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 الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم علً رسول هللا أما بعد

فمد كانت معجزة اإلسراء والمعراج من أجل المعجزات وأعظم اآلٌات التً تفضل بها المولى سبحانه على نبٌه 

فً سورة : األول , وألهمٌته هذه المعجزة فمد ذكرها هللا تعالى فً كتابه الكرٌم فً موضوعٌن , ومصطفاه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

ٌْالا ِمَن اْلَمْسِجِد  ”\ :والتً بدأها سبحانه” \اإلسراء ” \سمٌت باسم هذه المعجزة وهً سورة  ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَ

 .(اإلسراء )(1)اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اأْلَْلَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ ِلنُِرٌَهُ ِمْن آٌَاتِنَا إِنَّهُ ُهَو السَِّمٌُع اْلبَِصٌُر 

 :الفرج آت لكل مسلم مع الصبر الجمٌل والدعاء الذلٌل

لمد رأٌنا كٌف كان اإلغواء واإلٌذاء شدٌداا؛ كً ٌتراجع النبً عن شًء من ثوابت دعوته، فأبى النبً إال التمسن بالحك 

واإلصرار على مواصلة الطرٌك، وتركهم إلى أرض أخرى؛ لعلها أن تكون أكثر خصباا ولبوالا للدعوة اإلسالمٌة، فذهب 

إلى الطائف، فكان لومها أشد بأساا فً مواجهة النبً ، فلم ٌعاملوه ال كإنسان فً الضٌافة عند العرب، وال كرسول له 

ًّ محض، !! الحك أن ٌبلغ كلمة هللا ولهم الحك فً لبولها أم ال رفضوا السماع، ورفضوا عرض الفكرة بأسلوب سلم

 !..وسلطوا علٌه الصغار والكبار من اللئام الذٌن أخرجوه طرٌداا

وال ٌملن شٌئاا إال إٌمانه بربه وعزمه على مواصلة دعوته، ال ٌتنازل عن جزئٌة منها، ولم ٌستطع أن ٌدخل مكة بلده 

األصلً وموطن أهله وعشٌرته وممام زوجته وأوالده فاضطر إلى الدخول فً جوار المطعم بن عدي، ثم رفع رأسه إلى 

اللهم إنً أشكو إلٌن ضعف لوتً، وللة حٌلتً، وهوانً “: السماء ودعا ربه بخٌر دعاء فمال مبتهالا متبتالا خاشعاا متذلالا 

على الناس، أنت رب المستضعفٌن وأنت ربً، إلى من تكلنً، إلى بعٌد ٌتجهمنً أم إلى لرٌب ملكته أمري؟ إن لم ٌمكن 

ًَّ فال أبالً، ولكن عافٌتن هً أوسع لً، أعوذ بنور وجهن الذي أشرلت له الظلمات، وصلح علٌه أمر  بن غضب عل

ًَّ سخطن، لن العتبى حتى ترضى، وال حول وال لوة إال بن ًَّ غضبن أو ٌحل عل  .”الدنٌا واآلخرة من أن تنزل عل

 :فكافأه هللا تعالى بما ٌلً

 .استجابة عبٍد ٌسمى عداس إلى اإلسالم بعد رفض الكثٌر له، وهداٌة واحد خٌر من الدنٌا وما علٌها -1

ا من الجن ٌستمعون المرآن وأحسنوا االستماع واإلنصات، ثم فهموا واجبهم فولّوا إلى لومه منذرٌن -2  .ساق هللا إلٌه نفرا

استجابة ستة من أهل ٌثرب هم طالئع الدعوة فً المدٌنة المنورة والتمكٌن لإلسالم فً األرض، ومنهم أسعد بن  -3

زرارة، وعوف بن الحارث، ورافع بن مالن، ولطبة بن عامر، وعمبة بن عامر، وجابر بن عبد هللا، هذا بعد أن رفضت 

كل المبائل األخرى منهم بنو كلب وبنو حنٌفة، وبنو عامر بن صعصعة وفزارة وغسان دمرة وسلٌم وعٌس وبنو نضر 

 .وكندة وعذرة والحضارمة

وهؤالء كانوا نواة الدعوة التً نشرت اإلسالم فً ٌثرب، وتحولت بهم الجماعة اإلسالمٌة المطاردة فً مكة إلى دولٍة 

