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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ؟ماذا أضاع من ضيع الصالة

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

من ييده اهلل فال مضل  ،وسيئات أعمالنا ،نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،إن الحمد هلل
صمى  ورسولو،ده بًا عوأشيد أن محمد ،ال شريك لو وحدهومن يضمل فال ىادي لو، وأشيد أن ال إلو إال اهلل  ،لو

 وعمى آلو وصحبو أجمعين، أما بعد:  ،اهلل وسمم وبارك عميو
  فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.

ق ىذا الموضوع لن يكون عمى الطريقة رْ حديثنا في ىذا المجمس عن الصالة، ولكن طَ  ،أييا اإلخوة واألخوات
وما يتصل بحكم  ،وما جاء في الحث عمييا ووعيد من تركيا ،شارع بيامن أمر ال عادةوىي ما يذكر  ،المعيودة

 .ياتارك
ي ىذه الميمة سأتحدث ففقد جرت العادة أن يطرق موضوع الصالة من ىذه الجية، وىو أمر البد منو، ولكني 

 جانب آخر لم نعتد عمى طرقو وطرحو، فمعل ذلك يكون سببًا ليقظة قموبنا. نع
ىذه الصالة وما يحتف بيا من  ،-صمى اهلل عميو وسمم-ومما صح عن رسول اهلل  ،من مشكاة الوحي وكل ذلك

من  ،ياأو ما يعقبيا ويكون من لواحقيا وتوابع ،أو ما يكون فييا ،وانتظار ليا، مما يسبقيا ،طيارة ومشي إلييا
 .ونحو ذلك ،وصالة نافمة ،ذكر

صوص الواردة في ىذا فإننا نجد أبوابًا يكون من ضيع حينما ننظر إلى الن ،بتوابعو، وسوابقو، ولواحقو ىذا كمو
  الصالة قد ضيعيا.

وليس عمى سبيل الحصر، أضرب لذلك بأن أتطرق إلى ستة وعشرين بابًا  ،وسأضرب لذلك عمى سبيل التقريب
يكون من ضيع الصالة قد ضيعيا، فتكون صفقتو خاسرة، إنو ال يرجع بشيء  ،ربوال ،والخير ،من أبواب الفضل

 من ذلك عمى اإلطالق.
وأن يسدد ألسنتنا،  أن ييدي قموبنا، -تبارك وتعالى-أرجو أن يكون ىذا الحديث نافعًا لقائمو ولسامعو، وأسأل اهلل 

 ا ومنكم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجيو الكريم.وأن يتقبل من
 عمى اإلسالم؟  -تبارك وتعالى-من الذي يسره أن يمقى اهلل  األول: الباب

يسعى لذلك ويطمبو، ولكن جاء في صحيح مسمم عن ابن  -أمة اإلجابة-ال شك أن كل أحد من ىذه األمة 
أين؟   ...((من سّره أن يمقى اهلل غدًا مسممًا فميحافظ عمى ىؤالء الصموات))أنو قال:  -رضي اهلل عنو-مسعود 

 .((نبيحيث ينادى )) :قالفي بيتو؟ 
نما حيث ينادى   سنن -صمى اهلل عميو وسمم-إن اهلل شرع لنبيكم ف))، بينّ ليس في المكتب، وليس في حجرتو، وا 

نين من سنن اليدى، ولو أنكم صميتم في بيوتكم كما يصمي ىذا االيُ   ،لمتخمف في بيتو لتركتم سنة نبيكمدى، وا 
ثم يعمد إلى مسجد من ىذه المساجد إال  ،نبيكم لضممتم، وما من رجل يتطير فيحسن الطيورولو تركتم سنة 
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نا وما يتخمف عنيا إال بيا سيئة، ولقد رأيتُ عنو كتب اهلل لو بكل خطوة يخطوىا حسنة، ويرفعو بيا درجة، ويحط 
 .(ٔ)((الصف بين الرجمين حتى يقام في يادىيُ ولقد كان الرجل يؤتى بو ، منافق معموم النفاق

  !.من سره أن يمقى اهلل غدًا مسممًا فميحافظ عمى ىؤالء الصموات، ومن الذي ال يسره ذلك أييا األحبة؟
في شطر اإليمان، حيث أخبر أن إسباغ الوضوء  -صمى اهلل عميو وسمم-ما جاء عن رسول اهلل  :ثانيالباب ال

 ، أي نصف اإليمان.(ٕ)شطر اإليمان
صمى -وبيان محاممو إال أنو يكفي عندنا ىذا الظاىر أن النبي  ،الشّراح في توجيو ذلك وبصرف النظر عما قالو

 أخبر أن الطيور، أو أن إسباغ الوضوء شطر اإليمان. -اهلل عميو وسمم
يسبغ الوضوء، فالذي يكون عفيف الجبية ال يتصور منو أنو  ال يصمي ال شك أنو ال يتطير، والفيذا الذي 

 أو أن يسبغ الوضوء. ،يحافظ عمى الوضوء
يكون قد ضيع وفرط وفّوت شطر  :مسممًا، وىناا من سره أن يمقى اهلل غدً  :فيذا الشطر ىو اإليمان، ىناك

 اإليمان.
: -صمى اهلل عميو وسمم-كما قال النبي  ،أنيا أول ما يجري فيو الحساب، فينظر في ىذه الصالة الباب الثالث:

ن فسدت فسد سائر أول ما يحاسب عميو العبد يوم )) القيامة الصالة، فإن صمحت صمح سائر عممو، وا 
 فيي أول منظور فيو. ،(ٖ)((عممو

فيذا الذي ال يصمي، بل كان مضّيعًا ليا، فكيف يكون النظر في سائر أعمالو؟ كيف يكون حالو عند الحساب 
 .؟والناس يأتون فينظر في صالتيم أول ما ينظر

فإذا بو قد ضيعيا وتركيا، فكيف يكون حسابو؟ ىل يتصور ىذا اإلنسان مثل ىذه المواقف  ،فإذا طولب بالصالة
ووصف  -تبارك وتعالى-حينما يكون الناس في حال كما أخبر اهلل  عند الحساب -تبارك وتعالى-بين يدي اهلل 

ة الخوف، ثم ُيبدأ الحساب معو بيذا، فال يكون غايفي  [ٜ، ٛ]النازعات:  َأْبَصاُرَها َخاِشَعٌة{ *}ُقُموٌب َيْوَمِئٍذ َواِجَفٌة 
 .؟لو حظ منيا

صمى اهلل عميو -من الغافمين، والنبي  يسوغ أن يكون بحال من األحوال والمؤمن ال ،باب الغفمة الباب الرابع:
 .(ٗ)((من حافظ عمى ىؤالء الصموات المكتوبات لم يكتب من الغافمين))يقول:  -وسمم

فإن حالو تكون عمى وجو من اليقظة، ويكون لو قمب وّقاد، قمب حي،  عن قمب العبدسحب الغفمة فإذا انجمت 
 عمى ما ينفعو.ر، ويتفكر، ويعتبر، ويكون مقبال يتبص

                                 
 (.ٗ٘ٙ(، رقم: )ٖ٘ٗ/ٔأخرجو مسمم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب صالة الجماعة من سنن اليدى ) (ٔ)
 (.ٖٕٕ) (، رقم:ٖٕٓ/ٔأخرجو مسمم، كتاب الطيارة، باب فضل الوضوء، ) (ٕ)
وصححو األلباني في سمسمة األحاديث الصحيحة، رقم: ، (ٜ٘ٛٔ(، رقم: )ٕٓٗ/ ٕأخرجو الطبراني في المعجم األوسط ) (ٖ)
(ٖٔ٘ٛ.) 
وصححو األلباني في سمسمة ، (ٕٗٔٔ(، رقم: )ٓٛٔ/ٕوابن خزيمة )(، ٓٙٔٔ(، رقم: )ٕ٘ٗ/ٔأخرجو الحاكم في المستدرك ) (ٗ)

 .(ٚ٘ٙ)األحاديث الصحيحة، رقم: 
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أما إذا غمبت عميو غفمتو فإن ذلك يعني شقوتو، أن ىذا اإلنسان يقبل عمى ما يضره، ويشتغل بما يكون فيو 
 ىالكو وعطبو.

