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uUS  اسلأة(سة اسلأءرباس

بابصمؤاثاه،لأة

\فو'س

جالسس افب ورثول التحد رجلايحل أو ;?.بمتن، ئرثرْ ب، ص " ٠٧٩ •"آسوءم  J-JJ" "7ر ■س ِ َ م. •٧ د'حتتب- ِرتر- ■م؛ا ٢، 

لاوعلياكج^• اش رمسول له يمال علته، مسلم جاء نم محصل الئأ>د•، ياحك ِفي 
ارؤعلتاكت 3ماو هنثم، جاء ثم يصل، م-ح لم'ئصلاا. هإك محصل ارف السلأم، 

رسو

حىانقع م روايوت وو جالتا يطثص حر ارقغ م شاجدا، ئطثس 
محوتيئها«.محشرا؛،١١َِ .هَد ءءِ َ َ . َ َ ٠ ٠ مَ 

يعني!الصلاةار، صمة ررياب الصائح! مشكاة كتابه ق نِىق\لدئ الولف تال 
الإخلاصالأووت خمجوا\ إلا ثصح لا العادة أو العلوم ومن ؟ الإساو يصل كيف 

التوحيد،كتاب ق عليه الكلام أل بمي الئوحيد، أهل عته يتكلم وهدا عغتهل، فه 

وس<اومت(، ٦٢٥١رقم)السلام، عليك فقال• رد من باب الأستثذان، كتاب البخاري" أحرجه C ١ ر 
(،٣٩٧)رقم القرآن، من معك تيسر ما اقرأ باب* الصلاة، كتاب 



قرح؛تابحداةاسبيحلن، 
الفقهاءعليه يتكلم وهذا آلووتلم، عثووعل افه صل اقو لرسول النامه والثاف؛ 

ةف4اشُ.

كيث؛ Ljمحي ونئلم- آله وعل عثه افه -صل النئ نتابع أف يمكن ولا 
عشافه صل — الني كال كيف يقلوا أل إل العلم أهل احتاج ولهذا عمله، كان 

بجح،كاف وكتث يصوم، كال وكتف يصل، كان وكيف، يتوصأ، وتلم— آله وعل 
الصلاة.عليها تكون الش الهيئة يعي* الصلاة، وصفة 

>عحالتا كان البي أن رغ؛.بمنئ هريرة أي بحديث الباب ٥^١١ المؤلف اا-أ 
فصلرجل فيحل إله، ؤيتحدئول ويتحديثاإليهم ليرتدهم، يعلمهم أصحابؤ 

ؤينفنرإليه،يزنه وتلم— آله وعل عليه النه —صل اليي وكان المسجد، احية نق 
عليهئرد وتلم، آله وعل عش افه صل الشل عل ضثأ حاء ثم طمأسة، بلا فصل 

فصلالرحل فرجع محل*، ر هإيلث، محصل ارح الثلأم، ®وعلتك ةالت اللام، 
علتهافه صل النل عل فثم حاء ثم فيها، طمأنية لا صلاة بمي الأول، كصلاته 

هراتر،ثلايث، لم'لخلاا يإثالث، نحل ارٌئ السلام، ®وعلتلث، فقال؛ وتللم، آله وعل 
يعلمني.هذا، ضن لاأحسن بالحي بعثلئؤ والذي الرجل• قال حتى 

®محأسخلتصل الصلاة إل القيام أرديت، إذا بمي؛ الصلاة* إل قنتؤ ®إدا قوله؛ 
^١^تعال؛ افه قال الإتمام، بمعنى الإأساغ لأن تاما؛ وصوءا توصأ يعني؛ الوصوء،ا 

ؤاطتةهش، نمه' عقم ؤأنح ق ؤما آيثتؤت ؤر ئا سحرنم ه أق نيأ 
والوضوءوأكماله، أف الوصوء* ®هانخ نمعنى؛ أم، يعني؛ أمخ ]^:•؟[، 
وغلوالأذن؛ن، الرأس ومح واليدين، الوجو غل وهو للجمح، معروف، 

_j،^.اسنجاآوليل الئبج،،وأثاذلاكزجذهذا 



هاساسلآةرداباساتاسمأ(

لقووالصلاة؛ لصحة شرط الشالة واسقباو محكم١١، الماة انتمل ارم ةو.لهت 
رزأحمم ما وحتق ألماذ ألنجد ينهك رق ينث جث ؤنآ/1 تعال؛ اممب 

قالقبلة إل ئجهوا أن عليهم بجب السلمير؛( كل [، ١٥•ه ثثلزءو و-ءوءهكم 
تمحدودة مواضع ق إلا القبلة ارسقيال سقط ولا الصلوا0، 

مريصالكونه القبلة؛ إل أنئحة يستملح لا الإنسان كان إذا عنه، العجز أولا؛ 
حلمه.القثله ولوكانت، فيمحل يزجهه، من ءثوْ وليس القبلة، ضر إل ووجهه 

العدو،عن العدووهوفار يدوكه أن القيله استقبل إن مجاف الخانق،، ثانثات 
للضرورة.حائز أيما فهدا حلفه، والقبله 

النى-ٍئلنحهه،ك،اكان ائط،كان فياثر،:سةبلالإو
ذللثج.يفعل وثلم~ آله وعل عليه اممه 

انظبلج اؤص_وء، قآنخ الفلاة إل نمت »إذا وقوله
صلاة،سمى كلها لأما الحنانة؛ وصلاة والنافلة، الفريضة، صلاة يثمل القبلهء 

فيهبد لا ت مال، من العالإء فمن فيه، فمحتلف، الشكر ومجود التلاوة مجود وأما 
لا.قال،؛ من ومنهم والوضوء، القثلة استقبال مجن 

يجدفنعم الشكر مجود وأما طهارة، عل إلا للتلاوة يسجد ألا والاحتياط 
الإنسان،باحتيار مببها التلاؤة مجود أة بينهإ والفرق طهارْ، عل يكن لر ؤإن 
النعمةمجوك ييإ لأنه الإنسان؛ باختيار ليس فإنه الشكر وأما ومجد، قرأ شاء مش 
طهارة،غير عل وأنت، الجود، سثحى الم، القمة اويتدؤع الجود، تستحي الم، 
أول•وهن-ا طهارْ، غير عل مجدين، مجدث ؤإن بّثخ، الفات تعلهرث فإن 



قوحةتاد،مىةاسسحيصآ 
يشرط.ليس والشكر طهارة، عل إلا تسجد لا التلاؤم سجود إذن 

ذكيرهفهذه هكمءا المله »انتةل و>ثئلمت آله وعل عانه افه صل وتوله 
القبالةق تعتدل، أن ئل فلوكرت، القيله، تستقبل أذ أكربعد اض تقول،ت يأذ الإحرام 

الملهءانتئل لقولهت القبلة؛ امتقياو بعد يكوذ أن بد ولا ١^-،^، يصح لا فإنه 
الإحرام.تكبثرة وهن،ْ أكر، افه عل؛ أي؛ ^٠ ٤٠

أذفالواجب الكعبه يشاهد كان هن القبلة؛ استقبال الة مق العلماء نال 
الكعبة،جهة إل قحة أن فالواجب اصتقثاقا، من سمآكن لا ومن الكعبة، عين يستقبل 

فإنوغرب، وثرق وجنوب شإل أرع؛ الخهات فمثلا واسعة، والخهة ؤيكفي، 
ؤإنغربا، كنث، إذ وكذللث، والشإل، الخنود_، ٧^؛ ما فقثلتلئ، الكعبة عن شرما كنث، 
فقبلتلث،شإلأ كنخ، إن وكدللث، والغرمسخ، الث.رفي يثن ما فقبلتلث، الكعبة عن حنونا كنخ، 

١^^<؛لأهل وملمم" آله وعل علة افه ~صل النثي لقول والغرُب؛ الشرق ينز ما 
ه(راا.زا^ئرب »ئئالشرق 

آفهقال؛ فلو أكثر، ^ ٥١فيقول؛ المجزيه، التكب^ر٥ يكر أذ بد لا ررثرا، وتوله؛ 
٠ثلاستفهام إنه وناJتإت أكثئ، ^ ١١١^٢؛ والواجّث، اسممهام، فهو يمح، لا أير، 
آكثر،افه ولوقال؛ يصح، فلا ]المل:ه٥[، ه يقتثنى آما ثم ؤءآس تعال؛ افه قول 

اضُأكثار،ولوقال؛ العالاءُث قال الخم، عل الاستفهام بزة أبحل لأنه نحزئ؛ لا 
اشُأكثارقال؛ فإذا هوالئل، والكم ي، فهوجع أكبار، قال؛ إذا لأنه تجزئ؛ لا 

محزئ.فلا المعنى، تغؤ 

(،٣٤٢)رقم قبلة، والغرب المشرق بين ما أن جاء ما باب الصلاة، أبواب أحرجه )١( 
(,١٠١١)ريم القبلة، باب فيها، والمنة الصلاة إقامة كتاب ماجه؛ وابن 



(ساآاسلأة  U،Jاسلأة) هتاب 

©
وهذاأكار، اطه يقولون؛ الأئمة وبعض ا،لؤذن؛و( من كث؛وا أن الأن والشكلة 

ببما•يريدول وهم الإيان، عل حْلرْ المسألة لكانت يعتقداطفخ\ فلوأنه غلط، 
لهذا.فانمة اللفظ، ق أحطئوا لكنهم هذا، إلا يريدون لا أكبر، اض 

~صلالشي لأن تجزئ؛ لا فإنه وأعثلمم؛ أجل افه أىر(ت )افه بدل، هال، ولو 
لقلنااطه، عظم ولوقال؛ افع، عفلمم يقل' ول؛ ررثم® هال،؛ وتلم" آله وعل عليه افه 
اللفظ.-يذا لكن تكفي، تعفليم كلمة أي 

Jli : وعلعلته افه الئ-صل ولر؛^1؛ القزآن،ا من معك، سز خ  ٧١»م
أنعل أخرى مواضع ق المنة دلت، لكن يقرأ، ماذا الحديث، هذا ق وتج— آله 

المأمومولا للإمام لا سقط لا وكن الفاتحة قراءة وأن الفاتحة، قراءه الواجن، 
ررلأقةئلإ:>أظمثيم:ا،مد،وذلكفيقولا ولا 

الكثلب((ااا.٩^ 
ركثتيهيس أف للإنسان يمكن بحيث الظهر انحناء الركؤع؛ ارمع٠٠ ®ثم توله؛ 

أفلوفرصن ولكن ركثتيه، مس من سنآكن أن منه والواحس، هوالركؤع، هذا يديه، 
إياء،يوبئ فإنه ذلك؛ م أو ركته، 3، أو ظهرة،  ciلوجع إما يتهلتع لا الرجل 

[.١ لاكغاين;آ ماآنقنمه أقن  ٠١٣^^تعال؛ الله لفول يمكنه؛ ما يقدر ؤيتحتي 
بعدإلا الركؤع من ترفع فلا تتم، حتى يعني؛ راكعا؛، تطثئن ررحص قوله؛ 

الالهؤيبح العظيم، ري ميحاف فيه؛ يقال الركؤغ لأن وذللث، والتمهل؛ العلمأنينة 
ع^^r؛c تحال؛ قويه ق وتلم" امح وعل،اشُعلته -صل الني تال وقد عئقثل، 

(.٨٢٢)رنم حديث نحرمحه، سيأي ( ١ ي 



ه>حةتاواثء1أاسسحع، 
هعظئوا١^^؛؛ ؛رآما وقال؛ ا وكوعكمااُ الاجعاووهاِفي هلالراق<ة:أما[ت آثتييّ ره 

يهايب«رى.

ااحسالخالاو_ث،ت ألفاظ بعض ق وحاء قائئا® سنوي حس اوئع م  ٠٠توله؛ 
ماوأما ركن، فيه والطمأنينه ركن، الركؤع بعد والقيام وهوكدللث،• هماهأ" يهلثين 

طمأنينة،بدون يجئ الركؤع من يرح أف حقن من الأف الناس بعضن من نثاهدْ 
اطه—صل الني لأن وسممل؛ ثطثثن بدأل فلا _؛، ألم، ولوصل له صلأْ لا فهذا 
قامحأ®.ااحسدطثئن تال؛ ونئم- وعلآله عليه 

الإنسانعيث هوأذ معروف، والجود ناجيا٠ ثطمثن حس انجد ®ثم توله؛ 
حسالأرض عل وقدميه وركبته وكميه وأنثه جبهته فنفع الأرض، إل القيام بل 

وعلعلته اطه -صل الس لأن الأعل؛ زيا بحاف ؛ يقوو المجود هدا ول بملمثن، 
ئجودئا((ر؛؛.ل ®اخظوى قال: نتق؛- آله 

ماكل والرزؤ،، والرحمة باطلغفرة شن—، افه؛ما فايع للدعاع، محل والثجود 
والأحرة.الدنيا أمور من تريد 

بدولا الجيني، ب؛ن ا-ظثه هي وهذه جالثاء ثطتئن حص ارقع ررم توله؛ 

وسجودْ،ركوعه فا الرجل مول، ما بابه والجود، الركؤع أيواب تمء أبودالين أخرجه  ٢١١
والسجود،الرمع ل السميح ياب فيه، والستة الصلاة إمحامة كتاب ت ماجه وابن (، ٨٦٩)رنم 
(.٨٨٧)رنم 

(.٤٧٩رنم)والجود، الركوع ق ١^ قراءة عن الهي باب الصلاة، محاب ملم: أخرجه )٢( 
(.١٠٦٠رقم)الصلاة، إتمام باب فيها، والمة الصلاة إقامة محاب ماجه؛ ابن أخرجه ( ٣١

ومجوده،ركوعه ل الرجل مول، ما باب والجود، الركؤع أبواب مرح داود؛ أبو أخرجه  ٢٤١
والجود،الركؤع ل اكٍح باب فيه، والمنة الصلاة إقامة كتاب محاجه؛ وابن (، ٨٦٩)رنم 

(.٨٨٧رقم)



اسلأة(هدت رد1و، اسلأة ؛ناس 

0
فصلامملابمكرل، الدين الناس بعفن من ئشاهدْ وما كغرها، الطمأنية من مها 

مثة.ألث صالوا ولو مقبولة غو باطله 

كالأولوهي اكاية، الثجدْ هي هدْ ناجيا® ثطثئن حى انجد ءيم قوله! 
-يا.الصلأ0إلأ يصح ولا ركن، 

-أوحتىئطمئن ®حتى ت لفظ وق جالتا® ئنشوي حس انئغ ئم قوله:» 
فهدهالاّسراحة، ه جلنمى الي اجلسة وأما هوالصحيح، وهذا داي،ا® — ئثوي 

حدْامن لر ؤنلم~ وعلآله -صل النبي فإن عاليها؛ عمل لا ثادة روايه 
جللالثانية الثجدة س تام إذا فصاز قيئصمُ لثاكثر فلها ئه الحالة، 
لمنمئة وهي الامحطراحة؛ ة جلالعلمإء يمها ة الحلوهد0 ثأضل، يم واصتقر، 

بمتاجهالا من وأما ذلك، أشه أوما الركتتن ل أووجع أومرض لكأر إلها؛ احتاج 
الحلومن.بدون رأتا القيام إل الجود س يتهصن أن فالسنة 

الخامسناوىنات.والإثئ 
أحم،الثكعاُت، من الأول التشهد يعد ما أف بينت، السنة ولكن ذللئخ، كيف يعرف 

المزش.واشُ الفاتحة، عل فيه بممر وأنه الأزل، الته مل مما 
و«نمحاكاسيهاميف:

ألاتحثي كان إذا الخامل عمل ثرام، أذ للإنسان تجئ أنه الأيل: اكاذة 
كانكيف وعرف الرجل، رام، ونلم~ آبه وعل علة اف، -صل الض لأن بجده؛ 
بمل،•

لآأْبحتى لايصح عمل عل الرجل يقر أل للإنسان ثبوز أنه الئايه• المائدة 





(3)طة)سلاور uUراسلأة 
جاهل.لكنه صحيحة، غير صلاة 

إليه؛رمخ ثم يسيرة، ولوعيبه أحيه عن غاب إذا الإناف أن السادسةت اكاىوأة 
المميا،نم ولوبسجرْ صحبه عن استرأحدهم إذا الصحابة وكان عليه، يسلم فإنه 

فإنعليه؛ والمسلم للمسلم مصلحه فاللام حير، كله اللام لأن ا؛ عليه؛ ملم 
الوحشة،وعدم والإلمة المحثة إل يودي واللام حسنارتح، بعثر الواحد اللام 

الحنةدد.حلوبي ررلأ وتلم؛ اله وعل علميه اطه صل الشي قال الإيإن، ك،ال به ؤقحمق 
محاسم؟سإتئو0 ^١ ثيء غل أدلئم أولا ^^٠١، حص ئومذوا ولا ؛^^١، حم 

الثلأمثبجا«رأر.أئئوا 
ذلكق كاف إذا الإنسان من ي3لاو_، أذ بدون اليم؛ن جواز السابعة؛ المائد.ة 

ط؛.غير تحن لا أنه أقم الرجل لأن مصلحة؛ 
مناّياأو عاليه، للمحلوف معلمايها اليم.؛ن يكوذ أن ينبغى أنه الئامته؛ الماض 

نيملأنه إل إشارة وافه؛ يقل؛ ولر بالحي، ؛عثلث، والدي محال؛ الرجل لأن للحال؛ 
بالحي.مبعوث لأنه ه الني يعلمه ما 

لأموالئلأة بمصج . اطه زئول ثان يالث،؛ غاممه وغن - ٧٩١
ولم'ثصوية،نأته لم*يئخهس زثع إدا وكاو 4، آكفت ُي ف هكحو م والقراءة 

بمخمبجيموا،وكان

(.٥٢٠رقم)• عليه، أسلم يالقاْ ثم الرجل يفارق الرجل ل باب الرم، أبواب أبوداود• أحرجه ( ١ ) 
منالؤمنثن محبة وأن الومترن، إلا الخنة يدخل لا أنه بيان باب الإيإن، كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 

(.٥٤)رنم لخهولها، ستا إفشاءاللام وأن الإنجاز، 



قوحةت1وامئأاسسح

رآقمحنذؤو دكاذمول جالثا، بميذحربمتوي ل( مذالثبدة وأنه إدارقع 
عمتعذ ينهى وكان اليش، وجله ثيمحب البنرى رجله ينرش دكان اشق، 

الصلاةنحم وكان الثئح، انراش ذراعيه الرجز بمئرش أن يبمهمح، الشيطان، 

عنالصلاة، صفة باب ق الأحاديث من ساقه فيإ تعال اه رحمه ا،لؤلف قال 
تاك:ونلإ,( آله وعز عليه اطه صل الني زوج ا،لؤمن؛ذ، أم وهي هقيه، عائثه 
افهيقولت الإحرام، تكبيرة وهي • بافكإر٠ُ الصلاة ينتمتح افه. رئول ®كان 
يدأ.مآ أون ٥^١ أتمر، 

ه،اكذيرّك> ُيث ذي القراءة ؤسممؤح يعتي؛ ®رالقراءةاا قولها؛ 
ونلم~آله وعل علته اطه -صل الني عن مش فإنه الامتفتاح؛ إلا شينا مرأماها لا 

الإحرام.وتك؛يرة القراءة مذ يستفتح اثه 
سورةأعغلم السورة وهذه الفاتحة، ه آكانميرننث>  vlrUِس ب''ؤادممث وا،لراد 

آدثاي،نن صبما ءايثك ؤلثد ؤ عتها؛ تعال افه تال الني الثاق السع دهم، الألب، تاُب كل 
ك،اع،جل، الله شفاه افلريض عل قرستا إذا التي وهي لالخجرت٧٨[، آد،يمه وآلمرءا»ك■ 

الركؤعوصفة به، وبمم يه بمنع ويا الصلاة صفة بجع ما باب الصلاة، كتاب ؛ ٢١٠٠أحرجه )١( 
الخلوسرصفة الرياعية، من رك٠لأت^ن كل يعد والتشهد منه، رالاعتدال، والجود منه، والاعتداله 

٤(.رقم)٨٩ الأول،، التشهد ول الجينز، ؛؛ن 
رقمالكتاب،، بفاتحة العرب، احياء عل الرنة ق مابملي باب الإجارة، كتاب الخارتم<ت أحرجه ، ٢١

ضضالرنةيالةرآنوالأذكار،رقمرا،آ؟(.



uLiS اسلأءرub  0اسلأة(سة
آلهوعل افثعل؛ه -صل الني بعثها التي الثرية رجل أمحره حئن ذلك قال 

هولأمث عل اممه فاهل مبمقوهم، لر القوم ولكن صيوها، توم عل فنزلوا وثئلم- 
راق؟من منكم هل فقالوات ثددئ، أعلم- -واش وكأما فلدغته، عقرثا، القوم 
فأرافاسألوهم، صيوئا، فكم نزلوا الدين القوم هزلأم إل اذهبوا لكن لا، قالوا: 

نقرآمهلا لكتا نعم، قالوا: لدخ؟ محدظ يقرأ، أحد مكم هر وقالرا: ي ق 
الفامحهعليه يقرأ فجعل متهم رجل فدب لكم. هو قالوا: الخم. من بقطيع إلا 

المطيع'فأعطوهم الحال، ق برئ اش! تعال عمال، من نمل كأيإ اللدخ فقام فقط، 
اهرمول إل عدوا فل، - لا أم يأحدونه هل القهلح هjا -ل الأمر ل شغوا وكأتبمم 
بتهمب، داصربوا بئهم، ررحدوا قال؛ وأمحروه وتلم- آله وعل علته افه -صل 

حشلملو:أم تطتيا منه؛ سه، ل اجعلوا ءالت عليه، وملم صل اللهم متكم،ا. 
رربميركأبائلإ؟«.امماب:لالأjيقرأبمامحن :متحاوممثنفوئهم\مقال 

للدواءبد لا ولخن اش. بإذن مض الريض، عل حا يقرأ رمه أنبما عل فأةرْ 
مابل؛محل ومن الدواء، ق مع لمن المداواة، ق حدق من 

هدههل مززئ الذي الراني لكزثض ئقٍة، أما شق لا نئثها ئلفاتحث 
لا؟أم نفع هل وأنظر وأجئب أقرا أنا القائل؛ يقول ربا ستقع؟ ؤيقى؛أما إيإو 
اش.بإذن ستتفنه أما إيقان من بد لا تنفعه، أن يمكن لا فهدا 

كانإذا أما ستنفعه، يأما مزمنا قابلا يكون أن بد لا المحل عليه المقروء أيصا 
تنفعه.لا فإما ذللث، ق شاكا 

الفانحه،هي يه المقروء يه، ومقروء عليه، وئمزوء قارئ، أشياء: ثلائه فهنا 
يقولنفلا واقيه، الثروط تكوف أن يد لا المريص، عليه والمقروء تلوها، من والقارئ 



ثرحةت1وا4ممةاسسح

البلاءليس نقول! ني' محصل فلا ويكررها المرمى عل الكتاُب نقرأبفاتحة إننا قائل• 
عليه.يالمقروء ؤإما بالقارئ، إما البلاء بالفاتحة، 

؛؛!J_jآله وعل علميه اطه صل الني قال ما وعفلمها ثرمها لولا السورة وهن«ْ 
ماالفاتحة دون آحره إل أوله من كلمه القرآذ لوقرأت ا، ر بما® يقرأ لر لن صلاة رالا 

وتئلم-إله وعل عثه افه -صل الشي كان تقرأالفاتحه، أن بد فلا الصلاة، صحت، 
صلاته.ق بما يقرأ 

الصلاةررثنممتح تقول؛ لأبما البسملمه؛ يقرأ لا أنه عائثه حدين، وظاهز 
لأنبالبسملة؛ يمغ فهولا ه«، \كنيث ني ف -ؤآنمنث إبامحروالقراءة 

وهداالفاتحة، ايايت، من أبما عل مرقمة المصحف ق هكدا الفاتحة، من لهت.ا البسملة 
البملهأن السنة عليه دلت، الوي أحمد الإمام فمذهب جدا، صعيم، قول 

نيم ؤ\ذئنو الفاتحةث آيايت، فأول آيابما، من محسب، ولا الفاتحة، من ليست 
الرابعة!\لتيء.ه، نيثِ تلك ؤ الثالثة! ، ٠٤آهر الثانية! ه، آقث.نيرك> 

السادسة!آك_تقبمه، آشثط آندثا ؤ ة! الخامه، مسنجث ءاف تثد ؤإ؛ك 
هكن.اه، ولا■ثيهن آدشتوب السابعة! ءالإهلم؟ه، لنمتج أتين يط صؤ 

دلتاظةالقولأةواسة!

أنهتحال افه عن وتلم— آله وعل عثه اطه —صل الني روى فقد القولية• أما 
العتد!محال محإدا نال، ما ؤلعتدي نصم؛ن، عبدى وبئ بيني الصلاة ررمننت، قال! 

مال،!وإدا عبدي، حمدل ئعال! اممه يال، ه حضح نج ش ونكنث 
محدقهاو! ِمح نيك ؤ محإدامال؛ همدي، عق أش مال! اطه مال ه آلئبمم 

(.٨٢٢)رقم حلأوث قنرمحه، ساق )١( 



——®-اسلأة(سات  uUممابا1سلأأر
عندي،وثإن سني هدا قاو: ه منعثث دإ؛ك تثد ؤإ؛ك ت ماو محإدا عندي، 

غزعيهم لغت أنن بزن ه آلثن-تذبم النخط \نينا ؤ هاو! محإدا ثأل،، ما وJ٠سدي 
يذكروب '، تالءرما وJمدي يعتدي هدا ثاو: ه آلمآمحن إثُ علهن آيشثوب 

السمالة.

علتهافه —صل افه نمول ح لأضؤت ^٠^٥^٥: أنس فقال الفعلتة السنة وأما 
ؤؤ؛-حآثيقرأ متهم أحدا أسمع فلم وعثماذ، وعمر بكر وأي وملم— آله وعل 

مجنولوكانت، حا، تمهرون لا لأتبمم ٢؛ لآنيها*ل ولا القراءة أول ق ه أمحي آؤثي 
لإمةآياتبما.يهروا-بما الفاتحة 

آياتبا؟من أنيا عل وا.لصحم، ترمم لماذا قائل• يقول قد 
البملمهأن يرى من مدم_، عل فكان الصحمج، انهلح ما أول هدا فتقول؛ 

مزآياما.فعدها الفاتحة، من 

يرفعهلا يعني؛ وريصونهء زأنه لمْيشءحص زمع إدا ااو'كانى لآ.بمها؛ قالأ، 
منتويا،محعلمه يقومه، ولا تحققه لا أيقا وءلهئْ ظهره، •حيال بجعله ينزله، ولا 

رركاو(وملم؛ آله وعل علته اف صل افه رسول لصلاة الواصفن يعفى فال حتى 
والرأسالفلهر فيجعل ٢• لأنممث*ر الماء علته لوصب حش ظهزْ، نوى ركع إدا 

ينزله.ولا رأته يري فلا متويئن، 

(,٨٢٣رنم)حديث نحرنحه، ميأق )١( 
الصلاة،كتاب، ت لم وم(، ٧٤٣رقم)التكببر، بعد يقول ما بابج الأذان، كتاب، اJخاريت أحرجه )٢( 

(.٣٩٩نال:لأنحهرباسمة،رفم)من حجة باب 
عن( ٨٧٢)رنم الصلاة، ق الركؤع باب فيها، والسنة الصلاة إقامة كتاب ماجه; ابن أحرجه )٣( 

معد.بن وايصة 



هوحةتاد،هل1ةاسسإ)ثتا 
وبعضهمفغلط، ظهي0، عن رأته يتزل كؤنه من الناس بعص يفعله ما وأما 

نهل«الدوج، عليه لوصئا حى سديدا ثضزا ءلهزْ يصر ويعضهم وهوغالط، يرفع 
ومحنيصؤيه، ولمُ وأنه االم*ثشاخذبى ت لت فا ولهدا الشاوي، والسنة أيصا، غلهل 

أأندوك(<.

تنتويحى الرنيع من رأسه رقع إدا ®وثان عايشه قالت 
لبعضحلائا الركؤع، ق نحب كإ الهلمانينة فيه تحج، الركؤع س الرفع وهذا قائل® 

ألم،لوصل وهدا غلهل، وهدا ميامرة، سجد الركؤع س رخ إذا نحده الذين الاس 
يصللا وكأنه مات هذا عل ولومات مردوده، ياطله انمحوفصلأيه هذا عل منة 

يافه.والعياذ 

مبامرْ،يجد الركؤع ص يرغ حنن فتجده الحهال، يعص يفعله يإ تغر فلا 
يافه.والعياذ يصل وهولا يموت أنه يعي هذا عقلتم، غلط فهذا 

كانولهذا مماتا، الركؤع ق مملمس ك،ا الركؤع من رفعت، إذا مملمتن أن فالواج-، 
ارمع،كطول ءلول ارمع بمد القام بجعل وتلم وعلٌ عي اف، صل الشئ 
الجدةيجد لر الأول الجدة سجد إذا ون1لم آله وعل عي اطه صل وكان 
يعفىيه نحل مما وهوأيصا الجدتين، وهوالخلوس؛،ن قاعدا، يستوي حش الثائيه 

يقحلالذي وهذا غلط، وهذا يجد، مباشره الركؤع من يرفع حثن فتجد0 الصلن، 
افهصل البل أن والدليل الحقيقة، ق يصل وهولر مايتخ مامتج ور له، صلاة لا ذللث، 
لإضلءررقانك قفل »انجغ بملمثن: ر الذي لوجل قال زم زمآله غي 
محوز.لا هذا تلعج،ا كيف، هزوا، اممه آيايت، انحاذ س نؤع وهذا 

(.٧٩رقم)* حدسث، نحربجه، سق )١( 





هرحةتاب*قء1ةاسسح

الشيطان.عقية مثاها الميم، قتتعب 

الجود،ق يمي: الثثع« امداش ذراعتؤ الرجل مرش آذ *ثيش قالت؛ 
المجود،ق واغثدل امحن، عن الزمن وجاف الدرامن، اوئح الجود ول 
حشالفعلة لهذه تقبيحا الث.حاا ١رانياش قالت،؛ ؤإنإ الثّع، افراس مرش ولا 

عنها•الإنسان ينتهي 

افب،ورجه علكم الملام بقوله؛ يعني ياضم®، اثلأ0 نحم ®وكاذ قالت،: 
افب.ورخمه علتكم الملام 

االثاعد.ير خميد أي حبب ْع مله، الذي الخدين، مع الحديث، وهدا 
الوهق.وافه ونثم. آله وعل عليه افه صل الني صلاة لصفة جوايع أحاديث، نمر 

افِه:آئاننول 
رثعؤإدا مئكتيه حداء يديه جعل كمت إدا رؤته اف.، رثول لصلاة ١^٥^٠٢ 

محارُكل يعود لحى انثوى رأته دقغ محإدا ظهره، محر م ركنجه، مذ يديه أمكذ 
أصائعبأطراف، وانتمل ؤابتيهها، ولا ممرش عي يديه وصع شجي يإدا مكاثه، 

هءلبخابم>ىوك،امح،ولِذا
شدته.عل زقتد الأخرى ونمت ص رخأك قدم الأخزة اونحق ل جم 

١^٩رواة 

(.٧٩٢^))ا(الحاويث،اكافي، 
(.٨٢٨رثم)التشهد، ق الخالوس سة باب الأذان، محاب اJخاريت أ-مجه )٢( 



هاو،اسلأة)ااد،سةسمأ(

عليهاممه —صل ايثي صلاة صفة بيان ل نحمذآئئ الوثف اثه الحديث هذا 
أصحائ-،من نفر ق وكان رمح.بمنئ، الئاعدي أبوحميد زواها الي وسلم— آله وعل 
اممه.١١رسول لصلاة أحمثلكم ررأنا وقاوت — وسلم آله وعل عليه اطه —صل الني 
أحمظكم،أنا أناأعلمكم، يةول1 أف الإنسان عل حرج ولا لها، حفظ أبلغكم بمي• 

لنايهول،،الناس ينتبه أن يقصد وإن،ا الفخزوا-لآيلأء، لايقصد إذاكان أناأيهمكم، 
حدثكعاق الصحابة حش بل هذا، يقولوامثل أن نءيإثت الُل،اع عائم وئدجرُثج 

مني،افه بكتاص، اعلم ض أحدا ُلوأعلم مسعودت بن الله عبد قال وك؛ا هذا، حميد أي 
هالإي\ريث،ق،(م.

مصدهؤإنعا الناص، عل والتعاظم وا-قثلأء الفخز الإنسان مصي لريمر فإذا 
به.بأس لا فهذا عنه، محففلوا حتى الواغ يبتذ أن 

حذومكثه،إل يده يرج وسلم— آله وعل عليه اف —صل الني أل ذكر 
اليدينوصع بمي؛ رويه، من يديه فن رلإ إذا وأنه الإحرام، محة عند بمي؛ 

قابضولا محس غثر كمه عل سجد سجد ؤإذا الأصابع، الركبتن عل 
يرئعؤإنا المدر، إل الدرج يقبض ولا الأرض، عل الدرج يضع لا يعني؛ لهكا، 

الصدر.مر ومحافيه،ا اللراءين 

٥٠)رقم الض.، أصحاب من القراء باب القرآن، ففامر كتاب \وخ\وي.' خرجه أ ا ٠٢،)
وأمهعود مبن اممه عد شائل من باب ق؛هبممز، الصحابة فضائل محاب لم: وم

(.٢٤٦٣رقم)



هرح؛تاب،رس>عاةاسبيع

ؤتتمبالمسرى يديه عل مفرما جلس الأول بالتشهد حلس إذا كان وأنه. 
وهدامحها، من المرى وأحرج اليمز نصب اكانى التشهد ق جلس ؤإذا اليمز، 

يشاتيؤك.
الرحلنأصاع أؤلراف كبعل فلا القبله، رحليه ياصاع سجدتتقبل إذا وأنه 

وهكذاالقبلة، إل متجهه الأصاع تكوف حتى قليلا رحله نحمر بل الأرصى، عل 
بعضيفعله كإ يفعل ولا القبلة، إل متجهه اليدين أمحاع تكون اليدين! ق أيصا 

الكمنرءوس يجعل المجافاة شدة من الناس وبعض وشإلأ، يمينا يجعلها الناس 
نحعلهاأن فالمنه المنة، حلاف، هدا فكل اليمين، إل واليسار المار، إل اليم؛ن 

ممدودة.القبلة متقبلة 

صلالني أصحاُب من نفر ق أبوحميد ساقها هكإ الّكا صلاة صفة ذهذْ 
١^^،.وافه وسلمر. آله وعل عليه النه 

اقحإدا حدومكبيه ثديه يرقع 'كاذ افه. رئول أ0 عمر، ابن وض " ٧٩٣
ارسخومال،ث 'قدللث، رمعهإ ا)ثكوع، مى رأته رح ؤإدا ثمت ؤإدا الصلاة 

^لأ:صمكلاضود.ققشرا؛.
ثإدابدنه، دريغ ء الصلاة يحلي، عمرّقاذإدا ابذ أة ياؤع، دعذ - ٧٩٤

رح١^^*^ من قام ؤإدا يديه، زح خمدة لمن افه سخ دال،ت ثإدا يديه، رح رثع 

لم:وم(، ٧٣٦رثم)رغ، ؤإذا ركع إذايرؤإذا ، jixJiرغ باب، الأذان، ئاب، المخاري: أخرجه )١( 
الرفعول والركؤع، الإحرام، يكب؛رة مع ١!^،^ حدو اليدين رفع استحباب باب الصلاة، كتاب 

(.٣٩ر'رمم الجود، من رغ إذا يفعله لا وأنه الركؤع، من 



0ةت1ساسلأةرئ0ساتاسلأة(

٠•ال4حاري رداْ اللمي. عترإل ابن دلك ورقع يديه، 

ورذما أصح عمر)?:نته ابن حديث الصلأةت ق اليدين رغ مواصع هدم 
مو\تمغ.'أربعة ل يديه يررع لكن الني. أن فدكر)?قؤيقنئ البامحت،، دا هق 

فرؤعأوإل منكسه، حدو إل إما يديه؛ رفع الإحرام نيرة كر إذا الأول: 
حائز.هل.ا فكل أذنيه، أوإلثحمة أذنيه، 

أوإلأذنيه، نحمة أوإل حدومنكبيه، إل يديه يرغ للركؤع كر إذا الثاف: 
أذنيه-فروع 

يديه.ورح حمد0، 1ن اممه سمع قال: الأتمإ مى رأسه رح إذا الئالث،ت 
•يديه رح ووقث الأول التشهي• مى قام إذا الرابع: 

صلأ:ظملأ،واضولأ.قال: 
فيها.يديه يرح و>ان1لم— آله وعل عثه اممه ~صل الني لكن مواصع أربعة فهان"ْ 

يديهيرئ أنه من وملم~ آله وعل، عنه اممه -صل المن عن يروى ما أف نعرف و:إ-ا 
وهموهدا القيم: ابن قال بصحح، لمس يعتي: محفوظ، غر زح وكثإ حمص كلما 
يرحكان وقال: فوهم، رح، وكلما حفص كلما يكر كان يمول: أن أراد الراوي، من 

الله-صل الني بان جمحبمه حزم وقد الصحيحم، ق عمن ابن حديث، لأن آ. يديه١ 
الجود.ق ذلاك، يفعل لا - وسلم آله وعل عنه 

(.٧٣٩رقم)الركعتض، من ثام إذا اليدين ر؛ع باب الأذان، كتاب الخاري; أحرجه ر١( 
ر:أ(زاداس)ا/0ا'آ(.



اسبيعطك1ة هاب همح 

وهمهكإ ليش التشهد، من الهيام عند اليدين رفع أن عل دليل أيما هدا وق 
قامإذا كان بل السنة محهم من هدا فإن قاعد؛ وهو يديه يرغ الناس يعص 

 )Jيديه.رغ واعتد

علالسنة يفهموا أف س العالم طالبة صغار نحدر أن نود النامية مدم ؤإننا 
سزعواإذا لأئيم الأم؛ هدا ق وألأيتزعوا أوفعلا، قولا كانث، مواء المرادما، غر 

^١،٠^١٠٠س العلمإء أوكلام يممقاتؤ، الحلمإء لكلام المراجعة غر س الأمر ذا هل 
بالهى.ليس والأمر ، ؤإصلأو صلأو منهم حمل 

أحدهمرْ.بممحينمى الصحابة كون س العلم طلبه يعص وهمته ما لالئ،ت ذس 
يمسحتى رحليه ين يفرج أنه المعنى أن ففلوا القيام، عند صاحبه كعّ_، ق كعبه 
بعضهميرص التراص؛ مى ذللث، يفعلول كانوا بل غلط، وهدا صاحبه، كمنا كعبه 

الصفوفنمحادون أمم المحنى الحلمإءت يعص وقال الكمن،. الكمن، يمس أي، إل بعصا 
أحلس به؛ فثلصقه صاحبه كمنا إل ينظر منهم واحد كل أن بمعنى ؛الأكمس،، 

حتىرحليه ين يفرج المعي أن الناس بحص ظنه ما وأما أويتأحر، عليه يقدم ألا 
الإنسانعل وحهلئ المراد، فهم ل وغلط الق، عل غلط فهذا صاحسه، كُن، يمس 

كانولقالوات يه، عروا لكانوا التفريج الراد كان ولو به، المراد بغير الثيء يفئر أن 
رجلته•بتن يفرج الرجل 

إذامم التاكس،، تتباعد المناكس،؛ ؛؛ن فضاء حصل رحليه ين مرج إذا إنه ثم 
رأثفإذا المال،، س كثم ل وحد ك،ا البنهللون يلبز ص وكان رحليه ين فثج 

إلبعضها مصفوف حشس، أعواد كامم مستكزه، أي كريه وجه عل رأيته الصم، 
بعض•



0ه1ساسلأة)ّطتاسمة(

وأقول■غ؛رالراؤ:أا، عل النصوص فهم التحديرمن أحدرغايه أسي فالهم 
علالناس نحقرن العناء كان هل ممب. والحمد عبياء، فيه يلد ق وأتت تآف، ممه، الحمد 
بياالمراد عل والفعلثة القولثة والسنة القرآن قهم نحب لدلك هدا، عيسا ما هدا؟ 
.0j؛؛s،ajعل الإنسان يكوف حتى 

مجدةقرأالمصل إذا قالوان التلاؤة، مجدة الجود ص العالعاء بع،ض امتثتى 
من٠^^، الركؤغ لأن قالوا؛ الركؤع، عل قيانا يديه؛ فا؛رلح يجد، أف أراد ثم 

به،عبمره فلا النص، مقابلة ق قياس هدا ولكن قيام، من التلاوة وسجود قيام، 
حتىفيه، الأيدي ترفع لا الصلاة، أوخارج الصلاة ق سواء ىزير0 التلاؤم فسجود 

لأ.بمهاثعمر ين اطه عبد قول لعموم يديه؛ يربع لا قتام من مجد اف الإنلوأف 
لأضلدوكواذود«.

يعدالدعاء هيئة عل أيدبمم ريع س الناس يعص يفعله ما حفم ما قيل؛ فإن 
حميم؟لمن اممه مح قولهم؛ 

الخهال،يفعلها ؤإنإ العلم، حللبه يفعلها لا فهدم غلط، أيصا هده فالحواب؛ 
قالالعلعإء من أحد فلا غلهل، وهدا يدعو، كأنه يديه رلإ حمو0، لن الاه سح قال! إذا 

الفجر،صلاة ق يمنت، الناس يعص كون من أحدوها العوام أف الفلاهر لكن ببمدا، 
الغلط،س أيصا وهدا وقت،، كل ق سنة أتيا وءلنوا يديه، رخ وقنتؤ رأسه رخ ؤإذا 
يعصلأن إنكارا؛ ينكر ولا -هدوء، فليتصحه الحمل هدا يعمل أحدا منكم رأى فمن 

سجعقلت،! إذا يدعة، هدا أحي، يا له! ؤيقال يرسي، لكن عته، معفو حاهل الناسمي 
•الموفق وافه صدرك. عل صعهإ ثم التكبير، عند ترفعهإ كإ يديلث، ارخ حميم، لمن اممه 



هوح؛تابملاةاسسحلتا 
يديهريع ئر إدا افب. رثول مال؛ الخنيرث بن مالك وص -  ٧٩٥

مئزسل خمدة اشُئ شخ مح1و: من زك ثإدازيغ أمحه، خ محاذي خش 
علتهر١ا.فق أمحه. جلإي خزمحاذي رولإ: وِفي دك. 

لإثئهصصلأيه من وئر j هإد! يمز ه النير نأى أنه وعنه - ٧٩٦
٠.اتجاري؛ رواه قاعدا• حىي>نتوي 
الصلاةj يحل حى يدنه رقغ المئرس رأى حجرأنه ينر ؤائj، ومر -  ٧٩٧

آحنجيزمع أرادأذ قلمأ البمرى، عل اليش يدْ دصغ م بمنيه، النحس م كي، 
قلمايد>يه، رم حمدْاا ، jiاف *نخ قليا؛او،ت قركع، وكي  ١٢٤^؛*م اكوُت، من يديه 

آ.مأنلمر رواة كمه. شجيUJ( شجي 
اليدالرجل بمغ أذ يؤمرو0 الناس كان قال؛ شند بن نهل ص و- 

ا]ثث1.ِءرأ؛ص' اس ٠ اث!ََ \س 

يآقوجيرث<م جتذ؛؛دي، ي؛قٍ م الحمئ•؛؛، لك ®ربما قائم• وص يمول، م الرؤنق، 
دللئ،ِفييمتز م رأثة، يرقع حع، يكو م ينبم•، ط يكٍ م رأته، يرقع  ثمينجد، ح؛را يكو ثم رأته، يرم 

الإحرام،تكبيرة •ع النك؛ين حدو اليدين رغ استحباب باب الصلاة، كتاب ت ملم احرجه )١( 
(.٣٩رنم)١ الجود، من ريع إذا لايفعله وانه الركوع، من الرفعر وق والركؤع، 

(.٨٢٣رنم)مذس، نم صلاته من وتر ق قاعدا استوي من باب الأذان، كتاب الخ١رىت احرجه )٢( 
نحت،الإحرام تكبيرة بعد اليسرى عل اليمنى يده وصع باب الصلاة، كتاب لم: مأحرجه )٣( 

(٤٠ ٠ رقم)١ حدومنكسه، الأرض عل الجود ل ووصعهعا مرته، نوق صدره 
(.٠٧٤ ر رقم الصلاة، ق المسرى ضر اليمنى وصعر باب الأذان، كتاب البخ١رىت أحرجه )٤( 



—^^0—اسلأة(سة رباب اسلأة ؛لأب 
علت4رُقؤ ائئوس• مذامحبم حممحها،ئقجذمحم الصلاة 

المتون((.طوو الصلاة ارآؤصل اش وثوو هاو هاوت جائر وعذ ٨" ٠ ٠ 
٠روأهسبم |ٌر'ا(ِِ|ُُْ

آلهنهل عانه افه صل المل صلاة صفات من ثيء بيان ق أحاديث هده 
وتلمم•

الوترق الشذ.كان ق ){.ه ا-ةويرث بن مالك حديث ل أيه ذلك من 
ؤإذاتام، ثم حلس الثانية إل تام إذا يعني؛ قاعدا، يستوي حتى ينهص لر صلاته من 
الاسراحة،ة حلالعالياء عند تسمى الخلة وهده قام، يم حلس الرابعة من قام 

لا؟أم مستحثة هي هل خمهإث، العلماء احتلم، وقد 

ونئم"آله وعل، عانه اطه "صل الني يإن مسثحك، غثر إما ئال• من فمنهم 
والوفودالوفود، من ;ْ.بمتنكان الخويريث، بذ ماللئ، فإن كثر، لثا ذللت، يفعل كان 

آلهوعل علته اف —صل النل أحد أف بعد الهجرة مذ التاسعة الستة ل كانوا إنما 
علاعتمد الخلة هد0 مجن ينهص أن أراد إذا أنه لهدا ؤيدل، نالوا' اللحم، وسلم~ 

حثبحا وإن،اأتى مستحبه، فلاتكون الثمة، شيئامن عليه أن عل وهدايدل يديه، 
ليتهص.يجلس أن إل بمتاج ثقيلا كاف إذا الإنسان فإف الطبيمة؛ 

كتابت لم وم(، ٧٨٩)رنم الجود، من قام إذا التكبم باب الأذان، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
سمعفيه: مقول ارمح من إلارغعه الصلاة ل ورفع حنض، كل 3، النير إنات باب الصلاة، 

افلنحارْ،رنم)آبم'ا(.
(.٧٥٦رنم)القنوت(، حلول الصلاة أفضل باب وضرها، السائرين صلاة كتاب ملم: أحرجه )٢( 



ةمحممب|س>ء1أاسبيح

إلالنهوض أراد إذا يجلس الإنساف أن يعتي مطلقا، ئنة إما )،; ١٥من ومنهم 
حاو.كز عل الرابعة أوال الثانية، 

وجع،رتمه أول الس، ير لكؤنه إليها احتاج إن ودالت فصل من ومنهم 
أسؤر>_ث قال؛ تعال الله لأن الراحة؛ مثل محلس فإنه ذللثه، أشبة أوما أومريقا 

وهدانحلى، فلا نشيطا كان ؤإن [، لاوئرة:هح؛ ألمننه حكم يبييئ ولا أوسر لعنكم 
يسنة.ليست الحاجة عدم وعثد منة، إليها الحاجة عند أما الأقوال هوأصغ القول 

أفعالوكل بعدها، ولا قبلها تكبيو لها ليس أنه مقصودة غيث أما عل ؤيدل 
وبعدها.قبلها نير لها القمودة الصلاة 

ثيء.ولا مييح ولا دعاء لا مشرؤغ: ذكر فيها ليس أنه أيقا لهن.ا ؤيدل 

أمايرى من وب؛ن مهللقا، سنة ليست، أما يرى من ي؛ن وسط قول القول وهدا 
زادق القيم ابن واختيار الموئق، ا الننير صاحب، وهواختيار مهللقا، منة 

الأدلة.نمع سرى،وبدلأثإ 
هلالركؤع، مى القيام يعد يديه الرجل يضع أين الأحايين، هدْ ل أيقا 

صدرْ؟عل يبمتحأ أم يزيلها 
ولايضعيزمش، أف الأفضل إن قال; من متهم العلم، أهل ب؛ن حلاف ذا هق 
لكاناليزى عل لووضع وئالت بعضهم بالغ حتى الثرى، عل اليمنى 
بىمهل لأن اليرى؛ عل اليمنى اليد يضع أن السنة إن قالا من ومنهم مبتدعا، 

)ا()ا/'ص.

)أ()ل/مآ(.



مماو،اسلأ)واد،سسمة(

-0^^—
ذراعهعل الينثى الد الرجل يضع أل يونروف الناس ®لكل هال؛ معد 

اليدينيضع الركؤع ح1و ق العالوم من لكن عام، وهدا ثالوات الصلاة®، ق البمزى 
المجدين،عل الجلوس حال ول الأرض، عل الجود حال ول الركمحن، عل 

علالتسري عل اليمنى يضع بميم" والدي الرمع مل -الذي القيام ؤمحقى 
الركؤعمن تام إذا الأساؤز أن هوالتعس؛ بل هوالراجح، القول وهدا صدرْ، 

صدرْ•عل اليرى عل اليم٠يى يضح الرمع• مل ك،ا يمض 
كذكرأسابأنهصضهمراا،قال:إل.و\ء\وتي

حديثبمتي صرثثا، عنده الحديث، يكن لر ظ^بمتئ وكأنه مص، شاء ؤاذ أرمل، 
فهومحذور.يلعه ل! ؤإل وهوالأتربإ، بلعه، ند لكن إل حد، ص بن نهل 

علاليمنى يدْ يضع الركؤع بعد الإنسال أل الراجح القول حال، كل عل 
واشُايني.١^،  jjي \ورى 

أثااللمي.٠ أصحاب مذ ظن} ِل مال الثاعدي محي أف عذ ٨— ٠ ١ 
إل3ام الض.َإذا كان 3ال: هاغرض. ئازا: ه. الهِ زثول بصلاة أغثئئي 

يدنيييزمح مَفمح، يمرأ، م يكة، م متكثيي، ب حزمحاذي يدني رمغ الصلاة 
بجغحءلثمم،لإحو،لأمح

ثمحاذيحش يديه يزهع ثم حمده®، لذ اطه ررسح ثتول! رأته ثم ولايميع، رأته 
قبماو:يتهتاجيا الآنض إل ٌ P »افُأكء«، ثمآقوُل: ةسلأ، تممته خا 
علتها،قمند الثنزى رجله ؤيثي رأته يزمع م رجلتو، أصابغ ثيمع جن؛يي، عن 
(.٧٧٦رمم ٢، • ٥ )T/ صالح الفضل أبى ابن رواية أخمد الإمام ائل م)١( 



ضحىب،قىءاإهراىيح

أكم،؛،رراش ؛ بموو ئم ينجد، ئم معتدلا، موصعه عظمل، ثل يرجع حس نتدو يم 
م:شوخم:رىمحطاأقص

ورئغء ١^^٠ مذ قام إدا م دلك، مثل اكاته اوكثق بمجِفي ئم تهص، يم 
مؤل، دلك بمج ثم الصلاة، اهساح عتد كئت كإ مئكتتؤ، تهنا محاذي حس يديه 

متور'كاومحمد الثئزى رجله أحز التنلم فيها اكي اش؛ثْ كائن حر^١ صلاته، 
ىنبجزؤاةووئاودوائاص،ككد! صدك ^١: ١٥

٠.صجيحر حض حديث، هدا الرمديت ومحأو معناه، ماجة وابن الممدي وروى 

كأيهركثتؤ عل يديه قوصغ رج م محي؛ م داودمذحديث، لأي، رولإ وِو 
وجتهتهامه محأمكذ شجي ثم ومحاو(ت جسه• عذ فتحاجما يديه وور علبجا، قابض 

عمصحديؤ بإذ دقرغ حدومنكثيه، محه ووصع حجه، عذ يديه وم الأزش، 
وأملالبمزى، رجله قاءمتش جلس م ميغ، حس مذقخديه ثيء عل بله حامل 

^ضهامحءلثمحابمنى،وشصىءل
هأ>ىق:وإذامموجم

بدركأض، الرابعؤ كاذِو يإدا اليننمح،' يشب، البمزى، قدمه بطن عل قعد 

يدئهرمحغ الئلأة إق قام حتذ ه ايذ أبمر غجرأنه ر واتل وعث ٨- ٠ ٢ 

والدارمي(، ٠٧٣ ) رقم الصلاة، افتتاح باب الصلاة، استفتاح تفريع أبواب داويت أبو أحرجه ( )١ 
/Y(١٣٩٦رنم ، ٨٥٥ ،) رنمالصلاة، وصف ق جاء محا باب الصلاة، أبواب والرْذيت

الصلأة،رقم)اأ.اكإتمام واوهلها،باب الصلاة إقامجة كتاب ماجه: )يم(،واين 
(.٧٣رقم)١ الصلاة، افتتاح باب الصلاة، استفتاح تفريع أبواب أبوداود• أحرجه )٢( 



ةتاباسلأأ)ااو،ساتسمة،

—

رولإله؛وو أبوداود• وواه •  ٠١ورم أذنتؤ ابمامته وحادي ممحيؤ، بجيال كانتا حى 

ىَل:ىننملالهِه:>ممثأئ
.؛ U-؟4؛ وانن اليي^؛ زواه يمينه. شماله 

جاءثم اتحد، محلىِو ن-4و جاء هاو: زائع نن وهاعه وض - ٤٨٠
سسبملإثظومحاَو:ض

ظأؤآطبأم ١^١ م ^، ٤٥المله إل يوجهغ ررإدا قال• أصل؟ كبمن اف ومول يا 
ثضعك،وتهن زكشاك، عل زامحاث هايثل ذص ماذا أن:^١، اشُ ثاءَ وثا 

تمابلها،إل العظام رى حى زأثالث، وارهع صثك هأقم هإدارهنت وامدذظهرك، 
اصغثم الثنزى، هخدك عل هاجلس رهنش هإدا الئجود، همض نجدت هإدا 

اآصايح.هداإقظ دطمئن«. حس ونجدة ركعة زثل دلك 
روايةدل منناه• والتايئ الرثذي دردى محترسر، أبوداودبغ درداْ 

هإي(؛، iUسهد م به، ^ ٧٥١\يولأ ي هثزصأ الصلأة إل هنث ررإدا هاو: ينرمدي 
ضَزمةوهلإانلإ(بم.'كانصفيآندافيأوإلأص 

(.٧٢رنم)٤ الصلاة، ل اليدين رغ باب الصلاة، استفتاح تفريع أبواب أبوداود؛ أخرجه ا )١ 
(.٧٣٧رنم)الصلاة، افتتاح باب الصلاة، استفتاح تفريع أبواب أبوداود: أ'؛مجه )٢( 
(،٢٥٢رقم)الصلاة، ق الشإل عل الم؛ن وضع ل جاء ما باب الصلاة، أبواب الرمذىت أحرج  ٢٣١

(.٨٠٩رنم)الصلاة، ق الشإل عل المض وضع باب قيها، والسة الصلاة، إثامة كتاب ماجه؛ وابن 
والسجود،الركؤع ق هاليه يقيم لا من صلاة باب الصلاة، استفتاح تفرع أبواب داود؛ أبو أخرجه )٤( 

والتهاني؛٣(.  ٠٢رقم)الصلاة، وصف، ق جاء ما باب الصلاة، أبواب والترمذي؛ (، ٨٥٨رنم)
(١٠ ٠  ٥٣رقم)الركؤع، ق الذكر ترك ل الرخصة باب التطسق، كتاب 



ضحمموا4ممأاسسع
ء(ر— 

مش،مش ءالصلأة .ت اف زثوو ماو هاوت عباس نن المصل دعن ٨" ٠ ٥ 
سلإمإيبم-هل:مص-

مهردلك ومذوبمنل يارب، يارب وتموو؛ منتقبلأيئوبجإوجهك، ربك إل 
المح؛بيراا•رداه ألهوحداج"• ردلإ؛ دو وئ-ا"• ثدا 

مجهراقدري خي آم لتا صل ماك التل بن الخارُث، ين _• عن ٨- ٠ ٦ 
و3او:١^^٠، من زقغ وحى وجذشجي، القيود، من نأته بالهكبترجذرمحغ 

نثاةالبمريا؟<.نارأثاتيه. ٤٠
وعئريذيتمن مكبر يمكه، ثيح حلم صلتت قاوت صقرمه وعذ - ٨٠٧

رواءاكاس»اه• أي، ئتة ^،، ٠١؛ككك !،؛ ١٥٥أحؤ. إثه ءثاست لابن محلت ئنيره، 

^ننموايهثمِفيصة
نواةماواقر،ا.ملصهضيالهَمماو 

افزثوو صلاة لأتمم أصل ألا منعودت اتن لتا عاو عاون علمنه وعذ ٨- ٠ ٩ 
دأبويائياشي-ي رواة الإحاح• ؟يم واحده؛غ إلامره يديه دلإيزهغ ممل ه؟ 

(.٣٨٥رقم)الصلاة، ق التخثع ق حاء ما باب الصلاة، أبواب الرمدىت أحرجه ( ١ر 
(.٨٢رغم)٥ الجدتين، من وهوينهض يكبر باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 
(.٧٨٨رثم)المجويب، من محام الذكرإذا باب الأذان، مماب الخاري: أخرجه )٣( 
.٧( ٦ / ا،لوطآ)١ ق ماللث، أحرجه )٤( 



^)ج( ممو،اسلأةر0باطتاسلأت(
•ا الشر هدا عل ئوبصحيح ليس داود؛ م واشائر. 

زثوواشِ.إداكان :  J15الثاعدي محي أف وص ٨- ١ ٠ 
نواةاننساى.الهُآكو. انتمزالملأوخموه1ل: 

منحرالصئوفول الظهر، اف. بمارئول صل هال؛ بإءريرْ وص " ٨١١
ألارىافن؟ سقي ألا هلأن، ُيا اطي رئول يلماثلمئاداه الصلاة، ؤأناء رحل، 
بذحم^  Jlواف مثم0، ثيء عؤ تش أة رذف إثئم نحي،؟ ين 

أخمدرم.زوا0 ءأرك،ميىبم(ييا< 

عانهاطه صل الض صلاة صمة ذكر فيها بمعانيها عليتا مرت أحاديث هدم 
يديهرغ أنه مسعود ابن حديث إلا الحمد— —وطه -هاإشكال وليس وسلم، آله وعل 

ؤ؛محذآقهحنيمه أبو الإمام بهيا أحد وفد ذلك، بحل يرم ور الإحرام، تكبثية عند 
لأ.بمتمحا،عمن ابن حديث، يردم هدا لكن الأول، ل إلا رفع لا إنه وقال؛ 

كانوأسللم— آله وعل عليه اطه ~صل الجي أن عود، مابن حدبتا من وهوأصح 
منه،الرم وعند الركؤع، وعند الإحرام، تكبإٍرة عند مواصع؛ أربعة ل يديه يرم 
مر،فيه وهذا إثبات وفيه هدا، من فهوأصح ، الأول التشهد مى القيام وعند 

أبوابوأبوداويت ٢(،  ٥٧)رقم الركؤعء عند اليدين رغ ثاب الصلاة، أبواب الرمدى• أحرجه ر١( 
كتابت اني والن(، ٧٤٨)رنم الركؤع، عند الرنع يذكر 1؛ من بابؤ الصلاة، استفتاح تفرح 

(.١٠ ٥٨)رنم ذلك،، ترك ل الرحمة باب الممليق، 
(.٨٠٣)رقم الصلاة، افتتاح باب فها، والمنة الصلاة إتامة كتاب ت ماجه ابن أخرحه )٢( 
أحمد)أ/ا،أأ(.أخرجه )٣( 

(.٧٩٤)٤(سقنحرمحه،حاJث،رقم)





باسمترuبuبمواساص؛إل(

يقرأبمدامميوu باب 

■ؤوٍءهمحت؛؛جتج

اضواص

مح؛محاهمسامحاةة
ما، ١^١٤٥الكقبروثئ يهن إتكاتاك افي، ونول يا دم ائت بش يقك؛ إنكاثئ، 

خمء؛سذمحدمحب،»امل: همل؟هاو: 
م^ساءبجاتينمحبنائض، 

'■علتورمممؤ ؤالإود«. واكني بانناء 
تيه1ذائم1لس>وروو:'آاح-وصءلأيئو: 

ضشي>امحاثاتؤالأزض
العانن،زب ف ومحاي وينكي صلاق إف الشمكنن، من أظ وما حنحئا 

الأهأآثمح\لأويكاسين، من  uljأمزث، نالك و4، شريك َلأ 
لأبمفرإثه حمتا، ذنوبي( ماعفرن( بدئي، واغرمت مجي ظلنت عيدك، وآنا رل اث 

واصرفاث، إلا لأحنغها لأ؛يدي الأحلاق، لأحنن ؤاهدJ( اث، إلا الدئوب 
و:دنك،ظ والخ؛ث وشينك مم، أنت، ه عر ، I^Jعر.

ث؛تون،إوك«أنثميك وتنالت، ثازؤت نإثك، بك ك يىيو؛ك،، ذاطإ 
الساجدكتاب ت وملم (، ٧٤رنم)٤ التكبير، يعد يقول ما باب الأذان، كتاب المحارىث أخرجه )١( 

ه(,رقم)٨٩ والقراءة، الإحرام تكبثرة يثن يقال ما باب الصلاة، ومواضع 



قرحعاواملاةاسسح

ننعىلك حثع أنلئت، وثك آمنت، وئك زُكت، ^، IJءاللهم يال؛ زثع ^٥١ 
ئلءالحند لك ربما ®اللهم ت ماو رأته ريع ٥^٥١ وعض«. وعثلمي ور دبمري 

راال1هلمقاو! شجن قإدا مد«. ثيء من ثئغ ما ؤملء سهإ وما والأرض الماوات 
وثؤوصورْ، حلمك لثدي وجهي نجد أنثنئ، أتنك، دبك نجدت، لك 

التنهدب؛ن يقوو مذآخرما مملإكوو الخالة؛رر*. أحنن  ٠١٥١تيارك وتجره، تنعث 
وماتخاتئ.( وما أنزرت ومأ وما قدمت ما فير اقفن )راللهم ؤاكندمت 
رواهأئث<ا• إلا لا!له ^، Jilؤانث ١!^؛ ائت متى، بؤ أعلم أنت، وما أنرفت، 
ُئيم)ا(

»ثاكزقشإوك،وورذوض: 
شآبجإككانئ«اى.

قثاوتالشئر، حمره وقد الصم قدحل جاء رجلا أو أنس، وعذ " ٤٨١
^^ثا0.لإاصنئووالهِ.متقاو:ا.ىدلهِحدا الهُآمحث، 

.ص:^٢٣
١^٠٠ومد■>ؤاز{ جئق رجزت مثاو لم'مزثآتا؟«. مؤن بما اث٤لم >األإ5م ^ ١٥٥

ظءا«.تواةدتي؛رى.

(.٧٧رقم)١ وماعه، الليل صلاة ل الدعا* باب ونمرما، السارين صلاة كتاب ت لم مأخرجه )١( 
)'ا(منداكاض)ا/0م(.

رقموالقراءة، الإحرام تكٍيرّة بض يقال ما باب الصلاة، اجدومواضع المكتاب ملم: أخرجه )٣( 
(٦٠٠.)



 (٠ u ub )بمرابمدأصير
0

اإقلأةئَل:ص نئووافي.إذا هاار-عنمحتهاهاك:ىن 
نواةع؛ثك«. إلأ ذلا خدك، لأتال انئالث،، ^ Cjjثبسك، الي ءنبمانلخ، 

١^^^١٠.

عذم'ئييرُابذماجن يرياه ٨" 
هُ.  نهثآكلم وهد حاوة، حديث من إلا هزه لأ حديث كدا المحب"ي• لمال 

وهوأنو1عالصلاة، به تسممح الذي يعني• الأراسفتا١ح، بنان ل الأحاديث، هدم 
قوبعضها الصححتن ل بعضها وتلم، آك وعل علته الله صل الى عن ثبمت، 

•الص-ح،ااأح\ن غر 

وعلعلته اممه —صل النبل أو ئهبمتئ هريرة أي حدين، ل ست، ما ذللث،ت من 
رمح.بمنأبوهريرة وكان سر0، يم؛يت إمكانه، سكتؤ للصلاة  jSإذاكان وملم— آله 

افه،رسول يا هال! حنن له الّثي. مال كا العلم، عل حرصا الناص شد أص 

وأبوداويت(، ٢٤٣)رنم الصلاة، افتاح عند يقول ما باب الصلاة، أبواب الرمن-يت أحرجه ( ١١
(،٧٧٦)رنم وبحمدك، اللهم سحاناك الاستفتاح رأى من باب الصلاة، امتفتاح تفريع أبواب 

٨(.٠ رقم)٦ الصلاة، افتاح باب فيها، والتت الصلاة إقامة كتاب ماحه: وابن 
واحرحه٨(،  ٠٤رقم)الصلاة، افتتاح باب فيها، والسنة الصلاة إقامة كتاب ماجه؛ ابن أحرجه )٢( 

وبحمدك،اللهم سحاك الاستفتاح رأى مجن باب الصلاة، امتفتاح تفرع أبواب أبوداولت 
والساني!٢(،  ٤٢رقم)الصلاة، عندافتتاح مايقول باب الصلاة، أبواب والرمل«ىت (، ٧٧٥رقم)
(.٨٩٩رقم)القراءة، و؛؛ن الصلاة افتتاح بض الذكر من آحر نؤع باب الافتتاح، كتاب 



شةتاب،حداةاسسج

ساةسثثامحك:زمال0نة؟
علحريمحا فكان.قنن العلماارُ عل حرصك مى رأيت لما أمص، مى دلك 

العلم-

فميها،أبوهريرة وكان مكث، إذام ونلم~ وعلآله افاعليه ~صل فالمي 
فلابدشيئا، ؤيقول إلا سكن، ب ونلم~ ي وعل عثه الله ~صل الرسول أن يعئي 

تقول؟ما والقراءة بين صكويكر رأيت اممب، رسول يا فقال؛ شيئا، يقول أنه 
لكنهشيئا، يقول بأنه فجزم تقول؟ٌ، ®ما قالت شيئا؟ تقول ألا سكوتك قالت ما 

•وملمم وعلآله علته افه صل سربه 
والئرم_،<،الفرق ثى باعدت ك؛ا حطاثاي ربهن بتي باعد ارأدول،ت قالت 

افالأناممه محب أذ واراد واينرمح-،، المشرق ب؛ن ما الشاعد من يكون ما أشد وهدا 
والغرين،.المثرؤ، ُين باعد كإ عنه ؤيتعدها الخهلايا 

اوبهثش نحا الخس- من لفظ: -وق خطاياي من نبي ®اللمهأ قال: 
ولأيلحمي، ١٣شء ي لابملمق مامها، جملي 

ثيءمنها•

الأبيصلأن الأبيص؛ وحص الدنس® مى الأبجص الثوب يهم، ®نحا نالا 
الوتحلأ؛تأثر؛ايتحإلأإذاكان الأسود فالثوب، ثفلهثفيهالدسولوكانخما، 

أي:الدسء، من الأيص الثوب، ®ُايهمرفقال؛ فته، دجت< نقهله أدي فالأبيص ممرا، 
الدنوب،.من نما اجعلني 

(.رقم)٩٩الخدسثج، عل الحرص باب العلم، كتاب الخارك،ت حرجه أا 



نة،يبمبئبمواساص؛إو( 
العسل؛ثم ثل، التتمة واويد«، واكني بالماء حطاياي اعمل رراللمهم قال: 

البلادق يتساقط وهوالذي معروف، #واكني® معروف، اابالاءا< التشه، ليمثتأ 
صلباثلجا يتعقد الذي هوالمطئ راواودا اشلن، مثل انط ينالحو، من الماردة 

ينزوالمهلز إن الشأن؛ -بذا العلمإء ؤيمول هوصل-،. ل يتساقط، الذي كالثلج ليس 
مر؟!^•٥فإذا بعد، من وهويترل( جدا، حدا ثلج، يْلبقي يلتؤي لكنه ماء، الثحايت، من 

فينمحمالماء مط تتلاش وربإ بندا، وصار مباشره، انعقد حدا حدا الثلجثة العليمة 
بأنهوتحس مصلمعا، الكثين الإل تحد ولذلالئ، كثيرا، بردا فتكون بعض، إل بعئها 

اشبإذن الرابعة ثم الثالثة ثم الثانية، >را يلصق ثم تتجمد، نقهلة أول لأن 

العليقةلأن الث؛يع؛ أوق الخرف، ق كونما اش!"أكثر "سبحان ولهذا 
نحنالمضيم،؛ أو الكابتن للئ، يقول أحياثا الهلائرادت، ق مثلا الأن حدا. بارئة العليا 
أر؛عينكون ربإ الأرض ول الصفر، تحت، وعنروو خمس برودما طقة فا الأن 
افآياُت، من عفليمه بيتاتر آيات، فيه الحو هذا العظمإ اطه سبحان الصفر، فوق، 

تحال.

اصل»الثهم يقول: كان وت1لم- آله وعل عثه اممه -صل البى أن الهم 
يقول؛أنه ق الحكمه ما ولكن يتغكسر، أنه معروف الماء واوي®، رالثلج بالماء حطاياي 

ثاود«؟»الثأج 
بالنار،الإنسان -fL يعيي، حرار0 آثارها الذنون، لأف الحكمة العبياء؛ قال 

والإدوبالثلج المنمي بالماء الذنويب، غل يكون أن التامس■، مجن فكان حار، والماء 
ولورجعوسلم، آله وعل علميه افه صل النثي بلاغة كال عل يدل وهذا االإد، 





نهآئباسمةربابئضاساصي( 

،^0.وهذا م؛ هدا تقوو أن الأفضل وأن وفاصل، حن منهإ كلأ أن فالصواب 

الصحيحتن،ل لأنه وأصح؛ أسند هريرة أي فحدث والصحة الثني حهة ومن 
هوثايتذلك مع لكن الصحيحم(، غير ق وبحندكاا اللهم راستحاثاك وحديث! 

ونئم*ه ذؤ افا،عل؛ه صل الني إل مرفوعا وووى محوفوما، عمن عن 
الاستفتاح.أدعية من الصنفان فهذان 
رروجهت>ْ.بمتئ؛ ءلالس، أي بن عئ حديث عاليه دو ما وهو ثالث، هناك 

هذاإلح، ا< الشركن... من أئا وما حتما والأرص الثناوامتج قطن للذي وجهي 
صلاةق به يستفتح كان الني. أل الحديث ق ا.لصقين من كثير ذكر الاستفتاح 

الخلويل،الاستفتاح -يذا يستفتح فكان التطويل، فيها يهللس، الليل صلأْ لأن اللتل؛ 
ؤمكايل،وبرجيوايل، رراللهم وهو؛ آحر، يامتفتاح الليل صلاة ل يستفتح ك،اأنه 

همادكث؛ن نحئم أنث، واكهاذة، عاوالش، ذالأنض؛ المحاواجر قا> ؤإنزافل، 
تشاءمن محييي ؤلتؤ بإدنك، الحؤ من محه احتلم، لنأ اهدف عئتلمون، فيه 'كائوا فظ 
٠.منتقيمءر صراط إل 

بينمحءع لا لكن الليل، صلاة ل واثنان الفريضة، ق اثنان ! ١^١٤أربعة فهذه 
والأحرمرةأحرى.مرة واحدا حد إنإ اّتفأناح؛ن، 

عيركا<؟إله *لا بعد مزاك* معبود *لا نيادة حكم ما مائل؛ مأل، فإن 
لأنسواك؛ معبود لا تقل؛ لا وتقمر، فقعل عيرك؛، */١٩ تقول! فالحواب! 

بثيءالسنة وردمحتر إذا ان للأنؤيتبغي صواك. حى معبود لا بمعنى عيرك® إلا *لأ 

(،١٢١٢)رقم حديث نحركبه، ساق ( ١ ) 



ضحةتاب،س؛داءاسبيح

ُه،أول ونلم~ آله وعل علته افه ~صل الثي لكان حنوا لوكان لأنه عليه؛ يزيد ألا 
العوامبعض يقلن كإ المعنى وليس شأنك، عظم أي• جدك® أومال قوله؛ أن ك،ا 
المريق.وافه أحد. كموا له يكن ولر يولد، ولر يلد، ل! اطه أ0 

■ءوٍءةجقت؛؛؛جبم

®افI هاو صلاة يصل افه. رئول، رأى ؤه مظبم، بن جبر لص " ٨١٧
واشدؤالأئشيا،سشىتا، الهُأكلإنيا، الهُآكويتا، أكويزا، 

وئمئهمخه من الشبمان من أعودياممه وأصيلا-ثلاثا- بكرة اممه وسبمان را، يف 
آجرة•ويكرل يدا®• فب ®واشد لمأيدؤن؛ إلاقه ماجه وابن أبوداود رواْ ومثر0،<. 

ؤمتر0الشم، ومثه الكبث، مخه  ٠١عمئرؤهال، الئثي،(ا, ااشتط١ن ®من 
٢٢١٧.

ش؛كثهثتكت؟نت 1له. رثول ض حفظ قه جندمح، بن شم0 وض ٨- ١ ٨ 
[،I[U:^U]ه آلماهُ، ولا عيهم آدشثوب ^■؛؛_ ؤراءة بن إداًرغ وّئآةته إداكين، 
'■"مءاُالئاد؛ي داتذناجت المحيي سيى أيددارئ، ردا؛ ثب أويى ثمدة 

الثاءومحت؛ ين اف.أئائبمض محاذنثُو ئت;مأناو: م يئن - ٩٨١
صحيحل هكدا ولمأينكت. ه أيننمعص يهن ِف لمني ^^١ القراءة امتفتح 

ماجه.ابن ل الخدسثا رواة أحد مرة بن عمر وص ( ١ ر 
رنمالد.عاء، من الصلاة به يستفتح مجا باب الصلاة، ام|تفتاح تفرع أبواب داولت أبو أحرجه )٢( 

٨(.• رقم)٧ الصلاة، ق الاتُاذة باب نها، والة الصلاة إقامة كتاب ماجه: وابن (، ٧٦٤)
(،٧٧٧)رقم الأفتاح، محي الكة باب الصلاة، امفتاح تفريع أبواب أبوداود: أحرجه )٣( 

إقامةكتاب ماجه؛ وابن (، ٢٥١)رقم الك؛تين، ل جاء  ١٠باب الصلاة، أبواب والزمدي؛ 
والوارمي)أ/اا،ي،رنما،يمل)(.(، ٨٤٥رقم)الإمام، مكتتي ق باب مها، والط الصلاة 



0ةت1و،اسمة)ىبمئثاسائس(
عد

.٠ وحاو0ُ منلم ض الخاء صاحب وكدا أئرادْ، ق الخثيدي ويكرم منلم• 

))إنماو: نم كي الئلأة انصثح إذا ه الض كان فاو: جائر ص - ٠٨٢
أوووآنا أمرت، وبدللث، له، لاثريك الئافيذ، وُبح ف وء،ق ومحاي ونمش صلاق 

صامح\لأبجيِلأصاإلأكانمن، 
مح.امح\لأ:ضهإلأك.نناةلإ'.

ثطوعايصل إذاهام كان اف. رثوو إل هال؛ مسلمه محمدبن وعن — ٨٢١
منأئا وما حنثا، والأرص الثماوات، مطز لليي وجهي دجهئ أكم، ُراف قاوت 

ثمالنلويرر،ا. مى ارو^نا هال! أتمه إلا جابر، حدين، مثل الخد«يث ويكر • اكركتذا' 

أفلنا سبى وقد تعال، اش رخمه المؤلف ذكرها الأسممتاحات من أنويع هدْ 
لجع لا لكن وتلم-فهوثنة، وعلآله عيه اطه -صل النص عن ورذ ما جيغ 

أوهدا.هدا إما بل منه، صفت؛ن ب؛ن الاستفتاح 

رنموالقراءة، الإحرام نيرة _ يقال ما باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب مسلمت أحرجه )١( 
(٥٩٩.)

(.٨٩٦)رنم والقراءة، التكبم ض الدياء من آخر نؤع باب الافتتاح، كتاب ت اتئ النأحرجه )٢( 
السلمين'.أول اوأنا يدل أالمانا المن اوأنا وفيه؛ 

(.٨٩٨)رقم والقراءة، النير ض الدعاء من آخر نؤع باب الافتتاح، كتاب ت ائي النأخرجه )٣( 
ا،و،ومين',من روأنا بدل السالم؛نر أول اوأنا وف؛هت 



ضحمموا،سئةامابيح

يوعل عليه اش ~صل البى أن تمح.ةئن جندب بن تمزة حديث ول 
هيالسكتة وهدم للإحرام، يعني كؤ، إذا الأول السكتة ٌكين• مكث وتلمم" 

السكتةوهده \اصتآيله، ^^٠ ،; Juومحكتةإذا والثنم1ة، والتعوذ الاستفتاح سكتة 
مءسالفائ لأن وملها؛ القراءة مرض ينز التفريق لأجل أعلم~ ~واله حكمتها 

ؤثكملهاالفاتحة، ل المأموم يشؤغ أف أحل ومن اشى، أحل ومن نفل، بعدها وما 
بالهلويلة.ليستج سكأ وهى يقرأ، الإمام ولوكان 

فهذاالفاتحه، الماموم قراءة بمقدار تكوف أما مجن الفقهاء بعض يكرم ما وأما 
الفاتحة*بعد التيخ ؤيقرأالسورة يستأنف، >م قليلا، يسكّث، نقول(* ولكن دليل، له ليس 

الصفايتجمن وتلمم- آله وعل عثه اممه -صل الني عن ورد ما كل أن واعلم 
 )j فليملحمعه يمكى لر وما يليجنع، حمعه أمكن فا حى، فإنه عنه؛ وصح الصلاة

واطه١،^^*مثة،وهال>ا٠ثة. هدا 



نتآةتاوااسلأة)واباهواءةنياسمة( 

همحهقم

\لأإو'ص
>رلأضلأةئلإيأسينثتمح:قاَلنمواشه: 

ا.ءصاءداآ(ر المزآن ام ®ij؛ثقرولإلسلثأت مممثعليه• الكتامساا،. بمامحة 
لم°يمأفيهاصلاة صل من ١١اف رئوو ئاو ؛ ماو خرنرْ أي وعن " ٨٢٣

الإثام.وناء نغوئ إنا ئزنزة: لأف ءق؛ل ممام«. عج -ثلاثا- حداغ نجل الخزان أم 
مثنتهدعالت < ٧٥١،رقاو بمووتاش. وئول نمتت هإل مسك؛ ق بما  ٧١قاوت 

اضؤسثفبمحاق 
أشتنال: افه محاو أبحوه محاو:^٢١^٠ نإدا عد-ى، خمد>ف اف،ت هاو ه حفت 

تنئواك هاو: ؤإذا محيي، محدو هاو: ,ني نس ؤ هاو: نإدا عدي، عؤ 
\ندناؤ هاو: هإدا مانأل، ثلقدي محيي، وثيث بش هدا هال: ه ئننمثث وإءك 

هولا قلمهن آدشثوب ءمٍ عشم آشت أين يظ ه آكنيم آشرط 
^تيىنألJنواةJتجأر٢أ.

الخضرق كلها، الصلوات ق وانأموم للإمام القراءة وحوب، ،اب، الأذان، كتاب الخاري; أحرجه )١( 
قراءةوجوب باب الصلاة، كتاب لم: وم(، ٧٥٦)رنم نحافنا، وما فيها نحهر وما والسفر، 

(٣٩رنم)٤ غثرعا، من له مملم4اقرأمابر ولاأمكنه الغانحة، إذالرنحن وأنه ركعة، كل ل المانحة 
الفاتحة،نحن لر إذا وأنه ركعة، كل ل الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، محاب لم: مأحرجه )٢( 

(٣٩٥رقم)ضرها، من له بر ما قرأ تعلمها أسكنه ولا 



شةتاواهداةاسس؛

مسحووٌكايوا تهقمحقبمتمحأ وعمن تكر وأبا الثى. أة أنس، وعس " ٤٨٢
زؤاهمنلمر4ُ. آنتننيث رث ش وكنث ب الصلاة 
هإد4يأمنوا، الإمام أس ررإدا الق.ت رثوو ماو هاوت هريرْ أب؛، وص " ٥٨٢

ع^تهر٢ا.مممى , ديه« من مائقدم صزله اللايكة ثأمس ثأمينه اهي وس 
مّء  آدكآفيَوورولإهاو:راإذافالالإثا؛: 

اليحاري،هدالئظ دُبهاا. س ماثمدم غفرك اللايكة هول هوله واهي س هإثه آمس؛ 
(*•*•٠١٢ ؛ ا َآ» يحوهوسم 

همسدؤس، ١،^^ هان هآمنوا؛ المارئ أش  ١٥١١١^؛ ١٥للبماوي أجرى يل 
٢.ذسهءر مى ثمدم  ١٠٠له عفر اللائكؤ ئأم؛ن ثأميته واهق 

صلئمررإدا الثي رئول هال هال،ت الأئنري موتى أي، دض " ٨٢٦
^^ذاوموا،ئذاهاَل:ؤمحاصب

هإلوارثئوا؛ دأكيرثوا ورلإ ء هإدا افه، محقم محذ يقولوا؛ آلمثآيد،4 ءدهٌ؛؛؟* 
'^١٥يألك«، )رهتلك اشِ زثوو هقاJ هيفىا(<، ص ، ١٥؟\لإم:زلإ 

الصلاة،كتاب ت لم وم٧(،  ٤٣)رقم التكبمّ، بعد مايقول باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرحه ( ١ ) 
(.٣٩٩رقم)بابحجةسئل:لأبجهرس، 

الصلاة،كتاب ت وملم (، ٠٧٨ ) رنم بالتآ4ين، الإمام جهر باب الأذان، كتاب الخاريت أحرجه ( ٢) 
(.٤١٠)رقم والتأم؛ن، والتحميد، التميع، باب 

الصلاة،كتاب وملم؛ (، ٧٨٢)رقم _، I;Jlاإلأموم،جهر باب الأذان، كتاب الخاريت أحرجه )٣( 
٤(.١ )٥ رقم وغيره، بالنير الإمام مادرة عن النهي باب 

(.٦٤٠٢)رقم التأم؛ن، باب الدعوايتج، كتاب الخاري؛ أحرجه )٤( 



ه1ساسلأة)طباهماءثنيسة(

رواه. ١١لكم اف تنثغ الخند لك رنتا اللهم هقولوات خمده ئ اف ثخ ت هال ُوإدا 
ه)ا{I ٠ م 

»ئذافيأفاتيوا«رى.هرؤلإقصمي;رةزقادة: 

ونسح،قراءة، عل سثيل والصلاة الصلاة. قراءة ليان الأحايين، هده 
ثيءمحههاولا المادات،، يناض من روصه فهي وثتاء، ودعاء، وتحميد، وتكم، 

المادايتج.حح من 

القراءء،ذلك؛ من الصلاة، عليه تشتمل ما عل لاثثتمل غيرها والعبادات 
فهيمنها بد لا التي أما ناقله؛ وقراءة منها، بد لا قراءء نوعازت الصلاة ق والقراءة 

يئزأثالر ومن الفانحه، يقزءوا أن والمأموم والتفرد الإمام عل فيجب الفاتحة، قراءْ 
منهابدلا واتى منها سيها التي الركعه ألغست، ركعة ل سيها ومن له، صلأْ فلا 

علتهاطه صل الشل قول لعموم وذللث، أومأموما؛ أومنفردا إماما كان مواء بركعة، 
يمرأ*لمْ ُإذ عامة؛ وهدم الكتات،اا، بماتحة ريمرأ ئ صلاه ٠لا وملم؛ آله وعل 

مأموما.يكوف إلاأن يمل• فلم شيئا، يستثن ول؛ 
^٠١٠١قالا يقرأ؟ يل الإمام• وراء يكون الرجل عن أبوهريرة نتل لما ولهدا 

مؤثث،جهرا يمرأ والإمام جهرُث،:أا إذا لأنلثه نجهر؛ ولا يمتي• لث،* يمي:بمال 
٤(.٠ رقم)٤ الصلاة، ل التشهد باب الصلاة، مماب لم: ما-؛محه )١( 
مرسأي حديث من ( ٦٣/ ٤ ٠ رقم)٤ الصلاة، التشهدل باب الصلاة، كتاب ت ملم أخرجه )٢( 

مسلمتعليق واننلر هريرة، أبى عن ملم 3، بجرج وم الرادكا، دعامة ابن هر وقتادة الأشعري، 
الحديث*بماية ّق 



محممواث>ئةاسبيح

يقرأفالآموم الأمومتJ(، عل ثوفث مرا يقرأحا والإمام جهرا 7يا قرأت ؤإن عليه، 
قلمه،عل الخروف يمن أن يكفي فلا بقلبه، لا يقرأبلسايؤ أن بد لا ولكن نفجه، 3، ببما 
والخفتي.اللساف ومحئك ونهلق قراءة من بد لا بل 

العدبين مناجاة الفاتحة وقراءة وحنكاما، حروفها بجميع مرسه تامه ؤيقروها 
عبدي،حمدق اش! قال، ه فصت ئي ف جتثحدو قال،ت فإذا عَقجل، الله ويتن 
الذب4هي نلك ؤ ؤإذاقال،ت تمدي، عل أش الله؛ قال ه اتي> قال؛^١ 
قال4 سشث وإ؛ك ثثد ؤؤإ؛ك قال; ؤإذا عظمني، أي: تمدي، جدف الله؛ قال 
4ئنتعمش دإ؛ك مثل 4أ،ك قوله; مآل. ما ولعبدى عبدي، وبين بيتي هدا الله! 

مصالحه.من فهي العيد، أفعال عل ءِةءْل بالله والاستعانة عمقيل، لله العبادة 
آلشنر>وبضر عرهم أفت آثغن صزط  ١٥آلستةبم؛آندئاآلذسط 4 قال؛ ؤإذا 

سأل.ما ولعبدي لعبدي، هدا افه! قال 4 آلمآلف ة* هلهن 
سإواتهعل عرشه وهوفوق، عغبجل ربل—، تناجى عفليمة، قراءة القراءة فهده 

ولولاتدري، لا أنت كتث، ؤإن ؤثعلمالث،، يسمعك، لأنه تناجيه الأرض، ق وأنت، 
واحدفكل بدللاج، علمنا ما -بدا أخرنا ذتج— آله وعل علته افه ~صل الني أن 
كيفلاتقل؛ ثيءعلتا، يكل محنط الله لأن يتاجتؤ؛ تحال فالله يقرأالفائ الأن مثا

نقول؛أوس3لها؟ا ق وهدا آحرها، ق وهذا الفاتحة، أول ق يقرأ وهدا ذللث، يكون 
وقدرهعلتإ به محيعل فاطه ٌنيء كل ثي؛، كل يتع عليم وامحع تمال الله لأن 

ذلالث<.وغير وبصرا، وسمعا وملهيائا 

واحد،حال ق إلا المصل عن الفاتحه ولاتسقط الفاتحة. قراءة من بد لا إذن 

جاءإذا فهنا راكع، والإمام جاء أن مثل ركعة، أول فاتته وقد جاء إذا المأموم وهي 



نمآاسلأء( اسلأءرباب هاب 

أنهذا عل والدليل الماتحه، يقرأ لر ؤإو يركع، ثم الإحرام نيرة يكر راكع والإمام 
ف1سرغراكع، ونئم~ آلي وعل افا،عل؛ؤ -صل والمي المجد يحل يمحقفيتئ أيا؟كرة 
ظإالصقن، ق لحل نم الركؤغ، يفوثت أن حاقن الصقن، ق يدحل أل ئل ور؛ع 
،٠١١٠ولاثني،حرصا اف ®رائك له؛ قال، وتلم- آله وعل عانه افه -صل الني ملم 

محزاءما.فانته التي الركعه يعيد أن يأمنْ ولر 
هوالذي القيام فاثة راكعا الإمام أدرك الذي أل النظر حين من ذلك ووجه 

الإماملوكان حتى عنه، تسقط لا ذلك عدا وما القراءه، عنه فسقطن، القراءة، محل 
فاقرأالفاتحه، يكمل أن ح؛ن من بالقراءة يسرع و'مها، كالراويح ابهر راءة قل 

الويق.واش ركعة، كل ل المانحة قراءة من بد لا يعني؛ يقرأ، الإمام ولوكال 

مِوالآومحفالإاص،
ِنؤيطوو أح؛ادا، الأيه وبممعتا الكتااّ، بأم الرمحثم وق دنورثتن، 

اكاتة،وهكدافيم،تاَلأ:طيلإمحتة الأيل وئ 

الظهرهِق افب رئول محام ثخزر ج مال؛ الخيري تيي أف وعى " ٩٨٢
محمحمحمحننمحصمي4

مدرالأحرمحن محامهِق دخررتا آخ- للأيي مدر ؤزرئة رواية؛ِق ~وِق الثجدة 
١(.١ ١ رمم)٠ حديث نحربجه، ساق )١( 
لم:وم(، ٧٧٦رثم)الكاب، مانحة الأ-محرض ق يقرأ باب: الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

(.٤٥١رمم)والعصر، الظهر ل القراءة باب الصلاة، كتاب 



محةت1رآاثء1ةاإه<ابيح

محِسامءلممحواٌ
مح-نثاةثامر'•

^يه:خلفياششإذا:ش
منآطزو الفتح وو دلك، النضرنخؤ وو - ألايمده ويمت أنث رولإ -وو 

ذك.ئناةتأإإأرأل

المرُبذ بمرأ اف. ونول ثمنت قاوت مشم بن جبر وعذ " ١٨٣
اازر.ةققش^/

قيمرأ افب. رسول تمعن ت مالت، الخارث يئن المقل أم لص " ٨٣٢
امب،بايغت،مما.ققشرءا.

قؤ؛ jjipMالئ مغ بمل جبل نئ مناد ثاذ ماو: جار وص " ٨٣٣
المزة،ئسورة مامسح هأمهم، مومه آتى ئم ، اليئ.١١^١٤ثغ لت1ك مضل موته، 

ماوتملأو؟ يا آناهمتؤ له؛ همالوا واثضرف، وخدم ضل ثم ملم، رجل مائحرف 
اش،رمحول يا مثال؛ افي. رمول ماتى ذؤاؤبو'ئ. اف. رئول ولاتئن واف، لا 
مومهآتى ثم العشاء منالث، ضل متادا نإو بالنهار، ينمل واضح أصحاي، إثا 

(.٤٥٢ريم)والعصر، الفلهّ ق القراءة باب الصلاة، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
(.٤٥٩رقم)الصح، ق القراءة باب الصلاة، كتاب مسالم'. أحرجه )٢( 
الصلاة،كتاب وسلم: (، ٧٦٥)رنم الغرب، ق الخهر باب الأذان، كتاب الخاري: أحرجه )٣( 

(.٤٦٣رنم)ذالمح، القراءة باب 
الصلاة،كتاب وسالم: (، ٧٦٣رنم)الغرب، ق القراءة باب الصلاة، كتاب البخاري: أحرجه )٤( 

(.٤٦٢رقم)الصح، ق القراءة باب 



يمهآمماوااسلأةرواوااماءةهم|سمة( 

اث؟أأيان مناد، ٠^١ صاو؛ معاذ غل اف. رثول مأمل البمرة• بسورة محاؤح 
يامح،ؤشمن؛كالأش(ا.ودرس،والفض، ارأ: 

دآقثزه،^١^٠ الثء؛ الم.مرأو ثمنت محاو: وعن - ٨٣٤
عتتورممممؤر منه. صوJ١ أحس أحدا نمت ومآ 

حالتجر الض.؛وأو كان قال: نم؛ نن جابر زص - ٨٣٠
ا.منلمر رواة بمدءءفيئا• وكايثرصلاته ويغوها، ؟٠ آلميبمي ^^٠١^٠ 

إ،^؛١^؛، الفجر مرأي( الم. نجع أق حريث، بن عمرد دعذ -  ٨٣٦
رواةء1ّثتوه. 

صلقانثوJضهاضبم،قال: 
أحدتمحنى- ذكر -أذ وهاروذ موتى ذكر جاء حك، امحمفذ، ثوره قانممح 

منلماْآ.نواة قزكع• تغلا  Wjالم 
ائئنة:زم اشبمر مزأي، M البذ كان ئال: ي م لص - ٨٣٨

(،٦١٠٦)رقم أوجاهلا، متأرلأ ذلان< نال من إكفار ير م من باب الأدب، كتاب الخاوي؛ أخرجه ا ١ ) 
(.٤٦٥)رقم ااعشاء، ق القراءة باب الصلاة، كتاب ت وسلم 

الصلاة،كتاب ت لم وم(، ٧٦٩)رنم الشاء، ق القراءة باب الأذان، كتاب الخاري؛ أخرجه )٢( 
(.٤٦٤)رنم العناء، ق القراءء باب 

(.٤  ٥٨)رقم الصح، ق القراءة باب الصلاة، كتاب مسالم؛ أحرجه )٣( 
٤(.٥ رقم)٦ ابق، ايالمصاJر )٤( 

(.٤ ٥ ٥ ) رقم السابق، المصدر ( ٥ ) 



همحهاو،،ق،ئةاسسح

ا.محؤنلأفوصهققش١١يت ح

الأول، eJ^Jlا-إنمتتفي ممزأئور0 الخئع4، أبوئريره لنا يصل مكه، إل وحؤج 
سملاف.محأيايرمك•

أٌرآ(ََأُم« ميمروأْ 

قراءتبما،من بد لا الفاتحه أف وسبى الفاتحة، بعد يقرا فيإ متمدد؛ أحاديث، هدْ 
له،صلاه فلا الفاتحه يقرأ ولر صل من وأف والتمرد، والآموم الإمام عل نجب وأعا 

عنه،نقط فإما راكع والإمام يحل إذا بوى الموهي واحد، حاو ق ثنمهل أما إلا 
إذاعاليه وحب ريية، ل بمرأها ولر المأموم لوئتي حتى يقرأ أف عليه فيجن، ؤإلأ 
الفاتحة.قراءة فيها ترك الش بالريُؤ يأمحا أن إمامه ملم 

Iقسمين إل م تنقفقراءما سواها ما أما 
القراءهسس فهذا قراءته، غالب، أوكان الني. عليه دائم ما الأول• المم 

ابمة؛يوم ئجر ل \بجليه ز آن وؤهل الثجدة، ؛،ذه وذك مثل؛ وذللث، به، 
قيقرأ ابمُه، فجر ق حما يقرأ كان وتلإ- آله وعل عله اطه -صل النبل فإد 

يقرأواكانية والأحزام،، لقإن بين الش وهي الثجدة، وهن الأول الركعي 
ذالتي وهي لالإنان:ا[، ه ألدهر نن جن ألإمي مل أف تازقأق\ك: افه قول 

توملم (، ١٨٩ ) رقم الخمعأ، الفجريوم صلاة ل يقرأ ما باب الحمعت، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
(.٠٨٨ ) رقم الخمعة، يوم يقرأل ما باب الخمعة، كتاب 

(.٨٧٧)رقم الخمعة، يوم يمرأق ما باب الخععة، كتاب ت لم مأخرجه ( ٢ ) 





درحممدا|ق،ل1ةالص1بيح —)ه(^—
 j،^ وأحيائاأ-حياوا، ه مد -آأثم هن وق ه، آل=ك؛نثوث تأه

يينئدبثإئص يإسمنمل إبنيفر إق لزل وما إيث أزل ثتآ أش ءامكا ملوأ ؤ تنرأت 
يتأنلؤء الثام وق القرة،  i>rمن الأول ابز؛ م ل لالقرة:ا"اا[ i آلأنثاط 

،عمرازر آل سورة أا"[في ممران: زآل ه وتتم بيثث عم ْكدم إق uثالوأ ألكنف 
مث؛.وهدا إق هذا 

وله، ؤز> ت الأول الركعؤ ل فيها يقرا العيب صلاة ل أيصا تعيينه ورد ومما 
ائرأتئث ؤإل اوسنة، جاءت هكذا ٠، أنمثز ؤآنثى ألثاعق ؤأثر<ت اكانيAت 

قيقرأ محلوافه، بعد اف الإنبمئهإ التي الطواف زمحا التعيى فيه ورد وتما 
٢.بآر لمد هوأثم ^،j الثانةت وق ه، ألهكتيوث وش،ؤث( الأول؛ الركعة 

نته.فإنه ثعيينه وزد فإ 

منفلسش عليه تداوم ولر ونلإ- آله وعل عثه افه -صل النئ قرأيه ما وأما 
فمثلابعنه، ثهللب لا إنإ حر، عل فهو فعانه إذا اف الإنأف شاك لا لكنه المنة، 

قرأتإذا إيا ؛، rrتقرأأف يس نقول• لا لكن بالطور، الغرب، صلاة ل الني. قرأ 
قبالمرتلان قرأ وكيلك عليها، يداوم لر لأنه سنة؛ لمن، لكن حثر، فهي ببما 

محو.ولكنه ، ١٦٢يقرأ أل السنة من يكون فلا المغرب، صلاة 

(.٨٤٣)رنم حديث محرنحه، ساق ( ١ ) 
(,٨٤١)رقم حديث نحريه، محاق ( ٢ ) 

٨(. ٤٠)رنم حديث نحريجه، محاق )٣( 
١٢١٨)رنم ه، المحي حجة باب ا"اج، كتاب مسلمت أحرجه ( ٤ ) 



بعينه،منة فيكون عليه، ووافلب الني. عليه داوم ما يتن ذر3، وهناك 
الرسولمحك من أنه ثالث، لا ت يقال ولكن يعينه، مئة يكون فلا به يقرأ سؤع وما 

قرأ.ما يقرا أن به التامحي ومحبة عكهأقلأْؤئيم 
لأنالثنة؛ عن خارجه إطاله بالناس بمليل أف للإنسان يجوز لا أنه اعلم ثم 
العشاء،صلاة الني. ْع بمل كان يخسبمه جتل بن قمعاي لهدا، عفسث، الني. 

انت،®أفتاو ه: الني فقال يْليل، لكن الصلاة، تللئ، -م فيصل قومه إل يمج ثم 
الخإعة؟هع الصلاة عن الناس ثصد أف أتريد يعي• • معاد؟٠١ يا 

يليلإْلالهإمائه كان إذا الحاعة بترك افيدر أوالإنالعل،ائينهدا وأخي 
هذافدل بالصلاة، انفرد الذي الرجل يلم ول( معادا لأم ه الّك، لأن غثرمشروعؤ؛ 

سحلم،أذ ان فللإنمشروعة، غثز إمحناله يطيل أذ عادته من كان إذا الإمام أل عل 
الإنسانفلايجورأذبمحلف يالق، بل الإنسان، تبموى ليس وتحديدهذا اُنجاعة• عن 
هذالأن آنه؛ وؤهل بالثجدة يقرأ الإمام كال إذا الحمعة يوم المجر صلاة عن 

Jزئخالخالأئة.

يقرأفيرقعيعي• أحيايا، الأيه يسح والعصرأف الغلهر صلاة ل للإمام ونجغي 
تكوناوليس؛ساكت، يقرا الإمام أف إل الماموم ليتبة الفاتحة؛ عدا فيإ أحياثا، صوثه 

مطلما.

قدم•ثيء كل عل إنه به، والعمل الحي، يرقة bياكم يوممنح، أف افن أسال 



قوحممبرسئ1ةاإه|ابيح

ووالهذلمب j بمرأ اف. رنول كان مال؛ بجثي  jiامحان دعن " ٠٨٤
العينثإدااجث؛غ ماوI آلمسته. -ثديئ أقنك وؤدل أ'لآله ته ب-ءؤثجأنن الحئعة 

منلمُُرواة الصلالإن. واجدهرأبم؛اِفي يوم والخئعهِو 
بجمماله،أنمينشتآلكؤه

هألنجي بؤ0 بمرأفيهكا؛ كاف محال؛ والفطر؟ الأصض سِو اش رثول 
.٢٢زؤاهمنلمره. ألثاعق وءؤأثر؛تتي 

آلهوعل علته اطه "صل الني أن قثه يجتر، بن اشان حديث الأول، الخدين، 
-،-؛_<أنتك تؤت أنن ؤ•، والمال"ين ا"إقئعه صلاة ي يقرا كان ونلم~ 

ؤأعرأتوسورة ؤءس>ه سورة العيدين ق يقرأ كان أنه الثاق الحديث، وق آلمنسؤه، 
ئنة.وكلاهما 4، ألثاثئ 

الناس،أحوال يراعي ولكن نرة، وهدا تئ0 هدا يفعل أل للأنان ؤيتبغي 
قدالناس لأن العيدين؛ صلاة قراءة ق يهلول فلا الشتاء أيام ق كان إدا فمثلأت 

هارف معتدل؛ليقرأ وئي، ق كان ؤإذا والغاشيه، ^٠،^ فيقرأ هذا، عليهم يس 
مشمة.يدون السنة عل محصل حتى ه؛ وءؤآهر؛ت 

ربم،أتم ؤ،سج المي فا قرأ والخمعه العيد اجتمع إذا الئعإن حدين، وق 
إذاأنه عل دليل هدا وق ا-اقئعة، ق وكيلك تريث أنك ألآ>،4 
وحويا.الخمعه وتحل العيد، تحل فإنه واحد؛ يوم ق والخمعه العيد احتمع 

(.٨٧٨رقم)الخمعة، يوم ق يقرأ ما ياب الجمعة، كتاب ت ملم أخرجه )١( 
(.٨٩١رنم)صلاة ق يه يقرأ ما باب العيدين، صلاة كتاب ملم؛ أخرجه )٢( 



ين،ةتاد،اسلأةربمب،القراءةهماسلأة( 
بمسضكلبيلكلأ؛امالأ>ى،أمالعل،اء واخلف 

المد؟صلاة حصر من عل نحب لا 

ا-إئئعه،مام أذ قبب ولكن العيد، حضرمحلأْ من عل لانحب أما والصحيح 
لنقولالعيد، صلاه الناس يمل فقول؛ اجمعة، يوم العيد صادف العام هدا فمثل 

محمنوين.ؤإننا شاء، إن الخمعه فتيحمي هدم حصرمحلاتنا س -الخطب-؛ الإمام 
الظهرصلاة وأما العادة، ق الخمحة فيها تقام الش احي المل الخمعة وتمام 

فائدة،ا-إثمعة لإقامة يكى لر احي المل أهيملم، لو لأما مجد؛ أي ل تمام فلا 
الخمعة.إقامة مع احي المق الظهر صلاة تمام أل نحل ولا 

فقال،؛وا•إئ٠عة، الحيي اجتمع إذا ايه المسألة هدم ق الأقوال أصح أف فالحاصل 
عئصز،لر شاء ؤإو أفضل، وهو الخمعه، حمر شاء فإل العيد؛ صلاه حمر من 

وأماأحد، البستا 3، معه كال إل أمجحايه أو•ع ظهرا، ييته ؤ، يمل أل بجنا ولكن 
يتأحاف.ولا الخمعة، مجد ل الخمحة صلاة يميم أن عليه فيجب الإمام 

وأصحها.المسألة هدم ق الأقوال هوأعدل هدا 

لأنصعيف؛ فقوله والظهر، ا•إق٠هة عن الحيي بصلاة محتمى إنه قال؛ من وأما 
الضلواُت،إحدى وهي ينقطها الذي فإ الخمعه، مم لر إذا ئقام أف الظهرمحب، صلأْ 

صلاةعل اثمحز كؤنه س الثلمخ بعض عن وزد وما صعق،. القول، فهدا ا الخمس؟ 
عندالخمعة صلاة لأن ا-اقئهة؛ صلاة الحيي بصلاة نوى أنه عل محمول فإنه العيد، 

يعدالخمعة لومنتج فمثلا العيد، صلاة ونيا بدحول وقتها يدحل العلياء من ممر 
بعضعن ورد ما ؛لعل، الحليا:؛■ بحض عنت ثبزئ فإنما رمح؛ محي الشمس ارتفاع 



هرحةتاوامداةاسئ

نواهاإذا وأما عاليها، واقتمز خمعه، نواها أنه العيد، صلاة عل اثنصز أنه الثاف 
الفلهزيصل أل له بوضن العيد صلاة حضر وس الخمعة، مام أل بد لا فانه عيدا 

فيمحته،وافهالمومح•

———ؤؤًمحجقم، 

ؤءذالمجر: زكعثي هزأِفي افه. رثوو إن هاو؛ ئزيزه أبٍ( وعى - ٨٤٢
؛.منلم^١٥ • ه لهمثد ائت هن ه =^^^ ٩١١ثأترا 

المجرترمحي بمرأو افب. رثوو 'كاف هاو؛عثاص اين وض - ٨٤٣
همفيمعمان:ؤضلآيآص

٢.منلم رواه ]آلءمران:؛ا■[• J_\ مؤقم ءًقدهم مالواإق 

آقب-وبمح صلاته يْش^ ه اش رسول كال هال،؛ عباص ابن عن ٨— ٤ ٤ 
٠.^٠١^ إنتاده ليس حديثه هدا ويال،؛ الرمذي رواه ه. أهي أليمح، 

آدعْتتوبؤق هزأ؛ اف. رشول، سمنت هال؛ حجر بن دايل لص - ٥٨٤
والدارم٠وآتو٥١^ البيدي زواْ صوته. ج\ ط رلآم؛ر،اا ممال؛ ه آلمآيأن وثُ عيهم 

والحثالفجر، ست ركعش امحتماب باب ونمرها، السائرين صلاة كتاب، ت لم مأحرجه )١( 
(.٧٢رقم)٦ يقرأغ؛هءا، أن مايتحس، وبيان ءاليه،ا، والحافظة عاليهإونحفيفهإ، 

رنمالفجر•• سنة ركعش استحبابا بابا ونمرها، السافرين صلاة كتاب، ت ملم أخرجه )٢( 
(٧٢٧.)

(•٢٤٥محوفم)ه، آمحنجي أرني آم م ياؤبتاّبمهر رأى من باب الصلاة، أبواي، الارمديت أحرجه )٣( 



نصآممباسلأةرب1و،القوا«ءهماسلأة( 

ناتئي"<.

هآستادانثوم، افي. وثوو حرجنائغ هال،؛ رمرالنثتري أب؛، وص " ٨٤٦
مننجز هماو حثم«. إذ »أوجب : البئ محاو النألأ، أنحِفي هد يجو عل 

ا.رردامير(اا-رواْآبوذاودر هاو؛ نحم؟ ثيء بأي الموم• 
بثونةالئرب صل اش. رئول أو ظ^.عهايالت؛ عائثه وض " ٨٤٧

الآمحاد.قثتفافيم.ننا؛الإ''/
الثمر،ل ناقه اف. أموي محت هاو: عام تن عب دعن -  ٨٤٨

يرنأعود معثثني هرسا؟١٠. ثورص حنن أعئئلث، ألا عمه، *يا ل؛ همال، 
لصلاةيزو هي ■^١، -^١ ثرزمت، ظ هلم ؛ ^ 4• آلثاثن يزن أزد ه آلملإ، 

كمنعمه، ااثا هماو: إؤ الممن مع هلثا للناس، الصح صلاة بمإ صل الصتح 
ا.أخمدوأبوداودؤالشسانىر رواه رابتؤ؟®. 

لتلهالذردت، صلاة و يمرأ و. انيإ 'كاذ قال؛نثره بن جابر وص - ٨٤٩
الئقُْ*.ثنح رواِْو ه. أحط هوآق ذظ ه آلخكغزدث ه ^ ابئعت؛ 

تفرحأبواب وأبوداويت ٢(،  ٤٨رقم)التآص، ل حاء ما باب الصلاة، أبواب ال،رمدىت أحرجه ( ١ر 
(،١٢٨٣رقم ، ٧٩٤)Y/ والدارمي (، ٩٣٢)رقم الإمام، وراء التأس باب الصلاة، امتفتاح 

(.٨٥٥)رقم بآص، الخهر باب فيها، والستة الصلاة إقامة كتاب محاجه؛ وابن 
(.٩٣٨)رقم الإمام، وراء التأمين باب الصلاة، اسفتاح تفريع أبواب أبوداود• أحرجه  ٢٢)

(.٩٩١)رقم ؤ١ةصه، _ اينرب؛ؤ، القراءة باب القرآن، ل جاء ما جامع ت النائي أحرجه )٣، 
االعوذتين،ل باب وترتيله، ونحريه القرآن قراءة أبو.اب داود• وأبو ،، ١  ٥٣)؛/ أحمل• أحرجه )٤( 

0(. ٤٣٦رنم)الأتاذة، كتاب والماتي: (، ١ ٤ رقم)٢٦ 
)ه()مام(.



ضحمم|باقئ1ةائه،ابيعنت، 
^نلم-:نتي:وهكم.

بمرأافي. رثول تمنت U أحهي ما هاوت ينرئنعود عدافي وص " ١٨٥
هل=كنثوث آ نأي المجرب-ؤش صلاة مل الرئ؛ن ول الئرُب بمد الرئمحن ِفي 

المحبير٢ا•رداْ ه• أحط ئوآس وظ 
الذرمس،رآا.تند لمْيد'قنت  ٥٩هريره، بئ ض ماجه ائى ورواه - ٨٥٢
أنبهأحب وراء صليت ما ^،^ ١٥هريره أي ض ينار، ينر ئامحاذ وص — ٨٥٣

اوكشبجز • ١١٤٥خلفه صلت ثمحان: قال ثلان. من اف. صلاة 
يقصارالئرمب، ويمرأل العفر، وئم االألحنيجإأ، وؤهمم، الظهر، من الآولبجن 
رواهاكم. ئطواو الصح وتمزألب اكثل، بونط العشاء ل ويمرأ اكئل، 

الم،ضلأة الثت.j خك ئ قاو: مادة وص - ٤٨٥
^١:بمها؟«. خلم م ماَل: يزغ م ؛، ^١١١٤عي صت ٥^١ 
(.٨٣٣رقم)الغرب، صلاة ق القراءة باب فيها، والمة الصلاة إقامة كتاب ماجه؛ ابن أحرجه )١( 
رنمفهٍا، والقراءة الغرب بعد الركعتين ق جاء ما باب الصلاة، أبواب الترمذي؛ أحرجه )٢( 

(٤٣١.)

الفجر،نل الركعتين ل يقرأ ن،ا جاء ما باب نها، والمنة الصلاة إقامة كتاب ماجه؛ ابن أحرجه )٣( 
(،١٢٥٦رنم)الفجر[ ]ركض نحققها j باب الصلاة، كتاب داود؛ وأبو (، ١١٤٨)رقم 

ه١لءقغثوث قأت، الفجر؛^ش ركض ب، القراءة باب القرأن، ل جاء  ١٠جاُع والمالي؛ 
ث>شهمآقتآ.كثو<،رقم)ْ؛ه(.

ماجه؛وابن (، ٩٨٢رقم)والقراءة، القيام نحفيم، باب القرآن، ل جاء ما جا*ع اكابي؛ أحرجه )٤( 
(.٨٢٧رقم)والعصر، الثلهر ق القراءة باب غيها، والمة الصلاة إقامة كتاب 



زمَإمم1باسلأة)و1باهر|ءةهمسمةا 

ص؛هاِقلأطةئلإمحأبمادراَلأمحاإلأبممحؤ ^^لاهِ.ئو:
أموو؛'روأنا هاو؛داود لأي ووايؤ وِفي منتاة، ^٧^١^ والر٠ذي١؛، أنوداود وواة 

صإذاجمئ)لأياكنصا'ا.
فتهاجهر صلاة مذ ائصرف اش. رنوو أو ميرْ بط دعذ - ٨٥٥

اف.رثوو يا ثعم رجل• مماو آما؟اا. مت؛5م أحد معي قزأ ررهل صاوت ئالقناءة، 
داَل:

وواهاف.• وثول مذ دلك تجثوا حئذ الصلوات مذ يالقزاءة محه جهز إ حم. 
آ.ماجهثخو0ر ١^١ وروى واشائ٠، واiرمذى وأبوئاؤئ وآحمد مالك 

اكو>اأن M: اش زثوو ئاو قالا: واواضيرْا ^٤٢ انن زض -  ٨٥٦
أخمد.زواه والمزآن<ا. بعض عل ولاؤئهزبعصخم به، يناجيه هليثظرما زيه، بماجي 

بؤ،ينوم الإمام جيل 1ُما اّث رثّول، مال، يال،• ئزيزْ أبا دعذ - ٨٥٧

الكتاب،مانحة صلاته ق القراءة ترك من ياب الصلاة، اصتفتاح تفرع أبواب داويت أبو أحرجه )١( 
(،٣١رقم)١ الإمام، -خالف، القراءة ق جاء ما باب الصلاة، أبواب والرمذي؛ (، ٨٢٣رقم)

(.٩٢رقم)• الإمام، به جهر ما الإمام خلف القرأن أم قراءة باب الأنتاح، محاب واياتي: 
(.٨٢٣>أ(رقم)

الصلاة،استفتاح تفرع أبواب وأبوداود؛ (، ٢٨٤وأحد)آ/(، الوؤلآ)ا/٦٨ق مالكر أخرجه )٣( 
الصلاة،أبواب (، ٨٢٦)رقم الإمام، جهر إذا الكتاب بفاتحة القراءة كرْ من باب 
كتابسا5يت وال٣(،  ١٢)رقم بالقراءة، الإمام جهر إذا الإمام خلفه القراءة ترك ق جاء ما باب 

إقامةكتاب ماجه؛ وابن (، ٩١٩)رقم به، جهر فيا الإمام خلفط القراءة ترك باب الافتتاح، 
(.٨٤٨)رقم فآنمتوا، الإمام قرأ إذا باب مها، والمة الصلاة 
أحمد)٢/م^٦(ب)أ(أ-محرجه 
اك؛ق)أ/أإم(ه))،(الخدر 





نجآ؛تاباسلأةربمباهم|ءةهماسمة( 

أوإذلخير، متمردا صل إذا لصلأتؤ بالنسيه هذا يراعي أن ان للأنفينبغي 
الإمام•فهوبجع المأموم أما يالناس، صل 

يقرا،إمامه كان إذا اذ الإنأة عل دليل الأحاديث، هن0 وق الثاتة؛ المائدة 
منانصرف الّثي أل الصامت بن ءباذْ لحديث، القرآن؛ بأم إلا لايقرأبثي؛ فإنه 

ارلأئمعثواةال،ت تحم، ئالوا؛ ،  ٠٠إمايخا؟ لحلم ارلخل،كمثمزؤونى ت فمال، الفجر، صلاة 
^^تيبماا،،ضتركانالإما؛يمرأفاةرأد،

منالإمام انتهى إذا اجد المبعض لغي التراؤج، صلاة ق يقرأ وكدا منها• بد لا 
اهزأالآموم أيا أنت، فنقول؛ يتوص،، أذ دوذ تحدها التي قراءة ق ث/غ الفاتحي قراءة 

منها.بد لا المائ لأن يمرأ؛ إءامالث، ولوكان 

قغمم عل يجهر لا الإناذ أف عل دليل الأحاديث، هده وق اكائ: المائدة 
يتاحياكل اذ الإنلأن عرك؛ عل تشوش عاليه تقرأفراءه لا ايكر بمعنى القراءة، 

•الثب مناجاة ويين بينه تحول فإيك عليه ثوشت فإذا عتجحْل افه 

آخر؛لفظ ول القراءة، ق بعض عل بعمنا بجهن أن النئ.  Jrولهدا 
•ا  ١١٠٠٥٤١^ق تحصا تحصكم هلا ٠١

الصلواتق يمنءوذ الذين اليوم الناس بعض يفعله ما أل هدا س ؤيوحد 
للرسولعاصوف وأتبمم النثر. عنه شر فيإ واقعوف هزلأم أن المنارة؛ س الحهرية 

قيقروول الذين هؤلاء لأن افن؛ عش فقد الرمول^ يعمي، ومن 

(١٣٣٢رثم)؛)،، UIصلاة و انمون؛القراءة ره و اب الللر، دأم أبواب أبوداود: أحرجه ;١( 
بالقراءة،عئهروذ نسمعهم المسجد، ل، اه رمول، اعةكم< ونمه: الخيري، محعيد أي عن، 

ينريزئغتعصئم ولا ئلأإلأفقأتنئئمثننا، وية، مناج ئفم *ألاإن وئال،• الثر 
اائلأة«آئ1و:؛j أن القراءة،، ننضِفي 



شرحهابسةاسسإنثن، 
أهلولأنمم الماجد، من حولهم من عل يثوثوف ادارة عل من الصلاة 
كانواإذا السرت أهل عل يسوشووا وكذلك يناموا، أذ الذين البيوت 

القراءهيمتوذ الناس صان إذا لأنه مصؤْ؛ ذلك، ق بل ذللث،، من نائية ولا يصالول، 
ثمأنتظر، نهله، ركعة أول( هذه الكلأدا1 وهال، كانلوا، المارة من الصلاة أو 

ثمةعل مصزة وفيها الحل، أهل عل مضزة ففيها الصلاة، تفوته حش ؤيتظئ يتظر 
الماس.

ميئأصمُصولأنجدلهذا 
إلأذتنثدوا دون، محهدوو، الأتئة من ا-لآهاو( بعص لكن الأحرين، عل التشويش 

المارة،عل من ينتع صؤق وهال(! هذا، لهم ءلابا فقط والق، القرآن من دليل 
منع،الدين عقلا، ليش الدين ولكن عقله، ل ذللث، وامتحس الماص، وسثُه 

نفعله.لا قانتا ظتما نحالم، وما الشنغ، يوافق ما ثفعل 
قحرىأف له ينبغي اذ الأنأف عل دليل الأحاديث، هذْ وق الث1؛أو؛.' الماتذة 

الثنة،يظى لا بجوارك الذي المجي. إمام كان فإذا الثنة، يطبق إمام حلم، الصلاة 
كانإذا أما أفضل، صلأيلث، تكوو، حتى الثتة؛ إماماآحزبمش سمى أؤ( فالأفضل 

أللأجل، ■حبم~ مسجد ~أتم،• مسجدْ اف الأنيتجاوز ألا فالأفضل المنة بمش 
النش.وافه ؤيآلفوا، ؤسعازئوا المجي.، ق الحل أمل يكثز 

لهأنم ؤ•، ئرأ إدا كال س اني، أق عثاص اس وض - ٨٥٩
؛•وأيوداودرأخمد زواه الأعل«. زيخ ررتتحاذ هال،؛ [ ١ ]الأمل: أ'لآتله 

(.٨٨٣رنم)الصلاة، ق الأ.ظء باب الصلاة، ىأب وأبودارد: (، ٢٣٢/ ١ > أحد احرجه ر١( 



ممو،اسلأةرواد،التواء3هماسلأة(

يالئنمثكم ثرأ ®_ اف رئول ماو ت محاو هريرْ أي وص " ٠٨٦
دلكومحاعل بل قم: ]اكن:ااا 4 آصة أس أذس ؤ إل: هانش والربمون، 

نحىأن إل مائش ٢?؛؛-^^ ي أمحر ولا مرأ: وص لئاهديذ، اص 
تميتندث نأى ؤ ث؛غ؛ مرأ وس بل• قمل: تاكا*ة:*أ[ ألؤده 

راومحامله: إل والر٠ذى محوداود رواه ■ باق® آمنا قم: ٥[ • لااار>-لأت: ه قهنوث 
ءلذ/لكِسصين^ا.

نورْمحمرأعلبجم أصحابؤ عل افس رئوو *مج قال• جابر وص " ٨٦١
^١٤٥١وه!ج عق)بن )ركدهنأب١ محال: ^٤^١، ولهاأوب، من اوض 

وك:ؤئآيحنبماصهدارا:
حديثهدا ومحال: الرمذ'ي رواه ■ الخند® محلك ثكدب، ربنا نعمك مذ بثيء لا 
(٢١̂ آ

•ءرب 

شخمحت أحيرتْ جهيئه مذ رجلا إو قال؛ الخهي اف صد بن معاذ عذ " ٨٦٢
أميجئ قلاأذري الرئمحن؛محهها، و ه يلنك ودا الصنع: محزأل الله رئول 

^ذلكصثا.نناةمحويودى.
محزأفٍهإالصتح، صل ;.بمنئ بكرالصديق محا إو محال: عنوْ وعذ - ٨٦٣

أبوابوالر٠ذىت (، ٨٨٧)رنم والسجود، الركؤع مقدار باب الصلاة، كتاب أبوداود؛ أخرجه )١( 
(.٣٣٤٧)رقم التثن، سورة ومن باب القرآن، تفسير 

٣٠( ٢ ٩ ١ ؤ رقم الرحمن، سورة وٌن باب' التفسير، أبواب الترمذي٠ أخرجه آ ر٢ 
٨(,١ )٦ رنم الركتن، ل واحدة سورة يمد الرجل باب الصلاة، كتاب داود؛ أبو أخرجه )٣( 



شةتابساةاسسح

٠.كر JUزواه كلتبجا. الرمحن المرةِفي بقولة 
ممحئو:ىمحتئونة؛ميمح

٢.ماJاكر رواة يزيدها. ماكاو مى'قثزة الصح، إثاهافي عماو نن عمال قزاءة 
الخطاببن همم وناء صلتنا ؛ محاو زبمته عابربن بن ام عيي وعى " ٨٦٥

ثانكو إدل له! قيل بطسئ، قزاءْ اُض دئوية يوثق بشوتؤ قمرأمحه؛ا الصتح، 
تي؟هاو:أجل.تزاثج.

ئوزْالفصل من ما I هاو جده عن بيه، عن ثعتب، عنرونن وض " ٨٦٦
كِه:زمخاالأازوئةاص.

؛،.AJUنواة 

صلاةافن.ِفي ئزأزئوو محاو: منئود ن عثه نن اه عد وعن " ٨٦٧
؛.مننلأرالتاكئ نواة الدحان. ه الترب 

الصلاة،—ق وثلم آله وعل عثه اش —صل اشر لمراءؤ الأحاديث بقية هدْ 
مائل؛وميي. الصحابة، وكيلك 

رمح.بممحا1عباس ابن هال ك،ا سح، فانه بح؛ تباية مث إذا الإئثان أن منها! 

(.٨٢الويلآ)١/ ق مالك أحرحه )١( 
)آ(اكدرسيق)ا/آح(ه

اكدراّ.)٣( 
(.٩٨٨)رقم الدحان، بحم ادنرب ق القراءة الأفتاح، كتاب ت ائي النأحرجه )٤( 



ةت1باسلأأ)بمباماءةنيسةا

حديثلذلك ؤيثهد اض. ئمحاو فقال! المزه ره أنث ٠^٠، ترأ الص. إف 
ث5اوليلة، ذات ونلإ- آله وعل افبمعل؛ه -صل اللمل مع صل أقة الإقان بن حدمه 

سبح.إلا تسح باية يمز لا 

الذيومن الأعل، ربا بحاف فقل؛ أ،عه زه أنم ؤ، يقرا حنن فأث 
امك؟هواشعْل•

أئثأئن ؤ تعال! فوله مثل هدا، فأفث تقريرية استفهام بآية مررت إذا كذلك 
قل!٤[ • ]اشا»ة؛ محي أن ثدرعق دممى ؤأفس بل، فقل! لاكن؛م[ ه أدنكابم .أإآ-ثر 
ذلك.أشبة وما بل، قل! لالزم:اُ"آا ع؛تد0,ه دكاذو< آلله ألإس ؤ بل، 

نأكاقبجثاي<هتعال! قول ^سفهاتاودا،ئل وكذللأ،إذاكال 
ثكدب•لالرحمن؛'آاآةل؛

الآموملكن يقول، ما معتى ويفهم يقول، ما يستحضر الإساف تححل فهذه 
أئنؤ مثلاق! قلقل الإمام، ثداإلاإذامكث، فلايقول،؛j الإئ؛، لقراءة _، 

بل.يقول! أذ ١،^^ ؤيمكن آخرالقراءة، ق وتكون لاك؛ن:م[ ه أثتفبم< ءا-ثي آس 
اااحعلوةاالبئرس؛ هذه؛،J( تالواقة:؛بآ ألتديِه أس>ِره ٠^٥^^ وكذلك، 

عئقيجلأمزاممب العفليم، ريا الأسحاو قلثج! إذا راكع فثنتخفروأنثؤ ٠، 'قوع،كلم،اُ زق 
هذهتكون مكان أي وملم—ي آله وعل عليه اطه —صل التح، وستحضرإرشاد 

الكلمة.

(.٨٧٩رنم)حديث نحرمحه، سأي !١( 



مح؛ىب|قإىءاى|اييح

الصحابةأف عل دليل المحابة عن الواردة الأحرى الأحاديث وق 
ا،لآمومأف علمتا إذا فيإ هدا ولكن خاصة، المجر ثراءة ل القراءة، ق قدمملون 

واضُايش.الثنة. يه جاءت عع الإنتان مخ فلا محالا بدلك، يائي لا 



اثمومع( ubاثهلأة) مماب 

باباد>ك-دء

قوافيوالئجوئ، )اقئوا !طي.I وثوو هاو هانت أئس عن - ٨٦٨
لآنائإينبمدى«.إو 

اثحديم،J؛؛J( وئجودة، التجأ. رمغ كان هاو: اواء وعن -  ٨٦٩
علتؤمممى الثواء. من قريتا والقعود؛ القيام حلا ما الث'كوع، مى وغ ثإدا 

^لأاقاو:»ضالهُئمحوة((ها؛ش»ماخ-وعنمهاو:كان 
.زوا0منلم هلأوهم. ممثيرناشجدسءخمووت موو؛ 

و'قوعهل بمول أذ يفتر التجأ. كاذ قالئت عايشه وعن - ١٨٧
قق. ١^١٠:ءو في« اعفز البجأ وبسك، زكا م وئيودْ: 

الصلاة،كتاب ت ومسلم (، ٧٤)٢ رقم الصلاة، ق الخثؤع باب الأذان، كتاب الحارىت أحرجه ( ١ ) 
(٤٠ ٢ )٥ رقم فيها، والخثؤع ؤإتمامها الصلاة ___ الأمر تاب 

(،٧٩٢)رنم والطمأنينة، والاعتدال؛يه الركؤع إتمام حد باب الأذان، كتاب اإبحارىت أحرجه )٢( 
(.١٤٧ ) رنم تمام، ق ونحفيفها الصلاة أركان اعتدال باب الصلاة، كتاب ت وملم 

(.٤٧٣ومحمهافيتمام،رنم)الصلاة اعتدالأركان باب الصلاة، ^اب 
توملم (، ٨١٧)رقم السجود، ل والدعاء التسييح باب الأذان، كتاب البخاريت أحرجه )٤( 

(.٤٨٤)رقم والسجود، الركؤع ق يقال ما باب الصلاة، كتاب 



ضح؛ىب،قإىةاإهرابيح

ئئوس•'ررثبيخ وثجووة؛ كاذبمولااوؤوعه انيً(. أو وعنها - ٨٧٢
.٠ منلمُ رواه . واإروح'' اللايكة رب 

ار1لأإوبمأنأفيأاكزأناله.:
الدعاء،هاجتهدوال، الثجود وآنا الرب، فه سلموا \إثرأ قاتا أوناجيا، راكئا 
ا.زؤام لقم". ينتأءاب، أو قممي 

افتجع الإمام• هال ررإدا افب رئول ئاو ماوت هزيرْ م وص - ٤٨٧
هUمحن  •_٠لإو ننخ■ زوتكا.ئ؛لأق' الل4أ ئمح؛ضلرا;

قئ؛.ني..قئش'".
منظهز0 زقغ  ١٥ه!^ ٥١ثاذزثوو ؛ قاو أوو يرآي عداف وض - ٨٧٥

الأوضدٌلء الثهاوامت، مزء الخند لك زبمأ ١^ حمية، اف؛إنى ءرشخ ق1و: الزمع 
ا.منلمر زواه بندا؛. ثيء مى ثئت، ما ؤملء 

حصظهره الإئساف محي موأف الركؤع• اار'قوعٌ أرباب ^٥١^٥؛ ا،لؤلم، قاو 
أفأحي• عل ملم إذا للإنسان محور لا وقدا عغ؛ْل، ض سلها رمحتيه؛ يداه تمز 

ثادلئرث\ك.فه ]لا يمح وهولا الزكؤع، تشيه ^١ لأل له، يتحى 

٤(.رقم)٧٨ والسجود، الركؤع ق يهال، ما باب الصلاة، كتاب ت لم م)١( 
(.٤٧٩رقم)والجود، الركؤع j( القرآن قراءة عن النهي باب الصلاة، كتاب ملم: أحرجه )٢( 
كتابومسلم: (، ٧٩٦رقم)الحمد، رسالك اللهم فضل باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

(.٤٠رنم)٩ والتأمين، والتحميد، التسمح، باب الصلاة، 
(•٤٧٦رنم)الرمع، من رامه رنع إذا بمول،  ١٠باب الصلاة، كتاب مسالم: أحرجه )٤( 



©ممابادلأأربابادرمع<
تعال:اش قال به، إلا الئلأة تصخ لا الفلاة أركان س ركن 

ررمالبي ومال ه أسة ع وابجأ اتيؤ، وءاكأ المناوء 
انكغ-ئنىئكئنابما''.

يكونبحيث وقيل: ييديه، ركيتيه يمس بحيث الأسان ينحى أن بث ولا 
متقاربان.وهما التام، القيام إل منه أقرب التام الركؤع إل 

كإينزل، ولا يقومه لا مستويا، ءلهزْ الإساذ يجعل أذ الركؤع والأصلِفي 
ثلميظ;همح:يذفرى،ثالت،ةاضتهلإا: 

صضهده جنيه، عن محييه ؤيمرج الأصابع، ظئ->وا ركشه عل يديه يضع وأن 
المعية.

آلهوعل عليه افه ~صل اللمي لأف العظيم؛ ويا بحان يقول؛ مإنه المولية؛ أما 
^^١٠٥١محال: تالواقة:إب[ ه آثظيي ره إسر مخ ؤ تحال؛ افه أنزل لثا وملم" 

هاناجاو.ا، أز زابما ١^ ]jy أن بيت إو ررألأ وتال ثؤوعئلم«رى، ِو 
ؤيقول:مرات، ثلاث العفليم، ريي بحاو فيقول؛ الربا؛، محؤ قعظئوا الوهمغ 

رْءهعها؛عائثة المومشن أم لقول ل؛ اعقر اللهم وبحمدك، ربتا اللهم بحانك 
امحلمنوابمق،ءاثبماد،اكافالئئ.محألمولو،ثمحننئودْث 
لآئلامحآن^ضئولاهظ:

وآنتغفن؛ره عنتي مخ ه أم؛-بما آس يبن ل يمحكن ، ١^١٣رآث ده 
واباهءقا0 .إئث» 

(.٠٧٩ ) رنم حديث غربجه، مق ا ١ ل 
(.٧٩١)رنم حديث نحرص، سبق )٢( 
(,٨٧٩)رنم حديث نحرص، سياي )٣( 



ضحةىرآاملأةاسبيح

اهم»تجاكامحأنبمؤبمك، ثكاو.مولساوالئمعوصد: 
•اعفنفي<، 

أنتيع؛يت ارئثؤح*؛ والريح*، اللايكة رب قدوس، ُُنبوح ؤبمول،كيلك؛ 
®ربأدى، كز من مطهر أي؛ وب،»هئوس*ت نقص كل عن ثتزْ أي؛ موح، 
فهلثن الدكر حصه لكنه اللأتكة، وهومن ح—ريل، الروح؛ والريح*؛ ا،الأتكة 

منذلك وغين العظيم، افه ئ1حال ويحمده، افه محاف يقول؛ وكذللث، 
فيه.وماتسن ، هو١^^٠٤هدا التعنلم. ألفاظ 

الطمانينة،نح مث؛ العفليم* ريا ررسحال يقول؛ أف الأقوال هدم من والواجب 
علته■حرج فلا به يأتا لر و\دأ° أفضل، فهو له أش إن تهلئع؛ فإنه زاد وما 

الزمانمسأق لأئه الأحر؛ نيادة من نفنه محرم أذ للإنان يتيغي لا ولكن 
سيئاته،من له اممه ■ءمنها ئد سيئه يرى وأن حسناته، ق سنة يرى أن يتمى الذي 

يعد.فيإ يدرك قد الأف يدرك لا والدي 

عليه،وأحدُت، ثواُالئا، وكثر إيإنلث،، ازداذ الواحس، عل زدت إذا إنلئ، ثم 
يتأثون.لا الدين الثامن بعضن بخلاف، عليكر، وسهل 

افهوهق الصلاة. أركان عل الكلام بمة افه~ ساء ~إن وتأق هوالركؤع، هذا 
الإوالصلأح؛فيه الخمع1ا 



^٠٠،الومع( باب اسلأة) ؛تاب 

مىزأنه وقع إذا اش. رئوو كال هاو؛ الخيري نعد بي ِأوض - ٨٧٦
شئتما وملء الأرض، يملء الثماوات ملء الخند لك زثنا ارالثهم ت قاو الرآكؤع 

ا)أهألأمغمحلكداَلاضزفاكظ ِسثيءبم،مامح 
الخاوبمط«.نواةتجاا.

نأتهنقح ّ ه، اللمي دراء تحل، ئ مال* راَع ئن رقاعه وض - ٨٧٧
ظوناأة:وكاَوكالهثقا:٥^١

'ررأئتضهمال: أنا• مال: ءانمزذماو:»_امحلمآما؟ا'• يامارثامحه، 
•ال؛حارىلآ؛ رواء • أدل،® يكئثها أبجم يبمروثأا ملقا وئلأيتن 

لدق
وأنالصلاة، أركان من ركن الركؤع أن وبقا الركؤع، عل الكلام مق 

فيه.يقال ما وينا صفته، فبقا الركؤع، بدون لاتصح الصلاة 
تصحلا الصلاة، أركان من ركن فهوأيما يعد والقيام الركؤع من الر؛ع أما 

للذيهريرْ أي حديث، وتلم—ق آله وعل عليه اش —صل الحم( مال به، إلا الملام 
٠.»حصعطثينااا رو١يةت وؤ، قاحا«، حصئنتدو ارقغ ررم صلاته: نجين ولر صل 

صحيحةغيئ فصلأيه قيام، بدون الثجود إل الركؤع حرمن الإنسان فلوأل 
الصلاة،ؤمحمل يجد، م ؤيقوم، ير"أع أن عليه وجب ناميا كال ؤإن تعمد، إذا 
رفع؟إذا يقول ماذا ولكن السلام، بعد مجدتم يمجد نم 

(.٤٧٧رقم)الرمع، من رأسه رم إذا يقول ما باب الملام، كتاب ملم؛ أحرحه )١( 
(.٧٩٩رقم)_، ك ربما اللهم نفل باب الأذان، محاب الخارتم،: أخرجه ر٢( 
•( ١ ٠ نحربجه)»_؛ سق )٣( 



قرحةىوامممةاس1بيح

لناض ءمح I ومعنى متفردا، أو إماما كاف إذ خمده لن اش سمع  I،J_^A؛
بمعنىهنا فالسمع حد0، عل يثاب أن الخامد ؤإجاية حده. لمن استجاب حماوه،ت 

الصوت.م،إع عل زائد ثيء هو يل يقول، ما سمع بمعنى وليس الإجابة، 

ؤإةإبراهمم؛ عن مال قوله الإجابه" بمعتى المع محيء من ~أىت ومنه 
الد■ءاء.يصب، أىَ: ]ابرامم:؟*؟[ ه أندعد جغ دة 

استجابمعناهات معناها، تعرف، أن بد لا حمده، لمن اف سمع قالث،ت إذا فآنت، 
الحمد(ولك رنا ذ) الحمد، وللث، رسا مباشر0ت يحدها يقال وقدا لحده، لمن افه 

.امح، لأل حميم؛ لمن اض نبع الماموم؛ يقول ولا والتفرد، والمأموم الإمام يقولها 
الحمد®ولك رنتا هقولوات حمده، لذ اف تخ الإمام—! —يحنى هال، ءإدا ئال(ث 
الحمد.وللئ، ربتا حمده لمن اش شغ فقولوا! يقل! فلم 

أرعفيها ورد وئد الحمد، ولك رثتا يقول،! الرع حنن فالمآموم وعلميه، 
صفات!

ولكزثنا اللهأ س لك، نوا ١^ ١^، لك رثنا ١^!، ولك رينا 
الحمد.

تدرككتث، —إذا والأفضل كمي، منها واحدة هالت، إذا صفامت،، أرع هده 
وهدامئ؛ ^١ تقول، أذ هدا— 

جيكوذ أذ للحمد وصفن فهدا _« تازثا وا ينا ررحمدا فوله! وأثا 
ثوابه،يكثر أي! فيه؛ مباركا يكون وأن للثريحة. نحالفة فيه وليس يياء، فيه ليس 

ةتقؤضمىكاب.

(.٨٢)٦ رنم حديث نحريجه، سبق ( ١ ، 



0ةتاباسلأةرباب|ورمعا
——

معنىبعن®، ثيء مى شئث ما يملء الأرض، يملء الثإدات ارملء ثوله؛ 
لة؛أحانا لوكاذ الحمد هدا أف معناه العلمماءث بعص قال اوات® الثم—ارملء 

ومموا.عفليإ فستكون كيلك كاف إذا انه ومعلوم بينهإ، وما والأزص السإوات 
الحمدله لأف خلوقانه؛ كز عل محمود ثعال اض أف المعنى بل بعضهم: وقال 

المقالبلسان ؤإما الحال، يلسان إما ثنطق المخلوئايت، فكل والأرض، لساوايت، ال 
عَقجل•افب بمحمد 

حالكل محمودي تازقلآن\ك وافه تكثثرالحمدفه، فالمراد؛دللت، كل، وض 
ررالحندقال؛ يترْ ما أتام إذا وملمم~ آله وعل عليه اظص ~صل البي وكال جديعثأ، 

ُكلعل ف ءالحند ثاو: ذلك بخلاف كاف ؤإذا الصالحات،،، ثم بنعمته الدي طه 
خال«رُ

ؤإظالئالحاث،*، شتهءظ الدي طه ءالحشد فقل: ناسزك أتاك إذا فأث 
الحمدالناس: بعص يقول مثالا ولاتقل حال*، إل عل فه رالحند فقل• مامحرم أتاك 

نيئوهي صحيحة، غير محدثة كلمة هذه فإن سواه؛ مكرو0 عل محمد لا الدي لأب 
أرثيع، عدول أيما وفيها الحمد، عل قكزْ وكأيلث، حصل، ل، كارْ أيلش عن 
ةالهمحه-خرمماءرالأدطبءلثلخال«،وما ^لأ،تقولتإله 

الثناءارأهل تقول: أن يجوز وجهان• فيها يجوز دالمجي•® افاء ر'أئل وقوله• 
والمجد،،الثناء ءأهل تقول: أن ويجوز والمجد، الثناء أهل اطه أل يعني والمجد® 

الثناءهوأهل ثادقؤت\ق والأه والمجد. الثناء أهل يا أي: منادى، أنة عل يالنصسر 
(.٣٨ ٠٣رقم)الخامدين، ضل باب الأدب، مماب ما-ءهت ابن أخرجه آ ١ ر 



شةىواعممةاسسإ

بالصفاتوالوصف تكراوالحمد والثتاءت للثناء هوالمستحق أي؛ والجد، 
والثاإ3لان.العظمه هوت والمجد الحميدة، 

صدقويعم، البد، مال، ما أحي ذللث، يعن-يت المداء مال ما ارآحى قوله؛ 
أهلينال اه؛4 فإن عغ؛جل؛ ريه قل يه أش ما الإسان مال، ما أحي . اض رمول 
وهوإنايا تمدح فقد افب، غم بخلاف عيجبمل فه صادق فانه حميد وصف وكل لفاء، 

والثناءوالمجد، للثناء أهل الرب، لكن للذم، بأهل ليس وهو يدمه وند بأهل، ليس 
أصدقه.يع؛يت العبد، مال، ما أحي وتمجيده عليه 

هاوعمحل، طه عد كلها الخلوهاث، يمي: عبم«،»كلنا« لك »وئنا قوله: 
ومالبرلم؛م:مآا،[، همد١ اؤتي إلاه وأمحدمح0 من لطل ^إن تعال؛ افه 

محيْءهبمج إلا ثى؛ من ثإن ومن وألأم، آلثح ألمرث له ع؛؛جلت 
لالإماء:أ؛[.

