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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 األولىالخطبة 
 َُّّ َفُهدَو اْلُمْهتَدِد َوَمدْن  إنَّ الحمَد هلل، نحمُده ونستعيُنه ونستهديه ونستغِفُره، ونعوُذ باهلِل ِمن شروِر أنُفِسنا وسيئاِت أعَمالنا، َمْن َيْهدِد 

ددْدا عبددُده ورسددوُله، وصدد ي ه ُيْضددِلْل َفَلددْن َتِ ددَد َلددُه َوِلِيددا ُمْرِشددْدا، وأشددهد أْن ال إلدده إال ُل وحددده ال شددر َك لدده، وأشدده د أنَّ نبيَّنددا ُمحمَّ
يتده وخليُله، أرسله رب ه بالهدى وديِن الَحقِّ لُيظهره على الددين ُكلِِّده ولدو َكدِره الُمشدِركون، فصدلواُت ربِِّدي وسدالُمه عليده وعلدى    ب

لين، ومن سار على درِبهم واهتدى بِ    ُهداهم إلى يوم الدين، أمِّا بعد:الطيِِّبين الطاِهر ن، وأصحاِبه الُغرِِّ الُمح َّ

َّلَ ))يقو  ل تعالى وهو أحكم القائلين:  ِ ِ نَل  َّل ُيـره َتِجـُدوَّللُا ِ ُنـَد  ََ  ٍُ ُموا أِلَُنُمِسـُنُم ِمـ َةـاَة َوَمـا ُتَقـدِ  ـاَلَة َوُُتـوا الََل ِبَمـا  َوَأِقيُمـوا الصَل
 [.110]البقرة:(( َتُعَمُلوَن َبِصيٌر 

إخوة اإليمان والعقيدة، لقاؤنا بكم يت دد فدي حْلقدة جديددة مدن ِسلِسدلة أركدان اإلسدالم، و دد كنِّدا فدي اللقدائين الماثديين  دد تحددثنا 
ث عن شهادة التوحيد، عن )ال إله إال ل محمِّد رسو  ل( ذكرنا شروطها ومعانيها ومقتضياِتها، واليوم أيَّا األحبَّة الِكرام، نتحدَّ 

ه رسو  ل عن الر  ني اإلسالم  لى َمس: شهادة أن ال  له بُ »عندما  ا :  كن الثاني العظيم من أركان اإلسالم، الذي عدَّ
حدديثنا اليدوم عدن إ داِم الصدالة، حدديثنا اليدوم عدن الدُركِن الثداني، [، رواه البخاري ] «...ا رسول هللا، وإقام الصالةد  محمَل   ال هللا، وأنَل 

،  لو "[حديث حسن صحيح"رمذي، و ا : رواه التِِّ ]« رأس األمر اإلسالم و مودَّللا الصالة»: يقو  رسو  ل و ه أساسِ و  الدينِ  عمودِ عن 
ر مدا الدذي سيحصدل بالبيدت  شبَّهت هذا اإلسالم ببيٍت أو خيمة فإنَّ العمود الذي يحمله هدو الصدالة، ولعلدك تسدتطي  أن تتصدوَّ

  أوَّ أو الخيمددة إن سددقطت األعِمدددةق إن سددق  العمددود الددذي يحِمددل الخيمددة هددل لهددا ِمددن بقدداءالة ال  ل، وعمددود الدددين الصددالة، 
َرُسدوَ  ففدي الحدديث الصدحيح أنَّ   ما يحاسب عليه العبد يدوم القيامدة، وأوَّ ج، ليلة اإلسراء والمعرا  يثت على النبرِ فُ  ِعبادةٍ 

 َِّّ  َدُت، فقـد ح، وإن فَسـح وأنَجـَأوَل ما ُيحاَسُب به العبد يوم القيامة مٍ َ َمِلِه: صاَلُتُه، فـنن َصـَلحُ،، فقـد أفَلـ  نَل  » : دا
ِس  َابَ   ...رَو

َ  مدا ُتسدأ  عدن صدالِتك، إن َصدَلَحت  ]لن ُتسأ  عن ِعلِمدك وال عدن اكاِتدك وال عدن صدد اِتك وال عدن ِجهداِد ... بدل سُتسدأُ  أوَّ
 ...[فقد خاَب وخِسردها ِمن األعما ، أمَّا إن فسَدت صالته ُينَظُر فيما بع

