
 



 

 ٣ 

 والثمن اجلنة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم               
 املقدمة

احلمد هللا الذي وعد من أطاعه جنات عدن جتري من حتتها 
األار فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب 
بشر، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، خري من 

 صلى وصام وعبد اهللا حىت أتاه اليقني
 :وبعد
أين حنن «اجلزء الثاين من سلسلة  -أخي القارئ-يديك  بني

الذي يتحدث عن » والثمن اجلنة«؟ حتت عنوان »من هؤالء
موضوع مهم أال وهو الصالة، اليت فرط فيها بعض الناس واون 

 .ا البعض اآلخر
وحنن يف زمن الضعف والتكاسل والتشاغل أحببت ذكر مهم 

الفريضة العظيمة حىت تكون  ههذمن كان قبلنا ومسارعته ألداء 
 .حميية للقلوب حمركة للنفوس مقوية للعزائم

 جعل اهللا أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي
 الرمحن بن القاسم عبدعبد امللك بن حممد بن 



 

 ٤ 

 والثمن اجلنة

 الصالة
للصالة يف اإلسالم مرتلة ال تعدهلا مرتلة أي عبادة أخرى فهي 

مر اإلسالم رأس األ«: عماد الدين الذي ال يقوم إال به، قال 
 .)0F١(»وعموده الصالة وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا

ال تسقط حىت يف حال اخلوف،  وهي فريضة دائمة مطلقة،
حافظُوا علَى الصلَوات والصلَاة الْوسطَى وقُوموا للَّه : قال تعاىل

 نيا فَإِذَ* قَانِتانكْبر الًا أَوفَرِج مفْتا فَإِنْ خكَم وا اللَّهفَاذْكُر متنا أَم
 ].٢٣٩ ،٢٣٨: سورة البقرة، اآليتان[ علَّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ

وهي أول ما أوجبه اهللا تعاىل من العبادات، وهي أول ما 
، أمته حياسب عليه العبد وهي آخر وصية وصى ا رسول اهللا، 

 .)1F٢(»ة، وما ملكت أميانكمالصالة، الصال«: عند موته فقال
وهي آخر ما يفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله، 

لتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة، فكلما انتقضت «: قال 
نقضا احلكم وآخرهن  فأوهلنعروة تشبث الناس باليت تليها، 

 .)2F٣(»الصالة
وقد ذكرها اهللا تعاىل من الشروط األساسية للهداية والتقوى 

* ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقني * امل : اىلفقال تع
                                     

 .أخرجه الترمذي وابن ماجه وأمحد وصححه األلباين) ١(
 .باينأخرجه ابن ماجه وأمحد وصححه األل) ٢(
 .أخرجه أمحد وابن حبان واحلاكم وصححه واأللباين) ٣(



 

 ٥ 

 والثمن اجلنة

 ماهقْنزا رمملَاةَ وونَ الصيمقيبِ ويونَ بِالْغنمؤي ينالَّذ
واستثىن تبارك وتعاىل احملافظني على ] ٣-١: البقرة[ينفقُونَ

إِنَّ الْإِنسانَ  :الصلوات من أصحاب األخالق الذميمة فقال تعاىل
* وإِذَا مسه الْخير منوعا * إِذَا مسه الشر جزوعا * خلق هلُوعا 
 لِّنيصونَ* إِلَّا الْممائد هِملَاتلَى صع مه ينالَّذ ]١٩: املعارج-

 ما سلَكَكُم في سقَر: عن أهل النار حيكيوقال تعاىل وهو ]. ٢٣
 *لِّنيصالْم نم كن قَالُوا لَم)3F١(. 

الَّذين * فَويلٌ للْمصلِّني : د اهللا تارك الصالة بقولهوقد توع
، والسهو هو تركها ]٥، ٤: املاعون[ هم عن صلَاتهِم ساهونَ

 .حىت خيرج وقتها
وعال من إضاعة الصالة وتوعد مضيعها بالعذاب  جلوحذر 

فَخلَف من بعدهم خلْف أَضاعوا الصلَاةَ : ل تعاىلالشديد فقا
واد : ، والغي]٥٩: مرمي[ واتبعوا الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَيا

واتبع  الصالةيف جهنم خبيث الطعم بعيد القعر جعله اهللا ملن أضاع 
 .الشهوات

حافظوا عليها ولقد اهتم املسلمون ذه الصلوات أميا اهتمام و
كما ذكرت  أشد احملافظة وكان قدوم يف ذلك رسول اهللا 

حيدثنا  كان رسول اهللا “: -رضي اهللا عنها-ذلك عائشة 
 .»وحندثه، فإذا حضرت الصالة فكأنه مل يعرفنا ومل نعرفه

                                     
 .١٧.معلومات مهمة من الدين) ١(



 

 ٦ 

 والثمن اجلنة

 نسري على طريقه ونقتفي أثره هذا هو قدوتنا 
ــت   ــا وأنـ ــن أدجلنـ ــاإإذا حنـ  مامنـ

 
 

(طيب ذكـراك هاديـا   كفى باملطايا 
4F

١( 

وسار السلف الصاحل من هذه األمة على هذا املنهج النبوي  
الشريف، فهذا سعيد بن املسيب من شدة حرصه على الصالة 
حافظ على دخول املسجد قبل األذان ملدة تزيد عن أربعني سنة، 

ما نودي للصالة منذ أربعني سنة : بن املسيب سعيدقال برد موىل 
(املسجدإال وسعيد يف 

5F

٢(. 
ما أذن املؤذن لصالة الظهر منذ أربعني :  ربيعة بن يزيدوقال 

(سنة إال وأنا يف املسجد إال أن أكون مريضا أو مسافرا
6F

٣( . 
اعلموا «: للمحافظة على هذا اخلري العظيم فقال وأرشد 

 .)7F٤(»أن خري أعمالكم الصالة وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن
اخلري فقد قال حيىي بن معني عن حيىي  شهد أهل اخلري ألهل* 
(إنه مل يفته الزوال يف املسجد أربعني سنة :بن سعيد

8F

٥(. 
أولئك قوم قلوم معلقة باملساجد وقد جاءم البشائر يف 

وذكر » سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله“: قوله 
                                     

 .٢٢٩جامع العلوم واحلكم ) ١(
 .٢/٨٠، صفة الصفوة ٢/١٦٣، حلية األولياء ١/١٤١طبقات احلنابلة ) ٢(
 .٥/٢٤٠السري ) ٣(
 .أخرجه أمحد والبيهقي واحلاكم وصححه األلباين) ٤(
 .٥٣٠، الزهد ١/٢٢٩، تذكرة احلفاظ ٩/١٨١السري ) ٥(



 

 ٧ 

 والثمن اجلنة

 .)9F١(»رجل قلبه معلق باملساجد إذا خرج منه حىت يعود إليه«: منهم
وقد حث سفيان بن عيينة على السري إىل الصالة حىت قبل 

ئت الصالة اال تكن مثل عبد السوء ال يأيت حىت يدعى : النداء فقال
(قبل النداء

10F

٢(. 
أال أدلكم على ما ميحو اهللا به «: وذلك استجابة لقوله 

: بلى يا رسول اهللا، قال: ؟ قالوا»الدرجات به اخلطايا، ويرفع
على املكاره، وكثرة اخلطا إىل املساجد، وانتظار  إسباغ الوضوء«

رواه [» الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط
 ].مسلم

 :احلنني إىل الصالة
ضرب سلفنا الصاحل أروع األمثلة وأصدق االستجابة حىت يف 
حاالت املرض الشديد، فعندما مسع عامر بن عبد اهللا، املؤذن وهو 

: خذوا بيدي، فقيل له: قريب من املسجد قالجيود بنفسه ومرتله 
أمسع داعي اهللا فال أجيبه، فأخذوا بيده، فدخل يف : إنك عليل، فقال

(اإلمام ركعة مث مات عصالة املغرب فركع م
11F

٣(. 
ينتبه بعدما ذكر  -رضي اهللا عنه-وهذا فاروق هذه األمة 

 ةخمرمبالصالة وهو يف حالة اإلغماء الشديد، فقد ذكر املسور بن 
                                     

 .متفق عليه) ١(
 ١/١٣٧التبصرة ) ٢(
 .٥/٢٢٠، السري ٢/١٣١صفة الصفوة  )٣(



 

 ٨ 

 والثمن اجلنة

 إنكم لن : أن عمر بن اخلطاب ملا طعن جعل يغمى عليه فقيل
الصالة يا أمري : تفزعوه بشيء مثل الصالة إن كانت به حياة، فقالوا

الصالة ها اهللا، فال حظ يف اإلسالم : املؤمنني، قد صليت فانتبه فقال
(ملن ترك الصالة، فصلى وإن جرحه ليثعب دما

12F

١(. 
لم الصحابة شدة اهتمامه رضي اهللا عنه وأرضاه، لقد ع

فعلموا أنه إن ذكرت الصالة على مسمعه -وحرصه على الصالة 
فإنه سيفيق من اإلغماءة اليت كان فيها وقد كان ذلك،  -وبه حياة

 .فلما ذكروا له الصالة أفاق
البعض وأما يف زماننا فال حيلو للبعض النوم إال وقت الصالة، 

يقظ، وآخرون يوقظون يسمع صوت املنبه للصالة ولكن ال يست
 -وكأم إىل املوت أقرب منهم للحياة-للصالة وال يستجيبون 

