
	
	

   مقدمة

 

 . وتقبل دعاء ربِّ ومن ذرييت ...  اجعلين مقيم الصالة ربِّ 

 .ة صليتها جبسدي، وغاب عنها قليبرب اغفر يل كل صال

 د سئمتفق...وذهناً حاضراً ، رب هب يل قلباً خاشعاً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

 

 

 

 

 

 

 

 إهداء 

 إىل صالتك وصاليت 

 إىل سجودك وسجودي

 إىل قلبك وقليب  

 

 

 

 

 



	
	

  قبل أن 

اة آمنة لنعيش jلصالة حي jحلياة، لالستمتاع الصالةنرفع شعار ل، قبل أن نبدأ  

السماوي  ملشروعنا االستثماري نرفعه عارش بعظمة هللا وعاله، مطمئنة، متلؤها الثقة 

 وهو اقامة الصالة مبا يتناسب مع قدرها العظيم 

رمبا ألن أغلب الناس ال يفشون أسرارهم مع ، مل أصادف يف حيايت شخص ال يصلي 

داء أ  يف نفسي ومن حويل رغبة دفينة يفلكن رأيت  . وال جياهرون jملعاصي، خالقهم 

ا سيد وصاله، اليت ُأمر �ا يف السماء السابعة ، صالة الأفضل وإقبال أمجل على 

 .بالل اخللق وأذن �ا

  ..فاسجد واقرتب ، فالصالة يل ولك ولنا مجيًعا  

   

 
 

 
 

 
 
 

 
 



	
	

 
هي فقط يف معىن الصالة وروحها ليست يف فقه الصالة وأحكامها  هذه السطور 

 والغنيمة ،والقرب Kا ،الشوق إليها والسكينة فيهاوعن ، ةالصال عن لذةللباحثني هي 
 ! منها  ، كل هذا يف الصالة

 وأكثر. ،نعم
 ؟ صليتها صالة أول تتذكر هل 

  ترى؟ � عمرك كان  كم

  االرتباك؟ و اللهفة و الفرحة مشاعر تتذكر هل

 األوىل؟ اإلميانية جتربتك تبدأ أن قبل ابتسامتك و خجلك تتذكر هل

 !اللهفة غابت كيف  و الشوق ذهب أين

 ..... الصفحات هذه لك و لنفسي أكتب

 

 

 

 

 

 



	
	

 

 

 

 

 السؤال الكبري

 

 :فقال يوماً  الشباب أحدتساءل 
 فظتح أين أقطع، واحدة صالة أتذكر ال ولكن، اآلن إىل بلوغي أول من دهرا صليت

نتمكن  ذا ملأليس هذا أمر حمزن ! إ... التسليم إىل التكبري من بدءً ، الشرود من فيها تفكريي
أنتم  ملانفعل وما نقول يف الصالة ... أخواين هلمن اخلشوع أفال نتمكن من الرتكيز والتدبر 

 .مثلي ؟ أال تعينوين 

 انتهى 
من ف، ت أحد املنتدz الشاب عندما كنت يف مرور عابر علىهذا  لفت انتباهي تساؤل

 الذي لقلقا ذاته هو ، يف تساؤل الشاب والتململ القلق ٕانمنا ال يشغله موضوع الصالة ! 
 نبدي نحن وها....  يبدي وال خيفي وٓاخر يلمح، من وهناك يصرح من ناكفه ، به نشعر

 يخنف وال



	
	

يعلم أن الصالة هي أول أركان اإلسالم،  وأ�ا عمود الدين، وأن تركها فمن منا ال 
جحوًدا خيرج من اإلسالم ، وأ�ا أول ما حياسب عنه العبد يوم القيامة، وأ�ا يرتتب عليها 

 �قي أعماله إن صلحت صلح �قي العمل .
ما يلبث  !ةاألخري لنية على صالة رمبا تكون امتوضئاً وقد عقد  يقوم   ومع ذلك جتد أحد�

الذي م! لوبني خطط املستقب حلاضر،ا تمفقوداو ، ملاضيا يف أحداثه وعي أن غاب
وال ، رأها؟! ال يتذكرر السور اليت قفيها مل يدخل  ي املصلي  فيخرج من الصالة كأنهيعرت 

 ما قرأ وما فعل،  تسليم ، لقد نسي �لتنتهي  الصالة يشعر إال و
 

  

. 
  إضاءة

 يف كان.   وKاء حسًنا وأوفرهم مكة شباب شباب أعطر عمري، بن مصعب كان
 يف لدخول� املنورة املدينة يف الناس من الكثري يقنع أن من متكن عندما شبابه ريعان

 موظفني وال مكاتب دون يةدعو  مؤسسة مشروًعا شبابًيا ، ومصعًبا  فكان  اإلسالم

 

 

الية صالة رتيبة خرمبا كانت ، من آخر صالة قمنا ¥دائها  ، لنبدأ من حيث انتهينا

ها تنقص ،إال قليال واخلضوع عىن اخلشوع م ، ومنمن معىن األنس �لقرب من هللا
 ...  ومشاعر الشوق  االنسيابية

بال    ، وشكل بال مضمون. كمّ أن تكون صالتنا مظهر بال جوهر، شكلة إ�ا مل
ن ، و نعلم أن ميإطار الوع خارجة عن  ،متقنة جداً على مستوى الشكل واهليئة كيف،



	
	

 :قال tعن عمار بن zسر  اوقد مسعنا حديثً شروط قبول الصالة ما كان يف جمال الوعي. 

 ِه ُتْسُعَهاِإنَّ الرَُّجَل لَيَـْنَصِرُف َوَما ُكِتَب َلُه ِإالَّ ُعْشُر َصَالتِ «يقول: ملسو هيلع هللا ىلص  هللا مسعت رسول 
ُعَها ُسْدُسَها ُمخُْسَها رُبـُْعَها ثـُُلثـَُها ِنْصُفَها  .)1(»ُمثْنُـَها ُسبـْ

 
 

 ملاذا غابت الصالة عن وعينا وهي Kذه األمهية العظيمة ؟ : والسؤال الكبري 
لكن سنعرج على مالمح يف النفس ، تنا اإلجابة على هذا السؤال ال ندعي معرف

 : رمبا كان هلا أثرها يف تغييب الصالة عن وعينا البشرية 
وبه   شريةالب النفس يف هللا أودعها صفة وهو ، عليه ل اإلنسانبِ جُ  النسيان الذي -

ما عرفها املّناوي ك  والغفلة الغفلة ،منه  تتولد كثريًا ما   لكن  . وأحزانه مهومه يتعدى
 .  .فقد الشعور فيما حقه أن يشعر به هي : 

؛ )روح الدين( :طه عبد الرمحن يف كتابه :الدكتور ،فيلسوف املغرب هإلياليها وقد أشار 

اإلنسان يف هذا الزمان، واستغرقت يف هذا التأمل، مل  كلما Äملت أحوال«حيث قال: 
نت ك  حىت إين لو خريت يف وضع تعرفه، فما يقيناً ¥نه ال كائن أنسى منه؛ زدد إالأ

اق امسه فما  اشتق خريت يف ولو ألعرفه بغري كونه املوجود الذي ال ينسى أنه ينسى،
بدل لفظ  "األنس"؛ وحىت لو صح  النسيان ": " نه اشتق من لفظكنت ألقول غري أ

 " مبا جيعله ينسى ما النسأنَّ امسه مشتق من "األنس"، فما كنت ألعتقد إال أنه "أ
ك من أمره إنه ينسى كل شيء يذكره ¥نه ال ميلاء نسيانه نسيانه؛ حلرصه على بق ينبغي

بظلمة  ا، بدءً أنه كان يف ظلمات بعضها فوق بعض ، ينسىرزقا شيئا، ال خلقا وال

																																																													

 .1/211) 796أبو داود يف سننه، �ب (ما جاء يف نقصان الصالة)، حديث رقم ( أخرجه )1(



	
	

ن م خيلق ذرة من ذرات بدنه، وال نسمة العدم، وانتهاء بظلمة احلس، ينسى أنه مل
اقة النور، ا بفبدءً ما ينسى أنه كان يف فاقات بعضها أشد من بعض، ك  روحه، نسمات 

انه نطقا. ينسى ، وال لسأذنه مسعا، وال نه مل يرزق عينه بصرابفاقة العلم. ينسى أ وانتهاءً 
ى من ن ينسالنسيان ذكرا، وهل النسيان أشد من أ حىت كان لههذا وما دونه وما فوقه؛ 

ني ، ومن حيول بينه وبن هو أقرب إليه من نفسهعنه ابدأ؟ وم ال ينساه وال يغيب
 .»؟...قلبه
ادات ال تتحول إىل ع فاملمارسات املتكررة،، طبيعة التعود يف طبائع اإلنسان و  -

و كإغالق �ب السيارة أقوم Kا بشكل آيل ،  وي  ،يتطلب تنفيذها جهد ذهين

 وغري ذلك . تناول الطعام أو االستحمام 
نؤديها  ،يف حني غفلة منا قد تتالشى عن وعينا  ،الركني الركن ذلك الصالة حىت 

ة مخس كرار الصالتخارج نطاق القلب ، بعيًدا عن نبضه، وعن مسعه، وبصره ، ف
لى عضبط الذات ومحلها  واملخرج  ، خوهلا يف عامل العاداتدمرات يف اليوم مظنة 

 والقرب من هللامن احلب مشاعر رقيقة و الطمأنينة  ابث أن تغمرهماتل التدبر 

  .ا النتظار الصالة بعد الصالةفتحدوه
 منع نلن منت حينئذ  كبريا،  ذهنيا جمهودا يتطلبال  ، قائيوعي عفوي تلحني نصلي ب

لتأملي هو الوعي اوالذي حنتاجه يف صالتنا  .أثناء الصالة  ىأخر  ذهنية أنشطة مزاولة
  عليا يةعقل قدرات على ويرتكز قوzً، ذهنياً  حضوراً  يتطلب، األول عكس على هوو 

 خرآذهين  نشاط أي نزاول أن من مينعنا فإنه مثة ومن كرة والرتكيز والذا  ، إلدراككا
 أثناء الصالة. 



	
	

ي على مشروعنا االستثماري السماو لتطبع بصمتها حنتاج شيء من اجلدية  اورمب -
الضعف ، و التهاون مساحات  نقلصو نعطمه ذهنًيا ،  فنعظم قدر الصالة قلبًيا كما

 . فاهيمنا الطفلة اتنا األوىل ومونتخلى عن خرب 
رتاث عدم اك: هو و �لسرحان  أو ،Ôسم الشرود الذهين  العبث الذهين، أو ما يعرف- 

ول هللا أمل Õمر رس.  الواقع إىل بصلة متت ال أخرى ¥مور وتشاغل �لذهن وإمهال له ، 
الرجل ¥ن يعيد صالته ثالث مرات ، وهو يقول له صّل فإنك مل تصلي ! مع أنه ملسو هيلع هللا ىلص 

ته تفتقر ألن صال ، نفى عنه رسول هللا صفة الصالة �لكلية! فقد صلى ثالث مرات 
، ة أي حبركة سريعة فكانت صالته صالة صوري ، وكان ينقرها نقر الغرابإىل الطمأنينة 

 تكونينة بالطمأن الصالة، فهللا من الرجل أن يصلي صالة حقيقية مطمئنة  فأراد رسول
 على الرغم من سهولة أدائها ومجال حركتها  .  عبًئا على النفس 

: حضور ته ترفع صالحيتاج املصلي إىل أربعة خصال حىت :( قال املرز�ين رمحه هللا
فمن صلى بال حضور القلب  وخشوع اجلوارح وشهود العقل وخضوع األركان لب الق

هو فشهود العقل فهو ساه ، ومن صلى بال خشوع اجلوارح فهو اله ، ومن صلى بال 

 مصل خاطئ ومن صلى Kذه األركان فهو مصل واٍف )
	بالصالة تأنس ياقلب متى

	؟ الحياة هم عندها وتنسى
	حين كل تصلي أن أُيعقل

	!! األمنيات بحار في وتغرق

	ماذا صليت إذا تدري فال

	.. الغداة بذي ركعت قد كم وال

	تسهو السهو سجود في وحتى



	
	

	!؟ صالة لي تقبل كيف لي فقل
	فيها النفس تريح كي تصلي

	!! شتات من فيها ترتاح وال

	عجوال ياقلبي اليوم أراك

	.. فوات من تخشى اللذات الى

	ولكن تبغي ما أدركت وما

	!! الثبات طعم تذق ولم كبرت

	خشوع في أصلي ِلأن أتوق

	.. الحياة متع بها أنسى وأن

	التمني بحر من قلبي يا فعد

 .1. أناة في تصلي أن وعدني
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 ملاذا نصلي ؟ 

بتواضعهم ، لرفيعة�خالقهم امبثاليتهم ونصادف يف حياتنا أشخاًصا �سروننا  قد

 ال يصلون أبًدا  فما هي حاجةوهم مع ذلك  وأمانتهم وحبهم للخري ورحابة صدورهم 

 أمثاهلم للصالة ؟

هذا السؤال تبادر إىل ذهن عائشة رضي هللا عنها فسألت رسول هللا عن مصري ابن 

لق فالكرم والشجاعة وحسن اخل ،حيث كان رمًزا للمثالية يف العهد اجلاهلي ، جدعان

ن مصفات برز فيها بروز ال يساميه فيها أحد.  فأجاب رسول هللا بكل وضوح �نه  

:  تقال ــ عنها هللا رضي ــ عائشة أن مسلم صحيح يف ثبت واحلديث!أهل النار 

 ؟ لقيامةا يوم ذلك ينفعه فهل الضيف وقر الطعام يطعم جدعان ابن إن هللا �رسول

 )) . الدين يوم خطيئيت يل أغفر رب يوماً  يقل مل إنه ال: ((  فقال

نو على حيو  للشخص الذي  حيسن  لآلخرين ويسيء إىل نفسه!  ابن جدعان أمنوذًجا 

وكل دعان ابن ج لقد أهدر يطالب حبقوقهم ويظلم نفسه !  اآلخرين ويعنف نفسه !

حقه الطبيعي يف احلياة ، عندما سد منافذ النور ، وتنازل عن حقه  من سار على دربه 



	
	

آدميتنا  به تكتمل ،إ�ه فالصالة حق منحنا هللا ،يف العبودية اليت خلق من أجلها

الق البارئ jخلألنه انقطاع الصلة ! يتم حقيقي  ،وضّالل ،وعالة،وبدونه نكون أيتام 

 الق .وّضالل مهما ادعينا املعرفة ، وعالة معوزين مهما كنز± من الكنوز، املوجد 

 يف ¶j األنس إال يزيلها ال وحشة القلب يف إن(: -هللا رمحه- القيم ابن احلافظ

 يرفعها ال فاقة وفيه معاملته، وصدق مبعرفته السرور إال يذهبه ال حزنٌ  وفيه خلوته،

 )أبداً  الفاقة تلك تسد مل فيها وما الدنيا ُأعطي ولو إليه، اللجأ صدقُ  إال

 يرى أن حيب هللا فإن، ¶ وحمبوبة،  مطلوبة مقاصد ذا¸ا يفو  تشريعها أصل يف الصالة

ال تعاىل ق حيبها هللا أن العبادة من األويل فاملقصود، ويقنت، ويركع، يسجد عبده

 ِيف  َوتـََقلَُّبكَ  تقوم ِحنيَ  يـََراكَ  الَِّذي) 217(الرَِّحيمِ  اْلَعزِيزِ  َعَلى َوتـَوَكَّلْ 

 2201(اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  ُهوَ  ِإنَّهُ ) 219(السَّاِجِدينَ 

راحة فال تسل عن مشاعر األنس وال،حتت نظر هللا ورمحته  فهذه مزية للمصلي ألنه

 رف معىنألنه ع،شاعر الكراهية والغل فهي حلظات تتبخر فيها م،والنقاء ،والصفاء 

 . احلب العظيم، حب هللا 

دوا رمبا الكثري مل جيشخص ما ، هو قرار ¥نه لن يصلي! إن  أصعب وأسوأ قرار يتخذه 

وات ، مث يفرط والتفريط يف بعض الصل فقليل من التهاون ، ذلك ألنه يبدأصعوبة يف اختاذه
مة من األفكار نتيجة حلز رتك الصالة ب قراره ، والبعض يتخذفأسابيع فسنوات فيها أzم 

ًيا يف الصغر شيًئا متناهواألهواء متناسًيا صغره أمام عظمة هللا متناسًيا أنه كان والتصورات 
تعظم ذاته وتتضخم فتقديره لألمور بتصوراته و فهذا التناسي والتجاهل حلقيقة وجوده خيُِّل 
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فإذا عاد  ، ، إال أن تدركه رمحة هللا فيهديه الصراط املستقيميف نفسه الظنون ويظن األ� 
 وìب فال يسل عن فرحة هللا بعودته وتوبته وأوبته . 

