








ده(تق

ذبء؛ش؛صُ

شرورمن بالله ونعوذ ونستغفره، تعينه وننحمده لله، الحمد إن 

هاديفلا يفلل ومن له، مضل فلا اممه بمده من أعإلنا، وسيئات نا أنف
عبدهمحمدا أن وأشهد له، شريك لا وحده افه إلا إله لا أن وأشهد له، 

يومإل بإحسان تبعهم ومن وأصحابه، آله وعل عليه الله صل ورسوله، 
بعدتأما كشرا، لينإ توسلم الدين، 

—رحمهالعثتمن صالح بن محمد شيخنا الفضيلة صاحب، كان فلقد 
صفةوبيان لشرح ا-لوممة جهوده يذل ق الحرص أشد حريصا تعال— الله 

المحررة،كتاباته ق حل واصح وهذا الله.، رمول عن الواردة الصلاة 
والفتاوى.الخعلب ق وكذا ومحاصراته، العلمية ودروسه 

الثالللركن المهم الحانب هن.ا تقديم ق اممه— —رحمه لرغبته ونحقيئا 
مابعض إحراج تم الكريم، القارئ إل ميسر بشكل الإسلام أركان من 

الكتاب.هذا ق الصلاة صفة عن أحاديثه ق افه- -رحمه فضيلته تناوله 

محرئوأن القبول، له ويكتب العمل، حإ.ا ينفع أن تعال الله أل ن
المثوبةله ا ويضاعفالحزاء، خر والمسلمين الإسلام عن شيخنا فضيلة 

قر؛ب•سمع إنه المهديتن، و< درجته و؛عإٍ، والأجر، 



اسطدةهمة ٦

ؤإمامالمي؛ن، حاتم ورموله، عيده عل وبارك وملم الله وصل 
أجع؛ن،وأصحايه آله وعل محمد نبينا والآحرين، الأولن وسيد الفين، 

الدين.يوم إل باحان لهم والتا؛عين 

انمنمىالقسم 

الخيريةاثممبمين صالح بن محمد الشيخ ؤسسة مي 

_irr/A/\
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٠ثJ٠ةااممس

احتياج،ولا إليهم فقر غر من الفرائض عباده عل فرض الذي ف الحمد 
عنهاايربن وعاقب الثواب، وأفضل الأجر أكمل بيا القائمين وأعش 

وحدهاش إلا إله لا أن وأشهد العياب، من تحفون يبإ فيها وا،لفثءلين 
ورمولهعيده محمدا أن وأشهد ارتياب، ولا شك غير من له شريلث، لا 

أحوالبه وأصلح ا1لومتين، عل النعمة به اممه أتم للعباد، رحمه المعوث 
تبحهمومن وأصحابه آله وعل عليه وسلامه الله فصلوامحت، والدين، الدنيا 

الدين•يوم إل بإحان 
لمارصي سواه، دينا لما يرض لر دينا، لنا رصي الله فان بعد، أما 
ديذم٣ أ'ىثت ؛^١يوم فيه: اممه قال الأمة، هده عل به ومن الإسلام 

أيقا:فيه وقال تالأواوْت'آ[، ه دما آلأنلم لكم ويبميت نممى عو^أ وأتت 
]آله آلًنيتن ة ألإجرة ؤ، وهو ينه يمبمل تش أب''ّامبكا إر يبج س وؤ 

ءمران:هخ[.

—وماأناس من فكم الإسلام، دين ق علتكم اطه نعمة فأذكركم 
وآحرممدنياهم ل فخروا إليه! هدوا ولر الإسلام دين عن صلوا أكوهم- 

تعال:اممه قال ك،ا 

ريهمولثادهفثئv١تلهمصع،أج^اؤلتشأؤ؛أكمءأبمالإ، همم



الصلاةصفة ٨

ؤضإنآأضي<ألأتعال؛ وقال [، ١ • -٥ ١ لاصف:م• ^^آكموئاه 
الزم:ه١[.له 

والفولالعقيدة ق وباطنا ظاهرا له والانقياد ض الاستسلام وهو 
وقولعقيدة الإسلام ولكن فحسب، عقيدة الإسلام فليس والعمل، 
بالعقيدةيكون لا كيلك، وحده بالعمل الإسلام كون لا فكإ وعمل، 
اشإلا لأإو4 أو سهادة حمس؛ عل رربتي الّك،:٠ قال وحدها، 

وصوموا-لإ، الزكاة، ؤإيتاء الصلاة، ؤإمام اف، ونول، محمدا وأد 
يمكنلا التي الإسلام دعائم هي الأصول هدْ أن ذك ومعنى ُ، وهصانءر 

ه.باماّإلا الناء يقوم لا كإ  ١٢إلا يقوم أن 
الدينهدا ق علينا اممه بنعمة ؤإياكم أنفسنا نذكر الإخوة أييا إننا 

اعلمواولكن نلقاه، حتى عليه يثثتنا أن —تحال- الله وتال الإسلامي، 
زادُت،شكرت إن العم من كغرها الإسلامي الدين نعمة أن الإخوة أيها 

العافية.افه أل نزالت، أو مصت كفرت ؤإن واستقرت، وثبتت 
إليهوالدعوة حمايته من الإسلام دين من علينا محس، بإ قمنا فإذا 
ربناقال كإ ودعوة، وعملا ثبائا منه نزداد ، موففإننا عليه والثبات 

وقاللمحمد:ماا[، مويتهزه رادرهدى ءؤأألنلسوأ وحل؛ عز 
ساذرط.عث،ماواؤ تعال! 

هتمروم:أي[.ؤحترثندا 

الإبان،كتاب ل ومسلم )A(، إيإنكم دعاؤكم ياب الإيان، كتاب ق البخاري حرجه أ( 
بيانأركانالإسلأم)أا(.باب 



٩س«ةاماب 

أبوابمن عليه اممه فتح ممه طاعه الإنسان ازداد كثإ أنه  LJوبزا 
علخاصة العلم محللبة فاحث غارْ. عل يفتحه ب ما والإي،ان العلم 

وحل،عز اممه بحق المتعلقة والباطنة الظاهرة ادم الإّبشعائر التمثك 
•ونورا وهدى علئا اممه يزيدهم حتى عبات-ه وبحقوق 

بصرةعل ربكم لتعبدوا رموله عل الله أنزل ما حدود فتعلموا 
منيستوي لا يعلمون، لا والذين يعلمون الذين يستوي لا فإنه وبرهان، 

وئنةالله شريحة عل يعبده أنه ويعلم يعبده، كيفا يعلم وهو افه يعبد 
ذلك.نجهل وهو الله يعبد ومن هذا ينوي لا رسولهق^، 

ماالتزامها ق ~تحال~ الله فايقوا الله أنزل ما حدود علمتم ومتى 
انتقادأو لائم، لومة ذلك ق ثآحدكم ولا علمتم، كإ وطتموها استطعتم، 

[.١٣]التوبة!ه مهممتيؤت إزكتر نحشوء أن لص ألله منتقد• 
إلهلا أن شهادة خمس: عل ثى الإسلام دين أن حميعا علينا نجعي ولا 

وصومالزكاة، ؤإيتاء الصلاة، ؤإقام الله، رسول محمدا وأن الله، إلا 
مراتبهاق يتفاوت الخمس الأركان وهذه الحرام. الله يبتا وحج رمضال، 
الإسلام.أركان أما ق كلها وثشرك وأحكامها، وقفلها 
أن—سبحانه— اممه لعل الصلاة ق رسالة فهذه بالصلاة يتعلق ما أما 

هذااحرت ؤإنا مهتدين، هداة ؤإياكم نجعلتي وأن وعملا، علتا  ١٢ينشر 
لأمرين:الموصؤإ 

الإسلامأركان أعظم هي الصلاة إن حيث، الشرعية؛ أهميته الأول: 
الشهادتين.بعد 



الصلاةهمة 

الصلاة.أمور من كشر ماونوا اليوم المسلمين من كشوا أن الئاق; 
التاليةتالأمور عرصى الرسالة هذه ويتضمن 

وشرعا.لغة الصلاة معتى ق الأول! 
الصلاة؟فرصت وأين متى الثال! 

شرعا.أهمتها بيان ق الثالث! 

وفوائدها.فضلها بيان ق الراع! 
إضاعتها.من التحل.ير ق الخامس! 

•تاركها حكم بيان ق السائس! 

شروحلها.بعض بيان ق الساح! 
•والسة الكتاب محوء عل صفتها بيان ل الثاس! 

فيها.الواجب بيان ق الناصع! 

شربمتن•قاعديتن بيان ق العاشر! 

به•يتعلق وما الخشؤع، أهئثة بيان ق عشر! الحادي 
أحكامها.بعض وبيان الخإعة، صلاة حكم بيان ق عشر! الثاق 

■ ®■Si



١١،ضاسلأةم؛|وضئ 

اوقرها ادهلأةرغ4 سى ٦
١[]اكوءة:ّأ* ؤوصإ،قٌلمه تعالت قوله ومنه الدعاء، اللغة ق الصلاة 

صاج،'كاو يإد قليمؤ، أخوؤز، دمر وإدا ه! وقوله لهم، اثغ أي؛ 
الأعشؤررموقال يلبمغ، أي؛ نملممءُآا ْمطتا، كاو وإو هلئصل، 

ئوونى،ثئأو:ا،منحلأ
والوجعاالأوصاب بئر جئن، وب يا 

ي،داعثمضسصفت، ١^^، مثن عليك 
مصطجعاانرء لجنب ئإو ثوما 

عئ.به دعوت الذي مثل عليك أي• 
ئمتثحهمحصوصة، وأفعال أقوال ذات عبادة الشرع: و والصلاة 

يالتسيم.محتتمة بالتكبثر، 

ومجودالحنانة، وصلاة والحنعه، الحمر، الصلوات ذلك مثملر 
يالتلم.واحتنامهإ بالتكيثر، بافتتاحهإ قلنا إن الشكر، ومجود التلاوة، 

نحثمولا بالمر، بمح لا لأنه الين؛ الطواف ذلك بمل ولا 
لتسلم.با 

!٤٣١)الداعي بإجا؛ة الأمر باب النكاح، كتاب ل لم مأحرجه ( ١ ) 
.٧٣الأض:ديوان )٢( 



الصلاةصقة  ١٢

-عليهالمئ عن يئثت لز فإنه صلأه«راُ يالتثن ر)الطؤاف حديث: وأي 
قالفقد ، اممه رحمه تيميه ابن الإيلام شيح قاله كإ واللام— الصلاة 

منللصلاة تحب ما للهلواف تحب لا أنه عل العالياء امق اروقد افأ رحمه 
الأكل،مى يبطلها ما يطله ولا ذك، وغم وقراءة، وتحليل، تحريم، 

ا.ه.ذك® وغر والكلام، والتزب، 
■0110 ■

(.٩٦٠الطواف)ل الكلام ل حاء ما باب الحج، كتاب الترمال.ى: (أحرجه )١ 
(.١٢0/٢٦)٢(مح٠وعالختاوىر



١٢ضواينفرساسلأةأ 

اصلاثذى؛

ٍِ|الملأة؟ هرمت وايى متى ٠٦
التيالاوا|ة ق \خا.' اليراج، ليله الهجرة قبل الخص الصنوان فرصت 

ذلكولكن السإء. إل به عرج ثم القدس، بيت الله.إل برسول فيها أصري 
سنوات.بحمس وقل! سنوات. بثلاث وقل! واحدة، سنة الهجرة قبل 

ونزلفمل وليلة، يوم كل صلاة حمسين ه ث عل النه وفرصها 
والتزامهالأمة، هده قائد وهو له، افه بفرض راصيا الأمر لهذا مسذءا 

الصلاة—عليه عمراف بن بموسى مز حش كلها، للأمة التزام بذللث، 
أيزنهال1 أمنت؟ ^؛؛ ١١موسى! له فقال السادسة المإء ل وهو لام— وال

يوم،ثل صلاة خمسان لأثنتطح أمثلث، إو يال،! يوم. ثل صلاة بحمسان 
١^^١-^،أشد إنزائل ثني وعا•نث، هبمك،، اثص جربن، مد واله محإو 

^١،عش ص فزبمف مح،، الأخس ئانألة نبم، إل فازجخ 
إلمزجنتؤ عثزا، عز موصع مرجت نله، مماو موصى إل مرجت 

مماوموتى إل محزجننؤ عثزا، عر محوصغ مرجعثؤ نله، ممال موصى 
هزجنثجنته، همآو هزجنئ، يوم، ثل صلوا'ت، بنئر مأمزث، هرجنئ، لله، 

أمنت؟بم هماو! موتى، إل هزجنتؤ يوم، ثل صتوامت، بحنس مامرت 
حمنثنتطع لأ أمتك، إو هال! يوم. ثل صلوامتج بحنس أمرت هلث،! 

أشدإصرايل بى وعالحئ، هبمث، الناس جربئ هد محإو يوم، 'كث، صلداّي 
حرزئر ^j*، هال! لأمتلث،. اشحفيم، هاناله زبلثؤ إل ئازجغ العالخة، 



انملاةصفة  ١٤

أئصنئمناد: ئادى جاورت يل، قاو: وأنئم، أرصي ولككى انتجث، 
واللام-الصلاة -عليه الرموو فنزل مى«را؛، عن وحثقت مرض، 

الحمد.وف صدره، به منشرحا بذلك راضيا 

فثلاث.الغرب إلا ركعتن ركعتن عل كانت الصلاة فرصتا ما وأول 
الضمعدا ما رباعثه فصارت الحصر صلاة ق زيد التي هاجر لما ؛م 

قالت:محها- اف -رصي عائشة عن البخاري صحتح ففي والمغرب، 
صلاةوتركغ أربنا، هفرصتؤ ه البي هاجر ثم ركعنتن، الفلاة ُردرصت، 

الثفرعقالأول«ر^.
فيهايطول، لأيه والصنخ؛ ور، لأما العرب؛ ءإلأ أط: الإمام وروى 
القناءة«ُآ؛.

المعراج؟قبل مقروصة الصلاة كانت، هل اف: رحمهم العلياء اختلف وقد 
ماإلا مقروصة صلاة المحراج قبل يئن لر أنه إل الحلياء بعص فذمب، 

تحديد.غثر من الليل بصلاة الأمر من وير 
وركعتنركعتن؛الغداة، مقروصة كانت الصلاة أن إل قوم وذهب 

أءأنلم.وتعال— —سبحانه واف بالعثي، 
®■S

تونئائت دجل• م قوله ل، جاء ما باب التوحيد، كتاب ل البخاري أحرحه )١( 
١(. ٦٢اض.)برّول الأمراء باب الإبجان، كتاب ق لم وم(، ١٧٥ )٧ i قًكإلث 

التاريخأرحو أين من التارخ باب الأنصار، مناقب، كتاب ل البخاري أحرجه )٢( 
(٣٩٣٥.)

أحد)أ/هأآ(.أحرجه )٣( 



١٥اه4يذاوهلأقةمط 

مقرعا الصلاة |همإة ؤ٦■
همح=ااا ر

أركانأحد فهي الإسلام، ل عاليه ومكانه عظيمه أهميه للصلاة إن 
اممه،إلا إله لا أن شهادة الشهادتينت بعد أمحها هي بل العفليمة، الإسلام 

أمميها!عل ؤيدل اض، رسول محمدا وأن 

لأنالثانية؛ الرتبة ق وهي الإسلام، أركان أهم من أما ~ ١ 
إدففهي اممة، رمول محمدا وأن اممه، إلا إله لا أن شهاده ملها الذي 
محمداوأن اش، إلا إله لا أن شهادة بعد الشهادتين، بعد الأعظم ركنه 

رسولاف.

وعمودهالإسلام، الأمر رارأس ه•' قال حسن، الدين؛ عمود أما ٢" 
الخهاد<،رسنامه وذروْ الصلاة، 
تركهاإذا الشهادتين( غير الإسلام أركان سائر ين من حاصة أما ٣" 
وهامار،كفرءور^ يكون إنه أي؛ الملة، عن محرجا كفرا فهوكاؤر الإنسان 

خلف•بن، وأن 
منأو الترهيب، باب من أو التخويف،، باب من ذللثج لقول ولسنا 

الكتابمى دليل إل فيه ثستند ذللث، يقول ولكنتا فعلمها، إل التشويق باب 
٠.ر عنهم اف رصي الصحابة وأقوال والثنة 

(.٢٦١٦)الملأ0 حرمة ق حاء ما باب الإيإن، أبراب الرمدتح(؛ أخرجه آ ١ ) 
)أ(يأويانذلك)ص:حآ(.



انملاةصفة  ١٦

وحجرمضاف، وصوم الزكاة، )إيتاء الثلاثة الأركان أما 
جحداليس تاركها حكم ل الله رحمهم العلياء اختلف فقد الست،( 

يكثر.لا تاركها أن الراحح القول ولكن ما، ماوئا ولكن لوحوما، 
منحكي وما رموله وسنة افه كتاب من الأدلة فان الصلاة وأما 

محرجاا كفن كافر تاركها أن عل ثدل عنهم— اف —رصي الصحابة احميع 
بوجوما.مقزا كان ؤإن الثة، عن 

يليقلا التي الهامة الأمور من وأما الصلاة، أهمية عل يدل وهدا 
فيها•أويفرط ما، يتهاون أن المؤمن عن قفلا بالعاقل 

أعلق السبع الموامحت، قوى رسوله عل فنصها الله أن — ٤ 
ايحلومحون.إليه يصل مكان 

وهياللهء، نمول حؤ ل ليلة أفضل و عليه فنصها الله أن ٠- 
قوىعلا حتى ياء، الإل افه. برسول فيها عرج التي ابمراج ليلة 

أقلامالأقلام! صرف فيه سمع مكان إل وصل حتى السابعة، ياء ال
ؤالأغبلأؤِتئثوسفيآم؛ت قوله: ق إليها اممه أثار التي والقدر المضاء 

صحيحا،ويرض غنتا، ويفقر فقبرا، نمي 'آ[ ]الرحمن:ا'محرمنذشأ)،4 
الالتي شؤونه من ذللث، غبر إل ميتا، ومحيي حيا، ويميت مريصا، ويصح 
وجل.عز افه إلا محصيها 

بنتها•وامهلة بدون عليه  ١۶٠٥^الله أن — ٦ 

اليومل صلاه خمسان فرصها ما أوو العباد عل فزصها اف أن ٧- 
عبادةوأما حا، وعنايته لها، الله محبة عل يدل، صلاة خم،ن وكوما والليلة. 



١٧استاسلأةقر،ط 

وعباده،اممه ، jvjالصلة لأنيا فيها؛ وقته معظم الإنسان يستغرق أن شحى ي
الرسولعين قزة كانت ولهذا قلبه؛ وطمأنينة ه نمراحة المؤمن فتها نجد 

ماءة~رع تتوعب صلاة وكل ّ صلاة خمين الملم صل لو ف، 
الإنسانأن لو فإدن ؤنصما، ماعه عشرة اينتى الصلاة ق دسيمئنيإ 

الوقت.أكتن وقته من لأستنعسنا فيها اشتعل 

اللهحمق حش مراجعات محمي. ورسوله وجل عر الله بين جرت ثم 
المزان،ق وخمسين الفعل ق خمنا فجعلها ومحمله، ورحمته بلطمه عبادْ عن 
افه.نعمة من وهذا ا-لثمين، وثواب الخمس، مصانح الخمس هذه وق 

الصالحالحمل لأن أمثالها؛ بعثر الحننة جزاء باب من هذا وليس 
كان1ا أمثالها بعئر الحسنة باب من فلوكان أمثالها، بعفر فيه الحسنة كلمه 

خمسينصلينا كانتا الخمس هذه ولكي فرق، الأحرى العيادات وبينر بينها 
هذهق حننة خممئة فثبع حننات، عئر صلاة ولكل صلاه، 

إذاتعد واحدة حنة فهذه يشاء، لمن يضاعف وافه الخمس، الصلوات 
فكأنهمثلا الظهر صل إذا فالإنسان مرات، عشر يعلن، كأنبما يعلت، 

فهذهوهكذا، عشنا صلاها كانه العصر صل ؤإذا مرات، عشر صلاها 
المزان.ق وخمسون بالفنل، خمس أما ق المزة هي 

الأكموالحد^؛، الأصعر الحدمحث، من الطهارة فيها أوجي، اطه أن ٨" 
قحال أكمل عل المصل ليكون والمكان؛ والثوب البدن ق والنجاسة 

وباطنه.ظاهره طهارة 

١(. ٢٨وأحد)م (، ٣٣٩الماء)١ لخب باب الماء، عثرة كتاب ق المائي 



الصلاةهمه  ١٨

رسولهومنة تعال الله كتاب ق بشأتيا الواردة الصوصؤ، كثرة ٩" 
وطثا.ونوا وترمنا، وترغثتا ونأ؛ا، 

والتطهثرالبدن التهلهيث الصلوات هدم مقدمة ل احتثغ أنه — ١ ٠ 
طاهروهو ربه يدي بئن ويقف صلاته ل الإنسان يدخل حتى الملي؛ 
هدهأهمية عل ثدل العناية وهدم ا.لكان، طاهر البدن، طاهر القلب، 
الصلاة.

 ■ ® ■ ®■



اتهلأقومانوه1فضل 

اصدايرابع:

إٍ ٦
مقلق رسوله ومنة —تعال— اممه كتاب ق الصوص ثكاثرت 

عليها.وحثا فيها، ترغيبا عليها، واداحافظة الصلاة 

4كثمن صلاغم ق هم هآِ ٥؟ آلمهمأ-نووا أقع 4ث تعال؛ اممه قال 
همؤإزلو< ه بحاذْلون صويم عك هر وأل!را ؤ قوله؛ إل "٢؛! ١ تالمؤمنون: 

وقال[، ١ ]الؤمون:ا،-١ 4 -كنلاوث يا٥^! ه ؤوؤ0 
مثهآ.لثاثعكامثة٢^^^١أه'وإدا ؤإثألإسسيخمزعا''^١^١ تعال؛ 

منزمأممحلم-ص دآبموث صلأِبا .إلأآ'ص0 
رممعدل نذ م ^١٧ ممِآمح؛. بمدمف محأمحف ثأيروم. تايل مم. 

أاو؟إلأعق•>نثو0 ؤآيبجا ىتلؤبؤ ريم عذاب إف ^٤؟ نسفمؤذ 
رأد\دولمأوكك ورد؛٥!، أواهمر،آتش ثرمزممت لإمم بحمم ^٤؛، أروجمتَأوما 

ءقم وهاِ تيزرا.ا جري م وٌ رعة وء؛بم اد"ثيبمم م داله .ا 
خي*قلإمث4]اشارجت؟ا~هم[.

اوسورتانق الحميدة الأوصاف هذه بدأ الله أن مضيلتها ووجه 
الأعال.ائر ّعل الصلاة لمصل إلا ذاك وما بالصلاة، وختمها بالصلاة 

4آلكثثلو٠ وأدوِ مى'آوكف يثلئا رَى ة آئن 4 تعال؛ وقال 
علدليل وذلك الأعإل، سائر بين من الصلاة فخعس [ ٤٥]العنكبوتت

ءصالهاأبما,



الصلاةصفه 

ثؤؤبموعوأ آ)وساش و؟لكتأوه آلصتثلو؛ت عل تعال! وقال 
لهاشاناعظيتإ.أن عل  Jjuعليهافالأمربالحاقظة ]اوقره;ا/ّآ'ا[، ه تننتس 

عليهمحانب ما وأول عل فرض عمئ ركن أول والصلاة 
افامحرض ما أول ررإو الحديثI ففي افه، حقوق من القيامة يوم العبد 
بؤنحانتب ما وأول الصلاة، يتمي ما وآحر الصلاة، ويتهم مل الناس عل 

ثامه،محستج ئامه كايث، هإل عبدي، صلاة ل اظروا اض؛ ومول، الصلاة، 
يطؤغله وجد لإل مذثطئع؟ لعدي هل اطروا يقول؛ ئاقصه كانت، ثإل 
,٠١٠التظئع((من المريصه تحت 

إلجاء وجلا ارإل قال؛ عنهإ~ اف ~رصي عمرو بن اف عبئ وعن 
نأاراائلأ؛«، اف ننول محال الأيال؟ أم عن مهه اي. 

 :Jالئلأ؛«، قال: ثة؟ قا« P :هاَل:^١^،، ثلاث راالئلأ؟« داَل: ثه؟ ماَل
أحمدالإمام رواْ افب® مّبيل ن، ارايهاد الألؤ رسول محال عليؤ، علب للتا 

أةواعلموا قئصوا، ولذ ررانسقيموا، وسلم—: عليه اض صل — وقال 

صلاة...((راكل اُنك،:ه قرل باب الصلاة، كتاب ل داود أبو الأحم طرفه أحرج را، 
والنسائي(، ٤  ١٣محاب)ما أول أن جاء ما باب المالآْ، كتاب ق والرمذى (، ٨٦)٤ 
افامةكتاب ز ماجه وابن (، ٤٦٦)الصلاةعل الحاسة باب الصلاة، تاب كل 

يعلأبو فاحرجه أوله وأما (، ١٤٢٥محاب)ما أول ل جاء ما باب الصلوات، 
.(\or/U)

أفضلالفريضة الصلاة أن عل الدال الخم ذكر حبان، وان (، ١٧٢أحمد)٢; أحرجه )٢( 
منالخهادالفريفة)؟أيآ(.



٢١ضلاوه،لأةوم1ذاوه1 

فه،الثجود بكمزة ررئتك فقال: الخة يدخل عمل عن وقيل. 
jU ،!، حطيئث(<٠^١ عنك وحط يزجه، غا اطه إلازهاتاا1، سأحاو0، طه لاينجد

ٌ.رواهمسنمر
عليهااقتصزنا ممر، من قليل الصلاة ممل ز الأحاديث، وهذه 

والملل•اسموط من حومحا 

فوائدها:فمس حصنما، يمكن لا قكثيرة الصلاة فوائد وأما 

كانولزللثإ النفس؛ وراحه القاليج، وطمانينه الع؛ن، مء -يا أن — ١ 
وعيي همْ يمحل دالئب، اشاء اك مى إة "محب يقول؛ ه المي 

ذكر،فالصلاة ٢. يالصلأةاار هأرحنا بلال يا رائم يقول: وكان ٠، الصلاة،٠ر 
يديين المصل يقوم وربه، العبد ين وصلة القلوب،، ثهلمثى اممه وبذكر 

ويثنيوفعله، بقوله ويعظمه لكبه، ويتلو بحميم، يح ذليلا خاشعا ربه 
منفيها يانعة روضة فهي ودنياه، دينه حاجالت، وتأله أهله، هو بإ عليه 

بمنح•وج زم 
الوجهعل ان الإنمجلأئ إذا واقكر الفحشاء عن ممهى أما - ٢ 

^١؛٢^٠٠٤عن ثنق ألكطلوه ءؤإزك> تحال: اطه قال به، أمر الذي 

(،٢٧٨، ٢٧٧الوضوء)عل الحافظة ياب ومننها، الطهارة كتايط ز ماجه ابن أحرجه )١( 
(.٢٧٦وأحد)ه/ (، ٦٨١الهلهور)ل جاء ما باب، الطهارة، كتاب، ل والدارمى 

٤(.الجود)٨٨ قفل باب، الصلاة، كتاب، ل لم مأحرجه )٢( 
\(.W>(«_:Uنحر؛تقدم )٣( 
(.٤٣٦ وأحمد)ه/ (، ٤  ٩٨٥العتمة)صلاة ل باب، الأدب،، كتاب، ل أبوداود أحرجه )٤( 



 YY_همقسلأي

إلانابة ْن بالصلاة للقالب تحصل لما وذلك [، ٤٥]العنكبوتتؤالمنآوه 
قوصلاح القالب، ق واستنارة الإيإن، ق وقوة يديه، ب؛ن وحضور الله، 

ثدكرهحشاء أو بمنكر هم وكلمإ قلبه، ق ذلك طعم يرال فلا الأحوال،، 
ذلك.عن فابتعد ربه، وبين بينه الصمله تللث، 

تتعال اممه قال، ودنياه، دينه أمور عل ان للامعون أما ٣" 
أمر،حربه إذا السؤثر ررو'كاوا [، ٤ ٥ ]المرة! ه ؤالقبملمرة الصبر ؤوأست»منوأ 

أئر.أ>ه صل«ُا*،أي:إذا 
النئقال( الكثثر، والخبمر العظيم الأحر مى عليها افه رئب ْا ٤~ 

منهسلمْيصح مي جاء يمذ العباد، عل افث صلوات'كتبهس ررحمس و:. 
الختة«رآ*.يدحأه أو عهد ١^ عند له كاو بحمهن، نتحمادا اي 

والوجه،القلب، ؤ، نورا بمي،• ٠، دورٌر ررالصلاة النمب وقال، 
والختر.والشر، 

ذكرأنه ه المن عن عنها- اف -رصي ئ> بن الله عد وعن 
يوموجاه وبرهائا، نورا، له كانت عليها حاهظ ررمى ت فقال( يوما الصلاة 
زكانذلاتجاة، jَلأتزظن، نوت، له أ:فذ لَغلبجا ذض ٠، 

أحمدرواْ حلم،®، بن وأي وهامان، ذؤتغو)؛.أ ياروي،، ئغ القيامة يوم 
X ١١٣ اّل)٩ س ه الني نيام وفت باب الصلاة، محاب ق أبوداود أرجه )١( 
كتابل ائي والن(، ١٤٢٠)يوتر لر نمن باب الوتر، كتاب j( داود أبو أخرجه )٢( 

إقامةكتاب ل ماجه وابن (، ٤٦٢)الخمس المالوات عل الحانظة باب الصلاة، 
(١٠ ٤ ٠ ١ ر الخمس الصلوات فرخم ل جاء ما باب الصلوات، 

(.٢٢٣الوضوء)فضل باب المهارة، محاب j مسلم أخرجه )٣( 



٢٢كل 

المثرؤعالوجه عل وأداها الصلوات هذ0 عل حاففل فمن • جثي اساد 
القيامة.يوم ونجاه وبرهائا نورا له كائن 

هريرة\لي فعن الخطايا، مى وتطهثر الذنوب لصغائر كمارة أتبما ه~ 
بنابمرا أف لو ارأرأبمم يقول• النه رسول سبع أنه عنه~ اممه ~رصى 
قالوا؛ثتيء؟« دنيه من يمي هل حمش؛^١^٠، ^٢ ثل منه شل أحدئم 

افُبمو الخض، ^١^، ٥١قثل )رهدلك هال: خما%. ذتنه من يش لا 
آ.ر وملم البخاري رواه الخهلايااا •_ 

لما؛نين،كئازة ابمتة، إل زابمته الخنز، راارئاياث٠ وقال 
صامحاي«م.

نمتافبمكون ع٠سالآ، صل، ين تعصل الخمسن الصبملوايتخ فهده 
الذنوب.من ■ّإا 

مكانق عليها اللمن اجتعلع من الخإعة صلاة ق نحصل ما ٦" 
الغافل،وتنبيه الخاهل، وJعاليم بينهم، والتآلف التعارف وحمول واحد، 

العفليمة.المصالح مى وغرها الإسلامية الشعائر ؤإخلهار 

اممهامتمله صلاته ق قام إذا فالمصل وربه، الممل ين صلة أنيا ٧" 
ثعال:افه هال ه اكنيرت> رءّن ِذ وكتحو العثد: هال ررهإدا بوجهه، 

عيا.اه رصي عمرو بن ائته عبد حدث من أنه وفيه (، ١ ٦ ٩ آ/ أحمد) أحرجه )١( 
؛٥٢٨كفارة)الخمس الصلوات باب الصلاة، موانيتح كتاب ق البخاري أحرجه )٢( 

(.٦٦٧الصلاة)إل المثى باب الصلاة، ومواضع كتاب'اداجل ل لم وم
(.٢٣٣الخمعة)إل والخمعة الخص الصلوات باب الطهارة، كتاب ق ملم أحرجه )٣( 



إةقوض مْث ~وقال همدي محلف قال؛ ,و،يلإمبه نلك ؤ ت هاو ثإدا 
يبتنمحي هدا قال• ه ئنيثث دإ؛ك ثثد و،ك هاو؛ هإدا - همدى 

هدااق■؛ هال ١^٢ هاو: هإذا تآل. U زص همدي، 
.٠١صىزتىuنآل((ر

آيهآيه قراءتك عل ربك محبك الصلة تلك من أقوى صله يد فهل 
لصلاتك؟ومحقيما بصلاتك، عناية أرصه ق وأث عرشه، قوى وهو 

ولكنهالاستيعاب، ميل عل ليس الفضائل هدم من ذ'5نذاه وما 
الصلواتهذه قدر الملمن من قوم نجهل أن عج_، ومن كشر، من قليل 

أزهدمن أعينهم ق الصلاة كانت، حتى عنه، ويتعاملوا يتجاهلوه، أو 
ولاأعإلهم، حاب ل وزنا لها يقيمون لا وصاروا هدرا، وأقلها الأءإJاإ 

ويتخذهاببما، بعضهم يحر ريإ بل أعإرهم، محاعامحت، من وقتا لها يبدلون 
السلامة.اض سال المصلن، من ويمحر ولعتا، وهزوا محخريه 

 I و 1 و■

(.٣٩٥ركعة)كل ق الفانحة ءراءْ وجوب باب الصلاة، كتاب ل لم مأحرجه 



الصلاة_ L،>Iالتأىاتووض 

اصلار1ها1سا

سسلأنع
ممدهاكان العظسهة الفوائد وهده الكبير القفل هدا للملأ٥ كان لع 
هورسوله افه حدر م ومن الإسلام، ق فادحا ومما كبيرا، حرماما 

متنوعة1عقوبات ذلك عل ورثمِتح إصاعتها، من 
ماهو0ب؛صلاغم عن هم اؤموبلفصتيك>'أج؟آكن تعال؛ اش قال 

]الاءون:إ-د[.

ثسوذاألثموب ؤآئعإ ألصلؤه لثاعإ بنيؤرحنق ين ثق ؤ I تعال وقال 
يدحنيذأ-ثنه^٠ثظأمؤثؤحملصنلحاهأتيك، وءاس ياب عناؤأإلامن كم0 
٦[.]مريم:هه-• ه ثتئا 

وهوأثن آلثن؛فئين ؤ0 ت الناشز وصف ق تعال وقال 

شلأه]اسء:مآإا[.

لمحا ١٠ّعرأو؟ مامشًقؤؤ، ؤ مثلوا! وقد النار أهل عن وقال 
معآهمأن.ئءثعمص يألعٍن.وْكنا .ززه 

لالدثر;أ؛-؟؛[.مثهأمح.ءأقاآئه 
إذاأي^ ]الرّلأتتهّأ[ ه يؤوى لا ؤوإدانللثرِأرتجوأ تعال! وقال 

يملون.لا بالملأة أمروا 



الصلاةصفة 

رجوعق لأم أنه• التام ق رأى أنه ه الني عن الصحثح ول 
لزأبهيالصحزة ثيوي هو ؤإدا بصحزْ، عانه يجأ آحئ ؤإدا مصهنئ، 

ئممضاغمهذة،ليلآ;نئؤدش ٣^١٠، 
الرْمعز ما مثن به سو عي يعود م كاف، ء رأئه يصخ حز ألبج 

وينامفمه هم يأخذ١^١)؛ الرجل ررإيه فقيل• عنه، الني. ال فالأول" 
ضالئلأَةاص«رأ/

نور،له فليس الصلوات هذه عل 4افذل ل( من أن ء الني وأح؛ر 
فرعوفمع الكمر، أئمة مع ومحثر القيامة، يوم ثجاة ولا برهان، ولا 

٠.ر حش، بن واتجأ وفاروق وهاماف 
وأدبواأوقاما، ق عليها وحافظوا الصلاة، وأقيموا تعال، اممه قاموا 

مئالئلأة ؤيجَئأ راموا أن أركم ه المن فان عليها، أولادكم 
بج،م;مىأها،موأم%.

الله.؟رسول إياه حملها اش الأمانه هذْ راعى منكم فمن 

ثع(.ت العرب )لسان وقدحه. هشمه أي رأسه ئي )١( 
يهدم(.1 العرب ن )ل، تدحرج. الحجر؛ تدهيه )٢( 
٧(. ٠٤٧الصح)صلاة بعل. الرؤيا تعبثر باب التمر، كتاب ل البخاري أحرجه )٣( 
إومن القيامة، يوم ونجاة وبرهاثا نورا له كانت الصلاة عل حافظ رامن هتأ وهوفوله )٤( 

لفرءوننارون ْع اكامة يوم وكان نجاة، ولا برهان ولا نور له يكن ل؛ عليها محافظ 
(:٢٩٢الهيثس)ا/ فال ( ٦٥٧٦رقم ط ١  ٦٩أخمد)٢/ أحرجه حلف،، بن وأبى وص 
حميدبن عبد وأحرجه (. ٢٨٢٣رنم ، ٤٦ fv)الإي،ان ئع_، ق والبيهقى ماُت،اا. اارجاله 

(.٢٧٢١•هم،رنم )ص:هما'،رنممهم(،والدارس)أ/ 
(٤١ ٩ بالصلاة)٥ الغلام يؤمر متى باب الصلاة، كتاب ق أبوداود أحرجه )٥( 



٢٧

الدنياوحطام أموالهم إل لكنهم غافلون، هذا عن الناس أكثر 
سيرثه لن يدعونه ئم المال، هدا لتنمية والنهار الليل يسهرون منتبهون، 
الدنياق فم ع؛ن قزة يكونون الدين أولادهم عن غافلون وهم بعدهم، 
غطهغنة اشبغ الإنمان  sLuررإذا ق: المل فال صلحوا، إذا والأجرة 

يدعوضل ولد أو به، بمنير علم أو جاريه، صدمحه من إلا للأيه! من إلا 
لئ«ءُ

يكونأن نحافون أفلا المسوولق؟ هدْ س الملمون أييا نحافون أفلا 
وفاقا؟خزاء' لكم العائن من ثكونوا أن تربية رك عل عقاثكم 

إذافيه اممه حق يراعوا ألا يوشك أولاده تربية ل افه حق يراعي لا من إن 
ومات.كر 

عليممLلون ثثأ داموا ما أولأدكم تربوا أن المسلمون أثبما فعتنكم 
الماحي.إل الحضور ومحبة الصلاة، محبة 

■■®■]ج 

١(. ٦٣)١ الثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصية، كتاب ق ملم أحرجه 



صفةاسلأق ٢٨

السائس؛اصل 

قسمين:إش ينقسم الصلاة ئرك 

جحدلأن شك؛ بلا كمر فهذا وحو-بما، جحد مع يكون أن أحدهما! 
قالوقد والومنين، ورسوله الله لتكذيبه كمر؛ المقروصة الصلاة وجوب 

سيلغر وقغ آلهدئ له تي، ما بمد ين آلخنود دثامق وش ؤ تعال؛ 
إذاإلا ء، ١ ١ تالماءتْ ه وثاءثنييا جهم وكنيه، ؤكث ما وؤ، آلثومس 

يكونأن فيمكن ياملام، عهد حديثإ لكونه الوجوب؛ جاحد كان 
 sكمر.ذك بعد عائذ إن ئم الأمر، له يبى حش يكفر فلا بالمنكم جاها

بالوجوب،الإقرار مع وماوئا كتلا الصلاة رك يكون أن الثاق! 
فقدثركها عل، استمر ؤإن فذاك، صل فإن :؛ا، ويومر إليها، يدعى فهذا 

يصلولا كافنا، ويمثل يكمر إنه قال؛ من فمنهم فيه، العلمإء اخثلف، 
المسلمين.ْع يدهن ولا عليه، 

ءؤ؛نالشركذز،ت عن -تعال- اض قول المران من هؤلاء قول وت.ليل 
١*^،نسئ ؤاي ء-خوقم ألثْمح؛ الكءة وص ^١ 

ثلاثةمن فيها الشرط ثزطية، حملة الأو( فحنذنا ١[، ]١^:١ ه لمنًسلمئول 
•والثان( ه، ثابجأ ؤ؛ن الأول! فالشرط واحدا، أْزا الحواب وكان أمور، 

أئاثزط، هذا كل ه ألزيفوآ ^١^١ والثالث! 4، ألكءآ ؤناثامأ 
اوتيءرب إذا أنه والقاعدة! واحد، وهو ه ؤؤ"مإهإؤإامحبا الخواب! 



تركانملأةحكم بيان 

هاالشرط، م إذا إلا لا:تب الخواب، فإن محعدد أو واحد شرط عل 
منالتوبة شروط؛ ثلاثه الدين ل الأخوة لتبومحن، وحل~ ~عز انفه اثرط 

هدهمن واحد نحلف إذا الزكاة، إيتاء الئالثات الصلاة، إقام الئانرت الئزك، 
الدين•ل هوالأخوة الذي الحواب يوجد إ الثلاثة 

الكتاب،وأعط{]؛ هلأن زارك إذا ت لوقلن، الأمر، يوصح مثلا أصرب، 
ثلاث.،uJ>، فاكرمه. وقرأته الغلاف 

يكرمه.لا فإيلث، الكتاب، يعطلئ، ولر لوزارك 
لوئلس:لأذالإمض؟1مل:لأنكلمفمط

تكرمه،لا فاك قراءته من مننك لكنه الكتايط وأءهلاك زارك لو 
لأءك،٠قيبالثرٍل.^١لرتكرمي؟أقول: ئال،: ولو 

تستحقفائق فقزأثه، قراءته من ومكنلiج الكتاب، وأعءلاك زارك إذا 
•>١^٠
أناستحقوا الزكاة وآتوا الصلاة وأقاموا تابوا إن الكريمة؛ لأية اق 
أنشحئوا ي لر اكلاثة الأوصاف، بمده يقوموا لر فان لنا، إخوة يكونوا 
•الدين 3، لما إحوْ يكونوا 

مهاالإنسان لأن الصريح؛ بال،كمر إلا الدين ق الأخوة لمتفي ولا 
أخوك،فهو القس وقتل الخمر وشربإ ومزق زنك، لو أخوك، فهو عمى 
وْعالكبيرة، ١لخرائلم هدْ يفعل كيف هدا؛ يستغرب الماس بعض ولربإ 

أخاكا؟!ذللئ،ثكون 



٢٠

أكنزؤ، ألقصتاص ألأوألخ0  ١۶تعال؛ اض قال ث مول 
يأي ف ظ ت يز ض ص إه 

يقولهدا وْع العمد، المئل ق يثبت والقماص [، لاوقرة!حيا ه ُ\لممإف 
كنئجلمر اقعمد القاتل هدا إذل؛ ه سء آحه من لني عتج( وجل■ عر اش 
قوله;الاس حاطب وحل— عز — واض للمقتول، أخ لأنه الإسلام؛ لن 
إدل!قتله. أنه مع له أخ فهو ه أكصاص عيأ ءانؤأ"محب ؛ ٥١ألمتا كؤ 

بالمعاصي.ثنتفي لا الدين ل الأخوة 
ننحرج لا لكنه وكفر، ومنق معصية لأخيه المؤمن قتال مثالآخر؛ 

لكنآهثنلوأهآصيمإآلثؤمبم، وإنءل1لإثنافي( ؤ تعال؛ اممه ل لمن الملة؛ 
ملتيمأ>؛، ؛١٠ oUأثو م نجي؛ءق حئ ٧٥٥١هثنتؤأ مو(آمحلمئ بمّتاإ-حدئا 

^نماٍشنإخنةآمحأ
والطائفةإخوة، اقسلوا أنبمم ْع المؤمنون ١[، لالخجراتتو~• لخؤمجره بن 

ءؤلثاآٍبتو0قال; ولهذا لهم؛ إخوه المقثاJين ب؛ن أصيحت، التي الثالثة 

ثتتفيلا عفلمت،، ؤإن بالمحاصي ثنثمي لا الإيإنية الأخوة ثقول; إذن; 
أبماإلأبال٤فر.

ررإنقال; ه المز أن — عنه افه —رصي جابر فحديث، الئنة ن أما 
المزفجعل ئسإمص. رواْ الفلأة« )ؤ ؤال٤فر النزك ذئ \م :ئ 

وجعلالإسلام، عن بائنا منفصلا الئزك — واللام الصلاة —علميه 

(.الكفر)٢٨اسم إ٠للأيى بيان باب، الإي،ان، كتاب ق لم مأحرجه )١( 



٣١س1ذ،حكمت1ركانملأة 

الصلاةكفر.تزك إذذ: الصلاة، ترك الفاصل 
أهلالديأحزحه — عنه اممه —رصي امحنب بن بزيدة حديث وق 
ص}ه م الئلأة، ص  e: ،^jJtج ه: قال ١^ 

'.م(('ئز«ص.

إذاوالعمود ٠، الصلأ0((ر وعئوده الإنلأم، الأمر رررأس ه! ومحال 
البناء.سقط زال 

لمنالإنلأم ق حظ ررلأ عنه—: اممه -رصي الخطاب بن عمن ومحال 
تزكالظة«رآآ.

راكاناكاJAين: خيار من وهو اض— —رحمه ثفيق بن اممه عبد وقال 
عثركمن يزكه الأعال من شيئا يزوق لا . اممه رمول أصحاب 

الصلأة((رُ

يكمر.الصلاة تارك أن عل الصحابة من كالاحلمع يكون وهل.ا 
العلمإء،من واحد غز يكمر الصلاة ناره أن عل الإحماغ حكى ومحي 

ثصربن الله عبد محال المشهور، الإمام الله— —رحمه راهويه بن إسحاق ومنهم 
تاركأن النبق عن صح يقول: راهويه ابن إسحاى ١لس٠ع٠تs الله: رحمه 

قائي والن٢(،  ٦٢١الصلاة)ترك ق جاء ما باب الإيإن، أبواب ل الرمل.ى أحرجه. )١( 
إقامةكتاب ل ماجه وابن (، ٤٦٤)الصلاة تارك ق الحكم باب الصلاة، كتاب 

(١١ ٠ الصلاة)٩٧ ترك ممن جاء ما باب مها، والسة الملوايت، 
نحرمحه)صتها(.تقدم )٢( 

٢(. ٦٢الصلاة)٢ ترك ق جاء ما باب الإبجان، كتاب الترمدي'ق رجه )٤( 



سةاسلأة ٣٢

يوماإل ء المذ لدن من العلم أهل رأي كان وكيلك كافر، الصلاة 
ا.هكافرا، وقتها يذهب حتى عذر غر من عمدا الملأة تارك أن هذا 

فعن بن الرحمن وعبد عمن عن جاء وقد افرُ رحمه حزم ان قال 
أنعنهم- الله -رصي الصحابة مل ولمرم هزيرْ وابى حتل بل ومعاذ 

ولامرتد، فهوكافر وقتها تخنج حتى متعثدا واحدة يزضى صلاة تزك من 
محالفا.الصحابة قؤلأءْن نعلم 

بنوجابر عباس وابن معود ابن عن اف" ~رحمه الدري وذكرْ 
بنأحمد الصحابة غر ومن قال! عنهم، الله رصي الدرداء وأبي( الله عبد 

وذكرآحرين.والنخحي• المارك بن الله وعبد راهويه بن ؤإمحاق حنل 
تاركبكفر القائلن أدلة ساق ق اش~ —رحمه القيم ابن وقال 

مصيهاالرجل يكون أن والهلبيعة المادة ق يستحيل إنه 'ت الصلأةر 
وأنهصلوايت،، حمس وليلة يوم كل عليه قرصن الله أن جازما تهديما 

من^ا ثركها، عل ممز ذلك، مع وهو العقاب، أشد محركها عل يعاقبه 
اه.التحيلقضا.

فيمثل،كمنا، لا حدا يقتل الصلاة تارك أن إل العبياء بحمى وذهب 
بالمغفرة؛له ويدعى اللمين، ْع ؤيدثن عليه، ؤيصل ويكمن، ويغئل، 

عدة^١ زأن إث، لأقريك ذخذا اشُ إلا لأإلث أن شهد ررثن لقنله. 
منه،وريح مريم إل ألماها وكلمته ورئوله، اممه عد عيثي وأن ورئوله، 

)ا(الحل)أ/أ؛\(.
وحكم-اركها)ص:'ا•(.)؟(الصلاة 



٢٣س1زاح؛؟مت1ركانم،لأة 

فظاهر؛، العنل<<ر من كاذ ما عق الحنة ، iwlأيحله حى، والنار حى، والحنة 
ل؛نجل.ؤإن الحنة يفل أنه الحديث هذا 

كانررؤإذا ؛ الفرضن حجج ذكر أن بعد افه— —رحمه القيم ابن قال 
أعظمبزوال يزول أن مسثكر فغثر القلب عمل بزوال يزول الإيإن 
اثديوانقياده القلب، محثة لعدم ملزوما كان إذا سثإ ولا الحوارح، أعإل 

طاعةعدم من يلرم فإنه تقريره، ثقدم كإ الحازم التصديق لعدم هوملزوم 
الحوارحأطاعت وانقاد القلب أط[ع لو إذ الحوارح؛ طاعة عدم القالب 

وانقادت،،.

