


  

  ٥  عاجل مهـومك بالصـالة
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

والصالة والسالم على ، والعاقبة للمتقني، احلمد هللا رب العاملني
، خامت األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آلـه وصـحبه أمجعـني   

  ... وبعد
فإن الصالة من أعظم أسباب السعادة والطمأنينـة واهلـدوء   

وقرة ، ةيف الصال ولذلك فقد جعلت قرة عني النيب ، وراحة البال
وإمنا تقر العني ، فإنه ليس كل حمبوب تقر به العني، العني فوق احملبة

والصـالة  ، بأعلى احملبوبات وهو اهللا سبحانه وتعاىل وما يقرب إليه
ومن أعظم مـا يـريح الـنفس    ، من أعظم ما يقرب إىل اهللا تعاىل

  . ويسعدها
 رواه[ »يا بالل أرحنا بالصـالة «: يقول لبالل وكان النيب 

  ]. أمحد وأبو داود وصححه األلباين
  ..راحتك يف الصالة: فيا أيها احملزون الذي أثقلته اهلموم

  ..أمنك يف الصالة: ويا أيها القلق الذي سيطر عليه اخلوف
: واضـطرب فـؤاده  ، وانكسف بالـه ، ويا من ضاق صدره

  . سعادتك يف الصالة
: بيا من تقاسي من فقد األهل واألحبا..وأنت أخي السجني

  . راحة قلبك وهدوء بالك يف الصالة
* ولَقَد نعلَم أَنك يضيق صدرك بِمـا يقُولُـونَ   : قال تعاىل

 يناجِدالس نم كُنو كبر دمبِح حبفَس * كيأْتى يتح كبر دباعو



  
عاجل مهـومك بالصـالة

  
٦  
 

نيقالْي ]٩٩-٩٧: احلجر .[  
  .. ة خري أنيسوالصال كيف تشكو الوحدة أخي

وأنيس من ، واهللا تعاىل جليس من ذكره كيف تشكو الوحشة
  ! ناجاه

تدخل على ملك امللوك يف أي وقت تشـاء  .. من مثلك أخي
وأنت الذي تقرر . .فال حجاب وال حراس. .دون استئذان من أحد

قال تعاىل . .واخلري ممنوح.. فالباب مفتوح. .متديدها أوالزيارة  ءإا
، سمت الصالة بيين وبني عبدي نصـفني ق«: يث القدسييف احلد

 الْحمد للَّه رب الْعـالَمني : فإذا قال العبد، ولعبدي ما سأل
  .. محدين عبدي: قال

  الرحمنِ الرحيمِ: فإذا قال
  .. أثىن علي عبدي: قال اهللا

  مالك يومِ الدينِ: فإذا قال
  .جمدين عبدي: قال اهللا

  إِياك نعبد وإِياك نستعني: فإذا قال
  .ولعبدي ما سأل، هذا بيين وبني عبدي: قال اهللا

صراطَ الَّذين أَنعمت * اهدنا الصراطَ الْمستقيم : فإذا قال
الِّنيلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع .  

  ]. رواه مسلم[»ولعبدي ما سأل، ديهذا لعب: قال اهللا
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فالصالة قرة عيون احملبني يف هـذه  «: قال ابن القيم رمحه اهللا
، وال تطمئن القلـوب ، ملا فيها من مناجاة من ال تقر العيون، الدنيا

، والتذلل واخلضوع له، والتنعم بذكره، وال تسكن النفوس إال إليه
حلال أقرب مـا  وتلك ا، وال سيما يف حال السجود، والقرب منه

  ».يكون العبد من ربه فيها
فـأعلم   »أرحنا بالصـالة ! يا بالل«: ومن هذا قول النيب 

  . كما أخرب أن قرة عينه فيها، يف الصالة بذلك أن راحته 
فاحملب ! نصلي ونستريح من الصالة: فأين هذا من قول القائل

