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  مقَدمةٌ
احلمد هللا القوي املتني، الظاهر القاهر      
املُبني، ال يعزب عن مسِعه أقَلُّ األنني، وال خيْفَى         
على بصِره حركَات اجلَـِنني، ذَلَّ لكربياِئـه        
        ام قدرِتـه كَيـدجبابرة السالطني، وبطلَ أم
الكاِئدين، قضى قضاءه كمـا شـاء علـى         

اختـاره مـن    اخلاِطئني، وسبق اختياره مـن      
العاِملني، فهؤالء أهلُ الشماِل وهـؤالِء أهـلُ        

 .اليمني، جرى الْقَدر بذلك قبلَ عمِل العاِملني
 أمحده سبحانه محـد الـشاِكرين،      
وأسأله معونة الصاِبِرين، واستِجري ِبـِه مـن        
         العذاِب املُهني، وأشهد أنْ ال ِإله ِإالَّ اهللا امللك

أشهد أنَّ حممداً عبده ورسـولُه      احلق املُبني، و  
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املصطفى األمني، صلَّى اهللا عليه وعلى صاِحبه       
أيب بكٍر أول تابٍع من الرجال علـى الـدين،          
وعلى عمر القوي يف أمر اهللا فال يِلني، وعلى         
عثمانَ زوِج ابنِتي الرسوِل ونعم القِرين، وعلى       

 آل علي بحر العلوِم األنزع البطني، وعلى مجيع
بيت الرسول الطاهرين، وعلى ساِئر أصـحاِبه       
الطَّيبني، وعلى أتباِعه يف دِينه إىل يوم الـدين،         

   . وسلَّم تسليماً
هذه مجلة من األعمال الىت من       ، وبعد

واهللا ، عملها رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمـه       
أسأل أن يغفر ىل ولكم وجلميـع املـسلمني         

ويـدخلنا  ، ويرفع لنا الدرجات  ، واملسلمات
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اجلنات مع سيد الربيات عليه أفضل الصلوات       
    .وأزكى التسليمات

*****
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الوساِئلُ اَألربع ِلتعود كَيوِم ولَدتك اُمك يف 
  األيام العشر

١-      لَّ من توضأ فأسبغ الوضوء مث ص الًِبقْى م 
  : بقلبه ىف صالته

 النِبـي  قَِدم: قَالَ عبسة بن عمرو عنف
 الْمِدينةَ فَقَِدمت الْمِدينةَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى

لْتخِه فَدلَيع ِني: فَقُلْتِبرِن أَخلَاِة عفَقَالَ الص :
 حتى الصلَاة عن أقصر ثُم الصبِح صلَاةَ صلِّ«

طْلُعت سمى الشتح ِفعترا تهفَِإن طْلُعت  ِحـني 
طْلَعت نيب ينطَاٍن قَريِئٍذ شِحينو دجسـا  يلَه 

الْكُفَّار ـلِّ  ثُملَاةَ  فَـِإنَّ  صةٌ  الـصودهـشم 
 أَقِْصر ثُم ِبالرمِح الظِّلُّ يستِقلَّ حتى محضورةٌ
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 أَقْبلَ فَِإذَا جهنم تسجر ِحينِئٍذ فَِإنَّ الصلَاِة عِن
 محـضورةٌ  مشهودةٌ الصلَاةَ فَِإنَّ فَصلِّ الْفَيُء
 حتى الصلَاِة عِن أَقِْصر ثُم الْعصر تصلِّي حتى

برغت سما الشهفَِإن برغت نيب ينطَاٍن قَريش 
 نِبي يا فَقلت قَالَ »الْكفَّار لَها يسجد وِحينِئٍذ

 رجل ِمنكُم ما«: قَالَ عنه حدثِْني فَالْوضوُء اللَِّه
 فينتثـر  ويستنشق فيتمضمض وضوءه يقرب

 ِإذَا ثُم وخياِشيِمِه وِفيِه وجِهِه خطَايا خرت ِإلَّا
 خطَايـا  خرت ِإلَّا اللَّه أَمره كَما وجهه غَسلَ
 يغـِسلُ  ثُم الْماِء مع ِلحيِتِه أَطْراِف ِمن وجِهِه
 ِمـن  يديِه خطَايا خرت ِإلَّا الِْمرفَقَيِن ِإلَى يديِه

 خـرت  ِإلَّـا  رأْسه يمسح ثُم الْماِء مع أَناِمِلِه
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 ثُـم  الْماِء مع شعِرِه أَطْراِف ِمن رأِْسِه خطَايا
 خطَايـا  خرت ِإلَّا عبيِنالْكَ ِإلَى قَدميِه يغِسلُ
 فَصلَّى قَام هو فَِإنْ الْماِء مع أَناِمِلِه ِمن ِرجلَِيِه
ِمدفَح ى اللَّهأَثْنِه ولَيع هدجمِبالَِّذي و وه  لَـه 