هوكا ^١ إثا الصلاة، تارك قل عل محمئون فالطائفتان وبمد 
كمره.عدم عل أحرى نصوص ظاهر هو كا حدا ؤإما نصوص، ظاهر 
وأنهالصلاة، تارك جريمة عفلم عل ( Jjbالهلائفتين من الإحماع وهدا 

حرمه.لعظم السلمتن ب؛ن له محل لا 

يشهواتيم،وينئغلون بصلاتيم، العصز هدا يتهاونون لقوم فأعجب، 
قالكثيرة ^، ١١١۶١^ؤيمضون ساعة، الأدنى حده يبير لا عملا يتثاقلون 

يومعظم، لثوم شعوثون أنبمم أوكك يظن أفلا فيها، لهم خثر لا أمور 
العالمقن؟لرب الناس يقوم 

الألٍهتثب تعال؛ قوله باب الأنبياء، أحاديث كتاب ق البخاري أخرجه )١( 
ماتمن أن عل الدلل باب الإيهان، كتاب ق لم وم(، ٣٤٣٥)ه دييآ=ظلم ق ثرأ 

(.YA_)يحل التوحيد عل 
٧(.١ تاركها)ص: وحكم الصلاة )٢( 



هفةاك(لأة

منسعل ما وقلة عملها، يسر مع الصلاة بمع لشخص دين فأي 
والفردوالبدن القلب عل ومنافعها مصالحها وعظم ثوابها، وكثرة وقت، 

اممهرسول كان كإ عماله عل للمرء عون وهي والعمل، والقول والحإعة، 
 mالثزؤ;اشقأ :مول: اش لأن الصلاة؛ إل قام أم أ>ه ذا إ

ولثفيآه]بمهإ[؟

افكتاب ق الوعيد جاء التي وهي الصلاة بمع لشخمحن دين أي 
تعال:اف قال أ عنها؟ ثغاقل أو -با ماون لن اممه رسول مق ول 

عثااو؟ِإلأألأموتمؤفينمؤن ؤآئعإ ألصاؤه لثاعإ ءؤشوسسم'حآف 
قظاهرة الكريمة الأيه وهده [، -٥٩٠٦]مرJم:ه صنلحا نحمل وءاس ثاب من 
أؤءلأيمول• افُ لأن بمؤمن؛ فليس الشهوات وايع الصلاة أضيع من أن 

عنهم أه؟آلن فصلمى ^5^3( ذكره: جل وقال وءاسه، من؛١^١ 
هدهعل تجاففل لر من أن المي. وأحثر لاااءونتأ-ه[، ثاهوله صلاخم 

أئمةمع وتحشر القيامة، يوم ئجاة ولا برهان، ولا نور، له فليس الصلوات 
. ١١٠٥■٠^بن وأبأ وقارون وهامان فرعون مع الكمر، 

صبمهامن عل الوعيد ا حن• يؤمن وهو الصلاة يدع لشخص دين أي 
اف،إلا إله لا أن أشهد أنا يقول: أن لثخمر يمكن كيف إ عنها؟ وغمل 

الصلاة؟يقيم لا وهو اممه• رسول محمدا وأن 
وأناف، إلا إلة لا أن أشهد ل ئبم، U ؤثقول: ؤعثل الماص بعض 

لله،تتسلم حسي افه عند يكفيل لا هدا إن لهء فنقول افه. رسول محمدا 

)ا(مئمنحرمحه)صتدا(.



٢٥سانحك«|ئراىانملأة 

فركالأعإل، وصديته القلب، ق وقر ما الإيإن فان لشريعته، وثنقاد 
قأحكام لها الإسلام عن والئد٥ ياممه، وكمر الإسلام، عن ودة الصلاة 
الأنترة.ق وأحكام الدنيا، 

اثرس؛فإذ الدنيا أحكام أما 

استمتاعا ١٢•استمتاعه وكون لعتره، ومحل زوجته، من نكاحه تفسخ ي ٠
منه.أحية بامرأْ 

محلديحتهولأصد0.أل ٠

بناتهمن واحا.ه زوج فلو بناته، أو أبنائه من أحد عل ولثا يكون لا  ا
صحح.غر فاهاج صل 

عليها.امتثز إذا قتله محب، بل ردته، عل مؤ لا لرند ا ا
وهوكافر.الماء يطهره لا لأنه يغسل؛ لا  ا
صوعليه.ال ■
بالرحمة.له يدض ولا له، يستعمر لا  ا

يدقنْعالمسلمينبأل ا
المال.بست، ق ماله يكون بل يورث(، لا و ٠

الآحرة:أحكام أما 

احمة،يحول محرم فإنه يصل لا وهو مات، من الردة عل مايت، من فاو( 
أيدا.فيها حاليا المار ويدحل 



الصلاةهمة 

أنله تحوز لا يصل، لا أحد له مات إذا منكم لأحد تحوز لا ؤإنه 
يعيدا،به تحرج أن عاليه الواجس، ؤإنإ عاليه، ليصلوا الملم؛ن؛ إل يقدمه 

كمرمن أشد الإسلام عن ا،لريد كمر لأن فيها؛ يدفنه حمره له تحفر ثم 
باق.والعيال وانصارى، اليهود 

إذادينكم من يبقى فإذا صلواتكم، عل وحافظوا اف، فاثموا 
صيعتموها؟

اض:رخمه أحمد الإمام قال ا، الصلأْ،ار ديفم مى مقدوذ ما آخر ررإو 
*ثىٌٌ منه يق لر آحرْ ذم، ثيء اركل 

 ■ S ■ ®■

الخاكألاسرك)؛/؟آةكأخرجه 



٢٧بيان 

اثسلاد،طدع؛

سمآ~~~~~ع
اللتة:ق الشرط لأن الصلاة، صحة عله يتومف ما ت الصلاة شروط 

مآءس بمته ُبيم أو< ؤ تعال؛ اممه قال كإ العلامة، 
الأصول:أهل اصطلاح ق والشرط علاماما. أي: ]ءماو:خا[، أثنبمها4 

الوجود.وحوله من يلزم ولا العدم، عدمه من يلزم ما 

الواجبايث،من ممر يمعل ولهذا أمحها؛ وهو الونتح يحول الأول: الشرط 
لأنءرالوقتاا١؛ من: أصغ الوقتح® رردحول التعبير: وهذا للوفناب مراعاْ 

أوثسي.لونام كعأ للعير الونته يعد يصح الصلاة 
الونتح.لحول يشرط العلياء: قول يجن الفرق ثعرف أن بحب ولهذا 

لصح؛،b-لا الحمعة الوقت،. فيها يشرط الخمعة: صلاة ق قولهم وبتن 
لعاو.ر.كان إذا الوقت؛، يعد قمح غيرها أما مهللئا، الونتح 

ؤإةتعال: اض قول الصلاة ثرط من الوقتح يحول أن عل والدليل 
لالساء:ّ؛•؛[4 فرصا أي: ^ٍييرى،نثا4 عل الصلزه'؛١؛^، 

وقت،.ذا أى: 
ءم ناسنا،أو جاهلا الإنسان كان ولو الوقتح قل الصلاة مح فلا 

معذورا.يكون أن إلا الوقت، يحد مح ولا 



٣٨

الأوقات.ولثسثعرمن 

الشمس،ثهللع أن إل إذا ت ~أي الفجر طلؤع من الفجر؛ وفت 
الأفقمن الشرقية الناحتة من الشمس ذئت فإذا اللل، كل ئفم فالأفق 

فهذاالخنوب، إل الشإل من ممتدا الأفق ق و«يرن فإذا الثمس، نور باق 
الفجر.صلاة ونت، لحول 

وربعماعة بان يتراوح الشمس وطلؤع الفجر طلؤع والفرق؛؛ن 
الفصول.احتلاف محن، ؤنصم، وساعة 

زائدبامتله ثيء كل ظل يصر أن إل الشص زوال من الظهر؛ وقت، 
الزوال.ظء 
لهصار غيره أو كالعصا ثاحصا شيئا ونصت، الشص طالعتإ إذا 

وبدأانتهى فإذا يقف، حض نمص الشمس ارثهعت، كئإ الظل هدا ظل، 
الفللامتد فإذا زيادته، ثدء ص علامه اجعل الشص، زالت، فحشي يزيد 
الظهر،ونت، حرج فمد الشاحمن بمقدار رأسه إل العلامة هدْ من 

العصر.وقت ودخل 

الشص،مفر أن إل الظهر ونتإ خروج من العممر: فؤهت، 
قبلثمفز قد والصيف،، الشتاء ق عنتلف، وهدا صفراء، ثكون أي؛ 

منووقؤاّ_إ الأوقات، حمسن، بأقل الغروب، قيل أو اعة بالغروب، 
اصفرارإل نوحر أن تحوز فلا الشمس، غروبه إل والضرورة الغروي،، 

م%س.ال



انملأة lajjMن بط 

لقولالأحمر؛ الثمق مغيب إل الشمس غروب من اتغرب: وقت 

هنابالثمق واiراد ٠، الثميا،ر لمْيغب ما المثرب صلاة اروين الئي 
انالأنحرج إذا إلا ث>ف لا وهدا الأبيض، الشفق لا الأحمر، الشفق 
الغربوقت حرج فقد امحرة زالت فإذا الغرب، إل ونظر اللي حارج 
إلهذه مناطقنا ق ؤنصف، ماعة بين يراوح وهذا العشاء، وقت، ولحل 
الثمقمغيب و؛ين الغروب بين الفرؤا يكون أحيايا ت أي وربع• ساعة 
محاعه.ؤنصف محاعه الفرق يكون وأحيائا ورع، ساعة 

ذلكوكيفية الليل، نصفح إل الأحمر الشمق مغيب من نمشاء: ١ وقت 
هووهذا نصفه، فتاحذ الفجر وطلؤع الشمس غروب بين ما منظر أن 

عشرالفجر أذان إل الشمس غروب من الليل إن نماث فإذا الليل، نصم، 
الساعةثغيس، الشمس كانت، فلو سماعاتؤ، حمس نصفه فيكون ماعايتح. 

عشره.الحاديه الليل نصف، يكون السادسة، 

إلالعشاء ناحر تحوز لا لأنه ءشر0؛ الخاديه قبل يصل أن بد لا إدف؛ 
العشاء.وقتر آخر الليل نصف، إن حيث اللتل؛ نصف 

الليليكون الصيف ففي والشتاء، الصيف، ياختلافح تحتلم، وهذ>ا 
وطلؤعالغروب بين ما تنصف، أن المهم طويلا، يكون الشتاء وق قصيرا، 
الفجر.

تاخيرها؟أو الصلاة تقديم الأفضل هل مسالة! 

انظرنحربجهرصت؛ذ



اسلأةصئ1 

العشاءإلا القديم الخمس الصلوات خمع ق الأفضل الخواب! 
ذاتثاحر حنن الله. رمول أن بدليل بمي، لر ما التامحر فيها فالأفضل 

علأس أو ءلولأ ت وهويقول حرج وقتها آخر إل العشاء صلاة عن ليلة 
بصلاةئْلالبين الرجال كان لكن!ا هكدا((رآ؛، بموئ أن َلأةز-م م، 

صارالمشمة لديع وفتها أول ق العشاء صلاة يصلون الناس وكان الخاعة 
الوقت،.أول ق الخإعة ْع يصل أن عليه واجبا 

أتأإوقالوا: مثر ق أو رحلة ل حماعة كان فإذا ذلك عل وباة 
؟lgL_>أوأن العشاء، صلاة يوحر أن أحنن: 

العشاءصلاة فاثه الرحال من أخدا أن ولو الأفضل نما: 
نماالوقت،؟ آخر إل يوحرها أن أو الأف، يصقها أن الأفصل هل ال: قم 
الوقح،٠آخر إل يوحرها أن الأففل له: 

إلالعشاء صلاة يوحرن أن لهن الأفضل البيويتخ ل النساء وكال.لك 
واحة.حماعة صلاة عليهن ليس لأنه عليهن؛ ثق إذا إلا وقتها آحر 

العشاء،صلاة ول ل الخإءة مع أصل أن ١^ هز قا،ل: ال قز 
الوقت،؟آخر إل اوخرها أوأن 

صلاةوظح؛ر واحة، الخ،اعة صلاة لأن الخإعة؛ ْع دصّل قلنا: 
لأنوالثنة؛ الواجب، ؛،ن معارضه ولا ثنة، وقتها آخر إل العشاء 

تقديمه.فنص، أهم، الواجب، 

(،٥٧١علب)لن العشاء نل النوم باب الصلاة، هواقيت كتاب ل البخاري حرجه أ( 
(.٦٣٨وتا-محرها)العشاء ومت، باب الصلاة، ياب ل لم وم



٤١انملأة فروط بيان 

إنقائل• قال لو لكن التقديم، فيها الأفصل العشاء صلاة غر إدو(ت 
هناكلأن الحإعة؛ مع صليت أحنما ؤإن وحدي، صثئت الصلاة محدمت 

أوحر؟أو أقدم، فهل يوحرون، عه حما 
ب؛نتعارض ولا منة، والممديم واحة، الحإعة لأن أحن؛ هلتا؛ 
الثق.و الواجب 

الضلقول الحث؛ اشقي إذا الظهر صلاة أيقا ذلك من نمى 
ا.جهنم٠٠١ هح مذ الخن شده هإل هآئردوا الحث اسند ))^١ 

أوزحصت؟ثق الإنراد هل النل،اء: اخلف وقد 
منلمنهم حال، بكل الإيراد يمع هدا وعل نق، إنه هال؛ تن قمتهم 

بالاسعدمالإبرادفلأإبراذ.الأرفق لكن فإذا هذا ثحصة،وعل إنه هال،؛ 
أي؛يوحرون، لا الأف الناص رخصة، أنه عل النوم الناس وعمل 

وشتاء،صتما وهتها أول ق الفلهر صلاة يصلون الظهر، بصلاة ي؛ردون لا 
والناسبالناس، الرفق بالإبراد القمود وأن رخصة، أنه عل بناء وهذ>ا 
وجاءأحزناها لو لأسا الفلهر؛ صلاة مدم أن بنا الرهق إن يقولون؛ الآ0 

وكيلكالظهر، صلاة عن لناموا وثغدوا مدارسهم س الطلاب 
الظهر.صلاة عن ناموا فتغدوا وظائفهم ص فجاووا أبردنا لو الوظفون، 

والنومالغداء يكون ذلك يحد ثم يصلوها، حض الظهر صلاة يلتقدم إدن؛ 
مثلا.العصر إل 

قلم وم(، ٠٣٦)بالظهر الإيراد ياب الصلاة، موافن، كاب ل البخاري حرجه أ( 
(.٦١٥الحر)شدة ل بالظهر الإيراد استحباب باب الساجد، كاب 



قبش لأنه الأذان؛ يوحر فإنه الظهر بصلاة الإيراد أريد ؤإذا 
اثودوهأزاد تثر، ز ه اليث ح رر'كنا قال: ذر \لي عن البخاري صحتح 
>ذ«،نلم1ناذأنق\وإئ: ررهمذ«،لإأناذأنلإذن، ظألله:لاه 

شدة»إو الئ ساو الألوو الفلو ناوي خز »أنرث«، ثه: ساو ثودو، 
كإوليس يتاحر، الإيراد أن عل بدل وهدا ، جهم؛' هيح مل الحر 

حريبمرد لا بل العادة، عن رأساءة نصم، الأذان يوحر الناس: بعض 
العصر.صلاة من قريبا يكون 

صحإن فهذا للأجرا<رأآآ، أعفلم هإيه بالمجر، راأنثئوا حديث،: وأما 
قيلتصلوا لئلا الفجر؛ ويتضح فر اليتبيرأ، حتى تصلوا ألا به فالمراد 
—صلواتأنه يذكرون الني. لصلاة ١^١^٠٢٢٧ وكل الوفت،، يحول 

الصلاةمى ؤ ينصرفكان حر يعلس الصبح يصل كان ءليه~ وسلامه افه 
رريقزألكن أنه مع ما مبادرته عل يدل وهذا خلينه، الرحل يعرف، حن 

إ\صأواهاام.
منالتحمق نجب لكن تعجيلها، يس المجر صلاة أن فالصوايؤ: 

الفجر.ظلؤع 

(.٦٢٩للمسافر)الأذان باب الأذان، محاب و الخارق )١(أ-محرحه 
كتابل والترمذي (، ٤٢٤)الصح وقت باب الصلاة، كتاب ل داود أبو أخرجه )٢، 

بابالصلاة، كتاب ل والماتي (، ١٥٤)بالمجر الإضمار ل حاء ما باب الصلاة، 
وأخمد(، ٦٧٢)الفجر صلاة ونت باب الصلاة، كتاب ق ماجه وابن (، ٥٤٩)الإسفار 

.()iX/i)

قلم وم(، ٥٤٧)العصر وفت باب الصلاة، مواقيت كتاب ل الحاري أخرجه )٣( 
(.٦٤٧)التيك،ربالصح استحياب باب الماجد، كتاب 



٤٢ةروطانملأق بيان 

فاصللا متوالية منها أربعة فيها، الصلاة اممه وهت التي الأوقات هده 
ُعده.قيء ولا قبله قيء به يتصل لا منفرد وواحد والوقت، لوقت اض 

متواصالة.أوقاما هده والعشاء والمغرب، والعصر الغلهر 

بينهلأن الظهر؛ عن ومنفصل العشاء عن منفصل فهو الفجر أما 
الأول.النهار نصفح الظهر وب؛ن وبينه الأمحر، الليل ضم، العشاء وب؛ن 

ثهلؤعوقت لكنه للممريفة، وقت، هناك ليس الليل منتصفح عند 
صلاهاف إل الصلاة ارأ-محئا واللام! الصلاة عليه التي قال كإ وتبمجد 

ئئنئ«ر".ئ؛ ئك، رمرم اللم، نقف ثان:تام الثلأم، غك ئاثئ 
العشاءوقت، أن يرون اش~ ~رحمهم الفقهاء أكثر لأن لهده؛ اشه 

قولا عليه، يدل ما الستة ق ولس صعيمح، لكنه الفجر، طلؤع إل يمتد 
ليسالليل نصفح بعد ما أن العلم أهل أقوال من الراجح القول المران، 

ه.الرسول ئنة ومن اض كتاب، من والدليل للعشاء، وقتا 

مثزكألشىإك لِؤ تعال: اممه يقول اممه كتاب، ففي 
أي!للتوقيت،، واللام روالها، أي. الشمس دلوك ]الإسراء؛خما[، ه آيل 

وقت،أي؛ [ ١ لالطلاق:  ٠١٤لعد؛أرك> ؛< ٢٩٢٥^٥^تحال؛ كقوله الدلوك، وقت، 
فقال؛باللام وعر عيبا، المرأه فيه يستقبل الدي الوقت، أي. عدتين، 

يفيدواللام لوحوبيا، مسب الصلوات وقت، لأن من؛ يمل؛ ولر ءؤ.لتؤلئ4 
زالت.قد الشص لأن الصلاة؛ أثم قال؛ فكانه التعليل، 

كتاب،ل ومسالم (، ١١٣١السحر)عند نام من باب التهجد، كتاب ل البخاري أحرجه )١( 
(.١١٥٩الدهر)صوم عن الهي، باب الصيام، 



_ uهمقسو

ماوأشد ظلمته، غاية الليل وغسق ه آبإ-< همي إك آلثمسى ؤلدلوك 
عنالشص ثكون ما أبعد لأن الليل؛ منتصف عند ظلمه الليل يكون 

ظلمه،الليل أند فهو الليل، انتصاف، ومت، هو فيها أنت التي المنْلقة 
وهداغتقالاJل.

مؤ واحدا وقتا اممه جعله الليل غسق إل الشمس روال، فمن 
قال:نأ ئتواJة، أوقات لأما آيل4؛ ثق اك آشن ذوك اس 

وأطلقالفجر، صلاه الفجر بقرآن المراد [ ٧٨لالإمر١ءتقفنده ؤوافيا0 
قرانا.تعال اممه فنثإها فيها، يهلول، القراءة لأن القرآن؛ اسم عليها اش 

حديث،ق كإ الئنة جاءت ولهدا قياله؛ عثا الفجر محصل أنه المهم 
تماما،لذلك مييته وغثرْ عنهإ" اش ~رصى العاص بن عمرو بن عيدافه 

اويلظل زكان الئنز زال، إذا الظئر اروئئ، ه: الرمول فقال 
ووئت،العصر— وقت، محصر أن إل —أي؛ ائعصز ؤئصر لمً ما كطؤله، 
الشمؤ،يغت، ثأ ما المثرُت، صلاة وويت، الئنس، يصمث لمْ ما العصر 
منالصلح صلاة وومت، اْلأونط، الليل نصمؤ إل العشاء صلاة وومتؤ 
غنمحاساك الئنز طف هإذا ^، غغ لإ U ١^ طلوع 

شبمان«اآا.قنت ئ قاِياتقغ الئلأة، 
يصمئلإ ما ١١قال؛ لأنه والغربر؛ العصر بين فاصل هناك قيل! فان 

اصفراروبين الشمق،ا يمنه لمْ ما العريتؤ ررومححج قال؛ ثم الئص،ا، 
فاصل.وقحط وغروببما الشمس 

(.٦١٢)الخمس الصلوات أوقات بات اجد، المكتاب ل ملم حرجه أا 



٤٥باLنقروطاسلأة 

قولهدليله العصر، وقت ْن الفاصل الوقت هدا فالخواب: 
.ازاا العهاأدوك ممد الئنش، يغرن، أن مل العصر من ركعه أدرك ررمن 
ووقت،الشص، اصفرار إل اختياري وهت وئتان؛ للعصر صار إدد(ت 

الشمس.غروب صروريإل 

أنقبل الصلاة لوحوب أهلا كان إذا الإنسان أن الت٠حدJل. هازا هائية 
يدخلأن قبل الصلاة ق أهلتته زالت ؤإذا الصلاة، لزمته الوقت يهللع 

الصلاة.عليه يب ب الوقت خروج إل الأهلية زوال واّستمز الوقت 
أننل عليه فأغمى بمرض، أصسس، رجلا أن لنفرض ذللثات مثال 

الظهرصلاة عليه فليس مس الغروب يعد إلا يفق ونأ مس، اليزول 
بعدإلا عمله إليه يعد ولر الوقت، دخول قبل عمله زال لأنه والعصر؛ 

عليه.صلاة فلا الوهن، حروج 
صلاةعليها فليس الثمس غروب بعد الخ^فس من هلهرمت< امرأة 

خزج.قد الوقت، لأن والعصر؛ الفلهر 
صلاةهفاء يلزمها فلا اعة حمبرع الثمس زوال قبل حاصت، امرأة 

الوقت،بيدحل أن قبل أهليتها زالت، لأنه ؤلهرت؛ إذا الفلهر 
صلاةعليها فليس الليل منتصف، بعد الخيضن من ؤلهزت امرأة 

همس.هدا وعل الوقت،، حرج قد لأنه العشاء؛ 
قالصلاتين يد الأوقات؟ هذه ق •جعلت، أنبا ق الحاكمة ا مم 

(،٥٧٩ركعث)الفجر من أدرك من باب الصلاة، مواقيت كتاب ق البخاري حرجه أ( 
(.٦٠٨الصلاة)من ركعة أدرك من باب الساجد، كتاب ل لم وم



الصلاةمئ 

قصيرة.مدة الملأت؛ن بين الأحيان وبعض محلويله، مدة الأحيان بعض 
ومنطويلة، الفجر إل العشاء ومن طويلة، ئدة الفلهر إل المخر فمن 

قصيرة؟العشاء إل المغرب ومن ونعل، العصر الظهرإل 

بثغؤرُطت< أنبا بحكمته— أعلم —وافه ذللئج ق الحكمة الحواب! 
؛ثا.ظاماالأفقث٠وا 

لاستقبالومئأ استنار ُالأفق إذا دامس ظلام ق الناس بينإ فمثلا 
7،ذاياق أن يستطيع ض ليس عظيم أفمي دغيرّ وهدا الشمس، 

عزاطه إلا يتظع أحد لا دام.تا؟إ ظلاما مفللتإ الأفق كان أن بعد النور 
اللتنير الشص -بدم يائ أن الخلق مى يتهليع الذي من وجل، 
عرأقبجلأثئ إن أحدت

وجلعز افص إلا بضياء ألحد:أق لا ، ٥١ي إلهَ لا ;أبمظمي/،ه 
أجلومن اممه، آياُت، من آية هد0 إدل: [، U\:__I]ه يتهمى 

الفجر.صلاة قرعت، ذلك 
للناسمرغ وفت، هدا لإكون الشمس طلؤع عند الصلاة قطعتإ ثم 
ش.للمعا وطاو_إ 

ايهةمن انحرافها وهو الشمس، زالت إذا يكون الظهر صلاة 
السرقيالأفو٠ من الشمس وانتقال الأفق، من الغربية الجهة إل الشرقية 

إذاالظل ينمص فتنإ ثغؤ، وهذا وجل، عز اطه آيايت، من الغري الأفق إل 
العفليمةالشمس هده يزحزح أن يسمملح الدي فمن الزوال، يعد يزيد به 

سالشس هل-ْ ينمل أن يتظع أحد لا عنباا؟ا إل السإء زق فس 



٤٧

يمولاثدي العاش رب وجل، عز خالقها إلا غرببا إل الهاء ترق 
للصلاة.سبا فصار اش، ايات من هدا مول! إدن مكون، كى. للثيءإ 

•وحل عز ار؛ه عند والعلم حكمة، لدلك أعلم فلا العصر أما 
لوالأرض أعغلم وما الحو، يتغؤ الشمس مغيب.، فبعد المغرب أما 
إيلثإواف الأرض! عن الشص غابت، وقد ائرة iaالل وأنم، شاهدما 
تحليها.إذا لاكس;إ[ >اتلاذابمثا4 تعال: فوله ق لحكمة ا^ 

بدقاسالثمى غروب قبل المصيم من المهنار من مرة أنا قمتؤ فمد 
الماءق ولكننا الأرض، أهل عل الشمس وغابت، الهنايرة، وأقالعت، 

ثوبكايه العفليم- اف —سبحان الأرض عل الليل لكن الشمس، يشاهد 
ؤرألإإا.،داتعال• قوله عظمة للث، و7اذا الأرض، به غطبت، قد أسود 

وهيصلاة، علنا اف فزض العفليم التغم هن،ا فعند ]الثمس:إ;ا، بمثثا4 
ايرب.صلاة 

لأنالحئ؛ ق نؤ ئناك صار الأحمر الشفق غاب ثا العشاء، وكيلك 
فإذاالثمس، شعاع فهوثمة الثمس ثعاع قرب عل ذليل الأحمر الشمق 
بعده.عل دل، اختفى 

الأوهامت،.هدْ ق الصلاة فرض ل وجل— —عز اف حكمة ثعرف فبهذا 
أوقاتعل مورعه الصالوايته هده كانت، أن اف نعمة من إن ثز 
•واحد وفتؤ ق وليست، لها أوقايا يكون أن وجل— —عز اف اختارها 
وللعشاءوقت،، وللمغرب وقت،، وللعصر وقت،، وللظهر وقتج، فللمجر 

الأوقات؟هده عل ورعت، فلماذا وقت،، 



ه،قةاإصلأة ٤٨

الخواب:كابممح:

قخمعت لو لأم ان، للأتوالممب اللل تحدث ألا الأول: الفائدة 
الإنسانصل فلو الأحيان؛ بعض ل متمه الناس لأصاب واحد وقت 
الوجهغثر عل ببما ؤثاق وتنز ينب رى واحد آن ل ركعه عثرة سخ 

خمسة.أوهات ل فقئمت، شاما، الأوقات بعض ق يكون وربإ المطلوب، 

رمضان؟ق التراويح صلاة ق ثقولون ماذا قيل: فإذا 
تعبفإذا ^^1، الإنسان لوشاء منة، التراؤيح صلاة إن فيها؛ مول، 

علمحتر فإنه مريضه كانت، إذا لكن وسميح، ينصرف، حل، ل فهو مثلا 
ولهداوهدا؛ هدا بين فرق فهدا عليه، وردت الدي الوجه عل يفعلها أن 

لأماوالقراءة؛ والسجود الركؤع وممل يتهجد صلاته ق الإنسان كان 
راحته.محل إل وانصزف وأماها قطعها شاء مض نافلة صلاة 

اليومثمة الإنسان لمي واحد وقت، ل حمعت، لو الثانية: الفائدة 
بينانقهناعا يوجمج وهانا المقروصة، بالصلاة لربه يتعبد أن بدون والليلة 

محيلكوما المطلوب؛ تحصل فلم المقروصة، الصلاة ل وربه الإنسان 
اممهاختارها أوقات عل ورعت، فلهيا وحل؛ عز افه إل وتحربه الهلب، 

عنالإنسان غمل ك1،ا الشجرة، كنقي التفريق هدا لثكون وحل- -عز 
قيء؟لأي ه ؤوأنيِآذأره تعال: اممه قال، ولهدا ذكره؛ إل رجع اممه ذكر 

وحل.عز فه ذكر فالصلاة [ ١ ٤ ]طه: ه ^٠=^^ 

جاهلا،أو نامتا كان لو حض ومتها قبل الصلاة مدم أن تحوز ولا 
لهأصحثه فلا العيد صلاة قبل صحى من أن كإ الصلاة يعيد أن ونجب، 



٤٩قروطاسلأ٠ بيان 

قلالأضحى عيد ي صحوا الدين الني. أمز ولهذا جاهلا، كان ولو 
منمتماد الوقت، قيل صارت لأنيا ا؛ الأصحثةر يعيدوا أن العيد صلاة 

إعادما.وجب وقتها قبل وقعت إذا الوثة العبادة أن هدا 
يماينرب، فصل غربت قد الشمس أن ظى عتم ق رجلا أن و ل" 
الوقت.ق ليس لأنه صلاته؛ ثصغ فلا ثغرب لر أنيا ودأيرن، الشمس طلحعتا 
طيقد المجر أن وظن الليل ل الساعة ورأى قام رجلا أن و ل٠ 
عنمحزئه ولا صلأيه، يصح فلا يطي ب المجر أن جم، لم المجر، فمحل 

الإعادة.ويلزمه المريقة، 

لكنهافرصا، ثمح لا الملأ0 هان.0 لأن الصلاة؛ هذه عل يؤجر لكنه 
فريضة،كوما ونوى صلاة، نوى شيمن(• نوى المصل لأن نفلا؛ يصح 
ولهذاالنمل؛ صلاة ثواب فيثاب صلاة، كونبما وبقي فريضة، كوما فعلل 

يقلبيمي; عدمه، بان ما نملا ينهلس، يمولون؛ عبارة، العلعاء عند 
تكونقاما الوقت، قبل صلاها كصلأة هريفته عدم كان إذا نفلا الفرض 

الفريضة.عن محزئه لا لكن القل، أجز عليها محيوجر نفلا، 
الإؤم،مع صلاته ثصح لر الوقت، قبل يصل أن ثعمد رجلا أن و لا 

عليه.م ولا نجخ فلا والمابى( )الحاهل الأول أثا 

اضرصي أنس عن ( ٩٥النحر)٤ يوم الأكل باب العيدين، كتاب ل ال؛خارتم، أحرجه ا ١ ١ 
لكيلك وأحرحه (، ٩٦٨)للعيد التبكثر باب العيدين، كتاب ل أيما وأحرجه حمته، 

الأضاحي،كتاب ل لم موأحرحه (، ٩٨٥والاس)الإمام كلام باب العيدين، كتاب 
بابالأضاحي، كتاب ل كذلك وأحرجه عنه، افه رصي الراء عن ( ١٩٦١وقتها)باب 

محه.افه رصي محميان بن حندب عن ( ١٩٦وقتها)•



الصلاةهمة 

صلاهاثم عدر، بدون وقتها عن الصلاة تأ-محر الإنسان ثعمد ذا إا 
إنهيقولت متعمدا، الشمس طلؤع يعد الفجر يصل رحل مثل الوقت،، بعد 

فإماوصل قام الدوام وقت، حاء فإذا الدوام، وقتر يأل حى يقوم لا 
آلصاوءؤإ0 تعال؛ قوله ذللئ، ودليل مرة، ألف، صلاها ولو منه مبل لا 

فإذابوقت،، محددا أي! ١[ ]_:V• 4 'كان، 
ؤوستعال؛ لموله معتديا؛ ظالما كان المحدد الوقت، عن متعمدا أجزها 

ءؤوسسكلأأقلأوممنملالطلأق:اا، يمتذه !^ صد٠٥يتمدسودأش 
[.٢٢٩آكللأونبملابم;

ءها«راء،إلا قز لا طيي ارالهَ لأن مه؛ محش لا المثJي واممالم 
الوقت،بعد صلاها م عير بلا متعمدا وقها عن الصلاة أحر إذا ولأنه 

ورسولهاممه أمر عليه تكن لر وجه عل أداها فمد 
قهو\ئوم علته عملاليس عمل ررمن قال؛ أنه الثني. عن ثتث وقد 

عليه.مردود أي؛ ردءارآآ، 
بمنل؟فإذا زقتها عن عمدا الصلاة لوأخر قائل؛ قال فإذا 

هووالدليل المضاء، يلرمه ولا العمل، ويصلح افه، إل يتوب، مول؛ 
 Uلولأنه المضاء؛ ثومه لا قلنا؛ ؤإنإ والخدين،، الأية من الأذ كنظْ ذ

أحرهالو أما منه، يستمد لا عملا تكون ينفعه، لر الخال هذه ل محقي 

١٠)الطيب الكسب من الصدفة نول باب الزكاة، كتاب ق ملم أخرجه ( ١ )  ١٥.)
مردودفالصلح جور صلح عل اصطلحوا إدا باب الصلح، كتاب ق البخاري أخرجه ( ٢) 

وهذاشقل(، ^١٨١١)الباطلة الأحكام نقض باب الأضية، محاب ق وسلم (، ٢٦٩١)^
مسلم(



u٠١^نموطااصلأق 

وليسالوقت يعلم ولا عيم لكن لو كإ بالوقت حهلأ أو نوما أو نياما 
أحدكمرمد إدا ١٠الئي لقول عدرْ؛ زال مش يصليها فهدا ساعة معه 
ءؤوأنيِمول: ثعال اممه إن يكنها، إدا هئئصلها عنها، أوعمل الصلاة، عن 

آلثلوةكخمئ4تئ:أا[رآ/
المنثهفنيه عميقا لكن نومه ولكن رأسه، عند المنثة ووضع نام حل ر٠ 
طلؤعبعد الفجر ممل الشص طلؤع بعد إلا يستيقفل ولر ينتبه، لر ولكنه 

صحتها.عل والفعلية المولية الثنة لدلالة صحيحة مملائه الشمس 
نمد•رإدا وملم-: آله وعل عليه اممه -صل النئ قال فقد المولية أما 
لكزهارارآ؛.إدا ملثصئها عنها، أوعمل ١^^٥، عن أحدثم 

حيناممه رسول، أن ١١عنه؛ اش رضي هريرة أي فعن الفعلية وأما 
يلأل:زماو الكزي أذزكه إدا حر لله ناز حئ، عزؤة ثن ممل 

jنامزنولافِهذأسمَ،ءاميزف، U مملاثل«، »راكلألنا 
مناةبلالا مغلبتؤ القبر، هزاجة ناحلته إل بلأو انقد الثيث قازب 

أخدزلا _، زلا ف، اممه زئول بمثقظ ملز ناحلته، إل ثمظ زص 
است؛ماظا،أولهم ه النه تئول، هكاJ الشنش، صزبتهم حر أصحابه من 

أحدالدي بنمجى أحد بلال؛ ممال، بلأل،،ا ررأي همال،ت ه، افه نمول قمنغ 
هامتادوااااهثادواا<، هال،ت بنمسالث،، افه— زسول، يا زأمى اسث، ~.إا 

مصلالصلاة، مأهام بلالا زأمز ه، اش ننول، محزصأ م نيئا، ززاحلهم 

ذكرإذا فلمل صلاة نمى من ياب الصلاة، موانت مماب ق البخاري أخرجه )١( 
(.٦٨٤الفاقة)الصلاة نقاء باب اجد، المكتاب ق لم وم(، ٥  ٩٧)
السابق.الوضع ق نحربجه سق )٢( 



معذور. jwLJljنائم، لأنه ٠؛ الصنحا<ر >ئم 
عاريافقي ثيابه، فاحدوا طريق، مطاع الممر ل لمه رحل نوال؛ 

فهلالوقت، حروج بعد القرية إل يصل أن يمكنه لكن ثياب، عليه ليس 
صلله! ثقول أو بالثوب. وستر القرية، إل ثصز حم انثظر له؛ مول 
عريان؟وأنت، 

الصلاة.ثروؤل آكد الوقتر لأن عريان؛ وأنت صل نقول؛ 
خروجبعد الماء سيدرك أنه يحرف لكنه ماء، معه ليس ان نإ٠ 
يمم؟أومول؛ وقتها• قرج حر الصلاة أحر نقول؛ فهل الوقت، 

الصلاة.شروط الوقت،آكد لأن يقم، نقول؛ الخواص،؛ 
يحيدألا فالئنة عليه، ثيء فلا ذللئح بعد الماء وحد ثم يمم ؤإذا 
لرجلان رُحرج قال؛ " عنه■اممه ~رصي اقدري معيد أف ص الصلاة، 

يمهصثا، طسا، صعيد) هتثثها ماء، ٠،؛^^ وليس الصلأ٥، هحصزئة نمر، 
الأحر،يعد ولمْ بوضوء، الصلأ0 أحدحا هاعاذ الومت،، ل بعد الماء وحاو>ا 

الئق،»أصت مد؛ ؛٠ لأيي مماَل ذنكؤ، ^١ ه نثوَلالهِ محا نأ 
٠•مرلإز،اا الأجر ثوصأوأعاد؛ ليدي وماJ، صلأداائ،،ا، وألخزأيك، 

-والحديث،الأكل والحدمث، الأصغر الحدُثح من الطهارة الئاف: الشرط 
لقول—؛ النتز أرجسمح ما الأكل والحديث، الوضوء، أوجس، ما الأصعر 

(.٦٨الفائتة)'الملأة قضاء باب افاحن، كتاب ل مسالم أحرجه )١( 
كتابل والنسائي (، ٣٣٨الل،)ثبد التيمم باب الطهارة، كتاب ل داود أبو أخرجه )٢( 

(.٤٣٣)لر ش التيمم باب والتيمم، الغل 



انملأةفروط بيان 

٠٢طهورارر بثر صلأ0 مبل ارلأ وملم"• آله وعل عليه اممه ~صل الّثي 
وسجودركؤع لها صلاة ب؛ن قرى ولا والفريضة،  aUIJIبين قرى ولا 

الحنانة.صلاة مض سجود ولا ركؤع لها ليس وصلاة 
قولا نجاسة، ثوبلئ، ل يكون ألا النجار>ةت اجتناب ت الثالث الشرط 

فاجتتاباد0 نجاسة، عليها تحل التي المعة ق ولا نجاسة، بدنلئ، 
والبهعة.والثياب البدن مواصع؛ ثلاثة ق النجاسة 

أي•'- بصمي ررأئ وسلم- آله وعل عليه الله -صل الني أن والدليل 
علهبال، باللبن— يتغدى يزال لا كان إنه أي• بعد، يفطم ب صغر بمبي 

للباس.دليلا هدا ئجعل أن ويمكن ٠، إياه،ار ئاتتته ياء يدعا يؤبه، 
بملافه. رئول، ُرببجا قال؛ التدري، سعيد أف فعن آحر؛ دليل 
ألمواالثوم ^.^، رأى ملها بمايم، عذ هوصعهها ثعليه حغ إي باصحابه 

إلقاءعل حمالآكم ما ٠١دال،أ صلائه، ه اش رسول، محمى ملها نعالهم، 
^هٌبماثا.كالزثولالهِه:

أدى-هاو: -أو محيرا مج] أو هاحلأف أثاف، اللام عليه جو-ثز، ررإف 
أوأدىمحيرا يعلته ق رأى محإو محلينظن؛ اثنحد إل نخذنأ جاء ررإدا ؛ ومحاو 

يتمحبأن ان للإنيجوز لا أنه عل يدل، وهدا ، فيهها® وليصل محلثئسحه 
الصلاة.ق نجلها ثوبا 

(.٢٢٤للصلاة)الطهارة وجوب باب الطهارة، كتاب ل لم مأحرجه )١( 
محابj لم وم(، ٢٢٣)الصان بول باب الوضوء، محاب ل الخاري أخرجه )٢( 

(.٢٨٧الرضع)الطفل بول حكم باب الطهارة، 
(؛٩٢وأحمد)٣; (، ٦٥٠الممل)j الصلاة باب الصلاة، مماب ل داود أبو أترجه )٣( 



الآوىئااوه، ٠٤

يؤآظنن قوله البقعة طهارة عل والدلتل 
عليصب أن ه الّثي وأمر اأء، تالخجتاُبأ وأؤ؛غآلنجوي وتثمذجى 

ارسإقال! عنه— اممه —رصي مالك بن أنس فعن ماء، ذلومن الأعرابي بول 
النحد،ق يول ممام تخوبآ جاء إي اف. رنول ثغ اشثد ق يض 
تزرموه®لا ق^! اممه رسول محال هال! مه. مه ه! اممه رسول أصحاب ممال 

ثذه®إن له! ممال دعاه افث رسول إل ثم تال، حى هركوه يعوم٠١ 
ماف لذكر ص ق الخدر دلا اثول، هدا مذ لتيء تفائ لا المناجي 

زيلاهأثز هال! ه، الهِ ننول هاو ء أن \فو°جاا ذ2\ج والفلاة وجل، 
عليصب أن النبل. فأم ٠، عل؛هاار هشنه ماء مى بذلو محجاء الخوم مذ 

الصلاة.مكان تطه؛ر وجوب عل يل.ل ماء المجد ق الدي البول 

بالوصوءألزمناه ناس وهو محدثا وصل الإنسان، أحدث لو مسالة! 
نجاسةأصابته الإنسان أن ولو وصل، توضأ نقول! الصلاة، ؤإعادة 
الإعادة.يلزمه لر لها غقبل وصل ونبي 

هانول!ئامق؟

اضُ»لآ:قل ه! ايز فاقول الثنة س أط الطاء! قال هالخواب! 
أنإلا يمل! ولر يستفصل ولر ٠، ثتنصأ((ر حش ث أحن. إدا \؛ةثوم صلاة 

(،٢١٩)الأعراف واكاس ه الني ترك باب الوضوء، كتاب ق البخاري أحرجه )١( 
أضحدين، من (، ٢٨٥)وغر0 البول غسل وجوب باب الطهارة، مماب ق لم وم

لالبول عل اجياء صبح باب الوضوء، كتاب ق البخاري وأحرجه عنه، الله رضي 
عنه.افه رغي هريرة أيٍر حديث محن ( ٢٢)•المجد 

كتابل لم وم(، ١٣٥)الوضوء ق جاء ما باب الوضوء، كتاب ز البخاري أحرجه )٢( 
(.٢٢٥)للملأة الطهارة وجوب باب الوضوء، 



٥٥بيانقووطاثه،لأة 

بالعموم.فناخد ناّسا. يكون 
ئاوملم— آله وعل عليه الله —صل الني فلأن النجاسة مسألة وأما 

كانتولو حديد، من يبدا ولر الصلاة، تانف يلر قذرا نعليه ل أن علم 
القنة.من دليل هدا حديد، من لابتدأها تبطل 

فعلبالنجاسة والصلاة مامور، رك الوضوء رك اوفلر1 من دليل 
المأموروفعل والإكرام، والحهل بالنبان فيه يعدر المحفلور وفعل محفلور، 

الإحرامق محغلورا فعل من ولهدا الإثم؛ عنه يضل أنه إلا فيه يعدر لا 
أونامتا الصيام ق أكل ومن عليه، ثيء فلا مكرها أو جاهلا أو ناسيا 

عليه.ثيء فلا مكرها أو جاهلا 
الؤرقا تعال؛ لقوله إثم؛ فيها ليس ناميا وضوء بغثر وصلاته 
صحيحة،غير صلاة لكنها [، XA1;0_JI]لفقأةه أؤ مبينا يواذناإن 

-بما.مهلال1ا فيكون الدمة، -بما تبمرأ فلا 

يكونللبدن تهلهير للبدن، وتطهير للهالب، تهلهثر يتقدمها فالصلاة 
البدنوتطهير الأكبمر، الحدث من والعتل الأصغر، الحدث من بالوضوء 

لشأنبما.تعغليم هذا كل البقعة، وتطهير الثياب، وتهلهير النجامايته، من 
والغلالوضوء آية ذكر ح؛ن -تحال- اف قول، ل البدن التطهثر 

ثريرء لحلحج تن عقا=ءمحأ يجكل أس يربد ؤم١ قالت والتيمم 
]الائدة:آ■[.4 يئكووكتح ليلطت؛ علسمحأ نمتق ِتيلإهركمزلثتم 

عاليهالبل قال الصلاة، هذه يتقدم الذي انموي أو القلي والتطهثر 
الوضوء،يبمخ— أو — ممئ يتوصأ أحد مى مئكم ررما واللام؛ الصلاة 



لهنمغ إلا ورسوله الله همد محمدا وأ0 اف، لا!له!لا أف أئهد مول؛ م
بالشهادبنالطلا هذا ، ٠١ذاءاارأبجا مى يدحل الناتئ الحؤ أبواب 

بمدزبتؤت حدوأ ؤجؤآءادم تعال• لقوله العورة؛ سر الرابع• الشرط 
بنلحابر و. المي وقال [، ٣١]الأعراف:َلإامسجمحوْتقمحأوأئسوأولآممحا4 

ؤإنبه، هائتحم واسعا آكاف ررقإف الثوب؛ 3، عنه،ا~ اممه ~رصى اش همد 
—تهمه الله —رصي ميرْ أبو رواه فيعا ه وقال ، بوا؛ مائزر صؤا "كاف 

وهداتي«رأآ، ب عاتمه عق لنز ف اي ل أم بمل ررلا 
نقلوقد الصلاة، حال ق ممتترا يكون أن الإنسان عل نجب أنه عل يدل 
ْععريايا صل من وأن ذلك،، عل العل،اء إحماع افه~ ~رحمه الر عبد ابن 

تمح.لا صلاته فإن السترة، عل قدرته 
أةسامتثلاثة إل العورة اممه— —رحمهم العل.إء قثم الجال هدا وق 

ومتوسطة.ومغلنلة، محمفة، 

قعورة بدنيا حمح إن قالوات البالغة، الحرة ا،لرأة عورة فالغأظةت 
والمدمانؤالكمين ق واحثلفوا وجهها. إلا الصلاة 

وجههائتر أن عليها نجب فإنه محارم غثر رجال حولها كان إذا لكن 
محارمها.غير عند وجهها كشف لها محوز لا ا،لرأة لأن الصلاة؛ ولوق 

(.٢٣الوضوء)٤ عقب تحب الالذكر باب الهلهارة، كتاب ق لم مأحرجه )١( 
(.٣٦١صيما)الثوب كان إذا باب الصلاة، كتاب ق البخاري أحرجه )٢( 
قالم سوم(، ٣٥٩)الواحد الثوب ق صل إذا باب الصلاة، كتاب ق البخاري أحرجه )٣( 

(.٥١٦واحد)ثوب ق الصلاة باب الصلاة، كتاب 



Lu ٥٧نةموطاسلأة

عورتهفإن يجئ عثر إل منى مع من الذكر عورة والمخممة! 
صمر.لأنه فخذ0، يستر أن عليه نجب فلا والدبر القبل الفرجان 

الثئة، juما مز فيها فالواجب قالوات ذلك، عدا ما واأتوئطة1 
ذلكق ؤيدحل قوى. فإ عشنا البالغ الرجل ذلك ل فيحل والنكبة، 

اشلوكة.الأمة ذلك، و ؤدحل تالغ، لآ التي اراة 
كلعند نينته ياحد أن إنسان كل حى ق المشرؤع ت مول، فإننا هذا وع 

قحرق هناك كان أنه محرض لو لكن الكامل، اللباس يلبس وأن صلاة، 
مغهل فيهث يناقش حيثي فإنه العورة صمن داخلا يكون ما عل ثوبه 

علكان ما يئن ويفزق والكثير، اليسير ب؛ن يفرق إنه إي ثصغ؟ لا أو صلاته 
٠لرفإق يكون كالذي متهلئدا، كان وما كالمنجأن المغلهلة العورة حذاء 

منالبطن أوق الأبين فوق من الفلهر 3، أويكون ذلك، أشبه وما الفخذ، 
العورة.تغليفل من حظه له مكان كل أن ا،لهم الئوأة، وفوق الثرة دون 

بحصيفعلها مسالة عل التنبيه إل محرنا أيمبما السوالا هذا ولعل 
ثوتافوقها يلبس نم نميرة، مراويل يلبس حيث الصيف، أيام ق الناس 
السراويللأن صلاته؛ ثصح لا فهذا ويصل، البثرة، يصف، ممائا 

خفيئاثوتا فوقها لبس إذا والنكبة القزة بتن U تسز لا الش القمثرة 
قيسترها أن عليه نجب الني لعورته اترا ميكن لر فإنه البسرة يصف 

هلI الخلل! لون ورائه من يب؛ن أي• البثرة® يصن،  I١٠ قولنا ومعنى الصلاة. 
فإنالخلد حجم يبين أن المعنى وليس ذللثه، أو؛؛3( أمول، أو أحمر، هو 
ليسلأنه يصن؛ لا لكنه فهوأنحل، أثحى كان كنإ كان ؤإن بمر، لا هذا 



عمهصلأييه 

البثرة.وراثه من ترى بشماف 

حدين الفرق يفلهر فإنه مراؤيل تحتها كان إذا ثناب يوجد فمثلا 
الصلاةثصح فهدا ا-بمالد، لون لك خطا لا لكن ابلي، وبقية السروال 

أفضل.فهو أثخن كان ش قلنا: كإ لكن فته، 
محقجث تعال• اض لقول الملة؛ استقبال الخامس: الشرمحل 

هثنلزءر وحوكهكم حوؤ' ماكنتم ؤجمث، آلمابأ ثنلرآلصجد محبمهث مل 
]اوقرة:«ها[.

