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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه
و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..
وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث » أن
إصدارهــا اجلديد « الصالة :رحلة الحب والشــوق » جلمهور القراء من
تقدِّ م
َ
السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.
وهــذا الكتاب يضع ملســات جديدة عــى خارطة القلب ،ويثري مشــاعر
تقربنا
ذوت ،وأفــكار ًا غابــت ،ويبعث يف النفس مهــة ألداء الصالة بصــورة ِّ
من القبول.
حق القيام؛ ألخــذت بأيدينا إىل
إن الصالة لو أحســنا أداءهــا ،وقمنا هبا َّ
َّ
ســعادة دنيوية ،وســعادة أخروية ،ومنحتنا قوة كبرية عىل حتمــل أعباء الدنيا،
ومواجهة احلياة.
ومن حماسن هذا الكتاب أنه ُين ِّبهنا إىل واقع صالتنا ،وجيعلنا نراجع أنفسنا،
ونعتني بالصالة أكثر مما نحن عليه.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء ألرسة آل مكتوم
حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا اإلســام والعروبة بكل
متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشد بن سعيد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب الذي يش ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه .
راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق والســداد،
وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.
َّ
وصل اهلل وســ َّلم عىل النَّبي األمي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،
اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
مدير إدارة البحوث
الدكتور سيف بن راشد اجلابري
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تصـدير
بقلم الدكتور قطب الريسوين
أستاذ الفقه وأصوله املشارك يف
كلية الرشيعة  -جامعة الشارقة

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل،،،
وبعد:
ٍ
َّ
داعية،
خواطر
أزف إىل عامل النور
السور واحلبور أن ّ
َ
فإن من دواعــي ّ

ِ
وتأمالت ِّ ٍ
مفس ،ونفحات ٍ
األحاسيس بني جوانحه كام
رباين شــ ّفت
ُ
أديب ّ
ٍ
حرف هبيج..
يشــف الغيم الرقيق ،وحتدّ رت من ريشته صبب ًا أنبت من كل
ّ
الصد ُأ -
وكيف ال تؤتى ريشــ ٌة  -مهام
ّ
الصــو ُغ ،وران عليها ّ
شــق عليها ّ

ِ
البوح كلم ٌة عن الصالة مســتود ِع
ُأهب ًة ،وطالق ًة ،وإسالســ ًا ،وداعيها إىل
ِ
ِ
الريشــة كاتب ًا متأ ّدب ًا جا َء من
صاحب
األرسار والتجليات ،فكيف إذا كان
ُ
وأرص أن َّ
يــدي األيقاظ والغافلني
يبث بني
عشــرة أهل احلديث واألثر،
ّ
ّ

ّ
املصل -من
مع ًا خواطره اإليامنية عن أرسار الصالة ومقاصدها التي تزيد
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احلب والشــوق  -قرب ًا من املعروف،
خالل رحلــة اليوم والليلة أو رحلة ّ
ْ
ونأي ًا عن املنكر.
إهنا ريش ُة صاحبنا وزميلنا األستاذ الدكتور عبد السميع األنيس الذي

ٍ
ٍ
موسومة
رسالة
دفتي
يدون هذه
أبى عليه سخاؤه
العلمي إال أن ِّ
اخلواطر بني ّ
َ
ُّ
آثار من سبقوا إىل
بعنوان« :الصالة :رحلة احلب والشــوق» ،ونُصب عينه ُ
ِ
رب ِ
هذا الدّ ِ
مغالق األرسار الربانية للصالة ،وعىل
احلي ،وفتحوا
َ
درب الفقه ِّ

الرتمذي يف كتابه« :الصالة ومقاصدها»،
الرائدُ احلكيم
رأسهم
ُّ
ُّ
املقاصدي ّ

ٍ
وهو صاحــب ٍ
جاحمة ال تكاد تســتثني حك ًام رشع ّي ًا من دائرة
نزعة تعليل ّي ٍة
ُ

املع َّلالت ،ولع ّله أول من استعمل مصطلح (املقاصد) يف عنوان مصن ٍ
َّف.
ّ

احلق إذا قلت :إن رسالة مؤ ِّلفنا
وال أظنني مغالي ًا أو
متحرف ًا عن مكان ِّ
ِّ

ٍ
الزركيش بـ «فقه الفقه»(((،
سمها
لثمر ٌة حلو ٌة داني ٌة من شــجرة ذات أفنان ّ
ُّ

ِ
احلي الذي يدخل عىل القلوب بغري استئذان»(((،
وسمها ابن الق ِّيم بـ «الفقه ِّ
ّ
خري
ولو اســتوعب
املسلم هذه الرسال َة ّ
ُ
حق االستيعاب ،ومت ّثلها يف صالته َ
((( البحر املحيط (.)521/ 4
((( إعالم املوقعني (. )63 /3
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َ
وصان نفســه عن اخلطيئة ،وتر ّفع عن
لكف جوارحه عن األذى،
التم ّثلّ ،
املراتــب الدنيا ،فإذا هــو بني ٍ
ربة ،وإحســانٍ ،
وليل ك ّله
هنار ك ّله فضل ،وم ّ

ســكينة ،ورضا ،واطمئنان ..وهــذا هو معنى املعنى يف قــول النبي ﷺ:
«أرحنا هبا يا بالل».
حس ٍ
وفض ً
فض ٍل ،استكثارها
ال إىل ْ
ــنْ ،
حسن ًا عىل ْ
الرسالة ْ
وإن مما يزيد ِّ
الصاحلني
من األحاديث النبوية ،واآلثار الســلفية ،واألقــوال املأثورة عن ّ

ِ
ّ
رائق من
صو ِغها ،ففيــه َن َف ٌس ٌ
الذاكرين ،وال تســل -بعد ذلك -عن هباء ْ
ِ
ِ
وطعمها
ب
احلك ِم العطائ ّية،
حيها ط ّي ٌ
يتضوع ُ
ّ
املســك ،أو كاألُت ُْر َّجة ر ُ
ُ
كح َق ِق ْ
ب ..ودونك هذه ّ
الشــذرة الذهب ّية ،فإهنا تغني عن جلب نظائرها« :من
ط ّي ٌ

ثمرات الص ِ
ِ
ِ
الة اخلاشــعةّ :أنا تو ِّلد َ
األنس باهلل سبحانه،
شعور
فيك
أعظم
ّ
َ

ُ
والقلب املطمئن
والسكون يف املناجاة..
الترضع،
الصدق يف
وعالم ُة ذلك:
ُ
ُ
ّ
ِ
ِ
أعامق
األنس ،السعيدُ به ،تتفتّح مشــاعره ،وحتيا لطائفه ،وينبعث من
هبذا

شجي:
خفي
ٌّ
نداء ٌّ
رسه ٌ
ّ
قلب أنــس بك ..ومــا أنس مــن امتأل قلبه
رب ما اســتوحش ٌ
يــا ّ

ٍ
رب ارزقنا
بغريك ،مهــا كان يملك من
أموال ،ويســتمتع من متع ..فيــا ّ
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رسور ًا بــك ،وأنســ ًا بجاللك ومجالــك ،لنتغ ّلب عىل كل شــدّ ة ،أو حمنة
نزلت بنا».
جتم هبا نفســه يف مسرتاح تأ ّم ٍل
الروحيةّ ،
فطوبى للقارىء هبذه الغنيمة ّ

ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ومكان أفسح
احلي،
بمكان
وتبت ٍّل ،وطوبى لصاحبها
فسيح بني أهل الفقه ِّ
ّ
رب العاملني.
بني العابدين
املتخشعني ..وآخر دعوانا أن احلمد هلل ِّ
•

•

•
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احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رســول اهلل ،وعىل آله وصحبه ومن
وااله ،وبعد:
َّ
فإن اهلل تعاىل خلق الكون وهيأه للعبادة .وملا كانت الصالة من أرشف
املكرم .وأفضل األمكنة وأكرمها طهارة
العبادات ،اختار هلا هذا اإلنســان َّ

واســتقباالً ،وأرشف األزمنة من الليل والنهار .ولعظيم رشفها فرضت يف
السامء ،ثم نزل جربيل األمني لبيان كيفياهتا وهيئاهتا!
إهنا بمثابة أعراس الكون ،ومواسمه ،وقد أكرم اهلل سبحانه هذا اإلنسان
فأذن له بحضور هذه األعراس واملواسم املباركة .وقد جاءت هذه الرسالة
حماولة مني إلحياء هذا اجلانب اإليامين من الصالة ،وبعثه من جديد .مربز ًا
أمهية اخلشــوع ،مع بيان الوسائل املوصلة إليه ،الســيام وقد جاء يف اخلرب
«أول َشء يرفع ِمن ِ
الصادق عــن النبي ﷺأنه قالُ :
هذ ِه األمة ُ
ــوع،
اخلش ُ
ُ ُ ْ

حتى ال يرى فِيها ِ
خاشعا»(((.
َ

((( رواه الطرباين يف مسند الشاميني ( .)1579وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (:)136 /2
«...وإسناده حسن».
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وقد كتبتهــا بلغة احلب والشــوق ،لتكون قريبة مــن القلوب ،حمببة
إىل النفوس .معتمد ًا كتاب اهلل الكريم ،وســنة النبــي ﷺ .ثم خطر يل أن
أز ِّينَها بقصص من أحوال السلف الصالح يف الصالة ،وأقواهلم عنها ،فهم
األسوة ،وفيهم القدوة بعد رسول اهلل ﷺ.
وهــذه اخلواطر والقصص  -وقد بلغ عددهــا املئة  -تدخل فيام يطلق

عليــه عند الفقهاء «مقاصد الصالة» ،وبيان معانيها ِ
وحكَمها ،ومن األمهية
يتعرف املســلم عىل معنى الصالة التي يؤدهيــا ،وأن ي ّطلع عىل
بمكان أن َّ
ِحكَمها؛ َّ
ألن العبــادة إذا خلت منها ،أصبحت عــادة ،فال يكون هلا كبري

تأثري يف تغيري الســلوك ،واهلل تعاىل يقول﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ
ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ﴾ [العنكبــوت] .والصالة التي تنهى
صاحبها عن الفحشــاء واملنكر هي :الصالة اخلاشــعة ،التي يستشعر فيها
املســلم عظمة اهلل تعاىل وهو بني يديه ،وعندهــا تظهر آثارها ،وأنوارها يف
سلوكه ،ويف مفردات حياته انضباط ًا ،ونظام ًا .وهي هبذا املعنى حتافظ عىل
صفاء املجتمع ونقائه .وتُعدُّ من األساليب الناجحة يف القضاء عىل اجلرائم
التي هتدد أمنه واستقراره.
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وقد الحظت َّ
أن صالة املصلني عىل أنواع ،فصنف يرى أهنا عادة اعتاد
رشفه هبا،
عليها ،أو واجب عليه أداؤه! وصنف آخر يرى :أن اهلل تعاىل قد َّ
وأكرمه بأدائها ،فهي نوع من أنواع الشــكر يؤدهيا بدافع الشوق إىل لقائه،

والرسور يف مناجاته ،واحلضور معه سبحانه.
تغي مفهومنا للصالة من عــادة ألفناها منذ
وهدف هذه الرســالة أن ِّ َ

الصغر ،وأداء مصاحب للملل ،والكســل ،إىل عبــادة تؤدى بدافع احلب
الصادق ،والشوق املقلق! وهو أمر شديد عىل النفس ،حيتاج إىل مران وتريض
حتى يتأتى لصاحبه ،ويسلك به طريق اجلادة .أما أحكام الصالة فلها كتب
مطولة ،وخمترصة ،وهي كثرية يمكن الرجوع إليها ،واالستفادة منها.
وهــذا املوضوع كتب فيه علــاء أجلة ،ومن هؤالء األئمــة :ا َمل ْر َوزي

(ت294:هـ) واحلكيــم الرتمذي(ت320:هـــ) والغزايل(ت505:هـ)
والنووي (ت676:هـــ) والعز بن عبد الســام (ت660:هـ) وابن قيم
اجلوزية (ت751:هـ) والشاه ويل اهلل الدهلوي (ت1176:هـ) والنوريس
(ت1379:هـ) وعبد اهلل رساج الدين (ت1422:هـ) وغريهم.
وقد أكرمني اهلل بكتابة بعض اخلواطر حوله ،وكان ابتداء ذلك يف مكة
املكرمة ،يف موســم احلــج ،عام (1433هـ) ثم تتابعت إىل موســم احلج،
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ويس اهلل قراءة كثري منها يف املســجد احلرام
عام (1434هـ) ومــا بعدهَّ .

أمام الكعبــة املرشفة .ثم قرأهتا عىل اإلخوة الطلبة يف جامعة الشــارقة ،يف
مقرر الثقافة اإلســامية ،وكتبوا بحوث ًا حوهلا ،وقد أبدوا ارتياحهم لطريقة
العرض ،واألســلوب الذي اتبعته يف كتابتها .مما شجعني عىل نرشها ،وال

أرجو من وراء ذلك ســوى دعوة يف الغيب يتذكرين هبا من يســتفيد منها،
راجي ًا اهلل تعاىل أن ينفعني بام كتبت يوم العرض عليه ،آمني.
•

•

•

15

الصــالة :رحلة احلـب والشـوق

أو ًال :خواطر حول الصالة
 -1الصالة :رحلة احلب والشوق
حرضت موســم احلج فلام انقضت املشاعر ،ومهمنا بالرجوع شعرت
باحلزن العميق عىل فراق أوقات قضيناها يف تلك األماكن املباركة.
ولكن خطر يل أن من نعمة اهلل عىل املســلم ،ومــن رمحته به أن أكرمه
بالصــاة ،فلع َّل ُه يقيض هبا شــوقه وحنينــه عندما يكون بعيــد ًا عن هذا
البيت العتيق.
ففي الصالة :يميش املســلم ملبي ًا النداء إىل بيت من بيوت اهلل متذكِّر ًا
تلبيــة احلاج نداء اهلل يف احلج ،وليعلم املســلم أنه بعملــه هذا يؤجر كأجر
احلاج ،يــدل عىل ذلك ما جاء عن َأيب ُأ َما َمــ َة ريض اهلل عنه ،عن النَّبِ ِّي ﷺ

َان َل ُه ك ََأ ْج ِر َ
اج ا ُمل ْح ِرمِ،
«م ْن َم َشــى إِ َل َص َل ٍة َم ْكتُو َب ٍة َو ُه َو ُم َت َط ِّه ٌر ك َ
احل ِّ
قالَ :

َان َل ُه ك ََأ ْج ِر ا ُمل ْعت َِم ِرَ ،و َص َل ٌة َع َل إِ ْث ِر َص َل ٍة
َو َم ْن َم َشى إِ َل ُســ ْب َح ِة ُّ
الض َحى ك َ
ِ
ِ
ني»(((.
َاب ِف ع ِّل ِّي َ
َل َلغ َْو َب ْين َُه َم كت ٌ

((( أخرجــه أمحــد يف مســنده ( )640 /36( )22304وأبو داود ،كتــاب الصالة ،باب
صــاة الضحى ( )558وقال الدمياطي يف املتجر الرابح (ص« :)116 :رواه أبو داود
بإسناد حسن».
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املرشفــة ،متذكِّر ًا طواف
ويف الصالة :يســتقبل القبلة باجتــاه الكعبة َّ

الطائفــن حوهلا يف احلج .وفيها :الترضع ،واملناجــاة متذكر ًا ترضع احلاج

ومناجاته لربه عز وجل يف عدد من مناسك احلج.

فحافظ أهيا املســلم عىل الصالة فهي رحلة احلب والشوق ،واإلكرام

واإلفضال ،وفيها القرب واملناجاة!.

وأستعري هنا كلمة اإلمام الدهلوي« :ور َّبام يشتاق اإلنسان إىل ر ِّبه أشدَّ

شــوق ،فيحتاج إىل ما يقيض به شوقه فال جيده إال يف احلج»((( .فأقول :فال
جيده إال يف الصالة!

 -2ولكن الصالة سلوة عن فقدك يا رمضان
شــهدت صيام رمضان ،ووفق اهلل بلحظات ســعدنا فيها أيام سعادة

ال ســيام يف جــوف الليل يف العرش األواخــر ،فلام أعلن عــن رؤية هالل

شــوال أحسســت بحزن عميق يف قلبي عىل فراق هذه اللحظات يف تلك
األزمنة املباركة.

ولكن قلت يف نفيس :احلمد هلل عىل نعمة الصالة؛ ففيها السلوان.
وفيها األنس.
((( حجة اهلل البالغة (. )142 /1
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وفيها جيدَّ د اإليامن.
وهي الروح والرحيان.
وهي الرسور الدائم ،أليس قد قال عليه الصالة والسالم:

ِ
الص َل ِة»(((.
«و ُج ِع َل ْ
ت ُق َّر ُة َع ْيني ِف َّ
َ

ولنا بصالة اجلمعة سلوة ،أليس قد قال عليه الصالة والسالم:

«من َغس َل وا ْغتَس َل يوم ُ ِ
َب َفدَ نَا
اجل ُم َعةَ ،و َبك ََّر َوا ْب َتك ََرَ ،و َم َشىَ ،و َل ْ َي ْرك ْ
َ ْ َّ َ َ َ ْ َ
ِم َن ا ِ
َان َل ُه بِك ُِّل ُخ ْط َو ٍة َع َم ُل َســن ٍَة َأ ْج ُر ِص َي ِام َها
اســت ََم َعَ ،و َل ْ َيلغ ،ك َ
إل َمامَِ ،ف ْ
َو ِق َي ِام َها»(((.
 -3واشوقاه للمثول بني يدي ملك امللوك سبحانه وتعاىل
أعظم ما يف الصالة أنك تستطيع الدخول عىل اهلل سبحانه ،واملثول بني
يديه كلام حركك الشــوق إليه ،ومتى ما أردت ذلــك ،من غري حاجة إىل
وساطة الوسطاء ،وال شفاعة الشــفعاء ،فام أكرمك عىل ربك ،وما أغالك
أهيا اإلنسان! ورحم اهلل اإلمام بكر بن عبد اهلل املزين عندما قال:
((( أخرجه أمحد يف مسنده ،برقم ( )14037والنسائي يف سننه ( )3940والضياء يف املختارة
( )1736عن َأنَس ،وصححه ابن حجر يف فتح الباري (.)15 /3
((( أخرجه أمحد يف مسنده ( )16173( )93 /26وأبو داود ( )345وابن ماجه ()1087
وس بن َأ ٍ
وابن حبان ( )2781واحلاكم ( )282/1عن َأ ِ
وس ال َّث َق ِف ِّي ،وإسناده صحيح.
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اب وا َمل ِ
ِ
ي املِ ْح َر ِ
اءُ ،ك َّل َم ِشــ ْئ َت
ــي َب ْين ََك َو َب ْ َ
« َمــ ْن م ْث ُل َك َيا ا ْب َن آ َد َم! ُخ ِّ َ

ج ٌ
ان»(((.
َد َخ َ
لت َع َل اهللَِ ،ل ْي َس َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه ت ُْر ُ َ

وقد جاء عن اإلمام ،احلجة ،عامل اجلزيــرة ،ومفتيها ،التابعي اجلليل:
ميمون بن مهران اجلزري ،أنه رأى الناس جمتمعني عىل باب بعض األمراء،
ٍ
ســلطان حيجبه؛ فــإن بيوت الرمحن مفتح ٌة،
فقال :من كانت له حاج ٌة إىل
فليأت مسجد ًا ،فليصل ركعتني ،ثم ليسأل حاجته(((.
 -4نظام الكون مهيأ ألداء الصالة

تأملــت قولــه تعــاىل ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ﴾ [النســاء ،]103 :فرأيت أن اآلية تشري إىل ارتباط الصالة بأزمنة
معينة .وقد قال الفقهاء :وأسباب الصالة أوقاهتا.
وهذا يعني :أن نظام الزمن يف الكون قد ُهيئ منذ خلقه اهلل تعاىل ألداء
العبادات ،وأمهها الصالة ،ويؤيـد هذا أن اهلل تعاىل قال ﴿ :ﮣ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ [الفرقان،]62:
((( الزهد ألمحد بن حنبل (ص.)246 :
((( آداب الدعاء البن عبد اهلادي (ص .)104 :وانظر ترمجة ميمون يف ســر أعالم النبالء
(.)71 /5
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فإذا علمنا بأن أعظم أنواع الشكر :إقامة الصالة ،أدركنا بأن اختالف
الليل والنهار نظام كوين أبدعه اخلالق العظيم ألداء هذا الشكر.
أهيا اإلنســان :عندما أكرمك احلق تعاىل بالصالة أراد لك أن تتعرض
للنفحات اإلهلية يف أرشف األزمنة الكونية .هذا من حيث الزمان.
وأما من حيث املكان :فإن اهلل تعاىل قد أمرنا بالتوجه إىل الكعبة املرشفة

يف مكة املكرمة ،قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ [البقرة.]١٥٠ :
ومكة املكرمة مهيأة للعبادة منذ خلق اهلل تعاىل الســموات واألرض،

ويف قول النبي ﷺ« :إِ َّن ه َذا الب َلدَ حرمه اهللُ يوم َخ َل َق السمو ِ
ات واألَ ْر َض،
َّ َ َ
َ
َ َ َّ َ ُ َ ْ َ
فهو حرام بِحرم ِة اهللِ إِ َل يو ِم ِ
الق َي َام ِة .(((»...إشارة واضحة إىل ذلك.
َْ
ُ َ ََ ٌ ُ َْ
ولقد أثبتت الدراســات العلمية :أن مكة املكرمة مركز اليابســة عىل
سطح الكرة األرضية ،فهي مركز القارات السبع(((.
وهناك آثار تشري إىل ذلك:
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،برقم ( )3189ومســلم يف صحيحه ،برقم ( )445عن
ابن عباس.
((( ومنها دراسة الدكتور حسني كامل الدين رئيس قسم هندسة املساحة يف جامعة الرياض،
انظر كتاب اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية للدكتور زغلول النجار( ،ص.)102:
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قــال اإلمام األزرقي يف كتابه أخبار مكة« :ذكــر ما كانت الكعبة عليه
فوق املاء قبل أن خيلق اهلل السموات واألرض ،ثم أورد آثار ًا ،منها:
ُ
العرش عىل املاء
ما جاء عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال« :ملا كان

قبل أن خيلق اهلل الســموات واألرض بعث اهلل تعاىل رحي ًا ه َّفافة ،فص َف َق ِ
ت
املــاء ،فأبرزت عن َخ َشــ َفة((( ،يف موضــع هذا البيت كأهنا قبــ ٌة فدحا اهلل
األرضني من حتتها فامدت ،ثم مادت ،فأوتدها اهلل تعاىل باجلبال ،فكان أول
جبل وضع فيها أبو قبيس ،فلذلك سميت مكة :أم القرى».
وما جاء عن جماهد أنه قال« :خلق اهلل عز وجل هذا البيت قبل أن خيلق
شيئ ًا من األرض»(((.
األرض من
وما جــاء عن ابن ســابط :أن النبــي ﷺ قالُ :د ِحيــت
ُ
مكة.(((»...
((( جاء يف مرقاة املفاتيح (« :)176 /1وهي باخلاء ،والشني املعجمتني ،والفاء أي :حجرة،
أو أكمة ،أو جزيرة».
((( (.)67-66 /1
((( تفســر الطربي املســمى جامع البيان ( )448 /1وقال اإلمام ابن اجلوزي وهو يعدد
أقوال املفرسين يف معنى األولية يف قوله تعــاىل ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﴾ [آل عمــران ،]٩٦ :مــا نصــه :أحدمها :أنــه أول بيت كان يف
األرض ،واختلــف أرباب هذا القول ،كيــف كان ّأول بيت عىل ثالثة أقوال :أحدها:
أنه ظهــر عىل وجه املاء حني خلق اهلل األرض ،فخلقه قبلها بألفي عام ،ودحاها من=  
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وقال جماهد« :دحيت األَ ْرض من حتت الكعبة»(((.
بل قد جاء من اآلثار ما يدل عىل أن الكعبة املرشفة هي :مركز الكون:
ــر َم َمناه من
من ذلــك ما جاء عن جماهد ،أنــه قال« :إن هذا احلرم ُح ِّ

السموات السبع ،واألرضني السبع.(((»..

فصل هذه القضيــة من الناحية العلمية الدكتور زغلول النجار يف
وقد َّ

كتابه :اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية(((.

 -5الصالة :رحلة عرب الزمن!
أمجل ما يف الصالة أهنا رحلة مجيلة عرب الزمنُّ ،
نحل معه ونرحتل ،نشهد

تقلباته ،ونشــاهد تغرياته ،فنرى فيها مظاهر القدرة اإلهلية البديعة بادي ًة يف
صفحات هذا الكون الفسيح!
=  حتته ،فروى ســعيد املقربي عن أيب هريرة قال :كانت الكعبة حشفة عىل وجه املاء،
عليها ملكان يســبحان الليل والنهار قبل األرض بألفي سنة .وقال ابن عباس :وضع
البيــت يف املاء عىل أربعة أركان قبل أن ختلق الدنيا بألفي ســنة ،ثم ُدحيت األرض من
حتت البيت ،وهبذا القول يقول :ابن عمر ،وابن عمرو ،وقتادة ،وجماهد ،والســدي يف
آخرين» انظر زاد املسري يف علم التفسري (.)306 /1
((( الدر املنثور يف التفسري املأثور (.)666 /1
حرم حذاؤه .ويف الدر املنثور
((( أخبار مكة لألزرقي ( )675 /2ويف بعض النسخ اخلطيةِّ :
( ...« :)641/1حرم َمناه »...و َمناه :حذاؤه وقصده كام يف النهاية البن األثري.
((( (ص.)100:
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لكن احليــاة املعارصة بضوضائهــا وضجيجها ،وزخارفهــا وزينتها

الشعور اجلميل بتقلبات الزمن ،ورؤية آيات انقالب الليل والنهار،
أفقدتنا
َ
اإلحساس رغم أمهيته يف
التي تذكرنا باملوت واحلياة! وضمر يف نفوسنا هذا
ُ
التن ُّب ِه إىل عظمة اهلل وبديع ُصنعه ،وربام كان ســبب ذلك إل َفنا هلا ،واعتيادنا

ملشــاهدهتا ،أو اعتامدنا عىل الســاعات ،رغم أهنا مفيدة يف تنظيم أوقاتنا،
وضبط حركاتنا!

ولعل من ِ
َّ
احلكَم يف ارتباط الصالة هبذه األوقات :إحياء هلذا الشــعور
ِ
فطــرة احليــاة كلام حــاول الشــيطان أن يبعدَ نا عنها!
الضامــر ،ور ّد ًا إىل
وصــدق اهلل القائل ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾

[النساء.]103 :

متر بمحطات متعاقبة ،عرب الليل والنهار ،أشار إليها احلق
وهذه الرحل ُة ُّ

سبحانه يف كتابه ،لكن أمهها مخسة ،وسنمر عىل األزمنة الباقية من خالهلا.

أوالً :تبدأ هذه الرحلة يف وقت الفجــر؛ وذلك َّ
ألن طلوع الفجر آية،

وشــهود هذه اآلية يدف ُعنا أن ننهض مرسعني لنقف بــن يدَ ْي من أبداها

ســبحانه ،مع ِّظمني جلالله يف صالة الفجر ،أليس قد قال اهلل تعاىل﴿ :ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﴾ [اإلرساء.]78 :
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ثم نحط رحالنا بني يديه يف غداة مجيلة ،وبكور مبارك ،لنشــهد الصبح
وهو يتن َّفس ،ونشاهد اإلسفار الذي يسفر عن ضوء النهار.
يف هذه الســاعة املباركة من أول النهار نجلــس كام جلس النبي ﷺ،
وندعو ربنا بام كان يدعوه ،ونذك ُُره بام كان يذكره ويســ ِّبحه؛ مصداق ًا لقوله

تعاىل ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [ق.]39 :

ثم نشــهد أمجل منظر وأهباه :إهنا حلظات اإلرشاق! حلظة انتشار أشعة
الشمس عىل صفحات الكون.
ُ
يكتمل االنتشــار ،نقوم لنؤ ِّد َي واجب التعظيم يف سنَّة صالة
وعندما

الضحى ،وهذه الصالة من ُسنَن املرسلني ،أليس قد قال اهلل تعاىل ﴿ :ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﴾ [ص.]18 ،17 :
أمر هبذه اآلية ﴿ :ﭣ ﭤ﴾ [ص،]18 :
قال ابن عباس :كنت ُّ

وال أدري مــا هي ،حتى حدَّ ثتني أ ُّم هانئ أن رســول اهلل ﷺ دخل عليها،

فتوضأ ،ثم َّ
صل صالة الضحى.(((»..
فدعا َبوضوء َّ

(((أخرجه الطرباين يف األوسط ( ،)4246واللفظ له ،وقال اهليثمي (« :)99/7وفيه :أبو بكر
اهلذيل ،وهو ضعيف» ،وقال أيض ًا (« :)282 /2قلت :هو يف الصحيح بغري سياقه»=  ،
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ثاني ًا :وهكذا جتري الشــمس ،ونقوم نحن إىل شؤون حياتنا ،فام نشعر

ٌ
إيذان بانتصاف النهار ،وما أن متيل
وص َلت إىل قبة السامء ،وهذا
هبا إال وقد َ
لنقف بني يدَ ْي َمن
ــض
َ
ننه َ
أدنى امليل  -وميلهــا هذا آي ٌة من آياته  -حتى َ

النبي
أظهرهــا يف صالة ال ُّظهر .وهذا امليل يقرتن به حدث مهم ،حدثنا عنه ُّ
هلن
فيهن
الس َم ِء»(((.
ُ
ُفتح َّ
تسليم ،ت ُ
ﷺ بقوله« :أر َب ٌع قبل ال ُّظ ْه ِر ليس َّ
أبواب َّ
ٌ
وهذه األربع هي ســنَّة ال ُّظهر التي ســنها لنا رســول اهلل ﷺ يف هذا

الزمن املبارك.

ثالث ًا :ثم جتري الشــمس ،وتدلك دلوك ًا ،ومتيل مي ً
ال إىل أن يبلغ ظلها:

ظل اليشء مثله أو مثليه يف الربع الثاين من منتصف النهار ،فنقوم إىل صالة
ِ
رمحات اهلل تعاىل ،ونقف لنصيل قبل الفريضة
العــر ،نتف َّيأ يف هذه الظالل
ً
امــرأ َّ
صل قبل
«ر ِح َم اهللُ
ســنَّة العرص التي أخرب عنها النبــي ﷺ بقولهَ :
ِ
العرص أربع ًا»(((.

احلاكم يف مســتدركه ( )53/4من طريق آخــر ،وصححه ،ووافقه
=  لكــن أخرجه
ُ
الذهبي ،وفيه :قال ابن عباس« :هذه صال ُة اإلرشاق».
ِ
ِ
ُ
أحاديث
الضحــى ،فقد وردت
بوقــت اإلرشاق ،أما بخصوص
هذا ما يتعلق
صالة ُّ
السنن املندوبة عند مجهور الفقهاء.
كثرية عن النبي ﷺ يف فضلها ،وهي من ُّ
((( أخرجــه أبــو داود ( )1270عــن أيب أيوب األنصــاري ،وقال ُشــعيب األرناؤوط
(« :)449/2حسن لغريه».
وحســنه
((( أخرجه أبــو داود ( )1271والرتمذي ( )430عن ابن عمر ريض اهلل عنهام،
َّ
الرتمذي.
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الطرف الثاين من النهار ،كام جاء يف التنزيل﴿ :ﮩ
وزمن العرص هو
ُ
ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ [هود ،]114 :وفيه جتتمع املالئكة؛ قال عليه الصالة
ِ
ِ
بالنهار ،وجيتمعون يف
بالليل ومالئكــ ٌة
«يتعاقبون فيكم مالئك ٌة
والســام:
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
فيســألم ،وهو
يعرج الذين باتوا فيكم،
الفجر ،ثم
وصــاة
العرص
صالة
ُ

ون،
أعلم بكم ،فيقول :كيف تركتُم عبادي؟ فيقولون :تركناهم وهم ُيص ُّل َ
ُ

ون»(((.
وأتيناهم وهم ُيص ُّل َ

بالعيش ،أليس قد
وهو زمن األُفول ،ويبدأ ضو ُءها باخلفوت ،ليوصف
ِّ

قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [غافر.]55 :

نحو الغروب ،ومنه تبدأ الشــمس رحلة النهاية ،وتبدأ
وهكــذا جتري َ

بن َْسج خيوطها الذهبية عىل اجلدران واألشجار ،وهنا توصف بأهنا شمس

األصيل ،أليس قد قال اهلل تعاىل﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ﴾ [األحزاب.]42 :
وقت الغروب ال ُّ
يقل مجاالً وهبا ًء عن وقت الرشوق ،وهو مشــهدٌ
إن َ

َّ
وانكسارها بعد تألقها ،وهذا اخلضوع
يتجل فيه خضوع الشمس بعد عزها،
ُ
هو نوع من السجود هلل سبحانه ،أليس قد قال النبي ﷺ« :يا أبا َذ ٍّر ،أتدري

ب حتى
تغر ُب
َذه ُ
الشــمس؟ قلت :اهللُ ورســو ُله أعلم ،قال« :فإهنا ت َ
ُ
َ
أين ُ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،برقم (.)٧٤٢٩
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ِ
العرش ،فذلك قو ُله تعاىل﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
حتت
َسجدَ َ
ت ُ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [يس]38 :؟»(((.
التغي هو آي ٌة من آيات اهلل ســبحانه ،ومظهر من مظاهر قدرته،
إن هذا ُّ

تدعونا إىل تسبيح اهلل تعاىل؛ مصداق ًا لقوله تعاىل ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [ق.]39 :
لنقف بعده
رابع ًا :إن حلظ َة الغروب آية تتجىل يف اآلفاق ،وهي تدعونا
َ
بني يدي اهلل تعاىل يف صالة املغرب.
لقد غابت الشــمس عن أفقنا ،وهي يف غروهبا هذا تأبى إال أن تسعدنا
بلــون آخر من ألواهنا البديعة ،أال وهو ظهور نوع من أنواع الشــفق الذي
قس ٌم
أقســم اهلل به عندما قال ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﴾ [االنشقاق ،]16 :وهو َ
يشري إىل أمهيته وع َظمته!.

