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 املحافظني دَ ووعَ ، ٍم عظيمٍة وأرساراحلمُد هللا الذي فرَض الصالَة ِحلكَ 
 َني هلا بالعذاِب األليمِ عِ ضيِّ مُ ـَد الوتوعَّ ،  الفردوس يف داِر القرارجنةَ ها علي

ار، والعار وأشهُد أنَّ حممًدا عبُده ، وأشهُد أن ال إلَه إال اهللاُ الواحُد القهَّ
وعىل آله ، صىلَّ اهللاُ وسلََّم وبارَك عليه، املصطفى املختارُ  ورسوُله

 : أما بعد، وأصحابِه املصطفني األخيار
وأسبَغ عليهم نعَمه ظاهرًة ، عبدوهفإنَّ اَهللا تعاىل خلَق اخللَق لي

َجلِّ تلك أوِمن ، وفرَض عليهم فرائَض ليذكروه، وباطنًة ليشكروه
التي هي ِمن اإلسالِم ، »«: وأعظِم تلك العباداِت ، الفرائضِ 

 ومل ُينتفع، فإذا سقَط العموُد سقَط الفسطاط، بمنزلِة العموِد ِمن الفسطاطِ 
نُِب   .دِ  وال األوتابالطُّ

إذ ال يقوُم  ؛ بعد الشهادتني مبانيهوأجلُّ ،  اإلسالمِ أعظُم دعائمِ فهي 
يُن إال عليها وفيها من املصالِح ، فال حظَّ يف اإلسالِم ملن ضيَّعها، الدِّ

وُتِقرُّ به الِفطُر ، واملنافِع العاجلِة واآلجلِة ما تشهُد به العقوُل السليمةُ 
اها كام ينبغي، املستقيمةُ  ،  آثاُرها عليهظهرت، وأقاَمها كام ُأِمرَ  ،َمن أدَّ

،  ِمن أحسِن النَّاِس ُخلًقا ـحًقا ـ املصيلرى ت ألسَت ، وشعشعت أنواُرها
 قال ؟وأوسُعهم رزًقا، وأطيبُهم قلبًا، وأرشُحهم صدًرا، وأزكاهم نفًسا

                                                 
ُنب) ١( ادق، ينظر: الطُّ  . )٨/١٩٥( لسان العرب: احلبُل الذي ُتشدُّ به اخليمة والرسُّ
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¼ ﴿: تعاىل  »º ¹ ¸ ¶  µ  ́ ³² ±
Ã Â Á À ¿¾ ½﴾ ]٤٥:العنكبوت[ ،﴿ £  ¢ ¡

 « ª© ¨ § ¦¥ ¤°  .]١٣٢:طه[ ﴾¬® ¯ 
اجدين، فهنيئًا ثم هنيئًا للمصلني هم أرحُم ف، الراكعني السَّ قد برشَّ

امحني يف كتابِه املبني h g f e d c b ﴿: ، قال تعاىلالرَّ
s  r q  p o n m l k j i﴾ 

هم رسوُل اهللا ، ]٣٥-٣٤:احلج[ ْونَ  إِنَُّكمْ «:  بقولهغوبرشَّ  يف  ـَربَُّكمْ  َسَرتَ
ونَ  الَ ، َقَمرَ لا َهَذا َتَرْونَ  َكَام   ـاِعيَانً : رواية  أَنْ  اْستَطَْعتُمْ  َفإِنِ ، ُرْؤَيتِهِ  ِيف  ُتَضامُّ

ْمسِ  ُطُلوعِ  َقبَْل  َصالَةٍ  َعَىل  ُتْغَلبُوا الَ  ْمسِ  ُغُروِب  َقبَْل  َوَصالَةٍ ، الشَّ ، الشَّ
 .»َفاْفَعُلوا

ه تذكِرًة لنفيس وجعلتُ ، الرسالةِ ه ًنا يف هذوّ هلذا؛ سطَّرُت ما تراه ُمدَ 
«: وسميتُه، َمن شاء اهللاُ أن ينتفَع به ِمن إخواينـولِ   

«. 
متُه إىل ستِة فصولٍ   : وقسَّ

الة:  يفاألول الفصل -١  .تعظيم قدر الصَّ
  .فضل صالة اجلامعة:  يفالفصل الثاين -٢
  . اجلامعةوجوب صالة:  يفالفصل الثالث  -٣

                                                 
- ٢٢:قيامةال[ ﴾( * + , - .﴿: اىلقول اهللا تع، باب توحيدكتاب ال يف البخاريرواه ) ١(

 صاليت فضل، باب الصالة ومواضع املساجدكتاب  يف مسلم، و)٧٤٣٥، ٧٤٣٤ (، برقم]٢٣
 .)٦٣٣ (، برقمعليهام واملحافظة والعرص الصبح
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الة:  يفالفصل الرابع -٤  . ُحْكم تارِك الصَّ
الة:  يفالفصل اخلامس -٥  .اخلشوع يف الصَّ
الة: الفصل السادس -٦  .تأمالٍت يف هيئاِت الصَّ

وأن يتقبَله بقبوٍل ، واهللاَ أسأُل أن جيعَله خالًِصا لوجهه الكريم
 .املوىل ونِعم النصريعم نِ ف، حسبي ومواليهو و، سنٍ َح 

  ربِّ العاملنيواحلمُد هللا
 

 
 

 

Imamzahraa@gmail.com 

* * *
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 فإنَّ ؛ ه وهنيهوأمرِ ، ه رشعِ  تعظيمَ  ـالجلَّ وعَ ـ إنَّ ِمن تعظيِم اهللاِ 
وتعظيُم الشعائِر ِمن ، اهِي  والنَّ  اآلمرِ ن تعظيمِ  األوامر والنواهي مِ تعظيمَ 

ارع : ; > = < ? ﴿: ، قال تعاىلتعظيِم الشَّ  9 8
ك  عظِّم ربَّ :أي ،]٣:املدثر[ ﴾£ ¤﴿:  وقال تعاىل،]٣٢:احلج[ ﴾@

 .ه رشعِ ه ولزومِ بتوحيدِ 
ِب تعاىل يف القلبوعىل َقْدِر ا فَأْعرُف ، ملعرفة يكون تعظيُم الرَّ

هم له تعظيًام وإجالًال، قال تعاىل ـ سبحانهـالناِس به  ¯ ° ﴿:  أشدُّ
º  ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ±﴾ ]٢٨:فاطر[. 

، ومل يعرْفه حقَّ معرفتِه، وقد ذمَّ سبحانه َمن مل يعظِّْمه حقَّ تعظيِمه
¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: قال سبحانهف

 Ã ÂÉ È Ç Æ ÅÄ﴾ ]٦٧:الزمر[، 
: بقال ابُن عباس ، ]١٣:نوح[ ﴾0 1 2 3 4 5﴿: وقال نوٌح لقوِمه

 .»؟َعظََمتِهِ  َحقَّ  اهللاَ  ُتَعظُِّمونَ  الَ  َلُكمْ  َما«
ينُب تعظيُمه ِمن شعائِر اهللا عمودَ أال وإنَّ مما جي  وأعظمَ ،  هذا الدِّ

«، ﴿ j i h«:  العبادة لربِّ العاملني بعد إخالصِ الفرائضِ 
x w v ut s r q  p o n m l k﴾ 

 .]٥:البينة[
                                                 

 . )٢٣/٢٩٦(تفسري الطربي ) ١(
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الُة قرينُة الشهادتني يف كتاِب اهللا في ف، غ وُسنِة رسولِ ِ اهللا، فالصَّ
ُأِمْرُت أَْن «:  قالغ أنَّ رسوَل اهللا ب الصحيحني عن عبد اهللا بن عمر

ًدا َرُسوُل اهللاِ، ُأَقاتَِل النَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن الَ إِلََه إِالَّ اهللاُ َوُيِقيُموا ، َوَأنَّ ُحمَمَّ
الَةَ  َكاةَ ، الصَّ مْ ، َوُيْؤُتوا الزَّ إِالَّ ، َفإَِذا َفَعُلوا َذلَِك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَهلُ

 .»َوِحَساُهبُْم َعَىل اهللاِ ، بَِحقِّ اِإلْسالَمِ 
 ، بالغيِب  بعد اإليامنِ  الصالةِ  بإقامةِ املؤمننيَ  عباَده أل  اهللاُ َت وقد نعَ 

 )( &' % $ # " !﴿: فقال سبحانه، ها قبلَ  فريضةً ذكرْ ومل يَ 
 .]٣- ١:البقرة[ ﴾4 3 2 1 0 / . - , + *

وهي املخصوصُة ، ا يف القرآنِ رً كْ  ذِ أكثُر الفروضِ الصالُة هي و
كر يف كتاِب اهللا ختصيًصا بعد تعميمٍ  Í Ì ﴿:  قال سبحانه،بالذِّ

 Ó Ò Ñ Ð Ï  ÎÕ  Ô﴾ ]١٧٠:األعراف[. 
¡ ¢ ﴿: قال سبحانه، وهي املقرونُة بالصِرب يف كتاِب اهللا

: قال تعاىل، واملقرونُة بالزكاة، ]٤٥:البقرة[ ﴾£¤ ¥ ¦ § ¨ ©
: ، قال تعاىلواملقرونُة بالنُّسك، ]١١٠:البقرة[ ﴾£ ¤ ¥ ¦﴿
﴿\  [  Z﴾ ]قال تعاىلاجلهاداملقرونة بو، ]٢:الكوثر ، :﴿ " !

 ( ' & % $# 3 2 1 0 / . - ,+ * )
! ﴿: وقال سبحانه، ]٢٩:الفتح[ ﴾54 6 7 8 9 : ;

 .]١٠٢:النساء[ ﴾" # $ % & ' ) ( *
                                                 

 ﴾¨ © ª » ¬ ®̄  °﴿ كتاب اإليامن، باب يف البخاريرواه ) ١(
ال إله إال : كتاب اإليامن، باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا يف مسلم، )٢٥ ( برقم،]٥:التوبة[

 .)٢٢ (، برقماهللا حممد رسول اهللا
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ن مَ ،  العمُل يصلُح  هافبصالحِ  ؛وشأُهنا كبريٌ ، فأْمُر الصالِة عظيمٌ 
́  ﴿: قال سبحانه، والبدَّ ، ه عن املعايصهنتْ ، هاى حقَّ أدَّ  ³² ±

 Â  Á À ¿¾ ½ ¼  »º ¹  ¸ ¶ µ
Ã﴾ ]٤٥:كبوتالعن[. 

 ثرُ  كَ يف زمنٍ ، اصحونَ ويص هبا النَّ ويُ ، رون هبا املذكِّ رَ ذكِّ يُ أْن  ال جرمَ 
، ابابً  كانوا أو َش وًال هُ كُ ، اون بشأِهن فُّ واملستخِ ، ها عن أدائِ فيه املتكاسلونَ 

 .واهللا املستعانُ 
الة  * أنَّ اهللاَ افرتضها ليلَة اإلرساء ومما يدُل عىل تعظيِم قْدِر الصَّ

مل يبعْث هبا رسوًال ِمن ، بال واسطةٍ  غوخاطَب هبا رسوَله ، راجواملع
، ِيب  ُعِرَج  ثمَّ «:  ـيف حديث اإلرساء واملعراج ـ غقال رسوُل اهللاِ  ،املالئكةِ 

يَف  فِيهِ  أَْسَمعُ  ُمْستًَوىـلِ  َظَهْرُت  َحتَّى  َفَفَرَض : غ النَّبِيُّ  َقاَل ، األَْقالَمِ  َرصِ
تِي َعَىل  اهللاُ  ، ُموَسى َعَىل  َمَرْرُت  َحتَّى، بَِذلَِك  َفَرَجْعُت ، َصالَةً  ِسنيَ َمخْ  ُأمَّ

تَِك  َعَىل  لََك  اهللاُ  َفَرَض  َما: َفَقاَل   َفاْرِجعْ : َقاَل ، َصالَةً  َمخِْسنيَ  َفَرَض : ُت لقُ  ؟أُمَّ
تََك  َفإِنَّ  ؛َربَِّك  إَِىل   إَِىل  ْعُت َفَرجَ ، َشطَْرَها َفَوَضعَ  َفَراَجْعُت  .َذلَِك  ُتطِيُق  الَ  ُأمَّ

تََك  َفإِنَّ  ؛َربََّك  َراِجعْ : َفَقاَل ، َشطَْرَها َوَضعَ : ُت لقُ ، ُموَسى  .ُتطِيُق  الَ  ُأمَّ
تََك  َفإِنَّ  ؛َربَِّك  إَِىل  اْرِجعْ : َفَقاَل ، إِلَيْهِ  َفَرَجْعُت ، َشطَْرَها َفَوَضعَ ، َفَراَجْعُت   ُأمَّ

ُسونَ  َوْهيَ ، ٌس َمخْ  ِهيَ : َفَقاَل ، َفَراَجْعتُهُ ، َذلَِك  ُتطِيُق  الَ  ُل  الَ ، َمخْ  َقْوُل لا ُيبَدَّ
 . احلديَث »...،لََديَّ 

                                                 
، ومسلم يف )٣٤٩(كيف فرضت الصالة يف اإلرساء، رقم  باب رواه البخاري يف كتاب الصالة، )١(

 .)١٦٣ (، رقمغاإلرساء برسول اهللا  بابكتاب اإليامن، 
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 غ فإنَّه ملا اشتَد به ؛ أمتَهغ آِخُر ما وىصَّ به النبيُّ هي  الصالةُ و
فصار إىل احلاِل ، وهتاوت أركاُنه، وتتابعت سكراُته، وعظَم كرُبه، وجُعه

 ت عن أنسٍ ف، الةِ ن الصَّ  مِ أكثرَ مل يكن له وصيٌة ، التي انكَرس فيها لساُنه
ُه اغَكاَن آِخُر َوِصيَِّة َرُسوِل اهللاِ : قال الََة «: َمْوُت ـل ِحَني َحَرضَ الصَّ

الََة  َتْنيِ ـ الصَّ َوَما ، َوَما َزاَل ُيَغْرِغُر ِهبَا ِيف َصْدِرهِ ، »َوَما َمَلَكْت أَْيَامُنُكمْ ،  ـَمرَّ
 .لَِساُنهُ  َيِفيُض ِهبَا

 واهتامِمه حتى آخِر حلظٍة ِمن غالُة حملَّ عنايِة النبيِّ فكانت الصَّ 
 ت َبْكرٍ  َأَبا َأنَّ  ت األَْنَصاِريُّ  َمالٍِك  بنِ  أنسِ فعن ، حلظاِت حياتِه

َ  الَِّذي غ النَّبِيِّ  َوَجعِ  ِيف  َهلُمْ  ُيَصيلِّ  َكانَ  ، اِالْثنَْنيِ  َيْومُ  َكانَ  إَِذا َحتَّى، فِيهِ  ُتُويفِّ
الَةِ  ِيف  ُصُفوٌف  َوُهمْ  نَا َينْظُرُ ، ْجَرةِ حلُ ا ِسْرتَ  غ النَّبِيُّ  َفَكَشَف ، الصَّ  َوْهوَ  إَِليْ
مَ  ُثمَّ ، ُمْصَحٍف  َوَرَقةُ  َوْجَههُ  َكَأنَّ  َقاِئمٌ   ِمنَ  َنْفتَتِنَ  َأنْ  َفَهَمْمنَا، َيْضَحُك  َتبَسَّ

فَّ  لِيَِصَل  هِ َعِقبَيْ  َعَىل  َبْكرٍ  َأُبو َفنََكَص ، غ النَّبِيِّ  بُِرْؤَيةِ  َفَرِح لا  َأنَّ  َوَظنَّ ، الصَّ
الَةِ  إَِىل  َخاِرٌج  غ النَّبِيَّ  نَا َفَأَشارَ ، الصَّ ُّوا َأنْ  غ النَّبِيُّ  إَِليْ ، َصالََتُكمْ  َأِمت

ْرتَ  َوَأْرَخى َ ، السِّ  .َيْوِمهِ  ِمنْ  َفتُُويفِّ
 كلَّ   أنَّ سائر األعاملِ ل ومباينتِها ومما يدُل عىل تعظيِم قْدِر الصالةِ  *

 ثم مل يأمرْ ،  بعض دونَ  اجلوارِح ها عىل بعضِ إنام افرتَض ، ها اهللاُفريضٍة افرتَض 
،  كلها اجلوارِح  بجميعِ قامَ  أن تُ فإنه أمرَ ، »الةالصَّ «إال ، ا هب القلِب بإشغالِ 

                                                 
، ورواه أمحد، أيضا ت عن أنس )٤٣٨٨(: ، واحلاكم ـ واللفظ له ـ)١٢١٦٩(رواه أمحد ) ١(

حه األلباينل ، عن أم سلمة)١٦٢٥( ابن ماجه، و)٢٦٦٥٨(  .، وصحَّ
ومسلم ، )٦٨٠(رواه البخاري يف كتاب األذان، باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامة، رقم ) ٢(

مرض وسفر وغريمها، رقم يف كتاب الصالة، باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر من 
)٤١٩.( 
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 مما ويعمَل بجوارحه فيام أحبَّ ، ويتكلمَ ، وينامَ ،  يلتفَت  له أنْ  الصائمَ فإنَّ 
،  كذلكواحلاجَّ ،  يلتفَت ويناَم ويتكلمَ  اهللا له أنْ  يف سبيلِ واملقاتَل ،  لهلَّ حِ أُ 

ه ليس فاملصيل كأنَّ ،  الدنيا أعاملِ ومجيعِ ، ِب والرشُّ ، ن األكلِ  املصيل مِ عَ وُمنِ 
  مناجاةُ  ختتلطَ فال ينبغي أنْ ،  ـجلَّ وعالـ  َك ي امللِ ناجِ وذلك أنه يُ ، يف الدنيا

َش يف وعيُد الشديُد وهلذا جاء ال ؛ها بغريِ  العظيمِ اإللهِ  حقِّ َمن أراَد أن ُيشوِّ
قال ،  ـجالُله جلَّ  ـوحيوَل بينَه وبني لذيِذ مناجاتِه لربِّه، عىل املصيل صالَته

ا أَْرَبِعنيَ  َيِقَف  أَنْ  لََكانَ  َعَليِْه؛ َماَذا ـُمَصيلِّ لا َيَدِي  َبْنيَ  ـَارُّ ملا َيْعَلمُ  لَوْ «: غ  َخْريً
 َقاَل ، أَْدِري الَ :  ـ أحد رواة احلديث ـالنَّْرضِ  أَبُو َقاَل ، »َيَدْيهِ  َبْنيَ  َيُمرَّ  أَنْ  ِمنْ  لَهُ 

 .متفق عليه، َسنَةً  أَوْ ، َشْهًرا أَوْ ، َيْوًما َأْرَبِعنيَ 
 َرُسوَل  َسِمْعُت :  قالتاخلدري  سعيدٍ  ويف الصحيحني عن أيب

ءٍ  إَِىل  أََحُدُكمْ  َصىلَّ  إَِذا«: يقوُل  غ اهللاِ هُ يَ  َيشْ  أَنْ  أََحدٌ  َفأََرادَ ، النَّاسِ  ِمنَ  ْسُرتُ
تَازَ   .»َشيْطَانٌ  ُهوَ  َفإِنََّام ، هُ ليَُقاتِ لفَ  َأَبى؛ َفإِنْ ، َنْحِرهِ  ِيف  يَْدَفعْ لفَ  َيَدْيِه؛ َبْنيَ  َجيْ

إَِذا َكاَن أََحُدُكْم «:  قالغ أنَّ رسوَل اهللا ب عمر عن ابنِ و
 . متفق عليه، » َفإِنَّ اهللاَ قِبََل َوْجِهِه إَِذا َصىلَّ ؛ِههِ َفالَ َيبُْصْق قِبََل َوْج ، ُيَصيلِّ 

  عليه العبدُ اسُب  ما ُحي أوُل  أهنا ومما يدُل عىل تعظيِم قْدِر الصالةِ  *
َل  إِنَّ «: غقال ،  القيامةِ ن عمله يومَ مِ   ِمنْ  ِقيَاَمةِ لا َيْومَ  َعبُْد لا بِهِ  ُحيَاَسُب  َما أَوَّ

                                                 
، ومسلم يف كتاب )٥١٠(املصيل، رقم  يدي بني املار إثم رواه البخاري يف كتاب الصالة، باب) ١(

 .ت، من حديث أيب جهيم )٥٠٧(املصىل، رقم  يدي بني املار منع الصالة، باب
، ومسلم يف كتاب )٥٠٩(م يديه، رق بني مرَّ  من املصيل يردُّ  رواه البخاري يف كتاب الصالة، باب) ٢(

 ).٥٠٥(املصيل، رقم  يدي بني املار منع الصالة، باب
، ومسلم يف )٤٠٦(املسجد، رقم  من باليد البزاق حك رواه البخاري يف كتاب الصالة، باب) ٣(

 ).٥٤٧(املسجد، رقم  يف البصاق عن النهي كتاب املساجد، باب
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 َخاَب  َفَقْد  َفَسَدْت  َوإِنْ ، َوَأْنَجَح  َأْفَلَح  َفَقْد  َحْت َصلَ  إِنْ فَ ، َصالَُتهُ  َعَملِهِ 
بُّ  َقاَل ، ءٌ َيشْ  َفِريَضتِهِ  ِمنْ  اْنتََقَص  َفإِنِ ، َوَخِرسَ   يلَِعبْدِ  لهَ  اْنظُُروا: أل الرَّ

عٍ  ِمنْ  َل  ؟َتطَوُّ  َعَىل  َملِهِ عَ  َسائِرُ  َيُكونُ  ُثمَّ ، َفِريَضةِ لا ِمنَ  اْنتََقَص  َما ِهبَا َفيَُكمَّ
 .»َذلَِك 

 إذا  ـ عياًذا باهللا ـارِ  النَّ أهَل ومما يدُل عىل تعظيِم قْدِر الصالِة أنَّ * 
، ]٤٣:املدثر[ ﴾ñ ð ï î í﴿ ؟]٤٢:املدثر[ ﴾ë ê é è﴿: ُسئلوا

 . الصالةِ كِ  ترْ  غريَ ون بيشءٍ ؤيبدال ف
 عن طُ ي ال يسقذ الالفرُض أهنا  ومما يدُل عىل تعظيِم قْدِر الصالةِ  *

 ُحصنيٍ  بنِ  عمرانَ  في صحيح البخاري عنف، ه معه عقلُ  ما دامَ  بحالٍ العبدِ 
الَةِ  َعنِ  غ النَّبِيَّ  ُت لَفَسأَ ، َبَواِسريُ  ِيب  َكاَنْت : قال ب  َصلِّ «: َفَقاَل ، الصَّ

ْ  َفإِنْ ، َقائًِام  ْ  َفإِنْ ، َفَقاِعًدا َتْستَطِعْ  َمل  .»َجنٍْب  َفَعَىل  َتْستَطِعْ  َمل
 ٌف و موق األعاملِ  سائرِ قبوَل أنَّ  ا يدُل عىل تعظيِم قْدِر الصالةِ ومم *
وال ، وال صدقةً ، اج  وال َح ، اها صومً ن تاركِ  مِ  اهللاُ قبُل فال يَ ، هاعىل فعلِ 

البخاري صحيِح ففي  ؛ للعملِ طٌ ها حمبِ كُ وترْ ، ا من األعاملوال شيئً ، اجهادً 
ُروا بَِصالَةِ : قال تعن بريدة بن احلصني   غَفإِنَّ النَّبِيَّ ، َعْرصِ ل اَبكِّ

 .»َعْرصِ َفَقْد َحبَِط َعَمُلهُ لَمْن َتَرَك َصالََة ا«: َقاَل 
                                                 

 ما أول أن جاء ماله ـ يف كتاب الصالة، باب  ـ واللفظ الرتمذيرواه : تحديث أيب هريرة ) ١(
 والسنة الصالة إقامة يف كتاب ابن ماجه، و)٤١٣(، رقم الصالة القيامة يوم العبد به حياسب

حه األلباين)١٤٢٥ ( ، رقمالصالة العبد به حياسب ما أول يف جاء ما، باب فيها  .، وصحَّ
 ).١١١٧(جنب، رقم  عىل قاعدا، صىلَّ  ُيطق مل إذا رواه البخاري يف كتاب تقصريالصالة، باب) ٢(
 ). ٥٥٣ (، رقممن ترك العرصإثم كتاب مواقيت الصالة، باب  يف  البخاريرواه) ٣(
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أنَّ ، ومباينتِها لسائر األعامل، ومما يدلُّ عىل تعظيم قدر الصالة *
هم  عن تعظيمِ  ـ جلَّ وعال ـوأخرب، اهللا تعاىل أوجبها عىل أنبيائه ورسله

َب  ألفمن ذلك أنه ، اهاإيَّ  فكان أوَل ما ، وكلَّمه تكليًام ، ا موسى نجي  قرَّ
 له عىل ومل ينصَّ ،  إقاُم الصالةِ  ـهه عليه عبادتَ  بعد افرتاِض ـافرتض عليه 

، ليس بينه وبينه ترمجان، فقال تعاىل خماطبًا ملوسى بكلامته، هافريضٍة غريِ 
﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 

 .]١٤-١٣:طه[ ﴾1
أنَّ أوَل ما ُأِمر به  ـ ا أيًض  ـعىل تعظيم قدر الصالةومما يدلُّ  *
الةَ « أن يأمَر بني إرسائيل بعد أن آمنوا به ؛ موسى : ، قال تعاىل»الصَّ

﴿ ² ±  °  ¯ ® ¬  «  ª  ©  ¨ § ¦
¸ ¶ µ´ ³﴾ ]٨٧:يونس[. 

 ] Z﴿: ا أنه قال صبي  م يف املهدِ وحكى تعاىل عن عيسى حني تكلَّ 
\ ] ^ _ ` a b c d e f g h 

i j k l﴾ ]٣١-٣٠:مريم[. 
 إسامعيَل  ابنهِ  بأنه ملا ذهَب  ؛ عن خليِله إبراهيم  سبحانهوحكى

فها اهللا ـإىل مكَة املكرمة هوأمِّ   وال  بواٍد ليس به أنيٌس امفأسكنَه  ـ رشَّ
Z Y X W V U T S ] \ ﴿: فقال ربَّهدعا أنَّه ، جليٌس 

a ` _ ^ ]﴾ ]ةِ الومل يذكر عمالً غري الصَّ  ،]٣٧:إبراهيم ،
 .وازهيا وال يُ ن الصالةِ  مِ  عىل أنه ال عمَل أفضُل فدلَّ 
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O N M L K J I H G F ﴿: وقال سبحانه
U T S R Q P﴾ ]قال ، و]٢٦:احلج

 ? < = > ; : 9 8 7 6 54 3 2 1﴿: سبحانه
@ A B C D E F﴾ ]٥٥:مريم[. 

