
1 
 

  أهمية الصالة: موضوع الخطبة

  األولىالخطبة 

َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه إنَّ احلَْْمَد لِلَِّه، َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ 

ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ه َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال إلٰـ اللَُّه َفَال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال 

  .ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

  ).يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتـَُّقواْ الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(

ُهَما رَِجاالً يَا أَيـُّهَ ( َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ َكِثرياً   ا النَّاُس اتـَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  ).َوِنَساء َواتـَُّقواْ الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع * الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوقُوُلوا قـَْوًال َسِديداً  يَا أَيـَُّها(

 ).اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيما

عليه وسلم، وشر األمور فإن خري الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا أما بعد، 

  .حمدثا�ا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

واعلموا أن من خري أعمالكم الصالة، وقد وأطيعوه وال تعصوه، ، وراقبوه اتقوا اهللا تعاىل: أيها املسلمون

  :دلت الشريعة على أمهيتها من عشرة وجوه

الركن الثاين من  فهي، من العبادات بعد الشهادتين ما أوجبه اهللا تعالى ن الصالة أولُ أ: األول .1

 )صلى اهللا عليه وسلم(مسعت رسول اهللا : أركان اإلسالم، فعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال

تاء ، وإيوإقام الصالةإال اهللا وأن حممًدا عبده ورسوله،  إلـٰهُبين اإلسالم على خـمس، شهادة أن ال : يقول

 1.الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان

إىل  )صلى اهللا عليه وسلم(ُفرضت في مكة قبل هجرة النبي  ومن دالئل أهمية الصالة أنها .2

 )صلى اهللا عليه وسلم(املدينة يف السنة الثالثة من البعثة النبوية يف حادثة اإلسراء واملعراج ملا ُعرِج بالنيب 

صلى اهللا عليه (وبني نبيه  هإىل السماء، فَفرض اهللا عليه الصلوات اخلمس يف السماء السابعة خماطبة بين

  .من غِري واِسطة َمــلَــك، كما هو احلال يف سائر العبادات األخرى )وسلم

                                                 
 .، واللفظ له)16(ومسلم ) 8(رواه البخاري  1
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، فهي َعُموُد منزلة ال تعدلها منزلة أي عبادة أخرىفي الدين لها ومن دالئل أهمية الصالة أن  .3

صلى (رسول اهللا أن الدين الذي ال يقوم إال به، ففي احلديث الذي رواه معاذ بن جبل رضي اهللا عنه 

  أال أخربك برأس األمر كله وعموده، وذروة سنامه؟: قال له )اهللا عليه وسلم

  .بلى يا رسول اهللا: فقال معاذ

  1.م، وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهادرأس األمر اإلسال ):صلى اهللا عليه وسلم(فقال رسول اهللا 

من ذكر اهللا بالقلب ، ملا تتضمنه بين العبد وربّه مناجاةٍ  وسيلةُ  الصالة أنهاومن دالئل أهمية  .4

دعاء وثناء على اهللا عز وجل، وقراءة قرآن، وتسبيح وحتميد وتكبري، وخضوع من  ،واللسان والبدن

وفيها من  ،بني يدي العزيز بصرٍ  خبشوع وتذلل وانكسار وإطراقُ باجلوارح، كالركوع والسجود والوقوف 

  . عبوديات اجلوارح كلها ما ليس يف غريها

 :، أمهُّهااْخُتصَّْت بِأموٍر كثيرة على سائر العبادات ومن دالئل أهمية الصالة أنها .5

 النداء هلا، وهو األذان.  

 وجوب التطهر هلا. 

 املشي هلا بسكينة ووقار 

  عبوديات اجلوارح كلها ما ليس يف غريهاوفيها من  

أداؤها في السفر والحضر والخوف واألمن والصحة  وجوبومن دالئل أهمية الصالة  .6

  .، إال إذا كان مرضا يَِغيُب معه العقُل أو يـُْفَقدُ والمرض

باالهتمام بها وهو على أوصى  )صلى اهللا عليه وسلم(النبي الصالة أن ومن دالئل أهمية  .7

كان يقول يف مــرضه   )صلى اهللا عليه وسلم(، فعن أم سلمة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا فراش الموت

  2.فما زال يقوهلا حىت ما يُفيُض �ا لسانه ،)الصالة وما ملكت أيـمانكم: (الذي تويف فيه

 .أي حىت صار ما جيري على لسانه غري هذه الوصية

، فعن أيب هريرة رضي اهللا العبد يوم القيامةأول ما يحاسب عليه  الصالة أنهاومن دالئل أهمية  .8

إنَّ أول ما يُـحاسب الناس به يوم القيامة من أعماهلم : قال )صلى اهللا عليه وسلم(عنه أن رسول اهللا 

) انظروا يف صالة عبدي، أتـمَّـها أم نـََقَصها؟: (- وهو أعلم  - يقول ربنا جل وعز ملالئكته : الصالة، قال

                                                 
 .حديث حسن صحيح: ، وقال)2616(رواه الرتمذي  1

 ).7/238(» اإلرواء«، وصححه األلباين يف )6/290(، وأمحد )1625(رواه ابن ماجه  2
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، فإن كان )انظروا هل لعبدي من تطوع: (ه تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قالفإن كانت تامة كتبت ل

  1.، مث تؤخذ األعمال على ذاك)أمتوا لعبدي فريضته من تطوعه: (له تطوع قال

، ودليل ذلك قول النيب آخر ما يُفقد من الدين في آخر الزمان ومن دالئل أهمية الصالة أنها .9

لــــتُــــنقُضـــنَّ عُــــرى اإلسالم عروة عروة، فكلما انتقضت عروة، تشبث الناس باليت  ):صلى اهللا عليه وسلم(

