












utj  بدءjl^l،
 ==^===^^=========^===^^^=٧

الفجر.يطير حتى يؤذن لا فإله 

اممهرصي الصحابة لأن الهجرة؛ من الثانية الستة ق إلا يقزض 1؛ الأذان إن ثم 
اعاتمعندهم ليس لأنه ذلك؛ عليهم مشى ونحتمعون؛ يتحينون بينوا عنهم 

ناقوسمثل ناقونا اتحدوا فقالوات مبكرين، يأتون فربإ الوقت، لهم تضبط 
وقالالجنس— مثل — الناقوس صربوا صلوامم حلت، إذا الذين النصارى، 

-هداضربوا صلاتهم حانت إذا البوق- -وهو اليهود قرن مثل قريا بعضهم؛ 
افصل فقال أ بالصلاة؟ ينادى رجلا تبعثون ألا عنه؛ افه رضي عمر وقال البوق، 

لإكاد؛اضة«.رريا ^طثم: 
وهداهذا، سوى يذكر لر لأنه الصلاة؛ الصلاة يقول؛ أنه الحديث وظاهر 

بالصلاة.نداء 

رأىعنه الله رضي رثه عبد بن نيد بن عبداممه أن المن أهل روى قد ولكن 
ءني عل ندلك ألا فقالا؛ البح؛ منهيا فهللت، وبوق، ناقوس معه رجلا لمنام ال 

•جمرسذلك؟

عليهافه صل اممه رصول إل به غدا أصبح فليا الأذان، فذكروا بل، قال؛ 
هالقبلال لقم؛غ اممه ثاء إذ حى يرويا ررإئبما فقال؛ الخبر؛ وأخبره وملم آله وعل 
وقال؛عنه افه رضي عمر فجاء الأذان، -هذا يعني؛ بؤ®• مليودذ رأنث ما عليؤ 

وأىرُالدي ثثل رأيت لخد اش رثول يا باخ والذيبمك 

(،٥٠٦رقم)الأذان، كيف، يابح الصلاة، كتاب، وأبوداويت (، ٤ ٢ / أحد)٤ أحرج،. !١( 
الأذان،بدء باب، الأذان، كتاب، ماجه: وابن (، ١٨٩)الأذان بدء ق حاء U ؛اب، الفلاة، ياب، 
(.٧٠٦رنم)





وابالآمثفعالأذاني|يتارالإهلآ

مؤذارالإم1فلاا

بنقش وحدسا )ح( ؤيد. بن حماد حدسا هشام، بن حام، حدسا — ٣٧٨
أنسعن \وا عن ، ١^١۶حالي عى حمنا عو؛ ابى إنثاعل أحإرنا قش، 
عوتابن عن حدسؤ لب قش راد الإيامه. ؤيوتر الأداف يفح أف بلال أمر دال1 

إلا\لإلأ}مماو: أثوب يؤ نثدثئ 

النثغ.بعض ؤب يوحد لا الباب هدا ]١[ 

يشفع،الأذان حتى وئر، عل تقهي وكلها توثر، والإقامة يشمع الأذان ]٢[ 
الكونيةوحل عز اممه أحكام وغالب حملة، عثرة حمس لأنه وتر؛ عل يقشر ولكن 

لكنهيشفع فالأذان الؤدر، محب وئر افه لأن وتر؛ عل مقطوعة غالبها والشرعثة 
بالتوحيد،مرتين والتشهد أوله، ؤب مرات أرع التكي،ر يقول وتر، عل يمتخ 

مرتين،الفلاح إل والدعوة مرتين، الصلاة إل والدعوة الة، بالرمومرتتن 
الإخلاص.بكلمة ومحتم مرتين، آخره ؤ؟ والتكبير 
التشهدعن وبدلا تكبيرتين، تكبيرات الأرع بدل فيجعل فتوتر، الإقامة أما 

مرةت مرتين الفلاح( عل )حؤب الصلاة( عل )حي عن وبدلا واحدة، مرة مرتين! 
واحدة.مرة تكبيرتين! يدل والتكبير واحدة، 

قامت،و)قد مرتين، والحيعله مرتين، والشهادة مرتين، التكثير قلنا فإذا 
حمل.عثر فتصير مرة، والشهادة مرة، والتكثير الصلاة(، قامت، قد الصلاة، 

بعضلأن مبق؛ فيإ ذللث، ورن وقد مهللوب، والإسار الإيتار، علينا يفوت 
للأذان،بة بالشيكون أن لابد الإقامة إيتار أن أي! به قال اش رحمهم العاJإء 



لأةاثممكتاب 

محمداأن رأنهد مرة، الله( إلا إله لا أن )أشهد مرة، أكر( )اممه ت تقول يحسث، 
قامت،)قد مرة، الفلاح( عل )حي مرة، الصلاة( عل )حي مرة، الله( رسول 

وهذاوتر، عل تقطع وبءاjا اممه(؛ إلا إله لا أكر، اش الصلاة، قامت قد الصلاة، 
مرتين،فتقال قامت،( )قد حملة إلا الإقامة أوتر يهول! العلمإ•؛(؛ بعض به يقول 

اممهصل الني تعليم لكن اللفظ، إل أقرب هذا أن شلث، ولا مرة، مرة عل والباقي 
وقمربن الإقامة أول ق التكبير أل عل يدل للأذان بلالا وملم آله وعل عليه 

مساوملم آله وعل عليه الله صل الني تعليم فيكون هذا وعل مرتن، احرها 
الأتار.لهدا

الأسلوب،هذا حاء كيف، الإقامةاا إلا الإقامة رايوتر ت عنه اممه رصي وقوله 
لغه؟ممنوع اتكل من والأمشاء اتكل، من اتكل وهواحاء 

بميالإقامة(( ررإلأ لأن الكل؛ من الامتثناء باب من ليس هذا أن والخواب: 
قدإلا ت بل نفسها، الإقامة إلا الإقامة يوتر معنى وليس الصلاة، قامت، قد إلا 

الصلاة.قامت، 

علالإنسان أدن ولو وسلم، عليه اممه صل الني هو الأمر ُرأمرٌ وقوله- 
مردودا.فيكون ورسوله؛ اش أمر عليه ليس بأمر لأتى هذا ، حلاف

أذانأن فعلم الفجر؛ وقت راقب الناس بحثس أن وهي ْسألةت وههنا 
كانؤإذا الوقت،، بعد الأذان يكون أن فلابد وعاليه أ الوقح، قبل وير البعفى 
جهاتجفيها يكن لر ؤإف الموولن، قليتاقش الأمور هذه نظم بلاد ق الإنسان 

فمقل,لحثه ولو ؤيزذن بنمه، يعمل فإيه الأمور نبذه متم 
٠٠٠



بممحمالأذانوإيت1والإد1ة

اكمش،ع1دالوهاد_، أحمنو1 الخنظؤأ، إوت\يوثلم بن إمحاى وحييتا — ٣٧٨
يعلمواأف دورا ت هاو ماللئ،؛ بن آس ص قلابه، أف ص الخداء، حالي حاوسا 
بلالمأثر ياهوتا، يقربوا أو ثارا ينوروا أف هدكئوا بّذة الصلاة ومتا 

وئو:رالإمانهااُ•الأداف بجي أف 
حالدحديثا وصب، حدسا ثيز، حدسا حاتم، بن محمد -اةدى 'د— ٣٧٨

اكمفئ؛خديث بؤثو مموا... أف دكثوا الأاز ممن ع ل١َ^ غدا الئداءُ؛ 
عيمحهاو:ألثوثوابجا.

تعيدبن عبدالوارث حدينا المواريري، عمر بن عثتدايثه وحاوثى — ٣٧٨
أمزثاو; آنس عى قلابه، \ئا ص ايوب، حدسا هالا; ع1دالجيد؛ بن وعندالزةادسا 

صالأذالئويرالإهائا٢؛.

كرهواولكن النار، إيقاد وهوت والناقوس البوق عن ثالثا أمنا زاد هدا [ ١ ] 
الجوس.فعل هدا لأن ذلك؛ 

أمريعني؛ الإيامهء؛ ؤيوتز الأداف ينفع أف ُلأو، أرأمر ءا؛هت افه رصي وقوله 
الإقامة.ؤيوتر الأذان فينفع يؤذن أن 

يقس.لا و الألفاخل احتلاف ص وهدا سق- كإ امشي- أنه ذكر ها ]٢[ 

ينايلا مرتئن الإقامة آخر ق اككبير وأن الإيتار، معنى تغن أحاديث جاءت 
الأغلب.أراد ؤيكون ذلك، 



انملأةكتاب 

ب1بثالآدان

بنؤإنحاى ■ةإي\لز\جي.( بن ماؤك عثال |؛و حييني — ٣٧٩
هشامنن ثثاذ 1-تينا إنخاى: ؤئ\و مماذ-؛ عئاذ: م ماو - إ;زاملم 
بنعداش عى مكحول، عى الأحول، عامر عى م، وحدثني الو)ئتو\وي، صاحس 
رراشالأدال هدا عثته وتل؛ عثه اشُ صل ، ٥١ض أف محدوره أي، ض محميز، 

محثداأن أشهد ١^، إلا ٩ أن'لا أشهد ١^، إلا لا؛أه أن أشهد أكو، ، ٥١محو، 
،٥١إلا إثت ي أل أئهد 3مول— يعود —ثم افه رثول محمدا أل أنهد اف، رئول 
حءًراف، رثوثا محمدا أل أئهد !ف، محمدا أل أفهد ،، ٥١إلأإلا ب أذ أفهد 

افهلابث، رراف إسحايىت راد ~مرس~را• الملاح عل حن ~مرد؛ن~ الصلاة عل 
نخو،يإل؛تإلأاخ،«ااا.

[tوسلمعليه اض صل الشي علمه عنه، اف رصي محذوره أي أذان هدا  ١
مرتن،^، ١۵١٠٠^رجع انه أي• الرجع، وفيه• للأذان، ثانية صفة فيكون إياه، 

ينكرلا فإيه الإنسان فعاله فإذا هدا وعل أوله، ق تكبيرتين عل الاهتصار وفيه؛ 
محتمعق كان ؤإن فليفعل، الصفت\ن لدكر صدره يتسع محتمع ق كان ؤإذا عليه، 

واحدة.صفة عل يقتصر أن حرج فلا نفورهم من وقنشى صدره يتسع لا 

جهرا؟أم مرا يكون هنا الرجع قز■' فإن 
لكنالبمة، يقول كإ سواء حلو عل يقوله أنه هنا الحديث، فناهر فالخواب،؛ 

يمه، نفوب؛ن ليته صرا يقوله أته أي• جهرا، يم سرا يقوله فقالوا• فرقوا، الفقهاء 
جهرا-فتقوله يعود 



بابساتالآذاذ

وصلهإ،عل يدل ما وحاء أكبمر(، اطه 1كر، )افه فمل عل يدل ما حاء وقد 
يفصلأته هدا، تي؛ن لم مق الذي غير أحاديث، وفيها جوازهما، عل يدل، وهدا 

وارد.كله حمنا الأنشن أكر( اف أكر، أويقرن)اممه الأحرى، عن حملة كل 

فاالوقت، يحل الأذان أناء ق ثم الوقت، نل الأذان ايدئ لو مل: فإن 
الحكم؟

يمح.لر أوله لأن الرتسبإ، أجل من يعيده فالحواب،؛ 





بمهس كان إذا الأء4ى جواذاذاى باب 
 ^=ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ^__^=ٍٍ^ٍٍ^^^ٍٍٍٍٍ١٥

تياز1دانالأنى1داىبيسضن

~يعنيتحابي حدينا الهمدان؛، العلاء بن محثد كزب آبو خوش — ١٣٨
كافI محالت عائشه عذ أييه، عى هشام، حدثنا حعثر، بن محمد ص ، — محلي ايى 
أعتىا١أ.وص وطأ عليه الله صل  4Jj1لزثوو يودو مكتوم أم ابن 

بنمحز عن وم،، بى عداف، -^^1 المنادي، نلمتة بن محمد وحدثنا -  ١٣٨
مثله.الإن1اد، ^١ هشام؛ ض عداوحمن؛ وتعيدبن عداه، 

حديثوولاهم يصثر، معه يكون أن اشارمحل الله رحمه الرجم لكن [ ١ ] 
يشرط■لا —أنه الصحيح وص كدللث،، وص معه، بصتر لا أنه عنها الله رضي عائشة 

عليعتمدون الناس فال الحاصر؛ وقتنا ق ولأسيإ — بصير الأعمى ْع يكون أن 
الساعات.وبأيدترم التقاويم 

>أء>إء \؛ء 



اثصلأةكتاب 

اينس-،صمينبمشمح;ئجم،همح-هم: 
وسلمعليه اممه صل اش ونول لكف هال؛ مالك بن آض ص ثابت، حدئثا سلمه، 

أعار،نالا أنثك، أدانا شيع قإذ الآداف، ثنشع زكاف ١^، طثغ إدا تحو 
ررعلوس1لم! عليه افه صل اممه ونول ممال أم• اممه أم، اممه يمول؛ رجلا منيع 

١^ننول ممال اطه. لأام\ب أفهدأف ،، UJI^٠ ١٩^أفهدأذ قال: P اك>ة«. 
منزىا١أ.هوراعي ئإدا كظروا النارار. مى ررحزجث وتئم؛ عانه افه صل 

المار،من للخروج سببا الأذان كان حيث العظيم؛ الفضل هذا تأمل ]١[ 
لأنهالفلاهرة؛ الإسلام ثعائر من الأذان أف عل دليل هذا ول للفهلرة؛ مسا وكان 

أهليقاثل افه؛ رحمهم العلياء ثال ولهذا إسلامي، بلد اللي هذا" أن عل علامة كان 
يتظر،كان وسلم آله وعل عليه اه صل المثي لأن والإقامة؛ الأذان تركوا بلد 

أذاناأعار،وإلأأط،.فاذانربع 
إجابةتحب لا أنه عل الخدين، -يذا افه رحمهم العلماء بعض استدل، وهد 

دليللا هذا ولكن أجاب،، وسلم عليه افه صل الرسول أن ينقل ل؛ لأنه المؤذن؛ 
سمعتمءإدا ^^٠٢؛ نص فعندنا للحدم، نقلا ليس المقل عدم لأن قيه؛ 

به.فنأحذ ٢؛ المودن(<ر يقول ما مئل هقولوا 

كتابومسالمت (، ٦١١رقم)المنادي، سمع إذا فول، ما باب الأذان، كتاب الخارىت حرجه أ( 
الخيريمعيد أب؛، عن '١( ! ٢٨٣رنم)الوذن، ^_J، عثل القول، اسماب باب الصلاة، 

اش■ءc.رصي 



سسم jlتول *م القول  uUamIباب 
١٧—^ًءً^ 

ub  بنذنثنالادن قوو سو اقنالإالمإل
وأ؛سزاضاضضاسشك

النس،1لآ AJاممن  JL،،Jثم 

محيأئمظك،ضشم،ص
وتلمعليه افه صل الله ونول أف ا-ؤدوي؛ تعيد أي عى الل؛ى، يزيد بن عطاء 
الؤذن«لآا.يئوو ظ  jLممولوا الأداة تمم و ئال: 

يُني•'النداء؛؛ تمعتم ءإدا (؛ Jliوهنا الأذان، معنى ذكرنا أن محبق ]١[ 
ارإدافيها؛ أحاديث ومحيأق ^؛؛، ji^iiيقول، ما مثل اريقولوا قال؛ ولذا الأذان، 
بأنهالسنة جاءت قد لكن العموم؛ وظاهرها يقول؛؛؛ ما مثل تقولوا الودذ تمعتم 

باق(،إلا قوة ولا حول( )لا فتقول،! الفلاح(؛ عل حي الصلاة، عل )حي قال(ت إذا 
أذان3، قال، إذا يعني؛ التثويب، مثل التثويب جواب أن العموم هذا من ؤيوحذ 
الوم(،من خر )الصلاة تقول،؛ فايلث، النوم(؛ من خر )الصلاة الفجر1 

وامتحنوبررت(، )صدقت تقول،؛ أن الله رحمهم العناء بعض وامتحن 
النصظاهر حلاف هذا كل ولكن يافه(، إلا قوة ولا حول، )لا تقول،؛ أن أحرون 

العموم.عل الدال، 

أوالنوم(، من خر )الصلاة يقول،ت الذي هذا أصدق، أيا نقول،ث إننا ثم 
أكر(؛)اممه المؤذن؛ هال، إذا فيا نقول، لا ذلك ومع الثاف، أكر(؟ )افه يقول،؛ الذي 

وبررت(.)صدفت، 



لاةالصكتاب 

حيزه،عن وهب،، بن عيداض حديط المنادي، تلمه بن محمد حدسا — ٣٨٤
صشينصصتيالئم:نمحمح

شمعتموإدا يقوو،ت زنلم علته الله صل البي ِّّّع انه القاص عنروبن بن عبداممه 
•^1عليه اش صل وصلاة صق من هإثة عل؛ ضؤ\ ئم يموث،،  ١٠٠مثل ٥^^١ المؤدن 
اف،مقِفيهلأنيبجتينياد نطوا ئم عشزا، 

الؤالزطفث،قض(<لر
ارإداومنم! علميه افه صل فقوله سمه، مما أكثر تفصيل فيه ا■لحديث، هدا [ ١ ] 
المؤذن.يقول ما مثل أي• يقول® ما ينل يقولوا الؤد0 نمعتم 

اممهمجل أو محمد، عل صل اللهم تقول• أن وذللث، عل®، صلوا ارثم وةولهت 
محمد.عل 

صلاللهم ومعنى عئزا® تبما علميه افه صل صلاة عؤ صل مذ لأجئ وقوله! 
علاه صلاة لأن الأعل؛ الملأ ق علميه شي أن وحل عز اممه أل ت)!، ٥١محمد: عل 

قال:من وأما الرحمة، من أحص وهى الأعل، الملأ ق علميه ساوم هى: عبده 
هدافال الدعام؛ الآدمي^ن ومن الاستغفار، الملائكة ومن الرحمة، ادثه من الصلاة 
الأعل.الملأ ق ءبد0 عل ساوه اممه من فالصلاة علميه، دليل لا تفصيل 

ورح_ثةهمن صلمزس ^١^؛، تعال: قوله هن-ا عل والد•ليل 
لكانالرحمة بمعنى الصلاة كاست، ولو الصلموايتخ، عل الرحمة ، فعهلف[، ١ ]المرةتم\ه 

مستحسن.غجر عملقا هل.ا 
لمنزلة ^ ٠۶١فقال: بيتها؛ الوسيلة الوسيلمه® ل افه تلوا ^ ١١أيصا: وفيه 

هؤ(ا٠^ذ١ أؤوو وأرجوأذ اق، عباد مذ لعيي• إلا سعى لا الحك 



سعهلذ الوذن تول سل القوو امياب باب 
 =ًٍ١٩

أي:الئماعه« ثه حثش الوسيته ج تأل رريثن وملم: عليه الله صف وهوله 
آلهوعل عليه افه صل المى ثفاعة لاؤالشماعه<،: فيها، مأذونا حلالا له صارت، 
تكونالعامة الشفاعن لأن الخاصة؛ الشفاعة U بما والمراد القيامة، يوم وملم 

أحد.لكل 

الالحق ق منزله »ءإبما الوسيلة: عن وملم عليه اممص صل قوله ق قيل: فاذ 
أهلهفهل فيها، يمكمث، أنه المراد فكأن آحره؛ إل افه...<؛ عتاد من لعند إلا سعي 

لا؟أم ذلالثج ق له تبعا يكونون 
لقامبابمني(آثن-افدييلممه ١٠٣٠ومحأؤ:أداءامزأ^^تعال؛ اممه قال، فالخواب: 

الكبارأولاده أما ذريته؛ صغار سائر وكيلك، منزلته، ق معه أزواجه فيكون ٢[ ١ ]الطور! 
وصغاركبار أولاد له إنساثا أن فلو غيرها، ق أو المسالة هده ق سواء منازلهم، ق فهم 

مستقلون.لأمم منازلهم؛ ل والكبار أبيهم ْع فالصغار ءالية~؛ —ومنزلته 
قال،:ولهل.ا وبتاتؤ؛ بن؛ن الأولاد من الصغار هم الدؤثة فإف 

يكونأن لزم والكبار؛ الصغار هم الدؤثة إن فالتا: لو ولأننا لالطور;ا؛[، 
عملوا.مما درحات، ولكل متعدر، وهدا واحد.ه، منزلة ق الحنة أهل حمح 

محةيل:عل؛ثرعمتابعةاكيمأولأ؟
الواردالحديث، لأن ينرع؛ لا أنه الله رحمهم الحل،اء بحص يرى فالحواب: 

انقطلمعوفيه ، الله رحمه حوسبا بن سهر فيه الله رحمه داود أبو رواْ الذي فيه 
واضح.فالأمر يَع لا إنه قلنا ؤإذا أيصا، 

قالحافظ ثال، (. ٥٢٨رنم)الإقامة، سع إذا يهرل، ما ياب، الصلاة، كتا>بج داود! أبو خرجه أا 
سميم،.وهو ٥(ت ٢ ٠ اضر)١/ ^خيص 





باباسساباصشمدالؤذذمسه
٢١^——====ً^===ً=ًءءءً^= 

القفي،جهقم بن محمد ابوجنمر أ-ئمدا متصور، بن إنحاق حدش — ٣٨٥
بنإناف،عداوم بن ض عذ عريه، بن محارة عذ جنمر، بن إنثاعل خدكا 

اظام،؛ئن عنز جدْ عن أيه، عن اطاُبا، بن عم بن عاصم بن حمص عن 
محالآكو، اف اف1ي، ١^^; هاو ررإذا زم: و ؛ ٥١ضل ، ٥١ذثوذ قال: 

لا؛لهآذ أشهد مال: ؛ ٠٥١إلا إله لا أن أشهد مال: نم أي. 1_، أكو،  ٠٥٥١آخدم: 
دال!ثم الق،. رث>ول محمد) أة أئهد محال: افه؛ رئول محثدا أذ أئهد دال: ثم اف٠. إلا 

مال:الملاح، عل ش قال: P باض. إلا ض؛ زلا >J لا مال; الفلاة، عل حمأ 
اف،أكو؛نمهاو:اف،محث، اله1كو،ماو:اف،ٍ، لأ.ملولأضةياف.لإهاو:

^لآبمبجاه،ينيثمه«لآا.
حملة،عشرة إحدى لأنه الإقامة، عل تماما ينطق بجمله الحدين، هدا [ ١ ] 

للاقامة،لا الصلاة وقت، ليحول الوذن بالوذن: المراد يكون أن يمتخى سياقه ولكن 
الأحايين،فتكون عليها، الأول لدلالة —الثانية—؛ الأحرى الحملة ف، حن. ويكون 

العتمدة.هي — الفصاله للأذان —الفئرة الأحرى 
ولسانه؛قلبه ذلك عل تواؤلآ أنه يعي: هوه« ررمن وسلم: عليه افه صل وقوله 

الأحر.هن.ا بمال فلا غافل، وقلبه فقط بلسانه هذا مثل يقول قو الإنسان لأن 

لحولاستحق يعنيت أو القيامة، يوم كان إذا يعنيت الحنت® اذلخذ وقوله* 
أويحولها، وقت، ق يدخلها ولكنه الأن، الحنة يحل يقال أن يمكن ولا الحنة، 
لدخولها.مستحما يكون 

أولمن بمدأ هل بعل.، فيإ المؤذن أدرك ثم الأذان، من ثيء فاته من مسألة: 
الأذان؟





بابا،ضباباموشهملالفذومسه
 =====^========^======^^===٢٣ —

Jt U،yيىإلا إلأ لأ آن أشهد \ؤلأ: بمتع ح؛ن ئَل ض قوله: الأول: ؛\
أنأشهد يقول: ا،لوذن يسمع ما أول من ا،لؤذن؛ يسمع حبن يقوله اله فظاهرْ 

ربابافه وصت ورسوله، عبدْ محمدا وأن له شريالث، لا وحده الله إلا إله لا 
دينا.رسولاوبالإسلام وبمحمد 

وأناالودو: بمنع حنن هاو مذ ١٠الئاق-: وهوالظاهر - رمح ابن رواية ول 
افه،إلا إله لا أن رأشهد ا،لوذن: قال إذا قالها يكون أن يقتفي وهدا أئهد((، 
سابقة،شهادة عل معطوفة آسهدار راوآتا قوله: لأن اش(؛ رسول محمدا أن وأشهد 
محمداأن وأشهد اممه، إلا إله لا أن رأشهد قول: بعد هدا قوله يكون وحينثد 
رسولاوبمحمد ربا محاق اارص؛ت« قوله: لأن الأقرب؛ هو وهدا اض( رسول 

افه،إلا إله لا أن رأشهد قوله: بعد الرصا هدا يكون أن يقتفي يساء؛ ومالإسلام 
الله(.رسول محمدا أن وأشهد 

ْعيردد أن فتكفي الموذنتن أصوات احتلفت إذا العل،اء: بعض قال مسألة: 
فقط.واحد مؤذن 

الحملتتداخل لئلا يكمل، حتى معه فامش الأول المؤذن تا؛اوت، فإذا 
معبعض.يعضها 

فتحالوقت، يحل فإذا الأذان، فيه منجلا مححل الناس يعص هناك مسألة: 
ايؤدن؟ وتركه اللاقهلة)ميكرفون(، وحول، المنجل، 

مامحى،صوت حكاية ^ا لأن القرصي؛ يه يمط ولا محوز، لا هدا ابواب• 
الدكر.هدا إقامة والمقصود الإعلام، محرد المقصود وليس 

٠٠٠



اثصلأةكتاب 

٠م .٠ 

uU  سماعهعض ن انشق وهرب الأذان، فضل

قض،سه;ن ص بدة، خدي نمر، ن مداه محي;ن خدي - ٣٨٧
الصلاة؛١^، يدعوه الوين نجاءه سمارL أيى بن معاؤيه عند كنت ت محال عمه؛ عى 

أطولر>اأؤدنول يمول؛ وسلم عله اش صل اف زئول نمعن معاويه1 ممال 
المائة>(.

عذسمان، حدسا عامر، آبو أ-ئمدا منصور، بن إنحايى وحدسه — ٣٨٧
اهرثول يائ، يقول؛ معاؤيه نؤنت، محال(؛ طلحه؛ بن عيسى ص يش، بن طلحه 
ونئلم،ثهاالعله اض هل 

أعناقا.النامن أطول القيامة يوم يبعثون أتهم للموذنين٠ فضيلة هده آ ١ ] 
محازاتهممن وهدا حضوعا، أي الصواب وليس عنق، جع والأءناقت 

العالية-الأماكن ~ومن بأصواتهم وجل عز اف ذكر رفعوا لما لأتهم اعالهم؛ مثل عل 
منأفضل الأذان أن عل دليل هدا ول وقاما، جزاآ عملهم؛ مثل جزاؤهم صار 

الأئمة.مرتبة فوق الؤدنين فمرتبة المرنة، حبنؤ من الإمامة 

آلهوعل عليه اه صل الني عدل فلماذا ذلك، قالت، إذا إسازت مال فإذ 
الأذان؟بوظيفة يقوموا ولر الإمامة إل عنهم اش رصي الراشدون والخلفاء وملم 

أوغات،مراقبة عن الدولة وتمرق، الأمة بأحوال لانشغالهم فالخواب; 
السهل؛بالثيء الأذان ليس وملم آله وعل علميه اه صل الض عهد ول الأذان، 

عندالفلل لأن ساعة؛ نصف من أكثر ويبقى زوالها، عند الشمس يراقب فالإنسان 



سامهطبكلالأناز،وصباه؛منضاو 

قوكيلك الزوال، هو فهذا بالزيادة بدأ فإذا فينظر مليلأ، تقثصه يكون الزوال 
عملمن بكم أكثر عمل له فالوذن الفجر، ق كذلك الغرب ق وكذلك العصر، 
بتخلفه،كلهم الماس علم يزدن لر إذا المزذن الاحتإعثة: الماحية من ثم الإمام، 

المجد.ل س يهإلا يعلم فلا الإمام؛ بخلاف 

يصحهل ومزذنا، إماتا يكون بحيثؤ الأجر؛ الإنسان أراد إذا قيل: فإذ 
لا؟ذللدأم 

الأمر"ول قبل من -مانع ثيء هناك يكون أن إلا بأس، لا فالحواب: 
٠ع^له 

يكونالإنسان وماعة البلد، من واحد مجد ق يؤذن كان إذا ت قيل ؤإذ 
هذا؟يسرع فهل الوقت،، نفس ل الأذان هذا يلتقعل مذياع فيها 

ممجدكل أن والمثرؤع به، بأس لا لكنه مشروعا، ليس هذا فالحواب؛ 
الأماكن،هذه إل اليكرفون أسلاك مددنا أنتا فيه ما غاية وهذا مؤذن، له يكون 
الأحر.ينالوا حش بكم، أفضل مسجده ق يؤذن مؤذن كل يبقون كونيم لكن 



انملأةكتاب 

إبرامم؛بن ؤإنحاى شته، \لي بن وعثإف سعيد، بن قتيثه حدسا - ٣٨٨
أفض الأعمش، عن جريئ، حدسا— الأحزان! —وقاو موي إنحاى؛ ئاو 

إداااش^تطانى ءرإل يقول! ونئلم عليه افه صل البي سمت يال، جابر عن سماف، 
عنمألته ! مال الروحاءاا• مكاو ؟كوذ حص دم بالصلاة ١^١٤ سخ 

أ.ميلاا ويلاثول متة ١^^ من هي ،! _lJالثوحاء؛ 
معاويه،ابو حدسا مالأ! وآبوكزيب؛ شيبه، أن بن أبوبكر وحدساه — ٣٨٨

الإنناد.ثنالآثن،ها

~إبرامحم بن يإنحائ، حزب، بن ورمر سمحي، بن محه حدنا " ٣٨٩
عنحرير، حدسا— الآ•حزان! —ودال أ-ئموا إسحاى! !، ١٥كتيبه— والثقفل 

ر>إوهال! وس1لم عثه ، ٧٥١صل اتي عن هزيزة، أى عن صائح، أف عن الأءمثن، 
لإذاضزته، بمئخ لا ض صزاط، له أخاو الئلأة الندك تجع إذا الئبمان 

شآكتلإدا صوثه، ينئغ لأ حص دم،؛ الإمامه تخ مإدا هونوس، زٌخ سكث، 
منؤش«.نجع 

ابن~يميا• حالي حدسا الواسطي، نيان بن عبدالجيد حدسي — ٣٨٩
ع1تهافبم صل افه ننول مال، ^! هزيزْ أف عن أبيه، عن مهيل، عن عدافه-، 

حصاصا(اؤل4 الئثطانى أدبن \>فح؛أ أدف ^١ ١١وسلم! 
االأذان من كيلوحرب وخمسون أربعة بالكيلو* هي ميلا وثلاثون ستة ا ١ ت 

الأول.الكفل و مبق كا هوالضراٍل؛ الئصاص أن الظاهر ]٢[ 



ساعاه^uضلالآذابيوهمباشطانصارا 
٢٧

زوغ،حدسا ودثع~، ابن ت "بجي، يزيد حدسا بنطام، بن حديتحرأب - ٣٨٩
صاحب-أو؛ لنا علام وممح، ~دالت~ حاوله سب، إل م هال؛ ئهيل؛ عن 

يرثلم الحائط عل معي الدي وأئرف ~قلمذ.'~ يانمه حائط من ئناد ثناياه لنا~ 
زثكن^١أزمنك، لإ ^١ تش جئ، ثنزث ز لَ: ^lJم؛ ه دكزث ئي 

افهصل الله رمول عى محدث هزيزة آبا سمعت ثإف يالصلاة، ننال صوئا شمعش 
حصاص«.وله وق إدايوديئالصلأة الشثطانى )رإو :  ١Jli^ وت1لم طثه 

بطعن ابراثي"، ~يمنح،• اأنينْ حدسا تعيد، بن محتيته حدسا — ٣٨٩
يوديراإدا ثاو: وثئلم •عاته الله صل ١^، أو هزيزة أف ص الأعزج، عن ١^^، 

أمز؛ني،4ب التأذيذ، خئ،لأ:ثع ص>اط؛ محيرائانق بملأة 
ثواشنحبن لحو أنز؛ محب،بمةمح؛شإذاني،محط، 

يظئ،حص ؤل،؛ بدومن ؟كن لم لبخا ^•١، وادُ ائو^•١، له: موو وف؛ 
الئيلظ:نريمصل«.