وهكذا غابت الشــمس ،وبغروهبا دخل الليل َّ
وحل املساء ،ويف املساء
أدعي ٌة كان رســول اهلل ﷺ يدعو هبا ،وأذكار يذكر هبا اسم ربه ،فام َ
أمجل أن
النبي ﷺ!
تقوم يف هذا املقام الكريم بمثل ما قام به ُّ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،برقم (.)4802
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خامســ ًا :ثم يظهر َّ
الشــ َفق األمحر ،وما دام هذا الشــفق ظاهر ًا مرئ ّي ًا،

فالوقت وقت املغرب ،فإذا غاب َّ
حل الظــا ُم ،وبغيابه دخل وقت صالة
آخر أعامل العبادة قبل أن نستسلم إىل النوم العميق.
العشاء اآلخرة ،وهي ُ

والزمن الذي يستغرق ِ
العشا َءين :املغرب والعشاء وصفه اهلل بـ غسق

الليل ،بقوله﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ [اإلرساء.]78 :

التهجد يف
وظائف متعددة غــر النوم ،ومن أهم وظائفه:
ولك ْن لليل
ُ
ُّ

ال ُّثلــث األخري من الليل ،وهو وقت األســحار ،أليس قــد قال اهلل تعاىل:
﴿ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾ [الذاريات.]18 :
َ
أمجــل أن َّ
املبــارك والناس
نحط رحا َلنا بــن يديه يف ذلك الوقت
فام
َ

نائمون!

«من
يف وقت ينزل فيه ر ُّبنا  -تبارك وتعاىل  -إىل الســاء الدنيا ،فيقولَ :

فأغفر له»(((.
فأستجيب لهَ ،من يسأ ُلني فأعط َيه ،من يستغفرين
يدعوين
َ
َ

والتهجد من ُسنن األنبياء والصاحلني من عباده ،يدفعهم ح ُّبهم لرهبم
ُّ

إىل ِ
أخب عنهم احلق بقوله﴿ :ﮔ
هجر املضاجع ،والقيام بني يديه ،وقد َ
((( أخرجه البخاري برقم ( ،)7056ومسلم برقم ( )758يف صحيحيهام.
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ﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ [السجدة.]17 ،16 :
نتحرى ِذكر اهلل،
وهكذا تنتهي هذه الرحل ُة املباركة ،وأمجل ما فيها أننا َّ

وتسبيحه وتعظيمه ،والسجود بني يديه يف هذه األزمنة املتعاقبة ،ونجري يف
عبادتنا هلل كجري الشمس والكواكب وغريها من َخلق اهلل تعاىل.

إن الشــعور الذي ينتابنا يف هذه اللحظات له نكهة خاصة ،ال يتذو ُقها

إال َمن عرف اهلل حق معرفته ،ومأل قلبه بتعظيمه واخلشية منه ،وما مثله إال

كمثل العاشق الوهلان الذي ينتظر ساع َة الوصال ،ويرتقب حلظة اللقاء عىل
أحر ِمن اجلمر!
َّ
إن هذه األزمنــة بألواهنا املختلفة ،وأطيافها املتنوعــة :بمثابة أعراس
الكــون ،ومواســمه املباركة ،وقد كــرم اهلل تعاىل هذا اإلنســانِ ،
فأذن له
َّ
َ

أوقات
بحضور هذه األعراس واملواسم! ولكن أمهها وأعظمها ظهور ًا هي
ُ
الصلوات اخلمس املفروضة! وزاد من حسنها ،وهبائها :طريقة اإلعالم هبا،

وهو األذان ،الذي هو بمثابة نشــيد اإلســام ،تصدح به احلناجر ،ويرتدد
صداه يف اآلفاق!

فام أمجله من نداء ،ال ســيام وأنت تستشــعر أن ِ
ملــك امللوك يدعوك

لزيارته!
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رب من أن نعرف ُكنْ َه
وهو يبدأ بـ كلمة عظيمة :اهلل أكرب ،وتعني :أن اهللَ أك ُ

كربيائه وعظمته ،وأكرب من أن ينسب إليه ما ال يليق بجالله ،أو أكرب من كل
يشء ،ويف ذلك إشارة إىل ترك كل ما أنت فيه ،واإلرساع يف إجابة النداء!
 -6الصالة :رحلة الشكر هلل

هــذا الكون بكل ما فيه حلظــات عطاء متجدد ،قــال تعاىل ﴿ :ﰐ

ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﴾ [طــه ،]٥٠ :وهو حيتاج منا شــكر ًا دائ ًام هلل
املعطي ســبحانه ،وأمجل تعبري عن هذا الشكر هو تعظيم اهلل ،واخلضوع له
يف الصالة.
ِ
وقد ك َ
فقالت
ــر َقدَ َما ُه،
ْ
َان رســول اهلل ﷺ َي ُقو ُم م ْن ال َّل ْي ِل َحتَّى َت َت َف َّط َ
َع ِائ َشــ ُةِ :ل َ ت َْصن َُع َه َذا َيا َر ُس َ
ول اهللَِ ،و َقدْ َغ َف َر اهللُ َل َك َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذنْبِ َك َو َما
ِ
ت ََأ َّخ َر؟ قالَ :
ُون َع ْبد ًا َشكُور ًا»(((.
ب َأ ْن َأك َ
«أ َف َل ُأح ُّ
إن أمجــل حلظات احلياة هي تلك اللحظة التي يشــهد فيها اإلنســان،

ويشاهد العطاء اإلهلي ،متحقق ًا بأن كل عطاء يف الكون هو صادر منه.

كرمت به مريم،
لقد شهد زكريا عليه السالم حلظة العطاء اإلهلي الذي ّ

فام كان منه إال أن رفع يديه ونادى ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،برقم (.)4837
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ﭠ ﭡ ﴾ ثم توجه إىل الصالة ،فامذا كانت الثمرة؟ قال تعاىل﴿ :ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [آل عمران.]٣٩ :
وقــد كان ثابت ال ُبن ِ
ــا ُة ِخدْ َمــ ُة اهللِ ِف األَ ْر ِ
«الص َ
ضَ ،ل ْو
َــان يقولَّ :
ِ
ِ
الص َل ِة َلا قال ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ
َعل َم اهللُ َع َّز َو َج َّل َشــ ْيئ ًا َأ ْف َض َل مــ َن َّ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ إن احلق تبارك وتعــاىل يعلمنا أن نعيش حلظات
العطاء ،ومــن يعش تلك اللحظات فإنه سيشــهد من الربكات واخلريات
ما ال خيطر عىل باله.
وأعظم شكر نقدمه بني يدي املعطي الكريم :أداء الصالة.
 -7من ثـمـرات الصالة اخلاشعة :أنها تولد شعور األنس باهلل تعاىل
من أعظم ثمــرات الصالة اخلاشــعة :أهنا تولد فيك شــعور األنس
ُ
ُ
والســكون يف املناجاة،
الصدق يف الترضع،
باهلل ســبحانه .وعالمة ذلك:
مشــاعر ُه ،وحتيا لطائ ُف ُه،
والقلــب املطمئن هبذا األنس ،الســعيد به تتفتح
ُ

وينبعث من أعامق رسه نداء خفي شجي يا رب:
ما استوحش قلب أنس بك.
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وما أنس من امتأل قل ُبه بغريك ،مهام كان يملك من أموال ،ويســتمتع

من متع!.

فيا رب ارزقنا رسور ًا بك ،وأنســ ًا بجاللك ومجالك لنتغلب عىل كل

شدة ،أو حمنة نزلت بنا.

 -8الصالة حتافظ على فطرة احلياة
صليت الفجر ثم خرجت إىل بستان كثيف األشجار ،فسمعت أصوات

تغرد أنشودة الصباح ،وتسبح بحمد رهبا ،أليس قد قال
الطري املتنوعة وهي ِّ

سبحانه ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾ [النور ،]٤١ :ثم
انطلقت يف جو السامء إىل وظائفها التي أناطها اهلل هبا ،أرساب ًا ،أرساب ًا.
ْ

وقفت متأم ً
ال هذا العرس البهيج ،وقلت يف نفيس :إن الطري حتافظ عىل

نظامها الذي هداها اهلل إليه فهي تأوي يف األصيل إىل أماكنها ومكامنها قبل
الغروب.

وتنترش يف البكور قبل طلوع الشــمس ،ومل تتأثر بــا ُأحدث من إنارة

حديثة انترشت يف كل مكان!...

غي فطرته فأصبح ليله هنار ًا ،وهناره ليالً،
بينام كثري من بني اإلنسان قد َّ

وغفل عن الصالة والتســبيح يف البكور واآلصال ،إال املؤمن الذي حيافظ

عىل صالته. ...
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فهتفت يف نفيس قائــاً :احلمد هلل عىل نعمة الصــاة فهي حتافظ عىل
فطرة احلياة!.
 -9الصالة :فهرس العبادات
مــن تأمل يف أعامل الصــاة جيد أهنا فهرس العبــادات عىل حد تعبري
األســتاذ بديع الزمــان النُّوريس؛ وبيــان ذلك :أهنا تشــتمل عىل ذكر اهلل
سبحانه ،قال تعاىل ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ [طه.]١٤ :
وفيها :التكبري ،قال تعاىل ﴿:ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [احلج.]٣٧ :
وفيها :الثناء عىل اهلل عند االفتتاح.
وفيها :احلمد هلل بأفضل صيغ املحامد.
وهي حمل الطهر يف القلب والبدن واللباس واملكان.
قال اإلمام حممد بن نرص املروزي:
«من أرفعيــة الصالة :اشــراط النظافة ،ومن الدليل عــى أهنا أرفع
األعــال :أن اهلل عز وجل أوجب أن ال تؤتى إال بطهارة األطراف ،ونظافة
اجلسد كله ،واللباس من مجيع األقذار ،ونظافة البقاع التي يصىل عليها ،ثم
زاد تعظيام أنه أمرهــم إذا عدموا املاء عند حضور وقت الصالة أن يرضبوا
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بأيدهيم عىل الصعيد ،فيمسحوا مكارم وجوههم بالرتاب ،إعظاما لقدرها
أن ال تؤدى إال بطهارة.(((»..
وفيها :استقبال أرشف بقعة يف األرض .وهي حمل اللقاء والدعاء.
وفيها :السالم عىل كل عبد صالح ،بقولك« :الس َلم ع َلينَا وع َل ِعب ِ
اد اهللِ
َّ ُ َ ْ َ َ َ

ِ
ني» قال رسول اهلل ﷺَ ...« :فإِ َذا َق َ
ت ك َُّل َع ْب ٍد لَِّ َصالِحٍ ِف
الا َأ َصا َب ْ
الصال َ
َّ
الس َم ِء َواألَ ْر ِ
ض ،(((»...وقد أكرمك اهلل تعاىل بأن تس ِّلم عليهم يف صالتك
َّ
 -الفرائض ،والسنن املؤكدة ،والوتر  -سبع عرشة مرة يف اليوم والليلة.

وفيها :اإلشــارة إىل االنتظام يف ســلك الصاحلني الذين كانت الصالة
دأهبم.
وفيها :الشهادتان.
وفيها :الصالة والسالم عىل سيد ولد آدم وآله.
وفيها :الصالة عىل صاحب امللة احلنيفية إبراهيم عليه السالم.
((( تعظيم قدر الصالة (.)170/1
(((أخرجه البخاري يف صحيحه ،برقم( )831ومســلم يف صحيحه ،برقم ( )402واللفظ
له ،ويف مصنف ابن أيب شيبة (« :)30/3فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم عىل كل عبد
صالح يف السموات واألرض» .وجاء يف مسند ابن أيب شيبة بلفظ (َ :)166 /1
«أ َجا َب ُه
ِ
الس َم ِء َواألَ ْر ِ
ض».
ك ُُّل َع ْبدٌ َصال ٌح ِف َّ
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وفيهــا :العبـــادات القلبية من النية ،واإلخـــاص ،واخلـشـــوع،

واخلضوع هلل ،ومراقبة جالله وعظمته .والعبادات اللســانية :من التكبري،
والتســبيح ،والتحميد ،وتالوة القرآن .والعبادات البدنية :من قيام املصيل

مناجيــ ًا ،وإقباله عليه متوجه ًا ،مســتقب ً
ال القبلة ،ماثــاً ،مطرق ًا أمام عزة

الربوبية ،ثم منحني ًا راكع ًا ،ثم خروره ساجد ًا.

(((

وفيها :االلتجاء إىل اهلل من رش الشــيطان ،وعذاب جهنم ،وفتنة املحيا

واملامت ،وفتنة املسيح الدجال.

وهي تشتمل عىل غالب األركان اخلمســة ،من الشهادتني ،والصيام،

وبعض أعامل احلج.

 -10شعار الصالة التكبري
إن شعار الصالة :اهلل أكرب ،فمن نطق هبذه الكلمة الكريمة -مستشعر ًا

عظمة اهلل ،وأنه سبحانه أكرب من كل كبري مهام كان جبار ًا ،ومهام كان عظي ًام-
خضع له خضوع اخلاشــعني ،وبدأ رحلة الشوق يف تعظيمه الذي يليق به،
يم َها ال َّت ْكبِ ُري»(((.
ولذلك قال عليه الصالة والسالمْ َ :
«وت ِر ُ

((( انظر «الصالة يف اإلسالم» لألستاذ الشيخ عبد اهلل رساج الدين رمحه اهلل( ،ص.)6 :
((( أخرجــه أبو داود ( )61و( )618والرتمــذي ( )3وقال الرتمذي« :هذا احلديث أصح
يشء يف هذا الباب وأحســن» .وصحح النووي إسناده يف املجموع ( ،)289/3وابن
حجر يف فتح الباري (.)322/2
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ومن معاين التحريم :اإلحرام ،أي :أن الدخول يف حرمتها ال يكون إال
بالتكبري ،ومن فهم ذلك حصل عىل املفتاح الذي يلج به إىل مقامات الصالة

العالية من العبودية هلل ،والتعظيم له ،واخلضوع لعظيم سلطانه َّ
جل وعال.

قال رســول اهلل ﷺ« :لِك ُِّل َ ٍ
وقد َ
الص َل ِة ال َّت ْكبِ َري ُة
شء َص ْف َوةٌَ ،و َص ْف َو ُة َّ
ْ

األُ َ
ول»(((.

 -11خاطرة حول رفع اليدين يف الصالة
تأملت يف رفع اليدين عند التكبري يف الصالة فرأيت:
 -1أن اليدين تأبى إال أن تسابق أعضاء اجلسد يف تعظيم أمر اهلل ،وقد

جاء عن خالد َّ
احلذاء أنه قال :قلت أليب ِقالبة :ما هذا؟ -يعني :رفع اليدين
يف الصالة -قال« :تعظيم»(((.
 -٢وهي بمشــاركتها هذه تزين الصالة ،وتصبح كأهنا ِحلي ٌة مرصعة

يف ِجيدها(((.

((( أخرجه أبو يعىل يف مسنده ،برقم ( )6143عن أيب هريرة ،وقال اهليثمي يف جممع الزوائد
(« :)103 /2رواه البزار ،وفيه :احلســن بن السكن ،ضعفه أمحد ،وذكره ابن حبان يف
الثقات» .وأخرجه أبو نعيــم يف احللية ( )67 /5عن عبد اهلل بن أيب أوىف .وأخرج ابن
أيب شيبة  ،208/1كتاب الصالة :باب يف مفتاح الصالة ما هو؟ عن أيب الدرداء بلفظ:
«لكل يشء شعار ،وشعار الصالة التكبري» .
((( احللية أليب نعيم (.)286 /2
((( انظر كتاب أرسار الصالة البن قيم اجلوزية( ،ص.)45 :
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 -٣وفيــه معنى التحية ملع َّظمَّ ،
فإن الذي حي ِّيي مــن ُيب ُيي ِّيه بالقول
والفعل .وحتية الفعل هنا حركة اليدين التي تشري إىل هذا التعظيم .أليس قد
س ّن لنا النبي ﷺ اإلشــارة باليد إىل احلجر األسود ملن ال يستطيع استالمه

ٍ
ِ
الركن
بعــر ،كلام أتى عىل
النبي ﷺ عىل
وتقبيله .قال ابــن عباسَ :
طاف ُّ

أشار ِ
إليه(((.
َ

واالستالم والتقبيل كناية عن مصافحة يمني الرمحن ،قال عليه الصالة

ِ
ني اهللِ َع َّز َو َج َّل ِف األَ ْر ِ
ضُ ،ي َصافِ ُح
والســامَّ :
ــو َد َيم ُ
الرك َْن األَ ْس َ
«إن َه َذا ُّ
ِ َبا ِع َبا َد ُه.(((»..

((( رواه البخاري يف صحيحه ،برقم (.)1612
((( أخرجه عبد الرزاق الصنعاين يف مصنفه ( )39 /5واألزرقي يف أخبار مكة ()324 /1
واللفظ له ،عن ابن عباس موقوفا عليه ،وقال العجلوين يف كشــف اخلفاء (:)349 /1
«لكنه صحيح ،ومثله مما ال جمال للرأي فيه ،وله شــواهد ،فاحلديث حســن ،وإن كان
ضعيفا بحسب أصله كام قال بعضهم  .»...ثم ذكر شواهده ،فانظرها.
قلت :ومن شواهده أيض ًا :ما أخرجه ابن ماجه يف سننه عن أيب هريرة ،أنه سمع رسول اهلل ﷺ
يقــول ..« :من فاوضه فإنام يفاوض يدَ الرمحن»  .وقال املنذري يف الرتغيب ص :233
«وحسنه بعض مشاخينا» .ومنها :ما أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه  ،221/4واحلاكم
يف مســتدركه  ،475/1عن عبد اهلل بن عمرو أن رســول اهلل ﷺ قال« :وهو يمني اهلل
وحســنه املنذري يف الرتغيــب ،ص  .234وقال اهليثمي يف جممع
يصافح هبا خلقه».
َّ
الزوائد « :342/3رواه أمحد والطرباين يف األوســط ،وزاد« :يشهد ملن استلمه باحلق،
وهــو يمني اهلل عز وجل يصافح هبا خلقه» .وفيه عبد اهلل بــن املؤمل ،وثقه اب ُن حبان،
وقال :خيطىء ،وفيه كالم .وبقية رجاله رجال الصحيح».
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 -٤ورفع اليدين كذلك يعني :االستسال َم ألمر اهلل اختيار ًا واخلضوع

أللوهيته كام يستسلم األسري بني يدي آرسه اضطرار ًا.

 -٥وفيه معنى االستئذان يف الدخول عىل ملك امللوك جل وعال.
 - ٦وفيــه معنى الدعاء؛ والدعاء باإلشــارة قــد ورد يف اخلُطبة ،ويف

التشهد من الصالة.

 -٧وفيه معنى اإلعراض عام سوى اهلل تعاىل .وأما تكراره ،ففيه معنى
جتديد التنبه لرتك ما سوى اهلل عند كل فعل»(((.
 -8وهو قبل هذا كله اتباع ألمر النبي عليه الصالة والسالم.
 -12من ِح َ
كم األذكار يف الصالة
قال اإلمام الدهلوي رمحه اهلل« :وأما األذكار فرتجع إىل معان ،منها:
 -1إيقاظ النفس لتن َّب َه للخضوع الذي وضع له الفعل :كأذكار الركوع،

والسجود.

 -2ومنهــا اجلهر بذكر اهلل ،ليكون تنبيه ًا للقوم بانتقال اإلمام من ركن
إىل ركن كالتكبريات عند كل خفض ورفع.
((( ذكر هذا املعنى اإلمام الدهلوي يف حجة اهلل البالغة ()13 /2و(.)17 /2
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 -3ومنهــا أال ختلو حالة يف الصالة من ذكــر :كالتكبريات ،وكأذكار
كب رفع يديه إيذانا بأنه أعرض عام سوى اهلل تعاىل،
القومة واجللســة ،فإذا َّ َ
ودخل يف ح ِّيز املناجاة ،ويرفع إىل أذنيه أو منكبيه ،وكل ذلك سنة ،ووضع
وصف القدمني ،وقرص النظر عىل حمل الســجدة
يده اليمنى عىل اليرسى،
َّ

تعظي ًام ومجع ًا ألطراف البدن حذو مجع اخلاطر ،ودعا دعاء االستفتاح متهيد ًا
حلضور القلب وإزعاج ًا للخاطر إىل املناجاة»(((.

 -13توحيد الوجهة يف الصالة قو ًال وقلبًا وقالبًا
من دواعي احلضور يف الصالة توحيد الوجهة قوالً وقلب ًا وقالب ًا.
 -1فأما توحيد الوجهــة يف القول :فقد كان رســول اهلل ﷺ إِ َذا ا ْبتَدَ َأ

ت وج ِهي لِ َّل ِذي َف َطر السمو ِ
ات َواألَ ْر َض َحنِيف ًا
َ َّ َ َ
الص َل َة ا َمل ْكتُو َب َة قالَ :
َّ
«و َّج ْه ُ َ ْ َ

ِ
وما َأنَا ِمن ا ُمل ْ ِ ِ
ني،
ني ،إِ َّن َص َل ِتَ ،ون ُُســكِيَ ،و َ ْ
ايَ ،و َم َ ِات لَِّ َر ِّب ال َعا َل َ
شك َ
م َي َ
َ
ََ
ِِ
ِ
يك َله ،وبِ َذلِ َ ِ
َل َ ِ
ني.(((»...
ك ُأم ْر ُتَ ،و َأنَا م َن ا ُمل ْسلم َ
ش َ ُ َ

 -2وأما توحيد الوجهة يف القلب :فقد ُأمر املسلم باعتقاد صفتي العلو
والعظمة هلل تعاىل ،فهو العيل العظيم.
((( حجة اهلل البالغة (.)13 /2
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،برقم ( )202( )771وأبو داود يف سننه ( )460وفيه :حنيف ًا
مسل ًام.
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 -3وأما توحيد الوجهة قالب ًا :فقد أمر املسلم أن يستقبل الكعبة ،وهي

بيــت اهلل ،أمر بالتوجه إليه ،واختاذه قبلة ،وهذا من حيث اجلســد ،ولكنها

تعني يف مجلة ما تعنيه توحيد الوجهة.

فوحد
فــإذا أردت أن تصل إىل حقيقة معنى احلضور مع اهلل يف الصالة ِّ

الوجهة لسان ًا ،وقلب ًا ،وقالب ًا ،وعندها سستستشعر معنى قوله تعاىل ﴿ :ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [احلديــد .]٤ :وتفهم معنى قول النبــي ﷺ« :إِ َّن اهللَ َع َّز
َو َج َّل َي ُق ُ
َت ِب َش َفتَا ُه»(((.
ولَ :أنَا َم َع َع ْب ِدي حيثام َذك ََر ِنَ ،و َ َت َّرك ْ
اللهم اجعلنا من الفاحلني اخلاشعني ،وال جتعلنا من الغافلني املحرومني.
 -14أمجل حلظات املناجاة مع اهلل تعاىل يف الصالة
ســورة الفاحتة أفضل ســورة يف القرآن ،وأمجل ما فيها أنك تناجي اهلل
تعاىل هبا ،يدل عىل ذلك ما جاء عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :س ِ
ــم ْع ُت
َ
ِ
َر ُس َ
ي َع ْب ِدي
ــم ُ
الص َل َة َب ْينــي َو َب ْ َ
ت َّ
ــول اهللِ ﷺ يقول« :قال اهللُ َت َع َالَ :ق َس ْ
نِ ْص َف ْ ِ
يَ ،ولِ َع ْب ِدي َما َس َأ َلَ ،فإِ َذا قال ال َع ْبدُ  ﴿ :ﭖﭗﭘﭙ﴾،
قال اهللُ َت َع َالَ :حِدَ ِن َع ْب ِدي.

َوإِ َذا قال ﴿ :ﭛ ﭜ ﴾ ،قال اهللُ َت َع َالَ :أ ْثنَى َع َ َّل َع ْب ِدي.

((( أخرجــه البخاري يف صحيحه معلقــ ًا ،وأمحد يف مســنده ( )568 /16عن أيب هريرة
متصالً ،وإسناده صحيح.

40

الصــالة :رحلة احلـب والشـوق

وإِ َذا قــال ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﴾  ،قالَ :مَّدَ ِن عب ِ
ــدي َ -وقال َم َّرةً:
َْ
َ
َف َّو َض إِ َ َّل َع ْب ِدي .-

َفــإِ َذا قــال ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ ،قال :ه َ ِ
ي
ــذا َب ْيني َو َب ْ َ
َ
َع ْب ِديَ ،ولِ َع ْب ِدي َما َس َأ َل.

َفــإِ َذا قــال ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ ،قالَ :ه َذا لِ َع ْب ِديَ ،ولِ َع ْب ِدي َما َس َأ َل»(((.
ومن نعمة اهلل علينا ،أننا نناجي ربنا هبذه السورة يف صالتنا  -الفرائض،

والسنن املؤكدة ،والوتر  -اثنتني وثالثني مرة يف اليوم والليلة.

وقد جاء عن عبد اهلل بن املبارك أنه قال :ســألت سفيان الثوري قلت:

الرجل إذا قام إىل الصالة ،أي يشء ينوي بقراءته وصالته؟ قال« :ينوي أنه

يناجي ربه»(((.

 -15إنها أم القرآن!
حل ْمد ،والثناء عىل اهلل تعــاىل ،ومتجيده يف
ســورة الفاحتة هي ســورة ا َ

هذا الكون الفســيح ،أليس قد قــال اهلل تعاىل﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﴾ [الروم.]18 :

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،برقم ( .)38قال العلامء :املراد بالصالة هنا الفاحتة سميت
بذلك؛ ألهنا ال تصح إال هبا.
((( تعظيم قدر الصالة (.)199 /1
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ِ
رب العاملني،
 -١وهي تَرت َّدد عىل ألسنة العابدين عند وقوفهم بني َيدَ ْي ِّ

بالسبع املثاين؛ ألهنا تُثنى يف ِّ
ُكرر ،وتَكرارها
كل ركعة ،أي :ت َّ
ــميت َّ
وهلذا ُس ِّ

وصدَ ق من قال:
َيزيدها حالوةً ،وعذوبةَ ،
عيل حدي َثهم يا حــادي
ِّ
كـرر َّ

فحدي ُثهم جيلو الفؤا َد الصادي

وطلب
 -٢وهي تَشت َِمل عىل أصول النَّجاة التي نزل القرآن لتفصيلها،
َ

حتقيقها لنيل السعادة األبد َّية.

َ
 -3وهي حتتوي عىل العناوين العريضة يف القرآنُ ،
املدخل العا َّم
وت ِّثل

ألغازه؛
وتتضمن
ل َف ْهم أحكامه وأرساره،
مفاتيحه التي تفتح مغالي َقه ،و َت ُفك َ
َ
َّ
أصله ،فهي أصل
ــميت بـ أم القرآن .قال
املفــرون :وأ ُّم اليشءْ :
ِّ
وهلذا ُس ِّ
القرآن؛ النطوائها عىل مجيع أغراضه ،وما فيه من املعاين والعلوم ِ
واحلكَم.
ألهم َم ِ
اورها:
وفيام يأيت َع ْرض
ِّ
أوالً :إذا كانت الغاية من َخلق اإلنســان هي عبــاد َة اهلل تعاىلَّ ،
فإن أم
القرآن َتنُص عىل ثالثة أسباب لذلك ،وهي:
واملرب.
ترصف ،واملد ِّبر،
ِّ
 -1أن اهلل ُّ
رب العاملني ،فهو املالك ،وا ُمل ِّ
عت َّ
كل يشء.
 -2وأنَّه الرمحن الرحيم ،ورمحته سبحانه َو ِس ْ
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 -3وأنــه مالك يوم الديــن؛ أي :يوم اجلزاء ،ومقداره مخســون ألف

سنة((( ،وما فيه من مواقف ،وما يرتتَّب عىل ذلك من آثار.

ِ
وال شــك َّ
الصفــات ال ُعليا إله
أن اخلالق
العظيم الــذي يتَّصف هبذه َّ
َ
يست ِ
َح ٌّق أن ُيع َبد ،وأن ُيا َطب يف ِّ
كل وقوف بني يديه بقولنا﴿ :ﭢ ﭣ ﴾
َ
[الفاحتة.]5 :

وأن نَســتعني به يف ِّ
قرين بذلك
كل أمورنا وشــؤوننا يف هذه احلياةُ ،م ِّ

قررة يف
بقولنا ﴿ :ﭤ ﭥ﴾ [الفاحتة ،]5 :وتفاصيل هذه العبادة ُم َّ
القرآن املجيد ،والسنة النبوية.

ُفصل
ثانيــ ًا :هذا اإلنســان حيتــاج إىل َمنْهج يســر عليه ،ورشيعــة ت ِّ

احلق أن نقول﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ﴾
له ُس ُب َل االهتداء؛ وهلذا ع َّلمنا ُّ
[الفاحتــة ،]6 :والرصاط :هو الطريق الذي ســ َلكه ا ُملن َّعمــون من عباد اهلل

فصلة يف القــرآن احلكيم ،وصدق اهلل
الصاحلني ،وخريطة هــذا الطريق ُم َّ
تعاىل القائل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ [اإلرساء.]9 :

الســ ُبل عن ذلك الطريق املســتقيم،
ثالث ًا :هناك فريقان انحرفت هبم ُّ
جرائم ُمالِف ًة
الفريق األول :هم املغضــوب عليهم ،وهم أناس ارتكبــوا
َ
((( قال ابن جزي يف التسهيل ( )410 /2يف تفسري قوله تعاىل ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﴾ .يعني :يوم القيامة ،ثم اختلف هل مقداره مخســون ألف سنة حقيقة؟ وهذا
هو األظهر ،أو هل وصف بذلك لشدة أهواله؟.
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الغضــب وال َّلعنــة التي َت ْعنــي :ال َّطر َد من
هلَــدْ ي اهلل تعاىل ،فاســتح ُّقوا
َ
فصلة يف
َص ِّ
ف املهتدين ،وأســباب الغضــب اإلهلي والطرد من رمحتــه ُم َّ

القرآن العزيز.

والســنَّة ،و َي ِ
ندرج يف هذا
بيانم يف القرآن ُّ
وهؤالء أصنــاف ُك ُثر ،جاء ُ

الصنف اليهود ،واملرشكون ،واملنافقون.
ِّ

انحرفوا عن الطريق
وأما الفريق الثــاين ،فهم َّ
الضا ُّلون :وهم الذيــن َ

فصلة يف
املســتقيم بعد أن اهتدَ وا إليه،
وســاروا فيه ،وأســباب ضالهلم ُم َّ
ُ
الكتاب املبني ،وهم أصناف ُك ُثر ،منهم النَّصارى.

بحق أم القرآن التــي احتوت عىل أصول
فهذه الســورة الكريمة هي ٍّ

ِ
منهج اهلداية ،وأسباب الغضب والضاللة.

اللهم اجعلنا هدا ًة مهتدين غري ضا ِّلني وال ُمض ِّلني ،وو ِّفقنا لتِالوة هذه

لت فيهم ﴿ :ﮁ
الســورة املباركة يف حياتنا حتى نكون يف اآلخرة ممن ُق َ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [يونس ،]10 :آمني!
ُ -16حسن القيام يف الصالة

من األدب مع اهلل تعاىل أن حتســن القيام بني يديه ،امتثاالً لقوله تعاىل:
﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ [البقرة .]٢٣٨ :وهكذا كان حال الســلف الصالح،
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فقد جــاء عن جماهد أنه قال« :كان عبد اهلل بن الزبري إذا قام يف الصالة كأنه

عود ،وكان يقول :ذلك من اخلشوع يف الصالة»(((.