يستقبلأن ولجب، الكعبة يناهد أن أمكنه من يقولون: العلياء لكن 
حطوطاالحرام المسجد عن المؤولة الحهة وصعت ثم ومن الكعبة، عيرس( 

ونجب،الكعبة، استقبال المصل -يا يعرف حص البلاط عل زرقاء صغبمره 
الكعثةعن يتقبلون لا الأل الممحلن بعض تشاهد لأنلئ، لهذا؛ التنثه 

لهدا.التتثه فتحب 
الجهة.امتقبال تلزمه الكعبة يشاهد لا ننكان أثا 

الكعبة،اصتمل المسجد ق كان من هذ.ا: مقربا العلياء بعض قال 
مأكه،استقبل معه خارغ كان ومن الجد، اصتمل مكه ل كان ومن 
التقريب.نبيل عل هدا لكن 

لاثؤ،الجهة ق المر الانحراف أن اض- -رحمهم العلم أهل وذكز 
بنما لحمه ق القبلة كات غرتا أو شرقا امميثة عن الإنسان كان فإذا 

قالقبلة صارُت، جنوبا أو ثعالأ الكعبة عن كان ؤإذا والجوب، الشيال 
الجهة.استقبال الواجب لأن والغرب؛ الشرق بن ما لحمه 



٥٩الصلاة قروط بيان 

فإنالشإل واستقبل مكه عن ثرمحا لكن الإنسان أن فرض لو نعم، 
الخنوبامتقبل لو وكذلك يساره، عل الخهة جعل لأنه يصح؛ لا ذلك 

أهلمن لكن لو ويولك، يمينه، عن القبلة جعل لأنه يمح؛ لا ذلك فإن 
يساره،عن القبلة جعل لأنه ثصح؛ لا صلاته فإن الغرمحبح وامتمل الث-إل، 

يمينه.عن القثلة جعل لأنه أيصا؛ يصح لا ذللئ، فإن الشرق ولواستقبل 
مبمرئةولا صحيحة، غر باطلة فمحلايه القبلة غر إل صل فمن 

\بفي\حوٌوص':لذثته 
كونأن مثل القبلة، استقبال عن عاجزا لكن إذا الأولت الخال 

فإنالقبلة، إل الأنمحراف، من يتمآكن ولا القبلة، غر إل وجهه مريئا 
مااتقعمهؤثآمإأق تعال؛ اممه لقول لكن؛ جهة أي عل نجح صلاته 

ولاه، ينفلا القبلة؛ إل يتحول أن يتهلح لا الرجل وهذا [، ١ ]التغابنتاُ 
بغارْ,

غرال وامحاهه غر:أ لكن أو ثدئ، من حاضا لكن إذا الثانية؛ الحال 
هانؤ تعال؛ اممه لقول القبلة؛ امتقثال عنه يسقط الحال هذه ففي القبلة، 

[.٢٣٩^نريالأأوء١نا4]اكرة:
غرإل امحاهه يكون وقد القثلة، إل امحاهه كون قد الحاف أن ومعلوم 

أنذلك( فمقتمحى راكتا، أو راجلا الصلاة ق له اممه رحمحى فإذا القثلة، 
القثلة.إل امحه إذا نمه عل تخاف لكن إذا القثلة غر إل الامحاه ق له يرحمحر 

حسن(تحل فإنه المافلة تجل أن وأراد مفر، ق لكن إذا الئالئة؛ الحال 
حسن(الفر ق تحل لكن أنه الني. عن ذللث، ثبت، سترم، امحاه كان 



٦٠

رروأيتقال• أنه ربيعه بن عامر فعن المكتوبة، يصل لا أنه إلا وجهه كان 
توجه،وجه أي مز بزق يومئ اواحلإيثح، وهوعل ق اممه رثول 

المافلمةففي المكئو:ه«ااآ، الفلاة و ذلك بمج ه افِ زثول زأأ:قذ 
عليهنجب المريقة فان الفريضة، وجهه؛خلاف، كان حنث المسافر يصل 

السفر.ق فيها القبلة يستقبل أن 
الحهاتأي يدري فلا الملة، عله اششهت قد كان إذا الرابعة: الخال 

علغلب حث ؤيقجه يستهلتع، ما بقدر يتحرى الحال هدم ففي تكون، 
صلأنه بعد فيإ له لوقها عاليه إعادة ولا الشالة، هى الخهة تللئ، أن ظنه 
ضرالقبلة.إل 

يمكنلا ان إنوكل الصلاة، لصحة شرط فالنية البة، السائس: الشرمحل 
إلنحتاج لا الية لأن ناو؛ وهو إلا ويصل المجد إل ويائ يتوضأ أن 

استحضارها.ق نتع ولا تفك،ر، إل تحتاج ولا عمل، 
منأما التخصيص، أو التحي؛ن أجل محن يدكر إنا البة واشتراط 

نمفتوصأ، موم أن محار عاقل لأخي يمكن لا فانه الإطلاق حين، 
١للصلاة نوى قد ؟قن ولر ذللث، يفعل أن يمكن لا ويصل، يدهب 

آتيتإذا أف بمعنى الصلاة؟ ئحي؛ن يشرط هل الفلر: يبمى لكن 
يثرط؟لا أو الفلهر، أنيا أنوي أن يثرط فهل الفلهر أصل 

منبد لا قال: من فمنهم هدا، ق المسلمين عر\ء احتلم، الخواب: 

كتابل لم وم(، ١٠ ٩٨للمكتوية)ينزل باب التنمثر، كتاب ل البخاري أحرجه )١( 
٧(.٠ الدابة)'عل الاءلة صلاة جواز باب السافرين، صلاة 



٦١بيان 

ولرالصلاة ل دخلش ثم يصل، والإمام متعحلأ أتيت فلو التعين، 
يقول!أي التعيين، لعدم لك؛ صلاه فلا العلانية الصلاة أنبما ثتحضر 

وأماالصلاة العصر، وأنبما الصلاة الفلهر، وأنبما الصلاة تنوي أن بد لا 
الصلاة.نية يكفي فلا الفجر، وأتبما الصلاة العشاء، وأم-ا الصلاة المغرب، 

ثصح.لمر تحينها لمم فان الصلاة، تعيتن الصلاة نية ْع يشرحل إدو(ت 
أنادة الإنويكفي التعيين، يشرحل لا ةال،ت العلم أهل بعض ولكن 

إذايقول! للناس، ثومعة هدا ول الويت،، محرضي صلاة هدم أن ينوي 
ثنويبل للتعيين، حاجه فلا الظهر لصلاة جئت وقد مثلا الصلاة نويت 

أنكثتوي الغرب لصلاة أتيت، ؤإذا الومحتج، هدا فرض صلاة تريد أنلث، 
منأينز القول، وهدا المغرب(، )صلاة الوقت، هدا فرض لأداء أتيح، 

فرصبالصلاة نوى من ويقول،I به، ثقتي ولهدا وأسهل؛ الأول، القوو 
يالومحت،.اكتفاء يعينها ب ؤإن أجزأئه الوقت، 

•فرض( إل مل( من بمممل أن للإنسان بحوو لا ت مسألة 
علوكر الصلاة ق شنع ثم بيته ل أو السجد دخل إنسان 

منفنملها فريضة ماجعالها متأحر، أنا محال،؛ الصلاة أثناء وق نافلة، أما 
الصلاةهده صارت بالصحة محلنا لو لأنا يصح؛ فلا الفريضة إل النقل 
الصلاةأول، من فرصا ي،كون أن بد لا والفرض فرض، وآخرها نفل، أولها 

آخرها.إل 

معي.نفل إل الفريضة من ينتقل أن بحوز لا ت مسألة 
الغلهررانية يجعلها أن له بدا ثم الفلهر صلاة أنبما عل كر لو مثال،؛ 



أنتحوز نمات لو الصلاة، أول من يكون أن بد لا الراية نية لأن نجوز ملأ 
وآخرهافرض أولها الراية هده صارت الراية إل الفلهر صلاة من ينتقل 

مومخ•
ذلك.حاز مص غثر نفل إل فريضة من انتقل إذا مسألة؛ 

بدونمهللما نفلا تحعلها أن له بدا ثم الغلهر صلاة ل منع مثال؛ 
فإذاالفلهر، وأما صلاة ية عل ثشتمل الظهر صلاة ية لأن فيجوز؛ يعيتن 

ثثتملالفريضة نية أصل لأن صلاة؛ أما ية بقل الغلهر أما ية حيف 
صلاة.أما نية بقل الغلهر أما ية حيف فإذا الفلهر، وأما صلاة ية عل 

أومنفردا، كان أن بعد الإمامة نثة الية؛ ز يدخل كثا أيصا كدك 
الأنه والصحيح العبياء، خلاف؛؛ن هدا وق منفردا، كان أن يعد الائتإم 
امابه•

الصلاةق الإنسان يسنع أن مثل؛ منفردا كان أن بحد الإمامة فئة 
بدلك؛باس فلا حماعة ليصثرا معه يدخل آخر رحل ياق ثم منفرد، وهو 
عنهإ-اض -رصي عاص ابن وكان اللل، من يصل قام ه المذ لأن 

،٠١هراليئ وأقره النت. ْع ولحل فتوصأ، عاص ابن قام نم ناء، 
بدليل.إلا الفرض ق ى الفل ق تت U أن والأصل 
فجعلهمعه، فيحل آحر حاء ثم وحده، يمحل الإنسان ضع فلو 

مأموما.والثال إماما، الأول ويكون باس، فلا له إماما 

قوْساام (، ١٣٨)الوصوء ق التخفيف باب الطهارة، كتاب ق البخاري أخرجه )١( 
(,٧٦٣)ودعائه النم■، قيام باب المسافرين، صلاة كتاب 



jLu ، ٦٢اسلأة قتروط

حاءثم منفردا، الصلاة ق ثئ أحدا أن لو بالعكس، وكذلك 
وهذاائتإم، إل انفراد من انتقل فقد إليهم فانصلم خماعه، فصرا حماعة، 

 \X\ الأنممال لأن به؛ از لا U اتقالوص الأول، لج \,طالأ ليس
فيه.حرج فلا وصفح، إل وصف، من 

السعهد ل هذا كان وقد باكئل، الفترض ائتإم يمح ثسالةت 
صلاةالّثيا. مع تحل كان عته~ اش ~رءبى جبل بى معاد فإن .، 

لهفكون الصلاة، نفس بيم فتحل قومه إل يرجع ثم الأخرة، العشاء 
فريقه.ولهم ناقله 

المئقلميخمدسقائل:قال فإذا 
يعلمل؛ الس. يكون أن يبعد لأنه عليها؛ دلل لا دعوى هذه قلنا: 

))'كانمعاداأن وهي قصة، الأمر هذا ق عليه وقع قد وأنه ميإ لا بذلك، 
ضك،مأىاجزة،قاَل:

ماغْسافيى• زيه دمال،ت معادا، ^^، هباغ حفيمه، صلأة هصل، رجل قثجزر 
أنديآ،هنمَشل إنا افِ، زثوو ساَل:؛ . ١^٠ هش اوجل، ذبك 

هتجورت،البمزة، ممنأ التارحه، بنا صل معادا وإد بنواضحنا، وثنقى 
فهذاثلأئا«را'. أث؟ا أقان ط: ار:اَ ه ١^ ققال ^، أف هزص 

يه.يعلم البل.كان أن عل يدل 
"سبحانهافه فإن به. يعلم لر هث البل إن فرصا؛ وقلا تنازلا ؤإذا 

جاملاأو مناولا ذلك قال من إكفار ير لر من باب الأدب، كتاب ق البخاري حرجه أ( 
(.٤٦٥)العشاء ل القراءء باب الصلاة، كتاب ز لم وم(، ٦١٠٦)



ه،قةاإهالأو ٦٤

حطأ؛عل الّى. عهد 3، أحدا يقر لا تعال واف ته، علم قد وتعال" 
يعلمونلا والناس القول مى يرصى لا ما ستون المنافقون كان لما ولهدا 

مقغفوزسوثُ أناص مى ثنثحغون ؤ فقالأ وحل— —عز اف أياثه حم 
كانولهذا [؛ ١ ٠ ]اواء:ا/ ه آلثول بى محبمئ لا ما سؤل إذ معهم وهو آقي 

للأموروتعال— —تبارك اش بتقرير يستدلون عنهم— اش —رصي الصحابة 
والقرانئعزل رركثا عنه! اف رصي جابر حديث ق كإ جوازها عل 

ولوالقرآن، نزول وفت كان ذك بأن العزل جواز عل فاستدل ٢، ينزل،ار 
القرآن.عنه لنهى عنه ينهى ثيء كان 

زو ■ 0 ■ 

النكاح،كتاب ل لم وم(، ٥٢")٩ العزل باب النكاح، كتاب ل البخاري حرجه أ( 
(.١٤٤٠)العزل حكم باب 



اسرسول عن ورد ضوءU على الصلاة مفة 

اصلاث«ن:

اس.رسوو ضوءماوردهن هش الصلاة مة ه٦ 
ا

ه،للرسول والمتابعه الإخلاص العادة ثرمحل من أن نعلم أن نجب 
يصل.. النبئ، لكن كيف ثدرس أن بد لا إلف 

تعال!فقال الصلاة، بإقامة أمننا وحل— —عز اممه لأن وذلك 
ؤإقامةتاوقرةتّآ؛[، ه ع ؤآوكعوا الرئوه وءامإ آلماؤآ ؤوأؤ-يموأ 

الشريعة،به جاءت ما حب عل تقيمة مالإنسان جبما يأق أن الصلاة 
النيقال وقد مها، الني. واباع وجل، عز ف بإحلاصها وذللثح 

وهذايصل، رأيناه كإ تحل أن فامن آ، أصل،٠١ رأيتمول كإ ررصلوا 
إلوللأمة لهم خْلاب للصحابة ه الّثي وحطاب للصحاة، الخهلاب 

النحد،يحل رجلا أف عنه؛ اف رصي هريرْ أف فعن القيامة، يوم 
مماوعلته، سئم جاء ثم هصل، المنحد، ياحته جالسِفي افث. ورئول 

هزجغهإِنك؛أضل(،، شل ازجغ الثلأَم، رروعمحلث، اش زئول له 
لإثلذآتحز، هاَزجغ الثلأم، »زعولث، هثاَل: سئر، جاة م نخف، 

ررإداهماو: اف. رئوو يا علمني بندهاأ اش أول الئانقه، ل مماو لخزار، 
ونز، ٠٢١هكي((القبمه انئل ئإ >^؛، هانغ القلأة إل ست 

الرحللأن واقعئا؛ نما وليس شرعي، ص هتا الرجل صلأْ  Wjالرسول 

لالمام)ا*اا"(.الأذان باب الأذان، اJخارىjئ١ب )ا(أحرجه 
(،٦٢٥١)اللام عليك سال; رد من باب الأسدان، كتاب ز الخاري أخرحه )٢( 

(.الفانحة)م^٩٣قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب ي لم وم



٠مةاسلأق

٠^١ت،ثلاث ذلك فكرر الطمأث، لعدم شرعا؛ يصل ل؛ ولكنه صل، 
حتىللعلم ثثويقه وهي النتيجة، هذه إل لمل يردد0؛ ه الني ولكن 
ه.نفق فزمخ إليه، شوها يكون ما وهوأشد العلم عليه يلقى 

كتفيةق ه النص عن ورد ما تطبخ، عل نجرص أن ان للإنقيجض 
طواوانأضوفأضل«.

كاملا،بياثا نبئ ولر مهللقه، الكريم القرآن ق الصلاة كيفية وجاءت 
اضلقول القرآن؛ بيان من الثنة وبيان كاملا، بياتا ذللق، بينتر السنة ولكن 

فالئنة

الإمكانبمدر افه~ شاء ~إن ئدكرها ونحن الصلاة؟ تؤدى ، كيفست، 
الرسولئنة من علمنا0 ما حب عل 

التوفيق!وبافه تقول 

والأكثر،الأصغر الحدث من ^٥^١ بيته من الرجل نحرج 
الصلاة—عليه الرسول إن حر الصلاة، هاصدا ووقار سكينة والنجاسة، 

هامشواالإهامه، سمعتم ررإدا ئئ! ألا الإقامة سمعنا إذا أمرنا لام— وال
>،ئم لأنك نلأمضاا"ر؛ بالممق نءوقلم ش!_، 

عليهاف صل ويقول الهيئة، ق والوقار القلب، ق والسكينة وحل، عز اممه 
،٣هآيا«.}U أذممحأوا، خ وّلم; وءلآله 

والوقاربالسكينة وليات الصلاة إل يعي لا باب الأذان، ئاب ل البخاري حرحه أ( 
وسكينةبوقار الصلاة إتيان استحباب باب احي، الممحاب ق لم وم(، ٦٣٦)
(٦٠٢.)



٦٧اس;ج رسول عن ورد U ضوء على اثملأة ممة 

افريعه إلا حطوه عئط ارثأ فإنه وثوا-ها، أجرها ا-اتطا ومحتثب 
قائلاتاليمنى رحله مقدما المسجد يدخل ثم حطيئه<اراا، عنه وحط درجه، 
^١^ل ذاقخ ذنوبي،، ل اعفن افهأ افه، زئوو عل زالثلأم افِ، رربنم 

مىالمدبم، وسلطانه ائآكريم، وبوجهه العظم، بالقث ررأعوذ ، رمحك١١ 
القطاناثم«رآ؛.

بخشؤعبدنه، بجمع القبلة ويتقبل الصلاة، عند ويتوك 
صلاته.ق يناجيه تعال اطه أن واعتقاد قلسر، وحضور 

ممءنةالإحرا*مح؛

ويئياءعفلمه ثيء كل من أير أير،،، رراممه فيمول! ويكر وينوي 
كلمن فهوأكم ويرياء، عفلمة -تعال- افر من أكم أحد لا وعلا، جل 

شء.

علهنا التكبم احتم الJها حكمه أطأ ما العظيما افه وسبحان 
عندالتكبم فاحتيار والارتفلع، علوالشأن عل يدل التكبم لأن التسبيح؛ 

الحكمة.لهذه تماما منامسر الصلاة ابتداء 

الصلاةتنعقي. لا التي الإحرام تكبم؛ وهي، الأول، التكبم® من، بد ولا 
كإالصلاة حرم 3، يحل كم إذا الإنسان لأن ين.لائ،؛ وسميتر بدونيا، 

ؤ،لم وم(، ٤ الوثم،)٧٧ مجد 3، الصلاة باب الصلاة، كتاب 3، اJخارى، أحرجه )١( 
(.٦٤٩الخ،اعة)صلاة فضل باب الساجل.، كتاب 

المجدلحول عد الدعاء باب والخ،اعات، احي المكتاب 3، ماجه ابن أحرجه )٢( 
(٧٧١.)

(.٤٦٦الجد)يحوله عند الرجل، مول ما باب الصلاة، كتاب 3، أبوداود أحرجه )٣( 



سة|سلأيظ

أكمث«)راقه قال! إذا ولهدا النئك؛ حريم ي عمرة أو بحج الحرم يدحل 
لإمءفكلط4ئمءلمح

هريرْأبى عن الخاري روى صلاته، ق اليء حديث ذلك ودليل 
جاء،م مصل، رجل، مدحل النحد، لحل امي. رُأن عّه• اش رصي 
مإنكضل ))١^ ممال:الثلأَم، ه ه ائ V اي. ل ع٣ 

فل،هإنكررانى ص،لإخاء،ظمعلتيممحاو:
هال:عتره، أحسن ه،ا بالخمح،، طك، دالإى لمال• يلأيا، لمْصل؛ا 

U مكي، ١^٥، إل نمت »إذا  y)\  P انلإئأ القرآن، خ ض تبمز
يطمئنحى انجد م هاجا، ئنتدل حم ارخ ثم راكعا، يطمئن حس 

مناجيا، ثطثئن حس انجد م جالئا، ثطمئن حى ارغ م ناجيا، 
ضذبموخكبجا«را؛.

الهاشممل P مأشغ الفلاة إل نمت ررإذا رواية: ول 
قم...«رم.

ولويصح، لر أجل؛' ®اممه قال: فلو أم؛؛، رراف، يقول: أن من بد ولا 
يصح.ل؛ أعظم،، ءراض قال: 

صارثمتراآش(ا قال: إذا لأنه يصح، ام الهمزة بمد أني(ا ءآلله ولوقال: 
هدئرؤك< أما حثي ؤءآلله تعال؛ كقوله اممهاب الخ؛رية الحملة 

أكتث؟^ ٠٥١!، تسممهم: ولت أكتث، اش أن محر وأنت، ]المل:\،ه[، 
(.٧٩٣ص،ابراشُ.اللىلأيمرب)

)آ(مدم



هآاس را،،ول عن وود ضوءu على اسلأة صفة 

انمى.محيل لخنا كان أكبث؛؛ ررآض قلّى! إذا إنك أيت لخن، هدا أن ومعلوم 
لأنيصح؛ لا العل،إءت قال فقد الباء، بند أمحارء رراممه قاوت،إ ولو 

اللغةق والكآر بطل، جع وأيهنال نتب، ي كأساب كم مي ررأكبار(( 
انميبمسد وهذا والأuشيد، الأغاف و به دى الذي لليل اسأ الرئة 

حينئذ.التكبير يصخ فلا به، ومحل 
فتقولIواوا، الهمزة يقلب الناس بعض لأن وك؛راا؛ رراه، قالت لو 

الهمزةقلب تحيز العربية اللغة لأن صحيح؛ هذا أن فالخوابت وكر،،، ررافه 
محصيإن إلا بذلك يتغؤ لا فانحى هذا وعل بضم، ئبمت، إذا واوا 

يقصن.لا ولكنه انمي، بمسد أنه ثلث، لا فهنا بالواوواوانملف،، الإنسان 
أكبمرا،.رراش وكيرا، رراه بقوله؛ يقصد إنإ ثلث،، بلا ذللث، 

إما؛وؤله، مبالأصاع مضمومس يديه يرخ التكبير هذا ومع 
٠،عنهإر الله رضي عمن ابن حديث من الخاري رواْ اككبثر'• ع ْ ا

عنه"رآ؛•اش ينحى حجر بن وائل عن وأبوداود أحمد ودوام 
٠٠أبما ١^^١ رضي عمر اين ديث،̂ ا

اللهرنحى الحويرث بن ماللثج حديث ص لم مرواه التكبير؛ بعد آو 
)٤(

عنه

(.٧٣٥الأفتاح)مع الأول الخيرة j الخدين رفع باب الأذان، مماب ق الخخاري أحرجه )١( 
(.٣١٦/٤(،وأحمال)٧٢٨بابرفعالJينJسة)الصلاة، )آ(أخرجهأبوداودفيىاب 

(.٠٣٩ ) حدو اليدين رغ اصتحاب باب الصلاة، كتاب ل ملم أخرجه )٣( 
(،٣٩١)١لمتكبين حدو اليدين رغ استحباب باب الصلاة، كتاب مسلم"ق أحرجه )٤( 

)٧٣^١(-كم إذا اليدين ري باب الأذان، كتاب ل الشاهر ذكر بدون اليخاري وأحرجه 



اسلاةمفأ ٧ ٠

وامحع.هدا ل والأمر 
إما؛الربع ومض 

عمنابن حديث من عاليه مممق الكشن! بض؛ منكبيه حدو ل إ "
ا.عنهإر اف رصي 

اضرصي ا-لتويرث بن مالك حديث من مسالم رواْ الأذن؛ن! وحدو أ "
. ()٢

.صه 

منأيقا لم مروا0 أعلاها، الأدنهن وفرؤع الأذش! فرؤع حدو و أ ا
عنهاطه رصي الخويرث بن مالك حديح، 

ه•الني عن ثبت كله ذللث، لأن ص0؛ وهذا صء، هدا افعل 
الإحرام؛تكبثرة عند اليدين رغ ل والحكمة 

يديك؟رقعت لماذا قائل؛ للث، قال فإذا افه.، برسول الخام أولا: 
الرسوللأن فقل؛ 

وحل.عز الرب تعفليم إل إثارة العلمإء؛ قال ثانثا؛ 

بينكالحجاب رمحع إل إشارة الد.ين رفع قال؛ العلياء بعض أن ثالثا؛ 
تناجيه،يديه ب؛ن واقف أنلث، وستحضر ،، iiJiiمحضر حتى الله و؛ين 

للمخاطب،.الخاطب، متاجاه ريلئا يناجي 

سواءالأفتاح مع الأول التكب؛رة ق اليدين رفع باب الأذان، مماب ق البخاري أحرجه )١( 
•( ٣٩)٠ التكبين حدو اليدين رفع استحباب باب الصلاة، كتاب ل لم م(، ٧٣٥)
(.٣٩حل-والمنكسن)١ اليل.ين رفع استحباب باب الصلاة، كتاب ل ملم أحرجه ر٢( 
السابق.الخليث< ألفاظ هوأحال )٣( 



٧١هم،آاسلأةضضءئوردضرطاسه 

الدين؛رغ j الأخطاء وس 
مالأنه عبث؛ وهدا الكضن، إل وليس يديه، إل يديه يرغ ن أ "

الث1ة.أصاب 
الوصوء.ل هذا لأن أذنيه؛ صإحي ق ساحتيه يدخل ن أ "

أصل.له وليس صحح، غر وهدا اليدين، رفع عند الأذنين يئس أن 
إماتاليمنى يده صع يم 

اممهسعد-رصي بن سهل عن الخاري رواه المسرى: ذراعه ل ع■ 
ذزاعهعق الثنز يدم الرجل بمع أف يومروف الثاس اركال قال؛ ءنه~ 

اكزىِلاذلأَة((اا؛.

اف-رصي حجر بن وائل عن لم مرواه المسرى؛ اليد عل و أ" 
مدلولهو إذ الكنث؛ باليد المراد أن والذلاهر ٠. الثي.ر رأى أنه ءّه~ 

الإءللأق.محي الي. 

اليمنىاليد محرف فيجعل والساعد، والرنغ البمرى ئه عل و أ" 
رواهوازكرسؤخ: الكؤع بين الدى الرسغ عل الراحة وبطن ١^^، عل 

ءنهرُاش رصي حجر بن وائل عن ائي الم

(.٧٤٠الصلاة)ل التسري عل اليمنى وصع باب الأذان، كتاب j الخارى أحرجه ( ١ر 
.٤( • التسري)١ عل اليمنى وضع باب الصلاة، ياب ل لم مأحرجه )٢( 
(.٨٩الصلاة)"ق اJثمال من الي٠ين مرضع باب الافتتاح، كتاب ل ائي النأحرجه )٣( 



 Yy_ممهصلاز

وإاليدين وقع ومحل 
أصحوهو وصححه، ُ، صحيحلار ق حزيمه ابن رواه الصدرت ل ع٠ 

الحفظ.سق صدوق إمإعتل بن ثومل وفته الماب، ق ثيء 
اممه—رصي عل عن داود وأبو أحمد الإمام رواْ الئؤ٥ث نحت و أ٠ 

صعيفالكوئ إسحاى بن الرحمن عبد وفيه ا. الثتة مى وق1لت عنه— 
صعيف.فالحديث بالاتفاق، 

؛،رفعاله من عنه— اش —رصي عل عن أبوداود رواه الئئهأ وفوق أ٠ 
حديثه.يكتب أبوداولت قال طالوت، أبو وفيه 

ذلك*!من الحكمة فاددةإ 

ثفعلمؤمن أنت قاعد.ةأ وهدم ه^، بالرسول التأش الأول؛ الحكمة 
لا.أو علته أفهمّى ننواء تزكه، ما ويترك ه^، الثسول فعله ما 

يديب؛ن ود.ل أن لك وحى ذل، وقوف هكذا الوقوف الثانية؛ الحكمة 
عزيز•يدي بتن دل فهو وجل، عز مقتدر عزيز 

ذقتهيضع لا العلياء؛ قال لكن قليلا، برأسه يهلرق أن يبني ولهدا 
اللحي؛نهوجمع الدي الدفن يضع حتى كثترا نحققه لا أي* صدره، عل 
صوو0.عن جر يفاصل مع نحققه بل الصدر، عل 

٢(. ٤٣/ )١ صمحه ق حزيمة ابن أحرجه )١( 
(،٧٥٦)الصلاة ق السري عل اليمنى وضع باب الصلاة، كتاب ق داود أبو أحرجه )٢( 

وأحماو)ا/*اا(.
(.٧٥٧)الصلاة ق السري عل اليمنى وضع باب الصلاة، مماب ق أبوداود أحرجه )٣( 



٧٢ه ماوردعز،رسولاأن4 ضوء عش انملأة مفة 

يميناينظر ولا سجوده، موضع إل ينظر العلم؛ أهل بعض قال 
.المي أن المهيب ل عنه،1~ اممه ~رصى عباس ابن لحديث ؤيسارا؛ 

شرحه؛ل قال ٠، ثجود٥ر موضع إل إلا ينظر ز الصلاة اسفح إذا كان 
٠.ر ضعيفة كلها أحاديث، معناه وق أعرفه، لا غرب 

اللهرضي عازب بن الراء حديث، من البخاري صحيح وق قلتا1 
ماتاهاثوا الزهمع من زف محزيغ ه ١^، ئع -كانواإذا ررأءم محه: 

حنىثزننهددتجاو«رآ*.

الكسوف!صلاة ق عنهإ— افه —رضي عباس ابن حديثه س وفيه 
زأتاكP ^١^،، ق ثقا نثازلفؤ زأناك ،، ٥١زنوو :ا »داووا: 

أحدثهولن عئودا، مإها ءتئاؤلت، الحنه، أريت، »إو هاو: نأكنكنت،، 
افقا((رءرَلأَهإبمأت،

ينظرإنإ للكعبة، ينظر فلا الكعبة وأمامه الحرام المجد ق كان ؤإذا 
قمروعا ولمئ عباده، لمط الكعبه إل النفلر الجود، موضع إل 

ثمبمرفلن وتعظيم نظرثامل ينظرإليها أن يريد الإنسان كان ؤإذا الصلاة، 
وحل.عز الخالق وتعظيم بالتأمل ولكن بالنظر، العبادة 

(.٣٣٢)ا(نحفةادطج)ا/
(.٢٧٢)آ(الجموع)م 

وملم(، ٧٤٧)الملأ٠ ل الإمام إل البصر رقع باب الأذان، كتاب البخاريت أخرجه )٣( 
(.٤٧٤بعده)والعمل الإمام متابعة باب الصلاة، تاب كل 

(،٧٤٨الصلاة)ق الإمام إل البصر رفع باب الأذان، كتاب ق البخاري أخرجه )٤( 
(•٩٠٧الني.)عل عرض ما باب الكسوف،، كتاب ل لم وم



_ii مقيلاي

الرفعحال ولا المنون، ق الدعاء حال لا السإء؛ إل رأسه بري ولا 
رفعلأن التشهدين؛ ق أو السجدتن، ين الخلوص حال ولا الركؤع، من 

روىحيث عليه؛ ثوعد ه الثي إن بل فرم، الصلاة ل الياء إل الصر 
يندئولأقوام بال ررما ه؛ قال قالت ءنه~ اممه ~رصي أنس عن الخاري 
M:ثال ز س ل قوله واشثث ءثلأبا«، المحاءو إل نجازئب 

دلكعن الصلاة- ق الهاء إل أبصارهم يرقعون الذين ت ارأيتتهس"يعني 

قالس،اء إل أبصارهم رقعوا إذا با-ام ه الني يوعيهم كيلك 
أبصارهميرقعون ألوام ررلسه؛ئ i.-' قوله ل كيا إليهم يرجع فلن الصلاة 

منهذا أن عل يدل وهذا ؛، إليهما'أرّى لا أو الصلاة، ل المحاء إل 
منيكون العلم أهل عند المعروفة القواعد عل إنه بل المحثمة، الأمور 

الل%نوب.كبائر 

وهوالمعاء إل رأسه لغ إذا الإنسان أن إل الحل،اء بعض ذهب وقد 
حديد.من يعيدها أن عليه ونجب ئهلل، صلاته فان يصل 

مناهد ناحي، الممن ضر0 وق اطرام الممحد ق اهد نويحن 
دعاءق ميعا لا الصلاة ق الهاء إل أبصارهم يرفعون من الماس 

اشبأن يوعيهم نبينا فإن بحوز، ولا عليهم، حرام وهذا القنوت، 
عكاأنبمهذ الوثن فعل إليهم، ثرجع لا حتى أبصارهم يعمي - -تعال 

(.٧٥٠الصلاة)و الِاء إل المر رفع باب الأءنان، كاب ق البخاري )١(أحرحه 
سمرة.بن جابر عن ( ٤٢٨)البصر رغ عن النهي باب الصلاة، كاب ل لم مأحرجه ( ٢) 



٧٥ج اض رسوو عن ورد ضوءU ض انملأة همة 

وغثره,صلاته ق الني. نيام 
اضرصي عائشه عن البخاري روى شإلأ' ولا بميثا بمقت ولا 

ررهويماو! الصلاة؟ ق الائتمان عن ه اض رسول نالت ررداوغ1 عنها؛ 
شاقلذلك !حاج إذأ؛لا الئ«"أ، قلا؛ ين اك4لائ اغتلاز؛قلثئ 

أُضْ"'•
اءأسساح:

دمئتذح;ءاجاءصامحيجبولث
ء:س:لأاسمثامب،ن:محءلإ، أ- 
اسلالئس،'اهلم ص امحز ق محاتر الخما ص م ام 

والمتد١ا.والني بالماء حطاباي 
بلففل!لم وماللفظ، -يدا ؛ ر عنه اممه رصي هريرة أثى عن الخاري رواْ 

والمحد*ار؛ا•والماء باقج حطاياي مذ واراهمتض حطاباي،؛، مذ ررمي 
نمخذالصلاة، ز 'كم إدا ه، افه رسول راكال قال! هريرة أن فعن 

للمحاةيمآكن لا وكان الخيرية، الصلاة ق وهدا يمرأ، أذ مل هته 
مالواإلا فهمها إل جون محتا أوكبم؛ صغبح٥ يدعوا أن ءنهم~ اف ~رصي 

الككيميم، ئاكوثك أرأيث وأمي، انث، بأي افه رسول يا دقلت،ت عنها، 

(.٧٥١الصلاة)ق الالتفات باب الأذان، كتاب ز الخارق أخرجه )١( 
jوسلم (، ٧٥٣)به زل، لأم يصؤ هل باب الأذان، كتاب j المخارتم، أخرجه )٢( 

(.٥٤٧الجد)3، الماف، عن النهي، باب الساجد، كتاب 
(.٧٤التير)٤ بعد مول، ما باب الأذان، كتاب ق الخارتم، أخرجه )٣( 
٥(. ٩٨والقراءة)الإحرام تكبثر ض يهال، ما باب اجد، المكتاب ؤ، لم مأخرجه )٤( 



_ T\مسن

خْسميءبمتزئ اتيلمسثتح راهمُل: هال زانقزامحئضُل؟ 
مناعص ١^ بمر ي حطاياي من نم اللهأ والغرب، الئرق بئ 

وانند،ا.والماء باكلج حطاياي من اع٠ي٠لني اللهم الدس، 
اليومالمسلمان فأكثئ ذلك ومع ذلك، ق ورد حديث أصح وهدا 

به.يتفتحون ولا الاستفتاح، هدا عن يعلمون لا 
ماله اممه غمر قد وهو الدعاء هدا يقول والسلام— الصلاة عليه — الني 

كإحطاياي وبأن باعدبجي رراللمهم يقول؛ ذللئ، ومع وماثاحر، ذبه من ثقدم 
اففثال أحوم'حولها، ولا أءر7را فلا أي؛ والمثرم-اااا المشر3، بجن باعدت 

وهدافتها، وثير باشرها لا حم عنك يبعدها وأن الخهلايا، محسك أن ؛عال 
منكا.يسر ب عنلثإ يعيدا كان إذا الثيء لأن وقوعه؛ قبل الثيء عن دعاء 

بمي؛الدنس، محن الأبجض الثوب، يئى كا منه مني فاللمهم وقع فإن 
يئسرركإ بفوله1 الإزالة لهدم مثلا صزب ثم منه، ميا واجعلني عر أزله 

لأنالأبيض؛ الثومب، . الرسول واختار الددس،ا، مى الايص الثومح_، 
الأبجضالثوب ق ونح فادثى وأبأن، أمحلهر التاض 3، الدص محلهور 
كانإذا إلا الونخ أثر فيه لا:ظفر الأحمر أو الأسود لكن فيه، يمقر 

حدا.ثقيلا ونحا 

فتزولاعسلني«، ارالثهلم فقال: أثر بقثة فيه يكون قد التنقية وبعد 
تنقى،حتى بفلفرك وحككته وتخ، ثوبك عل مثلا وغ لو الأثر، بدلك، 
النجاسةكانت( إذا وليلك، العتل، دور يأق ذللئؤ بعد ثنقية. هده نقول: 

اغسلها.ذلك، بحد ثم منها، الثوب ينقى حر أولا فأزلها الثوب عل 



٧٧ه اس رسول عن ورد ضوءU عش اثصلأة همة 

قأبائر الحار الماء أن المعروف لكن يْلهر، أنه شك لا الماء مولت قد 
الناري،اثء من أكثز بمئر الحاث الماء لأن للونخ؛ إزاله وأشد اكظتف 

يالماء١٠قالت فلمإذا ويغسل، الماء نحن يالصابون الثوب، يغسل عندما 
والمد«؟والئلج 

ثيقول !^^،، ٧١من يْلهره أن اممه يسال لأنه العلمإءت قال يقول؛ 
والخطاياوالدنوبإ حئية، أوساخ من وليس لحطايايءا، مى اااعسلني 

والديبضده، الثيرء يزال أن والمنامسح حارة، والنار النار، عقوبتها 
هدهيزيل ما يكون أن فناسسب، والثري، الثلج هو الحارة النار مقابلة ينامس، 
والئالحاربالماء قال! ولهدا بالكلثة؛ العياب، أثر يزول حتى بارئا الخطايا 
الحآقمة,هى هده والمد؛ُ 

وللتنقيةوقوعه، قبل الدنس، عن للبعد جامعا الاستفتاح هدا فصار 
والند.والثلمج ؛الماء بالكلمةأثره ولإزالة وقوعه، بحد منه 

جدك،وثعال انملث،، وتبارك ويخندك، اللهم ءرئبحاثك ب~ 
ولأبمع؛دك«.

وقدمقال، إستاده وق عنها، اممه رصي ا عائشه عن داود أبو رواه 
لكنثقايتتج، إسناده رجال اف! رحمه حجر ابن وقال ، الحاكم صححه 

(.٧٧٦)اللهم بحانك الاستفتاح رأى من باب الصلاة، كتاب ل داود أم أحرجه )١( 
(.٣٦٠رآا(المتدرك)ا/

(.٠٥٩)م(التالخصهم)ا/ 



 Ay_ممهسو

لبه نجهر لكن ؤإنه قوله، من عنه~ اممه ~رصى عمر عن ملم ورواْ 
افه—رصي عثاس ابن لكن كإ ؛، الناسريتعلمه أن أحل من الصلاة 

؛. ١٥أنبا لإعنموا حهئا ايازة صلاة ق الفانحة عّهإ~.،^١ 
ارثنحايكالقاليل، إلا معنا0 يفهم لا ولكن هذا، يقولون الناس كل 

يليقلا ما كل عن وجل~ ~ءز اش ثتريه والسح أبحك، ت أي اللهمءا 
قالنقص ؤإما المخلوقن، مماثلة إما شيئان! باض يليق لا والذي يه، 

نقصوعن المخاوقين، مماثلة عن ريي يا أنزهك ثقول! فكاتك صفاته، 
صفاتك.

إلوأصم أي! والحمع، للممالجة هنا فالباء ء١وبحئدكاا قوله! أما 
علمحمود اض لأن الكاملة؛ للصفات أحمدك أنتي وتنزتيك تسبيحك 

العام.الشامل ؤإحسانه هصله وعل الكاملة، صفاته 

ولهذاباسمك؛ تنال التكة أن معناها العناء! قال اسمك؛،، ررتيارك 
لقول■__،؛ يسم ولر ذبحها ؤإذا حلت،، الدبيحة عل الإنسان سمى إذا 
الملوقول [، ١٢تالأنمام;ا أطاؤد|محأششه تعال! اض 

انظرهةل«ام'؛، عايه اشِ انم زذم الدم أم ررثا واللام! الصلاة عليه 
ؤإذاحراما، حبيثه مثته صارت تم ول؛ ذبحتها إذا الشام هن.ه الوكة! 

البمركة.س هذه حلالا، ءلاهر٥ مذكاة صارت اه باسم قلت! 

(.٣٩٩بالبسملة)يجهر لا ،; Jliمن حجة باب الصلاة، كتاب ق لم مأخرجه )١( 
(.١٣٣٥الحانة)عل الكتاب فاتحة قراءة باب الحائز، كتاب ل البخاري أخرجه )٢( 
كتابق وسلم (، ٢٤٨٨)الخم مة قباب النركة، كتاب ز البخاري أخرجه )٣( 

١(. ٩٦٨الدم)أمر ما لم الذبح جواز باب الأضاحي، 



٧٩يوأ اس ر،^ل ض ورد ضوءU على اسلأة صفة 

قوله!ق واللام— الصلاة —عاليه النث، إليه أشار ما أيما ابزكة من 
ثطباكkان، ظنا \ذءإ اضِ، بانم داَل: أه أتى ^١ أن لن ١١

 ^١ U .شي؛؛^١ زهJjj  أيا«اُشيتان ريئزة
باساك.الإكةقال إن لت انئك« رركازك العل،اء: قال ولهدا 

عنتزئع أي: رروثال« وغاك، وحلاك عشك أي: جئك«، »مال 
عظمة،كل فوق وجلاله وغنام عظمته يعني؛ اش فجد بثص، ينال أن 

بثيء،ليسوا وجل— —عز ه بالنية اللوك كل ولذا جلال، كل وفوق 
اللك،أنا مول: ثم يمينه، الثموات ويطوي الأرض، افه يقبض ١٠ولهذا 

وأدنىالقيا٠ة يوم الاJنيا ئلوك بثيء، لسوَا الأزض؟!«رآر، طوك أنن 
يومفإنه الدنيا ق ملكيتهم بتغت، مهإ مواء، حد عل خدمهم من واحد 

ؤجهمطلأ_ء؛،وآشهاوجل: عز يقول ملكيهم، ثتلاشى القيامة 
•قآوطثهارهلغاءرتآ"ا[،ءزوجل شء 

العوام:بعض قال وغناك، وحلاك عشك أي: حدك؛؛ ^١^، ١١إذن: 
^١١بمال: كيف تالإحلأص:ّا[، نثلمتودو4 كه ^١،؛ ثقول: اض 

خاطئ.فهم ٥^١ ولكن أبو١^، أو الأب أبو اجد أن نجسب إ حدك؛؛؟ 
الضرهذا عل وبناء سواك، حق معبود لا أي: لموف إله ^ ١١
غوك،إله لا ١١يقولوا: أن من العامة بعض من سمعه ما إن نقول: 

قلم وع(، ١٤١حال)كل عل النسمة باب الوضوء، كتاب ق الخارى أحرحه )١( 
(.١٤٣٤)الخميع عند يقوله أن يستحب ما باب النكاح، مماب 

ئءتئه>هؤوأ'/تيشحسثا تعال؛ نوله باب الضر، كتاب ق الخاري أمِجه ( ٢١
(.٢٧٨١القيامة)^صفة باب وأحكامهم، التاممين صفاُت، كتاب ل لم وم(، ٤٨١٢)



٨٠

معبودررلأ عن تبفح غرك،؛ إله لأن،الأ بمحح؛ ليس سواك،ا معبود ولا 
ؤثكفي.ررلأإلأغيك« فقل: سواك«، 

دماحمحما، والاوص الثنوات قطن لثدي وجهذ رروجهت ج- 
النامح،،رب فث دممتاق دمحاي، وينخمى، صلاق، إف مى أنا 
أوولأنا رواية: -ول النلم؛ن من لأنا أمرت وبدلك له، ثريلئ، لا 

عدك،لأ;ا زق، آنث، أك، ي و لا آث ١^ اسنرأا- 
الديومث،يعفر لا إله خم؛عا، ذنوف ل ئاعمر بيض، واعرفتا نمى، ظلنتف 

نام؛نمحت، إلا لآ-؛ثبجا يدي لا الأخلاق لامحن ناسبي محث، إلا 
ذه نااه ذض مم، أتت،، إلا 'غنىتق؛الأ:ثرد>غشءا 

آظفزكؤمم)4ثا، تان•ذئ، p_،، بك ك أص بز اكز نض 
زاتوبإؤك،ا.

الي؛ثاو ٠٠قال: عنه- اممه -رصي طالب \لي بن عن عن ملم رواه 
الئلأةكأرئلمداو:...«اأ*.^ ٠١هأذ\ 

قال:ثم كر \حتووة إل قام إذا بأنه التم>ريح داوذ لأب وواية وق 
اللل.ظو1فيصلأة اا...را'؛،وهدا 

وهو؛به، يتقيح و. الرسول كان بإ الليل صلاة ؤيتفيح د- 
ثالأنض،اشزاُت، قاو _، _، _، زث )ءالثيأ 

(.٧٦الصلاة)٠ به تفتح يما باب الصلاة، كتاب ل داود أبو الرواية هذه أخرج ا )١ 
(.٧٧ياللمل)١ ودعائه الني. صلاة باب السافرين، صلاة مماب ق لم مأحرجه )٢( 
(.٧٦الصلاة)١ به تفتح يما باب الصلاة، كتاب ق داود أبو أحرجها )٣( 





مفيصوئر 

اتقراءة.•

ا،.الرحيم الرحمن اطه بم  ٠١ت ملة الثيقرأ 
بحرومحهاأي؛ علته، نزلت، الذي الوجه عل تامه لكمله الفاتحة يقرأ ثم 

أوكان إماما منها شيئا يغؤ لا بحتث وسكونانيا وتشديداما وحركاتما 
ثصح،لر المعنى محل كان إن نفلرنا؛ منها شيئا غؤ فإن مأموما، أو متفردا 

أنعمت،الدين )صراحل مثلا! قال فلو صحت،، المعنى محيل لا كان ؤإن 
القارئ،هو المنعم يكون عليهم( )أنعمت، قال! إذا لأنه يصح؛ لز عليهم( 

وحل.عز هوالله المنعم يكون عليهم( )أنعمته قال! ؤإذا 
مثل!الفاتحة، يطل لا لكن تحوز، فلا ثعمدْ فان المعنى يتغؤ لر ؤإن 

الحالم١ن(.)رنم، والصواب! العالين(، رنم، فه )الحمد 

تالفانحةت١[،ه ثميثآكاسأثث> هتحئ,ؤ أولها! آيايت، مع والفاتحة 
ذللثؤودليل ]المانحة:؟[، ه زلا علمهن آلشثوب غز ؤ وآخرها! 