ئن^1،؛ ص ضن، مدالئزاز،، عثكا نالج، محئد;ن - ٣٨٩
رُحكايظلهال،• عثرأيه طه وتلم عليه الله صل السل عن هريرة، عزم منبه، 

الئيزإق:نيي-قفيز«ا'ل

عن—بدو وراإنا< يدري'؛؛ ررإف ت وملم عليه اممه صل قال اللففل هذا ل [ ١ ] 
تبطللا الوماومن أن عل الحديث ثهدا الله رحمهم العناء امتدل نافية. هذه )اما((— 

كدااذكر ويةولت ان للأتياق الشطان لأن الصلاة؛ عل غالت، ولو الصلاة 
قيوم لا النفس( حديث أن عل ذللث، فدل صل، كم يدري لا حتى كذا، واذكر 

يبطلها.فلا الصلاة، 



لأةاثصكتاب 
======ً=ًً^^=^==ً^ٍء==^صص ٢٨=

نيثيء عن ياله اش رحمه حنيفة أيى الإمام إل أتى رجلا أن ؤيدكر 
فذكرهاكيهلان فجاءه ففعل، متدكره! فإنلث، فصل اذهس، له؛ فقال مكانه؛ 
الثيء،ينسى —أحيايا— أنه ه نفمن الإنسان ثبد غرب، ثيء وهدا ؛ فتذكر 

تذكره.الصلاة ق دخل فإذا 

بالشيهلانا،لراد فهل الإفراط محب الث1هلان أو اشوص جاءت قيل! فا0 
حكمه؟يأخذون البقية أن أم الأير 

الشياطن.جض الخض؛ حا اجلراد أن أعلم- الظاهر-واش فالخواب: 
يؤدنأن أنه هذا من نفهم هل ول، للصلاة نودي إذا الشيطان مسألة! 

الصلاة؟وقت غير ل حتى 

شبحهي والغلان ؛، دالأذانا،ر ثادروا الغيلاذ ئقوذج ُرإدا نعم الجواب• 
ررإدافيقول• ذلك؛ أشبه ما أو سع أو طريق ٠اءلح وكائه افرين، للميعرمحى 
هزبت،.أدن إذا لأنه بالأذاناا؛ ثادروا الغيلاذ ثثولت 

(.٣٩حيفة•)ص: أي رأخار )١( 
)م/ه'م(.أحمي. )آ(أخر-بمالإمام 



والرمحالإحرام اليديذح،،والم؛زاضد دهع استماب باب 
 ====—============—٢٩ —

ub  واممعا،،؛نابٍرلإاتيديب
الجودإذارهعبن لإيس الوقع«قادرمعوص وفي 

دبن وأبوو ممحوو، بن وتعتد امحيمي، تش بن محن حدكا " ٠٣٩
-واللمظعثه بن نمال عن كلهم دم؛و؛ وابن حرُب، بن وومث وعمروالناقد، ثيه، 
رأيتيال؛ أيه عن ناي، عن الرخري، عن محنه"، بن محاق ^^١ دال در 
منكتثؤ،محاذي حى يديه رئع الصلاه اهسح إدا وتلم علته الله صل اممه رسول 

اصدمح٠ا١لبق ولايزمحأ الركوع؛ من رمحغ ثإدا ولإوأذهوي 
جريج،ابن أ"حيرتدا عبدالرراق، حدثنا راؤع، بن محمد حدش " ٣٩٠

افهمحل ننول!ه كال هاو: عثت ابن أف عداان؛ بن ثا1إ ص شهام<، ابن حدش 
أرادلإدا كبت؛ م منكثه، حدو دت5ووا حى يديه؛ ري للصلاة مام ^١ وتلم علته 

فءؤذواك،ثلأممثبج١^ ئ تلخ ^١ ذك، ء م ثزلإ أن 
ينلإرأتهمىاشحود•

الصلاة.ق اليدين رفع حكم هل.ا [ ١ ] 

ي؛نالحجاب رفع إل إثارة اليدين ورفع اممه: رحمهم العناء بعقل قال نم 
للصلاة.نينة إنه ~أيصا~ت وقالوا الهجاب، رفع كأنا ربه، ويتن الإنسان 

مواطن؛ثلاثة ق يشمع اليدين رغ أف عل الحديث، دل وقد 
منكبيه.محاذي حتى الصلاة، افتتاح عند الأول: 
يركع.أن قبل الركؤع؛ عند اكاق: 



لأةاثصطءب 

الركؤع.من رغ إذا ت الثالث 

بمنزلةلكنه نفى وهذا الثجدم(،ا ثئ ررولأ ت عنه افه رضي قال 
إذاالث|هورهت القاعدة أن تعرف وبه تماما، رأى ما عل الصلاة ساق لأنه الإثبات؛ 
بمعنىالنفي يكن لر ما يلم، زيادْ معه لأن اذنبت؛ مدم وناف مست تعارض 
أنهشك لا القي وهذا يقدم، لا فإيه الإثبات يمعتى القمح، كان فإذ الإنات، 

الموسعاليه الله صل الرسول يشاهد عنهعأ اش عمررصي ابن لأن الإثبات؛ بمعنى 
الركؤع،من رغ ؤإذا رتحر، ؤإذا كؤ، إذا يرغ أمامه، الأن يشاهده يصل؛ 

حدا.واضح وهذا الجدتين، بين يرغ ولا 
وعلعليه اض صل البي أن السنن بعض ل ورد ما نقول؛ ذللثج عل وبناء 

الحديث،لخالفته شاذ فإثه رنير؛ وكلعأ حفص ما يديه يرغ كان لم وّآله 
يقول!أن أراد وأنه الراوي، من وهم إنه افه؛ رحمه القيم ابن قال وقد الصحح، 

منالوهم أف تحرفون وأنتم يديه*، ®رفع فقال! رفع؛ وص حفض ص ير 
>االنحية<،.ق كعا الحدين،؛ ق الطعن أسباب 

لابملح؛وهذا الظهرا لأذان المجل نصع الأن الحكومه الدوائر بعض مسألة! 
ماصى.صوت حكاية هذا لأل 



وايرمعالإحرام مية هند التكض حذو رفع استجاب باب 
٣١——^=^= =^=^=—ءً

ه\أو-، \نأ -%.• خمحت ه زي، محي:ن م -  ٣٩٠
حصأآئن نلثه حدثط ئهزاد، ئن عداش بن محي وحديي )ح( • عمتو عى القئ، 
اضزئوو ^ 15■-4;^: ابن مال ي الإظ، خدا الزهري، عن كلامحا ؛ ٢١يوص أمحنا 

كبت.م حدومنكتته، يتكوثا حش يديه رمحع ، Sl^uهام إدا وسلم عليه اش صل 
مض د، ل>ص مداه، ئذ د ل>عش، تن ى خدكا - ١٣٩

أف;;"5؛أزاد ^^١ دئه، ًثلكيئأزهغ ^١ اورث نن ننالث نأى ك قلاثة؛ 
افصل اش رثول أف وحدث يديه؛ رمع الركؤع من رأسه رمع ثإدا ثديه، رح 

كافوزطر 
بننحر عن قتاده، عن ابوعواثه، حدئنا اجحدري، ابوكامل حديي —  ١٣٩
كبتإدا كاف وسلم عليه اه صل اض رسول أف الحوييدتج بن ماللجخ عى عاصم، 

يإداأذنيه، يجا بجاذي حى ثديه رمع ركع ؤإدا ادئيؤ،  Xxخذ ثديي زهمع 
^٧^،.مثل معل حميم®؛ لمن اش راتخ ممال! ١^^،؛ من رأنه رع 

وهوا، يونس١١ أحبمرنا عبداش، بعدها! نسختي ق الموجود ]١[ 
الصواب.

يالتكبثربدأ أنه هنا فيه أن إلا عنهإ اش رصي عمر ابن كحديث، هدا ]٢[ 
ذلك،ق فيكون هاوا وعل التكبثر؛ قبل بالرفع بدأ عمر ابن حديثج وق الرفع، قبل 

تمر.نم ترغ أن والثانية! ترغ؛ ثم نير أن الأول! الثنة سان! 
٠٠٠

محل.العامرة.٧( )Y/ مسالماا ءصحح ينظر؛ )١( 



لأةاتصطتاب 

قتاله،ص نعيد، عن عدي، ري ابن حدسا المس، بن محمد وحدساه — ٣٩٢
مرؤغي محاذي حى ومال؛ وثلم، عثه اف، صل افه ض رأى انه الإنتاد؛ تندا 
Nأب 

■ادمحه 

فيهأيقا وهدا مكنه®، *محاذي عنهات اممه رصي عمر ابن حديث ول [ ١ ل 
ثان؛

لكنأعلاهما، الأذنتن وفرؤع الأذن؛ن، قرؤع محاذاة إل اليدين رفع الأول• 
وهذاأذنيه، ومس يديه رغ يكثر أن أراد إذا نحده الناس بعض لأن أذنيه؛ يمس لا 

أذنيه،حإ بماذي حتى الأحادسثإ؛ بعص ول ضيه، إل رفعها والثانية: 
أوهدا أوإل هدا إل رير إن ءرس_ا، الأمر فيقال؛ هدا وعل الأذنتن؛ وسط بمي 

لعنها النه رصي عمر ابن حديث إن يقول؛ وبعضهم الثنة. أصاب، فمد هذا إل 
أعلباعتبار عته افه رصي ماللث، وحديث، الكفن، أسفل باعتبار الكمين، أسفل 

واسع.هدا ق والأمر قريب، وهذا الكفين؛ 
بدعة،وهذا ا الكتف، إل ولا يصل لا أكرا افه فيقول؛ يمصر الناس وبعض 

الكراهة.أحوالها أدنى فيكون مثروعة؛ غير حركة هذه 

يكونثالثة، صفة فيه ورد فمد بينها، جع إذا انرغ ْع للتكبير وبالنسبة 
والصحيحبواجيا، ليمن اليدين ورفع بانتهائه، وانتهاوْ الرفع، ُع التكثير ابتداء 

أز<ئنة.



اسلأةي ارتد؛أننيمرمُممى إشات باب 

دناممذلص هدسع مموو إلإرفد*ذالومع 

صثهاك،، ان عن ناك، عل قزأت ماو: كش؛ نن عض وخدننا - ٣٩٢
ملتاودمع، حثص كلنا ٥،^ كم يصل كاف هريرْ أنا أف عبدالرش؛ بن سلمه أيي( 

•ونئم عليه اش صل افّ برّول صلاة لأئبهئم واشإف ئ\و<.' ائصزذ 

أينوهو: ونقع® ^^كلناحمص ٥٠عنه؛ اف رمحي قوله عل هناموال [ ١ ] 
أنوقبل الخفض، ق كان إن الخفض ل يضع أن هوقبل هل الذكر؟ هدا مكان 
دعد0؟أم معه أم كان إذا الرفع ل يبع 

إلالأيتداء من وليس والانتهاء، البدء ُان يكون أنه المشهور الخواب: 
أنهبمعنى الانتهاء إل الابتداء من قولما: أن وهو؛ فرق، العبارتين وبين الانتهاء، 

والانتهاء؛الابتداء بين قيل؛ ؤإذا الركن، انتهاء إل الابتداء أول من التكبو بمد 

الانتهاء،محي ؤمحمل ، ٤٨ما-أوبعد- قل ؤيتتهي ييع، ما أول ينشئ ص•' 
التكبير.يمد فلا هدا وعل الفرق، هو هدا أوومطا، 

ومنالجود، إل الهيام من التكبير يمد اممه؛ رحمهم العلكاء بعض وقال 
يأق؛تكبيرةللتثهد حلس إذا إنه قال؛ العنإء من أحدا نر ولر القيام، إل جود ال

aمسمزه 

وقالوا؛الحديث، بعلم يعتنون الدين الإخوة بعض فنبهنا هدا، نفعل وكنا 
بعضمن طلبنا ثم تفئقون؟ فكيف واللام، الصلاة عليه الرسول عن يرد لر هذا 

هنالك،ما غاية شيئا، يجدوا فلم المومحؤع؛ ق يبحثوا أن الشتغلثن؛الحديث، الإخوة 



اثصلأةكءب 

أعل،إل أممل أومن أسفل، إل أعل من كبر إذا التكبيرة يمد  ijLالعلعام؛بعض أن 
الله؛سبحان الله سبحان أنأ الناس! علينا صاح هدا فعلنا ما وأول فلا، هدا وأما 
أكبراممه ت فالك فلمإ رراللمجا،— أكبر—نمد اممه نقول! الأول التشهد أن الحادة لأن 

أنبعد لكنهم غالط، أق فلنوا اممه! سبحان قالوا: الأنتقالأت كسائر كالعادة 
الوصؤع.عرفوا واتضح الأمر، امتقر 

سمعإن آلة، كأنه المأموم يجعل الأول لأن أحن؛ نظرى ق هذا وصار 
قلبه،وأحضر أعصابه سد قد فتجده الأن أما قام، ؤإلأ حلس ممدودا التكبير 

وجهمن مفزة فيه لكن فائدة، فيه فصار فيخجل، حلوس والناس يقوم أن نحشى 
كالعادة،بتكبثر يأق سوف، فالإمام الثانية الركعة أدرك إذا المسبوق أن وهي: آحر، 
فيقوم.قائئإ المسبوق فيظنه 

الذيإل انظر بوق: للميقال لكن الضرر، من نؤع فيه الذي هو هذا 
مسبوقا.مادمت فقم قام يجانبلئ،إن 

حزيج،ابن أحرثا عبدالرراق، حدسا راير، بن محمد حدسا — ٣٩٢
ارلهنمول كال مول: هريره أنا سبع انه عبدالرحمن بن ؟كر أب؛، ص شهايتإ، ابن 

يميركع، جند لإكمث يم يقوم، ح؛ى يهم الصلاة إل قام إدا وسلم عليه افه صل 
~وهوقائم—:يقول ثم الزكؤع، مى صلتة يرع جتذ حمدهءا لمى اممه ررسخ يقول: 

يهمم رأسه، يزمع حم( يكم م ساحدا، ؛٠^^، حم، لإكم يم الحمدا،، ولك، رررتنا 
حىكلها؛ الصلأة ِفي دلائ، مثو يمعو م زأتة، يزئع حم يكم م ينجد، حم 

لأسهغمإو هريرْت أبو مول يم ا-ظوّرا، بمد اثن، من موم جم، ولإكم بمضيها، 



باب|ساتاصويمبخزصنياسمة
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ا.وسو؛أل عأثه اف صل اطه يزنوو صلاه 

للناسحثا ولكن ه؛ لتفتزكيه ليس هذا عنه اممه رصي هريرة أف قول ]١[ 
العلم.تبليغ تمام من وهذا صلاته، بمثل يأخذوا أن 

صلبهيرير جنن لمن اممه راسخ يهول؛ ثم منه؛ اطه رصي قوله وق 
يقول!لا الآموم أف إلا الخند<ا، ذذلذ ررربما مايم"• ~وهو يقول يم ١^^٤، من 

الحمل.وك رينا يقول! بل حميم، ال؛ه،لن سمع 

منبوهم رد ا-بملوس® بمد المش ثى بموم جم، ®يثكم هريرة؛ ش قول وو 
الناسبعض ورأيت إ جالس وهو يديه يرفع الأول الشهد من قام إذا أنه يوهم 
كللألك<.وليس الستة! هو أل،uJ.؛ وقلن ذللث،، يفعل 

قبلأما قام؛ إذا أنه ومحتمل قيامه، مع أنه فيحتمل يقوم، ■صن يديه يرفع إنا 
له.أصل لا فهنا،ا وهوحالي؛ يقوم أن 

ثيء؟هدا ق فهل يل.يه، ورفع وقوفه، وم الأول، التشهو س قام إذا ماله! 
ررجتنوبمنمل قيامه، يتم جنن محتمل يقوم® ررجتن احتإل فيها الحوابؤ! 

له.أصل فلا وهوجالس؛ يديه يرفع يقوم أن قبل أما فيه، شؤع إذا يقوم؛؛ 
التيأن العلم أهل بعض وصححه ٠ أبو؛^،،١ رواه حديث جاء قيل! فال 

أحياثا؟به ؤيركع وهوحالي، يك؛ر كان وسالم آله وعل عاليه الله صل 
ماأن المصطلح! علم ق ندرس ونحن شاد، وهدا غال3ل، هدا أن فالخواب! 

به.عثرة ولا شاد فهو الثقالتا حالف، 

أبوأحرجه 



اثصلأةكتاب 

الحديثعلم ق راسخة قدم لهم الدين اش رحمهم علمائنا بعض إن ت وأقول 
اشترطوااش رحمهم العالعاء لأن قصور؛ وهدا ند، الظاهر عل أحيايا يعتمدون 

أءجم_،ولهدا المتن، إل النظر من فلابد شادا؛ ولا معللا يكون لا أن لصحيح! ال 
داءالبقر )لحم أن وهو المكذوب، الحديث هدا صحح بعضهم أن ممرا عجبا 

اللهنحل هل للعباد؟! أحلمه وافه داء البقر لحم اضأأ سبحان أودواء( شفاء ولبنها 
انإنفيأق العباد، عل اممه محرمه المرض فيه فالذي بالعكس، المرض؟! لعباده 

اصراحة القرآن وهومحالفا الحديث، هذا ويصحح 

ظاهرإل ينفلر الأمر، هذا ق حدا قصور عنده الناس بعض إن فأقول! 
ذللثح.أشبه ما أو غرابته، أو وناكارته، المتن إل ينظر أن يدون يصححه، ثم الند 

إلأولا انفلروا بل! المسالاائا، هذا لكوا ت ألا عل وأحمحم قصور، وهذا 
خالفاكان فإذ المتن، إل انظروا الثاف! قدموا شئتم ؤإن المتن، إل انظروا ثم التل، 

بأعلحاء ولو الأصل، س سنده عن تتكلموا فلا بالضرورة الدين من للمعلوم 
بصحيح.ليس فهذا فقهل السند ظاهر نفلرإل أن أما عليه اشهلبوا بل انيد، الأس

البقراللام عليه إبراميم تقديم وهو آخر، ؛حديث، إعلاله يمكن إنه ثم 
الطعامإل أي! ه إثه نجذ ك ايثم >ذأثاتآآ - الملامة لضيوفه 

—إلعاده كان ولهذا يأكلون! ولا الهلحام يقدم يأتون، صيوفط استغرب، •٧[ لهود: 
منه.فيخافون شنا؛ استبقلن قد أنه يعني فهذا يأكل، لا الذي فالضيف، الأن— 

للباطلحزا الحق هذا من الإنسان أحذ ؤإذا الحق، ايع الواحع—، إن ثم 
؛^^٠٠قالوا! بل، بالقرآن؟ استدلوا الصفامت، أنكروا الذين أليس تستغرب، فلا 

طه،ثابتة فليست، مثلها للمخلوق يكون صفة كل ]الثّورى:اا[ ك~إنجءّون.\ءه 



وابإو؛اتاصوهممبخوضشاسمة

أنفيجب ونعقل؛ نفهم بإ خاطبنا افه إن وقالوا! بالقرآن، استدلوا المثله أليس 
المخلوق.ئءطة عل الصفات آيات كل نزل 

الثقاتلرواية محالفة هدم وهوجالل® يديه ثري ررانه رواية أن والخلاصة؛ 
الدينهؤلاء كان فإذا أخرى، صفة هده إن نقول! أن يمح ولا شاذة، فتكون 
عتهمحكون لا الحكاية، هده عته وحكوا واللام، الصلاة عليه الرسول لازموا 

شاذ.فانه سواه فإ هدا؛ إلا 

منخويا قام؛ إذا إلا يك؛ر فلا بسرعة النهوض يسمملح لا الإمام كان ؤإذا 
ذلك.ل ميء ولا بق، يأن 

ضمحم، ص الiث،، لخدنا محت، لحدكأ تالج، نن محي لخدم - ٣٩٢
مولتئريرْ أنا تجع أيه الحارث؛ بن عبدالرحمن بى ابو؟كر جهاب، ابن 
يقوم،حنن كبث الصلاة إل قام إدا وسلم عليه افه صل افه رمول كاذ 

افيزمول صلأ0 أينقب إن هزيزْ! م قول، يدكن ولم جرج، ابن حديث 
وسلم.وعلآله عليه افه صل 

ابنعن يوص، وف، ابن أ-جمرثا عش، بن حزنله وحدثني - ٣٩٢
ينتحلفهح؛ن — كاف هزيزة آبا أف •ء1د.الؤخمن؛ بن سلمه ابو أخيمتبي شهايت،، 
جرج،ابن حي"يّتا يحو قدكر كمتّ للصلاة قام إدا المدينه— عل مروان 

إلبيده ينيى والدي قال،! السجد؛ أهل عل أقبل وتلم قصاها ئإدا حديته• ؤؤ، 
وسثلم.عليه اش صل اممه برسول صلاة لأسبهئم 



لاةالصكناس 
 ==٣٨

هسإ، الزيد;ن خدي \ءزم طزاو ن محثد خدي -  ٣٩٢
الصلاةتكمِفي هريرْ أنا أف تلمه؛ م عى كثي، أبي( بن عض ض الأوواعئ، 

اشقاو:إياكلأةزضو< الي؟ا ثدا نا ي مملثا::أأنا ززضع. ؤؤ\تخ 
وتللما١'.عثه امم4 صل، 

العالمأهل بعض قال، التكبير؟! هدا ما فقالوا: هدا، اّتنربوا لكمم ]١[ 
الناسفظن التكبير؛ -يدا يبهرون لا كانوا وأمراءهم أمية بتي، حالناء لأن اش: رحمهم 

اييلومفمن ؤإلأ التكبير؟ هدا ما عته: اممه رصي هريرة أبا سألوا ولهدا بسنة، ليس أنه 
ولكإرفع.كلعاحفص يكير كان وسلم آله وعل عليه اطه صل اممه رمول أن 

إذايكير فإيه الصلاة ق للتلاوة مجدة مجد إذا أنه عل، دليل هدا وؤ، 
سجدواإذا الناس بعفس ورأينا العموم، ق داخلة لأما مفى؛ إذا ويكثر سجد 

إنالله: رحمهم الحلمإء بعض بقول، أحدا لالرني؛ يكثروا وع للجود كثروا للتلاوة، 
كلامموصع ق أحهلووا ولكنهم منها، التهوصن عند تكبير لها لسرإ التلاوة مجدة 

لهايكثر لا فائه الصلاة؛ ق لست، التلاوة مجدة كانت، إذا العالياء فكلام 
سلم،ولا يكثر لا فاثه منه قام إذا وأما فيه، خلاف، عل فقهل، الجود عند إلا 

الصلاة.سجود حكم فلها الصلاة أثناء ق التلاوة مجدة كانتؤ فإذا 
)ربناالركؤع: س رفعه حال( رغ، إذا يقول حميم، لمن اش سمع قال: فإذا 

كل،ق فيه(، مباركا محليبا كثثرا )حمدا فيقول: قائتا؛ يكون وحينئل. الحمد(، وللئ، 
قيقول المأموم إن اممه: رحمهم العلياء ص قال( ص أما الركحايته، كل، وق صلاة، 
صحيح.غير فهدا يجد، قاتما امتم ؤإذا شل، الحمد( وللث، )ربتا رفعه: 

ولائإ)ربنا المأموم: يقول حمده(، لمن، اممه )سمع الإمام: قال إذا يقولون: فاكيز، 



ضUاصءرهممرهعوممJهماسمة

مذهبمن الشهور هو وهدا ؤيسكت، قيه( مباركا )حمدا يمول؛ ولا قالوات الحمد(؛ 
فقط.الحمد( ولك )ربنا رءعهت ق ومأموم ®زادالستمغءت ل يقول الحائلة؛ 

الحمل(،ولاك٠ )ربنا ؤيقول؛ حمده(، لن اممه )ممع يقول؛ قال؛ العالياء وبعض 
وسالم؛آله وعل عليه اممه صل الرسول لقول للمحن؛ محالف صعيم، هدا لكن 

قولأف واصح وهدا ٠، الحمد®؛ ولك رت؛ا يقولوا؛ حميم؛ لثى افه شخ مال،؛ ®ثإدا 
حمده(.لن الله )سمع الإمام؛ قول مكان ق الحمد(، وللث، )ربنا الامومث 

ضمد.الثم-، ا:ن -خو\بمقوب، لحدثثا نعيد، قئ;ن لحدتا - ٣٩٢
أدومحدث وريع، حمص كثأ يكمث كاف أيه ميرْ؛ أنج( ض أيه، عن ئهيل، 
^٠مذو كال وتلم عثه ااإه صل الJمج زئوو 

ى؛-قال ^:ئمح،نلحف،ئهثام؛بماضمح 
حصمبن وعمزال آنا صثئ ثال،؛ مطثف ص عنلأل، عن زيد—، بن حماد أحبمريا 
منبد ^١ كي، زأنة زثغ نإذا كو، نلحد إذا ة5ال طابي،، م ثن عل خلف، 

ثمد^؛ لإ بجدي بمزائ أخد - -دال،ن  ٥٠٥١من ام>هنا قو كو، الئك،تثأن 
محمدصلاه هذا دكزفي هد هال؛ أو وتلم. عليه اممه صل محمد صلاه هذا بنا صل 
ونللمل١؛.عليه افه صل، 

علتدل، عنه- اطه رصؤ، هريرة أبي( عن -وأكثرها الأحاديث، هذه كن، [ ]١ 

لم؛وم(، ٧٢٢)رغم الصلاة، تمام من الصم، إقامة بارِج الأذان، كتاب، البخاري،؛ حرجه أ( 
/٧٧(.iwرقم)بالإعام، الآموم امام باب الصلاة، كتاب 



اثصلأةكنايا 

*رغ وكلcا حمض يكثركلما وملم آله وعل عليه الله صل الرسول أن 
سنة،أنه يرى فبعضهم التكبير؛ هدا حكم ق الله رحمهم العبياء احتلف وقد 

صحيحة.فصلاته أوالتحميد التسمح أو التكبير ترك لوتعمد الإنسان وأن 
بأمرين!لدلك ؤيستدلون واجب، أنه آحرون ويرى 

فكونهذلك؛ عل وملم آله وعل عاليه اممه صل الض مواظبة الأول! الأم 
الأم~وهو يقول ثم الدهر، من حينا يتركه ولا صلواته، كل ق عليه يواظس، 
الصحيح!هو وهدا وجوبه، عل يدل هدا أصلا؛ رأيتموق ّكعل ارصلوا اكاق~! 

ناسياكان ؤإن باطلة، فصلاته متعمدا كان فإذ الإنسان؟ لوتركه لكن واجمت،، أنه 
التشهدترك وسلم آله وعل عليه الله صل النبي جثر كا هو؛ السجود حيره 

الهو.بجود الأول 

التشهدمن هام وكلما ركع، وكل-ا ركؤع، من قام كلعا مع اليدين فزهع 
عندالركعايت، وبقية الإحرام، تكبيرة زيادة فيه الأول الركعة ل لكن الأول، 
منه.الرفع وعند الركؤع 

لوأوردأصل" زأيئوف ُكيل راصلوا وملم! عليه اف مجل النبي نول مسألة! 
اليدين؟رفع علينا 

مستقل،ذكر التكبير إن يقال! لكن بحيدا، يكن ب هدا علينا لوأورد نقول! 
ودعاء،وقرآن ذكر كلها والصلاة م3لاإوب، مستقل ذكر لكنه لعبادة، صفة وليي 

معا.يديه يرغ أنه التكبير، ق وصف، فإثه الرير أما 

(.٦٣)١ رقم افرين، للمالأذان باب الأذان، كتاب اJخاريت حرحه أا 



تاص؛إندمرهءوممىشاسمة
٤١=ً^=ًض—^ذ========ً=ً— 

لا؛مووتكانوا عنهم اه رصي الصحابة بعض أف حديث ورد ؤز•' مسألة؛ 
حلفه،يصل فهل بالنير، محهر وب إماتا، رحل صل فلو النير؛ محهرون لا أي؛ 
يه؟القائالvن دليل وما 

أهلفبعض الخلافية، ائل الممن كغثرْ بالتير فالخهر نعم، ابواب• 
أفصلاته ق الميء بحديث واستدلوا سنة، الخهر أل يرى افّ رحمهم العلم 

فمهل.الإحرام تمجثرة إلا له يذكر لر وسلم عليه اف صل الرسول 

حلفه؟نصل فهل جهت\.< ولا مزا لا يلإ وهولا إماما صل لو قيل: فإن 

حلفه.تصل لا لا. فالخواب،! 



اتصلأةكتاب 

^ةاثت|هةشموةالآ
سمم4هاوش 

ثر1ناسسوممطنيف

ئنثإنخاى الناقد، زص شته، م نن ثي م خدننا - ٣٩٤
بنمحمود ض الزهري، عن عثه-، بن نمال حدسا أبو؟كرت -مال ثصاف عن حينا 

ررلأضلأولهذنتئj: اشُظفي ضل ائ الئات؛تلغيه يادة;ن ض اوسع، 
]يجآلأ}وم:مزأمائ 

نخدم)ح( يوص. عن وف، ابن لحدثنا الطاهر، أبو عيش - ٣٩٤
ئنمحئود شهانمخ، ابن عن يوص، وف، ابذ أنوئا عض، بن حرمله 
ارلأؤت1مت عليه افه صل اممه ونول مال مال؛ الصامت ن عيادة عن اوبح، 

المنآن،اأبأم يئرئ لم لمن صلاه 
الصيغةهدم وسلم(( آله وعل عليه اش مجل الشي بيا رريلغ موله؛ [ ١ ت 

الراوي!كقول وهو )المصطلح( ل العلمإء يذكرها التي الرواية صغ من يه(ا 
قالالراوي؛ قول كصراحة الرفع، ل بمرمحن ا ليالمصهليحان وهذان ءيرفعه(( 
وسلم.عليه اش صل الله رمول 

وجعما الثيء أم لأن القرآن((؛ ررأم وسلم: عليه اض صل الني مإئ ]٢[ 
يعني:القرآن قام ؤإمامة، تقدم عل تدل كلها والميم(( والهمزة الكلمة وهذه إليه، 

أمور—أيقا— وفيها الربوبية، أقام فيها تحد ولذلك القرآن، لعاق الحاؤية الخامعة 
به،عامل بالحق ءالم ثلاثة: أتمم الناس ام أقوفيها العبادة، أنولع وفيها تارنحية، 



بابُجءبدواءةا'فاصأ'محمرس
٤٣ء—^=^ًذ=صص=^—=^ًً 

الثلاثة.هده من الناس نحلوأحوال ولا بالحق، وجاهل عنه، مستك؛ر بالحق وعالم 
حماالقرآن أم وهي حما، القرآن أم أنها وحد تدبرها إذا الأسان أن فالمهم 

نحداوسالكاناا ®مدارج أول ق علميها اف رحمه القيم ابن كلام وانظر شاك، بلا 
العجاب.العجب 

تغد،بن بذإبرامحم يفوب حيكا عوالخلوانث، بن الحس حدكا - ٣٩٤
اضرمول مج الدي الربح بن محئوذ أف ثهاُتؤ؛ ابن عن صاؤح، عذ م، حدسا 
ألأحن٥؛ الصامت بى علمائه أن أ-حبمت0 بترهم؛ مذ وجهه ي وملم علميه افه صل 

ُبالمنآن،ال مزأبأم ارلأصلأْومنلم مال; وتلملم؛ علته ، ٥١صق اش نمول 
قجاء إذا القي إف وقالما: الحديث، هدا عل الكلام هدا ن سق ]١[ 

الصحة،نفي والثانية! الوجود، نفي الأول! المرتبة مراتب• فهوعل والسنة الكتاب 
الكإل.نفي والثالثة! 

