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 .الصالَة الصالةَ  -9>

 .اخلطبة إوىل

َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُه، َمْن ََيِْدِه اهللُ َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َفاَل َهاِدَي َلُه،  إِنَّ اْْلَْؿَد هلل

يَك َلُه، َوَأنَّ ُمَ  ًدا َعبُْدُه َوَرُشوُلُه.َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِلَه إَِّٓ اهلل َوْحَدُه َٓ ََشِ  ؿَّ

 أما بعد.

 .أَيا ادممـون

يِن وعصاُم القؼني، هي  اتؼوا اهللَ واعؾؿوا أن خَر أعاملِؽم الصالُة، فالصالُة عامُد الدِّ

 قال: قال رشوُل  ريض اهلل عـه  كاصقُة الؼُرباِت وعزُة الطاعاِت، فعن معاذ بن جبل 

مِر اإلسالُم، وعموُده الصالُة ، وذروُة َسناِمه رأُس األ: )وشؾم  اهلل عؾقهصذ  اهلل

( اجلهاُد يف سبوِل اهلل
()

 . 

يِن وأهمُّ أركاِن اإلشالِم بعد الشفادتني فعن  والصالُة أَيا ادممـون أعظُم صعائِر الدِّ

بني اإلسالُم عذ : )وشؾم  اهلل عؾقهصذ  ابن عؿر ريض اهلل عـفام قال: قال رشول اهلل 

أن إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل وإقاُم الصالة وإيتاُء الزكاة وصوُم مخس: شهادُة 

(رمضان وحجُّ البوت من استطاع إلوه سبوالً 
()

 . 

                                 

( من حديث 8><8)"، وابن ماجة ريض اهلل عـه  ( ;6;7)"ِمذي(، والسِّ ;;778( أخرجه أمحد ))

 معاذ بن جبل.

 (. ;6(، ومسؾم )=( أخرجه البخاري ))
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والصالُة يا عباَد اهللِ أحبُّ إعامِل إىل اهلل تعاىل، فعن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل 

 . ()( الصالُة عذ وقتِهاق ؟ قال: ) عـه قال: قؾت: يارشوَل اهلل، أي إعامِل أحبُّ إىل اهلل

استِقوموا ولن قال: )  وشؾم  اهلل عؾقهصذ  وروى اْلاكم عن ثوبان أن الـبيَّ 

( حتصوا، واعلموا أن خَر أعاملِكم الصالةُ 
 ()

 . 

ه تبارك وتعاىل، فعن أيب هريرة ريض اهلل والصالُة أَيا اإلخوان صؾٌة بنَي العبِد وربِّ 

أقرُب ما يكوُن العبُد من ربِّه وهو ساجٌد، )قال: وشؾم  اهلل عؾقهصذ  أن الـبيَّ  عـه 

( فيكثِروا الدعاءَ 
()

. 

: قال اهللُ وشؾم  اهلل عؾقهصذ  قال: قال رشوُل اهللِ  ريض اهلل عـه  وعـه 

قسمت الصالَة بوني وبني عبدي ىصفني، فنصفها يل وىصفها لعبدي، ولعبدي )تعاىل:

احلمد هلل رب العادني. قال اهلل تعاىل: محدين عبدي، وإذا قال: ما سيل، فٌذا قال: 

الرمحن الرحوم. قال تعاىل: أثنى عيل عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين. قال جل 

وعال: جمَّدين عبدي، فٌذا قال: إياك ىعبد وإياك ىستعني. قال تعاىل: هذه بوني وبني 

ادستقوم. قال اهلل تعاىل: هًالء  عبدي، ولعبدي ماسيل، فٌذا قال: اهدىا الرصاط

                                 

 (.  :=(، ومسؾم )5><:( أخرجه البخاري ))

(، واْلاكم يف ادستدرك 7>) "ادوضل"( ومالك يف >>7) "ابن ماجة"( و>8>77( أخرجه أمحد ))

 (، وصححه.<99)

 (. 7=9سؾم )( أخرجه م)
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(لعبدي، ولعبدي ماسيل
()

 . 