ــور ْب َن ا ُمل ْعت َِم ِرَ ،وك َ
َان ِم ْن
«ر َأ ْي ُت َمن ُْص َ
وعــن عبد اهللِ بن األَ ْج َل ِح قالَ :
ــن الن ِ ِ
ــا ِة»((( .و َمن ُْص ْو ُر ب ُن ا ُمل ْعت َِم ِ
َأ ْح َس ِ
ــر ،هوَ :
الص َ
احلافِ ُظ،
َّاس ق َيام ًا ِف َّ
ال َّث ْب ُت ،ال ُقدْ َوةُ ،الك ُْو ِ ُّفَ ،أ َحدُ األَ ْعالَم ،وكان صاحب إتقان وتأله وخري(((.
 -17إىل م ْ
َن تلتفت وأنت بني يدي اهلل سبحانه؟!
من أمجل حلظات احلياة حينام تكون أمام اهلل تعاىل ،وهلذا كان عليك أن

تعرف قدر من تناجي فال تلتف إىل ما ســواه ،قال عليه الصالة والســام:
ِ
ِ
ِ
ب َو ْج َه ُه
الص َلةَ ،فإِ َذا َص َّل ْيت ُْم َف َل تَلتَفتُوا َفإِ َّن اهللَ َينْص ُ
ُــم بِ َّ
«َ ...وإِ َّن اهللَ َأ َم َرك ْ
ت.(((»...
لِ َو ْج ِه َع ْب ِد ِه ِف َص َلتِ ِه َما َل ْ َيلت َِف ْ
وقال عليه الصالة والســامَ ...« :فإِ َّن اهللَ ِقب َل وج ِ
َان
ــه َأ َح ِدك ُْم إِ َذا ك َ
َ َ ْ
الص َل ِة»(((.
ِف َّ

((( احللية أليب نعيم (.)335 /1
(((احللية أليب نعيم (.)40 /5
((( انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء (.)402 /5
((( رواه الرتمذي يف جامعه ،برقم ( )2863وقال« :حديث حسن صحيح غريب».
((( أخرجه ابن أيب شــيبة يف مصنفه ( )143 /2واللفظ له ،والبخاري يف صحيحه ،برقم
( )406ومســلم يف صحيحــه برقــم ( )547وأمحد يف مســنده ( )480 /8ولفظه:
«َ ...فإِنَّم ُين ِ
َاجي َر َّب ُه َت َب َار َك َو َت َع َال».
َ
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وللســلف مواقف مشــهودة يف ذلك ،فقد جاء عــن التابعي اجلليل
احلســن البرصي أنه قال« :إيــاك وااللتفات يف الصــاة ،اهلل ينظر إليك
وتنظر إىل غريه؟»(((.
اش أنه قالَ « :لو ر َأي َت منْصور بن ا ُملعت َِم ِر ،و َع ِ
وعن َأيب َبك ِْر بن َع َّي ٍ
اص ًام،
َ
ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ

ِ
ِ
ِ ٍ
اه ْم َع َل ُصدُ ِ
ور ِه ْم َع َر ْف َت
ل ُ
يع ْب َن َأ ِب َراشد ِف َّ
الربِ َ
الص َلةَ ،و َقدْ َو َض ُعوا َ
َو َّ

ِ
الص َل ِة»(((.
َأ َّنُ ْم م ْن َأ ْب َر ِار َّ

وعن ميمون بن حيان ،قال« :ما رأيت مسلم بن يسار ملتفت ًا يف صالته
قط خفيفة وال طويلة ،ولقد اهندمت ناحية من املســجد ففزع أهل السوق
هلدمه ،وإنه لفي املسجد يف الصالة فام التفت»(((.
وقال اإلمــام حممد بن نــر املــروزي ...« :فاملصيل كأنــه ليس يف
الدنيــا وال يف يشء منهــا إذا كان بجميــع قلبــه ومجيع بدنــه يف الصالة؛
((( تعظيم قدر الصالة (.)193 /1
((( احلليــة أليب نعيم ( )40 /5ومنصور ،هو :ابن املعتمــر ،وقد تقدمت ترمجته .وعاصم
هو :ابن أيب النجود ،قال عنه الذهبي يف سري أعالم النبالء (« :)256 /5اإلمام الكبري،
مقرئ العرص ،أبو بكر األســدي موالهم ،الكويف» .والربيع قال عنه الذهبي يف تاريخ
اإلسالم (« :)647 /3كان قانتا خاشعا ذاكرا لآلخرة.»..
((( احللية أليب نعيم ( )290 /2ومســلم بن يســار :تابعي جليل ،قال عنه الذهبي يف سري
أعالم النبالء (..« :)510 /4القدوة ،الفقيه ،الزاهد ،أبو عبد اهلل البرصي».

46

الصــالة :رحلة احلـب والشـوق

وذلــك أنه يناجــي امللــك األكرب ،فــا ينبغــي أن خيلط مناجــاة اإلله

العظيم بغريها.

وكيف يفعل ذلك والنبي ﷺ قد أخرب أن اهلل مقبل عليه بوجهه ،فكيف

جيوز ملن صدَّ ق بأن اهلل مقبــل عليه بوجهه أن يلتفت ،أو يغيب ،أو يتفكر،
أو يتحرك بغري ما حيب املقبل عليه بوجهه؛ ألن اشــتغاله يف صالته بغريها

من االلتفــات ،أو العبث ،أو التفكر يف يشء مــن الدنيا هو إعراض عمن

أقبل عليه.(((»...

وقال اإلمام ابن القيم« :االلتفات املنهي عنه يف الصالة قسامن:
أحدمها :التفات القلب عن اهلل عز وجل إىل غريه.
الثــاين :التفات البــر ،وكالمها منهي عنه .وال يــزال اهلل مقب ً
ال عىل

عبده مــا دام العبد مقب ً
ال عىل صالته ،فإذا التفت بقلبه أو برصه أعرض اهلل

تعاىل عنه.

«اختِ َل ٌس
وقد سئل رسول اهلل ﷺ عن التفات الرجل يف صالته فقال ْ
َْ
يتَلِ ُس ُه َّ
ان ِم ْن َص َل ِة ال َع ْب ِد»(((.
الش ْي َط ُ
((( تعظيم قدر الصالة (.)172 /1
((( الوابل الصيب من الكلم الطيــب (ص )21 :واحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه،
برقم (.)718
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 -18ما أمجل القنوت يف الصالة!
قال اهلل تعاىل ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ [البقرة ،]٢٣٨ :ومعنى القنوت كام

وعَ ،و َغ ُّض ال َب َ ِ
صَ ،و َخ ْف ُض
ُوعَ ،واخلُ ُش ُ
الرك ُ
َقال التابعي اجلليل ُماهد هوُّ :
اجلَن ِ
َاح ِم ْن َر ْه َب ِة اهللِ َت َع َال.

ِ
ِ
ح َن َع َّز َو َج َّل
الر ْ َ
الص َلة َه َ
قــالَ :وكَانَت ال ُع َل َم ُء إِ َذا َقا َم َأ َحدُ ُه ْم إِ َل َّ
اب َّ

َأ ْن ي ُش َّذ َن َظرهَ ،أو يلت َِف َتَ ،أو ي َق ِّلب احلصَ ،أو يعب َث بِ ٍ
يدِّ َ
ث َن ْف َس ُه
ْ ََْ
ُُ ْ َ
َ
شءَ ،أ ْو ُ َ
ْ ُ َ َ َ
َ ْ
ِ
بِ َ ٍ ِ
الص َل ِة»(((.
شء م َن الدُّ ْن َيا إِ َّل نَاسي ًا َما َدا َم ِف َّ
ْ
قــال اإلمــام حممد بــن نرص املــروزي« :ومــن أرفعيتهــا :وجوب
إقامتهــا بجميع اجلــوارح ،ومن الدليــل عىل عظم قدرهــا وفضلها عىل
ســائر األعــال :أن كل فريضة افرتضهــا اهلل فإنام افرتضهــا عىل بعض
اجلــوارح دون بعــض ،ثم مل يأمر بإشــغال القلــب به إال الصــاة ،فإنه
أمــر أن يقام بجميع اجلوارح كلهــا ،وذلك أن ينتصب العبــد ببدنه كله،
ويشــغل قلبه هبا ليعلم ما يتلــو وما يقول فيهــا ،ومل يفعل ذلك بيشء من
الفرائض.(((»..
((( احللية أليب نعيم (.)282 /3
((( تعظيم قدر الصالة (.)171 /1
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 -19يستفاد اخلشوع من األرض اخلاشعة
تأملــت يف قولــه تعــاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﴾ [املؤمنون ]٢ – ١ :فقلت :ما حقيقة اخلشوع يف الصالة؟ وكيف

أحققه يف نفيس؟

بــدأت بالتفكري يف ذلك ،وطلبت العون مــن اهلل يف الوصول إىل ذلك

املقام الرفيع  ..فتذكرت فجأة قول اهلل تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [فصلت.]٣٩ :
فحال اخلشوع يســتفاد إذ ًا من طبيعة األرض عند اجلفاف ،فهي تبدو

وكأهنا إنسان واقف ينتظر فرج ًا أو خرب ًا مه ًام..

واملصيل يف صالته عندما خيشــع متمث ً
ال صورة األرض املتأهبة لنزول

املطر؛ فــإن التجليات اإلهلية ســتنهال عليه كاملطر فتحيــي قلبه ،وترشح
صدره ،وتزكّي نفســه ،وتزيد إيامنه ،وجتعل كل لطائفه ومشاعره هتتز طرب ًا

هبذا اخلري العميم.

 -20الصالة أعظم مظهر من مظاهر اخلضوع بني يدي اهلل سبحانه

الصــاة أعظم مظهر من مظاهر اخلضوع بني يــدي اهلل؛ وبيان ذلك:

ويعب اللسان عن تلك
«أن القلب خيضع عند مالحظة جالل اهلل وعظمتهُ ِّ ،
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العظمــة ،وذلك اخلضوع بأفصح العبارة ،وتؤ َّد ُب اجلوارح حســب ذلك

اخلضوع .وهذه األمور الثالثة هي أصل الصالة .قال الشاعر:
أفـادتكم النعمـاء مني ثــالثـ ًة

املحجبا
والضمري
يدي ولساين
َّ
َ

(((

وقال النووي« :فاحلكمة يف الصالة :التواضع ،واخلضوع ،واخلشوع،

وإظهار االفتقار إىل اهلل تعاىل»(((.

وقال الدِّ هلوي« :وأما الصالة :فيقصد فيها التشــ ُّبه بحال عبيد امللك

عند مثوهلم بني يديه ،ومناجاهتم إياه ،وخضوعهم له ،ولذلك وجب تقديم
الثناء عىل الدعاء ،ومؤاخذة اإلنسان نفسه باهليئات التي جيب مراعاهتا عند

مناجاة امللوك من ضم األطراف ،وترك االلتفاف ،وهو قوله ﷺ« :إِ َذا َص َّل
أحدكم َفإِ َّن اهللَ ِق َب َل َو ْج ِه ِه»(((.
 -21الصالة أعظم مظهر من مظاهر تعظيم اهلل سبحانه
الصالة أعظــم مظهر من مظاهــر تعظيم اهلل ســبحانه ،وبيان ذلك:

«أن العبــد يقوم بني يــدي اهلل مناجيــ ًا ،ويقبل عليه مواجه ًا ،ويســتقبل
ِّس رأســه خضوعــ ًا هلل وإخبات ًا،
القبلة،
ويستشــعر ذ َّل ُه ،وعزة ر ِّبه ،فينك ُ
ُ

((( حجة اهلل البالغة (.)137/1
((( اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة (ص.)373 :
((( حجة اهلل البالغة ( ،)134/1واحلديث تقدم خترجيه.
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ــر وجهــه الــذي هــو أرشف أعضائه ،وجممع حواســه بــن يديه
ويع ِّف ُ

راكع ًا ساجد ًا»(((.

ولكــن ّ
أجل مظهر مــن مظاهــر التعظيم هلل يتجــى يف ركوعك بني
يدي اهلل ســبحانه وتعاىل ،ولســانك يعرب عن ذلك بقولك« :سبحان ريب
العظيم وبحمده».
ثم يزداد هــذا التعظيم مجاالً وجالالً عندما تدعو بام كان يدعو به إمام

تَ ،وبِ َ
«الله َّم َل َ
ْت،
ك َآمن ُ
ك َر َك ْع ُ
املع ِّظمني هلل رب العاملني يف ركوعه بقولهُ :

ك َس ْم ِعيَ ،و َب َ ِ
صيَ ،و ُ ِّ
تَ ،خ َش َع َل َ
َو َل َ
ميَ ،و َع ْظ ِميَ ،و َع َصبِي»(((.
ك َأ ْس َل ْم ُ
وقد أكرمك اهلل تعاىل بأن تركع يف صالتك -الفرائض ،والســنن املؤكدة،

والوتر -اثنني وثالثني ركوع ًا يف اليوم والليلة.
 -22أعظم سجدة!
تلك السجدة التي نستشعر فيها جالل اهلل تعاىل ،وهو مظهر من مظاهر
اخلضوع لعظمته ســبحانه ،فام أمجل تلك السجدة ،ولسانك يردد :سبحان
ريب األعىل وبحمده.
((( حجة اهلل البالغة (.)137/1
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،برقم (.)202( )771
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ثم تدعو بام دعا به ســ ِّيد الســاجدين ،هلل رب العاملني ،رسول اهلل ﷺ

الذي قال فيه ربه ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [الشعراء:

ْــتَ ،و َل َ
ــجدْ ُتَ ،وبِ َ
«الله َّم َل َ
ك
ك َآمن ُ
 ،]٢١٩ - ٢١٨ودعــاؤه هــوُ :
ك َس َ

ِ ِ
ص ُهَ ،ت َب َار َك
َأ ْس َل ْم ُ
تَ ،س َ
ــجدَ َو ْج ِهي ل َّلذي َخ َل َق ُهَ ،و َص َّو َر ُهَ ،و َش َّق َس ْم َع ُه َو َب َ َ
اهللُ َأحسن َ ِ ِ
ني»(((.
اخلالق َ
ْ َ ُ
 -23أمجل سجدة!
تلك السجدة التي نستشعر فيها مجال اخلالق العظيم سبحانه ،فننحني
«إن اهلل ٌ
مجيل
ســاجدين لباهر مجاله؛ أليس قد قال النبي ﷺ يف وصف ربهَّ :
َ
اجلامل»((( .وها هي آثار مجاله بادية يف كل يشء ،وظاهرة يف صفحات
ب
ُي ُّ
الكون البديع ،ويف كل لوحة من لوحاته اجلميلة! فسبحان من خلق فأبدع،

وصو َر فأحسن التصوير!
َّ
واجلامل له ســلطان عىل القلــوب ،يدفع املحب إىل االستســام أمام
حمبوبه ،واإلعالن بقوله:
احلسن قد َّ
ول ِك حقـ ًا عـرشه

ِ
هيواك
فتحكَّمي يف قلب َم ْن

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،برقم (.)202( )771
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،برقم (.)91
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وهــو بيت قد قاله صاحبه يف مجال زائل ،فكيــف إذا كان ذلك اجلامل

مجــال اخلالق العظيم الــذي ال يفنى وال يزول! فهــو أوىل بالتذلل أمامه،

والسجود له.

وهذا شاعر آخر يصف حال املحب أمام حمبوبه فيقول:
تـ ْه دالالً
ٌ
أهــل لـذاكَــا
فـأنـت
َ

ٍ
ِ
َ
قاض
أنت
األمـر
ولك
فاقض ما َ
ُ

َ
هــواك اخـتـربين
شـئـت يف
وبام
َ
الش ُ
عـ ّل َم َّ
سهـر ا َّلل ْيـ
ـوق مقـلتي
َ

َ
ـن قـد أعطـاكَا
وتك ّْم،
ـس ُ
ُ
فالـح ْ
اجلــامل قـــدْ ّ
ُ
ولكــا
فـعــلـي
َّ

كـان ِ
فيـه رضـاكا
فاختيـاري ما َ

ِ
فصار ْتِ ،م ْن َغ ِري ْنوم ،تراكا
ـل
َ

وهــو ســبحانه كامــل يف مجاله ،بينــا مجال غــره يعرتيــه األفول

والنقص والزوال!

وهو قــد أذن ألحبابه بالتمتع بمظاهر مجالــه ،والتذلل بني يديه .بينام

مجال غريه مصاحب غالب ًا للتكرب والتمنع واالزدراء!

 -24إن اإلنسان مهيأ يف أصل خلقه للسجود

الحظت وأنا أســجد هذا املعنى ،وبيان ذلــك أن اهلل تعاىل جعل لكل

يشء يف هذا الكون وظيفــة يؤدهيا ،وطبيعة خلقه تعينــه عىل أداء وظيفته
املنوطة به ،الحظ النبات واحليوان بأصنافه ،قال تعاىل ﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﴾ [النور.]٤١ :
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والســجود من أعظم أنواع التقرب إىل اهلل ســبحانه؛ ألنه غاية التذلل

من العبد ،وغاية التعظيم هلل ،ومن هنــا قال اهلل تعاىل ﴿ :ﯴ ﯵ﴾

[العلق .]١٩ :ومن توافق السنة مع القرآن ،قول النبي ﷺَ :
ُون
«أ ْق َر ُب َما َيك ُ
ِ
ال َع ْبدُ ِم ْن َر ِّب ِه َو ُه َو َس ِ
اء»(((.
اجدٌ َ ،ف َأكْث ُروا الدُّ َع َ
إذن :خلقك وهيأك لتسعد بقربه ،وتنعم بني يديه السيام حال سجودك

له َّ
جل وعال.

وصدق رسول اهلل ﷺ عندما قالُ :
«أ ِم ْر ُت َأ ْن َأ ْس ُجدَ َع َل َس ْب َع ِة َأ ْع ُظمٍ،
َي ،و َأ ْطر ِ
ِِ
ِِ
ع َل َ ِ
اف ال َقدَ َم ْ ِ
ي،
َ
الر ْك َبت ْ ِ َ َ
اجل ْب َهة َ -و َأ َش َار بِ َيده َع َل َأنْفه َ -وال َيدَ ْي ِنَ ،و ُّ
اب َو َّ
الش َع َر»(((.
َو َل َنك ِْف َ
ت ال ِّث َي َ
 -25اسجد هلل اختياراً ،قبل أن متنع عنه يف اآلخرة اضطراراً
أهيا اإلنســان :اســجد هلل تعاىل وأنت يف هذه الــدار ..فمن امتنع عن

الســجود يف الدنيا اختيــار ًا ،منع منــه يف اآلخرة اضطــرار ًا ،قال تعاىل:
﴿ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ ﰦ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ [القلم.]43-42 :

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،برقم ( )482عن أيب هريــرة .وكان التابعي اجلليل جماهد
ِ
ِ
َان س ِ
يقولَ :أ ْق َر ُب َما َيك ُ
اجد ًاَ ،أ َل ْ ت ََر إِ َل َق ْولِ ِه ﴿ :ﯴ ﯵ﴾
ُون ال َع ْبدُ م ْن َر ِّبه إِ َذا ك َ َ
انظر مسند الشافعي (ص.)41 :
ود َعل َاألن ِ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الصالة ،باب الســج ِ
ْف ،رقم ()812
ُّ ُ
َ
َ
عن ابن َع َّب ٍ
اس .وبرقم ( )816بلفظَ :
«ل َأك ُّ
ُف» .ومعنى :ال نكفت ،أي :ال نكف.
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َّ
إن عقوبــة املمتنع عن الســجود يف الدنيا تكون مــن جنس عمله يوم
القيامة ،فاهلل خيلقه ويعيده يوم القيامة عىل هيئة ال يســتطيع معها السجود
حينام يدعى إليه ..نسأل اهلل السالمة من الندامة.
 -26قصة البطاقة
يف الصالة تنطق بالشهادتني ،وهذه الشهادتان تأيت يوم القيامة يف بطاقة
فتوضع يف كفة العبد املذنب فتثقل عىل كفة فيها تســعة وتسعون سج ً
ال من
السيئات ،يدل عىل ذلك ما جاء عن النبي ﷺ أنه قال:
ِ
ِ
«إن اهللَ س ُيخَ ِّل ُص رج ً
فينش
رؤوس
ال من أمتي عىل
َّ
اخلالئق يو َم القيامةُ ُ ،
كل ِس ِ
وتســعني ِس ِ
ِ
البرص ،ثم ُ
ج ٍّل ُ
ج ّلُّ ،
يقول :أتُنكِ ُر من
عليه تسع ًة
مثل مدِّ
َ
هذا شيئ ًا؟ أظ َل َم َ
احلافظون؟
ك َكتَبتي
َ
ُ
يقول :ال ،يا رب.
فيقول :أ َف َل َ
ذر؟
ك ُع ٌ
ُ
فيقول :ال ،يا رب.
عليك اليو َم ،ف ُي ِ
َ
إن َ
خر ُج بِطاق ًة
ظلم
فيقول :بىل َّ
لك عندنا حسن ًة ،وإنِّه ال َ

أن حممد ًا عبدُ ه ورسو ُله.
أن ال إل َه إال اهللُ ،وأشهدُ َّ
فيها أشهدُ ْ
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احض وزن َ
َك.
فيقولْ ُ :

ِ
الس َّ
جلت؟
فيقول :يا رب ،ما هذه البِطاق ُة َ
مع هذه ِّ
فقال :فإنك ال تُظ َل ُم.

ِ
ِ
الس ِ
السج َّل ُت،
فطاشت
ج َّل ُت يف كِ َّف ٍة ،والبطاق ُة يف كِ َّف ٍة
قال:
ُ
فتوضع ِّ

ِ
يشء»(((.
وث ُقلت البِطاق ُة ،وال َيث ُق ُل مع اس ِم اهللِ ٌ

فكيــف وقد أكرمــك اهلل تعاىل بــأن تكرر الشــهادتني يف صالتك-
الفرائض ،والسنن املؤكدة ،والوتر -سبع عرشة مرة يف اليوم والليلة .وهذا
من التوافقات مع عدد الركعات املفروضة يف الصالة.
 -27مسع اهلل ملن محده!
من هيئــات الصالة قول املصيل بعد الرفع من الركوع :ســمع اهلل ملن
محده ،وهي كلامت عظيمة فيها إيامء بمعية اهلل تعاىل للمصيل الذي يســمع
تراتيل املصلني ،وتسبيحات الراكعني ،ومحد احلامدين.
وفيها إشــعار بقبول محدنا هلل يف مفتتح الصالة عند ما تلونا :احلمد هلل
رب العاملني ،ويف ركوعنا عندما نقول :سبحان ريب العظيم وبحمده.
((( أخرجه الرتمذي يف جامعه برقم ( )2639عن عبد اهلل بن عمرو  ،وقال« :حسن غريب».
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ك َ
«ر َّبنَــا َو َل َ
حد ًا
احل ْمدُ ْ َ ،
وفيها حــث عىل مزيد من احلمد؛ بأن نقولَ :
كَثِري ًا َط ِّيب ًا ُم َب َارك ًا فِ ِيه».
ويف احلديث الصحيح أن رســول اهلل ﷺ قــال لذلك الصحايب الذي
ِ
ني َم َلك ًا
أهلمــه اهلل تعاىل هذه الكلامت يف الصالةَ « :ل َقدْ َر َأ ْي ُ
ــت بِ ْض َع ًة َو َثالَث َ
ِ
ــم َي ْك ُت ُب ُها َأ َّو ُل»((( .ويف هذا إشــعار برفعهــا إىل اهلل تعاىل،
َي ْبتَد ُر َ
ونَــا َأ ُّ ُي ْ
وقبوهلا لديه.

لكن ملاذا كان العدد بضعة وثالثني ملك ًا؟
لقد كشــف الوزير العبايس الصالح ابن هبرية رمحه اهلل يف تأمالته عن

الــر؛ ووجد أن عدد املالئكــة الذين رفعوها إىل اهلل تعاىل يســاوي عدد

حروف هذه الكلامت .وهو تكريم عظيم لقائلهن!

اللهم فيا ســامع األصوات ،ويا جميب الدعوات ،اســتجب دعاءنا،

وتقبل محدنا لك ،وثناءنا عليك بمنك وكرمك.

قال الفضيل بن عياضَ :من أكثر من قول احلمد هلل كثر الداعي له ،قيل:

ومن أين قلت هذا؟ قال :ألن كل من يصيل يقول :سمع اهلل ملن محده(((.

((( أخرجــه البخاري يف صحيحه ،كتاب الصالة ،برقــم ( )799ومعنى «يبتدروهنا» أي:
يســارعون إليها .ومعنى «أول» أي :كل منهم يــرع ليكتب هذه الكلامت قبل اآلخر
ويصعد هبا إىل اهلل تعاىل لعظم قدرها عنده.
((( البصائر والذخائر أليب حيان التوحيدي (.)72 /3
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 -28من فوائد الصالة :أنك تسلم على رسول اهلل ﷺ

من أفعال الصالة :قولنا يف التشهد :السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل

وبركاتــه ،ومن تكريم اهلل تعــاىل لنبيه ﷺ أنه جعل مالئكة يســيحون يف
األرض ليب ِّلغوه ســام من يســ ِّلم عليه ،يدل عىل ذلك ما جاء عن ِ
عبد اهللِ
ِ
ِ
ني
بن َم ْس ُعود ريض اهلل عنهَ ،قالَ :قال رسول اهلل ﷺ« :إِ َّن لَِّ َم َلئ َك ًة َس َّياح َ
ِ
يف األرضُ ،ي َب ِّلغ ِ
الس َ
ــا َم»((( .فإذا س ّلمت ،ر َّد رسول اهلل ﷺ
ُون ْ
من ُأ َّمتي َّ
عليك الســام ،يدل عىل ذلك ما جاء عنه ﷺ أنه قال« :ما من مسل ٍم يس ِّلم

عيل روحي ،حتى أر َّد عليه السالم»(((.
عيل إال ر َّد اهلل َّ
َّ

فكيف وقد أكرمك اهلل تعاىل بأن تســ ِّلم عىل رسول اهلل ﷺ يف صالتك

 الفرائض ،والســنن املؤكدة ،والوتر -ســبع عرشة مرة يف اليوم والليلة.وهذا من التوافقات مع عدد الركعات املفروضة يف الصالة.

وكذلــك يبلغونه صالتك عليه ،يدل عىل ذلــك ما جاء عن أيب هريرة

عــي فإن صالتكُم
ريض اهلل عنــه ،قال :قال رســول اهلل ﷺ...« :وص ُّلوا
َّ
ت ْب ُلغُنِي َح ْي ُ
ث ُكنْت ُْم»(((.
((( أخرجه مالك يف املوطأ ،برواية أيب مصعب ،برقم ( )269وأمحد يف مســنده ()343/7
( )4320واللفــظ له ،والنســائي ( ،)43/3وصححه ابن حبــان ( )1392واحلاكم
( ،)421/2ووافقه الذهبي ،وابن القيم يف «جالء األفهام» (ص.)24 :
((( أخرجه أمحد يف مسنده ( ،)10815وأبو داود برقم (.)2041
((( أخرجه أبو داود يف ســننه ،برقم ( )2042وأمحد يف مسنده ( )8804وصحح ابن حجر
إسناده يف فتح الباري (.)488/6
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فكيف وقد أكرمك اهلل تعاىل بأن تصيل عىل رسول اهلل ﷺ وآله الكرام

يف صالتك -الفرائض ،والسنن املؤكدة ،والوتر -سبع عرشة مرة يف اليوم
والليلة ،امتثــاالً لقوله تعــاىل ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ [األحزاب.]٥٦ :
 -29أفضل األعمال يف احلياة

هــي الصالة ،يدل عىل ذلك ما جاء عن َث ْو َب َ
ــان ريض اهلل عنه أنه قال:
ِ
َ
ــر َأ ْع َملِك ُُم
«اســتَق ُ
قال رســول اهلل ﷺْ :
يموا َو َل ْن ُ ْت ُصواَ ،وا ْع َل ُموا أ َّن َخ ْ َ
الص َلةُ»((( .وقال رســول اهلل ﷺ« :الصالة خري موضوع»((( ،ملاذا؟ ألهنا
َّ

أفضل ما وضع مــن الطاعات ،ورشع من العبــادات .وهي خري حارض،

فاستكثر منه.

((( أخرجه أمحد يف مسنده ( )60 /37وقال البوصريي يف مصباح الزجاجة« :رجاله ثقات
إال أنه منقطع بني ســامل وثوبان ،فإنه مل يســمع منه بال خالف ،لكــن له طريق أخرى
متصلة» .وبنحوه قال ابن حجر يف إحتاف املهرة (.)304/3
((( أخرجــه أمحد يف مســنده ( )22288( )618 /36عن أيب أمامــة ،من حديث أيب ذر.
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (« :)164/2رواه أمحد والطرباين يف الكبري ،ومداره عىل
عــي بن يزيد ،وهو ضعيف» .وأخرجه ابن حبان يف صحيحه ،واحلاكم يف مســتدركه
( ،)597/2وغريمها من طرق عن أيب ذر.
وأخرجه ال َّط َ َ ِ
«الص َلة خري َم ْو ُضوع
ان ِف األَ ْو َســط)245(،عن أيب ُه َر ْي َرة مرفوع ًا ،ونصه َّ
ب ّ
اع َأن يستكثر فليســتكثر» .وقال اهليثمي يف املجمع (« :)249/2وفيه عبد
اس َت َط َ
َفمن ْ
املنعم بن بشــر ،وهو ضعيف» .قلت :فاحلديث حسن اإلســناد ،فله طرق متعددة،
وشاهد يشــهد له .وقد أخرج أمحد بن حنبل يف كتاب الزهد (صِ )233 :
حل َس ِن
عن ا َ
اء ْاس َت ْك َث َر».
البرصي من قولهَّ :
اء ْاس َت َق َّل َو َم ْن َش َ
«الص َل ُة َخ ْ ُي َم ْو ُضو ٍع َم ْن َش َ
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 -30حتى تكون الصالة أكرب همناُ ،
وأوىل اهتماماتنا
الصالة هي أهم يشء يف حياتنا ،فال ينبغي أن ننشغل عنها ،وال نفكر بأمور
الدنيا فيها ،أليس قد قال اهلل تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [النور:

 .]٣٧وعلينا عندما نضع برامج أعاملنا ،أو مواعيدنا :أن نراعي أداء الصالة.
ولتحقيــق ذلك :علينا أن نجتنب االشــتغال بــأي عمل عند حضور

ِ
َب ُع َم ُر بن اخلطاب ريض اهلل
الصالة ،فقد جاء عن األَ ْو َزاعــي أنه قالَ :كت َ
عنه إِ َل ُعملِ ِه« :اجتَنِبوا ِ
ال ْشتِ َغ َال ِعن ِْد ح ْ ِ
الص َل ِةَ ،ف َم ْن َأ َضا َع َها َف ُه َو َلِا
ْ ُ
ضة َّ
َّ
َ َ

ِس َو َاها ِم ْن َش َع ِائ ِر ِ
اإل ْس َل ِم َأ َشدُّ ت َْض ِييع ًا»(((.

