احلث ىلع الصلوات اخلمس وصاليت الفجر والعص
اخلطبة األوىل
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعمانلا من يهده
اهلل فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأشهد أن
ً
ً
حممدا عبده ورسوهل صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما.
أما بعد :فاتقوا اهلل عباد اهلل واعلموا أن اهلل تعاىل فرض ىلع العباد يف ايلوم والليلة مخس صلوات،
وخصها باملاكنة واملزنلة اليت لم يعطها ليشء بعد اتلوحيد من العبادات.
فيه عمود ادلين وثانية أراكن اإلسالم وأحد احلدود الفاصلة بني الكفر واإليمان ،من حافظ
ً
ً
ً
عليها اكنت هل نورا وجناة وبرهانا يوم القيامة ومن لم حيافظ عليها لم يكن هل نور وال جناة وال
ر
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ش مع فرعون وهامان وقارون وأيب بن خلف.
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اْل رهاد " رواه أمحد .وعن ابن عمر عن انليب صىل اهلل عليه وسلم «بين اإلسالم ىلع مخسة،
سنا ِم ِه ِ
ىلع أن يوحد اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزاكة ،وصيام رمضان ،واحلج» متفق عليه .وعن جابر ريض
اهلل عنه عن انليب صىل اهلل عليه وسلم «إن بني الرجل وبني الشك والكفر ترك الصالة» أخرجه
مسلم .وعن بريدة ريض اهلل عنه عن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال «العهد اذلي بيننا وبينهم
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رصىل اهلل علي ِه وسلم أنه :ذكر الصالة يوما فقال " :من حافظ عليها؟ اكنت هل نورا ،وبرهانا ،وجناة
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ولعظم شأن الصالة عند اهلل فقد أمر عباده أن يقيموها يف احلرض والسفر واْلمن واخلوف والصحة
ً
واملرض ،وأسقط عن عباده يف حال اْلعذار كثريا من أحاكمها يف سبيل أن تؤدى وال ترتك فيصليها
ً
ً
ً
اخلائف ماشيا أو راكبا إىل القبلة أو إىل غريها .ومن لم يستطع أن يصليها قائما صالها قاعدا فإن
ً
لم يستطع فعىل جنب فإن لم يستطع فمستلقيا ،ومن عجز عن الوضوء تيمم ،فإن لم يستطع صالها
ً
بال تيمم .ومن لم جيد ما يسرت به عورته صىل ىلع حاتله ولو اعريا.
ولعظم شأن الصالة رتّب اهلل ىلع املحافظة عليها اْلجور العظيمة ّ
وبوأ أهلها املزنلة الرفيعة ،فوعد
املحافظني ىلع الصالة بمغفرة ذنوبهم وتكفري سيئاتهم كما يف قوهل صىل اهلل عليه وسلم« :أرأيتم
لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه لك يوم مخس مرات ،هل يبىق من درنه يشء؟» قالوا :ال يبىق
من درنه يشء ،قال« :فذلك مثل الصلوات اخلمس ،يمحو اهلل بهن اخلطايا» متفق عليه .ووعدهم
أيضا مع حمو اخلطايا برفعة ادلرجات فقال صىل اهلل عليه وسلم «أال أدلكم ىلع ما يمحو اهلل به
اخلطايا ،ويرفع به ادلرجات؟» قالوا بىل يا رسول اهلل قال« :إسباغ الوضوء ىلع املاكره ،وكرثة اخلطا
إىل املساجد ،وانتظار الصالة بعد الصالة ،فذلكم الرباط» رواه مسلم.
ً
ً
ومن براكت الصالة أن من دخل انلار من املوحدين دخوال مؤقتا باذلنوب واملعايص فإن انلار ال
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ار أن
حترق منهم مواضع السجود كما ثبت عنه صىل اهلل عليه وسلم أنه قال" :حرم اَّلل ىلع انل ِ
ترأْك رل أرثر رر ُّ
السجو ِد " متفق عليه.

جعلين اهلل وإياكم من املحافظني ىلع الصلوات اخلمس كما أمر اهلل ،وجنبين وإياكم
إضاعتها والسهو عنها واتلفريط فيها
أقول هذا القول وأستغفر اهلل يل ولكم من لك ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
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اخلطبة اثلانية
احلمد هلل ىلع إحسانه والشكر هل ىلع توفيقه وامتنانه وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل
ً
وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل ادلايع إىل رضوانه صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه ومن تبعهم
بإحسان إىل يوم ادلين.
