












؛٦w الصلاة بصمة الساية آيمية 
===سً^===^===ة.ُءت

هوالصلاة بصفة انمناية أسة €و 
هافب ورسول جد، الملحل رحلا أل هريرة؛ أبى عن 
لهفقال عليه، فلم حاء لم فصلى المجد، ناحية في حالس 

نملرا.لم فإثلث، فصل ارمغ اللام، اوعليك، رسولافب 
فارمخلام، الالوء1يتث، ت فمال لم، نحاء نم فصلى فرجع 
:بعدهاالتي في أو الثانية، في فقال نمل،. لم فصل، 

نآمثغالصلاة إلى ونسث، *إذا نقال: افه، رسول يا علتني 
مسمعالث، تيسر بما اقرأ نم نكثن، الماله استمل ثم الوضوء، 

نابنا،سنوي حش ارثغ ثم راكئا، ئطنص حش اركع ثم القرآن، 
ثمحالنا، ضلنؤذ حش ارلإ ثم ساجدا، ثهلمئس حتى اسجد ثم 

افآنلثم حالنا، ئطنئس حش ارئع ثم صاجدا، ثطنيس حش اسجد 
،.ءله١١مفق كلها، صلاتك، م ذللت، 

سلاهالأسعداد 

لوضوء:ا0 
إذا— وحونا للصلاة يتوصأ فانه يصلي أن المسالم أراد ذا إ٠ 

1داءاتندأ ألتجنن وقآها ت تعالى لموله - ءلهارْ على يكن لم 
(.٣٩٧لم)وم(، ٦٢٥١)الممحاري ايرجه )١( 
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وأسمأألمانؤ، إث^ وآدذؤم جوثحةأ -دةءسلوإ آلتاوء إئ مثن 
ثإنثأقهردأ جنبا َكتم نإن ألتق؛يرا إد دآتبجًظم و*/ظ' .ِ

٣أن ^ ٥٦نن تم تت ة أز م ء آن ^ كثم 
يميكمء1نثا ثعيدا شمعإ هء دوأ غم قم ألذا« 

٧وء ء يذ ءيًظم يجمل أس ممحد ما ينه 
.٦[ اممة: ل١لوه يؤوى تلحا  f^C^؛نتثت نلثم ِثلهرئم 

المدامباظاق صلاة، لء^ل الوصوء تجديد سسنحمب وه 
الأربعة.

منيتوصأ ثم وصوء على يكون أن • معناه الوصوء* وارتجديد 
كلعند يتوصأ كان أنه ه الّك، عن ًح لأنه يعحدث؛ أن غير 

،.البخاري^ رواه صلاة. 
علىالوصوء نجديي. استحباب رط ث في الفقهاء واحتلمف 

صلاة.به صلى لمن يستحب أنه ت أصحها ثلاثة أقوال 

الصلاة:إلى لمشي ا٠ 
وعليهالفريضة يمالي أن أراد إذا المجل إلى يخرج م ث٠ 

الكيةوالوءا7.
خههعلأماري ا قتادة أبي لخويث الجد؛ تحية يملي ثم ءأ 

حتىتجلث فلا المنجد، آحدكي دخل »إذا قال: ه المي أن 
(.٢١٤)الخاوي ا-حر-بم )ا(



ء■ ~~~ اuصلأة الأ.تداد 

عليهمتفق ركعتين® بمش 
بقراءةأو بالذكر، ؤينشغل الصلاة، إثامة ينتفنر يجلى م ث٠ 

حدبن،في حاء كما الصلاة، يتتنلر دام ما صلاة في وهو القرأن، 
علىملي اراللاثكة ت قال . افه رسول أن ظى هريرة أبى 

اللهمله، اغفر اللهم J_^؛،، لم ما مصلاه في دام ما أحدكم 
اله، تحبالصلاة دامت، ما صلاة في أحدكم يزال لا ارحمه، 

البخاريرواه الصلاة® إلا أهاله إلى يقالجر أن يمنمه 
-السجد في ^ لا والأئ؛ الصلاة المزذق أقام إذا م ن٠ 
يقوملا الحال هذه ففي -؛ جد المفي موجودا ليس أي؛ 