هالوالأشجار، الاه، بحمد سح الحش لحى الاه، يحمد سح ميء فكل 
وإلمسنآلقس اهم، ق يش ؤ، ش لهء مجد أثت رلق ^أز عيججل؛ اطه 

•صوئثئ ألنا؛تدا نن ؤوءًفثإت انةسموا الناس ه محألدوآب مآلثءجر ولأمأد والقمم 
منلم» ما آهة يي مو،ن العذاُس، مجن ؤإثاكم يعيدنا أن اطة نأل ه آلمدام، ٤؛^ 

١[.لالخج:ه ه يقلا ما ممل أق ممملم0 
قضاءأن جهة من يعني؛ كوئا، طب عبد هالكام طب، عسي الخلق خميع أن المهم 

وآ'اتيفيلأذعيأ ة من محتفل إن ؤ تعال؛ هال ثاست،، مهدا الكافر، نافذِق ثعال اط؛ 
لا،المويتج؟ نفسه عن يدئ أن الكافر يستهليع فهل لمريم؛'آه[، عنداه اؤض إلاءاف، 

لرف،مستا اش جعلها اش الأّبامح، بدون المرصى نمه عن يدفع أل يمتهليع وهل 



 Luاسلأة) ؛؛ub  االومع

لكملأنث ثرعة؛ همودة ض همدا ليز ممه الز، غدا فب هوعد إذل ^٠، الرءس؟ 
>اله.

١.^ذ! يقع ولا ثس، ^١ هنلإ ولا آغطت، ةا لِة\ة لا »الإيلم قوم' 
يمنعه،أحد لا اف، أعطاه فإ أعطى؛ ب، مانع لا عكيل، فه تفويص هدا الخد،< منك 
وحظهجده يشعه فهل وغنى وحظ حد ذا كال ومن يعطيه، أحد لا افه منعه وما 

الحد®.منك الحد يا راولأيي لا شيئا؟ اطه من وغناه 
علاقتصرت ؤإن أحنش، فقال الزكؤع، من الرغ يعد الذكر هدا قالث، فإذا 

أحسنت،.فقد ورد، الذي الأحر الوجؤ 
بعمىيفعله ك،ا نجلس ولا يناو اوكؤع مى ادفع أف عل دلل هدا ول 

وهدايجد، مباشره \لثكوع مجن ثري حي من الأل الماص يعص فتجد العوام، 
الذيللرجل مال امحر. لأل صلائه؛ نفعته ما مرة ألفت صل لو فهدا غلط، 

يزثعما حنن من الذي الرجل فهدا لمٌتصل«أاا، قإك شل ءارجغ صلاته؛ نجس ل( 
حدعل يصل لر وهوومن له، صلاه لا طمأنينة بدون مباشره تنجد الركؤع من 

سواء.

فكمرله، ونبي أفثنصحه، هدا مثل يفعل أحدا رأينا إذا علينا بجب، ولذللثج 
بهتأق وطماننة، مدوء تنصح أن عل احرصن ولكن يدروف، لا جهال العوام من 

قاعدوكذا، كذا الصحيحة الصلاة صحيحه، لمت، الصلاة هاو.ْ أحي، يا وتةولت 
أونحوها،يقاس عثر الفرق؟ ما تهلمثن، وألا تطمئن أن بض لزما نحد ولن محلايلئج، 

تناجيعغقل اممه يدي بض أست، ولم_ا، لهؤ ق قر لالأذ وأنت، يصوك، لا فهدا 

(.٠٧٩ ) رقم حديث نحرمحه، مبق ( ١ ، 



شممابم1ةاسسحنقآ 

أثبعنف! إليه لومح5ثم أما 7يدوء• معه فتكلم ائرب؟ا هدا تيرب فلمإدا ربك، 
بالحتكمةافه يدعوإل أ0 محب فالإسان لائمكن، فهدا أنت.. جاهل، أنم، مرق، لا 

أحسن.هي بالتي والجادلة الحسنه، والوعفلة 
وافهوامئا، طنتا ورزقا مممبلأ، صالحا وعملا نافعا، علما ١^^١ اللهم 

والرْذيَوالثانيأبوذاوي رواة • والسجود® الرمحع 3، ظهرة خذبجم الرجو 
ص«حيحراا.حنن هداحديث المثمدي: وقاو والدارمي، ماجه وابن 

;هءي نزلث، ل، قاو: عامر س وعن - ٨٧٩
أتنزهاؤأثغ هلهإئزلث، ر'كوعئم«. ق رراجعلوها افه.ت رئول، قاو تااواس:؛ما[ 

أبوداودوابنرداة • ئجووثم® ل اراجعلوها ه؛ اممه رثول، قاله ء تالأءل؛١ أ'اديمل،ه 
دالنارمحرُماجن 

رنموالجود، الركؤع j صله يقيم لا من صلاة ياب الصلاة، كتاب، داود: أبو أحرجه )١( 
رنموالجود، الركؤع ل صله يقيم لا نيمن جاء ما باب، الصلاة، أبوابه واارمذىت (، ٨٥٥)
تماجه وابن (، ١١١١رقم)الجود، ل الصاو_، إقامة ؛اب، التهليهم،، كتاب، والنسائي• (، ٢٦٥)

،٨٣٨/)Y والدارمي (، )٠^١٨رقم الصلاة، ق الركؤع بابط فيها، والسنة الصلاة، إقامة كتاب، 
رئمأأما(.

وابن(، ٨٦٩)رقم ومحجودْ، ركوعه ل الرجل يقول، ما باب، الصلاة، كتاب، أبوداولت أحرجه )٢( 
(،٨٨١)^رقم والجود، الركؤع ف، التييح بابه فيها، والستة الصلاة إقامة كتاب، ماجه؛ 

والدارءي)آ/هآخ،رقمأ؛ما(.



uUS  (اسلأةuU )اممع

®إداافي ونول ئاو هاو: منعود انن عن اف، عد نن عون وص " ٠٨٨
دظووئأ ص ه ثلاث اصم زي ئبمان ص- هقاَلو نخوم زثغ 

مصن مرات، ثلاث الأعل ري نبماذ ثجودْت ِفي صاو نجد ثإدا أذداة، ؤدلكا 
لقسالر5بيت يقال ماجه• دانذ يائي يأبي •^ ١^٠٨رواه أذئاْاا• ودلك نجوده، 

^لأنصىلمْ:أقلأمدرن.
ءشنحاوومكوص: مؤول ةك1و الثئ. ح صل انه حديثه وعى - ١٨٨

وتأل،إلاوص لإزخمه عل ش رنا الأءلا<. ربخ ررشحان ؤزشجودو؛ العظيم،< زبخ 
يودىدالثار؛ي، ذائد دأبد ^st وئام يميد• إلادققن عداّب ٤؟،^ ش دما 

نكثزلإ ؤا ه افب زشوو ؛غ نمت، قال: u_ ئن م؛-، ص - ٨٨٢
والكزياءواأق5وت الخمثوت ذي ررشبماذ رؤوعه؛ وبمولِو التمرة شوية قذر 

.٢٣١٣ؤالشة«.زؤاة 
(،٢٦١رقم)والجود، الركؤع ق التسح ل جاء ما ياب، الصلاة، أبواب م*ذي•' أحرجه ( ١١

إتامتكتاب ماجه؛ وابن (، ٨٨٦رنم)والجود، الركؤع عقدار باب الصلاة، كتاب وأبوداود؛ 
(.٨٩رنم)٠ والجود، الرمع ق البيح باب فيها، والمنة الصلاة 

وأبو(، ٢٦٢رنم)والجود، الركؤع ل التبيح ق جاء ما باب الصلاة، أبواب الترمذي؛ أحرجه ، ٢١
،٦٨٢ والدارمي)أ/ (، ^١٨ر١ رقم ومجوده، ركوعه ق الرجل بمول، ما باب الصلاة، ياب داود؛ 

(،١٠٠رقم)٨ ءذ\ب,أ بآية مر إذا القارئ تعوذ باب الافتتاح، كتاب اش؛ والن(، ١  ٤١٠ ٥ رقم 
(.٨٨٨رقم)والجود، الركؤع ل التسيح باب فيها، والمنة الصلاة إقامة كتاب ماجه؛ وابن 

وأبوداود؛(، ١٠٤٩رقم)الركؤع، ق الذكر من آخر نؤع باب المملمق، كتاب اثي؛ النأخرجه )٠١( 
(.رنم)٠١^١٨ومحجودْ، ركوعه ل الرجل يقول، ما باب الصلاة، كتاب 



شممو،،فممةاسسح

وناءصلتت ما هقول،•' مالك بن أس نمت قال؛ جير ابن وعن " ٨٨٣
يعنىالمى، هدا مى افي. رئول بصلاة صلاه أسة س اف رسول بند أحد 
عشزوئجودة ثئسيحات، عنز رؤوعه يحررئا محال؛ ماوت التزين، عي بن عمر 

.ؤاشانير١؛ ^ ١٥أبوووا0 ثنييحات. 
^قنأىنهلأظثبؤلأشمحوئة،وا
^ق:ظمحدال:سءاو:هتتعل

^نىئزالهُمماه.نواة

الذينثرهه الناس ررأنوأ ه؛ افي رئول مال ن مال ثنائه بئ وض " ٨٨٥
يتمررلأ مال؛ صلاتي؟ يى ينرق وكتم افي، زثول يا مالوات صلأيوا،. يى ينرق 

^^وءهاؤَلأتجوئى«.زؤاةمحرم.

الشاريت،3، روق ُرما مال• الني. رئول أف مره بن الثمنان وض " ٨٨٦
أغنم.افُ ^١: ١١٥^، مَل أن مز ؤ1إالذ الثارق؟«. ؤه 

مالوا:ءنلأيي«. من ينرى محى ذ\محمؤ عئوئ، ذمهن مواحقن، »هن مال: 
:»َلأُظئؤولإاؤلأتجومم«.تؤاة

•٠٠الئارصتمْ دردى دأحمد، مالك 

كابت اني والن(، ٨٨٨رنم)والجود، الركؤع مقدار باب الصلاة، كاب أبوداويت أحر-جبم )١( 
(.١  ١٣٥^رقم السجود، ل التسبيح عدد باب التْلتيق، 

(.٣٨٩رنم)المجود، يتم إذا1؛ باب الصلاة، كاب الخاري: أحرجه )٢( 
(.٣١أحر-بمأحيره/• )٣( 
(١٠ ^١٦ / الوؤلآ)١ ق مالك، أحرجه )٤( 



(١^٤٠٤باب اسلأة) ثتاب 
ص

وأنالزكؤع، صفة وتبى ١^^٤، إتمام من يد لا أثه عل تدل الأحاديث هالْ 
ءفديهومحاق ورأنه، ^٥ ييسوي ركث، عل يديه ؤيضع ظهرْ بش الإساف 

يقولوأته الزكؤع، يعد الرغ ذكر ومبق العظيم• ريا محان ويقولت جئته، عن 
الآموموأما الحمد، وللث، ربنا ئال،ت ثام فإذا حمده، ق اف م والتفرد—ت —الإمام 

الصلاة،أركان مجن ذللث، أن ويئا الحمل•. ولك ربنا الركؤع• من رفعه حتن يقول فإنه 
ذلك،.ق الهلمأنيتة من بد لا وأنه 

ذكربيان اض— ثاء ~إن ياق وممى، لنا محملة كلها الأحاديث، وهدم 
الموئى.واه عليه. يسجال وما فيه، يقال، وما الئجود، 

جٍءءجقت؛؛؛م



هرحمموا*سئ1ةاسبيح
َمحبما

uU  وفقنلعاضؤد

توكمحؤسم 

ارأمزثأنلخضتمحِ.;
ولأالثاب زلايكفن المدمم، وأطراف والثك؛ةن، ؤاليدين، الحتهة، عل ١^٠٢^ 

اك>،(.ةققشرن.

مراواضود،ؤلأبمل
الكبي،«.ققهرى.١^ 

3صغنجدت ر>إدا اف وئوJi ئاو قاوت عازُب ين البواء دعن " ٨٨٩
يرئض(ونؤاةممإرم.

لوحى يأذيدنه، تجدحاو إدا الئ. كال ^ ٠٧١٥دعذمئوثه " ٨٩٠
الثقثنح ق صئخ داود^؛١ بئ لقظ هدا مرت- يدنه ممرمحث أذ ^١٥^٠ بممه أف 

الصلاة،كتاب ت لم وم٨(،  ١٢)رقم الأنف، عل الجود باب الأذان، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
(.٤ ٩ ٠ > رنم الصلاة، j الرأس وعقص والثوب الشم كف عن والهي الجود، أعضاء باب 

كتابلم: وم(، ٨٢٢رنم)الجود، j ذراعيه يفرش لا باب الأذان، كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 
ورغالخنين، عن الرسن ورنع الأرض عل الكفن ووصع السجود، ل الأءتدال، باب الصلاة، 

٤(.رقم)٣٩ الجود، j الفخذين عن الهلن 
رقمالأرض.. عل الكفن ووضع الجود، ق الاعتدال باب الصلاة، كتاب مسلم؛ أحرجه )٣( 

(٤٩٤.)



—)ى—اسودودس(هتاباسلادرباب 
ثانيهإداتجيسبمهأنوئمالت: د4إمبمناة: ئإننادْ• 

ط;4؛ثم.

ا)نيسإذاثجاورخ^صضاهِينسشسهاَل:كان 

محوِفيمحؤْ:ممحفي
آ.منلمر رواة دبرة®• وعلأسه وآحرة، وأوله وجله، دمه ئه؛ دض 

الفراش،ثى ول؟ ه اّث رّول فمدت هالغ: دؤ.بمها عاتئه وعى " ٨٩٣
وهويقول:المسحدوحامشوقان، وهوِفي يدميه بطن عل يدي محوقعت مالتمنته 

منك،بك وأعوذ عقوثك، من ود٠ع١ماJك، نحطك، مى برصاك أعود إل ررالثهم 
مم«.نواةةنإإإرءا.

منالمد ؟كون ما 'رأيزب س: اف رئول، ئاث، مال،ت هريرْ أف دص " ٤٨٩
٠.منلمر رواه الدعاءاا. مآكيروا وهوناجي، ربه 

آدمررإذا-وعئهه١ل:هالنئولالهِ.:٨٩٥
وأم—رنالخثة، مله منجد بالثجود آدم ابن أمر ويش، يا يقول: يممى الئ1هلان 

(،٤٩٦)رنم ٠ - يه رقنتم به يفتح وما الصلاة صمة بجمع ما ياب الصلاة، كتاب لم؛ مأحرجه ( ١ ) 
(.٨٩٨)رقم السجود، صفة باب الصلاة، كتاب وأبوداويت 

توملم (، ٠٣٩ ) رنم السجود، ق وثبال صبب يبدي باب الصلاة، كتاب اليخارىت أحرجه )٢( 
(.٤٩٥)رنم يه.. وبمم يه يفتح وما الصلاة صفة محع ها باب الصلاة، كتاب 

(,٤ )٣٨ رقم والسجود، الركؤع ق مال ما باب الصلاة، كتاب ت ملم أحرجه )٣( 
(. ٤٨٦)رنم والسجود، الركؤع ق يقال محا باب الصلاة، كتاب ت مسلم أحرجه ( ٤ ) 
(. ٤٨٢) رنم والسجود، الركؤع ق يقال ما باب الصلاة، كتاب ،مت مساوأحرجه ( ٥ ) 





uUS  (اسلأةub )اسودوقس

يمي؛سدأبالدين، ولا والأنف، الخبهة ثم الكمتن، م الركت؛ن، يدأبوضع 
ذلك،عن مى وتثلم- آك وعل عليه افه -صل اش لأف ركجه؛ نل يديه يفع لا 

يا،،سإذا;ركثضمثد;ه،ء:وك هلأ:يك آخاوثي نجد ))٩ وىل: 
أومريقاالمن، أوكيم ضعيئا، الإسان كوف أن إلا اللهم ومشاهد، هومعروف كإ 
اليدين.تبل الركبتين فلثمدم ؤإلأ بأس، فلا يديه، قدم إذا إلا يجد أن يستهليع لا 

ِفيوتلم— آله وعل عليه افه —صل التح، ببمها أعفاء سعة عل يجد نم 
•أمرت؛١ ٠ ت لفظ وق ، أعق.اء،، ثيعة سجدعق أل أمرثا ر؛ • قوله 

وليسمنتقلا عضوا ليس الأنف لأف أنفه؛ إل بيده وأشار ا-لحإههاا ررعل 
الخبهةعل فيجد الحبهه، من ليس لأنه اش. إليه فأشار بالحبهة، متصلا عضوا 

راوأLنافوالتسري، الثمنى رروالرقت؛ن،* والمسرى، الثمي ررواليدين® والأنف،• 
واليرى.اليمى الرجل اامد<مةناا 

محنويمكنها عاليها، يجد أن النجود ق الإئتان عل محس، سبعة هده 

فقط،الأرض نس أذ بمعنى وضعا، الأرض عل صهته - يفع أن يصح ولا الأرض، 
كالإنثجق ثيء عل فلومجد الأرض، من يمئها يعني: بجخ، أو بد لا بل 

فإوالسبعة، الأعضاء هذه عل ؤينجد النضع، يكفي ولا علمه، يكبس أذ بد فلا 
الرفؤعلوثا0 حص صلاته، اسهرتطلت ؤاي سجوده، مح ب هتها واحدا رخ 

ايه؛■

ِلأفالأرض؛ ص جيختك عقاللث، يربع لا امحقال، تلمس الدي أثما واشة 

•( ٨٩٩)ريم حديث ثنرنحه، يأق ص١ 



هرحمموا4قئاةالهاابيح ج()— 
جبهتهممس أل عقاله مع مجد فإذا الحبهة، من ؤيدنو المال يكب الثاس بعص 

الأنض،فأكما.

نفعلا يم؛يت حائل، بلا يكون الكمين وعل والأنف الحيهه عل والسجود 
لخاجة،إلا غالط، وهدا عليها، ؤيجد غزيه يمد الناّرر ويعفى عليه، تجد شيئا 

باردةأو حدا، حارة أو شوك، فيها أو جبهته، تؤذي حنباء الأرض ل لولكف كا 
فلا.حاجة بدون وأما عاليه، ؤيجد ثوبه ، طرفأو غترثه يمد أن بأس فلا جدا، 

ظهوركميه؛عل *جبهته بمع الثاس فبعفى يديه، عل يجد لا أينا كيلك، 
فإزهدالابجزئ•

ام:أقالحائلبجيمائ وقدمّمالءء 
علأعضائه يعص يضع أن وهو الثجود، معه يصح لا ما الأول: المم 

الكمين،ظهور عل اظتمهه أويضع اليمنى، عل اليمنى اليد يضح أن مثل بعض، 
سجودْ.يصح لا فهدا الأحرى، عل إحدى أويضع 

والغترة،الثوُتؤ، وطزف، كالمشلح، به مصل ئيء عل يجد أذ الئاني: المم 
لحاجة.إلا فقداثكزْ والهماتة، والطاقية، 

ميئايعنى خمرة، يضع أن مل متممل، ميء عل يسجد ان ايال: المم 
بأس.فلا كا1نل.يل، والحبهة، للكمين 

تسجدوان مضمومت\ن، القثلة الل.ين ياماع تتقبل أن الممجوح ق والسئة 
وجافحدو١،^؛^(، عل الكمان يكون حى عاليها اُنجهه فقدم شئت، ؤإن بيتها، 

الجافاةوكانت، الصف، ق الإسان كاف إذا إلا أبعدهما، يحني الخب؛ن، عن العضدين 



——رج( اسودوقس( ubاسلأء)مماب 
هليجد يعني؛ القبلة، إل متجهه الرجالن أصاح ولتكذ بمثل• فلا حارم، تؤذي 
تكونحك، قليلا؛ عليها بلبجح رءوسها، عل( ولا ظهورها عل، لا الأصابع، بملون 

الأزض.عل الأصابع- بهلون ~أي؛ وبملوكا الملة، إل متجهه 
الرئة،إل يرقيها بمك؛،• دءحرْ، ل قائم وهو يديه يضع الثاس بعض تشيه• 

\لأ$و؛أ.أوبعد \لم؛$و؛أ قيل مواء الصدر، عل تكون إنإ بل غلط، وهدا 
وًكجك؛؛جبم

اشِ.محلق:ينسئو:كثنثانةنلزقوو 
شألأهم هتكت، ثألته م مكن، الخ٤، يه يد.حلني أغتله بتثل أمدق 
هاكفه؛ الثجود زهرة رءعلثلث، محاو،ت اطه. رئوJ، دللث، ض شألت محاوت الئالق، 

ثممندازت هال، حط؛ةه،ا. غآ عنك وحط درجه، ؤا اطه إلارينالث، نجدة طه لاسجي■ 
لأمثائ-رداةسمرار

رئثهوصع إدانجت. افه. رئوو رؤئ ؛ حجرقاو بن وائل عن " ٨٩٨
وابنداشامح( دامحذي رواةأبويائي - رمحي ئل يديه رهغ مص ثإدا يديه، بن، 

ماجه

٤(.رنم)٨٨ عليه، والحث الجود فضل باب الصلاة، كتاب أحرجه«سألمت )١( 
والرمدي(، ٨٣٨رنم)يلءيه، قل ركتتيه يشع كيف باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه )٢( 

والنسائي(، ٢٦٨رقم)الجود، ق اليدين ئل الركتن وضع ق جاء ما باب الصلاة، أبواب 
ماجهوابن (، ١  ٠٨٩رقم)مجوده، ق الإنسان من الأرض يصلإل، ما أول، باب التهليق، كتاب 
(.١٣٥٩،رقم٨٣٤/٢(،وااالارْي)٨٨٢رقم)الجود، والةفها،ياب الصلاة إقامة كتاب 



)ي(
قوحممد،ث،ئةاسبيع

هلايثوكأحدكم نجد ررإدا القث. وثرو محاو ؛ قاو ئريره ي دعن " ٨٩٩
ريائي م رواة ركسه*• مو امحر، محايأرك 

هدايمحل■ هئ"ا، مى أبت حجر بن وائل حي*ةث الخطابيت أبوثلبماو ئاو 
(٢١٩؛َ!ُ  مسبموح

اعفن»رالنهلم الثجدم: لإن يئوو ه انيثر كاو قال؛ هماس ابن وعن - ٩ ٠  ٠
؛•دالمحييرأبويائي رواة وانرني*ا■ دعامح، داهدف، وازش، ق، 

•ءرباعفرل® اشبمست ،أل١^^^١٧مووبيرثاق ١
نواةاشائ،والداطر،،.

يبدأفإنه يجد أذ أراد إذا الإننال وأر ١^٨^٥، ق الثجود ■عل الكلام سبق 
قبليديه الإشان يضع أن ش ه ولأنه الش. فعل هدا لأو يدنه؛ فبل بركبتته 
بميمبرك والمرإذا البج«، تجكتملأبجكمحا:يك ررإذا فقال: ركبتيه، 

اني•والن( ٨٤رنم)* يل-بم، نل رتمته يضع كيفا باب الصلاة، كتاب داود؛ أبو أحرجه )١( 
والدارمحي(، ١٠٩١)رقم سجوده، ق الإنسان من الأرض إل يمل ما أول باب المملسق، كتاب 
 A( ١١٠٦٠أ"اع،رنم.)

)آ(ُعالماون>ا/خهآ(.
أبوابوالترمذي• (، ٠٨٠ ر رقم الجدتين، بين الدعاع باب الصلاة، كتاب أبوداود؛ أحرجه )"١( 

الصلاةإقامة كتاب ماجه؛ ابن وأحرجه (، ٢٨٤)رقم الجدتين، بين يقول ما باب الصلاة، 
(.٨٩٨)رقم الجدتين، بين يقول ما باب فيها، والسة 

،٨١٠٥)Y/ والل.ارمي رقم)ْأاا(، الجدتين، يئن الدعاء باب المملمق، كتاب النائي؛ أحرجه ( ٤) 
(،)٤^١٨رقم وسجوده، ركوعه ق الرجل يقول عا باب الصلاة، كتاب داود؛ وأبو (.  ١٦٠٦١٠رقم 

(.٨٩١)/رقم الجدتين، ي؛ن يقول ما باب غيها، والمنة الصلاة إقامة كتاب محاجه؛ وابن 



——^)3ا—اسودوكلأه(اسلادرباب مماب 
البعر.يروك صارذلك الركبت؛ن قبل ازوين قدمت فإذا هومشاهد، كإ يديه 

الميمابن مماو ركتثيه® مل يديه راوليصع وأماقولهي،آحرا-ثديث،؛ 
علتهفانقب لإئء الراوي أف يض الراوي، م انقالث ثثا ثدا اسرُ زاد ِفي 

أيهالبخاري صحح فمد"جاءِؤ، يستغرب، لا الراوي عل المٌى وانقلاب العي• 
فثدحلهمأقواما لها افه منشئ الدنيا، أهل من دحالها عثن فصل النار يضِفي 

فضلا-إقة ي يبش انه ٠ الصحيحهر الروايه لأف الراوي؛ عل، ثّمبب وهدا ٠• الثارر 
قلفإذا النار أما الحنة. فثدحلهم أقواما، لها افه منشئ الدئيا، أهل من يحلها عمن 

فانززىرح1ه، عليها عقل اممه وصع تق:«"ا[ ه نزد من ؛)ثل تمولنوهي ثيء فيها 
كر.لحنيي، لحنيي بمي: دط،ا »هط ونالت،: بعض إل بعضها 

يبدأمجد إذا الإنثاو أذ فيه إشكال لا الدي الش القول أة فالحاصل 
أيصاوكالللئ^ للبدن، الهلييص هوالرتسبح وهدا وأنفه، جبهته ثم كميه، تم بركشه، 

هوالرسب،فهدا ركبتيه، ثم يديه، ثم وأنفه، بجبهته يبدأ النجود من لقيام اق 
الثرض.الرتسب، وهوأيصا الهلبيص، 

والركبتان،والكمان، الأنف،، ومنها الحبهة أعضاء: سبعة عل يكون والئجود 
أركانمن ركن السبحة— الأعضاء هد0 عل الثجود ~أءنى وهدا القدمين، وأمحلرافج 

به.إلا الصلاة تصح لا الصلاة 

أنسام.ثلاثة وأيه الئجود موضع وبين الر؛ بثن محول، ما عل الكلام وسبق 
بعدى(.)\(ذ\دسد)ا/ا-امآون 

بمكئريق أقي ثنمك ؤإن ت تعال اش نول ل جاء ما باب اكوحيل•، كتاب البخارتم،• أحرجه )٢( 
(.٧٤٤٩)رنم ^^نه]الأءواف:أْ[، 

«>،(.j(U/Y؟^)٣(أحرجها 



هوح؛تاوا|سئةاسبيح

كإيمتد ولا ظهره، ؤيقوس مخديه، عن يطثّ تربع السجود ل أيما كذللث، 
بدعةهدا فإن الانبطاح؛ من أوقريب منبؤح، كأنه يمتد نحده ا-لإهال، بعض يفعله 

ظهرْينهض بمي بمالول، النلماءت بعض محال ينلول، انه فالسة بسنة، وليس 
وكالالصفث ل كاف إذا إلا ذراعيه، ؤيرفع جثئه عن عقديه يجال كيلك وبطنه، 
تحور.لا والأذية سة التفريج لأف يفرج؛ فلا لونرج، جانبه إل ض .'ذض 

متجهاالأصاح، مضموضر الأرض عل يديه يمحع أنه الجود أحكام وس 
يكوني،إنإ التفرج لأل الئجود؛ عند الأصابع ين يفرج ولا الملة، إل 

بعض،إل بعضهإ الركبتين يضم ولا الركبن، بين يفرج لا أيقا وكيلك فقط، 
إلبعضهإ يقم فإنه القدمان واما صم، ولا تفرج لا طبيمت؛ن؛ الركبتئن يجعل 

أماذكرت دْ.بمءا عائشة لأف ماحي؛ وهو بالرجل الرجل يلصق بمي• بعض، 
هوفإذا تطليه فخرجغ ليلة، ذات وملمم- آله وعل عليه افه -صل اش فقدت 
يمكنلا الواحدة واليد ا، ةدءإهر بعلون عل يدها ووقحتر المجد، ل احي م. 
بعض.إل مضمومن كانتا إذا إلا الثتتثن القدمين بعلون عل تقع أل 

صممجد إذا ه السل أن حريمه ابن صحتح ل صرتئا ورد وقد 
بمىرجفإدالآمى"'•

ؤيقول•ويكررها الأعل، ري بحاف سيقول' النجود ل أيئا كيلك 
الدينأمور من ثاء بما ؤيدعو ل® اغفز اللهم ويحميك، ربنا اللهم أربحانك 

ضمنتينهننامد«رم.وقالس:

(.٨٩٣رغم)حديث نحربجه، سق )١( 
»كالإذاشثنضءتج«.آآ؛ا*(،وضه: رقم ، ٣٢٤حزبمة)؛/ )آ(صمحاين 

٨(.٩ ٤ ر رقم حديث، نحربجه، سق )٣( 



وكام(اتجود  ubاسلأة) ، Sj)L؛

وأماالرب، يه محتثثئوا ١^^٠٤ هاما أوثاحدا، راكعا المرآو أقرأ أو يت ؤإق ررألأ 
دكلم«را؛.أذبمتجاب - مححري -أي؛ صمن الدعاء، من يه الثجودهأمحروا 

أمورمن شئت ،^ ٧٥١وابغ امتهلعت، ما والنافلة الفريضة ق الوعاء من فأكثر 
فلايأس؛أوبساحنا، قوية، جيله مثارة يرزقلئ، أف اش لوسألت حى والدنيا، الدين 
عيادة.اممه ودعاء ءغتْل، تدعواش لأنك 

صعيففقول بالدنيا، يتعلق لايدعوبميء دءهءآسئ1 العامء بعض فول وأما 
صركثال،ذللث، جاء وقد ثاء، بإ فلييع عمقجل، ربه إل الإسان؟ يلجأ من إل جدا، 

وتلمآله وعل عليه اش صل اللمي علمه حئن هؤهقتئ عود مبن اه عيد حديث، 
ررمارواية؛ ول أحث،اا ما ذللث،— يعد —يحني! النألة من تثحؤ ررم هال; التشهد، 

رحم.أومهليعة يإثم مالرتيغ فالدعاءعثادة، ا، ثاء،ار 
وأناابوال الهاتم، صويث، سمعت، إذا هال؛ الثاس بعفى مأل يدك، ترع ولا 

يدكرفعث، إذا لأنلث، يدك؛ ترع لا نقول؛ لا؟ أم وأنكتة يدي أرقع هل ساجد، 
الخوالوغلى الأصل، من الخوال أغلق ولكن أعضاء، سبعة عل الئجود فاتلث، 

لكنفلا، لتنكثه ساجد وأنهتخ يدك ترع ان اما ؤيتتهي، فسسكعت، يضعط رر سهل، 
هدالأ0 حسن؛ فهدا حنكة؛ له ولكن صوُتإ له ليس جوالا للث، نجعل أن أمكن إذا 

١صوُت، فيه محصل ولا أحد بلث، امل قد بأنه يشعرك 

السبعة.الأعضاء هده عل القجود الإسان يلاحظ أن بد لا حال كل عل 
واهالثئق.

(.٨٧٣)رقم حديث نحربجه، سبق ( ١ ) 
(.٩٠)٩ رقم حديث نحرمحه، صياق )٢( 



ضحةتادا،ف،ئةاسبيح

العياب،مرؤ ض س افب وتول  Jrقال؛ شبل نن الرم عد عذ ٩" ٠ ٢ 
يرمحامحث.نداةمئادد

واكاتيواثط>ُ
أحبما لك أحب إل عل، ®^١ س؛ اش رئوو ماو ماو؛ علمآ وعى " ٩٠٣

ي:ساسمحمرداكاشذيى•
ررلأبجافُظئالنضوافه:

ئبجبجاصى((.نؤاةسرى.
ملتصغبالأرض ج؛هتث وصغ ثى موو: عم'قاذ ابن أة ناؤع، وعن ٩- ٠ ٥ 

شىوصغضجمك،لإإدالخ
نواةىثر؛ا.ضدي. 

الخالةيحكم الولف يفصح ولر Jالثجود، سآنلق أحاديث بقايا هذْ 
ا.يسمّ إلا الجدتقن ب؛ن 

(،٨٦٢)رقم والجود، الركؤع ق صيه لايقيم من صلاة باب، الصلاة، كتاب، أبوداويت أ-محرجه ( ١ ) 
رنم، ٨٣٥والدارمي)X/ (، ١ ١ ١ رنم)٢ الغرابح، نقرة عن الهي باب، المملغ، كاب، دالماتي: 

الجدق اتكا0 توطتن j جاء ما بابه مها، والمة الصلاة إقامان كتابج ما-بم: وابن (، ١٣٦٢

(،٢٨٢رقم)الجدتهن، بين الإقعاء كرامة ق جاء ما ؛اب، الصلاة، أبوابح الرمديت أحرجه )٢( 
(.٨٩رقم)٤ الجدتهن، الخلوص؛؛ن باب مها، والسنة الصلاة إقامة كتاب، ماجه؛ وابن 

أحاو)أ/؟أ(.أخرجه )٣( 
(.U١٦٣/١للث٠فيا،لوطا))((أخرجه 



0هاو،اسالآةرىبماس4داسه( :ص

علجلس ت يعني مثرئا، وجيز رفع الأول الثجده الإسان نجد إذا 
واهيقوانحني مرات، ثلاث اغفرل رب ؤقووت اليمى، وصب التسري رجله 

والسرىالمنى، عل المنى ت يخذيه عل يديه ويضع وعاقني، وا"أيف داررض 
او>رىركهالرصاليد \4و\ؤموؤصوص و\0ذ\خي فداشرى، 

التسري•

والإبهام،والوّهلى والبنصر الخئصر منها يقبفس فالتمنى لليدين به بالناما 
الخنصزوالينصزوحلققيفس ماء ؤإن الدعاء، عتد سأا يشير مفتوحة البايه ؤييقي 

بأايشثر مفتوحه والإبهام الومعلى ب؛و( اش المابه وأبمى الومعلى، بع الإبهام 
I(jiiؤإذا سباسه، يرغ دعائية حلة هدْ ل، اغفر رب محال• إذا فمثلا الدعاء، عند 

منأخمد الإمام رواْ هكدا عاقني، اجرل، ارزئني، اهدف، كدللث،، وارحمى 
٠.أوصحح؛ جثي، بسند حجر بن واتل حديث 

ولاصحتح حديث، لاِفي وتلمم~ م وعل علته افه ~صل اللمى عن يرذ ول( 
رْءمحقبمتمحالصحابة أن ؛ع اليمنى، دخدْ عل مفروشة اليمنى يده يضع أيه صعيم، 

يمصإنه اليمنى! ق وقالوا الفخد، عل س3لها إنه اليسرى! صالواِفي بينهإ، فرقوا 
محيشربعض، إل بعضها أويضم الوصهلى، بع الإمام ويلمحا والنصر الخنصر منها 

مخيمعل اليمنى يدْ يضع "كاف أثه ه الرسول، عن ولا ءنه*ا لا يرد ول( ؛السبابة• 
اليمزمسوحله.

ؤيضعالجدت،ن، ب؛ن مفترسا محلى الإئنان إن نقول،! قبل من كثا ولقد 
منالصفة هده إن ونقول،! ؤءهإئئ الفقهاء قال، كإ الفخذين عل ميسوطين اليدين 

:ا(سداحاو)أ/ماامآ(.



ضحممب*سىةاسسح —)ة(
واوالبنصر الخنصر يقبضن التشهد ق لأل التشهد؛ صفة نحالفن أن أحل 

الجينزُ؛و( اليمنى اليد وصع أف ذلك يعد لنا ت؛يرثر لكن السبابة، ؤيطلق والأتبام، 
يعضهمهدا ق أحمد الإمام رواه الدي والحديث قرئا، ولا اكث-هدين، كوصعهاق 

لألوذلك شاذ؛ إنه 3الت من يصب ولر جيد، إنه يال،؛ ويعفهم صحح، إنه دالت 
حجرلحىين واتل حديثا عنالنن أحد ولا ا،لخالفه، تكول أل شرؤله من الثذود 

المسألة.هده ق نراه ما هدا بالأنوى، يوحد ؤإنه شاذ، إنه نقول،• 

لالصواد_ا.حميعا يوممنا أن ثعال  ٠٥١ونأل 

أوصى— وأثئلم أله وعل علميه اممه ~صل السل اثحدمء بهز ارلائح ت هوله 
يتصستاأن صمته من والإمحعاء الجيني. معل؛؛ن ألا طاو_ا أي ين عل 

عنلم مصحتح ق حاء وقو الإئعاء، من هدا فإن عقثه؛ عل القه ويجعل قدمه 
إنوقال! المتأحرين، العلماء يعمى يه فأحن. ٠، الثنةر من انه إه.بممحا ءثاس ابن 

لكنالقدمم، يم، ح العمي عل الخلوس ثنة، الجدتم بين الإئعاء 
ئسح.ثم الأمر أول 3، كاف هدا وأف متسوخ، آعلم" ~وارتح هدا كأف 

الإءلمثتانمن الإنثان يثمأكن فلا متمة فيه الصفة  jL.0هل،،الإقعاء ف إم 
بنتنبمرم، أثه و. اللمي من الأمرين آحر أعلم~ ~وارتح كاف فلدللتح نجغي، كما 

إنسأق كإ الأمحريتورك، التشهد ق أثه إلا التشهدين، ل يقرش كإ جيني ال
اطه،واذوهُايئق.شاة 

(.٥٣٦)رنم عل الإقعاء جراز باب الصلاة، رمواصع اياحو كاب ت لم مأحرجه ( ' 



اثتقهدا uUاسلأءرهتاب 

\ضو\أظو
يدهوصخ التشهد هندلب إدا اف. رثول مقال مالت عمر ابن عن " ٩٠٦

للأيهوعمد اليش رمحيؤ عل البمى يده ووصغ البمرى، رمحيؤ عل اإيسرى 
وىن،محضاُ

يربعرمحثؤ عل يدنو وصغ الصلاة جلسِو إدا ى)، روايؤ؛ -وؤب ٩٠٧
ركسوباسطهاعلتها•عل اايسرى ويده يدعو:يا، الإثتام يل اش اليس أصبمه 
اٌرآ(ََأُُْ مسيمرواه 

قعديدعووصعإدا افي. رسول "قاو قال•الربثر بن افب عند وعى — ٩ ٠ ٨ 
بآصتعهوأشار ااثن_نى، قخدْ عل اليسرى وتن<ه قجذوالينز، عل البمى يدْ 

رواةرمحته. الينرى كمه ؤيلقم الوسطى، أصجيؤ عل إثيامه ووصغ الثبابؤ، 

الثلأ؛داو:ئاإذاظاَخي.محا: 
وضعوكيب الصلاة، ل الخلوص صفة باب الصلاة، ومواضع المساحي نحاب منم: أحرجه )١( 

١(.١ ٥ خْ/ رغم)٠ الفخذين، عل اووين 
ابق،)«اره/إاا(.المدرال)٢( 
وقعوكشة الصلاة، ل الخلوص صفة باب الصلاة، ومواضع الماحي كتاب لم: مأحرجه )٣( 

(.٥٧٩رغم)المخيين، عل الدين 



هرحةتابهل1ةاسسحينح 
jp  ِم يدْ، لإل اهjp  ،الثلأ؛ يكاتل، ء ١^؛ جيلjp ،فلأن
قإنافِ،  jpالثلأم مموئوا: ررلأ مال: بثخه4 ظنا أمل ه الض اشنق مي 
و\ذ3ئؤن\و1<فه، اشثات ململ: الصلاة J أحد جلل مإدا الثلأم، هو افن 

هماداط4ِواثLp pjالثلأماتيء،ززئاط4ِزق:كامم، ااثلأ؛هآهمانالقاث، 
أنأنهد زالأزض، اص j ضالح عي ؤل أضاب ذلك قاو إذا مإة الفالخ؛ن، 

آتجه؛يهافpاء ين لإلتقخي ذذثوه س محثدا أن زأئلأ ١^ ي لأ؛٥ 
قاوئوة«.ةققشرُ

ءاكهJ  ١٥٧^؛افصِ زثوو ص -وPنPيجاطهينماسSال: ٩١٠
طه،١^١^، ١^١^٠ اثان'كاث يىوأ مكازيئوو: ^، ين \ذ1ونأ مكآ 
الئالخين،اطب ياي الثلأ؛جاو،ءل \بو;تس ذذع2 ١^ ^^٣١١

صأنلأبمبجافُ،وأبجأنمما
ررشلأأظاك«وررغم^

٠•الرمذير عن الخاى صاجت، نواة ومحن يلام، ألب بمر علتناء 

قوالكلام التشهدء، ررباب، اكاييح: يشكاة كتابه ق ا،لؤلم، قال 
نقاط:عدة ق التشهد 

رنمبواجب، وليس التشهد بعد الدياء من يتخير ما باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرحه )١( 
(.٤٠٢رنم)الصلاة، ل التشهد باب الصلاة، كتاب ت وملم (، ٨٣٥)

(.٤٠٣رقم)الصلاة، ق التشهد باب الصلاة، كتاب لم: مأحرحه )٢( 
باباكليق، كتاب والنا؛ي: (، ٢٩٠رنم)أيضا، منه باب الصلاة، أبواب الترمذي؛ أحرجه )٣( 

١(. ١٧٤رنم)التشهد، من آحر نؤع 



جآممباسثأ)واباص( 

فإنهولأ:كشحسلذ 
يمح،الميم، هنا بالرجل والراد اليخ،، رجاه ناصبا التسري رجله محلس 

اكثلأةمنها1لأ"ث4كانت إذا ثدا المنىومحلزءال>ى، 
واحد.

القدممرش ذكرنا؛ ك،ا الأول التشهد ق محلز فإنه سهدان فيها كاو ^١ أما 
اليمنى.القدم ؤينمب عليها، ومحلس التسري 

تدمهومحرج التمم، تدمه ينم، متوركا، محلس فإنه الثاق التشهد ل وأما 
الخثد•التشهد هدا الأرض، عل أليتاه تكون حس اليمي، حاست، من اليزى 

والعشاءتشهدان، فيها والعفر تشهدان، فيها والفلهر سهدان، فيها فا،لغرب، 

متوركا.الثاق وق ممرنا الأول التشهد يكون سهادان، فيها 

منهاويمبص اليمنى، المخي عل اليمنى اليد فيضع التدين وصع وأما ثانتات 
إلبعضها هدم الأربع يضم والإحام والومعلى والبنصر المحشر، وهو الخنمحز، 

الإصبعءلرف_، عل إحامه وم، يفع ثني الومعلى، مغ الإ:أام أوظئ، بعض، 
حائز.كثه وهدا هدا لحلقة، كا تتكون حص الننطى 
الرتمةم اليمز فيضع الركبة، م الأول الكاف ٠كاuن، فاك اليد نضع أثا 

علالثاف والآكان زكيه عل يدم يضع ثني يقيمها، الركبة عل زى اليؤيضع 
ث1ةبوكلاما الركبه، يل مما الفخد ماف، م ١^^ أ>اف يكون الفخذ، 

ؤالقاث،<ا.والئوات فِ، رراتيثاث، يل: ك،ا فإغ٠ا ص ألفاظ أثا ىكا: 
التعفليمألفاظ كل هي والتحية التحثات،، حميع ثني التحيات عغتثل، فه تحثة هدْ 



مح؛ىو،ط،ىأاسبيح

هيوالصلوات قما أف والتحى عجل، لد كلها والسجيل، والتكريم 
قولمن صالح عمل فكل الصالحه، الأعمال هي والهليات المموفه، صلوامحم 

ءال،عجل، ش كلها العليات، أوصاف أى الخليات، كاوللث، عجل، ض فإنه أوفعل 
^يم:»إنافَيلأ:ذلإلأصراا.

يأقالاثلمة التحثة >راوه افب حى أدث إذا اللميُ أبما عليلث، ®الثلأم قوله؛ 
السر،،،أبما ء1تك< ^^٠٢ ١١٠تقول؛ وقJا نفسك، حق قيل ءقوأصْؤئمُ البي حؤر 

أوثقإليه ينمله إليه، ينقل اللمذ. هل، سلمه اليتم( السلام وهذا نحامحليه، كأنك 
يلدأي الثسولِفي ■كل يسلم إنسان من ما الثلأم، عليهم الملائكه وهم النقل، أهل 

ه.افه رسول اللائكة بلغته إلا الحو، الر،ي، البحر،ِفي مكان؛ِفي أي ِفي 
آفاي،،^ظمسإ:شياصسلك قوله: 

كافإذ يدنه الآفاتفي من ؤينلم ءلاهر، وهوكلام حيا، كان إذ الثلأم معنى فهدا 
عفي4اكلأْؤئيم.سنه وكيلك محينيثه، مؤ، عل أحد يسلخل لا يحيشر ميتا 

يشاء،مجن  ١٦٠يرحم عتجل اممه صلاة مجن صفة هي الرخمة النه® ُورخمة قوله؛ 
الكرات.وتنك الحرات، لبمل ارلآءثدا رحم ؤإذا 

كثيرة.حيراته أي راوبرىته،ا قوله؛ 

اممهعتاد وعل علبا محال؛»الئلأم وحفا هسألآكلتمُ، اوثول حى فدللث، 
لكنا إذ الحاصرين معشر عليما الأفات، كل من الثلأمة بجي الثلأم الئالحن« 

المحالحىافه عباد وعل الإسلامية، الأمة معشر فعليتا حاعة ق نكى لر ؤإن حماعة، 

إ١ ٠ ١ رنم)٥ وترييتها، الطسج، الكب من الصدقة قبول ياب الزكاة، كتاب، مسلم■' أخرجه '( 



ةت1باسلأةرباساههوا

والممل.والحاضر الماضي ِو الأزض، أول الءء ملكزل ؤ ِفي 
عثاد0-مل لفظ: -وق عباده من اش عل الثلأم أولايقولون: الصحابة وكاو 

السلوفلان، فلأن عل الئلأم مكايل، عل الثلأم حمدل، عل الئلأم 
ثلمن -،I؛ الثلأم« الهَص مإن اف، عل الثلأم ارلأممولوا: فقال،: 

يقول،:أذ لإنسان تحل فلا منه، سلامته تدعو لحى نقص يعميه أف يمكن لا نمص، 
هوالثلأم.اممه لأل افه؛ عل الئلأم 

طمفقد ذلك هلثم ١^١ رتكم ذم آله ذؤ ١^ظه ضل ١^ يقول، 
والأرض.الث،ء صالحِفي همد كل عث، 

الصالحينافه عباد وعل عاينا الئلأم قلتم: إذا أشم هل الأف أسألكم 
الملائكة؟عل وسالمول أنكم ثاستحضرول 

أنكمتنشنمرون أنتم فهل ثدا استحضروا فإذا فليلا، إلا لا، الحواب: 
إذاوالأئثة، والصحابة والحواريتن وهممي وموسى ؤإبراهيم ونوح تلممول 

الئالح،ن((؟الهِ هماد وعل علقا ءالثلأم فلتأ: 
الملائكةمن صالح عبد كل عل تسلمون إمحم استحمروه. قليل الجواب• 

الأف،موحودوف أوهم فبل ماتوا سواء والشهداء، والصديقين والرسل والأشا؛ 
التقبل.ِفي أويأتون 

الأدءية.\تحأ من الدعاء ^!١ يعتم وقدا 
همدةءدماو.ا أو وأنهي ، ailإلا إله لأ أل ررأنهد ؛التوحيي.: تم حمم 

هوالتشهد.هدا ورسوله،١. 



قرحممب|سئةاسسح

واجبومض وكن، والتشهد واجب، فاكشهدالأول التشهد حكم أما رابئات 
مجودعليك ولكن ثتطل، ب سينه ولو صلاتك، ثطنث، تركه ثئئدت لو أنك 

الثهي•

خلوقدرتائتشهد، أو ولوسستالزم حى نسيانه، التشهدالأح؛رمايئكن أما
للتشهدوجلز صلاثه وكمل وقام الأول، التشهد الفلهزثشهد يمل رجلا أف 

مئمالإمام سلم حى الهاجس بمسه جعل الأحتر للتشهد جلس لثا لكن الأمحر، 
الأح؛رالتشهد لأل ناصتا؛ ك|ل ؤاذ صلائه، صحن، ما الرجل هدا نقول؛ الإمام، ؛ع 

بعدللسهي سجد ؤإذ وسلم، وتشهد الصلاة 3، يحل ثريتا ذكر إذ فإذن ركن، 
منالصلاة يعيد أن عليه فح>_، كبم وقت بعد إلا يذكر لر ؤإن ح؛ر، فهو السلام 

أئلها،لألثداركن.
وئفطأيرجع، لا فإنه قام حص الإنثاذ سنه فإذا بركن، لنز الأول والتشهد 

•الموفق وافه ه. محثد الأنام محر قتل ك،ا السلام، خيل للثهو ؤيسجد صلاثه، 

اشِه،ئ1ل:لإجدزفايش
يحنبرممهالبمثم(علرجلهالبمرك،دوصغيْالبمرىعلدخنْايترتم(، 

دواميدعوبما• نحرمحا محرؤه أصبمه، رقع تم حلمه، وحلو يتتئن، وهمى اليص، 
أثوئاثئوالئاطرُ

،٨٥٦والدارر)Y/ (، VYرقم)٦ الصلاة، j \ودين رقع باب الصلاة، كتاب أبوداود: أحرجه )١( 
رقمالصلاة، j الثإل س المن هوضع باب الأفتاح، محاب المار: وأخرجه (، ١٣٩٧رقم 

(٨٨٩.)



ا1تثها( uUاس،لآةر هتاب 

دعا،أ1\ أضئه ج.نميئ ص ة1و: اف ه وص - ٩١٢
٠,إثارئتر ولانحاووبمرة ووادأبوداوذ: داؤدوالتابي، م نواة ولا:؛3ثؤؤ\. 
افرنوو محاو يدعويأصثتته، كاو رجلا إو ؛ قاو ئريرة م وص " ٩١٣

الصلاة]ذث->زفي عنلش أذ س اف رثوو ش قاو: عم ابن وص -  ٩١٤
علالرجل يشد أذ ش له؛ رواية ول وأبوداود• أخمن• رواة يد>ه. عل وهومشد 

إذا:ض 

واشائئر؛ا.^ ١٥وأئوالبيدي نواة الئصف-ضبموم. عل 
اضوافالذ

الورميملئنا *كإ التشهد >ئنا يماله اف رئوو 'كال قال؛جابر ض — ٩ ١ ٦ 
آتهاعلتك الثلأم واليات، والصلوات فث التحثات وباق، اف يانم ٠٠\ذقن\ز؛.' من 
الهو،كتاب والسابيت (، ٩٨٩رقم)التنهد، ل الإشارة باب الصلاة، مماب داود: أم أخرجه ر١( 

رنم)«يآا(.بابسطالسرىضارى، 
الهيباب الهو، كتاب اثىت والن(، ٣٥٥٧)رقم باب، الدعوات، أراب الر•LJيت أخرجه )٢( 

اعير))/ا"أ؛،شسممح،رذم)أبأا(،والهبيفيانمءواث، 

الصلاة،ق اليد عل الاعتياد كرامية باب الصلاة، كتاب داويت وأم ١(،  ٤٧/ )Y أحد أخرجه )٣( 
رقم)أه؟(.

(،٣٦٦)رنم الأولن، الركعمح( ل القعود عقدار ل جاء ما باب الصلاة، أداب الرمدي! أخرجه )٤( 
بابالممليق، كتاب اثي؛ والن(، ٩٩٥)رقم القعود، نحفيف ق باب الصلاة، كتاب داود؛ وأم 

(.١  ١٧٦)رقم الأول، التشهد j التخفيف 



قرحممب،قء1ةاسسح

ثهن،أبجأنلأييالهُ،الئؤنجمالهِؤثتثامح، 
اشانيرُرواة النار(<. من وأعودباش ١^٥، أنأل وزئوله، محمداعتدة وأئهدأو 

محإداجمِوصةؤضيمم
أندر)لهئ اش زقوو هاو هاو؛ ثم بمره، وابنها وأناربأصبؤه، رمحيه عل 

^.:شاد.نؤاثمحرى.

رواةآبوداودالتنهد. إحماء الثتة من بمووت منعود'قال ابن دعن " ٩١٨
عر؛وبرآا.حثي هداحديث وهاو؛ والأو؛يلإ؛، 

إنعنتلف، التش.هي. والخالوسِفي التشهد، ابلوسِؤ، مميلة ل أحاديث هدْ 
قدمهعل يجلس أف يفترش؛ فانه والرواتس،، كالمجر ثناسة صلاة ق ان إنكاف 

فإنهكالنلهي أورباعثة كالمغرص، ثلاثثة كالِفي ؤإذ اليمنى، هدمه ؤيتصسّي، اليرى 
القدميتمسن، بأف متوركا فيجلس الثاق التشهد وأما ممرنا، الأول( للتشهد يجلس 
اليميس والبرى اليمى أحرج ثاء محإف الساق(، تحت ص الثسرمح، ومحج اليمنح( 

ورجعوالمخد الساق من.yu التسري الرج}، أحرج ثاء ثال اليمك،، ينصب ونا 
صفات،.ثلاث وأثئلم، آله وعل عله اه صل السل عن ورد هدا كو اليمنى، 

إتامةكاب، محاجه! وابن (، ١١٧٥)رقم التشهد، من آخر نؤع التْليق، كتاب الناتئ! أخرجه ( ١ ) 
٩(.• )٢ رنم التثهد، ل حاء ما باب فتها، والمنة الصلاة 
أحم)\/؟\\(.)\(ب 

الصلاة،أبواب والترمذي! (، ٩٨٦)رقم التث؛هد، إخفاء باب الصلاة، كتاب أبوداود! أخرجه )"١( 
(.٢٩١)رنم التشهد، تنفي أنه جاء ما باب 



؛تاباسلأورو،باارتقهو(

0
وهوالخنصر، ؤيمص رتمتيه عل يديه يفع الإنسان أف بق فاليد وضع أما 
الثلأيث،إل ؤيضم والوسهلي، يليه، وهوالدي والبنصب، الأصابع، من الأصم 
صمثاء ؤإل مفتوحه، والوسطى- الإبهام يئن النح، ~وهي السبابه ؤيقي الإبهام، 

حاءمحت،كلتاهما الصفتان فهاتان كالحلقة، نصين حش الومعر طرف إل الإبهام طزف 
فإنهدعا إذا ولكنه طسعتها، عل يتيها يصمها، فلا الثابة وصع وأما الئنة، ثها 

ررالتحثامت،التشهدت ق الخل يدعوه الدي عَةتجل علوافه إل إساره العلو، يشربهاإل 
دعاءهدا اللمثرا، آقيا عليالث، اراJثلأم دعاء فيها لبمل هده والق؛ا»ت،،< الصلوايته وف 

علصل >رالالهلم الثاية مرقع دعاء هدا اف'ا عباد وعل علينا ®الثلأم الثابه مرفع 
دعاء،هدا محمد® عل بارك ®اللهم السبابة مرفع أيصا دعاء محمد® آل وعل محمد 
دعاءآخره، إل  ٠٠• • الثم• عذامحسأ ومن جهم عداصؤ من بالله ®أعود السبابة بوخ 
علوالدعوثا3قوةد\ق.إل إساره السبابة، مرع 

®التحثاث،ئاو: إذا هدا فعل اممه، اسم ذكر عند بها يشر العل؛اء: بعص وقال 
١٦٢يشرمفوءه، ثبمى العؤاءت بعض وقال إلاافه®. لاإله أل ®اسهد فيشرل ® ■ • • طب 

•آجرها إل اشئات أول من 
الصوصلأف الخير؛ ففيه الأقوال من تقلده ثيء أي وسط، هدا ل والأم 

فإنعسثؤ، فهدا السبابة يدير أنه من القاصر يئض يفعله ما وأما ثبدا، صرمحه لبش 
يدلما الخوص ق أعلم ولا مشروعه، ليسلم، حركه لأثبا الصلاه؛ بطنت، كزت 
هدهقل؛ فائصحه، داوا~ سبابته ~يدير هدا يفعل أحدا رأيث، فإذا إطلاقا، عليها 

الصلاهءأ؛هللثإ كرتؤ هيرإن بل مروعة، ليث، الحركة 

قاَللأنه ينل؛ اتير. كاف كيف، يعرفن أن ان للأنينبغي أنة والخلاصة 





ين،النيئ.وصها باباسلأةعلى اسلأء) تناب 

بمصم 

\لأخ''س

همحيمممحةهال:1لأكي
صيشئفي،هاو:اثنضواشِ.
الهَمحنمحممتولم

،عل^١٠٠٣صثتش مكإ محمد، وعلTJ محمد، عل صل اللهم ®^٠^١! هاوت علتئم؟ 
وعر\يولأظايج دءم1؛تاتجإكسممحد، 

ش،يأنءالإ:لممح:شأ:>امم، 
الوصمحر١ا•إبراهيم٠٠ِفي "عل 

•آ؟-وعنشممصيهاَل:
علصئتت ثإ ودئييؤ وأرواجه محقي عل صل اللهم ®هولوا: ه: اف رثوو هماو 

حميدإنك إبراهيم، آل عل بازكث، ثإ ودثيتؤ دأرواجه محئد عل دثارك إبراهيم، آل 
مح؛د«.عهرم

بابالصلاة، كتاب ت لم وم(، ٣٣٧)٠ رنم باب، الأساء، أحادث كتاب الخاري: أحرجه ، )١ 
٤(.* رنم)٦ بعدالتشهد، ه الك، عل، الصلاة 

وسلم:(، ٦٣٦رنم)٠ ه، الني غثر عل يصل هل باب الدعوايته، كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 
(.٤٠٧رقم)التشهد، بعد ه الني عل الصلاة باب الصلاة، كتاب 



محممواحتاةاسبيح

صلعوداجية صل ررس M: اف دثول مال هال؛ ئريره م وعذ " ٩٢١
.٠١٣الهُعأيعشزا«.ئواة 

١^٠وملمم، آله وعل علته افه صل ١^ عل ؛؛؛ ٨٠٥١١مصل باب ^١^٥ يكز 
َ؛انما ؤ ت\زقوةناق: افب لقوو الأتساء؛ حاتم وتلمم- آله نعل علته افه -صل محمد 
نىفلا ٤[، • ]الأحزاب؛ ه آكنمثى لماثر آممه يثؤل ؤثكر ي؛ْالكإ من لثد آبا محمد 

علتهاش —صل اللمي بعد سسع إليه يوحى أئه ادعى ومن بعده، رمول ولا بعدم، 
نفثه.ؤيكدب يتوب أن إلا عنقه تحزب أن محب كام فانه وتلم— آله وعل 

صالثاشاملا عائا ٣- ي زي ش  ٥١-ضل ١^، دين كان ولل،لك 
أنبد فلا الأنساء، خاتم لأنه بعهدْ؛ خاصة صلاحيته ليت ومكان، زمان لكل 

ومكان.زمان لكل صالحه شريعته تكوف 

الوالدين؛حقوق من أءفل؛إ علنا حمه وتلم- آله وعل علته افه -صل نبئتا 
شيثايعطي أن لأحد محور لا ولذلك حق، كل من أعظم افه وص افه، رصول لأنه 
خاصاافب حقوق مجن شيئا أعهر ومن البثر، مى أحد لأي اممه حقوق خمائص من 

بافب.أشرك فقد المخلوهين من لأحي. يه 

بأمر؛،يأز فه عبد ورمول، عبد وتلم— آله وعل علة افه —صل محمد نبينا 
منأقوم الأب بعبادة ؤيقوم ه، ويّجد طه، ؤيركع الأه، إل وثصئٍع ضه، عن ؤيتهي 

الأب،ايارسول قاتل؛ لوعال، وقدا الربؤبية، ق له حى فلا الأرض، وجه عل محلوق أي 

(.٤٠٨رغم)اكث.هاو، بعد ه الض عل الصلاة باب الصلاة، كتاب مسالم؛ أحرجه ر١( 



نجآممبسمةرباباسمةضص.ُص1 

عليهحرام النار، فهوءذثدِفي العقيدة هد0 عل مات إذا كافنا، مشركا كاف أغثني® 
ولو3التفهوكدللث،، أعذق® افه، رسول ايا ولوقاو<ت العافية، افه أل نالحنة، 

ربا•ليس همد لأية فكذللئ،؛ الطن* عل انزل، اممه، رسول *يا 
الئثول؛لأنه^ئأصمُمحنا وقثانجدثؤلأء 

عغتجل،وبافه بالثسول كثروا الربوبية حقوؤ، من شيقا أغطوْ ؤإذا العلوفيه، ن عش 
الضه:دالنحاطّ،قاليي 

العممالحادمث، حضور عند سواك به ألوذ من ل ما الخلق أكزم يا 
الرس—ولإلا ينصرم أحد لا أنه ه تفعل اعترف فقد كمر، كلمة هده 

ويقول؛ءثهائأآؤئمُ، الثسول إلا ينفعه أحد ولا 

٠الميم؛ رئه يا صل: ؤإلأ محلا، بثدي آحأ*ا معادي ل يكس لمْ إذ 

ايحومرآآسعلوذ،هإو>ئئلما د-نيا الجودك مص ذإ0 
النهايه•وهي الأحرة إل مآلهم ثم الدنيا ل والخلق الأحرة، هي الدنيا صزة 

منيقول؛ العرش، ورب، كدب، والقلم* اللؤح علم علومك، ءؤمن يقول* 
للتعيض.و)من( علومه( والقلم،)من اللوح علم الرئول علوم 

والأخزةالدنيا قوأدىوأبمر الي يود من كا0 إذا الهماء: بعض ئاو 

(.١٥٢اليت،)الوصيري، يردة )١( 
(.١٤٧الم،)الأيق، )؟(المدر 

(.١٥٤الم،)المدرالسائق، ( ١٢)



هرحةتاب،|ق،ئ1ةالهطسح

لهليس الله أن فمعناه وألحرة، دنيا يوجدإلا فلا ثيء، بقي ما ا فه؟ بس ثيء فأي 
صريح.كفر وثذا أيدا! ثيء 

بعيديسمونه ما حاء إذا ءقيآكلأ،ؤئم \وأثوذأ يعلونلر الذين هؤلاء 
يقربونورط يرممون، وربإ عندها، الرءوس وتهرون القصيدة حذْ يرثمون جعلوا 

معرفتهموعدم لحهلهم الأعماو؛ أفضل س هدا أن ؤيرون بالعود الأرضن عل 
الألفاظ.هده بمعاق 

محسللقتال؛ وبمتعد بالحن، ويشعر ؤهرد، ويعطس، بجؤع ه اض 
وليسالمخلوق.( منزلة 3، انه يغني وهدا ٢، درعتزر لبس أحد غروْ قفي الدرؤع، 
الخالق•

منوهوصام البارئ الماء رأبه عل وبمب الشنس عن يستظو الني. 
يأئدْؤئم.الثرا<ول موجود0ِفي اوثر؛ة حصامحن ثكل ٠، والعطثنر الحر 

*قإانسى مثلكم، ثثئ آنا ءرايإ لأ1ٍحايهت هال وقدا 
افُثاء U ئل: ندا؟ا »أطتنىف قال: وشئت اطه شاة نا رجل: له ماو ولما 

ثخدة((ر،؛ؤ

أبٌهل فقال• الثامن من غمه مثل الدم منها مال حر أصبعه وجرحن( 
(.٢٥٩٠رقم)الدرؤع، لبس ق باب الخهاد، كتاب أبوداود؛ أحرجه )١( 
الامحتنشاق،ل ؤيالغ العطش من الماء عاليه بمب الصائم باب الصوم، كتاب أبوداولت أحرجه )٢( 

رنم)هأ*اأ(.
توملم ٤(، ٠ )١ رقم كان، حيث، النبالة نحو التوجه باب الصلاة، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

(.٥٧٢رقم)له، والجود الصلاة السهول باب الصلاة، الماجدومواصع كتاب 
أحد)ا/أاآ،رقما،'آخا(.)إ(أحرجه 



0؟تاباسمأربمباسمتضامهوكاها
س

}Jمت®ر ما اف نبل ول دبيب، إلاإصح 
ا.غيره؛ مثل ممبمابة عليه فحرم رأنه أوجعة وقد 

إلمحتاج ءقيآقلأؤئمُ، \إئسول ِفي موجودة المثرية الخصاممى فجمع 
هداارالثهم ؤيقول؛ زوجاته بئن يعدل فتغوط، الغائط إل ومحتاج مول، البول 

^شبجاتملأ،زلأأس((رم.
للرمولتعظيمهم أين «أا، لاينهق، مسلوبة فيه الغلاة عند الأشياء هدْ كل 

؛٠٥^٥١^^٥^الرسول ؤيعصون الرسول، به كديون ما فعلول وهم ءثيآلصث!ةؤئ؟ر 
وأينللرسول محكهم فاين فيه، يغلون وهم ٠، ور ملوا لا هويقول؛ نمارا، جهارا 

اللرسول؟ تقدسهم وأين للرسول اتماعهم 
منيدعومم طه أولياء فأبوا عز<آحريى، لعب لبج،:بممكا الئيطان ولكن 

يسإ الشر ظهر عل الدي التراب أن مع نورهم، بتراُب وبمأركون افب، دون 
منه.يت^ئكون دينا الضلال عقولا الممهاء هزلا؛ وسمرذللثج القبور، 

ومسلم;(، ٢٨٠)٢ رثم اش، سيل ل ينكب من باب والمر، الخهاد كتاب الخاوي; أحرجه )١، 
(.١٧٩٦رقم)واياضن، المثرين أذى من ه الني لقي ما باب والمر، الخهاد كتاب 

(.٩٢٧رنم)، Jbuأما الثناء; بعد الخطبة ق قال من باب الخمعة، كتاب الخاوي; أحرجه )٢( 
أبوابوالرطي; ٢(،  ١٣٤)رقم الماء، المم؛؛ن ق باب الكاح، كتاب أبوداود; أحرجه )٣( 

بابالماء، عشرة كتاب والماتي; رقم)'؛اا(، الضرار، ي؛ن المؤية ل حاء ما باب الكاح، 
القسمةباب الكاح، كتاب ماجه; ر_ا؛ن (، ٣٩٤٣رنم)بعض، دون نسائه بعض إل الرجل ميل 
١(. ٩٧رقم)١ المساء، ؛؛ن 

ينأتيو,ث إذ زم الكنف ؤ! افه; قول( باب الأنبياء، أحاديث، كاب البخاري; أحرجه )٤( 
اناعدم،قإما مريم، ابن ارى اثن أطزيت، آتهأ رلأثطرويٍ( بلفتل; (، ٤٣٤ رنم)٥ ]ميم:آا[، أنبهاه 
ررسوله٠٠افه عبد يقولوا 



همحمماد،4ممةاسويح

وتوقرهمرْهنبممح الصحابة إل واظن والعتادباض، الشظان وحي من ئدا كل 
هوعلمهم حش الصلاة ولا عليه السلام يصوغوا لر حيث للرسول 

محالواتثم وبركاته، اطه ورحمة التح، أتبما عليلث، السلام يقولون• عليه، يسلمون كيف 
وعلم(محمد عل صل اعإ ررهولوا: محال: عليلث،، نصل كيف، علمنا اش، رمول يا 

محثدمجاآل يعل محثي عل وبارك إبراهيم، آل يعل إيرامحم عل مجاصمح، همثب 
محين«.حميد إنلث، إبنامم، آل وعل إبراهم عل باركش 

الثموJ(؟من للخلق أنصح أحدا تحدون هل 

٠اللهميهول؛ ذلك وُع الرسول، من( افب بشريعة أعلم ولا لا، ابواب• 
ءدمد«،سدنا عل صل اللهم يقولوا• أن إلا يأبون الغلاة وهولا؟ محئي•"، عل صل 

آلهوعل عثه اطة صل التح، يينهكا قارب، كلمتم، يتن، )سيدنا( كلمة يفحمون 
بعضهامتصلا عل،تثي، صل >لإ\لأةإ التح، برياب ارت؛ط ما فيفأكون وسلم، 
علصل اللهم يقولون؛ التح،. محنه جع ما بع، ؤيمرقون يفغون وهم يعض،، 

نتأدب،أن سيادته منتهى من لكن سيدنا، انه نعلم نحن اف'ا سبحان محمد• سيدنا 
منها.ليس ما كلياته ؤ، وألامجم عليه وألائتثدم 

وخذلتهسيدنا، يا فقلت،! لفظا ّود5ه معنى، حيلته ولكنك، لفظا موليه فأنتج 
سيدناعل صل اللهم والتامة! تامة، ليث، صيغة هدْ افه، رسول يا تقول! لأنلئؤ 
محثد.

ّيدالأنبياء؛ وسيد كالهم، آدم بني وسيد هوسيدنا، يكوف أن ننكر لا ونحن 
يقول!أل لعبد ينبغي، ررما يقول؛ تواصعه هومن كال ؤإن الأنبياء، وكز، ونوح ءيراهتم 



0اسلأةءدىاس،هوسهاباب اسلأت) ئتاب 
ت

ملهلر شث مجم لا لكن آدم، بني ث الحقيقة فهوق ا• ضُر نن يدس بذ بث حٌ 
بمحح.فليس ميدنا، له! ونقول كلامه بان 

كلأمه،فالزموا لكم >>سدا محمد يكوف أن أرديم إذا إحواق~ ~يا فالهم 
فيه.يزيدوا ولا عنه تقصروا لا 

مسع؛نفه، محلص؛ن يجعلنا وأن الأتأاع، خالص ؤإياكم يزرمحنا أف افن أمأل 
اطهلرسول 

واجدة،صلاة علإ صل ررمى اطه:٠ رسول محاو ئال؛ م عذ - ٩ ٢ ٢ 
عشؤله حطسامت،، عشن عنه وحفتؤ صاووات<، عشز علته اطه صل 

.٠٢١٣ئنجات«.نواة 
الماثةيوم الناص؛٠٠ ررأول اش:٠ رئول مال ئنعودمال• ابن دض " ٩٢٣

محلهيوج'-نداةمحيم•
الأرض،ق نثاحص ملايكه طه ارإل اطه رثوJ، مال، مال،؛ وعتك - ٩٢٤

•٢٤والدارم اكائ رواه الثلأم،؛. أش مذ بجلئوو 
هءدآ!ظفزث هئلمثا وتهفلأ ولزق ؤوئذوأ نوله• باب القرآن، ير نفكتاب اJخارىت أحرجه )١( 

(.٢٣٧٦)رقم ، ^٠١٣ذكريونس j باب المقاتل، محاب وملم: (، ٤  ٦٣)١ رقم ]الأنمام:أ\،[، 
١(.٢  ٩٧رنم)ه، الني عل الصلاة j الفضل باب الهو، محاب اتئ: النأحرجه )٢( 
(.٤٨٤رنم)الني.، عل الصلاة ضل ل جاء ما باب الصلاة، أبواب الترمذي: أحرجه )٣، 
، ١٨٢٦والدارس)م (، ١  ٢٨٢رقم)الني.، عل اللام باب الهو، كاب النماتي: أخرجه )٤( 

(.٢٨١٦دقم



ضحممد،ءممةاسسحلن، 
ردإلا عئ بملم أحي ثى ررما اف:٠ رثوو محال محاوت ئريره م وض " ٩٢٥

٠•اليرُ الدعوات محوداودواصإو رواة حصأثدعثهاضما<. نوحي عؤ افه 
محسورا،يوعكم ئئعلوا ®لا ت يقول الي. رثول تمعت هال! وعن " ٩٢٦

طمحإ«.زثاةالإرُ
هثمعنده ^^١!، رجل انف، رررغم اش رثول محال محال• وعل " ٩٢٧

يرغمله، يئمر أذ م؛ل اسلح م رقصاذ عله يحل ريل انفث عو، بمل 
.٠ ١^٠^^١ ^١٥ الخنة<،. ظإيدحلأة أوأحدمحا الكم أنواه عنده أذرك رلجل انف 

وجههj والبشر يوم دان حاء ه اف رثول أو طلحه، أي وض " ٩٢٨
بملألا أ0 محمد يا ينص؛كا ؟٥٠١ موو،ت ربلث، إو محماوت جزيل جاءف ر1ُده محمال• 

نيا،ؤلأطإمحممينكإلأ
اشانيدالدابمُ؛■شث،شنيا؟«.تواة 

لكنئوواف،إومحائةئ؛ك،،
محإذ_،، ®U هاو: قنت: بم«.  Unمحال: 

دلث،تلك،را. قهوحم زذت محإو شئث، ®ما مال: التمنص؟ قلئ: لك®. قهوحم ندمت، 

الكبيرالدعوات ق والبيهقي (، ٢٠٤١رقم)القبور، نيارة ياب، التامحلئ،، كتاب، ابوداولت أحرحبم )١( 
(.١٧٨)ا/اا"آ،رقم 

(.٢٠٤٢رقم)القبور، بابهنيارة الناصالاه، أبوداود،كتاب، واحرجه كدا، )٢( 
(.٣٥ ٤٥رنم)بابه، الدعوات، أيواب، الر•ذىت أحر-٩٠ )٠١( 
والدارم(، ١٢٩٥رنم)ه، الني عل الصلاة j الفضل باب، الهو، كتاب النماثي: أخرجه )٤( 

)'آ/هآحا،رقمهامأ(؛



ينحةتاباسمة)واباسمةضامهوك،اه1 

صرمحسذ؛بم«-رداةاشذيا*•قال؛ 
زيد^ل:هاتضوالههئبمإذئخو -^ ٩٣٠

اصإذاسغمحانيفيوانهم.ممالنمواش اتيلم هصل،مماَل:
زجوصو م محاو: اذعة«. م و، وصن أش ص بجا افه ئاحمد صدت صلثث 

ايغاضل، ٠^ انيثر.I ك مماو ه، انيثر عل وصل افه قحمد د]اك، ثئد آحئ 
دردىٌداددداثامحدخوْرُرواةمحب"• 

دعمردأبو؟ز داللمي. أصل ؤّت قال• منعود بن الد عيد وص ~  ١٩٣
ه،ثأئءنت^^كلأمحءلاشأتال\مئةعلتي 

٠•الر؛بير رداْ نلتنفث؛'• ينفث، ررنل المي هماو جم، 

ياشالثكتاو أن نؤ0 ررس ه! اممي وموو هاو هال1 هريرْ ض!؛؛، ~  ٩٣٢

.١١٠حميد؛^،إثك إ؛نايسم؛، آل عل صثنغ ثإ بثتؤ، وأهل وذييؤ الؤمءيى، امهات 
•تكفى،ونهت (، ٢٤ ٥٧رقم)باب، والويع، والرناس القيامة صفة أبواب الرمنىت أحرجه ر١( 

بالتاء.

الدياء،باب الصلاة، كتاب وأبوداويت (، ٣٤٧٦رقم)باب، الدءوات<، أبواب الرمال-ىت )٢(أحرجه 
رنمالصلاة، ق الّهم، عل والصلاة التمجيد باب الهو، كتاب والتائيت (، ١٤٨١رقم)

(١٢٨٤.)

الوعاء،قبل ه الك، عل والصلاة اا؛ه، عل الثناء ل ذكر ما باب الصلاة، أبواب الترمذي؛ أحرجه )٣( 
(.٥٩٣رقم)



هرحةت1دا،|ثئ1ةاسسحلن، 

مذدكرتالذي ءالبنيل :٠ اش رثول قال قال؛ ثمظ^بمثن دعذعئ "" ٩٣٣
'•عئالحثإن؛_ عن أخمد ووواه الؤكأأم نواة علأ«. يصل ئلب عنده 
صححريب*حثن حدث هدا الرمذ«يت وهال 

مريعند عل صل ررمن الق زثول قال ت قاو هريرْ أي وعذ ~  ٤٩٣
الإمحازرئ■ئعب ال؛يهقيِفي وواْ عونايا ومذصل تجننه، 

اشُصل واحدة و. الي عل صل ثذ صروهاو: نن اف عد زعذ - ٩٣٥
ا.أخمدر رواه صلاة. ننمث وقلايك علته 

اللهموهاو: محمد عل صل رامذ هالأ افه. رثول أ0 رثي دعذ " ٩٣٦
أخمدرأ؛.نواة ثماعتير(<. و4 و-صت، الماةة، يوم عندك الهمب الئعد أيزله 

نخلا،يحل حم . ، ١٥١رثول( حزج هاو: عوف بن الئخمن عتد وعذ -  ٩٣٧
١^،هحئت، هاو: ئوداْ. هن اف،ث«تال يآ5ول أو حثست، حم الاثجوئ، متحدهآطاو 

عثوآصأقال#إلجتيل هم١ل: ئاو: هدٌقزمحت،يه٥٧^،، راماوك؟«. ^: ١٥٥قرررأنثه
هك،ظةطتش،

(.٩٨٢رنم)التنهد، بعد الك،. عل الصلاة باب الصلاة، كتاب أبوداويت أخرجه ( ١ر 
(.٤٣٥ )٦ رقم باب، الدعرامت،، أبواب الرمن.ى! أخرجه )٢( 

أحمدرا/ا•؟(.)٣(أخرجه 
١(. ١٤٨ رقم ، ١ ٤ ٠ الإبجان)٣; شب j المهقي أخرجه ر٤( 

أحد)آ/تماخا(.)ه(أمحرجه 
(.١٠٨/١٤ر٦(اكJرالا؛ق>



0مماباسلأأ)بمبسمةضصهوص،

الثناءثئ ؛وموف الدعاء إو ت هاو نيؤيتئ الخطاكر نن عنز وص -  ٩٣٨
•اار؛بي وداْ ميك• نحلاعل ثيءحى مئه لايمط والأوض، 

حوًٍوك؛ةجبم

)ا(ا،كدرامح)ا/اآا(.
(.٤٨٦رنم)المي.، عل الصلاة قفل ق حاء عا باب الصلاة، أبواب أحرجه )٢( 



<3
محممو،ثءأةاسسح

اثتفهدفي اليمام بأب 

\ضن'\لأط'
ئاشِهيضومة:صو:

وأعودالدجاو، الميح _ من يث وأعود ١^٢، عداُت، من ئك أعود إق >أ\ذؤإ 
لهمماو . ١^٢٠ؤمى المأم من أعودبك إن اللهم القات، الم1ماوفتته فتته من بك 

ووعدهكدب، حدث عرم إدا ١^■>^ *إ0 ؛ ٧١٥٥الرم• من ستعيد ؛-١ ضو ؛،١ ؛)،؛ ١٥
فأخلفوقز،شم

ررإذاهزغأحوئإبناقتيه:
امحانبذ المي، عداب نبذ جهم، عداب مذ أوبع؛ مذ باق الأخرملبمود 

ا.ماسلمر رواه الدجاو®. المح ثر نمذ ؤالءات٠، 
هالدعاء هدا يعلمهم كال ه اائءً، أن ^^^١، عباس ابن دعن "■ ٩٤١

جهم،عداُب، مذ بك، أعود  Jiالدهم ٠^^١؛ موو؛ ااهمآن، من الثوز0 يعلمهم 
فتتهمن بك وأعود الد■جاJ، الس؛ح فتته من بلث، وأعود المر، عدامسا من يك وأعود 

•' نمثاواخاتا<.زواهسلمُ 
الماجدمحاب لم: وم(، ٨٣٢رقم)اللام، تل الدعاء باب الأذان، محاب الخاري: أحر-بم )١( 

(.٥٨٩رقم)الصلاة، ق ت ستعاذ ما باب الصلاة، ومجواصع 
(.٥٨٨رقم)الصلاة، ق منه يتعاذ ما باب الصلاة، ومحواصع اجد المكتاب مسالم: أحرجه )٢( 
رقم)،بمه(؛الأبق، اكدر )٣( 



0ارأقهد(الدعاءئ،  ubاسلأءرهتاب 

التشهد.يعد و. الض -بما أمز الأدعيه هدْ 

نوعان!والتشهد 

والتثهدوزئوله*، عندْ محمدا أن رروأئهد ت قوله عند ؤيتتهي الأول، التشهد 
حميدإنك إنزاهم، آل وعل إئرامحم عل باركت ررمحا قوي• عند محئنتهي الأحثر، 

منأربع: من باش ستعيد أذ الأتم التشهد مى مغ إذا المصل اش. قامر محيا'• 
الدجال.اييح فتة ومن والم،ات، المحيا فتة ومن القثر، عدايج ومجن جهنم، عذف 

بهثتجير أي: باش وتستعين. منها. ؤإياكم اش أعاذف النار، محي وجهنم 
عليدل بإ والئنة الكتات ل مصل قد النار وعذاب النار، ءداد-، من به ويعتصم 

جد؛ذتعال: مال كما الأن من موجوده والنار ارلآالعافيه، أل نوشدته، عظمه 
الهوعل عليه اش ~صل الئي شاهدها وك،ا لهم، هيثت أي• [، ٢٤]١^٠؛

الكموفاا'ؤصلاة صل حن وتلمم~ 
العصاةأما أهلها، هم الدين أبدا، حالدول وأهلها مز، لا أبدا، حالية ومي 

احريم يعيبوا، أن معال اض ئاء ما —بما يعدبون ءإنرّم لا معصية ادم بمي من 
فهوالكفر عل ومامت، كافنا كاو من وأما عنهم، اش يحفو أن إلا الحنة، إل أمرهم 

أ؛دا.ئد ->Lقو 

استهزأومن أيدا، نحلي فيها فهوحالي ذللثج عل وماُتج باق استهزأ فمن 
أبدا،جهنم نار ل فهونحلل يتوبر أن نل ماُتإ إذا فإنه أوبالدين أوبالقرآن بالرسول 

كتابت لم وم(، ١٠٥٢وثم)حماعي، الكرف صلاة باب الكرف، أبواب الخاري• أحرجه )١( 
٩(.٠ رقم)٧ والنار، الحنة أم عن ه الني عل ماعرض باب الكرف، 



شةتابا،ق>ئةاسبيعنث، 
إذافإنه اممه، رسول محمدا وأف افه إلا إله لا أف يشهد لكف ؤإف الصلاة ترك ومن 
ومحاروفوهاماف فرعوف ئع أبدا، جهنم نار خلداِفي حاليا يكون ثركها عل مات 
العافيه.افه أل نحلف، بن وأي 

بماعد"هم اء مإن اممه؛ مشيثة نحت، هم فيها، نحلدون لا فإنهم العصاة أما 
ة

لهم.غفر ثاء ؤإن يستحقون، 

الإئثان،مومحتف بعد يكون الدي العياب، وهو الق؛ر، عياب، الحدابات ومن 
استحىإذا يعيب، هإيه البحر، عريماِق مات انه لوفرض حى يم، إ أم قثر مواء 

يحدبج.قإية القبر أودفزي، يعيي،، لإثه الئياع، فألكته الخلاء أوماتل^ العذاب،، 
والثنةتبالقرآن وا؛>ت، القبر وعذاب 

عدياعد؛ا يتثبمؤث ^١^ فرعون: آل ق ثعال اش محاو فقد القرآن أما 
هآلمداب، أقد فتعنبمك أذخوءاد آلثاعه يمم اء ومصياحا ه وعشتا 

]غافر:؛"؛[.

وجوههمبممبجث يكمثوأ ١^;>؛؛ ؛ ١٠٥٥تعال: افص وقال 
٥[.• ]الأنفال: ه واؤ)£و6وب 

لإذيهعديطوأ آآ>تي عمرت ؤ، ألْانلثوث> ئركءطإذ تعال: وقال 
]الأنعام:مأبم[.ه آلثون عداب آثومءؤومك> آنسمحكم أح_لإمأ 

أنوسللم— آله وعل عليه افه ~صل السل أمحر ذللث،، ق فصرنحه الثنة وأما 
يسألانهالملكان أتاه نعالهم مغ لثنئع إيه حس أصحابه عنه وتول دفن إذا الرجل 

الناسممعت، أدري، لا هاه، هاه يقول: نحسي،، لا فالكافر ونبيه، ودينه ربه عن 



uLiS (اسلأةuU  اسء1ءأو )جمحِالنص
———صا ——— 

حاءحديد، من مطزهة— — فيصزب منهم— أعدنا —اللهم فقلته شيئا يقولون 
فيصح-بما يضزب، باض. والعياذ أ أقئوهار ما مأى أهل عليها لواجتمع لحديث ال 

منأضلاعه نحتلس حص قرْ عليه ؤيصيق الكش، إلا ثيء كل يسمعها صيحه 
ا.باشُ والعياذ جهنم إل باب له ؤيفح الصغْلة، شدة 

وقال•بفيين فمر بذلك، إليه أوجي حنن الشر عذاب الثى. أري وقد 
الآخث^مثكانلأ:مساتنو،ومحا

ا.ه\5انىيمئىباشيمهاار 

منباق راثعوذوا دالات الضر، ءداربا من باض بموذوا أف أصحابه س وأمر 
اكيا<راا.عدف 

أنللمصل ينبغي لا اش العفليمة الكلمات هد0 عل الكلام ثمة وشاول 
جهنم،عدامحتخ من باق أعوذ مول،؛ أف محب مال،؛ العامء بعض إن لحى أبدا، يدعها 
الوءق.واف إلآحرْ• الشر•■• عياب ومن 

واليالإننان حياة 3، تكون اكي الفتة بجي، ومت<؛، الخيا قثة رءؤْى قوله؛ 
الإلنان.ممات ل تكون 

بثيءارنتان يل بأن باض، والعتاد الدين فتنِفي منها ممره، الحياة والفتنِو، 
أويلاف، أفعال أومن افب، صفات من بإنكارثيء أويل العبادات، ل الرياء من 

١(.٠ ٥ رم ، ٨٢/ الشر)ا عياب إبان )١( 
(.١٣١^,^،^))آ(سقنحرمح، 

(.٣٣٨رنم)حديث، نحرص، سق )٣( 
١(.٢ رنم)٩ حديث، نحرمحه، سق )٤( 



ثرحممبهد1ةاسديح

•الإسان عل *حطثرة فتنة هده المهم وغيرها، السيوهم^ن كأفكار مميتة بأفكار 
منهدا لأو ماثه؛ مكثر الدنيا الإسان عل اض يفتح أذ الفتن من لصا كيلك 

الض،وقداقاواؤئه:
djj\kd  ئ1ثوة\ىأوت\صطمحا،نحا؛ثعلسكان

صمحاص<(ص.
اف<أمحاه فإذا افب، دين عل مستةيإا الإنثاو نحد ما أكثز وما هوالواقع، وهدا 

كقوذالعمة وزادئه باض، والعياذ عقبيه عل ئكص 

والموعةاره الإعلام وسائل من الأن محصل نا الدنيا فتة من كيلك 
والأدياف،الأ-محلأى أمد ما الفظائع مى الففاسة والقنوامحت، التلفاز محقي واكروءة، 

باش~—والعياذ الناس صار الغرمت، من تأتينا الى الفضائية القنوامحت، ِفي إيه حص 
الرأْ،محا؛ع الرجل يشاهدون ءيو"،م، أمام الفجور يشاهدول لأمم يقلدومم 

هذْفظاتع! سه، يزق الرجل أن لنا حش حش الثاس، فتجرأ العافيه، افه أو ن
بعضإن ٠! الإسلام شيح قال كإ الأديان عليه عرصثا ربإ بل الفتن، من 

فيقولأبيه صوؤة ق الشيطان له ويتمثل الوت، عند الأديان عليه تعزضى الأموامحت، 
هوفيقول! الفنكة، الضكة الخالة هدم نصراسا،في كن بالصرانثة، حد بي يا له! 

يعنيا،ل،ات، فتنة مجن هدم الخاتمة، حنن اض نأل باض، أعوذ أونصراق. بمودي 
الموت.عند تكون انيئ الفتنة 

(،٦٤٢٥)رنم فيها، والتنانى الدنيا زمرة من محذر ما ؛اب، الرناق، كتاب، الخاري؛ أحرجه ( ر١ 
(.٢٩٦رنم)١ والرقائق، والزهد الفتن كتاب ومسلم: 

)أ(محمرعالفتاوى)؛/هْأ(.



التقهد(الدهاءي باب اسلأة) هاب 

فأفاى،بند. بند ت يقول جعل الوفاة حصرئه أحد الإمام أو يذكر 
أنامله■عل يعص الش1طان رأيت فقال؛ بعد؟ بعد قولك! ما اممه، عبد أبا يا له؛ فقيل 

٠٠بندر بند له؛ فأقول أغويك،، أذ عجزت! يعي؛ أحمد. يا كني قد إنائ، ؤيقول؛ 
ري•عمم من إلا شر، لكل معرض فالإننان الخد الروحِفي دامت ما يغنح،؛ 

بعددفنه،الرء به يمن ئنا أي ال،امتج، فتة الثانبة؛ واؤامت،® الحثا فتته *ثمن قال؛ 
ونبيه،ودينه ربه عن أشياء، ثلاثة عن يسألانه مالكان يأتيه دفن إذا الإسان فإن 

فيناديمنهم— اجعلنا —اللهم محمد ونبيي الإسلام، وديتي افه، ربا الزمن♦ فتقول 
لهوافتحوا الخنة، من وألبسوه الحنة، من فأزسوه عيدي، صدق، أل الثناء من مناد 

١^١^^.رئر يا منهم اجعلنا اللهم فضله، من اطه أل( ن

أدري،لا هاه، هاه فيقول؛ الدنيا إي،ازِق عنده ما أوالذي أوالمرتايث، النافق أما 
فأفرشوهعبدي، كدن، أن الثناء من مناد فينادي فقلته، شيئا يقولون الناس ممعتج 

ا.النارر إل بابا له واقحوا النار، من والبثوه النار، مى 

منها.المجاة ولكم لنا اممه نال عظيمه، فتة هذه 
منباق أعوذ تقول؛ أونافلة، فريضة صلاة، كل التعوذ هدا تنس لا أحي فيا 

الدجال.الميح شز ثمن ؤاوات، ايلخا فتته ثمن المتر، عدامت، ثمن جهم، عدامحتج 
منأوجب وجو:أا إل حش العلم، أهل بعفن عند واجثه فهي تقولها، أن بد فلا 

(.١  ٨٣)؟/ الخالية ق أبونمم أحرجه ( ١ ر 
(.١٣١)رنم حديث نحريه، سق ( ٢ ) 



ضحةتاو،*ممةاسسح قن(ل— 
الصلاةق اش. عل الصلاة أن تع الصلاة، اش.ِفي عل الصلاة وحومب 

7ءا٠أمر هذه لكن الطاَ، من عندكثر ركن 

تهال الأربع• من باش أتعوذ ولر صليت أبت، يا لأييه؛ التابمس أحد وقال 
v£jb»i حيثءثؤأدةلأؤئيمُ، الثمول عصيش لأك الصلاة؛ أعد يال! نعم. هال؛ ؟

٠.الأرعر هذه وذكر أرع، من باش الأمحرفليستعد التشهد أحدكم إذاثشهد هال1 
الترامحنحالإمامِفي وراء لوكث حش نافلة، لوكثِفي حر أبدا، تأملها فلا 

مؤكدْفهي ذللئ،، بعد ملم نم تلمم ولو يلها تلم، لأيه تقولها أن يمكنك ولا 
ربهإل الإنسان يمؤغ أف تحتاج عظام أمور ولأما ما، أمر اش. رسول لأف حدا؛ 

صلاة.كل مثهاِل لتعوذ اق 

المحيافتنة ومن القبر، عذاب ومن جهئم، عذاب من ؤإياكم اش أعاذنا 
الدجال.المسيح فتنة ومن والمإت، 

بنيمن هورحل الدجال المسيح الأجال،، المسيح فننه من يك ،اوآعوذ قوله؛ 
فيل؛والعراق، الشام المشرق؛؛؟ئ ناحية من ؤيأي امتحانا، الزمان ي؛مث،فيآم آدم 
ومحريأناس، فئعه رب،، انه يدعي ثم أناس، فيه ني، انه الأمر أول، 3، يدعي، إنه 
الأزضوأم سلر، نحلر أن الياء فيأم الثاس، من البمياء يوهم نا يدنه قل \ش 
عصامومن معه، المحب ابنه لحل أ٠لاءه فمن نار، ومعه جنة ومعه فتتست،، نست أن 

نار،معه الى ابنه أن أمحر وننئأ— آله وعل علميه اش —صل اللمي لكن النار، لحل 
سش؟قال:َلأ.ئاو:أءنظ؛ك؛

الصلاة،وّراضع ص كاب سالم: صحيح متؤاةضثلأةأنأزتني،أنؤاعاو ِلأل 
بابماتاذتفياكلأة)ا/ماإ(.



الانقهد(اتدهاءم  uUراسلأة هاب 

الئاكناي رى الأع؛ن محل لكزحر اةس يوهم لذ ؛، اثز،١١وأن 
مائ.صئؤ\واكحلأ 

فدعوهم،صعيفه ومواشيهم نيات عدهم ليل ^ ٧١من القوم إل محاق 
ثبعىمواشيهم عليهم فتعود فانبث، والأرض فأمهلرت، الثهاء أمز به آمنوا فإو 

ماأئة وثلم- آله وعل علته افه -صل أمحزاللمئ، وقدا حدا، عفليمه ممئتة 
منأقوامهم نحوفون كلهم ٠، ءقجآلصث!آأئمر نوح من قومه؛ به وأنين إلا ض من 

وت1؛ا-أعطاناوعلآله علته افه -صل اش ولكن فتنته، لعظم الدجاو؛ المسيح 
كدابتوأنه برب، لنش انه عل المزمن ندو آيات 

وتعمى؛، مومزركل مرنها راء، فاء لكف لكفزت عينيه ب؛ن مكتوب انه منها: 
هاموالياذباض؛الفاّز هها

حسربجم روذ ُرلأ ثال،ت وملمم" وعلآله علميه افه -صل اش أن ومنهات 
ممزنوا((اْأغلأيىإلأيوماس.

٢(. ٩٣رنم)٤ معه، وما وصفته ذكرالدجال باب الساعة، وأشراط النتن كتاب لم: مأحرجه )١( 
يأجوج،وختروج مريم، ابن مص وحروج الدجال، فتة باب الفتن، كتاب ماجه: ابن أخرجه )٢( 

٣(،٠  ٠٧رنم)الصبي، عل الإسلام يعرض كيف باب: والبر، الخهاد كتاب أخرجه'البخاري: )٣( 
١(.رقم)٩٦ صياد، ابن ذكر باب \س وأشراط الفتن كتاب لم: وم

وأشراطالفن كاب لم: وم(، ٧١٣١رقم)الدجال، ذكر باب الفن، كاب البخاري: أخرجه )٤( 
٢(. ٩٣٣رقم)معه، وئ وصنته الدجال ذكر باب ، ٧٧١

يأجدج'دحردج مريم، ابن بى وحروج الدجال، كة باب الفتن، كتاب ماجه: ابن أخرجه )٥( 
(.٤٠٧٧رقم)ومأجوج، 



ضحممب*قء1ةاسسح

اثديهوالأول عغئجل واف نحلوئا، يكن ب أن بعد حادث رجل أيه ومنها• 
ل؛سنلهثىة•

ربك،أنا ويقولت يمده أن إل الدجال فيدعوْ شاب إليه يأق أيه ومتهات 
يشقهبالسيف فيضربه اممه. رسول عنك أخرنا الدي الدجال أنت، كذبت، ءيةولت 

ؤئقول؛يثرز ثم محلتتن، نمل الرجل أن للناس لثطق بينها ؤيمثي جزلثتن، 
الديالدجال أيك أشهد يةول1 ثم ؤيرجع، بعض إل يعضه ؤيتفم يتا فتقوم، نم، 

ئةكاسبئسمر١؛.
مثله،عل يقدر الثيء عل يقدر الدي الإله لأة بإله؛ لبمل أنه عل يدل وهدا 

لكنهل4سإي■

محابعند علتوأكلأي مريم بن عيسى يترل اليية، ق يقتل الدجال هذا ان ومي! 
خمأكلأةإكئ^أ،السي وصفها دمشق، اليتضاء الأارؤ عند يترل فلسطين، ق الند 
عنديدركه ولكنه هرب الدجال رآه فإذا عيسى ينزل المنارة، هده تكون أن يد ولا 

ظرثا ولوكاف ٠يةظإهر٢أ، اليهود، محي الأن الأمم يدا معروئن قرأ واللي اللي، باب 
قتله.عل قدر 

ححيجههانا فيكم، وآنا بمج ®إل عثهآئوْقئمت اني، يقول، هذه وقتنته 
وافهمسه، حجج ئامو محبجم، ولت تجئ ارؤإذ إياْ أكمتكم ش دوككما< 
حثرا•عق اجزه اللهم عليه، وسلم صل اللهم منلم،اُ ثل عل حيمص 

٢(. ٩٣٧رنم)معه، وما وصفته الدجال ذكر باب اعف، ايوأشراط الفتن اامت"كتاب أحر-بم'.)٢( 
السابق•التخرج )٣( 



 Luالانقهد(الدهاءم رباب اسلأة ؛؛
<3

ف\لئثول(يعدم ؤإنلكو إياه، فالرمولمميتا الرمول ونت جاءل، إن بمي 
لم.مكو عل حليض يكون اش أن دعا 

واليومكشهر، الثاف والنوم كة، الأول اليوم يوما، أربمذ الأزض ومحةيى3، 
أيامنايحنّن، م،قثه فيكون ٠، كأيامنار الأيام وبقية أيام، سعة يعني كجمعة، الثالث، 

وسحاناللمي.، أحتر هكذا يوما، وثلاثثن وميعا يوما، وثلاثئن وسبعا منه 
الدينأكمل الدي 

اش،ونول يا قالوات نمظ، الصحابة اش أنطق هدا ه الرسول هال والا 
هدنة«رآا.له اiدئوا »لأ، هاو: -ثلأة:نم؟ فيه أئكف1ا كنه، ١لدي النم يدبم، 
ه1.ره<،.له رراقدروا لقوله: كاملة؛ سنة صلاة الواحد اليوم غذا صلوا يقول؛ 

لأحدمابقي وأكمله، الدين هداسبماةنجؤتاق افه أتم كم، ~ياأحي~ فانفلر 
عدر.

وتأتيهمالدارالمطل ق الدينيعيثوف الناس أن قتينجاش العؤأم أحد نا هس 
واصح.قياس وهدا العادية، الأيام بقدر يصلون إمم مالوا؛ أمهر، ستة السمن 

هائل:يقول، أذ يمكن هل فتنته" س ؤإياكم يعيدنا أل اممه أل ~نالدجال هدا 
الاءلليتصز دجال كل والعنى العيني، لا ايئتي الدجال فتنة الدجال فتنة س الراد 

:اوسول هول ومحمل الأكبر، هوالدجال ما لوأيه حش له ؤيتتصؤ 
 u« ثدا؟هل دنته« ص هن. إلا ض من

التخرج)١( 
السابق.التخرج )٢( 



هرحممدا،قك1ةاسسح

يتمحزأن يريد دجال كل الدجال اثسيح من اراد وبأن بدك، قيل فالخوابت 
بالمةاش. يه أمحر الذي أف الشمحح لكن الحي، ييطل له محنممر 

لكنهميكونتيT•حرالزمان، الدجال، ني( الدجال، هوهدا لأةوامحهلم لإندارالرثل 
•لحظة أي يآنِفي أين من حويا قومهم ينذرون 

وماالأكبر، الدجال غير آدم بني مجن الدجاجلة أيمحا احدر مولت أننا إلا 
ؤيقلونالناس، عل ؤيثوهون يالبامحلل، الحؤ، يلبسوذ الذ"يز، أكثر فث—ا أك؛رهم، 
ماذايتفلر فتجده عغ؛هل، اف يريده لا؛،ا الناس، يشتهي بإ الثاس ؤيفتون الحقائؤ(، 

زمانلكن، صالح الدين فيقولت فيه، له حجة لا بإ بمج ثم به، ؤيض، للناس بملح 
أشيهوما ا، وارالدينينئ«ر ا، أءاومهمدئثاىا<<ر ®انتم والرئول.يقول؛ ومكان، 

أصل.عل، مشة غير أقوال ذك، 

أندام ما محل، ولا يمر الدين( ومارا• ليلا ؟كدح الل*ي ان للأنهن، إذن 
الو؛جاءك صفيكز،م،ءوقإذا 

سمحدرووقوم — بافه —والحياد لكن وهكدا؛ الوم، س لتشع ولانحل،؛ ئم أدن وى- 
أمانتهملقلة لها أهلا يكونون لا وقد لها أهلا يكونون لا قد وهم للفتوى 

-يم.والمحة 
ماافه عل، يقولون الدين الناس( أكنن وما الأف، فتنة زمن( ل فاك فاحذز، 

امة.وعا؛ دولة، وعالر ملة، عا؛ ت أنام ثلاثة العياء لأف لايعلمون؛ 

معايشمن ذكره. ما دون مرعا، قاله ما امتثال وجوب ياب الفضام،، كتاب ت مسلم أحرجه )١( 
(.٢٣٦٣اكنا،ضسلالرأؤ،،ربىا)

(.رنم)٩٣يسر، الدين باب الإبجان، كتاب البخاري• أحرجه )٢( 



نم،٠ ةت1وااسلأء)بابا1دء1ءمالانقهد 

الناسرمحي بأحد، بجال ولا حا، ؤمتي يالثريعة، يقفي هوالدي الملة عالم 
أم'ت>خهلوا.

فيفتيوالملوك، والرؤساء والحكام الدولة تقوله ما ينظر الذي الدولة وعالم 
ذلك،.عل كيل النصوص ويعف الدولة، أهواء يوافق بإ 

يةولتفإنه للناس صلح فإن للناس، يصلح ثى;؛ أي ينظر امة، ءالم الثالث؛ 
ؤينامس،الناس، س كثيرا يناس، لأنه الربا؛ بجواز ألي من الثاس من حى حلال،، 

الئلأوهمآل الأكثر فصار أيضا، والفقراء الأمحياء وربا الأغياء، 
الثلثان، النارء واسازِؤر الخؤ، واحدِفي ررالقصاةثلاثة؛ المر.I قال، وقدا 

حو.أهل والثلث، صلاب(، أهل كلهم لقضاة اس 
أهلفيه ويدو< الهلاعة، أهل أْررئييترفيه الأمة لهدم تآ؛ئ أن ثتال افه نأل 

قدير•ض؛ ثو عل، إنه المنكر، عن، لبج، بالمعروف، فته وينمر المعصية، 

دعاءعلمني افه، رثول، يا محلت،؛ هال،؛ ظغهنئ بكرالصديق ١؛؛، وض " ٩٤٢
^نىمحيا،وَلأ:شثفنوب،ي

•؛ رعلميه مثفى ٠  ٠٠الرحيم العمور أنت، إيلث، وارحمي، عندك من مئفرْ ثاعفرل أنت،، 

كتابت عاجه وابن (، ٣٥٧٣رقم)محلئ، القامحؤر ق باب الأشية، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 
(.١٢٣ رقم)٥ الحق، نميب يجتهد الحاكم باب الأذكام، 

اااJكركتاب لم: وم(، ٨٣٤)رقم اللام، مل الدعاء باب الأذان، كتاب الخاري: أخرجه )٢( 
(.٢٧٠٥رقم)بالذكر، الموت حمص استحباب باب والاستغفار، والتوبة والدعاع 





0الضد( liالدماء،اس اسلأة) ٥،^ 
نت

قاماه،ءإدا ئاهِ.وتيصوينوجاوىشاآ 
الئجاو.نواةاثمح1رياا/^٧٥.قام 

افئتاق.جابرتنثئزءقبامسرا)صجكإذناء وثنيوحديث 

لأحبكءاق قثاو،ت اش. رثول ييدي أحد قال؛ حبل بن معاذ ص " ٩٤٩
صلاة:زدبرآكل أذمول #قلاممغ قال: افي. يارثول وآناأحبك قملت: يامناد®. 

والئثاتي،^ ١٥وأبوأخمد ^lo همادوك«. وحنن وسكرك ذكرك عل أعني رب 
^^بج:قاوةتاد:وك{ظرم.

عذبوء؛هتبمئم ى0 اش. زثول إ0 هاوت منعود بن افي عيد وعى - ٩ ٥ ٠ 
#الثلأميثايء: وض الأيثن، حده بياض أوى حى اف® ورحمه علتكم #الثلأم 
دامحمديأبوداودداشاتي رواة امحر• حدة حرمحيىبجاص اي يرحمه عوقم 

محي:خممحىتاصخد%•
ونواة- ٩٥١

(.٨٦٦رغم)والغلس، بالليل الساجد إل النساء حروج باب الأذان، كتاب ^: ١٠٠٠١١أخرجه )١( 
اني؛والن(، ١٥٢٢رقم)الاستغفار، ق باب الصلاة، كتاب وأبوداويت ٢(، ٤ ٤ أحمد)ه/ أخرجه )٢( 

(.١٣٠٣رنم)الدعاء، من آخر مع هو، الكتاب 
بابالهو، كتاب والناني؛ (، ٩٩٦)رنم اللام، ل باب الصلاة، محاب داود: أم أخرجه )٣( 

قالتسليم ق جاء ما باب الصلاة، أبواب والرمن.ىت (،  ١٣٢رقم)٥ الشإل، عل اللام كيف، 
(.٩١٤رقم)التسليم، باب فيها، والسنة الصلاة إقامة كتاب ماجه؛ وابن (. ٢٩٥رقم)الصلاة، 

(.٩١رقم)٦ التسليم، باب فيها، والستة الصلاة إقامة كتاب ماجه؛ ابن أخرجه )٤( 



همحمموارسء1ةاسبيح

الصلاة.آخر وو>ووؤفي الإسان يقوله فيإ الأحاديث هذْ 
ذكرههل يعينك أن اطه تأل أنك انمي ذؤرك<ا •كل أعني اراللهم يوله؛ 

والخوارج.واللماز والمل._، 

علاف ضؤ فإن النعم؛ عل شكرك نعمك؛ عل أي *وعل توله؛ 
ظثوب'.فهداه عليه أنعم اش أن ومنها تحض، لا انمد 

انمرةلأو حن؛ ئاو: عبادتك، وكثرة يقون م ع؛اذتكا، ءاوحنن فوله: 
اجتمعإذا لكن شك، لا خث فهدا والإكثاث الإحمائ اجممغ فإذا انمادة، بإحسان 
يعجلتحاوه العوام، بعض يفعله كإ مطلوثا، ليس هدا فإن إحسان بدون الإكثار 

الشكر،هن لتس هدا الركعاُت،، عدد من ؤتقثر والقعود، والقيام والسجود ثالركؤع 
ينس١^ ثأمح*ئدإ( ألوث ■محن ٠^١^ ع،جلت محال ي الخل هوحس مي؛ أهم 

تلأه]اللك:آ[.

بآمريزتالخل وحس انمل، حنن عث، فحافظ 
ظ.الإحلأصش;ألأتويدما>كياتجبإلاض أولأ:

ؤتئلم.آله وعل عليه اطه صل اض لرسول التابعة إحسان واكاق: 

ؤيقول!يايم وعن يمينه عن الإنسان يلتمث، أن الثرؤغ أن الأيل،• المائدة 
ارالسلأما،يال،! إذا يعي الفعل، ائتيا؟ نح القول، يثتدئ ال؛ة، ورحمة علتكم اللام 



التقه!(م الاوهاء  tjbاسلأء) هتاب 

وكذلكاه،اا، ^٢،،، ١٠إل التفايه انتهاء يكون حس يلتفت يدأ يلتفت وبدأ 
السئة.هي هذه ليسار، اق 

تنيرى حس ؤيلتفت الالتفات، الأفضل لكن أجزأ، التفات بدون ولوملم 
■ونلي وعلآله عثه افه صل الئل فعل ك،ا حدْ؛ بياص وراءه 

نرالأمام إل رأته بمن يسلم أن أراد إذا نجده الناس بعص يفعله ما وأما 
—صلالش يكن لر مسه، بدعه فهن«ه التنغ، اتى؛)عليكم( ؤإذا ،رالثلأم* يقولت

عليكمالثلأم اليسار: وعن اليمين عن يلمم وإن،ا يفعلها، وملمم" وعلآله عليه افه 
الد.ورحة 

علكم(؟فإذاهاَلئام:ظمض)امحم 
فهودعاءصار، كل وس آفة كل س بالثلاهة الدعاء معتاْ: أن فالخوات: 

وشإله،يمينه عل من فالراد حاعة ل إذكاف ®عليكما، محوله: ق والخعناب بالثلأمة. 
®عليكمبالخمع: ؤيأق شإله، وعن يمينه عن الل'ين الملائكة فالمراد وحدْ كاف ؤإذ 

افه«.ورمة 

امتشلL؛ إذا كاذ ؛- Ljم زم اممهُءه -ضل الض أن الثاتة: القادة 
بجعلهمالعوام، س الألثة بعض أو العوام بعص يفعل ك،ا ليل بوجهه، الصلمذ 

الأموم^رريستقبل الإمام أن الئنة الثنة، حلاف هدا شإله، أوعن يمينه عن إما 
وتلم•رعوآله اشُعل؛ه صل اش فحل كا لوجه، وجها 

عنانصرف ثاء ؤإن اليمين، عن انصرف ثاء إذ الإمام أف ١^١^: المائدة 
استدارقاء ؤإن يمينه عن استدار قاء فان المأمومين يدورإل أن أراد فإذا اليسار، 



سرحةىوا،ق؛ئةاسسح

حديثوسلم-كاق آله وعل عثه اممه ~صل اش عن ورذ ذلك كو يارْ، عن 
;.بمثئ.عود مابن 

يقول:قإلأ صلأيه من وانتهى يله؛ أن أراد إذا الإنتاف أف اوامه: الثاذة 
^صلأناتي-ضلاشُوثء

ذلك.إل حبل بن معاد أرشد - وتلمم آله 
ينبغيانه بالصلاة نتعلق لا انير معاذ حديث فوامم. ومن الخامسة؛ المائدة 

والمحثة،الألفة يزيدِق هذا لأف أحتك؛ إق يقول: اذ شخصا محب كاف إذا ان للأن
إقله: قيل الذي غدا الخاطب أما مشرؤع، ءإثه والحثة الألفة يزيدق ثيء وكل 

الرحلهدا لأو فيه؛ أحبيثا الذي اش أحبلث أويقول؛ أحبك، وأنا يقول• لإله أحثك 
ئال:أح؛ك:ني:قاش.الذي 

يديي؛ن يقدم أن ان للأنينبغي انه أيصا الفوائد ومن الثادتة: المائد.ة 
فانئيمي أحبك، إف يقول،• الرنول كون لأف الكلام؛ قبول يدعوإل ما الكلام 

يديهبقز يقدم أن يتكلم أن أراد إذا للامان فينثغي محبة، عن صدر لإئه لك؛ أقول لما 
للقبول.أدعى لتكوف كلعات؛ 

عيادته.وحن ومكره ذكره عل ؤإياكم يمننا أن ممال افه أل ن
-ووًٍجمحم

^لثالءالهزاف،مح.محمح
اiئقر١؛٠ثنح و رواة امحرإدحيرته• إلبمؤ 

)ا()مااآ(،وأحرحهأحد)؛/ا،هأ(.



0الدهاءئالاقهد(باب اسلأة) تناب 
ت

ررلابملٌونشووم.: س-وشغط\ث 
محناءت أبوداودومحاو رواة . ٠٠يتحوو حص فيه صل الذي الوص-م j، الإمام 

يتصرمحواأذ وثبماهم الصلاة، عل حصهم اي. أ0 أض، وص " ٩٥٤
أنوداودم.نواة موائْ>اضِسئة. 

ااالأهلمصلاته: ق بموو ه ^ ٥١زثوو ثاو ت يآو أوس بن ثداد ض - ٥٩٥
ث.محننبمظك، فكَ ذص ص عق ثالئزبمه الأم، ل ^، ١٥١نك آق 

ؤأشمأتم، ى خي من ثادمحا، زلثانا نلء، ؤيا وأنه عثادتك، 
؛.أحمد وروى الئثام، رواة لهادم؛ا. وأنتذفرك ثرماثنلم، ض بك 

ثنيصلاته ق موو اش. دسول، "كاذ يال،؛جابر وص " ٩٥٦
^^مماف،محاننيظيص.نناةئا'ل

الفلاة jjLs.ilزشوو ثان ذ: هئتهي مجن؛ إض - ٩٠٧
الر؛بي'"'•ئدا؛ ثه• امحن ردالئؤ بجل م لجبي، بما؛ ن-يتئ 

كتابماجه؛ وابن (، ٦١٦)رنم عكانه، ل يتطؤع الإمام باب الصلاة، كتاب أبوداود؛ أخرجه ا ١ ) 
(.١٤٢٨)رنم الكتوبة، مل -صث، الناغلة صلاة ق جاء ما باب فيها، والمنة الصلاة إتامة 

(.٦٢)٤ رغم الإمام، مل يتصرف فيمن باب الصلاة، كتاب أبوداود؛ أخرجه )٢( 
وأحرجه(، ١٢٢وأحد)؛/(، ١٣٠٤)رنم الدعاء، آخرمن نؤع الهو، كتاب التسابيت أخرجه )"٢( 

(.٢٠٤* )^١ رقم منه، باب الدعوايت،، أبواب الرمن.ىت 
(.١٣١١)رقم بعدالتشهاJ، الذكر من آخر نؤع الهو، كتاب الماثي؛ أخرجه ( ٤ ) 

إنامةكتاب ماجه؛ ابن وأخرجه (، ٢٩٦)رقم أيضا، منه باب الصلاة، أبواب الرمذك،؛ أخرجه )٥( 
(.٩١٩)رقم واحدة، تلمه يسلم من باب فيها، والسنة الصلاة 



همحمموارق>ئةاسبيح

ؤنتحاب،الإمام، أذردعل افب. وئول أمرثا ماوت ثئره وض " ٩٥٨
آ.أنوداودأ رواة بئض. سصناعل بملم وأن 

قممرْ أحاديث وسق الثلأم، وتبل الثلأم يعد يفعل فيا الأحاديث هدم 
انمي.ثدا 

العلماء!قال صلاته، محل ق الإمام تهلئع عن الهي الأحاديث هلْ وق 
يبخيله.فقام الصلاة من شيئا نمي الإمام أف الفلال يظن لألأ هدا من والحكمة 

مكانهمن يقوم لا فالآموم الإمام، نل الأمومير^، انصراف عن التهن ببما كيلك 
يقول!أف يثير إلا القبلة متقبل يبقى لا والإمام المآمومار(، إل الإمام يتصرف حر 

يايا تباركث، الئلأم، ؤمتك، الشلأم اث إك ءالاهم ^١٠^، ثلاث افه® ارأنتئفئ 
منالناس يعص كاف وقد المأمومقن، •ثل يتأحر فلا يممبمرف، والإكرام® الحلأو 

فأنتمنه، جهل ولعله المجد، س ناء مكان ق ومحلس يقوم الإمام يلمم أف حين 
يتآحرقلا والإمام المأموم، إل الإمام يتصرفن، حر تقوم لا مكانلث، ق نمى 

الانصراف.

الالإمام قإف ورجال، اء نفيه المجد كاف إذا إلا لآعهإ؛ثة؛ العلماء فال 
أبوابوالساءِذ، الرجال يتزاحم لثلأ وذلك، اء، الثنحرج حر يبقى يتصرف، 
أنأجل س يصل ه انيط كاف كيف نحرف أن لتا وينبغي ظام، وهدا المسجي.، 

كتاب،يمضه: ماجه وابن (، ١٠٠١رقم)الإمام، الردعل باب، الصلاة، كتاب، أبوداولت حرجه أا 
(.٩٢١رنم)الإمام، عل اللام رد باب، مها، والنة الصلاة إقامة 



0(التقمد اق « L£iUI uUاسلأة) مماب 
ص

رأثتموق'كما ررصلواقول! كال وملم— آبه وعل عليه افه —صل ؛له يه؛ نتأئى 
أضل«اا،.

الإسانفتجال يعص، من بعضهم يتعلم االنلوير؛ا أن الخإعة! صلاة فوائد ومن 
العالمطالب لأف يصل؛ كيم، أفعاله ق به ؤيتأئى الملم طال—، حانس، إل يصل 
X^؛،عالم هو إذ وس1لم؛ آله وعل علته افه صل انير فعله ما الصلاة ل يفعل 

فيفعله.

يإذزض، الحلم لْلال-، يالمبة الثاس أمام المنونات، فعل إن قتل' وقد 
يه.يمتدى حص أسوة، لأئه مستونأ؛ كانت، 

واستا.طتا ورزئا صالحا، وعملا س بجأ ارزقا اللهأ 
مسم

(.٦٨٣)رقم حديث نحرمحه، بق سا 



شرحةت1د،،سداةاسسح

َءءء  ابالتكرساسلأةب ئ
صممج ت

َةُوم 

اف.رئول صلاة ائقصاء أغرف كئت هال؛ رؤ.بممح عباس اس ض " ٩٥٩
.افذ؛ي\ققءك'''.

رشدإلانثم إدا اف. رئول "قان يانغ؛ لأ.بمءا عايشه وعى " ٩٦٠
و\لإولآ.ا-بجو كضم،ئكضم، 

،ٌر؟(•مَ|ُمء مسيمرواه 

صلاتهمى ا؛صزفن إدا ه اف وئول 'كان محاوت ظ^ةنق ربان وص " ٩٦١
الخ_لأوذا :ا ثازكت الثلأم، لئاك ؛، ٥١آت »الئةلم ؤهاَل: انتشن 

•٠٢٣دالإكراماا-رداْ 
مح:ضلوموممح

مليت،ثيء عل'كل، دم الحنث دق اممك ق ٥، شريك َلأ دلحدة افُ إلا أه رالأ 
اياحدمماب الم: وم(، ٨٤٢رقم)الصلاة، يعد الذكر باب، الأذان، ئاب، الخاوي: ب )١( 

(,٥٨٣)رقم الدعاء، يعد الذكر باب الصلاة، ومواضع 
صفته،وييان الصلاة يعد الدكر امحتمحاب ياب الصلاة، ومواضع الماجد كتاب ء ملم أحرجه ( ٢) 

رنم)اهه(.اس، اكدر )٣( 



جآممباسلأأربإباىتمسسمة( 

١^((.طك 1-^ ذا يقع ذلا قثت، ٢ ثني ؤَلأ أغيت، ٢ ؛ jUلا االه1 

صلأتؤمذ تلم إدا ه اف رئوو 'قال هاوت الربر بن عبداف وعذ ~ ٩  ٦٣
بمةلأ^ق،قسوقالهئبجض

^^^،ؤلأآجبجوة،هاضئ-كزق 
قائين،ولنَُةمحل«•

|صرآ(1ََُُ» ميمرواْ 

مالالفروصة، الصلاة يعتى الصلاهء، الذكرثني ارثاب ١^١^ قال 
هجؤ»اًطم وعق وقودا تنثا أقث هآدحقثوأ ألتاوء قننئث ؟ "٠ءغ؛ةلت اش 

الثلأم.نل فيكون الوعاء واما هوالذكر، الصلاة انتهاء يعد فالشرؤع [، ١ لالا»;"ا• 
التحرظ^بمهاأن وعاتثة ننح.بمئ ثؤبان حدث منها أحاديف، ا،لؤلف ذكر ثم 

اف،ااأنتئفر محال! ثلائا، امتغفز ملم إذا كال وسللم— آله وعل عليه افّ ~صل 
ثفاوْوالقص نقص، نحالومن لا الصلاة لأف يتغفر افه®، أنتئفئ افه، أنتثفئ 
الغفرء.اممه أسأل اممه®! ®أستغفر ومعنى بالاستغفار، ؤإكإله 

مت،كل الالأ-ن أي الثلأم: أك الثلأم® تيك ، ٢٥أنث، ®اللهأ قوله: 
كتابت لم وم(، ٦٣٣٠رنم)الصلاة، بعد الدعاع باب الدعوات، كتاب اJخاريت أحرحه )١( 

٥(. ٩٣رقم)صنته، وبيان الصلاة يعد الذكر استحباب باب الصلاة، ومواصع الساجد 
صفته،وبيان الصلاة بعد الذكر استحباب باب الصلاة، ومحواصع الماجد كتاب ت لم مأحرجه )٢( 

دنم)؛بمه(.



شمممّمئةاسس?\طجمَ  تتثرعوإاِتن— —

قفيتشاء، من تلمم أنالث، أي الثلأم: ومالث، بجلالك، لايليى م1 كل ومن ونقص، 
منثاء مجن يسلم أن وهوالسليم؛ ويفعله السلام، باسمه عنؤتجل الله عل ثناء هدا 

عباده.

تقلتلا الموصع هدا ِفي تعالست،، قولك؛ دون تباركت، ررتباركات،اا قوله؛ 
ذايا تثاركت، تقول؛ لا، هنا لكن الاستفتاح، دعاء ق ورديت، كايت، ؤاف تعالستح، 

بذكرك.الركة ؤنيلتخ ؛ركاتلث، عفلمت، ومعنىتباركت،؛ والإكرام، الحلال 
اسة»ثالإكزام«وهوكال الحلال، صاحب، ا أي الحلال، ذا »:ا قوله؛

أعاله.تقتضيه با عغيْل الهلائعين فهويكرم عبادْ، 
يايا تيازؤت، الثلأم، ومتاأ، الثلأم، أنت اراللهم وةولهت ثلائا والاستغفار 

عاتثةحال.يث، ق ذللثه حاء ~كا ينمحرف أن قيل الإمام يقوله والإكرام® الجلال 
هدا.عل يزيد ولا يتصرف، نم للمأمومن، وثوبان" 

ريماخص يناحر وبعضهم ، يتمرن، يلم أن ح؛ن من الأئمة بعص نرى 
أنوالصواب، تقصثث، هدا ذكل يتصرف،، وهولر مجراُت، عشن اممه، إلا إله ذكرمحت،»لا 

الثلأم،أنت، اللهم ~ئلأدا~ اطه أمتئفئ يقول؛ ما بقدر الملة ءستةبل يجلى الإمام 
وص•الحلال ذا ثا ثازكت الثلأم، يمنك 

آلهوعل، عثه اطه -صل الثل الزبثر وابن عباس ابن حديث وؤ، 
الأعل®،يصونه ®يقول الزبير؛ بن افه عيد هال، حى يالذكر، صوثه يرغ وُتلمم—كاف 

اممه.رسول صلاة امصاء ، اعرف®كنت، رْ.بمئه؛ عباس ابن ؤيقول صوته، بأعل 
بالككييرااّ



uUS  اسلأة(ا1تمس اسلأءرباب

رفععن وأجاب غدا، يسث ^ قاثوا! ^4(^4 العلماء بعض أن والعجب 
نحصلصوت رغ بدون التعلم لأل عفليم؛ غالط وهدا للتعاليم، ذلك بأن الصوت 

يسبحونانم واالهاحرينت للأنصار قاو كإ وكدا، كدا قولوا اللمي.ت بمرل بأف 
وثلاثثذ•ثلايا صلاة كل دبر وينندون 

اهيدكروف الناس؛أتام نخر يالذكر، الصوت رغ إل نحتاج لا فالتعليم 
كافإذا إلا الدم و الصوت الدم، م زأتدة تق الصوت رغ لكن بكيا، 

شوشتالصوت لورفعت لأك صولك؛ لاترخ فهنا صلاته يقضي رجل جنيلئ، إل 
وهمأصحابه عل ليلة ذات وتلم- آله وعل عثه افه -صل اش حرج وقد عليه، 

آ.هدار عن فهاهم بعض عل بعضهم ومحهر الصلاة ل يقرءون 
وهدهالئك، هى فهدم الصوت، ورفت حولك، يقفى أحد لا كاف إذا أما 

منةالإملأم ق صى من أجر دله احبمائ فمن الماجد، من كثر ق مهجورة السئة 
الموفق.وافه القيامة. يوم إل حا عمل من وأجر أجرها نله حسنه، 

اطهزثول، إل I ؤيقوو الآكلمإت، خإلأ؛ سه يعلم ثال تندأيه وض -  ٤٩٦
منبم، وأعود الخص، من بم، أعود إو اراالهم الصلأة: يبز بمن يتعود اذ ث. 

زواْالمتر«. ؤعدادسا الدسا فتنه من بم، وأعود العم، أردو مى بم، وأعود البمل، 
البمارىرُ

اواول،رقم)\م؛(.ىمس،ابفيرلحاسمث،ما»ةفيمخة داود:أبواب، )؛(أ-محرجهأم 
(.٢٨٢٢)رقم الخبن، من يتعوذ ما باب والمر، الخهاد كتاب البخاري: أحرجه )٢( 





رلأإِاةت1ب|سلأأ)واو،ادتمسسمء( 

ؤتنعول،تسعه محتلك وثلأث١ر؛، ،؛^ ١١و'كمت وثلأي؛ن، ثلاثا وحمدافه وثلأيتن، ثلاثا 
بلأييالهُبمةلأفىكق،قسزثهاغدذئذغوؤذنداَلممام 

٠.سلمر رواة زبداتحرم. مثل ثامغ ؤإو حطايا0 عمزت قدير، قيء 
انسل

راجوفمحال؛ أنتغ؟ الدعاء أي اش، رمول يا قيل؛ ت محال أثاثه بى ص —  ٩٦٨
اثم;ات«.نؤاكمحيرم١^^ زيي المالآحث، 
أمحزأيالئوداتِفيآذ اف. زثول أمي محاوت عابر ي عميه وص " ٩٦٩

اللهيدؤروذ محزم ج أمحئد اامح؟ر( افه:٠ رثول محال محاوت أنس وعن ~  ٠٩٧
أنأمحأبمِسمحبميو،

منإق أحب اكنس يثرب أذ العصرإل صلاة من افه يدّكزون محزم مع أقني ولأو 
تواْأنوداؤدر؛/أغتيىأزسهاا. أذ 

محعدثم خماعؤ، ز المجز صل راثن ه•' افه رثول محال محاوت وعئه ~  ١٩٧
زصنة«.خيؤ م ه _ زمحن، ضز نأ اسز، ضخ افَخر هود* 

(.٥٩٧)ا(سراص،رثم)
(.٣٤٩٩ريم)باب، الدعوات، أبواب اJرمذىت أخرجه )٢( 
تاثي والن(، ١٥ ٢٣رمم)الاستغفار، ق باب الصلاة، كتاب وأبوداود؛ (، ١ ٥ ٥ إ/ أخمد) أخرجه )٣( 

لواليهتي (،  ١٣٣٦رقم)الصلاة، من التسلم يعد اشوذات يقراءة الأمر ياب الهو، كتاب 
رنمالعوذنتن، j جاء ما باب القرآن، فضائل أبواب والرمدىت (. ١٢٥رقم ، ١  ٩٣/ الدعواتا 

(.٣٦٦٧رقم)القصص، j باب العلم، كتاب أبوداود: أحرجه )٤( 



قرحةت1وا4سل1ةاسسح
0—

؛.الرمذ'يررواة دامه،أ. رادا٠ةثامه القي.! زئوو ماو هاوت 

^زبمابممثاثشمحبمهاو:ج
آبو؟قروعمئوثاق مال• ه• الفث رئول ئغ الصلاة— هذ0 —أومئل الصلاة ةذ0 

الصلاة،من الأول الكنيْ ثهد هد زجل وثأن يميه، ض اقدم الصص j يمومان 
امتلم حديه، ياض رؤا حى يثارْ، وعى يمينه عن نلم م ه اش يى يصل 

منالأول الكيزْ معه أذرك الد>ي اوجل مقام مسه~ ~بمني رمقه أي؛، 'قائقثال 
لإبجلكهإنه ١^، هال: نم مهزة، هأخدبنص محت إي هزثث يقع، ١^٠٥ 

ظ.بغائ.بمةئو:محب
.٢ آبوداودر زواه الخطامحت،،(. اين يا بلئ، اف 

سِفيهموم؛لأاص،
يقيلالأئصاو من التام رجلل، مأثغ ويلامحن، أزبما ومحت ويلامحن، ثلايا وحمن• 

اوئا؟هاوامحاريو
التهلل•فيها واجعلوا حمتادعئرين، دبفرين حمنا ماجعلوه١ مال؛ يتم• م-امهت 

أحمدرداْ ررمامتلوا®• افث.؛ رثول ممال، مأحمت٠، ه اللمي ًل عدا أصح يأثا 

المححصلاة بعد المجد ل الخالوس من يستحب ما ذكر باب الصلاة، أبواب ال،رمديت أحرجه )١{ 
(.٥٨٦رنم)الشمس، تهللع حتى 

رنمالكتوية، فيه صل الذي مكانه ق يمملؤع الرجل ل باب الصلاة، كتاب داود؛ أبو أحرجه )٢( 
•ا(.)؟•



امَةت1ساسلآأ)ا|و،اسساسمة( 

محنا—ند 
٣٥١١^.'

الثؤهدا أعواد عل ه افي رئول نمعت ماوث رمح.بمتة عئ وعن ~  ٤٩٧
ا٤ثت،الختم!لا دخوو من لإبمنة صلاة :كل م و افن-ي ررثن بموو: 
حولك®.ذؤيزات وأهل جارْ ودار دارْ عل اف آمنه مضجعه يأحد جئ هرأها ومذ 
٠.صم؛فر إنتاذه وقاوت الإبجان ئعب ل اليهقي رواْ 

دثرتقاو ام الأذكاث أثأ ثروصة، ٍنلأة م دثر أذكاث فيها أحادث هازم 
أستغفراف،، أستغفئ اممه، أستغفئ ثلائات الإسان سنغفز أن مها سبى فقد صلاة كل 

والإكرام®،الحلأو ذا يا ثازكت الثلأم، ؤثث، الثلأم، أئت، راالثهلم ؤيقول: اض، 
قعر-كل زم اشأو نلك اقك لث لث، ثريك لأ اش/لحوئ ي إلأ >الأ ؤيقوو: 

١^وث وة، نتن!لا زلا افُ، إلا إله لا باق، إلا م؛ زلا >j لا مدين، 
قائينهتيامحو«رى.

صفات؛أرع فيه ورد وقد وامحبير، والتحميد السح وهناك 
*ران،عئر ئدا وءالخمد مراتر، عثر افبُ ارسبحان وقول،ت أذ الأؤدت الصفة 

فقهل.٠^١^، عئر أكثر® وءاش 

ثلائاض® وءالخمد مث؛، وثلاص ثلائا افب® ®سحاف يقود,' أن الثانيةت الصفة 

(،١٣٠٠رثم)التسح، عدد من آحر تؤع الهو، كتاب والمساتىت (، ١٨٤أحد)ه/أحرجه )١( 
والدارمرآ/أهم،دومأا،مأا(.

(.٢١٧٤،رنم٠٦/٤الءهقيjانم،))أ(أحرجه 
(.٩٦٣رنم)حدث نحربجه، سق )٣( 



هاب،قكاةاسبيحقيح 

مرة.أيراأربعاوثلاثين وءاض مرة، وثلاثين 
مرة،وثلاثين ثلائ أىرُ واش ض والحمد اش ارممحان يقول1 أن اكالثةت الصفة 

ثيءكل وهو•كل الحمد، وله له له، شريلثا لا وحده اف إلا إله ®لا يقول،؛ ثم 
قلد«.

أكم*واه اش، إلا إله ولا فب، والحمد اش، ®بحان يهول،؛ أن الرابعة؛ الصفة 
مائة•الحمح فتكون مره، وعنرين خمنا 

مولأن لما فيشغي وسئم، آله وعل علته افه صل الأى عن ورذ هدا وكل 
وهلعلته اممه صل دالثتول اكأ'؛ى ونبقل الثنة، نحتل حش مره؛ وهدا مره هدا 

آلهؤندا.واشُايني.
مسم

>محئاَلًيأنمنضتيهئال:
ج؛لأبمإلأافُبمةلأفىذق،قسرتيرمسممص 

محبمرات؛ عشر قدير، ميء ؤل وهوعل ييؤيئ، نج؛؛، الخن، الحمد، وله 
درجات،عشر له ورؤع سكات، عشز عنه ومحيئ حشثات، عشر واحدة لأكل له 

أذيدلمح وونجل، الرجم، الشيطان ثى يجزرا ثكيوْ، ؤل، من جزرا ه وكانت 
أيصل؛٧١موث، إلازجلابمصئه عملا، اثس أئصل من وكاJ إلاالش-زك، .ثذوئث 

ىل«.نثاةأخوم.

وأ.مالشنق ًرإلأ محك: إل م م ص نغزة المحيي يزوى - ٩٧٦
(.YYU/iتا(أحر-بم!•_)



—)3ا—^اسلأء(ااذمس  uUاسلأة) هتاب 
عريبُاُ.صحح حنس هداحديث ؛ وهاو الخم٠٠، رابثدْ ولا الئرب صلاه 

جد،يل بمث بمنخر اللمي. أة ظيقنئ الخطايت، بن عمر وص " ٩٧٧
آنئبمي ^-*١ U منا؛؛_: زيل ساَل الئ.بم4، نمعوا^، قثنئواعنائم 

>ر1لأأدوئلمشممأكله:البمث.هاوتي نبمتئولأأكلسمينسا
حىافآ ثدُكزوو جثئوا يم الصتح صلاة سهدوا هوتا زينة؟ وأهصل عنته 
هداومال: الىدي رواة وأكنتية«. زيته آنئ مأوكك اضن، هت 
ا.الخديث؛ هوضييفِفي محيالراوي ب، وحمادين عريب، حديث 

عتم،بن الرحمن عيد حديث الصلاة عقب الذكر باب لآمحهأئهِفي ا،لؤلف ذكر 
لاثرياكؤحنْ إلااف لاإلا، ٠ المجرواينرب: بعد عثرمرات الإنسان مول وهوأل 

وفيهايدير®• ثيء ؤ وهوعل ثيميث، محي ١-^، س الخئد، وله الئك له له، 
الغرب.وبعد المجر بعد الدكر هدا عل الإسان محافظ أن فينبغي عظيم، فخل 

وثهاممك له له، ثرخ ي وخدة الهُ ١^٩٩ فيموو: ١^٠١^، بمة أثا 
مرات.ثلاُث، هي.يئ،ا، ثيء كل وهوعل الحمطد، 

وغيرْ.التسح مى الصلاة بعد يمال ما أكثر وسبى 
مسم

٣(. ٤٧٤)رقم باب، الدعوات، أبواب ١لر٠ذىت أخرجه )١( 
(.٣٥٦)١ رقم باب، الدعوات، أبواب ااار٠ذىت أحرجه )٢( 



ضحممو،مممةاسبيع

ئؤا 
تًصج< م ت

صملأ3و

اشِهإدطلمحقال:وامحأطاثخنضو 
بمربما،س:وامحوأمم\حؤهو ظساكنم،س::زخمك 

رمحممحلئا أئحاذهم، عل دبي:أم يفربوو يجعلوا أؤ؟ سئروذ ثسمم ما 
ملهمناي نأيت ما هووأمي ؤبا اّب. رنول صل ياكأ تكن، محي يصمنوم، 

هذه#إل ماو; __، ولا صربي ولا كهرق ما يواف منه، يملت،ا أحس دعنْ ولا 
القزآن«نقزاءة ؤا)ي اليخ هل إي الئاس، كلام ثتيأس بجا لامثح الفلاة 
جاءياو3ن عهد حدث إي افه، وثول يا ٥^٠؛ الئه.• ومول هال أوكإ 

رجالومنا هلت: ااهلأي«. قال: امحئان. رجالأيقون منا ؤإة الآئالإن-لأم، 
مح:ذئيا((.قاَل:مح:لأارجال

٠.مندمر زواْ هداك«. حط4 وادز هئى بجد، الأمحاء بى ض رركاو قال: تخطوو. 
وئيخالخمتدي، وكتاب منلم صحح ق وجدت هكدا مآكق<، 'رمحي قوله: 

رمح(<.محلبمة)ظا(ميى:

لكنما وسخ الصلاة، ق الكلام تحريم باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب لم؛ مخرجه أا 
منبم،رفم)^0(.



جآبمئلإسوننياسلهماسمةوئساحمه 

محرز—لا وما محرز ما الصلاة ل، —العمل الباب ئدا لآنذأ؛ئئ ا،لؤلف افتتح 
آلهوعل علته افه ~صل اللمي ح بمل لكل دمح.بمتنأده الحكم بن معاؤيه بحديث 
بنمعاؤية له فقال فه، الحمد فقال; القوم، من رجل نملز يوم، ذات وأثئلم— 
ينفلرونجعلوا بأبصارهم، الناس فرماه وهويصل— -فال اممه يرخمالث، الحكم؛ 

ثانيه،فتكثم إئ؟اا ثتظرون ثأُكم ما أمام، ،روامحل فقال؛ عمله، منكرين إليه 
دعاهملم فلثل سكت، ولكنه سكثم فلم ينكتوثه، أفخاذهم عل يقربون فجعلوا 

هووامي*؛ُمأ؛ا ثال* تعال،• دال،ت يعني؛ وملم، آله وعل عليه اش صل الثى 
مع.هدا وبز وار، بأي أئديه بمي: 

البزممن مزتئن، مملم أيه مع شتمني® ولا صزبني ولا كهتق ءرما ةال<؛ 
ءالاتاطه، إل يعوم وأحسنهم حلما، الثاس أحنن وثلم— اله وعل علته افه —صل 

زالك5بثزالتنثيح هل إثما الناس، كلام س ثيء فيها يصاغ لا الصلاة هد0 اءإل 
قال.أوكإ المنآن،< وقراءة 

وقدارثه، وب؛ذ الإنثان مناجاة؛_ الصلاة فأصل عِيجل افه خطاب وأما 
عليهافه —صل السل وكدللث، عغقل، افه نحاطي، لالمامح:ه[ ه تثن وإ،ك تقول؛ 
الفقهاةقال المئ؛َو'قلا أثما عس الثلأم فتقول: عليه ;ئر م آله زم 

كلام.لأنه الصلاة؛ بطلت، ورموله، افه لغم الختلماب اتى؛كاف، إذا إ؛ذهرأاثذ: 
علنهافه —صل البي لأل عليه؛ حرج فلا وتكلم جاهلا كاف إذا والإننان 

جاهللخنه علم؛ وقد الصلأْ بمد أذ الحكم بز محاؤيه يأمر ل؛ وتلم— آله وعل 
لأثيري•



ضحممد،|ق؛لأةاسبيح

ثرث،أملم اثه بمي بجاهاو، عهي حديث لكل انه قهبمته معاؤية ذكر ثم 
لكلوزالإم؛هُجمل.

