ِ
الس َال ُم ،-يـو ٌم واحـد
بي َ -ع َل ْوه َ
الص َال ُة َو َ
القرآن وحديث النّ ّ

بسم اهلل الرَّمحن الرَّحيم

مقدراه خمسـون ألـ
رب العالمون ،وأشهد أن ٓ إلـٰه َإٓ اهلل وحده ٓ
الحمد هلل ِّ
شريك له ،وأشهد َ
محمدً ا عبده ورسوله ص َلى اهلل وسـ َلم
أن َ
علوه وعلى آله وصحبه أجمعون..

سـنة ،فوقـ

الخالئـق ذلـك الوـوم

ال َطويل ال ي تدىو فوه َ
الشمس مـن الخالئـق ويكـون ذلـك
عسورا على الكافرين.
الووم يو ًما
ً

يقفهما العبدُ بون يدي ر ِّبه:
الصـلوات الخمـس
إول يف ه ه الحواة الدّ ىوا ،وهو هـ ه َ
َ
المكتوبات.

و ُيكرم اهلل َ -
فوهوىـه
جل شيىه -عبده المًمن يف ذلك الووم ِّ

أ َما بعدُ ..

العالمة ابـن القـ ِّوم  $كال ًمـا معنـاه :موقفـان
عسره ،قال َ

يضـا
يهوىه علوه من حوث صول المـدّ ة ،ومـن حوـث أ ً
علوه؛ ِّ

وموق

يقفه العبد بون يدي ر ّبه يوم القوامة.

فمن حافظ على الموقـ

هـون اهلل علوـه الموقـ
إول َ
َ

السالمة من الشدَ ة:
َ

الثاين ،ومن ضـ َوع الموقـ

إول ُشـدِّ د علوـه يف الموقـ
َ

وصرائق النَجاة من ُعسر ذلك الووم؛ ٕ ّىه يوم سوالقوه العبـد
حـق
وٓبد ،ويـوم َي ِق ُفـ ُه وٓبـد ،وهـو يـو ٌم ٰهـ ا وصـفه يف ِّ

أ ّما من حوث صول المدّ ة فقد ثبت يف «مسـتدرك الحـاكم»
ِ
الس َال ُم -من حديث أبي هريرة أ ّىه
بي َ -ع َل ْوه َ
الص َال ُة َو َ
عن النَ ّ
قال« :يوم القوامة يكون للمؤممن كمؤا نؤون يؤالي ال هؤ

ال َثاين.
رب العالمون له صل ٌة بال َتوسور يف ذلك الووم
العظوم بون يدي ِّ

ويوسـر علـى عبـد
والعص » ٰه ا الووم ال ي ه ا صوله ُي َ
هون َ

العسور.

وعسـر ذلـك
الكافرين ﴿ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾ُ ،

اهلل المًمن فتكون مدته كمـا بـون صـالل الظهـر والعصـر

ولع َلنا ٓحظنا –أيها اإلخوة -يف الحديث المتقدِّ م؛ حديث

الووم علوهم راج ٌع ل ُخبث أعمالهم وفساد أحـوالهم يف ٰهـ ه

قوة اإليمـان وأىـواا ال َطاعـات
ويسلمون من شدَ ته بحسب َ

أبي هريرة قال« :يوم القوامة يكون للمممن كما نون يؤالي

الحوــاة الــدىوا؛ كمــا قــال اهلل گ ﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

تقربوا هبا إلى اهلل گ ،وله ا جـاء يف الحـديث «سؤععة
التي َ

الصالة لـم يحـدِّ د بوقـت آخـر ،وإىمـا
ال ه والعص » ذكر َ

وه ا من التوسور ال ي
ي لهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله» ٰ

عظـوم يف
دور
ٌ
حدد بالصالة التي هي عمل هًٓء والتي لهـا ٌ

يكون ٕهل اإليمان وأهـل ال َتقـرب إلـى اهلل َ -
جـل شـيىه-

بالصـالة،
فحدِّ د التوسور يف ذلك الووم العسـور َ
ال َتوسور علوهُ ،

بال َطاعة والعبادة.

كما بون صالة ك ا وصالة كـ ا التـي ُهـ ْم مـن أهلهـا ومـن

جدير بآهتمـام ،وهـو َ
أن
أمر
ٌ
وهنا -أيها اإلخوة الكرامٌ -
ال َصالة التي هي عماد الدِّ ين وأعظم أركاىِه بعـد َ
الشـهادتون

المحافظون علوها.
وقد روى اإلمام ال ّترم ي  $تعـالى يف كتابـه «الجـامع»

يوم القوامة أو

أيضا
أتوت المدينة -وتي َملوا ً
عن ُحريث بن قبوصة  $قالُ :