الإuم.رأى إذا إلا الملي 
فليسالصلاة، المزذن وأقام ٠وحوئا الإمام كان إذا ما أ٠ 

ولذماللصلاة، قيامه في شرعا محدود حد حتها للمملي 
يئومأن له حنآ صعيثا كان فان المملي، حسب ذللث، يختلف، 
فلاقوثا كان ؤإن الإحرام، تكبيرة تحصيل من لبمكن ؛^١؛ 

الإحرام.تكبيرة ؤثدرق يقوم أن يتليع لأنه بتأحره؛ بأس 
باعتدالالتسوية وتحمل ،، الصفوفتسرية الإمام على نجب ي٠ 

فرحة.فيها تبقى لا بحيث، وتراصها حد، وا تمت، على الصم، 

(.٧١٤)وطم (، ١١٦٣)البخاري أ-ءرجه )١( 
(.٦٥٩)البخاري أحرجه )٢( 
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للصلاة:لتة اه 

المكتوية،بها ينوى أن المكتوبة الصلاة لصحة يشترمحل ؤه 
حرجحين من المصلي لأن مصوإ؛ لكل بداهة حاصل أم وهو 

المكتوية.يتوي وهو للصلاة 
النيةوجوب في الأمة بين ■حلانا نعلم ءرولأ ت قيامة اين قال 

بهاءرأ،.تعقد!لا لا الصلاة وأن للصلاة، 

الصلاةق الدخول €و 
الإحرامتكبيرة 

مهوالا تسقط لا الصلاة، أركان من ركن الإحرام كبيرة ته 
]المدثرتةلإ؛و ٠ تعالى لقوله عمدا؛ ولا جهلا، ولا 
,وكثن(ااكثلأة إر ك »إدا صلاته: لب ولقوله. ٣[، 

غيريجزئ ولا أكبر(، )اض بقول: إلا الصلاة تنعقد لا وه 
الكلمة.هاو0 

شيء،كل من وأعثلم أكبر أي: أكبر(؛ )اض معنى: وه 
•والعفلم والتمجد اللأ^.د يعر يذكر أن من واكير 
.نائمااستم إذا إلا الفريضة قي تعقد لا الذكين وه 
يديه،يرم أن الإحرام تكبيرة يكبر أف أراد لمن يسن وه 

(.١٣٢تداءة)أ/لأبن الض طر: )١( 
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الفقهاء.رإحم^ع ثابتة نتة الإحرام لتكسره اليدين ورغ 
معيديه يرع أن أي• اليدين؛ بري التكتير بمثرن أن ؤبن ؛و 

بعد.ولا بذء لا واحد، ونت في اممير 
صمها- الإحرام لتكبيرة اليدين ري عند - الأصابع صفة و# 

القلوي.أو النشر من للمحشؤع أقرب لأنه مدها؛ مع 
إلىثري فأحيايا للتكبير؛ يديه رغ إذا مخير المصلي وه 

ادمح7مذإر رش لكئ الأسم، إل رأجاى التعن، 
أمسمرنم؛رامح•

يديه،الرحل يرغ كما الصلاة ش يديها ترغ والمرأة ءو 
لئنبل الرجل؛ يرغ كما ترغ لا أنها يرى العلماء وبعض 

ذلك.

الافتداءتحضن؛ لا لأنه واجب،؛ بالتكبير صوئه الإمام ورلإ ءأ 
ؤإمماعبالتكبير بالجهر إلا - المعللوب الوجه على - به والائتمام 

المصلإآين١

والقراءةالقيام 

لقيام:ا٠ 
علىئد به؛ إلا تمح لا المريقة صلاة في ركن لقيام ا٠ 
والإجماع.المز ذلك 
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لكنولو يجلس أن ذد1ؤصتي فيجوز النافالة صلاة في أما و٠ 
صلاةفي كما قائم، إمام حلف يكن لم ما للقيام، مستملينا 
للإمام.متابعة يقوم أن فيجب — مثلا — التراؤح 

فإنالمريقة؛ في القيام على يقوى لا المصلي لكن إذا ؤ« 
Uأه ومؤأ ت تعالى لموله لعجزه؛ عنه ينمئل الركن هدا 

ماث ئؤوا أمر ثزنفب #إدا غ1 وقوله [، ١٦ل١كغاين؛ نعثؤه 
اظفا«لا،.

