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من برنامج "رمضان قرب يال نقرب "3
عماد الدين (الصالة)
(ابللهجة املصرية)
لفضيلة الشيخ :محمد بسيوني
رابـط الــمادةhttp://way2allah.com/khotab-item-132072.htm :

بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإخواين وأخوايت املشاهدين يف كل مكان ،سالم هللا عليكم ورمحته وبركاته.
الصالة الصالة
يف هذه اللحظات أحتدث إىل حضراتكم عن الصالة؛ إهنا وصية النَّيب حممد -صلَّى هللا وعلىى للىه وصىحوه وسىلم -قوىل
وفاته قال" :الصالةَ الصالةَ" صححه الطىي  ،فالصىالة وصىيته -عليىه الصىالة والسىالم -ألمتىه .والصىالة عمىاد الىدين
ظ عليها فهو السعيد ،ومن أضاعها وأمهلها فهو ِ
الشقي العنيد.
وأعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتنيَ ،من حاف َ
َ
الص َالةِ الْوسىطَى وقُ ِ ِ
قال هللا –تعاىلِ :-
الصلَو ِ
ني" الوقىرة ،238:إِىه خطىا م مو ىه لةُمىة
ات َو َّ
ومىوا َّه قَىاِِتِ َ
ُْ َ ُ
َ
"حافظُوا َعلَى َّ َ
اإلسالمية ابحملافظة على الصلوات اخلمس جبميع شروطها ،وأركاهنا ،ووا واهتا ،وسننها القولية والفعليةَ " ،حىافِظُوا" :أم مىر
من هللا –تعاىل -ابحملافظة على الصلوات اخلمس.
الصى َىالةِ الْوسىطَى وقُ ِ ِ
قىال –تعىىاىلِ :-
الصىلَو ِ
ني" ،إِىىه أم مىر مىىن هللا –تعىاىل -ابحملافظىىة علىىى
ات َو َّ
ومىىوا َّه قَىاِِتِ َ
ُْ َ ُ
َ
"حىافظُوا َعلَىىى َّ َ
الصىىلوات اخلمىىس ،فقىىالِ :
الصىلَو ِ
الصى َىالةِ ال ُْو ْسىطَى" :أال هىىي صىىالة
ات" أ  :علىىى عمىىوم الصىىلواتَ " ،و َّ
َ
"حىىافظُوا َعلَىىى َّ َ
ِ
َّ
الوسىطى صىالةِ العصى ِر" صىحي مسىلم،
العصر كما قال -صلى هللا عليه وسلم -يف يوم اخلنىد" ::شىللو عىن الصىالة ُ
ويف رواية" :حوسو عن الصالةِ الوسطَى حىت غاب ِ
يوهتم ًرا" صحي الوخار .
ت
وورهم وبُ َ
الشمسَ ،
َ
َ
مة هللاُ قُ َ
ُ
ُ
أحب األعمال إىل هللا
فىىاهلل –تعىىاىل -أيمىىر ابحملافظىىة علىىى الصىىلوات اخلمىىس ،وخ ى َّ مىىن بىىني هىىذه الصىىلوات صىىالة العصىىر؛ ألمهيتهىىا .وهنىىا
عطف للخاص على العىام؛ لويىان أمهيىة هىذا اخلىاص ،لويىان أمهيىة هىذه الصىالة .قىال -صىلَّى هللا عليىه وسىلم -كمىا عنىد
م
ط عملُه" صحي الوخار  ،فقد حوط عمله .فأِصى ُ ِفسىي وإخىواين ابحملافظىة