 ريض اهلل عـه  والصالُة أَيا ادممـون مػتاٌح من مػاتقِح اجلـة، فعن ربقعَة بِن كعب 

، فكنت آتوه بوضوئِه وحاجتِه، فقال وسلم  اهلل علوهصذ  كنت مع رسوِل اهلل )قال:

قال:  ،. قال: أو غُر ذلك؟ قلت: هو ذاكنةِ يل: سْلني فقلت: أسيُلك مرافقَتك يف اجل

( فَيِعنِّي عذ ىفِسك بكثرِة السجود
()

 . 

 من ):وشؾم  اهلل عؾقهصذ  قال: قال رشول اهلل ريض اهلل عـه  وعن ايب موشى 

(دخَل اجلنة -أي: الصبَح والعرَص -الزدين صذ 
()

 . 

ُر اخلطايا وير فُع الدرجاِت، فعن أيب هريرة والصالُة ياعباد اهلل من أعظِم ما يؽػِّ

يؼول: أرأيتم لو أن هنرًا  وشؾم  اهلل عؾقهصذ  ريض اهلل عـه قال: شؿعت رشول اهلل 

بباِب أحِدكم، يغتسُل مـه كلَّ يوٍم مخَس مرات، هل يبؼى من دركِه يشُءق ؟ قالوا: ٓ 

(طايايبؼى من دركه يشٌء. قال: فذلك َمَثل الصؾواِت اخلؿِس، يؿحو اهللُ هبا اخل
()

 . 

أال أُدلُّكم عذ ):وشؾم  اهلل عؾقهصذ  قال: قال رشول اهلل  ريض اهلل عـه  وعـه 

قال: إسباُغ ، درجاِت؟ قالوا: بذ يارسول اهللمايمحو اهللُ به اخلطايا، ويرفُع به ال

                                 

 (. :<8( أخرجه مسؾم ))

 (. <=9( أخرجه مسؾم ))

 (. :8;(، ومسؾم )9>:( أخرجه البخاري ))

 (. >;;(، ومسؾم )=7:( أخرجه البخاري ))
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الوضوِء عذ ادكاِره، وكثرُة اخلطا إىل ادساجِد، واىتظاُر الصالِة بعد الصالِة، فذلكم 

(لرباُط، فذلكم الرباُط ا
()

 . 

(الصالُة ىور):وشؾم  اهلل عؾقهصذ  والصالُة يا عباد اهلل كوٌر، قال الـبي 
()

 . 

 وادـؽِر، قال اهلل تعاىل:وهي أَيا ادممـون من أهم أشباِب ترِك الػ
ِ
﴿إِنَّ حشاء

 َوادُْـَْؽِر﴾
ِ
الَة َتـَْفى َعِن اْلَػْحَشاء الصَّ

()

﴿َفَخَؾَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْؾٌف  ، وقال اهلل تعاىل:

َفَواِت َفَسْوَف َيْؾَؼْوَن َغّقًا﴾ َبُعوا الشَّ الَة َواتَّ َأَضاُعوا الصَّ
()

فرتَّب اهللُ تعاىل اتباَع  

 الشفواِت ولؼقاَن الغيِّ عذ إضاعِة الصالِة. 

وُق هذا أَيا ادممـون ضرٌف من فضائِل هذه الشعرِة الؽزى، وإٓ فنن فضائَؾفا تػ

 أكثر أحاديث الـبي "اْلرَص، كقف ٓ وقد قال صقخ اإلشالم ابن تقؿقة رمحه اهلل: 

 . "يف الصالة واجلفاد وشؾم  اهلل عؾقهصذ 

 وقد أجاد من قال: 

 الصالة اخلر والػضل أمجعيف أٓ 

 وأول فرررض مررن َشيعررة ديــررا

 ن هبررررررا أراب هلل  ضررررررعٕ 

 وآخررر مررا يبؼررى إذا الرردين يرفررع

                                 

 (. 7:6( أخرجه مسؾم ))

 (. 778( أخرجه مسؾم ))

 . :9( شورة العـؽبوت: )

 . <:( شورة مريم: )

