
 ةفضل التبكير إلى الصال خطبة مختصرة في
ِدِه اللَُّه إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ََئا

ُد َأْن ََل إل    َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن َُْضِلْل َفََل َهاِديَ  َْ َْْبُدُه ه َلُه، َوَأْش ُد أَنَّ ُمَحمًَّدا  َْ ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش
 .َوَرُسولُهُ 

ا الَِّذََن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(. َْ  )ََا أََ ُّ
ا النَّ  َْ َما رَِجاًَل َكِثير )ََا أََ ُّ ُْ ا َوَبثَّ ِمن ْ َْ ا َزْوَج َْ ًا َوِنَساء اُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

ََْلْيُكْم رَِقيبا(.  َوات َُّقوْا الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن 
َْا الَّذِ  َْْماَلُكْم َوََ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َُِطْع اللََّه * ََن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوًَل َسِدَدًا )ََا أََ ُّ َُْصِلْح َلُكْم َأ

َِْظيما(.  َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً 
وشر األمور محدثاتْا،  فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الْدي هدي محمد صلى الله ْليه وسلم،أما بعد، 

 وكل محدثة بدْة، وكل بدْة ضَللة، وكل ضَللة في النار.
من أفضل أْمالكم الصَلة، فقد  أنواْلموا وأطيعوا الله وَل تعصوه، أَْا المسلمون، اتقوا الله تعالى وراقبوه، 

اختصْا الله بخصائص كثيرة من بين العباداِ، منْا أن الله فرضْا في السماء، وأنْا خمس في العمل 
ومن وكذلك الرجوع منْا، ْبادة، إلى المساجد وخمسون في الميزان، وأنْا تكفر الخطاَا، وأن المشي لْا 

 وجوب التطْر لْا.كذلك أْظم خصائصْا  
  ولما كانت الصَلة بْذه المثابة؛ فقد شرع الله التبكير إليْا، ورتب ْلى ذلك األجر مؤمنونالأَْا ،

رة رضي الله ْنه قال: قال رس ول الله الوفير، ف : خ ير صفوف الرجال )صلى الله ْليه وسلم(عن أبي هَر
 1وشرُّها آخرها. ،أولها

 نه لكانت  قدَّمم  ـالما في الصف  -أو َعلمون  -قال: لو تعلمون  )صلى الله ْليه وسلم(ْن النبي  ْو
ة.قُ   2ْر
 نه ثم لم َجدوا  والصف األولقال: لو َعلم الناس ما في النداء  )صلى الله ْليه وسلم(أن رسول الله  ْو

ولو َعلمون ما في العتمة  ،َلستبقوا ْليه التهجيرولو َعلمون ما في  ،إَل أن َستْموا ْليه َلستْموا
 3والصبح ألتوهما ولو َح   بًوا.

 .أي ما في األذان من أجر فاْله ،قوله )ما في النداء(
ِْموا( أي: َقتْر وا  والعتمة هي صَلة العشاء. ،والتْ جير هو التبكير ،قوله: )َست

  ن البراء بن ْازب رضي الله ْنه قال: إن رسول الله ن الله ْز إان َقول: ك  )صلى الله ْليه وسلم(ْو
 4.لو  الصفوف األ  وجل ومَلئكته َصلون ْلى 
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ستغفر أن المَلئكة تدْو ألصحاب الصف األول ْلى الصف األول( أي  ونوقوله )َصل  ونبالرحمة َو
 ، فإن الدْاء من معاني الصَلة. لْم

  ن العرباض بن ساَرة رضي الله ْنه أن رسول الله  مقدَّ م  ـللصف الكان َستغفر   )صلى الله ْليه وسلم(ْو
 1وللثاني مرة. ،ثَلثا

  ن ْائشة رضي الله ْنْا قالت: قال رسول الله : َل َزال قوم َتأخرون ْن )صلى الله ْليه وسلم(ْو
 أي َؤخرهم ْن ْظيم الفضل ورفيع المن زلة. 2حتى َؤخرهم الله. الصف األول

في القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما فيه من اآلَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا،  ولكمبارك الله لي 
 وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية
للصَلة في أن اْلموا رحمكم الله ، فالحمد لله وحده، والصَلة والسَلم ْلى من َل نبي بعده، أما بعد

َُْموُد الدَن الذي َل َقوم إَل به ،َل تعدلْا منزلة أي ْبادة أخرى اإلسَلم منزلة في الحدَث الذي ف ،فْي 
: أَل أخبرك برأس األمر كله )صلى الله ْليه وسلم(رواه معاذ بن جبل رضي الله ْنه قال: قال رسول الله 

موده  ،: رأس األمر اإلسَلموسلم( )صلى الله ْليهفقال رسول الله  .رسول الله بلى َا :قلت ؟وذروة سنامه ،ْو
موده الصَلة  3وذروة سنامه الجْاد. ،ْو

  ،لما تتضمنه من دْاء وثناء ْلى الله ْز وجل، وقراءة وسيلة مناجاة بين العبد ورب ه والصَلةْباد الله ،
قرآن، وتسبيح وتحميد وتكبير، وخضوع بالجوارح، كالركوع والسجود والوقوف بخشوع وتذلل وانكسار 

ز. قال الشيخ ْبد  إن ﴿بن سعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى الرحم  ن واطراق بصر بين َدي العَز
م في الصَلة مقصود أْظم من هذا وأكبر، وهو ما  وثُ  :﴾ء والمنكر ولذكر الله أكبرالصَلة تنْى ْن الفحشا

اشتملت ْليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن، فإن الله تعالى إنما خلق العباد لعبادته، وأفضل ْبادة تقع 
 . انتْى.﴾الله أكبرولذكر ﴿منْم الصَلة، وفيْا من ْبودَاِ الجوارح كلْا ما ليس في غيرها، ولْذا قال 

  ََْلى النَِّبيِ  ثم اْلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ْظيم فقال )إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ََُصلُّوَن 
ََْلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللْم صل وسلم ْلى ْبدك ورسولك محمد، وارض ْن  ا الَِّذََن آَمُنوا َصلُّوا  َْ ََا أََ ُّ

 وارض ْن التابعين ومن تبعْم بإحسان إلى َوم الدَن. األئمة الحنفاء، به الخلفاء، أصحا
  اللْم أْز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أْداءك أْداء الدَن، وانصر ْبادك

 الموحدَن. 
  .اللْم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلْم هداة مْتدَن 
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ادة ،: تمام الحدَث: )حتى َؤخرهم الله في النار(تنبيه  (.5442« )السلسلة الضعيفة»انظر  ،فلذا لم أذكرها ،ولكن الشيخ األلباني ضعف هذه الَز
 (، وقال: حدَث حسن صحيح.2515رواه الترمذي ) 3



  اَاهم. اللْم و  فق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإْزاز دَنك، واجعلْم رحمة ْلى ْر
  اللْم إنا نسألك من الخير كله ْاجله وآجله ما ْلمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ْاجله

 وآجله، ما ْلمنا منه وما لم نعلم.
 عوذ بك من النار وما قرب إليْا من قول أو اللْم إنا نسألك الجنة وما قرب إليْا من قول أو ْمل، ون

 ْمل.
 .اف مبتَلنا  اللْم اشف مرضانا، وارحم موتانا، ْو
  اللْم أصلح لنا دَننا الذي هو ْصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيْا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي

ادة لنا في كل خير، واجعل المِو راحة   لنا من كل شر.إليْا معادنا، واجعل الحياة َز
  .ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا ْذاب النار 
  نْى ْن الفحشاء والمنكر والبغي، َعظكم و ْباد الله، إن الله َأمر بالعدل واإلحسان إَتاء ذي القربى، َو

والله َعلم ما لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم َذكركم، واشكروه ْلى نعمه َزدكم، وَلذِكر الله أكبر، 
 تصنعون.

 
، في مدَنة 1442لعام  من شْر شوال السادس ْشرفي أْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، 

 ، وهي منشورة في صفحة:44455646445451الجبيل، في المملكة العربية السعودَة، واتس: 
www.saaid.net/kutob 
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