بسم هللا الرحمن الرحيم
فويل لممصمين
الشيخ /خالد بف عثماف السبت
إف الحمد هلل ،نحمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،مف ييده اهلل فال مضؿ

لو ،ومف يضمؿ فال ىادي لو ،وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو ،وأشيد أف محمداً عبده ورسولوَ { ،يا
ين آم ُنوا اتَّقُوا المَّ َه ح َّ ِ ِ
أَي َِّ
ون} [آؿ عمراف.]ٕٔٓ:
سمِ ُم َ
َ
ق تُقَاته َوال تَ ُموتُ َّن إَِّال َوأَ ْنتُ ْم ُم ْ
َ
ُّها الذ َ َ
سوِ
ِ
ِ
ق ِم ْن َها َز ْو َج َها َوَب َّ
ُّها َّ
اء َواتَّقُوا
ث ِم ْن ُه َما ِر َج ًاال َك ِث ًا
اح َد ٍة َو َخمَ َ
{ َيا أَي َ
س ً
ير َوِن َ
اس اتَّقُوا َرَّب ُك ُم الَّذي َخمَقَ ُك ْم م ْن َن ْف ٍ َ
الن ُ
المَّ َه الَِّذي تَساءلُ َ ِ ِ
يبا} [النساء.]ٔ:
ام إِ َّن المَّ َه َك َ
ان َعمَ ْي ُك ْم َرِق ً
َ َ
ون به َواأل َْر َح َ
ِ
وب ُك ْم َو َم ْن ُي ِط ِع المَّ َه
س ِد ً
ُّها الَِّذ َ
صمِ ْح لَ ُك ْم أ ْ
َع َمالَ ُك ْم َوَي ْغف ْر لَ ُك ْم ُذ ُن َ
يدا * ُي ْ
{ َيا أَي َ
آم ُنوا اتَّقُوا المَّ َه َوقُولُوا قَ ْوًال َ
ين َ
ِ
يما} [األحزاب ،]ٚٔ-ٚٓ:أما بعد:
َو َر ُ
سولَ ُه فَقَ ْد فَ َاز فَ ْوًاز َعظ ً

فسورة الديف -سورة الماعوف ،وبعضيـ سماىا بسورة اليتيـ -اهلل -تبارؾ وتعالى -يقوؿ في أوليا معجباً مف حاؿ
ِ ِ
ِ
ِ َِّ
َر َْي َ ِ
س ِك ِ
ب ِبالد ِ
يم * َوال َي ُح ُّ
ين}
المكذب بالديف{ :أ َأ
ت الَّذي ُي َك ِّذ ُ
ض َعمَى طَ َعام ا ْلم ْ
ِّين * فَ َذل َك الذي َي ُدعُّ ا ْل َيت َ
ِ
ين} [الماعوف ،]ٗ:فميكف ىذا المجمس مف المجالس التي ندارس فييا كالـ اهلل -
صمِّ َ
[الماعوف ،]ٖ:ثـ قاؿ{ :فَ َوْي ٌل ل ْم ُم َ
جؿ جاللو -وليكف ذلؾ مف المجالس التي يحصؿ بيا التدبر لمقرآف ،فنحصؿ بذلؾ فائدتيف:

األولى :التدبر :فيكوف ذلؾ مف قبيؿ التطبيؽ العممي لتدبر القرآف ،كما أنو يتحقؽ بذلؾ ما أردنا الحديث عنو مما
يتصؿ بالصالة؛ ألنو ال يمكف الحديث عف كؿ ىذه السورة في ىذا المجمس ،لو أردنا أف نتحدث عف اآلثار

المدمرة لمتكذيب بالديف ،وما ينتج عف ذلؾ مف السموؾ المنحرؼ ليذا المكذب لطاؿ الحديث عف ىذا ،ويكفي أف
تُقمب في أوراؽ المصحؼ فتجد ربنا -جؿ جاللو -يعمؿ كثي اًر مف السموكيات واالنحرافات بأف أصحابيا ال
يؤمنوف باآلخرة ،ال يؤمنوف بيوـ الديف ،فيحمميـ ذلؾ عمى كؿ فعؿ مشيف ،فال يتنزىوف عف القبائح والجرائـ

المدنسة؛ ألنو ال يرجو الحساب ،وال يريد الثواب ،وال يخاؼ العقاب ،وليذا سيكوف الحديث
والجرائر واألعماؿ ُ
ِ
ِ
ون} [الماعوف.]٘-ٗ:
س ُ
اه َ
ين * الَِّذ َ
صمِّ َ
صالت ِه ْم َ
ين ُه ْم َع ْن َ
منحص اًر عف قولو -تبارؾ وتعالى{ :-فَ َوْي ٌل ل ْم ُم َ
َر َْي َ ِ
ب ِبالد ِ
ِّين} [الماعوف ،]ٔ:ثـ ذكر صفتيف مف
فقوؿ اهلل -تبارؾ وتعالى -في صدر ىذه السورة{ :أ َأ
ت الَّذي ُي َك ِّذ ُ

ِ
ِ َِّ
يم} [الماعوف ،]ٕ:يعني :يدفعو دفعاً شديداً عف حقو ،وىذا دليؿ عمى قسوة في
أوصافو{ :فَ َذل َك الذي َي ُدعُّ ا ْل َيت َ
القمب وتحجر في الضمير؛ ألف اليتيـ ضعيؼ ،منكسر القمب ،ترؽ لو األفئدة الحية ،وليذا أرشد النبي -صمى
قمبو وكاف مما أرشده إليو(( :امسح رأس اليتيـ))(ٔ).
اهلل عميو وسمـ -مف أراد أف يرؽ ُ
ِ ِ
س ِك ِ
يدع اليتيـَ { ،وال َي ُح ُّ
ين}
فذلؾ سبيؿ لرقة القمب ،أما ىذا الذي يكذب بالديف فإنو ُ
ض َعمَى طَ َعام ا ْلم ْ
[الماعوف ،]ٖ:ال يحض نفسو ويحثيا ،وال يحض غيره؛ ألنو ال يرجو عائدة ذلؾ ،ىو يعتقد أف ىذا البذؿ أنو مف

ٔ  -أخرجو أحمد في المسند ،برقـ ( ،)ٜٓٔٛوقاؿ محققوه" :إسناده ضعيؼ النقطاعو" ،والحاكـ في المستدرؾ ،برقـ (،)ٖٜٔٚ
وحسنو األلباني في صحيح الجامع ،برقـ (ٓٔٗٔ).

قبيؿ المغرـ ،فقد غمبت عميو نزعتو المادية فال يعطي شيئاً إال بشيء ،وال يدفع إال ليأخذ مف ىذا العرض المادي
القريب العاجؿ ،ال يريد ما عند اهلل -جؿ جاللو.

