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وأقم الصالة لذكري

بسم ال� ل�ه الرحمن الرحيم

مقدمة
والصلاة والسلام على سيدنا محمد

النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ،ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد،

فهذا كتاب تدبري لشعيرة الصلاة،

عمادِ الدين ،يروم تحقيق عدة أهداف

تربو ية تعليمية تد ُب ّر ية لهذا الركن العظيم:
1ـ بيان ارتباط هذه الشعيرة

بوجود الإنسان على هذه الأرض ،منذ

3

مقدمة

التوبة الأولى لأبينا آدم عليه السلام.

2ـ تتبع أعمال الصلاة ،وتدبرها بما

يساعد على الحضور القلبي أثناء أدائها.

3ـ إيقاظ أهميتها في القلوب رجاء

أن نُعيد إبرام عروتها ،في اتجاه إعادة
إبرام باقي عرى الإسلام التي انتقضت.
4ـ عقد الرجاء أن تكون محل تذ ُك ّر

مذاكرة بين يدي القارئ ا�لكريم ،تنفعه

في نفسه وعائلته ،وسائر محيطه.

عبد الصمد بن محمد الرضى

البيضاء  27رجب 1441هـ

الموافق 22مارس 2020م
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مواكب المصلين
َ
سج ّل فجر الوجود المشهد الأزلي

لبدء التكريم والاصطفاء ،مشهد السجود
الملائكي للمخلوق من طين في أحسن
تقويم ،المنطوي على نفخة روحية ربانية
طاهرة ،والدنا الأول آدم عليه السلام.
حاز والدنا ا�لكبير شرف التكريم

عند ال� ل�ه تعالى ،إذ خلقه بيديه ،ونفخ
فيه من روحه ،وأَ ْسجَد َ له ملائكته(و َِإ ْذ

قلُ ْنَا لِل ْمَلَائِكَة ِ ْ
اسجُد ُوا ل ِآدَم َ فَسَجَد ُوا ِإ َلّا

ق ع َنْ أَ ْمر ِ ر َبِّه ِ
ن الْج ّ ِِن فَفَسَ َ
يس ك َانَ م ِ َ
ِإ بْل ِ َ
خذ ُونَه ُ وَذُرِّ َي ّت َه ُ أَ وْلِيَاء َ م ِن د ُونِي و َه ُ ْم
أَ فَتَت ّ ِ
ظالِمِينَ بَدَل ًا) (ا�لكهف.)50
ْس لِل َ ّ
�لَك ُ ْم عَد ُ ّو ٌ بِئ َ

مواكب املصلني

فاز أبونا عليه السلام بحسن الإقامة

مع زوجه أمنا حواء في الجنة حيث الرغد

والمدد ،حيث العطاء والمزيد ،رب كريم،

وزوج مصون ،ومقام مكين ،ذاك هو
العطاء المبين ،قال الحق سبحانه(:و َقلُ ْنَا ي َا

ك الْج َنَ ّة َ وَك ُلَا مِنْهَا
آدَم ُ اسْ كُنْ أَ نتَ وَز َ ْوج ُ َ

شجَرَة َ
حي ْثُ شِئ ْتُم َا وَل َا تَقْر َب َا ه َٰذِه ِ ال َ ّ
ر َغَدًا َ
ظالِمِينَ)(البقرة.)35
ن ال َ ّ
فَتَكُون َا م ِ َ

انبثق فجر الزمان عن قبول التوبة

بعد الزلة ،زلة الأكل من الشجرة المحرمة،

وتوبة المولى الرحيم ،توبة أولها الم َ ُنّ الرباني

بإلهام كلماتها ،يقول سبحانه(:فَتَل َ ّقى آدَم ُ
ٰ
ات فَتَابَ عَلَيْه ِ ۚ ِإ َن ّه ُ ه ُو َ َ
الت ّ َو ّابُ
م ِن َرّ بِّه ِكَل ِم َ ٍ
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َ
الر ّحِيمُ)(البقرة.)37

والدنا الأول آدم عليه السلام

لما ألح بالدعاء والصلاة بما علمه المولى

ا�لكريم ،هو وزوج ُه؛ الأم الحنون ،أن
يقبل التوبة و يعفو عن الزلة ،تبسمت له

آمال الانعتاق من أسر الذنوب ،وقيود
الهبوط ،فانطلق لسانهما بالكلمات الربانية
بكل خشوع وخضوع ،قال جل وعلا

(ر َ َب ّنَا ظَلَم ْنَا أَ نفُسَنَا و َِإن َل ّ ْم تَغْفِر ْ لَنَا و َتَرْحَم ْنَا
ن الْخَاسِر ِينَ) الأعراف23
لَنَكُونَنّ م ِ َ

آمال الانعتاق من أسر الذنوب

اقتضت ز يادة من ا�لكريم الوهاب ،الذي

كلما تقرب إليه العبد شبرا ،تقرب إليه

مواكب املصلني

ذراعا تكرما منه وتفضلا .فكان التشر يف
ببناء أول مسجد يُصلى فيه ويُتعبد فيه،

عن أبي ذر رضي ال� ل�ه عنه قال :قلت :يا

رسول ال� ل�ه ،أي مسجد وضع في الأرض

أول؟ قال « :المسجد الحرام» قلت :ثم
أي؟ قال« :المسجد الأقصى» .قلت :كم
بينهما؟ قال« :أربعون سنة» .قلت :ثم أي

ل،
؟ قال :ثم حيث أدركت الصلاة فص ّ ِ
فكلها مسجد »1

انبثق فجر الزمان عن الانطلاقة

 -1صحيح البخاري  .كتاب أحاديث األنبياء،باب قول الله تعاىل:
(واتخذ الله إبراهيم خليال) ورواه مسلم بنحوه ،وينظر
تفسري قوله تعاىل(إن أول بيت وضع للناس )..تفسري القرآن
العظيم البن كثري.
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الأولى لمواكب المصلين بأوبة والدينا

ا�لكريمين إلى ال� ل�ه تعالى ،وبقبول المولى

منهما والرضى عنهما ،ثم كانت منهما

الحسنة الجار ية الدائمة بناء المسجد الأول
للصلاة لتنطلق مواكب المصلين عبر الزمان

إلى البعثة العظمى ،بعثة أشرف المخلوقين،
سيدنا محمد صلى ال� ل�ه عليه وسلم لتعم بركة

البناء الأول فتصير الأرض كلها مسجدا

وطهورا تفرح لسجود المواكب الطائعة
الراكعة ،مواكب المنعم عليهم ،مواكب

المصلين.

الصلاة بالنسبة للمواكب النورانية

هدية ربانية ،ومسؤولية بشر ية ،من أهم

مواكب املصلني

وظائف النبوة إقامتها والدعوة إليها،
والتوصية بها ،يورثها السابقون للاحقين

وبها يوصون ،يدعون في خلواتهم وجلواتهم
ببقائها في الزمن ،ولذلك يسعون.

هذا نبي ال� ل�ه تعالى سيدنا ابراهيم

عليه السلام يرفع القواعد التي اندر َست
من أول مكان يصلَ ّى فيه ،وهو يتضرع

للمولى ا�لكريم أن يجعل من ذريته من
يحافظ على الصلاة يبقيها في الدنيا قائمة

(ا ْلحم َْد ُ ل َِلّه ِ ال َ ّذ ِي و َه َبَ ل ِي عَلَى ا�لْكِبَر ِ

ن ر َب ِ ّي لَسَمِي ُع ال ُد ّعَاء ِ
ِإسْمَاعِي َ
ل و َِإ ْسحَاقَ ِإ َ ّ
َب اجْ عَلْنِي مُق ِيم َ َ
الصّ لَاة ِ وَم ِنْ ذُرّ َِي ّتِي
ر ِّ
ر َ َب ّنَا و َتَق ََب ّلْ د ُعَاء ِ) ابراهيم39ـ40
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وها هو سيدنا موسى عليه السلام

يتلقى الخطاب الرباني بإقامة الصلاة

إحياء لذكر المولى المجيد ( ِإ َن ّنِي أَ ن َا ال َلّه ُ ل َا

ِإلَٰه َ ِإ َلّا أَ ن َا فَاعْب ُ ْدنِي و َأَ ق ِ ِم َ
الصّ لَاة َ لِذِكْر ِي)
طه14

وهذا الميثاق المأخوذ على بني

إسرائيل يعلن إقامة الصلاة بندا هاما من
ل ل َا
بنوده( ،و َِإ ْذ أَ خَذْن َا م ِيثَاقَ بَنِي ِإسْر َائيِ َ
تَعْبُد ُونَ ِإ َلّا ال َلّه َ و َب ِال ْوَالِدَي ْ ِن ِإحْ سَان ًا وَذِي

س
الْقُر ْبَى ٰ و َال ْيَتَام َى ٰ و َال ْمَسَاكِينِ و َقُولُوا ل ِ َلن ّا ِ
الصّ لَاة َ و َآتُوا َ
حسْنًا و َأَ ق ِيم ُوا َ
الز ّك َاة َ).
ُ
البقرة83

قص علينا ال� ل�ه تعالى قصصهم في

مواكب املصلني

القرآن ا�لكريم ،سيدنا إدريس ،ونوح،

وهود،

وصالح،

ولوط،

وإبراهيم،

وإسماعيل وإسحاق ،و يعقوب ،و يوسف،
وشعيب ،وأيوب ،وذا ا�لكفل و يونس،

وموسى بن عمران ،وهارون ،وإلياس،

واليسع ،وداود ،وسليمان ،وزكر يا،
و يحيى ،وعيسى بن مريم ،عليهم سلام ال� ل�ه
جميعا .

ومن غيرهم كثير لم يقصص علينا

ك
خبرهم ،مدحهم سبحانه وتعالىُ (:أولَٰئ ِ َ

ن َ
الن ّب ِيِّينَ م ِن ذُرِّ َي ّة ِ
ن أَ ن ْعَم َ ال� ل�ه ُ عَلَيْه ِم مّ ِ َ
ال َ ّذ ِي َ
آدَم َ وَم َِم ّنْ حَمَل ْنَا م َ َع ن ُ ٍ
وح وَم ِن ذُرِّ َي ّة ِ ِإ ب ْر َاه ِيم َ

ل وَم َِم ّنْ هَدَي ْنَا و َاجْ تَبَي ْنَا ِإذ َا تُت ْلَى
و َِإسْر َائيِ َ
ٰ
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عَلَيْه ِ ْم آي َاتُ َ
ن خ َ ُرّوا سُ َج ّدًا و َبُك ِ ًي ّا)
الر ّحْم َٰ ِ
مريم .58

ومن ضيع هذه الأمانة العط ِية،

المسؤولية الهدية ،فقد محا اسمه من لائحة

المواكب النورانية ،مواكب المصلين ،قال
ف م ِن بَعْدِه ِ ْم خ َل ٌْف أَ ضَاع ُوا
تعالى(:فَخل َ َ َ

َ
ْف يلَْقَوْنَ
ات ۖ فَسَو َ
الصّ لَاة َ و َا َت ّب َع ُوا ال َش ّه َو َ ِ
غ ًَي ّا) مريم .59

ولقد ربط ال� ل�ه تعالى بين المبشرات

العظيمة وبين الصلاة في كثير من

ا لقصص .

مريم العذراء الطاهرة العفيفة

مواكب املصلني

عنوان شرف النساء في القرآن ا�لكريم،
أوتيت الرزق الوفير ،وهي في محراب

الصلاة تناجي ربها الوهاب ،قال جل
ن و َأَ نبَتَهَا
ل َ
شأنه(:فَتَق ََب ّلَه َا ر َ ُ ّبهَا بِق َب ُو ٍ
حسَ ٍ

ل عَلَيْهَا
ك َ ّفلَه َا زَكَر ِ َي ّا ۖ ك ُ َل ّمَا دَخ َ َ
حسَنًا و َ َ
نَبَات ًا َ

ل ي َا
زَكَر ِ َي ّا الْمِح ْرَابَ وَجَد َ عِند َه َا رِزْقًا ۖ قَا َ

ت ه ُو َ م ِنْ عِندِ ال� ل�ه
ك ه َٰذ َا ۖ قَال َ ْ
م َْري َم ُ أَ َن ّى ٰ ل َ ِ

َاب)آل
حس ٍ
ن ال َلّه َ يَرْز ُقُ م َن يَش َاء ُ ب ِغَيْر ِ ِ
ۖ ِإ َ ّ

عمران.37

استثمر النبي زكر يا عليه السلام

الحال الرباني ليتضرع للمولى الوهاب راجيا
الذر ية الطيبة فكانت البِشَارة في المحراب،
قال تعالى(:فَنَاد َت ْه ُ ال ْمَلَائِك َة ُ و َه ُو َ قَائِم ٌ يُصَل ِّي
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ص ّدِقًا
ن ال َلّه َ يُبَش ِّرُك َ بِيَح ْي َى م ُ َ
اب أَ َ ّ
فِي الْمِح ْر َ ِ
ٰ
ن
حصُور ًا و َنَب ًِي ّا مّ ِ َ
ن ال� ل�ه وَسَيِّدًا و َ َ
بِكَل ِمَة ٍ مّ ِ َ
َ
الصّ الِ حِينَ) آل عمران .39

توارثت مواكب المصلين هذه

العطية الهدية جيلا بعد جيل ،رجالا
ونساء ،فرادى وجماعات ،منهم من بنى
مساجد ومصليات ،ومنهم من أعلن

لٌ وما تيسر
صلاته ،ومنهم من أخفاها ،ك ّ

ال� ل�ه.