وعن أيب الضحى ،قــال :كان مرسوق يقوم فيصيل كأنه راهب ،وكان
يقول ألهله« :هاتوا كل حاجة لكم فاذكروها يل قبل أن أقوم إىل الصالة»(((.
 -31بادر إىل الصالة ،وعجِّل ،وال تعجل فيها
أهيا اإلنســان :إذا استعجلـــت يف صالتك :فـتـــذكَّر أن كل ما تُريد

ِلاقـه ،ومجيع ما ختشى فواته ،بِـ َيـد من وقـفـت أمامه! .فبادر إىل الصالة،
((( احللية أليب نعيم(.)316 /5
((( احللية أليب نعيم (.)96 /2
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وعجل مقتدي ًا بموسى عليه الســام عند ما خاطب ربه بقوله ﴿ :ﮫ
ِّ

ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ [طه .]٨٤ :وكيف تســتعجل اخلروج منها وأنت تناجي
ملك امللوك ،وختاطبه؟!.
خي ًا ،يصــي أبدا ،ربام
وكان اإلمــام عاصــم بن أيب النجــود عابد ًاِّ ،

أتــى حاجة ،فــإذا رأى مســجد ًا ،قال :مل بنــا ،فإن حاجتنــا ال تفوت.
ثم يدخل ،فيصيل(((.
الــور ِدَ :ص َّل َأ ُبو َع ْب ِد اهللِ الس ِ
حل َس ِ
ــاج ُّي َي ْوم ًا بِ َأ ْه ِل
َّ
ــن ْب ُن َأ ِب َ ْ
قال َأ ُبو ا َ

َطرسوس َف ِصيح بِالن َِّف ِري َف َلم ُ َ ِ
وس!
الص َلةََ ،ف َل َّم َف َر ُغوا َقا ُلواَ :أن َ
َ
َ ُ َ
ْت َجا ُم ٌ
ي ِّفف َّ
ْ
ِ
ِ
يح بِالن ِ
الص َل ِة َو َل ْ ُ َ
ف!.
ت ِّف ْ
َّاس الن َِّف ُري َو َأن َ
ْت ِف َّ
قال :ولَ؟ َقا ُلوا :ص َ

ِ
الص َل ُة ِلَ َّنَا ات َِّص ٌال بِاهللَِ ،و َما َح ِســ ْب ُت َأ َّن َأ َحد ًا
ــم َيت َّ
فقال« :إِن ََّم ُس ِّ

الص َل ِة َف َي َق ُع ِف َس ْم ِع ِه َغ ْ ُي َما ك َ
َيك ُ
َان ُيَاطِ ُب ُه اهللُ!»(((.
ُون ِف َّ

((( سري أعالم النبالء (.)260 /5
((( احلليــة أليب نعيم( )317 /9وأبو احلســن بن أيب الورد هو حممد بن حممد بن عيســى
الزاهد البغدادي املعروف بحبش ،صحب برش بن احلارث وغريه ،تويف ســنة ()260
انظر تاريخ اإلسالم (.)421 /6
وصاحب هذه القصة هو أبو عبد اهلل سعيد بن بريد النباجي القدوة ،العابد ،الرباين ،له كالم
رشيف ،ومواعظ .انظر سري أعالم النبالء ( )586 /9وقد حترف اسمه يف املطبوع من
«احللية» إىل «سعد بن يزيد الساجي!.
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 -32حاذر أن تسرع يف صالتك ،وختففها من أجل أعمال الدنيا
ال الَ ُيتِ ُّم ُركُو َع ُه َوالَ
فقــد جاء عن ُح َذ ْي َف َة ريض اهلل عنه ،أنــه َر َأى َر ُج ً

ُس ُجو َد ُهَ ،ف َل َّم َق َض َص َ
ال َت ُه َق َال َل ُه ُح َذ ْي َف ُةَ « :ما َص َّل ْي َت؟» َق َالَ :و َأ ْح ِس ُب ُه َق َال:

ِ ٍ
(((
ف
الر ُج َل َقدْ َ ُ
ي ِّف ُ
« َل ْو ُم َّت ُم َّت َع َل َغ ْ ِي ُســنَّة ُم َ َّمد ﷺ»  .قالُ :ث َّم َذك ََر َأ َّن َّ
ِ
ي ِس ُن»((( .ويبدو أنه كان خيففها مع اإلخالل بأركاهنا! ويعني بقوله:
َو ُيت ُّم َو ُ ْ

«عىل غري ســنة حممد ﷺ» أي :عىل غري طريقته التــي كان عليها من إمتام
الصالة ،واالطمئنان هبا.
و َعــن ميم ِ
ان ،قالَ :ن َظــر ر ُج ٌل ِم َن ا ُمل َه ِ
ون ْب ِ
ــن ِم ْه َر َ
اج ِريــ َن إِ َل َر ُج ٍل
َ َ
ْ َُْ

ُي َص ِّ
ْب
ــي َف َأ َخ َّ
ف َّ
الص َلةََ ،ف َعا َت َبــ ُه .فقال :إِ ِّن َذك َْر ُت َض ْي َعــ ًة ِل .فقالَ « :أك َ ُ
الض ْي َع ِة َأ َض ْع َت ُه»!(((.
َّ
 -33إياك أن تنشغل بالعلم عن الصالة

قــال اإلمام عبد الرمحن بــن َم ْه ِدي :قال -أمــر املؤمنني يف احلديث

اإلمامُ -شــعب ُة بن احلجاج« :إِ َّن ه َ ِ
لم َي ُصدُّ ك ُْم َعــ ْن ِذك ِْر اهللَِ ،و َع ِن
َ
َْ
ــذا الع َ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الصالة ،باب إذا مل يتم السجود ،رقم (.)389
((( احللية أليب نعيم(.)174/4
((( احللية أليب نعيم(.)84 /4
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ِ ِ
الص َ ِ
الر ِح ِمَ ،ف َهل َأ ْنت ُْم ُمنْت َُه َ
ون؟»((( .فبئس االشــتغال إذا
َّ
ــاةَ ،و َع ْن ص َلة َّ

كان يشغل عن الصالة.

َّ
تستعد هلا قبل وقتها
 -34من توقري الصالة :أن

ِ
اح« :من َل ي ْأ ُخ ْذ ُأهب َة الص َ ِ
ِ
ْ َ َّ
جل َّر ِ َ ْ ْ َ
قال اإلمام َوكيع بــن ا َ
ــاة َق ْب َل َو ْقت َها َل ْ
َي ُك ْن َو َّق َر َها»(((.
«ل َت ُكن ِم ْث َل العب ِد الس ِ
ان بن عيينة يقولَ :
وكان اإلمام ُســ ْف َي ُ
وء َل َي ْأ ِت
ْ
َ ْ ُّ
ْــت الص َل َة َقب َل النِّدَ ِاء» ويقول أيض ًا :قال رج ٌلِ :
حتَّى يدْ َعى ،ائ ِ
«م ْن ت َْو ِق ِري
َ ُ
ْ
َّ
َ ُ
ِ
ت َق ْب َل ِ
اإل َقا َم ِة»(((.
الص َلة َأ ْن ت َْأ ِ َ
َّ
 -35من أقام أمر اهلل تعاىل أقام اهلل له أموره
ﺑﻘﺪﺭ ﺇﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟصالة ﻳﻜﻮﻥ ﺍالبتالء بالشهوات ،قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﴾ [مريم.]٥٩:
ﻭﺑﻘﺪﺭ ﺍالﻫﺘﺎﻤﻡ ﻬﺑﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ املنكــرات ،أليــس قــد قال اهلل تعاىل:

﴿ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾ [العنكبــوت.]٤٥ :

ﻗﺎﻝ العالمــة ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻂﻲ« :ﻟﻦ ﺠﺗﺪ أﺣﺪ ًا ﺤﻳﺎﻓﻆ ﻋﻰﻠ الصالة ﻋﻨﺪ ﺳﺎﻤﻉ أﺫﺍﻬﻧﺎ
((( احللية أليب نعيم (.)156 /7
((( احللية أليب نعيم(.)370 /8
((( احللية أليب نعيم(.)285 /7
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ً
ﺻﺪﺭﺍ ،ﻭأﻭﺳﻌﻬﻢ ﺑﺎالً؛ ألﻥ ﻣﻦ أﻗﺎﻡ أﻣﺮ ﺍﻪﻠﻟ أﻗﺎﻡ ﺍﻪﻠﻟ
إال ﻭﺟﺪﺗﻪ أﺮﺷﺡ ﺍﻟﻨﺎﺱ

ﻟﻪ أﻣﻮﺭﻩ»(((.

 -36الصلوات اخلمس :إذن حبضور أعراس الكون
من حمبة اهلل تعاىل لعباده أنه أكرمهــم بالصالة ،وهو بذلك قد أذن هلم

بحضور أعراس الكون ،ومواســمه العظيمة .والصالة يف مجاعة تكريم ما

بعده تكريم؛ ألنَّك تشعر ،وكأنك ضمن وفد كريم.

ووقوفك يف الصف األول أكثر تكري ًام؛ ألنَّه كناية عن شدة القرب من

َّ
وألن أفضل الوفد من يتقدم عليهم.
احلق تبارك وتعاىل،

قال التابعي اجلليل سعيد بن املســيب« :ما فاتتني التكبرية األوىل منذ

مخسني ،وما نظرت يف قفا رجل يف الصالة منذ مخسني سنة»((( .أي :أنه كان
يصيل يف الصف األول.

 -37ال سبيل إىل رؤية اهلل جل جالله يف هذه الدار!
وهي حرسة املحبني التي َت ْف َج ُع القلوب ،وتُق ِّط ُع اﻷكباد! فلم يبق سوى

استشعار عظمته سبحانه ،واﻹكثار من ذكره تعاىل ،أليس قد قال املصطفى

ﷺ فيام يرويه عن ربه« :أنا مع عبدي إذا ما ذكرين ،وحتركت يب شفتاه».
((( مصدرها وسائل االتصال احلديثة.
((( سري أعالم النبالء للذهبي (.)30/4
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ومل يبق سوى حج بيته احلرام ،وزيارة نبيه عليه الصالة والسالم!
ومل يبق ســوى أن تقوم بــن يديه مناجي ًا ،ثم ختضــع لعظمته راكع ًا!

وتتذلل لكربيائه وعظمة جالله ،وباهر مجاله ساجدا!

فام أمجل طول الوقوف بني يديه ،ومناجاته يف اﻷسحار يف ظلمة الليايل!
وعندئذ فهو يــراك ،وإن مل تكن تراه! وصدق اهلل القائل ﴿ :ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕﮖﮗ ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ﴾ [الشعراء.]220-217 :
 -38الصالة يف مجاعة تفتح َ
أبواب الرمحة
إن الرتدد عىل بيوت اهلل تعاىل خوض يف بحر من بحار الرمحات اإلهلية

مصداق ذلك :ما جاء عن السيدة فاطمة ريض اهلل عنها بنت رسول اهلل ﷺ

الس َل ُم َع َل
قالت :كان رســول اهلل ﷺ إذا دخل املسجد يقول« :بِ ْس ِم اهللَِ ،و َّ
رس ِ
الله َّم ا ْغ ِف ْر ِل ُذن ِ
حت ِ َ
ك».
ول اهللُِ ،
ُوبَ ،وا ْفت َْح ِل َأ ْب َو َ
اب َر ْ َ
َ ُ
ومما يدل عىل حتقق هذه الدعوة دعاؤه عند اخلروج بقوله« :بِ ْســ ِم اهللِ،
َوالس َلم َع َل رس ِ
الله َّم ا ْغ ِف ْر ِل ُذن ِ
اب َف ْضلِ َ
ك»(((.
ول اهللُِ ،
ُوبَ ،وا ْفت َْح ِل َأ ْب َو َ
َ ُ
َّ ُ
ومعنى الفضل هنا :الزيادة.

((( وحديث الســيدة فاطمة ريض اهلل عنها أخرجه أبو داود يف سننه ،برقم ( )770وإسناده
صحيح لغريه .ويف صحيح مسلم ،برقم ( )713من حديث أيب ُحيد أو أيب ُأسيد قال:
قال رسول اهلل ﷺ« :إِ َذا َد َخ َل َأ َحدُ ك ُُم ا َمل ْس ِ
حتِ َ
ك،
ــجدَ َ ،فل َي ُقلُ :
الله َّم ا ْفت َْح ِل َأ ْب َو َ
اب َر ْ َ
ك ِم ْن َف ْضلِ َ
الله َّم إِ ِّن َأ ْس َأ ُل َ
ك».
َوإِ َذا َخ َر َجَ ،فل َي ُقلُ :
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ويف هــذا إشــارة إىل أن الدعــوة بالرمحة قــد اســتجيبت ،وها أنت

تطلب الزيادة.

ومصداق هــذا الوعد العظيم من النبي ﷺ قوله تعاىل ﴿ :ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾ [اجلمعــة .]١٠ :إن هذا
الفضــل وإن كان وارد ًا يف هذه اآلية الكريمة يف صــاة اجلمعة فإن النبي
ﷺعممه ليشــمل كل صالة .وهذا من توافق السنة مع القرآن .فصىل اهلل
َّ
عليك يا رســول اهلل ما أرمحك بأمتك ،وما أشــد حبك ملا ينفعهم ،ويرفع

درجاهتم عند رهبم!.

 -39ما أعظم الصالة يف البيت احلرام!
َّ
ألن صالتــك حتقيق لدعوة أيب األنبياء إبراهيم عليه الســام ،وذلك

عندمــا قــال ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ[ ﴾...إبراهيم .]37 :فأنت هبذه الصالة ،دخلت

يف هذه الذرية الطيبة الطاهرة نســبة ،إن مل تكن دخلت هبا نســب ًا...فأنعم
وأكرم هبذه النسبة اإلبراهيمية!.

ال ٌة ِف َم ْس ِ
ج ِدي َ
«ص َ
هذاَ ،خ ْ ٌي ِم ْن
وصدق رســول اهلل ﷺعندما قالَ :
َأ ِ
لف َصال ٍَة فِيم ِس َوا ُه .إِالَّ ا َمل ْس ِ
جدَ َ
احل َرا َم»(((.
َ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،برقم( )1190ومسلم يف صحيحه ،برقم (.)1394
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ِ
ــا ٌة ِف ا َمل ْس ِ
ــج ِد َ
«...و َص َ
ــن ِمائ َِة
ويف حديــث جابر:
احل َرا ِم َأ ْف َض ُل م ْ
َ
َأ ِ
لف َص َل ٍة»(((.
 -40الصالة يف املسجد النبوي هلا مذاق خاص!
صليت العشاء يف املسجد النبوي ،فقرأ اإلمام قول اهلل تعاىل من سورة

الفتــح﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [الفتح .]٢٨ :فقلت :ما أمجل أن تسمع السور املدنية
وهي تتىل يف املسجد النبوي يف املدينة!

إن سامع الســور املدنية يف املدينة له مذاق ال يتذوقه اإلنسان خارجها؛

وذلك ألهنا تنقلك إىل عرص الســعادة ،وتعيش تلك اللحظات املباركة من

عمر الزمن يوم كانت اآليات تتنزل عىل رسول اهلل ﷺ ،وهي توجه املسلمني،

وترشدهم إىل ما فيه سعادهتم ،وتفصل يف مشكالهتم ،وأمور حياهتم.
وقد قلت أبث أشواقي لطيبة الطيبة:
طــائـر
قـلـبـي لطـيـبـة
ٌ

حـنـني
وإىل الـديـــار لـه
ْ

وهلي هلـاتـيـك الـربــــو

دفـني
ـن غـــدا فيها
ْ
وم ْ
ِع َ

إين عـلـى عـهـد اهلــوى

الســـادة الـشــم األنـــو

األنــني
ال يـنـثـنـي عـني
ْ

الـطــاهــرين
ف الطيبني
ْ

((( أخرجه أمحد يف مسنده ( )46 /23وابن ماجه ( )1406وإسناده صحيح.
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 -41الصالة يف املسجد األقصى من لذات احلياة الدنيا
الصالة يف املســجد األقىص من لذات احلياة الدنيا ،فنســأل اهلل تعاىل
أن يفك أرسه .وأن يتفضل علينا بالصالة فيه .فإن الصالة فيه بخمســائة
صالة((( .ورحم اهللُ اإلمــا َم الزاهدَ العابدَ الكبري بــر بن احلارث احلايف

البغــدادي عندما قال« :ما بقي من لذات الدنيا إال َأ ْن أســتلقي عىل جنبي
حتت السامء بجامع بيت املقدس»(((.
 -42الصالة تكريم للعبد أميا تكريم
الصالة تكريم للعبد أيام تكريم .وفيها شــكر املنعــم عىل نعمة البدن
وإمداده باحليــاة .وهي راحة العابدين ،قال عليه الصالة والســام« :أقم
الصالة ،أرحنــا هبا يا بــال»((( .وهي رسور املحبني ،قــال عليه الصالة
«وجعلت قرة عيني يف الصالة»(((.
والسالمُ :
((( أخرجه البزار يف مســنده برقم ( ،)422ولفظه« :والصالة يف بيت املقدس بخمســائة
صالة» .وقال اهليثمــي يف جممع الزوائد (« :)10/4وهو حديث حســن» .ونقل ابن
حجر حتسني البزار له وأقره كام يف فتح الباري (.)67/3
((( األنس اجلليل للعليمي (.)295 /1
((( أخرجه أبو داود ،كتاب األدب ،باب يف صالة العتمة ،برقم ( )4985وإسناده صحيح.
((( أخرجه أمحد يف مســنده ،برقم ( ،)14037والنسائي يف ســننه ( ،)3940والضياء يف
«املختارة» ( )1736عن َأنَس ،وصححه ابن حجر يف فتح الباري (.)15 /3
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وهي جنة العارفني .وفيها اخلشوع واإلخبات لرب العاملني.
وهي مفتاح كل خري ،وسبب النجاح ،وعنوان الفالح والصالح.
وفيها إجابة الدعاء .وهي سبب القرب من اهلل تعاىل.
وهي من شــعائر اهلل ،قال تعــاىل ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﴾ [احلج.]٣٢ :

 -43من ابتلي بالغيبة واللغو ،كيف خيشع يف صالته؟
إن الغيبــة حمرمة يف الرشع؛ ألهنا شــغل باخللق ،وغفلــة عن اخلالق،

وهي مــن اللغو الذي أمر املؤمــن باإلعراض عنه؛ أليــس قال اهلل تعاىل:

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ

ﭟ ﴾ [املؤمنون .]3-1 :وهلا أرضار أخرى ،منها:

 -1إن االشــتغال بمعايــب اآلخريــن رجوع إىل الوراء ،واشــتغال

باملايض ،ومن َقبِل ذلك فقد أرض بحارضه ومستقبله إرضار ًا كبري ًا ...وهذا
ملمح من مالمح تعطيل املواهب.

 -2قال الفقهــاء :إن الزمن جزء من الثمن ،وعليه فإن تضييع األزمنة

املوهوبــة لك من اهلل هدر ملنافع كثرية ربام ال تقدر بثمن ...وهذا ملمح من
مالمح تعطيل اقتصاد األرسة ،واألمة.
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 -3إن العاقــل ال يقبل أن حياكي حياة اآلخريــن ،وعاداهتم ،ونتائج
أفكارهم اجليدة ،ويعد ذلك تقليد ًا ،فكيف يســمح لنفسه أن حياكي أسوأ
ما عندهــم من أقوال ،وترصفات ،ومعايــب؟ ...وهذا ملمح من مالمح
تعطيل اإلبداع.
 -4إن الذي يذكــر معايب اآلخرين يف حال غيبتهم فإنه يتســبب يف
حرماهنم من حق الدفاع عن أنفســهم ...وهــذا ملمح من مالمح تعطيل
حسن التقايض.
 -5إن تعويد األلسنة عىل ذكر معايب اآلخرين إنام هو يف حقيقته مضغ
للحوم البرش ،ومن فعل ذلك فقد انحط عن درك احلياة اإلنســانية ،وألف
التطبع بطبائع الوحوش من احليوانات املفرتســة ،بينام تتنزه عن ذلك أنواع
كثرية من احليوانات...وهذا ملمح من مالمح انتقاص إنســانية اإلنســان
التي سعى اإلسالم إىل حتقيقها.
 - ٦وهــو قبــل كل ذلك خالف أمــر اهلل تعاىل القائــل  ﴿ :ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾
[احلجرات ،]١٢ :وهذا ملمح رشعي.
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 -44الصالة والنهر اجلاري
من أعظم فوائد الصالة :أهنا تزيل عن كاهل اإلنســان أعباء الذنوب
الثقيلــة ،وتعيــد إليه طهره ،ونقــاءه ،وصفاءه ،وتعود بــه إىل فطرته التي
فطره اهلل تعــاىل عليها ،يدل عىل ذلك ما جاء عن رســول اهللِ ﷺ أنه قال:
ٍ
بباب ِ
أن هنر ًا ِ
يغتســل من ُه َّ
ُ
مرات .هل َيبقى
مخس
أحدكم
«أرأيتم لو َّ
كل يو ٍم َ

ِ
ِ
ِِ
يشء .قال :فذلك ُ
الصلوات
مثل
يشء؟ قالوا :ال َيبقى من درنــه ٌ
مــن درنه ٌ
ِ
هبن اخلطايا»(((.
اخلمس ،يمحو اهللُ َّ

 -45متى توقد شعلة القلب؟
تأملت يف دعاء النبي ﷺ ..« :اللهم اجعل يف قلبي نور ًا.(((»...
فقلت :ما هي السبل يف احلصول عىل هذا النور وجتدده ،ودوامه؟
فرأيت أن إقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج بيت اهلل
مواسم مباركة يف احلصول عىل ذلك النور..
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،برقم( )٥٢٨ومســلم يف صحيحه ،برقم(  )667عن أيب
هريرة.
َان َي ُق ُ
ول
((( أخرجه البخاري يف صحيحــه ،برقم ( )6316عن ابن عباس ،ونصه:
«...وك َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
اج َعل ِف َقلبِي نُور ًاَ ،و ِف َب َ ِ
ــم ِعي نُور ًاَ ،و َع ْن َيميني
ِف ُد َعائــهُ :
الله َّم ْ
صي نُور ًاَ ،و ِف َس ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
نُور ًاَ ،و َع ْن َي َس ِ
اج َعل
اري نُور ًاَ ،و َف ْوقي نُور ًاَ ،و َ ْتتي نُور ًاَ ،و َأ َمامي نُور ًاَ ،و َخلفي نُور ًاَ ،و ْ
ِل نُور ًا».
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فإذا و ّفق اإلنســان إلقامتهــا عىل الوجه املريض عنــد اهلل كام أراد اهلل
سبحانه كان هلا أثر كبري يف إيقاد شعلة القلب باإليامن ،وتنويره.
ثم يــأيت ذكــر اهلل ســبحانه ،واملداومــة عــى أدعية النبــي ﷺيف
الصباح واملســاء وســائر األحوال؛ لديمومة هذا اإليقاد ،واستمرار هذا
االشتعال ،وجتدده.
اللهم إين أســألك أن توقد شــعلة قلوبنا بنورك الذي ال ينطفئ ،وأن
حتفظ ذلك علينا إىل يوم اللقاء بك ،إنك ويل ذلك والقادر عليه.
 -46أمجل اخلطوات؟
أمجل خطواتك تلك اخلطوات التي متيش هبا إىل الصالة ،يدل عىل ذلك
ُ
الر ُج ِل
ما جاء عن أيب هريرة ريض اهلل عنهَ ،قالَ :قال
رسول اهللِ ﷺ َ :
«صال ُة َّ

ف عىل صالتِ ِه يف بيتِ ِه ويف س ِ
وق ِه مخس ًة َو ِع ْ ِ
يف َ
ين ِض ْعف ًا َو َذلِ َ
اجل َم َع ِة ت َُض َّع ُ
ك
ش َ
َ
ُ
َْ

وء ُث َّم َخ َر َج إىل ا َمل ْس ِ
ج ِد َل ُ ْ
الصالة مل
ي ِر ُج ُه إال َّ
ــن ُ
َأ َّن ُه إذا ت ََو َّض َأ َف َأ ْح َس َ
الو ُض َ

َْ
ت له هبا َد َر َج ٌة َو ُح َّط عنه هبا َخطِي َئ ٌة.(((»..
ي ُط َخ ْط َو ًة إال ُرفِ َع ْ
أعظمكم أجر ًا ،أبعدكم دار ًا».
ويف رواية :فإِ َّن
َ

((( رواه البخاري ،كتاب األذان ،باب فضل صالة اجلامعة ( )647عن أيب هريرة .
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َقالواِ :ل َ يا أبا هريرة؟

قال :من أجل ِ
كثرة اخلُطا»(((.
ُ
أعظم
رســول اهللِ ﷺ« :إِ َّن
وعن أيب موســى ريض اهلل عنهَ ،قالَ :قال
َ

ممشــى فأبعدُ هم .(((»..وامليش الذي َّ
حث عليه
الناس أجر ًا ،أبعدُ ُهم إليها
ً
النَبِ ُّي ﷺ إِنَّام ربطه بأهم عبادة وهي الصالة ،ليكون مشــي ًا هادف ًا ،ذا فائدة

تعود عىل صاحبه يف دينه ودنياه.
 -47أفق أيها اإلنسان
فإنك مل ختلق عبثًا ،ومل ترتك سدى!
صليت املغرب يف املسجد احلرام ،يوم اجلمعة السادس من ذي احلجة
1434هـــ ،وقد قرأ اإلمام آيات من ســورة املؤمنون ،أوهلا ﴿ :ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﴾ [املؤمنــون ]١١٥ :ثــم قرأ يف
الركعة الثانية آيات من سورة القيامة ،أوهلا ﴿ :ﮚ       ﮛ    ﮜ  ﮝ    ﮞ   ﴾
[القيامــة .]٣٦ :فقلت يف نفيس :ما أعظم هاتــن اآليتني! ،إهنام تدالن عىل
((( رواه مالك يف املوطأ ،كتاب الطهارة ،باب جامع الوضوء (.)87
((( رواه البخاري ،كتاب األذان ،باب فضل صالة الفجر يف مجاعة ( )651عن أيب موســى
األشعري .
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حكمة اهلل البالغة يف أفعاله وأحكامه ،فاإلنســان عندما خلق مل خيلق عبث ًا،
وإنام حلكمة يريدها احلق ،ووظيفة تناط به.

وهو بعد إجياده مل يرتك ســدى ،أي :مهمــاً ،ال يؤمر وال ُينهى .وهو

يراقب مراقبة شــديدة ليعلم هل قام بوظيفته عىل الوجه املريض عند اهلل أم

أمهل وقرص ثم أدبر واستكرب..

فيا أهيا اإلنســان ،يا من تظن أن وجودك وليــد صدفة ،وحياتك أنت

متلكها فتعبث فيها كيف تشاء ،اســتيقظ فاحلياة ليست كام تظن ،وأفق من

نوم الغفلة قبل ساعة الندامة ،وقم بوظيفة العبودية هلل تعاىل.

واعلم أن أعظم ركن من أركان هــذه العبودية هو أن تكون به مؤمن ًا،

وله حمب ًا ،وألوامره مستسل ًام ،وبني يديه يف الصالة راكع ًا ساجد ًا.
 -48الصالة :غاية احلياة

ما احلكمة من دعوة ســيدنا إبراهيــم ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ﴾ [إبراهيم ،]٤٠ :واجلواب هــو« :ألن الصالة هي غاية احلياة

كلهــا ،إذ هي الذكر والشــكر فمتى أقام العبد الصــاة فأداها برشوطها،
وأركاهنا ،وآداهبا كان من الذاكرين الشــاكرين ،ومتى تركها العبد كان من

الناسني الغافلني.(((»..

((( انظر أيرس التفاسري أليب بكر اجلزائري (.)63/3
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 -49آثار الصالح تظهر على اإلنسان من خالل أحواله يف صالته
تأملــت يف قوله تعاىل ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ [الفتح:

 .]٢٩فرأيت أن اهلل تعاىل يشري إىل سمة متيز املصلني الساجدين ،وهي تلوح
يف وجوههم ،وتظهر من خالل أحواهلم يف صالهتم .واملتتبع حلياة السلف
الصالح من هذه األمة املحمدية :جيد نامذج كثرية يصدق فيهم هذا الوصف.
وقد شــاهدت رجاالً صاحلني انتفعت بمشاهدهتم من خالل أحواهلم
يف صالهتم ،ثم رأيت قوالً للتابعي اجلليل ُماهد يف َقوله تعاىل ﴿ :ﭦ

الص َل ِة»(((.
وع ِف َّ
ﭧ ﭨ﴾ فإنه قال« :اخلُ ُش ُ

 -50مررت على املقربة!
يف رحلتي إىل احلج كنت أسكن يف بداية شارع احلَجون يف مكة ،وكنت

أمر عىل مقربة املعالة كلام ذهبت إىل املســجد احلــرام ،فخطر يل أن املقربة
تعلمنا درس ًا صامت ًا مفاده:
أن اإلنسان لو كان قد خلق ســدى ،أو أنه يملك حياته فيلهو ويلعب
متى شاء ويعبث متى يشاء ،ملا كان استسلم إىل هذا املصري املحتوم..
((( احللية أليب نعيم (.)282 /3
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يف مقربة املعالة ،ويف غريها مــن املقابر هناك ما ال حيىص من البرش قد

رجعوا تراب ًا!.

فيا أهيا العاقل :إياك أن تتناسى هذه احلقيقة؛ فإن تناسيها يؤدي بك إىل
املهالك!.
وغد ًا سيطويك الرتاب!.
وغد ًا تكون كالرساب!.
أين األحبة والصحاب؟
الكل يف حمض العدم.
وغد ًا ستسأل عن الزكاة.
وعن الصيام ،وعن الصالة.
فحذار أن تنسى اجلواب.
فتكون من أهل األمل!.

وصــدق اهلل عز وجل عندما قــال ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [الواقعة.]٨٧ – ٨٣ :
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إن مــن أهم وظائفك هي :العبوديــة هلل ،وإن أعظم مظهر من مظاهر

هذه العبودية :الصالة.

 -51من مظاهر حسن التعامل مع اهلل تعاىل
لبس أحسن الثياب يف الصالة
الوقوف بني يدي اهلل ســبحانه وتعاىل مقام رفيع ،وموســم عظيم من

مواســم اخلري ،وهو :يتطلب منك أن تكون حســن املظهر ،مجيل امللبس،

طيب الرائحة؛ امتثاالً لقوله تعاىل ﴿ :ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ   ﴾
[األعــراف .]٣١ :ويدل عىل ذلك ما جاء عن ابــن عمر ريض اهلل عنهام أنه
أحق َم ْن ت ُِز ِّي َن
قال :قال النَّبِ ُّي ﷺ« :إذا صىل أحدُ كم
فإن اهللَ ُّ
فليلبس ثوبيه؛ َّ
ْ

له»((( .وهذا مظهر من مظاهر حسن التعامل مع اهلل تعاىل.

وهلذا احلديث قصة :فقــد جاء عن نَافِ ٍع أنه قالَ :رآنِــى اب ُن ُع َم َر و َأنَا
بو ِ
اح ٍد فقالَ :أ َل ْ َأك ُْس َ
لتَ :ب َ
ــى .قالَ :ف َل ْو َب َع ْثت َُك ُكن َْت
ــك؟ ُق ُ
ُأ َص ِّل ِف َث ْو ٍ َ
لت :الَ.
ب َهك ََذا؟ ُق ُ
ت َْذ َه ُ
((( أخرجه الطرباين ىف األوســط برقم ( )9368من طريق حفص بن ميرسة ،والبيهقي يف
ســننه الكبري ( )235/2من طريق أنس بن عياض :كالمها عن موســى بن عقبة ،عن
نافع ،عن ابن عمر مرفوع ًا.
وقــال ابن القطــان يف بيان الوهم واإلهيام ( )283 /5عنــه..« :جيد» .وقال اهليثمى ىف
جممع الزوائد (« :)65/2وإسناده حسن» .والشطر األول من احلديث أخرجه أبو داود
وغريه.
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ــق َأ ْن ت ََز َّي َن َل ُه» .ويف رواية :قالَ :فــاهللُ َأ َح ُّق َأ ْن َتت ََج َّم َل
قالَ :فاهللُ َأ َح ُّ

َّاس؟(((.
َل ُه َأ ِم الن ُ

ومن اآلداب املقررة بني املسلمني :التجمل عند التزاور فيام بينهم ،قال

َان ا ُمل ِ
سل ُم َ
اإلمام ،املقرئ ،احلافظ ،املفرس ،التابعي اجلليل أبو العالية« :ك َ
ون

َــزاو ُروا َ َت َّم ُلوا»((( .فكيف يكون جتملك إذا ذهبت إىل بيت اهلل تعاىل؟
إِذا ت َ

لتقف بني يديه؟ ال شك أنه سيكون أبلغ لعظم حق اهلل تعاىل عليك!.

وريض اهلل تعاىل عن الصحايب اجلليــل متيم الداري ،فقد جاء عنه :أنه

اشرتى ُب ْرد ًا بألف درهم ،ليخرج فيه إىل الصالة.

وىف روايــة :أنه اشــرى ُح َّل ًة بألف درهــم ،فكان يقــوم فيها بالليل

إىل الصالة(((.

ويتأكــد هذا املعنى يف مواســم العبادة الكربى :كاجلمعــة والعيدين،

يدل عىل ذلك ما جاء عن أيب َأ ُّيوب األن َْص ِ
ار ّي ريض اهلل عنه قال ســمعت

اجل ُم َع ِةَ ،و َم َّس ِم ْن طِ ٍ
ــل َي ْو َم ُ
«م ْن ا ْغت ََس َ
َان
يب إِ ْن ك َ
رســول اهلل ﷺ َي ُقولَ :

ِ
ِعنْدَ ه ،و َلبِس ِمن َأحس ِ ِ ِ
الســكِينَ ُة َحتَّى َي ْأ ِت ا َمل ْس ِ
جدَ
ــن ث َيابِهُ ،ث َّم َخ َر َج َو َع َل ْيه َّ
ُ َ َ ْ ْ َ
َ
((( السنن الكربى للبيهقي (.)236 /2
((( األدب املفرد للبخاري ،برقم (.)348
((( تاريخ دمشق البن عساكر ( )79 /11وسري أعالم النبالء (.)77 /4
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َت
ت إِ َذا َخ َر َج إِ َم ُام ُه َحتَّى ُي َص ِّ َل ،كَان ْ
َف َ ْيك ََع إِ ْن َبدَ ا َل ُهَ ،و َل ْ ُي ْؤ ِذ َأ َحد ًاُ ،ث َّم َأن َْص َ
ِ
ي ُ
اجل ُم َع ِة األُ ْخ َرى»(((.
َك َّف َار ًة َلا َب ْين ََها َو َب ْ َ

 -52من أحوال النيب ﷺ يف صالته :البكاء

يدل عىل ذلك ما جاء عن َع ْب ِد اهللِ ِ
بن ِّ
الش ِّخ ْ ِي قالَ :أ َت ْي ُت النَّبِ َّي ﷺ َو ُه َو
يص ِّل ،ولِصدْ ِر ِه َأ ِزيز ك ََأ ِزي ِز املِرج ِل ِمن البك ِ
َاء»(((.
ٌْ
َ ُ
ْ ْ َ
َ َ
ُ َ
وأزيز املرجل :صوته ،يريد غليان جوفه بالبكاء.
يف هذا احلديث الرشيف إشارة إىل حال من أحوال النبيﷺ يف صالته،
وهي صفة قد غابت عن الكتب املؤلفة يف أحكام الصالة!
ومن نامذج أحوال الســلف يف ذلك :ما جاء عن عبد الرمحن األسدي
أنه ســأل اإلمام ،القدوة ،مفتي دمشــق ،ســعيد بن عبد العزيز التنوخي،
الدمشقي :ما هذا البكاء الذي يعرض لك يف الصالة؟
فقال :يا ابن أخي ،وما سؤالك عن ذلك؟
((( أخرجه أمحد يف مســنده ( )23571( )547 /38وابــن خزيمة ِف صحيحه ()1775
وقال املنذري يف الرتغيب (« :)278 /1ورواة َأمحد ثقات».
((( أخرجه أمحد ( ،)26 ، 25 /4وأبو داود ( )904كتاب الصالة ،باب البكاء يف الصالة،
والنسائي ( ،)13 / 3يف الســهو باب البكاء يف الصالة ،وإسناده قوي ،وصححه ابن
خزيمة ،وابن حبان برقم (. )522
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قلت :لعل اهلل أن ينفعني به.
فقال :ما قمت إىل صالة إال مثلت يل جهنم!.
وقال أبو النرض إســحاق بن إبراهيم :كنت أسمع وقع دموع سعيد بن

عبد العزيز عىل احلصري يف الصالة(((.