 (.>8الراعي والرعقة: ص )( السقاشقة الرشعقة يف إصالح )
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 فؿررن قررام لؾتؽبررر ٓقترره رمحررة

 وصار لرب العرش حني صرالته
5 

 وكرران كعبررد برراب مرروٓه يؼرررع

 (6)كجقررا فقررا ضوبرراه لررو كرران  شررع
5 

 

 ن.أَيا ادممـو 

الَة﴾ وقال تعاىل: ﴿َأقِِم اىل أمركم بالصالِة، فؼال تعاىل:إن اهللَ تع ﴿َوَأِققُؿوا الصَّ

ْؿِس إىَِل َغَسِق ال الَة لُِدُلوِك الشَّ ْقِل َوُقْرآَن اْلَػْجِر إِنَّ ُقْرآَن اْلَػْجِر َكاَن َمْشُفودًا﴾الصَّ ؾَّ
()

 

الَة َكاَكْت َعَذ ادُْْمِمـنَِي كَِتابًا َمْوُقوتًا﴾ وقال تعاىل: ﴿إِنَّ الصَّ
()

 . 

الِة  َؾَواِت َوالصَّ وقد أمَر اهللُ تعاىل بادحافظِة عؾقفا فؼال: ﴿َحافُِظوا َعَذ الصَّ

ُقوُموا هللَِِّ َقاكِتنَِي﴾اْلُوْشَطى وَ 
()

عذ ذلك،  وشؾم  اهلل عؾقهصذ  . وقد حثَّ الـبيُّ 

، ومن مل حيافْظ علوها رًا وبرهاىًا وىجاًة يوم القوامةمن حافظ علوها كاىت له ىو)فؼال:

مل تكن له ىورًا وال برهاىًا وال ىجاة ، وكان يوَم القوامة مع قاروَن وفرعوَن وهاماَن وأيبِّ 

(خلفبِن 
()

 . 

                                 

 (.67/659( اكظر تػسر الؼرضبي))

 . =>( شورة اإلرساء: )

 . 658( شورة الـساء: )

 . =78( شورة البؼرة: )

( من حديث عبد اهلل بن عؿرو ريض اهلل عـفام، وصحقح 76>7(، والدارمي )95:;( أخرجه أمحد ))

 (.66;6) ( وصححه اهلقثؿي يف جمؿع الزوائد>;69ابن حبان )
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ط يف وحِل الشفواِت، قال  د اهلل تعاىل ادضقِّعني هلا بالغيِّ واإلثِم والتورُّ وقد توعَّ

َفَواِت َفَسْوَف َيْؾَؼْوَن  َبُعوا الشَّ الَة َواتَّ تعاىل: ﴿َفَخَؾَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْؾٌف َأَضاُعوا الصَّ

َغّقًا﴾
()

د اهللُ الساهني عن الصالِة بالوْيِل،  ِذيَن  وقد هدَّ فؼال: ﴿َفَوْيٌل لِْؾُؿَصؾِّنَي * الَّ

ُهْم َعْن َصالِِتِْم َشاُهون﴾
()

 . 

 أَيا ادممـون.

إن أعظَم صوِر إضاعِة الصالِة والغػؾِة عـفا ذاك الذكُب العظقُم اخلطُر الؽبُر، 

ط فقه مجٌع غُر قؾقل، أٓ وهو ترُك الصالة والعقاذ باهلل، وياهَلا من كؽبةٍ   الذي تورَّ

كزى، ومصقبٍة عظؿى، وكازلٍة صـعاء أن يؼطع العبُد صؾَته بؿوٓه، الذي ٓ غـى له 

  عـه ضرفَة عني. 

 أَيا ادممـون.