 خِطيئَِتـهِ  ِمن انصرف ِإلَّا ِللَِّه قَلْبه وفَرغَ أَهلٌ
   (١)»أُمه ولَدته ميو كَهيئَِتِه

 عن عنه اهللا رضي عامر بن عقبة وعن
 مسلم من ما:":قال وسلم عليه اهللا صلى النيب

 صـالته  يف يقـوم  مث الوضوء فيسبغ يتوضأ

                              
 )١٠٤٢: رواه مسلم وهو يف املشكاة: صحيح ()١(
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 ولدتـه  كيوم وهو انفتل إال يقول ما فيعلم
  (١) احلديث. . . "أمه

  :قال العالمة ابن عثيمني
 هـذه  على توضأ إذا اإلنسان  ألن "

 فـرغ  وقد صلى وإذا خطاياه، خرجت فةالص
  .عنه اهللا كفر هللا قلبه

 النـاس  من ألن القيد؛ هذا مالحظة من فالبد
 كتب ما صالته من ينصرف ولكنه يصلي من
 وكأنـه  غافل قلبه ألن أقل؛ أو عشرها إال له

                              
: رواه مسلم وهو يف صحيح الترغيب: صحيح ()١(

١٩٠( 
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 يعمل أو ويشتري يبيع كأنه بل صالة؛ يف ليس
  .الصالة تنتهي حىت أخرى أعماالً

 اإلنـسان  أن لشيطانا وساوس ومن
 عليـه  انفتحـت  للـصالة؛  كرب فإذا يصلي

 عنه، زالت سلم فإذا مكان، كل من اهلواجس
 أن يريـد  الشيطان، من هذا أن على يدل مما

 األجـر  هذا من حيرم حىت صالته عليه خيرب
  (١)" العظيم

إذاً لو فعلت ذلك ىف كل يوم وليلـة         
كَيـوِم   ذنوبـك   رجعت من  ل من األيام العشر  

  دتك اُمك ولَ

                              
 )٣/٣٣١:شرح رياض الصاحلني()١(
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٢- ِمن افظ على الصلوات اخلمسح:  
 قـال  عنهما اهللا رضي عباس ابن عن

 أتـاين  ":وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال
 ،حممـد  يا :فقال صورة أحسن يف ريب الليلة

 ،نعم:  قلت ؟األعلى املأل خيتصم فيم أتدري
 األقـدام  ونقـل  والـدرجات  الكفارات يف

ـ  وإسباغ للجماعات  الـسربات  يف وءالوض
 حـافظ  ومـن  الصالة بعد الصالة وانتظار
 ذنوبه من وكان خبري ومات خبري عاش عليهن
  (١)"أمه ولدته كيوم

                              
رواه الترمذي وهو يف صحيح : صحيح لغريه()١(

 )١٩٤:الترغيب
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  :قال العالمة ابن عثيمني
 مـن  الثـاين  الركن هي:  الصالة  "

 بعد اإلسالم أركان آكد وهي اإلسالم أركان
  .الشهادتني

 الـنيب  قال ربه، وبني العبد بني صلة: الصالة
لَّىص ِه اللَّهلَيع لَّمسصلى إذا أحدكم إن: " و 

 يف تعاىل اهللا وقال . رواه البخاري  " ربه يناجي
 وبني بيين الصالة قسمت: " القدسي احلديث
: العبد قال فإذا سأل، ما ولعبدي نصفني عبدي
 قسمت: تعاىل اهللا قال. العاملني رب هللا احلمد
 مـا  ديولعب نصفني، عبدي وبني بيين الصالة

 العـاملني،  رب هللا احلمد: العبد قال فإذا سأل
 الرمحن: قال وإذا. عبدي محدين تعاىل اهللا قال
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 وإذا. عبـدي  علي أثين تعاىل اهللا قال الرحيم،
 فإذا. عبدي جمدين: قال الدين، يوم مالك قال
 بـيين  هذا: قال نستعني وإياك نعبد إياك: قال

 هدناا: قال فإذا. سأل ما ولعبدي عبدي وبني
 عليهم أنعمت الذين صراط املستقيم، الصراط

 هـذا : قال. الضالني وال عليهم املغضوب غري
  (١)" سأل ما ولعبدي لعبدي
 زوج كـل  مـن  فيها عبادات روضة: الصالة
 فيـه  يتلو وقيام الصالة، به يفتتح تكبري يج،

 الـرب،  فيه يعظم وركوع اهللا، كالم املصلي
 اهللا، علـى  ءبالثنـا  ميلـؤه  الركوع من وقيام

                              
 )٨٢٣: رواه مسلم وهو يف املشكاة: صحيح ()١(
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 إليه ويبتهل بعلوه فيه تعاىل اهللا يسبح وسجود
 وختـام  والتـشهد،  للدعاء وقعود بالدعاء،
  .بالتسليم

