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عنوان اخلطبة

صلوا كما رأيتموين أصلي

عناصر اخلطبة

/1تعظيم قدر الصالة /2من صور إضاعة الصالة
/3هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف الصالة /4جممل
السنة يف الصالة قراءة وعمالً وسننًا.

الشيخ

عبدالعزيز بن محود التوجيري

عدد الصفحات 9
اخلطبة األوىل:
احلمد هلل الويل احلميد؛ يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد ،وأشهد أن ال إله إال
حممدا عبد هللا ورسوله صلى هللا وسلم
هللا ذو العرش اجمليد ،وأشهد أن نبينا ً
وابرك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم إبحسان على يوم
الدين.
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ِ
اَّللا اوآِامنُوا بِار ُسولِ ِه يُ ْؤتِ ُك ْم كِ ْفلا ْ ِ
ين آ اامنُوا اتَّ ُقوا َّ
ْي ِم ْن
أما بعد ( :اَي أايُّ اها الَّذ ا
ِِ
شو ان بِ ِه اوياغْ ِف ْر لا ُك ْم او َّ
ور
ورا َتاْ ُ
اَّللُ غا ُف ٌ
ار ْْحاته اواَْي اع ْل لا ُك ْم نُ ً
ِ
يم)[احلديد.]28:
ارح ٌ
قال احلافظ ابن األثري" :وبيانه -صلى هللا عليه وسلم -ونطقه -عليه
الصالة والسالم -أتييد إهلي ،ولطف مساوي ،وعناية رابنية ،ورعاية
روحانية".
اق َج ْوَهره *** كأنه السْيف ٍ
صقول
ِم ْن ك ِِّل لَ ْف ٍظ بَلِي ٍغ ر َ
ماض َوْه َو َم ْ
مل ت ْب ِق ذكرا لذي ن ٍ
ِ
الشمس
طق فصاحته *** وهل تضيء مع
ً

القناديل؟!

وأعظم ٍ
بيان وأجل ٍ
عمل عمله -عليه الصالة والسالم -بيانه وأعماله يف
يط إضاعة سنِّته ،وجمانبة ِ
الصالة ..وأعظم تفر ٍ
هديه يف الصالة ..يف صحيح
س ب ِن مالِ ٍ
ك بِ ِد َم ْش َق َوه َو
يَ :د َخ ْلت َعلَى أَنَ ِ ْ َ
البخاري قال اإلمام الزْه ِر ِّ
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ال" :الَ أ َْع ِرف َشي ئا ِما أ َْدرْكت إِال ه ِذهِ
يك؟ فَ َق َ
يَْب ِكي ،فَق ْلتَ :ما ي ْب ِك َ