ئعال!اطه ارمحال قال! و. الني أن — عنه افه —رمحي هريرة أي حديث، 
ؤآكنثِسربالعد! مال هادا نصش، عبدي وب؛ر، بش الصلاة هثنتؤ 

هآتي—ر يال،! ؤإدا عبدى. حمدف ثعال! افه هال ه قكليج 
محدقهال! >تس،.محمح4 مال: وإذا همدي. عق أش اشُثنال! هال، 

ثثدؤإثاك هاو! محادا همدى~ إئ "موص مرْ؛ ~وهاو همدي. 
هال!هإذا سألء ما ولعئد.ى عندي، وبهز بثني هدا يال،! ه ئنشث 

^^?هدابمد.ينميئن1ل«لأ؛.
(.٣٩٥)ركعة كل ل الفاتحة فراءة وجوب باب الصلاة، كتاب ق لم مأحرجه ( ١ ) 





سفزاسلأة ٨٤

حثو،ههو علتها زدت "إذ هثاوت ١^؟ أم عو رأزذ إذ زيوت له مماو 
ءئاك«رُأخزأت إل؛ها ١^ نإن 

هافه رسول ررصل عنه~ الله ~رصى الصامت بن عبادة وعن 
وراءمرووذ ^١^ "إن مال؛ انحرف يلقا القزاء؛، علته هئملت، الصثح، 

المزآن،)رلائوايإم مال: زافه. إي افهِ، زئوو :ا قثا: هاو: بممئلم«، 
وحشه،له— —واللفظ الترمذي أحرجه يئرأنهارا لم صلاةلثى لا مإيه 

وأبوداودرُ
بنصنا:ممال ، ١١بالقراءة؟ جهزت إدا مرووذ "هل ٢: ر له رواية وق 

تذزووا^٠ اكنآذ، ينازعني ق U أمول زمحا >رهلأ، قال: ذيك. ننخ إنا 
^لأابجزئإلأ.1؛اكنمحااأ

الوارقطنيرْا،ورواه داوذ، لأب الثانية نحوالرواة  ٠٠٧٧١وروى 
كالهمثقات.وهال: 

انحرفافه رمول ررأذ عنه: اطه —رصي هريرة أبير حديث قاما 
ممالآما؟١١، منتكم أحد ررهل؛رأمعي ءمالإ بالقراءْ جهرفيها صلاة مذ 

(.٣٩٦ركعة)كل ل المانحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب ق لم عأحرجه )١( 
الكتاببفاتحة محلاته ل القراءة ترك من باب الصلاة، كتاب ز داود أبر أحرجه )٢( 

(.٣١١الإمام)حالف القراءة ل جاء ما باب الصلاة، زكتاب والترمذي (، ٨٢٣)
الكتاببفاتحة صلاته ق القراءة ترك من باب الصلاة، كتاب ل داود أبو أحرجه )٣( 

(.٩٢١الأمام)حش، آن الم أم اءة م ات الافتتاح، كتاب ف الماذ, جه أخ )٤( 
(.٣١٩/١)٥(سناللارص)



٨٥ه اض عذرسول ولد ما ضوء على اسلأة مفة 

مال:اكنآن؟«، يازغ ي U أهول )رإو قال: اف، زئول :ا نني، نجز: 
ساللمي محي جهر محا ام. رنول مغ الؤراءة عن اثس ياسهى 

اممه.؛*•رئول مذ دلك نمعوا ح؛ذ الصلوات مذ بالقراءة 

-رصيعبادة لحديث ناسحا فليس ا الوطار ق ومالق، داود أبو روا0 
هدابحمل بينهإ الحمع لإمكان وذللئ، بعضهم، زعمه كا عنه— اض 

عياءقرره كإ الحمع إمكان ْع سح ولا الفاتحة، سوى ما عل الحديث 
والفقه.الحديث أصول 

بعدها.ما نيا يعلق وإن آية كل آحر عند ويقف 
إنالركعة هوت وحاف الإمام ألوك إذا المأموم عن الفاتحة ونقط 

ءذ'أي عن الخاوي روى الركؤع؛ أومحل راكعا يدركه أن مثل قرأها، 
هدمالفص، إل يصل أذ مل هزمغ وهوزائ، ه الئ إل انش ارانه 

حرصاولأئئد«ُآ؛.اف رررادك ممال: . ديك 
إنالحهرية ل صوته بما يرقع راآمين«، الفاتحة: من انتهى إذا يقول ثم 

رركاذقال: عنه- اممه -وصى حجر بن وائل عن داود أبو رواه إمامان كان 
،٠٢١صزته((تتا وزهغ راآْاذاا، هال: هكزياَه . قزأ: إدا افه. رسول 
}الرمدىر ينحوه ورواه 

ومالك(، ٨٢٦بمهر)ل؛ إذا القراءة رأى من باب، الصلاة، كتاب، ل داود أبو أحرجه )١( 
الرسالة.ط. مصعّتح، \لي رواية ( ٩٦/ )١ 

(.٧٨٣الصف،)نل ركع إذا باب، الأذان، كابح ق الخاري أخرجه )٢( 
(.٩٣٢الإمام)وراء اكأم؛ن باب الصلاة، كتاب ل أبوداود أخرجه )٣( 

(.٢٤٨التأس)ل جاء ما باب الصلاة، أبواب الرملىت )٤(أخرجه 



مقيلايلغ 

افهرصي هريره أبى حديث من وملم( )البخاري الصحيحذن ول 
س»إذامالإئمهانيا«رن.

امتجب.ُمعتىث أمر فعل ام فهو استجب، اللهم معناهات آص 
اممه-رصي هريرة أبى عن ماجه ابن روى أيئا: الماْوم  ١٣وبحهر 

يجيزهاو،ت إدا اف. رثول، وكاو الثأم؛ن، اثس ررترك قال؛ عنه— 
الصماأهل بمنعها حص ررآمين٠٠ هال،أ ه آقحيبإّ ه عيهن آلمادْتوب 

ئا(ر٢ربما الآئو،وتج 
أدزكتقال: اض- -رحمه عْلاء عن ( ٤٣٩)Y/ زبين إعلام وو 

٠^^٠الإمام؛ قال إذا المجد هذا ق الله رسول أصحاب من مئتين 
بامينرجة لهم سمعت ه الكائن 

أسمعكنت قال: اممه— —رحمه عطاء عن ( ٩٧)Y/ الرراق عبد وروى 
إنحتى وراءهم ومذ أشهم هم آمين. القرآن: أم إئر عل يقولون الأئمة 

لالسجدساء/

ررالاُلحسن■ عن قتادة عن داود ابو روى • مكة يك^ ثم 
انهجئدمت، نن نمنم هحدث 5و\ؤ].أ حضتن نذ وعمراو جندمح-، ئذ نمزة 
منمغ إدا ونكته كم، ^١ نكته تكني: ه الله رئول عذ حفظ 

كتابل وملم (، ٧٨)٠ _ IjL|الإمام جهر باب الأذان، كتاب ل الخارى أ"مجه آ )١ 
•( ٤١٠)والتأمين والتحميد التسمح باب الصلاة، 
بم٠ةاصات،بابسمح)٣ه٨(.)؟(أخرجه 

ر'؟(بيامحواشامرى)أ/؟هك
امحفياشامرى)أ/ههك)؛(أحرجه 



٨٧يئن اس رسول عن ورد u ضوء ض انملأة صفة 

وأئكرشمره، دلك محفظ ه، عدهنآاثُ آلمعْثوس عز ؤ قراءة• 
٥؛؛محب، بن أو ق ذبك ممن، تئ م غك 
قد.تفظ«'ا'.تئن، أن غي: تدْ j أن إي 

روايةمن الكمن حديث صح وقد ٠! اش-ر -رحمه القئم ابن محال 
فحاتم أبو ذلك ذكر حصين، بن وعمراف كعب بن وأي نمرة 

اهصحيحهء

والسورةالمانحة التي؛؛ن اروالسكتة ا1 اض—١ —رحمه حجر ابن وقال 
ا.ه.وغثرْرا داود أي عند تمرة حديث فيها ثبت 

يكونأن الأفضل لكن القرآن، من ثيثر ما الفاتحة بعد يقزأ ثم 
قصار0،من المغرب وق المفصل، حلوال من الفجر ق غاللما ثكون سورة• 

قالوملم- آله وعل عليه اش -صل الني لأن أوساؤله؛ من ١^١٥^؛، ول 
ؤ؛قل]الأءل:اآ، دب.يآننةثألآءه »هلأعنه: اش لعاذرصي 

٠.دلكا«ا أفته وما ]الشمس:١[ ؤوأل-مىبمئاه ]اللل:١[، إدابمشه 
اممههريرة-رصي أف عن يسار بن ئيأذ عن اشاي روى وقد 

هلأن'امن افي برمحول صلاة أشبه أحي• وراء صليتر راما قال: عنه— 
الأ>مح،امحَ، صِسم رركان:طلإمح لمحن:

(.٧٧٩الأفتاح)محي المكنة باب الصلاة، كاب j داود أبو أحرجه )١( 
المنة.مطعة ١( ج ١ * ٧ انماد)ص زاد ق )٢( 
المكية.اسة ٢( الفتح)ص ز )٣( 
قلم وم(، ٧٠٥محلول)إذا إمامه شكا من باب الأذان، كاب ق البخاري أنمحرجه )٤( 

(.٤٦٥العثاء)ز باب'القراءة الصلاة، كاب 



AA

بونطالعشاء ق ويئزأ الثصل قصار المنرب ق وبمرأ العصر، و؛ممم 
اأمصل<<رُبطواو الصح ؤبمرأز المصل، 
وغبره.حزيمه ابن وصححه السابي، أحزحه الارىت فتح ق قال 

صحيح.بإستاد المابي أحرجه ^-؛! ٧١ق وقال 
الفصل،بقصار المعرب بى ^^، ٠١ل ءاؤيمرأ بلففل؛ أحمد ورواه 

اقصل«ُآ؛.ونط من العشاء من الأويتن وبمرأو 
)ق(من المفصل وطوال الناس، آخر إل ق سورة من سدئ والمفصل 

إل)الضحى( ص وقصاره )الضحى(، إل )عم( من وأوساطه )عم(، إل 
قصرة.سوره لأن فواصله؛ لكثرة مفصلا؛ وسس )الماس(، سورة آخر 

غيرها.س الأولمتن الركعنتن، وق المنانة، الصلاة ركعى ق منة وص 

ل،يمرأ 'كاف . البي رُأف هنائه؛ أثى عن وملم المخاري روى 
رواية؛~وو، وثورة الكتاص بمامحة والعصر، الظهر من الأولتثن الركعث؛ن 

الأيه؛-وسمننا ّورةر وثورة للبخاري؛ أخرى وق ؛، وثورد؛نر 
لم.ملففل هدا الكتاص«رْا، بمانحة الارمحن اومحؤن وتؤ}في أخلمانا، 

(.٩٨٣والقراءة)القيام نحفيف باب الأفاح، كتاب ز النائي أحرجه )١( 
أحمد)آآ/ه\م(.)؟(أحرجه 

صلأةالظهر)بمهي(.و الهراءة باب الأذان، محاب ي البخاري أخرجها )٣( 
(.٧٦٢)العصر و القراءة باب الأذان، ئاب ق البخاري أحرجها )٤( 
محابز وسلم (، ٧٧٨)الأية الإمام أسع إذا باب الأذان، كتاب ق البخاري أخرجه )٥( 

(.٤٥١)والعمر الظهر ل القراءة باب الصلاة، 



هاض رسول عذ ورد u ضوء عش اثملأة همة 

الئايهومصئ الفلهر مذ الأول اوكعه يطول رروكاذ رواية؛ وو 
.٠١١الخح((و زكديك 
بأمالأولإن ل الظهر صلاة ل قراءته. وذكر للبخاري، رواية وق 
محال!ثم الكتاب، بام الأحريتن الركعتثن وق ومورتتن، الكتاب 

الثانثة،١^^ ق U ١^ ١^^ ق ننول الاثه، ر>ثسنثا 

الركمينق والعصر الظهر صلاة ق قراءته. ذكر أحرى رواية وق 
•٠ بالظهرر يقيدها ولر الأول؛'، الركعة يطينه اروكاذ قال؛ يم الأولتهل، 

الظهرْن الأحريثن الركعمحن ول المغرب من الأمحرة الركعة ق أما 
أحياناالمانحة عل زياده قرأ ؤإن الفاتحة، بوى يقزأ محلا والعناء والعصر 
فحسن.

كاوالثى. ارأف ث عنه اممه رصي اقدري سعيد أب مسا-»زءن روى 
وقآثه، ثلأث؛5 محدز زكعة ق'كز الأولقن الركعتتن ق الظهر صلأؤ في َم 

لالعطر -وق دلك ننفذ محاو: أو آيه عشز0 حمش محير الاحزيأن 
الأحرمحندق آيه، عئرْ حمش ؤراءة محير ركعؤ ؤز ق الأولمح، ااركعت؛ز، 

دلاك(ار؛'.محدزنقف 

قلم وم(، ٧٧٩)الأول الركعة ذ بملول باب الأذان، كتاب ل البخاري أحرجه )١( 
(.٤٥١والعمر)الغلهر ل القراءة باب الصلاة، كتاب 

(.٧٧٦الكتاب)الأحرقنمانحة فرأو باب الأذان، كتاب الخاريj )٢(أخرجها 
(.٧٧٨الأية)م أسمع إذا باب الأذان، كتاب ل البخاري أخرجها )٣( 
(.٤٥٢والعصر)الظهر ق القراءة باب الصلاة، كتاب ل لم مخرجه ا )٤( 



اسلاةصضآ ٩ ٠

ذلك;فمن به، يقرأ الّبي. كان ْا الفاتحة يعد يقرأ فيإ ويتحري 
الفجر:لاة صإ 

الأملسإتو0 أبير عن له- -واللفظ لم ومالبخاري روى ١- 
إلالثتي؛، بهن ما المجر ق يمرأ افي. رسول 'ر'كاف قال• عنه~ اممه ~رصى 

افآق«رن.

و؛و(ما —أوإحدامحا— الثكتن ق يمزأ ررو'كال للخاري• رواية ول 
الظنإله«رى.

صل ١١قال: عت،- الله -رصي السائب بن اممه عيد عن لم مروى ٢- 
موسى،ذكئ الصتحبثكهقاسممثحثورهالومشىحصجاء اللميس: لنا 

أخدنه، أواخألموا عثاد:لمك- ئن -محقي ذوعنى أن ثهائون 
آ.ملإ،ار يحيف رواية: وز ئرلإ. نعاله ه انيج 

اكتيرُشن ل ي القح عام ذلك كان 
قال:عنه— افد -رصي نمرة بن جابر عن أيما لم موروى — ٣ 

دلرواية؛• المجرi'كافيمرأل البيjW ررإل 
محهؤمثا«رْا.

(،٥٤١)الزوال عند الظهر وقت باب الصلاة، مواقيت كتاب ق البخاري أخرجه )١، 
(.٤٦١)الصح ق القراءة باب الصلاة، كتاب ق لم وم

القراءةفيالفجر)ايب(.باب الأذان، )آ(أخمجهاوخارىفيىب 
(.٤٥٥)الصح ل القراءة باب الصلاة، كتاب ل ملم أحرحه )٣( 

١٠)٨ السورة بعض قراءة باب الافتتاح، كتاب ل السائي أحرجه ( ٤ )  ٠،)
٤(, ٥٨)الصثح ق القراءة باب الصلاة، كتاب ل ملم أحرجه )٥( 









ممهصلازؤه ِ

تجنالني. ُرأ0 عنهإت اممه رصي عمر ابن عن أبوداود روى ٧" 
البدة«رُمأم؛ل أنه هم5ث وضلأةالظهر،مدام}ج" 

الجمعة:صلاة قراءة 

تجتارإل قال؛ عنه~ الله ~رصى هريرة أبا عن لم مروى ~ ١ 
الركعةق الحمعة ق يعني؛ ؛، الخمعة،ار يوم -بمإ بمرأ ه، اممه رسول 
الثانية.الركعة و والمناففن الأول، 

يمرأواممه رشول، رركاو بمثر؛ بن المعان عن أيما وروى ٢" 
ثدثأئنك وا؛ؤهو أ'لآءله، ره أنن د الجمنة وق اليiJين، 

ا'ضتة4«رى.

ررأيوثئل؛ ءنها~ الله ~رصمح( بنبحر المعإف عن أيقا وروى ٣" 
كانساَل: ايئثة؟ ئوزة بزى ابمة، ق:زم اش م؛^ ثيء 

محورةئغ الحمنة ق مرأ الني. 'كان ®بم رالفغل1 أحمد الإمام ورواه 
-ثديقأ*شتةهرْ؛.أنك هاو:الخئعة؟ 

(.٨٠٧والعصر)الظهر صلاة ل القراءة قدر باب الصلاة، كتاب ق أبوداود أحرجه )١( 
.( ٨٧٧)الخمارة صلاة ق يقرأ ما باب الخمعة، كتاب ق لم مأحرجه )٢( 
(.٨٧٨الخمعة)صلاة ق يقرأ ما باب الخمعة، كتاب ق لم مأحرجه )٣( 

ابق.اي)؛(الحدث 
(لأ٢٧٧/٤أحمد))ه(أحرجه 



٩٥يجن عذرسولاض ويد ضوءما اسلأةعلى مفة 

 i— العصر:صلاة

الست،اءأو لم؛ معند عنه— اش —رصي نعيد أي حديث مبق ~ ١ 
 Mة jذن^ •ئد ل الآُمح ال؛محمح ذ النفر فلاة اذ:مأ

دلك«رُتضح يدر الأحريثن ول حمس ؤراءؤ 
لممعند عنه اش رصي ممره بن، جابر حديث أيصا وسبق ٢" 

٢•ؤد؟دلإدابممحهر نحو؛ فيها يقزأ كان أنه ؛ داود وأي 
يمرأراكال ه الئى أن داود؛ وأف النسائ عند أيصا حديثه ومبق ٣" 

٠.ودحومما،<ر والطارق والثماء ١^^، دان لظهروالعصرباعاء ال 
انغرب:لاة صث 

ثابت؛بن، زيد ل قال قال؛ الحكم بن نرواذ عن البخاري روى - ١ 
وقدنمعتبقصارا،لهصر،؟ا رواية؛ وق بقصار" الرب يمرأل رُمالك 

اتي.:ةنأإضداصتي''ل
ه،أ-محثد هوأق، الثرب؛ظ ق ُُآتهمأ تلفغل• ال-انى ورواه 

شمو'وزأث قز سطوة ; Jliم. 3او: ن>إنآكطبمش"ووؤ؟ 
.٠٠ؤاقص4،اُ الهرنيتن بأطول بمرأمحها انب. 

نحربم)ص:هح(.سبق )١( 
)أ(ضنحربم)مإ:مأا،(.

نحربمه)صرئت'؟ه(.سق )٣( 
الروايةوأحرج (، ٧٦٤)المغرب ل القراءة باب الأذان، كتاب ل البخاري أحرجه )٤( 

(.٨١٢الغرب)ل القراءة قل،ر باب الصلاة، كتاب ل أبوداود المذكورة 
(.٩٩دؤاثص<)• الغرب ق القراءة باب الافتتاح، كتاب ق ائي النأحرجه )٥( 

دسا.



ققرأ ه افب رسول ارأل عنها؛ اممه رصي عائثة عن أيصا وروى 
نكمح«اا؛.و مزقها ١^٠؟، بئرنة اي ضلأة 

اممهرمول ®أن مسعود؛ بن عتبه بن اف عبد عن السانى روى ٢— 
•وهومرشل ؛، الدحانءار ه -ؤحم بالمثرب صلاة j رأ ق. 

قال؛محه- الله رصي - ئطعم بن يتر عن الخارى روى ٣- 
٠•بالطور«ر المنركا j قرأ . اني؛ ارشمت 
قوله؛إل ه يزعيرس؛ غمأ أم ؤ الأيه؛ هدم بغ ®ئاتإ رواية؛ ق زاد 

ببمذْحدث بانه صرح نفياف أن إلا بملمثر• أذ قلبي كاد ه ؤآل*ؤن?بمحا 
.منه يسمعها ولر الزهري عن الزيادة 

محها-اش -رصي الحارث بنت المصل أم عن البخاري روى ٤- 
لناصل ما م عرقا، بالزنلأت الئريسر رايمزأي .؛ اللمي كان قالت 
الله،ااُْ.مصة حى تعدها 

.٠٦كانJيتهرذلك وذكرالسائئأن 
يقرأأن له بمنعي بل أحيايا، المغرب ق الإنسان يطيل أن بأمحل  ٠٨٥

الغربل قرأ أنه . عنه ثبمؤ كا الأحيان، بحص و< المفصل بطوال 

(.٩٩٢)د>لضه ايرب j القراءة باب الأفتاح، كتاب ل ائي الن1>-^، ١( 
(.٩٨٩الدخان)ه الغرب ل اماءة باب الأنتاح، ياب j المائي أخرجه ٢( 
(.٧٦٥المغرب)j الخهر باب الأذان، كاب j الخاري أخرجه ٣( 
(.٤٨٥٤الطور)سورة بر، التفكتاب ل البخاري أخرجه ٤( 
(.٤٤٢٩ووفاته)ه الني مرض باب الغازي، كاب ق البخاري أخرجه ٥( 
(.٩٨٦بالرملامحت،)الغرب ل القراءة باب الأفتاح، كاب ل المائي محنن انظر ٦( 



^اض عزرسول ورد ضوء*L طى اسلأة همة 

قداء يكون أن تض فلا ركعتن، و وفهأ أبما والأعراف الطور، 
الفصلبطوال فيها تقرأ أن الثنة من بل الفصل، قصار من المغرب صلاة 

•اليال بعض 3، 

التنصيصفيه مرفوعا حديثا أر ولآ ٢(! ؛ A/T)الباري فتح ق قال 
لحدث إلا المفصل قصار من ء المغرب-بثي ل ~أيت مها القراءة عل 
ومثلهو)الإخلأص(، عل)الكافرون( فيه ص عزرا*، ابن عن ماجه ابن 

أنهوالمحفوظ وقال! فتهإ، الكلام ذكر مم نمره. بن جابر عن حبال لأبن 
الغرب.بعل. الركعتن ق بيإ قرأ 

العشاء:لاة صث 

العتثه،هريره ش خ راصقث، قال؛ رافع أن عن البخاري روى — ١ 
ه:هذء؟ ثا مملت،: مجد، لالأنشماق:ا[ آلقآ1 وذا ^١: 

ألماه،ارآُ.حص >آا أنجد أزال، هلا ه، المايم م حلم تبما نجدت 
بنمعاد لأكاو قال؛ عنه- اف —رصي جابر عن اليخاري روى ٢- 
^١الثء، محل ئزهئ، ثؤ؛ تزجغ، ^ ه، اي ج ل مبم 

مماو:ه ١^؛ ملغ منه، تناوو معادا هكاو الثجJ، محاضزف بالمرة، 
»قان،قان،قان«رم.

صلنت،هلولأ مرات- -ثلاث انت،؟ا أفتاف معاد، رءيا روايةت وؤ، 

(.٨٣٣الغرب)صلاة ل القراءة باب الصلاة، إئامت محاب ل ماجه ابن أحرجه )١( 
(.٧٦٨بالجدة)العناء ق القراءة باب الأذان، كتاب ل الخاري أ"مجه  ٢٢١
(.٧٠١الإمام)ملول إذا باب الأذان، كتاب ي الخاري أحرجه )٣( 



سةاسلأق٩٨

محاصإذمح4«رُبءاؤثجأنثهألآء4، 
أ'لآءهرق أنث وؤء ومحننا^، ' ٧١١١رواية؛ ول 

زنممحا«رى.
جزأأحرى؛ ول ، ؤإداألثثآءآمطنشه ذكر؛ لالساش رواية ول 

)،( رساّج 

صلاةل مزأ ه'ثان اممه رسول ررأل عنه؛ اممه رصي بريدْ عن وروى 
.الثورورمى وأساهها وصحاها، بالئئس الآ■حزة العناء 
Mالئذ ارأو ث عنه اممه رصي عازب بن الراء عن الخاري روى - ٣ 

ا.ؤالزبمون«ر بالقز (؛ jo^^tإحدى و العناء و ممزأ تثر و "كاذ 
باشاُلأول الركعة ل العناء ق ررممزأ وقال؛ النسانى ورواه 

ثالزنئون«رم

يالتعين.سيقرؤ0 الثني كان ما هذا 
روىنحفيفها؛ فالئنة نحميفها إل تحاج ما الصلاة ل طزأ وإذا 
ولأم؛ ررإو قال؛  Wjالني عن ءنه~ اف -رصي قتاله أي عن الخاري 

)صت'آاُ(.نحرمحه تقدم ( ١ ) 
٦(.١ • )٦ ذلك.. قال من إكفار ير لر عن باب الأدب، محاب ل البخاري أخرحه ( ٢) 

(.٩٩٨)العشاء صلاة و القراءة باب الاضاح، محاب و المائي أحرجها )٣( 
(.٩٩٩)العشاء صلاة j القراءة باب ١^٠^، الائيوى1ب )إ(أحرحها 

(.١٠)••العشاء وصلاة القراءة باب الأفتاح، ائي'فيِئاب الأحرجه )٥( 
(.٧٦٧)الحناء ز ١.^^ باب الأذان، ئاب ي البخاري أحرجه )٦( 
١٠)الأول.. الركعة ق القراءة باب الاكاح، كاب ق النسائي أحرجه )٧(  ٠٢.)



٩٩ه اس رسول عن ورد ما ضوء اسلأةعلى مفة 

'كزامهصلاق ز هأنحور الص«ى، بكاء هأنسنغ مها، أطون، أن أويد الص«لأة 
1نأشقزأئه(ااا؛.

ثابتبن نني حديث سبق وقد الركعمحن، و السورة بمئق أن ونجوز 
ركعشل الأعراف سورة س الئ تفريق ل عنها- اممه -رصي وعائنة 

~رصيأض عن الخاري روى ركعة؛ ل سورمحن نجمع أن ينجون 
ئاوكاو ماء، ننجد ل يومهم الأنصار من رجل رركاذ قال؛ عنه- اش 

آسهن سؤهو بائسح: به مزأ ئ الصلاة j بما يقزأ ئوزْ ادح 
ودنك بمج و'5انى منها، أحنى ثوره مزأ نم منها، يمرع حى ه آرئ 

رىلأ يم ارئورة، بمده مسح إدا—ج ممالوات أصحابه، ءكئم4 ركنه، كل 
ومرأبأحرى^•^١، ؤإماآل مزأبما، هإما مرأبأحرى، حى أئبما 

ثرثر٢)• سنت، أن أنتثي !ن ٩^،  ulظ ساو: 
قي^٠، نومهم أذ وكرهوا أئشيهم، بى انه تروذ دكائوا 

مامقل أو يننئالث، ما معدو، رريا هماو،ت الخم، أحموْ ه الثي آتاهم 
نكتة((،"ij ق الئوزة هذه لروم عق يخملك، وما أصحابك، به يأمرك 
ظك،لآاهاسه((رم.محال: أحثها. إن ممال: 

عزفثكد  ١١قال: أنه عنه- الله -رصي عود مابن عن ألجا وروى 

٧(.٠ الصي)٧ بكاء عند الصلاة أحف من باب الأذان، كتاب ق البخاري أحرجه )١( 
نحرمحه)ص;هه(.)"؛؟(تقدم 

(.٧٧ركعت)٤ ق ورقن المن الخمع باب الأذان، كتاب ز معلما البخاري أحرجه )٣( 



الصلاةصض،! 

ضنمحوثونئت.''ا.
انيثرْغ اءصثتت ءالأ عنه— الله —رصي حديفه حديث لم موروى 

هقلئ:مصي، م ا4ة، عند يرثع محملتؤ؛ ١^٥، هاهثح لبمة، ^، ١١٥ه
مههم1ها، الشتاء، امحتج م تبما، يرمع يئلتج؛ همثمى، ركعة، ت؛اِو، بمل 
ممزأئ«رُ^، آو ٤٣١

أنداود أيى حدين، سبق وقد الركعتين، ق السورة ثكرار وتحوز 
وذازيكهفيرمحي.هم/.ت\في\سم\ 

يصمهإ،لا يعني؛ طيعثا، يكون القيام حال ق الرجلتن وصع مسألةت 
كانأنه والسلام— الصلاة —عاليه الثي عن يرد ل؛ لأنه يفثحهإ؛ ولا 

-عاليهالرسول عن صفة فيه يرذ لر وما يصمهإ، كان أنه ولا يفثحهإ، 
لكنالطبيعة، ؛مقتفى حالهعل يبمى أن فالأصل والسلام—، الصلاة 

منا ر صاحبه وتكاوّ_ا كمه يالزق أحدهم كان عنهم— الله —رصي الصحابة 
بلالأصاع، أطراف ليست، الصم، ق العمدة لأن ،؛ الصفسوية أحل 

الأصابعأطراف أما الكمبؤ. عل عليه ذنبي الخم لأن الكمس،؛ العمدة 
تكونالناس وبحقي قصثرة، رجله ثكون الناس بعض لأن -با؛ عبره فلا 

(.٧٧٥ركُة)ل ورس اليئن ا-افع ياب، الأذان، كتاب ل البخاري أحرجه )١( 
(.٧٧٢)٠ القراءة. تطويل اسحباب باب المسايرين، صلاة كتاب ل لم مأحرجه )٢( 
نحرمحه)ص;أا'(.تقدم )٣( 
أحدووصله بالمنكب، المنكب إلزاق باب الأذان، كتاب ق معلما البخاري أحرجه )٤( 

(.٢٧٦)؛/





الئجود«راا.
للركؤع:الفعلية الهيئة 

فلايقومه.وتنصره يمدظهره، اب 

الفئهريكون بل يرمحعه، ولا بمزله لا أي: ظهره، حيال ه رأّيجعل ٢" 
ه.رأسمع متويا 

جشيه.عن عصيته يجال ٣- 

علأي: عليها، كالقابض الأصابم مفزجش ركتيه عل كمه بجع ٤" 
اوتثن.

الئلج؛نخمالاكام.وضع يكون ٥- 
نمرمع حالتا كان أنه عهناء بن عمرو بن محمد عن البخاري روى 

الساعدي:حمد أبو فقال المى.، صلاة فدكرنا ه، الني أصحاب من 
حداءيديه جعل كم إدا وأيه ه: اف رسول هنف أحمفمحم كنت ،رآنا 

رأسهزثع ئإذا ظهره، همحر م ركثسه، مذ يديه أمكئ نكح ^١ مئؤ؛تؤ، 
ْئرشعتز يديه وضع ننجد هإدا ثكاثه، ممار كل يعود حى انتوى 

لجلس قإدا القبله، رجليه أصاع باطراف وانتئبل قابضها، ولا 
اوكعةل جلس يإدا البمى، وتحب البمرى، رجله عل بجس الرؤعى 

مقعدته،ارآ؛.عق وقعد الأحرى وتحت، البمرى، رجله قدم الأجرة 

(.٧٣٨يديه)يرغ أين إل باب الأذان، كتاب ل البخاري أحرجها )١( 
(.٨٢٨التثّهد)ل الخلوس سة باب الأذان، كتاب ل البخاري )؟(أحرجه 



سةاسلأةضخءئوردضرسامه

لمْوثع إدا ُُوآكاوا عنها؛ الله رصي عائثه حديث من لم موروى 
٠.د3ك،<ر ( JUولكي - يرئعه لر ~أى؛ ولمْيصونه وأنه، يشخص 

وصفهل عنه- الله -رصي مسعود أيى حديث من النسانى وروى 
أصابعكوجعل ركبته، عل راحسه وصغ رآكع رريلنا و. الني صلاة 
من4«رآا.ثيء ثل انتوى حز وحاو ديك، مذ أنمل 

أمكئ'كمهوكع ؛اهإدا عنه: اف رصي حميد أي حديث، أبوداود وروى 
صافحولا نأته، مئع عيت ظهزة هصر م أصابعه، بثذ وهمج ركثتؤ، بذ 

بخدْ(<رم

ودرعلبجا، قابض ركبته"كاه عل يديه قوصع رمع ُ'دم رواية؛ وق 
.٠٤٠حني4،؛عن يتجاو يديه 

قصعركننح رامحإدا عنه؛ اممه رصي رافع بن رفاعة حديث من وروى 
ءمك((رْا.ناظئ،لكنيك،، 

للركؤع:المولية الهيئة 

عنداود أبو روى العقيم®؛ ري نبحاذ ٠٠ركوعه؛ حال ق يقول ~ ١ 
4ؤمإخآنيهآكيي ا١أايزلن; قال! عنه- الله —رصي عامر بن عقبه 

٤(. ٩٨الصلاة)صفة بجمع ما باب الصلاة، كتاب ل ملم أ"مجه آ ١ ر 
.١( • الركؤع)٧٣ ل الراحتن موضع باب الطبيق، كناب ل اش النأخرجه )٢( 
(.٧٣الصلاة)١ انتاح باب الصلاة، كتاب ل أبوداود أخرجه )٣( 
(.٧٣الصلاة)٤ افتتاح باب الصلاة، كتاب ل أبوداود أخرجه )٤( 
(.٨٥صلبه..)٩ يقيم لا من صلاة باب الصلاة، كتاب ل أبوداود أخرجه )٥( 



تهأثن نزلغ:هل، ثآ5وصكلم«، j »اجع1وظ ه: افه رئوو هال 
٠.ماحهر وابن أحمد الإمام ورواه ٠، سجودكم،٠ر ز رراجعلوها هال! ،ه ٣١

المئْع صل حن عنه— النه —رصي حديفه حديث من لم موروى 
؛.<ار العظم ري ررئ1حانى مجعل رثع ءرم هال؛ ليلة، ات ذه 

تقديرهداود وأبو أحمد الإمام روى الكإل؛ أدنى وهو ئلأيا يكرره 
وأحمرداود أبو روى شاءت ما وللمتفرد عشر، للإمام وأعلاه ، بثلاث 

التسحمقدار ق عنه- الله —رصي مالك بن أنس عن حبثر بن سعيد عن 
ِ 0٥١،

أا-محفامح؛دسطدندصمح.وس:
روىفي،ا، اعفز ١^٠>^ ويحميك، ربن١ الثهم را>سحادك محررت أ— 

ليقول، ؤ الئى رركاف قاك عنها" افه ~رصى عايثة عن الثخاري 
اءفزفي«رآا.^ سْ:تجاكاتيلمزتاؤس زثوعي 

٠.مأ0مووورؤوصوتجودها،ر 

(.٨٦ومجوده)٩ ركوعه ق الرجل يقول ما باب الصلاة، كتاب ل أبوداود أحرجه )١( 
الركؤعق التمسح باب الصلاة، إنامة كتاب ق ماجه وابن (، ١٥٥أحد)٤/ أحرجه )٢( 

(.٨٨٧والجود)
١(.٠ • )٣(تقدمنحرمحه)ص:

(.١٢٧ وأحمد)ه/ (، ٨٨٥الركؤع)محفدار باب الصلاة، كتاب ل أبوداود أحرجه )٤( 
١(. ٦٢وأحمد)r/ (، ٨٨٨الركوع)مقدار باب الصلاة، كتاب ل أبوداود أحرجه )٥( 
(.٧٩الركوع)٤ j انمءاء باب الأذان، كتاب ز الخاري أخرجه )٦( 
لموم(، ٨١٧الجود)ز والوعا، التسبيح باب الأذان، كتاب ق البخاري أحرجه )٧( 

(.٤٨٤والجود)الركؤع ل يقال ما باب الصلاة، تاب كل 



رسولضوءماوردعن على انملأة مفة 

عنلم مروى والئوح<،، ؛^ ٠٥١زب ئدوص، ررئبوخ ئكررت ب~ 
ركوعهرلؤر مولت ثال .ؤ اف رسول ار1نى عنهات اش رصي عائشة 

٠•ُ'ر والريح اللاثكة رب قدوس، مبؤح ومجوده! 
والتقييرتمحدوف، لتدأ حتر ررسؤح® نقول! ولهذا اممه؛ هو ررسوح،ا 

عزقال كإ جمّنل وُُالروحاُ الملائكة، رب قدوس متوح ربنا يا أث 
إوجل عر وقال [، ١٩٣تاكعراءتؤثرتدلإ^محه وجرت 

[.r\:\J\] iنآ'دتُثفا ألئ 
ركعإذا كان ه أنه عنه- الله -رصي عل عن لم مرواه ما ج- 

ضآك خشع أنثت، زثك ،، i^iزئك نك ءالاهأ قال: 
وعضاارُدعفلمى، دض، وتجرى، 
الضقال كإ وحل، عز افه تعظيم ومن الثناء من الركوع ل يكثر ٣- 

هاماناجيا، أو راكعا الئرآJا أهرأ أو ب؛-ت، محإل "ألا عنه؛ صح تإ فه 
الدعاء،ق ماجتهدوا الثجود وأما وجل، عز الرب، فيه سلموا الرؤهمغ 

-الله دعوتم إذا لكم يستجاب أن حري أي! ؛؛،،؛؟'، Juبمتج1ب، أو هممن 
الجود.حال ق تعال— 

عاصابن حدين، من لم مروى ركوعه؛ حاو القرآن يقرأ ولا 
زابماا0 'م ٧١أذ بم، دش ررآلأ قال؛ ه اض أن عنئ اش رضي 

٤(.)٧٨ والجود الركؤع ق يقال ما باب الصلاة، كتاب ل ملم أحرجه )١( 
نحرنحه)ص:-خ(.)آ(مل.م 

والجودالركؤع ل غراءة عن النهي باب الصلاة، كتاب ل ملم أحرجه )٣( 
(٤٧٩.)



ه،فةاوه|لأة ١٠٦

الئجودوأما وجل، عر الرمب، فيه معظئوا ١^^؛؛ قاما تاجيا، أو 
ثكم،،اينتجاب أؤ، مممن الدعاء، ق قاجتهدوا 

الومخ:محن الرفع 

قائلاالإحرام تكبثرة وعند الركؤع عند كرفعهإ ويديه رأمحه يرم ثم 
ومالكعمر ابن عن البخاري روى حميم®، لمن اف راتسح الرمرت ال حل 
رفرفع إذا يدير يرفع كان ه اص أن ءنهم- اف -رمي احديرث ;ن 

سالمع""■
ثطمئنحم ارلإ ارثم ءنه1 الله رصي رقاعه حديث من ولأحمد 

ناكتا،نلماننغ.صًمح؟مح«'''.
حمانثخ »م محه: الله رصي هنير0 \لي حديث من ماجه ولابن 

ئذئنداجا«ر؛ا.
لمنالله وامتجاية حمده، لمن استجاب حمده®! ئ الله راسخ ومعنى! 

حمده.عل يثت؛ه أن هى حمده 

مول:القيام حال لأنه الخط®، زلك »نوا قال: قام اعتدل فإذا 
الله~رصي هريرة \لي حديث من البخاري روى خمد.ه®، لمن الله راتخ 

ح؛لحمده. لمن افه تخ يقول: ؛^ ١١قال: الثني صلاة صفة ل عنه~ 

المابق.الوصع ز )١( 
)آ(تقدمءرمحهءا)ص:ا،ا"(•

(.٣٤أخمد)؛/• الأئ،( )٣(أخرجه 
٠الصلاة إتمام باب الصلاة، إناعة كتاب ل ماجه ابن أحرجه )٤( 



وئتاس رسول عن ورد *ا ضوء ض انملأة مفة 

رواية•ول الحمد١٠، لك رارسا ت هائم وهو يقول م الركعة، من صنة يزلإ 
الخطءرا؛.ررزثك 

رثناراال1هم وقول(1 وأن واو، بدون الحمد،؛ ثك ؛رربثا يقول؛ أن وتحوز 
الصفاتهده كل الحمد؛؛، ولك رثنا ررالئهم يقول؛ وأن الحمد؛؛، لك 

منهوهده مزه هده يقول أن تنبغي ق^، الني م، التسة ببما حاءت الأرع 
واحد.آن ق يقولها ولا متعددة، وقات أق 

الني.أن عنها~ اض ~رصى عمر ابن حديث من الخاري روى 
وللث،رثنا حمده، لذ اش ررشخ قال؛ الركؤع من رأسه رغ إذا كان 

_؛؛^.

دلكربما رراللهم ءالث عنه- اش -رصي هريرْ أب عن وروى 
الحطاارلإء.

يقولوا;حمده. لذ اممه نبع الإمام؛ هال ®إدا عنه؛ اممه رصي وعنه 
الأيلمنثثاسانماار٤؛.

يقول؛عنهإ- الله -رصي أول أي بن اف عد عن ئبم وروى 
اظاارْ؛.سؤ ١^^^١ 

(.٧٨٩الجود)س ُام إذا التكبم باب الأذان، كتاب، ي المخاري أخرجه ( ١ر 
 )._-)Y(.)نحرنحه)ص:بمأ

رأسهرغ إذا خالفه ومن الإمام يقول ما باب، الأذان، كتاب ل البخاري أخرجه )٣( 

(.٧٢الصلاة)٢ ممام من الصف إقامة باب الأذان، محاب j الجاري أخرجه )٤( 
(.٤٧٦)الركؤع من رأسه رغ إدا يقول ما باب الصلاة، كتاب ل مسالم أحرجه ( ٥ ) 



سةاسلأة ١٠٨

ينهإ،ما ؤملء الأرض، ؤملء اثوامت، ررملء إعالها1 ويقول 
ذغالظ، محال ثا أخق ذانبمد، افاء أخز بمد، ثابم،منثتيء ومزأ 

الخدذا زلا:مع قس، لما ئنئ زلا أغقث، لما ثا:خ لا م عد: لك 
رركانعنهإت اممه رصي أوق أيى بن اش عبد عن مسلم وروى الخد؛؛، منلث، 

اللهمحمده، لمن اف ررنخ محأو،ت ، ١^^٠٤من ظهره ري إدا ه، افي رّول 
ماؤملء سهكا، ما ؤملء الأرض، نملء السمزارتط، ملء الخند، لك، رننا 

زمزءالثناء ملء الخند، للث، اراللمهم رواية؛ وق بخداء، ثيء من شئت، 
بخد(ارُتيء من شئت ثا ؤمزة 

والمجد،افاء ررأخل وزاد• عنه، اش رصي سعيد ١^؛؛ عن نحوه وروى 
اضلأمخلماأم،،ؤلأص1اط:أخقئهاَلاكد، 

ا:ووااممنك الخد ذا ؤلأ؛مع ثس، 
يملأحمدا يستحى رثنا يا إنلثج أي؛ الأرهمرءا ؤملء الثمزاج،، ررملء 
كله.الحمد وحل عز ينحى فيهها، وما والأرصن السنوامت، 

رررتتاقاتمان بمتتم أن قبل الركؤع من موصه حال ق المأموم ؤيقول 
يال،ررؤإدا الني لقول حميم"؛ لمن افه ررمّخ عن بدلا الخنن•" نلك 
فالمأموم٠، الخ٠اJ،، زك رثنا هقولوا! حمده. لمن اف سخ الإمام—! ~أي؛ 

ؤحمدها؛ لمن اش ررنسح رفعه! ق يقول لا 

١(.٠ نحربجه)ص:ي تقدم )١( 
٤(.)٧٧ ١^^٤ من رأسه رغ إذا يقول ما باب الصلاة، كتاب ق لم مأحرحه )٢( 
jوسلم (، ٦٨٩)يه و)تم الإمام جعل إنا باب الأذان، محاب و الخارى أحرجه )٣( 

(.٤١٤يالإمام)ا،لآمحوم اقام باب الصلاة، محاب 



ج-اس رسوو عن ضوءماورد عالي اسلأة مفة 

ذلكو س الرسول عن ورد كثا سبق ما عل يزيد أن وللمصل 
ثومارركظ محال! راقع بن رمحاعة عن اش والنالبخاري روى الوقف! 

حميم،لن اممه شخ مال! من رأته رغ محلتإ ه، السل وراء محل 
يالهافيه، مجازؤا طسا يرا خمدا الحمد ولك رنتا ورا-ءْ؛ رجل مال 

ثلفازتلأثتن يته ءرزأتث، ! jliمحا. داَل! امحئم؟« ررثن قال! ام>ف، 
ثبجئويمحاهفاأثلر١،.

تطلقالعلم: أهل بعفن وقال الركوع، نل وصعها كا ثديه ع مبم 
الرسولسثة من حجة لديه وليس الصدر، إل يفمهإ فلا اليدين 

أوهذا.هذا ثاء إن هومحؤ العلياء! بعض وقال 

واللام،الصلاة عليه الرسول سة الثتانع عنلء الناس ب؛ن والحاكم 
الركؤع،قبل تفعل كيا يديلئ، ق معل أنلث، عل ثدل ه الرسول وسنة 

-معد بن سهل عن صحيحه ق البخاري رواه ما والدليل يصمهكا• أي؛ 
علالثني اليد الرجل يمحغ أذ يومروف النأس رركاو قال؛ عنه~ اممه رصي 
ال4مىواثلأة«م.ذزاعه 

الوبذيضع ررأذ قال؛ والامتقراء افع الحديث من الدلالة وجه 
الصلاة،خمتع يثمل وهذا الصالآة®، ق الينرى ذراعه عل الثني اليد 

والحلوس؛مجود والالركؤع حال وذللث، السمة، استثنته ما منه يتثنى 

يقولU اب التيق، كاب j والماتي (، ٧٩٩)الأذان كاب ق الخارتم، ^ )١( 
.ا(.الأْوم)*اا-

نحرمح<)ص:اما(.)أ(مدم 



الصلاةهمة  ١١٠

علاليد فيه ئوصع والسجود الركبت؛ن، عل اليدان فيه وصع الركؤع لأن 
نلالدي الشام ممى الربين، أو الفخدين عل والحلوس الأرض، 

الصلاة((.راِفي قوله; عموم ق داخلا بعده والدي الركؤع 
صدرهعل الركؤع بعد يديه يضع الإنسان أن الثنة إل الأقرب إذن؛ 

عنه.اممه رصي سعد بن سهل حديئ والدليل الرمع، نل بمعهإ كان كا 
الرضعمن رهعوا إذا من الحرام المسجد ؤ، اكلتن من أشاهد ينبته؛ 

الأ-محرهالركعة ق القنوت من أخذوه وهدا دعاء، رغ أيدتهم ا ريم 
التيالركعة وق الأخرة الركعة ق ^ا عمموا الفاسن. لقياسهم لكنهم 
الركؤعءبعد يدين رغ هناك ليس غلهل، ا هل. لكن قبلها، 

السجود،

٣^١،السجود إل ثتوي وزد بإ وحل- -عز اض محتد أن بحد تم 
إذايقولها ؤإنإ بعد، ولا قبل، أير® رراطه يقول؛ ولا أكثر،،، اراممه يقول؛ 
الجود.إل اهوكا 

السجودعند التكبثر ءنه~ الله —رصي هريرْ أف عن البخاري( روك، 
الأنتقالأتر١؛٠من وغيره 

النبلأن عنهإ افه رمحي عمن ابن عن البخاري روى يديه؛ يرغ ولا 
٠المجودر من رأسه يرغ جمن ولا يمجد، حين يديه يرئع لا ه 

١٠ نحربمه)ص؛ تقدم )١( 
محرمحه)ص:ا•م مل. )٢( 



١١١ه اممد رسول عن ولد ئ اثصلأةظىضوء ممة 

وأنفه،جتبمه تم يديه تم ئكسه عل نحر بل الأرض، إل بميمها ولا 
أنهكإ وهذا والأنف. ايهة ثم الكفان، م الركبان، صل U فازل 

وأبوالناش روى السثه. مقعسمغ أيصا فهو الجود عند الهلبيعة طت3ض 
نجدإدا . الم؛ رررأيث عنه~ اممه ~رصى حجر بن وائل عن داود 

نذغنممدو:ت''،.
أنمحه- اممه -رصي هريرة أبيا عن داود وأبو الناش روى ما وأما 

زلبجغ:دنهاثعي، ي؛ءك هلا؛وك ١^ نجد ررإذا قال،: ه الض 
المح«أى:ءلصفة»لأ:يكمحابجك النئه:ملئه«رُءقول 

منكل، يعرفه كا رجله مل يديه بميم برك إذا وابمر العثر، بروك 
كانفإذا موحرْ، قبل مقدمه وينزل لوحهه، البعير فيخر البعير، شاهد 

إذالأنه يديه؛ عل سجود0 ق الإنسان تخث أن . ال؛ي يف فقد يديه بميم 
البعير.بنككايثك ذللئ، فعل 

يتشثهكيف اف، يد؛، ب؛ن وفريق عال مقام ق الأف فالإنسان 
القرآنق يرد لر بالبهائم والتشثه الزكبت؛ن؟ قبل اليدين فيقع بالبهائم 
تنلؤ [، ١٧٦لالأءراف:^؛^١^٤^٠^ الذم مقام ق إلا والئنة 

وق[، لالحمعة:ه ه ك.فيآلأارضلآطارا م ألورق حنأوأ أقو< 

انيوالن(، ٨٣٨يديه)نبل ركبتيه يضع كيف باب الصلاة، كتاب ل داود أبو أحرجه )١( 
١(.• ٩ مجوده)٠ ز الإنسان من الأرض إل يمل ما أول( باب التهلثيق، تاب كق 

انيوالن(، ٨٤يديه)٠ قبل ركبتيه يضع كيف باب الصلاة، كتاب ز داود أبو أحرجه )٢( 
(.١٠٩٢مجوده)ل الإنسان من الأرض إل يمل ما أول، باب التهلبيق، تاب كق 



سةأسلأو

ثام:شيميةفيص«اأ؛.
الصلاةعاليه الرسول نش محكيا اثبج« ء:وك ثوك »هلأ إذن: 
إذف:افام. محيا ي بثا لا الهائم، أنطه شهئ الإنسان لأن واللام؛ 

الركيثق.يقدم السجود عند 
^لأن المر؛ ^ كا بزك فانه نكشه فدم إذا هائل: هال فان 

ركبتيه.عل تخز البمروك عند والبعثر يديه، ق البعير 

يثركفلا تئل•' ل؛ الرسول. لكن يديه، ل العثر وكش إن نعم، مول: 
فالنا:البعير. عاليه يثزك ما عل يثزك لا قال: لو البعير. عليه يثرك ما عل 

البعير،عليه يثرك ما عل بزكّى ركبتيك قدمت إذا لأنك ١^^^؛ تميم لا 
هناوالهل التعثر،،، آكإ يبرك راقلأ قال: لكنه ركبيه، عل يثرك والبعير 

هناالهل وليس التنبيه، عل الدالة بالكاف أش لأنه الجود؛ صفة عن 
عنهنا النهي كان لو عاليه، وتخز الإنان، عليه يسجد الدي العضو عن 

البعير.عاليه يثزك ما عل فلايثزك لقال: عليه ينجد العضوالذي 

الذيالعضو عن لا واقيئة، والكيفية الصفة هو عنه فالمنهل إدن: 
لنجدا واضح هال.ا ق والأمر وواضح، بهز فرق وهذا عليه، يجد 
ركثزإن نقول: أن نحاول وأن نا، أنفنتعب أن إل حاجه فلا ثاماله، 
إنحنث الحيل؛ هذا عن غنى ل لأننا عليهإ؛ يثرك ؤإنه يديه، ل البعثر 
عليه.يجد الذي العضو عن لا المنة، عن مي أنه ق ظاهر الهي 

(،٢٥٨٩لزوجها)والرأة لامرأته الرجل هبة باب الهبة، كتاب ل البخاري أحرجه 
(.١٦٢٢)السض بعد الصدقة ؤر الرجؤع تحريم باب الهبات، كتاب ل وملم 



١١٣اس.ج' رسول وردعن ضوءما على اسلأة سة 

يديهوئثصع المير، يثوك ثإ يثرك ارهلأ ت الحديث آخر ،; قال؛ipفإن 
الحديث.لفظ هكذا مل،ئكسته«، 

آخرهلأن متناقصا؛ الحديث لكان الأ-جمرة ا-إئمالة صحت لو نقول! 
قالولهدا تقديمهإ؛ م، ١^؛، عل، ثدل وأوله اليدين تقديم عل يدل 

محرهدى ق انماد ررزاد ق — اه، —رحمه القثم ابن الحدث الحافظ العلامة 
علمنقلب ثكسه« مل، يديه ررولبمع الحاليثت آخر ق قوله إن أن العيادءر 
أولمع يتطابق لا كان ؤإذا الحديث، أول مع يتطابق لا لأنه الراوي؛ 
مل،يديه ارونصع قوله؛ فإن بالمثال، لا ؛الأصل، ئمذ فإننا الحديث، 
أصلإل ردم أن أزينا إذا وحينئذ التمثيل، سيل عل هذا ركبتيه® 
قبليديه وصع لو لأنه يديه®؛ قبل ركبتيه راوتصع صوابه; صار الحديث، 

شاهدوض يديه، يقدم بزك إذا البعثر فإن العتر، يثرك كإ لترك وكبتته 
يتتلمابقأن أردنا إذا الصواب، يكون فحينئذ هذا، له ثيهت بروكه عند البعير 

قبلاليدين وصع لو لأنه يديه®؛ قبل ركبتيه ارولمبمع وأوله; الحديث، آخر 
وآخرهالحديث أول يكون وحينئذ العير، ييرك كإ ليرك قلت، كإ الؤكبتإن 
متناقصا.