 الفحشاء عن وي املهمات يف عون: الصالة 
 ِبالصبِر واستِعينوا: (تعاىل اهللا قال واملنكرات،

 ما اتلُ: (تعاىل وقال) . ٤٥:البقرة) (والصالِة
أُوِحي كِإلَي اِب ِمنأَِقـمِ  الِْكتالةَ  وِإنَّ الـص 
) والْمنكَـرِ  الْفَحـشاءِ  عـنِ  تنهـى  الصالةَ

  ) .٤٥: العنكبوت (
 قال وحمشرهم، قلوم يف املؤمنني نور: الصالة

. (١) "نور الصالة " وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النيب

                              
 )رواه مسلم()١(
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 نـوراً  لـه  كانـت  عليها حافظ من: " وقال
  (١) "  القيامة يوم وجناةً وبرهاناً
 أعينـهم،  وقرة املؤمنني نفوس سرور: الصالة

 قرة جعلت: " وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النيب قال
  (٢) " الصالة يف عيين

 قال السيئات، وتكفر اخلطايا ا متحى: الصالة
 راً أن لو أرأيتم: " وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النيب
 مرات مخس يوم كل فيه يغتسل أحدكم بباب
 ال: قالوا ؟ "شيء) وسخه (درنه من يبقى هل

 مثـل  فكـذلك : " قال شيء، درنه من يبقى

                              
 )٥٧٨:املشكاة: صحيح()١(

 )٣٠٩٨:صحيح اجلامع: صحيح()٢(
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. (١)اخلطايـا  ـن  اهللا ميحو اخلمس الصلوات
 الـصلوات : " وسـلَّم  علَيِه اللَّه صلَّى وقال

 ما بينهن ملا كفارة اجلمعة إىل واجلمعة اخلمس
  ) .رواه مسلم " (الكبائر تغش مل

 بـسبع  الفـذ  صالة من أفضل اجلماعة صالة
. (٢)النيب عن عمر ابن رواه ". درجة وعشرين

 أن سـره  من: عنه اهللا رضي مسعود ابن وقال
 هـؤالء  علـى  فليحافظ مسلماً غداً اهللا يلقى

 شرع تعاىل اهللا فإن ن ينادى حيث الصلوات
 ولو دى،اهل سنن من وإن اهلدى، سنن لنبيكم

                              
 )رواه البخاري" ()١(

 )متفق عليه()٢(



 

 
  
  

١٦       

 

 هـذا  يـصلي  كمـا  بيوتكم يف صليتم أنكم
 تركتم ولو نبيكم، سنة لتركتم بيته يف املتخلف

 يتطهـر  رجـل  من وما لضللتم، نبيكم سنة
 هـذه  من مسجد إىل يعمد مث الطهور فيحسن
 خيطوهـا  خطوة بكل له اهللا كتب إال املساجد
 سيئة، ا عنه وحيط درجة، ا ويرفعه حسنة،

 معلوم منافق إال عنها يتخلف وما رأيتنا ولقد
 بني يهادى به يؤتى الرجل كان ولقد النفاق،
  ) .رواه مسلم " (الصف يف يقام حىت الرجلني

 حـضور  وهـو  (الصالة يف اخلشوع
 دخـول  أسـباب  من عليها واحملافظة) القلب

 الْمؤِمنـونَ  أَفْلَح قَد: (تعاىل اهللا قال اجلنات،
*الَِّذين مِفي ه الِتِهمونَ صاِشعخ* الَِّذينو مه 
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 ِللزكَـاةِ  هـم  والَّـِذين  * معِرضونَ اللَّغِو عِن
 ِإلَّا *حاِفظُونَ ِلفُروِجِهم هم والَِّذين * فَاِعلُونَ

 غَير فَِإنهم أَيمانهم ملَكَت ما أَو أَزواِجِهم علَى
لُوِمنيِن *مى فَمغتا ابرَءو ذَِلك فَأُولَِئك  ـمه 
 راعونَ وعهِدِهم ِلأَماناِتِهم هم والَِّذين *الْعادونَ

 *الَِّذينو ملَى هع اِتِهملَواِفظُونَ صحي * أُولَِئك 
ماِرثُونَ هالْو * ِرثُونَ الَِّذيني سودالِْفر ما هِفيه 

  (١)) ١١-١: املؤمنون) (خاِلدونَ
إذاً لو فعلت ذلك ىف كل يوم وليلـة         

كَيـوِم   ذنوبـك   رجعت من  ل من األيام العشر  
 كاُم كتلَدو  

                              
  )١٥٢-١٢/١٥٠:جمموع فتاوى ابن عثيمني()١(
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سري السلف الصاحل يف حمافظتهم ومن 
 :على الصالة

كان أبو بكر رضي اهللا عنه يبكي يف        
وملّا مرض   الصالة حىت ال يسمع الناس قراءته،     

 فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم مرضه الذي مات
قالـت   «مروا أبا بكر فليصلِّ بالنـاس     » :قال