لكمن،جع الكثان تي« »هلأ ءاَل: الكثان. يقون رجالا منا ٠^ قوله: 
هوهدا كدا، ؤيصير كدا يصير يقول: المستمل، ل العسس، علم يدعي ١^^، وم 

الثهاء،من الثمع سرى اش الشياطن تأتيهم الخاهلية الكثانِفي وكاف الكاهن، 
الفلأئ،الرحل ء الفلأن، ادلكن ل الفلأئ، النوم ل وكدا كدا سكون وتقول: 
يخربخرالثهاءيأتيهم يأتيهم الدي الشئطان وكاف الغس1ا، يعلمون أمم فيدعوف 

الخاهليونجعلهم موافقه، مائة واحا.0من ونمت، فإذا كدية، ماته هدا ؛غ ؤيآكدبون 
١^.^ناض؛محلممحكئةِفيذك، 

ارسأن وسللم— وقلأله هالته افه —صل اللمي عن نت وقد يأتمم*؛، رافلا مال: 
لألبالقرآن؛ كم بمي: ا، محمدءار عق انرل( ج فمد'قم يقول، فصدقه؛^١ ^١^١ أر 
قاوفإذا لاكل:ها•[، ه أثن إلا آتثث ش \نألتثؤزت ؤ، تن تلث لا ظ يقول: اض 

علأنزل بإ وكمريت، الهرآوز كدست، فقد فصدقته، كدا، يوم كداِق يكون الكاهن: 
يصدقهلر ؤإف سأله ومن أله، ؤيالكاهن إل يدم، أن للإنسان محل فلا محثد، 

محثد.عل أنزل بإ كم صدقه فإذ يوما؛ أربعتن صلاه له قبل تب 
سير؛ركدبه،حس الناس؛ حضور ل لاصيا به، لابأس فهدا ليمرْ أمالوأتام 

حثأيت،فد ®إن له: وقال صاد ابن وتلم- آله وعل افثعل؛ه -صل ائ احتثر كا 
يقول،:أذ يريد الدغ. صاد: ابن فمال لك،؟ يتمي أصمرمت، يحتي: حتيقاه للث، 

رراحثأ،وتلم: آله وعل علته افه صل السل له فقال الهطق،، عن عجز لكن الدحان 
(.٠٣٩ رنم)٤ الكاهن، ق باب الهلب، كتاب أبوداويت أخرجه )١( 







يتآض اسلاءومايباح ي السل سوز،ز *ا٢١ باب اسلأة) هن1س 
لأهبه.أبدا يذهب لن أثه فمعناه أييص، ؤيصير يشيب أذ يمكن لا فالغراب 

الثيءوتعليق بالحال، الثيء فعلق أيص، يكول أن يمكن ولا أمحوي، والقار 
بادءال:دنىمحمحاو

وهوض؟نحط كتف ط الذي الي قدا القائل: ماو فإذا 
عندمن بوحي نحط والئحر، يالشياطي يستعى ولا بوحي، نحط هدا فتقول: 

بالثمل١>^ أيصا فيكون هدا وعل حطه، يصادي، أن لأحد يمكن ولا ع؛ةل، افه 
وتا.ذلك، \بي \نت\بالورقة أو 

أعمالمن وكلها والخط، والتهلؤ الكهانة الأشياء: هذ0 تأثلث، إذا فاث 
اح،الاشدين —الإيلام— الدين هدا عل عغءثل اممه حمدث، نائلتها إذا الحاهلثة، 

قولأرأيث، عنه، ينهى فالشمع نحزن محيء فكل والانبساط، والانشراح، والأنفتاح، 
دوئرصاحبهإ،اتان قلايتناجى ثلاه، وإدا'كنتم وتلم: آله وعل عل؛ه افه صل اللمي 

قإِنذِلك،نحزنه«را؛.
منفتحا،الصدر، منثرح داما الإئنان يكون أن منا يريد الإمحلامي فالدين 

عقإنه عليه، يتندانا وأذ عليه، ؤإياكم سنا أن افه أل نفه. والحمد الدين هكذا 
قدين•كل 

و«ذهوادال،اسده:

حرجولا فه، الحمد قال: الصلاة، ق عطس إذا الإسان أف الأؤل: المائدة 
والثاجاة،المارة بأس فلا ثلاثة س أكر كانوا إذا باب الأستثذان، كتاب ^١^؛ ٠٢١١أحرجه )١( 

ريمرصا0، بغير الثالث دون الاثنتن مناجاة تحريم باب اللام، كتاب ومسلمت (، ٦٢)٠٩ رقم 
(٢١٨٤.)



همحممبهئةاسبيج

أعوديكره ما سيع إذا وكيلك الصلاة. ق يقال ذكر ينب الحمد لأف عليه؛ 
يأس.فلا ياطب، 

ؤإحابةس إجابة مثل يقوله، هل الدكرممزا كاف إذا فيا الءء واختلف 
ذكرلأنه المؤذن؛ بجب فهل طويل، والأذان يقول، ما مثل الإنسان يقول اف المؤذن 

؟٥٧١وجدثُأملأي4 
مؤكدة،منة المزين إجابه لأن المزين؛ بجب أيه قمحيإثث النيء يعص يرى 

ثاووقد صلاته، عن يشعله ؤلويل الأذاف لأف المزيف؛ يجب لا انه آخرول ؤيرى 
قذلأ«ااُ.١^٠ j »إئ ونلإ: وعلآله افُعوه صد الثءث 

الئلأةj تيهما زجي إذا واصتان فالكلمة هواواجح، القول وثدا 
فلا.لأ1ز،ثأثاالدكرالطويل 

جعلواالشابة لأف ام؛ إل بانمن الئلأة ل اثلر -ماز الئاته: الثاذة 
إذازأثا بأس، فلا لحاجة كاف إذا ئدا لكن عيهم، يكر ولر معاؤية إل طرون 

نشهدهق إثارته موصع أوإل الئجود، موصع إل دظرْ بجعل بل فلا، حاجه يكن ل؛ 
السبي^ن«يهن وجلوسه 

مملأنث بدري لا وهو اشلأة ل طم إذا الإنثان أف الخالة: القادة 
يقللر وتئأ— آله وعل عليه الثه ~صل البل لأف صحيحه؛ صلأنه فإن للصلاة؛ 

—ومثلم آله وعل عليه اطه ~صل اللمي لأمرْ باطله ولوكانت، الصلاة، أعي. لمعاؤيه: 
يعيدها.أف صلاته ق يطمئن لا كاف من أْر كا يعيدها، أف 

(.٩٧٩رثم)حا-ث نحرمحه، اق سا 



0سمة)بمبئلإسوزنياسلياسمءوئساحض
ح—ت

وهويصلأحد يناديه أن مثل صحيحة، صلاثه فإن ناسيا؛ لوتكلم وكذلك 
تكلملو ذلك ومثل معذوو، ناس لأئه صلاته؛ بطل لا قإل تحم، مال• وأجابه، قسي 
لأئهأيقا؛ صلاته بطل لا فهذا ءأح®، فيقولت ثيء عليه يقع أن مثل قصد، بغير 

لنلقر٥^١ بقح ءنا=كلم ؤوؤثت اضفب.' كتابه ل عغ؛هل اف4 ، ١١٥وند صي، مب 
•تالأحزابت٥ا نلؤبكره تمنيت ما وحى بهء 

الذيهدا ينهن لر هإثة وحلمه، . البل ثعليم حنن ١^١^؛ المائدة 
الجاهلبن وؤإق جهل، عن إلا يتكلم لر لأيه الملين؛ ب؛ن الصلاة ق تكلنأ 

والعاني.

بالوالدين،نطي- الآظه -طل اقل فداء ^ الخاط: ١^!؛ 
النوءبعض يرى بالوالدين؟ س الثل غير بمدى وهل هووأر. ش هاو: حيئ 

أحد.عليهإ بميم لا الوالدين لأو ثبوز؛ لا أية آحروف ؤيرى بأس، لا انة 
وامحثر،والتسبيح، القرآن، قراءة فيها بمال الئلأةإى أف الثاط: المائدة 

بناممه عبد حديث، وقالِفي صلاته، يدعوِق كاف التح، لأل الدعاء؛ وكن.لك، 
والصلاةعبادة، والدعاء ٠ يش1ءاار ما الدعاء مل لتقحمز رريم التشهد: ذكز لما عود م

به.بأس لا الصلاة فالدعاءي الدعاء، هي اللغة ق الصلاة أصل إف حى عبادة، أيصا 

وًمحجقتتلآم

(•٩٦تخريجه)ص؛سق )١( 



هرحممب،*قك1ةاسبيح

دمي،ش. م شل؛ ة قاو: ثننود نن اطب ه دص - ٩٧٩
محك:عي، ئ ٣ فؤ تك اش1ثئ ث ح، ً عي، و؛ الئلأة 

ئةمحئعي؟محو:»إنوصمم.

سجد؟حيث، ١^١^٠ اائجJيوي الكيءو عن دعذمحب، " ٠٩٨
مح،ظةضاحدةاا.محهرى.

قلامحرز الاذميئذ كلام أف وّبق الصلاة• بجوزِل لا ما بتان ل أحاديث هذْ 
له:فقيل فجلس ثها الإمام أن قلوقرض الصلاة، كبمالحة كاف ؤإن حى الصلاة، 
ثبوولا لإثه عليه؛ ماذا يدرى ولا فجلس، الله، مسحان له: فقيل ظ،، اطه، بحان 

خلاف،الصلاة، وهو1صالحة مثلا، الثانيه الجده امجد ؤيقول: يتكلم أل لأحد 
لأفحصل؛ ماذا يسأدلم: أن فله عليه، ردوا ثم ناصبا، الصلاة تمام قبل تلمم إذا ما 

اليدين•ذو له مال الركعتئن من ملم وملم-لثا آله وعل علته اطه -صل اش 
علتهافه ~صل البي ممال • مصر® ولر انس ررلمً قاو: الصلأ0؟ ثصزت أم انسيث< 

به؛بأس لا فهدا } نعمر قالوا: اا1اكيايقولذوالثدين؟اا. لأصحابه: وتؤأ— وعز،آإؤ 
(،١١٩٩رنم)الصلاة، ق الكلام من عته ينهى ما باب الصلاة، ق العمل أبواب الخادىت أ"؛مجه  ٢١١

منكان يا ونح الصلاة، ل الكلام تحريم باب الصلاة، ومواضع المساحي كتاب ت لم وم
إبا>ته،رنمص'أه(.

ومسلم:(، ١  ١٢• رنم)٧ الصلاة، ق الخما مسح باب الصلاة، ل العمل أبواب الخاري• أحرجه  ٢٢١
(.٥٤٦رقم)الصلاة، ق الراب وتسؤة الحعهمي مسح كراهة باب الصلاة، الماحيومواضع ياب 

١(.٠ رنم)ما١ حديث، نحربجه، ميأق ( ١٢)





ضحمموا4ث،ئةاسبيع

الأول؛ِفي ظهورهم عليها كانت اش الخهة إل وجوههم فكانت ٠، فاستداروار 
واجب.فهدا ظهورهلم. حلث الشام كان الكمة إل يتوجهوا أل امروا لثا لأعم 

منله فقال حا، يطم لر نجاسة ثوبه ول يمحل كاف الإنسان أن لو ذلك؛ ومن 
أنعليه بجب فهنا مثلا، رلإ أن بعد رآها هو أو نجامحة، توبلئ، فلأن،ِفي يا رآها؛ 

فهد0صلأيه، ويستمنتي خلعه، بحد يستره ما عاليه كال إذا ثوبه بنخ يتحرك، 
مهاأن جمثل فأخره نعلنه، ل يمحل كاف ه السل أف ذللث، ودلل واجه، حركه 
النجامة.بجنب لأجل واجة؛ لكثها حركه وهدم ٠، ر يمحل وهو نخلعها قدرا، 

فهدهصرونة، بغثر التواليه الكثثرة الحركة هي الحرمة؛ والحركة الثاق؛ المم 
الصلاة.وبطل ^٠^ 

أحياناأوالعترة، ١^!؛؛ يعنؤح أحيانا صلاته، صاريحثث،ق إنسان ذلك؛ مثال 
يراموالذي كثثرْ، حركامت، أما الهم الثاعة، إل ينظر أحيانا ويكتسا، القلم مج 
بحركةفيها اتى لأئة باطاله؛ الصلاة فهدم الحركة، كثرة من صلاة ق لنش أية يظى 

وهويصلعليه هجم كإنسان لضرورة؛ لوكانت أما صرورة، لغر متوالية كثيرة 
هدالأل العمل؛ ولوكثر صلاته ق فليتص ؤيدافحه، السح يصاؤع وجعل نح، 

أنونجني عليه، مقبلا عدوا فرأى يصل لوكاذ وكيلك؛ نفسه، عن يدافع مضعلث 
والئجود.الألمع ويوٌئ ّتي، جهة إل صلاته يتمرل وهويمل، فهربج يقتله 

رقممها، من عل الإعادة ير 1؛ ومن القبلة، ق حاء ما باب الصلاة، كتاب البخاري; أخرجه )١( 
الكب،إل القدس س الشالة تحويل باب الصلاة، ومواضع اياحد كتاب ومسلمت ٤(،  ٠٣)

(.٧٦٦)٢(سقسم،حمثيمر



نجابمسئلأيأ>ننياسلهماسمةوئيطحض 
ممرة،حركات الإسان يتحرك بأن الصلاة؛ ساق الى هي المْة فالحركة 

الصلاة؛وسطو حرام، فهدم حركاته، كثرة من مل؛ ليز هدا ئال: الرائي رآْ فإذا 
لأبجا-ساقيها.

ولوللصلاة، فهوميطل عمل، فالكلام يسترا، ولوكاف الكلام، ذلك،: ومن 
يناجييصل الدي الإسان فإف كامله، منافاة الصلاة روح ينال لأيه يسترا؛ كال 

الخلوقتن.يناحى أل يلني فلا عكجل، افه 

قالإسان صحك فإذا المحك، —ث ولويسترا م المحث —العمل ذلك ومن 
فيهليس لأنه الصلاة؛ يبطل فلا التبسم أما ثرا، يولو تظل صلاثه فإف صلاته؛ 
■صوت 

هلقصد، بدون فشحك يفحكه شيئا الإئثان نبع إذا قاتل" ئاث، لو لكن 
لا؟أم القادة تطل 

^^ل؛لأناضلأبمسابجثضنها.
عملفكل الصلاة، ك،ال، عليه يتوهم، وهوما منشصئؤ، عمل الثالث،: المم 

الصم،ق انفتحن، إذا مثلا: ذللن، ؤمن منتحب، فهو الصلاة، ك،او عليه يتوهم، 
علميهينومم، هذا لأل ومدها؛ الفرحة لهدم امش نقول: فهنا فرحة، أماملث، الذي 
مهللوت،.وهوأم وتراصها، الصفوف، سوية من فيه ل، الصلاة؛ كإل 

الصلاة،كإل من ذلك، لأن محكها؛ هإثه حكه، الإنثاذ أصابت، إذا ذللثج: ومن 
سحركأف اول فاتبمما بالحلثؤ، إلا تثري ولا عليه وولته_، تشغله الحكة فلوبقيت، 

لحىمحقها أف الصلاة كال فمن الأول، فيها؟ مشغولا أويبقى لحكها، يسثرْ حركه 



محةت1وا4قء1ةاسسحنمَ 

صلاتك.عل وتقبل عليك، يرد 

تأحرأو وأحرثه، تقدم قد المس صا-مكتي رأيت إذا أيمان ذلك ومن 
أنذللثخ ودليل ال3للوب، التحب العمل من أيما ئدا ومرته، أبعد أو وقدمته، 

وراتهمن برأيه أحد يساره، عل ووهم، عثاس ن افه عبد معه صل لثا . اقل 
كإلمما: ؤإنإ ١^٨!؛، كإو عليها سوم، لكن حركه، وهذه يمينهر١؛، عن وجعله 

صحيحه،فصلاثه ارالإمام يعن المأموم صل إذا أيه الراجح القول، لأن الصلاة؛ 
ناقصه.لكنها 

مثلمكرو0، فهدا حاجة، لغ؛؛ر السيرة الحركة وص المكروه، الراح: المم 
مكروه؛هدا ذلك، أشيه أوما ساعته، أوِو، ثلمه، لب أويعبث، شإغه، يصئ أن 

اثلأة.يال عن الإسان نمغل 
عليهيرحل أن مثل؛ لحاجة، اليسيرة الحركة وهو المباح، الخامس: الشم 

أكثرمشدها —المثلح— العباءة عليه أوكازلكثسترحي أكثز، أويشده فثرفعه إزاره 
لأثهيسيزلحاجة.المياح؛ العمل من فهدا أويندعها، 

7ءاتاقا أن أجل ْن صلاتك؛ أحكام تعرف أف عل المسللم— ~أيرا فاحرض 
فاستشعرعَق؛جل، افه تناجكب فإنك تصل، كنث، إذا أنلمثج واعلم المثرؤع• الوجؤ عل 

ّاكناصامتا لوجا.تلث، ململئه يدي بين لوأنلث، منالث، ودر افه، وكمياء اف، عفلمه 
صرنعj( فالإنسان جرا. وهلم إ العالمين؟ برب، فكيمؤ إليه، طرهلمئج يرتد لا خاشعا 

القلس،،حضور علميه هان أحرى، بعد مجلاه واستمث ثبث، إذا لكنر الشيطان، ْع 
صلواته.ؤ، قليه صلاح ؤ، ءظي،ا أرا ووجد 

(.١١٩٥رقم)حديث، نحرنحه، سياق )١( 



U اسلأءرهاب  uU  ومايياح داسلأة لاسان*ذاسلAiU ِاجص
—؛ ١٥٩;ت 

ص_لأترلمِفي ِ الذين من بجعلنا وأف جيعا، نلوبنا بملح أف افن أل ن
قدير•ثى؛ كل عل إنه مي"يموف، ولها محافظول، وعليها خاثعول، 

مهمحم

نفىالصلاة. الخفرj عن افب. رنول ش قال؛ ئريره ش دعن " ١٩٨
١٠^.

قالإلتمات عن افب. زنوو شألت محالشأ رمح.بمتها عايشه وعى — ٩٨٢
^ئانسمت((.ققشرى.

الصلاة،ق الخصر منها الصلاة، ق العمل ل أحاديث، لآمةآ؛ئق المصنف، ذكر 
فنهىوالخمو، الأسفل القي يئن ما والخاصر0ت حاصرته، عل يدم يضع أف وهو 
بانهاحرى أحاديث، هداِفي وعلل ذلك، عن وسلم" افثعل؛هوعلهم "صل اللمي 
علاليض اليد يضع أوأف حابمرتيه، عل، يديؤ يضع أف بتن فرق ولا اليهوؤ، يُز، 

اللمي.مي، داحل،و، ذلل-، فكل اليمض، حاصرة عل، واليسرتم، التسرتما، حاصرة 
الصلاة.الخمرِق عن 

آلهوعل عك اممه -صل الض ئ الصلاة 3، الألتفاُتج، ومنها؛ 
الثيءأخو والاخلأس! العبد■ صلاة من الشيطاف تختله اختلاس انه وتلم— 
صلاته.ق ^^، Ibحش للرحل يوسؤس الئيطاف أف والمعنى يخمية، 

كابومسالم; (، ١٢١٩رقم)الصلاة، ق الخصر باب الصلاة، ق العمل أبواب الخاري- أحرجه )١( 
٥(,٤ )٥ رنم الصلاة، ق التراب وتسوية الخعى مح كراهة باب الصلاة، ومواصع المساجد 

أفرادْ.من وهو (، ١٧٥ ) رقم الصلاة، ل الالتفات باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 



سوحة1اد،4قئاقاسسح

بالحد.والمماث بالرأس، والمماث والألمماتلأثأوغ:س؛ام،، 
الإئناوأف بمعنى الصلأ0، يقص أقة شك، فلا بالى الالتفات أما الأول،: 

يفئرقلته لكن يقرأالفاتحه مثلا فتجده يفعل، وما بموت، ما متابعي عن بمي يغرض 
قثوليس ؤف؛؛ أحرى، أشياء ق بمكر وقلبة الفاتحي يعد ما وبمرأ أحرى، أشياء َفي 

قالحش عظيم، حطر وهدا واد، ل وقلبه واد ق يصل، بعيدة، بأمكثة بل يحاصر، 
>اإنالحديث،: و حاء ك،ا اطلها، الئلأة أكثر م غلله، إذا إنه العالم: أهل بعض 
^^١،ثئلإا، ^١، نثنها، ضه، عشئ ٩ ته ف،  Ujأبجرف ١^ 
ذلك،.أشبة وما ا ضمها٠،ر ئلثها، ربعها، حمئها، 

ومايقول، ما ؤيتدبر الصلاة، ق قلبه محص أذ المؤمن للعبد ينبغي والدي 
بمعل•

هولأ:؛•من، اشُئياكم جعلني 
بأس،فلا لحاجة كاف فإذا لحاجة، إلا مكروه فهدا فقط، بالرأس التفات الثاق: 

3،وأبوبكر اتي،. فحفر يصل، ائ. حلفه ط هته أبويكر التفث، ك،ا 
البياهو فإذا حدمذ، ماذا ينظر أبوبكر فالتمث، يسبحون(، الناس وجعل صلاته، 
اطه-صل اش إن حس ئج.بمئ فتأحر وراءه، وسلم- آله وعل علي؛ اش ~صل 

فحمديديه ;ْ.بمثئ بكر أبو فرفع إماما، يبمى أل يريد دفعه وملم— آله وعل علي؛ 
اضَ،لإشهأنقأمى.

(.٧٩٦)رقم الصلاة، نقمان ق حاء ما باب، الصلاة، كتاب، أبوداويت احرجه ( ١ ) 
لم؛وم٢(، ٠ )٦ رنم ءلاAرتان، وهم رجله ألحل إذا باب الوضوء، كتاب، الخاري؛ أحرحه )٢( 

(.٢٧٤)رنم منية..، بنانوا ولر الإمام ناحر إذا بمم بمل؛ من الخيامة تقديم باب الصلاة، كتاب 
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٥. م ذلكمن اي.حير إن حش الصلاة، الثإءو إل ام رفع عن النهي حديث 
يخخُفيجمأذفقال: بالغا  ١٣

لابجرون•ويرجعون يغموف ت يعني أنصارهم،، لتحطس أؤ الماء، 
مواءل،الصلاة، حال الثناء إل الصر رفع تحريم عل يدل ا-قديث وهدا 

ونتاهدالألمنأ. قل القيام 3، أو الئجود، بعد القيام أوِفي الركؤع، بعت القيام 
ينتهيأل إثا قل، ولا عله، محرم وهدا رأته، رلإ الرمحع مذ رلإ إذا الناس بحص 

باهء.والعياذ وصؤْ، أونحلف ذلك عن 

لا؟أم صلاته تبلل فهل الض، وهو هدا لوفعل لم؛ 
فعلافعل لأنه يحيد؛ ليس القول وهذا صلاته، يبلل، العلمت أهل بعص يال، 

ثبلل،صلأيه فإن الصلاة؛ حال ؤ، لوتكلم ك،ا يبللها، الصلاة 3، والمهمم محزنا، 
تبلل.صلاثه فان النهل،؛ وهويحلم الثناء إل بمحرم رفع إذا كيلك 

يعلل،لا أما عل العلثاء جهور لكن المحوائت،، إل هوالأقرب، القول وهدا 
عنه.منهثا معن، إلاأيه 

حديثك،او، ليحاحه، لاصا اليغ، انمل الئلأة: الحاءزةِفي الأفعال وس 
مبث أتانه حامل وهو المسجد ِفي الناز ثزم كاف ه التح، أن ذهنئ قادة 

ومعهبالناس يمحل كاف فقد لآ.بمها، ثينمخ زوجته بتت وهي، الربيع، بن العاص 
اتلها،قام فإذا الأزض، 3، ثصثها ركع ؤإذا حملها، ئاؤا كاف فإذا الطفلة، هدْ 
لحاجة.لكنها متعددة حركات لهده 

حافمج بكي، جعلث، زيسبج أمها ء١ت٠تإ لثا البنية هده إن قيل• وقد 
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تجملهاثكاف ؤيسكتها، بجديها أف لأجو الشلأة؛ إل حارج وم . اللمي 
صلأيه.ل قوآصصمُ 

اثسهوأشد ١^ آله وعل عثه افه -صل من الفعل فهدا 
الشفعل ذلك لأف باس؛ علينا فليس هدا لوثعلنا فتحن حشوعا، وأشدهم عبادة، 
محملهفكيف للمجد، حاء إذا الطفل ثيل يا أية عندنا والعادة العنف ولكن ه، 

ممحرونثداإنكاتاءظةل،ولكنااؤسملذاي(أفساتحلق-صلالإمام! 
وتلإ-اطمأف.وعلآله ،^ ١٥١

وأحرحهمؤْ المسجد سنذة وحد إذا العافيه— افه أل —نالناس مى كثيٌ 
تجيءيرونه، أويهنايع القرآف، يقرأ موديا، الُلفل يكون فقد أدى، أي بدون 

منتد،عاص، فهوإبأ.( أحرجه، الدي هدا عل محرم وهدا المجد، مى يطرده من 
باض.والعياذ 

ؤإذاالثاق، الصقن إل أحرجه الأول الصم، \ذطةلاَفي رأى إذا من الناس ؤمى 
عنوتضر وعدوان ؤإثم محرم أيقا وهدا وهكدا، الثالث،، إل أحرجه جاءآحر 
ينيفلن الصعر، حال ق له حصل لأئه الأمن؛ هدا يشثى لن والصى الماجد، 

مكانه.عن يهلئدْ من المنلمار( س أن 

علمنهاش —صل الش إن مالوات فيه، لهم دليل لا بحديث استدلوا وه-ؤلأء 
وأولو١لأحلأم٠ءبماأوزاصمثمح.(م ولإ\يذح- 

وت1لم:آله وعل علميه اف صل الرئول مال هل ولكن العملاء، والنهى^ البالثوف، 
أنطوْ؟لأ:نيإلأثؤلأء،أمأصفؤلأء 

 ١( C (.١٠رنم)٨٨ حديث نحربجه، صيآق



قرحهاب،مداتامح1سحنن، 
محفرواأن عل الكيان قث انه يعني وهدا يلوم، أن هولأء أمر الثاق؛ 

الصغاريطرذون•أن ولتسبمي وتقدموا، 

أحرجهالمس الصنإِق رأى إذا والعدوان والخهلأ الخناية مى أل نرى وليلك 
اجديألفوماوماونبماالمل المسال ئع المسجد، من أحرجه وربإ آحر، صف إل 

علميهاممه ~صل التح، أليس أمرهم، منقبل لهمِو، معيتا تكوف حى أهلها؛ وبحون 
ق-يا أمرهم يثمل وهدا لسع، بالصلاة أبناءنا نأمر أن أمر وسالم~ آله وعل 

•سين سع أبناء وهم الساجد، ق والدكور الست، ق الإناث السجد؛ ول البيت 

فحملهينكته، يصل وهو صييه الممل الإسان أحد إذا ت نقول هدا فعل 
به،بأس لا جائز فهدا السجود، من يرع أذ إل الأتمتا حال ووصحه القيام حال، 
ب•^٤ لا عمن وهو 

البيت،،مفتاح أعبي للم-،• وقال إنسان إليلث، لوجاء أيه الخاتنة ١؛؟^^، ومن 
أينعنشخمحن: لو-اللث، ومنذللث، فلاحرج. وأعطنهلياا،، جتبلن، من فأخرجته 

البيرةوالحركة الحاجة، أجل من ذللث، كل لأف حرج؛ فلا مكانه، إل فأشريث، هو؟ 
المومحق.وافه -يا، بأس لا للحاجة 

أحدم5م#إداكاءب، اطه رثول، هال، هال،؛ تعيدالخيري بئ وض ~ ٩٨٥
ا.مسلمر رواة • يدحل® الشتطاو قإل انتظاغ؛ ما 

(.٢٩٩٥رقم)اكازب، وكراهة العاطس، تثميت، اب والرقائق، كتأباالزهد ت لم م]خوج* '( 
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الصلاةساءب »إذا هاو: ئزئزة ر عن روأتة وق —  ٩٨٦
؛.^سمن:ضكث«؛

ثمكابن من عفريتا ®إو اف رئوو محاو ت محاو ئريرْ أف وعن ~  ٩٨٧
منتاييؤ عل أربمله أذ هأردت هأحدته، منه النه أستي صلاق، عؤ ل؛ثهغ البارحه 
قهي زب ئنحاو: أخي ئغوْ يدثزت محب، إل؛ه تئظثوا حس اشد تواري 

هزئذتهخاث.عهرن.هَلأ:ضيضينبمى، 

سميوأف هريره أف حديثا منها الصلاة، ق العمل ييان ق أحادث هدْ 
الصلاة.الؤحليتث1ءبق ق رمحءثبممح١ 

عليهالله صل التي عن ذللت، حاء كإ السيم؛لان، من ومييه معروف، والثاومحب 
تثاءبفإذا ونشاطه، جده وعدم الإئثان كثل عل يدو وهو ونئم، آله وعل 

أهلثال لايثاءب،. حى مسه عل يقبض بمني يكفلم* مااسطلغ، مككظم الإنسان 
فمه،يشح لر الفل شفته عل عمن فإذا الثمل، شمته عل يعص بان وذلك العالمت 

٠ولافمه، عل يده فليضع يستْلح لر فإن  صحكهاه ١٠قال! إذا الشيطان فإن #^l®، ؛ ٠٣
العافيه.افه نال فيه، يحل مفتوحا فنه أبمى ؤإذا منه، 

تتهئل؛ فإن امتطمتخ؛ ما فاكظم الصلاة ق التثاؤب أصايلثج فإذا هدا، وعل 

(.٣٢٨٩)رنم وجتوده، إبليس صفة باب الخلق، بدء كتاب اوخ1رىت أحرجه ( ١ ر 
لم؛وم(، ٤ ٦ رقم)١ الجد، ل يربْل -أوالغريم- الأّيرِ باب الصلاة، مماب الخاري; أحرجه )٢( 

وجوازمنه والتعوذ الصلاة، أناء ق ال~ْلا0 لعن جواز باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب 
٥(.٤ رنم)١ الصلاة، ق القليل العمل 



اسبيح•قكاة هاب ضح   —0—
الش1ط1نعحك يض لا حش مك؛ هل يدك قصغ فمك، وانفتح عاثك بأن 

اشصل اللمي بأم حا مأمور بل جاتزْ، حركه الحركه وهدم فاك، يدحل ولا منك، 
وط؛•آي وعل علته 

\ك\}لأ؟محي اوجم ائ4أان من باه أعود مول،: وهل قائل: محال فإن 
وثئم-ي وؤ علته افه -صل اش فإن دعة؛ لأئئ قدا؛ تقل لا فالخواب: 

الث1طانمى باممه استمدوا يقل• وب أفواهنا، عل أيدينا ثصع أوأن ثكظم، أف أمرنا 
لكالأوثةلمؤم؛ِلأةسولوكان ،، ٠٩^-

لدللأ،.داعيه 

ذؤأآلثتهلي من يسءنك> ؤإمأ ؤ ت يقول افه أليس العوام؛ بعص هال فإذا 
٢[؟٠ ٠ ]الأءراف: عليأده سمح إي أق؛؛" هآستعد 

ركإذا يعني؛ بمعصية، أمحر0 الش1طان بتنغ افلراد لكن هدا، هال بل فاُبمواب• 
الش1طانمن باطه فامتعد عة،  119وين بينلئج أوحال معصيه، لك أوزين بمعصية، 
الرحيم.الش1طان مى باض تستحي فلا تثاءث إذا وأما الرجيم، 

وقدالقوي. الت٠ثد الشديد والعفريت،؛ الخن، من العفريت، حديث، ذكر ثم 
ولكنصلاته، وين بينه تحول ومأئلم- آله وعل عليه افه —صل البي عل ملت 

أناللمي. وأراد فأمسكه، منه وسلم— آله وعل علته افه —صل رسوله أمكن اطه 
يرامحى المجد— عمد من عمود —أي؛ المسجل. س—واري من صارية ِفي يربطه 
لم، رب، أحم، يعوم ررهدآكرت هال،؛ الخام لخواصعه ه ولكنه الناص، 

حاستاء.هزدذيه بند.ي، من لأحي• ينبغي لا منكا 
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يننثآء ما در يعملؤن ؤ له محر افه أن ثعال اطه ُيرن وئاليمان 
ينيشاء ما لهء ثمحملؤن ؤ تمحات'ُآا[، ه نإمسنت وةدوغس وحهفانَكاإوإب ؤتمشل محنمغب 
صورعل أما إما قصوره، ِفي يضعوما ثكلثة أشياء ت يعني ه محشب 
صورلغم تماثيل أما ؤإما مح-ثما، يكن لر عهدْ ِفي الحيوان تصوير وأن حيوان، 
الركة؛وهي جابية، خ وابواب• الصحثة، الحقان! ؤوجمانَةإوابه، الحيوان. 

الغرماء،من لأنه وامعه؛ كمرْ صحائا له يصنعون يعني؛ الماء، بركة 
راسيةيقلها، أحد لا عظيمة يره قدور )اّحته؛ شقدم مته. يأكلون الناس يأق 

بأمرء.اJشياءلين يع٠اله ذللثج كل فيها، يطثح ثابتة، 

نحرتص:ما'آء، 4 وءثاٌو< بم ءاؤثألثظ؛ثلآ عغ؛لوآيةأحرىت وقال 
المقلمة،الخصور سى بعضهم ٠ يمسم، ه وأمإما بثاء وؤ المساكلى لسليمان الثه 

ذللث،.وغثر واأزحان، بالدزر البحريأق 3، عواص وبعضهم 
معلولمن.يحتي! ل»س:هآ[ ه أ^دصم١د ؤ( ثيثضي وتا.مءن ؤ الثالمثج! الخم 

بساريةالعفريث، هدا يرط أف وسلم~ آله وعل عليه اممه ~صل الص حاف 
تواضعهفمن ه، دعئفاد f١ق لأساحلن يالمبة مالمان مل ؤيكون الممحجل. 

مليإنلأن لمليمان؛ مقاما يكن لر لوفعل هإثه ؤإلأ ءثواصهوإئ؛أ، ذللث، ترك 
لتواصبهلكن ونئم، آله وعل عثه اش صل الئل من له الحز تخم أءفللمِفي 

تزكه.الشديد 

مدهأن إما وعبادته، المرء ؛_ تحول، أن تحاول الثياط؛ن أن عل دليل هذا فقي 
عنزائدا فيها، مغاليا أو فيها مفرطا تجعله أن ؤإما يفعل، ولا يكتل حص عنه 
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عبادتهإصلاح وُين بينه حالت وهدا هدا عن عجزت ؤإذا عليه، فتقيها الحد، 
بالقف.تنال افه عن والإعراض والهواجس، بالوساوس 

الثرعثهالأوراد واستعمل الشياض، س باممه بالاستعاذة أحي- -يا فعليلث، 
ثزهم.من سلم حس اء؛ ومصباحا 

عنإعراصهم ست، إلا الإنس عل الخن سلط كثرة ْن النوم صرالناس وما 
صعقنع هدا عاليه، فتنثلهل محروسا، أحدا نحد فلا الخن فتاق الشرعية، الأوراد 
الناسوصار والحيالأت، الأوهام وكثرة عليه، التوكل وصحف عغيجل باض الإبجان 

وكثرةالرحي،، التلطان من باض يالأستحاذة فحليك شاءت، كإ الخن بهم يلمس، الأف 
الأوراد.

وهوإي، تنظروا ررحى لقوله؛ ي-نول؛ قد الخن أل عل دليل الحديث، ول 
فقثثلونأمامقديرون، ولكن لايرون، أمم فيهم والأصل فالحنقديزوق، كيلك، 

شخ،صور أوعو عجوز، صور عل إما شز؛ صور عل كئثلون إمم م الإننان، 
أليزعجون الص بالصور بموروف المهم نح، صور أوعل دب،، صور أوعل 

آدم*بمي 
الثمر.وأ٠امهتي الحمة، وأمامهتي البيت، أمامهِق الحي الرجل يشاهد وتد 

إلمتجها )حس_،( له ثارة بيسير كاف انه حدة ق رجل حدثتي الأيام هدْ ول 
ومعهمحمى، ؤتياب، بمبماء، عمامة عليه رجل ل محراءى يقوله؛ الملمكة، جنوب 
به،قزحت وحدبى، وكنث، قمح، أذ إل فأثار لخية، وله جيل، شكل وله عخاز، 

المثارة.ق يثقثى أف لأجل به اه جاء هدا ؛ ١٠٧٥



eيهاح اسلأءjU ي اسو لاسون•،U j باب اسلأة) هاب  ijiA
ص— 

علأتينا الطريق أثناء كناِق فل، ت يقول الركويت،، ميعاء ودعا فرك_، ت يقول 
منزلكوماث كيف فقالتا؛ منزل، وصلت فقد لأنزل قف فقال؛ يرْ، صحراء 

نزلفلما يقول؛ أيزل. أن أؤيد لا، مال؛ أحد، فيه؛ ®؛1 هلأْ أرض أحدا حون وما 
عجزلعله الرحل، إلا دالآدمي متشبه أنه يعني، ِمار• رجل ءي، فإذا رجليه -ظئ 

أدرى.نا أو عنها 

وكاذوجدثه، ها ذهب أين أرى التفغ قليلا ومثست، نزل فل، نزل، المهم 
الدنيا.اخدر ويقول: ومحدرف، وينصحني،، معي، وهوراكب اشائح مى ثعهلتني، 

الراديوثعالت، مد وكنت، الحجرة، ؤ، حالنا كن؛تا يقول؛ الأيام من يوم ون، 
ناالأن إل وقال: اليت، زاؤية من عل لحو الرجئ،، فثقو،لي يقول،؛ الأغاف، عث، 

عته.أعلم ومجا فانصرف'ًني، يقول' اش؟أ محاق ما إ انتهيت،؟ 
^١مومث؛ن، صالحان أناسا منهم أف وعيي يثثآكلون، أمم عل يل.ل، وهدا 

الإنؤلأف الحي؛ ينصح الإنؤ أف العكس؛ الفروض وكاف إننا، ينصح جي، 
الصالحوفمتهم وهولاع والصالحوف، والنهداء والصديقون الرسل فمنهم أفضل، 

فهلعا.ادسلمور< ومنهم شلثؤ، لا 

طهيرألالأممنأذيزا،وهوىوس،، نو،سا أ^ 
سخ،الأٍلأممجلأيزن،لكنمد

صورةالمعروف،ِفي الهلول، عمر حديث، جثريلِو، جاء كا النامن(، اطهثعال رمم 
شديدالثيايتح، بياضر شديد المفر، أنر عليه يرى ولا ١^٠^، أهل من فليس رجل، 
المتأديج،ة جلوتّللم— ؛ JTوعل علمته الثه —صل البي إل فجلس الشعر، مواد 

هداكل وأشراطها، والساعة، والإحسان، والإيان، الإسلام، عن يسأل وجعل 



همحةىو،،سك1أاماويح

ماوتانصرف فشا صدمت، ذقول1 ونئأ— آبه وعل عليه اش ~صل انير بجبه 
يعثئئمآتاثم جميل ررهدا ئاوت أعلم. ورسوله اطه قالوا؛ الثائل؟اا. ثن ارأئن.روو 

ؤبجا«ص.
ؤ>لآظ: الملأتكق؛كءاقال اكزإذاحاءةالوثبمكنأذ:رى كيلك 

همحملأ لا ^^٠ ط محبمتن . لمحي، حئذ يأئذ نلءؤإ. بلتن ؛يا 
ولكنأحدا محئم المحتضر الإسان ؤستع يصرون، أحيائا ولكن لالواقة:"اح-هه[، 

صلاته،ق \لم؛سول. يأق الشلمطان كون ب؛ن ثجمع كيف ائل؛ سسأل، 
عمر؟بن يبر وكونه 

نيؤهقتئوعمر ثايت،، وهذا تايتج فهذا معارضة، لا بأئه ُيتهإ نجمع فالخوايج؛ 
خارجي، بل الفلاة، يزو آ>رم، فيا اقطان تثك، إلا ثيا طك لأ كاذ 

مناثاة.ولا الصلاة، 

يتمدوف؟الخن كاف السل.كتم، بعثة قيل ائل؛ سسأل ؤإذ 

ويالقومهم؛ قالوا وشدا السائقة، الرسل بشرائع يتعثدون هم فالخواب،؛ 
لجؤينإل آمحؤ، إث، بمدكا تدنه ؛؟؛، لما ممذثا مثى بمني مئ أزد يكسا ميعثا 

صذت،إه]الأظف:'م[.

رنم)٢(.حديث نحريه، سق )١( 
كتابومسلم: (، ٣٢٩٤رقم)وجرده، إبلس صفة باب الخلق، بدء كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 

(.٢٣٩٦رقم)ز.بمتئ، عمر فقائل من باب رمح.بممح، الصحابة فقاتل 



0ضاسلاءوعاساح م اسل بعونض ماy باب اسلأة) هتاب 
الرجيم،الش1طان من يعيدنا وأذ برحمته، ؤإياكم يرخمتا أن ثعال اش أل ن

وعلمحثد، نبينا عل ومئم افه وصل كريم، جواد إنه علينا، ثلهلادا له بجعل وألا 
أجع؛ن•وصحبه آله 

صلاتهق ثيء ررمىثابه افأس؛ رثول، قال قال؛ نعي نن تهل وص —  ٩٨٨
واشفيقولئب{و رراشبخ مال: رواة ول وشاء«. افنفيق هإشا هاليئغ، 

لاشاء«.ةققظهرا/

ممانبجاينأزضمحبشمهمحالخبمة لإوأذتوأن>و 
منءنير1، ؛ ٧٥١»إو يآو: صلاثه همي ^١ حس عو، يزد ئلب عألته، يشث، بم-ل، 
.٠ الثلالإ عؤ هزئ الصلأة«. لاثةكثمواؤ؛إ أو أحدث كثآ قإو ، ^١٤أمرو؛٠١ 

^؛،فيقا ى مإذا افه، وذؤر الئزآن الئلأة^;١٤٠ »إتا ومال: - ٩٩٠

أوالأول فتاحر الأول، الإمام فجاء الاس، ليوم دخل من بابه الأذان، كتاب اJخاريت آحرجه ( ١ ) 
بملمن الخ،اعة تقديم باب الصلاة، كتاب ومسالم؛ (، ٦٨٤)رنم صلاته، حازت يتأخر، لر 

(.٤١٢١شدةبالتقديم،رقم)ولرنحانوا -اخربممإذا 
كتابواكاتي: (، ٩١٢٤)رنم الصلاة، ق اللام رد باب الصلاة، كتاب داود: أبو أخرجه )٢( 

١(. ١٢٢رقم)١ الصلاة، j الكلام باب الهو، 
حديث،من ( ٩٣١)رقم الصلاة، ق العاطس تثمين، باب الصلاة، كتاب داود؛ أبو أخرجه )٣( 

رمح.بمته.الخكم بن معاؤية 



همحةتاب،سىةاساسحلن، 
ائ.يئأءوهلمبجمشمحزماَل:محولأو:ممىن 

دو. المحمدي نواة يدن نمتث كان هف: ؟ j٠١٥١ وم ق بملثون ^٢٠١ 
٠.صه4ثر يلأيرت وعوص روواشائث«حوْ، 

هعطنث،اف. زثوو حئس صليق هاو: نابع بن وهاص وعن - ٩٩٢
و:رصى،تحي محا عي، مارى همه، ىواَياصثا خمدا م الند محنت: 

أحد،هذظأ هنم ار. ؟ j٠٥١١ ررمن هماو: ه!عصزف رئوو!ف صل ها، 
مماوافِ. يازثول آظ رهاعه: هقاَل !_، هالهاثم هللم:ظلإأخد، اكات4  ١٤١٥نم 

بما®.يصعد أتبم  ١٤٤٠ودلأثوJا يضعة ابتدرها لمد يد.ه، مسى ®والدي س: اللمي 

مىالصلاة ®اثاؤب،ه افن.: رثول هال، هال،: هريرة أف وص — ٩٩٣
طغء.تداةمحي'*،وومحىه

؛.ررهأثصغيدْءلنمهرماجة: 
(.٣٦٨رغم)الصلاة، ق الإشارة ق جاء ما باب الصلاة، أبواب الر•lلىت أحرجه )١( 
ماجه:وابن (، ١١رمم)^١٨ الصلاة، ق بالإثارة اللام رد باب الهو، ياب اكا؛يت أحرجه )٢( 

١(.٠ ١ رمم)^١ يرد، كم، عاليه يسالم اكل باب فيها، والسنة الصلاة إئامة كتاب 
وأبو٤(، ٠ رقم)٤ الصلاة، ق سلس الرجل ق جاء ما باب الصلاة، أبواب الر*ذكات أحرجه )٣( 

الاذتاح،كتاب ارت والن(، رنم)TWالدعاع، من الصلاة به سفح  ١٠باب الصلاة، محاب داود; 
(.٩٣رنم)١ الإمام، حلف عهلس إذا المأموم باب 

بابالصلاة، أبواب الرمحاوي؛ وأحرجه (. ٩٨٦رقم)حديث! الخاري، صحح ل نحرمحه سق )٤( 
نيها،والة الصلاة إقامة كتاب uجه: وابن (، ٣٧رقم)• الصلاة، j اكاوب كراعية j جاء ما 

(.٩٦٨)رقم المهلأة، ق يكر0 ما باب 
(،٢٧٤٦)رقم التثاؤب، ؤيكره العطاس محب افه إن جاء ما باب الأدب، أبواب الرمذىت أحرجه )٥( 

(.٩٦٨رقم)الصلاة، ق يكره ما باب فها، والسنة الصلاة إقامة كتاب ماجه; وابن 



أحدثمثوصأ ®إدا اف.ت رثوو قاو ت قاو عجرْ بن "ينب دص " ٩٩٤
ؤذةأصابعه؛ ب؛و( _w^؟ هلا النعحد، إل عامدا حرج مم وصوءة، هاحثى 

}والدارم٠ر والسائي وأبوداودوالرْذي أخمن وواه 
ررلأ;زاواهظتيضقاَل:ماَلنثوواله.:ه؟؟-ثءنمص 

داودوأثر أخمد نواة عنت«. اثصزف الممث لإذا لمُيألثفت، ما صلأيؤ j وئز الند 
داشاتئثالثاصُ

حسثائنجد®.بصزك اجقل *ياآنس، هاو(ت ه الني أل أنس، وعى " ٩٩٦
ين>سضءنم:>ئئتا'ر.

^محليزثووالهه:»;اض،إثاك
زواهالمريصة®. لاق التتنوء، هقى بد لا كال هاو هلئ، الصلاة ق الإلممات قإو 

الصلاةق يلحظ كاو . ؛^ ١١رئوو إو ت هاو ئمبمهأ ماس ابن وعن - ٩  ٩٨
٠•داائثابير البيذي رواة ظهره• حلس عنقه ولايلوي يج؛ثادبمالأ، 

الصلاة،إل الثي ل الهدي ل جاء ما باب الصلاة، كتاب داود; وأبو (، ٢٤١)؛/أحد أحرجه )١( 
الصلاة،ق الأصاع بين الشيالث، كرامة ق جاء ما باب الصلاة، أبواب والترمذي• (، ٥٦٢)رنم 

١(.٤ ٤ ٤ رقم ، ٨٨٢رأ/ والدارمي (، ٣٨٦رنم)
(،٩٠٩)رقم الصلاة، ق الألتفاّت، باب الصلاة، محاب داود: وأبو (، ١٧٢)o/ أحمد أحرجه )٢( 

(.١١ ٩٥رقم)الصلاة، ق الألممامث، ق التشديد باب السهو، كتاب ائي: والن
(.٣٥٤0،رنم٤.١٠/٢بياّلاضاهمر))٣( 
(.٥٨٩رقم)الصلاة، ق الالتفات ق ذكر ما باب الصلاة، أبواب الترمذي; أحرجه )٤( 
اني;والن(، ٥٨٧رقم)الصلاة، ق الالتفات ق ذكر ما باب الصلاة، أبواب الرمدي; أحرجه )ه( 

(.١٢٠رقم)ا يعيناوشإلأ، الصلاة ق الالتفات ق الرحمة باب السهو، كتاب 



همح؛ىبرقإئواإمإبيح

والقناسارالئطاس ئاوت زينتك، جدو، ص أيه، ض يابت،، بن عدي وعى " ٩٩٩
^^^فيناسلالأ-وداةامحذيم•

ساللمي أئيت مذ•' أيؤ ص اائح؛ر، بن الد همد بن ^٠؟، وص - ١ ٠ ٠ ٠ 
•^٢؛ ش ؤف'ي ش أنير ذتف'ه دهوبمل 

لإوويالآول،وهمئاوئك.وززى اصم.نثاةس، 
ارإذائمكتمإلاصةمحِه:

زأنوداودوالشابيأخمدواار٠ذى زواه ئواجهه((. 1^^4 مإل الخض؛ قلاينثح 
ؤاننم1جةر؛ا.

^:نأىتيهمحىثا-بجاووه:ص-إدا
.٠ الرمذي؛ رواة وجهاوث،«. رمح، أيالإ، ارثا ؛ ئماو يح، نجد 

١٠ زررالإحتصار افي زثول، هال، ت هاو لأ.بممح عمر ابن وص " ٠٣
ش«.نواثِفيشئآا.

(.٢٧٤٨رقم)الشيطان، من الصلاة ق انمناس أن حأء ما باب الأدب، أبواب الر٠ذيت أحرجه ، ر١ 
١(.٢ ١ ر٤ رقم الصلاة، اليكاءق باب الهو، محاب والنمائي: (، ٢٥أخمد)إ/ احرجه )٢( 
٩(.٠ رقم)٤ الصلاة، j البكاء باب الصلاة، محاب أبوداود: أحرجه )٣( 
لالحمى مح كراعية ق جاء ما باب الصلاة، أبواب والترمذي: (، ١٠٠)م/ أحمد أحرجه )٤( 

(،٩٤٥رقم)الصلاة، ق الحمى مح ق باب الصلاة، كتاب وأبوداود: (، ٣٧٩رقم)الصلاة، 
ماجه:وابن (، ١١٩١)رنم الصلاة، ق الحههمي مح عن الهي، ثاب السهو، كتاب والناني: 

(.١٠٢٧رقم)الصلاة، ل الحمى مح باب فيها، والستة الصلاة إقامة كتاب 
(.٣٨١رقم)الصلاة، ق الفخ كراهية ق جاء ما باب الصلاة، أبواب الترمذي: أحرجه )٥( 

(A/r)(n.)؛؟



سون،زاسلهماسلأةو«ايباحلإ بابامحا اسدة) هاب 

١٠ الصلاة؛ق ءاقتلواالأسريين اف رثول قال قال؛ ئريره أف وض " ٠٤
ا.٠عنا٠ر ولالتنائ أخمدوأبوداودواليذي، رواة والعمزبء. الحق 

١٠ علتهوالباب ئطوعا يصل س افه 'قاذرئول قالغ؛ وعذعاينه " ٠٥
١^١^،أل ولكزت مصلأ0. إل وؤخ يم ل، قمثح قثنى قانسغ0، قحت ثعلف، 
١ثغوهُ ودوى ومحوداودوالمحيذي، أخمن رواة القتلة• 'قازِل 

ذقناأ.ظنئي •إذا اهِ ض ئاَل: غئ تن طلق وغن - ١ • • ٦ 
نيادة>غ المثمدي وروى أنوداود، زواه وشدالصلأ0اا. قلتهوصأ قل؛تصرف الصلاة 

لرأذاأخدثأحو:ثلمئهةثاأي؛اك؛؛اوتيهث ا-وءنءاتذة ٠  ٠٧
آ.آيوداودر زؤام لينصرفرا. ثم بأمه قليأحد صلأيه ِفي 

أحدثءرإدا \ب.؛ ننول قاو ؛ عنروقاو بن افه عتد وعن - ١ ٠ ٠ ٨ 
؛وقاو الرمدي ^١٠ صلأُه«. جازت قمد سثم أذ قتر صلاته زآخر جلس وقد 

(،٩٢١)رقم الصلاة، ق العمل باب الصلاة، كاب داود: وأبو (، YV'Y'/Y)أخمد أحرجه )١( 
والشاتي:(، ٣٩رنم)٠ الصلاة، ق الأسودين قتل ق حاء محا باب الصلاة، أبواب والرمدي: 

١(.Y ٠ )Y رنم الصلاة، j والعقرب الخة كل باب الهو، كاب 
والترمذي:(، ٩٢٢رقم)الصلاة، ق العمل باب الصلاة، كاب وأبوداود: ٣(، ١ أحمد)l/ )٢(أحرجه 
كابوالنسائي: ٦(، • رقم)١ التطؤع، صلاة ق والعمل الثى من يجوز ما باب الصلاة، أبواب 

(.١٢٠٦رقم)سرة، حش القبلة أمام المثي باب هو، ال
أبوابوالترمذي: ٢(، ٠ )٥ رقم الصلاة، ق محديث، من باب الطهارة، كاب أبوداود: أحرجه )٣( 

(.١١٦٤رقم)أديارهن، ق النساء إتيان كراهية ق جاء ما باب الرصّاع، 
(.١١١٤رقم)الإمام، الحدث امتثذان باب الصلاة، كاب أبوداود: أحرجه )٤( 



محممابط،ت1أالهطبيحنم، 

.؛ إننادءرومد\ذخفرفي يالموي، لتش إننادة هداحديث 
اضلاف1دذ

وانحرفمحلنا الصلاة، إل حزج الئ. أد هريرْ بط ص " ١٠ ٠٩
يأثامحصل:بمم، بمطر، جاءورأئه ثم محاعتتل، حزغ ثم ثتم، أدي إلبجم وأومأ 

بجاسأنأشل«.تثاةمحاى.
•٠ بمارمرنلأأ عطاءبن عى مالك وروى " ١٠١٠

اف.هاخدهبمهوصجايرهاو:ئألكاكزةعنئوو 
أبوداود،دوام الخئ• لشدة علبجا أنين ببجتي أصثها 'كمي j ثوي اض مذ 

اشاييحوْرا؛•يزوى 
موو!متمغنأْ يصل اف. وو رث مام ماوت الدزداء أي وعذ — ١ ٠ ١ ٢ 

ثنئا،يتناول 'قأئه يده ويمط ثلاثا، اف( بلعنه ارالذك هاو،ت ثم م1كاا. باق ءآعوذ 
رممك^١ ١^٥ j مموو هدنمتاك اف، نثوَل :L ه1نا: الئلأة من محزغ محا، 

مذبثخاك، جاء إبليس عدوافث *إي هاك يدك• يمعك وزؤاك دلك، مل موله 
بننتهالعنلث، ةالت،ت ثم مرات، ؛^^1، مئالث، أعود^١^ هئأوت<ت وجهي، ق نتجعله ثار 
١^١دغوْ لولا واف آحده، أذ أندمت، م مرات، ثلاث يمتأحز منم ١^١٠^، اف 

(.٤٠رنم)٨ التشهد، ل بمدث الرجل ل حاء ما باب الصلاة، أبواب الرمذيت احر-بم )١( 
)أآ(أ-؛م-بم

مالكلالوطأ)ا/ه>إ(.أ-مجه )٣( 
كتابت اني والن(، ٣٩٩)رنم الظهر، صلاة ونت، ل باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه )٤( 

(*١ ٠ ٨ ز١ رقم عليه، للسجود الخههم؛ ت؛ريال باب اكلبيق، 



يصآمه يباح  Ujاسلأة م اسل سوزعى  U١٢ اسلأءرباب هناس 

ا.مسلمر زواه . انديته١٠أئل ولداذ به يالتب موما ثدآصح ئلمتياو 

عل^؛ JJ.إذ1له: محاو محز نن اه مد قزجغإي وجزكلأي، 
٠. ١ilرواه»J\Sلؤكزيد0. هلايكلم، وهويصل 

صلأيه،ق ثيء الإساو ناب، إذا منهات الصلاة، ق العمل ل الأحاديث هذه 
رجلا،كاو إذا هليثح ذلكر، أشبة أوما عليه، ينية أذ يريد ثيء له حصل إذا يعتي(•' 

امرأة.كانت، إذا ولتصمى 

قنتمح، مل، وأنتج الييت، ليدحل رجل عايلئ، امتأذف ذللثإأ مثال 
يسقطأن عليه وخمت، صيايمسى رأث إذا أيئا كدللث، يفهم، حص افب؛ بحال 

ألنمجباص،ِمحه،لئأثبةذمحإ،ش،وكدمح،لأبأز 
مدحلمدحلازت ه اطه رسول من ل ®كاف رْ.بمهث ءلال_، أي بن عل قال، كإ 

ه،إذادظثإ.مملا(رم.
ؤيقولون!يئحون الناس قاف الصلاة، j( الإمام أحعلآ إذا أيصا؛ ذللئ، ومن 

عندأصواتس طهر لثلأ وذللئ، يصمس؛ ؤإنإ يسبحى، فلا النساء واما افه، بحاف 
فتنة.^JJ؛، فتحصل اوحال، 

الصلاة،أثناء ل الشيطان لعن جواز ;اب، الصلاة، ومواضع اجد المكتاب ت لم مأحرجا' )١( 
0(.٤ )٢ رقم الصلاة، ق القليل العمل وجواز مه والتعوذ 

(.١٦٨/١فيالوطآ)، iJUماأحرجه ( ٢ ) 
كتابجهت ١٠وابن (، ١٢١٢)رنم الصلاة، ق التنحنح رد باب هو، الكتاب ت ائي النأحرجه )٣( 

U•؟(.٠ )٨ رنم الأسثذان، باب الأدب، 



شةت1واط،ئةاسبيح

محلفلا مل، وأث علبم، الإثنان ئ؛ إذا الئلأة: ل انمل من وكيلك 
والكلامكلام، وهدا حاطش، فقد الئلأم، عليلث، قالثات إذا لأنك عليه؛ ترد أن لك 

نلمث،فإذا مل، أنالث، يفهم حى قليلا ثرفعها يدك تثيرإليه ولكن الصلاة، يبلل 
الاشاؤة.الثلأم كفاة فاث، قد لكو ؤإن الئلأم، رثعايه وهوحاضت 

بعدالخيثة من رجعوا لثا انه تمحهبمه عود مبن اف عبد حديث، هدا دليل 
عليهيرث فالز عليه فلم ؛- Ljآله اشُلإه -ضل الثل إل وأتوا الهجرة، 
وردنسخ، ولكنه حائزا، كال الئلأم رد أن له ئ( ه السل ملم فلما الئلأم، 

ق\3لأم'.

والناسالإحوان بعص الصلاة، غير ق الئلأم لرد بالنسبة سائل! سأل فإن 
مرحبا؟يهولون؛ 

هدافتقول! ومرحبا، أهلا ئال! عليه ملمتخ إذا الناس بعفن فالخوايج! 
ومرحباأهلا يقول؛ ثم الئلأم، عليكم يقول،! أن بجب بل السلام، يرد لر الرجل 

ما، ٠^١٣عشن ولورددها كثرت،، مهما محزئ فلا ومرحتا( )أهلا أما ثاء، إذا 
الإل'بواجت، يقم ب لأنه عاصيا؛ عليه السلم ؤيكون أحزأمتف، 

ترى١^]؛، وص أودوما، أومثالها هذه، من أهم الثانية والنالة مسألة، هدْ 
وهوحالزأحدهما؛الأتم أويمز الأحر، عل أحدهما يسلم فلا يلتقيان الرحلن 

يحولنريد كناإذا تبني قاليي شياا يكن لر كأنه له، عدئ كأنه عليه، يسلم ولا 
الثاُس،س نحرج أن قبل مرات عئر سلمت، لو حى وينثره، السلام نفثي أن الخنان 

ضيتعّب،، لا فه- -والجمد اللسان فحركه صزك، لا ثيء؟ بمرك هل فافعل، 



هداعن الإسان يثبط الثنلأن لكن يريدها، وكلنا حنان، عشر فللث، تلمم ٠^٥ 
■المطر العمل 

أهلاهاوت سئث ^١ لاثك _li؛؛ لا فثاوت الناس بعض عق الش1طان ولثس 
له١٠لإثم سبث، لأنك أتآدإ؛ فتكون فقط، وسهلا 

عليهفأسلم هدا، يعد المثول وهو أمرت، ما أفعل فأنا منه، عئ ما ت أقول 
السلام.عليكم بقوله؛ يرد أن عليه وهومحب 

عليكم؟الثلأم أم؛ عليك، الئلأم فتقول؛ واحدا عليه الملم ولوكان حنا، 

التعفليم،غدا أردت مال؛ فإذا حماعه، وليس واحد، فهدا ءليلث،، الثلأم تقول؛ 
الديارحل كالم علمك، هالأ1سبم،لكنالأصلأنلمسثئم 

اممال؛ 
آلهوعل عليه اطه صل اطه عبد بن محمد من أعفلم خلوي لا انه ومعلوم عليك، 
عليك.اض، فقل؛ زتله؛. 

الإسانفئع ملائكة، معه الإئلمان إن فقال؛ آحز وجه إل أولها الناس وبحض 
الدينوالملائكه ارحل محاط-، عليكم الثلأم فتقول؛ الشال، وعن اليمم( عن اثنان 
السلامقل؛ الدنيا، كأحوال ليت الملائكة أحوال لأف وحيه؛ غثر هدا فنقول؛ معه، 

أمالتنك،ر أفضل؛ أيما العلناء واحتلف عليك. ملام فقل؛ شئت، ؤإن عليك، 
—)أل(.الأصل؛لمح عل لدلالته أقفل؛ التعريف أن والصحيح التعرض؟ 
ينتحقد ءغ؛جل الله أن النسخ؛ جواز عل دليل محول بن اش عيد حديث، وق 

مامحكم هوالدي ثعال الله لأل آخر؛ حكم إل أباح، ما أو حرم، أوما أوجّت،، ما 



قوحهابمل1ةاس1سح

قذلك نح كإ منه، أحم، إل الواحبا يتح أن فيجوز ويحمده، ستحاثه يشاء 
ؤيقاتلوهميصثووا أذ الواجب، فإف الكمار محا،UJ^ المنمون كاذ إذا يعنى! الصائرة، 
يمحرون تعال؛ اش هال، الغمار، من عشرة النلميرن من الواحد ؤيكانئ 

تىآكتجنث>كنثوأ١^٠١ يئل!تأ تأئه ننهظم دمحر نإن ماثي عقمية 
يصايرالواحد وجعل ذلك،، افه حمم، م [، ٦٥نث٠ورىه]الأمال،:بُ مم يأيهنِ 
تأثدنهظم كؤي ه صنمأ ييملإ أنى محيم عنك؛ أقن حمق أثثى ؤ هال،؛ اثتئن، 
تالأنفال:اُآ■[.ه أش آلئإندادن ينبلوأ آك، بكم يكن يإن بميوا صلإ 

هرضما أولى ان رمص فصيام كالصبام، منه؛ أغلظ إل الخك؛؛ اممه ينح وهد 
الصبام،ثعى م مكينا، يوم كل عن أويهلعموا يصوموا، أن بين قمين الناس كاف 

للرجل'بمال بالأول "كاف لأنه اشيتن؛ مى الكلم، عل أحم، التخيير أن ومعلوم 
فهداتصوم، أن بد لا هيل؛ ثم قنيير، فهدا اطعم، شئثؤ ؤإؤ، رمضاف، صم ثشث، إذ 

أشد.إل سح هإيه أمهل، والتخيير تعي؛ن، 
عغبجل،ض أرصي لكثه للمكلف،، بالنسة هوممايل ما إل الحكم افه يتنح وهد 

المدينةهدم ما أول وسلم— آله وعل عليه افه —صل المى كال القبلة، هدا؛ مثال 
إلالقبله حولت، ثز أشهر، وأربحه سنه هدا عل وبقل المقدس، ست، إل يصل 

أوهدا،هدا إل يتجه أن بتن فرق، لا لأنه سواء؛ العملان للمكلف، فيالنية الكعبة، 
وضعست، أول الكعبة؛ إل عباده يتجه أن إليه أحث، فاطه افب عند لتا لكن؛النسبة 

للناس.

مرعا.ووائ عملا، جائز الئح أل فالهم 
إذثتيغ، بعدما اممه يتح كيف، وقالوا؛ هدا، عل اللحدين بحص أورد وفد 



وأنلكنص\م\لأو'د ^
فلماذابمنحه؟الأصلح 

إليرجع أصر، أو أنفع، أو أصلح، كوثه إو يقاو! أن كدا عن والخراب 
ِلأنتوالعكس؛ للماس، أب الثاف لأل الأول الخكب الهُ فيمح الناس، أحوال 

الخمكاوالخم، أرأث احرى. حال ق بملحهم لا ما حاو الناستي يصلح قد 
الخم،يشربول الثاس وكال الهجرة، من المادسة الستة ق ونح يشزب، حلالا 

صومثيع ًًيث إثم يهمآ ض وأدير أدم عُنح لهم؛ فقيل 
٢[.١ تاوقرة:بم ه سئما بن آءى؛ر ؤإيثيعآ 

منأكتر إثمها دام فما فيها، بمتم ولا يتوقف العاقل نحعل الحملة فهلْ 
العاءليركها•فإل ينمها 

حئتكرى وآثر ةث1رتجأ لا  ١٣١٠قأ يتآبما ؤ لهم• قيل نم 
إذالأمم الصلاة؛ ونت، قربه الخم تثربوا ألا ت يعني وكدا ]الماء:"؛؛[، ه دم_لول ما 

أوقايتحتحريمِفي فهدا مكر، عل وهم الصلاة تأق الصلاة وقت الخمقرب، ثربوا 
الأوقاُت،.بمة ق وتحلله ممتة، 

دنتم ثألأم نأتتيت أنم لنما \وئ ؤكأ؛ا عثل: اشُ أنزل ثأ 
أسو،سةإ يوقع أن آلساْلتل بريد إدثا ه سمحوف تئم ةنهرُ آلسش ۶ نذ 

٩[،١ ٩، ]_:• ه ممون أنم يهز آلثاوإ وعن آس در ءن وبمدئر ثائيي أم ؤ، وألعثا» 
الخمرياي.وحزمتؤ ا. اقهنثار ائتهتنا، مثالوات فانتهوا، يعنى؛ 

شرأبواب والترمذي' (، ٣٦٧رنم)٠ الخمر، تحريم ق باب الأمربة، كتاب داود: أبو حرجه أا 
رقمالخمر، تحريم باب الأشربة، كتاب والنسانيت (، ٣٠٤٩رقم)ال1تدة، سورة ومن باب، القرآن، 
٥٥:



هرحةتابثءاةاسبيح

عليههدأحدوا والناس مرة أول س يايا الخمرتحرمحا تحرم أف المصلحة من فهل 
يتحولحش الثاق؛ نةولت فثيتا؟ ثيئا الحكم يتدرج أذ الحكمة من أم وألقوه، 
له.ميأت وهد اكاني الصارم الحكم يأئ أن إل هثيئا، شيئا النفوس 

أماثمْلهرللمتأمل، لحكمة أقه لاثلث، الأحكام عيججل افب يسح أف فالحاصل 
لأثةبالثوء؛ ؤإمحاتحآكم لايتأمل أعس الثر_يعة عل والمعرص أعمى، قإية المعرصى 

الإصلاح.غرص له ليي 
أنأح؛و.ءث، ؛٧١ ٠^١؛ مسعود؛ لأبن وتلإ- آله وعل علميه اممه ~صل اللمي مال 
وحيز،افه سبحال للإمام؛ فلوقلنا الصلاة، ولولملحة الصلاة®. ق لاثكئموا 

ماذامعرفة عليه تعن.ر الأن وحلس، افه مبحان فقلنا؛ وهام، افب محبحاف فقلنا؛ 
محوزلا فحينئذ يدري، لا وهو الأول السجدة من قام انه يريدون وهم يريدون، 

لأنهالثانيه؛ الجده اسجد فلأن، يا ؤيقول؛ الصلقن ص واحد يتكلم نقول؛ أن 
كلام.

ومراجعتهوتلم" آلة وعل علمته افه ~صل اللمي يع اليدين ذي كلام وأما 
الفلهرصلاة س ركعتن س ونئ؛ا- آله وعل عثه افه -صل اش سلم حثن إياْ 
الراجح.هوالقول ندا صلاة، ل زالوا ظ أمم تتح، أن قل اذكلأم فهدا العصر، أو 

بآيةنأق نقول؛ عليه؟ نبه ما يدرى لا الإمام هدا كاد؛ إذا تصغ ماذا لكن 
ؤي^تماآقيتنأو؛ لالطق:ها[ ه ه وآقرب ناسجي لامحني م ؤ مثلانقول؛ مناسبة، 
الآياات،مى ذللئ، أشبه ما أو لااج:بي[، ؤءإ وإء؛ا.ؤأسّجمدإ أنيقمأ ءامنإ 

وافالأية، لمغل من المقصود وهويحرف القرآف، ما نقصد الى 
وًٍجقق؛جبم



Ljاسلأة) ، ؛؛؛uU ،رأيالسهو

ظ\أ)تو
ررإنكمحاإذائمبجه:

تجمحبججابمو«.محشرن.
®إداافث.♦ رئول قال قال؛ نعيد م ض يساو، بن عطاء وض " ١٠١٥

علوكن ض؛لأاأؤأنبمصئ، 
صلاثه،و4 صرخمناثمس كال قإل أذبملم، قبل بمجدنجدس م ماانتيس، 

صمحاصدمح«رم.ذذذ\1سضخ 

والسهونوعان!الصلاة. ق السهو يعني السهو®، ررباب ! ^٥١٥الجولف قال 
الصلاة.وسهوعن الصلاة، سهوق 

(،١  ٢٣٢)ريم والتطؤع، الفرض ق الهو باب الهو، ق حاء ما أبواب الخارىت أحرجه )١( 
(.٣٨٩رنم)له، والجود الملأة هوق الباب الصلاة، ومواضع الماحاو كتاب ومسالم; 

رنمله، والجود الملأة ل الهو باب الصلاة، ومواضع اياجد كتاب مسالم; أخرجه )٢( 

ءاللأ،والوطأ)\/هه(.أخرجه )٣( 



قرحكىب|قإئءاإْ|اريح

الالتفاتوعدم ببما، والتهاون عنها، العقلة فمعناه الصلاة! عن الثهو أما 
صلاممعن هم آلخن  ١٥هثميفج ؤؤأ1ل تعال؛ افب لقول محرم؛ وهو إليها، 

■٥[ ]الاعونت٤، ه ساهون 

انإنكل فان النثر؛ طيعة من وهذا النيان، فهو الصلاة؛ ق الثهو وأما 

عغبجل؛قال كإ الصل، غير من النسيان ؤيغ المصل من النيان فنبع يني، 
[.YAn]؛J؛_؛;ه لغكاظ أو كينآ لا 

علمنهاممه -صل السل عن الواردة الأحاديث، الباي، هدا لآذةآقئِفي لمولفح اص 
إذاالإنمان أن نيقؤهقتئ ا-ةدري نعيد \لي حديث، ومنها الهي، وتلم—ل أيه وعل 

هدا؛ولا هدا لا عنده يرجح ولر أربعا، أم أثلاثا صل كم يدر فلم صلاته شلئجِؤب 
هوثلايث، التيمن؟ أثيما أرع، أم ركعامحت، ثلايث، فمثلا! امتيس. ما عل يبني قإيه 

ؤمحنمح،الشك فتطرح الأقل، وص المحس ليقي "الأربع" الشك يطرح لاثث التيس؛ 
علْااستتس•

ثلاثا،فلتجعلها ثيء، عنده يرجح ولر أرع، أم ثلاث، هي هل ثلث، فإذا 
ممعنا مخصل لكن فان ينم، ان قيل مجدتن سجد يم ،، اللأيعل ؤسم 

ِفيالأولع أحد وثدا للثيْلان، ترضا لكنتا لأرع إثمانا ضل كاف ؤإن صلاته، 
الهلرفن،لأحد ترجح عنده ولمي الركعايت، عدد ق الإئسان ّاثا إذا المهو• سجود 

والهلم• ييم لم، يان قيل محمجدتن سحني يم عله، م ولالأقل، عل يبنى 
•3i\

'قوًٍجقة؛؛جبم



ىو،اسلأءرواب،|سم(

 0———
محملحمتا، الظهز صل اف. زئوو أو منعود، نن افي عد وعن - ١ ٠ ١ ٦ 

نبدؤنمحنجد خمنا. صك محالوا: ذاك؟«. »jU محقاَل: الئلأة؟ ردِفي ق: 
سستمحإدا سثوذ، *قإ أنثى مثلكم، سر آنا ررإيإ محال؛ روايؤ ثل ا• ُّّاامر ما بنن 

إلصلإ، نم عك، محشأ الفزاب ملثم ضلأيؤ j آخدم شك ^١ قدووو، 
بمنتجنيرى-محه•

أنرْ؛هبمثئ عود مبن اطب عد فعن والزيادة، الشالث، حكم ق ^، jJL؛L-tهدا 
لاحتالبه؛ بحوا يولر حمنا الفلهر ببمم صل، وتلم" آله وعل عليه اش —صل اني، 

وعلآلهاشُعمح -ضل التح، عهد ل لأف الئلأة؛ ل زاد قد اهُمماو يكوف أل 
عنسكتوا ، _IUبعضها، ؤيثست، الأحكام يعص ينح افن أن يمكن ونللم— 
الصلاة،ؤ، أنيد اطه، رسول يا محالوات مألوْ، ملم ملثا خمنا، صل حر يه التسح 

القبلةإل، واتبه رحلنه فثنى خمنا. صلت، قالوا: لا، يال،: ة، الخامالركعة وهي 
ملم.ثم سجدت؛ن، ومجد 

يننولبتيآذم كل سثول،ا ثا انثى سرمثلكم، أئا ُرإد،ا ومال: حدثهم نم 
عك،محكأ 1لئزان، ملثم خملأم j شك ثإذا محدووف، نست »ماِذا 

مجدص٠١.ينجد نم لينلم، ثم 

كتابوملم! (، ١٢٢٦)رقم خمنا، صل إذا باب السهو، ؤ، جاء ما أبواب الخاوي• أحرجه ا ١ ١ 
(.٩١/ o\yرقم)له، والجود الملأة الهوق باب الصلاة، ومواضع الساجد 

(.٨٩ foUyوملم)(، ٤٠١رنم)كان، حيث، نحوالقبلة التوجه باب الصلاة، البخاري أحرجه )٢( 



شحةىدا*قك1ةاسبيحؤنه 
و٠نماذi،نحااسده:

ذمذقذم '^ ٠٥١١ضز للرسول الفخان مة شدة الأول: المادة 
بحرايب ولدا حهل1، أئه يعلم حى الثيء يتقد لا الإئنان أف الثانية: المائدة 

سحتقد الأرع تكرف أن لاحتإل زانية؛ اقيا لريتيمتوا لأمم للخامة؛ قام لثا يه 
ض•إل 

يعديجد هإثه نامتا، ركعه صسلأنه ق زاد إذا الأسان أة الثاكة: المائدة 
يقلولر الثلأم بعد سجد ذتئأ— آله وعل علته اف —صل البل لأو الثلأم؛ 
فهوسنة.فعله وما الثلأم، مل فاسجدوا زدتم إذا للناس• 

شزيهمزط؛-حءطهعوارض
الناس،كإمحؤغ ومحؤغ الناص، يدكئ ويذكركا الناس، كاينسى فهونجحم( البمرية، 

الناس،يشعر بالحركا ويشعر الناس، يثرد ويثريكا الناس، ويعطسكايعطس 
كاقوئاهاشرورالحرّب ؤثتوز الناس، كايتغوط- ؤيتغوط الناس، محول، ك،ا ؤمحول 

أنالهم • ءثوأئأؤئ؛أ درعين لبس أحد وق الحرب، ق الدرؤع فيلبى الماس، 
وتئلم.آله وعل علته افه صل للشل تكون البم طائع 

قال،:حيث، وملم، آله وعل علته افه صل البل تواصع الخامسة• المائدة 
ناستا،الناس عند يكون أن يكرم الناس ويعفى انسى'كإسسوبيء، آنابثرءألكم، 

ا:الثاءر١٢يال، كإ ولكن نقصه، وعنفي نسيانه ومحقي 
تننمالناس عل عش لحالها د1ذ حث مذ امرئ بمد محذ لمحا 

(.١٠A)_؛نحرمه سق )١( 
(.٣٢ديوانه)ص; زهيرل معلقة من )٢( 



اسلأت)بموااسهو( ٠١٠٥

الطرفينأحد ظنه •كل وغلب صلاته ي شك إذا الإسان أن الئادنتة! المائدة 
ثمالجدتين، وليجد ووسللم، محده، رجح ما عل أوالفص-فاّ -الزيادة 

•اللام مل سجدتين وليسجد التين، عل فليض يزيآ، ولر شل—، إذا وأما يسلم، 
وأنبمماوالريح، للجود تكبير فيهما السهو مجدق أن التابم^ت الظممة 

بيحتلهإ وليس أوأطول،، الصلاة مجود مثل بل الصلاة، سجود عن لايقصان 
خاصاذكرا الجلءتين لهاتين أن الناس بعفى يظنه ما وأما خاص. دعاء ولا محاص 

ربامحاق فيه؛ الثهويقال، سجود أصل. له وليس فغلهل، خاصا، بيحا تأو 
الصلاةكجود وص اغفرل، اللهم وبحمد>ك، ربنا اللهم ميحايلئ، ومحئر، الأعل، 

ثماتاؤ

•الثهو سجود من يسلم انه عل دليل الحديث، هدا ق الثامنه! القانية 

فراءء؟ولا قيام ولا ركؤغ فيها ليل وهي يسلم ك؛مإ إنسان: ثاو فإن 
إذاالتلاوة سجود كان ولل.لك للصلاة، تابعتان الجن.تم هاتي لأل قلنا: 

مىللقيام تكبير فيها وليس للسجود تكثير ففيها وسجد السجدة آية الإثنان قرأ 
تابع.محإية هؤ؛ المجود ؛خلاف، ملام، ولا الثجود 

للهويجد الصلاة زائل، إذا الإنسان أن الحديثج هدا ص نأخذ هدا وعل 
ؤيسجدخث غالت، عل يبني الهلرف؛ن أحد فث عل أوغلبإ شلث، ؤإذا الثلأم، بعد 
الثلأم.يعد 

حوٍّكجقتت؛لآم



ضحممب|سئةاسبيحلن، 
إحدىه افب بثارنول صل قاوت ئرترْ عذش سحّين، ش وض - ١ ٠ ١ ٧ 

قصلق1َل: ومحنسبمط داواينض:ممظاىهممثرة، ^٣. 
عصيان،علتهاكأل النحدئائكأ مموصأةه حشك إل صام نلم، ئم ( JCaSTjثنا

ظنرعل امحق ظ ووصع أصابته، بنذ وثبك البمرى، عل البمز يْ دوصع 
الصلاة.هصزت همالوات النحد، أنواك، من الموم ترعاو وحرجتؤ الينرى، كمه 
طوليديه رجلِو الميم دِو يمحاْ، أذ فاباه ^؛^١، وعمر أبوتكر الموم ول 

ررلمْأشالقلأة؟محاو:سالهِ،فأمضت، لإاُللك:ذو 
^«.سارا:م.ئثمصلئؤكثم

مثلونجد و م وكو، رأته يقع م أطول، أو ئجودو مئل وتجد كي م تلم، 
ألشتؤ كقول! تلم؟ ئم تألوه! يربم—ا وكي، رأته رغ ثم ،، J^lئجودوأو
صاوثإ: أحزى ول للبماري، وإمظة علته، متقى تلم. ثم هاو: حصين عنزاذتن 

دلكمدكاذبنص صاوت رتكى* دلك *ّكل ولم'مصراات انس ®لمْ بدل اف. رثول، 
ياننولافر١؛•

التدين،ذى حديث، له: ؤيقال ;ه.بمق، هريره أي حديث، اكتم، ذكز 
إحدىأوالعصر؛ الظهر إما مرة صل وتلم- آله وعل علته اطه -صل السل وهوأن 
سئم،م ريني فصل اكروم،- إل الروال من النهار آحز -والعثي: النثي صلاق 

عيه.وسلامه اطه صلوامت، أربعا، صل انه يلئا 

لم؛وم(، ٤٨٢رقم)وغيره، الجد ل الأصاع تشسالث، باب الصلاة، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ١] 
(.٥٧٣رنم)له، والجود الصلاة السهوق باب الصلاة، الماحيومواضع كتاب 



او،،هو( ubةت1واالخلأة) 

وعنرجون،الإمام يلمم أل حئن من يقومون الذين الناس؛ س الثزعان وحرج 
اص-صل الئل وقام ركممحن، إل أرع س يعني؛ الملام، محزن يقولون؛ حرجوا 

j؛j(وشثك عليها فاتكأ المجد، قبلة معروفةِق حشة إل وتئأ— آبه وعل عليه 
تحسكأيه يعني؛ غضبان، كأنه السري كمه ظهر عل الأيمن حدْ ووضع أصابعه، 

الطاعاتس بثيء إذاأحل للعيد؛ عغهل اممب كرامة س وهدم هو، لآيدرما لكن بمي:؛ 
القص.من حصل بعا ؤيقوم عليه، افه يفتح حى انقبص 

للرسولصحيه وهماأشدالناس أبوبكروعمر، حس نكرا، الصحابة 
آلهوعل عثه افه —صل انير لأف أذتكلاْ؛ وهابا وسلم— أله وعل علته افه —صل 

العظيمه.المهابة علميه افه ألمى هد وتلم— 

آلهوعل علمته اطه -صل البل يئيه الي-دين طويل رجل القوم ِفي وكاف 
لهفكان والمزح، معه الدعاية يايت، س اليدين؛ ذا يا يقول،؛ اليدين، ذا وسلم— 

هال؛عجينا، قولا وهال وتلم، آله وعل علمته اممه صل التح، محاطة أكثرِو، جرأه 
والمميم،السن العؤام ينميه وهدا الصلاة؟،، هصزت أم آنسيتا ايله، رسول ءيا 

ْكعنآكمح، تعال؛ قوله مثل هدا، أم أهدا يمال! ثم الأسياب محصر يعني! 
أبِآمحدبمدؤأطخألمب ■ءغ؛قلث ١^١' يال، ]عر؛متلأب[، وولواه ناي ؤبماللأؤنجى ثاسا 
وولدا،مالأ افه سيوتيه وأنه الغسن، يعلم هو هل يحني؛ تميم؛خماء، عهداه ٢^!'؛!، 

هؤد=قلأ هن.ات ولا هدا لا الخ_وابت وولدا؟ مالأ يؤتيه أذ عهدا أءهلا0 افه أة أم 
لم؛م:هبل

اليءيالث،، سيء هناك وليس الصلاة؟، همرت أم ي.تا رلأنمثالها! هال.ه 
الثنولعن محح ^١ تمامها،  jjالثلأم بمئد أن الثالث 





هناواارهلأةرو|وااو،،هو(

<3)
^لإممإذاتينمذلأننمه'مذوصهملإ؛

لالثهوؤيجد ؤيلم الصلاة فيكمل الأول، من يدوها ولا الصلاة يكمل قإيه 
وملمم■آله وعل عليه اطه صل البذ فعل كا ليسلم، 

أوماالصلاة ثن والآمجوم الإمام ؛؛؟!، وايحاورْ اراجعه أن المائدةالئاكة؛ 
الصحابة؛وكدك صلاته، عل وبش حاووالصحاثه ه السل لأو تضر؛ لا ثن 

صلأة.ق الأل أمم يتيمنوف لا لأنبمم 
إذاولكنك للفلاة، الكلام إس مذ الكلام ئدا الءء بعص تجي وقد 

ٍلال^١ إلا فيكم، ج الأزل أمم لم:ظوا لأمم نستتر؛ تحدأنة لن تأثلت 
فهناركعتتن، صل تدكرأنه ثأ لييت، وحرج رممتن الظهر صل ٌثلأت الفصل، 

فهناالركعتي، مذ ملم أن يعد لوأحدمحث، كدك حديد, من الصلاة يصل أن بد لا 
ا-ئث.بسبب أولها، عل بناءآحرها ثندر لأنه جديد؛ من الصلاة يعيد أن بد لا 

يصلقام وفورا وملم رممتن الظهر صل لكن أحرى؛ صلاة ولوثرغِفي 
الراتهلأل الفريضة؛ صلاة ؤيكمل الؤاتة، يقطع فإيه الراتة، أثناء ق وذكر الرايه، 
المريقة.ؤتكمل فيتركها بامحلله، فهي غرمحلها، ل وقت 

علتهافه -صل اللمل ملم إذ حرجوا الديذ الئزعان عن ماذا قائل؛ ولومال 
عليهم؟ماذا الصلاة، يمزمت، وقالوا؛ وسلم- آله وعل 

وصلوا؛صلأتبمم إل رجعوا الناس ورأوا بذلك علموا إل هإلأ؟ نقول،؛ 
ألعلموا الديذ الجد أهل عل وجنا بدك يعلموا لر ؤإل عليهم، حرج فلا 

سئ،أذ التالية الصلاة ق نفسه الإمام وعل جديد، من الصلاة يعيدوف ثم تجروهم، 





0(ائس كتايااسلأة) 
نت

نويتهصحت إذا ؤه عل وخماعؤ، نبيه ابن الإسلام شخ ثول والثاف النارْ• أدنِفي 
هكدا.نط1ةه أم ثتتتعه وننظر؛ القتل، عنه ونعتا 

تاب،ولو متله فإئتا وتلم— آله وعل عليه اممه —صل الثئول، سب من أما 
يصل،بدأ الرجل وأن نويته صحة علمنا لو حش نقتله، المنابر عل تويثه ولوأعلى 

نقتله.قانتا الثنة، ومحترم الأحاديث،، محرم وبدأ 
—صلل، ٠٣الريسب والذي متله، لا توِبثه وثنلمم ؤيتوب افه بمب فالذي 

كدا.متله، تو_؛ته ونعلم ويتو_ب وتلم— آله وعل علميه اممه 
علمتهاممه صل الثتو_لا حو أم عيججل ارّبإ حو أءظ-مت أث|ءا تتنكرون وق. 

لعظمإلا وتلم أله وعل علته افه صل الثثوو< حى عظم وما اطه، حؤ، مو_لت 
النبوة.تهذه أكرمه اض لكن قريش، من هوفرجل أما أرمله، افه وأل عغتجل، افه حق 

وتاب،وتئ؛j- آله وعل علمته افه -صل الثنو_ل ب، من متل فكيث إذن 
وتاب،؟اممه ب من نقتل ولا 

عنالموبة يقبل أيه نفيه عن ذكر مد اممه قاف وتاب، افه سب من أف • الجواب 
الآنمبهم عق أتمنيا اك؛ث ي-بمابئ ءغتْل؛ ومال اليتاُتؤ، عن ويعفوِ عباد0، 
فقد]الزم:'آْ[، ئوآأثئوي_أوويمه يئغرألدمم، ^؛٠أثن أثي مزقتن منهلؤأ 

افه؛التر_؛ةأسقطه فإذا فه، والحق إليه، تاب إذا سه عثن عما أن4 عكيثل بكلامه علمنا 
صلللرم_و حق وتلثأ- آله وعل علمته اممه -صل الؤئو_ل وب حق. لنا فليز 

فإمحامسئي، من وتاب تش من لنا؛ يقل لر والني. وتلم، آله وعل علته افه 



؛محهن1وامئةاسسح

-صلاوئول وحق محكيا، Jli  Uتكن متله، لا إذن محكا: محكيا لويان، أعفومحه، 
بالثأوللرسولمحنأحد عنه، عما أيه نعلم لا آدمي، حق وتلم— آله وعل علته اممه 

وتئنا.آله وعل افثعل؛ه صل 
اش—صل الرسول نبوا ءثوأئآ،ؤئم الئسول حياة أناستي هناك وقدا 

عييآئلآْؤئمعنهم وعما الأثعاوبسبه، ينشدون وجعلوا — ونالن! آله وعل علته 
يغصبونالدين أتباعه ونحن عليتا بجب بموته لكن دككل؛ز، أل لنا وما حمه، هدا لأف 

تابر.ما أم ناص، مواء سبه، من نقتل أف لغضبه، 
توبةوسلنأ— آله وعل عليه اه -صل الرنول سب من تاب أثة علمنا فإذا 

ؤيكثروسلنا- آله وعل عليه اممة -صل السل عل الصلاة وصاوممرمن حميمة، 
أقهعل متله لا ولكن متله، تماما؛ تاب انه علمتا ئقه، الخزام ؤمن عليه، اكناء من 

لمين،الح وندمحنه عليه، ونصل ور^كمته، ونعئله، مساللم، أقه عل متله بل كام، 
بالثأرأحدا محتلناْ لكنتا عغيْل، ارإ4 عند مقبولة توبته لأل العفووالرحه؛ له اممه ونأل 

ينميهابن الإسلام شيخ قاله ما وهدا ونلنا، آله وعل عليه افه صل اطه لرصول 
اثنأول)الصارم اسمه ز؛ءهآاثئكتاب وله الشمس، كهدْ الواصح وهوالخن 

فىئمقلّال،وثول(.
وعلعليه افه صل الرنول حن ثم أولا، اطه حن محيه ئ عظيم، وهوكتاب 

الإسلام؛عن خارج فهوكام الصحابة سب من أف وغط الصحابة، حى نم آله 
٣٠هو هل الصحابة يسؤأ، الذي لأن  إليتترب سبه أم الصحايٍإ، لشخمحن ، ٠
نملالذي فمن الإسلامية، الثريعة فهويمدحِفي المحايأ ٌب فإذا هل.ا؟ من أكثر 

محتمةعجتْ الرحل هدا رعم عل وهم الصحابة الإملامجثة؟ الش_ييعة 



0ةتاساسلأةرداو،اس4ا
:ت

خالديناش ؤإمإق التماق، •كل بكروعمرماثا أبا إل يعضهمت يقول حص كثزة، 
ب

لوبمثلهم وعئ عئ، شيعه أعم يثدعون افه، ماثلهم اممه، ماثلهم اطه، ماثلهم 
تيقول له معارص لا حليفه ك1ل أن يعد الكوفة مخر عق ينلن يعئ هداأمامه، قالوا 

شيعةمن أئبمم يدءول الدين وهولا؛ ٠، عمرءا ثم ابوبكر، بندلإها الأمة ®"جمرهدْ 
أبايكرإن ؤيقولون: المماقا عل ماتا ؤيقولون: ؤبمثوب، أبابكروعمز، 

يوثكون.انى اطه قاتالهلم له! كرامه لا منه الغارحوئا ق اللمي. اصهلمه إنا 
حقفيه عفليم؛؛!، كتاب الإسلام لشيخ الملول( الكتاب)الصارم هدا الهم 

الصحابة.وحق وسللم- آله وعل عليه اممه -صل اوثول وحق افه 
السريعة؛هب ييانا. واحدة، هده يبهم فانه الصح^ة مب قاليي ادن 

باشوتلم. آله وعل عليه اممه صل الرثول سب ثالثا؛ قبلهم، من جاءتنا لأنبما 
مالوقدا شكله، من يكونون لا؟ أم ئكله من أيكونوف الإئثان أصحاب عليكم 

ثنأخأ.محا مئظز حلله، د؛ن عق »الزء وعلآله اشُعل؛ه -صل الئ 
لإالل«اى.

ا:الشاعرالأئل١٣ومال 
بمثديارن ثالثيرين مآلل قرينه عى وانأل لائلمأل ص؛ij؛ 

ندأحمال)ا/هّ'اْ(.)ا(م
أبوابت والترمذي (، ٤٨٣٣رغم)قبالس، أن يؤمر من باب الأدب، كتاب داويت أبو أحرجه )٢( 

(.٢٣٧٨رنم)باب، الزس، 
انمد)ص:آم(.بن >يي ديوان )٣( 



ضحممو،،قءاأاسبيح

\لمث)ا.ولحآكم يكون فماذا فقه، فجرة اطه رمحول أصحاب كاف فإذا 

علالصطمى انير قوا محتار أن ءئوْل الرب حكمة ل هومدح أيمحا كدك 
اثدينئؤَلأء فصار الإلهق، امة ل فدح وأزاذلم، الناس نقلة س أمواتا 

صمنا،الرسول سبوا السريعة، ق قدحوا الصحابة، مبوا الصحايةت يسون 

عئيتجل.اش حكمة تدحواِل 

اشُءه-ضل ^لأء؟أصامول:كلسط،لإثول 
حكمعنه ارتخ قلتان نصوحه توبه تاب فإذ مرتد، لأنه ممتله؛ فإننا وسلم— أله وعل 

قتله.س بد لا ولكن الرئة، 

نوبمقاملإذكن،أودمكالإنثان أن اصةالخاط:نماذسسا 
قيانهلأة وذك يقوم؛ P ويئلس مكانه إل أتخ أذ نجب لإثئ الإتمام؛ مل سلم 

القياموهدا الصلاة، مى فؤغ انه عل قياما بل للصلاة، قياما يكن لر سلم إذا الأول 
ثمفنجلس ذكريت، إذا مكانلئ، إل فرحع الصلاة، لإتمام القيام يتوي أذ منه؛ بد لا 

تمومومحول•
وذكالئلأم؛ بعد يكوذ مإثه نيادة عن كاذ إذا الثجود أن الثادنه: المائدة 

والزيادةبزيادة، أش لأنه الثلأم؛ بعد سجد وسلم آله وعل علة افه صل اللمي لأف 
زادفيكون الصلاة، أركان س ركن والسلام الصلاة، أثناء ق سلم انه أتى«با اش 

ركاوأثنابجا،ولذك^آجذ.
الث_لأملببعد يكون السهؤ سجود أف ذك من والحكم—ه العلم؛ أهل مال، 

ومجودّهي، عن وقعت، اتحر الزيادة نيادتان؛ الصلاة ِفي نحتمع لتلا الزيادة؛ 



(m)ةت1باسلأةرئب،ادا،هو(

الئجودفإن الأول الشهد عن لوق1م كإ نقص عن الثجود كاف إذا وقدا الثهو. 
الشريتة.أمرار ومن الحكمة، من وهدا الثلأم، مل يكوف 

أولا،عليه لكن ما عل يتم فإنه نقص عن ملم إذا الإئنان أن الساسةت المائدة 
إتمامهدا لأة الصلاة؛ الإحرام تكيثرة كر ولوانه الإحرام، تير0 يتدئ ولا 

ابتداء.وليس سبى 

فهناالمجر، أثبما ذهنه وةا)رفي الأول، التشهد ق مثلا العصر من لوملم وقدا 
أنفيجب فقط، ركعتي ذات صلاة أما عل ملم لأقة سق؛ ما عل يبي لا ذكز إذا 

جديد•من يبتدئ 

هدا؛، ٤٠لووقعت لكن الوقؤع، قليله وهي لها، بمطن من قل المنالة وهده 
أماعل الثالثة ق الإسان يجلس العشاءث صلاة آشعِفى ربإ وهده يستأنف. الحال 

بعدذكر إذا نقول؛ فهنا الغربح، أما عل ؤيسلم ليل" صلاة لكلخيهإ -محأ0 المغرب 
أنعل سلم لأئه الصلاة؛ يستأئمم، أن عليه وحب العثاء، هي هده أن الثلأم 
الصّلأةؤفيستآشح أرع، أما عل لا ثلاث الصّلأة 

لأوزممؤط؛؛محكاف,ح
أباللا لقال؛ حلقه حنن ولولا اليدين، ذي لقول تراّح ذللث، وْع تامة، الصلاة أن 

كافه الص لكن كلأملن(، إل أعود فلا تماتا، صيت، فد أو أنا،تيمن بل بك، 
عليه.وسلامه اض صلوات للحق انقيادا أسدهم وكال حلما، الناس أحن 

الخروجويسر_ءون المسجد، من يقومول الديى الثزعان أن ت التاسعة المائدة 
مكانهمن يقوم لأحدأن لاتبغي لكن ه، الي، عهد ءنىِفي موجودين لكنوا منه، 



ءمىو،4قىوادااسءصَ 

^بلآنتي-ذواهمؤشمحتج
فاالإنم>اف«را؛، ولا بالمام، ولا بالقيود، ولا باوهمع، شقوق ارلأ ثاو: 
ولاالمسجد من حارجا لا مكانلث،، من ؤثإ فلا القبله ئستملأ محلامه بعد الإمام دام 

الإمام.سمحري، ض فتبقى الممجد، من أحرى جهة إل فاثا 
طويلا،بقاء الثلأم بعد القبلة متقبل يثمى أن للإمام كرْ العاناء؛ يان، وقدا 

ومتلث،الثلأم أنش ٠لالالهم مرات، ثلاث اض، ١أستغفر يقول؛ ما مدر سمى ؤإنا 
الناش.لثلأ؛>> متجرف؛ والإكرام®، الخلال ذا يا ناركن الثلأم 

مسألتان:ها فصار 

الثلأم،بعد القبلة ستقل طويلا ئث لا له: نقول الإمام، الأول: المالة 
الثلأم،ومنك الثلأم أنت اااللهلم وتقول: ثلايا، تستغفر أذ بمدر ممك0ث، ؤإنما 

والإكرام*.الخلال ذا ا تباركث، 
حسعنه مجتميعا تت٠مك ولا مكانالئ، من لانخإ نقول: الماموم، الثانية: المنألة 

قثثمى لا، قلنا: المجيب، جهة إل أقوم أن أؤيد أنا لومحال: حس الإمام، يتصرف 
سسقونرررلأ يقول: وصلمم— آله وعل علمته اطه ~"صل البي لأل مكانلث،؛ 

فقم.انصرف فإذا بالإئصزاف*، ولأ مالمام، ولا Jالت^حود، ولا 
الثلأم؛بعد سجودالثهوإذاكاف أن عل دليل الخديث محيا ي العاثرْ: الماتده 

كاالثلأم، نم منها، وانرح للثانية القجود ثإ مجته، والرفع للجود يكر محإيه 
الومح(•وافه ولملم• آل وعل علمته اطه صل اش فعل 

١٣٧)رقم حديث نحرثبه، 



السهو( ubاسلأة) مماب 

بم؛ه،أواي.صوىشمحامِواوئم،٠  ١٨
بمضئةوا؛مةزستيضز'ض 

لكأن؛ملإيم.محشرا/

ثام،يم ناميا، التشهدالأول ترك فيمن تيهبمته بحية بن افب عبد حديث هدا 
صلوملم" آل وعل علته افص ~صل امحي ُإن يلمم؛ أن نل مجدتثن يجد قإيه 

وانتظرصلاثه ممى نالثا محلل، ولر الركعت؛ن من ئام م الظهر، صلاة بأصحابه 
إنالأول التشهد إذائمي فالإسان ملم، م مجدتين، ومجد كؤ سمليمه الناس 
ؤإنيلم، أن قبل ؤيمجدمجدتثن صلاته يستمرق بل لايرج^، ياثه قالتا استتم 
سهوولا صلاته، ؤيتمرق ويشهد، وبجلس يرجع ياثث قاء بمتتم أن نل ذكر 
عليه.

العظيما١ربا يةولت أن نمي الإئثان لوأن الواحبا0، بمة وكن،ك 
رياءّبحاوا بدرت هال أو حميم،، لن افه ءمؤع ت محال ثز وبقل ركع الركؤع؛ ِفي 

امتتثإذا له؛ فقول حمده،، لن افه امح مال! ثم الأعل، ريا اسبحار( العظيم،؛ 
لونميوكيلك الثلأم. نل ّجدتين واسجد صلأتلث(، واّتمثِفي تريع، فلا هاثتأ 

فنقول؛المسجدتمر، حلس؛؛ن م الأعل، ري ااس_ثحان الثجود؛ ل يقول اي( 
الثلأم.قبل مجدتين امجد ولكن تر-؛خ، لا 

•><م الم، لأن داجتا؛ الأول، التشهد ير لر س باب الأذان، كتاب الخارتم،: خرجه أ٠ 
قالسهو باب الصلاة، ومواصع المساجد كتاب ت ومسلم (، ٨٢٩)رنم يرجمر®، وب الركعتين 

(.٠٥٧ ر ر؛م له، والمجود الصلاة 



ضح؛ت1وامتاأاسسح

إليه،يرحع لا لإيه محله؛ قاري حص واجبا ترك من أل العؤاءت عند فالقاعدة 
السهو.سجود عليه ولكن 

ضلأإصا،ضدتجص،٠  ١٩
محيوءاو:ظاسمحنشبار

زالإمام محام ءإذا افه.؛ رنول قال قاثات يته بن الؤثرْ دض " ١٠٢٠
هانءىئ:ثامحمح،

آ.ر ماجة وابن أبوداود زواه ١^^٠١. تجدي وننجد 

jونئم الشن صل ه اش وثوو أو حصم، بن عمزاق عن - ١ ٠ ٢ ١ 
يديهلب وكال الخرتايى، ت له بمال وجل اثه قمام منزله، يحل م ر'كعات، ثلاث 
إلاممهى حش رداءة قؤ عصثاو قحتج صنعه، مدكنله اممه. يارثول محال؛ طول، 
ثجدمشجي ئم نثم، ثم ركعه مصل تمم• قالوا؛ هدآ؟١٠. *أصدى ءثالث الناس 
اٌرآ(ََرءُ«ُهَأَ  ميمرواه سم• لم 

وأبو(، ٣٩٥)رقم الهو، محجدق ل التشهد ل جاء ما باب الصلاة، أبواب الر•ذىت اخمج4 ( ١ ر 
كتابت اني والن(، ١٠٣٩)رتمم وتلم، تشهد فيهإ الهر مجدن باب الصلاة، كتاب داويت 

(.١  ٢٣٦)رقم السجدتين، ق ميرْ أبب عل الأح؛لأف< ذكر الهو، 
عاجه؛وابن (، ١٠٣٦)رنم وعوجالس، يتشهد أن ني من باب الصلاة، كتاب أبوداود! أحرجه )٢( 

(.١٢٠)٨ رنم ساعيا، اسن من قام ممن جاء ما باب مها، والسة الصلاة إتامة كتاب 
رقمله، والجود الصلاة ل الهو باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب ت لم مأحرجه )٣( 

(٥٧٤.)



هاساسلأةرباباو،،4و(

س٠٠بموو؛ افب. وسوو نجنت ئاو! عوف يى عبدالرحمن وعى " ١٠٢٢
٠.أخمدر زوا0 الرو1دة«. هكوزتئكِفي النئصان ز يشك صلأ0 صل 

أحاد)ا/هبم^أحرجه ;١( 



قرحهنابرقئاءاد،|بيحزجمَ 

باب،م>داشر|ن

رجءٍهقم

اثتلئولونجدمعة بالئجم، انيثر. نجد هاو1 عباس ش ض ~ ١ ٠  ٢٣
•٠١البماري رداْ والإنس• دابئ والشرؤوو 

الثآ.ث^١٥١ السيئ.ِفي ثغ تجديا ماوت هريره بؤ( وص " ١٠٢٤
؛.٠سلمر رواة ءه' أدى رق أن> وؤآز\ 

عنده،وثحن يمرأالثجده افي. رثول 'كان ت هال عمر ابن لص " ١٠٢٥
متميحرمايجدأحدثاببهتوموصتابمجدع1ته. فنردحم وئنجدمع4، تنذن 
عأدرم.

قلمه ^وأم اف. رئول عل قرأت هال؛ ثابت بن ثيد وص - ١ ٠ ٢ ٦ 
ضدمحها\محشرُ

ليسنجس رالمثرك الثرين سمر اللم؛ن سجود ياب مجود أبواب \ؤخؤي.' أحرجه ( ١ ) 
(.١ ٠ ٧ ١ ) رنم وضوء، له 

(.٥٧٨)رنم التلاوة، صجود باب الصلاة، وعواضع المساجد كتاب ت ملم أحرجه )٢( 
(،١ ٠ رقم)٦٧ الجدة، الإمام زأ إذا التاس ازدحام باب القرآن، مجود أبواب الخاري: أحرجه )٣( 

(,٥٧٥رقم)التلاوة، مجود باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب ت لم وم
توملم (، ١٠رقم)٣٧ سجد، ولر الجدة قرأ من باب القرآن، مجود أبواب الخاري• أحرجه ( ٤ر 

(.٥٧٧رقم)التلاوة، مجود باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب 





ضحةتاب،|سئةاسبيح

هرثغ،قام م اش، صلاة ثجنِو ه اي أة عتر، م دض - ١ ٠ ٣ ١ 
^محلاصة-وداكمثاوئرن•

صلإاياسو
ا.داودر )ن زواه مع4. وشجيؤسجنو1 

يثجدالنازنجدة، المح ينام افي. زثوو إن قاو; أق وعك - ١  ٠٣٣
،خمإنوسسمءل:دْ.نواة

محوداودرُ

مئدالمصل ثيءمن لم*ينجدِو البت،. أو عثاص، انن، وعن - ١ ٠ ٣ ٤ 
س.نواة1مئالآا.

المرانئجود بموو افث. رئوو 'كاذ ةرذذ<'' عايشه وم، " ١٠٣٥
أبوداددرداْ ذه1م بحنلؤ وبمرْ نعك ش وثو حلمك لثدي ررنجددجهمح، بالئل• 

٠.حننرص٠حيحر هداحدث وقاو ؤالئناترثر، ذ\ذؤي±ؤأ 

٨(.• )٧ رنم والعصر، الثلهر صلاة ل القراءة ندر ياب، الصلاة، كتاب، أبوداويت أحرحه ( ١ ) 
الصلاة،ضر وق وعوراكب، الجادة بع الرجل، ق باب، الصلاة، كتاب أبوداولت احرجه )٢( 

(.١٤١٣رنم)
الصلاة،ضر ول راكب،، وعو الجدة بع الرجل ل باب الصلاة، كتاب داود؛ أبو موج* )٣( 

(.١٤٠٣)رقم اشملر، ق الجود ير لر من باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه )٤( 
أبوابوالرمن.ىت (، ١٤١٤)رقم سجد، إذا يقول ما باب الصلاة، كتاب داود؛ أبو أحرجه )٥( 

رقمآخر، نؤع التْليق، كتاب اأوإت والأ(، ٥٨٠رنم)القرآن، سجود 3، يقول ما باب الصلاة، 
(١١٢٩.)



0اسلأأ)باواسجوداثقوانر( ٧٥

؛محماو اطي. رثوو إل رجل جاء هال؛ عباس ابن وعن - ١  ٠٣٦
يثجدتمثجدت ثجزة، أصرحلم كٌ ئائم وأن؛ ال1يأق و1تتني افث، ياوثول 
بماعى وصغ أجرا، عندك بما ل اكقن، اللهم ت مثجنماثموو Jثجودى، اكجزْ 

ابنقاو داود. عدك من نحاثملتها مر وثمنها يغزا، عندك واجعلهال وررا، 
عناوجل أغبوة  ١٠مثل وئومول، ممغك شجي، م نجدة ممزأالص. عثاس: 

منتقبلنها مركإ وئملها يدّكن؛ ٠٠٤إلاأئه ماجه، واني البيدي رواه الشجرة• قوو 
لأو11لٌي:مماسشثراا.

\ف''ص

وشجيمها، نثجد ؤزألمه محزأ: س الض أة ننئود، ار عن - ١  ٠٣٧
جبهتهإل هزينه أورام، مذحمحى كما أحن- هزيثن مذ شجا عثرأة معه، مذكا0 

^١٥ه، قق ي. محن بمد زك مكي افِ: همد  Jliهدا. ممني 
حلفلُنذ أب دهر رولإت ١^١^٤، 
داود>لنجدها ت وقاو ص شجدل، الص. إة يال،• ماس اين رض ~ ١ ٠  ٣٨

الئنائ،رآا.نواة فكزا«. زننجدئ ئزة 

ماجه•وابن (، ٥٧٩رنم)القرآن، مجود ل يقول ما باب الصلاة، أبواب الترمذي؛ أحرجه ( ١ر 
(.١٠ ٥٣رنم)القرآن، سجود باب مها، والمنة الملأة كتابإنامة 

(،١٠ ٦٧رقم)وصتها، القرآن مجود ل حأء ما باب القرآن، مجود أبواب المحأرىت أحرجه )٢( 
(.٥٧٦رقم)التلاوة، مجود باب الصلاة، ومواضع الماجد كتاب ومسلم; 

(.٩٥٧رقم)ص، ل الجود القرآن مجود باب الصلاة، كتاب المائي؛ أحرجه )٣( 



شهاواماأاسسإ

اثديالسجود يعنى التلاؤم، سجود ق ^٥١^ ا،لؤلم، يكنها الأحاديث، هده 
عشنخمثه للئجود؛ محل فيها آيايت، فيه الكريم المرآل أل وذلك، التلاوة، تنه 

•ان الإئفمي سمجي موصعا 

ثنة؟هوأم أواحس، التلاؤة مجود ق خفياقث العامء احتلمح وقد 

كافيجد ولر مجدة ياية مز من وأن وا-صب،، أيه إل العامء من كثير فدم، 
المإآلمءان ي، ^١ ؤ؟ ثؤمئوف لا  ٣٤ما ؤ تعال• افه بقول واستدلوا آثما، 

الالئجود فيه الدي القرآذ عليهم يرئ إذا يعني: أ-اآ[، ]الانشقاق:• ه مجدون 
اشُفته-ضل الي ميع الدي الشرك الرجل ثدا قدا ويدل يسجدوف؛;٤^١. 

استكباراجبهته؛ عل فوصعه ترامح-، من كما فأحد ؤيسجد، يقرأ وتئأ— آله وعل 
جبهتهيوصع عميئجل فه الذل عن امتكير لأنه كافرا؛ ذللثج بعد فقيل باطه، والعياذ 

الإسانإن ت وقال ^٥١^، سمثة ابن الإسلام شخ القول هدا إل ذهب وص 
.٠ والعياذ؛اطهر القال_إ نيغ من عليه وتنشى آما، كاف يجد، فلم مجدة مزبائه إذا 

بحديث،لدللثؤ واستدلوا مزكية، منة ذلكؤ أن عل الحلم أهل جهور ولكن 
النجمسورة ونلإ- آله وعل عثه اممه -صل اش قرأعل أنه همحق ثابت بن نيد 
نيدبنلأن ]الجم:أا■[؛ ٠^ ثآعتدؤأ ؤ»آتبملوإق مجدة؛ وآخرها يجدفيها، فلم 

الجدةولوكانت، فلا، ؤإلأ مجد، مجد إذ للقارئ؛ تع والمستيع يسجد، لر ثابت، 

يعدها.وما ٢ _Y تيمية ابن الإسلام لشيخ وأحكامه( معانيه التلاوة )سجود انفلر )١( 



0(القرآن سعود  ubاسلأة) كتاب 
تت:_^__ت_

عليبرم ول( يسجد، أن نيدا وتلم" آله وعل عله اممه -صل السل لأر واجه 
وعلآلهاشُعمح -ضل والني ْنكنا، تركها لكان واحة لوكانت لأبجا المكر؛ 

أيدا.مكر هل يقز لا وتلم— 
حطبأيه ;ْت.بمنق الخطاب بن عمر الراشد الخليفة بحديث أيصا واستدلوا 

فجدالثز من فترل مجدة، وفيها الخهلية، ق الثحل سوره فقرأ الحمعه، يوم الثامن 
أتينا®يا وءالت ينجد، ولر الئجدة قرأنفس الثانية ا-يثمعه وق معه، الثامن ومسجد 
؛،عأنها<ر إم ^ ٨٥لمْينجد ومن أصابه، ممد تجد قمن شجوي، إداالثاس، 

أحد.عليه يكر وب الصحابة، من ينحصب وهدا 
يكوفأن أما ثزكه، للامان ينبض لا مؤكدة، ئئة التلاوة ّمجوذ أة فالصواب 

صرمحهليث، يوحيه من -ها استدل اتجى والئموصن نهلر، محل فهذ.ا بركه يأنم واجبا 
هه ٤^٠٢١^٠١^٠ نيئ  ١٥٧^قوله• معنى أل محتمل إثه إذ بالوحومت،؛ 

الدلبمحتى يكون الئجود فان له؛ يستجييول ولا له ثنصعون لا أي! آ[ا، ١ تالأنثقأق: 
٠للتيء 

قجودمحرد؟أم أهوصلاة التلأوة سجود عن ماذا ولكن 

يشرطما فيه ؤيشارط الثافالة، صلاة حكم حكمه إف يقول؛ من الحلثاء من 
قذلأةس؛لآةلك.

وأفءلهارْ، غير عل يجد أف فجوز محرد، مجود إنه يقولت من ومنهم 

رنمالجود، يوجسا لر ءغ؛ةل اه أن رأى من يابا القرآن، مجود أيوابا الخاركات أحرجه )١( 
(١٠٧٧.)



ضحةتااو،|ق؛ىأاسسح

ثيمثةابن الإسلام ثيخ اختيار وقدا كاذ، انح—اْ أي ؤإل القيلة، غير إل يسجد 
لآذذاثثرُ

مائرومن القبلة، استقبال ؤمن الطهاؤة، من فه بد لا انه نرى الدي لكن 
إلوظهرْ عيججل فه يجد الإسان أف الألين، من ليس لأئه الممل؛ صلاة وط رث 

متوصئا.يكون القرآن تارئ أن والغالي، وصوء. غم أويجدعل القثلة، 
سجود؟كترد أم ذكر له التلاوة سجود هل ثإ 

انيالقول الأغل؛ زيا ستحاف و٠ولت الثجود، تكبيرعند ذكر، له والخوابرت 
]الأءل:ا[:أ'لآءه زه أنن >نتي آيه نزلت، لع آله زم الآظوه -ضل 

يم«م،فلأ1منقول:بمالنأ؛الأش.
اهأاءفنفي«،ك،ادلشذلكةولهررتجاكاتيمزكاوبمك، ^لمح،:

-مقإها ذئتستمإ إدا ائ;يا ء؛ىيثايها إنا ؤ ١^٠>^•؛؛ ه تنين ^١^ ورة سق 
١[.لاوجاوة:ه ه سعلإدمحث< لا يخب تبجم بحني ءسثميأ سجدا 

الصلاة؛يجدِق كان إلاإذا سليم، تكبيروبدون يدون السجود من يقوم ثم 
كإِقوهويصل الجدة سوره لوقرأ فمثلا رخ، إذا ؤيكير سجد، إذا يكير هإثه 

الصلاةي كانت، ل، لأنبما رفع؛ إذا ؤيكر سجد، إذا يكم قإيه ا-إثئعة؛ يوم فجر 
رخ.إذا ؤيكثر سجد إذا لها فيكير الصلاة، كجود كاJتإ 

أوبعدالعمر، لوقرأبعد كإ النهي، وفت، ل لكف إذا للئلأوة يجد وهل 
الفجر؟

)ا(اظرصرعاكاوى)؛آ/اح\ومامدئ(.
)'ا(سقنحربم،طثرقا)هبح(.



u^s  (ااتقرآن سجود باب اسلأة

هداوحد مي، عنها فليس ّبب لها صلاة كل لأل يسجد؛ نعم الخواب! 
الوصوء،ومحسة المجد، كتحية مي® عنها فلس محمسب لها صلاة ءكل ث الضابط 

مهللمثا.تسها وجد حيث تمحل بل مي، عنها فليس سبب لها صلاة فكل وغيرهما، 
حول،؟تن يجد فهل القارئ سجد ؤإذا 

مليه،ؤيتايعه له متصتا له يستمع حوله من كال إن ت تفصيل هدا ل الحواب! 
كاذؤإذ يجد. لر القارئ يجد لر ؤاذ له، تابع لأئة مجد؛ القارئ مجد إذا هإثه 

فإةالثخهس؛ هدا فجد القرآل يقرأ بثخص مث أيه بمعنى مشعا، لا سامعا 
سمعه،عل محاب فلا القارئ، حكم له ليس الساخ هدا لأف ينجد؛ لا سمعه الدي 
للقارئالتلاؤم سجود ين نقولت وقدا يجد. ولا امتماعه، عل يثاب إنم-ا 

الساءعايوف والمتيع 
وهدالإمامهلم، تبعا يتابعوه؛ أل المأموم^رر عل وحب فجد؛ إماما كال ؤإذا 

معه.فيجدون له، استمعوا فقد جهر صلاة كالِفي إذا لأنه جهر؛ صلاة كالِو، إذا 
النذساأؤلف؛أل ذكرة كالJمطفلوجامحثمحي 

الثجل،ة(؛)يزيل قرأ أية إلا نرى لا وقالوات معه، فتجدوا الظهر، صلاة ق تبمم قرأ 
الصلاةق الئجدة يقرأ أن له الإمام أف عل دليل فيه لكال ا-قديث، هدا لوصح 
معا،االناس سجد سجد إذا وأنه السرية، 

آلهوعل عليه اممه ~صل الس عن ولوب نفلر، صحته ا-لأد.يث،ِفي هدا لكن 
ثكزْالإمام أف الفقها٤ ذم فلذلك ييغ، ل( لكنه به، الأط علينا نتئا-يبم 

اأمت ترك فيكون يجد ألا إما أمريزت بع( لأنه مجدة؛ يآية الئز صلاة يقرأل أذ له 
المأمومان.عل هيلبس يجد أن ؤإما مشروعا، 



هرحةىدا|سئاةاسبيح

وهو ١٠٠ص إذا السجدة آية يجهر بأذ الألتاس هدا يزول اثس• بعفى وتال 
ؤيجدول.يجد ثإ قراءثه، الآمومول ينئع حس مرا؛ يمحل 

بمثرؤع؛ليس ما قنع فقد ذلك فعل إذا لأنه ثيء؛ هدا من القس لكذِق 
سجلِفيحذو1 يالقراءة يجهن لر ه البي أن المؤلف ذكرْ الذي الحديث ظاهر لأل 

السل.صلاة 

طبوالحمد سجدة، يقرأآية ألا ئ الصلاة للأمامِفي الأول حال، كل عل 
ا،لوفق.وافه الثجدايت،.  AjJسوى وممر واسع القرآن 

خوًهقت؛؛؛م



0ممد،اسلأة)بماوهتص(
ن—!

راباوسصٍإ 
صمم ت

َُء ُ ء  َ

ارسلالأود

قبموأم ررلأهزي اهِ زثول ماَل ٌ م اين ض - ١ ٠  ٣٩
٠*غروتأاُر الئصولاعئد طلؤع عئن 

عابقإذا د؛زر، حى الصلاة يدعوا الئتس حاجب طلع ®إدا ه1وت رواية ؤؤب 
ولاالشمس طلؤغ بصلافم ولامحتنوا حمريمحب، الصلأْ يدعوا الشنس حاجب 

مئبفياضلان(لمحشاأ/
ثاذنئوواله.:ءاناثاعات •؛•ا-وءنسينمماو:؛لأئ 

يجئنرجغ، حر بازعه الئنس ثطلح حنن موتانات محهئ أومي آذنحلامحهئ، 
حرترب.للرب الئص صص وجئن !^، ١١مميل حر الظهثتة يائم موم 

أءأر''أ(ََأمُ» معمرواه 

تندصلاة ®لا سأ افي رئول محال محاوت الخيري تعيد أف وض " ١٠٤١

رقمالشمس، غروب نل الصلاة تتحري لا بت ١Jالصلاة، محوامتؤ كتاب ١ليخاريت أحرجه را( 
(.٨٢٨رنم)الصلاة، ومحواصع المساجد كتاب ت لم وم(، ٥٨٥)

(.٣٢٧٣، ٣٢٧٢رنم)وجتوث؛ْ، بابًثتإباوس الخالق، بدء كتاب الخاري: )؟(أحرجه 
رقمفيها، الصلاة عن مي التي الأوقايت، باب وضرها، الساءرين صلاة كتاب محسالمت أحرجه )٣( 

(٨٣١.)



ضمموا،سىراسبيع

منفىالشنش<،. ثغيب حى الضر ثني صلاة ولا الشص، رئئ حتى الصنح 

الديثه، ٧١البئ. قدم قاو: همته عمروينر وعن - ١ ٠ ٤ ٢ 
أقصرعنم الصنح صلاة *صل قثاو؛ الصلاة، عن أمدق ظئ.' عش، قدحلت، 

ثنطان،^^٠ يإهبماثطلإحصثطلإث؛ن رثئ؛ حم ثطلإالئتس ٠ الصلاةحإرار 
الظلينتقل حم محصورة مشهودة الصلاة قإو صز؛ يم ال،5مار، وجسدينجدلها 

قإنقصل؛ الصء أمل قإدا جهنم، ينجث جمد هإ0 الصلاة؛ عن أقصز ثم الرئح، 
قنزبحم الصلاة عن أقصن م العصز، يصلا حم محصورة، مشهوئ؟ الصلاة 

مثصؤصوصوءة رحل؛^^، متئم ءرمحا قاو،ت عنت، حدثني قالوصوء افي، 
أقرهي وجهه عتل إدا م وحياشتمه، ومحه وجهه حطايا حرت محسرإلا وبمسسمح، 

١^٠^؛،إل يديه ينثل ئم انا؛، مغ لحمه أطراف مذ وجهه حطابا إلا افث 
رأسؤحطاثا إلاحرت رأته ينتح م اناء، ْغ مذآنامله يديه حطايا حرتر إلا 

مذإلاوذحضارحلتؤ الكن؛؛ن إل قدمتؤ ينسل ثم الماء، ثخ شنره مذأطراف 
أهل،هولت باليي ومحله علمته وأش افه محمد مصلا هومام دإ0 الماء، ح آناملمه 
منلمر٢ا.^١٥ أمئا<. ولدئئ يوم كهيمؤ مذحطتمه إلاائصرن ف، قلبت وهمغ 

رنمالشص، موب نل الصلاة تحرى لا باب: الصلاة، عوامتح كتاب، اJخارىت أحرحه )١( 
مها،الصلاة عن مي التي الأوقات باب ونمرئ، انرين المصلاة محاب وسالم: (، ٥٨٦)

(.٨٢٧رنم)
*حتى•.؛^^ ١١مصدر ل )٢( 
(.٨٣٢)رقم عية، عمروين إسلام باب وقصرها، السافرين صلاة كتاب ت مسلم أحرجه )٣( 



0(اص اويات باب اسلأة) تناب 
_ت

أرمبن وعبدالرحمن قرنه داينوربن عباس ابن أف كريب، دعن " ١٠٤٣
وخاضلإمحبمام.ئو:

إؤب-لممحزجت نيته. أم نز تقانو.' أرتلوق، نا ئبلتئيا عايئه عل مدحلئ 
بمئهإرأيته م ٤^١، ينهى الم. سمعت س1ثهت أم محالئ سيته، أم إل ش رز
افِ،نثوَل :l أمنشه: ;ئوو ئولتك: قلت: الخايؤ إك دخل،نم 

رر:اا:قشمح،ثأكضمح؟ئَل:

عأو؛هرُمتفؤ هاثان«. هه^ الظهر، بند 

رجلاه الم رأى عمريق بن محس عن إبرامحم، بن محمي• عن - ١ ٠ ٤ ٤ 
ركامنا<.ركعمن الصتح ررصلأة س: اف رسول، ءمائ، رمحمن، القبح بندصلاة بمل 

محاالآن.ممغظ:إقلإمطئومحامح 
شزالخديثر إنتادهدا ^1،: دغوْ البيدي وروى أبوداود، رواه اف رسوو 

ونثح١^ مح ول عنرو. نن مس من لإبممغ إبرامم بن محمد لأة بمحل؛ 
اكهصصينمدمةاُ

رقمواتع، يده فآثار مل وهو لكلم إذا باب السهو، ل جاء ما أبواب البخاري' أحرجه )١( 
بماليهإكان الكن الركتن معرفة باب ونمرها، ارين المصلاة كتاب ت لم وم(، ١  ٢٣٣)

رنم)أمم(.العمر، بعد الني. 
والرمدىت(، ١٢٦١رقم)^يمضيها، متى تالفجر[ فانته من باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه )٢( 

رقمالفجر، صلاة بعد يصليها الفجر نل الركعتان تفوته نمن جاء ما باب الصلاة، أبواب 
صلاةنل الركعتان فاتته نمن جاء ما باب فها، والسنة الصلاة إقامة كتاب ماجهت وابن (. ٤٢٢)

(.١١٥٤رقم)يقضيها، مى الفجر 



ضح؛ىيا4ق؛ئواىرابيح

)ر:>نيهظف،لأًمحائو:
محأنم«-رداةمحيدمداددأخداطاف.^1 

ثاشاتئرااَ
النهارحتىنصص ااصلأة عن السئ.متى أو ئنيزْ، أف وعى - ١ ٠  ٤٦

ا.الشافهمرر زؤا0 الخئعه. إلايوم الئنس ثزوو 
اليأ.عةجمع^صوانيصشقادةءال:ثان 

»>إنطنمثبج;نماك.غ]لأن؛اضنئ\و: 
ضلإ:شلإاقائةرم

ررإناضمممتضلاشِه:
صزاثت هاِذا قازما، ١^ ^١ ئم هانقها، انوس لإذا اكkان، يزن ذفنة\ 

نئوواف.ضمةوقاصلإاءزتهائءا«.ثش داِذاقللغثوك، 
زثاةu^ئوأخمدواشائر٤/;أكالئاعات. 

رقميطوف، لن الصح وبعد العصر، بعد الصلاة ق حاء محا بابا لج، ا-أبواب ت الترمذي أخرجه )١( 
ياب،والمار: (، ١٨٩٤رقم)العمر، بعد الخواف باب اياماك، كتاب وأبوداود: (، ٨٦٨)

الصلاةإقا،ة محاب ص: وابن (، ٥٨٥رنم)بك، كلها ازات ل الصلاة إ؛احأن ا،لوامت،، 
(.١٢٥٤رقم)وهت، كل ق بمكة الصلاة ق الرحصة ق حاء ما باب مها، والمنة 

)أ(.نداكاض)ص:"\أ(.
(.١٠٨٢رقم)"الزوال(، مل الحمعة يوم الصلاة باب الصلاة، كتاب أبوداود: )"٢(أحرجه 

\و1ء\تباب ا،لوامت،، كاب والم5ي: وأحد)؛/خ؛"ا(، ٢(، ١ ٩ ا،لوطآ)ا/ j )؛(أحرجه.اللت، 
ماجاءباب مها، نة والالصلاة إقامة كاب ماجه: وابن (، ٥٥٩رقم)مها، الصلاة عن مي الش 
 jءات اu ١(.٢ رقم)"١٥ الصلاة، مها تكرم الش



Ljاوت1هاس(0ب اسلأة) ، ؛؛؛

بالحثصاف. زثوو بنا صل ماوت الغماوي بفره ش وص " ١٠٤٩
مثنمصثثوها، ؤظؤ كاو تن عل عرضن صلاه ةذ0 ®إل العفرمماوت صلاة 

زؤا0منلمرا/النجم• 
يه  ٥٧٥١لمدصحتنازثوو صلاة لتضزو إ؛\5م I ماو معاؤته وص - ١ ٠ ٥ ٠ 

البمارير٢ا.نواة وئوزبمدام. يني عنيا. ولميش ومحاْبمنيا، 

.مَأ. الصلاة.عن النهي آحاديث الباُت، هدا ق ا،لولف ذكر 

الإثثانأف فلوزض وقت، أي ق وتصلها عنها، ني لا المريضه أو واعلم 
بد،ولا المجر صلاة يصل يإيه الشمس؛ محللؤع عند المجرإلا لصلاة يتيقظ ل؛ 

الظهريصل هإثة وضوء؛ بغر الظهز صل اُه ذكر ثم العمحز، صل لوانه وكيلك 
وعلعلته افه صل اش لقوو ني؛ عتها ليس المريقة هدات فحد العفر. ولوبعد 

كمارةولا وءت~ ~أي يكنها ملثقلهاإدا أوسيها، صلاة ض ئام ررص وتلم؛ آله 
وهاإلأذلك«م.

أيل صليغ ننثها وجد فنثى _، عنها ليس أسابؤ لها اش والثوافل 
رقمفيها، الملأة عن مي الش الأوقات باب ونمرها، المسافرين صلاة كتاب ملم: أخرحه )١( 

(٨٣٠.)

رغمالثمس، غروب نل الصلاة تنحري لا باب الصلاة، موامت، كتاب البخاري: أحرحه )٢( 

٦(. ٠٣حديثا)نحريبه، سق )٣( 



قرحممو،4سق1ةاسو؛ح

ليلااء، ومصباحا وقت أي المحدق يحلن فإذا مثلا، المجد كتحثة وقت، 
خمسإلا الشمس غروُب لولممحهم،عل حس ريني، محلا حس نحلس فلا أومارا، 

فصل•الش عل يقاس خمس يبزإلا ل( أو صل، يقاس 
ركتنوصل الوضوء، وأمغ توضأ إذا الإسان الوضوء؛ محنة أيقا كذلك، 

دمهأُمن تقدم ما له اش غمز نفته، فيهإ محدمث، لا 
وني،.أوأي أوالمجر، العصر سواء ئنة، هإيه ركعتين؛ توضأيث، مش فصل 

يصل،الإنسان فان العصر؛ صلاة بعد التنس كتمي، لو أيمحا كذلك، 
،ات5سوفل قال السل. لأل صل؛ لا، صلأ0، فيه ليمل مي وقت، هدا يهول،؛ ولا 

ارإذازأفئومحاصا((رآ/وا.إئوف: 
ونيؤأي صلها مل®، عنها لبمل محإية محيب ها لنافلة صلاة ®كل هدا: فحد 

كاف.

يصللا فهدا يصل، أن يريد جالس كانسان محسب؛ لها ليس اضر النافلة ميناِق 
وقال:ذللث،، عن نتق؛-مى آله زعق اشُ.ئوه ضل - الثل لأف النهي؛ وقاُت، أق 

فمول:لأمحللك،أنتصل؛طلوغاضثلأموحا«رم، 
لأتجانافلهل4زلهاس.

الطهارة،كتاب ت وملم (، ١٥رقم)٩ ثلائا، ثلائا الوصوء باب ١إوصوء، كتاب البخاري• أحرجه C ١ ر 
(.٦٦٦^)وكاله، ا\بصفة\فب 

تلم وم(، ٠٣٢ )١ رنم والقمريحسبان، الشمس صفة باب الخالق، بدء كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 
(.٩١٤)رنم جامعة، الصلاة الكسوف يصلأة النداء ذكر باب الكسوف، كتاب 

(،٥٨٣)رنم الشمس، ^ ٠۶حتى الفجر بعاد الصلاة باب الصلاة، موامن، كتاب اJخاريت أحرجه )٣( 
(.٨٢٨)رقم فيها، الصلاة عن تى الش الأوثان باب وقصرها، السافرين صلاة كتاب ت ومسالم 



0(اص،  uLkti ubاسلأة) هتا،؛، 
:ت

وصلللمسجد بكرا حاء لمالْ ا-ائقعة، يوم ا-لإهال بعص يفعله ما ذللث، ومن 
عاليه،حرام فهدا مل، محام الثني زوال، قارب فإذا يقرأ، حلس ثم اطه، ثاء ما 

حقنمن الإسان أف محير لو نعم، ّب♦ بلا الم وثير 3، تمل تقوم أف بجل فلا 
نعالعاوء، بعض فيه رحص فهدا الإمام؛ محي؛ إل ليصل قام للجمعة المجد يحل 

تحثةإلا سوئن، أن النهي ونت، تحزى إذا عليه نجب شيئا• ذلك من التمى ل أن 

الهي؟أومايت، هي فا هدا، وعل 
الشص.طلؤع إل المجر صلاة من الأولت 
ساعة.نحوثالث، وهدا رمح، محيي ترتخ أن إل السمي ؤللؤع من الثاف• 

وهداتزول، أن إل الثناء ل ارتمت إذا يعني تزول، حى هيامها عند الثالث• 
الزوال. JJيقاس ياق إل دمحائق خمس مقدار 

رمح•مقدار الغرويب وب؛ذ الشمس بئذ محمى أن إل العفر صلاة من الوابع؛ 
صاعي.أورع اءة رأوهونحوثلث تغيب، أن إل الزُن همدا من الخامس• 

فهوفعل فإذ مس-،، بلا نفلا فيها قتمل أن للإنسان محل لا أوقات خمسه فهن-ْ 
آلهوعل علته اض صل البل لقول منه؛ مقبولة غير عليه مردودْ وصلأيه آثم، 

^يمحنث«راا،أي:تزئودءاليه.
الأومحاتر،هاو، ق اثت، يدمحن لا انه فيها يزاد الخمسة هدْ من أوفاتر ثلاثة هناك 

فلوفرضأونحوها، ساعة رع مقلءار رمح؛ محيي ترتخ أف إل الثمي ؤللؤع من وهي 
(.١٧١٨رثم)الباطالة، الأحكام يابؤنقص الأقضية، كتاب، سلم: أحرجه )١( 



قرحممد||قء1ةاسبيح

وانتهيناالشص، طلعن، خذ المجر صلاة يعد اشت سوى وجعلنا بجنازة أتينا أننا 
الشمسزي حس ونصثر الحنانة، ندفن أن لنا يجوز لا نقول؛ فهنا اشر، سوية من 

محدرمح•

يقاس،بعثر الروال نل اقيرتْ ووصلنا الصحي بجنانهِفي لودهنا كدللث، 
وصلناإذا كدللث، الظهر. ومت، يدحل لحى ت يعي الثمن، تزول، حس اثت، فلايدفن 

فهنارمح؛ قدر الثمن غرومت، عل بقل خس اشر سوى وجعلنا العفر ١^٠٠ إل 
عامربن عقبه لحديث، الثمى؛ تغريب، حش ننتفلز أن ومحب، ايتؤ، ندفن أل يجوز لا 

م،رأوأف فيهن، نصل أف يتهاثا افب. رسول كان ساعايت، ®؛٨^^، قال،؛ 
بموموجذ رجع، خم، رمح~ محي ~يحني،ت الئ-سبابم تطلع حذ ئوتانا: فنهن 
٠رعرب،اار حر للمومس، الثمي ثصمج وحئ الثني، مميل عر الظهتنة قائم 

لماذا؟فيها، المثت، يدئن أف ثترم ساعايتج لأاث٠ فهده 
إذاالمئن، سأدى وقد المم، لعداب4ِفي سبتا هدا يكون قد ندري فلا ٣، اطه 

بالسب،أعلم واش وأطعنا، سمعنا نقوز،ت أن إلا عليتا ما نحن الخال،، هدا ل دفن 
الثلاثة.الأوقاُت، هدْ ل ايت، تدفن ألا المهب 

بزبث، اولها والنوافل ض، عنها بز الفرائض فلاة الأف: ا-قلاصة 
خمسه،لكم ءددُت، كإ والأوقات، _، فيها سبث اشبزلها والوافل _، عنها 

حرالمس طلؤع من وهي؛ اليت،؛ دفن فيها يجرم يانه الخمسة هد0 من )لأية نحتصن 

رمممها، الصلاة عن مي التي الأوثان باب وضرها، السافرين صلاة كتاب مسالم: احرجه 
(٨٣١.)