 .ذات عز وتمكٌن فً المدٌنة المنورة

عدد من أشراف لبائلهم ولومهم منهم سوٌد بن الصامت الشاعر، وإٌاس بن معاذ، وأبو ذر الغفاري، والطفٌل بن  -4

 .عمرو الدوسً سٌِّد لبٌلة دوس

 .اإلسراء إلى بٌت الممدس والمعراج إلى المأل األعلى، فدنا فتدلى فكان لاب لوسٌن أو أدنى -5

لم ٌكن الفرج فمط فً رحلة اإلسراء والمعراج، بل كانت بعض الفرج الربانً بعد هذا الصبر الجمٌل، والدعاء الذلٌل، 

 .مكافأة هللا تعالى على هذا الخٌر الجزٌل

ا، والفرج مع الصبر، واالستجابة مع الدعاء، والظفر مع  وهذا ما ٌجب أن ٌولن به كل مسلم ومسلمة أن مع العسر ٌسرا

َ بِالنَّاِس }: الثبات على الحك، وأن تعالى وعد وال مخلف لوعده، حٌث لال سبحانه ُ ِلٌُِضٌَع إٌَِمانَُكْم إِنَّ َّللاَّ َوَما َكاَن َّللاَّ

 .[143: البمرة] {لََرُءوفٌف َرِحٌمٌف 
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 : الصدالة الحمٌمٌة مبادئ وموالف**

انطلك نفرٌف منهم إلى أبً بكر رضً هللا , فحٌنما عاد النبً ملسو هيلع هللا ىلص من رحلة اإلسراء والمعراج ولص على لرٌش ما حدث 

أو تصدله أنه ذهب  ”\ : ، فتعّجبوا ولالوا” \لئن كان لال ذلن لمد صدق ” \: عنه ٌسألونه عن مولفه من الخبر ، فمال لهم 

نعم ؛ إنً ألصدله فٌما هو أبعد من ذلن ، أصدله بخبر  ”\ : ، فمال” \اللٌلة إلى بٌت الممدس وجاء لبل أن ٌصبح ؟ 

 .471ابن سٌد الناس , عٌون األثر . ” \الصدٌك ” \، فأطلك علٌه من ٌومها لمب ” \السماء فً غدوة أو روحة 

 : وهلل در من لال, هكذا الصدالة الحمٌمٌة مبادئ وموالف 

 عرفت بها عدوي من صدٌمً* * * * * جزى هللا الشدائد كل خٌر 

 .{وما عرضت اإلسالم على أحد إال كانت له كبوة إال أبا بكر فإنه لم ٌتلعثم}: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بموله

ًَ هللاُ َعْنهُ – لَاَل ُعَمُر ْبُن  -شعب البٌهمً ”\لَْو ُوِزَن إٌَِماُن أَبًِ بَْكٍر بِإٌَِماِن أَْهِل اأْلَْرِض لََرَجَح بِِهْم ” \: اْلَخطَّاِب َرِض

 .وكان ٌمول لٌتنً شعرة فً صدر أبً بكر.[144]

 ومن دروس اإلسراء والمعراج

 : مكانة المسجد األلصى فً اإلسالم**

ا لبل النبً . للمسجد األلصى لدسٌة كبٌرة عند المسلمٌن ارتبطت بعمٌدتهم منذ بداٌة الدعوة فهو ٌعتبر لبلة األنبٌاء جمٌعا

ولد توثمت عاللة اإلسالم بالمسجد . دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وهو المبلة األولى التً صلى إلٌها النبً ملسو هيلع هللا ىلص لبل أن ٌتم تغٌر المبلة إلى مكة

األلصى لٌلة اإلسراء والمعراج حٌث أسرى بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص من المسجد الحرام إلى المسجد األلصى وفٌه صلى النبً إماما 

 .وهنان فً السماء العلٌا فرضت علٌه الصالة. باألنبٌاء ومنه عرج النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى السماء

وٌعتبر المسجد األلصى هو المسجد الثالث الذي تشد إلٌه الرحال، فمد ذكر النبً ملسو هيلع هللا ىلص إن المساجد الثالثة 