إن أبا بكـٍر رجـل      " :عائشة رضي اهللا عنها   
 ."رقيق، إذا قـرأ القـرآن ال ميلـك دمعـه          

       وهذا الفاروق عمر بن اخلطاب رضـي       
اهللا عنه، ملا طعنه اوسي أبو لؤلؤة وهو يصلي         
بالناس غلبه الرتف حىت غُشي عليه، فأدخلوه       
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ل يف غشية حىت أسفر، فنظـر يف        بيته، فلم يز  
ــال  ــه فق ــن حول ــوه م ــلّى " :وج ص

ال إسالم ملن ترك " :، فقال"نعم" :قالوا "الناس؟
  .مث توضأ وصلّى وجرحه يرتف دما ،"الصالة

خرج عمر  : قال ابن عمر رضي اهللا عنهما        
يوما إىل حائط له، فرجع وقد صـلى النـاس          

يه راجعـون؛   إنا هللا وإنا إل   : العصر، فقال عمر  
فاتتين صالة العصر يف اجلماعة، أُشـِهدكم أنَّ        

؛ ليكون كفَّارة   "حائطي على املساكني صدقَة   
البستان : ملا صنع عمر رضي اهللا عنه، واحلائط      

  .فيه النخل
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من سـمع   : "قال ابن عباس رضي اهللا عنهما     
املنادي فلم ِجيب، مل يِرد خريا، ومل يـرد بـه           

 ."خري
َألن تمأل أذن   : "و هريرة رضي اهللا عنه    قال أب   

ابن آدم رصاصا مذابا خري له من أن يـسمع          
  ."النداء مثَّ ال جييب

وكان ابن الزبري إذا قام يف الصالة فكأنـه         
ــشوع، ــن اخل ــود م ــسجد  ع ــان ي وك

على ظهره، ال حتسبه إال جذعاً       العصافري فترتل
    .أو حائطاً أو خشبة منصوبة ال تتحرك
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 مـسلم بـن يـسار ال يلتفـت يف           وكان 
ولقد ادمت ناحية من املسجد ففزع       صالته،

   .هلا أهل السوق فما التفت
    وكان إذا دخل مرتله سكت أهل بيه، فإذا        
قام يصلي تكلموا، أو ضحكوا، علماً منهم بأن 

إهلي، مـىت   " :قلبه مشغول عنهم، وكان يقول    
   ."ألقاك وأنت راٍض

قلت لسعيد  :  األسدي       قال أبو عبدالرمحن  
يا أبا حممد، ما هـذا البكـاء        " :بن عبدالعزيز 

   "الذي يعرض لك يف صالتك؟
   "يا ابن أخي، وما سؤالك عن ذلك؟" :قال
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   ."يا عم، لعل اهللا أن ينفعين" :قلت
ما قمت يف صاليت إال مثلـت يل        " :قال سعيد 

   ."جهنم
     وكان علي بن احلسني إذا فرغ من وضوئه 

وصار بني وضوئه وصالته، أخذتـه      للصالة،  
ــك،   ــه يف ذل ــل ل ــضةٌ، فقي ــدةٌ ونف رع

وحيكم، أتدرون إىل من أقوم ومن أريد       " :فقال
   ."أن أناجي؟

    كان عمر رضي اهللا عنـه إذا رأى أحـداً          
يطاطئ عنقه يف الصالة يضربه بالدرة، ويقول       

   ."وحيك، إمنا اخلشوع يف القلب" :له
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كره أن يرى   كان ي " :وقال الفضيل بن عياض   
   ."الرجل من اخلشوع أكثر مما يف قلبه

       ملا وقعت األكلة يف رجل عروة بن الزبري   
احتاج األطباء إىل قطعها حىت ال ينتشر املرض        

أال نسقيك مرقداً   " :يف بقية جسده، فقالوا له    
حىت يذهب عقلك منـه فـال حتـس بـأمل           

 ال واهللا، ولكن إن كنتم البد     " :فقال "النشر؟
        فاعلني فاقطعوها وأنا يف الصالة، فإين ال أحس

، فقام األطباء بقطع رجله     "بذلك، وال أشعر به   
.وهو يصلي فما تضور وال صاح وال اخـتلج      
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لو رأيت منصور   " :    قال أبو بكر بن عياش    
بن املعتمر، وربيع بن أيب راشد، وعاصم بـن         
أيب النجود يف الصالة، قد وضعوا حلاهم على        

   ."، عرفت أم من أبرار الصالةصدورهم
     كان املعلى بن منصور يوماً يصلي، فوقع       
على رأسه كور الزنابري فما التفت، وما انفتل        
حىت أمت صالته، فنظروا فإذا قد صار هكذا من         

  .شدة االنتفاخ
ما أذَّن مؤذِّن منـذ     : "قال سعيد بن املسيب     

  ."عشرين سنة إلَّا وأنا يف املسجد
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أن ميمون بن ِمهران أتى املسجد، فقيل       روي   
إنا هللا وإنـا    : "إنَّ الناس قد انصرفوا، فقال    : له