\أأآَةتاساسلأة)ب1د،أوهتاص( 

الخروبوبثن محنها كال إذا الخروس وقل تزول، حى ئامها وعند رمح، محي ترتفع 
الوفق.واش رمح• مقدار 

جمعكم

محن>كي ثن اهته: ذزجؤ عل صعد وقد ناو ذث م زص - ١ ٠ ٥ ١ 
تندصلاه لا ر؛ مووت اش. رئول شمعت جندب، هآئا لمْينرهني ومن ^،، ٥۶

ا•إلأةكهُ-رواْمحوسر

الفريضةأف وثقا فيها، الصلاة عن نهى اش النهي أوهايت، عل الكلام مبق 
فضعنها، س لا مب لها اش النوافل وأف نصلها، دكرتها فمتى عنها، س لا 

تحللا يانه منها أوئات ثلاثه وعقص خمسة، الأوقات أن وسا فصلها، نثها وجد 
ايتإفيها يال>ثن أف 

ِفيالنهل أل ضعيف؛ فحديث، يخهبمئ جناية بن جنيين، در أي حديث، أما 
فيهاالصلاة عن ينهى اش الأوقات وأن مواء، وعيرها مأكه أل والصواب، نق، غي 

وعلتهاعامة، النهي وأحاديث، ضعيف، الحديث، لأل ظة؛ ق عنها ينهى مآكة ر غق 
~يع؛ىتالحزم ق إنساثا فلوأة عيرها، عن م،5ة فيها مرق لا العلة وهدم واضحة، 

الجدلولحل لكن بحوز، لا ذلك فإل سئل؛ يقوم أف وأراد العصي بعد المسجل•" لب 
اجن..الممن كغيره ذللثج فله ركعتين، يصل أف وأراذ الحرام 

ا٥ / ٥ ) أحد حرجه أا 





ةداباسمةرطبايسوضاه1(

s

تسم مج ت

صلاةمصل الخمائ ررصلأْ افب.! زثوو هاو ت عمرهاو ابن ص - ١ ٠ ٥ ٢ 

آ.عل؛هر منفى لزجها،. ويويذ بنع المد 

ْلخالصلاه يالخماعة يريد ومحصنها((، الخماعؤ ءرباب يخذآنئق! الوثف محال 
الثواب.مى عليها يرتب ما أي؛ وفضلها الخ،اعة، 

الأعمال،أفضل من الخماعة صلاة أف أحمعواعل هنيثه' الئلقاء أن واعلم 
أمتاركها، حأ مؤكدة ثنة أم كفاية، قرض أم عم، فرص مي هل احتلموا ولكن 

له؟صلاة فلا الخ،اعة عل ددرته مع منفردا صل من وأن الصلاة، لصحة شرؤل هي 
أقوال.عل 

عنورواية أصحابنا، من عميل وابن ^٥١^ تنمية ابن الإسلام شيح هال 
واحةوهي تركها من ؤإف الصلاة، لصحة شرمحل الخ،اعة صلاة إل أخمدت الإمام 

أدلة.ولهم وضوء. بلا يصل كالذي بامحللة، ومجلاته له، صلاة فلا عذر بلا علته 

احيالمكتاب ت لم وم(، ٦٤٥)رمم الخ،اعة، صلاة قفل باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه ,١( 
(.٦٥٠)رنم صها، التحالف، ق التشديال وبيان الخ،اعة، صلاة قفل باب الصلاة، ومواضع 



محممب|ق؛ئةاسسح
0——
إمابمعنى وهدا 5\ود\. يأثم لكن »لإؤؤدة، منة هي آحروف؛ وقال 

واجأ•
فرصكفاية.إب عال: 

أنحضووالحاعة مادوم رحو كز عو محب عم، فرص أما والصحيح 
فعلفمن جعة، غيو أم جعه الصلاة كانت، وسواء مسافرا، أم مهنيا كاف مراء محضر، 
•بالنب والعياذ ورموله، طه عاصي فهوآثم عدومفردا~ بلا صل ~أي؛ 

القووعل أيقا وتحصل برجلي، يعثي.' باثن؛ن، تحصل الخماعة وصلاه 
أكثزياكانت، ثلث، لا وممن وامرأة، برحل أيما وتحصل وصن، برجل الراجح 

عغتجل■الأب إل وأحب فهوأفضن 
آلهوعل علته اش ~صل اللمي جقبممحاأن عمر بن الأب عد حديث، ذكر ثم 
إذابمي،• درجه'ا• وعلمريى بمنح المل• صلاه مصل الخهاعة ررصلأة قالت وملم— 
وأتحادرجه، وعشرين فتح الخ،اعة تع صليث، ؤإذا درجه، فهده وحدك صليثإ 

اكاف.أولبالاتل،اكافأمالأئل؟ 
ؤمحادرشرائها، إل محادر لكان •/' ١ ٠ السلعة ق يربح انه لويرى الاذ فالإسان 

نابل،ربح وهو •/'، ١ ٠ والربح ذللثج، 3، وفكرْ وعقله بدثه ويتعب، تصريفها، إل 
عنه،أنث، أوتزول يزول، أن بد لا بيدك الإتم، ؛،١^، يزول، أن بد لا بل للزوال، 

س،.ي٠كنأنتحلدلأوئد فلا 
عفليم،فرق، فهدا المائة؟ ق النبح كم الخ،اعة، صلاة ق يرحه وعشرول وسع 

الؤمفإومن إليه• مون ما أحؤج أنث، يوم ق وتحده يبقى، اكواب، هدا ذلالثإ ومع 
العفليم.الفضل هدا مع يتهاون الناس س كثيرا أف 



0(هباسلأة)باباس4الأوصا 
صارالحإعة لإ صل إذا فالإئسان للإنسان، تنشيط فيها الخإعة صلاة ذ إم 

له.أنشط 

الخماعةخ صل إذا الإسان لأف الصلاة؛ حفظ. فيها الخإعة نع والصلاة 
القيام،ق السجود، ق الركؤع، ق القراءة، ق الننة يراعي إمام غ يصل موف 

صلواإذا الناس غالب فإن وحده صل ؤإذا تامة، صلاة عل محصل لقعود، اق 

الغراب.كنقر الصلاة ومروا الشيطان، حم لعب وحدهم 

بعضهمؤيرثد ؤيتحابون، فيتالفون، االسالماى، يس الألفة فيها الخإعة وصلاة 
الخإعةخ يصل أن عادته س كال إذا الرحل لأف بعصا؛ )عضهم ؤيساعد بعصا، 

أذوحاولوا فقر، كاذِق إذ وماعدوْ حاله، عن وسألوا الناس، ممده نحلف، ثإ 
مرضر•كاذِق إن له بمطببوا 

—والحمديصلون الأة الناس أكثر نحد وقدا الخاهل، تعليم الخإعة صلاة وق 
الناسيروذ الخماعه، ؛شهودهم ثعلموا؟ كيف لكن درسوا، ما عوام وهم ينب" 

الناس.يصل كإ يصل الصغثر الصى حم مثلهم، فيصلون يصلون 

يؤيياؤ، ؤ فيها* ثعال الله مال الي ءَةتجل اللب ب؛وُي محارة فيها ا"بم،اءؤ وصلاة 
لاثبهرأوبماو ألأنثووإلآصال بما ى مج آنثث نيبمكزبما محئ ل، أس أدف 

آحره.والآصال(ت اانهار، أول العدو! [، ٣٧ه أش در عن ج ؤلأ غممأ 
مجدحضرإل إذا الكافر قاف لمى؛ للمالعرة مظهر فيها الجاعة وصلاة 

ونحرحونمعه يدحلون واحد، بإمام ؤياممون يأتوذ القوم هؤلاء ورأى حماعة، فيه 
هإثهالكمار يغيفل كاة وما هدا، يغيظه فوف احي، المأبوات س نحرحون تم معه، 



مةت1س|قك1ةاسسى خصم 

اتصحم— 
عدؤعى يثاؤى ولا ين_ثلألخظمار موغكا يثلثوث ولا عكئجل؛ ماو ك،ا محو، 

ير،دمءصثصه]اب:'آا[.إلأ'مح ثلأ 
لأووغيرهم؛ الأمراء الأموومن ولاة بمص القيام كاو فيها الحاعة وصلاة 

عنؤينتهون بامرْ فيأتمرون واحد، يإمحام يأ،اون مر~ ألف ~ولنقل؛ الخإعة هؤلاء 
الأعظم،بالإمام اهمامهم الثاس يتعلم أن أجل من وندا بدقة، تماما ؤيتابعونه ميه، 

تربيه.نفيه ذللث،، أشيه أوما الدولة، أورئيس المللث،، هو الدي 

ع،جلتقال ك،ا اف، سيل للمجاهدينِفي مثاثهه فيها الحاعة وصلاة 
٤[.]الصف; ه متبمؤءث، متن صما 'ثيلب، ة يمنتلنيى أرمى محب 

الضمحال ي الءء، و اللائكة لصلاة ئشا.أه فيها كدللث، وصلاة 
محوائامظشنبم؟«ئالوا:

الأوو<الصمود سموو  ١١ه1ل؛ رةا؟ عند األأئ،5ه يمحفل وكم، ، ٠٧٥١رثول يا 
٠.الصمرءر ؤيراصووه 

يتخلفولا الإملامثة، الشريعة محامحن من وهي كثيرة، عظيمه وفوائدها 
محال؛رْ.بمئ، معود بن افب عيد ذلالثإ مال كإ أومعدور، أومريض منافق إلا عنها 

وكدكالأومريض، نمامة، عل؛؛ مد مناءيى إلا الص.لأة عن يتحلفل وما رالمدزأيتثا 
اثتتني؛ذ يمثي ت يعني ٠، الصثءر الثجلم(شبمامِفي بئ بجادى به يوش الرجل 

الناس.ح ؤبمل الصقن ق يقام حش يقف، أف يقدر لا 

'٩١رنم)حديث، نحريبه، ساق )١( 
'رنم)٢٧حديث، نحريبه، سياق )٢( 



ةت،باسلأأ)واب،اتج1ذوصا(

المريضلكن ثيء، وم والرض والثم الحم عتنِفي فرص لكنت ولذلك 
لعير.عنه تمطش معه يمحل أحد عندْ يكن لر إذا 

يمحل؟أذ بد لا أم ماسا االريض عن سمط الصلاة سائل: ئال فان 
الصلأ0اما السجد، الحضورل يستهليع لا لأنه الح،اءه؛ عنه تلهل فالحوابت 

ا،لرض.من أشدمايكوو ذ ولوكاف والصحح، اريض عل ونحب أبدا، نقط فلا 
ثالأامحنئ.

لقديده مجي رروالذي ه•' اطب رئوو يال هال،• هريرْ آبإ دص ~ ١ ٠  ٠٣
الناس،رجلاقوم م م لها، مودو بالصلاة م م كحطب، حطب آم أو محئث 

العشاء«.لئهد حنتكن، أو ثمنا، نجد آئه أحدهم لوبملم يده مجي 
حؤ0أآ*.ولننم الحاري، زواْ 

ليس4إثت افب، ياوئول، يقاك رجزأغش الص. أش محاك دغئك " ١٠٥٤
يزحمنبثه، كصلِو له يزحمحن أو ه افه رئوو مأل، المتحد. إل مودي( هاتي 

ررهاجبا<.مال،! نعم. هال،ث بالصلاة؟٠١. النداء ثننغ راهل همال،ت دعاْ ول هلها له، 
أص)آ(ََأُم« ميمرواه 

احيالممحاب لم: وم(، ٦٤٤رقم)الخ،اعة، صلاة يضل باب الأذان، محاب الممحاري: أحرجه ر١( 
(.٦٥١رقم)عنها، اكخلف ل التشدد وبيان الخ،اءة، صلاة ضل باب الصلاة، ومواضع 

النداء،من،ع عل المسجد إتيان بجب باب الصلاة، ومواصع الماجد كتاب لم: مأحرجه )٢( 
(.٦٥٣رقم)



ىمةىى،قئإأ|ى|س\حص/ 

،!Jiiئم وؤج، ^٥ دان ثلؤ يالصلاةل؛ أدق انه عمر، ابن دض " ١٠٥٥
هثان:محامحذنإذاكاكممئث

محو:1لأغاوالثخاو.عشرا؛.
وأيمنأحلمكم عشاء وصغ ررإدا اف زئوو هال، هال،ت وعئه — ١ ٠  ٥٦

لهيوصع عمن ابن وكاذ منه®. مئغ حص يتجل ولا بالعشاء، دابد.ءوا الصلاة، 
متئسالإمام• ئراءْ لينئع ثإئه منه، بمنغ حر يأتيها هلا الصلاة ويمام الطعام 

عشر٢ا.

حديثنفى ١^١^١^، بعض وبيان الخإعة، صلاة تأكيد بيان ق أحاديث، هده 
ثمحaلتا، بجمع أن هم انه ونئم" آله وعل علته اممه ~صل اتي، أنم هريرْ أبا 

عليهمؤثزق الخماعه، يشهدوو لا قوم إل يدم، ثم ؛الناس، يصل، رجلا يأمر 
بالمار.بيوتم 

وأنالخإعة، صلاة عن التخلمج من التحديز يقو . اني؛ مى المتم وهدا 
بيته.عليه محرق بأن جدير يتخلف، الدي 

يفدحس البيت أحرق العتهم،ت أن محتمن، بيومحيم* علتهم ااهأحريى وثوله! 

(،٦٦٦)رقم رحاله، ق يمل أن والعالة ايلر ل الرحمة باب، الأذان، كنابج البخاري؛ أحرجه )١( 
(.٦٩٧)رنم اكلر، ؤ، الرحال ل الصلاة باب، وتمرها، ايانرين صلاة كتاب، لم؛ وم

وملم؛(، ٦٧٣)رقم الصلاة، وأفتر الهلعام حضر إذا باب،• الأذان، كتابر الخاري؛ أحرجه )٢( 
الخالق أكاله يريد الذي العلعام بحضرة الصلاة كراهة بابر الصلاة، ومواضع ساحي المكتابر 

(.٥٠٩)رنم الأحثن، مدافعة الصلاة»ع وكراهة 



رؤْبَمماوااسمة)بمباتجمائوسهاا 

صمفةِفيرواية حاءِفي غد لض فيه، تن عو البيت أنه؛yi( ومحمل صاحمه، عل 
^محَصماث،ثمتررلنَلأىوصساشاء تس:

٠.يالنار«ر ١^٠^، j ما نحئهو0 فاو 

أحدهملووحد الخلفين ثولأء أن ونملم~ أله وعل علته اطه ~صل أتم ثم 
يتعرقهالعظم يعتى• السمذن والعرق انماء• لهد حنمن مرماتن أو نميتا عرقا 

•أورحليها 3ل"ميها ق الشاة ظلمي بين ما فهإ الرماتان وأما وهوسمين، الإسان، 
^١يفئتون ذك وْع انمثاء، لثهد الدنيا من زهيدا شيئا أحدهم لوتحد ت يعني 

•يرحه وعترين بح القد صلاة من أفضل الخإعة صلاة أن العغلي؛ا؛ الأحر 
آلهوعل عليه اممه ~صل اللمي أستأذن انه الأعمى، فحديث اكاي الخديث أما 
انصرففليا المجي•، إل يقودْ قائد له ما أعمى رحل وهو بيته، ل يصل أن وسلم~ 

يعدرْفلم لاهآجب،ا. محال؛ ثمم• هال! بالصلاة؟؛ا. النل•اء سئغ ارهل فمالت دعاه 
الصلاة،عل حل مولت النداء يمع لأنه قائد؛ له وليس أعمى انه •غ ه البن 

•قبيل، أن فأمره الصلاة، إل تعال يعني؛ 
وقتتاماِق يثمل ا-لآكم هن.ا هل قائل؛ لوهال النداء؟®. س؛غ ارهل ت وقوله 

الصوتولوب٠ك^ر النداء سمع إذا الإسان وأن الموت، مكنات من الحاصر 
الحضور؟عاليه وجب 

لكنيحيد، مكان من يسمع الصوت ءك|بمراات، من الداء لأة لا؛ فالحواي،ت 
فلا.بوسيلة كاذ إذا أثا وميله، شر الداة يسع أن الراد 

٠)٣٧ رنم حديث نحرقمحه، ياي ما 



همح؛ىوا|ق،ىةاسويح

فكيفبد، ولا الخماعة صلاه عاليه تحب الأعمى أف عل دليل هدا ول 
بالمبمثرا

هاككان فإذا الخ،اعة، بترك الإننان فيه ب لها صن ابن لحدثا أثا 
الليلةق يؤدن الوين ولكف محوتبمم، ق يملوا أف للناس فإن بارئة، نيرة ليلة 

الدينهدا لأو وذك بيوتكم؛ يع؛ي؛ِق ولحالكم، صلوالب فيقول! واكليمؤ البارئة 
أوالهلير_ة،الباردة الليلة قب بجرجوا أن يووتم فالثاس ثهل، يسثر، رتح~ "والحمد 

كللأل فيها؛ عدو فلا العادية البرودة أما العادة، عن الخارحه والراد؛البارئة: 
•هوام،مصحوبه لكونها إما الحادة، عن خارجة برودة هناك كان إذا لكن بارد، الشتاء 

الإئنان،يعدر لإثه ذللثؤ؛ أشيه أوما الثهاء، س ينزل برذاذ مصحوبه لكوما ؤإٌا 
فتصر،ِفيبم•

جهتان:له والهلر 

فهوعهزيت،، ينعصرإذا بحسنؤ الثياب، مْلريبل هناك كاف إذا الأول• الحهة 
اكياب،لاثتل اش ثلاثر شلتان سلة الشل ءد_ثد وأما بيته، ق محن«وريصل، 

وزلق،ماء مع و-أا وخل الأزص لكن متومما الهلئ يكون أن اكانية: الخهة 
بته.ؤب يصل أن للإنسان يرحمن أيما فكدلائإ 

فلهوهويشتهيه، عشاء، أو غوام الإسان؛ إل الهلعام يقدم أن لإ-ض ومن 
~وهونمبممحأمنعمر ابن وكال اُبماعة، صلأْ ولوقانتة ؤيشبع الطعام يأكل أل 

الإمام.فراءه وهويسمع ؤيتعثى مجلس عشاؤه يوصع الصحاية— أونع 



0؛ىىاسورراىاسط،كإردار
ئت

إقامةقاريت كثإ عثاؤْ يثدم أذ يمتاد ايه يمعتى عاده، هدا يتخذ لا لكن 
العشاءله هدم انه صادف إذا لكن يهلا، ألا عل عازم انه يعنى هدا لأل الصلاة؛ 
الصلاة.ولوفاثنه سع، حش يتعشى أن فله الصلاة، إثامه ومح 

يقمرأن فله ؤيتتأدى، أوالغائط البول محبس الإسان لوكاف ذللئ، ؤمثل 
الموفق.واض الصلاة. ولوفاتته حاجته، 

®لات يقول ه افه رثوث، نجمت، هالتااث أثبما ;?كيءا عاشه وعى " ١٠٥٧
.٠ مسلمر رواه الأح؛ئانار• يدافئه ولاص طعام، يخئرة صلاة 

هلاصلاةالصلاة أتشت، ®إدا ه؛ اهئه رثول محال، دال،ت هريرْ أف دض " ١٠٥٨
٠.إلأا«محتوثه،ا.روا0منلمر 

انثأي،مأةضئاإلوم،شمهاَل:هاواتيء،هررإذا 
اسلأ:ءا«.محشم.

ماJثاتثولاي.:: ٠٧١٥سود

يدانعهوهو ولا طعام بحضرة صلاة لا باب الصلاة، ومواضع الساحد كتاب مسالم؛ أحرجه )١( 
ْ(.٦ رقم)٠ الأخثان، 

الوذن،ثرؤع بعد نافلت ق الثرؤع كرامة باب وضرعا، ايافرين صلاة كتاب السابق؛ اكدر )٢( 
رنم)'اص•

رنموصره، الجد إل الخروج ل زوجها الرأة اصثن.ا0 باب النكاح، كتاب الخاريث أحرجه )٣( 
وأمافتنة، عله يرتب، لر إذا الهاجد إل النساء حروج باب الصلاة، كتاب الم؛ وم(، ٥٢٣٨)

لأنحرج.دة،رنم>آ؛أ(.



شةت1ب|ق،ىءاسسح

لأممحا«-نواةسمره•
تحورااصاثث، امرأة رري افه.ت زثول ماو ماوث ئريرْ با دص " ١٠٦١

ي.رواةسبمإم.

اشاجد،ررلأسواتاءئا طاهِه:
دمحمحمحئئ''-تداٌْداودم

ثبجا\ؤؤفي ررضلأة ه: الهِ ذثوو هاو هاَل: طود اتن وعن - ١ ٠  ٦٣
رواهجها؛*• ل مذصلاه أيصل محدعها وصلاماق حجزءآا، صلأءبماِفي من أئصل 

ررلائمويقوون الماسم. أنا حى سمنئ إن ت هاو هريره وعذبٍ( - ١ ٠ ٦ ٤ 
ونوىأبوداود، رواه الخناثة®. مى غنتها ثثتسل حص «__ ijعطستا امرأة صلاة 

أمحواشائنخهمةرْ؛.

نحرجلا وأما يتة، عله يرتب لر إذا اياجد إل النماء حريج باب الصلاة، كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
(.٤٤٣طة،رقم)

رقم)؛؛؛(.)أ(سرسبق، 
(.٥٦٧رقم)المجد، النماءإل حروج ل جاء ما باب الصلاة، كتاب أبوداود؛ أحرجه )٣( 
(.٥٧٠رقم)ذلك، ق التثديد باب الصلاة، محاب أبوداود؛ أحرجه )٤( 
وأخمد(، ٤١٧٤رنم)للخروج، نتف، الرأة ق جاء ها باب الرجل، كتاب أبوداود؛ أحرجه )٥( 

كتاباجه؛ وابن 0(، ١  ٢٧)رنم الق،، س الرأة اغنمال، النية، كتاب والنحاش؛ (، ٤٦١)أ/ 
(.٤٠٠٢)رقم النماء، فتة باب الفتن، 



(ااع4اطوسي  uUاسلأة) هاب 

الرأهثإف رامحة، عم ررؤل ه؛ افب رقوو هاو هاوت موتى ١؛، وض - ١ ٠ ٦ ٥ 
يني،اارثبي، رواه راثث• بش وثدار،• "قدا ههءَ( باليلس انتنطزت إدا 

ئاوئواشائ؛خث؟ُ

وعلعليه اض ~صل اني، أف عايثة حديث ق بالصلاة؛ سعلق أحاديث هل0 
حصمحل فلا العلعام حفز إذا طعامء بحصزة صلاة ررلأ ماو! نتج- آله 

فاتكلو حش حفز، الذي الهلعام ؟يدا سعلق القس لأف وذلك وتشح؛ تأكل 
ينعوهو يتعسى كال خ؛.بممح عمر ابن أف مبق وقد عليك. حؤج فلا الخإعة، 

الإمام.قراءة 
Jli :لأهزبمابمهالأئان((،اسم^^^^
يل.افحه،كاف إذا يصل فلا بالبول الإئثان أحس فإذا والغاممل، البول وهما النجنان، 

انشغالبلا الصلاة من سمت5ن يسيرا شيئا كاف إذا واما وحصنه، عليه اشتد يعنى؛ 
يتمزروربإ يتمر، لا الإسان أن العلوم فمي يال.افعه كاف إذا أما فليصل، قلسر، 
حاحته.فلثص جدا، 

يصل؛فلا جدا، وقدحصز0 يدافعه إذاكال الدبرس من —الخارج الغاممل كذلك 
أصرازا.له ؤسنب، الصلاة، عن قلته يفعل ذلك لأل 

الإننانوصار احنمز إذا الفناء، يض اوح، احشاز وكيلك الئلغء: ثاو 

(،٢٧٨٦رقم)متعطرة، الرأة ■موج كرامي ل جاء ما باب الأدب، أبواب الرمدىت أخرجه )١( 
كتابوالنساتي• (، ٤١٧٣رغم)للخروج، تهلسس، الرأة ق جاء محا باب الترجل، كاب وأبوداود; 
 L.،٥(.١  ٢٦رقم)الق، س لياء يكرم الزبة



قوح؛ت1وا«ثء1ةاسسإيجمآ 
ويتوصأ«كئرجه يمحل، فلا يدافعه 

يمحللا محالة الصلاة؛ ك،او عن ينعل ثيء كل أن الحديث هدا من و؛ذ-نذ 
يتقبلهلولر يمحرْ شخهس يامتقيال مشغولا الإسان لوكاف حى يقصه، حش 

الصلاة.يوحر أن بأس فلا محليه، وانشغل 
عنالصلاة يؤخر الأخثان دافعه إذا هل يجهإقذ ساء العلثاحتلم، ولكن 

يداي؟ولوكا)، يصل أم الوقت،، 
عنالعذر -ندا يعدر انه ثالث، فلا الحإعه صلاة اما للعالماء، قولان للث، ذل 
الحإعة.صلاة حضور 

الأفضلالرأ0 أن وليعلم احي، الموحضورها بالمرأة تتعلق أحاديث، ذكر ثم 
اكوير؛(تيمع فالأفضل العيد، صلاة وهي واحدة، صلاة إلا بيتها، ق تصل أن لها 

الخمس،كالصلوارتإ بيتها؛ ل تمحل أن فالأفضل ذللث، عدا ما وأما العيد، مصل 
للوكانت، حش بيتها، ل تمحل أن فالأفضل ذلك، وغير رمضاف، وقيام وا-إثمعة، 

أنفالأفضل المدية ولوكانت،ِفي الحزم، لأل بيتها، ق تصل أن فالأفضل تقة، 
الفتنة.عن وأبعد لها، أصر ذللث، لأل النبوي؛ المجد ق لا بيتها، ق تمحل 

إذاإلا يمنعها، أن المجد ق تمل أن امرأته استأذJت، إذا للرحل بجور ولا 
أنفله غمج، ثم دّطيب كانت، لو كإ يمتعها، أن فله محزمة، هيئة عل "مج كانت، 

منونحرحه لمل اُأوتلبى يمنحها، أن فله مج، ثم الجميلة الثياب أوتليس يمنعها، 
يمنعها.أن فله ذراعها، 

متبخرة،ولا متعهلرة، غير كاسيه، الومتااتإ النساء حروغ مج كانث إذا اما 
الحل.يثا.حاء هكذا يمتعها، أل له محل فلا 



0ةتاو،اسلأةرط0اساط4صى(
حن

هناككان إذا تمغ أن متقى الثريعة قواعد إن قالوات زءه،آلثق العلماء لكن 
التاء،يلاحق الفاجر الفامق السباب ؤيصير الجتهع، د يفأن مثل فتنة، 

الكتابأدلة لأف حى؛ المد وهدا الفتنة. لهده درءا يمنعها؛ أن فله هى، ؤيعاك
وأنمثد، الزماف أف قدرنا فإذا بعصا، بعضها يقيد ؤإمحللاقاما بعموماما والثق 
الفتة.عن ولكن الجن.، عن لا يمنعها؛ أن فاله للفتة، عرضة ارأ؛ خروج 

ظجالئنخ، .ينثا اشِ زئوو ثا صل مال: م، وي وص - ١ ٠  ٦٦
هأأ: لا.هالوا: هلأن؟«؛ »؛_ مال:لا. ^١: ١٥محن؟«. »أثاهد تلم 

هونىتجإلآه,ومحاه
ءم،هجىئهخ؛واعلاص،وإِة 

الثجلأنح وصلاة وحن.ة، صلاته مى أرش الرجل تع الرجل صلاه ثإو لابمدرمموه، 
رواةمحوداودداشابيرُاي• إل أحب مح. دماكي الرجل، مع أرربذصلايث 

آلهوعل عليه اش ~صل اني، أف كنبا؛ بن أي حدث إَمهآلثئ \ؤف ذكز 
أشياء:ثلاثه ُيرن وثلم— 

:داJ لا. ئالوا: هالآن؟«. فقال: ١^ يوم ذات ضل أنه اش: الئيء 
الناسالذ>ىكال العدد مشروعية ^١ من العلناء أخد لا. دالوا: دلأل؟،ا. ررأثاهه- 

كابوالساتي: (، ٥٥٤)رغم الخ،اعة، صلاة شل ل باب الصلاة، كاب أبوداود: حرجه أ٠ 
(.٨٤٣رثم)انمن، كانوا إذا الح،اء؛ن باب الإماُة، 



شممب،ق،لاةاسبيحلن، 
يعدأوغيرْ الوذن قام اشم صلوا إذا مبق— —فيإ الناس وكاذ مبق، فيإ يفعلونه 
أنةمما شنئا يقو ل؛ ؤإذا حاصر؟ فلأن حاصر؟ فلأن حانحئ؟ فلاق الحاعه: 

عدوسلم— آله وعل عليه اممه —صل فالسي أدبوْ، ذلك منه ثآكرر إذا ثم ضر، حنب 
اليثدي ص ^٠، قالوا: محن؟« )رأشاهد قاو: لا. مالوا: ئلأن؟«. ررأشاس 

أناناكافحص إثإ كلهم، للجائ شاملا كن لر وتلم- آله وعل عاثه افه -صل 
الحاعهيعرفون كانوا عنيتا سبى فيإ لكن صلوا، انيم يطب أف نحب ءديألثلأ،قئم 

مكانواذلك، أثبة وما وحدي، إوش ي، الفلن أسأت مائل: يهول، لثلأ كلهم؛ 
حميعا.يعدول 

الأووانم.م، أف ي وي عانته اuه -صل النئ بس الثاق؛ الثيء 
تقدمكلما لأنه إليه؛ لتتابقنا يحني؛ لأ؛ظورنا0، قفله مال؛، نعلم لو واثنا أفضل، 

والئصارلن:يمالأازموص قاَلايئس: الإنتانإلاك1،نيوأفضل، 
.٠ لأنتهئوا«ر علته ينتهئوا أن إلا نجدوا لمْ ثم الأوو 

وصلاثهوحده، صلاته س أزكى الرحل مع الرحل صلاة أل الثالث،؛ الثيء 
افه.إل فهوأحب أكثز كاف وما الرحل، مع صلاته من أزكى الرحل؛ن مع 

كانإذا فثلأ نيْ، من أفضل حماعه الأكثر المجد أن ئدا من النياة وأحد 
أحبلأنه حاعة؛ الأكثر فاحر الحإعة، ق بحضن من أكر بعضها احل. محولك 

فهناوفتأ، خفوة القربمت، لمجدك تركك زكانِفي عك، مدا كان إذا إلا اش، إل 
القريب.ل صل 

وًتجقة؛؛؛جبم

(.٦٢٨)رنم حديث نحربجه، سيق )١( 



 Uu؛ (اسلأةub  اسط)هج( وسي(-—
محرمةق ثلاثة مذ ررما س؛ افب زثسوو محاو ماوت الدرداء ر وعذ ~ ١ ٠  ٦٧
باياعة؛مثؤك اضنان، علبجم \ضذ\ محي إلا يهم ممأم لا دو 

هلمالنادي نجع ررمذ اف.ت وثوو هاو هاو؛ هماص انن دعن ~ ١ ٠  ٦٨
الصلاةمنه نأمبل أوةرض~ حوف محاو! النير؟ وما —مالوا! ءلر اتياعه من ينتنه 

ام>نل«.مما؛همئانئراثلإم
أيثتررإدا سيمول؛ افه رثول نجت محال؛ ينرأرمحم وعذصداطب " ١٠٦٩

وأبوداودمالك وروى المثمذي، رواه محكدأبالخلأء،ا. الخلاء أحدؤم ووجد الصلاة 

أذمثلهن؛لأحد لاتحل ررثلاث :٠ اف رسول محال محال؛ وعذوتاذ " ١٠٧٠
يطرولا حائم، محمد دلك مثل محإذ دوثم، بالدعاء منه يحص ^٠١ رحل يومي لا 

صكصخايا،ثي:ظبجءذخم

(،٥٤٧)رنم الحإعة، ترك ق التشديد ق ياب الصلاة، كتاب، وأبوداود! ( ١  ٩٦)ه/ أخمد أحرجه ( ١ ) 
(.٨٤٧رقم)الخ،اءت، ترك الثدييj باب الإ.ا.ة، محاب والشاتي: 

لوالداريلض ٥ْ(، ١ ر رنم الخ،اءة، ترك ؤ، السديد ل باب الصلاة، كتاب أبوداويت احرجه ر٢( 
التخلف،ل التغلط باب والخ،اء1ت<، المساجد كتاب ماجه؛ وابن (. ١٠ ٥٧رنم ٢، ٩ ٤ )Y/ السنن 

(.٧٩٣)الخ،اءة،رقم عن 
فلسدأالخلاء أحدكم ووجد الصلاة أبت إذا جاء ما باب العلهارة، أبواب \لز»ذي.' أحرجه )٣( 

أيصلباب اللهارة، كتاب داود: وأبو (، ١٥٩الوًلآ))/ق وماللث، (، ١٤٢)رقم بالخلاء، 
رقمالخ،اءة، ترك ل العير باب الإمامة، كتاب ارت والن)٨٨(، رقم و*وحاقن؟، الرجل 

.٦( ١ رقم)٦ يصل، أن للحاقن النهي ماجاءل، باب وسها، اكلهارة كتاب ماجه: وابن (، ٨٥٢)



)m(

ا.وJلر٠ذىئحو0ر آبوداود، رؤاْ يتحمف؛،. 

شهوا،ق<ئأاسسح

الخإعة.ملأة يتعلق محيإ أحاديث هده 

قريةق ثلاثة من ما انه أمحر ومثم~ أله وعل علته افه ~صل اللمي أف منها' 
يعني؛>ءلتهم،ا ررانثغود الش1طان، عليهم امتحود إلا الخاعه، فيهم مام بدولا ولا 

باش.والعياذ أJصارهلم، وأعمى فأصلهم عليهم، وتغلب، عليهم نتطر 
الدو،ول القرى وؤط والكم، القليل الخاعةي، وجوك، عل دليل هدا محي 
أحهلآ،فقد الحإعه عاليه تحب لا المسام أن قلى ومن الخصر، وق الثمر وكدللث،لٍ؛ 

لكإوسانإذاكالسوجالاص.

فإنأوحوف،؛ مرض من عذر بلا تجب ولر النداء سؤع إذا الإنسان أن ومنها؛ 
تقبل.لا صلاثه فان محدثا لوصل الرجل أن ك،ا باق، والعياذ مبل لا صلاته 

،تمت ابن الإسلام شخ ومنهم العلم، أهل بعمى يه أحد الحديث، وهدا 
ولوضلصلاته تمل لا فإما عذر؛ بلا الخماعة ضلأة ترك إذا الإننان إن قال؛ 
أثمةأوما ياردة، سديدة أويج أوالخوف، لعيركالرصن، كاف إذا وأما مثؤ• ألفن 

لعير؛عنها تحلم، ثم الخإعة يصل؛ع أن عادته من كاف ومن معذور، فهدا ذللث،، 
اممهصل اش عن صح ك،ا الثامن، مع صلاها كأبا الخاعة أجر له يكتب، اطه فإن 
أبوابوالترمذي: (، رقم)٠٩حاقن؟ وعو الرجل أبمل باب الْلهارة، كتاب أبوداود: أحرجه )١( 

كتابماجه؛ وابن (- ٣٥٧رنم)بالدعاء، ه نفالإمام نحص أن كرامة ل جاء ما باب الصلاة، 
(.٩٢٣رقم)بالدظء، ه نفالإمام نحص لا باب مها، والسة الصلاة إقامة 

الخ،اعة.صلاة حكم ق ومابعدها( ٦ ١ ٢ / ١ الفتاوى)١ محمؤع انثلر )٢( 



رإ؛إآ;ممأباسلأةرو،باسمائدصا( 

محابممل ماكاو مثل له محب أوناهز، ال،طو، ررإدامرض ونلم؛ وعرآله عليه 
٠،والحمدفب.صححا<،ر 

مرضفإذا والنشامحل، الصحة حالة ق دام ما الحر فعل عل الرء لحث وهدا 
الحمد.وقب الصحة، يعملِفي كال ما له كتب أوصعق 

حامم،فقد بالدعاء، ه نفسوحهس قوما أم إذا الرجل أن الأحاديث وءرذ0 
السجدصُين كالدعاء الخاص الدهاء أما الحعاعه، عاليه ئومن الدي الدعاء ق وهدا 
العامالدعاء لكن به، نفه الإثنان نحص أن أس لا فهدا النجود، وق التشهد وق 

به.نمنه نحص أل لامحول الحكاعث عله يؤمن الدي 
يقولمتفردا كاف إذا فالإننان مثلا، رمصاور قيام الوترِق قنوت ذللدِق مثال 

وليسحاص فهدا عافث، فيمن وعافتي هديثر، قيئن اهدف اللهم لقنوتر؛ اق 
يعنيهديثخ، فيمن اهدف اللهم يقول• بجونأن ملأ بالثاس بمل كاف إذا لكن عاما، 

اهدنااللهم بالناست يصل إذاكاف فيقول عاليه، الناس يؤمن ولدا مشرك، الدعاء أف 
عافيسإ.فيمن وعاقنا هديس،، قيئن 

أنزل،ّوو\الفانحة؛ جلثءلأ~ِق الحكيم، وهوالعليم ~ءِإ؛ْل، افه حكمة ائظر 
والإننانلالفانحة:ا■[، آك_ثذلمه آلغزط أندنا ؤ وهوفوله; دعاء وفيها الثورة افه 

آلنرطآنيا ؤ ■هغيجرت اطه مال هدا وهع الناس، وسمر وحاليا متفيدا النورة يقرأ 
المانحة;كانت ولو إماما، للناس يكون سوفؤ الفاتحه يقرأ الذي هدا لأن أكستذبمه؛ 

لنفهنحصيص ذللئ، ق لكان الحإعة الإمامِق قرأها م الستقيلم( الصراط )اهدي 

رقمالإقامة، ل يعمل كان ما مثل افر للميكتب باب والمر، الخهاد كتاب، اJخارىت أحرجه )١( 
(٢٩٩٦.)



ثوحممبث>ئةاسويح

المانحة؛كانت عَفتجل العانيى أعلم ويلم الحاكم؛ن أحكم حكمة من لكن دومم، 
وثُعبهم آلمشتوب غز عثهم أسئ أين صرط ه آكثضم آشرط نيا آؤ 

آدثآتينهلاممئ:أ-لأ[.

حانبمم،فقد البيت داحل يض• اليت، قم إل ينظو الدي الإنسان كذلك 
لأثةالبايت،؛ مقابل مم، خلا شخص عل الثابر يقمن، إذا العلثاء؛ بعض قاو وقدا 

تظنلئلا الثاُت،؛ يسار أوعن الثامتج يمتن عن قم، لكن امأْ، لك، الثاب، يفتح ربا 
أذالثيت، لصاحّت، حاز مغلي والثاب، الداخل إل الإسان نظر ؤإذا الداخل، إل 

الرحلالست، صاحب، عئتل يعني؛ تقصخها، عش يضرب نم دت؛يى محلرئه رمحا يأخد 
ذلك،أشبة أومسارأوما دقيق طرفها بحديده مثلا فيأق اناب ثق يتظرثن الإي 
تضم.حص عش ويمثأ 

تظزإيا؟ولا اضَ، اتي فلاذ، ا ؛ أتوو لا ناذا حسئا، 
عش.امما مباشرة ولكن هوبلازم، ليس هكذا، تقل لا نقولر؛ 

بمتنها؟هل عش فقأ ؤإذا 
دئعبايت، من هدا العاوء؛ بعض ثال، مصاص، ولا بدية لا لابمتنها مول،ت 

ينبهلكن المائل دير يامح من لوكاف لأنه القول؛ هدا ل أحهلئوا لكثهم الصائل، 
يالت،من ولكنه الصائل، دفع باينه من ليس فهو عش، مئأ حينئذ اصتمر فإذا أولا، 

نخيره.لا فلذلك، المعتدى، عقوبة 

شىعل اذنه وصع اثا إنرأينا لو يعني♦ بأذنه، استمع إذا ذللئج مثل وهل 
أدنه؟به محرق شيئا يأخد أف للأنان فهل داخلمه، الذين قينمع الثامن، 



0ممساسلأة)طد،اسط*س(
نت

ماالست عورة من يرى بعينه يرى الذي لأف ظامئ؛ والقرى لا، الحوابت 
البامسرعند عإلسرن ئاذا قنطوا، الذين هم الست، أهل يقال؛ ثم السائ، يراه لا 

 ،^bJ.^ الرؤية،ق المطة لكن أصوامم؟ أونحفوا الست،، إل لم:ذخالوا فل،اذا
 vينذره،بل أذنه، نحرق أن بائه من إليه ينتؤع شخصا راى لإنسان نحور لا ولذلالث

عليه.ثيء ولا يبال، ولا العتن يممأ فنعم، العين أما 
علمفإذا انمدين، القوم دابر ينمطع أن لأجل عَوْل افب حكمة من وهدا 

والأاiؤمق.هدا. عن ؤيثعد محير ^ عينه ممثت، مباشرْ رأى الإسالآدهإذا 

شامالئلأة )رلأ;ؤخئوا اضه: زئوو ماَل قال: جابر ذعن ١-  ٠٧١
الثقرُشنح رواهِو • لي؛؛ ولا 

إلاالصلاة عن يتحئس وما زأيتثا لقد قاو: منعود نن افث عتد عن - ١ ٠  ٧٢
الصلأ0.ثأئ حى رجلم تثن ليئثي اشبمى إذ'كاف أومرمى، مائه، قدعلم منافن 
النجدق ١^٠٤١٥ الهدى ثنن من ؤإو الهدى، شنن عثتنا افي. رشوو إن ؛ وقاو 
عقهلقحافظ عدامنؤا د١تال ^ ٥١ياش أف ثرْ من ئالت وولإ ؤق • ^١^ يزدن الإي 
ثإمنالهدى، ثنن ّمغ اُّ ُإة بمن؛ بمالي حيث الخنس الصلوامث، هذه 

ماضفي:ثمحمحا
(.٣٧٥٨رقم)والعناء، الصلاة حضرت إذا باب الأس، محاب أبوداود: أحرجء ر١( 
رنمالهلءى، صن عن الحمامة صلاة باب الصلاة، ومواصع الساجد كتاب لم: مأحرجه )٢( 



محةت1واحىةاسبيح

الطيور،هبمذ يتظثر رجو مذ وما لشللم، لإثم ئة ولوركم يئم، ئة 
حنثه،نحتوها حطؤؤ لأكل له اف إلاكب انثاجي•، هذْ مذ ننجد إل بمجي ثم 

وكدوأيتناومايتحثمرعتهاإلامنافذمنثومبماتسه، عنه وحط بمادرجه، ورقمه 
زياهالصفثرُ حربمامِو الرجلتن محذ بجادى به  iJiiالرجل كاف ولثن الكاق، 

1صُ«
٠^^^٠٢ ٠٠

حزجإنه تقول! ثكاد عظسم، أثر نيؤيقتئ عود مين افه عبد عن الأثر هدا 
افهأف هقييتئ فيه بهق عقلتم كلام ق^، النح، كلام ينجه ايه أي الجوة، مشكاة من 

اقدى.ئس وتلمم~ آله وعل علته افه ~صل محمد شبا ثميع 
وتلمأ-آله وعل علته افه —صل اللمي فإن الهدى؛ طرق، يعني؛ اقدى وثنن 

يعني؛الحي ودين الناؤع، العلم يعني؛ باهدى الحي؛ ودين بالهدى تعال افه أرمله 
ناجعلم كلها — وتلمم آله وعل علته اممه —صل اني، شريعة الصالح، العمل 
العالي.رب يا أثاعها من اجعلنا اللهم صالح. وعمل 

ثنن»من ا-قئس الصلوات بمي ؤإبمئ® الهدى، ثس بم؛،كم رُثرغ قال* 
والصلاةالكر، عن وثتهى يالمعروف، تامز فالصلاة الهدى، طزق من أي؛ الهدى® 

بركهالأعال، وأعفلم ا-قنر، 3، ونور الشر، ل ونور الوجي، ق ونور القلج،، نورِفي 
الصلاة.هي 

عِؤيجلالثه مساجد مجن مسجد إل عمد يم الوصؤوء، فآحن ينته توصأل ومن 

.(yoU/-\oo(\)



0(ةت1و،اسلأة)ئبابمطس 

خطوةنحط لر ملإ، أف يريد إثما الدنيا، بى مص1 يريد لا اش، وجة بدلك يريد 
آ.ر نقه -٦١ عنه وحط الحنة— ق —يعني درجه -٢١ له اف زثع إلا واحدة 

ؤيكتبعغئجل اطه محصيها ذللث، ومع أحد، لا المجد؟ إل حطوانه مي حمض 
حهليئه.-ها عنك ونحط يرحه، -؛ا لك، ؤيرفع حثنه، واحدة حهلؤة بكل لك 

آلهوعل عليه افر ~صل اممه رسول ُع يعني* رلإسا® رروكن« ظ^بمنهت قال 
الفاق،منالوم ءإلأمنافق الحإعة ق ت يعني الصلاة* ض اروماؤحثما نصل وتلم— 

يتخلفن،أن يمكن فلا القادر وأما يتحثفج، أف يمكن فلا افلومن أما أومريص*، 
ا،لرصى,لحى بل يتحلفون، لا فالومتون ياتون، الصحابة فكل 

الصم،«،بمامِو لحى الرجلم ثنن بجادى بؤ يوش الوجل كاذ ررولمد يقول؛ 
فيصل.يقام؛الصم، لحى خطوة خْلوة ونحهلو يخملانه، رحلن ب؛ن أنه يعني 

والناسبحياته معسطا فراشه، عل ناحا منا الواحد نحد ا هؤلاء؟ مجن نحن فأين 
علمناِفيمث كإ ونئتا- وعلآله عليه اطه -صل اللمل أقر وك- ولايمه، يصلون 
لمشهدخنشن، أومرماثين محانمينا، نجدعن انه أشوهم ررلويعلم المسابق؛ الحديث 
العثاء.لثهد الدنيا من زهطوا شيئا لونجر يعني! العناءار 

الدنياهدا، عل — باممه إلا قوة ولا حول ~ولأ اليوم الئاس من كثير وحال 
والصلواتالليال، لها ؤبمهرون وعقولهم، وأيدتبمم بأرجلهم إليها يسعون 

الهدايه.افه نسأل الحإعة، نع عاليهم الخمسثقيله 

٧(.٠ )٢ رنم حديث نحرمحه، مبق ( ١ ) 
■١ ٠  ٥٣)رقم حديث نحرنحه، ّبق ( ٢) 



قوحهاوا،قكاةاسسح

يوشالرجل أن الصحابة؛ حال ^؛، ٥٤وظهه' مسعود بن اش عبد يقوو هكذا 
يالصقن.يقام حى ١^->^ بئن يائي به 

زادكالخاعة، عل حافظت إذا أنك واعلم غإي مثل افب~ عد ~أحي فكن 
وحثزكحشزك، ونوو قثرك، ونور فليلث،، ونور للهلاءة، وحبا الخم، ق رغبه اض 
إذاوأنالث، والصالحين، والشهداء والصدضن البئن مى عليهم افه أنعم الإين بع 

يومالإئسان عليه محاسس، ما أول، وقدا أصح، سواها لنا كنت، الصلاة صيعث، 
أصح،سواها لنا فهو صثعها كال ؤإذ أفلح، فقد صلحغ فإن الصلاة؛ القيامة 
باه.والحياد 

عنك•وهوراض ربك وللمي للبك، ويشر وسلم، ثئثم ؛الخ،اعة ءلياث، 
قدير.ثيء كل عل إنه وترصى، محب لما والتوفتمح، الدايه ولكم ل اطه أسأل 
نافُايفئ.

قوٍمحتجقت؛؛؛جبم

رايرَلأىواتوتئص^^^ة،ءناتي.ئل:
رداهبالةارا٠• البيوت ل، ئا تنرقول قمحاف وأم-رمتج العشاء صلاة أتنتر والدثية 

بالصلاة،فنودي المنحد ق "كثم ®إداه اف رسول يرئا ت محال وعنه - ١ ٠ ٧ ٤ 
كئاخمبج(<.نواةأمحرى.

(.j^l(T'nv/Y)ا(أحرج4 
(.٥٣٧_)Y/)آ(اكلر 



.جمةت1دااسمأربمباسمائوصها( 

محماونؤ، 1دو يندما انتحي من رجل ■مج ؟ال• الشثاء م وعى " ١٠٧٥
م.-وداةسمرن•

أذرئرامي :٠ اش رثوث، قاو ؛ محاو هقهتتئ عئاو نن عئإو وعى ~ ١ ٠  ٧٦
رواهمحهومنافيى«. ا)ثجعة، وئولأيريد لحاجؤ، تئرج ل( مج، م النجد j الأداذ 

ملمالنداء شخ ررمن ت ماو ه الم، ض ^٥؛^ عباس ابن وعى ~ ١ ٠  ٧٧
قإلأمحمح،(.نواةائانصرم.

أبوداودوئام له• ولم*محهثى ررمحتهلأ،،. ماو،ت ننم• قال• الملاح؟®• عل م الصلاة، 
ثاكئر،<.

هملث،توهومئصسم،، أبوالدرداء غئ يحل مالئا؛ الدرذاء أم ١—وعى ٠  ٧٩
فئا١لأأيابمiونشتا.

تواةالبمارذرْ<.

أذنإذا الجد من الخروج عن النهي باب الصلاة، رمواصع احي المكتاب 4سالمت أحرحه ( ١ ) 
ااؤذن،رقم)ههآ■(.

(.٧٣رنم)٤ فلانحرج، المسجد ل وأك أذن إذا باب ب، نت والالأذان كتاب ماجه; ابن أحرجه )٢( 
١(.٥ ٥ ٥ رنم ٢،  ٩٣المن)٢; ي الدارثطي أحرجه )٣( 
كتابت اثي والن(، ٥٥٣رقم)الخإعة، ترلئ. ق التنديد ل باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه ر٤( 

(,٨٥)١ رقم بس، ينادى حيث الصلوات عل المحافهلة باب الإمامة، 
(.٦٥٠)رنم خماعة، ق المجر صلاة ضل بابج الأذان، كتاب اJخارىت أخرجه ( ٥ ) 



مح؛تاسحل1ةامحاطسح

ممدالخطاب ثن عم إو هاو: حثثه أف بن ثل؛ياو بن بكر أف وص - ١ ٠ ٨ ٠ 
نمحالدمنكير ايوق إق عدا عم محإو الصبح، صلاة ِفي حّثه أف بق ئلمحاذ 

^^للها:أأزبجانواني؟
خماعؤارصنيِفي صلأْ أفهد مح؟و عم: هماو عثاه. هثلتئك يصل بات إثه همانئ: 

نواةىلكرُأحئإؤينتوومد1ئ. 
^^١نجا 'راسأن افي.ترئوو هاو هاو: الأئعري موتى بج وص - ١ ٠ ٨ ١ 

.٠٢ماحنرابن رواة (،. ^١٧

س:اف رئوو هاو هاو: أبته ض عم، بن النث عند بن بلأو وص - ١ ٠  ٨٢
والهِئنهن.انثأأخإ<(.ظاَلبم: اش١٤غظوءنينانمإذا لرلأءنئوا 

اكنئهى؟ ؤى: وممول .، ١^ ^وو 

نئامانبثمب عنداف علتؤ هأثو أيوهاو: عن رنو^ ول - ١ ٠  ٨٣
رئاءلننثثهس؟إ وافي وثئوو: س افث رثوو ض أنبرك وهاو: هط، ثلك مب 

»لأيئنمنهاو: ه الض أو عم، ثن ؛ عند١٥عن هئاهد، وض - ١ ٠ ٨ ٤ 
يمال،ثننئهن. هإئا عم: بن اف؛ لمند ابن همال، الناجث«. يأدوا أذ أه رجل 

(.١٣١/١)١(أحرحه.الكفياضطأ)
(.٩٧٢رقم)حاص، الاثان باب مها، والت الصلاة إقامة محاب ص: ابن أحرجه )٢( 
الدأنما كة، عليه يرتب لر إذا الساجد إل الماء حروج باب الصلاة، كتاب ْسامت أحرجه )٣( 

نحرجءءلمة،رقم>آأأ/،؛ا(.



هناباسةروابايجائرضإها(

حشىالي عد يما'قلثة قاوت أ هدا؟ وثموو اش. رثوو ص أحدئك اش؛ عند 
ىث.نناةأمحرُ

الخإعة؛صلاة من متعددة مسائل أحاديثِفي هده 

: Jliأنة ؤعلآإهوطأ~ عثه افّ -صل اش عن ئزيزْ أي حديث منها: 
محرقوزظقاف »وزلأئواتوتسص 

وأنهاحي، المتكولتي أن بد لا الحإعة صلاه أف عل دليل وهدا Jالناراا. لتثوت اق 
حماعه.صل لو حى عنها يتخلف أن للإنسان ثبوز لا 

يصلونثم الماحي، حول ينزلون الدين المسافرين من الخهال بعضن يفعله وما 
علفيجب وجهل، وحطأ غلهل فهدا افروق، منحن ت ويقولون رحالهم، حاعهِق 

صلاةفلا بجن،، فلم النداء سح فثن بجّبإ، أف النداء سح المسافرإذا وغر السافر 
الماحيوحولهم الفنادق نازليراتي فتجدهم افر، للمعذر ولا عذر، من إلا له 

جاعت،وأمم افروق، مأثم بحجة حجرهم ل ؤيصلون احي، الميصثوزِق ولا 
الحإعةالمهود إن يمولوزت العيء بعفن لأف ااع؛راء؛ بعضن به هال ؤإف وهدا 

لكنالواجنر، أدى فقد المسجد حتب إل بيت خماعةِق صل لو ؤإنه اجد، الملا 
بيؤيكمِفي صليتم ُولوأمحم غو^بمنق■ عود مبن اض عيد مال، كإ صحيف،، فول هذا 

ظهإسإ«رأا.ييثلسا 

أحد)أا/أ'ا(.)ا(أخر-0 
)ما(سقنحرءبم،الخاوترنم)أي•



قرحةتاو،عث،لاأاسئ

الماجد،لتعطلت يوت|لم— ق حاعه يصلوا أن ~أيت به بأس لا إنه ولوقلمتا؛ 
•حصلن وتد الحإعة اكصود ؤيقول• هووامراته، بل وابنه هو يصل ان إنوكل 
لعدو.إلا المساحي.، ق إلا يصل محورأل فلا مرحوح؛ صعق قول فهدا 

المجد،س نح_رج فلا ا،لوذن أدن إذا ايه ت الأحاديث، هده عليه دلت، ومحا 
مالمج، أن محل دلا فسمى، إمامه، يتأحر المجد لوكاف حى الخ،اعة، ح وصل 

محثدايعي القاسم.٠ أنا يقدععش هدا ءأما ادل؛ أن ج مج رجل أبوهميرْ,في 
اطه.رسول 

أويكونالوصوء، نقض إل محتاج أن مثل بأس، فلا عذر له كال من لكن 
ماأو محص_ز0، أن يريد درس فيه آحر مجد إل يدمإ أو مؤذنا، يكون أو إماما، 

أحلمن المجد مى حرج من اما حرج، فلا الصحيحة، الأغراض مى ذللئا أشبة 
منتكزا.اس وأنه . المح، عش انه شك لا فهدا بنته، ؤ، يصل أف 

خوءءمحعك؛؛جبم



اسق(دسمة ، jUهاب)_،) 

د^،وداةأ

ممحققم

سكلأنو

حشصقوهئا بموي افب. رثوو 'كان محاو؛ بشم بن ظمحا عن - ١ ٠  ٨٥
أوحمرثاد ممام ^؛؛1 حنج ئم عق، قدعمك أيا حمررأى القداح، نيا ثأثيأيسوي 

أوصمو05لم ثثوو اف، »عةاد مماو: الصص، قزأىرجلأ^؛١صدرةمنريكنز، 
رواةوجوئكلم«. افثبئ ثحالس 

البمارير٢ا,نواة ظهرى®• وراء بى آرامكم محإو دراصرا؛ صمودقم ®أنموا محال؛ 
ظهري«رم.وراء من ^١^ قإو الصموف؛ »أءوا قاو: علته اثفق وو 

الصموفثنؤيه محإو ررتوواصموقتملم؛ افيرثوو قاو هاو؛ وعته ~ ١ ٠  ٨٧
ةنأقاةة

(.٤٣٦رقم)الصفوف، سوية باب، الصلاة، كتاب، لم: مأحرجه ر١( 
٧(.١ رنم)٩ الصفوف، عندسوية الناس، عل الإمام إنال باب الأذان، كتاب الخاوي• أحرجه  ٢٢)
(،٧٢رنم)٥ الصف،، ق يالقل>م والقدم بالكبؤ التك، إلزاق باب الأذان، كتاب الخاوي• أحرجه  ٢٣)

(.٤٣٤)رقم الصفوف، سوية باب الصلاة، كناب ت وملم 
كتاب،وملم؛ ، ٢٧٢٣رقم)الصلاة، تمام س الصف إنامة باب؛ الأذان، كتاب، البخاري؛ أحرجه  ٢٤)

(.٤٣٣رقم)الصفوف، باب،-سوية الصلاة، 



همحمموا|سىةاسبيحيث، 

وحكمالخماعة صفوف يعني؛ ، ا، الصم( ثنؤتؤ ررباب مِكهاثق1 >ا الؤلفهال 
•السسوره 

عنالآموم يكوف أف الأفضل فان فقط؛ ومأموم إمام كال إذا انه واعلم 
جسهإل فقام ليلة، ذات قام — وتلمم (ثه وعل عانه اممه ~صل انيا لأل الإمام؛ يمتن 
وعلعليه افه -صل السل فأحد ياؤه، عل وهم، لكنه جيبمئ عاص بن اممب همد 

؛•ريمسه عن فجعله ورائه من فأداره وسلم-برأسه آله 
الآموم،يسار عن الإمام يكوف أن اضن كانوا إذا الأفضل أة م دليل وثدا 

الصلاة،صحت يساره عن كاف ؤإد الأفضل، هو هدا الإمام، يم؛ن عى والمأموم 
ناول -بمي: الإسلام ول ِفي محكاو فأكثز كانوا فإذا الأفضل، خلاف لكنه 

يمينه،عن وواحد ار0 يعن واحد يكون بينهإ، الإمام يقف أن الخإعة— شرعت 
صلحن س السل فعل كإ الواحد؛ حلفن يكونان الأنتان وصار هدا، سح ثم 

واليتمأش وصل وسئم- آله وعل اد؛هعل؛ه -صل السل فتقدم معه، ويتم بم 

إليميل لا بالومهل— —يكون سوثهل أن المثرؤغ الإمام أف عل دلل هدا ول 
الي٠ينولأإلاuر.

يكمللر —يعني؛ فاؤع ويسار يمن، فيه الصم، كاف إذا انه عل دليل وفيه 
فاليمنوجه كل من ساووا فإذا واليسار، اليمين مواء؛ يكونوا أن فالقنة الصقن— 

(.١١٩٥رنم)حديث نحريه، سياق )١( 
(.١١٠رقم)٨ حديث نحرمجه، ساق )٢( 



ممباسلأة)ئباو،سميةاسض<

بعضيفهمه لها حلاها أفضل، فهو الإمام من أقرن، اليسار كاف إذا رأثا أفضل، 
نفرانإلا فيه ما والأيل الأيمى محمل وربما اليمئن عل يكون نحدْ الأن، الناس 

علتهاش صل اللمي لمال المثرؤغ هو هدا ولوكال السنة، عل غانمل فهدا أوثلاثة، 
الأئلفالأئل،محاس!،:محالوا

ارفالببينة نيادة اليمتث زاد ؤإذا أفضل، فالمن واليسار، المن ساوى إذا لكن 
أفضل.

علكلهم الشارغ قبعلهم ب واحدا صما يصمون الثلاثة كاف لئا انه والدليل 
اليسار.عل وواحد المن عل واحد ل المي، 

يكونواأن وأرادوا ضيما، ا،لكان كاف إذا نحيهم الأن الناس بعص أيصا كدللث، 
أنالثنة الثنة، وحلاف، غلط فهدا المن، عل كلهم صاروا صمه، ق الإمام مع 

الإماملإ خمسه صاروا إذا فمثلا! المار، عل ويعضهم المن عل يعضهم يكول 
صواثنان المن ص ثلاثة نقول! أم المن، ص واثنان المار س ثلاثه نقول! هل 

عقيكون مادس حاء فإذا اليسار، عق واثنان المن س ثلاثه الثان؛ اليسار؟ 
فيها.الستة يصيبون لا ولكن النامي بعضن ثها يجتهد مسالة وهن.ه المار، 

عنصل ؤإن الإمام، يم؛ن عن المأموم يكول أذ رحلان كال إذا السنة إذن 
انهوملم~ آله وعل عليه اش ~صل اللمي عن يرد لر لأنه صحيحه؛ فصلاته يساره 

الفعلالعتإء! وهال فعلا، فعل ولكنه الإمام، يار عن الواحد المأموم يكوذ أن مى 
يكونفأكثر ثلاثه كانوا ؤإذا الأفضلثة. عل يدل ل الوجوب، عل يدو لا المجرد 
صمواقلتا! الإمام، مع يصموا أذ إل اضهلروا فإن خلثه، واJاقور٠ أمامهم، الإمام 

فقط٠اليمين عن لا السمال، وعن اليمين عن 



اسبيح ٠٥٠٠;، l^sش 

أمور;الصفوف ق وقبب 

تكونبإذا ولكن أحد، عل أحد بمثدم ولا سواء، يكونوا أن التسوية؛ منها؛ 
والكاو_ا؟بالعم_ا أم الميم، بأؤلراف هي هل التويه؟ 

لكلوقدا العنقوب، والعقب؛ والكمر. يالعم، التموة الثال؛ ابواب؛ 
منيتأكد حر أحيه بكما كعبه أحدهم يلصق التسوية عند لآ.ةنه الصحاثة 
بحصلأل الأصابع؛ بأؤلرافر التويه أف الماس بعض يقلى كما وليس التسوية، 

الأصابع،برءوس التمويه قلنا؛ فاذا قصثرة، والأحئ محلويله قدمه تكوف قد الثاس 
الكعبعل، المعول، لكن *لويله، رجله الدي عن قمرْ رجله الدي يتقدم أن لزم 

السافي،قل أمهو والكمر الخم، عليه ركسر هوالدي الكمر لأف والعممر؛ 
العبرة.هي هن،ه الخم، تجمل الدي هو والساق 

يتساوىأير واحسر بل سنة، هي ما فالمنألة أحيه، عل يتقدم أل لأحد تجل ولا 
الله—صل اللمي أن تثثر؛ بن اشان حديث والدليل وجوبا، الصفوفر الماسِفي 

والقداح؛القداح -با يسوى كأنا حر الصموفؤ يسوى كان وسلم آله وعل علته 
—وتئ؛ آله وعل عثه الاه ~صل اني، أن روي حر بد، ولا اؤيه متتكون السهام، 

ؤيقول؛الصحابة مناكير ؤيمسح طزفه إل طزفه س الصف، س يمشي لكن 
الخد.هدا إل اراستووااار؛. 

الصفوف،يميموزر رجالا يوكلون الراثدول الخلفاء صار الملمون كثر ولثا 
فإذا؛أيدي٠م، الصفوفتؤ وينوون الرحال ويدهسر الناس ؤيقمر الصلاة فتقام 

(١٠ ٠ )٨٨ رقم حديث، نحرمحه، مياق ( ١ ) 



uUS  (اتسءواتاسف باب اسلأة

هداهاثوا فإذا استوت، الصفوف إن وقالوا؛ — —وهوالإمام الخليفة إل أتوا اوت ت
انماية.الحد ئدا فال كي. 

~وهوالناس مى أحد أوإذا الإمام، ونم، إذا ينعا يضيمون الناس الأن 
أنعليلئ، وما عليتاء صيفوا اهطعوق! هدا؟ ررلماذا يقول! الصفوف، يسوى الوين— 

لويميحى الصلاة، تمام ص الصقن تسويه لأل صلاتك،؛ أذؤإ لأحل )يقهلعوك( 
أوأكثر.■مج، فلا الصفوف يسوى ماعة رع الإسان 

للماموماليلشت، لكانه تقدم إذا الإمام أف عل دلل اشمان حديث، وق 
وبجعلتاما، امتقبالأ يستمالهم بل التفاتر، هوءضد ما تاما، استقبالا تستقبلهم 

تقدمأحدا رأى ؤإذا ؤيفلر، كله، الصقن عل بمثزف يم حش ظهره حلفن القثله 
يتقدم.أن ناحريأصْ أحدا أورأى يتاحر، أن يأمء 

عنه،عملوا أصحابه أن واتئلم- آله وعل عانه اممه -صل البل رأى لثا 
بداقد رحلا رأى يك؛ر كاد فلثا يوما حرج منها، بد لا التمويه أل وعرفوا ومهموا، 
أوصفوئكم لتسسوبي اممه، ررعتاد وقال؛ إليهم فالتفت الناس— عن —تقدم صدره 

كبائرس المخالفه أن عل يد.و( والوعيد وعيد، فهذا وجوهكم؛،. ب؛ن افه ليحالمى 
.الدنوي، 

فمثل•وجوهكم٠١ ( JUافه ءرقحالس قوله؛ معنى العؤأء واختلف 
وجههوواحد لصدرْ وجهه واحد يكون يعني؛ الوراء، إل الوحة يرذ أيه معتاْ؛ 

قادرقافه ةا.ير، ثيء كل عل وافه معنوية، وليسسؤتج حسية نحاقة وهده ظهرْ، إل 
الدينهولاع محمى هدا، يمتح ولا عموبه، الظهر إل المحير س الرأس يدير أف عل 

الأحي،وجه حلفن وجهه منهم واحد كل يكون أن إلا يتفلرون ما الصقن يثووا لم 



درحممو،ثثاأاسبيح

مولشيئا أراد اشإذا لأل ولائنتئرب؛ أمام، منهم وواحد وراء، وجهه متهم واحد 
هشبمت هتدة ؤؤ>وأ يال،؛ بالثبت، اعتدوا الدين اليهود يلث، كا ؤدض كن له؛ 

قادر.غاض باض، والعياذ ةندْ، واحدة بلحظة امة~ ~وءم فكانوا لالمةتْا"ا 

بالوجهاراد أف ؤحوهئم،ا بين اض >رليحالئن ت معنى العلم؛ أهل بعفن وتال 
إذاظنك وما عنتلم،، بل الأراء، تحتمع فلا القالومت، بين عنالم، اممه أف بمني الانحاْ، 

وهدهاكالح، وموت ، ٤١٠٣١١ومحصل الموصى، تمثل آرائها؟ ل الأمة احتلمت، 
عفليمة.عقوبة 

.؛ُُ .َ.َ.ِ.. ُأ  بتسويةالعناية عق يدل المسلمون— أئا يا — الخديث هدا حال، كل عق 
واجبة.الحس تسوية وأل الصمح، 

الصلاة؟ثبملل الحس ا-محتالما إذا هل العلقاء واحتلم، 

الصلاة،مس ءنثماِفي ازثكبوا لأمم صلامم؛ بطل نعم، فقال 
هدالأف بظل؛ لا إما يقولول؛ العلثاء أكثر لكن يطلها، الصلاة مس والحثمِفي 

هووهدا فيها، لراجسا لا لها، لواجس، بمود ؤإنما نفسها، للصلاة بمود لا ثيء 
حطر.عق لكنهم الأترب،، 

له،صحة لا فهدا أعوج، صم، إل ينظر لا اه أف العوام بتن اشتهر ما وأما 
بئاض أوثحالثن صموه،كلم ررلتنوو بشير؛ بن اشمان حديث، عنه بمني لكن 

وجوهكم"•
الصفوف،،أقيموا مول؛ الإمام أن عل دليل صموةكماا ررأثموا .؛ توله ول 

علالامتقامه هى الامتقامه لأف غلط، فهدا انميئوا، الأئئة؛ بممى يقوله ما وأما 



0ةتإو،اسلأةربإبثمواتاسف(

محايمء يبج، ما أفين نى ذع ؤلمج ءئة؛؟ل■  ٠٥٠١مال الصس، إقامة هي لتس الدين، 
[،١٣٧٠١]١^ه ا؛لإ.؛و؛ فيإ أُا ؤعمئ ومّوا يف؛تابرءيم ؤبمثا وما آنحبمتآإصا 

راسقيموا(،لكلمة صحة فلا تنْالتتأ[، ه وآمننييْ النم ؤ٠آسنمعوأ تعال! وهال، 
وهوإتامهالخاص، بالثيء فئن علاقة. لها وليش الدين، عل استقيموا ت تعني فهي 

صفوفكم.أقيموا الصفوف،! 
الصم،؟ق تقيمه ذهست، إذا يغضم، الناس يعص إف مائل■ يقول ومد 

تعدلهأل أردمحت، إذا الناس فبعض لخهلهم، يغصبون هؤلاء والخواي،! 
لممريطأحرى جهة من جهة، س هدا بالوايع، لخهلهم يعشون وهؤلاء يغصبا، 

أعدل،س الصم، فلوكال فقط، ءاّتووا® يقولت فتجدْ اش~ ~هداهم الأئمة بعثس 
هوفهدا يقيمه، أن محاول لا يكون ما أعوج من ولوكاف استووا، يقول! يكون ما 

الناسلتندا وأيالترلم، بآلستتهلم يئاJلون وصاروا غدا اعثوا الأئمة فلوأف السس،، 
قمة.لها الصف، توية واف هنة، لت المسألة اف 

سللمم، التفت، مدم إذا كال مندي، بن الرص عيد شيخنا عل اطه ورخمه 
مدمتأخروا، الصض،، أيمن تقدموا الصم،، وسط مدموا ؤيقول! يسار، ومن يم؛ن، 

هوفعله ولكن دَمةآثئ، فعله يفعل صعري س أحدا رأينا وما تأحر.. فلأن، يا 
جال.يةبتكون اللمألة أن ااصوااس،؛ 

التفت،الصلاة أقاموا فلنا اثنين، نع يصل واحدا إن الناس! بحضن ل يقول 
محاللماذا أحن.. يمينلث، عل ليس بجانبه! الذي فثال، اعتدلوا، استووا، وقال! الإمام 

الأئمةأن فلو إطلاعا، معنى لها وما فقط عادة لأمتأ الصم،؛ وهول الكلام هدا 



همحممداحداةاسبيح

غلط.وهدا فقط، استووا استووا، النألة؛ صارُت، أيدا، لكن الناس، فهم نبيا اعثتوا 
يتمدمهل الصم<، يثويان كٍش اثتتن صارا إذا والمأموم للأمام بة ويالن

سواء؟المأموم يصير؛ع أم الإمام 
حكاذ إذا المأموم لأف غلط؛ وهدا قليلا، سقيم الإمام أن الثاص بمص يقلن 

فإنومأموم إمام كاف فإذا هدا وعل التسويه، فيه تحب والصف صما، صاروا الإمام 
أعلم.وافه المأموم. عل الإمام يتقدم لا سواء، يكونان والمأموم الإمام 

الناسصل بعدما الخإعة عن المتأخر إل يةول،ت الناس بمص ئائلت هال، فإن 
لابمزحماط؟
سحماعه، مبملون فإنهم الناس صل وقو قوم دخل إذا غلط، هدا فالخواب: 

فقال؛الصلاة، فاتته رجل ودخل يوم ذايث، أصحايه التح،.كالِق لأف الثق؛ هي 
ثانيه.جاعة فهذه معه، ومجل رجل فقام . ٠١١٠،معه؟ همل هد.ا عل يتصدى ررمن 

وصلاتهؤحن.0، صلاته من أنش اوجل خ الرجل ®صلاة ه' التح، وقال 
محلخلإم،بمثاذمحنمنلإ!قالأ'•

الخإعة،خ نصل لا ونالوا؛ وعمدا، صبمدا تأخروا الناس أن لورض نعم، 
هوالأفضل.وهدا حماعه، يصلون ثبوز، لا فهدا لخالنا، نصل أن نريد 

ثيءم عل إنه عليه، والوفاة دينه، عل الأستقامه يزرقنا أن ثعال اممه نأل 
قديت•

——^وٍمحجوةت؛جبم— 

(.o/rأحد))؛(أحرح4 
!١٠٦٦رمم)حا-يث نحريه، سق )٢( 



اسق(مئة ه|وااسدأرباب 
(m)•

متاكسأينثح اش. رثول 'كال محاوتالأئصاري ئنعود ب؛؛( وض  ١٠٨٨
الأحلامأولو متئم ل؛لني فتختلس هتلئوا ولا ٠رانتووا ثيقووت الصلاة ِفي 

أندالثوم هأيم أنومنئود: هآو الذينيلومء. م الذينيلوم، م داض، 

محُلاجه:همهاأولو

ثآحرا،أصحابؤ اطؤهِفي رئوو رأى قال؛ الخيري نمحب بإ وعى " ١٠٩٠
سمبمتم،لأمحالضم:يىخموٌ ررصضا محاَولهب:
منلمر٢ا.^١٥ اف4اا. يوحزئم 

حلما،يزانا اف. زئوو علتنا لجؤج قال؛ نئرْ بن جابر دعن " ١٠٩١
اللأتئيصم ^١ ررألأثصئوبي ئماو: علتنا حرج ثم عزين؟"• أراثم ي، ررما قثال؛ 

®يتقون^ ١٥زأتا؟ عئذ اللاثئ ئصص وكتفن اف، رئوو يا مملنا؛ ربما؟®• عنذ 
منلمر؛ا.زوا0 الصفث«. ق ثيراصوف الأول، الصموف 
]صظوف ر>محي الهِ. زثول قال قال: دثزة ر دعن - ١ ٠  ٩٢

٠.من1مر زوا0 أولها«. النناءأيموخا، صموف وحيث وقوهاآحزها، أولها، 

(.١٢٢/ itرنم)؟الصفوف، باب"سوية الصلاة، محاب منم: أحرحه )١( 
)أ(رنم)آ"اأ/*آأا(.

(.٤٣٨رنم)الصفوف، سوية باب الصلاة، كتاب ملم: أحرجه )٣( 
(.٤٣٠رنم)الصلاة، ل بالكون الأمر باب الصلاة، كتاب لم: مأحرجه )٤( 
(.٤٤٠رقم)الصفوف، سوية باب الصلاة، كتاب لم: مأحرجه )٥( 



شةت1ب،اممةاسسح

اضلال1اذي
بنها،وقاربوا صئوةiم، رررصوا افي رثوو ثاو قال؛ قس ص - ١ ٠  ٩٣

الصمحلل مى يدحل الئتطاو لأزى إل بيد؛ ميى قوالذي بالآءنا3،، وحادوا 
وداةهمدادذرُالحدث• كأبجا 

ييله، الذي م الندم، الئص »آءزا : اف زثول قال قال: وئ - ١ ٠ ٩ ٤ 
أبوداودرآآ.رواة الؤحر«. الصه1ا ل قكقن مص كال؛_ 

افهارإل يقول؛ ه افي رثول 'كاف ئاث،؛ عاذب بن البن؛■؟ دعن " ١٠٩٥
مناف إل أحب حطوة يى وما الأول، الصموف يلوذ اثن-ين عل بملوذ وملائكته 

أبوداودرمرواة صما«, >؛ا العند يصل يمشيها حطوة 

افهارإل .I افي رثول ؛ال، ؛الت،ث ؤهبمها عايشه وعن •" ١٠٩٦
أبوداوئُُ^١© الصموف«. ميامن عل يصلوذ ؤملأئ٤ته 

إداصموكا ينوي اف.ؤ رشول كاذ بشير؛اث،؛ بن الثمان دض " ١٠ ٩٧
محوداودرْا.انينثاكإ.ساإلالئلأة،ةإذا 

الإماعة،كتاب ت اني والن(، ٦٦٧)رقم المفرق، سوية باب الصلاة، كتاب أبوداويت أخرجه ( ١ ) 
٨(. ١٥)رقم ينها، والقاربة الصفوف، رص عل الإمام حث باب 

الإمامة،كتاب والناني؛ (، ١٦٧ ) رنم الصفوف،، سوية باب الصلاة، كتاب أبوداويت أخرجه )٢( 
٨(.١ )٨ رنم االؤءر، الصف، باب 

ظرونهسوذا،رنم)مأهلالإمام ولاث، اكلأة،؛ابفيالصلأةمام أخرجهأبوداود؛محاب 
رقمالتأخر، وكرامة الصف، ق الإمام يل أن يتح-، من باب الصلاة، كتاب أبوداود؛ أخرجه ( ٤ ) 

(.١٠٠٥)رقم الصفح، بنة فضل باب فيها، والسنة الصلاة إقامة كتاب ماجه؛ وابن (. ٦٧٦)
(.٦٦٥)رقم الصفوف،، سوية باب الصلاة، كتاب أبوداويت أخرجه )٥( 



0(اسق نصية باب اسلأة) تناب 
سوواءاغتدلوا، ثويت4ت عن يقول افث. رسول مكا0 مال• آنس وض ~ ١ ٠  ٩٨

'.أنوداودرزواه صموهت5ماا. سووا ®اعتدلوا، يثار0ت وض • صموهكم'؛ 
ه:»حثامأمحاةثاي،

.٠ أنوداويا زواه .  ٠١٥ز١^٠٨^

تالصفوف باُب ِفي أحاديث هدم 

أصحايه،مناكب ينتح كاف وسلم~ آله وعل عليه افه ~صل اللمي أن منها• 
الإمامأف عل ذليل وهدا ، ٠١٠^٥^٠٧نمحتلس ®لاعئتلئوا ويقولت الصفوف، ؤيوى 
إذاأيه لمعنى سوالصفوف، لر إذا القول لكفي لا وأنه الصفونا، تسوية عن مسئول 
يفعلوالر فإن االaإالوب،، فهدا واستقامت،، الصفوف فامتويتج استووا، دال1 الإمام 

آلهوعل عثه افه -صل ائل كال ك،ا يي-ه، ينويم أن أجل من شه ص ؛نهءيقدم 
ونل؛؛-يفعل.

منيفعل ما ينققلوا أف اكئن مى عناق جسايا يكوف أل للإمام يبمغي ولا 
الناسكل وليس بأحد، مبال ضر بالثق قاتما شجاعا، يكون بل الصم،، تسوية 

قبل.ص لرثألفوْ بإ يرصون الناص ولام بالثنة، يرصون 
^^شيى،لإادين:لوم،لإشين

هؤلاءلأل الإمام؛ يل هوالد"ى ؤيكوف يتقدم أن عاقلا بالعا كاف لن حث يلوتيم'أ 
(.٦٧رنم)٠ الصفوف، سوية باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرحه )١( 
(.٦٧٢رقم) الصفوف، سوية باب الصلاة، كتاب أبوداود؛ أخرجه )٢( 



قوحةت1وا4ق،ت1ةالهطسحلن، 
لألالصغار؛ يقدم أف من أول ذلك صار الإمام، يلوف الدين هم وصاروا تقدموا إذا 

بهيتصرف عدر له طرأ ؤإن ذكروْ، سى ؤإن عليه، فتحوا الإمام أحهتأ إن هؤلاء 
يدركونلا فإتبمم الصغار أما ذللث،. غير إل الصلاة، وأم أحدهم تقدم الصلاة مى 
الصبيتقدم إذا ولكن له، تدير ولا الإمام، عل فح منهم نحصل ولا الثيء، هدا 

مال•اش. لأف مكانه؛ عن يؤحرْ أن لأحد نحل لا ئإية الأول،، الصما ق وصار 
له«رُمهن أحد، إثه لم'ينبو ما إل سى ررمن 

يتوحسون،لهم، امتح^ء،ى الصسلأة ق اماكنهم "مل البجان إرالة وق 
تأليم،ذللت، 'كالِفي عاليه هم ما عل بقوا فإذا الثاس، ؤيكرهون السجد ويكرهون 

يؤحر٠م،الإسان أن يأس فلا أذية منهم حملتج إف نعم التقدم، عل لهم وتعؤيد لهم، 
لوياثرْلأية ولدك؛ موم ؤيقول: الوئ إل فليتوحة أولياؤهم معهم كاف إذا ولكن 

اه.ثاء إذ ميزك والأمر ثيء، وليه تلب ؤ، يكون ربا هوبنئسه 
مننحديئ الأنؤاقاا ومئات ونأمت»إياثلم وعلآله افةعثه صل قوله ول 

باليت،فغل للث، يكن لر إذا المجد إل مدم يعي الأسواق، ل والصخب، الثثو 
وماوالمبمجة، والصجيج الصوت هي والهيئات: لأهلها، الأموال مئات ولغ 
ذلك.أشيه 

•ءئوْلاش عند يصمون الملائكة أف عل الأحاديث طْ دلت، أيصا وكيلك 
أاكأمد،هثمنن نإيا ؤ؟ ألمامن كمر تعال؛ عال، كما العليا، اوات لثم.ال 

عندالملأتكة تحقآ كإ يصموا أن أصحابه الثني أمر وقد لانماغات'ها'؛~ا'ا'؛آ، 
فالأول.الأول ؤيكملون يراصون رم؛ 

٣(.٠ ٧ رغم)١ الأرصن، إقطاع ق باب والفيء، والإمارة الخراج كتاب أبوداود: احرحه )١( 



اسق(ثمين هاب

والصم،المسجد يأقإل أوماوئا— يظهر، منهمك،ا ~جهلأ الناس بعض ثرى 
فهداالثال، الصقن ي يصفث ثم مكان، وفيه أرباعه أوثلاثة نمقه إلا فيه ما الأول 

آلهوعل عليه افه صل السل فول عليه يطبق اكاي الصف صفثِفي الذي الرجل 
عودوافإدا العافيه. افه نسأل اله،ا يوحزقم حتى يثأحرو0 قوم يرال ررلأ وتئم• 
الأعإل.كل يوحروزِق فإ-ام السبق؛ وعدم التهاول أمنهم 

ومحيواحد، إلا قيللث، الذي الصم، يؤرِق ولولر بالتقدم، أحي" ~يا فعليالئ، 
أولتم، ما والثاف الثالث، أول، تم، ما والأول الثاق أذ أما الواحد، هدا 

الأعمالكل للتأحرِق وصسس، الخر، عن وتأحر غالط فهدا تم، ما والثالث، الراع 
فالأول.الأول بالتقدم؛ __، الصالحة. 

علدليل بندثم،* مذ لأتمم وليآئم ي، وأكوا ررمدموا يسْققلأم: قوله وؤ، 
إلرحلان اتى إذا فيما يكإر وهدا حرج، فلا الصلاة ق ضزْ محني إذا الإئثان أف 

أمِقالأول الركعة ل الإمام أدرك هل مفر أحدهما إف ثم يصلون، والناس الجن. 
ؤإلتلمم، تلمم فإذ معه؛ دحلت، كنتؤ إذا حانثلث، بالذي اهتي. ت نقول فهنا الثانية؟ 

المويى•وافه ارول؛أئملأتمممذبندثم®. :٠ اني لقول فمم؛ قام 
اضلاثأف

١١٠ انتووا،انتووا، ااانتووا، يمول: الّثي. كاذ مال• لأس عذ " ٠
ءأناتم,س:مح:ني'-نُاةمئاُئ'''•

يصلوووملأئ،كته افذ *إو افث رئول، قال، دال،ت أمامه ل وغذ " ١١٠١
يصلوفوملاقكته افه ®إذ ياإ،ث الثابٍ،• وغل افث، رنول، يا قالوا• الأول؛؛. الصف، غل 
(.٨١٣رغم)استووا، بمول،ت مرة كم بابح الإمامت، كتاب ائي: النوأحرجه كاوا، )١{ 



ضحممو،حت1تاسسح

ملون؛وملائكته ١٥١»إنى هاو: الثال. وعق ؛، ٥١يارثوو ^١ ١٥الأوو®. الصفا عق 
وهاَلاش«. »وعل ماو: وعل ض، يازثوو ^١: ١٥الأثو«. الس عل 

ألحزمأندي يلتواِو مناكبفم، لإذ وحادوا صمومحم، ررنووا ارب:ؤ رثول 
التجأنبميأزلأئ ظن:نخزبجا:بجابجلإ هاِن الخلو؛ وثدوا 

اثئان.نواةأخوم.

وحادواالصموف، ااأيئوا افرثول قال قال؛ عمر اثن دض - ١ ١ ٠ ٢ 
للئتطان،منحات ولاثدروا إحواذقم، بأيدي يلئوا الخلل، وشدوا المناكب، بند 

التاتثروروى أبوداود، رواه افه®. ممته لطعه ؤس افه، وصلت صما وصل وس 
مءرآآ•إل ث يصل رروس قواه؛ بق 

وشدواالإمام، ءثوثطوا ه: افه رشول هال( هال،ث هريرة أي( دعذ " ١١٠٣
الختو<(.نواةمحو٥١^٢٠.

ين؛»لأ:زاو . اف؛ زشول هاو ت.بمياهالت،: عاممه وعن ١- ١ ٠ ٤ 
محوداودرُزؤا0 النار«. ق اهو4 يوحزمحم حم الأرو الصفا عن يتآحزوف 

حلميصل زجلا افي. زشول، رأى ؛ قاو منيد بن وابصه وص - ١ ١ * ٥ 
ويال(^، ١٥ومحو والرمدى أمحي وواْ الصلاه. نمد أو دأمزْ وحده، الصم 

(.٢٦٢أحمد)ه/)؛(أ-محرجه 
الإمامة،كتاب راياتي; (، ٦٦٦رقم)الصفوف، سرية باب الصلاة، كتاب أبوداود: أحرحه )٢( 

(.٦٧٩رنم)الأول(، المحق، عن التأخر وكرامة اء التصم، باب الصلاة، كتاب أبوداود: أخرجه )٤( 



ااسق باب ؛تاباسلأة) 

البيذي:ممخديئظرا/

وأنهواجأ، المحس سويه أف محبي وقد الصفوف، أحكام ق ٠ حديثازر هدان 
منالصفوف نوئه لأن يعدله؛ أذ أو^■^١ مدما أحيه من رأى كزإنسان عل محب 

وجوههمب؛و( افه محالث بآن الصفوف ينو لر من البي. يوعد وقد الصلاة. تمام 
الذينالخهال العوام الناس بعص يظنه لها حلائا بالهق، ليل فالأمر قلوبيم، أوب؛ن 

الأئمةس فكثير لهم، الأئمة تنبيه ولعدم جدا، بهلهم الصف؛ توية ق يتهاونول 
يعدئه،أف محاول لر يكون ما أعوج الصفح ولوكاف اعتدلوا، استووا، إلا: محدْ لنز 

يكرولا الصف تسوية ل بمشيي الإمام رأى إذا الئاس بحص يتتكر ريا وليلك، 
هوالواحمتح.هدا بل التنة، هي وهده يستوي، حى 

يأياحس يكرون لا بالناس لتصلوا تهدموا الصحابة كاف وقدا 
يصلوف.وحيتئد استووا، إمم فتقولوا. الصفوف ينوون ذهوا الدين الرجال، 

الصم،تؤإقامة الصفوف. يقيموا أن أصحابه ه البل أمر ا.محبمنث هذين وق 
؛الثوية.أولأ:

فرجة.ولا حلل يكون لا بحيث، بالراص، وثانيا: 

الأحر.عن صفح كل يبتعد لا يحسثإ الصفوف، ؛التقارب؛،ن وثالثا: 

وحده،الصفح حلم، الصلاة ل حاء محا بابح الصلاة، أيواب، والرعالىت (، ٢ ٢ ٨ / )٤ أخرجه )١( 
(.٦٨٢رقم)الصفيح، حلفح وحاّْ يصل الرحل بابح الصلاة، ىأب، وأبوداود: (، ٢٣رنم)١ 

)أ(الخديثا0)«،اا،أ«ا؛(.



هرحمماواهىةاسبيحؤئو 
يدنوالصنئوأن الأول، الصس يدنومن أن للأمام ينبغي العتإءت ثاو وئثا 

والثجود،القدم موصع يى قدوما عل الثال من والثالث الأول، الصف من الثان 
العجالةوس مثلا يدخل الناس بعص فيوحد غلط، الصفوف وتياعد قليلا• أويزيل• 
غيرمحتؤعة كتله يكونوا أن الح،اعه من القصود لأن الغلط؛ من وهدا يعيدا، يصم، 

منوهدا يديه، و؛و؛ يراهم كما حلمه أصحابه يزى انه المحا وأقم 
جهةمن ينفلرإلأ لا فالإسان ؤإلأ وت-ئأ، وعلآله علنه النه صل السل حصائص 

بتنكأمم حلمه الذ.ين يرى خاصة الصلاة ل اش. لآكن وجهه، جهة من واحدة؛ 
الصموف،.إقامة عند فمهل الصلاة لب بل داما، هدا وليس يديه، 

بالتراصأمز ونلإ- آله وعل علته اممه -صل اش أن الثاق الخدين، وقب 
قطتهقطته ومن افه، وصله صما وصل ررمن وقال: ا-ئل، ومد بالناكب، والمحاذاة 

عكيأصهؤقلأمُ.السل مجن دعاء وهدا افه«، 

افه،يصله فهدا متممه، يتم إ مثلا الصم، محي أن مثل الصم، يصل والدي 
والديافه. يصله فهدا أحد، عل تضييق بدون فيها فيدحل فرجه الصم، لب أويجل، 
ق3نيفهدا آحر، مكان ِق ونصص تام غير المحس يترك الدي هو المحس يمْير 

بدئامتلأ فإذا ؛الثان؛، بد-ئ امتلأ فإذا الأول، الصم، يوصل أف والواحس، المم،، 
المشرؤع.هو هدا بالثالث،، 

يكثرولا ومطا، محعلونه ت يعني الإمام، يوئهلون آنئم أيصا وذكر؛الحديث، 
العلم،طلية بعض أو العوام، بعض يمهمه لنا خلاقا الأير، عل الأيمن الخناح 

وهداقريبا، كاف الأيسرإذا ؤيترك الإمام، عن ولوبعد الصم، أيمن يصم٠لإ محا،ه 



ؤلهةتاو،اسلأأ)و،واترئتاسف( 

أتمواثاو: كم! فالأبمن، الأبمن ؛^1 : ١^، كاَل كيلك الأم لوكاو غلط، 
،OJليسامقاوبا الإمام يم؛ن لكو إذا ذقولت وعليه هدا، يقل لر لكن فالأول، الأول 

يونطولأنه الإمام، إل أقرب لأيه أفضل؛ ار فاليبعيدا كاف ؤإذا أفضل، فاليميرث 
الإمام.

أرادها.من إليها فني-ئ الصموفه، أحكام مجن ممن ثبق وقد 
ؤييسرأمورناالإي،ان، عل سرهانا وأن ودينكم، ديننا يقتم أن ثعال افه أل ن

والأحرة.لدثا اق 



قرحعاب،حت1ةاسسح

ٍبمانءس 
ت—ثؤًهقحبم— 

\ا)3و'س

محاممتئومة، حائي يت احِفي 3او(ت ماس بن اف عبد عن — ١ ١ ٠ ٦ 
كللكمعدض ءرْ وراء من يدي هأحئ" سارْ، ص قنئ بمل، ه اف رثول 

.٠١شرقن امحن. ١^، إل مذوراءظهره 
قامجابرئاَل: ب«اا-وءن 

عنصخرمحام نن جاءجثائ م ثؤيته، عن خرأمحاض ^ ١٥محآحديدي يثار0، 
٠.رؤاْ حلمه. أهامنا حش ميسا حمتا يدبما هأحد س، اف بماررسول 

والآمومالإمام. من الآموم موقف يعي الوتف®، ®باب دِمةآسنت الؤلم|، ئال 
هوالأفضل،هدا الإمام، يمم( عن صار واحدا كاف فإن أوأكو؛ واحدا يكوف أن إما 

يمينه.عن يكون أن الأفضل لكن الصلاة، صحت، ارْ يعن ولووقث 
حالتيبيت ل ابئ داو(ت نيؤههيي عثامن بن افه عي. حديث، ذللث، دليل 

افهمو وبامت، عثاس، بن اممه عط. أم أحتؤ اللالثة الحارث، بنتف م1مونة مموثه® 
رقماثتين، لكنا إذا مواء بحياته الإمام، يمين عن يقوم باب' الأذان، كتاب اليخاري• أخرجه ، ١ ل 

(,٧٦٣الأولونامه،رنم)ادازينوسمئ،باباسومخة )^أ(،وساام:ئابمخة 
٣(. ٠١٠رنم)اليسر، أي وقصة الطويل جابر حديث باب والرقائق، الزهد كتاب ت ملم أخرجه )٢، 



 Lu؛S 0(التف اسلأة)ئس
ت

كسفليطن وتلي- آله وعل عثه اممه -صل الثل يت ذ.ظوفي عباس ابن 
قدوص \رأّوذ{ وتول كاف هماس بن الله عبد لأف مل؛ 
آلهوعل علثه الله صل البئر مال وقدا العلم، عل حريص، لكنه الاحتلام، يارن، 
وءكالأأول«را؛.رراهلمهوض، زم:

ماوكا بحقد، اقل ئ يقوم و كل. 
همعش اقن من محتلؤه ودكم> ؤيبمش ١^١ ؤ ثن أدذ موم أةلئا ملت رئك وة عغتجلت ربه 

فقيلالقيام، طول( مر ئر مدتيه إل( ض طويلا، ؤبمل يقوم مكال ٢[، ]١>>،:٠ 
دال1تأحر؟ وما دنيك من تقدم ما لك اض عمر ومد هدا تفعل كيف، ت ذلك ق له 
وّسلأمة، iiصLلزات؛>سكوتا«ُأآُ عندا أؤوذ ^ ١١١

عباسابن يمه أف س حوما بحفتة؛ قام امح،. إل يقول■ ههظ؟ عباس ابن 
وومثه انير ليصل؛ح حاء م وتوصأ، فقام استيقظ، •لخترصه لكنه ومه، نس 

ولكنهيميه، عن وجعله ورائه ص برأبه الئل. فآخذ لايدري، لأيه مريسارْ؛ 
عنيكوي، أنا الأمة س أحدا أمن ولا ^l،، ولا يعد، لأ يقل; لر يعنيرت شيئا، ^j، لر 

.سالإمإذابمحإلأسمأوس.
يم؛نعنر ا،لآموم كور! أن رءهآ؛ئق معدي بن، الرحمن( عبد سيخنا احتار وقدا 

ا،لآمومصل ملو ؛واجن،، لتس إنه الصواب،ت ص ماله وما بواحسا، وليسر سنة الإمام 
حرج.فلا اثلأة الأسرم الإئ؟ حب إل الواحد 

فأكثراثت؛ن كانوا إذا الإمام حلف للمامومإر( يكون مإيه الثلاثة موقف أما 

كائلكاب ومسلم: ١(،  ٤٣رقم)الخلاء، عد اتاء وضع باب الوضوء، كاب البخارير: أحرجه )١( 
(.٢٤٧٧بنرعبام،رء؛هبمعا،رنم)اش عٍد كائن، ص باب الصحابة، 

)آ(سأقنحرمحه)ص:«ا"م(.



ضحهارأ،ءق،ثا؛أاسبيحيثح 
فقامجثار جاء م يمنه، عن ه اش مع قام حابنا فإن وجثار؛ جابر حدث ك،اِفي 

الخلف.إل وردهما بايدط .ؤ امح، فأحذ ارْ، يعن 
صاس.^١٠٠بق عبداض قوانيحدث وعن 

له،محرم فخالته وروجه، محرمه عند الإسان ميستا جواز الأؤل• ^^٥ ١١
إذاكاو:صلذكاسإ.لأمي 

منوكاذ العلم، عل ^٥؛؛^ عباس ابن حرص التائه؛ المامم.0 
هالرثول أصحاب من الرجل إل يأق إنه حش العلم، عل، الصحابة أحرص 

متوثدناُعا الحرفيجده القائلةِفي إليهل، فيأق ق^، الرٌّّول عن حديثا عنه 
منهؤيأحد الرجل يتيمظ حر الرحل عثة عل ؤينام رداءْ ^^١ هماس ابن 

خض،إوامحِ؟ زئوو ١^٣ بم،:ا لحاة نا له: فتقول الحد.يث،، 
بول:محامحث،أخئانمم،م.

ثلاُث،:ل العالم أدركت، قال: العالء؟ أدركث، كنط ماس: س اطه عبد وثتو 
ره.بمن.٠، غرماإولر وبدن عقول، وئاو_، السؤال— كثير —يعنى: مثول لمان 

معإذاكاف للمأموم ١^ أد م ذلل 1يفا ١^,^، ثدا ق ١^: الث١ممة 
يمينه.عن يكول أن واحل. إمام 

يساركعن قام الذ.ي تعدل أن أردت إذا أنك، عل دليل وفيه الثابعه: اكائد.ْ 
۶^،،تقدم أمامك، س لته لوعله لأنلث، ورائك،؛ س عدله أمامك،، من تعدله فلا 

الإمام.عل مدم لا والمأموم 

(.١٩٢،رقإ٩٧٦/٢ْمحفيسا'لاسة)
ملول•.غم روين نوله: بدون ١( ٩ ٠ ٣ رنم ، ٠٩٧ ازبق)Y/ اكدر )٢( 



0ساسلأأرااىاس(
ت

فبمثلأأحياثا، بل دادإ، ليس ئدا لكن الممل، ق الحإعة جواز الخامثةت الماتده 
حاعه،يإحوانه التهجد صلاة يصلا أن أحدهم وأراد منزل ل الخماعة لوئرصنا 

أجماثا•بل داء، بل لكن بأس، فلا 

الي،انبن وحديقة عود، مبى اش وعد محاس، ائ ذلك ص عشرنا والدي 
التهجد.ِفي الخاعة صلاة \ذقأ. مع ّأنا هؤلاء كل ;٥^^، 

يزكعمملث! اJ^ر٤، ماهثح ليلة، ذايت، . الحم، ُغ ُصليئ يهول،• حديقة 
ئتمى،ركعة، ق تيا يملأ مقى، يم آية~ مائه أتم إذا ~يغنى الارة عند 

سمك«را؛، ص آل ؛^ ٥١لإ ممنأثا، ص، ١^٤ نأ ^١، ;زلإ ئك: 
^(Jiأل عادته س كال س اش أل مع ووبع، أجزاء خمسه جزء؟ س كم نور، 

آية.كز عند ويقث القرآو 
فقامالليل، ل ليلة ذات معه صل شاب وهو لأأ.ةتن معود بن افب وعبد 

بأمرمتنث ءحى اض؛ عيد يقول القيام، وأءلال وسلم وعلآله علته اطه صل اللمي 
وأدعه®أجلل أل اخنئ هال1 وماحنش؟ له؛ فيل نوء* 

عودموابن القيام أطال ذلك ومع حوي مبن اممب عبلب س أمحس الؤئول. 
يقعد.أن هم 

الأمحرةوق الأم، أول هداِفي القناء م القره قرأ إنه حدمةت وقول 

الليل،صلاة ل القراءة تطويل اسماب باب وتصرعا، صلاة كتاب ت ملم احرجه )١( 
رتم)؟ص.

كتابومسلم؛ ١{،  ١٣٥رنم)الليل، صلاة ل القيام طول باب التهجل-، كتاب الخاري؛ احرحم )٢( 
•( ٧٧٣رنم)الليل، صلاة ل القراءة مملويل استحباب باب ونصرها، السافرين صلاة 



ضحه1سمئةاسبيح
0—

هذايومنا إل الصحفن ست وعليه الئساء، ثم عمران آل تم القرة الزتتب' صار 
يه.تحفظنا وأذ كتابه ثمحفظ أن افن نسأل فث، والحمد 

ذلككاذ إذا ارلإ مشروعثة م دليل الحديث ئدا ول الثاط: الثاذة 
إلءباس بى اش فأدارعيد اللمي تحرك وقدا الصلاة، مصلحة من 

أيصا.عباس ابن وتحثك يمينه، 

حركةوهذه فممدم، الثاق الصم، وأست،ِق أمامالئ، فرحة انكصت، إذا فمثلا 
وهذهللناس، اقآرب، عنلث، وأبعد الصم، ملهس فإذا مشروعة، هي بل ، ١٦٢باس لا 

المطلوبة.الأمور س الحم ند لأف تشروعه؛ مزكة 
جوٍءٍجقت؛؛جبم

يو:ثثاهمحطمها
غألمثا.ئواةثاإإان.

يمينهض ، ١۶٠١٠١٥هاوت وبأموأوحاكه، بؤ صل العي. أن دعئه " ١١٠٩
ييها.نواةسإمرى.ؤأدام 

صلالمحي. أن يبجهمحن أنس وهوحديث الصمون،، يام، 3، الحديث، هدْ 
أبوه،ماُتؤ قد يتغ ب صني أي' ييم، مته وكال يظؤع، صلاة وهذه يته، وبأمهِفي به 

حلمهم.اس  ٢١ئليم أم وكاستإ حلمه، وأسا ^٠ ۵١١فجعل 

(.٧٢٧رقم)صما، تكون ما وحد الرأة بابر: الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )١(بل 
١( ٥٣٤ر»م)اكافاة، j الخ،اءت جواز باب اجد، المكتاب سلم: أحرجه )٢( 





قرحممواثئاةاسسع

كقم أن نحثى كث إذا المرأة حب تقف لا وأث صرورة، هدم ت فتقول 
نحشىمادث معها، مم، لا كلها، أوالصلاة آخرركعة لوفضل حمى نهويلئا، 

•الدم محنى ادم ابن من عبري والشيطان السهوة، كمك أن 

أنصاهدا فقم،، أمامك،، النشاء تكون الحرام المجد أحيائاي أنصا كيلك، 
التناءعل عينك، تكون بحيث، يلهيك، ذللا، أن تحشى كخ، إن لكن للمصرورة، 

تحريم.عليك، يكون لا حس آخر مكان إل واذم، المكاJا ففارل أمامك، اللائي 

قصغيئ أنه بحجة للقرآن الأحفظ مدم لا الناس بعص نائل؛ قال فإن 
المن؟

ماصغر ثامح1، هناك كان إذا الحهل، من أنصا هدا ذللأه ق الأمر فالحوام-،ت 
بميمءإثة إمام، فيه ما والمجد القوم، وهوأقرأ للقرآن، محيي للقرآن حافظ لكنه بلغ 

سين.أوثان منس عثر إلا له يكذ ولولر المحمب فبمدم للصلاة، 
أمحوبمنكال ٠١اوص صنوبننiئة أن الجاري؛ رواْ الذي الحدث واقرأ 

سالقرآل س1ممإ الطريق عل يقم، وكاف ستواُت،، أومع ستوامحت، صث، له صغيرا 
عشيرئوهم - مم يصل فجعل الناس، أقرا أقه قومه فرأى المدينة، من جاءوا الذين 

ارتخمجد إذا لصير؛ إزار علميه وكا0 محتقن، أوسع وهوث الفرامحن، كبيرة— 
إذاالإنثال —لأل صتؤع إزازْ أن فرألم، اّم من امرأْ فخرجتا يقول؛ ورائه، من 

صاحبكم.امن، عنا عطوا فقالت،؛ إزاره— 1و'ق سجد 

١(. ١٢٦)رنم حديث، نحربجه، مياق ( ١ ر 



 lu،؛s(اسلأةub  التف)0
نت

واستالرجل ات وقدا الدبر، هي الأست المج، هي ما والأٌت 
فالأسنكيلك، وليس ا،لرأة، فرج هي الاث أن الأن الثاس لعرف خلايا اإلرأْ، 

أوااانساء.للرحال سواء الدبر، هي 

الإسلاميعد يرحت فما طويلا، ثوتا ل فاصئزوا سلمة؛ عمروين يقول، 
ممراء.فهم الثوك،. يدا كفرحي 

إمامايكوف بجووأن ك،ا الغريقة ق إماما الصي يكوف أل محوز فالشاهدأنه 
ِفيالاذلة•

اللحية؟حليق وراء الصلاة محوز هل هائل؛ قال ؤإن 

الخليقلأف فارجنه؛ فتنة بدون رجعه أف أمكس ؤإذا وراءْ، صل فتقول،؛ 
الدحان؛ثارين، من أشد والحليى بالمعصية، محاهر بالذ، والعيال ، o^wajعل فب عاص 

أحق؛الإمامة؟فاتبمإ حليي، وواحد الدحان واحديثرب اثت؛ن ح فلوكنت، 
الدحانسارُن، لأل الصفامحت،؛ يقثة ق مواء كانوا إذا وذللثج الدخان، شارب، 

كانإيالعصية، معلن اللحية وحالي بيته، ل إلا يثريه فا ينلنه، ولا داء يئربه لا 
يافه.والعياذ ورسوله، فه عاص بأنه اسهدوا للناس؛ يقول، 

أحقوصاحبه اللحية، حلق من هوأءما حسثإ س الدخان دب فلذللث، 
اللحية.حالق س أحي؛الإمامة الدخان ثارمحتخ نعم اللحية، حالي س ؛الإمامة 

١^؛.الصراط ؤإثاكي اشَأنةددا نسأل 
اسيه:وأزهمحاددهتا

حماعه،لكنأبنا،لأداوا.اقل جوارضلأة اكائدةالآول؛ 



محممابحىأاسبيححصم 
لتتتا
وثواصعهوملمم— آبه وعل عليه افه ~صل اني؛ حلق حنن اكايه؛ الثائدْ 

وصلحادثه، وأنس مالك، بن أنى بيت، إل بنفسه حصر حيث، ءكيأدقلأ،ؤصمُ، 
الكريمة.ياثاوْ اكرك حمائمه من اللمذه لأل ا،لكان؛ ؤوك بم 

أولبالفريضة مواءق الإمام، حلم، واليالغ المص موقمح أن ١^١^؛ الثائدْ 
والرحلالصئ فليكن الصلأ0، فأستخ صثر، ومعهإ رحين هناك فلوأن النافلة، 
النافلة.أوق الفريضة مواءل، الإمام، حلم، 

الفريضةل مصايته لاثصح المص إن قمهإهذت الفقهاء من مال( من وقول، 
إلاالفرض 3، بث النقل( ق بت ما لأف حلاقه؛ عل، الدليل، عليه،»)، دليل لا فوو 

وؤ،الفريضة إمامال، يكول أن مبمح المغير أف الراجح القول، كاؤ، ، ^١٧يدليل، 
الفريضة.يوف النافلة إماماي، يكوؤ، أن يصح انه عل، يلين، لا وأنه التاملة، 

يبل،آذ ؤل، يرمغ وهدراه امحت. انم،يل دعر(أبي(بجْآق - ١ ١ ١ ٠ 
افُحزضاءدمذوكإقسمماو:»زائك ١^٥!،، إلالئم،،لإضإل 

١^١٠٠ذلأئئن«.زثاة 
اضدض

^ضنانثوُلافهإذامحا؛لأثأن
٠٠يتمدمناأحنئا.زؤا0مثير 

(.٧٨٣رقم)اكف، دون ركع إذا باب الأذان، محاب المخارى: أحرج،، )١( 
(.٢٣٣رقم)الرحلين، يمل،ع الرحل ؤ، جاء ما يابذ انملأة، أبواب الرطتم،ت أحرجه )٢( 



e(التف  uUاسلآةا مماوأ 
تت

بملدثان م يمام الناس؛الدائن أم ق ثابر، بن عئار وعذ - ١ ١ ١ ٢ 
حدمه،آئرك حس عئار قايه يدنؤ، عق هأحد حدمه قمدم منك، أنمو والناس 

اوجلأم رءإدا هموو،ت اف رسول، ألمُشغ حدمه؛ له قاو صلأتؤ حاريى مع ئثنا 
حىاتيعتلث، لدلك حارت هماو أوثغودللئ،؟ من رغ ممام هلايممِفي الموم 

أبوداودرأ؛•رواْ عقثدي• أحديت، 

ا-نصخممحثاسممحفو:ضأىمح؛امح؟ئل:
هاطؤ رسول، علته وهام ه، افي لرثول يلأة موق هلأئ عملك الثابؤ، أثل هومن 

الناسووثع يمرأدرؤع حلمه، الناس وهام وكي، المله مانثمل وومع، عيل حنن 
هزأثم النم، عادإل م الأرض، عل مجد المههمى ز-ح م زأنه، زئغ ثم حلمه، 

البماري،لمظ هدا بالأرض• نجد حس المهمرتم، رجغ م رأته، رهغ ثم ركغ ثم 
الأانل،إرا)رمحاضمحال:

ظ،هدومحول،زظواطق«رى.
يآءوذبؤوالناس حجرته j، اف. رثول، صل يالت،؛ عاينه وعن - ١ ١ ١ ٤ 

رواْأبوداددرآ؛•الحجرة• راء دس 

٥(.رقم)٨٩ القوم، مكان من أر»ع مكانا يقوم الإمام باب الصلاة، كتاب أبوداود: أحرجه )١( 
ومسلم؛(، ٣٧٧رقم)والخثب، واكر الملوح ق الصلاة باب الصلاة، كتاب \ب%خ\وي,' أحرجه )٢( 

٠(.٤ رغم)٤ الصلاة، ق والخ0لوت؛ن الخْلوة حواز باب الصلاة، ومواضع اجد الممحاب 
وأحرجه(، ١١٢٦رذم)جدار، وما بالإمام يأتم الرجل باب الصلاة، مماب أبوداود: أحرجه )٣( 

(.٧٢رنم)٩ أوسرة، حاممل القوم و؛ين الإمام كان؛؛ن إذا باب الأذان، محاب اJخارى: 



هرحهتاواحىأاسبيح

اشِ.؟1لأكها.صلأةنضو الأشميداَل: ص ١- ١  ١٥
محدكزصلاثه>إم. صل م اكلهال، حلمهم وصص الرجاو وصم الصلاه أقام ؛ ئاو 

»هم«.نثاةرئاودراا.الأش:لأأمحتيءاَل: 
سوالقدم، 

انصزفئي صلاق، غملث ما قزاف مقامي، وقام قحاف جثْ حلفي مذ رحل 
اه1ةهدامدمحتي.1وام،ئل::اهم،لأبموءُك 

امحه،؛لأا\جقاو:واهصئهقال:همامونب 
بأهلسني ما أنابمموب،، يا مذت،ت أصلوا. مذ عل ولكذآتى آتى، علبجم ما 

نواةالتائ.. ١^١٤محال: النقد؟ 

وأبوبكرةنقهبمته، ؟كرْ آبا حديث منها الصفوف، باب ل الأحاديث هذْ 
فخافراكع، وتلم- آله وعل عنه اشُ -صل والني لحل أبوبكرم بكر• ش غثي 

ضئال،ت ه اني، انصرف فل، الصقن، دحلِفي م وركع، ^ ٤٠الركعه، تفوثه أف 
١^؛،لأن زَلأئئذ«، افُحزضا ا)زائك له: الئئول، قال أنا. أبوبكرة: قال الفاعل؟ 

الركعة،إدراك عل حرصا ذللئ، فعل إي انه علم وتلم— آله وعل عنؤ افه ل ص— 
هدا.لمثل لاثني ثنى: ولاتثان« الهُحزصا ارزاذك وقال،: له فدعا 

٨(.• رنم)٨ يليه، الزى ثم الإمام ل من باب الإمامة، محاب النسائي: أحرجه 



__ةتاساسلأثر،اباإوتف( 

قوانيهذاايهديه:وض 

يجابفليس الحق، إل يعرنه وحس اللمذ.، حلق حس الأيل؛ المائدة 
الخال.بحب إنسان كل يعامل بل غليظ، ولا 

علأويغلب، وهويعلم رحلاأحهنأ، رأى إذا ان للأنيبغي أقه اكايتت الثانية 
حنصا«.١^ #زادك قال! وقدا ولايوبخه، يالخم أذيدعوله تم، ث أن ظنه 

يبخحى للإحرام يكر أن ولا يركع أف للإنسان محور لا انه ١^١^: المائدة 
دئد<ا.ءولأ وثئمت آله وعل عليه افه صل الأى لقول الإحرام؛ 

أدركالإئمِفيالئكوع.ادويىططههماءةاسإذا الثاذةالئابنه:أل 
 fكرراكثا الإمام أدرك إذا لكن كالأئ،، الفاتحه يرا أذ عله محب والآم

هوالذي الوقوف يدرك لر لأنه الخالة؛ هذه ق الفاتحة عنه ونضل وركع، للإحرام 
ماآنكعم؟االاكغاينتا'ا[.ءؤ»أمواآثت تعال؛ افب لقول عنه؛ فتسقهل الفاتحة، قراءة محل 

لألالحق؛ عل ودلالهم الخير إل الناس كوحيه البائرة الخامثه; الثانية 
عالحى الفاعل؛ من محأت،أ انصرف ح؛ن س وعلآلهعليه افه -صل اني، 

أنا.يكرة؛ أبو 

ولوالحق يقول الإيثاق وأن ^^٤؛^، الصحابة صراحة الثادنه: الئايوة 
رأسه.عق ف ك، 

أحمى،هدا؟ فعل الذي من ونل؛ يعرف ولر حماعة 3، أحطأ إذا الناس بعص 
للحاصرين•إرشادا يديك عل بجعل أن اممه لعل أنا؛ ومرت الحق ل فتكلم غلط، وهدا 



مكىّرقإئواإهراسى احهَ 

ييقوو لا لإنة راكع والإئ؛ المسجد يحو إذا الإنتاف أن الئابظ: اقايدة 
غلط.فهدا ثني، لا انتقلن يش الصابرين، ؛ع اف، إن اصثروا ايهلهت يقوو 

يدركلر وإلا فداك، أدرك إذ والئكية؛ بالهدوء يدحل بل سجح، لا وكيلك 
لأ\ؤء.ِولأنثالفل. U الإنتاذ قدتئ فائه 



رج(ةت1ب،اسلأةربابامج(

امةالإمباب 

توءسم 

اثسلالآوو

أمؤهلملكنابالموم رريوم افي.ت زثوو هاو هاو؛ منعود ي عن - ١ ١ ١ ٧ 
^١٤٥٣سالأمحدإِنكازاِفيع 

ئإطان4،ولايؤس مأهدمهمبث، لإو'كائوالالهجرةنواء هجره، 
مما؛''ا.ثفيرن1ةت:>لأ:ؤي؛

قل؛ومهلمثلاثه كائوا ®إدا اف.ت رئوو قاو محاوت نعيد م وعى - ١ ١  ١٨
٠.منلمر زواه أمؤهلما<. بالإمامة وأحمهم أحدهم، 

الأذان.محل باُب بمن  ٠١٢ثاق الخؤترث بن مايلي، دذ؛رحديث 
الفانياضل 

محه:ردؤذنهامج،
ِر،(مداودرُرواة <<. ^١٣

(.٢٩٠)YU["/ رقم يالإعاعة، أحق من ياب الصلاة، ومواصع الساجد كتاب ت مسلم أحرجه )١( 
(.٢٩١)آ(رقمص/

(.)٢^١٦رقم يالإعامة، أحق من ياب الصلاة، اجدومواضع المكتاب مسالمت أحرجه )٣( 
الأذانكتاب -^،; Ltوابن (، ٥٩٠رنم)بالإمامة، أحق من باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه )٤( 

^١(.٢٦رقم)الؤذن؛ن، وثواب الأذان، فمل باب ب، والمنة 



مممسطء1ةاسسى \ججمَ  )ؤجلا-ّتثتن— —

^^ثينانيرث:اياإلطنا•آااا-نصشءطةامتئو: 
يدموان: ثاو يصلن، مدم ق: محملتأ أبوعطة؛ هاو يوما، الصلاة قحصزت يحدث، 

يقوونافي. وثوو نمعت ؛ ٢٠٩لإلأأصل ؤشأحنمحم بفم، يصل رجلابّقم 
وواْأبو٥١^واشديوالتائ،رارهذىيلأينمهمدليومهمرجلمنهم*• 

إلأأةاكزعلمميهر١ا.
الثاسثآكتومتوم أم ابن اف. رثرل ائثثلأن انس وص " ١١٢١

بجأضنناةهمئانئا'<.

صلأمرل؛لأئَلأمحاوز ئلسموالهه:
وهممحوم ؤإمام وروجهاعيهاناحط، باتت، يزجغ، حمر ج العبم• آدامحم؛ 

عرسرآ'.حديث هدا : وداJ الرمذ-ي رواه كارهو0«. لت 

بالإمامة.أحي من بيان الأحاديث،ِق هذه 

يحمدم،أن منه فأرادوا قوما زار أثه )tSci.5 الحويرث، بن ماللئج حديث، وق 
وعلمنهأإ«، وكؤثه؛ازحل محلا مذراريوى  ٠٠قال؛ ء الئي إن لا، فقال- 

لأنهمنه؛ أقرأ ولوكنت، متالئ،، بالإمامة نهوأحي ان إنعند صيما كنث، فإذا هدا 

بابالصلاة، أبواب (، ٥٩٦)رنم الزائر، إمامت باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه ( )١ 
الزار،\ش- باب الامامة، محاب وص; (، ٣٥٦رنم)بمم، فلايصل زارقوما فن حاء ما 

(.٧٨٧رقم)
(.٥٩٥رنم)الأعمى، إمامة باب الصلاة، كتاب أبوداود: أحرجه )٢( 
(.٣٦رقم)٠ كارهون، له وهم نوما أم نمن حاء ما ؛اب، الصلاة، أ؛واب، الرمن'ىت أحرجه )٣( 



e(الإماعة  ubاسلأة) كتاب 
و\تحذؤمنه أقرأ كث إذ لاممإ تتقدم؛ أذ بأس فلا قدمك إذ لكن البيت، صاحب 
يالنق.

صلأبإآذم،أىأبالأيلخإل\ص\ص\0طلأي\وذو وو 
صلاتهفإو م صل فإذا كاوهوذ، له وهم قوما يوم الرحل متهم وذكر عَإ؛جل، افب 
•أكرههم لأنه يري؛ ولا ياطه، والعباد أذنه، تتجاور لا 

^١أوالأكثر؟٨٧١^كرهونهأوإذا ولكن 
رمانا،يكرهوذ كلهم يكونوا ندرأذ الخميع لأف الأكي؛ ا،لراد الغاكء: ثاو 
بالأم.فانمرة يور، لا والأقل لايور، والواحد 

ينئلكؤنه ؤإما مميله، قراءته لكون إما يريدونه، لا الئاس أم كاذ فإذا 
كرهوْإذا الهم يناحر، وتاوة يقدم تازْ لكؤيؤ ؤإما يتأحر، لكؤنه ؤإما لقراءة، اق 

عاذالأصبالعكسفإذا والاحتاغ، بجآم؛لأناكوئسادائالأمحلأف 
ا-قديث،نحمل أذ ييمكن لامحل• صلاثه أل ا-ثد•يثا ففلاهئ فعل فإذ يفعل، فلا 
الصلاة.أصل لا المخالفه، منه حصلن، هوالدي لأنه الجاعة؛ أجر برم انه عل 

هربإذا المملوك يني، ١^,^، والمد يرجع، حك، ١^، فهوالمد الثاف دأٌا 
رجع-حى صلائة محل لا فإله ميدة، من 

حصيرحع.والنافاة الفريضة صلائه لامحل انه وءلا٠را-ةديث، 
وفرصهصحح، غ\ر الأبق مل أل قيهإقة الحنابلة أصحابنا عند والمشهور 

اووهومحميده وهوعند مواء فصل تني، مالفرصن باذ ذللث، وعللوا صههمح، 
العلة.ق العموم قنصيص باب من وهذا الممل، يخلافت، هارب، 

لا؟أو بعلة العموم نحصص هل العأثاء! ب؛ن ، حلافوفيه 



ةمحةىب،سىاةاله|طبيح

أنسام؛ثلاثة العثة يهال؛ أذ ينبغي والذي 
ُإدامثل• ب، نجص العموم أف شك فلا عليه، متصوص نم الأول! المم 

منموصه،العلة فهنا ٠• ءئزنهااُ هإودلك صاحتهها؛ يؤذ ائثان هلاساجى ثلاثه، ّكتم 
الأسانعده يتناجى اثدي الثالث ئدا حتإ لا كاذ فإذا عئرئه«، دلك ررقإو قوله؛ وهي 

متصوصة.العثة لأل يتناجثا؛ أن بأس فلا 
واصحة.ظامرة لكنها متصوصة، غ،؛و علة الئاي؛ المم 
صعيفة.لكنها منتنتظة صعيفه، عثة الثاك: المم 

نحصهل مردد فيها الأم والثانية شك، لا العموم فيها نحص لا والأمحرة 
تقبللا الأيي العبد أف الخدين، ظاهر ١؟^،، العبد مسألة مثاله؛ نحص، أولا العموم 

العثة؛عليها سهيق لا المريقة قلنا؛ العثة إل رجعنا ؤإذا والنافلة، الفريضه صلأد4؛ 
•أووهوهاربإ ميدْ عند مواء مستى، لأنه يصل ، سوفلأنه ذللث، 

ماحط،عليها وروحها فهي صلأت٠مآذامم نحاوز لا ق الثالث، أثا 
يقالما فيها يقال وهد0 صلاما، ثمل لا عليها ساخط وزوجها باتث، إذا فالزوجة 

والنافلةيرم،، ل( أو الزوج رصي مواء تفنل لأيا مبل الفريضه ١'؟^،؛ المد ِفي 
لأمبللأفامحوجلحئ،•

ئفومأن شزأة نحز رذلأ ذتلإ: أله زئل ظه الهُ ضل ١^٠ ثال ولذuث٠ 
زاشُالزمق.شاهدإلأإش((رأا، ^.^١ 

حوًءوقت؛؛جبم

(.١٥١نحرمحه)صرت سق )١( 
٥[١  ٩٥رقم)إلابإذنه، لأحد زوجها بيت ق الرأة اذن لا اب الكاح، كاب افغاري: أحرجه )٢( 



\مَ
لمحنال ت

اشِهرر؛لألأمحوها
أو-والدثائ: ٥^^! ١^٨١٥ أش وت-4و ثارهوو، ته و>ولم ت\ 'مشمدم ثن صلأءم: 

ا.ثاجتر واتى آبوذاوي زواه محئز0ار. اغبي ورجل ثموثه- أو بند يأسها 
أقراطمى ارإو ه'' افب رثول محاو يالغ؛ الخر بتت نملاثه وض — ١ ١ ٢ ٤ 
وأبويائيأحق رئاء تئم"* بمل إماما نجدوف لأ المنحد، أهل يتدامع أذ الثاعة 

ثا:س؛اجن"'•
خعلتئم واجب ارايهاد اش رثول محاو هاو؛ هريره أي؛( وعى - ١ ١ ٢ ٥ 

سةيميىإظسؤلاص صل ثإن ^١، ١٥أز ثان 'كلأمتر،:را 
'قان^١ منلم، عل واجته والصلاة ١^١^، صل ؤإذ أوهاجرا، ثاى ترا منلم، 

٠,أنوداودر نواة الكةاير«. صر ٢)؛ أؤ 

وض،:ظبمااؤكانظقا:
ةنطكأذحميي،أنحم

ثتوم^^٠ ١١وكاستج صدري، وأإئءدفي ة5أثةا الأ5لأم،  vllj^أحمظ ئقنئ ^١، !لته 
،٤٥صاديى. ههوض علتهم ظهر إذ مإثه وهومه؛ ارُكوْ همولوذ؛ المئخ بإنلامهم 

ومصدريالتخريج.من)ارتاة( والي٠ت، اعمرء، )١(لالطيؤع; 
وابن(، ٥٩٣)رقم كارهون، له وهم القوم يوم الرجل باب الصلاة، كتاب داولت أبو أخرجه )٢( 

(.٩٧رنم)٠ كارهون، له وهم قوما أم من باب غيها، والسنة الصلاة إتامة كتاب ماجه؛ 
رنمالإمامجه، عل ١^٠١^ كراهية ل باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ٣٨١)آ*/ أخمد أخرجه )٣( 

(.٩٨٢رنم)فيها، والسنة الصلاة كتابإئامة ماجه؛ وابن (، ٥٨)١ 
٢(. ٥٣٣رنم)الخور، أئمة الغزوح ل باب الخهاد، كناب أبوداود؛ أخرجه )٤( 



شم؛ت1ّم؛ئةاسس\حءَ  نلئاتع—— 

هاوتهلهأمحدم يإنلأمه؛ا، ميي وتدرش بإنلامهم، قوم ثائرض الثئح ولعه ثاك 
كداوضلأة كدا، جم، كداي، ضلأة ررطوا خقا، الئ عند من، واف جه( 

وثؤهإمحثقامحم«.كمواخضزت و،جم،كدا،ءإذا 
حمحان،صترو:لأفيباثمح

هئالث،عتي، ئمثصث، نجدت إدا كئت، بند0 عئ وكائت، منى، أوشح سث، ابن 
محزاممواز،سالحمخت

•رداه١^١^١٢ بغيءيرحىبدلكاشتص• 

يومهمالمدينه"كاذ الأولوذ امحاجروذ قدم لئا ؛ قاو عم انن وعن، - ١ ١  ٢٧
.سينهاض.نزاة

رر؛لأةلأملإئام.:
علبجاورويها ثاتت وامأْ كارهوذ، أه أم؛وثاوهب رجز ثلحا: رءوسهم ئوق 

.؛ ماج4ر ابن زواه . وأحوانتاحط، 

حوًٍوق؛؛؛ج،

(.٤٣٠٢)رمم باب، الغازك،، كتاب اوخارى،ت أحرحه ( ١ ) 
(.٦٩٢رقم)رالوؤ،، انمي  iaUlباب الأذان، محاب الخاري: أخرجه )٢( 
(.١٩٧ ) رنم كارهون، له وهم نونا أم من باب فيها، والة الصلاة إقامة كتاب ماجه؛ ابن أخرجه )٣( 



رمإ؛اه1باسلأأرإابئضالإئم< 

ub  الإمامماض

ظ\ف'

صلاهأثم ولا صلاه أحم محط إمام وراء صثت ما ت قاو أئص ض - ١ ١ ٢ ٩
مممؤأمه. أذثمتن هاة كحمف الصي بكاء نتع ثاو ؤإذ الجمر. منر 
)١(ِآ. 

عييه

»إولآذخز،وامحةؤمحا^
منرأمه وجد شدة من، أغلم صلاق؛٧١ ق مأ"بور الصى بكاء قأسئع إطاكها، أرن. 
(٢١٥ََ.ُ،|ُ<| ..ءش،  ٢الثحارير زواه ثكاته،ا.  .؛ِءت".رو">"يسرى 

ررإذاضلكمحالأاس،س:
محلثطووشه أحدئم صل ؤإدا والير، والصميم الثمم فيهم هإل هلثحمم؛ 

متقى. ٠٤١'؛-ما 

ومسالم;٧(،  ٠٨رثم)المسي، بكاء عند الصلاة أحف من باب الأذان، كتاب البخاري; أخرجه )١( 
(.٤٦٩رقم)غام، و الصلاة تخفف الأئمة أمر باب الصلاة، محاب 

حديثمن ٧(، ٠ رقم)٩ الصى، بكاء عند الصلاة أحق، من باب الأذان، محاب البخاري; أحرجه )٢( 
الصلاةبتخفيف الأئمة أمر باب الصلاة، كتاب لم; ومنهتهيبمته. مالك، ين أض عن نتادة أي 

وسلم;(، ٧٠٣رقم)شاء، ما فلطول لفه صل إذا باب; الأذان، كتاب اJخارى; أحرجه )٣( 
٤(.رنم)٧٦ تمام، ق الصلاة بتخفيف الأئمة أمر باب الصلاة، كتاب 



هوحه1بساةاسديح
——ا ١ 

و\بمئل:محومءدآننبجىو: 
رأيتينا ث• بجل يلان؛ أجل مذ العداة صلاة عذ مح؛أحر إق اف رئوو يا 

ئهلإمممرين، ؛؟ ®إن؛isJمحاو: منهأوهئم غنك أثد ^٠٥١٠ افي.ِفي دثول 
٠.ءلتهر •قى الحاجة®. ودا والين الصعيم يهم لإل قلثجور؛ بالناس صل ما 

>طونم،لإن١^١^١
رئاءالتلأولأ؛•دعلبجم®• أحطئواثثكم ثإل همحم، 

بماسلحاوضاضلياش.

ومراعاةالناس مراعاة من يعني• الإمام®؛ عل ما ررباب دَءهأددئ؛ ١^^٠٠ نال 
يقتدولكلهم وراءه ١^•^ إف إذ يرة؛ مستولية عليه الإمام لأف ثي؛؛ كل نل الثق 

الطارئه.الأمور يراعل أن بد ولا الئئة، يراعل أن بد فلا به، 

نLلم-يمز،نهلآله اضُظوه -ضل ١^٠ كال كما يمل فأذ الثنة أثا 
صلاةأحئئ ظ إمام وراء صقئ *ما لأأ.محئت أنس ثال كما إجال، ل عنمئن 

نلأأتأضلأة/سممح.«•
*ولاأتمء،ثالت صلاة، رآحم هال! ولع والإتمام، التحقيق وصفن! فدكر 

محوي•لا وهدا ^اشأنبة، نحل تخفيفا نحقق ؛نة ١^ يقلن لألأ 
الصلاة،كتاب ت لم وم٧(، ٠ ٤ ) رقم إذامحلول، شكاإمامه محن باب الأذان، كتاب اوخ1رىت أحرجه )١( 

(.٤٦٦)رنم تمام، ل الصلاة بتخمف الأئمة أم باب 
(.٦٩٤)رنم حالفه، من وأتم الإمام يتم لر إذا باب الأذان، كتاب البخارىت أئمحرجه )٢( 



رْة(ه1باسلأةروابئضاسمم(
فاأطأ- ثاء ؤإذا عجل قاء إذا مزلنفسه -نس إماتا إذاكاو الإس1ل إذن 

—وتلم آله وعل علته اش —صل اني، لكف كا بمز أف الأمانة مقتفى من عليه نجب 
الأول،ق ١^٠^؛، ،ه ٧٥^١^- يقرأ انجمعة المجريوم صلاة ق نمثلاث مز، 

وؤدوأف4واكاسة.

ذللثخلآJ٤روا اليوم مساحينا من ممر ل الإمام  IcTTلوقرأ الثورتان فهاتان 
ذللث،؟أثدالإكار.فهلنحئف،منأحل 

وقدونلمم، آله وعل علته اض صل اني؛ صلاة هده لأو نجمفخ؛ لا لا، نةولت 
■اللمي ثى صلأْ أئم ولا صلاه أحئئ مط إمام وراء صليث، ررما أنس• يال، 

الطوريقرأبورْ أف بأس لا • فنقول عليه، بالُلورلآد؛كروا الزب ق ولوقرأ 
وقرأبنورة، الئريت، صلاة ق وقرأبالزنلأيتخ ٠، قرأحار اللمي. لأف لمثرب؛ ال 

الئتحانا٣؛.

أففلو بيحا^،، تعثر إل الركؤع ل، يقول الإمام الركؤع ِفي أيقا 'كدللث، 
إنكارهم.حمه لا لكن الثاس، لأنكر بح يبيحات، تعثر بقي الإمام 

ّاض ضل الي عن الوارد الدكر يقوو حميم اشُلن تجع ئاو: إذا كاللل؛، 
دامما نقول.' رحولنا؛ هطعت، عليتا، أثةالت< فلوقالوات نجمه، ولا وملم، آله وعل 

حم.ولا ظهورهم فممطع لئنة اق 

(.٨٣رقم)١ حديث نحريجه، مبق )١( 
(.٨٣٢رقم)حديث نحربم،، سق )٢( 
(.٩٨٨رنم)اادحأذ(، بحم الغرب ل القراءة باب الصلاة، كتاب ت ائي النأحرجه )٣( 



همحىوا،ق،ىةاسسح

كلؤيبقى ضابط، هناك يكون فلا الثاس ثوى حب اشحفيم، تجعل فلا 
خاصة.صلاة لهم أناس 

ؤإغام.نحفيفث نهي .، اني، عن الواردة الئنة عل فالدارإذن 
الضكان الصئ، بكاء مثاله؛ فليخمم،، التحفيث يوجب محنارئ ٍلرأ ؤإذا 

متغكالعادة، فيها يريدأذيطل الصلاة يدخل وشلم~ أله وعل علة اش ل ص— 
وحزماعلة أمه وجد من ءفييآدثلأ،رآلتهر يعتم ي، نحمف؛ أي فيتجوز؛ الصل بكاء 
به.يلبها وانشغال يكاته عل 

بالصغار- وسلم آله وعل عله افه صل - اش رحمة عل دليل ئدا ول 
أفلأجل يتجوز والكبار• امه، عليه تمل أن لأجل يتجوز انه الصغار• والكبار، 

بسرعة-الأم وجد يزول 
الكإل.الأموم؛ر( بقثة تمع القرعة هدْ هائل؛ محال، فإذا 

سئلهاأحكامخلأفاكاسج.والأشياء ٍلارئ، أم هالخا:ثدا 
يتأحرأن حرج فلا ليصل، يأق أقبل شخصا الإمام سمع إذا أيصا كن.لك 

العارصاكخفيث أن فكما عارض، تهلؤيل هدا لأف ١^^٤؛ يدرك حى فليلا 
فإذأمحنال،، إذا الأموم؛را عق يشق ألا يشرط لكن جاتز، العارص فالتْلويل جائز 
شؤللصلاة ؤيتمد الصس إل هدا يصل حش ولوأطال يعيدا المسجد باب كال 
ينشر.لا فهنا الآمومان، عل 

وفدبالناس، يليلون أئمة عل غضب ه البي أن أيصا الأحاديث، هدم وق 
اليمنالأى.إل بعثه الصحابة، ممهاء أحد ^؛^٤^، جبل بن معاؤ عل عجب 



جصِ_،_( Uub)«_uL؛؛

صلاةوسلم~ آبه وعل عليه افه ~صل اني، ُغ يصل لكف وداعيا، وطئا قاصيا 
قوثؤغ ليلؤ ذات فيحل العناء، صلاة حم فيصل قومه إل تمج يم المئاء، 

ونصفحزءان البقرة "وسورة وحدْ وصل الملتن أحد فانصرف البقرة، ثورة 
نحلف،.لأنه متافئا؛ صار أي ناش؛ ت يعضهم فقال، أهله، إل وذم، نقرسا— 

شديداغضتا عليه فغضس_ا معادا فدعا وأخرم، اللمي. إل الرجث، فذهب 
طاعةعن للناس صادا أي فتاثا ومعنى معاد؟،ا يا قائا ثكوو أو ®اتريد له؛ وءال، 

افءغ؛جل•

دؤءينض، إدا والثل والقصر، ومحاه، ووأش : ®١٧له: قال ثم 
أشبه.وما . ٠ أ1دتملها،ر ثه أنم 

هذهبمثل القراءة العشاء صلاة يكنِِْق أيه عل دليل السل. من وهدا 
يقرأبل الفصل، من شيئا يقرأ يكاد لا تجده اليوم الأئمة من ممر يفعله وما الثور. 

الطرالرالثور هده من يقرأ العنكبوت؛ ؤمن التاء، ؤمى عمران، آل ومنر القرة مى 
؛حصآيادت،ا

^ولممملممح.ًامأوبِسؤطاش
أأا.

بحفيقلويت، ؤ، يوجدون الهلوال، الثور هن.ه محن يقرءون الديى هولا؛ ثم 
[١ لاوقرة;أإ ه من؛لئامي آلننهاء سيقول غ الإمام مثلا بدأ فإذا انشغالا، الئاس 
الإماملوقرأ لكن يركع، متى يقول؛ حاطرْ، ينشغل فالمأموم البنزة من الثاق الخرء 

غلط.فهدا المأموم. يطمس المفصل نور من 

(.٨٣٣رقم)حوت نحرمحه، سق :١( 



قرحهابحئةاسسح

بعضيشغل دام وما مدي من ليس هدا دام غما 
اثسءإدهلأبجأي•

أولمن يدأ حيث الأئمة، يعفى يفعله ما التنة عن البعد ق ذللئ، من وأبكر 
هومحدث•بل ه الي ى هن• من لتس وهدا مْ، إل ؤبمثى القرآن 

كلوهل الكريم، القرآف الحإعه تسبع أن تريد أنك ثدعي أت له؛ يقال ثم 
لمسجديدهب ربإ لايمكن، القرآف؟ محمل أف معكرإل يصل اليوم معلث، صل من 

الخاض.الاجتهاد من فهدا القرآن، أول سمعوا ما جدد ناس يأق وربإ آحر، 
\ن\و1ضلأئكزمدونضءن1لبأهوي، المشكلة ولكن 

يقول!أف ان وللإنصعبة، حرام كلمة لأل يجور؛ لا أقه يمعتى حرام، هدا إن أقول؛ 
القرآنأول من الرقم أفول؛ لكن ٢[، ٠ ]النعل؛ آلمزثانب< ين يثن ما ءؤهام«ارأ محال؛ افه إن 

تبليغإل الناس وأح1ّ، عفيهائلآْؤئم، محمد فه حشيه الخلق فاعفلم يدعة، إلآحرْ 
أبدا،يعود، نم إلآحره أوله من القرآف يقرا كاف ما يأصْةمُ؛ الؤثول القرآن 

الرسول؟من الخلن( ينفع بما أعلم أو الرسول؟ من أنقه الرجل أت1ا أنت فهل 
اللحلق؟ الثئول مى أوأنصح 

فليقرأكلأمألكلتنتولاس نرى وليلك ئولة، عليه الإمام المهأأف 
اومحولئثة وقهئم وفعل، ئول من الإمام عل ماذا إماما؛ يكول أف قبل العلماء 

هوام.يسع ولا 

قالفصل فصار س أبدا يقرأ لا من المساجد بعض ق أحيايا يصل والأن 
يسمعهما والفصل النور، فصار ؤيقرأمن الحلم واسع ءااأأحافذل ؤيصل الصلاة، 

النازإلاقللأ.



ه1باسلأة)د1و،ئء1ىالإئم(

علالفصل يردد حيث الفصل، من يقرأ الإسان كون من حكمة هناك ثإ 
للجإعة.تدنيس وكأنه ويعونه، محففلونه منمعونه الناس 

بالجاعي'بمل وم الول حصره أل بثل به تحص عارض للإمام عرض محإذا 
غثرك؟استخالف1، ت أونقول حمق، نقول؛ هل 

ألوأراد معدته أوهاحلم، أوالريح أوالغائط اليول، حصرم فإذا اكاق؛ الحوابإ• 
ؤتكمل.مقدم أكمل، تقدم فلأن، يا يليه• لليي وليقل الصلاة، عن هلينسك، سميأ 

استخلفهالدي الخليفة يبتدئ هل أرع من مثلا ركتن صل الإمام ولوكال 
نفى؟ما عل أويبني أولها، من الصلاة الإمام 

بالناس.ويصل مض، نا عل يني الخوابا: 
فلأنيا وقالت الفاتحة، ئراءة أثناء ذلكِفي له حصل الإمام أن ولوفرصنا 

حديد؟س الفاتحه أويعيد الإمام قراءة عل المستخلف، يبني فهل أكمل، تقدم 
إذاولاسيما هوبنفسه، يمناها لر كاف إذا حديد من الفائ يعيد الخواب! 

حهرية.الصلاة كانت، 
وارزقناالعالمي، رب يا علتا وزدنا علمتنا، بعا وانفعنا ينفحنا، ما علمنا اللهم 

قدير.ميء كل عل إنللم، المرملين، سيد تة بالئمسلث، 

>اإذائو:آمحىهإثنئولاشه:
أدرسول،اف^هال،وزرولإله؛ ا• رواهمسلمر آتمشلوماقآخمبممالصلأْاا. 

١(. ٨٧أ/ ريم)٨٦ تمام، ق الصلاة يتخفيف الأئمة أمر باب الصلاة، كتاب لم؛ مأحرجه ( ١ر 



ضحةت1وا*|ممةالهطسح

ُي1  »اق«.ئاو: شث. مسي ز أجد إي اف، ننول يا قال: قنثك«. »أم ه: 
قوصعهارامحولء. قاو: م ثدي، ب؛وا ي صدوئةِفي وصغ ثم يديه، ب؛وا دأجلسني 

الين،يهم قإو محلثحمس؛ قوما أم قمى قومك،، ررأم ؛ ؟اJ ثم ئي، ظهري؛؛J، ِفي 
وحدةأحدي صل قإدا الحاجة، يا يهم وإ0 الصيص، محهم ثإو ^!_، محهم ثإف 

قصومح،شاء((را؛.

وأؤثذآبالتخفم، يأمرئا افي. رثول، كاذ قال: عمر ابن دض " ١١٣٥
بالثاهادت،.نواثضئرم

االأُومتذ،يراعي أن بجب الإمام أف ثن له وينهي ّسبى ما يزيد أحاديث هده 
فقدبأصحابه، يصل وتلمم— آله وعل علته اش ~صل الني كاف كا بم يمز وأن 
فهيالطويله، الثور ؤيقرأ بأصحابه يمل وتلم" آله وعل علته اه ~صل كال 
علش وهل السجدة، تزيل الر ب ؤيقرأ والدحان بالصائات، يقرأ كإ الثنة، من 

فهووتّللم— آله وعل علته اش ~صل اللمي فعل وافق ما ذللث،، أشبة وما الإسان، 
فهوتفريط.عنه نقصن وما نحفيما، 

ؤإنأطال ثاء قاف لشسه صل إذا والإسان ولخيره، لنفسه يصل والإمام 
أذيمزك،اكاذيجن، للناس ضل زأثاإذا ألايفقداليأنبه، بشرط فصر، شاة 

يجبوالأمن موقن، أسمن لأية يمز؛ ونلم~ آله وعل علته افث ~صو اللمي 
،<.٠٥١لن وأصلح أنفع هو ما أل يأن 

 ^)١(.)_/_(
(.٨٢٦رقم)التطويل، ق للإمام الرخصة الإمامة، كتاب اهي؛ الن)؟(أحرجه 





شرحةىو،|ق؛ئةاسبيح
—

ؤيغادر.ركتن حقيقة صلاة مقدار إلا له ليس 

أذمن أقفل وهذا ونحفيما، ثطويلأ الثنة ييع أن ينبغي الإساف أن الهم 
المستعان.واهه المملويل، من ه نفتهواْ ما يقعل 



السيولوحئ( التابمة رز ال1«وم على «ا  ubر انملأة ةت1ب 
0

النبوةوحكم صايأنوم ماض باب 
■يجٍٍٍمح؛؛؛؛جبم

^١^١

قاو:محإذا اي. خك نحز ئ قاو: عازي تن اتزاء ض - ١  ١٣٦
الأزض-م جتهتت اير. حوبمغ محْ مة أحث م ل( حمدْاا  'مشخ  ٠٠

صلاةمحمى محلها يوم، دان اش. رثوو بما صل ؛ محاو أنس وض ~ ١  ١٣٧
^^وفباؤشذلأداضود

لإلأناتمضزسني.تثاةمما؛ا''.