وقفة مع قول ر ِّبنا َ -
جـل شـيىه -يف وصـ

الوـوم أخـر

﴿ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾[الفرقان]ُ ،ع ْسر ذلك
السـالمة
الووم أمـر
جـدير بال َتيمـل؛ لويخـ العبـد بيسـباب َ
ٌ

فه ـ ا العســر
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾[اللوــل] ٰ
ٍ
واىحراف
سببه ما كان علوه هًٓء من إعراض وصدود ولًم
ٍ
واىحالل و ُب ْعد عن دين اهلل تبارك وتعالى.
ثم َ
إن عسر ذلك الووم اجتمع معه صولـه ،وصولـه َع َجـب،
فهو يو ٌم واحد مقداره خمسون أل
()20

سنة ،كما ّ
دل على ذلكم

ٌ
وثوق يف ُيسر الموق
لها صل ٌة وثوقة،
وارتباط ٌ
() 23

وهـ ا الوقـوف المبـارك
فالصالة التي هي عمـاد الـدِّ ينٰ ،
َ

()24

فسـيلت اهلل أن يرزقنـي
يف الموافقة بون حالكم وحـالهم،-
ُ

أرضى ذلك وٓ أقبله ،فٌذا ض َوع الصالة حكـم علـى ىفسـه

فجلست إلى أبي هريرة ،وقلت :إ ِّىي سـيلت
صالحا،
جلوسا
ُ
ً
ً

بــــ لك شــــاء أم أبــــى ﴿ ،ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

صـالحا فحـدِّ ثني حـدي ًثا سـمع َته مـن
جلوسا
اهلل أن يرزقني
ً
ً

ﭮﭯ ﴾[النساء ٓ ،]321:يكفـي أن تقـول :أىـا أحـب

رسول اهلل ﷺ يقول« :إن أول ما يحاسب نه الععد من عملؤه

ينجوك من ذلك ،وله ا قال -
ذلك؛ بل اعمل بالعمل ال ي ِّ
ِ
الس َال ُم« :-كل أمتؤي يؤدخلون الجنؤة إال مؤن
َع َل ْوه َ
الص َال ُة َو َ

رسـول اهلل ﷺ َ
لعـل اهلل أن ينفعنـي بـه قـال ﭬ :سـمعت
يوم القوامة ياله ،فإن يلحت أفلح وأىجؤح ،وإن فسؤدت
الصالة والفالح
خاب وخس » ،فتي َمل آرتباط الواضح بون َ
ُ
والخسران للمض ِّوعون لها ،ولهـ ا
والنَجاح ٕهلها ،والخوبة
مفرصا فوهـا متهاوىـا
له ه َ
من ييل يوم القوامة مض ِّوعا ٰ
الصالة ِّ
هبا حكـم علـى ىفسـه ُ
بالخسـران ،وأبـى علوهـا ّإٓ موقـ
الهوان ،فقد ثبت يف «المسند» من حديث عبد اهلل بن عمـرو
الصالة يوما فقال« :من
بن العاص ﭭ قال ذكر النَبي ﷺ َ
حافظ علوها كاىت له ىورا ون هاىا وىجاة يوم القوامؤة ،ومؤن
لم يحافظ علوها لم يكن له ىور وال ن هان وال ىجؤاة وحشؤ

أنى»  ،قالوا :ومن ييبى يـا رسـول اهلل؟ قـال« :مؤن أاؤاعني
دخل الجنة ومن عصاين فقد أنى» ،وأعظم ا ِ
لعصوان ال َتهـاون



﴿ ﮑﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ﴾

هب ه الفريضة العظومة التـي كتبهـا اهلل علـى عبـاده يف الوـوم
مرات.
واللولة خمس َ
وسر أمورىـا أجمعـون ،وأن يصـلح لنـا
ىسيل اهلل  ۵أن ي ِّ
الصالة ،وأن يهدينا إلوه
المقومون َ
شيىنا ك َله ،وأن يجعلنا من ُ
مستقوما ،وأن ٓ يكلنا إلى أىفسنا صرفة عون.
صرا ًصا
ً

اهلل وس َلم على رسول اهلل.
واهلل أعلم وص َلى ُ

كلمة
للشيخ عبد الرزاق البدر
حفظه اهلل
النسخة اإللكت وىوة األولى

مع قارون وف عون وهامان وأنؤي نؤن خلؤ » أي أىـه ضـوع
الصالة يحشر يوم القوامة مع صناديد الكفر وأعمدة الباصل،
الصالة حكم على ىفسه شاء أم أبى أن ُيحشر مـع
ومن ض َوع ّ
تحـب يـوم القوامـة أن تحشـر
هًٓء ،ولو قول إلىسان :هل
ّ
جنبا إلى جنب مع فرعون ،ومع قارون ،ومـع هامـان ،ومـع
أبي بن خل  ،ومع غورهم من صناديد الكفر؟ لقـالٓ ،ٓ :
ّ
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