
حقوق النشر حمفوظه ملؤسسة النهر اجلاري الوقفية 

إعداد 
د.عثمان الِبيلي 

تاريخ الصالة 



٠ 

 

    
  
  
  
  

  
  
  

 
    



١ 

 

﷽  
احلمد  حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ  من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،  إنَّ 

  .من يهده هللا فال مضلَّ له، ومن ُيضلل فال هادي له
  ورسوله دمحماً عبده  شريك له، وأشهد أنوأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال

     )١( َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ 

 ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

  )٢( َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه

 هت متخت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ

  )٣( َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث

  :أما بعـــــــــد
لإلميان به واإلخالص  عليه من معرفته وشرح صدورهممنت على عباده املؤمنني مبا دهلم قد ا فإن هللا

من نعمة اإلميان واخلضوع فال نعمة أعظم على املؤمنني   ؛سواه لتوحيد لربوبيته وخلع كل معبود
 لعظمته وتواضعاً  جلالله وخشوعاً  مث النعمة األخرى ما افرتض عليهم من الصالة خضوعاً  ،ه وتوحيدهل

ئه من الصالة  عظمبرسله وما جاء من عنده فريضة أ يهم بعد توحيده والتصديقومل يفرتض عل ،لكرب
  .بل أن يبعث دمحما ملسو هيلع هللا ىلصوأخرب أن ذلك أمره هلم ولألنبياء واألمم ق

واملرسلني عموماً، ومن مث  ءويف هذا البحث سنعرض ألهم املعامل التأرخيية للصالة يف شرائع األنبيا
م العطرة يف عبادة الصالةوالعرب اليت  استخالص أهم الفوائد   .اشتملت عيها سري
 

أهم املعامل التارخيية لشعرية الصالة يف حياة األنبياء واملرسلني، وأدلة ذلك من  بيان - ١
  . نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة

                                 
 ).١٠٢(آية : سورة آل عمران )١(

  ).١(آية : سورة النساء )٢(

   ).٧١-٧٠(آية : سورة األحزاب )٣(



٢ 

 

بعض الفوائد العلمية والدروس الرتبوية من التسلسل التأرخيي لواقع عبادة  استخالص - ٢
ريخ البشرية   .الصالة يف 

 

دف تعظيم شعرية اليت أنشئ)١(ة بعض املؤسسات اإلسالميةاستجابًة لتوصي البحث يُعدُّ هذا: أوالً  ت 
ت    . للوصول إىل هذا اهلدف النبيلالصالة يف نفوس املؤمنني وتوظيف أنواع اإلمكا

ريخ الصالة يف  تفرَّق يف عدد من املصادرمجعه ملا  من جهة البحث أمهيته يكتسب هذا: اً ني عن 
  .حياة األنبياء واملرسلني وأقوامهم بصورة موجزة ولغة سهلة

  :  من أجل  التحليلي املنهج الوصفي باحث سوف يستخدمفإن ال البحثنظرًا لطبيعة
  .)٢(حتليل النصوص واألحداث

 مقدمة وثالثة مباحث وخامتة: من  تكونت  

  السابقني ريخ الصالة لدى األنبياء: املبحث األول
  ريخ الصالة يف عهد خامت النبيني:املبحث الثاين 
  يف الصالة ريخ يف فوائد: املبحث الثالث

  .االستعانة وعليه التكالنوهذا أوان الشروع يف املقصود ، و 
  السابقني تاريخ الصالة لدى األنبياء: املبحث األول

ا تذا نظر إىل هذه إ كل الرساالت، فإنه   ويفيف اإلسالم ًة عظيم ةً مكان تبوأالفريضة العظيمة وجد أ
قامة الصالة ،  وجلكما فيها األمر بتوحيد هللا عز   ما من نيب بعث وال رسالة نزلت إال وفيها األمر 