 لصالة . ا تركت مويلرائع ا مقالهو لزاملا جنيب رلدكتوا معأترككم للحظات 

 لعامل.ا نغري حننو.. حنن تغري� ةلصالا. العامل تغري ال أ�ا ةالصال يف السرّ (

 كل  يف ٬بكتا  كل  يف ،نمكا كل  يف تالحقنا ُتلتياراا كانتو صغريا، شا� كنتُ 

 بني نلزوغااو لضياعاو ،ةحلرياو الشك وهي أzم ٬مايأ صعبأ الثانوية مايأ كانت  ٬شنقا
 ةمد فانقطعت ٬لعاملا يمفكر ركبا  واستلهمت سملدارا خذتينأو الوضعي، لفكرا سمدار

 اإلجنليز تراجم نأ الإ �٬إلجنليزية يصغر من أقرأ ينأ معو ٬ألملاينا �لفكر متبتال لةيوط
 لفصق رشبنهاو على تعرفت مث بليب، تأخذ ٬لكهريو ٬نيتشهو  وكانت، ٬وتشيلر ٬جلوته

 به، بشَّردين يُ  كأنهو  ،تجلربواو سلبأا لعدو ،لقوةا نعنفوا عن سيأر يف نيتشه فكر
 كانتو  ا،ير�فا لجبا تسلق مبشقة كانت  ليتا لصعبةا تهرامربو ٬مسوغاته إىل نيتشه أخذين

 رسللا ندابرتر شواطئ إىل قذفين مث ،"العّلية ةدا�إلر" مصطلحا هأمسا ما هي لقمةا
جلاد، ا قِّهش يف شوردبر� مع لفابيةا سمبدار كذا بعد ْمتُ ُهو اضي،يلرا ياملاد فملتصوا

 .جنلزإ مع تبتلتُ و
 كل  قنيالي حيث ؛�لسماء ملتصلةا حلروا عن ابعيدو متاما جيرفين لفكرُ ا خذأو 
 صرعن يأ من لك بقرأ ولكنها بعيد، من تسطع ليتا لشمسا وه إلميانا حيث شيء،

 ،كتبو تمعلوما من سفحت مبا تجتربو ،اكثري  فضعت ،دلوجوا اقةط أل�االكون؛  يف
 ومل .عرفةامل خيميائي كأينو لعلوم،ا سحرَ  مجعتُ  قد ةلباكرا لسنا تلك يف ينأ ننتظو

 لدينيةا الثقافة تأمها من مالنو يغالبين حىت لسابقا يف اهتوسدأ كنت  اليت لكتبَ ا قرأأ عدأ
 عتيقٌ  عاملٌ  نهأ تهاقو حسبت ما عين نفضتُ و .لعريبا بألداوواحلديث  لفقهاو التفسري يف

 جاهمتو إلنساينا لعقلا ُرنواأ فيها قُتشر فمعار إىل ملعتم،ا التاريخ من لغابرا ربغبا مليءٌ 



	
	

 لعربيةا للغةا يف - هللا يرمحه - سيرمد نكاو  ةلصالا تركتُ  مث. ملعاصرا وأ يخرلتاا يف سواء
 ٬متدين ةغز من رجل

 قةٌ اصد بيننا توطدت مث ٬اللغة يف يلظهورو ،عالطالا إىل مليلي ؤثرينوي لفكر،ا وقومي
 ،تلفلسفاا كل  حنو لقيامز ولأ كانت  ليتاو ٬لوجوديةا رفكاأ انتزعتين حىت ٬صفية غري

 على يهاف حتكم سنٍّ  يف لستَ  :يل ويقول ،اكثري  حذرينيو لتوجها هذا ضد يقف رصاو
 مث تقو،و ٬منه �لاو منبعك ىلإ جعرا اآلخرين. ممأ الو ،متكأ فمعار على الو ٬العامل

 نأل ؛جوفك تدخله لن لكنو ٬مكو�ته فتعرو قهوستتذ أنك ستجدو ٬منهل كل  من ْدر
 لكينو .كذا من تمنعكس ثقافتكو لدينك، املعريف تشربك نبنيا من ملتينةا املعرفية ئقتكاذ

 م.الظال رحبا كل  له كارì بعيدا منه خذتينأ مشرقة موجة ّنأ تشعرو ٬تيمتاد
 "رجلمهوا" üلة كتبأ ةعشر السابعة سن يف تبدأ ،اجلديد يملادا يف طريقي �أو

 تُرسلو ،رالكبا ونخياطب كما  وخياطبوين يبالد يف كبريا  شخصا حيسبوين كانواو للبنانية،ا
 حتت مسيا اردو البحرين، من رتصد جنليزيةإ جملةٍ  يف كتبأ ُتصر مث النقد، تحتويال يل
 سفحتها وكتبٍ  تمعلوما من خلياد يف عما تنضح كتا�يت  كانتو. رملتحرا ملفكرا سما

 ،نإلنسااو لفلكا معلو فأغوتين خر،آ ىلإ إال ٍبكتا  منت من سيأر فعرأ ال تسنوا
 غري كو�م  من Äكدأ لعلماء أقرأ كنتو  .فيااجلغراو ٬لطباو ٬لتارخييةا واحلفرzت

 ماميأ تنفتحاو. ياملاد ل�الستدال تثبت ال ر¥فكا علي شوشواي ال حىت ؛حانينيور
، نالبن يف ئداجرو تüال رٍةبغزا لثانويةا يف �أو كتبأ تصرو ٬والصحف ُتاüال

عليه  أطل كادوأ ٬يأستاذ ىرأو، بنفسي نفتنتُ اووأمريكا،  ٬البحرين ،نرايإ ت،يلكوا
 تغري لهو: فأجبته ٬عميقة ةحبد يأستاذ سألين تصلي؟ تعد مل املاذ، علٍ  من ٍةمبكابر

 أ�ا ظننت اليت نفسي َنكارأ خلخلتو عقلي، ترطي جابةإ فأجابين لعامل؟ا ُةالصال
  .لعاملا حنن فنغري تغري� لكنهاو ٬العامل تغري ال ةلصالا نعم. مكينة



	
	

، للمنزل تعد ،تسنوا تمر. غيي يف ومضيت، ملريعةا جلملةا أثر صارعت ولكين
 روجهخ من جعلي أيب نكا  ملسجد،ا يفو ةللصال �لنسبة فيه مهادنة ال بيتنا نكاو 

 ينفس ُتجْرجر، ناألذا يصدح نأ قبل ةللصال توقظنا لديتواو ٬ضوئيا قساط للمسجد
 خل.الدا يف كانت  مكابريت لكنو ،ةصالإىل ال ُتعدو

 عةتس بعد حمالة ال تستمو جنيب،z  سفآ :لطبيبا يل لقاو، مرضتُ  وماً يو
 تيأرو ء،اخضر تلة ىلإ احيدو حتُ رو ٬كاي¥مر لساحليةا ìكوما نةيمد يف كنتشهر!  أ

 سألتو. ةحليااو ٬تملواو، ملاءاو ،لسماءاو، �أ الإ شيء الو، أمامي شاسعا َرجلّباا حمليطا
 شيئا؟ غريُ أ له نفسي

 ،ةفجأو، مةمبه مهيبةٍ  بسرابية حمليطا شساعة فتغطي تنفر علدمواو ٬متأمال حترو
 حيث ىلإ بتهذ بسرعةو. لعاملا نغري حننو تغري�، ةلصالا: سيأر إىل ةالعبار تلك تقفز

 كرتدسا لقد :علي ّددرو، خواتيم الو تمقدما بال جلملةا تلك يألستاذ برقتأو قيمأ
 مطمئنا. عش ،هللا

األمريكية، ìكوما  يف لسيطاأل ساحل على كانت  مبجامعي تخذأ ةصال أعظم

ض، ألرا يف ال لسماءا يف النهائيه معنا نأو ؟حلقا معىن ما عرفتو، حق هللا نأ عرفتو
  )1()ناآل حىت أُمتْ  ملو
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 ؟  إىل أين              

 

ن إىل أمساعنا أصوات تبحث ع يتنامى ، الصالة يف الذات عن البحث رحلة ويف

عد ال سيما ب . فرتاها يف الصف األخري. موقع أمة اإلسالم ، أمة الصالة بني األمم 

Åوالعوام  وناملثقفابتدأ  ، أو السياحة تمعات العربية على الغرب للعلم انفتاح ا

لندن و يرون أخالقيات اإلسالم بني برلني  . يقارنون بني ختلف بلداÆم وتقدم الغرب

يف  سلمنيإذ يقارنون بني أداء امل! فيقعون يف اخلطأ ،  الر�ض والقاهرة وال يروÆا يف 

يم وتثور فتتصادم املفاه ، وبني الغرب املتقدم   ، متأخرة حضار�ً اسالمية جمتمعات 

ن عأين دور الصالة يف صالح الفرد واÅتمع أليست الصالة تنهى التساؤالت 

مل تنهى  يف بالد املسلمني ! ملاذاالفحشاء واملنكر فما jل الفحش والتخلف يتفشى 

سب أخطاء عندما حتُ  فيحدث اللبس الصالة عن الكذب والرشوة واملماطلة ... 

 .املسلمني على اإلسالم 
 : فاهيمامل بعض لنستعرض  البشرأخطاء  الصالة حنمل وال األمور خنلط ال لكيو 



	
	

 ممارسات عن العبادات، وسائر للصالة االجتماعية املقاصدغياب  -1

لقلب فا Òمل وتدبر وتفكر وخضوع ، فالعبادة  .اليومية ، املسلمني

صرية فريى على ب،تنفذ إليه أشعة النور  ، اخلاضع اخلاشع قلب شفاف

 الشعائر عن وعي املسلم وعزهلا عن تفكريه وإحساسهفغياب  .من ربه 
على  وحيرص ،الصالة على من حيافظأظهر صورًا من التناقض ، فقد جتد 

كما أن   ،الدوام وقت عن التأخر عنال يرى �س يف  سننها ونوافلها لكنه

 .لألمانة خيانة اإلمهال يف أن يدرك وال يهمل ،  ضعيفة إنتاجيته
 من ؛jلذنب إحساسه وختدر، صاحبها النفسقد ختدع :  اخلداع النفسي -٢

 ائلرس له فرتسل اخلطر؛ نطاق خارج فهو يصلي مادام �نه إشارة إعطائه خالل

كرمي آية يف القرآن الو متس اجلماعة املسلمة  أخطاء يف فيقع) شئت ما افعل(  ضمنية

 الذين تتحقق فيه ثالث صفات :) ( ويل للمصلني تتوعد املصلني 

 ال يكرتثون �وقا¸ا وال بطريقة أدائها عن صال¸م ساهون  -
 يراؤون  فهم مظهر بال جوهر  -
ريق طوجه يف  ونيقف غاثية بلمبادرات إاعون ليس هلم ومينعون امل-

 jلتشكيك يف أعمال اإلغاثة أو يف مدى حاجة املساكني اإلغاثة 

  
 )  إضاءة(

 ) ليالء ليلة يف بدjبة سرقه كامًال   وطًنا حيمل القيامة يوم جاء ملن الويل كل  الويل
 هللا يرمحه القصييب غازي

 
 



	
	

ي توبة خلاطئة للمغفرة وحمو اخلطا� وهاملفاهيم اتتولد من : وهي التوبة الكاذبة  -

 ّسرت القومج خطا�الصالة لل فتعليق األماين على حمو. وح توبة نص حباجة إىل

 الصالة ستمحو ، وهللاولسان حاهلم ومقاهلم يقول أن على مقارفة املعاصي 

       .غفور رحيم 

 أرأيتم: "يقول لموس عليه هللا صلى هللا رسول مسع أنه عنه هللا رضي هريرة أيب نع

 شيء؟ درنه من يبقى هل، مرات مخس يوم كل  فيه يغتسل أحدكم بباب Æرا أنَّ  لو

 ن� هللا ميحو اخلمس الصلوات مثل فذلك: قال، شيء درنه من يبقى ال: قالوا

 "اخلطا�

 املصلي واقع مع ينسجم ال، شيء األدران من يبقى ال الذي النهر ديثفح

 نم الجتماعي،ا جبالوا عن وتقاعس، وتساهل غيبة من املعصية على يصر الذي

 قيصد تسر الو وعد تغيظ ال رتيبة ةحيا على صرارإو ٬منكر عن وÆي فمبعرو مرأ

رة كيف يعّول عليها يف مغف  ك عقدة اإلصرار على الذنب الصالة اليت ال تفف

 الذنوب 
َا( تعاىل قوله يف:تعاىل قوله يف اآلية توضحه اخلطا� حمو آلية إنَّ   اæَِّ  َعَلى التـَّْوبَةُ  ِإمنَّ

 اæَُّ  وََكانَ  َعَلْيِهمْ  اæَُّ  يـَُتوبُ  ِئكَ فَُأولَٰ  َقرِيبٍ  ِمنْ  يـَُتوبُونَ  مثَُّ  ِجبََهاَلةٍ  السُّوءَ  يـَْعَمُلونَ  ِللَِّذينَ 

 )   َحكيما َعِليًما

 حالة اآلية يف وردت اليت واجلهالة، املتعمد غري السوء قرينة القريبة فالتوبة

 ، زولت ما سرعان موقوتة جهالة وهي، وخفة طيش وحلظة، إميان نقص وفرتة، ضعف

 . قريب من يتوبون مث العصاة فيندم التذكر ويعقبها
 .  ملستمرةا العصاة جهالة وبني، الزوال سريعة املوقوتة العصاة جهالة بني وفرق



	
	

 العصاة هالةج أما. املفرد بصيغة) السوء( عنهم يصدر  السريعة التائبني فجهالة

 يـَْعَمُلونَ  ينَ ِللَّذِ  التـَّْوبَةُ  َوليست(   اجلمع بصيغة السيئات عنهم فتصدر الدائمة

  َوُهمْ  َميُوُتونَ  الَِّذينَ  َال وَ  اْآلنَ  تـُْبتُ  ِإّينِ  قَالَ  اْلَمْوتُ  َأَحَدُهمُ  َحَضرَ  ِإَذا  َحىتَّٰ  السَّيَِّئاتِ 

 ُكفَّارٌ 
 ) َألِيًما َعَذاjً  َهلُمْ  َأْعَتْد±َ  ُأولَِٰئكَ 

 
 

 : والكيف الكم مفهوم-

 لكما حميد  مل الكرمي القرآنو. الكيف على طغى jلكم الصاحلني أغلب اهتمام

اِكرِينَ (   تعاىل هللا ذكر جمال يف الإ اِكَراتِ  َكِثريًا  اæََّ  َوالذَّ  َوَأْجًرا َمْغِفَرةً  َهلُمْ  اæَُّ  َعدَّ أَ  َوالذَّ

 "  َعِظيًما
 نيالدا يف الطيبة للحياة مدعاة لصاحلة،ا لاألعما من االستكثار نأ شك الو  

 نم ةلعبادا يفرغ قد الكيف، بحسا على jلكم االنشغال لكن ٬اآلخرة يف لفوزاو

 .اهمعنا
 لتفكريا عن وعزلناها ٬ للسان مهمتها كلناوأ اإذ والتكبري، حلمداو  فاالستغفار

