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السالال علالاليور و محالة ر وتركااالالدُ ا الالد ه
ل ب العالامل ُ،والصالالالة والسالالال علال أرالالر ه املرسالالل ،ساليدا حم الالدُ وعلال
ٍ
إبحسان إىل يو الدينُ أما تعد؛
ومن ابعهر
آلد وصحبدُ َ
وسهال ومرحباا إبخواين وأخوايت وأهلي وأحبايبُ وأسأل ر -سبحاند واعاىل -الذي مجعين وإايكر يف هالذه السالاعة
أهال ا
ا
املبا كة عل طاعتد أن جي عين وإايكالر يف جتتالد ورا كرامتالد مالن التبيال ،والص هالدي  ،والشالهداء والصالا  ،و َحس َالن أولكال
في ا ا.
كيف اوون صاحب ٍ
نفس زكية؟؟
مالالن أع الالر ا مالالو اللالالي تتالالا -سالالبحاند واعالالاىل -يصالاللهب الالا قلالالوب العبالالار هالالي ا ابالالا العب الار ترتت الا -سالالبحاند واعالالاىلُ-
أج هل وأع الر العبالاراا الالح هبهالا ر -سالبحاند واعالاىل -وهالي الصالالةُ
وخباصة يف تيواد -سبحاند واعاىل ُ-وخباصة يف َ
رليال عل اع ي ها وررفهها وفضلها.
الح فرضها تتا -ابا ك واعاىل -عل نبيتا من غري َواسطة؛ ا
اإلنسالالان متتالالا يَعلالالر ي يتاالالا إن الصالالالة أحالالب ا ع الالال إىل ر -ع ال و وجالالل -تعالالد التوحيالالدُ علشالالان كالالده جيعالالل تت الا -ع ال و
ه
فس اإلنسان الصالةُ قالال تتالا -ابالا ك واعالاىلَ " :-وأَقه هالر ال و
ص َالالةَ
وجل -إن من أهر ا مو الح اصلهب اإلنسان وا كي نَ َ
ش هاء َوالْ ت َو هر" العتوبوا.45:
إه ون ال و
ص َالةَ اَال ْتال َه َع هن الْ َف ْح َ
فرتتا -سبحاند واعاىل -و و
الراب إىل املسالاجدُ وأقالا الصالالة
الراب مالن الصالالةُ وكل الا ازرار ق ا
ضهب ليتالا إن العبالد كل الا ازرار ق ا

ك ا يريد تتا -ع و وجل ُ-كان هذا -إن راء ر -رافن للعبد إىل أن يوون هالذا العبالد صالاحب نفالس زكيالة ت ا ال ب
من الفحشاء وت ا ب من املتور.
البهب سالر َ ُ ملالا تيصالالبهب والن يسالر ُ ف الال التالاليب -
يالذ َكر للتاليب -صاللو ر عليالد وسالاللر -جالل ي الو الليالل ولوالالن إ ا أص َ
صاللو ر عليالالد وسالاللر" :-سالاليتهاه مالالا ا الالول" أخرجالالد اتالالن حبالالان يف صالالحيحدُ قالالال :رعالوه فسالالتتهاه صالالالادُ ملالالا يال رار يف
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الصالالالة أك ال ُ ويعبالالد تتالالا أك ال ُ وي الالير الصالالالة صالالهبُ إن رالالاء ر الصالالالة ري هتنلالالي نفسالالد زكيالالة ت ا ال ب أت ال ادا مالالن
السرقة.

اي من ابحث عن هداية قلب  ..إلي الطريق
و تتالالا -سالالبحاند واعالالاىل -و و
ضالهب ليتالالا إن اللالالي تيالالدو يف يالالو مالالن ا اي علال هدايالالة قلبالالدُ ونفسالد فعال االال إن تتالا -سالالبحاند
اهَ تهَ ْل ٍ
واعاىل -يصلهب لد هذا ال لب فيصبهب هذا ال لب قلب سلير مؤ وهل إند يو ال يامة يالدخل اجلتالة "إهوت َم ْالن أَاَال و
الب
ه
ه
ه ه
وعالالدو َن لهوال هالل أَو ٍ
اب
ال ،غَْي ال َالر تَهعيال ٍالد * َهال ال َذا َم الا ا َ
َسالالل ٍير" الشالالعراء ُ89:وك الالا قالالال ر -ع ال و وجالاللَ " :-وأ ْزل َف ال ه ا ْجلَتوالالة ل ْل تو ال َ
الب * ا ْرخل َ ه
الب ُّمتهيال ٍ
الاء تهَ ْلال ٍ
َح هفالالي ٍ * ومال ْالن َخ هشالي ال ور ْمحَ ال َن هابلْغَْيال ه
سال َالالٍ "  ُ34:31هتالا تتالالا -عال و وجالالل -و و
ضالهب
الب َو َجال َ
وهالالا ت َ
َ
ليتا إن اللي جاء ت لب متيب ره اللي ي ال لد يو ال يامة" :ا ْرخل َ ه
س َالٍ ".
وها ت َ
الشالاهد إن تتالا -سالالبحاند واعالاىل -جعالل إن امل الالير للصالالة واملع ه الر ملسالالاجد ر -عال و وجالل -ري الشنصالالية اللالي تتالالا
يصاللهب االا قلبهالالاُ وري الشنصالية اللالالي تتالا يهالدي االالا قلبهالاُ وري الشنصالالية اللالي تتالا يوف هالالا لوالل خالالري وجيعالل قلبهالالا
صحيحا قومياا تفضل ر -ع و وجل.-
قلباا سلي ا ا
ا
و تتالالا رامياالا كالالان تيج الالن يف ال الالرآن تالال ،أم الرين :تالال ،مسالالألة ات ابالالا ابملسالالاجد وع ا هتالالاُ وتالال ،مسالالألة ااداي الة وصالالال
اه مالن آمالن هاب وه
اإلنسانُ قالال تتالا -ابالا ك واعالاىل" :-إه وَّنَالا يالع الر م ه ه
ه َوالْيَال ْالوه ْاْل هخال هر َوأَقَالا َ ال و
ص َالال َة َوآاَال ال وَكالا َة َوَْْ
سالاج َد و َ ْ َ َ
َْ َ َ
ه
ه
ه
ش إهوت و
ين" التوتة ُ18:وعس إ ا نسبَ ل -ع و وجل -فتوالون علال سالبيل
ََيْ َ
س أولَك َ أَن يَوونوا م َن الْ ْهتَد َ
اهَ فَال َع َ
التأكيد والوجوبُ فهؤتء هر املهتدون.
فال -ع وجالل -قالال :علال قَالد مالا اإلنسالان متتالا تيع ه الر تيالوا ر -عال و وجالل -علال قالد مالا يع ه الر ر -عال و وجالل-
قلبالالد ابادايالةُ وعل ال قالالد اق ال اب العبالالد مالالن ر -عوال وجالالل -يف املسالالاجد يف الالالدنيا يوالالون اقال اب العبالالد مالالن ر -ع ال و