والأرض

على

ذلك

شاهدة

والسماء ،والمولى ا�لكريم لا يضيع أجر
المحسنين ،حتى جاء الرسول الأكرم صلى
ال� ل�ه عليه وسلم ،ليعلن الأرض مسجدا

مواكب املصلني

وطهورا ،ولتصبح الشعيرة العظيمة
محتضنة من الأصل الذي جاء منهم

المصلون ،تبكي لانقطاع صلاتهم فوقها
هي والسماء ،وتفرح بهم حين الرجوع

إليها فتضمهم ضم الأم الحنون لوليدها كما

(إلَيْه ِ
السماء تفرح بصعود أعمالهم الطيبة ِ
ل َ
الصّ الِ ح ُ يَرْف َع ُه ُ)
طي ِّبُ و َال ْعَم َ ُ
يَصْ عَد ُ الْكَل ِم ُ ال َ ّ

فاطر ،10ولا تبكي لا هي ولا السماء

َت عَلَيْهِم ُ ال َ ّ
على غير المصلين(:فَمَا بَك ْ
سم َاء ُ
ْض وَم َا ك َانُوا م ُنظَرِينَ) الدخان.29
و َالْأَ ر ُ
كل ذلك َ
ولم �ّا تفرض الصلوات

الخمس على الهيئة المعروفة 1بعد ُ .إنما
 -1قال ابن حجر رحمه الله يف فتح الباريَ « :ذ َه َب َج َم َعة
ساء َصالة َم ْف ُروضَ ة إِالَّ َما كَا َن َوقَ َع
إِ َل أَنَّ ُه لَ ْم يَ ُك ْن قَبْل ا ِإل ْ َ
األَ ْمر ِب ِه ِم ْن َصالة اللَّيْل ِم ْن غ َْي تَ ْح ِديدَ ،و َذ َه َب الْ َح ْر ِ ُّب إِ َل أَ َّن
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كانت الصلوات الخمس على ما هي عليه

اليوم َ بعد الإسراء والمعراج ،فسبحان
الذي أسرى بعبده ،وصلى ال� ل�ه وسلم على
من ناداه مولاه( :ك َلَ ّا ل َا تُطِعْه ُ و ْ
َاسج ُ ْد
و َاق ْتَر ِب) العلق.19

شَ ،و َذكَ َر
َّ
الصالة كَان َْت َم ْف ُروضَ ة َركْ َعتَ ْ ِي بِالْ َغ َدا ِة َو َركْ َعتَ ْ ِي بِالْ َع ِ ِّ
َ
َ
الشَّ ا ِف ِع ّي َع ْن بَ ْعض أ ْهل الْ ِعلْم أ َّن َصالة اللَّيْل كَان َْت َم ْف ُروضَ ة
س ِم ْنهُ) ،ف ََصا َر الْ َف ْرض
ث ُ َّم ن ُِسخ ْ
َت ِب َق ْولِ ِه ت َ َع َال» (فَاقْ َر ُءوا َما تَيَ َّ َ
ِ
ِ
ِالصلَ َو ِ
ات الْ َخ ْمس» ج 2ص45
ِقيَام بَ ْعض اللَّيْل ،ث ُ َّم نُس َخ َذل َك ب َّ
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واسجد واقرتب

واسجد واقترب
اشتدت وطأة حصار المشركين

من قريش على الحبيب المصطفى صلى

ال� ل�ه عليه وسلم وأصحابه ،أبدانهم هزلت
ووهنت ،ومواجهتهم للظلم

عظمت،

وحماية أبي طالب للنبي ا�لكريم بموته غابت،

وزوجه الوفية إلى الآخرة قد انتقلت،
وأمانة الدعوة والتبليغ تنادي (يا أيها

المدثر  .قم فأنذر) سورة المدثر الآية1و.2
ففي شوال سنة عشر من النبوة1

خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف2
 -1يف أواخر مايو أو أوائل يونيو سنة  619م.
ميل.
 -2منطقة تبعد عن مكة نحو ستني ً
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سارها ماشيًا على قدميه جيئة وذهابًا،

ومعه مولاه زيد بن حارثة ،وكان كلما مر
على قبيلة تعهدهم برحمته المعهودة ،ورأفته

الممدودة ،ورأى ما هم فيه من ضلال
وتيه ،وغفلة عن المآل والمصير ،يدعوهم

إلى هدي الإسلام ،ونور الإيمان� ،لكن
لم يجد منهم إلا الجفاء والصدود...

انتهى المسير بالمبعوث رحمة ً للعالمين

ل أن يجد منهم سندا،
إلى الطائف ،وكله أم ٌ
ورجاء ٌ أن ينبعث منهم للحق عونا ومددا،

فعمِد إلى ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف،1
وجلس إليهم ودعاهم إلى ال� ل�ه جل وعلا،

 -1وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمري
الثقفي.

واسجد واقرتب

�لكن كانت أجوبتهم كالصاعقة المفاجئة
على قلب محب منقذ رؤوف رحيم.

تعهد أولهم أن يَم ْر ُط (يمزق) ثوب

ا�لكعبة إن كان ال� ل�ه أرسل محمدا صلى ال� ل�ه
عليه وسلم.

غيرك.

وقال الآخر :أما وَجَد َ ال� ل�ه أحدًا

وخاطبه الثالث :وال� ل�ه لا أكلمك

أبد ًا ،إن كنت رسول ًا لأنت أعظم خطرًا

من أن أرد عليك الكلام ،ولئن كنت
تكذب على ال� ل�ه ما ينبغي أن أكلمك.

أقام رسول ال� ل�ه صلى ال� ل�ه عليه وسلم
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بين أهل الطائف عشرة أيام ،لا يدع أحدًا
من أشرافهم إلا جاءه وكلمه...

تلك ،لعمريَ ،
هم ّة الداعية َأن ّى

كان ،رجاؤ ُه ،لا حدود له ،أن ينقذ ال� ل�ه
به قوما ضالِّين من النار� ،لكن لسان مقالهم

الجارح يردد :اُخرج من أرضنا!! وأغروا

به سفهاءَه َم وعبيد َهم ،يس ُبونه و يصِ يحون
به ،حتى اجتمع عليه الناس ،فوقفوا له

سِمَاطَي ْن (أي صفين) وجعلوا يرمونه
سفه ،ورجموا
بالحجارة ،وبكلمات من ال َ ّ

عرقوبيه (أواخر قدميه الشر يفتين) ،حتى
اختضب نعلاه بالدماء .وكان زيد بن
حارثة يقيه بنفسه إلى أن أصابته شِ جَاج

واسجد واقرتب

(جراح)في رأسه.

يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما!
القدم الشر يف تُدمي ،والصاحب

الو َف ُيّ يحمي ،ويد الظلم ألجأت سيد العالمين

إلى حائط (بستان) لعتبة وشيبة ابني
ربيعة فرجعوا عنه ،وجلس الحبيب صلى

حبْلَة يلملم الجراح،
ال� ل�ه عليه وسلم إلى ظل ُ

يضرع إلى المولى بالدعاء المشهور :«اللهم

ضعْف ق َُو ّتِى ،وقلة حيلتى،
إليك أشكو َ
وهواني على الناس ،يا أرحم الراحمين،
أنت رب المستضعفين ،وأنت ربي ،إلى

من تَكِلُنى ! ؟ إلى بعيد يَتَج َهّمُنِى! ؟ أم إلى

عدو م�لكته أمري ! ؟ إن لم يكن بك
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عليّ غضب فلا أبالي ،و�لكن عافيتك
هي أوسع لي .أعوذ بنور وجهك الذي

أشرقت له الظلمات ،وصلح عليه أمر الدنيا

والآخرة من أن تنزل بي غضبك ،أو يحل
علي سَ خَط ُك ،لك العُت ْب َى حتى ترضى ،ولا

حول ولا قوة إلا بك».

إنه قلب سي ِّد الدعاة وأسوتِهم،

قلب كبيرٍ،
ٍ
هداية ُ الناس تحتاج إلى

وصد ٍر رحيم ،يدفع بالتي هي أحسن،

ويرجو حسن المآل للجميع إلا من أبى.
اليأس إلى قلبه سبيلا ،ولا يجد
ُ
لا يعرف

ل إلى حركته مسلكا ،يقين ُه لا يتزعزع ُ،
المل ُ
وصدقه لا ينخرم.

واسجد واقرتب

...و يفتح ال� ل�ه قلب النصراني؛

عداس لنور الحق بعد أن سمع ال� ل�ه يذكر

قبل الأكل من في الرسول ا�لكريم صلى

ال� ل�ه عليه وسلم» :إن هذا الكلام ما يقوله
أهل هذه البلاد» فقال له صلى ال� ل�ه عليه

وسلم« :من أي البلاد أنت؟ وما دينك؟

قال: أنا نصراني من أهل نِين َوَى. فقال

رسول ال� ل�ه صلى ال� ل�ه عليه وسلم :من قر ية

الرجل الصالح يونس بن م ََت ّى» .قال له:

وما يدر يك ما يونس بن متى؟ قال رسول

ال� ل�ه صلى ال� ل�ه عليه وسلم:»ذاك أخي ،كان

عداس على رأس
ٌ
فأكب
َّ
نبيًا وأنا نبي»،

رسول ال� ل�ه صلى ال� ل�ه عليه وسلم ويديه
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ورجليه يقبلها...

ثم رجع رسول ال� ل�ه صلى ال� ل�ه عليه

وسلم في طر يق مكة بعد خروجه من الحائط

كئيبًا محزونًا كسير القلب ،صابرا محتسبا،

يرجو للناس الفلاح ،و يعاملونه بالقسوة
والجفاء ،فلما بلغ «قرن المنازل» بعث
ال� ل�ه إليه جبر يل عليه السلام ومعه ملَك

الجبال ،يستأمره أن يطبق الأخشبين1
على أهل مكة ،سألته عائشة رضي ال� ل�ه عنها

ذات يوم« :هل أتى عليك يوم كان أشد

عليك من يوم أح د؟» قال عليه السلام»:

لقيت من قومكِ ما لقيت ،وكان أشد
 -1جبلني قرب مكة

واسجد واقرتب

ما لقيت منهم يوم العقبة ...فانطلقت،
وأنا مهموم على وجهي ،فلم أستفق إلا
ن
ن الثعالب( ،وهو المسمى بقَر ْ ِ
وأنا بقَر ْ ِ

المنازل) ،فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة
قد أظلتني ،فنظرت فإذا فيها جبر يل،
فناداني ،فقال: إن ال� ل�ه قد سمع قول قومك

لك ،وما ردوا عليك ،وقد بعث ال� ل�ه إليك
ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني
ملك الجبال ،فسلم عليّ ثم قال:» يا محمد،

ذلك ،فما شئت ،إن شئت أن أطبق عليهم
الأخشبين 1ـ أي لفعلتـ قال النبي صلى
ال� ل�ه عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج ال� ل�ه
 -1واألخشبان: هام جبال مكة: أبو قُبَيْس والذي يقابله ،وهو
قُ َعيْ ِق َعان
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عز وجل من أصلابهم من يعبد ال� ل�ه عز
وجل وحده لا يشرك به شيئا»....1

�لكن المصطفى الرحيم توجه

بالدعاء إلى رب السموات والأرض أن

يُخرج من أصلابهم من يوحد ال� ل�ه تعالى

و يعبده ولا يعبد ُ سِواه ...ذلك هو رجاء ُ
كل داعية قاصد ممت ّد ٌ في الزمان إلى يوم

القيامة.

فكانت الرحلة العظيمة ليلة الإسراء

والمعراج ،وكأني بي

العناية الرحموتية

تقول :يا أيها النبي ا�لكريم ،إذا حاصرك
قو ُمك وأنت تريد لهم الهداية ،وقَلاَك

 -1رواه البخاري كتاب الجهاد والسري ،ورواه مسلم أيضا.

واسجد واقرتب

أهلُك وأنت تريد لهم النجاة ،فتعالى إلى

السماوات العلى ،لترى من آيات ربك

ا�لكبرى ،ولتسمو في مقامات القرب
ن هناك عطايا تنتظرك ،وهي
العظيمة ،فإ َ ّ

لمن تبعك ممن يشتغلون بدعوة الناس للخير

مزايا ومطايا.

إنهم الدعاة الفعلة ،إذا ك َُل ّوا لم

يملوا ،وإذا حزبتهم الهموم فزعوا إلىى

الصلاة ،حيث المناجاة واستمداد العون
من الباري ،إنها الهدية الربانية من المولى

ِالصّ بْر ِ و َ
ا�لكريم (و َاسْ ت َع ِين ُوا ب َ
َالصّ لَاة ِ ۚ و َِإ َ ّنهَا

�لَكَب ِيرَة ٌ ِإ َلّا عَلَى الْخا َشِع ِينَ) سورة البقرة
آية 44

خمس وفي الثواب خمسون.
ٌ
إنها في الأداء
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هي في األداء خمس وفي
الثواب خمسون
من

سوي ْداء

القلب
ِ

َ
الن ّبوي

الشر يف ،وبلسانه َ
الصّ ادق تصاعدت

الرب الرحيم في
ِّ
صلواتُ المناجاة إلى

شأن هذه الأمة ،تض َ ُرّعات» «أعوذ بنورِ
ظلمات ،وصلُح
وجه ِك الذي أشرق َت له ال ُ ّ

عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي

ل علي سَ خَط ُك».
غضب َك ،أو يح ِ َ ّ

وتعالت مناجاة« :لك العُت ْب َى حتى

ترضى ،ولا حول ولا قوة إلا بك».

فكانت الرحمة الإلهية ،والعناية

هي يف األداء مخس والثواب مخسون

الربانية مجسدة في حادثة الإسراء ،ليلة
الضيافة الربانية.

ليلة تعلم الوضوء...

ليلة ز يارة بيت المقدس...

ليلة إمامة الأنبياء عليهم السلام

في الصلاة...

ليلة العروج إلى السماوات العلا...

ليلة الهدية الربانية للحبيب المصطفى ولأمته
صلى ال� ل�ه عليه وسلم.

فيا أيها الدعاة المصلحون !

و يا أيها الشباب الطاهرون !

29

30

وأقم الصالة لذكري

إذا تكاثرت عليكم اله ُموم ،وأثقلت ْك

مه َ َمّات الدعوة ،وك ِدت تستسلمون لليأْ س
من استجابة الناس ،فتذكروا الحبيب صلى

ال� ل�ه عليه وسلم الذي أوذِيَ فصَبر ،وظُلم
فصابر ،يرجو الرحمة لأمته ،ويتحمل

الأذى في سبيل ال� ل�ه ،فتأتيكم البشارة
والفرَجُ ،إذ ما كان للمولى أن يكِل عباده

َ
الصّ ادقين لأنفسهم ،بل يرعاهم و يؤويهم،
َاف
ْس ال َلّه ُ بِك ٍ
ويزيدهم من فضله( .أَ لَي َ

عَبْدَه ُ) الزمر 35

فسبحانه ا�لكريم ،يسري بعبده

المحبوب إلى السماوات العلى ،و يُهديه،
وهو في رحابها ،اله َدية العظمى؛ الصلاة…

هي يف األداء مخس والثواب مخسون

الصلاة عماد الدين.

«إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى

إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم:
أيهم هو؟ فقال أوسطهم :هو خير ُهم،

فقال آخرهم :خ ُذوا خير َهم ،فكانت تلك

َ
الل ّيلة ُ ،فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى ،...

فلم يكل ِّموه حتى احتملوه فوضَع ُوه عند بئر

َ
فتولا ّه منهم جبر يل ،فش ََقّ جبر يل
زمزم،
ما بين نح ْره إلى َلب ّته حتى فرغ من صدْره

وجو ْفه ،فغسله من ماء زمزم بيده حتى
أنقى جوف َه ،ثم أتي بطَسْت من ذهب
فيه تو ْر من ذهب ،محش ُوا إيمانا ً وحكمة ً،

فحشا به صدر َه ولغ َاديده (يعني عروق
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حلقه) ،ثم أطبقه .ثم عر َج به إلى السماء
الدنيا ،فضرب بابا من أبوابها ،فناداه

أهل السماء :من هذا ؟ فقال :جبر يل.

قالوا :ومن معك؟ قال :معي محمد .قالوا:
وقد بُعث إليه؟ قال :نع َم .قالوا :مرحبا ً به
ل السماء لا يعلم
وأهلا به ،يستبش ِر به أه ُ
سماء بما يريد ال� ل�ه به في الأرض
ل ال َ ّ
أه ُ

حتى يُعل ِمهم.

ثم انطلق القلبُ الطاهر في معارج

السماء إلى اله َ ّدِية ا�لكبرى له ولأمته صلى
ال� ل�ه عليه وسلم

ووجد في السماء الدنيا آدم ،فقال

له جبر يل :هذا أبوك آدم فسلم عليه ،ورد

هي يف األداء مخس والثواب مخسون

عليه آدم فقال :مرحبا وأهلا بابني ،ن ِعم

الابن أنت ،فإذا هو في السماء الدنيا
بنهرين يطردان فقال« :ما هذان النهران
يا جبر يل؟ «قال :هذا النيل والفرات

عنصرهما ،ثم مضى به في السماء ،فإذا
هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد

 ،فضرب يده فإذا هو مسك أذفر فقال:
« ما هذا يا جبر يل ؟ « قال :هذا ا�لكوثر

ك ُ
رب ّك .
الذي خبأ ل َ

ثم عرج إلى السماء الثانية ،فقالت

الملائكة له مثل ما قالت له الأولى :من

هذا؟ قال :جبر يل .قالوا :ومن معك؟
قال :محمد .قالوا :وقد بعث إليه؟ قال:
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نعم ،قالوا :مرحبا وأهلا وسهلا...كل

سماء فيها أنبياء قد سماهم ،وفي السابعة
بتفضيل كلام ال� ل�ه .فقال موسى « :رب
لم أظن أن يرفع علي أحد «....

ثم علا به فوق ذلك ،بما لا يعلمه

إلا ال� ل�ه ،عز وجل ،حتى جاء سدرة

المنتهى ،ودنا الجبار رب العزة فتدلى،

حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى،
فأوحى ال� ل�ه إليه فيما يوحى خمسين صلاة
على أمتك كل يوم وليلة .ثم هبط به حتى
بلغ موسى فاحتب َسه موسى فقال« :يا محمد،

ماذا عهد إليك ربك؟» قال« :عهد إلي

خمسين صلاة كل يوم وليلة» ،قال »:إن

هي يف األداء مخس والثواب مخسون

أمتك لا تستطيع ذلك ،فارجع فليخفف

عنك ربك وعنهم» فالتفت النبي صلى
ال� ل�ه عليه وسلم إلى جبر يل كأنه يستشيره
في ذلك ،فأشار إليه جبر يل أ ْن نع َم ،إن
شئت  .فعلا به إلى الجبار تعالى ،فقال

وهو في مكانه « :يا رب ،خفف عنا ،فإن
أمتي لا تستطيع هذا» فوضع عنه عشر
صلوات ،ثم رجع إلى موسى فاحتب َسه ،فلم

يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت
إلى خمس صلوات .ثم احتبسه موسى
عند الخمس ،فقال« :يا محمد ،وال� ل�ه لقد

راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من
هذا ،فضع ُفوا فتركوه ،فأمت ُك أضعف
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أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا،
ل ذلك
فارجع فليخفف عنك ربك» «ك ُ

يلتفت النبي صلى ال� ل�ه عليه وسلم إلى جبر يل

ليشير عليه ،ولا يكره ذلك جبر يل ،فرفعه
عند الخامسة فقال« :يا رب ،إن أمتي

ضعفاء ُ أجساد ُهم وقلو بُهم وأسماع ُهم
وأبدانُهم فخ ّف ِف عنا» فقال ال َجب ّار « :يا
محمد ،قالَ :
«لب ّيك وسعديك» ،قال :إنه

ل لدي ،كما فرضْ ت عليك
لا يب َ ّدل القو ُ

في أ ِمّ الكتاب »:كل حسنة بعشر أمثالها،

فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس

عليك» ،فرجع إلى موسى فقال« :كيف
«خفف عنا ،أعطانا بكل
َ
فعلت؟» فقال:

هي يف األداء مخس والثواب مخسون

حسنة عشر أمثالها» قال موسى« :قد وال� ل�ه

راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك
فت َركوه ،فارجع إلى رب ِّك فليخفف عنك
أيضا» ،قال الرسول صلى ال� ل�ه عليه وسلم:
«يا موسى قد ،وال� ل�ه ،استحييت من رب ِ ّي

مما أختلف إليه» قال« :فاهبط باسم ال� ل�ه»،
فاستيقظ وهو في المسجِد الحرام».1
َ

ما حياة المومن إلا صلاة بعد

صلاة ،وبينهما سعي وصلاح وإصلاح،

سعي في الأرض لعمارتها ،وبين الناس
لهدايتهم ،حتى إذا نادى المنادي« :حي

 -1عن رشيك بن عبد الله قال  :سمعت أنس بن مالك يقول
ليلة أرسي برسول الله صىل الله عليه وسلم من مسجد الكعبة
 /صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قوله وكلم الله موىس
تكليام.
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على الصلاة ،حي على الفلاح» عرجتَ

من واقعك المحيط بك إلى حضرة القرب
من المولى ،وأنت تستحضر ما تعرض له

رسول ال� ل�ه صلى ال� ل�ه عليه وسلم من أذى،

ثم استضَافه ا�لكريم في حضرته ،ثم تعود
كما عاد صلى ال� ل�ه عليه وسلم ،قو يا أمينا
داعيا سراجا ً منيرا.

تتجدد ُ فيك الحياة ُ الإيمانية ،وتسمو

ل النبو ية ،خصالُ« :صلوا كما
بك الخصا ُ

رأيتموني أصلي» لتعود تمشي في الناس بن ُور
من َ
الصّ بر واليقين ،فإذا صلاتُك منبع

للخيرات ،ومزرعة ٌ للفضائل ،ومرقاة ٌ في
ل
ومعارج الإحسان ،تنه ُ
مدارج الإيمان،
ِ

هي يف األداء مخس والثواب مخسون

من طُهورها وتلاوتها ،وقيامِها وق ُعودها،

وركوعها وسجودها ،صفاء ً ونقاءً ،و يقينا ً
وإقداماً ،وقوة ً وعزماً.
تتجدد فيك الحياة الإيمانية ُ وأنت

على وعي عميقٍ ،وإدراك وثيقٍ ،أن إعادة
أساس لإبرام
ٌ
ل
إبرام عروة الصلاة ِ مدخ ٌ

عرا الإسلام من جديد «لتنقضن عرا
الإسلام عروة عروة ،كلما انتقضت

عروة تشبث الناس بالتي تليها ،فأولهن
نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة»1

 -1أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده والطرباين يف املعجم الكبري
وابن حبان يف صحيحه بإسناد جيد عن أيب أمامة الباهيل ريض
الله عنه عن النبي صىل الله عليه وسلم أنه قال :أخرجه اإلمام
أحمد يف باقي مسند األنصار ،برقم  .21139لتنقضن عرى
اإلسالم عروة عروة فكلام انتقضت عروة تشبث الناس بالتي
تليها وأولهن نقضا :الحكم ،وآخرهن الصالة
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و�لكم اشتاق الرسول صلى ال� ل�ه عليه

وسلم الرؤوف لإخوانه المتوضئين المصلين

قائلا:

اشتقت لإخواني

هي يف األداء مخس والثواب مخسون

اشتقت إلخواني
آت من السابقين يح ِن،
ٍ
شوقٌ

ِث من قلب الرحمة المهداة
وشوقٌ منبع ٌ

صلى ال� ل�ه عليه وسلم ممت ّد ٌ في الزمان عبر َ

ومستشرف للمواكب المتطَهرة
ٌ
الماضي،
الآتية إلى يوم القيامة.

«اشتقتُ لإخواني» نداء شوق

قطرات
ِ
ومحبة ،وحنين ومو َدّة ٌ ،عبر
تنتفض
ُ
ق على الجوارح
الوضوء ِ الرق ْرا ِ
طاهرة ً ببرد اليقين ،ونقاء طاهر كنقاء

ل من
الثوب الأبيض من الدنَس ،وغس ٍ
الخطايا بالماء والثلج والبرد.
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«اشتقت

لإخواني»...كلمات

تنبعث من اللسان الطاهر ،والقلب

الرؤوف بالرحيم بالمؤمنين ،في مشهد من
مشاهد الصحبة والجماعة ثلاث ِ ِيّ الأبعاد،

بُعدٌ موصول بمن انتقل إلى الدار الآخرة

من جماعة المؤمنين ،قضى نح ْب َه ،وبُعد

يُشرك الصحابة الأحياء في الشوق ،وبُعدٌ
يمتد للأجيال القادمة من أمة الرسول

المشتاق صلى ال� ل�ه عليه وسلم.

ها هو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين،

الذي رجا المولى ا�لكريم ألا يع ّذِب قوم َه
ِ
البقيع1
فإنهم لا يعلمون ،يتقدم نحو

 -1عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه أن رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم أىت املقــرة فقــال »:الســام عليكــم دار

اشتقت إلخواني

وهو مستحض ِر شهداء َ المسلمين وموتاهم،
يستحض ِر نقلَتهم لعالم البرزخ.
ها هو ينظر للذين مع َه و يلقي التحية

ل
والسلام كأنهم معه ،لا يمن َع التواص َ
كونهم في غير دار الدنيا« :السلام عليكم

دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء ال� ل�ه بكم
لاحقون»

قــوم مؤمنــن وإنــا إن شــاء اللــه بكــم الحقــون ،وددت أنــا
قــد رأينــا إخواننــا .قالــوا :أولســنا إخوانــك يــا رســول اللــه ؟
قــال أنتــم أصحــايب ،وإخواننــا الذيــن مل يأتــوا بعــد .فقالــوا:
كيــف تعــرف مــن مل يــأت بعــد مــن أمتــك يــا رســول اللــه
؟ فقــال أرأيــت لــو أن رجــا لــه خيــل غــر محجلــة ،بــن
ظهــري خيــل ُدهــم بُهــمٍ أال يعــرف خيلــه ؟ قالــوا :بــى يــا
رســول اللــه .قــال :فإنهــم يأتــون غ ـرا محجلــن مــن الوضــوء،
وأنــا فرطهــم عــى الحــوض ،أال ليُــذَاد َّن رجــال عــن حــويض
كــا يــذاد البعــر الضــال ،أناديهــم :أال هلُــم ،فيقــال :إنهــم
قــد بدلــوا بعــدك .فأقــول :ســحقا ســحقا «رواه اإلمــام مســلم
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ها هو يرسل الأشواق للذين يأتون

بعده صلى ال� ل�ه عليه وسلم «وددت أ َن ّا قد

رأينا إخواننا»

ها هم الأصحاب يتساءلون عن

إخوانهم ،فيخبرهم ببعض صفاتهم ،بل
بمُبتدإ صفاتهم وم ُفتَتحها؛ الوضوء ِ الذي

ينقلب نورا ً يوم القيامة في الأطراف،
نورا به يتعرفون إلى الرسول صلى ال� ل�ه عليه
وسلم ،وبه يعرفهم.

ها هو عليه الصلاة والسلام يبعث
الأمل في القلُوب أن للقاء ِ بالحبيب يوم
أسباب في هذه الدنيا ،ومن
ٌ
القيامة

أعظمها حسن الوضوءُ.

اشتقت إلخواني

فيا شباب أمة يشتاق إليهم نب ُيّها،

طهور ،تكن في مرمى
أحسِنوا الوضوء َ وال ُ ّ
ل المتحابِّين
شوق الحبيب ،تكن في ظ ّ ِ

بجلاله يوم القيامة ،حيث الح َُر ّ والز ِّحام،

حيث يُنصَب للمتح َابين منابر ُ من نور.....
ح بالمتطهرين
يا أمة من يفر ُ

سعادة
ضِئين يتوافدون عليه في يوم ال َ ّ
والمتو ّ
الع ُظمى ،يوم لُقيا رسول ال� ل�ه صلى ال� ل�ه

عليه وسلم والفوزِ برضى ا�لكريم الوهاب.
يا أمة الحبيب المشتاقَِ ،
تعل ّمي

الوضوء وأحسنيه ،وأَ دخلي في النية التطَ ُهّر َ
من كل ذنب اقترفته« :إذا توضأ العبد

المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من
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وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء
أو آخر قطر الماء ،فإذا غسل يديه خرج
من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع

الماء أو مع آخر قطر الماء ،فإذا غسل
رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه

مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج
نقيا ً من الذنوب»1
أ رأيت!

كيف الأعمال السهلة

اليسيرة ،مقدمة كل أعمال الإسلام
والإيمان والإحسان ،تحتاج منا النية
العظيمة ،نية التعرف إلى رسول ال� ل�ه صلى

ال� ل�ه عليه وسلم ،نية التطهر من الذنوب

 -1صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب خروج الخطايا مع ماء
الوضوء.

اشتقت إلخواني

قبل الوقوف بين يدي الجليل في الصلاة،
ن وضوؤه ،وأخلص نيت َه ،ورفع
فمن أتق َ
همته ،كانت صلاتُه مرقاة ً في درجات

القرب من المولى ا�لكريم سبحانه ،إن ال� ل�ه

يحب َ
حب المتطهرين ،وهو
الت ّوابين ،و ي ُ ّ

صلى ال� ل�ه عليه وسلم يعل ِّمنا أن نق ُول بعد

الوضُوء هذا الدعاء« :اللهم اجعلني من
التوابين ،واجعلني من المتطهرين».