، ٍ المريضـةِ مِ  َص قَ ل بها ما انتَ مَل كَ ؟ فيُ عه روا، هل  لعبدي مٍ تطوُّ ، قال الربُّ تبارك وتعالى: انظُ ءٌ شي هِ ٍ فريضتِ مِ  َص فنن انتقَ 
بعد الصالة ُينَظُر في سدائِر عمِلدك، ُينَظدُر فدي جهداِد  وفدي صدد اِتك ي، و ا : حَسن[. ]رواه الترمذ «ه  لى ذلك ملِ  ثم ينون سائرُ 

ى بها رسو  ل وفي تعليِمك، وفي تالوِتك، و.... كلها تأتي بعد الصالة، لذلك كانت الصالة  عند مفار دة   خر وصية وصِّ
 ]مسند أحمد وبلفٍظ  خر في ُسَنن أبي داوود[. «كمك، أيمانُ لَ وما مَ  ،الصالةَ  الصالةَ »: ، يقو  لناالدنيا
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مدددا [ 1الم مندددون:] ()َقـــُد َأُفَلـــَح اُلُمُوِمُنـــوَن(): ،  دددا  تعدددالىفات المددد منينِصدددكيدددف ال والصدددالة أخددد   ِصدددفاِت المددد منين، بدددل أوَّ  
اِشـــُعوَن()صدددفة:  أو ُ صدددفاتهمال  ََ ٍَ ُهـــُم ِفـــي َصـــاَلِتِهُم  خدددتم تلدددك و صدددفاتهم، عديدددْدا ِمدددن ثدددم اسدددتعر  ل  [.2الم مندددون:]( )الَلـــِني
ٍَ ُهــُم َ َلــى َصــَلَواِتِهُم ُيَحــاِفُظوَن ك ُأُوَلِاــَك ُهــُم اُلَواِرُثــونَ ): سددبحانه بقولددهالصدفات،  ٍَ َيِرُثــوَن اُلِمــُرَدُوَس ُهــُم ِفيَهــا  )َوالَلــِني ك الَلــِني
اِلُدونَ   [.11-9]الم منون:(( ََ

ٍَ )بدأ بأوَّ  ِصفة:  اِشُعوَن()الَلِني ََ ٍَ ُهُم َ َلى َصَلَواِتِهُم ُيَحاِفُظوَن ك ُأُوَلِاَك )وختم في  خِر ِصدفة  (ُهُم ِفي َصاَلِتِهُم  )َوالَلِني
اِلُدونَ  ُهُم اُلَواِرُثونَ  ََ ٍَ َيِرُثوَن اُلِمُرَدُوَس ُهُم ِفيَها   [.11-9]الم منون:(( ك الَلِني

 .[103]النساء:  )) ن الصالة كان،  لى المومنيٍ كتابا موقوتا((ا فقا  تعالى: دا معلومْ حدِ ا مُ جعل ل لها و تْ 

أَمرندددا ُل  [.238]البقدددرة  ))حـــافظوا  لـــى الصـــلوات والصـــالة الوســـطى وقومـــوا   قـــانتيٍ((وأمرندددا سدددبحانه بالمحافظدددة عليهدددا: 
 بالمحافظِة عليها، ِلماذاال

رْ لكي تكون إيقاْظا   يهَعلى َكْثَرِة اأَلْوَبِة واإِلناَبِة ِإلخمس مرَّاٍت في اليوم  اَتْحِر ْض لتكون لنا َعْن طاَعِة ل، و نا َلتِ ِمْن َغفْ  لنا اُمَتَكرِِّ
ر  أي هددا ُسددْبحاَنه ، تددذكرنا كددلَّ يددوٍم خمددس مددرات بددأن هنددا  رِبددا خاِلْقددا  دداِدْرا مقتدددرا عظيمددا،  دداهْرا جبددارا سددبحانه وتعددالى... تُددذكِِّ

َوَأِنيُبوا ))الذي تسعى له بيد ل، وأن توفيقك في عملك بيد ل، وأن نصر  ِمن ِعنِد ل... فهالِّ أنبت إليه:  اإلنسان بأن را ك
ٍُ َقُبِل َأُن َيُأِتَيُكُم اُلَعَناُب ُثمَل اَل ُتُنَصُرونَ  ُكُم َوَأُسِلُموا َلُه ِم  [.54]الُزَمر: ((ِ َلى َربِ 