ولكن لو مسعوا بأن لصا يف الدار أو صافرة اإلنذار انطلقت، لرأيت 
 .سرعة االنتباه وقوة الوثبة

 ال تعرضـــن لـــذكرنا يف ذكـــرهم  
 

 
(ليس الصحيح إذا مشـى كاملقعـد   

13F

٢( 

 أخي املسلم 
يف حياته فها هو بعدما  عظيما موقفًا خثيمالربيع بن سطر 

سقط شقه يهادي بني رجلني إىل مسجد قومه، وكان أصحابه 
                                     

 .١٨٢، الزهد لإلمام أمحد ٢٤٣تاريخ عمر ) ١(
 .٤/٢٦٦صفة الصفوة ) ٢(



 

 ٩ 

 والثمن اجلنة

إنه : يا أبا يزيد لقد رخص لك، لو صليت يف بيتك فيقول: يقولون
، فمن مسعه الفالححي على : كما تقولون، ولكين مسعته ينادي

(فليجبه ولو زحفًا ولو حبوا الفالحمنكم ينادي حي على 
14F

١(. 
لقد كان هناك دافع يدفعهم ويستحثهم لتحمل املشاق يف 
سبيل إقامة الصالة طاعة هللا عز وجل، وامتثاالً ألوامره، ورغبة فيما 

 .عنده
ما جاء وقت الصالة إال وأنا :  يقولعدي بن حامت فهذا 

(إليها باألشواق، وما دخل وقت صالة قط إال وأنا هلا مستعد
15F

٢(. 
وإىل دار السالم النفوس األبية، لقد حرك الداعي إىل اهللا 

مسع أواهلمم العالية، فأمسع منادي اإلميان من كانت له أذن واعية، و
اهللا من كان حيا فهزه النداء إىل منازل األبرار وحدا به يف طريق 

(حطت به رحاله إال بدار القرار فما سريه
16F

٣(  
 أحــــن اشــــتياقاً للمســــاجد ال إىل

 
 

 قصــور وفــرش بــالطراز موشــح 
وهذا االهتمام بالصالة حتول إىل فرح وسرور بدخول وقتها   

وهو فرح وجة بالعطاء العظيم من اهللا الكرمي املنان فهو كما ذكر 
آدم؟ خلي بينك وبني  ابنمن مثلك يا : أبو بكر بن عبد اهللا املزين

                                     
 .٢/١١٣حلية األولياء ) ١(
 .٢٤٩الزهد لإلمام أمحد ) ٢(
 .٣٩رهبان الليل ) ٣(



 

 ١٠ 

 والثمن اجلنة

 -عز وجل-املاء واحملراب، مىت شئت تطهرت ودخلت على ربك 
(ال حاجبوبينه ترمجان و بينكليس 

17F

١(. 
هذه وهللا احلمد من نعمه علينا نقصده مىت شئنا فترفع ف

بالصالة الدرجات وحتط اخلطيئات، فسبحانه ما أكرمه وجل جالله 
 .ما أعظمه

وال شك أنه يتأسف على فوات هذه النعم وضياع األوقات 
أفال يتأسف على ضياعه؟ .. بدون فائدة ورأس مال املسلم عمره

أين  إالشيء أخلفه بعدي  يما أنفس عل: ديأبو رجاء العطارقال 
(عز وجليف كل يوم وليلة مخس مرات لريب  كنت أعفر وجهي

18F

٢(. 
 :أخي املسلم

لقد أعطوا الصالة حقها وأنزلوها مرتلتها، ولذلك كانت 
إذا : بقوله عمر بن اخلطابعندهم املقياس األول، كما أكد ذلك 

(ها أشد تضييعارأيت الرجل يضيع من الصالة فهو واهللا لغري
19F

٣(. 
كنت أرحل إىل : فقالأبو العالية وسار على هذا املنهج 

الرجل مسرية أيام، فأول ما أتفقد من أمره صالته، فإن وجدته 
ومل  تيقيمها ويتمها أقمت ومسعت منه، وإن وجدته يضيعها رجع

 .هو لغري الصالة أضيع: أمسع منه وقلت
                                     

 .٩/٢٥٦اية البداية والنه) ١(
 .٢/٣٠٦حلية األولياء ) ٢(
 .٢٠٤تاريخ عمر ) ٣(



 

 ١١ 

 والثمن اجلنة

ا احلرص ليصل إىل وامتدادا هلذا التواصل اخلري امتد هذ
مروا أبناءكم بالصالة لسبع «: أطفاهلم امتثاالً لقوله، 
 .)20F١(»بينهم يف املضاجع فرقواواضربوهم عليها لعشر و

تعالوا فصلوا أهب لكم : فكان زيد األيامي يقول للصبيان
ما تصنع : ، فقيل لهحولهاجلوز، فكانوا جييئون ويصلون مث حيوطون 

ري هلم جوزا خبمسة دراهم ويتعودون وما علي، أشت: ذا؟ قال
(على الصالة

21F

٢(. 
والكثري اآلن اهتم بتربية أبنائه تربية دنيوية حبتة، فحرص على 

كل واملشرب وتوفري وسائل الترفيه واللهو ولكنه ترك املهمة أامل
ال وهي تربية أبنائهم التربية أاملسئولية الكربى لآلباء واألوىل 

م على الصالة وتفقدهم حال غيام اإلسالمية الصحيحة وتعويده
يا أَيها الَّذين َآمنوا قُوا : يقول -سبحانه وتعاىل-عنها واهللا 

 ].٦: التحرمي[ أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس والْحجارةُ
 :الصالة مع اجلماعة

أداء الصالة املفروضة مع  -سبحانه وتعاىل-أوجب اهللا 
، ]٤٣: البقرة[ واركَعوا مع الراكعني: اجلماعة فقال تعاىل

، وأصحابه مداومة شديدة حىت كأا جزء من عليها  موداو
يف السلم وال يف احلرب وال يف مرضه الذي  الصالة، ومل يتركها 

                                     
 .أخرجه أبو داود وأمحد واحلاكم وحسنه األلباين) ١(
 .٥/٣١حلية األولياء ) ٢(



 

 ١٢ 

 والثمن اجلنة

 .مات فيه
ويف مساجدنا اليوم اختفى هذا األمر ومل حيرص اجلميع على 

ماعة، فإننا نرى حضور املصلني لصالة اجلمعة وامتالء أدائها مع اجل
ت اخلمس، أحيسبون أم ال اال نراهم يف الصلو مثاملساجد م، 

حياسبون على هذا التقصري والتهاون؟ أم بأي عذر سقطت عنهم 
يسمعون ذلك النداء  مصالة اجلماعة حىت يتخلفوا عنها ال سيما وه

 ؟كل يومالذي يرتفع على املسامع مخس مرات 
 :أخي احلبيب

لكم حنمد اهللا على ذلك، فكم من مسلم يف بالد الكفار حيرم 
ب نداء التوحيد، يمن مساع هذا النداء، وكم من ميت مل يعد جي

وكم من مريض حين إىل تلبية الدعوة وحيول بينه وبينها املرض، فإن 
لنداء التوحيد رنة يف األذن وفرحة يف القلب، كيف ال، وهي دعوة 

 .اهللا جل وعال للسري يف ركب الصاحلني الراكعني الساجدين من
 هإذا مسع األذان تغري لونأبو عمران اجلزين وهلذا كان 

 .وفاضت عيناه
لت عائشة رضي اهللا عنها اوقبله كان سيد املرسلني كما ق

وحندثه فإذا حضرت الصالة فكأنه مل  حيدثنا كان رسول اهللا «
 .وسالمه عليه صلوات ريب» يعرفنا ومل نعرفه

إذا توضأ يصفر لونه  -رمحه اهللا-علي بن احلسني وكان 
تدرون : فيقول ؟ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء: فيقول له أهله



 

 ١٣ 

 والثمن اجلنة

 .)22F١(!بني يدي من أريد أن أقوم؟
من النوم حلاجة فلم سليمان بن األعمش وحني استيقظ 

لك، يصب ماء، وضع يده على اجلدار فتيمم، مث نام، فقيل له يف ذ
(أخاف أن أموت على غري وضوء: قال

23F

٢(. 
واعلموا أن خري أعمالكم «: وذلك امتثاالً لقول الرسول 

 .)24F٣(»الصالة وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن
ــد    ــق حمم ــوى طري ــق س ــيس الطري  ل

 
 

 فهي الصراط املسـتقيم ملـن سـلك    
ــدى    ــد اهت ــه فق ــي يف طرقات ــن ميش  م

 
 

(سبل الرشاد ومن يزغ عنها هلـك  
25F

٤( 
دمعت عيناه مث جعل  غيوما فلما فرمنصور بن زاذان توضأ  

وأي : رمحك اهللا ما شأنك؟ فقال: يبكي حىت ارتفع صوته فقيل له
شيء أعظم من شأين؟ أريد أن أقوم بني يدي من ال تأخذه سنة وال 

(نوم، فلعله أن يعرض عين
26F

٥(. 
وما ذاك إال لصالح قلوم وصفاء سرائرهم، فعندما قيل 

أصلحوا قلوبكم : ؟ قالاأال نسقف مسجدن: بن عبد اهللاليزيد 
                                     

 .٢/٩٣صفة الصفوة ) ١(
 .٥/٤٩حلية األولياء ) ٢(
 .أخرجه أمحد والبيهقي واحلاكم وصححه األلباين) ٣(
 .١٧٥تذكرة احلفاظ  ذيل) ٤(
 .٢/١٢لصفوة صفة ا) ٥(



