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الصلاةضتاس 

الرحمالرم الق بسم 
ناأنفمرور من باض وتعوذ ونستغفره ونتعينه نحمده ض الحمد إن 
وأشهدله، هادى فلا يضلل ومن له مقل فلا اض ه6 من آعإلما، وسيئات 

أمابعد•'ورسوله. محمدأعبده وأشهدأن له، لاشريك وحدْ إلااطه لاإله أن 
يوفقبعدأن متنه وتمام عطائه وعثليم العبد عل اش نعم جزيل من فإن 

إلبندم يأحد وأن الهدى، عل الاستقامة اش يرزقه أن والإسلام للايإن العبد 
هرموله وسنة اف كتاب، العثلمى مادته الفقه.الذي ذلك الدين، ل الفقه 

الدين،،.ل محرآيققهه به يرداطه ارمز قال:ب 
نثر^،۶؛ِيفتوأهئئولآ ؤناكانأدو-نون تحال:ؤ 

رجعواممهمّإدا وليتدروأ آلدأن ؤ، دتثمهوأ جث متهم ؛رئة 
i١١٢٢ لاحدروث إي 

الدروسهده بكتابة بافه متعينتا ~ قمتت، فقد النطالق هدا ومن 
مقترناالراجح القول عل مقتصرأ الفقهية، الأبواب، عل الرتبة الفقهية 
الصلاة.ؤيثملكتابؤ الثاق هوالحزء وهدا والسنة. الكتاب، من بالدليل 

حالماعملنا بجعل وأن صالحا، وعملا نافعا  ٧۶يرزقنثا أن اممه أسأل 
محمد.نبينا عل وسلم افه وصل الكريم. لوجهه 

بقلم

رفحاء~ اللهيميد محمد بن سليمان 





الصلاةكتاب ٧

فضلسلمالينا

لحيرآيفقهه به يرداش ررمن القّ رمول قال قال؛ هٌ معاوية عن 
ومنم.الخاري رواء الدين® 

والحثالدين ل والتفقه العلم فضيلة )فيه تعال؛ اف رحمه الووى قال 
[.١  U٢٨/سلم صحح عل الورى نشرح الله( تقوى إل قائد أنه وسه عله، 

يردلر دسه ل يفقهه ل؛ من أن عل يدل )وهذا الله؛ رحمه القيم ابن وقال 
بهأراد فقد دينه ق فقهه ومن ديته، ل فقهه حيرأ به أراد من أن كا حثرآ، به 

.للعمل( المستلزم العلم بالفقه أريد إذا حيرأ، 
تعلمأي — الدين ل يتفقه ل؛ من أن الحدث )ومفهوم حجر؛ ابن قال 

أبوأجرج لثل" الخثر، حرم فقد ~ المريع من به يتمل وما الإسلام قواعد 
لرالدين ي يتفقه ام راومن آخرْ؛ ل وزاد آحر وجه من معاوية حديث يعل 
ولافقيها يكون لا دينه أمور يعرفا ل؛ من لأن صحح؛ والمعنى به® القه ييال 

.١  ٩٨/ ١ الباري نتح الخير( به أريد ما بأنه يوصفا أن فيصح فقه، ءلالسا 





ضتاباسلأة

الصلاةا كناي

•ه لهم مكن صلونك خليهمإ0 ذصؤ" ؤ تعال؛ قوله ومنه الدعاء لغة؛ 
لهم.ادع أي ل\بيم\[. 

يالتيم.محتمة باككب؛ر مفتتحة وأفعال أقوال ذات عبادة وشرعا؛ 
ازآلهئوْؤ تعال: قال والإخماع. والمنة يالكتاب واحة حكمها؛ 

'آ'اآ.]اواء;بمموث.ممبامولوئاو. كانّىعأى 
•• خمس• عل الإسلام رربني اش.؛ رسول قال هقال؛ عمر ابن وعن 

u؛4•تفق الصلاة،< ؤإقام 
.٤ ١ -• ١ الخي: والإخماع. والمنة بالكتاب واحة وهي يدامة؛ ابن مال 

ائلل:جميع  4rمش>اوط 

معوأوْض ؤآتجدى لربك ► ال؛ تمال ن
لشءمان;"آأآ.آلئاكمث<ؤ 

ليتصلاة، لهم 'كانح قبلتاكان رومن تيمنه؛ ابن الإسلام قال 
.YY-0صرع الهيئات(. j ولا الأوقات ل لملأتا تماية 

والعراج؛الإسراء ليلة فربمس، 

هيأمري ليلة الصلوات ه اكمب عل )فرصت قال ه أنى عن 
القوللأسدل إنه محمد يا نردي ثم خمسا، ححلت، حتى نق0ت نم خمسان 
أبوداود.روا0 *طقن( الخمس سإ.ه للش ؤإن لدى، 



الصلاةكناس 

امأول هي وامطة، غثر من فرصت الهجرة، قبل كان والعراج لإسراء ا— 
•العبادادتا من فرصستا 

العاقل:البالغ ائسلم على تجب 

إلمعاذ بث ئا الرسول. لقول بالثهادة جاء وهومن )المسالم( 
محمدأوأن اض إلا لاإله أن شهادة إليه؛ تدعوهم ما أول راةاليكن اليمن! 
عله.مممق اف،ا رسول 

تعال؛لقوله كفره حال عليه نحب فلا الكافر ما أ~ 

أئهمِْكثتوألأستعهمّأنثمنتجأ ما وؤ 
أه[.لاكوة:ه ؤيرمعولهّث 

يل!لما أسلم إذا قضاؤها يلزمه لا و~ 

^٠١ ئدلهمّما يتمن بمهوأ 1ن لثدسذمتوأ ال:ؤ؛jJ تع ١٠
لالأمال:ه[.فذه 

مسلم[.]رواء ؛؛ ^j4ما م  ١٠٠ررالإسلام الرسول ولقول 
الإسلام.عن وتضر مشقة إسلامه بعل بقضائها إلزامه ق ولأن 

انماقل:البالغ 

المجنون.عل نحب فلا )العاقل( الصغثر. عل نحب فلا )البالغ( 
عنثلاثة؛ عن القلم رررفع اهه؛لخاو_ثءلهقال؛قالرّول 

التر.الّىرواء يْيق<، حتى الجنون وعن يلغ، حتى الصغر 
لماأهلاس،.^لأب 



الصلاةكتان 

كافربالإجماع:لوجوبها جاحدا ىركها 

السلمين.ولإح1ع ولرسوله ض مكذب لأنه 
حننآءلمتدوأآشومآأمروأ٩ تعال:ؤ قال 

٥[.ؤيوتوأألإحفوةه. ضقيموأآث1وة 
منها•وذكر ت خمس عل الإسلام اربتي بقرله؛ س للرسول ومكذب 

مممقالصلاة؛، ؤإئامة 

الراجح.القول على كافرأيضا الصلاة 

الشركوبين الرجل ررمن ه' افه رسول قال ٠الت جابره لحديث 
لم.مرواه الصلاة،، ترك والكمر 

وينهما بينتالذي ررالعهد الله.ت رسول قال قالت ه بريدة وعن 
روا0كفرا، فقد تركها فمن الصلاة 

يرونه اش رمول أصحاب يكن )لر قال ه ثقيق بن عبدافه وعن 
الرٌذي•دوام الصلاة( غير كفر تركه الأعإل من شيثا 

لفالمن والح،اهير والشافعي مالك ذهب ت الروي قال 
تعال؛بقوله واحتج يكفر لا أنه إل والخلف 

لاوا،:\،ه دالك يؤن 3وعفتما بيث محشرك لا ؤ؛نآس 
الحتة«يحل افه إلا إله لا قال ومن : S الرسول وبقول 

؟الصلاة يممرتارك متى 



الصلاة، ضناي

•فربمتئن بترك ت ونل فريضة، بترك ت قتل 

الأنه ت الأدلة من يغلهر والذي اش• رحه عثتمقن ين محمد الشخ قال 
فلاالصلاة، ترك عل ه نفوًلن أنه بمعتى داتأ، الصلاة بترك يكفرإلا 

فإنيكفر، الذي فهذا فجرآ، ولا عشاء ولا مغربا ولا عصرا ؤلهرأولا يصل 
تركأنه عليه لايصدق هذا لأن يكفر لا فانه أوفرضن فرصأ يصل كان 

الصلاة.

وقتها:عن اخرالصلأة لن والتهديد اثؤيل 

.َِ.,مّذ .. .. . ال:تمنال 

]الاءوذ:أ-هآ.ناهوزه 
وقتها•عن يدحرونها الذين هم العلكاءت بعض قال 
ظرقأصاضأآث1و0بعدهم ؤ ال: تعال وق

[•٥٩لمريم؛ ه ^وفدلمونىتا 
ممعود.ابن عن روي كإ المواقيت. أضاعوا إنإ بعض!)*!إء: قال 
اوقتهعن الصلاة )وتأخر اض: رخمه تيمية ابن الإسلام شيخ قال 

أوكلوالوقت فرض، وقتها ل الصلاة فعل لأن وذللث، العبياء، باتفاق حرام 
الصلاة(.فرائض 

الطعم•حث القعر بعيد جهنم ل واد عود؛ مابن ونال حرانآ، أي )غيآ( 



الصلاةكتاب  ١٣

حمس:الصلوات عدد 

الخمسررالصلوات س؛ اض رمول قال قال!  ٥٠٤٠هريرة أي لحديث 
اجتنبتإذا لمابينهن مكفرات رمضان إل ورمضان الخممة إل والخمعة 

عطقالكياتره 

يافقال؛ س البي إل أنى أعراسا )أن ؛، ٠٤٠اش عبيد بن طلحة وعن 
فهلقال؛ صلوات، خمى قال؛ ؟ الصلاة من عل اش فرض ماذا ا اممه رسول 

إلأأنتهلوع(ضقسلا. قال؛ ضرها؟ عل 

الدين:عمود الصلاة 

الإسلام،الأمر ءرأس اش رسول نال ال: نه معاذ لحديث 
الرمذى.روا، اف،، سبيل ل الحهاد منامه وذروة الصلاة، وعموده 

•أعلام ثيء كل من والذروة أعلاه، أي منامه( وذروة ر وله؛ ق~ 







الصلاةكتاب 

عظيم:فضله 

|.JL•رواْ القامة'؛ يوم أعناتآ الناس أؤلول ءالوذنون تال 
بومالعرق الناس ألحم إذا ونلت اف، رحمة إل تثرنا أكثر ماسا0 قيل: )امحانآ( 

[•'٤٢٩ ت لم م]شرح الكرب. ذلك ينالهم لثلأ أعنانهم طالت القيامة 
إلابجددا لر نم الأول والصف الداء ق ما الناس ررلويعلم ه وقال 

عف.متفق لأستهموا،،. عليه يتهموا أن 

ليابس؛؛رطب كل له وينهي صوته مدى له يغفر ®ا،لوذن وقال 
داود.أم رواء 

أنإل تيمية[ ]ابن ومنهم العناء بعض ذهب وغارها الأحاق.يث )لد0 
الرسوللأن ت أفضل الإمامة العل،اءت بعض وقال الإمامة، ص أقفل الأذان 

بحبه(•إنسان كل ق ينظر أن والراجح• أئمة• كانوا بعدم من والخلفاء .ؤ 

عليها:النبي. واقره نيئ بن اطه عبئ بطيف الأذان شؤع 
بهليضرب اقوس بالناش سول أمر )لما قال ه زيد بن اض عبد عن 

... يده ل ناقوسا محمل رحل نائم وأنا  fjطاف للصلاة، الحمع ق الماس 
المعروفالأذان له ]فذكر تقول ذلل؛،. من للث، -جمر هو ما عل أدلك أفلا 

هاض رسول أنست، أصبحت، قالعا قال; حملة. ( ١١)والإقامة خملة ( ١٥)
فانهعليه فألمه بلال مع فقم افه. ثاء إن حق لرؤيا ءإما فقال: فأنيرته 

ررا،ابوداود.صوتا،؛ مئالث، أندى 

ابنالشيخ وقال مكروه. أنه والدم، الماء، عل الأذان محمب لا )- 



الصلاةكتاب ١ ٧

اجتإعهنلأحل الأذان دون الإقامة نية بقائل لوقال اش• رحمه عثتمئن 
وجه(.له لكان الصلاة عل 

مقضية:الخمسولوكانت للصيوات الأذان يشيع 
لكم.فليؤذن الصلاة حضرت وإذا لحديث! 

عنوأصحابه ه السي نوم قصة ل قتادة أب لحديث مقفية؛ ولوكانت 
وفيه!الفجر صلاة 

أمرلم • الشص• حر إلأ يوقفلهم فلم أصحابه معه ونام )فنام 
ثم~ (^ ٠١١يعني ~ ركعت-ين افه. رمول صل ثم بلألأفاذن الني. 

لممرواء يوم( كل يصنع كعأ فصنع الغداة فأهام أمره 
بنوم،الفائتة للملأة التأذين شرعية عل دلالة فيه : الصنعاق قال 

[. ١٢٥٤-; اللام المنسية.]سل ما يص 

ائسافر:على الأذان يجب 

لكمفليؤذن الصلاة حضرت رارذا السابق الحويرث بن مالك لحديث 
أحدكم«ب
السافرينعل حش الأذان وجوب )والصحح عدى: الالشيح قال 

أمفارهم(•ق الأذان يكونوايتركون ب وأصءحايه س الني ولأن للعمومات، 

لالمنمردتالأذان يسن 

٥—نربك ُايعجب اض رسول قال قالا عده بن عقبة لحديث 



الصلاةكتاب  ١٨

هذالعبدي انظروا اش: قيقول ويصل وشم يؤذن بجل شظية j غنم راعي 
روا0أبوداود.الخئهء. وأدحلته لعبدى غفرت ئد متى، نحاف ويقيم يؤذن 

فيكونللمفرد الأذان شرعية عل يدل )والحديث الثوكاق! ال ق— 
بالحعاعة(.نحتص الأذان شرعية إن قال! من لردقول صالحا 

جملة.[ ١١]والإقامة جملة [ ١٥]الأذن أتفاظ سد 

الأذان.علمه الرؤيا ل الرجل )أن وفيه السابق زيد بن عبداممه لحديث 
أشهداش، إلا لا أن أشهد أكر، اش أكر اش أكر، اه أكر، اش تقول: قال 
اممه،رمول محمدآ أن أش_هد اممه، رسول محمدآ أن أشهد اممه، إلا إله لا أن 

اللهالملاح، عل حي الفلاح، عل حي الصلاة، عل حي الصلاة، عل حي 
افهأكر،لأإلهإلأالله...(.أكر، 

أشهدافه، إلا ه لأإلأن أشهد أكر، أف أكر، الإقامة)اف أيضا وفيه 
الصلاة،قامت قد الفلاح، عل حي الصلاة، عل حي اش، رسول محمدأ أن 
اف(.إلا إله لا أكر، اف أكر، اف الصلاة، قامت قد 

عله•متفق الإقامة( ويوتر الأذان يشفع أن بلال أنس)أمر لحديث، 
الحمهور.ما من. وهدا ألفايلها غالب، باعتيار أي يوتر( )— 
ؤإقامته(.بلال أذان يمي وهزا )— 

محدورة•أنجا حدث ل كممأ الترجح مع حملة [ ١٩]الأذان الشافعي: )وعند 
يرجعثم مخففي بصوت الشهادتتن يقول أن : الووي الترحع:قال )— 

[٨ ١ ~ ٤ - لم مثرح ت ١ تيإ( ف.صودث، 

بالعبادات(.التنويع ، من؛١١٣هدا لأن يفعلأحيانا، )حكمه: 



الصلاةكتاب ١ ٦

أمينا:يكون أن الوذن على يجب 

والمؤذنضامن ررالإمام س؛ اض رسول قال قالت له هريرة أي لحديث 
أبوداود.رواء مؤتمن« 

وموتالصلاة، مواقيست عل أم؛ن أنه الراد الشوكالت قال )مؤتمن( 
العالية.المواضع عل يشرف لأنه الماس حرم عل آمن 

صي،تا:يكون أن يستح،-، 

علفألمه ءيم نيد بن اطه لعبد الرسول لقول الموُن،. عال أي 
وأعغلمالإعلام، ل أبئر ولأنه صوتا. أاّنير أي صوتا'؛ منلئ، أندى فإنه بلال 

حنولا إنس المزين صوُت يمع رألا ٠ محعيد أي ، حديمق كإ لمواب اق 
.القياْةاا يوم له شهد إلا 

الصوت:حسن يكون وأن 

خزيمة.ابن ورام الأذان( فعلمه صرته أعجبه المبى. )أن محذوره أي عن 
المؤذنصوت يكون أن يستحم، أنه عل دلالة وفيه الصنعازإت قال 

ا-هه'ا[اللام: ]مل حسا. 

بالوقت:عانا يكون وأن 

الوقت.قبل يزذن ولملأ نحلهل، لملأ 

وهوأعمى.يؤذن كان مكتوم أم ابن لأن بواجب، وليس 

علو:على يكون وأن 



الصلاةكتاب 

منامرأة سطح عل يؤذن بلألأكان ولأن الإعلام. ل أبغ ذلك لأن 
داود.رواءأم المجل، حول سن، أطول من بيتها الجار بني 

طاهرا:يكون وان 

فلمعليه لم موهويول• ه المكب أتى زأنه ةنْذ بن المهاجر لخلءيث 
إلااف أذكر أن كرهت إق فقال! إليه اعتذر ثم توصأ حتى اللام عليه يرد 
داود.أم روا، طهر( عل 

طهارة.ضر عل اف يذكر أن للملمم يكره أنه عل يا~ل )كرمت،( 
لامح.صمما حديث متوصيء( إلا رلايوذن حديث 

القبلة:مستقبل يكون وأن 

خلافا،فيه نعلم لا ١^٧; متقبل يزذن أن ايتم، : ندامة ابن قال 
[٤٧٢"١ لالغ.نيت . القبلة متقبل يؤذنون كانوا المثي. موذق فإن 

_قويسرة بمنة بميل ان للمؤذن يستحي، 

بلالوأذن نة.. 3، وهو ه المى رأيت قال ه جحيفة أبب بثا 
علحير الصلاة عل حي وشإلأ يمينا يقول وههنا ههنا فاه أنتع فجعلتا 
ب.مممق الملاح( 

صقرا:ذكوانمسءسدك وقد 

علثإلاحكب ثم الصلاة عل حي الصلاة عل حى يمنآ يلتفت، أن الأول! 
الفلاح.عل حي الفلاح 

الصلاةعل حي يقول ثم مرة الصلاة عل حي يمنا يلتمت أن الثانية! 