هللا  منذ أول األنبياء إىل خامتهم دمحم صلى اليت بلغها الوحي فهي عبادة مشرتكة جلميع أمم األرض
عليهم الصالة -مجٍع منهم سرد قصص يف سورة األنبياء بعد  ؛ ومما يدل على ذلك ما جاءمعليه وسل
: يقول عز وجل؛ إليهم فعل اخلريات وإقام الصالة أوحىأنه أوحى إليهم فيما سبحانه ذكر  -والسالم

 جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱچ

وهكذا كانت عبادة الصالة حاضرة يف حياة مجيع األنبياء ٱ َّ جه ين  ىن من خنحن

                                 
ا ) ١(  ).النهر اجلاري(واملقصود 

  .هو املنهج الذي يقوم على وصف، وحتليل ما حصل عليه الباحث من معلومات، حتليًال كمياً، أو حتليالً كيفياً ) ٢(



٣ 

 

م وهديهم؛ يقول هللا تبارك وتعاىل  ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث ُّٱٱ:واملرسلني وسري

 ٰى ين  ىن نن من زنرن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق

لصالة يظل حاضرًا ودائماً  َّ جئ  ىي ني مي زي ري إلميان وأمارٌة  ، واألمر لألنبياء  فهي مقرتنة 

  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱ :عليه قال جل وعال

، وأنبياء هللا ورسله هم صفوة الناس وأوىل من يوصف  َّ جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب

ٱ َّ  مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك ُّٱٱ:بقوله سبحانه 

  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم ُّٱسبحانه وبقوله

 مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ ُّٱٱ:وبقوله أيضاً ٱَّ يه ىه

جاءه جربيل عليه السالم  ملسو هيلع هللا ىلص وحني فرضت الصالة على دمحم ٱ َّ جل مك لك خك حك  جك
أماكن خاصة وكان لألنبياء السابقني ". ووقت األنبياء قبلكهذا وقتك : "مه مواقيتها وقال لهفعلَّ 

ا جعلت يل  :مل يعطها أحد قبلي من األنبياء أعطيت مخساً :"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  قال ؛للصالة ال جياوزو
آدم عليه أبينا  ومنذ عهد ."ومل يكن أحد من األنبياء يصلي حىت يبلغ حمرابه وطهوراً  األرض مسجداً 

الذي كان سببًا يف - إبليس ه وعدو ذريته من بعدهىل األرض؛ فإن عدوَّ حني أهبطه هللا إالسالم 
 جم يل ىل  مل خل ُّٱ :؛ قال هللا تعاىلبين آدم عنها حيرص على صدِّ  -إخراجه من اجلنة

 ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم

تيق الذي هو قبلة الصالة مث وهذا خليل هللا إبراهيم يضع أساس بيت هللا الع َّ حي جي يه

 يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱٱ:ربه فيقول  يدعو

  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك

وهذا   َّ مع جع  مظ حط مضخض حض جض مص خص حص ُّٱٱ:ويدعو لذريته فيقول ،  َّ

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جييه ىه مه جه ُّٱٱ:مساعيل خيرب هللا عنه بقوله إابنه 

قامة الصالة؛ وهذا  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ موسى الكليم يؤمر 



٤ 

 

لصالة يشمله وأخاه هارون  َّ مه جه ين ىن من ُّٱٱ:قال سبحانه  ، واألمر 

 جخ مح جح مج  حج مث هت مت ُّٱٱ:وقومهما من بين إسرائيل؛ يقول جل وعال

وهو - عليه السالم وهذا يعقوب َّ حض جض مص خصحص مس  خس حس جس مخ

 ,، َّ زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱٱ:مر هللا بنيه فيقول  - إسرائيل
الصالة إىل هللا  وأحبُّ  : "؛ قال عليه الصالة والسالموداود عليه السالم كان هديه الصالة وقيام الليل