 -53من أسباب التثاقل عن الصالة :كثرة الطعام
من أســباب التثاقل عن الصالة :كثرة الطعام ،وهو نوع من اإلرساف

املنهي عنه يف قول اهلل تعــاىل ﴿ :ﯚ ﯛ ﴾ [األنعام .]١٤١ :واإلرساف

يف الطعام احتقار للنعمة التي أفاضها املنعم ســبحانه وتعاىل ســواء رميت

يف البطــون املرتهلة أم املزابل املهملة .وهو أمــر مناف لألحكام الرشعية،
واحلكمة العقلية ،والطبيعة اإلنسانية ،واملقررات الطبية.

ِ
ِ
ِ
يس َظ ْه َر لِ َي ْح َيى ْب ِن َزك َِر َّيا
َان يقولَ « :ب َل َغنــي َأ َّن إِ ْبل َ
و َقد كان َثابِ ٌت ال ُبن ُّ
ِ ِ ِ
ِ
ش ٍء.
َع َل ْيه َّ
الس َل ُم َف َر َأى َع َل ْيه َم َعال َيق م ْن ك ُِّل َ ْ
ِ
ِ
يس َما َه ِذ ِه ا َمل َعالِ ُيق ا َّلتِي َأ َرى َع َل ْي َك؟
الس َل ُمَ :يا إِ ْبل ُ
فقال َ ْ
ي َيى َع َل ْيه َّ

ِ ِ
الشــهو ُ ِ ِ
يب ِبِــ َّن ا ْب ُن آ َد َم .قــالَ :ف َهل ِل فِ َيها
ات ا َّلتي ُأص َ
قــالَ :هذه َّ َ َ
ِ
 ش ٍء؟
م ْن َ ْ
((( سري أعالم النبالء (.)32 /8
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قالُ :ر َّب َم َشبِ ْع َت َف َث َّقلن َ
الص َل ِة َو َع ِن ِّ
الذك ِْر .قالَ :هل َغ ْ ُي َذلِ َك؟
َاك َع ِن َّ

قالَ :ل ،قال :لَِّ َع َ َّل َأ ْن َل َأ ْم َ َ
ل َب ْطنِي ِم َن ال َّط َعا ِم َأ َبد ًا.
ِ
يسَ :ولَِّ َع َ َّل َأ ْن َل َأن َْص َح ُم ْس ِل ًام َأ َبد ًا»(((.
قال إِ ْبل ُ
 -54من مبكــراً

من وظائف العبودية هلل تعاىل :أن تبتدأ يومك بالوقوف بني يديه ،وهلذا
أكرمنا احلق ســبحانه بصالة الفجر ،ومن أجــل املحافظة عىل هذا املوقف
الكريم ،واملوســم العظيم أرشــد النبي ﷺ إىل النوم مبكر ًا ،وترك السهر
الطويل ،إال يف حاالت الرضورة ،كالســمر يف الفقه واخلري ،أومع الضيف
واألهل ،يدل عىل ذلك ما جاء عن أيب برزة األســلمي ريض اهلل عنهَ ،قال:

ِ
ُ
َ
ب أن ُي َؤ ِخ َر العشــا َء ،وكان َيكر ُه النو َم قب َلها،
«كان
رســول اهللِ ﷺ َي ْستَح ُ
َ
واحلديث بعدَ ها»(((.

فإذا كان احلديث املباح بعد صالة العشــاء مكروهــ ًا غري حمبوب ،فام
بالك إذا كان الســهر يف معصية أو حرام .وقد كان اخلليفة الراشد عمر بن
((( احللية أليب نعيم (.)328 /2
((( رواه أمحــد ( )19767( )12/33واللفظ له ،والبخاري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب
ما يكره من النوم قبل العشاء ( ،)568ومسلم كتاب املساجد ،باب استحباب التبكري
بالصبح يف أول وقتها ( )237وغريهم.
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الس َم ِر بعدها ،ويقول :أسمر ًا من
اخلطاب ريض اهلل عنه
يرضب َ
ُ
الناس عىل َ

أوله ،ونوم ًا من آخره!»(((.

نعم ،إِ َّن الســهر الطويل قد يفوت عىل املســلم قيام الليل ،وقد يكون

سبب ًا يف تفويت صالة الفجر ،إضافة إىل مايسببه من إرهاق وتعب.
 -55أين تنظر يف الصالة؟

قال اإلمام التابعي اجلليل حممد بن ســرين« :كانوا يستحبون أن ينظر

الرجل يف صالته إىل موضع ســجوده»((( .ألنه أمجــع خلاطره ،وأبعد عن

تشتت ذهنه.

 -56عندما يأذن امللك باجللوس!
جرت عادة امللوك أهنم إذا أشــاروا عىل زائرهــم وراجيهم باجللوس

فهذه اإلشارة كناية عن الرضا والقبول ،والبشارة بتحقيق املقصود.

ويف الصالة يقوم العبد بني يدى ملك امللوك خاشع ًا لعظمته ،مترضع ًا

بأنواع املحامد ،ذاكر ًا بأصنــاف األذكار ،منحني ًا يف الركوع جلالل عظمته.
واضع ًا رأسه عىل األرض متذل ً
ال لكامل علوه.

ولكن يف اجللوس األخري البشارة بتحقيق املطلوب ،وهي غاية املقصود.
((( مصنف عبد الرزاق (.)2136
((( تعظيم قدر الصالة (.)192 /1
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فام أكرمك عىل ربك أهيا اإلنســان! حينام أذن لك باجللوس بني يديه،

وع َّلمك كامل حتيته ،ورشفك بالســام عىل نبيه ﷺ ثم السالم عىل كل ٍ
عبد
َّ

صالح بعد أن أدرجك معهم.

ومسك اخلتام يكون بالشــهادتني ،وبالصالة عىل حممد رسول اهلل ﷺ
ســيد الكونني .فادع بام شئت من خريي الدنيا واآلخرة وأنت يف هذا املقام
الرفيع قبل االنرصاف بالسالم.
 -57احلكمة من الصالة على النيب ﷺ
تأملت يف قوله تعاىل ﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ [األحزاب ،]56 :وقلت :ما احلكمة من
أن اهلل سبحانه بعظمته ،ومالئكته بأعدادهم التي ال حتىص يصلون عىل هذا
النبيﷺ عىل الدوام واالستمرار؟ وقد أمر اهلل املؤمنني أيض ًا بذلك ،فرأيت
َّ
أن احلكمة هي:
 -1الثناء عليه ،واإلشارة إىل فضله لديه ،وتأييده؛ ليظهر دينه عىل كل

األديـان ،أليس قـد قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ [الصف.]8 :
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 -2وليبقى ذكــره مرفوع ًا بني األنام عىل مدى األزمــان ،قال تعاىل:

﴿ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾ [الرشح ،]4 :إن رســول اهلل ﷺ هو زينة الزمان ،ومجال

لألمكنة واأليام ،وسنته بركة يف حياة اإلنسان! .فبه كمل البناء ،وتم الدين.
 -3ومــن تأمل هذه احلكمة ،أدرك رس حفــظ هذه األمة رغم تكالب

األمم ،وتقاعس اهلمم ،وهلل يف خلقه شؤون وحكم .وهلذا تزداد دعوته عىل

مر األيام علو ًا ،وأمته تكاثر ًا ،وذكره ارتفاع ًا!.
ِّ

 -58الصالة نور ال ينطفئ

يدل عىل ذلك ما جاء عن َأيب مالِ ٍك األَ ْشــ َع ِر ِّي ريض اهلل عنه قال :قال

احل ْمدُ لَِّ َت ْ َ ُ
ور َشــ ْط ُر ا ِ
إل َيم ِن َو َ
ان اهللِ
َانَ ،و ُس ْب َح َ
ل املِيز َ
رسول اهلل ﷺ« :ال ُّط ُه ُ
ل  -ما بي السمو ِ
ات َواألَ ْر ِ
َو َ
احل ْمدُ لَِّ َت ْ َ َ
ُور.(((»..
ضَ ،و َّ
ل ِن َ -أ ْو َت ْ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ
الص َل ُة ن ٌ
فالصالة نور للمصيل :يف دنياه ،ويف قربه ،ويف آخرته.
 -59ما هو عمود اإلسالم؟

عمود اإلســام :الصالة ،يدل عــى ذلك ما جاء عن مع ِ
ــاذ بن َج َب ٍل
َُ

ريض اهلل عنه قالَ :أ ْق َبلنَا م َع رس ِ
ــول اهللِ ﷺ ِم ْن َغ ْز َو ِة َت ُب َ
وكَ ،ف َل َّم َر َأ ْي ُت ُه َخ ِل ّي ًا
َ َ ُ
ِ ِ
لتَ :يا َر ُس َ
جلنَّ َة؟.
ُق ُ
ب ِن بِ َع َم ٍل ُيدْ خ ُلني ا َ
ول اهللَِ :أ ْخ ِ ْ

((( أخرجه مسلم يف صحيحه (.)223
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ِ ِ
ِ
ِ
يم
قالَ :بخٍ َ ،ل َقدْ َس َأ َ
س ُه اهللُ َع َل ْيه ،تُق ُ
لت َع ْن َعظيمٍَ ،و ُه َو َيس ٌري َع َل َم ْن َي َّ َ

وض َةَ ،وتَل َقــى اهللَ َع َّز َو َج َّل َل ت ْ ِ
الص َ
ــا َة ا َمل ْكتُو َب َةَ ،وت َُؤ ِّدي ال َّزكَا َة ا َمل ْف ُر َ
ُش ُك
َّ
بِ ِه َش ْيئ ًا.

س األَم ِر ،وعم ِ
َأ َو َل َأ ُد ُّل َ
ود ِهَ ،و ُذ ْر َو ِة َسن َِام ِه؟
ك َع َل َر ْأ ِ ْ َ َ ُ

ِ
َأ َّما َر ْأ ُس األَ ْم ِرَ :فا ِ
إل ْس َ
الص َلةُ.
ــا ُمَ ،ف َم ْن َأ ْس َل َم َســل َمَ .و َأ َّما َع ُمو ُد ُهَ :ف َّ

َو َأ َّما ُذ ْر َو ُة َسن َِام ِهَ :ف ِ
اجل َها ُد ِف َسبِ ِ
يل اهللِ.

ــك َع َل َأ ْب َو ِ
اب َ
َأ َو َل َأ ُد ُّل َ
الصدَ َق ُةَ ،و ِق َيا ُم ال َع ْب ِد ِف
الص ْو ُم ُجنَّــ ٌةَ ،و َّ
اخل ْ ِيَّ :

جو ِ
ف ال َّل ْي ِل ُي َك ِّف ُر َ
اخل َطا َياَ ،وت ََل َه ِذ ِه اآل َي َة﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
َ ْ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾(((.
 -60الفزع إىل الصالة!

أمر اهلل عباده أن يفزعوا إىل الصالة ،وأن يســتعينوا هبا عىل كل أمر من
أمور دنياهم وآخرهتم ،ومل خيص باالســتعانة هبا شــيئا دون يشء ،فقال:
﴿ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ [البقــرة.]٤٥ :
واخلاشعون ،هم :املنكرسة قلوهبم إجالال هلل ،ورهبة منه ،فشهد ملن حقت
عليه أن يقيمها له ،أنه من اخلاشعني.
((( أخرجه أمحد يف مسنده (.)387 /36

85

الصــالة :رحلة احلـب والشـوق

وكيــف ال يفزع املؤمنــون إىل الصــاة وهي عامد دينهــم! كام أخرب

النبي ﷺ.

وإليها كان يفزع األنبياء واملرســلون .وإليها كان يفزع رسول اهلل ﷺ

فكان إذا حزبه أمر صىل ،هكذا فعل ليلة بدر ،وهكذا فعل ليلة األحزاب(((.
 -61انتظار الصالة
وقد بلغ من حب ســلفنا الصالح للصالة أهنــم ينتظرون الصالة بعد

الصــاة ،يدل عىل ذلك ما جاء عن ِ
عبد اهللِ ِ
بن َع ْمرو ريض اهلل عنهامَ ،
قال:

َص َّل ْينَا م َع رس ِ
بَ ،ف َجا َء
ب َم ْن َع َّق َ
ول اهللِ ﷺ ا َمل ْغ ِر َبَ ،ف َر َج َع َم ْن َر َج َعَ ،و َع َّق َ
َ َ ُ
رســول اهلل ﷺ ُم ْ ِ
س َعــ ْن ُر ْك َب َت ْي ِه ،فقال:
سعاَ ،قدْ َح َف َ
ــز ُه النَّ َف ُسَ ،و َقدْ َح َ َ
اب الســا ِء ،يب ِ
ِ
َ ِ
اهي بِك ُُم ا َمل َلئِ َك َة،
شواَ ،ه َذا َر ُّبك ُْم َقــدْ َفت ََح َباب ًا م ْن َأ ْب َو ِ َّ َ ُ َ
«أ ْب ُ
ول :ا ْن ُظروا إِ َل ِعب ِ
َي ُق ُ
ون ُأ ْخ َرى»(((.
ادي َقدْ َق َض ْوا َف ِر َ
يض ًةَ ،و ُه ْم َينْتَظِ ُر َ
َ
ُ
أنواع ألطافه ،وفيه من
«هذا ربكم» ،أي :املرجو فض ُله وكر ُمه ،املشاهد
ُ

تعظيم فضل االنتظار ما ال خيفى.

((( انظر يف كل ما تقدم تعظيم قدر الصالة (.)218 /1
((( أخرجه أمحد يف مسنده ( )362 /11( )6750وابن ماجه يف سننه ( )801وقال املنذري
يف الرتغيــب (« :)282/1ورواته ثقات» .قال الســندي :قولــه« :فعقب من عقب»
بالتشديد ،أي :جلس منتظر ًا للعشــاء .والتعقيب :هو اجللوس يف مصاله بعدما يفرغ
من الصالة.

86

الصــالة :رحلة احلـب والشـوق

وكان اإلمام الزاهد ،العــامل العامل ،التابعي اجلليــل َطلق بن َحبِ ٍ
يب

ٍ
وت ا ُملس ِ
ي َح َســنَت ْ ِ
اهاَ ،و َح َسن ٍَة
ــل ُم َب ْ َ
َيَ :ح َســنَة َق َض َ
البرصي ،يقولَ « :ي ُم ُ ْ

ِ
ِ
الص َلةَ»(((.
َينْتَظ ُر َها – َي ْعنيَّ :

 -62ما هو أول سؤال تسأل عنه يوم القيامة؟
أول ســؤال عن حقوق اهلل تعاىل هو :الصالة ،يــدل عىل ذلك ما جاء

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،قال :س ِ
ــم ْع ُت َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ ي ُقول« :إِ َّن َأ َّو َل
َ

ما ُياســب بِ ِه العبدُ يوم ِ
ت َف َقدْ َأ ْف َل َح
الق َي َام ِة ِم ْن َع َملِ ِه َص َل ُت ُهَ ،فــإِ ْن َص ُل َح ْ
َ َ َ ُ
َْ َْ َ
و َأنْجح ،وإِ ْن َفسدَ ْت َف َقدْ َخاب و َخ ِسَ ،فإِ ْن ا ْن َت َقص ِمن َف ِر َ ِ ِ
ش ٌء ،قال
ْ
َ
َ َ َ َ
َ
يضته َ ْ
َ َ َ
الــر ُّب َع َّز َو َج َّل :ا ْن ُظ ُروا َهــل لِ َع ْب ِدي ِم ْن َت َط ُّو ٍع َف ُيك ََّم َ
ــل ِ َبا َما ا ْن َت َق َص ِم َن
َّ
ُون َسائِ ُر َع َملِ ِه َع َل َذلِ َ
ك»(((.
ال َف ِر َ
يض ِةُ ،ث َّم َيك ُ
 -63ما هي آخر وصية أوصى بها املصطفى ﷺ؟
كان من آخــر الكلامت التي نطــق هبا املصطفى ﷺ هــي :الصالة..
يدل عىل ذلــك ما جاء عن اخلليفة الراشــد عيل بــن أيب طالب ريض اهلل
((( احللية أليب نعيم (.)65 /3
(((أخرجه الرتمذي يف جامعه برقم ()413وقال« :حديث حسن غريب »..لكن يف صحيح
مسلم ،برقم ( )1678عن ِ
رسول اهللِ ﷺَ :
ُ
«أ َّو ُل َما ُي ْق َض
عبد اهللِ بن مسعود ،قال :قال
ــة ِف الدِّ م ِ
القيام ِ
ِ
ي الن ِ
اء» وال تعارض بينهام؛ ألن حديث أيب هريرة حيمل عىل
َب ْ َ
َ
َّاس َي ْو َم َ َ
حقوق اهلل تعاىل ،وحديث ابن مسعود حيمل عىل حقوق العباد ،واهلل أعلم.
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عنه ،قال :ك َ ِ
آخر كَال ِم رس ِ
الصــاةَ ،ا َّت ُقوا اهللَ فِ َيم
«الصال َة َّ
ــول اهللِ ﷺَّ :
َ ُ
َان ُ
َت َأ ْي َم ُنك ُْم»(((.
َم َلك ْ
يض
ويف روايةَ ..« :حتَّى َج َع َل نَبِ ُّي اهللِ ﷺ ُي َل ْج ِل ُج َها ِف َصدْ ِر ِهَ ،و َما َي ِف ُ

ِ َبا لِ َسا ُن ُه»(((.

ومعنى قول النبــي ﷺ« :الصال َة الصــاة» ،أي :الزموها ،وحافظوا

يض ِ َبــا لِ َســا ُن ُه» :أي :مــا يقدر عىل
«و َمــا َي ِف ُ
عليهــا .ومعنــى قولــهَ :
اإلفصاح هبا.

 -64على قدر ارتفاع مستوى اهلدف يكون السعي إليه
فحني ذكر اهلل طلب الرزق قال تعاىل ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ

ﭱ ﭲ ﴾ [امللك ]15 :وحني ذكر سبحانه وتعاىل الصالة ،قال ﴿ :ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ [اجلمعــة،]٩ :
وهي مرتبة أعىل من امليش قليالً.
((( أخرجه أمحد يف مسنده ( )24 /2( )585والبخاري يف األدب املفرد ( )158وأبو داود
( )5156وابن ماجه (.)2698
((( أخرجــه أمحد يف مســنده ( )282 /44( )26684عن أم ســلمة .ومعنى قوله« :وما
ملكت أيامنكم» الظاهر أن املراد به املامليك ،أي :احفظوا حقوقهم ،أو األموال مطلق ًا،
أي :أدوا حقــوق املال من الزكاة وغريها .قاله الســندي .وقيــل :أراد به الزكاة؛ ألن
القرآن واحلديث إذا ذكر فيهام الصالة فالغالب ذكر الزكاة بعدها.
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وحني ذكر اهلل اجلنة قــال ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [آل عمــران ]133 :والرسعــة

أعىل مرتبة من السعي..

وحني ذكر ســبحانه وتعاىل ذاته قــال ﴿ :ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﴾ [الذاريات.]50 :

 -65الدعوة إىل الصالة
للصالة»
«مغلق ّ
يف إحــدَ ى َ
املحالتَ ،بدالً من أن ُيكتب عــى ال َبابُ :
ِ
حلق بِنا».
كُتب« :سبقنَاك إىل ّ
الصالة فا َ
ُس َ
ــئل عامل داعية :مــا حكم تارك الصالة؟ فأجــاب :أن تأخذه معك

إىل املسجد!.

انتهى فقيه من تفصيل أحكام تارك الصالة .فقال :واآلن سنتكلم عن

حكم تارك تارك الصالة! (((.

 -66وقت الصباح :شباب العامل!

لت قول النبي ﷺُ « :ب ِ
فرأيت فيه إخبار ًا
ورك ألمتي يف ُبكُورها»(((،
ُ
تأ َّم ُ
((( الفقرة )65-64( :من وسائل االتصال احلديثة.
(((أخرجــه الطرباين يف األوســط ،رقم ( )754عن أيب هريرة ،وأبو يعىل يف مســنده ،رقم
بارك ألُمتي يف ُب ِ
()5409عن ابن مسعود ،ويشــهد له حديث «اللهم ِ
كورها» .أخرجه
أبو داود ( )2606والرتمذي ( )1255وقال« :حديث حسن» .وهو يف مسند أمحد=  
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عن األزمنة املباركة ،وإرشاد ًا للعمل يف بداية النهار ،ملاذا؟
 -١ألن أمجل أزمنة النهار هو :الصباح الباكر.
 -٢وألنه أمر ُيوافِق فطرة احلياة.
 -٣وألن ذلك الوقت هو شباب العامل كام أن أول عمر اإلنسان شبابه
املتوف سنة (٣٢٢هـ) ،يف كتابه ِّ
َّ
الفذ:
حسب تعبري الطبيب أيب زيد البلخي
مصالح األبدان واألنفس.
 -٤وهو ربيع اليوم ،و َف ْصل من أمجل فصوله.
عجب أن يكون سبب ًا يف نجاح األعامل.
فال َ
فام أمجل أن نبتدئ يومنا بصالة الفجر يف املسجد ،ثم نجلس فنذكر اهلل
تعاىل إىل طلوع الشمس ،ثم ن ِّ
ُصل ركعتَي الضحى ،ثم نبدأ أعاملنا!
النبي ﷺ عىل ذلــك ور َّغبك به أيام ترغيــب عندما قال:
وقــد ح َّثك ُّ

ٍ
الشــمس ،ثم َّ
«من َّ
صل
يذكر اهللَ حتى تط ُل َع
صل
ُ
الفجر يف مجاعة ،ثم قعد ُ
َ
َ
= ،)15443(  وصحيح ابن حبان ( )4754قال ابن حجر يف فتح الباري (:)114/6
«وحديث :بورك ألمتي يف بكورها ،أخرجه أصحاب الســنن وصححه ابن حبان من
حديث صخــر الغامدي ،وقد اعتنى بعض احلفاظ بجمع طرقه فبلغ عدد من جاء عنه
من الصحابة نحو العرشين نفسا».
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ٍ
ٍ
ِ
ِ
«تامة،
ركعتني ،كانت ل ُه
كأجر َّ
حجة وعمرة» ،قال :قال رســول اهلل ﷺَّ :

تامة ،تامة»؛ أخرجه الرتمذي عن أنس ريض اهلل عنه ،وهو حديث حسن.

فهنيئ ًا ملن و َّفقه اهلل الكتساب هذه الغنائم العظيمة! ويا خسارة َمن فاته

حضور هذه املواسم املباركة!

 -67ما أمجل الضحى!
تعود النــاس أن يبحثــوا عن مصايــف مجيلة
جــاء الصيف ،وقــد َّ

يســتجمون فيها بعيد ًا عن حرارة الشــمس امللتهبة! .فــا أمجل أن نبحث
عــن مكان مجيل ،لنعيش فيه حلظات طيبة مع اهلل تعاىل ونحن نتمتع بجامل
الكــون ،وبديع صنعه! هناك ال تنس أن متتــع ناظريك بجامل الطبيعة بعد
صالة الفجر ،وأن تشــهد رشوق الشمس ،وغروهبا؛ فإهنام آيتان عظيمتان
من آيات اهلل سبحانه!
وما أمجل أن نقف يف رياض نرضة ،ترس الناظرين .وهواء عليل ينعش
القلوب الكليلة ،ويداوي النفوس املضطربة .وبســاتني جتري يف جداوهلا
مياه تعكس عىل صفحاهتا أشعة الشــمس الذهبية! وهي كثيفة األشجار،
متنوعة الورود واألزهار ،والثامر!
وبينام أنت واقف بني يدي اهلل ســبحانه تصــي الضحى ،فإذا بالبالبل
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تغرد بأنغام عذبة تطرب األســاع ،وإذا باحلامئم تصدح بأصوات شجية،
ِّ
ونغمة حزينة!

ورحم اهلل ذلك الشــاعر ،وقد وصف محامة تصدح عىل غصن شجرة
يف أبيات تذوب رقة ،يف حوار رمزي بينهام حيث قال:
ٍ
الضحى
رقاء
هتوف يف ُ
ُر َّب َو َ

ِ
ذات َش ٍ
جـو َصدَ حت يف َفـن َِن

ذكـرت إِلفـ ًا ودهـر ًا صـاحلـ ًا

فبكت حـزن ًا وهاجت َحـزين

فـبـكــــائـي ربـمـا َّأر َقـهـا

وبكـــــاهـا ربـمــا َّأر َقــنـي

ولقـد تشكــو فام أفـهـمـهـا

ولقـد أشكـو فام تـفـهـمـنـي

ِ
أعــر ُفـهـا
غـري ّأن باجلــوى

وهي أيضـ ًا َ
باجلـوى تعـر ُفني

اللهم ال حترمنا متعــة مناجاتك ،وارزقنا لذة النظر إىل وجهك الكريم
يف رياض جنتك ،مع النبيني والصديقني والشــهداء والصاحلني وحســن

أولئك رفيق ًا.

 -68لكل م ْ
َن ماتت صالته ويريد أن حيييها
 - 1قم بتغيري السور القصرية التي تقرأها دائ ًام.
 - 2استشعر بأن كل هذا الكون حطام أمام سجدة خاشعة للعظيم.
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 - 3وأنت ختر ساجدا تذكر أنك أقرب ما تكون من رب العاملني ،أطل

سجودك ،وبث له رجاءك.

 -4تذكــر عند ما ترسح يف صالتك ،وتفكــر يف الدنيا بأن ربك يعلم

الرس والنجوى! وبأن اآلخرة خري وأبقى!

 -5استشــعر ســمعك ،بــرك ،صحتك ،غنــاك ،وقــف له بكل

ٍّ
ذل واشكره.

 -6تلــذذ يف صالتك حتى تصبــح لك راحة كام قال الرســول عليه

الصالة والسالم « :أرحنا هبا يا بالل»! راحة يتوقف عندها هذا الكون بكل

ضجيجه ،ومهومه.

 -7أقبــل عىل الصالة كالطفل الذي هيــرع ألحضان من حيب ..أقبل

عليه ،واسجد بني يديه ،واجعل رمحة املوىل حتتضنك ،فهو أرحم عليك من
أمك التي ولدتك!

 -8قبل لقاء اجلليل تطيب ،استحرض قلبك.
 -9تذكــر أن املوىل أخربنا بــأن الصالة كبرية إال عىل اخلاشــعني...

فلنكن منهم(((.

((( الفقرة رقم ( )68من وسائل االتصال احلديثة.
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َن َأ ْس َوُأ َّ
 -69م ْ
اس َسِر َق ًة؟
الن ِ

رســول اهللِ ﷺَ :
ــو ُأ الن ِ
ُ
َّاس
عن َأيب قتا َد َة ريض اهلل عنه ،قالَ :ق َال
«أ ْس َ
س ُق ِمن ص َلتِ ِ
ف َي ْ ِ
س َقــ ًة ا َّل ِذي َي ْ ِ
َ ِ
ــه»َ .قا ُلواَ :يا َر ُس َ
س ُق ِم ْن
ــول اهللَِ ،و َك ْي َ
ْ َ
«ل يتِم ركُوعها و َل ســجودها»َ ،أو َق َالِ َ :
ِ ِ
يم ُصل َب ُه ِف
ْ
َص َلتــه؟ َق َالَ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُّ ُ َ :
«ل ُيق ُ
الركُو ِع والسج ِ
ود»(((.
َ ُّ ُ
ُّ

تنس صالة الوتر
 -70ال َ

إن اهلل تعــاىل قد تفضل علينــا بصالة الوتر يف الليــل .فاجعلها خامتة

صالتك يف األســحار لعلك تكون من األبرار ،فإن فاتك أن تكون كذلك

فاجعلها خامتة أعاملك قبل النوم .قال رسول اهلل ﷺ« :إِ َّن اهللَ زَا َدك ُْم َص َلةً،
الع َش ِ
الوتْرَ ،فص ُّلوها فِيم بي ص َل ِة ِ
ِ
اء إِ َل َص َل ِة ال َف ْج ِر»(((.
َوه َي ِ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
 -71يوم اجلمعة سيد األيام يف الدنيا واآلخرة

أمــا يف الدنيا ،فيدل عىل ذلك ما جاء عــن أيب هريرة ريض اهلل عنه أنه

الش ْم ُس َي ْو ُم ُ
ت َع َل ْي ِه َّ
اجل ُم َع ِة ،فِ ِيه
«خ ْ ُي َي ْو ٍم َط َل َع ْ
قال :قال رســول اهللﷺ َ :

ُخلِ َق آ َد ُمَ ،وفِ ِيه ُأ ْد ِخ َل َ
اجلنَّ َةَ ،وفِ ِيه ُأ ْخ ِر َج ِمن َْها»(((.

((( أخرجه أمحد يف مسنده ( )22642()319 /37وابن حبان يف صحيحه (.)1888
((( أخرجه أمحد يف مســنده ( )23851( )271 /39والطــراين ( )2168وقال اهليثمي
يف جممــع الزوائد (« :)239/2رواه أمحد والطرباين يف الكبري ،وله إســنادان عند أمحد
أحدمها رجاله رجال الصحيح خال عيل بن إسحاق السلمي شيخ أمحد ،وهو ثقة».
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اجلمعة ،باب فضل يوم اجلمعة ،رقم (.)854
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وأمــا يف اآلخرة ،فيدل عىل ذلك ما جاء عــن أنس بن ٍ
مالك ريض اهلل

يل و ِف ي ِد ِه كَهيئ َِة املِر ِآة البي َض ِ
«أت ِ
رســول اهللِ ﷺَ :
ُ
عنه ،قالَ :
اء،
قال
َ ْ ْ َْ
َان ِج ْ ِب ُ َ َ

لتَ :ما َه ِذ ِه َيا ِج ْ ِب ُ
يل؟
فِ َيها ُن ْك َت ٌة َس ْو َد ُاءَ ،ف ُق ُ

ك ِ
َق َالَ :ه ِذ ِه ُ
اجل ُم َع ُةَ ،ب َع َ
ولُ َّمتِ َ
ُون عيد ًا َل َ
ك إِ َل ْي َ
ث ِ َبا َر ُّب َ
ك َب ْعدَ َك.
ك َتك ُ
لتَ :ما َلنَا فِ َيها؟
َف ُق ُ

ون يوم ِ
َف َق َالَ :لكُم َخي كَثِريَ ،أ ْنتُم ِ
الق َي َام ِةَ ،وفِ َيها َسا َع ٌة
اآلخ ُر َ
السابِ ُق َ َ ْ َ
ون َّ
ُ
ْ ٌْ ٌ

َل ُي َوافِ ُق َها َع ْبدٌ ُم ْسلِ ٌم ُي َص ِّل َي ْس َأ ُل اهللَ فِ َيها َش ْيئ ًا إِ َّل َأ ْع َطا ُه إِ َّيا ُه.
ِِ
الس ْو َد ُاء؟
َف ُق ُ
لتَ :ما َهذه النُّ ْك َت ُة َّ

ِِ
السا َع ُةَ ،ت ُقو ُم َي ْو َم ُ
اجل ُم َع ِةَ ،و ُه َو َس ِّيدُ األَ َّيامَِ ،ون َْح ُن ن َُس ِّم ِيه َي ْو َم
َق َالَ :هذه َّ
ا َمل ِز ِ
لتَ :يا ِج ْ ِب ُ
يلَ ،ما ا َمل ِزيدُ ؟
يدُ .ق ُ

ادي ًا َأ ْفيح ِمن مس ٍ
اجلن َِّة و ِ
ك َأ َّن َر َّب َ
َق َالَ :ذلِ َ
ك َّ َ
َان
ــك َأ ْب َي َضَ ،فإِ َذا ك َ
ات َذ ِف َ َ
َ َ ْ َ ْ
ِ ِ
يوم ُ ِ ِ
الر ُّب َت َب َار َك َو َت َع َال َع ْن َع ْر ِش ِه إِ َل ك ُْر ِس ِّي ِه،
اجل ُم َعة م ْن َأ َّيا ِم اآلخ َرة َ ْيبِ ُط َّ
َُْ
ِ
ِ
ف الك ُْر ِس بِ َمنَابِ َر ِم ْن ن ٍ
َو ُح َّ
اس
ُور َف َج َل َس َع َل ْي َها النَّبِ ُّي َ
ونَ ،و ُح َّفت ا َملنَابِ ُر بِك ََر َّ
ُّ
الشهدَ اء ،ويبِ ُط َأه ُل الغُر ِ
ِم ْن َذ َه ٍ
ون
ف ِم ْن ُغ َرفِ ِه ْمَ ،ف َي ْجلِ ُس َ
ْ
َ
ب َف َج َل َس َع َل ْي َها ُّ َ ُ َ َ ْ
ِ
ِ ِ ِ
َِ
ال ِف ا َمل ْجلِ ِ
اس َوا َملنَابِ ِر َع َل ْي ِه ْم فض ً
س،
َع َل ُك ْث َبان امل ْسكَ ،ل َي َر ْو َن ل ْه ِل الك ََر ِّ
و َي ْبدُ و َُل ْم ُذو ِ
اجل َل ِل َوا ِ
إلك َْرامِ.
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ولَ :س ُل ِ
َف َي ُق ُ
ون.
ون :ن َْس َأ ُل َ
الر َضا َيا َر ُّب.
َف َي ُقو ُل َ
ك ِّ

ولِ :ر َضائِي َأ َح َّلك ُْم َد ِاريَ ،
َف َي ُق ُ
َرامتي.
وأنا َلك ُْم ك َ

ولَ :س ُل ِ
ُث َّم َي ُق ُ
ون.