وجل -يو ال يامة.

ملا تتا ي ول لتا إن اللي هيع ر املساجد هو ره اإلنسان اللي تتا هيهديدُ نفهر كالويس جالدا إن هدايالة ال لالب وصالال
ال لالب متوقفالالة علال حالالال العبالد يف الصالالالةُ علال حالال العبالالد مالن الصالالالةُ علال حالال العبالالد راخالل تيالالوا ر -سالالبحاند
واعاىل ُ-فول ما هت ورب أك هتوون التتيجة إن تتا -سبحاند واعاىل -يهدي قلوتتا أك .
أصال قاعد يف
مثال آابءا الورا قبل الفجر تساعة يرو املسجدُ وقاعد ت ،املغرب والعشاء ره ا
كتا زمان تترى ا
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طبعا ما ال تواا اتتشر والدش وال تواا ومش عا
املسجدُ قبل ا

إيدُ وي عد ت ال علال ال هالوة يتفالر علال املصالا عة

الرجايل واملصا عة ا رميي! وقاعد عل ال هوة تيتفر عل قتاة مش عا

إيدُ وي لب من قتاة إيد علال قتالاة إيالدُ كالان

زمان حال التاس يف املساجد -تعض التاس ُ-فيد اس -تفضل ر -كتالري فضالالءُ إَّنالا اْلن أصالبهب إقبالال التالاس علال
ال هالالاوي أك ال مالالن إقبالالال التالالاس عل ال املسالالاجدُ أصالالبح يف كتالالري مالالن ا وقالالاا ال هالالاوي أكال مالالن املس الاجد -والعيالالا
ابل.-
وره اي مجاعة خطرُ خطر رديدُ إ ا كان ا ومة يف تعض ا وقاا تتتها فالز ادو تسالرعة علال الصالالة؛ ن فسالار
قلالالوب التالالاس عل ال طالالول م الراب ابتتعالالار التالالاس عالالن املسالالاجدُ كالالل مالالا اإلنسالالان ا االالب قلبالالد ابلبعالالد عالالن املسالالجدُ اوالالون
التتيجة إن تتا يفسد لد هذا ال لب.
اوضيهب للعالقة ت ،املساجد وصال ال لب
امسعالالوا الوالالال ره مالالن التالاليب -صاللو ر عليالالد وسالاللر -مالالن حالالديث ع بالالة تالالن عالالامر  -ضالالي ر عتالالد -قالالال :قالالال التالاليب -
ص اللو ر عليالالد وسالاللر" :-يتنالالذ أحالالدكر السالالا ه ةَ "..حسالالن لغالالري ا لبالالاينُ السالالا ة :ه الي اإلتالالل والب الالر والغالالتر الالالح ت
طعاما تل يرع
يش ي صاحبها اا ا

ا عل ما نَالبَ من ا ضُ ما تيش يش اا حاجة...

فريع جبوا املسجدُ كان جتب املسجد كده حتة أ ض فيهالا رالوية أعشالاب فريعال جبالوا املسالجدُ "..فيشالهد الصالالةَ
يف مجاعال ٍالة "...الراجالالل ره الغالالتر تتاعالالد جتالالب املسالالجد فبيصالاللي اجل عالالة واجل اعالالةُ "..فتتع ال وذ عليالالد سالالا تدُ في الالول :لالالو
مواا هو أ ْكأل من هذا "...موان فيد العشب أكال ُ "..فيتحال وول "...فيتطلالقُ يبعالد ت ال عالن املسالجدُ
طلب لسا ه هح ا
خدوا ابلور ت

من العالقة أهوُ تدأ يبعد عن املسجد...

مواا هالو أ ْكالأل مالن هالذاُ فيتحالولُ
" ..و
فيتحولُ وت يشهد إت اجل عةَُ فتتعذ عليد سا تدُ في ول :لو طلب لسا ه هح ا
فال يشهد اجل عةَُ وت اجل اعةَ –امسعوا -فيطبن ر عل قلبهد" مث يوتب يف املتاف .،
خالالداوا ابلوالالر؟ خالالداوا ابلوالالر مالالن العالقالالة اللالالي التالاليب -صاللو ر عليالالد وسالاللر -تيحالالب إن هالالو يوضالالحها ليتالالا؟ علال قالالد
اتتعالالار التالالاس عالالن املسالالاجد تيوالالون -والعيالالا ابل -فسالالار هالالذا ال لالالبُ وره اللالالي يالالدفعتا إن احتالالا ن الالول لوالالر :اي مجاعالة
خدوا ابلور إن من أهر وأع ر ا مو الح يصلهب ر -سبحاند واعاىل -ا قلوتتا اق اتتا من املساجد.
َّنا