وابن  ةيب شيبوأخرج عبد الرزاق وابن أ ،)١("دسهلثه وينام سُ صالة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثُ 
ب سليمان عليه السالم ملا شغلته اخليل فاتته صالة العصر غضِ ن إ ":مت عن احلسن  قال أيب حا

ا خرياً  مره كيف شاء فكان غدوها شهرا  :منها وأسرع  فعقر اخليل فأبدله هللا مكا الريح جتري 
كان أكثر األنبياء عليه السالم   أن شعيباً  :"وأخرج ابن عساكر عن األحنف  . "ورواحها شهرا

" صالة
)٢(

اهم عن التطفيف ؛ لتوحيد و  ىي ني ُّٱٱ:ولكثرة صالته قال له قومه حني أمرهم 

 حج مث هت  متخت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي

 مي زي  ري ٰى ُّٱٱ: حني التقمه احلوت عليه السالم وقال هللا يف قصة يونس ، َّ جح مج

 ىه ُّٱ السالمعليه يف قصة زكر جاء و ،" نيمن املصلّ  :" عباس قال ابن َّ ىي ني

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه

ٱ:، وهكذا كان عيسى ابن مرمي عليه السالم كان من أهل الصالة َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 همأ تناك اذكوه  َّ نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ

  حت جت هب مب ٱُّٱٱ:العو  لج لاقف ةالصلا ماو دب هللا اهر مأ دقفم السلا اهيلع مير م

مر ولدههو  ،َّ مث هت مت خت   خض حض جض مص ُّٱٱ:بقوله ذا لقمان احلكيم 

 .َّ حك جك مق حق  مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض

                                 
  .)٣٢٨/  ٣( مع بني الصحيحني البخاري ومسلماجل )١(

  .)١٢٧/  ٨( الدر املنثور )٢(



٥ 

 

صهم على أدائها ا عندهم وحر حلال األنبياء مع الصالة عظيم شأ فتبني من هذا االستعراض املختصر
  . واشتهارهم بذلك بني أقوامهم

  تاريخ الصالة يف عهد خامت النبيني:املبحث الثاني 
األكرم؛ فهي يف شريعته  إن الصالة يف عهد خامت األنبياء واملرسلني هلا الشأن األعظم واملقام

 وهي مفزعه عند امللمات واخلطوب، الذي ال يقوم الدين إال به عمودهلإلسالم، و   الركن الثاينملسو هيلع هللا ىلص
ه عليه الصالة والسالم وهو يغادر الدنياهى سلو ته ومنة عينِ رَّ وهي قُـ    .اه، وهي آخر وصا

عن أنس بن مالك قال كان وقد جاء فرض الصوات اخلمس يف حادثة اإلسراء واملعراج العظيمة ، ف
فرج سقف بييت وأ مبكة فنزل جربيل ملسو هيلع هللا ىلص  :"ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالحيدث أن رس -  عنهمارضي هللا-أبو ذر

ففرج صدري مث غسله من ماء زمزم مث جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإميا فأفرغها يف صدري 
ل جربيل عليه السالم خلازن مث أطبقه مث أخذ بيدي فعرج يب إىل السماء فلما جئنا السماء الدنيا قا

السماء الدنيا افتح قال من هذا قال هذا جربيل قال هل معك أحد قال نعم معي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص قال 
فأرسل إليه قال نعم ففتح قال فلما علو السماء الدنيا فإذا رجل عن ميينه أسودة وعن يساره أسودة 

لنيب الصاحل واالبن الصاحل قال فإذا نظر قبل ميينه ضحك وإذا نظر قب ل مشاله بكى قال فقال مرحبا 
قال قلت  جربيل من هذا قال هذا آدم ملسو هيلع هللا ىلص وهذه األسودة عن ميينه وعن مشاله نسم بنيه فأهل 
اليمني أهل اجلنة واألسودة اليت عن مشاله أهل النار فإذا نظر قبل ميينه ضحك وإذا نظر قبل مشاله 