الوضوء ! تلك العبادة اليسيرة التي

يع َّجِز عنها الشيطان ،وتكس ُل عنها النفس،

ح العملي القلبي الدائم لعطاء
هي المفتا ُ

ال� ل�ه تعالى ،لا يستطي ُع يرقَى في درجات
الإيمان ،ومراقي الإحسان ،من لم يدخل
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ل الإسلام طَهور ٌ
من باب الإسلام .وأو ُ

ل وصفاءُ.
ونقاءٌ ،وغس ٌ

لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن،

بل إن الوضوء مجلَبة لحُسن الختام إذا
انقض َى الأجل ،وسبب في الصون من

المولى ا�لكريم فعن البراء بن عازب رضي

ال� ل�ه عنه قال :قال النبي صلى ال� ل�ه عليه وسلم:

ضّأْ وُضُوءَك َ
ك فَت َو َ َ �
« ِإذ َا أَ تَي ْتَ م َضْ جَع َ َ

لِ َ
ن ،ث َُمّ �
ش ِّق َ
لص� ّلَاة ِ ،ث َُمّ � اضْ طَجِعْ عَلَى ِ
ك الْأَ يْم َ ِ
قُلْ  :الله ُ َ �مّ أَ سْ لَم ْتُ و َجْ ه ِي ِإلَيْكَ ،و َف َو �ّضْ تُ

أَ ْمر ِي ِإلَيْكَ ،و َأَ لْجأْ َتُ َظ ْهرِي ِإلَيْكَ ،رَغْب َة ً
ك ِإ َل �ّا
وَرَه ْب َة ً ِإلَيْكَ ،ل َا م َل ْج َأَ وَل َا مَن ْج َا مِن ْ َ

ك َالّ �ذِي أَ ن ْزَل ْتَ ،
ِإلَيْكَ ،الله ُ َ �مّ آمَن ْتُ بِكِتَاب ِ َ

اشتقت إلخواني

ُتّ م ِنْ
ك َالّ �ذِي أَ ْرسَل ْتَ  ،ف َِإ ْن م َ �
و َبِنَب ِي ِّ َ

خر َ
ك فأَ َ ن ْتَ عَلَى الْفِطْرَة ِ ،و َاجْ عَلْه َُن� ّ آ ِ
لَيْلَت ِ َ
الن �ب ِ ِيّ ص ََل �ّى
م َا تَتَك ََلّ �م ُ بِه ِ .قال :ف َر َد ْدتُهَا عَلَى َ ّ

ال� ل�ه ُ عَلَيْه ِ وَس ََلّ �م َ ،فَلَم �ّا بلََغْتُ  :الله ُ َ �مّ آمَن ْتُ

ك َالّ �ذِي أَ ن ْزَل ْتَ  ،قلُ ْتُ  :وَرَسُولِكَ،
بِكِتَاب ِ َ

ك الذ ِي أَ ْرسَل ْتَ »1
قَالَ :ل َا ،و َنَب ِي ِّ َ

وفي الحديث« :م َنْ باتَ طَاهرا ً

يقظ َ
إلا ّ
بَاتَ فِي شِع َاره ِ م َلَكٌ  ،فلا َ يسْت َ ْ
ل الملََكَ :
الل ّه ُم اغف ِر لعَبْدِك فُلان ،فإن ّه ُ
قا َ
باتَ طاهراً».2

إن الوضوء عنوان الطهارة الظاهرة

 -1صحيح البخاري.
 -2صحيح ابن حبان ،عن عبد الله بن عمر.
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والباطنة ومبتدؤها .وإن التربية عليه لهي
أهم مقدمات الطر يق إلى ال� ل�ه تعالى ،إن

ال� ل�ه يحب التوابين و يحب المتطهرين ،و إنه
لمن أهم ما يعرفنا به المحبوب ا�لكريم صلى

ال� ل�ه عليه وسلم.

تمام الطهور مع تمام الأعمال

الظاهرة الباطنة وكماله ،يحيل عبادة الصلاة
كائنا حيا ينادي كل خاشع حافظ على

الركوع والسجود والتلاوة والدعاء ،نداء
قبول وامتنان:

حفظك ال� ل�ه كما حفظتني

51
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حفظك اهلل كما حفظتني
سبحان ال� ل�ه! هدية ُ ليلة ِ المعراج
ِ
جوارح العبد وقلبه ِ،
َيف على
تتحول إلى ض ٍ
و يصير ُ لها لسانا ً تتحدث به ،وتمتلك قدرة

وصف العبدِ �لكمالِها أو نقص ِها إذا خرجَت
ِ

من كسب ِه ،لتصير لسجِلِّه وتُطوى إلى يو ِم
القيامة ِ.

ح ال ْمُؤْم ِن ُونَ
نقرأ قوله تعالى(:ق َ ْد أَ فْل َ َ

ن
ن ه ُ ْم فِي صَلَاتِه ِ ْم خ َاشِع ُونَ و َال َ ّذ ِي َ
ال َ ّذ ِي َ

ن َ
ن ه ُ ْم ل ِ َلز ّك َاة ِ
الل ّغْوِ مُعْرِضُونَ و َال َ ّذ ِي َ
ه ُ ْم ع َ ِ
جه ِ ْم ح َافِظ ُونَ ِإ َلّا
ن ه ُ ْم لِف ُر ُو ِ
فَاع ِلُونَ و َال َ ّذ ِي َ

َت أَ يْمَانُه ُ ْم ف َِإ َ ّنه ُ ْم
جه ِ ْم أ ْو م َا م َ�لَك ْ
عَلَى أَ ْزو َا ِ

غَي ْر ُ م َلُوم ِينَ) سورة المومنون.
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فنجد أن الفلاح مكافأة ٌ لعمل

للقلب فيه مكانَ الروح من
ِ
ل
متكام ٍ

الجسد� ،لكنه لنْ يكون أبدا ً عملا بدون
ِ
جوارح تلك المساهمة الأساسية1.
إسها ِم ال

والطهارة ِ،
الوضوء
فحركة ُ
ِ
الركوع
وحركة القيا ِم والقعودِ ،وحركة

ل ذلك تنبعث الحياة ُ،
والسجودِ ...في ك ّ ِ

وتستقيم ُ صالحة ً للشهادة للعبد أو عليه
ن
يح ْ ِ
سم َاءِ ،و َِإذ َا ل َ ْم ُ
َت لَهَا أَ ب ْوَابُ ال َ ّ
و َفُتِح ْ
س ِ
ال ْعَبْد ُ ال ْوُضُوء ،و َل َ ْم يُت َِم ّ ُ
سجُود َ
الر ّكُوعَ و َال ُ ّ
َ
ك ال َلّه ُ كَمَا
ت :ض ََي ّع َ َ
و َالْق ِرَاءَة َ ف ِيهَا ،قَال َ ْ
سم َاء ِ و َعَلَيْهَا.2
ض ََي ّعْتَنِي ،ث َُم ّ ُأصْ عِد َ بِهَا ِإلَى ال َ ّ

 -1عبد السالم ياسني ،اإلحسان .113 /1
الصالةِ
« -2إِذَا ت َ َوضَّ أَ الْ َعبْ ُد فَأَ ْح َس َن الْ ُوضُ و َء  ،ث ُ َّم قَا َم إِ َل َّ

حفظك اهلل كما حفظتين

َ
الل ّه َ ّم اجعل صلواتِنا وجمي َع أعمالنا

حية ً بنورِ من فضلك تُسكنه قلوبَنا ،فإن
إقامة الصلاة َ
حقّ الإقامة عسيرة ٌ إلا على

من أكرمته بالخشوع ،وملأت قلبه بيقين
لقائك ،يا رحمن! قلتَ  ،وقولك الحق

ِالصّ بْر ِ و َ
(و َاسْ ت َع ِين ُوا ب َ
َالصّ لَاة ِ ۚ و َِإ َ ّنهَا �لَكَب ِيرَة ٌ

ِإ َلّا عَلَى الْخا َشِع ِينَ) سورة البقرة آية . 44
الخشوع ! وما أدراك ما الخشوع !
إنه سكون القلب للمولى ا�لكريم،

فَأَتَ َّم ُركُو َع َها َو ُس ُجو َد َها َوالْ ِق َرا َء َة ِفي َها ،قَال َْتَ :ح ِفظ ََك اللَّ ُه ك ََم
الس َم ِءَ ،ولَ َها ضَ ْو ٌء َونُو ٌر ،ظُلْ َم ٌة
َح ِفظْتَ ِني ،ث ُ َّم أُ ْص ِع َد ِب َها إِ َل َّ
الس َم ِء  ،ث ُ َّم تُل َُّف ك ََم يُل َُّف الثَّ ْو ُب الْ َخلِ ُق،
َ ،و ُغلِّق ْ
اب َّ
َت أَبْ َو ُ
ض ُب ِب َها َو ْج ُه َص ِ
اح ِب َها» رواه الطيالييس ،والطرباين ،والبيهقي
فَ ُي ْ َ
يف شعب اإلميان عن سيدنا عبادة بن الصامت ريض الله عنه.
وفيه األحوص بن حكيم وثقه ابن املديني والعجىل وضعفه
جامعة وبقية رجاله موثقون.
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ولين الجوارح لعظمته...

ن َ
الن ّاس؛
س م َ
إنه أول علم يُختل َ ُ

َ
نتقض ،والخٌشوع ُ
الصّ لاة ُ آخر ُ عروة ٍ ت ُ ُ

ل علم ٍ يَمْض ِي ،ع َنْ سيدنا أَ بِي ال َد ّ ْرد َاء ِ
أو ُ
ل ال� ل�ه
رضي ال� ل�ه عنه ،قَالَ :ك َُن ّا م َ َع رَسُو ِ

َص ببِ َصَرِه ِ ِإلَى
صلى ال� ل�ه عليه وسلم فَشَخ َ
س ال ْعِلْم ُ
يخ ْتَل َ ُ
سم َاءِ ،ث َُم ّ قَالَ» :هَذ َا أَ و َانُ ُ
ال َ ّ
ن َ
س ح ََت ّى ل َا ي َ ْقدِر ُوا مِن ْه ُ عَلَى شَيْءٍ»
الن ّا ِ
مِ َ
ن لَب ِي ٍد الْأَ نْصَار ُِيّ :
ل زِيَاد ُ ب ْ ُ
ل  :فَق َا َ
قَا َ

س م َِن ّا و َق َ ْد
يخ ْتَل َ ُ
كي َْف ُ
ل ال� ل�ه ،و َ َ
يَا رَسُو َ

ق َرأْ َ نَا الْقُر ْآنَ؟ ف َوَالله لَنَقْرأَ َ َن ّه ُ و َلَن ُ ْقرِئ َن ّه ُ
ك يَا
ك ُأ ُمّ َ
نِس َاءَنَا و َأَ ب ْنَاءَنَا ،فَق َالَ» :ثَكِلَت ْ َ
ل
زِيَاد ُِ ،إن ِ ّي ُ
كن ْتُ ل َأَ ع ُ ّدك َ م ِنْ فُقَه َاء ِ أَ ه ْ ِ

حفظك اهلل كما حفظتين

ال ْمَدِينَة ِ ،هَذ َا َ
ل عِنْد َ الْيَه ُودِ
الت ّوْر َاة ُ و َال ِْإنْ ج ِي ُ
و َ
ل جُبَيْر ٌ:
َالن ّصَار َى ،فَمَاذ َا يُغْنِي عَنْهُمْ؟ قَا َ

ن َ
ِت ،فَق ُل ْتُ لَهُ :أَ ل َا
الصّ ام ِ
فَلَق ِيتُ ع ُبَادَة َ ب ْ َ
ل أَ خُوك َ أَ بُو ال َد ّ ْرد َاء ِ و َأَ خْبَرْتُه ُ
ت َ ْسم َ ُع م َا يَق ُو ُ

صد َقَ أَ بُو ال َد ّ ْرد َاء ِ
ب ِال َ ّذ ِي قَالَ ،قَالََ :

ن
ل عِلْم ٍ يُرْف َ ُع م ِ َ
ك ب ِأَ َ ّو ِ
ِإ ْن شِئ ْتَ ل َ ُأح َ ّدِثَن ّ َ

َ
جد َ
س ِ
ل مَ ْ
ك أَ ْن ت َ ْدخ ُ َ
ش ُ
الن ّاسِ :الْخُش ُوع ُ ،يُو ِ
شع ًا»1
ا ْلجم ََاعَة ِ فَلَا ت َر َى ف ِيه ِ رَج ُلًا خ َا ِ

الناس في المسجد ،والصلاة قائمة،

 -1رواه الرتمذي رحمه الله تعاىل .كتاب العلم .باب ما جاء
يف ذهاب العلم .قال أبو عيىس هذا حديث حسن غريب.
وقال حاصب تحفة األحوذي »:ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل
الحديث وال نعلم أحدا تكلم فيه غري يحيى بن سعيد القطان
وقد روي عن معاوية بن صالح نحو هذا وروى بعضهم هذا
الحديث عن عبد الرحمن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف
بن مالك عن النبي صىل الله عليه وسلم».
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والقرآن يتلى ،وأين الخشوع؟ أين الروح؟
أين العلم؟ ،قال ابن القيم رحمه ال� ل�ه:

«والناس في الصلاة على مراتبَ :

أحدها :مرتبة الظالِم لنفسِه

المفرِّط ،وهو الذي انتق َص م ِن وضوئها،

ومواقيتها ،وحدودها ،وأركانها.

الثاني  :م َن يحافظ على مواقيتِها،

وحدودِها ،وأركانها الظاهرة ،ووضوئها،

�لكن ق َ ْد ض ََي ّ َع مجاه َدة َ نفسِه في الوسوسة،
فذه َبَ مع الوساوس والأفكار.

الثالث :م َن حاف ََظ على حدودها

وأركانها ،وجاهَد َ نفسَه في دفع الوساوس

حفظك اهلل كما حفظتين

والأفكار ،فهو مشغول بمجاه َدة ع َد ّوِه؛

لئلا يَس ْرق صلاتَه ،فهو في صلاة وجهاد.
الرابع :م َن إذا قام إلى الصلاة

حق ُوقَه َا
ُ
أَ كْ مَل َ

وأَ ْرك َانَهَا

وحُد ُود َه َا،

واسْ تَغْر َقَ قلب َه م ُراعاة ُ ح ُدودِها؛ لِئلا
يُضي ِّع شيئًا منها؛ بل ُ
هم ّه كله مصروف

إلى إقامتها كما ينبغي ،وإكمالها وإتمامها ،قد
استغرق قلب َه شأنُ الصلاة وعبودية ُ ربه
تبارك وتعالى فيها.

