
  1 |صفحة 

 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ) همية المحافظة عليهاجوب صالة الجماعة وأو )

 

 

ظؾقفا مدى احلقاة، وأصفد  اومةداحلؿد هلل رب افعادغ، أمر بنؿامة افصالة، وادحاؾظة ظؾقفا، واد

 حمؿداً  وإهلقتف، وما فف مـ إشامء وافصػات، وأصفد أن   اهلل وحده ٓ رشيؽ فف يف ربقبقتفأن ٓ هلإ إٓ 

 وي ادـاؿددددد ذؿدددددرة ظقـدددددف يف افصدددددالة، آدددددذ اهلل ظؾقدددددف وظدددددذ  فدددددف وأآدددددحابف  ظبدددددده ورشدددددقفف، ـاكددددد 

 إػ يقم افديـ . ـثراً  وافؽرامات، وشؾؿ تسؾقامً 

 مـفا وما بطـ، وافعؾـ، وجتـبقا ادعايص ما طفر رد، اتؼقا اهلل يف افسظباد اهلل ؾاتؼقا اهلل   :بعدأما 

 أبؾغ ظالمات اإليامن . ؿع والامظات؛ ؾنن ذفؽ مـقا الُ مُ زِ حاؾظقا ظذ افصالة، ٓ

 َوافَقدقِم ﴿ؿال اهلل شبحاكف: 
ِ
ـَ بِداَّلل   َمـ  َم

ِ
ـداَة إِك ام َيعُؿُر َمساِجَد اَّلل  دالَة َو َتدك افز  أِخدِر َوَأؿداَم افص 

ـَ  ـَ ادُفَتدي َ َؾَعسك ُأوفِئَؽ َأن َيؽقكقا ِم ٓ  اَّلل   ﴾َوََل ََيَش إِ

حيدؾ فؾؼؾد   دا مدـ  فدك ظدـ افػحءداء وادـؽدر، وذفدؽ فدام: حاؾظقا ظدذ افصدالة؛ ؾن دا تـظباد اهلل

؛ ؾن ا آؾة ظباد اهلل وادـؽر، حاؾظقا ظذ افصالة  فػحءاءعد ظـ افؾبُ  افـقر وافزهان افذي يؽقن شبباً 

 بغ افعبد وبغ ربف.

 ادصددددددددددع ؿددددددددددارؿ بددددددددددغ يدددددددددددي اهلل، يـددددددددددادي ربددددددددددف بؽالمددددددددددف، وذـددددددددددره ودظارددددددددددف، وا  ددددددددددق  ؾددددددددددنن  

روضات و ظبادات  ودظاء، ؾفل ٌح وتسبق وذـرٌ  وشجقد، وؿراءةٌ  وؿعقد، ورـق ٌ  قامٌ افتعظقؿ فف، ؿفف و

 .زوجان ـقظة مـ ـؾ ظبادةٍ م

ومعاآدقؽؿ، ؿدال  ذكدقبؽؿ فؽؿ مـ ؽؿ، وتطفرٌ تفسقئا ؾن ا تؽػرٌ ظباد اهلل  حاؾظقا ظذ افصالة 

ـَ   َؾَقيٌؾ فِؾُؿَصّؾغَ ﴿اهلل شبحاكف:   .﴾هقنَ شا َآالِِتِؿ َظـ ُهؿ اف ذي

 الخطبة األولى
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ِمددـ َبعددِدِهؿ َخؾددٌػ َأضدداُظقا َؾَخَؾددَػ ﴿  ددقعقا افصددالة ؾتؽقكددقا  ددـ ؿددال اهلل ؾددقفؿ:تٌ : ٓ ظبدداد اهلل

َفقاِت َؾَسقَف َيؾَؼقَن َؽقًّا َبُعقا افء  الَة َوات    ﴾.افص 

عقها حاؾظقا ظذ افصدالة، ٓ ت دق .ِتؿذاؾقها إما يف صفقات أبدا ؿ أو مؾوأمه أضاظقا افصالة