وىنا يرد سؤاؿ وىو أف اهلل -تبارؾ وتعالى -لما ذكر أوصاؼ ىذا أعني المكذب بالديف قاؿ بعده{ :فَ َوْي ٌل
ِ
ين} [الماعوف ،]ٗ:فما العالقة بيف تمؾ األوصاؼ لممكذب بالديف؟.
صمِّ َ
ل ْم ُم َ
يدع اليتيـ وال يحض عمى طعاـ المسكيف مع السيو عف الصالة ،حيث
ما العالقة بيف حاؿ المكذب بالديف الذي ُ
ِ
ين} [الماعوف]ٗ:؟
صمِّ َ
توعد اهلل -تبارؾ وتعالى -الساىيف عنيا بالويؿ{ ،فَ َوْي ٌل ل ْم ُم َ
ىؿ ىناؾ ترابط بيف التميي عف الصالة والغفمة عنيا وبيف حاؿ المكذبيف بالديف؟
يمكف أف يجاب عف ذلؾ بأجوبة أذكر منيا أربعة:

ولعمنا نتفطف ليذه المعاني؛ ليكوف ذلؾ باعثاً لنا عمى التأمؿ في كتاب اهلل ،والنظر في معانيو ،فمربما نسمع ىذه

السورة كثي اًر ،ولـ يخطر ببالنا ىذا السؤاؿ ،أو لربما خطر ببالنا ولكف لـ نفكر بالجواب ،ولربما فكرنا في الجواب

قميالً لكف لـ نعطو حظو مف النظر ،فمـ نخرج بشيء ،فيمكف أف يقاؿ :إف إيذاء اليتيـ ،والمنع مف اإلطعاـ دليؿ
عمى النفاؽ ،واذا كاف ذلؾ كذلؾ فإف الصالة مف غير خضوع وال خشوع وال مراعاة ألوقاتيا وحرمتيا أولى بأف
تكوف دالة عمى النفاؽ ،إذا كاف دفع اليتيـ عف حقو ،وعدـ الحض والحث عمى طعاـ المسكيف يدؿ عمى النفاؽ

فيناؾ ما ىو أوضح في الداللة عمى النفاؽ ،وىو تضييع ىذه الصموات ،ىذا جواب.

ويمكف أف يقاؿ :كأنو حينما ذكر ما سبؽ مف أوصاؼ المكذب بالديف سأؿ سائؿ :أليست الصالة تنيى عف

الفحشاء والمنكر؟! فمماذا لـ تكف صالتو تنياه عف ىذه القبائح مف دفع اليتيـ عف حقو المشروع ،وعدـ االلتفات
إلى المساكيف الذيف ىـ بحاجة إلى مف يسد جوعتيـ؟ ،أليست الصالة تنيى عف الفحشاء والمنكر؟ ،كيؼ لـ تنوَ
ظ األكباد صالتُيـ عف ارتكاب ىذه القبائح؟.
ىؤالء غال َ

فأجيب عف ذلؾ :بأنيا صالة مصنوعة مف عيف الرياء والسيو ،فيي صالة ُمضيعة ،صالة ال تؤثر ،صالة

لربما أداىا صاحبيا عمى أي وجو ،ولكنو ما أقاميا ،واهلل -تبارؾ وتعالى -في القرآف حينما يأمرنا بالصالة،
ِ
الص َالةَ} [البقرة ،]ٖٗ:في جميع المواضع ،ما قاؿ :أدوا الصالة ،ولكنو يقوؿَ { :وآتُوا
يموا َّ
يأمرنا بإقامتيا{ ،أَق ُ
َّ
الزَكاةَ} [البقرة ،]ٖٗ:فالصالة البد ليا مف إقامة ،وىي التي قاؿ اهلل -تبارؾ وتعالى -فييا حيث تكوف مؤثرةَ { :وأ َِقِم
الصالةَ تَ ْنهى ع ِن ا ْلفَ ْح َ ِ
إف" ىنا تفيد التعميؿ" ،أقـ الصالة" ،كأنو يقوؿ:
الصالةَ إِ َّن َّ
َّ
شاء َوا ْل ُم ْن َك ِر} [العنكبوت ،]ٗ٘:فػ" ّ
َ َ
ألف الصالة تنيى عف الفحشاء والمنكر ،والفحشاء كؿ الذنوب العظاـ ،ما فُحش مف الذنوب والكبائر فيو

فحشاء ،ويدخؿ في ذلؾ الزنا وما في معناه.
ش ِ
اء َوا ْل ُم ْن َك ِر} [العنكبوت ،]ٗ٘:فيذا حكـ لمصالة ،حكـ ليا بأنيا تنيى عف الفحشاء
{إِ َّن َّ
الصالةَ تَ ْن َهى َع ِن ا ْلفَ ْح َ
الصالةَ} [العنكبوت،]ٗ٘:
الصالةَ إِ َّن َّ
والمنكر ،لكف ىذا الحكـ رتبو اهلل تعالى عمى وصؼ قبمو وىو اإلقامةَ { ،وأ َِقِم َّ
فإذا أقمتيا نيتؾ عف الفحشاء والمنكر ،واقامتيا تكوف بتحقيؽ شروطيا ،وواجباتيا ومستحباتيا مع مراعاة وقتيا،

فكمما كاف العبد مراعياً ليذه األمور محققاً ليا كمما كاف تأثير الصالة في حقو أبمغ ،فكانت ناىية لو عف
الفحشاء والمنكر.

اله ٍ
أما الذي يؤدييا بقمب ٍ
ساه ال يبالي كيؼ صمى ،ولربما أخرىا عف وقتيا أو صالىا في آخر الوقت ،فيذا
كيؼ تنياه صالتو عف الفحشاء والمنكر؟ ،ولذلؾ تجد الرجؿ لربما يخرج مف المسجد ويصدر منو ما ال يميؽ في

بيعو في شرائو في تعامالتو ،فميس بعؼ المساف ،وليس بعؼ البطف ،وال بعؼ اليد ،وال بعؼ البصر ،وليذا قالوا:
إف الحكـ المعمؽ عمى وصؼ يزيد بزيادتو وينقص بنقصانو ،عمى قدر إقامتنا ليا عمى قدر ما تؤثر ،إف زاد

تحقيؽ اإلقامة زاد نيييا عف الفحشاء والمنكر ،وىذا ىو الجواب ليذا السؤاؿ الذي يتكرر كثي اًر ،نحف نرى الناس

يصموف ولكننا نرى الكثيريف ال تؤثر فييـ صالتيـ وال تغير مف واقعيـ شيئاً؟.