ذكرثم ا'قنأوقا، ذغئم التاتتي مى قل؛،U؛^،؛ تأ ءثأب ^٥١^٥؛ الوك قال 
آلهرعل علته افه صل اللمي •ع يصلون كانوا أمم عازببن ال؛را؟ حديث 
—صلاللمي يضع حز ظهرْ أحدمنهم يئن لر خمدْاا لن اف ررشخ محال! فإذا ونلم، 

ومكدااشمحود، إل يصل ص أي الأنصن، عل جهته وتله؛- آله وعل الهُعل؛ه 
كتابلم: وم٨(،  ١١)رنم أءظم، سعة عل الجود باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه ر١( 

(.٤٧٤رنم)يعدم، والعمل الإمام ■سابعة باب الصلاة، 
رنمونحوهما، مجود أو بركؤع الإمام سبق عن الهي، باب الصلاة، كتاب ت مسلم أحرجه )٢( 

(٤٢٦.)



هوحممب«سىةاسبيح

هممهىمبش.طالإيمإدممكى
لعدم.

وصعتراه حى سجد فلا يجد أن وأراد حدْاا لن اش ُسح ثال إذا فمثلا• 
وربايسجد، للئجود أكبر® ®اش يقووت حئن من الناص بعض الأرض، عل جبهته 
كيلكالأرض، إل وصل تراة خى انتظن غلط، فهدا الإمام، نل الأرض إل وصو 

الثجودمن تام إذا وكيلك وتمر، انه تعلم حش رثع لا خمل0 لن اض سح قال؛ إذا 
جبهتهبمع حص جالتا وابن تتحرك فلا سجد، لم ال٠ا٠جدير^ ب؛ن جالس وهو 

عوالأزض-
لاتعتثزبتكبثرالإمام،يغض لابالقول، بالفعل، العثرْ أف عل ذفيل ثدا ول 

فيه.أنت الذي الركن بعد الذي الركن إل اعتثزبوصوله بل 

»لأثاو: - وتئم وعلآله علته افه -صل اش فهوأن الثاف ا"قل«يثا وأما 
معناةكله ومدا دالإئصزاف« ولا بالقيام ولا بالثجود ولا ئنبمول 
مله،تجد ولا قبله، تكم ولا قبله، تركغ ولا الإمام، تبل لاتجد يني واضح، 
تمحرف-ض؛نصرف.بوولأ 

فلاهتإافه، ورحة عليكم السلام اممه، ورحمة علكم السلام سلم• الإمام نمثلأ 
الناص،امشاو إل الشلة ص الإمام بمرق ض مكانك، ق ونمى ئلم أنث،، 

الإمام.حريتصرف فانفلن _، وهدا يقوم، الإمام يسلم حنن ص الثاص وبعض 
اممه**أّثنفئ يقول،ت ما بمدر إلا القبلة متمبل يمي أف حق له ليس والإمام 

والإمام«ايلأو ذا كارك1،ثا الثلأم، وِمنك، الثلأم، أنت ر>اهلم >؛9، ثلاث 



ر>ؤة-اوء؛ث«االسيوة التابمة  jtkاى«وم ض U باب اسلأة) ه1ب 
القبلةعن الانصراف ق يتأحر نحيهم الأئمة فعض الناس، محس ولا ممرف، يم 

وبحسهم•يبمون أم يتصرف، أن قل يقومون هل الحرج؛ ل الناس مقع 
يعدالقبلة متقبل القعود يهليل أن للأمام يكره لآدهمإسثت الفقهاء ئال وقرا 

أنتئفرافن، أنتئفر افن، ٠اانتعفر يقول؛ ما يقدر إلا يبمى ولا ينصرف ل الئلأم، 
والإكرام،.الحلأو ذا تاتكث:دا الئلأم، ؤمك الثلأم، أث ١^ اشَ، 

القثلةمتقبز يمي الأم فإف اآ، نالمجي. ِفي كاو ؤإذا ةذ4اقت: المء مال 
ينصرف.حص يقوموا لن وراءْ الذين المأموم؛ن لأو وذللث، اشاء؛ نحرج لحى 

ؤاشُامحءق.حقيقه. إماتا واعتبايْ يالإمام الاهتداء أحل ص ئدا كل 

الإم،إذاوررلأمحوا^قولالهِس:
شخؤإدامال: آلمانرهممولوا؛آمين،قإدازثعمار'كذوا، ولا ؤإداهال! ثكموا، 

لإ:لمؤ:ا)بماري أن ي عك، ئقق الخطو.«. ئ، نكا ^ ظولوا: ئ ئ اشُ 
آدكاإبمه<اراا.ولا »زإداداو: 

ثم4مججس عته، مزثامصيغ ركن، اطه. رئول، أو آنس، وعن " ١١٣٩
ائصزفعالج هنودا، وزاءْ هص1ثا وهومحاعد، الص1واتا من صلاه عصل الأي٠س، 

يإذاعازثثوا، زثغ ثإذا ماتا، نحلوا ماج ضل ءاِذا به، ِوم الإتام يل لاق مال: 
لحالناصل ؤإذا الحئا٠، للث، ربنا ققولوات خمد.0 لن افه نخ عال،ت ؤإدا مارسوا، رخ 

عك.متقن أخمئول٠. يلونا نحثوا 
تلم وم(، ٧٣٤)رثم الصلاة، وافتاح التكبير، انحاب باب الأذان، كاب اليخ1ريت أ-محر-بم، ( ١ ر 

(.٤١٥)رنم رءير0، بالتكبير الإمام مادرة عن النهي باب الصلاة، كاب 



ق)حمماباثك1ةاسسح

المديم،مض4 ز م ياووئا« طوا حالنا ضل *أذا ^٥: 1-كي: إو 
ؤإيإيوحدبالقعود، لإيأمزهم تام، حلمه جالناوالناس س التي بنددلك صل ثم 

ررأجئونى«.إل منلم وايمق التحاري. آمظ ^١ انيثرينل بالأجردالآخرمن 
ؤإداتجدهانجدوا*راا.علته، ®قلاثئتلئوا روايؤ؛ ورادِل 

صزملالهِسحاةبم؛زظبمة،
1ومهالأثام،لإإنتي.

حىيحلالأزض، ئمامبجادىبع،رجلمورجلاهتحثانل صهجمه، وجدو 
الأ0 ه ، ٥٥١رثول، قآو؛أإلءه ؤأحر، يهب أنوبكرحثه قمحاشخ النحد، 

المرنول دكاذ هاجا، بمل أبوبي وثاو ؟كر، م يثار ص عنلش حر قجاء 
والأاز;ئوونبمْش،شىمحومبمةئئووافِ.، 

٠.اموأ الناس أبو؟كر ينط محات رواية ول علته• تقس ؟كر. 
ررأثامحشي:زمحبمطاشه:

علتهرُمتثى خمار«. نأس نأته ال،ه -yJ أو الإمام مل 

كتابت وملم (، ٦٨٩)رقم فآمهم، فوتا الإمام زار إذا باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرحه ( ١ ) 
٤(.١ ١ > رقم بالإuم، ادم امام باب الصلاة، 

كتابوسالم: (، ٦٨٧رقم)لبوتم؛٠، الإuم جعل إنا باب: الأذان، محاب الخاري: أحرجه )٢( 
٤(.١ رنم)٨ ومفر.. مرض من عير له عرض إذا الإمام استخلاف باب الصلاة، 

محابوسالم: (، ٦٩رقم)١ الإمام، نل رو رفع س إثم باب الأذان، مماب الخاري: أحرجه )٣( 
٤(. ٢٧رنم)ونحرهما، أوسجود بركؤع الإمام سمح، الهبرعن باب الصلاة، 



 u)؛؛S (اسلأة U ub  ض ال1*>م علىuLUl ^ ايسيىوحك«أ

د?(
نحالآموم أن فيها حاء ما أه^ ومن الإمام، أحكام بيان ق الأحاديث هدم 

بالحروج،ولا بالقيام ولا بالثجود ولا ولا؛الثكوع بامحيير يسبقه فلا للإمام، 
آنهلودنصنا حش يتأحر، لا فاوك\ت، كم إذا تاحير، غر مجن بعدم فليأت؛دللث، 

ئالإثامظيكتولأتئك،فإذايم.
فالبرةيزة لر فإذ راكئا، يرا0 غش مني الإمام، يركع خش تزكع ولا 
ولاالركن، إل الوصول عند الصوُت، آخر بجعل أذ للإمام يبني وثلا ؛الصوت،، 

حربآحر فتجعل الناس، فتأحر يتأحر ولا الناس، متعجل مل الصوت يتهي 
الركن■إل وصوله عند لصوت اس 

ررإداآساهديث، يفتر وهدا ، ٠١آمي محولوا: \امآؤله ولا مال: ررنإدا قوله: 
الإمامأذ هامنوا* الإمام آس ءإدا قوله؛ معز أف الثاس مص قلى ٠. ءآمتواااُ الإمام 
إذاأي  ٠١٢١٠٢أش ررإذا المعز؛ بل غلط، وهدا ثانتا، المأموم يوش م أولا ينش 

ررمآمتوا،ا.التأمين مكاذ بخ 
تأمينفيكون تجذه ممولوا؛ ه آلمآنف . ماو؛ ®نإدا امحيث،أ هدا متره 

الفعل،والمأمومِق الإمام فيه سناوى الدي هوالوضع وهدا واحدا، والمأموم الإمام 
واحده.هده 

ودليلالقيام. م ئدتا ض ؤإذ قاعدا، فصل قاعدا الإئ؛ ضل إذا ىّا: 
عيهألصلأ،رآلثلأمجنه وححثى تمط أي الفرس، مى صئ لثأ الؤي. أن هدا 

(,٨٢)٥ رنم حديث ٤نرءده، مبق ( ١ ) 



هرحةت1دا*ف،ل1ةاسسح

أثازئادروو؛ لأمم ياما وراءْ الناس وصل حالنا فصل القيام يتهلح لا وصار 
إذاإنه حتى ُه، يوئم الإمام أف الصلاة بعد حدثهم تم وا، فجلاحلوا، أن إليهم 
حالنا.ضل حالنا ضل 

القيام،وهو الصلاة، أركان من ركسا الإئتان يرك التايعة؛ تكون كيم، ائفلن 
الإمام.متابعة أحل من 

ابتدأالإمامإذا واحدة؛ حاو ل قاعداإلا الإط؛ صل قاعداإذا الآموم محل 
صلاتهمالمأموموذ يتمم فهتا وجلس، فعدل، عارض له عرض نم قاتما، الصلاة 

الئلأة.أناء ل له خدنتؤ الق لأف ماتا؛ 

مرصه-وكاف مرص لثا ونلم~ آله وعل علته افه ~صل اللمي أف والدلين، 
عثريوما،اثنا موته مرض يني، منه، عثر الثاف 3، ومحايتؤ الأول، ربيع من أول ِو، 

مولبلالاأف لإاآمملها،لرصأم ؛هِفي-بمات، ١^١ 
عليهاطه -صل السل وحد الصلاة أناء وق -هم، فصل بالناس، صل بكرت لأي 

عفي4الصلأْؤقلأم،يصل فخرج الرض~ مى حمة حمة~ ميه من وتلم- آله وعل، 
ونئم~آل وعل، عليه افه -صئ، اش فاشارإلته أذتاحز، ٢ أبوبكر به أحز فل، 
بكر،أي ار يإل وتلم- آله وعل( عليه اممه -صل المل فجلس فكل، يمي، أف 

أذيقدر لا الأرض، 3، رحلأْ ئ رجلتن ب؛ن ماذى به جيء ئد ه اللمي وكاف 
فجعلنخفص، صوته لكن ^، فجعزينل عليه- وتلإ صل -اللهأ يمثي 

والناسبالني.، فأبوبكريمتفمح، الناس، يمع حك، بالصوت أبوبكربموت 
بكر.بأب يقتضوذ 



0ادسءةوم 1لأن1بمات ض ا،ر1«ءم ض U رباب اسلأة هاب 
.نتتتتتن

يصلونلم~ آله وعل علته اش ~صل والرمحول ء؛اما، بمثرن الناس تقي 
:أموموجاإس■

يئلسوالر إيإ I الفقه أهل وعيدث الحديث أْل يقيه قمحذآيئق، أخمل الإمام قال 
تاوا،ظوزضالإتماممائا.

عليهافه ~صل اللمي إثارة وهي مهمة، ماله عل دليل الحديث هدا وق 
ءث،الولا عليا عمرولا كلموا ت هال ما أبوبكر، بعدم الخليفه أف إل ونئأ— آله وعل 

الصلاة،المتلمار(في إمامة ق فجعله ضنهم، ولا معود ابى ولا عباس ابن ولا 
واصح.دليل وهدا للولاية، فهوحليفه إذن 

إمامجعل المدينة؛ ل وبقي التاسعة الئنة ق الح^ عن نحلم،. وأيصالثا 
افامزها حاجة امرأةِق كلمته ولع أمته. ق حليفه جعله ظ^بمئه، يكر أبا الحجج 

®إذقال: أجدك؟ ٣ جئت، إذ افب، زئول يا فةالت،ت إلئه، رجع 
وعي.0.من الخليفه انه ق واضح وهدا ا. بكر؛اأ آبا هأق 

بابخإلا كلها سد أذ أمن الجد تثوأَفي امح، الأبواب تغلي، أن أمر ولما 
المجد.عل بيته يكون حين، الخليفة انه إل إثارة وهدا ا. يكرر أبا 

ا.بكرارر إلاآبا والؤمنول اف رريأبى وسلمت آله وعل عليه اطه صل وهال 
ضائلكتاب، ت لم وم(، ٧٢٢)• رقم الاستخلاف، باب الأحكام، كتاب الخارىت أحرجه )١( 

(.٢٣٨٦)رقم خ.بمغ، الصديق يكر أي فقائل من باب خ.بم،أم، الصحابة 
محابت لم وم(، ٤٦٦)رقم الجلي، ل والمر الخوخة باب الصلاة، كتاب الخاري; أحرجه )٢( 

(.٢٣٨٢رقم)خئئؤبمه، الصديق يكر أي فقاتل من باب خ؛هءمر_، الصحابة فضاتل 
رقمرْ.بمثق، المديق بكر أي فضائل من باب خ.بمم، الصحابة فقائل كاب ملم: أحرجه )٣( 

(٢٣٨٧.)



ه)حهن1بص1ةاسسح

وأنعئ، إل أوصى اش. أل يدعي الي الراقصة صلأو نعرف ويدا 
يقولونكيف اض، قمحهم عئ، من وأحياها من؛عد؛ الخلافه اغتمحتا وعمن بكر أبا 

بعدمضرالكوفة عل أعلى ظ^بمتئ وعئ يهولون كيف ا ١^^١؛؟ هذه بعد الكلام هذا 
آ؟!ر عم،، م تكر، أبو بند لأمة ١ ررمحرهده نه! معارص لا حليفه كال أن 

بكرأبا إن باش- —والحياد بعضهم ولدللث، الخثز، يريدون لا قوم لكنهم 
كيفاض، قثحهم الهدايه، اطه نسأل اتك٠ر. عل ماتا ملعونان، منافقان فاسقان وعمن 

أهدا؟ يقول إمامهم يدعوثه الذي جيبمئ ءلاو_، أبى بن وعئ القول، هدا يقولون 

أيابن عئ أف يكي؛وف امم والدليل ايصا، إمامته ادعاتهم كاذ؛ولِفي وهم 
اوسلم؛ آلة وعل، علة اممه صل اممه رمول عن اشاء متعة تحريم وروا ق 'لأف 
إهدا؟ ترون وأنتم إمامكم يكون فكيف نحيزوما• وهم 

إثسِفيبملإ بكرأف أبا يأمر أف بلأو من طلب لثا ه اللمذ إف ذقولا؛ 
ذللث،.كاف وقد بعدم، من الخليفه انه إل فهوإساره موته مرض 

الثقمى قإيه يسمع لأ الإمام صوتر لوكال أية عل دليل الأحاديث، هذه وق 
صعيمإ،صوته والإمام واسعا المجد يكول أن مثل الآمرم؛ن، أحد عنه يناغ أن 

بريعيئسيع يكم يغني يسجع، الناس واحدمى فنقول؛ كلهم، الناس ولاينمعه 
النامي.سسمع حمى الصبمومح، 

١(.٩ ٥ غنرمحه)ص; سق )١( 
بابالكاح، كتاب ت ومنم (، ٤٢١٦رنم)•؛مر، غزوة باب الغازي، كتاب اJخاريت احرجه )٢( 

(.١٤٠٧اكة،رنم)نكاح 



U مم1وااسلأة)  ub  نمآالسيوة وم اهابمت ض ال1مم ض

اشالعيان هده عغيثل اش يثز — العاين رب ف، —والحمد الأن عصرنا وق 
مكثراتوص عنه، بعيدا لكل من بل المجد، حارج لكف من الإمام صوت بلغ 

فيعواالامومول س_ةغ أذ البئر مى المطالوب لأف لمبلغر؛ حاجه فلا الصوت، 
عبهرأف له المآمومممره لأل حاجه؛ الكوفلا هدا من يبلغ الصوت كاف ؤإذا الإمام، 

الألفاظ.من ثى،ء بأي 
أشمهأوما المغفرة أوسؤال بالتسح الحهز الناس بعمى مجن سئع أحيائا 

يقولملمم ؤإذا ينكثه، أن جنبه كاف إذا نمعه لمن فينبغي عنه، ينهى وهدا ذلك،، 
لامحهنفأنت،مهئءنسا.له: 

وْعالنهار، محنجرِفي القراءة، ق الليل صلاة نجهرِفي أئه فمعلوم الإمام أما 
يسمعهمكان اللمي. لأف بالآيؤ؛ أحيايا محهر أن النهار صلاة ق له ينبض ذللئج 

الآ1أج1ثا.

بهالحهر جعل إثما النحير لأف التابعة؛ أجمثة عل دليل الأحاديث، هدم وق 
التابعة.لتحقيق 

أصناف،؛أربعة للمتابعة بالنسبة والمأموموذ العثإء؛ هال 
١التخلف، والراع؛ التاح، والثالث؛ الوافق، واكاق؛ المسابق، الأول؛ 

إلشبمه ومن له، صلأْ فلا الإحرام بتكأ،؛رة إمامه مبى من فإن المساثق أما 
له.ضلأة فلا سدا عامدا الرم 

رأبهصورة افه بجعل أن توعدْ الإمام، قل يربع اثدي ه الئذ توعد وقدا 
فاستأنفصلاثك، بطلت إمامك فبل الأرض ووصلت سجدت فإذا خمار، رأس 

جال.يد.س صلاثك 



شهاواعممةاسبيح

قوافقة من إلا صححه، والصلاة ومكروهة، الئق حلاف، فهي الوافقه أما 
يالافعاليأي أن وهي الستة، فهي التايعة وأما غيرصحيحة، فالصلاة الإحرام؛ تكعؤ 

تأخير,بدون ماشرة بعدالإمام 
؛١؛،والإنناJ هالإتانعنالإمامكآذيرلإالإمام ناثااكئ، 

فهداأركر، ثم الأيه اكمل مقول• أوثلامث، آيتان الفاتحة" ~غير السورة من عليه 
مسوها.لرفذ ما فأكملها الفاتحه إلا الإمام، ثع واركخ القراءة اقطع نقووت غلط، 

لنافه نح ويقولت الإمام يقوم أل ومت المأمومغ، بعص مائل• مال فإن 
تمتْ،فإذهبجص•

امص.ثم قاي يعتمد حى اسظر غلط، هدا فالخواب٠ت 

عليهؤيصعهل. فثنتعه يابمه، الآموم أف الإمام ورأى ومأموم إمام كال محإذا 
المأمومصلاة لأف الانفراد؛ ولسؤ يلثعده، شيئا ذللئ، نحد لر فإن ادظر، يعني• ب؛يْ؛ 
أعلم.واف، ياطله. صلاته بمأموم خماعه تصل أن يمكن ولا باطله، الاذ 

واسعا.هلثا ورزما صا-قا، وعملا نافعا، علتا ؤإياكم يرزمحني أف اف، نسأل، 

^هتالأ:قاوننهموافه>رإذَاش
يمال:المحيي نواة الإتام«• محابمج ممحغ خال عل دالإثام الئلأة أم 

ب٢١هداخدبمئغرثر

بمغ،كف، ساجد وعو الإمام يدرك الرجل ل ذكر ما باب المر، أبواب ١^^•^•' حرجه أا 
رقم)\\<0(.



 U10سمقسادا*و،اصآاأت1بماتوم هاباسلأء١باب
■ا،اا-ثسفيئن;م؛ئاق:قاقنضوافه،!ذاجقلمأقالئلأ؛نممن

أنورواه الصلاة'؛. رمحتأققدأئنك أيدك وس ئقا، ولا ثجوددانجئوا، 
َ,>َرا(

.داود 

ليوما أرتمي فه صل ررس اطه.؛ رثوو ماو ت هاو أنس وض - ١ ١ ٤ ٤ 
النفاق،،.من وثراءْ النار مى براءه تراءيان• له محب الأول، افنيْ يدرك جاعؤ 

•رئاء١^^١٢٢
وضوءه،قاحنن ثوصأ ®ثن اف رثوو هاو ماوت ئريره وعذأبب " ١١٤٥

لاينمصوحصزها، صلاها من أجر مثل افه أغطاة صلوا، محي الناس هوجي خ رم 
٠•أبديائيداشايف رداْ ثها®• أجورهم ثس ذبك 

اطه.،رشوو صل وهد رجل جاء هاو؛ الخيري تمحي ١؛؛، دض " ١١٤٦
البيذيرواْ ثعه. هصل؛ تجل همام معه؟®. هبمل هدا عل سقيي ررألأرجل همال؛ 

ث؛ئُئانئ"'.َأَُر،(َ؟د 
ادهصبياسساضفياف،له

محديضألا صلت: عايشه عل يحلن قاو: ١^ عد ئن ^ ٥١عثد عن - ١ ١  ٤٧
محاو:»أضوالأاز؟((.هاطه.. 

(.٨٩٣رمم)يمغ، كيف صاحيا الإمام يدرك الرجل ل باب الصلاة، كتاب أبوداويت أ-محه ا ر١ 
(.٢٤١رقم)الأول، التكبيرة ضل ل باب الصلاة، أبواب الرمذى؛ أحرجه )٢( 
والنسائي!(، ٥٦٤)رنم -با، بق فالصلاة يريد حيج نمن باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرحه )٣( 

(.٨٥)٥ رنم الخامة، حدإدراك باب الإمامة، كتاب 
(،٢٢٠)رنم مرة، فيه مجدندصل ل الخياعة ماجاءل باب الصلاة، أبواب الترمذي! أحرجه رأ( 

(١)٤^١٥رقم مرت؛ن، السجد ل ايمع ل باب الصلاة، كتاب وأبوداود! 



ضةت1با،ق،تاةاسسح

صلنا،،: ٧١٥ا1حصّت،«. تاءق >رصئواiJ صاو: ثتثظئوJاائ،، ذحؤ افب، لايارنرو 
راأضلافز؟«.ها:لأ،^نح:،، ٢١٥

قاعتثل،هثن،و هانت،: ادءشت،ُ ز قاء ®صعوال مال،: اف. يارسول، بتظروثك هم 
ملا، ٥^١: لأاز؟«. >اأصل نلم1مايى عاي، هأعض تتوة، مث ذم 

ئمئاهتثل، صد ايحصمب،*. ز ماء ي ضعوا  ١٠ئاث،: اف. رموث، يا يتتبروثك 
مح«.محا:لأ،ىابمثوك

الآحرْ•العثاء لصلاة انيًر. يتتظزوبي النحد ع،كوفإفي ؤالا٠س اف، رسول يا 
النيرئول إ0 همال: الئسول هياْ بااناس، يصلا أن ؟كر أف إل، اللمي. يأرنل 

^مح،وكانزبجنمما:يامحث،مض.
وجدقالسءثه يمإو الأيام، أبوبكرتلك محصل أحمح،بليك• أئن عمر• له هقال 
بملأوأبو؟كر الفمحر، لصلاة الماس، آخدمحا رجلم، بئ دحئ حمه، صه 

هال٠:هلئن، ؛٠ أو ه اللمي اؤ ءأو؛آ لثأحر، دم، أبووكر رام  ١٠٠^بالئاس، 
ياعد.ه داللمي م(؟كر، جب إل، يأجلثاْ جيؤ®• إل، ررأجلناف 
 ١Jعلتك؛1ألاأغرص ق: هملق عثاس س علاعدافي عثدالني: وه

حديثها،علته يعزضمتج هامحت،، هال،: ه؟ افي رسول ترض ص عاثئه به حدمحش 
ملئ:اوذاس؟ كان؛غ ١^ ص نك أشثن : ه١Jآة ي ^١، أنوت ^١ 
عأشرُمممؤ هبمته. عؤ محو هاو: لا، 

الثأجدْ،أذرك ممد اومحق أذرك مى يقول،: كاد أئك ءريرْ أي، وص " ١١٤٨

كتابت لم وم(، ٦٨٧رنم)به، بذنب الإمام جعل إتما باب الأذان، كتاب الخارىت أحرجه ، ١١
(.٤١٨رغم)وصفر.. مرض عذرمن له عرض إذا الإمام استخلاف باب الصلاة، 



0الدوةوحى( الت1بمات •ز ال1،>م عإى 4ا باب اسلأة١ قتاب 
—

؛.ةاJاكر زواه يو. حيو محاص ص المران أم قراءْ هاتنه وس 
ثيملاوامىب.ثاكي:رقع ه؛اا-ثءئهاةهاو: 

ماوإكرآُ.زوا0 الش1طان. 

هء تالعلم مسائل من مساتل عل دلت الأحادث هال0 
يصنعكما فلمع حاو، هل والإمام المجد يحل إذا الإساف أف متهات 

أفمل ق أدركه فإف ركع، راكعا وجده ؤإذ تام، قانتا وجيم إذ الإمام؛ 
معه،يحل ١^^٤ بعد قائما وجيم ؤإذ الركعة، أدرك فقد منه الإمام ينهص 

معه،جلس جالتا وجيم ؤإذ معه، سجد ماجدا ؤإذوجده ثسا، هدا ولامحب 
هدْهىالث1ة.

قولوهو شاهد؛ له لكن غرس-،، إنه هاو(1 الترمذي كاذ ؤإذ ا-اثدسثإ وهدا 
الفلاة،إل ئائشوا الإياتة نمم »إذا نطي-: آبه زم اشُظه -ضل الي 

مجصلموا،زuداتمءافيا<(رى.
وهداالإمام، يقوم حص يقف ساجد والإمام لحل إذا الناس بعص نرى كنا 

للقسوحرمان وجه، من - وسللم وعلآله عليه اممه —صل السل لأمر ونحالم، غلط 
فتحصلاسجد، ثإ قانتا، للإحرام فكمّ ماجدا وجدثه إذا قانت، آحر، وجه من 
فيها.وما الدسا ئعادل أومجدني سجدة عل 

سفيالوطآلأءا)؛/ا؛(.)ا(أحر-بم 
)■ا(اكاوراوابق)؛/آاا،(.

(.٦٨٦رنم)حدث نحرمحه، سق )٣( 



قرحئاب،قإىأاىابيح

وماسجدة فكيف حنائه، ق نياده تبيحه يتمى مات إذا الإساف إف 

أتسث،إذا فأتت أوتبماون، جهل، عندهم الناس من ا كثين لكن الدكرا من بجعها 
فاثف،ؤإلأ الركث، أدركث، اس أدركت إذ ْعه، فصل حاو أي م والإمام 
الركعه.

يمبيته، ل وتوصأ وحرصن لعذر، الحإعة صلاة فاثته إذا الإسان أن ومتهات 
لأنهالحمد— —وطه كاملا الأجر له كتث، صلوا، قد ووجدهم المسجد، إل حضر 
اليبت،ق ؤيتوصأ عئرصن ثم لعذر يتأحر من لكن فلا، ا،لتهاون اما لعذر، تأحر 

ورخمته.اطه توفيق من وهدا الحمد— -وطه كاملا الأجر له يكئ-، فهدا وعئفر، 

لواحي.يتمح!، ؛ثه صلوا؛ ئد الناس ووجد لحل إذا الإسان أل ومنها! 
لحللثا الرجل لأل له؛ صدقه ملْ وتكون معه، ؤيصل يقوم أل لحماعة اس 

لأوزمهمؤيم^1لأظ:سيى١^، نل وفد المسجد 
علهداكصلط؟«.

بأسفلا عادة، تكن لر إذا واحد مجد ِفي الح،اعة إعادة أل عل دليل وهدا 
الحإعةهدْ لأل غلط؛ وهدا محام، لا مول،؛ العامء فعصى هدا، كرة لمن حلائا بما، 

®ألاثالاأ أيصا، فيها وترغيبه — ونلم اله وعل عليؤ اطه ~صل الثي بأمر أقيمت 
.معه؟،١ كضل هدا عل يتصدق رجل 

مغوصلاته وحده، صلاته من أرش الرحل مغ الرجل راصلأة مال؛ إنه. ثم 
ءام.اطه«را؛.^١ إل أممزههزأحئ ^١^ ؤث١ الثجل، خ صلاته أررمن الرجلم 

١(.٠ رقم)٦٦ حديث، نحرمحه، سق )١( 



U اسلأة) هاب  uU  0اسةاخس اإت1بم1ت اإا«4ء•>، على
ومعهصلوا قد الناس ووحد السجد، إل حاء أية معود ابن عن يدكر ما وأما 
هي،ما ثدري لا فلامثامسر عنه صح إف فهدا ، بيته ذصلِفي رمح ثم أصحابه، 

صاحب،عود مابن هدا فيقولوات يه الناس يقتدي أن حاف عود ماس فلعل 
هداينسم أن فأراد الحاعة، عن يتأحر رتئم" آله وعل علته اممه -صل اممه رسول 
ثيء،الإمام قلب ق يكون أن مسعود بن افه عيد أوحثي ينته، ل وصل فذهب 
لأيأو حضن، م الصلاة س انتهست، حش تآحر حوي مابن هدا الإمام؛ فيقول 
ءأن«مفية لأمنا هو؛ ما لاندري مجب 

فوحدالمجديوما لحل انه مسه مسعود ابن عن )العنير( صاحم، مل وتد 
إلواوجع قولان، ذلك، عودل ملأبن فيكون الح،اءهاأا، فأقام طنا قد الناس 
صدقه،هدم ويقول1 حماعه الرحل ؤيصل؛ع يقوم من يأم البز. هو فها الثنة، 

واجبه؟كانت، إذا فكيف قام، ادي الثاف حق ق مل آبا تع الصدقه حازت، ؤإذا 
ملمان؟لا لماذا حاعة، فلينقا ظنا، قد الناز ووحدا المجد دخلا رحلان 

ثمأمورا محتمل ظ^بمئة حوي مابن عن بأثر نننثك اش! بحاذ من؟ وبشريعة 
الغلط.س هدا الثنةا ثيع 

وعلافثعلنه -صل للمشئ حزي ما عل دلش أيقا الأحاديث، هذه أن ومنها؛ 
اينيمرصى عليه. وسلامه القث صلوايت، بأمته وعنايته المرخى، شدة من — ونتمحلم اله 

منيوم ول منه، عثر الثاف دووِو، حس الأول ربح من يوم أول من يوما عثر 
(.٣٨٨٣رقم ٤، ٠ ٨ )Y/ اكف ق الرزاق ب أحرجه )١( 
يكره>ولأ ونه: الجد، j الخ،اءت إعادة نمل القاهرة، .كبة ( ١٣٣ندامة)Y/ لأبن الخي )٢( 

أنلهم اصحب أحرى، حاعة وحضر الخي، إمام صل إذا أنه ومعناه السجد، ل الخإعة إعادة 
مسعود..٠.ابن قول وهو جاعة، يصالرا 



قوحةتاواثك1أاسسح.>جمَ 
—رغيات

إلليذهب تام ثم لثئط، يه فاغتسل بماء فدعا عليه، فأعس ليصل، تام الأيام 
لأت4الناس؟،؛؛ رءأصل الناست عن وهويسال مرايت،، ثلايث، عليه فأغمي الجد، 

لا.ممالوا: غك4أئلآصم' يأ 
حمة،وجد الصلاة أثناء وق بيم، فصل بالثاس، يصل أن بكر أبا أمر ثم 

بنعئ عمه ابن والأحئ اأطدس،، عيد بن العثاس عمه أحدهما رجلن، فخوج؛،؟؛( 
وصلبكر أي يسار عن تام حم ءيهآلآلأهؤمُ الأرض رجلاه نحط طال-،، أي 

انهالصلاة، يعص نائبه صل وفد حضن إذا الراتب، الإمام أن عل هدا فدل بم، 
هووطي- وعلآله عثه اطه صل - الي لأف الصلاة؛ مى بقل ما ؤيملببمم يقدم 
الصلاة.يقثة بيم وصل فتقدم الرات-،، الإمام 

حضنثأ الفتحر، من رنمن طنا قد الئاس كاف إذا تاءل: هاو إذا ولكن 
صلاتهثنته وهوإ الئاّس صلاة ثتتهي و؛دللث، ركعتتن، بم هميصل الرات—،، الإمام 
بعد؟

بم•ويسلم صلاثه، يخمل حم جابين ينتظروثه الثاس يقي فتقول،• 
الصحابة،أفضل وأنه نؤ.بمثه بكر أب هضيلة عل دليل الخدين، هدا وق 
جعلهامح،. لأف وطم؛ آله وعل علته افه صل اللب رمول بعد بالخلافة وأحمهم 

بعدهوالخليفة بكر أبا أن واضحة؛ صرمحة هدا والموصىِق الصلاة، حايفتهتي 
عليه.لجع وهدا وطم، اله وعل علته ادإه صل اطه رسول 

عليهافه —صل اللمي وفاة يعد دة.؛ءنئ بكر أبا بايعوا الصحابة فكل 
فاطمةأن وذلك بكر؛ أي و؛يرا بينها حصلت، لمئكلة فاطمه؛ إلا وطم— آله وعل 

ررإوالثى.يةولت وكال س، الثب رسول، محئدا أباها ئرث أل أراديت، ئة.بمآا 
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ولعلها، صدقه،، ترى ما ررلأنورث، (! ٠JjSjj، ولادرمتاءر دينارا لمْيورئوا الأُبثاء 
الخديث.غدا تطم لر 

اش:رسول منم، من نورثلث، أن ينكن لا ومحاوت مننها رْ؛هبمئه فأبوبكر 
أفيمكن لا يقول• لكنه تراثتؤ، من إليه أحب اوئول. قرابة أو ;.بمنع وأمم 
آخرالأمرلثابلعهاإمال، -؛^ ٠٧ثيء، نمها نمارق الؤثول.. كلام آتعدى 

^؛^٤^الصحابة دام ما ناح أولا تبايع أذ تأمنا لا ولكنتا غتعفيته، بايعته الحدينر 
الخليفهانه إل ؤتئلم- آله وعل عليه افه -صل اش وأبوبكرأشار بكر، لأي بايعوا 

رمح.بمنع.، ٦١٠٠^الخلافة أخذ فقد إذذ بعدم، من 
لأئهحى؛ رض ث خليمه وعمر اختار، ما ؤنعم عمر، إل ذللث، بعد عهد ثم 

ثهآهبمتهوعمر لأحد. اعتراض ولا ;مح.بمنق، بكر أيى خلافة يمقتفى خليفة صار 
أمدمن ;?.بمنع وعمر فثنتحلمه، ينا باررا رجلا ير لر لأنه الأمر؛ عليه أشكل 
مىستة فاختار يشاور، لكنه الرأي مديد انه وءغ مثررة، وأكثرهم رايا، الماس 

خليفةتححلونه والدي تشاوروا، قال: شورى، فيهم الأمن و.ظوجعل الصحابة 
وهوابنهالأمرثيء® مى له وليس عمن، بن اممه عد ر>يثهدكلم وفال: فهوالخليفة، 

يالوراثة،لا اللائق بانمى سمص الخلافة لأف خليفة؛ عبحلونه لا يحني؛ لصلبه، 

أبوابوالترمذي• (، ٣٦٤ر١ رنم العلم، ؤللب عل الخث باب العلم، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 
بابالكتاب، افتتاح عاجه: وابن (، ٢٦٨٢رنم)انمادة، عل الفقه قفل ل حاء ما باب العلم، 
(.٢٢٣رنم)اسم، طب عل والحث الخ،اء فضو 

نول،باب والمر، الخهاد كتاب وملم؛ ٣(، ٠ )٤٩ رقم الخص، فرض كتاب الخاري! أحرجه )٢( 
•رنم)بمهم؛ا( ماتركنافهوصدقة®، الأنوريث،، ه؛ النم، 

(.٠٣٧ ٠ ) رقم المعة، نمة باب المي.، أصحاب كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 



همحةت1با|سلاةالس1سإ 0—
ِفيولاإشكاو للأمة، ملزم نرض بطريق نمبمنئ عث،او وبويع حمل، ما وحصل 

ثولاع.حلافة 

الخليفه،صار ^Ui، عثمال، يعد بالخلافة الناس أحي طالسا أي بن وعئ 
أيبى عئ أئ عل محمعون المول المش— —الحمد لكن اختلاف، زمنه ل وحصل 

بكرأي تغ الخلافة لهِفي حق لا ولكن الماركة، الأثة هدْ ق الرابع هوالخلفه طاف 
الئتة.بينهم؛ من كاف -علثا- لأئه ؛ عثإو تع ولا عمن، ْع ولا 

ومالأنتحلمته الخ_ثاح بن •مد0 أبا أذزكث، ررلن يقول! نجيبمه عمر وكال 
متميزلأنه ؛ رئوJهار وأمتن ^ ٥١أمتن اسحأمت، علت! عته نئلمتؤ لإل ثاورت، 

٠،الخرإحر'ر نن أبوعسدْ الأمة هذه ررأمتن وسلمت آثه وعل عثه ، ٧٥١صل ١^، ؛قوو 
حملةمن ئهبمثقكاف عمر أف يدل تحا عمر، مل مايث، فد لكني عظيمه، شهاده فهده 

حننالصحابة يثن من عمر كثمم متميزا أحدا محي لر ؤه شورى الأمر جعله أّجاُب، 
;ْ.بمق.يكر أبو حلمه 

عمان،ثم عمر، نم أبوبكر، الخلافة؛الرتبس،! أف عندنا لاشلث، ائه فالحاصل 
مءلأ•

الحدثتن،وقمة الفقهاء، محدث الثئة، أهل إما؛ لخنل، بن أحمد الإئ؛ قال 
٠•أهإهر جار بن أصل فهو ٥^^٠؛، من أحد حلافة محِفي ض قهبمتق: 

اللغاتف معد وابن (، ١٢٨٥رقم ، ٧٤٢الصحابة)Y/ ضاتل ق أخمد الإمام ابن أحرجه )١( 
اهمى)*؛/مأائ(.

فضائلمحاب لم: وم(،  ٤٣٨٢رقم)نجران، أهل نمة ؛اب، الخازي، ئاب، افغاري: أخرجه )٢( 
٢(. ٤١٩)رنم الجراح ين منية أيا فقائل باب هتؤيفبمأف، الصحابة 

رمصوعاكارى)؛/حمأ(.
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اني،وأصحاب هؤلاء، من أحد حلافة ل يطغى فمن ;ة.بمئق، وصدى 
أمنهم؟ اثنان محلف ولر الخلافة، عل مممقون وتلم— آله وعل عليه اف ~صل 

هاص:أبولإمصلإحائلإح.فالخلأفة 
هوأبوبكر،نبيها بعد الأمة هذه محر أن عل الصحابة فامق للفضل بالشبة أما 

حىمحالف،، ولا مزاحم لا غ؛.ئئ، عمر تم مراحم، فيه ولا معارض فيه وليس 
منعناق ولا له منانغ لا حليفه كال أن بعد ءلاو_ا أي بن عئ الومين أمثر 

ءمئ،اراا،م ابوبكر، بندلإها الأمة هد0 *محر الت5وءةث منبمر عل يقول كاف أحد، 
ونحنبكروعمن، أي من أفضل طاف ابى بى عئ إن يقولوفت من فاين يقول، هكدا 
إذالأئه عمن؛ نم أبوبكر الأمة هذه حير إف I لقوله فعلا يكذبونه ثم علثأ، نتول 

العل؟ الولأيه فأين يخهبمنئ، لعل تكذيب، فهدا قروا؛ذللث، يب 
ثان،كإ ونقول عن،، ثم عث،1ن نم عمر تم أبوبكر مربون• الخلفاء نقول؛ إذل 

فهوأضوهولا؛ من أحد حلافة طعنِفي من حشل)؟0<^'■' بن أحد السنة أهل إمام 
صربهوقدا الحمير، الحيوانات أبلد لأف الخإر؛ من أضل هال،ت ؤإنا أهله• حمار من 
علتهافه —صل اللمي وضربه بميلوها، لر ثم التوراْ حملوا الذين لليهود مثلا ثعال الله 

نجملكالحمار فهو نحطب، والإمام ابثمنة يوم يتكلم لمن مثلا وتلم~ آله وعل 

وعثاف،أهلالئنةو،ءئ واحتلض، بالإحماع، عمي نأ بكر فأبو الفضل أثا 
هداعتإف، عل ءل؛ا فصل من ومنهم سكتر، نم ءث،ال فصل من فمنهم أفضل؟ ايإ 

.١( ٩ ص;0 ) نحرمحه سق )١( 
(. ١٣٩٧)رنم حديث نحرمحه، محاق )٢١( 



ضحةىوا،ق؛ئواإهراييح
—^(m) —

استقرالأمحرهوالدي وثذا عليأ، فصلعث،الثم من ومنهم الخلافة، غثر الفضل ق
الخلافة.ق كرتيهم مرسون المميلة ق الأربعة الخلفاء أف والخإعة؛ الئنة أهل عليه 

وشيعةءلاو_ا، أي بن عئ أولياء بذلك ونحن به، افه يدين هوالذي هدا 
الرسولمن قرابته الزة من ولعئ عئ. عال كما نقول لأننا ءلالسا؛ أي بن عن 

بنحمرة من أهرن، ليت ءفيمحأدقألآهؤقلأر الرمول من قرابته ولكن 
أولفأنها عم، ابن ونمأ عم، وخمرْ عم، فالماس العباس، من ولا الطلب، عي 

بالإج؛ع*التراب ي العم ابى محجب العم وقدا شك، بلا العم ثالقرابؤ؟ 
رب،رسول من وقريب لمس، الحليفة لأنه نْ.بمتق علثا حب فنحى 

انحلمنيفمال! أهله عل حلفه حقن لعن اللمي. قول، دأثا التزم، هذْ وله العالتذ، 
انهإلا موتى، ؛( riقاروف ئمّزلإ تر أفمحوف رصي 'رألأ مال-واشاء؟ الصبيان ِفي 

هاروفحلماأحاْ فموسى الخلافة، هذه ق معي أك فانمى؛ ليشضشيا<را*، 
سنلا انه غير أهن، أحلمكِفي وأنا ١[، ]الأءراف:آأ ه منج، ؤر ؤ(خئني هال! ومه، قق 

حاصه.فضثة فهذه بعدي. 

زوجهوتلم" وعلآله اضُعوه -صل الثمن بأن أفلابمتارعن قائل: ماو فان 
حلمه؟فا 

يابنتيهه البن روجه فعلمان به— —وهويمتاز بذلك يمتار كاف إن قلنا! 
ذاظ^بمثئ عمان يني وقدا الأحرى، زوجه واحده ماست، لثا ورقيه، كلثوم ام 

ونئم■آله وعل عليه افه صل افه رسول ابنتن، تزوج لأمه النورين؛ 
ومسلمت(، ٤٤١٦)رنم العسرة، غروة وهي تبوك عزوة باب الغاري، كتاب ١ليخاريت أحرجه ( ١ ) 

رنم)؛*؛؟(.ره..عثن، عل فضاتل من باب الصحابت، فقاتل كتاب 



0بئضاىممنيالت1بمةومااسمة
وثمووؤلذيخم%تيولأئلئ.سصوأةأهلالثق 

العالمقن،رب يا ذلك عل وأنا والخماعة، الثق أهل من اجعالما ^ ٠٧١
والثالحيرن<•والسهداء والصدضن البيئن مى عليهم أنعمت الذين واحشرنا؛ع 



شممابا،قائةاسبيح

Sاب*سضمخء4ونى ب .

تؤًمحققم 

'ف'س

ممُينمبجلخمحهمهممط
وموف.محشم.

قومهإل يزج ثم العناء الما. بمل؛غ معاد كاI 0 قاو وعنه - ١ ١ ٠ ١ 
٠.رواة...ر يؤ ومجأ المناء، بمم قبمل 

معهةضث1أ حجته، ا)لمإرة. تغ ثهاوت ت قاو الأنود بن يزيد ص " ١١٠٢
آخرق محوبزحل؛ن قإدا واأحند« صلاته يمي ص الخيف، منحد ق القح صلأْ 
منن\كإءرما ؛ قثاو رعد تيإ قحيء بمإ؛،. راعق ؛ قاو معه، لمْيصقا الموم 

قاو:إناقاقدطثاقرخاو. افب، قمالأ::ازثول آذمحقائثا؟«. 
روا٥داذلهاا. ^١ قإئبما معهم؛ قصثا خماعة منحد آتبجا م رحالتكن—ا ق صلتما إدا 

الصلاة،كتاب ت لم وم٧(،  ١١)رغم قوما، أم ثم صل إذا باب الأذان، كتاب ;^،؛ ١١٠٠^أحرجه ، ١١
(.٤٦٥)رقم العشاء، ل القراءة باب 

(،٠٢١٠٦ رنم ، ٤ ٠ ٩ الأتار)ا/ معال شرح j واللحاوى (، نيم)ص٥٧مj الشافعي أخرجه )٢( 
س0(.والآئر)؛/؛ها،رئم المن <،والهفىفيب ١٠٧٦،رنم١٤/٢دانمارممي)



هابااسثةرواب«قضطةمص(

<3
ؤضشرُومحو٥١^ اشذي 

الصلاةإعاده ، iUJbيريد ةرلإن،ا صلاه صل مذ ®باب ){أو*ظ'.' ا،لولف محال 

ابتدعتالصلاة أعدت لو لأنك الصلاة؛ ثعد فلا سب لخر كاف إذا أما ،، ت٠ 
عتاد؛عل يوحب لر افه لأل الومواس؛ باب عليك وانفتح منه، ليس ما اف ين دق 
بأس.فلا لسب، الصلاة إعادة لكف إذا لكن مرتتن، يصلوا أن 

اش—صل التح، ُغ بمل كاف اله هؤهه' معاذ حديث، حاءِفي ما ذللث،ت مثال 
مزارعهم،ءومهِفي إل عرج ثم الموي، الجد العشاءِفي وتلم- آله وعل عليه 

فريضة.ولهم نافلة له ولكمه الصلاة، نفس ببمم فيصل 

يصلمن حلم، الفريقه الإسان يصل أن جواز عل دلتل الحديث ئدا ول 
اهمحوممحوطا-وتيمسلألساداسلساِفيمدتي-ذل 

وتلم-■وعلآله عثه افه -صل الئئ عليه 
^و:للاتيهتييملأللك؟

وحل.بذلك ينزل ولر جدا، علم فد اممه إف فالخوابت 

أيامل يكثر وهدا النافله، يصل من حلمه الفريضه الإسان يصل أف فيجوز 
الراؤيح،صلاة ق ومزعوا العثماء صلوا أف يعد المجي. إل الإسان يأق رمماف، 

رقمالخ،اعة، يدرك ثم وحلم يمل الرجل ل جاء ما باب الصلاة، أبواب الرمن-ىت أحرجه ر١( 
رقممعهم، يمل الخ،اءة أدرك ثم منزله ل صل نمن باب الصلاة، كتاب وأبوداود: (، ٢١٩)

(.٨٥٨رقم)وحده، صل الحيامة،لن •ع الفجر اعادة باب الإمامة، كتاب واكا5يت )هم\ه(، 



قوحممب4قءاةالم1اسح
لمحثا~~~ 

كفاكمافزا كتت فإن المريضة؛ بتثة التراؤيح صلاة لب معهم ادحل نقول؛ فهنا 
أرنا.الفلاة أتأ الأمام انم فإذا ي كث ؤإن ركعتان، 
~صلاتي أف وذللت، لس_،؛ الفلاة إعادة فميه الأسود بن يزيد حديث أما 

انصرففل، المجر، صلاة الخيفج مجد منىِفي ل صل ونئم- آله وعل علته افد 
التح،بى همه -تممص- رعدراتفها فجيء:U فدعا:U، بمثا، ب رجلغ، رأى 

العفليمه،الية سه عل أش عغئجل افد وكاف وسلم"، آله وعل علته افه ~صل 
صلأو4راليءق حديث، ق كإ غابه، أصحابه أحص إن حى 

كناإثا افه، وو رم يا ممالان متنا؟((. ئضه أو منعآمحا ررما ممالت بيإ جيء المهم 
آتتمامنحدحماعةإداصلتمازرحال^كةام ررهلأمعلأ، ت ثاو رحالنا. صلتناق يي. 

أمانجمل رحالنا® ررصلتناِفي وهولهما ئافيه®، لمحا يإما معهم؛ هصثا 
ويملالح،اعه، يدركا ألا حافا أنها ومحتمل الح،اعة، مع الفلاة بوحوي، ينلنا ل؛ 

هدْلوحود واجثة؛ غر الخماعه أف عل ذليل ذلك ل ولتس صثا أمأ 
الأحت،الأُت،اكلأثة.

درسلحضور آحز مجد إل أتيت، م مجدك ق صليثر فإذا هدا، وعل 
أوالعربأوالظهر أوالمجر العفر صلاة سواء معهم، فصل جنازة، أومهود 

•فريضه المجد ل وللذين ناقله، للت، فتكون معهم، صل صلاة أي أوالعناء، 

العغليمة.المهام س رسوله اشد أءهإاْ ما عل دليل الحل.يثا هدا وق 

عليه،فهوف الكلام، وثلعثمفي هابللم، فل. صاحتلث، أن رأيث، إذا أيصات ونقول 

(.٧٩)٠ رقم حل،يث، نحرمحه، سبق ( ١ ) 



لن،ممباسلأةرطوا،نسبيسلأءمم( 

رائووه؛ اش له فقال اقية، منه فرأى حاجة، ق ْره انير. رجز أتى فقد 
اصأةيكلشذ«رُ

رجلأنا أجي، يا قل• عليه، فهون هابلئ، قد اثا إنرأيت إذا ينبغي وهكذا 
الوهق.واش اطمئن. تلعثم، فلا 

اططوض'

رئول!ش.مغ محلى انه'قازؤ؛، بيه، ص ججن، بمربن ص - ١ ١  ٠٣
افهرثول له يمان، محلسه، ؤمحجنِفي ور"ح يصل ه اش رئول محام يالصلأة، يأذى 
افه،يارثوت، ثل هماو،ت منلم؟؛١. برجل ألنتج الثاس؟ ثغ تصل أو ررمامنمكج .أ 

ومحتجنت،!شحي ارإدا \ب..' رثوث، له صاو أهل. صلثث،ِو مد محت ومحي 
^٧١٠١^١٥ <<. صلتن( من قث( ؤإذ الناس، ئغ مصز الص_لأة يأقشث( صلنت، مال 

ذ\ذ)وي}

تهال الأعصاري أيومحه أنا ثأل حريمه؛نه بن أشد مذ رجل دعذ " ١١٥٤
هآجدقمعهم، يآصل ^٥ ٠۵١١وئثام الن>حد• يأق ئم ااصلأْ مئزله أحن؛اق يصل 
نه'^ ١٥. ١^؛، ذللخ( عن ^^١ محوؤوب هماJ ذللث،. من ثقا شي 
^١٥١٣٠٠وآئوم1لاك( زواْ م«. نهم 

(.٣٣١رمم)٢ القديد، باب كتابالأْنمة، ابنماجه: أحرجه )١( 
مدالخاص مع الصلاة إعادة باب الإماُة، محاب والشاتي: (، ١٣٢فيمطأ)أ/أحرجه.الك )٢( 

(.٨٥١رمم)^لفه، الرحل صلاة 
أدركثم منزله ق صل ممن باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (،  ١٣٣/ الوؤلآ)١ ق مالك أحرجه )٣( 

(.رمم)٨^١٥معهم، يصل الخاعة 



همحممبحئةا،سسح

الصلاة،وهوق س اطب وثوو جئت ت ماو عامر نن يزيد وعى - ١ ١ ٥ ٥ 
همار،1جالتا، رآق اف. رئول، يليااثصزف الصلاة، ؤلمْأذحل محجلنت، 

أوةناتاا1، اروما هال،ت أنالنت،، محي ١^، زئول، يا ثن؛ ينت،؛ ،<. ثرئ؟ يا ئنلم ررألم° 
طتِونيفيسأئد

محيصكمحت ؤإو معهم، محل الناس محوجدُتخ الصلأْ ررإداجنت، محماو:صلتم. 
٠٠أنوذاودر وواه ةكتوثه،ا. وهذه يافله ثكذللث، 

مبجي أصلِو إق لمال؛ وجلاماله أ0 ^^١، عمر ابن وعن - ١ ١  ٥٦
أيتهث-ااوجذت مال ننم• له: مال ثته؟ أهأصل الأنام اضدثخ ١^٤^، أذرك 

امحإلافسمحتل5ه-
شاة.نواةهى.

وئباللأط عل نمن انن محثا محال: بونه ثلبمان - ١ ١  ٥٧
^.٥١ؤإيثمنت،رسوو< محيصثتث، هماو،ت ألأئصلمنهم؟ دمنت،ت يصيوو، 

}والغثابير وأنوداوئ أخمن ^١٥ مرث؛ن،ا. يوم ق صلاه ٠لايصلوا يقول،ت 
محكان:قول،:شصلامن،أو

لأبموّ.تواةج؛.

(. ٥٧٧)رنم معهم، يمل الخامة اترك ثم منزله ل صل شمن باب الصلاة، محاب أيوداويت أحرجه ( ١ ) 
)آ(اخرجه،اسفيانيطأ>ا/ماك

أمد،حاعة أدرك ثم خماعة ق صل إذا باب الصلاة، محاب وأبوداود: (، ١٩أحمد)Y/ أحرجه )٣( 
الجدل الإمام •ع صل عمن الصلاة سقوط باب الإمامة، محاب ت اعي والن(، ٥٧٩)رقم 

(.٨٦)• رنم حماعة، 
ءالالث،والوطآ)ا/ما(.)؛(أحرجه 



(m)ممباسئأ)بمبنيصط،مم(

يدخلاثه يصلون، والناس المجد الإسان يحول بمة ق الأحاديث هدْ 
المجر،صلاة ق نحلما قد رجلن رأى اللمي. أن ص وثق صل• قد ولوكاف ٌعهم 
ص3إٍا صثا خمائ تحد محي P رخالمحا ِفي طي >اإذا لهما: فقال 

الفريضةسة صلاها لثا لأنه الفريضة؛ فهي الأول أما الثانية، هي فالنافلة ناقله®، 
ناقله.الثانية فتكون ثيء، عليه يبق ولر ذمته، برئت، 

نحتانالهَممال أوأف الفريضه، هي تكون الئانيه أو محا ذكرئ ام الأءار وف 
وماوافلة،ا، محإ ررإئبما فيه: مال الي"ى الصحيح للحديث، معاوصة فهدم منهإ يشاء ما 

قائله.كاف من كائنا به، ع؛ره فلا الصحخ ا-لخل.يثأا عارض 

أمحول:الثعء، حجارةمى عالت5م يترل، رريوثلث،أذ عباس;?؛؛^٥^١: ابن مال، 
بنافه عبد إنكار هدا كاو فإذا ا وعمرإ*ر آبو؟كر مال، ونقولوو: افه، رسول، مال، 

وعمر،بكر أي بقول وسلم~ آته وعل علته اممه ~"صل اش مول عارض لمن عباص 
نوليعارض أن الأجر وايوم بافب يوثن بحورنح، فلا قدا وءر، دوخما؟أ بض فكف 

كان.من كائنا أحي. بقول اشه 

إلامزأئه أحدكم انتأذنت، رءإدا ه•' السل بقول عمر بن الاه همد حدث ولثا 
الئثاءأن رأى لأئه لنتنئهن. وافه وهوبلال: أبتائه، أحد فقال محلايمننها®، الملمحد 
ثمقط، مثله يسبه لر شديدا سبا فسبه رمح؛ءممؤءنق افه عبد عليه أنل أحوالهن؛ تغيرت< 

عشت،.ما اكلئلث، لا وافه ا لنمنعهى؟ آنث،: ومول ه، اطه رمول يال، ايول،: ءال،: 

\حمد)\إلأم.)ا(أحرجه 



قرحممب||ق؛ىةاسبيح ج()— 
أفتع ونئم، آله وعل علته ^ ٥١صل؛ اللمي قول عارض لأية ٠؛ ■حياتهر طول فهجرْ 

افبرسول نع الأدب محب ذلك ح لكن أحوالهن، تغ؛رت الثناء أو وص طتة، يه 
فآكرثم واطعنا، تمعنا هل; قوله، تعارص وألا ون1لم- آله وعل علته اض -صل 

الموفق.واه الرسول قاله فيإ الصواب أف يد 

• ٨٤، ١ ٠  ٨٣، ١ • رقم)٢٨ حديث نحرص، ض ا 





هرحةتاواث؛تاةاسسإ

ه:ثاذمح.لأبمزبمصفمسس
نمحمحه:ض.قئهر'<.

هنيمحئل:طثءائءنط5نضواه.؛

قصديئون،بم-ءل م ^،؛،، بمدياةس دكأت ذحزقفلرنحئم، يم 
^^لإضيلصنثانبجصاشبمغ
بمذبجبمهقجا،هبسنءقإذاوأ

وكالونجدوهوقاعد، إداقزأقاعدازكع ؤ'قال وشجيوهومايم، ركع وهومايم 
ضرمح.نواةممإأرى.

,٠ اشمحرر صلأْ يالناص قيصل تمج م ورادآبوداويت 

يخءلزماسر.محهيم
رانئثا^اا-وعئها^اك:؛اونثووالهِه:

كابت وملم (، ٩٣٧رثم)وقالها، الخمعة يعد الصلاة ياب الخمعة، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
(.٨٨٢رنم)الخمعة، يعد الصلاة ياب الخمعة، 

يعصوفعل وقاعدا، ناتئا ال١فالت جواز ياب وقمرها، المافرين صلاة كتاب ملم: أحرجه )٢( 
(.٧٣رقم)٠ قاعدا، ويعضها قائتا الركعة 

(.١٢٠١رنم)السة، وركعات، المملؤع أبواب تقرع باب الصلاة، كتاب أيوداود: أحرجه )٣( 
(،١١٦٩رقم)س،اهمامملوعا، ومن الفجر ركعتي تعاهد باب التهجد، كتاب الخاري: أحرجه ر٤( 

عاليهعإوالحث الفجر، سنة ركلأي امتحياب باب وقصرها، السافرين صلاة كتاب ومسلم: 
(.٧٢رقم)٤ يقرأف؛هءا، أن مايستحب وبيان عليه،ا، والحافثلة دءمفهما، 



—-)m( اسذوكاتلها(هاباسلأة)باب 

ا.منلمر وواه • فيها'؛ 
الربصلاة مل ررصثوا الص.ت هاو هاو(ت معمل بن افي صد وص " ١١٦٥

ص.هالتياكاكة:قشاأ«.يأنزمحش، 
الأازثق.ةققهر^ا.ضدئ 

مصلنابندمن\كلم ثاو ررمن اش.ت رثوو ماو هاو! ئريره أف وص " ١١٦٦
انئنهلاإذاصلأ-تدئاأ>ىلهماو: وِو . ٢٢٣^^اكمحلأتثا«. 

ممءلبمىأنما«رءا.

علحاهظ ررس اش.تقول! رشوو شمعت ،؛ ٧١٥حييبه أم ض " ١١ ٦٧
ؤا)رمديأخمد زواه النار«. عل اممه ^٠٤ بندها، وأربع الظهر، مل ركعاتر أرع 

الظهرررأربعثل محالرثول؛ف.؛ محاوت ٠^ وضب،أيون،١^١" ١١٦٨
(.٧٢رنم)٥ الفجر.. سة ريش اسماب باب وضرها، السافرين صلاة كتاب ت ملم أحرج،، )١( 
صلاةكتاب لم؛ وم(، ١١رقم)٣٨ الغرب، نل الصلاة باب التهجد، كتاب الخاري؛ أخرجه )٢( 

(.٨٣٨رنم)صلاة، أذانين كل بين باب ونمرها، السافرين 
(.٦٩/ ٨٨رقم)١ الخمعة، الصلاة؛عع. باب الحمعة، كتاب لم؛ مأخرجه )٣( 

(٦٧/٨٨١٠)٤(رiم)
كتابوأبوداود؛ (، ٤٢٧رقم)آخر، باب الصلاة، أبواب والترمذي؛ (، ٥٣٢ أحد)آ/ أخرجه )٠( 

النهار،ومملؤع الليل قيام كتاب والناش؛ رقم)بمآأا(، ؤبعدها، الظهر نل الأيح باب الصلاة، 
الُلءرّثل صل نمن جاء ما باب نها، والمة الصلاة إقامة كتاب ماجه؛ وابن (، ١٨١٦رقم)
(.١١٦٠رقم)أربتا، وبعدها أربتا 



سوحةتابث،د1ةاسسح

٠.uجئر واتن أبو٥١^ رواة الثةاء،ا. أبواب لهى مح مم يهى ليس 
ها*اا-وصتيافيناثثبهال:

أفهأحب ، ^٥٠١١١۶^١ مثح شاعه ررإئ٦ا وقاوت ١^، مو الئنس أذثروو 
؛.الرمذيرزواه ض\ي؛اا. عتل فيها يقعدل 

اأنمحنىل:ئلنئوواه.:»نحم•لأاا-وض 
أخمدؤالرمذير٢؛.رواْ أنبعا®. العفر 

ننئوواله.بجملامأنج
امحنمن ^4؛ وثن ١^ امحتكت ء باشلم بجن يمحل 
امحبي؛آ•رواه 

أبو^١٥ العفر مل يضل س اف وئول كال ؛ محاو وعته " ١١٧٢
َاَُاه(

داود

امحضلبمايسئمحُلاهه:
الر؛ذيرواة شنه١٠• عنره يم بتبادة له ^■^؛٠ بئر•؛، محابجن ربمئم ركعات 

تماجه وابن (، ١٢٧رقم)•وبعاو،وا، الظهر نل الأرح ياب الصلاة، كتاب أبوداولت أحرجه ( ١١
(.١١ ٥٧رنم)الظهر، نل الوكعات الأرع ل جاء ما باب فيها، والسنة الصلاة إقامة كتاب 

(.٤٧٨رقم)الزوال،، عند الصلاة ؤ، جاء ما باب الوتر، أبواب الر*ذىت أحرجه )٢، 
رنمالعصر، قل الأرع ل جاء ما باب الصلاة، أ؛و.اب والرمذى• ١(،  ١٧)أ/أحد أ"؛مّجه )٣( 

١(. ٢٧رقم)١ المر، قل الصلاة باب الصلاة، كتاب وأبوداود: (،  ٤٣)• 
٤(.٢ رقم)٩ العمر، قز الأربع 3، جاء ما باب الصلاة، أبواب الترمذي؛ )٤(أحرجه 

١(. ٢٧٢رقم)العصر، قز الصلاة باب الصلاة، كتاب أبوداود؛ أخرجه )٥( 



،ثءأأَئئإب|سلأورواباسزروكاص|( 

محمدونممت، حثمم، م عثربن حديث إلامى لادمئ4 عريب حديث هدا ومحال! 
٠.جدار وصعثه الخديث. هومككئ مول! إنهاعل انى 

ايبمد ضل »قذ و.: ؛ ٥١زثوُل  Jiiى ظءثة ذعن - ١  ١٧٤
•البيذي وواه ا-لقاا. و بثا لك اطه ض رئ ؤنوئ 

.اثةممةدخوو1لأصل
محسزس-نداةمحوئلآ؛•

اوكتأنالمموم الهِ زثوو  Juقاو: عثاس م وض ١-  ١٧٦
٠.الرمديُ رواه اآئرمساا<. مد الثجود وأدبار الفجر، مل 

اإهاضلا11
ر'كعاتررأرع يقول! ه افث رسول نمعت محال! عتر عى " ١١ ٧٧

وهوبمثحإلا ثيء من وما الثحر. صلاة j بثهن محب الروال مد الظهر مل 
دخلأهمحخ قو سجثا أيمثن؛؛؛^1؛^ عن فص' ٠^^^١ يزأ; م الثاعه<ا، يلك ، ٧٥١

.(٥)٠.الإبجازر نم، واتتهقئِفي اليدي نؤا0 لاكءل:ا/أا. 

رنمالغرب، يعد ركعات وت اكْلوع فضل ل جاء ما باب الصلاة، أبواب الترمذي: أخرجه )١( 
الغرب،بعد ركعات الست ق حاء ما باب مها، والسة الصلاة إتامت محاب ماجه: وابن (، ٤٣٥)

(.١١٦٧رقم)
السابق.الخالسث^ عقب معالئا الزمذي أحرح،، ر٢( 
١(.٣ • رنم)٣ العشاء، بعد الصلاة باب الصلاة، محاب أبوداود: أحرجه )٣( 
(.٣٢٧٥رنم)العلور، محورة ومن باب تضرالقرآن، أبواب الترمذي: أخرجه  ٢٤١
ئ،واليهمب (، ٣١٢٨)رقم النحل، سورة ومن باب القرآن، شر أبواب الترمذي: أخرجه )٥( 

(.٢٨،رقم٨•٤٥٧/٤الش٠ب،)



محممب،،قئاةاسبيح  ^()m

العفريند ( jc^jاف. رئوو رك ما هالش1 عاشه وعن - ١  ١٧٨
مائزكهإحسبه يهب والذي ؛ ٠٠٧١٥للحاري وولإ وِفي ٠.  ١٧٤متقى قط. عند-ي 

١^٠.لص 

بندالتطؤع عن ماللث، تى أنس شألت هاو؛ هلقل الخثاربن دض " ١١٧٩
عليضل وثنأ النضر، بند صلاة عل الأيدي يقرب عمئ كان ؛ قثاو النضر، 

له؛ئملثا النرص، صلاة قتل الشنس ء_ئوصا بند ركتثى افه. رسول عهد 
رواه^1؛'ينهنا. يآمرئا قلم نصليهها يرانا كاذ ؛ال،؛ يصالمههل؟ س افه رئول أكاف 

مٍ»ٍٍيمرآ(

ابمدزواامحذنسامك، أذن 
أوثحشثؤ النحد ليع.حل العريب الرجل إ0 حى ركتثتن، يركتوا الثواوي 

ا٠٠سلمر رواْ مذيضلٍهةا. مذ^٥ صقن، ؛ن. ااصلأ0 
ك؛او:كئاضه:1لأمح

محه:إنائاممقثهءلتيققال الثرص. صلاة مر ذضص يم،:رلإ ي مذ 

تلم وم(، ١٦٣٠)رقم رالُصر، المح يعد الطواف باب اي^، كتاب البخاري• أحرجه )١، 
العصر،يعل. النم،. بمالها كانا الالت؛ن الريُت؛ن معرفة باب ونمرها، سافرين الصلاة كتاب 

رفم)هم\/(.
رقموتحوها، الفواثت من العصر يعد يصل ما باب• الصلاة، مجوامته كتاب اليخارىت أحرح4 ( ٢) 

(٥٩٠.)

ريمايرب، صلاة مل ركعتض اسماب ياب وهصرها، السارين صلاة كتاب لم: مأحرحه )٣( 
(٨٣٦.)

(.٨٣٧)؛(الصدراف؛ق،رثم)



uLiS  (اسلأةuU  اسنذ)0 نت

ُ.ا)ثحاوير روا0 الشعل. هاوت الأو؟ فإيئنئك 1الثا! ؛ ٧٥١رئوو 
همدالأسهلآزمنحيبى المئ. إو قاوت عجزة ين 'كنب وص - ١ ١  ٨٢

صلاةارهذه ت محال ثنيها، يثسحول زآهم ضلاجب قصوا قلمأ القرب، فه قصل 
قامنا-؛وظونمحاوائ^وئاوئ،وِورووامحوامح 

M'

الرئمحنj القراءْ بجل س اش كاذوثول ض•' هماص ابن دعن ~ ١ ١  ٨٣
.٠ أنوذاودر ^١٥ آهزالنأ>د. يممرى حى ثنيالقرب 

النررء،ثني صل ®_ قال،؛ اله. رثاول، أو بؤ، يتغ ئكحول وض " ١١٨٤
٤^٠^١٠^.ءمحر(«. صلأهِفي ثقنت، رّكنايت،- أنبغ رولإ؛ -دو زكنمحن أذؤكلم مل 

النرك،؛\إثفويواو>وو ررعجلوا مول؛ ^^١)؛ وراد؛ حث<مهئحوْ، وض ~ ١  ١٨٠
قنبثخوهاو عك الزيادة التتهم وروى (، SiJjروامحا الكتوبؤ*• يإئمحائزينان؛غ 

الإمحازرر
الثابم،إل أزثلك جم نن ص إن قال؛ عطاء نن صرورآ؛ وعن - ١ ١  ٨٦

(.١١٨٤رقم)الغرب، نل الصلاة باب التهجد، كتاب >(^: ٠٠١١مرجه )١( 
والر٠اJىت(، ١٣رنم)••ماليان، أين الغرب ركعتي باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه )٢( 

ار!والن(، ٦٠٤رقم)أيفل، البت، ق أنه الغرب ج الصلاة ق ذكر ما باب الفر، أبواب 
(.١٦•رنم)•ذلك، ق والقمل التوت ق الصلاة عل الحث باب النهار، وتطؤع اللتل ثتام كتاب 

(.١٣٠١رنم)تماليان، أين الغرب ركعي باب الصلاة، كتاب أبوداويت احرحه )٣( 
(.٧٣رقم ، ١ ١ ١ )ص! الراميل j أبوداود أحرجه ( ٤) 

اويهقىفياصب)أ/ههإ،رقمأ.ح\(.)ه(أحرجه 
الواو.بدون *ممرا وصوابه! )الرقاة(، وق هنا كدا )٦( 



سمممّعممثاسسحصَ 
رع؟ئ(تثنع-— 

زا-بمئنه منك صثتئ يعم، ساوت الص-لأة،  ٠٠٤مناييه منة زاه محيء عن تناله 
مح،واضأزشوإؤئل:لأق

افهوّوو هإن أوءمٍج؛ حش يصلأة هلانيلها الحئته صلتن إدا ئتك، يا 
•؛ رواة يخرج• أن مج حى بمنلأة لاوصل أ0 أمرثاذلك؛ و. 

نحلممدم بمئه الخنتة صل إذا عم ايث ثان هاو: عطاء وعن - ١  ١٨٧

مرثتمن، الخئتؤ ثني صل عم ١^ نأت هاو: الرمي>ي روأية ول أبوداودأى. 
ضلبممحأنبمار٣ا.

فيهاالأحادث وحاصل المرمة، بلصلوامتج تابعه تكون اتحر الروايب هائه 
بعدوركعتان بعدها، وركعتان يسلأمين، الظهر ئبل أرع ركعه: عشتْ اثنتا أمتا 

لألعليها؛ الإسان فليحافظ المجر، قل وركعتان العشاء، بحد وركعتان اآمد_،، 
مننوعا ركعة طرأ ص ءنل من ذنزَ-دال<: آله وعل افُعوه -ءنل اتي 
كلعلها ذاثنث، إذا بمي: عفليأ، أجن وسا ^، Llل بتا له  ٥١ثش الفريضة غم 

ومتين،ثلاثياته الستة إذاكانت، سنة كل الق، بيتاق واسول يلاثهائة للث، يئى الثنة 
عظيمة.نعمة وهده 

(.٨٨٣)رقم ابمعة، بعد الصلاة باب الخمعة، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 
٠١١٣٠)رنم الحمعة، بعد الصلاة ياب الحمعة، أبواب تفرع أبوداولت أحرجه ( ٢) 

ويعدها.الحمعة قيل الصلاة ق جاء ما باب الخمعة، أبواب الر٠ذيت أحرجه )٣( 



ةت،باسلأةرببامشؤضاض1ا

يثويهييت بناء محصل ولا ويتعب، ونتمرصى الدي ق يكدح نالإسان 
وقبالقليلة الركعات >رذه المستمر الدائث؟ البيت هدا عل محصل الحنة وق وعائلته، 

الحمد.

رممتن،م رممتن تمل للظهر أدن فإذا يلاص، تكول الظهر ئل فالأرع 
اليستا؛يصقهاق أف والأفضل رممتن، الصلاة بعد م الأول، الراتئ بم وبذللث، 

قيصل لا وكا0 الييت،، ق يصليها كاف وتلم" آله وعل عليه اطه ~صل الني لأف 
هيوهده يته، إل رمخ ثم وصل حرج الإئامه جاءت فإذا الفريضه، إلا المجد 

للإمام.الثنة 

حشالمسجد وأبقىِفي ركعتتن وأصل أميم أل أقفل؛ أبما قائل؛ ئال، فلو 
الإقامه؟ائ لحر وأبمى يني أمملئعِفي أم الإقامة، وقئ يأل 

ثمالإقامة، نأى لحئى يتلئ، ق وثبعى ييتلئ،، ق يطئ أفضل، الثاف فلنا؛ 
يأقألا فالأفضل الإمام، إليهاإلا القدم فضل ففيها ابمة، ل وكدللث، الحفز، 

فإذاالمص، ووبهىِفي مزكرا يأق حسثإ المجتهدين بعفن يفعله وما الحملة، وقث إلا 
آلهوعل عليه اش ~صل الني عهد عل يكن ل؛ فهدا وملم، قام الحهلة وقلم، حاء 

عليهوحنر الحي له باق إذا لكن ياجتهادة، يعدر وهدا للثنة، وهومحالفث ومئم~ 
الصلاة.وقش للمجمئةإلا تأت ولا ييتلثج، ل ابمح، مول؛ الحز• أنيئ 

يأذالظهر رانية لوفاثنه فمثلا يقضيها، هإيه الإساف فاتت إذا الرواتب هن.ه 
الرممتنصل الصلاة قمى فإذا معهم، فثدحل يصلون والناس المسجد يحل 

الراتبهس اشيإذا أيقال لكولك، الفلاة، اوقبل الأربع قفي ثأ الأ-محرتني، 



ضحهابملاأاسسإ

والتحروالأهلتل اشتح مى فرغث إذا ثم معهم، فمحل يملون، والناس وجست، 
للفرصة.تايعة هذه لأل مي؛ هدا وليسِفي التنة، صل 

أوإماما كث مواء البيت، ق تكو0 أن عل احرصن الرواتب هذْ كدللث، 
قاؤ؛ صلاه الصلاة ارأئشل و|تئلمت آله وعل عانه اممه صل اش لقول مأموما؛ 

الصلاةلإلف مسا وتكون بالرر، ثعمراليث الين، والصلاة^؛، ٠، إلااثكتويهءُ يته 
وهوأيهم إل يأتوذ ومحدهم الصلاة، يالفون فإمم يصل أياهم رأوا فإذا للصبيان، 

وعلعلته اممه صل اللمئر مال وقدا مصلحه، ففيها لايدرول، وهم ؤيقلدونه يصل 
فيها،يصل لا ااقم_ة مثل تجعلوها لا ت يعني ا مورارار يوثكم تجعلوا ررلأ ۶دحخ؟ 

فيها.صلوا 

أمور!بثلاثة وتمتاز المجر، رامه أفضلها الرواتب هدْ أيصا كدللث، 

دٌتئمآله وعل افثعلته صل السل فإن والثمر؛ الإقامة تحلِفي أتجا الأول؛ 
لريكنثدعها.

ي:»كاوتيسقن،لإمحامح
تخفيفهإثاu؛س مزأ1مالكثاك،؟«رأ؛ؤ ئل لائوو: ضiJ الئح ٍتلأة مز 

فيها؛وما الديا المجرمحرمجن ئنة فركعتا فيها، وما الدثا حيرمن أتجا الثالث،! 
ولتسالنتئا، وكثرة الزوجامتإ، وأجل المصور، وأفخم الهارايتج، أفخم من حثر 
(.١٢٩٥)رنم حديث نحرمحه، ساق )١{ 
.( ٩٢)٦ رقم حديث بجه، نحر سق )٢( 
كتابوملم: (، ١ رقم)١^١١ الفجر، ركعي ل يقرأ ما باب التهجد، كتاب البخاري: أحرحه )٣( 

وايحافظةونحفيفهإ، والخثاءده،ا الفجر، سة ركعي اصتماب باب ونمرها، ارين المصلاة 
(.٧٢رقم)٤ يقرأi؛،-،(، أن مايستحب ديان ءليه،ا، 



0(مماساسلأترطساسذ،كاس 
:ت

الدقامن -محئ الركعتان فهاتان إلآخرها، أولها من الدقا فقط، فيها أنث، التي الدثا 
طندد،كم jIjلائدعومحا ١١صعيما: كاف ؤإل ا-قديث،، حاءِفي ولهدا فيها. وما 

ا.كو^ا.لأمحتيوضزضا.
ولوعشرينشئت، ما فصل حضرث، فإذا ملها، رابه لها فليس ا-اثئعة أما 

وأماوص،، م يقاس، بعم الإمام محيء مل النهي؛ وقت يأئ حش أوأكثز ركعه 
الصلاةمى انتهى فإذا يته، ق ريتتن بعدها يصل كال اش. أن بث، فقد بعدها 

بعدهايصل أن ا-اثمعة صل من أمر انه عنه وبت، ركعت؛ن، وصل الين، إل انصرف 
أربما•

فالأفضلالبيت، ق صليخ، إذ ثاو؛ من منهم قهدا؛ ^٠٠١٥ النئإء فاختلم، 
قص1يخ، ؤإن و>تئلم، آله وعل عليه الذ صل بالثئول تأئتا ركعمن؛ عل الاقتمار 

اختيائوهدا وتثلم. آله وعل عثه اطه صل البل لأمر امتثالا أربعا؛ فصل المجد 
عاليه.اش رحمة ثيمية ابن الإسلام شخ 

إذاوقالوات بالقول، وأخذوا بالفعل فأخذوا متا، تصل أيلث، الثانىت والقول 
يأمروأربعا يته، ق وثلم" آله وعل علميه الله ~صل الس يفعلها بحن صممثا 

متا.الحمح صار ، ١٦٠
عديالأقرب، لكن وثلم، آله وعل علمته افه صل رسوله أراد با ^ وافه 

اليّت.ق اوصالت الجد ل صلت مواء أربعا، تصل اتل، 

فإلالقيامة، يوم فريفثلئه لكمل الوافل؛ هن.ْ عل أخي~ "يا فاحرص 
—بحفو0 يعاملمتا أن اطه أل —نا حلل؟ فريضته يكنِفي لر واينا الفرائص، ترنع النوافل 

(.١٢ ٥٨)رقم الفجرء، ]ركض نحفيمهيا ق باب الصلاة، كتاب داويت أبو أخرجه ( ١ ) 



قرحةتاب«قئ1ةاسسح

النوافلفهده و-ءمألة، وهمث، هواجس، حلل؛ فريضته ق يكوذ أكثرنا أو كلتا 
الفرائص•رمح 

الرواتب،؟هدْ يصل ر فثن قائل• مال فإن 

تصللر ؤإذا يث، للث، بي صلتتها إذا العمل، جض ْن الخزاء مابوابت 
العمل.حض من مالخزاء لك، يى ل! 

النضر؟بعد يقضيها فهل التعدية الفلهر صلاة فاتته إذا مائل• مال ؤإن 

قووعل النصر يعد يقضيها لإله التعدية؛ الظهر صلاة فاتته إذا فالجواب•' 
أفيمكنه لر إذا يما مقثد هدا لكن الأسباب،، ذوات، يجوزون الغ>ين امء بعض 

المومق.وافه يقض• فلا بالتامحر، فهومفرمحل أمكن إذا أما يصليها، 
وًءجقت؛لآجبم



 Lu؛،S (ااسل ^٠ باب اسلأة
(m)

_^،jb

\ضة'\لأط'

بجطلممحوصتط؛ناط؛،
^٥١وأته، يرقع أذ مل خسيرث(أيه يمرأأحدكم ما قدر دلك مى الثحد0 قبمجد 
نمحفيمثتن، ركعمن قرمع قام التجر له وتين المجر صلاة من الودذ مكث 

ا.عاشر مممؤ قيخئج. للإقامة الوذن يأتيث حى امحن شقه عل اصطح 
محتقإذ صزنكش M ١^ كان وعنها - ١  ١٨٩

منلمررواه ؤإلأاصشخ. حيلي، منتمملة 
علالفجراتجع قالئ:كانمحجاصلنص •بماا-وعئها 

ع1؛هرآ؛.نفى امحن. شمه 
توملم (، ١١ ٢٣رقم)الليل، نيام ل الجود طول، باب، التهجد، كتاب، الخارىت أحرحه )١( 

رقمالليل•• ل ه الم، رييات وعيد الليل، صلاة باب ونمرما، السافرين صلاة كتاب 
(٧٣٦•)

والخارىت(، ٧٤٣رقم)الليل•• صلاة باب وقصرها، السافرين صلاة كتاب لم: مأحرجه )٢( 
(.١١)٨٦ رنم اافجر، ركعش يعد يعتي الخاوسثا ياب التهجد، كتاب 

رنمالفجر، ركعتي يعد الأيمن الشق عل الضجعة باب التهجد، كتاب البخاري، أحرجه )٣، 
ر.الشي ركعات وعدد الليل، صلاة ياب وقصرها، السافرين صلاة كتاب وسلم: (، ١١٦٠)

(.J٧٣٦الدل..رقم)



محىو،رق؛ىإاإهراويح
(m)^

ثآنا؟اا-وعئها_• 

ا.منلمر رواْ اشحر• الوئردويقأ بنها 
باللتل،افي. زثوو صلاة ض عايشه شألق قاوت منروق وض " ١١٩٢

٠.زواه المجر. زمحم سوى ومحتئ عشزْ ؤإحدى نينع شع قمالغ؛ 
ماممنشِضاكحثان ّابماا-وءنعاممثداوغ: 

ا.منلمر رواه حميمث؛ن. بركمن صلاة 
ارإذائامأطمحإِساشم.:

.٠ مانلمر رواْ حممت؛ن®. بزكتن الصلاة يليقثح 

صلاةمن أفضل الليل صلاة أق واعلم الليل، صلاة بيان ل أحاديث هدم 
فالثانيةالعثاء، صلاة يعد أوركتن الصحي ركمتثزِل صليت لو فمثلا النهار، 
الإننانئ، فإذا والغفلة، واواحة الئوم وث القز لأف الزمن، حسث، محن أفضل 

كانت،^، JUبالنهار، يصل ص عغيجل اش عد \ \r>yصارتحظ؛ الونتخ هدا يصلِفي 
الممدزأثا مها، المش اقل الأهار ضلأة من أفضل مها المش اقل اللل صلاة 

الليل.الثهاوأوق 3، سواء مكانه، ل فهوأفضل 

لام،). ركعات وعدد اللل، صلاة باب، ونمرها، ارين المصلاة كتاب •سالم: أحرجه ( ١ر 
كانوكم الني.؟ صلاة كان كف باب: الهجد، كتاب والمخاري: (، ٧٣٨)رقم اللل.. 

وثم)'1\\ا.اكي.ملسس؟ 
١(. ١٣٩رنم)الني... صلاة كان كف باب الهجد، محاب الخاري: أخرجه )٢( 
(.٧٦٧رنم)ونامه، ال،ول صلاة ق الدءا» باب ونحرها، المسافرين صلاة كاب لم: مأخرجه )٣( 

(.٧٦٨)((ا،لصدراسإرقم)



0ه1باسلأة)ااد،ه|لأةاسل(
تت

علاللتل صلاة و ثنيي لا وتج- آبه وعل عليه افه -صل الس ولكذ 
عشرةإحدى الليل من صل ثم يته لحل العناء صل فإذا ركعة، عثرة إحدى 
نيهظهكعائقة قالت كإ ركتن؛ كل من يلمم ركعه، 

واضنشاطه، حسب تسعا، صل وربا سبعا، صل وربا خمنا، صل وربا 
أج

اااجعلواآخزئال،! ورتللم— آله وعل علته اممه ~صل اللمي لأف بواحدة؛ ؤيوتر 
ئلأذيىا.شبم>ا''.

^؛_؟،، jiالصلاة بمنح أف الئوم بعد الليل س بموم أرادأف ق محيس 
لثبملهعمد؛ ثلاُث، ناصيته عل الشإطال عمد نام إذا الإسان أن ذلك من والخكمه 

العقدةانحلت، توضأ فإذا عقدة، انحلت، افه وذكز قام فإذا والذكر، الصلاة عن 
العمدتنحل أن أجل من التخميمؤ فتكون الثالثة، الحمية انحلت، صل فإذا الثانية، 

■مجل عليه للنطان ولنن العئلأة يتقبل يم برعة، 
مامقدار الاُب، هدا تعال~ِو، افه ثاء ~إن ميأق الليل صلاة ل مرأ ما أما 

يمناما قدر دللث، من الشجية ارينجي. عايشهI حديث، ق فكا الثجود وأما 
ءلالشجود لأف الئجود؛ ءاديآلآلأْؤئم يطيل انه يعي وهدا ايه®، خمسئن أحدكم 

أ0حري- مممى الدعاء، هاجتهدواز الئجود اروآما عه هال، كا دعاء 
بمثجان،هإ«رى.

(.١٢ ٥٨)رقم حديث قنرثبه، سيأق ( ١ ) 
(,٨٧٣)رقم حديث محرمحها سيق )٢( 



محممب،سىةاسسح

دصربؤ مى الع؛-د تكوذ ما ررأقزب وتلمم! آله وعل عليه افه صل وقال 
أوناعيا.أوراكعا هائئا يكون أن من أترب ٠، نماجد٠٠ا 

فإفباض؛ الظن وأحسن عيجثل اف عل والإلحاح الثجود ق بالدعاء فعليك 
 uَمحتص >زة\د ٠ ئاو كا لنمك، إلا للدظء نةل^، اف

تغافرتُا"آ.ه دا'خرأو,ك^ حهثم محيدخلؤن عيسادق عن دنتكحرإات< الفييث|> إن حك 
ايواذل،بتم ل بمنل لكف اش. أل عل ة.بمهادليل عائثة أحادث وق 

قهجد،أن وأردت مقة لوك؛تتي حم المسجد، يصليهاِق أن من فهوأفضل 
)رهلألتيهداJقي: ص؛ ظأن"حفىبجكدولانم 

ارآهصلوقالت '، الحزامااُ انلمحد إلا سواه، فنإ صلاة الم، من حيث هدا نحدي مق 
الئلأةهالنءق:ضيص،ارم.

كمامالحاعه، فيه شرنل نا إلا البيت، ق الئلأة كلها النوافل ق فالأفضل 
.٣١واف أفضل. المسجي. ق الصلاة فها رمضان، ليال ق الليل 

عندها،ؤاللأره وله ميئوته عندحاكن بئ هاو: عثاص ابن وعن - ١ ١ ٩ ٥ 
ًكا0ساشالآمأنبم

داءأثل وئؤش آلثتؤُت، ؤخفي، يمرأ؛ السءاء إل ط س 

(.٨٩رغم)٤ حديث، نحرص، سق )١( 
(.٦٩٢رقم)حديث، نحربجه، سق )٢( 
نحرص،حدبث،رفم)هه'آاسان )٣( 



0عاو،اسلأة)طبمسلأةاسلا
ومدلم*ي\5نن، الوصوءين بين حنثا ثوصأوضوءا ثم الخئته، ل صب ثم شثامها، 

عىه1داوق بأدق ئأحد يناوْ، ض يقنت وثوصأت، مقنن مصل، همام أنح، 
إدا؛اموكاو حز^، قتام اصشخ ثم رئ، عشزه ثلاث قثامئاصلأئ4 يمينه، 
هلبيز اجعل ®اللهم يعانون ل وكاذ وريتوصأ، مصل بالصلاة، بلأو هاذنه ئح، 
دمومحفودا، بماري وعن وعنمح،مرا، ثورا، خ، دو بم٠رىمرا، وذ ورا، 
»وووراد_4؛: واجنلفينورا،ا. وحلفيثورا، دأما؛يثورا، و٤يثورا، ثورا، 
دوعلتؤ، مممن دبمري®• دّنعري دض دنض ُدعض ويكر؛ ثورا'ا ^٧ 
»الأهأينم: آحزى ول ثوتا«، ؤ وأعظم ثورا، مجي ®واجعلِفي لئ؛ رواية 

آمحئونا«ُُ

وعلعليه اض صل الئي عم ابن لأكؤبمتهأ، عباس اهوبن عبد عن الحديث، هدا 
علحريص دْ.محن لكنه ثرنا، بلع مد الرنول. دماة حئذ وكال ونلم، آلو 

أصحاك،س الرجل ييت، إل يأق كاف حر عنهم، ويروى الصحابه يبع العلم، 
صاحبنحرج حر محئنام رداءْ فيتوئد وسلم~ آله وعل علته افه ~صل الرسول 

ررأدركتهال: ؛؛؟ LJlأدركث ؛؛ اممه، عبد يا له: وثيل الحدثرآُ. عن مآله الثيت،، 
ملولااُعتر وبدن عقول، وهف نئول، العلمئلنان 

كتابت لم وم(، ١٦٣ رثم)٦ بالليل، انته إذا الدياء باب الاJعوا١ت،، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
(.٧٦٣رقم)وقيامه، الأيل صلاة ل الدعا، باب وقصرها، السافرين صلاة 

(.٢٦٦)٢(سقنحربمهرص:
نحربجه)ص:آآمآ(.مبق )٣( 



محةتاوا،قئ1ةاسبيح

الدينو صهة »الثهلم فقال: وتئم- آله وعل عله افث -صل اني؛ له دعا وقد 
ؤعكنيل،(رُ

وثلم-آله وعل عليه افه -صل اللمل أحوال معرفة عل حرصه من ولكل 
عندهاM الئذ وكال الهلأؤ، الحارث بمت نبمونه خالته عند ليلة ذات بات أنه 

وتحدثالين إل از العشاء صل لثا امح،. إل دمح.بمه• يقول الليله، تلك 
ثهلولقد الرمن، من مدة يعني■ ٌساعة الاذ، ساعتنا ليت والساعة ساعة. هله أغ 

الثرورؤيدحل أهله إل يتحدث عقوأئثْؤئيم، حلقه حنن من وهدا مصر. وقد 
ينامبهم•ما حنب عامتهم، أوق خاصتهم ق سواء عليهم، 

قريبأو الأحن، الم ئك فلثا:ص زطآ، آله افُشؤير ضل ام ثم 
الثهاءيتاملإل مره ورغ وذكرافه، وملم— آله وعل عليه اطه —صل قام منه، 

سيرالى اللامحة والكواكب، النجوم  oJutjالعظيمة، الخلوقاُته ُدْ ق ويتف،كر 
ؤييخجء أؤب يأحيلنمح-" وأيره< ألثموت ؤإثؤ،-ءفي وقرأ؛ عئقتجل، اطه بإذن 
i'M > 4و؟ثذردن جأوبهم ويوؤ}ب متنا أئث يؤون أك ®ا ألأكب
;ثناإدكروُ ٠^١ سحتك ثطلأ منذا ماحأقق تثنا ألثءثوت حاي 
منالكسيعن١ رتآإما ®ا آنمار من لأْسون وما >رمهر -آهمد ٢^ آج قس 

ستثاتثاعثا و٠=فعز دمت١ تا أقفز نتشا  ١٤٠١^بوأقم ءايمحأ أد هذيا يثامحء-ا 
يإءث  ٨٠٥١موم ■^؛١ وي وعلة وعدمآعق ءا وءاينا رتآ ® آلآبراي مع دموينا 

أنئأو مندّؤ ٠!^؛ عنمز ضد أضخ لا أق نبهلم فلإ ®ثأنثثا>ث، قيمأليثاد 
دمحلدأدقثلدأ تثنمق ؤ وأودوا دينربم دممأين لحاجردأ ثألأ بمْأا يد بمتئتمح( 

(.٢٦٥)١(سقنحرمحه)صت



ةتاباسلأةا0بسلأةاسلا

آمبمي ثن عتت|األآيرمدا، ين جنيكا حننت ولاد-غلنيم سلإثا؛رم 
ثيإتمثع . ألكي ؤ، أك؛باَكثردأ يثيب بمرهك .لا بمدئ ثأئ4 

محهاين نجي جقت لم أثموأربهم لظ.أمحبم أبجاد. ييئس جهنم مأدئهم ثم 
م،ثق يإن . للآمحاي أثوخآ هن دما أم بمي يذ بمادرثُ حثلبمك< ألأيهر 

يثرونلأ ق -ئيؤؤذة إمحم أنيل دنا إلعم أنزل وما ام يوين ثتن ألخيش—، 
نربع\قآ إمحى و»،ب عند ^٢ 1ولنياكت دثثاقيلا أئ، ق١يئت 

تلمكم ٥١وآققوأ وياطوأ 3بمءوئإ آنعئا ءآتوأ ألذمي يتأ،تا .٢ أقصثام، 
أنمل قرأها الآو1ت هاو0 م [، ٢ • • - ١ ٩ • صران: ]آل ه ملزى 

يتوصأ.
ظ\ضجس\^مساقلأنحفرأسْالآيات،وض 

امتيقفثإذا حش ءندْ الصحم فليجعل عمفلها لر ومن نيتا، ظهر عن نرأها 
ونلم~.آله وعل علته اف ~صل افث برسول تأئتا ئزاها؛ 

الصحهة،يشبه إناء وا-إءمنة؛ جمة، ق منها فصب العلقة، القربة قام.إل ثم 
الدكي،الغلام ذلكر ;نح.بمن عباس بن افه عد فقام فمل، قام ثم فأسغ، وتوصأ 
ثموملمم، آبه وعل علته اممه صل التح، فعل ك،ا ففعل العلم، عل( الحريص العاقل، 

يميه•عن، وجعله ورائه ين بأديه فأحد ءنسارْ، الأسر جنه إل قام 
نام؛نم ركعه، عئرْ ثلاُث، وملم— أله وعل عليه اممه —صل التح، صل نم 

لئيهصار يعتي،• مح، يم المجر. لصلاة ينثط حر التهجد يعد يتام أن ينغي، لأئه 
وعنتلفطيعه وهدم نفح، نام إذا ومئلم— آله وعل عليه اممه —صل مكان صوت، 

وبعضشيئا، ولا متا له لائمع مين، كأنه نام إذا الناس فبعض هدا، ق الناس 



همحممداث؛ئةاسبيح

ميلصوت له الناس ويعفى حفيف، لكنه صوت،  I_*Jنقخ، له يكون الثاس 
جتبه.إل تنام تكاد لا إنلث، حس وشديد، 

ونفح،نام انه ْع المم، وصل يتوصأ، ولر فقام المجر، لصلاة ^j، أتام ثم 
وأنهنفسه، حال، الإنثان عزف إذا الوضوء ينمص لا النوم أف عل ذلل هدا هفي 

عيناْتنام كان — وتلم آله وعل عليه اش —صل اللمي أن ذلك ووجه محدث، لر 
عيناهتتام لكنه. ناتئا، كال ولو به، لأحز رح منه حرج ولو تلبه، ينام ولا 
محلته.ينام ولا 

بمي:ارس:كلؤنا؟(ا، هاو: ئزسن اقل مفرونزلواآحز ل كانوا ل، وقدا 
المجر،بهللؤع محس ولر يلأل، فنام اطه. رسول يا أنا بلال: فمال المجر؟ يراب من 

والمجرتتامان، عثه لأف محزرا؛؛ وب وتلم- وعل،مح علته افه -صل، الي، ونام 
الممى.ج ارثعّأن يعد إلا سمفلوا ور يالع،ن، داأرل 

لأنهبنومه؛ وصوءْ يتتمص لر ونللم— آله وعل عليه اممه —صل اللمي أن الهم 
محليه.ينام ولا عيناْ تنام 

وأزماذدهذا

الليل،صلاة ق الخإعة صلاة جواز عل دليل الخدين، هدا 3، الأؤل،: المائدة 
.uvبل داء، نز لكن 

عنبجعله ءإثة واحد إلا معه يكن ب إذا الإمام أف عل، دلتل وفيه الئامحه• الماتده 
فلوصلالوحونمخ، سبيل عل ليس هدا لكن أفضل، اليمار^ لأف ايْ؛ يعن لا يميك، 

(.٤٤٧رنم)أونسيها، الصلاة عن نام من ق باب الصلاة، كتاب أبوداويت أ-محرجه 



^ممباسلأأ)رابملأةاسل( 
٦٠٣

يمينه•عن يكون أن الأفصل لكن الصلاة، صحت حلويمينه غ ي،اره عن 
علوغلب شيئا، محدث ولر نام إذا اثرجل أن هدا من ويوحد الئاكه: الثائده 

الصحابةوكال الوصوء، يعيد أن محتاج لا طهاؤيه، ■كل فهو طهارته، يقاء ظنه 
والنعاسالنوم من ٠ رءوئهمر كنفق ثم الآحرْ العشاء صلاة ينتظرون ةهعت،ف 

محي«دوا•لر اقيم ظنهم عل يغلب لأنه يتوصثون؛ فلا 

ركعة،عثرْ ثلاث الليل صلاة أف عل دلل الحديث، هدا وق الثاو>وة.' الثانية 
ذلك؟كيف ولكن 

كومن يسلم ركعة، عشزة إحدى يصل ثم أولا، ركعتتنيصل 
ماوثلم- وعلآله علته اممه -صل اش لأف حرج؛ فلا ذلك عل زاد ولوأقه ممن، 

مفتوح،والباب، فالأموامع، ركعة، عشرة إحدى عل أحدكم لالإذ قط: يوما ءالا 
آلهزي ء اه -ضل اللمل كان الدي الخدد م الإسائ لكن طه، والحمد 

أفضل.يفعله — ونللم 

لأفالزوج؛ عند الزوجة أقارُبج بينونة جواز عل دليل وفيه الخ١منهت الثاتده 
فهوعنه، ابن ونقا- آله وعل علته اطه -صل والس عباس، ابن حاله ميمونة 
والروجة،للروح لريب 

منه،يتآذل لر ؤإل انمر، بإء الوضوء جواز عل دليل وفيه السادسة؛ الثائأو.ة 
وأحيتبربوز، وله ماء ، iUljفيها سيارة لووحدت فمثلا؛ بدلك،، رمحاه علنا إذا 
ؤإلحرغ، فلا غتدا، راض صاحبة أن طنلث، عل يغلبإ وأنتا به، ثتومحأ اناء هدا من 

٣(. ١٧رقم)حديث نحرمحه، سق )١( 





0ه1وااسلأة)د1ب|،،لأةاسلا

أكؤكاو ومل اش. وئوو بدو لئا قانت؛ عايشه وض " ١١ ٩٨
ضمحجاِصمحشرن.

١^^الأظاتزانى'ةان ^صتيايينطودقاو:مم>ت 
ثورثممنعود ابن ثألف عل المصل أدو مذ ثورة عقريذ هدكر بجتهذ• بمرذ 

مصوج;ص.محمحرى.

»افثبموو: وكاف الثتل، بى يصل، ه البذ رأى أنه ^_، عن - ١ ٢ ٠  ٠
ا)تهم0،^١ انمع ثم والعظمةا<. والكمثاء وا-إلإوت دواال^كوت -ثلاثا- أكبث 

اوتظءم<<،رؤوعه؛»ثحاذزيغ ل مول ةكا0 ثخوامذثامه، رؤوعه قكاو رثع، ثم 
مالخنئ«، »لز، مول: رّكوعه، مذ ثخوا تامه ئثاذ الرؤوع، مذ رأته قغ رم 

الأعل®،ري؛ ا١٠سخابي نجوده؛ يقولل؛ صؤأ يامه، مذ ثغوا ثجوده ةكا0 تجن 
وكاونجوده، مذ نحوا الثجدم ب؛ذ فيإ مند وكاذ الثجود، مذ رأثه رقع ثم 

^كتاُت،يأيهناجنةزالبجانل، ))^١> :قول؛
نواةأثوداودُم.وص 

(.٧٣٢رقم)وقاعدا، تاء  iliUlجواز باب وضرئ، ايافرين صلاة محاب لم: مأحرجه )١( 
كتابلم: وم(، ٤٩٩٦)رنم القرآن، تايفح باب القرآن، نمائل نحاب المخاري: أخرجه )٢( 

ؤإياحةالمرعة، ق الإنراط وهو الهذا واجتناب القراءة، ترتيل باب ونمرها، الساخرين صلاة 
(.٨٢٢رنم)uئرفيركعة، صورتتن 

والتسارت(، ٤٨٧ ) رقم وسجوده، ركوعه ق الرجل يقول ما باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه )٣( 
(.١١٤٥)رقم السجدسمن، بخن الدعاء باب التطثيق، كتاب 



بيع،_ l،U_*ulشح؛؛،

M■»_اه ئ 'وئال قال: الناص ض تن اض ت ^ - ١ ٢ • ١ 

٠.أبوئاوئُ رواه اك3زيناا. مى *قنب آية بألف 

سميمح؟ئال؛صذثا؛؛محمم:ملإئنتا
٠•وداْأنوداودر ومحصطورا• 

صةزاءَةتيهعلمئبمثن
امحةدمفيص'رداْهمداددى•

بكرهوبهم( قإدا لإه حرج اف. رئول أو قاو؛ قتادة ش وعى - ١ ٢ ٠ ٤ 
عئداجتمعا يلها قاو: صوثه، زاؤئا وهويصل نم وم صؤتؤ، من ءئفْس يصل 

هدأسمعتهال؛ صوئك،ا. ثئفص تصل واث بك مررت ررياآبابكر، قال• ه البئ 
هماو؛صوثك® راقتا ئصل وأنت، بلئؤ ®٠^^ لئثرت وهاو اف. رئول يا مىثاجيت 

مىارمع بكر، أبا ءيا اليثر.I مماو اكتطال. وأطزد الونناJ أوقظ اف، رثوو يا 
البيذيوروى آبوداود، رواه ثئا؛؛. صؤتلث، من رراحفضن لعمرت وهال ثسا® صؤتلث، 
؛•َُر،(

رحوْ

^إندالأيه؛ بايق، أصح حص ه اف رنول مام درمال؛ ب؛( وعى - ١ ٢ ٠ ٥ 
(.١٣٩٨رنم)القرآن، نحزب باب وترتيله، وتحزمه القرآن ثراءة أبواب أبوداود؛ أخرجه )١( 

(.١٣٢٨رنم)الاليل، صلاة ق بالقراءة الصوت رغ ق باب الاليل، نام أبواب أبوداود؛ )٢(أخرجه 
(.١٣٢٧امح،رنم)الخدر )٣( 
(،١٣٢رقم)٩ اللل، صلاة ق بالقراءة الخوت رغ ق باب الليل، نام أبواب - أبوداود أخرجه )٤( 

(.٤٤٧رنم)؛، JJi)Lالقراءة؛ق جاء ما باب الملام، أبواب والترمذي؛ 



0مم0اسلأةرداد،هلأةاسل(
نت

التائيوؤاْ ١آ. لالأممة:ما ه ألكبمن آتغر أنت ؟4؛؛ ثثفن ثإن ٥^٥^ ميمم؛ثم 

زكمأحدثم صل ررإدا :٠ اف وثوو م1و قاو: ةزيرْ م وص - ١ ٢ ٠ ٦ 
آ.وأتوداودر البيذي زواه يمينه٠١. عل المجرهألضيئ 

اضوافالث

^بمأياصكالأح4ألزئهملاف
صش؟ئاَث:كان:ض؛إذاض

الئائ.ققهرم.
مصلتاالليل ق ه اش وثوو رى مامحايشاءأن هاو؛ آنس وض " ١٢٠٨

وو\ئ\ذثمآ/
^^ضينمفئال:إنزبجسستي

اف^:ههاو:ئالئثمحِفيخملخنقوو 
ماللتل، من ههميا اصدح العتثه، ؤهءَ، العشاء، صلاه صل هليا فننه، أزى حص 

إلبلغ حى ;1، ١ ٩ ;١ ]5، فداتطلاه خلمق  ٢٠محاو: الأفق فنظرل، انثمظ 

إنامةمحاب ماجه: وابن ١(، ٠ ١ )• رثم الأية، تردد باب الأفتاح، ىأب الساقي: أحرجه )١( 
(.١٣٥٠رقم)اللسل، صلاة ل القراءة ق حاء ما باب مها، والسة الصلاة 

(،٤٢رقم)٠ الفجر، ركعتي بعد الأصطجاع ق حاء ما باب الصلاة، أبواب الرمذي: أحرجه )٢( 
(.١٢٦١رقم)الفجر[، يعدها الأصءلجاع باب الصلاة، كتاب وأبوداود: 

صلاةكتاب وملم: رقم)؟'؟ا١(، عندالحر، نام من باب التهجد، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 
(.٧٤١رقم)الليل.. صلاة باب وسرها، المسافرين 



قرحةت1بم1ةاسبيحلم، 

منههانتل فراشه إل افه. رسول أئوى ثم [، ١ ٩ ٤ ممران: ]آل آلماده قثلف وقى 
قدثلت؛ حس قصل قام تمم قانتن، ماء عند0 إدانة من قيح ز آهنغ تمم سواى، 

ممنئصل،لإاظظصلمحا
ززاةبجى؛او،صنلئئولايس؛س 

؛.١١٣
ايقراءة عى اللمي. روج سلمه أم تأل انه ئك نن ينل وعن - ١ ٢ ١ ٠ 

.زصلأيه،ققاوئ:ؤَئهاس؟
واءةهءَرثنت قإدا قاءته، ثثش تمم بمسح. حص صل ما قدر ينام تمم ماثام، قدر 

ا.والثاتير زالبيذي أنوداود زواه حرقا• حرقا ممره 

أمااخلأف. بعفها وق فوائد، وفيها الليل، نيام كلهال الأحاديث هدْ 
آلهوعل عليه افه ~صل اللمي وأن الواقعي، تعدد عل يحمل فتها الإى الأخلاق 

مرجحلا صحيحه أحاديث لأن؛ثا كدا؛ يفعل وأحياثا كدا، يفعل أحيايا وسلم~ 
المصل؛حال عل تجمل فكل.لكا والقصر بالطول اختلافها واما الأحر، عل لأحدها 
لاتطقه،ثيء عل مسه تحمل أن يتبغي ولا حمق،، فارا كاذ ؤإن أطال،، نشيطا إذكاف 
علميها.فدعا يدعولضمه أن أراد ربإ ئإيه وهوينعس؛ فيصل 

رممالل؛ل، صلاة تتفتح ثيء بأي باب، النهار، ومملؤع الليل نيام كتاب، ائي: النأحرجه )١( 
(١٦٢٦.)

والآرمذ.ى:(، ١  ٤٦٦رقم)القراءة، ق الرتيل امتحياب ؛اي، الصلاة، كتاب، أبوداود: أحرجه )٢( 
محاب،والماتي: (، ٢٩٢٣رقم)الني.، قراءة كانت، محق جاء U باب، القرآن، فقاتل أبواب، 

(.١٠٢٢)رنم بالصوت، القرآن تريثن باب الافتتاح، 



،fOvvةتاد،اسلأثربابصلأةاسل( 
صا

وأزماددصتءالآح1دث:

برىُت؛نالليل صلاة بمح الإسان أل الأيل؛ الثانية 
وكلاهماالإمرار، وجواز الليل، نيام ل بالقراءة الجهر جواز الئايئ• الثاتده 

ؤاذصويه، ^وغ' صوله رفع إلاإذا يشط لا الإئثان كاذ إن لكن به، بأس لا جائز 
اف4اا،رصول يا ياجيت، من ا'امعت، ئد  ١٠نظهبمثق؛ أبوبكر قال فكإ بدؤيه يشط كاف 
بكرأبا وأمر قليلا، نحفض أن عمز أمر ه اش لكن كفاية، وهدا عؤإئجل، الد وهو 

منعفلثلأ عمئ وأما له، أنشط ذللث، يكول أن فلأجل بكر أي أم أما قليلا. يرفع أن 
وأطزدالنائم" "يعني الونثال لأؤنظ جهزت إنما يقولت عمر أن يع حوله، من 

الشبمان.

قياموءبمهد٤ا حيا دام ما الوئت، يغتنم أف للإنسان يبغي حال، ثل وعل 
الليليلث، يض حنن الدئيا الثإء إل ينزل عِة؛جل افه فإن آحرْ؛ ولاميال الليل، 
هأصزمن هآغطقه؟ بثش س له؟ هأنتحيب يدعون ررس محمول• الآ■؛م، 

عظيمه.فرصه وهدم ا، له،ار 

ذكركقل أعنا اللهم يفعل، أن لنا يتمغي، نا عل، ؤإياكم يثيننا أل افه نسال 
الويق.وافه العاين. رمث< يا عهادتلث، وحنن وشكرك 

(.٣٦١نحربجه)ص; ساق 



سوحمماسحداةاسسح

اسل JAإداقام مايقول باب 
وًٍهقت؛؛؛م

الأولاضل 

ئاو:يثهجن الم من قام إذا m الم كان قاو: جس م ض - ١ ٢ ١ ١ 
فيهن،وكاضأكمثنالأنضثس 

ثالأنضوسذم اءزات 
وابكوقولك"ص، ■ص، يبماوك الحمح،، ووعدك الحي، اث الخند، ولك يهى، 
أنشق،، iu!^^ ١١حئر، والثاعه حى، ومحمد حى، والئثوو حى، والنار حى، 

محانيز-^١^!،، ؤإل؛ك خاس،، زيك وإل؛ككت، وثلئ، زعاوك زبك،آ؛ئق، 
^فئ،بمآثنملأش،ك،ه؛،

^لأبمبجآث،ذلأإلأيكء(.عهرآا.

إذايقولها وتلمم" وعزمه عاثه اش -صل اني؛ كاذ اش الأحاديث من هدا 
قامإذا الثإء ثندإ-حإل م زعو اشُعفي -صل ويئ\ية0 الل، من قام 

هالألثف دأل~بماي■ أكؤ، وآحتقف وأبزين1 آلقثوت ؤإثؤا-ْفي ؤيقرأ■ 

صلاةكتاب ت ومسالم (، ١١٢٠)رنم يالليل، التهجد باب التهجد، كتاب اJخارىت حرجه أ( 
(.٧٦٩)رقم وئامه، الليل صلاة ل الدعاء باب ونمرها، السانرين 



®ااسل ض إذاتام مايقول باب اسلأة) هتاب 
عمرافآل ٌو)\ آحر من المم ا آيم إل [ ١٩٠ععرازت زآل 

ائل!معل دليل خ؛.بممح عباس ابن عن ١^^، ذكره الدي الخديث ئدا وق 

عهقووأنهلربه ونلم- آله وعل •^ ٠١٥١-صل السل استلأم كإو منها: 
أنالنت،،ؤذ رراللهم يقول؛ ءثيآلآلأأؤئ؟أ، امتلأتا وأشدهم إيإيا، الثاس أقوى 
ءفيباصْؤئم.ظامْ وأّاولم بامحش آس فيكون ا، آمنت وبك 

بأنهلضه يشهد أذ بجب وملم— آله وعل عليه اش —صل اللمي أف ومنها• 
الناسإل فهو افه، رمول لأقة ومحمد-ص®؛ حى، ررواللميوو قاوت ك،ا رموو، 

بدلكقام وتد الرسالة، هد0 متضيه بإ يقوم أن عليه وواجب 
فهوالدنومح،، من يستغفر ؤث1لم- آله وعل علته افه -صل السل أف ومنهات 

نارفا؛اللث، افب، مغفرة إل حاجة البل.ق كاف ؤإذا اطه، مغفرة إل اجة حق 
عغتجل.افه مغفرة إل حاجه أمد إننا 

ررقاعفنمال: حيث، بنفسه، فعل فنا حر الغبس، يعلم لا اش. أل ومنهات 
وهوعامل،ذنبا إيعمل أية ويظل قدينسى الإنسان لأف مني"؛ بؤ أعلم أث ا مل 

عئوثل.يض لا اشَءالمٌ؛ه ولكن 

فعلناهاالى الذنوب أكثز وما تعلم، تكن لر ما لك يغفر أل اش تسأو، فأث 
اممهإل ممممر فالعبد لنا، يغفر وأن عثا، يكفرها أن ثعال افه نسأل ولكننا ونيتاها، 
مغفرةإل بحاجة قإية الثري؛ الكال من يرجش فمها؛لغن، أحوالي، كل عَقجلو، 

ورصوانؤ.ثعال افب 

(.١١٩٥)رقم حديث نحرمحه، سبق ( ١ ) 



مح؛ت1وا،سئاةاماسح

ويقر|هفثيئا، شيئا محفظه وأن ورقة، الدعاءِق هدا أذيكب ان للأتفينبغي 
اشرمول من كلام المية، قول خر من وهوكلام النب، بإذن ام لاينوحيتي يوم، كل 
محقرإب.فالإسان انمائ، زب ل. 

القيام■كل ونحرصوا ونحفظوْ، ورقة، ذلكل، تكتبوا أ0 ؤإياكم شي قأوصي 
يومكو ل به 

ئدير•ثي؛ كل عل إنه والأحرة، الدي محو قيه ل، الذُ وم 
ؤوًمحجق؛؛لآم-

صلاتهاممح يهأذا مآا'اا-وعنعاشههاكثان 
ظ>اثاثا?،ثالأنض،ظيا

١^٠!،ائدفِلةا قلقون، فيه ^١^١ y صادك نحفأثئ أتت والشهادة، ١^٣، 
. ٠١منلمرنواة منتةيم«. صزاط إل مذئئاء محبمدي إنك بإدنلث،، الحمح، مذ محه 

ررسًثرساشءالوئرلالههت
ضو عل ح الخند دق اللك ه له، شريك لا وخدة افُ إلا إله لا محال: 

يحٌولأخنلؤلأمةيّافِ،اشِ، هد.يث،وثبمان 
^لإنوئثضلبمه«.

اثحاوىرُوواه 

(.٧٧رنم)٠ وئامه، الليل صلاة ق الا.ءاء باب وممرها، السافرين صلاة كتاب مسلمت أحرجه )١( 
رنم)إهاا(.ممل، الليل تعارمن من فضل باب التهجد، كتاب الخارىت أحرجه )٢( 



مهماسل(  jttإذادم يقرو U باب اسلأة) هاب 
٠"

اش—صل العي أن )(.^١ عائشة حديث الأزل؛ التهجد! عند حديثان هدان 
زبالاستفتاح؛ يدا الليل صلاة ل يستفتح كاو ونلم- أله وعل عليه 

جمل•رب يا أي؛ جي-يو'؛ 

وكلهم١^ اسمظام الملائكة أحد جمئل يانرايزر؛ ثمكامحل ررجتيل قوله؛ 
جاءجبريل فثلأ؛ ارلآإله، أوحى من إل اممب ثى بملمونه بالوحي، مههل اشُ 

ونلإ.آله وعل عله افه صل اش قالم-ا عل به نزل افب، ءند> من بالقرآن 
آنثآفقال؛ روحا، القرآف متى افه لأو القلوُت،؛ حياة الوحي وق 

الحياة.-يا والثوح لالشورى:أه[، نثأنمثاه إيآى 
الطريعني بالمهلر، ثعال افه وكله العظام، اللائكة من عفليم مللث، ؤميكاتيل 

ا،لطزينزل ثعال اطه لأل الأرض؛ حيا؛ المطر وق يقومثثأمإ، لهوالي'ي والنياينتج، 
موما.بعل. الأرض يه يحني 

قبالممح تازق.رم\ق اض وكنه العظام، أحدا،للائكة ~وهوالثالث- ؤإمرافيل 
أهلكل ينمآلها عظيمة نفخة إسرافيل فيه ينفخ كبير يرن والصور؛ الصور، 

ؤثتثعقول.ا،لزعج، العظيم الموت هدا من مفزعون الأرض، 
أرواحالصور؛ هدا من الأرواح فتخرج عيججل افب بإذن أحرى فيه بمنح ثم 
كلها.الخلائق أرواح يسع حلمه! الدي مبحال الخلائق، 

تعمرهاِفيكاث اش أحالها تلجِفي حش الصور هدا من الأرواح نحرج 
جندها،تدحزق روح كو جندها، روح عئطئ لا الأرواح هدم كثرة وعل الدنيا، 



فرحمموا،س،ئةاسسحزأصَ 

قآآش إلا 1، وش الثتوت ؤ، ش قثعى ألصور  ciُؤودمح غهقذ'' قال كإ 
[،٦٨لالز٠ر:ثفلرإ0ه مام هم ^دا لمئ فيه نبح ؤ-م المنع بعت النص وهدا ه أش 
تامئب هإذا أحادئ ي الأرواح ثدحل الثانية النخة و نورئ ل ايث هذْ 

خإلإدا وحد، صحة إلا حقانش إن ؤ •' هؤأ' قال كا بلحظة؛ وذلك بمظروف، 
لص:"اْ[.ه لوثامحمحن جع 

اللائكة•مة؛ْلثؤلأء اممب بربويه وتلمم~ آله وعل عله اش ~صل اللمي ثوثل 
يهؤميكائيل بالوحي، ينزل لأنه القلوي-،؛ حياة به فجمّيل الحياة؛ حم الذين الثلاثة 

الأجساد.حياة به ؤإمرافيل الأرض، حياة 
أي:والأرض، الياواُت، فاض يا يعني: نالأنض« الياثاُت، »ئا> عال،: ثم 
حلمثإما أول هدْ هدا، قبل وأرمحن فلاتوحدّءاواد-، سن، مثال غر عل متدعهإ 

الأوض•وبمبض الياء اش يظوي ثم القيامة، يوم إل ونمى نحلق، نا وآخر 
والئهادة.عالأ'النس_ا يا يعني: واكهادةاا راعااإ'العست، فوله: 

الخلي.ثاهدْ ما والثهادة: الخلق. عن غاب ما والعنب: 
نناهد؟نا أم عنا غاب نا أكي: وى 

الغيج،؛يعلم أحد فلا واكهادة"، ررعالأالعنتs فقال: قدمه وقدا غاب، ما 
افإلا الغين، يعلم فلا صالح، ولا ص، وؤ ولا مرسل، نى ولا مقرب، ملك لا 

^صوُكاوممممثلسوايائ،
صة'نيعإلأأسهتصهأ[.

منحرما كدب ومن الأيه، هده كدب فقد الغسن،، يعلم إنه إنسان: ئال، فإذا 
باش.والحياد الإسلام، عن وارتد كله، بالقرآن كدب فقد القرآن 



ممباسلأةرئبئبمد|ذاد1منياسل(

ادالعبذ افه محكم  ٠٠محثلموو فثه "كايوا فيماعبأدك ثين محاكم ررأس قوله: 
الآجر5•وبجزامح,في الدي، ي بشريعته 

نوعان:فامح؛ 
الأمورمن أمر الناسِق نحاصم إذا وقدا الثريعة؛ ق وهدا الدنيا: حكمِل 

بجمبيّهم كيلك ءِةيجل اض هوحكم الدي والثئة، الكتامت، إل يرجعوف 
القيامةيوم اياطل وأهل الحي أهل لأل آ؛ ١  ١٣]^؛:ه محلمو0 مه آلتثثوفثاكاوأ 

ودممق ؤ1دلك وتئم؛ م وعل علة افث صل قة اض عال كا افب، عند تحمحموف 
٣[.١ ٣- • ]١^: ه محمنؤث مذاقم عند ألقثعة قم إدم يم وآ يمحق 

الحيلأهل عغجل صرافب إظهار القيامحةت يوم افب عند الإخمام من والخكمه 
ٌ:١^؟ئثاتا َشثز ؤأئا مقيثن: ١^ داَل كإ \ذطم!كهود، اJوم ^١ ِفي 
لكنثيء، بكل عليم عَةةل فاض ؤإلأ [، ٥ ]غام:١ ألأشهنده بموم آئيؤؤآلذياؤيوم 1، 

الدنيا.نصزهمِفي ظهز ك،ا الأحرة المومتئذل ليظهرنصز 
الأحرة،ول الدي ل الأمحرة؟ ل أم الدي ل محئم:لأ >>أئت قوله: 

بالحناء.الأحرة وق بالثريعة، الدي اكنِق 
وعملا،عؤا بدلك ومحمني أى: يإدنك،اا الحؤ من فه لهااحتلم ءرائدف قوله: 

لها-يديه أن ريه أل يالثس_ول انظر ا ءفيمح^دةلأهؤئيم الؤثول هدا؟ قائل ومن 
بهاش ما اش بثريعة الحهل من عندنا الدين نحن بنا فكيف، فيه، الناس احتالم، 

يمِفيالأئكامبظهأءلاسالناسإذا يحفى نحد ذلك ومغ علمأ، 
وهدهمسة وهدم حرام، وهدا حلال، هدا فيه: بكل فنتكلم بارنب~ "والعياذ البل 

ابار•مل وهوأجهل بدعة، 



ش؛ت1بث>داةاسسحغث، 
بإذنه،الحق من فيه اختلف يديه!ا أف اممه يأل اممه. رمول محمد كاف إذا 

ادوثه؟ بمن فكيف 

فيهاختلف ل1 يدبم، أذ داء اضَ تسأل أذ لي المالأخ ي لللم، نجغي وقدا 
•باذنه الحي، من 

العالمر،~رب يا اندتا ~اللهم متقيم؛، بمراط إق ثثاء من مدى رُإئك قوله؛ 
هزؤعق ، ١٤٠٥،ئثأ وش ^L^، آهآّ نثعا افه بيد الأمر تثاء؛ من مدي 

تالأنعام؛بم'ما.ه تمتتيم 

اقضئ،فثن لحكمته، تابعه عيججل افه مشيئه أن واعلم ياي، الهدايه فامأل 
هواثدييرديه؟ أن حكمته متضيه الدي فمن فلا، لا ومن هداه، ييديه أن حكمته 

السللث،هدا نفسه من الإيسان راى فإذا بالحق، ؤيسير الحي، عل ؤيمهى الحي يريد 

والعياذالحي، عن يزيغ الدي فهو قلته، يزيغ أن افه يريد من أما يالخم. فلثبمر 
افهلقول قلته؛ افه يزيغ فهدا ءمرانته!ا، ]Tj، سبمنايم إذ بمد متا ئ ^٥^١ يافه، 

ةببجلمه]س:ه[.تحال: 
بتفمدعليللمؤ منه، الهداية ؛>سؤال ^^، افه، إل بالرحؤع أخي— —يا فعليلث، 

ميسي؛الدنوب.هوأم أؤنام نفلن لحى وأيدا؛ ياي قليلث، 
والثلأم؟الصلاة عليهم أم الثلأم عليهم عنهم" بمال الملأكة ماثل؛ سأل فإن 

لكنوالثلأم، الصلاة أوعليهم الثلأم عليهم تقول: واحد، كله فالحواب: 
التشر،من للنمل والثلأم،، الصلاة ررعليهم قول؛ أف الثاس أكشر عادة ح-ندت، 

حائز.فئله الخوان زأثا للملائكة، الثلأم« و»ءليهم 



ه1باسمة)طبئبميلإذاهم>اسل(

أصحابالضالن، طريق ؤإياكم وحئسا المستقيم، صراطه ؤإياكم ائه هداق 
ندير•م؛ م عل إنه الجحيم، 

اللتلمى اسنيمظ إدا س افه رئول ثال ت نجنبميآمالت، عاثثه عى — ١ ٢ ١ ٤ 
زحنك،زأنأك أ:ثذفثكِلدني، نبماناك >>لأإوهإلاآث، مال: 

اثإئك رخمه، لدئك مذ ل وهب هديتني، إي بمد يلثي دلائ عمحا زش امحم 
ا.^١٥١^٥١^١ الوهاب®. 

عليبيت ململم مذ ررما اطه.؛ رئول مال هالت جبل بن وعذمعاذ " ١٢١٥
^^^^^^«.زواةسؤمداودرى.

كانيم منألبجا: عاشه عل دخلت مال: ص شريق - ١ ٢ ١ ٦ 
عنهنأيي ى ثيء عذ ثألتنب مثالت،: ،؟ Jlilمذ شي إذا ه:مثخ اطي زثول 

افِ)١^ ومال:^١، ٠٤اه وخمد و،^١، الم من ف4 إذا كان مبمئ، أخد 
وهللعشنا، وانتئمز عئزا، اكدوس« الملك ارنحال ومال: عشنا، وحمد؛،ا 

ثمعشزا، الماثة® يوم وصٍق الدسا ضيق مذ ئلثج أعوذ إل ارالثهم مال: ثم عشزا، 
ا.يمسحالصلأْ.زواةلإوداؤدر 

روم)\آ"*ه(.اللل، من تعار إذا الرجل يقول، ما باب الوم، أبواب أبوداود• أحرجه ( ١ر 
٠،٥  ٤٢رمم)طهارة، عل النوم ل باب النوم، أبواب داولت وأبو (، ٢٣٤أحد)ْ/ أحرجه )٢( 

(.٣٨٨رمم)١ النيل، من اسه إذا يال>ءوبه ما باب الدعا،، كتاب ماجه؛ ابن وأحرجه 
٥(.٠ رقم)٠٨ أصح، إذا قول، ما باب النوم، أبواب أبوداود؛ أحرجه )٣( 



فرحمموا*سل1ةامح1سج (m) ̂

اضلافأيىق

ئاهِهإذائمِساشمحلإيا\ا-ضوسئل: 
ع؛ثك«،ؤ ولا جدك، ذط س س وءف الفأ ررقبماهش ئوو: 

الرجيم؛الشيطان من العليم الثمع باق ار1عوذ ت يقول محم يواا، أكجث اف  ١١يقول• ثم 
ملأ؛بمن أبديائي وواد داشايئ، يمحوداود المحيي رداه ومح،ا• ومخه مْ مى 

لأل:محئبمعئدسنةتي
بمول؛م اهوى، النايتن® رب راثبماذ بمولت الليل من مام إدا أننئه ثذ ظ. 

حديثهدا وقال; حوْ، ؤللمحدي الشاش، رواة الهري• وبخمدْ؛ا اف ررثبخاو 
 ٌََِ)٢( صحيححس 

داود'وأبو ، ٢٢ ٤٢)رنم الصلاة، افتتاح عند يقول ما باب الصلاة، أبواب الرمدى' أخرجه )١( 
والنسائي،(، ٧٧٥)رقم وبحمدك، اللهم سيحاك الاصتفتاح رأى من باب الصلاة، كتاب 
وابن٩(، ٠ ٠ ) رنم القراءة، ويينر الصلاة افتتاح بتن الذكر من آخر نؤع باب الافتتاح، كتاب 
٨(. ٠٤)رنم الصلاة، افتتاح باب فيها، والستة الصلاة إئامة كتاب ت ماجه 

(،١٦١)٨ رنم القيام، يه سفح ما ذكر باب النهار، وتطؤع الليل نيام كتاب التساتيت أحرحه ( ٢) 
يدعوما باب الدعاء، كتاب ماجه؛ وابن (. ١٣٤ )٦ رنم يجنه، باب الدعوات، أبواب والرمديت 

رنم>وس(.الليل، من انتيه يهإذا 



ه1باسمةربمساصضضسماسلا

توٍسم 

\لأ3و'ص

مائةعل اقطان ءربمقد اف.: زئوو هاو عزمكن;رةهال: - ١٢ ١٩
^،١٥شل ثل علتك عمدة: ثل عق يقرب عمد، ثلاث هوثام إدا أحدثم رأس 

احلغصل؛ هإو عهد0، اإحلغ ثوصأ هإو عمدة، ائحثثؤ 1)0، هدم انتمظ هإن 
٠.^١ ْقيى 'كنلالءا. الممس حب؛ث، ؤإلأأصح الممى، طيب عمد0هأصحوسيطا 

الخن،يني التحريض: الليل*، ثام عل، افمحريض ®؛؛4، : ^٥١٥الولم، هاو 
الأيل.^سو،ذقمتام 

وعلعلتؤ اش صل — محمد لشيه اش هال مؤ'كدة، ثنة الليل وهيام 
ءئعودا4معاى ربك سعثلث، أن تغ لاث، يهءثافلأ ئثهجن أكفي، ويى ؤ وأثئلم-: آبه 

لالإمراء:ا'تما[.

نجداإنيهنِ ستؤزى ؤإفين ؤ الرحمن• عباؤ وصم، ثا5قؤداثِفي اش وقال 

ينمبالليل، بمل لر إذا الرأس تاب عل الشيطان عقد باب التهجد، كتاب اJخارىت احرجه !١( 
حتىأجع الليل نام ممن روي ما باب ونمرها، ايافرين صلاة محاب وسالم: (، ١١٤٢)

(.UU"i>،ijاصبح، 



هوحةىوا،ق>ئةاسسح

مثالأم 0 يبمون ث أو ِس قة ؤلإ\ تعالى: وقال 
تاست:يا-خا[.

داودقيام القيام أقفل وتئأ-أو آله وعل علته افث -صل البي وبع( 
_،ؤيقوم المجر، طلؤع إل السني غروُب من اللتل نصم، ينام كاف يوآلثأم؛ 

نثيطا،ؤيقوم يشح عش القيام قل نام ؤإنا محر، أم الثل طال ا، ر قدنه ؤينام 
الثهرتنث نقص خز المجر؛ قل الأحن التل سدس ينام ثم الليل، ثلث، ؤبمل 

المجر.لصلاة النثاط ؤيتجد لصلاة، اق 

يعني:٠، إلاد1جاارعندي اشم *ماألماْ س؛ الحم، م، تقول عاتسة وكانت، 
الثيء.يعص يشخ حر ءثوآدثأ^ؤئم تاؤا إلا وجديه ما 

اني،لأو تام؛ أي( نل فأؤتن ستطيع لا كشث( ؤإذا الليل، قيام عل فاحرص 
لأل؛؛ ينامُ أف قبل يوتر أل هميرْ أبا أمر — ونلم آله وعل علته افه —صل 

مقىإذا م بالحمفل، تناهاJها الليل، أول ل الأحاديث( تحمظ. كاذ ميرْ أبا 
اشُه-صل الض فأنرْ اللل؛ م ل يقوم أن، يستطغ ول( نام التل من هزيع 
وتلم-آله وعل علته افه -صل اني، وأمحر ينام• أف نل يوتر أف وتلم~ آلة وعل 

امتهلعث(.ما عليها فاحرض } الل؛لر صلاة المريضة بعد الصلاة أقفل أنا 

—يعي:الإسان قافه عل يعمي منه— ؤقاكم افه —أعادنا الشيطان أف اعلم ثم 
(.١٢٢٥^،^^^))؛(ساق 

صلاةمحاب ومسالم: (، ١١رقم)'T"\الحر، عد نام من ياب التهجل.، كتاب، البخاري: أحرحه )٢( 
^١(. ٤٢رقم)اللبل، صلاة ياب< وشرها، ايانرين 

(١٠ ٢  ٦٢ررنم حدين، قفرمحه، صياق )٢١( 
(.١١ ٦١٢رنم)ايحرم، صوم ضل باب الصيام، كتاب لم: مأحرجه )٤( 



اتليل(يام على اممميض باب اسلآةر مماب 

يقومأن الإنسان أراد كلمإ تماما، يشدها يعتيء عليها، ؤيضرب عقد، ثلاث ناصيذ4~ 

الثمي؟هده ثحل كيف ولكن 

نقوموتلم؛ آله وعل عليه افه صل افب رمول إياْ عثتنا بإ نحتها الحوابت 
ويالوصوءالأول، العقدة ثنحل اممب بذكر رىءتين، نصل ثم نتوصأ، م اف،، فذكز 
لأفتشيطا؛ النفس، ءلس1ا الإئنان فيمحسح الثالثة، العمدة وبالصلاة الثانية، العمدة 
أثرها.وزال، وزالت، انحثئ ياقسه عل الثنطان عمدها اش الثمد 

العمدبحل تعجل حى حفيفن؛ يركعتئن الصلاة تتفخ أن للث، يتبغي وقدا 
الثمد.هلْ من محثصث محي وأنت، الهلويل اللنل قيام محتتدئ الثلأُث،، 

عمدا،عالينا بأل نحز لا الحسب الناحية من لأننا غييثة؛ أمور الأمور وهدم 
الغيب•عل، من عليه افه أطلعه ب،ا البل. عليها امحنلع غيب، أمور هدْ لكن 

لهمحال لقنبه محام إذا فراشه ق فالإئتان محومة، العمد هده Tئار إل 
يعني؛القس، خيث، منقبمحا، قام س الثمول به أمز ما يمحل لر ؤإذا تم، الشتطان! 

•كسلان متكدرة، مه 

أمزعليه طرأ الومن لأف هوالمزمن؛ الداء؟ يدا يصاب الذي هدا من لكن 
اماالبدن، تبا فيتأير عليه، غريبة اليدوا تدخل كالحزتومة محاستنكرْ، عادي، غير 

ويمظة.نوم ب؛ن يمزقان فلا عندهما، مواء فكله والكامحز الفاسق 

وممالليل من يقومون من ازكمار من ونجد العناق من نجد فلومحالإنسان: 
هدا؟فكيف، مسرورون، نشتلهاء 





ساسمةربمباسوضد1ماسل(

الآجنؤُ'الدئيا ز ثاسية رب يصلثن، لم أرواحه" "يريد الجراب 
التحاريُ^1، 

"كلتاققرم\ق زنا ه! اف رثوو قاو هاو؛ هريره م وص ~ ١  ٢٢٣
ثئ؟هأضيب يدعوف ص مول: ■< ٣١الم ثلث نمى ط الديا ١^•؛ لبمة)ل 

ا)مأئر؟.' رولإ وو علته. مطي له؟«. هأعفز بنتئفزف ثن يأغطثه؟ أيى مبس 
ا.المجئ«ُ يممحز حص ولاظلوم؟ عترعدوم بمرض ص ومول؛ يديه يبمط 

أناعهَلأ>رلنواش ثمحه؛شوو:
ودلكوة، إلاأغطا0 والآخزة أمرالدثا مى حترا فيها ^ ٥١ينأو منلم زجل يواسها 

وق((.زواةممإإرى.

~صلاللمي أن فمنها الليل، صلاة وفضل القل صلاة يان أحاديثِفي هدم 
له؛فقيل القيام، طول من أي؛ قدماْ؛ تورم حس يقوم كال وتلم" وعلآبه علة افه 

1ثونءرأفلأ صال؛ تأحر؟ وما دنبك من تقدم ما لك افه غفر وقد هدا صغ كيف 
فوائد؛عل ذلك فدل ثكوتا؟اا غثيا 

وهوعبادة، الناس أشد واثه ءغ؛؛ْل فه س التح، مائة نوة الأؤل؛ المائدة 

(.٦٢ ١٨)رنم التعجب، س والتنمح النير باب الأدب، كتاب اJخاريت أحرح4 ( ١ ) 
وملم•(، ١١٤٥)رنم الليل، آحر من الصلاة ل الدعاء ياب التهجد، كتاب \بخ\وي.' أ-محرحبم )٢( 

ب،والإجاية الليل، آخر ل والذكر الدعاء ق الرءسب، باب وضرها، المسازين صلاة كتاب 
(.١٦٨/٧٥٨)رنم 



هوحممب|قء1ءاسبيحينح 
ئك4سآةممم/باق، وأعلمهم ف، وأحثاهم فب، أتقائم 

تمب،لحمه ولو الصلاة، ق القيام يطل أن باس لا الإساف أو ١^١^؛ المائدْ 
ائديالمشروع ي لاثزيد ءإِنة حاعه للماس يمز كاف إذا أثا لف، محل دام نا 

ونئم•اف'عل؛هوعزاي صل، اش ثرعه 
ال:ظهوئثاضظ؟الإنفإذا اكرهوالمادة، أو 

اض.عباده قيا: 

مللا طثب اف4 ررإن وسللم^ آله وعل علته ايئه ~صل انير  Sjiقدا ويدل 
أدرىثأئا ؤ تعال؛ فقال المرنين، به أمزالمؤمت؛رريماأمز افه وأن ؛، إلاط؛أا'ار 

هثبدو>ق> إناء حكنم إن ق وآئّآؤثوأ رطم' نا ثلتت بن حكإوأ ءاموأ 
ثآحمبأآلنؤت يق ؤ® الرئل؛ ِفي وقال الموْنتن، هداِفي تالهمة:'آماا[، 
وأمنالهلثايتؤ، من بالأكل الحمح فأمن [، ٠١ه علم يماسأؤن منلثآإؤ، 

الصالحالعمل أف عل هدا فدل الصالح؛ بالعمل الرنل؛ن وأمت بالشكر، المؤمنين 
هوالشآكز.