 .الوحٌدة التً تشد إلٌها الرحال هً المسجد الحرام، و المسجد النبوي والمسجد األلصى

المسجد الحرام ، ومسجد  : ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد» : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال 

 . (1397)، وصحٌح مسلم  (1189)صحٌح البخاري برلم . «الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، ومسجد األلصى 

 : لال شولً

 والرسل فً المسجد األلصى على لدم* * * أسـرى بن هللا لٌال إذ مالئكـه 

 كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم* * * لما خطرت بهم التفوا بسـٌدهم

 ومن ٌفز بحـبـٌـب هللا ٌأتم* * * صلى وراءن منهم كل ذي خطر

 على جناح وال ٌسـعى على لدم* * * حتى بلغت سماء ال ٌطـار لها 

 وٌا دمحم هــذا العرش فاستلم* * * ولـٌل كل نبـً عند رتبـته ؟ 

بل كانت رحلة , إن رحلة اإلسراء والمعراج لم تكن مجرد رحلة تسرٌة وتسلٌة لملب النبً ملسو هيلع هللا ىلص وفمط 

 . ونحًٌ بها ما اندرس فً النفوس, فلعلنا ننتفع بهذه الدروس , تربٌة وتهذٌب لنا 

 ومن دروس اإلسراء والمعراج

 : الفاحشة سبب النتشار األمراض والبالءات**

ثم مضٌت هنٌهة، فإذا أنا : فعن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه فً حدٌث اإلسراء لال,وٌتضح ذلن من هذا المشهد 

: بأخونة، علٌها لحم مشرح، لٌس ٌمربه أحد، وإذا أنا بأخونة، علٌها لحم لد أروح ونتن، عندها أناس ٌأكلون منها، للت

 .2/392دالئل النبوة : البٌهمً .لوم من أمتن ، ٌتركون الحالل وٌأتون الحرام: ٌاجبرٌل، ماهؤالء ؟ لال 

وكذا التبرج والسفور وجعل ذلن سببا النتشاء  (الزنا  )لذا فمد حذر النبً ملسو هيلع هللا ىلص من انتشار الفاحشة 

لَْم تَْظَهِر اْلفَاِحَشةُ فً لَْوٍم لَطُّ َحتَّى ٌُْعِلنُوا بَِها إِالَّ فََشا فٌِِهُم الطَّاُعوُن َواألَْوَجاُع الَّتِى لَْم تَُكْن ” \: األمراض واألوجاع فمال 

 .(4019)أَْخَرَجهُ ابن ماجة . َمَضْت فً أَْسالَفِِهُم الِِّذٌَن َمَضْوا
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 ومن دروس اإلسراء والمعراج

 : الثبات على الحك**

ِ  ,وٌتضح ذلن من المشهد الذي رآه النبً ملسو هيلع هللا ىلص لماشطة ابنة فرعون  ٌٍْر َعِن اْبِن َعبَّاٍس لَاَل لَاَل َرُسوُل َّللاَّ َعْن َسِعٌِد ْبِن ُجبَ

ائَِحةُ الطٌَِّّبَةُ فَمَاَل َهِذِه َرائَِحةُ َماِشَطِة :ملسو هيلع هللا ىلص ٌْلَةُ الَّتِى أُْسِرَى بِى فٌَِها أَتَْت َعلَىَّ َرائَِحةٌف َطٌِّبَةٌف فَمُْلُت ٌَا ِجْبِرٌُل َما َهِذِه الرَّ ا َكاَن اللَّ لَمَّ

ٌَْها فَمَالَْت بِْسِم . اْبنَِة فِْرَعْوَن َوأَْوالَِدَها نَا ِهَى تَْمُشُط اْبنَةَ فِْرَعْوَن َذاَت ٌَْوٍم إِْذ َسمََطِت اْلِمْدَرى ِمْن ٌََد ٌْ لَاَل لُْلُت َوَما َشأْنَُها لَاَل بَ

 ِ ُ . َّللاَّ فَأَْخبََرتْهُ فََدَعاَها فَمَاَل ٌَا . لَالَْت أُْخبُِرهُ بَِذِلَن لَالَْت نَعَمْ . فَمَالَْت لََها اْبنَةُ فِْرَعْوَن أَبِى لَالَْت الَ َولَِكْن َربِّى َوَربُّ أَبٌِِن َّللاَّ