الجواب :أنيـ ما أقاموىا وانما أدوىا ،ىذا ىو الجواب الثاني.
ض عمَى َ ِ ِ
ِ
ِ َِّ
س ِك ِ
ين}
يم * َوال َي ُح ُّ َ
ط َعام ا ْلم ْ
أما الجواب الثالث :فيمكف أف يقاؿ بأف ما ُذكر أوالً {فَ َذل َك الذي َي ُدعُّ ا ْل َيت َ
ِ
ين ُه ْم
ين * الَِّذ َ
صمِّ َ
[الماعوف ،]ٖ-ٕ:إنما ىو تقصير بما يجب مف اإلحساف إلى المخموقيف ،وأما الثاني {فَ َوْي ٌل ل ْم ُم َ
ِ
ون} [الماعوف ،]٘-ٗ:فيو تقصير يرجع إلى تعظيـ المعبود -جؿ جاللو ،-تقصير في حقو لـ
س ُ
اه َ
صالت ِه ْم َ
َع ْن َ
يعظـ اهلل -جؿ جاللو -التعظيـ الالئؽ بو ،ولـ يتأدب معو ،ومف جمع بينيما -أي تضييع حؽ المخموقيف
وتضييع حؽ الخالؽ -استحكمت ىمكتو؛ ألننا بالمقابؿ ماذا نجد؟

نجد أف اهلل -تبارؾ وتعالى -في عامة المواضع إذا أمر بالصالة قرف معيا
اهم ي ِ
ِ
ِ
ون}
ون َّ
نفقُ َ
يم َ
ين ُي ْؤ ِم ُن َ
الصالة{ ،الَِّذ َ
الصالة َو ِم َّما َرَزْق َن ُ ْ ُ
ون ِبا ْل َغ ْيب َوُيق ُ
َّ
الزَكاةَ} [البقرة ،]ٖٗ:يتكرر كثي اًر في القرآف االقتراف بيف الصالة والزكاة ،والسبب

الزكاة ،إذا ذكر الزكاة ذكر معيا
ِ
الصالةَ َوآتُوا
يموا َّ
[البقرةَ { ،]ٖ:وأَق ُ
في ذلؾ ما يقولو بعض أىؿ العمـ

مف أف الصالة ىي رأس العبادات البدنية ،والزكاة ىي رأس العبادات المالية ،والعبادات إما بدنية ،واما مالية،
فذكر ىذا وىذا ،وبعضيـ يقوؿ -وىو ال ينافي ما قبمو :-إف سعادة العبد دائرة بيف أمريف:
األوؿ :اإلحساف إلى المخموقيف.

والثاني :اإلحساف مع الخالؽ والصمة بو ،حسف الصمة باهلل -عز وجؿ ،-فاإلحساف إلى المخموقيف رأسو الزكاة

افترضت عميو))(ٕ) ،فالزكاة أفضؿ مف الصدقة ،وفيما يتصؿ
إلي مما
ُ
إلي عبدي بشيء أحب ّ
((وما تقرب ّ
بالصمة باهلل -عز وجؿ -فإف رأس ذلؾ الصالة ،صمة بيف العبد وربو ،وسعادة العبد دائرة بينيما ،بيف حسف
الصمة باهلل واإلحساف إلى المخموقيف ،بينما في ىذه الصورة التي بيف أيدينا ىنا صورة ىذا الذي يدع اليتيـ وال

يحض عمى طعاـ المسكيف إذا كاف ىكذا يتعامؿ مع الضعفاء ،مع المنكسرة قموبيـ ،فكيؼ سيتعامؿ مع غيرىـ؟،
ىؿ سيرحميـ؟.

ىؿ سيضع نفسو في موضعيـ ،في مكانيـ ،فيتعامؿ معيـ بما يحب أف ُيتعامؿ معو؟ ،ىؿ سيكوف ذلؾ؟
أبداً ،إذا كاف ال يراعي حرمة ليؤالء الذيف ال يجدوف ناص اًر إال اهلل -تبارؾ وتعالى ،-فكيؼ سيصنع مع
اآلخريف؟

ثـ إنو ذكر حالو مع ربو -تبارؾ وتعالى -فيو مضيع لرأس العبادات البدنية وىي الصالة ،الصمة بينو وبيف اهلل

منخرمة ،ىشة ،ضعيفة ،فإذا كاف مضيعاً لعمود اإلسالـ فما الظف بما دونو؟!.
ٕ  -أخرجو البخاري ،كتاب الرقاؽ ،باب التواضع ،برقـ (ٕٓ٘.)ٙ

إنو سيكوف لما سواىا أضيع ،وليذا كاف العبد أوؿ ما يحاسب عميو الصالة ،فإف قُبمت ُنظر في سائر عممو ،واف
ُردت ُرد سائر عممو ،فاألمر ليس بالشيء السيؿ.
ِ
ين ُه ْم َع ْن
ين * الَِّذ َ
صمِّ َ
والجواب الرابع :كأنو قيؿ :إذا كاف ما ُذكر مف عدـ المباالة باليتيـ والمسكيف {فَ َوْي ٌل ل ْم ُم َ
ِ
ون} [الماعوف ،]٘-ٗ:إذا كاف ذلؾ الحاؿ يدعو إلى التعجيب والتعجب فكيؼ بالذي يضيع الصمة
س ُ
اه َ
صالت ِه ْم َ
َ
بينو وبيف اهلل -جؿ جاللو-؟ ،ال شؾ أف حالو أعجب.

ِ
ين} [الماعوف ،]٘:مع ما ُذكر مف األوصاؼ قبميا
صمِّ َ
ىذه أربعة أجوبة في وجو االرتباط بيف ىذه اآلية {فَ َوْي ٌل ل ْم ُم َ
لممكذب بالديف ،فتأمؿ القرآف ،وستجد فيو مف المعاني البديعة ما ال يقادر قدره ،وعندئذ تشعر بحجـ التفريط وما
يحصؿ لإلنساف مف الغبف والخسارة فيما مضى مف عمره ،ولـ ِ
يوؿ القرآف العناية الالئقة.

ِ
ين} [الماعوف" ،]٘:ويؿ" مف أىؿ العمـ مف يقوؿ :إنو و ٍاد في جنيـ
صمِّ َ
قوؿ اهلل -تبارؾ وتعالى{ :-فَ َوْي ٌل ل ْم ُم َ
توعدىـ اهلل -تبارؾ وتعالى -بو ،وورد في ىذا التفسير أحاديث مرفوعة ال تخمو مف ضعؼ ،لكنو جاء عف
جعفر

جماعة كثيرة مف السمؼ -رضي اهلل تعالى عنيـ وأرضاىـ -واختار ىذا المعنى كبير المفسريف أبو
ين ُه ْم
بف جرير الطبري -رحمو اهلل ،-أف "ويؿ" ىذا {فَ َوْي ٌل} [الماعوف ،]٘:و ٍاد في جينـ ينتظر المصميف{ ،الَِّذ َ
ِ
سمَ َك ُك ْم ِفي
س ُ
اه َ
ون} [الماعوف ،]٘:الحظ ما قاؿ :فويؿ لمذيف ال يصموف ،أولئؾ ليـ شأف آخرَ { ،ما َ
صالت ِه ْم َ
َع ْن َ
ِ ِ
ِ
ين} [المدثر ،]ٗٗ:ىنا{ :فَ َذلِ َك
س ِك َ
صمِّ َ
ين} [المدثر ،]ٖٗ-ٕٗ:الحظَ { ،ولَ ْم َن ُك ُن ْطع ُم ا ْلم ْ
سقَ َر * قَالُوا لَ ْم َن ُك م َن ا ْل ُم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
سك ِ
يم * َوال َي ُح ُّ
ين} [الماعوف ،]ٖ-ٕ:انظر صفات أىؿ النار{ ،قَالُوا لَ ْم َن ُك م َن
ض َعمَى َ
ط َعام ا ْلم ْ
الذي َي ُدعُّ ا ْل َيت َ
ِ
ِ
ين} [المدثر ،]ٗٗ-ٖٗ:إف أىؿ اإليماف وأىؿ الصالة ال تتناقض أوصافيـ
س ِك َ
صمِّ َ
ين * َولَ ْم َن ُك ُن ْطع ُم ا ْلم ْ
ا ْل ُم َ
وأخالقيـ وأعماليـ بؿ ىي متكاممة ،فيو مقيـ لمصالة ،يؤدي حؽ اهلل -عز وجؿ ،-ويؤدي حقوؽ األىؿ،
والجيراف ،والقرابات ،والمحتاجيف.