موجودا؛الثيء كان بان تعدر فإذا الوجود، نفي عل أولا النفي فيحمل 
لوجودليس لكن لوجود، نفي الصحة نفي أن والواقع الصحة، نفي عل حمل 

اذعىإذا المنافلرة! باب وق اعإل، ض فحل تعير فإذ شرعي، لوجود بل حى، 
الدليل.هات له! ملنا للتكعأل نفي هدا أن أحد 

موصول،اسم هذه ررمن« لمن«؛ صلاه ارلأ وسالم! عليص الله صل وقوله 
والصلاةرثة الالصلاة ق المأموم وتشمل والتفرد، والمأموم الإمام تشمل عامة، 

الدليل.رثة-فعليه والالحهرثة -أي! منهإ واحدا أحرج فن الحهرية، 



لأةاثصكتاب  ٤٤

•دلل يوحل• إ ما العموم يصسع المد الواجكا لأن 

ؤأنيتإآنشعؤأهث \لئنآ\0 مأث\ ؤإدا ؤ ت تعال قوله دليلنا ؛؛ ٢١٥قال فإ0 
٢[.• لعلتهممم0ه 

وجهي؛وحموص عموم الحديث وبتن بينها ١^ هدْ فالحواب؛ 
عام٢[ • ]الأمواف:٤ ه نأنيتزا لد, آنثعوأ \إئنت\و نيث ؤنإدا تعال؛ فقوله 

صلاهرالأ وسالم؛ عليه اش صل قوله وأما وغثرها، الفاتحة ول وغيرها، لصلاة اق 
يسمع،لا أو القرأن يطع الإنسان كان لو فيإ عام فهو المنآنا،، يأم ^١ لم لنذ 

فيهاوليس يستمع، الإنسان أن إلا فيه ليس الأول لأن بمقامها؛ أحص ولكنها 
الانشغالنوحب الفاتحة قراءة أن ومعلوم الامتعلع، بغير مشتغلا كان إذا لما تعزض 

منالسنن ؤ، ورد قل• أنه عل أول، الحديث، علميه دل ما فيكون الأّت،إع، عن 
ذاتامسوإ الم وسآله وعل، عليه الله صل الله رسول أن عنه الله رمى عبادة حديث، 

إمامخلم؟«حلص مزووو لعلآكم المرآو؛ أنايغ ل ررما فقال؛ الصبح صلاة من، يوم 
ي1؛اتين،لإمملأطةسملإنحوها أوكلمة 

الإمامكان إذا أنه إل ذهب من ْع القياس لكان الحل•يحإ هازا ولولا ، ب؛اءا بمرأ 
هداولكن، بالفاتحة، يقرأ أن عليه و-حءج سر كان ؤإن بالفاتحة، يقرأ فلا بحهر 

حهرية.الصبح وصلاة الصبح، صلاة j، لأنه الموصؤع، ق نص ادل'يثإ 

رنمصلأتبم..، ؤ، القراءة ترك من باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ٣١)م/! أحد حرحه أ ا
(،٣١١)رقم الإمام، حلف القراءة ق جاء ما ياب الصلاة، كتاب والارمذىت (، ٨٢٣)

(.٩٢)١ رنم الكتاب..، أم ثراءة باب الافتتاح، كتاب والنسائىت 



دابوجوبماءةامماسقصس
 ً—=^^==^=====^==_—====^٤٥ —

ثداوزاق،ي ئَلأ: محي؛ ;ن ينإ;ناملم ؤخاJثثاةإنخايى -  ٣٩٥
ا.مصاعاJاا وزاد؛ مئتة؛ تندا الرهري، عن معمر، أحترئا 

ضي ئماذ;ن ي م، أيراهإ؛ ن - ٣٩٤
صلررثذ محال: وم عؤه اس صل ائت عن _؛، م عذ له، عذ النلأء، 

1داهريرْ؛ لأ؛ا مميل تام®. عيث -ثلاثا- حدج مهل اكرآن بأم مرأقيها لم صلاة 
عليهافه صل اممه رمول سمعنا مإل مسلأا، ق تبا امرأ ممال■ الإمام• وراء تكون 
ماوJ٠تدي ن3ثمأن، عبدي وبين بٍني الصلاة منت، دع١لت افه ررمال مووت وملمم 
همدي.حمدف ينال؛ اف مال، ه• آكنيث• الميت مال مإدا نال؛ 

^لاشممال;ُوتيي.ئذاماَل:يهغ
تثدواك مال! مإدا همدي— إؤ مرض مث0أ ومال — همدي جدف مال،• التيتوه■ 

!،!١٥مإدا نأل. ما ؤلمدي همدي، وبئ بش هدا هال،• د-شثثه■ دإءك 
ولاعلهن آلمتعْتارس. متتر عنجم لعت آثين صتط. ?٥؟ آلسنفم آلذن؛ط عدثا آؤ 

بنالعلاء ثه حدثني سمان! مال نأل®. ما نلمدي لمدي هدا دال1 أمكآؤآه. 
^٢٢.سألتةأدا مروصِفيش، وص عش، يحلن، ينثنموب؛ همدالث•حمن 

أهميتها.ْع يدكروها ب الشا>ت، لأن شادة؛ ^٥ الزيادة أن والظاهم [ ١ ل 

وعلعليه اممه صل الني عن يقول• وأوله قدمي، حديثا الخديثح هذا ]٢[ 
-ثلأثا-ح1.ج مهل الم-نآن يام فيها مزأ لم صلاة صل ®من وملم: آله 

محنمام«.



كتابادس_لأة ٤٦

أءالم~وافه — الظاهر الإمام،، رواء رأكون ررإثا عنه؛ افه رصي هريرة لأيي فقيل 
الرثةالصلاة ق الإمام وراء كانوا إذا لأمم ابهرية؛ الصلاة ق مرادهم أف 

نساك،(j خا »امأ قال: ولهدا الحهرثة، ق كان إذا فيا الإشكال إنا إشكال، فلا 
الإمام'ءئّازع نجهر أف بددن ض• 

دبير-االصلأْمحق رامثنت، القدمى: الحدث هدا الحديث آخر ق ذكر ثم 
الصلاة،ق القراءة أي: الصلاة،، ارقثنّت، قوله: تأل،، ما وJعتدي عتدينصممر، 

يامماثلأة؛لأمالأضحاثلأةإلأه
اطٍئنال:داَل جكئثفتجآكس<. الجد: داَل ررهإذا قال: أولا 

وإِذاهمدي. عؤ أش ننال: اطه قاَل ماق: ثإذا همدي. حمدف 
همدي،،،إق قوض م؟: —وقال همدي مثدف مال؛ ؤؤ*~إلي،محآنيبه• مال• 

أصح.الأول واللفظ 
وبجنثض هدا قاَل: فتثث4. تثن ٠ مال؛ ررمإذا مال؛ ثم 
•0ايتذآقذآتتظ4نإآنيثاآد>طحؤي' ؤ قاو: قإدا تأل،. ما ؤبمدي همدي، 

نأل،،.ما ؤلمدي لمدي هدا قال،: ه. ءدهنإ[لآعرأتشنحتوس 
الحدين،:فوائد من 

الفاتحة.فضيلة — ١ 

وكدكالثناء، وبين الحمد بين فر3، تعاق، اطه لأف الثناء؛ غثر الحمد أن — ٢ 
أخرى.مرة الرجؤع أي وهوانملفح، الخي من الثناء لأن التفريق؛ يمتفي لغة مدلوله 

ربطه بالحمد بدأها لأنه الفاتحة؛ من لست، السملة أن عل دليل وفيه ٣- 
أنلزم نصفين قمتها إذا الفاتحة أن الفاتحة، من ليس أما عل ويدل العالمين، 



وابوج4بداءةامماسشمدس
٤٧—ت 

آياتثلاث الثاق والنصف ض، آيات ثلاث الأول النصف إذ الجملة؛ منها مج 
^المندستعال! يقول العبد، ويتن اف بتن وهده، هده ُ؛ن الرابعة والأية للعبد، 

آنياؤ يقولت ثم ف• هده أجأآبم؛نأنيبمء سآكنير-نث> 
وهد0ه ااما'فيرأ< ي عيهن ثلإ4مع؛رأثصوب شت صمن>،لآئتي آكستتمواآ' آلنرط 
وهذه،هده يبن فثالصم، ه ثننعثث وإ6ك تثد وإ؛اك تعال• قوله وأما للعبد؛ 
القول؛حدا ملنا إذا ولأنثا للعبد، ستعيزرا راؤإياك ض نعبدا، ااإياك وللعبد ض وهي 
منالجملة بأن القول عل لأنه والتفلم؛ جاق للية بالنالمناصب، هو هدا صار 

ثلإهلمءةإٍقهنأنمتث أل؛ن صمط اك-؛شمئ' آندتاآلضرط ؤ كون أن يقتضي الفاتحة 
التيالأيات مع تتناسب، لر واحدة آية جعلناها ؤإذا واحدة، آية ه ألمعْثوب 

قمطرد أمر الأيات وتناسب، مرتين، قبلها التي الأيات طول كون بل قبلها، 
iجذتن،ألثائ إلآيات الرحمن، إلآيات تنظر ألا امريم، المآن 
اوغرها؟ [ ١ ]١١^؛ 

منليت، أما كعا الفاتحة، من ليت، ملة الجأن فالصواب سبق ما وعل 
السور.بقية ق غرها 

تنقول واحد، رقم عليها محب قل الصحف، ل نجدها نحن قائل؛ قال فإذا 
اواحد؟ رقم عليها البقرة موره ل وجدتموها وهل 

الفاتحة،ق إلا رقم، الجملة عل يكتب، لر السور حميع ق لا، فالخواتت 
منآية لخنها منها، ليست، أما والصواب الفاتحة، من الجملة أن عل بناء وهدا 
شلئ،.لا اش كتاب 

يناجيالفاتحة يقرأ عندما الإنسان قاف الصلاة؛ عفلم عل دليل وفيه ٤- 



لأةاثممب كن 

زميلافيه يفئر الذي يكون وقد فيه، يفكر من يناجي فائه يفأكر كان إذا بينإ ريه، 
أافقط إنإئترأياليان والفانحة ؤإيابه، وذهابه معه، مفره يفخرل له، 

ايخالوق،يناجي وهو وجل عز الله يناجي يكون أن ليخجل الإنسان ؤإل 
تفكركنت إذا الأمر ث،ون أنه فرض لو بمي هية، ليست عظيمة فايألة 

اش،تناجي كوناك لكن الركؤع، ق أو الجود ق وأنت الأعل® ري دامحبحان 
وعفليمة!كبيرة ~واض~ فالمألة بقالبك تعرض ثم عليك، ويرد نحاطك 

ماآمحلول الفريضة فالصلاة ويصير؛ ه نقيشد أن الإنسان عل بجب ولهدا 
نفسكعودت إذا إك ثم الصثر، هدا نفك، فحمل دقيقة، عشرة خمس تكون 
ضعت،.الث، لنفأمهلت، إذا لكن المتقبل، ق ذلك، ،؛ip ،Uمهل 

تقول!عندما قانت، ثانتا؛ وأنصحكم مقصر— —لأل أولا نمى أنصح فلهيا 
وءكب-ياا•• راحمدف يقول: اض؛ نحاطب؟ ئن اكسك>ه جتف 

تذهب،فكيف، نصف\ن،ا عيدى وب؛ن بيتي ررهذا افه؛ فيقول ^! ٥١نحاطب، ه غثي 
ملكالوكان اف، عل نحفى ليس بقلبك، ؤيسارا يميتا ذهابك، إن ثم ارا؟ا وييميتا 

أهاللأؤ.مع تتكلم وأنت، ١^، نحاطن، أن أمكن الدنيا ملوك من 
ماتي'أشآمحإبملم أقه أة تعال: قال يعلم؛ وجل عر افه لكن 
وحنوذكره شكره عل ؤإياكم يعينني أن اممه أسأل لاوقره:همآ'ا[ ه حوّ 
عبادته.

تأقسام ثلاثة إل الخلائق افه قسم السورة ذه هق 
الأفضل؟حسمس، عل رسوا وهل والضالون، عليهم، والمغضوب عليهم، المعم 

المضادة؟حس_إ عل أورتبوا 



ب1بسمبماءةامماسةهممرئ

جاءتلكن عليهم، المغضوب من أهون الفالن لأن الثاق؛ الخواب! 
اللهأنعم فالذين تماما، لها مهايلة عليهم، اممه أنعم الذين صد لأما عليهم؛ المغضوب 

به،يعملوا ول؛ الحق علموا عليهم والغضوب به، وعملوا الحق علموا عليهم 
يقولعليهم، المغضوب من حالا أهون فهم فضلوا؛ بالحق يعلموا لر والضالون 

منئبه فميه ءالإسا من مد من يقولت عجيبة؛ كلمة افه رحمه عيينة بن سفيان 
النهاري؛من سبه ففيه عبادنا من فد ومن وتركوه، الحق علموا لأمم اليهود؛ 

عنه.فضلوا الحق أرادوا لأمم 
غثرها؛محزئ لا متعثنة، وأما الفاتحة، قراءة وجوب ت الحديث، هذا وق ٥— 

اكنآن«.بأم يمرأ لر لذ صلاة رالا ت وملم آله وعل عليه افه صل لقوله 
عليدل الحدبث، لأن الكإل؛ عدم عل يدل الحديث، قائل؛ هال فإذ 

هوالحواب؟فإ القصان هو والخداج؛ الخداج، 

معناه:نمام« »عةر فوله: أن عل تدل أحرى أدلة هناك أن هذا: عل الحراب 
غريحني: محفوءلة~ اللفظة كانت، إن هذا كاملا، نقصا ناقصة ميء، فيها ليس 
الحججأقوى من هذه فإل ؤإلأ آحر، ميء فهذا محفونلة غثر كاتمتإ إذا أما يام~ 

أوغرهاا.الفاتحة القرآن، من آية اقرأأي يقولون: الذين ، للاحناف

لهفقال الأحناف،، مذهبج عل كان اممه رحمهم الخلفاء أحد إن ؤيقال: 
الخليفةفقال الديزإ شعاتر أعظم ق الإنسان عليه يستقيم لا الذهب، هذا أحدهم: 

الرجلفاستقبل عندهم: المجزئة الصلاة إل انظر له: فقال يمكن! لا هذا إن له: 
سجدثم ورفع، برأسه وقال لارحن:أ%[، اجل، القّ وقال• المله، 

الخيفة:فقال صوت! لها فوه قسا النهاية وعند ميء، ولا تسميح ولا تكبير بلا 



لأةاتصكناس 

أيديك j؛j، كتبهم هذه قال! ا صلاة؟ هذه هل إ حنيفة؟ أي مذهب هذا 

لأنمحظور؛ من فاك هو بل الإنسان، -يا يتعبد عبادة ليس فاللام 
فهومحزئ!الصلاة ليبطل به تأق محفلور فأي حء؛لادبإآدميين، عليكم( )اللام 

قاممه رحمه القيم ابن كتبه ما فليقرأ الأحناف عن يعرف أن أراد ومن 
قوتناقضات عجيبة، أشياء ذكر فقد وحكمه؛ التقاليد يحث، ق الموةعان،< ررإعلأم 

هذاعنهم القيم ابن ينقل كيف إننا حتى الأحكام؛ وق الاستدلال، 
نفسعل به يستدلون ثم ثيء، عل به يستدلون يأتون؛الخدين، وهم الكلام؟! 

فهمالو4؛ رحمهم العلإء عوار عل نقف، أن نريد لا لكن له، يه جاءوا الذي الثيء 
حر.وعل — اض ثاء —إن محتهدون 

أماالفاتحة، قراءة وحونمؤ عدم ق تامة معارضة نحارصهم نحن فالمهم 
إناش: رحمه القيم ابن قال ولكن كشرة، ائل مق فضل فلهم الأحرى المائل 
-الذيالفناهر أهل مذهب، الرأي، أهل مذهب، من حر الفناهر أهل مذهجؤ 

أهلمذهب، من حر هو ت يقول الذاهب،— من يعده ولا به يعتد لا الناس بعض 
نة.والالكتائب، عل يعتمدون لأمم الرأي؛ 

الرأي.أهل سموا ولذللئ، الرأي؛ عل يحتمدون ما أكثر وأولئلث، 
أمّائها؛عل ، يقفأن أراد ومن القرآن(، أم منها؛)الفاتحة، أسإء، وللفاتحة 

للميومحلي.ا، ®الإتقان فالرا-؛ع 



و1بوجوبتراءةادماصتشمرس
٥١==ءء===ي^صص^^=ء====ءء== 

عداوحمن؛ئن النلأء عن أنس، بن نالك عن نعتد، بن صه حدتنا - ٣٩٥
قالتقول,' حتوك' آبا تمعن ت يمول زهزة، بن هشام نول الثائس، آبا تؤع انه 

وتلم.عليه اممه صل افه نمول 

حرجابن أ-حزقا ع1دالثراق، حدسا رائع، بن محمد وحييني )ح( - ٣٩٥
بنعبداغ بى مول الثاييح أبا أف بمموب،؛ بن عدالؤخمن نن الثلأة ءي 
علتهاض صل اف رسول مال مولت هريرْ آيا تج انه أحزه؛ رهمْ بن هثام 

وقنماو؛ حدث بيمل المنآناا. هأم فيها يمزأ هلم صلاة صل من ٠٠
لينصفها (، j^Jajعبدي وب؛ن بنيي الصلاه مثمت، دعالت اطه ررقال حد.سهإت 

ونصئهالإدى<<.

أبوحدسا محثد، بن ١^،.^ حدسا ا1عقري، حعقر بن احمد حييني - ٣٩٥
بطجيتّى ~وكادا الثاس-، ؤمنم م، من تمنت هال: العلأء ١->^^؛؛ أؤيمن، 
صلاةصل، ررمن وطأ'' علته اش صن، ، ٥٠١رثول هاو أبوئنإن0؛ ؛lJ هالأ: ميرْ- 

حديثهمبمتل يفوقاثلاثا • حن"إج" ئهي الكثاُب، بمايمؤ بمرأمحها لم 
اممهرمحى هريرة أبي( عن الراوثم( هدين أن مع تمامءا، ؛^ ٤٠١يذكر: ولر [ ]١ 

غيرهم.من لحديثه أحفظ يكونان قد له الحليسن عنهإ 

يقالومنه الفاط.، هو الخداج: ررحاواج،ا وسلم: عليه افه صل وقوله 
الخداجلأن الفاسل>؛ أنه الأقرب أن وهدي الماقص، إنه وقيل: حدج، للتمرة: 

واحد.الحديث أن وليتتيه التمر، من يوكل لا الذي الفاسد الثيء 
٠٠^



لأةاثص، كناي
 ==٥٢

بنحبيب ص أتانه، آبو حدسا نمر، بن عداه بن محثد حدسا — ٣٩٦
عثهاش صل اش ننول أل ^^٥؛ أف ض محدث عطاء ثمنت، ئال: الشه؛د؛ 

اضصل افه ومول( أعلن ما هميرْ* آبو مال بقراءة"• إلا صلاه ررلأ مال• وسلم 
ها،بمممأخواةمحلم.

ئالأ:بمرو-؛ ;ن.>>-، ؤزمُ النائي، هلإو خدتنإ - ٣٩٦
قأبوهميرْت مال ماوت عطاء؛ عن جريج، ابن أ-جمرنا إبراهيم، بن إنكاعيل حدكا 

وماأنشساكلم، وتلم عليه اممه صل افه رثول، أنمعثا ما يمرا، الصلاة كل 
زذث،إي( : مماJ المزآن؟ أم عق أزد لب إل زجل: لة ممال »ظإ• أحمنا منا أحمى 

^ي،إمحامحأث،ةأك،لال

قالأصل هو هدا لأل، مثل، لازحزاء وجوب إجزاء الراد: أن، الظاهر ]١[ 
أن،الأكثر لكن الأسان؛المستحب، ل الأجزاء به يراد قد كان ؤإن الأجزاء، لفظ 

للأتيان؛الواجس،.يكون 

اينزني-،صنيهخدكاءمحينمح،محثايلم:ض: - ٣٩٦
صلاللمي أتمعنا ما قراءْ؛ صلاة كل ِفي هريرْ• أبو مال، مال،• عطاة؛ عن المعلم، 

ممدالكتامحت، هزأتام ومن مذكم، أحمناْ منا أحمى وما اتثعنام، وتلم عليه افّ 
أيزأثنئ،نئنىزادفمحأقل.

^j:^١^ ص تعيد، نن عش خدثثا ١،^،، نن محي خدش - ٣٩٧
عليهاممه صل الله رسول أف هريرْ أي عن أمحي، عن سمحي، أبتط بن، تمحلُ حدمحي، 



بابُجءبدداءءاهسممبمأ'

٠٥١صل اش زسوو هل مئم ^1؛ يم مصل،، زجل يدحل، المسجد، يحل، زنئم 
هإكهصل،، ءارخ ماوت الثلأم؛ ومئم عثه ^ ١١صل، افه زتوو مند وملمم عليه 
ئدذل!٥ \ض' !ق ء؛ لإ قز، ^ ي ئقو \}ء' وجع كو«. لب 

ثمالثلأم،ا. اروعلتك و|ثللمت عليه الله صل، الله زسول ممال عليه؛ مسلم زملمم 
الرجو،تممال مثات؛ ثلاث ^^٤٠١ معل، حؤ، وصل،اا. لم ، iupهصل،، رراوّى مال• 

هكم،ئئت ررإدا قاو: طئتي\ هدا؛ عي أحسن ما بالحي بعثك زالإي 
خصارمغ م راكعا، ثطثئن خص، ازثع م المزآن، معك؛J، سثز ما هزأ ام 

امعلم جايئا، ئشن حى ازهغ م ناجيا، ثطمثن حمر انجد م مائإ، ثنثدو 
ذلك،و،ضسمحا«اا'.

حاءرجلا أن وذلك( صلاته؛ j، الميرء حدثا يسمى! الحديث( هذا ]١[ 
قرئوملم آله وعل، عليه الله صن، المي، عل مسلم حاء ثم فصل،، المسجد حن، فد 

الثلأم<ا.»زعألتالث، رده: ل، وقال السلام، عليه 
،:الحديهذا من فيستفاد 

إذابالإفراد يكون أيصا وكذلك( السلام، رد ؤ، الواو زيادة الأفضل، أن — ١ 
اممه:رحمهم العلمإء مال بأس• فلا اللام( )وعليكم قال: ؤإن واحو، المسلم كان 

ؤإنْلتكيرن،، الناس س واحد كل ْع لأن معه؛ الذين الملائكة الحمع -يذا ؤينوي 
للثنة.والأوفؤ( الأول فهو واحد؛ رجل، إلا أمامنا ليس أنه عل، بناء بالإفراد؛ أتى 

وسلمآله وعل عليه الله صل الني إل جاء ثم صل،، الرج}، هذا أن ٢- 
تصل،لر يحني: للصحة؛ نفي القي هذا دصل«، ب يإك( مصل، ررازف فقال: 
صححة.صلاة 



اثصلأةكتاب 

بأسلا فإثه -ها نحل نقصا نقصت إذا العبادة أن عل دليل الحديث وق ٣— 
لأصلنوافه قال(ت الإنسان أن فلو الأيإن! ائل مق ذلك عل وينبني ينفى، أن 

رلأنه الكفارة؛ وعليه محت فاثه فيهإ؟ يهلمئن لا ركتن صل ثم ركعت؛ن، الأن 
صحيحة.غثر صلاة صل إنه حيث يصل، 

الخمريع لأن محت؛ لا فانه خرا؟ ثم؛١٤ شيئا، اليوم أبع لا وافه قال! ولو 
عقد.صورة فهدم العقد؛ صورة أراد إذا إلا صحيح، غر 

مابإعادة يأمره ب وسلم آله وعل عليه اطه مجل الني أن الحديث ل ٤" 
علواصحة دلالة يدل وهذا تصل؛١. لم ررمإثاك له! قال أنه ْع الصلاة، س فات 

يريدلتأ ممادام جهله، ما قضاء يلزمه لا وأنه بالحهل، يعدر الإنسان أف 
متهات_، 1J^؛وله بن.لاك، يعدر فإثه الأشياء؛ بعض جهل ولكن الإسلام، 

عليهافه صل الني يأمرها لر الصلاة ترك كانت الي المتحاصة أن ~ ١ 
بقضائها.وسلم اله وعل 

يأمرْب المشرؤع، الوجه غثر عل عنها افه رصي ياسر بن عار نتمم لما ٢" 
مضى.ما بإعادة وسلم آله وعل عليه افه صل الني 

ولهل.ايصل، يكن لر أنه الذلاهر فإف ماء، ولا جنابة أصابته الذي قصة ق ٣" 
وهن.افات. ما بقضساء وملم اله وعل عليه اش مجل النبي يأمر0 وب القوم، اعتزل 

تحال!اممه قال والستة، الكتاب، ق عامة قاعدة وله يالتعين، معينة كمرة أمثلة له 
نبمثحئ ماودد\ن ؤرم\كؤ [، YA;؛"o_Jl]لثثادآ^ أؤ مينا إن تواخدنا لا ؤو>ي\ 

بعدحجة وأش لاقابى قلا ومنذين مبشرن رسلا ؤ [، ١ ٥ الإسراءت ل رّولأه 
أوالدين أصول إنه يقال! ما بن فرق ولا كبرة، وأمثالها ]الماءتها'اا، ألزمزه 



بابو'ءوبما«ةاسسدمرس
٥٥_^ءًٍٍٍض=^=^ٍ_^^ص^^=ٍ_ 

أنالقاعدة، هدم عل يعآكر الذي لكن للإسلام، يتب مادام واحد، كله فروعه، 
ومتاقثةتحرير إل محتاج هوالذي فهذا يسال(، فلا متساهلا يكون فد الناس يعفى 

فكانيصوم، أن يريد كان عنه افه رصي حاتم بن عدي فإل ؤإلأ الإنسان، •ع 
المرادأن منه فلنا الأييص العقال( س الأموي العقال( أن إل ؤيشرب، يأكل 

بالقضاء.وسلم آله وعل عليه الله صل الني يأمرْ ولر الحل، حيط بالخيط 
كونمقت،نيإ س هلم.ا أن شك ولا كثثرة، شواهد لها هذه أن فا-ئصلت 

برحمته.ؤإياكم يعمنا أن افه نسال( الغفس_،، سقت الرحمة 
البنوك؟مثل العقود، ذكرتم الذي هذا يثمل هل قيل: ؛إذ 

آلهوعل عليه الله صل النبي أبهلل ولهذا فيه، ينظر الأدس حى خالحوابه: 
اررباقال،ث الربا، عن يدرون لا الخاهلمية أهل أن الظاهر أف ْع الحاهلثة، ربا وسلم 

ا.ع1دالطلّت،اار العثاسبن رثا رثاثا أصعهمن وأولءرثا الخاهلهموصؤغ، 
ij[YAn]_؛:سآ1وصآظه لا وى تعال: قوله إن قيل: فإذ 

الدقة؟الإثملألرفع لرفع 
أنلنا فليس أ تلم ملم حا؟ نصنع ماذا ذكرنا الي الأمثلة وهان>ْ هالخواي،: 

أننود فنحن باذواقنا، العباد عل نحكم لا ونحن العباد، عل اف يثره ما سيئ 
فإذاالأمور، ترجمر اممه إل الله، إل الأمر لكن نسمملح، ما بكل التهاون نحام، 
بمدقلامجذاإلق١مر٠ؤأؤحجه رنلأثبنجي( ؤ العامة: الآيارت، حاءين، 

مثلا:أونقول( الرسالة؟ تبلغهم ب ؤإن عليهم حجة رل4 نقول،: لالاء:هآا[ \رسليه 
إلاونجورأ ين ؤومآ١٥^١ يقول• وافه معناها، يفهم ر ؤإن بالرسالة علم إذا 

رقم)خا'اآا/ماإ\(.الني.، حجة باب الحج، كتاب الم: مأحرجه )١( 



انملأةكتاب 

والناسوبينة، بالغة الحجة تكون أن فلأيي ه ثم م;مؤءإثثغى يلثان 
بسر.َآص

لرومن نعدرْ، أل فلابد اف عيره من ذقول1 ونحن واصح، ثيء من فلابد 
به.فليأت هدا غثر ادعى ومن نقوله، الذي هذا تعذره، أن يمكن فلا اف يعذر0 

حرجلا أنه عل دليل له وسلم آله وعل عليه اممه صل المي ترديد ٥-ول 
اممهصل الرسول، قاف الحكم؛ تثست، أحل من فاسدا؛ شيئا يفعل من الإنسان يردد أن 

ياتيهحتى للحق، متشويا يبقى أن لأحل مرات؛ ثلاث ردده وملم آله وعل عليه 
عليهاش صل الرسول، فبإمكان ؤإلأ حافة، يابسة نياض عل نرل، مهلر ماء وكأنه 
مرة.أول، من يعلمه أن وسلم آله وعل 

بالفاسديأمر قد وسلم آله وعل عليه الله صل الرسول أف ذلائ،ت ونفير 
استرنمملوكة ف^ريرة عنهإ، الله رصي عاسة ْع بريرة قصة ت مثاله مائه؛ لإثبات 

لهافهالت، عائشة، تتعين وحاءت الفضة، من أواق، يتسعة أهلها من نفسها 
أفعل،فأنا ل ولاوك ؤيكون نقدا الأن لهم أعدها أن أُللث، أراد إن 

بريرةفرحعت، لنا! الولاء لا فقالوات عائثة، قالت، ما لهم وقالت، أهلها إل فذهستا 
فقال!لعائشة، قولها يهع وملم اله وعل عليه الله صل الثي وكان عائشة، إل 

ممحلأء،لإءا>لأ،/ّمح.''ل
عليهم،يشكل أن لهم وحمح، اممه، رحمهم العلمإء من كثثر عل هذا أثكل وقد 

ااحذ>إاويقول! وسالم؟ اله وعل عاليه الله مجل الرسول يغرهم كيف، قالوا! 

(،٢١٦٨)رقم نحل، لا شروطا اليؤع ل اشترط إذا باب اليؤع، كتاب ايخارمح،• أحرجه ،١( 
رقم)أ'0\ا٨(.أعتق، إن،االولاءلن باب العتق، كتاب لم: وم



باوازجوب،>اءةالماسهممرس
٥٧؛ص^ً=ً=ٍض==^^^ص=^=====^=^ 

تغريرهذا بل عزو، هدا لهم؟ يكون أن الولاء يبطل ثم الولاة® لهم وائرطي 
تعال•كقوله فهي عل' لمعنى اللام إن فقالوات هذا، عن أجابوا بالخر. 

غالتل.وهذا لالرءد:هأ[ لمأههومح؛لإأفاره 
سىاللام أو ]الرءاو;هأآ[ الإ\لشهه ؤأوكك 3وله: أن لم لا محا أولا: 

للعنة،متحقون أولئك ءال،1 فكأنه للامتحقاق، وهي با7أا' عل، اللام بل عل،' 
عليه.قاموا الذي أصلهم بلل عليهم، واللعنة 

هن.ا؟ردوا بريرْ~ ~أسياد وهم ررعل،؛ بمعنى اللام تكون أن يعقل هل تانيا: 
يالأول،،ردوه لأئبمم يراد؛ أن يمكن لا وهذا الولأءا، عليهم ®اشترطي المعنى• لأن 

أرادوسلم آله وعل عليه افه صل الرسول( أن إلا الولاء، لهم أنه بمعنى اللام لكن 
أنيعلن حتى الملأ، عل ائه بقيحلن أن أجل من الفاسد الشرط هذا يشترطوا أن 

يلغى.باطل فإيه عليه- عقد -ولو محي فا كل 

قاووسلم آله وعل عليه افه صل الك، لحل ^١^ تهولأء، تغريرا كونه أما 
الشرط.هذا حالفوا ولكن لنأعتق، الولاء يأف عالمون أمم علم 

اممهرمحي لعائشة وسالم آله وعل علميه اف صل النبي أذن حال،• كل وعلي 
يشرطون، ^^lJبال، ررما وءال،: الناس؛ حطس، ثم لهم، الولاء تشترط أن عنها 

ثإذباطل' مهو اف كناك، j، يس ثرط مذ كال ما اف؛ كتاب j، وسث، ئروطا 
ضأؤ؛ق،ئيابمكذمح«.