 سولر الق  وفاعليته اإلنسان ïحساس هلا عالقة ال لفظية، مهيمفا نستكو والعاطفة

 من عاًءاد يستجيب ال هللا نأ اعلمواو، jإلجابة نموقنو نتمأو هللا عوادا" ملسو هيلع هللا ىلص هللا

ب دورًا يلع فالقلب مبا يعرتيه من مشاعر الوجل واحلب والرهبة  "هال غافل قلب

 على الدعاء ندع كونوا، ف وعود هللا يقني والثقة مبال، تورث عظيًما يف استجابة الدعاء



	
	

والتوبة  والبعد عن املعاصيتيقظ القلب وعمل اخلري  من إلجابةا �ا نتستحقو حالة

 واالستغفار .
َواًماأ َألْعَلَمنَّ : "َلقَا نَّهَأ ملسو هيلع هللا ىلص لنَِّيبِّ ا َعنِ  ثـَْوjَن َعنْ   ْلِقياَمةِ ا يوم َنْأُتوَي مَِّيت ُأ ِمنْ  قـْ

ُثور ءً jَ َه وجلَّ  َعز هللاُّ  فـَْيجَعلها بيًضا ¸اَمةَ  ِلِجَبا ِلأْمثَا ٍتِحبََسَنا  اَي: ُنثـَْوjَ  َلقَا، اَمنـْ

مْ  َماأ: َلقَا ْعَلُم،نَـ  الَ  وَحنْنُ  ِمْنهمْ  َنَنُكو الَ  ْنأ لََنا َجلِّهمْ  لََنا، ِصْفهمْ ، هللاِّ  َلَرُسو َّÆإ 

َواأ َوَلِكنَّهمْ  َنÒَُْخُذو َكَما  الليلِ  ِمنَ  َنْأُخُذوَيوَ  ِجْلَدِتُكمْ  ِمنْ َو ْخَواُنُكمْ إ  اَخَلوْ  اذإ ٌمَ◌قـْ

 "( ) .اَهانتهكو هللاِّ  مِمبََحار
 نيعيشو، مثلنا  بشر هم مناإو ٬خرآ كوكب  من اأتوي مل احلديث يف فاملذكورون

 مياق على حرصهم صالحهم عالمةو ،حلصالا أمرهم ظاهر لغتنا، يتحدثون بيننا

. زاهةالن معيار يف أخفقوالكنهم  .ً ئمااد تاحلسنا لجما نتصدروي أÆم كما  الليل،

 قيمِه، عن املصلي فيها نفصلي للمعصية، بهÒ حالة على لتد انتهكوها وكلمة

 . لشيئا يف ملبالغةا: للغةا يف النهكو
 بني لفصاما من حالة وهي ،ةحممود غري ةجرأ يتطلب هللا محمار كانتها إن

 يتجرأ لكنه، هواه ليست ألÆا لغيبة،ا يف يقع ال املصلي هذا فرمبا ملعتقد،وا كالسلو

 لسانهو وقلبه بعينه يعبُّ  ٬سعالوا العنكبوتية لشبكةا فضاء يف إلjحيةا قعاملوا على

 .اهلباءة طريت كما  سعالوا لفضاءا يف ستطري اليت حسناته الو صالته ترده ال ٬وشفتيه
 

 

 

 



	
	

 

 

 

 

 :املعىن احلقيقي للحياة

اجتاه حديث يبشر بنظرية العالج �ملعىن  على يد الدكتور النمساوي  عندما ظهر

فيكتور فرانكل،  والذي طور نظريته العالجية على األساس االفرتاضي ، ¥ن املعىن يف 

ته اليت إلعالمية بنتائج دراستفاجأت األوساط العلمية واجود ، احلياة اليومية هو جوهر الو

ضعف ، واكتئاب،  وارتباك،  أصله من املعا�ة الوجودية . معا�ة الشباب من أثبتت أن 

 وأن االهتمام �ملعىن واهلدف مها االهتمام األساسي للناس وليس املال أو أو احلوافز.
ري يتغ أن ما تلبث، تظهر لنا تفاصيل كثرية وصغرية ، عندما ننهمك يف احلياة ف

وتصبح  ،فيزيد ا�ماكنا يل أخرى، مث يتولد منها تفاصحجمها فتبدو كبرية ومهمة جداً 
الشى . حينئذ سيكون اهلدف �هًتا ، ويتويتغري ترتيب األولوzت ، الكماليات ضرورات

شيًئا فشيًئا،  ويبدأ الشعور �لضياع والبحث عن هدف،  فاالرتباط �ملعىن احلقيقي 

 للحياة،  حيول دون اهلدر والشتات يف تفاصيلها 
العبادة ، فإحلاح  املسلم على أذكاره يف مجيع حركاته من هنا تنطلق قيمة الذكر و 

وسكانته،  بدًءا من استيقاظه إىل نومة ، ومن خروجه من بيته إىل عودته ، يعدُّ صيانة 
ن يلفت األنظار أ يب املبدع أبو هريرة هذا ما أراد الصحايومية للمعىن العظيم يف حياته ،  و 

ة؛ عندما فطن لضخامة اهلدف الذي يسعى لتحقيقه احليا يف لوzتهوأ برتتيب مإذ قا إليه؛



	
	

كبري جدا  والوقت قصري جدا ، هدفه العظيم كان مرياث النبوة ،  فاهلدف الذي أمامه، 
 سنوات فقط ! ٤كانت   رسول هللا  اليت صحب فيها

ابتدأ برتتيب سلم األولوzت،  فتالشت أمور حياتية كثرية ، وكانت التضحيات بكل ما 
 طريقه، فقد ضحى بكل شيء، حىت �لطعام، ومل يكرتث *(ر اجلوع اليت تبدو يفيعرتض 

 .وجهه! فلم يكن لديه وقت لتأمني مصروفات احتياجاته اليومية ، فعاش مع أهل الصفة
وكان تقدير رسول هللا جلًيا  هلذا التفرغ العلمي، فإذا عرف اجلوع يف مالمح أيب هريرة �در 

 بيته أو من بيوت الصحابة املفتوحة .  بتأمني وجبة سريعة من
لقد صنع االصرار والشغف �لعلم ذاكرة بشرية معجزة ، فاقرتن اسم أيب هريرة  ¥كثر 

األحاديث اليت ُدّونت ،  لقد حتقق اهلدف يف وقت قياسي ،يف ثالث سنوات فعلية فقط 
ن ينوه أبو ة ¥لعلمياألمانة ااقتضت  ، فقدبعد أن استثىن سنة كاملة رمبا قضاها يف السفر

 هريرة إىل ذلك .  
س بضرورات ولي �لعلم،  املعىن احلقيقي للحياة هو أن ينشغل الناسإذن رأى أبوهريرة أن 

 دذو الشخصية العلمية للسوق ذات يوم، فوجفخرج الصحايب املبدع ،  احلياة وكماليتها

اس وهو يقول: الن على فأقبلس يبيعون ويشرتون ��ماك شديد، مل  يقتنع بذلك !  النا
منه!  هبون فتأخذوا نصيبكمأال تذ !مرياث رسول هللا يقسم وأنتم هنا"z أهل السوق: إن 

ريرة فقال مث رجعوا إىل أيب هفأسرع الناس إىل املسجد  : يف املسجد.فقالوا: وأين هوَ؟! قال

م نر فيه شيًئا فيه فل: قد ذهبنا إىل املسجد، فدخلنا رجعتم؟! قالوا: z أ� هريرة: مالكم هلم
وًما يذكرون ، وقيقرؤون القرآن ، وقوًماسم! فقال : وماذا رأيتم ؟! قالوا: رأينا قوًما يصلونيق

 )1(فذاك مرياث حممد" :الل واحلرام، فقال هلم أبو هريرةاحل
 مل يكذب أبو هريرة وحاشاه الكذب ، لقد وجه النداء إىل الناس عامتهم 
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 التجربة ليكتشفوا ¥نفسهم أن أعظم وخاصتهم ، وجعلهم خيوضون
 مرياث ديين وعملي وأخالقي وأديب واقتصادي واجتماعي هو ما تركه

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فهذا معىن عظيم من معاين احلياة 
 يرة فهمه أبو هر 

 

 إذن أين مكان الصالة يف هذه السلسلة من املعاين ؟
ل فأنشطة  احلياة اليومية،  مرتبطة �لتحو مكا�ا يف القلب ! يف قلب السلسلة ، 

 الظاهري للشمس ،من غروب، وعتمة ،وسحر ،وإشراق، وزوال، وأصيل.
فرمبا يطغى اال�ماك يف هذه األنشطة على معىن احلياة ، كالوظيفة،  وÄمني  

املصروفات،  ومواعيد املستشفيات، والزzرات، وغريها .لذلك ارتبطت موعد الصالة بكل 

 حتول ظاهري للشمس  ، ليتذكر املسلم  طبيعة وجوده يف احلياة . 
 

 

 

                        

 

 

 

 



	
	

 

 بيوت هللا 

 

ابع تطبع اüتمعات املسلمة بطومجالية ، وقيمة حضارية   ، لصالة عبادة عميقة األثرا

تراها   حياء السكنية،والسكينة اليت تغمر األ، عمراين مميز،  فاجلمال العمراين للمسجد 
أحياء مهما  ،ال تضاهيهاطابع هادئ مجيل األحياء بصبغة خاصة، وتطبعها بتلك  تصبغ

لصالة من التعقيد ، فناء لوما مييز املساجد تصميها اخلايل والرقي .  بلغت من الفخامة
ومئذنة ، أما الزخارف فال داعي هلا ، فاملسجد ليس املكان املناسب للفنون ، فالفن 

 لذلك  املطلوب  فيه هو فن الرتكيز

ة يف إنشائها، ملشاركفا ال تزال النفس مأخوذة ببيوت هللا، بيوت تقوم على التجرد 0..
 قليلة كانت أم كثرية  تستحق املوعود اجلميل ... بيت يف اجلنة 

ُهما ا1َُّ  َرِضيَ  ا1َّ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ عن   َمنْ : ( قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا1َُّ  ىَصلَّ  ا1َِّ  َرُسولَ  َأنَّ  َعنـْ

تً  َلهُ  ا1َُّ  بـََىن  ، َأْصَغرَ  أوْ  ، َقطَاةٍ  َكَمْفَحصِ   1َِِّ  َمْسِجًدا بـََىن   )1اْجلَنَّةِ  ِيف  ابـَيـْ
 إضاءة

مهما سامهت احلياة املادية يف بعد� عن الطبيعة وداللتها ، جند أنفسنا أمامها وجًها 
لوجه ! بل وجًها لوجه أماىم هذا الطائر املدهش ، الذي انفرد ببناء بيته على بسيط 

 األرض ، ìرًكا أعايل الشجر ورؤوس اجلبال لغريه من الطيور. 
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هدى من األمثال فاملثل العريب الشهري  ( ألقد افتنت العرب بطائر القطا وضربوا به  
فالقطاة ال تضل الطريق إىل املاء أبًدا،  ومفحص  ، قطاة ) دليل على متيز هذا الطائر

 القطاة هو املكان الصغري الذي حتفره يف األرض،  لتضع بيضها فيه ....كم هو صغري! 
ر األساس  ، فيحف وكما 3تدي القطاة لطريقها ، يهتدي اإلنسان لطريقه يف احلياة

 لبناء صروح أمته العظيمة ... بيوت هللا . 
3ا اليت  اعتنقت اإلسالم عندما قاد فلبينيةالرأة ويف هذا اإلطار كتبت مجيلة  امل

 خطاها إىل مسجد يف حّي املسلمني الذي ال يبعد عن احلي الذي تعيش فيه . 
عب كل �لر  ويصيبين حليايت معىن وال هدفا، سؤال ظل يطاردين(مل أكن أعرف  

شيء من حويل يوحي �لسخف  كان كل  ؟يا؟ وما آخر هذه الرواية اهلزليةحني: ملاذا أح
، �لغة بتعليمي هذا املذهب بصرامةكاثوليكية تعتين قد نشأت يف أسرة  ف والالمعقول؛

أن أكون إحدى العامالت يف جمال التبشري Kذا املذهب على مستوى  وكانوا حيلمون
وم عند كل ي  كنت أستيقظي على يقني أن هذا أبدا لن حيدث.  وكنت يف داخل العامل،

 ب الذي كانالشديد واالكتئاضيق الفجر، شئ ما حيدثين أن أصلي كي أخرج من ال

ى خذت أصلي علوفعال أ أيضا عند الغروب، ، وكان ذلك حيدثيالزمين يف هذا الوقت
روحي ظل ، إال أن إحساسي �لفراغ الرفهاالطريقة الوحيدة اليت أع فهيالطريقة النصرانية؛ 

 تكن لدي أي ملآخر،  كنت متعطشة لشيء  يسيطر علي رغم صلوايت املتتابعة! يطاردين و 
ين النور ن مينحصورة واضحة عنه، كانت الدموع تنهمر من عيين كثريا، وكنت أدعو هللا أ

اض ف ، وراح الفراغ يطاردين واحلرية تتملك حيايت مبا والبصرية والصرب، وازددت مها وقلقا
ويف أحد األzم ومع ازدzد حالة التوتر أحسست متاما عن قدريت على االستيعاب..... 

برغبة قوية تدفعين للبحث عن مكان للصالة ال صور فيه، وحبثت عن ذلك املكان طويال 
وسط   املروج اخلضراء يفحىت وجدته أخريا، مسجد صغري مجيل يف أطراف بلدتنا بني



	
	

ح وانشر  ،قليب بعنف األرز، ألول وهلة عندما وضعت قدمي على أعتابه دق حقول
ين إحدى وعلمتاملكان الذي حدثتين نفسي طويال للبحث عنه......  صدري وأيقنت أنه

ل وشاركت املسلمني الصالة ألو ؟ وكيف أصلي 0 الواحد القهار؟ كيف أتوضأ  املسلمات
حيدث يل  الطمأنينة كما مليت، وعندما بدأت الصالة غمرتين السكينة ولفتين مرة يف حيا

، وعندما سجدت 0 مع مجوع املصلني فاضت روحي بسعادة ال حدود هلا، لقد من قبل
هي متاما ما كنت فرحا بعثوري على هذه الصالة....... الصالة  شعرت أين سأطري

عها من كل ضيق م الدائمة اليت أختلص قيت، ورفيطش له، لقد أصبحت صديقيت احملببةأتع
االكتئاب إىل األبد فلم يعد له أي معىن يف حيايت بعد أن  ، لقد ودعتومن أية معا�ة

 وعال لإلسالم وأكرمين حبب الصالة، وال أجد ما أقول تعليقا على هذا هداين هللا جل
 ).ا كنت ألهتدي لوال أن هداين هللاسوى: احلمد 0 الذي هداين هلذا وم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

  :رحلة السماء                       

 ملو ض،رألا يف ضتفر مل ليتا ةالوحيد ةلعبادا هي ةلصالا نأ البعض يعلم ال مبار

  هلالج لج هللا من ةمباشر فرضت إمناو  عليه السالم، ليجرب سطةابو لوحيا طريق عن ضتفر
. ءشي هيعجز ال لذيا حلكيما لعليا من ةمعجزو ،ةللعاد قةرخا حلةر فرضها وتطالب

 .لسماءا فريضة اهمسا من قصدو

. بعد من وال قبل مثله من فتعر مل ٬لبشريةا على ئارط فرظ يف ةلصالا فرضت
عز  هللا توملكو تالسموا فضاء يف رحلة ملسو هيلع هللا ىلص هللا للرسوحصرzً  فهو ؛رتكري مل ٌثحد

خدجية  صة الداعمةملخلا زوجه نفقدا بعد معا�ته ثرأ من ختفيفاو ،له تثبيتاتكرميا و  جلو
 ى.خرأ ثحداأ ومنبنت خويلد، 