يِن، واكسالٌخ من اإلشالِم، وكػٌر باهللِ الواحِد  إن ترَك الصالِة اكخالٌع من الدِّ

ن رجٍل يف قؾبِه مثؼاُل الؼفاِر، فسُك الصالِة، وادحافظُة عذ عدم الؼقاِم هبا ٓ يؽوُن م

حبِة خردٍل من إيامٍن، بل واهللِ ٓ يصدُر إٓ من قؾٍب قد عشَعَش فقه الشقطاُن، كام قال 

ْقَطاُن َفَلْكَساُهْم ِذْكَر اهللَّ﴾ اهلل تعاىل: ﴿اْشَتْحَوَذ َعَؾْقِفُم الشَّ
()

اهلل صذ  ? ولذا فنن الـبي 

تارك الصالِة بالؽػِر، فعن جابر بن  الذي ٓ يـطق عن اهلوى حؽِم عذ وشؾم  عؾقه

                                 

 . <:( شورة مريم: )

 . :-9( شورة اداعون: )

 . <6( شورة ادجادلة: )
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بني الرجِل وبني ):وشؾم  اهلل عؾقهصذ  عبد اهلل ريض اهلل عـفام قال: قال رشول اهلل 

(الرشِك والكفِر ترُك الصالة
()

العهُد الذي ) :وشؾم  اهلل عؾقهصذ  ، ويف ادسـد قال  

(بوننا وبونهم الصالُة، فَمن ترَكها فقد كَفر
()

. 

الصحابُة الؽراُم عذ كػِر تارِك الصالِة، فعن عبد اهلل بن صؼقق رمحه اهلل وقد أمجع 

ٓ يرون صقئًا من إعامِل ترُكه كػٌر،  وشؾم  اهلل عؾقهصذ  كان أصحاُب مؿٍد "قال: 

"غَر الصالةِ 
()

. 

 ."ٓ إشالَم دن مل يصلِّ ": ريض اهلل عـه  وقد قال عؿر 

 ."من مل يصلِّ فؼد كَػرَ ": ريض اهلل عـه   وقال علي 

إىل  -بارك اهلل فقك-وقد جعل اهلل ترَك الصالة من أشباِب دخوِل الـار، فاشتؿع 

عـدما يسللون عن شبِب دخوهلا، قال اهلل تعاىل: ﴿َما َشَؾَؽُؽْم يِف  ،جواِب أهِل الـارِ 

( َوُكـَّا َكُخوُض 99ِعُم ادِْْسؽنَِي )( َومَلْ َكُك ُكطْ 98( َقاُلوا مَلْ َكُك ِمَن ادَُْصؾِّنَي )97َشَؼَر )

                                 

 (. 7=( أخرجه مسؾم ))

ِمِذّي)<>65( وابن ماجة )>8<77( أخرجه أمحد )) ْ ريض  ( من حديث بريدة إشؾؿي76;7( والسِّ

 .اهلل عـه 

شـاده صالح، وصححه إلباين يف ( وقال الذهبي: إ>/ 6ورواه اْلاكم ) (77;7أخرجه السمذي ) ()

 (.7669صحقح السمذي )

 (.85<) ><=/7( أخرجه ادروزي يف تعظقم قدر الصالة  )

 (.77>>) >=7/8( أخرجه ابن أيب صقبة يف ادصـف )
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يِن ):9َمَع اخْلَاِئِضنَي ) ُب بَِقْوِم الدِّ ( َحتَّى َأَتاَكا اْلَقِؼنُي﴾;9( َوُكـَّا ُكَؽذِّ
()

، فقالقَت  

ِصعري! هل عؾم أولئك ادستفسون الساهون، الذين حافظوا عذ ترِك الصؾواِت 

 صالَة لهق ؟! واشتفاكوا هبا، بلكه ٓ إيامَن دن ٓ 

ٌ شفٌل، ٓ  فسُك الصالِة كػٌر أيضًا، أولئك متالعبون بديـِفم، يظـُّون أنَّ إمر هنيِّ

واهللِ، إن إمَر ِجدُّ خطٌر، فنن ترَك صالٍة واحدٍة شبٌب إلحباط العؿل، فعن بريدة 

بَط من ترَك صالَة العرِص ح):وشؾم  اهلل عؾقهصذ  ريض اهلل عـه قال: قال رشوُل اهلل 

( عمُله
()

 . 

 فؽقف أَيا اإلخوان بسِك الصالِة تؾَو الصالِةق ؟!