سق:لما إضافة الحديث فواتي ومن 

بئئكرروالإي قال: حيث وفقهه؛ صلاته 3، المسيء هذا أدب حن ٥- 
هدا،ا.عي أحسن ما بالحي 



لأةاتصكناس 
==—==^^=^==ء=====ك=== ٥٨

الرسول؛يقوله ما لكل السليم يستلزم بالحق٠٠ بعثك ®والدي قوله؛ قاف 
حق.فهو الرسول يقوله ما كل وأن افه؛ عند من مبعوث لأنه 

إذن!اليمين. وحصل هذا، غر أحسن لا واف لقال; الرحل هدا ثاء ولو 
وحمزتس أدب ففيه 

 Iورسول.حما اف عتل؛ من مبعوث أنه أولا

ثدارغي ألحسن نا بالحق بخلو »ثالنى حق فهو يقوله U كل أن 
إلافتقاره و حاحته ي؛ين حتى أحزا ®لا قال! أولا! عالمتي يقل! ولر ءلمني،ا. 
تعلي،أحن أحد لا أنه نشهد ونحن واللام، الصلاة عليه النبي فعله التعليم؛ 

~وفيئآفم الصلاة إل هنت، ®إدا قال! وسلم، عليه اف صل اف رسول من 
الرواة،بعض محلواها لكن يكثرا،؛ القبله انثمبل ثم الوضوء، هأنبغ إ~ رواية 
نمىالتكبثرة وهن.ه يكثر، ثم القبلة، يستقبل ثم أولا، الوضوء يبغ أن فامرْ 

الإحرام.تكبيرة 

استفهام،هذا لأن يمح؛ لر أكثر؟ آش قال! فلو أكثر( )اف يقول! أن ومحب 
الألف—بمد اض قال! ولو ]المل:هه[، ه ؤنألدمحوأما تحال! اف قال كإ 

أكثريمد لا ^ا لأن البلاغة؛ حلاف، لكنه صحتح، أكثر؟ ءلويلة~ مدة الهاء قبل 
أكبار؟اش قال! ولو استفهام؛ لأنه يصح؛ ب اشآكثر؟ ولوقال! حركايته، مت، من 

بهيهمع النوى الطبل والكم! كم، جع )أكبار( لأن يصح؛ لر 
يقولون!الذين أكثر ف،ا الأن، الأئمة من كثير طريقة ل ننفلر أن محب إذن• 

الأئمة.عليها ينبه أن يجب وهذه أكبارأ 

الراء•ع الكاف )فصل اإعروساا ءُتااج ( ١ ّ 



بابوجوبتراءةارماسفيمرس
٥٩==—ً==ضء^=ء=ء====^^ء 

نمر.بن وء1داش أناته، أبو  l_J-^ثته، أف بن بكر أبو -هدئ — ٣٩٧
نعيد،أ ا4بن تعيد عى -مدافه، حدثنا قالا؛ أف؛ حدثنا نمز، ابن وحدسا )ح( 
قوتئم عش  ٠٥١١صل اش ودنول مصل \ك>ذ يحن، دجلا اف هريرْ؛ أبا عن 

قآنخالصلاة إل قمتج #إدا فيه؛ وزادا القصة؛ هدْ بيتل ١•^•^، وتاقا ثاحغ، 
ايصو؛،نلمام،ئنيااا.

إلمنت ر)إذا الرواية: هدْ إل وأثرنا كله، الحديث عل الآكلأم ص [ ]١ 
قكي((.١^ انشل P \لأذوءك أنخ قء 



ادهاأصسكتاب 

Afitiحض يالقواءة عذجغو؛ ائ؛>م نني باب 

-محالعواثه م عن كلامحا سعيد؛ بن وقتسه منصور، بن تعيد حدسا - ٣٩٨
محم;ن ^١١؛ ص أزق، ث\ذأ;ن ص ٥؛،^، ص ءوم و تعد: 

تممال العصر- -أو: الظهر صلاه وتلم عثه الله صل افه وثول سا صل محال: 
•الحي إلا بنا ذ أو ولم آنا ت وجل ممال الأءل<ا. زثك انم بنبح حلفي هزأ لأبخأ 

قالأ:خئكامحثدينبج
بنعنزاف عن محدث أوو؛ بن ررار٥ تمعن دال: ^١^ عن ثنته، حدسا 

حلمهبمرأ رجل نجعل الظهر، صل وثلم عليه اممه صل افه ننول أف حصتن؛ 
دمالاكارئ« ))٣ أز:محزأ((  ٣١١قال: ١^ قو زثك ١,^؛ سم 

^،أن:ساخامحا(و
وحدسا)ح( عليه. ابن إنناعيل حدسا ئيبه، م بن بكر آبو حدسا — ٣٩٨

بجمحاشاينممح،صقائة،بمامم;ذاقنى،خدكالأمظ؛ 
أوعلئئ، ررمحد ومحال: الفلهز، صل وتلم عانه افه صل اممه ونول أف الإنثاد؛ 

تجخإخامحا«لال

يفرهاكإ نازعنيها، يعني: حالجنيهاا،  ١١وملم: عليه الله صل قوله [ ١ ] 
ا/؛أية•أو السورة نص ق تكن ل؛ ؤإن تكون محي والنازعت الأحر، اللففل 

والدعاء؛ياشح الحهر ومثله يالقراءة، الخهر عن المأموم نهي عل دليل وفيه 



إاط«محلف بالقراءة عذحهوه ا،ا،>م م باب 
 —=^——٦١

الصلاةق أحيانا بالأية محهر أن بأس فلا الإمام وأما غره، عل يشوش ذلك لأن 
بعضيعلمهل ولهذا ناع، وغثرْ متبؤع الإمام لأن غيره؛ عليه يقاس ولا رئة، ال

النيإن ويقولون! والعصر، الظهر بقراءة أحيايا يجهرون الذين ا،لامومين س الناس 
الإمامحق ق هذا فيقال! أحيانا! الأية يسمعهم كان وملم أله وعل عليه اممه صل 

 Uفلا.لمأموم ا
ه



لأةاثصكناب 

ابن-قاو عندر عن كلأمحا ساو؛ وانن ادش، بن محني حاوس1 - ٣٩٩
آنسص محدث قادة؛ تمعك مالأ سمه ^^١ جعمر—، بن محمد حدسأ اقئأ•' 

1إلإوعؤال؛ وعنت بكر زم زنئم عثه ^ ٤١١صل افه ننول مع صقئ محال•" 
ه.ؤدتسمآقآمحآتيي يمنات متهم أحدا أنمع 

ِفيثب؛ ك داثد، و د1^^١ \ص محثد;ن -تدكا - ٣٩٩
نخنم؛ قاو: محس؟ من أنمنث4ُ كثادة: قك ثب: ززاذ؛ الإنتاد. 

ُ.آ

لخلااش~ رحمهإ لقتادة شعبة قول ~أعتي؛ الأمشات، باب من هدا ]١[ 
ومنهمسمعه، بائه صزح لكن الخدليسى، من ثيء فيه قتادة لاذ دلسه؛ أنه يقلن 

لولأما الفاتحة؛ من ليت البمالة أن عل الأدلة من وهذا أيقا، عضم سألوه 
وملمآله وعل عليه افه صل الني 7اا ويقهر حكمها، لها لكان الفاتحة من كانت 

اكاتحة.آيات سمة جهر كإ 

الغلهري كانت الحا-ثة إن يقول؛ بعضها ألفانله، تعددت الأول الحديث 
الفجر.صلاة ق يقول: وبعضها مرية، لاة صق 

٠٠٠



لالعيرباسلةد1و عق حعة باب 

ينم،هامحتي
-^٠٧١سبماثك يموو؛ الكلهات؛ تيولأء عئهر لكف اطايسر بى عثز أف عنده؛ عن 

إَتي،0-^1، س زض وك. ؤلأإوَ ظ، ص س زبمدك،كازك 

آنمنلبمىهرث ف _ؤآلمئو ويأتمتحول هكانوا وعخاف وعمت ؟ثر وم 
•آحرها ق ولا قراءة أوو ق  ٠٤ءاؤبم-_حآسآيجآه هزووذ لا ]الفانجة:٢[ 

الاوزايئ،ض ثم، ثن الزلد خدنا ِطنال، ثن محي خدشا - ٣٩٩
دلك.يدكر مالك بى آنس نبع انه طلحه؛ أؤٍإ ثن ع1د.اش بن إنحاى ا->وفي 

 [ ١ t يجهرونلا يعني• ابهر، المراد أن عل نحتل دكروف* ررلأ النفي؛ هذا
الخهناببن عمر المومنتن امثر كان ما وأما السابقة، للألفاط موافما يكون حتى •يا 

اسمك،تبارك ودحمل.ك، اللهم ارسحايكؤ الامحتفتاح! من يه محهر عنه افه رصي 
اممهرمحي عمر لأن الاستفتاح؛ هذا تأكد عل يدل فهالا إله ولا خدك، وثتال 

ئئة.اله الناس يعلم أن أجل من به مجهر كان عنه 
الحنانة،صلاة ق الفاتحة بقراءة تبهر عنهإ اممه رصي عثاس ابن كان كإ 

منة.أتيا لتعلموا وقالت 

أحرى،بأدعية يستفتح كان أنه واللام الصلاة عليه الني عن ورد وقد 
أولا؟الجمع نحاول أم الرجيح، نحاول فهل 

نبذاالاستفتاح إن يقال؛ وهوأن تهل، والحمع أولا، الحيع حاول الثاق؛ 
و-يداتارة.تارة 



لأةاثمسكتاب 

واحدة؟صلاة ق الاستفتاح أنولع بجنع نقول أن يمكن ألا ئائل• قال قإل 
عليهاف صل للني ق1ل  liمحه افه رصي هريرة أبا لأن وذلك لا؛ فالخواب: 

والقراءة؟التكبير ( juسكوتك ق تقول ما وأمي! أنت بأبي( وملم! آله وعل 
أنعل ذلك فدل غيره، شيئا يدكر ولر الحديث، آخر إل ' ،؛ر باعد•.. اللهم ®أهول 

يالتناويب،.تكون الأذكار هده 

مقروئالك، تتزينا معناها؛ وسحمدأكا، اللهم ررسبحايلئ، عنه! افه رصي قوله 
بالحمد،مقرون أنه والحال بيحا، تيعني؛ للحال، فالواوهنا هذا وعل بالحمد، 

بالكإل.الثناء وب؛ز( التنزيه بين جع هل>ا ل فيكون 

إذاأنه بركته؛ ومن مبارك، تعال افه اسم أن يعني؛ اسملث،® ®تبارك وقوله؛ 
حراما.صارت، ءاليها يم ل؛ ؤإذا حلالا، صارت، الذييءحة عل وجل عز اش سمي 

الشي3لانحنبنا اللهم اممه، ®بم وقال؛ أهله، أتى إذا الإنسان أن بركته؛ ومن 
الشيهلان.مر من محمى فاثه رزقتنا®؛ ما الشيهلان وحئب، 

اممهفأسإء فيه، الثيaلان يشاركه ل؛ أكله عل سمى إذا الإنسان أن بركته؛ ومن 
وبركة.حير كلها تحال 

عاما.فيكون مصافج مفرد ®اّمك،اا وقوله؛ 

شابهوما والطول، الغنى بمعنى والحد تعاظم، أتح،؛ جدك® ®وئعال قوله؛ 
يثعل.ولا عفلمتلئج، تحال؛؛، أى،؛ العفلمة، بمعنى هنا الحد وقيل؛ المعاق، من ذلك، 

والتمجيد.الحمد بين بجمع حتى أقرب، هدا يكون أن 

كتابت لم وم(، ٧٤٤)رقم التكبير، يعد يهول، ما باب الأذال،، كتاب الخاري• أحرجه )١، 
١(. ٤٧ه/  ٩٨)رقم والقراءة، الإحرام تكبيرة بين يهال، محا باب المساحي، 



بابءجةسهللإسطسا
٦٥=—=—^—د_ 

 Iألومةنفي معناْ وليس أنت، إلا حق معبود لا أي؛ عتوك؛' إثه ررولأ وقوله
دوزآشمن ءالهتيإأؤيدعون عم بذنآهن تعال؛ اش قال، آلهة، يوحد لأنه غثره؛ 

ءوهإلها أفي مع تعال! وقال ١[، لمد:ا• ه ينش أم مآآ ٥ تى» من 
تعال!اممه لقول باطالة؛ آلهة كلها اممه، محوي التي الألهة كل لكن [ ٨٨لالقمصت

هوآدكطدخىامحهم\م؛إلكثأرىمح ذؤ 
ألخهمرهلس:آآ[.

منأم عته اش رصي عمر محنة من يه يستفتح الذي الاستفتاح هذا آلة! م
ومحلم؟آله وعل عله اش صل الني ئثة 

عمرأن والفناهر والسلام، الصلاة عليه الني إل ْرم'ءا روى الجواب■ 
عليهالله صل النتي عن أنه إلا يه ويجهر الاعتناء هذا يه يخني لا عنه الله رصي 
عنهالله رمحي هريرة أي حديث، عل رجحه الله رحمه القيم وابن وملم، آله وعل 

حديثأن والصواب؛ نغلر، ترجيحه ق لكن ، أوجه عشرة من المعاد® زاد ®ق 
أيصافيه هذا ولكن صرثمحا، مرفهمع وهو وأصح، أثبتا هه الله رمحي هريرة أي 

هريره٠ان حديت ق لت مزامن، 

وجدما فقال! الميء حديثإ ركيزمم جعل الله رحمهم العلمإء بعض تشيه؛ 
منكان ما يقولون؛ يصحح، ليس هذا ولكن فهومحنة، سواه وما فهوواجسؤ فيه 

واجبفهو الماهية من وليس الصلاة صفة من كان وما ركن، فهو الصلاة ماهثة 
تحسا.م أو 

ب|ابحهرون لا يض،*  ٠٠الله م بيذكرون ®لا عنه؛ الله رضي أنس قول ومعنى 

»زادالعاد«)ا/ه'آل(.



لأةاتمسكتاب 

منبمي أحرى مورم قرأ لو كإ آخرها، ق ولا الفاتحة، قراءة عند القراءة ول( أق 
كإالناس، سورة ق يالسملة يجهر لا فإله الناس ومورة الفاتحة يقرأ أن أراد 

الفاتحة.سورة ق يالسملة يجهر لا 

٠٠٠



براءةسوى سورة م *j آية ارسإة قال حجة،_ باب 
 —^ًً^—=٦٧

jU ، براءءمؤى سورة م أول من آ،ة اضنم قال من حجؤ

نادخاث ي م، ن ئ ه \مج خم ن يئ ه - ٤ ٠ ٠ 
حدسااة—، —واللمظ ثسه م بن آبوبكر رحدسا مالك■)ح( بن آس عى ينمل، 

زتئيء ١^ ض ، ٥١تئوُل :تا قال: م ض ١^، ض ص، ن نئ 
Ijأصحكك ٠:! صالنا: متبئ،؛ رأته ري يم إمماءء، أعمى إل بئأظهريا يوم دان 

?ج؟لءطقك>آتؤز وقا ممزأ: ئورْاا. آما عئ ررأُرلش قال: الوا،؟أ رئول 
ماررمحدووو قال: نأ لالكور:آ-ص ئزآلأنوi قاثك رؤ،صز 

عشوجز، عر رق وعدنه ثم ررئإيئ ءالت أعلم• ورثوله اف، قملنا: الكور؟«. 
العتدقيحتلج النجوم، عدد آنسه القيامة، يوم أمتي علته يرد هوحوض ير، حم 

ابنزاذ وندك«. أحييت  Laيدري ما قموو: أ أمش مذ إله زب قأهوو: منهم؛ 
بعدكا،,أحدث راما وقال: الشجي. ق أظهرثا بئ حديثه ي حجر 

٤٠ بنمحتار عذ محيل، ابن أ-جمريا العلاء، بن محمد كرست، آبو حدسا " ٠
وتئأعليه اش صل اممه رثول أعمى يمول: مالك بذ آنس تميت، قال: ينفل؛ 

الحنة؛وجلِفي م رق وعدمحة لأتم مال* أنه مر منهر ابن حدين، بم إعثاءْ• 
النجوم«لاُ.عدد ررآتثه يدكن: ولم حوض،ا. علته 

النيلأن محورة؛ كل من آية البسملة إن قال: من به استدل مما هذا [ ١ ] 
ه،ألنفيآبنجح ؛؛ؤبمي١٤٠قمنأ: ثورة®. آنما عئ ررأئرلئ، قال: وملم علب، افه صل 

الفاتحة،النور: ابتداء عند تذكي وأنيا تملة، ماية اليسملة أن الصواب: ولكن 
أنذلك وسبب ملة، بفيها ليس فائه براءة، إلا حرا، وهلم عمران، آل البقرة، 



املأة9هتاب 

مستقلة؟سورة هي أم الأنفال بقية هي همل عليهم، أشكل 'منهم الله رصي الصحابة 
نلحقهاولا مقلة، فتكون ُالسملة ندأها لا ؛؛ن، ي؛ن المألة نجعل فقالوا! 

يقال!وربإ الحديث، ق حاء هكذا فملأ، نضع ؤإنا الأنفال، من فتكون بالأنفال 
وكانالرحيم، الرحمن الله بم اكبوا يقل• لر والسلام الصلاة عاليه الرسول إن 

•?بما يأمرهم ل( وهمذْ سورة، كل من محلها ل آية كل يكتبوا أن يأمرهم 
لأماالبسملة؛ فيها تكتب ل؛ أما أيصا والعلياء العوام، بعض زعم وقد 

لكنبالبسملة، السورة هذه تبدأ أن يناسب فلا قتل، والسيف، بالسيفح، نزلت، 
رحمة؛رحمة؟ أو نقمة هو هل اليفح يقال! ثم هدا؟ قال من فيقال! غلط، هدا 
ولريسلموا، لر السيف، من ثنافوا ب إن الكفار فهؤلاء الحق، إل به يوصل لأنه 

صاغرون.وهم يد عن الحزية يعهلوا 

أول،مفعول الكاف ]الكوثر;؛[ آءطتننك>آتؤدره ؤإثا تعال؛ قوله ول 
قحاء ولهذا التكثثر، عل تدل ررفوعل١٠ الصيغة وهذه ثان، مفعول والكوثر 
راح؛ثىث«.الحديث،! 

العمةهذه عل وحل عر ف شكرا أي• ؤآمحره ؤبما شل ؤ تحال! وقوله 
افهإل وبالحر المعروفة، الصلاة بالصلاة والمراد له، وائحن ض صل العظيمة، 

والبقر.الغنم أيصا! ومثلها الإبل، بدبح تحال 
والثنتان!ميغضلث،، أي! لالكوتر;"آ[ ؤرك>ث_اتثاك>همآلآخه تعال! وقوله 

ألسجلأأرايِعي صذو»ٍكز أن ^ شنثان محيمنك١؛ ^^٠ تعال؛ افه قال البغض؛ 
اممهصل البي شانئ كان ؤإذا اممه! رحمهم الحلم أهل قال ]الأتاوة:ما[؛ ه ثتدوأ أن 

ئرفإنإ وسلم علميه اض صل ال؛ي لأن وأبر؛ أبر سنته فثانئ أبتر؛ وسلم علميه 



براءةسوى سورة م عن آية اثيسعلة ناو •ق حجة uب 

اللهصل الني رمحالة شنأ فمن عليه، وسلامه افه صلوات لها أهل وهو الرسالة، 
الركة.والقطؤع الخير، القطؤع فهوالأبترت وملم آله وعل عليه 

بإفرحا يتبسم فإله يره؛ ما له حصل إذا الإنسان أن عل دليل هدا ول 
له.حمل 

ذوالحوض الحنة، ل والكوثر ازكوثر، هو الحوض أن الحديث،: ول 
وهدا؟هدا ب؛ن ا-لحْع فإ القيامة، عزصات 

هداعل لأن الكوثر؛ من ينزل الحوض ل الذي الماء أن يينهإ الحمع نقول؛ 
الكوثر.من فيه يمسان عظيإن ميزابان الخوض 

التبسمهل أصحكلثخ؟اا ما فقلنا: متبس، رأسه رروسر عنه: اش رصي قوله وق 
فرها؟بينهإ أوأن هوالضحلث، 

هدالكن صوت،، له يكون الغالب، ل فالضحلثخ الضحك؛ غير التبم الحواب،: 
تمديدا.كان سئمه أن أعالم واه والفلماهر التمم، عل الممحلئ، إطلاق ياب، من 

الإحابة•أمة بم؛ والمقصود أمتيا؛ عئ رريرد وملم: عليه اف صل قوله ول 
عهدبعله ردة حصلتح لأنه ونات.ك،<؛ أحدثئ ارما وملم: عليه اف صل وقوله 

7ءذاارأصحا؛ااار يقول: الأحرى الألفافل ق ولهدا وملم؛ عليه اه مجل الرسول 
الالفغل١

رنمه، ثليلأ أس.،ممتن ت تعال اش ^_J، باب الأنبياء، احاديث كتاب \بخ\وي.' أحرحه ( ١] 
(.Y٣٢/ ٢  ٩٧رنم)تجا.، حوض إئات باب \س\ي ئاب لم: وم(، ٤٣٣ )٩ 



اسلأةكتاب 

سونهمنى صاور؛  ۴Qou^١۶ بعدضوة اتننوى عنى انسي وفويده باب 
حذوسكثهالأدض اثودعنى ووضؤنافي 

ثنمحي ه م ظ.يوى خددا خزي، ثن زثو ه ٤- ٠ ١ 
حدداْأمحا كم؛ ومول وائل، بن علممه ض واتل، بن عبما-ائ؛ار حدش يحادة، 

ِفييحو جم، يديؤ ويع وملم علته افه صل الئي رأى أيه حجر؛ بؤ، وائل محي أص 
البمىيده وصع ثم بثوبي، اكحث ثم اددة~، حيال، محام ~وصف كبت الصلاة 

يركع؛كم يم رممحا، ثم اكوب، ثى يديي أحرج يركع أن أراد يؤا البمرى، عل 
IJUسجد تجد يل، رخيديه، خمده؛،؛ لنن افّ ررنخ مال،؛ ملتا 

بعدالسري عل اليمنى اليد يضع وسالم عاليه اطه صل أنه ل الشاهد [ ١ ]
ثمسوئه، التحفن ارتم ت عنه اممه رصي قوله سرته؛ فوق صدره نحت، الإحرام تكبيرة 
صحيححديث ق يرد ولر موصعهإ أين يدكر ولر البمزىا< عل الثش بمْ وصغ 

حجرمح، وائل م، روي ما فته، روي ما أحن م، التدين، موصع يكون أمح، 
فوقلا ا، صدردر عل يضعهإ كال وسلم عليه الله صل التي أن عئه اّه رصي 

الصدر.عل بل النحر، عل ولا المرة، نحت، ولا الثؤة، 
أحدهما.ولاق الصححن، ق ثيء فيها وليس الصحة، إل زوي ما أقرب هذا 
الحديث!فوائد من 

ررثملقوله! وهوقائم، مسلحه الإنسان كم، جواز عل دليل الحديث، ل  ١
بثوبه٠,التحف 

(.٤٧٩)رقم صحيح4، ل حزيمة ابن أحرجه 



سوصهرة هدره سه بمدمإإJةالإمام اسرى هلي استى يد، وضع باب 
 ==================^=^==٧١ —

إلوأحياثا الأذنين فرؤع إل أحيايا يكون ارغ أف عل دليل أيقا وفيه ٢" 
سق.كإ المنكبين، 

كفيه،بين سجد وأنه المجود، ق الينءين وصع محل عل دليل وفيه ٣" 
ذللث،ق فيكون حذومنكبيه، يديه يضع وهوأنه الأحرى، الصفة غير صفة وهد0 

صفتان:

بينهإ.جبهته تكون حتى كفيه يقد-م أن الأول• الصفة 
المنكبين.حدو تكون حتى يوحرهما أن والثانية: 

ثوبه؟الإنسان كفا جواز الخديمثا من يقهم وهل 

ثمعاليه، المسلح يلم، كمن مسلحه، الإنسان كف جواز ولكن لا، الجواب■ 
عنه.المنهي وهدا ثوبلث،، رنمنن، تسجد أن أرديت، إن أنالث، معناه: الثوب، كف إة 

الإنسانأن لو معناه: مستحمس،، أنه معناه وليس ُحوازُ نمول ونحن 
حاجةتشترمحل ولا الستة حلأفؤ هدا نقول لا المروعليه؛ أوصم بمشلمحه التحف، 

الفعل.لهدا 



لأةاثممكتاب 
٧٢——

uU  الصلاةاليسهدفي

إبرامحمن وأنحايى شتبه، م ين وئؤ\ر؛ حريب، بن ومث حدسا - ٤ ٠ ٢ 
وائل،م عى منموو، عن جرير، حدسا الاحزازت وئاو أحتريا— إتنان.' —قال 

وت<لمتعثه اض صل الله رسول حلمؤ الصلاة ق ثقول كنا قال• عيداف؛ عن 
داات،وت1لم عله ال؛ه صل ، ٧٥١زئوو لنا مماو محلان. عق الئلأم ،، ٥١عل الثلأم 

فه،اشحثات قليئل؛ الصلاة ِفي أ-عوم قعد محإدا الثلأم، هو اطه ررإو ^٠٢; 
^١الثلأ؛ اف4 ززئ ١^؛، ؟^١ عثك ض ؤالق١ث، ؤالثiثائ 

الياءز ضالح طه عد ثل أنت، قالها -محإذا الثالخين، افه ماد زعق 
ؤنثرل4،نأ:مِسعدة سأنَلأبمإلأاطه،ؤسآنمحثدا 

شاة«لاا.ى التأله 

ءَُ ءء.  مولمحا محال: عنه، اممه رصي عود مبن عبداممص هنا درعداممه( المراد [ ١ ] 
عقالثلأم اممه، عل الثلأم وسلم؛ عليه افص صل اممه رسول حلم، الصلاة ِفي 

ومامكامحورا؛، وعل جتحيل عل الثلأم يقولوزت أنبمم الألفاخل بعض وو ج ؛ 
عليهم.وأنكر وسلم اله وعل عليه الثه صل النبي فأرسيهم دلك، أشيه 

سحاتهاش فإل اطه؛ عل الملام يقولوات أن عليهم فانكر الإنكارت أما 
حاجةفلا هوالسلام، كان محاذا هواللام، اطه لأن عاليه؛ اللام يقالت لا وتعال 

أمماته.من واللام به، ، موصوفلأنه وعلا؛ حل له باللام يدعوالإنسان أن 

(.٨٣رنم)١ الأغرة، ل التشهد باب الأذان، كتاب الخاري: أثرجه )١( 



طباهسداسلأة
٧٣ً=—شٍٍ=====ء==ء=^=^ً=^ 

لنقص فلا وعيب، نقص كل من السالم اللت أسإء ل )اللام( ومعنى 
ابتداءلكمل فهو القص؛ يالحقه كإله صفات من ثيء ولا صفاته، من صفة 

وانتهاء.
ُء«  ف«اكحثات فلمل: الصلاة »فإذاقعدآحدكلمِفي وطم: عليه افه صل قوله 

»قائولملأنمحصالأحر: اللففل بدليل للوجوب، والأمر للأم، هنا اللام 
القهد«راأ.عوا

حمعهاوهنا الممظم، هي اكحثة له<ا: راالتحثا١ت، وسلم: عليه اممه صل وقوله 
والقل1ةالفعلثة القولثة اّت فكل والقلق، والفعث القولئة أنواعها باعتار 

العيد.من ؤإحلاصا: لولك، أهل لأنه استحقاها: ؤإحلاصا، استحقاها ض لكها 

وغثرهاالخمس، الصلوات هي ٠والثسالوات(( وملم: عليه افه صل وقوله 
الصلوات.من ريه الأمان به يتعبد مما 

والأفعالالأوصاف من الهليبات رروالئأات،ا: وسالم: عليه افه صل وقوله 
الثيقال ولهدا ٍليبة؛ أهعاله وكل ْليية، صفاته وكل ٍليبة، أمإئه فكل والأمإء، 

قرأت:إذا هدا واستحضر إل؛ك،«رى، يش رردالئؤ واللام: الفلاة عليه 
وحلعز افه عن يصدر ما فكل والأفعال، والصفات الأمإء الراد أن الهليبات، 

يمللأ طثب افه »إو وملم: آله وعل علميه اممه صل الني قال ولهذا طيسا، فهو 
jالطب قيام باعتيار أما وحل، عز بافه الق قيام باعتبار وهذا طتا«اأا، إلا 

اشرصي مسعود ابن عن ( ١  ٢٧٧)رقم الشهد، إيجاب باب السهو، كتاب التساديت أحرجه ( )١ 
صحيحء.الحديث ®هذا (ت ١ ٣ / ة ر المنيرأ ءالبدر ق الملقن ابن تال عنه. 

(.٢٠١/٧٧١اش.رنم)صلاة باب افافرين، صلاة )آ(أحرجهساام:ىاب 
رقم)ها*ا/ه\"(.الطيب، الكب من الصدقة قبول باب الزكاة، كتاب مسلمت أخرجه )٣( 



لأةاتصكتاب 

اضفإف حبيث بإل الإنسان تصدق فلو طينا، إلا يقل لا تعال الد قاف العبد؛ 
يقبللا فإثه الطيب عن بالرديء الإنسان ولوزش بطيب، ليس لأنه مته؛ يقبل لا 

مه؛لأناشيبلأيقبلإلألإا.

والهليباتوالأفعال، والصفات الأمإء تعنى لله؛ قائمة باعتبارها فالهليبات 
العليبة.الأعإل •يا يراد للعثدت وصما باعتبارها 

قالفان 

لأنمعقول؛ غير كلام هذا الخهلاب؟ بكاف وسلم عليه اش صل الرسول عل 
سالمونالناس أن ْع يسمع، أن لأبد ءاليالث،،اا ارالسلأم يسمع أن لابد المخاطب، 

قعته! يكون ما أبعد من وهم وسلم آله وعل علميه الله صل الرسول عل 7،ذا 
بصيغةحاء فالعاذا ءليالث،ءإ اراللأم عذاطبونهت مكان، أي ول قباء ول مكة 

عته؟يعيدون ل مكان، ق معه ليسوا وهم يسمع، لا وهو الخيناب 

افصل الني كأن صار الإنسان، استحضار لقوة نقول؛ أن ٥^٠٠ عل فالخوامحي، 
يبالخرسوف السلام هذا نم ءالثلأم يقول؛ يديه، وسالم؛؛ن آله وعل علميه 
الملائكة.بنقل وسلم آله وعل علميه اممه صل الني 

قيقولون كانوا أمم عنه القّ رصي عود مابن عن روي ما أن نعرف وحدا 
صاروامات فلما ءليلث،اا ®السلام وسالم اله وعل علميه اش صل الرسول حياة 

موضعق البخاري رواه وقد ®ءليلئااا يقولون؛ ولا اللمي١١ عل ررالئلأم يقولون؛ 
عملوليس عته اش رضي عود مابن من اجتهاد هذا إن فنقول؛ صحيحه من 

علالناس حطب، عنه الله رنحى الخهلماب بن عمر أن ذللئؤ؛ عل والدليل الصحابة، 

(.٦٢٦٥رقم)باوال،اون، الأ-محد بابا الأستنلءان، كتاب اJخارىت أحرحه 



uU  اسلأةش اوتقهدأ
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اف،ورحمة النبي أيبما عليك السلام لهم• وقال التشهد، يعلمهم الخمعة يوم الشر 
أحد.عليه ينكر ولر 

وملمعليه افه صل الرمول عل يسلموا أن الصحابة أراد لو نقول• إننا يم 
الصلاة.لبطلت وهوحالي؛ جاءوا إذا عليه يسلمون كإ الخء؛لاب بلففل 

عناهلبه.كأثه صار الإنسان، امتحضار لقوة لكن دعاء، محرد هنا السلام لكن 
امتحفارمن أقوى وجل عز افه استحضار أن عليلثا يرد قائل! قال فإن 
رب؟يا لك التحيات ممل: ل؛ فلماذا الرسول، 

الغائب،،بصيغة -يا يؤتى أن التعفليم، ل أبلغ طه التحيات إن فالخواب! 
امزتقوله! من أ؛اغ وكدا؛ يكدا المللث، أمر المللث،: قال إذا أنه عادمم من ولهذا 
علأدل لل؛مخاطك، الغائب، بصيغة الإتيان أن مشاهد، ثيء وهن'ا وكدا، بكيا 

يه.لوحاطه مما التعغليم 

كاالرسول، الني به المراد محا الني وثنكانه« افه وزحمه الئ ررمحا وقوله: 
سمماجث;ثولأبم1هالأساء: عن تعال  ٠٥١قال 

[.٤٥٦، ]مريم:؛ ؤهنبم١ئاه قال: الأنبياء بعض ول لم؛متاْآ 

ملامتهمحي الرسول؟ سلامة مض ما اي محا عمحلثج ر>الئلأم وقوله: 
إنهممول: هل لنا بالنسبة لكن والأحرة، الدنيا ق الأفات من السلام الصلاة عليه 

الدنيا؟ق آفة تصيبه أن يمكن 

ذللث،،أشبه ما أو وياحدْ، ئبمرْ عل أحد يسهلو أن يمكن نعم، ابواب،• 
لا؟أم يمكن الأحرة ل م، 



اثصلأةكتاب  ٧٦

أنعل يدو ٠ ملمإر سلم اللهم الصرامحل! عل الرمل فدعاء يمكن، الخواب: 
إذاإسا فقول: هدا وعل عظيم، الأمر لأن القيامة؛ يوم للرمل حتى حاصل الختئر 
الدنيال (فة كل من يسلمه أن اش نأل واللام الصلاة عليه الرمول عل ملمنا 

الحياة.مسألة انتهت فالأن يمكن، لا فاثه وميتا حثا لوقلنا نعم الأحرة، ول 
بالرحةدعا الأفاتر، عن هومحليه الل.ى باللام دعا لما اممهء >اوزحمه وقوله: 

التحليةثم أولا، التحلية يكون أنه الغالب،: وهكن.ا المهلالوبادتv، حصول هى اش 
ثان؛ا.