 لتستها نأ بعد ءاإلسرا ةسور من األوىل اآلية ذكرته لسبب حهوور هجبسد رحل
 ًضايتعوو  معا�ته من ختفيفاو فاً يوتشر له تطميًنا 		﴾	1آَیاِتَنا ِمنْ  لُِنِرَیھُ 	 (:�حلادثة وهي

بد ع بن احممدً  نأ لوال ثةداحلا هذه قسيصد من! ةكبري  مشكلة ك�ه لكن كانت ه.لفقد
 هب تشرفت يالذ لرجلا عنها، ذلك لرمسيا ثواملتحد، الرحلة هذه ضيف وه هللا

 حيبوه؛ نأ إال ميلكوا فلم ،سلناا أفئدة إليه تهو لذيا ،قألخالا لجبما عاملرت إلنسانية،ا
، هومسوأمانته وصدقه  اوأر لعني،ا يأرشخصه  اورأ لكنهم عنه، ثما حتد يروا مل فهم

 ق.الربا بركو Kا يليق قةً ابرًة صور وهأر
 م.احلرا لبيتا يف احلطيم وحتديًدا ،مكة: ثموقع احلد

 ،هاعن هللا ضير جةيخد ةوفا بعد هلجرةا من ةلعاشرا السنة بعد: ثحلدا ìريخ
 دوصد من �ألسى مثخًنا الطائف من عاد ة.مباشر لطائفا من تهدعو بعدوحتديدا 

 فعل قبيح من ،توكدما حجرو لشريفةا مهاأقد ويف ٬تكذيبه يف السيء سلوKمأو لقبائلا
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 اصارً نتا احلق بفيحار الطريق عن ضل ذاإ نفسه إىل ناإلنسا سيءي كم.مالقو سفهاء
  !للباطل

 نومه، يف مستغرقًا نكا  بينماو الِعشاء، وقت مفنا ؛محلراا ملسجدا حيث مكة ىلإ عاد
جربيل  منه بفطل احلجم، متوسطة بيضاء بةاد رأى؟ رأى فماذا فاستيقظ يوقظه ليجبرب ذإ

 مث فركب ٬بسرعة ثاحلد فاستوعب ؛(بًتا شجاًعا كعادته  نكا  ٬لرحلةا عن هخربأو كوKار
 هاحركت نسيابيةوا بةاالد سرعة صفو لسلسا حديثهو ٬ئعالرا بيانهو بسرعة، به انطلقت

 يف تصلو تافااملس ختتصر بةاد...  األفق يف يأ بصرها، ينتهي حيث اهحافر تضع ¥�ا
 .ساملقد بيت يف لتستقر تصل اهيه مث ٬تحلظا

 يف حبلقة قلرباا يربط هللا لرسو ا هوهو ث،حلدا موقع ىلإ تنقلك رائعة تفاصيل 
 .ثحد ما ثفحد ،اوقائدً  األقصى إماًما املسجد خلد هترا كأنك  األقصى ملسجدا

 ليلة ابتهد وسلم عليه هللا صلى النيب ربط من تسميته أخذحائط الرباق :  اضاءة
 سميه اليهودوي  األقصى للمسجد الغريب السور من اجلنويب اجلزء وهو به، واملعراج اإلسراء

 .والنواح البكاء شكل Äخذ عنده صلوا3م ألن" املبكى حائط"

 ،السماء �لنيب جربيل صعد مث املأمومني، نعمواإلمام  نعم �٬ألنبياء نبينا وصلى 
 يف للدخوا ابتدأ هللا. عظمة من أىر ما أىور ،نالكو رغواأ وسرب ،الفضاء زجتااو

 فالثالثة، ٬انيةلثا مث ،ألوىلا السماء دلصعوعليه السالم  جربيل ن�ستئذا تالسموا تملكو
 لهأ اهنكرأ نأ بعد ٬ة�لنبو له مقرين ألنبياء،ا على اًرما لسادسة،او ٬واخلامسة ٬لرابعةاو

 نةج كانت  �كه .بهذ من شفرا وقيل ،رنواأو نلواأ اهتغشا ملنتهى،ا ةسدر ىرأ .ضألرا
 دعاف ،ةالصال فرضتالرهيب  املوقف لكذ يف مسعت، نأذ الو أتر عني فال ىاملأو

 الغالية. �لفريضة أمته إىل هللا لرسو



	
	

 هحياتيكمل  ضلألر عاد مث تللحظاا ذهه شعا كيف  !0 لرسو نفس ا لعظمةي
 ؟!للخلق معاملته لنفسه وال نظرته تتغري فلم

 :يلبخارا صحيح يةابرو ثيحلدا ةقراء يف لوقتا من قليًال  لنقضِ 
َنَما َأَ� ِيف اَحلِطيِم،  َا قَاَل: ِيف اِحلْجِر  -" بـَيـْ  َأìَِين آٍت، فـََقدَّ: قَاَل: ُمْضَطِجًعا ِإذْ  -َوُرمبَّ

ْعُتُه يـَُقوُل: َفَشقَّ َما  َو ِإَىل َجْنِيب: َما يـَْعِين ِبِه؟ فـَُقْلُت لِْلَجاُروِد َوهُ  -بـَْنيَ َهِذِه ِإَىل َهِذِه َومسَِ
ِه ِإَىل ِشْعَرتِِه  ْعُتُه يـَُقوُل: ِمْن َقصِّ فَاْسَتْخرََج قـَْلِيب، ُمثَّ  -قَاَل: ِمْن ثـُْغَرِة َحنْرِِه ِإَىل ِشْعَرتِِه، َومسَِ

، ُمثَّ أُتِيُت ِبَدابٍَّة ُدوَن ُلوَءٍة ِإميَاً�، فـَُغِسَل قـَْلِيب، ُمثَّ ُحِشَي ُمثَّ أُِعيدَ ممَْ  يُت ِبَطْسٍت ِمْن َذَهٍب أُتِ 
 -قَاَل أََنٌس: نـََعْم  فـََقاَل َلُه اجلَاُروُد: ُهَو البُـَراُق zَ َأَ� َمحَْزَة؟ -البَـْغِل، َوفـَْوَق اِحلَماِر أَبـَْيَض، 
نـَْيا ِه، َفُحِمْلُت َعَلْيِه، فَاْنطََلَق ِيب ِجْربِيُل حَ َيَضُع َخْطَوُه ِعْنَد أَْقَصى َطْرفِ  ىتَّ أََتى السََّماَء الدُّ

ِسَل فَاْستَـْفَتَح، َفِقيَل َمْن َهَذا؟ قَاَل: ِجْربِيُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُحمَمٌَّد، ِقيَل: َوَقْد أُرْ 
ِجيُء َجاَء فـََفَتَح، فـََلمَّا خَ ِإلَْيِه؟ قَاَل: نـََعْم، ِقيَل: َمْرَحًبا ِبِه فَِنعْ 

َ
َلْصُت فَِإَذا ِفيَها آَدُم، َم امل

ا ِ�ِالْبِن فـََقاَل: َهَذا أَبُوَك آَدُم َفَسلِّْم َعَلْيِه، َفَسلَّْمُت َعَلْيِه، فـََردَّ السََّالَم، ُمثَّ قَاَل: َمْرَحبً 
َة، فَاْستَـْفَتَح ِقيَل: َمْن َهَذا؟ َتى السََّماَء الثَّانِيَ الصَّاِلِح، َوالنَِّيبِّ الصَّاِلِح، ُمثَّ َصِعَد ِيب َحىتَّ أَ 

ْرَحًبا قَاَل: ِجْربِيُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُحمَمٌَّد، ِقيَل: َوَقْد أُْرِسَل ِإلَْيِه؟ قَاَل: نـََعْم، ِقيَل: مَ 
ِجيُء َجاَء فـََفَتَح، فـََلمَّا َخَلْصُت ِإَذا َحيَْىي 

َ
َوُمهَا ابـَْنا اخلَاَلِة، قَاَل: َهَذا   َوِعيَسى،ِبِه فَِنْعَم امل

النَِّيبِّ الصَّاِلِح، َحيَْىي َوِعيَسى َفَسلِّْم َعَلْيِهَما، َفَسلَّْمُت فـََردَّا، ُمثَّ قَاَال: َمْرَحًبا ِ�َألِخ الصَّاِلِح، وَ 
اَل: ِجْربِيُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ َهَذا؟ قَ  ُمثَّ َصِعَد ِيب ِإَىل السََّماِء الثَّالَِثِة، فَاْستَـْفَتَح، ِقيَل: َمنْ 

ِجيُء َجاَء فَـ 
َ
ُفِتَح، فـََلمَّا قَاَل: ُحمَمٌَّد، ِقيَل: َوَقْد أُْرِسَل ِإلَْيِه؟ قَاَل: نـََعْم، ِقيَل: َمْرَحًبا ِبِه فَِنْعَم امل

ْيِه، فـََردَّ ُمثَّ قَاَل: َمْرَحًبا َعلَ  َخَلْصُت ِإَذا يُوُسُف، قَاَل: َهَذا يُوُسُف َفَسلِّْم َعَلْيِه، َفَسلَّْمتُ 
َتَح، ِقيَل: َمْن ِ�َألِخ الصَّاِلِح َوالنَِّيبِّ الصَّاِلِح، ُمثَّ َصِعَد ِيب َحىتَّ أََتى السََّماَء الرَّاِبَعَة فَاْستَـفْ 

ِإلَْيِه؟ قَاَل: نـََعْم، ِقيَل:  لَ َهَذا؟ قَاَل: ِجْربِيُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُحمَمٌَّد، ِقيَل: َأَوَقْد أُْرسِ 
ِجيُء َجاَء فـَُفِتَح، فـََلمَّا َخَلْصُت ِإَىل ِإْدرِيَس، قَاَل: َهَذا ِإْدرِيُس فَ 

َ
َسلِّْم َعَلْيِه َمْرَحًبا ِبِه، فَِنْعَم امل

، ُمثَّ َصِعَد ِيب، َحىتَّ أََتى حِ َفَسلَّْمُت َعَلْيِه، فـََردَّ ُمثَّ قَاَل: َمْرَحًبا ِ�َألِخ الصَّاِلِح َوالنَِّيبِّ الصَّالِ 



	
	

، السََّماَء اخلَاِمَسَة فَاْستَـْفَتَح، ِقيَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل: ِجْربِيُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُحمَمَّدٌ 
ِجيُء َجاَء، فـََلمَّا

َ
َلْصُت فَِإَذا خَ  ِقيَل: َوَقْد أُْرِسَل ِإلَْيِه؟ قَاَل: نـََعْم، ِقيَل: َمْرَحًبا ِبِه، فَِنْعَم امل

 الصَّاِلِح، َهاُروُن، قَاَل: َهَذا َهاُروُن َفَسلِّْم َعَلْيِه، َفَسلَّْمُت َعَلْيِه، فـََردَّ ُمثَّ قَاَل: َمْرَحًبا ِ�َألخِ 
قَاَل:  َهَذا؟ َوالنَِّيبِّ الصَّاِلِح، ُمثَّ َصِعَد ِيب َحىتَّ أََتى السََّماَء السَّاِدَسَة فَاْستَـْفَتَح، ِقيَل: َمنْ 

ِه، ِجْربِيُل، ِقيَل: َمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُحمَمٌَّد، ِقيَل: َوَقْد أُْرِسَل ِإلَْيِه؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: َمْرَحًبا بِ 
ِجيُء َجاَء، فـََلمَّا َخَلْصُت فَِإَذا ُموَسى، قَاَل: َهَذا ُموَسى َفَسلِّْم َعَلْيِه َفَسلَّْمتُ 

َ
 َعَلْيِه، فَِنْعَم امل

َل َلُه: َما يـُْبِكيَك؟ ُمثَّ قَاَل: َمْرَحًبا ِ�َألِخ الصَّاِلِح، َوالنَِّيبِّ الصَّاِلِح، فـََلمَّا َجتَاَوْزُت َبَكى، ِقي فـََردَّ 
مَِّيت، ُمثَّ قَاَل: أَْبِكي ِألَنَّ ُغَالًما بُِعَث بـَْعِدي َيْدُخُل اجلَنََّة ِمْن أُمَِّتِه َأْكثـَُر ِممَّْن َيْدُخُلَها ِمْن أُ 

ُل، ِقيَل: َوَمْن السََّماِء السَّاِبَعِة فَاْستَـْفَتَح ِجْربِيُل، ِقيَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل: ِجْربِي َصِعَد ِيب ِإَىل 
ِجيءُ 

َ
 َجاَء، َمَعَك؟ قَاَل: ُحمَمٌَّد، ِقيَل: َوَقْد بُِعَث ِإلَْيِه؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: َمْرَحًبا ِبِه، فَِنْعَم امل

ِه فـََردَّ السََّالَم، فَِإَذا ِإبـَْراِهيُم قَاَل: َهَذا أَبُوَك َفَسلِّْم َعَلْيِه، قَاَل: َفَسلَّْمُت َعَليْ  فـََلمَّا َخَلْصتُ 
تَـَهى، فَ  ُنـْ

ُقَها ِمْثُل قَاَل: َمْرَحًبا ِ�ِالْبِن الصَّاِلِح َوالنَِّيبِّ الصَّاِلِح، ُمثَّ رُِفَعْت ِإَيلَّ ِسْدَرُة امل ِإَذا نـَبـْ
تَـَهى، َوِإَذا أَْربـََعُة أَ ِقَالِل َهجَ  ُنـْ

نـَْهاٍر: َر، َوِإَذا َوَرقـَُها ِمْثُل آَذاِن الِفيَـَلِة، قَاَل: َهِذِه ِسْدَرُة امل
اِن ِيف نـَْهَراِن َ�ِطَناِن َونـَْهَراِن ظَاِهَراِن، فـَُقْلُت: َما َهَذاِن zَ ِجْربِيُل؟ قَاَل: أَمَّا الَباِطَناِن فـَنَـْهرَ 

ْعُموُر، ُمثَّ أُتِياجلَنَِّة، َوأَمَّ 
َ
ُت Ôَِِ�ٍء ِمْن َمخٍْر، ا الظَّاِهَراِن فَالنِّيُل َوالُفَراُت، ُمثَّ رُِفَع ِيل البَـْيُت امل

، َوِإَ�ٍء ِمْن َعَسٍل، َفَأَخْذُت اللََّنبَ فـََقاَل: ِهَي الِفْطَرُة الَِّيت أَْنَت َعَليْـ  َها َوأُمَُّتَك، َوِإَ�ٍء ِمْن َلَنبٍ
، فـََقاَل: ِمبَا ِرَضْت َعَليَّ الصََّلَواُت َمخِْسَني َصَالًة ُكلَّ يـَْوٍم، فـََرَجْعُت َفَمَرْرُت َعَلى ُموَسىُمثَّ فُ 

َالًة ُكلَّ أُِمْرَت؟ قَاَل: أُِمْرُت ِخبَْمِسَني َصَالًة ُكلَّ يـَْوٍم، قَاَل: ِإنَّ أُمََّتَك َال َتْسَتِطيُع َمخِْسَني صَ 
عَ يـَْوٍم، َوِإّينِ َوا1َِّ 

ُ
َلَك، َوَعاجلَُْت َبِين ِإْسَرائِيَل َأَشدَّ امل اَجلَِة، فَاْرِجْع ِإَىل  َقْد َجرَّْبُت النَّاَس قـَبـْ

ى فـََقاَل ِمثْـَلُه، َربَِّك فَاْسأَْلُه التَّْخِفيَف ِألُمَِّتَك، فـََرَجْعُت فـََوَضَع َعينِّ َعْشًرا، فـََرَجْعُت ِإَىل ُموسَ 
َضَع َعينِّ َعْشًرا،  َعْشًرا، فـََرَجْعُت ِإَىل ُموَسى فـََقاَل ِمثْـَلُه، فـََرَجْعُت فـَوَ فـََرَجْعُت فـََوَضَع َعينِّ 

