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هــذه الرســالة اللطيفــة (١). أســأل اهللا أن ينفع هبا من 
تصــل إليــه، وأن يجعلهــا حجــة لــه ال حجــة عليه، 

والحمد هللا رب العالمين. 

‚ ČÜ‘Ωa@›Ó«b8g@Ü‡™   

(١) وهي اختصار لكتابي «لماذا نصلي؟». 

#"!

الحمد هللا وحـــده، والصالة والســالم على من ال 
نبي بعده، وعلى آله وصحبه.

أما بعد: 
فــإن علماء المغرب اإلســالمي يف القرن الســابع 
الهجري عندما ذكروا مســألة: حكــم تارك الصالة، 
قالــوا: «هذه مســألـــة افرتاضية نظريــة ال وجود لها 
يف الواقع، إذ كيف ُيَتصور رجل يشــهد الشــهادتين، 
وهــو ال يصلــي؟»، فــإذا رجعنــا البصر إلــى واقعنا 
اليوم؛ أدركنا مــدى حاجتنا إلى تذكير الناس بمكانة 
الصــالة، وخطورة التفريط فيهــا، وهذا هو موضوع 

- ٤ - - ٣ -
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سوريت «المؤمنون»، و«المعارج».
 paÖbj»€a@‚c@Ò˝ñ€a HTI

لقد ُكلِّف العبد أن تستحوذ الصالة على كل كيانه، 
ظاهًرا وباطنًا، وتستغرق قلبه ولسانه وجوارحه، قال 
تعالــى: ﴿& ' )﴾، وقال -صلى اهللا عليه 

وسلم-: «إن يف الصالة َلُشُغًال»متفق عليه.
فحرم على المصلي األكل، والشرب، وااللتفات، 
والحركــة، بخالف ما عدا الصالة من العبادات التي 
ُتفــرض على بعض الجــوارح دون بعض، فللصائم 
أن يتكلــم ويتحرك، وللمجاهــد أن يلتفت ويتكلم، 
وللحاج أن يأكل ويشــرب، أما الصــالة ففيها ألوان 

العبودية الشاملة للقلب والعقل والبدن واللسان. 
والتعــوذ،  والتكبيــر،  الشــهادتان،  فللســان: 

الكريــم: فتــارة ُتَخصُّ بالذكــر كما يف قولــه تعالى: 
ے¡﴾   ~  }  |  {  z  y﴿
تعالــى:  كقولــه  بالصــرب  تقــرن  وتــارة   ،[١١٤ [هــود: 

 ﴾Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â﴿
[البقــرة: ١٥٣] وتــارة تقــرن بالــزكاة كقولــه ســبحانه: 

،[٥٦ [النـــــور:   ﴾h  g  f  e﴿
 e﴿ :وتــارة تقــرن بالجهــاد كقولــه جل وعــال
 k  j  i  h  g  f
 qpo  n  m  l

wv u t s r﴾ [الحج].
وما ذكــر اهللا ســبحانه الصالة مقرونــة بغيرها من 
َم الصالة عليها، وقد ُذكرت الصالة  الفرائــض إال قدَّ
يف مفتتــح أعمال الــرب وخواتيمها، كما ترى يف صدر 

أنــه ال حياة لمــن ال رأس له، فكــــذلــك ال دين لمن 
ال صالة له. 

الخطــاب  بــن  عمــر  المؤمنيــن  أميــر  كان 
-رضي اهللا عنه- يكتب إلى اآلفاق: «إن أهم أموِركم 
عنــدي الصالة، فمــن حفظها فقد حفــظ دينه، ومن 
ضيعها فهو لما ســواها أضيع، وال َحظَّ يف اإلســالم 

لمن ترك الصالة».
وقــال -صلــى اهللا عليــه وســلم-: «رأس األمــر 
اإلســالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه الجهاد يف 
ســبيل اهللا»، فالصــالة قوام الدين الــذي يقوم به كما 
يقوم الِخباء على عموده، وهل يرفع الخباَء ألُف وتد 

إن لم يكن له عماد يف الوسط؟ 
Êb◊â˛aÎ@úˆaä–€a@‚cÏm@Ò˝ñ€a HSI

القــرآن  يف  ذكــًرا  العبــادات  أكثــر  الصــالة  فــإن 

fiÎ˛a@lbj€a
bËÓœ@kÓÀ6€aÎ@Ò˝ñ€a@Ú„bÿfl

@Ü»i@‚˝ç⁄a@Êb◊âc@·ƒ«c@Ò˝ñ€a HQI
¥mÖbËí€a

 j  i  h﴿ المشــركين:  يف  تعالــى  قــال   
qp o n m l k﴾ [التوبــة: ١١]، 
وقــال -صلــى اهللا عليــه وســلم-: «بنــي اإلســالم على 
خمس: شــهادة أن ال إله إال اهللا، وأن محمًدا رسول اهللا، 
وإقــام الصــالة، وإيتــاء الــزكاة، وحــج البيــت، وصوم 

رمضان» متفق عليه.
ÂÌÜ€a@âÏflc@·Ác@Ò˝ñ€a HRI@

إن الصــالة هي أجــل مبــاين الدين بعــد التوحيد، 
محلهــا يف الديــن محــل الرأس مــن الجســد، فكما 

- ٨ - - ٧ -
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مســتهين هبا فهو ُمْسَتِخفٌّ باإلسالم مستهين به، ألن 
حظ المرء من اإلسالم على قدر حظه من الصالة. 

فــإذا أردت أن تعــرف قــدر رغبتــك يف اإلســالم 
ففتــش عــن رغبتك يف الصالة، فإن قدر اإلســالم يف 

قلبك كقدر الصالة يف قلبك. 
وإذا أردت أن تقيــس إيمــان عبــد فانظر إلى مدى 
تعظيمــه للصــالة، قــال -صلــى اهللا عليه وســلم-: 
«من أراد أن يعلم ما له عند اهللا، فلينظر ما هللا عنده».

وعن الحســن قال: «يا بن آدم أي شيء يعز عليك 
من دينك إذا هانت عليك صالتك؟!».

ÚÌÎb‡é€a@…ˆaäí€a@…Ó∫@Úflb«Ö@Ò˝ñ€a (٨)
 الصالة أقدم عبادة، وألهنا من مستلزمات اإليمان 
لم تخل منها شــريعة من الشــــرائع، ولم ُتنسخ فيما 
ُنســخ منهــا، إذ ال خير يف ديـــن ال صــالة فيه، ولهذا 
حث عليها جميع رسل اهللا وأنبيائه عليهم وعلى نبينا 

·‹éΩa@›‡«@Òeäfl@Ò˝ñ€a HWI@
Âfl˚Ωa@k‹”@ø@ÂÌÜ€a@·Óƒ»m@ÊaåÓflÎ

الصــالة ميــزان األعمال هبــا يتابع اإلنســان زيادة 
إيمانــه ونقصانه، كما يتابع الطبيب بمقياس الحرارة 

حرارة المريض.
النبــي  أن  عنــه-  اهللا  -رضــي  أنــس  عــن 
-صلــى اهللا عليه وســلم- قال: «أول ما يحاســب به 
العبد يوم القيامة الصالة، فإن صلحت صلح له سائر 

عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله».
والنــاس يتفاضلــون يف الصالة قبــل أن يتفاضلوا 
يف غيرهــا – من فضِل علــم أو ذكاء- وهي المقياس 
الصحيح، وهبا ُيحكــم على دين الرجل، ومكانته يف 

اإلسالم. 
وعلــى الجانب اآلخر فإن كل مســتخفٍّ بالصالة 

فأمُره ۵ يجب طاعته، والمبادرُة إلى امتثاله، قال 
 p o n m l k j i h﴿ تعالــى
 ﴾x  w  v  ut  s  r  q

 w  v  u  t﴿  :۵ وقــال   ،[٥ [البينــة: 

y x﴾ اآليــة [إبراهيــم: ٣١]، وقال ســبحانه:
﴿f e﴾ [النور:٥٦]. 

 !a@fiÏçä€@Ò7Å˛a@ÚÓïÏ€a@ÔÁ@Ò˝ñ€a (٦)
-صلى اهللا عليه وآله وسلم-

 فقد اقتصر -صلى اهللا عليه وسلم- يف رمقه األخير 
ســاعة وداعه الدنيا على الوصاية هبا، وبالرقيق؛ لما 
اشــتدت بــه ســكرات الموت، عــن أنس بــن مالك 
-رضــي اهللا عنه- قال: كانت آخر وصية رســول اهللا 

-صلى اهللا عليه وسلم- وهو يغرغر هبا لسانه: 
«الصالَة الصالَة، واتقوا اهللا فيما ملكت أيمانكم». 

والبســملة، وتالوة القــرآن، والتســبيح، والتحميد، 
واالستغفار، واألدعية. 

وللجــوارح: قيام، وركــوع، وســجود، واعتدال، 
وخفض، ورفع، وقعود. 

وللعقل: تفكر، وتدبر، وتفهم، وتفقه. 
وطمــع،  وخــوف،  ورقــة،  خشــوع،  وللقلــب: 

والتذاذ، وضراعة، وبكاء. 
µb»m@!a@CäflcD@Ò˝ñ€a@HUI

 وقــد قــال ۵: ﴿! " # $ % & ' 
 2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (

3 4 5 6 7 8 9﴾ [األحزاب: ٣٦].
فالصــالة أمــر اهللا تعالى، وأمر رســوله -صلى اهللا 
عليه وسلم-، قال -صلى اهللا عليه وسلم-: «وُجِعَل 

غار على من خالف أمري». الذلُّ والصَّ

-١٢- -١١-
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-١٦- -١٥-

-١٤- -١٣-

أتــدرون ما اإليمان باهللا وحده؟ شــهادة أن ال إله إال 
اهللا، وأن محمًدا رسول اهللا، وإقام الصالة» الحديث.

قــال البيهقــي $: (وليــس من العبــادات –بعد 
اإليمــان الرافع للكفر- عبادة ســماها اهللا ۵ إيماًنا، 
وســمى رســول اهللا -صلى اهللا عليه وســلم- تركها 

كفًرا إال الصالة) اهـ. 
÷b–‰€a@Âfl@Òıaäi@Ò˝ñ€a@HQQI

فقــد قال رســول اهللا -صلى اهللا عليه وســلم: «من 
صلــى هللا أربعيــن يوًمــا يف جماعــة، يــدرك التكبيرة 
األولــى، ُكتَِب له براءتان: بــراءة من النار، وبراءة من 

النفاق».
وعندما يتجلى الربُّ تعالى يوم القيامة: «يسجد له 
كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد يف الدنيا رياء 
وسمعة، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طبًقا واحًدا». 

الــذي لــه ذمــة اهللا، وذمــة رســوله، فال تخفــروا اهللا 
يف ذمته».

كذلك يرتفع حكم الكفر عن الدولة بظهور شعائر 
اإلســالم وأحكامه ويف مقدمتها الصــالة، وتثبت لها 
الهوية اإلســالمية، فإذا لم ُيســمع األذان يف بلد، ولم 
توجد المســاجد، فهــذا دليل على أن الــدار دار كفر، 
وإذا ُســمع األذان، ووجــدت المســاجد حتى غدت 

مظهًرا من مظاهر الدار فهي دار إسالم. 
Êbπg@Ò˝ñ€a HQPI

فقــد ســمى اهللا تعالى الصــالة إيماًنــا يف قوله جل 
.[١٤٣ [البقــرة:   ﴾ed  c  b  a  `﴿ وعــال: 
يعني: صالتكم إلى بيت المقدس، وكذا فعل رسول اهللا

-صلــى اهللا عليــه وســلم- يف قوله: «آمركــم بأربع، 
وأهناكــم عــن أربــع: آمركــم باإليمــان بــاهللا وحده، 

 g  f  e  d  c  b﴿ ســبحانه: 
l k j i h﴾ [مريم: ٣١].