 ُ ٌِْرى لَالَْت نَعَْم َربِّى َوَربَُّن َّللاَّ فَأََمَر بِبَمََرةٍ ِمْن نَُحاٍس فَأُْحِمٌَْت ثُمَّ أََمَر بَِها أَْن تُْلمَى ِهَى َوأَْوالَُدَها فٌَِها . فاُلَنَةُ َوإِنَّ لََن َربًّبا َغ

ٌَْن َحاَجةا  لَاَل َذِلَن لَِن . لَاَل َوَما َحاَجتُِن لَالَْت أُِحبُّ أَْن تَْجَمَع ِعَظاِمى َوِعَظاَم َولَِدى فِى ثَْوٍب َواِحٍد َوتَْدفِنَنَا. لَالَْت لَهُ إِنَّ ِلى إِلَ

نَا ِمَن اْلَحكِّ  ٌْ ٌَْها َواِحداا َواِحداا إِلَى أَِن اْنتََهى َذِلَن إِلَى َصبِّىٍ لََها ُمْرَضعٍ َوَكأَنََّها تَمَاَعَسْت . َعلَ ٌَْن ٌََد لَاَل فَأََمَر بِأَْوالَِدَها فَأُْلمُوا بَ

ْنٌَا أَْهَوُن ِمْن َعَذاِب اآلِخَرةِ فَاْلتََحَمتْ  ْه اْلتَِحِمى فَإِنَّ َعَذاَب الدُّ  . (2822)1/309أخرجه أحمد . ِمْن أَْجِلِه لَاَل ٌَا أُمَّ

   وذلن أن الصالة هً  :أهمٌة الصالة ومنزلتها فً اإلسالم**أخوة اإلٌمان واإلسالم من دروس اإلسراء والمعراج

ِ ..الفرٌضة الوحٌدة التً فرضت لٌلة اإلسراء والمعراج فً السماء السابعة وبدون واسطة  ًّ ٌَْرةَ ، َعِن النَّبِ َعْن أَبًِ ُهَر

ٌِْه َوَسلََّم لَاَل  ُ َعلَ ٌُْت اْلَمْعُموُر ٌَْدُخلُهُ ُكلَّ ٌَْوٍم َسْبعُوَن أَْلَف َملٍَن ثُمَّ ال ٌَعُوُدوَن فٌِِه : " َصلَّى َّللاَّ ثُمَّ َرَجَع إِلَى : ، لَاَل " اْلبَ

ٌِْه َوَسلََّم  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ثُمَّ أُتٌُِت بِإِنَاٍء ِمْن َخْمٍر ، َوإِنَاٍء ِمْن لَبٍَن ، َوإِنَاٍء ِمْن َعَسٍل ، : " َحِدٌِث أَنَِس ْبِن َماِلٍن ، لَاَل َرُسوُل َّللاَّ

تَُن ، ثُمَّ فُِرَضِت الصَّالةُ َخْمُسوَن َصالةٍ فًِ ُكّلِ ٌَْوٍم ، لَاَل : فَأََخْذُت اللَّبََن ، فَمَاَل  ٌَْها َوأُمَّ فََرَجْعُت : لَاَل : َهِذِه اْلِفْطَرةُ أَْنَت َعلَ

إِنًِّ َعالَْجُت بَنًِ إِْسَرائٌَِل لَْبلََن ، َوإِنَّ : أُِمْرُت بَِخْمِسٌَن َصالةٍ ُكلَّ ٌَْوٍم ، لَاَل : َما أُِمْرُت ؟ فَمُْلُت : فََمَرْرُت بُِموَسى ، فَمَاَل 

تََن ال تَْستَِطٌُع َخْمِسٌَن َصالةٍ ، َوإِنًِّ لَْد َخبَْرُت النَّاَس لَْبلََن ، َوَعالَْجُت بَنًِ إِْسَرائٌَِل أََشدَّ اْلُمعَالََجِة ، فَاْرِجْع إِلَى َربَِّن  أُمَّ

تَِن ، لَاَل  ا ، لَاَل : فََسْلهُ التَّْخِفٌَف ألُمَّ أُِمْرُت : بَِما أُِمْرَت ؟ لُْلُت : فََرَجْعُت إِلَى ُموَسى ، فَمَاَل : فََرَجْعُت فََوَضَع َعنًِّ َعْشرا

