


  

  ٥الةهذه هي الص

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  املقدمة

احلمد هللا اهلادي إىل الصراط املستقيم ، رازق اجلزيل وواهب 
الفضل العظيم، والصالة والسالم على رسوله الكرمي ، حامل لـواء  
احلمد وصاحب املقام العظيم ، وعلى آله وصحبه معادن الصـدق  

  :وبعد. وأنصار الدين القومي
التقيا على غري ميعاد وتواعدا من ها مها رجالن : أخي املسلم

أحدمها مداوم على أداء الصلوات، والثاين مرة يصـلي  ! غري معرفة
  !ومرة ال يصلي

فدار .. مجعهما الطريق إىل املسجد وقد نادى املؤذن إىل الصالة
: احلديث بينهما ومها يستشعران ضرورة إجابة هذا املنادي إذ يقول

  ..حي على الفالح.. حي على الفالح
ما أسعد املسلم يا أخي إن حافظ علـى هـذه    :فقال األول

  ..وكانت له سكًنا جيد فيه الراحة والطمأنينة.. الصلوات
صدقت يا أخي ولكين كم حاولت احملافظة عليها،  :قال الثاين

فأجد نفسي أصلي عدة أيام مث أكسل بعـدها؛ فأتركهـا اليـوم    
  !!واليومني أو أكثر من ذلك

  ..أو حيدث لك هذا يا أخي !سبحان اهللا: األول
  ..هو ما أقوله لك :الثاين
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إن أمر الصالة يا أخي أعظم من أن يتهاون هبا املسلم،  :األول
ولن جتد يا أخي نفسك حلظات سعيدة صـافية كمـا جتـدها يف    
الصالة، فإنك إن وجدت يا أخي هذه السعادة فإين ال أشـك يف  

ي عن فوائد الصالة أنك ستحافظ على أدائها، ومهما حتدثنا يا أخ
  !فإهنا أعظم من ذلك

ونصيحيت لك يا أخي أن تسأل اهللا كثًريا أن يعينك على طاعته 
  ..واحملافظة على أداء الصلوات كما أمرك تعاىل

  ..سأحاول يا أخي هذه املرة وسأعمل بنصيحتك: الثاين
وفقك اهللا يا أخي وأعانك على طاعته، وإن شـاء اهللا   :األول

  ..ذه اللحظات وإن مل تلتق أجسامناموعدنا دوًما ه
وتلك الـدرة  .. ذلك الكنز العظيم) الصالة(إهنا  :أخي املسلم

َوأُْمْر أَْهلََك بِالصَّلَاِة َواْصطَبِْر َعلَْيَها لَا َنْسأَلَُك رِْزقًـا  {.. الغالية
  ].١٣٢: طه[ }َنْحُن َنْرُزقَُك َوالَْعاِقَبةُ ِللتَّقَْوى

  !ن هذا الكنز؟يا ترى ما هو حظك م :أخي
أم أنت من الزاهدين عنه املعرضني ! هل أنت ممن مأل يديه منه؟

  !!عن خرياته؟
وكم أنـت نـاقص   ! فكم أنت حمروم! فإن كنت من هؤالء أخي

  ..فما أحراك أخي وقتها أن تبادر لتشارك املغترفني من ذلك الكنز! احلظ
أما تفكرت أبًدا يف يوم مـن األيـام يف تلـك    : أخي يف اهللا

يوم عرج بـه إىل   للحظات العجيبة اليت مرت على نبينا حممد ا
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السماء ، مث إىل سدرة املنتهى فرأى ما رأى من عجائب امللكـوت  
 فعرج به ]. ١٨: النجم[ }لَقَْد َرأَى ِمْن َآَياِت َربِِّه الْكُْبَرى{

وهنالك ويف تلك اللحظات املهيبة كـان  ! حىت مسع صرير األقالم
  ..هذه األمة املرحومة فرض الصلوات على

هي مخس وهي مخسون ال يبـدل  «: وقال اهللا تعاىل لنبيه 
  ].رواه البخاري ومسلم[» القول لدّي

