواصل في اليوم أكثر من مرة وهو ما نفعله نحن 
املسلمون بالصالة، ولهذا نحن نصلي باليوم خمس مرات 

غير السنن، وانتهى احلوار.
فالصلوات اخلمس لها حكمة وميزة، فمن ميزاتها أنها ال 

تعطي للمخطئ فرصة لالستمرار بخطئه وتذكره دائما 
مبسح ذنوبه، فلو ارتكب اإلنسان ذنبا في أي ساعة من 
اليوم في الليل أو النهار فإن الصالة ستكون سببا في 

تذكيره بالتوبة والرجوع إلى اهلل، كما أن كل ما في الصالة 
يساعد املصلي على النجاح باحلياة والتفوق، فسورة 

)الفاحتة( تفتح أعيننا للحق والصواب، ففيها الشكر واملدح 
والدعاء واللجوء إلى اهلل وفيها االبتعاد عن منهج املخطئني 
واملنحرفني، وهي أكثر سورة نكررها في كل صالة، فهي 
فاحتة الصالة وفاحتة القرآن وفاحتة كل شيء، فإن كان 

علماء اإلدارة يعلموننا كيف نكتب خطتنا ورؤيتنا في 
احلياة، فإن سورة الفاحتة تساعدنا على كتابة خطتنا 

ووضع رؤيتنا، والصالة تساعدنا على حتقيق هذه الرؤية 
بضبط أوقاتنا واالستعانة باهلل، فالصالة نور وبرهان 

وفاحتة كل خير وهي قرة عني النبي الكرمي فلتكن صالتنا 
قرة عني لنا ولنحافظ عليها.

نشر هذا املقال في جريدة اليوم السعودية.

التزام الوالدين بالصلوات اخلمس أمام أبنائهما يغرس فيهم حب الفريضة

شباب لـ »األنباء«: الصالة عماد الدين 
وعلى الوالدين زرعها في نفوس أبنائهما منذ الصغر

تقليدهم في حركات الصالة 
واجللوس على سجادة الصالة 

وهذه هي اخلطوة األولى.
وتاب���ع: واخلطوة الثانية 
تتعلق بحديث اآلباء واألمهات 
بني الوقت واآلخر عن أهمية 
الصالة وانها عماد الدين من 
أجل حتبي���ب األبناء في أداء 
ال� 5 والسنن ايضا  الصلوات 
الى ض���رورة ان  باإلضاف���ة 
يصطحب األب أبناءه معه الى 
املسجد حتى يشعروا بفرحة 
املصلني عندما يسجدون الى 

رب العاملني.
وقال صق���ر: والب���د من 
االعتدال في التعامل مع األبناء 
ف���ي مس���ألة تعويدهم على 
الصالة، فال يفترض ان يتهاون 
اآلباء واألمهات ويتركوا أبناءهم 
دون ان يكونوا مواظبني على 
الص���الة وف���ي املقابل يجب 
االبتعاد عن الشدة في التعامل 
مع االبن���اء وعدم اللجوء الى 
اإلهانة والتوبيخ والضرب في 
حال تركوا الصالة، مؤكدا ان 
خير األمور الوسط وعلى اآلباء 
أبنائهم في  واألمهات حتبيب 
الصالة من أجل نيل رضا اهلل 
عز وجل ودخول اجلنة والتمتع 

بنعيمها في اآلخرة.
آالء خليفة  ٭

اهلل عز وجل على اإلنس���ان 
والت���ي تس���توجب ان يقوم 
اإلنس���ان بكافة الفروض من 
أجل ش���كر اهلل عل���ى نعمه 
واستمرارها والتمتع بها في 
الدنيا واآلخرة. وقالت يوسف: 
لكن هناك بعض األبناء الذين 
يتسمون بالعند وعدم االكتراث 
ملا يقوله والداهم لهم لذا فالبد 
من التعامل معهم بحزم وشدة، 
السيما انه ال تهاون في فروض 
اهلل عز وجل ومنها الصالة، 
وميك���ن لآلب���اء واألمهات ان 
يلجأوا ألسلوب الضرب عند 
بلوغ الطفل سن العاشرة ولكن 
ليس الضرب املبرح فالغرض 
من ذلك اإلصالح والتوجيه وأال 

نوبخه أمام اآلخرين.
وأفادت يوسف بأن املواظبة 
على الصالة تعتبر سلوكا كأي 
سلوك نود ان نزرعه في نفوس 
أبنائنا مستش���هدة مبا قاله 
رسول اهلل ژ: »علموا أوالدكم 
الصالة لسبع واضربوهم عليها 

لعشر«.