تَِن : بِأَْربَِعٌَن َصالةٍ ، لَاَل  إِنًِّ َخبَْرُت النَّاَس لَْبلََن َوَعالَْجُت بَنًِ إِْسَرائٌَِل أََشدَّ اْلُمعَالََجِة ، فَاْرِجْع إِلَى َربَِّن فََسْلهُ التَّْخِفٌَف ألُمَّ

ا ، لَاَل : ، لَاَل  : أُِمْرُت بِثاَلثٌَِن َصالةٍ ، لَاَل : بَِما أُِمْرَت ؟ فَمُْلُت : فََرَجْعُت إِلَى ُموَسى ، فَمَاَل : فََرَجْعُت فََوَضَع َعنًِّ َعْشرا

تََن ال تَْستَِطٌُع ثاَلثٌَِن َصالةٍ َوإِنًِّ لَْد َخبَْرُت النَّاَس لَْبلََن َوَعالَْجُت بَنًِ إِْسَرائٌَِل أََشدَّ اْلُمعَالََجِة ، فَاْرِجْع إِلَى َربَِّن فََسْلهُ  إِنَّ أُمَّ

تَِن ، لَاَل  ا : التَّْخِفٌَف ألُمَّ أُِمْرُت : بَِما أُِمْرَت ؟ فَمَاَل : فََرَجْعُت إِلَى ُموَسى ، فَمَاَل : لَاَل , فََرَجْعُت فََوَضَع َعنًِّ َعْشرا

تََن ال تَْستَِطٌُع َذِلَن ، َوإِنًِّ لَْد َخبَْرُت النَّاَس لَْبلََن َوَعالَْجُت بَنًِ إِْسَرائٌَِل أََشدَّ اْلُمعَالََجِة ، : بِِعْشِرٌَن َصالةٍ ، فَمَاَل  إِنَّ أُمَّ

: بَِكْم أُِمْرَت ؟ فَمُْلُت : فََرَجْعُت فَأُِمْرُت بِعَْشِر َصلََواٍت ، فََرَجْعُت إِلَى ُموَسى ، فَمَاَل : فَاْرِجْع إِلَى َربَِّن فََسْلهُ التَّْخِفٌَف ، لَاَل 

تََن ال تَْستَِطٌُع َعْشَر َصلََواٍت ، َوإِنًِّ لَْد َخبَْرُت النَّاَس لَْبلََن َوَعالَْجُت بَنًِ إِْسَرائٌَِل أََشدَّ : أُِمْرُت بِعَْشِر َصلََواٍت ، لَاَل  إِنَّ أُمَّ

تَِن ، لَاَل  فََرَجْعُت فَأُِمْرُت بَِخْمِس َصلََواٍت ُكلَّ ٌَْوٍم ، فََرَجْعُت إِلَى ُموَسى ، : اْلُمعَالََجِة اْرِجْع إِلَى َربَِّن فََسْلهُ التَّْخِفٌَف ألُمَّ

تََن ال تُِطٌُك َخْمَس َصلََواٍت ُكلَّ ٌَْوٍم َوإِنًِّ لَْد َخبَْرُت النَّاَس : أُِمْرُت بَِخْمِس َصلََواٍت ، لَاَل : بَِما أُِمْرَت ؟ لُْلُت : فَمَاَل  إِنَّ أُمَّ

تَِن ، لَاَل  لَْد َسأَْلُت َربًِّ َحتَّى لَِد : لُْلُت : لَْبلََن َوَعالَْجُت بَنًِ إِْسَرائٌَِل أََشدَّ اْلُمعَالََجِة ، فَاْرِجْع إِلَى َربَِّن فََسْلهُ التَّْخِفٌَف ألُمَّ

ٌُْت َولَِكنًِّ أَْرَضى َوأَُسلُِّم ، لَاَل  ا نَفََذْت نَاَدانًِ ُمنَاِدي : اْستَْحٌَ : َوَزاَد فٌِِه  " إِنًِّ لَْد أَْنفَْذُت فَِرٌَضتًِ َوَخفَّْفُت َعْن ِعبَاِدي: فَلَمَّ

