خُطُبُةُُالجمعةُُ–ُ2022.07.22الصََّلةُمِ عراجُالمؤمِ نُ ُ

اسُ غي ُِرُُالمسلِمِ ين ُ.في ِجبُ علىُ المسل ِِمُ أُنُ يحسِن ُ
سائ ِِرُ النَّ ِ

اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ

يُُع ِنُ اب ِنُ مسعود ُ
َلُ يهمِ لُهاُ أُبداُُ.رُ ِوُ ُ
تُُوُأُ َُّ
صلُوا ُِ
أداءُُُال َُّ

ُّللاُُؐ :
ُاْلسَلمُ.قالُرسول َُِّ
َلُشكَُُّأ َّنُال َّ
صَلةُمِ نُأعظ ِمُشُعائُِ ِر ِ

يُاألُعما ِلُأفضل؟"ُ
ّللاُعُنُهُأُ َّنُرجَلُسألُالنَّبِ َُّ
ضيُُ َُّ
رُ ُِ
يُؐ"ُ:أ ُّ

ّللاَ ،وأَ َن
علَى َخ إمسَ :
س َل ُم َ
اْل إ
ش َها َد ِة أَ إن َل إِلَهَ ِإ َل َ
ي إِ
«بُنِ َ
ص َل ِةَ ،و ِإيتَاءِ َ
ج
ّللاَ ،و ِإقَ ِام ال َ
ُم َح َمدا َر ُ
سو ُل َ
الز َكا ِةَ ،و َح ِ

صلَةُ ل َِو إقتِهَا»ُ 4.
فُقالُُؐ« :اَل َ
ُ

ص إو ِم َر َم َ
صَلةُُُفِيُ المرتب ِة ُ
ا إلبَ إي ِ
تَ ،و َ
ضان» 1ُ.ف ُِذكُرُهُُُؐ اُل َّ
صَلُةِ ُ
نُ ،يدلُُّعلى ُ ِعُظُ ُِم ُشأُ ُِ
شهادتي ُِ
الُثَّانِي ُِة ُمباشرةُ ُبعدُال َُّ
ن ُال َّ

ِيرها ُ
ُِإنَُّناُمهماُحُاوُلُن ُِ
اصيُوالذُُّنو ِ
اُاَلبتِعادُ ُع ِنُالمع ِ
بُصغ ِ

صلُواُع ِنُُ
ّللاُتعالىُيُدعُواُعِبادهُُِإلىُأُنُيُنُفُ ُِ
ِيُاْلسَلمُ.و ِإ َُّ
نُ َّ
ف ِ

لُخطرُُ
يرهاُ،فُُإِنَُّناُفِيُآخِ ِرُاألُم ِرُلسناُ ِبمعصومِ ينُ.ويظ ُُّ
وك ِب ِ

لُُاليومِ يَّ ُِةُُلِلحياةُُُِ،وُيُنُقُطُِعُواُ ِلعِبادتِ ُِهُُسبحانهُ ُ،خمسُُ
غ ُِ
الُمُشُا ُِ

بُ
لُواحِ دُمِ نَُّاُ،بِسب ُِ
بُموجوداُدُائُِمُاُبِالنِسبةُِلِك ُِ
وعُفِيُالذَّن ِ
الوق ِ

ي إاْلَع َِزاءُ ،
إِ إخ َوتِ َ

صَلةُِ ،
مُ َُّراتُُُفِيُ اليوم ُ.وتكلِيفهُُُسبحانهُ وتعالىُ عِبادهُ بِال َّ

ُّللاُتعالىُ ،
عج ُِزناُوضعُِفناُ.ونحنُإُِذاُأُقمناُال َُّ
صَلُُةُكماُأُمُر َّ

ن ُالعبدُُِإذاُأُحسن ُ
تلطُِيفُ ُمِ نهُ ُوُتُشُ ُِريفُ ُلهمُ فِيُالحقِيقةُ.فإِ َُّ

رجوناُأُنُيعامِ لُناُربُّناُسبحانهُوتعالىُ بِلط ِف ِهُ ُوُرُحُمُتُِ ُِه ُيوم ُ

صَلةُِ ُاِزدادُقرباُمِ نُ ُرُُِب ُِه ُسبحانهُوتعالىُ.وقدُقِيلُ :
ُِإقامُةُ ُال َّ

ب أَ َح ِدكُ إم
القِيامةُ .قالُرسول َُّ
ُّللاُِؐ«ُ :أَ َرأَ إيت ُ إم لَ إو أَ َن نَهإرا بِبَا ِ
س َم َراتٍَ ،ه إل يَ إب َقى مِ إن د ََرنِ ِه
يَ إغتَ ِ
س ُل مِ إنهُ كُ َل ي ٍ
َوم َخ إم َ
يء؟» ُقُالُواَُ:لُ ُيبقىُمِ نُ ُدرنِهُِشُيُءُ،قُالَ « :ف َذ ِلكَ َمثَ ُل
ِ
ش إ