عادة مكتسبة

وأكد عباس صقر ان الصالة 
ع���ادة يكتس���بها األبناء منذ 
الصغر عندم���ا يرون آباءهم 
وأمهاته���م يصلون يحاولون 

اآلب���اء واألمهات على حتبيب 
أبنائهم ف���ي الصالة من أجل 
التقرب من اهلل عز وجل ونيل 

رضاه.
ويقول حسني: لقد عودت 
أبنائي جميعهم على الصالة منذ 
الصغر من خالل اصطحابهم 
مع���ي إل���ى املس���جد، وجاء 
املوضوع تدريجيا بحيث يبدأ 
الطفل بصالة الصبح يوميا ثم 
الصب���ح والظهر وهكذا حتى 
يتع���ود بالتدري���ج على أداء 
جميع الصلوات اخلمس وأيضا 

السنن.
وذكر حس���ني ان���ه دائما 
يقول ألبنائه ان الس���عي الى 
الصالة هو س���عي إلى جنات 
اهلل ونعيمه���ا، موضح���ا ان 
الطفل عندم���ا يصل لعمر ما 
بني السابعة والعاشرة ال يلتزم 
بالصالة بشكل عام ألنه بلغ سن 
التمرد ولكن البد من التعامل 
بحكمة مع األطفال في هذا العمر 
وان نذكرهم دوما بأن الصالة 
ستكون سببا لسعادتهم في 
الدنيا واآلخرة وستجعل اهلل 
عز وجل راضيا عنهم ونحن 

أيضا راضون عنهم.
من جانبه���ا، قالت منيرة 
أبنائها  انها تتبع مع  يوسف 
أسلوب اإلقناع والتذكير بنعم 

يجلس���ون معها على سجادة 
الصالة ويتابعونها وهي تقرأ 
ما تيس���ر من القرآن بعد كل 

صالة.
انها  الش���مري  وأوضحت 
دائم���ا تذكر أبناءه���ا بأهمية 
املواظبة عل���ى الصالة حتى 
تنير حياتهم ويفوزا من خاللها 
مبرض���اة اهلل عز وجل وانها 
تقرب العب���د من اهلل وتفتح 
أبواب اجلنة وتشرح الصدور 
ومتحو السيئات وتنير القلوب 

والدروب.
 وتابعت قائلة: والبد من 
حتفيظ األبناء السور القرآنية 
حتى يتمكنوا من أداء الصالة 
بالش���كل الصحيح، موضحة 
ان مجرد رؤي���ة األب او األم 
والتزامهم���ا بالصالة 5 مرات 
يوميا يجعل الطفل يتربى على 
حب اهلل عز وجل وحب شكره 
على نعمه املتعددة من خالل 

أداء فريضة الصالة.

تشجيع الطفل

من وجهة نظر أحمد حسني: 
البد من تش���جيع الطفل على 
أداء الصالة حتى تالزمه طيلة 
حيات���ه ولكن م���ع البعد عن 
التخويف والترهيب  أسلوب 
والتوبيخ فالب���د ان يحرص 

من حياته���م اليومية وتكون 
مخلصة لوجه اهلل حتى ينالوا 

عليها األجر والثواب.