 

 ١٤ 

 والثمن اجلنة

(يكفكم مسجدكم
27F

١(. 
فإن من صلح قلبه وأخلص نيته مل ينظر إىل سقف وال إىل 

 .نقش بل اهتم بصالته وتأديتها على الوجه األكمل رجاء قبوهلا
ما أقيمت : يقول -رضي اهللا عنه-عدي بن حامت وهذا 

(الصالة منذ أسلمت إال وأنا على وضوء
28F

٢(. 
فيها وال  يوتلبية النداء يف حيام تتم بصورة عملية ال تراخ

تكاسل، فهو نداء يعين هلم التوجه إىل املسجد وترك ما يف أيديهم 
 .من أعمال الدنيا

ومهنته الصياغة وطرق إبراهيم بن ميمون املروزي لنر 
 .الذهب والفضة، كان إذا رفع املطرقة فسمع النداء مل يردها

تفرغوا لتلبية هذا النداء طاعة لرب العاملني وامتثاالً إم رجال 
ألمر سيد املرسلني، تركوا الدنيا جانبا وقاموا عن أعماهلم سراعا 

 .-جل وعال-متجهني إىل اهللا 
 :أخي املسلم

ــر   ــراه ذخـ ــرء يف أخـ ــالة املـ  صـ
 

 
 وأول مـــا حياســـب بالصـــالة 

ــإن   ــتفـ ــوىب  ميـ ــوىب مث طـ  فطـ
 

 
 لــه الفــوز فيهــا بالصــالة    

                                      
 .٢/٣١٢األولياء  حلية) ١(
 .٣/١٦٠السري ) ٢(



 

 ١٥ 

 والثمن اجلنة

ــا ــواه وتبـــ ــار مثـــ  وإال النـــ
 

 
ــات   ــد املمـ ــا بعـ ــه تبـ  لـ

راهم نوكانوا من شدة احلرص على الصالة وعلى الطاعات  
 :يتسابقون إىل املساجد حال النداء فهو كما قال الشاعر

ــالً   ــاً وج ــاس خائف ــي يف الن ــراه ميش  ت
 

 
ــار   ــني أطم ــا ب ــاجد هون  إىل املس

سع و الفارق وحالنا اليوم خالف ذلك، ونرى البون الشا 
الكثري اليوم ممن مل الكبري بني عباد األمس ورجال اليوم، فهناك 

يدخل املسجد قبل األذان أو معه بل إن البعض قد ميوت وهو مل 
 .يدخل املسجد بل يدخل به للصالة عليه

وهذا االهتمام بأمر الصالة الذي نراه يف واقع حيام من 
على الصف األول نراه حضورهم إىل املساجد مبكرين وحمافظتهم 

لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث «: استجابة لقوله 
 .)29F١(»ال جيدوا إىل أن يستهموا عليه الستهموا عليه

بشر بن وحافظ على هذا اخلري الكثري من سلف األمة فكان 
ألنه كان يلزم الصف األول يف مسجد ) الصفي(يقال له احلسن 

 .البصرة مخسني سنة
قلبت األمور وتغريت املفاهيم وندر من حيافظ على هذا وان

 .الواجب العظيم واخلري العميم
                                     

 .متفق عليه) ١(



 

 ١٦ 

 والثمن اجلنة

أما عن احلرص على حضور التكبرية األوىل مع اإلمام اليت ال 
 .يدركها الكثري من الناس اليوم فحدث وال حرج

ما فاتتين التكبرية األوىل منذ مخسني : سعيد بن املسيبقال 
(ل يف الصالة منذ مخسني سنةسنة وما نظرت يف قفا رج

30F

١(. 
َونسافنتافَسِ الْمنتفَلْي كي ذَلفو. 

هو مطلب يستحق املنافسة، وهو أفق يستحق السباق، وهو 
 .غاية تستحق الغالب

والذين يتنافسون على شيء من أشياء األرض مهما كرب وجل 
ا ال تزن قريب الدني ناوارتفع وعظم، إمنا يتنافسون يف حقري قليل ف

، ولكن اآلخرة ثقيلة يف ميزانه فهي إذن بعوضةعند اهللا جناح 
(حقيقة تستحق املنافسة فيها واملسابقة

31F

٢(. 
(سبعني سنة مل تفته التكبرية األوىلسليمان بن مهران  ىبق

32F

٣( 
رمحنا اهللا برمحته، فالبعض قد ال يدرك التكبرية األوىل يف السنة 

إىل الصفوف بعد انتهاء اإلمام من وانظر .. كاملة إال مرة أو مرتني
 .الصالة ترى أن من أدرك الصالة كاملة هم القلة القليلة

                                     
 .٢/١٦٣وحلية األولياء . ٢/٣٧٥وفيات األعيان ) ١(
 .٢/٣٨٦٠يف ظالل القرآن ) ٢(
 .١/١٥٤تذكرة احلفاظ ) ٣(



 

 ١٧ 

 والثمن اجلنة

 ؟أين حنن من هؤالء
ما رأيت عمي بشر بن منصور : يقول أسيد بن جعفرهذا 

وال رأيته قام يف مسجدنا سائل قط إال  ،فاتته التكبرية األوىل
(أعطاه

33F

١(. 
با من سبعني سنة كان األعمش قري: وكيع بن اجلراحوقال 

(مل تفته التكبرية األوىل
34F

٢(. 
مل تفته التكبرية األوىل مع اإلمام  -رمحه اهللا -بل إن بعضهم 

 .إال يف يوم واحد منذ أربعني سنة ولعذر
مكثت أربعني سنة مل تفتين التكبرية : ابن مساعةفقد قال 

(األوىل إال يوم ماتت أمي
35F

٣(. 
م بالصالة وبتكبرية من اهتمامه هوإذا كان هذا ما عرفنا

إذا رأيت : إبراهيم النخعياإلحرام خصوصا، فال غرابة إذا قال 
(الرجل يتهاون بالتكبرية األوىل فاغسل يديك منه

36F

٤(. 
يؤكد هذا االهتمام وأنه عنوان صاحبه  إبراهيم التيميوهذا 

إذا رأيت الرجل يتهاون يف التكبرية األوىل فاغسل يديك : بقوله
(منه

37F

٥(. 
                                     

 .٣/٣٧٦صفة الصفوة ) ١(
 .٣/١١٧وصفة الصفوة . ٦/٢٢٨والسري . ١/١٥٤تذكرة احلفاظ ) ٢(
 ١٠/٦٤٦السري ) ٣(
 .٣/٨٨وصفة الصفوة  ٥/٦٥السري  )٤(
 .٥/٦٢السري  )٥(



 

 ١٨ 

 والثمن اجلنة

ذلك فاهتموا بالتبكري إىل  -رمحهم اهللا-ك السلف وقد أدر
إن من توقري الصالة أن تأيت قبل : سفيان بن عيينةالصالة فقال 

(اإلقامة
38F

١(. 
هذا هو شدة حرصهم واهتمامهم ما بالك إذا فاتتهم * 

 .هم هلادالصالة يف اجلماعة مع شدة عنايتهم ا واستعدا
مل أصل الفريضة  :سليمان بن محزة املقدسيقال قاضي الشام 

(منفردا إال مرتني وكأين مل أصلهما قط، مع أنه قارب التسعني
39F

٢(. 
 .وكانوا يتأملون لفوات هذا اخلري العظيم واألجر اجلزيل

إذا سعيد بن عبد العزيز كان : حممد بن املبارك الصوريقال 
(فاتته صالة اجلماعة بكى

40F

٣(. 
ور الدنيا ومل تكن صالة اجلماعة تعدل عندهم شيئًا من أم

اليت أصبحنا نلهث وراءها ورمبا نؤخر الصالة من أجلها، فقد أتى 
إنا : إن الناس قد انصرفوا فقال: ميمون بن مهران املسجد فقيل له

هللا وإنا إليه راجعون، لفضل هذه الصالة أحب إيل من والية 
(العراق

41F

٤(. 
والبعض منا يفوت صالة اجلماعة ألمر بسيط وشغل قليل من 

                                     
 .٢/٢٣٥صفة الصفوة ) ١(
مل تفته صالة اجلماعة إال مرة واحدة  إنه: خ الفضالءيحدثين أحد املشا) ٢(

 .عندما كان عمره تسع سنوات وأضاف كأين مل أصلها مطلقًا
 .١/٢١٩تذكرة احلفاظ ) ٣(
 .٣٦٤مكاشفة القلوب ) ٤(



 

 ١٩ 

 والثمن اجلنة

 !دنيا ال يعدل شيئًا يذكر، فما بالك بوالية العراق؟أمور ال
من التأثر على فوات  اوقوم أمرهم كذلك البد أن هناك نوع

 .اجلماعة فهذا ابن عمر إذا فاتته العشاء يف مجاعة أحيا بقية ليلته
ــوع ــل ركـ ــراغ فضـ ــنم يف الفـ  اغتـ

 
 

ــة   ــك بغت ــون موت ــى أن يك  فعس
ــقم   ــري س ــن غ ــت م ــحيح رأي ــم  ص  ك

 
 

ــت   ــذهب ــحيحة فلت ــه الص  ةنفس
 :أخي احلبيب 

صالة اجلماعة عند هؤالء األخيار هلا مرتلة عظيمة وفقدها 
كفقد عزيز لديهم، لعظم أمرها وملعرفتهم حبقيقتها وهو كما جرى 