ًْ
َ
َ
ِِ
ت ".
الصالَةََ ،وَهذه الصالَة قَ ْد ضيِِّ َع ْ
س ب ِن مالِ ٍ
ك -رضي هللا
خيل هبا ..قَ َ
ال أَنَ ِ ْ َ
إضاعة الصالة شامل لكل ما ِّ
ط أَخف ص َالةً ،وَال أ ََت ص َالةً ِمن رس ِ
ِ ٍ
ول
َ
عنهَ " :-ما َ
ْ َ
صل ََيْت َوَراءَ إ َمام قَ ِّ َ َ َ
هللاِ -صلى هللا عليه وسلم("-أخرجه البخاري).
ختفيف الصالة ليس نَ ْقرها ،أو تتبع رغبات الكساىل من الناس ،التخفيف
هو إمتامها كما كان النيب-صلى هللا عليه وسلم -يصليها ..قال َمالِك بن
ِ
يب -صلى هللا عليه وسلمَ -وََْنن
احلويرث -رضي هللا عنه ،-أَتَ ْي نَا إ َىل النِِّ ِِّ
ِ
ِ ِ
ِ
يما َرفِي ًقا ،فَلَما ظَن أَّن
ين لَْي لَةًَ ،وَكا َن َرح ً
َشبَ بَةٌ متَ َقاربو َن ،فَأَقَ ْمنَا عْن َده ع ْش ِر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وه ْم
قَ ِد ا ْشتَ ْقنَا أ َْهلَنَا ،قَ َ
ِّم ُ
يموا في ِه ْم او اعل ُ
ال" :ا ْرجعُوا إِ اَل أ ْاهلي ُك ْم ،فاأاق ُ
ُصلِِّي"(متفق عليه).
اوُم ُر ُ
صلُّوا اك اما ارأايْتُ ُم ِوِن أ ا
وه ْم ،او ا
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فما هي كيفية صالته وقراءته -صلى هللا عليه وسلم -ينبئكم عنها أبو برزة
األسلمي -رضي هللا عنهَ -كا َن النيب -رضي هللا عنه -ي ْقرأ ِيف ص َالةِ الْغَ َداةِ
َ
ََ
ِمن ِ ِ
ني إِ َىل الْ ِمائَِة(.متفق عليه).
الستِّ َ
َ ِّ
ِ
وسى :أَ ْن اقْ َرأْ ِيف الصْب ِح بِ ِط َو ِال الْم َفص ِل.
وكتب ع َمر بن اخلطاب إ َىل أَِب م َ
الع َمل ِعْن َد أ َْه ِل العِْل ِم".
قال الرتمذيَ " :و َعلَى َه َذا َ
ِ
ف يف صحته ،وهو أن
ومن قلة الفقه أن جتد من يتمسك حبديث اختل َ
الص ْب ِح (إِ اذا ُزلْ ِزل ِ
ض
ص الةِ ُّ
ات ْاْل ْار ُ
النيب -صلى هللا عليه وسلم" -قرأ ا
الرْك اعتا ْ ِ
ْي كِلْتا ْي ِه اما" .ويرتك ما يف الصحيحني عن أب هريرة
ِزل اْزا اَلاا)ِِ ،ف َّ