وقــال جل وعال مخاطًبــا خاَتَم النبييــن -صلى اهللا 
 §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡﴿ وســلم-:  عليــه 

¨ ©ª » ¬® ¯ °﴾ [طه:١٣٢].
وقــال رســول اهللا -صلــى اهللا عليه وســلم-: «إنا 
معشــر األنبياء ُأمرنا... أن نضع أيماننا على شمائلنا 

يف الصالة». 
‚˝ç⁄a@âaÖ@âb»ë@Ò˝ñ€a@HYI

كمــا يرتفع حكم الكفــر عن الشــخص بالصالة، 
لقوله -صلى اهللا عليه وســلم-: «من صلى صالتنا، 
واســتقبل قبلتنــا(١)، وأكل ذبيحتنــا، فذاكم المســلم 

(١) ويفهم من الحديث أنه إذا صلى إلى الشرق لم يكن مسلًما حتى يصلي إلى 
قبلة المسلمين، فكيف إذا ترك الصالة بالكلية؟ 

الصالة والسالم.
فقــد أخــرب اهللا ۵ بدعــاء إبراهيــم عليه الســالم: 
 ﴾º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³﴿

[إبراهيم:٤٠].

ونوه جل وعال بشــأن إســماعيل-عليه الســالم- 
 C B A @ ? >﴿ :فقال ســبحانه

F E D﴾ [مريم: ٥٥]. 
-وقال ســبحانه مخاطًبا موســى-عليه السالم-: 

 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '﴿
1﴾ [طه: ١٤].

ونادت المالئكة مريم أم عيسى – عليهما السالم-: 
 ﴾¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ے 

[آل عمران: ٤٣].

وقــال عيســى – عليه الســالم- محدًثــا بنعمة ربه 



-٢٠- -١٩-

-١٨- -١٧-

ÊÏôÏfl@7Å@Ò˝ñ€a HQTI
قال رســول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-: «الصالة 

خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر». 
-أي:  اهللا  وضعــه  مــا  أفضــل  الصــالة  أن  أي: 
شــرعه- من العبــادات، ففرضها أفضــل الفروض، 
ونفلها أفضل النوافل، قال -صلى اهللا عليه وسلم-:

«واعلموا أن خير أعمالكم الصالة». 
M›uÎ@å«M@!a@µg@Úiä”Î@Û–€ã@Ò˝ñ€a HQUI

فالصــالة معــراج المؤمنيــن، ومحــل مناجاة رب 
العالميــن، ال واســطة فيها بين المصلــي وربه، وهبا 
يظهــر أثر المحبة، ألنه ال شــيء ألذ عند المحب من 

الخلوة بمحبوبه، ليفوز بمطلوبه. 
قــال تعالى يف الحديث القدســي: «ومــا تقرب إليَّ 

@⁄6íΩa@·çb‘€a@ÔÁ@Ò˝ñ€a HQSI
pb‰ˆbÿ€a@ÚÌÖÏj«@¥i

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £﴿ تعالــى:  قــال  فقــد 
 ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª

º ¹ ¸ ¶µ «﴾ [النور: ٤١].
نفســه  قــد علــم كلُّ مصــلٍّ ومســبٍِّح صــالة  أي 
وتسبيحه الذي ُكلَِّفه، والجن أيضا مكلفون بالصالة 

 G F E D C﴿ :كاآلدمييــن قال تعالى
H﴾ [الذاريات: ٥٦].

والمالئكــة يصلون، قال -صلى اهللا عليه وســلم: 
«إين ألرى ما ال ترون، وأسمع ما ال تسمعون، أطت 
السماء، وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع 

إال وَمَلك واضع جبهته هللا ساجًدا». 

 n  m  l  k  j  i
 x  wv  u  t  sr  q  p  o

z y }﴾ اآلية [التوبة: ٧١].
تعالــى:  قولــه  تفســير  يف  ومجاهــد  إبراهيــم  وعــن 

 '  &  %  $  #  "  !﴿
)﴾ اآلية [الكهف: ٢٨]، قاال: «الصلوات الخمس». 

وعــن عمــرو بن مــرة الجهنــي -رضــي اهللا عنه- 
قال: جاء رجــل إلى النبي -صلى اهللا عليه وســلم- 
فقال: يا رســول اهللا! أرأيت إن شــهدت أن ال إله إال 
اهللا، وأنك رســول اهللا، وصليُت الصلواِت الخمَس، 
وأديــت الزكاة، وصمت رمضان، وقمته، فممن أنا؟ 

قال: «من الصديقين والشهداء». 
فهــؤالء المصلون هــم أوليــاء اهللا الذين ال خوف 

عليهم، وال هم يحزنون.

فبالســجود يميــز اهللا –عــز وجــل- المؤمنين من 
 ñ ð ï﴿ :المنافقيــن، ويف ذلــك قــال تعالــى
 "  !° مض   ö  õ  ô  ó  ò
# $﴾ [القلــم]، وذلــك أن المؤمنيــن لما نظروا 
ًدا، وُدِعــَي المنافقون إلى  إلــى رهبم خــروا لــه ُســجَّ
الســجود، فأرادوه فلم يســتطيعوا، ِحيَل بينهم وبين 

ذلــك عقوبــة لرتكهم الســجود هللا يف الدنيا ﴿& ' 
) ( *﴾ يف الدنيا ﴿+ ,﴾.
¥‰fl˚Ωa@›Ójç@Ò˝ñ€a@HQRI

¥ßbñ€a@ÈˆbÓ€ÎcÎ@،¥z‹–Ωa@!a@låy@âb»ëÎ
من لم ُيَصل فهو من حزب الشيطان الخاسرين، وهو 
عدو اهللا ورسوله والمؤمنين، ألن ولي اهللا –عز وجل-
 a﴿ :البد أن يكون مقيًما للصالة، قال تعالى
 h  g  fe  d  c  b



-٢٤- -٢٣-

-٢٢- -٢١-

إلــى معاليهــا، وتحبب إليه اإليمــان وتزينه يف قلبه، 
ه إليه الكفــر والفســوق والعصيــان، هذا إذا  وُتَكــرِّ
كانــت الصــالة حقيقيــة تتدفــق بالحيــاة، وتفيض 
بالحرارة والقوة. إن الصالة مدرســة خلقية هتذيبية 
واليقظــة،  االنضبــاط  النفــس  يف  تغــرس  عمليــة، 
وتدرهبا على حب والتزام التنظيم الدقيق يف شــئون 
الحيــاة، وهبــا يتعلــم المرء خصــال الحلــم واألناة 

والسكينة والوقار. 
¥«@Òä”Î@،ÒÖb»çÎ@،Úyaâ@Ò˝ñ€a HQWI

يف الصــالة وجبــات روحية، ال يعلم أســرارها إال اهللا 
تعالى، وهي تروي الظمأ الروحي، وتشبع أشواق النفس 
إلى الدعة والسكينة، بما ال تسديه العقاقير واألدوية، وقد 
خضعت األجيال البشرية، والعقول السليمة لتوجيهات 
أطباء البشر ووصاياهم، لتجارب محدودة، وتخمينات 

ÚÓ‘‹Å@ÚçâÜfl@Ò˝ñ€a HQVI@
 R Q P O N M L K﴿ :قال تعالــى
\  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S

 [ ^ _ ` a﴾ [المعارج]. 
فاســتثنى المحافظيــن على الصــالة من أصحاب 

األخالق الذميمة. 
وللصــالة تأثيــر يف صــرف النفس عــن األخالق 
الرذيلة، والفحشــاء والمنكر، ليس لشــيء آخر بعد 

 ª﴿ :كلمــة التوحيــد، ولذلــك يقــول اهللا تعالى
 ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ
 ،[٤٥ [العنكبــوت:   ﴾Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½
وذلــك ألهنا تصرف صاحبها من سفاســف األمور 

والكالءة، والمحبة والتوفيق. 
 ﴾x  w  v  u  t  s  r﴿ تعالــى:  وقــال 

 Æ Å Ä Ã﴿ :-[العلــق]، ثــم قال -عــز وجــل
Ç﴾ [العلق: ١٩].

وقد قال رســول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-: «أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء». 

فمن أكثر الســجود؛ ازداد قرًبا من اهللا تعالى، ألن 
الســجدة هناية العبودية والذلــة، وهللا غاية العزة، وله 
العــزة التي ال مقــدار لها؛ فكلمــا َبُعــْدَت من صفته 
تلك، قربــت من جنته، ودنوَت من جــواره يف داره، 
ومــن تواضع هللا رفعه، وليس بعد الســجود تواضع، 

ولقد أحسن من قال:
وإذا تذللِت الرقاُب تواضًعا

ــعــزهــا يف ذلــهــا ف إلــيــك  ـــا  ِمـــنَّ

عبدي بشــيء أحب إليَّ ممــا افرتضُت عليه، وال يزال 
عبــدي يتقرب إلــيَّ بالنوافل حتــى أحبه، فــإذا أحببته 
كنت ســمعه الذي يســمع به، وبصره الــذي يبصر به، 
ويــده التــي يبطش هبــا، ورجله التي يمشــي هبــا، وإن 

سألني أعطيته، وإن استعاذ بي أعذته» الحديث.
وقــال -صلى اهللا عليه وســلم- لكعــب بن عجرة 

-رضي اهللا عنه-: «والصالة قربان» الحديث.
وعــن عبد اهللا بن مســعود -رضــي اهللا عنه- قال: 
«مــن كان يف الصــالة فهو يقــرع باب الملِــِك، ومن 

يقرع باب الملك يوشك أن يفتح له». 
وقــال –تبــارك وتعالــى- يف الحديــث القدســي: 

«أنا مع عبدي ما ذكرين، وتحركت بي شفتاه». 
وهذه هي المعية الخاصــة بأولياء اهللا الصالحين، 
والحفــظ  والتأييــد،  بالنصــر  المقربيــن  وعبــاده 



-٢٨- -٢٧-

-٢٦- -٢٥-

بريدة  وعــن  وجـــوههم،  ن  ُتحسِّ الصالة  قيل: 
عليه  اهللا  -صلى  اهللا  رســول  قال  عنه-  اهللا  -رضي 
المساجد،  إلى  َلِم  الظُّ يف  المشائين  «بشر  وسلم-: 

بالنور التام يوم القيامة».
وعن عبد اهللا بن عمرو -رضي اهللا عنهما- عن النبي 
-صلى اهللا عليه وســلم- أنه ذكــر الصالة يوًما فقال: 
«مــن حافظ عليها كانــت له نوًرا وبرهاًنــا ونجاة يوم 

القيامة».
ÚÓ„biâ@Úz‰fl@Ò˝ñ€a@HQYI

 فقــد تميزت الصالة على مــا عداها من الفرائض 
بخصائــص ال تحصــى، إذ تولــى اهللا -عــز وجــل-
إيجاهبــا بنفســه تعظيًمــا لشــأهنا، وتنويًهــا بقدرهــا، 
وأخذها المصطفى -صلى اهللا عليه وســلم-عن اهللا 

«وقالــوا -أي المشــركون- إنه ســتأتيهم صالة هي 
أحب إليهم من األوالد».

ÒıbôÎÎ@،ÊbÁäiÎ@،âÏ„@Ò˝ñ€a@HQXI
 فالصــالة نــور يزيل ظــالم الزيــغ والباطل، وهي 
تنــور وجه صاحبها يف الدنيا، وتكســوه جماًال وهباء 
كما هو مشــاهد محســوس، وتنير قلبه ألهنا تشــرق 
فيــه أنــوار المعــارف، وتنيــر ظلمــة قربه، كمــا قال 
أبــو الــدرداء -رضي اهللا عنــه-: «صلــوا ركعتين يف 
ُظَلِم الليــل لظلمة القرب»، كما أنــه يتألأل على جبين 
المصلــى يــوم القيامة، قال -صلى اهللا عليه وســلم: 
«والصالة نــور»، وقال أيًضا: «الصــالة برهان» أي: 

حجة ودليل على إيمان صاحبها.
وقال -عز وجــل-: ﴿6 7 8 9 : 

;>﴾ [الفتح: ٢٩]. 