فاتتين الصالة يف اجلماعة فعزاين أبو : عندما قال حلامت األصم
رة إسحاق البخاري وحده، ولو مات يل ولد لعزاين أكثر من عش

(آالف، ألن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا
42F

١(. 
فما أكثر ما نرى من املعزين : وهذا من درر الكالم ونفيسه

بفقد عزيز وذهاب قريب، ولكننا ال نرى من يعزي يف فقد جانب 
من جوانب الدين، فاللهم ال جتعل مصيبتنا يف ديننا وال جتعل الدنيا 

 .أكرب مهنا
ما يل تضيع يل الدجاجة فأجد هلا : عبد اهللا يونس بنقال 

(وتفوتين الصالة فال أجد هلا
43F

٢(. 
                                     

 .٣٦٤فة القلوب مكاش) ١(
 .٣/٣٠٧، وصفة الصفوة ٣/١٩حلية األولياء ) ٢(



 

 ٢٠ 

 والثمن اجلنة

كم لدينا ممن يغتمون موم العمل وزيادة املراتب ومىت حيني 
موعد الترقية، ويسهرون الليايل ورمبا تطاول م اهلم ال ينامون إال 
قليالً ويف النهار يتعبون وجيرون هنا وهناك مة ونشاط وحيسبون 
حسابا لكل شاردة وواردة من أمر الدنيا، وتفوم الصالة مع 
اجلماعة وهو ال يأملون وال يتأملون، وقد يتعذر البعض بكثرة 

 .املشاغل ومتطلبات احلياة وأمور الدنيا
 :أخي احلبيب

مسرعا، تركت لذة النوم ولني  كوأنت ب من فراش
ة الفجر خبطوات الفراش، تردد مع املؤذن ما يقول مث تسري إىل صال

 .يف برد قارس وظالم دامس.. مطمئنة
أال فأبشر خبري .. ال حرمك اهللا األجر، وكتب خطواتك

بشروا املشائني يف الظلم «: بقوله عظيم بشرك به نيب هذه األمة 
 ].رواه أبو داود والترمذي[» إىل املساجد بالنور التام يوم القيامة

سر إىل جنة عرضها .. يامال يغلبنك الشيطان وال تتردد يف الق
السموات واألرض أعدت للمتقني، فيها ما ال عني رأت وال أذن 

 ..مسعت وال خطر على قلب بشر
 ..بلغك اهللا ما قصدت وجعل اجلنة مثواك

 :أخي املسلم
لعبادات النرى كيف كان اهتمام السلف الصاحل بالطاعات و

ما صلي بعد، فهذا القاضي أبو يوسف يرغم األعباء اليت حيملوا



 

 ٢١ 

 والثمن اجلنة

(ويل القضاء يف كل يوم مائيت ركعة
44F

١(. 
بل إن خليفة املسلمني هارون الرشيد بعد أن توىل اخلالفة 
يصلي يف كل يوم مائة ركعة إىل أن فارق الدنيا إال أن يعرض له 

(علة
45F

٢(. 
د عندهم اهتمام خاص لكونه مكانا للعبادة جوكان للمس

: ملسجد دعاه فقال لهفعندما رأى عطاء بن يسار رجالً يبيع يف ا
 .هذه سوق اآلخرة فإن أردت الدنيا فأخرج إىل سوق الدنيا

 :ونتمثل بقول الشاعر حني نرى التهاون والتكاسل
ـــه    ــى اإلل ــف يعص ــا كي ــا عجب  أي

 
 

ــد  ــده جاحـ ــف جيحـ  ؟أم كيـ
ــة   ــل حتريكـــــ  وهللا يف كـــــ

 
 

ــاهد   ــكينة شـ ــل تسـ  ويف كـ
 ويف كــــل شــــيء لــــه آيــــة 

 
 

ــه واحــد     ــدل علــى أن (ت
46F

٣( 

  

                                     
 .١/٢٩٣تذكرة احلفاظ ) ١(
 .١٤/٦تاريخ بغداد ) ٢(
 .٦/٢٥٣تاريخ بغداد ) ٣(



 

 ٢٢ 

 والثمن اجلنة

 الوقوف بني يدي اهللا
كان من متام حمافظتهم على الصالة القيام بأركاا وواجباا 

 .وسننها ومستحباا على الوجه األكمل
وحضور قلب وتدبر وقد  -عز وجل-خبشوع وخضوع هللا 

  الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ: مدحهم اهللا بقوله
 ].٢: املؤمنون[

لينصرف ما كتب له إال عشر  إن الرجل«: وقال 
 .)47F١(»صالته، تسعها، مثنها، سدسها، مخسها، ربعها، ثلثها، نصفها

إن الرجل : هللا عنه على املنرباوقد قال عمر بن اخلطاب رضي 
وكيف : ليشيب عارضاه يف اإلسالم وما أكمل هللا تعاىل صالة، قيل

 -جلعز و-ال يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على اهللا : ذلك؟ قال
(فيها

48F

٢(. 
هذا قول عمر بن اخلطاب يف صدر اإلسالم، ماذا عن واقعنا 

تذهب به أحوال الدنيا كل  -إال من رحم ريب-حنن اليوم، والكثري 
فهو يصلي ببدنه ولكنه يذهب بفكره إىل الدنيا وأسواقها،  ،مذهب

 .وما ذاك إال من الغفلة.. يبيع ويشتري، ويزيد وينقص
بن عبد قيس وما يذكرون من ذكر  مسعهم عامر: قال احلسن

واهللا لئن ختتلف : نعم، قال: دونه قالواجت: الضيعة يف الصالة قال
                                     

 .أخرجه أبو داود وأمحد وحسنه األلباين) ١(
 .١٠/٢٠٢اإلحياء ) ٢(



 

 ٢٣ 

 والثمن اجلنة

(األسنة يف جويف أحب إيل أن يكون هذا يف صاليت
49F

١(. 
واقع من عرف اهللا حق معرفته وأدى الصالة  -واهللا-وهذا 

ما قمت إىل صالة إال مثلت :  كما جيب وهلذا قال محاد بن سلمة
 .)50F٢(ميل جهن

كيف يا أخي احلبيب ترى صالة من خيشى الوقوع يف نار 
جهنم؟ إا صالة خوف من عذاب اهللا ورجاء ملا عنده، وهي صالة 

ما فيها، عليك بوصية والدار اآلخرة  بعملهراج   ،مودع ملا يف الدنيا
يا بين إذا صليت صل صالة مودع، ال تظن : معاذ بن جبل البنه

واعلم يا بين أن املؤمن ميوت بني حسنتني أنك تعود إليها أبدا، 
(حسنة قدمها وحسنة أخرها

51F

٣(. 
فلو وقف كل منا يف صالته هذا املوقف واستشعر هذا األمر 

 .-عز وجل-ألمتها كما جيب طاعة هللا 
ــو   ــو الوج ــه تعن ــن ل ــا م ــع هي  وختش

 
 

ــع   ــق ختض ــل اخلالئ ــره ك  وألم
ــها    ــة مل أحنـ ــك جببهـ ــو إليـ  أعنـ

 
 

ــاجدا أ  ــك س ــرعإال لوجه (تض
52F

٤( 

وصية بكر املزين تنادي باحلرص على الصالة وإمتامها  هوهذ 
                                     

 .٣٢١الزهد لإلمام أمحد ) ١(
 .١/٢٦٣، وشذرات الذهب ١/٢١٩تذكرة احلفاظ ) ٢(
 .١/٤٩٦صفة الصفوة  )٣(
  ٣٢ديوان يوسف القرضاوي  )٤(



 

 ٢٤ 

 والثمن اجلنة

: إذا أردت أن تنفعك صالتك، فقل: على وجهها الصحيح إذ قال
(ال أصلي غريها

53F

١(. 
لو سرنا على هذا األمر لتبدل حالنا ولصلح أمرنا والستقامت 

ة صالتنا فإن الصالة زاد املسلم يف رحلته من الدنيا إىل الدار اآلخر
 .وأول ما يسأل عنه يف قربه

يصلي لقلت منصور بن املعتمر لو رأيت : سفيان الثوريقال 
(ميوت الساعة

54F

٢(. 
وما ذاك إال من شدة احملافظة عليها وتأديتها على أكمل وجه، 
ومن كان هذا دأبه يف كل صلواته فال بد أن تكون له صالة ال 

عبد اهللا ذكر ذلك  يصلي بعدها أبدا وخيتم له إن شاء اهللا خبري كما
مادمت يف صالة فأنت تقرع باب امللك، ومن يقرع : بن مسعودا

(باب امللك يفتح له
55F

٣(. 
فإن اهللا أكرم األكرمني وأرحم الرامحني ملن أطاعه واستجاب 

 .ألوامره واجتنب نواهيه
صحبنا كرزا احلارثي فكنا إذا نزلنا إىل األرض : قال شربمة

فإذا رأى بقعة تعجبه ذهب فصلى  ينظر فإمنا هو قائل ببصره هكذا،
(فيها حىت يرحتل

56F

٤(. 
                                     

 .٤٦٦جامع العلوم واحلكم ) ١(
 .٣/١١٤صفة الصفوة ) ٢(
 .١/٤١٥صفة الصفوة ) ٣(
 .٣/١٢٠صفة الصفوة ) ٤(