 كان الطواغيت في جيوش الُكفر، يمنعون الم نَّدين ِمن الصالة، لماذاالةةفيما مضى  -أيِّها السادة-لذلك 

ُر ذِلددَك الشداب، ذِلددَك الم نَّددد، خمدَس مددرَّاٍت فددي اليدوم، بددأنَّ ل تعددالى أعلدى وأعظددُم وأكبددر مدن أولئددك الطواغيددتِ   ألنَّ الصدالة تددذكِِّ
ْما على أواِمر  ره وأعواِنهم، وبأنَّ أمَر ل ي ب أن يكوَن ُمقدَّ هم، ولذلك كانوا يمنعون الشاب ِمن الصالة، لكي يقطعوا عنه ما ُيذكِِّ

 باهلل، فال َيسَم  في ِ طَعِتِه العسكر ة أذاْنا وال يحُضدر صدالة، لكدي يبقدى يهداب الطواغيدت، و نسدى أنَّ هنالدك خالقدا  داِدرا مقتدِدْرا
 أعظُم من أولئك جميْعا هو خاِلُقهم ومليكهم ُسبحانه وتعالى...

ة المد منين عندد الدبالءهذ () ه الصالة أيهدا األحبَّدة ُعددَّ ٍَ ـاِبِري َ َمـَع الصَل  ّ ـاَلِة ِ نَل  ـُبِر َوالصَل ٍَ َُمُنـوُا اُسـَتِعيُنوُا ِبالصَل  ()َيـا َأيَُّهـا الَلـِني
 [.153]البقرة: 

ــطَ ): بددإذِن ل للددراق والبركددة جالبددة  هددذه الصددالة  ــاَلِة َواُص ــَك ِبالصَل ــُر َأُهَل ــُة )َوُأُم ــَك َواُلَعاِقَب ٍُ َنُرُزُق ــ ــا نَلُح ــَأُلَك ِرُزق  ــا اَل َنُس ِبُر َ َلُيَه
 [.132]طه: ( ِللتَلُقَوى(
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ي النفس وتنقِِّي الروح وتنظُِّف ال واِرح  ُر القلب وتزكِِّ ُروِر واآلثام.هذه الصالة تطهِّ وَحْسُبنا َدِلياْل َعلى َذِلَك َ ْوُلُه  ..ِمْن َلْوثاِت الش 
 «َدَرِنـِه َشـ ٍُ ُمـَس َمـر اته َهـُل َيُبَقـى ِمـ ََ ]هدل يبقدى مدن وسدم جسدِمه  ءٌ يَأَرَأُيُتُم َلُو َأنَل َنَهرا  ِبباِب َأَحِدُكُم َيُغَتِسـُل ِمُنـُه ُكـلَل َيـُومه 

ٍُ َدَرِنِه شَ  شيءال..[ َلواِت الَخُمِس َيُمُحو هللُا ِبهِ يقاُلوا ال َيُبَقى ِم أي يمحو ل بها  [.ُمتََّفق  َعَلْيه] «ٍَل الَخطاياٌء قاَل َفَنِلَك َمَثُل الصَل
ِصدغار الدذنوب التدي نقترفهدا يومْيددا،  لدت كلمدْة فلدم تصدُدق ِبهددا، نظدرَت إلدى مدا ال يحدل  لددك، فعلدت شديء مدن صدغائر الددذنوب، 

 والحسددِ  البداطن، مدن الدبغ ِ  ن أدرانِ ِمدفتأتي الصالة في كلِّ يوم خمس مرَّات، لكي يمحو ل بها تلك الصغائر وليطهِّرندا بهدا 
رهانا  ونجاة  يوَم القيامـِة، ومـٍ لـم يحـافُظ مٍ حافَظ  ليها كان، له نورا  وبُ » ...  لذلك  دا  اآلثام القلبيةسائِر والمعاصي و 

ٍُ له نورا  وال بُ  ٍِ ، وكاَن يوَم القيامِة مع قـاروَن وفِ رهانا  وال نجاة   ليها لم تك ]مسدند أحمدد وصدحيح « َلـ ه ر ـوَن وهامـاَن وُأبـيِ  بـ