يكن خرج منها، ألهنا قرة عينه، ونعيم روحه، وجنة قلبه، 
ومسرتاحه يف الدنيا، فال يزال كأنه يف سجن وضيق حتى 

يدخل فيها، فيسرتيح هبا(١)، ال منها. 
فالمحبون يقولون: «نصلي، فنســرتيح بصالتنا»، 
كمــا قال إمامهــم وقدوهتم ونبيهم -صلــى اهللا عليه 
وسلم- لبالل مؤذنه -رضي اهللا عنه-: «يا بالل! أقم 

الصالة، أرحنا هبا». 
ولذلــك كان حنيــن الرعيــل األول إلــى الصالة، 
وإيثارهم إياها على كل ما ُحبَِّب إلى النفس البشرية، 
ومخاطرهتــم بأنفســهم وحياهتــم يف ســبيلها معروًفا 
عند المشــركين، فعــن جابر -رضــي اهللا عنه- قال: 
«غزونا مع رســول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم- قوًما 
مــن جهينــة، فقاتلوا قتاًال شــديًدا» الحديــث، وفيه: 
(١) ويف حديث السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله: «ورجل قلبه معلق بالمساجد».   

 ،[٨٧ [الصافــات:   ﴾[  Z  Y  X﴿ مظنونــة... 
﴿è ç æ å ä ã â﴾ [طــه: ٥٠]، ﴿, - 
. / 0 1 2﴾ [الملــك: ١٤]، الذي قال يف كتابه 

 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ :الكريم
 â á àß Þ Ý Ü Û Ú  Ù
å ä ã﴾ [الرعــد: ٢٧، ٢٨]، والصــالة حافلــة 
بذكــر اهللا تعالى والعبودية لــه - عز وجل- ، لذلك فهي 
تشــرح الصدر، وُتْذِهُب ِضيَقه، ومن تأمل قوله تعالى: 

 K  J  I  H  G  F  E  D  C﴿
P O N M L﴾ [الحجــر: ٩٧، ٩٨].، وقولــه 
-صلــى اهللا عليــه وســلم-: «وُجِعَلــْت قــرُة عيني يف 
الصــالة»؛ باَن له ذلك، فإن من أَدَّى حق الصالة وجد يف 
نفســه ِخفة إذا انصرف منها، وأحس بأثقال قد ُوِضعت 
عنه، فوجد نشــاًطا وراحــة وَرْوًحا، حتــى يتمنى أنه لم 



-٣٢- -٣١-

-٣٠- -٢٩-

وولــٍد وأهٍل، فاعرفوا قدر نعم اهللا عليكم، واشــكروا 
له حق الشكر: ﴿( * + , -. / 

0 1 2 3 4﴾ [لقمان: ١٢].
ÂÌäœbÿ‹€@Ú√bÀg@Ò˝ñ€a HRQI
ÂÌÜ€a@ıaÜ«˛@Ú‡ÀaäflÎ

 إن مغايظة الكفار غاية محبوبة للرب -عز وجل-
مطلوبــة لــه فموافقتــه فيهــا مــن كمــال العبوديــة، 
ولذلــك أثنــى اهللا علــى رســوله -صلــى اهللا عليــه 
مســتٍو  بــزرع  شــبههم  بــأن  وصحابتــه  وســلم- 

﴿RQ P O N M﴾ [الفتح: ٢٩].
وشرع النبي -صلى اهللا عليه وسلم- للمصلي إذا 
ســها يف صالته ســجدتين، وقال: «إن كانت صالته 
تامة كانتا ُتْرِغمان أنف الشيطان»، ويف رواية «ترغيًما 
للشــيطان» وســماهما: «المرِغمتين» فمــن تعبد اهللا 

الخيــر  وهــو  [الكوثــر: ١]،   ﴾X W V﴿
الكثيــر - الذي منه هنر الكوثــر يف الجنة، وحوضه يف 
الموقف - أتبع سبحانه ذلك بإرشاده إلى كيفية شكر 
هذه النعمة فقــال: ﴿Z ] \﴾ [الكوثر: ٢]، 
ولمــا أنعم اهللا تعالــى عليه بالفتح األعظــم فتح مكة، 
بــادر إلى شــكر هــذه النعمــة الكربى، فدخــل دار أم 
هانئ بنت أبي طالب، واغتسل، وصلى ثمان ركعات 

«صالة الفتح» شكًرا هللا تعالى. 
وعن المغيرة بن شــعبة -رضي اهللا عنه- قال: قام 
النبــي -صلى اهللا عليه وســلم- حتى تورمت قدماه، 
فقيل له: قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 

فقال: «أفال أكون عبًدا شكوًرا». 
فيا من تضيعون الصالة اشتغــــاًال بالدنيا، ال تغرتوا 
بمــا أنعم اهللا عليكم من صحــة وعافية، ورزق ومال، 

لكن وظائف االســتخالف يف األرض تأبى أن نكون 
يف ركــوع أو ســجود دائميــن، وتســبيح ال ينقطــع،

وذكــر ال يفــرت، فجــاءت الصــالة مطابقــة لوضعنــا 
يف  الفريــد  وموقعنــا  الدقيــق،  ومركزنــا  الخــاص، 
هــذا الكــون، لتكــون جــزًءا مــن حقيقة شــكر نعم 

 QP  O  N﴿ تعالــى:  قــال  علينــا،  اهللا 
ســبحانه:  وقــال   ،[١٧ [العنكبــوت:   ﴾S  R
 ﴾a  `  _  ^  ]  \  [﴿

 Â Á À﴿ :[النحــل: ١١٤]، وقــال جــل وعــال

ÄÃ﴾ [ســبأ: ١٣]، والصــالة أفضــل األعمــال، فهي 
أعظم ما يعبَّر به عن شكر نعم اهللا.

محمــًدا  خليلــه  وتعالــى  تبــارك  اهللا  بشــر  ولمــا 
بقولــه:  عينــه  وأقــر  وســلم-  عليــه  اهللا  -صلــى 

-عــز وجل- مباشــرة بدون واســطٍة ليلــَة المعراج، 
فكانت المنحة الربانيــة التي منحها اهللا -عز وجل- 
نبيــه وخليله -صلــى اهللا عليه وســلم- ليلة الوصل 
األعظــم، مكافــأة لــه علــى مــا قام بــه مــن العبودية 
الصادقة لربه -عز وجل- بما لم يســبقه إليه ســابق، 

ولن يلحقه الحق. 
(٢٠) a@·»‰€@äÿë@Ò˝ñ€a! -عز وجل-

 إذا كانــت نعــم اهللا علينا ال ُتحصــى، وهباته التي 
اختصنــا هبــا ال تنقطــع، وعطايــاه التي تتدفــق علينا 
وتغمرنــا كالمطـــــر الغـــــزيــر ال تتوقــف، فإن حقه 
تعالى علينا أن نكــــون يف عبادة دائمة ال تنقطع، وتبتل 
وإخبــات ال يتوقــف، وأن نكــون كالمالئكــة الذين 
،[٢٠ [األنبيــاء:   ﴾¥  ¤  £  ¢  ¡﴿



قــال رســول اهللا -صلى اهللا عليه وســلم-: «تعس 
عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، 

تعس وانتكس، وإذا شيك فال انتقش». 
والصالة بأفعالها وأقوالها وهيآهتا تحرر اإلنســان 
مــن كل عبوديــة لغير اهللا -عز وجل-، فــإذا افتتحها 
المســلم بقوله: «اهللا أكرب» تضاءلت أمامه كل عظمة 
وكربياء ممــا يدعيه الطغاة والمتكربون، فاســتخف 
العماليــق  اســتخفاف  واســتعالئهم  بســطوهتم 

بسخافات األقزام(١).
(١) ومن أمثلة ذلك: ما وقع من الشيخ «حسن الطويل» العالم األزهري المشهور 
بتواضعه يف ملبسه ومظهره، حتى كاد ال يفترق عن عامة الناس يف شيء، 
وقد دعي إلى مقابلة الخديوي بقصر عابدين، فذهب للمقابلة على سجيته 
المعتادة دون اعتناء بملبسه المتواضع، وكأنه ذاهب لمقابلة رجل عادي، 
استبدال  إلى  أدب  يف  نظره  يلفتون  القصر  موظفي  كبار  إليه  تقدم  فلما 
«واهللا  العامل:  العالم  وكبرياِء  وعزِة  وشموِخ  بشمِم  فيهم  صاح  مالبسه، 

ال أخلعها!! ألقي بها ربي كل يوم، وال ألقي بها الخديوي؟!» 

والفقر وصُف ذاٍت الزٌم لي أبًدا
ذاتي  له  وصٌف  أبًدا  الغنى  كما 

فِمن َثمَّ ال يســتقيم حالــه، وال يطمئن قلبه، إال إذا 
أوى إلــى مــواله، وطرح نفســه على عتبتــه، وأمعن 
يف العبوديــة الخالصــة لــه دون ســواه، إذ إن هــذه 
«العبودية» هــي أرقي مراتب الحريــة، ألن العبد إذا 
تذلل إلــى مواله وحده فإنه يتحرر من كل ســلطان، 
قلبــه، وال يطأطــئ رأســه إال لخالــق  يتوجــه  فــال 

السموات واألرض. 
فــإن وضعهــا  والبــد لإلنســان مــن «العبوديــة» 
موضعهــا، وإال تلطــخ بالعبودية لغيــر اهللا –تعالى- 

من األنداد والشياطين. 
ق الذي ُخلقوا له هربوا من الرِّ

والشيطاِن الكفر  بِـــرِق  فُبُلوا 
-٣٦- -٣٥-

-٣٤- -٣٣-

إن إقامة الصلوات واإلعــالن هبا يصبغ المجتمع 
بصبغة اهللا، ويظهر شــعائر اإلســالم، ويجسد اعتزاز 
المســلمين بإســالمهم، ويغيظ شــياطين اإلنس من 
أعداء الدين الذين يزعجهم رجوع الناس إلى رهبم، 

واستعالهنم بشعائر دينهم. 
عن عائشــة -رضي اهللا عنها- قالت: قال رسول اهللا 
-صلــى اهللا عليه وســلم-: «ما حســدتكم اليهود على 
شــيء ما حســدتكم علــى الســالم والتأميــن»، فكيف 
بمــا عدا التأمين من إعالن األذان، وتعمير المســاجد، 

وتراص المصلين، راكعين، ساجدين، خاشعين؟!
ÚÌäíj‹€@äÌä§@Ò˝ñ€a HRRI

 إن اإلنسان فقير بذاته، يتطلع بفطرته إلى الخضوع 
والذل و«العبودية» لخالقه وفاطره الغنى بذاته:

بمراغمة عدوه، فقد أخذ من الصديقية بســهم وافر، 
وعلــى قــدر محبة العبــد ومواالتــه لربــه، ومعاداته 
لعــدوه، يكــون نصيبه من هــذه المراغمــة، وألجل 
هذه المراغمة ُحِمــَد التبخرت بين الصفين، والخيالء 
والتبخــرت عند صدقة الســر، حيث اليراه إال اهللا، لما 
يف ذلــك من إرغام العــدو، وبذل محبوبه من نفســه 

وماله هللا -عز وجل-.
وكم يغتاظ الشيطان إذا رأى العبد يسجد بين يدي 

اهللا تعالى، فيحقد عليه، ويعلن له العداوة. 
عــن أبي هريرة -رضــي اهللا عنه- قال رســول اهللا 
-صلــى اهللا عليه وســلم- «إذا قرأ ابن آدم الســجدة 
فســجد، اعتــزل الشــيطان يبكــي، يقول: يــا ويلي، 
ُأمَِر ابُن آدم بالســجود، فســجد، فله الجنــة، وُأمِْرُت 

بالسجود، فأبيُت، فلي النار».



تقــول»  مــا  «ســينهاه  وســلم-:  عليــه  اهللا  -صلــى 
أو قال: «ستمنعه صالته».