ر َّ
ّ
ولكن اهلل بعلمه وحكمته
اخلمس لكها عظيمة الشأن جليلة القدر
الصلوات
أما بعد:فإن
ِ
ّ
وفضله خيص ما يشاء بما يشاء من الفضل ومن ذلك أنه فضل صاليت الفجر والعص ىلع غريها
من الصلوات املفروضة بمزيد من الفضل والقدر واملاكنة واالهتمام فمن فضائل املحافظة عليهما
أنهما سبب يف دخول اْلنان ،والفوز بذلة انلظر إىل وجه ربنا ذي اإلجالل واإلكرام قال صىل اهلل
ر
ْ
ْ ْ ر ْ
َّ ْ ر ر ر ْ ر ر َّ ْ ر ر ر ر ْ ر ر ر ر ر ر ر ر ُّ ر
اس رت رطعت ْم أن
امون ِيف رؤير ِت ِه ،ف ِإ ِن
عليه وسلم « ِإنكم سرتون ربكم ،كما ترون هذا القمر ،ال تض
ر ْر
ر ر ْ
ر ر ر
ر ر
ر ر ر
ر
َّ
اف رعلوا» ث َّم قر ررأر { :رو رس ِّب ْح ر
ال تغلبوا رىلع رصال ٍة قبْل طل ِ
ِب ْم ِد رربِّك قبْل
وع الش ْم ِس روقبْل غروبِها ف
ِ
ررْر
َّ
طل ِ
وب} متفق عليه.
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كما أنهما صالتان جتتمع فيهما املالئكة فيشهدون ملن صالهما عند ربهم كما يف الصحيحني
عن انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه قال " يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ،ومالئكة بانلهار،
وجيتمعون يف صالة الفجر ،وصالة العص ،ثم يعرج اذلين باتوا فيكم ،فيسأهلم ربهم وهو أعلم
بهم :كيف تركتم عبادي؟ فيقولون :تركناهم وهم يصلون ،وأتيناهم وهم يصلون" .
ومن حافظ عليهما لم يدخل انلار واكن من أهل اْلنة لقوهل صىل اهلل عليه وسلم " :من صىل
ر
الِبدين دخل اْلنة " متفق عليه ،وقوهل صىل اهلل عليه وسلم " :ال يلج انلار من صىل قبل طلوع
الشمس وقبل غروبها "رواه مسلم.
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ّ
كما أن صالة العص فضلت ىلع غريها بأنها الصالة الوسطى اليت قال اهلل فيها { :رحافِظوا رىلع
الصلر روات رو َّ
َّ
الص رالة الْو ْس رطى روقوموا ََّّلل قرانت ر
ني} فيف الصحيحني أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال
ِ
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يوم اخلندق« :شغلونا عن الصالة الوسطى ،صالة العص ،مأل اهلل بيوتهم وقبورهم نارا» متفق
عليه.
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ولعظم اْلجر واثلواب يف أداء صالة العص اكن تضييعها خسارة عظيمة وحرمانا كبريا حىت قال
صىل اهلل عليه وسلم« :اذلي تفوته صالة العص ،كأنما وتِر أهله وماهل» أي أن املصيبة بتفويت
صالة العص حىت خيرج وقتها اكملصيبة بفقد املال واْلهل .فليحذر املسلم من تضييعها كما حيذر
من خسارته ْلهله وماهل.
ً
عباد اهلل :إن كثريا من انلاس يفرط يف هاتني الصالتني بسبب انلوم أو إرهاق العمل وليس ذلك
بعذر يف تضييعها واتلفريط فيها ،فلنأخذ أنفسنا باحلزم واْلد وتهيئة اْلسباب املعينة نلا ىلع
صالتها يف وقتها وصالتها يف اْلماعة .ومن يستعن باهلل يعنه اهلل ومن يتولك ىلع اهلل فهو حسبه
ومن جياهد نفسه يف ذات اهلل يرس اهلل هل أسباب الطاعة وزاده هدى وتوفيقا.
معارش املؤمنني صلوا وسلموا ىلع البشري انلذير والرساج املنري املبعوث رمحة للعاملني وقائد الغر
املحجلني امهلل صل عليه وىلع آهل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ادلين ،امهلل أعز اإلسالم
واملسلمني وأذل الشك واملشكني امهلل ّ
أمن أوطاننا وأصلح سلطاننا ،امهلل احفظ حدودنا وانص
جنودنا .امهلل اشف مرضانا وارحم موتانا ،امهلل آتنا يف ادلنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب
انلار.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم ىلع املرسلني واحلمد هلل رب العاملني
كتبها /يلع بن حيىي احلدادي
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