نما قال بو  ،أفضل العمل، وىذا ال يقال من جية االجتياد والنظر يىه الصموات وىو أن ىذ :خامسال الباب وا 
 .(٘)((ما عمل ابن آدم شيئًا أفضل من الصالة)): -صمى اهلل عميو وسمم-المعصوم 

 .ال يصمي يكون قد ضيع أفضل العمل الذي، نكرة في سياق النفي، وىي لمعموم "ما عمل ابن آدم شيئًا" ىذ
: -صمى اهلل عميو وسمم-فسألو عن أفضل اإلعمال، فقال النبي  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  إلى جالً ر جاء 

-فقال النبي  ،فقال الرجل: ثم مو؟ : الصالة.-صمى اهلل عميو وسمم-فقال النبي  ،فقال الرجل: ثم مو؟ الصالة.
  .(ٙ)ثالث مرات، : الصالة-صمى اهلل عميو وسمم

 الثانية، وفي الثالثة "ثم الصالة".. في "ثم الصالة"يقول لو: 
 عمال األخرى.ثم بعد ذلك تأتي األ ،أن الصالة ىي األفضل واألفضل واألفضل :يعني

 تبارك وتعالى.-معنى ذلك أنو ال يقاربيا شيء بعد اإليمان باهلل 
عمال األ ترك وضّيع أجلّ األعمال،  أفضل األعمال، أجلّ خسر ماذا؟ خسر ماذا؟  فيذا الذي ال يصمي ضّيع

 .وأفضل األعمال
 .(ٚ)((الصالة عمى وقتيا))أيضًا عن أي العمل أحب إلى اهلل؟ قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-وقد سئل النبي 

يشتغل اإلنسان عنيا بغيرىا  فكيف ،ىي أىم الميمات بعد التوحيدإذا كانت الصالة ىي أفضل األعمال،  ،نإذ
أو في صنعة، أو في وظيفة وعمل، أو في زوجة  ،بتجارة اشتغاالسواء كان ذلك  مما يزعم أنو من ميماتو

 ، ال يوجد أفضل من ىذا.؟!، أو في غير ذلك مما يتعاطاه الناس ويعافسونووأوالد
، وأقبل عمييا، لن تشتغل بشيء أفضل من ىذا، وانظروا أيضًا في أفضل األعمال مما يحتف بيدكدع ما  نإذ

 بيذه الصالة.
ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو الممك ولو  :الغداة صالةمن قال دبر )): -اهلل عميو وسممصمى -يقول النبي 

يومئذ من أفضل أىل األرض عماًل إال  كان ،مائة مرة وىو عمى كل شيء قدير ،الحمد يحيي ويميت بيده الخير
 .(ٛ)((أو زاد عمى ما قال ،من قال مثمما قال

وسيقول: ال إلو إال اهلل وحده ال  ،وىو ال يصمي ،الصبح، بعد صالة الغداةىذا الذي ال يصمي سيجمس بعد 
 ؟يقوليا مائة مرة ...لو شريك

فادحة متتابعة، ىو من خسارة إلى خسارة،  فخسائرهمضيع لكل توابعيا ومتعمقاتيا  ىو إن المضيع ليذه الصالة
                                 

 (ٛٗٗٔ(، وصححو األلباني في سمسمة األحاديث الصحيحة، رقم: )ٖٙ/ ٔأخرجو البخاري في التاريخ الكبير ) (٘)
 .(ٕٚ٘/ٖوضعفو األلباني في التعميقات الحسان عمى صحيح ابن حبان )، (ٕٕٚٔ(، رقم: )ٛ/٘أخرجو ابن حبان ) (ٙ)
كتاب اإليمان، باب بيان  (، ومسمم،ٕٚ٘(، رقم: )ٕٔٔ/ٔالبخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب فضل الصالة لوقتيا ) أخرجو (ٚ)

 (.٘ٛ(، رقم: )ٜٓ/ٔكون اإليمان باهلل تعالى أفضل األعمال )
 (.٘ٚٓٛ(، رقم: )ٕٓٛ/ٛأخرجو الطبراني في المعجم الكبير ) (ٛ)
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 ومن غبن إلى غبن، ومن تعثر إلى تعثر، ومن حفرة إلى حفرة.
وكنتم  ،ولم يدرككم أحد بعدكم ،أال أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم)): -صمى اهلل عميو وسمم-يقول النبي 

 .(ٜ)((ثًا وثالثينتسبحون، وتحمدون، وتكبرون خمف كل صالة ثال ؟،إال من عمل مثمو خير من أنتم بين ظيرانيو
ن ميعني –وأخير من أنت بين أظيرىم أفضل  ، لم يدركك أحد من بعدك، وكنتَ سبقكتدرك من  ،الحظ

 تقول ىذه الكممات.حينما  –معاصريك
  أبدًا. ،؟الصمواتبعد  -عز وجل-الذي ال يصمي ىو سيسبح ويحمد اهلل 

 إذا كان مضيعًا ليا سيضيع أذكارىا، وسيضيع طيارتيا، وسيضيع سننيا، وىذا أمر ال يخفى.
تكاثر في األموال، ال [ٔ]التكاثر:  }أَْلَهاُكُم التََّكاُثُر{ن نفائس األموال وىو أن ىذه الصالة أفضل م سادس:ال الباب

تكاثر في الجاه، التكاثر في أمور كثيرة من ىذا الحطام الوالد، التكاثر في عرض الدنيا وأطماعيا، التكاثر في األ
 الفاني. ،الزائل

 .(ٓٔ)((ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فييا))قال في ركعتي الفجر:  -وسمم عميوصمى اهلل -فينا إذا كان النبي 
خير من الدنيا وما فييا، إذا كانت بيذه المثابة، إذا كانت خيرًا من  ،والمقصود بيا الراتبة التي تكون قبل الفجر
 الدنيا وما فييا، فكيف تكون إذًا الفريضة؟ 

 .(ٔٔ)((مما افترضت عميو عبدي بشيء أحب إليّ  وما تقرب إليّ ))يقول:  -عز وجل-واهلل 
 قطعًا. ،وأفضل من النوافل، وصالة الفجر الفريضة أفضل من راتبتيا فالفرائض أعظم وأجلّ 

ذا كانت الراتبة أفضل من الدنيا وما فييا  ىذا شيء ال يقادر.، أعظم من ذلك فالفريضة ،وا 
 :يقولون -كما تعممون-الذي ينام عنيا حتى تطمع الشمس يكون قد ضّيع وقتيا، وطوائف من أىل العمم  فيذا

 إنو ال يقضي من ضيعيا عمدًا وتفريطًا من غير عذر.
لم يفتتح يومو  ،ثم يقوم إلى مدرستو أو عممو بوجو مظمم، وبقمب مظمم ،الساعة تيوق  وىكذا من ال يصمي أصاًل 

 بيذه الصالة.
 لباب السابع:ا

ىي خير لكم من حمر النعم، أال وىي  ،إن اهلل زادكم صالة إلى صالتكم)): -صمى اهلل عميو وسمم- في قولو
 .(ٕٔ)((الركعتان قبل صالة الفجر

اإلبل  يىالعرب  عندن أنفس األموال أل ؛نما يذكرون ذلك لبيان قيمة الشيءإ العرب "خير لكم من حمر النعم"
أفضل مما يتنافس الناس فيو  :، يعنيأفضل من ذلك يذه الراتبة التي تكون قبل الفجرالصفة، فوفة بيذه الموص

                                 
 (.ٖٗٛ(، رقم: )ٛٙٔ/ٔكر بعد الصالة )أخرجو البخاري، كتاب األذان، باب الذ (ٜ)
أخرجو مسمم، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والحث عمييما وتخفيفيما، والمحافظة عمييما، وبيان ما يستحب أن يقرأ  (ٓٔ)

 .(ٕ٘ٚ(، رقم: )ٔٓ٘/ٔفييما )
 (.ٕٓ٘ٙ(، رقم: )٘ٓٔ/ٛأخرجو البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع ) (ٔٔ)
 .(ٖ٘ٚ(، رقم: )ٕ٘ٚ/ ٔ) في السنن الصغيرأخرجو البييقي  (ٕٔ)
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ويتمنونو من األموال، من جمع الحطام، ما ىي أشرف أموال الناس اليوم؟ لك أن  ،ويرجونو ،ويتطمعون إليو
ىي خسائره؟ لو أن أحدًا  كم، تفوتو كل يوم ىذ الذيإن ىاتين الركعتين قبل الفجر أفضل من ذلك كمو،  :تقول

عادة ألف لايرمن الناس في كل يوم يخسر  ، كل يوم، فكان ذلك سببًا لتتابع اإلحباط، وتعاقب الحسرات، وا 
 فكيفوما يقدم عميو، والبحث عن سبل يتالفى فييا ىذه الخسائر المتتابعة،  ،الحسابات، والنظر في عممو

 بتضييع ىذا كمو؟ فخسارتو ال تقدر.
 .(ٖٔ)((تر أىمو ومالوكأنما وُ  الذي تفوتو صالة العصر))يقول:  -وسمم عميوصمى اهلل -فإن النبي 

لعصر، اىذه صالة  مب منو أىمو ومالو، كأنو فقد ىؤالء جميعًا، ومن فقد أىمو ومالو ماذا أبقى؟كأنما سُ  :يعني
العصر، ومثل ىذا خاصة بصالة، وليست  ، أيّ ةصال، (ٗٔ)((تر أىمو ومالومن فاتتو صالة فكأنما وُ ))وفي لفظ: 

لعصر من مكانة، وال شك أنيا أعظم صالة اإن المطمق يحمل عمى المقيد، فذاك يبين ما ل :قد ال يقال فيو
 الصموات، ولكن الحديث اآلخر يبين أن ذلك في جميع الصموات.