بفرض مخس صلوات يف اليوم والليلة أجرهـا   فرجع النيب 
  !أجر مخسني صالة

تلك هي قصـة فـرض   ! أما تذكرت تلك اللحظات؟ :أخي
حـات األنـوار   زاهية من نف.. خرجت غضة.. الصلوات اخلمس

  !اإلهلية لتكون نوًرا وشذى جيد املؤمن عبريه يف كل صباح ومساء
أما وجدت تلك النفحات القدسية وأنت تتضوع : أخي املسلم

  !نفح الصلوات ونسيمها الزاكي؟
وما أهنأهم إذا وقفوا بني يـدي رب  . ما أسعد املصلني :أخي
  !.العاملني

م بـني حسـنتني   ميوت املسل: (قال طلق بن حبيب رمحه اهللا
  ).يعين الصالة –حسنة قد قضاها، وحسنة ينتظرها 

فهل أنت من هؤالء؟ الذين صلوا مث هم ينتظرون صالة  :أخي
  .فهم قد خرجوا من حسنة، ويريدون الدخول يف حسنة.. أخرى

وأنت تصلي ال تنس أنـك يف خدمـة ملـك     :أخي املسلم
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مه فإنه تعاىل فإذا كنت أخي من خدا.. مالك النفع والضر.. امللوك
  ..وحري بك أن ال يضيعك.. ويل من لزم بابه

الصالة خدمة اهللا يف األرض، لـو  : (قال ثابت البناين رمحه اهللا
فََناَدْتُه الَْملَاِئكَةُ {: علم اهللا عز وجل شيئًا أفضل من الصالة ملا قال

  ].٣٩: آل عمران[ }َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي ِفي الِْمْحَرابِ
ومنزلة إن ناهلا العبد ! الصالة شرف وأي شرف :أخي املسلم

فهي مائدة مجعت بني أطرافها صنوفًا مـن  ! فلن يندم على خري فاته
  !الطيبات، وأنواًعا من اللذات

إن مثل الصالة كمثل ملك اختذ عرًسا فاختذ وليمة وهيأ فيها (
ألواًنا من األطعمة واألشربة لكل لون لذة ويف كل لـون منفعـة؛   

الة دعاهم الرب إليها وهيأ هلم فيها أفعـاالً خمتلفـة   فكذلك الص
وأذكاًرا؛ فتعبدهم هبا ليلذهم بكل لون من العبوديـة، فاألفعـال   

  .نصر بن حممد السمرقندي) كاألطعمة واألذكار كاألشربة
  

  ! *الكنز الغايل* 
  

عجيب ملن مل يصلِّ كيف غفل عن ذلك الكنز ونام عن  :أخي
  !وما أتعسه! شقاهفما أ!! أن يكون من طالبه

! وأنت أخي املصلي أما وقفت على تلك احملاسـن البديعـة؟  
  ..لتستظل أخي حتت ظل ظليل
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ولـن   استقيموا«: قال، قال رسول اهللا  عن ثوبان * 
حتصوا واعلموا أن خري أعمالكم الصالة ولن حيافظ على الوضوء 

  ].٣٧٢: صحيح الترغيب/ رواه احلاكم وابن حبان[» مؤمن إال
) قضاعة(كان رجالن من َبِلّي من : قال عن أيب هريرة و* 

  .فاستشهد أحدمها وأخر اآلخر سنة أسلما مع رسول اهللا 
فرأيت املؤخر منهما أدخل اجلنة قبل : فقال طلحة بن عبيد اهللا

أو ذكـر   فعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنيب ! الشهيد
  .لرسول اهللا 

بعده رمضان؟ وصـلى   أليس قد صام«: فقال رسول اهللا 
رواه أمحـد،  [» ؟وكذا ركعة صالة سنة ستة آالف ركعة وكذا

  ].٣٦٥: صحيح الترغيب
هنيئًا ملن مات وهو يصلي وكان مـن  : قل معي :أخي املسلم

  ..املقبولني
هنيئًا ملن بكاه موضع سجوده يف األرض، وموضع صعود عمله 

  !الصاحل يف السماء
  

  ! *أول حساب يوم القيامة* 
َيْوَم لَـا  {: اذكر وقوفك بني يدي موالك تعاىل :املسلمأخي 

