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 الدين عماد الصالة
 من نإو  كسبها، وزهيد نيلها يسري هو وكم وقيمتها، الصالة أمهية تعرف أن تريد كنت إن

- تام بيقني كله ذلك تعرف أن تريد كنت إن !نعم.. خاسر أبله حقها يؤدي وال يقيمها ال
 يليةالتمث احلكاية هذه يف فتأمل - ا  أربع يساوي اثنني يف االثنني ضرب حاصل أن كمعرفتك

 : القصرية
 كال مينح أن بعد اجلميلة، مزرعته إىل خدمه من ثننيا - يوم تاذ - عظيم حاكم يرسل

، شهرين بعد على هي اليت املزرعة إىل الوصول من ليتمكنا ذهبية، لرية وعشرين ربعا  أ منهما
 من هناك ايلزمكم ما واقتنيا السفر، ومتطلبات التذاكر ملصاريف املبلغ هذا من أنفقا: ويأمرمها

 .. واإلقامة السكن مز لوا
 سيارة من النقل وسائط أنواع مجيع فيها توجد واحد، يوم بعد على للمسافرين حمطة هناك

 .مثنه ولكل  .. وقطار وسفينة وطائرة
 مما ا  يسري  ا  شيئ صرف إذ، ا  حمظوظ ا  سعيد أحدمها كان.. األوامر تسلمهما بعد اخلادمان خيرج

 إىل الواحد من ماله رأس فارتفع سيده، هبا يرضى راحبة جتارة يف صرفه ة،احملط وصوله حلني لديه
 .األلف
 الذهبية اللريات من عنده مما وعشرين ثالث ا صرف وسفاهته حظه فلسوء اآلخر، اخلادم أما

 ..احملطة بلوغه حلني منها واحدة لرية إال كلها فأضاعها والقمار، الّلهو يف
 :صاحبه خاطبه

 كرمي فسيدنا، كذلك تضيعها فال، سفر تذكرة لديك الباقية اللرية ذههب اشرت .. هذا يا
 بركوب لك فيسمحوا، تقصري من منك بدر عما عفوه وينالك برمحته يشملك لّعله، رحيم

 مواصلة إىل فستضطر لك أقوله ما تفعل مل نإف. واحد يوم يف إقامتنا حمل ا  مع ونبلغ، الطائرة
 عليك ختيم والغربة بك، يفتك واجلوع األقدام، على مشيا   ملفازةا هذه يف كاملني شهرين السري
 .الطويلة السفرة هذه يف شارد وحيد وأنت
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 وقضاء عابرة، شهوة سبيل يف الباقية اللرية تلك حىت فصرف الشخص، هذا عاند لو ترى
 خاسر، شقي أنه ذلك يعين أال. له كنز مفتاح مبثابة هي سفر تذكرة اقتناء من بدال   زائلة، لذة

 إنسان؟ أغىب هذا يدرك أال .. ا  حق بليد وأبله
 !منها املتضايقة نفسي ويا !الصالة يؤدي ال من فيا
 ..وعال جل وخالقنا ربنا هو احلاكم ذلك إن
 حق ويؤديها بشوق الصالة يقيم الذي املتدين هو فأحدمها املسافران، اخلادمان ذلكما أما
 ..للصالة التارك الغافل هو واآلخر األداء،

 من يوم كل من ساعة والعشرون األربع فهي  "والعشرون األربعة"  الذهبية اللريات تلك وأما
 ..العمر أيام

 ..اجلنة فهو اخلاص البستان ذلك وأما
 ..القرب فهي احملطة تلك وأما
 احلشر إىل واملاضية القرب حنو السائرة البشر رحلة فهي الطويل والسفر السياحة تلك وأما

 .اخللود دار إىل نطلقةوامل
 ومدى عمله حسب كل متفاوتة، درجات على يقطعونه الطويل الطريق هلذا فالسالكون

 منهم وقسم الربق، مهنكأ سنة ألف مسافة واحد يوم يف يقطعون املتقني من فقسم، تقواه
 ذهه إىل العظيم القرآن أشار وقد،  اخليال مهنكأ سنة ألف مخسني مسافة واحد يوم يف يقطعون
 ..كرميتني آيتني يف احلقيقة
 !ساعة من كثرأ وضوئها مع صلوات مخس تستغرق ال اليت الصالة فهي التذكرة تلك أما
 يصرف وال القصرية الدنيا احلياة هذه على ساعاته من وعشرين ا  ثالث يصرف من خسارة فيا

 !بلهأ أمحق من وياله !مبني لنفسه ظامل من وياله .!املديدة األبدية احلياة تلك على واحدة عةسا
 ألف من أكثر فيه يشرتك الذي - اليانصيب لقمار مثنا   املرء ميلكه ما نصف دفع كان لئن
 بذل عن حيجم بالذي فكيف ألف، من واحد الفوز احتمال أن مع ،ال  معقو  ا  أمر  يعد - شخص

 باحتمال أبدية، خزينة نيل وألجل مضمون، ربح سبيل يف ميلكه، مما وعشرين أربعة من واحد  



 أخ يف اهلل                                                                                               الصالة عماد الدين 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                 3

 كل   ذلك يدرك أال.. للحكمة ا  وجمانب للعقل، ا  خالف العمل هذا يعد أال.. مائة من وتسعني تسع
 ؟عاقال   نفسه يعد من

 ا  مرهق عمال   ليست هناأ عن فضال  . معا   والعقل والقلب للروح كربى راحة اهتبذا الصالة إن
 وذلك، هلل عبادة مبثابة له ستكون ةاملباح الدنيوية املصلي أعمال سائر نإف ذلك وفوق. للجسم

 ا  عمر  فيكسب اآلخرة، إىل عمره مال رأس مجيع املصلي حيول أن إذن فيستطيع..  الصاحلة بالنية
 .الفاين بعمره ا  خالد

 
 من كتاب رسائل النور لبديع الزمان النورسي