،pb˜Óé‹€@Òâb–◊@Ò˝ñ€a HRTI
pb˜ÓĐÇ‹€@ÚÓybflÎ

 |  {  z  y﴿ وجــل-  -عــز  قــال 
 ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }
©﴾ [هود: ١١٤]، وعن أبي ذر -رضي اهللا عنه- 
أن النبــي -صلــى اهللا عليه وســلم- خرج يف الشــتاء 
والــورق يتهافــت، فأخــذ بغصــن من شــجرة، قال: 
فجعل ذلك الــورق يتهافت، فقال: «يا أبا ذر» قلت: 
لبيك يا رســول اهللا! قال: «إن العبد المســلم ليصلي 
الصالة، يريــد هبا وجه اهللا، فتهافت عنــه ذنوبه، كما 

يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة».
وعن ابن عمر -رضي اهللا عنهما- قال رســول اهللا 

الصالة، من أشــجع النــاس أمام الملــوك واألمراء، 
وأجرئهــم على الجهــر بكلمة الحــق، وأزهدهم يف 
حطــام الدنيــا، وأبعدهــم عــن التعــاون علــى اإلثم 

والعدوان. 
paäÿ‰Ωa@Â«@ÚÓÁb„@Ò˝ñ€a (٢٣)

paÏËí€a@Âfl@Ú‡ïb«Î
 ¶ µ ´ ³² ±﴿ :قال تعالــى
فالصــالة   ،[٤٥ [العنكبــوت:   ﴾»º  ¹  ¸
الخاشــعة التامة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، 
وتقــوده إلــى الخيــر والمعــروف، ولذلك تــرى أهل 
هــذه الصالة أكثر الناس اســتقامة، ومــا يكون هبم من 

العيوب؛ فعند سواهم منها أضعافها. 
ولمــا قيــل للنبــي -صلــى اهللا عليــه وســلم: إن 
فالًنــا يصلــي الليــل كلــه، فــإذا أصبــح ســرق! قال 

واإلعالن، ويفصل بين الســجدتين بجلســة خفيفة، 
لتكون السجدة مســتأنفة مجددة، ولتنتبه النفس من 

غفوهتا، وتشعر بلذة جديدة. 
ومثــل هــذه الصــالة الخاشــعة المخلصــة، التي 
يحافــظ عليهــا المســلم بروحها وحقيقتهــا، وآداهبا 
وأوقاهتا، ال تتفق وال تنسجم مع عبادة غير اهللا، التي 
تتعــارض بدورها مع جميع أركان الصالة وأقوالها، 
فــإن صــرف العبوديــة لغيــر اهللا-تعالــى- يعــارض 
الكلمة التي يفتتح هبا صالته، وهي قوله: «اهللا أكرب»، 
 ،﴾)  (  '  &﴿ قولــه:  ويعــارض 
فالرب غيــره، وال حمد لغيره، وهــو يعارض قوله: 
﴿2 3 4 5﴾، فــال عبادة لغيره، 
وال استعانة بغيره، وهو ينايف الركوع والسجود، «فال 
ركوع جســديjا ومعنويjا» «وال سجود ظاهًرا وباطنًا» 
إال هللا تعالــى، ولذلــك كان الذين تحققت فيهم هذه 

ويتدرج المصلي يف الخضــوع واالنحناء، فيفتتح 
الصــالة بالقيــام، فيثني بالركوع، ويثلث بالســجود، 
وهو شــأن الخاضــع الطبيعي، وال يخر ســاجًدا من 
ركــوع، بل يقــف وقفــة قصيــرة خفيفة، ثــم ينحني 
للســجود، ليكون أبلغ يف الخشوع وأوقع يف النفس، 

وأدل على الذل. 
وكذلــك يتــدرج يف التعظيم والتمجيــد، فيقول يف 
ركوعه: «ســبحان ربي العظيم»، ويقول يف سجوده: 
«ســبحان ربي األعلى»، فإذا بلــغ الغاية يف الخضوع 
والتذلل، ونصب أشــرف أعضائه على أذل شيء يف 
الوجود، األرض التي هي موطئ األقدام، ومضرب 
المثــل يف الذلة والهوان، هتف بأعظم كلمة يعلن هبا 
عظمــة اهللا وعلــوه، فيقول: «ســبحان ربــي األعلى» 
وهنــا تتفــق روعة الهيئــة والمكان، مع روعــة البيان 

-٤٠- -٣٩-

-٣٨- -٣٧-



هذا يصيبكــم على عهد رســول اهللا -صلى اهللا عليه 
وســلم-؟ فقال: معــاذ اهللا! إن كانت الريح لتشــتد، 

فنبادر إلى المسجد مخافة أن تكون القيامة». 
هكــذا كان شــأن الصحابــة -رضــي اهللا عنهــم- 
والتابعين لهم بإحســان يف كل جيل مع الصالة شأن 
الجندي مع ســيفه، وشــأن الغني مع ثروته، وشــأن 
الطفل الصغير مع بكائه وصراخه، واســتعطافه لألم 
الحنون، بل كانوا أكثر إدالًال وثقة بصالهتم، وأقوى 
اعتماًدا عليها من كل ذلك، وأصبح ذلك طبيعة لهم 
ال تفارقهم، فإذا أفزعوا أو أثيروا، وإذا دهمهم عدو، 
أو تأخر عليهــم فتح، أو التبس عليهــم أمر، التجأوا 

إلى الصالة، وفزعوا إليها. 
وقد كان على هذه الســيرة أئمة اإلســالم، وأعالم 

هذه األمة، وقادة المسلمين يف كل عصر. 

الدين، فإن يف ذلك شرًحا للصدر، وتفريًجا للكربة، 
وهكــذا كان هديه -صلى اهللا عليه وســلم- فقد كان 

إذا َحَزَبه أمر فزع إلى الصالة. 
قــال حذيفــة -رضــي اهللا عنــه-: «رجعــت إلــى 
النبــي -صلــى اهللا عليــه وســلم- ليلــة األحــزاب، 
وهــو مشــتمل يف شــملة يصلــي، وكان رســول اهللا 

-صلى اهللا عليه وسلم- إذا حزبه أمر صلى». 
وقال أميــر المؤمنين علي -رضــي اهللا عنه- «لقد 
رأيتنا ليلة بدر، وما فينا إنسان إال نائم، إال رسول اهللا 
-صلى اهللا عليه وسلم- فإنه كان يصلي إلى شجرة، 

ويدعو حتى أصبح». 
وهكــذا كان شــأن الصحابــة األبــرار -رضي اهللا 
عنهم- فقــد ُرِوي عن النضر أنه قــال: «كانت ظلمة 
على عهد أنس، فأتيتـه، فقلت: يا أبا حمزة! هل كان 

بينــه وبين ربــه الذي يتعلق بــه، وهي غــذاء الروح، 
وبلســم الجروح، ودواء النفوس، وإغاثة الملهوف، 

وأمان الخائف، وقوة الضعيف، وسالح األعزل. 
 Ä Ã Â﴿ :وقــد قــال تبــارك وتعالــى
 ﴾Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å

 ¢  ¡﴿ ســبحانه:  وقــال   ،[١٥٣ [البقــرة: 

 ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£
® ¯ ° ± ² ³﴾ [البقرة]. 

وقــال جل وعال مخاطًبــا خليله محمــًدا -صلى اهللا 
 I H G F E D C﴿ :-عليــه وســلم
 S R Q P O N M L K J

V U T﴾ [الحجر].
فأمــره -صلــى اهللا عليــه وســلم- بــأن يفــزع إلى 
الصــالة والذكــر إذا ضــاق صــدره بما يقولــه أعداء 

-صلى اهللا عليه وســلم-: «إن العبــد إذا قام يصلي، 
ُأيت بذنوبه كلها، فوِضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما 

ركع أو َسجد، تساقطت عنه».
وعــن أبي أيــوب -رضي اهللا عنه- أن رســول اهللا 
-صلى اهللا عليه وســلم- قــال: «إن كل صالة تحط 

ما بين يديها من خطيئة».
وقال سلمان الفارسي -رضي اهللا عنه-: «حافظوا 
على هــذه الصلوات الخمس، فإهنــن كفارات لهذه 

.(١)
الجراحات ما لم تصب المقتلة»(١)

pbiäÿ€a@ø@Âfl˚Ωa@dv‹fl@Ò˝ñ€a HRUI
 الصالة معقل المســلم وملجؤه، الذي يأوي إليه، 
والعــروة الوثقى التي يعتصم هبــا، والحبل الممدود 

(١) المقتلة أو المقتل: جمعها مقاتل، وهي المواضع التي إذا أصيبت من اإلنسان 
قتلته. 

-٤٤- -٤٣-

-٤٢- -٤١-



-٤٨-

ولما كان االشــتغال بالصالة يقطع اإلنسان مؤقًتا 
عــن عمل الدنيــا، ولما كان بعض النــاس قد ُيفتنون 
بالدنيا واللهث وراء تحصيل المال ولو على حساب 
إقامة الصالة، فِمن َثمَّ بين اهللا تبارك وتعالى: أن ترك 
اكتســاب الــرزق من أجــل أداء الصــالة المفروضة 

فــرض، فقد قال تبــارك وتعالى: ﴿! " # 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
. /0 1 2 3 4 5 6﴾ [الجمعــة: 
٩]، وبعــد أداء حــق اهللا تعالــى ُأمــروا أمــر إباحة أن 

ينتشــروا يف األرض للتجارة والتصرف يف حوائجهم 
ما دامــوا قد فرغوا من الصــالة، فقال تعالى: ﴿8 
 @  ?  >  =  <  ;  :  9

F E D C B A﴾ [الجمعة:١٠].
ثم وبخ الذين ألهتهــم التجارة، وانصرفوا لها عن 

بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه يف نار جهنم». 
÷ãä‹€@Újfl‹ ž fl©@Ò˝ñ€a HRWI

أوجــب اهللا ۵ الصلوات الخمس على المؤمنين
  ﴾y  x  w  v  u  t  s  ﴿
[النســاء: ١٠٣]، ومــن رحمتــه بعبــاده أنــه خففهــا من 

خمسين صالة يف اليوم والليلة إلى خمس صلوات، 
كمــا أمرنا بالمداومة على إقامتهــا يف أوقاهتا، وليس 
المــراد اســتغراق الليــل والنهــار هبــا، لكــن أداؤها 
يف أوقاهتــا، كــي يســتطيع اإلنســان أداء الواجبــات 
األخرى، وتحصيل معاشه، ونحو ذلك، قال -صلى 
ا، ولربك  eاهللا عليه وســلم- «إن لجســدك عليــك حق
ــا، وألهلك عليك  eا، ولضيفك عليك حق eعليــك حق
ــا، صم، وأفطر، وصــل، وأت أهلك، وأعط كل  eحق

ذي حق حقه». 

حــدوده،  احفــظ  اهللا»  «احفــظ  قولــه:  ومعنــى 
وحقوقه، وأوامــره باالمتثال، ونواهيــه باالجتناب، 
فمن فعل ذلك فهو مــن الحافظين لحدود اهللا الذين 

 Ú Ù﴿ :-مدحهــم اهللا يف كتابــه، وقال -عز وجــل
ــَر الحفيــظ هنا  Þ Ý Ü Û ﴾ [ق: ٣٢]، ُفسِّ
بالحافظ ألوامر اهللا، وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها. 

والمصلــي يف حماية اهللا وحراســته، قال -صلى اهللا 
عليه وســلم- «من صلــى الصبح فهو يف ذمــة اهللا، فال 
يطلبنكم اهللا من ذمته بشــيء(١)، فإنه من يطلبه من ذمته 
انتهك  ألنه  الفجر،  يصلي  الذي  المؤمن  آذى  لمن  وعيد  الحديث  هذا  ويف    (١)
حرمة من هو يف جوار اهللا وحمايته، روي أن الحجاج أمر سالم بن عبد اهللا بقتل 
رجل، فقال له سالم: أصليت الصبح؟ فقال الرجل: نعم، قال: فانطِلق، فقال 
له الحجاج: ما منعك من قتله؟ فقال سالم: حدثني أبي أنه سمع رسول اهللا 
يومه»  اهللا  جوار  يف  كان  الصبح  صلى  «من  يقول:  وسلم-  عليه  اهللا  -صلى 
فكرهت أن أقتل رجًال قد آجره اهللا، فقال الحجاج البن عمر: أنت سمعت 

هذا من رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-؟ فقال ابن عمر: نعم. 