  ].١٩: االنفطار[ }َتْمِلُك َنفٌْس ِلَنفْسٍ َشْيئًا َوالْأَْمُر َيْوَمِئٍذ ِللَِّه
  ..يوم ال مفر منه إال إليه سبحانه وتعاىل
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أتدري أخي ما هو أول سـؤال  ! هنالك ويف تلك العرصات
  !سيسألك عنه اهللا تعاىل؟

إن أول «: يقول مسعت رسول اهللا : قال ة عن أيب هرير
ما حياسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته، فإن صلحت فقد 

  .أفلح وأجنح، وإن فسدت فقد خاب وخسر
انظـروا  : فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل

هل لعبدي من تطوع فيكمل هبا ما انتقص من الفريضة، مث يكون 
   .»سائر عمله على ذلك

  ]٨٦٤: صحيح أبو داود/ رواه أبو داود والترمذي[
  !فماذا أعددت له؟! ذلك أول حساب :أخي

هل أعددت له صالة قد أكملت أركاهنا، وأمتمت فروضـها،  
  ؟وصليتها كما صالها النيب 

أم كنت من املقصرين يف أدائها، واملتهاونني يف إقامة حدودها 
  !وأركاهنا؟

  !كفيا ويل!! أم كنت من تاركيها
  !ويا لسوء موقفك بني يدي ربك تبارك وتعاىل

  !!وما أشد عذاهبا من عذاب! فما أعظمها من جرمية
 }قَالُوا لَْم َنـُك ِمـَن الُْمَصـلِّنيَ   * َما َسلَكَكُْم ِفي َسقََر {

  ].٤٣، ٤٢: املدثر[
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ومـا أكـرب   ! ما أعظم خطر هـذه الصـالة  : أخي املسلم
حها صالح لألعمـال  وهل أدل على ذلك من أن صال! مسؤوليتها

  !وفسادها فساد لألعمال كلها! كلها
أول ما حياسب به العبد يـوم القيامـة   «: قال رسول اهللا 

فسدت فسد سائر  نالصالة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإ
  ].٣٦٩: صحيح الترغيب/ رواه الطرباين يف األوسط[» !عمله

  
  !! *ملاذا ال تصلي؟* 
  !!إىل من ترك الصالة

  !أيها الالهيعجًبا لك 
  !عجًبأ أيها الغافل
  !عجًبا أيها املعرض

  !عجًبا أيها املسكني احملروم
أمـا  ! أما علمت مقامها العظـيم؟ ! أما علمت منزلة الصالة؟

  !علمت أهنا مدارك الذي تدور عليه؟
  !أما علمت أن صالح دنياك وآخرتك معلق بالصالة؟

  !وأي خري ترجوه إذا أنت مل تصل؟
  !يف وعيد من ترك الصالة؟ أما مسعت ما جاء

  !أما مسعت كالم الصاحلني يف حق من ترك الصالة؟
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فتعال معي لتعلم ! فإذا أردت أن تعرف من هو تارك الصالة؟
  !ما جاء يف حق من مل يصلِّ

فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخلٌْف أََضاُعوا الصَّـلَاةَ  {: قال اهللا تعاىل
  ].٥٩: مرمي[ }لْقَْونَ غَياَواتََّبُعوا الشََّهَواِت فََسْوَف َي

  )!غًيا(فقد توعد اهللا من أضاع الصالة أهنم سيجدون 
  !أتدري ما هو الغي؟
هنر يف أسفل جهنم يسيل فيه صديد أهل : (ورد يف التفسري أنه

لو أن صخرة زنة عشر عشراوات قذف هبا من شفري جهنم ، ! النار
  !).ثامما بلغت قعرها سبعني خريفًا مث تنتهي إىل غي وآ

الغي هنر أو واد يف جهنم من قيح بعيد : (وعن ابن مسعود 
  !).القعر خبيث الطعم يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات

فيا ترى ! واتبعت شهواتك! هذا هو الغي يا من أضعت الصالة
  !هل تطيقه؟

 مسعت رسول اهللا : وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال
  ]. رواه مسلم[» !الشرك والكفر ترك الصالةبني الرجل وبني «: يقول

