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مثال حقيقي نعيشه بالفعل
لووو أ ا الدولووة أعطتووك إجووازة دراسووية لموودة سووتين يومووا ،لتووذ إ إلووى ووار الووبالد فووي أرقووى جامعووة فووي العووالم ،فلمووا

نظام جديد يمكنك أ تذاكر جيدا لمدة ستين يوما وبعد ذلك نختبرك ا تبوارا مكونوا
وصلت قالت لك الجامعة لدينا ٌ

من سؤال واحد ،سؤال واحد فقط ،إذا أجبت عليه فسوف تحصل على الشهادة الجامعية المعترف بهوا دوليوا مباشورة
بووال انتظووار لموودة أربووع سوونوا وال شووي  ،وإذا لووم تجووإ عليووه ستخسوور المنحووة الدراسووية ،أنووت ذ بووت فعووال إلووى نوواك
وجلست تنتظر اال تبار ذا المكو من سؤال واحد ،قل لي باهلل عليك طوال ذه الستين يوما بماذا ستفكر؟
طبعا ستفكر بالسؤال؟ ما و ذا االسؤال الوحيد؟
طيإ ،تخيل لو أ ا زميال من زمالكك الذين معك اسمه زيد قال لك أنا أعرف ذا السوؤال! مواذا سوتفعل؟ أتوقوع أنوك
ستهجم عليه وتقول أ برني ما و ذا السؤال؟ المسألة فيها شهادة جامعية ليست مزاحا ،ولن تتركوه حتوى يقوول لوك

ما و ذا السؤال؟ فإذا عرفته فستذاكره جيدا من لحظة معرفتك بهذا السؤال وإلى حين يووم اال تبوار ،أ وي الكوريم
ل تظن أ ا ذا المثال من يال ،ذا مثال حقيقي أنت تعيشه اآل ،كيف؟.
ما ذا السؤال؟!
لحظة أ أ بطنا اهلل تعالى من الجنة إلى ذا الكوكإ وسونبقى فيوه تقريبوا سوتين عاموا أو سوبعين عاموا أو أقول أو أكثور
كما قال النبي -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم" :-أعمار اأمتي ما بين الستين إلى السبعين ،وأقلُّهوم مون يجووز ذلوك"
صححه األلباني

ثم بعد بقا نا نا نرجع إلى اهلل تعالى فيسألنا سؤاال إ أجبت عليوه إجابوة صوحيحة فهنيئوا لوك وإ لوم تجوإ عليوه اهلل
المستعا األمر سيكو

طيرا ،ما و ذا السؤال ،رسوول اهلل -صولى اهلل عليوه وعلوى آلوه وسولم -فعول لنوا كموا فعول

زيوود بالمثووال السووابق ،لقوود أ برنووا مووا ووو ووذا السووؤال ،قووال رسووول اهلل -صوولى اهلل عليووه وعلووى آلووه وسوولمَّ " :-أول مووا
يحاسووإ بِو ِوه العب ود يوووم القيامو ِوة الصووالة ،ف وِإ َّ صوولحت صوول لووه سوواكر عملِو ِوه ،وإِ فسوود فسوود سوواكر عملِو ِوه" صووححه
األلباني

الخشوع في الصالة واإلجابة على السؤال من سلسلة " كيف تتلذذ بعبادتك؟"

( صفحة  1من ) 4

http://www.way2allah.com

موقع الطريق إلى اهلل
الرجال في ذه الصالة على أنواع ثالثة:
النوع األول :من يصلي في المسجد اشعا

و ذا و أفضول نووع وأفضول قسوم ،قوال تعوالى" :والَّ ِوذين وم علوى صولواتِ ِهم يحوافِظو * أولئِوك وم الوا ِرثوو * الَّ ِوذين
ي ِرثو ال ِفردوس م فِيها الِدو " المؤمنو  11:9الفردوس ي أعلى مكوا فوي الجنوة سوقفها عورح الورحمن ،اللهوم
اجعلنووا وإيوواكم موون أ لهووا ،فووإذا كنووت أنووت موون أ وول ووذه المرتبووة فاثبووت إياوواك أ تنووزل عوون ووذا القسووم ،أسووأل اهلل أ
يتقبل طاعتك وأ يجعلها الصة لوجهه الكريم.
النوع الثاني :من يصلي في المسجد لكناه غير اشع
ووذا يظوون أنووه قوود صوولى صووالة كاملووة لكنووه مخطوئ لقوود نقو