ج ِع ِه ْم :ن َْس َأ ُل َ
الر َضا.
َف َي ُقو ُل َ
ون بِ َأ ْ َ
هم َع َل ِّ
الر َضاَ ،ف ُي ْش ِهدُ ْ
ك ِّ

ولَ :س ُل ِ
ُث َّم َي ُق ُ
ونَ ،ف َي ْس َأ ُلو َن ُه َحتَّى َينْت َِه َي ك ُُّل َع ْب ٍد ِمن ُْه ْمُ ،ث َّم َي ْفت َُح َع َل ْي ِه ْم
لب َب َ ٍ
ت َو َل َخ َط َر َع َل َق ِ
ش»(((.
ي َر َأ ْت َو َل ُأ ُذ ٌن َس ِم َع ْ
َما َل َع ْ ٌ
 -72ما أمجل أذكار النيب ﷺ ودعواته يف الصباح واملساء!
املداومة عىل أدعية النبي ﷺ وأذكاره يف الصباح واملساء أقوى من ُسور

يأجوج ومأجوج يف التحصني ملن قاهلا بحضور قلب.

والدعاء أفضل من صيدلية أدوية حسب قول أحد علامء بغداد!
((( رواه الطرباين يف املعجم األوســط ( )15 /7والبزار يف مســنده  -البحر الزخار (/14
 )69وزاد« :إىل مقدار منرصف الناس من يوم اجلمعة» .وقال اهليثمي يف جممع الزوائد
(« :)421 /10رواه البزار ،والطرباين يف األوسط بنحوه ،وأبو يعىل باختصار ،ورجال
أيب يعــى رجال الصحيح ،وأحد إســنادي الطرباين رجاله رجــال الصحيح غري عبد
الرمحن بن ثابت بــن ثوبان ،وقد وثقه غري واحد ،وضعفــه غريهم .»..ومعنى أفيح،
أي :واسع.
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وقال ابــن القيم :حاجة العبد للمعوذات أشــدُ مــن حاجته للطعام

والرشاب واللباس!

ومــن داوم عىل هذه األذكار يدرك معنى قــول النبي ﷺ« :اح َف ِ
ظ اهللَ
ْ

ي َف ْظ َ
ك»(((.
َْ

وصدق من قال:
سريبح يف الصباح بال جـدال
له يف الفجر بعد الفرض ور ٌد

سليم القلب ّ
اء اخلـالل
ُ
وض ُ

يعيذ النفس من فـتن الضالل

 -73من وحي دعاء النيب ﷺ « :اللهم أنعشين »(((:
إليك ُتَدُّ الكُـف وهي ضعيفة
هم من أمور كثرية
ويف النفس ٌّ

ِ
فعاف إهلي ضعفها وارتعاشها

فقدِّ ر إهلي بعد ذاك انتعاشها(((.

((( جزء من حديث أخرجه أمحد يف مسنده ()2763( )487/4والرتمذي ( )2516وقال:
«حسن صحيح».
ِ
ِ
ِ
ﷺف
((( هو جزء من حديث رواه أبو أمامة ريض اهلل عنه أنه قالَ :ما َدن َْو ُت م ْن َر ُسول اهللِ
دب ِر ص َل ٍة م ْكتُوب ٍة و َل َت َطوعٍ ،إِ َّل س ِ
«الله َّم اغ ِْف ْر ِل ُذن ِ
ــم ْع ُت ُه َي ُق ُ
اي ُك َّل َها،
ولُ :
ُوب َو َخ َطا َي َ
ُّ
َ َ َ
ُُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ِنَ ،و ْاهد ِن ل َصالحِ األَ ْع َم ِل َواألَ ْخ َل ِق ،إِ َّن ُه َل َ ْيدي ل َصال َهاَ ،و َل
ُ
الله َّم َأنْع ْشنيَ ،و ْ
اج ُ ْ
َي ْ ِ
ْت» رواه الطرباين يف الكبري ،رقم ( )7811وقال اهليثمي يف جممع
ف َســ ِّيئ ََها إِ َّل َأن َ
ص ُ
الزوائد (« :)65 /10رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح غري الزبري بن خريق وهو
ثقة».
((( الفقرة ( )73للدكتور عبد احلكيم األنيس.
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 -74أنا جليس من ذكرني

(((

من أمجل متع احلياة :جمالســة األحبة ،وحمادثة أخوة الصدق واإليامن!

فهي بحق جمالس ُأنس ،ومواطن راحة وروح ورحيان...

ويف احلديث القديس ،يقول اهلل تعــاىل« :وجبت حمبتي للمتحابني ّيف،

واملتجالسني َّيف ،واملتزاورين ّيف ،واملتباذلني ّيف»(((.

وهي جمالس صفاء مهام طالت فهي قصرية ،ومهام تشعب احلديث فيها

فهو ذو شجون! وأذكر أين كنت يف مقتبل العمر أحرض مع والدي رمحه اهلل

بعض هذه املجالس يف ليايل الشــهباء ،فام نشعر إال ونسامت السحر العليلة
هتــب فتحرك أغصان الشــجر .وما نحس إال وأصــوات املؤذنني العذبة
تصدح يف جو الســاء تنبه النائمني ،وتذكر القائمني .سقي ًا لتلك الليايل ما

أمجلها! وتلك املجالس ما أهباها!

((( أخرجه أمحد بن حنبل يف كتاب الزهد (ص )68 :عن كعب قال :قال موسى ﷺ يا رب
أقريب أنت فأناجيك أو بعيد فأناديك قال يا موسى أنا جليس من ذكرين .»..وقد ورد
«إن اهللَ َت َع َال َي ُق ُ
معناه يف حديث َأ ِب ُه َر ْي َر َة َق َال :قال َر ُس ُ
ولَ :أنَا َم َع َع ْب ِدي إِ َذا
ول اهللِ ﷺَّ :
َذك ََر ِن وحتركت ِب شفتاه»َ .ر َوا ُه ال ُب َخاري .وقال ابن رجب يف فتح الباري (:)195 /1
«وقال معروف لرجل :توكل عىل اهلل حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك.
وقال ذو النون :عالمة املحبني هلل :أن ال يأنسوا بسواه وال يستوحشوا معه ،ثم قال :إذا
سكن القلب حب اهلل أنس باهلل؛ ألن اهلل أجل يف صدور العارفني أن حيبوا غريه».
((( أخرجه مالــك يف املوطأ برقم( )763وأمحد يف مســنده ()22030( )360/36وابن
حبان ()575عن معاذ بن جبل ريض اهلل عنه.
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صليت فريضة الظهر يف بيت من بيوت اهلل تعاىل ،وجلست بعد السالم
أذكر اهلل تعاىل وأدعوه بام كان رســول اهلل ﷺ يذكر ربه ويدعوه ،ويسبحه
وحيمده ويكربه.
فقلت يف نفيس :ما أمجل هذا اجللوس بعد مناجاة اهلل تعاىل يف الصالة!
فإذا كانت جمالســة األحبة ،وحمادثة األخوة من متع احلياة؛ َّ
فإن جمالسة
احلق تعــاىل من أمجل حلظات العمــر ،وهي حياة للقلــوب امليتة ،وراحة
للنفوس التائهة.
فام أكرمك عىل ربك أهيا اإلنسان حني أذن لك أن حتط رحلك بني يديه!
وهو الكريم الذي مأل أقطار السموات واألرض عطاؤه ،وعم الكون
جوده ،وشمل اجلامد واحليوان واإلنسان إحسانه.
 -75أذكار الصباح واملساء فيها معان إميانية قوية

(((

حتتوي أذكار الصباح واملســاء عىل معان إيامنية قويــة متنح قائلها قوة

ــم َل َمانِ َع َل ِا
عظيمــة يف مواجهة أحداث اليــوم ،لننظر يف قوله ﷺُ :
«الله َّ
ت»((( .فكم سيكون اﻹنسان عزيز ًا شاخم ًا هادئ
َأ ْع َط ْي َ
تَ ،و َل ُم ْعطِ َي َل ِا َم َن ْع َ

((( الفقرة ( )75للدكتور عبد احلكيم األنيس.
((( أخرجه مسلم يف صحيحه برقم (.)593
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النفس إذا اســتحرض هذا املعنى يف يومه كله؟ وهكذا سائر اﻷذكار .وليت
أحدا يكتب عن أثر هذه اﻷذكار عىل سلوك املسلم.
 -76وظائف الليل!
الليل مســخر لنا ،بدليل قوله تعاىل ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾
[النحــل .]١٢ :ثم قال ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾ [النحل:

 .]١٢وقد جعله اهلل ســكن ًا ،قال تعــاىل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ﴾ [األنعام.]٩٦ :
ولكن ما احلكمة من جعله ســكن ًا؟ الذي يبدو يل أن احلكمة هي تأدية
الوظائف التي أمر اإلنسان هبا .فام هي هذه الوظائف؟
 -1لعــل أبرز وظيفة من وظائفه هو الســكون فيه ،قال تعاىل ﴿ :ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﴾ [يونس .]67 :هذه اآلية تشــر إىل التفرغ وعدم
الكالم يف الليل إال لرضورة ،وهلذا أرشــد النبي ﷺ إىل النوم مبكر ًا ،وترك
الســهر الطويل ،إال يف حاالت الرضورة ،كالســمر يف الفقه واخلري ،أومع
الضيــف واألهل ،يدل عىل ذلك ما جاء عن أيب برزة األســلمي ريض اهلل

ِ
ُ
عنهَ ،قالَ :
ب أن ُي َؤ ِخ َر العشا َء ،وكان َيكر ُه النو َم
«كان
رسول اهللِ ﷺ َي ْستَح ُ
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َ
واحلديث بعدَ ها»((( .وهلذا كان هذا الســكن من رمحة اهلل باإلنسان
قب َلها،

قــال تعــاىل﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [القصص.]73 :

 -2إقامــة الصالة ،قال تعــاىل ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ [هود .]114 :وزلف ًا
من الليل :أي :الصالة يف الليل ،والسيام صاليت املغرب والعشاء.

 -3قـيــــام الليل ،لقـــوله تعاىل  ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾

[الذاريــات .]17 :وأفضل صــاة القيام ما كان بعد نوم ،وتســمى صالة

التهجد ،قال تعاىل﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ﴾ [اإلرساء. ]79 :

 -4تــاوة القرآن ،قال تعاىل ﴿:ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [آل عمران .]113 :وأمجل التالوة
ما كانت يف الصالة ،قال تعاىل ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [املزمل. ]٢٠ :
أي :صلوا من الليل ما تيرس ،أطلق لفظ القراءة ،وهو يريد الصالة؛ ألمهية

قراءة القرآن يف صالة الليل!.

(((رواه أمحد ()19767( )12/33واللفظ لــه ،والبخاري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب
ما يكره من النوم قبل العشاء ( ،)568ومسلم كتاب املساجد ،باب استحباب التبكري
بالصبح يف أول وقتها ( )237وغريهم.
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 -5القنوت هلل ساجد ًا قائ ًام ،حيذر اآلخرة ،ويرجو رمحة اهلل ،قال تعاىل:
﴿ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [الزمر.]9 :

 -6التســبيح ،قال تعاىل ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ﴾ [طه .]130 :وال سيام يف السجود ،قال تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾ [اإلنسان .]26 :وقد كان النبي ﷺ يطيل التسبيح
وهو ساجد يف صالة الليل ،وهو تطبيق عميل هلذه اآلية.
 -7االستغفار ،قال تعاىل ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﴾ [الذاريات.]18 :
 -8اإلنفاق ،قال تعاىل ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ
ﯬ﴾ [البقرة.]274 :
 -9النوم ،وهو يشــبه املوت ،فإن املؤمن يــذوق من طعم املوت كل
ليلة ،ثــم يبعثه اهلل ،قــال تعــاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [األنعــام .]60 :ويف هــذا تدريــب عمــي
ملرحلــة املوت ،وتذكري بالبعث يوم القيامة ،ويؤكد هذا َّ
أن النبي ﷺ ع َّل َمنا
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أن نقول عند االســتيقاظ من النومَ :
«احل ْمدُ لَِّ ا َّل ِذي َأ ْح َيانَــا َب ْعدَ َما َأ َما َتنَا،
ِ
ور»(((.
َوإِ َل ْيه الن ُُّش ُ
من هذا العرض املوجز يتبني لنا َّ
أن أكثر وظائف املسلم يف الليل تتعلق

بالعبادة ،ومل يذكر النوم إال مرة واحدة!

 -77كيف ننتصر يف معركتنا مع الشيطان؟
َّ
إن الشيطان عدو لإلنسان ،وله دسائس ،وله مصائد ،قال تعاىل ﴿ :ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾
[فاطر .]6 :وهي مع خفائها واضحة لإلنســان ،ظاهرة للعيان ،قال تعاىل:
﴿ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [يوســف .]5 :ويف عمليــة اإلغــراء

واإلغواء يســتعمل معك خطة منهجية ينفذها خطــوة خطوة ،قال تعاىل:
﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﴾ [النور.]21 :
أوالً :فام هي خطواته؟ وكيف ينفذها؟ وما هي أساليبه؟ هذا ما سنعرفه

من خالل ما قصه اهلل تعاىل علينا من ذلك يف كتابه الكريم ،فمن أساليبه:

 -1أنه يعرض فكرة الرش عن طريق الطيف واخليال ،قال تعاىل﴿ :ﮉ
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،برقم ()2711
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ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾
[األعراف.(((]201 :
فإذا تذكرت أبرصت ،وإن رأى منك استجابة تابع.
 -2وأنه يلقــي يف قلبك ما يريد إلقاءه ،قال تعــاىل ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [احلج.]53 :
 -3ثــم يكرر ذلك ،وهي مرحلة الوسوســة قال تعــاىل ﴿ :ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ [الناس.]4 :
 -4ثم املبالغة بالتكرار ،وعب عنه احلق تعاىل بـ األز ،وهو يشــبه ِ
القدر
َّ
«طائ ٌ ِ
((( قال ابن جزي يف التســهيل (ِ :)318 /1
الشــي ِ
طان معناه ملة منه ،كام جاء:
ف م َن َّ ْ
«إن للشــيطان ملة وللملك ملة» وقال الزخمرشي يف الكشــاف (ِ :)191 /2
ّ
ف ِم َن
«طائ ٌ
ِ
َّ
الش ْيطان :ملة منه مصدر ،من قوهلم :طاف به اخليال يطيف طيف ًا .قال :أنَّى َأل َّ بِ َك اخلَ َي ُال
يف  .»...و َمطا ُف ُه َ
وشغوف .وهو بيت من الشعر لكعب بن زهري .وأنى:
بك ذكر ٌة
ُ
َيطِ ُ
استفهام تعجبي بمعنى كيف ،أو من أين .وأمل :أي :نزل للزيارة .واخليال :ما يراه النائم.
وطاف به اخليال يطيف طيفا ومطافا :أقبل عليه .وطاف حوله يطوف طوافا وطوفانا:
حــام عليه ودار حولــه ،ويكنى به عن اللمس .وقوله :يطيــف :مجلة حالية مؤكدة أو
مؤسســة .ومطافه :أي طيفه هو ســبب التذكر ،ووصول احلب لشغاف القلب ،فأقام
وعب عن نفســه أوال بضمري الغيبة ،وثاني ًا باخلطاب.عىل طريق
املس ِّب َ
ب مقام السببَ َّ ،
االلتفات فرار ًا من شبهة التكرار.
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يف غليانه ،قال تعــاىل ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾
[مريم.(((]83 :
 -5وأنه يعد ويمني ،قال تعاىل﴿:ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ﴾ [النساء.]120 :
 -6وأنه يزين لك الفكرة ،قال تعاىل ﴿ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾
[النمل .]24 :وهكذا يستعمل معك اإلغراء واإلغواء.
 -7وإن مل ينفع معك اإلغراء واإلغواء ،استعمل معك أحيان ًا أسلوب
التخويف ،قال تعاىل ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [آل عمران.]175 :
 -8وأنه يسهل لك الطرق املوصلة إىل الضالل واالنحراف ،وقد جاء
التعبري عن ذلك بـ التسويل ،قال تعاىل ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [حممد.(((]25 :
((( قال ابن جزي يف التسهيل (« :)485 /1أي :تزعجهم إىل الكفر واملعايص».
«ســول هلم :ســهل هلم ركوب العظائم ،من السول وهو
((( قال الزخمرشي (:)326 /4
ّ
االسرتخاء ،وقد اشتقه من الســؤل من ال علم له بالترصيف واالشتقاق مجيعاَ ،و َأ ْمىل
َل ُ ْم :ومدّ هلم يف اآلمال واألماين».
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 -9ومن أســاليبه :اهلمز ،قال تعــاىل ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﴾ [املؤمنون.(((]98 -97 :
 -10والـنـخـــس ،وســاه احلـــق عز وجل :الـنـــزغ ،قال تعاىل:
﴿ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾
[األعراف.(((]200:
«و ُقل َيا َم ُمدُ  :ر ِّب َأست ِ
َج ُري بِ َك ِم ْن َخن ِْق َّ
الش َياطِ ِني
((( جاء يف تفسري الطربي (َ : )106 /17
ْ
َّ َ
ِ
ِ
ِ ِ
َو َ ِ
ج ُع
ه َزةٌَ ،واهل َ َم َز ُ
ات َ ْ
اتــاَ ،واهل َ ْم ُزُ :ه َو ال َغ ْم ُزَ ،وم ْن َذل َك ق َيل ل َ
له ْم ِز ِف الــك ََل ِمْ َ :
ه َز َ
َ
ٍ
ه َزة».
َْ
املرة منه .ومنه:
وقال الزخمرشي يف الكشــاف (« :)202 /3اهلمز :النخس .واهلمزات :مجع ّ
مهامز الرائض .واملعنى ّ
أن الشــياطني حيثون الناس عىل املعايص ويغروهنم عليها ،كام
األز يف قولــه تعاىل :ت َُؤ ُّز ُه ْم َأ ّز ًا.
هتمز الراضــة الدواب حثا هلا عىل امليش .ونحو اهلمز ّ
املكرر لندائه ،وبالتعوذ من أن حيرضوه
أمر
ّ
بالتعوذ من نخســاهتم بلفظ املبتهل إىل ربهّ ،
أصال وحيوموا حوله».
ِ
الشي ِ
طان ن َْز ٌغ :وإما ينخسنك
«وإِ َّما َين َْز َغن ََّك م َن َّ ْ
((( قال الزخمرشي يف الكشاف (َ :)190 /2
ِ
استَع ْذ بِاهللِ وال تطعه .النزغ
منه نخس ،بأن حيملك بوسوسته عىل خالف ما أمرت به َف ْ
والنسغ :الغرز والنخس ،كأنه ينخس الناس حني يغرهيم عىل املعايص».
وقال البيضاوي (« :)47 /3ن َْز ٌغ :ينخسنك منه نخس ،أي :وسوسة حتملك عىل خالف ما
أمرت به كاعرتاء غضب وفكر ،والنزغ والنســغ والنخس الغرز ،شبه وسوسته للناس
إغراء هلم عىل املعايص وإزعاج ًا بغرز السائق ما يسوقه».
وقال ابن جزي يف التسهيل (« :)318 /1نزغ الشيطان وسوسته بالتشكيك يف احلق واألمر
باملعايص أو حتريك الغضب ،فأمر اهلل باالستعاذة منه عند ذلك ،كام ورد يف احلديث أن
رجال اشتد غضبه فقال رسول اهلل ﷺ« :إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما به :نعوذ
باهلل من الشيطان الرجيم».
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ونزع الشيطان كالســم القاتل أو لسعة العقرب ،وله آثار خطرية إذا مل

يلتجئ اإلنســان فيه إىل اهلل؛ ألنه جيري من ابن آدم جمرى الدم يف العروق،
وقد متتد حلظات أو ســاعات ،وقد متتد أيام ًا وشــهور ًا ،وقد متتد سنوات،

وقد متتد أعامر ًا ودهور ًا ..نسأل اهلل الســامة .وال ملجأ من رشوره ونفثه

إال االعتصام باهلل ...ويف هذا املعنى قلت:
الشيطان يف ِ
ِ
املرء ترسي
نفثات
ُ

ستطيع فكـاكـ ًا
لسعـــات ال َي
ٌ
ُ

ِ
األجسـاد
سـريان األرواحِ يف
َ

ِمن أذاهـا إال فتى الـعـب ِ
ــاد
ُ َّ
ْ

 -11ومن أســاليبه :املس ،وينتج عنه التخبط ،قال تعاىل ﴿ :ﭑ

ﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ﴾
[البقرة.]275 :

 -12وقد يوقعك يف الزلة ،ويغمســك يف املعصية ،قال تعاىل ﴿ :ﮥ

ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ [آل عمران.]155 :
 -13وأنــه يتبعك ويتابعــك ،حتى يوصلك إىل الغوايــة ،قال تعاىل:

﴿  ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [األعراف.]175 :

 -14وعندها يستحوذ عىل قلبك ،بمعنى حيتل قلبك ويتمكن منه ،قال

تعاىل﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [املجادلة.]19 :
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 -15فيصبح صديقك املقرب وقرينــك املحبب ،ويصحبك يف مجيع
أحوالك ،قال تعــاىل ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﴾ [الزخرف.]36 :
 -16وســاء هذا القرين ،فهو أســوء صديق؛ ألنــه يصحبك بالوهم
والتخييل والتغريــر ،قال تعاىل ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾
[النساء.]38 :
 -17وعندها يتنزل عىل قلبك متى ما شاء ،ومتى ما أراد﴿ ،ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕ
ﯖ ﴾ [الشعراء.]223 -221:
 -18وعندها يوحي إليك ما يريد ،والوحي هنا وحي شــيطاين ،وهو
كناية عن االتصال اخلفي املســتمر ،قال تعاىل ﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ
ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ [األنعام.]121 :
 -19وبذلك تكون قد انتظمت يف ســلك أتباعه ،ومن املنتســبني إىل
حزبه ،وهو مســؤولك األول ،ورئيســك األوحد ،وهو الذي يتحكم يف
مجيع أفعالك ،ويتوىل كل أمورك ،قــال تعاىل ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [األعراف.]27 :
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 -20وعند ذلك تصبــح عبد ًا له عبودية مطلقــة ،وهذا هو اخلرسان
املبــن ،قال تعــاىل﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [النساء.]119-117 :
وبذلك تكون قــد وصلت إىل مقام العبادة احلقة للشــيطان ،ولكنك
نقضــت عهد اهلل أن ال تعبــد إال إياه جل وعال ،أليس قــد حذرك عندما
قــال اهلل تعــاىل ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ [يس.]60 :
ثاني ًا :طرق املعاجلة:
 -1أن تعلــم علم اليقني َّ
أن كيده غاية يف الضعف؛ ألنه ال ســلطان له
عىل اإلنســان إال بالوسوســة ،قال تعاىل ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾
[النساء.]76 :
و َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس ريض اهلل عنهامَ ،ق َ
ــالَ :جا َء َر ُج ٌل إِ َل النَّبِ ِّي ﷺ َف َق َال:
ِ
ِ
ول اهللِ ،إِ ِّن ُأحدِّ ُ ِ
ِ ِ
َيا َر ُس َ
ب إِ َ َّل ِم ْن َأ ْن
َ
الس َمء َأ َح ُّ
الشءَ ،لَ ْن أخ َّر م َن َّ
ث َن ْفس بِ َّ ْ
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ِِ
َ
َ
َ
ِ
ْبَ ،
احل ْمدُ لَِّ ا َّل ِذي
َأ َت َك َّل َم بهَ ،ق َالَ :ف َق َال النَّب ُّي ﷺ« :اهللُ أك َ ُ
ْب ،اهللُ أك َ ُ
ْب ،اهللُ أك َ ُ
الو ْس َو َس ِة»(((.
َر َّد َك َيدَ ُه إِ َل َ
 -2االلتجاء إىل اهلل بقلب صادق ،الســيام يف أوائل خطواته ،ونفثاته،
بمعنى إفشال اخلطة من البداية ،قال تعاىل ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﴾ [املؤمنون.]97 :
وهبذا نعلم حكمة االبتداء بالتعوذ من الشــيطان يف الصالة .وموضع
بحث التعوذ يف البداية ،ولكن وضعته يف األخري نظر ًا لطوله.
 -78أهمية ُّ
تعلم الصالة ،وتعليمها
وإذا كانت الصالة هبذه األمهية ،فعلينــا أن نبادر إىل تعلم إقامتها عىل
الوجه األكمل ،ولنا برسول اهلل ﷺأسوة حسنة ،أليس قد قال عليه الصالة
والســام« :صلوا كام رأيتموين أصيل»((( ،وكان يع ِّلم من ال حيسن أداءها،
((( أخرجه أمحد يف مســنده ( )10 /4وأبو داود ( )5112وقوله« :احلمد هلل الذي رد كيده
إىل الوسوسة» ،قال السندي :أي :كيد الشيطان إىل الوسوسة التي ال يؤاخذ هبا املرء ومل
يمكنه من غري الوسوســة وإال لسعى فيه كام يســعى يف الوسوسة بل جعل ذلك يف يد
اإلنسان ،فلذلك امتنع من التكلم.
(((أخرجه البخاري ،كتاب األدب،باب رمحه الناس والبهائم ،رقم ()1658عن مالك بن
احلويرث ريض اهلل عنه .ويعني بقوله« :قــال» خماطب ًا امليسء يف صالته ،وهو خالد بن
رافع .ومعنى إسباغ الوضوء :إمتامه.
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يف حديث عرف عند العلامء بـــحديث :امليسء صالتــه ،وال بأس بإيراده
هنا ألمهيته:
عــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه :أن النبي ﷺدخل املســجد ،فدخل
رجل ،فصىل ،ثم جاء ،فســلم عىل النبي ﷺفرد النبي ﷺعليه الســام،
فقال« :ارجع فصل فإنك مل تصل» ،فصىل ،ثم جاء ،فســلم عىل النبي ﷺ
فقــال« :ارجع فصل ،فإنــك مل تصل» ثالثا ،فقال :والــذي بعثك باحلق،

ِ
وء ،ثم
فام أحســن غريه ،فعلمني فقال« :إذا ُق َ
مت إىل الصالة َف َأ ْسبِ ِغ ُ
الو ُض َ
ِ ِ
ْ
س َم َع َ
تطمئن
ك ِم َن القرآن ،ثم ارك َْع حتى
َّ
َب ،ثم ا ْق َرأ ما َت َي َّ َ
استقب ِل القبل َةَ ،فك ِّ ْ

تطمئن ساجد ًا ،ثم
اســجدْ  ،حتى
راكع ًا ،ثم ارفع ،حتى تســتوي قائ ًام ،ثم
َّ
ُ
تطمئن ساجد ًاُ ،ث َّم افعل َ
ذلك يف
تطمئن جالس ًا ،ثم اسجدْ  ،حتى
ارفع حتى
َّ
َّ
ْ

صالتِ َ
ك ُك ِّلها»(((.

هذا حديث نبوي جليل ،وقد اشتمل عىل تعليم ما جيب يف الصالة وما
ال تقم إال به ،وفيام يأيت بيان ألهم أحكامه:
 -1دل هذا احلديث عىل أمهية االطمئنان يف مجيع أركان الصالة.
((( أخرجه البخاري ،كتاب األذان ،باب من رد فقال :عليك الســام ( ، )6251ومسلم
( ،)397وأبــو داود ( ،)856والرتمــذي ( ،)303والنســائي ( ،)884وابــن ماجه
ِ
تطمئن قائ ًام».
بإسناد مسل ٍم« :حتى
ماج ْه
َّ
( ،)1060وغريهم .والبن َ
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 -2دل عــى وجوب الوضــوء لكل قائم إىل الصالة ملــن كان حمدث ًا.

ومندوب ملن كان متوضئ ًا.

 -3دل قول النبي ﷺ« :ثم استقبل القبلة» عىل وجوب استقبال القبلة

قبل تكبرية اإلحرام ،باستثناء املتنفل الراكب خارج املدينة عند اجلمهور.

«فكب» عىل وجــوب تكبرية اإلحرام ،وعىل
 -4دل قــول النبي ﷺ:
ِّ

تعيني ألفاظها ،ويؤيد هذا حديث رفاعة« :ثم يكرب اهلل تعاىل»(((.

 -5دل قول النبي ﷺ« :ثم اقرأ ما تيرس معك من القرآن» عىل وجوب

قراءة القرآن يف الصالة ،ســواء كانت الفاحتة أو غريها .وجاء يف رواية أيب
داود« :ثم اقرأ بأم الكتاب ،وبام شــاء اهلل» ،وعند ابن حبان« :ثم بام شئت»،

فهاتني الروايتني عينتا وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة.

وقــد دل قول النبي ﷺ« :ثم اقرأ بام شــئت» عــى وجوب قراءة غري

الفاحتة معها.

 -6قول النبي ﷺ« :ثــم اركع ،حتى تطمئن راكع ًا» يدل عىل وجوب

الركوع ،ووجوب االطمئنان فيه ،ويف رواية أخرى قال رسول اهلل ﷺ« :فإذا
ركعت ،فاجعل راحتيك عىل ركبتك ،وامدد ظهرك ،ومكّن ركوعك» ،ويف
رواية« :ثم تكرب ،وتركع ،حتى تطمئن مفاصلك وتسرتخي».

((( أخرجه أبو داود ( )858والنسائي (.)1136
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 -7دل قول النبي ﷺ« :ثم ارفع حتى تعتدل قائ ًام» عىل وجوب الرفع

من الركوع ،واالنتصاب قائ ًام مع االطمئنان.

 -8دل قول النبي ﷺ« :ثم اســجد حتى تطمئن ساجد ًا» عىل وجوب

الســجود ،والطمأنينة فيه ،وجاء يف رواية النسائي مفص ً
ال بلفظ« :ثم يكرب
ويسجد ،حتى يمكن وجهه وجبهته ،حتى تطمئن مفاصله وتسرتخي».

 -9قول النبي ﷺ« :ثم ارفع حتى تطمئن جالســ ًا» دليل عىل وجوب
القعود بني السجدتني.
 -10دل احلديث عىل صفــة ركعة من ركعات الصالة قيام ًا ،وتالوة،

وركوع ًا ،واعتداالً ،وســجود ًا ،وطمأنينة ،وجلوســ ًا بني السجدتني ،ثم

ذلك يف صالتِ َ
سجدة باطمئنان ،ثم قال لهُ « :ث َّم افعل َ
ك ُك ِّلها»(((.
•

•

•

(((وللتوســع يف رشح احلديث :راجع :فتح الباري البن حجر ( ،)281-227/2وعمدة
القاري للعيني (.)20-16/6
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ثانيًا :قصص من أحوال السلف يف الصالة ،وأقواهلم عنها:
 -1أهمية الصالة عند األنبياء
 -1أوىص اهلل عيسى عليه السالم بالصالة وهو يف املهد صبي ًا ،لكم أن

تتصــورا وليد ًا يف مهده يقول كام جاء يف قوله تعاىل ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ [مريم.]31 :

شعيب عليه السالم قومه عن الرشك وعن الفساد االقتصادي،
 -2ملا هنى
ٌ

فامذا كان جــواب قومه؟ قال اهلل تعــاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ
بــم ُيعرف املصلحون؟ وماذا
ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [هــود .]87 :أرأيت َ

يع ِّظمون؟!