: ﴿ 8 7 6 5 4 3وقال تعاىل يف قصة زكريا 
 .]٣٩:آل عمران[ ﴾9
£ ﴿:  عن قوِل املالئكِة ملريمأخرب سبحانهو  ¢ ¡ �

 .]٤٣:آل عمران[ ﴾¤ ¥ ¦
! " # $ ﴿: قال اهللاُ عنهام، بُن اخلليلِ اسامعيل ثم الذبيح 

1 0 / . -, + * ) ( ' &  %﴾ 
اذبحني ، يا أبِت : قال ألبيه«:  املفرسينقال بعُض . ]١٠٥-١٠٣:الصافات[

 .»اجدٌ وأنا َس 
،  حني َعرَض اخليَل بالعيش؛  بن داودوهذا نبيُّ اهللا سليامنُ 

، م وندِ  وقتُها؛ َأِسَف رَ  حتى تأخَّ  العِرص فأشغله النظُر إليها عن صالةِ 
، ه صالتِ  وقَت ه بأْن حرَمها اخليَل التي شغلته حتى جاوزَ  نفَس فعاقَب 

ه هبا حني وِ هْ ـليُغمَّ عليها بدال ِمن ل، هها عقوبًة لنفِس ها يعرقبُ فاعرتَض 
 . إىل حسنِها ورسعِة سريهاظرُ اه النهلَ فأ، هااعرتَض 

َضه ِمن رَ كَ  نفَسه بترضيبه أعناَق اخليل َش فلام عاقَب   اهللاُ له ذلك فعوَّ
                                                 

 . )١٠٠:ص(تعظيم قدر الصالة، ) ١(
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وأرشَف يف ، هاوأوطَأ يف الركوب ِمن فوقِ ، أرسَع يف السريِ ، اخليِل الريَح 
R ﴿: قال سبحانه، وأرفَع يف املنزلة، الَقْدر Q P ON M L

 ` _ ^  ] \ [ Z Y X W V  U T S
 n m l kj  i h g f e d c b a
 }  | { z y x w v u t s r q  p o
 ²  ±  °  ̄®  ¬  « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~

µ ´ ³﴾ ]٣٦- ٣٠:ص[. 
،  ـرمحه اهللاـ   عن عكرمةَ  صحيٍح  بإسنادٍ  جريرٍ ابنُ احلافُظ روى 

، »هافعرقبَ ،  فرسٍ  ألَف  عرشينَ  سليامنَ  التي شغلْت كانت اخليُل «: قال
 ما رَ  آِخ ريب عبادةِ ال تشغليني عن ، واهللا، ال: قال«: محه اهللا رقال احلسنُ 

 .»ها أعناقَ ورضَب ، ها عراقيبَ فكشَف ، عليك
 صالُة العرص يوَم اخلندق بسبب انشغالِه غوملا فاتت النبيَّ 

ًرا عظيًام ، وجَد لذلك َوْجًدا شديًدا، بالعدو حتى دعا عىل ، وتأَثَر تأثُّ
، األَْحَزاِب  َيْومُ  َكانَ  َلـامَّ :  قالت عيلٍّ   عنففي الصحيحني، املرشكني

 َوَشَغُلوَنا َحبَُسوَنا َكَام ، َناًرا َوُبيُوَهتُمْ  ُقبُوَرُهمْ  اهللاُ  َمألَ «: غ اهللاِ  َرُسوُل  َقاَل 
الَةِ  َعنِ  ْمُس  َغاَبِت  َحتَّى، ُوْسطَىلا الصَّ   .»الشَّ

                                                 
 . املصدر السابق) ١(
 .)٤/٧٩( القرآن العظيم البن كثريتفسري ) ٢(
 .)٢٠/٨٦(تفسري الطربي ) ٣(
والزلزلة، رقم  باهلزيمة املرشكني عىل الدعاء، باب اجلهاد والسريب كتا يف البخاريرواه ) ٤(

التغليظ يف تفويت ، باب الصالة ومواضع املساجدكتاب ، واللفظ له، يف مسلمو ،)٢٩٣١(
 ).٦٢٧(صالة العرص، رقم
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 ب اهللاِ عبدِ  بنِ  جابرِ  فعن، توقد حصَل مثُل ذلك للفاروِق 
ْمُس  َغَرَبِت  َما َبْعدَ  نَْدِق خلَ ا َيْومَ   َجاءَ ت طَّاِب خلَ ا ْبنَ  ُعَمرَ  أنَّ  ، الشَّ

ارَ  َيُسبُّ  َفَجَعَل   َحتَّى َعْرصَ لا ُأَصيلِّ  كِْدُت  َما، اهللاِ َرُسوَل  َيا: َقاَل ، ُقَرْيشٍ  ُكفَّ
ْمُس  َكاَدِت   إَِىل  َفُقْمنَا، »يْتَُهاَصلَّ  َما َواهللاِ«: غ النَّبِيُّ  َقاَل ، َتْغُرُب  الشَّ

أَ ، ُبْطَحانَ  الَةِ  َفتََوضَّ ْأَنا، لِلصَّ  َغَرَبِت  َما َبْعدَ  َعْرصَ لا َفَصىلَّ ، َهلَا َوَتَوضَّ
ْمُس   .رواه البخاري ومسلم، ـَمْغِرَب لا َبْعَدَها َصىلَّ  ُثمَّ ، الشَّ

َر لذلك،  يف صالتِهغوحني سها  واهتم حتى ُعِرَف ذلك يف ، تكدَّ
: قال تهريرَة  أيب فعن، ملِا حصَل يف الصالِة ِمن اخللل والنقص ؛ههوج

: َقاَل   ـ الظهر أو العرص ـَعِيشِّ لا َصالََيتِ   إِْحَدىغ اهللاِ  َرُسوُل  بِنَا َصىلَّ 
 يَْهاَعلَ  َفاتََّكأَ ، ْسِجدِ ملَ ا ِيف  َمْعُروَضةٍ  َخَشبَةٍ  إَِىل  َفَقامَ ، َسلَّمَ  ُثمَّ  َرْكَعتَْنيِ  بِنَا َفَصىلَّ 

ىلا َعَىل  يُْمنَىلا َيَدهُ  َوَوَضعَ ، َغْضبَانُ  َكأَنَّهُ   َوَوَضعَ ، َأَصابِِعهِ  َبْنيَ  َوَشبََّك ، يُْرسَ
هُ  ىلا َكفِّهِ  ظَْهرِ  َعَىل  األَْيَمنَ  َخدَّ  . رواه الشيخان، احلديث.. .،يُْرسَ

 ِمن هغلبَ  ملِا فَعَله إنام والظاهُر أنه«: قال احلافُظ ابُن رجب رمحه اهللا
؛  .»كثًريا املهمومُ  يفعله ذلك فإنَّ  اهلمِّ

وهناهم عن ،  قوَمه عن عبادِة غري اهللا؛ ى نبيُّ اهللا شعيٌب وملا َهن 
z ﴿: التطفيِف يف الكيِل والوزن  y x w v u t

                                                 
صىل بالناس مجاعة بعد ذهاب الوقت، رقم ، باب من مواقيت الصالةكتاب  يف البخاريرواه ) ١(

الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي ، باب الصالة ومواضع املساجدكتاب  يف مسلمو ،)٥٩٦(
 ).٦٣١(صالة العرص، رقم

 مسلمو ،)٤٨٢(وغريه، رقم  املسجد يف األصابع تشبيك، باب الصالةكتاب  يف البخاريرواه ) ٢(
 ).٥٧٣(السهو يف الصالة والسجود له، رقم ، باب الصالة ومواضع املساجدكتاب يف 

  ).٢/٤٦٢( فتح الباري البن رجب )٣(
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 ه تعظيمَ ن األعاملِ ا مِ ه ُيعظِّم شيئً وْ ويف ذلك دليٌل عىل أهنم مل يرَ ، ]٨٧:هود[
 .الةلصَّ ل

 حرةِ ومما يدل عىل تعظيِم قدِر الصالِة أنَّ اَهللا تعاىل أخرب عن َس * 
ن ا مِ متخذينَه إهلً ،  فرعونَ  بعزةِ إذ حيلفونَ ، هم وعناِدهموعن ِرشكِ ، فرعون

فلم ُيلَهموا ، انقادوا لإليامن باهللا،  اآليةَ ؛ فلام أراهم موسى،  اهللادونِ 
 هلم ما غفرَ  يُ  أنْ اظن  ، ون هباويرتضَّ   ـال وعَ جلَّ ـ  رجعون هبا إىل اهللاِ طاعًة يَ 

: ، قال تعاىل الصالةِ  أركانِ الذي هو أعظمُ ،  إال السجودَ  ـكان منهم
﴿Z Y X﴾ ]هلم  ـجل وعال ـ فلم جيعل اهللاُ ، ]٤٦:الشعراء 

، نيٍب  كلِّ مُ زعُ فْ  مَ والصالةُ ! كيف ال؟، مع اإليامن به، الةمفزًعا إال إىل الصَّ 
¨ ©﴿: ال تعاىلق  § ¦ ¥  ¤£ ¢ ¡﴾ 
 .]٤٥:البقرة[

 َعبَّاسٍ  نَ بعبَد اهللا بسنده أنَّ ـ  ه اهللارمحـ  روى اإلماُم ابُن جرير
هِ  ُنِعَي  ب َجعَ ، َسَفرٍ  ِيف  َوُهوَ  ُقثَمُ  َأُخوهُ  إَِليْ ى ُثمَّ  َفاْسَرتْ ، الطَِّريِق  َعنِ  َتنَحَّ
 َوُهوَ  َراِحَلتِهِ  إَِىل  َيْمِيش  َقامَ  ُثمَّ ، ُلوَس جلُ ا فِيِهَام  َأَطاَل  َرْكَعتَْنيِ  َفَصىلَّ  َفَأَناَخ 
©﴿: َيُقوُل   ¨ §   .]٤٥:البقرة[ ﴾¡ ¢ £¤ ¥ ¦ 

وهلذا أمَر اهللا ، وال ُتعلُم طاعٌة َيدفُع اهللا هبا العذاَب مثُل الصالةِ 
 إذا رأوا اآلياِت التي غوأمَرهم حممٌد ، غتعاىل عبادة أْن يْأمتُوا بمحمٍد 

ْمَس  إِنَّ «: غفقال ، أْن يفزعوا إىل الصالةِ  فيها العذاَب خيافوَن   الشَّ
                                                 

 ).١/٦٢٠( تفسري الطربي )١(
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 َحتَّى اهللاَ  َواْدُعوا، َفَصلُّوا َشيْئًا ِمنَْها َرَأْيتُمْ  َفإَِذا، اهللاِ آَياِت  ِمنْ  آَيتَانِ  َقَمرَ لَوا
 .رواه الشيخان، » َيْكِشَفَها

 َوُهوَ ، ْحَزاِب األَ  َليَْلةَ  غ النَّبِيِّ  إَِىل  َرَجْعُت «: توقال حذيفة 
 .»َصىلَّ  َأْمرٌ  َحَزَبهُ  إَِذا غ اهللاِ  َرُسوُل  َوَكانَ ، ُيَصيلِّ  َشْمَلةٍ  ِيف  ُمْشتَِمٌل 

 إِالَّ ، َوَما ِمنَّا إِْنَساٌن إِالَّ َناِئمٌ ، َلَقْد َرَأْيتُنَا َليَْلَة َبْدرٍ «: توقال عيل 
ُه َكاَن ُيَصيلِّ إَِىل َشجَ ، غَرُسوَل اهللاِ   .»َحتَّى أَْصبََح  َوَيْدُعو، َرةٍ َفإِنَّ

الةِ  باالستخفاَف  أنَّ  ـ أهيا املسلمُ  ـولتعلم   استخفاٌف شأِن الصَّ
 اِإلْسالَمُ  يَ ُبنِ «: غقال رسوُل اهللا ، ه ألهنا عمودُ ؛ بهواستهانةٌ ، باإلسالمِ 

ًدا َوأَنَّ  اهللاُ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  أَنْ  َشَهاَدةِ : َمخْسٍ  َعَىل   َوإَِقامِ ، َوَرُسولُهُ  ُدهُ َعبْ  ُحمَمَّ
الَةِ  َكاةِ  َوإِيتَاءِ ، الصَّ ِت لا َوَحجِّ ، الزَّ  .متفق عليه، »َرَمَضانَ  َوَصْومِ ، بَيْ

الَةُ ، َرأُْس األَْمِر اِإلْسالَمُ «: غوقال  َوذِْرَوُة َسنَاِمِه ، َوَعُموُدُه الصَّ
 .وابن ماجه، رواه الرتمذي، »َهادُ جلِ ا

،  هبامستهنيٍ ، الةِ ستخفٍّ بالصَّ  مُ فكلُّ «: محه اهللا رقال اإلمام أمحد
 رِ  عىل قدْ ن اإلسالمِ هم مِ وإنام حظُّ ،  بهمستهنيٌ ،  باإلسالمِ هو مستخفٌّ 

                                                 
 يف مسلم، و)٥٧٨٥ (، رقمكتاب اللباس، باب من جر إزاره من غري خيالء يف البخاريرواه ) ١(

 .)٩١١(، رقم الصالة جامعة: كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصالة الكسوف
 يُّ َكاَن النَّبِ «: نه األلباين، وحسَّ )١٣١٩(م رق:  داود أيبوعند ،)٢٣١:ص(تعظيم قدر الصالة،  )٢(

 .»َصىلَّ ،  إَِذا َحَزَبُه َأْمرٌ غ
 ).١١٦١(أمحد ) ٣(
، باب يامنكتاب اإل يف مسلم، و)٨ (دعاؤكم إيامنكم، رقم، باب يامنكتاب اإل يف البخاريرواه ) ٤(

 .)١٦(العظام، رقم  ودعائمه اإلسالم أركان
 يف ابن ماجه، و)٢٦١٦ (، رقمامن، باب ما جاء يف حرمة الصالةكتاب اإلي يف الرتمذيرواه ) ٥(

 .، وصححه األلباين)٣٩٧٣ (، رقمكتاب الفتن، باب كف اللسان يف الفتنة
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، الةِ هم يف الصَّ  رغبتِ رِ  عىل قدْ هم يف اإلسالمِ ورغبتُ ، ن الّصالةِ هم مِ حظِّ 
  اإلسالمِ رَ  وقدْ ن اإلسالمِ  مِ َك  حظَّ واعلم أنَّ ، ك يا عبد اهللافاعرف نفَس 

 .»ا عندكهَ رِ وقدْ ، الةِ ن الصَّ  مِ َك  حظِّ رِ عندك بقدْ 
 ويتحقُق ،  إيامُن الرجلِ  به ُيوزنالذي، هي امليزاُن العدُل  »«ـف

ومْن ضيعها فهو ، ْن حِفظها حفَظ دينهمَ ، أل ه من اهللاربُ وقُ ، هومقامُ ، هحالُ 
 .ملا سواها أضيع

موقٌف :  موقفان بني َيدي اهللاِ للعبدِ «: بُن القيم رمحه اهللاإلماُم اقال ا
  املوقِف  بحقِّ ن قامَ فمَ ، ه لقائِ يديه يومَ   بنيوموقٌف ، بني يديه يف الصالةِ 

ن عليه املوقُف ، األولِ  ومل يوفِّه ، ِن استهاَن هبذا املوقِف ومَ ،  اآلخرُ ُهوِّ
 % $ # " !﴿: ، قال تعاىل عليه ذلك املوقفدَ دِّ ُش ، هحقَّ 

& ' ( ) * + , - . / 0﴾ 
 .»]٢٧ -٢٦:اإلنسان[

 َر الصالةِ  وَخَلِفها قدْ  هذه األمةِ حني عرف املوفَّقون ِمن سلِف و
فجاءهتم ، قت هبا قلوُهبم فتعلَّ ؛ شٍئ آثروها عىل كلِّ ، وعظَم موقعها

ِه َيْوَم الَ ظِلَّ إِالَّ ظِلُُّه؛ «: غ ِمن نبيهم البشائرُ  اِإلَماُم َسبَْعٌة ُيظِلُُّهُم اهللاُ ِيف ظِلِّ
 »...َساِجدِ ملَ بُُه ُمَعلٌَّق ِيف الَوَرُجٌل قَ ، َوَشابٌّ َنَشأَ ِيف ِعبَاَدةِ َربِّهِ ، َعاِدُل لا

 .متفق عليه، احلديث
                                                 

 ). ١٥-١٤:ص(كتاب الصالة البن القيم، : ، وينظر)١/٤٤٥(طبقات احلنابلة ) ١(
 ). ٢٩١:ص(الفوائد، ) ٢(
، ومسلم )٦٦٠(، رقم الصالة ينتظر املسجد يف جلس من بابرواه البخاري يف كتاب األذان، ) ٣(

 ).١٠٣١(، رقم الصدقة إخفاء فضل بابيف كتاب الزكاة، 
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 كيف كانت ُقبيل  مع الصالةِ غ  حممدٍ  اخلليلِ ولنتأمل يف حالِ 
 ل شة املؤمنني عائِغ إىل أمِّ ْص ولنُ ،  القرارِ  إىل دارِ ه عن هذه الدارِ رحيلِ 

، غ اهللا وهي تتحدث عن رسولِ ، يِق دِ  الصِّ يقة بنِت دِ الصِّ ، غزوج نبينا 
ه رَض  مَ غ اهللا  رسوُل َض رِ ملا مَ «: قالتأهنا  البخاري عنهاصحيح ففي 

ةً غ َوَجَد َرُسوُل اهللا ،الةُ  الصَّ ِت فحَرض ،  فيهاَت الذي مَ  ،  ِمْن َنْفِسِه ِخفَّ
مل يكن ، »َوَجعِ لُه َختُطَّاِن ِيف األَْرِض ِمَن اِرْجَال وَ ، َفَقاَم ُهيَاَدى َبْنيَ َرُجَلْنيِ 

ويف ،  واإلعياءِ  الضعِف ن شدةِ  مِ ن األرضِ ه مِ  قدميْ  عىل متكنيِ غ رُ يقدِ 
 .»إينِّ ألََرى َبيَاَض ُبُطون َقَدَميْهِ «: روايةٍ 

  حتى يف حاالِت  خياُر هذه األمةِ  النبوِي لقد سار عىل هذا النهِج و
ر بالصالةِ ت  عمرُ  األمةِ فهذا فاروُق ، يدِ  الشداملرضِ  ،  ينتبه بعد ما ُذكِّ

 ملا ت  أنَّ عمرَ  خمرمةَ  بنُ  املسورُ رَ كَ فقد ذَ ، ديدِ  الشَّ  اإلغامءِ وهو يف حالةِ 
 إنْ ،  الصالةِ  مثل تفزعوه بيشءٍ إنكم لنْ «: فقيل،  جعل ُيغمى عليهنَ عِ طُ 

، »قد ُصليت، الصالةَ ، نني املؤم يا أمريَ الصالةَ «: فقالوا، »كانت به حياةٌ 
، »الةَ  الصَّ  تركَ  ملنْ  يف اإلسالمِ وال حظَّ ، اهاَء اهللا إذً ، الصالةُ «: فقال، هفانتبَ 

  شدةَ ي  الصحابةُ مَ لقد علِ . تا  دمً ه ليثعُب  جرحَ وإنَّ ، فصىلَّ 
رَ ، ه عىل الصالةِ وحرِص  ته اهتاممِ  ،  وبه حياةٌ  بالصالةِ فعلموا أنه إذا ُذكِّ

 .هن إغامئِ  مِ فسيفيُق 
                                                 

، ومسلم يف )٦٦٤(، رقم اجلامعة يشهد أن املريض حد بابرواه البخاري يف كتاب األذان، ) ١(
 ).٤١٨(ر، رقم عذ له عرض إذا اإلمام استخالف بابكتاب الصالة، 

 ).٧٢٤٤(يبة رواه ابن أيب ش) ٢(
البن اجلوزي،  ت، مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  )٣/٣٢٥ (سعد بنالالطبقات ) ٣(

 ). ٢٠٧:ص(
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ـ  رمحه اهللاـ  ام العوَّ  الزبري بنِ  اهللا بنِ  عبدِ بنُ   عامرُ عَ وعندما سمِ 
. »وا بيديذُ ُخ «: فقال، ن املسجدِ  مِ ه قريٌب ومنزلُ ، ه بنْفِس وهو جيودُ ، املؤذنَ 
 فدخَل ، هوا بيدِ فأخذُ ، »هفال أجيبُ ،  اهللاَِي  داعِ معُ ْس أَ «: قال،  عليٌل إنَك : فقيل

  .رمحه اهللا رمحًة واسعةً   ثم ماَت ،  ركعةً فركعَ ، غرِب  يف امل اإلمامِ معَ 
* * *

                                                 
  ). ٣١٥:ص(، صفة الصفوة،  )٥/٢٢٠( النبالء أعالم سري) ١(
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«إنَّ  «وأعالِم دينِه الظاهرةِ ،  ِمن أعظِم شعائِر اهللا ،
نيا واآلخرةِ  ، ففيها التعاُضُد والتآلُف ، التي التقت فيها مصالُح الدُّ

احُم والتَّعا ، وتذكُري النَّايس، وتعليُم اجلاهل، والتَّوايص باحلقِّ ، ُرُف والرتَّ
، ُع املوتىشيَّ ويُ ،  املرىضعادُ فيُ ،  املسلمني أحوالِ ومعرفةُ ، وتنبيُه الغافل

 .اءدَ  العِ غاظُ ويُ ،  اللهفىغاُث ويُ 
  العمُل ويزيدُ ، ويتضاعُف الثواُب ،  الربكةُ تعمُّ ويف صالِة اجلامعِة 

، العباداِت  ن أوكدِ  اجلامعة مِ وهلذا كانت صالةُ ؛ دِّ يل اجلِ عند مشاهدٍة أوُ 
ا  لنا دينً  الذي رشعَ  هللاِ فاحلمدُ ،  اإلسالمِ  شعائرِ وأظهرِ ،  الطاعاِت وأجلِّ 

x w v u t s r q p ﴿، ا مستقيًام وهدانا رصاطً ، قويًام 
¡  � ~ } |{ z y﴾ ]١٦١:األنعام[. 

 غ نبيها حممدِة بربك  هلذه األمةِ  ـ تبارك وتعاىل ـ اهللاُقد رشعَ ف
 كالصلواِت ،  والليلةِ منها ما هو يف اليومِ ، معلومةٍ   يف أوقاٍت االجتامعَ 
ومنها ما هو يف ،  اجلمعةُ وهو صالةُ ، ومنها ما هو يف األسبوعِ ، اخلمسِ 

 يف ومنها ما هو عامٌّ ،  بلدٍ  جلامعة كلِّ  العيدينِ وهو صالةُ ، ا متكررً نةِ السَّ 
  اجلامعةِ  بصالةِ  املقصودَ  أنَّ وهبذا نعلمُ ،  بعرفةَ وهو الوقوُف ، نةِ السَّ 
 غوهلذا كان ، »والتعاوُن عىل الرب والتقوى، االئتالُف واجتامُع الكلمةِ «

ُفوا«: ي الصفوَف سوِّ يُ يقوُل حني  تَلِ ْختَلَِف ُقُلوُبُكمْ ؛الَ َختْ نَّ «، » َفتَ لَتَُسوُّ
                                                 

 أبواب الصالة، باب يف الرتمذي، )٦٦٤(، رقم كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف يف أبو داودرواه ) ١(
 .، وصححه األلباين)٢٢٨ (، رقميف ليليني منكم أولوا األحالم والنهيما جاء 
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جه ، »ِهُكمْ أَْو لَيَُخالَِفنَّ اهللاُ َبْنيَ ُوُجو، ُصُفوَفُكمْ   .الشيخانخرَّ
الُة اجلامعِة مرشوعةً  ـأخي املبارك ـ أرأيَت  فامذا ،  لو مل تكن صَّ

واحذروا أن يفقَدكم حيُث ،  تعاىلفاشكروا اهللاَ ـ! ُن حاُل املسلمني؟يكو
 .أو يراكم حيُث هناكم، أمَركم

الِة مع اجلامعةِ  أنَّه  ـ وفقك اهللا ـهل علمَت و  إال ال حيافُظ عىل الصَّ
ا فقال ، وهبذا امتدَح اهللا تعاىل َمن هذا شأُنه، َمن اتَّصَف بالرجولِة حق 

à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ﴿: تعاىل
 â á / .- , + * ) ( ' & % $ # " !
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 املؤديِة إليها صار يف الوسائلِ ، وملا كانت صالُة اجلامعِة هبذه املنزلة
: قال غ النَّبِيِّ  َعنِ  ت هريرةَ  أيب عنف، وثواٌب جزيٌل ، فضٌل عظيمٌ 

 أَوْ  َغَدا ُكلََّام  َجنَّةِ ـلا ِمنَ  ُنُزلَهُ  لَهُ  اهللاُ َأَعدَّ ، َوَراَح  َمْسِجدِ ـلا إَِىل  َغَدا َمنْ «
  .»َراَح 

تُهُ ، األَْنَصارِ  ِمنَ  َرُجٌل  َكانَ : قال ت كعٍب  بنِ  ُأَيبِّ  عنو  أَْقَىص  َبيْ
ئُهُ  الَ  َفَكانَ ، ِدينَةِ ملَ ا ِيف  َبيٍْت  طِ الَةُ  ُختْ ْعنَا: َقاَل ، غ اهللاِ  َرُسولِ  َمعَ  الصَّ  َفتََوجَّ

                                                 
، )٧١٧ (، رقمكتاب األذان، باب تسوية الصفوف عند اإلقامة وبعدها يف البخاريرواه ) ١(

 ).٤٣٦ (، رقمكتاب الصالة، باب تسوية الصفوف وإقامتها يف مسلمو
، رقم راح ومن املسجد إىل غدا من فضل باباألذان،  كتابرواه البخاري ـ واللفظ له ـ يف ) ٢(

 اخلطايا به متحى الصالة إىل امليش باب، الصالة ومواضع املساجد، ومسلم يف كتاب )٦٦٢(
 ).٦٦٩(، رقم الدرجات به وترفع
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ْيَت  َأنََّك  َلوْ ، ُفالَنُ  َيا: َلهُ  ُت لَفقُ ، َلهُ  ْمَضاءِ  ِمنَ  َيِقيَك ، ِمحَاًرا اْشَرتَ  َوَيِقيَك ، الرَّ
تِ  َأنَّ  ُأِحبُّ  َما َواهللاِ َماأَ : َقاَل . األَْرضِ  َهَوامِّ  ِمنْ  دٍ  بِبَيِْت  ُمَطنٌَّب  يَبيْ ، غ ُحمَمَّ
ُتهُ  غ اهللاِ  يَّ َنبِ  َأَتيُْت  َحتَّى ِمحْالً  بِهِ  ُت لَفَحمَ : َقاَل   َلهُ  َفَقاَل ، َفَدَعاهُ ، َفَأْخَربْ
 َما لََك  إِنَّ «: غ يُّ نَّبِ ال َلهُ  َفَقاَل ، األَْجرَ  َأَثِرهِ  ِيف  َيْرُجو َأنَّهُ  َلهُ  َوَذَكرَ ، َذلَِك  ِمثَْل 

 .»اْحتََسبَْت 
 ؛ْسِجدِ ملَ ا َحْوَل  بَِقاعُ لا َخَلِت : قال ب اهللاِ عبدِ  بنِ  جابرِ  عنو

، غ اهللاِ  َرُسوَل  َذلَِك  َفبََلغَ ، ْسِجدِ ملَ ا ُقْرِب  إَِىل  َينْتَِقُلوا َأنْ  َسِلَمةَ  َبنُو َفَأَرادَ 
: َقاُلوا. »َمْسِجدِ ـلا ُقْرَب  َتنْتَِقُلوا َأنْ  ُتِريُدونَ  مْ َأنَّكُ  يَبَلَغنِ  إِنَّهُ «: َهلُمْ  َفَقاَل 
 ُتْكتَْب ، ِدَياَرُكمْ ، َسلَِمةَ  يَبنِ  َيا«: َفَقاَل . َذلَِك  َأَرْدَنا َقدْ  اهللاِ َرُسوَل  َيا، َنَعمْ 

 .»آَثاُرُكمْ  ُتْكتَْب ، ِدَياَرُكمْ ، آَثاُرُكمْ 
 إِنَّ «: غ اهللاِ ُل َرُسو قاَل : َقاَل  ت األشعري ُموَسى أِيب  عنو

الَةِ  ِيف  َأْجًرا النَّاسِ  َأْعظَمَ   َينْتَظِرُ  يَوالَّذِ ، َفأَْبَعُدُهمْ ، َممًْشى إِلَيَْها َأْبَعُدُهمْ  الصَّ
الَةَ  يََها َحتَّى الصَّ  َوِيف ، »َينَامُ  ُثمَّ  ُيَصلِّيَها يالَّذِ  ِمنَ  أَْجًرا َأْعظَمُ  اِإلَمامِ  َمعَ  ُيَصلِّ

 .»َمجَاَعةٍ  ِيف  اِإلَمامِ  َمعَ  ُيَصلِّيََها َحتَّى« َرْيٍب كُ  َأِيب  ِرَواَيةِ 
 يف أََحُدُكمْ  َيَزاُل  الَ «: قال غ اهللاِ رسوَل  أنَّ  ت هريرةَ  أيب عنو

                                                 
، رقم املساجد إىل اخلطا كثرة فضل باب، الصالة ومواضع املساجدرواه مسلم يف كتاب ) ١(

)٦٦٣.( 
، رقم املساجد إىل اخلطا كثرة فضل باب، الصالة ومواضع ملساجدارواه مسلم يف كتاب ) ٢(

)٦٦٤.( 
، ومسلم، )٦٥١(، رقم مجاعةفجر يف ال صالة فضل باباألذان،  كتابرواه البخاري يف ) ٣(

، رقم املساجد إىل اخلطا كثرة فضل باب، الصالة ومواضع املساجدواللفظ له، يف كتاب 
)٦٦٢.( 

 



 

 

٢٥  

الَةُ  َداَمِت  َما َصالَةٍ  الَةُ  إِالَّ  َأْهلِهِ  إَِىل  َينَْقلَِب  أَنْ  َيْمنَُعهُ  الَ ، َحتْبُِسهُ  الصَّ ، »الصَّ
 .متفق عليه
 املسجدَ  َدَخَل  نمَ  يشمُل  وهذا«: ل احلافُظ ابُن رجٍب رمحه اهللاقا
َل  مجاعةً  فِيهِ  للصالة  َمعَ  صىلَّ  نومَ ، الصالةَ  ينتظرُ  فجلَس ، الصالةِ  إقامةِ  َقبْ
، اهللاِ سبيل ِيف  الرباطِ  نوعِ  نمِ  وهذا .الثانيةَ  الصالةَ  ينتظرُ  جلس ُثمَّ  اإلمام
 بِهِ  َوَيْرَفعُ ، َخطَاَياـلا بِهِ  اهللاُ َيْمُحو َما َعَىل  لُُّكمْ َأدُ  َأالَ «: غ النَّبِيُّ  قاَل  كام

َرَجاِت  ، َكاِرهِ ملَ ا َعَىل  ُوُضوءِ لا إِْسبَاغُ «: قاَل . اهللاِ رسوَل  يا، بَىل : قالوا. »؟الدَّ
الَةِ  َواْنتِظَارُ ، َساِجدِ ملَ ا إَِىل  ُخطَاـلا َوَكثَْرةُ  الَةِ  َبْعدَ  الصَّ  َفَذلُِكمُ ، الصَّ

 .«»َباطُ الرِّ 
رَ  َمنْ «: غ اهللاِ رسوُل  قال: قال ت هريرةَ  أيب عنو ، َبيْتِهِ  ِيف  َتطَهَّ

ضِ  ِمنْ  َفِريَضةً  لِيَْقِيض  ؛اهللاِ  ُبيُوِت  ِمنْ  َبيٍْت  إَِىل  َمَشى ُثمَّ   َكاَنْت ، اهللاِ َفَرائِ
ا َخطَْوَتاهُ  طُّ  إِْحَداُمهَ  .رواه مسلم، »َدَرَجةً  َتْرَفعُ  َواألُْخَرى، َخطِيئَةً  َحتُ

 ت َكْعٍب  ْبنِ  أَُيبِّ فعن ، كلام كان أفضل، وكلام كانت اجلامعُة أكثر
ُجلِ  َصالَةَ  إِنَّ «:  قالغأنَّ رسوَل اهللا  ُجلِ  َمعَ  الرَّ  َصالَتِهِ  ِمنْ  أَْزَكى الرَّ