الصلاةكتاب  ٢١

الحيطتتن'ق نصيب وابإل ق ّامعان الهن لكل ليكون 
العلكاء(.حماهم عند سة الألفات )هدا 

أذنيه:إ أصبعيه يجعل أن ؤيستحب 

وإصعاْوههنا ههنا فاه رأثع يؤذن بلالأ )رأيت >ةهبم جحيقة أي لقول 
الترمذي.رواه ذنه( ال 

فائدتانذلك ول الآذنين ل الاصمن رصع اّتماب الحديث ق - 
الياء:ذكرهما 

منليعرف للمؤذن علامة أنه والثانية: لموته، أرفع ذلك أن الأول؛ 
؛[VU-Y]نتح يؤذن• أنه صمم به كان أوهن يعد عل يرا0 

اكيالإصبع تعبن الأحاديث ل يرد ولر حجر: ابن الحاظ ال ق- 
["٧٣ ٢ ■' الباري ]نتح البحة. أما النووي وجزم رصعها يستحب 

قوبجير يميثء ]أي الأذان ق يرمل ان للمؤذن تحب ~)ي
الإقامةوأما البعيد، ليسمع الأذان ل فترمل ؤيستعجل[، ينع ]أي الإقامة 

مايمتاجون فلا الصلاة، بإقامة للمحاصرين إعلام لأما حا، الحدر فالأفضل 
البعيد(.أليه يمتاج 

الصبح؛أذان النؤم(-4 خيرمن قول)اتصلأة يسن 
علحي الفجر؛ ل المؤذن فال إذا الستة قال)مجن ه أنس لحديث، 

وزاد)مرتم،(•واليهقي حزيمة ابن رواه النوم( من حم الصلاة قال؛ الفلاح، 
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.العلياء عندحمهور منة وحكمه التئويب، هذايمي " ■

•الفجر أذان غر ق يث/ٍع أل~ 
.الحيعاض( يعد ت قته و~ 

الأولالمداء لأن الوقت(، دخول بعد الثاق)الذي الأذان ي كون ي- 
بقوله;حكمته النبي. ين وقد للصلاة، نداء ليس المجر( قبل )الذي 
نائمكم(.ويوقظ قائمكم لبمرحع 

أونومه إل عوده ورجوعه الليل، صلاة يصل الذي هو القائم ٠ قائمكم ير-ح 
٠الأذان سمع إدا صلاته عن قعوده 

الوضوء.أو بالغل للصلاة ليتأهب ; نائمكم ؤيوقفل 

ائوذن:متابعة يسن 

الوذنمعتم ّرءإذا اه.I رمول قال قال؛ >ةهبم سعيد أي لحدسث، 
الوجوبإ.عن والمارق بواجبا، ليس وهذا عله• متفق يقولء مثليا فقولوا 

الحويرثبن ،لالك٠ الني )قول الله• رحمه عث؛مين ين محمد الشيح قال 
الا،لتابحة أن عل يدل فهذا أحدكم« لكم فليؤذن الصلاة حضرت ررإذا 

يافلإليه، محتاج ما كل بيان إل الحاجة وتدعو تعليم مقام القام لأن نحب، 
ءندْلنوا قد وهؤلأء إليه، الحاجة دعاء مع ذلك، عل التيه س الشي ترك 

واجبة(.ليست، الإجابة أن عل يدل غادروا، ثم يوما همشرين 
فانهالحيمفن ق عدا ما الأذان حمل حمح ق تكون المؤذن تابعة م— 

باض(.قوةإلأ ولا لأحول يقالبدلأمها: 
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فائدة:

ينذوذهإ.الألباق الشخ حكم الميعاد( نحلف لا )إنك نياده 
لها.لاأصل الرفيعة( )والدرجة زيادة 

الإقاهة.ق المؤذن متايعة يثئ لا 
البيقال الصلاة، قامت ةا> قال! أن ٣ الإقامة ق أخد بلالا )إن حديث، 

صعيف.حديث وأدامها( اف أقامها 

الماسأن حدك قال! أنه جريج ابن عن الفتح ق حجر ابن الحافظ ذكر 
للقراءة.إنصاتهم للمؤذن يتصتون كانوا 
لهأر ولر المؤذن، جواب ق المهليل قبل آ حقا ز لنقل الماس بعض يضيم، 

[٢٣٤لسمالأماس: أصلا(. 
:فائدة 

سمعإذا الشيطان »إن الحديث، ل كإ الشبلمان هروب ق سب، الأذان 
هرب«.الأذان 
بدكله يشهد أن إل فيضهلر يسمعه لملأ العلإء1 قال المؤوي! قال 

القيامة.يوم 
قواعدمن عليه اشتمل لما الأذان أص لعفلم الشيaلان يدبر إنإ وقيل! 

الموحيد.

تدرحالنوويباكوحيد• الإعلان عند الإنسان وسوسة من ليآسه وقيل! 
([٩٣)إ/
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قراJطاسلأة

القبلة؛استقبال 

حيثومن ؤ لقئه الصلاة. شروط من شرط القبلة استقبال 
]اومره;هلا[.شتلرالنتجدالحرامّه حرم؛تدولأؤحهاك 

نمالوصوء فأمخ الصلاة إل قمت ءإذا صلاته ق للميء وتال. 
ءاو4.•تفق • نكمء القبلة استقبل 

•يقابلها المل ولأن ملها، الناص لإنال نلة، ست الكب عي لملة: ا- 

راحلته؛على افرالتنمل للممالقبلة استقبال يسقط 

حثراحلته عل بح يكان الله. رسول )أن عمره ابن ث لحل، 
بعير-ْآ•عل ريوتر رواية ول عله •تنق برأمه(• يوسء وجهه كان 

الغريمة•ق ذلك محرز نلأ )اكفل( للمقيم. يجوز فلا المسافر( )~ 
بجونفلا راحلته( )عل 

التهلؤعإباحة ل العلم أهل بين حلانا فيه نعلم )ولا ندامة: ابن ال ن- 
ءلالراحلةفياJفراyويل(.

الافلة(.صلاة هتا ياكبح المراد يمح، توله؛ )- 
ئلاولادة، العبعن المسافر ينقطع كلأ الخفيف: هذا من لحكمة ا- 

مغرم.عن المعبل، أيضا يضير 
السافرأن سق وقل• السفر، ق اكفل يشؤع أنه الحويث،: فوائد ن م- 

العشاء.وراتبه الغرب الفلهرورانية راتة عد،ا ما الوانل حح يصل 
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عندالقبلة يستقبل أن راحلته عل المسافر يتهلؤع أن أراد إذا لأفضل ا~ 
أنفأراد مسافر إذا كان اف. رسول أن فهم أنس لحديث الإحرام تكبثرة 
رواهه(. وركابوجهه كان حيث صل ثم مر القبلة بناقته استقبل يتهلؤع 

والفعلس الرمول من فعل هدا لأن واجب، غر العمل هدا لتكن 
الاستحباب.عل يدل 

يجعلبرأسه، ء يومي راحلته! عل ة الافالالمسافر صلاة يفية ك- 
الترمذيعند ذلك حاء كإ الركؤع من أحفض الجود 

نيئاجر؛أسمفا ا س،شط 

هينفالقبلة إل يتوجه أن تهليع يولا مريقا الإنسان يكون كأن 
استaلاءته.حسب يمل فانه يوجهه. من عنده وليس 

لاكغاين:آا[•i \ق ن\ويو\ؤ تحال: لقوله 
طقاستطعتم٠٠ ما منه فأتوا بأمر أمرتكم ررإذا وقال 

فرضاسي:

كانومن الكعبة. نفس استقبال عليه وجب الكعبة قرب كان من 

جهتها•فإل بعيدآ 
المشرقب—؛ن ءما اف4:ؤ رسول قال قال! ه هريرة أبي( لحديث 

رواءالتزمذى•ئااةاا والمغرب 

ومتعدر.صعب بعيدة أماكن من امميبة من استقبال الماس إلزام ولأن 
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،ئرايمرة

الصلاة.شيوط من العؤؤة ستر 

هنمجد ال! تعلقوله 
اآ[.]الأءراف:صلاة عدكل أي 

ادرقوهو ثوبه ترك من صلاة اد فعل )وأحعرا البر عبد ابن ئال 
عريانا(.وصل يه الاستتار عل 

•منه( ييتعى ظهوره وشح سك ■بجب ما هي العورةت )ستر 

الساتر:الثوب شيوط 

مجمللا الستر لأن يجزئ، لر وصفها فان البثرة. يصف لا أن أولا؛ 
ذس.بدون 

ال؛تعلقوله يمح لا نجا كان فان طامرآ. يكون أن ثابا؛ 
لالدر:ا:ا

ضرق القولن أحد عل النجاسات من ؤلهرها الملبوسة الثياب أي 
الأية-

الرجل؛عؤدة 

ركبتيهنحت وما الرجل مرة فوق ما أن ق العل،أء ين حلاف، لا أولا؛ 
بعورة•ليس 

عورة.والدبر القبل أن ق بينهم حلاف ولا ثانيا! 
)المخي(.والركبة المرة ين فيإ واحتلفوا ثالثا؛ 
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ال١الإءأكثر مذهب وهدا عورة، أته والصحح! 
معمرعل اض رمول )مر نال! جممش بن محمد لحديث 

رواهأخمد.عورة( المخي فإن فخدك غط معمر يا فقال! مكشوفتان وفخداه 

فخذيانكشفت وقد بردة وعل اش. رمول )مر قال هد حر وعن 
رواهابوداودعورة(• الفخذ فإن فخذك غط فقال! 

أحمد.رواه عورة( والركبة الرة بين ما حديث؛ ؤيويده بعورة يا والركبة )المرة 

عورةالر١ة:

قدامة(.ابن الإجاع )نقل يالإجاع وجوبا نره فهذا شعرها. أولأت 
لالغني:ا-آبا"[

صلاةاف ررلايمل نال: هؤ المي أن هها اممه رصي عائثة لحديث 
داود.أبو رواء بخار® إلا حائض 

لاتصل(.الحائض نإن حيضها أيام ق هي التي ارأة به يرد ولر بالغ، أي )حائض؛ 
ا'~أا"م[]التمهيد؛ بالإخماع. جوازكشفه العياءعل أّمروجهها• ثانيا• 
مرهما.حكم ق العياء احتلم، فقد والقدمان الكفان وأما ثالثا! 

تيميةان الإسلام شخ اختيار وهذا يجب، لا • وقيل سرهما، يجب : فقيل 
اليي.وقت ل أن العلوم ومن سرها، يشق التي الأشياء من هذه ن أل، 

الشيخالقول هذا ورجح القفازات، ل ولا الخفان، ل توفر هناك يكن لر 
•عثتمان ابن 
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أحوال؛فلها الصلاة •ق العؤية انكشفت إذا 

قصر.أو الزمن طال أوممرآ كان قليلا صلاته د3للت عمدآ كان إن 
دامما فاحشا أو كان قليلا الصلاة تبهلل لا فإما عمد غر عن كان إن 

قمر.الزمن 

الخال.ق وأعاده الثوب وانكشف راىأ وهو ريح هبت لو مثال؛ 
آالزمن طال لكن ر فاحشا انكشافا وانكثم، عمد غر عن كان إن 

لأنه، نمح لا صلاته فإن سلامه بعد أو صلاته آخر ل إلا يعلم إ بأن 
لالمع;آ-آيا[والزس فاحش 

٠سترة عؤيانا الصلي وحد إذا 

صلاته.وأكمل أخذها قريبة كانت فإن 
افهننفك. امر خد له ال وقرحل فجاءه عاريا، يمل إنسان مثال! 

صلاته.ؤيكمل يأخذها 
صلاتهفإن كثثر أوعمل طويل زمن إل تحتاج بعيدة السترة كانتا إذا 

حديد.مجن الصلاة ويتأنق السترة بتلك يستتر أن وعليه زبهلل• حتنئد 
عليه.إعادة ولا فيه يصلي فإنه نجسا ثوبا إلا العاري يجد لم إذا 

آ-\[لاكاين:أ^سما^شثتنلمه تعال: لقوله 
علهعممق است3لاتمااؤ ما منه فأتوا بأمر أمرتكم •إذا هج: الرسول ولقول 

مرتن.الفرض يصل أن الحبي يأمر لر الله ولأن 
لالسي;أ-تيمية(. ابن الإسلام وشيخ قدامة، ابن اختاره القول )وهدا 

٣١٦]
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دخوواثوقه
•الصلاة شؤوط من الوقت دخول 

ضآق3هرحلإبا
'آ"اا.لالاءتمولؤتاه 

أوقات•ق محددة أي آ موقوتة ؤ مقروصا، أي ركتابا( 
بموامتمؤقتة الخص الصلوات أن عل الملمون المغني)أم ل قال، 

محدودة(.معلومة 

:الخمس الصلوات اوقات 

الشص.طلمؤع الفجرإل طلؤع من الفجر وقت • أولا 
صلاةررووقت س؛ اطه رمول قال، ت قال( عمروفهش بن عبداش لخدسث، 

لم.سرواء الشسء تطاغ مال؛ الفجر طلؤع من الصح 
هكان )والمسح قال، غه؛بم جابر لحديث، بغالس تصل أن لأفضل ا~ 
أتفقس.بغالس( يصليها 

الليل.بظالمه المح ضياء اختلاهل )الغلي( 

مثلهثيء كل ظل يمر أن إل الشمس زوال، من الظهر وقت ت ثانتا 
وكانالشمس زالت، إذا الظهر اروولت، وفيه عمرو بن عبداش لحديث، 

لم.مرواه العصرا، وئتإ محضر مالر كطوله الرجل ظل 
الجبريمل اللنبي. كان ) ) قال( برزة أبى لحديثؤ تعجيلها سن ي~ 

عليهعتفق . ( الثمن حضن تل. حار، الأول تدعوما التي 
•تزول ؛ ( دحضن ت) 
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الثمي.اصفرار إل مثله ثيء كل ظل صار إذا العصر وقت ت ثالثا 
مسلم.رواه الثمي،؛ تصمر لر ما الصر ا١ورةت عمرووفيه بن الله عيد لخل.يث 

الأرصرعل الحمرة أو الصفرة الإنسان يرى ان مس. الاصفرار معنى 
أوالأبمية.

يصلافه. رسول كان ) ت قال برزة أي لحديث ت تعجيلها سن ي- 
حملهمتفق . ( حية والثمس المدينة أنمى ل رحله إل أحالنا يرحع ثم الصر 
ررمنو: لقول صرورة، وقت هدا الخروب إل الاصفرار من ثم )- 

عف.متفق الصلاة(( أدرك فقد الشمس تغرب أن قبل الصر من ركعة أدرك 
ركعةالخروب عل بقي حتى عير لخير الصر أحر الإنسان لوأن )- 

بتآحيرها(.آثم لكنه الوقت ق صلاها يكون فإنه صل، ثم 
آلمحسلوألتاعلى حنفثلوأ ؤ ! بالأية المرادة الوسهلى الصلاة هي و~ 

النبيقول الومعلى هي أما عل ويدل [ ٢٣٨]1وقرة: ه. وأئثأوةآلنشفي 
صلاةعلى الومالصلاة عن شغلونا نارأكإ وقبورهم بيومم ارملأاف 

لم.مرواه الصر(( 

الصلاةأن النبي. عن الصحيحة بالتموصى ثبت، ت الإسلام شيح ال ق— 
الخصر.هي الومعلى 

منها!الصر، صلاة ترك من الرهسس، ق أحاديث اءمت، ج— 

الخاويرواْ عمله(( حبهل فقد الصر صلاة ترك ررمن س! قول 

ءدهّمتفق ومال(( أهله وتر فكأنإ الصر صلاة تفوته ارالدي س! وموله 
الشفق.مغيم، إل الثمس غروب من الخربI وقت، I رابعا 
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■tA*.متفق وجبت( إذا الغرب يصل الض.كان رأن هه جابر لحديث 
المغرب.ونت "ّمج الحمرة غابت فإذا الحمرة، بالشفق! المقصود 

هالنبي مع نمل )كنا قال حديج بن رافع لحديث تعجيلها؛ ين 
أتفقعفنباله( مواير ليبصر ؤإنه أحدنا فينصرف 

الهام.إليه تمل التي المواضع أي نبله(أ )مواقع وله؛ ق~ 
ررلأفمال! الأعراب تفعل ك،ا بالعشاء نميتها عن ه الّكا محا ّ~ 

العئاء«.تقول والأعراب الغرب، صلاتكم اسم عل الأعراب تغلمبتكم 
تغلمبنكم[]لا قال لأنه تعإل، الامأصل عن ميا ليس النهي وهدا 

بالأعراب.تثبها ذلالئإ ل لأن الغرب، عل العثّاء اسم غلبة عن مي لكنه 
اللل.منتصف إل الشفق مغيب من العشاء وقت حاما! 

.سلم.روا. الشفق( غاب حن العشاء فأقام أم ه النبي رأن مرمحي أي لحديث 
صليتمارفاذا اممه.! رسول قال قال؛ عجروحه بن همداش ولحديث 

اومرواْمالليلا<ؤ نصف إل وئت، فانه العناء 
الصحق ما ررلويعلمون لحيين، لبالعت٠ةt أحيانا بتسميتها بأس ال~ 

الحئهاء(.وهو الشرعي الأمم ويرك عليها هذا يغلب لا لكن والعتمة؛، 

جلأصأنص،اضلأةثاولوص: 
الدمة.إبراء ل أّرع وهدا ه ><؛، ثاتسقوأآلخهر' ؤ تعال؛ لقوله 

ذسمن يتثنى 

الإيراد.فالأصل الحر الفلهروشد 
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فأبردواالحر اشتد ءإذا ه! اش رمول قال >ه هريرة أي لحديث 
عيه.متفق جهنم" فح من الحر شدة فان بالظهر 

ثبتّ—مسين الحر لشدة أن المحح جهنم! فح من الحر شدة معنى 
ووهجها•جهنم حر وهومن شرعيآ ]وبب الشمس وهومن طيعي[ 

الإبراد(.به محمل الذي فهدا العصر وقت قرب إل الإبراد )يكون 
تزولالصيف أيام ل الشمس أن قدرنا )فإذا ابن الشيح قال 

اوساعةإل الإبراد يكون [ ٤ ]ه. الساعة يزذن الحمر وأن [ ١ ]٢ الساعة 
تقريأ(.]٤[ 

ايأمومين؛على يشق لم إذا تأحيرالعشاء 

عمرفغرج بالعشاء التي. )أعتم فال ه عباس ابن لحديث 
أمتيعل أشق أن رالولأ س! اش رسول فقال والصبيان. الماء رقل، فقال! 

عليهمتفق الساعة"(. هذ،ه الصلاة ؟؛ده لأمرت؛م الاٌس أوعل 
أمتيعل اشق أن ررلولأ ئ:. اض رمول قال قال! ه حالي بن زيد وعن 

أبوداود•رواء اللتلءا• ثلث إل العشاء ولأحرت صلاة، كل صد بالسواك لأمرت؛م 
الليل(.فللمة وهي العتمة، ق يحل أي أعتم. )قوله: 

تاخيرالعشاء:الأفضل ان ث السبيي، 

ْاصلاة و الإنسان يزال ررولأ الحديث: ول للصلاة اتثلار فيه أن 

الصلاة".انتظر 

.للخشوع أدعى وهو وسكونهم الناس هدأة يوافق تأخيرها أن 
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احتن1ساساط

الصلاة.1هووط من واليقعة والبدن الثوب ا النجاسة اجتناب 

فقال!شردن مر ٠ الني )أن عنهإ اش رصي عباس ابن اليدن؛لخدث -£ 
بوله(.من يتنزه لا فكان أحدهما أما .٠ ٠ ليعديان إمإ 

الضرين.أحد عل ذ؛ة\ونلنضرؤثته ؤ تعالت لقوله الثوب: 
لماوهويمل نملسه خل ه الني رأن الخيري معيد أب ولحدث 

رواءأبوداودأذى(. فيهإ أن جمريل أخثره 

فل،االجد... ءلاتفة ق فبال أعرابي( )حاء قال هه أنس لحديث ائكان'. 
صمتفق عليه(. فاهريق ماء س بدنوب الني. أمر بوله نفى 

إنإالقذر، ولا البول هذا من لثيء تصلح لا الماحي هالْ رءإن لم ولم
القرآزاء.وقراءة والصلاة اف لذكر هي 

الصلاةبعد إلا يعلم ولم أوجاهلا ناسيا نجس توب ■ئن صلى ان 

صحيحة.فصلاته 

تيمية.ابن الإسلام شيخ وهواختيار الحمهور قول وهذا 
بأصحابهيمل ء اف رسول )يينإ قال ef؛؛■ الخيري سعيد أبي( لحديث 

رسولقض، فل—،ا نعالهم، الناس فخلع يساره، عل فوصعهإ نعليه خلع إذ 
ألقيت،رأياك قالوا: نعالكم؟ ءلإلقاتكم حالكم ما قال: صلاته ه اممه 

داودأبو رواء • ئذرأ( فيهما أن فأخ؛ربي( أنابي( حبريل إن قال: نعالنا. فألقينا نعالكؤ 
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وحولمع صلاها التي صلاته أول يعل لر ه الّثي أن • الدلالة وجه 
صلمن أن عل ذلك فدل وجودها، جاهلا كان لأنه العل، ل المحامة 

[٧٠-١ ١ ]العي: مجحيجة. فملأته وجودها أوجاهلا ناسيا يالمجامة 

اميين؛فلايخلومن نجاسة تيابه عانى ان اثناءالصلاة علم إذا 
عملولا طويل، زمن غر من المحاسة طرح يمكنه أن ت الأول الحالة 
يابسة،كانت إن بتنحيتها وذللث، الحال، ق ؤإزالتها طرحه[ بجب فهنا ممر، 

•صلاته من مضى ما عل ولخني رطبة كانت إن عليه طرأت ما يخير أو 
صلاته.وأكمل ألقاهما فدرأ فيها يأل مريل أمرْ لما الني. فإن الباب، لحديث 
أوعملطويل زمن إل bزاإتها ة النجامطرح محتاج أن الثانية: الحالة 
•جديد من ويستأف المحامة ويزل صلاته يقطع أن علميه محب فهنا ممر، 
:فائدة 

:فوائد ( الصلاة أياء نمليه ءة رثي _4 ) سعيد حديث!بي 
فعلالبي. رأوا لما نعالهم حلمعرا حيث للمني. الصحابة اتبلمع شدة - ١ 

ذلك.