 -صمى اهلل عميو وسمم-فإن النبي ، -تبارك وتعالى- يكون في ذمة اهلل أنو من خسارتو أن ال :الباب الثامن
 .(٘ٔ)((من صمى الصبح كان في جوار اهلل يومو))يقول: 

اإلنسان يشعر باألمان، والطمأنينة،  فإن ،يأنت في جوار  :عظيم من أىل األرض في جوار اهلل، لو قال لك
ألنو في جوار  ؛وال يبالي ،ط الناس، ويغشى جموعيموتتالشى عنو المخاوف، ويطأ عمى األرض بكل ثقة، ويخال

 فالن.
من )): -صمى اهلل عميو وسمم-يجعل ىذا في جواره، ىذا الذي صمى الصبح، ويقول النبي  -تبارك وتعالى-اهلل 

صمى الصبح فيو في ذمة اهلل، فال يطمبنكم اهلل من ذمتو بشيء، فإنو من يطمبو من ذمتو بشيء يدركو، ثم يكبو 
 .(ٙٔ)((عمى وجيو في نار جينم

أو  ،أو مد لسانو ،مد يده عميومن وأنو  ،حينما يصمي اإلنسان الصبح، ويستشعر ىذا المعنى أنو في ذمة اهلل
 وعمى من ىو في ذمتو. -تبارك وتعالى-عمى من ىو بجوار اهلل  أو ظممو فيو معتدٍ  ،قال عنو قالة سوء

عفيف الجبية، ىذا  ،ىذا اإلنسان ىل تصورنا الضياع والتضييع الذي يعيشو ،في ذمة من؟ ىذا الذي ال يصمي
 ؟لحياة؟ وما قيمتيا؟ كيف يعيش ىذا؟ ما ىذه ا-تبارك وتعالى-الذي ال يسجد هلل  ،اإلنسان الذي ال يصمي

أو أن ينجح في دراسة، أو أن يقابل الناس، أال يخاف؟  ،وكيف يتقمب؟ وأنا أعجب كيف يستطيع أن ينجز عمالً 
أال يخشى أن يمسخ؟ أن يسوّد وجيو؟ ولكن الغفمة غالبة، تكون حجابًا عمى قمب أال ينظر إلى وجيو في المرآة؟ 

 ال يقبل عمى ما ينفعو. مّ صاحبيا فال يبصر، ومن ثَ 
                                 

(، ومسمم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، ٕ٘٘أخرجو البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب إثم من فاتتو العصر رقم: ) (ٖٔ)
 (.ٕٙٙباب التغميظ في تفويت صالة العصر، رقم: )

 .(ٕٙٛ٘(، رقم: )ٖٖٓ/ٗأخرجو البييقي في شعب اإليمان ) (ٗٔ)
 (ٕٖٔٔٔ(، رقم: )ٕٖٔ/ٕٔالطبراني في المعجم الكبير ) أخرجو (٘ٔ)
 (.ٚ٘ٙ(، رقم: )ٗ٘ٗ/ٔأخرجو مسمم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب فضل صالة العشاء والصبح في جماعة ) (ٙٔ)
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، كل ىذه األحاديث تؤكد ىذا المعنى، فيفتتح المؤمن (ٚٔ)((وحسابو عمى اهلل ،من صمى الفجر فيو في ذمة اهلل))
وويل لمن اجترأ عميو وتعدى ، ويرعاه فيحفظو، ويكمؤه، -تبارك وتعالى-يومو بيذه الصالة، فيكون في جوار ربو 

 وظمم.
يغدو ك بمغني أن الممَ ))، قال: -رضي اهلل عنو-ثم يْ مما يضيعو تارك الصالة، وىو ما جاء عن مَ  :الباب التاسع

ن الشيطان يغدو برايتو  ،برايتو مع أول من يغدو إلى المسجد فال يزال بيا معو حتى يرجع فيدخل بيا منزلو، وا 
 .(ٛٔ)((فال يزال بيا معو حتى يرجع، فيدخميا منزلو ،في السوق مع أول من يغدو

واالستشراف إلى ىذه الميمات، وليس التوافو من األمور، أول من يأتي منذ أن يخرج من بيتو  المنافسةىنا تأتي 
 تحت راية ممك حتى يرجع، فيدخل ىذه الراية معو في بيتو.

 وتفوتواإلقامة، ثم تقام الصالة،  إلىال ينتظر اإلنسان ف، والمبادرةىذا يدفع النفوس إلى المسارعة والمسابقة 
أو أدرك  ،نو أدرك الركوع األخيرأ، والركعة األولى، والثانية، والثالثة، ثم يكون بعد ذلك مغتبطًا تكبيرة اإلحرام

 التشيد.
المى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة يصبح عمى كل سُ )) :-صمى اهلل عميو وسمم-وىو ما قالو : الباب العاشر

مر بالمعروف صدقة، ونيي عن المنكر صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تيميمة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأ
  .(ٜٔ)((صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعيما من الضحى

المى ىذا الذي ال يصمي الفريضة سيصمي الضحى؟ إذًا ىذه المطالبة بشكر ىذه النعم في ىذه األبعاض والس  
كيف يؤدي صدقتيا في كل يوم؟ كيف يؤدي شكرىا وىو مضيع لمصالة؟  -مفصل ستون وثالثمائة-والمفاصل 

ومطالبات مع األيام والميالي تجتمع  ،فيو يأتي وعميو تبعات كثيرة ،وال يصمي الفريضة ،ىذا ال يصمي الضحى
 عميو فيطول حسابو.

 -صمى اهلل عميو وسمم-، فإن النبي توومالئك -تبارك وتعالى-وىو ما يفقده من صالة اهلل  الحادي عشر:الباب 
الميم اغفر لو، الميم ارحمو، فإن قام  :صمى أحدكم ثم جمس في مصاله لم تزل المالئكة تصمي عميو إذا))قال: 

 .(ٕٓ)((في صالة حتى يصمي لم يزل ،من مصاله فجمس في المسجد ينتظر الصالة
باالستغفار لو،  ،كون بالدعاءتي المأل األعمى، وصالة المالئكة عمى العبد أن يذكره ف -عز وجل-صالة اهلل 

 يستغفرون لو.
ن العظيم الفالني من أىل األرض ذكرك في مجمسو، وأثنى عميك، وأطراك، ما شعوره؟ إ :لو قيل ألحد من الناس

ين قد ذكره في وغبطتو أن فالنًا من المخموق ،وكيف يكون نظره؟ وكيف يكون فكره؟ كيف يكون انشراحو وسعادتو
                                 

 (.ٛٛٔٛ(، رقم: )ٖٛٔ/ ٛأخرجو الطبراني في المعجم الكبير ) (ٚٔ)
 (.ٕ٘ٔٚرقم: )، (ٖٛٔ/٘اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم ) (ٛٔ)
أخرجو مسمم، باب استحباب صالة الضحى، وأن أقميا ركعتان، وأكمميا ثمان ركعات، وأوسطيا أربع ركعات، أو ست،  (ٜٔ)

 .(ٕٓٚ(، رقم: )ٜٛٗ/ٔوالحث عمى المحافظة عمييا )
 .(ٗ٘(، رقم: )ٔٙٔ/ٔأخرجو مالك في الموطأ ) (ٕٓ)
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 .؟أو كبراء ىؤالء المجالسين لو ،مجمسو بين جمسائو
انشراح وسرور ال يقادر قدره، بل و لربما كثير من الناس يشعر بمذة و أثنى عميك؟ أين عرفك؟ ممن سمع عنك؟ 

 .مستبشراً  بواعث ودواعي الفرح، فيكون منقد ال يستطيع أن ينام تمك الميمة مما يجد في نفسو 
 ،إن اهلل ومالئكتو يصمون عمى الصف األول)): -صمى اهلل عميو وسمم-ومالئكتو كما قال  -تبارك وتعالى-اهلل 

  .(ٕٔ)((قالوا: يا رسول اهلل، وعمى الثاني؟ قال: وعمى الثاني
فإنو يكون قد قطعو، فيذا  ولم يصل   ىذا الذي ال يصمي سيأتي في الصف األول؟ ىو إن جاء في الصف األول

 وصالة المالئكة. ،يخسر صالة اهلل
سيكون مقدرًا لو،  -ممن يعظميم الناس-إن من يقول كذا أو يفعل كذا فإن فالنًا من الناس  :لو قيل لمثل ىذا

-وسيكون حامدًا لو، لربما رأيتو في حال من المالزمة ليذا العمل، مالحظة المخموقين، والغفمة عن الخالق 
 بحانو وتعالى.س

إن  ،فقال: يا رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-وىو باب الدعاء، جاء رجل إلى النبي  :الثاني عشرالباب 
 .(ٕٕ) ((فسل تعطو قل كما يقولون، فإذا انتييت)): -صمى اهلل عميو وسمم-المؤذنين يفضموننا، فقال رسول اهلل 

 .عن ىذاىو أبعد ما يكون  ؟الذي ال يصمي سيردد خمف المؤذن، ثم يقال لو: سل تعطو ىذا
من اغتسل يوم الجمعة كان في طيارة إلى الجمعة ))، وىو ما يتصل بالطيارة الثالث عشر: الباب

 ىذا الذي ال يصمي الجمعة ما حالو؟  ،(ٖٕ)((األخرى
 ،ع ذلك جميعًا ىذا الذي ال يصميانظروا كيف يضي  ، تكفير الخطايا من وجوه متنوعة متعددة الباب الرابع عشر:

 ويأتي وقد اجتمعت عميو األوزار.
صالة وما يتصل بيا مما يكون قبميا أو الحّط أوزارىم بأعمال متنوعة من وانظر إلى حال المصمين كيف تُ 

 بعدىا.
قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو من )): -صمى اهلل عميو وسمم-يقول النبي 
رسواًل غفر اهلل لو  -صمى اهلل عميو وسمم-، وباإلسالم دينًا، وبمحمد ادًا عبده ورسولو، رضيت باهلل رب  وأن محم

  .(ٕٗ)((ذنبو
 ؟  اثم يقول رضيت باهلل رب   ،ىذا الذي ال يصمي سيردد خمف األذان، يقول: وأنا أشيد أن ال إلو إال اهلل

ىو ينزعج إذا سمع األذان، وقد رأينا من يبحثون عن أرض بعيدة عن المسجد، إذا أراد أن يشتري أرضًا يبحث 
 عن مكان بعيد عن المسجد، من العيوب عند ىؤالء أن تكون قريبة من المسجد، ىو ال يريد أن يسمع األذان.