وابن عباس -رضي هللا عنهما -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم" -كان
ِ
ِ
الس ْج ادةِ ،او اه ْل أاتاى اعلاى
يل َّ
يا ْق ارأُ ِِف ا
ص الة الْ اف ْج ِر ،يا ْوام ا ْْلُ ُم اعة :امل تا ْن ِز ُ
النْس ِ
ْي ِم ان َّ
الد ْه ِر".
ان ِح ٌ
ِْ ا
أما يف الظهر والعصر فقال أبو سعِ ٍ
يد ْ
ب -صلى هللاُ
َ
اخل ْد ِر ِِّ
ي " :اكا ان النَِّ ِّ
ْي ْاْلُولايا ْ ِ
الرْك اعتا ْ ِ
ْي ِِف ُك ِِّل ارْك اع ٍة قا ْد ار
ص الةِ الظُّ ْه ِر ِِف َّ
عليه وسلم -يا ْق ارأُ ِِف ا
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الرْك اعتا ْ ِ
ِ
ِ
ْي
ص ِر ِِف َّ
س اع ْش ارةا آياةً ،اوِِف ال اْع ْ
ثاالثِ ا
ْي آياةً ،اوِف ْاْلُ ْخ اريا ْْي قا ْد ار اَخْ ا
ْي ِِف ُك ِل رْك اع ٍة قا ْد ار قِ اراءاةِ اَخْس اع ْش ارةا آياةً اوِِف ْاْلُ ْخ اريا ْ ِ
ْاْلُولايا ْ ِ
ْي قا ْد ار
ا
ِّ ا
صِ
أحياّن القراءة بعد
ك" ،ويف هذا احلديث بيان أن من السنة
ف اذلِ ا
ً
نِ ْ
الفاحتة يف الركعتني األخريني يف الظهر والعصر.
وليس من السنة املداومة على قراءة قصار املفصل يف املغرب ،فقد َعتَب
فقيه الصحابة َزيد بن ََثبِ ٍ
ت على َم ْرَوا َن بْ ِن احلَ َك ِم ،مداومته على ذلك،
ْ ْ
ِ ِ
صا ِر الس َوِرَ ،وقَ ْد َِمس ْعت النِيب -صلى
فقال لهَ " :ما لَ َ
ك تَ ْقَرأ ِيف املَْغ ِرب بِق َ
وىل الطولَيَ ْ ِ
ني"(أخرجه البخاري).
هللا عليه وسلم -يَ ْقَرأ بِط َ
ويف البخاري أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قرأ ِيف امل ْغ ِر ِب (واملُرسلا ِ
ت
ا ْا
َ
عُ ْرفًا).
وقال مطْعِم بن عديَِ :
"مس ْعت النِيب -صلى هللا عليه وسلم -يَ ْقَرأ ِيف
امل ْغ ِر ِب ِابلطوِر ،فَلَما بَلَ َغ َه ِذهِ اآليَةَ( :أ ْام ُخلِ ُقوا ِم ْن غا ِْْي اش ْي ٍء أ ْام ُه ُم
َ
ِ
ِ
ِ
الَ :ك َاد قَ ْليب أَ ْن يَط َري(.أخرجه البخاري).
اخلاال ُقو ان)"؛ قَ َ
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ويف العشاء فقد أرشد النيب -صلى هللا عليه وسلم -معاذ أن يقرأ بِ َسبِِّ ِح
كَ ،والش ْم ِ
اهاَ ،والل ََيْ ِل إِ َذا يَ ْغ َشى"(متفق عليه).
اس َم َربِِّ َ
س َوض َح َ
ْ
ِ
ٍِ
يب -
ويف صحيح مسلم قال الَََْباء بْن َعازب -رضي هللا عنهَ :-مس ْعت النِ ِّ
ِ
ِ
صلى هللا عليه وسلم -قَرأَ ِيف الْعِ َش ِاء بِ"التِِّ ِ
َح ًدا
ني َوالزيْتون فَ َما َمس ْعت أ َ
َ
ص ْو ًًت ِمْنه".
أْ
َح َس َن َ
واما ركوعه -صلى هللا عليه وسلم -وسجوده؛ فوصفه أنس بن مالك -
رضي هللا عنه -بقوله" :ما صلَيت وراء ٍ
أحد بعد رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم أشبَهَ صالةً برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هذا الفىت -يعين
ٍ
تسبيحات ،ويف سجوده
عشر
بن عبدالعزيز -قالَ :
عمر َ
فحَزرّن يف ركوعه َ
ٍ
تسبيحات"(أخرجه أبوداود).
عشر
َ
ول ِ
ِ
هللا -
ت " :اكا ان ار ُس ُ
وجممل صفته ما روته َعائ َشة رضي هللا عنها ،قَالَ ْ
الص الةا ِِبلتَّ ْكبِ ِْي .وال ِْقراءةِ ،بِ ا ْْلم ُد َِِّ
َّلل
صلى هللاُ عليه وسلم -يا ْستا ْفتِ ُح َّ
اْ
ا اا
ِ
ِ
ْي
ص ِِّوبْهُ اولاك ْن با ْ ا
ب ال اْعال ِام ا
ْي ،اواكا ان إِذاا اراك اع املْ يُ ْشخ ْ
ار ِّ
ص ارأْ اسهُ ،اواملْ يُ ا