 

 ٢٥ 

 والثمن اجلنة

ألن قلبه معلق بالطاعات مغتنم للساعات، وقته كله عبادة 
مره سنوات عوهل يف عمر اإلنسان وقت للهو والعبث و.. وجد

 ؟معدودة وأنفاس حمسوبة
ــى إىل اهللا  ــتني زلفــ ــنم ركعــ  اغتــ

 
 

 إذا كنـــت فارغًـــا مســـترحيا 
 ق بالباطـــلوإذا مـــا مهمـــت بـــالنط 

 
 

ــبيحا   ــه تسـ ــل مكانـ  فاجعـ
ــن    ــل مـ ــكوت أفضـ ــام السـ  فاغتنـ

 
 

 خوض وإن كنت بـالكالم فصـيحا   
واأليام احملسوبة واللحظات املعدودة استثمروها يف الطاعات   

عملوا فيها جبد وحزم رغبة فيما عند اهللا من النعيم املقيم، فحيام او
مر بن عبد اهللا هل كلها عبادة وطاعة، وصالح وتقوى وقد قيل لعا

 حتدثك نفسك يف الصالة بشيء؟
 إىل ومنصريف -عز وجل-يدي اهللا  بنينعم بوقويف : قال

(إحدى الدارين
57F

١(. 
 وانظر إىل حالنا اليوم مب حتدثنا أنفسنا يف الصالة؟

بل إن اخلواطر واهلواجس تتدافع لكثرا يف الصالة، فلرمبا 
لصالة متنفس إلطالق استمرت تلك األفكار طوال الصالة، وكأن ا

فالبيع يزيد يف الصالة والشراء كذلك،  عنان األفكار واهلواجس،
                                     

 .١/٢٠٢اإلحياء ) ١(



 

 ٢٦ 

 والثمن اجلنة

بل إن البعض .. وحساب األرباح واخلسائر يعاود مع كل صالة
هذا  كانولو  -جل وعال-يسافر ويعود وهو يقف أمام اهللا 

الوقوف بني يدي مسئول لوجدت قوة التركيز وشدة اإلنصات، 
تغيب عنه شاردة وال واردة أما يف الصالة فال فال تفوته كلمة وال 

يوجد من يؤديها على وجهها الصحيح بدون وساوس وخواطر إال 
 .وقليل ما هم ريبمن رحم 

إذا أصبح العبد وأمسى وليس مهه إال اهللا وحده حتمل : أخي
اهللا سبحانه حوائجه كلها، ومحل عنه كل ما أمهه، وفرغ قلبه حملبته، 

ارحه لطاعته، وإن أصبح وأمسى والدنيا مهه، ولسانه لذكره، وجو
محله اهللا مهومها وغمومها، وأنكادها، ووكله إىل نفسه، فشغل قلبه 
عن حمبته مبحبة اخللق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن 

ح كدح الوحش يف خدمة دطاعته خبدمتهم وأشغاهلم فهو يك
(غريه

58F

١(. 
ما : ن عبد العزيزقلت لسعيد ب: قال أبو عبد الرمحن األيدي

يا ابن أخي، وما : هذا البكاء الذي يعرض لك يف الصالة؟ فقال
ما قمت إىل : لعل اهللا أن ينفعين به، فقال: سؤالك عن ذلك؟ قلت

(إال مثلت يل جهنم صالة
59F

٢(. 
وهلذا كان عاصم بن أيب النجود إذا صلى ينتصب كأنه عود، 

                                     
 .١١٠الفوائد ) ١(
 .٥/٢٥٩السري ) ٢(



 

 ٢٧ 

 والثمن اجلنة

ان عابدا خريا وكان يكون يوم اجلمعة يف املسجد إىل العصر، وك
مل بنا، فإن : يصلي أبدا، رمبا أتى حاجة، فإذا رأى املسجد قال

 .حاجتنا ال تفوت، مث يدخل فيصلي
 وحنن رمحنا اهللا ال نزال -رمحه اهللا-ومات 

 نـــــروح ونغـــــدو حلاجاتنـــــا
 

 
ــي   ــاش ال تنقض ــن ع ــة م  وحاج

 متـــوت مـــع املـــرء حاجاتـــه    
 

 
ــي   ــا بق ــة م ــه حاج ــى ل  وتبق

حىت  يدركه املوت ويأتيه األجل وهو يلهث وراء الدنيا  
 .وجيري خلف احلطام منها وال يبقى له إال ما قدم من العمل الصاحل

غدوت يوما وكنت إذا غدوت بدأت : قال القاسم بن حممد
أسلم عليها، فغدوت يوما إليها فإذا هي  -رضي اهللا عنها-بعائشة 

لَّه علَينا ووقَانا عذَاب فَمن ال: تصلي الضحى وهي تقرأ
، وتبكي وتدعو وتردد اآلية فقمت حىت ]٢٧: الطور[ السمومِ

: مللت وهي كما هي، فلما رأيت ذلك ذهبت إىل السوق فقلت
أفرغ من حاجيت مث أرجع ففرغت من حاجيت مث رجعت وهي كما 

(هي تردد اآلية وتبكي وتدعو
60F

١(. 
 :سنة الضحى

فال يؤديها .. ل عنها أكثر الناس اليوموسنة الضحى هذه غف
                                     

 .٤/٤٣٦اإلحياء ) ١(



 

 ٢٨ 

 والثمن اجلنة

أوصاين «: أوصى أبا هريرة كما يف احلديث والنيب ، إال القليل
صيام ثالثة أيام من كل شهر، : ، بثالثخليلي رسول اهللا 

 .)61F١(»وركعيت الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام
واليوم نرى حىت من حيافظ على صالة الفجر ال يذكر اهللا إال 

ذا الوقت الطويل من صالة الفجر إىل صالة الظهر، وهي قليالً يف ه
ساعات طويلة وحلظات غالية نفيسة رمبا كانت فيها الغفلة عن 

 .اآلخرة بذكر الدنيا والتشاغل ا
ــه  ــى لــ ــا لتبقــ ــل دنيــ  يؤمــ

 
 

ــواىف  ــل فـ ــة دون األمـ  املنيـ
(حثيثًـــا يـــروي أصـــول الفســـيل 

62F

٢( 
 

 
(فعاش الفسـيل ومـات الرجـل     

63F

٣( 
 :فخشوع السل 

حب الصالة واملسارعة إليها وأداؤها على أكمل الوجوه 
وأمتها ظاهرا وباطنا، هي اآلية على قدر ما يف القلب من حب اهللا 
والشوق إىل لقائه واإلعراض عنها والتكاسل والتباطؤ عن تلبية 
داعيها والتكاسل يف القيام إليها أو أداؤها منفردة يف غري املسجد مع 

فراغ القلب حقًا من حب اهللا  آيةن غري عذر، مجاعة املسلمني م
                                     

 .متفق عليه) ١(
 .غريةالنخلة الص: الفسيل )٢(
 .١٢/٣١٨تاريخ بغداد ) ٣(



 

 ٢٩ 

 والثمن اجلنة

(والزهد فيما عنده
64F

١(. 
 .ف يف الصالة وخشوعهملولنر حال الس

متلفتا يف  مسلم بن يسارما رأيت : قال ميمون بن حيانفعن 
صالته قط خفيفة وال طويلة، ولقد ادمت ناحية املسجد ففزع 

 .)65F٢(تأهل السوق هلدته وإنه يف املسجد يف صالته فما التف
يف صالتك  ةأال تؤذيك الذباب: خلف بن أيوبوعندما سئل 

: ال أعود نفسي شيئًا يفسد علي صاليت قيل له: فتطردها قال
بلغين أن الفساق يصربون حتت : وكيف تصرب على ذلك؟ قال

فالن صبور ويفتخرون بذلك، فأنا قائم بني : أسواط السلطان فيقال
(!!يدي ريب أفأحترك لذبابة

66F

٣(. 
 .إذا قام يف الصالة كأنه عود من اخلشوعابن الزبري  وكان
(يسمى الوتد لكثرة صالته أبو حنيفةوكان 

67F

٤(. 
وعن مداومتهم على العبادة وكثرة صالم ما قاله عبيد اهللا 

(أبلى جدنا سجادتني: أيب عبيد اهللا الوزيربن سليمان حفيد 
68F

٥(  
رة صالته ويديه من كث هوشرع يف ثالثة وأبلى موضع ركبتيه ووجه

                                     
 .صالة اجلماعة) ١(
 .٣٥٩الزهد لإلمام أمحد ) ٢(
 .١/١٧٩اإلحياء ) ٣(
 .٦/٤٠٠السري ) ٤(
 .أعرف عابدا تويف قبل سنوات جرى له قريبا من ذلك )٥(



 

 ٣٠ 

 والثمن اجلنة

(وكان له كل يوم كر -رمحه اهللا-
69F

دقيق يتصدق به فلما وقع  )١
 .الغالء، تصدق بكرين

ومل يكن بينهم وبني اهللا  ،ومل يكن يشغلهم عن الصالة شاغل
 .حائل، فاالنتباه مقتصر على الصالة واخلشوع هللا

يوما بأهل طرسوس، فصيح  أبو عبد اهللا النباحيفقد صلى 
: أنت جاسوس، قال: لصالة فلما فرغوا قالواالنفري، فلم خيفف ب