 2.الصالةتليها، فأوهلن الــُحـــكُم، وآخرهن 

فرائضه وشرائعه، أي يرتك الناس التمسك �ا، فتشتد غربة الدين حىت يرتك  أي) رى اإلسالمعُ (قوله 

 . ن، وهذا يف آخر الزمانالناس الصالة، وتكون هي آخر ما يرتكو 

، فعن بريدة بن احلصيب رضي اهللا الفارق بين اإلسالم والكفر ومن دالئل أهمية الصالة أنها .10

، فمن تركها فقد  الصالة 3العهـد الذي بيننا وبينهم: )صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا : عنه قال

  4.كفر

بني الرجل وبني : )صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا : وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال

  5.الصالة تركالشرك والكفر 

، صلى صالتنامن  ):صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

 8.اهللا يف ذمته 7اهللا وذمة رسوله، فال ختـِفروا 6ذمةواستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا ؛ فذلك املسلم الذي له 

 8.ذمته

  .أيها املسلمون، هذه عشرة دالئل على أمهية الصالة، وفق اهللا اجلميع إلقامتها كما أمر اهللا

بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإياكم مبا فيه من اآليات والذكر احلكيم، أقول قويل هذا 

    .إنه هو الغفور الرحيم ،فاستغفروهواستغفر اهللا يل ولكم 

                                                 
 .»املسند«، واللفظ أليب داود، وصحـحه األلباين رمحه اهللا وكذا حمققو )2/425(، وأمحد )864(رواه أبو داود  1
 .إسناده جيد: »املسند«عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه، وقال حمققو ) 6715(وابن حبان ) 5/251(رواه أمحد  2

وهذا الفساد ظاهر يف زماننا، فاحلكم السائد يف بالد : أقول. انتقاضا فساد احلكم واحلكامأي أوهلن ) فأوهلن احلكم(ومعىن قوله 

  .املسلمني إال ما َقل هو احلكم بالقوانني الوضعية، وإىل اهللا املشتكى
 .بني املسلمني والكفار: أي) بيننا وبينهم(املقصود بقوله  3
، وقال األلباين يف تعليقه )5/346(، وأمحد )1454(، وابن حبان )1079(، وابن ماجه )462(والنسائي ) 2621(رواه الرتمذي  4

  .إسناده صحيح على شرط مسلم): 46(البن أيب شيبة » اإلميان«على كتاب 
 .)82(رواه مسلم  5
 .»املعجم الوسيط«انظر . الءةالذمة هي العهد باحلفظ والكَ  6
 .»املعجم الوسيط«انظر . هلمزة يف أخفر لإلزالةأخفر أي نقض العهد، وهي ضد خفر مبعىن عاهد وكفل، فا 7
 ).391(رواه البخاري  8
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  الخطبة الثانية

وسيلة  الصالة، فاعلموا رمحكم اهللا أن بعدأما احلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، 

، ملا تتضمنه من دعاء وثناء على اهللا عز وجل، وقراءة قرآن، وتسبيح وحتميد مناجاة بني العبد وربّه

وتكبري، وخضوع باجلوارح، كالركوع والسجود والوقوف خبشوع وتذلل وانكسار واطراق بصر بني يدي 

إن الصالة تنهى عن ﴿بن سعدي رمحه اهللا يف تفسري قول اهللا تعاىل الرمحـٰن قال الشيخ عبد . العزيز

وثُـم يف الصالة مقصود أعظم من هذا وأكرب، وهو ما اشتملت عليه : ﴾ء واملنكر ولذكر اهللا أكربالفحشا

من ذكر اهللا بالقلب واللسان والبدن، فإن اهللا تعاىل إمنا خلق العباد لعبادته، وأفضل عبادة تقع منهم 

 .انتهى. ﴾اهللا أكربولذكر ﴿الصالة، وفيها من عبوديات اجلوارح كلها ما ليس يف غريها، وهلذا قال 

للََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ اإن (فقال  اعلموا رمحكم اهللا أن اهللا سبحانه وتعاىل أمركم بأمر عظيممث 

كثار حاثا أمته على اإل وسلم صلى اهللا عليه النيب  ، وقال)تسليمايَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا 

 ،فأكثروا من الصالة علي فيه ،من خري أيامكم يوم اجلمعة إن(: من الصالة والسالم عليه يوم اجلمعة

، وارض عن أصحابه اخللفاء ،صل وسلم على عبدك ورسولك حممد ، اللهم)عليفإن صالتكم معروضة 

  .من تبعهم بإحسان إىل يوم الدينو ارض عن التابعني و 

، وأذل الشرك واملشركني، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك اللهم أعز اإلسالم واملسلمني

اللهم من أرادنا ، أصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدينو املوحدين، اللهم آمنا يف أوطاننا، 

عنا الغالء والوباء والربا  ادفعكيده يف حنره، اللهم   ورديف نفسه،  فاشَغلهُ وأراد اإلسالم واملسلمني بشر 

عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بالد  ،ما ظهر منها وما بطن ،، والزالزل واحملن وسوء الفنتوالزنا

  .املسلمني عامة يا رب العاملني

  .اللهم وفق مجيع والة املسلمني لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رمحة على رعاياهم

  .  اآلخرة حسنة وقنا عذاب النارربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف

يعظكم  ،، وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغيىبإن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القر  ،عباد اهللا

 واهللا يعلم ما ،لعلكم تذكرون، فاذكروا اهللا العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر اهللا أكرب

  .تصنعون

  

، يف مدينة  1442لعام  صفرمن شهر  الثاين والعشرينماجد بن سليمان الرسي، يف : أعد اخلطبة

  :وهي منشورة يف صفحة، اجلبيل، يف اململكة العربية السعودية
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