 والغافل املعرض ليس له نصيب مـن ، راحته وقرة عينه يف الصالة
إذا قام فيها كأنه علي اجلمـر  ، بل الصالة كبرية شاقة عليه، ذلك

فإنه ليس ، أعجلها وأسرعهاوأحب الصالة إليه ، حىت يتخلص منها
  .)١(»وال لقلبه راحة ا، له قرة عني فيها

                              
  ).٣٤،  ٣٣(ص رسالة ابن القيم إىل أحد إخوانه ) ١(



  
عاجل مهـومك بالصـالة

  
٨  
 

  الصالة اليت نريد

والصالة اليت نريد ليس هي اليت يؤديها كثري من الناس بال روح 
فإن مثل هذه الصالة ، ة وال تفكر يف معانيهاوال خشوع وال طمأنين

فاملقصود بالصالة إمنا هـو تعظـيم   ، ال تأثري هلا يف حياة صاحبها
وقد كـان   .وتعظيمه ال يكون إال حبضور القلب يف العبادة، املعبود

أترون : بعض السلف يتغري وجهه خوفا إذا حضرت الصالة ويقول
الب حضور قلبـك  فإذا أردت استج؟ بني يدي من أريد أن أقف

  . ففرغه من الشواغل ما استطعت، الغائب
إن الرجل لينصرف من صالته وما كتب له «: قال النيب 
، ربعهـا ، مخسها، سدسها، سبعها، مثنها، تسعها، إال عشر صالته

  ]. رواه أمحد وأبو داود وحسنه األلباين[» نصفها، ثلثها
هال بل ؟ ماذا كتب لك من صالتك: فهال سألت نفسك أخي

  . ؟ سألت نفسك هل قبلت صالتك أم ال
أول ما حياسب عليه العبـد يـوم القيامـة    «:  قال النيب

فسد سائر ، صلح سائر عمله وإن فسدت، فإن صلحت، الصالة
  ]. أخرجه الطرباين وصححه األلباينٍ[»عمله

  ...نريد هي الصالة اليت تستجاب ا الدعواتفالصالة اليت 
  .. لكرباتتكشف ا ا الصالة اليت
  .. تنزل ا الرمحات الصالة اليت
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  ..تدفع ا البليات الصالة اليت
  .. تقرب العبد من رب الربيات الصالة اليت

  ؟ ..من هذه الصالةفأين حنن 
  الصالة لوقتها

إِنَّ الصلَاةَ كَانت علَـى الْمـؤمنِني كتابـا    : قال اهللا تعاىل
فَخلَف من بعدهم خلْـف  : تعاىلوقال ] ١٠٣: النساء[موقُوتا

: مـرمي [أَضاعوا الصلَاةَ واتبعوا الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَيـا 
٥٩ .[  

أما إم ما تركوها بالكلية ولكن أخروهـا  : قال أحد السلف
  .. عن أوقاا

ـ  : وقال تعاىل سالْو ـلَاةالصو اتلَولَى الصظُوا عافطَى ح
نيقَانِت لَّهوا لقُومو]وقال تعاىل] ٢٣٨: البقرة :   َـلَاةـمِ الصأَقو

  ]. ١٤: طه[لذكْرِي
متفـق  [» الصالة لوقتها«: فقال؟ أي العمل خري«: وسئل 

  ]. عليه
  تعظيم شأن الصالة

، ولقد كان السلف رضوان اهللا عليهم يعظمون شأن الصـالة 
انوا يتسابقون إىل املسـاجد حـال   فك، ويهتمون ا أعظم اهتمام

  . وحيرصون على حضور تكبرية اإلحرام مع اإلمام، النداء



  
عاجل مهـومك بالصـالة
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ما فاتتين التكبرية األوىل منذ مخسـني  : قال سعيد بن املسيب

، ما نظرت يف قفا رجل يف الصالة منذ مخسني سـنة : وقال!.. سنة
  . يعين أنه مل يصل إال يف الصف األول منذ مخسني سنة

