من أسرار الصالة
لفضيلة الشيخ الدكتور

من أســرار الــصــالة

p

2

o



من أسرار الصالة

()1

ِ
أرضه
الحؿد هلل ،الحؿد هلل الؿحؿود يف طؾقائه ،الحؿد هلل الؿعبود يف
وسؿاءه ،وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحد ُه ٓ شريك له ،شفاد ًة يلمن من قالفا
صدر إٓ أستؼر وأكشرح ،وٓ ُأشرهبا
وطؿل بؿؼتضاها يوم لؼاءه ،ما أودطفا
ٌ

قؾب إٓ أصؿلن وأكػسح ،وٓ ُقذف هبا طؾى باص ٍل إٓ زهق وتزحزح.
ٌ

وأشفد أن محؿدً ا طبد ُه ورسوله ،الذي اكتؼا ُه من أصفر ُساللة ،واصطػاه

بالحجج ال ُبؾج ،وخصه بالـصر الؿمزر والػؾج ،صؾى
لؾبالغ والرسالة ،وأيده ُ

اهلل وسؾم وبارك طؾقه ،وطؾى آله وأصحابه ،وطؾى التابعقن ،ومن تبعفم
ٍ
تسؾقؿا مزيدً ا.
بنحسان إلى يوم الدين ،وسؾم
ً
أما بعد؛
فاتقوا اهلل يا عباد اهلل :وأطؿوا أن التؼوى هي وصقة اهلل لألولقن
وإخريقن ،قال اهلل ّ
جل وطال :ﱩﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫﱨ [الـساء.]131:
عباد اهلل :أمر اهلل ّ
جل وطال بالصالة ،وإقامتفا حق اإلقامة ،فؼد أمتدح اهلل
( )1ألؼقت هذه الخطبة يوم الجؿعة ،بتاريخ /66جؿادى آولى1441/هـ
11/16/6119م.
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ّ
جل وطال الؿتؼقن بؼوله :ﱩﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﱨ [البؼرة.]3-1
جل وطال أكبقاء ُه ورسؾه بنقامة الصالة ،قال ّ
وأمر اهلل ّ
جل وطال لؿوسى
♥ :ﱩﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﱨ

[صه.]14:
وأمر اهلل ّ
جل وطال بنقامة الصالة ،فؼال :ﱩﯧ ﯨ ﯩ ﯪﱨ
[الحج.]78:
وقال إبراهقم ♠ :ﱩﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬﱨ [إبراهقم.]41:
وقــد تظــافرت كصــوص الؼــرآن يف قضــقة إمــر بنقامــة الصــالة ،وإقامــة
الصــالة معـًــا زائــد أيفــا الؿممـــون طؾــى أداء الصــالة ،ولــذلك كــان حبقبـــا
 يــلمر الـــاس بنقامــة الصــالة حــق اإلقامــة ،فؼــال كؿــا يف
الصحقحقن من حديث أبـي هريـرة ﭬ ،يف حـديث صـالة الؿسـيء ،قـال لـه:
« َف َيسبِ ِغ الو ُضوءُ ،ثم اس َت ْقبِ ِل ِ
ك ِم َن ال ُق ْر ِ
الق ْب َل َة َف َك ِّب ْرُ ،ثم ا ْق َر ْأ بِ َما َت َوس َر َم َع َ
آن»(.)1
َ
ُ
ْ
ْ
وكان كبقـا  أكؿل الـاس إقام ًة لؾصالة ،فؾؼد كاكت
مػزط ُه  ،ولذلك كان يؼول لبالل« :إِ َذا َحزَ َب ُه َأ ْم ٌرَ ،أ ِر ْحنَا ِب َها
َيا ِب ََل ُل»( )6يعـي أرحـا بالصالة.
( )1أخرجه البخاري ( ،)6651ومسؾم (.)397
( )6صحوح :أخرجه أبو داود ( ،)4986( ،)4985وأحؿد ( ،)63154من حديث
رجل من أسؾم من أصحاب الـبي ﷺ ،وصححه الشقخ إلباين يف "مشؽاة
الؿصابقح" (.)393 /1
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ت ُقر ُة َع ْوني فِي الصَل َِة»( ،)1ولم يؼل
وقال ♥َ « :و ُج ِع َل ْ
بالصالة ،وإكؿا ُقرة ِ
طقـه  إذا َدخل إلى هذه الصالة ،فنهنا
روض ٌة فقحاء ،وجـ ٌة وارث ُة الظالل ،هي قرة طقون الؿوحدين ،وهي صؿلكقـة
قؾوب الصادققن ،إهنا الصالة طباد اهلل.
ٍ
محؿد  ،من
ولذلك كشؽو ويشؽو الؽثقر من أمة
قضقة طدم الخشوع يف الصالة ،ومن ُفؼدان هذه الؾذة ،التي كسؿعفا يف كتاب
اهلل ،ويف سـة رسول اهلل  ،وما كان طؾقه السؾف الصالح –
رضوان اهلل طؾقفم أجؿعقن :-حتى أصبحت صالتـا مجرد حركات ،وأفعال
جوفاء ٓ روح فقفا.
كعمَ :أ جدبت الؼؾوب ،وتصحرت الصدور ،وجػت الؿشاطر ،فـسلل اهلل
ّ
جل وطال أن ُيغقث قؾوبـا وقؾوبؽم.
عباد اهلل :إن الخشوع هو ُلب الصالة وروحفا ،ولذلك ربـا ّ
جل وطال
أمتدح الؿممـقن بؼوله :ﱩﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱨ

[الؿممـون ،]6-1بل ربـا ّ
جل وطال بقن بلن الصالة كبقرة ،لؽـفا طؾى
الخاشعقن يسقرة ،قال ّ
جل وطال :ﱩﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱨ
[البؼرة.]45:
فلهل الخشوع والطؿلكقـة الصالة يسقر ٌة طؾقفم ،وأما من فؼد الخشوع
ؿل ثؼقل ،يريد أن يؾؼقه طن كاهؾقه بلسرع ٍ
فالصالة ِح ٌ
وقت ،كعم :هذا هو حال
أغؾب الـاس ،والؿتلمل أن أغؾب الـاس يصؾون الصالة طادة ٓ ،صالة طبادة.

( )1صحوح :أخرجه الـسائي ( ،)3941( ،)3939وأحؿد ( ،)16693من حديث أكس ﭬ.
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ولذلك افتؼدوا إلى هذا الشعور الجؿقل ،وإلى هذه الؾذة ،وإلى هذا
كثقرا من الـاس يصؾون صالة طادة ،ورثوها طن أباء
السرور ،فتجد ً
وإجداد ،يدخؾون إلى الصالة ويخرجون مـفا ،وما يدرون :ماذا قالوا؟
و ماذا فعؾوا؟ وماذا طؿؾوا؟ وٕجل هذا كاكت الصالة بؿثل هذه الصورة
الجامدة ،كسال اهلل تعالى أن ُيحقي قؾوبـا وقؾوبؽم.
وإن أسباب الخشوع يف الصالة كثقرة ،لؽــي أريد يف هذه الجؿعة ،أن
أقف وقػ ًة واحد ًة مع أسباب الخشوع يف الصالة ،وهو معرفة أسرار الصالة
أسرارا يا طباد اهلل ،متى ما إن أصؾع طؾقا الؿصؾي،
ومؼاصدها ،فنن لؾصالة
ً
طاش يف ٍ
جـة من جـات الدكقا ،قبل أن يدخل جـة أخرة.
ولذلك ال تعجبون :أن تسؿعوا قصص أولئك الرطقل إول الذين حقـؿا
يدخؾون يف الصالة ،يتـعؿون هذا الـعقم ،ويتؾذذون هذه الؾذات ،ويصبحون
ٍ
سرور ٓ حدود لهٕ :هنم طرفوا حؼقؼة الصالة ،وطرفوا أسرار الصالة،
يف
وطرفوا مؼاصد الصالة.
فالصَلة أيها المًمنون :قائؿ ٌة طؾى الـقات ،وقائؿ ٌة طؾى إقوال
جل وطال خالصة ،ولذلك يؼول اهلل ّ
وإفعال ،فالـقة أن تؽون هلل ّ
جل وطال:
ﱩﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱨ [البقـة.]5:
وصح طن الـبي  أكه قال« :إِىما األعم ُال بِالنِّو ِ
ات»(،)1
ْ َ
َ
فعبودية الؼؾب أيفا الؿممـون أن تؽون طبادتك خالصة هلل ّ
جل وطالٓ ،
معؾق بؿن يف السؿاء ّ
جل
تطؾع ،وإكؿا قؾبك
يشوهبا ريا ٌء ،وٓ سؿع ٌة ،وٓ
ٌ
ٌ
( )1أخرجه البخاري ( ،)1ومسؾم ( ،)1917من حديث طؿر بن الخطاب ﭬ.
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وطال وتؼدس ،فنذا أقؿت طبودية قؾبك هللَ ،س ُف َل طؾقك الباقي بحول اهلل.
أمر آخر :الصالة فقفا شب ٌه من بعض العادات ،مثل الؽالم ،ومثل الؼقام،
ٌ
ٍ
ومثل بعض الحركات ،لؽن اهلل ّ
بجؿؾة من العبادات ،التي
جل وطال صوقفا
يتلله فقفا الؿصؾي لرب إرض والسؿوات.
ولذلك أكت حقـؿا تؼوم يف الصالة ،ترفع يديك ُمعؾـًا آستسالم هلل ّ
جل
مستػتحا هبذه الصالة :ل ُتجدد العفد مع ربك ّ
جل وطال وتؼدس،
وطال،
ً
فتؼول" :اهلل أكرب" ،ومعـى ذلك :أن اهلل أكرب من كل كبقر.
ىعم؛ عباد اهلل :ثم تؼرأ الؼرآن الذي هو كالم اهلل ّ
جل وطال ،صػ ٌة من
ٍ
مـزل غقر مخؾوق ،أكزله اهلل ّ
ٌ
محؿد
جل وطال طؾى قؾب
صػاته،
مـقرا،
وكذيرا ،وداط ًقا إلى اهلل بنذكه
بشقرا
ً
وسراجا ً
ً
 :لقؽون ً

فلكت حقـؿا تؼرأ يف الصالة :إكؿا تؼرأ الؼرآن ،وحقـؿا تليت هبذه إقوال ،إكؿا
ادات تتؼرب هبا إلى رب إرض والسؿاء.
هي
أذكار وطب ٌ
ٌ
كذلك األفعال عباد اهلل :فلكت حقـؿا تؼوم تضع يدك القؿـي طؾى القسرى،
ٍ
اكؽسار وتذل ٍل هلل ّ
جل وطال.
يف حالة
ولذلك ُسئل اإلمام أحؿد طن هذه الحالة ،فؼال :حالة تذل ٍل بقن يدي
طزيز ّ
جل وطال وتؼدس ،كعم تؼوم يف الصالة لقس كؼقام العادة ،وإكؿا تؼوم هلل
ّ
جل وطال ،قال سبحاكه :ﱩﭖ ﭗ ﭘ ﱨ [البؼرة.]638:
وقال ♥َ « :ص ِّل َقائِ ًما»( ،)1هذا الؼقام ققام إجالل ،وققام
ٍ
تؼديس لذي إسؿاء والحسـى والصػات ال ُعال،
احرتام ،وققام تؿجقد ،وققام