موون أجوور صووالته بقوودر مووا أنقو

موون الخشوووع فووإ صوولى

صووالة لووم يخشووع بهووا إال فووي ركعتووين أ ووذ أجوور ركعتووين وإ صوولى صووالة لووم يخشووع بهووا إال فووي ركعووة واحوودة لووه ركعووة
واحدة و كذا ،فتكو صالته داكما ناقصة بسبإ ما أنق

فيها من شوع.

روي أ عمر بن الخطاب -رضي اهلل عنه وأرضاه -قال على المنبر" :إ ا الرجل ليشيإ عارضاه في اإلسوالم" –يعنوي

يظهر الشيإ عليه– "وما أكمل هلل تعالى صالة" ،قيل له:كيف؟ قال" :ال يتم شوعها".

لهذا كا السابقو يظهر عليهم الخشوع الحقيقي الذي في القلإ ،فقود كوانوا يمورو بعبود اهلل بون الزبيور و وو يصولي
لووف المقووام ،مقووام إب ورا يم فووي الحوورم ،قووالوا كأنووه شووبة منصوووبة ال يتحوورك ..وكووا إب ورا يم التيمووي إذا سووجد كأنووه
حاكط ،حتى أ ا العصافير كانت تنزل على ظهره ال تشك أنه حاكط.
لو فرضنا أ إحدى الوزارا قامت بتعيينك بمرتإ قدره ألف دوالر على أ تكتإ تقارير وبحوث وأنت جوال
بيتك ولكناهم عرضووا عليوك أناوك إذا أحببوت يمكنوك أ توداوم فوي الووزارة وتوذ إ إلوى نواك ،وتكتوإ نفو

فوي

التقوارير

ولكوون عنوود ا سوويزيدو راتبوك إلووى سووبع وعشورين ألووف دوالر واال تيووار لووك ،بوواهلل عليووك موواذا تختووار؟ ،طبعوا الوووزارة،
طبعا الذ اب إلى الوزارة والحصول على ذه األضعاف المضاعفة ،سبحا اهلل إذا لماذا فوي الودنيا ال نرضوى بالتنوازل
وفي اآل رة نرضى؟! ،عندما نصولي فوي البيوت وحودنا موع أ النبوي -صولى اهلل عليوه وعلوى آلوه وسولم -يقوول" :صوالة
الجماع ِوة أفضوول موون صووالةِ الفووذ" -أى صوالة الفوورد" -بسووبع وعشورين درجووة" رواه مسولم ،بسووبع وعشورين درجووة يعنووي
بسبع وعشرين ضعفا.
النوع الثالث :الذي يصلي في البيت وحده
بعضهم ال يذ إ إلى المسجد إال في صالة الجمعة ،ذه سارة عظيمة ،سارة لحوديث عظويم ،قوال النبوي -صولى
اهلل عليه وعلى آله وسلم" :-إذا َّأمن اإلمام فأمنوا" -أي قولوا آمين" -فإنه من وافق تأمينوه توأمين المالكك ِوة  ،غ ِفور لوه

ما َّ
تقدم من ذنبِه" صحي البخاري

نعم المالككة تقول آمين لف اإلمام وأنت أيضا تقول آمين لف اإلمام فإذا كنت بنف
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آمين قال ملك من المالككة آموين معوك غفور اهلل لوك موا تقودم مون ذنبوك كموا أ بور النبوي -صولى اهلل عليوه وعلوى آلوه
وسلم -واهلل المفروض أننا جميعا في المساجد.
صلاى الفرد 22مرة ولم يلحق بهم!
يقووول أحوود م لووم تكوون تفوووتني صووالة العشووا فووي جماعووة أبوودا ،لكوون يوووم موون األيووام نووزل عنوودي ضوويف فانشو لت بووه
ففاتتني الصالة في الجماعة فقلت في نفسي روي عن النبي -عليه الصالة والسالم -أنوه قوال صوالة الجماعوة تفضول
عن صالة الفذ بسبع وعشرين درجة يقول فكرر صالة العشا بمنزلي سبع وعشرين مرة لوحودي ثوم نموت  ،-يقوول
فرأيووت فووي المنووام أنووي مووع قوووم يركبووو