أياغ،عليها المن لكن الرحمة، من الواني~ ~في الركامت، اروبركاتهء وقوله: 
اهتدىكم واسر، وهدا وحثرامحت،، بركايت، فيه واللام الصلاة عليه فالرسول 

يعد.لا ما هدا الأمة؟! مجن بئ—رعه 

واللام.الصلاة عليه للرّول حملت، التي، الركاُت، من فهذْ 

بسلامةالدعاء النيءا أتبما ءليلث< ءالملأم دعائي: يثمل هل قائل: قال لو 
ديني؟

دينهشانئ يشمل أنه قليل~ الأبتر—قل ق قلنا كإ يثمل، نعم فالحوابج: 
والملام.الصلاة عليه الرسول ومانئ 

الالءاءمقام ل الإنسان من؟ عل ارعلتنااا قوله: علتناء؛ ررالثلأم وقوله: 
أمةمعشر •اعلتنا؛، هنا الراد فيقال: للتعثليم، جمر و®علتنااا: متواضعا، يكون 

بابالإيإن، كتاب ت لم وم٨(، ٠ رنم)٦ الجود، قفل باب الأذان، كتاب الخارىت أحرجه 
ينه.الثه ينحي مريرة أي عن ٢(  ١٩٩/ رقم)٢٨ الروية، طريق معرية 

عته.افه رقى معيد أي عن '٣( ٢ / ١ رنم)٣٨ المابق، الوصع 3، لم موأحرجه 



jU ، ،اسلأةالتقمدف
٧٧ض==ث=^——————=^ء— 

ذلك،أشبه أوما العصر، هازا أهل معشر أوعلينا الصال؛ن، معشر علينا أو محمد، 
هنفمعغلم أنه ؛، JUJljيقصد أن يمكن لا علينا® رراللأم قولت حينإ والإنسان 

.١^

حمقواالدين هم الصالحون اش عباد الصالح؛ن®! النه عباد رروعل وقوله• 
الهوعل عليه الله صل الرسول عنها قال العبارة هده العمل، وأصلحوا العبودية 

هداوعل والأنضاا، الثماء ز صاي فه '٤^' ثل أصابث، قالها راهإدا ت وملم 
جامعة.دعوة فتكون 

ررأشهد((ؤزئوله«: عئدة محمدا أن وأئهد ١^٠٠، إلا إله لا \ي° ررأفهد وةولهت 
أي:افه، إلا إله لا أنه بالأركان وانقيادا بالجنان، واعتقادا باللسان، اعتراقا 

يكدين،لا الذي ورسوله يعبد، لا الذي عبدْ محمدا وأن اممه، إلا حق معبود لا 
واللام.الصلاة عليه 

تالحديث، فوائد من 

بالثناءفبدأ وحل، عز اممه وهوحق الأعفلم بالحي بدأ الترتيب، جهة من ~ ١ 
عليلث،®اللام  ١١فقال! ومالم، عليه افه صل النبي حق وهو يليه بالذي ثم عليه، 
عممثم علينا® رراللأم وءالت غثره من وهوأول ه يتقبدأ ثم ه، نفعل فقدمه 
الحنانة،صلاة ق منه أوقريتا الترتسب، هذا نحدون الصالحان® اف عباد ررعل فقالت 
علالصلاة تكب^رةت وثاق وحل، عز اطه عل الثناء وفيها الفاتحة، تكبارةت فأول 
اغفراللهم الدعاع، تكب؛رة! وثالث، حمه، تقل.يم وفيها الم، ومعليه اطه صل النبي 
تقول؛لحينا اغفر اللهم ت تقول يعدما للمئت،، الخاصن الدعاء هن.ا وق وميمنا، لحينا 
له؟اغفر ١^ 



اتصلأةكناس 
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افعل الثلأم م: ررلأ وجهه: مجتهدا؛ الفاعل كان ولو المكر إنكار ٢- 
هوالثلأم«.افه قإل عباده؛ من 

اكل.الصيغة إل الإرشاد وفيه: ٣- 

هالهاأضات'كلررهإذا لقوله: الدظءأعأكانأكمل؛ كلماكان أنه وفيه: ٤- 
والأرض((.الياء و صالح فث عد 

حمحعل دلالته الأصل وأن أقرائه، حمح يتناول العام أل وفيه: ٥— 
قنصا مجزئ لا إنه قال: من وقول ثلنم(( دلك هعئتم ررإدا لقوله: الأفراد، 
ثلاثة،أقاله فالخْع اللففل، هذا عليه يكون ما أقل يشمل ؤإن،ا الأفراد، عل الدلالة 

الأصلفنقول: احتعال، فيه والباقي ثلاثة، أقاله نقول: الخمع بلفظ عام جاء فإذا 
الأفراد.حمح يحإ العام~ ~أي: وأنه الأحمال، عدم 

أنوأشهد اه إلا إله لا أن أشهد Jالشهادتين: الثناء هزا حتم وفيه: ٦" 
ورسوله.عبده محمدا 

شاء،ما مأل ثاء(( ما النأله من يتحيث )رئم وسلم: عليه اف صل قوله 
ذلك،بغر أو بالمال، أو بالأحرْ، أو أوبالدنيا، بالدين، تتعلق المسالة كانت، مواء 

اللهمقال: أو مرمحة، سيارة ترزقني أن أساللئ، إي اللهم وقال: الإنسان دعا فلو 
جائز.ذلك فكل صالحة، أوزوجة حميلة، زوجة ارزقني اللهم حسنا، بيتا ارزقني 

قنحتص بعا دعا إذا إنه الله: رحمهم الحلعاء من قال من فقول حال، كل وعل 
ثنعحتى اممه نسال أن مأمورون لأننا يامحلل؛ قول تبهلل؛ الصلاة فإف الدنيا 

ششت،بعا الله انع نقول: ولهد،ا عزوجل؟ اممص إلا لنا ومن النعل، وهوشراك العل، 
الدنيا.وأمور الدين أمور من لصلاة ال 



ئباص،واسلأة
٧٩تكط 

الرسولعل الئلأم إل يميلون الذين الله رحمهم العلم أهل بعض مألأت 
ابنعن حاء هذا إن قالوا؛ كتبهم، بعضى ق الغيب، بصيغة وسالم عاليه الله صل 

عنالناس وهوأبعار منه، اجتهادا يكون أن يمكن لا هذا ؤإن عنه، الله رصي عود م
أنهاعنها الله رصي عائثة عن بحديث أيصا ؤيتدلون عنها، ينهى وكان البيع، 
لهذا؟هوالتوجيه فإ النبي، عل اللام يقولوا؛ أن —الصحابة— الناس تعلم كانت، 

لهذا؛التوجيه نقول؛ 

غثرْ،تعليم من محر وسلم آله وعل عليه الله صل الرسول تعليم أف ~ ١ 
يعداءإدا عموما؛ للأمة قال بل علمه— —حنن عنه اممه رصي مسعود لأبن قال وقد 

الصلاةعليه الرسول قاله وقد الأمة، لخمح عام وهذا دال؛مل<ا، الصلاة ل أحدئم 
الني«.ررالثلأ؛عأيالث،أتجا الصيغة واللأمJذ٥ 

اممهرصي عود مابن س أفقه عنه افه رصي عمر نقول؛ أننا أيصا وكذللث، — ٢ 
عودمابن كان —ؤإن وسلم آله وعل عليه الله مجل بالنبي التنصاما وأكثر عنه 

واللام؛الصلاة عاليه الرسول يقول كان دائنا لكن وانيساد، الئعل محاحس، 
له،الملازمتن فهومن ٠— وعمرأرر وآبوبكر آنا ررجئت، وعمر١٠، وآبوبكر أنا رادهمتنؤ 

عل)اللام قال؛ وسلم عاليه الله مجل موته بعد عنه الله رصي إنه يقل؛ ولٍ 
سهذا فنقول؛ القيامة، يوم إل الأمة الرسول عالمه الذي التعاليم وهذا النبي(، 

-ها.يعفوعنه أن تعال الله نرجو الش عته الله رصي عود مابن احتهادالتا 

العباداتؤ.ق والحذر الله شريحة مع عنهم الله رصي الصحابة أدب المعلوم ومن 

تلم وم(، ٣٦٨٥)رقم عمر، مناقب باب، ه، الني أصحاب، فضائل كتاب، اJخ١رىت حرجه أا 
(.١٤رقم عمر، يضاثل من باب ١إصحادةا فضائل كتاب 



لأةاثصكتاب 

اممهصل الرسول شمئا اجتهادا؛ عبادْار من افه عل رراللأم يقول• وكونه 
هل[ ١ ]الإخلاص؛ ه أحد ر_ؤةلهوآش محتم كان الذي أليس خهلآهم، وملم عليه 
واللام.الصلاة عليه الرسول آمء لكن اجتهد، سنة؟ عل لكن 

الألفافلأن والصحيح الألفافل، تغيير جواز ل اش رحمهم العنإء احتلف مسألة! 
علمحرصون اممه رحمهم والرواة العل،اء نحد ولهذا لاتغير، والأذلكر الأدعية ق الواردة 
فهومعذور.بالمتى الذكر هال.ا وحففل يعلم ما الإنسان لولكن لكن إتماما، 

يم،محي;ن ه ئالأ: ؤا;ن:^؛ \ٌ محي;ن ^!١ - ٤ ٠ ٢ 
ى١^٥ يثغوس ررئم يكن: ونز ه، الإنثاد -^١ ننئور؛ ص شب، خدثنا 
ثاء((.

ئئئور،ص ، slljض ١^،، ممن ^؛!١ مم.، نن يد - ٤ ٠ ٢ 
أؤشاء ى اشه من كمحي؛ح ررئأ الخدين،: ل زذكن لخديبجأ، مش الإنتاد يدا 

ئأخ1،«ؤ

ئفغ،،ص الأغنس، عن ئثاويه، أبو أ->منا ثش، بن عش حدسا - ٤ ٠ ٢ 
لذتج عثه افه صل الص مع جلنثا إدا كنا يال: منعود؛ بن عداه عن 

النأعاء،،.مى بند ارثمثثحيمُ ويال: منصور، حديث، بؤتل الصلاة، 
بنصنف  iIjJ^يعيم، آبو حدسا ميبه، ر بن بي آبو وحدينا — ٤ ٠ ٢ 
١;^تجن، ثاJ: ;ن لإداش خدش مول: محآهاJا تجئ، فال: ئجاو؛ 
كإكميه بئ كمي التئهد وسلم عليه اش صل اش رسول علمني يمول: منعود 
اهئوا.ظ ثاص ١^. ١^من يلم 



بابااتقهونياسلأ3

ننزنح محثد;ن نحوك! )ح( ثث. خدي _، نن ئ خدي - ٤٠٣
ابنص طاوص؛ وعذ جبم، بن سمحي عذ الربتد، أف عذ الثث، أنحريا امحاجر، 
يلفافثئد"ي يك ذتؤ ء اشُ ٍنل ، ٠٥١زتوو لكف قاو: أنئ ءس 

ف،القات الصLلوات اثازكات ءاثحيأت يمووت يكاو \ذؤ'\زأ:ا مى الثووه 
\نح\ضهماد^ الثلأمعو١وعj وزئ الثلأ؛محمحامح 

كإومح1 ابن وواية ؤق اف،ا. رمحول محمدا أق وأنهي ^، ١١إلا إلأ لا أن أنهد 
ل١١Jاكنآيخكا

حديثعن الثيء بعض خلف عنها، اممه رصي هماس ابن حديث هذا [ ١ ] 
الهوعل عليه الله صل الرمحول محاية فيه الحديئن وكلأ همه، الله رصي عود مابن 

حديثوق القران، من السورة يعلمهم كا إياه يعلمهم وأنه التشهد، نبيا ومحلم 
عليهاف صل الني أن إل إثارة كميه®؛ بئ ُركفي ءال(؛ عنه الله رصي عود مابن 

له.يقوله ما يعل أن أراد ومحلم آله وعل 
فه®؛القات الصلوات الةار'اكات، ااالت■حي١ت يةول،ت هماس ابن ديث حق 
توصمحالتحثة فاة للتحيات، صفة فالاركات1 ا>لبار'كاتاا، ®التحئات أما 
[.٦١ل\دوو:ه طتفه ثتيفه ؤمحةنر(بموآي تحال؛ اطه قال، بالركة، 

علفتكون هذا وعل للتحيات، صفة تكون أن فيبعد ااالص1واات،® وأما 
عنه.اممه رصي عود مابن حديث ليوافق والصلوات؛ أي؛ انملف، حرف تقدير 

قال،كا للتحيات، مجنة إنبا لقيا الصلوات قل كانت فلو )رالقاث،® وأن 
همهافصالت، لكنها لالرر:اآ[؛ ه ث—٠٤ منرء=فة مذعقدآثه ؤمح_ة ؛عالت 



اثصلأةكناس 
 ==٨٢

الواو،وهو عطف حرف تقدير عل إما نقول؛ وحينئذ الصلوات، وهو؛ بأجنبي 
ف.والعليبات والصلوات المباركات التحيات المعتى؛ ؤيكون 

عودمابن حديث، عل ~زياده عنهإ الله رصي عباس ابن حدينا ل فيكون 
مباركات.باما اكحيات وصم، ءنه~ الله رصي 

عودمابن هوكحديث، ^^١^٠١ افه ورخمه اللمي أبجا علمتلث ؛رالثلأم قوله؛ 
التحيات.ل •كتء الله رنحى 

أيقا.حوي مابن كحديث،  ٠١الصالحين افه عتاد وعل عؤا ررالثلأم وقوله؛ 
ابنحديث، ق اهو4اا رئول، محثت.ا أو وآسهلء افه، إلا إله لا أل ، J^f^وقوله؛ 

ا،.ورسوله ررعيده عود؛ م

بنعدالثخمن حدسا آدم، بن يش حدتا نته، إي بن أبوبكر حدتا - ٤  ٠٣
اشُزئولاف4ءنل كاف ماو؛ لإاس ا;ن ض طائس، ص ١^، لحينيأثو مم.، 

المنآن.مى الئ.وره يعلمنا كإ \لئذأاو يعلمنا وسلم علميه 
الححدري،كامل وابو سعين.، بن وقتيبه منصور، بن نعيد لحدينا " ٤٠٤
ض_^، أثو عدثنا !١^١؛ ^-؛ م -ؤاللفظ ١^ هاiللئ، زمحئد;ن 

\يمع صلمنتج يال،؛ الؤماثى؛ عنداادل4 بن حطان عئ جبم، بن يوص عن قتاده، 
الصلاةأقرت، الثوم من رحل هال؛ المعدة عند كاف يال، صلاة، الأئعري موسى 

امحمهمال؛ اوصزف1،؛ وسللم الصلاه موسى آبو ممى هالنا "هالت~ والزكاة بالإ 
!^١١^١ كبمه ١^ ٣ هاَل؛ لمأ \م هأزم دال؛ زكدارإ ^١ كلثه ١^ 



داد،اصزاكلأة
— ٨٣ك=ذ 

أذمميزث قمحا، نا ق1و: هصا؟ا حْلاق ثا ظث لَممال: المن؛ ءم 
أماموشى: أبو ممال الخمن, إلا -يا رد ولم دقها آنا الموم؛ مى وجل ءثال تبما• 

لنام؛ق حطثا وتلم عليه اش صل افُ ومول إف صلاكم؟ ق مولوف كيم، 
؛،J-^lن؛ ئومحم، هأيئوا طقم ررإذا ممال: ءت-لأثا؛ ظثا ؤه 

بياولأامح؛صزا:آلأ.بجكلم
قاليلئم((. ويزلإ هبم؛ ؛:>^ ٧٢هإن ؤان'كئوا، ةكمحوا ذذخ ء هإذا اه؛ 

خمده.لنؤر اممه نخ مال: قإدا ُتئلث،، لأؤ1إوأ وتلم: عليه اممه صل افه ومول 
لتانعل وذال ^١^ ص هإِن ه؛، بمج!ش الخثئ؛  viuزبم، ؛ ٠٧١قئولوا 

واسجدوا،ه^كبمثوا ونجد كمت ؤإدا حميم. لمي الله شخ وسلم؛ عليه الله صل يه 
ؤتثلم:عش ، ٥١صل ، ٥١رئول ممال هتاثكم،<. ويرلإ ٥؛،^؛ بمجد الإمام لإف 
القاُت،،١^٥١١!، أحدّقم: مول أول من ^؛٤^٠ عندالمنية ثإداثاو بتللث،. ^، ٧١١

اشالثلأ؛ظثاوءلصاد محمحاتيونلأافيجويركاته، ممه، الصلزاثق 
محهدأنلأإلأألأافه،صأنمماعبمةوزئوله«ااا.

 1 ١ t ،مائل:عل دليل فيه هداحدين

ينبغي؛لا ما أحد من سمع ؤإذا الحإعة، يتفمد أن للإمام يبغي انه أولا• 
الحقيقة.إل يصل حتى عنه فليبححا 

كالهمالقوم أرم ولهدا عنه، اش، رصي موسى أي هيبة مدة عل دليل وقته ٠انيا: 
عهدق وغ ما ؤإل هذا إل وانفلر القائل، تكلم القائل غر -ها اتهم فلمإ وسكتوا، 

عليهاممه صل الني فوحد لحل حن بكرة، أب قمة ق وملم عليه الله مجز الني 
هذا؟فعل أيكم فقال: الصم،، إل يصل أن قبل وركع فعجل ساجدا، وسلم 



اثصلأةكتاب 

وسلمآله وعل عليه اض صل الشي أن عل يدلك مما ؛ بكرة أبو فأحارْ 
ومنهابه، والسلام الصلاة عليه رآه من أن 0ع سهلا، هينا العريكة، لى كان 

لينا.محده فاثه وحالهله عاشره 
"كيررهإدا قال! الإمام، متابعة وجوب من ذكر ما عل دليل هذا وق ئالئا! 

آمين«.ممولوا: الئالن؛ ولا عي اكقوب عي هاو: ؤإذا هكووا، 
أشياء!أربعة تفيد الحملة وهذه يكووا((، "قلإ ررياداقوله! 

أولأ!أنلأنكوقبله.

معه.نكر لا أن ثانتا! 

ثاكا!أنلأنتأحرءنهممتاّ

الحملةمن يوحد وهذا فورا، بحده نكر أن النطق عليه دل ما رابعا! 
ممولوا!الئالن؛ ذلا عي عي داَل! ^١ ثكٍوا، كر ))^١ الشرط؛ة! 

استجب.اللهم معناها! ام؛ن لأن الله'؛؛ قبتكم اميز. 
فائتارير نره ولر فلوكر هذا وعل ورلإٌ ررآكي وملم! عليه افه صل قوله 

جعللأنه يك؛ر؛ حتى ننتفلر فاثنا كر؛ نسمعه وب ركع ولو نركع، ولا نكبر لا 
وركوعه.تكبيره بحد وقوعنا 

ممال(متمحم®. ويرلإ ؤظأ ^٠^ الإمام ررمإل وسلم* عليه افُ صل يقوله 
فركحتمري إذا أنه أتم،• بؤلكٌ• رامحتلك لم! وماله وعل عليه افر صل اممه رسول 

تهذه.فهذه معه 

لوأصله (، ٦٨٤)رقم الصف، قل يركع الرحل باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرحه )١( 
(.٧٨٣رقم)اكف، دون ركع إذا باب الأذان، كاب الخاوي: صحيح 



راساصقسء
٨٥=ًكط==^^===ء==ء====ًًء 

اكرلا ؤيقول! محنهد الهداية■" ولهم لنا الله أل ~نالأئمة يعفى ألة! م
لاجتهاد وهذا ال1مومين أن أحشي لأف التال؛ الركن إل أصل حتى 

ته*يؤمرون ما يفعلوا أن الأجرين وعل ته، تؤمر ما افعل فأنت محله، غير 

يكير؟أن وسها الإمام ركر إذا ت مسألة 

لأنهيتقيد؛ لا نبهه لو ذلك مع لكن ينثهه، فإيه مها أنه الإنسان علم إذا 
نجاوزمحل•

اللهميقولوا حميم. لمي افه سح ت هال "ؤإدا وملم؛ عليه افه صل وهوله 
صغإحدى الخمداا 3،^، رسا اءاللهم الصيغة هذه زكم؛؛ افه بمءغ الخند؛ لك رننا 

»تواالثالثة: الخئدء، زثناوك ءاللهم الثانية: الخذو«، هده»اللهأزكانك أرع: 
وبدونه،اللهم، مع بالواووبدونبما يعني• الخندار؛ لك ُررسا الرابعة• الحئدار، وللث، 

تمولبل واحد، ومتا ق تقولها لن أنلث، العلوم ومن صخ؛ أرع اُبممح فتكون 
أنمتنوعة، وحوم عل الواردة العبادات، ق القاعدة هي كإ مرة، وهذا مرة هذا 

مجرة.وهذه مجرة هذه تفعل 

اممهصل لسانئيى عل يال، وثعال افهنيازك ®محإو وملم: عليه افه صل ونوله 
يملف.لا والخير حير، وهذا يعني؛ ا حميم لمي افه نح ونلم: عليه 

ويزهعهيلفم ينجد الإمام دإ0 وانجدوا، ومجدقكيرثوا كئت *ثإدا وةولهت 
الثنيةعند ثال ؤإدا ارهتللثايت1اك. وملم: عليه الله صل اممه نمول، ممال، هتل\كمااا 

نقصفيه هدا ،؛*. aiالصلوات القات، التحثات أحدؤم: هول أول من 
اللهرنحى عباس بن عبدالله وحديث، عنه الله رقى عود مبن عبدالله حديث، عن 

ررالةأزىت((.وهونوله: عنهإ؛ 



لأةاثصكتاب  ٨٦

نعلعي الثلأم ذنتس اف الض محا عولث، ررالئلأم يقول: ثم 
ؤزثوله«.عدة محقيا أن وأنهي اله<، إلا لاإو؛ث أنهدأو الصالخا5، اف عتاد 

الراحي،عل يكون امتن المأمومين؛ قول بأن يقولون العلياء يعفى مسألة: 
الإمام؟يؤمن حش بمي آمن، الإمام؛ قول بعد بمي؛ 

وسالم:آله وعل عليه اض صل نوله لأن فيه؛ شلث، لا غلعل وهدا والخوابا: 
ظاهرفأمنوا(( أمن ررإذا التامين: موصع خ أوإذا التأمين، ق ثميع أي: أمناُ ررإذا 

ءإداوسالم: آله وعل عليه افه صل كقوله يعد0، إلا تأمن لا أن الشرؤلية الحملة 
الإنسانولكن هذا؟ مثل عليه نحفى كيف الإنسان يعجمس، لكن محاركعوا®، رلإ 
فقدعلتإ به أحاط إذا وثانيا: يالثيء، علتا نحيط لا قد أولا: يشر، فإثه كان مهيا 

ينسى•

أنين تعيد حدثنا اتامه، آيو حدسا نيبه، أي ين آيوبكر حدسا " ٤٠٤
)ح(أى. حدسا هشام، ين معاد حدسا الم1نعئ، عثّال آيو عروبه•)ح( 

قتاذ0؛عن هؤلاء كل القص؛ تؤاف ض جرير، أ-نيدا إبراهم، بن إنحاث، وحدثنا 
راؤإداالزيادة: من ةتاد0 عن نؤاف، عن جرير، حدين، ؤؤ، يمثله■ الإنناد هدا ِفي 

افهصل سثه لسان عل مال افه ُردإ0 منهم: احد حديث، ق وليس هأنيتوا®. هزأ 
عنانه.م عن وحده، كامل م رواية ق إلا حمده®. لمى افه شخ وتلم علثؤ 
هثال،الحديث،: هدا النصرل م أحت، ابن بكر آيو مال إنحاى: ايو مال، 

هزممال،: هزيزه؟ م نحديث، بكر: أبو ثة مماو ئايال؟ا مى أحمظ زيد 
للحإئإثصعهممال: صحيح. هوعندي ممال: مزأقائصتوا. ؤإدا يعثي،• صحيح؛ 



ب1بالتقهدشاسلأء
AV—ذ———^^^=^=^==== 

ماهنا ها وضعت إي هنا. ها وصنته صحح عندي ئيء كل ليس قال! هنا؟ ها 
١١٢^^.

صص ص ى انناى:ن ^!١ ٤- ٠ ٤ 
علهمي وجل عر افه »دإو الحديث: ِفي وقال الإنثاد، تندا قتادة عن منتر، 
خمده^.لمل الثه ميع ومنم عليه الثه صل له لسان 

منتثنى يأنه معروف قانصتوا،؛ قزأ ررؤإدا وملم: عليه اف صل قوله [ ١ ت 
الاستفتاح،تقرأ أن يجوز لا أنه عل دليل وفيه الفاتحة، الرامح— القول ~عل ذللث، 

ولكنالاستفتاح، تقرأ فلا الفاتحة؛ بعد التي القراءة يقرأ والإمام دحالت، فلو 
الفاتحة.واقرأ وبسمل الرجتم الشيْلان من باش استعد 

-؛؛؛--؛؛؛- أو 



اكلأةكناس 
^=========^ً====^ك==== ٨٨

^بوضاساهاها،

بنمحم عذ مالك، عو مرأت قال؛ اشيمئ؛ ءش بذ بجط حدكا ٤- ٠ ٥ 
ئوالديريي بن -وعداض الأئصاري زد °ين عداممه بن محقي أن الجمر؛ ■عداه 

افهرمول إناثا قال! الأئصاري منعود ى عن أحيمزه بالصلاة—؛ الداء أري كاف 
اشأمزثا ثني؛ بن بشثئ له ممال عتاده؛ بن شند محلى ق وثخن وتلم عليه افه صل 
،٧٥١ر<سول ونكث قال! عثك؟ نصل ثك1م، الإه! رسول يا عليك يصل أف ينال 

تش0محلإ:الة؛لإمالزئول^ضلاهُظوهئيزنت؛؛ ضز١٥
إبرامحم،آل عل صلتت ي محمد، آل وعل محمد عل صل رراللهم قولوا! وسلم 
حمدالنا1تنإنك، ل ءا;ائكت محثد، محقي عل وثارك 

آلهوعل عليه اممه صل الشي عل الصلاة الحديث! هذا من الشاهد ]١[ 
أمرالصلاة وكان الصلاة، كيفثة عن سألوا عنهم اض رصي فالصحابة سلم، 

الهوعل عليه اش صل الله رمول لم فبينها كيفيتها، عن سألوا لكنهم معلوم، 
مالوالما لأمم للإرسال؛ ولكنه للوجوب، ليس الأمر وهذا ررقولوا١١ ممال! وسلم 

سؤال.جواب فهو أجاحم، الكيفية عن 
يجوز.فانه كيمة بأي وسلم عليه اممه صل النبي عل صل فإذا هذا وعل 

للوجوب؟ليس والل.ي هوللوجوب الن.ي الأمر صايهل ما قيل! فإن 
ليسالسؤال بعد الأمر أن وهي• قاعدة، هذا من وناحد القرائن؛ فالحواب! 

للوجوب.



ضاسسهوماسادهل،
٨٩-=====ءكء^^^^ء^ٍء—===^^=ءء—ء 

صث؛ثثإ محمد، م وعل محثز« عل صل رراللهم وسلم! عليه افه صل موله 
وأنارالالهم« قوله: عل الكلام سق صل« ءاللهأ إلح، إيرامم...« م عل 

—تعويضمناسها وأن اليم، عنها وءوصتا النداء ياء فحدفت افه، يا أصلها: 
اف.يامم بالأيتداء فتيمنا تاحثرها مناميه وأما الخمع، عل دالة لأما اليم~ 

اللهمن الصلاة معنى ق اممه رحمهم العلياء احتلمؤ محمدا، عل صل ١٠وقوله: 
علافه صلاة أن افه: رحمه العالية أي عن نقل ما فيها الأقوال وأصح العبد، عل 

الرحمة.مهللق من أحصى وهن.ا الأعل، الملأ ق علميه ثناؤه عبده؛ 

قتفر الأل أن واعلم دينه، عل أتباعه حم الراد محمد،، آل راوعل وقوله: 
وأصحابهمحمد ال وعل محمد عل صل اللهم قيل• فإذا بحبه، موصع كل 

الوّْمحنبل القرابة، كل وليس قرابته، من الومنين بالأل الراد صار وأتباعه؛ 
الدعاء.هدا يشملهم لا غيرهم لأن منهم؛ 

حمفالراد الحدين،— ق —كيا محمد آل وعل محمد عل صل اللهم قيل؛ وإذا 
أط.لأنه دينه؛ عل أتباعه 

هناالكاف إبراهيم؛؛ آل عل صلئت، راثثأ وملم: علميه اف صف وموله 
الصوابهو وهدا للتعليل، إما وقيل: للتشبيه، إما فقيل: النامي؛ فيها احتالم، 
إماقال: من وأما وتعال، سبحانه الله بفحل التوسل باب من ؤيكون اكس 

معإبراهيم آل عل صليت، كإ يقول كيف وقال: موالا، نفه عل فأورد للتشبيه، 
أفضلبه الشبه أن والقاعدة أفضل؟ وملم اله وعل عليه الثه مجل محمدا أة 

وأعل•

صليت،.لأنلئ، أي: للتعليل، الآكاف لأن له؛ داعي لا الإيراد هذا ءنقولت 



اثصلأةكتاب 

شاهد؟لهذا وهل هائل: ئال فإن 

تنهكمهتبمة فهتقم آؤظنا تعال: قوله مثل نعم، هالخواب،: 
[١ لاوةرة:خبم ه ^٠^١ ٤٥٥تعال:قوله ق وكإ لأننا، أي: [ ١٥١]١^٠: 
اممه:رحمه مالك ابن وقال إياكم، لهدايته اذكروه أي: — أحد—عل 

تمم......................اشلدد تبمافزبما
السائقةالله بأفعال التوسل باب من فهو لكيل، محا فادكاف يقصد؛ أي: 

اللاحقة.اكللوبة علأفعالافه 

دينه،عل أتباعه تيم: ا،لراد إ؛نايإأاا راعلأل وملم: عاليه الله صل وقوله 
النايزإكغوأوأصفي محثد،واثازكش صد: وآل قفا كإ 

ررلقوله: وأثبت أثبتها، الثال ول محيي(( حميد )اأئإذ حيف الأول ففي محييا(؛ حميد 
سهل.هل.ا ق والخهلب تمحتلفة، هدا ق والألفاظ العالن(( 

الثمل؟غثر أحد عل الإنسان يمل أن يجوز هل مسألة: 
فالأقرب،مسّت،؛ ولغير استقلالا وأما بأس، فلا لست، أو تبعا أما الحواب: 

افهصل قال؛ فلأن قيل؛ كلمإ مع؛ن، لشخص شحارا امحو إذا حصوصا مكروه، أنه 
أوملم آله وعل عليه 

ينمشتركة فهي مفعول، بمعنى وهمل فاعل، بمعنى همل راحمتدءا وقوله: 
لكلحامل. وحل عر فهو فاعل(، كوتبما)اسم عل أما الفحول؛ واسم الفاعل اسم 
وهذاالصابرين، وعل التقن وعل المومننن عل يثتي، ولهذا الحمد، يستحق من 
صولتعال واش صول، اه أن فالمعنى: بمعنى)مفعول(؛ أنيا عل وأما لهم، حمد 



^،٥٥١بمد وسا4أ عس اس ض النبي على اسلأة باب 

قال!يثره ما أتاه إذا وملم آله وعل عليه اطه صل ائتي وكان حال، كل عل 
علش ررائ قال: بالعكس كان ؤإذا الئالخات«، ثب بضه ١^ ف »ائ 

مكروهعل يحمد لا الذي لله )الحمد العامة: بعضي عند اشتهر ما وأما 
علمحمد لا الذي طه الحمد قولك: لأن ثيء، وفيها بدعة، صيغة فهذه مواه(؛ 
عليهالرسول قال كإ قل ولكن افه، قضاه لما كاره بأنك منك إعلان سواه، مكروه 
الملمة.العبارة هذه من لم لتحال<،؛ ؤل عل فه ®الحمد واللام: الصلاة 

وهوالجل، من فاعل اسم فهو ®محييا، وسلم: عليه الله صل قوله وأما 
والسالهلان.الحفلمة 

لأنجاز كتمية بأي وسلم آله وعل عليه الله صل الّتي عل صل إذا ت مسألة 
~كءامبق~وليسللوجوب.هن،اللارماد 

آلوعل محمد عل صل ®اللهم وملم: عليه اتله صل قوله قائل؛ قال فإذ 
آلوعل إبراهيم عل هنا؛ يقل لر لماذا إبرابمم•••®، آل، عل صليت محا محقي، 

إبراهم؟
أاؤلآمثاشومقنهُتعال: قوله من مآحوذ أعلم— —وافه لأنه فالحواب: 

ولهذا، ل يدخل من أول فهو فلأن؛ آل قيل؛ ؤإذا تصد;م[ محآص4 عوق 
هويدخل من أول أن ه ؤمحجلوإءالفنعوُت^أسن.آزن.اب تحال: قوله 

فرعون.