ومف أىؿ العمـ مف يقوؿ :إف "ويؿ" كممة لموعيد ،أو أنيا بمعنى اليالؾ والعذاب لمذيف ُذكر وصفيـ في ىذه

اآلية ،وىذا المعنى أوسع مف الذي قبمو ،إذا قيؿ :كممة عذاب ،ىالؾ ،فيدخؿ في ىذا اليالؾ تمؾ الصورة
المذكورة :الوادي الذي في جينـ ،كما يقوؿ السمؼ -رضي اهلل عنيـ :-يسيؿ فيو صديد أىؿ النار -أعاذنا اهلل
واياكـ ووالدينا واخواننا المسمميف منيا ،-يسيؿ الصديد في ىذا الوادي ،فيذا الوادي لمف؟

لممصميف الذيف ىـ عف صالتيـ ساىوف ،الحظ ما قاؿ :لمذيف ال يصموف ،فيذه اآلية يخاؼ منيا المؤمف ،ذكر

اهلل لنا أوصاؼ الكافريف ،وما ينتظرىـ مف العذاب ،لكف في ىذه اآلية الوعيد لممصميف الذيف ىـ عف صالتيـ
ساىوف ،فبعض العمماء يقوؿ :إنيـ يصموف ،ىذه اآلية في المصميف ،يعني ال يترؾ الصالة ،يصمي الصموات

الخمس ال يتركيا ،ولكف منيـ مف يقوؿ كابف عباس -رضي اهلل عنيما" :-ىو المصمي الذي إف صمى لـ يرُج
يخش عمييا عقاباً"(ٖ) ،يصمي ولكف كأنيا عادة ،ال يستشعر نظر اهلل إليو ،وال وقوفو بيف
ليا ثواباً ،واف تركيا لـ َ
يديو ،وال ينتظر ثوابو وعائدتو عميو ،إنما ينقرىا ،يصمي كأنيا عادة ،كأنو أُكره عمى ذلؾ إكراىاً.

ٖ  -انظر :تفسير القرطبي (ٕٓ.)ٕٔٔ /

وجاء عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما -أنيـ الذيف يؤخرونيا عف أوقاتيا(ٗ) ،الحظ :الزلنا في ىذه الدائرة
يصموف ،ما يتركوف الصالة ،لكف يؤخرىا عف الوقت ،وىذا قاؿ بو جماعة كثيرة مف السمؼ كإبراىيـ النخعي،
وأبي العالية وابف أَبزى ومسروؽ بف األجدع وأبي الضحى ،وغير ىؤالء مف السمؼ -رضي اهلل تعالى عنيـ

وأرضاىـ ،-يصمي لكنو يؤخرىا" ،عف صالتيـ" ،عنيا مشغوؿ ،مشغوؿ بماذا؟

مشغوؿ بعممو ،مشغوؿ بزوجتو ،مشغوؿ بأوالده ،مشغوؿ بغنمو ،بإبمو ،مشغوؿ بالنوـ نائـ عف الصالة ،إذا كانت
صالة الفجر فيو يسير كؿ ليمة ،عنده شقة مع أصحابو ،أو عنده استراحة مع أصحابو ،وكؿ يوـ سير إلى

أوقات التنزؿ اإلليي ،ثـ يأتي وىو ال يرى طريقو ،فإذا جاء وقت صالة الفجر وأذف المؤذف حي عمى الصالة
حي عمى الفالح فإذا ىو أشبو باألموات منو باألحياء ،فال يصمييا إال بعد طموع الشمس ،الصالة بالنسبة إليو

ليست شيئاً لو كبير أىمية ،لو كاف عنده سفر رحمة في الطائرة ألقمقو ذلؾ وصار يرقب الساعة بعيف ويناـ بعيف
أخرى ،ولو كاف عنده اختبار فنحف ال نرى الطالب ال نرى األبناء الذيف ال يصموف الفجر ال نراىـ يناموف عف

االختبارات ،يستيقظوف بكؿ حزـ وجد ويذىبوف إلى اختباراتيـ ،ال نرى ىؤالء ال يذىبوف إلى مدارسيـ إال في

الساعة التاسعة أو العاشرة ،لماذا يستيقظ لمدارسة ولمعمؿ ولالختبار وال يستيقظ لمصالة؟ ،واذا ُسئؿ قاؿ :ال
أستطيع ،وكيؼ تستطيع أف تستيقظ لمعمؿ؟ ،إذا كنت تناـ الساعة الثانية مف الميؿ أو الواحدة وتستيقظ لمعمؿ مع
أف ىذا في غاية المشقة ،وكيؼ حصؿ ذلؾ ولـ تستيقظ لمصالة؟ كيؼ يحصؿ ىذا؟ ،ىو ىذا القمب إلى أيف

يتوجو ،فإذا كانت الصالة ال تعني بالنسبة إليو شيئاً كثي اًر فإف ذلؾ ال يحركو ،فال ينيض ليا ،وىذا المعنى أنو
الشهو ِ
ات
اعوا َّ
ف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْم ٌ
يؤخرىا عف وقتيا يشيد لو قولو -تبارؾ وتعالى{ :-فَ َخمَ َ
فأ َ
َض ُ
الصالةَ َواتََّب ُعوا َّ َ َ
ف َي ْمقَ ْو َن َغيِّا} [مريـ ،]ٜ٘:الحظ" :غيا" و ٍاد في جينـ كما قاؿ بعض السمؼ.
س ْو َ
فَ َ
وبعضيـ يفسره بنحو ما ُذكر مف العذاب ،الحظ الترابط في المعاني القرآنية ،أضاعوا الصالة ،كيؼ تكوف
ين ِكتَ ًابا َم ْوقُوتًا} [النساء،]ٖٔٓ:
إضاعتيا؟ إذا صالىا خارج الوقت فقد ضيعيا {إِ َّن َّ
الصالةَ َكا َن ْت َعمَى ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
وليذا قاؿ جماعة مف أىؿ العمـ منيـ شيخ اإلسالـ ابف تيمية -رحمو اهلل -بأف الذي يؤخر الصالة عف وقتيا
مف غير عذر أنو ال يقضي(٘)؛ ألف ذلؾ ال ينفعو وال ُيجدي عنو شيئا؛ ألف الصالة ُوقت ليا وقت ،فإذا صالىا
خارج الوقت ال تقبؿ منو وال تصح ،واذا قضاىا ال ينفع ىذا القضاء ،فيذا الذي يصمي الساعة السادسة يصمي

الفجر بعد طموع الشمس ،أو الساعة السابعة مثؿ ىذا عند كثير مف أىؿ العمـ ليس مطالباً بيذا القضاء ،إنما
ىو مطالب بالتوبة العظيمة ،وكثرة النوافؿ ،لعؿ ذلؾ يكوف سبباً لمحو ىذا اإلثـ العظيـ عنو.