كان األعمش قريبا من سبعني سنة مل : ن اجلراحوقال وكيع ب
  ! تفته التكبرية األوىل

مكثت أربعني سنة مل تفتين التكبرية األوىل إال : وقال ابن مساعة
  !)١(يوم ماتت أمي

  : إن تعظيم شأن الصالة يكون بأمور
  . رعاية أوقاا وحدودها: األول
  . التفتيش عن أركاا وواجباا وكماهلا: الثاين

  . املسارعة إليها عند وجوا: الثالث
  . احلزن والكآبة واألسف عند فوات حق من حقوقها: الرابع

ويعلم أنه لو تقبلت منه صالته ، كمن حيزن على فوت اجلماعة
  . فإنه قد فاته سبعة وعشرون ضعفاً، منفردا

أو ، وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان اهللا تعـاىل 
  . فاته الصف األول

وكذلك فوت اخلشوع يف الصالة وحضور القلب فيها بـني  
فصالة بال خشـوع وال  ، الذي هو روحها ولبها، يدي الرب تعاىل

                              
  ).٦(فضائل ومثرات الصالة مع اجلماعة ص) ١(
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  .)١(حضور كبدن ميت وال روح فيه
  من مثرات الصالة

  : وللصالة أخي احلبيب مثرات عديدة منها
  : أا أفضل األعمال -١

أعمالكم  واعلموا أن خري، استقيموا ولن حتصوا«: لقوله 
  ]. رواه أمحد وصححه األلباين[ »الصالة
  : أا نور يف القلب واجلوراح -٢

  ]. رواه مسلم[» الصالة نور«: لقوله 
  : أا ماحية للخطايا والسيئات -٣

يغتسل منه كل ، أرأيتم لو أن راً بباب أحدكم«: لقوله 
  . »؟هل يبقى من درنه شيء، يوم مخس مرات

  . درنه شيء ال يبقى من: قالوا
 »فذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو اهللا ن اخلطايا« : :قال

  ]. متفق عليه[
  : أا رافعة الدرجات -٤

فإنك ال تسجد هللا ، عليك بكثرة السجود«: لثوبان لقوله 
رواه [»وحط عنك ـا خطيئـة  ، سجدة إال رفعك اهللا ا درجة
                              

  .بتصرف) ١٤،  ١٣(الوابل الصيب ص ) ١(
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  ]. مسلم

  : أا سبب للفالح -٥
الَّذين هم في صـلَاتهِم  * أَفْلَح الْمؤمنونَ  قَد: لقوله تعاىل

  ]. ٢، ١: املؤمنون[خاشعونَ
  : أا سبب للنصر -٦

بـدعوم  ، إمنا ينصر اهللا هذه األمة بضـعيفها «: لقوله 
  ]. رواه النسائي وصححه األلباين[ »وصالم وإخالصهم

  : أا منجية من الفواحش واملنكرات -٧
ــ ــه تع ــاِء  : اىللقول شــنِ الْفَح ــى ع هنــلَاةَ ت إِنَّ الص

  ]. ٤٥: العنكبوت[والْمنكَرِ
  : أا إغاظة للشيطان -٨

إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان «: لقوله 
، فله اجلنـة ، أمر ابن آدم بالسجود فسجد! يا ويلي: يبكي يقول

  . ]رواه مسلم[ »فلي النار، وأمرت بالسجود فأبيت
  : أا مذهبة للخوف واهللع والبخل -٩

إِذَا مسـه الشـر   * إِنَّ الْإِنسانَ خلق هلُوعا : لقوله تعاىل
-١٩: املعارج[إِلَّا الْمصلِّني* وإِذَا مسه الْخير منوعا * جزوعا 

٢٢ .[  
  : أا تنجي صاحبها من النار -١٠



  

  ١٣  عاجل مهـومك بالصـالة
 

د صلى قبل طلوع الشمس وقبل لن يلج النار أح« لقول 
  ]. رواه مسلم[يعين الفجر والعصر  »غروا