ثإنماتتا، #صل ه: قوله وهو خاص نص المسألة في وه 
الني.فنص جشج،االى، قنر ثنمميع لم يإن ءم1عدا، تؤع س٢ 

العجز.عند ينمظ القيام أن على 
خنؤعيذهب القيام لكن إذا أنه الأصتaلاءةت عدم صابهل و٠ 

يخثعأن يستطيع لا بحت - نحوه أو المرض بسبب المصلي؛ 
٠حالسا يصلي أن حينتد له حار —؛ يتبغي كما 

فيعليه للقادر الصلاة أثناء القيام في الامتقلأل ينترؤل ؤ* 
-عذر بدون ونحوه حائط على أو عصاه على اتكأ فمن الفرائض، 

.صلاته تصح لم - زال لو يضل بحث 

أبيحديث من (، ١١٠٣٧)لم وم(، ٧١٢٨٨)الجاري أخرجه )١( 

تخريجه.تقدم )٢( 
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القيام•م، موصع ءب 
يديهأرنل فإن يديه، يمص أن القيام أثناء االممسلي الثنة و٠ 

قال*تجهئع اعيي انمعل بن مهل لحديث الثثه؛ حالما فقد 
البمزىذراص، على الثش يدْ الرجل أن:فخ الاس رركان 

أنحجر بن وائل حديث^ فى حاء وكذلاائ، ،، الملاهءرفي 
أ.الصلأةل في الثسرى على الثمنى يده بجع كان الني. 

يدهرسغ على اليمنى بيده يقبض أن على المنة دلت، و٠ 
٠يأّى فلا أحيانا اليرى على اليمنى يهل ولو التسري، 

فهو— نحتها أو المرة فوق — ثاء حيث يديه المصلى ويضع ءو 
فالولهذا ذللئ،؛ فى حد عنه. يمح لم لأنه ذللث،؛ فى مخير 

مخيروهو شيء، ذلك في المي. عن يثبت، »لم المنذر: ابن 
يضعهماأن بعضهم ارأى ؛ جامعه؛١٠٠في الترميى وفال . بينهما٠٠

ذللث،كل سرته؛ نحتا يضعهما أن بعضهم ورأى سرته، فوق 
.عندهم٠٠ وامع 
بينالتي المتملقة في المدر نمت، الياوين وضع يكون ند و٠ 

للخشؤع.أقربا والبهلن الصدر 
لأنهأحمد؛ الإمام كرهه فقد المدر على اليدين وضع ما أ٠ 

التنطع.من نوعا فيه ولأن يرد؛ لم 
(.٤٠ملم)؛ أحرجه )٢( ٠ ( ٧٤الخاري)• أحرجه )١( 
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الصلاة:ي الفلر وصع م0 
الصلاة،في القيام أثناء محجريه مكان إلى المصلي تنهلر ؤص 

رمإف أما الئنه، حالم، نقد الجود مكان عن تصنْ رم فإن 
.م*مماارتكب فقد الماء إلى نصره 
للتشهد:أو السجدتين بين الجلوس في ما أ٠ 
أجزاءجميع في يئئلر المملى أف برى الممهاء عض ف- 

الجود.موضع إلى الصلاة 
التشهد.أساء إصبعه إلى يفلر أنه يرى ْن ,منهم ء- 

هذهفي حديثا يصح لم لأنه هدا؛ في وامحح الأمر ولعل 
المسألة.