من الصحاتة وحاار العجيب من الصالة

الصحاتة  -ضوان ر عليهر -ملا مسعوا هذا الوال من التيب -صل ر عليد وساللر -وعل الوا ي يتاالا عالقالة قلالب العبالد

لألحسن وا فضلُ صال ال لبُ وهداية ال لبُ وقرب ال لب من الرب إَّنا يوون ت رب اإلنسان من
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املسالالاجدُ ت الالرب اإلنسالالان مالالن الصالالالةُ إن إحتالالا يوالالون ليتالالا حالالال ابلليالالل مالالن ر -ع ال وجالالل -تصالالالاتا وكثالالرة كوعتالالا
وسجوراُ علشان كده الصحاتة  -ضوان ر عليهر -كانوا تيوضحولتا أمثلة عجيبة جدا يف مسألة الصالة.
 -الت و

ا ول:

هبدأ تسيدا علي؛ إلن رامياا الشيعة تي ولالوا إن إحتالا تتوالره ساليدا علالي أو تتوالره آل البيال ُ ت ور تالل بالبهر ونت الرب

إىل ر -عال ال و وج الالل -حب الالبهرُ فح الالب الص الالحاتة وآل البيال ال ابلتس الالبة لت الالا ري الالن وإمي الالان وإحسال الانُ وتغضال الهر كف الالر ونف الالا
وعصيان.

سيدا علي  -ضي ر عتالد -كالان إ ا قالا إىل الصالالة ا جتالفُ فوالان إ ا قيالل لالد :هَْكالل هالذا؟ قالال" :إنالين اْلن سالأمحل
ا مانة الح أ ار ر أن ه لها عل الس اواا وا ض واجلبال فأتَال ْ ،أن ه لتهاُ وهالا أا أمحلهالا اْلن"ُ في الو  -ضالي

ر عتالالد -تالال ،يالالدي ر –عال و وجالالل ُ-ويصالالليُ ويبوالالي تالال ،يالالدي ر -سالالبحاند واعالالاىل ُ-حالالالد كالالان مالالراب قالوي قالوي
ابلصالة  -ضي ر عتد.-
 -الت و

الثاين:

ع ر تن اخلطاب  -ضي ر عتد ُ-ع ر الفا و ُ يصلي ابلتاس اا يو ُ فيأيت أتالو لؤلالؤة اجوسالي -عليالد لعتالة ر يف
الالالدنيا واْلخالالرة -وقالالد أعال ود العالالدة ل تالالل ع الالرُ ونيت خبتجالالر و وجهالال ُ،وتيت الالا ع الالر يصالاللي ابلتالالاس إ يالالدخل أتالو لؤلالالؤة
اجوسي ويضرب ع رُ ويطعن ع ر -ضي ر عتد ُ-وه ل ع ر  -ضي ر عتد -إىل تيتد.
ر الالوفوا الص الالالة يف قل الالب ع الالر كانال ال عامل الالة ازاي! وه الالل ع الالر -ض الالي ر عت الالد -إىل تيت الالدُ ويال الؤا ابلطبي الالبُ في الالول
الطبيب :اس وه لبتااُ فيشرب ع الر اللال ُ فينالر اللال مالن اجلالر ُ حيلالوا حالالة ع الر! في الول الطبيالب :اي أمالري املالؤمت،
َوص فإن مي ُ خالص اجلر غا ر وإن كده كده ميال ُ أَ ه
أ ه
وص اي أمالري املالؤمت ،فإنال ميال ُ ع الر -ضالي ر عتالد-
اال رار اْلت ُ ويال رار عليالالد املالالرض أكثالالر وأكثالالرُ ع الالر  -ضالالي ر عتالالد -يغشال عليالالد في الال :مالالاا ع الالرُ وتعالالض التالالاس
ي ول :ت تل أغشي عليد...
ف الالا أحالالد الصالالحاتة وقالالال" :ور مالالا عل ال رالاليكاا أفال أل مالالري املالالؤمت ،مالالن الصالالالةُ فليالالؤ ن أحالالدكر يف الصالالالة"ُ ف الالا

جالالل وقالالال :ر أكالالكُ ر أكالالكُ ر أكالالكُ ر أكالالكُ ف الالا ع الالر ف اعالالا وقالالال" :ر أكالالكُ ر أكالالكُ الصالالالةُ الصالالالةُ
الصالةُ ت ح و يف اإلسال ملن ارك الصالة"ُ وه ل ع ر -ضي ر عتد -إىل املسجد ذه ا الة وهو يت ر .
رماُ يثعب يعين :يت ُ جرحد َع و ال يت
وى اإلما مال الطا ي أن ع ر صل ابلتاس وإن جرحد ليثعب ا
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تيت رماءُ تيصلي وجرحد تيت ر  -ضي ر عتد ُ-روفتوا الصالة كان ابلتسبة لع ر قَد ايالد؟ ع الر  -ضالي ر
عتالالد -اْلن مطعالالون  -ضالالي ر عتالالد ُ-الطبيالالب تي الالول لالالد :أ ه
َوص فإن ال مي ال ُ ومالالن ل ال ي الالول للصالالحاتة :ر اليلوينُ
امحلوينُ رخلوين املسجد؛ علشان أصلي؛ ند ت َح و يف اإلسال ملن ارك الصالة.
 -الت و

الثالث:

عبد ر تن أ موتو ُ جالل مالن جبالال الصالحاتةُ أسالد مالن ا سالورُ وأا هج الن لاليور الالرواايا اللالي اولالر الا عبالد ر
الول وه
اهُ هإين جالل ضالرير البَصال هر
تن أ موتو ُ جاء عبد ر تن أ موتو إىل التيب-صل ر عليد وسلر -ف الال" :اي س َ
–أع ال  "...-و و ع الالي "..راسالالن الال ودا ه –تيالالح تعيالالد عالالن املسالالجد -ويل قا الالد ت يال الالين "...صالححد ا لبالالاينُ ويف
ه
الداء؟
طري الالي السالالباأل وااالالوا ُ ويف طري الالي ا رالالجا امللتف الةُ "..فَال َهالالل يل خصالالة أن أصالالله َي يف تيالالح؟ قال َ
الالَ :هالالل اس ال ن التال َ
الال :ت أجالالد لَال َ خصالةا"ُ عبالالد ر تالالن أ موتالالو الذه ا حالالوال ْ يال ك املسالالجدُ تالالل كالالان مالالن أكثالالر التالالاس
الالَ :نعالالرُ قال َ
ق َ
مالزمة لل سجد.
وملا أى التيب -صل ر عليد وسلر -من عبد ر تن أ موتو ا رص البالال ره علال الصالالة جعلالد التاليب -صالل ر
عليالالد وسالاللر -مالالؤ اا لالدُ غالالر كالالل ال الالرو ري؟ آه؛ إلن هال ور عل الالوا ي يتاالالا إن كالالل مالالا اإلنسالالان تيال رار صالالالة واقال اااب مالالن
املساجد كل ا أصلهب ر -ع و وجالل -قلالو رُ فوالان الذه ا حالوال يف املسالجد ليالل الا مالؤ ن للتاليب حم الد -صالل ر
عليد وسلر.-

ردة حب ورو الصحاتة للصالة
مالالش كالالده وتالالسُ تالالل كالالان عبالالد ر تالالن مسالالعور – ضالالي ر عت الد -لالالد كل الالة مجيلالالة جالالدا وهالالو يفسالالر قالالول ر -سالالبحاند
ضه
اج هن يَ ْدعو َن َتالوه ْر َخ ْوفاالا َوطَ َ اعالا" السالجدة ُ16:رالوفوا الصالحاتة ملالا عرفالوا الصالالة
واعاىل" :-اَالتَ َج َ
اَف جتوتاله ْر َع هن الْ َ َ
وال رب من املسجد تيصلهب ال لب كانوا تيع لوا إيد؟

ض ه
الاج هن يَال ْدعو َن َتواله ْالر َخ ْوفاالا َوطَ َ اعالا َوه والا َ َزقالْتَالاه ْر ي هتف الو َن"ُ قالال اتالن مسالعور" :ن لال فيتالا
قال" :اَالتَ َج َ
الاَف جتالوتاله ْر َعال هن الْ َ َ
هالالذه اْلي الة بالالن أصالالحاب التالاليب -صالالل ر عليالالد وسالاللر ُ-كالالان الرجالالل يتتهالالي مالالن ع لالالد فيالالذهب إىل املسالالجد يف صالالالة
املغرب يتت ر العشاء اْلخرةُ حفق ؤوسهر" من ردة التعبُ من ردة اإل ها ُ الواحد متهر َيلص الشالغل تتاعالد مالن
تعالالد الفجالالر الالد املغالالربُ يالالرو لل سالالجد يصالاللي املغالالربُ وتعالالد مالالا يصالاللي املغالالرب ي عالالد يالالذكر رُ تتنفالالق أسالالدُ أسالالد
خالصُ تيتا ُ موتش يسيب املسجد تل كان ي و يصلي ما ت ،املغرب والعشاءُ يصاللون ويبوالونُ الذا التعالب؟! آهُ
ذا اإل ها ؟! آهُ ذه الشدة اللي كان موجورة عليهر؟! آهُ قال" :ي ومالون تال ،املغالرب والعشالاء يصاللون ويبوالون"
ا ثر واه أتو راور يف ستتدُ واإلما اتن جرير الطكي يف افسريه.
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سالالبحان ر قاعالالدين تالال ،املغالالرب والعشالالاء يصالاللونُ سالالبحان رُ ره كالالان حالالاار تعالالد الشالالغل خالالالص مالزمالالة لل سالالجدُ
قرب من رُ اجتهار يف الصالةُ ره كلد ليد؟ حىت يصلهب ر -سبحاند واعاىل -هذه ال لوب.
فاصل ونرجن لور مرة اثنية نواصالل أحالوال الصالحاتة  -ضالوان ر علاليهر -مالن املسالجد ومالن الصالالةُ وصالل ر علال
نبيتا حم د وعل آلد وصحبد وسلر.
ومالن االبعهر
ا الد ل ب العالامل ُ،والصالالة والسالالال علال أرالر ا نبيالاء واملرسالالل ،ساليدا حم الدُ وعلال آلالد وصالحبدُ َ
ٍ
إبحسان إىل يو الدينُ أما تعد؛
الصحاتة  -ضوان ر عليهر -عل وا ي يتاا قد أتثري الصالة عل قلو رُ وقَد إيالد هتالاك عالقالة قويالة تال ،هدايالة ال لالب
وت ،الصالةُ علشان كده كان حاار من الصالة حال عجيب جدا جدا جدا.
ي ول عدي تالن حالا  -ضالي ر عتالد ُ-رالوفوا حالاار مالن الصالالةُ ي الول" :ور مالا جالاء وقال صالالةٍ قَال إت وأا إليهالا
اب رالالوا "ُ أا تشالالتا االالذه الصالالالةُ "إت وأا إليهالالا اب رالالوا ُ وور مالالا رخالالل وق ال صالالالةٍ ق ال إت وأا االالا مسالالتعد"ُ
ضا  -ضي ر عتد -ي ول" :ور ما أ ون مؤ ن إت وأا عل وضوء"ُ مارخلش وق الصالة أتال ادا إت وأا علال
وكان أي ا
وضوءُ حرصهر كان عل الصالالة كالان حالرص ابلال جالدا جالدا جالداُ حرصالهر علال املوالث يف املسالاجد والب الاء راميالاا يف
فعال تصو ة قوية.
املساجد كان ا