مما يـدل  ، أخي احلبيب بعض مثرات الصالة وفوائدها –فهذه 
وكيف ال تكـون  ، على أمهية هذه الصالة وعظم شأا يف اإلسالم

فَخلَف مـن بعـدهم خلْـف    : الصالة كذلك واهللا تعاىل يقول
: مـرمي [اةَ واتبعوا الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَيـا أَضاعوا الصلَ

٥٩ .[  
وحينما يسأل أهل النار عن سبب تعذيبهم يف جهنم خيربون * 

* ما سلَكَكُم في سـقَر  : بأن تركهم للصالة كان سببا يف ذلك
لِّنيصالْم نم كن قَالُوا لَم]٤٣-٤٢: املدثر .[  

فقـد  ، الذي بيننا وبينهم الصالة من تركها العهد«: وقال* 
  ]. أخرجه أمحد والترمذي وصححه األلباين[ »كفر

رواه [ »حـبط عملـه  ، من ترك صالة العصـر «: وقال* 
  ].البخاري
ليختمن اهللا  أولينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات «: وقال* 

  ]. رواه مسلم[ »مث ليكونن من الغافلني، على قلوم
  . ما أعظم شأن الصالة فال إله إال اهللا
  . ما أعظم مثرات الصالة وال إله إال اهللا
  . ما أشد حسرة املتهاونني بالصالة وال إله إال اهللا
  : أخي احلبيب
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١٤  

 
ورغد العـيش الـذي   ، وحفظ اهللا لنا، إن من أسباب سعادتنا

  . وأن نتواصى ا، نعيشه أن حنافظ على عهد اهللا يف الصالة
يا بني أَقمِ الصلَاةَ : م وهو يوصي ابنهيقول لقمان عليه السال

 كإِنَّ ذَل كابا أَصلَى مع بِراصكَرِ وننِ الْمع هانو وفرعبِالْم رأْمو
  ]. ١٧: لقمان[من عزمِ الْأُمورِ

  ؟ من مصل فهل
  ؟ من حريص على تلك الشعرية العظيمة هل

ففاتتـه  ، ه يف صالة الفجرطعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عن
ووصـل إىل  ، ومحل على أكتاف الرجال، غلبه الدم، ركعة واحدة

  ؟ هل صليت: بيته فقال
  . بقي عليك ركعة: قالوا

وهكذا ، مث عقد الصالة فأغمي عليه، فقام يصلي فأغمي عليه
  . حىت أمت الركعة

  . احلمد هللا الذي أعانين على الصالة: فقال
أما إنه ال حظ يف اإلسـالم ملـن تـرك     ..اهللا اهللا يف الصالة

  ..)١(الصالة
على قدر  -الناس أي –ظهم إمنا ح: قال اإلمام أمحد رمحه اهللا

ورغبتهم يف اإلسالم على قـدر رغبتـهم يف   ، حظهم من الصالة
  . الصالة

                              
  ).١٢(وجعلت قرة عيين يف الصالة للشيخ عائض القرين ص ) ١(
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  ترك احملرمات

والصالة احلقيقية ناهية لصاحبها عن الوقوع فيمـا حـرم اهللا   
ي على معصية ما دام يؤدي الصالة عبـادة  ولن يستمر املصل، تعاىل

جاء : فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال .هللا وعلى الصفة املشروعة
 .فإذا أصبح سرق، إن فالنا يصلي بالليل«: فقال النيب  إىلرجل 

   .)١(]رواه أمحد وابن حبان[ »إنه سينهاه ما يقول«: قال
عل هلـا  واج، وحافظ على صالتك –أخي املسلم  –فاتق اهللا 

ومنعا لك من الفواحش ، تأثريا يف حياتك وتوجيها لك حنو األفضل
  . واملنكرات وسائر املعاصي واملخالفات

الذين هـم يف  ، نسأل اهللا أن جيعلنا من احملافظني على الصالة
  . وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، صالم خاشعون

***  

  
  

                              
  ).٤، ٣(قد أفلح املؤمنون ألمحد املنصور ص ) ١(


