
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

هور شطر اإليامن،  الط   ((عن أيب مالك األشعري ريض اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

متأل أو  متآلن  هلل  واحلمد  اهلل  وسبحان  امليزان،  متأل  هلل  نور،  -واحلمد  والصالة  واألرض،  السامء  بني  ما 

والص برهان،  ضياء،  والصدقة  عليك، رب  أو  لك  حجة  يغد  والقرآن  الناس  أو   وكل  فمعتقها  نفسه  فبائع 

  ...   ))موبقها

الفصيح النبي  الكلم  صالة اهلل وسالمه عىل  ويف رواية     ( اإليامنهور شطر  ط  ال  )  :يقول  الذي أويت جوامع 

  الصالة ويا وتعاىل      سبحانه   اهللصف  ولقد    ؟لإليامن فكيف يكون الوضوء شطرا    (اإليامن الوضوء نصف  )

الصالة أمهية  نعقل  بالناس    ليتنا  اهلل  إن  إيامنكم  ليضيع  اهلل  كان  ))وما  إيامن  بأهنا  وصفها  فاهلل  حياتنا  يف 

 لرؤوف رحيم(( 

ا حتولت القبلة وكانوا من قبل يتوجهون لبيت املقدس فتسائل اليهود عن حكم صالهتم قبل حتول القبلة مل 

 لمني فنزل  قول اهلل ردا عليهم وما كان اهلل ... عىل سبيل الطعن وحتريض املس

الصالة((   ترك  والكفر  الرجل  ))بني  اهلل  رسول  يقول  باإليامن  له  تشهد  فال  الصالة  ترك                                                                    فمن 

رشوط الصالة التي هي إيامن ))الوضوء(( وهذا دليل عىل فضل الوضوء ومكانته يقول صىل اهلل    فأعظم

هبذه  متلبسا  لتكون  الكريم  رسولك  من  حض  فهذا  مؤمن((  إال  الوضوء  عىل  حيافظ  ))لن  وسلم  عليه 

ل عملته بأرجى عم    العبادة سائر وقتك وكن كبالل احلبيش الذي قال له رسولنا الكريم ))يا بالل حدثني

يف اإلسالم فإين سمعت دف نعليك بني يدي يف اجلنة قال ما عملت عمال أرجى عندي من أين مل أتطهر 

عبادة يسرية ولكنها كانت   هور ما كتب يل أن أصيل(( هورا يف ساعة من ليل أو هنار إال صليت بذلك الط  ط  

          لدخول بالل اجلنة                                           اسبب 

قال:   عليه وسلم  اهلل  أيضا أن رسول  صىل  يقول:  )) وجاء  ثم  الوضوء  فيسبغ    يتوضأ  أحد  منكم من  ما 

أهيا  من  يدخل  الثامنية  اجلنة  أبواب  له  فتحت  إال  ورسوله  عبده  أن حممدا  وأشهد  اهلل  إال  إله  ال  أن  أشهد 

                                                                            .  ((شاء



 

 

وهنا لعلنا نستطرد قليال يف بيان فضائل التحميد    (وسبحان اهلل واحلمد هلل متآلنواحلمد هلل متال امليزان  )     

أن   علينا  الواجب  العبادات  أعظم  عبادة من  األربعة تضمنت  الكلامت  فهذه  والتكبري  والتهليل  والتسبيح 

ر نشغل هبا جل وقتنا إن أدركنا وعقلن     _  ف فيام يريض ربنا ))نعمتان مغبونا نعمة الوقت وفضله إن ص 

 فيهام كثري من الناس الصحة والفراغ((  _ خارس ومضيع هلام

ليس فيها قيام وال ركوع وال سجود    عبادة  ، ل العالية  نعم امتن اهلل هبذه العبادة عىل أمة حممد لندرك هبا املناز 

وال حركة وال دفع مال وال منع لنفس عام تشتهي وال يشرتط هلا أي رشط إال أن حترك لسانك ))إهنا عبادة 

التي وردت   )سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب(    ذكر اهلل((وخصوصا هذه الكلامت األربعة

:  الكثري من األحاديث يف فضلها  فقد جاء عن رسولنا الكريم يف تفسري الباقيات الصاحلات يف قوله تعاىل

نَْد َربَِّك َثَواًبا َوَخرْي  َأَماًل }
َات  َخرْي  عر

احلر نَْد َربَِّك َثَواًبا َوَخرْي   }و {َواْلَباقرَيات  الصَّ
َات  َخرْي  عر

احلر َيات  الصَّ
َواْلَباقر

ا فهم الذخر املخبأ عند اهلل تعاىل والتي يسعد أهنن )سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب(    {َمَردًّ