المداومة على الصالة

ذكرت ام حسني انها حترص 
عل���ى مداومة أبنائه���ا  على 
الصالة خاص���ة وانهم كانوا 
يرونه���ا تواظب على الصالة 
عندما كانوا صغ���ارا وكانوا 

ما زرعته ف���ي نفوس أبنائي 
حب اهلل عز وج���ل وابتغاء 
مرضاته ع���ز وجل من خالل 
الفروض ومنها  تأدية جميع 
الص���الة التي هي عماد الدين 
وأول ما يحاسب عليه اإلنسان 
العنزي  القيامة، ويقول  يوم 
اآلباء واألمهات  انصح جميع 
بتعوي���د أبنائهم منذ الصغر 
على الصالة حتى تصبح جزءا 

قال أحد الش���باب من منا 
ال يتذك���ر وال���ده عندما كان 
يصطحبه معه إلى املسجد وهو 
صغير ولن أنسى والدي عندما 
كنت صغيرا وكان يحثني على 
متابعة الصالة وكانت والدتي 
توقظني من النوم قبل األذان 
كي أسرع إلى املسجد حتى ال 
تفوتني صالة اجلماعة، وكانت 
تقول لي دائما الصالة جزء من 
حياة اإلنسان وتنير طريقة 

وتطهر قلبه.
كما أجمع ع���دد من اآلباء 
واألمه���ات على أهمية تعويد 
األبناء على الصالة منذ الصغر 
حتى تصبح عادة ال ينسوها 
أبدا طيل���ة حياتهم، مؤكدين 
ان الص���الة فريضة ال ميكن 
الته���اون فيه���ا، ولكن حيرة 
اآلباء واألمهات في كيفية تعويد 
هؤالء األبناء منذ الصغر على 

الصالة.
ف���ي البداية، ق���ال محمد 
العنزي: وال���دي رحمه اهلل 
كان يصطحبن���ي مع���ه الى 
املس���جد منذ ان كنت صغيرا 
خاصة في صالة اجلمعة وكان 
أداوم  يكافئني دوم���ا عندما 
الفروض والسنن  على صالة 
وأصبحت صالتي هي حياتي 
وال أس���تغني عنها أبدا وهذا 

االلتزام بالصالة منذ الصغر

دعاة لـ »األنباء«: الصالة »عقد الصلة« بني العبد وربه 
وعالج ناجع لألرق والتوتر

والصالة الوسطى وقوموا هلل 
قانتني(. وب����نينّ فضل صالة 
اجلماعة في الس����نة املطهرة 
نها الرس����ول ژ أن  والتي بينّ
صالة اجلماعة فضلها وثوابها 
كبير وتزيد على صالة الفرد 
بدرجات فعن أبي هريرة رضي 
اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
ژ »صالة الرجل في اجلماعة 
تضعف على صالته في بيته 
وفي سوقه خمسا وعشرين 
ضعفا، وذلك ان����ه إذا توضأ 
فأحسن الوضوء ثم خرج إلى 
املسجد ال يخرجه اال الصالة 
ولم يخط خط����وة إال رفعت 
له بها درج����ة وحط عنه بها 
خطيئة، ف����إذا صلى، لم تزل 
املالئكة تصل����ي عليه، مادام 
في مص����اله اللهم صل عليه، 
اللهم ارحمه، واليزال احدكم 
في صالة ما انتظر الصالة«، 
وعن عبداهلل بن عمر رضي اهلل 
عنهما »أن رسول اهلل ژ  قال: 
صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ 

بسبع وعشرين درجة«.

عقد الصلة

وأك���د ان الصالة هي عقد 
الصلة بني العبد وربه، مبا فيها 
من لذة املناجاة للخالق، وإظهار 
العبودية هلل، وتفويض األمر 
له، والتماس األمن والسكينة 
والنجاة في رحابه، وهي طريق 
الفوز والفالح وتكفير السيئات 
واخلطايا قال تعالى )قد أفلح 
املؤمنون الذين هم في صالتهم 
خاشعون( وقال ژ: »أرأيتم لو 
أن نهرا بباب احدكم، يغتسل 
فيه كل يوم خمس مرات هل 
يبقى من درنه شيء؟ قالوا: 
ال يبقى من درنه شيء، قال: 
فكذلك مثل الصلوات اخلمس، 
ميحو اهلل بهن اخلطايا« وفي 
حديث آخر ع���ن أبي هريرة 
ايضا ان رسول اهلل ژ  قال: 
»الصوات اخلمس واجلمعة 
الى اجلمعة كفارة ملا بينهن 
ما لم تغش الكبائر« فالصالة 
يتقرب بها العبد الى اهلل تعالى 
)وما خلقت اجلن واإلنس إال 
ليعبدون( كما ان الصالة تقوي 
النفس واإلرادة واالعتزاز باهلل 
تعالى دون غيره، والسمو عن 
الدنيا ومظاهرها، والترفع عن 
مغرياتها وأهوائها، وعما تتوق 
له النفس مما لدى اآلخرين من 
جاه ومال وسلطان )واستعينوا 
بالصبر والصالة وإنها لكبيرة 
إال على اخلاشعني(، كما ان في 
الصالة راحة نفسية كبيرة 
وطمأنينة روحية وبعدا عن 
الغفلة التي تصرف اإلنسان 
عن رسالته السامية اخلالدة في 
هذه احلياة.مؤكدا ان الصالة 
نور ف���ي وجه املصلي ونور 
في القبر، وهي اعظم امر بعد 
التوحيد ودليل على صبرك 
على طاع���ة اهلل تعالى قال 
تعالى: )واستعينوا بالصبر 