وليسعِؤةْلفقدكدبج، افه بمادة شم ار ولكن يلمسانه افه يكر إنه قال• فمن 
المادة.فالشكر؛ بشاكر، 

ليلةكل بمرل ورحم وكزمه يضله من افه أ0 عل دلل الأحاديث هذه ول 
أمزئدا لأن تزل؛ كيف ندري لا ولكتا ظ تزل ليلة فكل الدنيا، الثناء إل 

فعليناهو، ينلنناكس ولر به، اعلمنا وتلم"" آثه وعل علته الله ~صل والني غيب، 
الكيمة.نعلم أن عليتا ولا كا ليس ولكن الدنيا، الثناء إل تزل اطه بأف نومن أن 

(.١٠١٥رغم)وربيتها، الطيب الكب س الصدئة تبول باب الزكاة، كتاب ت لم مأحرجه )١( 



®اس(يام ميى الأتميض باب اسلأة) هاب 
سملآمذذزلصمسشتزلمذلأ

يومالحديث ل حاء ظو£ؤ'ي\ عائم من للمرب يترل وجلاله، يعظمته يلني حميما 
؛. ١١٥٥^بعرفة بالواةمين جلُعلأيادنوفيباهي أثه عريه؛ 

انإنأي يع؛يت له؟اا، هأسحيب يدعوق ارس صرءدا1 قولا عِقجل افه فتقول 
الأمحرالليل ثلث ق الليل س الحزء هدا ل أحد مم لر لأنه له؛ فأستجيب يدعوق 

قيقوم لا الفضل ق يرعب لا الدي فالكسلأو عغ؛قل، الله فضل ل وهوراغب إلا 
عئقجل•افه عند فنا رمه له ض إلا الوقي هدا بمومِفي فلا ١^^؛،، هدا 

الأتم!الليل ثلث ق الدتا الثهاء إل ينزل حتن عغقل افه يقول 
لهأمتجيب فإن يدعوق ان إنأي أي؛ له؟ء هأنتحيب يدعون ااس أولا؛ 

ءإنةرحم أوقطعة دعابإثم فإل رحم؛ أوقطعة بإثم يكن ل( وهدامقيدبجا دعوثه، 
ظلم،واهلأمح4اظامح.لأيتجابله؛لأفندا 

اشفإن والدنيا؛ الدين أمور س ثيء أي سألي قأغطق؟® ُسبمألني ثانيات 
ثيء.أي يغطيه تعال 

اطهمال كما يريد، ما الإساد، بملي أف ليس مؤجل اللب ^١؛ أل اعلم لكن 
لكنلالإماء:حا[، ه ريت لن مايثلأ ^١ ق. عجدا آلما:ة مث ءة؛جل؛ 

ماإءaلاء٥ أذ يعلم أل ؤإما سألثه، ما يعهلتك أن إما يعهلتك، أن بد لا 
ؤإماعنك، اممه فتصرفه بك ينزل أن سوءثسثحق هناك فيكون عليك، صرر سألت 

إلنحتاج القيامة يوم لأنلث، الادخار؛ وأفضلها القيامة، يوم ذللث، للث، اطه يدخر أن 

(.١٣٤٨)رقم عرفة، لنوم والعمرة، ييآ فضل ل باب الخج، كتاب اوسابقت المدر )١( 



محممبحىةاسبيح
—)محت(—

يومق تكون ما أحوج فأتمت سساتاك، من سيئه ووصع -حسناتك، ق حسة زيادة 
القيامة.يوم يقابلها ما دءوتائ٠ عن عمييجل فيع3ليلث، القيامة، 

لهأغمز أف مز يطالب، ت يمني رأحئ}وليه و4؟® ئاعفر ااسبمتذفرق ثالثا! 
واحس،،بتقصوق إما مدنبون؛ فكلنا لنا، اغمز اللهم إ يذنب؟ لر واينا الذنوب*، 

أي؛ا؛ بمتثفرق؟ ®_ عِأجلت اف فيقول، المغفرة، إل محتاج فكلنا محرم، بفعل ؤإثا 
اغفرلاللهم أوبقول* إليه، وأتوب افن استغفر بقول* إثا له أغفر أن مز بمللب 

ااهأعفزله؟ا،.

وانيهتااسثمافل،م4ة:

مؤملللب الفعل إثياتر من والح،^ءة الثق أهل إليه ذهب ما الأؤل،• الماتذة 
هيثأء ما أثل ؤرمعث^ تازلئؤو\ك؛ اه ئال يشاء، ما يفعل ثعال افه وأف 

•[ ١٦تالروجتيرده تا ل ٠١٠٠^وقال! [، ١٤تالخجتيئده ما يئعل أق ؤلن وقال! 

لهيريد، ما هويفعل إذن أحد، لا ا شيئا؟ يفعل أن افآ يمنع الذي ذا فض 
الممن.ؤإليه الحكم 

وجوده.وكزمه، عغيل اش ضل عق دليل أيصا وفيه الئانيه! الماس 

يأيكلوب بمي■ • نعمه؛' من يغن*وكم لما افن ررأجبوا الأر؛ جاءِل وقدا 
نممه«.من »لةاهتووم مؤثل: اش محثة عل لك، حاملا لكان إلاهدا؛ اف4 محة مجن 
٠اش يئب تحمي أذ تسممليع فلا 

هداأن اذكر ثؤ تستمحليع، لا النفس! فأحص حثدية، نعمة أكبر والنفس 

(.٣٧٨٩رثم)الغي.، بيت اهل ش باب ادا؛وا، أبواب الترض: أخرجه )١( 



يث،( امميل علىص،/ اصميض باب تتاب 

إالنمس يضيق وامأل مشمه، أي وبدون كلمه أي بدون ؤينزل يصعد الءس 
نكتؤإذ سمس، تكلمثا إذ الأن وأث يتنفس، حص الضيق ش لم محصل ماذا 

طه،اليسير""الحمد القس فهذا يتنمس، نمت ؤإن تممس، تأكل كنت ؤإن ثصس، 
\لأئ\مصأ0ضمن وسا افُعالما أدام 

نتهثثدوأ نإن ؤ عبادْت عل الكم0 العم له ءغ؛ْل فاطه عوصا. ولوبالدنياكلها 
لاكءل:خا[.شثونآه لأ أف 

يدعوْوأل يثنفروْ، وأن يسألوه، أن لعتادْ يتعرض جلُعلأ انه نعمه ؤمن 
الفرصة.لساصسالأيل.ءياضلأ-فئت 

أولهأمِفي آحرْ، ل أم الثلث، أول ق م هل اللثل مى الجزء هدا حئا• 
ووسطه؟وآحرْ 

مداللت، حمل ماعة وع إلا المجر عل يبق م لو حى الجميع، ق نقول؛ 
الفرصة.هذه فانتهز ذنيك. لالث< وغفر دعوتك، واجيبتج اJتrؤل، واعطيت الثوامحح، 

■بمادته•وحنن ومكرم ذكره عل ؤإياكم أعنا اللهم 
والقولاءيقولاا، يتكلم ثعال افه اف عل ذلل ا"ءديث هدا ق ١^١^^ المائدة 

حقيمأكلأتا يظم اف4 أف م الدالة والثنة \م\0 اشوضِفي أكنز وما كلام، 
مسنع.

لسلث،آدم- قيقول آدم' ٌيا القيامة^ يوم يمول افه أن الصحح الخديث وق 
النارأهل -يحني النار بعث مذدثيتك آحؤج همول،ت يديك• ق والخيت وصند>يك، 

سماثهألف كل مذ يال؛ النار؟ بمث، وما رب، يا محال؛ الار~ إل ين"مون أجرجهم 



قوحممابحىةاسسح

اللهمالناو، ق وتسعول وتسع وتسعإئة ابؤ واحدِق فبنوآدم ؤتتمولء. ؤتنعة 
االناجي نثن العالم؛ن، رب انجنايا 

ومحالواتالصحابة، عل عظم الحديثر جدا ءقيأئو،ؤئم الثئول حدُث، لع 
»اأإشزوا«رم^ضنمحالأاجي؟-3اولهم: 1رموَلاشِ،محاذلالث،ص؟ 

منمنط الشدائد عند ونحن أصحابه، يبشر السدائد عند عاليه، وملم صل اللهم 
يبثزهم.الشدائد عند ءثيأئخؤئ؟أ الثّول لكن اممه؛ ثاء من إلا افه رحمة 

-حجرصنب-كديه الخندى عئفرون وهم لهم اعترض لثا ا-قتدق عروة وق 
ا؛؛)، ٠١كسا فصار فضربه؛النول(، وملم— آله وعل عليه اممه —صل اللمي دعوا 
قصورورأيت، اليمن، قصور رأيت، دال،ت ترة أول، افب،ِل منآيايتج اية رمل، كأيه 

هدا؛أو< أبشروايعنى؛ بشرى، هدا؟ يعي ماذا محئصر، قصور ورأيت، ثانية، كسرى 
والشام•والمادا، اليمن، الأناليم* هذه ومسقتحوي( ّرول، الضيق 

ررمحزدا،ثال: الواحد؟ ذلك أئنا اممه، رسوو يا قالوا: لء الشثاثة أة المهء 
منكمآدم" !نمح، "م،دمأجوج يأجوج محتاْ؛ إلا ثيء لكنتاي، ما أمتتن إةيىاِفي 

-بمدهفرحا الصحابة فكن وتعول®. وتعه تعإئة ومأجؤج يأجؤج ومن واحد 
يكلأرجوأذث،كودوا ااإJ( عال،ث نم اطه- رسول عل وسلم صل "اللهم البمرى 

*إيلأزحوقاو؛ نم الثلث،، وهم يلثان الأمم ف،كل ألكر، افه فكنوا؛ أخلالخق®• 
وءشرور(ماثة ءالخثة آحر: حديث، وق الحنة، أهل نصم، الحك® سطرأهل أذثكونوا 

(،٤٧٤)١ رنم ]_:T[، ءئه أناش ؤ;ى باب اكرض، ضر كاب المخاري: أخرحء )١( 
ألف،ازرمزكل مث، أخرج لائم: اف يمول باب الإيان، كاب لم: وم(، ٣٣٤٨رقم)

(.٢٢٢رقم)وتعين، وتعة تعإتة 
(.٤١٠١رقم)ا-لممق، غزوة باب الغازي، كاب البخاري؛ أخرجه )٢( 



0سمأرباباصاشضداماسو(
فبفالحمد الثلثان، وع>ثرين؛ مائة من ثإنون ٠، الأمةا<ر ةذ0 مى ثإنول منها صما، 
العالي.رب 

وثنينلئ،،لسلث، هيقول؛ آدم، يا اف• رايمول هال،؛ الثثول. أن القصود 
امم،أف وت1لم- آله وعل علنه اش -صل اللمي فأحتر ثأةرك،ا، اهه أو ئصوُتج: كئادي 
نسالوالحإعة، الئنة أهل عليه ما وهدا رربصومت،،ا، موله؛ النداء هدا وأكد ينادي، 

واصح.دليل هدا هدو عق ؤإياكم يؤيثا أذ افه 
الأثعريةقول ح؛را~ محمد أمة عن وحزام الإسلام شيخ أبطل وتد 

فابهللهبصومتح، لا افن ؤإف يالممس، القائم هوالمعنى الكلام إن يمولوزت الدين 
وسيحرحمهآنت4، وأخال فيه احاد السعينة، يسمى كتامحب ق اوأكر ومم^ ع،ن تأمن 

تهلت، إلا يفن محلم ما بحار، بل حدول، مرأو هو ما بمم، دِمهآثئ الإسلام 
فلقة،أو منطق، أو نحو، من بثيء تكلم ما استهلرادية— حملة —وهد0 إمامه هو 
ورحمة.لآ.بمن عينيه ؛؛ن يتفجر العلم لكن هوإمامه، تلت،؛ إلا فقه، أو عقيدة، أو 

انهإلا يدنس، الإسلام وسخ بمصر، ولكنه له معاصئ —وهو أبوحيان كان 
قصائدفيه وقال ^٥، ١٥^سمية ابن الإسلام شيح محب أحيايا— مصر إل هم، ين 

٠* ١٧جلإ من لكف حك، رئاته، 
مصئعصت، إي سثدئنم ممام ثمرشزعتثا انن محام 

المرتدينوقاتل الشجاع، قيام قام العرب لثا رْ.ةنئ، بكر أبو وث 
طويلة.والقصيدة للإسلام، عادوا حز 

\سم\تيفيص؟ص)^\ا^\دJثم٦\'\X)ا(أخر.بم 
(jUl(Y .)الصرلسى)ا/'\إآ



ثتثن^لإيآا'-تشمممّ|قء1ةاسس\حٌَ 

وتنانغأبوحثان، إليه فأتى مصر، إل لآذه١قق ثيمية ابن الإسلام شخ قدم 
الكتابدالِفي إنه ونال• سيبويه، بقول أبو■حيان عليه فاحغ سحوية، مسألة معهِؤب 

المناظرة،■جدال، شديدا وكاو الإسلام، شيخ له فقال وكادا، كدا سيبويه" ~بمي• 
كتابهق سيتويه لقدغلط ا طاعته؟ عئ نحب النحوحش ض سيبويه له! يان، قويا، 
.ءجاتب. محر، اش . ٠ سيتويهُ ولا أنت مرفه لا موضعا ثإس أكرمن به تحج الإى 

ذمه.ةصياد0ِق فألفن ذم، محايد إل المدمحثة القصائد انقلمثت ذلك بعد 

هوالكلام أن ق الأشاعرة قول، أبعلل الإسلام ش؛ح أل فالخاصل 
له.وغفر ^ ١٥٧;؛?أكثز، أو وجها ته؛وا من بصوت؛ وليس بالنفس، القائم المعنى 

اطهأن عاليها! وااماْ أن ونرجواطه >با، افه دد«ين الى عقيدتتا حال، كل عل 
نفمن قذوغ لمونى.! حمل كما ؤيناجمح، مسموع، بمومتا عغئجل ؟^^٢ 

•تمويمت؟ه[ ^-١^ وهمبمه ألطررأ'محن 

فيه،مهجي الليل، آخر من سوا ولوجزآا ساون، أل عل أخي- -يا فاحرص 
اففإن الإجابه؛ تنتجة ولا لحاجتك، ؤإدراكا إليه، ئربه غمحئ اف إل وتبجل 

الدعاء،عن انتهيت، اجبث، إذا فإيلث، أنث،؛ لصيحتافه الإجابه يؤخر ند حكيم؛ يعائ، 
الضالةجاءيت، فإدا صالي، عل رد اللهم تقول! فايلث، ثيء مجنالئ، ضغأ إذا فمثلا 
 sت،؛ مريص1 كتث، وإذا الدعاء، عن سويف، فإدلثJاiفإدكوسفيث،، اشفني، اللهم و

ويكونالدعاء، تمأو أن أجل من إجايثلئ، اهه يزخر فرثا بالشفاء، الدعاء يعيد لا 
شمؤإذا عئيئجل، فب وافتقار ءيات.ْ الدعاء لأف الهللوب«؛ لوحصل مما للث، أفيد هدا 

الإسلامي.الكب ط الدين)ص0\-ه ناصر ابن الدين لثمس الوام الرد انظر :١( 



0سمء)ئباسملضداماسلا

كإواستمث، الإجابة، ئتجلئ فلا العيادة، حلاوة فيجد لربه مفتقر بأيه الإسان 
3اَوالأول،:

ديبيلأنم،ذن_وال1 لأظلإ;لإآئمخاخ
ينضبيسأل، ح—؛ن مثرآدم وبنواله مإذثزكت، يغضي، اطه 

لخة،١^١ الأعإوبالأعإو مرض ينتهرون الذين بن ؤإياكم بجنلنا أي( افن أّألا 
الرحيم•الغفور إله لنا، ؤيثفر الرجيم، الئيطان ين ؤإياكم يعيدنا وأل 

ارأئ،صيلنئووالهِ.:
ممه،ؤيقوم الليل، نمحق ينام داود،'كاذ صيام اممب إل الصيام وأحب داود، صلاه افه 

٠.ر علته مممى يزما«. ومطئ ويصوم ثدنه، وسام 
أدلهبمام افي رثول، ~دننى ثاو دالث،ت فكيه عاشه وعن - ١ ٢ ٢ ٦ 
سمإلنمصمجح:ثا؛،لإذكان_، 

ثم^^0 ثوصأ لمُ؟كن ثإو الماء، عليه هأئاصبى وئب، جسا الأول( النداء عند 
علتهرآُ•مممى رؤمح،• صز 

صلاةمن سدئ اللتل وصلاة الليل■ صلاة ق الفاصلة الأوقات بيان ق هدا 
ينام،أذ بعد ثاء ؤإذ ينام، أذ قبل قام الإئنان قاء فإذا المجر، طلؤع إل العشاء 

الصيام،كتاب ومسلم; رفم)ا'ملا(، السحر، محي نام من باب التهجد، محاب الخاري; \-ضج* )١( 
(.١١٥٩يه..رةم)تضرر الديرلن صوم عن اض باب 

^١(.رنم)٩٣ريايت،.. وعدد اللل صلاة باب وضرها، ارين المصلاة كتاب سالم; احرحه )٢( 



ش؛تاب*سك1تاسسح

تسمتاُء•محلاه دوم أشدوْقا ناثتع ؤإة اش قال كا أفضل، النوم وبعد 
العاصعمروبن بن افب همد روى فقد الأفضلثة؛ ل الأوقات وثمماوت 

•رأخ4الئلأةإلافه-ضلاضُوؤمآلخثيماو: ت.بممحأنق 
ؤينام؛؛،، JIjثموم الليل، نقص سام داود،'كاذ صيام اف إل الصيام وأحب داود، 

.يوما١١ؤيقطئ ؤيصومثوما مدنه، 
حةله كاف رْ؛.بمنمحا العاص بن عمرو بى افب همد أل الحدث هدا وسب 

٣م يقوم ض: ءشئ«، نا الثل ثَلأئوس امحاز لائونن فنال؛»واله عاو، 
السلذلك فبلغ ؤهثئ، محه علئ من وذللث، العام، كل يوم كل ؤبموم الئل، كل 

نعم.هدا؟،ر. ثقول الدي ءالت فدعاه وتلم، آله وعل عليه " ٥١صل 
حموي،وعليه حقوى، له الإسان لأف يتمأكن؛ لا وأنه يستقيلم، لا ذللث، أف له ^1، 

أنيمكن ولا حق؛ له والصيف، حق، له والناثر حق، لهم والأهل حق، لها والقس 
الليل.كل ويقوم الدهر، محلول يصوم كونه ح الحقول بجمح الإنسان يقوم 

الليل،ول.ث، ؤيقوم الليل نصف، ينام أن وهي الغايه، بلغ لحى معه تنازل ثم 
نصفه،إل الثل أول من الطويل الرم أجزاءت ثلاثه القل فيجرئ الليل، ندس ؤينام 

اشصل وقال القيام، تمام \لثاحث؛غ ينال خش القدس؛ النوم نم الثلث،، القيام نم 
صثامافث إل الصبام وأخث، داود، صلاه اف إل الصلاة *أحثه ونلمأ آله وعل عايه 

مدنه®.يثنام ثلثه، ييئوم الليل، نصم سام ثال داود، 
بحبادةفيقوم يوما، ويفطر يوما يصوم أن الأففل؛ عل أيصا فدله الصسام أما 

لووافقلحش المنام، أفضل فهدا يوئاآحز، حظها النمل ؤيعطي ؤيفطر يوما، اف 
الاثتتنيوم يمحوم أن ْن أقمل فهو الاثنتن، يوم وأفطن الأحد يوم صام انه 



لكلفقد والخميس، الاثتئن يوم الصتام ق أفضلها الأسيؤع أيام لأو والخميس؛ 
وبعل الأعناو فهإ مرض يومان رردانك ويقول؛ ممرا، يصومها الض. 

.صائم«ر؛ وأنا عمل أذينزض ئأجب العامحن، 
إذاولا الخميس، يوم يصوم أف الامح( يوم صام إذا الإنثان أن بشرط ولبمل 

فضل.له منها كل الأنمن، يوم يصوم أف الخص يوم صام 
ويمطرالاثتتن ؤيصوم الأحد، بمطر فإيه الئسك يوم صام الإئثان مدرأن فإذا 

ؤيصومبت، الؤبمطر الخمعة ؤيصوم الخمينل، ؤيقطر الأربعاء ؤيصوم الثلاثاء، 
الأمبؤعففي ساوى، الأيام أل وافق، حى بمي؛ الدإ سحان الأسن، ؤبمطر الأحد 
الديالأسؤع ول مقطرا، الثاق الأسؤع ق فيه يكون الت يوم فيه يصوم الدي 

يوما،ؤيفطر يوما يصوم لأية مفط-نا؛ الثاف الأسبؤع 3، يكون الأنمن يوم يصوم 
الصتام.أفضل فهدا عادلة، قمة نميته، يوم كو فيعطي 

الصتامءوأحب الصلاة••. ررأحب وشلم؛ آله وعل، عليه افه صل قوله وي 
بعض،من إليه أحب بغضها ولكن كلها، المادات محب عغيل اممه أف عل دليل 

فتمماوت،ومحةاش.

وسلم~ثآله وعل، عليه الله ~صل الله رمول عود مبن افه عبل• سأل وقدا 
رربثماو: أي؟ نأ ث ؤفيها(<. ض ^؛ ١٠داَل،: ؟ ٠٥١\ل أحث اJ الأع٠_أي 

بيلاش<(رأا. J^l))ماJث ثوأي؟ ى• اللاودين«. 
كابعص، من إليه أحب الأعال فبعض للأعال، محبته تتفاوت عغتثل قافه 

(.٢٣٥٨رمم)الني.، صوم باب الصيام، كتاب النائي؛ أحرج، )١( 
(.٥٦٨رنم)حديث نحرمح،، سق )٢( 



محرحممواحت1ةاسسح
(m)^

أحبلكل عِة؛جل فب وأنمى إيائا أنوي لكف من كل فإن للأشخاص؛ محبته ثتماوت 
فهالإئثان كاذ فكثإ ءمران:أي[ ل1ل ه ألثممن يحب أس مال؛ اممه لقول اطب؛ إل 

بعفن.من أكثر بعضها محب عغيل وافه تتفاوت، فالأعإل أحث،، فه كاذ أنمى، 

ذتج—آله وعل عليه اظه ~صل اللمى صلاة تصم، نهى عاتثة أما 
فيقفيأهله، حاحةِفي له لكنت إذا إلا ينام، ثم ثلثه، يقوم ثم الليل، نصف ينام انه 

داود.صلاة يثبه وثدا حاجته 

حرجفلا الأيام، بعفن وا->تالف،ِؤب ثيء عل امتمر إذا الإسان أف عل 
قمم ته، ط ؤيتام ثلثه، ؤيقوم اللبل نمحف، ينام أن عادته من لوكال فمثلا عليه. 

—صلاللمى لأف حرج؛ فلا الليل؛ أربيع ثلاثه فنام ثنبج، عليه صار الأيام من يوم 
قفىوجع، أصابه أو الليال، من ليله النوم غلة إذا كاف ونلم- آله وعل اطآعلته 

ءقوأكةْؤئمفيقض، عئر0، يإحاوى يؤتر ما أكثر لأيه ركعه؛ عثره النهاريش من 
نحتمالوتر فإل وقته، انتهى الوتر لأف قفعا؛ يصليه كاف أثه إلا يوتر؛ كاف أكثر؛ثا 

ركعهعثرة ثتي الضحى من يصل عكاف الليل، مضى وقل الليل، صلاة به 

^^١

داِنهالم؛ ^١٢ ))ظم \ب زثول 3اَل ماَل: ألك؛ة م عن - ١ ٢  ٢٧
غنوكئهاة ^١^٠، ح؟ دم ؛ئ ٣ ئزثة وئؤ م الشالخين دأب 

الإأم«.نواةالودذرا<.

(.٤٣٥ رقم)٩ باب، الدعوات، أبواب الترض: أخرحه )١( 



0^اباصي|شضداماسل(

يمحك؛رثلاثه اف نمول هال ت هال الخيري شمي م وعذ ~ ١ ٢  ٢٨
صمواإدا والقوم الصلاة، ق صموا إدا والثوم يصل، بالليل قام إدا الرجل إلبجم• افّ 

مح'-رداْلشاعرا'•
الربلإكوذ ما ُُأهرب افي رئول قال قال• عبثه عنروبن وص — ١ ٢ ٢ ٩ 

الثاعةتللئ، ق بدوافن ص أف انتطنث هإن الآخر، الليل جوف ق العبد من 
إنناداُعريب صجح حنن حديث، كدا وهاو،ت الرمذي رواه ةكن،<. 

مىهام رجلا اف ®رحم اف رمول ؟ال< قال،؛ هميرْ ب؛، وص ~ ١  ٠٢٣
امزأةاف زحم اقاء. وجهها دصحِفي أنش هإن هصلتؤ، امزآثه وأيقظ هصل، الثتل 

•المامءا وجهه أبىثصحئ،ِفي هإي( هصل، ->ةا و/°وأيقظث، هصئث، الثتل من هائلم، 
نواةأبوداثدواكائرُ

هاَل:أشئغ؟ الدعاء أي افي، زئول يا يل: هاَل: ك ي وص - ١  ١٢٣
المكئوثات«-نواةمحي'ر^١^١^، الضالآخن، ر>-مذ 

عرهاالخق ؤ، ُإف ه• افث رئول قال قال• الأئعري مالك أي وص ~ ١  ٢٣٢
ؤآطنلمالكلام، ألان ين اف أعيقا ظاهرقا، من وباطنخا باطنها، مى ظاهزقا يزى 
واحمد)"t/'٨(.'٢(، رنم)• الخهمية، ذ،اأنكرت باب الكتاب، افتتاح ما->ا<ت ابن أخرجه )١( 
النهيباب االواذت، كتاب ت ائي والن(. ٣٥٧٩رنم)باب، الدعوات، أبواب ت الترمذي أحرجه )٢( 

(.٥٧٢رقم)العصر، بعد الصلاة عن 
الللمام محاب والما5ي: (،  ١٣• رقم)٨ اللل، قيام باب اللمل، نام أبواب أبوداود: أحرجه )٣( 

والطالصلاة إتامة محاب ماجه: وابن (، ١ ٦ ١ رُم)• اللل، وقيام الترغيب باب النهار، وتطوع 
(.١٣٣٦رقم)اللل، من أعال، أمظ. فيمن جاء U باب فيها، 

(.٩٦٨رقم)حديث، نحربجه، مبق )٤( 



محممو،*اممةاله،اسحيث، 
^محةام«.مماةمحِفيمحالإةاي''•
ئتج،نهينص:قسامحلأ'.

\ف''س

®ياعيدس؛ اف رسول ب، يال ^؛ ١٥العاص عتريبن بن اّث عي عس " ١٢٣٤
ا.صكانموممناشمحكتامالض«.ممميىهر اف،لأ;ئنمثو 

®كاليقول؛ اممي. رسول سمعت محال؛ العاص 1بي بن عمان وض " ١٢٣٥
هصثوا؛داود؛ونوا  Jtيا مول؛ أهله، فيها يوقظ ساعه الثتو من عكيآئم لداود 

آحدرأ؛.نواة عشار«. إلالناحرأؤ فيهاالدعاء، افث بمتحيب هذءثاعه قإو 
الصلاة®أمحصل يهول،؛ الؤ. رئول سممت، دال،ث هريرْ ١؛، وص " ١  ٢٣٦

.٠ أحدر نواة اللتل،. جوف، ق صلأْ اأموصة بند 

إلتيهمحاَل;إنمحنا؛خمش،لإذا^آا-ؤصهمال: 
•٠ الإيازر منج، أحدوالتيهقئل، رواة مامول«. تثهاة ®إثه محمال؛ ٠؛؛^؛،. أصح 

آيمظ®إدا ه؛ اممه رصول، مال، محالا؛ مزيزة تعيد م وض " ١  ٢٣٨
(.٣٤٣أحمد)ه/ الإمام أحرجه وقد (، ٠٣٦ ٩ رقم ٤، ٠ • الشعب)ه/ ق اليهقي أخرجه )١( 
١(. ٩٨٤رنم)العروق، قول ق جاء ما باب والصالة، الر أبواب، الر•ذيت أخرجه )٢( 
رقم)أهاا(،يقومه، كان لن الليل قيام ترك من مايكره باب، التهج،.، كتاب الأءارىت أحرجه )٣( 

١(.١ ٥ رقم)٩ حقا.. به أونرت، به تقرر لن اووهر صوم عن الهي باب، الصيام، كتاب ت وملم 
أحمل)؛/مآأ(لأ)؛(أخرجه 

رقم)بم'آ؛؟(.الحرم، صوم ق باب الصوم، كتاب داود: وأبر (، ٣٤٢/ أحمد)Y أحرجه )٥( 
احمد)آ/لأ؛؛(،واّفياكعب)؛/ه؛ه،رقماآبمآ(لأ)أ(أحرجه 



هاب

بممحاومحيندمحات«•
رواْهمداودواينمابمره•

المرانحله أض *أفراق افه رئول هاو قاوت عياس ابن دعن ~ ١  ٢٣٩
ظِوشا>,لأ؛.

؛،٣١بن هبمه'كاذيصل الخطامس، عئزثن ؤا0 عمزأن ابن وعن - ١ ٢ ٤ ٠ 
ئمالصلأ0. لهم؛ موو للصلاة، أئاله أيقظ اللثل أحر من ثاو إدا حص افه، فاء ما 

ؤأيتنتبمةذنف1 محن ثا مثهث ث؛" ؤآصعلر٤^١ انحق' وذرمفئ ؤ الآثه؛ يثلوهذه 
«[VY:،،i \ .] ْ؛.ماللشرأزؤا

أنلآذ4رأقث الثتماء ذكر لكن نقاو، من نحلويعصها لا ممره أحادث هذ0 
يكونألا بشرط تذكر، أذ باس فلا أصله، أمرسث، كادت،ق إذا الفضائل أحاديث، 
فالها.- وتلم وعلآله عانه اطه -صل اقل أن بمفر وألا ؛، JbJJ^الص.عم، 

وأنالأعماو، أفضل س اللم ثلاة أف الإنثان قل تخفى فلا كل وعل 
محرممر.عل حمل عليها داوم إذا الإنثان 

ظةؤَغمإ عيججل! فقال، قليلا، إلا الليل يقوموف الذيى عغتثل اممه مدح وقد 
الصلأ0أموا إذا [؛ ١٨-لالالاريات:'\ا تنهتيى.ه رإلأمم هجمذ. ما ١^، نن 

الصلاةإقامة كتاب <: ١٩ما-وابن (، ١٣٠٩رقم)الليل، ئام باب الصلاة، كتاب داويت ابو أحرجه )١( 
(.١٣٣٥رقم)الليل، من أهله ف<نأيقفل جاء ما باب فيها، والمنة 

)مأ(أحرجه1لهنىفياصب)؛/ممأ،رقم¥أ؛آ(.
أحرجه،الكوالوءلأ)ا/آاا(.)٣( 





ةتاباسلأة)وابالقصوشاص(

ئبالقهدضاىا،4ل

\لأوو'ص

آذيظن فى امحر مذ مطر M اش زئول كال ؛ ئاو محس عن - ١ ٢ ٤ ١ 
منراة أذ ثئام لا وثأن قسا، منه بمطر لا آذ يظن حز ويصوم منه، يصوم لا 

^لهه:محالأءوإلاشهؤه
ئنم«.ةقثهرى.

هإذتطقوذ؛ ما الأعإو من ررحذوا رثول قال قاJغت وعئها " ١٢٤٣
محلأ:خخمما«.محهرم.

قمتؤإدا ئشاطه، أحدّكم >روثصل ه الني رئول قال قال! محن وعن " ١٢٤٤
ظمم«.ققهر،آ.

الليل،نيام من نح دما نومه، من ياللل الني. نام باب التهجد، كتاب البخاري: أخرحه )١( 

لم؛وم(، ٦٤٦٤)رقم العمل، عل والداومة القصد باب الرقاق، كتاب الخاري: أحرجه )٢( 
(.٧٨٣رقم)وغيرْ، الليل قيام من الدائم العمل فضيلة باب وقصرها، السافرين صلاة كتاب 

ومسلم؛(، ٥٨٦١)رقم ونحوه، الخصم عل الخلوص ياب اللباس، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 
(.٧٨٢رقم)وغم،، الليل قيام من الدائم العمل فضيلة باب وقصرها، افرين المصلاة كتاب 

لم؛وم(، ١ ١ ٥ رقم)٠ العبادة، ق التث.ل.يد ص يكره ما باب التهجل، كتاب البخاري؛ أحرجه )٤( 
أوالذكرالقرآن، عليه استعجم أو صلأآ؛ه، ق نص ص أمر باب وقمرها، السافرين صلاة كتاب 

(؛٧٨رقم)٤ ذللث،، عنه يده—، حتى يقعد أو يرقد، بأن 





هممةتاUاسلأةرJاUاصدهماس^(( 

يسيري~ وتلمم آله وعل علتؤ افه ~صل السر أف الاختلاف هدا ومسب 
يصومأن الصالحة من يكول ممد الصلحه، تقتضيه ما حتمت، عل عيججل افه عبادة 

والعكسذللث،، أشبه أوما الصوم، نع أويتعبه يلهيه شغل عنده ولتس فارعا كاف إذا 
قبمي؛ ثيء وامتثداو التفاوت، إما فيها، تفريط لا الواجة الأمور لكن بالعكس، 

عنمثعلونه ضيوف الإساف يأق ربما وقرا فثايتة، الفرائص أما فقط، النوافل 
الصنوفؤلإ؟ كافتفعلها، اش الأوراد بعض أوعن الثس- -يعني الرواتب، بحص 

والأوراد.الواجبة غر الحيادات، من يحتادْ كال ما إل يعود كؤنه من أفضل 
داومت يعني قل، ؤإل أيومه افه إل العمل أحب، أل الأحاديث، هن«ْ ق كيلك 

مملثم أولا مثلث، كم، فلا ءغ؛جل، افؤ إل فهوأحب تليلأ، ولوكال العمل عل 
غلهل.هدا فإن وثتماعس؛ 

بالاستقامة،ؤيفزح متحرئا، كان أذ بعد وتستقيم عليه الاره تفح الناس بعص 
أذوالمشكلة ونل، تعف، وقد إلا قليلا لاثاتث، نأ شه، م بأء،اوثئق.fI فيبدأ 

عبداريا عمرو؛ بن اممه لعبد وتلم— وعلآله عليه اطه —صل الص يال، وقدا ثراجمر؛ 

خير.فهدا عليه، تداوم أل وتسطح عليلثا، ؤتنهل تطيقه بعمل أولا فابدأ 
المثروعؤ؛الأمور من ت يحني  ٠٠قل ؤإل أيومها اممه إل الأغ،ال ررأحثه وةولهت 

صلاةذلك،ت مثال يدعه، عليها الداومة وتكون عليها، يداوم لا الأعإل بعص لأف 
يصقهاأر| بأس لا أحيائا }كن منفردا، وحده يصل الإسان، أن، فيها فالأفضل الليل، 

رقم)آْاا(،يقوعه، لكن، لمن الليل قتام ترك من مايكره باب، اكهجد، كتاب اJخارىت أحرجه !١( 
(.١١٥)٩ رنم - الدهر. صوم عن الهي باب الصيام، كتاب ت وملم 



قرحممبرسئثاسبيح

لكالخماعة عليها ولوداوم أحيايا، أصحابه أوءح صيفه، أو؛ح أهله، ح خماعه 
هوالذي الثيء لكن اللل، ق الخاعة صلاة عل بالداومة رذ لر الئق لأف بدعا؛ 
ئن،يممدا يكن لر ما فاقضه فاتالئ، إذا حى أفضل، فهر عليه داومت، كتإ منرؤع 

الثسسج.بزواو يزول لإية زال،، 
لأمامحلها؛ فائت، ئنة هذْ الفقهاء يقول ما كثيوا ئمعون وقدا 

السن،.زال وفد سسمط، مقرونة 

وجدثهالإ»لأس الدين تأملتج فإذا يسر، الدين أن الآ■حادي٠ث، هده ق كذللث، 
صاعهالونت، من ستغرق خمز، عددها عددها؟ كم فالصلزايتج يسنا، فه والحمد 

صاعهوعشرين لأرع ية بالنونصف، فساعة ونصما، محاعة أو وربعا ساعة ت نل أو 
وهيابةوسهل•ئلثل، 

صام،الستة مدمحس فنتصفح التيمن، نصم، للستة؟ نسته هى ما والصيام 
مكينا.يوم كل عن بملعم لايقل'رأبدا الإى ذللث، وُع 

 Iستة.ألم، ولوكاف العمر، واحدي للعمر؟ نسته كم والحج
واحدالعئر، رع سنها؟ كم والفصة، كالدهب، الممدية الأموال ق والزكاة 

تكونذاالثإ وع سهل، فهدا ؤيال، ألفج عاليه ألما أربعول عنده إنسان أربعجن. من 
الزكاة.أهل لإحوانلث، محسنا 

^٥١~صل الئئ ثال، أيسر، إل نزل عليلثج يعثر إذ ثم يسر، الدين أف المهم 
لإلهماعدا، ر5نتتي لإو يادإ، راصل بن لبنراذ وملمم" آله وعل علمتؤ 

عليه.اف يئزه لر من عل ثقيل لكنه يسر، الدين فه فالحمد جن.بإا<را؛. ئعل لمْثنتطخ 

١(.٢ ٤ رمم)٨ حدمج نحربجه، ساق )١( 



0ةت1باسلأأ)بمباصل،ساسل(
ت

العالمي.رب يا لنا يزه اللهم 

إلاؤيقابله الدين يشاد أحد لا يمي؛ عثه،ا أحدإلا الدين يشاد ُرولن توله؛ 
ونرحع؛ونتمل، سنلك، الدين فال سيئ أف لوأردت يعني؛ الدين، علبه 
تتيحز.فإنك المسر، د3؛لالب أو الدين، تشاد أو بالدين، تشتد أن فإياك 

ررحدواالأحاديث،؛ هذه ق — وتلم أله وعل عاته اممه ~صل البي ئال ولدللئ، 
بثللا اممه راهإد ئطيئونه الذي الثيء أشمكم كلفوا يعتي؛ ما؛ط؛مول'ا من 

حصمملوااا.

أفيريد ربما لأنه ؤيرمحد؛ الصلاه ييغ أف نعس إذا الرجل . اللمي وأمر 
وءاليلث٠نفسلث،، تتمس، فلا فعلتة، الثوم أتام لأنه يسبها، فيذهب لشبه يستغفر 

نوشأن محث، وافه ير، ض~ "والحمد الدين فإن الأمووأ كل ل بالنسر 
بلنفشك،، سعب فلا الليل، قيام ذللثج ومن منصته، يوش أف يكرم كا رحصه 

متأ-؛ما.فقوم متأ-ءرا نمت، إذا أنلث، واعلم الكسبمر. عل 
منأحيرا حدس؛؛، الص الأشياء هذه عل الثهر عن إحواننا ننهي ولذللثج 

علتهافه -صل اش فإن ذللثج؛ أشبة وما -تتا، والإنارنوالقفاتثات التلفزيونات 
مئزا،تنام أف لأجل ٠ العساءر صلاة بحد الحديث يكرم كاف وسلم" آله وعل، 

الومحق.وافه نشيطا. مبكرا وتستيقظ 

ء٥ ٩ )٩ رقم حدث نحربجه، بق ما 



هوح؛ت|و،طئ1أاسبيح

صأن جريؤ، ض ُُسثام الم. وئرل مال ت د.محئهاو عمر وض - ١ ٢  ٤٧
الثنورا.من مأ0 "كآيإ ق 'كث الفلهر، وصلاة المجر صلاة بهمر فإ ممزأة من4، ثيء 

أصرا(ََأُم» ميمرواه 

مإذمامحا، ®صل اف رثول مال مال؛ حصتن تن عمراو وص " ١٢٤٨
.الثحارير رواه جئب«. لعل قإو مماعاوا، لم'ئنتتي 

ضل«أذ ئاو; قائدا،  J».plت1ل؛لي.غنضلا؛-ذئج ١٢،٩
نضفملك ثاجا صل ومي أجرالمائم، نقف قله قاعدا صل ومن قهوأئصل، قاحا 
الثاحارىر٢ا,نواة الماعدار. أجر 

هناتو\لإرؤ والراد اللتل، ِفي الوني من الإساف يقون ما بيان أحاديثِفي هذه 
لبمرؤْ معلوما شيئا لضه الإئسان رب إذا يعني؛ القرآن، مى الإئنان يمزوه ما 

محهمإين حيعه؛ معل من يتمكن م أو الليل، ل يفعله أن من بمغن ب نأ الليل، 
أوارتفلعالغلهر، صلاة إل الثمي أوؤللؤع الفلهر، صلاة المجرإل صلاة ب؛ن ما 

له.يكتب قإثه ١^^،؛ هدا ق يكون أن ا1هلم الظهر، صلاة إل الشمس 
ريتمكنولكنل' القرآن، س جزأين يقرأِفيآحرالقل اعتادأل رجل ذللث،ت مثال 
ليله.ئتاوهِفي كأنإ له يكثب، قإيه النهار؛ فقرأهمالب 

مرض،أو عنه نام ومن اللل، صلاة جامع ياب ونمرها، ايانرين صلاة كتاب مساومت أحرجه ( ١ ) 
(.٧٤٧)رنم 

(,١١١)٧ رنم جنب، عل صل ناعيا يطق لي إذا باب انملأة، مصبمر أبواب اليخارىت أحرجه ( ٢) 
(.١١١٥)رنم القاعد، صلاة باب الصلاة، تقصثر أبواب اليخاريت أحرجه )٣( 





همحمماو(4ممةاسسح

فهوقاما صل من أل حمن؛ بن عمران حديث بعدم الذي الحديث وأما 
نصففاله مصعئجعا صل ومن القائم، أجر نصف فله ناعيا صل ومن أفضل، 

قاعدا،نل i؛U فإذ ئوا، الإتاذ الئونحل ففي الممل، ل فهدا القاعد، أجر 
إذاأما ض— —والحمد تام فأجره القيام عن لعجزْ قاعدا صل فإذ أجره، ينقص لكن 

العلمأهل يعقل لكذ مضهلجثا، يصل انه الحديث هدا لفي القعوؤ عن عجر 
صلالمعود عن عجز فإذا المعود، عن الحجر محي أحدإلا به يقل لر هدا إن يقول؛ 

الوئق.وافه مضطجعا. 

الفانياضل 
فرائهإل أوى ررمن مول،؛ ه اللمي نمنت، هال؛ أمامه ي عى - ١ ٢ ٥ ٠ 
افَبجاالضظُل من تاعه ريقلي ١^، زذم طاهئا، 

الأدكاريردلإكنالت، ه النووي دكزْ ؤاه،. إلاأعطاه حرالدئياوالآ•خرة من •^؛١ 
ا;ناللإئم.

مىرننا راعحب ه؛ افب رئول هال، هاث،ث عود من بن اف عيد وعن — ١ ٢ ٥ ١ 
j^j اممهيمول صلاته، إل وأهله حه تثن من ؤلح١فه وطائه عن ناز زجل ،؛

زئصلاته إل زأهله حه بم من ووطائؤ فزاثه عن نار عدي إل انيوا إٌٍب•' 
مامحم آصحابؤ، مغ هائم؛ اف نبيل عراِو ورجل عندي، ونقما؛ثا عندي، محا 

للائتكته؛اممه يمول دمه، هريق حص هرجع الرجؤع، ق له وما الائئرام ل عليؤ 

أبوابالترمذي• دأ"م"بم (، ٧١٩رنم ، والليلة)ص٨٥٦اليوم عمل ف، السني ابن أحرجه )١( 
رنم)ا"أهمآ(.باب، الدعوات، 



0السدف،اسل(يأس ثناد،اسلأة)  س

رواِْودمه®• هريق حى ى عني■ خ وشمئا عندي، فظ وعبه رجغ عبي-ى اظرواإل 
.٠١٥١شنح 

اضلاثلث<

صلاة١١هوض.' اف رثوو أن حديت عمروقال؛ بن الذ عبي• ض " ١٢٥٢
يديمحوصنت جالتا، يصل هوجدته دأست4 هاو! الصلاهء. نمحق قاعدا الرجل 

أيالث،افب رثول، يا حدئت ت محلت ءنرو؟اا. بى اف عبد يا للن، ااما هثاو،ت رأسه، عل 
ثقال قاعدا، تصل وانت، الصلاة* نصمج عل ثاعد.ا الرجل صلاة  ١٠محك؛ 

محها«.نواةثيإر؟ا.
^؛الظضمائ:ضطت

ررأقمه:ضل: ١^ نشوَل تمت محقاJ: عش، ذنك ^١  ٣١٤٠^■؛^،. ١٥
آ.أبوداودر زؤا0 بما٠٠. أرحنا بلال،، يا الصلاة 

ولكنفيصل، وأهله فراقه ؤيرك الليل من يقوم الإننان الأحاديث،^ هدْ 
لآٌيل-،ُإل ثال،• وتئم~ آله وعل عليه الله ~صل اتير لأل أهله؛ حن ممى إذا هدا 

جدا،م3لالب لأئة حمه؛ حق ذي كل يومحا أف عليه بجب فالإنسان ٠• حماءر علتك 

(.٤ ١ ٦ / ١ ) احد وأحرجه (،  ٠٩٣ رنم ، ٤ ٢ / ٤ ) السنة شرح ل الغوتم، أحرجه )١( 
بعضوفعل وقاعدا، ناما الناقلة جواز باب وقصرها، السافرين صلاة كتاب ت ملم أخرجه )٢( 

(.٧٣٥)رنم قاعدا، وبعضها قايا الركعة 
(٤٠  ٩٨٥)رقم العتمة، صلاة ق باب الأدب، كتاب أبوداويت أخرجه )٣( 

(. ١٣٦٩)رقم الصلاة، ق القصد من به يؤمر ما باب الليل، قيام أبواب أبوداود؛ أحرجه آ ٤ ) 



هرحممد،4ممأاسبيحلن، 
افببمص تقوم أف عل تستطع ما بمدو فاحرص ونعها، إلا منا اض يكلف ولا 

عليك.الواجب هو ذلك فإن العباد؛ وحق عجل 

بمعروف،وأمر وصدقة، وصيام، صلاة، من وظائف; عليه حياته والإلثازل، 
كلمرغأ الحياة، وظائف، من ذللث، وغثر وتعلمه، علم، وتعليم منكر، عن ومي 
١[.ه ثميسوى هم أثمؤأ مع أقه إة ذؤ بمحنبه؛ ثيء 



3اه1باسلأأ)بمباا>ض(

الوقربان 
■ؤوًٍءهقة؛جبم

\لأخ''س

ارهششش،لإا^طاش.:
.٠١عشرمنفى صل®. قد ى له متئ واجدة رئ صل الصبح أحدثم حثي 

دوام• الأيل'٠ مىآحر ركنه ®الور افيس؛ رئول قال مال• يعنك " ١٢٠٥

ىنسملاله.بجيناشمحثنية
عل؛هرأآ.مممؤ آحرمحا• j إلا ثيء ءإدسِفي لا بمحنس، دلك مذ محتر ركنه، 

البئرقال كإ عغهل افب أماء من، الوترت الوئر®• ررباب لآءهآ؛ثئت المؤلف قال 
الخئة،يحل أحصاها مذ انما وننع؛ذ تنته ف ®|j ونثلمأ آله وعل علميه اف صل 

كتابت لم وع(، ٤٧٢رغم)الجد، ق والخلوس الخلق باب الصلاة، كتاب الخارى; أخرجه )١( 
(.٧٤٩رغم)،، ٣١منآتم والوترركعة ض، ض اللتل صلاة باب دنمرعا، ايافرين صلاة 

منركعة والوتر مثى، مثتى الليل صلاة باب وقصرها، السافرين صلاة كتاب ملمت أخرجه )٢( 
(.٧٥٢رقم)آخرالليل، 

قه النير ركعات< وعيد اللير،، صلاة باب ونصرها، السافرين صلاة كتاب ملم: أيترجه )٣( 
(.٧٣٧الليل..رنم)



محةت1دا|سد1ةاسسح

الدبرالأحد، ١^١-،^ م له، ثان ^٠ عغيثل أيه أي الور<اراا، تحب ور ، ٧٥١ؤآو 
وريهومشروعايه محلوقاثه كانث، ولهدا الور؛ محب ءِؤقل وهو الأموي، لجميع 
ور،وائل ور، والنهار خمس، والصلوايت، نبع، والأرصوف نع، الثناواتر غالبات 

الور.محث، عغئثل لأنه ور، اممه ثزعة ما وغالب ور، افه حلمه ما فغالب 

ورا؟أفعالا تكون أن اثناثممصد ذلك، معنى هل ولكن 

محت،ور افه إن ؤيقول؛ ورا، أفعاله تكوف أف يقصد الماس بحص لأف لا؛ 
أفعالكم،أوتروا بمل• لر وتلم~ آبه وعل علة افه ~صل البق لأف غلط؛ وهدا الوتر، 

ضتجاو-رامحذكفيئ.

المسجدإل محرج لا الفطر عيد يوم وتل؛- آبه وعل علته اه ~صل كاف فمثلأت 
صل- السل عندمجون ص وكاف رمح.بمثن، ماللث، بن أنى ذللث، هال، ^١^،، يأكل حص 

درايأكلهن انه عل، ونصه ؛٠ ورا*ا®ييأكلهن أنس؛ مال، وتلم-، وعل،آبه علة افه 
الؤر.فيه يقصد لأ الأكل بمة أف عق يدل، 

مثت؛نأو _0 بيدك الئلت، همثحت، يطيبك، أن أراد إذا الناس بعمى وقدا 
للت،ص1، إذا كيلك، بأفعاله. الور يقصد الإئثاو أو أصل؛ له ما هدا أؤتر، مال،؛ 

حشا سنه؟ هدا دال(ت من ثالثا، حد يعنى؛ أؤتر، فيقول،• اثتتن، فسرث الشاي، 
فإذاكلها، أفعاله وق كلها، أكلاته ل يور أذ الأفضل أن الأذ الناس من كثة فلن 

أالثريعة؟ بيذه حاء أين س افه، ثاء ما ثالثا! والثل انتن فيقول(؛ ثوب؛ن لبث، 

كتابؤلم؛ وم(، ٦٤١٠رقم)واحد، غثر اسم مائة ف باب؛ اكعوارت،، كتاب الخاوي؛ احرحه )١( 
٢(. ٦٧٧رقم)تحال، افه أس،اء j باب والدعاء، الدكر 
(.١٤٣٣نحربم،،حدبث،رنم))آآ<سأني 



(P_uLj)2_IuUS 0(-^——
الأشياءأجعل بنمي أنا وأما وترا، يكون وترا الله س-زعه الذي الثيء مر 

حطؤةآحر واجعل المجد، إل البنت من حطواتلئ، احسب يقول؛ كأنه فلا. ونزا 
•صّحعحا لسن هدا ويراأ 

ووئرهاوتر لها فالفريضة ونافله، زيضة قإن؛ والليلة اليوم ل والصلوات 
آلهوعل عليه الله صل الس يال، الليل، صلاة آخر ووترها وتر لها والنافله النرب، 

فإذاطت،سظتيهاأم، جإشويا«راا،وسا 
•وتلمم آله وعل علته اممه صل اش بأم بركعة 

ثنت،،ما صل ثم العشاء، راتبه نم العشاء، فصل الليل تقوم لا كث فإذا 
الوترأثل لأف مباشره؛ العشاء راتبة بحد ركعه صل شئت ؤإن بركعة، حتنة ام 

ثكفى.واحاJة ركعة 

علأي• مش" مش الليل راصلأة ونلم~ت آله وعل عليه الله ~صل اللمي ُالا 
•صل" يل•  ١٠له متر واحن"ْ ركنه صل الصتح حثي راقإدا ركعتئن ركعتئن 

الليل،ركعتمِفي عل النمل ل لوزاد الإنثان علأة ينل ةئش« ءثثز فوله: ول 
ألْلثلتزنهنثر ثأوأنيق أش -ثذؤد يئتد ١^ حدود تعدى لأنه صلاثه؛ بطلت، 

ولايربح.ينجح، ولا والظالألأJقاح، ]اوةرء:بم؟'ا[، 

إلالثالثة،بذا:م؟I^Uقاممحلرمحِفياشوقامفإذا 
لوكإ لأنه الرابعه، ممل ولا كبلن، فإنه الفاتحه لوقرأ حش وجوبا، محلز 

الفاتحه،قرأ لو ض كبلز، أف عليه فيجمي ظ-نا، الثالثة إل قام ثإ اشير تل أنة 
يرجع.أن يد فلا ركع، لو حر 

(.١٢ OA)رنم حاويث نحربجه، سأي ( ١ر 



 Uu،اسبيحمئات قيح؛

ومحدثالحدين، فقيه الئنة، أهل إمام رتمةآث4، حّل بن أحمد الإمام مال 
انفرالقياز؛اشم. ضلأة ِفي ثالثة إل قام فكاي الم ق ثالإ إل قام الفقهاء:إذا 

أذبد فلا الثالئة إل قام فإذا ريتن، م ثرت اض شريعة الصلأتتنِفي كلتا لأف 
تامإذا ولكنه ير-»خ، أذ بد لا وقام لوني حش صلاثه، بهللئ يجلس لر فإن يجلس، 

صلاته.زادِفي للثهوما سجدتئن يجد ثم يلمم، محإثت رجع ثم 
I_o؛تس.لسمتين، ثاء إذ ركعات، ثلاث الكعال وأدنى ركعة، أقله والؤئر 

واحدوتشهد واحدة اليمة يتقاء ؤإن الثالثه، يمحل يم لم، ؤبمرك*تثن بمل 
ؤإذاواحي.، بتشهد جينا بالخمسة يجد بخمس أوتر فإذا جينا• بالثلاثة يجد 

ثمثمانتا يجد بتسع أوتر ؤإذا واحد، بمشهد جينا بعة باليمجد بع أوتر 
عثرةأوتريإحدى ؤإذا ؤيلمم. ويشهد فيأق؛التاسعة يقوم ثم يلمم ولا بمشهد 
بواحدة.ؤيوتر ركعتئن، كل من يلم 

سحاذالقدوس، ^، ٤١سحاذ يقول؛ أن بالليل الوتر ض سلم لمن ويتبغي 
صومه،يرثع الثالثة ل لكن مرامت،، ثلاث، القدوس، الللئإ سيحاذ القدوس، الللث، 

ماف>لنيذواهءنيمحنطا'''•
أوغثرلمهلرأوسفر، إما ائزبج؛ نع العشاء فقدم والعشاء ائزبح *م؛؛ن فإذا 

العشاء؟وقت، يدخل يتفلرحى أم العشاء صل يوترإذا فهل ذللئ،، 
هووهدا ورا، اللتل صلاتهِفي جعلآخز لأنه العشاة؛ صل إذا يؤتر الخوابؤ؛ 

الوفق.وافه المهللوب،. 

خوٍمحءجقة؛؛جبم

اس1قنحربجه،



—0—الوتر(ةت1و،اسلأة)بمب 
اأومئ؛وأ،ياأم قئالئ! عايشه إل ائطتمث محاوت مئام يى تغد وض — ١ ٢  ٥٧

3اوش:هإنهاون:كمأاكنآن؟ك:ى، ض.، \بحوض'لإوي 
اش.،وئررثوو ص أمحتح، القممحذ، أم يا ؟لت؛ المزآف، كان اش. ض حلق 

^ءأن:ثتكمحاشكئك
اانَوبمئةثدي الثات، يها؛لاي، عنلز لا زنحات، يتغ نبجل نيمئأ، 
ويدعوه،وعنثدْ افن ثدكر يقتد تمم التاسته، كصل ولابملم بمهض تمم ييدعوه، 

إحدىظذ ^، ١٥وهو بملم يندما زكنمن يصل تمم بممئتا، ثنيها بملم تمم 
مثلاومحن ذجؤوو أذربنح، واحداشحم  Wiيؤاأنى _، يا رئ عقره 

يداومآذ أحب صلاة صئ، إدا س افب وكاذئ ص، يا تنع هتك الأٌل، صنحمحِق 
شصلِساش:لإنيةركتة،
وة،ولأصوممإلاني،ولأصاميئا

٠.منلمر رواة كاملاعتررمصاو. 

خئ^بمتهاعائشة.الومتين أم عن الفوائد من حواح فيه ا-ةد.يث، هن«ا 

ونلم~آله وعل، عانه اطه ~صل اللمي زوجاُب كسائر اطلؤٌنتن أم وسميت 
والتعفليم.وافجيل الاحترام ق المؤمت؛ر( أمهايت، لأنس 

لكنهاثراءة جاءِفي ك،ا المؤمت؛ن، أبو ونلم~ آله وعل اشُعثه ~صل والني 
أومرض،عنه نام ومن الليل، صلاة جامع باب ونمرها، السافرين صلاة كتاب ت لم مأخرحه )١( 

رفم)ا*أى.



مح؛ت1و،4ممةاسسعلن، 
أمهاءم(وأرواحه نهم وقوأب يالقممحذمذمؤب أنل )الم السعت من لسن 

الئع.القراءات من لست هازْ لكن ، ]الأحزابتا'ا 

توالأنت كث فإذا أعظم، ه أنممم مى ألمحنثى أرك ؛^١١^٤ ت ونوله 
توصمه دعالِفي اممه هال وقدا نفسك، من باك .أول فالمي نمثسك، 

عثهظم•>رامل عنتن ما ثلته عز؛ز أائسة؛ظلم تن رنوح بآءْ=قم 
وملمم•م وعل، عليه  ٠۵١صل، [، ١٢٨]^:نج-ثه ألثؤكك>رءوف 

بمؤمن؛فلتس منهي واحدة مدخِفي فمن الومتئذ، أمهات فهذ زوجال أما 
آلهوعل، عليه افه -صل، الي، جهة من امه خ من أعظم هي ل( بأمه، لآئهٍةدخ 
وملم-•

ختقسبمتهأكاست،وحدنحة و1لشيوعة، نسائه من ة.بمهاأعلم الومتتذ أم عائثة 
بعد،الربعة تكمل لر لكن الإسلام، أول، 3، والث؛وا الفضل ولها الإسلام، ول، أق 

عنهاساسمئلامز،صعاسة•
اش؛ثريحة عن نقلا الصحابة أم من فهي ;ه.بمه\ عائشة االومت؛ر( أم أما 

وحفظهاالرنة نقل ايلِفي المدئ لها كاذ وقدا زنلإ. آله j^، اشُقوه ضل 
اشرسول عن والأحد العلم 3، إليها يرجعون كتارهم الصحابة وكاف ر؛ة.بمها، 

وسلإ.وعلآله علته ^ ١١صل، 
خليهاش صل الئى حلق كاف كٍفج منها أشياء؛ عدة ا-ةديث، هذا ق ذكر وقد 

\لإ'\0وخثئة »كال قالت: حا، بمخلق م الأخلأj هي نا بمي: ^، نلك،آله 
(.٢٣١٦،رم٣١ارزاق)م عد )ا(-فر 



 Luاسلأة) ؛؛ub  ال4تأ،e
س

كلامالكلام وأصدى اث، كلام الكلام فضث عثل، افب كلام فالقرآذ اظق، ؤنمء 
منزل كتاب أي ولر اش، كلام الكلام وأنفع اممب، كلام الكلام وأحكي اف، 
الكريث؛.القرآن هذا كناثر رمرل أي 

يه؟مثتنكى كانوا ل، القرآن من لموف الفتح ماذا الملمون، إحواق 
وفتحواهيصز، وأئصوا كرى كسروا ومغارءأا، الأرصن نشاري فتحوا عجس_،! 
1،ولكن واحدة، امه كانوا ولثا يه، مثمئك؛ن كانوا لثا بالقرآن؛ كلها الأرص 

القرآن.من قاتم ما النصربمدر من فاثم بالقرآن أحلوا 
الدثاق وتشد والأخرة، الدثا تملك، بالقرآن ئق هواظق، فالقرآن 

هلالأءراف:ا'ا،١[،وأنيسعينمحهلإى ؤحذآنمومحآص الأية؛ حدهلْ والأحرة• 
لورثتهاتوالأرض الثتاوايت، لويوزن«يا عظيمه كنالت، 

حد^، ili»فوق الناس تكلم، لا الناس، من عفا ما حد ت يعني نذآدثوبب -ؤ 
قلوصروا ض عليهم، فاصم لوآدوك حش تثر، وما نهل وما منه، عفا نا 

نير.ما وحد فامحهم، حملث، 

معمن؟ الشريعة من الش-رع عرفه ما أي؛ ه ألمزق ^وأم 
الصلاة،عل حافظ افء، امحق رحل، يا تقول،ت ثروك؛ أمرمم إذا لدين اه 

أفيؤكد أن يريد ما مدة من بأصبعه صدره عئرق ؤيكاد هاهنا، التقوى فيقول؛ 
لايممت،هاهنا ما اثقى لؤ سهوله؛ بكل له نقول م—،. القلل يعني• هاهنا، التقوى 

«1لأنإنِفيافسمحرلآةاتي-ئواههنممنيضل: 
وهنألأ ئه، أو الخ>ثّمذ مدت ^١ ئه، ا-لح1د صاخ صنعن إدا مفثه: 



قرحممد،|اممةالمابيجيث، 
القكءرزا.

قثإنان فل حواوحك، و3ثأحش مليك صشح لو أحي، يا له• فنقول 
الإساننحالف أن يمكن ولا ؤيرك بالواجس، يقوم أو بد لا بالإيإن مهلمس 

الإساننحرج حس الشطان يدخل ومنه ميه، إي،انلا صنف وعنده إلا دا هق 
لايثعر•حيث من الإياب؛ من 

الفارسينزلها مراحل والتنيد الكمر. بريد المعاصي ن؛مهإممذت العخاء مال ولهدا 
كافما سيق ففيإ إليه، وحهت من إل اث5اتيب يوصل أن لأجل مرحله مرحله 

ينتهييعني! الكفر، بريد المعاصي يهولون؛ ثيء، ولا بريات، ولا الهاش هناك 
أحي.ا فاخدن افُ، يثا; أن إلا الم، إل يمل حش مرحلمه ترحله منها 

عنامح؛نجابمثؤن الؤزنيأكمك> ؤعكاد ؤ واسمعI القنآلء. حلقه ئاك؛ 
كانا^؛_، عندهم ليس انه الراد بل بيطء، يمشون أمم باقون الراد وليس ه ميما 

وليستالفر؛ان:'آأ[ ه ساشا ثالؤأ أنبمشؤلئى .٠اطنهلم العقلاء مسي يمشون 
ءايكم،لأ:ؤةاوأالثلأم قالوا: الخاهل حاطثهم الضي:خلإصاشإذا 

ؤشبالث،،بمشرك حائك إذا الحاهل ِلأل الثلأن، به مولا مالوا أي: i تثنما 
به،يملممون سلاما مولا يقولون خؤ لكن "مج، أن تحب لا ُنا مّلثا بمج 

ثئْ•3، يمحعون ولا 

أونولفعل كل الرور؛ [، ]١^^٢٧لأ.دهثوىآمحه وأك:ره ؤ قال؛ ثم 
قممر يأل ولهدا لوابا، حى الثاس، أقرب من ولوكال أبدا، يشهدونه فلا محرم، 

الماتاة،كتاب وعسالمت (، ٥٢)رنم لديته، امترأ من قفل باب الإيان، كتاب ١لخاريت أحرجه ( )١ 
(١٠ ٥ )٩٩ رقم الشبهات، وترك الخلال أحد باب 



رثحمِمماباسلأة)واسامتر( 

غمالعزف وآلات الأحنة، لكلأغاق منكر، فيها الي العرس ولائم عن الأيام هدْ 
لا؟أم ض ت ألون يالباحة، 

وغم،فاذهب الكر ونغم ندهب أل تتهلح كنت إذ ت نقول أذ وحواحم 
تذهب.فلا تسمملع لا كنت ؤإن 

بمتحب؟عبمي ابن هدا ت يقول 
اممه.عقب عبمك؟ ابن عقب أم اف، غضب أعظم؛ اتيا يغصب. دعه فتقول؛ 

الوليمة.إل كئصروا أذ الناس مع وهوالذي مسه، إل أماء هوالذي فابى 
هيالثكله لكن كانت، ما الولائم هذه هجروا إحوان— —يا الناس ولوأف 

عغجل.افب غفب قومهل، بني يرصي أل يريد افب، دين ق الداهنة 
اجعلنااللهم منهم، اجعلنا ١^^ منهم، اجعلنأ -اللهم الرخمن هماي فهزلا؛ 

لتسالإى إللزه ثمحأ ؛^^١ ،؛ ^١١المحئ، ولا القوئ لا الرور؛ يشهدون لا متهم- 
الئمومن ثنلئون أي؛ اهمنان:أي[ ت ًكرلثا4 ؤء' عموبة فيه وليمل رور فيه 

فائدة.بدون الأوقات ؤإصاعة 

علتهاض —صل الص كاذ كما الأحلأؤ، -هذه فتحلى الؤمن؛رر، أحوال  iaJL؛
ف،يم ارن أوأ ألموه-ويا أقع ■ءَة؛جل• افه اقرأقول 7آا، بجحلز وملم— أله وعل 

ثيمح،الذي! نم واوي ه طيبموث آلم عي، هم ؤامحن هُ مثمن صلاخم 
*إنبممأبمنمم مثكت، أزما أقبم^! إلاعق ه حبمللأ لميجهم هتر محآكيث ?0؟ 
هم,لأثنتهمثألخ؛ن، ه آثادون خأ وآؤهض د'إإث( تعد أثق ثن ه شوتث عم 

هأليمن ثم لأف ه بحاثلؤن صمحم ءك ثر ثآمحن ه قمن ثبميزيم 
الزكاة؛افعل صلاتك، عل حافظ صلاتك، ق احشع -بما، وئى ١[ ]الومرن:؛-• 



شهناوامئةاسسح

نحثىيمينك، ملكنر وما ووحتك، من إلا إئ-يمك احمظ (، Jlilوزكاة النمس، زكاة 
القرآن.حلقه كاذ وتل؛- آله وعل علته افه -صل السل لأف الأحلأفي؛ حدْ 

القرآن،من آية فهده ]اوقرة;هارا[ ه ائة ؤومؤأأة تعال؛ قال 
وأيووالمساعاوة، ويالحاو، وبالفعل، بالقول، امتطعث،؛ ما فأحسي تبا، فتحلموا 

ءَوجل•اممب محبة راجيا ثي؛، 

الكالمههذه احمظ لكن الوقت،، بنا لطال الأموز هذه ثثتح لويهبنا اثنا المهم 
والاحرْ.الدسأ ق سعد بالقرآن وقلق ١^^٠٠، حلقة رركاف عائشةI الؤمت؛ر( أم من 

علتحل العزيز كتابه ل عغهل اش لأف يالثق؛ التخلق بالقرآن التخلق محمى 
إننل ؤ عغ؛ةل؛ ؤيقول ٨[، • ]الماء; ه أش، اط-لغ هثلم. ألرسول ثاأَع يقول• المسة، 

وتعزأقث ؤثن؟بؤأ وتلم آله وعل علة اممه صل اللمي يعني ه ءأئمؤ، أذه َقنثرجمن 
[.]آلعمران;١٣قصره ذمبجأوأقثعغور لكر 

يمول:فالذي للقرآن، إنكاث الثق ؤإنكاز بالقرآن، ئق بالثئة فالمخلق 
عؤالث،ما بالثنة ثنمل ل؛ إذا نقول؛ بالثنة، نعمل ولا القرآن، بماي، إلا يحمل لا 

رالأمحأخنمحامحاشيم:
مسندته،أركنه؛؛ >رةمحئاعل الهي، بمعنى الممل وهدا لاأحد، يحني؛ أييأكته؛* 

محيري،لا قمول،؛ عنه أومئت، به أمزمت، أمري مى الأمر اريأمحه م~تيرا، مثعجرقا 
اد؛عناة«راُ.^ ٥١كتامح-، نارجاليال، 

العلم،أبواب والرمذتم،• (، ٤٦٠٠)رنم السنة، لزوم ل باب السنة، كتاب داود: أبو أحرجه ( ١٥
بابالكتاب، اتظح ماجه; وابن ٢(،  ٦٦٣رنم)١^٠^، حديث، عند يهال، ان عنه مامي باب 

(.١٣رقم)عارضه، من عل والمغليثل ه افه رسول، حدبث، تعفلم 



ه1باسلأة)ب1بامدر(
<3

الثنةأن صحح الثق، فاسع للقرآن ئعا كنت فإذا للقرآن، معنا لمز فهدا 
عندمميز هدا كل ش~ —الحمد لكن الصحح، وفيها الضعيث وفيها الحس فيها 

علتهاش صل اوسول عل الكذوب الوصؤغ يثنوا الحدث، أهل من التحقيق عنإء 
الرواةوحصروا الصحيح، وييتوا الخى، وبيتوا الصعيم،، وبيتوا وتلم، اله وعل 

الحمد.وف واضح والأمر والرؤيات، 
آلهوعل عليه اف صل رموللئ، وئنة يكتاثلثإ التمئ_ك سألك إدا ال1هم 

وملمم•

-.م  باللنلصلاتآكم آحز ءاجعلوا قال: . الني، عن عنن، ابن وعن - ١  ٢٥٨
بخا((.رواةةنامره.

.٠ م٠نلمر رواه بالوئررا. الصنح رربادروا هال،؛ اللمي. ض وعنه، — ١ ٢ ٥ ٩ 
آخرمى يقوم لا أو لحاف ااس ه: افه رثول، يائ، هال،ث جابر وض - ١ ٢ ٦ ٠ 

مةمحآءناش؛فإنمماش
منلمُرواة آئشل■. ودنك تشهوده، 

منركعة والوتر مشى، ثى الليل صلاة باب ونمرها، السارين صلاة كاب لم: مأحرحه )١( 
رنمدرا، صلاته آخر ليجعل باب الوتر، أبواب الخالي• وأخرجه (، ٧٠رنم)١ الليل، آخر 

(٩٩٨.)

منركعة والوتر مش، مش الليل صلاة باب ونمرها، السارين صلاة كاب مسالم: أحرجه )٢( 

فليوتراللتل آخر من يقوم لا أن خاف من باب ونمرها، السائرين صلاة كاب مسلم: أحرجه" )٣( 
(.٧٥٥أواه،رنم>



محممو،ث،ئةاسسعيث، 
شأذرمحلاف.؛ِسأئلامح

عشر١ا.مصق الث،م. إل ورة واثش وأنشدوم0، 
هممحيم؛لأةمحمِستي

اطض،وأولينلإوأوٌ؛.ءهامووثني شهر، 
اططوض

١^.زئوو ألأب ممن)ناممه: ه: الحارث عضد عن - ١٢٦٣
صجاشلِوأئوش،

ممق؛نعه، الأنر ل جعل الإي فب الخند أمحث، افه ممت،ت آخره، اعث~لفي يرمحا 
ضأئلشثثةاأنمي،مْ،

أم^١٤٥ محهث كان ممن: نة، j ختل ١^ فب  1٧١^^5، ممن: 
jجنل ^، jJlفي  1٧١^^5، ممئ،: لحت وج ُؤ ط ج 3اوغ: نحت؟ 

٠•الأجثرُ المقل ماجه ابن دروى أنوداود، رواه الأمرتعه• 
نثوئ،اطيينممهاو:ظعائ:بماكان 

وعشروثلاث،وثلامث، وماز وثلامث، وت و؛لاث كاذيؤثربآزبع ئلت،ت ؤيد؟ يس 
السافرينصلاة كتاب ت لم وم(، ٩٩٦رقم)الوتر، ساعات باب الوتر، أبراب البخاري' أحرجه ( ١ر 

صلاةالركعة وأن ركعة، الوتر وأن اللل، ل ه الحم، ديات رعدي اللل، صلاة باب وضرعا، 
(.٧٤٠رنم)صح؛حة، 

كتابومسالم: (، ١  ١٧٨رقم)الخضر، ل الضحى صلاة باب التهجد، كتاب الخاري؛ أخرجه )٢( 
(٧٢رقم)١ ركعتان.. أهالها وأن الضحى، صلاة امتحباب باب ونمرها، ايافرين صلاة 

كتابماجه: وابن (، ٢٢٦رقم)الغل، يؤخر الخنس، ل باب العلهارة، كتاب أبوداود: أخرجه )٣( 
كتابار: والن(، ١٣٥٤رقم)الليل، صلاة ق القراءة ق جاء ما باب فيها، والستة الصلاة إقامة 

(.٢٢٢رقم)اللل، أول، الاغتسال ذكر باب اكلهارة، 



0(ةت1دااسلأةرر|سامو،
نت

'•أبويائي رواه عشزْ. ولابآممرمذثلاث مذنح بآمص يؤنث ولمُتكذ 
منلم،ؤز عل حو ®الوئئ اف.I زثوو قاو ؛ ئاو أيوب أي وعذ - ١ ٢  ٦٥

أحبومذ محلمنل، بثلاث يؤنث أذ أحب دس محْعز، بحص يؤير أذ أحب ئثذ 
٠•٧^١ وابذ والنناني أبوداود رواه مليمعل". أذيؤتربواجده 

مأنيرواالور، بجب ور افن ررإة اف رئول مال مال؛ عئ وعذ - ١ ٢ ٦ ٦ 

ءرإوت وماو اف. رئول عثينا حتج مال' حدامث نن حارجه وعذ " ١٢ ٦٧
صلاةب؛ث فيإ محم اف جعله الور، الن٠نمت حر مذ محم ح؛ر محل مصلاه  ٠٧٥١

•٠ وأبوداودر رداْ • المجر" يطغ أذ إل العشاء 
ملبملعذورْ ررمذثام افه:٠ رئول هال هال؛ أنثم نن وعذji؛- " ١٢٦٨

ا.مرغ؛ البيدي رواة أصح®. إدا 
(.١٣٦٢رثم)اللمل، صلاة ق باب اللمل، نام أبواب أبوداود: أحرح، )١( 
رمملؤعالليل تام كتاب أاثيت والن(، ١٤٢٢رقم)الوتر، كم ياب الصلاة، كتاب أبوداود: أخرجه )٢( 

ماجه•وابن (، ما١ ١ رنم)* الوتر، ق أيوب أثى حدث ؤ، الزمري عل الأخلاق، ذكر باب النهار، 
رقم)'هاا(.وتسع، ومع وخمس الوتربثلاث ماحاءق باب غيها، والسنة الصلاة إقامة كتاب 

كنابوأبوداود: ٤(،  ٥٣رنم)بحم، ليس الوتر أن جاء ما باب الوتر، أبواب الترمذي. أحرجه )٣( 
بابالنهار، وتطهمع الليل نيام كتاب والنسائي: (، ١٤١٦رقم)الوتر، اصتحياب باب الصلاة، 

الوتر،ل حاء ما باب فيها، والسنة الصلاة إقامة كتاب ماجه: وابن (■ ١ رقم)٥^١٦ بالوتر، الأمر 
(.١١٦٩رنم)

الصلاة،كتاب وأبوداود: ٤(،  ٥٢رنم)الوتر، فضل ل حاء ما باب الوتر، أبواب الترمذي؛ أحرجه )٤( 
حاءما باب فيها، والمنة الصلاة إقامة كاب ماجه: وابن (، ١٤١٨رقم)الوتر، استحباب باب 

(١١رقم)٨٦ والوتر، 
١( ٤ ٦ )٦ رقم أوثا0، الوتر، ص ينام الرجل ؤ، جاء ما باب الوتر، أبواب الترما-ى' أحرجه ( ٥ ) 



قوحةتابحىةاسسح

ثيءبأي ^٤^١: عايشه ثاث ؛ ماو جرج بن العزيز عي لص " ١٢٦٩
ووألأءه، دق آنز الأيدب-ؤثخ يمرأj كال مالت؛ افب.؟ ييثررثرل كاف 

واثثوذتم^.ه أرث،و آثم هن الثالق ثل ه، آلًكغروث إيزثآ {-بؤ الئاثة 
.٠١١٥زر٥^ا)بيذي نزاة 

ايآا-ؤنثاةأخوصبيينمرُ
صاثزصر،ا.

محاتM اف ط طم ئال؛  ١٠ئ اض لص - ١  ٢٧٣
زتزمعامت، يئن وعام هدئث،، يئن ائدن، ررالثهم الوئر: محوت أدونئِفي 

مصولا مضي هإثك يفتش، ما ثر وض أغطثث، يإ ئ وبارك ئوثث، متى 
كتابوأبوداويت (، ٤٦٣رنم)الوتر، ق يمرأ ما حاء ما باب الوتر، أبواب ١لر٠-ذىت أحرجه ( ١١

بابفها، والمة الصلاة إنامة كتاب ماجه: وابن (، ١ ٤ ٢ رنم)٤ الوتر، j  ١٨ما باب الصلاة، 
(.١١٧٣ف،ا,ضأفيالوتر،رقم)جاء ما 

ساذ ثتادة عن شب عل الاختلاف ذكر باب الهار، وتْلوع اللل نام كتاب المائي: أخرجه )٢( 
الحاوبث،،رقم)اأيا(.

رقم)م\أا(،واكاني:ي\ب.و\خم\في\فب الصلاة، كتاب )٣(أخرجهأحال)ه/م\ا(،وأ؛وداود: 
رقمالوتر، j كم، بن أي -كر ، jJiiUJlألفاظ اختلاف باب النهار، يتطوع الليل قيام كتاب 

رقمالوتر، ل يقرأ ن،ا جاء ما باب فيها، والمة الصلاة إتامة كتاب ماجه: وابن (، ١٦٩٩)

الوتر،مايقرأj ماجاء باب الوتر، أبواب والترمذي: (. ١٦٢٧رقم ، ٩٨٩الدارمي)Y/)٤(أخرجه 
حديث،ل إسحاق ش عل الاختلاف باب الهار، وتطوع اللل نام كتاب والمائي: ٤(، رقم)٢٦ 
والمةالصلاة إقامة كتاب ماجه: وابن (،  ٠١٧ رقم)٢ الوتر، ق عاس ابن عن مر بن معد 
١(. ١٧٢رقم)الوتر، يقرأ3، فيا جاء ما باب فيها، 



اتوتو(باب اسلأة) هتاب 

يائييأبي امحذي رداة وتنالث«. زو ذص ثن لا:ذو إة غشك، 
دالئارم<ُا'•ماجن وابق داشامحق 

محِهإذايموممئل:
تواتمميزوثلاث وذ\ذ: واكائئ أنوداود نواة اكدوس«. انم، »شبمان 

ممحرُ
مولكان مال"• عذأيه أبرى بن عذهمداوض رولإهمأ -ول ١٢٧٥

ُ.باكاكةُ صوته ؤيرمحع ثلاثا، المدوس® 1_، ررسحاو تئم؛ إدا 
®اللهموره؛ آخر ل بمول كاف البق. إة يادت ههممقمحه عئ وض - ١  ٢٧٦

لاأحصىثئ،، وأعودبك، عموثلث،، ودئعاهات^lإمن نحطك،، من أغويمحرصاك إن 
ؤاننوالنثاثرثر ؤالرمذي ^ ١٥أنوزواة مسالث،«. غق أثثت كنا أنت غشك، ثاء 

سرءآ.

كتابوأبوداويت (، ٤٦٤رقم)الوتر، ل اكوين، ل حاء ما باب الوتر، أبواب الرمذى• أحرجه )١( 
بابالنهار، دتطؤع الليل نيام كتاب ت اني والن(، ١٤٢٥رقم)الوتر، ل اكوت، ياب الصلاة، 

قجاء ما باب فيها، والسة الصلاة إقامة كتاب ماجه: وابن (، ١٧٤٥)رقم الوتر، ق الدعاء 
١(. ٦١٠٤رنم ، ٩٩٢والدارس)؟/ (، ١  ١٧٨رقم)الوتر، j اكوث، 

نيامكت١ب والنسائي؛ (، ١٤٣رقم)• الوتر، يعد الدعاء ق باب الصلاة، كتاب أبوداود؛ أحرجه )٢( 
(.١٦٩٩رقم)الوتر، ذ كعب، أبٍربن لخثر الناقلين القافل امحلانح باب النهار، وتهلؤع الليل 

(.١  ٧٣٢) رقم فيه، ثمة عل ذكرالاحتلأف باب النهار، وتطؤع الليل نام كتاب ائي! النأحرجه )٣( 
أبوابوالترمذي• ١(،  ٤٢١)^رقم الوتر، ل اّوتا باب الصلاة، كتاب داود؛ أبو أحرجه )٤( 

بابالنهار، دتُلوع الليل قيام كتاب ت ائي والن(، ٣٠٦٦)رقم الوتر، دعاء ق باب الدعوات،، 
jجاء ما باب فيها، والسة الصلاة إقامة كتابة ماجه: وابن (، ١٧٤٧)رقم الوتر، ل الدعاء 

(.١١٧٩رقم)الخوت،فيالوتر، 



قرح؛ت1ب«قءاةاسسع

^^١

أورثا هإة مموي4؛ الؤ،تيو( أم ز ثك هز له: مز محاص ابن ض - ١  ٢٧٧
أصاب،إممير١/س/قاو: 

موزوعثنْ بركعؤ، العشاء بند مناوثت أور مليكه: أف ابن ماو روايؤ: وق 
رداهالجمر صحب قد هإمحه دغه؛ : ئلقإوئعباص اص ئنر عباس، لأبن 

ال4ءارىرة.
ئص،حئ،، ءالور بمول،: افي. وثول، ثمت هال،: بريده وعن، ~ ١  ٢٧٨

محسل(يوين لص حئ، الوئر ثا، محس لم'يوتز قص حئ، الوئر منا، محص ؛أيؤيز 
؛.^١ ١٥أبومنااا.زواه 

سيهأن الوئر مر ثام ُمر، الم رثول، قال، تعيد؛ال،: ي ومر " ١٢٧٩
ماجةر؛ا.وابن وأبوداؤئ الر٠ذي زوا0 يكزأوإداانسثظ،.  ١٥عصز!

هو؟أواجب الوئر: ض عمر ابرأ سأل، رجلا أ0 بلعه مايلئ،، وعى " ١٢٨٠
عهردد اوجز قجثز اكبمون. وأزئز و. اف زئول أوتز قد اف: مد ققاو 
.٠ الوطإر ق زواه اينلئوو. وأور س الم زسول، أوئر بمول،: الم ومد 

(.٣٧٦٥رقم)خ؛.بمئ، معاوية ذكر باب ه، الني أصحاب كتاب اJخ١رى،ت أحرجه )١( 
وابب،رذم)؛ا-'أ*ا(.)'آ(صالكتاب 

(.١٤١رنم)٩ يوتر، إ فيمن باب الصلاة، كتاب أبوداويت (أحرجه )٠٢
(،٤ ٦ ر٥ رنم ام، أوينالوتر، عن ينام الرجل ل جاء ما باب الوتر، أبواب الترمذي• أحرجه )٤( 

إقامةكتاب ماجهت وابن ١(،  ٤٣١رنم)الوتر، بعد الدعا* 3، باب الصلاة، كتاب داود! وأبو 
(.١١رقم)٨٨ أوسه، الوتر عن نام من باب فيها، والسنة الصلاة 

رْ(أحرجهئلارث،و،ا،لوطأ)ا/؛أا(لأ



ةتادااسلأةرب،باا>م(

فنهىمرأ بلاث بجير اف. ننول كاذ هاو؛ ;?؛.محي عيآ وض - ١ ٢ ٨ ١ 
أئ؛ؤءنر آيرس• شُي' بلاه ثزيئن اقئل، ثدي؛ى قنع 

ا:تطه.نداةاشدي'''.
لحثيمثيمة، والثناء ئمآكه عمر ابن ْغ كتت محال؛ ثاى وص " ١٢٨٢

صليم يراحنْ مثخ أيلا، عليؤ أة فرأى اثكث«س ثم ^١^؛، مأور الصنغ، 
رمالك؛ رواة بناحنة. أور الئ1ح حثي ئ؛ا رمح،، زئم 

جالتاثئرأوهوجالس،يصل ثاو اف. رثول أ0 عاتثه، وض " ١٢ ٨٣
رلإ،م يقرأيهوقائم، قام آؤ أذأنبجن قدرما؟قوذئلامحذ ئزاءتؤ مذ مي قإذا 

زشنؤاةسلمرم.
زثعكن.الوتر تند يصل كان الص. أو نْهه نلثه أم وعن - ١ ٢ ٨ ٤ 

وهوجالسر٠'•حميممن ماجة؛ ابن وراد امحمذي، رواه 
ثمبواحدة، بجير س اف رثول كاف مالئ؛ عايشه وض ~ ١  ٢٨٥

^لإامحائمح:زلإلآم؛نلإ-ندا؛ايننابم'''•
٤(.٦ رقم)• بثلاث، الوتر ل حاء ما باب الوتر، أبواب الترمذي• أخرجه )١( 

)أ(أخرجهطللث،والوطأ)ا/هأا(.
بعضوفعل وقاعدا، تائثا النافلة جواز باب ونمرها، الم—اقرين صلاة كتاب ت لم مأحرجه )٣( 

ناعيا،صل إذا باب الصلاة، تنمثر أبواب والجاري: (، ٧٣رقم)١ قاعدا، ومضها قاء الركعة 
١(.١ ١ رقم)٩ بقي،  ١٠تممحفة، أووجي. صح، تم 

كتاب- ماجه وابن آ، ٤٧١)رقم ليلة، ل وتران لا جاء ما باب الوتر، أبواب الترمازي: أحرجه )٤( 
رقم)ههاا(.جالتا، الوتر الركعتين؛عل. ق جاء ما باب فيها، والسنة الصلاة إقامة 

جالتا،الوتر الركعتين؛عل. ل جاء ما باب فيها، والمنة الصلاة إقامة كتاب ماجه: ابن أحرجه )٠( 
رقم)آ-ا،اا(.



شةتاب4سكاتاسسح

أور^١  ijkjجين قدا١^ ارأيى غن١^سقاو: ِوغنمتان،  ١٢٨٦
ضمحاشئًلأةاقاهُنناةمحا'ا.

لخ،أنمح.ةاذّبممترنلنجاوث،
^بممحثه.نُاةس''7

ؤوَمح؛جؤة؛مبم■

ااكارم،)آ/مأا،؟،رفمهما")ا(أخر-بم 
احد)ْ/«آ"آ<.)؟(أحرجه 





همحمموا||ممأاسسح

الظهرق معابثا فهرا ه اف رثوو قش هاو؛ عياص ابن عن " ١٢٩٠
الرمحةمى خمنْاا 1رر اش راسخ هاو؛ إدا الصنح، وصلاة والعشاء وانئركر والعصر 
سنيوس ومحق، ودكواذ رعل عل ثام؛ ينح، من أحياء يدعوعل الآج-رة 

خكة.نواةأنوئاثئرن.

نواةأنوداثئ-وعنم،أنتي.ققتيالإيئ. ١٢٩١
ثاكاتئر^<.

ممتهم::اكإكممطف
حمسمن ثغوا بالقوية ههنا وعل وعمحاو وعمر بقر وش س اف رثول حلم 
رثاجتر وانن وافنائ المحمدي رواه محدث• بي أي محال؛ منتوو؟ أكايوا بتن، 

اضوالؤالث

هكانسك،ئخالأاشءلفيينم، 
الشنص فاِذا ١^١^، اص 1رفي ف ولامثت _، عئ-رين بمب يمز 

١(.٤  ٤٣رقم)المالوات، j القوت باب الصلاة، محاب أبوداود: أحرج،، )١( 
تمسلم وأحرجه (، ١٤٤٥)رنم الصلوات، ق القنوت باب الصلاة، كتاب داولت أبو أحرجه )٢( 

بالسلميننزك إذا الصلاة خمح ل القنوت استحباب باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب 
(.٦٧٧)ي،رنم 

التطبيق،كتاب ت والنسائي (، ٤٠٢)رنم القنوت، ترك ق باب الصلاة، أبواب الر٠ذىت أحرجه )٣( 
لحاء ما باب فيها، والمنة الصلاة إتامة كتاب ماجه: وابن (، ١٠٨٠)رقم القنوت، ترك باب 

(١٢٤١رقم)الفجر، صلاة ق القنوت 



مماوااسثةاباواالقنوت(

؛*أنوداودررواة أي• أتى ةكاثوامولون؛ زسؤ، مصل الأواخرنحلم 
يندافؤ. رسول، قت، دمال<؛ القنوت، عن ماللئ، بن أس ونئل " ١٢٩٤

ماجة•ابذ وداْ وبمْاآ؛• مو روايؤ: وو الئ'كوعرآا 

١(.٤ ٢ رقم)٩ الوتر، ل الةنوت< باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه )١( 
وبعدم،الركؤع ئل القنوت ل جاء عا باب فيها، والسة الصلاة إنامن كتاب ماجه! ابن أحرجه )٢( 

١(.١ رقم)٣٨ واuب، اعتاب نفس )٣( 



قوحممادامئثاسئ

إقرثن فهو ،،؛ ٥٧٧
تحؤكمحيقم 

\لأخ''س

حم،مى المنمي حبرهِفي اءند و. الئ أف ف، نن ئ عذ ~ ١ ٢ ٩ ٥
U؛،قد ه وظوا ليله صوثه هثدوا يم ثاص، علته اجثتغ حى لياو، فتها مصل 
سئممذ رأث الذي بفم واو ارما لمال؛ ألهم، ليخرج بمحح بمئيم ئبمد 

لاثس ةضو\أيا محه، ينم ما ولومحب علتفم، يلخب أف حشتئ حى 
قوممبجئةس((.محشرُ

منزمصاو تام يرعبِو الم. رئول كاف قال؛ ميرْ أي دعن " ١٢٩٦
مدمما له عفن واحتثاتا إيإئا رمصاو قام ااس د؛مولت بتريمؤ، ؤيؤ يأٌرئم أف عم 
حلاقةدلكِو عل الأمر م'كاف دللث،، عل والأم ه الم رئول ظ دبؤ؛أ• دص 

بجلإمحنءلذك.نواةم.
امحةوررإذَاشكئا^

ماوتكلف السؤال كثرة من يكرم ما باب والتت، بالكتاب الاعتصام كتاب الخارىت أحرجه ( ١ ) 
النافلةصلاة امتعاب باب وضرعا، السافرين صلاة كتاب ت وملم (، ٧٢)٠٩ رقم يعنيه، لا 
 )j ،٧٨١ررنم المسجد، دجوازماؤ، محته.)

وعوالتراوح،رمجضان، نيام ل الترغيب باب ونمرها، المسافرين صلاة كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 
رنم)٧ْ٩(.



ممس|سلأة)بمب،دامههورسانا

حثدا"•صلأتؤ مذ بجه اهآجاعزو قإف صلاته؛ من مث لسه محلسز تنحية 
اٌرا(ََ,مء. .معم رو|ه 

اضواثئاض
الئهرمذ ثظ بما يمم يلم ه اف ومول تع صننا قال؛ در بى عذ - ١ ٢  ٩٨

قغ؟١، إأ:ئلم ألثادتئ ص فأي ممث ف ض  ١٢٣نج، ثم نش 
٥^١؛لوملتنآ افث، زثوو يا هملت؛ اللتل، ثطئ يهب حص ينا هام الخامثه ٌكاتب 

]؛Ia®.يام له حسب ينصرف حس الإقام ح إداصل ررإدالرجل محال• اللتله• ةذ5 
ًصاكاقمسزشائ

الئحور.هال؛ الملاح؟ وما هلث،: الملاح. موسا آذ حسينا حس بما همام والناس 
نغزة،ثاحه انن ونوى ؤاشائث،، واارمدي أبوداوئ نواة الئهر. ف ؟١ إ'ملم إم 

^^لآمبمؤ:لإلإيقاؤئمحرى.
همالتهوبالميع، لإدا لتله، ه ^ ٥١رثوث، همدت هالئ! عاتثrه وعذ — ١ ٢ ٩ ٩ 
sijj؟ظتنئ إق افه، رثول يا ظخ.' وزئوله؟«. علثك، اممه تحيمذ آذ نحاف؛ذ ررأمح، 

١^١؛إل سنثانى من اثنم_، لله ينزل ئفتال ١^ اءإو هماو،ت ننائك،، بنص يتت 
رنيذ؛وراد وابذتاجه، رواة شعرعنم'كلب®. عدد مذ لأكثز قئمئ ١^^١ 

وجوازمايته، ل اكاغلة صلاة امنعاب باب ونمرها، انرين المصلاة كتاب •سالمت احرحه )١( 
(.٧٧٨وقر)والمجد، 

أبوابوالترمذي• (، ١٣٧٥رغم)رمان، شهر مام ل باب الليل، ثيام أبواب أبوداولت أحرجه )٢( 
ثوابباب الهو، كتاب ث ا5ي والن٨(، ٠ )٦ رقم رمفان، شهر قيام ل حاء ما باب الصوم، 

غيها،والمنة الصلاة إقامة كتاب ماجه; وابن (، ١٣٦٤)رقم مصرف، حتى الإمام مع صل من 
(. ١٣٢٧)رقم رمضان، شهر قيام ق حاء ما باب 



قوحهاواثداةاسبيحنتقا 
^١يصعق الثحارى- -يش محقدا شمت وقاو الناز،<. استحيى اركن 

ض.
تشهj اؤء »صلأْ اف رثوو ماو قاو؛ ثايت نن ثني وص -  ٠١٣ ٠ 

هسموداة?وذاددمحيرم•مِوسمى أكومن 
اضلا1ئ1دث(

الخطابعئزبن خ حرجئ ئاو؛ الثاوي عي بن الرض عي ص ~  ٠١٣ ١ 
ديُنلمحؤ، الرجل، يصل م-مرهوذ، أدوخ الثأس لإدا النجد، رمصاذإل، لبم,و 
واحدلكاوقارئ عل محولأم خمنت ؤ إي عم: ئماو بصلأتواوئط، كصل الرجل 
دالتاسأحرى يلة ْعك حرجت ثم م، مح، ?؛ عل يبمثم عوم ثم آم• 

منأتحل عنها ثناموو واكي هذْ، البدعه ننم عمر؛ قال قاؤيهم• بصلاة يصلوو 
البماوير٢ا.زؤا0 أوله. موتوو الناس وكاذ المحل، .و»ئين اتح،ثموموذ• 

ملإو;تنمثياائاريأن
ّكئاحك، بامحن يقرأ القارئ هكاو رمحته، عقره بإحدى، رمصاو ق للثاس بموما 

مالاكر؛آ.زواه المجر. رؤع إلا3، قإ'قنامحرف القيام، طول العصاثى متميعل 

وابن(، ٧٣٩رقم)شعان، من انمّم، ليلة ل حاء ما باب الصوم، أبواب الرمدكات أحرجه )١( 
(.١٣٨٩)رقم شعان، من النصف ليلة ل حاء ما باب فيها، والستة الصلاة إقامة محاب ماجه؛ 

والترمانّى:(، ١٠٤٤)رقم بته، ز اكلؤع الرجل صلاة باب الصلاة، كتاب أبوداود: أخرجه )٢( 
(.٤٥٠رنم)اليث،، ل التْلوع صلاة فضل 3، جاء  ١٠باب الصلاة، أبواب 

(.٢٠١٠رنم)رمضان، قام من فضل باب التراويح، صلاة كتاب الخارتم،: أخرجه )٣( 
)أ(أخرج4مفيالوطأ)ا/ْاا(.



ةتاباسلأأرJاUدامضردLد(

الكبيةِفي:لتنون ٣ إلا أذزى U لأو: ض زض -  ١٣ ٠٣
بماِفيثتيمحام ؤإدا وكمات، الإمرةِفيتمان مرأنورْ الماوئ وكاذ محاوت رمصاو. 

آ.ماJاكر زواه قدحص. أئه الناس رأى رئ عشزه 
ز'كناثتصرف يقوون أي ثمنتا هاو؛ ؟كر بئ نن اف عد وض " ١٣٠٤

ة١٤أحرى؛ وِفي النحور. قوت قاة ئالطعام الخدم كنثنمل المام من زتصاو 
ا.^١ ١٠رواة المجر. 

ؤمحب أن ر>فييا محال: ١^؟ زثول ٠ :١ ١٧ئ ؛١١^،: تجاز، من الس، وته 
عمحظسِسضمولإةء،

ص<.س::انثوواف،ىينك:نلإؤيؤا;زقعأيائلم، 
اف;نال«.ثلأئ.يدخن ألخد بن ر)ظ محال: ممال؟ ام ^^٣ ٤٤١

لرزلأمح،ؤأنئدفضسمحاو:هالئ:ولأآث:انثووالهِ؟ 
اليررأء.الدعناُت، التهصِو نواة ثلاث؛وات. مولها افُ.رمحؤ«. 

١٣٠٦١Jالهِه؛Jاإنافَنخالئبع: -زضشةوضابي،صنثو«
٠•ماجتُ ابن رواة أومشاحنار. إلالمئرك حلقه بؤح قنفث تجنى بن اشم، لة قل 

والصفحة.الخزء مس المابق، اكدر )١( 
)؟(المدراس)ا/ا"اا(.

(.٠٥٣ رقم ، ١ ٤ 0 )؟/ ١]^ ١^١^، ذ أحرجه )٣( 
رقمثعبان، من الضف ليلة ل حاء ما باب فيها، والستة الصلاة إثامة كتاب ماجه: ابن أحرجه )٤( 

(١٣٩٠.)



هوحمماوا«ق>ئةاله|اسح

ائي؛®إلا ردص زو ااناص، عنروتن نن الم عد أخمدص وزواه -  ٠١٣ ٧ 
زهاوومس«رُتشاحن 

لاإذاسممص^وئمواشه:
الشمسيروب فيها ينزو قاو وصومواثومها؛ ليلها، يقوموا ثتا0 مذ 
بر1لأ هأززهة؟ ث1تيزق 1لأ ق؟ هآنز نظر من 1لأ قول: ت ط

ا،لعروفهوالشهر رمصان زمصاهء. فهر يام ®تاب يئذأليق: ا،لؤلف عال 
ؤكي0هندر \لمزتاك مه أترو \لنئ >اؤثإزنتصثاف فيه: تعال اض ئال 

وهدالاو؛ر؛تهم؛[. ه ؤآلمناير ألهتئ نن لالناس هدى القرآن أنزل أي: 
واومضام،الحر ق انه صادف الشهور سمتت، ما أول لأئه رمضان سس الشهر 
رمحضان.فمي 

خصائص:وله 

.القرآJ فيه أنزو أو ْتها: 

صنانته.أوجت، افه أن ومنها: 

تامه.شنع اطهثعال أف ومنها: 

؛(.l،_(Un/Y)؛(أحرجه 
رقمثعان، من الضم، ليالة ل جاء ما باب فيها، والنة الملأة إقامة كتاب ماجه؛ ابن أخرجه )٢( 

(١٣٨٨.)



0<ثهور،فان د1م  ubاسلأة) 

خماعه.احي المتامهِفي النرؤغ أف ومنهات 
ليكرما.القام يتسع لا احرى خصائص وله 

تومصان تام أراد ونيدأبإ 

محواحرم قد ولكثه عليه، إثم محلا تركه فمن بواجب، وليس سة رمصان قيام 
٠دئيه؛؛ مى مدم ما له غفر واحتلماثا إي؛ادا رمصار قام *_ لأن ممرا؛ 

القيام؟مدا يكون وأين 
ضل- زطم زمآله اشُءه -ضل الثل لأن حماعه؛ الماجد يكوذِفي 

كلمؤولو علتفم، يكتب أد ررحشيت وءالت محلف م ليال، تلاث، خماعه بأصحابه 
مزصنأن المجد؛ ق خماعه >رم يضل لا كؤيه من الماع فدكر به؛' ئنتم ما غلتكم 
ونلم~آله وعل علته افه ~ضل رأفته من وهدا فيأثمون، بيا، يقومون لا نم عليهم 

موته.يعد بأمته 

موجودايكن لر فإذا الثراع، انتهت، لأئه موجوؤ؛ غ؛ر الأن الحدور وهدا 
موالأفضل.خماعه — المجي. ق القيام ~أى• كؤيؤ إل الأمر عاد يوجد، ولن 

الناسوصار وتلم- وعلآله عليه افه ~ضل اللمي عهد ق الأمر رك وقد 
عمرخلافة س مهى أن إل وأفرادا، اوزاعا اليوت أوِفي اجد المِفي يصلون 
وقوتي؛- وعوم علنه افه -ضل الي ِفي بمي: ض. نا ههبمئ 

يضلوالدي بتته، يذل(ِفي من منهم الثاس كان عمر خلافة وأواحر بكر أ؛ى عهد 
عمرعهد ول أوالرجلان، الرجل ومعه المجد ق يضل والدي وحده، لمجد اق 

الأمةتحتبمع أن الإسلام أهداف، ص وكال متفرقن، الناس ووجد ليلة ذات خرج 



قرحمموامل1أاسبيحزتءَ 
٦٧٣

وتوسمهبحكمته ننحجيبمته عمر فرأى وضرر، شر الاختلاف لأل نحتلم،؛ وألا 
كمربن أق عل فجمعهم سمثةوا، لئلا واحد؛ إمام عل الناس بجمع أن للصواُب، 

بإحدىالناس فقاماِؤب ركعه. عئزه بإحدى يالثاس قوما لهإت ومحال الداري ومم 
ونلن-آله وعل عثه اطه -صل الض كاذ الذي هوالعدد هدا لأف رية؛ عثرة 

محتارة.

الناسبعض كاف ؤإنإ نسه، عمر عن مح لا فإما والعثرول الثلامث، وأما 
الناسشل فهوأف عمرحقيقه إل يتثب الإي أما ثلايا ءهدْ شلِفي 

عهبل الثاس أف روماف؛ بن يزيد حديث، بخلاف بآمو0، محآمتا ركعة؛ عنزة إحل.ى 
والضعم،.الأنقطاع مذ قيه ما ْع ٠، وعشريذر ثلاثا يصلون كانوا عمر 

المسلمورافصار ركحه، عشرة بإحدى يصلوا أف الثاس أمر عمر أن فالصواب، 
فبعضهمالعدد، ق اختلفوا ؤإن خماعه، احيهم مرمصالِق ق يقومون هدا عل 

واختلفواوتلاتئث، تسعا وبعضهم وعشريذ، ثلاثا وبعضهم عنرة، إحدى يفصل 
ثنةلأنها فقط؛ ركعه عثرة إحدى نة للمالموافق الصواب، ولكن كمة، ألوان عل 

فاجتمعغتهبمتن، عمن الومن؛ذ أْار ومنة — وتلم آله وعل علته اش —صل اللمي 
واحده.هدم والخلامحثة، النبوية الثتتان فيها 

مردا؟تصل هل تصل؟ وكيف، 

وضئأ•'آله وعل علته اممه صل اني، لقول ركعخن؛ ريتتن يصل لا، نقول؛ 
وذم؛الثالثة إل وقام الإنثان لتيارشش«رأ*،شلوظاالثم راضلأة 

(١ ١ ٥ / ١ ) الوطأ ل مالك أحرجه ( ١ ) 
؛١٢٥٤)رقم حديث نحريه، مبق ( ٢ ) 



blUS  (قهورماداباب،لأم اسلأء

لكلمجرمس، مثى الليل صلاة لأف صلاته؛ بطلتا يرحع لر فإل ير-،خ، أن وحب 
الثالإإل قام فكأنإ الم ل الثالإ الركعة إل قام \ذ\ أحمد الإمام اَل ئس 

صلاته.ؤإلاثطلتا ر"؛خ فإن المجر؛ َفي 
قاء،واستلم اض ضلأة ل ناّنا الثالثة إل قام إذا الأئثة يئاو من وممر 

ئاو،اسم إذا يرجع لا الذي لأف ووهم؛ فعلهذ ثاء• امتتث لأنتي أرجع؛ لا مال،ت 
الثهوتسجد ولكن يرجع، لا ئاؤا اسم إذا فهدا ، الأوو التشه!. عن يقوم هوالذي 

قزالثلأم.
جائز،ذللثخ إن ت أونقول آثم، إنه  I(Jنقوفهل ركعه، عثرة إحدى عل فلوزاد 

عثرة؟احرى عل الأنصار والقنة 

عثرةإحا.ى عل يقتمت أن بجس، إنه دال،ت من وغلهل بآثم، ليس فالجواب• 
ثاو:رحل سأله ونئ؛إ- آله وعل عله اممه -صل ام لأف ينا؛ غلطا غلهل ركعه، 

الرحلأن مع معنا، عددا له محدد ولر ثس®، ررمش فمال،: الليل؟ صلاة ق نقول ما 
العدذاايعرفا فكيفيصل، كيف جاهل 

يحماعه يصل وأن ركعة، عنزة إحدى مل أل زمصال قيام ق فالصواد_ا 
إذاللإنسان يقال فلا الأسان، عل ينكر ولا بأس، فلا ذللئج عل زاد ؤإف احي، الم

وجهة،ولكل الثلممط، فيه احتلفط ثيء هدا يقال: ميتيع، إنلثخ وعثرين: ثلاثا صل 
ساءنا.الاجتهاد كاذ إذا اجتهاد ائل مل إذكاز ولا 

وا،جللي،اُتؤ تخمس صلوا إذا الدين الحرام المجي. ق الحهال بعض وأما 
اممهأل —نسلن، لا حرمان فهدا جلوس وهؤلاء الكعبة أمام يصلون والمالم.ون 





0ممباسدأ)و،و،صمههورض1د(
ويروقالإمام نحالفوف وهزلا؛ ثر®، ®الخلاف ؤيقولون؛ الواحدة، الصلاة مى نق 
الثالف.عن وارد أنة مع ، APJbذلك أن 

لنقول•الصحابة، رآه كا المجريعق ل القنوت أن يزى )؛نء أخمد الإمام 
لاذا؟دعائه، عل ؤيومن الإمام فلساع المجر، منتإه إمام حلم، الإسان صل إذا 

حير.كله فا١^٥١ق الإحتلأف، من حروجا 

الاجتهاد،احط؛وال، أمم محهدوف هم ١^٠^٤ الإحوْ هولاع عني بلغوا وأفول' 
صلوافإذا وعقريى، ثلائا يصلون وعشريي ثلائا يصل إمام حلم، صلوا إذا وأتم 

الناس.قنالموا فلا الناس ع أما الثنة، انه مايرون فليمعلوا وحدهم 
حوٍمحجقتت؛؛جبم



محممب|ق؛ئأا1ص1بيح

بمبسلأةاس،هى

هاعتثلثق قح ين؛ ثثها يحو \ذإإ. ؛ن عاثت: هائ أم عن - ١ ٣ ٠ ٩ 
والئجود.محم انه ع؛و منها، آحم، محط صلاة أز ظب ركعات، ماز وصل 

ا.قؤ^ ^٧٠،صش. رووأحنى: دمحالنو 
بمنه اف زثوو كان م عاشه: تألق تالن: هتاذة زض -  ١١٣ ٠ 

•منلم رواه اطه• ماشاء ركعاتروتزن أرع ،: ٧١٥الصحي؟ صلاة 
ءىكل عل رءتجج اش.: رثول، هاو هاو: در أف وعى - ١ ٣ ١ ١ 
وآكلصدئه، ميلة وثو صدقه، كئميدة وثل صدقه، سسيحه قغل صدقه، أحدثم 
يبلقئى وتبزئ صدئه، النكر عن وثص صدقه، إا1ثئوب وأم صدقه، ثية 

•٠٢٣رواة الشض"• مذ يزكئمحأ ركتان 
لقدققاو: الصحي، من تجلوذ قزثا نأى أنه أنقم نن نني وعن - ١ ٣ ١ ٢ 

ررمالآملإنهواله.قال:

كتابوملم؛ رفم)مأهأ؛(، الفتح، يوم ه المح، *نزل باب الغازي، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
(.٣٣٦رقم)الضحى، صلاة استحباب باب ونمرها، المسايرين صلاة 

(.٧١٩ريم)الضحى، ركعاث، عدد باب ونحرها، السافرين صلاة محاب مسلم؛ أحرجه )٢( 
(.٧٢رنم)٠ الضحى، صلاة امتحياب باب ونمرها، السافرين صلاة كتاب مسالم؛ أحرجه )٣( 



0ة1ا0اسلأةاطبسلأةااضم،(
صت

٠.منiمر زواه الفصاو«. رمض حس 

اللبعن ه الثث زشول ماو مالأ؛ در وش الدزداء ش عى -  ١٣ ١٣
اتيارمحكمة«.رر:ااينم،سكمحماَل:
نداةامحذيُ

وآخد٠ \}ذطت\لآ مثار بن نمم عن أبوداود ورواة -  ١١٣ ٤ 
؛•٠٣

ئلاثٍايؤالإسان رز يقول؛ ه اش رئول ثمنت هال؛ بريده وض " ١٣١٥
يطيقومن مالوا؛ • ا؛ بصدهؤ مت4 مئصل كل عن يثصدى أن يعلتؤ ممصلأ، وستوة 

هإي؛العريق، عن شحيؤ والسيء التحدثدمنها، ل ااالثحاعة هال،ث افث؟ ض يا دلك 
أيبتثامحهممح«.نواةمحوداودرْا.لَ

عنرْبم الصض صل ض افي.؛ رئول مال مال؛ م وعى -  ١١٣ ٦ 
الئ!مي"ي؛ومال ماجن، واتى اامتمذ*ي رواه الحتما'• دهبِفي مى مصرا له افه بى ركنه 

رنمالفصال، ترمص حين الأواُ؛ن صلاة باب وضرعا، ارين المصلاة كتاب ملم: احرجه )١( 
(٧٤٨.)

(.٤٧٥رنم)الضحى، صلاة ق حاء ما باب الوتر، أبواب ت الرملي أحرجه )٢( 
رنم٩، ٠ ٩ والدارعي)Y/ (، ١  ٢٨٩رقم)الضحى، صلاة باب الصلاة، كاب أبوداود: أترجه )٣( 

الا-رداء.أيط عن ( ٤٤•و)اُ/ همار، بن نعيم عن ( ٢٨٦احد)ه/ أحرجه )٤( 
رفم)؟؛أه(.الهلريق، عن الأذى إماؤلة ق باب النوم، أبواب أبوداويت أحرجه )٥( 





0ابمو،سلأةاسى اسلأة) هى)؛، 
3او:محالض.؟ ئك: ^٠. قاو: هوبمر؟ ممن: لا. ٌ محث؟ ممن: 
اثحاريرُرواه 

تقول:كإ وتها إل هظ الصلاة أصمت الصحي، صلاة ءثاب قمذآسق: قال 
الظهر.إل الظهرإصافه صلاة 

ميلإل طلوعها يعد رمح قيد الثمس ارماع بين ما وتتها الصلاة وهذه 
^ادتاس، بخص الزوال مل إل ماعة رع الشئس طلؤع يعد يعني. الروال، 

والمجرالعشاء صلاة ( juجعل ءغ؛جلأن افه حكمة ومن طويل• وهووقت وقتها، 
صحى.صلاة والظهر المجر ويتن مجد، صلاة 

ليتأم مطلمة، سة هي هل الضحى: صلاة ق زيدهأإإئئ العلماء واحتلف 
ستةأغبما والصواب ثلاثة، أئوال عل اللتل، يقوم لا لن ستة هي أم مطلقة، بسنة 

صدقة،وسين ثلاثمائة عن تحرئ لأيبما يدعها؛ أف للإنسان ينبغي لا وأنه تطلما، 
ذللث،؟كيف 

امح.ي>ث،-ق جاء مه"ك،ا والإسان صدقه، عله يوم كل بمبح عضؤ كل لأف 
ثلاثمائةءد،نة؟ من أصح إذا الإسان عل يكون فكم مهملا، وسرق ثلاثإئة 
نثة،فهإ إذل صدقه، ومحتقن ثلاثإئة عن تحرئ الركعتان فهاتان صدفه، ومتول 

أعضائنا.مجن عفؤ كل عق يصبح الى الصدقات هازْ من نفته الإنثان ثيإ يمد.ى 
ذروأبا هريرة أيا أوصى وسلم~ آله وعل عليه افه —صل اللمى أن ثدا ؤيدل 

(١٠  ١٧٥)رنم الممر، ق الصحي صلاة اب التهجد، كتاب اJخارىت (أحرجه ١ ) 



محىوا|قإد،و|ىرابيحلن، 
لخمعوصيته الصحابة من لواحد ووصيته الضحى، ركمي يصلوا أن الدوداء وأبا 

علمتم.ك،ا ووقتها الضثى، زمحم سافينلكأن"ح وعل الأثة، 
معع،؟عدد لها وهل 

الوترِقإلأِق واحدة بركعة يأي أن يمكن لا لأنه ركعتان؛ أقلها الجواب• 
١٠م أم لحديث، ثان؛ العالم: أهل بعض محال وأممرئ ركعتان، فأنثها الليل، 

محتها،ل ركعاب ثمائ الفتح يوم صل ونئم" وعلآله عليه افه -صل اش أن 
ركعاتالثاف الؤكعاتا هدم إن هال: العلم أهل بعض لأف دلاله؛ هدا ل ليس ولكن 

فهشكنا ركعات شمايخ يصلوا أن اليلد فتحوا إذا للمجاهدين ينبغي ؤإنه الفتح، 
مغ•

ساعةبرح السمي محللؤع بحد من فلويقيش لآمها، حد لا انه والصحيح 
نيقبميآعاتثة المومتثن أم أن لهدا ؤيدو الصحي، فهومن يصل، الروال، ميل إل 

كانبملرمح،رزدناقالت: نثاوت،:كمكانالنيهبملِفيالضحيى؟ 
شئث،•ما فصل له، حد لا وأكثرها ركعتان، أنثها أن فالصواب تحال.د. ولر اممه. ساء 

الصحيعن أحزأُث، الصحي سنة بتثة ركعتين وصليش المجد لحك ؤإذا 
التحثةعن أحزأمحتج التحق ؛الركحت؛ن ونويت، المجد دحاJث٠ ؤإل المجد، تحثة وعن 

افهصل اللمي لقول جتعا؛ عنهإ أجزأت معا ثويثها الضض، عن ٤^^، ول( 
^^ئ؛ات،هةلمئثامى"رار

عضوا؛وسوؤز ثلاثائة والأعضاء يوم، كل صدقة عضوعليه كل قولنا: إف ثم 

رنم)١(.حديث، نحربجه، سق )١( 



؛ت1ساسلأأ)وابسلأثاسم،(

الإننافِلأَل ءي؛ اض إل م ظ ثل بالئدقة فالراد ، jaiضدتة الراد بز 
إلالوصول يهللب وأنه إيإنه، صدل عل عتواثا ذلك كاف افه إل يقربه ما نعل إذا 

يعني!صدقة، والتهليلة صدقة، الأوه،ا ار>اسحال صدقة! قالتسحة عغبجل، الرب 
صدقة،القرآن ؤقراءة صدقه، والتحميدة صدقه، والنح؛رة صدقه، افه، إلا إله ءلأ 

فهوافه إل يقئب أوفعل قول ذكل صدقه، منكر عن وس صدقه، بالعروق وأم 
صدقه.

علعم ونص كفاية، زص وهما النكر، عن والنهل بالمعروف، وذوالأم 
هوالعروفح؟فإ يوجدمواْ. لر من 

معروف،والصدقة معروف، الصلاة فهومعروف! ورسوله الأة به أم ما كل 
كلوليس بالعروفه، عالما يكون أن ان للأنبد لا ولكن معروف، والإحسان 

الناسبعص لأف فهومعروف؛ معروف انه فكرك ل يدور ثيء كو فلتس إنسان، 
الولد،بعيد يسمى ما مناسبة ب ونحن أرأيتم منكر، وهو محروق، هدا أن يعتقد 

فاعليه؟محي هو ما 

وهومتكر. اوصول حق س انه ؤيرون محروق، هومحدهم 
وعلالثئول. العلوي، عل، ئشتمل أغان من مشبه عما فخلا هدا بدعه، 

هونمهمحا ذلك أثمه وما والخلؤيات، الهاوايا تقديم وعن، بالرجال، النساء اختلاط 
وسلم~آلمه وعل عثه الاله ~صل التح، ^^، ؤبملون افه يذكرون فلواجتمعوا منكر. 

صلاله.بدعة وكل مبتدعة، أسم لقلنا! ورذ بإ 

وعل-صل اقه رسول لذكرى هداإقامه نقحل نحن محجئذ! يقولون 
ودكز0.أذ لأجل، وسلم~ آله 



محةتاو،|ق،ىتاسبيح >3(—
الاواة؟أهذ0 إلأِق اض رمول ةذضو0 لا كيف ولعقوعم، لكم ث نقول• 

مطل »اللهأ تقولون: ك الني«، ي عليك »الثلأم التشئد: قولوذِفي تك 
ؤيدكرمرات، خمس يوم كل يدكرِق افب فرسول هدا، ؟في محمد،؛، 

ورسولهء،عده محثدا وأشهدأل إلااممه، لاإله ءأسهدأذ عندالوضوء؛ قهائث،ؤقاةم 
صالح.عمل اونول.محيل ويدكر 

يكوفلا الصالح ١^ لأن الثثول.؛ ءدفئ صالح عمز م ل فأنث 
ستحضرفآنث، إذذ انامة. والثاق: عغتثل، فه الإخلاص بأمرين: إلا 1ئا صا-عملا 
•للرسول. متابع ايك 

—صلاطه رسول ذكرى إقامة يريدوف انم يدعون الذ>ين هولا؛ أن والعجب 
لامحمونما•وهم مشروعة، همة ثنن فاتريزل وتلم-يكونون وعلآله عش افه 

صيامعن ثيل حع، مال، - وتلم آله وعل علته افه -صل التحر إن ؤيقولوزت 
وته،وأهلا اطهُوةاكم، حئاير نقول: يه«رأا. دث لريزم ٠^ قال: الأنمن يوم 

لأفالاثني؛ يوم فصوموا الثنة ثبدون كنتم فإذا الاثني، يوم إذذ يصوموا 
يومصوم عن ّأل وإن،ا واحتمالا، للث، ذكرى نقيم اطب، يارسول، مال،• ما السائل 
أو)نعم(كل)لا( عل يصومون؟ هم هل لكن نحثكم. اممه صوموا، فنقول: الاثني، 

زنصان.بمّوم لا بعضهم لكن يدري، لا 

فيه.ؤلد الاثنن يوم التلال، هوبيوم ما الاثتئن بيوم هٌا الئخميءس نقول• يم 
وعلياوءثإل وعمر بكر أبا عنه وحجب عليه اطه أطلُكم الد>ي الفهم هدا ما ثم 

عرفةيوم يصوم شهر كل من أيام نلاثة صيام اسماب باب الصيام، كتاب ت ملم أحرجه )١( 
رنم)'اأا؛(.والخميس، وعاشوراءوالأسين 



uUS  (الصلاةub  سلاة)الضم

وضتهم؟امس، بن وثابت حبل وثنايبن تعود وابن عثاس وابن 

أيفهموا؟ لر الكرام وأوكلث، الفهم هدا أنتم تفهموف كتف 
وتابعوهمكلهم، والتابعون كلهم، الصحابه المهم هدا عن نحجب كيف 

عنبحمون كتف كلهم؛ ايحمموذ اأثلمير؛ا وعلعام كلهم، الأربمه والأئثه كلهم، 
مهمونه؟أوأنتم الفهم هدا 

تفهم1؛ الش_راغ من ثريعة بقى أف ^١؟ يعمل هل الخالفور^ا، الخالف أؤيا 
وتابعيوالتا؛ع؛ن الصحابة عهد ق مقى لأئه أبدا؛ يعمل لا الرابع؟ القرن 3، إلا 

أحديث،الراح القرن ففي الدعة، هدم أحدثوا وما الأمة ق قرون ثلاثة التا؛%ار؛ 
بنساترم.أعلم وافه اليدعه، مصرهدم ق الع؛يييوف الفاءلميون 
اشرسول، عل عدواف وفيها افه، سبيل عن صد فيها هي حاو، كل عل لكن 

ئتزلوقلا عيد أنا إنإ الس مال، وقد اش، أنزله الي منزلته قوى يرلونه يث، ح. 
مزلته!فوق يزلونه م منزلتي؛ فوقا 

الكريمالقرآن فهوءلاءنِفي مبتدع إنسان كو وحهزات خنا لكم أنول أيما 
ذلك،؟كيف، قاعدة. فهدم الإسلام، وطاعزل 

عرفةيوم يمي: )اتوم( ه ديقةأ ٣ أ'تمدق وؤ'؛ ءَو؟ل؛ اش مال، 
أنومضموما مدلولها فيكون الدين ل هي ما ابتدعنا؛دعه فإذا الوديع، جة حل 

'١P^، اففيه:ؤأولم الدينلميكم.ل،^كونِفيسلألكوسالأقرماكيماو 

إنهالثلمام؛ بعض هاو حس منها~ ؤإياكم افه —أعاذنا عغليم أمرها والبيع 



هوح؛ت1بحداةاسسح

عليه؛اض يتوب ولا يتوب والمنيع عاليه، الله ؤيتوب يتوب فالمافق للمتيثع، نوئه لا 
ؤإنالبابغ ناحدروا الدهر، مدى وبمى الإسلامية الأمة ددعتهِفي ينشر المتلغ لأل 

البيع.لأصحامس( الث1ط1ن تزيثن من ذللئ، فإنإ انشحننتموها، 
وقالأن|مار، دموعهم وق الخشيه، ملوحم ق يلؤي السيطان أن والعجب 

عليها،يمكثوا حر لدعتهم لهم تزيى هدا كل البدعة، حاو j، الخثؤغ لجوئهم 
منويعدا الدين، ِق ومحلاله القلس،، مو0ِق إلا البدعة حذْ يزدادون لا ولكثهم 

ؤن1لم.آله وعل علته افث صل افه برسول التأش عن وحروجا عكتجل، اش 
معروفه،أقه تعلم حر تأمربمعروف، لا إنلث، قلنا؛ حبثؤ استهلرادا، ذللثج محلنا 

ميزانهناك لا، به، وتأمر معروف، فتقول! محروق أقه يكون؛دهنلئ، أن محرد لا 
زنقاازتتا >كل تعال: اطه محال ئة، والهوالكتاب والمكر للمموفإ 

الأشياء،يه نورن ما والميزان لالحاوياو:هآ[، ه وآلمترا'ى آلكثب معهر ؤأزتا 
آلتمنو؛ثهتثوي ^؛٠^ آلثق ؤإزآي ؤ تعال! تال والملمة. الكتاب غالميزان1 
ومنيو\لفثق.< الأزض محممند هرى، له واحد كل لأل [؛ تالؤ•خمنت١٧رآمحرءسه 
شرعي-أم إليها يرئع لا بأنه الثهاوات، 

تأمروالا لهدا، ايبهوا الأحرى"؛ البلاد ق إحواننا "وخاصة نمول قدا 
أنثنالموا حر به يأمروا لا ثم به، مروا حيثي معروف، انه يعلموا حر بمعروف، 

يفعلالمومجى أن الأصل لأف ثسا؛ له تمولوا لا تركة أقه يعلموا لر فإن تركه؛ الرجل 
يئن©.ركه الرحل أن علمثا فإذا المعرويخ، 

ومافأحل فجلمز، ا-اقئعة يوم الناس خلن، والني. رجل لحو والدلثل؛ 
ذتئأ—آله وعل عليه افه "صل اللمي أمره ما ذللشر بأ لكن المسجد، تحية صل 



—0—كتاساسلأث)وابسلأءاسى(
شوم م1و: لا. قاو: >اأئت؟«. قال: اله: محي اب تحثة بمز أن 

نمحمح«را،.

عليهتكن أذ فقيل رمضان ق بالهار يثرب مآكة ق ايا إنوحدت فإذا 
فآناصاما، إذكنت أحي، يا اّمأله: الفطر، له فيجل افرا ممنثمرا يكون ند اال، 
التكز.أوفعل المعروف1ج تزك ^١ أن تعلم حس يئكر فلا الأن• اذكرك 

 Jبالمعروفؤيأمرون الخم، إل يدعون ص يإياكم يجعلني أن افنثعال أا
ؤبملحوذ.ؤينلحون المنكر، عن ؤيتهون 

فهذْيفعله، وأمريه ذللث،، عل وحثثته أمر يقصيزال أحيلت، من رأيت، فإذا 
ولكنصدئة، فهده ذللته، عن وميته معصيته فعل أحيلت، من رأث ؤإذا صدفه، 

ثروط؛من بد لا أثه دكزتا 

به؛مأمور ثرعا، معروف هدا بأن أي؛ بالعروق،، يعلم أن الأول؛ الئرط 
لأنهالناس، ين يثتهز بجا يرم ولا القيامة، يوم سنمأJ، لأئه يأمر؛ فلا يحلم ب فإذ 

الكتائب،عليه دل يا فانمرة عندهم، محروثا فيصبح منكر أمر الناس ُين يشتهر قد 
والسنة.

٠٧٧٧لر إذا وأما الأمر، فعل ق نصر قد صاحبلئ، أف تحلم أذ الثاف؛ الشرط 
ثما-بمعة يوم خلب والمي. لحل الدي الرجل أن ذلك ودليل فاّزكن، 

لخواله.ركعتن فصل ق؛ له؛ وطب وعلآله عليه افه صل الي يقل لر حلز، 

(،٩٣رثم)١ ■محمفت؛ن، ريتن صل عني، والإمام جاء من باب الخمعة، كتاب اJخاريت أحرجه 
(.٨٧٥رقم)محيا، والإمام التحية باب الخمعة، كتاب ت لم وم



ش؛ت1و،4ممةاسبيع

1سام:ةلاييرووام1لظهمأكثت،ونم 
الآئل:أذيروَلاصمح

اكاو:أذتخف.

الأمران.يتساوى أذ الثاوث«ت 

منه.هوأنكئ ما إل المتكئ يزوو أف الواع؛ 
أمام.أربعه فهدم 

صنهى أف لك محل لا فها أم، مجتكر إل المكر.>دى عن غقك لكن قإن 
رحلهدا؛ مثال مضاعمر، متكر إل شم من ينممل أن ثصمن نبيت إذا لأني المكر؛ 
وادتكزات،الخيرات إل ذهب نبينه فإذا ومحرم، منكر والدحان الدحاف يثرب، 

الدحان؟عن دئهاْ هل فهنا 

هوأثيبما إل ذهن، نبهاة إذا لأننا سهاة؛ لا الخواب: 

هومر الشام، الثار يحل لآمحةأممهل-ثإ ثمثة ابن الإسلام شيح أف ويدكر 
عنسأ ولر الإسلام شيح مكت افه، وبمئون الخمن يئربوف بقوم له وصاحب 

الناس،لثمواَيةتالون هدا عن لونبتتهم لأن قاو: صاحيه: فقال ذلك، 
لابمداهمرا؛ّالدي ثئكرهب فدعهمِفي اليوت، يسرقون المحارم، محيتجلون 

وولأمثغأعغتثل؛ افه فداقول ؤيدل،  ٤٥١٥٤؛فقهه وهدامن 
[,١٠ A^L_S]1[عنره يمر عدؤا أثث مبمبوأ أثو دون ين 

(.١٣)م العالثن رب عن الوتعان إعلام )١( 



سلاءاسم( ubاسلأة) ةت1ب 

فتنكرلهي عل ثوتا ترى أن مثل والآ5أق4، التكئ يزول أذ ت الأنام من اكاق 
فيحصلواجب، الكر عن النهي، فهنا ويدعونه، اللهؤ، آلات فيكجرون عليهم، 

المكر.زوال به 

يالمعازفي١رزفون قوما ترى أن هثل باللكله، ولايزول المكر محت، أذ اكالث؛ 
أهون،فالادفت، الدف، إل فيتقالون ذلك، عن ينهاهم يم وشبهها، كالمومسثا ال1ممة 

أومحفيئه.زواله مطلوب والمنكر المكئ، عننئ لأئه تكر؛ أن عليافر محبا فهنا 
الأولنقول؛ أم غؤ، الإسان إن نقول؛ هل فهنا الأمران، يتساوى أذ الرابع؛ 

فحلالحيي، المكر ^^^١ ٢٠الغرالذي أنينكز،لأنممربجاإذاوما 
المنكبعن والنهئ بالعروق، فالأم حكمها. فضية ولكل ^، ajJ^وهدا فانية. غدا 

واجأاعل'محال.

الثر؟عن والنهي هوكالأم؛المعروذا هل المتم تغيثر يقال؛ أن مح، 
-ضلاشُشثةلمزطا-ط

فقال؛المكرصاب١، تغيير 

تي،لكله منُا شيئا إنسان >ع رأيثؤ بيي.0اا؛ هئيثةثْ منُا منكم رأك، ررْس 
واصح.هن.ا وكسرثها، فأحن.ما السكلة، للث، وانمحت، 

عيججل.بافه ونحويه ؤتعظه، المكر، ينتهرصاحن، بأف هيلمثانهء؛ ررهإؤرلم*ينتأؤع 
عنفلوميت4 غاشنا، ظالما رجلا المكر معل الذي لكون لمْبمتتي«: رايإف 

فتنكر.قادئ ووده ماهوعيه، رردملأه«رااثُه بك، تطش الثي 

٤(.رمم)٩ الإيهان، من النكر عن النهي كون بان باب، الإبجان' كتاب، ملم؛ أحرجه !١( 



قوحممو،|ق؛ث1ةاسبيح

وهولكرممعصتة عل ثوم لإ جلس إذا الرجو أن الناس بمص ظن وقد 
علالمدرة مع معهم حك فإذا عظيم، غلط وهدا به، يأيم لا ذلك أن بقلبه 

أن[^١في^لكنف رثءأبم=فتا ؤوثو ءغ؛ثلت ثال الإثم،ك،ا فأنتيمحمِفي مقارنتهم، 
غثدمءحديي ؤا عمصوا معهرحئ ئلأمعدوأ إثا وممرأ ها وثر أق ءاينت سمم 

لكلفاعلى.المكر ذوي ثغ القاعدين فجعل 

بأيدينا؟الكر نغير أف يمكننا زمن ل الآف نحن هل ثل• فإن 
لأنوشللأتيلص؛وسلأكفالخواب: 

تعتقدوأتت بمنكر ليس الفاعل يفعله الذي يكون فربا ب؛يل-، تنيْ أف لك لوأذن 
التليفونخش ئنوا، ثيء كل فيرون المشددين، بعض من محصل كا مغر، أنة 

مكر؛اللممبات حش قال! بعضهم بل ءنكنا، المجد ق المكروفوز حش ^١، ٠٠
البابفتحنا فلوأنا وثئ؛إ. آله وعل عانه افه صل اش عهد ِو جاءت ما لأيا 
وليلمغر هدا أف تنتقد قد رذ كبيت، ثث محل يدك؛ غؤ وقلنا: أحد لكل 

•بمنكر 

لمثثهم لم ونن الأمور، ١^، له لمن يكون؛لا لا باليد فالتغيثُ 
أفولوأراد يستطيعوا، فلن الناس عامة أما باليد، يعثروا أل ويستتليحوف المجتمع، 

مؤ.وحصل يالمدافعه ذلك فاعل لمابله باليد بمير 

شرطإل تحتاج ولا واجه افه إل الدعوة افه: إل الدعوة آخر• ثيء وهناك 
ؤحتدلهريلسنذ ؤآلمؤععلة أ.لثنن إل،ّهزارف، آيغ ؤ عَةقل• افه قال، ولاني، 



uU)،_luLiS )،0هألأةااس
عت

والمسيالعروف والأم الدعوة، أمور؛ ثلاثه فهده [، ١ ٢ تاكءل:ه ه أنس جى إؤ 
التنير.والمالث المكر، عن 

المكر.عن والاهيرن يالعروف من اجعلنا  ٣١

واحده،أمه صارت المكر عن والهي بالعروق الأمر عل الأمة استإ فإذا 
ولأمونآئيي إئ دعون أثن ننبمم عكتجل• قال وقدا خالف، فيها يوجد لا 

خ؛وؤةؤ،ذن ث؛ؤمأ ولأ . هثزذؤؤقأ السم عبن ينتهون ألموف 
١[،• ١-٥ • يمران:٤ ]iJ ه عيثث عياب ثؤ ذؤ'ه\أ\ اويثئ مآ»مأ ،C بمي مى وأ-ءتلنوأ 

هووهدا ،، JJ_3ست، المكر عن والهي بالعروق الأم رك أن عل هدا فدل 
الوافإ.

المكر،عن بالمعروف رين وا-بمننا الحق، م كبما اجغ اللهأ 
واضُأعاللم.الخم. إل داعين 

—-ووٍءكجوة؛؛جبم——



(m)
محمموامممأاسسح

gبأّاصع 
مسم

السلالأوو

اشبمر:صلاة عد يلأو ه اشِ زقوو قاو قال: خم/و\ و عن -  ١٣٢٢
يديبهز ثنلتك دى نمنّى ئإن زالإنلأم؛ عؤلته عمل أرجى حديي يلأو، رريا 
لتلمن تاعة من طهورا لم'يطهن أي عندي عملاأرجى عملت ما قاو: الحق®. ِفي 

هاللأساتةوالأمروا
محو:»إذالإأطمممحلإ

مذوأنألك مدرتك«، وأنمدرك ،، IjuJajأنتخ؛ئك اللهمإق نململ: المريصة، 
اللهمالمومس»، علام واث أعلم، ولأ وئنلم أثير، ولا مدر هإثك العقيم؛ محصلاا1، 

زقنانيوءائمي-أزقاو:وءاج
١^^١ أن ئنلم محت ؤإذ فيه، ل م ل، وبمزْ ل قاقدزة وآجلؤ- أئري 
عزهاصرثه وس- أقري عاجل j ثاو: -أؤ أتري وعانة دمناثى ديي j نول 

حاجته،ا.رروبمئي قال: بؤ«. أرضض م محأ.( حتنر الختر واقدرج عق، واصردني 
الثحاريُ^١٥ 

الوصوءبعد الصلاة وممل والهار، بالأيل الهلهور ممل باب التهجد، كتاب اJخارىت احرجه )١( 
بلالصائل من باب خ؛هءنمح، الصحابة فضائل كتاب وسالم: (، ١١٤٩رقم)والهار، يالالٍل 

(.٢٤٥٨هبمثد،رقم)
(.٦٣٨٢)رقم الاستخارة، محي الدعاء باب الدعوات)، كتاب اJخارىت ]■>وج4 )٢( 



امممع( uUاسلأة) هتاب 

لدق
منهاالمادات لأو يمكتومحت،؛ ليس الذي يعني• اشلؤعء ُباب رَمهآسقت ماو 

بواجب.ليس ما ومنها واجب، 

محقنلالذي المملؤع هذا لهم نتع أف بعياد؛ ورحمته عئقجل افه حكمة ومن 
منله بد فلا كاو فمهإ تقصم، يئلومن لا الإسان لأف القيامة؛ يوم الفرائص به 

حوئاثلائا؛ افه نتغفت أن نيدأبه ما أول سلمنا ثم الفريضه صلتا إذا لذلك تقصر، 
ذلك.من الغفره افن فثنأل نقص، فيها يكوف أف 

ذللئ،:ومن لها. فهوتكميل القيامة، يوم الفرائص حلل به والتطؤع.}ج 
الصباح،ق ومت،، أي يصلاريتزق أن له يس توصأ كثا الإسان أن أولا: 

وتثنيالوصوء، محق تثمى وهذه وقت، كل ق المجر، بعد العصر، بعد لماء، اي 
كمتفهنا الفريضه، وصل الفريضة لونت، توصأ اثا إنلوأل يعني: الفريضة، عنها 
الوضوء.سنة عن 

أننمحهبمئ بلال حدين، كاِفي ركتن، يصل أن توصأ كثا للإنسان فيس 
عملتهعمل بأزجى حث.يى بلال، رريا فقال: ا-اق ي بنعله أحس أيه أمحرم ه الئل 

ها،فأجُمحلأ:وضأهضل
ركحتتن.

مناوالإسان الخير، فيه ما ٠^-، أى: الخيرة، طلبج يحنى: الاستخارة، ثانتا: 
هم؛رإدا مال: نيا، نقوم حس الصلأْ امح،.هن*ْ مها المستقبل، ل الخير يعلم لا 

الرادوبز لا، أم عليه ايمدم يدر ولر باله، وشغل اهتم ي*تي هم• بالأمر®، أحدّكم 



ضحممواث>داةاسبيح

داءالإننان لم الض ثدا لولكذ لا، اسخارة، ط به تم مء م بالحديث 
أميموم!، محا ْنه وبلغ به، اهم أي: بالأمر هم إذا الراد لكن الامتخاره، بمل 

صِفيهل لكن القريصة®• عم ض رمحن ررئكل مول؛ ابواب فهنا لاض، أم 
تخثرتأف باس فلا أمربموت إلأِفي الهي، وقت ل؛سِفي لا، الجواب ونيه؟ كل 

الهي■ونت، ولوِفي 

الدعاء:غدا دعا سلم فإذا مستقلا، صلاة الفريضة؛ غم من ركعتن شل 

منلئ،،والخترة ايثرة أطلسر بمي : ٠أنتخ^رك٠ بشالث،،، أنشتحرك إي ءاللهم 
والمتمل.والحاضن الماضي بملمم بمنم؛ جلثعلآ وهو ثنلمه، بما أي: اربعلملث،® 

راوأن^ألالث،لوهوحترل. أؤيد، ٠^١ عل تقدري أف أسألك بمي: راوأنتمدركإقذويلن>اا 
عطاء.اض نملهاء العظيم، عطائك من أي: العظيم® محصلك من 

لنان،-اربتقدرإظهاو هدا »لهإنلث،تئدننلأأقدث« 
غابما أي: العتوب® *علام العثومسا®، علام وأئث أغلمم، ولأ *وثنلم أندر ولا 
اشياحيار نعلم ونحن نعلمه، فلا غائب، فالمستقبل عانأيه، فاض المخلوقات عن 

فقدالغس-، علم ادعى فمن عغتجل، اش إلا الغيب بملم لا إذن بثلثنا، لا ورسوله 
كم•

فيهسيكون الفلأي النجم يقولون: الإ؛ى القوم اوكك عمل أحْلر ما وقدا 
كانا،عليك سيكون الأنواء: أحد ولدي إذا للرجل محبمولون كذا، فيه وستكون كذا، 

لايماؤ^٠١٠ عمةءْل؛ افب فول كدبوا لأثمم وكثرة؛ كدبة مهولا؛ كذا• عليك ويكون 
المتمل،ِفي الغسس، علم ادعى مض ء، ٦٥تالملته ألله آلث—اإلا محألممحى ألثم؛زت ؤ، من 



0ممباسلأة)باوااصااوع(
ن_ت

الت تعال توله وهو للقرآن، مكدب لأئه باض؛ كافر فهو ذلك، ق صدقهم أو 
أسه.إلا آكت مأ'/دفيما ^ ٣٠١١ق من بملر 

يشتريأن هويريد ْثلأ ويئيه، الآم« هذا أن تم محت، , Jiالثم » تال:
الست،هدا ثرائي أف تعلم كث إذ اللهم يقول• لا، أم الخيو فيه هل يدرى ولا بتئا 

ويئزْلي•فاقدزةل، وعاجله، أمري وعانة ودنياي ديتي حثرلِفي 
مؤ،محرأم هدا أن يعلم ثعال واف حثرُا، الأمر هدا أن ثم قث، 'رإذ قال•

ل،اقضه أي: ل، فاقدوْ حيرل هدا أن ثعلم كنت، إن فتقول: ئدري، لا لكنلث، 
وعانةودنياي، ديتي خرا ليس هدا أن ثعلم كنت، ؤإن اذركه، حى ؤيئرْل 

به،وانمثعلقي به، حي اتهئ أي• عنه، واصرفني عني، فاصرفه وعاجلؤ، أمري 
راصيا.به اجعلني أي: يه، رصني ثم كاذ، الخثرحيث، ل واقدر 

»ه1؛نثغوتلإ: آله وعل عثه افه صل لقوله الثلأم؛ يعد يكون الدعاء وهدا 
فأعدمرددا ميث، فإذ ثنتظر نم بالئلأم. إلا الركعت؛ن صلاة ثمر ولا وكعتآن،ا، 

وحلهناك ليس يحني: هوالختر، فهدا أوإحجاما، إقداما مصت، ؤإذ الاستخارة، 
ؤإنالاستخارة، قاعد مترددا يمت، إن لكن مر، وهدا خر هذا ؤيقول: عليلثخ يتزل 

فهذاأذثترك، قلبالث، ق اف فالمى أوأحجمت، تفعل، أن قيلذ اُلنج,في وألمى أقدمتؤ، 
هوالخثث.