فالصالة هً عماد  :نعم أخوة اإلٌمان واإلسالم  .(مستخرج أبً عوانة)"َعْن ِعبَاِدي َوَجعَْلُت ُكلَّ َحَسنٍَة َعَشَرةَ أَْمثَاِلَها ، 

الدٌن من ألامها فمد ألام الدرٌن ومن تركها فمد هدم الدٌن أال وهً أعظم أركان اإلسالم الخمس من حافظ علٌها فهو 

 .. السعٌد الرابح ومن أضاعها فذلن الخاسر الشمً

وأول ما ٌحاسب علٌه العبد ٌوم المٌامة الصالة فإن وجدت تامة لبلت منه وسائر عمله وإن وجدت نالصة ردت علٌه 

 وسائر عمله 

أول ما ٌحاسب به العبد ٌوم المٌامة عن الصالة، فإن صلحت ، صلح سائر عمله ، وإن فسدت ، : " ٌمول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 . " فسد سائر عمله
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ا إذا مات على ذلن فهو كافر ال ٌُغَّسل، وال ٌَُكفّن، وال ٌُصلى علٌه، وال ٌُدفَن فً ممابر  فتارن الصالة جحوداا ونكرانا

لال . .المسلمٌن، وال ٌرثه ألاربه، بل ٌذهب ماله لبٌت مال المسلمٌن، إلى غٌر ذلن من األحكام المترتبة على ترن الصالة

العهد الذي بٌننا وبٌنهم : "ولال. (مسلم )"إن بٌن الرجل والكفر والشرن ترن الصالة:"رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم 

وعلً هذا لال بعض العلماء الذي ال ٌصلً إذا مات ال  .)أحمد وأهل السنن بإسناد صحٌح)"الصالة؛ فمن تركها فمد كفر 

و ٌعذب تارن الصالة فً لبره كما رأه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌلة اإلسراء والمعراج ضمن المرائً  !!ٌدفن فً ممابر المسلمٌن

أتٌنا على رجل مضطجع، وأول ما ٌحاسب علٌه العبد ٌوم المٌامة الصالة فإن وجدت تامة لبلت منه وسائر : " الكونٌة 

 عمله وإن وجدت نالصة ردت علٌه وسائر عمله 

أول ما ٌحاسب به العبد ٌوم المٌامة عن الصالة، فإن صلحت ، صلح سائر عمله ، وإن فسدت ، : " ٌمول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

فٌأخذه فال ٌرجع إلٌه حتى ٌصبح رأسه كما كان ، ثم ٌعود علٌه فٌفعل به مثل ما فعل - أي ٌتدحرج " - فسد سائر عمله 

البخاري )"ما هذان ؟ فمال جبرٌل علٌه السالم إنه الرجل ٌنام عن الصالة المكتوبةَ ! سبحان هللا : المرة األولى ، فملت 

 .(وغٌره

لسم سهً :" األول : ولد لسم المرآن والسنة تارن الصالة لثالثة ألسام : وتارن الصالة مع المجرمٌن فً جهنم ٌوم المٌامة

عن الصالة فلم ٌؤدها فً أولاتها بل أداها فً أخر الولت أو بعد خروجه وهو الولت االضطراري ٌظل ساهً الهً عن 

 صالته حتً خروج ولتها 

ٌْلٌف ِلْلُمَصلٌَِّن الَِّذٌَن ُهْم َعْن َصالتِِهْم َساُهونَ :" لال تعالً  : لال ابن عباس، وغٌره:لال الحافظ ابن كثٌر رحمه هللا" . فََو

الذٌن هم من أهل الصالة ولد : أي. ِلْلُمَصلٌِّنَ : ولهذا لال .ٌعنً المنافمٌن، الذٌن ٌصلون فً العالنٌة وال ٌصلون فً السر

التزموا بها، ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلٌة، كما لاله ابن عباس، وإما عن فعلها فً الولت الممدر لها شرعا، 

َعْن َصالتِِهْم : والحمد هلل الذي لال: ولال عطاء بن دٌنار .فٌخرجها عن ولتها بالكلٌة، كما لاله مسروق، وأبو الضحى