ا بسِك صالِة العرص، بل هو  واعؾؿوا بارك اهلل فقؽم أن إحباَط العؿِل لقس خاصًّ

 ثابٌت بسِك أيِّ صالٍة من الصؾواِت ادؽتوبِة. 

 احافظ عؾقفا فاتؼوا اهلل عباَد اهللِ، وحافظوا عذ هذه الشعرِة العظقؿِة، التي من مل

أدركه اخلذُٓن، وغشقته الؾعـُة والسخُط، واكؼطع عـه من ربه اددُد، ومن حافظ 

 عؾقفا، فؼد أخذ بلشباِب السعادة والـجاِة والػوِز والػالِح. 


 

                                 

 . >9-97( شورة اددثر: )

 ( من حديث بريدة إشؾؿي ريض اهلل عـه.9<:( أخرجه البخاري ))
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 اخلطبة الثاكقة

 أما بعد.

 .فقا أَيا الـاس

قاَء مجقعًا، ففذا إماُم إن الصالَة من أعظِم العباداِت، وقد أمَر اهللُ تعاىل هبا إكب

 إبراهقُم 
ِ
الِة َوِمْن عؾقه السالم يسلل ربَّه، فقؼوُل:اْلـػاء ﴿َربِّ اْجَعْؾـِي ُمِؼقَم الصَّ

﴾
ِ
ـَا َوَتَؼبَّْل ُدَعاء تِي َربَّ يَّ ُذرِّ

()

الَة اىل هبا موشى عؾقه السالم، فؼال:وأمر تع  ﴿َوَأِقِم الصَّ

لِِذْكِري﴾ 
()

ُد أمهقَة الص الِة أهنا واجبٌة عذ كلِّ أحِد، وٓ تسؼُط ما دام العؼل ومما يمكِّ

 ثابتًا.

أوىص هبا وهو يف شؽراِت ادوِت،  وشؾم  اهلل عؾقهصذ  ويظفر مؽاكَتفا أن الـبيَّ 

َمِق إخِر، فؽان يؼول ٕص الصالَة الصالَة، )حابه يف مرِضه الذي ُتويفِّ فقه:ويف الرَّ

هلا حتى ما يػقَض هبا لساُكه( فام زال يؼووما ملكت أيامُىكم
 ()

. 

(الصالَة وما ملكت أيامىكم)ويف رواية: وهو يغرغر بـػسه:
()

 . 

 إمصاِر: 
ِ
إن أهمَّ أموِركم "وهذا عؿُر بُن اخلطاب ريض اهلل عـه يؽتُب ٕمراء

                                 

 . 95( شورة إبراهقم:)

 . 69( شورة ضه: )

 (.7976( والضقاء يف إحاديث ادختارة );7:;7( رواه أمحد ))

( من حديث أم شؾؿة ريض اهلل عـفا، واْلديث حسـه الؽـاين يف مصباح :7;6( أخرجه ابن ماجه ))

 (.<:<الزجاجة )
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عـدي الصالُة، فؿن حػظِفا وحافَظ عؾقفا حػَظ ديـَه، ومن ضقََّعفا ففو دا شواها 

 .()"أضقعُ 

وبؼدِر اهتامِمك بالصالِة وحرِصك عؾقفا تعرُف يا عبد اهلل مدى حبِّك له تعاىل، 

يِن يف قؾبِك، قال اإلمام أمحد رمحه اهلل:  إكام حظُّفم من "ورغبَتك يف اهللِ، وقدَر الدِّ

اإلشالِم عذ قدِر حظِّفم من الصالِة، ورغبُتفم يف اإلشالم عذ قدر رغبتِفم يف 

فاعرف كػسك ياعبد اهلل، احذْر أن تؾؼى اهللَ عز وجل وٓ "ه اهلل: ثم قال رمح "الصالةِ 

 . ()"قدَر لإلشالِم عـدك، فنن قدَر اإلشالِم يف قؾبِك كؼدِر الصالِة يف قؾبِك

َّوا  فاعرفوا أَيا ادممـون مؽاكَة هذه الشعرِة، وحافظوا عؾقفا، َأدُّوها يف أوقاِِتا، أِِت