ُجَلْنيِ  َمعَ  َوَصالَُتهُ ، َوْحَدهُ  ُجلِ  َمعَ  َصالَتِهِ  ِمنْ  أَْزَكى الرَّ  َفُهوَ  ثُرَ كَ  َوَما، الرَّ
                                                 

، )٦٥٩(من جلس يف املسجد ينتظر الصالة، رقم  باباألذان،  الةص كتابرواه البخاري يف ) ١(
، رقم الصالة وانتظار اجلامعة صالة فضل باب، الصالة ومواضع املساجدومسلم يف كتاب 

)٦٤٩.( 
 ).٢٥١(، رقم املكاره عىل الوضوء إسباغ فضل باب، الطهارةرواه مسلم يف كتاب ) ٢(
 ).٤/٤٤(فتح الباري البن رجب ) ٣(
 به وترفع اخلطايا به متحى الصالة إىل امليش باب، الصالة ومواضع املساجدواه مسلم يف كتاب ر) ٤(

 ).٦٦٦(، رقم الدرجات

 



  

 

٢٦  

نه األلباين، رواه أبو داود، »َتَعاَىل  اهللاِ  إَِىل  َأَحبُّ   .وحسَّ
نا فكام فاوَت بني األزمنِة ،  حكيٌم عليم ـ سبحانه وتعاىل ـوربُّ

: ، قال تعاىل بني األعاملِ ِ الصاحلةِ  ـكذلك  ـفاوَت ، واألمكنِة واألشخاص
﴿³ فِمن ذلك أنَّ بعَض ، ]٦٨:القصص[ ﴾¯ ° ± ² 
 جريرٍ  عنف، وثواٍب جزيل، صلواِت املفروضِة امتازت بفضٍل خاصٍ ال

: َفَقاَل   ـبَْدرَ لا َيْعنِي  ـَليَْلةً  َقَمرِ لا إَِىل  َفنَظَرَ  غ النَّبِيِّ  ِعنْدَ  ُكنَّا: قال ت
ْونَ  إِنَُّكمْ « ونَ  الَ ، َقَمرَ لا َهَذا َتَرْونَ  َكَام  َربَُّكمْ  َسَرتَ  َفإِنِ ، ُرْؤَيتِهِ  ِيف  ُتَضامُّ

ْمسِ  ُطُلوعِ  َقبَْل  َصالَةٍ  َعَىل  ُتْغَلبُوا الَ  َأنْ  اْستَطَْعتُمْ   ُغُروِهبَا َوَقبَْل  الشَّ
X﴿: َقَرأَ  ُثمَّ ، »َفاْفَعُلوا  W V U T S R Q﴾ 

 .رواه الشيخان، ]٣٩:ق[
 الصالتني هاتني عىل فاملحافظةُ «: رمحه اهللا قال احلافُظ ابُن رجب

 .هـ.ا »الوقتني هذين مثل يف ةجلنَّ ا يف اهللاِ لرؤية اسببً  تكون
: قال غ اهللاِ  رسوَل  أنَّ  ت هريرةَ  أيب عنويف الصحيحني 

 َصالَةِ  ِيف  َوَجيْتَِمُعونَ ، بِالنََّهارِ  َوَمالَئَِكةٌ ، بِاللَّيْلِ  َمالَئَِكةٌ  فِيُكمْ  َيتََعاَقبُونَ «
مْ ، فِيُكمْ  اَباتُو الَِّذينَ  َيْعُرُج  ُثمَّ ، َعْرصِ لا َوَصالَةِ ، َفْجرِ لا ُمْ  َفيَْسأَُهلُ  َوُهوَ ، َرهبُّ

 َوَأَتيْنَاُهمْ ، ُيَصلُّونَ  َوُهمْ  َتَرْكنَاُهمْ : َفيَُقولُونَ  ي؟ِعبَادِ  َتَرْكتُمْ  َكيَْف : ِهبِمْ  َأْعَلمُ 
                                                 

 ).٥٥٤(، رقم اجلامعة صالة فضل يف باب، الصالةرواه أبو داود يف كتاب ) ١(
، )٥٥٤(فضل صالة العرص، رقم  بابمواقيت الصالة،  كتابرواه البخاري ـ واللفظ له ـ يف ) ٢(

 ).٦٣٣(فضل صاليت الصبح والعرص، رقم باب ساجد، املومسلم يف كتاب 
 ).٣/١٠٨(فتح الباري البن رجب ) ٣(

 



 

 

٢٧  

 .»ُيَصلُّونَ  َوُهمْ 
 َصىلَّ  َمنْ «: غ اهللاِ رسوُل  قال: لاق ت يَّ الَقْرسِ  ُجنَْدبوعن 

بِْح  َصالَةَ  ةِ  ِيف  َفْهوَ  ،الصُّ تِهِ  ِمنْ  اهللاُ َيطُْلبَنَُّكمُ  َفالَ ، اهللاِ ِذمَّ  َمنْ  َفإِنَّهُ ، ءٍ بَِيشْ  ِذمَّ
تِهِ  ِمنْ  َيطُْلبْهُ  رواه ، »َجَهنَّمَ  َنارِ  يف َوْجِههِ  َعَىل  َيُكبَّهُ  ُثمَّ ، ُيْدِرْكهُ  ءٍ بَِيشْ  ِذمَّ
 .مسلم

 َصىلَّ  نْ مَ «: غ اهللاِ رسوُل  قال: قال ت مالٍك  بنِ  أنسِ  عنو
ْمُس  َتطُْلعَ  َحتَّى اهللاَ  َيْذُكرُ  َقَعدَ  ُثمَّ ، َمجَاَعةٍ  ِيف  َغَداةَ لا ْنيِ  َصىلَّ  ُثمَّ ، الشَّ ، َرْكَعتَ

ةٍ  َكأَْجرِ  لَهُ  َكاَنْت  ةٍ «: غ اهللاِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل . »َوُعْمَرةٍ  َحجَّ ةٍ  َتامَّ  َتامَّ
ةٍ  نه األلباين، رواه الرتمذي، »َتامَّ  .وحسَّ

: َيقول غ اهللاِ رسوَل  سمعُت : قال ت عفانَ  بنِ  عثامنَ عن و
بَْح  َصىلَّ  َوَمنْ ، اللَّيْلِ  نِْصَف  َقامَ  َفَكأَنََّام ، َمجَاَعةٍ  ِيف  ِعَشاءَ لا َصىلَّ  َمنْ «  ِيف  الصُّ

 .رواه مسلم، »ُكلَّهُ  اللَّيَْل  َصىلَّ  َفَكأَنََّام ، َمجَاَعةٍ 
وأجزَل ، وأمجَل عوائدها!  اجلامعةِ ما أعظَم صالةَ ، فال إلَه إال اهللاُ

 !فوائَدها
* * *

                                                 
، )٥٥٥(فضل صالة العرص، رقم  بابمواقيت الصالة،  كتابرواه البخاري ـ واللفظ له ـ يف ) ١(

 ).٦٣٢(فضل صاليت الصبح والعرص، رقم باب ساجد، املومسلم يف كتاب 
، مجاعة يف والصبح العشاء صالة فضل باب، الصالة ومواضع املساجدمسلم يف كتاب رواه ) ٢(

 ).٦٥٧(رقم 
 الصبح صالة بعد املسجد يف اجللوس من يستحب ما ذكر بابرواه الرتمذي يف كتاب اجلمعة، ) ٣(

 ).٥٨٦(، رقم الشمس تطلع حتى
، مجاعة يف والصبح عشاءال صالة فضل باب، الصالة ومواضع املساجدرواه مسلم يف كتاب ) ٤(

 ).٦٥٦(رقم 

 



  

 

٢٨  

 

، »« عباِدهوافرتَضه عىل  تعاىل  اهللاُ هرشعَ إنَّ مما 
نأثنى لقد و اكريَن فيها ا ـ سبحانه ـربُّ Ø × Ö Õ Ô ﴿: فقال، عىل الذَّ

á  à ß Þ  Ý Ü  Û Ú Ù﴾ ]وقال  ،]٣٦:النور
Ä Ã Â Á﴿: سبحانه  À ¿ ¾  ½  ¼﴾ 

: فقال سبحانه،  هم املؤمنون املساجدِ رَ امَّ  عُ أنَّ تعاىل وأخرب ، ]٢٩:األعراف[
﴿ t s r q p  o n m  l k j  i

¡ � ~ } |  { zy x w v u﴾ 
 .]١٨:التوبة[

،  فيها اهللاَ رِ كْ ن ذِ مِ منَع أو ، اعى يف خراِهب ن َس  مَ  ـجلَّ وَعالـ د وتوعَّ 
D C ﴿: فقال سبحانه،  يف اآلخرةِ  العظيمِ والعذاِب ، نيا الدُّ باخلزي يف

 U  T S R Q PO N M L K J I H G F E
b a ` _ ^ ] \ [ Z YX W V﴾ 

 .]١١٤:البقرة[
يِن الظاهرة أبو الربكات قال ، والصالُة يف املساجِد ِمن أعالِم الدِّ

الِم بُن تيمية ين شعائرِ  أكربِ  نمِ  املساجدِ  يف الصالةُ «:  رمحه اهللاعبُد السَّ  الدِّ
 بحيث، الصالةِ  آثارِ  وحموُ ، املفاسدِ  أْوىف بالكليةِ  تْرِكها ويف، وأعالِمه

 .»فِعِلها أصلِ  عن ِق لاخلَ  أكثرِ  ِمهمِ  فتورِ  إىل ُتفِيض 
                                                 

 )٢٦٦:ص(كتاب الصالة، ) ١(
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  تبنيَّ  التأملِ  حقَّ نةَ  السُّ َل  تأمَّ نْ مَ و«:  رمحه اهللا القيم ابنُ  اإلمامُ قالو
 معه ترُك  جيوزُ إال لعارضٍ ،  عىل األعيانِ  فرٌض اجدِ ها يف املسعلَ  فِ له أنَّ 

  لغريِ  اجلامعةِ علِ  فِ  كرتكِ  عذرٍ  املسجد لغريِ  فرتُك حضورِ .اجلامعةِ اجلمعِة و
 .»عذرٍ 

،  ونحوهمطرِ  لل اجلمعُ ملا جازَ ،  اجلامعةِ  فعلِ ولو كان الواجُب جمردَ 
 إلسالم ابُن تيميةشيُخ اقال ، نة السُّ  ألجلِ ؛ الرشُط وهو الوقُت كَ وُترِ 

اتِب  اإلمامِ  مع صالَته أنَّ  ريَب  وال«: رمحه اهللا  ولو، مجاعةً  املسجدِ  يف الرَّ
 .»مجاعةً  كان ولو بيتِه يف صالتِه ِمن خريٌ ، ركعةً 

  أنَّ  ـالمُ  والسَّ الةُ عليه الصَّ ـ هم ن نبيِّ  مِ  الكرامُ  الصحابةُ مَ وقد فهِ 
 رمحه شيُخ اإلسالِم ابُن تيميةقال ، نيٍ  ع فرُض  يف املساجد مجاعةً الصالةَ 

كان فيهم ، حى الضُّ  وصالةِ  الليلِ  كانت عندهم مستحبًة كقيامِ  لوإذ«: اهللا
  مسعودٍ  اهللا بنُ قال عبدُ ، »ها مع إيامنهن ال يفعلُ ومنهم مَ ، هان يفعلُ مَ 

ُه َأْن يَ «: ت َلَواِت يَُحافِْظ َعَىل هَ لفَ ، َقى اهللاَ َغًدا ُمْسِلًام لَمْن َرسَّ ُؤالَِء الصَّ
َع لِنَبِيُِّكْم ، َحيُْث ُينَاَدى ِهبِنَّ  ُنَّ ِمْن ُسنَِن ، َدىـُ هل ُسنََن اغَفإِنَّ اهللاَ َرشَ َوإِهنَّ

تُْم ِيف ، َدىـُ هلا ُف ِىف َبيْتِهِ ملُ  ُبيُوتُِكْم َكَام ُيَصىلِّ َهَذا اَوَلْو َأنَُّكْم َصلَّيْ ، تََخلِّ
ْكتُْم ُسنََّة َنبِيِّ  ُر ، تُمْ لَوَلْو َتَرْكتُْم ُسنََّة َنبِيُِّكْم َلَضلَ ، ُكمْ َلَرتَ َوَما ِمْن َرُجٍل َيتََطهَّ

ُهورَ  إِالَّ َكتََب اهللاُ َلُه ، َمَساِجدِ ـلُثمَّ َيْعِمُد إَِىل َمْسِجٍد ِمْن َهِذِه ا، َفيُْحِسُن الطُّ
ُطوَها َحَسنَةً  ئَةً ، َوَيْرَفُعُه ِهبَا َدَرَجةً ، بُِكلِّ َخطَْوٍة َخيْ طُّ َعنُْه ِهبَا َسيِّ َوَلَقْد ، َوَحيُ

                                                 
 ).٢٦٨:ص(املصدر السابق، ) ١(
 ).٢٣/٢٥٨(جمموع الفتاوى ) ٢(
 .خمترصا) ٢٣/٢٣٠(املصدر السابق ) ٣(

 



  

 

٣٠  

ُف َعنَْها إِالَّ ُمنَافٌِق َمْعُلوُم النَِّفاِق  ُجُل ُيْؤَتى بِِه ، َرَأْيتُنَا َوَما َيتََخلَّ َوَلَقْد َكاَن الرَّ
ُجَلْنيِ َحتَّى ُيَقاَم ِيف  فِّ ُهيَاَدى َبْنيَ الرَّ  . مسلماهرو، » الصَّ

 ال  أمرٍ  كلَّ  أنَّ ومعلومٌ «:  رمحه اهللاُن تيميةشيُخ اإلسالِم ابقال 
  ال تكونُ  النفاِق وعالماُت ، انِ عيا عىل األ كان واجبً  عنه إال منافٌق ُف يتخلَّ 
 .هـ. ا» مكروهٍ  وال بفعلِ ستحبٍّ  مُ برتكِ 

 يف فاِق  النِّ  عالماِت أن استقرَ ومَ «:  رمحه اهللاإلماُم ابُن القيمقال و
ها املصيل يف ى تاركَ وقد سمَّ ، مٍ  حمرَّ  أو فعُل  فريضةٍ ركُ ما تَ إها نة وجدَ السُّ 
،  التي كان عليهاغ  اهللا رسولِ يقةُ  التي هي طرنةِ ا للسُّ ا تاركً ه متخلفً بيتِ 

ها ال كَ  ترْ فإنَّ ، ها تركَ ن شاءَ ومَ ، ها فعلَ ن شاءَ  التي مَ نةُ  هبا السُّ  املرادُ وليَس 
،  الليلوقيامِ ،  الضحىكِ كرتْ ،  النفاِق ن عالماِت وال مِ ، يكون ضالالً 

 .» االثنني واخلميسوصومِ 
َفاُق ، ُكْفرُ لَوا، َفاءِ جلَ َجَفاُء ُكلُّ اـلا«: اوألمحد مرفوعً  َمْن َسِمَع ، َوالنِّ

الَةِ  : ديثيف احلو، »َوالَ ُجيِيبُهُ ، َفالَِح لَيْدُعو إَِىل ا، ُمنَاِدَي اهللاِ ُينَاِدي بِالصَّ
 .»فَمْن َشذَّ َشذَّ ِيف النَّارِ ، َعةِ َجَام ـلَيُد اهللاِ َعَىل ا«

وال ، هارَ  النَّ ويصومُ ،  الليَل  يقومُ رجلٍ  عن ب  عباسل ابنُ ئِ وُس 
 بل اختار غريُ ،  الرفعكمُ وهذا له ُح ، »الناريف هو «: فقاَل ،  اجلامعةَ حيُرض 

                                                 
 ).٦٥٤(اهلدى، رقم  سنن من اجلامعة صالة رواه مسلم يف كتاب املساجد، باب) ١(
 ).٢٣/٢٣٠(جمموع الفتاوى ) ٢(
 ).٢٢٩:ص(اب الصالة، كت) ٣(
فه األلباين، كام يف ضعيف)١٥٦٢٧(رواه أمحد ) ٤(  ).٢٦٥٠(رقم  اجلامع، حديث ، وضعَّ
حهبمن حديث ابن عمر ) ٣٩٢(املستدرك ) ٥( رقم  اجلامع، حديث صحيح األلباين يف ، وصحَّ

)١٨٤٨.( 

 



 

 

٣١  

شيُخ اإلسالم منهم ،  الصالةِ  لصحةِ  رشطٌ  اجلامعةَ  العلم أنَّ ن أهلِ  مِ واحدٍ 
 . ـ تعاىلرمحه اهللاتيمية ـ  ابنُ 

:  اهللا أبابطني رمحه اهللا عبدِ ن إجابات الشيِخ نية مِ رر السَّ ويف الدُّ 
الب إال  يف الغَ كُ درِ بحيث ال يُ ،  عن الصالةِ كاسلِ  عىل التَّ مُ داوِ ن يُ وأما مَ «

، هن مرتبتِ  مِ طُ سقِ  ويُ ؛فاِق ن النِّ ه مِ اف عىل فاعلِ فهذا ُخي ،  أو ركعةً التشهدَ 
 .واهللا املستعان، »عَ ه حتى يرتدِ واعتزالُ ، هبغي نصيحتُ وين

 يف الصالةِ  َتْركِ  عىل والـُمرصُّ «: وقال شيُخ اإلسالم رمحه اهللا
 وُتردُّ ، عليه ُيعاقُب  بل، ذلك عىل وُيزَجرُ ، عليه ُينَكرُ  ُسوءٍ  رجُل  اجلامعةِ 
 .»شهادُته

 اه اإلمامُ  ما رويف املسجدِ مجاعًة   الصالةِ ومما يدل عىل وجوِب * 
، ِف  الصَّ ا خلَف  فردً صيلِّ  رأى رجالً يُ غ  النبيَّ  أنَّ  ـيف مسنده ـ أمحد

جُل ِمن صالتِه حتى انرصَف غ  اهللاِ نبيُّ فوقَف   لاْستَْقبَ «: فقال له،  الرَّ
فِّ  َف لَخ  لَِفْردٍ  َصالَةَ  َفالَ ، َصالََتَك   أبطَل  غأنه : وجه الداللةو، »الصَّ

  مع أنه مل ينفردْ إلعادةِ باه وأمرَ ، وهو يف مجاعةٍ ،  الصِف خلَف   املنفردِ صالةَ 
 .ىل بالبطالنِ  أوْ  واملكانِ  اجلامعةِ نِ  ع املنفردِ فصالةُ ، إال يف املكانِ 

  هبا يف حالِ رَ  تعاىل أمَ  اهللاَ اجلامعة أنَّ صالِة ومما يدل عىل وجوب * 
                                                 

 ).٢٣/٢٣٣(جمموع الفتاوى : ينظر) ١(
 ).٤/٤٢٠(الدرر السنية ) ٢(
 ).٢٣/٢٥٢(الفتاوى جمموع ) ٣(
 الرجل صالة فيها، باب والسنة الصالة ، وابن ماجه يف كتاب إقامة٧٥)/٢٤٠٠٩(رواه أمحد ) ٤(

حه األلباين)١٠٠٣(وحده، رقم  الصف خلف  .، وصحَّ

 



  

 

٣٢  

# ﴿: ، قال تعاىلىلأوْ حاِل األمِن ففي ،  اخلوِف شدةِ   " ! $
قال ، ]١٠٢:النساء[ ﴾% & ' ) ( * + ,

 وجوِب  إىل ذهَب  َمن به استدل ما أحسنَ  وما«:  رمحه اهللا كثريٍ ابنُ احلافُظ 
، اجلامعةِ  ألجلِ  كثريةٌ  أفعاٌل  اغتُِفرت حيث، الكريمةِ  اآليةِ  هذه ِمن اجلامعةِ 
 .»ذلك ساغَ  ملا واجبةٌ  أهنا فلوال

  واجباِت  هلا أكثرُ رتكُ يُ   اجلامعةَ فإنَّ «:  رمحه اهللاقال شيخ اإلسالمو
بعِض  ؤمر برتكِ ا مل يُ فلوال وجوُهب ، وغريها اخلوف  يف صالةِ الصالةِ 

 .»بواجب ليس ملا الواجبات برتك يؤمر ال ألنه ؛ هلاالواجباِت 
 اجلامعةَ  أنَّ  عىل دليٌل  هذا ويف«: قال اإلماُم ابُن القيم رمحه اهللاو

 ،األوىل بفعلِ  الثانيةِ  الطائفةِ  عن سبحانه سقطهايُ  مل إذ، األعيانِ  عىل فرٌض 
 ولو، اخلوِف  عذرُ  بسقوطِها األعذارِ  أْوَىل  لكان سنةً  اجلامعةُ  كانت ولو
 عىل دليٌل  اآليةِ  ففي ؛األوىل الطائفةِ  بفعلِ  لسقطت كفايةٍ  فرَض  كانت

 اهب هُ أمر ثم، أوًال  هبا هُ أمر: أوجهٍ  ثالثة عىل فهذه ،األعيانِ  عىل وجوِهبا
ص مل وأنه، ثانيًا  .»اخلوِف  حاَل  ترِكها يف هلم ُيرخِّ

 باُب : يف صحيحه بقولِهـ  رمحه اهللاـ  البخاري وترجم اإلمامُ 
 يف ه عن العشاءِ  منعته أمُّ إنْ «:  احلسنُ قال: وقال،  اجلامعةِ  صالةِ وجوِب 

 إىل  ذهب بن يزيد إذا فاتته اجلامعةُ وكان األسودُ ، »هاطعْ  مل يُ  شفقةً مجاعةٍ 
                                                 

 ).٢/٤٠٠(القرآن العظيم تفسري ) ١(
 ).٢٣/٢٤٠(جمموع الفتاوى ) ٢(
 ).٢١٢:ص(كتاب الصالة، ) ٣(

 



 

 

٣٣  

، ه حيِّ  يف مسجدِ  إذا فاتته الصالةُ  سليمٍ  بنُ وكان ليُث ،  آخرمسجدٍ 
 .ك اجلامعةَ درِ  حتى يُ  عليه املساجدَ ا فطاَف كرتى محارً ا

ه أنه  حيِّ  يف مسجدِ ن فاتته اجلامعةُ  مَ  عىل أنَّ  أمحدُ  اإلمامُ ونصَّ 
 كان يذهب  أنهشيمٍ  عن هُ يكِ وُح ،  اجلامعةَ كَ درِ  ليُ  آخرَ يذهب إىل مسجدٍ 

  . مع اإلمامِ حرام اإلة تكبري إلدراكِ  آخرَ إىل مسجدٍ 
 له ما  اهللاُوقد غفرَ ، وأخشاهم له، ه بربِّ  الناسِ أعلمُ ، غنا هذا نبيُّ و

 بأيب هو  ـعٌ جِ  وَ وهو مريٌض ، شاءِ  العِ  صالةُ نيُ َحتِ ، رَ ه وما تأخَّ ن ذنبِ  مِ مَ تقدَّ 
  النهوَض اوَل  َح وكلام أفاَق ، اٍت  مرى عليه ثالَث غمَ ه ليُ نَّ إحتى   ـغ وأمي

  أيب بكرٍ  حتى أجلساه إىل جنِب ادى بني رجلنيِ ُهي و،  يف املسجدِ صيلِّ ليُ 
 »؟النَّاُس  َأَصىلَّ «:  َفَقاَل غ النَّبِيُّ  َثُقَل :  قالتل فعن عائشةَ ، ت

، نَالَفَفعَ : َقاَلْت ، »ْخَضِب ملِ ا ِيف  َماءً  ِيل  َضُعوا«: َقاَل ، َينْتَظُِروَنَك  ُهمْ ، الَ : نَالقُ 
َسَل  هِ  َفُأْغِمَي  لِيَنُوءَ  َفَذَهَب ، َفاْغتَ ، »؟النَّاُس  َأَصىلَّ «: غ َفَقاَل ، َأَفاَق  ُثمَّ ، َعَليْ

 »ـِْخَضِب ملا ِيف  َماءً  ِيل  َضُعوا«: َقاَل ، اهللاِ َرُسوَل  َيا َينْتَظُِروَنَك  ُهمْ ، الَ : نَالقُ 
 َأَصىلَّ «: َفَقاَل ، َأَفاَق  ُثمَّ ، َعَليْهِ  َفُأْغِمَي  يَنُوءَ لِ  َذَهَب  ُثمَّ ، َفاْغتََسَل  َفَقَعدَ : َقاَلْت 

 ِيف  َماءً  ِيل  َضُعوا«: َفَقاَل ، اهللاِ َرُسوَل  َيا َينْتَظُِروَنَك  ُهمْ ، الَ : نَالقُ  »؟النَّاُس 
َسَل  َفَقَعدَ ، »ْخَضِب ملِ ا هِ  َفُأْغِمَي  لِيَنُوءَ  َذَهَب  ثمَّ ، َفاْغتَ : اَل َفقَ ، َأَفاَق  ُثمَّ ، َعَليْ
 ُعُكوٌف  َوالنَّاُس  ،اهللاِ َرُسوَل  َيا َينْتَظُِروَنَك  ُهمْ ، الَ : نَالَفقُ ، »؟النَّاُس  َأَصىلَّ «

 غ النَّبِيُّ  َفَأْرَسَل ، اآلِخَرةِ  ِعَشاءِ لا لَِصالَةِ ؛ النَّبِيَّ  َينْتَظُِرونَ  ـَمْسِجدِ لا ِيف 
                                                 

 ).٩٢:ص(حيحه يف كتاب األذان، ذكره البخاري يف ص) ١(
  ).٤/١٧(، وذكره احلافظ ابن رجب يف فتح الباري )٦٣٦(رواه ابن أيب اجلعد يف مسنده، برقم ) ٢(
 ).٤/١٧(فتح الباري البن رجب ) ٣(
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َ  بَِأنْ  َبْكرٍ  َأِيب  إَِىل  ُسوُل  َفَأَتاهُ ، بِالنَّاسِ  ُيَصيلِّ  غ اهللاِ  َرُسوَل  إِنَّ : َفَقاَل ، الرَّ
َ  َأنْ  َيْأُمُركَ   َصلِّ ، ُعَمرُ  َيا :ـ َرِقيًقا َرُجالً  َوَكانَ   ـَبْكرٍ  َأُبو َفَقاَل ، بِالنَّاسِ  ُتَصيلِّ

امَ  َك لتِ  َبْكرٍ  َأُبو َفَصىلَّ ، بَِذلَِك  َأَحقُّ  َأْنَت : ُعَمرُ  َلهُ  َفَقاَل ، بِالنَّاسِ   نَّ إِ  ُثمَّ ، األَيَّ
ًة؛ َنْفِسهِ  ِمنْ   َوَجدَ غ النَّبِيَّ   لَِصالَةِ  َعبَّاُس لا َأَحُدُمهَا، َرُجَلْنيِ  َبْنيَ  َفَخَرَج  ِخفَّ

ْهرِ  رَ  َذَهَب  َبْكرٍ  َأُبو َرآهُ  َفَلامَّ ، بِالنَّاسِ  ُيَصيلِّ  َبْكرٍ  َوَأُبو، الظُّ  إَِليْهِ  َفَأْوَمأَ ، لِيَتََأخَّ
 أَِيب  َجنِْب  إَِىل  َفَأْجَلَساهُ ، »َجنْبِهِ  إَِىل  أَْجلَِساِين «: َقاَل ، رَ َيتََأخَّ  الَ   بَِأنْ غ النَّبِيُّ 

 َوالنَّاُس ، غ النَّبِيِّ  بَِصالَةِ  َيْأَتمُّ  َوْهوَ ، ُيَصيلِّ  َبْكرٍ  َأُبو َفَجَعَل  َقاَل ، َبْكرٍ 
 .شيخان رواه ال،  َقاِعدٌ غ َوالنَّبِيُّ ، َبْكرٍ  َأِيب  بَِصالَةِ 

أبُني ،  عىل قوٍم ختلفوا عن الصالة بيوهتمَق رِّ  ُحي أنْ  بغ يف اهتاممهو
 عن  اهللاِ  رسوُل يتهددَ  جائز أن إذ غريُ ،  اجلامعة صالةِ البيان عىل وجوِب 

 .ستحبٍّ  أو مُ مندوٍب 
 َعَىل  َصالَةٍ  َأْثَقَل  إِنَّ «:  قالغ أنَّ النبيَّ ت عن أيب هريرةو

ا فِيِهَام  َما َيْعَلُمونَ  َولَوْ ، ْجرِ فَ لا َوَصالَةُ  ِعَشاءِ لا َصالَةُ  ـُمنَافِِقنيَ لا  َولَوْ  ألََتْوُمهَ
الَةِ  آُمرَ  َأنْ  َمهَْمُت  َولََقدْ ، َحبًْوا َ  َرُجالً  آُمرَ  ُثمَّ ، َفتَُقامَ  بِالصَّ  ُثمَّ ، بِالنَّاسِ  َفيَُصيلِّ

ٍب  ِمنْ  ُحَزمٌ  َمَعُهمْ  بِِرَجالٍ  َمِعي َأْنطَلَِق  الَةَ  َيْشَهُدونَ  الَ  َقْومٍ  إَِىل ، َحطَ ، الصَّ
َق   . متفق عليه»بِالنَّارِ  ُبيُوَهتُمْ  َعَليِْهمْ  َفأَُحرِّ

                                                 
، )٦٨٧(به، رقم  ليؤتم اإلمامُ  ُجِعل إنام رواه البخاري، واللفظ له، يف كتاب األذان، باب) ١(

 ).٤١٨(الة، باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر، رقم ومسلم يف كتاب الص
، ومسلم، واللفظ له، )٦٤٤(وجوب صالة اجلامعة، رقم  رواه البخاري يف كتاب األذان، باب) ٢(