ا مثل ما قال بكى قال  ا افتح قال فقال له خاز مث عرج يب جربيل حىت أتى السماء الثانية فقال خلاز
رج يب حىت ظهرت ملستوى أمسع فيه صريف مث عُ :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .... خازن السماء الدنيا ففتح

مبوسى فقال موسى عليه ففرض هللا على أميت مخسني صالة قال فرجعت بذلك حىت أمر ... األقالم
السالم ماذا فرض ربك على أمتك قال قلت فرض عليهم مخسني صالة قال يل موسى عليه السالم 
فراجع ربك فإن أمتك ال تطيق ذلك قال فراجعت ريب فوضع شطرها قال فرجعت إىل موسى عليه 

مخس وهي السالم فأخربته قال راجع ربك فإن أمتك ال تطيق ذلك قال فراجعت ريب فقال هي 
مخسون ال يبدل القول لدي قال فرجعت إىل موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ريب 
يت سدرة املنتهى فغشيها ألوان ال أدري ما هي قال مث أدخلت اجلنة  قال مث انطلق يب جربيل حىت 



٦ 

 

ا املسك  ببيت املقدسألنبياء يف الصالة ل النيب ملسو هيلع هللا ىلص إمامةمث إن .)١( "فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترا
سلمني كان بيت املقدس قبلة امل  مثَّ ومن ، ارتباط الصالة جبميع األنبياء إحدى أكرب املعامل الواضحة يف

عن ابن إىل مكة جاءه جربيل مبواقيت الصالة على التفصيل؛ ف ملسو هيلع هللا ىلصوملا رجع النيب  .األوىل إىل الصالة
ين جربيل عند البيت مرتني فصلى يب الظهر حني مالت أمَّ ":  قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال  عباس 

وصلى يب املغرب حني أفطر  ،ل كل شيء مثلهظر الشراك وصلى يب العصر حني كان الشمس قد
وصلى يب الفجر حني حرم الطعام والشراب على  ،الصائم وصلى يب العشاء حني غاب الشفق

وصلى يب الغد الظهر حني كان ظل كل شيء مثله وصلى يب العصر حني كان ظل كل  ،صائمال
وصلى يب  ،وصلى يب العشاء حني مضى ثلث الليل ،وصلى يب املغرب حني أفطر الصائم ،شيء مثليه

ووقت الوقت فيما بني هذين الوقتني هذا وقتك :  دمحم : فقال  ،الغداة بعد ما أسفر مث التفت إيل
ًا يف وصف أجزائها من الركوع  بني األنبياء ومع تشابه أوقات الصالة.)٢( "األنبياء قبلك جند تشا

: مرفوعاً بسند صحيح  غريهابن حبان و والسجود، وحىت يف وضع اليد اليمىن على اليسرى؛ فقد روى 
خري سحور وأن نضع أميإ معشر األنبياء أُ ": وكان يقول " يف  اننا على مشائلنامر بتعجيل فطر و

ملا هاجر النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة وفيها كثري من اليهود اقتضت احلكمة الرشيدة أن تكون قبلة و ". الصالة
فصلوا إىل تلك القبلة ستة عشر شهراً " بيت املقدس"قبلة األنبياء السابقني يف الصالة هي النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

لتوجه للبيت احلرام، مث جاء النسخ لذلك وأُ أو سبعة عشر شهراً   ٰى ين ىن نن من ُّٱ مر 

 هب مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي  زيري

 خص حص  مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت ختحت جت

إنك تقدم على قوٍم  :له ملا بعث معاذاً إىل اليمن قال ملسو هيلع هللا ىلص وصيته يف الدعوة فإنه والصالة هي .َّ مص
أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة هللا عز وجل فإذا عرفوا هللا فأخربهم أن هللا قد فرض 