ِ
«..وف َذلِ َك َدلِ ٌيل َع َل َأ َّنُ ْم َل ْ َيكُونُوا
قال اإلمام حممد بن نرص املروزي:

ِ ِ
ِ
الص َل ِة»(((.
يم َّ
َي َر ْو َن ُه ُي َع ِّظ ُم َش ْيئ ًا م َن األَ ْع َمل َت ْعظ َ

إبراهيم عليه الســام أهله يف واد غــر ذي زرع ،ثم يدعو
 -3يــرك
ُ

بقولــه ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [إبراهيم .] ٣٧ :قــال اإلمام حممد بن نرص املروزي:
((( تعظيم قدر الصالة (.)113 /1
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ِ
الص َل ِة؛ َفدَ َّل َذلِ َ
«َ ..و َل ْ َي ْذك ُْر َع َم ً
الص َل ِة
ــك َأ َّن ُه َل َع َم َل َأ ْف َض َل م َن َّ
ال َغ ْ َي َّ

َو َل ُي َو ِاز َهيا»(((.

ٍ
ُ
العقول عظمته ،فيتلقى
ملوعد ال تدرك
 -4يأيت موســى عليه الســام

أعظم أمرين ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾
َ

[طه.]١٤ :

َّ
أجـــل هـــذا الوحي! قال اهلل تعاىل ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
 -5ما
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾
[يونس.]٨٧ :
 -6أين جاءت برشى الولد لزكريا عليه الســام بعد أن بلغ من الكرب
عت ّيا؟ قال تعاىل ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

قائم يصيل!
ﭭ ﴾ [آل عمران .]٣٩ :وهو ٌ

الكفار رسول اهلل ﷺ عن صالة العرص يف غزوة اخلندق ،فيدعو
يشغل
ُ

«م َ َ
وت ْم نَار ًا ،ك ََم َشــ َغ ُلونَا َع ْن
ل اهللُ ُق ُب َ
عليهــم دعا ًء مرعب ًا بقولهَ :
ور ُه ْم َو ُب ُي َ ُ
صال َِة الوس َطى حتَّى َغاب ِ
ت َّ
الش ْم ُس» (((.
َ
َ
َ
ُ ْ
((( تعظيم قدر الصالة (.)98 /1
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،برقم ( )6396ومســلم يف صحيحه ،برقم ( )627عن
عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه.
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 -2اهتمام السلف بالصالة ،وحزنهم ،وبكاؤهم على فوتها

ٍ
ِ
يع
وكان اإلمام ،القدوة ،احلجة ُيون ُُس ْبــ ُن ُع َب ْيد يقولَ « :م ِال َم ِال تَض ُ
ِ
الص َل ُة َف َل َأ ِجدُ َلَا!»((( .ومعنى أجد :أي:
ِل الدَّ َج َ
اج ُة َف َأ ِجدُ َلَاَ ،و َت ُفوتُني َّ

أحزن عىل فوات الصالة يف مجاعة ،أو فوات صالة الليل.

وري ،قال :ر َأي ُت س ِ
ِ
الص ِ
ــعيدَ ْب َن َع ْب ِد ال َع ِز ِيز إِ َذا
وعن ُم َ َّمد ْبن ا ُمل َب َارك ُّ
َ ْ َ

ِ
جل َم َع ِة َ -أ َخ َذ بِ ِل ْح َيتِ ِه َو َبكَى»(((.
َفا َت ْت ُه َّ
الص َل ُة َ -ي ْعني ِف ا َ

ِ
ــع ِ
َان لِلتابعي اجلليل س ِ
وك َ
يد ْب ِن ُج َب ْ ٍي ِد ٌ
اح،
الص َلة إِ َذا َص َ
يك َي ُقو ُم إِ َل َّ
َ

َف َل ْم َي ِص ْح َل ْي َل ًة ِم َن ال َّل َي ِال َف َأ ْص َب َح َس ِعيدٌ َو َل ْ ُي َص ِّل.
قالَ :ف َش َّق َذلِ َك َع َل ْي ِه.

فقال َل ُهَ « :ما َل ُه!َ ،ق َط َع اهللُ َص ْو َت ُه».

اك الدِّ ُ ِ
قالَ :ف َم ُس ِم َع َذ َ
يح َب ْعدَ َها.
يك َيص ُ

ش ٍء َب ْعدَ َها(((.
ْ
فقالت َل ُه ُأ ُّم ُهَ :أ ْي ُبن ََّيَ ،ل تَدْ ُع َع َل َ ْ

((( احلليــة أليب نعيــم ( )19 /3ويونس بــن عبيد بن دينار العبــدي موالهم ،من صغار
التابعني ،وفضالئهم .انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء (.)288 /6
((( احللية أليب نعيم ( )126 /6وســعيد بن عبد العزيز هو :اإلمام ،القدوة ،مفتي دمشق،
أبو حممد التنوخي ،الدمشقي .انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء (.)32 /8
((( احللية أليب نعيم (.)274 /4
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 -3التنعم بالصالة

ِ
َان« :كَا َبدْ ُت
قال اإلمام ،القدوة ،شيخ اإلسالم التابعي اجلليل َثابِ ٌت ال ُبن ُّ
شي َن َسنَ ًةَ ،و َتنَ َّع ْم ُت ِ َبا ِع ْ ِ
الص َل َة ِع ْ ِ
شي َن َسنَ ًة»(((.
َّ
 -4أفضل الصالة طول القيام ،وتالوة القرآن

ول ِ
الص َل ِةُ :ط ُ
الق َيا ِم،
 -1وكان التابعي اجلليل َأبو ِم ْ َل ٍز يقولَ « :أ ْف َض ُل َّ
و َأ ْف َض ُل ِ
الع َبا َد ِةُ :ط ُ
الركُوعِ»(((.
َ
ول ُّ
 -2وكان اإلمام ،شيخ اإلســام ،مفتي احلرم َع َطاء بن أيب رباح َب ْعدَ
ٍ ِ
ِ
ِ
ــور ِة ال َب َق َر ِة َو ُه َو َق ِائ ٌم،
َب َو َض ُع َ
ف َي ُقو ُم إِ َل َّ
الص َلة َف َي ْق َر ُأ م َئت َْي آ َية م ْن ُس َ
َما ك ِ َ
َل ي ُز ُ ِ
ش ٌء َو َل َيت ََح َّر ُك»(((.
َ
ول منْ ُه َ ْ

حلافِ ُظَ ،ش ْي ُخ الك ُْو َف ِةَ ،و َع ُ
الِ َهاَ ،و ُم َدِّ ُث َها ،التابعي اجلليل َأ ُبو
 -3وكان ا َ
ِ
الص َل ُة ِمنِّيَ ،و َض ُع ْف ُتَ ،وإِ ِّن ِلُ َص ِّل َو َأنَا
إِ ْس َحاق السبيعي ،يقولَ « :ذ َه َبت َّ
َق ِائ ٌمَ ،ف َم َأ ْق َر ُأ إِ َّل ال َب َق َر َة َو َآل ِع ْم َر َ
ان»(((.
لق بن َحبِ ٍ
يب
 -4وكان اإلمام الزاهد ،العامل العامل ،التابعي اجلليل َط ُ
(((احللية أليب نعيم (.)320 /2
((( احللية أليب نعيم (.)112 /3
((( احللية أليب نعيم ( )310 /3سري أعالم النبالء (.)78 /5
((( احللية أليب نعيم ( .)339 /4وانظر ترمجته يف سري أعالم النبالء (.)392 /5
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البرصي ال يركع إذا افتتح سورة البقرة حتى يبلغ العنكبوت ،وكان يقول:
أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي»(((.
 -5دعاؤهم أن يقويهم اهلل تعاىل على الصالة

ٍ
لت اهللَ
«س َأ ُ
وكان التابعي اجلليل َع ْم ُرو ْب ُن ُع ْت َب َة ْب ِن َف ْر َقد الكويف يقولَ :

َث َلث ًا َف َأ ْع َط ِان ا ْثنَت ْ ِ
َي َو َأنَا َأ ْنتَظِ ُر ال َّثالِ َث َة؛ َس َ
ــأل ُت ُه َأ ْن ُي ْز ِهدَ ِن ِف الدُّ ْن َياَ ،ف َم ُأ َب ِال

ِ
ِ
الص َل ِةَ ،ف َر َز َقنِي ِمن َْهاَ ،و َس َأل ُت ُه
َما َأ ْق َب َل من َْها َو َما َأ ْد َب َرَ ،و َس َأل ُت ُه َأ ْن ُي َق ِّو َيني َع َل َّ
َّ
وها»(((.
الش َها َدةََ ،ف َأنَا َأ ْر ُج َ

وقد حقق اهلل تعاىل رجاءه ،وأكرمه بالشهادة(((.
 -6وكانت قد حببت إليهم الصالة

َان َثابِ ٌت البنــاين َيْرج إِ َلينَا و َقدْ ج َلســنَا ِف ِ
َ -1قــال جعفر« :ك َ
الق ْب َل ِة
ُ
ُ ُ ْ َ َ ْ

ِ
الشــ َب ِ
َف َي ُق ُ
ــجدَ َل ُه»َ ،وك َ
اش َّ
َان َقدْ
اب ِحلت ُْم َب ْينِي َو َب ْ َ
ي َر ِّب َأ ْن َأ ْس ُ
ولَ « :يا َم َع َ
ِ
الص َلةُ»(((.
ُح ِّب َب ْت إِ َل ْيه َّ

((( سري أعالم النبالء (.)602 /4
ِ
ِ
ِ
((( احلليــة أليب نعيم ( )155 /4قــال عنه أبو نعيمَ « :ع ْم ُرو ْب ُن ُع ْت َب َة مــ ْن ك َب ِ
ار تَابِعي َأ ْه ِل
ِ
الز ْه ِد».
ور بِال َّت َع ُّب ِد َو ُّ
الكُو َفةَ ،م ْش ُه ٌ
(((انظر الطبقات الكربى ( )235 /6وهتذيب الكامل للمزي(.)142/22
((( احللية أليب نعيم (.)321 /2
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 -2وبلغ من حبه للصالة أنه ك َ
الله َّم إِ ْن ُكن َْت َأ ْع َط ْي َت
َان يدعو فيقولُ :
ِِ
ال َة ِف َق ِ ِ
ال َة ِف َق ْ ِبيَ .ف ُي َق ُ
الص َ
الص َ
ــال :إِ َّن َه ِذ ِه الدَّ ْع َو َة
ــرهَ ،ف َأ ْعطني َّ
َأ َحد ًا َّ
ْ
است ِ
ُج ْي َب ْت َل ُهَ ،وإِ َّن ُه ُر ِئ َي َب ْعدَ َم ْوتِ ِه ُي َص ِّل ِف َق ْ ِب ِه -فِ ْي َم ِق ْي َل.(((-
ْ
ـــولِ ِه َت َع َ
ــال ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾
َ -3وقال َقـتَـــا َدة ِف َق ْ

[الصافات.]١٤٣ :

ــا ِة ِف الر َخ ِ
ــال ِف ِ
قال« :ك َ ِ
َان ُي َق ُ
اء َفن ََجاَ ،وك َ
الص َ
احلك َْم ِة :إِ َّن
َان كَث َري َّ
َّ
العم َل الصالِح ير َفع ص ِ
اح َب ُه إِ َذا َما َع َث َرَ ،وإِ َذا َما ُ ِ
ص َع َو َجدَ ُم َّتك ًَأ»(((.
َّ َ َ ْ ُ َ
ََ
ــار قال :ص ِحب ُت ُمَمدَ بن و ِ
وســى بن َب َّش ٍ
-4وعن َأيب ال َّط ِّي ِ
اس ٍع
َّ ْ َ َ
َ ْ
ب ُم َ
جع ،يص ِّل ِف ا َملحم ِل جالِســ ًا ي ِ
ِ
ِ
ص ِة َفك َ
وم ُئ
ُ
ْ َ َ
َان ُي َص ِّل ال َّل ْي َل َأ ْ َ َ ُ َ
م ْن َم َّك َة إ َل ال َب ْ َ
بِ َر ْأ ِس ِه إِ َيم ًء.
َان ي ْأمر احل ِ
ُون َخل َفــ ُه َو َي ْر َف ُع َص ْو َت ُه َحتَّى َل ُي ْف َط ُن َل ُهَ ،وك َ
ادي َيك ُ
َان
َوك َ َ ُ ُ َ
ُر َّب َم َع َّر َس ِم َن ال َّل ْي ِلَ ،ف َين ِْز ُل َف ُي َص ِّلَ ،فإِ َذا َأ ْص َب َح َأ ْي َق َظ َأ ْص َحا َب ُه َر ُج ً
ال َر ُجالً،

((( ســر أعالم النبالء ( )222 /5وهــذه القصة أوردها أبو نعيــم يف احللية ()319 /2
ولكن يف ســندها :حممد بن سنان ،قال الذهبي يف كتابه املغني يف الضعفاء (:)589 /2
«حممد بن ســنان القزاز مشهور ،رماه بالكذب أبو داود وابن خراش» .وقال ابن حجر
يف التقريب(« :)482ضعيف» .وفيها جرس ،قال الدارقطني كام يف سؤاالت السلمي،
ص« :150وجرس ليس بالقوي» .وابنه شــيبان :مل أقف له عــى ترمجة .وهلذا أوردها
الذهبي بصيغة :قيل.
((( احللية أليب نعيم (.)339 /2
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َف َي ِجي ُء إِ َل ْي ِه َف َي ُق ُ
الص َلةَ»((( .وحممد بن واســع األزدي ،هو:
«الص َل َة َّ
ولَّ :

اإلمام ،الرباين ،القدوة ،وكان من التابعني(((.

 -5وكان ا ُمل ِغ َرية بن َحبِ ٍ
يب َخ َت ُن َمالِ ِك ْب ِن ِدين ٍَار َي ُق ُ
وت َمالِ ُك ْب ُن
ولَ :ي ُم ُ

ِدين ٍَار َو َأنَا َم َع ُه ِف الدَّ ِار َل َأ ْد ِري َما َع َم ُل ُه.

الع َشاء ِ
قالَ :فص َّلي ُت معه ِ
اآلخ َرةَُ ،ث َّم ِج ْئ ُت َف َلبِ ْس ُت َقطِي َف ًة ِف َأ ْط َو ِل َما
َ ْ ََُ
َ

ِ
ِ
ِ
َيك ُ
الص َل ِة،
ُــون ال َّل ْي ُل قالَ :و َجا َء َمال ٌك َف َق َّر َب َرغي َف ُه َف َأك ََلُ ،ث َّم َقا َم إِ َل آخ ِر َّ

ني و ِ
ِ
اس َت ْفت ََح ُث َّم َأ َخ َذ بِ ِل ْح َيتِ ِه َف َج َع َل َي ُق ُ
اآلخ ِري َن َف َح ِّر ْم
ول« :إِ َذا َ َ
ج ْع َت األَ َّول َ َ
َف ْ
َشــ ْي َب َة َمالِ ِك ْب ِن ِدين ٍَار َع َل الن َِّار» َف َواهللِ َما َز َال ك ََذلِ َك َحتَّى َغ َل َبتْنِي َع ْينِيُ ،ث َّم
ِ
لــك احل ِ
ال َو َي ُق ُ
ال َو ُي َؤ ِّخ ُر ِر ْج ً
ال ُي َقدِّ ُم ِر ْج ً
ولَ « :يا َر ِّب
ا ْن َت َب ْه ُت َفإِ َذا ُه َو َع َل ت َ َ
ني و ِ
ِ
اآلخ ِري َن َف َح ِّر ْم َش ْي َب َة َمالِ ِك ْب ِن ِدين ٍَار َع َل الن َِّار».
إِ َذا َ َ
ج ْع َت األَ َّول َ َ

لت ِف َن ْف ِسَ :واهللِ َل ِئ ْن َخ َر َج َمالِ ُك ْب ُن
َف َم َز َال ك ََذلِ َك َحتَّى َط َل َع ال َف ْج ُر َف ُق ُ

ِدين ٍَار َف َر ِآن َل ُت َب ُّل ِل ِعنْدَ ُه َبا َّل ٌة َأ َبد ًا قالَ :ف ِج ْئ ُت إِ َل ا َملن ِْز ِل َوت ََر ْك ُت ُه(((.

((( احللية أليب نعيم (.)346 /2
((( انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء (.)119 /6
((( احلليــة أليب نعيم ( )361 /2و َمالِك بن ِدين ٍَار :تابعي جليل ،وكان علم العلامء األبرار،
انظر ترمجته يف ســر أعالم النبــاء( )362 /5وقد قال الذهبــي« :معدود يف ثقات
التابعني.»..
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 -6وعن س ِ
ــعيد بن َع ِام ٍرَ ،ع ِن ال َع َل ِء َ -ج ٌار َل ُه  -قالَ « :أ َت ْي ُت َم ْس ِجدَ
َ
ِ
و ِ
ور ْبــ ُن َزا َذ َ
اس َ
الص َل َة َف َر َأ ْي ُت ُه
ان َفا ْف َتت ََح َّ
َ
ــط َف َأ َّذ َن ا ُمل َؤ ِّذ ُن لل ُّظ ْه ِر َف َجا َء َمن ُْص ُ
ِ
الص َلةُ»((( .ومنصور بن زاذان هو:
ش َة َس ْجدَ ًة َق ْب َل َأ ْن ُت َقا َم َّ
َس َجدَ إ ْحدَ ى َع ْ َ
التابعي اجلليل اإلمام ،الرباين ،شيخ واسط علام وعمال(((.

 -7و َعــن ُم َ ِ
اه ٍد ِف َق ْولِ ِه َت َع َال ﴿ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾
ْ
ِ
غت ِم ْن َأ ْم ِ
اج َعل
[الــرح ،]8-7 :قال :إِ َذا َف َر َ
الص َلة َف ْ
ــر الدُّ ْن َياَ ،ف ُق ْم َت إِ َل َّ
َر ْغ َبت ََك إِ َل ْي ِهَ ،ونِ َّيت ََك َل ُه»(((.
ح ِن بن األَســو ِد أنه ََّلا ِ
ُض،
الر ْ َ
ْ
ْ َ
 -8وجــاء عن التابعي اجلليل عبد َّ
احت َ
ِ
ِ
الص ْو ِم(((.
الصالَة َو َّ
َبكَىَ ،فق ْي َل َل ُه؟ فقالَ :أ َسف ًا َع َل َّ
 -7الصالة قربان كل تقي
قال الســيد اجلليــل َج ْع َف ُر الصادق ،شــيخ بني هاشــم ،أبو عبد اهلل
ِ
«الص َل ُة ُق ْر َب ُ
حل ُّج ِج َها ُد
القريش ،اهلاشــمي ،النبوي ،املدينَّ :
ان ك ُِّل تَق ٍّيَ ،وا َ
ِ ٍ
ِ
الص َيا ُم.(((»..
ك ُِّل َضعيفَ ،و َزكَا ُة ال َبدَ ن ِّ
((( احللية أليب نعيم (.)58 /3
((( سري أعالم النبالء (.)441 /5
((( احللية أليب نعيم (.)283 /3
((( سري أعالم النبالء (.)12 /5
((( احللية أليب نعيم ( . )194 /3وانظر ترمجته يف سري أعالم النبالء (.)255 /6
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 -8نشاطهم يف الصالة
ِ
ِ
ِ
ف ُق َّوت َ
ُك
الس َل ِم ُّي فقالَ « :ك ْي َ
الر ْ َ
ح ِن ُّ
عن ش ْم ٍر ،قالَ :أ َخ َذ بِ َيدي َأ ُبو َع ْبد َّ
الص َل ِة؟ َف َذك َْر ُت َما َشا َء اهللُ َأ ْن َأ ْذك َُر ُه.
َع َل َّ

ح ِنُ :كن ُْت َأنَا ِم ْث َل َكُ ،أص ِّل ِ
ِ
الع َشا َء ُث َّم َأ ُقو ُم ُأ َص ِّلَ ،فإِ َذا
الر ْ َ
َ
قال َأ ُبو َع ْبد َّ
ني ُأ َص ِّل ال َف ْج َر َأن َْش ُط ِمنِّي َأ َّو َل َما َبدَ ْأ ُت»(((.
َأنَا ِح َ
ِ
الس َل ِم ُّي هو :مقرئ الكوفة ،اإلمام ،العلم ،عبد اهلل بن
الر ْ َ
ح ِن ُّ
و َأ ُبو َع ْبد َّ

حبيب بن ربيعة الكويف ،كان من كبار التابعني(((.

 -9إذا كان لك حاجة اطلبها من اهلل تعاىل يف الصالة املكتوبة

وكان التابعــي اجلليل اإلمام ،القدوة ،العابد ،عون بن عبد اهلل بن عتبة
«اج َع ُلوا َح َو ِائ َجك ُُم َّ
الص َل ِة ا َمل ْكتُو َب ِة؛ َفإِ َّن
اهلذيل ،يقولْ :
ُــم ِف َّ
الل ِت ُ ِت ُّمك ْ
الدُّ َعا َء فِ َيها َك َف ْض ِل َها َع َل النَّافِ َل ِة»(((.
 -10تردادهم اآليات يف الصالة
واألمثلــة عىل ذلك كثــرة يف حياة الســلف الصالح ،منهــا ما جاء

اســم بن َأ ِب َأيوب ،قال :س ِمع ُت س ِ
عن ال َق ِ
ــعيدَ بن ُج َب ْ ٍي « ُي َر ِّد ُد َه ِذ ِه اآل َي َة
ُّ َ
َ ْ َ
((( احللية أليب نعيم (.)192 /4
((( انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء (.)267 /4
((( احللية أليب نعيم ( .)253 /4وانظر ترمجة عون يف سري أعالم النبالء (.)103 /5
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ــا ِة بِ ْضعــ ًا َو ِع ْ ِ
الص َ
ــر ًة ﴿ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾
ِف َّ
شيــ َن َم َّ
[البقرة.(((]٢٨١ :

 -11حسن الصالة هي مقياس الرجال عند السلف

ِ
ِ
ــر َة
وكان التابعــي اجلليل أبِــو ال َعال َية ،يقولَ « :أ ْر َح ُل إِ َل َّ
الر ُج ِل َمس َ
ِ
ِ
ِ
يم َهاَ ،و ُيتِ ُّم َهاَ ،أ َق ْم ُت
َأ َّيا ٍم َف َأ َّو ُل َمــا َأ َت َف َّقدُ م ْن َأ َم ِره َص َل َت ُهَ ،فإِ ْن َو َجدْ تُــ ُه ُيق ُ
لتُ :ه َو لِ َغ ْ ِي
َو َس ِم ْع ُت ِمنْ ُهَ ،وإِ ْن َو َجدْ ُت ُه ُي َض ِّي ُع َها َر َج ْع ُت َو َل ْ َأ ْس َم ْع ِمنْ ُهَ ،و ُق ُ
الص َل ِة َأ ْض َي ُع»(((.
َّ
وقال اإلمام هارون بن سعيد األييل الثقة :ما رأيت مثل الشافعي قط،

ولقد قدم علينا مرص فقالوا :قدم رجل من قريش فقيه ،فجئناه وهو يصيل،

فام رأينا أحسن وجه ًا منه ،وال أحســن صالة! فافتتنَّا به .فلام قىض صالته

تكلم فام رأينا أحسن منطق ًا منه(((.

 -12ما أمجل الفجر!
فريضته :جتعلك يف ذمة اهلل.
وسنته :خري من الدنيا وما فيها.
((( احللية أليب نعيم (.)272 /4
((( احللية أليب نعيم (.)220 /2
((( االنتقاء يف فضل األئمة الثالثة الفقهاء (ص.)76 :
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وجتتمع فيه مالئكة الليل والنهــار ،قال تعاىل ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﴾ [اإلرساء .]٧٨ :وكان التابعي اجلليل عبدة بن أيب لبابة أبو القاسم
األســدي الكويف ،التاجر ،نزيل دمشق ،يقولَ :ي ُقو ُل َ
ونَ :ر ْك َعتَا ال َف ْج ِر فِ ِيه َم
ر َغب الدَّ هر ،و َطر َف ُة َع ٍ ِ
الص َل ِة ا َمل ْكتُو َب ِة َخ ْ ٌي ِم َن الدُّ ْن َيا َو َما فِ َيها»(((.
ي م َن َّ
َ ُ
ْ
ْ َ ْ
وقال أحد العلامء من املســلمني اجلدد :صالة الفجر بالنســبة يل هي:

إحدى أمجل الشعائر اإلسالمية ،وأكثرها إثارة.

هناك يشء خفي يف النهوض ليالً -بينام اجلميع نائم -لتســمع تراتيل

القرآن العذبة متأل سكون الليل .تشعر وكأنك تغادر هذا العامل ،وتسافر مع

لتمجد اهلل عند الفجر.(((...
املالئكة
ِّ

 -13تفقد احلالوة يف الصالة
كان التابعي اجلليل ســيد أهل زمانه علام وعم ً
ال اإلمام الفقيه احلسن
البــري ،يقولَ « :ت َف َّقــدُ وا احل َلو َة ِف َث َ ٍ
ــا ِة ،و َف ال ُقر ِ
آن،
الص َ َ
ــاثِ :ف َّ
َ َ
ْ
وها َفام ُضــوا َو َأ ْب ِشواَ ،فــإِ ْن َل َ ِ
الذك ِ
َو َف ِّ
وها َفا ْع َل ْم َأ َّن
تدُ َ
ْــرَ ،فإِ ْن َو َجدْ ُت ُ َ ْ
ُ
ْ
َبا َب َك ُم ْغ َل ٌق»(((.
((( احلـــلية أليب نعيــم ( .)115 /6وانظـــر ترمجة عبدة يف ســـر أعـــام النـبـــاء
(.)229 /5
((( هو األمريكي املسلم جيفري النج بروفيسور يف علم الرياضيات.
((( احللية أليب نعيم ( .)171 /6وانظر ترمجة احلسن يف سري أعالم النبالء (.)565/4
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ُ
الذكر تالوة القرآن يف الصالة
أفضل
-14
ِ
كان شيخ اإلسالم ،إمام احلفاظ ،سيد العلامء العاملني يف زمانه ،سفيان

ِ
الذك ِْر تِ َ
الثوري ،الكويف ،يقولَ « :أ ْف َض ُل ِّ
الص َل ِةُ ،ث َّم تِ َل َو ُة
ــا َو ُة ال ُق ْرآن ِف َّ
ِ
ِ
الص ْو ُمُ ،ث َّم ِّ
الذك ُْر»(((.
الص َلةُ ،ث َّم َّ
ال ُق ْرآن ِف َغ ْ ِي َّ

 -15الصالة واخلشوع فيها عالمة الفالح
ِ
َوك َ
الص َل ِة َع َل َم ُة
ــوع ِف َّ
َان اإلمام َأ ْحَدُ ْب ُن َع َطاء احلواري يقول :اخلُ ُش ُ
ال َف َل ِح ،قال اهللُ َت َع َال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾
[املؤمنون.(((]2-1 :
وأصاب اإلمام ،القدوة ،العابد ،التابعي اجلليل الربيع بن خثيم الفالج
فكان حيمــل إىل الصالة فقيل له :إنه قد رخص لــك ،فقال« :قد علمت،
ولكن أسمع النداء بالفالح»(((.
((( احللية أليب نعيم ( .)67 /7وانظر ترمجة سفيان يف سري أعالم النبالء (.)230 /7
((( احللية أليب نعيم (.)383 /10
((( احللية أليب نعيم ( .)113 /2وانظر ترمجة الربيع يف سري أعالم النبالء ( )258/4وكان
عبد اهلل بن مســعود يقول له :يا أبا يزيد ،لو رآك رسول اهلل ﷺ ألحبك ،وما رأيتك إال
ذكرت املخبتني».
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 -16فرَّق النوم بني املصلني ،وبني لذتهم يف الصالة!

وجاء عن اإلمام الزاهد ،القدوة ،شــيخ العباد ،عبــد الو ِ
اح ِد ْبن َز ْي ٍد
َ

البرصي ،أنه كان يقولُ :كنَّا ِف َغ َز ٍاة َلنَاَ ،ون َْح ُن ِف ال َع ْســك َِر األَ ْع َظ ِم َفن ََزلنَا

َمن ِْزالً َفنَا َم َأ ْص َح ِاب َو ُق ْم ُت َأ ْق َر ُأ ُج ْز ِئي.

ِ
ِ
اســ َتت َْم ْم ُت ُج ْز ِئيَ ،ف َل َّم
قالَ :ف َج َع َل ْ
ــت َع ْين َ
َاي ُت َغال َب ِان َو ُأ َغال ُب ُه َم َحتَّى ْ
لتَ :ل ْو ُكن ُْت نِ ْم ُت ك ََم نَا َم َأ ْص َح ِاب ك َ
َان َأ ْر َو َح
ــت َو َأ َخ ْذ ُت َم ْض َج ِعي ُق ُ
َف َر ْغ ُ
لِ َبدَ ِن َفإِ َذا َأ ْص َب ْح ُت َق َر ْأ ُت ُج ْز ِئي.
َايَ ،و َل َس ِم َع َها
لت َه ِذ ِه ا َملقال َة ِف َن ْف ِسَ ،واهللِ َما َح َّرك ُ
قالَ :ف ُق ُ
ْت ِ َبا َش َفت َ

َأ َحدٌ ِم َن الن ِ
َّاس ِمنِّي.

ــت ِ َف َمن َِامي ك ََأ ِّن َأ َرى َشــا ّب ًا َجِي ً
ف َع َ َّل،
ال َقدْ َو َق َ
قالُ :ث َّم نِ ْم ُت َف َر َأ ْي ُ

وبِي ِد ِه ور َق ٌة بي َضاء ك ََأنا ِ
الف َّض ُة.
َ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ

لتَ :يا َفتًىَ ،ما َه ِذ ِه الورق ُة ا َّلتِي ُأ َر َاها بِ َي ِد ِك؟
َف ُق ُ
ِ
ُوب:
قالَ :فدَ َف َع َها إِ َ َّل َفنَ َظ ْر ُت َفإِ َذا ف َيها َم ْكت ٌ
ـل َغـ ْفـ َل ٍ
ــاء َع َ
ـة
َيـنَــا ُم َم ْ
ـن َش َ
ـال فِ ِ
ِ
ـم ُ
ـيـه ك ََـم
تَـنْـ َقـط ُ
ـع األَ ْع َ

والنَّـوم كَـا َملـو ِ
ت َف َـل تَـتَّـكِ ِ
ـل
ْ
َ ُْ

تَـنْـ َقطِـع الدُّ ْنيـا ع ِن ا ُملـنْـت ِ
َـق ِ
ـل
َ َ
ُ
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ب ال َفتَى َعنِّي َف َل ْم َأ َر ُه.
قالَ :و َت َغ َّي َ
َان َعبدُ الو ِ
اح ِد ُي َر ِّد ُد َه َذا الك ََل َم كَثِــر ًا َو َي ْب ِكي َو َي ُق ُ
ولَ :ف َّر َق
قالَ :فــك َ ْ َ

الص َ
ي َل َّذ ِتِ ْم ِف
ني َو َب ْ َ
الص ِائ ِم َ
ــا ِة!َ .و َب ْ َ
ني َو َب ْ َ
ي ا ُمل َص ِّل َ
الن َّْو ُم َب ْ َ
ي َّ
ي َل َّذ ِتِ ْم ِف َّ
َاف اخلَ ْ ِي»(((.
الص َيا ِم! َو َي ْذك ُُر َأ ْصن َ
ِّ

 -17من أساليب السلف يف تعويد األطفال على الصالة

َان العابــد الزاهد احلافظ ُز َب ْيد بن احلارث اليامي م َؤ ِّذ َن مس ِ
وك َ
ــج ِد ِه،
َ ْ
ُ

ول لِلصبي ِ
ــانَ « :يا ِص ْب َي ُ
َفك َ
جل ْو َز .قال:
انَ ،ت َعا َل ْوا َص ُّلواَ ،أ َه ْ
َان َي ُق ُ ِّ ْ َ
ــب َلك ُُم ا َ

َفكَانُوا َ ِ
يو ُط َ
ون َو ُي َص ُّل َ
يي ُئ َ
ون َح ْو َل ُه.
ونُ ،ث َّم َ ُ
َف ُقلنَا َل ُهَ :ما ت َْصن َُع ِ َب َذا؟

قال :وما َع َل؟ َأ ْش َ ِتي َلم جوز ًا بِ َخمس ِة در ِ
اه َمَ ،و َي َت َع َّو ُد َ
الص َلةَ»(((.
ون َّ
ُْ َ ْ
ْ َ ََ
َ َ َّ
 -18مراتب الناس يف الصالة
قــال اإلمام ابــن قيم اجلوزيــة رمحــه اهلل« :النــاس يف الصالة عىل

مراتب مخسة:

((( احللية أليب نعيم ( .)162 /6وانظر ترمجة عبد الواحد يف سري أعالم النبالء (.)178 /7
((( احللية أليب نعيم ( .)31 /5وانظر ترمجة زبيد يف سري أعالم النبالء (.)296 /5
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أحدها :مرتبة الظامل لنفســه املفرط؛ وهو الــذي انتقص من وضوئها
ومواقيتها وحدودها وأركاهنا.
الثاين :من حيافظ عىل مواقيتها وحدودها وأركاهنا الظاهرة ووضوئها،
لكن قد ضيع جماهدة نفسه يف الوسوسة فذهب مع الوساوس ،واألفكار.
الثالــث :من حافظ عــى حدودهــا وأركاهنا وجاهد نفســه يف دفع
الوساوس واألفكار ،فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئال يرسق صالته ،فهو
يف صالة وجهاد.
الرابــع :من إذا قام إىل الصــاة أكمل حقوقهــا وأركاهنا وحدودها،

واســتغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئال ُيضيع شــيئ ًا منها ،بل مهه

كله مرصوف إىل إقامتها كام ينبغي وإكامهلا وإمتامها؛ قد استغرق قلـبه شأن
الصالة وعبودية ربه تبارك وتعاىل فيها.
اخلامس :من إذا قام إىل الصالة قام إليها كذلك ،ولكن مع هذا قد أخذ

قلبه ووضعه بني يدي ربه عز وجل؛ ناظــر ًا بقلبه إليه ،مراقب ًا له ،ممتلئ ًا من
حمبته وعظمتـــه ،كأنه يراه ويشاهده؛ فهذا بينه وبني غريه يف الصالة أفضل
وأعظم مما بني الســاء واألرض ،وهذا يف صالته مشــغول بربه عز وجل
قرير العني به.
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فالقسم األول معاقب ،والثاين حماســب ،والثالث مكفر عنه ،والرابع

مثــاب ،واخلامس مقرب مــن ربه؛ ألن لــه نصيب ًا ممن جعلــت قرة عينه

يف الصالة»(((.