محتلمة.ألفاظ فيها والتحيات، 

(.٠٣٨ رقم)٣ الحامدين، قفل باب الأدب، كتاب ماجه؛ ابن أحرجه ( ١؛ 



لأةاثص|كتاب 

ئ1لأ:ا1ثنى-؛ لإئن بمار ئن ق محثد;ن -خدي ٤٠٦
قاوتليل؛ م ابن سمعت مال؛ امحم عن منبه، حدسا جنمر، بن محمد حدسا 
افثصو اض زئوو علتا حزغ هديه؟ا للث، اهدي الأ مماو: عجزه؛ بن كعب لمي 
قاو:عيث،؟ نحل صن عليك؛ سئم كيفن ^^١ مد مملنات ومثم؛ عي 

إنك، ؛^١٠٠٣آو عل طن ء محي، م وعل محي، عل ضل  ٣١خمؤ\: 
مم؛وايمزئ،ءلمإئزامج،إكمحي، محي؛ حميد 
؛١١محي((خمد ٌَص..أا[َ

منبهعن وكح، حدثنا مالأت وآبوكزي،؛ -زلا، بن رهنر حدثنا — ٤ ٠ ٦ 
لك،أهدى ألا مسثر• حدين، ِفي وليس مثله. الإسناد؛ -؛يا اقكم، ا-عن ويمني,( 
م

الأنتم،قن ري؛، -ندة!نءيل تق،و، تن هت ■ثدتء ٤- • ٦ 
انهعي مثلة الإمناد؛ ^١ الخكم، عن كلهم معول؛ بن مالك، وعى منتر، وعى 
»الثهأ«.ؤلمْمل: ررومكعلئد«. ماو: 

الصلاةبعد مرني، والمجد الحمد ذكر لأنه قبله؛ الذي من أول وهدا [ ١ ] 
١^^!؛،.ويعد 

يفيدهيئة؟ للخ، أهدي ألا لأخيه: القائل قول لأن ف؛ ذكرها لكن ]٢[ 
لها.شوق ل وهو فتأتيه لها؛ تشويقه 

٠٠٠



بمدالتقيدوم ممس اض سلى النبي ملي الصلاة باب 
 —^=^==—^٩٣ —

)ح(3ماواش;ن زنح خدي نم، مداش;ن محئد;ن - ٤ ٠ ٧ 
آنس،بن مالك عى روح، أنحريا قال؛ له~ —واللمظ إيزامم بن إنحاى وحدسا 

الثاعدي؛محي ابو أ-؛مبي( ئاثآ، بن ض أبيه، عذ يكر، م بن دافه مهض 
نحم،اللهأصوعل خمؤ\: ئ1َل; ظلئ،؟ نمل لإف1، ^١ زئوو :ا قالوا: أنم 

وعلمحقي، عل وتارك إبراهيم، ، JTعل صثث محا ددثمحؤ، أرداجؤ، يعل 
١'.محد«' حميد إنلث، إبناه؛م؛ آو عل ثاركث، مجا ويريه، أرواجه، 
-وهوتحدثاإسقامحل يالوا؛ حجر؛ وابن وفته ايوبج، بن مح، حدكا - ٤ ٠ ٨ 

عانهاس صل  4JJ1رثوو أد هريرْ؛ م ض أبيه، عن العلاء، عن جنمر-، ابن 
ءئزا<الآُ.علته اف صل واحدة عل صل ررمن ت ثاو وسلم 

المعروفة؛القاعدة عل الواردة التشهد وصفات الزيادات؛ بعفن فته هدا [ ١ ] 
مرة.وهذا مرة هذا ثفعل أن فالأفضل العيادة؛ صمات تنوعت إذا أنه 

—الذم، هوالشهورمن —وهذا احرأوسعهما افت رحمهم العلماء بعض وقال 
ثق.الكل لأل مرة؛ وهذا مرة هذا تفحل أنلث، الصحيح ولكن الأكثر، محتار يحنى: 

عليمحل أن افه مأل من أي؛ ءل'أ صل ر'من وملم• عليه اطه صل قوله ]٢[ 
علصل )اللهم قلمتإ: فإذا يرة؛ نعمة وهذ0 عشنا، -ها عليه الله صل واحدة، مرة 

للمثجفاللهم مرات، عثر أنت عيك افه أش الأعل، الملأ ل عليه أثن يعني: محمال(، 
وسلم.عليه اض صل الني عل الصلاة كثرة عل الحن، حذا والمقصود الحمد، 



اسميةكتإب  ٩٤

واصبيدواادأ؛؛يىاممسيع باب 

مناوك،صمحصشقزك ؟•ة-همحينمح؛قاو: 
الإماممحال ررإدا ت هال وسلم عليه افه صل اممه وصول أف هريره أبط عى صالح، 

هووهوله وائى مذ هإثه الخند. لك رنتا اللهم هقولوا؛ حميم؛ لمذ اف شخ 
ا.٥^١١١ مذ مدم ^١ ق صن اللأئ؛كة 
ئذ١;^ حوثثاطوب-:ش شيد، كئ:ذ خدي ٤- ٠ ٩ 

يضاتيذلاصط؛بجعدص
عذشهاب، ^، ٠١عن ناللئ،، عو قزأت مال: تش؛ بذ عش خدثنا - ٤١٠'
أفهميرْ؛ أف عذ أنحراْ أقج عبدالرحمن؛ بن نلثه وأن ١.^^، بن معيد 

ثأمنهواميى مذ هإثه هآمنوا الإمام أمذ ®إدا ياوت ونلم عليه افه صل افه رصول 
،٥١صل ، ٥١زئوو كال شهالسا! اين هاو دئيه؛؛. مذ مدم  ١٠٠له عفر اللائكه يأيى 

»آما5<،لآا.عثهؤن!لمموو: 

حمده؛لمذ ، ٥١شخ الإمام مال، ررإدا المهمة• الأمور من أيقا هذا ]١[ 
مذمدم ما ل4 ئفز الملائهؤ هزو هزله ؤاهيى مذ هزنت ١•^!. أك تسا ١^ دئولوات 

)اللهمالرخ• حال قال الركؤع من الماموم رخ فإذا رخ، إذا يقولها فإثه دئبه®؛ 
الحمد(.ولك رينا 

يجهرالإمام أن الحديث وظاهر المأموم، وكيلك، يؤمن الإمام صار إذا ]٢[ 
بذلكبجهروف أتيم نن الق ورد وقد به، يجهرون الصحابة وكذلك بالتام\ن، 



والسيدوالتا«؛نالسيع و1ب 
—— =—٩٥

ابهرية•ل بآٌين الجهر فالسنة ٠، المسجدر حتى,ثو£آ 
تالخدين، فوائد من 

الإمام،دعاء عل ؤيومنون الناس، مع يملون الملائكة أن عل دليل فيه 
قالدين الملائكة الراد أن " أعلم■~واش والفuهر الخمع، وليس الجنس الراد لكن 
الملائكةكل أما يعيد؛ الشإل، وعن اليمين عن الذين الملائكة أو المجد، ذللثح 

لا.فالظاهر: 

المسألة.هل>ه ق دح.ثا إل محتاج ما تعال— اممه ثاء —إن ميأتينا لكن 
الأول؟التشهد ي الخد هو ما قيل: فإن 

-كإالأفضل من لكن يأس، فلا زاد إذا ولكن ورسوله(، )عبده فالخوابه: 
لايزيد.أن الأفضل الثه— رحمهم العلمإء من حماعة يقول 

توحر.ولا مباشرة نومن الملائكة قاف الملائكة؟ تأم؛ن نوافق كيف قيل• فإذ 
فقل.]الفاى;م\[؛ ا)كاقبمه ؤ؟ الإمام: قال أن حين من أمن-ت، إذا فالخوابر: 

وافقتح.

وردقد التشهد ق الواردة الألفاظ تكون أن يمتع الذي المانع ما قيل؛ فإذ 
الرواة؟بعض من فيها التصؤف، 

الخمع؛تعذر إذا ولكن ممكن، هنا والخمع التصرف،، عدم الأصل فالخوايه: 
ممكن.والخمع الرواة بعض تصرف من إنه قلمنا: 

(.٨٥٣رقم)الخهرياْجن، باب الصلوات، إقاعة كتاب ماجه; ابن أخرجه '( 



اصلأةطتاس 

اننض أضئوص، ائن أتيا محن، >ظ:ن م ٤- ١ ٠ 
تمتئال.' هريرة ابا أف عبدالرحمن؛ بن وآلوتلمه اأنثسا، ابن جوي شهاُت،، 
شهالسا.ابن 3ول ولمْيدم مالك، حديث بمنل وتلم؛ عليؤ اللص صل اينه رسول 

أناأة ضو/.-' أ-ثمفي م، ابى حدثي عش، بن حدتي - ٤١٠
ماوررإدا دال: ذتج عثه اف صر اف زئوو أف ^^٥؛ أف ص حدثه يوص 

عفرالأحرى إحدامحا ^١^، آم؛ر٠• الماء• ل واللايكه آميرا• الصلاة؛ 
أ.دسها'ل مذ ممدم له؛،١ 

الذينالات-تكة بدك: اراد أن مبق، نيا ذرط U م الذي هو هدا [ ١ ] 
لأنمنيي؛ الشيال وعن !، ١^٠٥عن الإنسان، مع الذين الملائكة أو لمسجد، اق 

إذالأنه ثيء؛ هذا من القس ل لكن العموم، منه يفهم قد المماءا، ررل قوله: 
الكآي4َ:. مول: إمام كل عل تؤْن ي  ۶٢١ق التي اللأئك؛ن كاك 
يؤمنون،والأحرون يؤمنون، هؤلاء يكون قد لأنه تعارض؛ هناك صار آم؛ن؛ 

هلالهاء٠١ راق أعني اللفظة، هذْ فالتحرر ذلك،، أشبه وما قاليل، بعده والأحر 
لا؟أو محفوظة هي 

كانؤإن أم؛ن، يقال: ولا الأحسن، هو هذا بخن، فيها: يقال ااآمينا، قوله: 
فإعاآمح،؛ قال: ولو الأمانة، من فاعل اسم فهو آمين؛ قيل: إذا لكن لغة، فيها 

قاصدينء• بمعتى تكون 



واص«يدوارتا«،تيامسع باب 
٩٧====ء==^ٍ===ًًًٍٍ=ءء= 

عنالرثاد، أف ص اأغا؛و0، ■حدسا المعض، منثمه بن عنداش حدسا — ٤ ١ ٠
ماو>رإدا وطأ.' عليه ، ٥١صل ، ٥١وئول قاو قاو: _،؛ أف عن ١^^، 
مدممآ له عفن الأحرى !، ٠٥٥١^ين. ١^^١۶ ز لهن. ١^^•' 

• ١١ليه من 

بنممام عن نعمن، حدسا عبدالرواق، حدسا راؤع، بن محمد حدسا " ٤١٠
محة،ضاتيضلالأمؤطا،ث.

عن—، ١^؛—يعنى؛ يعقوب حدسا نعيد، بن قتتبه حدسا — ٤ ١ ٠ 

هال، ١٥^!هاو،ت وتلم علنه اممه صل افص رسول، أف هريرْ، أب؛، عن أبيه، عن ئهنل،، 
هول،هوله هواهن ين، حلمه! نس همال، آلكثنبآه، ئنهنث؛لآ المارئ! 

أ.ذسهاال مذ مدم ما له عفز ؛ ١^١۶أهل 

قمع إذا السابق: الحديث، و آش« »إدا مض: أف عل يدل تما هدا [ ١ ] 
الإمام:يمول، حتى يسكت، أن المحنى وليس التأم؛ن، موصع بع إذا أو التأم؛ن، 

آمان.



اسلأةكناي، 
=ً_=^__د=^=_=ًنًٍد^ً ٩٨

،؛uyuانأنوم التمام باب 

يثقئ:ئس،هبجئر ااة-همحينمح، 
بكر؛~ئلَأبو ثنياف ض حمنا كريب؛ وأبو حزب، ن ووثير الناقد، وعمرو 

تمطموو: ^٣،؛ بن أس تمنت، ت ١^٧؛ عن عيية-، ؛ن نماJ ■حدثنا 
نعودة،عش مد•حلنا ؛، ٢٥١ثمة مججش يرس؛ ض وتلم عليه ١^ صل البئر 

،!Jiiالصلاة مصي ملتا معودا؛ وراءْ مصلينا ماعدا، بنا مصل الصلاة، هحصزُت، 
رغنإدا مانجدوا، تجد ؤإدا ئءول ثمت مإدا ب4، يلأتأ الإمام جبل ُءتما 

ثإذاضلماءداا-ئو، هئولوا:ن؛ناووالث، ماَل:شخاَلهِتىخمدئ، هاندئوا،ثإذا 
•أحمثولاا معودا مصلوا 

رمح،بن محثد وحدسا )ح( لسثا. حدسا تعيد، بن قتي؛ه حدسا — ٤١١
أضصل اف رئوو حز مال؛ ماك بن آنس عى شهاب، ابن، عن، الليث،، أحأرثا 

حوه.يكز م ^^١ ٥٥امججثر،ل دتس،؛ عؤر وتلم عليه 

وملمآله وعل، عليه اف صل، النهم، مضل يمول،ت اتجرح، بمي،• ججم، ا ١ ل 
نحولهعاليه قدحلنا الأيمن، جنبه انجرح يعني،ت شقه، ضحش فرس عن 

ماعدا.بنا فصلي الصلاة محفرتر 

الخديث،!وائل. فس 

ماالخوادُث، س يصيبه البشر، س كغثره وسلم عليه اض صل، اض رّولا أن — ١ 
علولركب الأرض، عل يضل لا حتى الملائكة لتلقفته اممه ولوشاء البشر، يصيب 
البشر.حصائص يحميه بشزا جعله وتعال سبحانه الله لكن، الملائكة، أجنحة 



واباصاماسم0لإئم
—٩٩

كبثرفلأن يقود.' الناس وبعض للأعل، الأدنى عيادة فوائده؛ ومن ٢
الأحر.ولك ءال0 فنقول؛ شيئاإ عنده اوي أملا 

أممالحديث ظاهر لأن الحإعة؛ بترك يعدر الريض أن فوائده؛ ومن ٣— 
مكانه.ل  oJCS■صلوا 

ولوقعودا، الناس صل قاعدا الإمام صل إذا انه الحديث؛ فوائد ومن ٤" 
شرطين؛لدلك اض رحمهم الفقهاء اشترمحل ولكن القيام، عل نادرين كانوا 

الراتب.الإمام يحني؛ الحي، إمام يكون أن الأول؛ الشرط 
القياموجوب الأصل بأن ذللث، وطلوا علته، زوال يرجى أن الثال؛ الشرمحل 

أنومعلوم بمتلها، التخصبس فيكون الحادثة، حذْ الأصل هدا خولفح القادر، عل 
بهبأس لا وهن.ا علته، زوال يرجى وأنه الحي، إمام كان وملم عليه اش صل الّك، 

عاء1.اصل ررإدا وسلم؛ عليه اه مجل قوله عموم لولا ده~ لابأس الانحاه هدا ~يعتي 
~ولوكانقاعدا الإمام صل مش ؤيقال؛ الشرطان، فيرغ هذا وعل قعودا®؛ يصلوا 

قعودا.حلفه يصلون فامم علته- زوال ترجى لا ممن ولوكان الحي، إمام غير 

معهدائ، يبقوا أن تحيزون هل علته؛ زوال ترجى لا كان إذا ئٍلت فإذا 
قعودا؟مصلون 

صر.ولا نعم فالحواب؛ 

اللهصل لقوله حمده؛ لمن الله مْع يقول؛ لا المأموم أن عل دليل هدا وق ~ ٥ 
ربنامقولوا؛ حمده؛ لني اممه سخ مال،؛ ؤإدا ةىروا... كم رريإدا وملم؛ عليه 

لقال؛يقوله المأموم كان ولو حميم، لمن النه سمع قولوا؛ يقل ولر الخمل•®، وللث، 
المتعن.القول هو وهدا فكيروا، كبر إذا قال كإ حمده، لمن اممه سمع قولوا 



لأةاكيكتاب 

؛؛أص|^ااروؤتئوج{ ثإ ررصئوا وملم! آله وعل عليه اممه صل قوله وأما 
~بالمأموم•بيه تمححبمص هذا لكن بذلك، مأمورون أننا شك ولا صحح، فهذا 

الحمد—.ولك ربنا يقول! الإمام حلفا 

جعلنوعان! الحعل الإمام،، لأجعل كلمة الحديث،! هذا فوائد ومن ٦— 
]الإمراء:'آا[،ه ءايؤث ؤآمار آيل ؤهكت، تعالت فقوله كوف، وجعل شرعي، 

_وقوله كوف، لحنل هذا ١[ ا-ا :• ]١٢^واثا0جاامانثاشاه 
شرعي،جعل هذا ١[ ]الاددة:مآ• ولاوصيلتؤه محةآِولأصيهف من ؤماج،<ل،أض وتع.ال! 

هذاوق النفي، عليه يصدق فلا كان، قد لأنه كونثا؛ جعلا يكون أن يصح ولا 
شرعي.الخنل الحدبث، 

صلواالريفي عادوا إذا أمم المتنبهلة؛ المائدة هذه ق تقولون ما مسألة! 
بيته؟ق حماعة معه 

لا،يقال؛ وقد الحإعة، فوات من نحشون كانوا إذا هذا؛ يقال قد الحواب،! 

——أيصا حلفه والصلاة الراتب، الإمام هو واللام الصلاة عليه الرسول قال 
معيصلوا أن والمحكم معه، صلوا الميزة فلهذه غارْ، .، حلفالصلاة من أفضل 

احتإل.فيه ليس الذي المحكم إل نر"أع فاثا محتملة القضثة مادامت، لأنه الناس؛ 
يقول!لا أنه عل يدل هل حمده(، لن اش )سمع يقول! الإمام كان إذا مسألة! 

الحمد(؟وللث، )ربما 

عليهافه صل الرسول كان الحمد( ولك )ربنا لأن يدل؛ لا لا، الحوابخ! 
الإمام.وهو يقولها لم وس

٤،•٠ رص، نحربجه ٌخم آ ١ ١ 



ائامومبالإمامالتمام باب 

اننض تحص، ص م، اا؛-خثض>ه:ئمح،أنينائ 
مس؛ص صئ وتلمم عآيه الله صل افه وسول أف ماك؛ بن آنس أح؛ربي يهاب، 

عنم، بن مالك عذ عيني، بن منن حدكا عتر، ى ابن حدقا " ٤١١
عنةإشمغ لزنا؛ ركب رنثم عثه افه صل افه رئول أف أنى عن الرنري، 

تاى((اأا.^١ ئء ضز ي زيه: خديثهي، بم امحن؛ شششمه 
الزخري،ض تنتن، أ-محنا أمحنا محي، ثن بد خدكا - ٤ ١ ١ 
الأيمن؛شمه مجحس هريه؛ من تمط زنلم عليه اطه صل البي أف أنس أحيرنذJا 
زناك.فيه وليل الحديث، زتاى 

إذاماما« صالوا ماج صل ارإدا وملم: عليه اطه صل قوله من نمى ا ]١ 
محفوظة،اللفظة هذه كانت ؤإذا قاعدا، فليصل القيام عن عاجزا الإنسان كال 
محلهو هدا لأن قعودا،،؛ صلوا هاعدا صل ررثإدا قوله: التقابل؛؛ن لتام فهي 

قاءصل إذا أما القيام؟ عل قادرون ونحن قعوذا نمل كيف إذ الإشكال، 
فقوم.قادرون ونحن 

اف.رحمه حرملة لحديث، شاهد هدا إدا: ]٢[ 



لأةاثصكنا،_، 

صم ص نن مدة ^ ثته، م آا؛-خدكاأتومين 
داسعلته يدحو ونئم، عش ١^ صل الله ونول \>ذلك يالت: عائثة؛ عن أتيه، 
صلناُ، حاط وسلم علته اممه صل اممه ونول يمحل ي١ءوذودك، أصحابه مى 

الإثامجعل ررإتإ ثاو انحزف ثو ^١ ١^١. أن ياشازإص ماتا شلاته 
صلواحلونا"حالنا صل ؤإدا قاوئعوا، رغ ؤإدا ئارٌكعوا، رٌع لإدا بؤ، ل،رئم 

)ح(ئيد. ١^ ينتي؛ حماد؛ حدسا ١^^١^؛، الربع أبو حدسا " ٤١٢
 Jكاأنو؟كر;؛Jخئكا ثته،لأوي؛^١^: زحAdyكاJ١;^.)ح(ثح

يحوم.الإمناد، -؟؛١ ءنو0؛ بن هشام ص همعا ١؛؛،؛ حدثنا هال؛ نمر، 

منليت الزيادة أن نبي ومالك،®؛ يونس زيادة فيه ®وليس قوله؛ زا[ 
لوهم الاه، رحمهم ماللئ، والإمام يونس من هي بل عمر، آنجا ابن من ولا حرملة 

المد.أناء 

الإثارةأف عل تدل وهي الإشارة، محبق" ما —عل نيادة الحدين، هذا ل ]٢[ 
•احلوا أن إليهم أشار لقوله؛ الكلام؛ يفهمه ما أنهمت، ؤإن كالكلأم، لمت، 

رمح،بن محمد وحدثتا )ح( ليث،• حدسا سعيي.، بن قتيبه حدسا ٤—  ١٣
عقه ٠١٥١صل اش رسول، اسككى ثالا؛ جابر عى الربتر، أب؛، عذ اللتلمر، اح؛ردا 

يزاناإلتنا ئالتمث، ركبيز0؛ الناس ينح بكر وأبو هاعال، وهو وراءْ صلتنا ونئلم، 
^ماكن•تم ®إل يال،؛ شيم قلنا هعودا؛ ثصلاته صلتنا دمعددا، إلتنا ئامار قياما، 

امحقوامعلوا، هلا هنود وهلم مثوكهم عق بموموف والروم مارس فنل لممعلوذ 



تاثا،وإنصوئعداهصإوامةا(الال^ىا؛إنضلئجانحإوا 
مح،محوامحن;ئسلإمصضبي،

بكروآبو وسلم علته اطه صل الله رئول بثا صل ت ماو جابر ص الرم، بي، أص 
ئأذونغثوثمو1دووسم. ٍنل ١^ ■5ينتوو ^١ خلقة، 
}يب 

بالنثةلا بالصورة، تعتبر الشانئة أف إل لطيفة إثارة الحديث هدا ق ]١[ 
عليهاممه صل والرسول قاموا لما عنهم الله رصي الصحابة هؤلاء لأن بالقصد؛ ولا 

الصورةولكن لا، ابواب• التشبه؟ ؛دللث، أرادواهل جالس؛ وسلم آله وعل 
بالنصارى،تشبه هذا باليهود، تشيه هذا قال! إذا الإنسان يعارصى ما وممرا ئسبه، 
ولوبالصورة محصل التشبه إن فنقول! مبمذا، يعارصن به، القصدت ما أنا قال. 

أعفلم.ذلك صار التشثه قصد فإف قصد؛ بلا 
الحديث؛فوائد من ]٢[ 

اللهرصي بكر أن فعل والدليل الحاجة، عند الإمام عن ١^^ مشروعية ~ ١ 
إياه.وملم آله وعل عليه الله صل الشي ؤإقرار عنه 

وراءه•من يسمع جهرا بالتكبتر بجهر أن للإمام الأفضل أن ٢~ 
يسمعولا واسعا، المسجد كان إذا الصوت مكر وصع مشروعية ّ؟" 

منالإتمام ق أباغ الصوت مكر لأن الملغ؛ مشروعية عل بتاء بدونه، الناس 
الصوتمكر أما الاس، يتبعه نم الإمام، بعد يقول سوف المبلغ إف إذ اللغ، 

مباشرة.الإمام من فيكون 



لأةاثصكتاب 

مص الحزاؤي~، ~يعنيت الغيرة حدسا تعيد، بن قتيبه حدسا " ٤١٤
ررإيإ،: Jliوتلم عش ال؛ه صل اض زئوو أن هزيزْ أى ض الأعتج، عن ١^^، 
ماو،تؤإدا ياوكعوا، زلإ ؤإدا ئتقوول كئت هإدا علته؛ كهتلموا محلا يه، لثوثم الإمام 
ؤإداقانجدوا، تجد ؤإدا الحمد. ٧^، ربنا اللهم هقولوات حميم؛ لمذ اش تخ 
جiوناأخمثون((أاا.صأوا حالنا ضل 

ئنمحام ص ضن، خدكا مدالئوا3،، خدنا زي نن محقي خدئثا - ٤ ١ ٤ 
بمثله.وتلم، عليه اطه صل الثي عن حيرْ، أبإ عن منبه، 

ءإةٌَواررقلأ سبق" ما عل "زيادة وتلم عليه اش صل قوله فيه هدا [ ١ ] 
أنعليه؛ الاختلاف هدا السابقة، أو عنه التخك، يثمل عليه والاختلاف عليه؛،، 
محاالفاء لأن ككيرثوا«؛ ء »دإدا قوله: ذلك عل والدليل تتأخر، أو عنه تتقدم 

أيدا،والمأموم الإمام سة اختلاف يجوز لا أنه عل دليل هدا ل وليس للتفريع، 
بالعكس،أو العصر يمحل من خلف الغلهر تصل أن فلك الأحوال، من حال بأي 
عليه،الاختلاف فيه يفلهر لا باطن، أمر النية لأن عليه؛ اختلاقا ذللئ، يعد ولا 

وسالم:عليه اض صل قوله -أيمحا" وفيه ، yhLiaj؛ق المخالفة عليه فالاختلاف 
إحدىوهده الحمد(،، للئ، زننا اللهم يقولوا: حمده؛ لمى افه تخ مال،: راثإدا 

الحمد(،)ربناللث، )رينا صفاتر: أرع محبق" "كإ أربعة وهي التحميد، صفايت، 
الحمد(.ولك، ربنا الحمد(،)اللهم للث، ربنا الحمد(،)اللهم ولك، 



لأالإئمبمص؛؛ووضوه

JاضإJونيءالإنإم نادرة مى اض باب 

بنمحنى أ-نينا قالأت حئرم؛ وابن إبراهيم، بن إمحاى حدثنا -  ٤١٥
صلاف رسول لكل د1لت ^^٥؛ م عذ صائح، |؛ٍا ض الأعمش، حدثنا يوص، 

ماوتؤإدا و إدا الإمام؛ ^١^١ ررلأ بمول■ يعثئثا وتلمم عليه افه 
خمدْ،لني اف شخ يال ؤإدا هارنحوا، رخ نإدا ين. يقولوا؛ 

اض.الث؛مثيمائ،هئولوا;
بننهيل عن الدراوزدي"، ~ثنيا؛ محدالعزير حدثنا محه، حدثنا ٤- ١ ٥ 

ثحؤْوشلم، عليه اطه صل اللمت عن هريرة، م عن أبتؤ، عن صالح، أنج( 
مل4(،اا؛.اروَلأتنسوا زراد: »ولأادكابمهممونيا:آميرق«. إئ: °ؤإلا 

سقوه،لا أي؛ الإمام« تيادروا ءلأ وملم؛ آله وعل عليه افه صل ئوله ا ١ ت 
إنلث،إذ فقد؛ادرن،، وافقته ؤإذا بادرت،، فقد سقته إذا لأنلئ، أيمحا؛ توافقوْ ولا 

لهن.صولوا؛ الكآد؛له وولأ هاو؛ *نإدا وفيه؛ يفعل، حتى تفعل لا بان مأمور 
د(.ئ، اهمنوا قولوا؛ حمدة، 

عليها.الكلام ومجن 

فإثهلهن*؛ هقولوا؛ ه ؤ؟ يال،؛ ®ثإدا وملم. عليه الله صل يقوله 
المقصودلهم، غفر يقل؛ ولر له، غفر المإء أهل قول الأرض أهل قول وافق إذا 

ثان.فثيء الملائكة أما القائل، أي له« المأموم»غفر 



لأةكتاد،اأص

)ح(سب. حيى جعفر، بن محئد حيى بثاو، بن محمد حدث — ٤ ١ ٦ 
وهو!— يغل ص فنيه، حدثنا ان، حدثتا —، ثة —واللمظ معاذ بن ■صداض وحدسإ 

عشاف صل اف ومحول( قال( مول<1 هزيز0 أيا سمع عنممه، أنا سئ عطاء~، ابن 
كنآش شخ قاق: ^١ ^1، هص1وا ماعدا صل ^٥١ جة، الإى؛ ررة نثن؛: 
الءءم \ض م واهق هإذا د. ق، زبمأ الل؛م ٥^^١: حمدة؛ 

دوه<،اا'.من مدم له؛،١ عفز 
موليومح، أبا أف حتوْ؛ ص وف، ابن حيكا أبوالطاهر، حدكي، - ٤ ١ ٧ 

وسلمعليه اش صل اض ومول عذ مول هريرْ ابا تبمت ت مال( حدثه هريرْ ١؛^ 
لإاوءوا،وإذازلإمازثئوا،ئذاداو:

ياقا،هصثوا ماج ضز وأ1ا ائJ. ال^هأزيماJاك فئوJواحمية؛ لخن اف شخ 
ءص1وامئوئاأحمثون«لألوإذاضلماعدا 

المقايليه يستر ما الحنة جثة® الإمام ®إي وسلم• عليه افه صف قوله [ ]١ 
فمثلأتنحمله، عل السنة دلت، ما المأموم عن يتحمل لأنه جنة وكاين التهام، ليقيه 

فالإمام المأموم أدرك إذا وفيإ ساهيا، عنه هام إذا فيإ الأول التشهد عنه يتحمل 
رباعثة.ق )!( IS"إذاالأول التثهال> عنه يتحمل سوف فإثه الثانية، الركعة 

عنهيتحمل وأنه الفاتحة، ق إلا القراءة، عته يتحمل أنه — —أيصا وفيه 
يعدكال( إذا وكدللث، اللام، قيل فيه يجد سهوا الإمام ّبا إذا هو، السجود 

الظاهر.ق نحالفه لئلا عنه؛ يتحمل أنه —أيقا— الظاهر فإل اللام، 
[fY  وهن.اقاعدا، صل إذا قاعدين حلفه يصلوا أيا بجب أنه الحديث، ظاهر

عليهمويجب حرام، فإثه الثالث،! القول وأما سنة، فإثه الدهك، أما الصحح، هو 



٧^^٥باباممحسرةالإئم 

—وهوالقعود وجوب ثلاثة؛ المألة هذه ق الأقوال فصارت قياما، يصلوا أن 
فيهالإنسان يتوهم موقعا وقع لما هتا الأمر إن وقالوات واستحبابه، الخدين،— ءلاهر 

المأمومعل مح—إ وأنه حرام، أنه واكالث،1 للمجواز، مبينا صار القيام؛ وجوب 
النيئحرج لما عنه افه رصي بكر أبا بأن لدللمثؤ واستدلوا قائإ؛ يصل أن القادر 

أوبقيبكر، أبو ناحر الصم،؛ ل وقام مريض وهو وسلم آله وعل، عليه اممه صل 
القيام،يّتهلع لا لأنه ؛؛ قاعدار وملم عليه اف صل الني فصل يمينه، عل هاء 

قيانا.يملون الناس وبقي 
فلمزمهمقائتا الصلاة بهم ابتدأ بأنه ذلك؛ عن افه رحمه أحمد الإمام وأجاب 

إتمامها.