وهو عليه الصالة والسالم يُبني صفتها على  .متفق عليه" . عليهم مخس صلواٍت يف يومهم وليلتهم
  :" صلى على املنرب وملا انتهى قال، وبفعله حني"صلُّوا كما رأيتموين أصلي: "التفصيل بقوله فيقول

                                 
  .رواه البخاري ومسلم ، واللفظ ملسلم) ١(

  .)١٦٨/  ١(صحيح ابن خزمية  )٢(
  



٧ 

 

وقد صارت الصالة هديه عليه  .رواه مسلم "موا صاليتهذا لتأمتوا يب ولتعلَّ  أيها الناس إمنا صنعتُ 
ٱ:وهي وصفهم يف التوراة؛ فا جل وعال يقول- رضوان هللا عليهم- الصالة والسالم وهدي أصحابه 

 ىه مه جه ين ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱ

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جييه

 زث رث  يت ىت نت متزت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ

ومن حرص النيب عليه الصالة والسالم عليها كان   َّ  يف ىف يث ىث نث مث

 ىئ ُّٱٱ:مع كفرهم الباطن حيرصون على أدائها ظاهرة أمام الناس كما قال سبحانه يف املدينة املنافقون
 زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ

، الصََّالَة الصَّالَةَ «  :وهو يودِّع الدنيا حني يقول ملسو هيلع هللا ىلص النيب وصا، والصالة آخر   َّ يث ىث  نث مث
ََّ ِفيَما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم    .رواه أبوداود بسند صحيح »اتـَُّقوا ا

  فوائد تارخيية يف الصالة: املبحث الثالث
ريخ البشرية الذي ارتبط  يظهر جليًا مما سبق أن شعرية الصالة كانت أعظم العبادات ظهورًا يف 

لتشريع منذ آدم عليه السالم وحىت خامتهم عليه الصالة والسالم، ويف هذا ابسرية األنبياء واملرسلني 
ما   -صوات هللا وسالمه عليهم- الكرام التأكيد عليها قوًال وفعًال من الرسل العظيم للصالة واستمرار 

  :يدل على فوائد عظيمة جليلة من أمهها
أن الصالة هي أعظم شرائع الدين ومبانيه العظام بعد التوحيد، فهي قرينة اإلميان والدليل عليه،  :أوالً 

الفارقة بني أهل اإلميان وأهل الكفر والطغيان، و  -الذي هو دين األنبياء مجيعاً -وهي عمود اإلسالم 
  . ألبنائهم وأقوامهموهي وصية األنبياء واملرسلني

تكاد صفة صالة األنبياء واملرسلني تكون متقاربة، فوقتها واحد كما جاء يف حديث جربيل  :نياً 
عليه السالم السابق، وتكرار أعماهلا من الركوع والسجود والقنوت والدعاء مما يؤكد التشابه فيها مبا 

لى عظمة الصالة وحضورها اليومي الواضح جيعلها حمل اتفاق يف صفة أدائها مجلة، وهذا كله يدل ع
  .مجيعاً  ءيف شرائع األنبيا

ون على ن الصالة كانت وستظل عالمًة على الصالح واخلري والفالح يف الدنيا واآلخرة، فاملصلُّ إ :لثاً 
م أقاموا أعظم شعائر الدين سله ؛ ويظهر هذا جليًا من امتداح هللا ألنبيائه ورُ العملية خري عظيم أل
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ما بني راكع  وهم املالئكة قامتهم للصالة وحمافظتهم عليها بكرًة وعشياً، فالصاحلون من أهل السماء
 ك واضعٌ لَ هلا أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إال ومَ  قَّ وحُ  ،ت السماءأطَّ :"؛ ففي احلديث وساجد

اعهم حمافظون عليها ، والصاحلون من أهل األرض وهم األنبياء وأتب)١("اً جبهته  تعاىل ساجد
ا، وخصعحريصون على ت ، وهكذا أصحابه رضوان وصاً خامتهم عليه الصالة والسالمظيمها والوصية 