ِز ﴿ؿال اهلل شبحاكف:  ؿ،قاـؿ ودكيـؽفؽؿ ظذ أمقر د ؾن ا ظقنٌ  ا َفَؽبَرٌة َواشَتعقـقا بِافص  الِة َوإِ   َوافص 

ّٓ َظَذ ا اِصعغَ   ﴾.إِ

، يتؿتع ويؼظاً  ، كارامً وؿاظداً  مـ ادمشػ وا طل أن يتؿتع اإلكسان بـعؿ اهلل تعاػ ؿارامً  : إن  ظباد اهلل

ٓ بءؽر اهلل وٓ َي ع ٕوامر اهلل، يـام إػ اف حك  ٓ يؼقم قر افامل وافقفد، ثؿبإمـ وافرخاء ووؾُ 

 طددام افدددكقا ٕجدداب، وفددقُح ظددل إػ افـددداء ؾددال يؼددقم إػ ادسددجد، وإن هددذا فددق دُ  يصددع افػجددر، ويسددؿع

 
ٍ
 ب.فام كام ظـف وؽا زهقدٍ  دظل بقء

افعاؿؾغ افؼادريـ ادؼقؿغ،  آالة الامظة ؾرض ظغ ظذ افرجال إحرار افبافغغ : إن  ظباد اهلل

الامظة، أما مـ فقس فف ظدذر ؾدال  ظـ فف افتخؾػيبقح  رشظل ذرٌ ؾال جيقز افتخؾػ ظـفا، إٓ دـ فف ظُ 

  .ؿع والامظاتالُ  جيقز فف افتخؾػ ظـ

افـساء وافذرية؛ أي:  بتحريؼ بققت ادتخؾػغ ظـ الامظات فقٓ ما ؾقفا مـ ؿ  ؿد هَ  ×وافـبل 

ـ ٓ جت  ظؾقفؿ الامظات، واهلل تعاػ أمر  .ا قف، يف حال افؼتالبالامظة حتك يف حال  إضػال افذي

ؿارد يؼقده إػ ادسجد  َل يلذن فؾرجؾ إظؿك افذي بقتف بعقد ظـ ادسجد، وفقس فف ×وافـبل 

 فؾؿسددجد يتخؾددػ ظـفددا مددـ ؽددر ظددذر وهددق  دداورٌ  َل يددلذن فددف يف افتخؾددػ ظددـ الامظددة، ؾددام حددال افددذي

 .ؾال يؿتثؾمـ ـؾ جاك ، يسؿع ؾال جيق  ويممر  وأآقات ادمذكغ ختسق بقتف
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أكدف ؿدال:  ÷ابدـ مسدعقد  : فؼد بؾغ مـ اهتامم آدر هدذه إمدة بصدالة الامظدة مدا رواهظباد اهلل

وفؼد ـان يمتك بافرجؾ هيادى بغ افرجؾغ حتك  معؾقم افـػاق، ؾؼفؼد رأيتـا وما يتخؾػ ظـفا إٓ مـا<

 .السؿؾام بال افذي يتخؾػ ظـ افصالة افققم وهق آحقح ؿقي . >يؼام يف افصػ

ـْ َباَرَك اهلُل ِِل   َوَفُؽْؿ يِف اْفُؼْر ِن اْفَعظِقِؿ، َأُؿقُل َهَذا اْفَؼْقَل، َوَأْشتَْغِػُر اهلَل ِِل َوَفُؽْؿ َوفَِسارِِر اْدُْسؾِِؿَغ ِم

ِحقُؿ. ُف ُهَق اْفَغُػقُر افر  ؾِّ َذكٍْ ؛ َؾاْشَتْغِػُروُه؛ إِك   ـُ
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احلؿددد هلل افقاحددد إحددد افػددرد افصددؿد افددذي َل يؾددد وَل يقفددد ، وَل يؽددـ فددف ـػددقًا أحددد وآددذ اهلل 

 تسؾقاًم ـثرًا إػ يقم افديـ.وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ  فف وآحبف وشؾؿ 

ا بعد  ا ؿس يف مجاظة  افصؾقات ُتصذ  رظقة كص  ظذ وجقب أن دافـصقص افء : إن  ظباد اهللأم 