المسألة.هده وساق ياكال. الصلاة سنية — ٢ 
الصلاة.أثناء الممل ما علم إذا أواوا.ن الثوب من الحاسة إزالة وجوب — ٣ 
جميل*فإل ه: ه لقولمحرم أل نجاسة أحيه عل رأى من عل بجب أنه - ٤ 

•ندرأ* فيها أن أمرل 
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ي

الصلاة.شموط من شرط النية 

الأهمإلررإنإ ت يمول س اغ رمول سمعت ةال1 عمرله لحديث 
مض

ينوىأن كبب الظهر بمل أن أراد مثلا ت معينة صلاة ينوي أن )بجب 
الظهر(.صلاة 

بدعات:بها والتلفظ القلب النية محل 

يقلول؛ أكبر، اض نال: الصلاة إل نام )كان.إذا المم: ابن قال 
القلةمتقبل كدا صلاة ه أصل قال ولا المة، بالية تلفظ ولا نلها، شيثا 
ركعاات،ب.(.أربع 

صلاته:اذقطمت١ فقد الصلاة قطع نوى من 

انقطمتصلاته فإن مجلاته قهلع ونوى يصل سسان الإنكان إذا 
بالءا:ت،«.الأعال »إن،ا ال؛ق لاحديث وبطلت 

قطعبض فردد يمل قاتم وهو الباب  ٤٠٨قارعا لوسمع )لكن 
الية(.بقاء الأصل لأن بالتردد، صلاته لأتبهلل فهنا -ها. والاستمرار الصلاة 

إمامة؛إلى المرد ينتقل أن يصح 

فهذامعه فصلوا أكثر أو شخص حضر ثم منفردا صل نخص مثال: 
والفل•الفرض ل يصح 
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يملس المي فقام المي. عند ليلة بات )أنه هماس ابن لحديث 
ورائهمن برأسه الشي. فأحد باره عن فوقف هماس ابن فقام لليل اس 

ف.ضق سنه(. ص ^مله 

ماإلا الفرض ق ثبت النقل ل ثبت ما أن والقاعدة! النقل، ل وهدا 
إحراجه.عل الدليل دل 

ثعذر؛إلا لايجؤزانينفرد 

لوحده.الصلاة وأكمل وانفرد انحرف ثم الإمام حلف صل إنسان مثال! 
هال.الأمحوزإلأسر.

السنة.زايوآعن تهلويلأ الإمام تهلويل العير! مثال 
قومهبأق نم النبي. مع يمل معاذ )كان قال ه جابر لحديث 

فافتحفامهم، قومه أتى ثم العشاء، الني. مع ليلة فصل قومه، فيوم 
همه.معاذ فأخر فصل، منا رجل فانصرف عليهم، فهلول البقرة بسورة 
مافأخره ه اممه رسول عل يحل الرجل ذللث، 0^ فلمإ منافق، إنه فقال! 

الناسأثمت، إذا معاذ؟ يا فتانا تكون أن ®أتريغّ ه! الني له فقال معاذ. قال 
عف.ضق اء( الأعل؛ ريلث، اسم سح {ور وضحاها بالثمن ر فاقرأ 

علهّلا فدل الرجل، يوبخ )ولب افه. رحمه عبمخن بن محمل. الشيح قال 
خارجاتهل—ويلا يكون أن بنرمحل لكن الإمام، لتهلويل الآموم انفراد جواز 

العادة(.عن خارجا لا الستة عن 
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العبادات:تداخل 

ةسإنتالابادادث، تداخل اوف،ث رحمه عبن بن محمد الشيح قال 
بتمهامقصوده العبادة إذاكانتر وهوفيإ لايمح* ئم 

صلاةونت وحاء الشمس طالعتا حتى الفجر منة فاتته إنان 

محنةعن الضحى ولا الضحى، محنة عن الفجر محنة نجزيء لا فهنا الضحى، 

مسمملة.الضحى ومحنة منقلة الفجر محنة لأن يينهإ، الحمع ولا الفجر، 

ةسميصحت
لست،ها نفادة والعبالفعل، مجرد بالعبادة المقصود يكون وهوأن 

فيه.العباداُت، تتداخل أن يمكن فهذا مقصودة 
صلاة-بمإ ينوي ركحتين وصل الضحى، وفت المسجد دخل رحل مثال'. 

هوفهدا فأكمل، حميحا نواهما ؤإن السجد، تحية عنه أجزأتر الضحى، 
[٥١اكوح: ]لقاءالباب العثاداُت،. تداخل ق الفابهل 



الصلاةكتاب  ٤٣

قضاءاتفوائت

عنها:اونام نسيها إذا الفائتة قضاءالصلاة يجب 

أوسهاصلاة عن نام ارمن اش:٠ رمول قال قاوت ه أنس لحديث 
ضقعف.ذكرهاء إذا فليصالها 

الوجوب.يقتفى والأمر أمر، وهذا 
ا،.ةاليصالها.. . . .•  ١١السابق للحديث مرتبة الصلوات قضاء محب 

مكانها.وكيلك الصلاة وكيفية الصلاة عين يثمل وهذا 

يبفجعل الشمس ماغرت بعد الخندق يوم حاء )أنه عمر ولحديث 
الثميكادت حتى العصر أصل ماكدت '؛ ٥١رسول يا وقال قريش، كفار 

فصلللصلاة فقمنافتوصأ قال؛ ماصليتها. ررواف، س؛ الني فقال تغرب. 
علب.ضق الغرب®( بعدها صل ثم الشمس غرت ما بعد العصر 

حالات:ط ال؛رتيت يسقط 

الفجربقيأ قني الفلهر من تسديء فرائص خمس علب، فلوكان النسيان؛ 
ني.لأنة بأس، لا فنقول؛ الأحثرة. هي أما مع 

ني.لأنه يصح نقول نسيانا. الظهر قل بالعصر لوبدأ 
ئسين1أؤأذئأطه<تذبدذاإن لا ربنا ؤ تعال؛ لقول" 

\"خأ[.لاوقرت:

المغرب.ثم الغلهر ثم وبدأبالعصر يدري، )لا جاهلا إنانا ا"بمهل؛فلوأن 
جاهل.لأنه عليه ثيء لا فنقول؛ 
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الحاصرة:وقت خؤؤج خوف 

يتعلا ما الشمس طلؤع عل بمي ويد فائتة، عليه أن ذكر رحل مثال؛ 
الفجر.وهي الخاصرة قدم هنات نقول والمجر• الفائتة لصلاة 

الفقر:على الفوائت قضاء 

الإنسان،عل واجب دين هدا ولأن الفورية، تقتفى الأوامر لأن 
أحر.إذا له يعرض ما يدرى لا الإنسان لأن به، المبادرة والواجس، 

صفتها؛على الفائتة الصلاة تقضى 

جهرالنهار ل ليل صلاة نلهى فإذا الأداء(، محكي القضاء )لأن 
االمراءة؟فيها أمر ليل ق نيار صلاة قفى ؤإذا Jااقراءة، 

عمدأ:الصلاة فاتت إذا 
٠فيها العلمإء احتلم، المسألة هده 

.القفاء وجوب، إل إخماعا النووي وحكاه العلمإء أكثر فدم، 
أن) هريرة أي حديث، القفاء وجوب، عل يدل ومما ت النووي قال 

بدلأي ، ارة الكفّمع يوما يصوم أن رمضان مار ل المجامع أمر ه البي 
إذاولأنه ، جيد يامتاد البيهقي رواه ( عمدأ الخينع بأفسده الذي اليوم 

[٧٧١٣زيبموع: أول. فالعامد ناميا التارك عل القضاء وجبج 
.الءلاءا١تهمن ؤيكثر ، القضاء له يثئ لا ت وقيل 
ورجحهتيمية ابن الإسلام ثيح واختاره الظاهرية مدم، وهدا 

•الجمتع اش رحم عشمتن وابن باز ابن الشيح 
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صلاهافقد عير بلا أحرها فإذا وآحرأ، أولا محدودة الصلاة هذه لأن 
عليه.فرصت التي الوصف غر عل 

بهيؤمر لر وجه عل فعلها فقد عير لغثر وئتها عن أحرها إذا ولأنه 
•رد" فهو آمرنا عليه ليس عملا عمل ررمن 

جماعة:وهم الصلاة فاتتهم من 

الشمس.طلؤع بعد إلا يستيمغلوا ولر الليل آخر ل ناموا مفر ل خماعة لو مثاوت 
الفجرمحلاه عن نام لما مالني. حاعة؛ يصلوها أن عليهم فيجب 

الفجرمجل ثم الفجر، منة محل نم فأذن بلالا أمر ممر، ل هووأصحابه 
بالقراءة.وجهر خماعة عادة يمليها كإ 

القضاء:عليه يجبا فائه الصلاة وقتا حهمج حش بنوم عقله زال من 

أوصلاة عن ام ن®من الله رسول قال قال؛ ه أنس لحديث 
عل.•تفق ذكرها؛( إذا فالصالها نسيها 

فضاها.الفر ق الفجر صلاة عن نام لما . اليمح، ولأن 
النوكأف(.رثال أونسيان بنوم قانت، إذا الصلاة فعل وجوب عل العل،اء وأم 

يقضي:لا فاته الويم، جميع عليه اغمي من 

منركعة أدرك ®من افه رسول نال ^١^ هريرة أبا لحديث 
تفقالصلاة،، أدرك فقد الصلاة 

الصلاة.من ركعة يدرك إ وهدا 
٩[ت اعة سالإل الت، بوم من باحا ص٩[ ل الساعة من عليه أغمي ان إنمثال؛ 
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عليه.ممس وص فاتت التي الصلوات يقضى لا فإنه الإثن؛ن، يوم من صاحا 
افه.رحمه عثيم؛ن ابن الشخ اختيار وهذا 

يفضيت ومل المدة، تطل ل؛ ما يقضي فقيل؛ المسألة ل أحرى أنوال )ومناك 
زاد(.ما يقضى ولا صلوات حمس 

إذاالمضاء عليه يجب فإنه الوقت دخول العذربعد عليه طؤا من 

ادرلثاركعة.

الصلاة،.أدرك محقي الصلاة من ركعت أدرك ررمن السابق للحدث 
هلأيام، عدة جنونه واستمر حن ثم الوقت عليه دخل إنسان ثال; م— 

منركعة أدرك إذا يقضي نعم وقتها؟ و وص حن الش الصلاة تلك يقضى 
الصلاة.

فهلحاصت، نم طاص وهي الوقت عليها دخل طاص، امراة آحرت ثال م~ 
نعم؟ طارة وقتها من جزءآ أدركت التي الصلاة تلك قضاء عليها محب 
الصلاة.من ركعة أدركعت إذا تقضي أن عليها محب 

ادركإذايمضي ان عليه يجب فإنه أخرالوقت ه عدؤه زال من 

وقتها٠خيؤج قبل الصلاة من ركعة 

•الصلاة* أدرك فقد الصلاة من ركعة أدرك ررمن السابق للحدث 
الحالةهده ففي بركعة، الوقت خروج قيل حرنه من أفاق إنسان ثال: م- 

•وقتها ل أفاق الين الصلاة هده يصل أن عليه محب 
أنا عليهفيجب بركعة الوقت خروج قبل طهرت امرأة آخر: ثال م- 

الصلاة.هده تصل 
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ثلاثة:الهي أوقات 

حتىالعصر صلاة ومن رمح، قيد الشمس طلؤع إل الفجر طلؤع من 
■تزول حتى المس قيام وعند المس، تعيب 

بعدالصحلاصلأة ٠ ه؛ الله رسول نال نال؛ ُه صعيد أي لحديث 
عف.منمق الشمس® تغيب حش العصر ولأبعد الشمس، ترتفع حتى 

أنه المي ا مانساعات )ثلاث نال عامره بن عقبة ولهديث 
رواءسلم.الغلهثرة( قائم يقوم وحنن ئها: وذكر فيهن... نمل 

الأوقات؛هده الصلاة.ظن حكم 

الماضية.للأحاديث حرام، 

؟النهي وقت، يبدأ منك، 

الصلاة.يبدأبعل للعصر بالنسبة 
ويدلالمسحيح، القول عل الصلاة يعد يبدأ كدللث، للفجر وبالنسبة 

حديث،ل كا الصلاة بنمس الحكم تعليق لم مصحيح ل ست، أنه لذ.للث، 
تغربحتى العصر صلاة بعطو صلاة لا  ١٠ت ؤوفال الله رسول أن سعيد أب 

الفجر®.صلاة بعد صلاة ولا الشمس، 

صلاةصل  I١١ قال اش. رسول أن ة عثأي بن عمر حديثا ول 
لممرواء ء. الصلاة... عن أقصر ثم الصبح 

الفجر(.ركعتي سوى فته ثرع لا لكن _، دنت فلص والإنامة الأذان بئن )أُا 
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.الفجر بطلؤع يبدأ للفجر يالمبة الهي وقت أن إل العلياء بعض هب ذ~ 

؟النهى إاوقات الصلوات من يجؤزفعله الذي ما 

امنررمن ءت اض رسول قال ٠الت أنس لحديث الفرائصث أولأت 
ضقعله.ذكرها،ا إذا قالصالها أوسها صلاة عن 

رسولمع صل )أنه الأسود بن يزيد لحديث الح،اعةت إعادة ثانيات 
م،اترعدفراثمه،افقالفدعاصافجيء يمليا، ل؛ هويرحلن إذ س اش 

لاتفعلا،فال: ؟ رحان j صلما قد قالا: ؟ محلياسا ماممك،اأن يا: 

قام—الكمافصليامعه ولريصل أدركتهاالإمام رحالكهاثم إذاصليتهاق 
.١^١٧رواْ نافالة(. 

-الكسوف وصلاة المجد تحية )مثل: المسي،: ذات الصلوات ثالثا: 
دخلررإذا س: اض رسول قال قال: >ه قتادة أب لحديث، الوصوء(. وسنة 

عليهمتفق ركعت؛ناا• يصل حتى المحيفلانحلى أح^ءكم 
عملأرجى بررحدسي له: قال اش. رسول أن ه بلال ولحديث، 

مابلال: فقال ؟ الحنة ق أمامي نعليك دف سمعت، فاق الإسلام، ق عملته 
إلاتمار أد لمل من طهورأ أتطهر م أل من عندي أرص عملا عملتؤ 
عيه.•تفق اف« ثاء الطهورما حدا صليت، 

الحنانةعل الصلاة المغني؛)وأما ل قدامة ابن قال الحنانة: صلاة رابعا: 
خلاففلا للغروب مميل حتى العصر وبعد الثمي، حتى الصح بعد 











الصلاةكتاب  ٠٣

هثييمحسح
مواضع:أييع اليدين رفع يستحب 

وعند— منه الرفع وعند — الركؤع وعند — الإحرام تمجترة )عند 
الأول(.التشهد من القيام 

رفعالصلاة إل قام )إذا ه اغ رمول )كان هال عمر ابن لحديث 
ْثلنمل { يركع أن أراد } فإذا كبر، ثم منكه حدو تكونا حتى يديه( 
متفقعف.الجود( ل ذلك يفعل ولا { الركؤع من رفع } ئذا ذلك، 

الأول:التشهد من القيام وعند 

ول.يهورفع كبر الصلاة ل لحل إذا كان )أنه أيضا عمر ابن لحديث 
رسولإل عمر ابن ذلك ورفع يديه، رفع الركعتئن من قام ؤإذا ر؛ع•* ؤإذا 

الخاري.روا، ه( اش 

الأذنعن:اوفروع الستبين إلى الأيدي ترفع 
الصلاةإل قام إذا )كان السابق عمر ابن لحديث حدو إل 

منكبيه(.حذو تكون حتى يديه رفع 
كاناش. رمول )أن الحويرث بن مالك لحديث أذنيه.' فرؤع أوإل 

سلم.يرام أذنيه( هرؤع :بم،ا محاذي حتى يديه رفع كر إذا 
مرة(.وهده مرة هذه تفعل أن )الأفضل 

اوبعده:المميرأوكان4 مع الرفع يكون 

١^،^.وردعن ذلك كل 







الصلاةكتاب  ٥٦

حرام؛السماء إلى ذذلرائصiي 

يرقمونألوام ررلينته؛ن الحديث؛ شي الثديي الوعيد فيه جاء وقد 
ملمرواه إليهم؛؛ ترجع لا أد الصلاة ق المإء إل أبصارهم 

٠محييي وتهديد عظيم وعيد وهدا 

مكيوه:الصلاة .L، تغميض 

وندالصلاة، ق عينيه تغميض هديه. من يكن ول؛ القيم• ابن مال 
الأوبم1والمواب؛رخمه قال أن إل اليهود.. فعل هر وقالوا• أحمد الإمام كرهه 

ويبنبينه محول كان ؤإن فهوأفضل، بالخثؤع محل لا انمن تفتح كان إن 
قيه،عليه يشوش مما أوغبره والتزويق الزخرفة من قبلته ل لما الحئؤع 
إلأقرب الحال هدا ق ياستحبايه والقول قطعا، التغميض يكره لا فهنالك 
زنادالعادتا-إهآأ[بالكراهة. القول من ومقاصده أصول 



الصلاة، 3ئاد ٠٧

دهطءالإساح

الإحرام؛تكبيرة بعد يكون الاستفتاح دعاء 

الملأةق كثر إذا ه افه رمول )كان قال! ؛، ٥٠هريرة أي لحديث 
التكبثرسكوتك أرأيت ا اش رسول يا فقلت يقرأ، أن نل هنيهة مكت 

باعد..(.اللهم أقول قال! تقول، ما والقراءة 

•وايمل ايسمْس ي سثت حكمه: 

العلم(.أهل أكثر قول ل الصلاة منن المغني)هومن ل قال 
التخفيف.عل منية لأنبما فيها استفتاح فلا الحنانة صلاة تثنى ي~ 

•ته بجهر ب س الشي لأن رأ• م يقال 
صل.الأوش الركعة يكون.ق 

الثانية.عن الأول الركعة فيه محلف تما وهذا 
أشياء:أربحة ل إلا كالأول الثانية يصل ه القيم)وكان ابن قال 

فانه.كالأول، ا وتهلويلهالإحرام، وتكبثرة والامتفتاح، السكوت، 
الأول(عن ويقصرها فيها، للإحرام ولايكثر ولأيسكت، لأيتفتح، 

منها:للاستفتاح، ادعية عدة ؤيد 

إلهولا جدك، ونمال اممالث،، وبارك وبحمدك، اللهم مسحانك ء~ 
داودأبو رواء ء؛رك،ا. 