عنها،  التخلف يف التشديد وبيان اجلامعة صالة فضل يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب
 ).٦٥١(رقم 

 



 

 

٣٥  

يَّةِ  النَِّساءِ  ِمنَ  بُيُوِت لا ِيف  َما لَْوالَ «: وغريه املسند ويف رِّ  ألََقْمُت ، َوالذُّ
الَةَ   َهمَّ   أنهغ فبنيَّ «: قال شيُخ اإلسالم رمحه اهللا، احلديَث  »...الصَّ

 َمن ذلك ِمن منَعه إنام أنَّه وبنيَّ ، الصالةَ  يشهد مل َمنْ  عىل البيوِت  بتحريِق 
ريةِ  النساءِ  ِمن فيها  حتريِق  ويف، الصالةِ  شهودُ  عليهم جيُب  ال فإهنم، والذُّ

 »احلُبَىل  عىل احلدِّ  إقامةِ  بمنزلة ذلك وكان، قتُله جيوزُ  ال َمن َقتُْل  البيوِت 
 .هـ.ا

ا  يف كوِهن  ظاهرٌ ذا احلديُث ه«:  رمحه اهللا حجرابنُ احلافُظ قال و
 ولو كانت فرَض ، يِق حرِ ها بالتَّ  تاركُ دْ دَّ  مل ُهي نةً ا لو كانت ُس  ألهنَّ ؛ عنيٍ فرُض 
  .هـ. ا»ن معه ومَ لكانت قائمًة بالرسولِ ، كفايةٍ 

ن إنام فهموا مِ ، غ  رسول اهللاها صحابةُ جلُّ أها وفقهُ أ و األمةِ علمُ وأَ 
الُة وعليه ـ ه قولِ  الَةِ  النَِّداءَ  َتْسَمعُ  لهَ «: لألعمىـ م الالسَّ الصَّ ، »؟بِالصَّ
ويف ،  للجامعةِ  املسجدِ وا إتيانَ مُ إنام فهِ ، »َفأَِجْب «: قال، َنَعمْ : فقال

 .»ُعْذرٍ  ِمنْ  إِالَّ  ،لَهُ  َصالَةَ  َفالَ ، َيأْتِهِ  َفَلمْ  النَِّداءَ  َسِمعَ  َمنْ «: ننالسُّ 
  َرُجٌل غ النَّبِيَّ  َأَتى: قال ت يف صحيح مسلم عن أيب هريرةو
 َفَسأََل . ْسِجدِ ملَ ا إَِىل  َيُقوُدِين  َقاِئدٌ  ِيل  َليَْس  إِنَّهُ ، اهللاِ َرُسوَل  َيا: َفَقاَل ، َأْعَمى

َص   َأنْ غاهللاِ  َرُسوَل  تِهِ  ِيف  َفيَُصّيلَ  َلهُ  ُيَرخِّ َص  َبيْ ، َدَعاهُ  َوىلَّ  َفَلامَّ ، َلهُ  َفَرخَّ
                                                 

 .تث أيب هريرة من حدي) ٨٧٩٦(رواه أمحد ) ١(
 ).٢٣/٢٢٨(جمموع الفتاوى ) ٢(
 ).٢/١٦٥(فتح الباري البن حجر ) ٣(
 ).٦٥٣(النداء، رقم  سمع من عىل املسجد إتيان جيب رواه مسلم يف كتاب املساجد، باب) ٤(
اجلامعة، رقم  عن التخلف يف التغليظ رواه ابن ماجه يف كتاب املساجد واجلامعات، باب) ٥(

حه )٧٩٣(  .األلباين، وصحَّ

 



  

 

٣٦  

الَةِ  نَِّداءَ ال َتْسَمعُ  لهَ «: َفَقاَل   .»َفأَِجْب «: َقاَل ، َنَعمْ : َفَقاَل  .»؟بِالصَّ
 هذا عىل فدلَّ ، ع النداءصالته يف بيته إذا سمِ ب معذوًرا غ فلم جيعله

 ابن ويدل عليه حديُث ،  للجامعةِ ه املسجدَ  هبا هي إتيانُ  املأمورَ أن اإلجابةَ 
َريةُ  ةَ ِدينَ ملَ ا إِنَّ ، اهللاِ َرُسوَل  َيا:  قالت  مكتومأمِّ  بَاعِ  َوامِّ هلَ ا َكثِ  َفَقاَل ، َوالسِّ

الَةِ  َعَىل  َحيَّ  أََتْسَمعُ «: غ النَّبِيُّ  رواه  ،»َهالَ  َفَحيَّ  ؟َفالَِح لا َعَىل  َحيَّ ، الصَّ
 .أبو داود

 ،م عن املسجدِ ت منازهلُ  بعدُ نْ إو، ميانِ  عىل العُ  اجلامعةِ  شهودَ جَب فأوْ 
  .سجدِ ه إىل امل يقودُ  قائدٌ هموليس ألحدِ 

 يف ةُ صالالال ،  حلضور اجلامعة املسجدِ تيانُ هي إاعي  الدَّ فإجابةُ 
 حتى  ـ مع األسف الشديد ـن املسلمني اليوم مِ امٌ ئه فكام يفعلُ ، بيِت ال

 عىل أحدهم وربام مرَّ ،  والعياذ باهللا ـعرفون بهوصاروا يُ ،  ذلكااستمرؤو
ال ،  الفجرِ ال سيام صالةَ  ؛ا لبيوت اهللا طريقً مل يعرْف و ، والشهرانِ الشهرُ 

، لفونأْ فون وال يُ ألَ ال يَ ، اجرً  اهللا إال هُ كرونَ ْوال يذ، براً يأتون الصالة إال دُ 
 .]٧:الروم[ ﴾. / 0 1 2 3 4 5 6 7﴿

 اْبنِ  إَِىل  َرُجٌل  اْختََلَف : قال،  عن جماهدٍ  عن ليٍث  أيب شيبةابنُ روى 
 ْشَهدُ وال ي، هارَ  النَّ ويصومُ ، لليَل  ا يقومُ  رجلٍ َعنْ  َيْسَأُلهُ ، َشْهًرا َعبَّاسٍ 
 .»ارِ النَّ يف «: قاَل ،  وال مجعةً مجاعةً 

                                                 
 ).٣٤:ص(تقدم خترجيه، ) ١(
، والنسائي يف )٥٥٣(اجلامعة، رقم  ترك ىف التشديد يف رواه أبو داود يف كتاب الصالة، باب) ٢(

حه األلباين)٨٥١(هبن، رقم  ينادي حيث الصلوات عىل كتاب اإلمامة، باب املحافظة  .، وصحَّ
 ).٥٥٨٣ (صنفرواه ابن أيب شيبة يف امل) ٣(

 



 

 

٣٧  

 بن هم سهيُل خطبَ ، ه مكة موتُ  أهَل وبلغَ ، غ اهللا وملا مات رسوُل 
 قد توارى  ـه عىل مكةَ عاملُ ـ  ت يدٍ ِس  بن أَ اُب وكان عتَّ ، ت عمروٍ 

،  عىل اإلسالمِ  مكةَ  أهَل َت وثبَّ ، ه سهيٌل فأخرجَ ،  مكةَ ن أهلِ ا مِ خوفً 
ا  أحدً ي أنَّ نِ  ال يبلغُ واهللاِ ،  مكةَ يا أهَل «: وقال، فخطبهم بعد ذلك عتاٌب 

، »هنقَ  عُ  رضبُت  إالَّ ن اجلامعةِ  مِ  يف املسجدِ الةِ  الصَّ  عنِ َف م ختلَّ منكُ 
 . يف أعينهموزاده رفعةً ،  هذا الصنيعَ غ  رسول اهللا له أصحاُب وشكرَ 

½ ﴿! بوني جي و الن يسمعون النداءَ فيا مَ   ¼ »  º  ¹ ¸
ا عنها ها ناكبً  ثم تركَ ه إىل اهللاِ  طريقَ ن عرَف يا مَ و«، ]٥-٤:املطففني[ ﴾¾ ¿

فام ،  ثم أدبرَ وأقبَل ،  ثم أنكرَ وعرَف ، يمِ فأبرص ثم عَ ، ا عىل وجههب  كِ مُ 
ه عىل  بكليتِ فأقبَل ،  مواله طريَق قد تركَ ، ه الباَب  ظهرَ  له فوىلَّ َح تِ وفُ ، أجاَب 
 .» عنهاا إليه ثم أعرَض  طريقً ن عرَف  مَ  املحرومِ لُّ حروم كُ  فامل!هواه

 إال باهللا  وال قوةَ وال حوَل ،  الشيطاندِ ن كيْ ذالن ومِ ن اخلِ  مِ أجارنا اهللاُ 
 .فنعم املوىل ونعم النصري، هو موالنا،  العظيمِ العيلِّ 

ًة َملْ َمَكثُت َأْرَبِعْنيَ َسنَ «:  رمحه اهللاسامعةَ أين هؤالء ِمن قوِل ابِن 
نِي التَّكبَِريُة األُْوَىل   .»إِالَّ َيْوَم َماَتْت ُأمِّي، َتُفتْ

إَِذا «: ا بعد هذاإذً ـ رمحه اهللا ـ  التيمي  إبراهيمُ  أن يقوَل فال غرابةَ 
ِة األُْوَىل  ُجَل َيتََهاَوُن ِيف التَّْكبِْريَ  وهذا سعيدُ ، » َيَدَك ِمنْهُ ل َفاْغِس ؛َرَأْيَت الرَّ

                                                 
 ).٨/١٧٢(البداية والنهاية البن كثري : ، وينظر)٦/٨٩( بنحوه ـ ابن هشام يف السرية ذكره ـ) ١(
 .، خمترصا )٣٩١-١/٣٩٠(طريق اهلجرتني : ينظر) ٢(
 ).١٠/٦٤٦(سري أعالم النبالء ) ٣(
 ).٥/٦٢(املصدر السابق ) ٤(

 



  

 

٣٨  

 عرشات  قبل األذانِ  املسجدِ  عىل دخولِ حافظَ ـ  رمحه اهللاـ  املسيب بنُ ا
 إال  سنةٍ  منذ أربعنيَ ي للصالةِ ودِ  ما نُ «: موىل سعيدبرٌد قال ، السنني
ُث عن نفِسه ـ وقال سعيد، » يف املسجدِ وسعيدٌ  َن املَُؤذُِّن «:  ـُحيدِّ َما َأذَّ

ْسِجدِ إِالَّ َوَأَنا ِيف ، ُمنُْذ َثالَثِْنيَ َسنَةً   .» املَ
 عن ؟ وما الذي قدمهم وأقصانا؟ما الذي سريهم وأقعدنا، ُترى
فِّ «:  قالغ أنَّ النبيَّ تأيب هريرة  لَْو َيْعَلُم النَّاُس َما ِيف النَِّداِء َوالصَّ

لِ  ْ َجيُِدوا إِالَّ َأْن َيْستَِهُموا َعَليْهِ ، األَوَّ ُموَن َما ِيف َولَْو َيْعلَ ،  الَْستََهُموا؛ُثمَّ َمل
بِْح لَولَْو َيْعَلُموَن َما ِيف ا،  الَْستَبَُقوا إِلَيْهِ ؛التَّْهِجريِ  ا َولَْو ؛َعتََمِة َوالصُّ  ألََتْوُمهَ

ُرونَ  َقْومٌ  َيَزاُل  الَ «و .أخرجه البخاري ومسلم »َحبًْوا َرُهمُ  َحتَّى َيتَأَخَّ  ُيَؤخِّ
 .»اهللاُ

:  ُب فينِس ،  الفقهاءِ  األئمةِ صطلَح  من ال يعرُف  مَ طُئ ُخي 
كام هو ، » مؤكدةٌ سنةٌ « هي وإنام،  ليست بواجبةٍ  اجلامعةِ  صالةَ إليهم أنَّ 
  السننِ  تاركَ مونَ م يؤثِّ وحقيقُة األمر أهنَّ ،  واملالكيةِ  عن احلنفيةِ املشهورُ 
ن فمَ ،  فقطلفظٌي خالٌف  »واجبة«ن قال  مَ  بينهم وبنيَ واخلالُف ، املؤكدةِ 

 فإنام أرادوا بالتأكيدِ ، » مؤكدةٌ سنةٌ « اجلامعة  صالةَ نَّ إ ن األئمةِ مِ قال 
                                                 

 ).١٢/٤٧٤(البداية والنهاية ) ١(
 ).١/١٤٨( الدين ، وإحياء علوم)٤/٢٢١(سري أعالم النبالء ) ٢(
، ومسلم يف كتاب )٦١٥(األذان، رقم  يف االستهام رواه البخاري يف كتاب األذان، باب) ٣(

 ).٤٣٧(منها، رقم  فاألول األول وفضل وإقامتها الصفوف تسوية الصالة، باب
منها، رقم  فاألول األول وفضل وإقامتها الصفوف تسوية رواه مسلم يف كتاب الصالة، باب) ٤(

)٤٣٨(. 
 ).٢٥/٢٦٥(املوسوعة الفقهية : ينظر) ٥(

 



 

 

٣٩  

اإلماُم قال ، هعزيرِ  عدالته وتها وسقوطِ تأثيم تاركِ بهم لترصِحي  ؛الوجوَب 
ا  إتياِهن كِ رْ  تَ يف  اجلامعةِ  عىل صالةِ رَ ن قدِ مَ ـ لِ ُص رخِّ ال أُ «:  رمحه اهللالشافعي

 .»ذرٍ ن عُ مِ  إال
 ل سامحةُ اق،  بالسفرِ  ال تسقطُ اجلامعةِ صالَة  أنَّ عَلم مما ينبغي أن يُ و

، باح له القُرص  الذي يُ أما املسافرُ «:  إبراهيم رمحه اهللا بنُ  حممدُ الشيِخ 
 عليه وهو جِب وا بني ال اجلمعُ أمكنَ  فإن،  عليه كاملقيمِ  واجبةٌ فاجلامعةُ 
  مجاعةً  وجدَ بأنْ ، ه وهو القُرص  يف حقِّ نةِ  وبني ما هو السُّ  مجاعةً الصالةُ 

،  املقيمنيَ  مع اجلامعةِ صىلَّ  الوإ،  معهمصىلَّ ، اًرص ون قَ صلُّ  يُ مسافرينَ 
 اإلحدى والعرشين التي يلزم وهذه إحدى الصورِ ، مه حينئٍذ اإلمتامُ لزِ و

 .» فيها اإلمتامُ املسافرَ 
 األمرِ ويقوموا بام أوجَب اهللاُ عليهم ِمن ، فعىل اجلميع أن يتقوا اهللا

ُيناِصحوا و،  والتقوىعىل الربِ يتعاونوا و، هي عن املنكرِ  والنَّ ِف باملعرو
 املنكرِ   عىل هذاالسكوَت فإنَّ ،  طاقته بحسِب كلٌّ ،  عن الصالةِ فنيَ املتخلِّ 

 َأْوَشَك  ؛ُيغُريوهُ  َفَلمْ ، ُمنَْكرَ ـلا َرأَْوا إَِذا النَّاَس « ألنَّ  ؛ عاجلةٍ  بعقوبةٍ ؤذنٌ مُ 
ُهمُ  َأنْ    .غكام ورَد عن النبيِّ ، »َقابِهِ بِعِ  اهللاُ َيُعمَّ

، نالُ ا أحوحْت  لصلَ ؛هوسعى يف إصالحِ ، ه جارِ  منا بحقِّ  كلٌّ ولو قامَ 
d c ﴿:  ربناوصدق فينا قوُل ،  أوطانناأمنتو  b a

                                                 
  ). ١/٤٠٧(األم ) ١(
  ).٢/٢٦٦(فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم ) ٢(
  .تمن حديث أيب بكر ) ١(رواه أمحد ) ٣(

 



  

 

٤٠  

 n m l k j i h g fe
{ z y x wv u t sr q p o﴾ 

، َتَوادِِّهمْ  ِيف  الـُمْؤِمنِنيَ  َمثَُل «: غ ه نبيِّ قوُل صدق فينا و، ]٧١:التوبة[
 َسائِرُ  لَهُ  َتَداَعى، ُعْضوٌ  ِمنْهُ  اْشتََكى إَِذا، َسدِ جلَ ا َمثَُل ، َوَتَعاُطِفِهمْ ، َوَتَراُمحِِهمْ 

َهرِ  َسدِ جلَ ا ىحلُ َوا بِالسَّ  .رواه الشيخان، »مَّ
 حفظْ او،  اجلامعةك يف صالةِ  أبناءَ تعاهدْ و،  ـأخي املسلمـ فاتق اهللا 

الَةِ  َأْبنَاَءُكمْ  ُمُروا«: غ  نبيكفيهم وصيةَ  ُبوُهمْ ، ِسنِنيَ  لَِسبْعِ  بِالصَّ  َواْرضِ
ُقوا، ِسنِنيَ  لَِعْرشِ  َعَليَْها ،  عنهمفإنك مسئوٌل  .»ـَمَضاِجعِ لا ِيف  َبيْنَُهمْ  َوَفرِّ

 عن وٌل ؤومس، ه يف أهلِ  راعٍ والرجُل ، ه عن رعيتِ وٌل ؤفكلكم راٍع ومس
  .ا صوابً للجواِب و، ا جوابً  للسؤالِ دَّ عِ أف، هرعيتِ 

بل لعلَّه ِمن أوِل ما سمعنا ِمن ، وآمنا به، لقد حفظنا هذا احلديَث و
وا يف ، ومع ذلك فلم يعبأ به كثٌري ِمن املسلمني، غأحاديِث نبينا  وجدُّ
فأمهلوا أوالَدهم ، مع التقصِري يف النُّصِح والتَّوجيه، وسائِل الرتفيه

 حتى إذا جرى عىل،  ينفعوا أنفَسهمومل، فلم ينتفعوا هبم ِكباًرا، ِصغاًرا
ه صار ، عىل الطَّاعةِ أ مل ينشو،  قلُم التَّكليفأحِدهم  ال  ـبعد ذلكـ وليُّ

الِة مع اجلامعِة ليأِسه ِمن اإلجابةِ هيأمر وتلك نتيجٌة حتمية إلمهال ،  بالصَّ
وَمن وجَد غري ذلك فال ، فَمن وجَد خًريا فليحمد اهللا، الوصايا النبوية

                                                 
، ومسلم ـ واللفظ له ـ )٦٠١١(رواه البخاري يف كتاب األدب، باب رمحة الناس والبهائم، رقم ) ١(

، من حديث )٢٥٨٦(، رقم وتعاضدهم وتعاطفهم املؤمنني تراحمباب يف كتاب الرب والصلة، 
 . بالنعامن بن بشري 

، )٤٩٥(، رقم بالصالة الغالم يؤمر متى باب، وأبو داود يف كتاب الصالة، )٦٧٥٦(رواه أمحد ) ٢(
 .»حسن صحيح«: وقال األلباين

 



 

 

٤١  

 :وصدَق َمن قال،  إال نفَسهيلومنَّ 
  ا ِمنَّـُء الفتيـانِ وَينشأُ نـايش

 

   عىل ما كـاَن َعـّوَدُه أُبـوه 
 

 ُب َرض يُ   وهو ابن سبع سنني وال إىل الصالةِ دعى الولدُ يُ وينبغي أْن 
، »ُمُروا«: غ مره لقولهأ َويل بلِ ن قِ دعى مِ يُ وأْن ،  العارشةعليها إال عندَ 

،  سنوات خالل ثالِث الف مرةٍ آ مخسة  الصالةِ عىلالولُد  إذا واظب هلف
 !؟الرضب إىل  بعد ذلكهل حيتاجف، ن السابعة إىل العارشةمِ 

 أبناءِ ن ها مِ ن حيُرض ومَ ،  الفجرِ  صالةِ  يف حالِ  ونظرَ ن تأمَل ومَ 
  هؤالءِ  يف املساجدِ دَ جت أنْ َر دَ نَ فَ ،  اإلسالمةِ أم عىل يحزنُ لَ ، املسلمني

 وأينَ ،  اآلباءُ أينَ ف ؛ األمة يف صدرِ هلم شأنٌ مثاأل الذين كان مةَ يلِ غَ األُ 
 !؟ من إيقاظ أوالدهماألمهاُت 

 َفَجاءَ ، ل َميُْموَنةَ  َخاَلتِي ِعنْدَ  بِتُّ :  يقولب  عباسابنُ فهذا 
 رواه ،َنَعمْ : َقاُلوا. »؟ُغالَمُ لا أََصىلَّ «: َفَقاَل ، َأْمَسى َما  َبْعدَ غ اهللاَِّ  َرُسوُل 

 .أبو داود
،  إىل الصالةِ هه معصحبَ ي  أنْ هلولدِ الوالُد ه يسديُ ن أعظم ما مِ إنَّ 

 .العبَث وغطن الله مِ الحظَ يو، ه من ليتعلمَ هه بجوارِ علَ جيو
هم حتى يف تكبرية  يالحظون أبناءَ  الصالُح كان السلُف ولقد 

 هال أعلمُ ، غ النبي ن أصحاِب  رجالً مِ سمعُت : فعن جماهد قال، اإلحرام
                                                 

 )]. ١٤٩:ص(اللزوميات، [ديوان أيب العالء املعري : ينظر) ١(
حه األلباين)١٣٥٦(الليل، رقم  صالة ىف اه أبو داود يف كتاب قيام الليل، بابرو) ٢(  .، وصحَّ

 



  

 

٤٢  

 أدركَت «: قال، »؟ا معنَ  الصالةَ أدركَت «: بنهقال ال، ادرً  بدَ ن شهِ ممَ إال 
 كلِّها ناقةٍ  مائةِ ن  مِ  منها خريٌ َك اتَ ام فـلَ «: قال، ال:  قال»؟ األوىلالتكبريةَ 

 .»العنيِ  ُسودُ 
* * *

                                                 
 ).٢٠٢١(رواه عبد الرزاق يف املصنف، رقم ) ١(

 



 

 

٤٣  

 

  الصالةِ  تركَ أنَّ ، ه رسيرتَ وأصلَح ، ه بصريتَ  اهللاُرَ ن نوَّ ال خيفى عىل مَ 
ثمه إ وأنَّ ،  اجلرائمِ وأشنعِ ،  الكبائرِ وأكربِ ،  الذنوِب ن أعظمِ  مِ املفروضةِ 
،  الزناثمِ إن ومِ ، وأخِذ األموالِ ،  النفسِ لِ  قتْ ثمِ إن  أعظُم مِ عند اهللاِ
قةِ  ه وخزيه يف  وسخطِ  اهللاِلعذاِب متعرٌض  تاركهاو،  اخلمرِ ِب وُرش ، والرسَّ

y x w ﴿: ، قال تعاىل املسلمون يف ذلكال خيتلُف ، الدنيا واآلخرة
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ه  يف توبتِ طْ شرتَ يُ مل ، مؤمنًا  الصالةِ عُ ضيِّ فلو كان مُ ، ها وإضاعتِ الصالةِ 
 .اإليامنُ 

 بن عن بريدةَ ف، ينِ دِّ ال عن دةٌ رِ وَ ،  العظيمِ  باهللاِ كفرٌ   الصالةِ كُ فرتْ 
الَةُ لا«: غ اهللا عن رسولِ  ت احلصيِب  ، َعْهُد الَِّذى َبيْنَنَا َوَبيْنَُهُم الصَّ

 .غريهو، رواه أمحد»َفَمْن َتَرَكَها َفَقْد َكَفرَ 
û   ö ﴿: ألقال اهللاُ   õ ô ó  ò ñ  ð ï
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  .)٥:ص (،الصالة  كتاب)١(
الصالة، رقم  ترك ما جاء يف ، والرتمذي يف كتاب اإليامن، باب)٢٢٩٣٧(رواه أمحد رقم ) ٢(

الصالة، رقم  ترك فيمن جاء ما فيها، باب والسنة الصالة إقامة ب، وابن ماجه يف كتا)٢٦٢١(
حه األلباين)١٠٧٩(  .، وصحَّ

 



  

 

٤٤  

ملا ُدُعوا إىل السجوِد يف الدنيا «: رمحه اهللا قال احلافُظ ابُن كثريٍ 
كذلك ُعوِقبوا بعدِم قدرِهتم عليه يف ، فامتنعوا منه مع صحتِهم وسالمتِهم

ال يستطيُع أحٌد ِمن ،  فيسجُد له املؤمنونأل اآلخرِة إذا جتىلَّ الربُّ 
كلام ،  أحِدهم طبًقا واحًدابل يعوُد ظهرُ ، الكافرين وال املنافقني أن يسجدَ 

بخالِف ما ، كام كانوا يف الدنيا، أراَد أْن يسجَد خرَّ لقفاه بِعكِس السجودِ 
 .»عليه املؤمنون
 َربُّنَا َيْكِشُف «: َيُقوُل  غ النَّبِيَّ  َسِمْعُت :  قالت سعيدٍ  أيب فعن

ْنيَا ِيف  َيْسُجُد  َكانَ  َمنْ  بَْقىَويَ  ،َوُمْؤِمنَةٍ  ُمْؤِمنٍ  ُكلُّ  لَهُ  َفيَْسُجُد  ،َساقِهِ  َعنْ   الدُّ
 .رواه البخاري، »َواِحًدا َطبًَقا َظْهُرهُ  َفيَُعودُ  لِيَْسُجَد  َفيَْذَهُب  َوُسْمَعةً  ِرَئاءً 

سمعُت رسوَل : قال ب بن عبد اهللا مسلم عن جابرصحيح يف و
ِك َوا«:  يقولغاهللا  ْ ُجِل َوَبْنيَ الرشِّ الَةِ ُكْفرِ لإِنَّ َبْنيَ الرَّ  .» َتْرَك الصَّ

  ـ عياًذا باهللا ـ)الكفُر األكُرب املخِرُج من امللةِ (  ـهناـ فِر واملراد بالكُ 
ًفا بأداِة التعريف  وهذا بخالف ،  املفيدة للحقيقة)أل(بدليِل جميئه ُمعرَّ

 َوقِتَالُهُ ، ُفُسوٌق  ـُْسلِمِ ملا ِسبَاُب «: غكام يف قولِه ،  منكًرا)ُكْفر(كلمة 
 .هأو ُكفٌر دوَن كفر إذا مل يستحلّ ، فهذا كفٌر أصغرٌ ، »رٌ ُكفْ 

                                                 
 ). ٨/٢٠٠(القرآن العظيم تفسري ) ١(
 ).٤٩١٩( رقم ،]٤٢:القلم[ ﴾ò ñ ð ï﴿رواه البخاري يف كتاب التفسري، باب ) ٢(
 ).٨٢(الصالة، رقم  ركت من عىل الكفر اسم إطالق بيان رواه مسلم يف كتاب اإليامن، باب) ٣(
 أن من املؤمن رواه البخاري يف كتاب اإليامن، باب خوف: تحديث عبد اهللا بن مسعود ) ٤(

: غ النبي قول ، ومسلم يف كتاب اإليامن، باب بيان)٤٨(يشعر، رقم  ال وهو عمله حيبط
 ).٦٤ ( ، رقم»كفر فسوق، وقتاله املسلم سباب«

 



 

 

٤٥  

 يف كام بالالم ِف املعرَّ  فرِ الكُ  بني وفرٌق «: قال شيُخ اإلسالم رمحه اهللا
 وبني، »الةالصَّ  تركُ  إال كالرشِّ  أو الكفرِ  وبني العبدِ  بني ليس«: غ هقولِ 

رٍ ُمنَ  كفرٍ    .»اإلثبات يف كَّ
وع به الذي تقتضيه األدلُة الرشعيُة أنَّ تارَك فالقوُل الصواُب املقط

وسواٌء كان تْرُكه للصالِة هتاوًنا وكسال مع إقراِره ، الصالِة ليس بمسلمٍ 
وقد دلت األدلُة ، أو كان ذلك جحوًدا منه لوجوِهبا وفرضيتِها، بوجوهبا

 النَّاَس  َل أَُقاتِ  َأنْ  ُأِمْرُت «: غقال ، أنَّه ال عصمَة للمرِء إال بإقامِة الصالةِ 
ًدا َوَأنَّ ، اهللاُ إِالَّ  إِلَهَ  الَ  َأنْ  َيْشَهُدوا َحتَّى الَةَ  َوُيِقيُموا، اهللاِ َرُسوُل  ُحمَمَّ ، الصَّ

َكاةَ  َوُيْؤُتوا مْ  دَِماَءُهمْ  ِمنِّي َعَصُموا َذلَِك  َفَعُلوا َفإَِذا الزَّ  بَِحقِّ  إِالَّ  َوأَْمَواَهلُ
 .متفق عليه،  احلديَث »هللاِا َعَىل  َوِحَساُهبُمْ  اِإلْسالَمِ 

نيَ ملُ ا َقتْلِ  َعنْ  ُهنِيُت  إِينِّ «: ويف اخلرب ومفهوُمه ،  رواه أبو داود»َصلِّ
 .أنَّ َمن مل يصِل فإنَّه ُيقتَل
¢ ﴿: وقال سبحانه  ¡ � ~ } |

 ¯  ®  ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £
بل  ،خىلَّ سبيُلهـ ال يُ فدلَّ ذلك عىل أنَّ َمن مل يصلِّ ، ]٥:التوبة[ ﴾°
 .ُيقاَتل

                                                 
 ). ١/٢٣٧(اقتضاء الرصاط املستقيم ) ١(
¨ © ª » ﴿رواه البخاري يف كتاب اإليامن، باب : بحديث عبد اهللا بن عمر ) ٢(