                                 
 .(ٖٕٕٕٙ(، رقم: )ٜٚ٘/ٖٙأخرجو أحمد ) (ٕٔ)
 (.ٕٗ٘(، رقم: )ٗٗٔ/ٔأخرجو أبو داود، كتاب الصالة، باب ما يقول إذا سمع المؤذن ) (ٕٕ)
 .(ٕٕٕٔ(، رقم: )ٕٗ/ٗوابن حبان )، (ٓٙٚٔ(، رقم: )ٜٕٔ/ٖأخرجو ابن خزيمة ) (ٖٕ)
يسأل ثم  -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو مسمم، كتاب الصالة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعو، ثم يصمي عمى النبي  (ٕٗ)

 .(ٖٙٛ(، رقم: )ٜٕٓ/ٔلو الوسيمة )
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من  لمؤذن بدأ يقول عبارات ال يصح بحاان عمى كبر سن، حينما بدأ الأو سمعت من يستيزئ باألذ ،وقد رأيت
  .سيردد خمف األذان؟ ذايفنقل، يقول ذلك ساخرًا مستيزئًا، األحوال أن ت
نثر إال خرت تسوضوءه فيمضمض، ويستنشق، فيب قر  ما منكم رجل يُ )): -صمى اهلل عميو وسمم-يقول النبي 

إذا غسل وجيو كما أمره اهلل إال خرت خطايا وجيو من أطراف لحيتو مع خطايا وجيو من فيو وخياشيمو، ثم 
الماء، ثم يغسل يديو إلى المرفقين إال خرت خطايا يديو من أناممو مع الماء، ثم يمسح رأسو إال خرت خطايا 

، فإن ت خطايا رجميو من أناممو مع الماءم يغسل رجميو إلى الكعبين إال خر رأسو من أطراف شعره مع الماء، ث
قمبو هلل تعالى إال انصرف من  وفرغفحمد اهلل تعالى وأثنى عميو ومّجده بالذي ىو لو أىل،  ،ىو قام وصمى

 .(ٕ٘)((تو يوم ولدتو أموئخطيئتو كيي
تو ئكيي تويرجع من خطيئ ،لكل عضو تغسل الخطايا، ثم إذا قام فصمى ركعتين بيذه الصفة الطيارة ىذه ،انظر

 .يوم ولدتو أمو
، فال يوجد ما يغسميا، فال تخرج خطايا العين ؟وىو ال يتوضأ أصالً  ذنوبول ايصمي كم فاتو؟ ما ح الذي ال

 واألذن وخطايا الوجو واليد والرجل والرأس.
من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من )): -صمى اهلل عميو وسمم-يقول النبي 
 .(ٕٙ)((تحت أظفاره

 .(ٕٚ)((ىكذا غفر لو ما تقدم من ذنبو، وكانت صالتو ومشيو إلى المسجد نافمةمن توضأ ))ويقول: 
رج إلى لم يخ وىحّط حينما يردد خمف األذان، ىناك أوزار تحط حينما يتوضأ، ليس عميو خطايا، فيناك أوزار تُ 

 .اآلن إلى المسجد
كمما سجد تحاطت، فيفرغ  ،رأسوإن المسمم يصمي وخطاياه مرفوعة عمى )): -صمى اهلل عميو وسمم-يقول النبي 

 .عمى رأسو  ،(ٕٛ)((حينما يفرغ من صالتو وقد تحاتت خطاياه
تحترقون تحترقون، فإذا صميتم الفجر غسمتيا، ثم تحترقون تحترقون فإذا )): -صمى اهلل عميو وسمم-ويقول 

فإذا صميتم  ،تحترقونصميتم الظير غسمتيا، ثم تحترقون تحترقون فإذا صميتم العصر غسمتيا، ثم تحترقون 
 ((تنامون فال يكتب عميكم حتى تستيقظواثم فإذا صميتم العشاء غسمتيا،  ،المغرب غسمتيا، ثم تحترقون تحترقون

(ٕٜ). 
أييا األحبة، ىي  تحرقناغسيل خمس مرات بيذه الصالة، غسل بالطيارة، وغسل بيذه الصالة، فيذه الذنوب 

 عميو الصالة والسالم.-، وكل ذلك مما صح عنو -وسممصمى اهلل عميو -نيران كما قال النبي 
                                 

 .(ٕٖٛ(، رقم: )ٜٙ٘/ٔأخرجو مسمم، باب إسالم عمرو بن عبسة ) (ٕ٘)
 (.ٕ٘ٗ(، رقم: )ٕٙٔ/ٔأخرجو مسمم، كتاب الطيارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء ) (ٕٙ)
 (.ٜٕٕ)(، رقم: ٕٚٓ/ٔأخرجو مسمم، كتاب الطيارة، باب فضل الوضوء والصالة عقبو ) (ٕٚ)
 (.ٕ٘ٚٛ(، رقم: )ٖٓ٘/ٗ(، والبييقي في شعب اإليمان )ٕ٘ٔٙ(، رقم: )ٕٓ٘/ٙالكبير )المعجم أخرجو الطبراني في  (ٕٛ)
 (.ٕٕٕٗ(، رقم: )ٖٛ٘/ٕأخرجو الطبراني في المعجم األوسط ) (ٜٕ)
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قوموا فأطفئوا ما أوقدتم عمى أنفسكم، فيقومون  ،فيقول: يا بني آدم ،بعث مناٍد عند حضرة كل صالةيُ ))
فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ، ويصمون الظير، فيغفر ليم ما بينيما ،فيتطيرون

 .(ٖٓ)((العتمة فمثل ذلك، فينامون، فمدلج في خير ومدلج في شرذلك، فإذا حضرت 
فر لو ما كان ثم قام يصمي صالة الظير غ ،من توضأ وضوئي ىذا)): -صمى اهلل عميو وسمم-في قولو  وىكذا

غفر لو ما كان بينيا وبين الظير، ثم صمى المغرب غفر لو ما كان بينيا  ،م صمى العصرثبينيا وبين الصبح، 
ثم إن قام فتوضأ  ،بينيا وبين المغرب، ثم لعمو يبيت يتمرغ ليمتووبين العصر، ثم صمى العشاء غفر لو ما 

 .(ٖٔ)((فصمى الصبح غفر لو ما بينيا وبين صالة العشاء، وىن الحسنات يذىبن السيئات
ال تسأل عمن  ؟الو معياحوما  حاليا؟خطاياه بيذه الطريقة، الذي ال يصمي أين تذىب خطاياه؟ ما  تغسل

}أََلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك : -صمى اهلل عميو وسمم-يقول لنبيو  -عز وجل-تجمعت عميو وأحاطت بو الخطايا، فاهلل 
 .[ٗ، ٔ]الشرح:  * َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك{* َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك * الَِّذي َأْنَقَض َظْهَرَك 

مور الثالثة متالزمة، شرح الصدر ال يحصل إال مع حط الوزر، وال تحصل رفعة الذكر إال مع حط ىذه األ
 األوزار، فال انشراح وال رفعة مع األوزار.

بكي، يغمق عميو باب يفيذا الذي ال يصمي تجتمع عميو األوزار، فيو أضيق الناس صدرًا، يشعر بضيق، لربما 
من حسرات يجدىا في نفسو، ومن كان مقصرًا أييا ضيم أحيانًا، ويبكي لياًل طويال سمع من بعنالغرفة كما 

رة، وىذه الصالة فإنو يجد من األلم، والتنغيص، والتكدير، والحس وطاعتو -جلو  عز-األحبة في ذكر اهلل 
 .(ٕٖ)((أرحنا بيا))كان يقول:  -اهلل عميو وسممصمى -ألن النبي  ؛والحزن، والوحشة بقدر ما ضيع

 .(ٖٖ)((وجعمت قرة عيني في الصالة))قال: و 
سرور ولذة وانشراح، فتكون قرة عين لو، أما ب لفرح باردة، ىذا يشعراقرة العين، من "الَقّر" وىو البرد، فدموع 

 ويقال: أسخن اهلل عينو. ،دموع األلم، والحزن فيي ساخنة، وليذا قد يدعى عمى البعيد
وبًا متواصاًل ءد ونكد، تجد عمال ،قرة العين، فيذا الذي ال يصمي أين ىو من ىذا االنشراح وقرة العين؟ حسرات

طرد اليم، واليم يالحقو، والغم والحزن ل ة اجتماعات، استراحات، مخيمات، مطاعم، كل ليمازىً ىنا وىناك، نُ 
 يغشى قمبو.