إليه راجعون؛ لَفضل هذه الصالة أحب إيلَّ من        
  ."والية العراق

روي أنَّ السلَف كانوا يعزون أنفسهم ثالثـة        
إذا فاتتهم التكبرية األوىل، ويعزون سبعا      : "أيام

 ."م اجلماعةإذا فاتته
ما أشتهي من الدنيا إلَّا   : "وقال حممد بن واسع    

أخا إن تعوجت قومين، وقوتا من الرزق       : ثالثة
عفوا من غري تِبعة، وصالة يف مجاعة يرفع عني         

 ."سهوها ويكتب يل فضلها
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فاتتين الصالةُ يف اجلماعة،    : "قال حامت األصم    
حده، ولو مات   فعزاين أبو إسحاق البخاري و    

يل ولد لعزاين أكثر مـن عـشرة آالف؛ ألنَّ          
مصيبة الدين أهون عند الناس مـن مـصيبة         

 ."الدنيا
ما فاتت أحـدا    : "كان بعض السلَف يقول     

 ."صالةُ اجلماعة إلَّا بذنب أصابه
كان الربيع بن خثيم قد سقط شقُّه يف الفاجل،    

أ على رجلـني،    فكان يخرج إىل الصالة يتوكَّ    
يا أبا حممد، قد رخـص لـك أن         : "فيقال له 

هو كما : "تصلِّي يف بيتك؛ أنت معذور، فيقول
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حي علـى   : تقولون، ولكن أمسع املؤذِّن يقول    
الصالة، حي على الفالح، فمن اسـتطاع أن        

 ."يجيبه ولو زحفًا أو حبوا، فليفعل
ما جاء وقت الصالة إال     : قال عدي بن حامت     

وأنا إليها باألشواق، وما دخل وقت صالة قط        
   إال وأنا هلا مستعد

ما أقيمـت   : وذكر احلافظ الذهيب عنه أنه قال     
   الصالة منذ أسلمت إال وأنا على وضوء

إن من توقري الصالة أن     : وقال سفيان بن عيينة   
  تأيت قبل اإلقامة 

يمون املروزي أحد الـدعاة     وهذا إبراهيم بن م   
احملدثني الثقات من أصحاب عطـاء بـن أيب         
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رباح، وكانت مهنته الصياغة وطرق الـذهب       
كان إذا رفع املطرقة    : (والفضة ، قال ابن معني    

ــا  ــداء مل يردهــ ــسمع النــ  ) فــ
وقد حث سفيان بن عيينة علـى الـسري إىل          

ال تكن مثل عبد    : الصالة حىت قبل النداء فقال    
يت حىت يدعى ائت الـصالة قبـل        السوء ال يأ  

   النداء 
وإذا كان هذا ما عرفناه من اهتمامهم بالصالة        
وبتكبرية اإلحرام خصوصا، فال غرابة إذا قال       

إذا رأيت الرجـل يتـهاون      : إبراهيم النخعي 
 بالتكبرية األوىل فاغسل يديك منه 
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 ٣- أتى املسجد األقصى خملصا للصالة      ِمن
  :فيه

 عنهما اهللا رضي روعم بن اهللا عبد عن
 ملا ":قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن

 بناء من السالم عليهما داود بن سليمان فرغ
 يؤتيه أن ثالثا وجل عز اهللا سأل املقدس بيت

 ألحد ينبغي ال وملكا حكمه يصادف حكما
 ال أحـد  املـسجد  هذا يأيت ال وأنه بعده من

 يومك ذنوبه من خرج إال فيه الصالة إال يريد
 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول فقال أمه ولدته
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 أن وأرجـو  أعطيهمـا  فقد اثنتني أما وسلم
  (١)"الثالثة أعطي قد يكون

إذاً لو فعلت ذلك ىف كل يوم وليلـة         
كَيـوِم   ذنوبـك   رجعت من  ل من األيام العشر  

 كاُم كتلَدو  
  :وقال العالمة ابن باز

 أول أن والـسالم  الصالة عليه  فبني "
 أنه واملعىن احلرام، املسجد هو للناس وضع تبي

 عـز  اهللا إىل والتقرب للعبادة وضع بيت أول
 قبله بيوت وهناك العلم، أهل قال كما وجل،

                              
رواه أمحد والنسائي وابن ماجه وهو يف        : صحيح()١(

  )١١٧٨:صحيح الترغيب
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 وضـع  بيت أول أنه املقصود ولكن للسكن،
 مبـا  وجل عز اهللا إىل والتقرب والطاعة للعبادة
 املسجد بعده مث واألعمال، األقوال من يرضيه

 إسحاق بن يعقوب إبراهيم حفيد بناه األقصى
 مث والـسالم،  الصالة مجيعا عليهم إبراهيم بن