 ، ومسلم يف كتاب اإليامن، باب األمر)٢٥(، رقم ]٥:التوبة[ ﴾¬ ® ¯ °
 ).٢٢ ( اهللا، رقم رسول حممد اهللا إال إله ال يقولوا حتى الناس بقتال

حه األلباين)٤٩٢٨(خنثني، رقم يف احلكم يف امل رواه أبو داود يف كتاب األدب، باب) ٣(  .، وصحَّ

 



  

 

٤٦  

n m l k ﴿: وقال سبحانه  j  i h
p o﴾ ]فليس ِمن إخواننا ، ودلت اآليُة عىل أنَّ َمن مل يصلِ ، ]١١:التوبة
ين  .يف الدِّ

 . الصالةِ ركِ ا تفرِ  عىل كُ نةِ  والسُّ  الكتاِب فهذه نصوُص 
 بن  أنه جاء عمرَ ب  عباسٍ فعن ابنِ ، ي  الصحابةِ وأما إمجاعُ 

 كانوا معي ه أنا ورهطٌ تُ فاحتمل: قال، املسجد يف نَ  حني ُطعِ ت اخلطاب
 يصَيل  عوف أنْ  الرمحن بنَ  عبدَ فأمرَ ، هدخلناه بيتَ أحتى ، يف املسجد

ه يتِ فلم يزل يف غْش ، ن املوِت  عليه مِ ِيشَ ه غُ  بيتَ فلام دخلنا عىل عمرَ ، بالناسِ 
 الَ «: فقال، نعم:  فقلنا»؟اُس  النَّ هل صىلَّ «: فقال، ثم أفاق، رَ حتى أسفَ 

الَةَ  َتَركَ  ملَِنْ  إِْسالمَ   .أ وصىلَّ فتوضَّ ، وءٍ ُض ثم دعا بوَ ، »الصَّ
ومل ينكروه   ـرضوان اهللا عليهمـ  ن الصحابة مِ بمحٍرض كان فهذا 

  .عليه
كم  أمورِ أهمِ ِمن  نَّ إ«: ه يف اآلفاِق لِ امَّ يكتب إىل عُ  تعمُر وكان 

سواها ـام عها فهو لِ يَّ ن ضومَ ، ه دينَ ظَ ها حفِ ظَ ن حفِ فمَ ، عندي الصالةُ 
  .»الة الصَّ  ملن تركَ  يف اإلسالمِ وال حظَّ ، عُ يَ أْض 

دٍ  َأْصَحاُب  َكانَ «: قال عبُد اهللا بُن شقيق رمحه اهللا  َيَرْونَ   الَ غ ُحمَمَّ
                                                 

 يف املوطأ ت، وله شاهد من حديث املسور بن خمرمة )٥٨١: (أخرجه بنحوه عبد الرزاق) ١(
 َحظَّ يف اِإلْسالمَ  ال«: ، وغريهم، ولفظه)٣٠٩٩٨(، وابن أيب شيبة )٥٧٩(، وعبد الرزاق )٨٢(

الَةَ  َتَركَ  ملَِنْ   .»الصَّ
  ).٢/٧٥( لشيخ اإلسالم ابن تيمية رشح عمدة الفقه: ينظر) ٢(
 ).١٩:ص(سبق خترجيه ) ٣(

 



 

 

٤٧  

الَةِ  َغْريَ  ُكْفرٌ  َتْرُكهُ  األَْعَاملِ  ِمنَ  َشيْئًا   .رواه الرتمذي، »الصَّ
ن  مِ لةٌ ذهب ُمج «: شبييل رمحه اهللان اإل الرمح عبدُ وقال احلافظُ 

 ها حتى خيرَج  لرتكِ امتعمدً ،  الصالةِ  تاركِ إىل تكفريِ  ن بعدهم ومَ الصحابةِ 
،  مسعودٍ بنُ عبُد اهللا و،  بن جبلومعاذُ ،  بُن اخلطابمنهم عمرُ ، هاوقتُ 

رداء، وجابرُ ،  عباسوابنُ    .»ي وأبو الدَّ
عمر ومعاذ عن قد جاء و«: »املحىل«قال أبو حممد بن حزم يف و

أن من  يبن عوف وأيب هريرة وغريهم من الصحابة عبد الرمحن و
 .»ترك صالة فرض واحدة متعمداً حتى خيرج وقتها فهو كافر مرتد

  بدليلِ ؛ُل تقيُ وأصحاهبم بأنه ، وأمحدُ ، والشافعيُّ ، وأفتى مالٌك 
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   .ويقيموا الصالة
رها«:  رمحه اهللا تيمية ابنُ  اإلسالمِ قال شيُخ    ـ يعني الصالة ـوَمن أخَّ

 الشمُس  تغيَب  حتى، ذلك غري أو، أستاذٍ  خدمةِ  أو، صيدٍ  أو لصناعةٍ 
 تاَب  فإنْ ، اَب ستتَ يُ  أن بعد العلامءِ  مجهورِ  عند هقتلُ  جيُب  بل، هعقوبتُ  وجبْت 
 غروِب  بعد إال أصيل ال: قال وإنْ ، بذلك مَ لزِ أُ  الوقت يف يصيلَ  أن والتزمَ 

                                                 
 .، وصححه األلباين)٢٦٢٢(ما جاء يف ترك الصالة، رقم  رواه الرتمذي يف كتاب اإليامن، باب) ١(
  .)٧٩:ص(القيم،  البن الصالة  كتاب)٢(
 ). ٢/٢٤٢(املحىل ) ٣(
  .)٣/٣٥٤(، واملغني )١٤- ٣/١٣(، واملجموع )١١١-٢/١١٠(بداية املجتهد :  ينظر)٤(

 



  

 

٤٨  

 .هـ.ا »يقتل فإنه، ذلك غري أو والصيدِ  بالصناعةِ  هالشتغالِ  الشمسِ 
، ُأَمَراءُ  َعَليُْكمْ  ُيْستَْعَمُل  إِنَّهُ «: لمسلم عن أم سلمة صحيح ويف 

 َمنْ  َولَكِنْ ، َسلِمَ  َفَقْد  َأْنَكرَ  َوَمنْ ، َبِرئَ  َفَقْد  َكِرهَ  َفَمنْ ، َوُتنْكُِرونَ  ُفونَ َفتَْعرِ 
، »َصلَّْوا َما، الَ «: َقاَل  ُنَقاتُِلُهْم؟ أَالَ ، اهللاِ َرُسوَل  َيا: َقاُلوا. »َوَتاَبعَ  َرِيضَ 

 .فجعَل املانَع من قتاِهلم أداَء الصالةِ 
 َصالَةً  َتَركَ  َمنْ «:  قالغ اهللا أن رسوَل  ت ويف املسند عن معاذٍ 

ًدا؛ َمْكتُوَبةً  ةُ  ِمنْهُ  َبِرَئْت  َفَقدْ  ُمتََعمِّ  تيمية أبو الربكات ابنُ قال  .»اهللاِ ِذمَّ
 حتى تنعَ امو، ال أصيل: فقال، ها يف وقتِ ي إىل صالةٍ عِ ن دُ مَ «: رمحه اهللا
  .»ه قتلُ وجَب ، فاتت

 من األمور والة عىل فالواجُب «: هللاقال الشيُخ ابُن باز رمحه ا
 الواردةِ  لألدلةِ  ُقتِل؛ وإال، تاَب  فإنْ ، الصالة تاركَ  َيستتِيبوا أن املسلمني

، دعوتِه إجابةِ  وعدمُ ، ومقاطعتُه، الصالةِ  تاركِ  هجرُ  والواجُب ، ذلك يف
                                                 

 ).٢٢/٢٨(جمموع الفتاوى ) ١(
 ما قتاهلم وترك الرشع خيالف فيام األمراء عىل اإلنكار وجوب رواه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب) ٢(

 ).١٨٥٤(صلوا، رقم 
حسٌن «): ٥٧٠(، قال الشيخ األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، رقم )٢٢٠٧٥(رواه أمحد ) ٣(

 .»لغريه
 ). ١٥-١٤:ص(القيم،  البن الصالة تابك) ٤(
 قول قتل، هذا ُتِرك، وإال تاب فإن يستتاب أنه فاملشهور: رمحه اهللا ـقال اإلماُم ابُن القيم ـ ) ٥(

 ). ١٧كتاب الصالة، ص (، مالك مذهب يف القولني وأمحد، وأحد الشافعي
 اتفق كاملرتد، وقد ونيك أن أحواله اسوأ ألن الصحيح هو القول وهذا: وقال ـ رمحه اهللا ـ

v u t s ﴿: تعاىل اهللا قال الزكاة، وقد ومانعي املرتدين توبة قبول عىل الصحابة
| { z y x w﴾ ]٢٠:ص(وغَريه، كتاب الصالة  املرتدَ  يعمُّ  ، وهذا]٣٨:األنفال( ،

 ).٢/٧٠(رشح عمدة الفقه لشيخ اإلسالم ابن تيمية : وُينظر
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، احلقِّ  إىل ودعوتِه ُمناصحتِه وجوِب  مع، ذلك ِمن اهللاِ  إىل يتوَب  حتى
 لعله واآلخرِة؛ الدنيا يف الصالةِ  تْركِ  عىل املرتتبةِ  العقوباِت  ِمن ِرهوحتذي
 .»عليه اهللاُ  فيتوُب ، يتوُب 

وبناًء عىل هذا فإنَّ تارَك الصالِة ُتطبَُّق عليه أحكاُم غِريه ِمن الكفرِة 
ُن ِمن دخوِل ، وال ُتؤكُل ذبيحتُه، فال يِرُث وال ُيورُث ، واملرتدين وال ُيمكَّ

َج امرأًة ُتصيل، جِد احلراماملس فالنكاُح باطٌل؛ لقولِه ، أو العكس، وإذا تزوَّ
 ﴾¥ ¦ § ¨ © µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª﴿: تعاىل

ُل  ،]١٠:املمتحنة[ وال ، وال ُيصىلَّ عليه، وال ُيكفَّنُ ، وإذا مات فإنَّه ال ُيغسَّ
 من سخطه  عياًذا باهللا ـوال ُيدعى له بالرمحةِ ، ُيدفُن يف مقابِر املسلمني

 .وأليم عقابه
 يوَم القيامِة ُحيَرشُ وأنَّه ، الشديُد يف حقِّ ُمضيِِّع الصالةِ وجاء الوعيُد 

عن  ب  العاص عمرو بنِ  اهللا بنِ عن عبدِ ف،  ـ عياًذا باهللا ـمع أئمِة الكفرِ 
ا َكاَنْت لَُه ُنورً ، َمْن َحاَفَظ َعَليَْها«: فقال، ا يومً  الصالةَ كرَ  أنه ذَ غ النبيِّ 

ْ ُحيَافِْظ َعَليَْها، ِقيَاَمةِ لَوُبْرَهاًنا َوَنَجاًة َيْوَم ا ْ َيُكْن لَُه ُبْرَهاٌن َوالَ ُنوٌر ، َوَمْن َمل َمل
َوُأَيبِّ ْبِن ، َوفِْرَعْونَ ، َوَهاَمانَ ، ِقيَاَمِة َمَع َقاُرونَ لَوَكاَن َيْوَم ا، َوالَ َنَجاةٌ 

 . الكفرِ ألهنم رؤوُس  كرِ  بالذِّ  هؤالءِ صَّ وإنام ُخ ، »َخَلٍف 
كرِ  األربعة هؤالء َخصَّ  وإنام«: ماُم ابُن القيم رمحه اهللاقال اإل  بالذِّ

 عىل املحافظةِ  تاركَ  أنَّ : وهي، بديعةٌ  نكتةٌ   وفيه.الكفرةِ  رؤوسِ  ِمن ألهنم
                                                 

 ). ١٠/٢٦٦(جمموع فتاوى الشيخ ابن باز ) ١(
 ). ١٢/٨٣(، وفتاوى ابن عثيمني )١٠/٢٤٢،٢٧٢(جمموع فتاوى الشيخ ابن باز : ينظر) ٢(
 .وحسن إسناده العالمة ابن باز رمحه اهللا، )١٤٦٧(، وابن حبان )٦٥٧٦(رواه أمحد ) ٣(

 



  

 

٥٠  

 شغَله فَمن، جتارُته أو، رياستُه أو، ملُكه أو، ماُله يشغَله أنْ  إما الصالةِ 
 وَمن، فرعون مع فهو ملُكه عنها شغَله وَمن، قارون عم فهو ماُله عنها
 عنها شغَله نومَ ، هامان مع فهو  ـ من وزارٍة وغريها ـرياستُه عنها شغَله
  .»خلف بنِ  أُيبِّ  مع فهو جتارُته

 أنْ بوذلك ،  عن الصالةِ هوْ ون إذا َس صلُّ سبحانه الذين يُ اهللاُ  قد ذمَّ لو
  والطمأنينةِ ن الطهارةِ ا مِ  واجباِهت ونلمِ كأو ال يُ ، هاها عن وقتِ وريؤخِّ 

َك َصالَُة لتِ «:  قالغ  النبيَّ كام ثبت يف الصحيح أنَّ ،  وغري ذلكواخلشوعِ 
ْمَس ـلا يْطَاِن َقاَم ، ُمنَافِِق َجيْلُِس َيْرُقُب الشَّ َحتَّى إَِذا َكاَنْت َبْنيَ َقْرَنِى الشَّ

فجعل صالَة املنافقني ، » َقلِيًال َها إِالَّ  فِيالَ َيْذُكُر اهللاَ، َفنََقَرَها َأْرَبًعا
L K J I H ﴿ ـ سبحانه  ـ اهللا اسمِ ة ذكرِ وقلِّ ، التأخريَ 

 Y X  W V U T  S R Q  P O N  M
Z﴾ ]١٤٢:النساء[. 

6 7 8 9 : ; > = ﴿: قال تعاىل
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T S R Q P O N M L  K﴾ 
 .]٧-١:املاعون[

وكانوا ، »هاها عن وقتِ ها تأخريُ إضاعتُ «:  السلفقال بعُض و
                                                 

 ).٧٠:ص(كتاب الصالة، ) ١(
، من حديث أنس )٦٢٢(بالعرص، رقم  التبكري استحباب رواه مسلم يف كتاب املساجد، باب) ٢(

 .ت
 ).٧/٦١٤(، وجمموع الفتاوى )١٠/٩٧(الدر املنثور :  وغريه ـ ينظرتعن عبداهللا بن مسعود ) ٣(
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 البتةَ  تركوها ولو، البتَّة تركوها ما واهللا: ت مسعودٍ  ابنُ  قال«، ُيصلون
 .»أوقاهتا عىل املحافظة تركوا ولكن، كفاًرا كانوا

  عىل أنَّ تأخَري صالة النهار أو العكس بمنزلةِ العلامءُ ولقد اتفق 
 ٍث  عن وقتها حلد الصالةِ  تأخريُ وزُ فال جي،  رمضان إىل شوال صيامِ تأخريِ 

حتى ، صيل يف الوقت بحسب حالهبل يُ ،  وال غري ذلكوال نجاسةٍ 
 حتى ر الصالةَ ؤخِّ صيل عرياًنا وال يُ يُ ، إذا كان ال جيد ما يسرته، العريان

وكذلك إذا كان عليه نجاسة ال يقدر عىل إزالتها ،  يف ثيابه الوقَت يصيلَ 
،  يصيل يف الوقت بحسب حالهواملريُض ، صيل يف الوقت بحسب حالهفيُ 
َفإِْن َملْ َتْستَطِْع ، َصلِّ َقائًِام «: ت  لعمران بن حصنيغ  قال الرسوُل كام

ْ َتْستَطِْع َفَعَىل َجنٍْب ، َفَقاِعًدا  وجرُحه ت عمُر وقد صىلَّ ، »َفإِْن َمل
x w ﴿، يدعصيل فيه وال يُ ا فإنه يُ ا نجًس ن مل جيد إال ثوبً ومَ ، اُب دمً عيث

z y﴾ ]١٦:التغابن[. 
* * *

                                                 
، وجمموع الفتاوى )٦/١٩٤(الدر املنثور :  وغريه ـ ينظرتعن عبداهللا بن مسعود ) ١(

)٣/٤٢٨.( 
 ).١١١٧(، رقم َجنب عىل صىلَّ  قاعدا ُيطِق مل إذا بابرواه البخاري يف كتاب تقصري الصالة، ) ٢(
 ).٥١(رواه مالك يف املوطأ من حديث املسور بن خمرمة، رقم ) ٣(
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إنَّ و، واالضطراُب  لُل اعرتاها اخليف حياة املسلمني قضايا كثريٌة 
، ثانويةمسائَل  بمنشغاهلَ االناظَر يف حاِل كثٍري من الناَس اليوم يلحُظ 

وَمن ، و مغروروَمن شغله النفُل عن الفرض فه، ةي رئيسخرى ألمإمهاهلَ و
 . فهو معذورشغله الفرُض عن النفلِ 

 ُيفقد من ماأوُل ، واملسائل العظمى، ِمن تلكم القضايا الكربى
ينال اخلشوع لرب العاملني جلَّ «إهنا قضيُة ، وُيرفع ِمن هذه األمة، دِّ

 .ومفهومه الكامل، ومدُلوله الواسع، اخلشوُع بمعناه الشامل، »جاللُه
 £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ � ¡ ¢﴿: قال تعاىل

 ½  ¼  »º  ¹  ¸ ¶ µ  ´ ³ ²  ± °  ¯  ®
، بعيٌد عن الفالح، َمن مل خيشع فهو قايس القلبف، ]١٦:احلديد[ ﴾¾

6﴿، حمروٌم ِمن رمحِة اهللا  5 4 3 21 0 / . - ,﴾ 
Z Y ] \ [ ^ _ ` ed c b a ﴿، ]٢٢:الزمر[

k j i h g f﴾ ]٢١:احلرش[. 
وال ،  واجلامداُت واحليوانُ ،  والسمواُت  األرُض أختشعُ ، عجبًافوا

w ﴿: اسمع إىل قوِل اهللا تعاىل، نعم !؟ اإلنسانُ خيشعُ   v u t s
 «ª  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ � ~ } | { zy x
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كتَب اُهللا عليهم الذلَّ ، ِمن بني آدم، إنَّ الذين ال خيشعون هللا
I﴿: قال سبحانه، واهلواَن بنَِص القرآن  H G F  E  D  C K  J 

 V U T S R Q P  O N  M L
j i  h g f ed c  b a  `  _ ^ ]\  [ Z Y XW﴾ 

 .]١٨:احلج[
 فِمن ِقيِل ؛ويف عامل الغيِب خشوٌع وتسبيح وسجوٌد وخضوع

م ـ عليهم الصالة والسالم ـاملالئكِة الكرامِ  :  كام أخرب عنهم امللُِك العالَّ
﴿f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾ 

 .]١٦٦-١٦٤:الصافات[
ا أَْن «:  قالغأنَّ النبيَّ  تن أيب ذروع َامُء َوُحقَّ َهلَ ِت السَّ أَطَّ

؛ َما فِيَها َمْوِضُع َأْرَبِع َأَصابِعَ  ، »إِالَّ َوَمَلٌك َواِضٌع َجبَْهتَُه َساِجًدا هللاِِ ، َتئِطَّ
أنت ،  ثناًء عليكحِيص سبحانك ال نُ ، سبحانك ما عبدناك حقَّ عبادتك

 .ك عىل نفِس كام أثنيَت 
خشع خشوع ، كبري املتعال بني يدي ال اإلجاللِ ن فاته خشوعُ ومَ 

ß ﴿،  الغفارِ  العزيزِ ا باهللاِعياذً ، ض عىل النارعرَ اضطرار حني يُ   Þ
 é è ç æ å ä ã  â á à # " !

* ) ( ' & %  .]٤٥-٤٤:الشورى[ ﴾$ 
  يومَ  اجلبارِ  بني يدي العزيزِ  واالنكسارِ لِ إهنا صورٌة خلشوع الذُّ 

                                                 
 ، رقم»قليال لضحكتم أعلُم؛ ما تعلمون لو«: غ النبي قول  يف كتاب الزهد، يفالرتمذيرواه ) ١(

نه األلباين)٤١٩٠(والبكاء، رقم وابن ماجه يف كتاب الزهد، باب احلزن ،)٢٣١٢(  .، وحسَّ
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 ﴾' ) ! " # $ % &﴿، صارِ شخوص األب
¬ ﴿، ]٤٣:القلم[ ﴾! " # $﴿، ]٧:القمر[  « ª ©

¯ 7 8 9 : ﴿، ]٩-٨:النازعات[ ﴾®   6 5 4
 .]٣-١:الغاشية[ ﴾; > = <

ال يتم ِمن خالل كلمٍة ، وهدٌف ساٍم نبيل، إنَّ اخلشوَع مطلٌب جليٌل 
، وصٌرب عىل طاعة اهللا، إنه معاناٌة مع النفس، أو عبارٍة نقرأها، نسمعها

إنه ثمرُة الصدق ،  وبذٌل وِجهاٌد وعمٌل دائٌب مستمر،وصرب عىل االبتالء
¯ ﴿، يف اإليامِن والعلم واملامرسة العملية  ® ¬ « ª © ¨

¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶µ ´ ³ ² ± °﴾ 
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 .]١٠٩ -١٠٦:اإلرساء[
وَمن ، فهو خاشٌع يف صالته وعبادته،  يف مجيع أحوالهَمْن خَشعَ و

 . هبِ ها بحَس ذلك أْن خيشَع يف غريِ ب أورَثه اهللاُ ؛خَشع يف صالته وعبادته
  والوقارِ  وصف اُهللا تعاىل عباَده املؤمنني بالسكينةِ ،وِمن هنا

ª ﴿: فقال، واخلشوعِ   © ¨ § ¦ ¥ ¤  £ ¢
 .]٦٣:لفرقانا[ ﴾» ¬ ®

 غ َما َرَأْيُت َرُسوَل اهللا«:  أهنا قالتل  املؤمنني عائشةَ  وعن أمِّ 
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مُ ، َحتَّى َأَرى ِمنُْه َهلََواتِهِ ، ُمْستَْجِمًعا َقطُّ َضاِحًكا سَّ َام َكاَن َيتَبَ متفق ، »إِنَّ
 .عليه

: يف قوله وذلك هو اخلشوع العام الذي وصف اهللاُ به املؤمنني
Á ﴿: وقال عن األنبياء، ]٣٥:باألحزا[ ﴾{ ~﴿

Ã  Â﴾ ]أحواهلم  يف مجيعِ  اإليامنِ فشمل أحواَل أهلِ  ،]٩٠:األنبياء 
 .ِمن ذلٍة وخضوعٍ 

، حينئٍذ ُندرك أنَّ اخلشوع ال ينحرص فيام وردت فيه لفظة اخلشوع
× ﴿: قال تعاىل  Ö  Õ Ô Ó  Ò  Ñ  Ð Ï  Î  Í  Ì

 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ( ' & % $ # " !
+ *   .]٦١-٥٧:املؤمنون[ ﴾, - . / 0 1 2 ( 

، قال  اخلشوعِ صورٌة ِمن صورِ ،  القلِب َوَوجَل ، إنَّ اخلشيَة ِمن اهللا
B A @ ? > = < ; : 9 ﴿: تعاىل  8 7

G F E  D C﴾ ]٢:األنفال[ ،﴿S T U V W 
X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c 

d e f g h i j k l m n 
o p q r s t u v w x﴾ ]هذا هو ، ]١٧-١٥:السجدة

 . الرمحنِ  وخشيةُ ه اإليامنُ ي دفعَ  الذاخلشوعُ 
                                                 

c b a `_ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿  باب،كتاب التفسري يف البخاريرواه ) ١(
j i h g fe d﴾ ،كتاب صالة االستسقاء، باب التعوذ  يف مسلمو ،)٤٨٢٨ (رقم

 ).٨٩٩ (، رقمعند رؤية الريح والغيم والفرح باملطر

 



  

 

٥٦  

 N O﴿: ، قال تعاىل اخلشوعن صورِ  مِ  صورةٌ واإلخباُت 
P Q R S T U V W X Y [Z \ ] 

^ _ a` b c d e f g h i j﴾ 
 . وخشعَ تواضعَ :  يعنيوأخبَت ، ]٣٥-٣٤:احلج[

تأمل يف كلامته ، ومع كل دعاٍء مأثور صورٌة جليَّة ِمن صور اخلشوع
ْهُت َوْجِهي ، اللَُّهمَّ أَْسَلْمُت َنْفِيس إِلَيَْك «: عه حني يأخذ مضجغ َوَوجَّ

ْضُت َأْمِري إِلَيَْك ، إِلَيَْك   َرْغبًَة َوَرْهبًَة إِلَيَْك َال ، أُْت َظْهِري إِلَيَْك جلَ َوأَ ، َوَفوَّ
نَبِيَِّك الَِّذي َوبِ ، َت لآَمنُْت بِكِتَابَِك الَِّذي أَْنزَ ،  إِلَيَْك َوالَ َمنَْجا ِمنَْك إِالَّ  َجأَ لمَ 

 .»َت لَأْرَس 
عائرفيه وأعظم ما َيظهُر    .ها الصالةُ وعىل رأِس ، اخلشوُع ِصدُق أداء الشَّ

 هو  اإليامنِ دِق ًرا نابًعا ِمن ِص  تدبُّ  ـتبارك وتعاىل ـ اهللا إنَّ تدبَر آياِت 
¾ ﴿،  عىل اخلشوعِب رُّ دت للعنٌرص رئيٌس   ½ ¼ »  º ¹ ¸

 Ë  Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ Ï Î ÍÌ
Ñ  Ð﴾ ]والسكونَ ، والقنوُت كلمٌة جامعة تعني الطاعةَ ، ]٩:الزمر ،

5 6 ﴿،  احلجوإدامةَ ،  القيام يف الصالةوإطالةَ ، والصيامَ ، والدعاءَ 
% ﴿، ]١٢٠:النحل[ ﴾7 8 9 :  $ # " !

 .]٢٣٨:البقرة[ ﴾& ' )
                                                 

  .)١/٢٤٧(الصحاح : ُينظر) ١(
، ﴾j i hg f﴿: ىلكتاب التوحيد، باب قول اهللا تعا يف البخاريرواه ) ٢(

 ، رقمكتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع يف مسلمو ،)٧٤٨٨ (رقم
)٢٧١٠.( 

 



 

 

٥٧  

  اهللا وما نزَل كرِ  لذِ  لتخشعَ ؛هاه وجياهدَ  أْن يتفقَد نفَس  بالعبدِ فحريٌّ 
 .ن احلقمِ 

كام ُحييى  ا فإنَّ اهللا ُحيي القلوَب بعد قسوِهت  ـأهيا املؤمنـ  ال تيأسو
ي يكذلك ُحيْ ،  الوابلِ تانِ هَّ الـ بالغيِث ، املجدبَة اهلامدةَ ، األرَض اخلاشعةَ 

À ﴿، قفلةً  فيولج إليها النوَر بعد أن كانت مُ ،القلوَب القاسية بالقرآن
Í  Ì Ë Ê  É È  ÇÆ Å  Ä Ã Â Á﴾ ]لقد ، ]١٧:ديداحل

¥ ﴿:  بعد قوله تعاىل الكريمةِ جاءت هذه اآليةِ   ¤ £ ¢ ¡ �
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯  ® ¬ « ª © ¨ § ¦

¾ ½  ¼ »º ¹ ¸﴾ ]١٦:احلديد[. 
 أنَّ اخلشوَع طريُقك إىل جنٍة عرُضها  ـأهيا القارئ الكريم  ـواعلم

موات واألرض S ﴿: ، قال تعاىلالسَّ  R Q P  O N
\ [ Z YX W V U T﴾ ]٣٢:هود[. 