وال يصمي لو، كم ضيع من كان بيذه  ،يمكن أن يتأتى لإلنسان االنشراح والطمأنينة وىو ال يعرف اهلل وال
 !.المثابة؟
))الصموات الخمس كفارات لما بينين ما اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة : -صمى اهلل عميو وسمم-يقول 

                                 
 (.ٕٕ٘ٓٔ)(، رقم: ٔٗٔ/ٓٔالطبراني في المعجم الكبير )و  ،(ٜٛٔ/ٗخرجو أبو نعيم في الحمية )أ (ٖٓ)
 .(ٖٔ٘(، رقم: )ٖٚ٘/ٔأخرجو أحمد ) (ٖٔ)
 (.ٜ٘ٛٗ(، رقم: )ٜٕٙ/ٗأخرجو أبو داود، كتاب األدب، باب في صالة العتمة ) (ٕٖ)
 .(ٜٖٓٗ(، رقم: )ٔٙ/ٚأخرجو النسائي، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء ) (ٖٖ)
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 ، ألن الحسنة بعشر أمثاليا.(ٖٗ)وزيادة ثالثة أيام((
من  المذنوب، فيمقى اهلل نظيفًا نقي   ابع عميو ىذه المكفراتتوثالثة أيام، فتت االجمعة تكفر عشرة أيام، أسبوعً 

، فيرق ويصمح -جلو  عز-فتحمق نفسو عاليًا، وترتبط باهلل  ،الخطايا، ويمشي عمى األرض وليس عميو خطيئة
ل من الطيب والصالح بحسب ما أقام من ىذه وتزكو جوارحو، فيكون في حا ،فيزكو لسانو ،عممو وتزكو نفسو
 المطالب الشرعية.

مل، بين منزلو ومعتممو خمسة أنيار، لو أن رجال كان لو معتَ  ))أرأيتَ : -صمى اهلل عميو وسمم- وقد قال النبي
ا فإذا انطمق إلى معتممو عمل ما شاء اهلل، فأصابو الوسخ أو العرق، فكمما مر بنير اغتسل، ما كان ذلك منقيً 

من درنو، فكذلك الصموات، كمما عمل خطيئة أو ما شاء اهلل، ثم صمى صالة استغفر، غفر لو ما كان 
 فيبقى نظيفًا. ،تغسل درنو، خمسة أنيار، خمس فرائض ىي خمسة (ٖ٘)قبميا((

 -رضي اهلل عنيا–لما قالت عائشة وال تنظف بالماء، بل ال تنظفيا وتنقييا مياه البحار،  ،ىذه الذنوب ال تطير
زجت كممة لو مُ  ))لقد قمتِ ، فقال: -تعني قصيرة-حسبك من صفية كذا وكذا  -صمى اهلل عميو وسمم–لمنبي 

 كممة! أنيا قصيرة، لو مزجت بماء البحر لمزجتو.. (ٖٙ)بماء البحر لمزجتو((
 ماء البحر ىل سيكفر ويطير خطايا ىذا اإلنسان الذي ال يصمي؟ الجواب: ال. ،طيب

بقى ىل يَ  ،أرأيتم لو أن نيرًا بباب أحدكم يغتسل فيو كل يوم خمس مرات)): -صمى اهلل عميو وسمم-يقول النبي 
 .(ٖٚ)((قال: فكذلك مثل الصموات الخمس يمحو اهلل بين الخطايا ،شيء؟ قالوا: ال يبقى من درنو شيءمن درنو 
وصالىن لوقتين، وأتم ركوعين وسجودىن  من أحسن وضوءىن ،خمس صموات افترضين اهلل))ويقول: 

 .(ٖٛ)((وخشوعين كان لو عمى اهلل عيد أن يغفر لو
اَلَة َطَرَفِي النََّهاِر َوُزَلًفا ِمَن المَّْيِل ِإنَّ اْلَحَسَناِت ىو الذي قال:  -تبارك وتعالى-واهلل  ،عيد أن يغفر لو }َوَأِقِم الصَّ

 .[٘ٔٔ-ٗٔٔ]ىود:  َواْصِبْر َفِإنَّ المََّه ََل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن{* ِلمذَّاِكِرينَ ُيْذِهْبَن السَّيَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى 
  ىذه تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تثبيت لمنفس عمى ىذه الصموات.

ثم صمى الصموات الخمس تحاتت  ،إن المسمم إذا توضأ فأحسن الوضوء)): -صمى اهلل عميو وسمم– ويقول
اَلَة َطَرَفِي النََّهاِر َوُزَلًفا ِمَن المَّْيِل ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن السَّيَِّئاِت وقال: ، ّت ىذا الورقاخطاياه كما تح }َوَأِقِم الصَّ

 .(ٜٖ)[ٗٔٔ]ىود:  َذِلَك ِذْكَرى ِلمذَّاِكِريَن{

                                 
 .(ٛٛ٘٘)(، وعبد الرزاق في المصنف، رقم: ٕٓ٘/ٜأخرجو أبو نعيم في الحمية ) (34)
 .(ٕ٘ٔ/ٔتعظيم قدر الصالة لمحمد بن نصر المروزي )و ، (ٖٚ/ٙالمعجم الكبير لمطبراني ) (ٖ٘)
 (.٘ٚٛٗ(، رقم: )ٜٕٙ/ٗأخرجو أبو داود، كتاب األدب، باب في الغيبة ) (ٖٙ)
(، ٕٙٗ/ٔالدرجات )أخرجو مسمم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب المشي إلى الصالة تمحى بو الخطايا، وترفع بو  (ٖٚ)

 (.ٚٙٙرقم: )
 (.ٓٓ٘ٙ)رقم (، ٔٔ٘/ٖ(، والبييقي في السنن الكبرى )ٖٜ٘ٔ) رقم: (،ٕٙٔ/ٜأخرجو الطبراني في المعجم األوسط ) (ٖٛ)
 .(ٖٕٚٓٚ) رقم: (،ٔٔٔ/ٜٖأخرجو أحمد ) (ٜٖ)
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وخشوعيا  فيحسن وضوءىا ،ما من امرئ مسمم تحضره صالة مكتوبة)): -صمى اهلل عميو وسمم-يقول و 
 .(ٓٗ)((وذلك الدىر كمو ،كبيرة ؤتِ إال كانت كفارة لما قبميا من الذنوب ما لم يُ  وركوعيا

 ؤَت كبيرة.فالصالة إلى الصالة تكفر ما بينيما ما لم تُ 
فيعمم ما يقول إال  ،ثم يقوم في صالتو ،ما من مسمم يتوضأ فيسبغ الوضوء)): -صمى اهلل عميو وسمم-ويقول 

 .(ٔٗ)((ليس عميو ذنب ،انفتل كيوم ولدتو أمو من الخطايا
 فيعمم ما يقول. ،يسبغ الوضوء، ثم يقوم يصمي :دًا بيذا القيدفينا جاء ذلك مقي

 .(ٕٗ)((غفر لو ما قدم من عمل ،مروصمى كما أُ  ،مرمن توضأ كما أُ ))ويقول: 
 .(ٖٗ)((فصالىا مع اإلمام، غفر لو ذنبو ،صالة مكتوبةمن توضأ فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى ))ويقول: 
 .(ٗٗ)((من توضأ فأحسن وضوءه، ثم صمى ركعتين ال يسيو فييما، غفر لو ما تقدم من ذنبو))ويقول: 
ثم يقوم فيتطير، ثم يصمي، ثم يستغفر اهلل إال غفر  ،ما من رجل يذنب ذنباً )): -صمى اهلل عميو وسمم-ويقول 
]آل عمران:  }َوالَِّذيَن ِإَذا َفَعُموا َفاِحَشًة َأْو َظَمُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا المََّه َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهْم{ اآلية: ثم قرأ ىذه ،اهلل لو
ٖٔ٘]))(ٗ٘). 

 .(ٙٗ)((ثم جمس غفر لو ما تقدم من ذنبو ،ثم أتى المسجد فركع ركعتين ،من توضأ مثل وضوئي ىذا))ويقول: 
عمال األقدام إلى المساجد المكاره،إسباغ الوضوء في ))ويقول:  يغسل الخطايا  ،وانتظار الصالة بعد الصالة ،وا 
 .(ٚٗ)((غسالً 

 الذي ال يصمي ما حالو؟ تمك الخطايا التي قد تجمعت عميو من كل ناحية.
الِّيَن{ إذا قال اإلمام))ويقول:  فإنو من وافق قولو قول  ،فقولوا: آمين [ٚ ]الفاتحة: }َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَمْيِهْم َوََل الضَّ

 .(ٛٗ)((المالئكة غفر لو ما تقدم من ذنبو
قولو قول المالئكة غفر  وافقفإنو من  ،قولوا: الميم ربنا لك الحمدف ،مدهسمع اهلل لمن حإذا قال اإلمام ))وقال: 

                                 
 .(ٕٕٛ(، رقم: )ٕٙٓ/ٔأخرجو مسمم، كتاب الطيارة،  باب فضل الوضوء والصالة عقبو ) (ٓٗ)
 .(ٖٕٚٓٚ)رقم (، ٔٔٔ/ٜٖأخرجو أحمد ) (ٔٗ)
(، وابن ماجو، كتاب إقامة الصالة، والسنة ٗٗٔ(، رقم: )ٜٓ/ٔأخرجو النسائي، كتاب الطيارة، ثواب من توضأ كما أمر ) (ٕٗ)

 (.ٜٖٙٔ(، رقم: )ٚٗٗ/ٔفييا، باب ما جاء في أن الصالة كفارة )
(، رقم: ٖٖٚ/ٕا وما يرجى فيو من المغفرة )أخرجو ابن خزيمة في صحيحو، باب فضل المشي إلى الجماعة متوضيً  (ٖٗ)
 (.ٕٔٚٗ(، رقم: )ٕٛٗ/ٗ(، والبييقي في شعب اإليمان )ٜٛٗٔ)
 . (ٜ٘ٓ(، رقم: )ٖٕٛ/ٔأخرجو أبو داود، كتاب الصالة، باب كراىية الوسوسة وحديث النفس في الصالة ) (ٗٗ)
 .(ٙٓٗ(، رقم: )ٕٚ٘/ٕو الترمذي، باب ما جاء في الصالة عند التوبة )أخرج (٘ٗ)
 .(ٖٖٗٙ(، رقم: )ٕٜ/ٛكتاب الرقاق، )أخرجو البخاري،  (ٙٗ)
 (.ٕٗٛٗ(، رقم: )ٕٛ٘/ٗ(، والبييقي في شعب اإليمان )ٙ٘ٗ(، رقم: )ٖٕٕ/ٔأخرجو الحاكم في المستدرك ) (ٚٗ)
 .(ٕٛٚ(، رقم: )ٙ٘ٔ/ٔوم بالتأمين )جير المأم أخرجو البخاري، كتاب األذان، باب (ٛٗ)



12 

 

 .(ٜٗ)((لو ما تقدم من ذنبو
منذ أن يردد مع المؤذن، ويتوضأ، وحينما يمشي إلى الصالة، وحينما يصمي ركعتين، وحينما يصمي مع  ،إذاً 

تغفر و ر بو الخطايا، كف  تُ اإلمام، وحينما يوافق تأمينو تأمين المالئكة، وحينما يوافق قولو "ربنا لك الحمد" كل ىذا 
 بو الذنوب.