ومن يضيعها فهـو ملـا سـواها    : (قال عمر بن اخلطاب 
  !).أضيع

  !ملاذا ال تصلي؟! وإذا سألوك يا من تركت الصالة
ما أظن أن أحًدا ولد بني أبوين مسلمني يكون غـري مقتنـع   

  !أو جاحًدا هلا! بفرض الصالة
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ركون هـو الكسـل،   ولكن الداء الذي ابتلي به أولئك التـا 
وهي أمراض لطاملا سيطرت على القلـوب  ! والغفلة، وطول األمل

  !فجعلتها معرضة عّما ينفعها، مقبلة على ما يضرها
أو قـول  ! وما مسعنا أحًدا ممن ترك الصالة تعلل بغري الكسـل 

  !اهللا يهدينا: أحدهم
كم عجيب هذا اإلنسان يسأل اهللا اهلداية وهو يعمل بالضاللة 

  !وهنارهيف ليله 
أن يعزم علـى تـرك   : وأوهلا. إن من أراد اهلداية اختذ أسباهبا

الضاللة، وال يكفي هذا، بل يبدأ يف عمل اهلداية وال يؤخر ذلك ، 
ويسأل اهللا تعاىل أن يعينه على سلوك طريق اهلداية، ويكثـر مـن   

  .سؤاله تعاىل أن يثبته على ذلك
ا، واهللا بعدها هو فإن هذه أسس ملن أراد اهلداية، أن ينطلق منه

  ..اهلادي إىل الصراط املستقيم
  

  !! *إىل من صلى ولكن* 
  ..إن حمافظتك على صالتك شعار إلسالمك: أخي املسلم

  ..إن حمافظتك على صالتك سرور للمؤمنني وغيظ للكافرين
إن حمافظتك على صالتك نور لألجيال الناشئة أن تسري علـى  

  ..الطريق
  .ة متنحها لنفسك لكي تسعدإن حمافظتك على صالتك سعاد
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إن أولئك الذين يصلون ولكنهم ال يؤدوهنا كاملة؛ لـن   :أخي
جيدوا تلك الثمرات اليانعة اليت جيدها أولئك احملافظون على أدائهـا  

  .كاملة
إن بركة الصالة كثمرة غرست غراسها؛ فإنـك   :أخي املسلم

مـن   إن مل تقم مبا جيب له من احلرث والنظافة والسقيا والرعايـة 
وكـذلك  ! اآلفات، فإنك إن مل تفعل ذلك فلن تصل إىل الثمـرة 

الصالة إن مل تأت بأركاهنا وشروطها، وما جيب فيها من اخلشوع 
واإلقبال على اهللا تعاىل، واحملافظة على أدائها يف أوقاهتـا، وكمـا   

فإنك إن مل تأت بذلك فلن تنال بركـة الصـالة   . صالها النيب 
  !هاوخرياهتا املستفادة من
وكم مـن  ! كم من مصلٍ مل يستفد من صالته :أخي يف اهللا

  !مصل مل جيد لصالته لذة وحالوة
  !وما هو الدواء؟! فليت شعري ما هو الداء؟

االنشغال بالدنيا إذ أصبح ذلك شعار : الداء يف ذلك هو :أخي
  !الغفلة

! وقلة اخلشية من اهللا تعـاىل ! وأورث االنشغال ضعف اإلميان
لصالة مبثل هذا القلب فمن أين له أن جيـين مثارهـا   فإذا دخل يف ا

  !وبركاهتا؟
وأما الدواء فهو يسـري  ! ها أنت قد عرفت الداء: أخي املسلم
فال أكثر من أن تقبل أخي على صـالتك بقلـب   ! على من أراده

فإنـك  ! صادق خاشع بعد أن متحو عنه شواغل الدنيا ولو إىل حني
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وأنت تصليها، وإن  إن عودت نفسك ذلك؛ وجدت لصالتك لذة
استمر بك احلال أخي على ذلك، فسيأيت عليك يوم ال جتـد فيـه   

  ..حلب الدنيا أثًرا يف قلبك
إنه دواء كغريه من األدوية حيتاج إىل صرب لتنال فائدته،  :أخي

