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  ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيِم 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على 
ه وصحبه خاتم األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آل

 أجمعين.
 : أما بعد
 شيء، كل في السرعة عصر في العالم يعيش

 من وكثير عجلة، على حولنا من يجري  شيء كل
 على اإلنسان ُجبل ولقد عجل، على تسير األمور
 العجلة هذه تكون  وقد االستعجال، حب وعلى العجلة

 في المذموم االستعجال أما مذمومة، تكون  وقد محمودة
 في المحرمات كاستعجاله كثيرة رهفصو  المسلم حياة
 في عنها صبر إن اآلخرة في له ادخرت وقد الدنيا

 اتخاذ وفي والصالة الدعاء في واستعجاله الدنيا،
 صور بعض عن نتحدث واليوم كثيرة، وأشياء القرارات
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 .الصالة أداء في المذمومة العجلة
 

 عليه سيحاسب ما وأول الدين عمود فالصالة
 وإذا العمل سائر صلح صلحت فإذا مة،القيا يوم العبد

 ال الناس فبعض ذلك ومع العمل، سائر فسد فسدت
 عنده فهي اهتمام، أي يعطيها وال صالته يتقن ال زال

 .أداه  ما صحة عن يسأل وال يؤديها حركات مجرد
 

 ونهى بالصالة يتعلق فيما المذمومة العجلة فمن
 سجدالم إلى الذهاب عند الخطى إسراع  النبي عنها

 أو الركوع قبيل اإلمام كان إذا السيما الصالة، إلدراك
 اإلسراع وهذا الركعة، ليدرك يهرول المتأخر فترى  ركع،

 منهي أنه إال الصالة على حرص فيه ظاهره كان وإن
 أبي فعن الصالة، أثناء بالخشوع سيخل ألنه؛ عنه

  الصالة  أقيمت إذا: )) هللا رسول قال:قال  هريرة
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 تمشون، وأنتم وأتوها تسعون، وأنتم تأتوها فال
(( فأتموا فاتكم وما فصلوا، أدركتم فما بالسكينة، وعليكم

 .ومسلم البخاري  رواه 
 

  قراءة  في الزائدة العجلة هو  الثاني والخطأ
 تقرأ أن السنة وإنما الصالة، وأذكار والسورة الفاتحة
 سلمة أم فعن يفعل،  النبي كان كما آية آية الفاتحة
: فقالت هللا رسول قراءة عن ُسئلت أنها عنها هللا رضي
 َقَطعَ  قرأ إذا كان: رواية وفي آَية ، آَية   ِقَراَءَتهُ  َيْقَطعُ 

 يقف، ثم الرَِّحيمِ  الرَّْحَمنِ  هللا ِبْسمِ : يقول آَية ، آَية   ِقَراَءَتهُ 
: يقول ثم يقف، ثم اْلَعاَلِمينَ  َرب   هلل اْلَحْمدُ : يقول ثم

ْينِ  َيْومِ  َماِلكِ : يقول ثم يقف، ثم لرَِّحيمِ ا الرَّْحَمنِ   الدِ 
 يقف كلها قراءته كانت وكذلك السورة، آخر إلى وهكذا
 أبو رواه . بعدها بما يصلها وال اآلي، رؤوس على
 .داود
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 هي وإنما الطويل الوقوف بالوقوف؛ يقصد وال

 سنة آية   آية   والقراءة. األخرى  عن اآلية تفصل لحظة
 في الفاتحة يقرؤون  فتسمعهم الناس، نم كثير تركها

، ِبَنَفس   الصالة  .اآلي رؤوس على يقفون  ال واحد 
 

 الركوع إتمام عدم هو الصالة في الثالثة والعجلة
 روى  فقد أصال ، يصل لم فهو  ذلك فعل فمن والسجود،