وويال وأنووا أركوإ وويال كخوويلهم وأنووا أتجووارى أحوواول اللحوواب بهووم وال أسووتطيع

إلي وقال ال تتعإ فرسك فلن تلحقنا ،فقلت لهم لماذا فقالوا ألنا صلينا في جماعوة وأنوت
فالتفتت إلى أحد م فنظر ا

صليت وحدك.

ليست شيئا عاديا
ل كنوت تظون أ صوالة الجماعوة شوي عوادي ،أبودا ،المصولو فوي المسواجد قود فعلووا عبوادة عظيموة لدرجوة أ ا اهلل

يعجإ منهم ،ذا لي كالمي ،قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وعلى آله وسولم" :-إ ا اهلل تبوارك وتعوالى ليعجوإ مون
الصالة في الجمع" حسنه األلباني اهلل أكبر!

إحدى الرجال الذين يتركو المساجد كا النبي -صلى اهلل عليوه وسولم -كواد أ يفعول شويئا عظيموا فوي زمنوه -صولى
اهلل عليه وعلى آله وسلم ،-قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وعلى آلوه وسولم" :-ولقود مموت أ آمور بالصوالةِ فتقوام

ثم آمور رجوال فيصولي بالن ِ
واس ثوم أنطلوق معوي برجوال معهوم ِحوزٌم مون حطوإ" -يعنوي معهوم نوار" -إلوى قووم ال يشوهدو
الصالة" -يعني ما يحضرو صالة الجماعة" -فأحرب عليهم بيوتهم بالنا ِر" رواه مسلم

ل تتوقع أ النبي -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم -كاد يحرب بيتوا بسوبإ تورك الرجوال ألمور مسوتحإ ،مسوتحيل!،
ذا نبي اهلل ،ذا الرؤوف الرحيم بأمته" ،لقد جا كم رس ٌ
ول ِمن أنوف ِسكم ع ِز ٌيز علي ِه موا عنِوتُّم حو ِري ٌ علويكم بِوالمؤِمنِين
رؤ ٌ ِ
يم" التوبة  ،121البد بأنهم تركوا أمرا واجبا و و صالة الجماعة بل قد شودد النبوي -صولى اهلل عليوه وعلوى
وف رح ٌ
آله وسلم -في ذلك حيث قال" :من سمع الندا فلم ي ِجإ فال صالة له َّإال من عذر" صححه األلباني.
السلف الصال وصالة الجماعة:
السووابقو أدركوووا ووذا جيوودا ،فهووذا قاضووي الشووام سووليما المقدسووي يقووول :لووم أصوول الفريضووة منفووردا فووي حيوواتي إال
مورتين ،يقووول وكووأني لووم أصوول وواتين الصووالتين إلووى اآل  ،وقووال أحوود م مووا فوواتتني التكبيوورة األولووى أربعووين عاموا إال يوووم
ماتت أمي فقط ،حتى عامر بن عبد اهلل كوا يحتضور ،سويمو فسومع الموؤذ يوؤذ ومنزلوه قريوإ مون المسوجد فقوال
ذوا بيدي إلى المسجد ،قيل له إنك مريض ،قال أسمع نودا اهلل فوال أجيبوه! وذوا بيودي ،د ول فوي صوالة الم ورب
ركع مع اإلمام ركعة ثم توف -رحمة اهلل عليه.-
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القرار لك:
أ ي الكريم أنت لديك عدد مون الصولوا تصوليها فوي حياتوك ،ستصوليها ستصوليها فهول تحوإ أ تلقوى وذا العودد
مضوواعفا سووبع وعشورين ضووعف ،بسووبإ صووالة الجماعووة يوووم القيامووة أم أنووك راض بووه كمووا ووو بوودو مضوواعفة؟ ،القورار
لك.
تم بحمد اهلل
شا دوا الدرس للنشر على النت في قسم تفريغ الدروس في منتديا الطريق إلى اهلل تفضلوا نا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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