  .فإياك أخي أن تتعجل، فما نال متعجل مقصوده
أليس مما يؤسف له أن ترى اجلمع الكثري وهـم  : أخي املسلم

  !يصلون، ولكن قليل أولئك الذين ينتفعون من صالهتم؟
فوجده  –وهو بدمشق  دخل الزهري على أنس بن مالك 

  !يبكي
  !ما يبكيك؟: فقال
وهـذه  ! ال أعرف شيئًا مما أدركت إال هذه الصـالة : (قال

  ].رواه البخاري) [الصالة قد ضيعت
 حيافظ على أوقات الصـالة مل حيـافظ علـى    فمن مل( :أخي
كما أن من مل حيافظ على وضوئها وركوعها وسـجودها  ! الصالة

  .فليس مبحافظ عليها
  !ومن مل حيافظ عليها فقد ضيعها
  !ومن ضيعها فهو ملا سواها أضيع

  .كما أن من حافظ عليها حفظ دينه
  ].اإلمام القرطيب!) [وال دين ملن ال صالة له
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* فََوْيلٌ ِللُْمَصـلَِّني  {: أما قرأت يوًما قوله تعاىل: أخي يف اهللا
  ].٥، ٤: املاعون[ }الَِّذيَن ُهْم َعْن َصلَاِتهِْم َساُهونَ
  !أما وقفت عندها قليالً؟

كثري أولئك الذين يقرؤون هذه اآليات؛ ولكـن قليـل    :أخي
  !أولئك الذين يقفون عندها يستلهمون الدرس والعظة

  !ء الذين توعدهم اهللا بالويل؟يا ترى من هؤال :أخي
) الذين يؤخروهنا عن وقتـها : (قال ابن عباس رضي اهللا عنهما

هو املصلي الذي إن صلى مل يرج هلا ثواًبا، وإن تركهـا مل  : (وقال
  !).خيش عليها عقاًبا

ال يصلوهنا ملواقيتها وال يتمون ركوعها وال : (وقال أبو العالية
  !).سجودها

  
  ! *!اخلشوع هو الصالة* 

إذا أردت أن تعرف روح الصالة وقلبها النابض  :أخي املسلم
  !)اخلشوع: (فهو

  ..ال معىن حلركتها! واملصلي غري اخلاشع كخشبة تتحرك
وأما املصلي اخلاشع فهو الذي تنبض صالته باحلياة، وحيـس  

  !صاحبها معها أنه حي
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! إذا أقبل قلبك على صالتك أقبلت عليـك صـالتك   :أخي
  ..ملصلي حقيقةفأنت يومها ا

وإذا أعرض قلبك وانشغل بأمور أخـرى أعرضـت عنـك    
  !وال أنت باملصلي! صالتك، فال صالتك صالة

يف رجل وفد إىل باب ملك معتـذًرا مـن   : (ما قولك :أخي
خطيئته وزلته؛ فلما وصل إىل باب امللك قام بني يديه، وأقبل عليه 

/ حممد السمرقندينصر بن !) امللك فجعل الوافد يلتفت مييًنا ومشاالً
  .بتصرف
  هل سيظفر حباجته؟! ما قولك يف مثل هذا الوافد؟ :أخي

وكذلك شأن الصالة فأنت فيها مقبـل  . يقيًنا لن يظفر حباجته
على ملك امللوك، فال يليق بك أخي أن تقبل فيها على شيء سواه 

  ..تبارك وتعاىل
سأحدثك عن رجلني دخال يف الصـالة، وقـد    :أخي املسلم

متجاورين، ال يفصل أحد بينهما، ولكن يـا تـرى هـل    يكونان 
  :امسع جواب ذلك. صالهتما واحدة

إن الرجلني ليكونان يف الصالة الواحدة، وإن ما بينـهما يف  (
إن أحدمها مقبل بقلبـه  : الفضل كما بني السماء واألرض؛ وذلك

  .واآلخر ساٍه غافل. على اهللا عز وجل
نه وبينه حجاب مل يكـن  فإذا أقبل العبد على خملوق مثله وبي

  !إقباالً وال تقريًبا؛ فما الظن باخلالق عز وجل؟
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وإذا أقبل على اخلالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشـهوات  
والوساوس، والنفس مشغوفة هبا مألى منها فكيف يكـون ذلـك   

