
 الدالئل العشرة على عظيم مكانة الصالة

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، سيدنا حممد وعلى آله 
 وأصحابه أمجعني ، أما بعد:

الركن الثاين من أركان  فهي،  بعد الشهادتني العباداتمن  أول ما أوجبه اهلل تعاىل الصالةفإن  .1
يقول: ُبين اإلسالم  عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال: مسعت رسول اهلل عن ف ، اإلسالم

، وإيتاء الزكاة ،  وإقام الصالةإال اهلل وأن حممًدا عبده ورسوله ،  إلـٰهعلى خـمس ، شهادة أن ال 
 1وحج البيت ، وصوم رمضان.

ته ، وبرهانا على صدق دليال على صحة االعتقاد وسالم ة الصالة بعد الشهادتني ليست إالمنزلف
 ، وتصديقا له. من معىن الشهادتني ما وقر يف القلب 

يف يف السنة الثالثة من البعثة النبوية املدينة إىل  قبل هجرة النيب  مكةيف  الصالةرضت وقد فُ  .2
 رض اهلل عليه الصلوات اخلمس يف السماءإىل السماء ، فف   حادثة اإلسراء واملعراج ملا ُعرِج بالنيب 

سائر العبادات ، كما هو احلال يف  م ــل ــك من غرِي واِسطةالسابعة خماطبة بني اهلل وبني نبيه حممد 
 األخرى.

 .أنثىكان أو ا  ذكر ، بالغ ، عاقل ،  مسلمالصالة واجبة على كل هبذا يُعلم أن و  .3

ي ال يقوم إال ، فهي ع ُموُد الدين الذ هلا منزلة أي عبادة أخرىعدِ ــــــــــال ت وللصالة يف اإلسالم منزلة .4
: أال أخربك ملعاذ في احلديث الذي رواه معاذ بن جبل رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ف،  به

 ؟برأس األمر كله وعموده ، وذروة سنامه
 .رسول اهلل بلى يا فقال معاذ:

 2رأس األمر اإلسالم ، وعموده الصالة ، وذروة سنامه اجلهاد.:  اهلل  رسول فقال

، ملا تتضمنه من دعاء وثناء على اهلل عز وجل ، وقراءة قرآن  بني العبد وربّه مناجاةلة وسي والصالة .5
، وتسبيح وحتميد وتكبري ، وخضوع باجلوارح ، كالركوع والسجود والوقوف خبشوع وتذلل وانكسار 

عاىل بن سعدي رمحه اهلل يف تفسري قول اهلل تالرمحـٰن واطراق بصر بني يدي العزيز. قال الشيخ عبد 
 :﴾إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ولذكر اهلل أكرب﴿
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ومث يف الصالة مقصود أعظم من هذا وأكرب ، وهو ما اشتملت عليه من ذكر اهلل بالقلب واللسان 
والبدن ، فإن اهلل تعاىل إمنا خلق العباد لعبادته ، وأفضل عبادة تقع منهم الصالة ، وفيها من 

 . انتهى.﴾ولذكر اهلل أكرب﴿ليس يف غريها ، وهلذا قال  عبوديات اجلوارح كلها ما

 :أمهُّهاعلى سائر العبادات ، بِأموٍر كثرية  الصالةاْخُتصَّْت وقد  .1

  األذان، وهو النداء هلا. 
 وجوب التطهر هلا. 

املرض ، إال إذا كان مرضا ي ِغيُب والصحة و يف السفر واحلضر واخلوف واألمن والصالة واجب أداؤها  .7
 .عقُل أو يـُْفق دُ معه ال

وهو على فراش املوت ، فعن أم سلمة باالهتمام هبا  فقد أوصى النيب  الصالةولعظيم مكانة  .8
رضه الذي تويف فيه: )الصالة وما ملكت ــكان يقول يف م  رضي اهلل عنها أن رسول اهلل 

 1، فما زال يقوهلا حىت ما يُفيُض هبا لسانه. مانكم(ـأي
 ، وما يُفيُص هبا لسانه. 2يـُل جِلُجها يف صدره اهلل  نيبويف رواية أمحد: حىت جعل 

 .خريا (: أي الرقيق ، يوصي هبم النيب أميانكمقوله )ما ملكت 
هبا لسانه( ، أي حىت صار ما جيري على لسانه غري هذه الوصية ، من قولك  يُـفيضُ قوله )ما و 

كذا وكذا ، وقوله يف الرواية   الناس، أي جرى على ألسنة استفاض على ألسنة الناس كذا وكذا 
الثانية )يُفيص( أي حىت صار ما يقدر على اإلفصاح بالكالم ، واإلفاصة هي البــــيان واإلفـصاح ، 

أوصى باالهتمام بالصالة حىت صار ال يقدر على  فمؤدى اللفظني واحد ، وهو أن النيب 
 . اإلفـصاح بالكالم لشدة مرضه 

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن فالصالة فإهنا أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة ،  مكانةلعظيم و  .9
قال: إنَّ أول ما يُـحاسب الناس به يوم القيامة من أعماهلم الصالة ، قال: يقول ربنا  رسول اهلل 

ص ها؟( فإن كانت تامة  : )انظروا يف صالة عبدي ، أتـمَّـها أم نـ ق  -وهو أعلم  -جل وعز ملالئكته 

                                                           
 (.7/238« )اإلرواء»( ، وصححه األلباين يف 1/292( ، وأمحد )1125رواه ابن ماجه ) 1
 بن األثري رمحه اهلل.ال «يف غريب احلديث النهاية»أي: يُردِّدها يف صدره. انظر  2



كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئا قال: )انظروا هل لعبدي من تطوع( ، فإن كان له 
 1تطوع قال: )أمتوا لعبدي فريضته من تطوعه( ، مث تؤخذ األعمال على ذاك.

دين  فإن ضاعت ضاع اليف آخر الزمان ، فقد من الدين آخر ما يُ هنا ومما يدل على عظيم مكانتها أ .12
 رى اإلسالم عروة عروة ، فكلماــــعُ  نَّ ـــنقضُ ــــتُ ــــل:  ودليل ذلك قول النيب ، ومل يبق منه شيء كله 

 2ة.وآخرهن الصال ، كمُ ـــحُ ــ، فأوهلن ال ، تشبث الناس باليت تليها انتقضت عروة

غربة الدين حىت قوله )عرى اإلسالم( هي فرائضه وشرائعه ، أي يرتك الناس التمسك هبا ، فتشتد 
 يرتك الناس الصالة ، وتكون هي آخر ما يرتكون ، وهذا يف آخر الزمان. 

نسأل اهلل العافية والسالمة ، وأن جيعلنا من املقيمني للصالة وذرياتنا ، وصلى اهلل على نبينا حممد ، 
 وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما كثريا.

 هجري. 1435بع من شهر رجب ، لعام وكتبه ماجد بن سليمان الرسي ، قبيل ظهر الرا

 

                                                           
 «.املسند»( ، واللفظ أليب داود ، وصحـحه األلباين رمحه اهلل وكذا حمققو 2/425( ، وأمحد )814رواه أبو داود ) 1
 إسناده جيد.«: املسند»وقال حمققو ( عن أيب أمامة الباهلي رضي اهلل عنه ، 1715) حبان ابن( و 5/251)أمحد رواه  2

أقول: وهذا الفساد ظاهر يف زماننا ، فاحلكم السائد يف بالد  .م( أي أوهلن انتقاضا فساد احلكم واحلكامومعىن قوله )فأوهلن احلك
 املسلمني إال ما ق ل هو احلكم بالقوانني الوضعية ، وإىل اهلل املشتكى.