 نيب طويلة مبدة ذلك بعد الزمان آخر يف جدده
 ذلك بعد مث والسالم، الصالة عليه سليمان اهللا
 عليه النيب مسجد جاء مث مسجد، األرض كل

 آخر يف الثالث املسجد وهو والسالم، الصالة
 الـصالة  عليه حممد اعةالس نيب يد على الزمان

 هـو  املدينـة  إىل هاجر ما بعد فبناه والسالم،
 الصالة عليه وأخرب عنهم، اهللا رضي وأصحابه
. احلرام املسجد بعد املساجد أفضل أنه والسالم
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 وأفـضلها  أعظمهـا : ثالثة املفضلة فاملساجد
 الـصالة  عليـه  النيب مسجد مث احلرام املسجد
 هذه يف صالةوال. األقصى املسجد مث والسالم
 الـصحيح  احلديث يف جاء مضاعفة؛ املساجد

 وجـاء  صالة، ألف مبائة احلرام املسجد يف أا
 يف الصالة أن والسالم الصالة عليه مسجده يف

 إال سـواه  فيمـا  صالة ألف من خري مسجده
 أا األقصى املسجد يف وجاء احلرام، املسجد

 العظيمـة  املـساجد  وهي صالة، خبمسمائة
 الـصالة  عليهم األنبياء مساجد هيو املفضلة
  .(١)والسالم

                              
 )١٨١-١٦/١٨٠:جمموع فتاوى ابن باز()١(
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  :  من ابتلى فحمد اهللا على ابتالئه -٤
 أَنهمـا  والصناحبي أَوس بن شداد عن

 كَيف: لَه فَقَالَا يعوداِنِه مِريٍض رجٍل علَى دخلَا
: شداد لَه فَقَالَ. ِبِنعمة أَصبحت قَالَ أَصبحت

ِشراِتِبكَ أَبئَاِت فَّاريطِّ السحا وطَايي  الْخفَـِإن 
تِمعولَ سسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسقُولُ وي :

 عبدا ابتلَيت أَنا ِإذَا يقُولُ وجلَّ عز اللَّه ِإنَّ" 
اِدي ِمنا ِعبِمنؤِني مِمدلَى فَحا عم هتلَيتاب فَِإنه 

قُومي ِعِه ِمنجضم ِم ذَِلكوكَي هتلَدو هأُم  ِمـن 
 أَنـا : وتعـالَى  تبارك الرب ويقُولُ. الْخطَايا
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تدِدي قَيبع هتلَيتابوا ورفَأَج ـا  لَهم  مـتكُن 
  (١) ". صِحيح وهو لَه تجرونَ

رمحـه  -قال االمام ابن قيم اجلوزية      
   ) طريق اهلجرتني( يف كتابه -اهللا

والصرب على البالء ينشأُ من أسـباب       
 :عديدة

 .شهود جزائها وثواا: أحدها
شهود تكفريهـا للـسيئات     : الثاىن

 .وحموها هلا

                              
 )١٥٧٩: رواه احمد وهو يف املشكاة: نحس()١(
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شهود القدر السابق اجلـارى    : الثالث
ا، وأا مقدرة ىف أُم الكتاب قبل أن خيلق ؛          

 . بالًءفال بد منها، فجزعه ال يزيده إال
شهوده حق اهللا عليه ىف تلـك   : الرابع

البلوى، وواجبه فيها الصرب بال خالف بـني        
اُألمة، أو الصرب والرضا على أحد القولني، فهو       
مأْمور بأداء حق اهللا وعبوديته عليه ىف تلـك         

 .البلوى، فال بد له منه وإال تضاعفت عليه
شهود ترتبها عليه بذنبـه،     : اخلامس
ومآ أصابكُم ِمن مِصيبٍة    {: ىلكما قال اهللا تعا   

  كُمِديأَي تبا كَسفهذا  ]٣٠: الشورى* [}فَِبم ،
عام ىف كل مصيبة دقيقة وجليلة، فيشغله شهود 
هذا السبب باالستغفار الـذى هـو أعظـم         
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ــصيبة   ــك امل ــع تل ــباب ىف دف   .األس
ما نزل بالٌء إال بذنب، : قال على بن أىب طالب

 .بةوال رفع بالٌء إال بتو
أن يعلم أن اهللا قد ارتضاها      : السادس

له واختاره وقسمها ،وأن العبوديـة تقتـضى        
رضاه مبا رضى له به سيده ومـواله، فـإن مل    
يوف قدر املقام حقه فهو لضعفه، فلـيرتل إىل         
مقام الصرب عليها، فإن نزل عنه نزل إىل مقام         

 .الظلم وتعدى احلق
أن يعلم أن هذه املصيبة هـى     : السابع

 نافع ساقه إليه الطبيب العليم مبـصلحته        دواٌء
الرحيم به، فليصرب على جترعـه، وال يتقيـأْه         