ومما يشيد ليذا المعنى أيضاً -تأخير الصالة عف وقتيا -ما جاء في قراءة غير متواترة عف ابف مسعود

-

رضي اهلل عنو -قاؿ" :الذيف ىـ عف صالتيـ الىوف"( ،)ٙكيؼ يميو اإلنساف عنيا؟ ينشغؿ عنيا حتى يخرج
الوقت ،بمعنى أنو ليس المراد عمى ىذا القوؿ السيو في داخؿ الصالة بحديث النفس والخواطر وشرود الذىف،

وليذا جاء عف مصعب بف سعد بف أبي وقاص -رضي اهلل عف الصحابة أجمعيف -أنو قاؿ ألبيو
ٗ  -المصدر السابؽ.
٘  -انظر :مجموع الفتاوى (.)ٕٕٙ /ٜٔ
 - ٙانظر :تفسير القرطبي (ٕٓ.)ٕٔٔ /

-أعني

ِ
ِ
ون} [الماعوف-ٗ:
س ُ
اه َ
ين * الَِّذ َ
صمِّ َ
صالت ِه ْم َ
ين ُه ْم َع ْن َ
سعد بف أبي وقاص" :-أرأيت قوؿ اهلل تعالى{ :فَ َوْي ٌل ل ْم ُم َ

٘] ،أىي تركيا؟ قاؿ :ال ،ولكف تأخيرىا عف وقتيا"( ،)ٚوفي رواية" :أنو ُسئؿ ىؿ ىو الذي يحدث نفسو؟ فقاؿ:
ال ،وذكر نحوه"( ،)ٛالذي يتركيا بالكمية ال يقاؿ :فويؿ لممصميف؛ ألنو ال يصمي ،وأما الذي يسيو في داخميا -

في صالتو -فإف بعض السمؼ فيموا أنو غير مراد ،كما جاء عف عطاء -رحمو اهلل -وىو مف أئمة التفسير في

عيد التابعيف -رضي اهلل عنيـ -أنو قاؿ" :الحمد هلل الذي قاؿ :عف صالتيـ ،ولـ يقؿ :في صالتيـ"( ،)ٜوالحظ
الدقة في التعبير والدقة في الفيـ ،إذا قاؿ" :الذيف ىـ عف صالتيـ" فيو ٍ
اله عنيا ،مشغوؿ بغيرىا ،فضيعيا حتى

خرج وقتيا ،واذا قاؿ :الذيف ىـ في صالتيـ يعني في أثناء الصالة وىو يزاوليا يسيو فييا فذلؾ أشد؛ ألف
اإلنساف ال يستطيع الفكاؾ والخالص مف مثؿ ىذا.

إذف كؿ ذلؾ يرجع إلى معنى أنو يصمي ولكنو يميو عنيا ،يؤخرىا عف وقتيا ،يتشاغؿ عف صالتو ،وبعضيـ
يقوؿ :إنيا في الذيف ال يصموف ،وال يقصد ىؤالء مف السمؼ -رضي اهلل عنيـ -أنو ال يصمي بالكمية ،فيذا ال

يقاؿ لو" :فويؿ لممصميف"؛ ألف ىذا ليس مف المصميف ،إنما قصدوا بذلؾ معنى ينبغي التفطف لو وىو أنيـ عف
صالتيـ ساىوف بمعنى أنو يترؾ بعض الصموات كما يقوؿ الناس اليوـ :يصمي ويخمي ،إذا كاف مع الناس في

مناسبة مف المناسبات ذىبوا إلى المسجد كاف في المكتب ،أردوا أف يصموا الظير قاـ وصمى معيـ ،وجد نفسو

طا صمى في المسجد ،وجد نفسو غير نشيط صمى في بيتو ،ولربما تركيا ترؾ بعض الفروض بالكمية ال
نشي ً
يصمييا يضيعيا تماماً ،يقوـ مف نومو -نسأؿ اهلل العافية -ويخرج إلى عممو عفيؼ الجبية كما يقاؿ ،ما سجد،

ما صمى الفجر -نسأؿ اهلل العافية ،-وأنا أتعجب كيؼ يستطيع اإلنساف أف يينأ ويعيش ويوفؽ ،ويزاوؿ أعمالو،

ويحقؽ نجاحاً ،وىو لـ يصؿ الفجر ،ضيع صالة الفجر؟ ،كيؼ يحصؿ ىذا؟ كيؼ يمكف؟ ىذا األمر في غاية
الغرابة ،كيؼ يعيش ىؤالء الناس؟.

فالمقصود أف أصحاب ىذا القوؿ وىو جماعة مف السمؼ -رضي اهلل عنيـ ،-كابف عباس -رضي اهلل عنو-

قاؿ" :ىـ المنافقوف كاف يراءوف الناس بصالتيـ إذا حضروا ،ويتركونيا إذا غابوا ،ويمنعونيـ العارية"(ٓٔ) ،بمعنى
ون} [الماعوفُ ،]ٚ:يطمَؽ عمى كؿ شيء ال تتضرر ببذلو مثؿ :الكأس،
اع َ
الماعوف؛ ألف الماعوف { َوَي ْم َن ُع َ
ون ا ْل َم ُ
القدر ،الفأس ،الكبريت ،السكيف ،الممعقة ،إعارة الفحؿ لمضراب ،ظؿ الجدار ،كؿ ىذه األمور التي ال يتضرر

ون} [الماعوف ،]ٚ:أشياء ال يتضرر
اع َ
بيا اإلنساف ،فإذا شح فييا ومنعيا فذلؾ مف منع الماعوفَ { ،وَي ْم َن ُع َ
ون ا ْل َم ُ
بيا ،وىذا القوؿ توجد في اآلية قرينة تدؿ عمى قوتو أيضاً ،ما ىي؟
ون} [الماعوف ،]ٙ:إذف ىـ يفعموف ذلؾ مف أجؿ نظر الناس ،يصمي مجاممة.
اء َ
قولو{ :الَِّذ َ
ين ُه ْم ُي َر ُ
وصاـ ٍ
يطمبوُ ***
صمى
ألمر كاف ُ
َ

 - ٚتفسير الطبري (ٕٗ.)ٙٙٓ /
 - ٛالمصدر السابؽ.
 - ٜانظر :تفسير ابف كثير ( ،)ٜٖٗ/ٛوتفسير القرطبي (ٕٓ.)ٕٕٔ/
ٓٔ  -تفسير الطبري (ٕٗ.)ٙٙٔ /