بثرلأنه العبارة؛ عليه وانثليت وهم الراوي إن ثقول; أن والأول 
كلامه.الرمولهJناص، مول; ولا يتوهم، 

لام-والالصلاة -عليه الرسول -يا أمر التي، الثنة فإن هذا وعل 
يديه.قبل ركبتيه ان الإنيضع أن لجوي اق 

(زادسد)ا/"ا؟آ(.



اسلاةصفة  ١١٤

قالبإ اعتقادا ذلك وقلت —، اض —رخمه القيم ابن قرره هكذا 
ؤإنإبكلامهم، يدل لا العلم أهل لأن وذلك قال؛ بإ استدلالا لا 

إذابه، يستدل ولا له يستدل العالم كلام يقولون! ولهدا به؛ يعتقد 
عبادعل لخخة العاiا كلام يل أن أثا ذليلمك؟ ما له: ممل قولا  ٣١ئل 

بأنمأمور العاص أن إلا يصيب وقد نحطئ قد ١^١^٠ لأن لا؛ فهذا الله 
يأخذأن أجل من إلا العلم أهل بمال أن الله يأمره ولر العلم، أهل أل ي

]الحل:ّاأ[.4 باقولون:

هريرةأي )حديث، الحديث، هذا يكون حر لهذا يتنبه أن ينبغي ولهذا 
أنعل الدال، عنه اش رصي حجر بن وائل لحديث، موامما عنه( الله رصي 

ثقدمأنك عل ( Jjjإنه قال؛ لذ حلأدا اوسجود حاز، Jقدمان 
س؛لأنامحسامحوكمح>ارنم•

ذللن،أمته ما أو وجمر ركبتيه ل كان أو عاجزا كان من ولكن 
ركبتيه.قبل يديه يقدم أن عليه حرج فلا 

الؤكبت؛نوضع ل النبوي رافتح سثاها: اله رمالإخوة بعض ألم، وقد 
وأقاد.فيها وأجاد اشجودرا، ل اليدين قبل 

ثيسجود:ائفيلية هيئة تا 

عفووهذان — أنفه ح جبهته السبعة! أعضائه عؤر بجد — ١ 
وأطرافهوالزكتن، والكمن، مستقل- غر لأنه لها؛ تابع فالأف واحد، 

)؛(>قدم)ص:؛؛؛(.



١١٥ه اه رسوو وردعن ضوءU على اتم،لاة مضت 

صححففي بدلك، أمننا اممه لأن واحدا؛ عش منها يرقع لا المدم؛ن، 
أذلأنورئ المن. أن عنهإ- اش -رمحي عثاس ابن عن الخاري 

—وأثارالخبهه ررعل مولهت الثي. فصلها يم ؛، ١^٠١٠سبمه عل أنجد 
افاُن،ثكمغ ولا اكدمتي، وأطراف والؤكتتين واليدين — أمه عل بيده 

أغثلمءتبعه عل تنجد أل ررأمرئا صحح! لففل وق ٢، والشم٠٠١ 
ررالثدين،،.بدل! ٢ ®الاكمأن،ار رواية! ق لم مصحيح وق 

الأرضيل الذي م الإحام ظفر ونجعل يجد الناس بعض نجيه؛ 
صالذي الفلفر أو الأرض مس الإحام مول• فهل مرفوعا، والافي 

اثكاء.نؤع من بد لا بل هدا، صحة ق أسك وأنا غالخل، هدا ا الأرض؟ 
؟-تجنل'5فيإةا!

حجربن وائل حديث من ملم صحيح ق كإ وأنفه! جبهته يال ح■ 
بيننجد نجد ررقلها قال! ال~ي صلاة صفة ق عنه— الله —رصي 

وصغتجد ررم عنه! الله رصي وائل حديث من داود أبو وروى 
جهثه;أنني«رْ/

(.٨١٢الأنف)عل الجود باب الأذان، كتاب ق المخاري أحرجه )١( 
(.٨١٠أعظم)سعة عل الجود باب الأذان، كتاب ق البخاري أ-مج )٢( 
(.٤٩٠الجود)أعضاء باب الصلاة، كتاب ل لم مأحرجه )٣( 
(.٤٠١السري)عل اليمنى يده وضع باب الصلاة، كتاب ق لم مأحرجه )٤( 
(.٧٣٦الصلاة)افتتاح باب الصلاة، كتاب ق أبوداود أحرجه )٥( 



 \v\_ؤمفيسلأي

حمدأي حديث روايات إحدى ل داود أي ففي منكبيه، حتاو و أ٠ 
جسهض يديه وحى وجبهته أمه يأْأكن نجد ررم ت عنه اممه رمحي 

ثثصغشطؤمح((م.
عند-يعتي؛ يديه ودمغ ررمحكي وائل؛ حديث من الابي وروى 

يرلإ'محتأذ أراد ئؤأ أدي، بذ ءر.با إبمٌي رأيئ حش الإحرام" تمحرة 
ونجد،ثم م حمدْ<ا، 1ل اممه ا؛توع هماوث رأته رغ يم يديه، ورهع 

شي0كانتبماةينأمحعلاّ 
والأنف،للخهة محاذتإن تكونا أن إثا تكالأن: لهإ اليدان فإئ: 

حدوامحن•عل متأحرين يكونا أن يإما محنها، السجود ويكون 
بساضالأرض.

منداود أبو روى ببعض: بعصها ملصما القبلة إل أصابعها بمد ٤~ 
عميديه وضع تجد ارهإدا رواية؛ ل ءنه~ الله "رضي مد أ؛ى حديث 
آ.ائة1له<ار أصابعه بأطزافج وانتمل محابضهها ولا مئرش 

وهوهدميه وصدور وركثته كميه عل هائتضتج ررمنجد رواية؛ وق 
تاجدا<ر،<.

خلهرْبمد فلا طبيعته، عل يجعله يعني؛ الجود، ل يعتدل ه~ 

(.٧٣الصلاة)٤ افتتاح باب الصلاة، كتاب ل أبوداود أحرجه )١( 
(.١١٠٣الجود)من اليدين مكان باب التطبيق، كتاب ق ائي النأحرجه )٢( 
(.٧٣٢الصلاة)افتتاح باب الصلاة، كتاب أبوداود؛ أحرجه )٣( 
(.٧٣٣الصلاة)افتتاح باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه )٤( 



١١٧ه ض ورد ذ

مول!إنلث، حص ظهره يمد يده الناس، بعض يفعله كإ يقوسه ولا 
ويعلويرفع الظهر بل ظهر، مد فيه ليس فالسجود محاجي؟ هوأم أمنتعيح 

والسلام—تالصلاة "عليه النثر قال ولهذا الفخذينر؛ عن، يتجال حص 
»اغثدلواوالئجود«راا.

الثنةأنه يقلى السجود ق الناس بحثس يفعله الذي الامتداد وهذا 
ممه،ثعتدا ذلك يفعلون لأمم البدعة؛ من هذا بل للسنة، محالف هو 

ثقلمحمل امثد إذا لأنه الأمان؛ عل شديدة مشمة وفيه به، ثري ب والنسة 
ثريأن السثة ممرا، ذلك عليه وثى رمته، وانحنعت الخبهة، عل البدن 

وريالامتداد فرق وهناك ممتد، أن لا فخذيلئؤ، ■مر محافيه وأن ظهرك 
ورذلتإؤإنإ ظهره، يمد السجود ق الإنسان بكون ثرد ع والسثة الظهر، 
السنةهو هذا كان لو حال كل وعل الركؤع، حال ق ظهر0 يمد يكونه 

النثة.هو ليسر لكنه الإنسان، لتحمل 
دييه-ولاعل الأرض، عل فلابمطها نرفعها، ذراعيه، ينصب - ٦ 

تجدإدا ٠٠عنه! الله رصي هريرة أي حديث من داود أبو روى 

ه•'الله رمحول قال قال! عنه— الله —رصي الراء عن لم موروى 
منهمك«امنانلإ تيك،، محغ نجدت ^١ ٠٠

(. ٥٣٢) وحل عز وبه يناجي الملر باب الصلاة، مواقيت كتاب ل البخاري أحرجه ( )١ 
(.٩٠١)جود الصمة باب الصلاة، كتاب ل داود أبو أحرجه )٢( 
٤(. ٩٤)الجود ق الاعتدال باب الصلاة، كتاب ق لم مأحرجه )٣( 



٠مةاسلأء ١١٨

فإنهالصلاة، ز الصص ق لكن إذا إلا جنبيه عن عصديه محاق - ٧ 

أنينبغي ولا وآذاه، جاره عل لصيق هذا فعل لو لأنه ذللئ،؛ يفعل لا 
بلالأصابع، ، ثتحرفلا الجافاة عند ولكن ئنة، أجل من متا يفعل 
القبلة.مستملة الأصاع يكون 

الله—رصي ^؛٤ ابن ماللئ، بن الله عبد عن البخاري صحح وق 
.إئطثه(،ر يبدوياض حص يديه بتن هرج إذاصل رركاو قالت عنه— 

الئتي®"كاف قالت؛ عنها~ اممه ~رصي ممونه عن لم موروى 

مأن س بمأ أن خزي :دنه، خاj تجد \1\ ^ ١١ص: 
َمحث،:دئهتي«رى. 

إلأئوى ررإدا عنه؛ الله رصي حميد أبى حديث، من اش النوروى 
٠٠رجاته«ر أصاخ وقح إبطته، عى عضديه جال ناجيا ا°لأرض 

مرفوعا•الظهر فيكون فخذيه، عن بطته يرخ ٨~ 
~رصىوائل حديث من داود أبو روى سامه؛ عن فخذيه يرهع ٩" 

ثيءعل بطئه حامل ع؛ز ئخديه ق/؛ مج نجد ررؤإذا رواية؛ ي ءنهُ" الله 
؛.مراهخد.يه<اأ

(•٣٩الجود)٠ ق ومحاق صعيه يبدي باب الأذان، كتاب ق الخاري أحرجه )١( 
(.٤٩٦الجود)ق الأعتل.ال باب الصلاة، كتاب ق لم مأحرجه ( ٢ر 

(.١١١٠الجود)ق التجال باب التطسق، كتاب ق ائي النأحرجه )٠١( 
,١١٠٢الجود)ق الرجل؛ن أصابع فتح باب الافتتاح، كتاب ق اكاتي أحرجه )٤( 
(.٧٣٥الصلاة)افتتاح باب الصلاة، كتاب أبوداود: أحرجه )٥( 



١١٩ه اه عزرا،،وو ورد ضوءU على الملأة همة 

ورؤدسبجنها، بمرق دلا بجض، بمضها لمحق ئدب، بجب ~ ١ ٠
علتهالبج، ^ ١^١۶بعض قال اكلة، إل شهة الأرض عل أصابعها 
لأنالقبلة؛ إل متجهة الأصابع ثكون أن أيل من الأستْلاعة حب 
أنأراد لو جدا، يصرا الخنصر ؤيكون طويلة، إمامه يكون الناس بعض 
امتهليع.ما الأرض إل الخنصر يصل 

ارهمادمت،هالت،؛ عنهاب اض ~رصى عايشه حديث، من لم حمروى 
هدمهبطن عل يدي هوست، يالثمنته الفزاش من أثلة اممه. رثول 
إذاإلا القدمين عل ثسر لا الواحدة واليد متصوبمانءارَ؛، ومحا النحد وهول، 

مضمومين.كانا 

آ.منهويتاناار وددما0 وهوناجي إثه ارثاسهنثج وللنائي؛ 
إحدىيضم ه النئ أن ٠ ر حريمه ابن صحح ل جاء وهكذا 

جود.الحال 3، الأحرى إل رحلته 

فإذاالإنسان، بحسب وكون القدمان يصث لا الئلطءت بعض وقال 
بيثهإ.ما ل يهلئ بدينا كان ؤإذا بينها، ما يقصر نحيما الساجد كان 

ستر،مقدار بينها نجعل بل القدمان، يصم لا \ذئر\ء.' بعض وقال 
شيئين!JضمدتV دعوى وهده 

الأفثحتاج شتر، بمقدار أنه الثانرا والثيء التفرين؛، الأول• الثيء 

(.٤٨٦والجود)الركؤع ل يقال ما باب الصلاة، كتاب ل لم ما-م-حه )١( 
١(.١ • جود)١ الل القدم؛ن نب باب التطسق، كتاب ل النائي احرحه )٢( 

X٣٢٨/١)٣(صمحاينب)



عمفسلأي

ثز.بؤقدار أنه الئاف والدليل الفريق، دليل الأى الدليل ذليلن: إل 
فكنلكنا إذا اوبجن ض أن التفريق دليل قائل: مول ئد 
طبيعةمضيه ما عل زائد أمر بعض إل بعضها الرحلن صم لأن الثفرق؛ 

الإنسان.

إلمحتاج شر بمقدار أما الطع، بمقتفى يفئءون إمم فأهول• 
أوبالكمه أو بالعد التقدير فيه ادعي ثيء كل أن القاعدة لأن دليل؛ 

دليل.بلا محكنا كان ؤإلأ دليل، من فيه بد فلا يا"لنجم 

دليل.إل نجاج جود الل الرجلتن لوصع اشر مقدار مول؛ إذن 
أنالطبيعة ق والأصل الدليل، عدم الدليل الإنازث يقول فقن. المئح أما 

متفرقتن.الزكيتان كانت، كيا متقنفتن القدمان أو النجلان ثكون 
بعض.إل بحصهعا يصم أن الئث إل الأقرب لكن 

بعفىإل بحضهعا بضم ثرد لر أءلم~ ~ءيءا فالمسة للزكتن ية بالن
بعض.إل بضا يصأ ولا فته،ا، عل فيجعلهكا إلف: ينجهما، ولا 

اشرصي أض عن الخاري روى الأرض: عل ذراعيه يمرش دلا 
الكإب«را؛.اتاط ذزاصه تخوم ذلأبمئ الئجود، ل رراغثدلوا عنه: 

اممه-رصي عباس ابن عن الخاري روى ثوبه؛ ولا نغرم ييث ولا 
يقمرولا أعظم، تبتة عل ثنجد أل رءأمريأ قال؛ ه الّثي أن عنها" 

ثن;اثلأفتزا«رى.

نحرمح<)ص:م\؛ا(.تقدم )١( 
٨(.١ أعظم)٠ سبعة عل الجود باب الأذان، كتاب ل البخاري أحرجه )٢( 



١٢١ض ورد u ض همة 

ذمْ،يغص أو وبي سبمؤ، عل بمجد أذ ه اللمي رُأَر ولملم• 
ؤث1بم«ُُ

ركبتيه،عل اعتإدْ جاز اليدين رغ علميه وشؤ الجود طال ؤإن 
الثئأصحاب لآ\»ذ!لك قال! عنه— اممه —رصي هريره أل عن أبوداود روى 

.٠٢ررانسوالألثيرمماَل: امنيوا، هظه١^^^١ 
منالبخاري روى وط؛ن: ماء ولوعل مجوده حال الأرض وياشر 

المدر!ليلة . افه رسول رويا ل محته— افه —رصي معيد أب حديث 
النحل،جريد المنحد سر نمفوكال وماء« ط؛ن ق أنجد 'كال رأيت رروإي، 

يالن؛ئ ٠نا محصل ئيجنو\، محزص، هجاءت نقآ، الثهاء ق ثنى وما 
مبمديىوأرنبته . اش رمول جبهه عل والماء الط؛ز، أثر رأبم، حس 

محثاة«رم.

اللهرصي معتميب، عن الخاري روى لحاجة؛ إلا الأرض يمنح ولا 
ررإويال،! بمجد، ح4ث، الراب يخوي الرجل محا مال؛ البي. ررأن عنه؛ 

ماحر0((ر؛/هاعلأ 'كنت، 

عنالخاري روى به؛ محل غثر ونحوه منيل عف يميد أن وله 
٠.اائمرةُ عل النل. صلاة عنها- اش ~رصى ميمونه 

١(.١ نحربجه)ءسته تقدم )١( 
(.٩٠٢للضرورة)ذلك ز الرحمة باب الصلاة، كتاب ق داود أبو أخرجه )٢( 
٨(. ١٣)الط؛ن ل الأنف عل الجود باب الأذان، كتاب ق البخاري أخرجه )٣( 
(.١٢٠٧الصلاة)ل الحمى مسح باب الصلاة، ل العمل كتاب ل البخاري أخرجه )٤( 
(.٣٨الحمرة)١ عل الصلاة باب الصلاة، كتاب ل البخاري أخرجه )٥( 



 __m_سيسبز

البخاريروى للحاجة: إلا وضره ثوب من به شل عل بمجد ولا 
طزفأحدثا مصع .، اشمج خ يصل ررئ ث عنه اش رصي أض عن 

ا.الثجود<ار مكان ل الخئ شدة من اكومب، 
بنطالأرض مى وجهه أذ أحدئا بمشع لمْ ررقإدا رواية؛ ول 

ي،نمدضرى.

صلِفيالئذ. ارأل عنهات اش رصي هماس ابن عن أحمد وروى 
٠.وحثهاااُ الأرصن برد بفضؤله يهم، بؤ، مثوئحا واحد ُوب 

للسجود:القوليه هيئة لا 

كاأوأكئز ثلاثا ئكئرُا الآعل« زق ارنبمان ئجودْ: ل يمول - ١ 
لالأعل ربه باسم بح وكان. عشر، عف يزيد فلا الإمام إلا بثاء 

ذلكر؛آ.عنه بت، السجود، 
سطوزد:رضنخمفيأذكاراركوعاْا.

كاذهؤ افث رسول ررأل عنه؛ افه رصي هريرة أي عن ملم وروى 
وآحرهوأوله وجثه، لله، ؤثه دسم، با اعقر ُراللهم ؛ ئجودْ j، يقول 

وعلأسهومزْ«اُ

(.٣٨٥الحر)ندة ق الثوب عل الجود ياب الصلاة، كتاب ل البخارتم، أحرجه ( ١١
جودللالصلاة ل الثوب بسهل باب الصلاة، ل العمل كتاب ل البخاري أخرجه )٢( 

أحمد)ا/آ-هأ(.)"آ(أحرجه 
١(.• )؛(مدمنحرمحه)ص:• 
)ه(اظر)ص;أ'ا(.

٤(.جود)٣٨ والالركؤع ق يقال ما باب الصلاة، كتاب ل ملم أخرجه ر٦( 



١٢٣اس.جة- رسول عذ ولد ما ضوء على اسلأة همة 

العقيم'،،ري ار،سحانى الإمان! فيه يقول الركؤع بح تفائدة! 
هداو\وا التفريق ق الحكمة الأعل"، ربير "سحال يقول! الجود بح ون

"شحانقلت! فإذا فعل، وهو له، تعفيا ممه انحناء الركؤع ظاهرة، وهذا 
مناسبةهدم وبالفعل، بالقول ممه معفؤا فكون قول، فهو ائعظيم،، زئخ 

عفليمة.

الأقدامموصع ق الوجه وهو فيك ما أمرق ثضع فه، ذل، السجود 
—وحل —عز اممه عل سي أن فيابب ويزول، نقول وهدا لأرض، اي 

أنثعلم ونحن عال، رب، رب، يا وأنت، نازل، عبد أنا مول! كأنهأ بالعلو، 
وعلووصقل.علوذان، وتعاؤاس "سبحانه اطه علو 

بياته.ثيء كل فوق، —تعال— اممه فان علوالدائن، أما 
لأعلمتضمن وحل- -عز وصفه إن أي! الوصش، العلو الثال! 
٦[.٠ تاك>ل: ه رثوألمخرأنءكن آلأتك ؤوشآل*ثث ن تعال لقوله الأوصاف،؛ 

قعاالسجود، ق فمزأهما حربه، من آيتان عليه وبقي سجد، مان إنمسالة! 
مح٢ذللث،؟

أنكيا محوز لا السجود ق القرآن قراءة لأن تحوز؛ لا هدا يقول! 
آلهوعل عليه افه صل البل قال تحوز، لا الأوقاُتؤ بحص ل الصلاة 

همحاتاجدا، أن زابما ١^  ٧١أن بيت نإف »ألأ الم: و-
أنهممن الدعاء، ق هاجتهدوا الثجود وأما وجل، عر الرب فته ثعفلموا 

منيكون ما أقرب لأنه لكم؛ يستجاب أن حري أي! ، لكم" ينتجاب، 
نحربجه)ص:ه:؛(تقدم 



 uv_مميسلأو

٠•وهوناجثاار وبه مى العث مالإكول ^١٠-، ١٠الني.I قال كا ربه 
منثاء ولمن ولوالديه لتفه الجود ق الدعاء من يكثر إدل؛ ٣" 
وأشرفأعل وهي جبهته وصع لأن له؛ يستجاب أن حري فإنه المسلمتن 

قورد ولدا ض؛ الذل كإل فيها بالأقدام تداس التي الأرض ق يدنه ل ما 
؛،ناجد«ر وهو ربه من العتد يئوو ما ااأمب د.'' النبل عن الحديث 
اشرمعه ف الساجد ثواصع ئا لكن الساجد، من أرئع القائم ١^١ سبحان 
وجل.عز اممه إل أقرب وصار 

إلاالمافلمة وق الفريضة ق السجود هذا ق الدعاء من محثر أن منتعي 
عنه.يتخلف ولا الإمام، بمتابعة ملرم فإنلث، مأموما كنت، إذا 

بالزواج،يدعو الشاب الرحم، وقهليعة الإثم إلا شاء بإ ويدعو 
نذقاللهم يقول؛ العلم محنالب محاجي، وهو زوجة• اررض اللهم يقول؛ 

أعراللهأ يقول: بنته يبي واحد حفظا. واررقي محا، واررئي علكا، 
إتمامه.عل 

ستحال: قال كإ عبادة الدعاء محني لأن _؛ با اممه ادغ المهأ 
جهمسبييحلؤن عبادق عن دنتك؛رؤن اتنثين^ أمحتجب أدعؤف رتج^كم 
٦[.٠ ]غافر: ه دانيرت< 

ينتعيالصلاة ق فيها يشنع التي الأماكن من غره وق هنا والدعاء 
أحب.بإ يدعو أن فله الوارد فعل ؤإذا الوارد، عل فيه الإنسان نحافظ أن 

(.٤٨٢)والسجود الركؤع ق يقال ما باب الصلاة، كتاب ل مسلم أخرجه ( ١ ر 
نحرمحه)ص:أآا(.)Y("_،؛ 



١٢٥ج اض رسول عن ورد ضوءما ظى اسلأة همة 

سمسبج،اسومحا:

السجدلإنين تجلس يديه، راغ غثي ٠^^١ الجود من رأسه يري ثم 
سجوده.يثير 

بمجد،حذن يكم رءم ت عنه اممه رصي هريرة أي عن البخاري روى 
زأنه«ره.ميكمحجم:زلإ 

راولأللجود: الرفع عدم ل عنهإ- اممه "رصي عمر ابن عن وروى 
الئجود«رآآ.من زأنه يزمع ولاحين ح؛زبمجد، ديك معز 

وئجوذة،ه انيآ رثؤغ رركاو عنه؛ اض رصي الآراء عن وروى 
٠•الثواء،ار مى يرث الثجدم ذي/؛ الرثوع مذ رأته رغ يإدا 

الممدفن:بين 

له.فراشا ايرى اوجل تجعل أي؛ البمرى، قدمه يقرص " ١ 
بلوالفخد، الساق لا الأيثن، الخائب من الثمتى القدم ينصب ٢" 

١ ممدودتان.والفحل. ق  ١١

الثرىأثا فوق، إل وعمها الأرض، إل أصابعها بملون تجعل ٣- 
ان.الإنإل وبطها دكونظهرهاإلالأرض، 

يرىكاو ارانه عمر؛ بن اش عد بن الله عد عن اليخاري روى 

«ا(.)ا(ماوم)ص:ا'
)آ(مدم)ص;ا'ا(.

(.٨٠١اركؤع)من رأّه يرفع حن الطمأينة باب الأذان، كتاب ق البخاري أحرجه )٣( 



مسمموه

وآناممعلته جيش، إدا \ذثلأب ق هئى عئهإ، اف وصى عمر بن افه عبد 
ألئنة ^ ١١وداو،أ عمن، بن اممه عبد قهاق الس، حدبثج يومئد 

إلمحمالأ دلكج• معل إلك مملت،ت السرى®، وثنى النش رجللثج ئنصشح 
.٠١رخةلآمحر

'كان٠١ءالأجث عنها— افه —رصي عائشة حديث، من لم موروى 
أ.اكش«ر رينه ؤيئصنج اكزى رجيه أرؤ 

الصلاةئنة رامن ءنه،ا-ت اش -رصي عمر ابن عن النسائي وروى 
علذالجلوز المله بآصابمها وانقاة اثش، الميم أذشخح 

المحى«رُ
عنلم مروى عميه؛ عل وجلس قدمته، فنصب أقعى، ثاء ؤإن 
الئق«،ر)ين ممال: المدمن، عل الإص و عثاص لأنن ))محلنا ًلاوس: 

ضقنقلإك هذ ))نل عثاس: ١^، ممال باويل. جماء' ٧ إي لك: يملنا 
افثع1تهويم«رأ'.

المسرى،فخيم عل ممدودة الأصاع مضمومة المسرى كمه نصع - ٤ 
لها.كالقابض النكبة ألممها ثاء ؤإن 

(.٨٢٧التشهد)ق الخالوس ّة باب الأذان، محاب j البخاري أحرجه ( ١ر 
(٤٠  ٩٨الصلاة)صفة نحمع ما باب الصلاة، كتاب ل الم مأحرجه )٢( 
القبلةاس،؛ أصابع بأطراف، الاستقبال باب التطيق، كتاب ل النائي أحرجه )٣( 

(١١٥٩.)

العقبينعل الإئعاء جواز باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب ل لم مأحرجه )٤( 
(٥٣٦.)



١٢٧اس;خن يبموو وردعن ضوءu اثملأةعش مفة 

)رأسالنكبة طزف أو اليمتى فخذه عل اليمتهمئ كمه يضع ه~ 
والأنش،والبجر، اضر، الثلاثة: الأصاح منها ويمض الركة(، 

معالإ:يام وحلمح، والبجر اضر مض شاء ؤإن عليها، الإ:يام وبجع 
الئئابة(،)أو الثثاحة ويرفع كالخلقة، برأسها رأسها فوصل ١^٠^ 
نمرولكن داء، تكونا ولا ياي، محركا لا فقط، اس محي ومحئكها 

ااوارحمني،اأصبعه، فهدي لء اعؤر ®رب مثلا؛ متمول الدعاء، محي ببما 
*الئلأمأصبعه، ف؛ري دعاء هذا عاياف،ء ررالئلأم وتقول؛ أصبحه، همرقع 
محمده،عز بارك رراللهم دعاء، محمده عل صل ررالثهم دءاء، ٥^٠١ عليناء 
كذللث،،المتره عذاص، رامن دعاء، جهنم،؛ عذايم، من باش ررأعوذ دعاء، 

كثإوهكذا الدحاله، المسح فتنه ررؤمى كذلك،، وااراد؛،ا؛ المحتا فتك رءمذ 
دعا0.الذي وعلا حل علوالباري إل إثاره 4ئكها دعاتك جلة حاءت، 

كالالبي ارأف عنهات اش رصي عمر بن اش عد عن ملم روى 
ثلام البش إذا 

باسطهاعأإهاهر}ركسه عل الثنزى ويده يدعا٩ الإيام، 
ومضانئش، يخدم عل النمش كمه رءوصع آحر؛ حديب ول 
علالثنزى كمه ووصع الإثبام، اكيثل بإصتعه وأثار كلها، أصابعه 

١١٥٠٠^۶٠^يخدم 

الصلاةل الخالوس صفة باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب ل لم مأحرجه )١( 

السابق.الوضع ل )٢( 



١٢٨

رركاوعنهإ؛ اف رصي الربثر بن اف عد حديث من لم موروى 
وذمالينز، ثخذه عل البمز يدم وصع ذم، يعد إدا ه اممه رنول 

علاياثئ ذذي اص، بإِض ذٌ 1^5،، فخيم عل اكزى 
نكبم«ُُإتاس،تتيائص 

الئلرامحت هال: محه- اممه -رصي حجر بن وائل عن أحمد وروى 
ضززثغ محكي، اكل4، ض داَل: بمل. محم محرز قلئ: فه 

يج.سائل:ءامحائأذ:>لإ
دؤاري، عل ذيه وصغ رثغ ظثا حدومنكبه، س حز يديه رهغ 
وصغنجد دل؛ا حدومنكتثه، كاسا حر يديه رهغ الرهمع مى رأته ريع 
آ.اأنصع«ر بدلك وجهه، مى يديه 

رحلهمحامرش حلس م حدوأذنه، يديه يوصع راونجد روايةت ول 
البمشوراعئ ددصغ البمرى، ركبته عل البمرى يدْ وصغ م الينرى، 

ثبسءلف؟دْاكش،لإكرش، 
أذنيه،؛حداء يداه هآكاسته تجد، ثم أصابعه، نائر 

إصبمه،رهمخ م حكه، يحلق أصابعه ب؛ذ مص ارم روآية؛ وق 
ا.داودُ أبو بنحوْ ورواْ ٠، بماٌ' يدم تيركها قرأيته 

(.٥٧٩الصلاة)ز الخلوص صفة باب الصلاة، رمواصع المساجد كتاب ق مسلم أحرجه )١( 
أخمال)أ/ا"اما(.)أ(أخرجه 

أحمدر؛/يا*ا(.أحرجه )٣( 
(.u(r\A/i\-)؛(أحرجه 

(.٧٢الصلاة)٦ ق اليدين وير باب الصلاة، كتاب ق أبوداود أحرجه )٥( 



١٢٩ه اض رسول عن ورد u ضوء ملي الصلاة هفة 

عموبعضهم صحح، الحديث أن العال،، ررزاد عل المحثون وذكر 
حيد.بأنه 

المعاداارُوزاد ل اش- -رحمه المم ابن ^٥ هوالدي ذكزته الدي وهذا 
الراجحلأن الصلاة؛ حمح يعم لا أنه يم، لا القثهد ؤ، ذلك ويقيني 

فانيطافه بحكم أفراده أحد ثم العموم يكر إذا أنه الأصولثبن أقوال، من 
هوفولوهدا الأصول،، أهل هدا عل نمس كإ التخصص يقتفي لا ذللث، 

ثمءلالتا، عشرون مثلا وعندي الهللة. أكرم قلت• إذا فمتلأ؛ حمهورهم، 
منعشر تعه أن هذا يقتفى فلا العشرين، من وهو فلأيا. أكرم قلت• 
تياهنألثخ آليُ نرل ؤ تعال: ١^ قال، ث! أنه ي محزمون، لا هزلأء 
الملائكة.لبمية لحرجا الروح ذكر يكن أ[لم تالفدرت 

يمضىلا العام ؛وافق ؛،محم العام أفراد بض ذكر أن المهأ 
إمايمضيه! لسبب بالدكر الفرد هدا نحصيهس يكون ولكن التخصص، 

ذلك.نمر أو به، للعناية 

أنتثبت، أن سطح لا لكن وطه، مبيكون أنبا عل الخإء وأكثر 
اليدبأن الئنة عل اطي منكم ومن فخيم، عل سنعلمها كان ه الرمحول، 

لأنني؛خشن،به؛ محلينعمنا السجدلإن من الفخان عل مبسوطة يكون اليمنى 
بأنباالنتة ووردت وطه مبهن لي ؤإذا مبسوطة، ثكون أنبا أجد وب عنه، 

إنهات يقولون اممه— —رحمهم الفقهاء كان ؤإن أول، الئنة ايبيع فان يمص 
التيالصفة إن نقول.' أن يكفي لكن مبسوطة، اليمنى الفخذ عل توصع 

)ا(زادالعاد)ا/مّا'ا(.



الصلاةهمة  ١٣٠

هدهعل محنبقى تثط، انبما يرد وز هي اليمنى لليد يالنيه وردمت، 
•الجدت،ن بن الخلومحى ق تبهل اما النثه من لنا يتيان حتن الصفة 

وقالسجدئن، ب؛ن ت ثلاث، الصالة حلسايت، إن أقول.' كنتا ولمد 
الأخرى،عن نحثبم، ة خالوكل الأمحر، التحئد وق الأى، الشئد 
افتراش،والأول ثورك، أنه ق الأول التشهد عن يلف، الأنير التشهد 
قالأول الئهد توافق الجدبن ين ة اخلمواء، فيهإ اليدين ووضع 

مسوءلهالفخد عل اليمنى وضع بأن عنه نحتلفح لكن افتداش، أنبا 
الله-رضي حجر بن وائل زواه ما عل اطلعتا أن بعد لكي كاليسرى، 

التعليلكان ؤإن حش الخديثر، عليه دل، ما أيع أن إلا سعني لر عنه— 
الثنةدامت، ما لكن جيدا، ثعليلأ به وأقول إليه أميل كنت، الدي الأول 

الئشهدينوؤ، السجدبن ين ة اخلؤ، اليمنى اليد وضع أن عل دلتط 
أقول؛دللث،.أن إلا اممه عند سعنى لا مواء 

ادuجدءن:بين للجيسة المولية الهيئة 

وازرهني«وعافي، ؤا-آزف، وائدف، واوخمي، i،، اعقر رررب، بمول؛ 
موهق.مبارك وهودعاء منفردا، أو أومأموما إماما كان مواء 

-عليهال؛ي عن روي وقد الضمير الإمام يفرد كيف، قالت،1 فان 
هميدوقا، بالد•ءاء مثه محص أحدآكلم يومي ءرلأ والسلأم—ت الصلأة 

سلصلحانم«ره.
لوالترمذي (، ٩٠)حاقن وص الرجل أمل باب، الهلهارة، كتاب، ق أبوداود أخرجه ( ١ ) 

لماجه وابن (، ٣٥٧)ه نفالإمام نحص أن كراهة ل جاء ما بابح الصلاة، كتاب، 
(.٢٨٠)ه/ وأحمد (، ٩٢٣)ه نفالإمام نحص ولا باب، الصلاة، إقامة كتابؤ 



١٢١ه اه رسول عن ورد ضوءما على انملأة ْمة 

إذاالإمام فان المأموم، عاليه يؤمن دعاء ق هدا أن ذلك عل فالخواب 
الحسنه الثي علمه المنون، دعاء مثل المامومثن، حان قد يكون أقرئه 

،هدق<ا فمذ اهدف رراللمهم الإفراد• بمتغة عّه،ا~ الله ~رصيى عئ ابى 
المأموملأن حيانه؛ هدا يكون هدث،، فيمذ اهدل رااللهم الإمام! محال فلو 

المامومن.وترك لشمه، دعا الأف والإمام آمتن• سيقول؛ 
دونبالدعاع ه ثفعئص فلا هدس« فيئس اهدثا ارالأهم فلمل! إدل! 
للمماموم.خيانة ذللئ، لأن المأموم؛ عليه يؤمن دعاء ق المأمومن 

ويقولهديث،ٌ، فنمى اهدل رراللهم يقول؛ الإمام يع هائل! محال لو 
رروأنامثالك«؟لالأموم!قل!

ررآم؛نا<،يقول! أن حقه ي المشرؤع المأموم لأن هدا؛ يصلح لا يقول! 
والمأموم.للأمام شاملمه ثكون صيغة من بد فلا 

مول'كاذ ه الى "أو عنها؛ اش رضي عثاس ابن عن أبوداود روى 
•واررمح،" وائدو، وعافنح؛،، وارخمى، اعقرب،، "اللهم الثجدمح: ب؛ن 

اعقر"رب يقول! كان أنه ءنه~ افه رصي — حديقة حدث من وروى 
نثامحفي«"ر.ئ' 
كتابل والترمذي (، ١٤٢٧)الوتر ل القنوت باب الوتر، كتاب ل أبوداود أحرجه )١( 

بابالليل، نيام كتاب ل والنائي (، ٤٦٤)الوتر ق اكوت ل حاء ما باب الوتر، 
لاكوت ل جاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب ل ماجه وابن (، ١٧٤٦)الوتر ل الدعاء 

(.١٩٩/١(،وأحماJ)١١٧٨)الوتر 
(.٨٥٠جدتن)البين الدعاء باب الصلاة، كتاب ل داود أبر أحرجه )٢( 
•( ٨٧وسجوده)٤ ركوعه ل الرجل يقول، ما باب الصلاة، كتاب ل داود أبو أحرجه )٣( 



 YfV_مصلأو

واوحمني،اعقر ُررب عنهإ" الله رصي عباس ابن عن ولأحمد 
'•ررواجيف؛اا أ رواية ل زاد ا، وائدف**؛ وارريتح،، واندني، 

لأنياوالتجاوز؛ السر، ثسينت هللس، ثتفمن الغفرة لي،ا اعقر اررب 
يتقىرأسه عل القتال ق الإنسان يلته هوما والمعمر المعمر، من مأخوذة 

الوقاية.والثازاأ الثر. به تحصل الغمر وهذا الهام، به 

أحدعلميها يطلع لا حر دنونج، عل اسر أي؛ اعقر؛،،؛ ررزب إدذث 
العاصي،ْس فعله ما عل الناص يطؤع أن محب لا الإنسان لأن سواك؛ 
عليها•د*افيزا فلا عم، تجاوز وأيقا 

الطالومحب،حصول -يا التي الرحمة قدرل فمعناْت ررارحمييءا قولك؛ أما 
المرهوب.وزوال 

البدن،مزض هو الخلإ والمعنوي، الخلإ المرض مى را•ءافنياا 
منعاقني أي؛ الأمرين، من الملامة اممه ثال المل_إ، مرص والمعنوي 

البدن.ومرض الملب، مرض 

يتهاونأن إما مص! ق داؤا الإنسان لأن مصي؛ اجر أي؛ رراجرزا،ا 
تحرك.أن وتعال— —سبحانه افه قتال ^^١، يفعل أن ؤإما بواجب، 

يمالثيء، يعلم ياي حمفله، ق ناقص علمه، ق ناقص الإنسان كيلك 
ءليكّيرد ثمتس كل ق تحرك أن اش شال اه، ين

أخماو)ا/ه؛*ا(.أخرجه )١( 
(.1٣٧١حماو)ا/)؟(أخرجه 



١٢٢ج- اس رسوو عز ورد *ا ضوء على انملأة ممة 

يكونمعنويا ووزما البدن، غذاء به يكون مائيا وزيا أي• ررارزءثىُا 
القالب.غذاء ُه 

والشرابالهلعام مثل البدن غذاء به يكون الذي ١^^؛ الررق 
ذلك،وغر الصائح والعمل والعلم كالإيإن والعنوي والكن، واللباس 

الأجرة.ق ان الأنيشر مما 
حمنيشعر ولا الكلمة، هذه يقول الإنسان أن الماس عل الغالب 

والئزقالبدئ، المادي الرزق الرزق• من  ٧۶٠٢٠١١اف يسال أنه قولها 
أجزالنكسب المعابخ هذه ستحضر أن لما ينبغي والم،ي الروم، القلي 

وفضلا.

اسةاس:

كالسجودالثانر السجود وكيفية الثانية، السجدة مسجد يكر ثم 
الأول.السجود ق يقال هوما فيه يقال وما الأول، 

ئطمئنحس انجد ارم عنه! اف رصي هريرة أي عن البخاري روى 
٠،ناجدا«أ يطمس حص انجد م جالتا، دطمس حش اري م ناجيا، 
حىيكو م ينجد، ح؛را يكو ررم عنه: اممه رصي هريرة أبي( عن وروى 

يرلإبم«رم.

(.٧٩٣ركوعه)يتم لا الذي ج المي أم باب الأذان، كتاب ن، الخاري أحرجه )١( 
(.٧٨٩الجود)س نام إذا التكبر باب الأذان، كتاب ؤ، الخاري أحرجه )٢( 



 m_سةسلأؤ

الرك،ماثذ؛ة؛

ركبتيهعل معتمدا قدميه صدور عل الثانية الركعة إل مقوم يكبمر ثم 
وقيل؛٠، اشر رحمه أحمد الإمام مذهب من الشهور هو هذا جلوس، بدون 

الإماممذهب س المشهور هو كإ يديه عل نمدا يقوم لم نجلس، بل 
.اف٠٢٠رحمه الناقص 

الامزاحة،ة حلوهو باسم، العناء عند مشهورة ة الخلوهذه 
مشروعيتها.ق الله— -رحمهم العل،اء احتلم، وقد 

إلأو الثانية، إل قمت، فإذا مهللئا، تحثة م أما يرى من منهم 
إنالعاجن صفة عل إما يديلئ،؛ عل معتمدا انيص ثم فاجلز الرابعة، 

حديثأن يرى من عثل الصفة هازه غر عل أو ذللثج، ل الحديث، صح 
صحيف.العجن 

الإحللاق.عل تحثة م غر أنبما يرى من ومنهم 
علالنهوض كظة إليها احتجت إن ويقول؛ يفصل، من ومنهم 

محلسفإنك ذك أشبه ما أو مرض، أو كآر، أو لصعق، قل.ميك؛ صدور 
تجلس.فلا محخإليها ل؛ ؤإذا تنهض، ثم 

عندثكبير لها وليس دعاء، فا ليس ه الخلهذه بأن لذلك واستدل 
لها؟كن لر فالثأ القيام، إل جود المن واحد التكبثر بل منها، الانتقال 

ذاتبا؛ق مقصودة غر أنبا عل ذل فيها ذكر ولا بحدها، ولا قبلها ثكبثر 

)ا(متهىالإرادات)ا'/حه(.
)آ(ضسج)ا/ابا(.



١٣٥هت اس رص ض ورد ط  ٠٣ض اس؛ همة 

وتكبممنرؤع، ذكر من فيه بد لا الصلاة ق ذاته ق مقصود ركن كل لأن 
بنمالك حديث ق أن أيئا ذلك عل ؤيدل قالوا؛ لاحق، وتكبير سابق، 

التدينعل والاعتإد ، يديه عل يعتمد أنه ءنه~1 اممه ~رصى الحويرث 
امحوض•ْن معه يتمغن لا بابم ؤمل حاجة من إلا غاث يكون لا 

الئجودمن النهوض ق نفسك فلا إليها احثجت، إن ت يهول( فلهيا 
القتامإل السجود من تخفى أن فالأول محج ل؛ ؤإن رأتا، القتام إل 

قدامهبن أحمد بن افه عبد رءالمعنيء صاحس، احتاره ما هو وهدا رأتا، 
رحمهأحمد الإمام أصحاب أكابر من وهو ، القه رحمه با،لوثق ، العروق

المغني؛صاحب ويقول ، أيصا المعادء ءازاد ق القيم ابن احييار وهو الله، 
الخالةهده إثباُت، فيها التي الأدلة الأدلة، فيه محتمع الدي هو هدا إن 

الإطلاق.من أرحح عندي التفصيل وهذا ونفيها، 
فيهاالأحايين، لأن ضعيف،؛ عندي مطالما تنقع لا باما والقول 

ثابة.

بمجد،حص ثكم ارم محه؛ الله رصي هريرة أب عن البخاري روى 

معكثيثز ما  ٧١ارم عنه؛ افه رمحي هريره أثى عن البخاري وروى 
الركعةمن غام إذا الأرض عل يعمي كيف باب الأذان، محاب ل ايخاري أخرجه )١( 

)\(اكنى)آ/'آاأ(.
(.٢٤١)مزاداس)ا/

)إ(مدم)ءس:أ'ا(.



١٣٦

مماج، تعتدو حم ارهع م راكعا، يطمئن حم ارمع م اكنآن، من 
حمانجد ثم جاثئا، دطأثيرر حص ارلإ ثم ناجيا، ثطمئن حص انجد 

سوضالآبممحا«رن.
يطمئنحى اري م ناجيا، يطتمئ حم انجد ؛رم إ رواية وق 
ثمجالسا، ثطئئن حص اري ثم تاجيا، ثطثئن حم انجد ثم حالنا، 

اءزآىانه عنه: اطه رمحي ١^^^، بن مالك، عن البخاري وروى 
بمتويحم يكفن صلاته؛أ من وتر ق كاذ لإذا بمل، M اي 

ئاعدا«رأآ.

عنرأته زمحع رروإدا ه' اممه رمول صلاه حم صل أنه رواية وق 
دام«رأا.ئأ عل؛^»؛_، وامحد ظن الثانته الثجدة 

رأتهرئع ارهإدا الني صلاة كتفتة يرنهم كان أنه ائي النوروى 
عقداغقد محام تأ داعدا، ١^ اوكته وو ق الثايه اثبمJة من 

الآنض«رْء.
افرسول ثر لر ررأبا عنها: الله رضي عائشة عن البخاري صحح وق 

إذاخر قاعدا، فزأ قكان أتن، خر قط قاعدا التل ضلأة ل مبه 
)ا(مملم)ص:ها'(.
)'ا(مدم)ص:هأ(.

(.٨٢٣صلاته)من وتر ق قاعدا استوي من باب الأذان، كتاب ق البخاري أحرجه )٣( 
نحرمحه)ص:هما(.)أ(;شوم 

(.١١٥٤النهوض)عند الأرض عل الاعتإد باب التطبيق، كتاب ل ائي النأحرجه )٥( 





_VfA مصلان

يكفيهأنه يرى من ؤمنهم الأحرى، عن تقثة م ركعة كل الصلاة قراءة أن 
حمحو واحدة قراءتما الصلاة لأن الأول، الركعة ل الأك القإف 

القولن،ين ثفصل منة ذلك ق أعلم لا فإش حال كل وعل الركحاُتؤ، 
وأس،ولا عاليه حزغ فلا والرابعة والثالثة الثانية الركعة ق ثعوذ إذا ولكن 

اللهرصي هريرة أبير عن صحيحه ق ملم روى عليه، حرج فلا ترك محإن 
اتيزاء،انظثح التانثة ١^^٠؟ من بجن إذا ه اذ4ِ ننول قال: عنه 

٠.ولم°ي>نتنمج<اُ ه ؛ؤآلمنثِسدمك -ب 
الأول.من أقصز الركعه هذه ويكون 

الأولالثكعة ل ررويطوث، عنه؛ الله رصي هتادْ أب عن الخاري روى 
اكاتة((اى.ةألأبحلئووحء 

3،ومصر القهر، صلاة مذ الأول الركعة و< بمول، رركاو روايةث وؤ، 
ظذلكفيضلأةاش«رأء.