الخامس :م َن إذا قام إلى الصلاة

قام إليها كذلك ،و�لكن مع هذا ،قد

أخذ قلب َه ووضعه بين يدي ربه ع َزّ

ل ،ناظِرا ً بقلبه إليه ،م ُراق ِبًا له ،مُم ْتَلِئًا
وج َ ّ
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مح َب ّته وعظَم َت ِه؛ كأنه يراه ويشاهده،
م ِن َ

َ
الوساوس والخطرات،
ُ
ت تلك
اضمحل ّ ْ
وقد
وارتفع َت حُ جُبُهَا بينه وبين ربه ،فهذا بينه

ل وأعظم ُ مما
وبين غيره في الصلاة أفض ُ
بين السماء والأرض ،وهذا في صلاته

ل.
ل برب ِّه ع َ َزّ وج َ َ ّ
مشغو ٌ

فالق ِسم الأول م ُعاق ٌَب ،والثاني

ك َ ّفر ٌ عَن ْه ُ ،والرابع
محاسَب ،والثالث م ُ َ
ب م ِن ر َبِّه ِ؛ لأن
اب ،والخامس مُق ََر ّ ٌ
م ُث َ ٌ

ت قرة ُ عين ِه في الصلاة،
له نصيبا ً ممن جُعل َ ْ

ت
ت عين ُه بصلاته في الدنيا ،ق ََر ّ ْ
فم َن ق ََر ّ ْ

عين ُه بق ُرب ِه م ِن رب ِّه عز وجل في الآخرة،
وقر ّت عين ُه أيضًا به في الدنيا ،وم َن َ
َ
قر ّت

حفظك اهلل كما حفظتين

ل عينٍ ،وم َن لم َ
تقر ّ
قرت به ك ُ ّ
ْ
عين ُه بال� ل�ه،
َت نفس ُه على الدنيا
طع ْ
عين ُه بال� ل�ه تعالى تَق َ َ ّ
حسرات»1.

َ
ل وسلم وبارك على من
الل ّهم ص ّ ِ

جُعلت قرة عينه في الصلاة ،ومن علم
صحبه ا�لكرام علم الخشوع وورثهم إياه،

قال التابعي الجليل ،محمد بن واسع (ت:
123هـ)»:ما بقي في الدنيا شيء أل َُذ ّ به

إلا الصلاة جماعة ً ،ولقاء الإخوان»،2
وقال الإمام ابن المنكدر« :ما بقي من

ل َذ ّات ال ُد ّنيا إلا ثلاثُ  :قيام الليل ،ولقاء
 -1ابن القيم الجوزية رحمه الله تعاىل ،الوابل الصيب من
الكلم الطيب34 ،و.35
 -2أحمد بن حنبل ،الزهد ،254 ،ابن نعيم ،حلية األولياء 6،
.291/
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الإخوان ،والصلاة ُ في الجماعة».1
وأول ذلك قطرات الوضوء

قطرات الوضوء رحمات المغفرة

 -1الغزايل ،إحياء علوم الدين. 564 /2،

حفظك اهلل كما حفظتين

قطرات الوضوء  ...رحمات
المغفرة
ن الأكرمين عِمَاد ٌ،
إنها الصلاة يا اب َ

إنها هدية المولى للرسول ا�لكريم صلى

ال� ل�ه عليه وسلم ولأمته بعده ،ولا يستقيم
الاحتفاء بالهدية المولو ية إلا بالاحتفاء
بمقدماتها .ومقدمتها الطهور والوضوء ،إذ

لا صلاة لمن لا وضوء له.1

التطهر للصلاة من أقرب القربات

وأفضلها ،حركاتُ الوضوء وقطراتُ مائه
 -1هذا جزء من حديث أخرجه الرتمذي يف كتاب الطهارة،
باب ما جاء يف التسمية عند الوضوء ،برقم  ،25وابن ماجه يف
كتاب الطهارة وسننها ،باب ما جاء يف التسمية عند الوضوء،
برقم .392

61

62

وأقم الصالة لذكري

وتنظيف
ٌ
ما هي طهارة حسية ٌ فحسب،

للثوب والبدن وكفى.

التطهر للصلاة استعداد ٌ قلبي ٌ

بأداءات بدن َي ّة يسيرة ،بها َ
الت ّعرف
ٍ
روحي ٌ

على سيد المتوضئين وإمام المصلين صلى
ال� ل�ه عليه وسلم.

قطرات الطهر
ِ
ما يستحضر قيمة

وحركات الوضوء إلا من رجا مغفرة َ ال� ل�ه،
ِ
ورحمة ال� ل�ه ،وفضل ال� ل�ه .عنْ سيدنا أبي

ل ال َلّه ﷺ
ن رسو َ
هريرة رضي ال� ل�ه عنه أ َ ّ

ن
سل ِم ،أَ و ال ْمُؤْم ِ ُ
ضأَ ال ْعبْد ُ ال ْم ُ ْ
قَالَ« :إذ َا تَو َ ّ

ل خط ِيئة ٍ
ج م ِنْ و َجْ هِه ِك ُ ُ ّ
ل وجْ هه ُ خَر َ َ
فغ َس َ
نظر ِإلَيْهَا بعينه ِ م َ َع الْماءِ ،أ ْو م َ َع آخِر ق َ ْطرِ

قطرات الوضوء  ...رمحات املغفرة

ل
الْماءِ ،ف َِإذ َا غَسَل يديه ِ خ َرج م ِنْ يديْه ِك ُ ُ ّ
خطِي ْئَة ٍ كانَ بطشتْهَا يداه ُ م َ َع ال ْمَاء ِ أَ و م َ َع
َ

َت
ل رِجليْه ِ خ َرج ْ
خر ِ ق َ ْطرِ الْماءِ ،ف َِإذ َا غس َ
آ ِ
خطِي ْئَة ٍ مشَتْها رِجْلاُه م َ َع الْماء ِ أَ ْو
ل َ
كُ ُ ّ

ن
خر ِ ق َ ْطرِ ال ْمَاء ِ ح ََت ّى يخ ْر ُج نق ِيا ً م ِ َ
م َ َع آ ِ

وب»1
ال ُذ ّن ُ ِ

ل
ج م ِنْ و َجْ هِه ِك ُ ُ ّ
ل وجْ هه ُ خَر َ َ
فغ َس َ
خط ِيئة ٍ نظر ِإلَيْهَا بعينه ِ م َ َع الْماء ِ أ ْو م َ َع آخِر
ق َ ْطرِ الْماءِ:

الوجه عنوان شرف الآدمي،

ل (ما يستقبله بوجهه) في
والوجه مستقب َ ٌ
 -1أخرجه مسلم ،كتاب الطهارة  -باب خروج الخطايا مع ماء
الوضوء.
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الأمر كله ،فإذا رفع الماء بكفيه إلى وجهه
غاسلا متطهرا ،محا ال� ل�ه تعالى بقطرات الماء

ذنوب العين ،تلك العين التي تحمل رسائل

المبص َرات إلى القلب ،فيكون قد امتلأ مما
رأى من أحوال الخلق مما يستثير في القلب
أمراضا وضغائن ،وفتنا ومنغصات ،حتى

إذا سكب الماء عليها يطيبها و يطهرها من
كل ذنب...فتستأنف النظر بطهر وصفاء.

ل
ف َِإذ َا غَسَل يديه ِ خ َرج م ِنْ يديْه ِك ُ ُ ّ
خطِي ْئَة ٍ كانَ بطشتْهَا يداه ُ م َ َع ال ْمَاء ِ أَ و م َ َع
َ

خر ِ ق َ ْطرِ الْماءِ:
آ ِ

اليدان آلة ا�لكد وا�لكسب،

وعنوان العمل والاجتهاد ،ووسيلة العمل

قطرات الوضوء  ...رمحات املغفرة

والإجاز ،وبادرة البذل والعطاء ،ومصدر

البطش والاعتداء ،كما هي لمسة الحب
والحنان ،والرأفة والامتنان.

والعبد المومن بين الوضوءين

عامل مشتغل ،تتحرك يده بنية ما في قلبه
وضميره ،وتسعى بحسب ما في الباطن
من قصود وغايات ،ا�لكسب ا�لكسب،

والجَن ْي الجَن ْي ،يخالط الحلال الحرام والـ
«ما بينهما» فيتغير القلب وتنكت فيه

النكت البيضاء كما السوداء ،حتى إذا أقبل
على الماء م ُسبغا وضُوءه ،ومر ا�لكف على

ا�لكف ،وعلى الذراع مسحت الذنوب،
ما لم تكن حقوقا للعباد ،وتجددت الأوبة
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والتوبة ،والرجوع والإنابة فمغفرة ال� ل�ه
واسعة وشوق الرسول صلى ال� ل�ه عليه وسلم

لإخوانه متقدة.

ل
َت ك ُ ُ ّ
ل رِجليْه ِ خ َرج ْ
ف َِإذ َا غس َ
خر ِ
خطِي ْئَة ٍ مشَتْها رِجْلاُه م َ َع الْماء ِ أَ ْو م َ َع آ ِ
َ
ق َ ْطرِ ال ْمَاءِ:

رمز ُ المشي والسير ،وسبيل الصعود

والترقي القدمان ،طوبى لمن كان سير ُه إلى
طاعة وقربى ،وصعود ُه إلى فضل وزلفى،

ُ
والت ّقى:
ومشي ُه بين الناس بنور اله ُدى
(أَ وَم َن ك َانَ مَي ْتًا ف َأَ حْ يَي ْنَاه ُ وَجَعَل ْنَا لَه ُ نُور ًا

يَمْش ِي بِه ِ فِي َ
ات
ظلُم َ ِ
س كَم َن َمّثلَُه ُ فِي ال ُ ّ
الن ّا ِ

ن
ن لِلْك َافِرِي َ
ك ز ُي ِ ّ َ
ْس بِ خَار ٍِج مِّنْهَا .كَذ َٰل ِ َ
لَي َ

قطرات الوضوء  ...رمحات املغفرة

م َا ك َانُوا يَعْم َلُونَ).1

يمشي وسط المجتمع مبش ِّرا ومعلماٌ،

وحانيا ومشجعاً ،ومرشدا ومعيناً.

ن الزلل والخلل
هذا وإن القدم َ موط ُ

الذي يضيع الطر يق ،ومبعثُ الز يغ الذي
يغير السبيل ،ومظنة التعب والعياء الذي
يوقف السير والسلوك.

وإن الوضوء َ بقطرات مائه النقية
ل ذلك وتج ّدِد الهمة َ ،وتخ ّف ِف
لَتغس َ

الخطوات وتطْوي المراحل .إكمال وضوؤك
هذا بغسل القدمين تجديد ٌ للمسير ،إذ تترك
الأثقال على البسيطة تلتهمها الأرض
 -1األنعام.122/
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وتمحوها المغفرة.

ا ِغسل القدم وقلب ُك معلق بالمسجد

للمثول بين يدي المولى الجليل ،ا ِغسل

الرجل والقدم َ تخ ِف طاقت ُك فتغدو بعد

الصلاة منطلقا في رحاب الذين تنهاهم
صلاتهم عن الفحشاء والمنكر ،ا ِغسل

وانهض جديدا متجددا ،عالي َ الهمة نشيط

الحركة ،صافي َ السريرة وافر َ البركة ،م َحصّ نا
منيعا ً.

خرجت من الوضوء نقيا من الذنب

الذي افترفت قبلُ ،فر ُ َدّ الحقوق إلى أهلها
طهر والطهارة ،أخل ِص الدعاء
تستكمل ال ُ ّ

لمن اغتبتَ بلسانك ،أو نظرتَ إليه بعين

قطرات الوضوء  ...رمحات املغفرة

َ
الن ّقص والازدراء ،أو مددت إليه يد َك
بظ ُلم أو اعتداء...

لا تكتمل الطهارة من الذنوب إلا

بأداء الحق ُوق وحفظ الأمانات ،والوفاء ِ
بالعهود ،والصدق في النية والعمل.
وب
ن ال ُذ ّن ُ ِ
ح ََت ّى يخ ْر ُج نق ِيا ً م ِ َ

وضوء كهذا مطهرة وأي مطهرة !

فتكون الركعات ز يادة ُ فضل ،و يكون

السجود ُ رِفعة وم َددا ،وتكون الصلاة
مرقاة ونافلة ،ومعراجا يصلُك بالمعراج

النبوي من حيث جاءت الهدية الربانية
للنبي ا�لكريم صلى ال� ل�ه عليه وسلم ،ولأمته
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المرحومة بقية ال� ل�ه من مواكب المصلين،

أمة حي على الفلاح ،أمة كثرة الخطا إلى

المساجد.
بلا ل

حي على الفلاح ..أرحنا بها يا

قطرات الوضوء  ...رمحات املغفرة

حي على الفالح..أرحنا بها
يا بالل
«أرحنا بها يا بلال... »!1الاسم

اسم ثبات ،والنداء نداء شموخ.

«بلال!» العبد الحر ،الشامخ الثابت،

 -1كنيته أبو عبد الله ،منة الحبشة ،كان مو ًىل أليب بكرٍ ،من
أول سبع ٍة أظهروا اإلسالم ،تحمل ،بعد إسالمه ،تعذيباً أليام
وظلامً شديدا ً من س ّيده أم ّية بن خلف ،بقي صابرا ً محتسباً،
ثابتا شامخا ،لسانه الهج ب »:أح ٌد أح ٌد» ،اشرتاه أبوبكر وأعتقه.
لوجه الله تعاىل ،وقد شهد بالل -ريض الله عنه -املشاهد كلّها
صل اللهبشه النبي ّ
مع رسول الله ّ
صل الله عليه وسلّمّ .
َ
عليه وسلّم -بالج ّنة ،حيث قال( :يا ُ
بالل ،ح ِّدث ْ ِني بأ ْر َجى عملٍ
يدي يف الجنةِ،
َع ِملْتَ ُه يف اإلسالمِ  ،فإنِّ
ُ
سمعت ُد َّف نعليْ َك ب َني َّ
عملت عمالً أَ ْر َجى عندي :أنِّ مل أَتَطَ َّه َر طَهورا ً ،يف ساع ِة
قال :ما
ُ
َّيت َ
بذلك الطَّهو ِر ما كُ ِت َب يل أن أُصلِّ ).
ل
ص
إلّ
ٍ،
ر
نها
ليلٍ أو
ُ
ّ
توف ريض الله عنه سنة عرشين للهجرة ،و ُدفن عند الباب
الصغري ،يف مقربة دمشق عن عمر بضعٍ وستني سنةً.
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يفوز بشرف النداء َ
للصّ لاة ،وتاج الدعوة
للفلاح.