اللهموالغرب،، اكرق لن باعدت كا خطاياي وبن بيتي باعد راللهم ر- 
مناغيي اللهم الدنس من الأبيض اكوب، يتقى كا خهلاياي من نمني 





الصلاةكتاب  ٠٩

الأساه1ذة

الاستعاذة:

.القراءة قبل منة حكمها 

منآلسْل!نبآس ذنأتآإكت.ت\ةث1ستعاد ثإذا ؤ تعال: لقوله 
لاوحل:ها،[.آلر*جيممه 
دساي.أو ديني ل بمرق أن الرجم الشيطان من اش يجتاب تجثر أم أي بالي( )اعوذ 

جغأعن بطبعه فهوبعيد بعد إذا شطن من منتق العرب لغة ل الشيطان )الشيطان( 

{.٣٢ا/ اينهم;}-ض ءنمض(. اوشر،ومدفقه 

سرا:يقوثها الاستعاذة 

خلافا(.فيه أعلم لا ثها بحهر ولا الاستعاذة المغني)ؤير ل قال 
ركعة.أول ق يتعيذ أن يكفي 

فهيذم، محللها بل مكويت،، القراءتتن يتخلل ل؛ لأنه ١^ ابن قال 
أوتراJل.بيح أوتحياض نحللها إذا الواحوة كالقراءة 

الشافعي،مدهب وهذا ركعة، كل ق يستعيد ! العالياء بعض وقال 
ه.باس ثامشعد ماذا ؤ قوله! لعموم 

صيغ:تها الإستماذة 

كابو الوارد اللفثل وهدا الرجيم. الشيطان ْن باض أعوذ الأول: 
اه.

ونفخههمزه من الرجيم الشيطان من العليم مح الباض أعوذ الثال: 



الصلاةكتاب ٦ '

ونفثه.

بفموهو آ الموتة ب} الرواة بعض فره )همزه( الشخ قال 
)ونفثه(بالض. الراوي فره )ونفخه( الحنون. من نؤع التاءت وفتح الميم 

المذموم.الشعر بالثعر؛ والمراد يالشعر، الراوي فره 

اممراءة؛مل الإسعاذة من صة 

وجوم•ذلك ول القيم؛ ابن مال 
منفتها الشيطان يلقيه لما .-، aJlالمدور؛ل لما شفاء القرآن أن منها! 

والشهوات.اوس الوّ

والشيطانلقراءته، وتتمع القرآن قاريء تدنومن الملاذكة أن ومنها؛ 
حتىعنه عدوْ مباعدة اض من يهللب أن القاريء قامر وعدوه، الا!اائ، صد 

خاصملائكته؟محضره 

أوالخثر ب ٢٠٦-عندما الإنسان عل يكون ما أحرص الشي0لان أن ومنها؛ 
محاربأن العبد سبحانه فأمر عنه، لقهلحه حنئد علميه فهويشتد فيه، يدخل 
[١ • ٧ - ١ اللهفان: ]إغاثة منه. تعال باض ؤيستعيذ عدوه 





الصلاةكتاب  ٦٢
^^^ءءء^ءءءء^^^^ءء^ءء^!ءءءء^^^^^ءهءءءءءءء^^^

عفمتفق فكل؛أ. عليه اممه اسم وذكر الدم أمر ارما لحديث ت الدح ند ع~ 
عندافه فذكر بيته الرحل يحل ررإذا حابر لحديث ١^١،؛ يحول ند ع- 

لممرواْ • ه ٠ عشاء• ولا لكم مبيت لا * الش٢هلان قال حلمامه وعند لحوله 
عليه'؛.اف م اسيذكر ب لن وضوء ررلا هريرة أيير لحديث الوضوء! ند ع- 

أبوداودرواه 

•أهله باق حنن يقول أحدكم لوأن ررأما عباس ابن لحديث الحعإعت عند "" 
بمدرإن فإنه رزقننا، ما الشيهنان وحب ااش؛3أان حبا اللهم اف، بم 

مفقعلهأيدأرا. شيaiان بينهإولدلريضرم 
نوركمق موتاكم عمررءإذاوضعتم ابن لحديث اشر: ل الميت ندوضع ع- 

 Iرواْاخمدعتيفييم(،. اش رسول ملة وعل افه بم فقولوا
بمممآشسا وثاإاذحشثوأيهؤ تعال; لقوله الدابة: ركوب ند ع- 

اأء•لمد:إأ0روو->يأه مجونها 
فثرته البي رديف قال)يت رجل عن الدابة: من الوضع ند ع- 

هلتإذا فانك الشيطان، نص تقل لا فقال: النيaلان، تعس فقلت: داسه 
افه،م بقل: ولكن بقوق، ويقول: الين مثل يكون حتى تعاظم ذللث 

داودابو رواْ الذباب(. مثل يكون حتى تصاغر ذللث، ءالتأ إذا فإناك 









الصلاةضتاب  ٦٦

مغفرة.L' سبباذلك كان ائلانكة تأمين واشق إذا التامين أن 

الذنب.

منتميم ما له غفر اللائكة تآمن تأمينه وافق ارمز ابق ايللحديث 
ذنه«.

وافقهماه معناللأتكة،، تأمين تاميته وافق ررمن )قوله النووي؛ ال ن~ 
هوالصحيح(.فهدا امينهم هع فأمن ااتأمين قت وق 

الياء،أكثر محي الصغار المقصود ذنيه(( من تهطوم ما له ررغفر وله ن- 
لأنالكباءرلأ-كفرهاإلأالوة.



اثصلأةكتاب  ٦٧

سمةامساثاساةا

الفاغحة:بعد سؤية قو\ء0 يسن 

قيقرأ ه افه رمول قال)كان >ه ادة قت\لي لحديث 
لويقصر الأول ل يطول وسورة، الكتاب يناتحة الظهر صلاة من الأوليئن 

عفطق الكتاب(. بأم الأ-خريقن الركتن وق الثانية، 
قالمانحة مع سورة قراءة يسن أنه ق خلافا نعلم ت)لا المغني ي نال 
يرفيإ محير بالفاتحة فيه يجهر فنا ويجهر صلاة كل من الأوليتن الركعت؛ن 

ا-خآه[-ِرافيه(.تالغني:

:السابق قتادة حاويثاابى فوائد من 

أكثروالعصر الفلهر صلاة من الأولي؛ن الركع-ين تْلويل ستحباب ا~ 
س.مطلتضلمممالأ/لمسس.

الركعة.ق كاملة صورة قراءة ستحباب ا— 

ومورة(.الكتاب بفاتحة يقرأ )كان وفيه السابق قتادة أب لحديث 
فانطويلة سور من آيات بعض قرأ أو السور أواخر من قرأ لو لكن 

كراهة.غير من يجوز ذللث، 

•٢[ • ]النمل: ؤثاقرءوأماسسرمآكرءانه لقرلهتحال: 
قالفجر ران—ة ل يقرأ كان ه الني )أن لم مصحح ل جاء ولما 

الركُةالأول

الثانية4وفيالر5عة ونا آش ول3أ;انشا ذؤ 



الصلاةكتاب  ٦٨

.{ يخصص بدليل إلا المرض جازث النقل حانث ما ان والقاعدة:} 

نحمص.دليل ها يرد ولر 
ثالقاتلة يقتصرض كان أنه ه النبي ضل من لأغلب ا -

لرضتينالأسن.

الكتاب(.بأم الأحر؛ين الركعت؛ن )ول وفيه السابق قتادة أي لحديث 
الفاتحة.عل يزيد أحيانا باس لا لكن 

له اش رسول قيام نحزر )كا قال ه الخيري سيد ش لحديث 
ألر} قدر الغلهر من الأوليين الركعتين ل قيامه فحزرنا والعمر، الظهر 
لممرواْ ذلك(. من المحق قدر الأحريين ول .ة، جا.الأ تنزيل 

نقدر.نحزر( آية(.)  ٣٠المجدة! سورة أن المعلوم )_ 
لالفاتحة محورة قراءة عل يزيل. البي أن إذأ الحديث هدا )معنى 

•الأ-محريذن( الركعتين 

الواحدة؛الركعة ث سؤرة اكثرمن يجؤزجمع 

البقرةفقرأ ليلة ذات البي. مع صل )أنه ه حديقة لحوث 
لممرواْ ّ عمران( وآل والماء 

الركعتين:ث الواحدة السؤرة يجقزقراءة 

رسولسمع أنه أخبره جهينة من رجلا )أن ه ع؛ال،اش بن معاذ لحديث 
أبوداودرواْ كلتيهإ(. الركعتين ق زلزلت( )إذا المح ل يقرأ اض. 









الصلاةكتاب  ٧٢

ركوعه:يطمئن أن يجب 

مرنةاس النرءأموأ افر رمول قال قال؛ هي قتادة أي لحديث 
روا،■خشوعهاا؛. ولا مجودها ولا ركوعها لأيتم صلاته، من يرق الذي 

أخمد

:اذكارالركؤع 

العظيم:ليي سبحان 

رروأماس؛ اش رمول قال قال؛ عنهإ اممه رصي عباس ابن لحديث 
مالمروا، الرب؛،. فيه فعئلموا الركؤع 

ركوعه!ق يقول فكان هؤ اف رصول مع رصليت قال هي حذيفة وعن 
لممرواه الأعل(. رب مجان مجوده! وق العثليم، ربى مجان 

•نه اليذلل وردمتا لأنه آ وبحمده ر احمانا ا يفهان يتحهب 

يهولها!أن يتصت، الأحرى الأذكار واو3ض هناك 
لم.مروا، والروح( الملائكة رب قدوس ّبوح )~ 
عله.متفق اغفرل( اللهم وجمدك ربنا اللهم مجالثا )~ 
روا،ابوداود.والعغلمة( والكمياء والملكودث٠ الحارورت١ ذي بان م ر— 

المبارك(.والقا.وسث سوء، كل عن ينزه الذي بوح! )ال
يمحيأن الركوع: ل )والواجب الق: رحه عسن بن محمد الشخ قال 

يراهمن بمرق بحث التام، الوقوف إل صه أقربا التام الركوع إل يكون بجثا 
•راكع( الرجل هذا أن 













الصلاةكتاب  ٧٨

1س(.ولا )حام مفصل... الحائل كان إذا ثانيا: 
ررأنهئ:. الك، عن بت وقد وامحع• أومنديل مجادة عل يجد أن مثال! 

صلعلالخمرة«.

تغطيه.أي الوجه نحمر لأما بدلك مميت الجادة، هي الحمرة! 
فائدة!

يتانيرفع أن للساجد بحوز لا اش• رخمه عث؛م؛ن بن محمد الخخ فال 
أوكليها،أوأنفه أو"صهته أوإحداهما رحليه رغ فان السبعة، أعضائه من 
لالابتبطل. صلاته فإن مجودْ بطل ؤإذا به، يعتد ولا يبطل سجودْ فإن 



الصلاةكتاب  ٧٩

سوسب؛يىاّدص

لمناه:ناصبا يسراه مفترشا يجلس 

المسرىرحله يفرش )وكان قالت عنها اض رضي عاتثة لحديث 
ملم.روا• اليمنى( ؤينصب 

الركن:تمصيرصأا ضن 

وهذاجود، البقدر الركن هدا هإْلالأن هديه )وكان القيم: ابن قال 
اهرسول كان } قال أنى عن الصحيح وق الأحاديث، حيع ق عنه الثابت 
أكثرا تركهالسنة وهذ0 آ، وهم قد نقول حتى الجدتقن ؛؛ن قعد يه 

شينايصغ أنس وكان ثابت،: قال ولهدا الصحابة، عصر انقراض بعد الناس 
منا وأمني، قد نقول حتى الجدبن بن يمكث، تصنعونه، أراكم لا 

الهدي(.هذا حالف، بإ لايعبأ فإنه حالفها ما إل يلتفتؤ ول؛ السنة حكم 

السجدضن:بين الجلوس ادعية 

أبوداود.روا، ل( اغفر )رب، 

ثنى(وارن وعام واهدف وارنمي وا■؛مني وارحمني ل اغمر ررب 
اينُا-آه•دوام 

قولوهدا اليمنى. اليد بسيابة الإشاؤة السجلين بين لأيسرع 

اكثرالعلماء.

الأصابعمضمومة رمحلة مثالبرى كاليد اليمنى اليد تكون قالوا: 
القبلة.إل موجهة 



الصلاةكتاب ٨ *

الأولاكثهد ق تكون الإشارة أن و صربحان كلها الأحاديث لأن 
الشهد.ق اش شاء إن ساق كإ والأخر 

اش(.رحمهإ الألباف والشح باز ابن الشح القول هذا )ورجح 
الخنصريقبض كالتشهد اليمنى اليد تكون العياء! بعض ال م~ 

لكنالدعاء، محي ومحركها السبابة ؤيرمع والوسطى الإمام ومحلق والمصر 
صعيف.القول هذا 

ليثانية:القيام قبل للاستراحة يجلس ان يسن 

سيناضرث)أنمسإذاكانفيوترمنذتملم
البخاريروا0 قاعدآ(. يستوي حتى ينهض 

اش،رحمهإ اق الألبوالشح باز ابن الشح مطلقا سنتها رجح )وممن 
الشافعي(.وهومدهب 

بعداليمنى ؤينصب رى اليرجله يفترش حقيقة ة حلى ه— 

للرابعة.ينهض أن مبل الثالثة الركعة و؛عا.. ينهض، أن قبل الأول الركعة 
وذهبالامراحة، ة جلمشروعية عدم إل العلهاء بعفس هب ذ~ 
الحاجة.محي مشرومة أما إل بعضهم 
اشياء;تكبثرةبملارممسكالأولإلأفيأر؛عة ذلك بعد ثم 
الثانية.من أكثر ومملويلها — والسكوت — والأستفتاح — الإحرام 

فائدة:

لها.أصل لا ل{ اغفر زرب جدنتن البتن الخلوص دعاء ق )ولوالدي( زيادة 























الصلاة LIضنا 

الكرسي؛آية 

الكرميآية نرأ ®من س! اف رسول قال قال؛ ه أمامة أي لحديث 
الماتي.روا، الموت، إلا الحنة لحول من يمنعه لر مكتوبة صلاة كل دبر 

اشفدس تيمية ابن اس العبأي شيخنا عن )وبلغني القيم! ابن قال 
صلاة(.كل عقيب تركتها ما قال! أنه روحه 

ائعوذات:سؤرة قراءة 

أقرأ؛المعوذاتأن ه اش رسول )أمرق قال ه عامر بن عقبة لحديث 
أبوداود.روا، صلاة( كل دير 

اليمنى:باليد التسبيح الأفضل 
بيمينه(بيحه تيعقد كان الله.ؤ رسول عمرو)أن بن عبداه لحديث 

ابوداود.روا، 

سلامه:بعد القبلة مستقبل جلوسه يطيل لا ان للإمام السنة 

إمسلم إذا هؤ اف رسول )كان قالت عنها اض رصي عاتثة لحديث 
اذايتباركت لام، اللث، ومناللام أتت اللهم يقول! ما مقدار إلا يقعد 

رواْسالم.والإكرام( الحلال 

بنعليه:يصلي ان للمصلي يمس 

مممقنعليه( ل يمل كان ه اه رسول )أن أنس لحديث 
الفإمحبمم اليهود ررحالفوا قال س الثي أن ه أوس بن شداد ولحديث 
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ابوداود.رواء نعالهم،؛ ل يصلون 
يل!ما هرائ0 المهنة هذ0 تطييق عند يشعى لكن 

هلهارت٠ا.من يشت أن أولا' 
كالفرش.الأشياء تلويث العال ق الصلاة عل يرتب لا أن ثانيا! 
عدمفالأفضل العوام عند التشويش من نؤع ذلك عل ترتب إن ثالثا! 

تطعيمها.
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اسمية

ونمرهوآ مقط ونعمدا بركها الصلاة تبطل التي هي الواجبات 
هوالبجود 

الأنتقاو:تكبيرات 

طقفكموا(<  jSارؤإذا ه؛ الرسول لقول 

حمضكل ل يكبر اش. رسول )كان قال ه عود مابن وعن 
الترمذي.دوام ورفع( 

والتحميل:التميع 

الحمد،اولك ربنا فقولوا حمده لن افه س«ع قال ارإذا الني.I لقول 
ضقءاوا<.

والسجود:الركؤع تسبيحتا 

آالعغلتم ربك باسم ثح فز نزلت )لما قال ه عامر بن عقبة لحديث 
تقال ا الأعل ربك باسم فبح } نزلت ولما ركوعكم، ق اجعلوها قال! 

ابوداود.رواْ سجودكم( ق اجعلوها 

بن:، السجنبين اغفرلي رب 

تنبيقول كان المي. )أن عنييا الله رصي اس عبابن لحديث 
رواْأيوداودءواج^رز(( وارحمني ل اغفر اللهم الجدتثن: 
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««ثووهاوااسمة

عناش. رسول )سالت قالت محها  ٠۵١رصي عائنة لحديث 
العبد(.صلاة من الئسهلأن محله هواخلأس فقال: الصلاة؟ ق الألفات 

الخاريرواه 

سرعة(،الثيء أحذ )الأحتلأست 
أحدهما:قان: الصلاة ق ، UPالهي )الألمان الميم: ابن قال 

منهيوكلاهما اليصر، القات واكاف: اف،. ضر إل الق، عن القالب القات 
محه(.

الخشؤع(•ينقص حاجة لخبمر )الألفات الإسلام: شيح ال ق— 
بالصلاةثوب ا، أن_الحديث: ق سق كإ لاباس. لحاجة كان ذا إ— 
الشعب.إل وهويلفت يمل اق،. رسول فجعل 

الرأةلوكانت ذلك )ومن اف،: رحمه عشم-ين بن محمد الشخ ال ق— 
بأسولا الحاجة من هدا فإن إله، تكمت، فصارت عاليه، وتحشى صيها محدها 

ياءا

النتخممر:

الصلاة(ق الخصر عن نبي اممه. رسول )أن ه هريرة أب لخديث 
ءد<.ضض 

الخاصرة(.عل الل. رصع هو؛ )الخمر 
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ض4:الهي من الحكمة 

رواْتفعله( اليهود )لكنت عائشة قالت كإ اليهود. فعل إنه قتل• 
الخاري.

ار(النأهل راحة )الاختصار الحديث وق النار أهل راحة أنه 
ابن"؛ًزيخلئام 

محممرأ.أهبط حيث لإبلس مشا-رة فيه وقيل! 

وهوحقن؛يصلي ان 

يقول!افه رمول معت صسقالت! عنها افه رصي عائثة لحديث 
عفعتفق الأخبثازا،. ولاوهويدافعه طعام، بحضرة صلاة ارلا 

والغاممل.الرل )الأختان(; 

الحالة!يرد0 عل الهي من الحكمة 
مطمئن.ولا خانع ضر فيها يكون المل لأن 
وصوءعل رجل قاثل• قال )لو الله• رحمه عجبن بن محمد الشخ قال 

يه،يتوصأ ماء ءندْ يكن لر حاجته قضى لو لكن الر؛ح، أو البول يداغ وهو 
؟؟حقن وأنت صل نقول أو للملأة، وتيمم حاجتك اقض نقول فهل 

باليممالصلاة لأن وذللت، أفضل، للصلاة وتيمم حاجتك اقضي نقول! 
ومكروهة،عتها منهي الأخبثبن مدافعة 0ع والصلاة دالإحماع، تكر0 لا 

حرمها(.من العلياء ومن 
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الصلاةأدابام|ش 

ؤوقار:بمشي ان 

الإقامةمعتم >اءإذا س! اش رمول قال تال؛ >ه هريرة أي، لحديث 
أدركمفإ رعوا، ولأتوالوقار، الكية وعليكم الصلاة إل فامشوا 
ء1<.عطق فأتموا، فاتكم وما فصلوا 

والوقارانمث، واجتاب الحركات ق التآف )المكية النووي: ال ف- 
الالتفات(.وعدم الصوت وحفص البصر كغض لهية ال 

قونمت نيادة من نتفاد الأمر هدا ل )الحكمة حجر: ابن ال ق~ 
قأنه أي صلاة( ق الملأة إل يعمي كان إذا أحدكم آحره)فان ق لم م

اكلن(.حكم 
ولاالأحوال، حيع ل عام وهو الإمرلع، عن النهي الحدث هدا ، 3~ 

الحعاعةأوفوات ركعة أوفوات الإحرام تكبيرة فوات عناق أن ُين فرق، 
لأنوغرها، الحمعة بتن فرق، لا أنه كا ذلكؤ، من شيتآ محاق لا أو بالكلة 

واحدة(.حالة تستثن ولر عامة النصوصي 

الخطا:بين يماريا ان 

ا»ألأأدلكمءلماطه.: ئال:ئالر-ول ه هريرة أي لحدث 
قال:اف. _ارمحول يبل قالوا: الدرجات. به ؤيرغ الحطايا به يمحوافه 

بعدالصلاة وانتذلار الساجد، إل الختنا وكثرة ا،لكاره، عل الوضوء إسباغ 
لممرواه الصلاة، 



الصلاةضتاي، 

نضعفالخإعة ق الرجل ءصلأة اش رسول نال قال• ه، وعنه 
فأحنتوضأ إدا أنه وذلك وعشرين، خمأ سوقه وق بيته ي صلاته عل 

إلارقمتاخلوة محل ب الصلاة إلا تنرجه لا المجد إل حمج ثم الوضوء 
ءف<.متفق خليئة،ا بما عنه وحعل درجة حا له 

ذاهبانة حه لتكتما وخلوة يئة تمحوسس)فخطوة أحمدت وعند 

وراجعا(.