قاعد؟والإمام قاي صل الذي صلاة تملل هل مسألة؛ 
تعللفإما الصلاة ق محب، ثيء فكل بالوجوب قلنا إذا نعم، الخواب،؛ 

بركه.

فهلعمدا لاجتهاد الصلاة أركان من ركنا الإمام ترك إذا نائل؛ قال قإو 
قالأءلمئنان أو الفاتحة قراءة مثل عمدا الركن هدا ترك عل يتابعه أن للمماموم 
والجود؟الركؤع 

ففيبركنيته، هو أحل تابعه إن لأنه يمكن؛ فلا الأءلمئنان أما فالخواب! 
وجوبيرى لا كان إذا أيصا، فكدلك الفاتحة أما ينفرد، أن محب، الحالة هذه 

فيجب،يتمكن، لا أيصا المأموم فاة قراءته؛ تمت، آية أي قرأ إذا أنه ؤيرى الفاتحة، 
رنمتفامحدوا، إذا الناس الإصلاح؛؛ن ق جاء ما باب الشهادات، كتاب البأحاريت أحرجه )١( 

نحافواولر الإمام ناحر إذا بأم يمل من الخ،اعة تقديم باب الصلاة، كتاب ت لم وم(، ٢٦٩٠)
١(.٠ ٢ أ/ ٢ )١ رغم بالتةال.يم، مفدة 



لأةاثممكتاب 

بأس.فلا الآموم بصلاة ثقل لا لكن أماإذا الانفراد، عليه 
وهوالصلاة أرلكن من ركنا الإمام ترك قد الأحاديث هده ق قيل! فإل 

لكنفكيف بالتايعة، أمره واللام الصلاة عليه النبي قاف ذللث، ومع القيام، 
اكوذخا؟

عنه.يدل فالقعود القيام أما يدل، غير إل تفومت، الهلمانينة فالخوابت 



بالناسسلؤي و،مروءبإنه4اض »>ض لاهإذامرض استغلالالإمام باب 

u__سالي وسفرونيبL *رض مددض له إذاصض الإمام اسخلأف، باب 
إداقذرهثوابيضم1و،حإسإنام 

هزاممة،طكامضينم
محدييتحرألا : LfJصلت عائشة؛ عو يحلق محاو: ع1داش بن عثداش عن عاوش1، 

عثهاش صل البي مل بل؛ دالئات رسئم؟ عليه ١^ صل افه ومول رض مص 
قاَل:1_،! :ازئول :ثوونك زم ئ: ١^؟،(. ءاصل فاو: ذم 
معثه، قأعمل تنوء، يهب م ماعتنل، ممش، ادحصسج،<،. ل ماء ل ارصعوا 

قال:١^١ زئوو :ا :ثوونك، زفي لا؛ ئك: الأاز؟«. ررأصز ممال: أئاى 
عليه،هأعمئ تنوء، دهن، ثم قاعتشل، ممعلنا، الأحصسا،،. ق ماء ير ررصعوا 

قاJ: ١٠٥١زئوو ثا :قوونك، ذئب لا؛ ئ: اةز،؟«. ررآصز دثال: أثايى 
معثه، محأعمل تنوء، دم، تآ داعثثل، ممعلنا، ادحصسج،ا،. 3، ماء بر >رصعوا 

،:LJliاه! زثوَل ;١ :Lثظئونالئ، ذئب لا؛ الناز؟«. ررأصز ممال: أثايى 
لصلاةذتئأ عليه افه صل افه رثول يتتظروف المسجد ق ، عكوفوالناس 
أذبي أبا إل ومئم عليه اممه صل الله رسول مارسل دالثاث الآ'حرْ؛ العثاء 

أذيأمرك وسئم عليه الده صل اممه رثول إف مماو،ت الرسول؛ داJا٥ والناس، يصل 
ممالقاJ: ضلال!اس! صل! تقiاثا زيلا زكاذ أثو؟كر: مماJ كلالأاس. 

التحرمول، إل نؤ الأيام، تئك، بم أبو تئم يصل عالئ^: ^٧٤،. أحي ألت، عمر: 
العثاسأحدمحا رحلين، بئ محتج حمه، مسه من وحد وسئم عليه اممه صل، 



اضلأةكتاب 

إنهيأوما )ثأحز، يهب ابوتكر زام يل، الناس— يصل بكر —وآبو الفلهر لصلاة 
داح1ثاه. جنيه® إل راآجلثاز| له،I وياو يتأ-حز، لا أف وملمم علته اش صل البي 

•ءل؛هالله صل؛ اللمئ لصلاة مائم وهو يصل هغ أبو وكاف ؟كر، م جب إل 
مالماعد. وتلم عليه اش صل واللي بم، ابا يصلاة يصلول والناس وتلم، 

ماعثك أغرص ألا له؛ مملت عباس؛ بن عداش عل هدحلت عثداش: 
حديثهاهات. مالت وتلم؟ عليه اش صل اش رسول ٌرهمرا ص عائثة 
الثاسا؟تع كاذ اًلإي ظ نك أتثث و4ُ ي ^،١ منئ أم خ ظه 

مك:لأ.داو:همئااا.

عليهاش صل الئي امر من سبق ما عقب الولف—، ذكره الحديث هذا [ ]١ 
عليهاض صل وأخبر وا، فجلمحلوا أن خلفه قاموا الدين الناس وملم آله وعل 
ماعداصل ؤإذا قيانا، فصالوا قاف، مجل إذا الإمام أن ذللث، بعد ويم آله وعل 

غبرباق ^^-٠؛ وأنه مشرؤع، أنه ثالث، لا حصل، الذي وهذا أحمعون، قعودا فصلوا 
إذاالإنسان وأن منسوخ، هازا أن إل اش رحمهم العلم أهل بعض وذهبا متوخ، 

نأخن.إننا وقالوا! قائ،، يصل فإله القيام~ عل قادر ~وهو قاعد إمام خلف مجل 
هوالأمرين وآحر وملم، آله وعل عليه اش صل اش رسول من الأمرين بآحر 
قيام.خلفه والناس قاعدا بالناس فمل، حاء أنه هذا، 

الحاديثا1وائل. فس 

قيمرض كان الرص؛ وسلم آله وعل عليه اف صل بالمب مل لما أنه ~ ١ 
أينعاو.ا آنا ررأيى موته! مرض ل يقول كان حيث، اختارها؛ الذي لأنه عاتثة؛ بست، 

ستال ممئض ذلال؛ا، ق له أذف عائثة يوم يريد أنه نساوم عرف فل،ا عدا'؛؟ آنا 



uU  ظ؛رنيمرضوسفووضوهماعنس،يبالناسله إذااستغلالالإمام

قامالعشاء— صلاة ق ذلك —ولكن االرءس به ثقل وألا ٠، عنهار اض رصي عائشة 
محايةعل دليل وهذا سفلروك، وهم لا، قالوا: النا<ش؟«. ارأصل قال: يمحل، 

عندْثيء أهم لأف الصلاة؛ وبأهل بالصلاة وملم آله وعل عليه الله صل الض 
ينتظرونلثح،وهم قالوا؛ الناس، هوصلاة كلامه— س يتبادر ~ف؛إ الوقت، للثج ذل 

ادحصسج،اا.ل ماء لاصعوال فقال: ينشمل فائه اغتل إذا الإنسان أن ا،لعلوم وس 
العميق،الصحن عندنا، المححن مثل وهو لكلزكن، ااالحصس_،(<: قوله: 

ذللث،.له فوضعوا 

اللهصالواان؛إ لكنه بالناس، ويمل ويدهس، ليقوم يعني: راليثوء،ا وهولها: 
قالوا:الماس؟،؛. ررأصل فقال: أفاق ئم ارض، شدة ص عليه أغمي عليه وسلامه 

فقحلناقالت،: الأ>ثص<مت،،ا، ز ماء ل ررصعوا قال: اش! رسول يا ينتظرونلث، وهم لا، 
شدةس ثانية عليه أغمي الثانية~ ~هذه عليه فأغمي لينوء ذهمثح ثم فاغتسل 
وهملا له: قلنا ؤ الناس؟؛؛ أصل ١١قال أفاق ^ يقوم، أن يستملح لا ارض، 

ثمفاغتسل ففعلنا ايحمب،؛. ق ماء ل ®ضعوا قال: افه! رسول يا ينتظرونلثج 
؛؛.الماس؟ ®أصل فقال: أفاق يم الثالثة—، هي -هدم عليه، فاغمي لينوء ذهب، 
يعني:المجد، ل عكوف، والناس قالت،: الله! رسول يا ينتفلرونلثج وهم لا، فقلنا: 

العشاءلمحلاة وملم اله وعل عليه الله صل الله رسول ينتفرون له ملازمون 
إلخ.بكر..٠ أي إل اممه رسول فأرمل قالت،: الأحرة، 

أنهوسلم آله وعل عليه الله صل الني اغتال س الله رحمهم العلياء أحذ 

كتابلم: وم(، ٤٤٥٠)رقم الي.، مرض باب الغازي، كتاب الخاري• أ"؛مجه )١( 
فضائلكتاب وق (، ٩١؛/  ١٨)رقم عدر، له عرضن إذا الإمام استخلاف باب الوصوء، 

عائثة،ربىأ)ّا؛؛'آ/؛م(.بابفيكاتل الصحابة، 



اسمدةكء0 
==========^====^^^^^=؛==== ١١٢

وملم،آله وعل عليه اممه صل الني لفعل أفاق؛ إذا الإغاء من الاغتسال يمن 
نشطا؟أوفعله تعبدا فعله هل ولكن 

—أي!الفحل -يذا نشاطا الإنسان وجد فإف هدا وعل الثاني؛ الفلاهرت 
الهلب،من هدا وسيكون سيجد، أته والظاهر فلا، وإلا — الإغإء بعد بالاغتسال 

إذاالإنان أن لأمته، وملم آله وعل عليه الله صل الرسول سه الذي البوي 
قبل.من عليه كان عإ ينشعل ثم يغتسل عليه أغمي 

يالناس،يصل ؟فرأف با إل وملم علة الله صل الله ومول رايارمل قوله؛ 
دالناس.محل أف يأمرك وملم علة الله صل الله رئول إف ممال،ت الرئول؛ داتا٥ 
أباأن عل دليل هدا ق دالأاسا((: ٍثل محث! ثا زقيما زيلا زكاذ أنوم: ممال، 
الإمامةعليها ؤيرتب الصغرى، الأمة بإمامه الماس أحق عنه ادله رصي بكر 

النيأمره وقد والكبمرى، الصغرى بالإمامة الأمة أحق أنه شك ولا الكبمرى، 
وأمرهالهجرة، من اكاسحة السنة ق الح^ ق الماس يوم أن واللام الصلاة عليه 

الشهادتئنالإسلام؛حن. أركان س ركن أعفلم ل موته مرض ق الماس يوم أن 
هدا.ق نثلث، لا ونحن بالخلافة، الماس أحق أنه عل ذللئ، قدذ وهوالصّلاة، 
بكرأب؛، من أول الناس س أوغيرّْ عنه الله رصي عليأ أن زعم من أف وتعممي 

حلافةق طعن س الله؛ رحمه أحمد الإمام قال حتى صال،، فهو بالخلافة عنه الله رصي 
سأبلد حيوائا نعلم ولا أهله، حمار ص أصل فهو ~ الأربعة هؤلأء~يحني س أحد 

^ئوهامآ'بمايهبه، ارثه ْثل وفذ\ الحءار؛ 
أحمدالإمام فقول المثل، ^١٠-، ٥٠لكان الحإر س أيلي حيوان كان ولو تالح٠عةت٥[ 

مبينا.صلالا صل قد أنه يعني• أهله٠٠ مار س ®هوأصل الله؛ رحمه 



بالناسسلى وسووءههماعن متر*ماعوض س اذامرض الإمام اسغلاق باب 
!١٣ٍٍٍٍٍصءءٍسء=ٍٍٍءء^تٍٍٍدٍ 

فيهوكل محا الوكيل توكيل جواز عل دليل الحديث: من القطعة هدْ ول 
هذا؟نأخذ أين من عليه، يقدر ألا حاف إذا 

اللهرصي فأبويكر بالناس، صل عنهإت الله رصي لعمر بكر أيى فول س نأخذه 
الصلاةعاليه الرسول أمر امتثال عن الابتعاد قصده يكون أن يمكن لا عنه 

القياميستهلح لا حتى والضعف البكاء يغلبه أن خاف لكن وافه، لا واللام، 
فخافرقيما® رحلا راوكان ت عائشة ابنته قاك ولهذا رقيما، كان لأنه الأمر، تمذا 

للوكيلمحوز أنه عل دليلا هذا س افه رحمهم العلعام وأخذ بالوا-بمجا، يقوم لا أن 
ف،اوكلفيهفيلأثةأحوال:يوكل أن 

محه.يعجز كان إذا الأول: 

اكانية:إذاكانمثلهلأيتولأْ.

البيت،اكنس فلأن يا شريمح: لرحل قيت، فلو الموكل، له أذن إذا والثالثة: 
ه،يكنمن سيوكل أنه الضروري س لا، بيده؟ سيكنس أنه معناها هل اليوم، 

ممالبالناس، صل عتر رايا رقيما رجلا "وكان عنه اطه رصي بكر أبو فقال 
^"؛^؟1،•لماذا؟ يذللث، أحق أ اهه سبحان بذللث،® أحي أنت، عمر: 

أفضل.عنه اطه رصي بكر أبا أن الأول: الوجه 
وسلماله وعل عليه الله صل النبي أمره هوالذي بكر أبا أن الثاف* والوجه 

وهوكذللئ،.أحق، تبمدا فكان بالناس؛ أنيصل، 

الأيام.أبوبكرتاللث، •يم فصل قالنتح: بدللثؤ® ١اأJتاأحي عنه: اطه رصي يقول 
فخرجمحفة؛ ه نفس وجد وسلم آله وعل عليه افه صل الرسول إن ثم 

بالناس،يصل، وأبوبكر الظهر، لصلاة عنه؛ اطه رصي العباس أحدهما: رجلتن ؛؛ن 



انم—لأةكناس 
=ً=د=======^^=ك==^^===٤١١ 

يتاحر،ألا وملم عليه اممه صل المي إله فأومأ ليتأخر، ذهب بكر؛ أبو آْ ر^ 
عنه.الله رصي أبوبكر وامتثل جنبه®، إل ررأجلسائ( لهإت وقال 

اللهصل المي رجؤع قصة و؛ين القصة، هده يبن الخمع إل نحتاج وهنا 
يملبكر أبو ولكن عوف، بن عمرو بي بتن الصلح من وملم آله وعل عليه 

اممهصل اممه برمول فإذا بكر، أبو التفت، التصفيق؛ من الناس أكثر فلما بالناس، 
—دفعه—أبى والسلام الصلاة عليه الرسول ولآكن ليتأخر فجاء وملم! آله وعل عليه 

الصلاةعليه الرسول تقدم حتى مكانه؛ ق شت، ولر فتأخر مكانه، ق ليبقى 
المكان،ترك المألة تلك، وق المكان، يترك لر هنا كيف الصلاة، حم فأتم واللام 

فاالحمعبينهإ؟
أنيستملح لا وملم عليه اممه صل ايثي أن رأى المقام هذا ق لعله فيقال! 

الرسولالصلح— قصة ق — وهناك رحالن، بين إنه حتى لضعفه، بالناس يمل 
النفس،صحيفإ مريض وهنا الصلاة، حم يتمم أن عل قادر واللام الصلاة عليه 

عليهاش صل البي يلحق لا وأن مكانه، يثبت أن بكر أبو فرأى القوة، ضعيف 
العصيان.لا الإكرام به قصد إنإ الأول فعله أن مع ألمه، إل ألما وملم آله وعل 

لتمريفىالخإعة صلاة عن التأخر جواز عل دليل الحديث• من القهلحة هذه وق 
وملم•عليه الله صل الني بتمريض عنهإ الله رصي وعل الماس لانشغال المريض، 

يمينه.عل أبوبكر ليكون الأيسر؛ ا-لحن-، به والمراد ّ جئبه® إل ررأجلساف وقوله• 

وسلم؛آله وعل عليه الله صل المي بصلاة قائم وهو يصل بكر أبو ولكن 
والذيكلامه يسمعون لأمم بكر؛ أي بصلاة يصلون والناس ويشاهده، يراه لأنه 

الإمامفالأن قاعد، وملم آله وعل عاليه الله صل والمبي يشاهده، متهم يشاهده 



موضوضنصانيبمضبمكاسلدعتر*>ا إذاعرض استغلالالإمام ط)■، 
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جحشحن الأول الحديث عن متاحر الحديث وهدا قيام، خلفه والدين قاعد 
واللام.الصلاة عاليه النبي جنب 

~النامح~يكون أن لانسخت يشرط لكن للمشوم، نامح التأخر أل ومعلوم 
متآخزا.

الحديث؟هن.ا ق الشرمحلين من المفقود الحمع، يمكن لا أن ويث.رطت 
متاخر،بأنه ذلالئ، عللوا ناسخ؛ إنه قالوات فالن.ين الخمع، إمكان عدم المفقود 

الحمعي«كن لا قالوا! معير؟ الحمع لكن موجود، التتأحر فشرط صحح؛ وطا 
قيام.وهم قاعد وسلم عليه الله صل فالرسول 

أبالأن الحمع! يمكن فقال! الفهمس عميق ~وهو اممه رحمه أحمل. الإمام أما 
قكالمنذ.ورة صاراّت، قياما ابتدزوها فلمإ قاما، الصلاة نئم ابتدأ عنه اش رصي بكر 

وعلالدقيق، اممه رحمه أحمن. الإمام فهم من وهلءا قياما، يتموها أن فلزمهم حقهم؛ 
الحديث،فيبقى وعاليه نح، فلا الحمع أمكن ومتى الحمع، لإمكان نح؛ فلا هدا 

ةعودااا،يصلوا قاعدا صل ءإدا قيء! منه يستثنى لا محكنا عمومه عل الأول 
يتمونفحين؛ند ئجلس، علة أصابته يم قائتا الصلاة حم ابتدأ إذا فيئا هدا ؤيبقى 

واصح.وهدا قياما، الصلاة 

ماعاتالئ، إلإؤ ألا لة! سلت، عباس؛ بن عإدافه عر رريدحلتج وقوله! 
ؤإنعاهارت،اا. ئال،! وسلم؟ عليه اممه صل افه رسول مرصى عى عائثة حددتني 

لفاولأت،ن!محدث أن عليه عرضن 

يكونأن عسى ما عنهعا الأر4 رصي عباس بن ءبل.ارااه يقيل. أن الأول• الفائل.ة 
العلم؟تعليم باب من يعنى يتقيه، لر 



لأةاكسكتاب 

صارعنهم اض رصي عائشة عباس ابن وافق إذا لأنه يستست؛ أن الثانية؛ 
لكأسمت قال؛ أنه غثر شيئا منه أنكر فإ قال! ولهدا وأنوى، أثبت الحديث 
لأ،قال:صعفي.كانحالخباس؟ئالت: الذي الرحل 

سها،من وحرج عندها، معروفا عنه اش رصي عالثإ أن مع عالثإ؟ ئإ لر ئاذا 
ايثهرصي عائثة ببما ترض لر كلمة قال قد وكان بشر، آدم ابن لأن نمه؛ لر لكن 
حملمتى اء والنالشيء، بعض قلبها ق صار ^، JJlsالإخك، حديث، ق عنها 
ولاعليهن، ثديي فالأمر أزواجهن و؛ين بتنهن الانفصال يوجب ما لهن 

عنهإ،اطه رصي عليا تسم ب أنبما هنالك ما غاية شيئا، تقل ل؛ وهما ينممب، 
أماومحتمل منه، يالدكر وأحي عته، العباس شسها~! ~في هالث، أما فيحتمل 

نمهلر أما يبئن أن أراد عنها افّ رصي هماس وابن أحرى، أمورا ومحتمل نسيتته، 
ذلك،.فقال 

ئالأ:نالج-، لأتن -زاللفظ محي ئن زقي زالج، ئن محثئ ^^١ ٤-  ١٨
بنعتداف بن عثداف واحمفي الزغري1 ئاJ، 3ال1 معمئ؛ أ-ئموا عLلالؤراؤا، حدثتا 
قوتئن عأته اق< صر ^ ٥١زئوو اشثكى ما أوو ئالن،: عائثه أل عقه، 
ويدنحرج ~دالث،؛~ لة وأذف بيتها ِفى يمرص أف أرواجه ماستآدل ميمويه، ست، 

الأرض•ِفي برجلتؤ بجل وهو آحر، رجل عل لة ويد عباس بن المقل عل لة 
ئتزلز الدى لإظ نتن اتدرى مماJ،: عثاس؛ ابى يه نحدنت، عثداش: ممال 

ءاتثئ؟هزعئ.



بالناسوا،مووغإيه4امذبمض *رض لدعذرمن إذامرض استغلالالإمام باب 

خدي؛ص م، م ق, ك;ن ئن م - ٤١٨
ي:نئن ض شقان: ١;؛،  Jii_؛ ئن ظ عدم ماَل: 
d وتلإ ٌ وعل عش اممه صل البل زوج عائثه أف منئود؛ ئن عقه  icJii
شءخأف أزواجه انتأذف وجعه؛ ئه وامتد وم1لم عليه الله صل اممه ومول مل 

بنعباس بق الأزض، و وجلأْ ظ رجلق بئ يحرج له؛ يأذل بنج، ِو 
عائشهمالت باليي عدالله هأ-نيت عثداش:  JlSآحز. زجل وبئ عندالطلب 

عاJشه؟سّلم إسب الدي الآ-حئ ١^^ من ثدري هل عباست بن عبماه ل ممال 
هوعيأ.ابنعثاس؛ ماو لا. منئ: مال: 

خدي،ص م، عدض ١^، ;ن ك ئن مدالك خدكا - ٤١٨
م:ضمم:ئتياهينلإين

رسولراجعت، لمد مالت،: وملم؛ عليه اف صل البي روج عائثه اف مسعود؛ 
ِفييمع ا)هللم إلا مراجعته كثزة عل حمم وما دللخ،، وت1لمِفي عش اطه صل اه 

بمومثن أنه أزى كث، أف ثإلأ ^١، ذقاته محام زيأد بمدة الن1ز تحث، أذ منى 
عليهاممه صل افه نمول دللث، بميل أل مأزدمتح به، الناص ثثاءم إلا أعد ئمامه 

وّئمصتيهم
ئينمح-زاهللإينص-قاَلتحث:

وأحيمتفيالزهري: مال محص؛ أحآ3ثا ؤدالؤرافي؛ زالإر: ابن وهاثا أ•حيمتJا؛ 
عش< ٤١١صل ^ ٥١ننول يحو  li :،LJliعائثه عن عتز، بن ع1داف بن حمزة 

إلاشأ زسول يا مملث،: مالتا: والناس،<. هنثصأل بكر أنا ررمروا مال: بتي وملمم 
مالتا:بكر• أيا عتت ملوأمزيت، دمعه، يمللثا لا القزآل مزأ إدا نقيق، زجل بي آيا 



لأةاثصكتاب 

اممهصل اش وئول مقام ق يقوم من لأول س الق يثثاءم أف كراهية إلا ف ما والله 
أبوبكرؤض،بالناس ل>وثصل هقالت أو؛لأيا؛ مريتن هراجنتة يالئات ونئم؛ عثه 

صواحمجيرسم<،لال

لأفالكند؛ ق يعني• يوسف،ا صواحب  ١١المت و>>عليه افه صل قوله ]١[ 
ألتريد وأما عاسمة، مقصود فهم وملم اله وعل عليه الله صل النيئ ال الذلاهر 

منه؛الناس فيتشاءم وسالم عاليه افه صل الشي بعد يمحل من هو أبوها يكون لا 
آخر؛جاء ثم به قلوحم وتعلقت إمام خلف صلوا إذا الناس أن العادة جرت لأنه 

محليع~جباوة~ عادة هذه يأت، لر لو مما بكشر أنزل تكون عندهم الأخر منزلة أن 
افهورسول ذللث،، من أباها نحمي أن أرادت عنها الله رمحي فهي عليها، الناس 

الكليق يعني•  ١١يوثق، صواجي، ر١إدكرر وقال! هذا؛ ههم وملم عليه اممه صل 
وجل،عز بافه الإنسان اعتصم إذا يزول كيدها لكن عظيم، كيدها والمرأة والكر، 

النساء.كيد س تحميه التي الأسباب، له تبميئ تعال الله فإل به، قويا وكان 
ه

وحدينا)ح( ووكح• معاويه أبو حدثنا ثييه، م بن بكر أبو حدثنا " ٤١٨
إبرابمم'ص الأعثس، عن ئناويه، أبو أ•إمثا قاو! له- -واللمظ يش بن عش 
جاءيلألوت1؛ا عثه ، ٥١صر ، ٥١رثول مو نا دالئ،1 عائثه ص عن 

،!١٥١رثول يا ههالت،! مالن! يلثصل؛الناس،ا. ®مرواأ؛ا؟كر هال،! بالصلاة؛ يؤذنه 
عمت.محلوأمزت الناس يسجع لا مماملث، يقم مش إJه أسيف،؛ رجل بقر آبا إف 

بكرآيا ^ ثة هولي فصه! محملتإ مالغ! محليصل؛الناساا. بقر آ؛ا رامروا محثال! 
ثة؛محثالتإ عمن؛ هنوأمزت الناس، يسجع لا مقاملئإ يقم مش ؤإثه أمميم،، رجل؛ 



jU ، بالناسسلى و،،مووءإإزه4اض عاتر*زامس له إذامرض اسمملادالإمام
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بقرآبا مروا يوثق؛ صواحب لأنس ررإثكى وتلم؛ عليه اممه صل افه رمول قال 
لبيحل يلتا ~مالشت~ بالناس يصنب بكر أب، يانروا ت يالغ بالناساا. هليصل 
بتنبجادى قام خمه، مسه من وسلم عليه الله صل اطه رسول وحل الصلاة 
بكرآبو سغ التجد يحل ملتا ~مالتت~ الأرض ل ئان ورجلاه رحلتن 
هجاءئكاثك. ئإ ونئألأ عليه اممه صل اتله رسول نأون-أأإك بمأحر؛ ذهب حثة، 
هكاف—دالغت~ بقر أبا يثار عى جلس حى وسلم عليه افه صل الله رصول 
يقتديهاجا؛ بكر وابو حالنا، بالثاس يصلب وسلم عليه اممه صل الله رصول 

بكر.أبب يصلاة الناس ويقتدي عليه اممه صل البي بصلاة بقر ثو 
وحدسا)ح( منهر• ابن ا->مدا اشيمي، الحارث بن منجاب حدسا " ٤١٨

الإنثاد،-ندا الأعثس؛ عن كلامحا يوص؛ بن عيثي أ-جمردا إبراهم، بن إنحاق 
يولالذي منصة وتلم علته افه صل الله نمول مرض لما حدمحهتا• وِل لحوم■ 

إلأجبس حس ونئم علثه افث صل افه برنول يأمحا منهرت ابن حدث وِفي فته• 
الكيز.ينمع.ه.لم بكر وآبو بالثاس، يصلب وتلم عليه افه صل البي وكال جنبه، 

إلبكر وأبو بمل وتلم علته الله صل اشُ رمول مجلس عيئى؛ حديث، ولب 
٠.النازا وابوبكرينح جنبه، 

دعتإذا البع اّتمال عل دليل الناس® ينؤع بكر ُُوأبو موله• ]اآ 
عاليهافه صل التمب تكبثر الناس سير كان عنه الله رصي بكر أبا لأن إليه؛ الحاجة 

دعتإذا الصوت مك؛ر استعإل أيمات هدا س يوحد ور؛ءا وملم، آله وعل 
ينقلالصوت مكبمر إن إذ المياغ؛ س أحن هو بل كالمالخر، لأنه إليه؛ الهاجة 

عنه.البي تمام بعد يكون إما والبلغر حينه، ق الصوت 



لأةاثممب كن 

صتحر، ابن حدثنا محالات وآبوكنب؛ ثيثه، م بن ابوبكر حدثنا " ٤١٨
حدثنامحال؛ م؛ حدسا محال! ئمماربة—؛ —وألثاظهم يمز ابن وحدثثا )ح( هشام. 
أذبي آبا وٌنئم عليه اممه صل النه رمول أمر مالشت عاتشه؛ عذ أبيه، عى هثام، 

عاثهاش صل اممه رسول محوحد عروة• مال، هلم• يصل فهال مزصه؛ ق والناس يصلا 
انتأحز؛بكر ابو رام يلنا الناس، يوم بكر ابو ثإدا نمج؛ حمه ثنيه من وتلم 

حداءاممه رئول محجم أئن،؛ كإ أي؛ وتلم، عليه افه صل افه ومول محامارإليه 
الهوعل عليه اممه صل افه رسول يصلاه يصل بكر ابو محكال جنبه. إل بكي أي 

بكر.م بصلاة يصلوف والناس وملم 
صد:-و\و محي. ئن نصد زخنن ١^، صنو غيض ٤- ١ ٩ 

وحدشتعي.—، بن إبزام؛؛ ابن —وهو: يعقوب حدسا الآحزانت ومحال أحترفي— 
كافبكر آبا أل ماللئ،؛ بن آس أح؛رفي محال؛ شهاُت،؛ ابن عن ^،١^، عى أؤٍا، 

كافإدا حس محه يوق اليتم، وملم عليه اممه صل افه ومول وجع ق لهم يصل 
وتلمعليه افه صل اطه رسول كثس الصلاة— ل ، صفوف—وهلم الإثي يوم 
افهرسول تبثم ثم مصحم،، ورمحه وجهه كأف وهومائم إلينا محنتلز الحجرة، سر 
بخروجمرح ين الصلاة ل ولحن هبهتا ~دال،؛~ صاحكا؛ وتلم عليه افه صل 

وظنالصم،، ليصل عميه عل بكر آبو وثكص وتلم، علله اطه صل افه رسول 
اطهصل افه رسول محاثارإليهم للصلاة، حارج وتلم عليه اطه صل اطه رسول، أف 

عشافص صل افه رسول ذحل ثم ~مال،ت~ صلامحكم، أ؛را أف بيدْ وتلم عش 
يومهمى وتلم عليه افه صل افص رسول، فتوق ~مال،ت" الئر، محأرحى وتلم 
ذلك،ب



بارن1سسلى وسخروض؛وصا*j عرض ظ؛راس لاه إذاعرض اسغلادالإمام باب 
١٢١ً=ً=ءء=====^==ءءتً—=^ً 

ثمان;نخدكا مالأ: خزي؛ ززمث;ن الثاهد، صآو ذش - ٤ ١ ٩
عليهافه صل افه رنوو إل تخوي دظرْ آحر ماوت أنى؛ عى الرهري، عن عيية، 
ا.ل وأفح انم ضليآ وحديث القصة• تندم الاسم، يوم الئثارْ كثث وتلمم 

تيالئزاق،ص ؛^١ محي؛ ئ زمن زي، نذ محي 3لأو -  ٤١٩
الإسم؛يوم لكف لما مال؛ ماللثج؛ بن آنس أح؛رمحا مال؛ الرنري؛ عن معمر، أحترثا 
حدي•بم 

عإدالصند؛حاJسا مالأ; عإداض؛ بن وهارول المش، بن محي حدثنا - ٤ ١ ٩ 
افهض إلننا ترج لم مال؛ انس؛ عى عبدالعزيز، حدثنا مال؛ محدث؛ ب؛؛( ثمنت، ؛ ماو 

اهض ممال يقدم؛ بكر ١^ مدثب ^٠٨^٥ ١١مأهيمت، ثلاثا، وتلم عش ؛^ ١١صل 
عليهاله صل الأJه ض وجه لنا وصح ملنا رمعة، يالحجاي، وثلم علميه افه صل 

حىوتلم علميه ^ ٥١صز البي وجه مذ إلثا أءج1ا كاف قط ^٥^١ يظزثا ما وتلم 
يقدم،أذ تقر أى ثدوإل وتلم علمنه ١^، صل افه ثى مأومأ -مال،؛- لنا؛ وصح 

مات.حش مد.رعلنه قم' الخجاب وتلنا عليه اف صل اف4 ض وأرحى 

وملمآله وعل علميه الله صل التي رعاية حن عل دليل هذا ل ء ١ ت 
شدةمن وذللث، مصحف، ورمة كأيه صار وجهه لأن الناس؛ يامتنامة وزحه 
ذلكفإف المطلوب؛ الوجه عل الصلاة أقاموا إذا الناس لأن ومروره، نحه 
يى'أللإابإئ،، أؤتى ة أنل ؤ وتعال؛ بارك اللص لقول غثرها، إمامة إل يؤدى 

عآءلآئوه]صت:هإ[.