الأمشاح:عاء د٠ 
نون.ممستحب وهو الاستفتاح، دعاء المصلي يدعو م ن٠ 
وكلهاالأس-تفتاحاتا، من أنولع عدة المنة في وردمتا مد و* 

الاستفتاحتغالم، هع بينها، المصلي يثؤغ أن والأفضل جائزة، 
بأحم،لالإمام هومذم، كما -، ذكره ميأتي - ظلغ عمر عن المروى 

بهءستفخون ؤ الئلفءرأكثر تيمية: ابن نال الأئمة. س وغيره 
الا،سفتاحات،:من أنولع وهده 

كان)جهلء الخهلاب بن عمر أن ؛ ا؛ لم مصحح  ١٠في حاء - ١ 
(لأ٤٩٤/٢٢)الخاوي .جموع )١( 
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تياركوحندك، اللهم انيحائلثف ت فول الكلمات،، بهؤلاء يجهر 
مونوثاكان ؤإن وهذا ءنئك،ا. إله ولا جذك، وئنالى اننتث،، 

١^٣٠ له أن إلا عمر على 
الرسول.كان ه: هريرة أبي عن *الصحيحين* في - ٢ 

-هنئه ت نال أحبه قال - إسكائه القراءة وبين التكبير بين 1كتا و
ماوالقراءة، التكبير بين إسكاثك الله، رسول يا وأمي بأيى • فهلث، 

؟يآيذحطاياي،كنا وبين بيتي ثاعد اراللهث أقوث،ت قال: تقود؟ 
الأوبيض كنا الخطايا أس ميي اللهم والمغرم،، المشرق سن 

•دالبرب* دال؛ني بالما؛ حطاياي اصل اللهم الدس، من الأبمى 
فهي،طالب أبي بن علي عن ملم®؛ رءصحح قي جاء - ٣ 
نال:الملأة، إلى ام قإذا كان أنه ه، اض رسول عن 

أناوما حنيئا، والأرض الئناواث، ئطز للذي وجهي *وجهته 
دبفت دنناني دتخياي، وسكي، صلاش، إة النشرك؛س؛ ءس 

اسين،من وأنا نذلك لن، يريق، لا المالمين، 
هث،مذك، زأثا م، أنث، أئث، إلا إلأ لا ^ 1٧١ث اللهلم 

شنلا إنث جمئا، ذنويي لي ثانمن ذني، س شم، 
محتفابجدي لأ الأخلاق لأخنن ض أئث،، إلا ١^^^، 

أئن،،إلا نثئها م لأَ:ضرد قثها محي ^JC أئن،، إلا 
إلملث،،شن ذ\وووه في:يدي،، ئث ناكن _L،، لثبج، 
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إ'ض.زأتوث ١^ ذنخاص س نإوك، يك 1ا 
يهجهر ؤإنما إجماعا، الإمرار الاستفتاح خي والمشرؤع ءه 
قال١٠ظهت هدامة ابن هال للناس؛ لثعثته ظنه الخطاب ين عمر 

لأنالعالم؛ أهل عامة وعله يالأفتتاح. الإمام نجهر ولا أحمدت 
الناسُلا،•لبملم عمر، به جهر يإنما به، يجهر لم الني. 

تالقراءة مل لامتعاذة ا0 
اتيَايى؛انشدمأث  ١٥^؛؛تعالى؛ لموله سنة؛ الاستعاذة ءو 

ا/ا<[.لاكءل:

الرييةش ول؛س ركعت، كل في بمثييد أن للمملي ئثيع ؤ* 
فقط.الأولى 

للامتعاذة؛صح عدة وهناك ءو 
.الئجيم® الثس»لان س باض ااأءوذ يقول؛ أن منها — ١ 
الثrيaلانمن العاليم الثمح باش ارأعوذ يقول؛ أن ومنها — ٢ 

الرجم®•
الشيهئانمن العليم المع باه أعوذ ٠١ت يقول أن ومنها — ٣ 

.ومثهء ومخه، همزه، س الئ■جيم، 
مناستعاذ إذا الإنسان أف اش ثاء إن الأإنبَ_ و* 

أجزأ.صيفة بأي الشيطان 
لأبنالمض يظر: )١( 



I——ماصامواممراءة 

باضءأعوذ ت استعاذته في الأكثر يكون أن ت ستحب الم لكن 
الأية.لنص لموافقته الرحم« الشيهلان من 