 َفَدَخلَ  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ   ّللاَِّ  َرُسولَ  َأنَّ   ُهَرْيَرةَ  َأبو 
  َفَردَّ   ّللاَِّ  َرُسولِ  َعَلى َفَسلَّمَ  َجاءَ  ُثمَّ  لَّىَفَص  َرُجل  

اَلمَ   ّللاَِّ  َرُسولُ  ( ُتَصل ِ  َلمْ  َفِإنَّكَ  َفَصل ِ  اْرِجعْ : )َقالَ  السَّ
 النَِّبي ِ  ِإَلى َجاءَ  ُثمَّ  َصلَّى َكانَ  َكَما َفَصلَّى الرَُّجلُ  َفَرَجعَ 
  َّللاَِّ  َرُسولُ  َفَقالَ  َعَلْيهِ  َفَسلَّم  ( َاَلمُ  َوَعَلْيك  ُثمَّ  السَّ
 َثاَلثَ  َذِلكَ  َفَعلَ  َحتَّى( ُتَصل ِ  َلمْ  َفِإنَّكَ  َفَصل ِ  اْرِجعْ  َقالَ 

،  َغْيرَ  ُأْحِسنُ  َما ِباْلَحق ِ  َبَعَثكَ  َوالَِّذي الرَُّجلُ  َفَقالَ  َمرَّات 
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اَلةِ  ِإَلى ُقْمتَ  ِإَذا: )َقالَ  َعلِ ْمِني َهَذا  ُثمَّ  َفَكبِ رْ  الصَّ
رَ  َما اْقَرأْ   َتْطَمِئنَّ  َحتَّى اْرَكعْ  ُثمَّ  اْلُقْرآنِ  ِمنْ  َمَعكَ  َتَيسَّ

ا ا َتْعَتِدلَ  َحتَّى اْرَفعْ  ُثمَّ  َراِكع   َتْطَمِئنَّ  َحتَّى اْسُجدْ  ُثمَّ  َقاِئم 
ا ا َتْطَمِئنَّ  َحتَّى اْرَفعْ  ُثمَّ  َساِجد   ِفي َذِلكَ  اْفَعلْ  ُثمَّ  َجاِلس 

 .عليه متفق( ُكلِ َها َصاَلِتكَ 
 

 َحتَّى الرَُّجلِ  َصاَلةُ  ُتْجِزئُ  اَل »  قال ولهذا
ُجوِد« الرُُّكوعِ  ِفي َظْهَرهُ  ُيِقيمَ   .داود أبو  رواه  َوالسُّ

 
 ركوعه يتم ال رجال    هللا رسول  رأى وعندما

 َماَت  َلوْ »  هللا رسول قال يصلي وهو سجوده في وينقر
 َصلَّى ُمَحمَّد   ِملَّةِ  َغْيرِ  َعَلى َماتَ  َهِذهِ  َحاِلهِ  َعَلى َهَذا
 .الطبراني رواه  َوَسلََّم« َعَلْيهِ  هللاُ 

 
 ِإنَّ :) قال  النبي عن  هريرة أبو  وروى 
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 و  ، صالة   لهُ  تقبلُ  ما و  َسَنة ، ِستِ ينَ  ِليصلِ ي الرجلَ 
ُجودَ  ُيِتمُّ  ال و  الركوعَ  ُيِتمُّ  لعلَّهُ  ُجودَ  ُيِتمُّ  و  ، السُّ  ال و  السُّ

 (.2535السلسلة الصحيحة) (.الركوعَ  ِتمُّ يُ 
 

 من يوم ذات  هللا رسول انصرف وعندما
 صالته يحسن لم الصفوف آخر في رجال   نادى صالته

 َصاَلَتكَ  ُتْحِسنُ  َأاَل  ُفاَلنُ  َيا) قائال المأل أمام عليه وأنكر
 َصلِ ييُ  َفِإنََّما ُيَصلِ ي َكْيفَ  َصلَّى ِإَذا اْلُمَصلِ ي َيْنُظرُ  َأالَ 