«بلال! «سيِّد ُ المؤذنين ،سيد ُ

م َن ش َرّفهم ال� ل�ه تعالى بطول أعناقهم
يوم القيامة ،تش ُو ّفا ً إلى رحمة ال� ل�ه تعالى

وفضله ،ع َنْ م ُع َاوِ يَة َ رضي ال� ل�ه عنه قَالَ:
ل ال� ل�ه صلى ال� ل�ه عليه وسلم
سَمِعْتُ رَسُو َ

ل َ
س أَ عْنَاقا ً يَوْم َ
الن ّا ِ
يَق ُولُ« :ال ْم ُؤَذِّنُونَ أَ طْ و َ ُ

الْق ِيَا مَة ِ» 1

 -1رواه مسلم ،قال النووي »:أَ ْع َناقاً « :هو بفتح همزة أعناقاً
جمع عنق ،واختلف السلف والخلف يف معناه ،فقيل معناه:
أكرث الناس تشوفاً إىل رحمة الله تعاىل؛ ألن املتشوف يطيل
عنقه إىل ما يتطلع إليه ...وقال النرض بن شميل »:إذا ألجم
الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئال ينالهم ذلك الكرب
والعرق .وقال ابن األعرايب »:معناه أكرث الناس أعامالً» وقال
القايض عياض وغريه« :ورواه بعضهم (إعناقاً) بكرس الهمزة أي

حي على الفالح..أرحنا بها يا بالل

هذا بلال الصوت الأول الذي

نادى للصلاة ،نادى للقاء بال� ل�ه رب

العالمين ،في حياته عِب ْرة ٌ لكل مؤذن،

ودرس بلي ٌغ لكل منْ ي ُريد أن يكون
ٌ

ذا شأن في الآخرة ،مع الذي يتشوفون
و يفرحون بما يرون من فضل ال� ل�ه تعالى.
نعم قارئي العزيز!

سنحت
ِ
طِر ْ صوتك بالأذان كلما
ع ّ

الف ُرصة ،وسم ِّع أبناءَك م َرّة بعد مرة ٍ صوت
نداء المفلحين.

واستمع لمنادي الفلاح بأذنك،

إرساعاً إىل الجنة ،وهو سري العنق» رشح النووي ملسلم .313 /4
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وأنصت له بقلبك ،وهو يردد الأذان :ال� ل�ه
أكبر ...ال� ل�ه أكبر...

لحظة خشوع في بيوت السكينة،

ومنازل المودة والرحمة ،حين تجتمع

الأسرة على ترداد الأذان مع المؤذن ،ع َنْ

ص رضِيَ ال� ل�ه
عبْدِ ال� ل�ه ِ ب ْ ِن ع َمرِو ب ْ ِن العا ِ
ل ال� ل�ه ِ صلى ال� ل�ه عليه
عنْه ُما أَ نه سَم ِع رسُو َ
ل
وسلم يق ُولُِ « :إذا سمِعْتُم ُ الن ِّداء َ فَق ُولُوا مِث ْ َ

ما يَق ُولُ ،ث َ ُّم � ص َُل �ّوا عل َي�ّ ،ف َِإ َن �ّه ُ م َنْ ص ََل �ّى عل َيّ�

صَلاة ً ص ََل �ّى ال� ل�ه عَلَيْه ِ بِهَا عش ْراً ،ث َُمّ � سلُوا

ال� ل�ه لي ال ْوسِيلَة َ ،ف َِإ َ ّن �ه َا م َنز ِلَة ٌ في ال َجنّ �ة ِ لا

تَن ْبَغ ِي ِإ َ
لاّ � لعَب ْ ٍد منْ عِباد ال� ل�ه و َأَ ْرجُو أَ ْن
ّت
أَ كُونَ أَ نَا ه ُو  ،فَمنْ سَأَ ل لي َ ال ْوسِيلَة ح ََل � ْ

حي على الفالح..أرحنا بها يا بالل

شّفاع َة ُ » ، 1ومن صيغة هذا الدعاء»:
لَه ُ ال َ �
وأنا اشهد أن لا اله الا ال� ل�ه وحده لا شر يك

له ،وأن محمدا عبده ورسوله ،رضيتُ بال� ل�ه

ر بّا ً وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا .اللهم

رب هذه الدعوة التا َمّةَ ،
والصّ لاة القائمة،
َّ

آت سيدنا َ
محم ّدا ً الوسيلة والفضيلة َ ،وابعثه
مقاما محمودا الذي وعدته».2

وع َنْ سيدنا عبْدِ ال� ل�ه ِ ب ْ ِن ع َمرِو ب ْ ِن

ل
ص رضِيَ ال� ل�ه عنْه ُما أَ نه سَم ِع رسُو َ
العا ِ
ال� ل�ه ِ صَلّى ال� ل�ه ُ عَلَيْه ِ وس ََل �ّم يق ُولُِ «:إذا سمِعْتُم ُ
ل ما يَق ُولُ ،ث َُمّ � ص َُل �ّوا عل َي�ّ،
الن ِّداء َ فَق ُولُوا مِث ْ َ
ف َِإ َن �ّه ُ م َنْ ص ََل �ّى عل َيّ� صَلاة ً ص ََل �ّى ال� ل�ه عَلَيْه ِ

 -1رواه مسلم يف كتاب الصالة.
 -2نفسه
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بِهَا عش ْراً ،ث َُمّ � سلُوا ال� ل�ه لي ال ْوسِيلَة َ ،ف َِإ َ ّن �ه َا

م َنز ِلَة ٌ في ال َجنّ �ة ِ لا تَن ْبَغ ِي ِإ َ
لاّ � لعَب ْ ٍد منْ عِباد

ال� ل�ه و َأَ ْرجُو أَ ْن أَ كُونَ أَ نَا ه ُو ،فَمنْ سَأَ ل لي َ
شّفاع َة ُ »1
ّت لَه ُ ال َ �
ال ْوسِيلَة ح ََل � ْ

ن
و َعنْ جابر ٍ رض َي ال� ل�ه عن ْه ُ أَ َ � ّ
ل ال� ل�ه ِ صَلّى ال� ل�ه ُ عَلَيْه ِ وس ََل �ّم قَالَ:
رَسُو َ
َبّ
م ر َ�
«من قَال حِين يسْم ُع الن ِّداءَ :الله ُ َ �ّ

الت �ّا َمّ�ة َِ ،
هذِه ِ ال َد �ّعوة ِ َ
والص� ّلاة ِ الْق َائِمة ِ ،آت

مُحَم �ّدا ً ال ْوسِيلَة َ ،والْفَضَيِلَة ،واب ْعث ْه ُ مق َام ًا

مح ْم ُودا ً َال �ّذي وعَدْتَهَ ،
شف َاعتي يو ْم
ّت لَه ُ َ
حل � ْ

الْق ِيام ِة ». 2

 -1نفسه
 -2رواه البخاري كتاب الصالة ،باب األذان.

حي على الفالح..أرحنا بها يا بالل

ها قد انتهى الإنصات السمعي

والإصغاء والقلبي لعبارات الأذان ترتفع

في السماء وتعلو ،وتشرئب معها الأعناق
إلى ما عند ال� ل�ه تعالى ،ثم ترفع أكف

الضراعة ،ثم تنحني الهامة لعظمة ال� ل�ه تعالى

وتدرك تمام الإدراك أن ما بين الأذان
والإقامة لحظات استجابة الدعاء، ففي

حديث أنس رضي ال� ل�ه عنه عن النبي ﷺ

أنه قال « :إن الدعاء لا يرد بين الأذان
والإقامة فادعوا» .1

اللهم استجب دعواتنا ،وحقق

رجاءنا وبلغ مقصودنا...آمين.
 -1رواه الرتمذي وأبو داود و أحمد ،واللفظ له.
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هنا تسري الإرادة الإيمانية في

القدمين المتوضئتين لتنهضا حاملة الجسد

المؤمن إلى بيت ال� ل�ه ،حيث يكرم ا�لكريم

ضيفه ،ويرحب به أيما ترحيب ،عن أبي

هريرة رضي ال� ل�ه عنه أن النبي صلى ال� ل�ه

عليه وسلم قال« :من تطهر في بيته ،ثم
مضى إلى بيت من بيوت ال� ل�ه ،ليقضي
فر يضة من فرائض ال� ل�ه ،كانت خطواته،

إحداها تحط خطيئة ،والأخرى ترفع
درجة» ،1وعن بريدةرضي ال� ل�ه عنه عن

النبي صلى ال� ل�ه عليه وسلم قال «:بشروا
المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام

 -1رواه مسلم ،كتاب الصالة.

حي على الفالح..أرحنا بها يا بالل

يوم القيامة». 1

ها هي الخطوات تقرب من بيت

ا�لكريم المنان ،وتذكر بسيد ولد عدنان،
سيد المرسلين ،فتخطو القدم اليمنى متقدمة

لباب المسجد ،واللسان يقول والقلب

حاضر« :أعوذ بال� ل�ه العظيم ،وبوجهه

ا�لكريم ،وبسلطانه القديم ،من الشيطان
الرجيم .اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد ،اللهم اغفر لي ذنوبي
وافتح لي أبواب رحمتك».2

 -1رواه أبو داود والرتمذي.
 -2الجامع الصغري السيوطي ،وهو حديث حسن وله شواهد
كثرية.
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بهذا الدعاء ،تجد نفسك ،أيها

المؤمن ،أيتها المؤمنة في بيت ال� ل�ه ا�لكريم،
فبعد ركعتي تحية المسجد تتداعى الأعضاء
للقيام لرب العالمين ،حين تعلن تكبيرة

الإحرام وترفع الحجب بين العبد وربه.
ال� ل�ه أكبر ..فاتحة الكتاب

حي على الفالح..أرحنا بها يا بالل

اهلل أكبر ...فاتحة الكتاب
ال� ل�ه أكبر...

تلك التي افتتح بها المؤذن نداءه

ُ
«هلم ّوا للفلاح...
الهادي ،ليقول للناس:

هلموا للوقوف بين بيدي ال� ل�ه عز وجل،
هي نفسها التي يرفع بها الإمام صوته وهو
متوجه إلى القبلة ،والناس من ورائه صفا

صفوف،
ٌ
مرصوصا ،والناس في المساجد
مع عامة المسلمين ،الغني جنبا إلى جنب
مع الفقير ،ا�لكبير بمحاذاة الصغير...
ال� ل�ه أكبر...

من كل شيء ،لا يكبره شيء،
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الكل يخضع لعظمته ،والمصلي يستسلم

طوعا واختيارا ليستلهم منه العون والحول
والقوة ،فيعلن الوقوف بين يدي ا�لكريم

ِك
ا�لكبير سبحانه ،عن سيدنا أَ ن َ ِ
س ب ْ ِن م َال ٍ

ل ال� ل�ه صَلَ ّى
ل رَسُو ُ
رضي ال� ل�ه عنه قَالَ :قَا َ
س َل ّم َ« :م َنْ صَلَ ّى ل َِلّه ِ أَ رْبَع ِينَ يَوْم ًا
ال َلّه ُ عَلَيْه ِ و َ َ
فِي جَمَاعَة ٍ ي ُ ْدرِك ُ َ
الت ّكْب ِيرَة َ ا ْل ُأولَى  ،كُت ِب َْت

ن  :ب َر َاءة ٌ م ِنْ َ
الن ّارِ ،و َب َر َاءَة ٌ م ِنْ
لَه ُ ب َر َاءَتَا ِ
َ
النِّف َاقِ»1.
 -1ورد يف فضل إدراك تكبرية اإلحرام أحاديث أخرى مرفوعة
ولكنها ال تخلو من مقال .ينظر« :مجمع الزوائد» (، )2/123
«التلخيص الحبري» (.)27/ 2
وأما اآلثار عن السلف يف الحرص عىل إدراك تكبرية اإلحرام
فكثرية جدا ً ،قال ابن حجرَ « :والْ َم ْنق ُ
السل َِف ِف فَضْ لِ
ُول َع ْن َّ
ول آث َا ٌر كَ ِث َري ٌة «« .التلخيص الحبري» (.)131/ 2
التَّ ْك ِب َري ِة الْ ُ َ

اهلل أكرب ...فاحتة الكتاب

ال� ل�ه أكبر....

هي تكبيرة الإحرام ،وكأني بالمصلي

يُحرم كما يُحرم الحاج بلبسه الإحرام ،فتحرم
عليه أشياء كانت له مباحة ،ويدخل في

ح ُرمة حض ْرة ر َب ّانية ،و يفتح بينه وبين
ربه ،فحري به ألا يَلتفت عن محبوبه في

الصلاة ،أخرج الترمذي رحمه ال� ل�ه تعالى

من حديث الحارث الأشعري« :إن ال� ل�ه

أمركم بالصلاة ،فإذا َ
صل ّيتُم فلا تلتَف ِتوا ،فإن
ال� ل�ه ينصِ بُ وجهه لوجه ِ عبده في صلاته
ما لم يلتفت» ،و عن سيدنا أبي ذر رضي
ال� ل�ه عنه قال :قال رسول ال� ل�ه صلى ال� ل�ه

عليه وسلم« :لا يزال ال� ل�ه م ُقب ِلًا على العبد
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في صلاته ما لم يلتَف ِت ،فإذا صرف وجه َه
انصرف عنه» ،1قال ابن القيم رحمه ال� ل�ه:

«قد روي أن العبد إذا قام يصلي قال

ال� ل�ه عز وجل« :ارفعوا الحجب بيني وبين

عبدي» ،فإذا التفت قال« :أرخوها»،
وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب

عن ال� ل�ه عز وجل إلى غيره ،فإذا التفت

إلى غيره ،أرخي الحجاب بينه وبين العبد،
فدخل الشيطان ،وعرض عليه أمور
الدنيا.2 »...