الِة تفاوًتا عظيًام    ـ رمحك اهللاتأمل ـو، وتتفاوُت مراتُب النَّاِس يف الصَّ
 وبني، خلف إماٍم واحد،  رجلني يكون مقاُمهام يف الصف واحًدايف حالِ 

لقد ! ؟ هذا التبايِن واالختالِف فام ِرسُّ ! صالتيهام كام بني السامء واألرض
 تباينا يف عملِ ،  واحلقيقةِ جلوهرِ وتباينا يف ا،  الظاهرةِ اتفقا يف الصورةِ 

  .هه وخشوعِ  وحضورِ القلِب 
باين قال اإلماُم وإليك ما  يف أحوال الناِس ـ  رمحه اهللاـ   القيمِ ابنُ الرَّ

 :  مخسة عىل مراتَب  يف الصالةِ والناُس «: ومراتبِهم يف الصالة

 



  

 

٥٨  

طلنفِس  الظامل ِمرتبةُ  :أحدها ~  ها ِمن وضوئِ وهو الذي انتقَص ، ه املفرِّ
 . اها وأركاِهن ها وحدودِ ومواقيتِ 

، ها ووضوئِ ا الظاهرةِ ها وأركاِهن ها وحدودِ َمن حيافظ عىل مواقيتِ  :الثاين ~
  مع الوساوسِ فذهَب ، ه يف الوسوسةِ لكن قد ضيَّع جماهدَة نفِس 

 .واألفكارِ 
 عِ ه يف دفْ  نفَس وجاهدَ ، اها وأركاِهن  عىل حدودِ َمن حافظَ  :الثالث ~

  لئال يرسَق ؛ه عدوِّ جاهدةِ  بمُ هو مشغوٌل ف،  واألفكارِ الوساوسِ 
 . وجهادٍ فهو يف صالةٍ ، هصالتَ 

،  حقوَقها وأركاَهنا وحدوَدهاأكمَل ، َمن إذا قام إىل الصالةِ  :الرابع ~
بل ،  شيئًا منها لئال ُيضيِّعَ ؛هاها وحقوقِ  حدودِ  قلبُه مراعاةَ واستغرَق 

ه مرصوٌف إىل إقامتِ  ه كلُّ قد . ا وإمتاِمهاوإكامهلِ ، ها كام ينبغيمهُّ
الة وعبوديُة ربه   .  فيها ـ تبارك وتعاىلـاستغرق قلبَه شأُن الصَّ

ولكن مع هذا قد ،  قام إليها كذلكَمن إذا قام إىل الصالةِ  :اخلامس ~
، راقبًا لهمُ ، ه إليهبلناظًرا بق، أل هه بني يدي ربِّ  قلبَه ووضعَ أخذَ 

وقد اضمحلت تلك ، ممتلئًا ِمن حمبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده
 . وارتفعت حجبُها بينه وبني ربه، الوساوُس واخلطراُت 

،  عنهكفَّرٌ  مُ والثالُث ، والثاين ُحماسٌب ،  ُمعاقٌب  األوُل فالقسمُ 
ٌب من ربهواخلامُس ، ثاٌب  مُ والرابعُ   له نصيبًا ممن ُجِعلت قرُة ألنَّ  ؛ مقرَّ

 .ه يف الصالةِ عينِ 
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ت عينُه بصالتِ فمَ  ت عينُه بقربِ ه يف الدنيان قرَّ  يف أل هن ربِّ ه مِ  قرَّ
ت عينُه، اآلخرة ت عينُه باهللا،  به يف الدنيا ـ أيضا ـوقرَّ ت به ، وَمن قرَّ قرَّ
 »وَمن مل تقر عينُه باهللا تعاىل تقطَّعت نفُسه عىل الدنيا حرسات، كلُّ عني

 .هـ.ا
 !؟ أنتفيا ُترى يف أيِّ املراتِب 

ظنُّ الفام ،  ولبُّها ومقصوُدهاهاُح  هو رو»الةالصَّ يف اخلشوع «إنَّ 
الُة «: قال بعُض السلف! ؟ صورُهتاوبقيْت ، ت روَحها فقدَ بصالةٍ  الصَّ

، ي إليه جاريًة شالءَ ن ُهيدِ فام الظنُّ بمَ .  ِمن امللوكٍ ى إىل ملٍِك اريٍة ُهتدَ كجَ 
أو ، أو دميمةً ، أو مريضةً ، جلِ  والرِّ  اليدِ أو مقطوعةَ ، أو عمياءَ ، أو عوراءَ 

فكيف ،  قبيحةً وجاريةً ،  بال روٍح ى إليه جاريًة ميتةً حتى ُهيدِ ، قبيحةً 
 طيٌب ال يقبُل  واهللاُ! ه تعاىل؟ب هبا إىل ربِّ  التي ُهيدهيا العبُد ويتقرَّ بالصالةِ 
 .» فيها ال روَح صالةٌ : ِب  الطيِّ ن العملِ وليس مِ ، إال طيبًا
! " ﴿، الةالصَّ عٍت للمؤمنني بعَد اإليامِن خشوُعهم يف أوُل نَ و

)  .]٢-١:املؤمنون[ ﴾# $ % & ' ) 
الِة يف موضٍع مِ  تكادُ وال ،  إال مقروًنا بإقامتهان القرآنِ  جتُد ِذكَر الصَّ

 واملقيموَن الصالَة منهم أقلُّ ، وَن يف الناِس قليٌل فاملصلُّ ، ها فعلِ وليس جمردَ 
 .» كثريٌ كُب والرَّ ،  قليٌل احلاجُّ «: ب عمر ابنِ  ُروي عنكام ، القليلِ 

                                                 
  .)٥٠-٤٩:ص(، الوابل الصيب) ١(
 . )١/٤٢٩(مدارج السالكني ) ٢(
عن ) ٨٨٣٧(، رقم )٥/١٩( املصنف يف الرزاق  عبدُ نحَوه ىرو، و)١/٢٦٣( اإلحياء للغزايل )٣(

 .اقي ـ رمحه اهللا ـرشيح العر

 



  

 

٦٠  

 :﴿ º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ قاَل إبراهيُم اخلليُل 
½ ¼  .]٤٠:إبراهيم[ ﴾« 

الُة قاِئمًة تامًة يف قيامها ويف ركوعها ، وأمَر تعاىل بأْن تكوَن الصَّ
الُة هي أكُرب العوِن عىل، وأذكارها، وسجودها  حتصيِل مصالِِح وهذه الصَّ

§﴿: كام قال تعاىل، الدنيا واآلخرة  ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ ¨ 
ُربت عىل أولِئَك وَثُقلت وإنام كَ ،  ثقيلٌة شاقةٌ :أي، ]٤٥:البقرة[ ﴾©
ْت  عليهم  .ِة رغبتِهم فيهوقلَّ ، ن حمبِة اهللاِ وتعظيِمهم مِ  خللِو قلوِهب ؛وَشقَّ

، ورغبتِه فيها عىل قدِر رغبتِه يف اهللا ، فإنَّ حضوَر العبِد يف صالته
هم مَن ِر حظِّ مَن اإلسالِم عىل قدْ هم إنام حظُّ «: قال اإلماُم أمحُد رمحه اهللا

الة  . الةِ الصَّ  يف همرغبتِ  رِ قدْ  عىل اإلسالمِ  يف همورغبتُ ، الصَّ
 رَ وقدْ  اإلسالمِ  نمِ  َك حظَّ  أنَّ  واعلم، فاعِرْف نفسَك يا عبَد اهللا

 ىواحذر أْن تلقَ ، عندك هارِ وقدْ  الصالةِ  نمِ  َك حظِّ  رِ بقدْ  عندكَ  اإلسالمِ 
ِر الصالِة َر اإلسالِم يف قلبَك كقدْ فإنَّ قدْ ، عندكسالِم وال قْدَر لإل أل اهللاَ

  .»يف قلبك
ا  إذا وقَف بَني يديه يسريً  ـ جلَّ وعال ـهن ربِّ أفال يستحي العبُد مِ 

وكأنَّه واقٌف ، وشكا منه، هواستطالَ ، استثقَل ذلَك الوقوَف ، ن الزمانمِ 
، للوقوِف بَني يدي اهللان كانت هذه كراهتُه  ومَ ،عىل اجلمِر يتلوى ويتقىل

 . منهُه هلذه املعاملةِ  أكرَ  ـتعاىل  ـفاهللاُ
                                                 

 ).١٥-١٤:ص(كتاب الصالة البن القيم، : ، وينظر)١/٤٤٥( طبقات احلنابلة )١(

 



 

 

٦١  

، مهوأحُد هؤالء ربام يقُف الساعات الطوال بني يدي خملوٍق ُيعظِّ 
ىل العبِد فع، ن ذلَك وال يتربموال يشكو مِ ، رمى كرةٍ ا يف مَ أو يكوُن حارًس 

فإنَّ اهللا ، اا وباطنً ها ظاهرً يف حتسينِ يرصَف مهتَه و، صالتِهقدَر أْن ُيعظَِّم 
 عليها وذلك باإلقبالِ ، ها آثارَ جيدَ و، ها ثامرَ يقطَف ل، اطيٌب ال يقبُل إال طيبً 

 .]٢٣٨:البقرة[ ﴾& ' )﴿:  تعاىل يقولواهللاُ،  فيهاواخلشوعِ 
الُح  لُف الصَّ  َل ا عقَ  ِمن صالته إال مَ  عىل أنه ليس للعبدِ وقد أمجع السَّ

ُف َوَما ُكتَِب لَُه إِالَّ ُعْرشُ «: غقال ، هه بقلبِ وحَرض ، منها ُجَل لَيَنَْرصِ إِنَّ الرَّ
، »نِْصُفَها، ُثُلثَُها، ُرُبُعَها، ُمخُُسَها، ُسُدُسَها، ُسبُُعَها، ُثُمنَُها، تُْسُعَها، َصالَتِهِ 

ائطِ   ملا أخلَّ ؛ ثواهباُعرش: أي«. رواه أبو داود  اخلشوعِ و، يف األركاِن والرشَّ
 .»ذلكوغري ، واخلضوعِ 

t ﴿:  سبحانهفقال، ه صالتَ ُل ن ال يعقِ  تعاىل مَ  اهللاُ وقد ذمَّ   s
~ } | { z y x w v u﴾. 

وهو ال يعلم ما ،  مل يرشب مخًراكم ِمن ُمصلٍّ «: رمحه اهللا قال وهٌب 
 . »يقول يف صالته

 ٍم َال لاللَُّهمَّ إِنِّى َأُعوُذ بَِك ِمْن عِ «: غوهلذا كان من دعاء النبي 
فَ   ُيْستََجاُب َوِمْن َدْعَوٍة َال ،  َتْشبَعُ َوِمْن َنْفٍس َال ،  َخيَْشعُ ٍب َال لَوِمْن قَ ، عُ َينْ
ا  .رواه مسلم، »َهلَ

                                                 
 .)٧٩٠ (، رقمكتاب الصالة، باب ما جاء يف نقصان الصالة يف أبو داودرواه ) ١(
 . )٢/٥٢(عون املعبود رشح سنن أيب داود ) ٢(
 . )١/١٤٩ (إحياء علوم الدين) ٣(
 ، رقم الذكر والدعاء، باب التعوذ من رش ما عمل ومن رش ما مل يعملكتاب يف مسلمرواه ) ٤(

)٢٧٢٢.( 
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 حجر  ابنُ كام قال احلافظُ ،  جيدٍ  بسندٍ ب عمر  عن ابنِ وثبَت 
¤ ¥ ¦ § ﴿: ه تعاىل قولَ أنه ما قرأَ «: رمحه اهللا  £ ¢ ¡ �

¬ « ª  .»البكاءُ ه حتى يغلبَ ، إال بكى ﴾¨ © 
وهو من ، واألعامل القلبية،  أَجلِّ األحوال اإليامنيةِمنفاخلشوع 

« ﴿، وأتباعهمـ عليهم السالم ـ أحوال األنبياء   º ¹ ¸
Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼﴾ ،﴿ o n m l

s r q p﴾ ، َوقال، قرأ عمُر بن اخلطَّاب هذه اآلية فسجد :
ُجودُ «   . البُّكاءُ أينَ : يريدُ ، »؟يُّ َفَأْيَن البُكَ ، َهَذا السُّ

وأصحاَبه باخلشوع له ، غنبيه وخليله حممًدا ـ تعاىل ـ وقد وصف اهللا 
ه بذكرهم يف الكتب السابقة، جلَّ جالُله  % #$ " !﴿: فقال، ونوَّ

& ' ( ) * ,+ - . / 0 1 2 3 54 
 .]٢٩:الفتح[ ﴾@ ? < = ;> : 9 8 7 6

هو ، ﴾; : 9 8 7 6﴿«: قال جماهد رمحه اهللا
 .»اخلشوعُ 

ري عن أبيه  خِّ ف بن الشِّ  غَأَتيُْت النَّبِيَّ «: قال، توعن ُمطرِّ
 .»ْرَجِل َيْعنِي ُيبِْكيملِ َوِجلَْوفِِه َأِزيٌز َكَأِزيِز ا، َوُهَو ُيَصيلِّ 

                                                 
 عن عمر )١٨٩٧(شعب اإليامن و البيهقي يف  ،)١٩/٥٦٦(ه تفسريرواه اإلماُم ابن جرير يف ) ١(

، ملا رأت قوًما ل عن أم املؤمنني صفية) ٣٦٥٤٢(، ورواه ابُن أيب شيبة يف مصنفه، ت
َعاُء، َفَأْيَن ا«: قرؤوا سجدًة، نادهتم ُجوُد َوالدُّ  .»بَُكاُء؟لَهَذا السُّ

 . )٢١/٣٢٤(تفسري الطربي ) ٢(
 .، وصححه األلباين)١٢١٤ (، رقمكتاب صفة الصالة، باب البكاء يف الصالة يف النسائيرواه ) ٣(

 



 

 

٦٣  

، وإِهلِه ومواله، ه وفاطرهخَشَع منه كل يشء لربِّ ،  إذا صىلَّ غفكان 
َولََك ، َوبَِك آَمنُْت ، َك َرَكْعُت اللَُّهمَّ لَ «: يقول يف ركوعه غوهلذا كان 

رواه  »يَوَعَصبِ ، يَوَعظْمِ ، يَوُخمِّ ، يَوَبَرصِ ، يَخَشَع لََك َسْمعِ ، َأْسَلْمُت 
 . مسلم

أمُّ قالت ، »يَُصلِّ لُمُروا َأَبا َبْكٍر فَ «: ه موتِ  يف مرضِ غوملا قال 
َفالَ ،  َيُقْم َمَقاَمَك َيبِْكيإِنْ ، إِنَّ َأَبا َبْكٍر َرُجٌل َأِسيٌف «: ل عائشةُ املؤمنني 

 .رواه البخاري و مسلم،  »ِقَراَءةِ لَيْقِدُر َعَىل ا
  العشاء وصالةِ ويقرأ يف صالةِ ،  باملسلمني يصيلِّ توكان عمر 

ن ه مِ سمُع الناُس نشيجَ يَ ، فكان إذا قرأ هذه السورةَ ، الفجر سورَة يوسف
ادٍ  بُن شُد اهللابقال ع،  الصفوِف وراءِ  َوَأَنا ِيف آِخِر ، َسِمْعُت َنِشيَج ُعَمرَ «: دَّ

ُفوِف َيْقَرأُ  Ð Ï﴿: الصُّ  Î  Í Ì Ë﴾ ،رواه البخاري . 
 ُر بنُ  التي رواها جاب العجيبةِ هذه القصةِ يف ـ  طويًال ـ ولنتأمل 

َقاعِ يعنِى يفـ  غخَرجنا مع رسوِل اهللا :  قالبعبداهللا    غزوِة َذاِت الرِّ
 حتَّى ُأهِريَق يفحلَف أن ال أنتَهِ ، ٍل ِمن املِرشكنيَ  فأصاَب رجٌل امرأَة رجـ

د ،  َمنِزالً غ يُّ فنزَل النَّب، غ يِّ فخرَج يتبُع أثَر النَّب، دًما ىف أصحاِب حممَّ
ورجٌل ِمن ، فانتدَب رجٌل ِمن املَهاجرينَ ، »؟َمْن َرُجٌل َيْكَلُؤَنا«: فقال

                                                 
 ، رقمكتاب صالة املسافرين وقرصها، باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه يف مسلمرواه ) ١(

)٧٧١.( 
 يف مسلمو ،)٧١٢ (، رقمكتاب األذان، باب من أسمع الناس تكبري اإلمام يف البخاريرواه ) ٢(

 ، رقمكتاب الصالة، باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغريمها
)٤١٨.( 

 . كتاب األذان، باب إذا بكى اإلمام يف الصالة يفالبخاريرواه ) ٣(

 



  

 

٦٤  

ْعِب «: فقاَل ، األنصارِ  جالِن إىل فِم : قال، »ُكوَنا بَِفِم الشِّ فلامَّ خرَج الرَّ
ْعِب  جُل ،  ُيَصيلِّ يُّ وقاَم األنصارِ ، يُّ َهاِجرِ ملُ اضطجَع ا، الشِّ فلامَّ ، وأَتى الرَّ

فنزعه حتَّى ، فرماُه بسهٍم فوضَعه فِيهِ ، َرَأى شخَصُه عرَف أنَّه ربِيئٌة للقومِ 
فلامَّ عرَف أهنم قد ، ثمَّ انتبه صاحبُهُ ، ثمَّ ركَع وسجدَ ، رماُه بِثالثِة أسهمٍ 

مِ يِّ  ما باألنصاريُّ وملَّا رأى املهاجر، نِذُروا بِه هرَب  سبْحاَن : قال،  ِمَن الدَّ
َل ما رَمى؟ قاليأال أْنبَْهتَنِ ! اهللاِ فلم ُأحبَّ أْن ، كنُت ىف ُسورٍة أقرُأها:  أوَّ

  .رواه أبو داود،  »أقطَعها
 الذين ،بخرب أولئك األخيارِ  إهنا قصٌة ناطقةٌ ،  هكذا كانوا!اهللا أكرب

  الصالةِ رِ ومعرفًة بقدْ ، ا وتعظيًام هللا الواحد القهارامتألت قلوهبم ُحب  
ق وصدَ ، هم عنها شاغٌل لفلم يشغ، محتى صارت ُقرَة عيوِهن ، هاومنزلتِ 

̈ ©﴿:  العظيم إذ يقولاهللاُ  § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡﴾. 
 فقد ذكرَ ، وعىل هذا النهِج الصالحِ درَج التابعون هلم بإحسانٍ 

ري أنَّ اإلمام البخاريأصحاُب  ،  يومٍ كان يصىل ذاَت ـ   رمحه اهللا ـ السِّ
انظروا أيش هذا : قال، هفلام قىض صالتَ ،  مرة عرشةَ  سبعَ فلسعه الزنبورُ 

مه يف سبعةَ ، الذي آذاين يف صاليت؟ فنظروا   عَرش فإذا الزنبور قد ورَّ
 ن الصالةِ  مِ كيف مل خترْج :  القومِ فقال له بعُض . هومل يقطع صالتَ ، اموضعً 

 !؟بم أجاب ُترى  ـ؟ ما أَبَركَ أوَل 
  .!!فأحببت أن أمتها، كنُت ىف ُسورةٍ :  رمحه اهللاقال

                                                 
نه، )١٩٨(، رقم طهارة، باب الوضوء من الدمكتاب ال يف أبو داودرواه ) ١(  . األلباينوحسَّ
 ).٢/٢٥٥(طبقات احلنابلة :  وُينظر،)٢/٣٣١(تاريخ بغداد ) ٢(

 



 

 

٦٥  

،  واإلخباُت إهنا السكينةُ ، نعم.  واسعةً رمحك اهللا يا إمام املحدثني رمحةً 
b ﴿ ، والساموات األرضِ  بربِّ  ُواالتصالِ ،  عىل الصلواِت واإلقباُل 

 f e  d c n m l k j i  h g
s r q p o﴾ ]٣٥-٣٤:احلج[. 

 بعد رمِ رأيُت سفياَن الثوري يف احلَ «:  وهب رمحه اهللابنُ اإلماُم قال 
 .»ي بالعشاءودِ فلم يرفع رأَسه حتى نُ ، ثم سجَد سجدةً ، صىلَّ  املغرب
َمْن «: غ قال،  رفيعةً  ومكانةً  عظيمةً نَّ للخشوع يف الصالة منزلةً إ

أَ َنْح  ْنيِ ، َو ُوُضوئِي َهَذاَتَوضَّ ُث فِيِهَام َنْفَسهُ ، ُثمَّ َصىلَّ َرْكَعتَ ُغِفَر لَُه َما ، الَ ُحيَدِّ
َم ِمْن َذْنبِهِ  َ َرْكَعتَْنيِ «: ويف رواية، متفق عليه »َتَقدَّ ُيْقبُِل َعَليِْهَام ، َفيَُصيلِّ

  .»نَّةُ جلَ إِال َوَجبَْت لَُه ا، بِهِ لبَِوْجِهِه َوقَ 
 َما«: َيقول غ اهللاِ رسوَل  سمعُت : قال ت عفانَ  بنِ  ثامنَ ععن و

هُ  ُمْسلِمٍ  اْمِرئٍ  ِمنِ  ُرضُ  َوُخُشوَعَها ُوُضوَءَها َفيُْحِسنُ ، َمْكتُوَبةٌ  َصالَةٌ  َحتْ
اَرةً  َكاَنْت  إِالَّ  ؛َوُرُكوَعَها ُنوِب  ِمنَ  َقبَْلَها ملَِا َكفَّ ْ  َما، الذُّ  َوَذلَِك ، َكبَِريةً  ُيْؤِت  َمل

 .رواه مسلم، »ُكلَّهُ  ْهرَ الدَّ 
، لكلَِّني َمن هو كذص املا زاَل يفوم«:  رمحه اهللا اإلسالمقال شيُخ 

و ُكنْت ِيف َساِئِر َأْحَواِيل الِث ِخَصاٍل ل ث يفت عاذٍ  بُن معدُ  سام قالك
                                                 

 . )٧/٢٦٦(سري أعالم النبالء ) ١(
كتاب  يف مسلم، و)١٥٩ (، رقمكتاب الوضوء، باب الوضوء ثالثا ثالثا يف البخاريرواه ) ٢(

 ).٢٢٦ (، رقمهالطهارة، باب صفة الوضوء وكامل
 ).١٤٣٣٠( الطرباين يف الكبري) ٣(
 ).٢٢٨(، رقم عقبه والصالة الوضوء فضلباب طهارة، رواه مسلم يف كتاب ال) ٤(

 



  

 

٦٦  

َالةِ : ُكنْت َأَنا َأَنا، َأُكوُن فِيِهنَّ  ُث َنْفِيس ، إَذا ُكنْت ِيف الصَّ بَِغْريِ َما َأَنا َال ُأَحدِّ
ُه الَال َيَقُع ِيف قَ ،  َحِديثًاغَوإَِذا َسِمْعت ِمْن َرُسوِل اهللاِ ، فِيهِ  ، قُّ حلَ بِي َرْيٌب َأنَّ

ْث َنْفِيس بَِغْريِ َما َتُقوُل ، َوإَِذا ُكنْت ِيف ِجنَاَزةٍ   .َوُيَقاُل َهلَا، َملْ ُأَحدِّ
اٍر ُيصيلِّ ِيف املُن ب بَوَكاَن مسلمةُ  اَم وق، ٌة ِمنهُ َم طاِئفدَ فاْهن ، دِ جسشَّ

الِة ملوهو، النَّاُس  بريِ ُد اهللاِ وكان عب،  يشعر يف الصَّ ، سجدُ  يت  بُن الزُّ
الةِ هوو، بهِ ًة ِمن ثوففأتى املنَجنِيُق فأخَذ طائ  .»َسهأُع رال يرف،  يف الصَّ

 إذا صىلَّ ـ رمحه اهللا ـ ود ج بن أيب النَّ  عاصمُ  املقرُئ كان اإلمامُ و
 ﴾¾ ¿ ، ﴿Ä Ã ÂÁ Àه عودٌ  كأنَّ تصُب ين
 .]٩٠:األنعام[

أوجبه مجاعٌة من أهل العلم ، ه قدرِ وجاللةِ ،  اخلشوعِ ولعظِم شأنِ 
 .يف الصالة

ويدلُّ عىل وجوب اخلشوِع «:  تيمية رمحه اهللاقال شيُخ اإلسالم ابنُ 
د تاركيهغ يف الصالة أنَّ النبيَّ  امكالذي يرفعُ ،  توعُّ وهو ، ء بَرصه إىل السَّ

 .» اخلاشعِ  حالةِ ضدُّ 
َامِء ِيف َصالَِهتِمْ «: غقال  ، »َما َباُل أَْقَواٍم َيْرَفُعوَن أَْبَصاَرُهْم إَِىل السَّ

، »أَْو لَتُْخطََفنَّ أَْبَصاُرُهمْ ، لَيَنْتَُهنَّ َعْن َذلَِك «: َحتَّى َقاَل ، َفاْشتَدَّ َقْوُلُه ِيف َذلَِك 
 .رواه البخاري

                                                 
 ).٢٢/٦٠٥(جمموع الفتاوى ) ١(
 ).٥/٢٥٩(، وسري أعالم النبالء )٥٣:ص(معرفة القراء الكبري للذهبي، ) ٢(
 ).٢٢/٥٥٨(جمموع الفتاوى ) ٣(
 ).٧٥٠ (، رقمكتاب األذان، باب رفع البرص إىل السامء يف الصالة يف يالبخاررواه ) ٤(

 



 

 

٦٧  

تَلُِسُه «: ن االلتفات يف الصالة َفَقاَل  عغوأخرب  ُهَو اْختِالٌَس َخيْ
يْطَاُن ِمْن َصالَةِ ا  .رواه البخاري، »َعبْدِ لالشَّ

نا إىل فِرص ، واهللا املستعان، قد ندَر وجوُد اخلاشعني يف هذا الزمانو
: ويف احلديث،  صىلَّ كم ه ومل يدرِ ن صالتِ  مِ خيرج اإلنسانُ ، هذه احلال

ُل « ِة اَأوَّ رواه  »َخاِشًعا ُخُشوُع َحتَّى ال ُيَرى فِيهِ ـلَما ُيْرَفُع ِمْن َهِذهِ األُمَّ
حو، الطرباين  . ه األلباينصحَّ

ُل َما َتْفِقُدوَن ِمْن ِدينُِكُم ا«: توقال حذيفة  َوآِخُر َما ، ُشوعُ خلُ َأوَّ
الَةُ  هذا حديث صحيح «: وقال، رواه احلاكم »َتْفِقُدوَن ِمْن ِدينُِكُم الصَّ

 .ووافقه الذهبي، »اإلسناد
 حني ت الصامت  بنِ  عبادةَ  اجلليلِ  عن الصحايبِّ وريض اهللاُ

 .» أْن تدخَل َمسجَد مجاعة فال ترى فيه رجالً خاشعاً يوشُك «: قال
، وِمن بطٍن ال يشبع، وِمن عٍني ال تدمع، فنعوذ باهللا ِمن قلٍب ال خيشع

 . باهللا ِمن هؤالء األربعنعوذ، وِمن ُدعاٍء ال ُيسمع
 ن داءٍ  مِ فام أنزل اهللاُ، نعم: قلنا! ؟ن دواءٍ  مِ هل هلذا الداءِ : فإن قلَت 

 .هن جهلَ ه مَ وجهلَ ، همَ ن علِ ه مَ مَ علِ ،  له دواءً إال وأنزَل 
                                                 

 ).٧٥١(الصالة، رقم  يف االلتفات األذان، باب رواه البخاري يف كتاب) ١(
باب اخلشوع، قال احلافظ ) ٢٨١٣: (، جممع الزوائد)١٥٧٩: (الطرباين يف مسند الشامني) ٢(

 .»حسن هالكبري، وإسناد يف الطرباين رواه«: اهليثمي
): ٥٤٢(، رقم)١/٣٥٤(، وقال يف صحيح الرتغيب والرتهيب )٢٥٦٩(كام يف صحيح اجلامع ) ٣(

 .»حسن صحيح«
 ).٣٥٩٥٤: (، مصنف ابن أيب شيبة)٨٤٤٨(املستدرك ) ٤(
 . األلباينوصححه) ٢٦٥٣ (، رقمكتاب العلم، باب ما جاء يف ذهاب العلم يف الرتمذيرواه ) ٥(

 



  

 

٦٨  

 .وأسباب عدمية، منها أسباب وجودية، وأسباب اخلشوع كثرية
جيمواالستعاذُة بهِ ، اللجأُ إىل اهللاِ تعاىلفِمن ذلك  فعن ،  ِمن الشيطاِن الرَّ

 إِنَّ ، اهللاِ َرُسوَل  َيا: َفَقاَل  غ يَّ النَّبِ  َأَتى أنَّه ت َعاصِ لا َأِيب  ْبنَ  ُعثَْامنَ 
يَْطانَ  نِ  َحاَل  َقدْ  الشَّ ُسَهاليَ ، َوِقَراَءِيت  َصالَِيت  َوَبْنيَ  يَبيْ  اهللا َرُسوُل  َفَقاَل . َعيلَّ  بِ
ذْ ، أَْحَسْستَهُ  َفإَِذا، ِخنِْزٌب  لَهُ  ُيَقاُل  َشيْطَانٌ  َذاكَ «: غ  لَواْتفِ ، ِمنْهُ  بِاهللاِ َفتََعوَّ
 .رواه مسلم، يَعنِّ  اهللاَُ  َفَأْذَهبَهُ  ؛َذلَِك  ُت لَفَفعَ  َقاَل ، »َثالًَثا َيَساِركَ  َعَىل 

 إذا قام يف الصالة غاَر منه العبدُ و«: قال اإلماُم ابُن القيم رمحه اهللا
وأغيظه ،  يف أعظم مقام وأقربه للرحيِم الرمحنألنَّه قد قام ؛الشيطانُ 

حتى هيوَن  ؛فال يزال جيلب عليه بخيله ورجله، للشيطان وأشده عليه
وعصاه ، فإْن عجز عن ذلك منه، عليه شأَن الصالة فيتهاون هبا فيرتكها

، أقبل عدو اهللا تعاىل حتى خيطَر بينه وبَني نفسه، العبد وقام يف ذلك املقام
فينرصَف ، فيقوَم فيها بال قلب، أل ويأخَذه عن اِهللا، وبني قلبهوحيوَل بينه 

قد ضيع حقوَقها ، بخطاياه وذنوبه وأثقاله، مْن صالته مثل ما دخل فيها
وُيرضُب هبا وجُه ،  الثوب اخللق كام ُيلفُّ فتَُلفُّ ، وحدوَدها وخشوَعها

 .هـ. ا»»َضيََّعَك اهللاُ َكَام َضيَّْعتَنِي«: وتقول، صاحبها
، » بمرتبة اإلحسانالتحقُق «  أسباب اخلشوِع يف الصالةن أجلِّ مِ و

فاِإلْحَساُن ، وُيشاهُدهتعاىل وهي أْن يقوَم العبُد يف صالته كأنه يرى اهللاَ 
                                                 

 ).٢٢٠٣ (، رقمالصالة ىف الوسوسة شيطان من التعوذ، باب سالمالكتاب رواه مسلم يف ) ١(
الكبري،  يف الطرباين رواه«: ، وقال احلافظ اهليثمي)٢٧٣٤(، جممع الزوائد )٢٦٩١(البزار ) ٢(

فه املديني ابن حكيم، وثَّقه بن األحوص بنحوه، وفيه والبزار  مجاعة، وبقية والعجيل، وضعَّ
 ).١٣١٤(باين، كام يف ضعيف اجلامع، األل ، وضعفه»موثقون رجاله

 .، خمترصا)٤٧-٤٥:ص(الوابل الصيب، ) ٣(

 



 

 

٦٩  

 .»َفإِْن َملْ َتُكْن َتَراهُ ، َأْن َتْعبَُد اهللاَ َكأَنََّك َتَراهُ «
واعتصاٍم ، عدَد األنفاسوهذا مقاٌم عظيٌم حيتاُج إىل جماهدٍة دائبٍة 

g f e d c b  k j i h﴿: ، قال تعاىلبحبِل اهللا
s r q p o n m l﴾ ]فيجتهدُ ، ]٢٢٠-٢١٧:الشعراء 

، ه يراه كأنَّ  هللاِ أنه مناٍج ويستحُرض ،  ما يقولُه ويفعلهُ َل  يعقِ  يف أنْ العبدُ 
﴿y  x w v ut s r q p﴾ ]٦٩:العنكبوت[. 