كانتمواء بالاستعاذة، سث أن للصلي الخثرؤع و$ 
مرية.أو جهرية الصلاة 

لمملة!ا0 

أن- بالغاتحة يدا أن وئزأ ينشد أن يعد - للممالي شرع يه 
أبيلحدث الثحي_ماا؛ الئ-حمن اض م رربفيقول! بثنمز 

ثمالرجيم، الرحمن افه بنم وقرأ صلى ه *أيه ه؛ هريرة 
،•اض برسول صلاه أثبهكم إر قادت 
كانأته . عنه ينقل لم لأنه بها؛ يجهر أن يشؤع لا وه 
الناسكتعليم الجهر، في مملحة هناك كان إذا إلا بها، يجهر 
بأسفلا القلوب تأليف أسباب س هدا كان إذا أو المنة، ونثر 

وراءصلت ت هال، المجمر تمم عن ت بلفنل (، ٩٠٥)المائي أخرجه )١( 
درأثم آاقبممح-0ّب، ؤيّستثآم *قرأ' ق هريرة أبي  الهثافينؤلأ* عا1هم الننبحيب ؤؤر بئر إذا حتى القرآن بأم 

أكبرا،ءاه سجدت كالما ؤيقول آمين، الناس• فقال • ®آمين*ات فقال 
تال!سلم ؤإذا أكبره، 8المح هال; الاثنتين ني الجلوس هن تام ؤإذا 

والحديثافه.٠٠ برسول صلاة لأشبهكم إني بيده نفسي اروالدي 
البسملة.لففل بدون الصبصن في أصله 
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ذلكعلى نص رثي المملحة، هذه لتحقيق بها؛ يالجهر حينئذ 
الأئمة.من وغيره أحمل. الإمام 

Iتعالى قوله فى ، النمل محورة فى اض كتاب من اية والبملة ءب 
•٣[.]!_: وه اي أش مءّ دلبمت ثثتن ن ث٠ 

الأنفالمحورة بين فيما الله كتاب من اية المملة ولمت 
فىآية فالممالة الموصعين هذين عدا فيما أما والتوبة، 

النوربين للمقل بها أتي بل الثور؛ من ليت لكن اه، كتاب 

نهوالمانحة قراءة €و 
فيوالمنفرد للإمام ية بالنالصلاة أركان من ركى لفاتحة ا٠ 

كورية.
تبعدهم ومي والسابعين الصحابة مى الجماهير مذهب هذا و٠ 
نهواأو عمدا ئزكها فإف بها، إلا الملأ٠ ثصح لا رثى، أنها 

Jl^j ،^ تئنألم لمن صلاة ^٠ ١٠)جهنع عبادةلحدين، الصلاة؛
صلا،صلى *_ ت هء هريرة أبي ولحديث الكتا'سالأأ،، مانحي 
حذاج«ص.ض ام فيها مزأ 

-فراينممر)ا/أاا(.)ا(طر:
(.٣٩٤)لم وم(، ٧٥٦)المخاري أ-مجه )٢( 
(.٣٩٥)ملم احرجه )٣( 





|ادوااقهفة ْض،> م ~،~آ ا
ا^=ً========هُن

الواجبلسانه تحريك يجب ١١هءلفوت تيمية ابن ال ق٠ 
،.المدرةاالْع وغيرها القراءة من الصلاة في 

\،يو' فيهما القراءة تكون أن والعصر الغلهر في الأصل و* 
سبعبحيث أحيايا؛ النتية في و1لقراءة الجهت ينتحب لكن 

دل-عإأبملل، أكثر أد أوآبه، آبق، بعص المأمومين الإمام 
تكوفوقد المأموميى، مى غافلا كان مى تنبيه هذا من الغرص 