ما : صيح بالنفري وأنت يف الصالة فلم ختفف، قال: ومل؟ قالوا
حسبت أن أحدا يكون يف الصالة فيقع يف مسعه غري ما خياطبه به اهللا 

 .)70F٢(-عز وجل-
وهم كما قال عنهم العالمة ابن رجب يف كتابه لطائف 

، فَاستبِقُوا الْخيراتوجل  ملا مسع القوم قول اهللا عز: املعارف
وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها السموات : وقوله

ضالْأَرو  فهموا أن املراد من ذلك أن جيتهد كل واحد منهم أن
يكون هو السابق لغريه إىل هذه الكرامة، واملسارع إىل بلوغ هذه 

فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عمالً يعجز عنه  الدرجة العالية،
خشي أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له فيحزن لفوات 
سبقه، فكان تنافسهم يف درجات اآلخرة واستباقهم إليها، مث جاء 
من بعدهم قوم فعكسوا األمر فصار تنافسهم يف الدنيا الدنيئة 

                                     
 .يشبع مخسة آالف إنسان: الكر )١(
 .٤/٢٧٩صفة الصفوة  )٢(



 

 ٣١ 

 والثمن اجلنة

 .وحظوظها الفانية
صلى يف حائط وفيه شجر  :-رضي اهللا عنه- أبو طلحةهذا 

فأعجبه دبس طار يف الشجر يلتمس خمرجا، فأتبعه بصره ساعة مث مل 
 يدر كم صلى؟

يا رسول : ، ما أصابه من الفتنة، مث قالفذكر لرسول اهللا 
(اهللا هو صدقة فضعه حيث شئت

71F

١(. 
وصلى رجل يف حائط له والنخل مطوقه بثمرها فنظر إليها 

 -رضي اهللا عنه-ذكر ذلك لعثمان ف ؟فأعجبته ومل يدر كم صلى
فباعه عثمان  -عز وجل-هو صدقة فاجعله يف سبيل اهللا : وقال

(خبمسني ألفًا
72F

٢(. 
 .بعظم أمر الصالة وشأا لعلمهماوما قدما هذا العمل إال 

وحنن يا أخي سنودع هذه الدنيا بني صالتني، صالة أديناها 
مودع يف  وصالة ننتظر دخول وقتها، فحري بنا أن نؤدي صالة

ويتقبل منا حسناتنا ويتجاوز  ،كل صالة عسى اهللا أن خيتم لنا خبري
 .عن سيئاتنا -مبنه وكرمه-

يصلي ذات ليلة، » اإلمام البخاري«حممد بن إمساعيل كان * 
انظروا : فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة، فلما قضى الصالة، قال

(أيش آذاين
73F

٣(. 
                                     

 .١/١٩٤حياء اإل) ١(
 .١/١٩٤اإلحياء ) ٢(
 .١٢/٤٤١السري ) ٣(



 

 ٣٢ 

 والثمن اجلنة

ضارهم مناجاة وهذا الصرب ناتج من عظم خشوعهم واستح
كنت  :سعيد بن عبد العزيزرم كما قال أبو نصر الفرادس عن 

(على احلصري يف الصالة دموعهأمسع وقع 
74F

١(. 
وحنن لقسوة يف قلوبنا ال نرى تلك الدموع إال يف شهر 
  ارمضان ومن قلة قليلة النت قلوم وخشعوا لرم وأذلو

 .جباههم له
جلسم عن الوقوف ومل مينع الصاحلني كرب السن وضعف ا

ذهبت : يقول أبو إسحاق السبيعيالطويل بني يدي اهللا فهذا 
الصالة مين، ضعفت ورق عظمي، إين اليوم أقوم يف الصالة فما أقرأ 

(إال البقرة وآل عمران
75F

٢(. 
قال أبو العالء أما عندما ضعف عن القيام بنفسه فإنه كما 

يقدر أن  عن القيام فكان ال أبو إسحاق السبيعيضعف : العبدي
يقوم إىل الصالة حىت يقام، فإذا أقاموه فاستتم قائما قرأ ألف آية 

(وهو قائم
76F

٣(. 
لزمت : فهو كما قال عنه ابن جريج عطاء بن أيب رباحأما 

عطاء مثاين عشرة سنة، وكان بعدما كرب وضعف يقوم إىل الصالة 
(فيقرأ مائيت آية يف البقرة وهو قائم ال يزول منه شيء وال يتحرك

77F

٤(. 
                                     

 .١/٢١٩تذكرة احلفاظ ) ١(
 .٣/١٠٤صفة الصفوة ) ٢(
 .٣/١٠٥صفة الصفوة ) ٣(
 .٢/٢١٣، وصفة الصفوة ٥/٨٧السري ) ٤(



 

 ٣٣ 

 والثمن اجلنة

 سن، وضعف، وقراءة طويلة ربك: اجتمعت فيه ثالثة أمور
 .مث هو خاشع ال يزول منه شيء وال يتحرك

وهو املعروف  -رضي اهللا عنه- عبد اهللا بن الزبريلنرى حال 
ركع ابن الزبري ركعة، : بطول صالته قال عنه مسلم بن بناق املكي

(أسهفقرأت البقرة وآل عمران والنساء واملائدة وما رفع ر
78F

١(. 
 .ويؤكد لنا نشاطهم يف العبادة ما قاله الوليد بن علي

شهر رمضان يف القيام وقد أتى  ا يفنكان سويد بن غفلة يؤم
 .عليه عشرون ومائة سنة
بن  وإمام مسجد بين عمر) ابن وصل التيمي(وكان معروف 

سعد، وكان خيتم القرآن يف كل ثالثة سفرا وحضرا، أم قومه ستني 
 .ه يف صالة قط، ألا مهسنة مل يس

إين ألحب أن أقوم هللا حىت : يقولطلق بن حبيب وكان 
أشتكي ظهري، فيقوم فيبتدئ بالقرآن حىت يبلغ سورة احلجر مث 

 .يركع
وهو يصلي  بعبد اهللا بن الزبريكنت أمر : وقال ثابت البناين

(خلف املقام كأنه خشبة منصوبة ال يتحرك
79F

٢(. 
شيء يؤدى يف حياتنا الصالة فمنا  وإىل اهللا املشتكى، أسرع

من ينقرها نقرا ومنا من ال خيشع اخلشوع الواجب، ويغلب على 
                                     

 .١/٧٦٧: وصفة الصفوة ٨/٣٥٩البداية والنهاية ) ١(
 .٨/٣٥٨البداية والنهاية ) ٢(



 

 ٣٤ 

 والثمن اجلنة

 .الكثرة تأدية الصالة بال اهتمام وال حرص
ولو تأملنا يف مصاحل حياة هذا املصلي، لرأينا الدقة واحلرص 

 .والتأين والتمهل واألخذ والعطاء يف سبيل دريهمات تزيد له
 ؟عن الصالة معرضون ولواجباتنا مضيعونما بالنا هكذا 

إذا قام يف الصالة كأنه ثوب عبد اهللا بن مسعود لقد كان 
(ملقى

80F

١(. 
(إذا قام إىل الصالة كأنه وتد سعيد بن جبريوكان 

81F

٢(. 
 أين حنن من هؤالء؟أخي احلبيب 

يركع فيكاد الرخم أن يقع على  عبد اهللا بن الزبريهذا 
(ظهره، ويسجد فكأنه ثوب مطروح

82F

٣(. 
إننا نستغرب من ذلك اخلشوع وتلك الطمأنينة وما ذاك إال 

 ..ألننا ال نرى هذا يف واقع حياتنا وإال فإن
كان يسجد حىت تقع العصافري على ظهره، العنبس بن عقبة 

(فكأنه جذم حائط
83F

٤(. 
رأيت : يقول أبو بكر بن عياشع الصاحلني فهذا مونسري 

ت ميت، يعين من طول ساجدا فلو رأيته قل حبيب بن أيب ثابت
                                     

 .٢٣١الزهد لإلمام أمحد ) ١(
 .٣/٧٧الصفوة  صفة) ٢(
 .٨/٣٥٩والنهاية البداية ) ٣(
 .٤٩٦الزهد ) ٤(



 

 ٣٥ 

 والثمن اجلنة

(السجود
84F

١(. 
إذا سجد كأنه جذم حائط يرتل على  إبراهيم التيميوكان 

(ظهره العصافري
85F

٢(. 
يف احلرم بعد املغرب  الثوريرأيت : أما ابن وهب فقد قال

(صلى مث سجد سجدة، فلم يرفع حىت نودي بالعشاء
86F

٣(. 
رفع هلم علم اجلنة فشمروا إليه، ووضح هلم صراطها املستقيم 

استقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغنب بيع ما ال عني رأت وال أذن ف
بصبابة  دمسعت وال خطر على قلب بشر، يف أبد ال يزول وال ينف

عيش إمنا هو كأضغاث أحالم، أو كطيف زار يف املنام مشوب 
بالنغص، ممزوج بالغصص، إن أضحك قليالً أبكى كثريا، وإن سر 

د على لذاته، وأحزانه أضعاف أضعاف يوما أحزن شهورا، آالمه تزي
 .مسراته، أوله خماوف وآخره متالف

قد ركع إال ظننت  شعبة بن احلجاجما رأيت : قال أبو قطن
(أنه نسي، وال سجد إال قلت نسي

87F

٤(. 
رأيت الثوري ساجدا فطفت سبعة : وقال علي بن الفضيل

(أسابيع
88F

(قبل أن يرفع رأسه )٥
89F

٦(. 
                                     