ُت فـََقاَل فـََرَجْعُت ِإَىل ُموَسى فـََقاَل ِمثْـَلُه، فـََرَجْعُت َفأُِمْرُت ِبَعْشِر َصَلَواٍت ُكلَّ يـَْوٍم، فـََرَجعْ 
، فـََقاَل: ِمبَ أُِمْرَت؟ ُكلَّ يـَْوٍم، فـََرَجْعُت ِإَىل ُموَسى  ِمثْـَلُه، فـََرَجْعُت َفأُِمْرُت ِخبَْمِس َصَلَواتٍ 

 يـَْوٍم، قـُْلُت: أُِمْرُت ِخبَْمِس َصَلَواٍت ُكلَّ يـَْوٍم، قَاَل: ِإنَّ أُمََّتَك َال َتْسَتِطيُع َمخَْس َصَلَواٍت ُكلَّ 



	
	

َلَك َوَعاجلَُْت َبِين ِإْسَرائِيلَ  عَ  َوِإّينِ َقْد َجرَّْبُت النَّاَس قـَبـْ
ُ
اَجلَِة، فَاْرِجْع ِإَىل َربَِّك فَاْسأَْلُه َأَشدَّ امل

اَل: فـََلمَّا التَّْخِفيَف ِألُمَِّتَك، قَاَل: َسأَْلُت َريبِّ َحىتَّ اْسَتْحيَـْيُت، َوَلِكينِّ أَْرَضى َوُأَسلُِّم، قَ 
 )1(َجاَوْزُت َ�َدى ُمَناٍد: أَْمَضْيُت َفرِيَضِيت، َوَخفَّْفُت َعْن ِعَباِدي "

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

																																																													

 .5/52) 3887(املعراج)، رقم (أخرجه البخاري يف صحيحه، �ب:  )1(



	
	

 

 :ءاند

ن وتعرب ع ،ةاخلالد اإلسالم رسالةختتزل ملهمة مؤثرة   كلماتعبارة عن   اآلذان  

 ،لكبرياو الصغري جلميع،ايدركها  سهلة صياغة صيغت عباراته، مبادئ الدين اإلسالمي 

عور ف، غالًبا تنطلق بصوت مجيل يوقظ الشاملثق وغري ملثقفا ،ملتعلما وغري املتعلم
يتم  وكانت املعيار الذيعلى مجال أصوات املؤذنني ملسو هيلع هللا ىلص وقد حرص رسول هللا  �لطمأنينة 

عزيز يل وقد قال عمر بن عبدالعليه اختيارهم واستمر املسلمون على ذلك إىل وقتنا احلا
ال الطرب يعتمد على مجو أي سهًال خالًيا من التكلف ملؤذنه ( أذن وليكن آذانك مسًحا) 

 الصوت الطبيعي والفصاحة واملدود الصحيحة 
لسامع ، ويندب لنومكا نماز كل  يف اهلتيسريقولية؛  ةعباد هجتد  إذا Äملت اآلذانو

                              اع كلماته وأن يردد تلك الكلمات ويف ذلك احرتام لوقته ملسأن ينصت 

 عوبةص إلسالمي،ا العامل قنطا رجخا املسافر يعرفها نذااأل نبدو ةحلياا وصعوبة
 تسنوا بعرأ ةملد ةلصالا كانت  حيث ؛ةهلجرا بعد ملسلمنيا ةمعا� ىمد تخيلن جتعلنا

 ىلوألا لسنةا يف ضفر نألذاوا ،تسنوا ثبثال ةهلجرا قبل فرضت ةفالصال ؛نذاأ ندو

 . اهلجرة من
  ،همٌّ شغلهم يف يقظتهم ويف منامهم نكا  ٬ةلصالا عن مإلعالا عموضو نأ واحلقيقة

 بنص مثل لذلك تاقرتاحا قدمت وقد  ،وأصحابه هللا لسور بني شنقا موضعوكان 
استبعد اقرتاح الناقوس والبوق واختار و   .حاالقرتا ذاه هكر  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لسور لكن ،لرايةا

 اآلذان بصوت بشري يعرب عن حاجة البشر إلله واحد



	
	

 منهمكٌ  وهو ٬بيته إىل د رضي هللا عنهيز بن عبد هللا عملبدا لصحايبا بهذ موي تذا
 هللا، لسور z: لفقا هللا لسور فأتى ،نذااأل رؤz هللا هفأرا ،عاملوضو هذايف  التفكري يف

 ،دهي يف �قوسا حيمل ،نخضراأ نثو� عليه رجل يب مر ائف،ط الليلة ذهه يب فطا إنه
 إىل به دعون: قلت: لقا به؟ تصنع وما: لفقا ؟سالناقو اذه تبيعأ ،عبد هللا z: فقلت

 هللا أكرب هللا: لتقو: لقا و؟ه ماو: قلت ذلك؟ من خري على أدلك الأ: لقا. ةلصالا
 حممدا نأ أشهد هللا، الإ إله ال نأ شهدأ هللا، الإ إله ال نأ شهدأ ٬كربأ هللا أكرب هللا ٬أكرب

 ىعل حي ،ةالصال على حي ،ةلصالا على حي هللا، رسول احممد نأ شهدأ هللا، لرسو
 ،e هللا لرسو Kا أخرب فلما. هللا الإ إله ال ، كربأ هللا كربأ هللا ٬حالفال على حي ،حالفال

 صوì ىأند هفإن؛ Kا نفليؤذ عليه فألقها لبال مع فقم هللا، شاء نإ حق لرؤz إ�ا: "لقا

 .)1(منك"
 وال عجب ٬خرآ لشخص تأسند وإمنا ،الرؤz صاحب ىلإ تسند مل نذااأل مهمة إن 

 بويعذ ٬ضاألر على ُيسحل نكا، نذا�أل فتشر الذي �ح ر بن لفبال! ذلك يف

 لىع ملشتملةا نذابوالية األ يفجوز…  حدأ حدأ..  حدأ حدأ: لفيقو دينه عن لريجع
 نتهائه.ابتدائه وا يف التوحيد

مون وحنن املسل ألولعه نسم وكأننا !اآلذان كم يغمر� الشعور �لدهشة عندما نسمع
 634 ماإلسالان يعتنق فليس غريًبا  ، واعتد� على مساعه ، لفنا هذا الصوتأ الذين

 . بعد أن مسعوا صوت اآلذان  عام واحد ، خالليف تركيا  شخًصا
 كربأ هللا.... كربأ هللا.... كربأ هللا.. كربأ هللا نللكو ليقول رهننتظ

 هللا الإ إله الن أ أشهد.... هللا إال لهإ ال نأ شهدأ
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 هللا لرسو حممدا نأ شهدأ... هللا لسور ًاحممد نأ شهدأ
  لصالةا على حي.. ةالصال على حي
 حلفالا على حي....حلفالا على حي
 أكرب هللا...  كربأ هللا

 هللا الإ لهإ ال
يف و ،لاجلبا، ويف قمم يف املدن و الصحاري، ، يف كل مكان ء كل حني الندانتحني 

ر الفج حييي وهو الندي، على ندائه نستيقظو ٬ملساءا حلي حني. ننتظره الودzن للسهوا
يامة لقام وي فيشهد ،حلجراو الشجر ، حىتشيء كل  يسمعها ليتالتوحيد ا بكلمات

  كراأ ينإ" ملسو هيلع هللا ىلصهللا  لسور له لقا يخلدرا سعيد لقا .النداء اهذمنها  للحنجرة اليت انطلق
 وتكص فعرفا ة�لصال فأذنت �ديتك وأ غنمك يف كنت  افإذ ؛لباديةا لغنما  حتب

 يوم له شهد الإ شيء وال نسإ الو جن نملؤذا تصو ىمد مسعي ال فإنه ؛ءا�لند
 .)1("القيامة

 نبتهج مث ٬األمة لنيب �لدعاء أكفنا مندو ،حناوارأ تنطلق ةللصال لنداءا نتهىا افإذ

 .�لدعاء علينا فقط ب!مستجا لدعاءوا تية،امو فالفرصة
(  تعاىل قوله يف املفردتني بني املسافة ذا3ا هي واألحابة الدعاء بني املسافة.  اضاءة

(  املفردتني بني املسافة ذا3ا هي لنا وذكره 0 ذكر� بني واملسافة)  لكم استجب ادعوين
 من كتاب لوال دعاؤكم شديدة ...  ببساطة هكذا وسطاء وال مسافة ال) أذكركم فاذكروين

ه أمهية التقدم ورفع اآلذان ¥صوات سالناكثري من   يغيب عن نلحظ ذاه عصر� ويف
 ! فعالً  حمري مرأ وهو
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 لكت يف لللدخو حمفز مرأ ، للمؤذن القيامة ومي لةيلطوا قألعناا تلك ختيل نإ
ما  وكل ءالوضو  وكذلك ميته،هوأ قيمته نذاآلا أعطت ةفالصال ئعة؛الرا مانيةياإل لتجربةا

 . املسلمني على للخري افدً ار تصارو، Kايرتبط 
 من �لقرعة فيهم يكون يأ ٬نذاألا على نيستهموكانوا   ملسو هيلع هللا ىلص هللا لسور صحابةو  

 ءِ النِّدا يف َما ُسالنَّا يْعلمُ  َلوْ " ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسو لقا :لقا ةريره أيب عنعليه. قباهلمإ ةشد
 لتَّهجريا ِيف  يعلمون َما لوْ و عَليه، ْستهمواال عَليه يستهموا ْنأ الَّ إ جيدوا ملَْ  ُمثَّ  ِلَألوا لصَّفِّ او

 . )1("اوً حب َلوْ و ألتومها لصُّْبحِ او لَعَتَمةِ ا ِيف  َما يعلمون وَلوْ  ليه،َإ الْستَبقوا
  سية.دلقاا موي ناآلذا على ناملسلمو ستهما فعالً و
، 

 هل تعلم  اضاءة

 عمري  بن مصعب بعد املدينة إىل هاجر من (ين مكتوم أم بن عبدهللا أن
  خويلد بنت خدجية خال ابن مكتوم أم بن عبدهللا أن تعلم هل -
  مكتوم أم بن عبدهللا يف نزلت عبس سورة أن تعلم هل -
 
 

 
 

 :بعةراأل لسعداءا

																																																													

�ب: ، ومسلم يف صحيحه، 1/126) 615أخرجه البخاري يف صحيحه، �ب: (االستهام يف األذان)، رقم ( )1(
 .1/325) 129(تسوية الصفوف وإقامتها)، رقم (



	
	

 ساجدملف اأشر يف نذا�أل رمسيا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسو كلفهم  الذين هلم خامس ال بعةٌ أر
  :وهم

  :jح ر بن لبال -1

ق عبري تنشّ الذي ،  �اية حكاية العبد األمسر الذليلهي الصحايب اجلليل  هذا حكاية 
هت إىل فمن يكبل الروح إذا اجت ،ديه ورجليهتكبل ي كانت  غالل العبوديةببنما أاحلرية ، 

ق ينط الفم الذي ومن يكمم  !للقلب عندما يطمئن �إلميان، ومن يقول ال  ،خالقها
 �لتوحيد !

 لرتف طعما عرف لومل ي ،شبابًيا آخر فباللنا مل يذق طعم النعيم يوما مشروًعابالًال  نكا  
ة لألمة مة فارقوعال، وبقي رمًزا للصمود  ، قام بواجبه التارخييرمضاء مكة احلارةعلى و 

مل  ،األمريكتني وأسرتاليا ك  ،يف أقصى األرض فإذا غابت أمساء الصحابة عن مسلمني 
 يعرفه املسلمون يف مشارق األرض ومغارKا ن ر�ح .يغب إسم بالل ب

 ،يلندا تهصو  فانطلق ،الكعبة رهظ على صعد حني؛ الفتح موي أذنه بالًال  نذاأ أمجل مبار
 مل الذي األخري ذانهأ وه أذنه نذاأ صعبأو. ره مرها وحلوها ذكرzت فتطو هخاطر ويف

 وعلى! هللا ل سور حممًدا نأ شهدأ لقا عندما عليه تتالت تفالعربا ؛كمالهإ من يتمكن
سلوى  ملسو هيلع هللا ىلصففي اتباع هدي النيب هللا. لسور نبدو نةيملدا يف ةحلياا تصعب ت�لذا لبال

 قلبه معلقو ،رلثغوا يف بطًاامر لشاما إىل بالل رضي هللا عنه  هاجر ويف الثغور مالذ ، 

 .جلميلا لعهدا تذكرz ففيه النبوي �ملسجد

 عبدهللا بن أم مكتوم -2

 مرحًبا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسو عند اخلاصة الرتحيبة وذ األعمى الشهيد ،ممكتو مأ بن عبد هللا

 نفعلا حيث ؛)(عبس ةسور تآz نزلت نأ بعد؟ حاجة من لكأ ريب، فيه عاتبين مبن



	
	

جلها، أ من وتبع اليت للقيمةتعزيًزا  حياته فأصبحت ،بلعتاا بذلك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لسور قلب
 )			 }تْـَقاُكمْ َأ هللاِّ  ِعْندَ  ْكَرَمُكمْ َأ (للمؤمنني الكرامة قيمة وهي 

 دفق؛ ئماد اعتذار مسحة عليها به  هللاِّ  للرسوا فعالقة ؛صخا نشأ ممكتو مأ والبن
 كرمهأو ٬اطرهخل تطييًبا ةمر ةعشر  ثالث املدينة على فيها ستخلفهااليت  تاملرا دعد بلغ

 . هيتناو�ن علي فكا� ،يلنبوا ملسجدا يف لبال مع نذا�أل
 محل على صرأ نأ بعد القادسية معركة يف استشهد .سولهرو هللا عند كرميًا  كان

   .نللقرآ حافظًاضريًرا  فاستشهد ؛ءااللو

 القرظ سعد -3

يل وهو لصحايب جل وىل، فكيف مب من املوايل الذين أكرمهم هللا �إلسالم سعد نكا

 هذه هي املساواة احلقيقية ، وهذا هو العدل ،املوعود �جلنة هو وأمه وأبيه ،zسر بن رماع
اآلذان يف و   رسول هللا ، والتشرف �لقرب مناملوايل يتصدرون قائمة املناصب العليا 

 .مسجده يف عاصمة اخلالفة اإلسالمية 
بارك هللا له يف ، فاجللود نبات يستخدم يف د�غة يف  يبيع ويشرتي ،كان جمرد موىل

 ه ويسعى مره وأمور �قي صحابتعن كثب أان رسول هللا يتابع كو .  فربحمشروعه الصغري 
 .اK فسميوال يرتكها هذه التجارة  ملزي نأ  هفأمر لتحسني أوضاعهم االقتصادية ، 

مسح قد . فعلى رأس كل فرد فيها  رسول هللا ائمة املباركة اليت مسح ضمن الق كان

 ماف مثانني، ابن وهو فمات ، سعد بن ُعمري رأس على حرسول هللا على رأسه كما مس
 ضأبي ورأسه سنة، مائة ابن وهو فمات  اجلذامى زيد بن قيس رأس على سح! ومشاب

 ،اللون  سودأبقى  شعره من عليه يُده مّرت وما وسلم عليه هللا صلى النيب كف  وموضع
 األغر يُدعى فكان



	
	

 لنبويا داملسج يف نذالأل نتقلا مث ملسو هيلع هللا ىلص  هللا لحياة رسو طيلة يف مسجد قباءسعد  نذّ أ 
آلذان يف اوبربكة دعاء النيب ورث أبناءه . فيه نذاألا عن بالًال  عمتنااو للرسوا ةفاو بعد

 املسجد النبوي إىل عهد مالك رمحه هللا وقيل إىل زمننا هذا 
 فإذا صلينا يف.هبناؤأ عنه ىورو احلديث، ً� فحسب بل كان أحد رواةمل يكن مؤذ

الث وإذا صلينا يف املسجد النبوي فلنتذكر مؤذنه الثمسجد قباء فلنتذكرسعد مؤذنه األول 
 سعد أيضا . 