حافظوا عذ هذه الصؾواِت يف ادساجِد مع اجلامعِة، ركوَعفا وخشوَعفا وشجوَدها، 

اكِِعنَي﴾ فنن صالَة اجلامعِة واجبٌة، قال اهلل تعاىل: ﴿َواْرَكُعوا َمَع الرَّ
()

اهلل صذ  ، وقال 

لقد مهمُت أن آُمَر بالصالِة فتقام، ثم آُمَر رجاًل فوصيل بالناس، ثم ):وشؾم  عؾقه

ُق علوهم أىطلُق معي برجاٍل معهم ِحَزٌم من  حطٍب إىل قوٍم ال يشهدون الصالَة، فيحرِّ

(بووََتم
()

 ، فؽقف يطقُب لك ترُك اجلامعة، واجلؾوُس يف البقِت أو ادؽتِب، والـبي 

الذي وصػه اهلل تعاىل بؼوله: ﴿َلَؼْد َجاَءُكْم َرُشوٌل ِمْن َأْكُػِسُؽْم  وشؾم  اهلل عؾقهصذ 

                                 

 (. =758(، وعبد الرزاق يف ادصـف )<( )7/65( أخرجه اإلمام مالك يف ادوضل ))

 (.9:( الصالة لإلمام أمحد ))

 . 98( شورة البؼرة: )

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عـه.6:;(، ومسؾم )99;( أخرجه البخاري ))
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ٌص َعَؾْقُؽْم بِادُْْمِمـنَِي َرُؤوٌف َرِحقٌم﴾َعِزيٌز َعَؾْقِه َما َعـِتُّْم َحِري
()

ق بقوَت   همَّ أن احرِّ

 الذين ٓ يشفدون الصالة ق ؟!!

فالصالُة مع اجلامعِة هلا مـزلٌة عظقؿٌة? لذا أمَر اهللُ تعاىل: ﴿َوإَِذا ُكـَْت فِقِفْم َفَلَقْؿَت 

الَة َفْؾَتُؼْم َضاِئَػٌة ِمـُْفْم َمَعَك َوْلقَ  ْلُخُذوا َأْشؾَِحَتُفْم َفنَِذا َشَجُدوا َفْؾَقُؽوُكوا ِمْن هَلُُم الصَّ

ْ ُيَصؾُّوا َفْؾُقَصؾُّوا َمَعَك َوْلَقْلُخُذوا ِحْذَرُهْم َوَأْشؾَِحَتُفْم  َوَراِئُؽْم َوْلَتْلِت َضاِئَػٌة ُأْخَرى مَل

ِذيَن َكَػُروا َلْو َتْغُػُؾوَن َعْن َأْشؾَِحتُِؽْم َوَأْمتَِعتِؽُ  ْم َفقَِؿقُؾوَن َعَؾْقُؽْم َمْقَؾًة َواِحَدًة َوٓ َودَّ الَّ

ُجـَاَح َعَؾْقُؽْم إِْن َكاَن بُِؽْم َأذًى ِمْن َمَطٍر َأْو ُكـُْتْم َمْرََض َأْن َتَضُعوا َأْشؾَِحَتُؽْم َوُخُذوا 

ِحْذَرُكْم إِنَّ اهللََّ َأَعدَّ لِْؾَؽافِِريَن َعَذابًا ُمِفقـًا﴾
()

 عـفم إذا فؽان الصحابُة ريض اهلل 

جاءت الصالُة تركت مـفم ضائػٌة الؼتاَل، وأقَبؾوا عذ صالِِتم، كام قال إوُل يف 

 وصِػفم: 