 .٥/٢٩١السري ) ١(
 .٥/٦١السري ) ٢(
 .٧/٢٦٦السري ) ٣(
 .١/١٩٣تذكرة احلفاظ ) ٤(
 .األسبوع هنا الطواف الكامل حول الكعبة مرة واحدة) ٥(
 .٧/٢٧٧السري ) ٦(



 

 ٣٦ 

 والثمن اجلنة

 !!؟الءأين حنن من هؤ.. أخي احلبيب
  اـموت التقي حياة ال انقطاع هل

(قد مات قوم وهم يف الناس أحياء 
90F

١( 
عثمان ورغم تلك العناية بالصالة وشدة احملافظة عليها فإن 

ما صليت صالة قط إال استغفرت اهللا تعاىل : ، قالبن أيب دهرش
 .من تقصريي فيها

فقد قال  ؟ورسم حاهلم.. ولنر ماذا يقولون عن صالم
ولو  أدركت سبعني رجالً من أصحاب حممد : ة بن مرةمعاوي

(خرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيئًا مما أنتم عليه اليوم إال األذان
91F

٢(. 
لو نشر فيكم رجل من :  فقد قالميمون بن مهران أما 

فماذا عنا -السلف ما عرف إال قبلتكم، هذا يف القرون األوىل 
 .-حنن

 :أخي الكرمي
تغريه والح للبيب تبدله، يبس ضرعه بعد زماننا الح للعاقل 

الغزارة، وذبل فرعه بعد النضارة، وحنل عوده بعد الرطوبة، وبشع 
 .مذاقه بعد العذوبة

لنرى صورة أخرى معربة عن أدائهم للصالة فعندما سئل 
إذا حانت الصالة : عن صالته فقال -رضي اهللا عنه-حامت األصم 

                                     
 .١٣/٢٠٧تاريخ بغداد ) ١(
 .٢/٢٩٩حلية األولياء ) ٢(



 

 ٣٧ 

 والثمن اجلنة

د الصالة فيه فأقعد فيه حىت أسبغت الوضوء وأتيت املوضع الذي أري
جتتمع جوارحي، مث أقوم إىل صاليت، وأجعل الكعبة بني حاجيب 
واجلنة عن مييين، والنار عن مشايل، وملك املوت ورائي، أظنها آخر 
صاليت مث أقوم بني الرجاء واخلوف، وأكرب تكبريا بتحقيق وأقرأ 

شع قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بتواضع، وأسجد سجودا بتخ
وأقعد على الورك األيسر وأفرش ظهر قدمها وأنصب القدم اليمىن 

(على اإلام وأتبعها اإلخالص مث ال أدري أقبلت مين أم ال
92F

 ؟)١
 :والناس يف الصالة على مراتب مخسة

مرتبة الظامل لنفسه املفرط،الذي انتقص من وضوئها : إحداها
 .ومواقيتها وحدودها وأركاا

ى مواقيتها وحدودها وأركاا الظاهرة من حيافظ عل: الثانية
ووضوئها لكن قد ضيع جماهدة نفسه يف الوسوسة فذهب مع 

 .الوساوس واألفكار
من حافظ على حدودها وأركاا وجاهد نفسه يف : الثالثة

دفع الوساوس واألفكار فهو مشغول مبجاهدة عدوه لئال يسرق 
 .صالته فهو يف صالة وجهاد

 الصالة أكمل حقوقها وأركاا من إذا قام إىل: الرابعة
واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئال يضيع شيئًا منها، بل 
مهه كله مصروف إىل إقامتها كما ينبغي وإكماهلا وإمتامها، وقد 

                                     
 .١/١٧٩اإلحياء ) ١(



 

 ٣٨ 

 والثمن اجلنة

 .استغرق قلبه شأن الصالة وعبودية ربه تبارك وتعاىل فيها
 من إذا قام إىل الصالة قام إليها كذلك ولكن مع: اخلامسة

ناظرا بقلبه إليه  -عز وجل-هذا قد أخذ قلبه ووضعه بني يدي ربه 
مراقبا له، ممتلئًا من حمبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده، وقد 
اضمحلت تلك الوساوس واخلطرات وارتفعت حجبتها بينه وبني 
ربه فهذا بينه وبني غريه يف الصالة أفضل وأعظم مما بني السماء 

 .قرير العني به -عز وجل-مشغول بربه واألرض، وهذا يف صالته 
 .معاقب: فالقسم األول

 .حماسب: والثاين
 .مكفر عنه: والثالث
 مثاب: والرابع

ربه ألن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه  نمقرب م: واخلامس
(يف الصالة

93F

١(. 
-فمن قرت علينه بصالته يف الدنيا قرت عينه بقربه من ربه 

يضا يف الدنيا، ومن قرت عينه يف اآلخرة، وقرت عينه أ -عز وجل
تقطعت نفسه  -تعاىل-باهللا قرت به كل عني، ومن مل تقر عينه باهللا 

(على الدنيا حسرات
94F

٢(. 
                                     

حبب إيل من ديناكم الطيب، «: ففي احلديث هللا وهو رسول ا) ١(
وأمحد . أخرجه النسائي» والنساء وجعلت قرة عيين يف الصالة

 .وصححه األلباين
 .٢٧فضائل الذكر البن اجلوزي ) ٢(



 

 ٣٩ 

 والثمن اجلنة

ابن آدم، أنت حمتاج إىل نصيبك من : قال بعض السلف
الدنيا، وأنت إىل نصيبك من اآلخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من 

يب الدنيا على الدنيا أضعت نصيبك من اآلخرة، وكنت من نص
خطر، وإن بدأت بنصيبك من اآلخرة فزت بنصيبك من الدنيا 

(فانتظمته انتظاما
95F

١(. 
 .بالغفلة والذنب -بأمرين-وصدأ القلوب يا أخي الكرمي 

باالستغفار والذكر فمن كانت الغفلة : وجالؤها بشيئني
أغلب وقته، كان الصدأ متراكبا على قلبه وصدؤه حبسب غفلته، 

لقلب مل تنطبع فيه صور املعلومات على ما هي عليه، وإذا صدأ ا
فريى الباطل يف صورة احلق، واحلق يف صورة الباطل، ألنه ملا تراكم 
عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صورة احلقائق، كما هي عليه، فإذا 
تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران، فسد تصوره وإدراكه، فال 

وهذا أعظم عقوبات القلب، وأصل ذلك  يقبل حقًا وال ينكر باطالً
(بصره من الغفلة وابتاع اهلوى فإما يطمسان نور القلب ويعميان

96F

٢(. 
ــامل   ــو ع ــن ه ــيش م ــذ الع ــف يل  وكي

 
 

ــائله  ــد س ــق ال ب ــه اخلل ــأن إل  ب
 فيأخـــذ مـــن ظلمـــه لعبـــاده    

 
 

(وجيزيه باخلري الـذي هـو فاعلـه    
97F

٣( 

                                      
 .١٩فضائل الذكر البن اجلوزي ) ١(
 .٤٦فضائل الذكر البن اجلوزي ) ٢(
 .٢٩٥شرح الصدور ) ٣(



 

 ٤٠ 

 والثمن اجلنة

يقوم ا  إن حقوق اهللا أعظم من أن: طلق بن حبيبقال  
(العبد ولكن أصبحوا تائبني وأمسوا تائبني

98F

١(. 
الصالة «: ، عند موته يوصي أمتهقال .. أخي احلبيب

 .)99F٢(»الصالة، وما ملكت أميانكم
 .فال يفقدك اهللا حيث أمرك وجيدك حيث اك

                                     
 .٤/١٦اإلحياء ) ١(
 .ه أمحد وابن ماجه وصححه األلباينروا) ٢(



 

 ٤١ 

 والثمن اجلنة

 حكم تارك الصالة
 :أخي احلبيب

 عشنا بني تلك السطور اليت يفيض اإلميان بني جواحنها نبعد أ
 .ويزدهر اخلري يف جذورها

.. فال نرى إال مصليا قائما وال نلمح إال ملبيا النداء مسرعا
حري بنا أن نعرف حكم تارك الصالة لعظم األمر وخطورته وب 

قراءة .. مسرعني إىل أقاربنا وجرياننا وأحبابنا إلنقاذهم من النار
ونه بالصالة متأنية لتلك األحكام جتعلك تسارع داعيا من تعرف ا

 .لعل اهللا أن يفتح على قلبه وينري طريقه
 : سئل الشيخ حممد بن عثيمني السؤال التايل

ماذا يفعل الرجل إذا أمر أهله بالصالة ولكنهم مل يستمعوا * 
 إليه هل يسكن معهم وخيالطهم أم خيرج من البيت؟

 :فأجاب حفظه اهللا
، مرتدون، إذا كان هؤالء األهل ال يصلون أبدا فإم كفار

خارجون عن اإلسالم وال جيوز أن يسكن معهم ولكن جيب عليه 
-أن يدعوهم ويلح ويكرر لعل اهللا يهديهم ألن تارك الصالة كافر 

بدليل الكتاب والسنة، وقول الصحابة والنظر  -والعياذ باهللا
 .الصحيح

فَإِنْ تابوا وأَقَاموا : أما من القرآن فقوله تعاىل عن املشركني
مفهوم اآلية أم إذا مل  صلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ فَإِخوانكُم في الدينِال