( )1أخرجه البخاري ( ،)1117من حديث طؿران بن حصقن ﭬ.
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وإذا ركعت وسجدت فقا هلل يف هذه العبودية العظقؿة ،لقس هـاك أطظم من
طبودية السجود.
ٍ
حالة من حآت العبودية ،يوم أن يضع الؿسؾم أغؾى ما
ولذلك أشرفوا
طـده يؿرغه يف الرتاب ،يضع جبفته ،وأكػه ،ووجه طؾى إرض ،تحق ًة هلل رب
وتللفا.
وتعظقؿا،
وتؼديسا له،
العالؿقن،
ً
ً
ً
ولذلك هذا السجود ،لؿا كان هبذه الصورة هقل اهلل ّ
جل وطال له ،حقث
شرع الركوع قبل ذلك ،فالركوع والسجود ٓ يصحان إٓ هلل رب العالؿقن،
ومن ركع وسجد لغقر اهلل فؼد أشرك باهلل ّ
جل وطال.
ولذلك الـاس يلكػون من أن يؿقؾوا رؤوسفم لغقر اهلل رب العالؿقن ،ولؼد
كاكت العرب تلكف من ذلك ،وحقـؿا َس َجدَ الـبِي ِ ،حقـَؿا
َأك َْزل اهلل ّ
الراويَ « :ف َؿا َب ِؼ َي َأ َحدٌ مِ َن
ور َة الـ ْج ِم َو َس َجدَ َ ،قال َ
جل َو َطال َط َؾقه ُس َ
جدَ »( ،)1هذه سجود اضطرار وسجود اختقار ،ﱩﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ال َؼ ْو ِم إِٓ َس َ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﱨ [مريم.]93:
ىعم؛ عباد اهلل :هذا السجود أكظروا إلقه حال ٌة من أطظم الحآت ،تلمؾوها
تلمال جقدً ا تشعرون ٍ
ٍ
طظقم من أسرار الصالة.
بسر
ً
ولذلك ربـا ّ
جل وطال أول ما أكزل سورة :ﱩﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﱨ
[العؾق ،]1:ابتدأها ّ
جل وطال بالؼراءة ،ثم ختؿفا بالسجود ،ولذلك أطظم
مؼا ٍم يف الصالة يف الؼقام يوم أن تؼوم فتؼرأ الػاتحة ،وأطظم مؼا ٍم يف السجود
يوم أن ترمي بجسدك وأطضاءك كؾفا إلى إرض ،فتؿرغ أكػك وجبفتك

( )1أخرجه البخاري ( ،)1171ومسؾم ( ،)576من حديث ابن مسعود ﭬ.
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ووجفك هلل رب العالؿقن.
قال ّ
جل وطال يف آخر السورة :ﱩﭰ ﭱﱨ [العؾق ،]19:فلطظم حالة
ٍ
قرب من اهلل يوم أن تؽون ساجدً ا ،وأستحق هذا الؿؼام أن يؽون أفضل مح ٍل
لؾدطاء.
ُون ا ْل َع ْبدُ ِم ْن َر ِّب ِهَ ،و ُه َو
يؼول الـبي ♥َ « :أ ْق َر ُب َما َيك ُ
اجدٌ »( ،)1وكان ♥ يؼول« :و َأما السجود َفاجت َِهدُ وا فِي الدُّ ع ِ
َس ِ
اء؛
َ
ُّ ُ ُ ْ
َ
ِ
اب َلك ُْم»( ،)6يعـي حري أن يستجقب اهلل ّ
جل وطال لؽم.
َف َقم ٌن َأ ْن ُي ْست ََج َ
ولذلك :حقـؿا كتلمل مثل هذا إمرٓ ،شك أكـا كعقش مع الصالة طؾى
الحؼقؼة.
كذلك عباد اهلل :ما يتعؾق بسورة "الػاتحة "قراءهتا ،فنن الـبي
 روى طن ربه ّ
جل وطال أكه سؿاها صالة ،صالة يؼول اهلل
ّ
ت الص ََل َة َب ْونِي َو َب ْو َن َع ْب ِدي ىِ ْص َف ْو ِن،
جل وطال يف الحديث الؼدسيَ « :ق َس ْم ُ
َولِ َع ْب ِدي َما َس َي َلَ ،فٌِ َذا َق َال ا ْل َع ْبدُ  :ﱩﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱨ [الفاتحة]2:
ِ
ِ ِ
َق َال اهللُ َت َعا َلىَ :حمدَ ىي َع ْبديَ ،وإِ َذا َق َال :ﱩﭓ ﭔ ﭕﱨ [الفاتحةَ ]3:ق َال اهللُ
َت َعا َلىَ :أ ْثنَى َع َلي َع ْب ِديَ ،وإِ َذا َق َال :ﱩﭞ ﭟ ﭠ ﭡﱨ [الفاتحةَ ]4:ق َال
اهللُ َت َعا َلىَ :مجدَ ىِي َع ْب ِديَ ،فٌِ َذا َق َال :ﱩﭢ ﭣ ﭤ ﭥﱨ [الفاتحة]5:
َق َال اهللُ َت َعا َلىَ :ه َذا َب ْونِي َو َب ْو َن َع ْب ِدي ىصفونَ ،فٌِ َذا َق َال :ﱩﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﱨ[الفاتحة]7-6