!) وقد أهلته الوساوس واألفكار وذهبت به كـل مـذهب؟  ! إقباالً
  .حسان بن عطية

من ظن أن اخلشـوع يكـون يف حركـات     لقد أخطأ :أخي
فتجد أحدهم يطأطئ رأسه، وينتقل إىل حركات الصـالة  ! الصالة
  .ببطء

  ولكن أخي إذا أردت أن تعرف كيف يكون اخلشوع؟
فاخلشوع أخي موضعه القلب وليس اجلوارح؛ وإمنا اجلوارح مترمجة 

  .للقلب؛ فمن خشع قلبه خشعت جوارحه حتًما، وال يكون العكس
  !).إياكم وخشوع النفاق: (فة قال حذي
  !وما خشوع النفاق؟: قيل له
  !).أن ترى اجلسد خاشًعا والقلب ليس خباشع: (قال

  .رجالً وقد طأطأ رقبته يف الصالة ورأى عمر 
يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتـك لـيس اخلشـوع يف    : (فقال
  ).إمنا اخلشوع يف القلوب! الرقاب

.. مث بشراك.. ة، فبشراكإذا خشع قلبك يف الصال: أخي املسلم
قلبـك  ! بعيد عن آفات الصالة! فأنت يومها بقلبك بعيد عن الدنيا

حيكي مسو وارتفاع الصـالة يـوم   .. ومسا.. بني أطباق الثريا، عال
  !فرضت يف امللكوت األعلى
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.. وما أعظم تلذذهم بثمراهتـا .. فما أسعد اخلاشعني بالصالة
  ..اوهم املنعمون صدقً.. فهم املصلون حقًا

؟ .ولتـنعم بالصـالة  .. فاخشع أخي يف صالتك لتربح الكثري
لتدرك يومها أن النعيم احلقيقي إمنا هو لتلك القلوب اليت انقطعـت  
عن الدنيا ووصلت حباهلا خبالقها وموالها تعاىل، فارتفعـت عـن   

  !الدنيا وأهلها
وبني من اخنفض ! وشتان ما بني من ارتفع إىل امللكوت األعلى

  !املغربةإىل األرض 
  !..وكم بني الدر واحلصى؟!.. وكم بني الثرى والثريا؟

  
  ! *وجناة.. ونور.. وفرج.. الصالة راحة* 
  ..عظيمة النفع.. غالية.. كم هي هذه الصالة، غالية :أخي

وال هتب عليه ! وعجًبا من مسلم يصلي وال جيد تلك الثمرات
  !تلك النفحات العطرات

.. الصالة فـرج .. صالة راحةال: هو ما قلته لك: أخي املسلم
  ..الصالة جناة.. الصالة نور

انطلقـت أنـا وأيب إىل   : عن عبد اهللا بن حممد بن احلنفية قال
يـا  : صهر لنا من األنصار نعوده فحضرت الصالة فقال لبعض أهله

  !جارية ائتوين بوضوء لعلي أصلي فأستريح
  !فأنكرنا ذلك عليه: قال
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قم يـا بـالل فأرحنـا    «: يقول مسعت رسول اهللا : فقال
  ].٤٩٨٦: رواه أبو داود؛ صحيح أبو داود[» بالصالة
لتلك القلـوب  .. وسكينة.. وطمأنينة.. راحة: حقًا هي :أخي

  !.اليت أنست هبا، فكان عزاؤها يف هذه الدنيا اليت ال َتْصُف ألحٍد
عجًبا ملن فقد الراحة والسعادة وهو يلتمسـها يف غـري    :أخي
  !!.الصالة

جربه الصـاحلون  .. والترياق الناجع.. الدواء النافعإهنا  :أخي
  ..وزهًدا يف الدنيا.. وطمأنينة يف النفس.. فأمثر هلم حالوة يف اإلميان

وهي فوق هذه .. بأسرارها العجيبة) الصالة(تلك هي  :أخي
  !األسرار

  !وسروًرا.. كم من حمزون اكتسى بالصالة فرًحا :أخي
  !غيوم اهلم وكم من مهموم اجنابت عنه بالصالة