أقول سبحان اهلل و احلمد هلل و ال إله إال اهلل و اهلل    السالم ))لئن   الصالة و  قال عليه، العبد هبا يوم يالقي ربه

                    أكرب أحب إيل مما طلعت عليه الشمس((

ج   أيضا ))خذوا  قال    !!نتكموقال  يا رسول اهلل؟  أومن عدو حرض  النارقالوا  و    .من  اهلل  : سبحان  قولوا 

ومعقبات   مقدمات  القيامة  يوم  يأتني  فإهنن  أكرب  واهلل  اهلل  إال  إله  وال  هلل  الباقيات    وجمنباتاحلمد  وهن 

                                                                                    عبد اهلل من نار تلظى    نجاة لك يا يمينه وشامله فهنأي يتقدمن العبد ويأتني من خلفه وعن   الصاحلات((

فضلها؟   يف  األحاديث  املئات  وردت  حتى  واألجور   الفضائل  هذه  الكلامت  هذه  استوجبت  ملاذا  لكن 

يه وسلم  فيقول ))ليس أحد أحب إليه املدح من اهلل من أجل ذلك واجلواب جييبنا عليه النبي صىل اهلل عل

يلهج   أن  عبده  من  حيب  الكريم  الرزاق  املعطي  املحامد((فربك  حيب  ربك  إن  ))أما  نفسه((وأيضا  مدح 

اهلل   بحمد  دائام  الصالةلسانه  مفتاح  جعل  صلوات    لذلك  بخمس  يوم  العاملني((كل  رب  هلل  باحلمد   ((

    مفروضة 

التسب وأنت وأما  جنبيه  عن  املاء  يبعد  يسبح  عندما  يسبح  فالذي  النقائص  عن  املالك  لربك  تنزيه  فهو  يح 

يا  تقول  فكأنك  اهلل  سبحان  تقول  نقص   عندما  كل  عن  وأباعدك  أنزهك                                                                                         رب 

قامت عل إال اهلل  إله  ياوال  السامء واألرض ))قال موسى:  به قال:    يها  به أدعوك  رب علمني شيئًا أذكرك 

إله إال أنت:    إله إال اهلل، قال: ال  اهلل قال: قل: ال  إله إال  رب كل عبادك يقولون ال   إله إال اهلل، قال يا  قل: ال



 

 

ر  غرييموسى: لو أن الساموات السبع وعامرهن    إنام أريد شيئًا ختصني به، قال يا  اما ))أي من فيهن من الع 

                            ((السبع يف كفة وال إله إال اهلل يف كفة مالت هبن ال إله إال اهلل واألرضيني  والساكنني((

يوم    اخلالئق  رؤوس  عىل  أمتي  من  رجال  اهلل سيخلص  إن  وسلم:  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول  أخربنا  وقد 

تسعني سجال كل سجل مثل مد البرص ثم يقول : أتنكر من هذا شيئا ؟ أظلمك القيامة فينرش عليه تسعة و 

يا  : ال  فيقول  : أفلك عذر ؟  فيقول  يا رب  : ال  فيقول  إن لك عندنا   كتبتي احلافظون ؟  : بىل  فيقول  رب 

له حسنة فإنه ال ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها : أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا عبده ورسو

رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت فقال: إنك ال تظلم قال : فتوضع    فيقول : احرض وزنك فيقول : يا

يشء اهلل  اسم  مع  يثقل  فال  البطاقة  وثقلت  السجالت  فطاشت  كفة  يف  والبطاقة  كفة  يف                                                                                  السجالت 

تعاىل   هلل  تعظيم  فهو  التكبري  القدر  وأما  له  يسمع الذي  عباده  من  قريب  ذلك  مع  وهو  العالية  واملكانة 

                                                                              شكواهم ونجواهم 

بشكل  ألسنتنا  لتلهج  لنا  دافعا  تكون  اإلطالة  هذه  عىل  والتكبري  والتحميد  التسبيح  برشح  قليال  أطلت 

جاءه   الذي  ربنا  رسول  بوصية  عمال  برتدادها  اإلسالمستمر  إن رشائع  اهلل  رسول  يا  فقال   قد  أعرايب  م 

تنور    )والصالة نور(  وجلكثرت عيل فأنبئني منها بيشء أتشبث به قال ال يزال لسانك رطبا من ذكر اهلل عز  

بصريتك   لك  وتنري  قربك  لك  وتنور  قلبك  الليل  لك  صالة  السيَّام  القرب   يف  نور   أبو  وهي  الدرداء   قال 

   .. ))صلُّوا ركعتني يف ظ َلم اللَّيلر لرظلمة القبور((

ونسال اهلل أن يتجاوز عنا ولعلنا نفرد يوما للحديث عن الصالة حالنا مع الصالة فإىل اهلل املشتكي  وأما   