والصالة(.

ليلي الشافعي  ٭

ليخرج عنها عف اللسان، لني 
الكالم، خافضا للجناح، رحيما 
بالضعف، بعيدا عن اقتراف 
املنكرات فيما بينه وبني نفسه، 
وفيما بينه وبني الناس، كما 
قال رب العزة )وأقم الصالة 
إن الصالة تنهى عن الفحشاء 

واملنكر(.

صالة الجماعة

وع���ن أث���ر الص���الة في 
اجلماعة اك���د د.الكوس انها 
تطبيق عملي للدميوقراطية 
السلوكية ملا فيها من مساواة 
وتعويد على طاعة الرؤساء 
ومترين عل���ى النظام بربط 
حركات املأموم���ني بحركات 
اإلم���ام وتس���وية الصفوف 
وسد الفرج بني املصلني، وفيها 
دعوة عملية لالحتاد والتعاون 
وفرصة للتجمع والتعارف، 
وما ينشأ عن ذلك من تبادل 
اآلراء واملنافع، وفيها تقوية 
لرابطة األلف���ة واحملبة بني 
الناس ولهذا جند ان اثر الصالة 
كبير في حياة اإلنسان فتجعل 

منه انسانا مسلما حقا.

المحافظة عليها

وأكد د.الكوس ان الفارق 
بني املس���لم وغيره الصالة، 
والصالة فريضة من الفرائض 
التي افترضها اهلل عزنّ وجلنّ 
على عب���اده وهي اول اركان 
االسالم بعد الشهادتني، وهي 
اول ما يحاس���ب عليه العبد 
يوم القيامة، فإن صلحت صلح 
سائر عمله، وإن فسدت فسد 
سائر عمله، فينبغي على كل 
مسلم ومسلمة احملافظة عليها 
كما امر اهلل عزنّ وجلنّ وكما امر 
النبي ژ، ومن عظم اهمية 
الصالة في االسالم ان ثواب 
ادائها في جماعة افضل بكثير 

من صالتها منفردا.

فضلها عظيم

وأضاف الداعية يوس����ف 
الس����ويلم موضح����ا فضائل 
ص����الة اجلماعة م����ن خالل 
الق����رآن والس����نة وكيف كان 
حال سلفنا الصالح رضوان 
اهلل عليه����م معها، فيقول: ان 
املتأمل في القرآن الكرمي يجد 
ان اهلل تعالى أمر باحملافظة 
على أداء الصالة في وقتها فقال 
تعالى: )إن الصالة كانت على 
املؤمنني كتابا موقوتا( وقال 
تعالى )حافظوا على الصلوات 

الصالة..«، ومن ناداه مواله 
فليستجب وليس���ارع، قال 
تعالى: )يأيها الذين آمنوا اذا 
نودي للصالة من يوم اجلمعة 
فاس���عوا الى ذكر اهلل وذروا 
البيع(. واكد ان الصالة فيها 
اش���راق للروح وانس باهلل، 
وطمأنين���ة للنفس وس���عة 
للصدر وقوة للعزمية ولذلك 
كانت قرة عني الرس���ول ژ 
يلجأ اليها كلما حزبه او حزنه 
امر، وفيه���ا تصفية للنفس 
من الكبر والغرور، واشعاره 
بعزة االنسان باهلل وكرامته 
بالدين، فال يذل املخلوق، وال 
يخشى احدا غير اهلل سبحانه، 
والصالة تعود على االخالص 
في العم���ل وعلى النظام في 
احلياة مبا فيها ضبط لالوقات، 
وتنسيق الداء اركانها، كما ان 
فيها تعويدا على النظافة مبا 
يشترط لها من طهارة وغير 

ذلك.