ÚÌbªÎ@≈–y@Ò˝ñ€a HRVI
 $  #  "  !﴿ تعالــى:  قــال   
%﴾ [البقرة: ٢٣٨]، ومدح المحافظين عليها بقوله: 
 ،[٩ [المؤمنــون:   ﴾X  W  V  U  T﴿
وقــال النبي -صلــى اهللا عليه وســلم-: «مــن حافظ 

عليها كان له عند اهللا عهد أن يدخله الجنة». 
ويف حديــث آخــر: «من حافظ عليهن كــن له نوًرا 

وبرهاًنا ونجاة يوم القيامة».
وعــن ابن عبــاس -رضي اهللا عنهمــا- قال: كنت 
خلف النبي -صلى اهللا عليه وســلم- فقال: «يا غالم 
إين أعلمــك كلمات: احفــظ اهللا يحفظك، احفظ اهللا 
ْف إلى  تجده تجاهك» - ويف رواية «أمامك» - «َتَعرَّ

اهللا يف الرخاء، يعرْفك يف الشدة» الحديث.

-٤٦- -٤٥-

-٤٧-
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-٥٠- -٤٩-

وبيَّن –جــل وعــال- أن المال خــادم، وأن الدين 
مخدوم، فقد قال رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-
: «إن اهللا قــال: إنا أنزلنا المال إلقــام الصالة، وإيتاء 

الزكاة». الحديث. 
ومعنــاه: أن المــال إنمــا أنــزل ليســتعان بــه على 
إقامــة حقــوق اهللا تعالــى، ال للتلذذ والتمتــع به كما 
تأكل األنعــام، فإذا خرج المال عن هــذا المقصود، 
فــات الغرض والحكمة التي ُأنــزل ألجلها، وضمن 
تعالــى:  فقــال  أرزاقهــم،  لعبــاده  وتعالــى  تبــارك 

﴿" # $ % & ' ) ( *﴾ [هود: ٦].
وســلم-:  عليــه  اهللا  -صلــى  اهللا  رســول  وقــال 
«لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت، 

ألدركه رزقه كما يدركه الموت».
وقال -صلى اهللا عليه وســلم-: «الرزق أشد طلًبا 

وقولــه تعالــى: ﴿§ ¨ ©ª » ¬®﴾فيه دفع 
لما عســى أن يخطــر ببال أحد مــن أن المداومة على 
الصالة ربمــا تضر بأمر المعاش، فكأنــه قيل: داوموا 
علــى الصالة غير مشــتغلين بأمــر المعــاش عنها، إذ 

ال نكلفكم رزق أنفسكم، إذ نحن نرزقكم. 
 H G F E D C﴿ :وقد قــال تعالى
 V U T S R Q P O N M L K J I

Z Y X W﴾ [الذاريات]. 
عــن أبــي أمامــة -رضي اهللا عنــه- أن رســول اهللا 
-صلــى اهللا عليه وســلم- قال: «ثالثــة كلهم ضامن 
علــى اهللا، إن عاش ُرزق وُكفي، وإن مات أدخله اهللا 
الجنــة: مــن دخل بيته فســلَّم، فهو ضامــن على اهللا، 
ومن خرج إلى المســجد، فهو ضامن على اهللا، ومن 

خرج يف سبيل اهللا، فهو ضامن على اهللا».

وعن إبراهيم قال: (هم قوم من القبائل واألسواق 
إذا حانت الصالة، لم يشغلهم شيء). 

بيــن  وتعالــى  ســبحانه  اهللا  ربــط  كيــف  وتأمــل 
تركهــم االرتــزاق ألجــل الصــالة يف قولــه تعالــى: 
﴿! " # $﴾ اآليــة، وبيــن قولــه بعدها: 

 ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6﴿
@ D C B A﴾ [النــور: ٣٨].فــاألرزاق بيد 
اهللا -عز وجل-، يعطي من يشــاء، ويمنع من يشــاء، 
ال معطــي لما منــع، وال مانع لما أعطــى، وإن العبد 
َلُيحــرم الــرزق بالذنب ُيصيبــه، وأي ذنب أعظم من 

االستهانة بحقوق اهللا -عز وجل-؟!
وقــال تعالى مخاطًبا نبيه-صلى اهللا عليه وســلم- 

 «  ª©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡﴿
¬® ¯ °﴾ [طه: ١٣٢].

 N M L K J I H﴿ :الصــالة، فقــال
 \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  QP  O

[ ^﴾ [الجمعة: ١١].
 r q p o n m﴿ :وقــال تعالــى
 {  z  y  xw  v  u  t  s

| { ~﴾ [المنافقون: ٩].
قــال جماعة من المفســرين: المراد بذكــر اهللا هنا 
الصلوات الخمس، فمن اشــتغل عــن الصالة بماله 

كبيعه، أو صنعته، أو ولده، كان من الخاسرين. 
ورأى ابن مســعود -رضي اهللا عنه- ناًسا من أهل 
الســوق ســمعوا األذان، فرتكوا أمتعتهم وقاموا إلى 

الصــالة، فقــال: هــؤالء الذيــن قــال اهللا ۵ ﴿! 
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

-.﴾ [النور: ٣٧].
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يصلي؛ إال امرأة حائًضا أو نفساء. 
ÍäÅeÎ@‚˝ç⁄a@ ŽfiÎc@Ò˝ñ€a HRXI
ÚflbÓ‘€a@‚ÏÌ@ÈÓ‹«@kçb∞@bfl@fiÎcÎ

 فهي أول فروض اإلســالم بعد الشهادتين، وهي 
أول ما ُنسأل عنه من حقوق اهللا ۵ يوم القيامة. 

فعــن أبــي هريرة -رضــي اهللا عنه- قال: ســمعت 
رســول اهللا -صلى اهللا عليه وســلم- يقول: «إن أول 
ما يحاســب به العبــد يوم القيامة مــن عمله الصالة، 
فإن صلحــت، فقد أفلح وأنجح، وإن فســدت، فقد 
خاب وخســر، وإن انتقــص من فريضٍة قــال الرب: 
انظــروا هل لعبدي من تطوع، فيكمــل هبا ما انتقص 

من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك».
وهــي آخر ما يفقــد من الدين: فعن زيــد بن ثابت 
-رضــي اهللا عنــه- قال رســول اهللا -صلــى اهللا عليه 

 p  o  n  m  l  k  j﴿ تعالــى:  اهللا  قــال 
اتقــى اهللا  ومــن  [الطــالق: ٢]   ﴾u t s r q
بتقديــم حقه يف أداء الصالة علــى ما عداه، عوضه عما 
فاتــه من الدنيــا، ورزقه مــن حيث ال يحتســب، وقال 

ســبحانه: ﴿! " # $ % & ' ) 
( * + ,﴾  [األعراف: ٩٦].

وقــال ۵: ﴿3 4 5 6 7 8 
9 : ; >﴾ [الجن: ١٦].

ولــو كان يجــوز ألحــد أن يرتك الصالة النشــغاله 
بمــا عداها، لكان أولى النــاس بذلك المجاهد الذي 
يكافــح العدو، ومع ذلــك لم يعذر يف تــرك الصالة، 
وشــرع اهللا له صالة الخوف، أو المريض الذي أهنكه 
المــرض، لكن تبقى الصــالة فريضة عينيــة يف حقه، 
ويصلــي حســب ما يســتطيع، فــال يتصور مســلم ال 

قلم القضاء، ُرفعت األقالم، وجفت الصحف. 
ومن اشــتغل بالدنيا عــن الصــالة المفروضة فإنه 
يدخــل يف قوله تعالى: ﴿! " # $ % 
تعالــى:  وقولــه   ،[١٧ [األعلــى:   ﴾(  '  &

 /  .  -  ,  +  *  )﴿
0﴾ [اإلنسان: ٢٧].

وعــن أبي هريرة -رضي اهللا عنه- قال رســول اهللا 
-صلــى اهللا عليــه وســلم-: «إن اهللا تعالــى يقــول:

«يابــَن آدم تفرغ لعبــاديت، أمأل صدرك غنى، وأســد 
فقــرك، وإن ال تفعل مألت يديك شــغًال، ولم أســد 

فقرك».
قال بعض الصالحين: «اجتهادك فيما ُضمن لك، 
وتقصيــرك فيمــا ُطلــب منــك، دليل علــى انطماس 

البصيرة». 

للعبد من أَجلِه».
وقال -صلى اهللا عليه وســلم-: «إن روح القدس 
نفــث يف ُروعي، أن نفًســا لن تموت حتى تســتكمل 
أجلهــا، وتســتوعب رزقها، فاتقــوا اهللا، وأجملوا يف 
الطلــب، وال يحملــن أحَدكــم اســتبطاُء الــرزق أن 
يطلبــه بمعصية اهللا، فإن اهللا تعالى ال ُينال ما عنده إال 

بطاعته».
وقــال -صلى اهللا عليه وســلم-: «مــن كانت همه 
اآلخــرة؛ جمــع اهللا له شــمله، وجعل ِغنــاه يف قلبه، 
وأتتــه الدنيا راغمة، ومن كانــت همه الدنيا؛ فرق اهللا 
عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا 

إال ما َكتب اهللا له».
فُيــرزق العبــد رغــم أنفــه، ألن رزق اهللا ال يجــره 
حرُص حريص، وال يرده كراهية كاره، ألنه ســبق به 
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اثنان، ويبقى واحد، يتبعه أهُله وماُله وعمُله، فيرجع 
أهله وماله، ويبقى عمله».

اهللا  -صلى  المصدوق  الصادق  لنا  وصف  وقد 
يتم  لقاء  أول  يف  يجري  ما  تفاصيل  وسلم-  عليه 
الذي  الصالح  عمله  وبين  المؤمن  بين  القرب  يف 
يصحبــــــه وال يفارقه، ففي حديث الرباء الطويل قال 
من  «فيأتيه  المؤمن:  يف  وسلم-  عليه  اهللا  -صلى 
قال:  بصره،  َمدَّ  قربه  يف  له  وُيفسح  وطِيبها،  َرْوحها 
طيب  الثياب،  حسن  الوجه،  حسن  رجــل  ويأتيه 
الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من 
اهللا، وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت 
توعد، فيقول له: وأنت فبشرك اهللا بخير، من أنت؟ 
عملك  أنا  فيقول:  بالخير،  يجيء  الوجه  فوجهك 
يف  سريًعا  كنت  إال  علمتـــــــك  ما  فواهللا  الصالح، 

قال رجل للحسن: «أوصني»، قال: «َأِعزَّ أمر اهللا، 
 ¬ « ª © ¨﴿ :يعــزك اهللا»، قال تعالــى

®﴾ [محمد: ٧].
 V  U  TS  R  Q  P﴿  :۵ وقــال 

Y X W﴾ اآلية [المائدة: ١٢]. 
ومعناه: إين معكم بالنصــر والتأييد إن كنتم أقمتم 
الصــالة، وآتيتم الزكاة، ومن كان اهللا معه فقد تواله، 
واهللا ۵ ال َيِعــزُّ مــن عــاداه، وال َيِذلُّ مــن وااله، بل 
الذل حليف من حاربه وعصاه، قال -صلى اهللا عليه 
وســلم-: «وُجِعل الذلــة والصغار علــى من خالف 

أمري».
5‘€a@laà«@Âfl@Òb¨@Ò˝ñ€a HSPI

اهللا  قــال رســول  عنــه-  اهللا  -رضــي  أنــس  عــن 
-صلى اهللا عليه وسلم-: «يتبع الميَت ثالثٌة، فيرجع 

ى الصــالة فالًحا، فجعل النــداء إليها  Ù﴾، َوَســمَّ
نــداًءا إلــى الفــالح: «حي علــى الصالة، حــي على 

الفالح»، والفالح: الفوز بالمراد، والبقاء يف الخير. 
وبالصــالة ُيســتمنح نصــر اهللا تعالــى، قــال ۵: 

﴿¡ ¢ £¤﴾ [البقرة: ٤٥]. 
 ¾  ½  ¼  »﴿ ســبحانه:  وقــال 
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

Æ﴾ [األنفال: ٤٥]. 
ولعــل يف تشــريع صــالة الخــوف حــال االلتحام 
المســلح ما يشــير إلى أثر الصالة يف استجالب نصر 

اهللا تعالى. 
وعــن ســعد -رضــي اهللا عنــه- قــال رســول اهللا 
-صلى اهللا عليه وســلم-: «إنمــا ينصر اهللا هذه األمة 

بضعيفها: بدعوهتم، وصالهتم، وإخالصهم». 