احنى.حكمه هناق 
اركاففاد؛ )جهنع قتادة أبى حديث ذلك؛ على الدليل و٠ 

الركعتثنفى - والعضد الفلهر فى  ١٨٥بنا، بملي اممي. رنوي 
أ:نانا؛١^ محث زنوزتن، ١^١^، بفايخة الأوكن 

مايمةالأحزمحن في نمزأ الأور، الركعة نثنلود 
بحكان إذا الجهرية، الصلاة في يقرأ أن للماموم ليي و٠ 

فيوذلك للإمام، تمع ي بل بغيرها، ولا بالفاتحة لا الإمام، 
والعشاءالفجر كملاة - الفرائض من مواء حهرية، صلاة كل 

قولوهذا _، التراويح كملاة - النوافل من أو -، والمغرب 
كماالمأموميزا؛ استماع بالجهر لمقصود ١١١لأن؛ العلماء؛ حمهور 

الاستماع.عن بالقراءة سينشغل فإنه قرأ ؤإذا ؛ تيمية ابن نال 
)ص'آأ(.الممريت الفتاوى ،خصر يظر: )١( 
تخريجه.تندم )٢( 
(.٢٨٧)"؟■ا/الفتاوى مجمؤع انظر: )٣( 



s-'lدا»ةالخاتحة 

—=^=مح.ى=
 oلتأمين اJbu  الفاتحة تراءةI

تيقول أن والمأموم للمنمرد ن يأنه على العلماء تفق ا٠ 
بعديرمن والمأموم للفاتحة، نراءته يعد يرمن فالمنفرد آمين، 

الإمام.^١٠٥ 
الفاتحة.قراءة  JIajآمين، يقول؛ أن للإمام بثميع كذلك و٠ 
برنسأن والمشرؤع والمأموم، الإمام بها يجهر ؤ* 

^٤٠الإمام؛ نال فإذا وا-حاد، وك في الإمام مع المأموم 
آمين.والمأمومت الإمام تال .ه، آلمث؛ابأوأ 

قال؛. الض أن ه هريرْ أبك، حديث سق، ما دليل( و* 
ننعفز الملائكة ئأمص ئآمينه وا٠و، س »إثن فأمتوا، الإمام أتن ُإدا 

ناممادممنذئه«؛ا،.
بالتأم؛ناا،المأموم جهر ارباب ؛ الخاريالإمام تال و٠ 

ألتنثحببش الإنام■ يال *إدا ه- الرسول نول أورد ثم 
٠آمين* قمولوا؛ .ه آلكثآببم ولإ ءثهم 
كانه النحم، أن ش نموصن كلها ®ذهنْ تيمية؛ ابن( ال ت٠ 
الإمام،تأمض مع نوموا أن المأمومين، أمر وند بالتأمض، يجهر 

أؤكد؛حفهم م، التأمين، لأل تأمينه؛ مثل، يرمون أنهم وْلاهرْ 
وندأولى، فالمأموم به يجهر هو كان فإذا به، أمروا لكونهم 

(.٤١)•وملم ، ( ٧٨• ) الخارتم، أحرجه )١( 



أكيانهفق ْختد> م

هذامن النثي. أصحاب نهم ولذلك بذلك، التمريح تقدم 
راهوبهين إسحاق فروى ذلك، على وأجمعوا به، بالجهر الأمر 

تالإذا المي.، أصحاب من مالتين أدركت، تال: سمناء عن 
وعنبامجين، صجة لهم سمعت، آلكاؤن.ه الإمام؛ 
بامين،ضجة ولهم المجد هذا في الناس أدركت، فال: عدمة 

بآمين،أصواتهم يرفعون . الحم، أصحاب كان إسحاق؛ تال 
٠ه رجة للمجد يسمعوا حش 

الفاتحة؛يعد لقراءة ا٠ 
فيسورة ان الإننمزأ أن الفاتحة فراءة بعد يتن ؤ٠ 

ارىءنالآغس
المننميمهةالسحه السورة؛ هذه نراءة على الدليل وه 

بعدسورة مرأ أي؛ ذللئ،؛ يفعل كان أته ه الحم، عن، المشهورة 
هع؛قتادة أبى لحيين، فقط؛ والثانية الأولى الركعة فى الفاتحة 