الوخار " :من ترك صال َة العص ِر فقد َحوِ َ
على الصالة يف وقتها.
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ىب إىل َِّ
:
ِ
الصىالةُ علَىى
اه تَعىاىل َّ
العم ِىل أح ُّ
ملا ُسىِ َل النىيب -صىلَّى هللا عليىه وسىلم" -أ العمىل أفضىل " ،ويف لفىظ" :أ ُّ َ
وقتِها" صححه األلواين ،هذا أفضل العمل ،أول ما ُناسب عليه يوم القيامة الصالة ،إهنا صلةُ بني العود وربه.
الراحة كلها يف الصالة
ىم قريىرة ،تفىر إاا
طب كيف نسن األد مع هللا ابلنسوة للصىالة اجلىوا  :أن تؤديهىا وقلوىم منشىر م  ،مطمىِن ،عينُ َ
ىليت العصىىر كنىىت يف شى :
ىو :إىل صىىالة امللىىر  ،إاا صىىليت امللىىر
سىا هبىىا ،تنتظرهىىا إاا فىىات وقتهىىا؛ فىىإاا صى َ
كنىىت متلو ً
شو :إىل صالة العشاء ،إاا صليت العشاء كنىت يف ش :
كنت يف :
ىو :إىل صىالة الليىل ،هىذا هىو احلىب احلقيقىي كمىا فعىل
رسول هللا -عليه الصالة والسالم -ملا قال لوالل" :أرحنا هبا اي بالل" ختريج اإلحياء؛ فإن فيها الراحة ،فيهىا الطمأِينىة،
السكينة ،ال كما يقول الوعض اليوم :أرحنا منها؛ ألهنا ثقيلة عليهم ،وشاقة على ِفوسهم -والعياا ابهلل.-
فيها َ
فضل املوادرة إىل صالة اجلماعة
واعلموا –إخواين -أن ِوينا حمم ًدا -صلَّى هللا عليىه وسىلم -مل ي ِ
رغىب علىى إ ابىة داعىي هللا وإتيىان الصىالة يف ااعىة يف
ُ
َّ
ب املسىىلمني يف املوىىادرة إىل الىىذها إىل املسىىا د ،والتوك ى يف
املسىىجد فحسىىب ،لكنىىه -ص ىلى هللا عليىىه وسىىلم -رغَّ ى َ
شهود اجلُ َم ِع واجلماعات ،واحلِرص على الصف األول ،واحلِرص علىى الصىف األول يف الصىالة ،فقىال -صىلَّى هللا عليىه
وسلم -كما يف الصحيحني" :لو يعلم النَّاس ما يف النِ ِ
والص ِ
األو ِل َّ مل ِدىدوا َّإال أن يسىتَ ِهموا علي ِىه ،أ  :يقرتعىوا
ىداء َّ
ىف َّ
ُ ُ
ىاس مىىا يف التَّهجى ِ  ،أ  :مىىا يف التوكى إىل املسىىا د ،السىىتَوقوا إليى ِىه ،ولىىو
عليىىه ،السىىتَهموا ،أ  :القرتعىىوا ،ولىىو يعلى ُىم النَّى ُ
حووا".
علِموا ما يف العتَ َم ِة ،أ  :ما يف العشاءُّ ،
والصو ِ ألتومها ولو ً
ِ
ِ
ِ
صفوف الر ِ
َّ
لخرهىا .وش ُّىرها أوُلُىا"
ال أوُلُاُّ .
وقال -صلى هللا عليه وسلم" :-خ ُ
لخرها .وخى ُ صىفوف النسىاء ُ
وشرها ُ