فال ) السعادة(إن أردت احلقيقة، فالصالة مفتاح : أخي املسلم
  ..أسعد من مصل أنس بالصالة، وكانت شغله

وإياك أن تنسى أن الصالة فرج، وخالص من املضـايق   :أخي
  ..والكربات
  أليس يف الصالة تناجي ربك تبارك وتعاىل؟ :أخي
ها، بيده ملكوت أليس اهللا تعاىل هو مالك الدنيا وما علي :أخي
  كل شيء؟
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فمن أرجى حلاجتك؟ مالك امللك سبحانه وتعـاىل أم   :أخي
  !!املخلوق الضعيف الذي ال ميلك حىت نفع نفسه أو ضرها؟

أليس من الغفلة أن تنثر حاجاتك بني يـدي خملـوق    :أخي
  !قد يعطيك، وقد مينعك، وقد ال يستطيع أن يعطيك! مثلك؟

وتعاىل؟ أترجوا أحًدا  أين ذهب عقلك عن ربك تبارك :أخي
  !!وهل أحد أغىن منه تبارك وتعاىل؟! أغىن منه تعاىل؟

أما كان لك يف الصالة خري وسيلة لتنثر حاجاتك بـني   :أخي
  يدي موالك تعاىل؟

  !وجاهل! كم هذا اإلنسان ظامل! حقًا
لقد جرب املخلصون الصـالة يف تفـريج كربـاهتم،     :أخي

  .فوجدوها نعم املفزع، ونعم امللجأ
  ..األسوة احلسنة ولك أخي يف رسول اهللا 

   .»إذا حزبه أمر صلى كان النيب «: قال عن حذيفة 
  ]٤٧٠٣: صحيح اجلامع/ اه أبو داودرو[

فَلَْولَا أَنَّـُه  {: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل
 }ثُـونَ لَلَبِثَ ِفي َبطْنِـِه إِلَـى َيـْومِ ُيْبعَ   * كَانَ ِمَن الُْمَسبِِّحَني 

  .كان من املصلني: قال]. ١٤٤، ١٤٣: الصافات[
إن احلوائج مل تطلـب إىل اهللا  : (وقال وهب بن منبه رمحه اهللا

مبثل الصالة، وكانت الكرب العظام تكشف عن األولني بالصالة، 
  ).قلما نزل بأحد منهم كربة إال كان مفزعه إىل الصالة
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وسلواك . .اجعل الصالة مفزعك عند الكربات :أخي املسلم
  ..عند امللمات
ومهما أدركت من شيء فإنك لن تناله بدون تقدير اهللا  :أخي

  ..تعاىل
إذا أردت أن ترفع حاجة إىل خملوق، فارفعهـا أوالً إىل   :أخي

فما املخلـوق إال  .. خالقك تعاىل، فإن ذلك أرجى لقضاء حاجتك
  ..سبب من األسباب

وقد ! والياقوت فإنه أنفس من الدر.. فلتفهم ما قلته لك :أخي
.. ونظمته لك يف قالدة الصاحلني.. أخرجته لك من أصداف النصح

  ..وأنضر من الدر.. فبدا أهبى من الزهر
وجنـاة  .. فالصالة نور! وإن أردت النور والنجاة: أخي يف اهللا

  ..لصاحبها
أهل الصالة يبصرون يوم ال يبصر إال الذين أبصـرت   :أخي

وينجون يـوم خيـردل العاصـون    ! قلوهبم بذكر اهللا تعاىل وطاعته
  ..الغافلون يف نار جهنم

ذكر الصالة يوًمـا   عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب 
. من حافظ عليها كانت له نوًرا وبرهاًنا وجناة يوم القيامة«: فقال

وكان يوم . ومن مل حيافظ عليها مل تكن له نوًرا وال برهاًنا وال جناة
   .»!وأيب بن خلف القيامة مع فرعون وهامان

  ]رواه أمحد والطرباين[
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الصالة أنيسك يف ظلمة القرب؛ يوم ال أنـيس إال  : أخي املسلم
  !العمل الصاحل
  .»من صاحب هذا القرب؟«: بقرب، فقال مر النيب 
  .فالن: فقالوا
   .»!هذا من بقية دنياكم ركعتان أحب إىل«: فقال