عنو الخطايا،  تطوحُ زار األو وقد تخفف من  -وجل عز-يمقى اهلل ظنكم بمن كان بيذه المثابة أييا األحبة؟  افم
 والخطايا واآلثام. ذنوبغابة من ال في فيو –نسأل اهلل العافية–أما الذي ال يصمي  ،واآلثام
 السيئات. طحباإلضافة إلى  ،وتحصيل الحسنات ،وىو ما يتصل برفع الدرجات عشر: سالخامالباب 
ويرفع بو الدرجات؟ قالوا: بمى يا  ،عمى ما يمحو اهلل بو الخطايا مأال أدلك))يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي 

إلى المساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم  االوضوء عمى المكاره، وكثرة الخط قال: إسباغ ،رسول اهلل
 .(ٓ٘)((الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط

الكفارات، في ن صورة، فقال: أتدري فيَم يختصم المأل األعمى؟ قمت: نعم، سحأتاني ربي في أ))يقول: و 
سباغ الوضوء في الس  الدراجاتو  برات، وانتظار الصالة بعد الصالة، ومن حافظ ، ونقل األقدام لمجماعات، وا 

 .(ٔ٘)((عميين عاش بخير، ومات بخير، وكان من ذنوبو كيوم ولدتو أمو
، ذاىبًا وراجعاً  :انتبيوا (ٕ٘)((الجماعة، فخطوة تمحو سيئة، وخطوة تكتب لو حسنةمن راح إلى مسجد ))وقال: 

 .حتى الرجوع يكتب
 .(ٖ٘)((وحط عنو بيا خطيئة ،ما من عبد يسجد هلل سجدة إال رفعو اهلل بيا درجة))ويقول: 
الممك ولو الحمد وىو عمى كل شيء قدير عشر  ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو :من قال إذا أصبح))ويقول: 
كتب لو بين عشر حسنات، ومحي بين عنو عشر سيئات، ورفع لو بين عشر درجات، وكن لو عدل  ،مرات

من الشيطان حتى يمسي، ومن قالين إذا صمى المغرب دبر صالتو فمثل ذلك  رساً عتاقة أربع رقاب، وكن لو حَ 
 .(ٗ٘)((حتى يصبح

 وبعد الصبح؟  ،ىذا بعد المغرب الذي ال يصمي سيقول
 مضاعفة األجور. باب السادس عشر:ال

                                 
 .(ٜٓٗ(، رقم: )ٖٙٓ/ٔمسمم، كتاب الصالة، باب التسميع، والتحميد، والتأمين )أخرجو  (ٜٗ)
(، رقم: ٖٜٖ/ٖٔ(، وأحمد )ٙٚٚ(، رقم: )ٕ٘٘/ٔأخرجو ابن ماجو، كتاب المساجد والجماعات، باب المشي إلى الصالة ) (ٓ٘)
(ٕٛٓٔ.) 
 .وقال محققو المسند: إسناده ضعيف الضطرابو، (ٕٖٕٓٔرقم: ) ،أخرجو أحمد (ٔ٘)
 (ٜٜ٘ٙأخرجو أحمد، رقم: ) (ٕ٘)
عز -(، والنسائي، باب ثواب من سجد هلل  ٖٛٛ(، رقم: )ٖٕٔ/ٕأخرجو الترمذي، باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود ) (ٖ٘)

 (ٜٖٔٔ(، رقم: )ٕٕٛ/ٕسجدة ) -وجل
 .(ٖٕٕٓ) (، رقم:ٜٖٙ/٘أخرجو ابن حبان ) (ٗ٘)
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إن ىذه الصالة عرضت عمى من كان قبمكم فضيعوىا، ومن حافظ عمييا ))يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
 .(٘٘)((كان لو أجره مرتين

 .ىذا أحد الذين يؤتون أجرىم مرتين، الذي يحافظ عمى ىذه الصالة
بكل خطوة يخطوىا إلى  -أو كاتبو-الصالة، كتب لو كاتباه  تطير الرجل، ثم أتى المسجد يرعىإذا ))ويقول: 

المسجد عشر حسنات، والقاعد يرعى الصالة كالقانت، ويكتب من المصمين من حين يخرج من بيتو حتى يرجع 
 .(ٙ٘)((إليو

 .(ٚ٘)((ثم أتى المسجد كان في صالة حتى يرجع ،حدكم في بيتوأإذا توضأ ))الرجوع أيضًا، ويقول: 
من صمى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الميل، ومن صمى الصبح في جماعة فكأنما صمى الميل )): ويقول
 .(ٛ٘)((كمو

 .(ٜ٘)((من قام مع اإلمام حتى ينصرف كتب لو قيام ليمة))ويقول: 
 .(ٓٙ)((مشى إلى صالة تطوع فيي كعمرة تامة مكتوبة في الجماعة فيي كحجة، ومنمن مشى إلى ))ويقول: 
تسبيح فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى  ،من خرج من بيتو متطيرًا إلى صالة مكتوبة))ويقول: 

 .(ٔٙ)((بو إال إياه فأجره كأجر المعتمر، وصالة عمى إثر صالة ال لغو بينيما كتاب في عمييننصِ الضحى ال يُ 
ر وابتكر، ودنا واستمع وأنصت، كان لو بكل خطوة يخطوىا أجر ل، وبكّ الجمعة وغسّ من اغتسل يوم ))ويقول: 

 .(ٕٙ)((سنة صياميا وقياميا
% فقط، فإنو ال يتمالك وال ينتظر، كيف مثل ىذه ٓٔمساىمة تربح فييا  :وىذا الذي ال يصمي إذا قيل لو

  .األجور؟
 عمى صالتو في بيتو، وفي سوقوف ضع  الجماعة تُ صالة الرجل في )): -صمى اهلل عميو وسمم-يقول الرسول 

إذا توضأ، فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، ال يخرجو إال الصالة، لم  ا، وذلك أنووعشرين ضعفً  ةخمس
لم تزل المالئكة تصمي عميو، ما دام في  جة، وحط عنو بيا خطيئة، فإذا صمىإال رفعت لو بيا در  خطوة يخطُ 

                                 
 .(ٕٔ٘(، رقم: )ٜٕ٘/ٔأخرجو النسائي، كتاب المواقيت، تأخير المغرب ) (٘٘)
 .(ٓٗٗٚٔأخرجو أحمد، رقم: ) (ٙ٘)
 (.ٗٗٚ(، رقم: )ٕٖٗ/ٔ(، والحاكم في المستدرك ) ٜٖٗ(، رقم: )ٕٕٙ/ٔأخرجو ابن خزيمة ) (ٚ٘)
 (.ٙ٘ٙ(، رقم: )ٗ٘ٗ/ٔوالصبح في جماعة )أخرجو مسمم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب فضل صالة العشاء  (ٛ٘)
(، والنسائي، كتاب قيام الميل ٙٓٛ(، رقم: )ٓٙٔ/ٖأخرجو الترمذي، أبواب الصوم، باب ما جاء في قيام شير رمضان ) (ٜ٘)

 (.٘ٓٙٔ(، رقم: )ٕٕٓ/ٖوتطوع النيار، باب قيام شير رمضان )
 (.ٙ٘٘ٙأللباني في صحيح الجامع الصغير وزيادتو، رقم: )وحسنو ا، (ٛٚ٘ٚ(، رقم: )ٕٚٔ/ٛر لمطبراني )المعجم الكبي (ٓٙ)
(، وحسنو األلباني في ٛ٘٘(، رقم: )ٖ٘ٔ/ٔفضل المشي إلى الصالة ) أخرجو أبو داود، كتاب الصالة، باب ما جاء في (ٔٙ)

 (.ٚٙ٘(، رقم: )ٖٛ/ٖصحيح أبي داود )
 (.ٜٙٗرقم: )(، ٖٛٙ/ٕأخرجو الترمذي، باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة ) (ٕٙ)
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 .(ٖٙ)((، الميم ارحمو، وال يزال أحدكم في صالة ما انتظر الصالةمصاله: الميم صل عميو
ن صالىا بأرض فالة فأتم  صالة الرجل في جماعة تزيد عمى صالتو وحده خمساً ))يقول: و  وعشرين درجة، وا 