القرس_ا.من أقفل البعيد المسجد ؛ ١^١٢١۶بعمى قال 
درجة.بما لك، يرفع الصلاة إل نحهلوها خلوة كل لأن نالوا! 

ثيءاهن.ا من النفس ل )ولكن الله؛ رحمه عجبن بن محمد الشخ قال 
هذالأن اجن.، الممن حوللئ، فيا تصل أن الأفضل إن يقالت أن والصواب 

جدكالمفيةا.م، فيه بخاصية افمآجاد أحد يمتاز أن إلا لعارته، ب_، رالإ
للقلوب(.تأليفا فيه ولأن والنبوي، الحرام 

فأبعدهم(.ممشى أبعا.هم أجرأ الناس أعفلم )إن موسى أي حديث، وأما 
منه.أقرب هناك ليس مسجاو ل الحديث.، فهرا 

فائدة:

محذوران؛عليه آخريرتبا مجل. إل بجواره ١^^، المسجد الإنسان هلى حن. 
يليه.الل.ى الجد هجر الأول! 
به.الفلز ؤإماءة الإمام صدر إمحاش الثاق! 
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اد،اماا،مكةضاسة

الحرمة:الحركة أولاء 

هدماحتمت فاذا صرورة، لغبر الكفرة التوالسة الحركة هي 
الصلاة.تبطل فانيا الشروط 

الواحبة:الحركة ثانيا: 

الصلاة.صحة عليها يتوقفا التي وهي 
حاءهثم ،و، اجتهأن بعد القبلة غير إل الصلاة ابتدأ رجلا لوأن مثل• 

واجبة.الحركة فهنا يمينك، عل القبلة له وقال شخص 

حلعها.عليه وجمبا يصل، وهو نجاسة غرته ق أن ذكر لو 

الستحمة:الحركة ثالثا: 

الصلاة.ك،الا عليها يتوقفا التي وهي 
منة.فتأحرْ الصف ق جيرانه عل متقدم أنه له ت؛ين 

سنة.هنا فالحركة فرجة، جارْ وب؛ن بينه صار حتى الصفا لوتقلصي 

الباحة:الحركة رابعا؛ 

للحاجة.المرة الحركة هي 

الثمل،اجل من أوتأخر فتقل-م بثرودة فأحس بالظل، بمإٍ، رجل ت مثل 
مباحة.فهان>ه 

عليهوالباب البيمت، ل يصل ه افه ورمول )جثحت، قاكت عاتثة عن 





الصلاةكدا)_، 

ص|سلأةب

باطلة:فصلاته عانا عامدا تكلم إذ) 

يالتحريمع—الم من الملام ق الكلام أن عل أخمعوا I حجر ابن قال 
.لهامبهلل لم مإنقاذ أو مصالحتها لغير عامد 

رمولعهد عل الصلاة ق ككل كنا )إنا ^ ١٥أرقم بن زيد لحديث 
حنمفلوأعلىؤ نزلت; حتى بحاجته صاحيه أحدنا م يكالاممه. 

بالكوتفأمرنا ه لمن لب ديوموأ 
علهمتفق الكلام(. عن ونهينا 

منه.بد لا الذي السير بالكلام أي صاحبه( أحدنا يكلم )~ 
الآدميين(اكلام أنولع تحريم عل دليل الحديث )ق النووي: ال ق- 

فهوممدةتحريمه مع والكلام نح. ثم مباحا الإسلام أول ل الكلام كان 
للصلاة.

تبطل.لا فصلاته جاهلا تكلم إذا 

يرحمكالصلاة: ل عهلس لرجل قال )حيتإ الحكم: بن معاؤية لحديث 
فيهابصلح لا الصلاة هذه ءإن س: افه رمول قال الصلاة انتهت فليا ّ الله.. 
لممرواه القرTنا،(. وقراءة والتكبير التسبيح هي ؤإنا الناس، كلام من ثيء 

يأمره.؛الإعادة.ولر 
حرام.الصلاة ق الكلام أن يعلم لا أي جاهلا: 



الصلاةضناب 

اصلأة:ص فلا ناسيا تكلم إذا 

هدسينآأوأخلtنا لا رثنا ؤ تعالت لقوله 
وماوالنسان الخطأ لأمتي ا عفاف ررإن ولقوله.ت [ ٢٨٦]الغرة: 

ماجهابن روا0 • ^؛؛4^ استكرهوا 
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بابه،لأةااو4اءةأ

واجبة:الجماعة صلاة 

ي^ستوةفملمؤ لقولهتعال: 
آآ*ا[.]الماء: نلهممملثه 

الحربحالة ق الحإعة صلاة بإقامة أمر وجل عز اض أن الدلالة: وجه 
الأعذارأول لكان بعضهم يمول كإ محنة الحإعة ولوكانت والخوف، 
منالأمن حال شي الخوف حال ق وجست، ؤإذا الخوف، عند سقوطها 
ابأول•

آمرأن ّتت، هممررلقد اش.؛أ رسول قال قال: >ءهلبم هريرة أيى ولحديث، 
حزممعهم رحال ل أنطلق ثم بالناس فيصل رجلا آمر نم فتقام، بالصلاة 

شقبايارا،. يوتم عليهم فأحرق الصلاة يشهدون لا قوم إل فا حس 
عل

اممهرمول يا فقال ه! اش رمول إل أعمى رجل قال)جاء ه وعنه 
فيملله يرخص أن اض. رسول نأل المسجد. إل موئل قائد ل ليس 

نال:للصلاة؟ الماداء نمع مل فقال: لعام ول قالعا له، فرحص يته بل 
لم.مرواء فأجسا( قال: نعم، 

®مناطة رسول قال قال: عنيعإ اممه رصي هماس ابن ولخديثا 
أبوداود.روا0 عيرا( من إلا له صلاة فلا كببا فلم النداء سع 

الصحح.القول عل الجد ق واجبة وهي 
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أوالميد مرض ءإذا اش رسول قال ٠الت >ه موسى أبط لحديث 
البخاري.رواء مقياء صحيحا يعمل كان ما له اض كتب سافر 

نإن؛ذلك مستونية حيث من هي لكن الحإعة، لها نحب لا الوافل 
والعيدين(.والأسماء، الحإعة)كالكسوذإ، له بمن نسم أولا: 

ايطلقة(.والوافل الرواتب، الحاعة)كالمن له تسن لا مم الثاف: 

الجماعةتتعقد 

الح،^عةادان.أقل 
•حلاقا( فيه لانعلم فصاعدا، باثن؛ن )تنعقدالح،اعة قدامة ابن قال 

،.^١٥أحب كان العدد كثر وما 

الرحلمع الرجل ®صلاة ه: الني قال قال؛ كعب بن أبط لحديث، 
الرحل،مع صلاته من أزكى ْع وصلاته وحده، صلاته مجن أزكى 

تعالء.رواءأبودارد.اف إل فهوأحمب، أكثر كان وما 
إلاالجماعة تقام لا الذي ايسجد اثميلي.فن يصلي أن الأفضل 

بحضؤيه.

له.مارة ذلك، ق لأن 

الأكثرجماعة.ثم 

وحدْ••صلاته مجن أزكى الرجل ُع الرجل ®صلاة ازبق 
اض،.إل فهوأحم؛، أكثر كان وما 

أنفالأفضل الأحر من خماعة أكثر أحدهما مجدين محاك أن )لوقدر 
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•لعذر. أوأكثر أورجلان رجل الراتبة الخإعة عن أحيانأ يتخلف كأن 
المجد.ل ■حمامة يصلوا أن بأس لا فهنا 

وحدهبمل رجلا أبصر ايثي. رأن ه الخيري معيد أي لحديث 
داود.أبو رواْ رجل( معه فصل معه. فيصل هذا عل رجل؛تصدق ألا ت فقال 

وصلاتهوحده، صلاته من أزكى الرجل •ع الرجل ءصلأة ولحديث 
اله«إل فهوأحب أكثر كان وما الرجل صلاته،ع من أزكى الرجل؛ن مع 

داود.أم روا، 

احوال؛له الواحد السجد  'إوتكرارالجماس 

بأس(.لا )فهن.ا مبق كإ عارضا أمرأ يكون أن ت الأول 
لايكره(.الماس)فهدا ممر ق المتنروق المجد ق ذلك يكون آن الماق: 

محصلولا رواده، لآكث_رة حمامة له تتفلم لا الحالة بذه المسجل. لأن 
الراب.الإمام حق عل وهوالمسلط المحفلور 

جدالمل يكون أن بدانا، أمرأ الحإعة إعاده يكون أن اكالث،؛ 
مكروه(.ياي)فهن.ا حماعتان 

درجة؛وعشؤين بسبع القد على تفضل الجماعة صلاة 

الحإعةراصلأة قال: اه. رسول أن عهإ اش، رمحي عمر ابن لحديث 
رخمسرواية ول يله مق درجة® وعشرين بع القد صلاة من أفضل 

درجةا٠وعشرين 

اموايتين؛بين الجمع 
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سراممحمكاتج4اط

الرض:

•[ ١ ٦ تالتغاينت ب انثهلعتم ما اس نايقوأ ؤ تعال؛ لقوله 
عله.مممق اسطعتمء ما هنه فأتوا بأمر أمرتكم ءإذا وقال 

الخإعة.عن نحلف مرض ئا ه الني أن 
النفاقمعلوم منافق إلا عنها يتحالف وما رأيتنا عود)ولقد مابن قال 

ملم.رواء مريض( أو 
الخفيفالمرض بخلاف الحضور، معه يثق الذي بارض رالقصود 

ونحوه(•سمر الرامي ق كصمديع 

الخوف:

*زلاتعال؛ لقوله عرصه(. أو ماله أو شه ق صررآ بجاف )بآن 
[.٢٨٦]الضء؛ ه وتعها الا نمسا وك1فآس 
سمع®من س؛ اش رسول قال قال؛ عنهإ اش رمحي هماس ابن وعن 

؟اف رسول يا العذر وما قالوا؛ عذر، إلامن له صلاة فلا محب، فلم الداء 
رواءأبويائي■أومرض" حوف ت قال 

اواحدممأ:الأخثن مدافعة 

ملم.رواء الأحبثان،، هويدافعه ولا طعام بحضرة صلاة لا ء لحديث، 
الصلاة.وتمام الخشؤع إكإل من يمنحه ذللث، لأن 
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حالأتالأء>م*ءاس

اييابقة:اولأة 

فحرامالإمام مساقة )أما تيمية؛ ابن الإسلام شيخ قال حرام" وص 
مليرفع ولا إمامه قبل يركع أن لأحد يجوز ولا الأربعة، الأئمة باتفاق 
تبله(.يسجد ولا إمامه 

يرفعالذي يجشى ®أما ه؛ الله رسول قال ءالت ه هريرة أي لحديث 
حارا،صورة صورته أويجعل حار رأس رأمه اف يجول آن إمامه ئل رأسه 

*.Jfiظق 

فلاإمامكم، إي الناس ®أ-را اض رسول قال قال؛ ه أنس وعن 
مسلم.رواء بالقيامء ولا يالمجود ولا بالركؤع تبقوي 

فملأتهعمدآ بركن إمامه مبق )فمن 
يرجعأن عليه يجب لكن صحيحة فالصلاة نسيانا أو جهلا كان زؤإن 

الإمام(.بمد به ليأي 

ة:ائوافش

ذلكلأن معه(. يسجد أو إمامه مع يركع )كأن مكروهة. وهي 
السنة.خلاف 

التخلف:

عذربغثر نحلف ~ بعذر نحلم، مان1 قإل م ينقالتخلف 
الإمام.ويتاح به نحلف بإ يأي أن فعليه يعير؛ ا نحلفإن 











الصلاةكتاب  ١٣٢

:^١ ٥١ولوغيره غيره من أحق الراتب السجد إمام 

مالطانه«.ي الرحل الرجل يؤمن ررولأ السابق للحديث 
ولوكانأول الأقرأ لوممتا ولأنتا مسجده، ق سلطان الممجد ؤإمام 

صلاةكل ق المجد لهدا ولكان فوصى، بدلك لحصل راتب إمام للمسجد 

إمام•

الفاسق:حلم، تجؤزالصلأة 

والشافعية(.الحنفية مدهب )وهدا 

أوالإصرارالكفر دون كثرة بفعل اممه طاعة عن حرج من الفامق؛ 
صغيرة.عل 

عليلث،كان إذا أنت، كيف، ١١افه رسول ل قال قال! خهء ذر أي عن 
الصلاةصل قال! تامرق. فا قلت،! قال وقتها. عن الصلاة يؤخرون أمراء 

؛.Juرواْ ا؛ نافلة للئ، قاما فصل معهم أدركتها فان لوقتها، 
فإنلكم، يصلون  ١١ه•' الله رمول قال ال؛ قه هريرة أبي( وعن 

رواءالخارى•وعيهمءا فلكم أحهلآوا يإن ولهم، فلكم أصابوا 
أممبن وبالأمراء، حلم، بالصادة أذن الرسول. أن الدلالة؛ وجه 

المأمومن.دون الخطأ فيلحمهم أخطأوا ؤإن الأحر، فللجهِيع أصابوا إن 
رواهيوسفا( بن الحجاج حلف، يصلون كانوا عمر ابن ومنهم الصحابة )أن 

الخاري•

قوللكنه الفامق، حلف، الصلاة تصح لا العلماء؛ بعض ال ق— 
فعفط.





الصلاةكتاب  ١٣٤

فريضة(.ولم نفل له )هي الدارقطتي وعند 
معكأصل أن أؤيد وقال آخر فجاء ركعتن. الستة بمل أن يريد رجل 

يصح.هدا الفجر، ا،لآموم وصل السنة الإمام فمل الفجر، صلاة 
يملل؛ وهو الراؤيح يصلون فوحدهم السجد دخل إنسان مثال: 

وأكملقم ركعتن من سلموا فإذا العناء بنية معهم ادخل ت نقول العشاء، 
صلأتلث،.

التنقلخلفا الفرض يصل أن محوز لا أنه إل الحالياء: بعض هبا ذ~ 
•مرجوح قول هن«ا لكن 

الفترض:خلفا السفل يصلي يجؤزأن 

وحده.يمل رجلا أبصر اض. رسول )أن فهغ معيد أبير لحدين، 
أبورئاء معه(• فمل رجل فقام معه، فيصل هن«ا عل يتجر رجل ألا فقال: 

داود

فياالصبح صلاة الني. مع صل الأسود)أنه بن يزيد ولحدين، 
رح—الكاق صليتا إذا وفيه: بثا الخل• ...... إيملياهوبرجلن إذ سلم: 

•أبوداود دواء نافلة( لكا فإتبا معه فماليا يمل ولر الإمام أدركتا ثم 
كأنآخر• بمفرض المقرض يمتثدي أن الراجح القول عل محوز 

الظهر•يصل والمأموم العصر يصل الإمام يكون 







الصلاةكتاب  ١٣٧

خطفو

الإمام:، J؛4؛rjعن يقف الواحد الآموم 

امفقميمونة. حالتي عند )بت قال ءنه،ا اش رمحى عباس ابن لحديث 
عنامني فانبرأ-ي فأحد ارْ، يعن فقمت اللل، من يصل المي. 

طقيمينه( 

صلاته،صحة فالراحح الإمام; ار يعن المأموم وونف ل~ 
الصلاة.بامتتناف عباس ابن يأمر ب س الرسول لأن 

حلفم.يقفون فإنهم واحد اكثرمن الإمام مع وقف إذا 

الأربعة(.الأئمة باتفاق )وهذا 

واليتيمأنا ستا فقماطه.و•. رصول بنا السابق)صل أنس لحديث 
ءال<.طق وراءه( 

يسارهعن فقمت< فجثت ليصإٍإ افه. رمول قال)تام جابر ولحديث 
بأيدينافأحل. صخر بن حار جاء ثم يمينه عن أقامي حتى فأدارف بندي فأحد 
لم.عرواه حلمه( أقامنا حتى فدفعتا حيعا 

مسحذلكر احتار لعذر إلا يصح لا الإمام أمام المأموم قوف و~ 
تيمية.ابن الإسلام 

والنقل.المرض ي ضح ^حة. 

واليتيما أنفقمت ٠ افه.١ رسول ا بنقال)صل ه أنس لحديث 
وراءه..(.



الصلاة، كتا!١  ٣٨

يلغ(•ب وص أبوْ مات من م رالتمت 
بدليل.إلا الفرض ق ثبت النقل ل ثبت ما والقاءاو0ت النقل، ل وهذا 

الفرض(.دون الفل ل ذللثا يصح ا،لذهب )~ 

تصح:لا الصف خلف ائنمرد صلاة 

وحدهالصف حلف يمل رجلا رأى ه ايى رأن ه وابمة لخدث 
روا0أُوداود.الصلاة( يعيد أن فأمره 

حلفمنفردأ صل فمن الصف«. حلف لنفري صلاة س:»لا وقال 
يامحللة.فملأته الصف 

مكتملة!الصفوف ووحال لوجاء لكن 
ابنالإملأم شيخ احتيار وهذا صحيحة، حينئل. متفردأ )فملأته 

عثتمتن(•ابن والشخ القيم، وابن تيمية، 
؟أمامه الذي الصف من الناس أحد يجذب يقال: لا ئاذا 

منها!محاذير يستلزم ذلك لأن بذلك نقول لا 
المقفول.الكان إل الفاصل المكان من الرجل -نقل 

فرجة.الصف ق يقنع نه أ~ 
مجلاته.الرجل عل يشوش نه أ- 



الصلاةضتاس  ١٣٩

اكفوقباب 

واببت؛اك^ش^ف تسؤية 

فإنصفوفكم ررمحووا اه رمحول ال ننال! ه أنس لحديث 
•تنقءاوا<.الصلاة،، تمام من الصف تسوية 

.٠ وجوهكم اف؛_؛j، ليخالفن أر صفوفكم اافسووو ! ولقوله. 
•الوجوب عل يدل وهدا الصفوف، يتم لر من عل النبي. فتوعي 

، ١٦٢وجووعدم الصفوف تسوية استحباب إل العناء أكثر ذهب و~ 
.الصلاة،، تمام من الصفوف تؤية ءإن لحديث! 