الول وه
اه صاللو و ه
ي ول عبد ر تن ع رو تن العاص  -ضي ر عته ا" :-صاللويتا م َالن س ه
الرب فرج َالن مالن
اه عليالد وساللو َر املغ َ
ب "...صححد ا لباينُ همتوا التاس اللي جع ا عد يف تيتها روية وتعد كده ارجالن لصالالة العشالاءُ
َ
ب من ع و َ
جن وع و َ

الاء
ومالالتهر مالالن موالالث مالالا تالال ،املغالالرب والعشالالاء يف قلالالب املسالالجد صالالالة و كالالر وطاعالالة ل -سالالبحاند واعالالاىل -ف الالال" :فجال َ
سول وه
عليد وسلور مس هر اعا قد ح َف ه التوفس وقد حسر عالن كبتي هالد ف َ ه
اه ه
اه صلو و
اباب مالن
التهب ا
الال أتشالروا هالذا تُّوالر قالد ف َ
َ
َ
أتال ه
ضالالوا فريضالةا وهالالر يتت ه الرو َن أخالالرى"ُ تتالالا فالالتهب أتالالواب
الواب ال و
سال هاء يبالالاهي توالالر املال والةَ ي الالول ان الالروا إىل عبالالاري قالالد ق َ
الس اء يباهي تور املال وة اْلن.
رول التاس اللي كان ليهر عالقة قوية من املسجدُ كانوا جريان املسجدُ التاس ري اللي ع و را تيوا ر -سالبحاند

واعاىل -ابلصالة والذكر والطاعةُ فوان قلو ر من أطهر ال لالوبُ وأن ال ال لالوبُ وأصالف ال لالوبُ وأساللر ال لالوب
 -ضي ر عتهر أمجع.-،
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الراتن:

ا ا ث تن حسانُ وكان لد صحبة  -ضالي ر عتالد ُ-كالان مالن أصالحاب التاليب -صالل ر عليالد وساللر ُ-اال و اا
طبعا إحتا معرو عتدا يف مصر إن يف ليلة البتالاء تي عالد أسالبوألُ عشالرة أاي ُ ره ره الصالا مالتهر يعالينُ الوالويس
ليلةُ ا

مالالتهرُ اللالالي بسالالبد -إن رالالاء ر -عل ال خالالري يعالالينُ الوالالويس مالالتهر تي عالالد أسالالبوأل م الاتيت لش مالن البي ال ُ أصالالل أا لسالالد
متجوزُ ري رخلح ف اتت لش املسجد.
سالاليدا ا الالا ث تالالن حسالالان  -ضالالي ر عتالالد -يف ليلالالة تتا الد ملالالا أ ه ن لصالالالة الفجالالر خالالر مالن تالال ،التالالاس؛ علشالالان يصالالليُ
خالالر يتال ل يصالاللي الفجالالرُ ف يالالل لالالد :أحالالر وإَّنالالا تتيال َ أبهلال يف هالالذه الليلالالة؟! إنال هتنالالر وإنال لسالد يالالدوت تتيال
أبهل ال يف هالالذه الليلالالةُ ف الالال" :إن ام الرأ اة عتعالالين عالالن صالالالة الغالالداة يف مجاعالالة تم الرأة سالالوء"ُ لالالو يف ي الو ام الرأة عتعالالين عالالن
طبعا ليلة تتا ي.
صالة املسجدُ عن صالة اجل اعة يف املسجدُ هذه امرأة سوءُ ليلة تتا ؟! أيوه ا

اي مجاعالالة ره يف ليلالالة تتا الد كالالان تينالالر للجهالالار ك الالا حالالدث مالالن حت لالالة يف غال وة أحالد ك الالا كالالرا لوالر قبالالل لال ُ ري
التاس اللي قد ا افهر كويس جدا يعين إيد الصالة؟ قد ا اعر كويس جدا قَد إيد الصالة مؤثرة عل قلو ا.
ردة حرص الصحاتة عل الصالة يف املسجد ترغر كل ال رو .
ي ول أحد الصحاتة" :كان هتاك جل من أتعد أهل املديتة تيتاا عن املسجد"ُ واحالد تيتالد تعيالد جالدا عالن املسالجدُ يعالين

هذا الصحايب كان تيتد تعيد جدا جدا عن املسجدُ "وكان نيت يف كل صالة" سواء ت يف ا رُ يف الكرُ كان نيت كالل
صالةُ ت افواد صالة أت اداُ فالصحاتة  -ضوان ر عليهر -قالوا لد اا يو  " :و
هال ارال ي لتفسال همحالا اا اركبالد عتالد
رالالدة الالالكرُ وه ي ال مالالن ا الالر"ُ يف ا الالر ال علي ال حاج الة كالالده ي ال ُ ويف ع ال الالالكر أو يف أاي الشالالتاء ملالالا ا ض
اتلطخ ابلط ،ه ي من هذا الط" ُ،ف ال :تُ إنين أ يد أن يوتب ر -ع و وجل -يل هايب و إاييب إىل املسجد".
الاء؛ تسالالبب املداومالالة عل ال هالذه الصالالالةُ
رالوفوا الصالالحاتة مالالن رالالدة حرصالالهر علال هالالذا الرجالاللُ وفعال االال كالالان تيتولالالف عتال ا

احوا ارتووه للتيب -صل ر عليد وسلر ُ-ف ال التيب -صل ر عليد وسلر :-اسالألوه هالو ليالد تيع الل كالده؟ ف الال:

"إنين جو من ر أن يعطيين أجر خطوايت اهباا وآيباا"ُ سبحان ر! ف ال التيب -صل ر عليالد وساللر -االر :ا هبالوا

إليد فبشروه أن ر -ع و وجل -قد أعطاه كل ما كان يرجوهُ كل اللي كان عاي ه تتالا -سالبحاند واعالاىل -إراهولالدُ ري
ال لوب اللي كان متعل ة ابلصالةُ قلو ر يف الصالة كان تيب ليها حال عجيب جدا.
 -الت و

اخلامس:
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وقعال ا َكلَالة يف قدمالدُ ويف تعالض الالرواايا أنالد كالان
ا هضرين اْلن عروة تن ال تري  -ضي ر عتد ُ-عروة تن ال تري َ
يسالالري اا يالالو يف طريالالقُ فرجلالالد أصالاليب حبجالالر رالالديدُ أ ورا هالالذه اإلصالالاتة إىل قَطالالن ال الالد ُ ف الالالوا لالالد :نعطي ال رالاليكاا
ه
ه
طبعالا ك الالا اعل الالون عل الالاء الطالالب تيعرفالالوا إن أكال ع الا
مسالالو اراُ هتالالدي رالاليء مسالالور َيليال اغيالالب عالالن الالالوعي؛ إلن ا
جسد اإلنسان صالتة هي ع ر الفنذُ فهيب

علشان ن طن هتب

املسالألة صالعبة جالداُ وهيب ال فيهالا آت ابلغالة جالدا

جالدا جالداُ ف الالال" :ت ور ت يغيالب ع لالالي أتال ادا عالن كالالر ر -عال و وجالالل ُ-ولوالن سالأرخل يف الصالالالةُ فالإ ا وجالالدعوين
سجدا فاقطعوها".
فدخل يف صالاد  -ضي ر عتد ُ-روفوا قَد إيد قلبد كان معلق ابلصالةُ وقَد إيد كان قلبد حاضر يف الصالالةُ فالدخل

يف صالاد  -ضي ر عتد ُ-ايااه ايااه! ف طعوا قدمد وهالو سالاجد ومالا رالعر الاُ قلبالد كالان فال،؟ وإيالد ال لالب اللالي َيلالي
اإلنسان يرك يف الصالة لد جة إن جليد ات طن وت يشعر ا؟
إ الالا ال لالالوب الالالح ع ه الرا تطاعالالة ر -ع ال و وجالالل ُ-إ الالا ال لالالوب الالالح ا ابط ال ابملس الاجدُ إ الالا ال لالالوب الالالح ا ابط ال
ابلصالةُ فعتدها أعل ر -ع و وجل -من قد هاُ ومن رأ اُ ومن ر جتها يف اجلتة.
ا ابالالا الصالالحاتة ابلصالالالةُ حالالاار يف الصالالالة كالالان حالالال عجيالالب جالالدا جالالدا جالالداُ ي ومالالون إىل الصالالةُ فلشالالدة ا ابالاطهر
ابلصالة وحاار من الصالة كان عيو ر ادمنُ وقلو ر حشنُ وَيرون ل -ع و وجل -سج ادا.
 -الت و

السارس:

سيدا أتو تور الصديق  -ضي ر عتد" ُ-عبد ر تن أيب قحافة" أتو تور الصديق – ضي ر عتد ُ-كالان إ ا قالا يف
تواء ردي ادا جدا جالدا جالداُ ملالا أ ار  -ضالي ر عتالد -ااجالرةُ ونال ل إىل جالوا ه اتالن ال ود هغتالةُ واحالذ لتفسالد
الصالة تو
ا
 -ضي ر عتد -مسج ادا يصاللي فيالدُ فوالان إ ا قالا يف صالالاد قالال :ر أكالكُ وأقبالل علال صالالاد يبواليُ يصاللي وي الرأ

ويبوي.

صفون عليد من كل موانُ ييجالوا مالن كالل موالان فيت الرونُ إيالد ره؟! إيالد الراجالل اللالي
فوان نساء املشرك ،وأطفاار يت و
تيصالاللي ويبوالالي ره؟ إيالالد قالالة ال لالالب ري؟ إيالالد رمالالن العالال ،ره؟ هالالو فيالالد إيالالد تيتالالد وتالال ،الصالالالة علشالالان قلبالالد يالالر

الالذه

الصو ة؟! هو تيع ل كده ليد؟
حالالىت جالالاء املشالالركون إىل اتالالن ال ود هغتالالة وقالالالوا :ور جالالوا أيب توالالر؛ فإنالالد كالالار أن يفالالن نسالالاءا وأوتراُ كالالار أن يفالالن نسالالاءا
ترقالالة قلبالالدُ وتغ ال ا ة الالالدمن يف عيتالالدُ وخبشالالوعد يف صالالالادُ ر جالالوا هُ فالالر ور اتالالن ال ود هغتالالة ج الوا أيب توالالر الصالالديقُ وقالالال:
لس َ يف جوا ي تعد هذا اليو ُ ف ال :أا يف جوا يب -سبحاند واعاىل.-
ره أتو تور الصديق اللي كان يف صالاد تيوون ذا ا الُ وقلبد ذه الرقة.
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اي مجاعة ال لب ت ير إت إ ا كالان صالا ااُ والعال ،ت االدمن إت للال ،ال لالبُ فالإن ال لالب إ ا قسال ُ قحطال العال ،ك الا
قال أهل العلرُ ال لب ملا يوون قاسي ساعتها عل طول الع ،ري ت يوون فيها رمن وت ات ل رم اعا أت ادا.