وســلم-: «أول مــا يرفع مــن الناس األمانــة، وآخر 
ما يبقى من دينهم الصالة».

وعــن أبــي أمامــة -رضي اهللا عنــه- قال رســول اهللا 
-صلى اهللا عليه وسلم-: «لتنقضن ُعرى اإلسالم عروة 
عروة، فكلما انتقضت عروة، تشبث الناس بالتي تليها، 

فأولهن نقًضا الحكم، وآخرهن الصالة».
فليــس بعــد ذهاب الصــالة إســالم وال دين، ألن 
الصالة أول اإلسالم وآخره، وما ذهب أوله وآخره، 

فقد ذهب جميعه. 
Ä˝–€aÎ@¥ÿ‡n€aÎ@äñ‰€a@kjç@Ò˝ñ€a@HRYI

فقد قال تعالى: ﴿! " # $ % & ' 
) (﴾ [المؤمنون]، إلى قوله -جل وعال-:

 ،[٩ [المؤمنــون:   ﴾X  W  V  U  T﴿
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ﴿ ســبحانه:  وقــال 
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وســلم- فقال: «اغتنم خمًســا قبل خمس: شــبابك 
قبــل َهَرمِــك، وصحتك قبل ســقمك، وغنــاك قبل 

فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك».
إذ هي أياُم وأحواُل العمِل والتأهِب واالســتعداِد، 
واالستكثاِر من الزاد، فمن فاته العمل فيها لم يدركه 
عند مجيء أضـــدادهــا، وال ينفعه التمني لألعمال، 
الفرصــة  زمــن  يف  واإلهمــال،  منــه  التفريــط  بعــد 
ط يف العمــل يف زمــن الحيــاة،  واإلمهــال، ومــن َفــرَّ
لــم يدركه بعــد حيلولــة الممات، فعند ذلــك يتمنى 
ة وهيهات، وتعظم  الرجوع وقد فــات، ويطلب الَكرَّ

حسراته حين ال َمدفع للحسرات ﴿^ _ ` 
b a﴾ [سبأ: ٥٤]، من الرجعة والتوبة واإلخبات. 
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فقــال: يا أبــا إســحاق انطلق بنــا إلى أهــل اآلخرة، 
ُنْحــِدث بقرهبــم عهــًدا، فانطلقــت معــه، فأتــى إلى 
المقابــر، فجلســنا إلــى بعــض تلــك القبــور فقال: 
«يــا أبــا إســحاق! ما تــرى هــذا متمنًيــا لــو ُمنِّي؟»، 
قلــت: «أن ُيرد واهللا إلــى الدنيا، فيســتمتع من طاعة 
اهللا ويصلــح»، قــال: «فهــا نحن»، ثم هنــض، فجد، 

واجتهد، فلم يلبث يسيًرا حتى مات.
إن المــوت هــو الفيصل بيــن هذه الــدار وبين دار 
القــرار، وهو الحد الفــارق بيــن دار االمتحان وبين 
دار ظهــور النتائــج، فليس ألحد بعده من ُمْســَتْعَتب 
وال اعتذار، وال يمكن الزيادة يف الحســنــــــات، وال 
النقــص مــن الســيئـــات، وال حيلة وال افتــداء، وال 

درهم وال دينار. 
من أجل ذلك أوصــانا رسول اهللا -صلى اهللا عليه 

مــن الصدقة والصلة والمعروف إلــى الناس: «ما قِبلي 
مدخل» الحديث.

¥ià»ΩaÎ@paÏfl˛a@ÚŞÓ‰flc@Ò˝ñ€a HSQI
 ~  }  |  {  z  y  x﴿ تعالــى:  قــال 
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¬ ®¯ ° ± µ ´ ³ ²﴾ [المؤمنون].
وقــال قتــادة: «واهللا مــا تمنى إال أن يرجــع فيعمل 
ط فاعملوا هبا،  بطاعة اهللا، فانظروا أمنية الكافر المفرِّ

وال حول وال قوة إال باهللا».
وعــن أبي هريــرة -رضي اهللا عنه- قــال: مر النبي 
-صلى اهللا عليه وســلم- على قرب ُدفن حديًثا، فقال: 
«ركعتــان خفيفتان ممــا تحقرون وتنفلــون يزيدهما 

هذا يف عمله أحب إليه من بقية دنياكم».
وقال إبراهيم بن زيد العبدي: أتاين رياح القيســي 

إطاعة اهللا، بطيًئا يف معصية اهللا، فجزاك اهللا خيًرا، ثم 
ُيفتح له باب من الجنة» الحديث.

وتــأيت الصالة يف مقدمــة األعمــال الصالحة التي 
تحفظ صاحبها من عذاب القرب: 

فعــن أبــي هريــرة -رضي اهللا عنــه- قال رســول اهللا 
-صلى اهللا عليه وســلم-: «إن الميت إذا ُوِضع يف قربه، 
إنه يسمع َخْفَق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنًا، 
كانــت الصــالة عنــد رأســه، وكان الصيام عــن يمينه، 
وكانــت الــزكاة عــن يســاره، وكان فعل الخيــرات من 
الصدقة والصلة والمعروف واإلحسان إلى الناس عند 
رجليه، فيؤتى من قَِبِل رأســه، فتقول الصالة: «ما قَِبلي 
َمْدَخــل»، ثم يؤتى عن يمينه، فيقــول الصيام: «ما قِبلي 
مدخل»، ثم يؤتى عن يســاره، فتقول الــزكاة: «ما قِبلي 
مدخل»، ثم يؤتى من قبل رجليه، فيقول فعل الخيرات 
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يف النار، يشــفعون لهــم عند اهللا تبــارك وتعالى، قال 
-صلى اهللا عليه وسلم-: «حتى إذا خلص المؤمنون 
من النار، فوالذي نفســي بيده ما منكم من أحد بأشدَّ 
مناشــدًة هللا، يف استقصاء الحق، من المؤمنين هللا يوم 
القيامة إلخواهنم الذيــن يف النار، يقولون: ربَّنا كانوا 
يصومــون معنا، ويصلــون، ويحجون، فيقــال لهم: 
م ُصَوُرهم علــى النار،  أخرجــوا من عرفتــم، َفُتَحــرَّ
فيخرجــون خلًقــا كثيًرا، قد أخذت النــاُر إلى نصف 

ساقيه وإلى ركبتيه» الحديث.
pbuâÜ€a@Ú»œaâ@Ò˝ñ€a (٣٣)

عن معاذ بن جبل -رضي اهللا عنه- أنه قال لرسول اهللا 
ثني بعمــل يدخلني  -صلــى اهللا عليــه وســلم-: َحدِّ
الجنــة، قــال «بٍخ بٍخ ســألت عــن أمر عظيــم، وهو 
يسير لمن يسره اهللا به، تقيم الصالة المكتوبة، وتؤيت 

كانــوا  الذيــن  والفســاد  المعاصــي  أهــل  حتــى 
ال يرتكــون الصــالة مع مقارفــة المعاصــي، تنفعهم 
صالهتــم، وتكــون ســبب نجاهتــم وخروجهــم من 
النار بعد دخولها بســبب معاصيهــم: عن أبي هريرة 
-رضــي اهللا عنــه- أن رســول اهللا -صلــى اهللا عليــه 
وســلم- قــال: «إذا فرغ اهللا مــن القضاء بيــن العباد، 
وأراد أن ُيخــرج مــن النــار مــن أراد أن يرحــم ممن 
كان شــهد أن ال إلــه إال اهللا، أمــر اهللا أن ُيخِرجوهم، 
فيعرفوهم بعالمة آثار السجود، وحرم اهللا على النار 
أن تــأكل من بنــي آدم أثر الســجود، فيخرجوهنم قد 
امُتِحشوا، فُيَصبُّ عليهم من ماء يقال له: ماء الحياة، 

فينبتون نبات الِحبة يف حميل السيل» الحديث.
وحين ينجو المؤمنون الذين يمرون على الصراط 
يوم القيامة، ويفتقدون أناًســا مــن المؤمنين تخلفوا 

كل صــالة: يــا بنــي آدم! قومــوا إلــى نيرانكــم التي 
أوقدتموها فأطفئوها».

وُيــروى عــن عبــد الرحمن بن ســمرة بــن حبيب 
-رضي اهللا عنه- قال: خرج علينا رسول اهللا -صلى 
ــة بالمدينة، فقام  اهللا عليه وســلم- يوًما، وكنا يف ُصفَّ
علينــا، وقــال: «إين رأيت البارحَة عجًبــا» الحديث، 
وفيه «...ورأيت رجًال من أمتي قد احتوشته مالئكة 
العــذاب فجاءتــه صالتــه، فاســتنقذته مــن أيديهم» 

الحديث.
وقد ضمن اهللا ۵ النجاة من النار لمن حافظ على 
صاليت الفجر والعصر، فعن عمارة بن رويبة -رضي 
اهللا عنــه- قال رســول اهللا -صلى اهللا عليه وســلم-: 
«لن يلَج النــاَر أحٌد صلى قبل طلوع الشــمس وقبل 

غروهبا».

 l  k  j  i  h  g  f  e  d
sr q p o nm﴾ [الشورى].

µb»m@!a@laà«@Âfl@Òb¨@Ò˝ñ€a (٣٢)
فعــن عبــد اهللا بــن مســعود -رضي اهللا عنــه- قال 
رســول اهللا -صلــى اهللا عليه وســلم-: «تحرتقون(١) 
تحرتقون، فإذا صليتم الصبح غســلتها، ثم تحرتقون 
تحرتقــون، فإذا صليتم الظهر َغَســَلْتها، ثم تحرتقون 
تحرتقون، فإذا صليتم العصر غســلتها، ثم تحرتقون 
تحرتقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحرتقون 
تحرتقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فال 

ُيكَتب عليكم شيء حتى تستيقظوا».
وعن أنس بن مالك -رضي اهللا عنه- قال رسول اهللا 
-صلــى اهللا عليــه وســلم- «إن هللا َمَلًكا ينــادي عند 

(١) أي: تقعون يف الهالك بسبب الذنوب الكثيرة. 
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اإللهية، ال سيما رؤية اهللا تعالى يف اآلخرة، وقد أومأ 
إلــى ذلك رســول اهللا -صلى اهللا عليه وســلم- فيما 
رواه جريــر بن عبداهللا الَبَجلي -رضي اهللا عنه- قال: 
كنا عند النبي -صلى اهللا عليه وسلم- فنظر إلى القمر 
ليلًة يعني البدر فقال: «إنكم سرتون ربكم كما ترون 
هــذا القمــر، ال تضامون يف رؤيته، فإن اســتطعتم أن 
ال ُتغَلبــوا علــى صــالٍة قبــل طلــوع الشــمس وقبل 

 T S R Q﴿ :غروهبــا فافعلــوا»، ثم قــرأ
.﴾X W V U

ÚÌaÜÁ@Äbn–fl@Ò˝ñ€a (٣٥)
ومــن فضائل الصالة أهنا كانت مفتاح هداية لكثير 
من الكافرين، حيث شــكل «مشــهد المسلمين وهم 
يصلــون» الخيــط األول الــذي قادهــم إلــى اعتناق 

شــمر إليها المشــمرون، وتنافس فيها المتنافســون، 
فليعمــل  ولمثلهــا  المتســابقون،  إليهــا  وتســابق 
العاملــون، إذا نالهــا أهل الجنة نســوا مــا هم فيه من 
النعيــم، وحرماهنــا والحجاب عنها ألهــل الجحيم 