التراص:وملم الصف تسوبة محاذيرعدم 

التياغضوالعداوة.وقؤع 

صفوفكمألتون اش رسول قال قال! ثره بن النمان عن 
عف.طق وجوهكم،، ي؛ن اف أوليخالفن 

معناه)مل وجوهكم! يبن أوليخالفن ه! تولل النووي ال ق- 
أنم أعلواللة والأظهر صفتها، يغير وقيل صورها، عن ومحولها بمسخها 

القلوب(.واختلاف والبغضاء العداوة بينكم يوير معناْ 

الله:يقطعهم 
ئهلعهصفا قطع ءمن الله.ؤ• رمحول قال قال! ه عمر ابن لحريث، 

داود.أبو رواه اف،، 







الصلاةكتاب  ١٤٢

إلامحيرا لر نم الأول والصفح النداء ق ما الناس ررلويعلم وقال 
عليهمتفق لأستهمواءا علي4 يتهموا ان 

به.الاقتداء صح ائسجد وهوث بالإمام ايأموم اقتدى إذا 

الصفهوإتمام ة اللأن الة، حلاف هدا لكن حائل بينها ولوكان 
فيهاالتراص 4ع فالأول الأول 

منلأبد فانه المجد خارج والآموم المسجد داخل الإمام كان ذا إ~ 
كانتإذا إلا المجد خارج كان من اقتداء يمح فلا الصفوف، اتصال 

تصح(.لا فالصلاة متصلة غثو كاسح فان الصلة، الصفوف 

الأول؛اصف عن تاخيراصيي بمرم 
رواهبه،< أحق فهو إليه يسبق لر ما إل مبق رامن قال؛ ه المي لحدسث، 

دوامفيه؛؛ بجلس ثم مكانه من أخاه الرحل يقيم أن راس النبي أن 
مسلم.

عليه.عدوان هدا ق أن 

القبلة.مستقيل الصلاة بعد قعوده الإمام يطيل أن يمه 

أستغفريقول؛ ما مقدار محلس أن السنة} لأن السنة، خلاق هذا لأن 
الحلالياذا ساركمت، لام الومتلث، السلام أست، اللهم مرايتخ، ثلامث، اممص 

والإكرام(•
هدا١ل المأموم نسيه ثوكرشيئا أنه خلفه من يقلن أنه 

له.أصل لا الأعوج( الصف لايئفلرإل اه فائدة؛ 





الصلاةضناب 

الأساءأن مع إلها، ولا ا فيهالصلاة تحوز لا الأنبياء نور أن 
وأمواتآ.أحياء طاهرون أطهار 

أنثفثى بأنه علل من اش•)وأما رحمه ءث؛مين بن محمد الشخ ل ~ 
ميت،(.ل عليل، تعليل فهدا نجسة، اشرة تكون 

واحد(.قر فيها ولوكان اكرة ق الصلاة يجوز ا "" 

المرأةلحديث المقثرة، ل أو القبر عل الحنانة صلاة ذللئ، من تثنى ي~ 
عليها(.فصل قبرها إل س الشي فجاء ماتت الممجد تقم كانت، التي 

الحمام:

والح،ام(.كلهامجدإلاالمقبرة )الأرض السابق للحدين، 
الأتمام(.)مكان هوالملخل والحعام! 

ااعورا١ؤتإ.كشف، مكان لأنه فيه الصلاة تحوز لا 

الإبل:اعطان 

قأصل فقالات ه اش رمول سأل رجلا )أن ه سمرة بن جابر عن 
لا(^١٠سلمقال: ماركالإل. 

الإبلمارك ل ®لاتصلوا اممه.I رمول قال ةالأ ه البراء وعن 
رواءأيوداردالسياطبن، من حلقت فإما 

انتذلارهاأو الماء من صدورها عند فيه تبرك ما الإل! معاطن معنى 
الأء؛

فيه.ونست، إليه وتأوي فيه تئم الذي المكان ت يشمل وأيضا 



الصلاةكتاب  ١٤٠

النهي:من العلة 

الشياشن*.من الحلقت المابق الحديث ل جاء 

زتصلوا ولا الغنم مرابص ز ملوا ه أحمد عند حدت ل وجاء 
الخن®•من حلقت فإنما الإبل، معاطن 

ذلك.ق انممدة العلة هي هده 

واسل:المرض ا ^حيحة 

مفتحمحللية بن عثإن مكة م هل. الني. )أن عمر ابن لح،ويث 
أغلقثم ءلاأحة، بن وعثإن زيد بن وأسامة وبلال الشي. فدخل الماب، 
بلألأ،فسألت فثدرت عهرت ابن قال خرجوا، يم ساعة فيه فلبث الباب، 

تسعاوهفيه( صل فقال: 

أحد.روا0 الكعبة( ق صل اليي. رأف زيد ين أسامة وعن 
الكعبة،جوف ق الاiلة صل الجي. أن عل تدل الأحاديث، ده ه~ 

النملق ثب-حا ما لأن جوفها، ق المريقة صلاة صحة عل أيضا تدل وهي 
به.المافلة اختماص عل الدليل دل ما إلا الفرض ل ثبتخ 

رسمي(.فيها صل أنه س الض عن ثبت )وفد عبدانر: ابن قال 











الصلاةكتاب ١ ٥ *

كانمواء إ صلاته تبطل لا ناسيا سلم أن بعد بكلام تكلم إن ثالثا؛ 
صلاة.ق أنه يعقد لا التكلم هذا لأن آ لا أم الصلاة مصلحة من الكلام 

ان:التقحم

صلاته.بطلت عمدأ ركنا ترك ن إ— 
الرجؤع•عليه وجب محله إل بمل أن قل وذكره ركنا ترك ن إ~ 
كاملة.بركعة يأق فإنه الصلاة بعد سهوأوتذكره ركنا ترك ن إ— 
ا،كلهالصلاة يعيد فإنه محلويل، بزمن الصلاة يعد وتذكره ركنا ترك ن إ— 

تمحلا التي الصلاة أركان من ركتآ ترك لأنه صحيحة، غر الأول وكون 
إلأتبما-

إلايعلم؛ذللث، ولر الركعات،، إحدى من اكانية المجدة نمي شخص مثال؛ 
بحدمجد الح_ارج ونحيتوا جد، المن وحرجوا الناس، تفرق أن يحد 

فتأكلالصلاة، من سجدة نوا أمم صضن يعصهم ويكر حلويل، وقت مفي 
قمجد الحماعة وخر كلها، الصلاة يعيد فهنا الإمام، وأحثروا ذلك( لهم 

صلامم.ليحيدوا لاحق وقتا 
صلاته.بطلت، ا همي، واجبا ترك، إن 

ناميا.الأول التشهد ترك شخص مثال؛ مهوأ، واجبا ترك إن 
أمور؛ثلاثة س حاله نحلو فلا 

آرجوعه نحرم هتا ر ا تليهالتي الركعة قراءة ق س/ع أن يعد ذكره ن إ~ 
سهو.سجود وعليه 

آرجوعه يكره ا هنإ القراءة قبل لكن واستتم مص أن بعد ذكره ن إ— 









الصلاةكءب 

فائدة:

قهوْ معند بعضهم نول الصلاة: ل اس النبعض أخطاء من 
الالقول وهذا ا ينام ولا يسهو لا من بحان ز الهو مجود ق الصلاة 

الشريعة.ق له أصل 
فائدة:

القراءةأوالتاس الصلاة، ق سهوالإمام سب أن الماس بعض يعفد 
اعتقادحامحتيء.وهذا الطهور، أوبعضهم الآمومين إحسان هوعدم عليه، 

لايصح:ذلالث، ق الوارد والحديث، 
صلفلمإ علمه، فالمبس أ الروم فقرأ} الصبح صل الني. )أن 

اعلينبس يلفإنإ ؟ الطهور نون حبولا ا معنيصلون أقوام بال ما قال• 
ابوداود.رواه أولئلئ،( القران 

صعيف،.الحديث، وهذا 







الصلاةكتاب  ١٠٧

ضالحكمة 

اسالننحاسب ما أول ررإن اطه.؛ رسول قال ةالت ه هريرة أبا عن 
وهو_ لملائكته وعر حل ربما يقول هال: الصلاة. أعالهم من القيامة يوم به 

لهكنست تامة كانت فان ؟ نقصها أم أتمها عبدي، صلاة ل انثلروا _ أعلم 
لهكان فإن ؟ مملؤع من لمدي هل انظروا ئال• شبا منها انتقص ؤإن تامة، 

داودأم رواْ تهلوعه،< من فريضته لبدي أتموا قال؛ تهلؤع، 

؟واحد الظهربتسليم قبل ركعات الأييع تصلى هل 
مثنى(مثتى والنهار الليل )صلاة الحديث وق بتسليم تمل أن السنة 

داود.رواْأم 

الرواتب:كهذه لست، لكنها أخرى منن هناك 
.( العصر قبل أربعا ييع لا الّى. كان ر ■ عل لحديث لعصر ا~ 

أمداود.رواه 

رواهالبخاري.المغرب( قبل لحدبثا)صلوا لمغرب ا~ 
الملية:وفاث وبعدية قبلية سنتان للصلاة كان إذا فائدة: 

أولأ.بالبعدية يبدأ فإنه 
انتهتفإذا - الغلهر راتة يصل إ وهو ~ الغلهر يعل والإمام لحل مثال•' 

التيالأربع يقضى ثم الصلاة بعد اللتئن الركعتن أولا يمل فإنه الصلاة، 
]نالهالشخابنءئ؛مان[قبلها. 



الصلاةكتاب  ١٥٨

الفجر:رانية اييواتب هده افصل 

غيرهاتعن حصانمى لها الستة وهده 

الفجرا ®ركعتنال.ت نقالت! عائثة لحديث عثليم. خصالها أولا؛ 
ملماحرحه،ا حيعا،ا الدنيا من إل أحب ررلهإ فيها؛' وما الدنيا من حير 

أشدالنوافل من ه الض يكن ®لر الله.ت رمول قال قالت وعنها 
عفمفق ركعتىاكجرا،. عل تعاهدأ منه 

النلهرقبل أربعا ييع لا كان النبي. )إن قالت عنها اض رصي وعنها 
رواهالبخاري.الغداة( قبل وركعتين 

انركتننحقق س الني )كان قالت عائثة لحديث نحفمهإ. ين ثانيا؛ 
•ضقس.الكتناب( بام قرأ هل لأقول؛ إق حتتى الصبح صلاة قبل اللاتين 

متفقالصلاة( تقام أن قبل ركتن-ينضن ركع • • )• حفصة ولحييك 

الكافرون(أبما يا قل الأول؛ الركعة )ل U خاصة. قراءة لهإ أن _؛ 
لم.مرواء الإخلاص( محورة الثانية )ول 

إلتعالوا الثانية؛ )ول إلينا( أنزل وما ياطه آمتا قولوا الأول• )ل ؤإما 
لممرواء بيننا( محواء كلمة 

إذاكان ه الني )أن عائشة لحديث Jمدهم١٠ الاصهلجلخ ين رابعا؛ 
ءاوهّمتفق الإيمن( شقه عل اصتلجع الفجر محنة صل 

الفجر:ركعننا فالنتنه من 

قبلالفجر محسنة أداء للمسلم يتيسر ز )إذا اطه؛ رحمه باز ابن الشيخ قال 













الصلاةكناس 

تطتامفإن الحمعة ليالة لكن إذا ..٠ صدرك ل نعلت ما وشت ثس، اض 

تقرأركعات أرع محل ■ مشهودة• فإنماساعة الأحر الليل ثلث، ل تقوم أن 
الترمذيرواء •( ٠ • يس وسورة الكتاب، مانحة لأول ال 

)موصؤع(.الألباق! الشخ ثال 













الصلاةكتاب ١ ٧ ٠

•ذلك وغير الخيرفيها والأزمة والأمكنة النتائج، المجهولة 
فعلهإ.ل يتخار لا والتي الواجس، أما 

تركهإ.ل يتخار لا والمكروه الحرم 
فربوالحقير، الأمور من العغليم العموم، حجرث)ويتناول ابن فال 

العظيم(الأمر عليه يرتبا حقير 

؟مرثالأموارضرائ!رددضا 

لقولهمردد• أوغير فيها مجرددأ كان مواء الأمور، حح ل يتخير نعم 
علوالعزم التوفيق طلبا الاستخارة غاية ولأن . ١١بالأمر..آحدكم هم ءإذا 

•تعال اممه إلا يعلمها لا النتائج حقائق معرفة ولأن الاستخارة. يناق لا الأمر 
عددركعاما؛

ليسالفريضة، غير من ركعتين فلميري ء.. لقوله.I شل. ركعتان 
خاصة.قراءة لها 

عنمرنة فراءة الاستخارة لملأة )ليس أبوزيدت بكر الشيح فال 

الدليل•لعدم فمردود السور بعض قراءة ق الحلمإء بعض استحسنه وما 

معين:وقتا لها ليس 

ونتأي فا حا يوم، بل ئنموص، ولا معتز وقت للامتخارة ليس 
كان.

بب.الدان الصلوات من لأما النهى، وقت ق ونجور 







الصلاةٍئاب  ١٧٣

سجوداثتلأوة

حنكمه:

العلمإء(أكثر مذهب )وهذا سة. 

جدةالفيها التي السورة يقرأ الني. )لكن قال عمر ابن لحديث 
لخبهتهأحدنا محي ما حتى مزدحم، معه، ونجد فيجد عنده، ونحن 

مقّ.عليه( سجد موصعا 

وهوغيرواجب؛

جديفلم نجم{ }واله الني عل قرأ رأنه ثابت بن نني لحديث 
طه.مق فيها( 

التلاوة.سجود وجوب، عدم عل الدلالة ظاهر والحديث 

فضائله:من 

الجدةأدم قرأابن ءإذا س! اش رسول تال ^ ١٥ه هريرة أي، عن 
جئفبالجود آدم ابن أمر ويل يا يقول؛ يبكي، الشيطان اعتزل ا مسجد 

مسلم.رواه النار،ا فل فأبيت بالجود وأمرت الحنة، فله 

سجدات،عدد 

الخنابلة.مدم_ا وهذا سجدة ( ١٥)عددها 

؟يجد الذي من 
الا،ع.دون والمتع القاريء يجد الذي 















ضتاباسلأة ١٨-

أردع-انالوثوق ار لأختالإثم ٌن عليه ٌا لويعلم معناه • الروي "تال 
والوعيدالأكيد الهي الحدث ومعنى م، الإثذلك اب ارتكعل 

لشرحتلم:أ-هآآ:اذلك. ل الثديي 

أيدبمم•بتن الروي فيجوز المأمومتن أما و~ 
ورسول..... أتان خمار عل راكبا )أنبلت السابق عباس ابن لحديث 

ترتعان الأتلت وأرمفنزلت المف بعض فمررت؛؛ن يصل اض. 
أحد(.عل ذلك ينكر فلم الصف، ل ودخالت، 

الحمير.أش لأتان؛ ا~ 
لفل—اهرلا، أو مارآ حثي والمضاء، العمران ق مشروعة لرة ا— 

آخر.دون مكان تفرق؛؛ن لر فإما الأحاديث،، 

يشطJعاسلأة

مالقال؛ ه ذر أي لحديث، الأموي. والكلم، والحإر، البالغ، المرأة 
موحرةمثل يديه ب،ن يكن لر إذا النم ا،لرء صلاة >ليقطع اف رسول 
منم.روآ، الأسود® والكلم، والحإر المرأة الرحل 

ابنالإسلام سيخ القول هذا )ورجح يبهلل• أي يقجح' معنى؛ و~ 
اف(.رحمه ءثيه.ان ابن والشخ القيم، وابن تيمية، 

الحوارق ومالوا ، قيء الصلاة مهخ لا أنه إل العلياء أكثر هك، ذ~ 
نقمالقطع بالمراد قالوا [ ؤ ... الرأة الصلاة يقطع ت السابق الحديث، عن 

[.YTU]^_^،:؛-الصلاة. 

صعيفإ.حديثإ وهو ثيء( الصلاة يقفر )لا بحديحإ يعفهم ستدل ا— 



الصلاةضتاب  ١٨١

مقاواراسرة:

الرحل.مؤخرة قدر تكون أن الأفضل 
المملسرة عن س المثي )سئل قالت عنها اقر رصي عائثة لحديث 

روا،ملم.الرحل( مؤحرْ عثل فهال؛ 
للغرس.الرج بمنزلة للركب الع،و موالركب ت الرحل 

بأس.فلا ذك غثر مقدارها كان ؤإذا 
)ؤإلعنزة( إل )وصل حربة( إل )صل أنه؛ الني. عن لمت فقد 

•الهم( إل بالصلاة )وأمر العصا( إل بالصلاة )وأمر القام( )ؤإل حدار( 

السترة:موضع 

مجوده.وموضع رجليه بين ما تكون أنها الصحيح 
الصلي.يدي ا^ربين دفع يستحب 

إلأحدكم صل ءرإذا افه رسول قال قال! ه صعيد أي لحديث 
أبافإن فليدفمه يديه بين محاز أن أحد فأراد اس، النمجن بره ثيء 

*تفقهوشطان" فإنإ فليقاتله، 

ا،وهن. فليدفحه، لقوله؛ المار رد وجوب إل حزم ابن ذهب و— 

والأميةم،اسب•
هلوالأمالأحف وب؛__، المرور؛من فليمنعه أي )فليدفعه( قوله 
فالأمهل•
أنومحمل؛ الحقيقة، عل شيهنان أنه محمل! هوشيهلان( )فإنإ قوله 







الصلاةكتاب  ١٨٤

لرركعة منها تصرت ولو تقصر، فلا النهار وتر فانبما المغرب وأما )- 
وترأ،•تق 

باليه؛بيوت فائق السافربالشصرإذا يبدأ 

العالإء.أكثر مذهب وهذا 
عثكمِحناخق ضزمأ واذا ؤ تعال! لقوله 

ا*ا[.]الشا،:ه أزثئصروأمنآلقت1وه 
ولاوفعله، الفر اشر بإذا مسافرآإلا الشخص عل طالق لا لأنه 

باليهمن بخروجه إلا ذلك يكون 

ولوبمقدارالبيوت يتجاوز أن أي البدنية، ا،لفارقة الراد فارق( إذا )~ 
ذريع.