ين ُه ْم
ال يصمي إلرادة وجو اهلل -عز وجؿ ،-فإذا غاب عف أعيف الخمؽ فيي آخر ما يفكر بو ،وليذا قاؿ{ :الَِّذ َ
ون} [الماعوف ،]ٙ:فيتجمؿ أماـ اآلخريف إذا كاف بحضرتيـ طمع مع األقارب في االستراحة ،في مكاف ،في
اء َ
ُي َر ُ
برية اشترؾ معيـ في سفر ،ما شاء اهلل فالف يصمي ،ال تصؿ األمور إلى أنيـ يصموف وىو جالس خمفيـ ،ما
وصؿ إلى حد مف الجراءة أنو يقؼ في مثؿ ىذه المواقؼ المكشوفة ،ال ،ال بأس عنده مف أدائيا بنظر ىؤالء

الناس إليو ،وىذا المعنى أيضاً وىو القوؿ بأنيـ يتركوف بعض الصموات ،يتركوف الصالة ،وليس المقصود الترؾ

الكامؿ لكؿ الصموات ،ىذا قاؿ بو مف السمؼ مجاىد ،وقاؿ بو أيضاً أبو جعفر بف جرير الطبري -رحمو اهلل،-

وليس ذلؾ بتناقض مع كالمو األوؿ كما سيتضح بعد قميؿ -إف شاء اهلل ،-فيؤالء ُيدخموف فيو القوؿ األوؿ،
ساه ٍ
يقوؿ :ىو عف صالتو ٍ
اله ،فقد يؤخر ذلؾ فيصمي خارج الوقت ،أو في آخر الوقت ،وقد ال يصمييا أصالً،

فال منافاة بيف القوليف ،فيذا قوؿ صحيح يجمع بيف القوليف في اآلية ،وليذا قاؿ قتادة -رحمو اهلل" :-ال يبالي

صمى أـ لـ ُيصؿ"(ٔٔ) ،وىكذا ما جاء عف ابف زيد -رحمو اهلل" :-يصموف وليست الصالة مف شأنيـ"(ٕٔ) ،يعني:

موضوعا لو أىمية بالنسبة إليو ،وتجد في تعبير بعضيـ كمجاىد" :يتياونوف"(ٖٔ) ،ما معنى يتياوف
ليست
ً
بالصالة؟ تارة في الوقت ،وتارة في أدائيا ،يترؾ بعض الصموات ،فبعض المحققيف كابف جرير -رحمو اهلل -وابف
كثير يجمعوف بيف ىذا وىذا ،بيف إضاعة الوقت ،واضاعة بعض الصموات -الترؾ ،-وىذا قاؿ بو ابف عاشور

أيضاً في التحرير والتنوير (ٗٔ) ،واختاره مف المعاصريف الشيخ محمد الصالح العثيميف -رحمو اهلل تعالى،)ٔ٘(-
جمع أيضاً بيف القوليف ،والحافظ ابف كثير -رحمو اهلل -فسرىا بتفسير يجمع القوليف وزيادة ،فيو يرى أف ذلؾ
ِ
ين} [الماعوف ،]ٗ:ىذا الوعيد وىذا االتصاؼ "الذيف ىـ عف صالتيـ ساىوف" يصدؽ عمى مف
صمِّ َ
{فَ َوْي ٌل ل ْم ُم َ
تركيا ،كما أنو يصدؽ عمى مف لـ يفعميا في الوقت المقدر ليا شرعاً ،صالىا لكف خارج الوقت ،كما أنو يصدؽ
قمت :وزيادة -عمى أولئؾ الذيف يؤدونيا لكف قد يضيعوف بعض أركانيا ،أو شروطيا ،أو واجباتيا
ىذا الذي ُفال يؤدونيا عمى الوجو المأمور بو( ،)ٔٙقد يصمي بدوف وضوء ،وقد يصمي بوضوء ناقص ،واذا صمى رأيت

العجب في تمؾ الصالة ،نقر ،يعني لربما تمتفت واذا بو قد سمـ ،أنت صميت؟! ،كيؼ صميت أربع ركعات؟!،
واذا نظرت إلى ىذه الصالة إما الجبية مرفوعة ألجؿ المرزاـ ما يتأثر ،واما األنؼ مرفوع؛ لشدة العجمة ،أو ال

يكاد يالمس األرض بوجيو ،واذا نظرت إلى القدميف لربما كانت مرفوعة ،والسجود ينبغي أف يكوف عمى سبعة

أعضاء ،فبعض الناس تنظر إلى حالو تقوؿ :صمى أو لـ يصؿ ،ما ىذه الصالة؟.
أىكذا تصمي سائر أيامؾ؟.

ٔٔ  -تفسير الطبري (ٕٗ.)ٕٙٙ/

ٕٔ  -المصدر السابؽ (ٕٗ.)ٖٙٙ /
ٖٔ  -انظر :تفسير الطبري (ٕٗ ،)ٕٙٙ /وتفسير البغوي (.)ٕ٘٘ /ٛ
ٗٔ  -انظر :التحرير والتنوير (ٖٓ.)٘ٙٛ /
٘ٔ  -انظر :تفسير جزء عـ ،ابف عثيميف (ص.)ٖٕٚ :
 - ٔٙانظر :تفسير ابف كثير (.)ٜٖٗ /ٛ

ىذه مشكمة يقع فييا كثير مف الناس ،وىكذا ذكر أيضاً -أعني ابف كثير -رحمو اهلل -أولئؾ الذيف يضيعوف

خشوعيا والتدبر لمعانييا ،فابف كثير يرى أف المفظ يشمؿ ذلؾ جميعاً ،وىذا ىو األقرب واألرجح -واهلل تعالى

أعمـ ،-فمكؿ مف اتصؼ بشيء مف ذلؾ قسط مف ىذه اآلية ،ومف اتصؼ بجميع ذلؾ فقد تـ لو نصيبو منيا كما

وكمؿ لو النفاؽ العممي( ،)ٔٚكما في الصحيحيف عف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -أنو قاؿ:
يقوؿ ابف كثيرُ ،
((تمؾ صالة المنافؽ ،تمؾ صالة المنافؽ ،تمؾ صالة المنافؽ)) ،ما ىي صالة المنافؽ -نسأؿ اهلل العافية؟ قاؿ:

((يرقب قرص الشمس حتى إذا كانت بيف قرني الشيطاف -يعني :تتييأ لممغيب ،-قاـ فنقر أربعاً ،يعني:
العصر ،ال يذكر اهلل فييا إال قميال))( ،)ٔٛىذا الحديث مخرج في الصحيحيف.