أشد عليهم من عذاب الجحيم. 
عن الحســن -رحمه اهللا- قال: «لو علم العابدون 
أهنم ال يرون رهبم يوم القيامة لماتوا». ويف رواية عنه 

قال: «لذابت أنفسهم».
وإن للمحافظــة علــى الصــالة بقاَلبهــا وُرْوحهــا 
واإلكثــار من النوافل تأثيًرا ال ُيعرف لغيرها يف صفاء 
القلــب، وزكاء النفــس، وطهارة الوجدان، وســمو 
الــروح، واالتصال بعالــم القدس، فالصــالة تؤهل 
لتلقــي التجليــات األخرويــة، واســتقبال النفحــات 

» مــن «ُقضاعــة»، أســلما مع رســول اهللا  مــن «َبلِــيٍّ
ر  -صلى اهللا عليــه وسلم-فاسُتشــهد أحدهما، وُأخِّ
ر  اآلخر سنة، فقال طلحة بن عبيد اهللا: فرأيت المؤخَّ
منهمــا ُأدِخل الجنة قبــل الشــهيد، فتعجبت لذلك، 
فأصبحــت، فذكــرت ذلك للنبــي -صلــى اهللا عليه 
وسلم-، أو ُذكر لرسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم- 
فقال رســول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-: «أليس قد 
صام بعــده رمضان، وصلى ســتة آالف ركعة، وكذا 

وكذا ركعة صالة سنة؟». 
ويف زيــادة صحيحة البن حبــان: «بينهما أبعد مما 

بين السموات واألرض». 
bËÓ‡Ó‘fl@›Á˚m@Ò˝ñ€a (٣٤)
Ú‰¶a@ø@µb»m@!a@ÚÌ˙ä€

رؤية أهل الجنة رهبم تبارك وتعالى هي الغاية التي 

الزكاة المفروضة، وال تشرك باهللا شيًئا». [حسن].
وعن كعب بن ُعْجرة -رضي اهللا عنه- قال: خرج 
علينا رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم- ونحن سبعة 
نفــر، أربعة مــن موالينــا، وثالثة من عربنا، مســندي 
ظهورنا إلى مســجده، فقال: «ما أجلســكم؟»، قلنا: 
جلسنا ننتظر الصالة، قال: فأرمَّ –أي سكت- قليًال، 
ثــم أقبل علينا، فقال: «هل تدرون ما يقول ربكم؟». 
فقلنــا: ال، قال: «فإن ربكــم يقول: من صلى الصالة 
لوقتهــا، وحافــظ عليهــا، ولــم يضيعهــا اســتخفاًفا 
بحقهــا، فلــه عليَّ عهــد أن أدخلــه الجنــة، ومن لم 
يصلها لوقتها، ولم يحافظ عليها، وضيعها استخفاًفا 
، إن شئُت عذبُته، وإن شئُت  بحقها، فال عهد له عليَّ

غفرُت له».
وعن أبي هريرة -رضي اهللا عنه- قال: كان رجالن 
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وبعيــًدا عــن اختالف العلمــاء يف نوع هــذا الكفر 
اعتقــاده  مــع  تكاســًال  الصــالة  تــرك  مــن  يف حــق 
وجوهبــا، فإننــا هنمــس يف أذن تــارك الصــالة: هــل 
يرضيك أن يكون انتســابك إلى ملة اإلســالم، ودين 
التوحيــد، وأمــة محمــد -صلــى اهللا عليه وســلم-، 
مســألة هي محل خالف بين العلمــاء، ففريق يقول: 
«إنــك كافــر مشــرك حــالل الــدم والمــال، وإنــك 
ال تســتحق الحيــاة بل علــى ولي أمر المســلمين أن 
يقتلــــــك ردة، وأنــه ال يجــوز لــك أن تتــزوج مــن 
مســلمة، وال تصلــح وليRــا شــرعيRا ألوالدك، وأنك 
ــل وال ُيَصلى  ال ترثهــم وال يرثونــك، وأنك ال ُتَغسَّ
وأنــك  المســلمين،  مقابــر  تدفــن يف  عليــــك، وال 
مســتحق للخلود يف جهنم مع فرعــون وهامان وأبي 
جهل وأبي لهب وســائر أعداء الديــن»، وفريق آخر 

وعــن محجــن بــن األدرع األســلمي أنــه كان يف 
مجلــس مــع النبــي -صلــى اهللا عليه وســلم- فُأذن 
بالصــالة، فقــام النبي -صلــى اهللا عليه وســلم- ثم 
رجع، ومحجن يف مجلســه، فقال لــه: «ما منعك أن 
تصلي، ألست برجل مسلم؟» الحديث، ومعناه: «لو 

كنت مسلًما؛ لصليت». 
الخطـــــاب  بــن  عمــر  المؤمنيــن  أميــر  وعــن 
-رضــي اهللا عنــه- قــال: «أمــا إنــه ال َحــظَّ ألحد يف 

اإلسالم أضاع الصالة».
وعن ابن مســعود -رضي اهللا عنــه- أنه قال: «من 

ترك الصالة، فال دين له».
وعن عبد اهللا بن شــقيق عن أبي هريرة -رضي اهللا 
عنــه-: (كان أصحاب رســول اهللا -صلــى اهللا عليه 
وســلم- ال يرون شــيئا مــن األعمال تركــه كفر غير 

الصالة).

Ô„br€a@lbj€a
bË◊äm@Âfl@kÓÁ6€aÎ@Ò˝ñ€a@…ÓÓöm@‚˚ë

 ä–◊@Ò˝ñ€a@⁄äm (١)
 i h﴿ :قــال اهللا تعالــى يف حــق المشــركين
 o  n  m  l  k  j
qp﴾ [التوبــة: ١١].ومفهــوم اآلية: أن من أصر على 
شركه أو على ترك الصالة أو على ترك الزكاة، فليس 

من إخواننا يف دين اإلسالم. 
وقال -صلى اهللا عليه وســلم-: «بين الرجل وبين 
الشــرك والكفر ترك الصالة»،، ويف لفظ: «ليس بين 
العبد وبين الكفر إال ترك الصالة»، وقال -صلى اهللا 
عليــه وســلم-: «العهد الــذي بيننا وبينهــم الصالة، 

فمن تركها فقد كفر».

اإلســالم، واالعتزاز بــه، بل إن بعــض الكافرين قد 
عربوا عن شــعورهم بالحرمان، و«الجوع الروحي» 
الذي ينتاهبم إذا رأوا مشهد المسلمين وهم يصلون، 
فقد قال الفيلســوف الفرنســي الشــهير «رينان»: (ما 
دخلت مســجًدا قط، دون أن هتــزين عاطفة حارة، أو 
بعبــارة أخــرى: دون أن يصيبني أســف محقق على 

أنني لم أكن مسلًما). 
وقــال األخ األلمــاين «محمد صديق»: (إن شــكل 
الصالة اإلسالمية هو الذي جعلني أفكر يف اإلسالم 
فقــد أردت أن أعــرف لمــاذا يقــوم هــؤالء النــاس 
بالصــالة هبــذه الكيفية، فاســتنتجت أهنا خير ســبيل 

يختاره اإلنسان لعبادة خالقه). 
* * *



-٨٠- -٧٩-

-٧٨- -٧٧-

- أي الصــالة - كانــت له نــوًرا وبرهاًنــا ونجاة يوم 
القيامــة، ومــن لــم يحافــظ عليهــا لــم يكن لــه نور 
وال برهان وال نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع 

قارون، وفرعون، وهامان، وُأبيِّ بن خلف».
Ú∑b®a@ıÏç@lbjçc@Âfl@Ò˝ñ€a@⁄äm (٥)

رأى رســول اهللا -صلــى اهللا عليــه وســلم- رجًال 
ال يتم ركوعه، وينقر يف سجوده، وهو يصلي، فقال: 
«لــو مات هــذا على حاله هــذه، مات علــى غير ملة 

محمد -صلى اهللا عليه وسلم-». 
ًدا  فــإذا كان الذي يصلي لكنه يســيء صالته متوعَّ
بســوء الخاتمة، فكيف «بعفيف الجبهــة»(١) المصر 
علــى تــرك الصــالة مــا عــاش، وإلــى أن يغرغــر؟! 

المراد به من ال يصلي، وهذا من خداع األلفاظ كتسمية األسود بالقمر.  (١)

قويــت الظلمــة ازدادت الحيرة حتى يقــع تاركها يف 
الضــالالت وهو ال يشــعر، كأعمى خــرج يف ظلمة 
وحده، وتقــوى هذه الظلمة حتى تظهر يف العين، ثم 
حتى تعلو الوجه، فيصير سواًدا يدركه أهل البصائر، 
وتحصل حين ذلك الوحشــة بينه وبين الناس ســيما 
أهل الخير، فيجد وحشــة بينه وبينهم، وكلما قويت 
تلــك الوحشــة َبُعَد منهــم، وُحــِرَم بركــَة النفع هبم، 
وقــرب من حزب الشــيطان بقدر ما بعــد من حزب 
الرحمــن، إلــى أن ينتهي بــه الحال يف المــآل إلى أن 
يقرتن بصحبة الســوء، وعصبة األشرار يوم العرض 

 Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ﴿ الجبــار  الملــك  علــى 
× Ú Ù Ø﴾ [المجادلة: ١٩].

وعن عبد اهللا بن عمرو -رضي اهللا  عنهما- عن النبي 
-صلــى اهللا عليــه وســلم- قــال: «من حافــظ عليها 

Z Y X W V U﴾ [النساء: ١٤٢].
وقال عبد اهللا بن مســعود -رضي اهللا عنه- يف شأن 
صالة الجماعــة: «ولقد رأيتنا ومــا يتخلف عنها إال 

منافق معلوم النفاق». 
وعــن ابن عمــر -رضي اهللا عنهما- قــال: «كنا إذا 

فقدنا الرجل يف الفجر والعشاء أسأنا به الظن».
وعــن أبي هريرة -رضي اهللا عنه- قال رســول اهللا

-صلــى اهللا عليــه وســلم-: «أثقــل الصــالة علــى 
المنافقين صالة العشاء، وصالة الفجر، ولو يعلمون 

ما فيهما ألتوهما ولو َحْبًوا».
Ú‡‹√Î@،ÖaÏç@ZÒ˝ñ€a@⁄äm (٤)
ÒäÅŁaÎ@bÓ„Ü€a@ø@Úÿ‹ÁÎ

الوجــه،  ويســود  القلــب،  ُيظلــم  الصــالة  تــرك 
وذلــك ألن الطاعــة نــور، والمعصية ظلمــة، وكلما 

ا  jيقول: «بل أنت فاسق عاص فاجر، يجب قتلك حد
إن أصررَت على ترك الصالة؟!».
@Ò˝ñ€a@⁄äm (٢)

⁄äí€a@Ü»i@äˆbjÿ€a@5◊c@Âfl
 قــال اإلمــام المحقق ابن قيــم الجوزيــة -رحمه 
اهللا تعالى-: «ال يختلف المســلمون أن ترك الصالة 
المفروضة عمًدا مــن أعظم الذنوب، وأكرب الكبائر، 
وأن إثمــه عنــد اهللا أعظم من إثم قتــل النفس، وأخذ 
األمــوال، ومن إثم الزنا، والســرقة وشــرب الخمر، 
وأنــه متعرض لعقوبة اهللا وســخطه وخزيــه يف الدنيا 

واآلخرة».
÷b–„@Ò˝ñ€a@⁄äm (٣)

 L  K  J  I  H﴿ تعالــى:  قــال 
 T  S  R  Q  P  O  N  M



-٨٤- -٨٣-

-٨٢- -٨١-

اليــوم والليلة لها من الفضائــل ما ال ُيحصى، أهوَن من 
شــرب الصديد، وُمَقطَّعات الحديــد، ومعاناة العذاب 

الشديد؟!. 
paÏËí€a@ø@÷äÃ€a@kjç@Ò˝ñ€a@⁄äm (٨)