يلده(.لحل إذا وتنتهي يلده، من حرج إذا المفر أحكام )تبدأ 
فرهممن المسافر رُح )إذا • افُ رحمه عثتمتن بن محمد الشخ ال ق~ 

إلابلده وبين ينه يثق لولر حتى البلد، إل يدخل حتى الصلاة يقصر أن فله 
٥ء.اكوح؛ الباب  ٠١٥]الصلاة( يقصر فانه أمتار عثرة 

الإضام:عليه وجبا القيم السافرخلفا صلى يذا 

ركعتانبصل السافر بال ما له: قيل )أنه محهإ اض رصي عباس ابن عن 
احدئدا• المنة(• تللث، فقال! انتم، وأربعاإذا الإنفراد ال حق 

يالحج ل عثإن المومنبن أمير حلم، يصلون كانوا الصحابة ولأن 
•أربعا معه فيصلون أربحا حم يمل فكان منى، 



الصلاةضتاب  ١٨٠

الإمامملم إذا عاليه محب فإنه الأخير التشهد ق معه لودخل )حتى 
ابنوالشيخ اض رخمه از بابن الشخ القول هذا ورجح يقصر ولا يتم أن 

اض(.رحمه عث؛مين 

ينوالإقامة؛لم يقصرما فانه سافرالإنسان إذا 

والشحتيمية ابن الإسلام شح القول هذا واختار مدته، ءلالتا ولو 
اضرحمه عبخن ابن 

ينولر إذا الإنسان أن )المحح افه! رحمه عثيم؛ن ابن الشخ قال 
أوغيرهاأوعلاج ة أودرامحلغرض أقام بل البلد، هذا ل المهللمقة الإقامة 

باليق كان إذا لكن افر، مفإنه وشغله، عمله ينتهي ح؛ن يرح أن نيته ول 
الماس(.ْع ويصل المجد إل محضر أن علمه محب فإنه الح،اعة فيه تقام 

افر.ميعتير لأنه يقمر فإنه أيام ا ١ ٠ ز لمدة للرياض سافر إنسان مثال؛ 
هفانويرجع الحامعة ل ليختير أسابح آ ٣ } الرياض إل سافر إنسان مثال؛ 
افر.ميعتير لأنه يقمر 

كثيرة،أقوال عل المسألة هذْ ل كثثرأ اختلافا العل،اء اختلف )وقد 
إذازىالإسامسلهىم،ونل:إذازىالإسمامس

٠( ذلالثإ غير وقيل! يوما، عثر حمسة 

السافر:خلضا القيم يصلي يجؤذان 

افرللمالأفضل الخالة هال٥ وق إماما؛المقيمين، المافر يمل أن أي؛ 
فأتموا.ّالم.ت، فإذا ركعتين ّأصل مسافر إل لحم؛ ويقول يقصر أن 









الصلاة، ضتاي ١٨٩

باباتج4ع

يصحالتي والملأتان الأحرى. إل الصلأتتن إحدى صم هو الحيع: 
والعصر(.والظهر والعناء، حمعهإ)الغرب 

جاوزولمسافر؛الجمع 

تزيغأن نل رحل إذا اف. رمول قال)كان ه أنس لحدث 
أننل زاغت فإذا بينها، بجمع نزل ثم العصر وقت إل الفلهر أحر الثمى 

طقعل.ركب( ثم صل يرحل 

؟لا ام هومستحب هل لكن 

٠تحمب معر حائر النارل افر وللمتحمب مالمساير افر للم

بهحد إذا ستة للمسافر )الحمع الله! رحمه عثيمن بن محمال. الثخ قال 
الرل راح المق منيا كان إن وأما فره، مسق تمر اسيعني الطريق، 

باس(.فلا جع ؤإن بجمع لا أن فالأفضل 

الترتس،:للجمع يشترط 

الثانية(.ثم بالأول يبدأ )وهوأن 
رواْالبخاري.أصلءا رأيت٠ونى كإ ءالارصلوا ه النبي 

المجموعات.يرتب؛؛ن كان ه و.الني 



الصلاةكتاب 

الأرفق.فعل الجمع خ الأفضل 

ؤإنقدم، التقديم الأهون كان إن عاليه، الأهون المافر يفعل وهوأن 
أحر.التأخر الأهون كان 

4بذمآضر يريد ولأ بمىم^شن آس يريد ؤ تعالت قال 
[.١٨٥]الغرة: 

رواءالبخاري.يسرا، الدين »إن و: وقال 
يجمع.أن ثمة سرك)تجمع 

4يربمعذمآشن زلا يردآس ؤ تعال: قال 
[؟١٨٥]الغرة: 

يالقي—اميتأثر أن -تثة! ا،ل)مثال اشث رخمه عجبئ بن محمد الثمخ قال 
صلاةلكل يتوصأ أن عليه يثق أوكان الملأت؛ن، ، juفرق إذا والقعود 

متحددة(.والثمامحت، 

الجمع؛الثياب يبل الطرالذي حال يجوز-ق 

والعمرالظهر ي—؛ن افه. رمول رجع نال اس. عبابن لحديث، 
هذاصغ لماذا عباس ابن فسئل مطر، ولا حونا غر من والعناء والغرب، 

رواءمطلم.أمته( محرج لا أن أراد الت ق؟ 

الشدأسةايؤيح -فن الجمع ؤيجؤزايضا 

)للمشقة(.السابق لالحاديث، 







الصلاةضتاب  ١٩٣

ه،دةاُيض

عظيم:فضله 

اففان أوتروا، القرآن أهل ®يا اش رمول قال قال؛ ه جابر عن 
احمد.رواْ الوتر® محب وتر 

فمنحق ررالوتر ه.' اش رسول قال قال؛ ه بريدة ين افه عبد وعن 
رواْأبوداود.ا،نا« فليس وتر يع 

ه؛ذكم

السابقة.للأحاديث موكاوة منة 

البيأن ثبت لأنه صعيف، قول لكنه بوحويه، العلياء بعض قال و— 
الراحلة.عل يمله إ واجبا فلوكان بعثره• عل يوتر ان كه 

الفجر:طلؤع إلى العشاء صلاة بعد من وفتنه 

فقال!ه اش رمول ا علينحرج قال ه حدافة بن خارجة لحديث 
أبورواه القجر® طلؤع إل العشاء ب؛ن في،ا الوتر وهي بصلاة الد أمدكم ®محي 
داود.

صلاةالوتر؛عل• يمل فانه المغرب مع تقديأ العناء لوصل )~ 
المغرب(ْع محموعة ولوكانت العشاء 

فات:الوترإذا قضاء يشؤع 

عننام ®من ه؛ اش رمول قال قال؛ ه الخيري معيد أي لحال.يث 





الصلاةكتاب  ١٩٠

&!<.مممق صل٠١ قد ما له توتر واحدة ركعة صل الصح 
أنأحب ومن فالموتر، بخص يوتر أن أحب ®من الحديث; ق و- 

أحد.روا، ذليوتر« بركعة يوتر أن أحب ومن فليوتر، بثلاث يوتر 
تكونولا بواحدة الأيتار يصح لا حنيفة أبو النووي)وقال ال ق~ 
عليه(.ترد الصحيحة والأحاديث قط، صلاة الواحاوة الركعة 

بركعة(.المملؤع يصح فلا الوتر، غير ل ~)أما 
ركعة.عشرة إحدى والأفضل ركعات، ثلاث، الكال أدنى و- 

ليزيد افه. رسول كان قالت)ما هها الله رمحي عائشة لحيين، 
روا،سلم.ركعة(. عثرة إحدى عل غيره ل ولا رمضان 

دكواو\ن:هكل من يسلم ان الأفضل، 

عله.•طق مثنى،ا مشى الليل ®صلاة س؛ الني لفول 

الإيتاربثلأثا:كيفية 

بدونركعتبن كل بقعودين الثلاث صلاة )أما الألباق; الشح قال 
النيكان لما لكن الحواز، والأصل الّكا.، عن ثابمآ ذجدْ فلم تسليم، 

بصلاةتشبهوا }ولا بقوله لث، ذلوعلل بثلاث الإيتار عن نص د قه 
الشاءرةهدْ عن الخروج مجن ثلاثا الوتر صل لن بد لا فحينئد المغرب{ 

بوجهين:يكون وذللث، 

والأفضل.وهوالأقوى والوتر الشفع بتن التسلم الأول: 
الشقروالوتر.؛_ لايقعن. أن الثانر: 



الصلاةكتاب  ١٩٦

•مافياكغعدامحرالأضآدرصن{د}الإطص{ 
رب—كاسم بع ب} يوتر لكن ه الني )أن ه كعب ين أي لحدث 
{د}مماملخ{<ردا.ىد.اص{و

الوتراحيانآ:ث القنوت يسن 
أنولهنكل،ات اش. رسول )علمتى ئال عنره بن الحسن لحديث 

فيمنوتولي عامت، فيمن وعافتي هديت فيمن اهدل اللهم لوترت ال 
يئصىولا تقضى فانك قضيت، ما شر وقتي أعهليت،، فيإ ل وبارك تولست،، 
وتعالت(ربنا تياركن عاديت، من يعز ولا واليت من يدل لا إثه عليك، 

الترمذي.روا0 

عليه(.يداوم لا أن للأنان الأحسن )~ 
ئلمعندما أنى نال )فقد حائز. لكه أوبحال>ه الركؤع قبل قنت ي— 

ماجه-ابن رواه وبعي■( نل نفعل كا قالت أوبعده الركؤع قبل القنوت عن 

يديه:يرفع ان الأفضل 
اليدين.رغ استحباب ل الأدلة لعموم 

.١، يارب.. رب يا الماء إل ءيمديديه حديث، مثل 
أخمد.رواء صفرأ(ا يردهما أن ياّيه العبد رغ إذا تحي افه ررإن وحديث، 

•الّثيا.ؤ.( عن يثبت لر لأنه بلعق، الدعآع بعد باليدين الوحه مح )— 
والشيخالألباي، والشيح تيمية، ابن الإسلام )شخ ذللثؤ رجح وممن 

ابن



الصلاةكتاب  ١٩٧

حايمح حتى محطهإ لا يديه رفع إذا لكن الني. )أن حديث وأما 
صعيف.حديث فهو وجهه( 

•القدوس الاوك< سبحان الوتر: من السلام بعد يقول أن الستة 

وفيهتالوتر•• ل يقرأ س الله رسول )لكن قال ه كعب بن أي لحديث 
ائيالنرواه مرات( ثلاث الخدوس الملك بحان قال! سلم فإذا 

فائدة!

الوترفأكمل الوتر ل وأنت أذن )إذا اممه! رحمه عجبن ابن الشخ قال 
له(.مدركا وتكون 





الصلاةكتاب  ١٩٩

باوردٍخ^؛ءس^،ب 

يسترنحون.أربع كل بض يجلسون كانوا لأنبمم 

حكمها:

تقدمما له غفر واحتسابا إيإنا رمضان قام ررمن ء: قال مؤكدة. منة 
عف.•مق ذنيها< من 

ذاتالسجد ق صل الد. رسول )أن عنها اض رصي عاتثة وعن 
ةاليالمن اجتمعوا ثم الناس، فكثر القابالة، س ناس بمحلاته فصل ليلة 

ست،رأي ئد قال! أصح فلعا س، اض رسول إليهم ُلم؛نرج أوالرابعة، الثالثة 
تمرضأن حنيته أق إلا إليكم الخريج من بتني فلم صنعتم الذي 

رراْ.سلم.رمضان( ق ودك قال: عليكم. 
تحبة(.م سنة التراؤح صلاة أن عل النووي)اتفقوا قال 

عشؤةركعة؛احدى ركعاتها عدل. 

ليزيد ه الله رمول كان فالت،)ما عنها الله رصي عاتثة لحديث، 
رواءملم.ركعة(. عثرة إحدى عل غثرْ ي ولا رمضان 

يسبابن ابا الختل—اب بن عمر قال)أمر ه يزيد بن اتب انوعن 
عالكروا0 ركعة( عثرة بإحدى للناس يقوما أن الداري وتميأ 

ركعة(.٢ ٠ عددركعامات أن العلعاءإل بعض )ذم_، 



الصلاةضناب 

عْليم:فضلها 

حتىالإمام مع ئام ارمز اش. رسول ال قء-الت ه ذر أي عن 
الترمذي.رواه ه ليلة قيام له كتب يتمحرف 

صلاته.من لم يأي ينصرف( )حتى 





اصلأةضناب ٢ ' ٢

المسافر.عل تحب فلا ساء( )مستوطن 

لالحمعة يمل فلا افر يكان افه. رمول )أن قدامة ابن قال 
حمماوالعصر الفلهر فمل حمعة يوم عرفة يوم الودلع حجة ل وكان ممره 
يملل؛ و^ 

لأنالظهر، عن نحزتهإ قام—١ الحمعة أوا،لرأة المسافر حضر إذا )- 
أجرأًبممكالمريض(•حضروها فان عنهم، تحقيقا عنهم الحمعة امقاط 

حرام.الثاني الجمعة نداء السفربعد 

قبلذللث،فيجوز.أما 
رجلاالخطاب عمربن قال)أبصر أبيه عن ه قيس بن الأسود عن 

لخرجت،لث، ذلولولا حمعة يوم اليوم إن الرجل• وقال السفر، هيئة عليه 
عبدرواه الرواح(. محن لآ مجا فاتمج افرا، متحسس لا الحمعة إن عمر! فقال 

الرزاق،.

شؤوط:الجمعة صلاة لصحة يشترط 

المطلوب.حضورالعدد أولأ؛ 
اوهن• تمعين، ومإمام بثلاثة — الراجح القول عل ~ الخمعة تنثو 

الاه.رحمه باز ابن الشخ واحتاره تيمية ابن الإسلام شخ اختيار 
الإمامثلاثة، ذلك، ق قيل ما )وأصح اض رحمه باز ابن الثخ قال 

متوطنونأحرار مكلفون رحال ثلاثة قرية ق وحد فإذا معه، واثنان 
ظهرآ(.يصلوا ولر الخمعة أقاموا 

رواهحمعة( فصاعدا أربم؛ن كل ق أن السنة )مضت، جابر حديث، 



ضت1باسلأة

صعيف.وص الدارهطنى 

الوقت:

ونتأول أن إل الياء خمهور وذهب بقليل، الزوال نل نجوز مل؛ 
الظهر.ومحت أول ص الخمعة 

الشمس(مميل حتن الحمعة يمحل ه اش رسول ركان قال أنى لحديث 
البخاري.روا0 

أحوط.الحمهور وقول أرجح، الأول والقول 
الخمعةزحطسة أيا )المححح اش رحمه عشمتن ابن الشيخ قال 

لكنذلك، محارب أوما ساعة أونصف اعة بالزوال نل تجوز والصلاة{ 
الزوال(.بعد الأفضل 

حلاف.شر الثلهر ومحت فهوآحر وقتها آخر وأما 
حهلت؛ن.تقديم ثالثا: 

الخمعة(؟لانعقاد شرط الخطبتين أن عل الإفصاح)واتفقوا ق محال 
تياصأاذانبتضصمِتاوتتاق: 

]س:ا[.ددووأأثحه أمحنبتآضؤأادذزأف 
د.لواظةاضمحضا.

ركعة:بإدراك الجبمعة تدرك 

منركعة أدرك ®من اش رسول قال قال؛ ه ريرة }نا لحديث 
عف.•تفق الصلاة® أدرك فقد الصلاة 









الصلاةكتاب  ٢٠٧

أنمظن ومن ؟أ السنة يصلون كانوا فمتى •من، رأي كان وهدا فصل، 
فهوأجهلركتئن، فركعوا كلهم، قاموا الأذان من بلال مخ إذا كانوا 

مالكمذهب هر قبلها، منة لا أته من ذكرناه الذي وهذا بالمنة، الناس 
اكاغص(لأصحاب الوجهين وأحد عنه، المشهور ل وأحد 

ثاءا م)مصل وقال اش رحمه عشمين ابن المخ القول هدا ورجح 
عدد(.نمد بغير 

ركعتينيصلي يخطباان والخطيب الجمعة يوم دخل لن يسن 

•فيهما ؤيوجز 

يومأحدكم حاء ءإذا I هؤ افه رمول نال نال؛ ه جابر لحديث، 
ملم.رواه ^١٠؛ وليتجوز ركعتين خليركع ثنفإ والإمام الحمعة 

عال.اوموضع منبر على يخطب للخطيياان يسن 

علإلا الجيدآ والقرآن رق أحدمحتا )ما حارثة ينت، هشام أم لقول 
سلم.رواء الناس( -؛٥^.، إذا الشر عل حمعة كل يقروها الله رسول لمان 

الا٠و٠ين.على يسلم ان ايضا له ؤيسن 
ابنروا0 ملم( المنير صعد إذا اش رسول )كان قال جابر لحديث، 

•احه.

التسلم.مشرومة ق الأدلة ولعموم 
.قائما يخطبا ان أيضا ؤيسن 

ثمائا نالحمعة يوم عني، افه.ؤ رسول )كان قال عمر ابن لحديث، 
الوم(.ضفمحلون ي يقوم نم محلى 



الصلاةضتاب  ٢٠٨

ايحطتحن.بين يجلس ان أيضا ؤيسن 

■المابق عمر ابن لحدسا 

وملُين للفصل ت فقيل حكمتها ق حجر)واختلف ابن تال 

بقدرها(.الكون يكفي ~ الأظهر لص ~ الأول وعل للراحة، 

٠ا كسااح،ب 

طولررإن يقول؛ ه اه رسول سمعت ه ياسر بن عار لحديث 

سلم.رواه فقهه(( من مئة حطيته وقصر الرحل صلاة 
وعلامة.دلالة يض )متة( 

هوالفقيه لأن الرحل، فقه من علامة الحهلبة إئصار كان ؤإنا )- 
عنالمختمر باللفظ التعبثر من ، ilLJJ،jفيتمكن الألفاظ، جوامع عل الطير 
الكثيرة(.المعاني 

والإماميخطب؛الكلام يحرم 

لصاحMلئ،ت، قالررإذا ا،له.yl رمول قال تال؛ ه هريرة أب لحديث، 
عممقءاو«لغوت،، فقد ءنطء؛إ والإمام أنصت، الحمعة يوم 

الكنملب لا ام والإمالكلام أن ءنهل_،{ زوالإمام توله من تفيد ن~ 
أببن ثعلمة قال كا عمر عهد ق عليه العمل جريان ويؤيده منه، ماع 

حتىالمنبر عل الخطابا بن عمر محلى ح؛ن يتحديون كانوا إتبمم ماللثإ. 
خطتيهيقفى حتى أحد يتكلم لر البر، عل عمر قام فإذا المؤذن، يسكت، 

كليها(•



اثصلأةكتاب ٢ ■ ٩

بإستادينالأم ل الشافعي رواْ صحيح، ثعلبة )وحديث النووي؛ قال 
٠صامح-حان( 

صعودهمحرد لا الصلاة، يقهلع هوالذي الإمام كلام أن حذا ءثسث، 
اكر.عل 

حرام:الجمعة ايؤقابريوم تخطي 

رمابيتخطى البي. إل حاء رجلا )أن بر بن اش عبد لحديث 
رواهوآتيت( آذيت فقل اجلس فقال؛ نحطب ء واليي الحمعة، يوم الناس 

داود.أم 

تآخرت.أي )آتيت( 
حرامأنه الراجح لكن زجة، هناك كان إذا الفقهاء؛ يعص امتثتى 

الأذية.العلة لأن فرجة، ولوإل 
والإنسان.السجدة الجسة الفجريوم صلاة ي يقرا أن يستحب، 

الفجرصلاة ق يقرأ اض. رسول )كان قال ه هريرة أي لحديث، 
عف.طق الإنسان( عل أتى هل اكانية وق الجدة، تنزيل ألر الحمعة يوم 

ذلك:من الحكمة 

إنايقول• تيمية ابن الإسلام شخ )سمعتما افه؛ رخمه القيم ابن نال 
ماتضمنتا لأما الخمحة فجر ق الورتن هامن يقرأ اش رسول كان 
وحشرالمعاد ذكر وعل آدم، حلق عل اشتملتا فإما يومها، ق ويكون كان 

للأمةتلم.كر اليوم هذا ق نراءما ق وكان الحمعة، يوم يكون وذللئ، العباد، 



٢١ الصلاةكتاب ٠ 

شملحتى مفصودة وليت تعآ جاءت والسجدة ؤيكون، فيه كان بإ 
•^^( ١٥٥^ا ح||ؤراءما المصل 

بائنافقين!الثانية ؤق الجمعة الجمعة صلاة .ق يقراأن يسن 

ورةحمالخمعة صلاة ق يقرأ كان اه.ؤ ريول )أن عباس ابن لحديث 
لم.مرواه والمنافقين( الحمعة 

الأعلىوالغاشية!أوسؤؤة 

ولالمدين ل يقرأ الله.ؤ رمحول )كان قال بشر بن العإن لحديث 
لم.سرواه الغاشية( حديث أتاك وهل الأعل، ربك اسم محح الحمعة 

الجمعة!سؤية قراءة مناسبة 

إليهاان الإتيعل والحض الكب؛رة الثعثرة هدْ عل الحث فيها لأن 
ولوها.الدنيا أعإل من عنها يثغل ما وترك الله، ذكر ؤإل 

النافقين!ومناسبةسؤية 

الإسلامعل الناس أحهلر من لأمم ادافقين، من التحدير فيها لأن 
جعة.كل منهم التحذير يكرر أن الناب س فكان 
:فائدة 

واحد:يوم وجمعة.ف، عيد اجتمع إذا 

أنالإمام عل لكن الحمعة عنه محقطت العيد شهد من أن المحيح 
العيد.هد يلآ مجن لشهدها الحمعة يقيم 

وأصحابهالني. عن المأثور وهو الراجح هو )وهذا تيمية" ابن قال 
حلاف،•ذلك ل يعرف ولا عود موابن ماس وابن وعثان كعمر 