 7من9

ي قاائِ ًما،
الرُك ِ
ك ،اواكا ان إِ اذا ارفا اع ارأْ اسهُ ِم ان ُّ
اذلِ ا
وع املْ يا ْس ُج ْد ،اح َّّت يا ْستا ِو ا
واكا ان إِ اذا رفاع رأْسهُ ِمن َّ ِ
ي اجالِ ًسا ،اواكا ان
ا ا اا ا
الس ْج ادة ،املْ يا ْس ُج ْد اح َّّت يا ْستا ِو ا
ا
ول ِِف ُك ِل رْكعتا ْ ِ ِ
ِ
يا ُق ُ
ب ِر ْجلاهُ
ْي التَّحيَّةا ،اواكا ان يا ْف ِر ُ
ِّ ا ا
ش ِر ْجلاهُ الْيُ ْس ارى اويا ْنص ُ
الْيمَن ،واكا ان ي ْن اهى اعن عُ ْقب ِة َّ ِ
اع ْي ِه
ش َّ
الر ُج ُل ِذ ار ا
الش ْيطاان .اويا ْن اهى أا ْن يا ْف اَِت ا
ْ ا
ُْ ا ا ا
الص الةا ِِبلتَّ ْسلِ ِيم"(أخرجه مسلم).
السبُ ِع ،اواكا ان اَيْتِ ُم َّ
اش َّ
َت ا
افِْ ا
ينهى اعن ثاال ٍ
ث :اع ْن نا ْقرةِ الْغُر ِ
َت ِ
السبُ ِع ،اوأا ْن يُ او ِطِّ ان
اش َّ
و"كان ا ْ
اب ،اوافِْ ا
ا ا
لص الةِ اكما ي و ِط ِ
ْي"(أخرجه النسائي).
ام لِ َّ
َّ
الر ُج ُل ال اْم اق ا
ا ُا ُ
ِّن الْباع ُ
هذه جممل السنة يف الصالة قراءة وعمالً وسننًا ..اتباعها هدى ونور،
ُصلِِّي"؛ أقيموا
صلُّوا اك اما ارأايْ تُ ُم ِوِن أ ا
وقراءهتا والعمل هبا تعليم للناس معىن " ا
الصالة لوقتها ،وأمتِّوا هلا قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها ،تنالوا مثرهتا
وقوهتا وراحتها.
وبركتها ِّ
أستغفر هللا يل ولكم وللمؤمنني واملؤمنات؛ إن ربنا لغفور شكور.
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اخلطبة الثانية:
احلمد هلل وكفى ،ومسع هللا ملن دعا ،وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله
املصطفى.
أما بعد :الصالة أعظم معامل الدين احلنيف ،وأعظم شعائره وأنفع ذخائره؛
ٍ
مفروض
أعظم أمور اإلسالم ودعائمه العظام ،هي بعد الشهادتني آ َكد
وأعظم معروض ،وأجل ٍ
طاعة وأرجى بضاعة " ام ْن احافا ا
ظ اعلاْي اها اكانا ْ
ت لاهُ
َْ
ِ
ِ ِ
ور اوال
ورا اوبُ ْراه ًاًن اواَنااةً يا ْو ام الْقيا اامة ،اوام ْن املْ ُُيااف ْظ اعلاْي اها املْ يا ُك ْن لاهُ نُ ٌ
نُ ً
ِ
ِ ِ
ُب بْ ِن
بُ ْراها ٌن اوال اَنااةٌ ،اواكا ان يا ْوام الْقيا اامة ام اع قا ُ
ارو ان اوف ْر اع ْو ان او اه ااما ان اوأ اِِّ
اخلا ٍ
ف".
من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ،ومن ضيعها فهو ملا سواها أضيع..؛
مرسوم ،وال سبيل ملعرفة معاملها وسننها وأحكامها
معلوم ،وسبيلها
ٌ
طريقها ٌ
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إال بقراءة أحاديثه ،وكتب السنة تزخر هبا أرفف بيوتنا ،وعبق أحاديثه تفوح
من جنبات أجهزتنا ،وجوامع سنته متأل مكتباتنا.
فهي البئر الذي ال ينضب معينه ،والبحر الذي ال تنتهي جواهره ،والضياء
الذي ينري العقل والروح من برهانه..
لنور يستضاء به *** مهند من سيوف هللا مسلول
إن الرسول ٌ
اللهم ارحم العباد ،وأغث البالد ،واقمع أهل الفساد واإلفساد.