افقهيالأول؟
كفهل مجدد\ن الب،ن كم^لوّه الوكعطن بعد ليمهد نحلمى يم 
كوصعهإفخديه عل يديه ؤيضع الإقعاء، ق إلا الرحلن كتفية ول اليدين، 

٠المحدلمن ب،ن اُلحلوسن ، بحإل ارجع الم^ددمي. ، ٠١٢١لحلوّى؛ال 

(.٥٩٩والقراءة)الإحرام تكبثرة بض يقول ما باب الصلاة، كتاب ق لم مأحرجه )١( 
(.٧٧٦الكاب)بفاتحة الأحرض ل يقرأ باب الأذان، كتاب ل الهمحاري أخرحه )٢( 
(.٧٧٩الأول)الركعة j يطول باب الأذان، محاب ل المخاري أخرجه )٣( 

)إ(اظر)ص:هآا(.



١٢٩ه اممه رسول عن ورد ضوءU على الصلاة صفة 

ؤلق بمول رروكاذ عنها'• اممه رصي عائشة حديث من ملم روى 

الميعن ءنه~ اش ~رصي حمد أب حديث من البخاري صحتح ول 
ونصبالبمزى، رجيه عق ظن اوكعتم ل ظن ررإذا كان: نه أه 

اوش«ر^،.
محاعثك ؛ ٥١^١١٠^١^؛،، فِ ^ ١١١يمود: ئم 

أنأفهد الصالخى، اض هماي وعق علننإ ؛ ٥١وثزكائه، اف وزخمه الض 
.وزئووه« همدة ^١ أن وأئهد افه، إلا لاإل4 

التبئأن عنه~ افه —رصي عود مبن اطه همد عن البخاري وروى 
ائفِس.«اش4ىةقمز:

فدكنْرم

٢.هعد...ا،ر إدا ١١بالمقل؛ مسلم ورواه 
فمعنىايحثا، يه يعظم لمقل كل التحية العلم؛ أهل قال ررالت٠حياتاا 

واختصاصا،امتحقامحا ممه وحل، عز ف التعفلياتح خمع ائو؛ ض« ءالتحيات 
يشاتيهلا الدى يالتحفليم الختمل وهو للتعظيم، المستحق هو تعال فاض 

ثحفليم.

نحرمحه)ص:م1'ا(.)ا(تقدم 
نحرمح،)ص:آ«ا(.)آ(مدم 

٦(. ٢٣تعال)• اض أساء من اسم اللام باب الاسئدان، مماب ل المخارى أخرجه )٣( 
(.٤٠٢الصلاة)ل التشهد باب الصلاة، محاب ق مسلم أحرجه )٤( 



ه،فةارهسلأة ١٤٠

وابمة،الخص، الصلوات كل الروفة: الصلاة هي ررالئ1ثائ« 
ماوأول وحل، عز اف إلا بمتجمها لا كلها وغيرها والنوافل، والوتر، 
١^٠)؛،.تصليها أنت، التي الصلاة فيها يدخل 

وحل،عز اش •؛ا يتصم، التي الهلثية الممات هى راالطسات'ا 
والأوصاف،الصمات أيأ ش« ذررالهلئات نحن، يعملها التي والهلئات 
إلاقل لا يث اشَ ررإن M' الض قال كإ وجر، عز ض ائئات 

يقولقافه وحل، عز طه فانه وصم، أو أوفعل قول من ءلئسا كل ؛، طساءار
اممه.يقبلها وحل~ —عز فه منا الهلئات كدك السبيل، تبمدى وهو الحي 

افهررإل والسلام! الصلاة عليه النبي لقول افه يقبلها فلن مثا الخبايحح أما 

افهقال كإ افه أمإء ْن ام الملام ائ« محا غياك ررالظ٠م 
الصلاةعليه الض وقال لالحنر:-امآ[، ه ألئدوش ^١'^، تعال: 

ررإنافهَصضم«اى.واللأم:
باللاماراد بل اطه، أمإء من امع ليس الموضع هذا ق ولكنه 

كلمن النبي أنها اض لملث، يأن وهو عليلثأا، افه سليم أي؛ التسليم، 
الرسولمريعة بملامة لأن سوء، كل من أيما شريعتك ويّلم سوء، 

شريحتهسلامة أن عل والدليل له، ملامة واللام— الصلاة —عليه 
(.١٠١٥الءله_،)الكب عن المدنت نبول، باب الزكاة، كتاب ل لم ماحرحه )١( 
كتابj وسلم (، ٨٣١الاخرة)ل التنهد باب الأذان، كتاب ز البخاري أحرجه )٢( 

(.٤٠٢الصلاة)ل التنهد باب الصلاة، 



١٤١ه اض رسول عذ ولد *ا ضوء على اسلأة مفة 

صارالقول، هدا يسنون الماس وصار قولا، قال لو الإنسان أن له ملامة 
اللامقلتاأ إذا واللام— الصلاة —عاليه فالص لقائاله، مثا القول مسن، 

شريعته.يلم وأن هو، يسلمه أن اممه ثدعو فانك، المى أيبما عاليلث، 
ررمعيلا<؟بمعتى ررفعالا، يأق فهل الماليم، بمعنى هنا الملام قلنات 

بمعنىإدف فاللام المكلم، بمعتى الكلام ومنه نعم، الجواب• 
نسهلم يأن افه تأل إنك أي• المثي، أت|ا عليلئ، الله من المليم السليم، 

وعيب•مص كل من شريعته يلم وأن ه، 
منلأظثلذه المصل! قول ق إشكال وهنا 

الآذميين،من وهو الصلاة، ق نحاطس، أن صح كتما الأول! الوجه 
كلاممى ميء قيها ملإ لا الصلأْ هذه ارإو يقول! ه والمي 

الآذمين«اأا؟

ارإوه! الرسول قول من مستثنى ا مذ ه الني يطاب إن مول• 
إذاالعناء! قال ولهذا الأذمتيزا،؛ كلام مى تيء قيها يصلإ لا الصلاة هذه 
يحللو صلأيه، بطلت، ورسوله الله لغتر ايهناب بكاف، اكّل آتى 

اللام.عليلئه فقلت،! عا!يائج. اللام وقال! يصل، وأنت، رحل عللث، 
جاهلا.ثكون أن إلا صلاتلئ، بطلتؤ 

بحييوهو يئع، لا غاسسؤ وهو نحاطسؤ أن صح كيف الثاف• الوجه 
واللام؟الصلاة عليه ْبتإ هو موته بعد بل منلئج، 

(.٥٣٧الصلاة)ل الكلام تحريم باب الساجد، كتاب ل لم مأحرجه )١( 



هم4اسلأه ١٤٢

يقول!ه الرسول فإن إليه، تفل سوف إياه محاطتتنا أن الخواب؛ 
فإنعاليه سلمت فاذا محت«راا، 5ء ظش تسلها محإن قو، ررطو! 

حاصركأنه حاطته استحضارك ولقوة كنت،، مكان أي ق سلغه سلمك 
بعيدا.كان ؤإن يديك يخن 

حصولبالرحمة لأن التإم؛ فيها التسليم مع الرحمة ، ١٥٧٥١ارورحمة 
كملوالرحمة اللام احتمع فإذا ا،زهوبا، زوال وباللام الهللوب، 
عليه.اللام ْع يرحمه أن اممه سأل الأن قانت يريد، ما للامان 

يقولودوامه، الحر كثرة والبمركة بركة، جع فالركاُت، البمركاُت، وأما 
ثكونما وعادة اتاء، محتثع والثزكة الزكة، من مشتق إنه الالغةأ أهل 

ثابت•فيها والماء كبثرْ، 

رسولهلم يأن وتعال~ ~سحانه اممه سال أنالث، المعنى حلاصة 
•والركات، بالرحمة يعمه وأن .، 

عليهأشكل اللم؛ن فلنا! إن ااعأثا<، علتنا،،، ر)الثلأم سقلت ثم 
الدينالإسلامية الأمة معشر ءاإناأ ؤإن الصالحن،،، افه عتاد راوعل قوله! 

كلالحن الم>اممه بعاد المراد صار واللام- الصلاة —عليه محمد أمة هم 
لأنعلينا؛ أشكل المهلمن قلنا؛ ؤإذا والأرض. الم،اء ق صالح عبد 
ذلكل الأقوال حنن فا وحده، يصل قد أحد، معه يكون لا ق، ان الإن
١وملم~ عليه الله —صل محمل. أمة معشز نحن عليتا ثقول! أن 

(.٣٦١أبومل)؛/)ا(أخرجه 



١٤٢هت اض رسول عز ورد ما ضوء على الصلاة هفة 

والأرضالسإء ق صالح عبد كل يثمل الصالحين؛٠ افه عباد رروعل 
ؤضالحعد ثز ءز طم ص ذيك يم iذا )۶٣ ص,.:لقول 

اللاممولون: كانوا الصحابة لأن ا1لأئكة؛ حر ثالأنض«را؛، لمجاء او 
هولوا؛— والسلام الصلاة —عليه الرسول فقال ميكائيل، وعل حيريل، عل 

نمممد ذيك مم إذا داِنئلم الئالحين، ١^ م نعل ^؛١، »ال1لأم 
اشعباد ْن وائلاذكة والأنضاا، الثماء في صالح ف عد آكل عل 

الؤ؟ تكوعوركث> بمناد جز تعال• اممه قال كإ شك بلا الصالحين 
]الأنيأءتآ"آ—٧٢[.ه بمملورنتث\ ؤهمبأمؤء إلمؤيء دسقرممر 

كالشاهدبقلي وأعزف أقر يمض راأثهد« افُ« إلا إله لا أذ ررأئهد 
الإقرانهذا كان ثعني: أشهد. قول: إل أقؤ. قول: عن عدل ولهذ.ا بع4ه؛ 
يعله.يثاهل.ْ ما الإنسان يتمن متمنكإ إقرار 

أنأشهد يقول: الناس من كتثزا أمتع الله® إلا إله لا ررأف وقولك: 
لاهااأ0 يقول: بل العربية، المواعد حسب عل حطأ وهدا اممه، إلا إله لا 

التمة،الحيلة , عا, ثدحإلا المشيئة ارأزه لأن باللام؛ يدغمها مم 
ولكتهائفةساصلة.

بمعنى:ءفعاله فهي، مالوه، بمعنى: راإلهه اممه،؛ إلا إله ®لا وقولك،: 
ومنه:ممرا، العربية اللغة ل ثأق رامفعول،، بنعتي: وارفعاله ءرمفعول٠، 

مقروهم(•أي؛  ٠٠رُفراش(مسي(، أي؛ رربناءا؛ مغرومن، أي؛ رُ'غرام،٠٠ 

لموم(، ١٢٠٢نوما••)سس من باب الصلاة، ن( العمل كتاب ل الخارتم، أحرجه )١( 
(.٤٠الصلاة)٢ j التنهد باب الصلاة، اب حمل 



_ii \عيخ

لمؤيظل ي، ولميثمننأ ؤ تعال؛ قوله يدليل المعبود، الالوْت ومعنى 
وحل!عز وقال لالحلت1م[، ه آثنغؤق ؤلمحتخبإ أقن آعثدؤأ أننح ربموأتُ 

4ةْظص وتآصثنيجِس 
اممه.معبودإلأ لا أي؛ المعبود، بمعنى فالإله اذن! ]الأنساءتهأ[. 

اممه،دون من يعبد ما الأرض ق نشاهد أننا وهو إشكال، وهنا 
مننعتد الأشجار اض، دون من نحتي الأوثان اممه، دون من يحتد الأصنام 

الشمسافه، دون من يعتد اثلأتكة اممه، دون من يحثدون البشر اممه، دون 
كلاض، دون من يحتد البمر اش، دون من يحتد القمر اض، دون من نعتد 
اممه؟إلا معبود لا أقول؛ أن يصح فكيف اف، دون من معبود هذا 

ررحى®،مديره؛ الحيف وهدا منه، بد لا حدها الكلام ق أن الحواب؛ 
بعدما وليس محذوف، ®لا® فخإو هذا وعل اش، إلا حى معبود لا أي؛ 

عزالله إلا حى معبود لا أي؛ منه، بدل بعدها وما محذوف، هو بل ®إلاه، 
ؤتعال؛ افه قال كإ باطل فهو اممه دون من يعتد ما أما وحل. 

هصكث^مندتيهءهزآلظلهآممه 
ورموله،الله عبد محمل.ا بان ثشهد ورسوله® عنده محمد.ا أل اروأشهد 

وليسرمول واللام، الملأة عليه معبودا وليس مربوب، عبد فهو 
اللهصالوارت، يكدب، لا ورمول يعتد، لا عبد الحاناء؛ قال ولهذا كاذبا، 

عاليه.وسلامه 

اممه،حق هذا والهكتات« والصنوان فه ررالتحثات الآزتسس،! انظر 
واللام،الصلاة عله البل حق افهِ(( ززحمه ائ أيا عيك ررالثلأ؛ 



١٤٥النه;ه رسول عذ ورد U ضوء ض اسلأة ممة 

الصالح؛نالعباد حق الصالخ؛ن،، اف هماي اروعل حقك، ■ءاJتناا، ررالئلأم 
حىيم الرسول.، حى ثم اممه، حؤ ان الإنعل حى فأول عموما، 
علاللام قدمنا وهتا الناس، عموم حق ثم ، بئمسك،، رراتدأ ت نمك 
افهرسول نقدم أن محب لأنه نا؛ أنفعل السلام عل اش رسول 

ه،ينفالله رسول يفيءي أن مؤمن كل عل بجب ولهدا نا؛ أنفعل 
علينا؛والدينا حق من وأءظلم علينا، أنمسنا حق من أءظلم علينا فحثه 
عليه.اللام قدم ولهدا 

الثلأمفِ، القات الئلزات اقازكات، رراتيئائ ص: شاء ؤإن 
الئالخ؛ن،اشِ ^ت عؤا ؛ ٠٥١الهِ ززحمه الض محا عس، 

ثنثوله«.همدة سأنلأبمإلأاشُ،صأنئدا 
اممهرسول، ®'كان عتهإ-قال؛ اممه -رصي عناص ابن عن ملم روى 

رراشإاتئوو: ةكان ١^ من 1^ ^!١ ء اق4 ك مبه 
محثاث...«وذكنْم.

القاتارالتحثات ثالثة؛ صفة همه— اش ~رصى موسى أف عن وفيه 
جا؛ ٥١١وزه اشِ ١^، أمحا عؤك ؛ ٥١ش، الئ1ثاث، 

عندهمحمدا أن وأسهد ،، tilإلا لأ"إله أن أسهد الصالخ؛ن، اممه هماد وعق 

الأول.هوالتشهد هدا 

٩(. ٩٧القس)الممقة ق الاتداء باب الزكاة، مماب ق لم مأخرج،، )١( 
(.٤٠٣الصلاة)ق الشهد باب الصلاة، كتاب ق لم مأحرجه )٢( 
(.٤٠٤الصلاة)ق التشهد باب الصلاة، كتاب ل لم مأخرجه )٣( 



مميسوتؤل 

\لأضؤوآ"كأنهو ه ١^؛؛ ررأو أيه؛ عن عيية أي عن أبوداود روى 
وأحمداُالسائئ ورواه الثش«، عل 

ارإفأنه عنه- اممه -رصي مسعود ابن حديث من أحمد وروى 
تشهده«رآا.من مض الصلاة وتط 'كافِفي 

ثلاثيةصلاة ق لكن إن منكبيه حدو يديه رافعا ^^١ يعده محيموم 
ثلاثيةغر ق لكن ؤإن صلاته. لثكمل وذلك لكلنلهر! رباعية أو لك،لغرب 
القصورةوالصلاة لكلفجر لكنت مقروصة الثنائية الصلاة وهي أورباعية 

ويلم.اشهد يتم فإنه افر للم

مذبموم حذ اش رصي هريره أب عن الخاري روى 
ااة؛نبمس«رم.

رهمعالركعت؛ن مذ قام رركإدا عنهان اش رصي عمر ابذ عن وروى 
ض،،رءء.

أربعة؛اليدين رغ مواصع 
الإحرام.تكبيرة عنل. ١— 

كتابق والنسائي (، ٩٩٥القعود)نحفيف ق باب الصلاة، كتاب ق داود أبو أحرجه )١( 
(.٣٨٦وأحمد)\ا١(،  ١٧٧التشهدالأول،)ق التخفيف باب اس، 
أحمد)أ/؟ه؛(.)مآ(أخرجه 

)م(مدم)ص:هأ(.
(.٧٣٩الركتن)س قام إذا اليدين رفع باب الأذان، كتاب و البخاري أخرجه )٤( 



١٤٧ين اض رسول عن ورد *L ضوء على الصلاة مفة 

ارمع.عند — ٦

بمونعسممع.٣- 
الأول.التشهد من القيام عند ٤" 

اليد.فيها يرمحع أحرى مواصع هناك وليس 
روىالمانحة، عل قراءته و مثمر أنه إلا مثى كإ الباقل ويصل 

والظهر j مزأ كاذ M الئ ررآة محه: اممه رصي قتادة أف عن البخاري 
٠.الكثاٌ_،«ر الأ-ميمابأم اركعت؛ن وق ونوري؛ن، الكثاد-٠٠ بأم الأوليم 
قراءتهثكون لكن باس، فلا أحيايا والعصر الظهر ق عليها زاد ؤإن 

مواأقالأولإن،وأمفيالأ>;أنه

كاوه الئتي ررأف عنه• افُ رصي اّقدري سعيد أب عن ملم روى 
^^قبجنمحممنلأئآة،وق

قالعصر ~وق دلك نص>ما هال أو آيه عشره خمس هدر الاحري؛ن 
ضول آثة ئ>ة م محاءَة ئدن ^ ثل ل الأدقن اوكءن 

ذلك((ُآ/نصم، قدر 

هداق نقول: نحلس؟ لا أو نجلس فهل الرباعية ل ارابعة إل قام ؤإذا 
السابق.الخلاف 

(.AA(تقاوم)?_:)١ 
 )٢( j (٤٥٢والعصر)الظهر ق القراءة باب الصلاة، كتاب



سةاسلأة ١٤٨

الئقهدالأض:
قالأح؛ر التشهد ثشهد ينائية ق لكن ؤإن الأحثر، للتشهد تحلس ثم 
•الثالثة الركعة ق الأمحر التشهد ثثهد ثلاثية ق لكن ؤإن الثانية، الركعة 

والثالثة وق الشايية، ق الثانية الركعة ق الأمحر؟كون التشهد ائو: 
الرباعية.ق الرابعة وق الثلاثية، 

إذاوالثانب الأول ؛؛3؛ هرياللتشهد الخالورس ق أن يحرف أن وسعي 
مثليشهدض ذات الصلاة لكك إذا فانه ئشها،ين، ذات الصلاة لكنت، 

للتشهدوتحلس مفرسا، الأول للتشهد تحلس فإنه والث؛اعية المغرب 
الأخرئتوئكا.

الأخير:ليسهد الفعيية الهيئة 

تصمات ثلاث له والتورك متووكا، تحلس 

اثةالأول:

تحتمن ابري وجلك ومحرج بامحك، الأرض عل تجلس ن أ "
ّاقكابمىإلالخابالأس.

الأرض؛من مقعدتك ممآكن أن لأجل الثمتى؛ رحللث، نصب ث "
والثاف•الأول التشهدين بتن المنق ولأحل 
الثانية:الئفة 

الثتتن.الئجلان ثفرش ن أ "

أصجعهابل التمني، ئمحب لا ثني،• الأيمن، الجانب من رجها حت "



١٤٩اس;هن رسول من ورد *ا ضوء على انملأة همة 

تحتالمزي الرجل ويكون المرى، وكيلك اليم؛ن، ْن وأحرجها 
الثمنى.ماق 

الثاكة:الس 

حميعا.الأ->ؤوا مرش ن أ ا

الرجوتجعل لكن وئضجعها، اليمئن، من اقمح، الرجل؛ن رج مث ■
ومحخدها٠الممني ساق بن المسرى 

الركعؤق جلس رءمحإدا ت عنه اف رض محي ش عن الخاري روى 
٠٠١١ثفثديه((عن؛ زس الأحرى، وشب، البمرى، رجله محدم الأجرة 

ررثاوقال: عنهإ- الله ~رصى الربتر بن اممه همد عن ملم وروى 
وساقه،مخيم ب؛وا الينزى هدمه جعل الصلاة، ل معد إذا الثي. رئول 
بدمووصغ البمزى، ركبيه عل البمرى يْ ودصغ البمش، ميمه ومرش 

افيز،ثأشاوانم«اى.اثشعللهْ 
لثورك.صفات ثلاُث، فهدم 

واحد،ة؟حال ل حا ياق وهل قيل؛ فإن 

وجومعل الئنة وردت إذا صء، وببدْ مره ببمده يأق لكن لا، نقول• 
كلها.-ها فاعمل متنوعة 

(.٨٢٨التثهي.)ل الخلوس سنة باب الأذان، كتاب ل الخاوي أحرجه آ )١ 
(.٥٧٩)الصلاة ق الخالوس صفة باب الساجد، كتاب ل مسلم أحرجه ( ٢ ) 



مثهزاسلأة ١٥٠

الأخير:للثشهد القوثية اتهيئة 

اشإدالأئل.ا-ثم1
علصثبش ثإ محمد، آو وعل محمد عل صل ^٣ ١١٠٠تزيدت ٢" 
آليعل محمد عل وبارك نجد، حمثد إثكؤ إبراهيم، آل وعل إبراهيم، 

محيدار.حميد إ؛لن، إبرايثم آل دغل إبرايم، غل بارنجئ ي محمد، 
هالمن أن عنه" اض "رصي عجرْ بن نما عن الخاري روى 

.أحمدر ورواه ، يدلك، عليه يصلون كيف علمهم 
غلصك ء ويريه، وأرواجه محمد عل صل رراهم يمول•' أو 

وأزواجهمحتد عل وتارك محيي، حميد إنك إبزاهيم، آل وعل إبراهيم، 
•نجد٠٠ خمتد إيلئ، إبرامحم آل دغل اهوأب غل باركتؤ محا ودرمحه، 

عنهاممه رصي اعدي ايجد أي عن لم ومالبخاري رواْ 
اليم،عنها وعوض النداء، ياء هحديت، أش، يا أصلهاإ رراللهماا 

به.وثثركا تيمنا اض يامحم وبدئ 
أثنأي" الأعل، اثلألأ ل عليه الشاء نعتي: محئد عل الصلاة ومعنى 

اف.عند الدين الملاذكة ق عليه 

ذكرهوزهع واللام، الصلاة عليه عنه اوصا تضنن عليه والثناء 

(.٣٣٧الأناء)٠ أحاديث مماب j البخاري أحرجه )١( 
أحماو)أ/؛أأا(.):ل(أحرحه 

بابالصلاة، كتاب j لم وم(، ٣٣٦٩الأساء)أحاديث، كاب ي البخاري أحرجه )٣( 
علالصلاة 



١٥١جؤ اض ر،ا،ول ض ورد ئ ضوء عش انملأة سفآ 

.^^١٠عل صل ررالثهم I فتقول ا-قلق، ين 
قرابته.من الومتون آله ^۶؛ ١١١بعض قال )آله( محمل٠٠ آل راوعل 

٤١٨١قرنت؛إن ارآله(، أن والصحيح دينه. عل أتباعه آله ! ١٠٠^۵٩وقال 
دينه،عل أتباعه  ١٦٠فالراد تقزز لر ؤإن قرابته، من الومئن بمعنى فهي 

دينه؛عل تبعه من كل وعل محمد عل صل اللهم مول؛ قانت هذا وعل 
ايمحز.هدا استحضر فمط، الأل إلا ا-بماة هدم ق يذكر لر لأنه 

علأئثاعه من لأنك الحملة؛ هذه ق ومسائخ عل صليّتج أنت، إديرت 
دينه.

عيهافه صل إ؛راهيلم ثغلآلإ:رامم« شئمإ:راتج ررء 
إبراهيمعل صل كإ وآله محمد عل يمل أن افه فتسأل آله، عل وصل 
توالمعنى التنبيه، وليس التعليل، معناها هنا والكاف، إبراهيم، آل وعل 

محمدعل بالصلاة فتفصل وآله، إ؛راهيلم عل بالصلاة يفصيتإ أنلئ، كإ 
يشرها.عل افه بأفعال التونل باب، من فهو وآله، 

حامد؛وبمعنى محمود، بمعنى! ررحميد٠٠ بيد٠٠، حميد ااإدلئv وةوللن،ت 

الثينعل فهونج5، الخلمح،، من الحمد يستحى من محمد وجل~ ~ءر لأنه 
والصالحين.

قالتح!إذا فحيساز الملك، وتمام وهوالعفلمة اشجي، فهومن ررمحيي٠٠ أما 
ررحميدا،محيي، وبأنه حميد، بأنه وحل~ ~عز اطه عل أشت، محييا، حميد ررإنلئ، 

لكإلورامحيي٠٠؛ صبمماته، لكال ومحمود؛ الحمد، يستحى لن حامل أي؛ 
عظمته.



همه|سلآة_؛لهإ _

لأنشريعته؛ وعل محمد عل الركة أنزل أي! محمد،ا عل ءربارك 
نقولمحثد(( آل اروعل واللام. الصلاة عاليه فيه بركة شريعته ل الركة 

ررءي: قلما كإ ؛انكش« ررء ق: ونقول الأول، محمد( ي)آل نما U فيها 
صقث،،*.

ومنجهنم، عداهم-، مذ أرع؛ من باق بمشيي الأخير التشهد وبعد 
الدجال؛المح فتنه ثر نمذ وال،ات، المحيأ فتنه ثمذ المم، عداهمتج 
~باض وألتنجئ أعتصم كر.' وأعوذ الأربعة. الأمور هده لعظم وذللث، 

الأربعة.الأمور هده من وجل- عز 
هريرةالجا ا حدلّمن الأخر الثمهد بحد بدللط الأمر لم مروى 

منباض نمثعوذ الأخر، التنهد مذ أحدثم مغ ®إدا ^ ١٥عنه، اض رصي 
ا.أبوداوذا ورواه جهنم...« عداهم-، مذ أربع؛ 

اف.زئول، »كاو عنهإن اش رصي عاس ابن عن ملم وروى 
اكنآن«رُمذ الثورة بمكا ء التشهد بقنا 

علأوللاسحثاب، هوللوجوب،، هل الأمر! هدا ق العانإء اخثلف، 
^٦^؛قول بالوحوب، والقول للأ>>ستحباباا أنه عل الحلياء وحمهور قولن، 

كانمنها الإنسان يعصم لر إذا عفليمة، أمور هده ولأن به؛ الني لأمر 
يستعيدأن نجب أنه اش رحمه همتميه ابن الإسلام قيح وذكر خطر. عل 

لداود وأبو (، ٥ )٨٨ الصلاة ق منه يستعاد ما باب الماجد، كتاب ق لم مأحرجه ( ١ ) 
(.٩٨٣)التشهد بعد يقول ما باب الصلاة، كتاب 

(.٥٩٠)الصلاة ق منه يستعاذ ما باب المساجد، كتاب ق ملم أحرجه ( ٢ ) 
(.٣٨١/٢٢)٣(محرعاكتاوى)



١٥٢يئآ اض رسوو هن ورد ما ضوء ظى اسلأة همة 

وقدالله، رحمه أحمد الإمام مذهب ل الوحه؛ن أحد ق الأربع هذه من 
هذهمن التعوذ وجوب إل اف— ~رحمه أحمد الإمام أصحاب بعض ذهب 

الأربع•
هالجي عل صل إذا يدْ الماس، من ممر به يتهاون اشود وهذا 

أنومع الوجوب، الأمر ل والأصل به، أمز ه الرسول أن مع ملم 
كلق منها باممه يتعوذ أن بالمرء حريا فكان عظيم، الأربع هذه حطر 

أحد-وهو القه رحمه طاوس عن صححه ق ملم روى ولهذا صلاه؛ 
ولذلك٠؛ الأريجرر هذه من يتعوذ لر لما الصلاة بإعادة اش أمر أنه اكابعير1،~ 

الأربع.هذه من باض المعوذ ينع أن ان للأنسغي لا 
عادةالمن منها النجاة ل لما صلاة؛ كل ق أحي يا عليها فاحرصي 

وراءهممن لأن يدعوها؛ ألا الأئمة إحواف وأوصى والأحرة، لدنيا ال 
>^٠٧١١٠عل؛ يقتصرون ؤإياهم— اض —هدانا الأئمة بعض إليها، تحتاجون 

أنمحبون مأمومون وراءك ا أحي؟ يا لماذا يسلمون، ثم محمد..،، عل صل 
بك.اقتدى ولمن لمفك أجر للث، بهم، فاكمل يالأكمل، يأتوا 

جهمةلأنها الأمم؛ بهذا وسميت، المار، عذاب أي! جهنم،، ؛اعدايتح 
الحافيةافه سال مكفهرة، جهمة كلها فهي باق، والعياذ ومواد(، )ظلمة 

[،a-u]،_:ه سألإظ ثمين هاد ياثهيماومح(ئفوئه؛ سمعؤأ ^١ليا ١٩^
عذابمن منها، باض ئحوذ ثممهلع، أصحابها عل عنغلها من تكاد أى1 

جهثم•
(.٥٩٠)الصلاة ل منه يستعاذ ما باب الماحي، كتاب ق ملم أخرجه ( ١ ر 



الأةه،قةاره، ١٥٤

قدعداب وفيه للكافرين، دائم عذاب فيه اشر اكز<ا عدامت، ررؤمن 
المومتين.من للعصاة دائم غثر يكون وقد داُءا، يكون 

وثكونيالخير، ويكون الاحشار، هي الفتنة والهايت،؛، المح؛ا فتنه ررؤمن 
افهسل قد ]الأنياء:همآ[ ه ئ وأم القز تعال: اممه قال بالنؤ، 

شربممر، أقاربه، ق أهله، ق بدنه، ق بمزض بالمصائب،، يالثز: الإساي، 
بالخير؛الفتنة ركون قد يصبر؟ لا أو يمبر، هل لسلوْ الصائسح؛ من ذللئح 

يبطر؟أو بمكر هل يلوم 
ليبتلبالنز؛ ثكون بالشئ، ويكون بالخير، يكون المحيا فتنة إدذ: 

^كون؛او؛ولهل:طرأولأطر؟
ابتلالوكلاهما شؤ، ؤإثا نحر، إثا رن: الوي؛؛ن و ظلإنسائ 
علأمرين؛ عل يدور وذللث، باممه، والعياذ دينه، ل الإنسان يتل وقد 
شقوات.وعل شتهاُت،، 

والباطل،الحق ين ثمتز لا حش الإنسان عل الحق يشتبه بأن ثثهاُتح 
وتهلك•فيزل 

•إرادة موء عنده لكن وعلم، تمييز الإنسان عند يكون بان سهوايت، 

الشهوات،باب من اتهود وفتنة النّثهارت،، باب من مثلا اشارى فتة 
دينه،ق يفتن قد يافه~ "والعياذ الإنسان هكدا وخالفوه، الحي علموا لأمم 

الحي.يريد فلا دينه، ل يش وقد الحي، عليه ملتبس 



١٥٥اتنه;جي رسوو عن ورد u ضوء انملأةصلى همة 

وا1إتلهشان:

الوت.بعد والثانية؛ الوت. قبل إحداهما؛ 

فأوردالشيهلان، حاءه أبله حصره إذا الإنسان أن الوت قبل الفئة 
سألأن ينبغي ولهدا موته، عند الدين من تخرج ربإ حى الشثهات، عليه 

أوآبويه بصورة للشخص الشيaلان يعرض ربإ الخاتمة، حس دائنا اممه 
ؤإنصحيحا، دينا ليس الإسلام دين إن بني، يا له؛ ويقول أبته، بصورة 

لوالإنسان أونصرانثا، يوديا ظة النصرانية، أو اليهودية دين الصحيح 
ثمفيفتن، الكامل، التمييز عنده ليس الموت حصزه وقد الحال تللثج 

دامت،ما عقليمة، فتنة وهده باش، والعياذ أوثصرانئا، يوديا، إما يكون؛ 
الموت.قبل يكون التي الويت، فتنة هذه حدا، حطير فالأمر تخرج، ب الروح 

فنأتيهئبمره، ق يفتن الإنسان أن هى الموت بعد ثكون التي الفتنة 
اشفيعول؛ المؤمن قاما يبيلث،؟ من دينالث،؟ ما ريلث،؟ من فيالأنه؛ ملكان، 

صدقأن الياء من مناد قيادي محمد. ونبش ديتي، والإسلام ري، 
الحنة،إل بابا له وافتحوا الحنة، من وألبسوه الحنة، ْس فافرشوه عبدي، 
به،يسر ما ويممها الحثة روح من فيأتثه البصر، مد ثمره ق له ويفتح 

نعيئاهناك أن يزى لأنه أهل؛ إل أرجع حتى الساعه أقم رب، يقول؛ حش 
سممت<،أذن ولا رأت، عين لا ما فيها التي اؤة، نمم وهو أمد، 

ثر.قلب خطرعل ولا 

أدري،لا ئء، هاه، ثئل؛ إذا فثول والكافر كاأر-اب المسلم وأئاغثر 
والعياذهلبه، إل يدحل لر الإيعاز لأن فقلته؛ سيئا يمولون الناس سمعت، 



ه،فهارهالأة ١٥٦

صيحهفمسح حديد، من بمررثة فيضزب إيإن، يدون فقال مسبع بافه، 
أصلاعه،محتلف حشر قر0 عليه ؤيضيق الإنان، إلا ثيء كل يسمعها 
هوما العدايت، هدا وراء أن يعلم لأنه الساعة؛ تقم لا رب يا ت ويقول 
آ.المإدت٠ار فتنة هذه منه، وأمد أعظم 

—افه يبعثه رحل هو الدجال المسيح اJد•جالاا المنيح قننه ررؤمى 
عل~تعال~ اش ونجعل رب، أنه يدعي الرمان آخر ق وتعال" سبحانه 

القومإل ياق إنه حئ الكرى، الفتنة به محصل ما الأمور من يديه 
فاشج،الأرض وأمر فامطرمحت،، الهاء أمز له امتجابوا فإذا مدعوهم، 

والعياذفيصسحون دعوته، فيمُدون فثدعوهم، القوم إل ويأق 
الأمم ببما يمتس العفليمة الفتنة وهذه نباُت،. ولا ماء، عندهم ليس Jالله، 

رركافرا،عينيه ُين كتس، فد لأنه المؤمن؛ منها ؤيتجو اممه، إلا يعلمهم 
القارئ،وغتر القارئ مؤمن كل يقروها راء، فاء، كاف، مقطعة؛ بحروف 

فتنتهل فيير قارئ، غير أو قاريا كان مواء فاحر، كل عنها ويعتمر 
ا-اثنةلكن نار، ومعه جنة، ومعه الله، دون من، ربا ويتخذه بالله، والعياذ 

بحكمته.وجل~ ~عز اطه يريدها التي الفتنة من هذا كل جثة. والنار نار، 
كننة،الأول اليوم يوما، أربعئن الأرض ل الدجال المح هذا ويبمهمر 
الأياموبمة كأمبؤع، والثالث، كشهر، والثاف شهرا، عشر اثني يعني؛ 
عليوما أربعئن الأرض عل يمي أن بحد المسيح هذا ايامنا. كسائر 

أحدني وم(، ٤٧٥٣)المر ل المالة باب المنة، ئاب داود: أي ننر انظر )١( 
.(YAU/i>



١٥٧ه اس رسول ضوءماوردعن على انملأة همة 

الصلاة—عليه مريم ابن عيمى ينزل النبئر ذكزْ الذي الوصف 
حآكتإعيسى وينزل الدجال، المسخ هذا فيقتل السإء، من واللام— 

.٢١١٠١٥شإ.ثئل الختل، أو الإ-لأم إلا لأ:مل هدلا، 
مناش النرواه والآحرةت الدنيا حتر من أحئر ب،ا لثمه يدعو ثم 
عنهالله رصي هريرة أف حديث 

ومادؤ تعال؛ قال كإ يادة الدعاء ^ لأن ثنت،؛ بإ اف، فائغ 
ظفىعدخلو0ءمَ

٦[.٠ : yli]■ه دانيرك< 

أحبويدعوق أيصا، النافالة وق الخريضة ق لوالديه دعا شاء وإن 
علمه!اممه رصي معود ابن حديث من البخاري روى أيصات اللم؛ن من 
»للم١^: بعض وق منعو«لأا، ^، أس الدعاء من يثحج »ئأ 

الأمر.بلام ئتتحيرث<ا 
ماأو ثاء، ما الملمألة مى بند كم ررم بلففل؛ ملم ورواه 

أئ،«لء،ورواْأ؛وداوذاْا.

كتابت لم وم(، ٧١٣١)الدجال ذكر باب الفتن، كتاب البخاري! صحيح انظر )١( 
هنفا،لوصع ل لم ومعن،،، اف رصي أنس عن ( ٢٩٣٣)الدجال ذكر باب الفتن، 

بنالنواس عن ( ٢٩٣٧)ه نفالموضع ل لم وممحه، اض رضي حاويفة عن ( ٢٩٣٤)
عنه.اش رضي ممعان 

(.١٣١١)الصلاة ق التعوذ باب الهو، كتاب ز النساثى أخرجه ( ٢ ) 
يسانمعاءسص)همم(.أحرجه )٣( 
(.٤٠٢)الصلاة ق التشهد باب الصلاة، كتاب ي مسلم أحرجه )٤( 
(.٩٦٨)التشهد باب الصلاة، كتاب ل داود أبو أحرجه )٥( 



ه،فةاكرلأو ١٥٨

زوجهاروئي اللهم ذقولإ يالدنتا يتعلق ء بثي يدعو أن ويصح 
نظيفه،سيارة أو واسعه، دارا اررهني اللهم أو حمله، زوجه أو صالحه، 

اممهرصي معود ابن حديث ق قال ظه الرسول لأن ذلك؛ أت ما أو 
يربه إل ثفتقر والإنسان مدعو(( إي، أس الدعاء من يملإ ررم محه: 

ومحاجه ومحا الدين، أمر ل محاجه محا أمحات لننام، وحوائج دينه حوايح 
أئرالدنيا.
قفولهبالدنيا يتعلق بأمر يدعو لا إنه العلم؛ أهل من قال ومن 
قواللام— الصلاة —عليه اوسول قول عموم نحالف لأنه صعيف؛ 
منهتخؤ ررئم النهد. يكر ح\ن — عنه الله —رصي صعود ابن حديت 

ووعوءأؤالدعاءأسإش، 
أنألحي فإذا الوارد، الدعاء عل نحاففل أن متق- -ك،ا الأول لكن 

عليه.حرج فلا يشاء ويدعو؛،١ يريد 
نجعلأن وجل— —عز اش يدعو أن نحب كان إذا ان للأنوينثغي 

منالني به أمر وما الئشهد يكمل أن بحد يعني؛ يسلم، أن قبل دعاءه 
التعئذ١

منملم كثإ اليوم، النارس من كشر اعتاده ما أن ؤ يحرفوبدلاش 
والئننالرانية الأمور من بجعله حش وجل— -عر اممه يدعو ذهب المملؤع 

الملام.قبل بالدعاء حاءُت، إنإ والثنة عليه، ذليل لا أمر فهدا اللازمة، 
أنوالأفضل مثرؤع، غير المافلة أو المريقة الصلاة، بحد فالدعاء 

أنهواللام— الصلاة —عليه الني عن وروي الملام. قبل دعاؤك يكون 



١٥٩اه!ه رسوو عن ورد ما ضوء على الصلاة همة 

الئاواتذع" ١^، اللم را-مف هاَل: أنثع؟ الدعاء أي نئل: 
أوبعدها، التي هي هل هي؟ ما الكمأة الصلوات أدبار الكتوثات«را؛، 

الصلاة؟آخر هى 

ودليلالصلاة، آخر المراد أن والصحيح العلم، أهل ذلك ق اختلف 
التنهدذكر لما رسول، أن عنه~ اممه —رصي معود ابن حديث، ذلك 
هوالذي الصلاة أبر أن ذلك فدو ذاء«رأ؛، U الدعاء من لبمه ا»ئلم قال: 

التسليم.قبل كان وما الصلاة هوآخر الدعاء مكان 
اممطيم؛

عليكمرراللام فيمول: يساره، وعن يمينه، عن ثالمتبن: يئم ثم 
يكفيراه عنه: اغ رصي سمره بن جائر عن ملم زوتم( اف؛،: ورحمة 

يمينه،عل من أخيه عل بملم ئم دخذْ، عل يده نصع أذ أحد"كم 
زشةاله«رآ؛.

باس.فلا أحياثا رروبزكاته<ا الأول: التساليمة ق زاد ؤإن 

^١؛؛•اض رصمح، حجر بن وائل حديث من أبوداود رواْ 
١والئإل اليمن ل حده بياض حس بلتفت أن وبخض 

أزىررمحئ : عنه اش رصي وقاص أي بن معد عن ملم روتم، 
.٣(  ٤٩٩باليد)بيح التعفد ل جاء ما باب الدعوات، كتان ز الرمدى أحرجه ( ١ر 

نحرمحه)ص:'اها(.)أ(مدم 
(.٤٣١الصلاة)ل بالسكون الأمر بات الصلاة، كتاب ل لم مأحرجه )٣( 
(.٩٩٧اللام)ق باب الصلاة، كتاب ل أبوداود أحرجه )٤( 



الصلادهمة  ١٦٠

.حئه((أ ياض أرى حر _L^،، وص بمييه، ص يسئم افي وٌّول 
صالخص الدعاء -هدا ولكر', الصلاة، انقضاء , عاعلامة وهذا 

افه؛،،أستغفر اف، أنتتفر اممه، ررأنثئفر فيهولأ ثلائا، يستغفر — ١ 
قمصثر من عنلو لا الإنسان أن الصلاة بعد الاستنفار من والحكمة 
ثلايا.يستغفر أن له شمتا فيهذا صلاته؛ 

منانصزف إذا الّثي. كان قال• عنه~ اش ~رصى ثوباف عن ٢" 
ثازكتالثلأم، نمناك، الثلأم، أنت، ))١^ وقال: ثلاى، اّنغفر ضلاته 

تقول:فقال: الاسغفار؟ كيف ١^١^،: وثئز والإمام«، الحلال ذا :ا 
ميأرى.رواْ اشَ. أنتغفئ اشَ، أنثغفث 

إلاثقعد لر ملم إذا ه المن، أن محها- الله -رصي عايشه عن وله 
.ر وذكرته يقول. ما مقدار 

يقولكان ه الني أن عنه~ اف ~رصى فعبه بن المغثرة وعن ٣" 
زهاممك، ه اضُؤخدةلأفىطث،ف، نكتوبة: فيئبركلملأة 

لماتمم، ذلا أغقتؤ، لما م لا الثمأ مدين، ثيء ثز عل ذهز الحط، 
للبخاري.واللفغل ٠، عليه؛ متفق الحد®، منك، الحد يا يي ولا منعت،، 

(.٠٨٢الصلاة)من لالتحا!يز، اللام باب الساجد، كتاب ز الم عأحرجه )١( 
(.٥٩١الصلاة)بعد الق.كر اصتحباب باب اجد، المكتاب ل مالم أحرجه )٢( 
(.٥٩٢الصلاة)بعد الذكر استحباب باب اجد، المكتاب ل لم مأحرجه )٣( 
كتابل لم وم(، ٨٤٤)الصلاة ؛عا_ الل.كر باب الأذان، كتاب ق البخاري أحرجه )٤( 

(.٥٩٣الصلاة)أعد الذكر استحباب باب اجد، الم



١٦١اس.هة رسول عذ ورد >ا ضوء على اسلأة ممة 

دبر3، يقول لكن أنه عنهإ" الله ~رصبى الربثر بن الاه همد وعن ~ ٤
يلن_، لن لن، شريك لا ذ.ممث  ٥١)لت!لا يئم: كلصلأ؛ض 

اذ،إلا زلن لأ اف، ؛'لا م؛ زلا >J لا قيئت، ئذ؛ ثز غل دم ائط، 
اف'لا)؛؛إلا ١-^؛، ١^٤ ثلئ ، ٣١يلن ، ٣١لن زلاتمظإلا|ث1ث، 

نست؛لل . اش رسول لكن وقال؛ ال\كافرونىاا، ولو"كرم الدين له 
٠.ر ملم رواْ صلاة. كل يبز 

.المي كان قال؛ هه~ افه ~رصى ومحاص لمب بن سعد وعن ٥- 
مقأعوذبمينام،ذأعوذ

فتكمن بك زأعود التمر، أزيل  Siأرد أذ بك ذأعو،د امح،، مى بك 
ا.البخ^رير رواه المتر،*. عدامت، من بلنا وأعوذ الدسا، 

ءاثاله؛ قال المى. أن هه~ الله ~رصى جبل بن معاذ وعن ٦" 
دبرق ئدعى لا معاد، يا أوصيالث، ؤرجيو>.ا إق واف ،، Ii^vإر واف معاد، 

روا٥عباديالثا،*، وحسن وسكرك ذكرك عق أعش اللهم يقول؛ صلاة فل 
صحح.إستاده النووي؛ قال ا، والسائير داود أبو 

أناف. رسول أمرق قال؛ همه- اف -رصي عامر بن عمه وعن ٧- 
٠،والسابير والرمدي داود وأبو أحمد رواه صلاة. كل يبز المAوذا١<تن، أقزأ 

(.٥٩٤)الملأ0 يعد \ذذع اتحباس، باب اياحل، كتاب ق ملم أحرجه ( ١ ) 
(.٦٣٧• ) الخل من التعوذ باب الدعوات، كتاب j البخاري أ-محرجه )٢( 
نحرمحه.تقدم )٣( 
كتابق والترمذي (، ١٥٢٣)الامتغفار ق باب الوتر، كتاب ل داود أبو أ"؛مجه )٤( 

بابهو، الكتاب ل اني والن(، ٢٩٠٣)ا،لعوذتين ق جاء ما باب القرآنر، فقاتل 



١٦٢

حثالابن وصححه 

Wjاليي أن عنه~ اف ~رصى اشيس الحارث بن لم موعن - ٨ 
مىأجرف اللهم ممو؛ الزب صلاة مذ ائصزمث ررإدا فقال؛ إليه أنز 

Tyrلك محب لشك ف محت م ذلك ئك ^١ هاِنك لإب نع النار. 
لكمحب يومك ق مئ |j يإيك كيلك؛ ممن الص1ح صثث ^١ منها، 

ا.أبوداودر رواْ جزائمئها«، 
ثك5أمااأذ مل ررممل وزاد. بنحوه، ابي النورواْ 

ه•'الله رسول قال قال؛ عنه— الله -رصي حتل بن معاذ وعن ٩— 
وخدمافه إلا لاإله يكلم؛ أو مل العداة صلاة مذ ينصرف ح؛ن محال ررمن 

•قدير قيء "كل عل وهو الخير، ض•، الحمد، وله اللك، له له، ثريالئ، لا 
نسعنه ومحي حننايته، عئز نس له محن، نبما؛ نس أعطي ثران، عشر 
يؤذعثرسمات،، عل>ل، له وثذ عئزدزحاُت،، تين له ورؤع تساميه، عئز 

إلاذمه ذلك يومه ل ولمْبمحمه اأكئو0، من وحنرا الئ؛طان، من حمظا له 
ديكتئل أضيف الترب صلأؤ مذ يمحرف، جم، قالهذ ومذ بافه، الئزك 
مواهدممره.وله ، حنن بإسناد والهلراي الدنيا أب ابن رواه ل1اتهاا، 

(.١ ٥ 0 )؛/ وأخمد (، ١٣٣٧)\.ضوذ\ت بقراءة !لأم 
آد٠ ٠ ٤ ) صحيحه ل ( )١ 

(.٥٠٧٩)أصبح إذا قول( ما باب الأدب، كتاب ل داود أبو أحرح4 ( ٢ ) 
السننؤ، ائي والنالسابق، الوضع نفس في، بمعناها داود أبو رواها ارواية هذه )٣( 

اسراز،واساامر).آ/هآ(.)ة(أمث 



١٦٣ه اض يسول من ورد U ضوء على الصلاة ممة 

علوالتهليلأت والمحببمرات والتحميدات التسحات وونيت 
تأوجه أربعة 

مثْ،وثلاثون ثلاث أكم٠٠ وافه ف، والحمد اف، ارئنحال الأووت 
الحطز)ث اقك ٥ له، ثرياك َلأ زث افُ !لا ٩ )رلأ ا4ة: تمام ل ويمول 
؛•ر ٠٠يدير ثيء عل'كل وم 

ثلاث ٠٠٠٧٥وررالخمد مئ0، وثلاثون ثلاث اف،، ارئ1حاو الئانرت 
افهإلا إثه ررلأ يمول! ولا هرة، وثلاثون أرع أكم٠٠ واراف مرة، وثلاثون 

^شق،قسنقامحدنصضثونح؛قبيت^'•
حمزأآكم« وافه افه، إلا إله ولا طه، والحنن افه، ارنبماذ الثالث: 

مئهُالحمح ويكون مرة، وعثرون 
ورراممهمزايتح، عثر ف٠٠ وارالحمد مثاُت،، عثر  ٠٠٠٧٥١ارستحال الراح! 