 .الصالة في فالة .(ٗٙ)((وضوءىا وركوعيا وسجودىا بمغت صالتو خمسين درجة
ميم أحدىم ؤ صالة أربعة تترى، وصالة أربعة ي أزكى عند اهلل من صالة رجمين يؤم أحدىما صاحبو))ويقول: 

 .(٘ٙ)((تترى مائةيؤميم أحدىم أزكى عند اهلل من صالة  ثمانيةتترى، وصالة  ثمانيةأزكى عند اهلل من صالة 
 النور يوم القيامة. السابع عشر:الباب 
 .(ٙٙ)((إلى المساجد بالنور التام يوم القيامةم مَ ائين في الظ  بشر المشّ ))يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

أخبر أن الصالة نور، وىذا النور مطمق،  -صمى اهلل عميو وسمم-الذي ال يصمي كيف يكون لو النور؟ والنبي 
 القيامة، وعمى الصراط.  يوم ىو نور في القمب، ونور في الوجو، ونور في القبر، وىو نور أيضًا في

يا أبا فاطمة إن أردت أن تمقاني ))نو قال: أ -صمى اهلل عميو وسمم-ما صح عن رسول اهلل  الثامن عشر:الباب 
 .(ٚٙ)((فأكثر السجود

ن أراد أن  -صمى اهلل عميو وسمم-فمن يرجو أن يحشر مع النبي  وأن يرد حوضو فعميو أن يمزم ىذه الصالة، وا 
 يكون في مرتبة عالية في الجنة فعميو أن يكثر من السجود.

 -صمى اهلل عميو وسمم-أن يكون رفيقًا لو في الجنة، لم يأمره النبي  -صمى اهلل عميو وسمم- الذي سأل النبي  و 
نما قال: ببذل األموال أو المُ   .(ٛٙ)((أعني عمى نفسك بكثرة السجود))يج، وا 

 وال يخفى أن من خان "حي عمى الفالح" خان "حي عمى الكفاح".
فقولوا مثمما  إذا سمعتم المؤذن))، فإنو قال: -صمى اهلل عميو وسمم-وىو شفاعة النبي  التاسع عشر:الباب 
ا، ثم سموا اهلل لي الوسيمة، فإنيا منزلة صالة صمى اهلل عميو بيا عشرً  ، فإنو من صمى عميّ ثم صموا عميّ  ،يقول

 .(ٜٙ)((لي الوسيمة حمت لو الشفاعة في الجنة، ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل، وأرجو أن أكون أنا ىو، فمن سأل
  .الوسيمة؟ -صمى اهلل عميو وسمم-سيردد خمف األذان ويسأل لمنبي  ىل والذي ال يصمي

ويردون عميو  -وسمم صمى اهلل عميو-وىو ما يتصل بالعالمة التي يأتي بيا أتباع النبي  العشرون: الباب

                                 
 .(ٚٗٙ(، رقم: )ٖٔٔ/ٔأخرجو البخاري، كتاب األذان، باب فضل صالة الجماعة ) (ٖٙ)
 (.ٜٖٓٛ(، رقم: )ٕٕٙ/ٕ(، وابن أبي شيبة )ٔٔٓٔ(، رقم: )ٜٕٔ/ٕمسند أبي يعمى الموصمي ) (ٗٙ)
 .(ٜ٘ٙٗ(، رقم: )ٙٛ/ٖأخرجو البييقي في السنن الكبرى ) (٘ٙ)
(، والترمذي، باب ما ٔٙ٘(، رقم: )ٗ٘ٔ/ٔالصالة، باب ما جاء في المشي إلى الصالة في الظالم )أخرجو أبو داود، كتاب  (ٙٙ)

 ( .ٖٕٕ(، رقم: )ٖ٘ٗ/ٔجاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة )
 قال محققو المسند: حديث حسن لغيره.و (، ٕٙ٘٘ٔأخرجو أحمد، رقم: ) (ٚٙ)
 (.ٛٔ/ٕحمية األولياء وطبقات األصفياء )و (، ٖٕٚٛ: )(، رقمٕٖ٘/ٗاآلحاد والمثاني البن أبي عاصم ) (ٛٙ)
ثم يسأل  -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو مسمم، كتاب الصالة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعو، ثم يصمي عمى النبي  (ٜٙ)

 (.ٖٗٛ(، رقم: )ٕٛٛ/ٔلو الوسيمة )
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 ويعرفيم ويميزىم من بين سائر الناس. ،حوضو
لو أن رجاًل لو  أرأيتَ ))من أمتك؟ فقال:  بعدُ  لما سئل: كيف تعرف من لم يأتِ  -صمى اهلل عميو وسمم-كما قال 

 اقال: فإنيم يأتون غر   ،قالوا: بمى يا رسول اهللم، أال يعرف خيمو؟ م ُبيْ ىْ خيل غر محجمة بين ظيري خيل دُ 
 .(ٓٚ)((وأنا فرطيم عمى الحوض ،محجمين من الوضوء

 محجمين، يقول: أعرفيم بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء. ايأتون غر  
 .يعني يوم القيامة  (ٔٚ)((تبمغ الحمية من المؤمن حيث يبمغ الوضوء)): -صمى اهلل عميو وسمم-ويقول النبي 

 .(ٕٚ)((ر الوضوءاثآمحجمين من ا إن أمتي يدعون يوم القيامة غر  ))ويقول: 
؟ كيف يكون قدومو يوم القيامة؟ كيف -صمى اهلل عميو وسمم-كيف يعرفو النبي  ،الذي ال يصمي وال يتوضأ

 .حوضو؟ ما حميتو؟ -صمى اهلل عميو وسمم-سيرد عمى النبي 
  .ال يتوضأ أصاًل! وىإذا كانت الحمية تبمغ من المؤمن إلى حيث يبمغ الوضوء، فيل ىذا يكون لو حمية؟ 

م اهلل في ظمو يوم ال ظل إال سبعة يظمي)): -صمى اهلل عميو وسمم- ما جاء في قولو الحادي والعشرون:الباب 
 .(ٖٚ)((المساجدفي ورجل قمبو معمق ))وذكر من ىؤالء:  ((...ظمو

 .ىذا الوصف الذي ال يصمي أبعد ما يكون عن
يومًا في جماعة من صمى هلل أربعين )): -وسمم صمى اهلل عميو-ما جاء في قولو  الثاني والعشرون:الباب 

 .(ٗٚ)((ولى كتب لو براءتان، براءة من النار، وبراءة من النفاقيدرك التكبيرة األ
 .(٘ٚ)((وأربع بعدىا حّرمو اهلل عمى النار ،من حافظ عمى أربع ركعات قبل الظير))في الحديث اآلخر: 

حّرمو " :وىناكالفجر والعصر، لن يمج النار،  .(ٙٚ)((صمى قبل طموع الشمس وقبل غروبيا أحدٌ  لن يمج النارَ ))
 ."اهلل عمى النار

 ؟ل مثل ىذا العيد والوعدكيف يحص   ،وليس من ميماتو ،الذي ال يعرف ىذا

                                 
 (.ٜٕٗ(، رقم: )ٕٛٔ/ٔي الوضوء )أخرجو مسمم، كتاب الطيارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل ف (ٓٚ)
 (.ٕٓ٘(، رقم: )ٜٕٔ/ٔأخرجو مسمم، كتاب الطيارة، باب تبمغ الحمية حيث يبمغ الوضوء ) (ٔٚ)
(، ومسمم، ٖٙٔ(، رقم: )ٜٖ/ٔمن آثار الوضوء ) أخرجو البخاري، كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء، والغر المحجمون (ٕٚ)

 (.ٕٙٗ(، رقم: )ٕٙٔ/ٔكتاب الطيارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء )
(، ومسمم، ٓٙٙ(، رقم: )ٖٖٔ/ٔأخرجو البخاري، كتاب األذان، باب من جمس في المسجد ينتظر الصالة وفضل المساجد ) (ٖٚ)

 (.ٖٔٓٔ(، رقم: )٘ٔٚ/ٕلصدقة )كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء ا
 (.ٕٔٗ(، رقم: )ٚ/ٕ، باب في فضل التكبيرة األولى )-صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب الصالة عن رسول اهلل  (ٗٚ)
(، والترمذي، أبواب الصالة عن ٜٕٙٔ(، رقم: )ٖٕ/ٕأخرجو أبو داود، كتاب الصالة، باب األربع قبل الظير وبعدىا ) (٘ٚ)

 (ٕٛٗ(، رقم: )ٕٜٕ/ٕ) -صمى اهلل عميو وسمم- رسول اهلل
(، رقم: ٓٗٗ/ٔأخرجو مسمم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب فضل صالتي الصبح والعصر، والمحافظة عمييما ) (ٙٚ)
(ٖٙٗ.) 
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مما فبالل لمصالة،  أذنأنو حينما  -صمى اهلل عميو وسمم-ما صح عن رسول اهلل  الثالث والعشرون:الباب 
 .(ٚٚ)((دخل الجنة من قال مثل ىذا يقيناً )): -صمى اهلل عميو وسمم-سكت قال رسول اهلل 

إال  ،وأن محمدًا عبد اهلل ورسولو ،ثم يقول: أشيد أن ال إلو إال اهلل ،الوضوء بغسفي ما منكم من يتوضأ))وقال: 
 .(ٛٚ)((فتحت لو أبواب الجنة الثمانية يدخل من أييا شاء