ىذا الذي يصمي بيذه الطريقة يأتي مف العمؿ ويناـ وقد بقي عمى أذاف العصر لربما نصؼ ساعة ويناـ إلى

المغرب ،قد يصمي قبيؿ المغرب ،وقد ال يصمييا إال بعد المغرب ،الفجر ُمضيعة والعصر ُمضيعة ،وباقي

الصموات ربما ال يأتي إال في أطراؼ الصفوؼ ،واذا أدرؾ ركعة واحدة اعتبر أف ىذا مف أعظـ المكاسب أنو
درؾ الجماعة بالركعة ،أما الفجر فمو حصؿ في يوـ مف األياـ أنو صالىا في الوقت بعد
أدرؾ الجماعة ،تُ َ
انصراؼ الناس مف الصالة ىو يعتبر أنو ما شاء اهلل يتحدث في المجالس أنو استيقظ ذلؾ اليوـ بالتاريخ
فصالىا في الوقت ،وقد سمعت أحد الصبياف يقوؿ ألبيو في مناسبة مف المناسبات قاـ أبوه مع آخريف حينما

كاف معيـ يصمي الفجر فقاـ فأوقظ الولد وما اعتاد الولد أف يوقظو أحد ،فرأيتو يسأؿ أباه ببراءة يقوؿ :ىذه أيش

تعرؼ عمييا ،فيذه مشكمة
الصالة؟ أوؿ مرة ُيوقَظ في ىذا الوقت يقاؿ لو :صؿ ،يقوؿ :أيش الصالة ىذه؟ ،ما ّ
ِ
ين} [الماعوف ،]ٗ:وقد جاء في حديث ابف مسعود
صمِّ َ
يقع فييا كثير مف المسمميف والمسألة ليست سيمة{ ،فَ َوْي ٌل ل ْم ُم َ

نادى
رضي اهلل عنو -قاؿ" :مف سره أف يمقى اهلل غداً مسمماً فميحافظ عمى ىؤالء الصموات "..أيف؟ "حيث ُي َ()ٜٔ
نادى بيف؟ ،في غرفة النوـ؟! ،أيف ُينادى بيف؟.
بيف"  ،ويف ُي َ
واليوـ يظير جاىؿ عمى قناة فضائية ،ويقوؿ :صالة الجماعة في رأيي غير واجبة ،الذي ترجح لي أنيا غير

واجبة ،ترجح لؾ! ترجح عندي أنيا غير واجبة! وىؿ لؾ عند؟!.

وىؿ عندؾ رأي في ىذا؟

وىؿ لؾ اعتبار في مثؿ ىذه القضايا؟!.

فيفتف كثير مف الجياؿ حينما يغتروف بصورتو أو لحية يظنوف أف تحتيا عمماً ،صالة الجماعة غير واجبة،
ُ
وحتى لو ترجح لؾ ىذا ،وىؿ الناس بحاجة إلى مثؿ ىذا الكالـ في ىذا الوقت الذي تُضيع فيو الصموات؟ ،ىؿ
شديدا عمى
يقوؿ ىذا إنساف صدؽ مع نفسو وصدؽ في نصح المجتمع؟ ،حينما نجد مف الناس اآلف إقباال
ً
الصالة واإلنساف يخرج وىو في حاؿ مف اإلعياء والمرض وال يفرط فييا فيأتي إنساف ويقوؿ :ترجح عندي أنيا

غير واجبة -أعني صالة الجماعة ،-أو أف الواقع ىو غمبة التفريط ،فانظروا إلى كالـ ابف مسعود

-رضي

نادى بيف في المسجد" ،قاؿ" :فإف اهلل تعالى
نادى بيف ،وانما ُي َ
اهلل عنو -وىو في صحيح مسمـ ،يقوؿ" :حيث ُي َ
 - ٔٚالمصدر السابؽ.
 - ٔٛأخرجو مسمـ ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب استحباب التبكير بالعصر ،برقـ (ٕٕ.)ٙ
 - ٜٔأخرجو مسمـ ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب صالة الجماعة مف سنف اليدى ،برقـ (ٗ٘.)ٙ

شرع لنبييكـ سنف اليدى ،وانيف لمف سنف اليدى ،ولو أنكـ صميتـ في بيوتكـ كما يصمي ىذا المتخمؼ في بيتو،
فيحسف الطيور ثـ يعمد إلى مسجد مف
لتركتـ سنة نبيكـ ،ولو تركتـ سنة نبيكـ لضممتـ ،وما مف رجؿ يتطير ُ
ىذه المساجد إال كتب اهلل لو بكؿ خطوة يخطوىا حسنة ،ويرفعو بيا درجة ،ويحط عنو بيا سيئة ،وقد رأيتُنا وما
يتخمؼ عنيا إال منافؽ".

ربما ىذا المنافؽ لو ُسئ ؿ قاؿ :أنا عندي غير واجبة ،ترجح لدي أنيا غير واجبة ،اسمع ابف مسعود وىو مف
عمماء الصحابة" :ولقد رأيتُنا ما يتخمؼ عنيا إال منافؽ معموـ النفاؽ"(ٕٓ) ،تخمؼ عنيا أيف؟
في المسجد" ،ولقد كاف الرجؿ يؤتى بو ييادى بو بيف الرجميف -مريض -حتى يقاـ في الصؼ" ،وفي رواية" :أف

رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ -عممنا سنف اليدى ،واف مف سنف اليدى الصالة في المسجد الذي يؤذف

فيو"(ٕٔ).

ىذه مف سنف اليدى ،فال حاجة إلى أف يأتي أحد ويتفمسؼ ويشاىده المالييف فيجني عمى نفسو ،ويجني عمى
ىؤالء ،وتأمؿ ما قالو أُبي بف كعب -رضي اهلل تعالى عنو -حينما ذكر" :أف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ-

أشاىد فالف؟)) قالوا :ال -فماذا قاؿ النبي -صمى
أشاىد فالف؟)) ،قالوا :الٌ (( ،
صمى بيـ يوماً الصبح فقاؿٌ (( :
اهلل عميو وسمـ؟ -قاؿ(( :إف ىاتيف الصالتيف أثقؿ الصموات عمى المنافقيف))(ٕٕ) ،ىؿ صالة الفجر ثقيمة عمينا؟

ىؿ ىي أثقؿ الصموات عمينا؟ قاؿ(( :ولو تعمموف ما فييما ألتيتموىما ولو حبواً عمى الركب ،واف الصؼ األوؿ

عمى مثؿ صؼ المالئكة ،ولو عممتـ ما في فضيمتو البتدرتموه ،واف صالة الرجؿ مع الرجؿ أزكى مف صالتو
وحده ،وصالتو مع الرجميف أزكى مف صالتو مع الرجؿ ،وكمما كثُر فيو أحب إلى اهلل)).
يتصور اإلنساف نفسو لو كاف في حضرة النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -وتخمؼ ،أو كاف مف ىؤالء الذيف
يتخمفوف ،وقاؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -أشاىد فالف؟ ،فقالوا :ال ،فقاؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -ىذه

الكممة "أثقؿ الصموات" ،معناىا أف ىؤالء الذيف يتخمفوف كانوا مف المنافقيف ،فعقب النبي -صمى اهلل عميو وسمـ-
بيذا التعقيب ،وبعد ذلؾ كيؼ تسع اإلنساف األرض؟ أيف يذىب ،وتأمؿ في ىذا الحديث العظيـ الذي يرويو ابف

مسعود -رضي اهلل عنو ،-عف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -قاؿ(( :تحترقوف تحترقوف فإذا صميتـ الصبح

غسمتْيا)) ،ما الذي يحرقنا؟ الذنوب(( ،ثـ تحترقوف تحترقوف فإذا صميتـ الظير غسمتْيا ،ثـ تحترقوف تحترقوف
فإذا صميتـ العصر غسمتيا ،ثـ تحترقوف تحترقوف فإذا صميتـ المغرب غسمتيا ،ثـ تحترقوف تحترقوف فإذا صميتـ
العشاء غسمتيا ،ثـ تناموف فال يكتب عميكـ حتى تستيقظوف))(ٖٕ) ،فالذي ال يصمي يحترؽ إلى متى؟ ،ما الذي

يغسمو؟

ٕٓ  -المصدر السابؽ.
ٕٔ  -المصدر السابؽ.
ٕٕ  -أخرجو أبو داود ،كتاب الصالة ،باب في فضؿ صالة الجماعة ،برقـ (ٗ٘٘) ،والبييقي في السنف الكبرى ،برقـ (ٗ،)ٜٗٙ
وىو في صحيح أبي داود ،برقـ (ٖ.)٘ٙ
ٖٕ  -أخرجو الطبراني في المعجـ الصغير ،برقـ (ٕٔٔ) ،واألوسط ،برقـ (ٕٕٕٗ).