في- والنضر العلهر نى ممزأ بنا، تقلى اش. زنود »اكال 
الأةالأوكن_ثيخة١^!^،ز:وزثن،َمنأا 

بماتحيالأحزثين في ويمزأ الأولى، الدكنه ؤثتلود أحنانا، 
،.اتمحادج|١٢

(.UOU)؛/تمة لأبن شرح )١( 
٠تخريجه تقدم )٢( 



إل~تآتم االفاتحة قراءة 

ينأنه في خلائا العلم أهل بين نعلم ارلأ ت ندامة ابن قال ؛و 
صلاة،كل من الأوليين الركعتين في المانحة مع محورة قراءة 

فيه،بها يسر فيما ؤسر بالفاتحة، فيه يجهر فيما بها ؤيجهر 

منوالرابعة الثالثة الركعتين في الفاتحة يعد محورة قراءة ما أه 
يفرأأن يثمئ لا أنه فالأصل المغرب؛ من والثالثان الرJاءية، 

ؤيكون- قلة على أحيائا قرأ لو لكن الفاتحة، بحد سورة فيهما 
بأس.فلا - القراءة عدم عليه الغالن، 

السجدةمحورتي الجمعة فجر في يقرأ أن للإمام ؤيستعما ثق 
الكا0ت قال ظته هريرة أبي لحديث، ذللت،؛ يديم وأن والإنسان، 

.ود • الجمعة يوم المجر صلاة في يمرأ . اممه وث( رم 
وبلعلبرايي<عليه• مممئ( آلأستي4• >، آث( ^٥^، الشجية، تنؤده 

.دللئ(اا يديم ٠٠ت >ةهبم مسعود ابن حديث، من 
ذكرمن فيهما جاء محا ت الثوريين هاتين قراءة مجن الحكمة وه 
الجمعة،يوم وقع آدم وحلؤ القيامة، وأحدامث، آدم، حلق 

النجدة؛لأجل وليس الجمعة، يوم في نثير القيامة وأحداث 
.اتفائا جاءت النجدة بل 

مجنسجدة آية قراءة يتعمد أن يستحب لا ١٠ت القيم ابن ال قه 
المقصودؤإنما الجمعة، فجر في غيرها من ولا السورة هاو0 

ندامةلأبن المش )١( 



أاماادْضءوهفف 7ة'۶ ا
ا=مح,ُث:

فيهمالما وذلك ^٠^؛ ^٧،^، ورتين الهاتين قراءة 
فإنالجمعة، يوم ني فإنها القيامة وذكر الإنسان، حلق بدء من 
فاستحبالماعة؛ تقوم الجمعة يوم وفي الجمعة، يوم حلق آدم 

فيهكان يما للأمة تذكينا اليوم؛ هدا في ورتين الهاتين قراءة 
لملمن يستحب فلا مقصود، غير تبعا جاءت والسأجاوه ؤيكون، 

غيرها٠من مجدة آية قراءة يتعمد أن ءؤثلم،له سورة يقرأ 

القراءة:قي لطؤيل ا٠ 
النقول،هو فهذا كاملة سورة المملى يفرأ أن السنة و٠ 

•عنه. 
الأنه حلاف لا نهدا أولها، من سورة يعص يقرأ و أ* 

مرسك،م إلك، المؤمس>، سررة م>، قرأ ه السي فإل 
فركع.سعلة، أحذته ثم وهارون، 

أنهالعلوم ومن ، ٢٢الغربلصلاة في الأعراف سورة وقرأ 
فقرأالثانية، الركعة في ويحمها الأولى، الركعة في يعصها ثزأ 
•نورة بعم، ركعة في، 

الد.•رنوي نبغتا ت ه معلعم بن محير حديثا وفي 
الغواني)أ/مآآ■(.بيانع )١( 
ه■ءات~ة حدث من (، ٩٩١)اتئ النأحرجه )٢( 
















































