 والعياذ باهلل ِمن ِتلك الخاِتمة.ابن ِحبَّان و ا  شعيب األرناؤوط: إسناده صحيح[ 

ــُجوِد )) مدن حددافَظ عليهدا كانددت لده نددورْا وُبرهاندْا، ٍُ َأَثــِر السُّ تددرى سديما المدد من الُمتَّقددي [. 29]الفدتح: ...((ِســيَماُهُم ِفــي ُوُجــوِهِهُم ِمـ
 ...كاَن يوَم القيامِة م   اروَن وِفرعوَن وهاماَن وُأبيِّ بِن خلفٍ الساِجد هلل، باديْة واِثحْة نوْرا في وجهه، أمَّا من تر  الصالة، 

لشـرك تـرك بـيٍ الرجـل والكمـر أو ا» دا :  كيف الالة و د تر  الصالة، وهي الخد  الفاصدل بدين اإلسدالم والكفدر: رسدو  ل 
 .سلممُ  والحديث صحيح  رواه اإلمامُ  «الصالة

عن جواب الكفدار  حكايةْ في القر ِن الكر م تعالى  ل قا فاألليم يوم القيامة:  بالعذابِ تاِركها  فقد توعََّد لُ  -أيها السادة–ولذلك 
هدا ر والثبدور لمدن أخَّ   دلَ بل رتَّب ل تعالى الو  .[43-42ر: ثِِّ دَّ الُمد] ٍ((يل ِ المَص  ٍَ مِ  قالوا لم نكُ  ؟رقَ ما سلكنم في سَ ))سألون: حين يُ 

 [.5الماعون: ] ((فويل للمصليٍ النيٍ هم  ٍ صالتهم ساهون )): تأخيْرا عن و تها

ََ ص في تركها، ال في مَ رََل لم يُ  ينمي أن تعلم أَا اإلسالم بأنَله ألهمية الصالة ال فد وال فدي َحدرب حتدىةة، ،وفرض، وال في 
ـــاَلِة )،  ددا  تعدددالى: فددي حددداالت الفددزا والقتدددا  ،الموا دددف تسددق  حتددى فدددي أحددرج الظدددرو  وأشدددِِّ  ـــَلَواِت والصَل )َحــاِفُظوُا َ َلـــى الصَل

ـا َفـِنَذا َأِمنـُتُم َفـاُذُةُرواُ  ُمـُتُم َفِرَجـاال  َأُو ُرُةَبان  َِ ٍَ ك َفـنُن  ِ َقاِنِتي ـا َلـُم َتُكوُنـواُ اُلُوُسَطى َوُقوُموُا لِلِ  َ َكَمـا َ لَلَمُكـم مَل  ّ ]البقدرة:  (َتُعَلُمـوَن(  

، المهدددم أن ال تددددا مي إمددداْء حسدددب الطا دددةو مسدددتقبليها، تددد بلدددة، أو غيدددرَ القِ  يلسدددتقبِ كباندددا، مُ  أو رُ جدددااْل ل أكبدددر، رِ [... 238-239
ِصَلَتَك بربِِّ األرِ  والسماء، أن ال ُتحَرَم المَدَد ِمن ل أيها الُمسِلم لكي الصالة، المهم أن ال تتُرَ  الصالة، الُمِهم أن ال تقَطَ  

ْدا ِمن ل تعالى...  تعيش في هذه الدنيا عز ْزا كر ْما موفَّْقا مهِدِيا ُمسدَّ

ُيدديُر ثدم  الصدالة والفدالحِ  مندادِ  سدم ُ ثمَّ بعد كل هذا، بعَد ُكلِّ ما سدمعناه عدن فضدِل الصدالِة ومقاِمهدا وخطدورِة تركهدا، ندرى مدن ي
ََ َواَل َصــلَلى ك َوَلِكـٍ َكــنَلَب َوَتــَولَلى ك ُثـمَل َذَهــَب ِ َلــى َأُهِلــِه َيَتَمطَلـى ك َأُوَلــى َلــَك َفـَأُوَلى ك )ر: دبِ ُ دظهدرُه و  ُثــمَل َأُوَلــى َلــَك )َفــاَل َصــدَل
(َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اُرَةُعوا اَل َيرُ ))[. 35-31]القيامة:  (َفَأُوَلى( ٍَ ِبي  [.49-48]المرسالت:  (َةُعوَن ك َوُيٌل َيُوَمِانه لِ ُلُمَكنِ 
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يقفون الساعات الطو لة بأبواب الخلقق يذهُب إلى الطبيب أو إلى المشفى فيِقف الساعاِت الطو لة منتِظْرا، وال يِقُف د ائق بيَن 
 يدي الشافي الكافي سبحانه وتعالىةة

الد ائق بل الساعات لكي يشدتري بعدَ  الُخبدز، و عَ دز عدن أن يِقدَف الدد ائق بدين يددي الدراَّاِق سدبحانه يذهُب إلى الُفرن فيِقف 
 وتعالى...