 مثل ىذا الكالم؟  لوسيقو الثمانية، الذي ال يصمي سيتوضأ 
، ومواقيتين، نسجودىمن حافظ عمى الصموات الخمس، ركوعين، و )): -وسممصمى اهلل عميو -ويقول النبي 
 .(ٜٚ)((أو قال: وجبت لو الجنة، من عند اهلل دخل الجنة وعمم أنين حق

 .(ٓٛ)((ردين دخل الجنةمن صمى البَ ))وقال: 
ووجيو، إال قد ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يقوم فيركع ركعتين، يقبل عمييما بقمبو ))وقال: 
 .(ٔٛ)((أوجب

، -صمى اهلل عميو وسمم-ت لو الجنة ىنا، وىنالك يحرم عمى النار، ذنوبو تكّفر، درجاتو ترفع، شفاعة النبي بوج
 الصالة. تركيفقدىا من إلى غير ذلك من ىذه األبواب  ،ر يوم القيامة، الغرة والتحجيلالنو 

ثالثة كميم ضامن عمى اهلل إن ))أنو قال:  -اهلل عميو وسممصمى -ما جاء عن النبي  الرابع والعشرون:الباب 
ن مات أدخمو اهلل الجنة ،فيزق وكُ عاش رُ  ورجل راح إلى المسجد، فيو ضامن عمى )) :وذكر من ىؤالء ،...((وا 

 .(ٕٛ)((اهلل
نما قال: من خرج إلى المسجد فيو  ما قال: من خرج إلى مكتبو، أو خرج إلى سوقو، أو خرج إلى متنزه، وا 

 ضامٌن عمى اهلل.
ما من عبد مسمم يصمي هلل تعالى ))أنو قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-ما صح عنو  الخامس والعشرون:الباب 

  .(ٖٛ)(( تعالى لو بيتًا في الجنةفي كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة إال بنى اهلل
ة أرض، أو الذي ال يصمي الفريضة لن يصمي الراتبة، لو قيل ألحد من الناس: من عمل كذا فإنو يمنح قطع

 .يمنح شقة، أو غير ذلك

                                 
 (ٗٚٙ(، رقم: )ٕٗ/ٕأخرجو النسائي، كتاب األذان ) (ٚٚ)
 (.ٖٕٗ(، رقم: )ٜٕٓ/ٔالوضوء )أخرجو مسمم، كتاب الطيارة، باب الذكر المستحب عقب  (ٛٚ)
 (ٖ٘ٗٛٔأخرجو أحمد، رقم: ) (ٜٚ)
(، ومسمم، كتاب المساجد ومواضع ٗٚ٘(، رقم: )ٜٔٔ/ٔأخرجو البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب فضل صالة الفجر ) (ٓٛ)

 (.ٖ٘ٙ(، رقم: )ٓٗٗ/ٔالصالة، باب فضل صالتي الصبح والعصر، والمحافظة عمييما )
(، والنسائي، كتاب الطيارة، باب ثواب ٜٙٔ(، رقم: )ٖٗ/ٔكتاب الطيارة، باب ما يقول الرجل إذا توضأ ) أخرجو أبو داود، (ٔٛ)

 (.ٔ٘ٔ(، رقم: )ٜ٘/ٔمن أحسن الوضوء ثم صمى ركعتين )
 (.ٜٕٗٗ(، رقم: )ٚ/ٖأخرجو أبو داود، كتاب الجياد، باب فضل الغزو في البحر ) (ٕٛ)
 .(ٕٛٚ(، رقم: )ٖٓ٘/ٔالراتبة قبل الفرائض وبعدىن، وبيان عددىن )أخرجو مسمم، باب فضل السنن  (ٖٛ)
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 ،ألنو من حطام الدنيا ؛لرأيت كيف يكون الحرص وتنقطع أعناق الكثيرين من أجل تحصيل ىذا المطموب التافو
 والدنيا بكامميا ال تساوي عند اهلل جناح بعوضة.

من غدا إلى المسجد، أو راح أعد ))أنو قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-ما صح عنو  السادس والعشرون:الباب 
 .(ٗٛ)((اهلل لو في الجنة نزال كمما غدا، أو راح

 زل ما يعد ويييأ لمضيف، تصور! نزل في الجنة.الن  
 ىذا النزل في الجنة ىل يمكن أن يعدلو ما في الدنيا من أوليا إلى آخرىا؟ 

مكن أن تعادل ىذا لو جمعت موائد األولين واآلخرين إلى يوم القيامة في ىذه الدنيا بأنواع المطعومات، ىل ي
 .؟النزل في الجنة

صمو في الجنة، فيذا الذي ال يغدو إلى وأن يحصمو يوم القيامة، البد أن يح ،وأن يجده ،وىذا النزل البد أن يمقاه
المسجد وال يروح، ال يذىب ال في أول النيار وال في آخر النيار، أو يصمي في بيتو، ىذا النزل في الجنة كم 

 ؟ اعً يكون مضي  
 ،والحروث والدواب ،والزروع ،واألمالك ،والتجار وأصحاب العقار ،ىذا النزل في الجنة لو جمعنا أموال األثرياء

 ل يمكن أن تعدل ذلك؟ كمما غدا أو راح نزل في الجنة، ال يمكن! ى
ن أجل نومة يناميا م؟ أو زائلىل يمكن أن تضيع الصالة من أجل صفقة؟ من أجل بيع وشراء؟ من أجل حطام 

 .؟أو يناميا عن صالة الفجر ويتكاسل ،بعدما يأتي من العمل
بحال من األحوال، ولكنيا الغفمة  يا وقوي يقينو لما فرطىذه الوعود ويؤمن ب لو كان اإلنسان يستشعر حقيقةً 

 الغالبة.
ال فإن مضيع الصالة ال يمكن أن يقادر تضييعو  ،ىذه أبواب تنبئ عن غيرىا، وكما قمت: ليس ذلك لمحصر وا 

 وتفريطو وما فاتو من الخير، والبر، والمعروف، والدرجات والفضائل، لكنيا الغفمة أييا األحبة.
كون ىذا الحديث بيذا العرض محركًا لمقموب، فإن تنويع طرائق التعميم ال شك أنو مؤذن اللتفات فأرجو أن ي

ن كانت ىذ األحاديث معمومة. قباليا عمى الذي لربما ال عيد ليا بسماعو متكررًا، وا   القموب ويقظتيا وا 
عن  والجزاءالبر والخير لكن حينما تحرك القموب بمثل ىذه المعاني مجموعة تحت منظومة في فضائل وألوان 

وما جنى وما  ،لكثير من النفوس، فينظر العبد في خسائره وأرباحوا ، فإن ذلك قد يكون نافعً -تبارك وتعالى-اهلل 
 ل وما يسير إليو.حصّ 

 ، أتأمل في ىذه النعوش، بطانية َخِمَقة يوضعيعيا في كل يوم وليمةولنا عبر في ىذه الجنائز التي نودعيا ونش
 يرة.ثلمشيد وألوان المالّذ والفرش الو ا رقصوال، بعد الثراء يا غبربم يكون في ممحودة جوان، ثفييا

 ، لنفر من ذلك غاية النفور.التحف بيا :نية َخِمَقة لو قيل لوآخر ذلك عمى نعش دونو بطا
أييا   ير الجميعمص وىذا- بمن كان مصيره اب، ليس دونو فراش، فمثل ىذا حريذلك يوضع عمى التر  بعدثم 

                                 
 (.ٜٙٙ(، رقم: )ٖٙٗ/ٔأخرجو مسمم، باب المشي إلى الصالة تمحى بو الخطايا، وترفع بو الدرجات ) (ٗٛ)



18 

 

 ،ىذه اآلخرة، وأن يشتغل ويقبل، أن يشتغل باألعمال التي تدخل معو في قبره فتبرد مضاجعو أن يعّمر -األحبة
 وتنور قبره وتوسعو.

وال نفعًا إال ما ا وال يجد منو تبريدً  ،أما األموال واألوالد والرياش وحطام الحياة الدنيا فيو ال يوسع قبرًا وال ينوره
 حساب ينتظره.فا عدا ذلك قدمو آلخرتو، وم

ياكم عمى ذكره وشكره وحسن عبادتو، الميم ارحم موتانا،  -تبارك وتعالى-وأسأل اهلل  ،ىذا  واشفِ أن يعيننا وا 
 مرضانا، وعاِف مبتالنا، واجعل آخرتنا خيرًا من دنيانا.

 الميم اجعل القرآن ربيع قموبنا، ونور صدورنا، وذىاب أحزاننا، وجالء ىمومنا.
وارزقنا تالوتو آناء الميل وأطراف النيار عمى الوجو الذي  ،ذكرنا منو ما نّسينا، وعممنا منو ما جيمنا الميم

 يرضيك عّنا.
إال ىديتو، وال ميتًا إال رحمتو، وال مدينًا إال  ىذه مريضًا إال شفيتو، وال ضاال الميم ال تجعل لنا في ساعتنا

 قضيت دينو، وال ميمومًا إال فرجت ىمو.
 وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وإلخواننا المسممين. ،أن يتقبل مّنا ومنكم -تبارك وتعالى-ل اهلل أسأ

ياكم تحت لواء نبيو  -جلو  عز–ونسأل اهلل  ياكم من الفتن ما  يعيذناوأن  ،-صمى اهلل عميو وسمم-أن يحشرنا وا  وا 
 وىو راٍض عنا. -تبارك وتعالى-ظير منيا وما بطن، وأن نمقاه 

 