مزاطء؛.عثر ١^٠٠ 
السأته*من ل نبآن هما حمسمب عل لكرما الصالة صمه هى هذه 

■■]![■و 

٥(. ٩٧)الصلاة يعد الذكر اسماب باب الساجد، كتاب ل مسلم أحرجه ( ١ ر 
(٥٠  ٩٦)الصلاة يعد الذكر اسحياب باب الساجد، كتاب ل مسلم أحرجه ( ٢) 

x١٨٤/٥(،وأخمد)٣٤١٣هلادح)١لترمذىJكتاب أحرجه )٣( 
لوالترمذي (، ٠٠٦٥)النوم عند التسح ق باب الأدب، كتاب ل داود أبو أحرجه )٤( 

بابالسهو، كتاب ل والناني (، ٣٤ ١٠)التمسح ق جاء ما باب الدعوات، كتاب 
يقالما باب الصلاة، إقامة كتاب ل ماجه وابن (،  ١٣٤)٩ التسليم بعد الثسّح عدد 
كتابل البخاري وأحرجه عنها، اف رمى عمرر بن افّ همد عن ( ٩٢٦)التسلم بعد 

عنه.اممه رصي هريرة أبّا عن ( ٦٣٢)٩ الصلاة يعد الدعاء باب الدعوات، 



٠فعاسلأء ١٦٤

اصلاتتاسع:

تعال!لقوله خاصة؛ الفرض ل وكن وهدا اصًرة: مع القيام الأول؛ 
[،YVAlo^Jl]ه ف_د1نتس ؤمموأ \رح0نب ■ءلآلمتكلو؛ت ءؤحغذلوأ 

ساعدا،س«تتي لم° هإل محاج، صل ر؛ ا-محين؛ بن لعمرال ه اليي وقول 

»إداصلاته: ل لشيء ه المت لقول الإحرام؛ تكبيرة اثثاني؛ 
ةكي«رُالقبمه انتئل ؛م ١^، يأنخ \ضمح< ل إس 

بثامحه1أيهمأ ئ صلاه )رلأ الض لقول الفانية؛ قراءة الثالث: 
اكاب«رم
ايكامأءام-نوإ آكمكن اؤيثوها تعال؛ له لمن الراكوع؛ الرابع: 

ولرصلاته ق أماء الذي للرحل ه الّبي ولقول ء؛ ٧٧تالخحته مأنجسدإ 
زاكعا،،.حرتطنئن ازثع رام التإم؛ وجه عل يصلها 

صلاته:ق للمسيء د. المي لقول اتركؤخ؛ من الرفع الخامس؛ 
مانُغختيشئئير'ل

١٧جنب)عل صل ناعيا يطق لر إذا ياب التطؤع، كتاب ل البخاري أحرجه ( ١ر 
نحرمحه)ص:ها"(.)أ(مدم 
نحرثبهرص:*آا/(.)م(مدم 

•( ١٠بجه)ص؛اُ نحر تقدم )٤( 



١٦٥ارملأةوواجباد4ا ادكان 

أهعمحمإءامنإ آقبيى تعال! لقوله اثسجود؛ السائس: 
انجدارم صلاته! ق ء للمي الني. ولقول ]١^٧٧[؛ 4 وآنجدإ 

حم،طثنناها<<.
لء للمي الرسول لقول السجدمن؛ بين الجلوس السابع: 

جاونا<ا.ضئن حر ازي م ٠١صلاته! 
تجودين؛من ركعة كل ل بد لا لأنه الثاذي؛ السجود الثامن: 

بحدساجداء، ضئن حر انجد ررم صلاته! ق ء للتي الص. لقول 
حالنا«.ضمن حر اري م ١١قوله! ذكر أن 

مولكنا ١١عنه! اممه رصي حوي مابن لقول الأخير؛ المشهد التاسع: 
رض.١^، أن عق هدا فدل القهد«رأ'، أف،وش مل لصلاة او 

المشهورهدا الأخير، الئشهد ث . النيإ على الصلاة العاشر: 
٠.أحمدر الإمام مدهب من 

م١^^٤، م القيام، الأركان: بين الترتيب عشر: الحادي 
بدأفلو الجود، م المجدتن، الحلوس لم السجود، م منه، 

والترتٍب,أحل لأنه صلاته؛ ثصح لر الركؤع مل بالسجود 
قء للمي و. الني لمول الأركان؛ ث الطماسة عثمر: الثاني 

حرانجد م فئن، حر ارثغ م ضئن، حر ١^ ر'م ت صلاته 
طئن((ٍ

(.١  ٢٧٧)التشهد إمحاب ب1ب الهو، كاب ل المائي أحرجه ( ١ ) 
)أ(،تهيىالإرادات)ا/لإ(.



ةهمة  ١٦٦

إلممار كل يوجع حر الركن ي الإنسان ياكن أن والطنأم 
صلاتهل يهلمص لر فمن قل، ؤإن السكون وهي العل،اءت قال موضعه. 

مثْ.ألث صل ولو له صلاة فلا 

يطتسونلا كونم من الممحئن من كمر من ئشاهده ما حطأ ثعرف و-رذا 
ثراهمفانك الجدين، u;؛، والخلوص الركؤع، بعد القيام ق سثإ ولا 
هوإذا حالنا يعتدل أن وقبل محاحد هو إذا قاؤإ الإنسان يعتدل أن قبل 

صلاةألم، الوصم، هدا عل الإنسان صل فلو عفليم، حطا وهدا محاحد. 
فجاءبالْلمأنية، نحل كان الذي للرحل قال ء الض لأن منه؛ ل حمب 

وهدالمْدصل«، هإك هصل ررارجمر ه الني له قال ه الني عل فسلم 
علواجاما أو أركانها من بثيء فيها أحل صلاة صل من أن عل يدل، 
فانهالأركان، مسألة ق جاهلا كان ولو بل له، صلاه لا فانه أج، وجه 

له.صلاه لا 

وأنهركن، كلتاهما التيممن أن والصحيح ادتسلهإ، عشر: الرابع 
الفل.و ولا الفرض ل لا منهإ، بواحدة نحل أن نجوز لا 

الواجبات:

صلاته،بطلت عمدا الإنسان وكها إذا م الأفعال أو الأقوال هي 
فمنها!السهو، جود ينجرها فانه محهوا تزكها ؤإن 

أماالصلاة، واجبات من فانيا الإحرام، تكب؛رة سوى التكحرات - ١ 
بيا.إلا الصلاة نمد لا الصلاة، أركان من نكن فانيا الإحرام مرة 



١٦٧انملأقوواجه1ءا ارك1ز،

يل!ما ويتشى يالثهو، ونقط واجية التكي؛رامت فكل 
ئثة.فانيا والامتنقاء العيد، صلاة ق الروائي ااتكي؛رات — ١ 

فانياأركان.ا-إفازة لإ-تكبرات 

الآمومأش فإذا ثق، فاثيا راكعا اوئ،؛ أئنك ين الركوع مرة ٣- 
إلأ>ى فإذا مما، قاؤا الإحرام -مرة ئكإ فإنه راي، والإمام 
اممه.رحمهم الفقهاء قرره هكذا منة، حمه ق التكبير فإن الركؤع، 

الواجات؛من المرات أن عل دالدلل 
حمده.لن اض سخ هال،؛ وإذا فكنوا، الإمام كئت ررإذا ه؛ قوله أولا؛ 

هداوجود من بد لا أنه عل يدل، وهدا ؛، الخمدااروللث، ربتا فقولوا؛ 
لترجوب.إذالأم الدم، 

رئخارسحان الركؤع؛ ففي والسجود، الركؤع 3، ئبيحات ٢" 
الآغل«,زئخ »ئ1حانى السجود: وي العظيم*،، 

الرخعند حمده،، لن افه اءسح قول،؛ أي؛ والتحميد، التميع ~ ٤ ٣، 
للأمامالركؤع مى القيام بعد الحمد،، ولك راربثا وقول،؛ الرمع، من، 

الركؤع.من رقعه حن الحمد،، وللث، ررربثا يهول،؛ فإنه المأموم أما والتفرد. 
ته.وجلالأول،، التشهد ٥— 

واجباتمن السائس الواجم، هو هدا مرة؛ مرة الغمرة موال، ٦" 

لموم(؛ ٧٣٢)الصلاة وافتتاح التكبير إمحاب اب الأذان، كتاب ل البخاري أحرجه ( ١ ) 
(.٤١١)يالإمام االاموم ائتإم باب الصلاة، تاب كل 



سةاسلأة ١٦٨

الثجدت؛ن!؛ ٠٢٠يكون؛اغؤرلي؛ا، رارب قول• أن بذ وقد الملام، 
تركهاؤإن صلاته، بطلت متعمدا الإنسان تزكها إذا الواجبات هدم 

الهو.مجود ومحرها صحيحة، فصلاته سهوا 

فهوعداها ما ظئ وواجابما الصلاة أركاف الإنسان عرف ؤإذا 
نش.

ا®■®

اضنحرمحه)ص:آمآا(.



١٦٩داسئنهذد4ت1ن 

العاقراصل 

قاعدهنض«تاى٦

اشقال ولهذا العمل؛ كثرة من أفضل الئنة إصابة الأولى: القاسة 
أكؤ.مل: ول؛ ]الالك:آ[، تعال: 

أنأريد أنا إنسان: قال فلو التخفيف، فيها يس الفجر ئنة مثال: 
وأكليلالإنسان ومحورة المعارج محورة اللمئة هذه ق فأقزأ القراءة، أمحليل 

وقالكثثرا٠ وأناش محاجي، وأنا اطة أدعو أن أحب والسجود، الركؤع 
ؤءلالفاتحة: مع بالأول أقرأ ■^_؛؛^، ركعتين الفجر ئنة أصل أنا ألحر'' 

لأنهأفضل؛ فالثاف ه أمحتد ^٥؛]،هوآممه الئانية: وق 4، بمأبمآلطنروث 
أفضل.الثنة وايبيع ١^؛^، أصاب 

أنبنا محن الفجر، محنة ق يهليلون الناس بعضي أرى أنا وليلك 
أحي،يا وثقول: بلطف إليه ئأق محلمم فإذا الأحسن، هو ما إل نتثههم 
زأنلث، ثلث، ولا ومحتسي،، الخثر تريد الأله~ شاء ~إن أنت حثرا، اش جزاك 
إنكارا؛عليهم مح5ر لا تحقق. أن الئئة ولم لها، محة إلا الصلاة نمل 

من،كنا.فعلوا ما لأمم 
ثلاُث،من أفصل التراويح ق ركعه عشرة إحدى صلاة آحرث مثال 
ومصانق يريد س اش ونول 'كان ررققا للئنة: أويى لأنبما وعشرين؛ 

زكانه((رُعنترة إحدى عل عمم ق ولأ 

قلم وم(، ١١ ٤٧)اليل الهي. قيام باب المملؤع، كتاب ق ايخاري أحرجه ، )١ 
(.٧١٠٨الليل)صلاة باب السافرين، صلاة كتاب 



_ yمسو*؛

٠.ركعلار عشرة ثلات صل وربا 
قال!وآحر كل أصوم أن أؤيد أنا إنسان؛ قال لو آحر! مثال 

الثنة.أصاب لأنه عثلأ؛ أمحل أنه مع أفصل فالثاف يوما وأفطر يوما أصوم 
القراءة،ومحلول الطواف بمد اكام خلف صل ان إنآحر• مثال 

قفقزأ القام خالف ركعمن صل وآخر الجود، وطول الركؤع، وطول 
هأ-همثد آلله هو ^٤٦؛ الثابم وق ه، آلخقفثJث كاأأا بؤ الأول! 

الئنة.أصاب لأنه أمحمل؛ فالثال وخمف، 
الحجوانتظر وحل وقصر ومش وطاف مكه إل حاء ريل آحئ: مثال 
الرسولمع كانوا الدين الصحاة لأن يطوف؛ لا أن هذا بعد محالأمحضل 

الإمحاصةوطواف القدوم طواف إلا يهلف لر ه نفه واليي يطوفوا، لر 
الودلع.وطواف 

خمسةالحج عل وبقي الأول بالعمرة اتى متمع ان إنآحر• مثال، 
وسادسةة وخامورابعة وثالثة ثانية بعمرة وآق الفرصة أنتهز فقال! أيام 

بلبعمرة، آق لا محال! وآحز بعمرة، ياق يوم كل الأول• إل بالإصافة 
أفصل.فالثاف اجج• يم الأول بالعمرة أكممي 

بالتضييقالملمين إخوانك وتتعب، نفك تتعب، لا أ حاج يا انتثه 
وهواممه، رحمه عؤتاء محال ولهل.ا وثازٍاب وتحرم التنعيم إل ثدهب عليهم، 

لموم(، ٦٩٨)م يار عن الرجل قام إذا باب الأذان، كتاب ف الخاري أحرجه )١( 
افرصي عباس ابن عن ( ٧٦٣)اللمل صلاة ق الدعام باب السافرين، صلاة تاب كل 

(،١١٤٠)ه النيئ صلاة كيف باب التطؤع، كتاب ق البخاري وأحرجه 'همّها، 
عنها.اض رصي عائثة عن ( ٧٣٧)الليل صلاة باب السافرين، صلاة كتاب ل لم وم



١٧١د1ءدتاذم«تان 

الدينهؤلاء إن ياياسك! ائشن معه أهل عبياء ومن ال-ابعين كبار من 
آتوالأمم يثابون؛ أم آياثمون أدري لا بعمرة ويأتون اكعثم إل تخرجون 

أفول.'~ولأ الحجاج من ممرا الأن يجد الشديد الأنف وْع ببدعة• 
وثالثةثانية بعمرة ياق الثاق النوم ول الأول، بالعمرة ياق أكثرهم~ 

والخامةلحدته، والرابعة لأيه، والثالثة لأمه، والثانية له، الأول ورابعة، 
لنمه.والسائمة لحده، 

وافهحهاوو0؟أ أم ذإاJئ، عن أعقلوا الصالح؟! لف المن نحن أين 
هدا.يفعلوا ولر اباعا منا وحن إخلاصا، منا خثر هم 

الثدينالرجiين نمة ق الخيري تحيد \لي حديث ت قائل هال، فان 
صعيداشثإ ماء، نجدا فلم الصلاة حصزُتح ثم ه، اممه رسول بعئهإ 

وأماالصلاة، وأعاد أحدهما فتوصا الوقت، ق الماء وجدا يم وصليا، طيبا 
وقالمت؛ن«، الأم ه لليي الض. فقال يد، فلم الأم 
يقتفيوهدا مثت؛ن، أجزه للأول فجعل ٠، الئنةاار يدن لر لليي 

الخواص،؟تيئراسلتيالأخر،مإ 
معمنه باجتهاد أعادها الصلاة أعاد الذي الرجل هدا أن الجواي،ت 

أجرالئنة حفاء ْع فيه محتهدا عملا عمل إذا والإنسان عليه، الثنة حفاء 
أنوعنى فليس؛ماجمر، التنة عل زاد فإذا القنة يتق، أن بعد أما عليه، 

يّلممنالإدإ•
كتلفإنيا ئتوعق ومْ عل وردت إذا العبادات، الثانية: القاعدة 

نحربجه)ص؛؟ه(.تقدم )١( 



ه،فةاسلأء ١٧٢

محوائد؛ذلك ول مرة، هدا وعل مرة، هذا عل الوجوه• هذْ عل 

لأنوجوهها؛ *همع عل ببا والعمل يالسق الإتيان الأول؛ الفائدة 
هذاعل يفعلها ومره الوجه، هذا عل يفعلها مره هكذا، فعلها هؤ الّ؛ي 

بالثنة.يعمل ولر البهية، لهجر منها نؤع عل اقتصر ولؤ الوجه، 
نستالسن إحدى أمحلت لو لأنك الئئة؛ حففل الثانية: الفائدة 

تحمفل.ولر 
يكونلا حش الثق -بذم —تعال— فه للتمد الانتباه الثالئة: الفائدة 

صارواحدة بتنة أحذ إذا الناس س ممرا لأن الحادة؛ نبيل عل أمرك 
أنثمه يعود كان إذا لكن يتحضرها، ولا العادة، سبيل عل يفعلها 

للثنة.منتبها صار مرة وهذا مرة هذا يقول 
الأموربعض ق غتلفه الئثة ترد أن ق الحكمة هي ما قائل: قال فإذا 

وصفاما؟

ابمةواط4م:مالنا: 
فقدواحد ثيء عل بقل إذا لأنه للئتعثد؛ الملل محصل ألا أولا: 

;اJكقهاسفيذس،.

هوالذي الثال عن ويقوم بعض، من أهول يكون قد بعضها أن ثانثا: 
منأحم، يكون العبادات ق الوارد س الصفات بعض لأن منه؛ أثق 

الحبال.عل التخفيف مراعاة ذلك ق مكون الأحيان، بعض ق بعض 
بالدكريان أن وتحث، معل، ل الإنسان يكون قد مثلا: لهذا وأصرمح، 
ثلائاأين® وافه طه، والحمد افه، *سبحان قال: لو عاليه ويaلئل الشرؤع، 



١٧٢داءددانءذسان 

طه®وررالخمد مرات، عشر الله® بحان ١١يقول! أن عليه ويسهل وثلأبتن، 
منميء التنويع هذا ل فيكون مرات، عثر أكثر® وررافه مرات، عثر 

أحفئالأمحرة الصفه هذه أن ريب لا إذ العباد؛ عل والتسهيل اشر 
الأول.اص س الكلف عل 

إذالأنه لقلبه؛ أحصز يكون فإنه العبادات نؤع إذا الإنسان أن ثالثات 
ولكنهاببما، محس لا أتوماتيكية يصفة يفعلها فقد دائمة واحدْ عبادة اقذ 
بناءولكن هال،، ماذا يدرى لا وهو ويكيرّ ويلل يح فهو عادته، لأما 
لكنكثثرا، يعتاده كان الذي بالنؤع ياق يده ينبه لر إذا ولهذا الحادة؛ عل 
لقلبهأحفز ذلك;كون فإن الواردة الختيفة الصفات براعي كان إذا 

وأجع•
العبادات.ق الصفات اختلاف حثكم بحض هال٥ 

■إج ■ 0 ■ 



١٧٤

السلاسديهمث

سءوىيأوبرضتيٍ|
م0؟غثمن ءخج ف، هم َ ق© لقحأصوة بق' تعال؛ اشُ قال 

حأوص © ث؛  U$J© ؤآك 

ؤمهدجمِلأمحهم نأه © آدادوث هم دللش ؤئق آقى ©هس 
آئمكث>© كمن© 

.[ ١ ١ - ١ ]الزمون: 4 •حنلادة فها هم برمحاآكردوس 
والفلاحوالآحرة، الدنيا ق الفلاح ؟بما يكون العظيمة الصفات هدم 

الفردوسإرث -بما ؤيكون اأرهوب، من والثجاة الطلوب وصول هو 
الصلاة.ق ا-قووع الصفات هدم ومن اؤة، درحات وهوأعل 

بحيثوطمانينته القلب مكون هو العلم~ أهل قال ~كإ والخشؤع 
يفأ5ر،لا مهلمينا، ساكنا القالب يكون أن أي؛ الخوارح، عل ذلك يظهر 

علالقلل الخشؤع ذلك أثر يظهر ثم بصلاته، يتعلق لا لثيء يلممت ولا 
الصلاة.مصلحة فيه فيا إلا تحزك ولا الأطراف نحشع بحيث الأطراف 

نحتصفلا والثل، الفرض الصلوات حمح ئثمل الأية ق والصلاة 
مضاف.مفند 4ؤاصلأغمه قوله؛ ق ررصلأة® لأن بالنافلة؛ ولا بالمريضة 

—وحل —عز اف يدي ييما ثقوم فايا الصلاة إل قمت، إذا أك اعتقد 
مك،به توسوس ما ويعلم الصدور، نحفى وما الأعنز حائنة يعلم الذي 



١٧٥سرممواسلأة  Ujاوغقوعفيا1هلأة. 

جنمكأن كإ يصلانك مشغولا قليك يكون أن عل حافظ وحينئذ 
متجهجنمك أن كإ اش إل متجها أيقا قلتك وككن يملأنك، منغوو 

ماإل ابمم شه أن أثا وحل، عز اض أتنك م الحهة إل الملة إل 
إنحر ير، مص فهذا صايع، الخيب، ولكن إليه، بالتوجه اممه أنر 

الصلاةأكثر عل اقواحس أي؛ الوسواس، غلب إذا يقول• العلياء بعض 
شديد.والأم بطل، فإنبما 

ومحنتؤإذا وحل، عز الله إل مقبل أنك، فاعممد الصلاة إل أملت، إذا 
أنتالى الأرض ق ليس وحهلثج، مل -تعال- اممه أن هاعممد لصلاة اق 

شر،الله عل ذاك وما وحل، عز عنئه وهوعل وجهك، ظ ولكنه مها، 
وجهقبل وهو عرشه، فوقا فهو صفاته، حمح ق ثيء كمئله ليس الله فإن 

ومحتهوجل- -عز الله بتعفليم مملوء وقلبك ثدحل وحينئذ صل، إذا اكل 
إليه.والممثب 

ذللث،ق1ل، ك،ا وجل، عز الله يناجي أنكج فاعتقد تحل ومنت، ؤإذا 
نظم'، %٠٠١قإةتاجي ئلاص و ١■^^إذا،١٢ •لأ M اف يمول 

الله.مع 

قسث، ومحاوره، افه يناجي فانلث، الفاتحة قزأيتج إذا أنك، واعلم 
قال؛. الله رمول أن عنه- الله -رصي هريرْ أي حدبن، من الصحيح 

هي-الصلاة ضمتن وبع، بتح، الصلاة ممنتؤ لعال؛ اممه ُُمال 

(،٤٠٥)المسجد س باليد البزاق حك باب الصلاة، كتاب ل البخاري ؛مما0 أحرجه ( ١ ر 
(.٥٥١)الجد ل البصاق عن الهي باب الماحي، كتاب ل ومسلم 



١٧٦

الصلاةو لأؤ الفاتحة لأن الصلاة؛ ام عليها وأطبق الفاتحة، قراءة 
هءؤآومنثِس العدت هاو هإدا ، — -بما إلا الصلاة ثصح لا 

منوافه ه ؤآلخثنثِسرباكنيث> Jقولات أنت، عندي. خمدف اطه• قال 
هآؤجر ءؤارحس هاو،ت قإدا عبدي،،. ارخمدل يقول؛ سثوادت، سع فوق 
محدققال؛ ه الذب تثيك.محت ؤ قال؛ محإدا عبدى• عئ أسى ينال؛ اطه قاو 

وإي\كتثن؛ ؤإ؛ك ؛ال،ت قإدا عبدي— إل قوض مره؛ —وقال، همدي. 
طه،العيادة نأل. ما ؤلنتدي عبدي، ( وب١Jبيني هدا قاو؛ 4 ئسثتث 

صرطه ينقب' آنيثاآلن>نط ؤ هاو،أ قإدا للعبد، لكنها بافه والامتحانة 
لنبي'يا هن• افه؛ ه؛ال، آلمثافي، ر؛لآ عيهن غز١لمعهثوس ^^٠٢ آشسث آنتن 

؛.نالاارما ؤلعتدي 
العبادات،حمح ق هدا مثل يرد ل؛ وربه، المصل ب؛ن مناجاة فالصلاة 

لهإد4 الصوم، إلا له آدم ابن عمل ارثل تحال: افه هال كإ فه فالصوم أبدا، 
ربهيناجي الإنسان أن الصلاة ز ورد ما فيه يرذ لر لكن ٢، به،<ر أجرى وآنا 

عظتنا،لكان اّسثئعرناْ لو المعز وهدا عليه. اممه ود يقول ونحاطبه، 
الفاتحةيقرأ كاننا ممرا، عنه ثغفل بعموم- يعاملنا أن افه —ئال لكننا 
نحاطبه،افه وأن افه، يناجي أنه منا الواحد يستحضر لا عابرة، قراءة 

ينديررهدا عه.ي«، همدي«،»محد.ف عو ررمحى عدي«، »حمد>ق مقول: 
اممه.يشاء أن إلا اللهم ببمدا ماثئعر تأل« ما وإعد.ي 

(.٨٢نحرمحه)صر؛ ماوم )١( 
ا٩ ٠ شتم)٤ إذا صائم إق ت يقول، هل باب الصيام، كتاب ل البخاري أحرجه )٢( 

(.١١٥١الصيام)فمل باب الصيام، كتاب ق لم وم



١٧٧ارغقوعنياسمق،وئسرضاسمق 

ياجىماج الإنسان كان وليلك الصلاة؛ أهمية عل دو فهدا إذف 
الله>سحال وحل، عز اه من يكون ما أقرب ماجدا الإنسان وكان اه، 

قالالسجود، حال الهنب وبين القيام حال، المناجاة ب؛ن حمعتا العظيم، 
أقرب،ي\5ن ول؛ ٠، وهوناجد<اا رثه من العLJ يغوو ٠^١ ررأقرب i.'' المثر 

أنزفالإنسان يضع حيث فه؛ ذلا السجود ق لأن قائم؛ وهو يكون ما 
لثصع فأنت، الأقدام، مداس هي التي الأرصن ق الوجه وهو أعضائه 
قبدنك ق ما أعل فضع وجل، عز للرب دلا والأنف ا-اقهة الأرض 

ثوىمق الأف والحبهة القدمان )القدمان(، بدنك ق ما أممل حداء 
ربررسسءحال ثقول! ولهذا يداس؛ ما عل الأرض عل كلاهما واحد، 

الأرضق روحك، وحمعت، الأرض ق نزلت، لما أنلث، ئثعر كايلث، الأعل،، 
ريررممحال النمولا عن مزه من سبحال Jقولت وقدميلئ،( )وجهلثإ 
فيه؛ثقول ثعفلج كان لما الزكؤع أن كإ واضحة، المنامبة فهنا الأعل،،، 
العظيم،،.ري ارثبحال 

وأنك،اطه، يناجهم، الفاتحة قراءة عند أنك، تحل وأنت، أحي يا استثعن 
وهورثه بن البد يكون ما ررأقرب وجل• عر افه من مرب السجود عند 

ناجي،،.

ماثعننا أننا فلو الصلاة، عند ما ثثعر لثنا العظيمة المعاق هذْ 
غيربقلوب الصلاة س نمرفه لكنتا ذللأإ~ عل يعيننا أن اطه يمال و~ 

وقزحاوثرورا القاJتإ ق نورا الإنسان ولازداذ فيها، يحلنا التي القلوب 

انحرنحه)ص:؛؛آ:ا(ماوم 



همةاسلآق ١٧٨

الصلاةعاليه قال ؤه، اض ومول ع؛ن قرة الصلاة كانت ولهدا وانبساطا؛ 
لعش مْ وجعل والهئب، الشكاء، الدنان من إئ رءحئب واللام; 
لأساالعاق؛ هده فيها موتنا لكن ا،لومنتن، عتون قرة فالصلاة آ، ر الصلاة،؛ 

العظيمة.ا-ئواإة العاق هده من فيها لأسثشعرما 

هوالئنة عل أفعالها الإنسان نحري أن بعد الصلاة ق أراه ثيء وأهم 
الهواجسعليه تثشل لا الاذ الماص من ممزا لأن القلب؛ نحور 

وتبموجسيومؤس نحده ذلك وْع الصلاة، ل لحل إذا إلا والوساوس 
ثهلمرؤينثلمم الصلاة من لمتهي ما وبمجرد إطلامحا، فائدة لها ليس شياء أق 

اقراجس.هدم كل عنه 

علالشيطان ملط اينم به يقوم عمل أعظم الصلاة هده كانت ولما 
كدا،اذكن يقول! صلاته، وبين بينه محول إليه ياق حس فيها، آدم بتي 

الصلاةمن الإنسان انمهى إذا ثم محلاته، عن مشغله كدا. اذكن كد.ا، اذكن 
أنعل حريص السيهلال لأن يسلم؛ أن بمجثد الوساوس هده طاراّتا 

منها؛فائدة لا قشورا محلاته ثكون حص محلاته و؛ين الإنسان بين تحول 
به،أمر الدي النجود ك بر الصلاة، ص جن برك كمر إنإ الشيهلان لأن 

آدمابن بتن تحول أن يريد به كمن الدي فهدا فكمر، وآبى امتكر ولكنه 
الكإل.وجه عل حا ياي لا حس وبينه 

ميح،يا له; وقال اف~ —رحمه حنيفة \لي للأمام جاء رجلا أن ٠ ؤيدكرر 

نحرمح)ص:ماا(.)\(مدم 
(.٢٣٧الخارى)آ/ صحح شرح ل بطال ابن أوردها اكرضيا بصغة )٢( 



١٧٩ادرعفياسمق،وئسبرضواسمئ 

إذاا ممن شيئا عليه ويفوت عنده عظإ كان -لأمر وكدا. كدا نستئ إف 
قشنع فال، الرحل، فذهب ستذكره. فانك فصل؛ اذهب له؛ فقال سمته، 

نايسا.كان الذي ثدكر الصلاة 
الصلاةأقيمت، إذا الثيهلان بأن أحز ه الض لأن وجه؛ له وهذا 

؛؛٠؟^،:دوخز:ظر 11اذُ:^١. ^١، خ له: مول الإنسان \ل جاء 
ومشاهد.محرب ثيء وهذا ٢، صل'٠١ 'كم لأيدري 

دواء؟من الداء لهذا هل ولكن 

قدإلا داء، افه أئزو ررما افه:٠ رسول عن صح كإ نعم، الخراب؛ 
أوداء كل ٠، جهاوه،،ُ مذ وجهله علمه، مذ علمه شماء، له انزل 

أسباباللأشياء محعل حكيم اممه لأن دواء؛ له اجتإعي أو بدئ دنيوي 
المواح.وجدمحت، إذا وثممي الأسباب، وحدرت، إذا ما محموم ومواح، 

إذاأمته؛ وعلمه واللام— الصلاة —عليه الرسول محه أحز ذلك دواء 
منباش أعوذ وقل؛ ثلاثا، يسارك عن فامحفل الصلاة ق به أحنت 
له؛فقال ق اش رسول إل الأم هدا شكا ريلا لأن الرجيم؛ الشيءلان 

قإداواللام— الصلاة عليه الرسول —س،ْ حنزب له؛ يمال مأطاو ررداك 
ممفف،الرجل؛ ثلأثا«،:مول عل:ُنارك ؤامل منئ، بافِ صئذ أختنق 

كتابل لم وم(، ٦٠٨التاذين)فضل باب الأذان، كتاب ل البخاري أحرجه )١( 
(.٣٨٩مإعه)عد الشيطان وعرب الأذان فضل باب الصلاة، 

(،٣٤٣٨)شفاء له أنزل ولا داء اض أنزل ما باب الطب، كتاب و U-^• ابن أخرجه )٢( 
و\حمد)\إلأص.



_ u«_سةسلأو

افبمعم،لا'.هأدب 1ولذ 
قلتاصادف اش، بإدن نغ قائلا محلا الدواء صادف لما أكإرا اض 

مموالكن يزول، أن بد لا وأنه حى، ه الرسول قال ما بأن يؤمن مومئا، 
عللكذ واللام، الصلاة عليه الرسول به جاء ما يملون الاذ الناس من 

ملمت،•إذا يشر؟ لا أو ينشر هل أجرب يقولون• أي• الئجربة، من نؤع 
يدلا وحيسد الواير، ق يؤمن لي فانك بلسانك أو بمنك سواء شرب. 

ي>من.ل؛ لأنك الدواء؛ هدا -ممال-أر اش محرمك قل الأر، 
بدولا قابل، محل ص بد ولا الدواء، يعرف طيس، من له بد لا الداء 

عالإوالطيب فعال، المشكلة هده ق والدواء فعالا، الدواء يكون أن من 
ذلكالإنسان قل إذا المخل: ص لكن والسلام(، الصلاة عله )اوسول 

ذلك،ففعلت قال؛ المحابأ، انتفع ولهذا به؛ انتفع حق هدا أن وعلم 
ثزه.س وتلم عنه اطه أذهته عز، اطه فأذهة 

وهويصل؟الإنسان يلشت، كيف إشكال: يبش ولكن 
به.بأس ولا جائز، للحاجة الصلاة ق الالتفات مول: 

أحد؟يساره عن الصف ق يكون وقد يتمل كتم، قيل■ فإن 
آديتفعالتها إذا كنت فإذا سنة، فهده أحد ارك تعن كان إذا مول: 

شكلا رجل يسارك وعن الممل لأن الاستعاذة؛ فتكفي يفعلها، فلا غثزك 
يديه،يمرج أن اجل• للمفالمثرؤع الجود ل كنا إذا ولهدا يتادى؛ أنه 

فنقول:جانيه، إل كان من لأيي يديه بئن وفرج الصم، ق كان إذا لكن 
(.٢٢٠٣)الصلاة ق الوسوسة ( هن؛_aUjالتعوذ باب اللام، كتاب ق لم مأحرجه ( ١ ) 



١٨١امفيعنياسمة،وئسرضاسمة 

ثق.أحل من أدى محدث لئلا يمج؛ لا 
الوماوس.هده لإزالة السلم التلريق هو هذا ائذن 

كدا،اذثن ظ- واللام: الصلاة عله الض قال قائل: مول ئد 
فاضن«راا، م لآ:ني اوبل ض:فو ره.م ، ١. ^ه 
الشق؟هدا دواة 

أحدعندك يترجح أن إما الشك دواء، له داء كل ممه، الحمد مول: 
وهوالأقل.بالشن، فاعمل يترجح ألا ؤإما بالراجح، فاعنل الخلزفين 

ورجحاثثمح، أو ثلايا صل هل الفلهر: صلاة ل شك رحل ممليق: 
عندهيرجح ؤإن بالرابعة، ويأق ثلايا بجعلها مول: ثلائا، صل أنه عنده 
والرابعة.باكاكة وش ائجن محتلها اثثان أما 

وافهقال: يرجح. ولر أواثكن ثلاما صل هل شك،: رجل آحر: مثال 
الأقل،وهو القتن، عل ابن يمول: ثلاُث،. أنيا أو اثنتان أنبما أرجح ما 

والرابعة.بالثالثة وياق اثنتتن اجعلها إدن* اثنتان(، )الأقل 
ولرشلئج ؤإذا بالراجح، يعمل قيء عنده وثرجح شك إذا القاعدة! 

وهوالأقل•ثاص، يعمل ثيء عنده يترجح 
وهوالشكوالنأي؟الخم، ملن:هلئناكمءبجهدا 

هو،المجود هو الا.واء دواء، له داء والردد الشك نعم، مول: 
للهو.مجل.تان يكفى 

نحربجه)ص:\،ماا(.)ا(مدم 



١٨٢

اللام،بعل يجد الراحم عل وبز يرجح لديه لكن إذا مول،• 
السلام.قبل ثكون الأقل وهو الشن عل وبز ترجيح لديه يئن ل؛ ؤإذا 

بناش عبد وحديث، عنه اش رصي نعيد \نا حدين، ذللث، عل دل 
ثك®إدا واللام! الصلاة عليه الرمول قال عنه، افه رصي مسعود 
نكنالئاث ظش ^j;i، آم تلاي ظللم:ذركلمضل ض ل آحادثم 

٠.بملما<ر أنى مل تجدس ينجد م انتمن، ما عل 
®وإداواللام! الصلاة عليه قال عنه! اش رصي معود ابن وحديث 

معإلا يكون لا ~والتحئي الصواب يلثم صخو، ِفي أحدكم ثلث، 
بمجدئبمت؛ن«"ا.م ل4ثلم، م ئكأغد، ترجح- 

وثلث،.ومص، زيادة، الهوثلاثة! مجود أصباب أن ولعلم 
الصلاة،بطلت متعمدا لكن فإن صلاته، تمام قبل الإنسان ملم إذا أولا! 
هو.لليمجد ثم يتمها، أن عليه وجمتج ذكر ئم ناميا لكن ؤإن 

وأتأامنمئ، الأزل التشئد قزأ وئا الظهز، الإنسان صل مثاله: 
ائت،ثقول: ركعتان، الصلاة من عليه بقي هنا ملم، نم التشهد، 

للهوصجدت؛ن.امجد ئم سئم، نم ؛الركعت؛ن، 
صله الله رمول أن عنه"" الله ~رصي هريرة \لي حديمثط والدليل 

(.٥٧له)١ جود والالصلاة الهول باب اجد، المئاب ق مسالم أحرجه )١( 
للم وم(، ٤٠١كان)حيث القبلة إل التوجه باب الصلاة، كتاب ل البخاري أحرجه )٢( 

(.٥٧٢له)والجود الصلاة ز الهو باب اجد، المكتاب 



١٨٢دوعنياسمق،وئسرممواسمة 

تمركعتتن، من فسلم العصر- ؤإما الفلهر، -إما العثي صلاب إحدى 
كأنهأصابعه يخن وشثك عليها، فايكأ المسجد، ق معروضة حثمة إل تقدم 

منوهده الصلاة، يم ب لأنه صدره، ينثرح ولر سيط، لر ت يمي عقبان، 
تحدأنه به يعلم لر عادته j( حلل منه حصل إذا أنه الإنسان عل اش نعمة 
يبال،لا الذي الإنسان ، بخلافبإكإله، عليه اممه يمي حس منقبصا مسه 

ماله اممه ييئر ينها أنه محرض لو عمله إتقان عل تحرصى الذي الإنسان 
يتقنه.تحعاله 

ألقيتقد اممه رمحول وكان الحال، هدْ عل الصحابة رآ0 لما الهم؛ 
أبوبكرالناس أحص حتى يكلموه، أن الناس هاب، العفليمة، المهابة عليه 

النييداعه رحل القوم ل وكان يكل،اْ، أن هابا ءنه،ا~ اممه ~رصبى وعمر 
لأناليدين؛ صاحب أي• اليدين، ذا يميه والسلام— الصلاة ليه ع— 

فثئدميداعبه، والسلام الصلاة عاليه الرسول فكان طويلتان، يديه 
الرسولقال الصلأة؟'ا هصريت، أم انسيثؤ اش، رنول، ^١ ١١فقال؛ الرحل، 

البثرية،يعري نسيائا فنفى مصزا، لم° و أس، االمْ والسلام؛ الصلاة عليه 
رمحيالرحل فقال الختلآ، فيه يمكن لا شرعت حكم وهو المفر، ونمى 

يمولارأثإ للناس؛ وسلم- عليه اف -صل فقال نسيث،. فد بل، عنه؛ اف 
ترك،ما فمل مكانه، إل فتقدم اف، رسول يا نعم قالوا؛ ، ١١التدين؟ ذو 

٠ملم ثم محجدتثن، سجد ثم سلم، ثم ركعتتن، أي؛  را(

لوملم ٧(،  ١٤)شك إذا الإمام احد هل باب الأذان،، كتاب ل البخاري خرجه أ( 
(.٥٧٣الصلاة)السهوj باب الساجد، محاب 



 _tu_سيسو

بركعة،يأق نقول! هنا ذكر. ثم ركعة، أول ق وملم الفجر، صل مثال! 
مر.هدا وعل ويسلم، رسجا.تإن، يسجد لم لم، وي

أومجودين،أومجودا، أوركعتن، ركعه، صلاته ق الإنسان زاد ثانتا! 
عملءرمى البي لقول صلاته؛ بطنت، عامدا كان إن فهنا قياما، أو 

صلاته،ثبطل لا فإنه ناميا كان ؤإن ٠، ههوردءا أمرثا عليه ليس عملا 
ثميلم، يم والتشهد، الرجؤع، عليه وجب الزيادة أثناء ل ذكر إذا لكن 

ويتشهد،ومحلس، يرحع، ثقول! الزيادة أثناء ق ذكر ؤإذا ويلم، يسجد، 
ونم.صجل.تين، يجد لم ؤينم، 

لناش راممع وقال! ركع فل، الفلهر، صلاة ل خامسة إل قام مثاله! 
الركعةأكنل فلو الركعة، ثكبل لا فهنا الخامسة، هده أن ذكر حمده« 
يسجدمم ويسلم، ويكملها، التحثات،، تحلس، لكن صلاته، بطلت، 

لم.ؤيمجدين، 

قراءةل متع إذا فيقول! المسالة، هذه ل الإخوان بعض يغلط 
الالزيادة خطأ، هذا ثقول! يرحع، لر مثالنا( ق ة الخامهي رالتي الزائدة 

تجلس،وأن الزيادة، إنياء عليك وجب، دكزيت، متى فيها، الاستمرار محوز 
وثلم.ّجدلإن، سجد مم يلمم، مم التشهد، مزأ ثم 

حمصل ء الى أن عنه~ افه ~رصي مسعود ابن حديئ الدليل 
الصلاةل أحدث اممه، رسول، يا له! يل ملم رريل، ركعانؤ! خمس الطهر 
وانقلرجي، هش يكدا• كدا طت هالوات ذاك؟« »ادثا محال؛ ثتيءٌ؟ 

نحربجه)ص:«ْ(.تقدم )١( 



١٨٥يبمإرذةماسو وما 

لن>إنئ ص: ^.;٠٠، ظء أمل قؤا طم، أم نغنئ؛ن، ذتجد القبمئ، 
ءآض م قز ك إء  jsi'jي، م ئي؛ ادفاsة ذ يدث 

هفدكرون هت نفادا تسمون، 

وأكيل،فاجبز، الزيادة، أئاء ل وذكزت الصلاة، و زذت إذا إذن: 
وملم.نجدين، وامجد 

صقت،أنك تدثر ب أي: - مها الفر؛غ بعد إلا الزادة تدثر لر ؤإذا 
وامجدوملم، التشهد، ق امتيز مول: هنا التشهد~ ل إلا خمنا 

اللام.بعد سجدتين 

الأولالتشهد عن فقام مثلا، الظهر يصل رجل مثاله: النمص، ثالثا: 
فنقول:تحلس، ولر الثانية، الركعة بعد يكون الذي 

صلأتلث،.ق وامتيئ وئشهد، فارحع، هائما ستتم أن قبل ذكندت، إن 
أوالفاتحة قراءة ق مزعن، مواء ثر-ى، فلا قمت، أن ؛عل. ذكريت، ؤإن 

قبلسجدين واّّجا> الخال، هذه ق صلأتلث، ق امتيز بل ثشنع، ل؛ 
الثلأم.

المىررأق عنه: اش رصي بحينه ابن افه عبل. حل.ي>ثج هل.ا عل الدليل 
اة.شقئقام ئمِللإمحالآُمحلإمح ه>ئلألماله، 

متجدجالش، وهو مكن سلته الناس وائتفلز الصلاة محمى إدا حص 

كتابق وملم (، ٤٠١القبلة..)إل التوجه باب الصلاة، كناب ق البخاري أخرجه ( ١ ) 
(.٥٧٢)الصلاة ق السهو باب الساجد، 



سةاتملأق ١٨٦

تجنمحدلأن؛يم،لإج'ا.
يرثعلا فإنه مهوا الإنسان يتركه واجب كل وهكذا العلم! أهل قال 

اللام.قبل للهو ويسجد محثه، فا3ق إذا إليه 
قال!ولما العظيم،ا، ري راسثحال الركؤع! ق يقول أن نمى مثاله! 

فهناالعظيماا، ري ارمبحال يقول! أن نمي أنه ذكر حمده،، لمن افه راسؤع 
يسجدولكن محله، فارق لأنه العفليمءا؛ ري راسثحال تقول! يري لا 

للمخوقلأنو1م.
يرجعلا فإنه محله فارق حر نابيا واجبا ترك إذا الأو! القاعدة إدزت 

افهعبد حديث ودليله الثلأم، قبل مجدين للهو يجد ولكن إليه، 
عنه.اممه رصي بحينه ابن 

الرابعة،ق أو الثالثة، ق ١^ هو هز الظهر ق شلئ ريل رابئا! 
عليه،فأكمل الأربع، أو الثلاث مواء عندك يترجح ما عل ابن له! ثقول 

■الرابعة هي هن.ه أن عندي يرجح قال! اللام. بعد مجدين واسجد 
اللام.هوبعد للوامجد وملم، أكمل، الرابعة، هي له• يقول 

الثاكة،اجعلها ثقول! الثالثة هي هده أن عندي ثرجح قال! فإن 
اللام.هوبعد للواسجلّي وسلم، ؛الرابعة، وأنا

و.الرسول أن عنه— الله —رصي حوي مابن حديث، ذللث، ذليل 
الصوابراهلثحئ قال! أربعا؟ أم ثلايا أصل صلاته! ق شك فيمن قال 
ومسلم(، ٨٢واجبا)٩ الأول التشهد ير لر من باب الأذان، كتاب ل البخاري أحرجه )١( 

(.٥٧)١ الصلاة ل هو الباب احي، المتاب كل 



١٨٧دحا؛رضواسلأق وما ارغقوعنياسلأق> 

ُ.ثجاJصاار ينجد م متلب، م علته، لكم مرجح" —وا.لحئي 
محلناالرابعة؟ أو الثالثة، أهده الفلهرت يمحل وهو شال1، رجل حامنات 

مواءكله ثيء، عندي يرجء لا لا، قال؛ ثيء؟ عندك يرجح هل له• 
وأنالثالثة، فاجعلها الأقل، هو والشن الشن، عل ابن نقول،! عندي، 

تلم.أن قبل مجدين واسجد بالرابعة، 
اللام.يعل يكون وتارة اللام، قيل )كون الهوتارة محوي إذن• 

الشكوق زاد، إذا اللام بعد ؤيكون نمص! إذا لام القيل يكون 
رجح.إذا اللام ويكون؛عن. يرجح، لر إذا اللام قبل يكون 

بعمو0~يحامالنا أن اممه —ثأل الحقيقة ق كلنا ال،نظيمة الصلاة هذه 
خارجي؟جابر من لها فهل مص، صلاته 3، كلنا 

ركعة.عرة اسا ارواتب والنتن ارواتب، النتن يعم، نقول. 
ُ

الغرب،يعد وركعتان بعدها، وركعتان الفئهر، قبل ركعات أربع 
اللها! رانه فلا العصر أما المجر، قبل وركعتان العشاء، بعد وركعتان 

بحدها.ولا قبلها، 

يمش،ولا يتغؤ، لا دائنا الحنة 3، بيتا لك اممه بز يوم 3، صلتت إذا 
جم،ولا ممرض، ولا م،، لا كذلك وأت مص، ولا حلل فته وليس 

الأبيين.ابد فيه مثقى حولا، عته 

يوم3، بّاؤْ يكتمل فلن بتثا، ثبي أن تريد عندما الأف أكترا افه 
نحرمحه)ص:'أآما(.)ا(تةدم 



٠مةاسلأة ١٨٨

ثعببعد البناء حب شهور متة ق أو منة ق إلا يكمل لا ايدا، واحد 
وهاتكدا، وأصلح البناء، ورص واكاولن، المإل، ْع ومشاكل وعناء، 
،lJa>JlJمعرض فهو اليت بى ؤإذا كدا، وهات الملأن، التلاط 

الإنسانأن فالنهاية كمل إذا يم والاحزاق، والامدام للخطر ومعرض 
عنه.يزول 

ويلوثو؟ آلعاحله ؤئ وكلأتل العا-جلة تحب ئلوبا الأسف، مع لكن 
]القيامة:،ا'محته 

يعدفصلها الصلاة قبل التي فايتك ؤإذا أحي، يا عليها فحافظ 
٠.الرواتب١ قضى المي. أن ثبت لأنه الصلاة؛ 

الفرائضلهده تابعه وحل— —عز اممه جعلها ركعة ءشر0 اثنتا هد0 
الرواب،وهدم ومص، حلل فيها يكون الفرائض فإن النمص؛  ١٢ليكمل 

الرواسب،هده نملا أن لنا متع أن اش لولا ^؛ ٥١رحمة من وهي تكملها، 
بدعه.صلاتنا لكانت، 

عليهامحاففل كان ه الرسول فان الفجر، رانية الرواش_ا هده آكد 

قيصليها لا فكان والعشاء والترب الظهر راتة أما وممرا• حصرا 
السثر.

منأفصل فهو بيت،، للئ، كان إذا ييتلث، ق الرانية تصلا أن والأفضل 
ه•الني لمول متاحرا؛ كان ؤإن حى الحرام المسجد ق ملأ أن 

كتابل وملم (، ١  ٢٣٣)وهومل كلم إذا باب التتلؤع، كتاب ل البخاري أحرجه ( ١ ر 
(٤٨٣ ) الركمت؛ن.. معرفة باب السافرين، صلاة 



١٨٩ادوعنياسمق،وئسرسواسمة 

القولهدا قال والذى ااكئو:ه«راا، ص ي ٌجؤ ضلأْ ررأفضز 
إلاسواه، فيإ ضلأ0 ألف من حبمو هدا منحدي ررصلأةِفي قال! الذي هو 

هدامقتضى يطبق واللام" الصلاة -عاليه كان ولهذا ٠؛ الحزامءار المتحد 
إلبابه بيته أن ْع يته ق النافلة الصلاة يصل فكان عمالئا، اهديث 
البيت.ق تحر كان لكن الجد، إل اإدuب ق لاتكثف المجد 

ثتنملأن وأودت ضرها أو أوحج عمرة لأداء مت1ه ق كث إذا إذذ! 
إلذمت إذا لكن الحرام، الحد ق الممل مى أفضل بيتك ق فالممل 
منفتزود الصلاة يقم ولر مثلا المجد محية فيه وصليت الحرام المجد 

عداه.فيإ صلاة ألف مئة من أفضل الحرام المسجد ل الصلاة لأن الحر؛ 
فيها؟تقزأ معثنة ثور لها هل الرواتب هذه مسألة! 