( )1أخرجه مسؾم ( ،)486من حديث أبي هريرة ﭬ.
( )6أخرجه مسؾم (،)479بـحوه من حديث ابن طباس ﭬ.
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َق َال اهللُ َت َعا َلىَ :ه َذا لِ َع ْب ِدي َولِ َع ْب ِدي َما َس َي َل» (.)1
ولذلك كان كبقـا ♥ ،كان ُيؼطع سورة الػاتحة ،فقؼف طؾى
رأس كل ٍ
آية من آياهتا ،يتلمل ،ويتػؽر ،ويتدبر.
كذلك عباد اهلل :حالة الؼعود ،فنهنا تختؾف طن حالة الؼعود العادي،
أتلمؾتم ذلك! أفؽرتم فقه يا طباد اهلل؟ كقف أكك تجؾس ِجؾس ًة شرطق ًة ثابت ًة طن
كبقـا  ،الؼائلَ « :ص ُّلوا ك ََما َر َأ ْيت ُُموىِي ُأ َص ِّلي»( ،)6فتجؾس
ِجؾس ًة تخالف فقفا بؼقة الجؾسات ،تعبدً ا وتؼر ًبا إلى اهلل :حتى تؽون صالتك
صالة طبادة ٓ ،صالة طادة.
ىعم؛ عباد اهلل :هبذه إسرار ،وهي يسقر ٌة أمام جؿؾ ٌة طظقؿة من إسرار،
كستطقع أن كخشع يف صالتـا ،وكستطقع أن كتؾذذ ،حقـؿا كؼف بقن يدي اهلل رب
العالؿقن.
فتيملوا يا عباد اهلل :يف أسرار هذه الصالة ،من حقث الؼقام ،والركوع،
والسجود ،ومن حقث الؼراءة ،وبؼقة أطامل الصالة ،ستجدون طج ًبا ،وفؼـي
اهلل وإياكم لؾػفم طـه ،وطن رسوله .
أقول ما تسؿعون ،وأستغػر اهلل لي ولؽم ،ولسائر الؿسؾؿقن من كل ٍ
ذكب
وخطقئة ،ويا فوز الؿستغػرين أستغػر اهلل.

 
( )1أخرجه مسؾم ( ،)395من حديث أبي هريرة ﭬ.
( )6أخرجه البخاري ( ،)631من حديث مالك بن الحويرث ﭬ.
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اخلطبت الثانيت
الحؿد هلل طؾى إحساكه ،والشؽر له طؾى توفقؼه وامتـاكه ،وأشفد أن ٓ إله
إٓ اهلل وحد ُه ٓ شريك له ،وأشفد أن محؿدً ا طبد ُه ورسوله –صؾى اهلل وسؾم
ٍ
حسان إلى
وبارك طؾقه ،-وطؾى آله وأصحابه ،وطؾى التابعقن ،ومن تبعفم بن
تسؾقؿا مزيدً ا.
يوم الدين ،وسؾم
ً
أما بعد؛
فاتقوا اهلل يا عباد اهلل :واطؾؿوا أن هذه الصالة اشتؿؾت طؾى الدطاء
بـوطقه:
ِ
العبادة.
 دعاء
 ودعاء المسيلة.
ولذلك الـبي  ،يؼول« :الدُّ َعا َء ُه َو ا ْل ِع َبا َد ُة»( ،)1وورد يف
حديث إسـاده ضعقف« :الدُّ عاء م ُّخ ِ
ٍ
الع َبا َد ِة »(.)6
ُ
َ ُ ُ
( )1صحوح :أخرجه أبو داود ( ،)1479والرتمذي ( ،)6969وابن ماجه ( ،)3868من
حديث :الـعؿان بن بشقر ﭬ ،وصححه إلباين يف "مشؽاة الؿصابقح" (.)693 /6