هالالو إيالالد اللالالي حصالالل يف قلالالب الصال هالديق؟ وليالالد التهالالا ره أتالالو توالالر الصالالديق يب ال معالالرو ؟ ملالالا التالاليب ي الالول" :مالالروا أاب تو ال ٍر
ص هالل ابلت ه
الاس "...صالحيهب البنالا يُ الساليدة عا شالة ا الالول.." :إن أاب توال ٍر جالل أَ هساليفُ إ ا قالا يف َم هامال ْ يَسالالتَ هط ْن
فلْي َ
ه
ابلتاس "...إ ا قا إىل الصالة تو ُ ت ميل رمعد إ ا قرأ ال رآنُ ليد حالال أتالو توالر كالده يف الصالالةُ التالاس
صلي
أن ي َ

مايس عوش صواد من كثرة توا د؟!

ري اي مجاعة تتس يها إحتا قة ال لبُ قة ال لب اللي كان يف قلب هذا الرجالل الصالا ُ يف هالذا الرجالل الال وديهنُ هالذا
هو اإلميان الذي كان يف قلبدُ ير ال لبُ فتدمن الع ُ،وي شعر البدنُ ره كان حال ه
الصديق.
ر -سبحاند واعاىل -أصلهب حال قلوب الصحاتة  -ضالوان ر علاليهر -ليالد؟ ليالد قلالو ر كانال

قي الة؟ ليالد كالانوا ي َالرون

ذه ال لالوب مالا ت نالرى؟ ليالد كالانوا يشالعرون الذه ال لالوب مالا ت نشالعر؟ ن ا ابالاطهر الوثيالق ابلصالالةُ ا ابالاطهر الوثيالق
ابملس الالاجد س الالبحان ر جع الالل قل الالو ر قل الالوب عال الامرة ابإلمي الالانُ ابلطاع الالةُ ابلت الالوىُ لي الالد؟ ت اب الالاطهر ابلص الالالةُ ت اب الالاطهر
ابملساجد.
 -الت و

الساتن:

ا سن تن علي – ضي ر عتد -وعن أتيدُ وعن أمدُ وعالن جالدهُ وعالن جداالدُ كالان إ ا قالا يف الصالالة ا اعالش واصالفر
وجهدُ اصالفر وجهالد مالن اخلالو ُ في ولالون :اي حسالن هَْكالل هالذا؟ في الول" :أوت االد ون تال ،يالدي َمالن أقالف؟!" إنالتر مالش
عا ف ،أا واقف ت ،إيدين م،؟ مش عا ف ،أا واقف ت ،إيدين م،؟! سأقف ت ،يدي ر -ع وجل.-
ما ا كان يعين املسجد ابلتسبة للصحاتة؟
ره كالالان اجليالالل الصالالا اللالالي تتالالا -سالالبحاند واعالالاىل -أصالاللهب لالالد ال لالالب؛ تسالالبب كثالالرة مالزمت الد لل سالالجدُ كالالان املسالالجد
ابلتسبة ار الواحة اللي تيصلوا فيهاُ املسجد كان ابلتسبة االر املوالان اللالي تي الرأوا فيالد ال الرآن مالن تعالضُ املسالجد كالان
ابلتسبة ار املوان اللي تيَذكروا فيد تتا -سبحاند واعاىل.-

الول ه
ر صاللو ر عليالد وساللو َر خالر علال حل ٍالة
يف صحيهب مسلر ي الول معاويالة تالن أيب سالفيان  -ضالي ر عتالد" :-إ ون س َ
مالن أصالحاتهد "...ره جالوا اجلالالامن قاعالدين مالن تعالالض تيالذكروا تتالاُ ري عالقالالتهر ابملسالاجدُ وري عالقالتهر ابلصالالالةُ "..
جلستا نذكر رَ وب ده عل مالا هالداا لإلسالاله ُ ومال ون تالد عليتالا.
سور؟ "...إنتر قاعدين كده ليد؟ "قالواْ :
ف ال :ما أجلَ َ
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ه
ه
أجلسالالتا إت اك.
أجلسالالور إت اك؟ ُ"...ابل علالاليور إنالالتر مالالش قاعالالدين إت لوالالده؟ "..قالالالوا :ور! مالالا َ
قالالال :آل! مالالا َ
فأخكين؛ أ ون رَ ع و وج ول يباهي تور املال وةَ".
قال :أما إين ْ أستحله ْفور هت ةا لور .ولوتد أاتين جكيل
َ
ري جمالسالهرُ ره كالالان حالالاار يف املسالجدُ علشالالان كالالده كالالانوا مالن أقالالرب التالالاس إىل ر -عال وجالل ُ-وكالالانوا مالالن أصالالف
ص اللح مل الا ق ورتالالوا جالالدا جالالدا مالالن
الوابُ وكالالانوا مالالن أو أل التالالاسُ ليالالد؟ قلالالو ر َ
الوابُ وكالالانوا مالالن أهالالدى التالالاس قلال ا
التالالاس قلال ا
املساجدُ الصحاتة  -ضوان ر عليهر-كان أهر ما يشغلهر إ ر يوونوا قريب ،من املسجد.
تتو سل ة تيوهتر كانال تعيالدة رالوية عالن املسالجد ف الر وا إ الر يت لالوا البيالوا جتالب املسالجدُ ليالد؟! علشالان يوونالوا رامياالا
مالص ال  ،يف املسالالجدُ قاعالالدين يف املسالالجد عل ال طالالولُ ف الالال التالاليب -صالالل ر عليالالد وسالاللر" :-اي تالالين سالالل ةَ راي َكالالر
ب آاث كر".
راي َكر "...أخرجد اتن حبان يف صحيحدُ يعىن ال موا راي كر "..اوتَ ْ
يعين أا عا

إن إنتر عاي ين ا ورتوا من املسجد؛ علشان اوونوا رامياا قالريب ،مالن املسالجد صالالة وعبالارة وطاعالة وقالرب

من ر -سبحاند واعاىل ُ-ولوالن اي تالين سالل ة ال مالوا الالداي ُ ال مالوا راي كالر و وحالوا لل سالجد غالر البعالدُ ليالد؟ علشالان
تتا -سبحاند واعاىل -يوتب اْلاث تتاعالة أقالدامور إىل املسالاجدُ هالر عالاي ين ي ورتالوا مالن املسالجد؛ علشالان يب الوا قالريب،

وره يب

حاار رامياا يف املسجد.