أما " :، حىت قال عمر بن اخلطاب  هللا عليهم الذين هم صفوة أتباع الرسل وأعظمهم قدراً وفضالً 
احلاكم من ذي من قول عبد هللا بن شقيق و معند الرت و ، "إنه ال حظ يف اإلسالم ملن أضاع الصالة

، وهكذا  "مل يكن أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، يرون شيئًا من األعمال تركه كفر، غري الصالة": قول أيب هريرة 
نته، فقد  كان السلف الصاحلون بعد الصحابة؛ حىت صارت الصالة دليالً ميتحن به إميان املرء وقوة د

خذون الرواية عن رجل حىت ينظروا إىل صالته، فإن أحسن الصالة    أن علماء احلديث روي كانوا ال 
  .كتبوا عنه وإال تركوه

لت مزيد العناية والتأكيد على إقامتها؛ وقد : رابعاً  إن الصالة يف شريعة خامت األنبياء واملرسلني قد 
ت الكتاب العزيز وأحاديث السنة النبوية املطهرة؛ وقد  لت من اخلصوصية ما مل يكن تضافرت بذلك آ

علت يل جُ " :يف شأن األنبياء السابقني؛ ومن ذلك خصوصيته عليه الصالة والسالم على األنبياء بقوله
ر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صالة أخَّ  :عن معاذ بن جبل قال أبو داود والبيهقيوأخرج  ."األرض مسجدا وطهورا

ذه الصالة :"مث خرج فقال ،صلى الظان أن قد العتمة ليلة حىت ظنَّ  ا على ضِّ فإنكم فُ  ؛أعتموا  لتم 
يف شأن  ، وجاء يف خصائصه عليه الصالة والسالم هو وأمته اخلامتة"قبلكم ها أمةٌ صلِّ سائر األمم ومل تُ 

  .جلمعة والتأمني واستقبال الكعبة والصف يف الصالة كصف املالئكةاالختصاص  الصالة
ريخ مرتبط بسرية خري الربية وأزكى  ريخ الصالة قدميٌ  :خامساً  يضرب جبذوره يف عمق التاريخ، وهو 

وحني يتقادم العهد وتندرس معامل النبوة  -صلوات هللا وسالمه عليهم-سله البشرية أنبياء هللا ورُ 
اليت تُرفع من وتقرتب الساعة ويبتعد الناس يف آخر الزمان عن الدين تكون الصالة هي آخر العبادات 

اية العامل وقيام الساعة؛ ً بقرب  فقد روى أنس بن مالك عن رسول هللا  األمة؛ لتكون بذلك إيذا
  .)٢("أول ما تفقدون من دينكم األمانة ، وآخره الصالة " : قال ملسو هيلع هللا ىلص

                                 
  .رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه واحلاكم، وحسنه األلباين )١(

  .)٢٣٨/  ٤(السلسلة الصحيحة  )٢(
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ا  ويف اخلتام رخيها املشرق وحلقا الوضاءة مع صفوة فهذه هي الصالة، وهذه إطاللة سريعة على 
، فدونك أيها املسلم هذه العبادة اجلليلة فاعرف -عليهم الصالة والسالم- الرسل و البشر األنبياء 

للعبد بني يدي  :"حقَّها وقدرها، واعلم أنك أول ما ُتسأل يوم القيامة عنها؛ قال ابن القيم رمحه هللا
ن وِّ املوقف األول هُ  فمن قام حبقِّ  ،م لقائهيديه يو  وموقف بني ،قف بني يديه يف الصالةهللا موقفان مو 

ذا املوقف ومل يوفه حقَّ  ،عليه املوقف اآلخر  ُّٱٱ:قال تعاىل ؛د عليه ذلك املوقفدِّ ه شُ ومن استهان 

 جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

َّ )١(. 

                                 
  .٢٠٠ص: القيمالفوائد البن ) ١(