قال ،  يف صالتهغ تباُع الرسولِ ا:  اجلالبِة للخشوعوِمَن األسباب
وقد نقَل إلينا صحابتُه الكراُم صالَته ، »َصلُّوا َكَام َرَأْيتُُموِين ُأَصيلِّ «: غ
 يف الصالِة غحتى نقلوا إلينا اضطراَب حليتِه ،  كأننا رأُي عنيغ

 . فال عذَر حينئٍذ ملفرٍط أو متهاونٍ ، الّرسية
در يف ُسِئَل اإلماُم أمحد عن وضِع اليُمن ى عىل اليُرسى عىل الصَّ

فهل قاَم يف قلوبنا استشعاُر هذه ، »زٍّ  عِ دْي  بَني يَ هو ذلٌّ «: فقال، القيامِ 
 ! ؟اهليئة

وخيالف هذه ، وعىل املصيل أْن يتخلَص من كِل ما ُينايف هذا املعنى
، وعدِم االعتدال يف السجود مثال، كاإلسبال يف الثياب ونحوها، احلال

 .ادِة ال ُتسمى عبادة إال مَع التذلل التام للملِك العالمِ فإنَّ العب
 بني  مع اهللا يف الوقوِف ن األدِب ومِ «:  القيم رمحه اهللابنُ اإلماُم قال 

                                                 
واإلحسان،  واإلسالم اإليامن  عنغ النبي جربيل سؤال اإليامن، باب رواه البخاري يف كتاب) ١(

 ).٨(واإلحسان، رقم  واإلسالم اإليامن بيان اإليامن، باب ، ومسلم يف كتاب)٥٠(رقم 
 ).٦٣١(، رقم واإلقامة مجاعة كانوا إذا للمسافر األذان األذان، باب كتابرواه البخاري يف ) ٢(
 ).١/٢١٣(طبقات احلنابلة ) ٣(

 



  

 

٧٠  

وكان ، ...وْضُع اليمنى عىل اليرسى حاَل قيام القراءة: يديه يف الصالةِ 
لوك  بني يدي امل الوقوِف وال ريب أنه ِمن أدِب ، النَّاس ُيؤَمرون به

 .جلَّ جالُله، »فعظيم العظامء أحق به، والعظامء
اخلشوُع يف الصالِة أْن جيعَل نظَره «: رمحه اهللا قال اإلمام أمحد

الة ال ُجياوز بُرصه غوكاَن نبينا ، »موضَع سجوده  إذا جلَس يف الصَّ
 .إشاَرته

ْن أفإنه يستحيُل  ،»لطمأنينةا«: هاومْن أسباِب اخلشوِع وأعظمِ * 
، إال مَع الطمأنينةِ  ال حيصُل ف، اخلشوُع مع العجلِة والنقِر مطلًقاحيصَل 

كام ، َقوُت القلوِب هي  الصالةُ و، وكلام ازداَد العبُد طمأنينًة ازداَد ُخشوًعا
، ن األكلِ  مِ  ال يتغذى باليسريِ فإذا كان اجلسدُ ،  قوُت اجلسدِ  الغذاءَ أنَّ 

 ُت  ُتقيِ  تامةٍ ن صالةٍ  مِ بل ال بدَّ ، ةِ  يف الصال بالنقرِ اُت  ال يقتَ فالقلُب 
َك لتِ «:  قالغ أنَّ النبيَّ ت مسلم عن أنسصحيح في ف، القلوَب 
ْمَس ، نَافِِق ملُ َصالَُة ا يْطَانِ َحتَّى إَِذا َكاَنْت َبْنيَ َقْرَينِ ، َجيْلُِس َيْرُقُب الشَّ ،  الشَّ

 .»َقلِيًال  الَّ  َيْذُكُر اهللاَ فِيَها إِ الَ ، َقاَم َفنََقَرَها َأْرَبًعا
، َلَقْد َكاَنْت َصالَُة الظُّْهِر ُتَقامُ «: ت سعيد اخلدري و أبقال

اِهُب إَِىل ا أُ ،  َحاَجتَهُ بَِقيِع َفيَْقِيض لَفيَْذَهُب الذَّ  َوَرُسوُل اهللاِ ُثمَّ َيْأِيت ، ُثمَّ َيتََوضَّ
                                                 

 ). ٢/١١٦(مدارج السالكني ) ١(
 ).٢/٣٩٠(املغني ) ٢(
، وغريمها عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه )٩٩٠(، وأبو داود )١٦١٠٠/٢(روى أمحد ) ٣(

 وأشار، اليرسى فخذه عىل اليرسى كفه وضع، التشهد يف قعد اإذ كان غ اهللا رسول أنَّ 
 . إشارته برصه جياوز ال، بالسبابة

 ).٦٢٢ (، رقمكتاب املساجد، باب استحباب التبكري بالعرص يف مسلمرواه ) ٤(

 



 

 

٧١  

ُهلَا ِيف غ ْكَعِة األُوَىل ِممَّا ُيَطوِّ  .» الرَّ
ا املغرُب فكان هديُه فيها «: رمحه اهللا بُن القيم اإلمامُ قال ا وأمَّ

ة بـ، خالَف عمِل النَّاِس اليومَ  قها بني ، ﴾r﴿فإنَّه صالها مرَّ فرَّ
 .a﴾«﴿ـبِ  َوَمّرةً ، ﴾n﴿ـومرة ب، الركعتني

،  يأمُرنا بالتَّخفيِف غ كان رسوُل اهللا«:  قالب وعن ابِن عمر
نا بـ  افَّات(ويؤمُّ افَّاِت (القراءُة بـ ف. »)الصَّ من التَّخفيِف الذي كان ) الصَّ
  .يأمر به
، َوَواظََب َعَليْهِ ، غَفالتّْخِفيُف َأْمٌر نِْسبِّي َيْرِجُع إَىل َما َفَعَلُه النّبِّي «

الُِفهُ ، ْأُموِمنيَ ملَ ال إَىل َشْهَوِة ا  َأّن ِمْن َوَقْد َعِلمَ ، َفإِّنُه َملْ َيُكْن َيْأُمُرُهْم بَِأْمٍر ُثّم ُخيَ
َفَاّلِذي َفَعَلُه ُهَو التّْخِفيُف اّلِذي َأَمَر ، اَجةِ حلَ َكبَِري َوالّضِعيَف َوَذا الَوَراِئِه ا

  .»بِهِ 
وسجوُده ،  املعتاُد مقداَر عِرش تسبيحاتغوكان ركوُعه «
َ بُِكْم َكَام «: قال تأنس بن مالك فعن ، »كذلك إِينِّ الَ آُلو َأْن ُأَصيلِّ

 .» ُيَصيلِّ بِنَاغَأْيُت النَّبِيَّ رَ 
ْ َأَرُكْم َتْصنَُعوَنهُ «: قال ثابت َكاَن إَِذا َرَفَع ، َكاَن أََنٌس َيْصنَُع َشيْئًا َمل

ُكوِع َقاَم َحتَّى َيُقوَل ا ْجَدَتْنيِ َحتَّى ، َقْد َنِيسَ : َقاِئُل لَرْأَسُه ِمَن الرُّ َوَبْنيَ السَّ
                                                 

 ).٤٥٤(والعرص، رقم  الظهر يف القراءة رواه مسلم يف كتاب الصالة، باب) ١(
 ).٢٠٤-٢/٢٠٣(زاد املعاد ) ٢(
 ).١٦٠٦(، وابن خزيمة، رقم )٤٧٩٦ (رواه أمحد ) ٣(
 ).٢/٢٠٦(زاد املعاد ) ٤(
 ).٢/١١٠(املصدر السابق ) ٥(

 



  

 

٧٢  

 .رواه الشيخان، »َقْد َنِيسَ : َقاِئُل لَيُقوَل ا
 أنَّ وضَع اجلبهة عىل األرض بدون متكٍني  ـ رمحَك اهللا ـواعلم

كام قرره شيُخ ، وإنام هو نقرٌ ، ال ُيعدُّ سجودا ال ُلغًة وال رشعا واطمئنان
 . رمحه اهللاإلسالم ابن تيمية

ُرص األمل«: ومْن أسباب اخلشوع الة هي ، قِ واستشعار أنَّ هذه الصَّ
إذا أردَت أْن تنفعَك «:  رمحه اهللاقال بكر املزين .»ة من عملهاألخري

عٍ «: ويف األثر، » غريها ال ُأصيلِّ يلِّ فقل لعَ ، صالُتَك   .»َصلِّ َصالَة ُمَودِّ
 ابن رجباحلافُظ قال ، »العلمُ «: بل هو أعظمها، ومَن األسباِب أيضا

 من معرفة اهللا ومعرفِة أصُل اخلشوِع احلاصل يف القلب إنام هو«: رمحه اهللا
فالعلُم يؤدي ،  فهو له أخوُف ن كاَن باهللا أعرُف فمَ ، هه وكالمِ عظمته وجاللِ 

 .]٢٨:فاطر[ ﴾¯ ° ± ² ³́ ﴿: ، قال تعاىلإىل اخلشيةِ 
Z Y ] \ [ ﴿: ، قال تعاىلواخلشية من موجبات اخلشوع

d c b a ` _ ^﴾ ]هـ.ا »]٢١:احلرش. 
، حتقيُق التقوى«:  العاملنيخلشوع هللا ربِّ ومْن أجلِّ ما ُيستجلُب به ا

Å Ä Ã ﴿، »وجماهدةِ النَّفِس يف ذلك، بفعِل األوامِر وترِك النواهي
                                                 

، ومسلم يف )٨٢١(السجدتني، رقم  بني املكث رواه البخاري يف كتاب صفة الصالة، باب) ١(
 ).٤٧٢(وختفيفها يف متام، رقم  الصالة أركان اعتدال كتاب الصالة، باب

 ).عون املعبود يف أحكام السجود( تفصيِل هذه املسألة، كتابنا ينظر يف) ٢(
 ).٧١٦:ص(واحلكم،  العلوم جامع: ، وينظر)٨٢:ص( قرص األمل البن أيب الدنيا، )٣(
 ).٥٢٤( رواه الطرباين يف الكبري )٤(
 ).٢٠:ص(، اخلشوع يف الصالة) ٥(

 



 

 

٧٣  

È  Ç  Æ﴾ ]١٧:حممد[. 
 ؛»الدعاُء عنَد دخوِل املسجد«:  ـ أيًضا ـومن أسباِب اخلشوع

ُهمَّ اْفتَْح ِىل اللَّ : يَُقلِ لْسِجَد فَ ملَ إَِذا َدَخَل أََحُدُكُم ا«: غقال ، محةلتحصيل الرَّ 
 .»َأْبَواَب َرْمحَتَِك 

فهل يقوم بقلوبنا هذا ، وحتصيُل اخلشوِع من أعظِم أبواِب الرمحة
، ونحُن ندعو هبذا الدعاء؟ والدنو من اإلمام من أعظم األسباب، املعنى

ا«: غقال  ُهلَ َجاِل َأوَّ  .»َخْريُ ُصُفوِف الرِّ
التخلُص ِمْن موانِع حضوِر « وعإنَّ مْن أجلِّ أسباِب حتصيِل اخلشو

الة ةِ  َصالَةَ  الَ «: غقال ، »القلِب يف الصَّ  ُيَدافُِعهُ  َوُهوَ  َوالَ  الطََّعامِ  بَِحْرضَ
 .رواه مسلم، »األَْخبَثَانِ 

جِل أن يبدَأ بحاجتِه قبَل دخولِه ِمْن فقِه الرَّ «: ترداء قال أبو الدَّ 
الة  .»فارغٌ ه وقلبُ  الصالِة ليدخَل يف، يف الصَّ

َيُده عىل  يصيل و:أي،  أْن ُيصيل الرجُل خمتِرصاغوقد هني النبيُّ 
 .ُمشعٌر بالكسِل والفتورو، ذلك مناٍف للخشوعِ ؛ ألنَّ هخارصتِ 

                                                 
 ).٧١٣(املسجد، رقم  دخل إذا يقول ما  باب،وقرصها املسافرين صالة رواه مسلم يف كتاب) ١(
فاألول، رقم  األول وفضل وإقامتها الصفوف تسوية الصالة، باب رواه مسلم يف كتاب) ٢(

)٤٤٠.( 
 احلال ىف أكله يريد الذى الطعام بحرضة الصالة كراهةاملساجد، باب  رواه مسلم يف كتاب) ٣(

 ).٥٦٠(، رقم األخبثني مدافعة مع الصالة وكراهة
 ).١/١٧٢(م الدين إحياء علو) ٤(
َ  أن هنى  أنهغ النَّبيِّ  عن تهريرة  كام يف حديث أيب) ٥( جُل  ُيصيلَّ ا، رواه البخاري يف  الرَّ ُخمَتِرصً

 املساجد، ومسلم يف كتاب )١٢٢٠(، رقم الصالة يف اخلرص بابكتاب العمل يف الصالة، 
 ).٥٤٥(، رقم الصالة يف االختصار كراهة باب، الصالة ومواضع

 



  

 

٧٤  

تعاىل إىل أنَّ قطَع العالئِق باخلالئِق سبٌب للخشوِع اهللاُ وقد أشار 
 .]٦:املزمل[ ﴾> = < ? @ C B A﴿: فقال سبحانه، واإلقبال

 صىلَّ غ أنَّ النَّبيَّ لفعن عائشَة ، والتخلص مما يلهي سبٌب للخشوع
اْذَهبُوا «: قال، فلامَّ انرصَف ، فنظَر إىل أعالمَها نظرةً ، يف مخيصٍة هلا أعالمٌ 

َا أَ ، َواْئتُوِين بِأَْنبَِجانِيَِّة َأِيب َجْهمٍ ، بَِخِميَصتِي َهِذِه إَِىل َأِيب َجْهمٍ  ًفا تْنِي آنِ هلَ َفإِهنَّ
  .رواه الشيخان، »َعْن َصالَِيت 

: غ قال النَّبيُّ لوقال هشاُم بُن عروَة عن أبيِه عن عائشَة 
الَةِ « رواه ، »َفأََخاُف َأْن َتْفتِنَنِي، ُكنُْت أَْنظُُر إَِىل َعَلِمَها َوَأَنا ِيف الصَّ

 .البخاري
 ن كساٍء خاَف أنْ  يتخلُص مِ غهذا رسوُل اهللا !! سبحان اهللا

ن هو دونه فام الظنُّ بمَ ،  ـ وعزَّ جلَّ  ـ ه ربِّ ومناجاةِ ، ه عن صالتهيشغلَ 
 .صلوات اهللا وسالمه عليه! ؟بمراتب

  واألشياءِ  بأنَّ للصورِ فيه إيذانٌ «: ي رمحه اهللايبِ الطِّ اإلماُم قال 
ن  عمَّ  فضًال :يعني، كيةِ  الزَّ  والنفوسِ  الطاهرةِ ا يف القلوِب  تأثريً الظاهرةِ 

 .»ادوَهن 
َسَرتَْت بِِه َجانَِب  يشَة كاَن ِقَراٌم لعائ:  قالتوعن أنٍس 

تَِها ُه الَ َتَزاُل َتَصاِويُرُه ، َأِميطِي َعنَّا قَِراَمِك َهَذا«: غَفَقاَل النَّبِيُّ ، َبيْ َفإِنَّ
                                                 

، )٣٧٣(علمها، رقم  إىل ونظر أعالم له ثوب يف صىل الصالة، باب إذا اه البخاري يف كتابرو) ١(
 ).٥٥٦(ومسلم يف كتاب املساجد، باب كراهة الصالة يف ثوب له أعالم، رقم 

 ).٣٧٣(علمها، رقم  إىل ونظر أعالم له ثوب يف صىل الصالة، باب إذا رواه البخاري يف كتاب) ٢(
  ).١/٦٢٧(ن حجر فتح الباري الب) ٣(

 



 

 

٧٥  

ِيت  ن صوٍف ذي راُم ِسٌرت رقيٌق مِ والقِ  .رواه البخاري، »َتْعِرُض ِيف َصالَ
 .ألوان

ن ومِ ، هذا احلديُث دليٌل عىل إزالة ما يشوُش عىل املُصيل صالتَ وه
ن دخوِل النغامت املوسيقية يف  ما ُبليَْت به مساجُد املسلمَني اليوَم مِ ذلك

 .واهللا املستعان،  اجلواالتمنبهاِت 
ويزداُد اإلثُم ،  فإنَّ ضبَط املنبِه عىل نغمٍة موسيقيٍة حرامٌ :وباملناسبة
ا  مواطِن العبادة يف بيوِت اهللا التي أِذَن اهللاُ أْن ُترَفع ِحس  إذا كاَن ذلَك يف

à ß Þ ﴿ :ومعنى  Ý Ü  Û Ú  Ù Ø × Ö Õ Ô
á﴾ ]قال تعاىل]٣٦:النور ، :﴿ c b a  `

k j i h g f e d﴾ ]٥٨:األحزاب[. 
امت ، هذا وإنَّ تعمَد ترك إغالق اجلوال أو عدم وضِعه عىل الصَّ

فلَم ، للمصيل أْن ُجييَب املتصَل َحاَل صالتهفإنه ال ُيْمكُن ، نقٌص يف العقل
فإنَّ ، فلنتِق اهللاَ يف أنفسنا ويف إخواننا، ال يتفقده قبَل دخوله إىل املسجد

، املساجَد ُينهي فيها عن اجلهِر بالقراءة إذا كاَن ذلَك ُيشوُش عىل الغري
 سعيد ويف احلديث عن أيب، فكيَف إذا كان التشويُش باآلالت املوسيقية

 املسجد فسمَعهم َجيهرون بالقراءِة  يفغاعتكف رسوُل اهللاِ :  قالت
رتَ  ُه َفالَ ُيْؤِذَينَّ َبْعُضُكْم َبْعًضاأََال «: وقال، فكشَف السِّ ،  إِنَّ ُكلَُّكْم ُمنَاٍج َربَّ

                                                 
 وما صالته تفسد هل تصاوير أو مصلب ثوب يف صىل إن الصالة، باب رواه البخاري يف كتاب) ١(

 ).٣٧٤ (رقمذلك،  عن ينهى
  ).١/٦٢٨(فتح الباري البن حجر ) ٢(
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الَةِ يف«: َأْو َقاَل ، »ِقَراَءةِ ل اَوالَ َيْرَفْع َبْعُضُكْم َعَىل َبْعٍض يف رواه ، » الصَّ
¡﴿ولكْن ، د وغريهأمح  � ~ } | {  z y x w﴾ ]٤٠:النور[. 

امِء يف الصالة«: ومما ُينايف اخلشوعَ  فعن َجابِِر ، »رفُع البِرص إىل السَّ
لَيَنْتَِهَنيَّ َأْقَواٌم َيْرَفُعوَن «: غ  اهللاَقاَل َرُسوُل :  َقاَل تْبِن َسُمَرَة 

الَِة َأوْ  َامِء ِىف الصَّ  . رواه مسلم، » الَ َتْرِجُع إِلَيِْهمْ َأْبَصاَرُهْم إَِىل السَّ
ِديد ل َوا،فِيِه النَّْهي األَِكيد«: ي رمحه اهللالنوواإلماُم قال  َوِعيد الشَّ

 .والنهيُّ يفيُد التحريم، »ِيف َذلَِك 
َما َباُل َأْقَواٍم َيْرَفُعوَن «: غَقاَل النَّبِيُّ :  قاَل توعن أنس 

َام  : َحتَّى َقاَل ، َفاْشتَدَّ َقْوُلُه ِيف َذلَِك ، »!ِء ِيف َصالَِهتِمْ َأْبَصاَرُهْم إَِىل السَّ
َفنَّ َأْبَصاُرُهمْ ، لَيَنْتَُهنَّ َعْن َذلَِك «  .رواه البخاري، »َأْو لَتُْخطَ

فام كان ،  البِرص إذا كان هذا يف رفعِ «:  باز رمحه اهللا ابنُ قال الشيُخ 
 .»ىل بالعقوبةِ يكون أوْ ،  منهأشدَّ 

الة َحَراملظَّاِهر َأنَّ َرْفع اال«و َعَمى لُعُقوَبة بِال ِألَنَّ ا؛بََرص َحال الصَّ
م َال   ا ُيَشاهُد هذا مْن بعِض املصلني موما أكثرَ ، »َتُكون إِالَّ َعْن ُحمَرَّ
فِع مَن الركوعِ  ـهداهم اهللا ـ  .رمحَك اهللايه فتنبَّ ،  السيام بعد الرَّ

                                                 
الليل،  صالة يف بالقراءة الصوت رفع الصالة، باب ، وأبو داود يف كتاب)١١٩١٥(رواه أمحد ) ١(

 .األلباين  وصححه،)١٣٣٢(رقم 
 ).٤٢٨(الصالة رقم  يف السامء إىل البرص رفع عن النهي الصالة، باب رواه مسلم يف كتاب) ٢(
 ).٤/١٥٢(رشح مسلم للنووي ) ٣(
 ).٧٥٠(الصالة، رقم  يف السامء إىل البرص رفع األذان، باب رواه البخاري يف كتاب) ٤(
 ).١٤٢-٢/١٤١(عون املعبود رشح سنن أيب داود ) ٥(
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: غقال ، لتثاؤُب يف الصالةا: ومْن أمارات ضعِف اخلشوعِ 
يْطَانِ « ُه َما اْستَطَاعَ لَفإَِذا َتثَاَءَب أََحُدُكْم فَ ، التَّثَاُؤُب ِمَن الشَّ دَّ َفإِنَّ أََحَدُكْم ، َريُ

يْطَانُ ، إَِذا َقاَل َها  . رواه الشيخان، »َضِحَك الشَّ
 والشيطاُن ُيعنيُ ، ألنَّه ينشأ عن الكسِل والضعِف : قال أهُل العلم

ومن اخلصائص النبوية ما أخرجه ابن أيب . عىل كِل ما ُيثبط عن اخلري
 .» قطغ ما تثاءَب رسوُل اهللا «: شيبة

وعدم ، العجلُة يف امليش إىل الصالة«:  ـأيضا ـ ومما ُينايف اخلشوعَ 
الَُة َفالَ «: غقال رسوُل اهللا ، »التحيل بالسكينة والوقار إَِذا ُأقِيَمِت الصَّ

كِينَةُ ، ا َتْسَعْونَ َتأُْتوهَ  َوَما ، َفَام َأْدَرْكتُْم َفَصلُّوا، َوْأُتوَها َمتُْشوَن َعَليُْكُم السَّ
ُّوا  .رواه الشيخان، »َفاَتُكْم َفأَِمت
َ ، وبعد  به الصادُق املصدوُق أولئَك فام يكوُن لنا أْن نغفَل عام برشَّ

ذلكم هو ما ،  الرضعِ اخلاشعَني أهنم ال يلجوَن الناَر حتى يعوَد اللبُن يف
الَ َيلُِج النَّاَر َرُجٌل َبَكى ِمْن «:  قالغبي  أنَّ النَّ ترواه أبو هريرة 

عِ َخْشيَِة اهللاِ َحتَّى َيُعوَد اللَّبَُن ِيف  ْ تَِمُع ُغبَاٌر ِيف ،  الرضَّ  َوُدَخاُن  َسبِيِل اهللاَوالَ َجيْ
 .» صحيٌح  حسنٌ حديٌث «: وقال، رواه الرتمذي، »َجَهنَّمَ 

                                                 
، ومسلم يف كتاب )٣٢٨٩(صفة إبليس وجنوده، رقم  بدء اخللق، باب رواه البخاري يف كتاب) ١(

 ).٢٩٩٤(التثاؤب، رقم  وكراهة العاطس تشميت والرقائق، باب الزهد
 ).٨٠٦٦(رواه ابن أيب شيبة يف املصنف، رقم ) ٢(
الصالة،   ومسلم يف كتاب،)٩٠٨(امليش إىل اجلمعة، رقم  اجلمعة، باب رواه البخاري يف كتاب) ٣(

 ).٦٠٢(، رقم ...وسكينة بوقار الصالة إتيان استحباب باب
، والنسائي )١٦٣٣(اهللا، رقم  سبيل يف الغبار فضل يف جاء ما اجلهاد، باب رواه الرتمذي يف كتاب) ٤(

 .، وصححه األلباين)٣١٠٨(قدمه، رقم  عىل اهللا سبيل يف عمل من اجلهاد، فضل يف كتاب
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  الباطنةِ واملصالِح ، اهرةِ ب المِ  عىل اِحلكَ  ـالصالةُ   ـاشتملت«قد ل
التي لو ، والقوى، والبدنِ ، والروِح ،  املتصلِة بالقلِب واملنافعِ ، والظاهرةِ 

ها  ِحَكِمها وأرسارِ ه ملا أحاطوا بتفاصيلِ  العامل وأطباؤُ اجتمع حكامءُ 
  .»ا املحمودةِ وغايته

ِمها ِحكَ  يفو،  متدبرين نعيُش مع الصالةِ  ـ رمحكم اهللا ـفتعالوا
 ن هيئاِت  مِ  ـ اليوم ـ العاملِ لقد انبهَر أذكياُء أطباءِ ف، نيَ متأملأرسارها و

  البدنِ  لعالِج  األدويةِ ن أعظمِ هم أهنا مِ واستيقنت أنفُس ،  املختلفةِ الةِ الصَّ 
1 ﴿ وصدق اهللا العظيم،  سواء عىل حدٍّ وِح والرُّ   0 / . - ,

U T S R ﴿ :فهل يعي املسلموَن قوَل رهبم، ]١٤:امللك[ ﴾2
 _ ^ ] \  [ Z Y  X W V

 ؟﴾`
، ها مَن اِحلكِم العجيبة ورشوطِ الةِ  الصَّ ماِت قدِّ ما يف مُ « وهل أدركنا

  اهللاِ  بيِت واستقبالِ ،  الزينةِ وأخذِ ،  واملكانِ  والثياِب  األعضاءِ من تطهريِ 
، وإخالِص النِّيةِ ،  هللا القلِب ن تفريغِ وما فيها مِ ، ا إمامً عله للناسِ الذي ج

،  يشءٍ ن كلِّ  مِ أكربُ ،  كبريٍ  جليلٍ  بني يدي عظيمٍ  العبد الوقوُف  بقلِب فيقومُ 
واألرُض ، ت الساموات وما أظلَّ تالشت يف كربيائه،  من كِل يشءٍ وأعظمُ 
ها، توما أقلَّ  ت وذلَّ ، قاُب وخضعت له الرِّ ، عنْت له الوجوهُ ، والعواِملُ كلُّ

                                                 
 ).٣/١١٥٥( شفاء العليل : ينظر)١(
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 يسمعُ ، هم صدورُ نُّ كِ  بام تُ عليمٌ ، ناظٌر إليهم، قاهٌر فوَق عباده، له اجلبابرةُ 
 .»همن أمرِ  مِ فى عليه يشءٌ وال َخي ، مويرى مكاَهن ، همكالمَ 

،  نستشعُر هذه املعاين العظيمةَ  ـ معارش املؤمنني ـفهل نحن
ن أعظِم ما  مِ فهذا االستحضارُ  !؟» ُرب أكاهللاُ «: عند قولنا، هاونستحُرض 

 وجياهدَ ، هه يف صالتِ  يتدبَر العبُد ما يقولُ أنْ ، ُيعني عىل اخلشوِع يف الصالةِ 
 .ه يف هذا املقامِ نفَس 

،  هللان التسبيِح وما فيه مِ ،  االستفتاِح  يف دعاءِ  يأخذُ م بعد التكبريِ ثُ 
ه، ه تبارك اسمُ  ـهكرِ ه وذِ ومحدِ   ثم بالثناِء عليه،  ـَه غريهوال إل، وتعاىل َجدُّ

ِر كْ وذِ  ،﴾& ' ) (﴿،  ما ُيثني عليه به بأفضَل  ـسبحانه ـ
ه ومتجيدِ ، ﴾+ ,﴿، ورمحته هبم، ه إليهموإحسانِ ، نيملاربوبيته للع

ٌك لِ يكون معه مَ  يف اليوم الذي ال ،﴾. / 0﴿،  األعظمِ ِك لمُ ـبال
 .وُجيازهيم بأعامهلم ،حَني جيمُع األولَني واآلخرين يف صعيٍد واحدٍ ، سواه

2 3 ﴿ ـ  الربوبية واأللوهية ـثم إفراِده تعاىل بنوعي التوحيد
الرياُء «ومها ،  عظيمنيِ وهذه اجلملة تدفُع داءينِ ، ﴾4 5

 الدعاِء وهي أعظمُ ، عافيةفَل يف أثواِب ال رَ ؛ن َسِلَم منهاممَ ، »والكربياء
 .هوأنفعُ 

 مطلوٍب عىل جلَّ وأ، لٍ و أفضَل مسئو ـبعد ذلكـ ثم سؤالِه «
، ﴾7 8 9﴿: »ِهدايِة الرصاط املستقيم«وهو ، اإلطالق
اطًا وجعَله ِرص ، همه وأتباعِ سلِ ه ورُ  ألنبيائِ  ـسبحانه  ـه الذي نصبَ الرصاطُ 

                                                 
 ).١١٥٦ -٣/١١٥٥(شفاء العليل :  ينظر)١(
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T S ﴿، ه إليه وإىل جنته سلكَ ال ملنْ وِص مُ   R Q P O
[ Z Y XW V U﴾ ، ِن اُط مَ فهو ِرص

هم بنعمتِ  فَ ، هاختصَّ  دوَن ِرصاطِ ،  لهعنيَ تبِ هم مُ وجعلَ ، هم احلقَّ حيُث عرَّ
اللِ و، عوهبِ  ومل يتَّ  الذيَن عرفوا احلقَّ  ـاليهودِ  ـ الغضِب  مةِ أُ   أهِل الضَّ
 ،» واتِّباِعه املستقيمِ الرصاطِ معرفِة وا عن لُّ  الذيَن َض  ـصارىالنَّ  ـ
﴿C B A @ ? > = < ;﴾ ، فيزداُد عندئٍذ

 ا بالظلمِ ه معرتفً  إىل نفِس ثم يرجعُ ، هنعمتِ ه وه بفضلِ واعرتافُ ، هُقه بربِّ تعلُّ 
  .هوأنَّه ال حوَل له وال قوَة إال بربِّ ،  والتقصريِ والعجزِ 

 فحادوا  احلقَّ َرَف  ممن ع ـاليوم ـ َن املنتسبني إىل اإلسالمِ فكم مِ 
¼ ﴿: قال اهللا تعاىل،  عنهفأعرَض  له اهلدى واستبانَ ، عنه  »  º ¹

 ËÊ  É È Ç Æ Å  Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ Ì
Ñ Ð Ï Î  Í﴾ ]ولذِة قلب ، رِة عنيٍ فأيُّ نعيٍم وقُ ، ]٥٠:املؤمنون

  تعاىل مستمعٌ واهللاُ ؟ يف هذه املناجاةِ حيصُل للعبدِ ال ، وابتهاٍج ورسورٍ 
ْثنَى َعَىلَّ َعبِْدي، َمحَِدِين َعبِْدي«: ويقول، ه عبدِ ا عىل لسانِ  جاريً لكالِمه ، أَ

 .»َجمََّدِين َعبِْدي
ـــ ـــا زادين رشًف ـــا وومم   اتِيًه

  

  ارَيـ الثُّ يص أطـأُ دُت بأُمخـوكِ  
  

  ي يا عبادِ َك ولِ  قَ ويل حتَت ُخ دُ 
 

ـَت أمحـَد يل نَ ريِّ ـ َص وأنْ     ابي 
 

                                                 
 ).٣/١١٥٦(املصدر السابق :  ينظر)١(
، من حديث )٣٩٥(، رقم ركعة كل يف الفاحتة قراءة وجوب باب رواه مسلم يف كتاب الصالة، )٢(

 .تأيب هريرة 
 .حممد اهلاليل ـ رمحه اهللا ـ:  البيتان للشاعر)٣(
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، شفاِء الصدورو،  القلوِب  ربيعِ  يف تالوةِ  ـبعد ذلكـ يأخذ ثم «
ن فال يزاُل جيتني مِ ،  العاملني ربِّ وهو كالمُ ،  األرواِح حياةِ و، ونوِر البصائرِ 

وتبرصًة ، وحكمًة وموعظةً ، ا ُينهى عنهورش  ، ؤمُر بها يُ ريً  خك الثامرِ تل
ا عن وجوابً ، وإزالًة لشبهةٍ ، ودحًضا لباطلٍ ، ا حلقٍّ وتقريرً ،  وِعربةً وتذكرةً 

 عىل  الغيِث  كنزولِ ِفتنزُل تلَك اآلياُت عىل القلوِب ، اا وترهيبً وترغيبً ، مسألةٍ 
 .»اأبداِهن  نمِ  األرواِح  حملَّ  منها لُّ وحي،  التي ال حياَة هلا بدونهاألرضِ 

! " # $ % &' ) ( * + , - ﴿: قال تعاىل
 < ; : 9 87 6 5 4 3 2  1 0 / .