يفعلوا ذلك فليسوا إخوانا لنا، وال تنتفي األخوة الدينية باملعاصي، 



 

 ٤٢ 

 والثمن اجلنة

 .اخلروج عن اإلسالم دوإن عظمت ولكن تنتفي عن
بني الرجل وبني الكفر « أما من السنة فقول النيب 

ثابت يف صحيح مسلم، وقوله يف حديث  »ةوالشرك ترك الصال
والعهد الذي بيننا وبينهم «: يف السنن -رضي اهللا عنه-بريدة 

 .»الصالة فمن تركها فقد كفر
: -رضي اهللا عنه-قال أمري املؤمنني عمر : أما أقوال الصحابة

النصيب، وهو هنا : واحلظ» ال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة«
كون عاما ال نصيب ال قليل وال كثري، وقال نكرة يف سياق النفي في

ال يرون شيئًا من  كان أصحاب النيب «: عبد اهللا بن شقيق
 .»األعمال تركه كفر غري الصالة

هل يعقل أن رجالً يف : أما من جهة النظر الصحيح فيقال
قلبه حبة خردل من إميان يعرف عظمة الصالة وعناية اهللا ا مث 

شيء ال ميكن وقد تأملت األدلة اليت استدل حيافظ على تركها؟ هذا 
 :ا من يقول أنه ال يكفر فوجدا ال خترج عن أحوال أربع

 .إما أا ال دليل فيها أصالً -١
 .أو أا قيدت بوصف ميتنع مع ترك الصالة -٢
 .أو أا قيدت حبال يعذر فيها من ترك هذه الصالة -٣
 .ك الصالةأو أا عامة فتخصص بأحاديث كفر تار -٤

فإنه يترتب عليه أحكام وإذا تبني أن تارك الصالة كافر 
، وليس يف النصوص أن تارك الصالة مؤمن أو أنه يدخل املرتدين

اجلنة أو ينجو من النار وحنو ذلك مما حيوجنا إىل تأويل الكفر الذي 



 

 ٤٣ 

 والثمن اجلنة

 -حكم به على تارك الصالة بأنه كفر نعمة أو كفر دون كفر 
 :ومنها

 يصح أن يزوج فإن عقد له وهو ال يصلي أنه ال: أوالً
: فالنكاح باطل وال حتل له الزوجة به لقوله تعاىل عن املهاجرات

 ٌّلح نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه نوهجِعرفَلَا ت اتنمؤم نوهمتملفَإِنْ ع
نلُّونَ لَهحي ملَا هو ملَه سورة املمتحنة. 

ا ترك الصالة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ أنه إذ: ثانيا
وال حتل له الزوجة، لآلية اليت ذكرناها سابقًا، على حسب التفصيل 

 .املعروف عند أهل العلم بني أن يكون ذلك قبل الدخول أبو بعده
أن هذا الرجل الذي ال يصلي إذا ذبح ال تؤكل ذبيحته : ثالثًا

نصراين فذبيحته حيل لنا أن  ملاذا؟ ألا حرام، ولو ذبح يهودي أو
ذحبه أخبث من ذبح اليهود  -والعياذ باهللا-نأكلها فيكون 

 .والنصارى
أنه ال حيل له أن يدخل مكة أو حدود حرمها لقوله : رابعا

يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلَا يقْربوا : تعاىل
ب امرالْح جِدسذَاالْمه هِمامع دع. 

أنه لو مات أحد من أقاربه فال حق له يف املرياث، : خامسا
الرجل مسلم يصلي واالبن ال -فلو مات رجل عن ابن له ال يصلي 

من الذي يرثه؟ ابن عمه  -عاصب-وعن ابن عم له بعيد  -يصلي
ال يرث املسلم «: ، يف حديث أسامةالبعيد دون ابنه لقول النيب 

احلقوا «: ، ولقوله ]متفق عليه[» وال الكافر املسلم الكافر



 

 ٤٤ 

 والثمن اجلنة

، وهذا ]متفق عليه[» الفرائض بأهلها فما بقي فألوىل رجل ذكر
 .مثال ينطبق على مجيع الورثة

أنه إذا مات ال يغسل وال يكفن وال يصلى عليه وال : سادسا
يدفن مع املسلمني، إذا  ماذا نصنع به؟ خنرج به إىل الصحراء وحنفر 

وندفنه بثيابه ألنه ال حرمة له وعلى هذا فال حيل ألحد مات  له
عنده ميت وهو يعلم أنه ال يصلي أن يقدمه للمسلمني يصلون 

 .عليه
أنه حيشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأيب : سابعا

وال يدخل اجلنة وال حيل  -والعياذ باهللا-بن خلف وأئمة الكفر 
بالرمحة واملغفرة، ألنه كافر ال يستحقها  ألحد من أهله أن يدعوا له

ما كَانَ للنبِي والَّذين َآمنوا أَنْ يستغفروا للْمشرِكني : لقوله تعاىل
 ابحأَص مهأَن ملَه نيبا تم دعب نى مبي قُروا أُولكَان لَوو

 .الْجحيمِ
ا، ومع األسف فإن بعض الناس فاملسألة يا إخواين خطرية جد

 .يتهاونون يف األمر ويقرون يف البيت من ال يصلي وهذا ال جيوز
رجالً أو امرأة يا من تركت  هذا حكم من ترك الصالة

الصالة، أو تساهلت ا تدارك بقية العمر بالعمل الصاحل فال تدري 
كم بقي من عمرك هل بقي شهور أو أيام أو ساعات العلم إىل اهللا 

إِنه من يأْت ربه مجرِما فَإِنَّ لَه جهنم لَا : وتذكر دائما قوله تعاىل
وَآثَر * فَأَما من طَغى : ، وقوله]٧٤: طه[ يموت فيها ولَا يحيا

 ].سورة النازعات[ فَإِنَّ الْجحيم هي الْمأْوى* الْحياةَ الدنيا 



 

 ٤٥ 

 والثمن اجلنة

لكل خري وفالح وجعل اهللا أيامك سعادة وهناء يف  وفقك اهللا
 .ظل شريعة اهللا علما وعمالً ودعوة

واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
 .أمجعني



 

 ٤٦ 

 والثمن اجلنة

 املصادر
دار الكتب العلمية -إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل  -١

 .هـ ١٤٠٦، ١ط
 .طبعة املتوسطالبداية والاية للحافظ ابن كثري، م -٢
تاريخ بغداد أليب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي،  -٣

 دار الكتب العليمة
تاريخ عمر البن اجلوزي، حتقيق أمحد حوشان، مكتبة  -٤

 .املؤيد
 ،١ ن اجلوزي، دار الكتب العلمية طبالتبصرة ال -٥
 .هـ١٤٠٦
 .تذكرة احلفاظ لإلمام الذهيب، دار إحياء التراث العريب -٦
، ٥جامع العلوم واحلكم، ابن رجب احلنبلي، ط -٧
 .هـ١٤٠٠
حلية األولياء وطبقات األصفياء، للحافظ أيب نعيم، دار  -٨

 .الكتاب العريب
دار » نفحات ولفحات«ديوان يوسف القرضاوي  -٩

 .هـ ١٤٠٥، ١الضياء لنشر، ط
رهبان الليل، سيد بن احليسن العفاين، مكتبة ابن تيمية،  -١١

 .هـ١٤١٠، ١ط
سري أعالم النبالء، الذهيب، حتقيق شعيب األرناؤوط  -١٢

 .هـ١٤٠١وحسني األسد، مؤسسة الرسالة 



 

 ٤٧ 

 والثمن اجلنة

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العماد  -١٣
 .احلنبلي، دار إحياء التراث العريب

شرح الصدور بشرح حال املوتى والقبور، للحافظ  -١٤
 .هـ١٤٠٤، ١جالل الدين السيوطي دار الكتب العلمية ط

صفة الصفوة البن اجلوزي، حتقيق حممود فاخوري،  -١٥
 .هـ١٤٠٥وحممد رواس، دار املعرفة 

صاحل السدالن، / صالة اجلماعة حكمها وأحكمها د -١٦
 .هـ١،١٤١٣الوطن ط دار

 .طبقات احلنابلة للقاضي أيب يعلى، مطبعة السنة احملمدية -١٧
، ٢البن اجلوزي، دار اجليل طفضائل الذكر  -١٨

 .هـ١٤٠٥
 .الفوائد البن القيم اجلوزية، دار النفائس -١٩
، ٩يف ظالل القرآن، سيد قطب، دار الشروق، ط -٢٠

 .هـ١٤٠٠
كتاب الزهد لإلمام أمحد، دراسة وحتقيق حممد السعيد،  -٢١

 هـ١٤٠٦، ١دار الكتاب العريب، ط
 .معلومات مهمة من الدين، حممد مجيل زينو -٢٢
امد العزايل، دار إحياء العلوم، مكاشفة القلوب أليب ح-٢٣

 .هـ١٤٠٣، ١ط
وفيات األعيان وأنباء الزمان، البن خلكان، دار صادر،  -٢٤

 .هـ١٣٩٧بريوت 



 

 ٤٨ 

 والثمن اجلنة

 
 الفهرس

 
 ٣ .................................................. املقدمة
 ٤ .................................................. الصالة

 ١٣ .......................... ليس الطريق سوى طريق حممد
 ٢٢ ................................... الوقوف بني يدي اهللا

 ٤١ ..................................... حكم تارك الصالة
 ٤٦ ................................................ املصادر
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