صَلُةُُمِ عراجُُالُمُؤُمُِن"ُ ُ.
"اُل َُّ
ُ
ي إاْلَع َِزاءُ ،
إِ إخ َوتِ َ
صَلةُوُقُالُِ ﴿ :ا َن الَذٖ ينَ
لقدُ ُبُ َُّ
شرُ ُ َّ
ّللاُتعالىُاُُلَّذِينُيقِيمونُال َّ
ت َواَقَا ُموا الص َٰلوةَ َو ٰاتَ ُوا َ
الز ٰكوةَ لَ ُه إم
ٰا َمنُوا َوعَمِ لُوا الصَا ِلحَا ِ
علَي ِإه إم َو َل هُ إم يَ إح َزنُونَ ﴾ُ2ُ.
اَ إج ُرهُ إم ِع إن َد َر ِب ِه إمۚ َو َل َخ إوف َ
صَلةُولنُُ
وبيَّنُُسبحانهُوتعالىُأُنَّهُسُيُجُ ِزُيُا َّلُذِينُيقِيمونُال َّ
ب َوأَقَا ُمواإ
ضيعُُُأُجُرُهُمُُُوُقُالَُ ﴿ُُ:وٱلَ ِذينَ يُ َم ِ
يُ ِ
سكُونَ بِٱ إل ِك ٰتَ ِ
ّللا ُلِمن ُ
صلِحِ ينَ ﴾ُ3.فهذاُوعدُ ُ َُِّ
صلَ ٰوةَ إِنَا َل نُ ِضي ُع أَج َإر ٱ إل ُم إ
ٱل َ
ّللاَُلُيخلِفُالمِ يعادُ ُ.
صَلةُ،و َُّ
أُقامُال َّ
ُ
اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ
ّللاُِ تعالىُ عليناُ َلُ تع ُُّدُُوَلُ تحصىُُ.ولطفُ ُهُُبِناُ لم ُ
ُِإ َُّ
نُُنُِعمُُُ َّ

ّللا بِ ِه َن ا إل َخ َ
طايَا»ُ 5.
صلَ َوا ِ
ال َ
ت ا إل َخ إم ِس ،يَ إمحُو َ ُ
ُ
ّللاُُمعُ الجماعة ُ.فُلُنجُتُ ُِهدُُُبِقد ِر ُ
نُُرحمةُ َُِّ
إُِخوتِيُُُاألُحِ بَّاء ُ،إُِ َُّ
اجد ُ.قالُُُؐ :
ورُُُصَل ِةُ الجماعةُِ فِيُ المس ِ
انُ فِيُُحُضُ ِ
ِ
اْلمك ِ
ع ِة ت ُ َ
علَى ص ََلتِ ِه فِي بَ إيتِهِ،
ف َ
الر ُج ِل فِي ا إل َج َما َ
ضعَ ُ
«ص ََل ُة َ
َوفِي سُوقِهَِ ،خ إمسا َو ِعش ِإرينَ ِضعإفا»ُ 6.
ُ
صَلةُُِ ،
أُسألُُالمولىُع َّزُوجلَُّأُنُيجعلناُمِ نُعِبا ِدهُِالمقِيمِ ينُُلِل َّ
يُ ذلِكُ والقادِر ُ
وُأُنُُُيُلُحُِقُناُ بِال َّ
صالِحِ ينُُُيومُ القِيامة ُ.إُُِنَّهُ و ِل ُّ
عليهُ.آمِ ينُ ُ.
ُ

خلُقُنا ُ.وقدُ خُلُقُناُ سبحانهُ وتعالىُ وُكُ َُّرمُنُاُُ،
ينقطِ عُ منذُُُأُنُُُ ُ
وفضَّلناُعلىُكثِيرُمِ نُمُخُلُوقُاتُِ ُِهُ،وأُنعمُعليناُبِنِعمةُِالُتَّع ُّرفُُِ
لُك ِلُُه ِذهُِالنِع ُِمُإُِ ََّلُأُن ُ
انُ بِهُ.وَلُيسعناُفِيُمُقُابُِ ُِ
علي ُِه ُو ُِ
اْليم ِ

ُ

نُأُفضلُوسِيلةُُلِشك ُِرُ َّ ِ
ّللاُُتُعُالُىُهِيُالعِبادة ُ
نشُكُرُهُُسبحانهُ.و ِإ َُّ
صَلةُعِبادةُتُمُُِيزُناُعُنُُ
ِ َُِّ
لِلُوطاعةُُأُوامِ ِر ِهُُع َّزُوجلُُ .وُُِإ َّنُُال َّ
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