  ]٣٨٤: صحيح الترغيب/ رواه الطرباين يف األوسط[
  

  .. *الصالة كفارة* 
فهي نعم املنظف ! الصالة صابون لثوب األعمال :أخي املسلم

  ..له عن أدران الذنوب
الصـلوات  «: كان يقول أن رسول اهللا  عن أيب هريرة 

واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان مكفرات مـا   اخلمس،
  ].رواه مسلم[» بينهن إذا اجتنب الكبائر

: يقـول  مسعت رسول اهللا : قال وعن عثمان بن عفان 
ضره صالة مكتوبة فيحسـن وضـوءها   ما من امرئ مسلم حت«

وخشوعها وركوعها إال كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب، ما مل 
  ].رواه مسلم[» يؤت كبرية، وذلك الدهر كله

إن رجالً أصاب من امرأة قبلـة فـأتى   : وعن ابن مسعود 
أَِقمِ الصَّلَاةَ طََرفَيِ النََّهارِ َوُزلَفًا ِمَن َو{: فأخربه فأنزل اهللا النيب 

  .}اللَّْيلِ إِنَّ الَْحَسَناِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت
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  يا رسول اهللا أيل هذا؟: فقال الرجل
  ].رواه البخاري[» جلميع أميت كلهم«: قال

إذا سلمك اهللا من كبائر الذنوب؛ فالصالة خـري  : أخي املسلم
  !الة كاملاء لنار الذنوبفالص.. مكفر لباقيها

يـا  : إن هللا ملكًا ينادي عند كل صالة«: قال رسول اهللا 
   .»بين آدم قوموا إىل نريانكم اليت أوقدمتوها فاطفئوها

  ]٣٥٢: صحيح الترغيب/ رواه الطرباين يف األوسط والصغري[
فليكن أخي مهك االستكثار ! قد عرفت جالء الذنوب :أخي

اهلفوات واملعاصي، فإنه لن ينجو أحد  من الصالة؛ لتقي نفسك شر
  ..ولكن أخي فلتسأل اهللا السالمة يف أمرك كله! من الذنب

  !واحذر أخي كبائر الذنوب فإهنا اهلالك
  

  ! *تلك هي الصالة.. أخي* 
  !تلك هي الصالة سر الراحة والسرور: أخي املسلم

  !تلك هي الصالة تعطيك السعادة إن أردهتا :أخي
الة حبلك املمدود بينك وبني ربك تبارك تلك هي الص :أخي
  .وتعاىل

  !تلك هي الصالة تناجي فيها ربك تعاىل بدون واسطة :أخي
  !وحلية الدعاء.. تلك هي الصالة زينة املناجاة :أخي
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  ..وملجأ احملزون.. تلك هي الصالة مفزع املكروب :أخي
  !تلك هل الصالة نور وضياء لصاحبها يف الدنيا واآلخرة :أخي
  ..تلك هي الصالة طريقك إىل اجلنة :أخي
  !أال حتب أن تكون من أهل اجلنان والنعيم املقيم؟ :أخي
ال تفرطن يف الصالة ما دمت طامًعـا يف السـعادة يف    :أخي

  ..الدنيا، واخللود يف اجلنان يوم القيامة
ــى   ــن التق ــزاد م ــل ب ــت مل ترح      إذا أن

ــزودا      ــد ت ــن ق ــوت م ــد امل ــت بع  والقي
     ال تكــون كمثلــه نــدمت علــى أن  

ــدا       ــان أرص ــا ك ــد كم ــك مل ترص  وأن

تلك ومضات وإضاءات أمالها قلـم النصـح،   : أخي املسلم
  ..وزاهنا حب اخلري والسداد لك
  ..فكن خري آخذ.. وها أنا أخي أناولكها

.. واهللا تعاىل أسأل اهلداية يل ولك، والعقىب احلسنة يف الدارين
  .هبفهو أكرم من جاد وأجود من أعطى وو

واحلمد هللا تعاىل، وصلى اهللا على نبينا حممد وآلـه وصـحبه   
  .وسلم

*     *     *  