أثر الصالة

وعن أثر الصالة في حياة 
املسلم؟ يجيب د.أحمد الكوس 
موضحا بقوله: إذا أديت الصالة 
على الوجه الصحيح ملا فيه من 
خشوع وخضوع ولم تكن كما 
قال رب العزة )فويل للمصلني 
الذين هم عن صالتهم ساهون 
الذين هم يراءون ومينعون 
املاعون( تكون حينئذ آثارها 
عظيم���ة، حي���ث ترقق قلب 
اإلنس���ان وته���ذب غرائزه 

للصالة فاقرأ قوله تعالى عن 
زكريا گ وقد س����أل ربه ان 
يرزقه الولد: )فنادته املالئكة 
وهو قائم يصلي في احملراب 
ان اهلل يبشرك بيحيى مصدقا 
بكلمة من اهلل وسيدا وحصورا 

ونبيا من الصاحلني(.

صفات المؤمنين

وزاد: ومن فضل الصالة 
العظي���م ان افتت���ح اهلل بها 
صف���ات املؤمنني )ق���د أفلح 
املؤمنون الذين هم في صالتهم 
خاش���عون( وامر سبحانه 
وتعالى باحملافظ���ة عليها، 
فقال: )حافظوا على الصلوات 
والصالة الوسطى وقوموا هلل 
قانتني ف���إن خفتم فرجاال او 
ركبان���ا فإذا امنت���م فاذكروا 
اهلل كما علمكم ما لم تكونوا 
تعلمون( وامر سبحانه بإقامة 
الصالة فقال: )وأقم الصالة 
طرفي النهار وزلفا من الليل ان 
احلسنات يذهنب السيئات ذلك 
ذكرى للذاكرين( وقال سبحانه: 
)وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة 

واركعوا مع الراكعني(.

أهميتها

وألهمية الص���الة يلفت 
د.الشطي الى أن اهلل سبحانه 
وتعالى يناديك اليها خمس 
م���رات عندما ترف���ع املآذن 
بأص���وات املوذنني في ربوع 
االرض واصق���اع املعمورة 
»حي على الصالة.. حي على 

أكد الدعاه وعلماء النفس 
أن الص����الة فريضة على كل 
مسلم ال يجوز التهاون فيها، 
ذاكرين آثارها العظيمة على 
نفوس املسلمني حيث تهذب 
غرائزهم وتبعدهم عن اقتراف 
املنكرات، وهي »عقد الصلة« بني 
العبد وربه وتنير قلب املؤمنني 
فهي حتق����ق الصفاء الروحي 
والنفسي بالشك، والصالة ايضا 
لذة املناجاة واظهار العبودية 
هلل عز وجل، وتطرق علماء 
النفس الى التأثير النفس����ي 
للصالة مؤكدين انها تساعد 
على تهدئة النفس وازالة التوتر 
والتخلص من الهموم، وحول 
اهمية الصالة واثرها يتحدث 
علماء النفس والدعاة: تشريع 
اهلل يبني اس����تاذ الفقه بكلية 
الشريعة والدراسات االسالمية 
فضل الصالة فيقول: الصالة 
شرعها اهلل ووصى بها عباده 
وجعلها واجبا بعد التوحيد، 
والصالة في حياة االنبياء من 
اعظم املهام فقد كان دعاء اخلليل 
ابراهيم گ )اجعلني مقيم 
الصالة وم����ن ذريتي( وكان 
اسماعيل گ يأمر اهله بها 
)وكان يأم����ر أهل����ه بالصالة 
وال����زكاة( وق����ال اهلل تعالى 
مخاطبا موسى گ )انني انا 
اهلل ال اله اال انا فاعبدني وأقم 
الص����الة لذكري( وانطق اهلل 
عيسى گ وهو طفل صغير 
فق����ال )وأوصان����ي بالصالة 
وال����زكاة ما دمت حيا( وحني 
بش����رت املالئكة مرمي عليها 
السالم بقولها )يا مرمي ان اهلل 
اصطفاك وطهرك واصطفاك 
على نساء العاملني( ارشدتها الى 
شكر هذه النعمة العظيمة فقال: 
)يا مرمي اقنتي لربك واسجدي 
واركعي م����ع الراكعني( فلما 
خص����ت املالئكة بالصالة من 
بني سائر العبادات دل ذلك على 
اهميتها حيث انها لو عملت عمال 
آخر يقوم مقام الشكر افضل من 
الصالة لنبهت عليه، واذا اردت 
ان تعرف مدى محبة املالئكة 