أوالتركالإقدام حصل إذا انه وفاتدما مفيدة، الأن الأستخارة صلاة فتكون 
الاستخارة،قاعد ثيء قلماك ق يضر لر فان ■قغقل، اف مألتؤ فقل خر، انه علمتج 

ؤإنالصلاة، أعادوا ؤإلأ المهلز نزل فإن الاستسقاء، صلاة نءهمآثهِفي العاثإء قال كإ 
الملحار^قالدعاء.عهجلتحساواش الصلاة... نزلؤإلأأعادوا 



قرحممسث؛ئقاسبيح

لوأحرثيموت أمرعاجل 1لأِفي النهي، وقت ق تكول لا الأسخائ وصلأْ 
النهي.ونت فتجوزل؛، الوصوء ئنة أما النهي، وقت بعد ما إل الصلاه 

ريعبمي رمح، يد الشمس ترتفع أن إل المجر صلاة من النهي ووقث، 
الشمس.تزول، أل إل الروال وعند الشمس، غروب العصرإل صلاه ومن ساعة، 

والطاعات؟الخر أمور ق الاستخارة تكون هل ت مائل سال وإر| 

حثر،ففيها محر، غير أم حير أيا عَقتجل افه تتخير ما أمووالخر فالخوابت 
مح"طأملأتفعل؟قدلأكوفمنهمأل

مصلحتك.أوأشياءماتكوزل، حادث، لك ئدتسافرومحصل لليمرة، ام ت

الاستخارة؟صلاة من اللام يعد الأيدي ثرح هل مائل؛ سال ؤإن 
منالأيدي رخ لأف السلام؛ بعد الدعاء عند الأيدي تري تحم، فالخواب. 

واالآاأزدق.الدعاء. آداب 

دال،تبكر، أبو وصدق، بقر، أبو حدبي هاث،ت خ.بمئ غيآ ض —  ٤١٣٢
يصل،م قثطهر، يموم م دثا، يلبن-ث، رجل مى ءرما يئووت و. اش رثرو نمنت، 

يقثه ماوأ هثأه ؤ اوث: هذْ i;؛ م افُله«. عفز إلا افَ، ٣:-^^ 
وابنالمحيي نواة تمسآ ]او ^,١ضi أشَ صأ أشير ئءا 

^^لأأناينسلم*:لمهماوفرن.
ما■٩٠؛وابن ٤(، ٠ رنم)٦ التوبة، عند الصلاة ل جاء ما باب الصلاة، أ؛واب، الترمذي؛ احر-بم، )١( 

ر»م)هآم؛(.كفارة، الصلاة أن ق حاء ما باب فيها، والسة الصلاة إقامة كتاب 



0ةت1وااسلأةرباوااسوع(
——

^إداحمةأمصل-رداةمثاثدا'•
نمش^٠! ١١يدعابلالامحال! اش. رمول أصح قذ.' بربمْ لص " ١٣٢٦

اف،رثول يا مال؛ أمامي؛ا. حثنشتكإ ثمنئ إلا محط الخنة دحئئ ما الحق، إل 
وزيت،عتلة إلاقط حاويثه وماأصاثى ز'كعث؛ن، إلاص1نت، قط ماأدئت، 

'.ا]رمذىر زؤام . رربهها١٠ و.! افي زئول محال ز'كت؛؛ن• عئ فب أو 

ارتيثانن،قمحلقال:؟اَلزملالهه:
لبملم الوضوء، ئانمسن منثوصأ آدم، ثني من أحد أوإل اف، إل حاجه 

ه،لإلإل;َلأهإلأاشاتيا
موجتاتأنألك النالم؛ن، ذب والخندفه العظم، العزش نُء، افه قحاو الكريم، 
ليل تدغ لا إثم، ُكل مذ والثلامه بر، ثل مذ داشثه منفرتك وعرائم رحمتلث، 

ض(،.أم يخرشإلأئقاث١ 
عريثر٢ا.هداحدث الرمدي: و؛او وانذماجه، الرمدي نواْ 

حو؛ٍٍهقة؛لآجبم

(.١٣١رغم)٩ اللل، الميهس نام وقت باب اللل، نام أبواب أبوداود: أحرجه )١( 
(.٣٦٨٩رقم)باب، ايام،، أبواب الترمذي: أخرجه )٢( 
كتابماجه: وابن (، رقم)٩^١٤الحاجة، صلاة ق جاء ما باب الوتر، أبواب الترمذي: أخرجه )٣( 

(.١٣٨٤رقم)الحاجة، صلاة ق جاء محا باب قيها، والسنة الصلاة إقامة 



(m)
هرحممواأقكاةالهأابيح

اضي،إ^٠ ٧٧
ممحيقتم

ضبك ألأأنمو ؟ 1١١١٧١لأ 1لأأئثخك؟ 1لأأغطك؟ ئ، غثاز،:ا »يا 
حطأهوحديثه، يديمه وآخرْ، أوله دسك،؛ لك، افه عم ^^2، نخنث، اسث، إدا حضاو، 

آنحت'كأ تقأَ,أ,'َث,َ'كتات،تئَأء ؛ ٠١.َءندة،ضَة.َكعَة،مًةآعلاظ،

ركعة،كل ق وتسعول حس يدلك، عشزا، فتقولها رأتال2ج ري نم عئرا، فتقولها 
ئنمللر لإو مانمل، يزم آكل محقهاِو أذ انظنثؤ إن ركماج،، أربع و دلك ثقل 
هإ0رْ، نته ؤز صي لإتنخل لإو رْ، شهر ثل محقي لإثنل قإذ رم، جو ل ثم 

•اليورآ؛ ائعواُت، وال؛تهةشفي ثاجه وابن محوداود رواة . ^٥١٠عئرك ض ثأمنل 

اأحبوك«.)؛(والصائر: 
إتامتكتاب وابن (، ١٢٩٧رنم)التسح، صلاة باب الصلاة، كتاب أبوداود: أحرجه )٢( 

الكيثرالدعوات ق راليهقي (،  ١٣٨٧رنم)التسح، صلاة ق جاء ما باب فيها، والة الصلاة 
)آ/أأ،رقمأإإ(.



ةت1و،اسلأأربمبطأاص،يح(

ُءٌ™ ر  ٧٢حميأ'_»،،، من أسمه يوم اس لو حاب 

اثظرواتازقوق\ق: لإت قاو ثيء هريصتؤ من ائتمص لإن وحجر، يمدحاب ٥-^<^، 
بماىامحمحاشمح،مهئظ:مءء،

رواه،،. 1U1حب عل الأعهاو ثوحد م دبك، مثل ١^^٥ ءم رواية؛ ثق دبالث،اا• 
1ثوداثئا^<.َامَرآ(آُ 

رص أخمد -ورواه ١٣٣١ •-ذرواْاخمدعنوجل ١٣٣١

ثيءق الهُلش أذن »u س:الهِ زثرو قاو داَل: وعزشّ - ١٣٣٢
دماصلاته، j دام ما الجد رأس عل قدر الإ ثإو  ١١٣^من أقفل 
؛•أخمددالر؛بيررواه المرآذ• بمي منه® حرج ما بؤثل اف الجادإل ثمرب 

ومهانيقؤهقنئ، بلأو حديث ق عليه الكلام سبق ئيء فيها أحاديث، هده 
محاجوالإنمان اممب، إل احتاج إذا الإسان أف الخاحؤ؛ حدث منها! سبق، لر أشياء 

محيدعوركعتي، ويصل فلقوصأ، معثأ حاجه له كاف إذا لكن ونت،، كل ق رثه إل 

(.٤ )٢٨ رقم اكبح، صلاة ل حاء ما باب، الوتر، ؛أبواب الرعدي؛ أحرجه )١( 
مننتم صاحبها يتمها لا صلاة 'كل ه؛ الني نول باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه )٢( 

(.٨٦٤)رنم تطوصء، 
أحد)ه/آب(.أحرجه )٣( 

٢(.٩ ١ ١ ) رقم ياب، القرآن، شائل أبواب وااارمذىت ٢(،  ٦٨)ه/ أخمل أحرجه ( ٤ر 



قرحممسءغ؛ىةاإه|إىيع

٠٧١١صل اللمى عن ين ل؛ لأنه يه؛ يعمل لا صعٍف الحديث هدا ولكن الوعاء. -يدا 
•بمشروعه لين الحاجة فصلاة هدا وعل وسلم، الؤ وعل عليه 

اشؤيتغفر ركعتين، ؤبمل يتزصأ ءإثة ذنتا؛ الإئنان أذب إذا أيصا كيلك 
غفرفيهمانفثه، لامحدث ركعتن صل م الوضوء، وأمع ثوصأ من لأن عغجل؛ 

,يخؤ،ولا هواجس تحسه لا مثه® نحدث *لا ومعنى ذئبه، من مدم ما له اش 
الصلاة.ق تلبه ومحضر 

حديثهافإن التسح؛ صلاة حديث، أصل! لها وليس الواردة الأحايين، ومن 
ؤإنهباطل، حديثها إن عاو(ت لآىث\نث4، ثتمثة ابن الإسلام شيح ذللئ، محاو ك،ا يصح، لا 

وصلاةمشروعة، غير التسح فصلاة هدا، وعل ٠. الأئمةر من أحد نتحثها يب 
يستغفرأن عنها يمي ولكن ببما، بأس لا هده التوبة وصلاة مشروعي، غير الحاجة 

ع،تجل•ربه 

الأنممهتر عق آممفؤأ أكن يتعتادئ يقول• يعاق النه فإن حال أي عل 
هو١تموئأنجمهجيعأإئهُ يئفزآا1مب أثإ]نأثن بز(رتت ُمنهمأ 

وًتعق؛؛لآه

:ا(مهاجالةالموة)يم؛مإ(.



سلاءاسرا، jbاسلأء)مماب 

طبهلأةالسم

ثوٍٍءجمح؛مبم"

.٠١عLJتهرمممؤ رمحتمن. الحلمة بذي 
محئو:ضلثنئووالههثس

ئثال:اه قال ق الخطاب: نن لم ملت مال: أب نن وعنبمل -  ١٣٣٥
مالالناص. مثدأمن [ ١ • تاكا»:ا ه أؤ.و؛كو)[' هئبخرم آن جعم إف ألماوء ين ثنمريأ بؤ< 

>تااف يصدى صدمة ١٠مثال: ه، اف رمول مثأك منه، عحتث ئ عحتت عثر: 
ه«نواةشإإإرم.^١ ٥١٥^٠، 

مايعني• الثمر؛ا• صلاة ررباب المصابح: مشكاة كتابه ;ءمةادثئِفي هال 
الآحادث.هداي ي البحث اف، ثاء إن وميأق تقصر؟ لا أم تقصر هل حكمها: 

توملم (، ١٠)^١٤ رنم أصح، حش الخليفة بذي بات من باب الحج، كتاب المحارى• أحرجه ، ١١
(.٦٩٠)رنم موضعه، من *حرج إذا يقصر باب ونمرها، السافرين صلاة كتاب 

المسافرينصلاة كتاب و4سلمت (، ١٦٥٦)رقم يمش، الصلاة باب الح^، كتاب المحارى• أحرجه ، ٢) 
(.٦٩٦)رقم بض، الصلاة تحر باب ونحرها، 

(.٦٨٦)رقم ونحرها، المسافرين صلاة باب ونمرها، المسافرين صلاة كتاب ت ملم أحرجه )٣( 



هرحةتاوا،ق،ئاةاسسحزجتَ 

فثلاثة،المثرب إلا ركعتي،  ijfCjSjكانت، فرصت، ما أول، الصلاه أف واعلم 
ركعتين،والعشاء تلائا واشرب ركعتين، والعصر ركعت\ن، الفلمهر صلاة كانت، 

زم،م زم اشُم ضل الين هاحز أن إل كانت،، ئىJا ركعتم، واشتر 
والعشاء،والعصر الفلهر أربعا♦ ذصار'تإ الحصر صلاة ق زيد المدينة إل هاجر فلتا 

ركعتم.ركعتم عليه، كانت، ما عل الفر ق الصلاة ويمت، 

الناسمناه ما إل ذللئ، أوير-حِق معثة، مسافة الثمر ق يشرمحل وهل 
تثزا؟

الثمرؤإف ائة، المتعتز بعضهم؛ فقال خءهإنئة؛ العلم أهل ذللمثؤ ِق احتلم، 
نمبسفر. فليس ذللئ، يوف وما ممر، فهو كيلو، وتمائ نلاثة إل منتهاه كاف إذا 

نءهإ>لثان.بالشعرة، حددوه أذ إل الكيلو حددوا 

تقديرم دلل لا وقال: الإباء، أشد ذللث، أتى ذح الإسلام شيح ولكن 
محددونمثاحوف وم وعلآله عثه افه صل الثل عهد 3، زليس الثمر؛المسافةرن، 

الثئولعهد ق يكن لر هدا أن المعلوم ومن الشعرة. إل الأوص 
الوهدا؛ اقصر، قدا؛ نقول شجرة إلا يينه،ا ليس شخصان افدا سبحان فهلعا، 

بعيد.فهدا تقصر، 

قعاعده١!ا، ٠ لالساء؛١ آ/تييىه ممتمأؤ، ؤ^٥١ مطلق؛ الكريم القرآن فالثثرق 
نبمذآئئقبالأدلةذلالث، ايد وقد ملأ. لا وما أميال، ثلاثه ولوكاف فهوصفت، سثتا الناس 

والمسه.الكتامحب محن 

امحموعاكاوى)أآ/س.
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مؤكدة؟ئنة أم واجب القصز فهل الثفز نحمق ؤإذا 
هاجرلثا أل عاتثة ذكرت ب، واجب؛ القصز إف العالمت أهل بعص محال 

قالصلاة وبقيت الحضر، صلاة نيدق وسللم- آله وعل علته افه -صل اللمي 
.١^١٠المفرهواس 

أربناالفلهز فمل عندا الإساف أم فلو الثمر، ق القصئ مجب نالوا: 
أرينا.المجز لوصل كإ محلاثه، بطلن 

ك-خلافه؛ عل يدل الصحاية عمل لكن قوة، وله الذلاهرية، مدهب وهدا 

ولكفالحاج، ؤإمام الحاج، أمير الحج وسلم-تي آله وعل علته افه -صل الثى كاف 
وكافكيلك، يكر أبو وكان الصلاة، مصر ركعتي متى— ايام — مى ق بيم يصل 

ركتن،متى ق يصل متى أوث،اف منتن مست، إل كيلك عثإن وكاف عمركيلك، 
يعصعليه ذلك فأنكن ممب، ق أربتا وصل الصلاة، أتم عثماو حلافة آيم ول 

عودمابن استر-خ تيهمحن عثإن أتم فلنا عود، مبن افب عبد منهم الصحابة، 
وكافعليها. يسر-ح مصية الإتمام أف بمي وهدا راجعول*، إليه ؤإنا طه *إيا وقال؛ 

ومنعود مابن ثم لر واجتا المضز فلوكاو أربتا، ءث،ال وراة يصل حوي مابن 
وأنت،انم أل ءث،ال عل تمحر كيف، الرحمن، عند أبا يا له: فقيل يُماف• موافقه منه 

ثث«ام.ءالخلأف فثاو: إمماتا؟ خلفه تمل 

الصحابهأم ما واجتا لوكاف لأية بواحس،؛ لبمل القمز أن عل دل وهدا 

لم•وم(، ٣٥رنم)'الأمراء، ق الصلاة فرصت كيف باب، الصلاة، كتاب، اJخارىت أحرجه )١( 
(.٦٨٥رنم)وقصرها، السافرين صلاة باب وقصرها، المسافرين صلاة كتاب 

٤(.١ )آ(سقنحرمحه)ص;! 



شةت1بماةاسسإ

ئنةالفر القصزِق أن أي أر-»ح؛ وهدا واجب، المصز أف يرون وهم عثإل حلم، 
ثركها.يكره مؤكدة 

يمصر؟أن فر ليسا تبدأ متى أو مصر؟ أين ومن 

إل؛لي؛'يرجع أل إل حطؤْ ولوبمقدار اللي من نحرج أف ح؛ن من تدأ 
لالظهر صل وتلم- آله وعل عليه اطه -صل البل أن أنس حديث، والدليوت 

تسعةالمدينة من قرية وذوالخليفة ركعمن، الخليفة بذي العصر وصل أربعا، المديؤ 
أوثحوها.أميال 

ؤإيةالفلهر؛ صلاة وأدركته القز أراد إذا الإئثاو أف عل ذليل هدا وق 
وفت،وحاء سافر ؤإذا الملي، ق وقتها ق الظهر يصل إليها، العصر صلاه بجمع لا 

ركعتين.العفن صل العصر 

حىيبتعد، أن بلازم وليس البلد، من نحرج أل ح؛ن من القصر يقيئ إذن 
ذرئ•إلا وسها ه يكن ل( لو 

عنالرياض افزإل يأن الإئثاف أراد إذا الأف عنيزْ الرجوع،ِفي ل كدللث، 
أهلأراد فإذا هيز0. من لتش المتلماز لأف يمصر؛ فانه المهنار إل وحرج الخو ءلريؤ، 

المهتار؟يهصرونِفي فهل الخئ،  Jjjpعن سافروا أن الرياض 
كدللث،حدة وق المدينة. نفس ل لتش المهلمار لأف يمصرون؛ نعم الخوابرت 

يمصرون,

البلد،داحل صات والأن البلد حارج مابما وكال داحئ مْلار فيها والرياض 
القديم؟المطار الرياضِو أهل بمفر فهل 



طمهِ!دت1بماسالآة)ااو4سلأأ1س)( 

—سله؛؛ا 
كنرغأذ •ض من نقصرالإسان الدية، أصحل؛ لأئه يقصرون؛ لا الحراب; 

منأذنحرج حن من مسام لأن4 أومتئن؛ سه ولومي إليها، يرجع أن البلدإل من 
فيصلقصيرة، مسافة البلدإلا لوصول عليه يبى لولر حض إليها، ير"ى أن إل بلي*ة 

البلد.يدخل حش ركعتن 

يشترط؟لا أم العدو، من خائثا الإئثان يكون القصرأن يشترطِق وهل 
أن•صاح عوؤت هثس آ'لأرني ف، >ء'  ١٧ؤ عغيْلت اممه قاثا القرآن؛ إل ئتمع 

[.١٠١]الساء:ه هلإوأفينكثروأ آن حمم إن ألئLأوء مى ئثمثيأ 
وظاهرشرط، هدا فيناتلوكم، الصلاة إتمام عن يصدوكم أن خفتم إن يعتي; 

الشرط،هدا رفع أن مؤثل افه رخمة من ولكن الخونح، حال قصترإلأل لا أن الأية 
—وتلم آله وعل علة اممه ~صل البي لكف ؛فد والخوف،، الأمن نح بالقصر وأوف 

أمنا.يكوف ما وهوأشد الوديع حجة منىِل لط الصلاة يقصر 

كيف،الومتن، أمير يا قال،; عمر;ه.بمئ المؤمنين أمير أمية بن يعل سأل ولثا 
قال،ه أكزكمروأ بمّهم أن حمم ؤإئ والأية; إشكال( فيه فهدا آمنون؟ نحن نقصر 

كيفمصت، يعنى; *منهء أنتج يحنى; عجنت،® ®ثما أنا يعنى؛ ®عء>نت،® عمر; 
الشرط؟فيها والأية الأمن نع يقصر ذحج— آله وعل علته  ٠٥١-صل الثسول 

الأصلأن عل يدل ^١ وتئلم« آله وعل، ^علة ۵١صل اللمل ®فسألت، يقول؛ 
الإشكال،حل طابهم عل، ؤيادل، ةهء-؛أم، الصحابة فقه عل ؤيدل، المد، الشرط 3، 

منعجبتؤ عمر؛ يقول وسلم~، آله وعل علة اممه —صل اوسول إل فيرجعون 
فمالالأمن، وجود نع يقصر ذتخ"— آله وعل علة افه الئسول-صل كيف، هدا، 



هرحةتاوامممةاسبيح

هاملواعلتئم،  ١٩اف، يصدى صدئه  ١٠ونلم-ت آثه وعل عليه افث ~صل اللمي 
صدقته.فانلوا الأمن، نع مصز أف والصدقة قبلنا. قبلنا، رب، يا قبلنا • صدمنها؛ 

محب،أم ومصر، الحإعه يرك فهل بلد الإنسانِفي أقام إذا مائل! سأل فإن 
الحإعة؟نع يصل أن 

آلهوقل علته افه -صل الئل لقول الخماعة؛ مع يصل أو نجب فالخواب: 
ههإلأبنني(را؛ؤعنترفامحة

أوشهرين^١ لوفل حق ءمر>ت،، أم المدة حنالت، مواء ريُتئن، فليصل الصلاة 
بباالصيتقطع المدة محييي عل دليل هناك ليس لأئه فليقمحر؛ ستتن أو أوصنه 
الم.

دهانالههمناش.كإلظ، -وصبمسهال:خزمحالخنئول ١٣٣٦
ك،ظق:محاجثقا؟ءاَل:كا

<٠بمانيااةققءلته٠٢

منوسلم- آله وعل علته الله ~صل اللمذ تع حرجوا أحثرأم، 
يملوطأ- آله وعل علته اطه -صل والني المدينة، إل رجعوا ثم فة، إل المدينة 

القعل،ة،ذي من وعشرين خمس حرجِفي الود؛ع* حجة ِفي لذلك ركعتتن، ركعتغا 

١(. ٠٧٧رقم)حديث نحربجه، )١(سق 
رنميقصر، حتى شم وكم التقمثر ل حاء ما باب الصلاة، تقصر أبواب الخارتمات أخرجه )٢( 

٦(.رنم)٣٩ القمحر، مدة باب وقصرها، المارين صلاة كتاب ت لم وم(، ١٠٨١)



ةت1باسلأة)وابه|لأةاسئ>(

أقمتملأنس؛ فقتل المدية، إل وصل حر عثر، الرابع يوم صاح ؛ ٤٠من ورجع 
وهلعثه افه ~صل وصل لأنه ليال؛ عشر يعي• عثرا• بها أقمنا قال؛ شيئا؟ بيقة 

يومالصح صلاة بعد مكه من وحرج الصحي، ق صباحا الراح اليوم وتلمم" آله 
الصلاة.يقصر وهو أيام عثرة أي عقر. الراح 

أمالقز ثمطم هل إله- مافز الذي ي. JLالق المسافر إئامه -وهى النألة ٥ هلم. 
لانقطع؟

كدا،يقول وواحد كدا، يقول واحد قولا، عثر اثك، من أكثر للطا؛ لك ذل 
تحديدا؛فيه لاثرى الكتاب والق؛ الكتايس، إل ثرحع اولع وعند كذا. يقول وواحد 

والل.ين١[، • زاكاء:١ 4 القاوء من دقتي أن •جثاح ؟^ ٤٤يج( ٢^؛'؛؛، ف، محميشمأ ا>تا دؤ 
آ'إنينؤ، ذر؛مذ، ؤوهازو0 عِةتجلث قال، كما مدة؛ ن يمن قد الأرض ل يضربون 

لتصريفالبلد ق ويبقون البلاد إل يذمون قبار ٢■؛، ٠ لالزُل• أهوه ٌنز، ثن يبّمف 
يعلمونى. حد، لا يوم؟ من يقيمون فكم أحرى، بقاعة وشراء معهم امح، البضاعة 

•أوشهرا أيام عقر؛ ميقيمون اثئم 
،،٥٧٠١ما ند ^١ لأنه 1_،؛ ! ٥٧٥١يمد؛؛١ أذ لأحي« تحل ولا يمد، لر عغ؛جل قافه 

نمدفالماذا يمد لر مقيل اطه كاذ وإذا ،، ٧٥١حمحز وحالفن اطه، هماي عل ضيق اطه 
حىلنا فليس يوما، عقر تعه أو يوما عقر خمسه أو أيام خمسة أو أيام أربعة ومول؛ 

لالأنمام:ر[.ِقه إلا ٣ ؤإن 
أنترفهل أنث،؟ تقيده كيف شيئا اطه أطلؤ فإذا لعاده، هو ثعال قافه 

قدمِفيونئم- آله وعل علميه افه -صل محمد ونثبمج الخاكلم، اطه بل اممه؟ عل حاكم 
حرركعتئن يصل وجعل الودلع، حجة عام مقة إل الحجة ذي من الراح اليوم 



ضحةىبرق>؟إةاسبيحلن، 
ولولكفالإتمام، فعلته الرابع اليوم قل مدم من للأمة؛ تقل وب المدينة، إل رجع 
وعلاشُعل؛ه صل المن وه أيام- أربعة من أكم نوى إذا الإتمام -أعني واجتا هدا 
وهويعلمالإسلام، أركان من ركن فالصلاة مهم، أمر لاثه وسلم؛ آله 
منالأول، ل بميم ومن الخجه، ذي من الثالث الوم ِفي بميم من الناص من أف 

همناوش أثهث ولمؤ تعال؛ قال شوال، وق القعدة، ذي آخر وق الحجة، ذي 
الإتمام،فعليه الراح اليوم تل ةي*م من لأمتي؛ يقل ب ملثإ شوال، أولها تاوةرة:ماا١[، 

ئيمأنتلأءئِفيذلك.
الإتمام،عليه وحس، أيام أربحة ص أكثر ثوى إذا يقولوف؛ الي"ين أف والعجب 

حجةكؤنه ووجه لهم، حجه وليس عليهم حجة أيه والحقيقة الحديث،، جدا ينتدلون 
ولكنوعمد نمد عن يكن ل( الحجة ذي ص الراح الئذ.يوم قدوم أل عليهم 

للأمة!يقل ولر ماكه، وصل الراح اليوم وصاديا ماكة إل المدينة ص ار فاتفامحا، كان 
سندمولالوماًسالإتما؛.

اوسول.بأحوال الصحابة يعد ص وأعلم ه السل حائم هوأنى ها ثم 
اومول.إن يقولون؛ أيام بأربعة محددون والذين أيام، عثرْ بماكة أنمتا يقول؛ 

الممر،ابتداء بمي مش إل وخروجه الثامن، يوم مر إل وخرج الرابع اليوم قدم 
ابتدأإذا ونقول؛ ليحج مكة إل حاء شائلآْلآئيم الرسول أن يعمل هل أكبرا اض 

الدينةاإل سافر انه فمعناه الحج 

اشوصىأعناق ئ محاولوف ثإ شيئا، يعممدون أثيم العؤاء بعضن بلاء لكن 
وسلم—آله وعل عليه افه —صل اني، مفر ابتداء أن يعلم فكل ؤإلأ يعتقدول، ما إل 
الثامن.هوباليوم ما عثر، الراح اليوم ق كاف المدينة إل 



uUS  (اسلأةuU 3اسلاوايمرا
أحد»لأيممزو قال: ^- L^Jاله وعل عليه اممه -صل السل أن لدلك ؤيدل 

امحقهللودإعِفيطاف هل الودغ، طواف بمي باص«را' حىفولآخئتيْ 
المر؟نوى إنه فيقال! الثامن اليوم 

انمل؟U إذن ثثر. الراح ليلة م إلاِفي طاف U لا، الخواب: 
أيامأربعة والشافعل! عثر، خمثة وأبوحنيفة! عثر، تسعة يقول! عباس ابن 
وآخرون!أيام، أربعة حنل! بن وأخمد الخروج، ؤيوم الدخول يوم إليها ؤيضاف 

المسألة،ملأِفي عثر اثني من أكثر المهدُب شرح ذ الثودي ذكر * • يوما• عثر اثنا 
رجع؟ض فإل 

رسولهمنة ولا افه كتاب واحدال حرما وحدنا وما والثق، الكتاب إل نرجع 
•افر فهومافرا مدام ما هدا، مال، ما ملتم، أيام أريمه من أكثر نوك، من ٠ يقول، 

المثلي؛ذبئذ —الحدود الثغور إل نحرحون من والتابعين الصحابة من وكان 
متقون،أتم يحلمون وهم الصلاة يمصرون والثلأُث، السنتين ؤيمون والخمار— 

ومعلومالثلج، حثتؤه ، الصلاة أمهريقمر ستة ادرييجان إمح.بمتئ؛ةيِل عمر ابن 
ومدة.احتكاما إلا المدة طول ينس فلا أيام، أربعة ل يدوب، لا الثلج أن 

علالحكم وتبني أولا سدل، أن ثببج لكن النهار، ومحوح واصحة المثألأ 
كدا.به المراد كدا، به المراد ثدا لاتحئمءزمول! الاستدلال، 
—صوابا كاف ما إلا اختيارانه من تجد تكاد لا —الذي قذ4\ذئ4 الإسلام ميح 

بل>ونالطلممه الإفامه يغرم أو يجأ لر دام ما ستوايت،، بقل لو يقمن أو له يقول! 

(. ١٣٢٧)رنم الخايص، عن وسقوطه الودلع طواف وجوب باب اطج، كتاب مسالم؛ أحرجه ( ١ ) 
أخمد)آ/مح(.)آ(أحرج4 
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الثانالبلد ئتوطى أذ ونوث اكاق، البلد إل يليك من انمملغ إذا فمثلا! ٠، فيدر 
الإفامهنويغ لكن الأمتي3؛لاف تنؤ ب أو وءلنك، هدا *يم، تصل أف يوم من فحينثد 

تتم.أذ فعليك وق\ؤف الأصل فكذلك ممدة، لا مطلمه إيامه 
محدودة،غمُ فإفامتهم الئفارة، أماكن —ِفي الدول( —ئمراء الثفراء ذللث، ومن 

وزالأنبمم ؤسئوي،؛ لابمصرون، فهؤلاء حئامهم، بأيدي بل بأيدبمم، والأمريل 
المدة.الإقامة المطك: الإقامة وصد طانقة، إقامة 

يهول،؛كاي( بزمن التقييد وشغل• تعمل وتقييد برمن،، يقيني ^^^١• والتقييد 
بعملوالمدة حرج، ولا اقفز مول<؛ شهرين، ^١، أيام، عثرة هدا مأ؛قىو، 

الستشفىولحل مريص مثلا إنال وأرجع• عمل، ينتهي( حى ّابقمح، تقول؛ كال 
نواتا.اايبقى ألتا فيمكن يشفى، مش أعلم فاض أشفى، حس سأبقى أنا وقال(! 

إقامة.والهللقة سفنا، تعتز أوعمل بزمن المدة فالإقامة 

ومسمتوطن،ومقيم، مسافر، إل الثاءس شسمون يالتحديد يقولون والذين 
الثلاثة.الأقسام هد0 إل الناس تميم والسنة الكتاص لزق الإسلام! شخ يقول 

يريدبلدا قدم رحل بمددول• الدين أقوال ق بالتناقض مثلا لكم أصرب 
حسنا!يم، ألت يلزمه يلزمه؟ ماذا أيام، بأربعة محدد من رأي عل أيام خمسه الإقامة 
العدد؟يه يكمل فهل هدا، والرجل رجلا وثلاث؛ن تسعة الحدي وصار ا-إئمعة جاءت، 

آحراوجه من، وغثرمقيم وجه  ٧٢٠ممحامحعلونه اض؟ سبحالت العدد، به مامحمل لا 
واصح.تنائص 

)ا(محموعاكادى)؛آ/لإا(.



السر(صلاة  uUاسلأة) كتاب 

لكنتإذا الإقامة ولوثوى فهومسام، مساما دام ما الإسان أو والخلاصة 
محمثإذا عليك وحب يلد كنت،ل، إذا أنالث، اعلم ولكن أوعمل، بزمن مقيدة إقامته 

للأمام،تينا الإتمام لزملئ، المسجد إل حهرُث، ؤإذا المسجد، إل محصز أن المردف 
ضبن للصلوو محردث إدا ءامنوا آق;ث تعال؛ لقوله ا-استة؛ يلزمك، وكيلك، 
نعى.أن فعليكه المومنى، من وأنت، ]ا-ائئنث;ه[، ه أش ذَؤ إق ءانعوأ آليثنت 

الخوف،،المامينِفي عل الخ،اعه أوحن، قافه الخإعه، محه لاثنمط فالمسافر 
١[.٠ ه خههؤءثثق، ثكتر \ص■' ليم أس فبمر ؤثإذاَقث فقال: 

إلوقدؤ ا-قويث بن لمالك وثلم" م وعل علمته اطه ~صل الئئ ومال، 
وليوممحاوأمحا، الصلاةيأذنا، حصزجح ررإدا قال: أهله، وافداثمزجعإل المدية 

خمثةلا المسافز أن العامة وأشياع العامة عند ثلمغ وما الخإعه, فأوجب، ٢، أكبركياءر 
أنعلميه وجب حماعه، أو خمعة وفيه المكاف حضر فإذا كببمو، غلط حاعة، ولا عليه 

أوالخ،اعه.محصزالختنة 
شالجاءثوأدركص،ضُه

وعلعلته اطه صل اللمي مال، فنقول،ت اُبماعة نغ رىُتين أدرك إذا فالجواب• 
غيهأربع.فجم، هأفيا«لُ آلهزنللم:»لكأذنئاس1وا، 

بالثنة؟يأق فهل الخإعه حضر إذا ائلت ّمأل ؤإن 
*^'-،،٤١ورانبة الظهر، راية ثلاثا: إلا السنن ُهمع يصل السافر أن فالخوامح—،: 

يصلأن علميه الإتمام وجوُب من يلزم ولا يصليه، لكه والباني العشاء، وراية 
(.٦٨٣،٦٨٢)١(سقربم،حليخvرتم)

(.٦٨٦رقم)حديث، نحريجه، سق )٢( 



قمحةتابمد،ةاسسح

\ذثشم.ق راتبه لها ليس ذلك و»ع قصر، فيها وما تامة *^»_، ilهي فها الراتيه، 
زافُاأزدق.

يوماعثر تنعه هأقام ^^١، اليثر. تام قال! غثاص ابن وعن " "١  ٣٣٧

سنوخم%ا.
محصلتآكه، طريق عمرل ابن صحتئ ماوت عاصم بن حنمن وعن - ١  ٣٣٨

هولاث؟مابمغ هماوت ئائاتاما، هرأى وجلس، جاءنحله ئم لناالظهرركعمن، 
هكا0.، ؛^ ١١رئول، صحتت، صلاق، آمحنت، مثبما 'كنت لن قاو،ت بمثحوو. محلته؛ 

قده''/صرمحبجنئتننيذمحبم. 
ةاقتضلغهيع:محمُام

'•ردا؛اابمدي' 1ئاثاذٍلئنرنز'نبجح؛ماالترسداييئا؛■ 
علالثمر ِفي يصل ه اطه رئوو كاو محاو: عثز ابن وعن -  ٠١٣٤
علييؤير المرايمن، إلا الض صلأْ بماة يمحمئ بؤ، توبجف حيث راحلتو 

زث.ققهر،،.

(.٤٢رنم)٨٩ ال،ذع، زمن بمكأ اليي. مقام باب الغازى، كتاب البخاري• أحرجه آ )١ 
رنمونلها، الملأ0 دبر الفر ل يتشمع لر من باب الصلاة، تقمثر أبواب الخالي؛ أحرجه )٢( 

•( ٦٨٩)رقم القيم، السافرحلف صل إذا باب وقصرها، السافرين صلاة محاب، ت لم وم(، ١١٠٢)
رقم)لأ'اا(.والعشاء، اضرب بين الفر ق الخمع باب الصلاة، مصر أبواب الخاوي؛ أحرجه )٣( 
١٠)رنم الفر، ق الوتر ق باب الوتر، أبراب البخاري؛ أحرجه )٤(  ٠ صلاةكتاب وملم؛ (، ٠

م\(.٠ ٠ ) رقم توجهت،، حين، المفر ل الداية عل اكافالة صلاة جواز باب وقمرها، السافرين 



0ةتاباسلأة)بمباهلأةاوسم(

محعنصنضوس.،نيئة
اوثقاُثنح و رواة وأثم• 

مذونهدت انين. ح عروت ت هاو حصمحر بن عنراذ وص - ١ ٣ ٤ ٢ 
ئوايم،:ضو:»:اأئوغ 

.٠ أنوداوئر وؤاْ ر،. نمئ يإثا أربئا 

محثئالخصروالثم، ق ائ. ح صلث ؛ قاو رواية وِفي ا• ركمحر وبنيها 
الثمرالظهرزكعثم،منهل، وصلتن ركنمن، ذتتذقا أربتا، الخصرالظهر ؤب منه 

الخصروالثمرو\,ةبيثرفي ثتئا، ثنيها ولمًيصل زمحن، والعصز زكنت؛ن، وبنيها 
وثنيهاالنهار، ور ؤهءَ، تمر، ولا حصر ؤب بمئص ولا ركنامته، نواءثلاث 

الىذي.نؤاْ ركتكزر؛؛. 
زافعئو:كانمحمومثةتوكإذا 

الئنزممزآذترخ \ذقو ؤإن الثلهروالنضر، بتن جغ أذيزنحل مل الئص 
^^^،إذامحامح،موأن:>محلم

يروحر الرب م الئص نعتب أذ مل ازمحل ثإن والعناء، النرُب محن 
(.١٠٢٣،رنم١٦٦/٤اJضيJرحاJ^))ا(أخر-بم 

(،١٢٢٩رنم)السافر، يتم متى باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه )٢( 
(.٥٥١رنم)المفر، ق المملؤع ل حاء ما باب الفر، أبواب الرمذىت أخرجه )٣، 
(,٥٥٢رقم)المابق، الصدر )٤( 



دوحممداثئ1ةاسسح

؛•دداْهمذادددمحير
^فيوأنادأن:ظئغاظوه؛ما-ثصأضدال: 

طؤبجركالإ.نثاةمئاولأى.

هُلاهِموستجبجبج
اؤش-رداْهمذاددآ؛•^ىمو(وتبمد 

وأتوت5رثنية،إصوكتت؟ن، افي^ وثول صل ت ماو عمر ش عن ~  ١٣ ٤٧
انئهكاو أربما، بمن صل عمحاو إة ئم خلاقه، ثى ومحاذصدرا ؟كر، بمدم دعمر 

طظبمةصلنمح.ققمرء؛.
^ف،دنمح،لإمنضواشه
مح.هاَلمحي:كبمزوة:

^^^و،ءخئَونين.عهرْا.

أبوابوالترمذي■ ، ٢١٢٠رنم)٨ الملأس، بض الحع باب الصلاة، كتاب أبوداويت أخرجه )١( 
(.٥٥٣رنم)الملأس، يئن الخعع ل جاء ما باب السفر، 

(.١٢٢٥رقم)والوتر، الراحلة عل المملؤع باب الصلاة، كتاب أبوداويت أخرجه )٢( 
والترمذي:(، ١٢٢٧)رنم والوتر، الراحلة عل المملوع باب الصلاة، كتاب داود: أبو أخرجه )٣( 

(.٣٥رنم)١ به، توجهت ما حبت الداية عل الصلاة ل جاء ما باب الصلاة، أبواب 
ايافرينصلاة كتاب إ لم وم(، ١٦٥٥رقم)بمنى، الصلاة باب الحج، كتاب الخاري: أخرجه ا ٤ ١ 

(.٦٩٤رنم)بمنى، الصلاة نمر باب ونحرها، 
لم؛وم(، ١٠٩٠رنم)موصعه، من خرج إذا يقمر باب الصلاة، تقصثر أبواب الخاري: أخرجه آ )٥ 

(.٦٨٥رقم)ونمرها، السافرين صلاة باب ونحرها، المسافرين صلاة كتاب 



جآمم1باسلأأر،ابه،لأةاسر( 

نيئم.ق jLJء افُ!_؛ ؤزض عثاس م -^ ١٣٤٩
٠. ١٣٣رواه زئ. الخوف وِفي رمحتم، الثمر وو الخصرأنثتا، 

الثمرزنحث؛ن،صلاة اف. رئوو نس مالأ: صم ابن وعن وعنت - ١٣٠٠'
نثاةاأنسرم.والو؛وومظ ممر، 

مالإكووزمثل الصلأة مصزو ثاو عثاس ١^١ أة بلعك مالك،، وض -  ١١٣٥
ماووجدة. ؟ ٤٠مابين مثل وق )؛، l_Jتقه ماب؛ن مثل ؤق والطائف، تقة ث؛ن 

؛.١٣٦٤^أزنق^٥. وذلك جئ: 
زيهقإ عثرثمنا، هد،ايه افه رئول، صجنت ءال،ت اد؛تاء وعن ~  ١٣٥٢

هداومادت دامحدي محوداود نواة الفتحر. ثل الئنش راق، إدا زنحكن تزك 
،؛١١٠ٌي 

jيصل اف عه ابئك بزى كاذ عئز بن  ٠٥١همد ماو: ناؤع وعن -  ١٣٥٣
بجه.نزاةملك،رْ؛.

القصزأن لما وميم والخمع، المر الصلاة^ الثضرتي ق الأحاديث هده 
دامما مسافئ الإئثان أن لتا وسق بوجوبه، مال العالم أهل بعص وأن مؤكدة، سنة 

(.٦٨٧رقم)وضرعا، المارين صلاة باب ونمرها، ارين المصلاة كتاب ث لم مأحرحه )١( 
(.١١٩٤رقم)الفر، ل الوتر ل حاء ما باب مها، والسة الملأة إقامة كتاب ماجه؛ ابن احرجه )٢( 

ئلك،والوطأ)ا/ح؛ا(.)"؟(أحرجه 
أبوابالسفر،والترمذي• قالفر،رقم)آآآا(، بابالمملؤع الصلاة، كتاب أبوداويت )٤(أخرجه 

(.٥٥رقم)• الفر، لالتهلؤعل جاء ما باب 
•( ١٥٠)ه(احرجهماااائ،فيالوءلأ)ا/ 



قرحممبثئ1ةاسبيح

١^٥،ولوطالت أوعمل، بزمن محددا سثرْ كاف إذا المدة ولوطاك يلده مغادوا 
بأدزسجاوأغام عمر ابن أن وذكرنا متتتن، أو سنه أو شهرا بقي لو حى 
الصلاة.مصر أشهر ستة 

بأربعةحدد من فمنهم السألة، هذه اختلفواِفي خذهإإئ4 العاياء أن لنا وسبق 
إلوأضافها الخروج، لنوم الدخوو يوم وحيف أيام بأربعة حدد من ومنهم أيام، 

كابنيوما عثر تعه هانات من ومنهم يوما، عسر خمسه ءال(ت مجن ومنهم الأربعة، 
هماس•

علدليل ولا بلدْ، مغادرا دام ما الصلاة يقصر أيه الراجح القول، أل الهم 
والإسانض، والحمد دليل، فته ليس ءإثه الإتمام موجب يه امتدل وما الإتمام• وجوب 

بعضمن الأمسهلان ق داخله الإقامة أن عل استيهلان، ؤإما إقامة ؤإما سمر إما حاله 
الوجوم•

قهدا إليه، محج لر إذا وجائز إليه، الإساف احتاج إذا منة فالخمع ابمع أما 
قصرصلاة لكل توصأ فإذا قليلا، عنده الذي الماء يكول أن الاحتياج؛ مثال، السمر. 

تزظهر •ثل كاو إذا وكذلك للحاجة، نجمع أن الأفضل نقول،؛ فهنا الماء، علميه 
له.يتيثر ما حسسث، ثأخير، أو مديم ■م إما بجمع؛ أل فالأفضل ينثى~ "يعني؛ 

أنفله اش، ثاء ما فقي للعمرة مآكة إل يهب فمثلا؛ مةي،ا، كاف إذا وأما 
الخعع.عدم فالأفضل بمة، ليس ولكنه بجمع، 

أنفله ثلاثه، أو يومئن فيه وأقام طيبا المكان ووجد اليث 3، لوأقام وكذللث، 
بجمع.ألا والأفضل بجمع، 

أفضل.فالخمع إليه احتاج ؤإذا حائزا، للمسافر ابْع فصار 



ةت1وااسلأةرباداهلأءاسو(

بمارتحونوأن-رروامحهمشإلم،
أفمل ارتحل إذا المعرب ق وكيلك الظهر، تع العفر قدم تزول أن بعد ارتحل ؤإن 

العشاء؛قدم الشمس غرويت، بعد ارتحل ؤإذا العشاء، إل المزب أحر القني تغيب 
أحيائا.ومحْع هناك مقيإ كاف أيصا تبوك وق له• أيسر ذلك لأف 

إلفيها الإساف تحتاج حاو كل حارِفي وليلك عققهل، اف ثر تيمن والخمع 
كلينل أذ عاليه يشي كاف إذا مثلا فالمريفى الإقامة، أوِل السفر سواءِل الخمع، 

جعبارد والهواة الثري اشتد ؤإذا الناز، جع الطن كاف ؤإذا محغ، وقتها ضلأةِفي 
الثمر.أوق الخصر ل كاف مواء قنتع، هإثه الخمع إل احتيج كلما أئه الهم الثاس، 

وامتصالناس، يعقل الثني، غروي، قبل يوم ذاث، ^^؛^١ عباس ابن حْلب 
؛دللأ، ٣١أنا مال: الصلاة. عباس، ابن يا فقال: رحل فقام الجو، أظلم حش 

صعثاس~ ابن ~يقول المدينة وطم~و وعلآل علمته افث ~صل اللمي جع منك؛ 
ألاثفنزضا.أي: ^^^^٤ك((را؛ّ ١١مال: i؛؟ قالوا: تطر. ولا خوف، غم 

عنده.الدين الخصور أحل س مهمه خهلبه تجلتا الحال هذه ق عباس ابن وكال 
الئاشاءهإِنةنحمع،لحوإن الجع ^ ^١٥قوى 

لكنمحمع، أن فلمه تحرى، أن وحام، التنور، ق حبره وضع الخباز لوأن يقولون• 
الإئثانفلوأو مشمه. ذللت، ِفي لأف بجمع؛ لإثه صادف، لو لكن عادة، ذللت، يجعل لا 

محمع:أن فلمه وتضح، تبعد أن يصل بقي إن وخاف يطلبها، وذهبإ ييمته ضاعتا 
يلمالأُلإلاهنة•

٧(,٠ )٥ رنم الخضر، ق الصلأس من الجع باب وضرها، السافرين صلاة كتاب ءسالمت حرجه أ١ 



قرحةتابثتاةاسسح

ازتر،اللل، ضلأة الحضر: لكلوامِفي ثق المفر النوافلِفي أف واعلء 
الحفر،طنِفي هي الفركما ثقِفي الرافل كل المجد، تحثة الخض، ءثلأة 

يصثها،ألا الأفضل اكلأاث، هذه العشاء، وراتة المعرب،، ورانية الظهر، رانية إلا 
الموفق.وافه المنة. حاءيت، هكذا 

خوًٍجمح؛؛؛جبم



اسة( uUاسلأة) ممأب 

باباتحسلآ

سلأ3و'

الثامووالآيرو0 ررثحن ه؛ اش زئول هال ئاوت ئريره أي عى " ١٣٥
يومهم^١ م من وأووٍناه يتلنا، من الكتاب أوئوا أنم يد المامة، يوم 

فهلنا والناس له، اف ئهدائا يه، قاحتلئوا الحئعة، يوم بمي عليهم، محرض الذي 
.٠ علتهر متقن عد«. بمد ؤالنصازى ^٧١، اليهود ثح، 

ثنأول ونخن الماثة، ين؛ الأولوذ الآحثو0 رانخن قال: نلم رواية وو 
•إلآحرُْأ' ويكرثغوْ • أتم" يد الحك، يدحل 

آخرُفي افب رقول ثاو قالا: حدبمه وعن عك ه أحرى ول -  ١٣٥٠
قتلله؛ القص الماثة يوم والأولوف الديا، أخل من الآخزوJ ررنحن الحديث،: 

امحق«رم.

علتهطلمثر يوم ارح؛ر اش رثوو قال قال: هريرة أي وض —  ١٣٥٦
ولاثموممنها، أحرج وفه الحنق، أذحل وفيه آدم، حلو فته الخئعه، يوم الشص 

بابالخمعة، كتاب ومسالم: (، ٨٧٦رغم)الخمعة، نرض باب الخمعة، كاب البخاري: أحرجه )١( 
(.٨٥رنم)٥ ا.إءمارة، ليوم الأمن هذه هداية 

.(r'/A00)،jj(r)
(.٨٥٦رقم)الخمعة، ليوم الأمة هذه هداية باب الخمعة، كاب لم: مأخرجه )٣( 





اساة( ubاسلأة) ةت1وا 

وحلقهترامح—،، من ثعال اش حلمه أبوالسثي، غقيختم' آدم ادم® حلى ارمه هوله؛ 
هدا!يمكن وكيمج القرآن، ق هدا وكل لكلفحار، صالصاو من وحلقه حلن، من 
صلصاو؟من طم، من ترامحبإ، من 

فأولهالراب، هو الطتن وأصل الطئن، هو الصلصال أمجل سهل، الخ-مع 
افثهح الخلي تكامل فل، كالمحار، صلصالا الهلثن صار ثم ط؛نا، صار ثم الراب، 

عق؛لماسكنثيء!أمإءكل وعلمه سويا، امحا حياإنفصار ^^، ١١فيه 
لئآح لا بضق ثامإ ؤ عغيجل! < ٥١يقول [ ]١^٠:١٣ه ه-ولأه يأنماؤ أن~مفي ممال 

هلهم: ثال ل، اله؛تال لأة مة؛لذلك فعل ؤإنا تاوهمة:آم[، نا إلا 
الأرضوكاست، مله، من عئلفح الخليفة ~,لأل لاوتر،:<م[ ه حلمه ألأنم ؤ، جاعل 

ينسدش غقا أمحتل ^٥١١^١ اللائكه: فالت، بآخرين- آدم بتي مل من معمورة 
تال1وفهلا ما أعلم هادءاؤآ ؛!؛، وميس محندك منح ونحن الومآئ وئ1غلئ، ذي؛؛ا 

فيهمالأرض ق حليفة ميكون وأنه الملائكه، ثعلمه لا ما يعلم r؛3،^^، •٣[ لالنرْت 
ُاؤهالاالصالحوف: وفيهم الشهداء، وفيهم الصدقوف، وفيهم الأنتياء، وفتهم الرنل، 

اسمهدا فقال: أسإءها، آدم وعلم أشياء ءغ؛جل عرض ثم تلموزه، لا ما أغلم إؤآ 
محيء،كل علمه ١٠عباس: ابن قال ندر، هذا صحن، هدا مثلا: الأواق ولقل كدا، 
وكبارها.الأمإء صغائر حش يعني: أ والفثثهءر المنوء حش 

ثبمثلثثانإ متدتين. ،ان'ثمم انءللملائكة: دال ثم 
صذللئ، اش< فعل تاوهمة:ام-أم[. آ-لئكئه ٣ آنت عكتآ،١^، ئا إلا لآ م عي 

عجزوافقد ءِإء؟ل، افه لعلم ية يالنالعلم ق قاصروف أثم للملائكة يبتن أذ أجل 
)ا(أحرحهالطرىفياشر)ا/؛ح؛(.



شةتاواثئ1ةاسسح

ومناكفتيا يمسي من فنا ؤ\'ؤنول وضف0'.' فكيث الأشياء، هذه أمإء معرفة عن 
اسإءاللاذكه وئ يمي: ]^،:٣٣[، ه إأّيا ويخثم لأدم؛ اش فقال ه؟ ُالبمآء 
عالمهم.قصور فعرفوا بأسإئهم، فأنيأهم المسميات، هذه 

اممهفخلق وأنثى، يكر من يكونوا أن يد لا وبنوه يكرا، حلق ^١٥۴ وآدم 
ملئواالذين آدم، بنو ثكال منها، ؤينجمس، إليها، ليكن حواء؛ صلعه من زوجثه 
أب،وأم.اثنان: وأصلهم ومغارثبما، الأوصن مثارى 

سا،الوحي غدا قمار به، ممب يتعثد شرعيا وحيا آدم إل ع،جل اش وأوحى 
إلينظرون فصاروا قليلة، الدقا ق والفتنة قليلين الناس وكاف رسولا، ليس ولكثه 

الخلقفانتثز صوارفح، ولا مواغ هناك ليس لأنه ؤيفعلونه؛ آدم أبوهم يفعل ما 
محنهم؟الإىبحكم فمن ينهم، فيا واحتلفوا وكثروا 

محنيحكم بالحمح، الكتاب معهم وأنزل ومنديثن، اشُالرئل أرمل 
فيه.احتلموا فيإ الناس 

—أسألالماوى حنة وا،لراد؛الخنة: الخمعة، يوم الحئة  ٤۴٥١^آدم اش وأدحل 
تريدما كل من كل له: فمال ءةوْل افه شاكيها-وامتحنه من ؤإياكم يجعلض أن افه 
معثتة؛شجرة وهي الئجره، هذه إلا عليه، محاشس، غير هنيئا رعدا ششث، حيث من 

لأئهالشجرة؛ هدْ تعيين ق التفاسير بعفن ق جاء ما تأم—ئك ولا له، اذه عينها 
شجرة.أغبا يمنا والذي أوكذا، أوكذا أوالدرة الخنهلة أما لايمنا 

منها،يأكو أن له ونين الشظان عليه فنشل مريا، لا منها، تاكل لا لأدم؛ محل 
تالأماف:ا٢[،ه أشجيت لن تكا د٠١سثهثآإيى ؤ ناصح: انه وأقسم له، ووسوس 



0ةت1ساسلأةر0بماسلآ(

آدم؛فثني له، يئن [، ١٢•لط*ت ه ع لا رممي ائئد -أثجر} عق أدقث ^٢، له؛ وقال 
الشجرة.مى فأكل ءغ؛جل، ربه وب؛؛را بيثه الدي العهد نيئ 

الشجرةمن أكلا فلثا — امرأته وعورة —عورته عورامإ كسا ئد ثعال اف وكاور 
العورةمدت والاحرة، الدنيأ ق الأساف يسر التقوى لماس لأل العورة؛ يدن 

مثلماحصف؛ [ ١٢١]طه:ه محدقين ءنجما جتيذي صارا يعيي؛ يجيجتاه 
^٥٠٤١٢٠مثاعن عهثل؛ افه وناداهما عورامإ، لبمرا الخوص، ثحصف 

وزوجته؟كافسآدم ماذا لالأهماف:أأ[؟ 
هآلشئث يى لقون ومحنتا ت، سن ؤ وإن أنسن؛ هلشا ^^؛١ ^٥^٦ 

.[TV:^I]

الحنة؛من ثيبطا أن أتنهما هدرته- -جثئ لكنه علها، افه فتاب افه إل فتابا 
بنوآدمأزثنئز أحل من الأزض إل فهنثا الأزض، ل الخلقه تتتثز أذ أحل من 

الأزض•

الخئعة.يوم وأحرج ابمة، يوم فأذحوآدم 
الحلآدم، حلق الئئس، فيه ءللعش يوم حير الحمعة؛ يوم مزايا من فإذن 

الجنة،أحرجمّها•
الخلقابتداء ففيها الحمعة، يوم إلا الساعت تقوم لا ة؛ والخامأربعة، فهذه 

الجب،يوم ولا الاثين يوم ولا الخميس يوم الساعه تقوم ولا الخلق، وانتهاء 
الخئعة.يوم إلا تقوم لا 

?0؟ؤالتّ محورة؛ المجر يهرأل، الخئعة يوم الإمام أن الخكمة من كاف وقدا 



ضحةت1داهئةاسبيحلن، 
فيتدكرواثناذ، التدأ فيهما لأف ه؛ ألإمي عق أن ^،jJ ومحورة الثجدة، يذه 

الدأوالعاد.أوالأس،اعس الإنثانومس 
الخمعة.يوم وميزات حصاتمحى من فهذه 

صاعهفيها وأف الوعاء، فيها تحاب التي الساعة أحاديث، الؤلم، كر ذم 

صحح،وهوحدينؤ لم، مرواْ الذي الأنعري موصى أي حديث، وذكر 
ومتيغني الصلاة، مص أف إل الإمام بجلي أف حنن من أما أعله؛ لمن حلأما 

إلأذمحقيالمؤذن وحلزمامح:ظرأذال الإمام يحز فإذا ءنلأْابمة، 
والآحرة،الدتا حثر يشتل عام دعاء ففيها دعاء، وكلمها الإجاية، ساعة فهذه الصلاة؛ 

غزعمجم أسئ آتين برن ه الثنم آلبمتذ آنيت١ ؤ الصلاة j، الإمام وهوفول 
آلقآةر،ه.علمهني آننسثوب 

يكونما أرجى وهذا علميه، المول المؤيومن الإمام يدعوبه عام دعاء فهذا 
الدعاء.لإحاية صبما الخشؤع وجه عل الدعاء عل فالأحت،إغ الإجابة، أحوال من 

الجدنيي؛ن يدعو فالإنسان بخصوصه، إنسان لكل الدعاء أيصا وفيها 
يدعوِقوا-ؤظيس، ذللمثؤ، غبمر وق التشهد، ؤيدعويعد وارحني، اغفرل رب يقول؛ 

والومناُت،للممزمى يستغفئ وملم— أله وعل علمته الثه —صل اللمي وكان ا"فلسين، 
الأولالخطة من الإمام صكخؤ فإذا الخطت؛ن، يدعوي؛ن والإثثان الخئعة، طة حق 

دعا.

إجابته.فرجى أوخاص، عام سواء للدعاء الوقت، هدا فآكل 



مم1و،اسلأأرواوااسةا

ستحضزأف ا-إقمعة تصل كث إذا المسلم" الأخ أتبما ~دا لك ينبغي وشدا 
عَةقل•اطب عل لتختسها الإجابة، ماعه 

ومحسنامورنا، ؤيثثسر ينوينا، لنا ؤيئفر دعاءنا، يممبل أف ثعال اف، أسأو 
العالمن,رب، ض والحمد كلها، الأمور ق عانتنا 

٠٥١^(^
الأم،ثم، مكث، اطور إل زلجئ مال: ئز:رة م عن - ١٣٥٩

حدقتهمإ قكاو اطه.، زثوو ض وحدتمنه الئوراة، عن يخدش معه، يجلنت 
حلىفيه الحئعة، يوم الئص علته طلنتر يوم ررحت :٠ اف زسوث، ماو ملث،؛ أل 

إلاوهيدابة بن وما الساعة، يقوم ديؤ ماُث،، ويه عليه، ينبر وئتؤ أهبط، وفته ادم، 
ابنإلا الثاعة، من ثمما الئص ^ Jajحر ئفبح جم، ين الجئعة يوم مصيحه 

أغطاة٩ شقا افَ بجمحلطُل، نلملم همد لامحادمحا لماعه ثء؛ه زالإس، 
١^١٤ومح.ئنأتج، 

بمجلسيمحدقته تلام ين همدافه آهيثه أبوهريره؛ هال، ه• افب رثول صدئ، هثال،؛ 
تتهزثل !، ٧٥كنب: مآو له؛ هئلث، الحئعة، ؤماحدقتهِوريوم الأحثار، ح'كنج، 

:ل_؛ ١^١؛ ه،ه؛ةمفيألإ، 
ظيىمملإداJصدالهينغم؛تلام؛ نن اطب همد مثال حمتؤ. ثل و ش 
مثاوعو. تضن ثلأ غا ١^ مملت،؛ ئن:رة؛ أنو ماَل ش. تاعة أة علنت مد 

وكلمم،دةالأت،؛ أبوميز0؛ هال، الحئعة. يوم تاعؤِفي آخر هي تلام؛ ين افه همد 
نلملمهمد بمادهها ررلأ افب رئول، مال ومد امحة يوم ثاعإو آيم م0 



همحممرآامممةاسبيح

محلتاجلس ررس افب رثوو ألمًبمل تقم' يى اف عث محال محها®؟• وهوبمل 
يهزديك.: ثق.محك: مكنتزْ: ماو صلاةحىيصقاا؟ مهول ١^٨١٥ يتظث 

صوروىأخوألوك:محئاا.
ءاشنراالثاعهاضرجيىِو-وصممالتم١لنثولالهه: ١٣٦•

؛.رواة الشنس®. عيثوثة النضرإل الخننةبمد يوم 
ررإن.ينأضمحبما^ا-وصمينمئاو:ئالنثولالهه: 

عومذءآكءردا الصنمه، ومحه السئ، وفه بش، دمه آدم، حلق شه ائنتة، يوم 
س::انئولاش،ثمحمحصمحا

أخثادالأزض عل >؛ افَ »إن قاو: ثلث، يقولون: قال: أرنت؟ وقد علك 

\شم"}
١٣٦٢١Jتثولالهِس: -وصمم:رة؟Jاال؛ومايعود:ز؛اكاثة،:؛ا،

عزتولا الئنش طلت  Ujالخئنة، والثاهد:زم >^، اكهودزم زالزم 
وليالةالخمعة يوم فضل باب الصلاة، كتاب وأبوداود: (، ١ • ٨ / ر١ ا،لوطأ ق مالك احرجه )١( 

الحمعة،يوم ل ترجى اش السامة ق باب الجمعة، أبواب والرُذى• (، ١٠٤٦رنم)الجمعة، 
الجمعة،يوم الدءاء فيها يستجاب اش السامة ذكر باب الجمعة، كتاب والنسائي: ٤(، ٩ ر١ رنم 

رةم)،"ا؛ل(.
(.٤٨٩رقم)ايمعة، يوم ق ترجى التي امة ايق باب الجمعة، أبواب الرمذى: أحرجه )٢( 
والنسائي:١(، ٠  ٤٧رقم)الجمعة، وليلة ايمحة يوم قفل باب الصلاة، كتاب أبوداود: أحرجه )٣( 

كتابماجه: وابن (، ١٣٧٤رقم)ايمحة، يوم الحم،. عل الصلاة إكثار ثاب الجمعة، كتاب 
رنم، ٩٨١)Y/ والدارمي ١(،  ٠٨٥)رقم الجمعة، فضل ل باب مها، والسنة الصلاة إقامة 

٥(.٢ ٥ رقم ،  ١٣٢)Y/ المحثر الدعواتؤ و والمهقي (، ١٦١٣



0ممباسلآت^ساسة<

افانتجاب إلا بحم يدعواف، مؤمن عبد يوافمها لا ثاعه فه منه، أيصل يوم عل 
حديثهدا ومازI ؤالرمذي، أحمد رواه منه؛؛. أعادة ثيء!لا من ينتميد ولا له، 

ريصعق وهو مد0، بن موتى حدث من إلا ينزف لا عريت 

»إن;نماكةط: ما-صوثابمينهاكرهاو:ءاوائ 
حممفه الفطر، ثيوم الأصحى يوم من اطه عند وهوأغظم ،، ٧٥١عند وأغفلئها امح؛ام 

وفهآدم، افه ثوز وفه الأرض، إل آدم فه اف وأهجن آدم، فه افه حلق حلأو■- 
^لإبمألخماقا،زسممو؛ائاط،ئمن

يوممن بخرإلاهومشقن ولأ ولأجباو رياح ولأ ولاأرض ولانماء ممرُب، مثلث، 
ماجهر٢؛.ابن ذذ\1 الخئا؛ةاا. 

هاليي الأنصارش من رجلا أة عتادة نني عن أحمد وروى - ١  ٤٣٦
وتاقخلال؛؛. حمسن ي مازن الخر؟ من فه مادا الخمعؤ؛ يوم ض أحمدا سانت 

امحق؟يوم ئمي، ثيء لأي لللمي. محل مال؛ هريره ش وعن "" ' ٠١٣٦ َ 
آخرول الجلثه، وفيها والجثه، الصعمه وفيها ادم، أيياك طينه ?^1، مها ررلأن مازن 

أئٍر،(َزاث وُرر افنيقا!نجح ئعا ثن تاقه ٠^١ تاعات ثلاث 

(.٣٣٣٩رثم)الرؤج، صورة ومن باب المآن، شر أبواب والترمذي؛ ٢(،  ٩٨احمد)^إ (أحرجه )١ 
١(.• ٨ رقم)٤ الخمعة، قفل ل باب مها، والسنث الصلاة إقامة محاب ماجه؛ ابن أحرجه )٢( 

(.١٢٨٤)آ(أحرجهأحمار)ه/
)أ(اكلرامح)^اام(ّ



محممد،،سئ1ةاسبيعلن، 
يزمعق ١^؛ ئونضُلالهِه:محوا 

عقعرصت ي عق محق لن آخدا نإن ١!^، ممهدة ثئيوآ، ٠ اك؛ 
الأرضعق حزم افه ارإل ت هاو الزن؟ وتند هلت؛ ت هاو منها®. يهمغ حى صلأد4 

٠.مامحر و ^lo يزريى«. ص ص!ف ، ^١۶

ررمامذمنلميموتاض:٠ هالرئول ينرعمووهال؛ وعذهمداف ~  ١٣٦٧
هداوهاوت أحد رواه اكر«. فئته افه وهاة !لا الخماته، أولتله الخ٠عه، يوم 

ا.دئتبلُ إنتاده وليس عريب حديث 

دّةةأهلاس:م[امحلم أ'ةلق وؤ'؛ هزأ: أنه عثاص اينر وعن -  ١٣٦٨
عثاس:١^ هماو عيدا. لأكدJاه١ عئتنا الأيه هده إوثزلئ محال: *بمودي، وعشية 

حديثهدا : وهاJ البيئي رواة عزة. ثيوم محت همدين؛ِويوم يذم هإيثرلشِفي 
^)٢(ٌََك 

■ح٠سءرس 

كِهإذائخونجيهاَل:ممك
أعث،وله الحئعة رروثة يقول: وكاو هال: رهّصاف®. وبلننا ونمال، رجب ق لنا 

اليباُالدعوات ال؛يهقيِو رواه أرهر®• يوم الحئعة محتوم 

١(. ٦٣٧رقم)ه، ودنه وفاته ذكر باب الخناثز، كتاب ماجه: ابن أحرجه )١( 
رنمالخمعة، يوم مات ليمن جاء ما باب الخنائز، أبواب • والترمذي أحمل. أحرجه )٢( 

(١٠٧٤.)

(.٣٠٤٤رقم)المائدة، سورة ومن باب القرآن، شر أبواب الترمل.ى• أحرجه )٣( 
(.٥٢٩،رiم١٤٢/٢ءواتامر)امحفي١u(أحرجه 



آلهوعل عليه افه ~صل اللمي اف أمحها اُإثمعؤ، ليوم ومناقب فضائل هدْ 
عاليه.الصلاة من ١•^*^— ق —أي! فيها محثر أذ أم ذتج— 

اطه،كتاس -آاِفي مأمون ذتؤ- زمآله الهُءه -ثل الض م والفلاة 
صبملؤأعثه ١٣٠١٠افيركت قأثا عق بمئن رمكهقته) أقت إن ؤ تعال؛ افه مال 

]الأحزاب:ا"ه[.ميثاه نسلتؤأ 

اليم صك فإذا أؤكد، ابمة يوم ل لكن وت، كل ل ظ؛ وثدا 
الهلثارةِفيق لوكنث، حش الأرخى، مى كنت، مكان أي سااغهِق صلأيالئ، اف قس 

سلعه.صلاثلث، فإن جوالثناء؛ 

صريتاى* ارمت؟ وقد عللش تحرصن كهمج رهتوؤتي؟ءئوم الحلمحاية مكل اٌ

افهررإل فقال؛ رمها، يكوف حى الأرض تأكله فالمثت، اشتح، حال هدا لأن رمها؛ 
قفالأبياء والئلأم. الصلاة عليهم الأنيثاء« أجناد ثيكل أو الأرض م حرم 

الأذن،ثحمة ولا أيدا، شيئا متهم الأرض تأكل ب اليوم، دقوا كأنا الأل نورهم 
يشاء.من يؤتيه اممب وفضل والثلأم، الصلاة عليهم الأنبياء حمسائص من وهدا 

يكرمربعا يدري، لا الشهداء؟ تأكل لا الأرص أف للشهداء؛ يكون هدا وهل 
ءاكلهمآدم بتي حيع أف الأصل ولكن الأزض، اكلة فلا الثاس بحص تنال افه 

لأئهالأزص؛ اكله لا الخننمى، وهو الدم،، عجث، إلا يمي ولا الأزصى، 
الساعي.قيام عند الأجسام حا كالنزاةوتإ 

زمانق كانوا أغم الناس بحص لنا حكي ١،^!،، جد الأرص تأكل لا وتد 
تجبرونوهم نثر فاعترضهم عنيزء، البلد هده عل محورا للصعوا عئفرون سابق 



محممبا4سئةاسبيح

اصنإلا عليه هو ما عل يابنا جدا وجدوا الضر كحوا فل، الثور، ارت، اّلأّ
باهية.اليتية حناء إو حش يابس، انه إلا ياق،، ثإية الرجل اما كالؤماد، صار فقد 

فأبقو0المم، هدا من الأرض وجه عل العلب مى رائحة أعفلم ووجدنا محالوات 
النجديةِؤبالديار ثي ن؛ىقآنئئ الايaلين الله عيد الشيح وأظنه البلد، شخ إل واتوا 
ردوهفمال،؛ نفعل؟ ماذا ثالوات عنيزة، ل قاصا صار الباطن افه عبد لأل رمنه، 

أودس.حارخا عبملوْ أن الموئاكإر،إئا و-ئبراقوب 

عليهم.وسلامه افه صلوات الأنياء إلا متر لكل به محزم لا هدا لكن 
وعلعليه اممه ~صل اتي، أل دهم، ْقكرْ، كلمة الأحاديث، هدْ بعض وفي، 

ماجنده يعتري موته يعد السل لأل كدد-ا؛ وهدا يروق،®، ررحي وتلمم" آله 
قر0ِفي حثا كاف ؤإن شرص،، ولا أكل إل بمناج لا نعتي• الأجساد، بقية يعتري 
الأمواُت،.من كغيرْ يتممس ولا يثرب ولا يأكل فهولا بزرحية، فحياته 

صلاللمل في، الغلاة بعض من مدئونة ولعلها منكرة، كلمة الكلمه فهن>ه 
وت1؛ا.آله وعل علته ، ٧٥١

العصي، Jjuكانت، الإجابة ماعه أل ق متعددة أحاديث، فيها الأحاديثؤ وهاوْ 
لأعلمإق أسلموات الدين اليهود خيار من وهو هئقبمنن، نلأم، بن افي عبد وقال، 

قولنع لأحد قول، لا ولكن ا-ادمعة، يوم من ساعة آخر أما وذكر هم،، ساعة أي 
وعز(آلعليه اممه -صل اش أن سبق وقد ون1لم-، آله وعل علته اطه -صل محمد 

المنامبهوذكرنا ٠، الصلاة®؛ مصي أذ إل الإمام تنلس أذ ق/؛ ما ررهمر ثال• وملم— 
(. ١٣٥٨)ريم حديث نحربجه، (سق )١ 



؛ت1باسلأة)داد،اسات(
0—

الإنماوأة أز لا لكن الناز، علها اوبجمع اكروصة الفلاة أداء وقت أبجا 
العصر.وكذلك ا-إقمعة صلاة وقث الدعاء يتحزى 

الثمس،عاليه طمن حيريوم الخمعة يوم أن من سى ما فيها الأحاديث وهذه 
وثتيب،الشاب، أحن عيدثيس يوم يائه نثعز وأو اليوم، جدا نمي أن لنا فينبغي 

كالأيام.ليس يوم انه آمتنا نشعر حس وثتنوك، وثتنظفح، 
كأنهلا الأيام، محائر مثل وكأنه الحمعة يوم عليه يمن اليوم الثاس مى وكثير 

هدامقدار يدري لا جاهل الإلنان أن قاما أوللعملة، ليجهل وهدا ا-اقمعة، يوم 
غافل.انه ؤإما اليوم، 

لألفهوآثم؛ يغتل لر ومن واجب، حفرها لمن اهئعؤ يوم والاغتسال، 
و.المئ كلام وهدا ' محإم٠ار ؤز عل واجب الخئعؤ يوم راعنل البذ.دالات 

واجب،ا-اثمعة عسل لأمته• بموله أف لايمكن والتي. الكلام، وأبئن الكلام أنمح 
افن؛البلاغ بائر يكن لر سحب م انه وهويريد هدا فلوهال، منقصي،، انه وهويريد 

واحّ_ابأنه لا راواجسااا الحديث، يمرأ ان إنكل لأل 

غلط،فهدا مزكي، أي؛ ُرواج-ي،؛ا لقوله• الحديثا قدا العلياء بعض تأؤيل وأما 
الغلووقت، ئركه. أثم تركه إذا الإسار( أف يعني الواجب، المؤكد، غير فالواجب، 

عترك،عن به شنا واسعا، طيبا ورزها صالحا، وعملا نافعا، عالتا اررقنا اللهم 
فدير•ٌّمح،ة كل عل، إياك به، يطمحنا ولا العالميرئا، رب يا عنك به يعنينا ولا 

؛٥٣٨)رنم حديث نحرثمحه، ثق سا 



؛محةىوا|سىةاسسح

ممحقمحه

ظا1))وو

مملوبمم، عل افث شحتمى أد الحئعات، يديهم ص أقوام رلإلجأ0 ش' أمداؤ 
يراثظيى«.نواةسمُُ

\ض'س
اك->،أف ١٣٧١

ماجهوانق واشائى دالرمذى أبوداود رواه قله®• اشُعل ثم بما؛ بماوثا بحم 
.١'^

^ما-سا؛ىسسسناقبنمر'ا.
سا-نآمحصفيقائة"ا.

(.٨٦٥رقم)الخمعة، ترك ق اكنلظ باب الخمعة، كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
رنمالخمعة، ترك ل التثدد باب الخمعة، ترك ق التنديد باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه )٢( 

o(،• • ) رقم عير، غير من الحمعة ترك ي حاء ما باب الخمعة، أبواب دالرمذىت (، ١٠٥٢)
ماجه؛وابن (، ١٣٦٩)رنم الخما|ة، عن التخلف ق التشريد باب الخمعة، كتاب والنساشت 

والدارص(، ١١٢)٠ رنم عدر، غم من الخمعة ترك فمن باب مها، والسنن الصلاة إقامة كتاب 
)^•ارآ،رقمآا1ا(.

مالكوالوءلأ)ا/ااا(.)٣(أحرجه 
(.٣٠)؛(أخرجهأحد)0/« 





ضمماب*ق؛ق1ةاسسإ

ثثوم«.نواةمرن.

مِس ائط رك »ةن لأل: m الض أن جس، انن وض -  ١٣٧٩
^^و;ضوؤيت:»لأا«.

نواةاثبجء،رى.

لأمواتوم باقي يؤمى ثان ارس ؛ ماو و. افي رئول أو جابر، وص ~  ٠١٣٨
بلهوانتش يئن أوئوك، ص أن تثافث أز مريص إلا انئعة، يوم امحه دء 

الثاز٠طنير٢ا،ززاة حيدم ؤاهiهعني عنت، انتض أوبجازة 

واجبها-إثثعة لأف ا-إقمعة؛ عن محثم، من عل الوعيد ق كلها الأحاديث هده 
يتخلفأن لأحد نحل فلا السالميرن، الني عباد  ٤١٥٢٧الني، رمول وسق الني، تايت، كل 

عدرتمن إلا عنها 

يمثمةولكن أويأق المسجد، إل ياق أن يستملح لا الدي الريفي ذلل—،؛ وس 
معدور.فهدا الصلاة، حشؤغ ندمت، 

إذاولكن سده، بخدمة مشغول، لأنه معدور؛ قإيه المملوك، العبد ذلك! وس 
لا؟^ةأنبجفهلًيئهابمةأم 

لالتنديد ريان الخ،اعة، صلاة ضل باب الصلاة، ؛! ^١٠٠اجد المكتاب لم؛ مأخرجه ( ١ ) 
x٦٥٢ءنها،رفا)التخلف 

١(. ٥٧٦رنم ٣، ٠ ٥ المتن)آ/ ف، الدارممي أخرجه )٣( 



0هاباسلأتربابُجءي4ا<
——

يلرمهبل ونل؛ أصلا، الوجويب أهل من لبمل لأية ابمة؛ ثلرمه لا _)،؛ 
ممدهله أذن ئا ارتج منيم بخدمة عاقل، بالأ مكلف لأنه ا-لئثعة؛ 

أذنإذا ا-إدمعه محضر أن بجب المملوك العيد أف لالصوارت،؛ أترب القول وهذا بذلك، 
ميده.له 

ركأوعدرِفي فهل بمتانه، ق ليعمل شخصا امتأجن كإنان المستأجر، أما 
ابمة؟

ثالفإذا المستأحر، حى عل ومقدمة واجبه، ا-ائمعه لأف يعدر؛ لا غالخواب؛ 
ا-إمحمعه؟يصل أن عل يشرط لر إيه المتأجرت 

اممبوشرط أحي، افه وقضاء شرعا، مئتزط ثيء هدا ت نقول أل فالخوايح 
منفينصرف بثيء، يتلهى ألا اجمعة إل ذم، إذا المتاجر عل نحب ولكن أوس، 
ؤترحع،يصل ثإ — حضورالإمام عند الذي ~يعنىت اكائ النداء سبع إذا فغله 

أصحائه،نع ولا أوشرائه، تيء بح ق ولا النوق، ولأِل اليّتج، ل لا يتوف،؛ ولا 
صله.ئم إل فوزا ثرجع بل 

عطله،ا>ائئثة يوم لهم يكون المستأجرين الناس غالب، الأل عصرنا ول 
لهم.عدن لا لأيه عليهم؛ واجه ا-إثئعة أن شلثح لا فهؤلاء 

ووذهبِقشاه، أو أوبقرْ، بعير، ثيء؛ للإنسان يميع أن الأعذار وس 
ماله.ضخ تركها إذ لأيه عذر؛ فهدا يدركها، حى طلبها 

لهليس مريص ءتد.ه يعنى! مريصا، يمرض ان إنيكول أن العذر س كذلك 
البيت،ق ا،لريص كاذ إذا وهدا الريفي، عند يبقى أذ عذر فهدا هو، إلا مرصه يس 



هرحمموا،سئ1ةاسسح

منللمرصى وزن قد اش- -وممها الحكومة ممب فالحمد فثميات لكفِفي إذا أما 
•يمرصهم 

إلعينة من ام ّإنسان مثلا: عليه، محنة لا ؤإنه الإ؛ ِفي الذي المسافر كذلك 
مبتدعا،لكا0 ولوأقامها الثمر، ا-إقثعهِفي يقتم لا قإيه ا-إثثعة؛ يوم وصادف مهة، 

عملامن ونئ؛ا: آله وعل علته اف صل اش لقول أعدهاظهرا؛ لقلنات ولوأقامها
أى:تردود.ئلأمشمنامحنث«رأ؛ 

لحرابمة، أسفار0 وتقإ-بملِفي وعوم علته افه -صل التح، يكن، ولر 
يوموصادف الأيام، أقفل من، عنمة ؤيوم عزقه، متقثِفي وهو عزقه، يوم ِفي 

—وتلم آله وعل علته اطه —صل اتح، يصل ب ذلك ومع الودلغ، حجة ق ا-اقمعة 
افت.ابمة،لأكم

لواُمة الحمعة أف عد\ء أنصاف هم الدين ا"اتهال بعفن، عن، يلثني، وقد 
اشبسمة ٠^^٠ وعدم جهلهم، من وهدا الصحراء، يقيمونبماق وأمم الفر 

زنق؛.وعلآله اممهعلته صل، 
الفتوى(وتميهِو، ابن الإسلام شخ ومله ذكر كإ أربعة، إلا الدسا أفد ومجا 
تقيه،ونصف متكل،؛، ونصف ثحوى،، نمق أربعة: الدثا أفد قال: ا-لخميية، 
طبسبإ.ونممذ 

باللغةيتكل؛ أن أراد لأئه اللغة؛ أفد ي*ني، اف، اللمأفد الحوى، فتصمح 
العقائدفأفد التكل٠إ اما الالسان، ي فيفبعري وهولتسل قيتعزب فعجز، الحرمة 

نحربجه)»؛_:U؛Y(.سؤر '١( 



0ةتاساسلأةرب1بوجويهاا
——

وهواهم،أفكارهم العقائد يشتون اثدين القوم من ومراده والأدياف، 
واقيي.والق بالكتاب لا 

بإالرحل قدا فيحكم فقيه؛ نمحق لأنه البالدان؛ أفسد فقيه؛ نصش والثالثت 
البلدان.فمملل يستحق، ما الرحل هدا ؤيمغ يستحق، لا 

انهفيفلن اiريص فياتيه الطت،، ق حاذيا ليس وهومن طيسر، نمحق والرابعت 
له.قاتلا الدواء هدا ؤيكون له تصفه وكدا كدا ودواوْ الفلأئ بارض مريض 

عالم،بغر يمتون المن، صغار العلم، صغار أحداُث، يوحد الأن إنه أقول(؛ 
لسانذلأقه اطه أعهلاْ سميه، ابن الإسلام شيخ الواحد فكاف العوام بين، حلموا ؤإذا 

كداؤيقول( اممب دين ق ؤيممحل نحمل فتجده ، جهاو إلا حوله وليس بيان وفمحاحه 
صلأل.وكلها نطع ام الأشياة أكو وما وكدا، 

قيلإذا ؤيله فيا عغ؛ْل، اممب عن وئم اكي لأل حطرْ؛ ماله الإفتاء ومآله 
كدبا.اض عل افميث، القيامة؛ يوم له 

الأحر،إل اذهّأا يقول(! واحي• كل الفتيا، يتدافحول الصالح اللف، وكاف 
فكانالأن أما مققل، اف من حوفهم وشدة ورعهم من وذلك الأولر؛ إل تحوي حى 
التقاطها.النازإل يتسابق يطع، المحا 

قوملث،ق ميدا تكول أن أراد اممه كاف إن السيادة، تتعجل ولا اصر أثض فيا 
ويصحلث،.اش حدللث، ؤإلأ فستكون، بالعلم 

٠١٣اثسعل محمى حالها وإذ حث مذ امرئ عند تمح، دممحا 

•إا(صخ،ءزرْ 



قوحمماوااق؛دا،اسئلن، 
ؤيقولونالإفتاء ق سزعون الذين أوكك عل الإنكار أشد ننكر اثنا المهم 

لدةإن ونقول؛ الأ|ث، عقوية من وتحيرهم اف،، عباد ؤيضلمون يعتمون، لا ما افب عل 
مثل.أذ بد لا قصثره، الثمهاء ومماراة العناء ومحاراة المنيا شم 

ءليعد.هاذللمثف فعل ومن منكرة، المرئدئ ا-إقمعةتي صلاة إن ونقول؛ 
أويوما فيها يمي البالي، أول، المدية J( المسافر كاف إذا اما مقصورة، ولتكن ظهرا، 
تعال؛اف لمول الثامن؛ ؤيمل؛غ الحضور عليه فيجسا الحئعة يوم وصادفت، يومي، 
التحودروأ ذَؤأش آلfدثعؤةنوأإق ةنٌ بن بمش رده ادا ءامتو١ آل;بم ؤكآ؛بما 
الذيما مؤمن، المدية 3، اليتم، فالمسافر لا-بمنت:ه[ ه إنَثئزتهمن ء -نر ذَ.لم 

لقةس٠وا يروأيمحمت من بخلموو رده إي؛ نوا ء١٠ ٠٧١^٢ الأيؤ من أحرجة 
ودروأذَر_أس 

نحضروتصل.أل بد فلا النداء وسمعت، سلعتك، ك؛ح نائم لوأنك، حش 
عليوئانا وأن ريعته، يث والحمل ديته، الفقهِق حميعا يرزقنا أل افه أسأل 

فديئ.ثيء كل عل إيه حاصه، العلم وطلاب، عامه، اكلم؛ن بمدي وأن ذلك،، 
مسم



\مَهبماسمة)ىباسمااف«اصر(  ئانث تتننن■

ضيماواميي.ة ُ
تصم م ت

اضوالأوو

الحئعةيوم رجل يئثسل ررلا ه؛ اف رموو ماو ت قاو شفاو ض — ١  ١٣٨
تجرغ،ثم محؤ، مذطب بمش أن نيدهذمذ_، مذخر، ثااظاغ رظهث 

يإذاماوابينيزقُظ
ا٠رداْ • الأحرى® الخئنة ذقن 

الخئعهش م اعتنل من ٠٠هاو؛ اش. رثول عذ ئرثرْ، م وعذ - ١  ٣٨٢
دمحذبتك ما ق عقن معه، يضل م مذحْكه، حريهمغ انفش م هدنثه، ؛،١ هضو 

.٠ منلمُ رواْ ثلاثة؛اماا. ومحل الأحرى الخمعة 
وثم الوصوء، هآحثن ثوصأ رامئ افه.I رئوو هاو هاو؛ وعق —  ١٣٨٣

مسومذ ؤام، ثلاثة ورثاية الحئعة وبثذ يته ما له ئفن وأئضت،، هانتئغ الخئنه 
س1مرآُ.زوا0 . (( هص 

اعئوممن الخننة ثازيز؛ »رإذا ا-وعققاَل:داَلتثوواشِ.:
مدنه، بمدى الذي امحجركنثل زهثز ء١لأئJ، الأَزل اس:لإون عل:ب 

(.٨٨٣)رنم للجمعة، الدهن اب الحمعة، كتاب اJخارىت \خو-ج4 ( ١ ) 
(.٢٦/ ٨٥٧رنم)الخطبة، ل وشت اتع من فضل باب الصلاة، كاب لم; مأحرجه )٢( 
؟(.UMoUرقم))٣( 



محممبثء1ةاسبيعيث، 
صحمهمطووا الإمام حنج ئإدا يفه، م دجاجه، ثم 'كبما، م مرة، بمدي ٌكالدى 

ائم«.ةمقشراأ.رضنون 
الخنمؤ؛يوم كاحباك يك ارإدا الني رئوو قاو هاو؛ وعنه -  ١٣٨٥

عأوتهُآ'.هقى لثوت«. ممد نحلب والإمام مذ 
يومأحاْ أحدٌكم لايقيني ١٠افه.؛ رئول مال هال؛ جائر وعن ~  ١٣٨٦

٠.منلمر رؤاْ اهنحوار؛. يمول؛ ومحن هيه، همند مفند؛ إل نحالقن ثم الحئعة 
قُ ء َ

الخمعة،كاب وسالم: (، ٩٢٩رقم)الخطة، الأست،اعإل باب الخمعة، كاب المغاري: )ا(أخرجبم 
(.٨٥٠رغم)الخمعة، يوم التهجير قفل باب 

(،٩٣٤)رنم نحيح، والإمام الخمعة يوم الإنصات باب الخمعة، كتاب اJخ١رىت أخرجه )٢( 
(.٨٥رنم)١ الختلة، ق الخمعة يوم الإنصات ل ياب الحمعة، كتاب ومسالم: 

رنمإليه، سق الذي الماح موضعه من ان الإنإئامة نحريم باب السلام، كتاب لم: مأحرجه )٣( 
(٢١٧٨.)

(.٣٤٣رنم)ا-نمة، يوم الخل ل باب الخيارة، كتاب أبوداود: أخرجه )٤( 



0(مماوااسمةرى0اممس«الأص 

|١j•^^ غل ®u ه'' اف رئوو قال ^ ١٥تلام بن افب عيد وض ~  ١٣٨٩
ماجترُانئ رواة مهثه"• يوة بوى الحئعة أ0يتخدممحلوم يجد 

♦^ا-ونثاةمذضمحينسرم.

الدم،ررضا بمهال:هالنملاهِه:
رواةدحلها<،• نإذ الحق، اوجوَلأمحالساظنييؤمو ئإئ الإمام؛ ئ داذئوا 

\ولأ%ا.

اشزئول قاو هاو: أيه عن الهم، محس بن مناذ بن تهل دعى -  ١٣٩٢
يقال؛البيذي رواة • جهم٠٠  tiiانحدجنراابئعؤ يوم الناص رقاب تحن، ررمى .ت 

هداخديئمبيرْا.

مح.شضامحيمكؤلإيم
رأبو(، ٤٩٦رنم)الخمعة، يوم الغل فضل ل جاء ما باب، الخمعة، أبواب، أحرجه ( ١ر 

ياي،الخمعة، كتاب، ت ا5ي والن(، ٣٤)٥ رنم الخمعة، يوم الغل ل باب، العلهارة، كتاب، داولت 
جاءما ؛اي، فيها، والمة الصلاة إقامة كتاب، ماجه؛ وابن (، ١  ٣٨)١ رقم الخمعة، يوم غل فغل 

(.١ ٠ )٧٨ رقم الخععة، يوم لغل ال 
(.١٠٩٥)رقم الخععة، يوم الزينة ل جاء ما باب، فتها' والسنة الصلاة إقامة كتاب، ماجه؛ ابن أحرجه ( )٢ 

(.١١٠مالك،فيا،لوطأ)ا/ أخرجه )٣( 
(.١١٠٨)رقم اطلوعنلة، س الإمام الدنومن بابج الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه ( ٤) 

وابن(، ٥١٣)رقم الحمعة، يوم التخ3لي كرامة ق جاء ما باب الخمعة، أبواب الرمدى؛ أحرجه )ْ( 
رقمالخمعة، يوم الناس نحملهم، عن ايهمح، فا جاء ٌا ثاب ز؛ها' دالة الصلاة إقامة كتاب ماجه؛ 

(١١١٦.)



سرحممباعقك1ةاسبيح

٠•^^١٥يأبدامح؛ذي رداْ تجك• 
«إذاتسكمحايمك؛؟'ما-ثضاينمحئو;هنضلاف. 

الرمنيرُنواة دنكء. محبيه من يكحول 
\ضة'ض'

محو:شنئروالههأنمحا
بيِفياك؟تاَل:ِفيكوي.

دعارجل ههو بدعاء، حمركا ورجل مئها، حفلت مدلك بم، حصركا هرجل م• 
وثأيتحطوئآكوت، ثإثصات حصركا ورجل ؛نثك، ثاء ثإو أغطاه ثاء إذ افن؛ 
ودلكه ثلالإ ونياده ازثيها الحمعؤ إل ظارْ يهي وريوذأحدا، منلم، رب 

.٥^١٠٠أنو ^١© ا٠.  ٠١٦ زالأسام: آمالهاه عثئ قث بمثت حآآ ح ثأ0اطبممووث 
اكثكلم:زم ررتن \ب. نثوُل هاو هاَل; ءثاس انن وض -  ١٣٩٧

(،٥١٤رثم)عني،، والإمام الاحتاء كراهية ق واُ_اماجاء الخمعة، أبواب ت الترمذي أحرجه  ٢١١
.٢١١١٠عنطب،رقم)الاحتباءوالإمام باب الصلاة، كتاب وأبوداويت 

رقمه، محلمن يتحول أنه الحمعة يوم يتعس قيمن باب الخمعة، أبواب الترمذي. أحرجه  ٢٢١
(١١ ١ ١ رقم)٩ عني،، والإمام يغص الرجل باب الصلاة، كتاب وأبوداويت (، ٥٢٦)

(،٦٢٦٩)رقم ه، محلم الرجل الرجل شم لا باب: الامتياز، كتاب المعادي: أخرجه  ٢٣١
(.٢١رقم)م\ماإليه، سق الذي الماح موضعه من الإنسان إقامة نجريم باب الملام، محاب لم: وم

١(.١  ١١٠رقم)محل،، والإمام الكلام باب الصلاة، كاب أبوداود: )٤(أحرجه 



يصآوالمي( ارتنذ1يف باب اسلأء) هاب 

ثنبز أمئ لك: يقول ش \س عئمو الخثار نحم مهن نحك نا>ىم 
ئ«.نثاةمحم.

صئل؛ئلسملافُفيمحؤمححهّا>-وصصينالإاق 
طيبعندة ومن'كان ماعتمالوا، عيدا، اف جعلت هدايوم إو مننزادن1وان، ®يأ الحئغ؛ 

ء1هرآا.ماجن انن زوزاْ مالأك، رواة • بالئواكا< وعاو؛آ5لم من4، يغص أو مرْ ملأ 
.٠ ضلا عثاس انن وهوعن - ١ ٣ ٩ ٩ 

١٤٠ ينسيواأو النلم؛رر عل ررحما \به.' رثول ماو محاوت ال؛تاء دعن " ٠
أحمدرواة ط؛ب«. لة هالآم نجد لمْ مإو أهلؤ، طيب مى أحدهم ونص الحئعؤ، يوم 

حننر؛ا.حديثر هدا وماز؛ والمتمدي 

ائل!مممنت الأحاديث هدْ 

بدونا-إثئعه حضر من وأل واجب، انه محبق وقد للجشمحه، الاغتسال منها! 
الخئعؤيوم ®عنل هال! — ونثم وعلآله عليه اش ~صل اللمي لأف آثم؛ لإله ال اغت

عفانبن بعثإل عرص ;قهيبمتئ صر الؤمّئلا أمتر ولأن ، محيمءا كل عل واج—، 

(.٢٣٠)\(أحرح4أحاو)ا/
(.٦٠الوطآ)ا/ل مالك أحرجه )٢( 
(.١٠)٨٩ رقم الخمعة، يوم الزينة ل جاء ما ياب فيها، والته الصلاة إقامة كتاب عاجه؛ ابن أحرجه )٣( 
رقمالحمعة، يوم والعليب السواك ق باب الخمعة، أبواب والر٠نىت (، ٢٨٢/ )أ أحد أحرجه )٤( 

(٥٢٨.)

(٠ ٥٣٨)رنم حديث نحرمحه، سبق )٥( 





)باساسميضواص؛إوا

رراجلزله: فقال نحلب، ونلمِ آله وعل -صل والني الرقاب يتخهر 
صآذ:ث«را،.

إذام المجد، آخر ويقومِفي الأول الصقن ق مكاثا يئجز الأذ الثاس بعض 
بدولا كال إذا علمه، ض وهدا الناس، رقاب تخش وحعو قام الإمام محيء لرب 

بتخطيأحدا ينزذي لا حى الثال؛ الصقن بماذبمم أن قبل مكانه إل يتقدم يإثه 
اوقاب•

وقفهوأفضل، الإمام إل أش الإسان كثاكاف لأثه الإمام؛ الدثومن ومنها• 
لروالصقل حاء إذا الناس بعص أل وهي الناس، بعص فها يعلهل مسالة هدا 

فيقال;السنة، -كل غالخل وهدا الأيسر، الخانن، وترك بعيدا، ولوكاف اليمتن إل انحار 
._Jlيعد إذا وأما أفضل، iاليمان ٠تقاريين الصقن ار ؤيالصف يم؛ن كال إذا 

الوسط.ق الإمام يكول أن ولأجل الإمام، من لدثوْ أقفل؛ ار فالب
واحدبينهم؛ الإمام صار ثلاثه الحاعة كاذ الأمرإذا أول، كاف انه قدا ؤيدل 

أفضلاليمين ولوكال المن، عل الخمع يكن ولر المار، عل وواحد المن عل 
يكوناكلاثة وصار الحكم هدا سح يعد فيا لكن يمينه، عن الاثنان لكان مطلئا 

يدام.إمامهم 

\£ث\يقول; كاف — وسلم آله وعل عليه افه —صل الش أن أيقا ق-دا ؤيدل 
مطJماأفضل الأيمى ولوكاف فالأيمن، الأيمى أهوا يقول،• وليس فالأول، الأول 

أئلأثلم:Lزئوافىاهم.أنيكطوْ َلأمهم 

واانساني؛(، ١١١٨رنم)الخمعة، يوم الناس رقاب ٤^، باب الخمعة، أبواب أبوداولت أحرجه ، ١١
رنم)ههمآا(.الخمعة، اكريرم عل والإمام الناس رقاب تحلي ص النهي الحمعة، كتاب 



مح؛تابحئةاسسإيح( 
تكلممتن واجب، والإنصات الخطية، الإمام^( ثتغ إذا الإنصات ومنها؛ 

بمؤعلا كثا نجمل يغني؛ أسفارا، نجمل كالخار فهو ابمعة يوم نجهلجخ والإمام 
٦١:•

ا-اثئعة.ثواب هاثه لعا ومن لعا، فقد انصفت له؛ مال ومن 

عطلؤإذا عليه، الثلأم ترذ ولا نحطب، والإمام أحد عل تثلم لا وليلك 
واحءسا.الإنصات لأل تشمته؛ فلا 

وأنامحيي أصامحه أن يمكن هل ولكن الثلأم، عليه أرد لا أنا ئائل؛ مال فإذا 
ساكت؟

قملكفإل الخطبة، استكع عن ذلك، يئعلك لر ما يمكن نعم، فالخواي،؛ 
الخوان،.يستحى لا وأنه حرام، سلامه يأل أحثرْ الخعلية انتهت، ؤإذا له، يدك تمد فلا 

السنة.ومنها الواجس، منها ئراعاما، للإنسان ينبغي كثير0 آداب ٠للجمعه 

ينكته؟فكيم، وآحرينكثه، يتكلم الإئثان كاذ إذا مائل؛ سأل فإن 
امكته.يمول؛ فلا يتكلم إنايا فلوصح يسكته، لا فالخواب؛ 

ألمحرمحب•؟؟له بجون هل مائل؛ يإنّأل 
الخهلبةائتهت، ؤإذا يسكث،، أذ إليه يشير يبما، بأس لا الإثارة نعم فالخواب؛ 

حرام.الكلام إف له؛ يقول 

الصم،ق قزلغ لني الئقانج يتحهر أذ للإنسان نحون هل ائل؛ مسأل ؤإن 
الأئل٠ثلأ؟



سمأ)بمباسمهفراص؛إوا

Lتركوا اثدين ثؤَلأء ِلأو جاتز؛ ذلك نءئشُأن الفقهاة ذكر فالخواب: 
أيهعام افديث ثيء، هدا من متى ل ولكن أنمهم، عل ■^١ الدين هم المريخ 

فلثثدم.الصلاة ائيمت ؤإذا اوقاب، يتخش لا 



(ua)قرحةتاوا،قئ1ةاسبيح

و1باسبموسمة

متقمحم

رواهالئنش• مميل ح؛وا الحمق يصل 'كال اللمذس أو آنس، ص  ١٤٠١
البمريرُ

ئئولأسىيبمص.
محملَلأ<

اشقائقاودتيبمة،ئذا الئ.إذا ّا،ةا-وصأسئل:ىن 
•١^١^^٢٠ وواْ الحئعه. بمي بالصلاة• الخرأبرد 

حيزإدا أوله الخمعه ثوم الأوام كال داوأ يزيد بن الثاثب وض — ١ ٤ ٠ ٤ 
وئزالناز"قاذمحاق محابكردعم، وي ه افب عهدرئول عل التي عل الإمام 

البمرياُ^صاكاوث،علاقنسم.نواة 

(.٩٠٤رنم)الشمس، زالت الخمعةإذا ونت باب الخمعة، كتاب اJخارى; أحرجه )١( 
الآز>فيق نأشى آلثازأ ض ^'١ ؤ تعال: افه قول، باب الخمعة، محاب الخاري: أحرجه )٢( 

حضالخمعة صلاة باب الخمعة، كتاب لم: وم(، ٩٣٨)رقم [ ١ • ]الخمعة: ه ضزأش •ن وبتف\ 
(.٨٥)٩ رنم الشمس، تزول، 

(.٩٠رقم)٦ الحمعة، يوم الحر اشتد إذا باب الخمعة، كتاب الخاري: أحرجه )٣( 
(.٩١٢رقم)الخمعة، يوم الأذان باب الخمعة، كتاب السابق: الصدر )٤( 



0مم1ّاسلآةرّاست«سمةا
ح

منلمُاُ.^١٥ ءن1وا. هص1واوحطئة صلاثه ادش 50ثيدمكرالناس، مرأالئوأو 
احوببصلاة طوق ®إ0 موو؛ ه اف وصول ثمنت ياق؛ م لص " ١٤٠٦
سما«.السان بى وإ0 الخطته، واقصزوا الصلاة قاطيلوا فقهه، مذ مئثة ينصرحطثه 
اٌ)آ(ََأُُء ميمرواه 

وغلاهمناة اي خف إدا الهِ. زثوو كان هاق: جائر وعن - ١ ٤ ٠ ٧ 
ؤيئووتوثئا'كلماا. >>ص1أحتتملم يقوون جيش، منذر كأئه حس عصته وائث صوته 

ُ.منلمر رواه والونهر. الئبابه (إصجثيه JUؤيقرذ كهاث؛ناا• والثاعه آنا ُردنث، 
النم؛عل يمرأ انيًر. ثمنتؤ ت هاو أمثه بن ينل وعى - ١ ٤ ٠ ٨ 

[UU:،j>j3l .] علتهأ؛ُ.هممؤ

أحدتما داJشت الننمان بن حارة بنت بنام أم وعذ " ١٤٠٩
حفإدا النم عل جنؤ ؤل يقروها س اف ونول لنان عذ إلا آلثبمده دألإءاتي 

الئاش.نواةثبم؛رْ'.
مد^١٤ عإمه وعله حف ه اي أو حزيث،، عنروبن وعن - ١ ٤ ١ ٠ 

ائئنؤ-وداْسلماآُ•أرحيىطزدبجاب؛ذهيوم 
(.٨٦٢رقم)ة، الخالمن فيهمأ وما الصلاة قبل ذكرالخطتى باب الخمعة، كتاب ملم: أحرحه ( ١ر 

(.٨٦٩رقم)والخطة، الصلاة نحفيف باب الخمعة، كتاب السابق: الصدر )٢( 
(.٨٦٧رقم)^،، المصدر١٧)٣( 
كتابوملم: (، ٣٢٦٦رقم)غلوقة، وأتبا ازر صفة باب الخالق، بدء كتاب الخاري: أحر-بم )٤( 

(.٨٧١رقم)والخطة، الصلاة نحميف باب الخمعة، 
(.٨٧٣رقم)والخطبة، الصلاة نحفيفؤ باب الخمعة، كتاب ملم: أحرحه )٥( 
(.١٣٥رقم)٩ إحرام، بغثر مكة يحول حواز باب الخج، كتاب السابق: الصدر )٦( 



قرحةت1بمق1ةاسسح

أ->ئؤبجاء ررإذا وهو،ئطب! س \ؤ زئوو قاو ماوت جابر وعى "" ١٤١١

»ثنآمكنئينصسمميرةءال:هاونئووسه: 
علتورآلثظى ؤثها><. الصلاة أذنك ممن الإمام ؛غ 

اضلاثد1ش

٤^٩كان ائئ.بجكمح ثان ما؛ا-ضاينمحةاو: 
تيملإمحثلأ:ها،لإ

سنواةمحوئانئرم.

ضينَثودئاو:كانلإسإذا
مماسلأمقبجينخدثمم

ا.الخديثار داهب وهوصيف المصل، ابن 
\ضة'\طرئ'

مم؛بيس، يامحا تجلب س ايي كاذ هال؛ جابرتحرتمرْ عن - ١ ٤ ١ ٥
صيتواله ممد كدب، ممد جاJئا بجك ثاو أة نثأك ئثن يامحا، سك بميم 

(.٨٧٥رقم)عنف، والإمام التحة باب الحمعة، كتاب ا؛قت الاكدر )١( 
تلم وم(، ٠٨رنم)٠ ركعة، انملأة من أدرك من باب الصلاة، موامت، كتاب البخاري; )آ(أ-محرحه 

رقمانملأة، تلك أدرك فقد الصلاة من ركعة أدرك من باب الصلاة، ومواضع الساحاو كتاب 

١(.٠  ٩٢رقم)البر، صحد الخلوسإذا باب الصلاة، كتاب أبوداود: أخرجه )٣( 
(.٥٠٩رقم)حطب، ^١ الإمام استقبال ق باب الخمعة، أبواب الرمدى؛ أخرجه )٤( 



،يصِامسلاراسمة< باب 

ةسلمرأ؛.زواْ صلاة. الس أكثزمن منه 
الحمأم بذ الرم يعيد النجد يحو أة عبرة م!ن دعذ - ١ ٤ ١ ٦ 

محياالخييثئيسومنداوافُممال:ؤىذانحك_!،محاو: 
٢.منلمر رواه [• ١١]ا-إنمة؛٥^٠٢^ تصك \وإنثت\'لي أرؤ؛ غننوء رأوأ 

يدنيراث الم عل مرداذ بذ بشر رأى أة رئته، بن محارة وعذ - ١ ٤ ١ ٧ 
يد؛يمول أذ عل يزيد ما هؤ اّب رمول رآيت كن اليدين، هام اف قح همال؛ 

ا.مسلمر زواه الثبمؤ. وأشازبأصثعه ه^كنا. 
المعل الخئتؤ يوم افي. رئول انثوى لما قال• جابر وعى " ١٤١٨

اضرئول قراه اننحد، ثامن، عل قجنش منعود انن دللئ، قسح اراجلنوا،ا• قال؛ 
.٢ أنوداودر رواْ ْسعوداا■ بن افب عد يا ررئثال مال؛ ق. 

ركعئالخمعة من أذرك ارمى اف رثول قال قال؛ هريرة أبب وعى " ١٤١٩
ذذ\1رراش«. قاو: أز أنبماا< ق1بمل ١^^ ئائ ومن أدى، إلبجا قلبمل 

محنئرْء.

(.٨٦٢)رنم الحلمة، ومافيهإمن الصلاة نل الحطين ذكر باب الحمعة، كتاب ت لم مأحرجه ( ر١ 
آيئاهزظك أزلوا ،قن؛ ي تحال: قوله ل باب اس، محاب ابق: اكدراير٢( 

(.٨٦ركآ)٤ [، ١ ١ ; ]١^٠٠
(.٤٨٧ ر رقم والخهلية، الصلاة نحفيف باب الخمعة، كتاب اوساوقت الصدر )٣( 
(.١٠٩١)رنم حطته، ق الرجل يكلم الإمام باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه )٤( 

(.١٦٠١،ر٠م٣٢٠/٢بيالJارمJسه)



هرحممابحع1ةاسبيح

وابسلأةاههزه

وٍمحققجم

\لأخ''س

افرثوو خ عروت قال؛ أمحه ص عمر، ين اف عبد 'ثاوبن عذ " ١٤٢٠
محامئثا، .٢،  ٠٥١زثول محام هصاهئنالهم، العدو، ٥^١^١ جد، دل و. 

وتجدمعه، بمن ه افه رنوو ورثع العدو، عل طاثمه وأمنت معه، طاثمه 
بممه افه رثول، قرمع جاءوا، أيصل اكي الطائمؤ مكاو ائصزهوا م نجدس، 

ونجدزكعه شه قرمع بئهم واجب م قثام نلم، ئم نجدلإن، ونجد رئ 
تجدلإزرا/

صلوارجالاتامائوأثدمذدلك حوفث ثال قإن وراد؛ يغوه ثاؤغ وروى 
عمرابذ لاأرى ّاَع* يال أدعممنمحيها• الؤبلؤ نسمل رؤبائا أن آئدامهم، عل 

؛.ااثحاريررواة س. افي إلاعذرثول يكر٥^٠ 
٠١٥١زثوو مع صل عثن حوات، بن صائ عن روثاف، وعذيدبن - ١ ٤ ٢ ١ 
يصلالعدو، وجاة وطاممه معه صمث، أدطائثه الخون،؛ صلاه الرئع دان؛ .يوم 

العدو،وجاه قصموا ائصزقوا م لأصهم، وأتموا قانيا، بث ثم رنحه، تعك باش 
(.٩٤٢)رنم الخوف، صلاة أبواب الخاري؛ أحرجه ٢ ر١ 

آيشمآورتاآئإدآ منالا -ينثنَ هأ ؤ ءغ؛؛ْلت قوله باب القرآن، شر كتاب المدرالسابق; )٢، 
٤(. ٥٣٥رقم)[، ٢٣٩]^:ص' م ثا قحفم ئ أش' »أدءقثدأ 



ه،لأةاث؛مها(باب اسلأة) هتاب 

ضينمح،لإكجابمذض 
يمطس.محهرُ

ضهم،صصابمينحئيمحخمين
مظة،ضاتيترإ

١٤٢٢ Jأملناةعنم:Jاiومنعاشِهخوإذاقا1ك -وصمح
منوؤ هجاء هاو: ه الهِ وص ظللة ثجترة عل محا إذا قا هاو: 

ه١حمتطك،اطه. ثى نتم هأحد j^^؛، معلى س افي زثوو ونيف السرين 
»اشُبمشهاو: بض؟ ئن:ظاك هاو: »لأ«. هاَل: أهاهى؟ الهِ.: هقاَللنئوو 

هئودىهاو: وعكك. الثنص يعمن و. افب رقوو هتهدده هاو: _؛،. 
هاوأذص. الأخنى ممحوا ذضص، بطاممؤ همل 

}ء1يؤر منفى زمحتتان. ؤبالموم ز'قعات أرتع س افي لرئول هكاثئ 
صمن،حلقه همممنا صلأ0 . افه رثوو صل ماو؛ وعنه " ١٤ ٢٣

زيغم ور'قتاخمنا، رثغ م وكأدثاخميعا، ه اللمي هكيث القبلة، والعدوبساويإر، 
الصموهام يلٍه، الذي والممر ائحدربالسجود يم حمنا، ورهتثا الرهمع مى رأنه 

احأوزيليه الذي المص وهام الثجود ه اليب هلما؛مى الماوو، ثحر الوحزق 

صلاةكتاب لم؛ وم(، ٤١٢٩)رقم ذات غزوة باب الغازي، كتاب الخاري؛ أحرحه )١( 
(.٨٤رنم)٢ الخوف، صلاة باب ونمرها، السافرين 

٤(. ١٣١رنم)الرقاع، ذات بابدوة الغازي، كتاب الخاري: )٢(أحرجه 
صلاةكتاب ومسالم؛ ٤(،  ١٣٦رقم)١^۶٤، ذات غزوة باب الغازي، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 

(.٨٤٣رقم)الخوف، صلاة باب السافرينونمرها، 



ضحمماب4اممةاسسح >3—
رمعثم اiمثم، وئآحز ١^^ الصم، يثدم ثم محاموا، ثم بالثجود الوحر الصما 

اإحاJرثم خمث، ورسا من زأثه رقع ثم محتا، ورّكتنآ الّثيس 
اأؤ-مفيمالث محثانةؤماِفيومحمحوئام 

١!^^الصم< اإحاJز يليه الدى والصص الئجود التئه لهى ه1ما الناوؤ، 
^^ايا.نواةممماا/

\ض'س
الخوفالظهرق صلاه يالناس يصل كاو ه الني أف جابر، ض - ١ ٤ ٢ ٤ 

رمحمنتئم محصل أحرى طاممه جاء ثم نلم، رآنمزم بطاتمؤ يصل ثغل، بطن 
يم\نواةفيتيئى.

محاووصنماو، صجثان ث؛ن ئزو \ب. رئوو أو ئريرْ، ب، ض " ١٤٢٥
صمحاصةأئوا

تيلشتيههمةأذضأساقواحدْ• ميلة علبجم صيلوا ١^ 
دأنبختهم،جدرهم وليأحدوا وراءهم، أحرى طاتمه وموم بمم كصل نطرين 

٠٠^فهرئتان-رداْاخم"يداشابي 
خوءمحعقة؛جبم

(.٨٤رقم)٠ الخوف، صلاة باب وقمرها، السارين صلاة كتاب ت لم مأحرجه )١( 

كتابرالناثي! (، ٣٠٣٥)رقم اء، التمحورة ومن باب تفرالقرآن، أبواب الرمدي! أحرجه )٣( 
ر؛م>أأه\(.الخوف، صلاة 





محممب|اس؛ئةاإهطبيح

يذمموحلوقهن آذابجن إق ثمحئن هرأبمهن الصدم، ودكرص 
انيئؤثبمإنى:ض.ققهرز

ؤمحاربمل المطررمحون، صلثوم الئ. أة ماس، ابن دعن - ١  ٠٤٣
ولأبمومحا.محفرم.

المحدينا-محنثوم أذمج آؤريأ مالت،؛ ؛٤۶^٤٠١ عط؟ أم وعن - ١  ١٤٣
بخمثلإلمحصطس.خمائ الخدورتشهدن زذزات 

منضاحبجا رركقا هاو: جناب؟ لها بش إخداه اش، زئوو :ا ؛؟: piمالت 
س.ةققهرم.

الأصحى.وعيد الفطر عيد وهما صلاة رُثاب ا،لولف)يمنه؟ هال 

منوهوركن رمضان، صيام يتموف المن،لمير؛( أف فمناسته الفطر عيد أما 
الإسلام.أركان 

وكدللث،يعزهه، الوقوف بعد ايأ ييئون الئاس أن فمتاسته الأضحى وأما 
ا,لناتسة.هدم ث5أل بالأصا-حى، ثعاق ، ٥١إل ويمبون يصحون، 

(،٥٢٤٩)رغم ]اوور:خْ[، يغزه لثئم ثثمأ ؤ ؤُأئبم باب النكاح، كتاب \رخ\ري.' مرجه )١( 
(,٨٨٤رنم)المحل، ق ويعدها العيد نيل الملأة ترك باب العيدين، صلاة كتاب لم: وم

صلاةكتاب وملم: (، ٩٦٤)رقم العيد، بعد الخطية باب العيدين، أبواب اليخاري• أحرجه )٢( 
(.٨٨٤رقم)المحل، ق الحييوبعدها قيل الملأة ترك باب العيدين، 

كتابلم؛ وم(، ٣٥رقم)١ اكياب، ق الملأة وجوب باب الصلاة، كتاب البخاري! أحرج،، )٣( 
(.٨٩رنم)٠ وشهودالخطة، المحل إل العيدين ق اكاء حروج إباحة ذكر باب العيدين، صلاة 



جيمةت1د،اسلأةرااد،طةاسمح( 

نسأهماد، ثلاثة فهذه الحمعة، عيد وم أمحسؤع، كل ككثر ثالث عيد وهناك 
للأنممارولا ولا Jل٠عراج، عيد الإسلام ف[دزِفي سواها، عيد الإسلام ِفي 

ذلك•غثر ولا الراثدين الخلفاء من الخلافة ول ولا مئة، لفتح ولا ِفيم، 
رسولقدم لنا ولدللث، النرع، ق أصل له فلس الأعياد هده سوى ما فكل 

اليثرقال بعيدين، نحضلون ووحدهم الدينه وسللم— آله وعل عليه اض ~صل اض 
الأضحى،يوم منهنات حثرا بم،ا أنيلكم قد افه ®|o وسلم—ت آله وعل عليه افه ~صل 
الفطر((را؛.ن;زم 

لأصحت،عيد لها منامة كل لوحعالنا لأننا الأحرى؛ الأعياد إقامة من و؛قنهم 
الفهلر.وعيد الأضحى عيد I العيدين هدين يزاحم عيد لا ولكن أعيادا، الأيام أكثر 

ومنهممق، إنيا قال،؛ من قمتهم فيها، دءهإ؛دم العلناء احتلم، العيدين وصلاة 
فرصكفاية•إنما وذالات منتوثط ومنهم واجه، إنما منئاوت 

منالعيد يصل لر من وأف البالخن، ١^^ عل عتن فرص أما والصحيح 
لأءزةلمنطا-أمرصَخوان فهوآثم، ١^١٧^ 

ضلأةالنه،إلأ م ل الماحي إل بالحضور لأثؤئنJ اشاء أن تع أن 
ذواتحش أف ؤنلم~ آله وعل علته افه -صل المل أمرهن فقد العيد، 

العوائقفحتى الخروع، ينتدذ لر اللاق اشاء عنرحن، أذ أمزو الخدور 
الخيضلكن نحرجى، أف امرق الحيض وحص نحرجن، أن الحرائر)زذ الأحرار 

السجد،ق ممقنر لا والحائص مجد، العيد مصل لأف الناس؛ مصل ثغتزلن 
الممل،•يدحلمن أن من وسلم- آله وعل، علمته افه -صل، اش معهن قليلك 

نحرمح<،حدترثم)ا'*ا؛ا(.)؛(سأو 



؛رحممب4قك1ةائه1اسح

ماعةثلث نحو ~يعني رمح قيد الشئس ارتف1ع من وقت لها العيد وصلاة 
لها.وت هدا فو اووال، ميل قوما-إل 

وأمطار،شديد، كرد لعير، إلا اللي، لأل، بالصحراء، تحعل العيد وصلاة 
البالي.ءتصلِل وحون،، 

نالها زيل المروق، الأذائ ئ فلمس ولاإقامه، أذاق لها انمديز وصلاة 
ؤيصلون.الناس ، يهفؤإنإ حامعه، الصلاة الفقهاءث بحص قاله 

~صلامح، عن ذلك لت كا بعدها؛ حطسها لكن حهلبه، لها العيد وصلاة 
وجه•ضر من وتلم- وعلآله اشُعوه 

العيدينوحهلبة الصلاة، قبل ا-إثئعة حهليه أة س والخكمه العلماءت محال 
المثروط،يقدم والشرمحل الصلاة، لصحة وشرط فريمه ا-ئعة -محليه أف 

يبتيمما.لا لكن لم:انئوا، الثامنثزكوئ ظوأف ئنة، فإما انميؤ خله زأثا 
صلوا،قد الناس ووحد الصل إل الإسان أتى فإذا مضى، لا العيد وصلاة 

ا-اثئعةيوم أتيتا أنلئ، فلو مصي، لا 'كيلك! ا-إثئعة أن كإ انتهتؤ، لأما مضى؛ فلا 
يدفلا الظهر، ومت، هدا لأو ظهرا؛ يصل ولكن خمعه، تصل فلا الإمام ملم وقد 
لأِفييقضيها لا مإيه العيد صلاة الإساف فاتت، إذا ،; J_jولهدا الظهر. لاة صس 

البيت،.ق ولا مصل 

الأول،الركعة ل ه؛)ق،( آلثاعث وؤآعرمتي ■)ق( إما؛يقرأفيها العيل- وصلاة 
بالثانية.وؤأك^شته بالأول أوؤأتغيم الثانية، الركعة ل ه آلثاعق وؤآثر'ت 

تكبيراتجسست، الأول الركعة ق زائدة! مشروعه تكثا؛رات، فيها العيب- وصلاة 



0 ج مماا||اسلأةرواد،  (^_l
تتتت

الثانيةوق الإحرام، تكب؛رة عل زانية تكبيرات أوخمس الإحرام، تكعؤ عل زائدة 
الصلاة.هذه غر ق يئرع لا وهدا تكبيرات، خمس القيام بعد 

وت1لم-آله وعل عليه اطه السل-صل أن عل دليل الأحاديث هده وق 
وحطبنزل الرحال حطب لثا لأئه ؤإناثها؛ يكورها الأمة تعليم عل حريص 
أكؤهإيآكن وصث.هن؛ اشاء، منثز ®يا ت لهن وقال وذكرهن، ووعظهن، التاء، 
منالخازم اويل ك أذهث زيين عقل من نأيت U الئار، خطب 

رلأثئئئمال; المار؟ حطسر أكثر 'كنا 'ملاض، رسول يا وقالت،; امرأة فقاْتا ^١^؟؛،. 
حيركل تعهليها فلو شكاية، داما فالمرأة ٢. الشزءر وثكمرو الئكايه، محكثر0 

مط.نحرا رأيت، ما مالت،; واحده مثْ سوءا ونحي 
مال;ولما به، منى فلا الروج، حى نح—خيل يعني• العبثرُ رُودكفرنى قوله• 

نهاية®أليز قال; عملما؟ نقصان ما افب، رسول يا قلن؛ ودين عمل ثاقصات إقس 
حاصت،ررألبملإذا قال; دسا؟ نقصان وما قلن; الرجل؟؛٠• نهاية نضف الزأةمثل 

الدين.نقص هدا رملؤلمْتصلما< 
كنإذا إلا ومحلبهن، التاء إل تحول أن ابثعة يوم للخهليب، يشغي انه المهم 

ألحاجة فلا الحاصر، الوقت، الحالِق هو كيا الصوُت،، ءك،ر عير الخهليه يمعن 
يالناء؛تتعلق اش الأحكام الخهلبة آخر يدكرق أن يّبما ولكن بخْلة، يفردص 

وتلم•آله وعل افثعلته صل البل تق اساع عل محمل خص 
لهايل إخدانا اف، زثول يا ١؛>؛؛: »هالت قولها: ضثة أم حديث ومح، 

المدينيسر ثيء العباءة، مثل وا-ليامب،; جلما-بماا، من أحنها ررلتلبنها هال; جلثاي،؟ 
ا)٩ رقم حديث نحرمحه، سق ( ١ ّ 





لت، uU_؛SIuL(3؛

صلاةصل الصل عل يحل ثثا اونول لكن بل، فقول: 
جلس■ما العيد، 

عنحمايته ومحا والشراء، البح فه يرم المساحي، من كنيء العيد ومصل 
هوكإ المجد تحيه ركعتين يصل أن يد فلا لالصلأة الإئنان يحله ؤإذا اُت،، الجام

الماحي.ائر سق 

لكنوالخمعة، ١^:. ؤيصل ا-إئئعة، تسقط فلا ا>ائثعة يوم العيد كال ؤإذا 
بأس.فلا الظهر، سه ق وصل ا-إئثعه محقن ألا ثاء العيدإذا صلأْ محقر الدي 

جٍمحجك؛قجبم

جارثازوم^ئءالأ،;إنمحمئخلمحاوسئ 
داللميبعاث، الأئصاويوم ثماولت، ب؛ا تعسان رولإ* ثل ويمحربان، ئدمحمان مز 
رردعهماهقال،: وجهه ض البق. ءآىئ~ذن أبوبكر، ئ\وققنهما بمؤيؤ، ثعس م. 

عيد.دااا.وه1.ا عيدا، يوم لكل إف بكر، آبا رريا رولإ• ثل ■ عيد" آيام هإي بفر؛ أبا با 
قكرا<ئ؛ة1 

"مم 

ه:ثاذنضوافِهلأه:زماضخم:م
البمري''ا.^1؛ يرو نتمحبن وات، 

لكنومن التاء، وكيلك ركتن، يصل انمد فاته إذا باب؛ انمدين، أبواب اJيخاريت أحرحه ( ١ ) 
الذياللعب ق الرخصة باب العيدين، صلاة كتاب ت وسلم (، ٩٨٧)رقم والقرى، لبيوت ال 
(،٨٩٢)رقم العيد، أيام ق فيه معصية لا 

(.٩٥٣رقم)ا-لتروج، مل الفطر يوم الأكل باب العيدين، أبواب الخاوي؛ احرجه )٢( 



همحىب|رق؛ئأ|ىهابيح

العيدين.أحكام من ثيء أحاديثِفي هذه 
كانتعائشةأن (؛ jOjlsL-lقصة ق عائشة حديث الصنفج وذكر 

وتفبمربانيعاث، يوم الأنصار ماوثته بإ تعنيان امرأتان— —أي! جاريتان عندها 
يحلفلما متثط، يثريه؛ متغش وثلم— آله وعل علته النه ~صل واليي بالدف، 

المتلله فقال ه؟ الثّول عند بالدف وتقربان تغنيان كيف انتهرهماI بكر أبو 
ذللث،فدل عيد®. قوم ؤوكل عيد، قإث؛تا؛ام رردغهإ؛ ون1لم: آله وعل عانه افه صل 
عنالرفيه مى نوعا هدا لألِق والغناء؛ بالدف الصرب، العيد أيام ي يجور انه عل 

حلال.طه— -والخمل. وهوترفيه التمس، 

برماحهميلمون وجعلوا اش. إل جاءوا الدين اجة قصة وكدلاثجِفي 
ذلك،،اتيهس فذتمهم العرصة، ق محيلا الأف الناص شب، مثلتا لمجد، ال 

اقل.حلس وهي إليهم تفلئ فجعلت إليهم، نفلن أن عائشه المومتئن أم زكن يل 
انصرف،مئها وطايت، ثسعت، فالثا راأ>سعاّتؤ®، لهات قال حم 

يعطيدين وأنه الإملأس، الدين هدا ل المنحة عق يدل ^١ أيصا وهدا 
فرحيوم العيد يوم لأل النيئ؛ الرفيه من وحفلها اممه، عبادة من حفلها القوس 
ذلك،.من حفلها التقوس شخمب ومرور، 

لهالدي البلد الكلأِل الغائب، قدم إذا السرور" أيام ~من أيصا هدا ومن 
المرأةقصة ق ذلك، ثيث، كما يه، فرحا بالدف؛ يديه بين يضرب، أن يأس فلا حاْ، 

كتاب،ت لم وم(، ٤٥٤رغم)الجد، ق الخراب، أصحاب بأب الصلاة، كتاب ت البخاري أحرحبم ( ١؛ 
(■٨٩٢رقم)العيد، أيام ق فيه معصية لا الدى اللعيج ق الرحمة باب العيدين، صلاة 



سلأءاسوزا( ub)،)_luL؛،

وأيكعر أص—رب أف ثدرت إن افب، وسول يا وةالتت س اللمي إل أث ١^٦٠ 
اشصل اللمي يدي  uaبالدف تفرب فجعلت ٠، بثدزكءر *أوز ئاوت JالJف. 

ومآي وش قلك 
أهميتهِفيله الدى الغاس قدوم الدفل؛ استعإل من بأس فلا العثإءث ئال 

سثيزلكغاف.

باسلا لإثه المسئر خن، فإذا الختان، ايام الفقهاء ذكره ما أيصا؛ ذلك ومن، 
وسرور.يرح ايام هده لأل بالدف؛ فيها يضزب وأن وليمة، له تقام أف 

فيها،بالغناء بأس لا العيد أيام وهوأن عنه، الحديث بصدد لم، ما إل وتحول 
منحظها القسر لإعطاء يه؛ باس لا مما فه— —والحمد هدا ثكل فيها، الدف وصرب 

والسرور.والانطلأؤ( الفرح 

مالحيث وسئم، آله وعل عليه افه صل اني، حلق حنن، الحدث ^١ وق 
وهداعيد.ثاا،عيد، يإثيا؛ام اائغهةا؛ الخاريتينت هاتئن بكروهومحتهدينكرعل، لأي 

تستويواحدة بعلة إلا يحلل فلم عيي•، ايام لأما بل، صغثرتان، لأتبما دعها ما 
والصغار.الك؛ار فيها 

وقت؟كل، ق حلال الدف هل، سائل! سأل فإن 

^لأنالأهلو،اطلعازف-ومتهالا، ف١لخواب: 
وأمثالها،الص_ورة -!ده حصن معينة صورة ِفى وردت فإذا الئحريم، الدفوف— 

به.الفرح وله أهميتة، له ه الثلر لاميا الغائس، وقدوم 

(.١٣٣ )٢ رنم الوفاء من، ؛4 يؤمر ما باب والدور، الأي،ان كتاب أبوداويت أحرجه 



شةت1وا*ستاةاسسح
— e-

الموسيقية؟الآلأت من الدف غير نحون فهل مائل• سأل وإن 

اللهو>،ة،ظميحسآلأت اللفشل؛لأواراروب فالخواب:لأ، 
منأشد ورن؛ن صوت له ؤيكون وطؤيل، مدبب الزار الزار، غثر والدف الدف، إلا 

الزءق.والأJه الدف. 

الزغ.خالف يد كان:زم إذا M الئ كان تال؛ جابر وص - ١  ٤٣٤

سدأيهثا أوو ارإ)؛ محاو: اليأ.يوم)لثم حهثنا هال؛ اواء وص - ١  ٤٣٥
دحوش سنتنا، همدأصاب دللئ، معل يش هننحر، ئمثر■ى يصلا، أن ومئاهدا يل 

ثققثتيء«. ز \ص من يلأ لأئله، عبمه لخم ناة هؤ بما آذنملا مل 
)٢(َآ. 

عاله

طريقمن رجع طريق، من خرج إذا الإساف أو العيد>ت صلاة أحكام من 
الهريى،،حالفل عيد يوم كال .إدا الحم، ُؤال ة.بمئ■ جابر ُال كا اخرى، 

أسواقْع الغرية الناحية من رجع الشرقية، الناحية من المجد أئى إذا يعني؛ 
أخرى.

(.٩٨٦رنم)العيد، يوم ر"أع إذا الطريق حالف من باب العيدين، أبواب السابق• اكدر )١( 
الأضاحي،كتاب لم؛ وم(، ٩٦٨رقم)العيد، التك؛رإل باب العيدين، أبواب الخاري؛ أ"محه )٢( 

وتتها،رنم)اآها/م\(.باب 



Sub)S_luL؛

وهلعش اطه -صل اه برسوو الاهتداء إلينا- -يالمبة ذلك من والخكمه 
4 ؤ ظ: اش ئاو -كما جٌ   P تظإشَكاثمحخ أش ثم

[.٢١]الأحزاب: ٠٤ودؤزأش'،يرإ وأوثيمآ*لآ؛حر أش يثمإ 
البلد،أسواق حميع ِفي الدين شعائر ظهر أن س اش فعل من والخكمه 

الثعا؛رة.لهدم إظهارا البلد؛ حاؤغ الصحراء العيدِق صلاة مرعت وليلك 

عليصدق ممراء الأسواق ِفي كاف إذا انه أبما الحكمة ومن الثنماءت قال 

الأولالطريق الهلريقازت له شهدت القيامة يوم كاف إذا انه الحكمة ومن قالوا؛ 
•متها رجع اش الثانية والطريى منها، المسجد إل حاء التحر 

ومحازط؛، زلهلم اشُثفي أٍائئةاتيضل  UIيالط ثيء وأهأ 
_Aj_t  ذلك.ق

ا-اءمعةصلاة العلماء بحض ألحى فئد الصلوات، من العيد صلاة غير أما 
منرحع طريق من حاء فإذا العيد، كملاة الحمعة صلاة إن وقال؛ الحيي، بصلاة 
طريقمن اتى فإذا ٠؛ الحLلإبصلاة الصلوات حميع العلناء بحص وألحى أحرى، طريق 
أحرى•طريقا ْن رجع 

فخالم،افب، إل مؤثا إليه ثدهب مكان كل وقال؛ العلماء بعض وتوسع 
ذك.أشبة أوما رحم، أوصالة مريض، عيادة إل لوذمث، ك،ا الطريى، 

ولاقابمة، ضلأة ق الطريق نحالف فلا بصواب، بل كئه لهدا لكن 
وعلعليه اش —صل البل لأف اطه؛ إل تقربا ساربه مثى ق ولا الحمى، الصلوات 



هرحةت1واااممةاسسحيتح 
قإلا الطريى خاثف فما الطريى، عناك ولا الأشياء هدم به تمؤ كاف — وتئم آله 

فتاقيعتمد. فلا \ذرأ,( دليل عن حارج وامع قياس القياس وهدا العيد• صلاة 
الصلواتبقية وكيلك مواء، حد عل كله طوخياط أومن واحل• محلريق من الخمعه 

الخمس.

بهيبدا ما أوو< أف أحتر هؤ البل أن ففيه غنعبمثت عازم، بن الوا؛ حد>ث أما 
مافأول الغطر، عيد صلاة بخلاف الأصاحل، يبح م الصلاة، الأضحى عد يوم 

أقلهجع، وممرات الصلاة• إل يأل أف قبل ^١ ممرايت، الإسان يأكل أف به يبدأ 
عثزة،إحدى أو تسعا أو سبعا أو خمنا أكل ؤإف كنى، ثلائا أكل فإن ثلاث؛ 

اإ؛لمأنِأص؟>>ونكذلك.
اكلولو السأه، يصعب لآ اربعا اكل وف السئة، يصسب إ سثا أكل لو حمستا• 

ورا«رأا.»ويأكلهن أنس لقول الئنة؛ يمحسب، لر ثال 
اليومالناس عنل• اشتهر ما أف عل دليل وترا® أيأكلهى رة؛ئلبمثقت أنس قول ول 

المايت،!مال، الضيم، جوب فإذا قهوة، فنجان صب إذا رراؤتر® قولهم• من 
الشرع١به ورد ما يوحدإيتارإلأ لا غلط•، فهدا اؤتر• الثالث،، حي• 

عيدضلأة مثل يأكلهن اش الني، إلاي، ١؛)^: بمد س اليق كاو سا 
اممهيشزعه لر ما وسنع ورمحوله افب يدؤ، نتقدم؛؛ن أن لنا وليس الفطر، 

ورسول^•
ألزانيبثظِفيثلألإم؟فإنهال'ءاتل: 

حاوثرفم)مأا(.)ا(سقهممح، 



و1واسلأةاسوزا(اسلأة) كتاب 

لكنأوّبة، أوخمسة ثلاثة فيه لس ورؤإلأ لأنه ليس لكن بل، قالخواب؛ 
العدة،وحرارةِفي التهاب العطس لأل المعدة؛ ترتاح أن أجل من الثلاثة أن المقصود 

نقنا،م نقنا، م منا، منرة أتاها ؤإذا -بما، أصل واحده ارْ الماء جاءها فإذا 
ئ.أرخ ئدا كاف 

نصل،أل هدا يومثا دتدأيهِفي ما أوئ، ررإن :ا السل يقول اإ-؛را:؛ حديث، وق 
الصلاة.بعد المحن أن الحديث، هدا فأفاد _^^؛'، جح رم 

فبدأوأعثله]الكور;آ[ بيلث، صز ؤ عغجل: اطه مال القرآى، عليه دل ما وهدا 
قبلفبدأبالصلاة ]الأنمام:آآ"ا[، صلأؤ، إي ٠^^، تعال! وقال بالصلاة، 

ومحبلأثيري الإنتان لوكاف خر الفلاة، ئل الأس قرئ فلا المحلمثج، 
ومابدلها، وصح الأضحثة، أعد له! نقول فإننا يصل؛ أن قبل وذبح نواء، كله انه 

مشت،ؤإن فأهده، مشت، ؤإن مكنه، مشت، ؤإف فيعه، مشتا إن لحم؛ فهو ذبحته 
به.فتصدق 

مإثهالصلاة قبل يبح ما أف انير.أحر لأي الصلاة؛ قبل يدبح للذي فهدا 
ثيء.ق الننلث، من وليس لأهله، قدمه لحم 

مال:أuلأأدري؟فإن 
تريدكنث، إذ بدلها واذخ لحأ، ذبحتها اش فالنا٥ تدري، لا كنتذ ؤإذا قلنا: 

اكلث،.

علالإئنان قدمها إذا __، وقت، لها اضر المؤمنة العباده علأى دلل هدا وق 
فإذاالساعي، إل ونظن الثل من قام الإننان أف فلو لزطإءاد٣ا، جاهلا ولو وقتها 



ثرحةت1بث؛ئةاإهاسحلت، 
انتهاءويعد المجر، وصل فقام ساعة، نمقا وله ءللإ محي المجر أن إل تثير هي 

تكونالأول الصلاة لكن الصلاة، يعيد أن فعاليه المجر، لصلاة ا،لؤدن أدن الصلاة 
•فيعيد ذمته، ق باقيه الفريضة أو إلا -ميئجل، افب عل أجزم يضيع فلا نفلا، 

فإنثزل،؛ ز أما ثم الظهر، فصل زالت،، محي الشمس أن لوظن وكدللثح 
الوقت،قبل صلاها اش الصلاة وتكون الثمن، زواو يعد الصلاة يعيد أن عليه 
الئل.ثواب عاليها ؤمحاب ملأ، 

وتكوننحريه، لا فإما وقتها؛ قبل مومحتة همادة قدم من *كل القاعدة؛ هده حد 
وقتها،ا.لحول يعد يعيدها أل وعاليه نفلا، له 

الحول؟تمام قبل زكاثه يقدم أن للإنسان محوز أليس قائل• هال، فإن 
لأجلالوفتح حدد فالزكاة مش، وقت، لها ليس الركاة لكن يل، فالحواب! 

زكاتهتحل الإئنان قدوأن فإذا هدا وعل واحد. حول ق بزكاتتن الئاس يلرم ألا 
حلولقبل إليه الزكاة فقدم الناص، لبعض حاجه حملت، رجب، ول مضان، رل 

وبحبيجور، فلا الركام تأحير أما الركاة. يعجيل العاثاء ؤيثئيه يأس، فلا الونت،، 
الزمحق.وافه ينكل• أف الحول تم إذا 

•ؤو؛ءمحعقتت؛جبم

رلتيذخمداق;داونضلاله.:-^ ١٤٣٦
لحوثادiبمحضانماف«.ملصمحدحغامانيى،

؛١١٨٤^
٦٣

رنماش<، امم عل "فلان؛ح ه البي ؤذ< باب والصيد، الأ-بانح محاب المغاري: أحرجه 
(٥٠٠ (.١٩٦٠رنم)وثنها، باب الأضاحي، مماب لم: وم(، ٠



ؤت،سلأةاس،وز،( باب 

قالئلأة قي ذثخ ررثن س: اشِ زئوو قأَل قاَل: ٌ وعن - ١  ٤٣٧
مممىئنة وأصاب نمكه م ممد الصلاة ثني دثح وقى لئسه، يدح 

ءر'.

رداهيسحريالفل• يئ"ح س اف رئول كاف ؛ ماو عمر اش وعن - ١  ٤٣٨
البم;يى"'.