( )6ضعوف :أخرجه الرتمذي ( ،)3371ولطرباين يف "الدطاء" ()8من حديث أكس بن
مالك ،ﭬ .وقال الرتمذي « :هذا حديث غريب من هذا الوجه ٓ كعرفه إٓ من
حديث ابن لفقعة» ،وضعػه إلباين يف "ضعقف سـن الرتمذي" (ص.)441 :
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والعبادة طباد اهلل إكؿا هذا الؼقام هلل رب العالؿقن ،ولذلك الصالة هي
الدطاء ،هذا دطاء العبادة.
وأما دطاء الؿسللة ،فحقـؿا تدطوا ربك ّ
جل وطال يف هذه الصالة.
وألجل هذا :اشتؿؾت هذه الصالة طؾى هذا الدطاء ،وطؾى هذا الثـاء،
فلكت تثـي طؾى ربك ّ
جل وطال يف أول الصالة وأوسطفا وأخرها ،وكذلك
تدطوا ربك وتسلله من خقري الدكقا وأخرة ،هؽذا هي الصالة طباد اهلل ،كؿا
أهنا اشتؿؾت طؾى ِ
الذكر والثـاء ،كذلك اشتؿؾت طؾى الطؾب والدطاء.
عباد اهلل :لؼد كان السؾف الصالح ،وطؾى رأسفم كبقـا 
ُيصؾون متؼربقن إلى اهلل ّ
جل وطال ،ويشعرون هبذا الـعقم العظقم ،الذي يف
هذه الصالة.

ففذا كبقـا ♥ يؼوم الؾقل ،حتى تتػطر قدماه ،وذلك محب ًة
لفذه الصالة ،والؼقام بقن يدي اهلل ،وتؿريق جبفته ووجفه هلل رب العالؿقن،
وهؽذا كان أصحابه –رضي اهلل طـفم وأرضاهم -إذا جاء الفزيع إخقر من
الؾقل ،قاموا هلل رب العالؿقنُ ،يصػون أقدامفم ،ويؾؼون برؤوسفم بقن أيديفم
ُسجدً ا ،تحق ًة لذي إسؿاء الحسـى ،والصػات العؾى.

إ َذا َمـــــــا الؾقـ ُ
ــــــم كَا َبـــــــدُ وه
ــــــل أض َؾـ َ
ـــــار َ
ـــــوف كـــــو َم ُفم َف َؼـــــا ُموا
الخ
ُ
أ َص َ

ـــجو ٌد
َل ُفـــم َت
َ
ـــم ُس ُ
حـــت الظـــال ِم َو ُه ْ

ــــــوع
ــــــم ركـ
ــــــػر طـ
ُ
ـــــــفم وهـ ُ
ُ
فقسـ ُ
ـــل إمـ ِ ِ
َوأهـ ُ
ـــوع
ـــن فــــي الــــدُ كَقا ُه ُجـ ُ
ِ
ِ
()1
وع
ـــــرج الضــــــ ُؾ ُ
أكــــــق ٌن مـــــــ ُه َتـ َػـ ُ

( )1يـسب قوله ٓبن الؿبارك ،يـظر ":فضل ققام الؾقل والتفجد" لًجري (ص،)78 :
و"مجؿوطة الؼصائد الزهديات" (.)484 /1
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كان أبو ٍ
بؽر الصديق ﭬ يؼوم الؾقل ،ويتؾذذ بِؼراءة الؼرآن فقبؽي (،)1
وهؽذا كان ُطؿر بن الخطاب ﭬ يف خديه خطان من البؽاء ،حقـؿا يتؾو
الؼرآن يف صالته( ،)6أما طثؿان بن طػان ﭬ فحسبك به:

طـــوان الســجود ِ
ُ
َ
لــه
بلشــؿط
ضــحوا
ّ

ُي َؼ ّطـــــع الؾقـــــل تســـــبقح وقرآكـــــا

()3

وأما طؾي بن أبي صالبﭬ :فؽان إذا قام أخذ بؾحقته يبؽي ،حقـؿا يؼرأ
الؼرآن(.)4
هؽذا كان السؾف إذا جاء الؾقل لبقوهتم دوي كدوي الـحل ،يؼومون هلل
رب العالؿقن ،يجدون الراحة والطؿلكقـة والسرور يف هذه الصالة ،فؿا بالـا يا
طباد اهلل ٓ كؾجل إلى هذه الصالة يف أحوالـا كؾفا.
ٌ
إشكال :يف طدم ففم أسرار الصالة ،ويف طدم ففم
إ ًذا القضوة أن هناك
مؼاصد الصالة ،ولذلك َث ُؼؾت طؾقـا كسلل اهلل أن ُيعافقـا إياكم.
تيملوا هذه الصَلة يا عباد اهلل :بؿؼاصدها ،وبلسرارها ،وبجؿقع أحوالفا،
فنن فقفا طج ًبا ،هـا حقـؿا يتلمل الؿسؾم يف هذه الصالة حق التلمل ،واهلل ٓ
يزهد فقفا زاهد ،وٓ يـصرف طـفا مـصرف ،بل هي مؾجل الخائػقن ،وهي
فضال طن إقامة
ً
إشؽآت يف حقاهتم،
محل الذين لديفم أزمات ،ولديفم
ٌ
فرض اهلل رب العالؿقن.
ٍ
محؿد يف إولقن ،وصؾي طؾى محؿد يف أخرين،
الؾفم صؾي طؾى
( )1يـظر":الرياض الـضرة يف مـاقب العشرة" (.)75 /1
( )6يـظر ":الرياض الـضرة يف مـاقب العشرة" (.)674 /6
(" )3ديوان" حسان بن ثابت (ص.)651 :
(" )4الرياض الـضرة يف مـاقب العشرة" (.)116 /3
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ٍ
محؿد مادامت السؿوات وإراضققن ،وأرضي الؾفم طن آله
وصؾي طؾى
إصفار ،وأصحابه إخقارٓ ،سقؿا إئؿة إربعةٓ ،سقؿا الخؾػاء إربعة:
(أبي ٍ
بؽر ،و ُطؿر ،وطثؿان ،وطؾي) ،وطن سائر الصحابة اجؿعن ،وطن
ٍ
بنحسان إلى يوم الدين ،وسؾم
أمفات الؿممـقن ،وطن التابعقن ،ومن تبعفم
تسؾق ًؿا مزيدً ا.
الؾفم أطز اإلسالم والؿسؾؿقن ،وأكصر طبادك الؿوحدين ،وأحؿي الؾفم
حوزة الدين ،واجعؾـا يا ربـا من بعادك الخاشعقن الؿتؼقن الؿصؾقن ،إكك
ٍ
شيء قدير ،الؾفم وفق إمامـا وولي أمركا بتوفقؼك وأيده بتليدك.
طؾى كل
وكصرا لإلسالم
الؾفم أكصر به ديـك وأطز به كؾؿتك ،وأجعؾه طو ًكا
ً
والؿسؾؿقن ،وافق الؾفم جؿقع ُحؽام اإلمارات لؿا تحبه وترضى ،وخذ
بـواصقفم لؾرب والتؼوى ،وأحػظ الؾفم جؿقع الؿسؾؿقن والؿسؾؿات،
الؿممـقن والؿممـات ،وأرحم الؾفم إموات ،وقوموا إلى صالتؽم يرجؿـي
ويرحؿؽم اهلل.