غػدؾ ؛ فؽثرة مـ يتسداهؾ ظـفدا، ومدـ ي اهتامم مزيدافصؾقات ما ؾقفا  مـ يف حؼ افرجال، وفؽـ هـاك

 .ظـفا ـصالة افػجر وآالة افعك

، تعباً ظؿؾف مُ يرجع مـ  فؾراحة وافـقم، ؾافرجؾ ر وؿٌ  دفؾـقم، وـذفؽ افعص  ب  حُم  ؾافػجر وؿٌ  

ر، وهلدددذا جددداء يف افـصدددقص دآدددالة افعصددد ثدددؿ بعدددد ذفدددؽ يدددذه  فؾـدددقم ويغػدددؾ ظدددـ ثدددؿ يتـددداول افغدددداء،

َوُؿددر َن افَػجددِر إِن  ُؿددر َن افَػجددِر ـدداَن ﴿ؾؼددد ؿددال اهلل شددبحاكف:  ،افصددالتغقة مزيددد اهددتامم  دداتغ افؼددظ

 أي: آالة افػجر. ﴾.َمءفقًدا

مالرؽة افؾقؾ ومالرؽة افـفار  - رؽة، وتءفدها ادالرؽةر جتتؿع ؾقفا ادالدوـذفؽ يف آالة افعص

بافـفار وجيتؿعقن يف آالة افصبح وآدالة  ؽةٌ رومال بافؾقؾ ةٌ ؽريتعاؿبقن ؾقؽؿ مال<:  ×ـام ؿال  -

 >.ردافعص

 الـة وافـجاة مـ افـار، ـام أظظؿ أشباب دخقلر مـ دـذفؽ ادحاؾظة ظذ آاليت افصبح وافعص

وافزدان: افصبح  >.دخؾ الـة مـ آذ افزديـ<ؿال:  ×يف حديث أيب مقشك إصعري : أن افـبل 

 وافعك.

 .رديعـل: افػجر وافعص> فـ يؾج افـار أحد آذ ؿبؾ ضؾق  افءؿس وؿبؾ ؽرو ا<:  ×وؿال 

 الثانيةالخطبة 
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اشددتطعتؿ أٓ  قن يف رؤيتددف ؾددنن ددام  ـددام تددرون هددذا افؼؿددر ٓ تُ  ربؽددؿإكؽددؿ شددسون < :  ×وؿددال 

 ر.د>. أي افصبح وافعص ؿبؾ ضؾق  افءؿس وؿبؾ ؽرو ا ؾاؾعؾقا غؾبقا ظذ آالةٍ تُ 

 .ذمتف بقءؾاكظر يا ظبد اهلل ٓ يغؾبـؽ اهلل مـ >. مـ آذ افصبح ؾفق يف ذمة اهلل<:  × وؿال

افػجر يف مجاظة ؾؽلكام  مـ آذ افعءاء يف مجاظة ؾؽلكام ؿام كصػ افؾقؾ، ومـ آذ<:  × وؿال

    ؿؿ  كصػ افؾقؾ تصع، وـلكؽ بصالة افػجر ؿد بِ  ؾؽلكؽ بصالة افعءاء مجاظة ؿد >.ؿام افؾقؾ ـؾف

 .فؽ هذا إجر ؽت ـؾ افؾقؾ تصع، ؾقُ 

امظدة، وأن ذفدؽ آالة الظـ  ػافتخؾ   افؽثرة يف افتحذير مـجاءت إحاديث ظباد اهلل ـذفؽ 

 .مـ آػات ادـاؾؼغ

يعؾؿقن ما ؾقفام ٕتقمها  أثؼؾ ظذ ادـاؾؼغ مـ آالة افعءاء وافػجر، وفق فقس يشءٌ <:  × ؿال

 .مع افـاس تصع ـلإػ أن تليت  قَ وفق أن حتبُ  >وفق حبقاً 

ٓ  ؿدقمٍ  خدافػ إػ مـدازلِ أُ  ؼدام، ثدؿتُ  مدر بافصدالة ؾفؼدد مهؿد  أن  <يف احلديث أخر:  ×وؿال 