 .]٥٢:الشورى[ ﴾=
 فيجددُ ، » أكرباهللاُ «: يعوُد املصيل بعَد القراءِة إىل التكبري قائًال ثم «

ا  خضوعً ؛ه ظهرَ ا هللاحانيً ، ركعُ يثم ، هه وإجاللِ  وتكبريِ  اهللاِ بتعظيمِ العهدَ 
تِ ال لوتذلُّ ، هلعظمتِ   عنِ  هعظمتَ  هفنزَّ ، ه العظيمِ  اسمِ ذكرِ ب ُمسبًِّحا له، هعزَّ

 واالنحناءِ  لِ الذُّ  هبذا العظمةَ  تلَك  َل وقابَ ، هوخضوعِ  هلِّ وذُ  العبدِ  حالِ 
ه فوقه يشاهدُ ، ههرَ وطوى ظَ ، ه رأَس وطأطأَ ، قد تطاَمن، واخلضوعِ  ، هوربُّ

كام قال ، فهو ركُن تعظيٍم وإجالل، ه كالمَ ويسمعُ ، هلَّ ه وذُ ويرى خضوعَ 
بَّ «: غ ُكوُع َفَعظُِّموا فِيِه الرَّ ا الرُّ  .»ألَفأَمَّ

 ثنيا عليه بأكملِ مُ ، ها لربِّ حامدً ، ن القيامِ ه مِ إىل حالِ العبُد  ثم يعودُ 
 أهُل  بأنهو، »َمحَِدهُ  ملَِنْ  اهللاُ  َسِمعَ «، ا عليهثنيً مُ ، هاها وأعمِّ وأمجعِ ، هحمامدِ 

                                                 
 ).١١٥٨-٣/١١٥٧(لعليل شفاء ا:  ينظر)١(
، )٤٧٩( رقم ،والسجود الركوع يف القرآن قراءة عن النهي رواه مسلم يف كتاب الصالة، باب )٢(

 .بمن حديث عبد اهللا بن عباس 
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 .هبتوحيدِ  اشاهدً ، هبعبوديتِ  اعرتفً ومُ ، واملجدِ  الثناءِ 
، وهو الوجه،  ما فيها عىل أرشِف  له ساجدً وخيرُّ ،  إىل تكبريهثم يعودُ 

 عضو وقد أخذ كلُّ ، اومسكنًة وانكسارً   بني يديهال  ذُ ، ه يف الرتابرُ فيعفِّ 
،  األصابعورؤوَس   األناملِ ن هذا اخلضوع حتى أطراَف ه مِ من البدن حظَّ 

 َوالَ  ،َأْعظُمٍ  َسبَْعةِ  َعَىل  َأْسُجدَ  َأنْ  ُأِمْرُت «: غ قال، حتى ثوَبه ُهنَي عن كِفه
 عىل  ـ جلَّ وعال ـهن حقِّ  مِ  اليسريِ وهذا أيُرس ، »َشْعًرا َوالَ  َثْوًبا َأُكفَّ 

 .»ه عليه ربِّ ى حقَّ  أدَّ َام ـ لَ كذلك إىل أن يموَت  العبدُ فلو دام ، هعبدِ 
 وما قبله  الركعةُ وخامتةُ ، ها األعظمِ وركنِ ،  الصالةِ والسجود رسُّ «

 َأْقَرُب «وهلذا  ؛ يف احلج الزيارةِ فهو شبه طواِف ،  لهاِت  كاملقدمن األركانِ مِ 
َعاءَ  َفأَْكثُِروا َساِجدٌ  َوُهوَ ، َربِّهِ  ِمنْ  َعبْدُ لا َيُكونُ  َما  وأفضُل األحوالِ ِ، »الدُّ

 يف الدعاءُ  كان وهلذا ؛ ـ وعالجلَّ ـ  أقرَب إىل ربه العبدُ حاٌل يكون فيها 
 . »اإلجابة إىل أقرُب  املحلِّ  هذا

جود ُأِمَر العبُد أْن يسبِّ «  ه علوَّ فيذكرُ ، ه األعىل ربَّ َح ويف حاِل السِّ
بل هو ،  هذه احلالِ ه عن مثلِ ه ربَّ وينزِّ ،  يف حال سفولِه هو ـسبحانه ـ

مستٍو عىل ، فهو عيلٌّ بذاته فوَق سمواته، معاين العلون  مِ األعىل بكل معنًى 
 . ـجل جاللهـ   بقهِرهعيلٌّ ، هرِ عيلٌّ بقدْ ، هعرِش 

                                                 
، رقم والثوب الشعر كف عن والنهي السجود أعضاء رواه مسلم يف كتاب الصالة، باب )١(

 .ب، من حديث عبد اهللا بن عباس )٤٩٠(
 ).١١٥٩-٣/١١٥٨(شفاء العليل :  ينظر)٢(
، من حديث أيب )٤٨٢(، رقم والسجود الركوع يف  رواه مسلم يف كتاب الصالة، باب ما يقال)٣(

 .تهريرة 
  ).٣٦٢-٣٦١:ص( كتاب الصالة، )٤(
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، هه وانكسارِ  وخضوعِ  العبدِ  ذلِّ  السجوِد غايةَ  كانت حالةُ امَّ ـول
ُب وكان أقرَب  فُأِمَر أن ،  منه يف هذه احلالِ  ـ تعاىل وتقدَّس ـ ما يكون الرَّ

Æ ﴿:  قال تعاىلوقد، ن القريِب املجيِب ه مِ  لُقربِ ؛جيتهَد يف الدعاءِ 
Ç﴾. 

 العبُد فينتقُل ،  له والتوطئةِ ي السجودِ  بني يدَ  كاملقدمةِ ن الركوعَ أوك
  بينهام بركنٍ َل ِص وفُ ،  شأنا منه وأرفعَ وأتمَّ ،  أكمَل  إىل خضوعٍ ن خضوعٍ مِ 

 بني وُجِعَل ،  والتمجيدِ  والثناءِ  فيه باحلمدِ جيتهدُ ،  يف نفسهمقصودٍ 
 .بعده وخضوعٍ  هقبلَ  خضوعٍ  ؛خضوعني

  يف مراتِب َل نقُّ وهذا التَّ ،  العجيَب  هذا الرتتيَب  ـ رمحك اهللا ـفتأمل
 .»العبوديةِ 
َع يف أرشِف ،  القرآنُ  الصالةِ  كان أرشَف أذكارِ امَّ ـول«   أحوالِ ُرشِ
 .يئةِ  ه عىل أحسنِ  فيها قائًام  التي قد انتصَب  القيامِ وهي هيئةُ ، اإلنسانِ 

َع فيها بوصِف ،  أركاهنا الفعلية السجودُ وملا كان أفضَل   ُرشِ
  افتتاُح فطابَق ، ها التي انتهت إليهاوُجِعَل خامتَة الركعة وغايتَ ، كرارِ التَّ 

فإهنا ،  هبا الوحُي َح تِ تُ  افُ  سورةٍ  أوَل ها بالسجودِ  واختتامُ ،الركعة بالقرآنِ 
 .ت بالسجودِ مَ تِ وُخ ، ت بالقراءةِ ئَ دِ بُ 

 : أي ـ العبيدلسةَ  جِ  جيلَس َع له بني هذين اخلضوعني أنْ وُرشِ 
، هوهيديَ ، هويرزقَ ، هويرمحَ ،  لهه أن يغفرَ ويسأل ربَّ ،  ـلسة بني السجدتنياجلَ 

 .ه دنياه وآخرتِ  له خريَ  جتمعُ وهذه الدعواُت ، هويعافيَ 
                                                 

 ).٣/١١٦٠( شفاء العليل )١(
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 ارِ  األذك تكرارُ عَ كام ُرشِ ،  بعد مرةٍ  مرةً  هذه الركعةِ  له تكرارُ عَ ثم ُرشِ 
 بام بعده ربَ وَجي ،  ما بعده لتكميلِ  باألولِ ليستعدَّ  ؛ بعد مرةٍ  مرةً والدعواِت 

، ن الدواءِ ا مِ  نصيبَه وافرً وليأخذَ ، ن هذا الغذاءِ  مِ شبَع القلُب وليَ ، هما قبلَ 
  اجلائعُ فإذا تناوَل ،  والدواءِ  الغذاءِ  منزلةُ ن القلِب  مِ  الصالةِ  منزلةَ فإنَّ 

ن ها مِ  أو اللقمتني كان غناؤه عنه وسدُّ  اللقمةَ غذاءِ  الن مِ  اجلوعِ الشديدُ 
، ن الدواءِ  مِ  معنيٍ رٍ دْ  الذي حيتاج إىل قَ وكذلك املرُض ، اا جد  جوعه يسريً 

، هبحسبَ  وأزاَل ، يةبالكلِّ  همرُض  لزُ يَ  مل ذلك نمِ  اقرياطً  املريُض  منه أخذَ  إذا
 ودوائه صحتهل وهي، الصالةِ  بمثلِ  للقلب الشفاءُ  أو الغذاءُ  حصل فام

 .هودوائِ  البدن غذاءِ  بمنزلةِ 
  الذليلِ  قعدَة العبدِ  له أن يقعدَ عَ ُرشِ ، ه صالتَ  العبدُ  أكمَل وإذا

ن جاء هبذا  عىل مَ مَ سلِّ ويُ ،  التحياِت  عليه بأفضلِ ثنَي ويُ ،  لسيدهاملسكنيِ 
ه  عىل نفِس مَ سلِّ ثم يُ ، غحممٍد ،  عىل يديهن نالته األمةُ ومَ ،  اجلزيلِ احلظِّ 

،  احلقِّ  شهادةَ ثم يتشهدَ ،  له يف هذه العبوديةِ  اهللا املشاركنيَ  عبادِ عىل سائرِ و
َ  فيُ ثم يعودَ   .م عليه ودهلَّ  هذا اخلريَ  األمةَ مَ ن علَّ  عىل مَ صيلِّ

، ه ما دام بني يدي ربِّ ويدعو بام أحبَّ ، ه حوائجَ  له أن يسأَل عَ ثم ُرشِ 
  عىل املشاركنيَ  منها بالتسليمِ روِج  له يف اخلنَ ذِ فإذا قىض ذلك أُ ،  عليهقبًال مُ 

 املقاماِت  أولِ  نمِ  واملعارِف  األحوالِ ِمن  تضمنته ما إىل هذا، له يف الصالة
 مقاماِت  نمِ  امقامً  وال، اهللا إىل ريِ السَّ  منازلِ  نمِ  منزلةً  جتدُ  فال، هاآخرِ  إىل

 .»الةِ الصَّ  منِض  يف وهو إال، العارفنيِ 
                                                 

 ).١١٦٣-٣/١١٦١( شفاء العليل )١(
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ن ومَ ، واهللا املستعان، ن بحرٍ  مِ  كقطرةٍ ةِ  الصالوما ذكرناه يف شأنِ 
 ابُن ره اإلمامُ عىل ما سطَّ ليقْف ف، ها يقَف عىل هذه املعاين ويتأملَ أراد أنْ 

 .»الةكتاب الصَّ «القيم رمحه اهللا يف 
، وأن يغفَر لنا ذنوبنا، أسأُل اَهللا تعاىل أن جيعَل الصالَة ُقرَة أعيننا

µ ´ ³ ﴿،  عىل القوِم الكافرينوأن ينرصنا، وإرسافنا يف أمرنا
 Ã  Â Á  À  ¿  ¾ ½ ¼  »  º¹ ¸ ¶

Æ  Å Ä﴾ ]وآخُر دعوانا أن احلمُد هللا ربِّ  ،]٤١-٤٠:إبراهيم
 .العاملني

* * *

                                                 
 ). ٣٨٠- ٣٥٦:ص(كتاب الصالة البن القيم، :  ينظر)١(
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 .القرآن الكريم ©
،  حامد حممد بن حممد الغزايل أيب: تأليف اإلمام،إحياء علوم الدين ©

مكتبة .  ط،بدوي طبانة. دسالمي بقلم ومعه مقدمة يف التصوف اإل
 ).بدون تاريخ(كرياطة فورتا، أندونيسيا 

 ،أمحد حممد، وعادل عيل:حتقيق ،الشافعي إدريس بن حممد لإلمام األم، ©
 .ـه ١٤٢٢ العريب، بريوت الرتاث إحياء دار. ط

خ شيف تألي اجلحيم، أصحاب ملخالفة املستقيم الرصاط اقتضاء ©
 نارص.د وتعليق تيمية، حتقيق بن احلليم عبد بن أمحد: اإلسالم

 .هـ ١٤١٩ أشبيليا، الرياض الثانية، دار .العقل، ط عبدالكريم
 بن أمحد بن حممد بن  حممد: تأليف اإلمام،بداية املجتهد و هناية املقتصد ©

أمحد  عيل أمحد معوض، و عادل : حتقيق وتعليق ودراسة،أمحد بن رشد
  هـ ١٤١٦تب العلمية، بريوتاألوىل، دار الك.  ط،عبد املوجود

. د حتقيق ـ إسامعيل بن عمر بن كثري : تأليف احلافظ،البداية والنهاية ©
 ،التعاون مع مركز البحوث بدار هجرعبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي ب

 هـ١٤١٧  القاهرةـاألوىل، دار هجر . ط
محد أبكر   أيب: بغداد، تأليف احلافظاملسمى بتاريخ  مدينة السالم،تاريخ ©

بشار عواد  :الدكتور حتقيق ، اخلطيب البغدادي بن ثابتبن عيلا
  هـ١٤٢٢دار الغرب اإلسالمي، األوىل. ط ،معروف

 حققه وعلق عليه ،حممد بن نرص املروزي : لإلمام،تعظيم قدر الصالة ©
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.  ط،عبد اجلبار الفريوائيبن عبد الرمحن  .دوخرج أحاديثه وآثاره 
 .  هـ١٤٠٦ نة املنورةاملدي، مكتبة الداراألوىل، 

 ،إسامعيل بن عمر بن كثريللحافظ أيب الفداء  تفسري القرآن العظيم، ©
 هـ١٤٢٠األوىل، دار طيبة، الرياض .  ط،سامي بن حممد سالمة:حتقيق

 يف رشح مخسني حديثًا من جوامع الكلم، تأليف جامع العلوم واحلكم ©
لبغدادي الشهري ا أيب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين :اإلمام احلافظ

الثامنة، .  ط، طارق بن عوض اهللا بن حممد: حتقيق،بابن رجب احلنبيل
  هـ١٤٣٠ الرياضـدار ابن اجلوزي 

 ، حممد بن جرير الطربي: تأليف اإلمام،يان يف تفسري القرآنبجامع ال ©
عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي، بالتعاون مع مركز البحوث  .دحتقيق 

  ـاألوىل، دار هجر.  ط،واإلسالمية بدار هجرات العربية والدراس
 هـ ١٤٢٢القاهرة 

 أمحد بن احلسني بن عيل بن : تأليف اإلمام احلافظ،اجلامع لشعب اإليامن ©
.  ط،عبد العيل عبد احلميد حامد .د حتقيق ،موسى، أبو بكر البيهقي

  هـ١٤٢٣ الرياض  ـاألوىل، مكتبة الرشد
 ،) واالنكسار للعزيز اجلبارالذل: (، واملسمىاخلشوع يف الصالة ©

 أيب الفرج عبد الرمحن ابن شهاب الدين البغدادي الشهري بابن :للحافظ
.  ط،اطف حجازي طارق بن عمريمأيب : وتعليق ودراسةرجب، حتقيق

 .هـ١٤٢٠ قاهرة ال ـالرسالةاألوىل، دار 
ن بد حممن بن الرمح عبد:الشيخ مجع ،النجدية الكتب يف السنية الدرر ©

  .)النرش دار ذكر بدون(،  هـ١٤١٧السادسة،  .ط ،قاسم
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 ، حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية: للحافظزاد املعاد ىف هدي خري العباد ©
الرابعة، مؤسسة .  ط، عبد القادر األرنؤوط و شعيب األرنؤوط:حتقيق

 .هـ١٤٢٥ بريوت  ـالرسالة

 :ملحدث حكم عىل أحاديثه وآثاره وعلَّق عليه العالمة ا،سنن ابن ماجه ©
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل  : اعتني به،حممد نارص الدين األلباين

 .هـ١٤٢٩الرياض ـ الثانية، مكتبة املعارف .  ط،سلامن

 : حكم عىل أحاديثه وآثاره وعلَّق عليه العالمة املحدث،سنن أيب داود ©
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل  : اعتني به،حممد نارص الدين األلباين

 .هـ١٤٢٧الرياض ـ الثانية، مكتبة املعارف .  ط،سلامن

 : حكم عىل أحاديثه وآثاره وعلَّق عليه العالمة املحدث،سنن الرتمذي ©
 أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : اعتني به،حممد نارص الدين األلباين

 هـ١٤٢٩الرياض ـ الثانية، مكتبة املعارف .  ط،سلامن

ن حممد بن أمحد بن عثامن  شمس الدي: تأليف احلافظ،سري أعالم النبالء ©
احلادية عرشة، .  ط، شعيب األرنؤوط وآخرون: حتقيق الشيخ،الذهبي

 . هـ١٤٢٢ بريوت  ـمؤسسة الرسالة
املطبعة .  طحييى بن رشف النووي،: تأليف اإلمام،رشح صحيح مسلم ©

 .هـ١٣٤٧املرصية باألزهر 

يل خالد بن ع .د حتقيق ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية،رشح عمدة الفقه ©
 .هـ١٤١٨ الرياض  ـدار العاصمة.  طاملشيقح،

  تأليف احلافظ،شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ©
أمحد  .د : ودراسة حتقيق، حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية:شمس الدين
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 ،عيل بن حممد بن عبد اهللا العجالن .د، وبن صالح بن عيل الصمعاينا
  هـ١٤٢٩ الرياض ـ ميعيالصاألوىل، دار . ط

د محان بل إسامعي :تأليف ة،العربي وصحاح اللغة تاج الصحاح ©
م العلر الرابعة، دا.  ط،عطارر الغفود عبد أمح :حتقيق، اجلوهري
 .م١٩٩٠ بريوت ـللماليني

 حاتم حممد بن حبان أيبللحافظ  ،صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ©
ج أحاديثه ، بن بلبانعالء الدين عيل:ترتيب األمري، الُبستي  حققه وخرَّ

 بريوتة ـ مؤسسة الرسال، الثانية.  ط، شعيب األرنؤوط:وعلق عليه
 .هـ ١٤١٤

 أبو : اعتنى به، لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري،صحيح البخاري ©
الثانية، مكتبة الرشد .  ط،عبداهللا عبد السالم بن حممد بن عمر علوش

 . هـ١٤٢٧

 يارس : بن احلجاج النيسابوري، اعتنى به لإلمام مسلم،صحيح مسلم ©
 األوىل، مؤسسة الرسالة.  ط،حسن، وعز الدين ضيل، وعامد الطيار

 .هـ١٤٣٠

بن  الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد أيبللحافظ  ،صفة الصفوة ©
  ـابن خلدوندار .  ط،طارق حممد عبد املنعم : حتقيق،اجلوزي

 ).بدون تاريخ(األسكندرية 
 الفراء  احلسني حممد أيب يعىلأيب : تأليف القايض،لةطبقات احلناب ©

عبد الرمحن بن سليامن  .د حققه وقدم له وعلق عليه ،البغدادي احلنبيل
األمانة العامة لالحتفال بمرور مئة عام عىل تأسيس .  ط،العثيمني

 



 

 

٩١  

  هـ١٤١٩اململكة العربية السعودية، الرياض 
 بن منيع هللا حممد بن سعد عبد اأيب :تأليف اإلمام ،ريالطبقات الكب ©

 القاهرة  ـاألوىل، مكتبة اخلانجي.  ط،عيل حممد عمر. د حتقيق ،الزهري
 . هـ١٤٢١

 حممد بن أيب بكر بن : تأليف احلافظ،طريق اهلجرتني وباب السعادتني ©
ج أحاديث : حتقيق،قيم اجلوزية زائد بن  :هحممد أمجل اإلصالحي، وخرَّ
 .هـ١٤٢٩ مكة املكرمة ـامل الفوائد األوىل، دار ع.  ط،أمحد النشريي

 الطيب حممد يبأ :تصنيف العالمة ،عون املعبود رشح سنن أيب داود ©
حممد نارص  :، وعليها أحكام العالمة املحدثشمس احلق العظيم آبادي

 ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن : قرأه واعتنى به،الدين األلباين
 .م٢٠٠٩ ـ الرياض األوىل، مكتبة املعارف. ط

بن قيم احممد بن أيب بكر  :مام أيب عبد اهللاتأليف اإل كتاب الصالة، ©
 ـاألوىل، دار عامل الفوائد .  ط،عدنان بن صفا خان : حتقيق ،اجلوزية

 . هـ١٤٣١مكة املكرمة 

أمحد بن عيل بن  : تأليف احلافظ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ©
 .هـ١٤٢١ياض  ـ الراألوىل، دار السالم.  طحجر العسقالين،

أيب الفرج عبد الرمحن ابن  : للحافظ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ©
أيب معاذ طارق بن  : الشهري بابن رجب، حتقيقشهاب الدين البغدادي

 .هـ١٤٣٠األوىل، دار ابن اجلوزي، الرياض .  طعوض اهللا حممد،
مد حم : حتقيق،بن قيم اجلوزيةاحممد بن أيب بكر  : تأليف احلافظ،الفوائد ©

 .هـ١٤٢٩ مكة املكرمة ـاألوىل، دار عامل الفوائد .  ط،عزير شمس

 



  

 

٩٢  

خالد رشيد  .د البن منظور، ضبط نصوصه وعلق حواشيه لسان العرب ©
 .هـ١٤٢٧ الرياض  ـدار األخيار.  ط،القايض

 حققه ،النووي رشف بن زكريا  لإلمام أيب،املهذب رشح املجموع ©
 دار عامل الكتب، الرياض الثانية،.  طحممد نجيب املطيعي، :الشيخ
 .هـ١٤٢٧

عبد الرمحن بن  : مجع وترتيب،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ©
جممع امللك فهد لطباعة .  ط،حممد بن قاسم وساعده ولده حممد

 .هـ١٤٢٥.  طف الرشيف،املصح
حممد :  مجع وترتيب وحتقيقفتاوى ورسائل حممد بن إبراهيم آل الشيخ، ©

األوىل، مطبعة احلكومة ـ مكة املكرمة . اسم، طبن عبد الرمحن بن ق
 .هـ١٣٩٩

 : مجع وترتيب،جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صالح العثيمني ©
 .هـ١٤١٩دار الثريا األوىل، .  ط،فهد بن نارص بن إبراهيم السليامن

عبد العزيز بن عبد اهللا  : تأليف الشيخ،جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ©
الثالثة، .  ط،حممد بن سعد الشويعر .دب وإرشاف  مجع وترتي،بن باز

 .هـ١٤٢١ ـ السعودية دار أصداء املجتمع

 : حتقيق املحدث العالمة،عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم : لإلمام،املحىل ©
  هـ١٣٤٧املنريية، القاهرة .  ط،أمحد حممد شاكر

 : تأليف احلافظ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ©
األوىل، .  ط،جلنة من العلامء : حتقيق،حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية

 . بريوت ـدار الكتب العلمية

 



 

 

٩٣  

 ،حممد بن عبداهللا احلاكم النيسابوري : لإلمام،املستدرك عىل الصحيحني ©
 . هـ١٤٢٧الثانية، دار املعرفة، بريوت . ط

.  ط،شعيب األرنؤوط وآخرون : حتقيق الشيخ،مسند اإلمام أمحد ©
 .هـ١٤٢٩الثانية، مؤسسة الرسالة 

  ـمكتبة لبنان.  ط،أمحد بن حممد بن عيل الفيومي : تأليف،املصباح املنري ©
 .م١٩٨٧بريوت 

أيب بكر عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن  : للحافظ،مصنف ابن أيب شيبة ©
 ،محد بن عبد اهللا اجلمعة، و حممد بن إبراهيم اللحيدان : حتقيق،أيب شيبة

 . هـ١٤٢٧ية، مكتبة الرشد، الرياض الثان. ط
: حتقيقين، الصنعا مهام بن الرزاق عبد لإلمام الرزاق، عبد مصنف ©

ت  بريو ـاإلسالمي الثانية، املكتب.  ط،األعظمي الرمحنب حبي
 .هـ١٤٠٣

 ،أيب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين : تأليف احلافظ،املعجم الكبري ©
ج أحاديثه  .الثانية.  ط،جيد السلفيمحدي عبد امل :حققه وخرَّ

شمس  :تأليف اإلمام ،معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار ©
حممد حسن حممد  : حتقيق الشيخ،الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي

 من إصدارات وزارة الشؤون اإلسالمية ،حسن إسامعيل الشافعي
 .واألوقاف باململكة العربية السعودية

 ،ام موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقديس تأليف اإلم،املغني ©
 ،عبد الفتاح حممد احللو .دعبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي، و  .دحتقيق 
 . هـ١٤٢٨السادسة، دار عامل الكتب، الرياض . ط

 



  

 

٩٤  

حممد بن أيب بكر بن  : تأليف احلافظ،لوابل الصيب من الكلم الطيبا ©
 دار عامل الفوائد.  ط، حسن بن قائدعبد الرمحن بن : حتقيق،قيم اجلوزية

 . مكة املكرمةـ
* * *

 



 

 

٩٥  
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٩٦  

 ٧٢.....................................................العلم
 امر وترك النواهي، وجماهدة النفسحتقيق التقوى، بفعل األو
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