 -1رواه أحمد ،والنسايئ ،وأبو داود ،رحمهم الله تعاىل
 -2االلتفات املنهي عنه يف الصالة قسامن :أحدهام :التفات
القلب عن الله عز وجل إىل غري الله تعاىل .الثاين :التفات البرص،
وكالهام منهي عنه ،وال يزال الله مقبالً عىل عبده ما دام العبد
مقبالً عىل صالته ،فإذا التفت بقلبه أو برصه ،أعرض الله تعاىل
عنه» ينظر الوابل الصيب من الكلم الطيب.

اهلل أكرب ...فاحتة الكتاب

ال� ل�ه أكبر...

ها هو العبد المؤمن ،والأمة المؤمنة،

ينتصِ ب قائما ً بجسده المطيع للصلاة ،وقد
جاءها م ُط َهّرا من ذنوبه بقطرات الوضوء

المنيرة ،وهو الآن حاضر ٌ ب ِقلب ِه وشفتيه
ولسانه ليتلو أعظم ما ُأنزل على أعظم من

بُعث صلى ال� ل�ه عليه وسلم.

الآن ...يطمع أكثر في مزيدِ تطهير
المولى سبحانه ،فيستفت ِح بدعاء ِ الاستفتِاح
ك الله َ �مّ وبحمدِك َ،
المأثور قائلا »:سُبحان َ

ك وتعالى ج ُ �دّك َ ،ولا إله َ
وتبارك َ اسم ُ َ

غيرُك َ» أو يقول »:الله ُ َ �مّ باع ِد بَيني وبينَ
ِب،
ق والمغر ِ
خطايايَ كما باع َدتَ بينَ المشر ِ
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م نق ِّني من خَطايايَ كَما ينقى َ
ّوب
الث � ِ
الله َ �ّ

م ا ْغسِلني من
ّنس ،الله َ �ّ
ن ال َد � ِ
ض م َ
الأبي ِ
خطايايَ بالماء ِ َ
ّلج والبردِ».1
والث � ِ
الآن ...وقد وجه العبد قلب َه لرب

المسجد الحرام ،ووجه وجهه شطر المسجد

حي ْثُ م َا كُنتُم ْ ف َو َُل ّوا وُجُوهَك ُ ْم
الحرام(:و َ َ

س عَلَيْك ُ ْم حُ َ ج ّة ٌ ِإ َلّا
شطْرَه ُ لِئ َل ّا يَكُونَ ل ِ َلن ّا ِ
َ

تخْشَو ْه ُ ْم و َاخْ شَوْنِي
ن ظَلَم ُوا مِنْه ُ ْم فَلَا َ
ال َ ّذ ِي َ
هت
 -1ورد يف صيغ دعاء االستفتاح عبارات متعددة منها «و َّج ُ
ِ
ِ
واألرض حنيفًا وما أنا من املرشكني.
الساموات
وجهي للذي فطر
رب العاملني ال رشيك
ونسيك
َ
إ َّن صاليت ُ
ومحياي وماميت لله ِّ
ِبائِ َيل،
له وبذلك أُ ِمرتُ وأنا من املسل ِمني» و» الل ُه َّم َر َّب ج ْ َ
الس َم َو ِ
ات َواأل ْر ِضَ ،عالِ َم ال َغ ْي ِب
وإسا ِف َيل ،ف َِاط َر َّ
َو ِميكَائِ َيلَ ْ ،
بي ِع َبا ِد َك ِفيام كَانُوا فيه يَ ْختَلِفُونَ،
َوالشَّ َها َد ِة ،أَن َْت تَ ْح ُك ُم ْ َ
ا ْه ِد ِن لِام ا ْختُلِ َف فيه ِم َن ال َح ِّق بإ ْذنِ َك ،إن ََّك ت َ ْه ِدي َمن ت َشَ ا ُء إىل
ص ٍاط ُم ْستَ ِقيمٍ » ينظر يف ذلك صحيح البخاري مسلم ،وسنن
ِ َ
ابن ماجة.

اهلل أكرب ...فاحتة الكتاب

و َل ِ ُأت َِم ّ نِعْمَتِي عَلَيْك ُ ْم و َلَع َ َ�ل ّك ُ ْم تَه ْتَد ُونَ)
البقرة150

الآن...وقد ارتفعت الحجب بين

العبد وبين ربه ع َزّ وجل ،يتلو أ َمّ الكتاب
مناجاة ً ل� ل�ه تعالى.

الآن ...وقد زاد المؤمن طهارة

ونقاءً ،يتلو سورة َ الفاتحة ِ 1السبع المثاني
 -1ورد يف فضلها أحاديث كثرية منها ما رواه البخاري من
حديث أيب سعيد بن املعىل قال »:كنت أصيل يف املسجد فدعاين
رسول الله صىل الله عليه وسلم فلم أجبه ،فقلت :يا رسول
الله ،إين كنت أصيل ،فقال :أمل يقل الله« :استجيبوا لله وللرسول
إذا دعاكم ملا يحييكم» ثم قال يل :ألعلِّمنك سورة هي أعظم
السور يف القرآن قبل أن تخرج من املسجد ،ثم أخذ بيدي،
فلام أراد أن يخرج قلت له :أمل تقل ألعلمنك سورة هي أعظم
سورة يف القرآن ؟ قال »:الحمد لله رب العاملني» هي السبع
املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته .وعن سيدنا عبد الله ابن
عباس ريض الله عنهام قال :بينام جربيل قاعد عند النبي صىل
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رائع ٍ
في حوار ٍ
ماتع بين العبد ورب ِّه ،بمجامع

الحمد له ع َزّ وجل وحسن الثناء عليه،

وجميل تمجيده سبحانه.

(الحمد ل� ل�ه رب العالمين) ...

«حمدني

عبدي»

(الرحمن الرحيم) « ....أثنى علي

عبدي»

(مالك يوم الدين)« ...مجدني

عبدي» ،أو «فوض إلي عبدي».

الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه أي صوتاً كصوت الباب
إذا فتح ،فرفع رأسه فقال »:هذا باب من السامء فتح اليوم،
مل يفتح قط إال اليوم ،فنزل منه ملَك فقال :هذا ملَك نزل إىل
األرض مل ينزل قط إال اليوم ،فسلَّم وقال  :أبرش بنورين أوتيتهام
مل يؤتهام نبي قبلك ،فاتحة الكتاب ،وخواتيم سورة البقرة ،لن
تقرأ بحرف منهام إال أُ ْع ِطيتَه ) رواه مسلم

اهلل أكرب ...فاحتة الكتاب

الآن ...يرجو المصلي أن يخَل ِّص

ِض العون من
العبادة للمولى العظيم ،ويمح ّ َ

المولى ا�لكريم

(إياك نعبد وإياك نستعين)...

«هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل .
الآن ...يرجو الهداية والاستقامة

على طر يق سيد المصحوبين صلى ال� ل�ه عليه
وسلم ،من كانت قرة عينه في الصلاة،

وسيد من مدح ال� ل�ه تعالى المعية معهم من

النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين،
ومن سادة مواكب المصلين بعده أبي بكر

وعمر الفاروق ،و عثمان ذي النورين،
و علي كرم ال� ل�ه وجهه ،وكل محافظ على
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عماد الدين.

صراط
َ
المستقيم،
(اهدِنا الص ِّراط
ٍ

الذين أنعمت عليهم ،غير المغْضُوب عليهم

ولا َ
الضّ الين) قال « :هذا لعبدي ولعبدي
ما سأل»1

ثم يأذن المولى في قراءة ما تيسر

 -1عن أيب هريرة ريض الله عنه قال  :سمعت رسول الله -
صىل الله عليه وسلم  -يقول  :قال الله تعاىل  ( :قسمت الصالة
بيني وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل  ،فإذا قال العبد :
الحمد لله رب العاملني  ،قال الله تعاىل  :حمدين عبدي  ،وإذا
قال  :الرحمن الرحيم  ،قال الله تعاىل  :أثنى عيل عبدي  ،وإذا
قال  :مالك يوم الدين  ،قال  :مجدين عبدي  ،وقال مرة  :فوض
إيل عبدي  ،فإذا قال  :إياك نعبد وإياك نستعني  ،قال  :هذا
بيني وبني عبدي ولعبدي ما سأل  ،فإذا قال  :اهدنا الرصاط
املستقيم  ،رصاط الذين أنعمت عليهم  ،غري املغضوب عليهم
وال الضالني  ،قال  :هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ) ويف رواية :
( قسمت الصالة بيني وبني عبدي نصفني  ،فنصفها يل ونصفها
لعبدي ) رواه مسلم وأصحاب السنن األربعة .

اهلل أكرب ...فاحتة الكتاب

من كلامه تعبدا ً وتحصينا ً واستشفاء ً
شف َاء ٌ وَرَحْم َة ٌ
ن م َا ه ُو َ ِ
ن الْقُر ْآ ِ
ل مِ َ
(و َنُنَز ِّ ُ
خسَار ًا)
ظالِمِينَ ِإ َلّا َ
نَ وَل َا يَز ِيد ُ ال َ ّ
لِّل ْمُؤْم ِنِي ۙ

الإسراء .82

ندخل الصلاة قائمين ،ونقف تالين

متخشعين .ثم تأتي اللحظة الأولى من

لحظات الانكسار بين يدي؛ لحظة الركوع
ومعاني الحمد والثناء ،ثم تنتقل إلى:

الركوع والسجود راحة العابدين
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الركوع والسجود...راحة
العابدين
الركوع صورة من صور التذلل

بين يدي العظيم سبحانه ،الانحناء بالظهر

ل� ل�ه تعالى ،والظهر به يكون قيام العبد

وقعوده ،وحركاته وسعيه في الدنيا لقضاء

المآرب والحاجات .ومن ثمرته تعلم
التواضع لعظمة ال� ل�ه تعالى ،والانكسار

أمام عظمة ال� ل�ه تعالى وكبر يائه ،وسلطانه
وم�لكوته .لذلك نسبح ال� ل�ه تعالى حينها
ِيم ثَلَاثَ
بصفة التعظيمُ ( ،
سب ْح َانَ ر َب ِ ّي َ ال ْعَظ ِ

م َ َرّات) أو خمسا أو ما تيسر من الأدعية

الركوع والسجود...راحة العابدين

المأثورة في الركوع ،1ما أحلى الانحناء
أمام ا�لكريم الوهاب !

 -1رواه ابن ماجة رحمه الله عن سيدنا حذيفة ريض الله عنه،
ولفظه «إِذَا َركَ َع قالُ :س ْب َحانَ َر ِّ َب الْ َع ِظ ِيم �ث َ َل َث َم َّر ٍ
اتَ ،وإِذَا
َس َج َد ق ََالُ :س ْب َحانَ َر ِّ َب ْالَ ْع َل �ث َ َل َث َم َّر ٍ
ات» وقد ورد يف أدعية
الركوع ألفاظ.
ومنها عن سيدتنا َعائِشَ َة ريض الله عنها أَ َّن ّ َر ُس َ
ول الله َص َّل
اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ،كَا َن يَق ُ
وس،
ُول ِف ُركُو ِع ِه َو ُس ُجو ِدهُ :س ُّب ٌ
وح ُقدُّ ٌ
َر ُّب الْ َم َلئِكَ ِة َوال ُّرو ِح» رواه مسلم ( .س ُّبوح :امل َ َُّبأ من النقائص
والرشيك ،وكل ما ال يليق باإللهية ـ قدوس :امل ُطهر من كل ما ال
يليق بالخالق)
ل بْنِ أَ ِب طَالِ ٍبَ ،عنِ َر ُسو ِل الله َص َّل اللَّ ُه
ومنها عن سيدنا َع ِ ِّ
َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ،أَنَّ ُه كَا َن َإِذَا َركَ َع ،ق ََال « :اللَّ ُه َّم لَكَ َركَ ْع ُتَ ،وبِكَ
صيَ ،و ُمخِّي،
آ َم ْن ُتَ ،ولَكَ أَ ْسلَ ْم ُت ،خَشَ َع لَكَ َس ْم ِعيَ ،و َب َ ِ
َو َعظْ ِميَ ،و َع َصبِي» رواه مسلم.
ومنها عن سيدنا َع ْو َف بْ َن َمالِ ٍك يَق ُ
ُول « :قُ ْم ُت َم َع َر ُسو ِل الله
َص َّل اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم لَيْلَ ًة فَل ََّم َركَ َع َمكَثَ قَ ْد َر ُسو َر ِة الْبَ َق َر ِة
وت َوالْ َملَك ِ
ُول ِف ُركُو ِع ِهُ :س ْب َحانَ ِذي الْ َج َ ُب ِ
يَق ُ
ُوت َوالْ ِك ْ ِب َيا ِء
َوالْ َعظَ َم ِة « .رواه النسايئ.
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َ
ك ركعتُ  ،وبك آمنت،
(الل ّهم ل َ

ولك أسلمت ،خشع لك سم ْعي وبص َري
مخ ِّي وعظْمي وعصَبي)
و ُ

ومعلوم أن من تواضع ل� ل�ه رفعه،

فكأني بالحق سبحانه لما علم من العبد هذا
التواضع أذن له في الرفع من الركوع،
مستمرا في عبارات الحمد والثناء« :سمع ال� ل�ه

لمَن حم ِده» يسمعها من الإمام ،ثم يقول

َات
سم َاو ِ
ك ا ْلحم َْد ُ ،م ِلْ ء ال َ ّ
بعده « ر َ َب ّنَا ل َ َ
و َالأَ ْرضِ ،وَم ِلْ ء م َا شِئ ْتَ م ِنْ شَيْء ٍ بَعْد ُ،
ل َ
ل ال ْعَبْد ُ،
الث ّنَاء ِ و َال ْمَجْدِ ،أَ ح َُقّ م َا قَا َ
أَ ه ْ َ
ك عَبْدٌَ ،
الل ّه ُ َ ّم لا م َان ِ َع لم َِا أَ ْعطَي ْتَ ،
وَك ُُل ّنَا ل َ َ

ي لم َِا م َنَعْتَ  ،و َلا يَنْف َ ُع ذ َا الْج َ ّدِ
و َلا مُعْط ِ َ

الركوع والسجود...راحة العابدين

ك الْج َُ ّد». 1
مِن ْ َ
وهنا

تتجلى معاني الحمد ا�لكثير،

والثناء الجميل اللذين يملآن قلب المؤمن

الذي يعجز عن أداء شكر النعم ا�لكثيرة

تحْصُوه َا )
( و َِإن تَع ُ ُ ّدوا ْ نِعْم َة َ ال� ل�ه لا َ ُ
النحل.18 /
كيف لا ! والتسبيح بحمده يملأ ما

بين السماوات والأرض «والحمد ُ ل� ل�ه ِ تمل ُأ

ن ما
الميزانَ ،وسُبحانَ ال� ل�ه ِ والحمد ُ ل� ل�ه ِ تَملآ ِ
بين السماء ِ والأرضِ»  ، 2فكأني بالمصلي
 -1رواه البخاري ومسلم عن أنس ريض الله
 -2لفظ الحديث  »:الطُّهو ُر شطْ ُر اإلميانِ  ،والحم ُد لل ِه متألُ
ِ
واألرض،
وسبحا َن الل ِه والحم ُد لل ِه تَ آلنِ ما بني السام ِء
امليزانَُ ،
والصب ِضيا ٌء ،والقُرآ ُن ُح َّج ٌة َلك
والصال ُة نو ٌر ،والص َدق ُة بُرهانٌ،
ٌْ
ِ
ِ
كل ِ
أ ْو َ
نفس ُه  ،ف ُمعتقُها أ ْو ُمو ِبقُها»
عليكُّ ،
الناس يَغ ُدو  ،فبائ ٌع َ
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لم يعد يقدر على الوقوف محمولا على قدميه،
فيخر ساجدا أمام العظيم ا�لكريم.