الصلاةضنا>-« 

الخمعةل رخص العيدثم ه اه رسول بنا )صل قال أرقم بن نيد عن 
داودأبو رواه فليصل( يصل أن شاء من ثم 

:فائدة 

اتجمعة:إ اكاس أضياء من 

يدخلفلا يؤذن، والمؤذن المنبر عل الخطيب جلوس بعد يأق بعضهم 
ويثرعالأذان، المؤذن ينهي حتى ينتظر ؤإنإ ماثرة، التحية لاة صل 

التحية.بصلاة فيحرم الخمعة، خطبة ق الخهلسث، 
منة.المزذن ؤإجابة فرض الخطبة إل الأست،اع لأن خطآ، وهذا 







الصلاةكتاب 

الخوف:صلاة صمات 

القبلة.جهة العدول يكون أن 
فيكبرونحميما، م ؤبمل صمن الناس الإمام يصما أن وصفتها؛ 

الصم،معه سجد الإمام مجد فإذا جيعا، ؤيرفحون حميعا ؤيركحون جيعا 
إلام الإمينوم حتى بحرس ثاتأ الناف الصف وبقي يله، الذي الأول 

هريائم وهر لخقو0 مم ّف التخلالصف مجد قام فإذا الثانية، الركعة 
قحرص الذي الصف معه مجد الثانية الركعة ول يليه، الذي والصف 

ليشهدالإمام جلس فإذا نحرس، قائأ الأخر الصف، وبقي الأول الركعة 
حميعا.منم ثم وتشهداال3؛لاوفتين معه، حرصوا الذين مجد 

الصفة:لهذه ؤيدل 

فصفقناالخوف، صلاة س الله رصول مع رسهاويت، قال! جابر حديث، 
وكرناء الني فكم القبلة، وب؛ن والعدوبيننا ه اشّ رمول خلف، صمن 
ثمخميعا، ا ورفعنالركؤع من رأسه ريع نم ، Wrوركعنا ركع ثم ■معا، 
فلعاالعدو، نحر ق االو"؛ءر الصفا وقام يليه الذي والصف بالجود انحدر 

الموحرالصف، انحدر يليه، الذي الصف، وئام الجود ه الّكا قض 
ركعثم اكدم، الصفا وتأخر اخلوحر الصفح تقدم نم وقاموا، بالجود 

جودبالانحدر نم حميعا، ورفعتا الركؤع س رأسه رير ثم حميعا، وركحنا 
قالمنخر الصف، وقام الأول، الركعة ل مزمحرأ وكان يليه الذي والصفح 

انحدريليه، الذي الصفط وقام السجود، ه الني قضى فنا العدو، نحر 
عأ<تق حميعا(. وسلمنا ملم. نم فسجدوا بالجود المؤخر الصفح 



الصلاةكتاب  ٢١٥

القبلة:جهة غير العدو.ئت يكون ان 

وطائفةه الني مع صلت طائفة )أن )،؛ ١٥مهل رواها ك،ا وصفتهات 
ثمهم، لأنفوأتموا نائأ بت نم ركعة معه يالذين ممل العدو، وجاه 

الركعةحم وصل الأحرى الهلائفة وجاءلتا العدو، وحام فصفوا انصرفوا 
عليه•سقى • حم( سلم يم لأنفسهم وأتموا حالسآ بت، يم بْستا التي 

الذكورةيالصفة أشبه لأخا حا، العمل أحمد الإمام احتار الصفة وهدم 
بالعدو،نكاية وفيها للحرب،، واحتياط للصلاة احتياط وفيها بالقرآن، 

ازح-ذات غزوة ل الصفة هذْ س وفعل 

الخوف؛صلاة صفات من 

ملم،ثم ركعتين، صل؛هلائفة س الني )أن جابر' حديث ل حاء ما 
اثيالنرئاء ملم(• نم ركعتتن، ياحرين صل ثم 

الخوف:صلاة طن السلاح حمل يجبا 

السالمين.عل حهلر السلاح ترك ولأن به، أمر اممه لأن 
'ا'ا[.لااشا»ته وتآخيوأأسلحثهم ؤ تعال! قال 

فائدة:

وعقل—م—ا، ح والأيتام الصلاة أمر عغلم الخوف، صلاة مشروعية من نتقيد 
الحرجة.الأحوال هدْ ق قهنا يب فإما الخاعة، صلاة أمجر 







الصلاةكتاب  ٢١٨

عنالرمعا•
جنب.فعنى جالسا يصلي أن يستطع لم إذا 

له،أبسر هو ما يفعل أن والأفضل أوالأيسر، الأيمن الخنب واء م— 
أفضل.فالأيمن الأمران اوي نفان 

إلالرأس الإي،اءبمحنكون والجود، بالرمع يومئ الحالة هذْ ل - 
السجود.ل أكثر ويومئ الركؤع ي فليلا يومئ الصدر 

مستلميا.يصلي فانه جنب، على يصلي أن يستطع لم إذا 

.{ السعاء إل المريض وجه } ١^ إل رحلأْ وتكون 

عجزانيومحقبالرأس؛ا.ذا 

تسقملومحيل! والأفعال، الأقوال عنه تضل وقيل! (، j_!Lيومئ؛ت قيل 
الأقوال.دون الأفعال 

عنهضل- )تال! وقاه رحمه عثيم؛ن ابن الشيح القول هال.ا ورجح 
محه،نشل لا فإبا الارال وأئ عنها، عاجزآ كان ام هي لأما الأفعال 

كبرفقول: ه ماآنتهلمشم س ثآئئوأ ؤ اش: قال وق،إ، عليها قادر لأنه 
اللهمع ّوقل: انوالقيام ثم الركؤع، سح وبح فكبر الركؤع وانو واقرأ 

إلآحرْ(.الجود.. انو ثم الحمد، وللئ، ربنا حملءه، لن 
فائدة:

أصللأف القيام، لر للمسجد ذهستا إن يقول: مريقي رجل 
ئائأ،صليت، بنتي ل صلبت، ؤإن القيام، أمتهلح ولا تحبان وأنا السجاو إل 

ثمالمسجل. إل محضر أن مح—-، أنه هنا فالصحيح نمسا. عندي ليس لأنه 



الصلاةكتاب  ٢١٩

نالوقد النداء، احاية مأمور لأنه جالسا، صل محالا استطاع قاتاإن يمحل 
الصفا.ل يقام حتى الرجلين ب؛ن بمالي به يؤتى ارحل كان مسعودت ابن 

:فائدة 

يعصيفعله كإ بالأصح الإثارة )وأما اش رحمه عث؛مين ابن الشخ تال 
أنوالمن ولا والسنة الكايح من أصلا له أعلم ولا بصحيح، فليس الرصى 

:فائدة 

لإلا يملوبما لا الصلوات من عدد ومم يف الذين الرمي بعض 
مايملوا أن أوكلث، عل والواجب واصح، حهلآ وهذا الغد، من أوقابما 

امأونصلاة ني ®من الني لقول لها تذكرهم فور المحلوات من مابمم 
ذكرها((,إذا يصليها أن فكفارما عنها 





الصلاةكتاب  ٢٢

ْ،لأةادكسوق

utJja3 ;الى،دواف

فتوخالثمس كمن يقال واحد، بمعنى والخوف الكسوف 

للقمر.والخوف للثمي الكسوف يعضهم! وقال الثمص، 
معتاد.غبمر بسبب الير_ين أحد ضوء هوانحجاب والكسوف! 

كلهاإما الأرض عن فحجها والأرض الشمس بئن محول القمر أن وسه؛ 
بعضها.أو 

قإلا الشمس ، فتكأن يمكن )لا تيمية ابن الإسلام شخ قال 
الشمس،من قرسب، القمر يكون أن يمكن الذي هو هذا لأن ا ٣ ٠ أو ٢ }٩ 
الد>لائا ولالشمس و؛ين بينه الأرصى حيلولة كسوفه! فسب، القمر أما 

(•{ ١ أو٥ ١ ٤ } ليال ل الفرإلا يكف أن بمكن 

كفاية:فرص اممسوف صلاة ذكم 

افهآيامت، من آيتان والقمر الشمس ءإن فقال! -يا أمر ه الرسول لأن 
حتىوصلوا اف ادعوا فرأيتموهما فإذا لخياته، ولا أحد ينكثان،لويتإ لا 

عليه.متفق ا؛ لكف، 

مؤكدة.سنة إما الحل،اء! من ممر قال و~ 

نيةبالالقول )إن القول هل.ا عل ردأ اف رحمه الألباق الشيخ ال ق~ 
هذهق ه افه رسول عن حاءُتإ التي الكشبرة للأوامر إهدار فيه فقهل 

الوجوب(.وهو الأصلية دلالتها عن لها صارف أي دون الصلاة 





ضتاباكّلأة ٢٢٣

وأثنىاض فحمد الناس فخطب الثمس نحلت وقد اض. رمول انصرف 
عليه..

:ا جامعة الصلاة ب} لها يناد.ى ان يسن 
بعثالنبي. عهد ق الشمس حنت )لما قالت عاتثة لحديث 

البخاريرواه جامعة(. الملأة ينادي! مناديا 

التجلي؛إلى اممسوف من وقتها 

تتكا؛.ف،احتى وصلوا اف فادعوا رأيتموهما فإذا .. ١١الحديث! ففي 
تنجلآ•)حش وللخاري طقّ• 

حقيقة(.أتمها الصلاة أثناء ق الكسوف نحل فان ر~ 
٠لا فانه 9كاسضت الشمس إن 

المهار.هىآية لأما ذهب، قد ططاما لأن 
ذهبلأنه يصل لا فانه خاسف والقمر الثمس طلعت إذا وكن.لك 

النهي.أوقات ث تصلى الكسوف صلاة أن الصحيح 

أوثانق تفعل الأمباب ذوات أن لنا وسبق الأسباب، ذوات من لأما 
النهي•

الكسوف.صلاة نمل فإننا العمر بعد الشمس لوكفت مثال،! 

الركعة:فاتته فقد الأول، اأرًكوع فاته من 
منالأول الركؤع فاته من أن )المحح الدائمة اللجنة فتاوى ومن 
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أحرىركعة ملكما يقم، أن وءالسه الركعة، حذه يعتد لا الكرف 
بركوعثزآ•

فائدة!

وذلكم( ١ ٠ ) السنة ل واحدة مرة ه المي صلاها الكرف صلاة 
وذاةاينهإبرامم•ويوم 

لوالماهية الهيئة وعلم ااتارخ أهل من المحتقون اتفق الماركقرري! قال 
٢٨)ل وقع إبراهيم مات يوم وقع الذي الكرف أن عل الفلكي الحساب 

دقيقة.وثلاثين الثامنة الساعة ه( ١ ٠ ) عام شوال شهر من ٢( ٩ أو 
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ه،لأةالأتماء

الأستساء:صلاة 

اض.من قيا الطالب هى 

حكمها:

مؤكدة.سة 

النبيلأن موكلة، منة الحاجة عنلّ الاستقاء صلاة قيامة! ابن قال 
وحلفاؤه.ذلك عل فس 

الملةإل فرجه يتقي ه الني رحرج قال• ه نني بن عبداه عن 
عله.عممق بالقراءة( فيهإ جهر ركعمن صل ثم رداءه وحول يدعواه، 

المهلرؤنزول وقل الأرض أجدت إذا سها: 
ركعتان.الاستسقاء! صلاة صفة 

لها.المشت؛ن  ٤١١٢يإ•التروي! قال 
؟الخهلبة قبل الصلاة أم كالحمعة، الخطبة بحد الصلاة هل العاياء، اختلف 
إ.كالعيد ر الصلاة بحد الخهإبة أن إل الحالياء! بعض فذهب 
متبدلا..متواصحا حرج س اش رمول )أن وساق عباس ابن لحديث، 

داودأبو رواء العيد(. يصل كإ ركعت؛ن فصل 
الصلاة.قبل الخطبة أن إل العاناء! بعض وذهب 
حاجببدا حنن اف.ؤ رسول )مخرج وفته الطويل عائثة لحديث 

جدبشكوتم إنكم فال؛ نم اه وحمد فكبر النبر عل فقعال الثس 
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أبوداود.رراْ ركعتن( نمل وزل يباركم•• 

العيد:كصلأة صفاتها بقية واما 

خمسا(.الثانية ول ستا، والأستفتاح التحريمة بعد الأول ل ريك؛ر 
كالعيد.صحراء ق تصل و— 

الأستسظءصلاة 

صلثم يتقي، الض. )حرج قاوت ه نيئ بن اض عبي• لخديث، 
عفطق بالقراءْ( فيهإ جهر ركعتن 

الركعةق الاستسقاء صلاة ق يقرأ أنه الخنايلة مدهب من لشهور ا— 
الخاشية،لأماكالعيد.سحاممر؛كالأعل،وفياكانية:الأول: 

المل•كورتنورتن التحين )أما تحال: الق رحمه الألباق الشخ ال ت— 
بنمحمل• الحديث مستلء ل لأن ه، الني عن يمح فلا والغاشية الأعل 

احدأ(.وهوصعيفعمر 

ؤيتحليب:يتنفلف ان يستحب 

عام.اجتإع عكاز هدا لأن 
والإبط؛والعانة الأنلفار عثل شرعا، إزاك يبض عا إزالة به اراد رالتفلف( 

متذللا:متخشما منتواصعا ؤيخرج 

متخ—شعامتذلأ متواصعا ه النبي )حرج قال عباس ابن لحديث 
يائي•ابر رئاء العيد( ل يمل كا ركعتن نمل متضرعا، مرسلا 
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وابهالأةاسيخ(

الأصص:الفطروسو عيد إلا عيد الإسلام أفت ليس 

منيومان الحاهلية ق الدية لأهل )كان قال؛ ه مالك بن أنس عن 
مها،تلمون يومان لكم لكن ٠الت ه الني ئدم فلما مها، يلمون سنة كل 

داودأم رواء الحر(. ليوم الفعلر يوم منهإ، حثرأ بما اف أبدلكم وئد 
الخطية:هبل الصلاة ان 

البدينيصلون كانوا وعمر وأبوبكر ه الني )أن ت عمره ابن عن 
■tA*طق الخطة(. تبل 

بالصلاةفدأ عيد يوم اش. رسول )شهدت قالت ه جابر وعن 
لم.مروا. الخطة( نل 

سنحلافا فيه نعلم لا الصلاة، بعد العيد )وحطتي قيامة؛ ابن تال 
السالمين(.

بليضهموعدم الأمصار فقهاء حيع )وعليه حجر! ابن الحاظ تال 
إحماعا(.

إقامة:ولا أذان سيد ليس 

بالصلاةفبدأ عيد يوم افه رسول )سهدت قال؛ جائره، لحديث 
رواْماومإقامة( ولا بلاآذان الخطبة قبل 

اليلد:من  AuJjjiصحراء طن العيد تصلى ان يسن 

الفطربوم تنرج ه اش رسول )لكن قال؛ ه الخيري معيد أب عن 
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مقابلؤيقرم ينصرف ثم الصلاة، به يدأ ثيء فأول الصل إل والأضحى 
صفوفهم(.عل حلوس والناس الناس 

لالممل يغدوإل س رسول )كان مال؛ ه عمر بن اض عد وعن 
فيمل،يديه ب؛ن مستا المصل خ فإذا يديه، ب؛ن نحمل والعنزة العيد يوم 

الشيخانوواه فيه( يستتر ميء فيه ليس فضاء كان المصل أن ودلك 
الفطر.العيد ؤتاخيرصلأة الأصص صلاة تقديم يسن 
المطربوم ا بنيمل اممه. رمول )كان نال: ه محدب عن 
رمح،•فب عل والشمس والأضحى رمحن، قيد عل والشمس 

ومتليتسع الومتإ امتداد إل نحتاحون الفعلمر عيد ق الناس ولأن 
اشلر.زلكة إحراج 

نهرانوترأ؛القطرانياْكل عيد لصلاة يخرج ان للأنسانقبل يستحب، 
يأكلحتى الفطر يغدويوم لا س اممه رمول )لكن قال: ه أنى عن 

الخاوي.رواه وترآ( تمراُت، 
حتىالفطر يوم نحرج لا ه افه رسول )لكن قال: ه بريدة وعن 

الترهدى.روا. يصل( حتى الأضحى يوم يطعم ولا يطعم، 
الإفطارأولتحقيق سأحل ^مةسمالبمالأكلفيساشلر: 

المهار.

ماشيا؛إليها تبيرالأ4وم يسن 

[.٤٨لاسة: ئتسقوأآلخءر'ته ؤ تعال: لقوله 
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ب_ينخلاف موصع نهي التكبيرات بقية أما ذلك، الصحيحين ل ثبت لأنه 
الصحابة(.عن ورد هذا لأن يديه، يرني أنه والم|وابت العل،اء، 

اصرات؟بين يقوو ماذا 

وسبحانممرأ، ف والحمد كببمرأ، أكر )اض يقول: العالإءإ بعض قال 
ذكرلأنه نقل، إل محتاج ذكر وهدا محمد(، عل افه وصل وأصيلأ، بكرة افه 

ذلكق والأمر ذللث،، يقول كان أنه افه. رمول عن ينقل ول؛ بمادة محدد 
فهوخثركثر ؤإن خثر فهو سكت إن واسع 

ركعتان؛العيد صلاة 

قدامة:)لأخلأف؛؛نأضاسلإ(.ابن قال 

جيجية:العيد صلاة 

حلافا(.فيه نعلم رلأ قيامة: ابن نال 
الغاشية.الثانية ول النةأن-ضأفيالركعةالأولالأعل 

الحمعة:وق العيدين ق يقرأ س الله رسول )كان نال: النع،ان لحيين، 
لم.عروا، والغاشية(. الأعل ربلتا اسم سح 

ستة؛العيد خملبة ان الصحيح 

الخطبة.محضر ولا يقوم أن أراد ش رخص الثه. رسول لأن 
^العيد، الله. رسول •ع قال)شهيين، ه السالب، بن عقناء عن 

ومنفاليجالس، محلى أن أحمت، فمن نخْلبإ إنا قال: الصلاة نفى 
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رواءأيوداود.يذهب أن أحب 

ذةاس:مل التنقل 

لأنيعدها، ولا العيد صلاة قبل الصلاة تثئ لا الفقهاءت بعض قال 
ولابعدها.قبلها ولريمحل العيدرممتن، فمحل العيد ممل إل حرج ه الني 

أصحوهذا بعدها، ولا العيد صلاة قبل الصلاة تكره لا أته والصواب! 
المذاهب.

يكبريبقى أن الأفضل بل ان، الأتيمل أن السنة من ليس لكن 
والشعيرة.للتكبير إخلهارأ 

٠١٦٢أمر س الشي لأن عنها، للهمح، وجه فلا السجد لتحية السنة أما 
؟بمجد ليس العيد مجمل إن قائل؛ قال فان 

أناء المأمجر ه اليي أن وذللث، مجد، الحيي ممل إن فالخواب! 
افرسول فأعهناه الممل، يعتزلن أن الحيض وأمر العيد، صلاة إل نحرجن 

اه[رخمه يخن ابن الشخ لئله المجد• كم ح. 

التكبيرات:اثناء انمد.4 صلاة 4 الإنسان د.خل إذا 

مضى.ما محه ويسضل بقي فيإ الإمام ينع ثم أولا، الإحرام يكيرتكبيرة 
فانية!

لأم—اوفسماؤأ لا فاتتا إذا الحيي )صلاة اهلة! رحمه ع؛يم؛ن ابن الشيح قال 
واحد(.إمام عل واجتإعهم الناس حضور وهو ممن، وحه عل شرعت، 
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فائدة:

عنحن باساد الحاملمات ل الفتح؛)ورؤينا ذ حجر ابن قال 
يقولاليد يوم القوا إذا اش. رسول أصحاب كان قال؛ شر بن جبيرّ 

ومنكم(.تقلاضمنا لعض؛ بضهم 
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