 جلمحيا ةحمذور بوأ -4

 ؤذن يف أنه سيقع عليه االختيار ليكون أول م مل يعلم ذلك الفىت الذي تبع رسول هللا،
 حركة يف ذان مع أقرانهالفىت يقلد األ ى يف عقبه ... كانذان سيبقاملسجد احلرام، وأن األ

 يالذe  هللا لسور مسع ىلإ صلو لنديا صوته لكن .فحسب مراهقنية شقاو عن تعرب

 نمؤذفصار  .ماً عاعمره سبعة عشر الصوتية لفًىت  املوهبة ذههعلى  فرصة تليفو  نما كا
 بن سوأ :امسهبينهما  يف العمر، نعم صاحبه على الرغم من الفرق  صاحبهو  هللا لسور

كانت أسرته تدين لصوته اجلميل الذي عرب به جسر   صوìً، سلناا ىندأ من نكا  معري،
 ملسجد احلرام يف أطهر البقاع . الشرف فتشرف �آلذان يف ا

 عرية املتعلقة Kذه الشوحبكم حساسية منصبه فقد كان جديًرا أن يروي األحاديث 

 زوجها نع لشهريا احلديث ترو ليتا عبد امللك مأ جتهووز،  مللكا عبد بنها عنه ىوفر 
 ،نطلبهم مكة من ةعشر عاشر خرجت حنني من النيب رجع ملا": لقا ،ةحمذور يبأ

 Äذين ؤالءه يف مسعت لقد  النيب لفقا ،نستهزئ ننؤذ فقمنا ةللصال يؤذنون فسمعتهم
، لعات :نتذأ حني لفقا آخرهم، فكنت فأذ� رجال إلينا فأرسل "؛تلصوا حسن نسانإ

 نفأذ ذهبا :لقا مث ،تمرا ثثال علي كو�ر �صييت على فمسح يديه بني فأجلسين



	
	

 لصبحا يفو  ،Kا نؤذنوي كما  األوىل فعلمين هللا؟ لرسو z كيف  :قلت حلرام.ا بيت عند
 .)1("مرتني مرتني إلقامةا علمينو ،مالنو من خري ةالصال

 مسح لذيا شعره يقص فلم هللا، لبرسو يربطه شيء كل  على ةحمذور بوأ صحر
وبقي اآلذان .سهنف على اهثرأ وعظم املسحة تلك بقيمة منه إميا�ً  يفرقه؛ ومل الرسول عليه

 .الرشيد يف نسله إىل عهد هارون 
 

 
 
 
 
 
 

  اضاءة

  
 
 أzد و ، حتصى ال منن عنقه يف للصحابة و إال القيامة يوم إىل املؤمنني من أحد ما

 و ، ألحكاما و احلكمة) وسلم عليه هللا صلى( هللا رسول عن إلينا محلوا فهم..  تنسى ال

 حقهم ليحفظ و فضلهم فليعرف..  احلرام و احلالل بينوا
 

 السكندري عطاء بن أمحد
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 :ماء ةقطر

 قعي نأ الإ املتوضئ ميلكال والوضوء فرض  ، وهي اإلشراقة والربيق ، وضاءةالضوء من الو 

 من فكماء؛ لصفا تعيد لعينني،او الوجه من رحدتن ليتا املاء تفقطرا.  سر روعتهأ يف

 ايكهتدلو فألطراا غسل نأ كما  حمتمل، ذًىأ معها حاملة منها ختلص ليتا رلغباا تذرا
 فيهدأ ٬مجلسا رةحرا جةرد نتوازتف لقلب.ا عن ةلبعيدا املناطق يف الدموية ةالدور كحري

 ه بر يدي بني فللوقو مثالية حالة يفويكون  ويسكن
 قيامةال موييدعون  أميت نإ" ملسو هيلع هللا ىلصقوله  لخال مناهلدي النبوي الكرمي  هذا معي Äمل

 .)1("لوضوءا رآ( من حمجَّلني  ًاغر
 من القيامة موي فوشر فضل بعالمة خيصهم هللا ن¥ للمتوضئني ةبشار ثياحلد يف

 أرجلهمو  وأيديهم جوههمو تتألأل خلالئقا سؤور على نفيأتوينادون  حيث؛ ألمما بني
 ٬بهالثو لباطو ٬هللا ةمرضا بتغاءا اهفعلو ليتا العظيمة ةلعبادا ذهه (رآ من ثرأ لكذو ٬ر�لنو

 .خلاصةا مةيالعظ ةحملمدا هذهجزاؤهم  نفكا

 كلولسا اذه يتحول بل، القيامة ومي ملظالا جواءأ يف ضوء ىلإ يتحول فالوضوء 

 ضبيا لتحجيلاو ،سالفر جبهة يف نتكو بيضاء ملعة ةلغرا فأصل مجالية. قيمة ىلإ اجلميل

 شهاد،ألا رؤوس على يكون للمتوضئني ذاألخا زالربو اذه س.فرال ئماقو من ثثال يف
 بني تألألي الكوثر ماءو ،متهأ على فلتعرا على ملسو هيلع هللا ىلص للرسوا تساعد وعالًمة ةشار وهو
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 خصص نهألمنه فريدهم؛  اليشربو نفيأتو سلناا عطش فيه شتدي الذي لوقتا يف يديه
 مته.أو هللا للرسو

 نءسيكوالوضو  ثرأ من منك يقطر يالذ فاملاء ؛لوضوءا قيمة دتتجد اللحظة تلك يف
 !ماء يوأ ،ماء من شربك يف سبًبا

 نيمؤمن مقو ردا عليكم مسال" فقال: ةاملقرب لهأ على أتى الل لسور نأ لدليلوا
 هللا لرسو اي: فقالوا. خوانناإ �أير قد �أ تودد لقا مث. نالحقو بكم هللا شاء نإ �إو

 على فرطهم �أو بعد، اأتوي مل الذين يناوإخو ،صحايبأ أنتم بل ل:قا Ôخوانك؟ لسناأ
 نأ لو أرأيت: لقا متك؟أ من بعدÕِت  مل من فتعر كيف  هللا، لسور اي: افقالو .ضحلوا

. بلى :اقالو يعرفها؟ كني ملأ م،هد Kم خيل ينارهظ بني حمجلة غر خيل له نكا  رجال

 .)1("ضحلوا على فرطهم �أو ،لوضوءا من حمجلني ًاُغرّ  لقيامةا موي Õتون فإ�م: لقا

 غري مالبسك نأ وأ ،ةمهيأ غري هملياا تدورا نتكو فقدلصعاب ا جهتكاو مهما

 د�ر ملاءا نأ وأ للبلل، مالئم غري كحذاء نَّأ وأ ٬لكذ ما شابه وأ مألكماا لضيق مناسبة
 ةغفرم يف سبًبا نستكو بالصعا تلك نأ فتذكر ؛تارعتبااال من لكذ لغري وأ ٬اجدً 

zاخلطا . 
: اقالو ؟تجارالد به رفعيو اخلطاz به هللا ميحو ما على لكمدأ الأ"  ل رسول هللا قا

 رنتظااو ،املساجد ىلإ خلطاا ةوكثر ،هملكارا على لوضوءا غسباإ: لقا. هللا لرسوz  بلى

 )2("طلر�ا فذلكم ؛ةالصال بعد ةلصالا
 نعيم :لرخاء� عينأو لرخاء،او لشدةا يف فيقهر فهو لوضوء،ا مع املؤمن رحلة تنته مل

 . هضوؤو اصلهن يكا  اليت ءا�ألجز �ً ومقر تراهاüوو احللي من به يستمتع فما. اجلنة
																																																													

 .1/218) 39()، رقم والتحجيل يف الوضوء ةرَّ استحباب ِإطالة الغأخرجه مسلم يف صحيحه، �ب: ( )1(
 .1/219) 251أخرجه مسلم يف صحيحه، �ب: (إسباغ الوضوء على املكاره)، رقم ( )2(



	
	

 بلغي حيثُ  ملؤمنا من احلِلية تبلغ" :يقول مسعت رسول هللا : لقا ة ريره يبأ عن
 .)1("لوضوءا

  اليت يلبسها أهل اجلنةواحللية هي احللي واüوهرات 
ؤلؤية ول يةفضو ذهبية رساوأجلنة يلبس ا يف ملؤمنا نأ الكرمي،  ئلقارا ايهأ تعلم كماو 

  } 3ِفضَّة ِمن َرَساوَأ اُحلُّوَو} {2ُلْؤُلًؤاَو بٍ َهذ ِمن َرَساوَأ ِمنْ  ِفيها َنَحلَّوْ ُي{	قال هللا تعاىل
يبلغ  حيث ىلإ نتكوو ٬حلليةا Kذه - امرأة وأ نكا  رجالً  - اجلنة يف حلىُي فاملؤمن

 ومبا )4(.املرفقني ىلإ غيبل لوضوءا ألن؛ املرفقني ىلإ اليدين يف حلليةا تبلغ ذاه فعلى .لوضوءا
 قليال. ئهااجوأ يف نرتككم جلنةا عن ثيحلدا نأ
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 :اجلّنة أجواء
 وأ الفجر ىلإ نما تكو بقرأ ةساحر ةاإلضاء ئة،داهو صافية خاصة جواءأ للجنة

 ،رالثماو ورهالز من حتفو العطرية ئحالروا وصف،ي ال عبقٌ و عليل، واءه ٬بالغرو
 إال للنفس فما. ملاءا يعطر رلكافووا ٬بلرتاا من يعبق ن، والزعفرادألجساا ملسك يبللوا
 .يطيب نأ الإ رطللخا وال ،حترì نأ

حتية  Kا هذكرت الدنيا، يف يصليها نكا  اليت صالته ملؤمنا ينسى لن األجواء ذهه يف
 ًىكرذ من اz هل.. ةالصال مواعيد يف تصلهم ليتا ةملتجددا اهلداz تومفاجآ ،املالئكة من

 يف له، هللا رسول اي: e هللا لسور لفسأ رجل لخيا داعبت لرائعةا األجواء ذههيبة! ط

 َوَهلُمْ  (:بالكتا يف يقول تعاىل هللا مسعت: لقا ؟ اذه على هيجك ماو: لقا ليل؟ جلنةا

 ك�ه  ليس( هللا لسور لفقا ،لعشياو ةلبكرا بني الليل: فقلت) 1 َوَعِشيKا ُبْكَرةً  ِفيَها رِْزقـُُهمْ 

 فرط أتيهميو ٬ولغدا على احلرواو ،واحلرا على والغد دري رنوو ضوء وه مناإ ،ليل
z2("املالئكة معليه وتسلم فيها، نصلوي اكانو  اليت ةلصالا ملواقيت اهلدا(. 

  اضاءة
 كان. .   زيدوامل املزيد حنو به التمسك يدفعنا حلماً  كان. .   اجلنة بفتيات حنلم كنا  

 أبوابه وحن. .  هللا حنو.. اليأس ومفاوز اإلحباط وأرصفة الرذيلة عفن عن بعيداً  Õخذ�

 لطاملا. . قصورال �لدعاء هلا بنيت لطاملا قصرها؟ وكيف فتايت هي كيف  ترى..  وعطاzه
 طاف لطاملاو  واألشعار، �ألمطار ربوعها سقيت لطاملا. .  خميليت يف األ�ار هلا شققت

 .ومحاها وأغنامها خيامها حول شعري
  أمتىن حني اجلنةكتاب 
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 :ةلصالا قمأ

 الصالة .من لفظ اإلقامة للصالة  وال أكمل فال أبلغ أما وقد وصلنا إىل بيت القصيد
 على قحلا رهظيو لتغيريا ةوجذ صاحبها يف تشعلو  عال،و جل لربا فيها يعظم اليت
 من وهو ،قام لفعلا من مشتقة  �اأ ىنر(  إلقامةا معىن عند قليال نقف فعندما ؛هحميا

 دُ يرِ ُي ارً اِجدَ  ِفيها افـََوَجدَ {	ااىل تع هقول يف كما  ،التشييدو إلصالحا مبعىن Äيتو ،ضلنهواو ملقياا

 } 1َفَأقَاَمه نَقضَّ َي أنأ

 َنْلِميزَاا اُختِْسُرو الَو ْلِقْسطِ �ِ  َنْلَوزا اِقيُموَأو{ تعاىل قوله يف ، كماقامتهإو للعدا حتقيق مبعىن Äيتو} 
 يف عهاضوو رألموا تقييم يف بل ،تآلالا يفعلى املوازين  قتصري ال �لقسط نلوزاو

مْ َأ َلوْ َو{ :تعاىل قوله يفو. نصاKا ِجنيلَ َوا َةلتـَّْورَاا اقَاُموَأ �َّ ن لَيهمِإ َلنزِ ُأ َماَو ْإلِ مْ رَّمِّ ِّK َألََكُلوا 

ْنهمْ  ُجِلهمأْر َحتْتِ  ِمنَو فـَْوِقهمْ  ِمن ْنهمْ  مُّْقَتِصدة مَّةٌ ُأ مِّ  دملقصواو }2َنيْعَمُلو َما اءَ سَ  وَكِثريٌمِّ
 .محيا3 يف إلجنيلاو ةارالتو تتعليما تطبيق هي :مةيالكر اآلية يف �إلقامة

. فلوقوا على قتصري ال ألمرا ن¥ وحيي ،ةلقدرا مع مالقيا لفظو لصالةا إقامة نإ
 ةلصالا امةقإو ،لواقعا رضأ يف لالعد حتقيق تعين للعدا كإقامة  ،ملقياا من حالة هي مناإو

 3د)قعولا ال فلوقوا وضع معه تناسبي لذياو حلياةا يف الصالة بمآر لتحقيق ض�و
 روحكو ،لوضوءا ثرأ من يضيء جهكوو هللا، كمرأ كما  ةللصال قائم نتأ اه

 Kا؟ تبدأ املاذ يتدرأ ،كربأ بقولك: هللا أتبد ،مهيب موقف يف لدعاءا ثرأ من فترفر
 معلناً  �لتكبري يديك فعاار ٬مرهأ مكهأ أو شأنه، عال مهما كبري  كل  عينيك مأما ليتالشى

 سبحانك :بقولك ومحد تسبيح مجيلة مبقدمة ةلصالا وتبدأ 0 جل وعال.م الستسالا نأ
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. الةلصا سنن من سنة وهو ك.غري لهإ الو ،كجد وتعاىل مسك،ا كتبارو ،كوحبمد للهما
�لربوبية املطلقة  وصفهو  �حلمد هللا ىلإالتوجه  جييء ،لرحيما الرمحن هللا �سم لبدءا عقبو

 يتخذ مل هوف ؛صفاته لاحلمد 0 لكما حنمده على ماذا؟)( احلمد0 رب العاملني للعاملني
 يـَتَِّخذْ  ملَْ  لَِّذيا 1َِِّ  احلَْْمدُ  َوُقلِ  (يعينونه سبحانه، لياءوأ دجوو مولعد ،ملكه لكاملو ،الدو

نَ  َوِيلٌّ  لَّهُ  َيُكن َوملَْ  اْلُمْلكِ  ِيف  َشرِيكٌ  لَّهُ  َيُكن َوملَْ  َوَلًدا لِّ  مِّ ْهُ   ۖالذُّ  ) 1َتْكِبريًا وََكربِّ
 له كتبها  ،حلمدا: لقا اذإ أنه، املؤمن هعبد على وفيضههللا  فضل من يبلغ اذه معو

 املوازين... كل  ترجح حسنة
: لقا هللا عباد من عبدا نأ حدثهم هللا لرسو نأ - عنهما هللا رضي - عمر بنا عن 

 لمف مللكنيا فعضلت ،"سلطانك وعظيم جهكول جلال نبغيي كما  احلمد لك بر اي"
 كيف  يندر ال مقالة لقا قد اعبد نإ ربنا اي: فقاال هللا ىلإ فصعدايدرz كيف يكتبانه؟ 