وفي السجود معاني أخرى متجددة

للقلب المؤمن في المثول بين يدي ربه جل

ن ُأوتُوا ال ْعِلْم َ م ِن قَبْلِه ِ ِإذ َا
ن ال َ ّذ ِي َ
وعلاِ (:إ َ ّ

ن سُ َج ّدًا ()107
يخ ُِر ّونَ لِل َْأذْقَا ِ
يُت ْلَى عَلَيْه ِ ْم َ
ٰ
سب ْح َانَ ر َب ّنَِا ِإن ك َانَ وَعْد ُ ر َب ّنَِا
و َيَق ُولُونَ ُ

ن يَبْكُونَ
يخ ُِر ّونَ لِل َْأذْقَا ِ
لَمَفْع ُول ًا ( )108و َ َ
خش ُوعًا)
و َيَز ِيد ُه ُ ْم ُ

في السجود يضع العبد ُ وجه َه،

عنوان شرفه ،على الأرض خُضوعا ل� ل�ه
تبارك وتعالى ،ويتض َر ّع بلسان الحال
رواه مسلم.

الركوع والسجود...راحة العابدين

والمقال ،امتثالا لقول الرسول صلى ال� ل�ه

عليه وسلم« :أَ ق ْر َبُ ما يَكونُ العَبْد ُ م ِن

جدٌ ،فأكْ ث ِر ُوا ال ُد ّعاء» 1.
ر َبِّه ِ ،وهو سا ِ

هنا يسجد العبد على سبعة أعضاء،

عن سيدنا ابن عباس -رضي ال� ل�ه عنه-

عن النبي صلى ال� ل�ه عليه وسلم أن ّه قال:
« ُأمِرْتُ أ ْن ْ
سب ْعَة ِ أ ْعظُمٍ ،علَى
أسجُد َ علَى َ

الجَبْهَة ِ ،وأَ شَار َ بيَدِه ِ علَى أنْفِه ِ ،واليَد َيْنِ،
ُ
اف القَدَم َيْنِ» 2
والر �ّكْ بَتَيْنِ ،وأَ طْ ر َ ِ

ويستحب أن يسأل العبد مجامع

الخير؛ أن يكون من أولياء ال� ل�ه تعالى
 -1رواه مسلم من حديث أيب هريرة ريض الله عنه
 -2رواه البخاري رحمه الله تعاىل.
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الطالبين رضى ال� ل�ه تعالى ،الحافظين لكتابه،

الداعين لدينه وهدي نبيه صلى ال� ل�ه عليه

وسلم.

ولا ضير أن يطلب ما يحتاجه

في معاشه ومعاده مما يرضى به ويرضي
به ربه تعالى ،بل ويستحضر نعمة تسو ية
خلقه وتكريم المولى لهَ :
ك سَ جَدْتُ
«الل ّه ُ َ ّم ل َ َ

ك أَ سْ لَم ْتُ سَ جَد َ و َجْ ه ِي
ك آمَن ْتُ وَل َ َ
و َب ِ َ

ص َو ّرَه ُ وَش ََقّ سَم ْع َه ُ و َبَصَرَه ُ
ل َِل ّذ ِي خ َلَق َه ُ و َ َ
ن الْخَالِق ِينَ»1
تَبَارَك َ ال َلّه ُ أَ حْ سَ ُ

ثم يجلس بين السجدتين ،وكأنه

لا يملك الاستطاعة على القيام على
 -1رواه مسلم رحمه الله تعاىل

الركوع والسجود...راحة العابدين

قدميه للصلاة مرة أخرى ،إلا بعون منه
سبحانه ،لذلك يسأله ذلك بصيغة المتكل ِّم

المفرد لينعم بركعة ثانية ،فيقولَ « :
الل ّه ُ َ ّم

ا ْغفِر ْ ل ِي ،و َا ْرحَمْنِي ،و َاجْبُرْنِي ،و َاهْدِنِي،
و َا ْرز ُقْنِي ،و َعَافِنِي ،و َارْفَعْنِي» . 1

وهكذا يمن ال� ل�ه تعالى على العبد

بالركعة الثانية ،إن كانت الصلاة ثنائية،

أو ثالثة إن كانت ثلاثية ،أو رابعة إن
كانت رباعية ،بحسب أحكامها من

الجهر ية والسر ية كما هو فيما بينه الفقهاء
رحمهم ال� ل�ه تعالى.

يدخل المؤمن الصلاة قائما و يخرج

 -1سنن الرتمذي ،وأبو داود ،وابن ماجه رحمهم الله جميعا.
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منها جالسا في جلسة التشهد الأخير،

و يصل أول الصلاة بآخرها ،وليكون مع

مواكب الصالحين.

التشهد  ...مع مواكب الصالحين.
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الركوع والسجود...راحة العابدين

مع مواكب الصالحين
بعد الانتهاء من أعمال الصلاة،

ركوعا وسجودا ،وقياما وقعودا ،وأقوالها

تلاوة وتدبرا ،وتسبيحا وتحميدا ،نجلس
جلسة التشهد الأخير للتحية والسلام.
وهيئة

الجلوس

التورك

لا

الافتراش 1الذي يكون في التحية

الوسطى .أما ألفاظه

فعن سيدنا عبد

 -1جلسة االفرتاش :أن ينصب قدمه اليمنى قامئة عىل أطراف
األصابع بحيث تكون متوجهة نحو القبلة ،ويفرش رجله اليرسى
بحيث ييل ظهرها األرض ،جالساً عىل بطنها ،ويسن يف سائر
جلسات الصالة ،عدا الجلوس للتشهد األخري ،فإنه يطلب فيه
التورك ،لحديث أيب حميد الساعدي ريض الله عنه يف وصف
صالته صىل الله عليه وسلم « :فإذا جلس يف الركعتني جلس
عىل رجله اليرسى ونصب اليمنى «رواه البخاري رحمه الله
تعاىل.
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ال� ل�ه ابن مسعود رضي ال� ل�ه عنه قال:
علمني رسول ال� ل�ه صلى ال� ل�ه عليه وسلم

التشهّد ،وكفّي بين كفّيهكما يعلمني السّورة
من القرآن« :التحي ّات ل� ل�ه والصّ لوات

والطيبات ،السّلام عليك أيها الن ّبي ورحمة

ال� ل�ه وبركاته ،السّلام علينا ،وعلى عباد ال� ل�ه

ل
الصّ الحين ،فإن ّه إذا قال ذلك أصاب ك َ ّ

عبد صالح في السّماء والأرض ،أشهد

ن محم ّدا ً عبده
أن لا إله إلا ال� ل�ه ،وأشهد أ ّ

ورسوله»1

سبحان ال� ل�ه ! نفس المعاني التي

 -1رواه البخاري رحمه الله تعاىل .وقال أبو بكر البزار  :هو
أصح حديث يف التشهد  ،قال  :وقد روي من نيف وعرشين
طريقاً  ،وممن جزم بذلك  :البغوي يف « رشح السنة «.

مع مواكب الصاحلني

وردت في فاتحة الكتاب عند بداية

الصلاة ،تتكرر في التشهد لحكم جليلة ال� ل�ه
وحده يعلمها.

التحي ّات ل� ل�ه والصّ لوات والطيبات

التحية هي التعظيم والتنز يه عن كل

نقص ،وكل أنواع التحيات وا�لكمالات

له سبحانه ،كما في الفاتحة من حمد وتمجيد

وثناء

َب ال ْع َالم َي ِنََ .
ن
(ا ْلحم َْد ُ ل َِلّه ِ ر ِّ
الر ّحْم َٰ ِ

َ
ك يَو ْ ِم الد ِّي ِن ِإ َي ّاك َ نَعْبُد ُ و َِإ َي ّاك َ
ِيم .م َال ِ ِ
الر ّح ِ
نَسْت َع ِينُ).

السّلام عليك أيها النبي ورحمة ال� ل�ه
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وبركاته.

السلام على سيد المصحوبين ،سيد

المنعم عليهم ،كما في قوله تعالى(:اهْدِنَا

ن أَ ن ْعَمْتَ
َاط ال َ ّذ ِي َ
َاط ال ْمُسْتَق ِيم َ .صِر َ
الصِّر َ
عَلَيْه ِ ْم )

السّلام علينا ،وعلى عباد ال� ل�ه

ا لصّ ا لحين .

إعلانُ الانخراط في موكب

الصالحين ،المحافظين على الصلوات ،ومد
صلات الوصل مع مواكب الصالحين في

الأرض والسماء ،السابقين واللاحقين

«فإن ّك ُم إذا فعلتُم ذلك فقد َ
َ
ل
سل ّمتُم على ك ّ ِ

مع مواكب الصاحلني

ٍ
سماء والأرض).1
صالح في ال َ ّ
عب ٍد ل� ل�ه

هذه رابطة قلبية بين مواكب

المصلين ،الذين ملأوا الأرض بالطاعات
والقربات منذ الأزل ،وهي مستمرة إلى
يوم القيامة ،أجيال من الصالحين ،يدعو

ن ج َاءُوا م ِن بَعْدِه ِ ْم
بعضهم لبعض (و َال َ ّذ ِي َ

ن
يَق ُولُونَ ر َ َب ّنَا ا ْغفِر ْ لَنَا و َل ِ ِإخْ وَاننَِا ال َ ّذ ِي َ

تج ْع َلْ فِي قُلُوبنَِا غ ًِل ّا
ن وَل َا َ
سَبَق ُون َا ب ِال ِْإ يمَا ِ

وف َرّحِيم ٌ )
ك ر َء ُ ٌ
ن آم َن ُوا ر َ َب ّنَا ِإ َن ّ َ
ل َِّل ّذ ِي َ
الحشر . 10
وقد من ال� ل�ه تعالى على الأمة الخاتمة

من المصلين بأن جعلت لهم الأرض
 -1رواه ابن حبان قال :هذا صحيح عىل رشطهام.
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مسجدا وطهوراُ « :أ ْعط ِيتُ خَمْسًا ل َ ْم يُعْطَه َُنّ
ُ
ْب
بالر ّع ِ
ن الأن ْب ِيَاء ِ قَبْل ِي ،نُصِرْتُ
أحَدٌ م ِ َ

جدًا
س ِ
ْض م َ ْ
ت لي الأر ُ
مَسِيرَة َ ش َ ْهرٍ ،وجُعِل َ ْ

كت ْه ُ
ل م ِن ُأ َمّتي أ ْدر َ َ
و َطه ُور ًا ،وأَ ُي ّما رَج ُ ٍ
َ
ت لي الغ َنَائِم ُ ،وكانَ
ل ،و ُأح َِل ّ ْ
الصّ لَاة ُ فَل ْي ُ َ
ص ِّ
صة ً ،وبُعِث ْتُ إلى
النب ُيّ يُب ْع َثُ إلى قَوْمِه ِ خ َا َ ّ
َ
شف َاع َة»1.
س ك ََاف ّة ً ،و ُأ ْعط ِيتُ ال َ ّ
الن ّا ِ
ثم يسلم العبد المؤمن

والأمة

المؤمنة ،راجعا من الصلاة إلى معاشه،

مستحضرا أن رجوعه هذا ،ما هو إلا
انتظار قلبي لصلاة جديدة حتى يلقى ال� ل�ه
تعالى ،ما هو إلا رجوع للناس يدعو برفق

 -1أخرجه البخاري ومسلم رحمهام الله ،واللفظ للبخاري.

مع مواكب الصاحلني

ورحمة إلى سبيل المصلين الذين تنهاهم
صلاتهم عن الفحشاء والمنكر ،وترفع ذكر

ك
حي َ ِإلَي ْ َ
ل م َا ُأو ِ
ال� ل�ه سبحانه وتعالى(:ات ْ ُ

ن َ
اب و َأَ ق ِ ِم َ
الصّ لَاة َ
الصّ لَاة َِ .إ َ ّ
ن الْكِت َ ِ
مِ َ
ن الْف َحْ شَاء ِ و َال ْمُنكَر ِ ۗ وَلَذِك ْر ُ ال� ل�ه أَ كْ ب َر ُ
تَنْهَ ى ع َ ِ
ٰ
ۗ و َال َلّه ُ يَعْلَم ُ م َا تَصْ ن َع ُونَ) العنكبوت 45
اللهم هذه ليلة ذكرى الإسراء

والمعراج ،وفقت فيها لإتمام هذا العمل
المتواضع لبعض معاني إقامة الصلاة،

ل الضعيف.
عمل المُق ِ ّ ِ

اللهم واجعله خالصا ً لوجهك

ا�لكريم ،وانفعنا به ،وانفع به غيرنا من
أمة سيدنا محمد إمام المصلين الخاشعين،
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والقائمين المتبتلين،

يا أرحم الراحمين.

كتبه الفقير إلى رحمة ال� ل�ه تعالى

وإلى دعائكم

عبدالصمد بن محمد الرضى

ليلة السابع والعشرين من رجب
لسنة 1441هـ ،

ذكرى الإسراء والمعراج.

مع مواكب الصاحلني
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