يِقددف بددأبواِب المخلددو ين يسددأُلهم المدددد والمعونددة، وال يِقددُف الددد ائق ببدداِب مددن بيددِدِه أمددُر السددماوات واألر  و ذا  ضددى أمددْرا فإنَّمددا 
 يقو  له ُكن فيكون...

ة إيمددان هددذه، وأي  إسددالٍم هددذا أي هددا األحبَّددة، تِقددُف السدداعات ببدداِب المخلو ددات،  وتغفددُل عددن بدداِب السددمي  العلدديم القر ددب أي ِ لَّدد
 الم يب القوي القاِدر ال بار سبحانه وتعالى...

ثنا عن : إخوة اإلسالم ركوعها وس ودها وخشوعها كانت  ها وأتمَّ ى حقِّ أدِّ وأنَّ من عمود اإلسالم وركنه،  ، وبيَّنا بأنَّهاالصالةتحدَّ
ٍَل هللُا  لــى الِمبــاد، فمــٍ جــاَء بهــٍ لــم »:  ددا   ...صددرال ا فدديقلددب، وانشددراحْ  فدي الة عيندده، وحددالوةْ رَّ ُ د ُمــُس َصــَلواِت كَتــبه ََ

ٍُ لم يـأِت بِهـٍ،  َله الَجنَلة، وَم َِ ٍَل كان له  نَد هللا َ هٌد أن ُيُد فَلـيَس لـه  نـَد هللا  هـد:  ن ُيَضيُع منُهٍ شياا  استخمافا  بحقه
َله الَجنة ََ  [.23]األنبياء: ((اَل ُيُسَأُل َ مَلا َيُمَعُل َوُهُم ُيُسَأُلونَ ))[ سائيأخرجه الموطأ، وأبو داود، والنَّ ] «.شاَء َ نبه، وإن َشاَء أُد

 ى الصالة.المحافظة علفاهلل ل أي ها السادة في 

ر كثير  ِمن الناس وكثير  ِمن الشباب، إن صلَّى فإنَّما ُيصلِّ يوم الُ معة، خ اْل واستحياْء ِمن الناس، حياْء ِمن أهِله، وتدراه يهُ د
إتمدام أركانهدا وشددروطها، ب ، الصددالَة الصدالة«كمكـ، أيمـانُ لَ ومــا مَ  ،الصـالةَ  الصـالةَ » الصدالة سدائر األسدبواةة وصديَّة النبددي 

، وعددم االنشدغا  عنهدا، فكدل  مدن ومدا تنشدغل بده عدن صدالتك، ِمدن النداِس واألسدباب، أمدُرُه عندد مدن فيها وواجباتها، والطمأنينةِ 
 ستقف بين يديه، ُمسبِِّب األسباِب ُسبحانه وتعالى...

لدديك، فمثلده لدم يصدلِّي، ومثُلده  دا  لده اطمئنَّ في صالِتك لكي يظَهَر أثُرها عليك، فمن ُيهذِرُم الدتالوَة فدي صدالِته و نُقرهدا نقدَر ا
دا المد من الدذي يقدف خاِشد«. صلِّ فإنََّك لم ُتصلِِّ : » النبي   ْعا بدين يددي ل تعدالى، تدنعِكُس ال يشُعُر ِبخشدوٍا وال ُطمأنيندة، أمِّ

ُد نفسه في د نفسه  الصالة ُطمأنينة على سلوِكه اليوميق كل  ِمنَّا عنده اندفاا، عندُه تسر ا، لمِّا يعوِِّ الصالة على الطمأنينة، تتعوَّ
على ذِلك في حياِته اليوميدة، أمِّدا مدن يد دي الصدالة هذرمدة و نُقُرهدا نقدر الدديك فلدن يدنعِكس أثدر ذلدَك خيدْرا عليده وعلدى سدلوِكه، 

أهلَك  أمرأن تى الصالة ن المحافظة علمِ ليس هذا وحسب بل  لذلك وَجَب الحفاظ على الصالة في و ِتها وأركاِنها وطمأنينِتها،
ـاَلِة )ق نساءَ  وأوالَدَ  وعمِّاَلَك وموظَّ يك... ل تعالى أمر  بذلك وأمَر نبيَّك  بلها فقا  تعالى: بها واأل ربين )َوُأُمـُر َأُهَلـَك ِبالصَل