صحي مسلم.

أين نن من هؤالء
ولقىد ثَىوَىىت عىىن ابىىن ُ ىريج أِىىه قىىال" :كىىان املسىىجد فِىرا عطىىاء -رضىىي هللا عنىىه -عشىرين سىىنة" ،عشىرين سىىنةم ِعىىم.
ضىا
وقال ربيعة بن يزيد -رمحه هللا" :-ما أَاَّ َن املؤان لصالة الظهر منذ أربعىني سىنةً إال وأ يف املسىجد ،إال أن كىون مري ً
ِ ِ
أسىأْ بىه
أو
مسافرا" .لذا كان ابىن عمىر -رضىي هللا عنهمىا -يقىول" :كنَّىا إاا ف َقى ْد اإلِسىا َن يف صىالةِ ُّ
الصىو ِ والعشىاء َ
ً
الظَّ َّن" صحي بن حوان ،أسأ به الظن ِعم.
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وهىىا هىىو إمىىام التىىابعني سىىعيد بىن املسىيب -رمحىىه هللا تعىىاىل -كىىان يقىىول" :مىىا فىىاتتت التكوى ة منىىذ سىىني سىىنة ،ومىىا أا َن
املىىؤان منىىذ سىىني سىىنة إال وأ يف املسىىجد" .يقىىول إمىىام التىىابعني" :مىىا فىىاتتت التكو ى ة األوىل منىىذ سىىني سىىنة ،ومىىا
ِظرت يف قفا ر :ل يف الصالة منذ سني سنة ،وما أا َن املُؤ ِان منذ ثالثني سنة إال وأ يف املسىجد" ،أيىن نىن مىن هىذه
اُلِ َممَ أين نن من هؤالءَ
من عا على :
شيء مات عليه
ِ
ضىا ،فقىال لىوعض إخواِىه" :خىذوا
يومىا وهىو دىود بنفسىه ،كىان مري ً
لقد مسع عىامر بىن عوىد هللا -رمحىه هللا تعىاىل -املىؤان ً
بيىىد كىىي أُصىىلي يف اجلماعىىة ،فقىىالوا لىىه :اي عىىامر صى ِىل يف بيتىىم إِىىم عليىىل ،معىىم رخصىىة .فقىىال :أمسىىع داعى َّىي هللا فىىال
أ يوه ،كيف هذا " فأخذوا بيده ،فدخل مع اإلمام يف صالة امللر  ،فصلى ركعةً واحدة ،مىات ،صىلَّى ركعىةً واحىدة
حتمىا سىيُوعل علىى هىذه الطاعىة كمىا قىال
حتمىا سىيموت علىى الطاعىةً ،
ماتم ُحسن اخلامتة .ر ًال عا على الطاعة ً
احلافظ بن حجر -رمحه هللا" :-لقد أ رى هللا –الكرمي -عادتىه بكرمىه أن مىن عىا علىى شىي :ء مىات عليىه ،ومىن مىات

على :
حماد بن َسىلَمة ،وعىامر بىن عوىد هللا ،وجماهىد بىن ىي،
عل عليه" .ولقد مات بعض الصاحلني يف الصالة؛ كى َّ
شيء بُ َ
والشيخ عود احلميد كشم -رمحه هللا.-
هل تتمىن تلم املوتة
مىىات بعىىض الصىىاحلني يف الصىىالة ،جماهىىد بىىن ىىي؛ هىىذا الىىذ أخىىذ تفس ى القىىرلن عىىن عوىىد هللا بىىن عوىىاس -رضىىي هللا
عنهما ،-جماهد إمام ،لو فتحت أ كتا من كتب التفاسى سىتجد فيىه قىال جماهىدَ ،مىن جماهىد إِىه تلميىذ ابىن عوىاس

رضي هللا عنهما ،-جماهد الذ عرض املصحف على ابن عواس من أولىه إىل لخىره م ِعىم .قىال عىن ِفسىه" :عرضىتاملصحف على ابن عواس ثالث مرات؛ من فاحتته إىل خامتته ،أُوقفه عند كىل ليىة وأسىأله عنهىا" ،مىات يف الصىالة ِعىم.

قىىال سىىفيان ال ىىور -رمحىىه هللا تعىىاىل" :-إاا ىىاءك التفس ى عىىن جماهىىد فحسىىوم بىىه" .إمىىام .اعتمىىد تفس ى ه الشىىافعي
والوخار  ،وكان الوخار -رمحه هللا تعاىل -ك ًا ما ينقل عنه يف صحيحه.

حتمىا
يقول الذهيب -رمحه هللا تعاىل -يف ِس َِ أعالم النوالء يف لخر تراته" :تُ َّ
ويف مبكة وهو سا د" .عا على الطاعىة ً
سيموت على الطاعة.