 -19الصالة واحلور العني

س َأ ِب َمن ُْص ٍ
 -1قال ُســ َل ْي َم ُن ْب ُن َمن ُْص ٍ
ورُ « :كن ُْت ِف َم ْ ِل ِ
ور َف َو َق َع ْت ُر ْق َع ٌة
ِ
الر ِحي ِمَ ،يــا َأ َبا َّ ِ
ِف ا َمل ْج ِل ِ
الس ِّي َأنَا َر ُج ٌل ِم ْن
الر ْ َ
ح ِن َّ
سَ ،فإِ َذا ف َيها بِ ْســ ِم اهللِ َّ
ِ
ت ْي ُت ِم َن اهللِ َع َّز َو َج َّل حوراء َع َل َصدَ ِاق
إِ ْخ َوان َكُ ،ت ْب ُت َع َل َيدَ ْي َكَ ،و َأنَا ْاش َ َ

ني إِ ْذ َ َ ِ
ني َخت َْم ًةَ ،ف َخت َْم ُت ِمن َْها تِ ْسع ًا َو ِع ْ ِ
َاي
شي َن َف َأنَا ِف ال َّث َلثِ َ
َث َلثِ َ
ح َلتْني َع ْين َ
َف َر َأ ْي ُت ك ََأ َّن َح ْو َرا َء َخ َر َج ْت َع َ َّل ِم َن املِ ْح َر ِ
ابَ ،ف َل َّم َر َأتْنِي َأ ْن ُظ ُر إِ َل ْي َها َأن َْش َأ ْت
َت ُق ُ
ول بِ َر ِخي ِم َص ْو ِ َتا:
ب ِم ْث ِل َو َعـنِّي تَـنَــا ُم
َأ َ ْتـ ُط ُ
ُـل ْام ِ
ِلَنَّـا ُخلِ ْقنَـا لِك ِّ
ـر ٍئ

ِ
ـني َعـنِّي َح َـرا ُم
َـو ُم ا ُملح ِّب َ
َون ْ
كَـثِ ِري الص َ ِ
الص َيـا ُم
ـلة َب َـرا ُه ِّ
َّ

ور»(((.
َفا ْن َت َب ْه ُت َو َأنَا َم ْذ ُع ٌ

اإلمام ،احلافِ ُظَ ،ييى ب ِن َأ ِب كَثِ ٍري ،يقول« :موطِن ِ
ف
َان ت َُز ْخ َر ُ
َْ
َْ ْ
 -2وكان ِ َ ُ َ
نيِ :عنْدَ الص َ ِ ِ
فِ ِيهــا اجلنَّ ُة ،وت َُزين احلور ِ
ِ ِ ِ
ف
ْص َ
الع ُ
َّ
َ َ َ َّ ُ ُ ُ
ــاةَ ،وعنْدَ القتَالَ ،فإ َذا ان َ َ
ــأ ِل اهللَ َتع َال احلور ِ
ِ
ف َو َل َي ْس َ
جلنَّ َة ُقل َنَ :يا َو ْي َح َه َذا
الع َ
َ
نيَ ،و َل ْ َي ْس َأل ا َ
ُ َ
ا ُملن َ َ
ْص ُ ْ
((( الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص.)23 :
((( احللية أليب نعيم (.)326 /9
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ــأ ِل اجلنَّ َة ،و ِعنْدَ ِ
القت ِ
َل َي ْس َ
َال َت ُق ُ
ول َز ْو َج ُت ُهَ :أ ْق ِد ْم َف َل ُت ِزين
ــألنَا اهللََ ،و َل ْ َي ْس َ َ َ
ْ
ِف صو ِ
احبِي»(((.
َ َ
 -20احلضور يف الصالة

قال ابن القيم« :وإنام يقوى العبد عىل حضوره يف الصالة ،واشــتغاله

فيها بربه عز وجل :إذا قهر شــهوته وهواه ،وإال فقلب قد قهرته الشهوة،

وأرسه اهلوى ،ووجد الشــيطان فيــه مقعد ًا متكن فيــه ،كيف خيلص من
الوساوس واألفكار؟(((.
وصدق من قال:

سأظل يف باب الكـريم مـؤ َّدبـا

لن يبـلـغ الشيطـان مني مــأربا

وهـو احلكيم ف ُل ْ
ـذ بـه متـقـربا

اهلل أعـلـم بالـعـبــاد وحــاهلم

(((

 -21صفة اخلائفني

سأل اإلمام الرباين أمري املؤمنني يف احلديث عبد اهلل بن املبارك رمحه اهلل

(ت181هـ) عن صفة اخلائفني فقال(((:
ُ
أظـلـم كـــابـدو ُه
الليـل
إذا مـا
َ

ِ
كــــوع
وهـم ُر
عنه ُم
فـ ُيـسـف ُـر ُ
ُ
ُ

(((احللية أليب نعيم ( .)70 /3وانظر ترمجة حييى يف سري أعالم النبالء (.)27 /6
((( الوابل الصيب من الكلم الطيب البن القيم (ص.)24 :
((( هذان البيتان لشقيقي الدكتور الشيخ عبد احلكيم األنيس.
((( ترتيب املدارك للقايض عياض ( .)47/3وانظر ديوان اإلمام عبد اهلل بن املبارك للدكتور
جماهد مصطفى (ص.)54 :
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ـه ُم فقـامـوا
أطــار
ُ
نوم ُ
اخلـوف َ
َ

حتت الظال ِم – وهو سجو ٌد -
هلم َ

ِ
ُ
هجـوع
األمـن يف الدنيـا
وأهـل
ُ

الضـلــوع
تـنـفـرج
أنـني منـ ُه
ٌ
ُ
ُ

 -22يف حمراب الصالة

(((

وعليكم السكينة
ِ
الصال ُة َفال ت َْأتُوها ت َْس َع ْو َن َو ْأتُوها
يمت َّ
تأملت يف قول النبي ﷺ« :إِذا ُأق َ

الســكِين ُةَ ،ف َم َأ ْد َر ْكت ُْم َف َص ُّلوا َو َما َفا َتك ُْم َف َأ ِتُّوا»((( .فقلت:
َت ْ ُش َ
ون َو َع َل ْيك ُُم َّ

لعل من ِحكَم هذا التوجيه النبوي الكريم  -وهو إرشا ُد املسلم إىل ما ينبغي
أن يكون حا ُله حني اإلقبال عىل الصالة والدخول فيها ِمن التزام السكينة -
تذكريه َّ
بأن إقبا َله عىل الصالة هو بمثابة الدخول عىل اهلل سبحانه .وإذا كان
آداب ورســو ٌم تُلتــزم ،فالتزا ُم اآلداب يف
للدخــول عىل الكُرباء يف الدنيا ٌ
الدخول عىل ملك امللوك أوىل وآكد.

(((هــذه الفقرة :يف حمراب الصالة رقم ( )22إىل آخر الكتاب من إعداد شــقيقي الدكتور
عبد احلكيم األنيس. .
((( رواه مســلم يف صحيحه ،برقم ( )602وأبو داود يف ســننه برقم ( ،)327والرتمذي يف
جامعه ،رقم ( )327عن أيب هريرة .وقال« :اختلف أهل العلم يف امليش إىل املســجد،
فمنهم من رأى :اإلرساع إذا خاف فوت التكبرية األوىل ،حتى ذكر عن بعضهم أنه كان
هيرول إىل الصــاة ،ومنهم َم ْن كره اإلرساع ،واختار أن يمــي عىل تؤدة ووقار ،وبه
يقول أمحد ،وإســحاق ،وقاال :العمل عىل حديث أيب هريرة .وقال إسحاق :إن خاف
فوت التكبرية األوىل فال بأس أن يرسع يف امليش».
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ُ
واإلخــال هبيبة املقــام لدهيــم ،فكذلك
التــرع
وكــا ال ينبغــي
ُّ

ِ
ُ
بعظمــة الوقوف بــن يدي احلق
اإلخالل
جيــوزِ -مــن بــاب أوىل -
ال
ُ

ســبحانه .وقد جاء عــن النَّبي ﷺ أنــه قــال« :إِ َذا ُأ ِق ِ
الص َ
ــا ُة َف َل
يمت َّ
َ
ِّ
ِ
األدب
الســكِين ُة»((( ،ويف هــذا تأكيدٌ لذلك
وموا َحتَّى ت ََر ْوينَ ،و َع َل ْيكُم َّ
ت ُق ُ

ِ
املطلوب ،والترص ِ
واحلركات الالئقة يف حرضة ملك امللوك،
ف املحمــود،
ُّ

واهلل أعلم.

بركـة الصــالة
قــال اب ُن كثري يف «البداية والنهاية» يف ترمجــة اإلمام أيب نرص املروزي:

«كان إمام ًا يف القراءات ،وله فيها ا ُملصنَّفات ،وسافر يف ذلك كثري ًا.

املوج يرف ُعه ويض ُعه
واتفق له أنه غرق يف البحر يف بعض أسفاره ،فبينام ُ
زالت ،فنوى الوضوء وانغمس يف املاء ،ثم صعد فإذا
إذ نظر إىل الشمس قد ْ
خشبة فركبها وصىل عليها ،ورزقه اهلل السالمة بربكة امتثاله لألمر ،واجتهاده
عىل العمل .وعاش بعد ذلك دهر ًا ،وتويف يف هذه السنة (483هـ) وله نيف
وتسعون سنة»(((.
((( رواه البخاري يف صحيحه برقم (.)637
((( ( ،)138/12وانظــر ترمجته يف« :معرفة القراء الكبــار» للذهبي ( )837/2من طبعة
استانبول.
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أجسامهم قائمة ،وعقوهلم يف أودية الدنيا هائمة!

ساه ٍ
نغتاظ كثري ًا وننزعج من شــخص نتحدث إليه ونكلمه وهو ٍ
اله،

مشــغول عنا ،ال يســمع ما نقول ،وال يفهم ما نريد ،فهو حارض بجسمه،
غائب بقلبه وعقله وفهمه.

مع أن كثريين منا يقفون يف الصالة وهم كذلك الشخص :ال يسمعون

ما يقــول اهللُ وال يفهمون ما يريد! .فأجســامهم قائمة ،وعقوهلم يف أودية
الدنيا هائمة!.

وحدَّ ثني الشيخ حممد عيل سلطان العلامء فقال:
رأيــت رج ً
ادع اهلل يل أن حيرض قلبي
كنــت كلام
ُ
ُ
ال صاحل ًا أقــول لــهُ :

يف الصالة.

فأنا أصيل وأنا حارض القلب ،واحلمد هلل .اللهم اجعلنا كذلك بفضلك.
قال الرافعي
من مجيل ما قرأت لإلمام عبد الكريم الرافعي قو ُله يف املجلس السادس

من «األمايل الشارحة»:

ْ
ِّ
فــإن مل يتيرس
املصل االجتهــا ُد يف دفع الشــواغل ما أمكنه،
«وعــى

وحق عىل
التفريغ يف مجيع الصــاة فال ينبغي أن خيلو عنه مجيــع الصالةٌّ ،
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َم ْن عرف من ربه أن بيــده اخلري ،وله اخللق واألمر ال غري ،أن يفزع إليه يف
ويعتز به
رت بمن ســواه،
َّ
احلاجــات ،ويفرغ له القلب يف املناجاة ،وأن ال يغ َّ

وبام أواله».

الصالة واخلوف
كان السيد أمحد بن أيب احلسن الرفاعي (578-500هـ) رمحه اهلل تعاىل
قمت إىل الصالة كان سيف القهر ُيذب يف وجهي»(((.
يقول« :إذا ُ
وهذا القول – سواء قرأنا «كان» فع ً
ال ماضي ًا ،أو حرف ًا مشبه ًا بالفعل،

ٍ
وانكســار ٍ
«كأن» ُّ -
أيَّ :
كبري يصاح ُبه وهو يصيل،
يدل عىل خضو ٍع عظي ٍم،

فيكون حاله حال َم ْن يشهد جالل القدرة الغالبة ،وخيشى الر َّد والعقاب.

َ
وأقف عىل
القول وأشــباهه من أقــوال الصاحلــن،
حني أقــرأ هذا
ُ

ٍ
ٍ
شــديد من صالتنا التــي نصليها،
بخجل
أشــعر
أحواهلــم وهم يصلون
ُ
واهلل املستعان.

واصـطــرب
لقولــه تعــاىل ﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾

ٍ
أتابع صالة األوالد،
شــعرت
أثر عجيب ،فام
ُ
بضيق مر ًة -وأنا ُ
[طهٌ ]١٣٢ :
((( لواقح األنوار (.)144/1
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وذكرتا إال أعطتني قوةً ،ومنحتني دافع ًا وإرصار ًا
وأوق ُظهم لصالة الفجر-
ُ
ٍ
ٍ
جديد.
بصرب
وعزيم ًة ،وأمدتني

ربهم ا ُمل ْســتَمد حت ًام من هذه اآلية
خري اجلزاء فلوال ص ُ
وجزى اهللُ آباءنا َ

كنّا ضيعنا صالة الفجر يف وقتها.

ما أشــدَّ حاجة اآلباء إىل الصــر إىل ْ
أن يقوى األوال ُد عىل أنفســهم،

ٍ
ٍ
موقظ يوقظهم.
تذكري ،ومن غري
ويتعودوا الصالة من غري
مكتبة الصـالة

ِ
ب عن الصالة  -فرض ًا وســن ًة ونفــاً ،انفراد ًا ومجاع ًة،
ُ
نظرت فيام كُت َ
يف البيت واملســجد  -يف ُكتُب التفســر ،واحلديث ،والفقــه ،والفتاوى،
فرأيت أمر ًا عجب ًا
والرتاجم ،وتأويل األحالم ،والكُتب التي ُأفــردت هلا،
ُ
يف العدد واملوضوعات واحلجم ،وقد شــارك يف إقامة هذه املكتبة الواسعة
علام ٌء من خمتلف األعصار واألمصار ،وما زالوا يشاركون.
وهنا ســؤال :تُرى هل ترقى صالتُنا اليو َم إىل مســتوى أمهية الصالة،

املتجسدة هبذا االهتامم منقطع النظري هبا؟.
هذه األمهي ُة
ِّ
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أخبـار الصـالة
حيــب الواحد منا ْ
معي ،ويكون
قد
ُّ
أن يقرأ عن موضو ٍع مــا يف كتاب َّ

التتبع والتفر ُغ لذلك ،وقد ُسرت كثري ًا بالكتاب املعنون
فيشق عليه
كبري ًاُّ ،
ُ

بـ« :التهذيب املوضوعي حللية األولياء» .ومن موضوعاته :الصالة ،وصالة
اجلامعة ،وصالة الضحى ،انظر.((()504-495( :
وكذلك الكتــاب املعنون بـــ «التصنيف املوضوعــي لتاريخ بغداد»

له أيض ًا(((.

ومن موضوعاته :باب الصالة ( ،)420-416وباب العبادة (-492

َ
الباحث خري ًا.
ف
 .)493جزى اهللُ املؤ ِّل َ

ٌ
عنوان مث ٌري لالهتمام!
ِ
ـــر بعنوان« :جـــزء فيــه قربان
أليب نُـــعيم األصفهــاين
ٌ
كتاب ُذك َ

املتقــن الصالة قــرة عــن العابدين» ذكره الشــيخ حممد عابد الســندي
(((
وغري ُه .وليــت أحد ًا هيتــم به ،وحيييــه بالنرش إن
يف «حــر الشــارد»
ُ

كان موجود ًا.

((( من إعداد حممد بن عبد اهلل اهلبدان ،صدر عن دار طيبة يف الرياض1426( ،هـ).
((( وقد صدر عن دار ابن اجلوزي يف الدمام ،ط1430( 1هـ) يف ( )871صفحة.
((( (.)229/1
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مل يصل قاعداً!
للمحبي يف ترمجة
جــاء يف «خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش» ُ

األديب الشــاعر الصالح مجال الدين بن حمب الدين الدمشــقي املعروف
باجلنيد لعبادته ،املتوىف سنة (1087هـ):
أنه «كان حيكي عن نفسه أنه مل يتفق له مد َة عمره صال ٌة ِم ْن قعود ،وكان

السنن والرواتب»(((!
مواظب ًا عىل ُّ

هيبة الصالة
قال الشــيخ عبد الرمحن الباين (ت« :)1432:اجعلوا للصالة دولة؛
باحلرص عىل إقامتها ،وتعظيم شــأهنا ،وشهود مجاعتها ،واصحبوا أبناءكم
إىل املساجد»(((.
ولد ووالد!
رأيــت ولد ًا يل ُي َص ِّل يف الصف األول وأنا خلفه متام ًا يف الصف الثاين،
ُ

طعم مل أذقه ِم ْن قبل!.
فكان للصالة ٌ

((( (.)490/ 1
((( انظــر« :صفحات مــن ســرة العالمة املريب عبــد الرمحن البــاين» لتلميذه الشــيخ
أيمن ذو الغنى.
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ما املانع؟
اختذ األســباب لقيام الليلَ :
َ
تقلل من ال َعشاء ،توضأ قبل النوم ،وو ّق َت

ا ُملنِّب َهَّ ..
ورن ومل َيسم ْع ُه ...يا إهلي ما الذي منعه يا تُرى؟!
أرحنا بها

ات
ات ِم ْن بعدها َح َس ُ
َح َس ٌ

مهي
ليس يل قـدر ٌة فـأشـرح ّ

َي ُ
الضيق بالفؤاد فأشكو
عبث
ُ

هم حيـايت
هكذا قد
ُ
جرعت َّ

اﻵهــــات
وحـنـني تـلـفـ ُه
ُ
ٌ
خمتلفـات
ونفــوس اﻷنـــام
ُ
ُ
الـعـــربات
وتــذرف
ﻹهلي
ُ
ُ
أراح الفـؤا َد إﻻ الصـال ُة
ما َ

القيام لصالة الفجر
حدَّ ثني األخ األستاذ كنعان ديمرتاش يف إسطنبول َّ
أن كتاب ًا ملؤ ِّلف لدهيم

يع منه مليونا نسخة!
بعنوان« :كيف نستطيع أن نستيقظ لصالة الفجر» بِ َ
حسن أداء الصالة

وحدثني األستاذ كنعان أيض ًا َّ
أن ابنه سعيد ًا أ َّلف كتاب ًا بعنوان« :الذين

يع منه ( )300ألف نسخة(((.
عاشوا الصالة» بِ َ

يع منه نحو ( )120ألف نسخة.
((( وله« :الذين عاشوا العفة» بِ َ
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حكايات عن الصالة
لفــت نظــري يف ترمجــة الداعية عبــد الــودود يوســف احلميص
َ

(1403-1357هـــ) َّ
أن لــه كتابــ ًا بعنــوان« :حكايات عــن الصالة»
مشــكور ،وأرجو أن أرى هــذا الكتاب ألعرف
لألطفال ،وهــذا اهتام ٌم
ٌ
وجهته وتوجيهه.

احملافظة على املكتوبة
يف لقاء مع ٍ
توجست منهم التفريط بالصالة تكاسالً،
عدد من الشباب
ُ

فقلت هلم :يا معرش الشــباب :اهلل اهلل بالصالة ،وإذا تكاسلتم أو ُشغلتم أو
عرضت لكم عوارض فحافظوا  -عــى األقل  -عىل الفريضة مهام كانت
ْ

الظروف ،وإياكم أن ترتكوا الفريضة ،ولعل اهلل تعاىل يلقي يف قلوبكم بعدُ

السنن كذلك.
حب الصالة ،فتحافظون عىل ُّ

وقد رأيت بعدُ يف «تاريخ بغداد»((( عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان

يطيل املكتوبة ويقول« :هي رأس املال».

نعم املكتوبة هي رأس املال ،وال جيوز لإلنســان أن يض ِّيع رأس ماله،

ورأس املال يأيت بالربح الكثري واخلري الوفري إن شاء اهلل.
ُ
((( (.)257/8
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همسة
حاول أن ﻻتضع جبهتك عىل موضع تطــؤه اﻷقدام .إذا أردت ذلك

فاﻷمر سهل صل يف الصف اﻷول!.

الصالة يف املستشفى
ِم ْن أهم األشياء وألطفها وأح ِّبها إىل النفس وجو ُد مسجد يف املستشفى،

ّ
املصل يف مكان آخر،
ويا ســبحان اهلل إن للصالة هناك خشوع ًا قد ال جيده

ٍ
ٍ
وحضــور ،ويتوجهون إىل اهلل
بانكســار
ذلك أن املصلــن هناك ُيصلون
ٍ
ٍ
بإخالص ،وهــم إ ّما أن يكونوا َ
مريض ،ويف
مريض ،أو جاؤوا لزيارة
أهل

احلالني ُّ
ترق القلوب وتتذكر ،وختشع النفوس وتتبرص.
مقام الصالة

قال الشــيخ عالء الديــن الباجي كام يف ترمجته يف «طبقات الشــافعية

الكربى»(((.

واغتنم الصـال َة يف الديــاجي
ِ
َّ
األرض
ودق باجلـبـهـة وجـــ َه
حيبـبـك ربـي وتـنــل بـحـبــه
((( (.)347/10

إن املـصــلـي ر َّبــه ينــــاجـي
َّ
ِ
الفرض
يف الصلوات النفل بعد

ما يف احلديث ِم ْن عطـاء قـربـه
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َّ
أجـل ذا املـقـــام وقـتـــا
ومـا

حـتـى تـحـلــه وأنـت أنـتـــا

ِ
ُ
العقـول
حتـقـيـقـه
تعـجـز عن

ُ
هيـــول
فـهـمــه
فـذا املـقـــا ُم
ُ
وبعد:
يا معرش الراجني َ
فضل أجـر

أال تـقـومــون إىل الص ِ
ــالة
َّ

•

ٍ
ـم ِ
ــر
ونيل آمـال وحفـظ ُع ْ

ِ
ــالت
الـص
َّ
فإن فيها منتهى ِّ
•

•
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 -1إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة ،للبوصريي (ت840:هـ)،

حتقيق :عادل بن سعد ،دار الرشد -الرياض ،ط.1998 ،1:

 -2األحاديث املختارة ،للضياء املقديس(ت643:هـ) حتقيق :عبد امللك بن

عبد اهلل بن دهيش ،مكتبة النهضة احلديثة ،مكة املكرمة ،طـ .1410 ،1

 -3اإلحســان يف ترتيب صحيح ابن حبان ،لعــي الفاريس(ت739 :هـ)

حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة.

 -4أخبار مكة ،ملحمد بن عبد اهلل املعــروف باألزرقي (ت250 :هـ) دار

األندلس– بريوت.

 -5آداب الدعاء ،ليوســف بــن عبد اهلادي (ت909:هـــ) حتقيق :حممد

خلوف العبد اهلل ،دار النوادر ،ط.2007 -1428 ،1

 -6األدب املفرد ،ملحمد بن إسامعيل البخاري (ت256 :هـ) دار املعرفة-

بريوت ،لبنان.

 -7أرسار الصالة ،البن قيم اجلوزية ،دار الكوثر -مرص ،ط.1428 ،1
 -8اإلعجاز العلمي يف الســنة النبوية ،لزغلول النجار ،دار هنضة مرص-

القاهرة ،ط.2012 ،5

 -9االنتقاء يف فضل األئمة الثالثة الفقهاء ،البن عبد الرب(ت463 :هـ) دار

الكتب العلمية – بريوت.

142

الصــالة :رحلة احلـب والشـوق

 -10األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل ،لعبد الرمحن بن حممد العليمي

(ت928 :هـ)مكتبة دنديس -عامن.

 -11أيرس التفاســر ،أليب بكر اجلزائري ،مكتبــة العلوم واحلكم -املدينة

املنورة ،ط.2003-1424 ،5

 -12البحــر املحيــط ،أليب حيــان األندليس(ت745:هـــ) دار الكتب

العلمية  -بريوت ،طـ .1422 ،1

 -13البصائر والذخائر أليب حيــان التوحيدي (ت :نحو400هـ) حتقيق:

وداد القايض ،دار صادر– بريوت ،ط.1988 – 1408 ،1

 -14بيان الوهم واإلهيــام ،البن القطان الفــايس (ت628 :هـ) حتقيق:

احلسني سعيد ،دار طيبة -الرياض.1997 ،

عواد معروف ،دار
 -15تاريخ اإلسالم للذهبي (ت )748 :حتقيق :بشار ّ

الغرب اإلسالمي ،ط.2003 ،1

 -16تاريخ دمشــق ،البن عســاكر (ت571 :هـ) دار الفكر -دمشــق،

.1995 -1415

 -17الرتغيــب والرتهيب مــن احلديث الرشيف ،لعبــد العظيم املنذري

(ت656 :هـ) دار ابن حزم -بريوت ،ط.2001 ،1:

 -18التســهيل لعلوم التنزيل البن جزي الغرناطي (ت741 :هـ) حتقيق:

عبد اهلل اخلالدي ،دار األرقم بن أيب األرقم – بريوت.

 -19تعظيم قدر الصالة ،ملحمد بن نــر املروزي (ت294:هـ) حتقيق:

عبد الرمحن الفريوائي ،مكتبة الدار  -املدينة املنورة ،ط.1406 ،1
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 -20هتذيب الكامل يف أســاء الرجال ،للمزي (ت742 :هـ) حتقيق :بشار

عواد معروف ،مؤسسة الرسالة -بريوت ،ط.1987 ،2

 -21جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،للطربي (ت310:هـ) دار الفكر-

بريوت.1995-1415 ،

 -22اجلامع املسند الصحيح ،ملحمد بن إســاعيل البخاري ،بعناية حممد

زهري النارص ،طبعة دار طوق النجاة – بريوت ،ط.1422 ،1

 -23اجلامــع للرتمذي (ت279 :هـ) حتقيق :أمحد حممد شــاكر ،إبراهيم

عطوة عوض ،دار احلديث ،القاهرة.1980،

 -24جالء األفهام ،البن قيم اجلوزيــة (ت751 :هـ) دار ابن كثري ،ط،1

.1988-1408

 -25حجــة اهلل البالغة ،للدهلــوي(ت1176 :هـ) حتقيق :ســعيد أمحد

البالنبوري ،دار ابن كثري -دمشق ،ط.1431 ،1

 -26حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أليب نعيم األصبهاين(ت430 :هـ)

دار الكتاب العريب – بريوت ،ط.1405 ،4

 -27الدر املنثور يف التفسري املأثور ،للسيوطي (ت911 :هـ) دار الفكر –

بريوت.

 -28ديوان اإلمام عبد اهلل بن املبارك ،مجع د.جماهد مصطفى ،دار الوفاء –

املنصورة ،ط.1413 ،3

 -29زاد املســر يف علم التفســر ،البن اجلوزي (ت597 :هـ) ،املكتب

اإلسالمي -بريوت .
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 -30الزهد ،ألمحد بن حنبل (ت241 :هـ) دار الكتب العلمية – بريوت.
 -31سلســلة األحاديث الصحيحــة ،لأللبــاين (ت1419 :هـ) ،مكتبة

املعارف ،الرياض.1995 ،

 -32سنن ابن ماجه ،حممد بن يزيد القزويني (ت273 :هـ) ،حتقيق :حممد

فؤاد عبد الباقي ،املكتبة العلمية ،بريوت ،لبنان.1980 ،

 -33سنن أيب داود السجستاين (ت275 :هـ) ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان،

.1992

 -34السنن الكربى ،أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي (ت458 :هـ) ،دار

الفكر.1990 ،

 -35سنن النسائي (ت303 :هـ) مكتب املطبوعات اإلسالمية – حلب،

ط.1406 ،2:

 -36ســر أعالم النبالء ،للذهبي ،حتقيق :شــعيب األرنؤوط وزمالئه،

مؤسسة الرسالة ،ط .1402 ،2

 -37صحيح ابن خزيمة (ت311 :هـ) حتقيق :حممد مصطفى األعظمي،

املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط.1992 ،2

 -38الصالة يف اإلسالم ،لعبد اهلل رساج الدين (ت1422 :هـ) ،مكتبة دار

الفالح -حلب.

 -39الطبقات الكربى البن ســعد (ت230 :هـــ) إحياء الرتاث العريب-

بريوت ،ط.1991 ،1:
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 -40فتح الباري ،البن حجر العسقالين (ت852 :هـ) ،ترقيم :حممد فؤاد

عبد الباقي ،إخراج حمب الدين اخلطيب ،دار الريان للرتاث ،القاهرة.1987 ،

 -41الكشــاف ،للزخمــري(ت538 :هـ) دار إحياء الــراث العريب –

بريوت.

 -42كشف اخلفاء ومزيل اإللباس ،إلسامعيل العجلوين (ت1162 :هـ)

حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،املكتبة العرصية ،ط.2000 -1420 ،1

 -43املتجر الرابح ،للدمياطي لعبد املؤمن خلف الدمياطي (ت 705 :هـ)

حتقيق :عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش ،دار البيان -دمشق.

 -44جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،لنور الدين اهليثمي( ،ت804 :هـ) ،دار

الريان للرتاث ،القاهرة ،دار الكتاب العريب ،بريوت.1987 ،

 -45مرقاة املفاتيح رشح مشــكاة املصابيح ،لعيل القاري (ت1014 :هـ)

تعليق :صدقي حممد مجيل ،دار الفكر.1992 ،

 -46املســتدرك عىل الصحيحــن ،للحاكم النيســابوري (ت405 :هـ)

إرشاف :يوسف املرعشيل ،دار املعرفة ،بريوت -لبنان.1986 ،

 -47مسند أيب يعىل املوصيل (ت307 :هـ) حتقيق :حسني أسد ،دار الثقافة

العربية -دمشق وبريوت ،ط.1992 ،2:

 -48مســند البزار (ت292 :هـ) املســمى البحر الزخار ،حتقيق :حمفوظ

الرمحن زين اهلل ،مكتبة العلوم واحلكم -املدينة املنورة ،ط.1997 ،1:
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 -49املسند الصحيح ،ملسلم بن احلجاج النيسابوري (ت261 :هـ) ،بعناية

حممد نزار متيم ،وهيثم نزار متيم ،دار األرقم -بريوت.1999 ،

 -50املســند ،ألمحد بن حنبــل ،رشح أمحد حممد شــاكر ،دار احلديث -

القاهرة ،ط .1995 ،1وطبعة شــعيب األرنؤوط وزمالئه ،مؤسسة الرسالة -
بريوت ،ط.1997 ،1:

 -51مصنف ابن أيب شيبة (ت235 :هـ) ،حتقيق :حممد عوامة ،دار القبلة-

السعودية ،ط.1427 ،1

 -52املصنف ،لعبد الرزاق الصنعاين(ت211 :هـ) حتقيق :حبيب الرمحن

األعظمي ،املكتب اإلسالمي  -بريوت.1983 ،

 -53املعجم األوســط ،لســليامن بن أمحد الطرباين (ت360:هـ) حتقيق:

أيمن صالح ،وأمحد إسامعيل ،دار احلديث ،القاهرة ،ط.1996 ،1

 -54املعجم الكبري ،لســليامن بن أمحد الطرباين ،حتقيق :محدي عبد املجيد
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