؟''  الثانياصل 

يهنا،يلعثوذ يومان ولهم الديته ه اللمي مدم مال• أنس ض - ١  ٤٣٩
بموس.مماونثوواشِ.:ررىسان سال:

ا.أنوداودر نواة الفطر،ا. وثزم ١لأضحى يؤ؛ منهإ: ^١ -٠٢ اف ررقدآندمحم 
بجم،حص اسر يوم ءئرج لا و. امحئ كاو ؛ ماو ^^•٠ وعى - ١ ٤ ٤ ٠ 

دالنامحمح،رُماجه امح؛ييدابذ رداْ الأصضحىبمد■ ولايخميوم 
jي اي. أ0 جئ0، ص ي، ص اش، ه ي ير وعن - ١ ٤ ٤ ١ 

سمةمحاثلي.نداةامحمح

الأضاحي،ياب وملم• رنم)هأهه(، الأضعت، سة باب الأضاحي، كتاب البخأرىت أحرحه )١( 

رقإ)أ0هْ(.والحربالمل، الأضحى باب الأضاص، كاب احر.بم'اوخازى: )٢( 
صلاةكتاب رالمائي; (، ١١٣٤)رقم العيدين، صلاة باب الصلاة، كتاب أبوداود; احرجه )٣( 

(.١٥ ٥٦)رقم العيدين، 
ُاجه•وابن (، ٠٤٢رنم)الخروج، نل الفطر يوم الأكل ل باب العيدين، أبواب الرطى: أحر-بم )٤( 

،٩٩٧>أ/والدارس (، ١٧٥٦)رقم نحرج، أن نل الفطر يوم الأكل j باب الصيام، كتاب 
(.١٦٤١رنم



ه
محىوا|سداةالماديح

دالئايمرُداينٌاجه 
اي.وآنابكردعمرؤثك)يأة محئدمزشلأ، جنمرنن وعن - ١ ٤ ٤ ٢ 
رداْبالؤراءؤ* وجهروا الخنه مل وصلوا وحنأ، شبما والإنتنماء العيدين 

اكاصرم
ثاوكيم ذطزظ' موتى آبا تألت ت ماو العاص ير تعيد وض - ١ ٤  ٤٣

كاذيكهدأربعائكبترْأبوموتى؛ هماو والفطر؟ الأصض اش.لإكمثِو رثوو 
٠.أبوداؤئر ^١٠ صدق،. ظهذلأ.' هماق الخناتز• عق 

رداهعل؛ؤ■ هحطب هونا العيد يوم انيًر.ئووو أو جوه وض - ١ ٤ ٤ ٤ 
أنوئاددرُ

عنزتؤعل يشد حطب إدا كاذ البئر. أة مزشلأ، عطاء وعن، - ١ ٤ ٤ ٥ 
زثاةالئابم،رْا.. ١٠١

بدأصد، يوم j البق. ح الصلاة شهدت ماو: جابر ومر - ١ ٤ ٤ ٦ 
بلال،عق ممحئا هام الصلاة يمي يلثا ولاإهاهة، شرأدان الخطت مل بالصلاة 

ومم،ت هاو م طاعتؤ، عق وحثهلم ويكنهم الناس ووعظ وأئمرعليه، محمدافن 
كتابوابنماجه• (، ٥٣٦رغم)قالتكبثرلالعيدين، باب العيدين، أبواب الرطىت )١(احرجه 

(.١٢٧٩رنم)العيدين، صلاة ق الإمام يكثر كم ل حاء ما باب فيها، ة والالصّلاة إثامة 
(.٧٦)٢(سدالثاض)ص:

(.١١ ٥٣رنم)العيدين، ق التكير باب الصلاة، مماب أبوداود; أحرجه )٣( 
رقم)0؛اا(.قوس، عل نحطب باب الصلاة، كتاب أبوداويت أخرجه )٤( 

)ه(ْندالثاض)ص:لأي(.



0؛ىساسلأة)طسسلأةاساذ(
-حتت

اشانيُرواه ودكرئئ• ودعظئى افه بمموى دأمس يلان، ونته اشاء إل 
رجغطريق المحيي يذم حرج إدا ائ. ثاذ عاون ميرْ وعذش - ١ ٤  ٤٧

والئاربي'أا•امحذي رواة ي ي 
انميصلاه . ^٠ ٢١١بمم مصل عيد، يوم تطري أصابمم أثه وعنه - ١ ٤  ٤٨

 j٧^٢؛ واتى أبوداود رواة نتحي. ا■

لصحر؛ ين عمري إل كتب ه اف رثول، أة امحرث، ش وعن - ١ ٤ ٤ ٩ 
٠•اكاذهم(ر رواه الناس®. ودم الفطر، وأحر الأصض، ررعجل بنجراو؛ 

أةام.، أصحاس من له عئوثة عن محس، بن عني م وعن - ١٤٥٠
بميروا،آذ قأثرهم بالأنس، الهلأو رأوا أئم يشهدوذ ه الص إل جاءوا رؤثا 

.٢ محوداودواشانير رواة ئضلالخأ. ينت«واإل ؤإذاأصبمواأو 

(،١  ٠٧٥)رثم ان، إنعل 4تومما الخطة ق الإمحام نام باب العيدين، صلاة كاب السافيت أحرجه ( ١ ) 
(.٨٨٥رقم)العيدين، صلاة كتاب •سالم; وأحرجه 

لرجوعهريق، ق العد إل ه الني خروج ؤ، جاء ما باب العيدين، أبواب الرمذي: أخرجه )٢( 
->،رنمأهأا(..ن>يقأحر،رفم)اإه(،واسم)ر؛-

رنممهلر، يوم كان إذا الجد ل العيد بالناس يمل باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه )٣( 
المجدل العيد صلاة ل جاء ما باب والسنة،يها، الصلاة إيامحة كاب ماجه؛ وابن (، ١١٦٠)

(.١٣١٣رقم)طر، كان إذا 
)؛(مدالشافعي)ص:؛ما(.

رنمالغد، من نحرج يومه من للعيد الإمام بجرج ب إذا ؛اب، الصلاة، كتاب داود! أبو أحرجه )٥( 
١(، ٥٥٧رنم)الغد، من العيدين إل الخروج باب العيدين، صلاة محاب والماتي: (، ١١ ٥٧)

١(. ٦٥٣رقم)الهلال، رؤية عل الشهادة ق جاء ما باب الصيام، كتاب ت ماجه وابن 



همحمموا،سئةالهطبيححمم 

لتيقا

الم،عي وجابرنن عثاس ابن ض عطاء أ"محو ماوت جزج اين ض - ١ ٤ ٠ ١ 
^^لأ;ن؛الآضلإم-:ضسبمم

حسالفطر يزم للصلاة أداو أذلأ اف همد جابزنن أ-ئلإن هاو: هآح؛نمف لك، دص 
^^لأ;1ا؛زلأتي\لأذاءيجولأإدا؛ة.

َزاثءنبصرا(

الأصضيوم تئرج كاذ  Wjاف رثول أو الخذري، ثبي أف دعن " ١٤٥٢
زبلوز وئب الئاص عل قأتز قام ضلأة صل لإ! قيألألئلأة، الفطر ثيزم 

ذلكشر خاجه ق أز_ للأاس، ذوة بمث ج لت س ؤأ تفلائب، 
،١^١٤يجضئق من أك؛ر وكان دصدهوا«. تصدقو) ر)ئصدةوا بموو! وكاذ بما، آمرهم 

مرداذهمابمرا قحرجئ الحكم، نن مرواو كان لحى ^^، يرو محلم يتصرم، تمم 
ثزدانفإذا فإذاىثيناث،ممضبجامحمحثبن، اكل، خشوا

تقلته منك دللت، رأيت ّ ، ئغو١^١٤١٠^٥ ثخوا1نر كأنك ينْ بمانعي 
شكلأ ملت: ثم. U قدئرك نيد، ك لأ:ط الأتداi أنن 

٠.منلمر رواْ اثص«زف. ئم مرار~ ~ثلأث أقلم بمده مجي 

منها.كثير سبق وقد العيدين• صلاة بيان ل أحاديث، هدم 

ابواباصأحىاا! يوم ءولأ قوله; إق والخاري (، ٨٨٦رقم)؛، jjjujiصلاة كتاب، لم; مأحرجه ( ١ر 
(.٩٦رقم)٠ ولاإقامة، شرأذان الخعلة قبل والصلاة العين.، إل والركوب، الثي باب العيدين، 

(.٨٨٩رقم)العيدين، صلاة كتاب، مسلم; أحرجه )٢( 



سلأةاسبج(b_ انملأة) هاب 

و«زهوادد،هدمحالأحادث:

وهكداا-إقمعة، صلاة ق ثبهر كإ فيها نحهر العيد صلاة أو ،^،؛ ٨١المائدة 
الحكمةمن هكاو واحد، إمام عل فيها الناس عبميع احت،إع صلاة لأما بالأمشقاء؛ 

والأمشقاء،والعيدين ك1ااقئعة واحدة قراءة عل أيصا ليكونوا يالقراءة؛ فيها تجهر أذ 
بر.فهي النهار صلاة بقية وأما 

وط(~لأبججِفي-وآماكاممةاكاظ:أوتي-ذل 
الأصحىزأثا ونزا، أي: أوتنا، منا أو حمنا، أو ثلاثا، ممرات أم وقد إلا 
أصحته.من يآكل م يصل، إي ثسا، يأكز فلا 

الأصحىعيد ق ؤيس الصلاة، يوحر الفهلرأن عيد يثنِفي أنه الئالثة: الثائازة 
——الفطنة الفهلر زكاة تندى الصلاة مل الفطر عيد أن والحكمة الصلاة، يعجل أن 

فيالعكس:الأضحى عيو أما الوقت،. ليتسع الصلاة؛ يؤخر أف الأفضل مجن ثكال 
تكنلر ما وهدا الصلاة، نحجل أن النامي، من يكاف الصلاة، يحد والإطعام الأكل 
تأمحروأن حار، الوقت، أن فلوفرض التاحير، أوإل التقديم إل تودي أّساب، هناك 

الحوكاذ بالعكس: الأمر كاف ولو قدمها. نقول: فهنا بالناس يضر الفْلر صلاة 
ضخمينممئ؛لإم>ضتجاأمإذاةانص

المساحي.فإنإميصأونِفي الباردة؛ الثديية أوالرياح الأمطار، ^، ٢٠٦^;الصحراء إل 
العيد،يصلون لا فإمم الروال بعد إلا بالعيد يعلم لر إذا أثه الرابعة' المائدة 

المصل.الغدإل س وتجرحون شوال، عيد العيد ذلك، كاف إذا ؤيقطرون 
فصلاةوقتها، نشر ق إلا ممى لا الصلاة فهذه الصاووا'ت،: غرائس، س وهد.ْ 

وهن.ْالصلوات،، بمة وكدللث، الوقت،، نفس ق ؤلهزا تصل قاما فاتت، إذا ا•ادمعة 



0
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صاتموو،وهم الفلهر أذان بعد انه منصتا فلو العد. من مصي فإما فاتت فإذا لا، 
عرجواأن الإمام ويعدهم يفطروا، أن عليهم وجمث، عيد، يوم اليوم الخبربأل أتاهم 

رضلو لخص الظهر، بعد يصلوما ولا العيد، وقت عل العيد ممل إل الغد من 
وقتها•ل يتودى للمباح أخروها لا، ت نقول برد، ولا حر لا مناسب، الومت، أن 

رانهلها ليس يم؛يت بعدها، ولا قيلها لأمل العيد صلاة أن الخامثأت الثاتده 
تملحس كبلس لا العيي• ممل دحالث، إذا فإنلئ، المسجد؛ تحت إلا يحد، ولا مل لا 

\ذئأثططأحدثم ذحل ررإدا ؤت1لم: آله وعل عي افه صل اش قول لعموم ركعتثن؛ 
•ثمنج4راولأبممل•

المدسهوصل ل، ه التحر فإن الشرعية؛ ء؛ر الأعياد  ٥٥١٥؛؛اأؤلم، دكزة ومما 
يلحم،كنا يومان هما مالوات اليومان؟ هذان ما ومألت يومثن، ي يلحبون وحدهم 

الاصض:زم بجا: لخوا افُتيا ررقئ. البق فقال الخاهؤة، ل فيه،ا 
فتركوهما.الفطر«. ؤزم 

وعيدالأصحى عيد العيدين: -ji^، أبداإلا احمماو لأ أنه عل دليل هدا وق 
والمربحاوماح، وزقي الأقدام، م لكلمابقة باللممح؛ فيه،ا تجفل ؤإيا الفطر، 

وافهيسيرة. والمنأاة وسرورا• قرحا الإنسان يعطي مما ذللثح أشبة وما يالدفح، 
ازمح،•

٧(. ٠٤)رنم حديث نحرمحه، بق سا 
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دتخهإأمحرلإن، أتثح؛ن لأكتشينر اف. رثوو صش قاو؛ أنى ض - ١ ٤  ٥٣
وافاف ®بأنم ؤموو؛ صثاحهها عل ئدمه واضتا زيه قاو; وكم. ونش يدم، 

أي«.ةققشم.

ثيبركنواي، يطآِفي أقرن لأيي أم افث. وثول أو عايشه، وعى - ١ ٤ ٥ ٤ 
كمالنثه<ا. هلئى عايشه، رايأ هاوت به، ثنم به يأئ نواي، نوال، ِفي 

ثمدثحه، ثم هينث الكنس وأحن أحذها ثم هقعنت،، بحجر١٠، ®ائحد٠ؤا محاوت 
به.صحى ثم محمد®. أمة ثمى محمي•، وآل محمد مى ثمل اللهم اف، ®بانم داو،ت 

أٌ)آ(ََ،ُمء مسيمرواه 

أذإلا مسئة، إلا ®لاثدبحوا اف.I رثول هال، هال،؛ جابر وعى " ١٤٥٠
ا.من>لمر رواة الصآن®. مى جدعه قتدبخوا ينثرعلتكم 

كتابت لم وم(، ٠٥٦٥)رقم الدح، عند التكيم باب الأصام، كتاب ]■خرج* )١( 
١(. ٩٦٦رنم)والنير، والتب بلاتوكيل، ماشرة رذيحها الضحية، امتحياب باب الأضاحي، 

والتمآتوكيل، بلا ماثرة وذبحها الضحية، استحباب باب الأضاحي، كتاب لم: مأحرحه )٢( 
(.١٩٦٧رنم)والنير، 

١(. ٩٦٣رنم)الأضحية، سن باب الأضاحي، كتاب _: UIالمدر )٣( 



همح؛إىو،،قك1أاسريح

صخاتؤعءسهاعل أغطاة !لض أو عامر، نن عمه وعن - ١ ٤ ٠ ٦ 
ووالإ؛ؤق ا. اثااُ به ا١صح ممال؛ س، اف 3ننوو يدٌكزة عتوي، ثقل صحاثا، 

راصحلأ«رى.قئش^غ.هاو:
رواةيالصل• ثبمئ يدح  Mjائ 'كاذ تماو عنن ابن وض - ١ ٤  ٥٧

عنوالزور نبمة، ض ءرالتمزة هاو: س اليئ أو جابر، وعن - ١ ٤  ٥٨
م،ومحوداوئوئقص.

لأزائاضئ ث-محل ررإذا افِ: زئوو ماَل مالن: تشه أم وعن - ١ ٤  ٥٩
نراارهلاثأحدل روالإ؛ وق نيئا®• وسره نره مى هلايئس بمحل أو ورص،كلم 

الحيةذي هلأو نأى راثن رولإ: وق ظهما«. ملثن زلا 
ماسلمررواة أءإهاره«. من ولا ثعره من 

الفائحالثل ررئينم صهاونثووالهِه:
(،٠٢٣ رقم)٠ وضرئ، اشمة j الثريك الشريك وكالا باب الوكالأ، كتاب الخاري: احرجه )١( 

١(.٠ ا/  ٩٦٠رقم)الأصحة، من باب الأضاحي، كتاب المت وم
(،٥٥٤٧)رقم الناس، ض الأضاحي الإمام قمة باب الأضاحي، كتاب اJخارىت أحرحه )٢( 

(.١٦/١٩٦٥رقم)والباب، الكتاب نفى ت لم وم
١(. ٤٣٨رقم)حدث نحرص، سق )٣( 
سعة،عن منهإ كل والبدلأ البقرة ؤإجزاء الهدي ل الاشراك باب الخج، كتاب لم؛ مأحرجه )٤( 

(،٢٨٠٨ىباساا،؛ابفياكروالخزورءنتمنحزئ،رقم)
ماجه.وابن اني والنوالترمذي 

التضحيةوعومريد الحجة ذي عتر عليه لحل من مي باب الأضاحي، كتاب ت ملم أحرجه )٥( 
١(. ٩٧٧رقم)شيثا، أخلفارْ أو شعره، من يأحذ أن 
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والأيل،؛ ٣١ثنثشرف آذ ه ؛ ٧٥١وئول أترظ هال؛ عيآ وعى " ١٤ ٦٣
دادئوأني المحذي وداة ٠ ولا شزقا؛ ولا هدوة ولا بمقابمؤ شم ذألأ 

صرو1كإلوك:نالأمحاا.
والأذن•الخزن بأغصب أذتحم ؛. ٧١١زئوو متى هاو: وعنه - ١ ٤ ٦ ٤ 

الصحاثا؟بن ماداوُ ئثل: ه اف زثوو أل عاوب بن اواث دعن " ١٤٦٥
والريخهعورها، ال؛ى والعوراء ظلعها، البهن العرجاء ُرأزبعا• صال: هآثار؛؛^■٠ 

يائيوأبو والمحدي دأخمت• مالك رواه تتقي،،• لا اكي والعجثاء زصها، مظ 
•دالنارم(رأ؛ ماجه دابذ داشام، 

نصل،آهرذ كبمى بمش اف. رقوو 'قاد هاو: تعيي• بط وعى - ١ ٤ ٦ ٦ 
رداهالمحبيدأبويائيداشايينواي• دبمثىِو تراد، ييأؤزِو بمظرلنوال، 

يائي■وأبو (، ١٤٩٨١رنم الأضاحي، من يكره ما باب الأضاحي، أبواب اذو*ذي•' أحرحه ر١( 
بابالضحايا، مماب ت ائي والن(، ٢٨٠)٤ رقم الضحايا، من يكر0 ما باب الضحايا، مماب 

١(. ٩٩٠رقم ، ١ ٢ ٤ ٢ والدارمي)أ/ (، ٤٣٧٢ر؛م)امحابلأ، 
داولتوأبو ٣(، ١ ٤ )٥ رقم به، يضحى أن يكره، ما باب الأضاحي، كتاب ماجه؛ ابن أخرجه ( ٢) 

بابالأضاحي، أبواب والترمذي؛ (، ٢٨٠٥)رنم الضحايا، من يكره ما باب الضحايا، كتاب 
العضباء،باب الضحايا، كتاب والماتي; (، ١٥٠٤)رنم والأذن، القرن بعضاء لضحية اق 

(.٤٣٧٧رقم)
محوزلا ما باب الأضاحي، أبواب والترمذي: (، ٣٠١)؛/وأخمد (،  ٤٨٢مالك)أ/ أحرجه )٣( 

رقمالضحايا، من يكره ما باب الضحايا، كتاب داود: وأبو ١(،  ٤٩٧)رقم الأضاحي، من 
الأضاحي،كتاب ماجه: وابن (، ٤٣٧١رقم)العجفاء، باب الضحايا، كتاب والمائي: (، ٢٨٠)٢ 

١(. ٩٩٢رقم ، ١ ٢ ٤ ١ والدارمي)أ/ ٣(، ١ ٤ رقم)٤ به، يضحى أن يكره ما باب 



؛تاو،اسلأأ>بمبهمالآسأ(

الخنغ>رإنى ت بموو كأو اف. رئوو أ0 ثلم، بى مذ جاثع وعذ " ١٤٦٧
ماجنرُوانذ داشائ أبويائي وئام الثى"• ثج محو ؛١ يرو 

الأصحهءنننب مووت ه اف زثوو نجت ت ثاو محريزه أي وعذ - ١ ٤  ٦٨
.٠٢الرمذير^١٠ الصأنا،. مذ الخدغ 

محصزتمر، ِفي افي. رشوو ح ج هاو<ت عباص ابن دعن " ١٤٦٩
١^٧^٧^نواة صاعنةتجت،وومنيو 

غريبرُحتى حديئ هدا اررمديت وقال ماجة، 
بذم١^١٢ صل رثهملاشهررثا 

وأئنارهابموبما الصامة ؤل'ريوم ؤإنك الدم، الدمذإغراق إل أحب اثم يو؛ 
غامتا«.هطنوا بالأرض، يثع أ0 قبل بمكان مذافب لمع الدم ؤإف وأظلافها، 

(،١٤٩٦)رنم الأقاحي، من يتم، ما جاء ما ،اب، الأصاحي، أبواب، ال،رمذيت أخرجه  ٢١)
كتابا5يت والن(، ^١٢)٦٩رنم الضحايا، من بمتم، ما باب الضحايا، كتاب داود؛ وأبو 

منيتع_ح ما باب الأضاحي، كتاب ماجه؛ وابن (، ٤٣٩٠)رقم الكبش، باب الضحايا، 
(.٣١٢٨)رنم الأقاحي، 

اني؛والن(، ^١٢)٩٩رقم الضحايا، ق السن من بجون ما ؛اب، الضحايا، كتاب أبوداود؛ أحرجه )٢( 
نحزئU باب الأضاص، كتاب ي: وابن (، ٤٣٨٣رنم)واس، المنة باب الضحاط، كتاب 

(.١٤٩٩رقم)الأضاحي، ق الضأن من الخنع ذ جاء ما باب الأضاحي، أخرجه'الرمدي؛"أبواب )٣( 
والناني؛(، '٩ رقم)٥ والبقرة، البينة ق الاثزاك ق جاء ما باب الخ^، أ؛واب، الرمذى• أخرجه )٤( 

الأضاحي،كناب ماجه؛ وابن (، ٤٣٩٢رقم)الضحايا، ل البينة عنه نحزئ ما باب الضحايا، كتاب 
والبقرة،رنم)امام(انحزئالبدنة كم عن باب 





0هتاباسلأةربب|قاأل'ثس(
=

•بجحي سمحن عثر بالديته س افي رئوو أقام قال؛ عمر ش وعن - ١  ٤٧٥
١^٦•رداه 

نثووافِه::انثولاله،ثصثدينأممان:هسب 
إنائها:انما ص: قيألثلأأ«. إرامم يفب »ئق محاو: الأصام؟ هذْ ثا 

jLnياَل:افِ؟ نئوَل ئالئوذلك قالوا: ذه«. شرة رربئز قال: افِ؟ زئوو 
.٠ ماجنر أحمدوابن زواه حثنه،ا. الصوف مى نعرة 

وًتجك؛لآم

والصفحة.الخزء ص اكدرالسابق، )١( 
(.١٥٠٧رقم)سنة، الأضحية أن عل الدليل ياب، الأضاحي، أبواب أحرجه )٢، 
٣(.١  ٢٧رقم)الأضحية، ثواب باب الأضاحي، مماب ماجه: وابن (، ٣٦٨أحد)أ/ أحرجه )٣( 



محهو،ث؛ل1ةاسبيع

m ءمحاّبمء مب
تمحقيثم م ت

منلأمحة«.ةاو:واكنغ:
عل؛هأُمممى رجب• j دالعتتري كارابمجمدك4لوامح^ا• لهم بمج أوزمأ'قاذ 

يثمكاف.برة، زئوو ؤ،,وروا؛غ 3او،ت ئل؛م بن نحص عن ~ ١  ٤٧٨
هزثدروووعتترْ، أصجة عام ؤز j بجب 'كزآئل عل إي اثس، محا رريا ظول•' 

دانذداشايئ يائي دم المحذي رواه الرجة•؛■ سموما اض ثي المحْ؟ ما 
والشزةأبوداود؛ وعال، الإنتاد، صعق عريب هداحديث الرمذ«ي؛ وءاأ< ماجن، 
ِ!ء

مسوح4

رمحتغمالآمحسملاه.ت
محإنلم*فيإلأسة

بابالأضاحي، كتاب ت لم وم(، ٠٤٧٣رقم)الهمع، باب العميقة، كتاب الخاريت أحرجه )١( 
١(. ٩٧٦رنم)والعمرة، الفؤع 

ماباب الضحايا، كتاب وأبوداود؛ (، ١٥ ١٨رقم)باب، الأمحاحي، أبواب الرمذكا• أحرجه  ٢٢١
وابن(، ٤ ٢ ٢ رنم)٤ والعبرة، الفرع كتاب ائي: والن(، ٢٧٨٨رقم)الأضاحي، إيجاب j حاء 

٣(. ١٢٥رقم)لا، أم هي واجية الأضاحي باب الأضاحي، كتاب ت ماجه 





قرحةتاو،،ث؛ئةاسسح

L إبه،لأيائسمقب

ًصمم ت

افعهدرسول عل حسمت السنس إة ئهبمهآهالثات عايشه عى — ١  ٠٤٨
وأرعركعمن ل راكعات أربع محل قمدم جامعه، الصلاة مناديات متث ه، 

أطولئجودالط ولاسجدت لط رمكوعا ماركنث عايثة؛ هالت ا. نجدات 
بمةققهرُ

متقىبقراءتؤ. الخشوف صلاة ق ه اللمنر جهر أ هالئ، وعئها " ١٤٨١
و.

افعهدرنول عل الشص احنت هاو: عثاص بن اف عيد وعى - ١  ٤٨٢
سوتةقراءة مى حوا طؤيلأ قياما محام معه، والثاص ه اف رثول، ل حم. 

مالأول، المام طؤيلأوهويؤذ تاما محام رمغ ثم شلا، رؤوعا دثغ م المحْ، 
تاماسام محام م تجد، م رثغ، م الأول، الرمع وهودوذ شلا رُقوعا رمغ 

ومسالم:(، ١ • ٦ رقم)٥ وف، الكسق بالقراءة الخم باب الكرف، أبواب الخالي؛ أحرجه  ٢١١
٩(. ٠١)رقم الكسوفا صلاة ثاب الكسوف، كتاب 

(.٩١٠)رنم جامعة، الصلاة الكسوف بملأة النداء ذكر ثاب الكسوف، كتاب ت ملم أحرجه )٢( 
وملم:(، ١٠٦٠رقم)الكرف، ل بالقراءة الخهر باب الكرف، أبواب البخاري: أحرجه  ٢٣١

(.٩٠١رقم)الكرف، صلاة باب الكرف، كتاب 



®صلأةاس4اد(ممبماسلأت)د1ب 
نت

هبجددذاؤمحعالأئل،مشلأوصد/و 
دونوص طييلأ لأي زثغ ئأ ه المام ئون وم ضلا ياثا ام حمؤ 

®إو!،؛ ١٥٥الئئس، نحئت، وقد اiصسزف ثم سجد، ئم رقع، ثم آلأوو، 
!،٧٥رأيتم قإدا لخياتؤ، ولا أحد ^'٠، ينثمان لا اف، آيات من والثمرآيتان الشص 
زمحاكئإ ^١ ي شقاي، تاؤك زأثناك ١^، زثوو ي ؟١^١: الهَ(<. ئاذووا 

ؤلنأخدمحَمحإي1كئقثازكمءاظوئا، تؤس؟ظ\و^أونؤ1اه 
ؤزأإث،ءأتياص«.سالدقا، 

الشن،رريئزن قاو: ياي؟ فيو:تممزن »بمرهن«. قاو: اش؟ نئوَل يا بم؛ قالوا: 
ءلإنأث،ثث،شئاقاك:ىنك

ِثكتياظ(لمحشرا/

قآطال،شجي ثم وقاك: عثاس، ابن ثخوحديث عاتثه وعى ~ ١٤٨٣
علتؤ،وأش افه قحمد الناص قحطن< الشنى، اثجلث، وقد ائمرف ثم النجود، 

ض،زلا أخد ي عئسئان لأ افِ، آثاُت، ض آثثان ذ\ضن الشم »إن قاو: ئأ 
واممبمحثد، أمه ®يا نم؛ائ،؛ وثصدقوا(ا وصلوا وثموا اممه قادعوا ذلك رأيتم قإدا 

مالوثنثئوو واله محمد، أمه يا أمته، أوثرى عتدة غنمآ أن افب من أعيث أحد من ما 
تيزبمتياياJققشر٢/

كتابت وملم (، ١٠٥٢)رقم ٠ حاعة• الكسوف صلاة ياب الكسوف، أبواب الخاريت أحرجه )١( 
(.٩ ٠ )٧ رقم والنار، الخنة أمر من الكسوف صلاة ق ه التي عل عرض ما باب الكسوف، 

كتابت وملم رنم)إ؛ءا(، الكسوف، ق الصدقة ياب الكسوف، أبواب اJخاريت أحرجه )٢( 
(.٩٠١)رنم الكسوف، صلاة باب الكسوف، 



ةرحممو،ث،ئةاسسح (m)

تثاو ومن واحد. ومعناهما وا-قسوف، اشوف امحوف، باب هدا 
واردةالأحاديث لأل صحيح؛ غثر فقوله للئمؤسء والخسوف للقمر، الكسوف ارإل 

دئثشأٍه ٢٥ألثث مؤ ؤ؛٥١ القيامةت سورة دعالِفي توله واما وهدا. ٠^١ ِفي 
الدنيا.حرف غيث حسوف فهدا لالما»ة؛لأ~ه[ 

عقوبةمن عباده -بمإ هوف ءئقءْل واض واحد، معناهما والكسوف فالخثوف 
ءغ؛جل■افب معصية ق قادوا إذا للعباد عغ؛؟ل افب مى إنذار فهإ اميايا، انعقدُت، 

لوُت،ذللث، فإنإ أوالقمئ، كثفت إذا الثنز أن تجمدون الخاهلثة j وكانوا 
مرهالمدينة ق امح،. عهد ل الئمس حتمت القدير! اتعئ وسبحاو، عفليم، 
صلالثى ابن هقجه إبرامم قيه مات الذي اليوم ل ستواُت،، عشر ق فقط واحده 

حدمحةمن كانوا أومن الدكورإلاإبراهيم، من له وليل وثلم، آله وعل علته الد 
الخاهلثةالعقيل.ة عل بتاء إ؛راهيلم؛ لومحت، الشمل حنمت، الناص! فقال الهجرة، تبل 

طليم.لموج، اشلولأالقمئإلأ ^،
محنالعاشرة نة الق شوال شهر من والعثرين التامع اليوم ق ذللمنر وكاف 

تْلعهكأتيا صاررث، حى حثوماكثا، حتمت، حين، البي.، آحرحياة الهجرة،ِفى 
محثدالبشر ميل ومغ عُلتثا، فرعا الثاس فمنع رمح، مدر ارتفعت، أن نحاس؛عل. 

يلبهولر ولبسه، يريانه، ملحموه قرعا، تام حش وتلم- آله وعل عليه افه -صل 
تكونأن عنشى الراوي؛ قال حى ^٤، ٥١١شدة من لته؛^٥ بل المحروفه، اللمثسه 

جامعة.الصلاة الناص؛ ق ينادي مناديا و؛عحا العذاب، ساعة أي! الساعة، 



0ىى|ينلإوروابصلإو|رسقا
نث

ونعإذا فالسنة جامعه. الصلاة الأم_وافيت 3، ينادي انه ا-ف.يث وظاهر 
العوارضحنب أكثز، أو ثلايا أو مرثثن جامعة الصلاة لها! ينادى أن الكسوف 

•يكرر الليل ومط القمرِؤب كسوف جاء فمثلاإذا الصوت، محملع من ممغ الى 
-صلاش بم وصل ونساء، رحالا س اش مجي• لمووق المفاجتمع 

خسوفببها قمعتاد، غير مببها لأل معتادة؛ غير صلاة ومأم~ اله وعل عليه الله 
الشرعيةالأيه فمارُت، فجر، طلؤع ولا عروب ولا زوال هو فلا معتاد، غير 

والمدر.اثما فطابى افثوف، الكوث؛ للأية ~الصلأة~ 
عليه،مغشثا ينمعل كاف بعصهم إل حش طويله، طويله صلاة بم صل 

إلجهرا فيها قرأ ثابت، منه كؤ عل وملمم~ أله وعل علته اممه —صل افه ورمول 
القراءة؛محهرحال ءإِنه مايثة اجتاع ضلأة وكل اجتاع، ضلأة لأَبجا المهار؛ بي 

والامتقاء.والعيدين كا-إئمعة 

قلأ الحرامع، ق الخسوذ، صلأْ ثصل أن الأفضل النأراءت يال، ولهدا 
واحدة.كلمة ونكرن واحد، إمام عن ؤيصدر الناس، يكثز حش المسجي.؛ 

جزءينيعني يجد، أن مل القرة ّورة بمد>ر الأول القيام 3، نرأ. 
صبحافت يقول طويلا، طويلا ركوعا رلإ ثم الأول، القيام تقريباي الحرء ونصف 

ؤيكرر.وبحمدك، ربتا سبحانلث، العظيم، ريا 

طويلاركوعا ركع م الأول، دون لكن طؤيله، قراءة وقرأ الفاتحه، فقرأ ام قم 
ولكربنا خمده، لمن افه ميع وقال؛ رفع، ثم الأول. الألمع يوف لكنه طويلا، 
منقعد م الثجود، وأطال سجد م الؤك_وع، قدر عل القيام وأطال الحمد، 



محةتاسثئاةاله،اويح

اكانيه،مجد يم السجود، ندو عل ابلوس وأطال الجدتين، يثن وجلس السجود 
والئجود.والثكوع القراءة ق دوما لكن فصلاهالكلأول الثانية، الركعة إل قام ثم 

الصلاةآحز جعل انه وملمم" آته وعل عثه اممه ~صل امح، حكمة ْن وهدا 
آخرالصلاة.ق عنهم عش، أف المتامست، من لكال ثيوا، الناس لأف أولها؛ من أقل 

قيآئوْأصمفيها وثدي بلينه، خهلبه الصلاة بعد الناس وخطب قام نم 
أمهيا أثته، أوثرل عنده يزن، أر| افث مى آعم أحد مى ما وافه محمد، أمه رريا وقال؛ 
ي.محثد، 

مدمالجثة عليه ءرصست، ولثا والنار، ايتة عليه عرصتا هده صلاته وق 
كنكعم الدئث١اا، ميت، ما منه ررلوأحدته مال،ت العنسؤ، س منها عنقودا ليأخد 

ءكوااصلأْؤمحم.زط س خوئا فتأحر النار، رأى لأثه الوراء إل ورجع 
مقنع.أْر وأنه شأنه، وجلالة الكنوفح، عظم عل يدل، وهدا 

لوالثاز وأن كفاية، فرض اشرف، ضلأة أف اواجح القول كاف وليلك 
،التخؤيفوفيها الكسوف، صلاء يضح أف العاهل نفس ثطكؤ وكيف، مح؛موا، تركوها 

اش—صل اللمي أمر ولهدا مديد، أمر وهدا يبال، لا إنه بمول،* كأنه ءة؛قل، افب مى 
والصدقة،وامحبير، والدعاء، بالامتغفار، الشوق عند وملم— آله وعق علته 

النار.من حم،نمقاسزب1ئج الئقاب،- -إءتاق، والعتق 

بصلاتهبقل أي الشس. ايجلتح وهي. انصري، . امح، إن عايثة• تقول 
اقوءادةوالكسوى ■^١، كاف اتكسوذ، لأة أوأكثز، ّاءات، ظر-'%L، -ق 

انهعادته من ءثءاس؛نصم والثثول القرة، ثورة قرأبممدار إيه ثم يطول،، 
ّاءارت،بثلايث، القراءه. 



0؛تابماسلأأ)طد،سلأءاس4غا
ت

وكتذهالممر نور اخمى حش المجر نور وخلهن ارتفعت الشمس أف ولو 
بلالم،  jliaUله الحاوبز ئدا و لأئ صلاة؛ فلا شث، أذ نز الخاو ندا 

شلطانه.ذهب 

ايصاليوم وجاء ْعيرن، يوم ل مثلا سيكون الخسوف إن الناس! قال ولو 
لوحتى يصل، لا محإلث نوى؛ صوءها والئص جرأ-ي، لأيت أثره؛ رأينا ما ولكن 
علقس والني ير، لر لأئه يمحل؛ لا هإثه صئيلأ فلكؤنه حتمث، قد امتا يهينا علمت 

ذلك؛<.زأتم »هإدا وقال: و\لأؤوؤ، ذلك 
الحسابلحنب علمتا اثنا دام ما نمول! فلا الإنذار، أذثتنجل نريد لا ونحن 

ولوعلمناهإِنهلأبمل، بالمن ثن ل؛ الأم دام فا غلط، فهدا ضل، ممحف، أبا 
الملكث؛را.تمرير عق بتاء ، تكنفالإا 

الم٠ترين.من محتلنا وأن عذابه، ؤإياكم يقينا أف اف، فنرجو 

يركوا؟أم أويومض، محوم اُقثوفج نز الناص محس أف أبلمغ؛ وأتحا 
وأهيألهم.وأباغ، أحس يعلمون لا الناص كون نقول: 

الناصأف فالغالن، الخوف، وتع إذا إلا لاص مل فيا الناش وأدركت 
وحفنحفن لهم بالأسواق الناس وكان أب؛ن، يكون لأيه بالثش؛ إلا يدرون لا 

دقيقه،كدا إل كذا ص الخوف، سيكون انه الصحم، ق فيمنءول الأن اما وبكاء، 
أمحتبا ج بل غدا، يأ لا المؤس لكن ممتئن، الإننان فتجد ذللثه، أشبه وئ 

عههل.اينه من إنذار انه الزنول 

بحيتؤأإلا رسولخ ين أؤبملثا وثآ ؤ تعال: النه لقول القوم؛ يلعة تكون والحطبه 



اسبيح•قكاة ةت1ب ضح 

١^٠^؛،وكل العرية باللغة نحطب أذ فائدة فأي لإبرامم:أ[، ه ثم 
•أتم هدا لأف بلعتهم؛ فاحطب يستمالول، لا ا العريثة؟ اللغة يعرفون لا عندك 

ثمأولا الفريفه فتصل الفريضة وقت يحول بعد افث—وف حمل ؤإذا 
ااقسوفهصنده 

الت5ئوف؟صلاة ق يبهر هل مائل؛ مال فإو 

يوالأفضل اجتلع، صلاة لأمنا ما؛ تبهر الكسوف صلاة نعم، فالجواب• 
عندناالناس عائم حرت لكن مجد، كل ل لا يالخوايع، مل أن الكسوف صلاة 

الجواثعو مل أل فالأفضل ؤإلأ عليها، واتروا مجد، كو و يصلون أغ4م 
فقط.

للغثوف؟أذان هناك هل ماتل! سأل ؤإن 
حامنئ.الصلاة فيها: بل أذال، الكوف صلاة ق ليل لا، فالخواب: 

——ثجٍءووت؛؛؛جبم 

ءنثىقزعا س انيثر صام الشص حثمت، عاو: موتى ش وص - ١  ٤٤٨
قطوأنته ما وتجود ورمع يام بأطول محل السحد قش الثاعه، ثآكوو أذ 

ولكنلجثاته، ولا ؟۶ لأث١كوJافه يرسل الخي الأتان وقال: معلن، 
وانتعمار0«.ؤدعائه ذكر؛ إل عاهزعوا دلك من شثا ذؤلإ ^١ ^١^، افاما نحوفث 

قئ،محهره.

كتابوملم؛ (، ١٠٥)٩ رنم الكسوف، ق الذكر باب الكسوف، أبواب البخاري! أحرجه ( ١ ل 
(.٩١٢)رنم جامعة، الصلاة الكسوف بصلاة اJاJاء ذكر باب الكسوف، 



0ةتاساسلآأ)طسصلأةاس،دا
نث

مات^^٢ افي رمول عهد ااسصفي اثتمثمتا هال؛ جابر وض ~ ١  ٤٨٥
رواهشجيات. يأربم رثمات مت بالئاس هصل ه، اطب رثول ابن إبزامم 

ننبم'''•
الئص'كتمت حى . اف رسول صل هال؛ عثاص ابن دض ~ ١  ٤٨٦

نئاتوًتجاتام.ثإن 
^زلك.نواةُضيإرم.

ياللبيِوي بأنهم أرممي محق ماوت نمره بن الرحمن عيب وص " ١  ٤٨٨
حدثما إل وافلأظزو همالئ: الئص، إي'كتمت اف. رثول حثاة 

زائ:دنه،الثلأة j ٣ زص همحئه قال: اشس. محرف اشِ زثول لِ
ئتمحخممحيما،وانينيمابأ
^^^و،صسصصمبومينحة،دظا

تئزة.جابربن ض اقتيح نثخ ؤق عنه، ٠ اJثق١ نح نل 
ياهاك:ممأمافئه؛اثاموعنأن؛ا؛نوبج - ١٤٨٩

ا.الثحاريأ رواة الئص. ون، كق 

الخةأمر من الكرف صلاة ق الّم، عيا ًرهمر، ما باب الكرف، كتاب ت سالم أحرجه )١( 
رثم)إ«ه(.واكار، 
رنممجدات، أرع ل ركعات ثهان ركع إنه مال،• من ذكر باب الكرف، كتاب م>طمت )٢(أحرجه 

السابق.التخرج )٣( 
(.٩١٣رنم)جامعة، الصلاة الكرف بصلاة النداء ذكر باب الكرف، كتاب ملم: أحرجه )٤( 

)ه(>إ/آمأم(.

(.١٠٥٤رقم)الثمس، كرف ق العتاقة أحج، من باب الكرف، أبواب الخاري• أحرجه )٦( 



؛محهباثئ1ةاسبيح

اضواثئاتي
لاثنيهِفي'كئوف اف رئوو بتا صل هاو؛ تحرجئنمسا شمْ ض - ١ ٤ ٩ ٠ 

ثاجةرُوابن واشاتث ومحوداود امحذي رواة صوتا• له 
البقأرولج "بمص محلأة ماثش هماس؛ لأنن محل مال؛ دص " ١٤٩١

افثو:وئوو هاو مماوت ةذ0الثاعة؟ هملأه:ثنجدj هغثناجيا، ه- 
أبوداؤدزوا0 الحمرس؟ أرولج دهاك، متر أغفلم ايؤ وأي هانجدوار؛، آي؟ وأثم ررإدا 

والمحذيىرُ
مء ُ ْ

ام،لامماله٥٠،٥٠

افز،علتيتئولاص مأبم،ا-صأوينرم،داو:
هامئأ نبدثتن، وتجد ركعات، خمس دركغ الطول، ثى همرأينورْ بمم، مصل 
حيزم تبدص، وتجد ركعات، حمز ركع ئم الطول، مؤر ممرأبنورة الثامحه 

٠أنوداؤدر٢؛ ^١٠ محوهها. يدعوحمرائجل محاهومنتمزالملة 

•^٤وأبوداود: (، ٠٦٢رنم)الكسوف، ق القراءة كيف باب، السفر، أبواب الرمذي: أحرجه آ )١ 
كتابوالنار: ١(،  ١٨٤رنم)ركعامحت،، أرع قال،: من باب وتفرمها، الاستسقاء صلاة أبواب 

والسةالصلاة إقامة كتاب ماجه: وابن (، ١ ٤  ٩٥رقم بالقراءة، مها الخهر ترك باب الكسوف، 
(.١٢٦٤رقم)الكسوف، صلاة ل جاء ما باب مها، 

رقمالآياأتا، عد السجود باب وتفرمها، الاستسقاء صلاة أبواب ■؛٥١٤ داود: أبو أحرجه )٢( 
(.٣٨٩رنم)١ ص، الص، أذداج فغل ذ باب المناقب، أبواب دالرّذي• (، ١١)^١٩ 

رقمركعارت،، أرع قال،: من باب وتفريعها، الاستسقاء صلاة أبواب ^١٤ داود: أبو أحرجه )٣( 
(١١٨٢.)



ةتاباسلأة)باسملأءاصؤذ(

ٌو:سمغولإينشموم.-^ ١٤٩٣
. ٠١أبوثاؤدُزواه الشمشر. اثجتت حى عنها، ؤينأو ركعمحن رمحتكن يصل مجعو 

صلأينامثل الشمس اثكثمت ح؛ن صل الحمره أل ردؤ١^١^،• يق 
ِءحمَِْمماأ(

•ليجد لع ير 

اثأتمنتوهد اثئحد إل منقسملأ يوما ■مج الحم،. أل أجرى* ق دله 
الشملإو يقولوو) كائوا ا-إءاهث ^ ٥١وإل ،؛ Jiiثم اج^ئ، حى هصل الئس، 

حمحِماصئِئاض 
حلقهق اف نحدث حلؤؤ، يس حيمثان دمجبجا ييايؤ، ولا أحي ؤز°ب يئحسمان لا 
.٠٣١٠أم!؛اف أونحدث بجحن حى قصلوا احثم٠ هك ثاء، ما 

حقائقثمة أ0 واعلموا الشمس. كسوف عل الكلام يقثة ق الأحاديث هذْ 
طيها:نركز أن يد لا 

قوثلم~ آله وعل عثه اممه -صل اش عهد عل الشص ممشا لر أولا: 
يالاماق.وهدا واحدة، مث؛ إلا المدينة 

وهداركعة، كل ركوعيزِق رلإ انه فيه ما منها يكزن اضر الأحادسث، ئانيا: 
ركعةكل، رلإِق انه فيه ما ومنها فيه، إشكال ولا لم، ومالبخاري عليه امى ما 

رنمركعتين، يركر قال: من ياب وتقريعها، الاستسقاء صلاة أبواب جلخ داويت أبو أحرجه )١( 
(١١٩٣.)

(.١  ٤٨٩)رقم نوعآحر، الكسوف، كتاب اتئ! النأحرجه )٢( 
رنم)«هأا(.اكدرالأبق، )٣( 



محممد،4ممةاسسح
————

لم؛مرواية من وهذا ركوعات، أرع ركعة كل رلإِق ومنهاأيه ركوعات، ثلاث 
وعلعثه اللملصلافه محعن ولا عملعاليها، لا قادة لكنهاروايه انفردما، 

-صل١^ عهد عق لرثكتس الثنس أن ١^٥؛^ ع1لم عيه مايى لأو ون1لم؛ أله 
كلِفي ركع انه عله اثفق الحديث يكون ذكف، منة، إلا وتلم- آله وعل علته افه 

هداا ركعات؟ أوأرع ركعات ثلايث، ركع انه الثال الحديث، يأق نم ركوعم ركعة 
ص

•محصل 

مساللم؟به انفرد بإ أم للم، ومالبخاري عليه امق بإ نأحد: اقبمإ إذن 
ؤأوئس'الإسلام شخ يال، وقدا لم. ومالبخاري عليه امق بإ نأحد نقول،؛ 

.لم ملورواها حى ثادة، فهي عائثه، روايه ، نحالفالكموف، ق رواية كل 

ثالوتلم— آله وعل علته اطه —صل البي ز؛تثقئثأ0 لم مرواْ ما مثل وهدا 
هداعل أنيد لا وافه فقال: الإسلام أركان محن وشنئا الصلوات علمه الذي للرحل 

روايهفهده ؛، وأبتهءار®أثاخ وتلم؛ آله وعل علته اطه صل اللمي فمال انقص؛ ولا 
وتلم،آله وعل علته افه صل التح، م، تصح ولر شادة، وهي مسلم، ما انفرد 
علتهاطه صل التح، ثال وند يرك، اللب بغثر الحلف، لأل شركية؛ صنعة وهم، كتفه 
يليغلم،حالئا كال مذ بايائ،تمم، محلفوا أذ ينهاثم *ألاإن وتلم؛ آله وعل 

٠.ياطهأولضنت،*ر 

ومايعدها(. ١٨/١٨)١(انظرمحمؤعالفتاوى)
٩(.؛/ رقم)١ الإسلام، أركان أحد ص اش انمالوات يان باب، الإبجان، كتاب سلم: (أحرجه ؟) 

محابوسالم: (، ٦٦٤٦رقم)بآياتكم، لانحلفوا باب والدور، الأبجان محاب الخاري )'؟(أخرجه 
(.١٦٤٦رقم)تعال، اممه يغم ، الخالقعن الهي، باب الأبجان، 



0ممساسلأة)ئواصلأةاممد(

صلوتلمم~ آله وعل عليه افه ~صل الرسول أن الثنن ق أيفا واية رق 
ثصح.ولا أشد، وهدم ركعة، كل ق ركوعات خمس 

قّث\ قرأ — وسل؛؛ آله وعل عليه افه ~صل البئر أف بحديث، لاثأحد ثالثات 
بإفنأحز -٩^١، قرأ انه عائشة عن الصحيحمر الثارتةِفي فالرواية الكسوف،، صلاة 

النهار.أوق الليل ل سواء جهرية، صلاه الكون، فملأه لصمحمر، اق 

الكون،صلاة أن الصحيحين، ق الثابت، عائشة حديث، اعتمدوا i؛i^-؛؛ 
فإماذلك، عدا وما وسجودان، ركوعان إلا ركعة كو فيهاِفي ليس وأنه ركعتان، 
صحلأية الصحابة؛ بعضر فحل من، توهم الرواة بعض يكون وربا شالة، روايات 

ركوعات.ثلاث ركعة كو صلِفي أيه جنبمتق عئ عن، 
الشمسعن ؤيسال ركحمحن ركعتن صل، اني،. أن الأحاديث، هده كلللأؤِفي 

ينصرفولر طويلتينر، ركعتم، إلا يمل 1؛ لأنه أيما؛ غلط وهدا لا، أم تحلت، قد 
صل،انه الصحابة، ؛عضي، فعل، من، هدا يكون وربا الشممر، تحلت، حي إلا منها 

يمغل؛ والكسوف هدا، يفعل، لر قهسْؤقلأم الثنول لكن، الصلاة، قاعاي ركعتئن 
سْ.إلا 

صل،اتي، عن، يصح لر شاذ بأنه فاحأكم عداه وما عائثه، حديث، عل، فاسلم، 
—ونل؛؛ آله وعل، عليه افه ~صل افه رسول أف ويتيثن وسئ؛أ، آبي وعل عليه افه 
أيهعل، والمحديون الورحون وايفق الثاس، وخمع مرها حرج السمسر كسمتؤ لثا 

مملمر.أص هدا واحدة، مئْ إلا يقع لر 



دوحممب،اقء1ةاسبيح

ماتتولثا لها، ينجد ايخوفة حح أن يرى دة.بمها عباس وابن 
خلالمء وأكثر رأي*،، لهدا لكن آيه، هذه إن ونال• محجد، االؤمن؛لا أمهات إحدى 
ذلك.خلاف 



ةتاباسلأة)ب1واهمسعوداهءوا

!ؤإ^ ٥٥١سعود في 
تمهقم 

يهدا

اططوض
جاءَةآممدتاأؤبمئنئووافب.إذا كان ؛بم؛ا-ءذأبيبجةئو: 

حننحديث هدا ت وئاو والرمدي أنوداود وواه ثعال• ف ثاكرا ناجيا حر بؤ 
را(ٌ آ

*

تاجيا.ئم الأثافذ رجلامن رأى ه الير أة جنمر، م وص - ١ ٤  ٩٥
ممشوِوشئسمانمرآل

هض.من أه؛ا-وصثينموضئاو: 
حرثم ناعه، افت يدعا يدنؤ رمحع ثم يرل عروراء مذ محريا كئا للما الديته، نريد 

ئمطؤيلأ، ينكث ناجيا حث ثم تاعه، يديه مزمع محام ثم طؤيلأ، محنكث ناجيا 
هذيلأش دثمنف رق نألغ ارإل مادت ناجيا، حر ثم تاعه يديه محرمع محام 

هأعطاللأمتي، رق هنألق رأبى رمحت ثم '^؛^١ لني؛؛(تاجدا مححزرت أمتي، ثلثؤ 
أبوابوالرمنى،ت (، ٢٧٧٤رقم)الشكر، مجود ل باب الخهاد، كتاب داويت أبو موج* )١( 

مها،والة الصلاة إقامة محاب ماج،<ت وابن (، ١  ٥٧٨رقم)الشكر، مجدة 3، حاء ما باب المر، 
(.١٣٩٤رنم)الشكر، عند والجدة الصلاة ل جاء  ١٠باب 

(.١٥٢٨،رقم٢٧٤/٢الدارقطيjاض))آ(أحرجه 



همحه1ب*س؛ئةاسسح
(m)-^

^سننيثأثتيِهمةظابي
•تجا«'وواةأفدٌئادئ 

وذلكعكيجل، ش السكر بمي الشكرُ، تجود 'ُبابِفي ^٥١^؛ الولف قال 
هقتمؤها لا أش نمه هثدإ نإن ؤ تعال؛ مال كما اش، نعم دائماِفى الإسان أف 

واشي،والصحة، والثلأمة، والشرب، الأكل، داماِق اش فأنت،ِفييمم لالحل:حا[. 
وكوتيء•
فإيهالنعمة هده حصلت، فإذا التمرة، النعم من لمست تتجدد تعم هناك لكن 

فلمسجدمتجددة، نعمة فهده بولد، يثر لو كإ للشكر، يجد أف للإنسان يثنآ 
^٠^١،ثعال ف، فلمنجد وبخدى له واهتم مهم ثيء له أوضخ سكنا، ثعال فب 

ثجا،ثم مرورى حاديثا له لوحصل كإ ^^١، فب فلمجد نقمة عنه أواندفعت، 
شكنا.5عال فب فلمجد نقمة، >^ ٧١فهدا 

وبعضملام، ولا آحرْ، تكبترِل له وليس أئله، تكيثرّق له الشكر ومجود 
لهيلأِفيأئلهولألآحرْ،شبود>د.

آلهوعل عليه افه ~صل الس قول لعموم الأغلء؛ ربا ارثبماذ ؤيقول؛ 
؛،نجودآثما،رط->تؤق\في لالأءل:ا[؛ أ'ادءله ره أنن ؤ، نزلت،آيه ح،ن وت1لم— 
له،حصلت، الخي النعمه يدكر نم ^١>^،، ثلايثؤ الأعل* ربا اسبحاف فيقول؛ 

(.٢٧٧٥)رنم الشكر، سجود ق ياب الحهاد، كتاب داويت أبو أخرجه ( ١ ر 
(.٨٧٩))آ(سقنحربمه،حمثردم 



0ةتاو،اسلأثربمبنيسوداثم(
ط

فأنتالعمة، هازه عل أس5رك إي اللهم ؤيقول؛ عنه، اندهعن، الى اشة أو 
فيقول؛نقمة اندنمت، أو يناسب،، يإ ؤيدعو والإحسان، والحول الفضل صاحب، 

ثأثزلإالحال، بماب نا ؤيد/ الحادث،، ئدا من الثلا،ة ء الشكر لك، اللهأ 
الثكر.سجود فهدا يلم• ولا 

لا؟أم طهارة عل يكون أن يشرط وهل 
أذيوف بغته تآق العم لأل طهارة؛ عل يكوف أف يشرط لا انه الصحيح 

توئأ؛أذ 1 لا قالما: فلو كدللئج، يآق الكم اندفاع وكدللث، الإنناذ، لها بمآمق 
سنحانير النجدية العمة حاءتالث، إذا فتقول؛ وموجبه، السست، ين الزمن طال، 

وصوء،غير أوعل وصوء عل كتثإ سواء فورا، فاسجد نمثلث،، وبهج صدرك، 
ذكرئه.ما واذكر 

الومق.واض عياديالث٠. وحنن وسكرك ذكرك عل دعثا أف اللهم نألك، 
■ووًٍجقت؛؛؛جبم



ضحةتاداث،ئةا،سسع

ُ٠ هىبالإتق|؛ ■٠

تؤٍضجد 

اضلإل بالناس ه اش رئوو حتج ت محاو )؛إي بن ام عند ض " ١٤ ٩٧
بديؤدرهمغ يدعو، الملأ وانقل بالقراءة، محهإ جهر ركمحن بمم محل ينتنقي، 

ا.^؛؛١ متقى القيلأ• ح؛واانقل رداءه وحول 
^^لإ:ضِونيمحصألأو

؛.عللارمتقى إش• ياض يرى حص يزمحع لإثك الإنتنماء، 
صةشاومحمحإلاص.نواة

ُئيصرآ(

ررامحأكانلأازأىائنقاَل:
لإااساونواةابم1ريرأ؛.

توملم (، ١٠ ٢٨رمم)الاستسقاء، ق الملة استقبال باي-، الاستسقاء، أبواب، البخاري؛ آخوج* ( ١ر 
(.٨٩٤رغم)الأسماء، صلاة محاب 

ومسلم؛(، ١  ٠٣١رنم)الاسقاء، ق يده الإمام رثع باب، الاصنمقاء، أبواب البخاري• أحرجه )٢( 
(.٨٩٥رقم)الامتقاء، ق يالدعا. اليدين رغ باب الاستسقاء، صلاة كتاب 

٧(./ ٨٩٥رغم)الاستقاء، ق بالدعاع اليدين رفع باب الاستسقاء، صلاة كتاب مسلم؛ أحرحبم )٣( 
(.١٠٣٢رقم)مءلرتا، إذا يقال ما باب الاستسقاء، أبواب البخاري؛ أحرجه )٤( 



0ه1وا|سلأة)باسالأضق1ء(
هحثزقاوت مطث، اف. زثوو وحى؛غ أصابتا ت محاق آنس وعى "■ ١٥٠١

ه:انملاف،يَسسا؟ه:
.٠ مانلمر رواه ٠ بربؤُ عهي حديث ٠لأئه 

يانتنز،الصل إل ه ام رثول حرج قال؛ آأُها~صعيافينريي• 
وجعلالأبتر، عاتقه عل الأينى عطائه يجعل المله، انتمل حع، رداءه وحول 

افَ-رداةآبوداودى•حامحعلعا:شامح،بمدءا 
شوداء،له خميصه وعلته ه الم رئول انثتمى محال؛ أثه وعنه " ١٥٠٣

أخمدزواه عاتمه. عق ٥^٠١ مميته دلم،ا أعلاها، تجعله أنملها يأحد أذ يأراد 

عندأتجارنأى أنه اللغم، هوني عم وعى - ١ ٥ ٠ ٤ 
صنابممحبجدبج!^لأنحاور%ا

داشامحثثخدْا؛ا•المحذي يودى رواةأبوداود، رأته• 
الإنتنماء--شيِو اطي. رئول حزغ ت هاو عباص ابن وص - ١ ٥ ٠ ه 

(.٨٩٨)رنم الأسماء، ق الدعاء باب الأسماء، صلاة كتاب ت ملم أ-م-بم )١( 
(.١١)٣٦ رنم الأسماءوتمرسها، صلاة أبواب جيع أحرجه  ٢٢)

(.١١٦٤رقم)وتفرسها، الأسماء صلاة أبواب  ٤٢٢وأبوداويت (، ٤١أحد)؛/أ-محرجه )٣( 
رقمالامتتاء، ق اليدين رم باب وتمرسها، الامتقاء صلاة أبواب ■؛٥؛؛؛ أبوداود؛ أ"مجه )٤( 

والناني:٥(، رقم)^١٥ الأسماء، صلاة ل جاء ما باب الفر، أبواب والرمدىت (، ١١)٨٦ 
(.١٥١٤)رقم يرع، كيف باب الاستسقاء، كتاب 



شةىوا|قئاأاسبيج

؛,وانن؛^.^١١وأتوذاويزالتائ البيذي زوا0 منيلامثواصتامتحئعامتصؤءا. 

البق.إداكاو ماوت جئْ عذ أيه، ص محب، ثن عمري دعذ " ١٠٠٦
اك«.زم:يدك زمحك، ناأنن ث:مظ،، همادك انق ءالثهأ ماو: انثنش 

نواةملاكوأرثاثئام

\ذث،]إ.عثتهم محآفمت ت قاو آجل®• عاجلاعي مربتاثافئأعثرصار، ميتثامريقا 

الأازإلنثوواله.نموطام،هم
يمجعاظ: قاك مه. يئ->و)؛ يوما الناس ووعد الصل، لهِفي يوصخ بمنم 

Iقاو اأاوتئم وحمد يكم المتر عل محتد الشنس، حاجب بدا حس س اف زموو 
أمزآقمو3د ءث5م، رمانؤ إبان ض الهز وانتقحار ديارثم حدب ثكويم ررإياكم 

»الخذولهنبالنا1تنمح;سهإ«.لإقاَل: 
داويتوأبو (، ٥٥٨)رقم الأسماء، صلاة ل جاء ما باب السفر، أبواب ت الترمذي أ-؛مجه ( )١ 

صلاةباب الأسماء، كتاب ت ا5ي والن(، ١١٦٥)رنم وتفرسها، الامتماء صلاة أبواب  ٤١٥٢
صلاةق حاء ما باب فيها، والة الصلاة إقامت كتاب عاجه؛ وابن رنم)ا'آْا(، الأسماء، 

'اا(.11الأ-تماء،رنم)
بابوتفرسها، الاسقاء صلاة أبواب  ٤١٢داويت وأبو (، ١ ٩ ُ / )١ الوؤلآ ؤ، مالك أحرجه )٢( 

١(. ١٧٦رنم)الأّتقاء، j اليدين رفع 
رقمالاسقاء، ل اليدين ريع باب وتفرسها، الاستسقاء صلاة أبواب  ٤١٢أبوداويت أحرجه )٣( 

(١١٦٩.)



 lu^اسلادرuU )0الإضقاء

الأهلمآثافُلأبمبجآثض\لأبميافُ،:شلئفيث، 
•جنن® إل وبلاعا هوْ لنا أيرك ما واجعل العث عليثأ انزو الممزاء، وثض العي 

^^اياضإشحخئلإلضءنةثًك
هأممأزكعقن، هصل ويرو الناس عق أمل يم يديه، واؤع وص وداءْ ~أوحوو~ 

تاثتحش منءحدْ يأت هلم اطه، يإدن تمم وبزمغ هزعدت شحاثئ الد 
أقررأئهد وهأو! ثواجدْ بدت حى صجث ١^٠ إل ئزعتهم رأى ليا ه، 

سافونضه(<.نواةهمداوئرن.
بنالعثاس إذاقحطواانثنض ( ؟ljالخطايت، عثربن أف آنس وعى " ١٥٠٩

؛.١^١٢ذ\\ 'دهاَل; ^١. ١٥ي، 
مىض ®■مج بمول• ه افن وئول، شمعث، ت هاو هريره أي، وعى " ١٠١٠

انجئوابملبيإلص،ممال:
.^^٢٢ه«.رواة 

لأفالمطر، نزول طلب الأسماء: الإتماء«، ررتاب ح\ \ؤو قال 
ين(لثء^^/4، عيججل: اش هاو ك،ا صرورْ، ل بل المطر، نزول إل حاجة الناموو 

(.١١٧٣ابق،رةم)را(الصاورال
رقمثحطوا، إذا الاسسقاء الإمام الناس موال باب الاستسقاء، أبواب اليخارىت أحرجه )٢( 

(.١٧٩٧اولارمفيته)آ/اآ؛،رثم أخرجه )٣( 



قوحةتإبظئو|سىيحيث، 
[٠ ١٨]الو٠نونتاألآيشه ؤا ءأسآئٌ محتدي ماء 

هأكنزن نحن ينسآم 1نزئزث ^١؛>^ قنبجن. آئى ؤاو؛؛خثسِ تحال؛ وتال 
تالواس;حا--ا،ا•[؟

الغيث.تنزل أذ نستطح لا فنحن أنزله، الإي  ٠٥١ابواب* 
مققلممي.اف نيئاإلا لما اكوفلمز ؤ إذا وليلك 

ذاتهكاو٠ النح، فإن ا'بمتة، خْلمة الأرامتسقاءفي ومنه أنولع؛ والأسماء 
—صلالص فامميل المصاء(، )ئاص، نحؤ من رجل فيحل ا-إقمعة، يوم تقطب يوم 

الئثلوامطعت الأئنال، ملكت ، ٠٥١زئوو يا وقال! ؤسلم~ وعلآله افاعليه 
يغيثنا.اف4 قالع اكلر— قلة من —يعني! 

ثلاثأغئنا« »اللهلم وقال: يديه وملم- آله وعل علته افه -صل الص فرفع 
كذلك.الناس ورغ مرات، 

شحامتامذ الثناء ل ثرى ما ®واش ا-مح.يثاإ وهوراوي ;محهبمة أنس هال 
ستمذ تلع وبين يننا *وما صغثرة قزعة ولا وامع صحاب لا يعني• فزعه* ولا 

زلادارء.

جهته.س السحاب تاق ايديته ِق معروف جبل تغ'' 
وراءمن ارحزجغ ;٥^^٥! أنى يقول صحاب، فيها وما صحو، هالثناء 

والناسالثناء، وارمع،تي الكيثر، الصحن مثل يعني• الرس® ممل صحابة تغ 
عتغيبمل.اش بأمر ير ناهدوئها ي



0الإضئء(اسلأةرد1بم مماى 

حشمي ض لم'يّزل يم أمطرت، ثم اقترن ١^١٤ ثوئطت #ئاتإ ت يقول 
بثه:عل ائزيتحادر رأيت 

١^!آيات من ايه عليه، وملم صل اللهم 
حوصمن عريش عل المجد لأل لحيه؛ من يتحادر ينزل المطئ كاف ؤإنإ 

وعلعلته اف، -صل الرنول رأس فوق صار حر خلاله س التلئ فرو النخل، 
لحبه•من يمماطر وجعل ونئم- آله 

كؤإدآ ءِأجل افه يعض ه أنر؟أ ؤإلما الإلهية• المدرة إخوان~ ~يا فانفلروا 
انهعل يدل ه؛ثا الص آية إل وانفلروا ]_:YA[. ه يمد أن ثعا 

اممه.أجابه ما حما اممه رصول يكن ولول؛ حما، اممه رسول 

والشعاب٤^^،، والأرض يير، الثناء وبدأت عديآلألأْأصم اش نزل 
بمنيجعل )قناة(- الأمم جدا اليوم إل وهومعروف، - )قناة( وادي إن حر قثي، 

افه!تعال ونااتا، ليلا كاملا أميوها الج وامشمئ كاملا، 

اممه،رسول *يا وئالت الأول أوالرجل رجل يحل الثانيه ا-إئئعة كانت، فل، 
السيول،،اجرثها واالواثبى مدمحتج، فالزرؤع ايلر، كثرة س اأاJ،* وعيد( البناء مدم 

ولااينآدملأسللأثلا ضَساذا«.الئن، من لأنه يوم وس 
ثدا.

حواؤاولارراللهم ونالت يل>يه، وتلم- آله وعل، عليه اطه -صل، البي فرفع 
اشُ-ضل ١^؛، لكن اف4َبمكها، داَل،: \وجل أتسكها، الئ4أ ئاو: ئا ءوا« 

افهدعا لآض خو، كله اإلط_ن لأن اكها، يإمافه ييغ لر ؤأتئلم- آبه زعق علته 



قرحمابم،أام1سحلن، 
ئلامحأ ئظ، ذلا ءن10 م : JIJس يريخ أن ص1وء 
الوامعيعرف عليه، وملمم صل اللهم الشجر١٠. وثنايت الأودية، وبملون والذرامحسا، 

حثرا•فيها الطر نزوو يكول الى 

منامر • امزحن،® إلا اشحاب، مى ثاحه إل يدم يشثر ®ما الراوي! يقول 
الرنول.؟ام مج؟ 

وثلم.آله وعل عليه اطه صل التح، بإثارْ يمج ايلب بأُّر لا' 
اض؟ذونلاضرا؛.آأمنآياث، 

ا-بمثعة؛إل العفر نحمع أذ محور لأ أثة عل واصح دوو امح.يث، هدا قفي 
وسلم؛آله وعل علته اممه صل الس جغ ا-لتئعة إل العصر نجمع أن لوحار لأئه 
وهناالوحل، نع والعفر الطهر بتن وبجمع الطر، نع والعفي الطهر بثن نحئغ لأنه 

سزلمطز فيها لكن وحل فيها كن i؛ عطشى الأرض لأة مطر؛ فيها الأول ا-بمئعة 
صلاللمي ؛بيع ل( ذلك وْع الماء، ونقع وزلئ، وحل فيها الثانية واُإثمعة بشدة، 

وتلمم•وعلآأة عليه افه 
ومعهاا-بمئعة وصلوا افروو موهم البلد قدموا إذا الن.ين نمف،أن ويدا 

محلاتميئن هو إدإ فالحمع الث.ييعة، عل عظيم غلط هدا أن العمر؛ 
والظهرركعتان فحييها غثرها، عن متميزة مفردة صلا؛ فا-إقمعة والعفر. الطهر 
يقناذركهاصلاها، وقن بالقراءة، والظهرلابجهرفيه ومحهرفيهابالقراءة أربع، 
ولوعدث، فيها؛>، بد ولا نمتن، مدم من بد ولا يضلها، ولر ظهزا صل فاته 

رنمالملة، متقبل غي الخمعة حهلية ل الأتما٠ باب، الاتقاء، أيواب، اJخارىت -محرجه أا 
(.٨٩٧رنم)الاتقاء، ل الادءاء باب الاتقاء، صلاة ئاب لم: وم(، ١٠١٤)



Luالأمناء(باب اسلأة) ؛؛

الفر،تكونؤ، وما البلاد، إلاِل تكون ولا صحش، ما متمردا الإسان صلاها 
١^.ق اجثعة يوم يملون ما اجئعة يوم وصادف مر ألقح فر الق اجتمع فاز 

النص٠دل، الفم• عل يانها يمكن فلا قرئا، ثلاتى من أكثث الظهر وبتن نتنها 
ئلقيازمأفا٣لأمحعإلجم•

الفلهروصلث ا-ادمعة فاتك ولو مطئ، كاف إو والعصر الظهر ب؛ن ونحئغ 
وصليثالفر ِفي فلوكنث جائزا، الخمع كال إذا العصز معه تحمع أن باس محلا 

•ا-ادمعة إل العصر نجمع لا ت نمول فحن ■مج• لا جعا، معه العصر فصل الظهر 

ونلم~أله وعل عليه افه ~صل البي وآيات اللب آياٌيج من الحديث، هدا ول 
اطه،رسول انه عل الدالة يالآياتا ايد0 اطه وأن حما، اممه رسول محثدا أن به يتيس ما 

الخالقثدبير كاف ولدللث، القص، ص ولا الزيادة س لا يتحمل لا الإئنان وأن 
كأفوا0ينزل الطر كاف لو أرأيتم لال٠صاني، مثاب الثحٍم، العفور وهو عغقل، 
يكون؟ماذا صئا، المزب، 

صضْ،مطا ينزل لكن الواثي، وعل النازل، عل عقلتم صرر محته سيكون 
رءوسلفاث ثنخفصا ينزل ا،لطئ كاذ ولو الشعاب، منها سيل لكثرما لكنها 

وبهلولالخبال رءوس منه ثروى حى مرمنا جعله افه لكن الهلر، متانع الحال 
قدير.م؛ لك، عث، وافه الأودية، 

الأحاديث.المولفحتي يكنه ما فهي للامتقاء الثانيه الصفة أما 
إليديه الإمام يرقع فهوكالعادة، الحئعة ق الاستسقاء الأيدي^ رمحع وأما 

أيصا.معه أيدثهم الناس ويرمحع الصدر، 





0ةت1وااسلأة)واو،دّال>ي1ح(
س

و1بيامياح

\وضو\لأتو

ظامحر((.ققشرال

علتورآ؛.محممؤ وجهه. مفِو رث أؤ عج إدازآى ثكان يتيم، كان إج لهواتؤ، 
ق»اللهأ :  ١jis^^٤ محقت \ liMج ^١,• ئانن: وءءا - ١ ٠  ١٣

مهاما وثر قزها من بك وأعود بؤ، أريثغ ما وحثر فيها ما دحيت حثرثا أنألك 
قإداوأدبز، وآمل ويحل دحرج ^ ميت المحاء نإداهبمي لأُ، دثرماأنبلت 

م؛داj محا عاممه ررثق;١ محال: مهه، عاممئ ذنك يرمغ عته، زي ئم 
ثيقووثقوذي'' نرضكطثياه<،، نذا ثارأ أودي؛أم مسثمد عابها رأوه ؤثثا عادت 

١(، ٠٣٥رقم)بالصا١٠، ،انصرن الم،.تقولُ باب الأسماء، أبوابا البخاري• أحرجه  ٢١١
(,٩٠٠)رقم والدبور، الصبا ييح ق باب الاّسسقاء، صلاة كتاب لم• وم

نذا ٧٥أنديمتر سثمل ءاي؛ثا رآوء ^tiu قوله• باب القرآن، شر كتاب البخاري! أحرجه )٢( 
(،٤٨٢٩، ٤٨٢٨رنم)[، ٢٤لالأ-ءقافتإلإه غواب رح هء آننمثلم a ئز ثطثآتل ء١ض، 

رنمبالهلر، والفرح والغيم، الريح رؤية عند التعوذ باب الأسماء، صلاة كتاب ومسلم! 
(٨٩٩.)



ضحةىب|ق؛واواإهااريحربههَ( 

إذانأىال>:»زظ.عشان.

الهواءهدا وهو و؛ح، جع الرياح* الريإحُُ، ل "باب )(هء'•' >االمؤلفقال 
منعغيل  ٠٥١اللطين الهواء وهدا به، إلا للإنسان توام لا الذي اشف 

مايمثله يأتوا أن عل كلها الخلائق اجتمعت ولؤ شاء، وجه أي وعل شاء، حيث 
اوح.هدا مثل حصل ما كلها الدثا ماثات ولواجتمت بمثله، اتوا 

الدياو،وتيدم الأشجان، ملع هائلة رعة ب أحيائا تأق عفليمه يح وهناك 
العظيمه.القوة هدم فيها لكن حفيفه، لعليفه أما ثع ذللث،، غر إل الثاران، وتئل 

خمنإئةنحمل والهيائرق الهنائرْ، تجمل الهواء نحد ولدللث، الماء، من أقوى فهي 
عغيْل.اش يقدرة الهواء تجملها والدي بمعدامم، نفر 

عدانا،تكون وأحيايا رحه تكون أحيايا اض حلقها اكي الرج هذْ 
وسلم~آله وعل عليه افُ ~صل اني، ة.بممحاأن عباس بن اف عد حديث، كال؛، 
والدبور:الث_رةثة، ١^ الصتا: بالدبور٠،.عاد وأهلكئ Jالصبا، ر>ئصزمحت، عاون 

مغرين،جهة من تأق والدبور الشمس، شروقا جهة من تأق فالشا الغربية، الريح 
•السعمهس 

الأحزاب.غزوة ل بالصبا ونث؛إ- الأعل؛ه الئئ-صل وقدتحر 
إليهبوا المدية عن أجلوا الدين اليهود من ثوتا أة الأحزاُب، غزؤة وب 

دىئثء.هى أنملأص ؤُئرافي، ندله• ل جاء ُا باب الخلق' بل-ء كتاب اليخادك،ت أحرجه ا ١ ١ 
الريحرؤيه عند التعود باب الاستسقاء، صلاة كتاب ت وملم (، ٣٢٠٦)رقم ن٠نءمحءه، 

(.٨٩٩)رنم بالطر، والفرح والغنم، 



0ةتاوااسلأة)وابنيامي1ح(
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فرأىوسلم~، ايه وعل عثه اش ~صل الثني كتال ينتنهضوبم العرب نائل 
ومعهم— آبهوعل علته افه ""صل اللمي يقاتلوا أن فرصة ذلك أف العرب 
حمسح ولما مقايل، آلاف عثرة نحؤ ل واجتمعوا ذلك، عل فوانقوا اليهود، 

قالوا:لا؟ أم أنحرحون أصحابه: امتثار ذح- اشُظهنةلآبه -ضل الثل 
كبثر.عقلتم جع مقاتل آلاف، فعثرْ نحرج، لا 

منمتصلا المدينة حول حتدثا نحفر أن زْ.بمه الثارمي تلنان عليه وأشار 
ئلهرالخندؤتلهعاأحد. من يأل أن يمكن لا الخرتئن لأف الغربية؛ إل الشرقية ا"أءرة 
المدية،إل الأعداء هزلأء يدحل ألا أجل ُن الحرتثن؛ بثن ما واسعه عميقه حفرة 

مدةوبقوا المرسان، من وادر إلا اللهم يدحلوا، أن عن وعجزوا المدينه، فحاصروا 
اويحعاليهلم اض فأرمل المدينة، حاصروا وفد ليله عشرين عل تزيد 

إقلامحاوأئلمتهم الختام، وثفص القدور، يدير جعلمثؤ حى الشديدْ، البارئة الشرمة 
ثديية.بارئة وكائت، عفلقا، 

قلكن الأعداء، هؤلاء عل عفليمه شديدة الريح العفليما افه وسبحان 
لهليفة.يح وأصحابه اوئول. فيه الذي الخاست، 

بحمل *من وقال: أصحابه ونئلم- آبه وعل عثه افه -صل النثر ويدب، 
انإنوكل بارئ، ليل الليل لأف أحد؛ مم فلم وأعادها أحد، مم فلم ،ا القوم؟ 

٢[١ تالمرة:ا■ ه ثم نمَقتآ ألتتات ءكًفم عَوبملت مال كما الراحه، نحب 
عثه١^ صل - انير لأف أنوم؛ أن من، بد لبمنرل مال؛ عيته ملثأ حديثث*• يا ®مم فقال؛ 
نحدثولا الموم، حم واثقلن الادهإا« وقال: فقمت، يقول: عينه. ونلم~ اله وعل 

شقا«.أ؛دامهءاكال.





حَهاو،|سلأة)دابافي|ساح( 
ا ٥٥٣١______ 

أئثؤووأ علينات ما ينعم س اوئول أصحاُت، عل اثى المعمه ف، والحمد 
أيخالإؤاءكت-آائتآلمفينتي ؤو؛ىأش ش والحمد ه ، ١٠زتالؤإ.خهجب كهميأ أكن 

•آنثلينثثألنثاله أثه نصراصارت الرج هذْ ]الأ->زاب:هأ[. ه مياعغيئإ 
نسهمكدبوا قد عاد قوم وكان الغرك، ُالئيح دالدبور،ا! عاد رروأئلإكغ هوله؛ 

رأواالأيام من يوم ول مدْ• المهلر عنهم افُ وأمك العياب، هاحدهم هودا، 
لالأحقاف؛إآا،^،١^ هف ،نز.ا ^٠١^١ مزعج؛ لكنه أنل، هد كالثعحاب عارصا 

خأهعداب ليا ر؛ح يهء آستجلم موما ظ تعال؛ اض يال، يمطر، غيم انه خلنوا 
فهاؤرج مدءآه بما ؤةأ.ينأ قالوا! لأمم عذاب؛ وهو لالأحقافت؛آ[، 

تةبجصاهسف:إآهآ[،
إلضاءاءم^ْإلالأزض،اكن، دصءت،ثلثىءإلأالم

أحد.منهم يبق ولر ]الخ1قة:ي[، خاؤث؛نه م أعجار وكأثم فصاروا؛ 
اضرواوالأزْس؛-^^١- القوم الاب-نولأء -أخي وتام 

أ>ىأةمأككاميأ ؤأوثتّ ع،؛؛؟ل؛ اض فهال، لنماك:ها[تحد، ه مم منا آني نس ^٤١)] 
آثامؤآ صنبممل لمحا عائم ٠أرس^نا ؤ؟ عنحدؤزى بمايتث١ ؤامإ قوة منيم هوأند ^٠٠١ 

ثيء.اشهيألطم، بالربمح اض هأهلاكهم [، ١٦]ضلت:؛،١- محثاته 
ؤ،فرعوف' قول نظير وهدا ثيء، ُألهلم، فأهلكوا مومم افتخروا 

هوأدى آزآدأ-ثرنذثدا و؟ تيثوة ^! ٠١محي من ألأتهز ممسؤهتذء ^١ 
منوالأمار تحته، من تحري اكي بالأمار افتخر تالز-مف:اه-'اه[، ه يق نكاد 

مهر،لا قويه ثعال فاض الماء، ق بالعنق به؛ افتخن ما بجنس مؤمل اف فأهلكه الماء، 

قدير-عل وهو 



شهن1سساصاإهةَ 

عذابا،أحياثا تكون بمدك عئههل اف يرسلها التي الرج هذه أف الشاهد 
عغيثل.اض يريد ما حشس، عل رحة، وأحياثا 

واشا،لؤلم،. ساقها اش الأحاديث، عل الكلام بقية اش~ ثاء ~إن وتأق 

ؤوًمحوقق؛؛جبم■

ئماشت، رامهاتٍح اش زئوو محاو قال؛ عمر ابن دعن " ١٥١٤

»لبمتاها-وصفيمحةءاو:داومحواله.: 
^بالأنضئا<لنواةمج.

الاد_حتهدا ق ا-محيثني هدين ^،؛٥١٥ ١^٠لم، ذكر 

وسلم-آله وعل عليه افه اشر-صل أن عمن.عثؤا ابن حديث الأول، 
ينلثهآلأ آلمس ممايح ؤرءن-دث تعالت ثوبه يشثرإل خمس* العيب ®مثاتيح دال،ت 

هدم]الأنااام:هها، ه بميثها إلا ورثغ ين مئثل ومآ وآبمي في•آلم ما نبمير هو إب 
ماؤ،نثلث أدتث ؤيمنيث عندهءعتإألثاعة آثه إة ؤ تعال؛ قوله 3، مذكورة الخمس 

رقم[، T'i]^:الثاعي4 ملم بمد•• أس ؤان باب تفرالارآن، كتاب الخارق،؛ مرج* ٢ ر١ 
(٤٧٧٨.)

رنمالساعت، نل ومارما الوية سكتى ل باب السامة، رأثراط الفتن كتاب ملم؛ أحرجه ، ٢١
(٢٩٠٤.)



uUS )0اسلأة)ئبد،امواح
—

•٣[ ٤ ]لق،انت ه نؤت محس يأى ثس نديي و، عدا ئصىسث ^٥١ نفس ئديف ؤما ألؤد 
عغيهل.اف إلا يعلمها لا خمه وهدم 

مألكلا القيامة، تقوم ض أحد يدري فلا القيامة، يض ألثاعذه؛ ؤءلم أولا• 
وسلم~؛وعوآله التحُعلته -صل للشي جمّيز ئال لما وقدا مرنل، ني ولا مقرب 
هكا يمي: الئائل«را؛، من أم عئها ءى يال،: الئاقة، ض ي 

•أدري لا فأنا تدري، لا أنت 

بهوثزال الأاز، به ياث هى اظئ الغيث: ^^، ود ثاث: 
عكتجل-افٌ قداإلا عل، بمدر أحد ولا شدتم، 

ينفعفقد نزل، إذا اiاء واما يضر، الذي ص الغيث لأف ؤآلميث(ه يال،: وهنا 
يعني:لاممتطزوا،، الثنهئآو هريرْ• أي حديب ل جاء وقدا لاينفع، وقد 

محاظأنبجوانمواثلأثبالأنض
الأمهلارفهدم شيئا، الأزص ست، لا ولكن الأمهنار يكثر فأحياثا يقع، وهدا ثقا®، 

منينزل أي: ١لاتثه، ؤJثلإد ثال،: وشدا للشامتج، بالشبة كالعدم وجودها 
الشدة.به يزول ماء الثماء 

هداتلم -مفجل، ينلمها وعثرها آدم بني أرحام أ'لآبجه، ماف، يجيملأ ثاكات 
أولا،الدسا ق بقاؤ٥ سيهلوJ، هل أوميتا، حيا نتخرج هل الرحم الديؤ، اهان 

سيكونهل أومسا، صا-قا عمله سيكون هل أوصما، واستا رزئه صيكوو هل 
عئؤبمل.افه إلا يعلمها لا المعلومات، هدْ كل أوسما؟ سعيدا 

رغم)٢(.حدث نحرمحه، مبق )١( 



همحةت1|ا،ق،داةااسسح

ماذاتدري لا نفى كل يعني؛ عداه، ئأ=كسث مادا ص ^^١ رابئات 
قدماذائكسب، ندرى لا • الأحد. يوم المست، يوم الأن نحن فمثلا؛ غدا، تكسب 
تدريلا أنك ادن أومكا، صالحا عملا نكسب ئد كجو\أوقلملأ، رزئا نكيب 

كدا؛متكسب أنك وقدرت كدا، متفعل أنك لوقدرت حص غدا، يصسك ماذا 
ولاؤ ذتؤأ.' آله وعل علته اطه صل لمييه ع،؛جل اممه يال، وقدا نحلف، الأمور فإن 

يمي:أسهلالكهف:'اما-أآ[، ئشا.ت أن إلأ . ^١ م  ٨١٥مل>< 
الإسانيعزم فقد له، يعرض ماذا يدري لا الإن>ثrالا لأل اف؛ يمشيثة تثيدها أن إلا 

الإسانيعزم وقد يزووْ، فلا ماغ محصل ثم غدا، له صديما يزور أن عل مثلا 
مجاع.يوحل. نم غدا يصوم أن عل 

مهجل•اشّ له وغدا ليومك، فاعمل غدا، يكس.-، ماذا يدري لا أحي يا فأنت 
فيها،ؤيتثأ أرمحي ق يولد فالإسان ثؤيثه آنصي، ُأى ئثس وؤماثدييما حامتا: 

يهفإذا افز، يأف بباله محهلئ ولا تاما، اسي>إادا ؤيتومحلى أولاد، ؤيأتيه ؤيتزوج 
فيها٠يموت أن تعال اش كتب اتجى الأرضى ق افرييموت ي

بأيلا،وري الإنثال كاJ فإذا ئيذه، أنني، كصيأى تريق ح، مال: ^١ 
الأجلولكن التاء يزمل قد يمويته، وقت أي ل أيصا يدري فهولا يموت،، أرض 

إذنأكنز، أويمي واحدا، يوما إلا يتمح، فلا يومجئن ّسهءا أيه يوم وقد قريب، 
ه.-ئيث ومحماتدرك،ثسيأىأنً،ئش1،ُيايىهعيئِ

قثعال افه إل نلجأ أف علينا فالواجب، الغبن،، علم عن قاصرين كثا يإذا 
كلها،أحوالنا ؤيعلم نكسب،، ماذا ؤيعلم عغتجلمتقيلنا، يعلم لأنه أمورنا؛ خمع 

الزكق.وافه تانقؤن\ق. فالالجأإليه 



0هاساسلأء)طسدا|،ئم(
تنثتت

ريحئى *الريح افي.بمول• رنوو نمت قاوت ئريره ش ض - ١ ٥ ١ ٦ 
ثزثا((.من يه وعودوا حرثا، من افن وتلوا ؤلأثسوها، وبالعداب، ثأق اطب، 

اليرره•الدعوات والبثهقءث<ِو ماجه وانن ومحوداود الئافص رواة 
ررلاظعنواهماوت الّثي.، مند الريح رجلالس أن عباس ابن لص " ١٥١٧

رئاءااريب"يعليه®• الثننث رجعت، بأقل له شقاليس لمن من ؤإثه هإئبمامأمورة، الرخ 
٠.عريبر كداحديث ؛ وئاو 

الئخ،هاِذا#لاثئئوا
وحمفيها ما وحر الرج هدم حم من ئنألك إما اللهم هقولوا! د؛كزئونى ما رمحتم 

رواههء. أمزيته ما وثر فيها ما وثر الرج هب؛ ثر من بك وثمود بؤ، أمرت ما 

رك؛و5عل س اللمي جثا إلا يط يح مثر ما ت هاو عثامن ابن وعن - ١ ٠ ١ ٩ 
^ظارطخا،ولأثمءارثئامزجم،ثلأمحتياعدابم، رراللهأاطها وداو:

دؤأد؛ّتاأ، ١٩تاكرته صتبمثل ييبمأ عيم أتبمتا ^٠١؟ ئمالت اطؤ كثالتف عثاسألب ابن قاد 

الرح،هاجت إذا يقول ما ياُبف الأدب، كتاب وأبوداولت (، الند)ص١٨ل الشاقري )١(احرجه 
واليهقي(، ٣٧٢٧رمم)الرح، ب عن الهي بابف الأدب، كتاب ما■بمت وابن ٥(، ٠ رنم)٧٩ 

(.٣٦٧،رiم٤٧٧/١الكأير)زالدعوات 
كتابوأبوداود؛ ١(،  ٩٧٨رمم)اللعة، ل جاء ما باب والصلة، الر أبواب ١^٠٠؛-^،؛ )٢(أخرجه 
(.٤٩٠٨رنم)اللعن، ذ باب الأدب، 

(•٢٢٥٢رقم)الرياح، ب عن الهي ل جاء ما بابف الفتن، أبوابه الرمذى؛ أخرجه )٣( 



هرحممواحئأاسبيحزآرههَا 

,وبذلإغوو0 لالخجر:أمآ[ ه أريح ١^٤ وأرمه ؤ ]الذا;يات:ا٤[ شمأه ألئ عليم 

لإهإدابمزنافثامحص-شكان هانت: ،آها-ؤءنعاممه 
كشمههىثرمافهُ.لإ0 أعودئك إي ،رالئهم وقاو: وانقاتث عمله رك الثحاب- 

ماجهوابن والثساتي آبوداود وواه يافتاء. نميا ®اللهم ماو: كوذ ؤإذ افه، خمد 
؛.٢١٥واقئ والئافهم، 

محأنائهكانإذاضضزثوضواص
وءافثاموذِض.نواةأئتي،،ؤلأقثاهف، 

هداحدثوماو: والرمدي 
\ضة\ض'

الحديثممينؤومحكانإذاضاوين:زك 
•٢ ^١ ١٠٠رؤاْ مذحتمته• واللايكه الرغدبحمده ١^•^،بمج نبماف وقال• 

رحمة.وريح عذ«اب، يثح نمتن♦ إل تشم الرخ أن بيان ق الأحاديث هن«ْ 

(.٣٦٩رغم ،  ٤٨٠الكّثر)١/ الدعوات ق واليهقي (، ٨١)ص؛ ل الشافي أحرجه )١( 
قوالماثي ٥(، ٠ )٩٩ رقم اريح، هاجت إذا يقول ما ؛اب الأدب، كتاب أبوداود; أخرجه )٢( 

رأىإذا الرجل به يار-ص ما باب الدعاء، كتاب ماجه: وابن (،  ٢١٨٤ رنم ، ٤٣٢ رأ/ المجرى 
(.٨١والثاخمي)ص (، ٣٨٨٩رقم)والطر، الحاب 

رقمالرعد، سمع إدا يقوله ما باب الدعوات، أبواب والترمذي• (، ١٠٠)أ/ أحمد أخرجه )٣( 
(.٣٤٠٠رنم)الرعد، سع إذا يقول ما باب الدعوات، أبواب والترمذي; (، ٣٤٥٠)

مالاكفيالوطآ)أ/أهه(.)؛(أخرجه 



نجآه1باسلأأ)باو،هماشاح( 
أتيوثدنرثزسء عادت عق اش أرّم1ها الى كالئح خمذر\ الراواُسا راح أم، 

متا،^٠^ عؤققل اف يرسلها اش الرياح لهي الرحمؤ ينح وآما تالأ>قاف؛ه٢؛؛، رياه 
•لاروم؛مأآ ه حلنلب، يثر المحيى؛نج هممح، وبمنمح|،ما يثآء آلثثتحَكان< ؤ، نبثظاق> 

ومحرحترها، أنألك إق ارالثهم يقول؛ أف الريح عصمت إذا ان للأتؤيبض 
أرسلث،ما وثر يها، ما وثر ثرها، من بك وأعوذ به، أوسلن ما يجمر محها، ما 

ماجمالأاخاولأنملهارنحا«■
أي•محهاُ ما ®وحم نفسها الرج هذْ حير بمي حيرها® أنأللث، إق ررالثهم 

*وحيرفيه ما حتو افه فتسأل منسية، وأشياء أمراصا، ثممل الرياح لأف حملته؛ ما 
ماوثر يها، ما وثر ثرها، من بلث، رروأعوذ والنعمؤ، الثم_ة من به® أزسلتؤ ما 

تكوذالراح اة ذلك ال ؤإنا رقتا« محتلها ولا راخا ا-بمثلها اللهأ به، أزبلمق، 
محيتعال: اممه ئال، الشن، ِفي غانا تكوذ والريح الخم، ِفي غانا 

ربماعي ؤأت؛تتا عاد: j عقل وفال تالأءراف:؟ه[ رحمتؤءه دى نمى أنقح 
)رداحا(.يقل؛ ولر )رمحا( فقال؛ تاكمر:بم١[، ه صمثِا 

ءالبجميقول: والئواعق اوعد -جع إذا الإننان أن ح الولف ذكر ومما 
يقول:تعال اض لأف ذلالث،ا؛ مل ثعاذا سابك،، بجبما ولا بشالث،، هقا لا 

عقلثئزل الصاعقة إة حى ]اارءد؛'ما[، ه يساء عن يها مييب ألتأءرثءق وومسل 
فيصيسؤيرسلها ثعال امم4 لأل الأحرين؛ صر ولا فتقتله متقاري؛ن ناتم؛ن بين واحد 

^^رذ،،ؤءاداملرلأئ،«.

الطر،والفرح والغيم، الرج رؤية عند التعوذ باب الأسماء، صلاة كتاب ت لم مأحرجه ( )١ 
(.٨٩٩)يقم 



محةتابحد1ةاسسح

®منأيه روي محإثه ودحند0®؛ اللب سحال ٠٠فقل• أيمحا الرعد سمعت ؤإذا 
.٠ صاعمه*ر وبحئدولم°تحب اممب ننحال الث'ءدت تنتع حنن ماو 

يحندواوعد ينح الذ>ى ®سحال مول1 اوعد ممعق إذا أيقا كيلك 
حيمتهء.من والملائكة 

ؤينتنمى؟زمانه غر ق ااعنثا يطلب هل سائل! سأل فإن 

أمافنعم، إليه، محتاحقن لقومآحرين كنا إذا إلا لاثطلمثه، فالخواب،! 
بافلاءلأ.

لها؟ؤيقام الاستسقاء لصلاة يؤدن هل ت ماتل سأل ؤإن 

سق.الدي الدلهاء ق ولأإقا،ئ، أذاق لا غلط، لهدا لا، فالحواب 
اواحالحوئةظتابالأسلار؟ئال ؤإن 

Jالأمهلار،تأق غالتا ُده متطمتتا الحتوسةتي ارياح صحح، نعم، فيقال؛ 
بدائم،لهدا زيل الثحاب، ي يقولون: الش،ال!ة، وكيلك دص، لنز لكن 

الئحابمعها تحصل الخنوييه اويح أن العادة جريت، لكن عموبمل، افه يل• كلمه فالأمر 
السوان،أبطلوا الحنوية اوياح مت، إذا مس محا الناس أف بلخي حص والهو، 
الموفق.وافه لازما. شيئا ولنز العادة، عل ثيء وهدا نقينا، وقالوا: 

(.٣٩٠را(أخر-بماسرىفياكفر)ما/ 
القصم.•نهلقان )٢( 



\جب0َبءيادةاٌشومابامم( سام) 
نتيها

مم1باس1دو

قوٍمحجق؛؛تم

ub صادءاميض

وعودواالخايع، راأءإعئوا ه! اف رثول ماو مال؛ موثى ؤا ض ~ ١  ٠٢٣
ا.الثحاري١ زؤام العال«. وقكوا الرص، 

علالمنلم ررحى اش.؛ رئوو محاو ماوت ق.بمئ ئريرْ ١؛؛، لص " ١٥٢٤
دينيينالدعوة ؤإجابة الحثائز واتيع الريض ومحادة الثلأم رد ت خمس النلم 

الناطس«رم.
علالنلم ®حي اف.؛ رئوو قاو ت قاو ههه ئزنرْ ش وعى - ١  ٥٠٢
دعاك^١ م ظر شثة ®!ذا ماو: اش؟ زئرو محن:ا U محو: ث. اند 
ثئدهقرصى ؤإدا هثئتك اف يحمد عطس ؤإدا له قاثصغ انتنصحاك ؤإذا هأج؛ه 

مر٢'.زواه٠Lؤإداثانماسنه«. 

لاوز0:يه[،ه ^٥٤^؛ ما لتتي ين ^١ ثئال؛ اف قول باب الأطعمة، مماب المحاري; أ-محرجه )١( 
(.٥٣٧٣رقم)

كتابت وملم (، ١٢٤٠)ر؛م الخنائز، باتاع الأمر باب الخناتز، كتاب ١^،^؛ أحرجه )٢( 
٢(.١  ٦٢رقم)اللام، رد سم الملم حق من باب اللام، 

(.٢١٦٢رنم)اللام، رد للمسلم اللم حق من باب اللام، كتاب لم؛ مأحرجه )٣( 



محمماباحئ1ةاسسحؤئو 

نحغن ث m ١^٠ ي قال: غارب اواء وغن - ١٥٢٦
الداعيؤإجاثة الثلأم ورد العاطس وشيت الخناتز واتاع بويلدْ أمرئات 
والإنوقازر وغن الذنب خاتم غن ذخ اس وم امحم ٢^١^ 

الفئةو الزب وعن رولإ وو الفئة، وآية وافى اتياء وافزة والدتبج 
الآجرْرُمحهاي، يشرب لم اك محهاِفي سمَثرب لإة 

ائالمغادآخاة إذا اكلم »إن هال: -ثؤنثتان ١٥٢٧
خمينخ«-نواةمممرم•

وجزغر اض ®إن اض رئوو هال هال: هريرْ أي وض - ١  ٥٢٨
ربوانث، أعودك رب'كتفن يا هال: ملف قلم مرضت ادم ائس يا الماقه• يوم يقول 

عدةي أنك غبم، ك نئدة؟ ٣ هلأناتونحس غدي أن محاغبم، ^j: ١^؟ 
أطعئاك'كتفن رب يا هال: تطبنى قلم انتطثنتك ادم ابى يا عنده؟ لوجدسب 

نسه؟قلز يلان غدي انثساك أة غلت ك هال: ادتالتن؟ زب وأنت 
شيقلي انثثقثك، آك؛ ا;ن يا عدي؟ ذبم، وس أشئ ب أنك غبم،  ١٥

انثنقاكع؛دىمحئةللمصهال: هال:ياربءفنسوآثنبالثاأن؟ 
مسالملمأا.^١٥ عندي،(. دلك يوجدن لوتمقث أما!ثك 

لإتيهدخوغلّ:نوئوكانإذاهآْا-وض 
__كاب وملم: (، ٥٦٣٥)رنم الفضة، ي باب الأشرة، كاب الخارتم،: أحرجه )١( 

(.٢٠٦٦رنم)الرحال، عل والفضة الومه ارسمالإناء تحريم باب والزينة، 
٢(. ٥٦٨رنم)ا،لريض، عيادة فضل باب والصالة، الر محاب ملم: أحرجه )٢( 
(.٢٥٦٩رنم)\.روضإ عيادة فضل باب والصالة، الر محاب لم: مأحرجه )٣( 



0(الوض ممب|س|مااابهي1دةاٌيىرماب 
——

ر)َلأ;اشطهوثق: »َلأمحطهرثإذثاءاف«محاو دخل 
إدنى،ا.لأكتب هثال؛ القبور. يرتنيره نح ثمورعل حى كلأبل محاو؛ اف®. قاء إذ 

اربمويرُرداه 
محناإثثاوإداائةش اف. كاذرئول ت ق.بمهاهانئ عايشه وض — ١  ٠٥٣
شماءلا الشاذي أنغ واثق الناس رب الباس ءأدهب د>الت ثم بثؤيتؤ مسحه 

ب1\إذنثثاةلأبمادثنوا«رى.إلا 
أنمحته اش؛ الإنثان ائم إذا كان هانت: زه عاممه وعن - ١  ١٥٣

)رمأؤجنخهاوتيُك:
ا.ربناا،ا نشمحنأبإذن لينش 

علشث ائم الي.إدا كان هانت: عاممه.٤^١ وعن - ١٥٣٢
علتهأمث محئ نه ئوق الذي وجعه افم، ئكا بيدْ عئه ومسح بالعوداجر محي 

إداكاذ هالت: يتلم رواية وو هر؛أ، انير بجد وأمثح يممئ كاذ اكي باشودات 
بالتوداتأْ؛.علته مث، بتته أنل أحدمحن مرض 

(.١٣٦ رقم)٦ الإسلام، ق الشوة علامات باب التانب، كتاب الخاريت أحرجه )١( 
كتابت لم وم(، ٥٦٧٥رغم)لالمريذس، العاتي دعاء باب ا،لرصى، كتاب أحرجه ( ٢١

٢(.١ ٩ ١ > رقم ارض، رب استحباب باب الملام، 
السلام،كتاب ومسالمت (، ٥٧٤٥رقم)ه، الّ؛ي رب باب الطب، كتاب الخاري• أحرجه )٣، 

(.٢١٩٤رقم)والقرة، والخمة والملة الص من المرتية استحباب باب 
كتابوملم; ٤(،  ٤٣٩رقم)هووفاته، الّك، ، ٠٢٠٠٢٠باب الغازى، كتاب البحاا.ى• أحرجه ، ٤١

٢(.١ رقم)٢٩ والشثح، بالعوذات اريص رفيه باب اللام، 
(.٢١٩٢رقم)والفث،، يايمحوذات اريص رقية باب اللام، كتاب لم: مأحرجه )٥( 



هرحةت1و،متاأاسسع >3—
وجنانجدِْقاف. دثرل شقاأل أئن الناص أف ءماذبن وص - ١  ٥٣٣

افسم وهز؛ جندك يألمُمث الذي عل يدك إصغ اه.I رثوو له محاو جثدْ 
قتلتمحاوت وأحاذر®. أجد ما ثر بى ؛ jjjijاف بعرة أعود مراتت شع وقز ثلاثا 

آ.منلم رواة ي،• كال ما اف قأدهب 
محقييا قاو: الي. هم؛ جييز أن الخيري مد ش وعن - ١  ٥٣٤
ؤلشرك ثى يؤويك ء مي ؤل مى أريك افه بنم ؛ قاو • رريتمء، ساوت أفكت؟ 

منلمرواه أرقيك. اف بم يشمك، اف حاسد أوعم ظب 
والخنأذ•الخنس ينوي اممه. رثوو كاف هاو؛ عباس ابن دعن ~ ١  ٥٣٥

ررإئنيمول• لاموار عم ثل ومس وهامة شثطان ، jiمن"التامة اف بكبإت 
افابجح:وِفيأكئرنثخ البماري رواة وإنخايى«. إن؛اعيل بما يعوذ كاف أتاثا 

رر.ءةا((عللئظاكةرى.

ح؛تابه افه يرد ®مى اف^؛ رنوو هاو هاو؛ خ؛ءمحيبمثئ هريرْ أف وعن ~ ١  ٥٣٦
الثحاري؛ا.^١٥ منك®. يمسن، 

مناثنلم ®ماتحجب هاو؛ اشره عن نعيد وأي أي وعن، - ١  ٥٣٧
يشاكهاإلاكمحم، ولاعم ولاأدى ولاحزن زلأثم ولاوصب نصب 

رقمالدعاء، مع الألم مرصع عل يد0 وصع استحباب باب الأداب، كتاب ت لم م\خمجأٌ )١( 

(.٢١)٦٨ رقم ^^،، J_1وارض الءلّ، باب اللام، كتاب ت ملم موجه )٢( 
(.٣٣٧رقم)١ باب، الأساء، أحاديث محاب المخاري: أخرجه )٣( 

رقم)ه؛1ه(بارض، كفارة ق حاء ما باب ارنحى، كتاب البخاري! أخرجه ( ٤ ) 



®سلنرئببدةاٌ|ووضاساضس(
أ,حطاي|هاار من جا افه 

وئويوعكه انيّ، عل دحلت ت محاو منعود بن اف عد وعى - ١  ٥٣٨
انيتيمال ثدييا• وغكا لتوعك إثك اف رئوو يا ت محلت يدي محئسنته 

أ-مين؟لك لأة ذيك محلت: داَل: منفلم«. يوعك ء أوعك ق ررأجز 
افهحط إلا صواْ فإ تزض من أدى يصسه منلم مى ررما ؛ ماو م ®أجل". محاو: 
وزمهاءرالئجزْ تحط كإ شكاته به مال 

منأظ عانه النجع أغو.ا ن1يت ظ ماتت: ٠ عاممه وعن - ١  ٥٣٩
.١^^٥١٠رثوو 

^١^،حاوي بها اش. مات عالغ: هبميا عاينه وعن - ١ ٥ ٤ ٠ 
ممبمتيه.نواةابماريرء؛.

'كنئلالؤمن ®مثل اطه رثول قال قال؛ مالك بن لص'ينب " ١٥٤١
لمثلأجله يأته حس أحرى وتحيلها مرة تصرعها الرياح ئثسها الرنع من الخامة 

ئاتيءميرنانمانجامهزث«رْ/

كتابومسلم: (، ٥٣١٨رقم)ارض، كفارة ل جاء ما باب الرنحى، كتاب اJخاريت أخرجه )١( 
٢(. ٥٧٣رنم)أوحزن، مرض من بمسه فيإ الومحن ثواب ياب والاداب، والخالة الهر 

(،٥٦٤٨رنم)u_، الأض ثم الأنياء، بلاء ازس أشد باب: الرمحى، محاب الخاري: أخرجه )٢( 
رنم)ايه'آ(.أوحزن، مرض من ذ،ابمسه الزمن تواب باب والاداب، والخلة الم كتاب وملم: 

واكلةالم كتاب لم: وم(، ٥٦٤٦رنم)الرض، شدة باب الرنحى، كتاب الخارىت أحرجه )٣( 
٢(. ٥٧رقم)٠ أوحزن، مرض من بمسه ذ،ا الزمن تواب باب والاداب، 

رنم)آأ؛؛(•ووفاته، الني. مرض باب الغازي، كتاب البخاري: أخرجه )٤( 
كتابومسلم: (، ٥٦٤٣رقم)الرض، كفارة ل جاء ما باب الرنحى، كتاب البخاري: أخرجه )٥( 

(.٢٨١رقم)٠ الكافر، ومثل كالزيع الزمن مثل باب وأحكامهم، الناشز صفات< 



قوحمماب4ممةاسسحيث، 
الؤمنرُمثو ه؛ اف رثوو ماو ماو؛ ة.ةنئ هريرْ ش وص " ١٥٤٢

^^لأ:ؤاوامحئصنذوامحئو
سشحيو<اراا.لامترحص الأرز، ثجرة 

»ىلكّا؛ها-وصجايرىو:دخونثوواله.عل1ماثثبئَل: 
ممه4ؤ4 ائس تنش ا>لأ محال: محيا اف ;انك لا المش هالخ،: ترهزئ؟®. 

/ر منم رواْ الخددا،. ■حبش الك؛ر يلهب آدم"قعا بتي حطايا 
أوالعث ثرض ®إدا اف. رثوو ماو ت قاو موتى م وض " ١٥٤٤

با(انناةاصريم.
ثهاده»الطاء_ورر اض زثسوو قاو هاو; رمح.بمتئ أئس وض " ١٥٤٥

ئوسم«رء؛.لِ
حمتها>اكهداء اف.ت رثوث، ، Jiiماوت رء.بمئة ئريره أي وض " ١٥٤٦

٠.اله«ر تبل والئهينِفي ال-هنم يصاحب دالثرس واثطوذ الطئوث 
رنمالأرز، كثجر الكانر وعثل لكلزيع الؤُن عثل باب ابة، صفة كتاب مسلم: أحر-بم )١( 

(٢٨٠٩.)

رممحزن، أو عرض، من بمسه فيإ الوس ثواب باب، والصلة، الر كتاب ملم: أخرجه )٢( 

رقمالإقامة، ق يعمل كان ما مثل انر للميكتب باب والمر، الخهاد كتاب أخرجه )٣( 
(٢٩٩٦.)

كتابوسالم: (، ٥٧٣٢)رقم ائاعون، j ذكر ما باب الطب، محاب البخاري: أخرجه )٤( 
١(. ٩١الثهداء،رقم)٤ بابيان الإمارة، 

لم:وم(، ٦٢رقم)٤ الغلهر، التهجثرإل فضل باب والإمامة، الخإعة كتاب البخاري: أخرجه )٥( 
(.١٩١٤رقم)الثهداء، يبان باب الإمارة، كتاب 



__^؟٥^ ٠ الدض هاباسالذابمبء؛ادأاسموماب 
الطاعونعن ه اش زثوو نألئ ت هالت ههغهك عايشه وض — ١ ٥  ٤٧
مىليس للئومفذ وحمه جعله افه وأو يشاء ثن عل اف ينته عداب ررانه هأح؛ولت 

افه*كب ما يمسه!لا لا أيه ينلم محسا صابرا بلده ز هبمتكث الطاعون يخ أحد 
يثانقثومتج.نناةاصيي''ا.

رجز®الطاعون افه رئول هاو هال؛ ثيد بن أثاثه وض " ١٥٤٨

هلملإايملإ.انضمح
أ.نياقلاهرجوافرارامتتااُ وأقم ارض ثإداوح غلتي يئدموا 

سحاثهاش ^ ١٥®ت يقول اش. رثول نؤعت هال؛ أنس وعن " ١٥٤٩
رئاءعيتؤ. يريد الحنة® مئهما عوصته صؤ ثم بحثيسه عبدى ايثلتئ إدا رثعال! 

اثخارىرُ

جوًٍجمح؛؛لآجبم•

مسلممذ *ما يمول؛ ه افه رئول تمنئ هاو؛ جنبمثئ عل عذ " ١٥٥٠
زحريف له وثان يصخ لحى ملك ألفن شبمون علته إلاصل يعوذمنياعدوه 

دأبوداددرأراشدي وئام ه®• 
(.٣٤٧٤)رنم الغار، حديث ،اب، الأساء، أحالت كتامح >ارىت ٠Jاأحرجه )١( 
٢(.٢ ١ رنم)٨ وتحوها، والكهانة والهلرة اكناعون باب، اللام، ئايج لم: مأحرجه )٢( 
رقم)"اها"ه(.بمرْ، ذم؛، من شل باب، ارمحي، ممابح الخاري: أحرجه )٣( 
والرمذى•'٣(،  ٩٨رقم)وضوء، عل العيادة ضل ل باب ابنائز، كتاب داود: أبو أحرجه ر٤( 

(.٩٦٩رقم)اريض، عيادة ل حاء ما باب الخناتز، كتاب 



محمموا|سئةاسييحلن، 
كالمحض•يجع من اللمي. عادنج( قال؛ أزمم ثن >±ذ دعن -  ١١٥٥

نثاةأشومئاثدرُ

الوضوءهأحنس ثوصأ ارس اف وثول قال قال؛ أنى؛ وض " ١٥٠٢
٠•أبوداودر دوام حريما®• يئن مبمرة جهنم من بوعد ءقسا النلم أحاْ وعاد 

»ىينسم:ثوئثواقال: '*اهها-وضبيؤاس 
أنإلا شص إلا يشمك آذ النظم الننش رب انحم اف أنآل ترات: نح ثئول 

٢.واشذ«ير محوداود رواة ^٥٠• 
الأوجاعؤمذ الحس من بملمهم كاف M'' اش أة عثاس ابن وض - ١  ٤٥٥

ثمننثار، عن}، ؤل ثؤ من النظم باق أعود الير، اف رربنم مولواث أن كلها 
حدثمن إلا ينزف لا عريب حدث هدا و؛او رواة النار®• حز ثؤ 

الحدثر؛ُ•ِفي وهويضعف إنماعل بن إبرامحم 
ررمناف،.يمول؛ رثول شيعت قال: الدرداء آي وعى — ١  ٥٥٠

قأمرك اسةك ميس السماء ؤيَفي اله رت؛ا يلمز! ك خ أواسكاْ اسئا منكم 
غوثاصJالأنضائزقا ̂ ص

كداعل أئمائكا من وشماء زحنك من زحمه أنزل الهنين زب أنث وحطايائا 
الر.د،من والعيادة باب الجام، محاب وأبوداود: ١(،  ٩٥٦٣ريم ، ٣٧٥)؛/ أحد أحرجه )١( 

رم)؟«اّل(.
٣(.٠  ٩٧)رنم وصرء، عل العيادة ضل ل باب الجنائز، كتاب أبوداويت أحرجه ( ٢ ) 

والأرمذيت٣(، ١ ٠ )٦ رقم العيادة، عند لالمريفري الدعاء باب الجائر، كتاب داويت أبو أحرجه )٣( 
(.٢٠٨٣)باب،رءم الطب، كتاب 

(.٢٠٧٥)ريم باب، الطب، كتاب الزمديت أحرجه ( ٤ ) 



ت،ائوض( هي1دةاشضدماب باب ه1د،اسانزر 
ُ•رواْمداددُ ^٠٠• الوجع• 

اذوظجاء ®إدا اف ونول ئاو عنرومحال؛ نن اف همي• وص " ١٥٥٦
جنازة«إل قك بمثي أز ع بمكأنك ذك اشص ١^^ ئلئز: ثريصا مود 

نواةمحوداثدر٢ا.
تاركاش قول ض عاممة تك أٍا ك ص نني عونن ض - ١٥٥٧

ملأ•وص هئإره ي ^؛^( ١٠٠؛ئغعوء آو أئمبمطم ؤ، ما تددأ ؤوأ0 ومارت 
اف<رثوو شألت مند أحد عنها شألني نا ؛ vLjمحانحز ثو_ثا بمثل ؤس 
الصاعةحص والممن الحمى من يمسث فبما ال٠تبم اف معانيه ارثذْ ال؛ مم. 

عرج*قإ ذنويه من يمج العLJ إو حص لها ؤإئأ ممقدها قميصه يد ق يصمها 
نواةالمحي^آالمالأمحوساص،. 

هياممه همدا يصيب ®لا قال؛ ه اف رئول أو ثوتى بج وص " ١٥٥٨
ننًهءظم ومآ ؤ وقرأ؛ أكثر همه افه بممو دما ئديب إلا ددتبما أن يومها 

٠•الربي"ير رداْ شَينيه وبنموأ مح،ؤ 'تثق مصمثويح 
تكانإدا الئتد ررإن اف:٠ رثول مال عمرومال،  ijiافه همؤ• ١—وص  ٩٥٥

صلهمثل له اي \.ؤوئه: لص محل ثرص نم اللحادة من خنه طرمؤ عل 
إو«رْا.أوأممه أطلقه طلماخش ثان إذا 

(.٢١٨٦رنم)والرقى، والرض الهلب باب اللام، كتاب أبوداويت (أحرجه ١ر 
٣(.١ رقم)ما٠ العيادة، عند للمريض الدعاع باب الحائز، كتاب أبوداود؛ )٢(أحرجه 

(.٢٩٩١رقم)القرة، سورة ومن باب• القرآن، تضر كتاب الر٠ذىت أحرجه )٠١( 
(.١٠٢ ٥٢رقم)عق، حم سورة ومن باب• القرآن، تضر كتاب الرمذي؛ أحرجه )٤( 

س)أ/'؟«أ،رةمههلأأ(،واكوىفيشرحاك)ه/اأأ،رقمهآ؛ا(.





ممباسلو)بمسءطدةاشضوماباضض(

علأمر رراللهم مول؛ م وجهه مبمثح المنح يدهِفي وهويدجل ماء محه ينخ 
٠.ماجنر ؤانن البيذي وواه الزن®. أونكزات الوت ٠ككزات 

الخيبمدْ يمال افه أواد ررإدا اش.ت وثول هال هاثات أنس وض " ١٥٦٥
بؤيواته حر بديؤ عله أمنك الثر بمده اش أراد ثإدا الدنيا العموثهل؛^ له عجل 

ا.اار٠ذير وواه المامؤ®. يوم 
عظممع الحواء عظم ررإ0 اض رثول محال ئال؛ أنس وعى " ١٥٦٦

نخطوس الزصا يله رصي ثمى ابملاهم قوما أحب إدا دجل عر اف نإو البلاء 
.٠ ماجهر واين الرمذي رواة . ® الثحط مله 

البلاءيزال ررلا اممه.I رثول قال قال؛ لآ.بميق هريرْ ١؛؛، وعى " ١٥^١٦ 
حطيئة®,مذ علته وما مال افه يلش حر وولده وماله مءّؤ ل أواإلؤب"ؤ بالوبن 

نغزة.مالك ونوى البيذي نواة 
صحيححنن حديث هدا اررمديت وقال 
افهنثول قال قال: حدْ عن أبيه غذ الثلم لحالي ر محثد وعذ " ١  ٥٦٨

أوجنده افِفي انتلأة بممله يبلمها لم منزله اف مذ له نمئ إدا ررإوالمد 

ماجه؛وابن (، ٩٧٨رنم)الوت، عنله التشديد ق جاء ما باب الختائز، كتاب الرمدى؛ أحرجه )١( 
١(. ٦٢٣رنم)اض.، رسول مرض ذكر ق جاء ما باب الخناتز، كتاب 

(.٢٣٩٦رقم)، ٠١٧عل!الصر j جاء U باب الزمد، كتاب الترمذي: أحرجه )٢( 
حنوقال'• ( ٢٣٩٦)رقم البلاء، عل الصر ق جاء ما باب الزمد، كتاب الترمذي: أحرجه )٣( 

٤(. ٠٣١رقم)البلاء، عل الصر باب الفتن، كتاب ماجه: وابن غريب،، 
لومجالك (، ٢٣٩٩)رقم البلاء، عل الصر ق جاء ما باب الزهد، كتاب الترمذي: أحرجه )٤( 

،رقم•٤(.٢٣٦/١ا،لوطأ)



ضحةتابث>ئةاسسح

زواهاف«. من له ثمغ اك. ا1زو؛ !،تئئه ٧٥عل صغ، نث ونده ق أؤ اله مو 
1حدوهمثأثدرن.

ثإلآدم ابن رامثو افه رثوو هاو هاو؛ ثخثر بن اف همد وعن - ١ ٥ ٦ ٩ 
المثمذيوواه يئوت«. حى الهرم ل ومع التاتا أرقش إ0 مسه ثتنعون ينع جنته 

ساخديئعرثص.وقاو: 

الماقةيوم العافيه أهل ررتود افه:٠ رثول، ماو مال؛ جابر لص ~ ١  ٠٥٧
بالقاريضه.الدسا هرصنِفي ، ^١٧-4^^ لوأن الثواب البلاء أهل بمن جنن 
رداْ

راإنمحض.الأتقاممحاو:ابها-وعنعام 
فإله ؤموعثله ذنوبه من ممى لها 'كئارة منه'كان اش أعمام ئم الثمم أصابه إدا 

P٣ أظ عمله ^١^ 'كان أغص م ثرصن إذا اقافق ؤإن ينمتل. 
ماواش الأنمام؟ وما اف رنول يا رجل محال لإأرنلوه®■ يدر ولمْ إأعملوْ يدر 

أبوداودر؛ا.زؤاْ منا8. يلنث عنا >ادلم ^ ١٥هط مرصت 
ا،لريضنعق دحالم ررإدا اش:٠ رنوو ماو ؛ ماو نعيد أي؛( وص ~ ١  ٥٧٢

يتوا0ُالوجئووقالجئ
للدنوب،ص- الأ،راض باب الخاتن، كاب وأبوداود: (، ٢٢٦٩٤رنم ، ٢٧٢أحد)م/ ب )١( 

رنم)'آ•؟(.
(.٢١٥٠رنم)باب، المدر، كاب الترمذي: أحرجه )٢( 
٢(.٤ ٠ رقم)٢ بأب، النعي، كاب الترمدي: ب )٠١( 
٣(.٠ رقم)٩٨ للدنوب، االكمرة الأمراض باب الخائن، كتاب أبوداود: )٤( 





شةتادامئةاص1سجنث، 
أصخ: JUس؟ 

٣^١؛.نواة يارئ. بساله 
٠عثاانن، ل هاو ت هاو وباح أي ومرعطاءبن - ١  ٠٧٧ ألا١^٠٠لأ؛هثهت  ٠٢٠

هقاثت:التح،. ف ا)ثنئائ الن؛؛ هذْ هال: :ل. همك: الحق؟ أمحل س اننأْ 
ؤإذالحئة ولك ت صم ث، ®!ذ هاو: J؛. ثعال اف هايع أتكشف نار أًرع إي 

آذاش هاذغ محشم إق ،: ٧١٥٥أصم : ٠٧١٥٥أذبماماك،« سازا دعزت!ف ثئت، 
لامحممصكوعامارى.

اشوثرو رمنر \ؤ>-ئِفي زجلاجاءء إل هاو: تنرتعيد عض ومر - ١  ٥٧٨
وماارونحك ه؛ اش زثوو يمال بثرض يتل ولم مات له هيئا ث رجل ماو ه. 

؛.مزسلارمالك، زوا0 سيثاته«. من يكمنصة بئزض اتتلأْ اف أو هذرذلن 

بكماراتأبثر قياد: له هماو بئنثة• أصحت، هاو أصحت، ثيم له: محالا 
يمولوجل عر افه ®إل يمول• ه افه رثول تمعن هإمحٍ، الخطايا وحط الثأسا'ت، 

مفجعهمن، يموم هإنه انتلمه ما عق هحم؛و.وا منمنا عتادي من، عندا اتتليق أنا إدا 
عنديهثدُتح ^١ ودمال؛ كازك ١^>-، ويمول . ١١٧٥^؛ jAأمه ؤل؛وئه كوم دلك 

اخمدرى.زؤاْ صحح». زهؤ له عمول محم له؛،١ هأجزو؛ واتتلتتة 
(.٤٤٤٧رقم)ووفاته، ه الغي مرض باب ا،لغازق،، كتاب الخاري; أ-محرجه )١( 
ومسلم:(، ٥٦٥٢)رقم الريح، من بممع من ضل باب ارمحي، كتاب الخاوي: أخرجه )٢( 

٢(. ٥٧٦رقم)أوحزن، مرض من ف؛،ابمسه ارمز ثراب باب والأداب، الثروالخالة كتاب 
٨(.رقم ، ٢٩٤ الوطآ)؟/ u ،jلالث، أحرجه )٣( 

 /٤(Jأحرحهاحا)(.١٧٢٤٨،رقم١٢٣)٤



0(الرض وثراب اشض مائة  uIjاسائزركتاب 
ذنوبئوذ ®إدا اض.؛ رثوو ئاو رْ.بمأامالئ؛ عايشه وض - ١  ٠٥٨

زواها،• عنه بالحرن اممه اتتلاه العمل من ما له يكن ولم المد 
أمحداُ

نحوصنعادمريصالمثرل ®من افه رثوو هاو جابرهاو؛ وض " ١٥٨١
هلاسلبجا«.نثاةسوسرأ/

هإ0الخش أحدّكم أصاب ®إدا هاو؛ افه. رشوو أو وثاذ وعن ~ ١  ٥٨٢
^غومجاروملهظوُل؛^ضشسالأارسمهائبم 

السننؤللهمع ونل الصبح صلاة بعل رمولك وصدق عيدك ائمج اللهم افه بنم 
يقصصئذثم:زأق

٢.عريب؛ حديث هدا وهاو؛ المثمدي رواه 
هاف رشوو عئد الحش د؛رُي يال• هكممتبمته محريرْ أف وض ~ ١  ٥٨١٠

لحثالأاث نممي ء \ذو/ج تنحي هإٍا تن1ها ررلأ ١^ فثاَل ظ ذثثها 
٠.ماجه؛ ابن زواه الخديد«. 

هماو؛مريقا عاد س افه رشوو إ0 قال• مينْ ش وعن " ١  ٥٨٤
حفلهالدتاوكثن الؤمنِفي محيى عل أتئلها ناري هل ؛ يموو تنال افه ®أنمزلإو 

(.٢٥٧٥٠ماها،رفم )ا(أحر.بمأحمد)ا•/ 
،رم٧١(.٩٤٦/٢(،وuسjانيطأ)١٤٣١،رنم.٣٠٤/٣س)

٢(.٠ بان،)٤٨ الطب، مماب الترُدي: أحرجه )٣( 
٣(.٤ ٦ رنم)٩ الحمى، بابه الطب، كتاب ماجه; ابن أحرجه )٤( 





0(ادض ءي1دةاا>يض«داب اسائزرباب مماب 
_____

ررممالإامحمحاسي:الياثةسازضىل: 

مايىناهؤ«رى.رااكائة مءاو:دالنضوالهس:
المامء.نزعه المائة *أكل تزثلأ: اكب نن شيد رواية وو - ١ ه ٩ ١ 

٠•الإبجاو شعب التهمِو رواة 
ممتهي؟«»ى ه: ممال زجلا عاد الي. أن هماص: م وض -  ١٥٩٢

ا.اتن؛LU زواه محالثؤلبنهء. ثقا ١؛>^^ مريص انتهى ®إدا اللمي.؛ ؛ال 
قصل٩ يلد بجر الديك رجو وق ك عمروهال بن اض همد وعن - ١ ه  ٩٣

اه؟رثول يا داك نلم قالوا مولده،ا. بعم مات لته ®يا مماو؛ الثي. غلك 
الختم«.أرةِفي مشبح إل مهملده مذ له يس مهملدة بعثر مات إدا الجل ®إ0 هال؛ 
•ماجهرْ' وابن اشاثرّا رواة 

نهاد0اا.غربة ®موت افه رمول هال قال؛ هماص ابن دض " ١٥٩٤
•٠٦١ابنماجهرداه 

(.١١٤)رنم العلم، كتابة باب العلم، كتاب الخاري• أحرجه عتي'• ُمصا قوله• ا ١ ل 
.C٩٢١r١rْ،رةم٤٣/٦الهقيفيسالإبجان)رمآ(أخر-0 
(.٩٢٢١،رنم ٥٤٢/٦نم،الإيان))٣(أخرجه 

(.١٤٣٩رقم)عيادة ل جاء ما باب الخناتز، كتاب ماجه؛ ابن أخرجه )٤( 
كتابت ماجه وابن (، ١٨٣٢رنم)موك،، شر ١^^، باب الخنائز، كتاب ائي؛ النأخرجه )٥( 

(.١٦١٤رقم)عريا، مايتج ممن جاء ما باب الخنائز، 
١(٦١  ١٣رقم)عريا، مايت، ممن جاء ٌا باب ابنائز، كتاب ماجه؛ ابن أخرجه )٦( 



ثوحةتاب|است1ةاسئ

مريقامات من ١٠اف.؛ رثوو هاو هاوت دؤ.بمنة ءريرْ ب، لص " ١٥٩٥
ماجنابن نواة الختم«. من بررقه عنتؤ تيط وعدي المز فتة دش أد نهيدا مات 

ثاتبجةشفيبيالإخاذ'ُ
الشهداء^٠٠١ ٥٤١١قال؛ س اف رثول أ0 "ثايئه ش اليرثاض عن " ١٥٩٦
إلحواثالشهداءت مئوو الطاعون مى j ربما ( ilريهم دالتوثوذعل 

بثابولي لريهم إحواثئاُاٌواعل لربهم• عل انومحوو يمول قتلثا قتلواي 
دمعهممنهم هإئم اامتول؛ر، جرخ جراحهم أئجهت لإذ جراجهم إل ائفأروا ربما• 

رراكائمحامحثاك١ئبن.هاو: لإبمها-وص
أحدرآ؛.ثهيد'،.^١٥ أجئ لك هيه والصابئ الرحف 

خوًمحجقةتلآم

لراليهقي (، ١٦١٠رنم)•ربما، •أن ممن جاء ما باب، ابنائز، كتاب، ماجه• ابن أحرجه )١( 
(.٩٨٩٥رنم ،  ١٧٤الإي،ان)ي/ تعج، 

رقمالشهادة، الأ مباب الجائز، مماب والمائي: (، ١٧٢٩١رقم ، ١٢٨>أ/ أحد أخرجه )٢( 

،رقمأ'آهإا(.٣٦'>'آ(أءرجهأحدر'آ/ 





ضحممب|سه1ةاسبيحؤث، 
٥١ 'ءخ ثم خقزة إذَا ا1ؤمن ومحن يجذ رريش 

^١٤١١كاءْ اف وأحب اف ثء مآحب محاتة محيءأحئرإلثؤ؛، محتنس وكراتقؤ 
افلخاء يكره أمامه C، إوته أكزْ ميء محتيس وعموثؤ افي بعداب بئر حصر إدا 

؛.و'كرْاف،كاءها،ر

اش((رم.-دJرو٦ةعائت١٦٠٢

دأحثاوةعلته م . ،، ١٥١زئوو أد نحدث ثان انه قائم م وعى - ١ ٦ ٠ ٣ 
مئه؟وادراح السريح ما افه وثوو يا همالوا؛ منه<ا أوئنئخ ®متشح يمال! 
الثاجثثا1ظو  ٥١زخمه أذ ؤأذائ الدت١ نصب من بمزخ \لخئ ))١^ محاَل: 

ا.والدوابءار والشجر واللأي العباد منه يشح 
))"كنهماو؛اممه.يمنكثي أحدرثوو هاو؛ عم بن عندافه وص " ١٦٠٤

اينمحنمحJتإذاكمحم^فتاهشثأنءايسم(دؤكان 
حياتكثمى ؤني<اك صحك من وحد اتثاء ثتتظر هلا أصبخش قإدا الصثاخ 
رواْالثحاريرُلونك• 

تلم وم٦(، ١ ٤ رنم)٢ لقاءه، اش أحب اض لقاء أحب من باب الرقاق، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
٢(. ٦٨٣رنم)لقاءه، اف أحب اذه لقاء أحب، س باب والترة، والدكاء الذم محاب 

رنملقاءه، اف أحب، اه لقاء أحب من باب والتوبة، والدعام الذم كتاب ملم؛ أحرجه )٢( 
(٢٦٨٤.)

ابمائز،محاب ومسلم؛ (، ٦٥١رقم)٢ اجلوته، سكراث، باب الرقاق، محاب البخاري؛ أحرجه )٣( 
(.٩٥٠رنم)منه، ومراح مسارج ق جاء ما باب 

سل*،أوعابر ءري_، زالدنياكأنالث، أكن امر:٠ قلل باب الرئاق، كتاب الخاري• أحرجه )٤( 
(٦٤١٦٠رقم)





ضحةىواث،ئةاإْ،اريحلن، 
حديث^١ ؤمالت والبيذي أحمد وواْ الأحثاء،ا• حي اش من همدانتحش !، ٧٥
را(ٌ أ

■ءرب 

شاررنحمه اف رئوو هاو ك هاو همنرو بن اش مد وعن - ١ ٦ ٠ ٩ 

الخخن،ا.مرق يئون ُالؤمن اف.• رثول هال مال• يربمْ وص " ١٦١٠
•وابن واشابي المحيي رداه 

المجاءةرامون اف، رثول هاو هال؛ حالي بن اف عسي وص - ١ ٦ ١ ١ 
ّاص«.نواةبممئاثثا،ا.

ووخمه؛^ ١٤٧الأسف ءأحده كتايه؛ وون؛نِفي الإمحان ثعب اليئهؤي,ل، دراد 
لألئؤس«اْا.

محال:١^ ق زم شاب م ه المح، دخل أض دمن - ١ ٦ ١ ٢ 
س؛الد رئول محال ذسم( أحاف ؤإق اض رئول يا أدجواه هال؛ يدك؟اا 'كيس ٠١

(.٣٦٧١،رقم ٣٨٧)ا(أخر-بمأحماو)ا/ 
ابماُ،حاءفيذممصرقمم'مأ(،بمنى:ىب الزس )مآ(أحرج4الترطى:ئاب 

له،والاستعداد الوت ذكر باب الزمد، كتاب عاجه؛ وابن (،  ١٨٢رقم)٤ الوت، ذكر كثرة باب 
(.٤٢٥٨رقم)

(،٩٨٢)رقم الخب؛ن، بعرق يموت الزمن أن جاء ما باب ابنائز' كتاب الارمن"ى• أخرجه )٣( 
الخنائز،كتاب ت ماجه وابن (، ١٨٢٨رقم)الزمن، موت علامة باب الخنائز، كتاب ت اثي والن
١(.٤  ٥٢رقم)المع، يزجرل الزمن ماجاءj باب 

(.٣١١٠رقم)الفجأة، موت باب ايائز' كتاب أبوداويت )٤(أخرجه 
(١٠٢١٨٠،رقم٢٥٥/٧او؛هقيفيشعبلأتمان))ه(أءرجه 



_^^؛ذمءوجع_
الهيرّنجوؤ|ئهئبمذ(<.

*عريب حديث هدا ومالَالريذي ماجه واين اارمذي رواْ 

الطلعهول قإل الوت ممثوا ءلأ س! اف وقول هال هال! جابر ض " ١٦١٣
زواهالإيابة®. وجل عر اف ييررمه المد عمر يطول أذ السعادة من وأ0 نديي 

أحداُ

وشوزئثأ يدؤزتإ اف. زثول جأكناإل قاو: م وعن - ١ ٦ ١ ٤ 
تنداايا ١^٠؛،دثاJ مت. ؤي :ا '^ ١١٥٥^٤١٤ هآكو و1اص م نن ثني 

رر:اطإنمحهثثاتئلمهال:مموايت؟«يثئذلاكلأث 

شبمااكةوى وقد حثاب عل يحلق قال؛ مصزب نن حارة عن - ١ ٦ ١ ٠ 
ولقدك«كن4. النتر، أحدكم ينثن ®لا مول؛ . ؛^ ٠١رثول نمعتؤ أي لولا !،؛ ١٥

يزممألس مح؟ربجرا الأن بم جانب ل دأ0 يزجنا أنلك تا ه اف رثول ح رأيتنى 

حىرأيه عن قلصت قدتث عق جعنف ثإدا قدث عن قيصت زأمه عق جعلئ 

الوتذكر باب النمل، كتاب -؛؛<؛ ١٠وابن (، ٩٨٣)رنم باب، الجنائز، كتاب الترمذي؛ اخرمئه )١( 
والأتدادله،رنم)اا"مآإ(.

أمم،رنمماا"؛ا<.احدرم/ )'؟(أخرجه 
ماا"آ،رنمه؛^اآ(.أحرجهأحد)0/ )٣( 



)3ا
ضحهنابحئةاكأإسع

ثميذكرث لم دامحذيإلاه أحمد رواة الإدخر• ص ويعزعل رف عل مدت 
٠.أقيكنمهإلآحر0ر 

باب.اج1ءوضصهمابائز، (،ومثى:محاب ٢٧٧٦١،رقإ٣٩٥/٦س)
(.٩٧رثم)٠ للموت، 



us  ب (باب اسالز U حمم، م،_ ينال)الوء

وابماوق1وعندضضمحامت

ممحقمحم

قنو\ؤز#كنوا اف.I زئوو قاو مالأ! هريرْ j؛y نعيد ب؛، ض " ١٦١٦
ض«.نواةثبمإره.

المريضحصرتم #إدا ت اف. رثول هال داوت|اث شتمه أم وعى — ١ ٦ ١ ^١ 
ا.منلم وواه •  ٠١مائمولوو عل يومتوو الملايآكه قإن هئولواجمرا؛ أوالمثت 

مصسهئصٍثك مسلم مى #ثا ت اف،. رثول هال ت هانت ثلمه أم وض "" ١٦١٨
لواحف مصيسي ِفي أجرف اللهم ك؟مفه ءاقب وإي لت وة بؤ؛ اف أقره ما متقول 

اثنليىأي هانت؛ أنونثال؛ة مات هالها منها'،. جمرا 3ه اف أحالم إلا منها حترا 
ؤر^ ١١هأحلم ^١ إي ئم اله. رثول هاجرإل يت أول نلمئه؟ أف مى جمر 

ا.ماسامر رواه . اف. رنول 
ثىهد ثلئة أي عل اف. رئول يحل ظذ•' ثلثه أم وعن " ١٦١٩

أهلؤمن ثاس هصج التصزاا بته مبص إدا الرؤخ #إ0 هال؛ م هأعنصه تجرم 
ثمتقولون® ما عل يومتوف الملائكة هإن بمحثر إلا أئمئم عل ثدعوا #لا همال؛ 

(.٩١٦رقم)اش، إلا إله لا \خمو تكن باب الخنائز، محاب سلم: احرجه )١( 
٩(.١ )٩ ر؛م واليت، الريص عند يقال ما باب الختائز، كتاب ت ملم أحرجه )٢( 
(.٩١)٨ ريم والست،، الريص عند يقال ما باب الحنائز، كتاب ت ملم أحرجه )٣( 



هوحةتابملاةاسسح

العابرينق عفي4 ق واحثمة اآإدي؛را ق درجته وازهغ ثلثه لأيؤر اعقر ®اللهم ت ماو 
. ١١٣نواة مهء. ونورله ي j له وأمح العالي رب يا داعفرثادله 

•٢ يبرئحثرْ مجي رق ح؛ن افه. رثول إو ئالت؛ عايشه وض - ١ ٦ ٢ ٠ 

١>^ثان سينجملهال:هاوسمواش.:ض 

ؤدسهتورم *اقرزوا اف.؛ رئرل قاو ينيسارقاوت معؤل لص " ١٦٢٢
ا.ماجهُ أحدوأبوداودوابن رواه موثاثم®. عل 

دئؤظون بن محاذ قد ه اث رئول إن يالت: عاممه وص - ١  ٦٢٣
وأبوالر؛بي رئاء محاذ• دجؤ عل انيذ. دمغ تال حى محض وص يق 

ا. ١٠١٩ما-ذاويوابن 

(.٩٢٠رنم)حضر، إذا له راكءاء الست، إغ،اض ق ياب ابتائز، كتاب، ت ملم أترجه )١( 
كتاب،ت وملم (، ٥٨١رنم)٤ والثمالة، والخ،رة الروي بابه اللماس، كتاب، الخاري. أخرجه )٢( 

(,٩٤٢رقم)الست،، سجية باي، الخناتز، 
(.٣١١٦رقم)التكن، ق باب، الخنائز، كناي، أبوداويت أحرجه )٠١( 
رقمالته، عد القراءة باب، ابماثز، ئاب، داود: أبو (، ٢٠٣١٦رقم ، ٢٦/٥)أحد أخرجه )٤( 

(.١٤٤٨رقم)حضر، إذا الربض صد مال، ذ،ا جاء محا ياب، الخناتز، كتاب، محاجه؛ وابن ٣(،  ١٢١)
الجائز،محاب، والرمحذي: (، ٣١رقم)٣٦ اليت،، تمل j ؛اب، الجائز، كتاب، أبوداود: أخرجه )٥( 

اليتؤ،تنيل ل جاء محا بابؤ ابم5ز، كتاب، محاجه: وابن (، ٩٨٩رقم)البت،، تشيل ل جاء ها باب، 
(.١٤٥٦رئم)



ساس1دزرطبئتادسضض،امه(

مت.وئؤ ه الض مز تقر أئا إق *،: Jliعايشه.بمها وعن - ١  ٤٦٢
ماجا'رُوانن المحثذي رواة 

القي.ص قرص اواء نن طلحه أن وحوح ينر حصمح، وعن - ١ ٦ ٢ ٠ 
هإثهوعجلوا به ^^^ ١٥الموت به حدث هد إلا طلحه أرى لا ررإل همال! مودم 

س(.زواةووثالآ؛.

ص\وو\3ه

ومررآقوا اش. زئوو هاد هاد: جمر نن افه عد وعن - ١  ٦٢٦
النالمتن((اصم الرم ^ ١^^١٥٠ الخلمأ لأأخه 

ؤأخزد«.نواةا;نماجهرى.

محضرهارالست، س؛ افه رثول هال مال؛ رمح.بمئن هريرْ أب؛، لص " ١٦٢٧
ابنيثانئِو القه المش ا-محزجي5ءا مالوا: طالحا اوجز ثان هإذا امئ 
لهامال هلاثزال عصتاو عتر ورب ورنحان بريح وأنبري حمده احرجي الهكب 

صماوقاو:تيسقئورن:محن
يزيحوأنشري حمية اذحل العكب الجسد ق كانت الطتية لألتمس مزّما هيثال؛ 

١JuصiSهم/١JظصايجخJذ\\
كتابت ماجه وابن (، ٩٨٩)رقم الت، تميل ل جاء ما باب الخناتز، كتاب \ذز»ذي.' أخرجه ( )١ 

(.١٤)^١٥ رقم الين، تتبيل ل جاء ما باب الجائز، 
(.٣١٥٩رقم)حسمها، وكراهية بالجازة التعجيل باب اباتز، كتاب أبوداود; أخرجه )٢( 
١(.٤  ٤٦رنم)، ٠٥١لا التؤ تكن j جاء ما باب الجاتز، مماب ماجه: ابن أخرجه )٣( 
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