وحكم تاركها املتكاسل عنها وفضل املحافظ عليها وأجره وهي أول ما ي سال عنه العبد يوم القيامة و أول  

لعبد يوم القيامة الصالة ينظر يف ما حياسب عليه قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :  أول ما حياسب به ا 

 صالته فإن صلحت فقد أفلح وإن فسدت خاب وخرس                                                                

يقول النبي صىل اهلل عليه وسلم ))الصالة خري موضوع(( أي أفضل ما وضعه اهلل أي رشعه لعباده من  و

                                                            العبادة 

               واعلم أنك لن تسجد هلل سجدة إال رفعك هبا درجة وحط عنك خطيئة  

برهان(   إيامنه   )والصدقة  عىل  وبرهان  دافعها  صدق  عىل  عالمة  ألهنا  وبرهانا  صدقة  الصدقة  وسميت 

اهلل إال رجل واثق بموعود اهلل ،إال رجل أيقن أن اهلل لن  بموعود اهلل ،فال يتصدق وال ينفق ماله يف سبيل  



 

 

ولعل املتتبع يف كتاب اهلل جيد أن أكثر املواطن التي    يضيع أجره وأنه سوف يعوضه باحلسنة أضعافا كثرية،

                                      ون مرتافق معها الكالم عن املوت وأهوال يوم القيامة  يك حثنا اهلل فيها عىل الصدقة

))يا أهيا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأيت يوم ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة والكافرون هم 

))َيا  وقوله   )) أَ   الظاملون  ْم  ك  ْلهر ت  اَل  آَمن وا  يَن  ذر الَّ َا  َذلرَك َأهيُّ َيْفَعْل  َوَمْن  اهللَّر  ذرْكرر  َعْن  ْم  ك  َأْواَلد  َواَل  ْم  ْمَوال ك 

وَل رَ  م  املَْْوت  َفَيق  َ َأَحَدك 
ْن َقْبلر َأْن َيْأيتر ْم مر ْن َما َرَزْقنَاك  وا مر ق  وَن َوَأْنفر  

م  اخْلَارسر َك ه 
إرىَل  َفأ وَلئر ْرَتنري  بِّ َلْواَل َأخَّ

دَّ  يٍب َفَأصَّ ري  براَم َتْعَمل ونَ َأَجٍل َقرر
َر اهللَّ  َنْفًسا إرَذا َجاَء َأَجل َها َواهللَّ  َخبر َؤخِّ نَي   َوَلْن ي 

احلرر َن الصَّ
ْن مر  ((  َق َوَأك 

ضياء(( :))والصرب  نور    والضياء  بخالف  الشمس  كضياء  واإلحراٍق  احلرارٍة  فيه  ترتافق  الذي  النُّور   هو 

ع  القمر،  وحيبسها  نفسه  جياهد  نفسه فالذي  صاع  بني  ومشقة  مستمرة  جماهدة  حالة  يف  هو  شهواهتا  ن 

   املؤملة  والشيطان والصرب ثالثة أقسام صرب عىل طاعة اهلل وصرب عن معصية اهلل وصرب عىل أقدار اهلل

لك   وارتق  عليك(    أو)والقران حجة  ))اقرأ  لك  وي قال  القيامة  يوم  اهلل  عند  لك  مرقاة  يكون  أن  إما  فهو 

َها(( ..فإن   منزلتك عند آخر آية كنت  َتقرؤ 

باهلل   للقران  وإما أن يكون والعياذ  تال  يتلو ،سببا يف استجالب غضب اهلل تعاىل فرب  يلعنه فهو  والقران 

العظيم   العذاب  فاستوجبوا  وعصينا  سمعنا  يقولون  إرسائيل  بني  كام  وحاله  ويقرا  تدبر  دون  يف باللسان 

 راءة املنتفع ... فاحرص أن تقرأ ق ،الدنيا واآلخرة

كل إنسان يسعى لنفسه فمنهم من يبيعها هلل بطاعته له فيعتقها من العذاب كام قال اهلل    )كل الناس يغدو( 

ْم َوَأْمَواهَل ْم برَأنَّ هَل م  اجْلَنََّة((.   َسه  نَي َأْنف 
نر َن املْ ْؤمر  تعاىل:))إرنَّ اهللََّ اْشرَتَى مر

وأن لك صحيفة ستنرش بني يدي اهلل  وهذا تذكري بمنقلبك أهيا العبد  ا  ومن يبيعها للشيطان واهلوى فيهلكه

 فتفكر جيدا بام ستسطره يف صحيفتك وتعرضه عىل ربك 

 

 اللهم وفاقنا للعمل بطاعتك وجنبنا أن نوبق أنفسنا بمخالفتك 

 

 

 