 كحن  الذين  إذا  ُدعوا  لصرالِِتم

وا  جعؾوا الوجوَه إىل اْلجاِز فؽزَّ
5 

 واْلرُب تسؼي إرَض جامًا أمحررا 

ررا  بالػررررضائِل أكعرراَم   يدعرررون  ربًّ
5 

ه أن يؾؼى " ِن مسعوٍد ريض اهلل عـه حقث قال:وصقَة اب واشؿع أرصدك اهللُ من رسَّ

 ادى هبن، فنن اهللَ َشع لـبقِّؽماهلل غدًا مسؾاًم فؾقحافظ عذ همٓء الصؾواِت حقث يـُ 

شـن اهلدى، وإهنن من شـِن اهلدى، ولو أكؽم صؾقتم يف بقوتِؽم  وشؾم  اهلل عؾقهصذ 

م شـَة كبقِّؽم، ولو تركتم شـَة كبقِّؽم لضؾؾتم، وما كام يصل هذا ادتخؾُف يف بقتِه لسكت

                                 

 . =67( شورة التوبة: )

 . 657( شورة الـساء: )
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ُر فقحسُن الطفوَر ثم يعؿُد إىل مسجد من هذه ادساجِد، إٓ كتب اهلل له  من رجل يتطفَّ

بؽل خطوٍة  طوها حسـًة، ويرفُعه هبا درجًة واحطُّ عـه هبا شقئة، ولؼد رأيتـا وما 

كان الرجُل ُيمتى به َُيادى بني الرُجؾني يتخؾُف عـفا إٓ مـافٌق معؾوُم الـػاِق، ولؼد 

"حتى يؼاَم يف الصف
 ()

 . 

فؾقت صعري!! ماذا تراه يؼول ابن مسعود ريض اهلل عـه لو رأى أولئك الذين 

روا الشوارَع والطرقاِت أو الزارَي وآشساحاِت، ٓ  هجروا بقوت اهلل، وعؿَّ

 ق ؟! يؼقؿون وٓ يشفدون اجلامعاِت، تعاهدوا عذ العصقان

أم ماذا تراه ابن مسعود ريض اهلل عـه يؼوُل لو رأى أولئك الذين قضوا الساعاِت 

جاِت الؽرِة، يدخل وقُت الصالة و رج وهم عذ ما هم  تؾَو الساعاِت عذ مدرَّ

 عؾقه، من هلٍو، وٓ يصل مـفم إٓ كػٌر قؾقٌلق ؟!

 فنكا هلل وإكا إلقه راجعون.  

 الصؾواِت يف ادساجِد حقُث يـاَدى هبن. فاتؼوا اهلل عباد اهلل، وحافظو
ِ
 ا عذ همٓء

 .أَيا ادممـون

ُمروا أبـاَءكم بالصالِة وُحثُّوهم عؾقفا، وتعاهدوهم عؾقفا، فنن اهللَ تعاىل قد أمَركم 

الِة َواْصَطِزْ َعَؾْقَفا ٓ َكْسَلُلَك ِرْزقًا َكْحُن َكْرُزقُ بذلك، قال تعاىل: َك ﴿َوْأُمْر َأْهَؾَك بِالصَّ

َواْلَعاِقَبُة لِؾتَّْؼَوى﴾
()

 . 

                                 

 (. 9:;( أخرجه مسؾم ))

 . 687( شورة ضه: )



almosleh.com 

 
13 

عباد اهلل، إن ما كشفُده من اشتفتاِر كثٍر من الشباِب هبذه الػريضِة، وِتاوهنم هبا إكام 

 يف الغالِب، فاتؼوا اهلل أَيا أباُء وإولقاُء، فقؿن اشسعاكم اهللُ 
ِ
هو كتاُج تػريِط أباء

ِة والصقاكِة، فنن إمَر ِجدُّ خطٌر? إذ الصالُة إياهم، قوموا بام أمَر اهللُ به من الرعاي

 الشقطان، فؿن تركفا فنكه كافٌر. 
ِ
 اهللِ وبنَي أولقاء

ِ
 فرقاٌن بنَي أولقاء

ربُّوهم عذ ارتقاِد ادساجِد من ِصَغِرهم، وإياكم والتػريَط والتفاوَن يف ذلك، فنن 

 دًا، وٓ يـػُع عـدها الـدم. عواقَبه وخقؿٌة، فنذا َأمهؾَت القوَم صعب عؾقك اإلصالح غ

 ربـا اجعؾـا مؼقؿي الصالة، ومن ذريتـا، ربـا وتؼبل دعاء. 

 


 

 