وإما عن أدائها بأركانها . وإما عن ولتها األول فٌؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا .فً صالتهم ساهون: ولم ٌمل. َساُهونَ 

وإما عن الخشوع فٌها والتدبر لمعانٌها، فاللفظ ٌشمل هذا كله، ولكل من اتصف بشًء . وشروطها على الوجه المأمور به

كما ثبت فً . ومن اتصف بجمٌع ذلن، فمد تم نصٌبه منها، وكمل له النفاق العملً. من ذلن لسط من هذه اآلٌة

تلن صالة المنافك، تلن صالة المنافك، تلن صالة المنافك، ٌجلس ٌَْرلُب الشمس، حتى : الصحٌحٌن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال

فهذا آخر صالة العصر التً هً الوسطى، كما ثبت . إذا كانت بٌن لرنً الشٌطان لام فنمر أربعا ال ٌذكر هللا فٌها إال للٌال

ال : به النص إلى آخر ولتها، وهو ولت كراهة، ثم لام إلٌها فنمرها نمر الغراب، لم ٌطمئن وال خشع فٌها أٌضا؛ ولهذا لال

 . .ٌذكر هللا فٌها إال للٌال

ا ولم ٌضٌعها بالكلٌة وهؤالء لال هللا فً شأنهم:" ولسم ثان  ا وتركً الصالة حٌنا  ضٌع الصالة ولم ٌحافظ علٌها صلً حٌنا

ا فَأُْولَئَِن  " ": فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلفٌف أََضاُعوا الصَّالةَ َواتَّبَعُوا الشََّهَواِت فََسْوَف ٌَْلمَْوَن َغًٌّبا إِالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحا

ئاا ٌْ ا  . )60-59:مرٌم)"ٌَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َوال ٌُْظلَُموَن َش فهؤالء لم ٌتركوا الصالة ولم ٌضٌعوها بالكلٌة بدلٌل لوله تعالً تعمٌبا

ئاا :" علً هذه اآلٌة  ٌْ ئَِن ٌَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َواَل ٌُْظلَُموَن َش ا فَأُولََٰ َجنَّاِت َعْدٍن الَّتًِ َوَعَد  (60)إِالَّ َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحا

ٌِْب ۚ إِنَّهُ َكاَن َوْعُدهُ َمأْتًٌِّبا  ُن ِعبَاَدهُ بِاْلغَ ْحَمَٰ ا ۖ َولَُهْم ِرْزلُُهْم فٌَِها بُْكَرةا َوَعِشًٌّبا  (61)الرَّ ا إِالَّ َساَلما تِْلَن  (62)الَّ ٌَْسَمعُوَن فٌَِها لَْغوا

ِلَن ۚ َوَما َكاَن  (63)اْلَجنَّةُ الَّتًِ نُوِرُث ِمْن ِعبَاِدنَا َمن َكاَن تَِمًٌّبا  ٌَْن َذَٰ ٌِْدٌنَا َوَما َخْلفَنَا َوَما بَ ٌَْن أَ ُل إِالَّ بِأَْمِر َربَِّن ۖ لَهُ َما بَ َوَما نَتَنَزَّ

 مرٌم. (64)َربَُّن نَِسًٌّبا 

﴿ ُكلُّ : هم الذٌن تركوا الصالة بالكلٌة ولم ٌكونوا من أهلها لال تعالى فً شأنهم :" ولسم ثالث  : أخوة اإلٌمان واإلسالم

لَالُوا لَْم نَُن ِمَن * َما َسلََكُكْم فًِ َسمََر * َعِن اْلُمْجِرِمٌَن * فًِ َجنَّاٍت ٌَتََساَءلُوَن * إِالَّ أَْصَحاَب اْلٌَِمٌِن * نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِهٌنَةٌف 

لماذا أنتم فً جهنم ؟ أهل الجنة ، وهم ٌتنعّمون ، وهم على سرٍر متمابلٌن ، وهم فٌما  .(43-38/المدثر )* اْلُمَصلٌَِّن 

ٌسألون أهل النار . تشتهً األنفس ، وتلذّ األعٌن ، لهم فٌها فاكهة وهم فٌها مكرمون ، هم وأزواجهم على سرٍر متمابلٌن 