هنــاك تالزم بيــن إضاعة الصالة، وبيــن الغرق يف 
الشــهوات، والتلوث بالخطيئات، وقــد أخرب تعالى 
عن قوم أضاعوا الصالة بعد أن كان آباؤهم المهديون 
المجتبون متمسكين هبا، ومحافظين عليها، متقربين 

 { z y x w﴿ :إلى اهللا هبا، فقال تعالى
| { ~ے ¡ ¢ £﴾ [مريــم: ٥٩]،
فكل من أضاع الصالة البد أن تســتعبده الشهوات؛ 
ألن مِن عقوبة الســيئة الســيئَة بعدها، وألن َمن ضيع 
الصالة فهو لما ســواها أضيــع. وكما أن من ثمرات 
الصالة أهنــا تنهي عن الفحشــاء والمنكــر، فكذلك 

«أمــا الرجــل األول الــذي أتيــت عليــه ُيثلغ رأســه 
بالحجــر، فإنه الرجل يأخــذ القرآن فيرفضــه، وينام 
عــن الصالة المكتوبــة»، ويف روايــة: «فُيفعل به إلى 

يوم القيامة».
ä‘ç@lbzïc@âb»ë@Ò˝ñ€a@⁄äm (٧)

U T S R Q P O N M L K J I﴿
وتعالــى:  تبــارك  وقــال  [المدثــر].   ﴾X  W  V  

 â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×﴿
 ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã
مض   ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î  í

ü û مظ جع﴾ [المدثر].
 J I H G F﴿ :وقال سبحانه

M L K﴾ [الماعون].
فيــا تــارك الصــالة: أليــس إقامة خمــس صلوات يف 

وأنت فبشــرك اهللا بالشــر، من أنت؟ فوجهك الوجه 
يجيء بالشر! فيقول: أنا عملك الخبيث» الحديث. 
فيبقى يف عــذاب أليم ممتد إلى يــوم القيامة: فعن 
ســمرة بن جنــدب -رضي اهللا عنه- أن النبي -صلى 
اهللا عليه وســلم- قال: «رأيــت الليلــة رجلين أتياين 
فأخــذا بيــدي» الحديث، وفيــه: «... وإنــا أتينا على 
رجل مضطجــع، وإذا آخر قائم عليــه بصخرة، وإذا 
 (٣)

(٢) فيتدهده(٢)

هو يهوي بالصخرة لرأسه، فيثلغ رأسه(١)
الحجــر هاهنا، فيتبع الحجر، فيأخذه، فال يرجع إليه 
حتــى يصبَح رأُســه كمــا كان، ثم يعود عليــه فيفعل 
بــه مثل مــا فعل المــرة األولــى» الحديــث، وفيه أن 
الملكين فســرا له -صلى اهللا عليه وســلم- ما رأى: 

(١)  يثلغ رأسه: أي يشدخه، ويشقه. 
(٢)  يتدهده: يتدحرج، والمقصود أنه يدفعه من علو إلى أسفل. 

وقــد قال -صلــى اهللا عليه وســلم- «إنمــا األعمال 
بالخواتيم».

5‘€a@laà«@lbjçc@Âfl@Ò˝ñ€a@⁄äm (٦)
 É È Ç Æ Å﴿ :قال تبــارك وتعالى

Ì Ë Ê﴾ اآلية [طه: ١٢٤].
وال ريــب أن عــذاب القرب مــن المعيشــة الضنك 
التــي يعانيها الُمْعِرض عن اهللا يف الدنيا، ويف الربزخ، 
ويــوم المعــاد، وتارك الصــالة عامل بعمــل الفجار 
أهــل النــار، فإن لــم يتداركــه اهللا بتوبة نصــوح، فإنه 
تســوء خاتمتــه- عيــاًذا باهللا مــن ذلك- ثــم يصحبه 
عملــه الســيء إلى داخــل قربه، فقد قــال -صلى اهللا 
عليه وســلم- يف شأن الفاجر بعد دفنه: «ويأتيه رجل 
قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر 
بما يســوؤك، هذا يومك الذي كنــت توعد، فيقول: 
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-٨٦- -٨٥-

Û‹«@ÚÌb‰u@Ò˝ñ€a@⁄äm (١٢)
ıbÓ€Î˛aÎ@،Úÿˆ˝ΩaÎ@،ıbÓj„˛a

ألنــه يجــب علــى المصلــي يف التشــهد أن يقول: 
«الســالم علينــا وعلــى عبــاد اهللا الصالحيــن»، قال

-صلى اهللا عليه وسلم-: «إذا قالها َبَلَغْت كلَّ عبٍد هللا 
صالٍح يف السماء واألرض»، فإذا ترك الصالة، عطل 
هذه التحية الطيبة عن أن تبلغ أولياء اهللا الصالحين. 

Ò˝ñ€a@⁄äm (١٣)
ÂÌâaÜ€a@ø@!a@ÚiÏ‘»€@ûä»m

فقــد أوصى رســول اهللا -صلى اهللا عليه وســلم- 
معــاًذا -رضي اهللا عنه- فقــال: «...وال ترتكن صالًة 
مكتوبــة متعمًدا، فإن من ترك صــالة مكتوبة متعمًدا 

فقد برئت منه ذمة اهللا» الحديث.

فقيــل: ما زال نائًما حتــى أصبح، ما قام إلى الصالة، 
فقال: «بال الشــيطان يف أذنــه»، والمقصود أنه بذلك 

َيستِخف به، ويستحوذ عليه. 
Ú„bflˇ€@Ú„bÓÅ@Ò˝ñ€a@⁄äm (١١)

قــال اهللا تعالــى: ﴿5 6 7 8 9 : 
; > = < ?﴾ [األنفال].

والمعاصي كلها ويف مقدمتها ترك الصالة خيانة هللا ۵. 
قال أبو العالية: «األمانة: ما ُأمِروا به، أو ُنهوا عنه». 
والصــالة مــن أعظــم األمانــات التــي كلفنــا اهللا 
حفظها، فمن ضيعها فقد خان اهللا ۵، ونقض عهده: 

 g  f  e  d  c  b﴿
nm l k j i h﴾ اآلية [المائدة: ٧].

Ò˝ñ€a@⁄äm (١٠)
Üj»€a@Û‹«@ÊbĐÓí€a@áaÏznça@kjç

 <  ;  :  9  8  7  6﴿ تعالــى:  قــال 
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =
 N  M  L  K  J  I  H  G  F
 V  U  T  S  R  Q  P  O
 ﴾^ ] \ [ Z Y X W

[الزخرف].

فمن يضيــع الصالة، يضيعه اهللا، ويخذله، ويعاقبه 
بأن يقيض له شيطاًنا يقارنه، فال يفارقه، ال يف اإلقامة 
وال يف المســير، وهو مواله وعشيرته، بئس المولى، 
وبئــس العشــير، وعن ابن مســعود -رضي اهللا عنه- 
قال: ُذكَِر عند النبي -صلى اهللا عليه وســلم- رجل، 

الفحشاء والمنكر ينهيان عن الصالة. 
ı˝iÎ@ÚjÓñfl@Ò˝ñ€a@⁄äm (٩)

قال -صلى اهللا عليه وســلم-: «من فاتته الصالة، 
وقــال  وماَلــه».  ُســلَب-أهَله  ُوتِــَر-أي:  فكأنمــا 
-صلــى اهللا عليه وســلم-: «من ترك صــالة العصِر 

َحبِط عمله». 
وقــد توعــد اهللا ۵ مــن أعرض عــن ذكــره فقال 

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å﴿ ســبحانه: 
Ð Ï Î Í Ì﴾ [طه: ١٢٤].

فليبشــر تارك الصــالة بمحاربة اهللا إيــاه، بتنغيض 
ه، وتفريق شمله،  عيشه، وتكدير قلبه، وتشــتيت َهمِّ
وحضور فقره، وفساد أحواله، وَلعذاب اآلخرة أشد 

وأخزى.
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٤ – حافظ على صالة الفجر يف جماعِة المسجد، 
 J  I  H  G  F  E  D﴿ تعالــى:  قــال 
K ﴾ [اإلســراء: ٧٨] أي: أن صالة الفجر يشــهدها 

مالئكة الليل والنهار.
٥ – اجتهد يف أن تطبق قول رســـول اهللا -صلى اهللا 
عليه وســلم-: «من صلــى هللا أربعين يوًما يف جماعة 
يــدرك التكبيرة األولــى، ُكتب له براءتــان: براءة من 

النار، وبراءة من النفاق».
٧ – وقــال رســول اهللا -صلــى اهللا عليــه وســلم: 
«إذا قمــَت يف صالتــك، َفَصلِّ صالة ُمــَودِّع»، وقال 
عليــه وســلم-: «صــلِّ صــالة رجــٍل  اهللا  -صلــى 

ال يظن أنه يصلي صالًة غيرها».
* * *

فاســتقبلُته من بين يديه ألنظر مــا يصنع، فبكى حتى 
َبــلَّ الثــرى من دموعــه، ثم أقبــل علينا، فقــال: «َأْي 

إخواين لمثل هذا اليوِم فأِعدوا».
* * *

وصايا تمس الحاجة إليها

١ – قــال -صلــى اهللا عليــه وســلم-: «صلوا كما 
رأيتمــوين أصــلــي»، وال يتــم ذلــك إال بتعلــم فقــه 
الصالة، قال -صلى اهللا عليه وســلم-: «طلب العلم 

فريضة على كل مسلم».
٢ – وقــال -صلــى اهللا عليــه وســلم-: «الديــن 
النصيحــة»، فيجــب على مــن رأى مــن ال يصلي أو 
يســيء صالتــه أن ينصحــه ويعلمه، كمــا يف حديث 

المسيء صالته.
٣ – وقــال -صلــى اهللا عليــه وســلم-: «أفضــل 

األعمال الصالة على وقتها» أي: أداؤها يف وقتها.

أي: أنــه ال يبقــى يف أمــن مــن اهللا تعالــى يف الدنيا 
باستحقاق العقاب الدنيوي، ويف اآلخرة باستحقاق 

الوعيد األخروي. 
⁄¸Ïfl@⁄Ï«ÜÌ@Ûnfl@µg@Ò˝ñ€a@⁄âbm@bÓœ

A_kÓ£@¸@ ćûčäž��»Žfl@o„cÎ@
كم يتقرب إليك بإحسانه، وأنت تبارزه بعصيانك، 

وعليك منه رقيب؟!
بادر بالتوبة إلى بابه، وُلْذ بَجنابه، فهو منك قريب. 
عــن الرباء بن عازب -رضــي اهللا عنه- قال: بينما 
نحــن مــع رســول اهللا -صلــى اهللا عليــه وســلم- إذ 
بصــر بجماعــة، فقــال: «على مــا اجتمع هــؤالء؟»
اهللا  رســول  ففــزع  يحفرونــه،  قــرب  علــى  قيــل: 
-صلــى اهللا عليه وســلم- َفَبــَدَر بين يــدي أصحابه 
مســرًعا حتــى انتهــى إلــى القرب، فجثــا عليــه، قال: 



čÒ˝ñ€a@⁄âbm@bÌ
ُمْعـــــــِرض  وأنــت  مــوالك،  يدعــوك  متــى  إلــى 

ال تجيب؟!
كم يتقرب إليك بإحســانه، وأنت تبارزه بعصيانك، 

وعليك منه رقيب؟!
بادر بالتوبة إلى بابه، وُلْذ بَجنابه، فهو منك قريب.

عــن الرباء بــن عازب -رضــي اهللا عنه- قــال: بينما 
نحــن مع رســول اهللا -صلى اهللا عليه وســلم- إذ َبُصَر 
بجماعــة، فقــال: «على ما اجتمع هــؤالء؟» قيل: على 
قرب يحفرونه، ففزع رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-،

فبدر بين يدي أصحابه مســرًعا حتــى انتهى إلى القرب، 
فجثــا عليــه، قــال: فاســتقبلته من بيــن يديــه ألنظر ما 
يصنــع، فبكى حتى بلَّ الثرى مــن دموعه ثم أقبل علينا 

وا».  فقال: «أي إخواين لمثل هذا اليوم فأِعدُّ
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