املسالالجد ره اللالالي مجالالن الصالالحاتة  -ضالالوان ر علالاليهر ُ-فوان ال جمالالالس كالالرهر وكان ال جمالالالس ط الاعتهر راخ الل هالالذا
املسجد.
وزي ما قلتلور التيب -صل ر عليد وساللر -قالال لتالا ملالا الراجالل را يبعالد ت ال ابلغالتر تتاعالد تعيالد عالن املسالجد َيالتر ر
عل ال قلبالالد مث يوتالالب يف املتالالاف  ُ،ي الالول عبالالد ر تالالن مسالالعور  -ضالالي ر عتالالد" :-ور ل الالد كتالالا مالالا يتنلالالف عالالن صالالالة
اجل اعة إت متافق معلو التفا ُ أو جل مريض" احتا كتا كده الصحاتة كان كلهر تي ْجروا علال املسالجدُ ويسالا عوا إىل

املسالاجدُ وي عالدوا يف املسالالاجدُ وملالا ي عالدوا يف املسالالاجد ويصاللوا ويعبالدوا تتالالا والوالال ره كالان تي الالول :مالا كالان يتنلالالف
عن صالة اجل اعة إت اات :،إت متافق معلو التفا ُ خالص ري معروفةُ وإما جل مريض.
ض الن عتالالد صالالالة
امسعالالوا اللالالي جاي الة "..وإن كالالان امل الريض ليهالالارى تالال ،جلالال "،امل الريض اللالالي تتالالا -سالالبحاند واعالالاىل -و َ

اجل اعةُ املالريض اللالي التاليب -صالل ر عليالد وساللر -أاب لالد أن يصاللي يف تيتالد ملرضالد اللالي ميتعالد مالن الصالالةُ "..وإن
كان املريض ليهارى ت ،جل- ،مت ه
عو عل الرجل ،كده -حىت يؤا تد وي ا يف الصف" ويرو جري؛ علشان ي الف

يف الصالالف غالالر إنالالد تيتعوال علال ااتالال ،مالالش قالالار ميشالاليُ مالالش قالالار يتحالالركُ ولوالالن كالالان ه الالل مالالن تيتالالد حالالىت يصالاللي مالالن
التاس يف املسجد.
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ري كان ال عالقالالتهر ابملسالالاجدُ وري كان ال عالقالالتهر ابلصالالالة  -ضالالوان ر علالاليهر أمجعالال ُ-،يتشالالال كالالده هيلالالة تيلالالة؛
علشان يتح يف املسجدُ يتشال؛ علشان يصلي ابلتاسُ علشان مش عاي يتنلف أت ادا عن الصالة يصالليها مالن التاليب
-صل ر عليد وسلر ُ-مش عاي يتنلفُ عاي رامياا يوون موجور وس التاس.

وصية غالية جدا
اي مجاعة احتا أخبا ا إيد يف الصالة؟ أخبا ا إيالد يف صالالة اجل اعالة؟ اي مجاعالة أخبالا ا إيالد يف صاللواا التوافالل؟ اي مجاعالة
أخبا ا إيد يف صالة قيا الليل ويف صالة الضح ؟
سيدا أتو هريرة  -ضي ر عتد -التيب يوصيد توصيةُ ي ول أا ماهسبهاش أتال ادا حالىت لالو والواُ إت عتالد املالواُ نالتر
توصية سيدا أيب هريرة  -ضي ر عتد -إ ي ول" :أوصاين حبييب صلو ر ه
عليد وسلور تال ٍ
ثالث .لالن أرعهال ون مالا عشال :
َ
ه
ه ه ٍ
أوار" صحيهب مسلر.
تصيا ثالثة أاي من كل ره ٍر .وصالة الضح  .وأبن ت أا َ حىت َ
التيب ملا ا ورالد وصية ارالد  3وصاايُ وصيت ،متهر ابلصالةُ فوان أتو هريرة تي الول :أا ماهسالبه ش أتال ادا إت عتالد مالويت
تس.

علشالالان كالالده ت الالول لوالالر اي مجاعالالة اي ي ال اللالالي عالالاي فعال االال تتالالا يصالاللحلد قلبالالد ويوالالون قري الب جالالدا م الن تتالالا -سالالبحاند
واعاىل -جيتهد جدا يف الصالةُ جيتهد جدا يف ال رب من املساجد.
أولكال آاب الاليُ أولك ال آاب الالي الالالذين حرصالالوا علال الصالالالةُ ال الذين حرصالالوا عل ال املسالالاجدُ فطهالر ر قلالالو ر مالالن اْلاث ُ
وطهر ر -سبحاند واعاىل -قلو ر من املعاصيُ فوانوا من أعل التاس قد اا عتد ر -سبحاند واعاىل.-
رعاء اخلاعة
لالواء التاليب -صالل ر عليالد وساللر -يف أعلال جتالاا التعالير

أسأل ر -سبحاند واعاىل -أن هشرين و إايكر معهر
ومتهدُ وصل ر عل نبيتا حم دُ وعل آلد وصحبد وسلر.
تفضلد وكرمد َ
حب د ر

راهدوا الد س للتشر عل الت يف قسر افري الد وس يف متتدايا الطريق إىل ر وافضلوا هتا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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