نادية احلمداند. أحمد الكوس يوسف السويلمد. بسام الشطي

احلمدان: الصالة تزيل التوتر وتهدئ النفس وحتقق الصفاء الروحي
وعن التأثير النفسي ملا حتققه الصالة تقول استاذة علم 

النفس د.نادية احلمدان: الصالة اخلاشعة تساعد على تهدئة 
النفس وازالة التوتر السباب كثيرة، اهمها شعور االنسان 

بضآلته وبالتالي ضآلة كل مشكالته امام قدرة وعظمة 
اخلالق املدبر لهذا الكون الفسيح، فيخرج املسلم من صالته، 

وقد القى كل ما في جعبته من مشكالت وهموم، وترك 
عالجها وتصريفها الى اهلل الرحيم، وكذلك تؤدي الصالة الى 
ازالة التوتر بسبب عملية تغيير احلركة املستمر فيها، ومن 
املعلوم ان هذا التغيير احلركي يحدث استرخاء فسيولوجيا 

هاما في اجلسم وقد امر به الرسول ژ اي مسلم تنتابه 
حالة من الغضب، كما ثبت علميا ان للصالة تأثيرا مباشرا 
على اجلهاز العصبي، اذ انها تهدئ من ثورته وحتافظ على 

اتزانه، كما تعتبر الصالة عالجا ناجعا لالرق الناجت عن 
االضطراب العصبي، ويقول د.توماس هايسلوب ان من 

اهم مقومات النوم التي عرفتها من خالل سنني طويلة من 

اخلبرة والبحث الصالة وانا القي هذا القول بوصفي طبيبا، 
فان الصالة هي اهم وسيلة عرفها االنسان تبث الطمأنينة 

في نفسه والهدوء في اعصابه.
واكدت د.احلمدان ان ترتيل القرآن الكرمي في الصالة يعمل 
على تنظيم التنفس اذا قرأ حسب قواعد التجويد فيحدث 

الشهيق والزفير وهذا بدوره يؤدي الى تخفيف التوتر 
بدرجة كبيرة كما ثبت في االبحاث الطبية احلديثة.

قال تعالى )ان االنسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا 
واذا مسه اخلير منوعا اال املصلني(.

ولفتت الى ان السجود له دور عميق في ازالة القلق من 
نفس املسلم، حيث يشعر فيه بفيض من السكينة تغمره 
وطوفان من نور اليقني والتوحيد، وكثير من الناس في 
اليابان يخرون ساجدين مبجرد شعورهم باالرهاق او 

الضيق واالكتئاب دون ان يعرفوا ان هذا الفعل ركن من 
اركان صالة املسلمني.

الشطي: الصالة 
إشراق للروح وأنس 

باهلل وطمأنينة 
للنفس وقوة 

للعزمية 

الكوس: آثارها 
عظيمة حيث 
تهذب الغرائز 

وتبعدنا عن 
املنكرات 

السويلم: هي لذة 
املناجاة للخالق 

وتفويض األمر 
له وطريق الفوز 

والفالح

drjasem@قضايا اجتماعية
د. جاسم المطوع

أميركي يجيب صينيًا 
ملاذا نصلي 

خمس مرات في اليوم؟