ٍُ َنُرُزُقَك َواُلَعاِقَبُة   [.132]طه:  (ِللتَلُقَوى(َواُصَطِبُر َ َلُيَها اَل َنُسَأُلَك ِرُزق ا نَلُح
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، وال هناِتددامرأِتدده، وال بصددالِة ب ، ال يهددتم بصددالةبيتدده  حددرع عليهددا، لكندده ال يهددتم بأهددلو بعدد  الندداس يواظددب علددى الصددالة، 
، َواُضِرُبوُهُم َ َلُيَها ِلَعُشره » ا :  ورسو  ل ، ئهصالة أبناب اَلِة ِلَسُبعه  «.ُمُروا َأُبَناَءُةُم ِبالصَل

َق السنوات، مروهم وهم أبناء سب ، واثدربوهم وهدم أبنداء عشدر، فالضدرب ال يكدون إال بعدد ثدالث سدنوات تسدتنِفذ فيهدا الحظ فر 
النصح والتعو د والترغيب والتش ي  والتحبيب... ثدمَّ إذا لدم يلتدزم الفتدى أو الفتداة، يكدون الترهيدب والتخو دف والتهديدد والوعيدد... 

 نوات...وال يكون الضرب إال بعد ثالثة س

دُرهم،  يعلمنا النبي  كيدف نربِِّدي أبناءنداق بعد  النداس تدراهم يسدارعون فدي ثدرب أوالِدهدم فدي الصدالة وفدي غيدِر الصدالة، فُينفِِّ
، َواُضِرُبوُهُم َ َلُيَها ِلَعُشره »والنبي يقو :  اَلِة ِلَسُبعه لترغيدب أي اجتهددوا علديهم ثدالث سدنوات فدي النصدح وا«. ُمُروا َأُبَناَءُةُم ِبالصَل

والتشد ي ، )إذا أتيددت الصددالة فلددك مكافدأة، و ذا ذهبددت ال ددام  معددي سأشدتري لددك كددذا....( أشددِ عُه ثدالث سددنوات، بعددد ذِلددك إن 
 تمرَّد وعصى، ولم يصلِّ ُيضرُب ثرب تأديٍب غير مبرِِّح، لكي يشبَّ الفتى وتِشبَّ الفتاة و د تعلَّق القلُب باهلل ُحْبا ال ُبغضا..

االجتماا علدى الخيدر، والتدراب   الرُجَل الم من الذي ُيحاِفظ على صالة ال ماعة و صطحب أوالده معه ليتعلَّموا وما أجمل ذِلك
 ... والتكاتف، والتراحم والتعاطف، وثب  الو ت والمحافظة عليه

دداَلَة جعلنددا ل و يدداكم ِمددَن  ددا َرَاْ َندداُهْم ُيْنِفُقددونَ الَّددِذيَن اْسددَتَ اُبوا ِلددَربِِِّهْم َوَأَ دداُموا الصَّ ... أ ددو  مددا تسدددمعون َوَأْمددُرُهْم ُشددوَرى َبْيددَنُهْم َوِممَّ
  .وأستغفر ل لي ولكم فاستغفروه فيا فوا المستغِفر ن
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 الخطبة الثانية:

ٍَ َولَ )): الحمد هلل وكفى، وصالْة وسدالْما علدى عبدده الدذي اصدطفى، عبداد ل، خيدُر الوصدايا وصديُِّة ربِِّ البرايدا ـُيَنا الَلـِني َقـُد َوصَل
))َ َّل ــاُةُم َأِن اتَلُقــوا  ٍُ َقــُبِلُكُم َوِإيَل فدداتَّقوا ل عبدداد ل، فبتقددوى ل الِعصددمة مددن الفددتن، والسددالمُة مددن  [،131]النسدداء: ُأوُتــوا اُلِكَتــاَب ِمــ

ـالَة  )اُتلُ )ل تعالى  ا  وهو أحكُم القائلين  واعلموا إخوة اإليمان أن. ..الِمَحن ـالَة ِ نَل الصَل ٍَ اُلِكَتـاِب َوَأِقـِم الصَل َما ُأوِحَي ِ َلُيَك ِمـ
ُ َيُعَلُم َما َتُصَنُعونَ  َّل ِ َأُةَبُر َو َّل ٍِ اُلَمُحَشاِء َواُلُمُنَكِر َوَلِنُكُر   [.45:العنكبوت] ((َتُنَهى َ 