نه إ ،بر اي: قاال  ؟يعبد قال يلذا وما:  -عبد لقا مبا علمأ وهو - هللا لقا؟ نكتبها
: هلما هللا لفقا. سلطانك وعظيم جهكو لجلال ينبغي كما  بر اي حلمدا لك :لقا
 .)K")2ا فأجزيه لقايني حىت عبدي لقا كما  اهكتباا

 سبحانه هللاو. تملخلوقااو ملالعوا مجيع بر: )رب العالمین 		( :تعاىل قولهو

 ملالعوا كلو  رعاه ويربيه،يو ح�إلصال فيه يتصرف وه مناإ يرتكه مهال؛ مث نلكوا خلقي مل
 )3(.…لعاملنيا بر هللا برعاية وتعهد حتفظ خلالئقاو
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 سما اÄملن ذاوإ .يعبد علي ثىنأ تعاىل: لقا	،)	الرحمن الرحیم (: لقا افإذ

 هللا أمساء من خرآ �سم يتبع نأ ندو امنفرد ذكري الذي لوحيدا االسم هجند )الرمحن(
 .تهاذ اجلاللة فظا لعد فيما حلسىنا

 نص على مهيمنا االسم لكن حدة؛او مرة إال الرمحن اسم ردی مل الرمحن ةسور يف
 متقد ثحي؛ لرمحنا ىسو حلسىنا هللا أمساء من اسم أي ةلسورا يف يظهر ملو كلها  ةلسورا

 تسا�حب ويتحرك ،لسنناو لقواننيا حتكمه، جدا  نمتواز عامل من ةصور ةلسورا ذهه لنا
ْمسُ 	(، نمتوازو نموزو فيه شيء كل  ،اجد دقيقة 	نٍ بُِحْسبَا	َواْلَقَمرُ 	الشَّ
َجرُ 	َوالنَّْجمُ و)	5(  معاين من نزافالتو؛ ]6-5[الرمحن:)	1يَْسُجَدانِ 	َوالشَّ
 .)2(شيء على يءش يبغي أال :مبعىن اتهرمرب ويفقده اخلطأ بسباأ لغيي عميق نزاتو لرمحةا

ما ترى في خلق 		(املعىن قوله تعاىل يف سورة امللك: هذا  يؤيدو 
 )			3الرحمن من تفاوت 

 لأجز يأ ،يعبد جمدين :تعاىل لقا، )	يوم الدين مالك (: لقا إذاو

 تكلمي الو ،اً شيئ �لكه حدأ عيدّ ي ال ألنهالدين؛  مبيو مللكا ختصيصو والتعظيم. الثناء
	ۖ◌ 	اَصفG 	َواْلَمَالئَِكةُ 	الرُّوحُ 	يَُقومُ 	يَْومَ ( :تعاىل لقاكما   Ôذنه إال أحد
نُ 	لَهُ 	أَِذنَ 	َمنْ 	إِالَّ 	يََتَكلَُّمونَ 	الَّ  )				4اَصَوابً 	َوَقالَ 	الرَّْحَمٰ

  .]38[النبأ:
نة إال ال 0، وال استعاإ ةعباد فال: )إياك نعبد وإياك نستعین (	 
.0� 
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 على اهلداية على حواإلحلا رإلصراا ذاه :)اھدنا الصراط المستقیم (
 يف هللا نم التوفيقو هلدايةا ىلإ ملاسةا حاجتنا ىمد على ليلد هلو ،املستقيم طالصرا

 عيالدا وهما  لنتساءو. هللا طصراإىل  جهتناو نلتكو تصرفاتناو اتناروقرا توجهاتنا

 بقوله ملستقيما طلصراا لتوضيح
 ملستقيما طالصرا نأ هذا ومعىن: ]7[الفاحتة:)				( صراط الذين أنعمت عليهم :تعاىل

 توضيح ءجا لذلكو عليه، نسريووي الذين يسلكونه لخال من إال فاليعرو ،نظرz يبقى
وال  تضحيال  ملستقيما طالصرا				) غیر المغضوب علیھم(	 ل:�لبد طلصراا اذه وتبيني

 أمهية على اللةد ذاه ويف. عليهم هللا أنعم الذين من ٬عليه السائرين بسالكيه إال فيعر

 جمناذ ىلإ العظيمة ءارآلاو راألفكا ليحتوو ،ماألحكا تنفيذو لعمليا البعد على لرتكيزا
 ملسلمنيا لخال من إال فال يعر لكنه ،مستقيم طصرا العظيم مفاإلسال؛ واقعية بشرية

 .)1(.…ألحكامه املنفذين له، مللتزمنيا
 ةاللصا قسمت" :تعاىل هللا لقا: لقوي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لسور مسعت: لقا ةريره يبأ عن

عاملني، قال هللا الاحلمد 0 رب : لعبدا لقا افإذ سأ؛ ما يلعبدو، نصفني يعبد بنيو بيين
 اذإو، يدعب علي ثىنأ: تعاىل هللا لقا الرحيم، لرمحنا: لقا اذإو ،يعبد محدين تعاىل:

 كايإ: لقا افإذ ،يعبد إيل ضفو: ةمر لقاو ٬يعبد جمدين: لقا ،مالك يوم الدين: لقا
 اهد� :لقا افإذ ،لسأ ما يلعبدو ،يعبد بنيو بيين اذه: لقا نستعني، وإzك نعبد

 هذا: لاق ،الضالني الو عليهم بملغضوا غري عليهم أنعمت الذين طصرا ٬املستقيم طلصراا
 فنصفها ني،نصف يعبد بنيو بيين ةلصالا قسمت" :ايةور يفو "،لسأ ما يلعبدو يلعبد

 .)2("يلعبد نصفهاو يل
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 قضيت ،وتالوة ما تيسر لك من الذكر احلكيم  بلكتاا فاحتة من تنتهي نأ بعد
العظيم؛  كبر حبمد تسبح بسيط احنناء عفالركو ؛دسجوو عركو بني ةلصالا يف قتكو

 ىلإ يفتهو ٬اهمدا من جزءا ال تبلغ ليتا العظمة رهمظا من ذهنك طرفا يف ففيطو
 قدو ،ألعلىا هللا سما وهو حلسىنا أمساء هللا من �سمٍ  تسبح عليها جبهتك ضعااو ضاألر

 !هلعلو ايو لعظمته فيا. …األعلىوالعظيم  االمسني Kذين التسبيح تبطرا
 لبوقو محةر بقر بفالقر ؛خلالقك نقطة بأقر يفنك أ ساجدا نتكو عندما تذكر

 هللا من بلتقراو بلقرا نأ أيضا وتذكر		)فاسجد واقترب			(، حفظو عايةرو
 األعلى.ظيم الع ببقر نفسك على تبخل فال يةراالختيا تلعباداا وهي فل،النوا طريقه

 اضاءة
 يوم كل  جرف ايقاظها هللا حيب ُمعينة فئة البشرهناك مليارات بني من! فقط ختّيل 

 تلك يف نيكونو  قد الذين من املاليني بني من Kدوء ميشون.  له وتصلي إليه لتذهب
! عميق اتسب يف غاّطني يكونون قد أو ما شهوة يف غارقني أو..  خممورين مثلني اللحظة

 النور.... به اوعدو  ما الظلمات يف إليه مشوا الذين أولئك سيتلّقى الرهيب اليوم ذلك ويف
 وتعاىل بحانهس هللا حيبّ  الذين أولئك احلظ سعيدة النخبة تلك إّ�م..  القيامة يوم التام

 أمحد خريي العمري .. إيقاظهم
 

 
 
 

 
 



	
	

 طوق النجاة:

نعطفا3ا أول م، يكون املوت قدماً يف طريق (بت ومصري معلوم عندما متضي احلياة

منسح الرتاب عن  ،عندما ننهض من قبور� ،ملعا�ة الكبرية �لنفخ يف الصور، وتبدأ االصعبة
 مذعورين مما حدث .رؤوسنا ووجوهنا وجنري 

اهقة إىل الشنفجارات العظيمة متأل الكون وقد أحالت السالسل اجلبلية فأصوات اال

نفر من  ،وضياع! جنري و�رول مذعورين، فزع انتظار وترقب ، وغبارها يلف األرض.تراب
 م مثلنا حيارى يبحثون عن األمان.هنلك ، وأمهاتنا، وأزواجنا، وإخوتنا،آ�ئنا

عتذرون ؛ فهم أسياد املوقف، لكنهم ينريد املساعدةسنتجه إىل األنبياء، من نيب إىل نيب  
 اشرة: كنا نردد بعد األذان مب  فلطاملا ،لنا ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا تذكر شفاعة برفق.. حينئذ سن

وابعثه  ،آت حممد الوسيلة والفضيلة ،والصالة القائمة، اللهم رب هذه الدعوة التامة
 . وعدته.. املقام احملمود الذي

ديث ففي ح ،املصطفى فنتجه إىل ؛هذا هو الوقت املناسب لطلب الشفاعةإذن 
: : "..... فيأتوين فيقولون ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللاقال  :قال شفاعة الطويل الذي رواه أبو هريرة ال

 اشفع ، لك ما تقدم من ذنبك وما Äخروغفر هللا ،أنت رسول هللا وخامت األنبياء ،z حممد
ت العرش فأقع حت أال ترى إىل ما قد بلغنا؟ فأَنطلق فآيتيه؟ لنا إىل ربك، أال ترى ما حنن ف
اً مل يفتحه ء عليه شيئالثناوحسن  ويلهمين من حمامده ،ساجداً لريب، مث يفتح هللا علي

: ي فأقول، فأرفع رأساشفع تشفع ،سل تعطه ،رأسك ارفع ،. مث قال: z حممدألحد قبلي
 فيقال: z حممد أدخل اجلنة من أمتك من ال حساب عليه من الباب أميت أميت، ،z رب

د موالذي نفس حم، األمين من أبواب اجلنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من األبواب



	
	

 أو كما بني مكة ،بني مكة وهجر ريع اجلنة لكمابني املصراعني من مصا إن ما ،بيده
 .)1("وبصري

إذا  السيما،بةصعو فاملواقف تزداد  ؛القضية مل تنته بعد، سنحتاج إىل شفاعات أخرى
 ل ما فعلوه.تنتظر احملاسبة والتدقيق على ك ،يف صفوف عظيمةاصطفت الصفوف البشرية 

انون ، يعاواحدً  ، يعيشون موقفاً املليارات من الناس يف مكان واحدلنا أن نتخيل 
قيقة احل سريى الناس ، ف إذا أقيمت حمكمة العدل اإلهليةفكي معا�ة اخلائف املضطر.

نادى فيها ي، الطويلة  الصفوفتلك م أن يتخيلوا وهلواضحة ال لبس فيها وال غموض . 
ادى عليه فمن ين ؛حة احملكمة يسمعه اجلميعيف ساكل إسم يرتدد  على كل واحد  Ôمسه ، 

من  ينظرون إليه والناس،يصطحبه سائق وشهيد ، ج ماشياً بني الصفوفخير و يمتقع لونه، ف
 .  ، وال للنوح وال البكاءطرف خفي، ال جمال للرتاجع

 ا! جعل يعاتبه، فأعضائهالفىت الذي شعر �خلذالن من  ذلكمنظر كم هو مروع 
جلسد كيف يتخلى ا   !: عنكن كنت أجادلنربة صوته عندما يقول  األمل  تقطع خيبةو 

عه د عليه أعضاؤه ، وحواسه ومسيشهد املرء على نفسه! وكيف تشهكيف عن صاحبه!  

 صره ،وجلده ! ب
 ، يبدو أنيف الشهادة  إنه ألمر مذهل أن تتحدث جلود البشر وتقوم بدورها  

 اُءوَهاجَ  َما ِإَذا َحىتَّ (  لسمع والبصرشهادة اونطقه أذهل القوم أكثر من صوت اجللد 
 متُْ َشِهدْ  ملَِ  ِجلُُلوِدِهمْ  َوقَاُلوا) 20( يـَْعَمُلونَ  َكانُوا  ِمبَا َوُجُلوُدُهمْ  َوأَْبَصاُرُهمْ  َمسُْعُهمْ  َعَلْيِهمْ  َشِهدَ 

َنا  )2تـُْرَجُعونَ  َوِإلَْيهِ  َمرَّةٍ  لَ َأوَّ  َخَلَقُكمْ  َوُهوَ  َشْيءٍ  ُكلَّ   أَْنَطقَ  الَِّذي ا1َُّ  أَْنَطَقَنا قَاُلوا َعَليـْ
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 ، يامةالق يوم ربه العبد جمادلة من عجبتويف احلديث الذي رواه أنس بن مالك ( 
 علي بلأق ال فإين:  فيقول بلى:  قال ؟ تظلمين أال وعدتين أليس ، ريب أي:  يقول

 و�ملالئكة ، شهيدا يب كفى  ليس أو:  وتعاىل تبارك هللا فيقول.  نفسي من إال شاهدا
 وتتكلم ، فيه على فيختم: "  قال" .  مرارا الكالم هذا فريدد:  قال!  ؟ الكاتبني الكرام

 " أجادل كنت  عنكن ، وسحقا لكنّ  بعدا:  فيقول ، يعمل كان  مبا أركانه
 إضاءة

 من لهونق اجللد بزرع اخلاصة العمليات مئات على أشرف الذي وهو" أوتلي كالرك
 !!ينسى ال فهو جداً، طوية ذاكرة ميلك اجللد إن: آلخرين أشخاص

. 
 

لسؤال � يبدأ احلساب الدقيق على كل شيء فتبتدئ احملاسبةوالصعوبة الكربى عندما 
نه كان ؛ أل�لراحة شعر املصلي سي األول والذي سيكون عن الصالة ! رمبا يف البداية 

يكتشف أن الصلوات سيتم لكنه سرعان ما يضطرب عندما  ،لي مجيع الفروضيص

هذا صالة تقريباً  9000يبلغ عدد الصلوات املفروضة واليت ستناقش  فقد؛ فحصها 

عشر من عمره حبساب السنة  وبلوغه كان يف اخلامسة ،سنة 70وعمره معدل ملن  ميوت 
 يوماً. 354 :القمرية

ع وسننها، من ركو ا�ا وواجبا3ا لكل أرك فحصو  ،صالة تقريباً  9000أكثر من تدقيق 

، كل شيء حمفوظ صورة وصوìً حبفظ حركا3ا وسكنا3ا . كلوسجود ووقوف وجلوس
 .عال الدقة



	
	

ُموا َما َنْكُتبُ وَ  اْلَمْوَتى ُحنِْيي َحنْنُ  �َّ ( إة قاهلا الشيخ حممد الغزايل يف تعليقه على آي  وَُكلَّ  َوَآَ(َرُهمْ  َقدَّ

َناهُ  َشْيءٍ   ) 1 ُمِبنيٍ  ِإَمامٍ  ِيف  أْحَصيـْ

ائرة فُيتتذكر كل عمل  ومدى Äثريه يف د  وتتجلى الصورة، حينئذ ستنشط الذاكرة
 . وآ(رهم ) األصحاب واألسرة واüتمع ( 

ة إىل فعل قليل، فهناك إشار ال صحيفة الصالة مل يثبت فيها إال والصدمة عندما يتضح أن

نية هي فتكون األم!ال عودة إىل الوراءف ! واأسفاه  الصالة، لكن ال توجد إشارة إىل إقامتها
 وضياع .بالشرود وخضوع العودة للحياة الدنيا والصالة خبشوع 

ة الناس به يوم القيام إن أول ما حياسبقال: "ملسو هيلع هللا ىلص  رضي هللا عنه عن النيب عن أيب هريرة
أمتها أم  ،جل وعال ملالئكته: انظروا يف صالة عبدي : يقول ربنا: الصالة، قالمن أعماهلم

ل ، قال: انظروا، هكتبت له ìمة، وإن كان انتقص منها شيئاً   نقصها؟ فإن كانت ìمة
ؤخذ ت : أمتوا لعبدي فريضته من تطوعه، مثتطوع؟ فإن كان له تطوع، قال لعبدي من