كاق(ؤْل الأول• الركعة ل معثنة، قراءة لها الفجر ثنة الحواب! 
ألأرتد هوآثه الثانية! الركعة وق الكانرون[، ]سورة ه أل=كننوث 

ا4^4مح؟أزل أش ءَاثكا الأول: الركعة ق أو الإخلاص[، ]سورة 
بننثاحفلمزموا.يم تما وؤةليتآضأب؛ث البثرة، محورة ق لاوقرةتاُُااا 

يتأبماتخن\.' أحياJا ٠، عمراو(ا آل محورة ق عمران:؛![ ]ال وبيكؤه 

لموم(، ٩٧٢ السؤال)• كثرة من يكره ما باب الاعتصام، كتاب ق البخاري أحرجه )١( 
(.٧٨١زبيته ق النافالة صلاة استحباب باب المافرين، صلاة تاب كق 

للم وم(، ١١٩٠)والدية مكة مجد ق الصلاة فضل كتاب ل البخاري أحرجه )٢( 
(.١٣٩٤)ية Jdوامكة الصلاة؛مسجالي فضل باب الحج، كتاب 

(.٧٢الفجر)٦ سة ركعتي استحباب باب السافرين، صلاة كتاب ل مسالم أحرجه )٣( 
(.٧٢٧السابق)الوضع ل لم مأحرجه )٤( 



سةاسلأة ١٩٠

>ؤوتات1ااشهدأ>ياناتمأ; ألخقنتمثهدهمأش'أكئ4، 
إليها،أثزنا التي القاعدة عل باء الأفضل هو هدا ه، وءؤةليإآذل(صف 

الوجومخمح عل الإنسان يفعلها أن يتبغي التنوعة العيادات أن وهي 
و:اض رمول عن الواردة 

فيهاورد ففد الغرب، راتبة إلا معينة قراءة لها فليس الرواتب، باقي أما 

وءؤذلهوآس١^٧)،[، ]محورة آلهقمرعدت-ه ُاؤةليتاه فيها• يقرأ أنه 
الإخلاص[•]محورة ه د أحس

بأمور؛النش من غجرها عن ممتاز الفجر منة فائدة! 

معثته.قراءْ لها أن الأول؛ الخصيصة 

اممهرصي عائشه قالت، حتى يثمل، فلا نحمف أما الثانية؛ الخصيصة 
أهوو؛إل حر محمف،، المجر ركعش يصل افه. رثول، راثال عنها؛ 

أطلأن الفجر ثنة صليت إذا ل يستحثون هل قائل؛ هال، لو ولهدا 
القراءة؟ول الدعاء وق لتمح اق 

منأناسا أشاهد وأنا يثمل، الذي من أفصل نحمفذ الذي ملنا؛ 
أممشلثح ولا الفجر، منة ق يثملون فاجدهم الحر محبون الذين الإحوة 
قلتتح.ؤإن الئنة متابعة الحر ولكن الحر، زيادة يريدون 

لوملم (، ١١٧١الفجر)ركعتي ل مرأ ما باب، التهجد، كتاب ل البخاري أخرجه ١( 
(.٧٢الفجر)٤ ركعتى استحباب باب المسافرين، صلاة كتاب 



١٩١اصعشاسمئ،وئسرسواسمق 

اشرصي عائثة تقول والمر، الحصر ز تصل أما الث1)ثة! الخصيصة 
ئنةغثر والرواتب ا، ^١١١١ يدعهإ يكى ُرولمْ البخاريت رواه فيإ عنها 

هدهوالعشاء، والغرب الظهر راية وهي القر، ق تحل لا الفجر 
افر.موأست، تهالها لا الثلأيث، 

ومحثةالصحي وصلاة الليل وقيام كالوتر الوافل من ذلك عدا وما 
قلنا—إن الكسوف وصلاة الأستنقاء وصلاة الاستخارة وصلاة المسجد 

افر.موأنت، محلها الوافل من ذللئ، وغثر سنة— باما 
الثبرررزكثأ الض قال أجزا، أعقم أما الرابعة: الخيمة 

الاعةقيام إل خلقت منذ الدنيا فها((رأ*، زئ الديا من حو -المافاة- 
يمي،أجرها لأن وزهرتبما(؛ الدنيا )وحرفة الزخارف، كل من مها با 

فانةلأش.كلها والدنيا 
وأنالستهلاع، بمدر الركعير هانز عل يحرص أن لنا يوجج، وهن.ا 

فلاالفجر صلاة ق منع قد والإمام يحلنا فإذا الصلاة، قبل تحثهإ 
رمح.قيد الشص ثريؤع أن أوبعد الصلاة بعد ونملتهإ نصليهإ، 

سنةصل إذا ينبغي قال: العلم أهل من كئثرا أن الخامة؛ الخصمصة 
الصلاة-عليه الرسول لأن الأيمن؛ جنه عل يثرا مشى أن الفجر 

أهلبين حلاف فيه الاصطجخ وهذا '، ذلالئ،ر يفعل كان والسلام— 

(.١١٥٩الفجر)ركعتي عل ا،لداومة باب، الممصر، كتاب ل البخاري أحرجه ( ١ر 
(.٧٢الفجر)٥ ركض اسحباب باب السافرين، صلاة كتاب ل لم مأحرجه ( ٢ر 

كتابق لم وم(، ٦٢٦الإقامة)انتظر من باب الأذان، كتاب ز البخاري أحرجه )٣( 
(.٧٣٦الليل)صلاة باب السافرين، صلاة 



الملأةهمه  ١٩٢

مطلما.ئنة إنه من منهم العلم، 
الذيوالإنسان اسزاحة، ولكنه سمنة، ليس إنه قال؛ من ومنهم 

لأتحتاجإوهلأ:شناله.
ومحتاجالليل ل يتهجد ممن الإنسان كان إن ممالأ فصل، من ومنهم 

فليسؤإلأ الأيمن ا-ائبا عل فيضهسمع يشح، أن له مس الراحة إل 
السألة.هن0 ق الأقوال أقريبج التفصيل وهدا بسنة، 

ويركيتام الأبمن الحنب عل اضطجع إذا أنه بمي كان إذا ولكن 
واحمي،.لرك مسا ثكون منة يفعل فلا الشمس وْلالح حتى الفجر صلاة 

الليلصلاة حتم وهو الوتر، آكدها الروائب،، غثر أحرى نثن هناك 
عشره.إحدى وأكثره تسع، أو سع، أو خمى، أو ثلايث،، أو بركعة، 

وقالواحٌب،. إنه العلم؛ أهل بعض قال حش مؤكدة، ننة والوئر 
لهمحل أن نجغي لا نوء، رجل فهو الوتر رك من اف: رحمه أحمد الإمام 

شهادة.

الدعاءأي؛ القنويث،، هو الوتر ليس ولكن مؤكدة، منة فالوتر 
بركعةالليل صلاة نحتم أن الوتر هدث،ا، فيمن اهدف رراللهم ؛مولالث،ت 

بسنةليس القنوُت، بل لرثقل، أو هديت،،ا فيمن اهدي رراللهم قدثإأ مواء 
داء.

ركعتثن،راتبثها وصل الأحرة، العشاء صل لوأنه مثل؛ بزكعة الوتر 
ماح.ولا تجوز، فانه بواحدة، وأوتر 



١٩٢الغصفياسمة.وئسمضاسمق 

صنمان:له بالثلاث والإيتار 

بالث^لثة.يأق مم ويلمم، ركعتن، يصلا أن الأول؛ 
لم.ويواحد، بتشهد ثلاثا يصلا أن الثانية: 

واحل.بثثهل. حميعا اائس يملأ أن بالخمس والإيتار 
واحد.بتشهد حميثا الع يصلا أن بالثح والإيتار 
واحد،وسلام Jتثهدين لكن حمثعا، التسع يملأ أن بالئنع والإيتار 

وملم.وسهد، بالتاسمعة، وآتى قام، نم وسهد، جلس، ثإث صل إذا 
بصفتها،سفرد والتنع واحدة، صفتهإ والسبع الخص نحارت 

صفتان.لها والثلاث 

بواحدة.وتحم ركعمن، ركعتين فيصل عشره الإحدى أما 
قلو حش الفجر، طلؤع إل العناء صلاة من الوتر ووقتا 

قلولو وقته يدحل الوتر فإن الحصر ق أو السمر ق تقديم جع الإنسان 
هىالوتر: تعريف ق قلنا ولهذا العشاء؛ بصلاة العبرة لأن العشاء؛ أذان 

بى.سما حسب عل أوحمس أوثلاث، الليل، صلاة -ها تحم ركعة 
الليل؟آحر ق أوأؤتر أنام، أن قل أؤتر هل يسأل: الإنسان كان فان 

منيقوم لأ أن حاف راْس فقال: الخمحم، بمن اض. رسول إن يلنا: 
فإلاقل، آحن هل؛وتن آحنْ بموم آذ طخ وس أدق، ظ؛وين لمحل ام 

أهمل«را؛.ؤدلك مئهود0، آخر١١،^، صلأ0 
(.٧٥٥)اللل آحر من ألايقوم حاف من باب ال-امين، صلاة كتاب ل لم مأءرجه ( ١ ) 



سسلأوؤول _

الليل،آجر إل الوتر وأحر الليل، آجر من يقوم أن طبع أنه لو لكن 
يصح؟فإذا قام، ما ولكنه 

منكان فإذا شفعا، يقضيه بل وترا، يقضيه لا لكن يقفى، ت يقول 

بنبعأويوتر متا، صل أويوتربخص أربعا، صل بثلاث يوتر أن عادته 
اثميصل عشره بإحدى يوتر أو عثرا، صل بتسع يوتر أو ثانيا، صل 

ثوم،عله إدا اركال أنه! واللام الصلاة عاليه الني عن ثث، لأنه عشره؛ 
•٠١١٠٠ركنهعشزْ البجارثم ثى صل الثر محام عذ يجع أن 

يسئ،،أو أرع، أو ركعتان، وهي الصحي، صلاة أيما الئنن ومن 
ركعتان.أقلها لكن ثنت.،، أوما عشره، اثنتا أو عشئ، أو ثان، أو 

وقتهل،ا كل الزوال، مل إل رمح، قدز الشص ارتفاع من ووقتها 
الصحي.لصلاة 

منئلاش عل'كل ينخ ١٠قوله: ل ه الم ذكره ما موائدها ومن 
عليه، iiJ^منصل كل واكاصل، العفتام هي الثلأمى صد.هه« لعوؤب 

وستون،ئلاثمئة واللأمى قالوات صدقة، الشمس فيه ثهلير يوم كل 
دلكمن اروكنزئ ه• الم قال، صدقه، وبمون ثلاثمئة يوم كل فعليلث، 

أظرأأن من فيدلا عفليمة، ة فائي. هذه ٠، الصض«ر من يزكنهها ركعتان 
وممقنثلانمئة عن فتغنى ركعتين، أصل صدقة وسمن بثلاثمئة أتبت، هل 

صدقه.

٧(. ٤٦الليل)صلاة جامع باب، الماهرين، صلاة كتاب ل لم مأحرجه ( ١ر 
(.٧٢الضحى)٠ صلاة استحباب باب المسافرين، صلاة كتاب ق لم مأحرجه )٢( 



١٩٥اسعهماسمو،وئير<؛رضاسمق 

إليقوب عمل كل بل فمط، مال صدقه ليني الصدقة هده لكن 
نحمدهوكل صدقة، مليلة وكل صدقة، تكببمرة كل صدقة، فهو اض 

عنالأذى ؤإماطة صدقة، المنكر عن وش صدقة، بالمعروف وأمر صدقة، 
أوقول من افه إل يقرب ثيء وكل صدقة، الرجل ؤإعانة صدقة، الطريق 

صدقة.فهو بمل 

S■®'



١٩٦

عض:الثاني النمل 
ٍٍِغم ٦٠٦

وآكدهاالطاعات أجل من أما عل ^ ٣١امق الحإعة صلاه 
صلاةق حص ما وأمر كتابه ل إليها ~تعال~ الله أثار وقد وأقفالها، 

J^l ،، سإْلادمهؤؤإداَةثهإهأسئ تعال؛ الله فقال
ولتأتورآهظم من 3وؤذوأ مجدوأ ؛٥١ أنلحثير ويآخدوأ يلئ منيم 

 _Ll« 4وأسلحتيأ ^^٥؛ وثأ-خدوأ ك هلمتزأ ين،تكؤ\' أتئنى

علالداو الكمر العدد الأحاديث من . الله رسول ثق ول 
مثل!ا-ةإءة، مع الصلاة وجوب 

بحطب،اْر أن حمت لمد بيده ميى رروالدى قوله ~ ١ 
أحالممم الناس، قوم رجلا م مم لها، كودذ بالصالآة، م ثم مأحاف<، 

انهأحدهم، لوبملم بيده ثنيي والدي بيوتم، علبجم يأحرو، رجال، إل 
.العشاءا< لنهي حنتجن، أومزماثئن نمينا، عن٥١ نجد 

منإلا له، فلاة هلا :أيه، ٣ الأداء شخ ررثن ه: قوله - ٢ 
.٠٢١٠(^

للم وم(، ٦٤٤)الخ،اعة صلاة وجوب باب الأذان، كتاب ق البخاري أحرجه )١( 
(.٦٥١)الخ،اعة صلاة فضل باب، الساجد، كتاب 

وابن(، ٥٥١)الخ،اعة عن التخلف، ل التنديد باب الصلاة، كتاب ق أبوداود أحرجه )٢( 
^١(٩٢)"حاعة ق الصلاة فضل باب الماجد، كتاب ق ماجه 





الصلاةمفة  ١٩٨

الخإعة،صلاة يشهد أن يالخر ذكر مسلم كل عل فيجب حال كل وعل 
سواأاكانذ]كفيالمفرأمفيص

حيثالخإعة؛ صلاة حدود رموله عل الله أنزل ما حدود من ؤإن 
واحدوكل الانفراد، حالة ق محدودا يأكن ل؛ ما والمأموم فيها للأمام حد 

به•نجص عكا مؤول منهكا 
الصلاة:إمام الإمام، سقوليات، فهبن 

.المى صلاة مثل يكون بحيث الصلاة إككال عل نجرص أن ~ ١ 
مالكبن انس قال كإ وأحمها صلاة انم فإنيا عنهم، افه رصي صحابه أل 

المترمن ولآآتم صلاة، أحم قط إمام وراء صلست، ارما عنه؛ اممه رصي 

واجبأقل عل الخيار؛؛٢!(أنيقتمر له لكان وحده صل لو فالإمام 
نربالخإعة صل إذا ولكنه فيها، مطلوب أعل يفعل أن وبين لصلاة اق 

يتمأكنونبحيث حلفه من يراعي أن عليه نجب بل ذللثح، 3، ه يأكن 
ؤإنإفمط، لفه يصل لا الإمام لأن صلأتم؛ و الكال أدنى فعل من 

أدنىفعل من برمهم ولا فيهم اش فليقق حلفه، ولمن لنمه بمل 
الكءالحكه.

وأؤليب.فهوأكمل النتي. كملاة صلاته يكون أن إل يرش فإن 
بإذا وبالفنلر بالقول وئسؤيتها الصفوف إقامة عل مجرص أن ٢" 

٧(،• الصى)٨ بكاء عند الصلاة أحف من باب الأذان، كتاب ل البخاري أحرجه )١( 
(٤٦٩٠تمام)ل الصلاة بتخفيف الأئمة أمر باب الصلاة، كتاب ق وملم 



١٩٩اسعة ملأة احكام سو بيان 

عليهم،ذلك يؤكد ؤإقامتها، الصفوف بتسوية ؤيقومهم القول، يفد 
ؤإمامناثستا كان كإ ذللئ، يني نر إن بيده ؤيويبما محالفتها، عل ؤيتوعدهم 

•ومدوساسيفعلهذا 

هإلصفوهغم ررثووا محال! النئ. أن عنه- اش -رصي نس اص 
إيامةءرمن وللبخاري؛ ؛، ءليهرمتفق الصلأة،ا محام من الصقن ئنهميه 

الصلاة(،.

بالآعناقاار٢؛.وحادوا ينها، وقاربوا صمو0ولم، رررصوا داود: ولأي 
الصفوف،راأةيموا قالت ه الني أن صر ابن حديث من وله 
يدرواولا إحوايغم، ثيتثوا الخلل، وندوا التاكج،، ب؛ن وحادوا 
فيهيدخل الشيهلان فإن الئحالين يبن المضاء أي؛ ؛، للشتطان،، فرجايت، 

الصم،.أهل ، juمن 

قطمهصما ثهغ ومذ اف، وصله صما وصل ®ومذ و:' اليي وقال 
ضر،ا.

ااأةيةست،قال؛ — عنه اممه —رصي مالك بن أنس عن الصحيحين وق 
سال،!بوجهه، وملم— عليه افه —صل افه رسول علتثا قأقبل الصلاة، 

لموم(، ٧٢٣)الصلاة تمام من الصم، إقامة باب، الأذان، كتاب، ز البخاري أحرجه آ )١ 
(. ٤٣٣)ؤإهامتها الصفوف سوية باب الصلاة، تاب كل 

(.٦٦٧)الصنوف تسوية باب الصلاة، كتاب ل داود أبو أحرجه )٢( 
(.٦٦٦)الصفوف سوية باب الصلاة، كتاب ق داود أبو أحرجه )٣( 
كتابل والنسائي (، ٦٦٦)الصفوف سوية باب الصلاة، كتاب ل داود أبو أحرجه )٤( 

(.٠٨٢ ) صما وصل من باب الصلاة، 



٢٠٠

ذؤائوا«راا.، ٣٠٣ ١٠٣١١١
افهرسول )؛ ١٤٠١١قال؛ عنه~ الق، ~رصي بشير بن التعان وعن 

عن4،عمك هد  ljlنأى حم ، ١^٩١٤ بموي ٣ حم ^١ ٥٠٣بمري 
الصم،من صنزْ بادتا رجلا مرأى محم، ثاد حص ممام، يوما حرج مم 

أى•٠، وجوهئمُ'ر ب؛و( افه أوفيحاإس صموهئم، لتسون الله ررعباد مماو،ت 
داوذرآ؛.لأي رواية ز كإ ملوبكم ب؛ن 

ينالله نحالف، أن الصفوف يسوي لا من عل ثديي وعيد وهدا 
اختلافهم.سبب مصالخهم وثضيع ثظرهم، وجهاتر ا فتختلفهلوحم، 

.اممه رسو_ل ثان ١١قاوت - عنه الله -رصي عازب بن ال؛راء وعن 
ويقول،!ومناكثا، صدوريا يئثح ئاحتة، إل ثاجيه من الصص يتحثل 

^واص،مموبج«رئ.
ينوي. افه رسول ار'كال عنه؛ اممه رصي بنير بن النعإن وقال 

انوثاو«رْا.ئوهإذاساسهاذا 

الصفوفتسوية محي الناس عل الإمام إنال باب الأذان، كتاب ل الخاري أحرجه )١( 
لفظوهدا (، ٤٣٤)وإنامتها الصفوف تسوية باب الصلاة، كتاب ل ومسلم (، ٧١)٩ 

الخاري.
(،٧١٧)وبعدها الإقامة محي الصفوف تسوية باب الأذان، كتاب ل البخاري أحرجه )٢( 

لم.ملففل وهذا (،  ٤٣٦ؤإقامتها)الصفوف تسوية باب الصلاة، كتاب ل لم وم
(.٦٦٢الصفوف)تسوية باب الصلاة، تاب ق أبوداود أحرجها )٣( 
كتابز والنسائي (، ٦٦٤)الصفوف تسوية باب الصلاة، كتاب ل داود أبو أحرجه )٤( 

٨(. ١٢)الصنوف الإمام يسوي كيف، باب الصلاة، 
(.٦٦٥الصفوف)تسوية باب الصلاة، كتاب ل أبوداود أحرجه )٥( 



ب،انبسواءىمطةاسس

شزطة،حملة هدم و« انتئو »هإذا قوله.: الأبمةإل ي فانظروا 
ولمدالصفوف، ئمتوي حص للصلاة يكم لا أنه ق صرمحه تجدوها 

الوطاففي افه.. لرمول اقعون والأئثة الراشدون الخلفاة ذلك أئنك 
ئؤيةيأمر ُر'ثاذ أنه• عنه~ اطة ~رصى الخطاب بن عمر المومنن أمثر عن 

وكلقد وكان كم®، اسثوُته. هد أن هأحمثو0 جاووه قإدا الصفوف، 
.\نحقوفا لثوية وحالا 

الصلاةهمائت، عماذ، بن عمال ؛غ رركثت، عامر؛ \لي بن ماللئ، وقال 
اضاءَيمش،في،هاولمأزلأهئ، وآ^اأههJأننيض 

الصموفأل هأحلمروْ الصموفج، بثنؤية وكلمهم كال هد وجال جاءه حى 
١٢٠اهموئ.لإو«.همالفي:1.^1،، هد 

حىللصلاة يكرون لا الراشدين وحلمايه افه. رسول فعل فهدا 
المعياسوة؟ فمهم لنا هخويا ان بتا ايدر من ائمسن الهمعفوف، تععمتوى 

محرفلا ينتظر وأن ؤإهامتها، الصفوف بتسوية يأمر أن ينا الخنيير من 
ذللئ،ق ئخنى وألا المهللوب، الوجه عل استووا قل• ثراهم حتى للصلاة 

—فحالأئمة من كشوا أن الأنف مع لكن متضجر؟ أوثضجر لائم، ^٠^ 
كلمةمولها أن ءندْ ما وغايه عنائه، الأمن هدا يول لا وعثهم- عاثتا اممه 

منيبال ولا منها، بالممصود ه ثفيشعر فلا \علجخو\. استووا، العادة: عل 
علتجرى التي الكلممه هدْ يمول الإمام تجد حا، يأتمرون ولا بيا، خلمه 

(.٤٢٢الصفوف)نسوة ز جاء ما باب الصلاة، كتاب ل ماك أحرجه )١( 
(.٤٢٣الصفوف)نوة ق جاء ما باب الصلاة، محاب و مالك، أحرجه )٢( 



مفهسلأي;m؛ 

وثاعداعوجاجهم، عل باقون والمأمومون دلك يقول العادة عل لسانه 
الصفوفإل ونظر بالمصود، نعر الإمام أن ولو بعض، من بعضهم 

ذمته،لثرئت كر ثم كاملا، امتواء استووا قد« يراهم حر وانثظر بعينه، 
إمامته.ق الإمام مسؤوليات بحص هذه المسؤولية. من وحرج 

عليقتصر أن ؛؛ن محرا لكان وحذ6 يصل كان لو فإنه االاموم أما 
مراعتات5ون أن الأفصل كان ؤإن فيها، يطول أو صلاته ل واجب أدنى 

صلاتهارتبطت، فمد الإمام مع كان إذا المأموم— ~أي• ولكنه للسنة، 
ولابالقيام، ولا بالتكيثر، الإمام عل يتقدم أن نجوز فلا إمامه، بصلاة 

الإماممع ^، Jbيائ أن نجوز ولا بالسجود، ولا بالركؤع، ولا بالقعود، 
رءأما.ث اطه رسول قال عنه، يتأحر فلا له متابعا بحده يأل ؤإنإ أيصا، 

مإذانلخنفلإلالإثام،أنمحتونحثك،أظئلم 
ررإثإآيثبمات وقال ٠، ر خمارا؛ صورة صورثه اممه أونجعل خمار، رأس رأنه اف 

ماَل:نإذا يازئوا، زلإ قإذا ه، قلموا هلا به، لثزثم الإثام جعل 
ؤإداهاسجدوا، نجد ؤإدا الخندؤ للث، ربنا هقولوات خمده. لمن اف نجع 
إهامههإو ، ق؛^lSoاإصم1ا وأقيموا أخمعوذ، جلونا محلوا جالتا صل 

٠٢٢٠((النلأة حنن من الصم1، 

لم:وم(، ٦٩١الإمام)نل رامه رغ من إثم باب، الأذان، زكتاب الخاوي أحرجه آ )١ 
(.٤٢٧الإمام)سق تحريم باب الصلاة، محاب 

ذلم وم( ٧٢٢الصلاة)تمام من الصف إقامة باب الأذان، مماب ل الخاوي أحرجه )٢( 
(.٤١٤)الإمام المأموم ائتإم باب الصلاة، كتاب 



u٢٠٢ضاطامملأةاسئ بيان 

الآموم:مسؤولمات ومن 

بمن عل العقوبة من محير وأن الصفوف، سوية عل الحافظة ~ ١ 
بينها،والمقاربة حلمالها، ومد فيها، المراصة عل محاففل وأن سوها، 

فإنالصفوف، محطع عقوبة من محذر وأن فالأول، الأول بكميل ووصلها 
اممه.قطعه صما قطع من 

قال؛ه اليي أن عنه" الاه ~رصي هريره أي عن الصحيحان ول 
؛أتجدوا؛لاP ١^^، ثالئس الأذان- -أي: النداء و ثا الئاز 

والأجرالمم من فيهإ ما نجدون لو أى: ا، لأمتهئواا،ر علميه بمتهموا أذ 
•فتها يكون أتم يقرعون لكانوا 

وقال٢، آحئها«ر وثؤها أولها، الئجال صموف، راحبث و.'' وقال 
زنلهفذ مص مذ كاو هإ يليه، الذي م الثدم، الصم اءأكوا 

الؤحر«رآ؛.الصص 

-٧^١ أصحابه ق رأى اف. رسول، ررأو اقدري: معيد أي وعن 
بير،فوا ارمدموا لهم: يمال اشحد- موحر ل يوما وأتم( لمقل: وو< 

• ٢٤١١٥١دفينمبممسمبمىأ،لأيرال 
كابز لم وم(، ٦١٥الأذان)ل الامتهام باب الأذان، كاب ق الخاري أحرجه ر١( 

(. ٤٣٧)ؤإقامتها الصفوف سوية باب الصلاة، 
(.٤٤٠ؤإقامتها)الصفوف، تسوية باب الصلاة، كاب ل لم مأحرجه ( ٢ر 

(.^١٦الصفوف)١ تسوية باب الصلاة، كتاب ل أبوداود أحرجه )٣( 
(, ٤٣٨)ؤإنامتها الصفوف سوية باب الصلاة، كتاب ل ملم أحرجه ( ٤ ) 



آخروهو الصفوف ثز ق ثكون أن لقسك الملم أتبما ثرصى فهل 
للعقوةتمصها أن لنفسك ثرصى هل ا أولها؟ من ممكنك مع الصفوف 

هلالخثر؟ا مواقف جيع ل الله يوحرك حم الصفوف مقدم عن بالتاحر 
ر-اا،عند الملائكة تصم، كإ رُك، يدي ب؛را تصم، ألا لننسلمث، رصي 

المئدمةرا*؟أالصفوف ؤيكملون الصم،، ق ثراصون 

بالحران،لها رصي وقد إلا بدللمثج ه لتفيرمى إنسان من ما 
فالأى،الأثلا الصف وأكملوا الصفوف، إل اللمون أئا فممJموا 

وتهلحدبوكم إدا إخوانكم باُدكا ولسوا فها، وسماووا فها، وراصوا 
وتقتهواه^^، ن؛؛كم امر وكتلوا صالآتكم، لتتتوا فه؛ ١^^١^١^ او الصمن 

إمامهميتقدم فانه حماعه ا فصلن فاكثر ثلاثة احثْح إذا مسألة! 
عليهمالإمام لتقدم يتسع لا ونحوه بساحل عل يملون كانوا ؤإذا عليهم، 

الإمام،ش،إل وعن الإمام يمير1، عن الإمام مع واجدا صما يكونون فانهم 
محنهم•الإمام ويكون 

الإف،مع يفوا أن احتاجوا إذا المسألة هده ل الماص من وممر 
يكونواأن اللمنة بل الئنة، حلاف وهدا يمينه، عن حميعا يكونون لمدهم 

ارْ•وصييمينه عن 

كإالإمام يمن عن يقف فإنه الإمام مع واجدا المأموم كان إذا أما 
عنيا.اف رصي عثاس بن الله همد مع ه المذ قعل 

(.٤٣٠)الملأ0 ز كون بالالأمر باب الصلاة، كتاب ق لم مأحرجه ( ١ ) 



٢٠٥سانسواىاممخةاسئ 

للمأموممساويا كون الإمام فإن ومأموم إمام كان إذا الخال هدْ وق 
أنالصس ق والثنة واحد. صم لأنبمإ ممزا؛ ولا قليلا لا محه يتقدم لا 

•مها اوين متالماص يكون 

أهلفيها اختلف مسألة لعض بعضهم الماس يمصاقة يتعلق و؛وا 
إذاالإنسان صلاة ثصح فهل الصفح، حالم، منفردا الملأ؟ وهي العلم، 

الصم،؟حلم، منفردا صل 

منؤمنهم مح، أنما يرى من فمنهم العلم أهل ذلك 3، اختلف 
يرىمن ؤبنهم القولمن، 3، الإمحللاق سل عل صح لا أنما يزى 

مكانفيه له ليس تاما الصم، ووحد الإنسان حاء فإذا ذلكؤ، ق التفصيل 
حنجولا صحيحة، وصلأيه الصم،، خلم، الإمام مع وحده يصل فإنه 

وهداحصل. مما أكثر با>اسهلاعته ليس فإنه ا'سهلاع ما اف امى الإنسان 
أسعديكون الوسهل القول أن والغالب، الراجح، القول هو القول 

والرجحان.بالصواب 

صلاتهمن خير الصم، خلم، منفردا الإمام ْع مجلاته أن ريب ولا 
وحده.فيصل والصم، الخإعة عن متفردا 

الصم،س أحدا ب محن. لا فإنه تاما الصمؤ رأى إذا الحال ^٥ وق 
محاذيزتثلاثة يتضمن الصم، س إنسان جد.ب لأن قدامه؛ الذي 

الصف3، فرجة مكانه انفتح الصم، س إنساثا جدب إذا أنه الأول! 
افه.قعثعه صما قشر ومن للصم،، قاطعا مكون 



مفةسلآة_لحو 

مكانهمن يوحرْ فإنه القدم المفث من ائا إنجذب إذا أنه الثاز٠ت 
عليه.جناية وهدا مقفول، مكان إل الفاصل 

قبدنه ك يحث ويوجب، قليه، يشعل فإنه جديه إذا أنه الثالث،! 
يقوين،وهذا المجن،وب، الإنسان ق والبدن القاو_إ متحرك الصلاة، 

صلاته.عاله 

الذيالرجل هذا لأن الحال،؛ هذه ق دلع لها ليس المحاذير هذه كل 
الشرعيةالواجبات من كغرها الصالة عنه ثمهل تاما الصص ووجد جاء 
حسا.أو مرعا العير عند سقهل الى 

القول،!هذا احتار كن وهو ، اش رحمه تنميه ابن الإسلام شح قال 
وحدهايصل أن لها جاز الزجال صف ق مكان للمرأت يآكن لر لما ولذللث، 
حثاوالتعذر ثزعا، الرجال صفوف ق وقوفها شدر الصم،؛ حلم، 

نزتا.كالمتعدر 

ظاهر•قتا-ي وهودلل، آحر، دلل، وهذا 
عنلمم، يتقدم أن عليه أونجب له مجوز أهلا الناس! بعض يقول قد 

الإمام؟مح، 

فيه!بصل لأنه ذللئ،؛ يفعل لا لا، ثقول! 

أمامهميكون حسث، إمام؛ن؛ بمورة يكونون الناس أن أولا! 
واحدا.صما الصف ق وحده الإمام يكون أن والمثرؤع رجلان، 

(٣٩٦/٢٣مح٠وعاك^وى)



٢٠٧بياز،سواح؛دامملأةاساط 

إليمحل أن إل وقاببمم بثخهر يدانه من يؤذي أن بد لا أنه ثانيات 
أحرى.ممتدة وهده الإمام، 

لووهو معه، يكون آحر إنسان ياق فمد وحدْ صل إذا أنه ثالتان 
أحد،معه ليس الأحر الإنسان بقل آحر إنسان وحاء الإمام، إل ثقدم 

الإمام.صف ق ثلائه صاروا الإمام إل ثقدم إذا وحيسد 

حلم،الخإعة ْع وحد0 مئيصل تام والصم، حاء من أن والمهم 
وقدالإمام، مع فيمف يتقدم ولا الصمؤ، من أحدا ييذب ولا الصم،، 

يشَتاأظةإه]اسين:أا[.
الإمامإل الحنانة قدم إذا الناس بعض أن أين أن أود المتانسة وبيده 

يتقدمأن الثنة بل التق، حلافح وهدا ، uiUJilدلع بدون الإمام مع وهف 
فانالصفوف،، ق الناس مع قدموها من ويكون الحنانة، إل وحده الإمام 

لدعاءالأول الصم، وين الإمام بن يصمون فإنيم مكان لهم يكن ل؛ 
فانيمالأول الصم، وين الإمام بن الصم، نتنهم لر فان ،، ؛JJLiالحاجة 

الإمام.شال وعن الإمام يمن عن يصمون 
أنإلا المسجد مى قنرحه أن صغوا إناثا رأى لأحد تحوز لا I مسألة 

ّفيه للمصلن أو للمسجد أدى ذللثح ق يكون 

المجدمن فثخرحه الصم، س صبتا يوحر أن لأحد تحوز لا مسألةت 
بهفهوأحي المجد ق مكان إل مدم من لأن الثال؛ الصف، إل يوحره أو 

منغثرْ•



ميتلأؤيثئ 

حئفهو ؛، ٧^١١أولوالأحلام منغم ررلييى ه؛ المن قول وأما 
الذينهإ يكونوا حر الكان إل يتقدموا أن العاةلين او1لغين 

•انرمول^ يلون 

ارسالنر لقول معاوصا صار الحديث معز هدا يآكن ل؛ محإذا 

ب،ألحق كانوا الفاصلة ١^٠^؛^، إل الأولاد مي إذا هدا:كون فعل 
وكقدمالعمل، فتيع التقدم يريد كان ؤإذا يوحرهم، أن لأخي تحل ولا 
الصغيرينفر أن يوجب هدا فان فاحزه صغيرا وخد إذا أما المجد، إل 
يكن٥وأن بل مكانه، عن أناخه الذي الرجل هذا يكرم وأن الماجد، من 

الأمر.هذا ق له اكيأت، هو مكون كلها، الصلاة 
ألألها، مهمالون الاس وأكثئ حدا، حهل؛ره مسألة عل أنثه أن وأحب، 

افه.رصول إن حر جدا، مهمة الإمام فمتابعة الإمام، متابعة وهي 
احلموا،أن إليهم فانار قياما، أصحابه وصل حالنا، يوم ذايت، صل 
متابعةلتحقيق تحلوا أن أمروا ذللئ، ومع القيام، عل قادرون وهم 

حالات،!أربع له المتابعة ق إمامه مع المأموم أن واعلم الإمام. 
كبيرةكل فلو الإمام، قيل بالثيء ياي بأن الثتق! الأول! الحال 

عمداإمامه قبل رير ولو ثمح، ولا ثنعقد، لا فصلاته إمامه قبل الإحرام 
منقام ولو صلاته، يطلمت، عمدا إمامه قبل مجد ولو صلاته، بطلمت، 

{. ٤٣٢) ؤإقامتها الصفوف تسوية باب الصلاة، كتاب ل مسالم أحرجه ( ١ ) 
٣(. ٠٧١)الأرصن باب الخرج، كتاب ل أبوداود أحرجه ( ٢ر 



٢٠٩سانسواءدامطقاسعة 

جعلررإيعا الله ومول لقول صلاته؛ بطلت عمدا إمامه قبل الجود 
كنشى»أثا وقال: دانمحتوا«رم زلإ ؤإذا وه٤يوا، ه1ِذا به، يلإثأ اس 

اطهعمعل أل الإمام، مو رأنه رغ إدا أحدثم- يمشى لأ —أوت أحدثم 
٠.حماراار صورة صورثه افه أوينعل حمار، رأس رأنه 

رئعi ١^١، لأما الحلإ؛ والرم الحئية الصورة بدلك والمراد 
حمارينهق•به إذا إمامه نل 

قالقائل:وهلبمكنهازا؟فإذا 

ألنبتؤ، يظأ آغثدوأ ١^؛؛؛ علام ولمي ؤ تعال؛ اض قال نعم، هلمنات 
تعال!اممه وقال فكانوا، ]اوقر0تها"[ ه ->نمأثإن هميه لهم'ؤ_مأ هئلتا 

اوردْعم وجعن عثي وءضس آدم لته من أئب بمد مره د'لأق< يثزين أسةؤم 
رأسرأته اممه محول وربإ يدير، ثيء كل عل وافه ٦[، ٠ ]الادد٠ت وآ-ثئاازره 

اممهلأل ممكن؛ هدا خمار، رأس والرأس ادمي جند الحند يكون حمار، 
مدير•

خمارصورة صورته نجعل اطه أن بدللمثج المراد أن العلمإء بعض وزعم 
معنويةهنا الصورة فكون كالحار، بليد ان إنإل محول أنه يمعنى 

أيصا•معزيا والرأس 
إمامك،مع سجدت إمامك، ْع ركعث أي! الواهمة، الثانية! الخال 

فهلالإحرام تكبيرة ق إلا مكروهة إما العلمإء! قال إمامك، ْع قمث، 

نحرمح،)ص:آ«أ(.مدم )١( 
نحرمحه)ص:أ«آ(.)آ(مدم 



سففزاسدة ٢١٠

لقولحرام؛ هو بل العلياء؛ بعض وقال الصلاة، حا ثنعقد ولا ^٠^، 
أقنب.وهذا آ، حصين'كع«ر ركعوا لا » ه.' الرسول 

وهداالإuم ركع مثل: ممزا، يمم أن أي: التخلف، الثالئة: الخال 
قالناس يعفى هذا يفعل ما وكئيرا صاحي. وهذا الجود من قام واقف، 

ربياافد، يدعو السجود يهليل تجده للقراءة الإمام قام إذا الثانية، الجدة 
محالفخطأ وهذا محاجي، وهو يتممها أو الفاتحة بقراءة الإمام ينتصف، 

ر>إذا;قول: واللام- الصلاة -عليه الرسول لأن ه؛ الرسول لأئر 
وألاالإمام، نتابع أن فامزنا ؛، مار'كعواا،ر رلإ ثإدا مانجدوا، نجد 
عنه.ثتأحر 

قأدركه ؤإن صلاته، بطلت، كامل بركن عنه تحلف فان نحلف وإذا 
المشرؤع.خلاف لكنه بهلل، ب الركن 

ثري،لر وأنت، وقام ركع الإمام أن لو الكامل• الركن، ل ذلك مثال 
أن؛ركعمثل لناو.ر، كان إذا إلا باطلة فصلاتك ممزا، تحلفت نقول: 
ري،أنه عزدّتا حمد.ها، لمن افد ارمحيع قال: فلثا صوئه، ثسئع ولر الإمام 

إماملث،.وتابع واري، اري، فنقول: 
الركؤعرك ولو الركؤع، يرك هذا مثل حصل إذا الناس بعص بينا 

معذور.لأنك إماملئ،؛ وتابع اري فتقول: الركعة، صحت، ما 

(.Y'Yنحرنحه)ص: تةا.م )١( 
 )Y( السطوح ل الصلاة باب الصلاة، كتاب ل البخاري أحرجه(Y"UA ،) كتابل ومسالم

(.٤١١)بالإمام المأموم امام اب الصلاة، 



٢١١سانسوائإمملأةاسس 

له.صلاة فلا عذر بدون ورير الإمام لغ حر عنه نحلف لو أما 
بوشولاثوافقه، ولابمبه، ألأ:ظقرعض،، اك: الرابمة: الخاو 

مباثره.إمامه بعد بالثؤرء 

مثاوذلك:
ثأحر،بدون المأموم كمي أكنز١١ ررافه الإحرام! تكبيره ق الإمام قال ا مل ا

متاحر.هدا 

هن.اثاحر، بدون المأموم رير الركؤع حد إل ووصل الإمام لغ ي  "
داء-

هداثأحر، بدون المأموم مجد الأرض إل ووصل الإمام مجد ا مل ا

متاحر.هذا يأحر، بدون المأموم قام قاجإ وامتم ونيص الإمام قام ا مل "
انوهل أي: ام؟ الإمانممال أو الإمام تكبي طإت هز لكن: 
الصوت؟

قاللو معن.ور، فأك ثراه لا كنت إذا إلا الفعل المعو الحواب! 
إليصل أن قل التكبير مذ وانتهى أكز١١ ءاش جود: العنن. الإمام 

افرسول راكال عنه: اممه رصي عازب بن الثراء قال سجد، فلا الأرض 
هانيج هخ حر ظهرْ، منا أحد نحن لمْ حميم• لذ افث نجغ ت محاو ذا إه 

هوالأدب.هذا ٠، بند٥اار نجودا ئإئي ناجيا، 
نحرمحه)ص:م(.تقدم )١( 



ه،فةارملأة ٢١٢

الإمام،تشاهد لا بمدا اف الإن:كون قد لكن السل، ائو إذن: 
]اكزا؛ن!ا'ا[،ه ماآستكنم هآقوأأث، ؤ تعال: اف لقول العتبمرالموت؛ فهنا 

وصولهعند التكبير احر نجعل أن للأمام ينبغي ولهدا است2؛لاعتي؛ وهده 
قدالماص لأن الزكن؛ إل بجل أن قل اصر فلا:قطع إل 

يتابعونه.

وزيدتالنابعة، أحل من والواجبات الأركان شلت، ولو^j؛، 
النابحةأحل من الصلاة 

راكعاالإمام ووجدت لوآيت، فيإ النابعة أجل من الأركان شلت، 
النابحة.لأجل ركن وهي الغابة شلت، يركع، يم للإحرام، يكر 
ناسنا،الأول التشهد من الإمام قام لو فيإ ألجا الواجب، يمط 

النابحة.أجل من كله عمدا، الواجسؤ فتترك يقوم، أن بمحب، 
الركعةق الإمام مع دحلت، لو فيإ النابعة أجل من الصلاة ق ثنيي 

قزدت زائد، هتا فالخلوس للتشهد الإمام وجلس الفثهر صلاة ق الثانية 
الإمام.متابعة أجل من عمدا الصلاة 

جودالق الأعل'ا ري ارمبحاف يقول: أن ونمى سها الإمام أن ولو 
وأنتإهو، للالإمام سجد واجتا، ترك لأنه هو؛ لليجد أن نجب، فانه 

مموتنكها، فهونمى مئا مال الأعل® رتجا ®ثبحاو، لأن بس،؛ الثعالم لا 
لكبالنسبة النجود هدا أن مع وجوبا فتتابعه يلمم أن قبل هو للسجد 

أسبابه.هي ما ثعلمم لا 



٢١٢سانسوامحامهلأقاسءة 

مثالاللام، بعد الثهويكون مجود الصلاة ق زاد الإمام ولوأن 
أنويلزماك الثلأم، بعد مسجد ركعة، ق مزامحتج ثلايث، سجد إمام ذللئ،! 

ذسللم.ملم ؤإذا معه سجد ثم يلمم، 
لأماابدا؛ الإنسان فيها ي٠ئءل أن محرز لا مهم أمر الإمام فمتايعة 

الزيادة.ما ومحوز الأركان، حا وئقهل الواجبايتح، حا ممهل 

ثرىلا اش- أحمد-رحمه الإمام كان اض، رحمهم أشا فمه إل وانظر 
الفجرصلاة ق المنويت، أن ؤثرى المجر، صلاة ل المنوُت، مشروعية 

ثقلمتجبإمام ايم إذا الرجل أن عل اش- -رحمه هو نص ذللث، ومع بدعة، 
محالفة.ثكون لئلا هدا كل دعائه، عل ويؤمن يتابعه فإنه لمجر ال 

كانإذا المأموم أن عل القاوىر١؛ ل اش رحمه الإسلام شح ونص 
الثانيةإل القيام عند ثكون التي ة الحلالامزاحة، ة حلمشروعية يرى 

الاستراحةة حلمشروعية يرى المأموم كان إذا يقول؛ الرابعة، إل والقيام 
الإمامأن كا لإمامه، موامحقه محلى لا أن الأفصل فإن محلى لا والإمام 

فإنللاستراحة- ~أي؛ الخلوس يرى لا والمأموم الحلومى يرى كان إذا 
مهئ.أمر الإمام فمتابعة ومحلي، إمامه يتابع أن للمأموم الأفصل 

اضرمول لقول صلاته، آحؤ البوق يقضيه ما أن الصحيح مسألة! 
»دادئوا«رآا،رواية! وق دأةتحا«رآا، ؤما دصiوا، أذنكم محا ٠١ه

)ا(محموعاك1وى)آأ/اه؛(.
نحرمحه)ص:ا-ا■(.)آآ(مدم 

)ّآ(أخرحهاالإمامأسو)آ/خآأل



_YU مسو

قولهو ك،ا \لإتم بمص ش القضاء فإن الإممام، بمص: قط والقضاء 
وإن،ابمعنى: قفاص [ ١٢]نماتته سمثنإت سح ؤءشحهث تعال• 

بعصا،بعضه يفئر ق الرسول كلام لأن الإتمام؛ بمعز القضاء ملنا: 
علرردادضوا« قوله: محمل ررمآغوا،، الأحرى؛ الرواية ي قال قد كان فإذا 

صلاته.آثم المسبوق يقضيه ما ؤيكون ررماهواه 

منأدرك إذا أنه صلاته. آخر يقضيه ما إن قلنا: إذا أننا ذلك وفائدة 
أدركهفيإ المانحة مع سورة قراءة من تمآكن إذا فإنه مثلا ريتن الفلهر صلاة 

إلبالنسبة هما الإمام صلاة آخر هما اللكز الركعت؛ن، لأن قرأ؛ الإمام ٌع 
الإمامبعد قفى ؤإذا أمكنه، إن الفاتحة مع فيهإ فتمرأ ركعكن، أول المسبوق 

الأمريكون الثاف القول وعل فمط• بالفاتحة يقرأ فإنه الباقتكن الركعكن 
بحدقصيته وما الفاتحة، عل فيه ثني لا الإمام مع أدركت ما ثقول: بالعكس 
أنذكننا٥ ما الراحح القول أن عل ؤيدل وسورة. الفاتحة فاقزأ اللام 

الإمامسلم فإذا واحل.ه ركعه الغرب، صلاة ق الإمام ْع لوألوك الإنسان 
بركعة•وش قام ثم الأول، التشهد وتشهد حلس ؛٠٢ بركعة، وش قام 

منركعه الإمام مع أدرك إذا لرم صلاته. آخر يقضيه ما إن قلنا: فلو 
الديلأن تحلس؛ ولا بركعة ويائ الإمام سلام يقوم؛عل• أن الغرب صلاة 

ثشهد.بدون ركحت؛ن يصل أن فيلرم حلوس، ييثهإ ليس ركعتان فاثه 
يقولونلا صلاته، أول يقضيه ما بان القاثالون حز يقوله لا وهدا 

هوالمسبوق المأموم يقضيه ما أن الراجح القول حال كل عف القول. بهذا 
صلاته.آخر 



٢١٥س1نبمضاحىمطةاساس 

السوقينبعض أن وهى حطثرة مسالة إل أنثه أن أود المتانسة وحدْ 
الثانية،الشية م يئم أن قبل قام الأول اسة ٣ سد إذا 

الثانية.ليمة التيلم حش بعد صلاته لجأ ب الإمام لأن حطر؛ وهذا 
الثانيةلجد 1؛ م دام ما أثا هأؤرا((، ياتئي »u ه:مل: والرموو 

به.مقرون فأنت 
0101 ■







_ru همؤسلأي

٤٥الأوقات............هذه ق الصلوات جعل من الحكمة 
٤٧,,,,,,,,,,,,,,,,,,أوقات ق الصلوات ثوزيع ق افه نعمة 

٤٨......,.,.,,..,..,,..,,,..,,,,,,وقتهاعل الصلاة نخديز 
٥٠,,.,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,عمدا وهتها عن الصلاة ثأمحر 

٥٢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الحدش مى الهلهارة الثال! الشرط 
٥٣,..,...,....,,,,..,,,...اجابالمحامة الشرطالثالث: 

٥٤ناسا,,,بنجاسة صل من محدثاناسياومحن صل من ين المرق 
٥٦العورة,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,مز الرابع: الشرط 

٥٦ا1انورات ام أق
بهثصح لا الصيف ل الناس بعض يلسه لباس حول لنبيه 

٥٧الصلاة 

٥٨.,,,,,..,,,....,..,....,.اماواؤلة الخامس: الشرط 

٥٩,,,,,,,,,,حالات أرع ق إلا اكلة نمر الصلاة صح لا 
٦٠,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الئة المادس: الشرط 

٦٠بالنية؟ الصلاة ثعين يشزط هل 
٦١,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الصلاة ق نية إل نية س الانتقال 

٦٢والامحام الإمامة نة 
٦٣,,,.,,,.,,,...,.,,.....,,..,.,.,,.ائت،اماأفزص؛ائل 

٦٥...اض رمول عن ورد ما صوء عل الصلاة صفة الثامن: الفصل 
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