لَْم : " لَالُوا . استمعوا إلى جواب أهل النار " سأصلٌه سمر : " َما َسلََكُكْم فًِ َسمََر ؟ لماذا أنتم هنا ؟ ألم ٌمل هللا تعالى : 
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ضٌعنا حك هللا ، لم نتصل به ، لم نمبل علٌه ، لم نتوجه إلٌه ، توجهنا إلى كل البشر إال خالك البشر ، " نَُن ِمَن اْلُمَصلٌَِّن 

لَْم نَُن ِمَن : " لَالُوا . أعرضنا عنه ، طرلنا كل باب إال باب السماء ، اصطلحنا مع كل إنسان إال مع خالك اإلنسان 

﴾  : لال تعالى. لو صلٌنا " اْلُمَصلٌَِّن  َ إِالَّ لَِلٌالا اَلةِ لَاُموا ُكَسالَى ٌَُراُءوَن النَّاَس َواَل ٌَْذُكُروَن َّللاَّ سورة ]﴿ َوإَِذا لَاُموا إِلَى الصَّ

هذه اآلٌة تعنً كل : ولال بعض المفسرٌن . ضٌعنا حك هللا ، ما اتصلنا به " لم نن من المصلٌن  " [142النساء من اآلٌة 

لم نتصل به ، ولم نستمم على أمره، ولم نأتمر بما أمر ، ولم ننته عما عنه نهى . حموق هللا ، ذكر هللا الجزء وعنى الكل 

. وزجر ، ولم نعبأ بشرعه ، ولم نأخذ بمانونه ، ولم نمرأ المرآن ، ولم نحّرم ما حرم المرآن ، ولم نحّل ما أحل المرآن 

ترى اإلنسان فً أذكى حاالته فً . ضٌعنا حك هللا عز وجل ، أما حمولنا فكلها بعموٍد موثمة " لم نن من المصلٌن" هكذا 

عاللاته مع الناس ، أما فً عاللاته مع هللا عز وجل فاألمور كٌفٌة ، بال ضبط ، بال محاسبة ، بال عتاب ، بال حساب ، 

لال بعض . ضٌعنا حك هللا ، وضٌعنا حك العباد " لم نن من المصلٌن ، ولم نن نطعم المسكٌن :" هكذا . بال تأمل 

ضٌعنا حك الجار ، ضٌعنا حك األب واألم ، ضٌعنا حك المسلمٌن ، . هللا عز وجل ذكر الجزء وعنى الكل : المفسرٌن 

جعلنا شهواتنا محور حٌاتنا ، جعلنا مصالحنا فوق كل شًء، آثرنا " ولم نن نطعم المسكٌن ." ضٌعنا حموق الزوجة 

ا  مع عامة الناس ، إن أحسن " ولم نن نطعم المسكٌن ، وكنا نخوض مع الخائضٌن :" الدنٌا على اآلخرة فخسرناهما معا

هكذا الناس ، هكذا المجتمع ، هكذا التمالٌد ، هكذا العادات ، هكذا : الناس أحسنا ، وللّما ٌحسنون ، وإن أساؤوا ، ٌا أخً 

تارن * . نشأنا ، هكذا تربٌنا ، هكذا السوق ، هكذا التجار ، هكذا البٌع ، البد من أن نغش المسلمٌن ، عندنا عٌالٌف كثٌرون

أي الصالة كانت له نورا وبرهانا ٌوم - من حافظ علٌها : " لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  .الصالة ٌحشر ٌوم المٌامة مع فرعون

المٌامة ، ومن لم ٌحافظ علٌها لم ٌكن له نور وال برهان ، وال نجاة ، وكان ٌوم المٌامة مع لارون وفرعون وهامان وأبً 

وفٌه نكتة بدٌع ،وهو أن تارن .وإنما خص هؤالء األربعة بالذكر ألنهم رءوس الكفرة ":لال بعض العلماء " بن خلف

المحافظة على الصالة إما أن ٌشغله ماله أو ملكه أو رٌاسته أو تجارته ؛فمن شغله عنها ماله فهو مع لارون ومن شغله 

ِ بن  ًّ عنها ملكه فهو مع فرعون ، ومن شغله عنه رٌاسة ووزارة فهو مع هامان ، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أُب

 "خلف كبٌر تجار لرٌش

 