هىىل تتمىىىن هىىذه املوتىىة أن متىىوت وأِىىت تصىىلي هىىل تتمىىىن أن متىىوت وأِىىت تصىىلي األعمىىال ابخلىىواتيم ،ومىىن عىىا علىىى
:
ل عليه.
شيء مات عليه ،بُِع َ

عماد الدين الصالة – الشيخ محمد بسيوني –برنامج رمضان قرب يال نقرب 3

( صفحة  3من ) 4

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

أين نن من هذه اُلِمم
هادى بني الر لني حىت يؤتَى به للصالة وهىو يف مىرض موتىه -صىلَّى هللا عليىه
ِوينا حممد -عليه الصالة والسالم -كان يُ َ

وسلم .-والصحابة كاِوا كذلم؛ إاا فاتتهم تكو ة اإلحرام عزوا أِفسهم ثالثىة أايم ،وإاا فىاتتهم اجلماعىة عىزوا أِفسىهم
سوعة أايم .أين نن من هذه اُلِمم
سا وعشرين مرة ،ملااا لينال ثوا اجلماعة.
كان املَُزين (وهو تلميذ الشافعي) إاا فاتته اجلماعة صلى تلم الصالة ً
ىردا يف حيىىايت إال مىرتني وكىىأين مل أصىىلهما".
وأي ً
يومىىا" :مل أُصى ِىل الفريضىىة منفى ً
ضىىا قىىال القاضىىي سىىليمان بىىن محىزةَ املقدسىىي ً
يقول هذا -وهو قار التسعني من عمره -يقول :ما فىاتتت التكوى ة األوىل يف حيىايت إال مىرتني ،يقىول هىذا وهىو قىار

يوما ،فو د الناس قد اِصرفوا من اجلماعة ،فقال" :إ هلل وإ إليىه
التسعني ِعم .وأي ً
ضا أتى ميمون بن مهران املسجد ً
إيل من والية العرا ،":اي هللام أين نن من هذه اُلِ َمم م
را عون،
أحب َّ
لفضل هذه الصالة ُ
ُ
مل يكن أ شيء مينعهم عن صالة اجلماعة
يوما لوعض إخواِىه" :خىذوا بيىد لصىالة اجلماعىة"،
ولقد قال أبو عود هللا حممد بن حفيف الش از -رمحه هللا تعاىلً -

متامىىا ،فيُحمىىل علىىى هىر ر ىىل،
وكىىان بىىه و ىىع اخلاصىىرة ،و ى مىع يف بطنىىه ،وكىىان إاا أصىىابه هىىذا الو ىىع أقعىىده عىىن احلركىىة ً
فقيل له" :لو خففت على ِفسم ،فقال :إاا مسعتم املؤان يقول :حىي علىى الصىالة ومل تىروين يف املسىجد ،فىاطلووين يف
املقية ،فاطلووين يف املقية".
يومىىا لسىىعيد بىىن املسىىيب (إمىىام التىىابعني)" :إن الىىوايل يريىىد قتلىىم فتَىلَيىىب ،أ  :تليىىب عىىن صىىالة اجلماعىىة .فقىال:
وقيىىل ً
داعي هللا فال أ يوه فكان ال حيول بينهم وبني الصالة إال املوت.
أمسع َّ
ُ

اللهى َّىم أعنىىا علىىى اكىىرك وشىىكرك وحسىىن عوادتىىم ،اللهى َّىم أعنىىا علىىى طاعتىىم ،اللهى َّىم تقوىىل منَّىىا سىىاار الطاعىىات وسىىاار

اللهم لمني.
األعمالَّ ،

اللهم ربنا وحبمدك أشهد أن ال إله إال أِت أستلفرك وأتو إليم ،وسالم هللا عليكم ورمحته وبركاته.
سوحاِم َّ
مت حبمد هللا
شاهدوا الدرس للنشر على النت يف قسم تفريغ الدروس يف منتدايت الطريق إىل هللا وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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