 .بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطالً
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أن يعلم أن ىف عقـىب هـذا        : الثامن
الدواِء من الشفاِء والعافية والصحة وزوال اَألمل   
ما مل حتصل بدونه، فإذا طالعت نفسه كراهة         

ظر إىل عاقبته وحـسن     هذا الدواء ومرارته فلين   
وعسى أَن تكْرهـوا   {: تعاىل] اهللا[قال  . تأْثريه

      وهيئاً ووا شِّحبى أَن تسوع لَكُم ريخ وهيئاً وش
: البقرة(*}شرّ لَكُم، واُهللا يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ 

٢١٦(   
فَعسى أَنْ تكْرهـوا شـيئاً      {: وقال اهللا تعاىل  

يراً كَِثرياً    ويلَ اُهللا ِفيِه خع١٩: النـساء * [}ج [
   :وىف مثل هذا القائل

لعلّ عتبك حممود عواقبه ورمبا صحت األجسام 
 بالعلل
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أن يعلم أن املصيبة ما جاَءت      : التاسع
لتهلكه وتقتله، وإمنا جاءت لتمـتحن صـربه        
وتبتليه، فيتبني حينئذ هل يصلح السـتخدامه       

    به أم ال ؟وجعله من أوليائه وحز  
فإن ثبت اصطفاه واجتباه وخلع عليـه خلـع      
اإلكرام وأَلبسه مالبس الفضل، وجعل أولياَءه      
وحزبه خدماً له وعوناً له، وإن انقلب علـى         
وجه ونكص على عقبيه طرد وصـفع قفـاه         
وأُقصى وتضاعفت عليه املصيبة، وهو ال يشعر       
ىف احلال بتضاعفها وزيادا، ولكن سيعلم بعد       

ن املصيبة ىف حقه صارت مـصائب،       ذلك بأ 
كما يعلم الصابر أن املصيبة ىف حقه صـارت         

   .نعماً عديدة
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وما بني هاتني املرتلتني املتباينتني إال صرب ساعة،    
واملصيبة ال بد . وتشجيع القلب ىف تلك الساعة

أن تقلع عن هذا وهذا، ولكن تقلع عن هـذا          
بأَنواع الكرامات واخلريات، وعـن اآلخـر       

ان واخلذالن، ألن ذلك تقدير العزيـز       باحلرم
العليم، وفضل اهللا يؤتيه مـن يـشاُء واهللا ذو          

 .الفضل الْعظيم
أن يعلم أن اهللا يـرىب عبـده    : العاشر

ــة     ــضراء، والنعم ــسراء وال ــى ال عل
والبالء،فيستخرج منـه عبوديتـه ىف مجيـع        

  .األحـــــــــــــــوال
فإن العبد على احلقيقة من قام بعبودية اهللا على         

وال، وأما عبد السراء والعافيـة      اختالف األح 
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الذى يعبد اهللا على حرف؛ فإن أصابه خـري         
اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه،        

   .فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته
فال ريب أن اإلميان الذى يثبت علـى حمـل          
االبتالء والعافية هو اإلميان النافع وقت احلاجة،       

 يكاد يصحب العبد ويبلغه وأما إميان العافية فال   
منازل املؤمنني، وإمنا يصحبه إميان يثبت علـى        

ــة  ــبالِء والعافيـــــ  .الـــــ
فإما أن خيرج   : إميانه] حمل[فاالبتالء كري العبد    

، وإما أن ]غضاً[ترباً أمحر، وإما أن خيرج زغالً       
خيرج فيه مادتان ذهبية وحناسية، فال يزال بـه         

ـ       ن ذهبـه،   البالُء حىت خيرج املادة النحاسية م
ــصاً ؛  ــاً خالــ ــى ذهبــ  ويبقــ
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فلو علم العبد أن نعمة اهللا عليه ىف البالِء ليست   
بدون نعمة اهللا عليه ىف العافية، لـشغل قلبـه          
بشكره ولسانه، اللَّهم أعنِّـى علـى ذكـرك         
وشكرك وحسن عبادتك، وكيف ال يشكر من 
قيض له ما يستخرج خبثه وحناسه وصريه ترباً        

 لنظـر إليـه ىف داره؟  خالصاً يصلح اورته وا 
فهذه األسباب وحنوها تثمر الصرب على البالء،       

   .فإن قويت أمثرت الرضا والشكر
فنسأل اهللا أن يسترنا بعافيتـه، وال يفـضحنا         

 .انتهي"بابتالئه مبنه وكرمه 
  :قال العالمة ابن عثيمني

 عادته من كان إذا اإلنسان أن  يعين "
 ريقـد  فلـم  مرض مث صاحلاً، عمالً يعمل أن



 

 
  
  

٤٢       

 

 هللا واحلمد. كامالً األجر له يكتب فإنه عليه،
  .نعمه على

 تـصلي  أن عادتك من مثالً كنت إذا
 تصلي أن تستطيع ومل مرضت مث اجلماعة، مع
 يكتب اجلماعة، مع مصل فكأنك اجلماعة، مع
 وكان سافرت ولو درجة، وعشرون سبع لك
 تـصلي  أن البلـد  يف مقيم وأنت عادتك من