المسألة ليست سيمة ،وكذلؾ ما جاء في حديث أنس -رضي اهلل عنو -أف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -قاؿ:

((إف هلل ممَكاً ينادي عند كؿ صالة :يا بني آدـ قوموا إلى نيرانكـ التي أوقدتموىا فأطفئوىا))(ٕٗ) ،ىذا بمعنى
الذي قبمو ،وقد قاؿ عنو الشيخ األلباني :حسف لغيره.

وىكذا أيضاً جاء عف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -مف حديث ابف مسعود -رضي اهلل عنو(( :-يبعث ٍ
مناد عند
ُ
حضرة كؿ صالة فيقوؿ :يا بني آداـ قوموا فأطفئوا عنكـ ما أوقدتـ عمى أنفسكـ ،فيقوموف فتسقط خطاياىـ مف

فيغفر ليـ ما بينيما- ،ما بيف الصالة والصالة -ثـ تُوِقدوف فيما بيف ذلؾ فإذا كاف عند
أعينيـ ،ويصموف ُ
الصالة األولى نادى :يا بني آدـ)) ،والصالة األولى ما ىي؟ صالة الظير(( ،نادى يا بني آدـ قوموا فأطفئوا ما

فيغفر ليـ ما بينيما ،فإذا حضرت العصر فمثؿ ذلؾ،
أوقدتـ عمى أنفسكـ ،فيقوموف فيتطيروف ويصموف الظير ُ
ومدلج
فمدلج في خيرُ ،
فإذا حضرت المغرب فمثؿ ذلؾ ،فإذا حضرت العتمة فمثؿ ذلؾ ،فيناموف وقد ُغفر ليـ ُ

في شر))(ٕ٘) ،وىذا حسنو الشيخ ناصر الديف األلباني -رحمو اهلل.

وىكذا ما جاء في حديث سمماف -رضي اهلل عنو -مرفوعاً إلى النبي -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-إف المسمـ

يصمي وخطاياه مرفوعة عمى رأسو كمما سجد تحاتت عنو ،فيفرغ مف صالتو وقد تحاتت عنو خطاياه))(.)ٕٙ

وجاء عف أبي عثماف -رحمو اهلل -أنو قاؿ :كنت مع سمماف -رضي اهلل عنو -تحت شجرة فأخذ غصناً منيا

ولـ تفعمو؟ قاؿ :ىكذا فعؿ بي
يابساً فيزه حتى
ّ
تحات ورقو ،ثـ قاؿ :يا أبا عثماف أال تسألني َلـ أفعؿ ىذا؟ قمتَ :
رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ -وأنا معو تحت الشجرة فأخذ منيا غصناً يابساً فيزه حتى تحات ورقو ،فقاؿ :يا

ولـ تفعمو؟ قاؿ(( :إف المسمـ إذا توضأ فأحسف الوضوء ثـ صمى الصموات
سمماف أال تسألني َلـ أفعؿ ىذا؟ قمتَ :
ار وُزلَفًا ِم َن المَّْي ِل إِ َّن ا ْلحس َن ِ
الصالةَ طَرِف ِي َّ
ات
الخمس تحاتت خطاياه كما تحات ىذا الورؽ ،وقاؿَ { :وأ َِقِم َّ
َ َ
الن َه ِ َ
َ
مذ ِ
ات َذلِ َك ِذ ْكرى لِ َّ
الس ِّي َئ ِ
يذ ِ
ين} [ىود ،)ٕٚ())]ٔٔٗ:وىذا حسنو الشيخ شعيب األرنؤوط ،حسنو لغيره ،وكذلؾ
ْه ْب َن َّ
اك ِر َ
ُ
َ

حسنو الشيخ ناصر الديف األلباني لغيره في صحيح الترغيب والترىيب ،وضعفو في بعض كتبو األخرى.
ِ
ين} [الماعوف ،]ٗ:الوعيد ليس لمذيف ال يصموف بالكمية ،إنما
صمِّ َ
فالمقصود أف اإلنساف يتذكر ىذا دائماً {فَ َوْي ٌل ل ْم ُم َ
ألولئؾ الذيف يفرطوف ويضيعوف ،فينبغي لإلنساف أف يحفظ ىذه الصالة في وقتيا بأركانيا وبشروطيا ،يحاوؿ أف
يخشع فييا ،ال ينشغؿ عنيا بشيء.

ٕٗ  -أخرجو الطبراني في المعجـ الصغير ،برقـ (ٖ٘ٔٔ) ،وأبو نعيـ في الحمية (ٖ ،)ٕٗ/وضعفو األلباني في صحيح الجامع،
برقـ (.)ٜٔ٘ٛ
ٕ٘  -أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير ،برقـ (ٕٕ٘ٓٔ) ،وذكره األلباني في السمسمة الصحيحة ،برقـ (ٕٕٓ٘).

 - ٕٙأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير ،برقـ (ٕ٘ٔ ،)ٙوالبييقي في شعب اإليماف ،برقـ (٘ ،)ٕٛٚوذكره األلباني في السمسمة
الصحيحة ،برقـ (ٕٖٓٗ).
 - ٕٚأخرجو أحمد في المسند ،برقـ ( ،)ٕٖٚٓٚوقاؿ محققوه" :حسف لغيره ،وىذا إسناد ضعيؼ لضعؼ عمي بف زيد ،وىو ابف
جدعاف" ،والطبراني في المعجـ الكبير ،برقـ (ٔ٘ٔ ،)ٙوالمروزي في تعظيـ قدر الصالة ،برقـ (ٖ ،)ٛوالدارمي في سننو ،برقـ
(.)ٚٗٙ

ىذا ،وأسأؿ اهلل -تبارؾ وتعالى -أف يحفظ عمينا صالتنا ،وأف يميمنا ُرشدنا ،وأف يقينا شر أنفسنا ،الميـ ارحـ
ِ
موتانا ،و ِ
خير مف دنيانا.
اشؼ مرضانا،
وعاؼ مبتالنا ،واجعؿ آخرتنا اً
ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذيف سبقونا باإليماف ،وال تجعؿ في قموبنا غال لمذيف آمنوا ،وأسأؿ اهلل -عز وجؿ -أف
يتقبؿ منا ومنكـ.

وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو.