أي هددا األحبَّددة األفاِثددل، لكددم نددر مصددلين فددي مسدداجدنا ومدد  ذلددك ال تنهدداهم صددالتهم عددن الفحشدداء والمنكددرةة فكيددف هددذا،  ل 
ٍِ اُلَمُحَشاِء َواُلُمُنَكرِ ))تعالى يقو  و وله الحق:  الَة َتُنَهى َ   ((؟؟!!ِ نَل الصَل

ون، وال واب أيها السادة، والسر  في ذلَك يكُمن في ماهيَّة الص فالصالة التي تنهى الة التي ُيصل ون وفي صفِة الصالة التي ي دِّ
، سددبحانه ل بهددا بددين يدددي لليهددا بقلبدده وروحدده ونفسدده، يتددذلَّ ع قبددل صدداحبهاعددن الفحشدداء والمنكددر هددي الصددالة الحقيقيددة التددي يُ 

السدر رة  ُ  التوبدة واإلنابدة، مخِلد ، صدادقُ وجدلِّ  عدزَّ  ل فيمدا عندد إظهارا للعبودية واعترافا بالفقر بين يديه، وهدو فدي ذلدك راغدب  
... يخشدُ   لُبده، وتسدُكن جواِرحده، و تددبَُّر فدي عقِلده بمدا يتلدو أو يسدمُ  هلل، يستشعر حْقا بأنَّه يقف بين يدي ل سدبحانه وتعدالى

 من ِكتاب ل، ليس هم ه أن تنتهي الصالة...

سدبحانه، فدذا  يقدف بدين يددي ل  يتدبَّر فدي عقِلده اآليدات، ومدن لدم يستشدِعر بأنَّده، ومن لم من لم تقم في  لبه هذه المعانيأما 
ِمدن  الحقيقيدة المرجدوة الثمدارُ لن يخشَ   لبه، ولن يسُكَن جَسدُده، ولدن تطمدئنَّ نفُسده، ولدن تظهدَر عليدِه ثمداُر الصدالة، لدن تظهدَر 

إال بقددر مددا حققده مددن  الصددالة ب لده مددن أجدركتَدديُ  نلمنكددر، ولدوالنهدي عددن الفحشداء وا ،التددي مدن أهمهددا التدذكير بدداهللو ، الصدالة
 . معانيها ومقاصدها

إندي وا دف بدين يددي ل تعدالى، "فدي ذلدك فقدا :  مَ روي عن بع  السلف أنه كان إذا  ام إلى الصالة ارتعد واصفر لونه ، فُكلِِّد
 "!السبحاَنه وحق لي هذا م  ملو  الدنيا، فكيف م  ملك الملو 

يدددي رئدديٍس أو مسدد و  أو طدداغوت مددن طواغيددِت الدددنيا... لُخِطددَف لوندده والرتعدددت فرائصددُه خوْفددا ِمددن ذِلددك وِمددن  لددو و ددف بددين
سطوِته و درِته وجبروِته، طاِمْعا فيما ِعنده ِمن العطاء... وهذا مخلوق  ِمن مخلو اِت ل، فكيف بحاِ  من يِقدف بدين يددي ملدِك 

سددباب،  دداِهِر ال بدداِبرة والملددوِ  والطواغيددت، وهددذا أيهددا األحبَّددة ال يكددون إال بخشددوِا القلددب األ الملددوِ ، وربِِّ األربدداب، ومسددبِّب
 وسكوِن ال واِرح..

ُر، و فعدُل و فعدل... ال يخشد   لبده وال  م و د خِِّ ترى بعضهم وهو ُيصلِِّي يتشاغل في صالتِه بثياِبه وبحركاِته، ُيكِثدر الحركدة، ُيقددِِّ
 يسُكن جَسُده.
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أما الم من الذي يصلِِّي صالْة حقيقية، يعرُ  بين يدي مدن يِقدف، تدراُه يصدلي بخشدوٍا وسدكينة، تسدُكن جواِرحده، و خشد   لبده، 
 ُر القر ن بعقِله، فينعِكس حينها أثر الصالة عليه في حياِته وسلوِكه ومعامالِته.و تدبَّ 