 >. ؿظؾقف َق حرِّ يءفدون افصالة ؾلُ 

افقاجد  ظدذ ادؽؾػدغ مدـ افرجدال أن يصدؾقا : < رمحدف اهلل ؿال شامحة افءقخ ظبدد افعزيدز بدـ بداز 

افصؾقات ا ؿس ـؾفا يف ادساجد ، يف ادسجد مع إخقاكف ادسدؾؿغ ، وٓ جيدقز فدف افتسداهؾ يف ذفدؽ 

 >.وافتخؾػ ظـ ذفؽ يف افػجر وؽرها ؛ ؾنن  ذفؽ مـ آػات أهؾ افـػاق 

َ َوُهدددَق ﴿ـدددام ؿدددال تعددداػ:  سددداػ إِن  ادُـددداِؾؼَغ َُيددداِدظقَن اَّلل  ـُ دددالِة ؿدددامقا  خددداِدُظُفؿ َوإِذا ؿدددامقا إَِػ افص 

ّٓ َؿؾقالً َ إِ روَن اَّلل  ـُ  ﴾.ُيراءوَن افـّاَس َوٓ َيذ
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وفـحاشدد  أكػسددـا ؿبددؾ أن ُكحاشدد  وفـددزن أظامفـددا ؿبددؾ أن ُتددقزن ؾددنن  افعؿددر ظبدداد اهلل ؾؾـتددؼ اهلل 

م اإلكسان يف وؿ  ٓ يـػع افـدم:  ضُ  يف َجـِ  َأن ﴿ؿصر؛ ؿبؾ أن يتـد  َتؼقَل َكػٌس يا َحرَستا َظذ ما َؾر 

 
ِ
 .﴾اَّلل 

ْشالَِم َواْدُْسؾِِؿَغ، وأَ  افؾُفؿ   يـ. َحْقَزةَ  ؿِ احْ وَ  ،غـِ رِ دْدءوادُ  كَ رْ دل  افدءِّ ذِ أظز  اإْلِ  افدِّ

َة ُأُمقِرَكا. افؾُفؿ   َٓ َتـَا َوُو   ِمـ ا يِف َأْوَضـِـَا، َوَأْآؾِح َأِرؿ 

 وؾؼ مجقع وٓة ادسؾؿغ فؾعؿؾ بؽتابؽ، واتبا  شـة كبقؽ، وحتؽقؿ رشظؽ. افؾُفؿ  

ْشالَمَ احْلََرَمْغِ فاِم ِؾقف ظِ  ـَا َخاِدمَ ؾِّؼ إَمامَ وَ  افؾُفؿ     .َوَآالَُح اْدُْسؾِِؿغ ز  اإْلِ

 اه. َض رْ وتَ  فُ بُ ف فاِم حُتِ ف َوَأْظَقاكَ َوَوِِل  َظْفِدِه َوإِْخَقاكَ  فُ ؼْ َوؾِّ  افؾُفؿ  

 افعادغ.احػظ جـقدكا ادرابطغ ورجال أمــا، وشدد رمقفؿ يا رب  ؿ  افؾفُ 

ـْ َزَواِل كِْعَؿَتؽ، َوحَتَق   افؾُفؿ   ا َكُعقُذ بَِؽ ِم  َشَخطِؽ.  ل َظاِؾَقتؽ، َوُؾَجاَءة َكِؼَؿتِؽ، َومَجِقعِ إك 

 َوادُـَؽِر َوافَبغِل ﴿ ظباد اهلل:
ِ
ـِ افَػحءاء  ِذي افُؼربك َوَيـفك َظ

ِ
َ َيلُمُر بِافَعدِل َواإِلحساِن َوإيتاء إِن  اَّلل 

رونَ  ـ   .﴾َيِعُظُؽؿ َفَعؾ ُؽؿ َتَذ

الؾقؾ يذـرـؿ، واصؽروه ظذ كعؿف يزدـؿ، وفذـر اهلل أـز، واهلل يعؾؿ ما ؾاذـروا اهلل افعظقؿ 

 تصـعقن.