 .)2(األعمال بعد ذلك"
 والبعيد القريب غدال يف Õيت ما وكل وانتهى، علمه يف حدث 0 �لنسبة املستقبل  ااضاءة

 مع املاضي ل�لفع القيامة يوم أحداث يصف هللا جند وهلذا حاصل، حتصيل 0 �لنسبة
 حممود طفىمص  ) مجعا فجمعناهم الصور يف ونُفخ: (  تعايل قوله يف كما.  مستقبل أ�ا
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 واملكان يعج ، احلساب للجميع واملشاهد ترتىف، لن يتوقف األمر على أحد 
 م النهائياحملاكمة ؛ ويستلم احلكناك من يصرخ بعد انتهاء �ملتناقضات فشقي وسعيد ، ه

 وراء من اخللف إىل الشمال ختلعبعدما  بشماله Õخذه !اليسرى وهي خلف ظهره،بيده 
 وراء من امةالقي يوم كتابه  طييُعفها هو  ، ظهره وراء هللا كتاب  جعل يبدو أنه ، ظهره

 . ظهره
 
 

خرين اآل ، تضحك وتناديلكن مثة فرحة وسط األحزان، أصوات ترتفع �لبشرى
شاركوها الفرح، فريتعش األمل من جديد، هم الرائعون الذين  يتسلمون شهادا3م  بيدهم لي

......   .ويبحثون عمن يشاطرهم الفرح ويبارك هلم الفوز. اليمىن ، يعرضو�ا على املأل ،
 .. هم املفلحون الذين هم يف صالته خاشعون . هم املتقون 

 
 

 
 



	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قلب صغاءإ

 سنحي لقلبا ماوماد مباشرة، القلب ىلإ يصل لقلبا من ثياحلد نأ على خنتلفال 

	الَ 	الَِّذينَ 	أَْفئَِدةُ 	إِلَْیهِ 	َولَِتْصَغٰى (		أيضا إلصغاءا حسني فهو احلديث
ْقَتِرُفونَ 	ُھم	َما	َولِیَْقَتِرُفوا	َولِیَْرَضْوهُ 	بِاْآلِخَرةِ 	ُيْؤِمُنونَ  	1	مُّ

 ٍع.او كسلو عنهماينشأ  رشعوو، كاردإيتطلب  لعميق،ا ستماعالا منفاإلصغاء حالة  
 متتالية تعمليا ثثال ىلر إأشا حيثهذه اآلية ،  مع مجيلة وقفة الشعراوي وللشيخ

 لمةك  يفواإلدراك،  إىل رأشا (ولتصغى) ففي كلمة. لسلوكاو ،نوالوجدا ٬كاراإلد: وهي
 نأ ذلك معىن .كلسلوا ىلإ رشاأ ليقرتفوا)(و كلمة  يفو ،أشار إىل الوجدان )هلريضوو(

  .لعملا ىلإ لشخصا يدفع يالذ رلشعوا يف حمالة ال يؤثر كارإد: اإلصغاء
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متقدمة  فهي مراحل ، يشبه البصرية ملا يرد إىل العني ، رد إىل األذنملا ياإلصغاء و 

يقوم  ويبدو أن اإلصغاء عمليه قلبيةلالستجاjت الفطرية األولية من األذن والعني ، 

 َواْألَْبَصارَ  السَّْمعَ  َلُكمُ  َأنَشأَ  الَِّذي َوُهوَ [ �ا عقل القلب الذي يعرف ïسم الفؤاد 

 ]78:  املؤمنون[ َتْشُكُرونَ  مَّا َقِليالً  َواْألَْفِئَدةَ 

 نعرف الو عنه نسمع يالذ عاخلشو فينشأ خضوعه، ىلإ يؤدي لقلبا فإصغاء

 ئعةار حالة عفاخلشوره؛ همظا حدأ لبكاءا نأ حلقيقةاو! البكاء نظنه وكنهه، حقيقته
 مةلعظا تلك مماأ هصغارو لهى ذمد كارإلد ملرءا3يؤ  ،خلالقا لعظمة جتل مبار ٬غريبة

 له ل�لذ رلشعوا داز هللا بعظمة رالشعو دزا كلما  ،الشعورين بني رديةط فالعالقة ٬الرهيبة
عبوديته  لخال من تيةاالذ والقيمة زعتزا�ال رشعو بينهما تسللوي بني يديه، واالنكسار

.0  
 حلقي لذيا الوقت يف بداخله، سكنی نلكوا ن¥ املؤمن يشعر عاخلشو تحلظا يف

 ر.لقراا ذختااللتغيري و املتأهب عخلضوا من حالة فاخلشوع ٬نالكو ذلك قفاآ يف
 ليتا تارلقراا فجميع. ةدإراو ةقو قملخلوا متنح للخالق، رنكسااو ذلة حالةهو  نإذ
 تحلظا يف انتك  ترااقر، ة احليا ذهه يف وفاعليته نسانيتهإ ىمستو على ،املسلم يتخذها

 حيدث للقلب ثحدي فما .لصحيحا جتاهالا إىل البوصلة توجيه عليها ترتب ،عخشو
َها أَنـَْزْلَنا فَِإَذا َخاِشَعةً  اْألَْرضَ  تـََرى أَنَّكَ  آzَتِهِ  َوِمنْ [ خلاشعةا ضلألر  َأْحَياَها الَِّذي ِإنَّ   َۚوَرَبتْ  زَّتْ اْهتَـ  اْلَماءَ  َعَليـْ

 وبني ،خلاشعةا ضاألر على ملاءا لنزو بني ربطت ذاإ ] 1 َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ   َعَلىٰ  ِإنَّهُ   ۚاْلَمْوَتىٰ  َلُمْحِيي
 تصحبه عخلشوا نأ كترأد ٬حلكيما الذكرو تاياآل لتلقي صغائهإو القلب دستعداا

 جرخت نتفاضةا املطر، لنزو بعد ضألرا زةه رغرا على ،حلروا ىمستو على نتفاضةا
 .لحما ال مثر3ا اخلاشعُ  جدي ٬توصفا تارقرا من النفس يف ما فضلأ
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 لسور صلى كما  صالتنا فهل .)1("صليأ رأيتموين كما  اصلو" ملسو هيلع هللا ىلص  هللا لسور لقا
 ةة للصالريهالظا للحركة �ملتابعة نمأمورو حنن لوه فقط؟ هجبسد صليي نكا  له ؟ هللا

 لسور ةصال يف اوأر احلديث اذه لنا انقلو الذين الصحابةإن  وحقيقتها؟ روحها كترو
 .العبد وربه بني ةرهاظ  صلة e هللا

 بكاء من ماوخشوع  منفما     ة   مر اكذ  ةحلياا أمتضي

 سناءو سناً  من معهمدأ     دلعباا فلوأ حويل ملحأو
 فجاء لىب �لدمع تفه اإذ      نقي بقلب جد بر فيا

 تعبري عوأر يف جلسدا عنه ويعرب ،حلروا له تستجيب يناجدو لانفعا عفاخلشو
	آيَاتُ 	َعلَْیِھمْ 	ُتْتلَٰى 	إَِذا	( لسجودا حلظة يف معةد لعنيا من تنهمر عندما

نِ  ًدا	َخرُّوا	الرَّْحَمٰ  . ]58[مرمي:	)2اَوُبكِیl 	ُسجَّ

 ؛لنبيلةا ةفطلعاا هلذه جللدا الستجابة بشرته على لنفعااال هلذا تنعكاساا ك�هو
 يقشعر،  هفرتا

  اضاءة
 على يطرأ ديارإ ال عابر تغري وهي ؛نإلنساا يف لعصيبا زجلهاا Äثري من ةوالقشعرير

 الشعورية الةحلا ذهه ثناءوأالصغرية  تالعضال ضانقبا نتيجة مللمسا خشن فيصبح جللدا
 ئيلكهر�ا لصعقا تشبه ةزه ثفتحد نإلنساا جسم يف ملدا من تلكميا ضخ حيدث

 رلشعوكا  خلياد مؤثر وأ ،دكالرب  خارجي مؤثر نتيجة نتكو وهي .فولتستني  ةبقو

 .ف�خلو
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 من بةهلراو لكالوج  ،لقويةا �ملشاعر لتأثرا نتيجة قظةي حلظة يف ثحتد لقشعريرةاو
 دتعوو أد3 ما نسرعا ملسريا يف Kا لستدي ضياء من مضةوو كثري،  قليلها حلظة هللا،

ُ 	ويطمئن لقلبا قفري ،ليونتهو نعومته للجلد 	َحِديثِ الْ 	أَْحَسنَ (	نَزَّلَ 	ا_َّ

	الَِّذينَ 	ُجُلودُ 	ِمْنهُ 	تَْقَشِعرُّ 	َمَثانِيَ 	ُمَتَشابًِھا	كَِتابًا
	ِذْكرِ 	إِلَٰى 	َوُقُلوُبُھمْ 	ُجُلوُدُھمْ 	تَلِینُ 	ُثمَّ 	َربَُّھمْ 	يَْخَشْونَ 

 ِ لِكَ 	ۚ◌ 	ا_َّ ِ 	ُھَدى	َذٰ 	َوَمنْ 	ۚ◌ 	يََشاءُ 	َمنْ 	بِهِ 	يَْھِدي	ا_َّ
ُ 	ُيْضلِلِ  	)◌ٍ 1َھاد	ِمنْ 	لَهُ 	َفَما	ا_َّ

		
 

 لقارئ الكرمي� يحرو إميانه، حيوية ملؤمناKا  يقيسرمبا تكون هذه القشعريرة معيار 
 وأ لصالةا ثناءأ ةري�لقشعر فيها أحسس ليتا ةملرا تذكري نأ  - رالسطو هذه يقرأ وهو -

  .كر هللاذو نلقرآا ةتالو عند

 سرت يف: "قاهلا جيفري الينغ عندما صلى أول صالة له بعد اعتناقه اإلسالم

صدري، وانتابتين قشعريرة، شعرت جسدي موجة من الربد أخذت تشع يف مكان ما من 
 . ا�مرت الدموع فوقلسكينةلتغمرين حالة من الروحانية واوكأن الرمحة قد حلت يب 

ة من الرقة هائلملا ازداد بكائي شعرت بقوة ا، وطووجدت نفسي أبكي بال توقف وجنيت
، ضبغمنه خمزون هائل من اخلوف وال ، كأن سداً كبرياً قد ا�ار ليفيضوالعطف تعانقين

. يهاف مسألة غفران الذنوب لتشمل على تطهري النفس وغرس السكينة إن رمحة هللا تتجاوز
هللا  أين كنت حباجة ماسة إىل ، وأدركتالبكاء أخرياً كنت مرهقاً متاماً وعندما توقفت عن 

 .وإىل الصلوات"

 ؤثر:دعاء املKذا ال وقبل أن ينهض بعد تلك الصالة األوىل توجه إىل اخلالق سبحانه
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zرب إذا ما جنحت مرة (نية إىل الكفر بك .. اللهم أهلكين قبل ذلك ..ال أطيق "
 .)1(ولو ليوم واحد وأ� منكر لوجودك" العيش

احة ر  فالصالة القلب تكون الصالة أمجل هدية؛ بشاشةاخلشوع  فعندما خيالط 
 وليست عبًئا على الروح. 

  
 

 

 

  

 

  السنة األخرية 

إذا رأينا ف، ن النبوة رمز لزمففي السواك ، عالقة محيميةاك املسلم والسو بني قة العالإن 

خدام ث على استإن احلبه . مجهرة الناس حول �عة السواك أدركنا مدى تعلق املسلمني 
،  فقد كان السنَّة األخرية اليت عملها اك مع كل وضوء،  زاد من محيمية العالقة السو 

 رسول هللا قبل موته بلحظات .
 كانت لسواك يف يد عبدالرمحن بن أيب بكر الصديقملسو هيلع هللا ىلص فالنظرة األخرية من الرسول 

 لو كان رسول هللا قادرًا علىو الذي جاء زائًرا ومودًعا للنيب الكرمي ، رضي هللا عنه ، 
 .وهو يف النزع األخري ، لقد اشته السواك لطلبه منهالكالم 
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شة تلك النظرة فهمت عائفعن رغبته فيه، نظرة تعبريية ، كانت نظرته عليه السالم 
عطته أ مثمث مضغت طرفه ،  أعاله من ابن أخيها عبدالرمحن، وقطعت فأخذت السواك 

zواحتفظ . ول هللا مث تويف رس، بل الرفيق األعلى مث رفع إصبعه فقال:  ،بهفاستاك ... ه إ
  بكروعبدالرمحن بن أيبملسو هيلع هللا ىلص  والصورة يبدو فيها رسول هللا، �للقطة األخرية التاريخ 

 . وعود أراك بنت أيب بكر وعائشة 
املوقف رسالة لنا معاشر ويف هذا ، فكان السواك آخر سنة عملها رسول هللا 

 .¥ن نطبق السواك إىل آخر حلظة يف حياتنا املسلمني، 
إذا Äملت أبرز األدبيات والسلوكيات املرتبطة �لصالة جتدها غي  النظافة والدقة ،   

اجلسم ، ويف املالبس،  ويف األماكن ، ولعل نظافة الفم يف املشاعر ويف  نظافة دقيقة
 واألسنان كانت العالمة البارزة للمصلني 

يف السواك لالتباع واالقتداء وليس خلصائص ملسو هيلع هللا ىلص ما نريده  هو اتباع هدي النيب 
 السواك العالجية وأدائه األمثل يف التنظيف 

 نريد االتباع يف هذا الزمن الصعب، اتباع  قبل أن  بلتفت إليه الغرب ويكتشف مزاzه 

واحلقيقة أن الغرب التفت إليه  فعًال،  وأنشأ مواقع، وصفحات، وأندية، خاصة 
واك ، عن املزاz البيئية للسفضًال للسواك . وقامت صناعات ختدم تيسري استخدامه ، 

 ًيا Ôسم سيلفادورا بريسيكا   تنمو بشكل طبيعي،  والسواك الفأشجار األراك املعروفة علم
حيتوي على مواد كيميائية،  وال يرتك نفاzت بل إن عصارته اليت ميكن احلصول عليها 

 �لضغط على عصا السواك  حتتوي على مواد مطهرة للفم، وتشد اللثة وتقويها .
 ق ؟ فهل سيشرق فجر السواك يف الغرب وستغيب مشسه عن الشر 

  
 



	
	

 
 

 
 

 
 

 فجر جديد 
 

      .ولسانك يكّرب ، لبك يهلل ،  قتستيقظ فيه روحك ، سيشرق فجر جديد

ت واقف وأنويسجلون شهاد3م ، فيه امسك يذكرون ، حتتشد فيه املالئكة فجر 
 . تصلي 

 .....يرتمن ، ولسان حالك فؤادك مع خيوط النور اليت ستضيء  فيه  سرتحل
 لفجرارك الصادق ففجالليل إذا سجى ، أسري Kا يف سأمحل روحي على راحيت 

 الذيانك وأنت واقف مل تربح مكويتوسع  ينتشر الشرقي األفق يعرتض بياضه  الصادق
 . صالة الفجر فيه تصلي 
 

 

 

 

 



	
	

 

 

 خلامتةا

 

 استودع هللا صالتك 

 استودع هللا قلبك 
 استودعك هللا الذي ال تضيع ودائعه 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

 صديقك الصدوق 
 

حنو سريافقك يف مسريتك  الذي الصدوق صديقك ليكون ولاجلد هذا صمم 

 .   الصالة Äدية أثناء قلبك حضور متابعة صالتك ومن خالله ستتمكن من
 :  االستخدام إرشادات 
  اجلدول استخدام إعادة من ميكنك الرصاص القلم استخدام -١
  أدائك عن راضًيا كمت  إذا اخلاص املربع يف�� رمز وضع -٢
  أدائك عن راضًيا تكن مل إذا اخلاص املربع يف�عالمة وضع -٢
 . الصالة يف أشغلتك اليت الشوارد سجل املالحظات خانة يف -٤
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