] ما يقا  عنه بالعامِّيدة: َسدْق  َفر ضدة[ هم ده أن ُيسدِق  الفر ضدة مدن عليده، مدن غيدر  من كانت صالته دائرة حو  اإلجزاء،أمَّا 
ر، ال بِمقدددار مددا حقَّددق ِمنهددا، وذا  ال تنهدداُه صددالته عددن الفحشدداء فددذلك لدديس لدده ِمددن فضددِل الصددالة وِمددن أثرهددا إ خشددوا وال تددذك 

الحدديث المدروي عدن ابدن مسدعود وابدن عبداس والحسدن والمنَكر، بل ذلك، ال تز ده صالته ِمن ل إال ُبعْدا، وعلى ِمثِلده ينطِبدُق 
َدَّللا مٍ هللا  ال بُ » ولهم:   [.(13/348) للقرطبي ال ام  ألحكام القر ن]انظر "  «عدامٍ لم تنهه صالته  ٍ المحشاء والمنكر لم ت

ولده شدواهد مرفوعدة، ، رجاله كلهم ثقاتفإسناده صحيح إلى ابن مسعود مو وْفاق ف هذا و ن لم يِصحَّ رفعه إلى النبيِّ والحديث 
 ، والصحابة ال يقولون مثل هذا بمحِ  اجتهاِدهم.ومو وفة

َدَّللا مٍ هللا  ال بُ مٍ لم تنهه صالته  ٍ المحشاء والمنكر لم »  ، لماذاالة «عدات

ألنَّدده يتددوهم بأنَّدده علددى خيددر، يقددو  فددي نفِسدده: "مددن ِمثلددي، ُأَصددلِِّي خمددس صددلوات فددي المسددِ د"، ولكددن ُيصددلِِّي وعقلدده فددي البيدد  
ه على خيدر والشراء، ُيصلِِّي وجواِرحه ال تسُكن، فيخُرج ليكِذب على هذا وليعتدي على ذا ، وليأكل حق اآلخر، وهو يتوهَّم بأنَّ 

 فال يسعى بإصالح نفِسه، فِمثل هذا ال تِزده صالته ِمن ل إال ُبعْدا.

أمِّا صالة الم من أيها السادة، فصالة  تنهى عن الفحشاء والمنكر، صالة  يشعر فيها الم من باالرتياح واألندِس بداهلل تعدالى، إذا 
))يدا بدال  أ دم الصدالة أرحندا يقدو   حَزَبه أمر ِمن أموِر الددنيا تدراه يِقدُف بدين يددي ل لُيدر َح نفَسده و لَبده، كمدا كدان رسدو  ل 

 نحن فلسان حاِ  كثيٍر منَّا: "أرحنا منها يا إمام، خلِِّصنا، أطا  علينا الشيم بض  د ائق"ةةة ، أمابها((

َهَواِت َفَسُوَف َيُلَقُوَن َغي ـا    ا  تعالى:  الَة َواتَلَبُعوا الشَل ُلٌ  َأَضاُ وا الصَل ََ ٍُ َبُعِدِهُم  سدرانْا وشدِرا، لقدون خُ أي: فسدو  يَ ﴿َفَخَلَ  ِم
 ... اللهم ال ت علنا منهم وال تكتبنا معهم واغفر لنا تقصيرنا يا رحيمشديداْ وعذابْا أليمْا 

 

 فر  الصالة كما ير د و أمر***   سر الصالة بأن تكون م  الذي

 وبها تزو  المعضالت وتضمر***     فصالتنا شمس تضيء حياتنا

 بين األنام إذا األنام تكدروا***        و دوم منها النور يضفي به ة

 بعد الشقا و نير فيها ال وهر***             يء فيها راحة لنفوسناو 



 9من  9الصفحة  ثمارها -معانيها  -حقيقتها  الصالة (3سلسلة أركان اإلسالم ) :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

 سوءا وتدعو طاغيا هو أكفر***        و ذا ال حافل أ بلت تبغي بنا

 هلل موالنا الذي نستنصر***             فالنصر معقود ب بهة ساجد

 يظهرفكالهما بعد التزامك ***            أتر د را اال أم تربد مكانةال

 فاس د لربك ثارعا إذ تذكر***        أتر د تفر ج الكروب جميعهاال

 أثر الصالة من التعامل ينشر***   واجعل سبيلك في التعامل أن ترى 

 *سر الصالة م  الحياة وال غرو***    ال نور في صلواتنا إن لم يسر

 [ حمد حسن مصطفى]*ِشعر األستاذ أ

 إني داٍا فأمِّنوا