 ولـل  تـسبح  وأن اً،قرآن تقرأ وأن نوافل،
 عن بالسفر انشغلت سافرت ملا ولكنك وتكرب،

 البلـد  يف تعمله كنت ما لك يكتب فإنه هذا،
 الرب يف وحدك وصليت سافرت لو مثالً مقيماً،

 اجلماعة صالة لك يكتب فإنه أحد، معك ليس
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 مـع  تـصلي  اإلقامة حال يف كنت إذا كامالً
  .اجلماعة

 ما لعاقلل ينبغي أنه على تنبيه هذا ويف
 علـى  حيرص أن والفراغ، الصحة حال يف دام

 أو ملرض عنها عجز إذا حىت الصاحلة، األعمال
 اغتـنم  الصحة، اغتنم. كاملة له كتبت شغل

 عنـه  شـغلت  إذا حىت صاحلاً، اعمل الفراغ،
. احلمـد  وهللا كامالً، لك كتب غريه أو مبرض
 ملرضك، صحتك من خذ: (عمر ابن قال وهلذا
 حـديث  يف جاء هكذا ،) تكملو حياتك ومن
 عليه النيب قول من وإما قوله، من أما عمر، ابن

 حال يف له ينبغي اإلنسان أن والسالم، الصالة
 كتب مرض إذا حىت الفرصة، يغتنم أن الصحة
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ـ  حيرص وأن الصحة، يف عمله له  دام مـا  ـ
 إذا حىت الصاحلة، األعمال كثرة على ـ مقيماً
 نسأل. اإلقامة يف يعمل كان ما له كتب سافر

 لكـم  لنا ويصلح النية، ولكم لنا خيلص أن اهللا
  (١)" العمل

*****

                              
 )١٩٠-٢/١٨٩:شرح رياض الصاحلني()١(
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  وأَِخريا
 ِإنْ أَردت أَنْ تحظَى ِبمضاعفَِة هـِذِه     

: اُألجوِر واحلَسناِت فَتذَكَّر قَولَ سيِد البرياتِ     
  (١)»من دلَّ علَى خيٍر فَلَه ِمثْلُ أَجِر فَاِعِلِه«

فَطُوبي ِلكُلِّ من دلَّ علَى هذَا اخلَيـِر        
واتقَى مولَاه، سواًء ِبكَِلمٍة أَو موِعظٍَة ِابتغى ِبها        

 رجـاَء ثواـا     (٢)وجه اِهللا، كَذَا ِمن طَبعهـا     
ووزعها علَى ِعباِد اِهللا، ومن بثَّها عبر القَنواِت        

اِئيالفَض       ِمـنِة، والَِميِنت العِتركَِة اِإلنبش ِة، أَو

                              
  ١٣٣:رواه مسلم) ١(
  أى هذه الرسالة) ٢(
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ترجمها ِإلَى اللُّغاِت اَألجنِبيِة، ِلتنتِفع ِبها اُألمةُ       
نضر اللَّه «: :اِإلسلَاِميةُ، ويكِْفيه وعد سيِد البريةِ   
     تح ِفظَهِديثًا، فَحا حِمن ِمعأً سرام   بفَر ،هلِّغبى ي

حاِمِل ِفقٍْه ِإلَى من هو أَفْقَه ِمنه، ورب حاِمـِل       
  (١) »ِفقٍْه لَيس ِبفَِقيٍه

 تالَيه    فيتبا كَتقَى كُلُّ مبيو وتأَم
  من قَرأَ دعا لَيا

ـه أَنْ يعفُو عنى      عسى اِإللَ
 عاِلياويغِفر ِيل سوَء فَ

                              
رواه الترمذى وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ١(
 :٦٧٦٤   
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هبكَت  
  أَبو عبِد الرحمِن أَحمد مصطَفَى

غفر اُهللا له ولوالديه وللمسلمني (
 )واملسلمات

dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com  
)  ِفيِه أَو رغَي نا مدِلٍم عسِع ِلكُلِّ مالطَّب قُوقح

ٍةاساِرياٍض ِتجِفي أَغْر همدخت( 

*****
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ِرسالِفه  
  ٥.الوساِئلُ اَألربع ِلتعود كَيوِم ولَدتك اُمك يف األيام العشر

: من توضأ فأسبغ الوضوء مث صلَّى مقِْبالً بقلبه ىف صالته-١
...........................................................٥  

  ١٠.................: ِمن حافظ على الصلوات اخلمس-٢

  ٢٩........:الة فيه ِمن أتى املسجد األقصى خملصا للص-٣

  ٣٣..................: من ابتلى فحمد اهللا على ابتالئه -٤

  ٤٥..................................................وأَِخريا

  ٤٨.................................................هِرسالِف

   
  