 .مسلم رواه ( ِلَنْفِسهِ 
 

 على والموعظة النكير  هللا رسول شدد لقد
 حضرة في وصلى جليل صحابي ألنه ؛الرجل هذا

 قد ألنه ؛صالته يحسن أن بد فال  مسجده وفي  النبي
 عن وسيسأل  النبي وفاة بعد بعيدة بالد إلى يرحل
 هللا رسول حرص ولذلك صحابيا   كونه  النبي صالة
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 ألنهم  عليهم والتشديد أصحابه تعليم ىعل 
 .بعدهم من التي لألجيال قدوات

 
 الصالة أول إلى التبكير أهمية تأتي ولذلك

 تفوتهم من بعض ألن ؛اإلمام مع كاملة لتدركها
 فأسرعوا صالتهم ليتموا قاموا اإلمام سلم إذا الصالة

 ال حيث من صالتهم فتبطل بأركانها وأخلوا فيها
 .يشعرون 

 في اإلمام مسابقة الصالة في الرابعة لةوالعج 
 ويكاد اإلمام يسابق الناس فبعض والسجود، الركوع

 الشديد النهي ورد مخلة عجلة وهذه قبله يسجد أو  يركع
  هريرة أبي عن صحيحه، في البخاري  روى  فقد عنها
 هللا رسول قال: قال  ( :إذا أحدكم يخشى أما 
 أو حمار رأس رأسه هللا يجعل أن اإلمام قبل رأسه رفع

 عليه متفق( حمار صورة صورته يجعل
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 لعله أي حمار رأس رأسه يجعل أن ومعنى

 ألن واضح ذلك ودليل الحمار كغباء بالغباء يصاب
 قبله يسلم ولن اإلمام قبل ينتهي لن اإلمام يسبق الذي

  صالتك؟ تبطل ولم إذن؟ العجلة فلم
 

 ا  أيض المصلين بعض بها يقع التي العجلة ومن
 أو اإلمام تسليم قبل فاته ما لقضاء المسبوق  قيام هو 
 أال والصواب خطأ وهذا السالم، من اإلمام انتهاء قبل

 التسليمة من اإلمام يفرغ حتى ينتظر بل يستعجل،
 .عليه بقي ما ليقضي المسبوق  يقوم عندها الثانية،

 
 مخالفة المخالفة، هذه أو األمر بهذا ويلحق

 هللا هداهم المصلين فبعض مام،اإل موافقة وهي أخرى 
 وهذا معه ويسجد ويركع يرفع أي إمامه، يوافق
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 وال به، ليؤتم إال جعل ما اإلمام فإن خطأ، أيضا  
 .بموافقته ال و  بمسابقته ال بمتابعته إال ذلك يكون 

 
 من للصالة أن واعلموا ،في صالتكم هللا فاتقوا

 نيوثا الدين عمود فهي. الدين هذا في عظيمة مكانة
 الدين، هذا من يذهب ما وآخر الشهادتين، بعد أركانه
 موته، قبل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وصية وآخر
 عين قرة وهي القيامة، يوم العبد عنه يسأل ما وأول

 في أداءها في فبادروا الشدائد، عند ومفزعه  هللا رسول
  أداءها  في االستعجال واحذروا الجماعة ومع وقتها

 يسرق  الذي سرقة الناس أسوأ فإن أركانها في واإلخالل
 قتادة أبو روى  فقد نفسه؟ يسرق  كيف أتعرفون  نفسه
  النبي أن  يسرق  الذي سرقة الناس أسوأ: )قال 
 ال و  سجودها ال و  ركوعها يتم ال صالته من

  وتسرقوا  صالتكم تضيعوا فال أحمد، رواه ( خشوعها
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  .حسناتكم
 

يستمعون القول وإياكم من الذين هللا  جعلني
فيتبعون أحسنه، وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله 

 وصحبه وسلم.
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 ل .أعمال ثوابها كقيام اللي (7)
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