هه-ءأ



اثصلأةكتاب 
—١٢٢

عنوائدة، عن عئ، بن ►سن حدسا ثته، أؤي| بن آبو؟كر حدسا - ٤ ٢ ٠
افهصل اممه وو رم مرص مال موتى م عى بريم، م عذ عمز، بن عبدالمللث، 

ياعائسة؛ ممالت بالساس،ا. ئليضذ وكر آبا ١رمروا ممال؛ مرصه؛ وثلم،1ذةو عليه 
بالناس؛يصل اذ بتهيأ لا ممامالئ، يمأ تش رقيق رجل بكر آبا إف اض! رسول 
جزلمل 3الت ُ. يوئماااا صواحس، هإثكى بالناس، بكردليصل أبا ُمري ممالت 

ونز.عليه الثه صل اممه رسول حياْ آبوؤقر 

اش:رخمه مالأك، ابن قال [ ١ ] 

وهىمصسارع بند ورينه حس الجرا رهعلث، ماض وبنن 

ظلقإكبجهالأغز<إّهمحءتعال؛ افه قال ابزم؛ الأفصح لكن 
عليهاض صل اض رسول حثاة آيوؤكر جز ممل قال؛ [ ]فاطر:خا ^٥^ يا وفجم0 
وملم.

٠٠٠



صبمااسماطنيسببماإذاظماسمم
 ^==========^====_=^^=======١٢٣

•مسدءداشهاأمادا ولم 

عذحازم، م عن مالك، عو همأُت، مال؛ مح،؛ بن بج، حدش " ٤٢١
عمروبنبنير إل يثب وتلمم علته اش صل اممه ومحول اف الثاعدي؛ نعد بن نهل 
دالناسأصل  ijulبكر؛ أبٍ( إل الودق ثجاء الصلأْ يحاب بينهم؛ لينج عوف 
والناس-وتلم عليه اش صل افه زئول مجاء ابوبكر محل ماوت يعم• ماوت مامحم؟ 

لاينممتأبوبمكر وكال الناس، محص الصما ق ويث حض ضحثص - ١^^٥ ِفي 
ؤتئلم،علنه ال؛إه صل ، ٥١زئول هزأى ١^٠!، ١^٥٠^ الناس أممز هأ، ^٨١٥، ١ل 

يديهأبو؟كر مري مكايث، امآكث أن وتلم علنه افه صل اممه نمحول إليه هافار 
مدلك، من وتلم عليه افه صل افه رسول به أمرْ ما عل وجل عر الاله نحمد 

محلوتل؛j، عل؛ه ، ٥١صل البي وميم الصم،، ق انتوى حى بكر ابو انمأحر 
ماكالأبو؟ثر• مال • ٠٠إإيأمريك ست أف مامنعك، ُياآبابقرإ مثال؛ انحرذ؛ لم 

اممهننول ممال وتلم• ظي افه صل اممص رسول يدي بمحط بمل اف محاهه أب؛، لإبن 
مهثتيءٌِل u؟ من ١^،، أممزئء ذبخأ ل >اى وص: ء اشُ ضل 

^ي،إش،ئراامححص«اال

وعلعليه اف، صل الني حرص ممهات متحدية، مساتل فيه ث الحل• هن.ا [ ١ ] 
ليصلحواللام الصلاة عليه ينمه م، يل وأنه الناس، ين الصلح عل ومحلم آله 

الزكاةمن جعل تعال اممه إن حتى الشريعة، تقتضيه الن•ي هو وهنءا القوم، بن 
المن.ذات لإصلاح الغارم الغارمن؛ ومن الماس، يئن للمصلحن حما 



لأةاثمعأضناي 
=ً==ً=ًًً=^==^^ءد=^^^==شم=^== ١٢٤—

افلرمول الخليفة أنه الخمح علم حث عته؛ اف رصي بكر أبئ مكانة وفيه؛ 
بالناسأتصل فقال؛ بكر أي إل حاء المؤذن لأن وسالم؛ آله وعل علميه اممه صل 

بالناس.بكر أبو فصل نعم، قال؛ فاقتم؟ 
عليهاممه صل ®فتحلمهس لقوله! لحاجة كان إذا الرقاب نحهلي جواز وب؛ 

الصص®.ق ومحث خذ وسلم وعلآله 
صفقواعنهم افه رصي الصحابة فإف للحاجة؛ اليسيرة الحركة جواز وفيه؛ 

بكر.ابا تيهوا ل

حنبلا الجأش ثابت وأنه عنه، الله رصي بكر أي فضيلة ~أيصا~ت وفيه 
•الشت، التصفيق الناس أكثر لما لكن يلتفت،، فلا يصل، كان إذا بثيء 

وعلعليه الله مجل الله رسول عند عنه الله رصي بكر أي مكانة بيان وفيه؛ 
يتاحر.أن دون مكانه يمكث أن أمره حيث وسلم؛ آله 

أوننمة تحددت إذا وتعال سبحانه الله حمد عند اليدين رفع جواز وفيه؛ 
وقديدمة! هدا ؤيقول؛ ينكر الناس وبعض العامة، يعتاده وهدا قمة، اندفعت 

ينكروب وملم آله وعل عليه الله صل النبي بحفرة يصل وهو بكر أبو فعله 
عليه.

يوحدوهدا معصية، محي لا للأمر إكراما كاستن، إذا المخالفة أن عل دليل وفيه؛ 
يبقىأن وسلم عليه الله صل النبي أمره أن بعد تأحر عنه افّ رصي بكر أب كون من 
سيخأحد هنا ومن معصية، تكون فلا عتاد، نحالفة لا إكرام محالفة فهده كانه، مق 

لوفمثلا؛ عليه، حنث لا فإثه له إكراما غيره حنث من أن اممه رحمه تيمية ابن الإسلام 
إكراماحنثتتي الأن أنت أيحل، ما وافه فقلت؛ قبل، البيت؛ ندحل أن عليك حلفت، 



صاو|ااتجاائنيسس|ذاهمالإئم
١٢٥==—^ءك—^=سسء^==ًً 

محادالا إكراتا الخالقة كانت إذا أنه وجيه قول وهو حنث، ذلك ي يكون فلا ل، 
نوى.U امرئ ولكل باليات الأعإل لأن محالفة؛ لاتمر فاتجا 

ينالهلا فضل وأنه محه، افه رضي بكر أي فضل عل دليل الحديث،: هذا ول 
إذتثست، أن منعالث، ما واللام الصلاة عليه الرسول ماله ئا — قال لأنه مثله؛ إلا 

وهوما—اه نفصعر كيف ~وانذلر قحافة، أيى لابن كان ما قال؛ أءرتلث،؟~ 
المشهورة—كنيته بكر لأي كان ما يقل؛ ول؛ كان ما يقل• فلم قحافة® أي ررلأبن 

ذم!كنية إما نقولت قد كنية وهد0 قحافة، أب لأبن كان ما قال؛ بل حا~ العروق 
أمامنفه واحتقار ثأنه بتمغثر محه الله رضي يكر أب فضيلة عل ذللث، فدل 

وملم.أله وعل عليه اممه صل افه رصول 

فعلهكان إذا لكن محتهدا، الإنسان فعله ولو المكر إنكار عل دليل أيئا؛ وفيه 
برارما وملم! عاليه الله صل قوله من يوحذ وهدا يويب، ولا يوبخ لا فإله محتها-ا 

إلوانفلر اجتهاد، عن ذلك فعلوا لأمم يوبخهم؛ ل؛ ولكن الصفيق®، زؤظبأئرم 
فعلمن أن هدا، عل مبنية أما تحل• الباب؛ ا هل• ل واللام الصلاة عليه الني محثرة 

•الحق إل مدى ولكن يؤب، ولا يوح لا فإثه جهلا أو أوتأؤيلأ اجتهادا المنكر 
هن•؛ءإل وقال! يالهلمؤ دعاه بل يوبخه، ل؛ الجد ق بال الذي فالأعراب 

وجلعر اممه هل إثإ المدر، ولأ البول هد>ا مذ ء لني؛ ثصخ لأ المناجي 
الحكمبن —معاوية وهويصل تكل♦؛ واللمءي قال، أوكإ القرآن® وقراءة والصلاة 

أحنمحلتا رأيتإ ما وأمي؛ هو فباب محاؤية؛ فقال يوبخه، ل؛ محه— الله رضي 
ثيءفيها بملإ لأ الصلاة هذه ارإل قال! ؤإنعا مرب ولا كهنب ما وافه منه، نعلتا 

١(.٠ ٠ Y/ رقم)٥٨ التجامات، من وغيره البول غل وجوب باب الطهارة، كتاب *L-،؛ أحرجه آ )١ 



اضلأةكتاب 
١٢٦ =—=^=^=—

فلمقال، كإ أو ؛، ائئنآن<،روقزاءه والكفر الثنميح قو إيإ الناس؛ كلام من 
يوبحه،لر رمفان— تيار ق محامع ~وهو تائبا جاء والذي الحق، بس لكن يوبحه 

أهلهإل فذهب ا لأهلهر طو\»ث\ ^١ أءطا0 الهاية وق الصواب،، إل أرثد0 لكن 
طعاما.رزق وقد ذمته، برأت وقد عنه، اف كمر قد مرورا، 

الإسلام،سإحة نرتر-م حتى والقز، ، _-JLjالناس نعلم أن يبني وهكذا 
إقامةول المنكر إنكار وق الله، إل الدعوة ق العنم، يستعمل الناس بعض إن إذ 

ق■،، الصوارففيه كثرت وقت، ق لأسيإ غلهل! وهذا ذلك،، أثمه وما المعروف، 
ننزلأن، فينبغي الشر، دواعي وكثرت الحر، عن الخوارق كثرُت، هذا وقتنا 

أهلفيه الناس زمن ؤ، فلوكنت أحوالهم، بحسب الناس ونعامل منازلهم، الناس 
أدنىيلطخه الأبيض الثوب لأن كبيرا؛ يعتر الخغر الذو_>، لكان وصلاح، نمى 

ققوية للثر —دعاية عنهم يرفعها أن افه أل نحالة ق الأن الناس لكن نقهلة، 
الحمد—وفه الناس وأن افه عصمة لولا ثيء—، كل ول الخحم، وق الدشوش 

الناس.لهللث، الإسلامي للدين حيديالنبة إقبال عندهم الشباب— ولأسيإ 

يوبخيدون النكر أنكر وملم آله وعل عليه الله صل الرسول أن فالهم 
الوابؤ،س ماحوذ نايه( )من صلاته٠ ق ثيء ثابه ررمن قال؛ ثم ثنييد، ولا 

وإد،اإليه، النفث نجح إدا هإيه رريئينمح، صلاته؛ ق نائبة أصابه س يعني! 
خاصاليس المصل تنبيه وطريق اممه، سبحان يمول بح(؛ )يللنساءاا الصفيح 

وسلمآله وعل عليه الله صل القّ رسول من ل كان عنه! الله رصي عل قال بهذا، 

(.٣٣/ ٥٣٧رغم)الفلاة، ق تحريم!لكلام باب، الساجد، ئاب، ملم: أحرجه )١( 
(،١٩٣٦)رقم ثيء، له يكن ولر رمضان، ق جا«ع إذا باب، الصوم، كتاب، البخاري: أحرجه )٢( 

رقم)اااا/أح(.نباررمقا)؛،، ل الح،اع نجريم تغليظ ياب الصيام، كتاب، لم: وم



٥^١^۶ب1باسبمااسسنيصياإذا 

يحلإذا فكان زمان، اسم )مدحلأن(ت بالهار؛ ومدخل ؛، JJJijمدخل مدخلان! 
)ابه.ما نابه وقد تنبيه، هذا إذن! ٠، ر له تحح وهويصل 
حال،ل كنت، إذا فمثلا! فيه، أنتخ بإ صوتك ترفع أن التشيه! محلرق ومن 

خصائصمن هو ما تفعل ألا فالمهم ليعرف، يالقراءه صوتك ترفع ٢^؛، القيام 
بالتمنيق.التنبيه وهو النساء 

الشرعي،حكمه ق وحكيم الكوق، حكمه ق حكيم لثكيم ا-والشرع 
نحدوكذلك، لخالها، مناسك، حسمها وتركيس، ا،لرأة خلقة أف الكوى! محكمه 

اممه.من حكمة لحاله؛ مناسة الرحل خلقة 

يتطابقحتى النساء، عن الرحال نحتلم، أن لابث الشرعثة الأحكام وكذا 
ولوالحديث، وءلاهر تصمق، فاقبما ثيء  ١٢نا•إذا فالمرأه والثرعي، الكوق الحكإن 

تنبهلا أنما فواصح المسجد ل كانت، إذا للتسح، أهلا ليت، بيتها، ل كانت، 
لأنبالتسبيح؛ تنبه لا بيتها ق كانت، ؤإذا بصونما، النامي يفتتن لئلا يالتسح؛ 

يث؛نلر والشرع بالتصفيق، إلا تنبه لا المرأة فكانت، الرحال، به عثتص بإ تشيه ذلك، 
الأخرى،ظهر عل يدها ببطن تضرب، قال! الفقهاء بعض لكن التصفيق، كيفية 

اللفظبغثر التنبيه فالهم الأفخاذ، عل ويجوز هكذا يجوز بلازم، ليس هذا ولكن 
التنبيهحال ل أو ثيء؟ كل و هذا هل للنساء التصفيق إنإ قال! ؤإذا الهم، هذا 
مال نشتي أن ينبغي لا ذللئ، عل وبناء الثاف، الظاهر! صلاته؟ ق ثيء نابه إذا 

الناسبعض لأن يصفقون؛ يعجبهم ما حصل إذا الخطي،، ل الناس يعص يفعله 
بأمرين!المغ ؤيعللون يجوز، لا هذا يقول! 

وابن(، ١٢١٣)رقم الصلاة، ق التتحح باب، السهو، كتاب، والساتيت ٨(، • )١/ أحد أحرحه )١( 
(.٣٧• رقم)٨ ^)^، ١١١باب الأدب، ئاب ص: 



انملأةا حناي

صلائهموناكاف ؤ باكرين؛ تشبه لأنه والثاق؛ بالتاء، تشبه لأنه الأول! 
والت3ئاليةالصفر، الكاء لالأنفال:هّآ[ وهندثأه شمحقآء إلا آلمت، عند 

الأمثلأف صحح تعجنا، لا تعدا ذللث، يفعلون اكرين إن فيقال؛ التصفيق، 
عنهمافه رصي الصحابة لأن يكر؛ أن الإنسان يحعبمب، ما وحول عند أنه والأول 

نظر.فيه فهذا ينكر كونه لكن هكذا، يفعلون كانوا 

التعليم.همج حرج للئساءا؛ الئصفيح رروإد،ا وسالم؛ عليه اممه صل قوله 
-مم،ليكمل يتقدم أن فله نائبه صلاة أثناء ق الراوسا الإمام جاء إذا ألة؛ م
يصغ؟فاذا الصلاة من ثيء فاته قد كان إذا ولكن 

يقومجونولا انتذلار0، ق فيجلون المأمومون وأما صلاته، فيكمل يقوم نمول؛ 
فرضنافلو يتتغلرونه، بل تحوز، لا والزيادة زيادة، إل لقاموا قاموا لو لأمم معه؛ 

يبقونهم نم قام، الأول التشهد تشهد إذا نقول؛ الرباعية من اثنتان فاته أنه 
الأفضل.هو هلم-ا لمون، يولا له، منتفلرين 

الرجلانيوعلث، كإ يوعلئ، وملم عليه اطه مجل النيئ كان مائل؛ قال فان 
عليهوثدي بالصلاح، معروئا كان إذا الإنسان أن هدا من ينهم فهل ، مثا 

الخاتمة؟حن عل يدل، هدا أن فيه مايت، الذي المرضى 

-مذاوالثلأم الصلاة عليه الرسول ابل وقد هدا، عل يدل رد،ا فالخواب؛ 
عليه.يصر أمر إل بماج عال، مقام الصر مقام لأن الصر؛ مقام له لسم 

رغمفالأُثل، الأمثل ثم الأنياء بلاء الاس أشو باب الطب، محاب المعادي: أخرجه ( ١١
رغمأوحزن..، مرض من ذ،ابمسه الزمن تواب باب الروالصالة، كتاب وسالم: (، ٥٦٤٨)
(٢٥٧١.)



طبصبمااتجاءقضسه(إذاهمالإئم
 —=١٢٩

وقالحازم" أبا ابن "يعي عبدالعزيز حدسا تعيد، بن قتيبة حدسا " ٤٢١
عنحازم، م عن كلامحا الثاوي- عداوحمن ابن -وهو ثقوب حدسا قته 
اممهنحمد ثديه بكر أبو هزئع حديثهإ ول مالك،• حديثر يمض شعد بن نهل 

الصقن.قامِفي حر وزاة0 المهمزى ورجع 
مياه،^١^، أتينا :ن:زيع، مداه ئن محثد - ٤ ٢ ١ 

عثتهاش صل اش ض ذم، قاو! ١^١عدي؛ تعد بن نهل عن حازم، أبا عن 
اممهزثوو ئجاء وزاد: حد-سهم، بمثل عوف،؛ بن عمرو ثى بع( يصلح وتلم 

آباأن وفيه: الميم. الصقن عند قام حر الصفوف ئحزى وس1لم، علته افه صل 
تكرزجعالث4مزىّ

صيثا الئلزائ؛ عل ئ زنتر زاي، ئ محي خدم - ٢٧٤
١;^خدم يزثح، ١^ ١^١ ^١^١!،-، خدكا ناقع: ائ -ئاو ء.الئزاق؛ 

ئن١^ أف أثو؛، شنته بن اشنة بن عزوة أف نثاد؛ بن عثاد ءل-سث، عن شهاب،، 
^وث""— المغيرْ: —قال، سوك وتلم علته اه صل اممه رسول خ عرا انه أحع،؛ فعبه 

المجر،صلاة قتل إداوة نعه قحمالث، العائط، قتل وتلم علته الاثه صل اممه نمول 
الإذاؤة؛من ثاويه عل اهريق أحن.محت، إو وتلم علة اممه صل اممه رسول زجع ثل، 

قصاق،ذزاعته عن حبمه محرج دمت، محم وجهه، عتل محم مرائي،، محلاث، ثديه وعتل 
ؤدتاعةوعتل اية؛ أمثل من وراعيه أحرج حكط اية يدةِفي ءاذحزا نه، جؤ 
JL>SJحر نعه هادتألث، — الغيَه: —ئال أهتل محم حمته، عل محوصأ محم المرمم،، إث، 

علته١^ صل الله زثول قأدزك كم؛ نصل عوف، بن عتنتالؤ•ش قيئوا قد الناس 
بنعتدالزحمن تج نل، الاحزق، الزكعه الناص مع نصل الزكعتي، إحدى وتلم 



انملأةكتاب 

ق1كثئوا1ولو د1هرغ ضلاث يم وتلإ عله ^ ٥١صلر افه زئوو مام ^٥-، 
ثاو:ئأ ي ء ضلأتة ذئئأ موهشمحضلاهُش \ي 

أ.ائلآةيلهالمحصلؤا

ائل:معل دليل فيه الحديث هذا [ ١ ] 

طيهاش صل انمي لأن الحإ؛ استخدام جواز عل دليل الأول: المسألة - ١ 
عنه.اش رصي شعبة بن المغيرة استخدم وملم اله وعل 

يشرمحليصلوا، أن ملهم العادة ومتر عن ناحر إذا الإمام أن أيضات وفيه ٢" 
خافواإذا إلا يصلون لا فإقم يرضى لا كان قاف بذلك، رصاه يعلم مما يكون أن 

استدلالاشغله؛ إل ؤينصرف وحده يصل أن شغل له لن ولكن الوقت،، قويت، 
وصلالصلاة أءلال حن عنه الله رضي حبل بن محاذ عن نحلف الذي الرحل بقصة 
إذامحددا، وقتا محعل وأن الرطية، محن أن للأمام ينبغي ولكن وانصرف، وحده 

أشبهوما الصلاة فأقيموا عائق من دقائق عشر مضى إذا يقول؛ أن مثل صالوا، فائت، 
مرتاحا.ؤيكون القال_إ، انشغال ومن السبعة، من ينّلم حتى ذلك،، 

الن.راءينعل يكون الذي الساتر عل يمح لا أنه عل دليل هذا وق ٣— 
منيديه إخراج طيه تعير لما وسلم آله وعل طيه الله صل الثي، لأن اتر؛ ياي

الأنه عل ذللثؤ فدل لها، فغتحت، من يده فأخرج الحبة، من أخرحهإ ا-إقبة كمي 
لكنوالعنامة، واهث،، اييرة هما: اثنن ثيسن سوى ساتر ثيء عل يمح 
ممسوح.الرأس أصل لأن ممسوح؛ عل مح الواقع ل العإمة 

لأنحماعة؛ صلأتيإ يقضيا أن بوقن للميث-رع لا أنه عل دليل وفيه؛ ~ ٤ 
الصلاةقصي وملم آله وعل طيه افه صل المي أن معنا الان،ي السياق ظاهر 



صبمااسماطضسبه|اإذات1ماسمم
١٣١=====^=ض========^^ءً=ًً== 

المسألةوهده خماعة، يصلما ولر عنهإ، افه رصي شعبة بن المغيرة معه ولكن وحده، 
يصلأن عل مسوقان اثنان اتفق إذا يعني؛ افه، رحمهم الفقهاء فيها اختلف 
صحيح؟غير أو صحيح ذلك فهل فاتبمإ؛ ما قضاء ل بالثاف إماما أحدهما 

بنأحمد الإمام مذهب ل وجهان وهما الله، رحمهم للعلمإء قولان دا هل 
الصحابةعهد ق معروما يكن ر ذلك لأن يمح؛ لا قال! من فمنهإ اش رحمه حنبل 
يضيفعل، لا أن فالأول هذا وعل صحح، إنه قالت من ومنهم عنهم، افه رصي 

حماعة.فاتبمإ ما المسبوقان يقضي ألا 
الصلاةعاليه الرمول حلق حن الفوائدت من أيئا الحديث ول ه— 
راهددالت أو فقالت إمامهم وهو صلوا قد والناس حاء فقد واللام، 
أصيإ«.

واقثمعيناه احمثت حاء إذا فإثه هدا؛ وقتنا ق ان إنهع تفعلها لو وهده 
وي،وهذا الصلاة! أعيدوا صلاتكم، بهللت، وقال! أوداجه، وانتقخت، شعر0 
صالواأن أصبتم،ا  ٠١٥١١اوث ال أحسنتم  ١١يقولت والسلام الصلاة عليه الرسول وهذا 

فائت،إذا —خصوصا للأنان ينبغى وهكذا ب5رين، يعني؛ لوقتها الصلاة 
أنقبل أما فحل(، ثاء وما اممه )قدر قل! بالتوبيح، تمتدركه أن نحاول فلا الثيء~ 

العواميقول الوقؤع بحد لكن السليم، الصحيح التوجيه يمكن فائه الثيء يكون 
العشاءوألكوا قوم جاء إذا يعني• مرحب(، مأكول عشاك لكن )إذا رؤح؛ لها لكمة 

أنفحاول مفى إذا فالثيء الكرام(، يالضيوف، ومرحتا )أهلا فقل! —ؤلميثة— 
تداركه،يمكن لا فات، إذا الثيء لأن مبال؛ عثر أنلث، تنلهر وأن مثررا، له نحعل 
فاتهقد الثيء لكن إذا أنه واللام، الصلاة عليه الن المرمسيد تربية س وهذه 



انملأةكناس 
ء^ً=======^^^==ًًًًٍش==ء== ١٣٢

صلواأن عليهم أثنى وملم عليه افه صل الرسول أن عل يكن، ل؛ الأمر فكأن 
لمن لكن واحدة، ركعة مقدار سر، الفرق أن مع ينتظروْ، ولر لوقتها الصلاة 

وأفعاله.أحلاقه ق اساعه ارزقتا اللهم واللام! الصلاة عليه كخلقه بخلق 
منولابد ممدة، فيه يتكرر أن ، نحافمما فاُتج الذي الأمر كان إذا ت قيل فإذ 

يتكرر؟لا لئلا ذلك أشيه أوما بالتوبخ الأمر عل الخاكيد 

الحق.لهم وبين لهدا، تعودوا لا وقل! عنه، ينهى فابواب؛ 

إمامهميكون أن ■عّهم اشّ رصي لمتن المعل الأمر سدة ذللثجت ول ٦" 
الله،مبحان الله سبحان التسح، وأكثروا الثيء، هل.ا عليهم كر ولذلك مأموماإ 

محاداالتصفيق من أكثروا لما عنه افه رصي فأبوبكر الرجال؛ تفاصل للث< يتييرأا بهذا 
بنوعبدالرحمن فتأخر. وملم عليه اممه صل الرسول رأى حتى التفت صنع؟ 
يدلالسياق هذا أو الحديث وهذا بكر، كأي ليس أنه شك لا عنه اممه رصي عوف 

بذلك.يبال لر وأنه التسبيح، كثرة مع يلتفت، لر أنه عل 
ملمح؛ن ءنهم~ الله رصي الصحابة بح ~تالتسبح كان إذا إلا اللهم 
الالتفات،،من فانية لا فحينئذ يقضى؛ وسلم علميه افه صل المكب وئام عبدالرحمن 

بعدهذا إن فنقول؛ صلأيه®؛ يقضي مام ملتا ١١قوله؛ إل نفلرنا إن محتمل، والحي.ين، 
ذلك،يكون أن من فيمغ التسبحء مى ءاكثروا قوله؛ إل نفلرنا إن لكن التسليم، 

بألسنتهمؤيقولون للتسثح، حاجة فلا التسليم يعد كان إذا لأنه التسليم؛ بعد 
العتاد.القول 





انملأةكتاب 
___ًء^__=^^=ك_=^ ١٣٤== 

عمومعل ترد لا الأعيان فقضايا رادعه؛،، وسالم؛ اله وعل عليه اممه صل الني 
أنتوجب وقتها ق الناس يعرفها وأشياء ملابسات هناك يكون قد لأنه الأقوالط؛ 

مدميقولون؛ افه رحمهم العلم أهل كتب ل كثثوا يك يمر ربا ولهذا الحكم، يتغير 
محاولةس فلابد التعارض ظاهرها كان إذا فصحح، الأقوال( أما ء؛ز،، قضية 

الاحتاوإليها فيتطرق الأعيان شاط وأما الحمع، 

الاحتال•يتهلرق،إليها إليها نخلرنا إذا النصوص معفلم ةائلت قال لإ0 
أكثرئأن لوحدت أكئرئ أدركط ولو أكثرئ، تدرك ل؛ لأنك، فالحوابط؛ 

الأعيان.ليس 

تثبت،الحقوق أليس الشرعثة، المحوص عل ترد لا الحقلثة والاحتالات 
نسيانا؟أو جهلا أخلئا م محتمل ألا واصأتين؟ رحل أو رحلن بشهادة 

قالثلثة الاحتالأت ندخل أن ولوأردنا هدا، ل نححلها لا العقلثة فالاحتالأت 
الثيءأما بأس، لا القرييط الثيء لكن يتم، دليل عندنا بقي ما النصوص؛ أدلة 

■فمرفونحن اليحي 

الضوابهل.يحرفون الأجلاء الراسخن العناء لكن 



اسلأةناساقيءم، سحاضجلوسيقاماتإذا 
١٣٥=======^=ًًًدذض==^^_ٍ=^ 

نابهماقنيءبياسلأةبابفسأائوجبوتهميقالواةإذا 

^١:خزس؛ ن ززثيز زصزو١لأاقJ، نته، م أنوتم;ن كده - ٤ ٢ ٢ 
الئئعن ئزيزة، م ض شه، م ض الزم؛،، عن محك، بن نماذ خده 
هالا!قش؛ بن ولحزمله معزوف، بن هاروذ ولحده )ح( وسئلم. عش افه صل 

زأثوالميت،، بن نمحد أ-محفي شهاُب، ابن عن يوص، أ-جمربي وف، ابن أنزع 
عشافه صل اش وسول، مال يقول،• هريرْ؛ آبا نمعا أثآما عبلءالرحمن؛ بن تلمه 

ابنهال روايته! ِفي لحزملأ راد للشناء®. والتصفين للزلحال اراقنميح وأتذأ.' 
'•ومحروف يثبموف العلم أهل من وجالا رأيغ ومد مهانم،! 
)ح(عتاص". ابن —يعني! الفصنل لحده تعيد، بن قتسه ولحده — ٤ ٢ ٢ 
أحإرثاإبراهيم، بن إنحاى وعده )ح( معاويه• ابو عده كزيس،، آبو ولحده 
الثىعن هريرة، أبي( عن صالح، م عن الأ•ءمثن، عن كلمهم يوص؛ بن عيثي 

يمثلا.وتلم علميه اف صل 

يقتفيحيثح ويشرون التسح، الأمر يقتفي بثح يسبحون يعني! t ١ ت 
أحياثايستحون أي! التوزع، عل الخملمتان فتحمل الذلاAر، هو ^ا الإشارة، 
للمدينأثار وملم آله وعل علميه الله صل الني أن مبق ومد أحيايا، ؤيشرون 

الصلاةق ثيء ئابكم دال!ءإدا وأنه بح، يولر احلوا أن قياما وراءْ صلوا 
الئخال،ا.هئثتثح 



لأةامميكتاب 
—١٢٦=—=

م،ص ضئ، ي خدي تالج، ئن محقي خدكا -  ٤٢٢
الصلأة«ُا'.»في وزاد: يمثيه وت1لم؛ عثه صل، البن، عن، عن،أيرئزنزة، 

قللنساء والتصفيق للرحال بح فالتيالصلاة، مده ممد؛ هذا [ ١ ] 
الصلاة.ق ثيء نابكم إذا بمي،' الصلاة، 

٠٠٠





لأةاثصكناس 
ءس— ١٣٨=

صنلحاثشِهءرسحمل ثن ؤ لغيره! لا لنمه يعمل لأنه عمله؛ محن أن للعاقل 
لا؟أم وتنصح أعإلنا ق نخلهس نحن فهل [ ٤٦لضلتتئتقهاه امحام 

الخادمأين ئالنا! ■* ILIصنبور توثخ فإذا نحم، الدنيا! أعإل ل ابواب،• 
أناف، نسأل قريب، وغسيلها الذنوب، عليها وتراكم تصدأ القلوب لكن ا ينظفه 

يمنناوإياكمإ

الإلمإقوله! من يوحذ لوب، الأسق البلاغة استعإل عل دليل هذا ول 
منيرى أن ينتغرب الأمر لأن مؤكدات،؛ اثلأاث، أكدها ورم١١ نس لأمبمر وافه 

موالفي—ُرإنُُ واللام الصلاة عليه الني فأكدها أمامه، من يرى كإ وراءه 
واللام.

رسوله!لسان عل تحال قوله ولين الحديث هذا بين نجمع ا كيفقيل• فإن 

وودتفإذا المثرية، حكم له يحني! فالخواب! 
هذانقول! بل شيئا، العام يفر لا فهذا البشرى الحكم نحالف المائل من مسألة 

فهذهخاصة، الصلاة ق أمامه من يرى كا وراءه من يرى كونه يحني؛ خاص، 
المثرية.عموم من ثناة تم 





اثملأةكتاب 

ونمع|وسضدودنوهن1اا'الإنام سبق قلميم باب 

ثاَلؤئين.تحم؛ اُ؟ة-خدثثاأثومينمي 
ثم،بن المختار عن ئنهر، بن عئ خدننا- بكرت أبو -وهاو أح؛رنا حجر؛ ابن 
ممىيل، يوم، دان وسلم عليؤ اف صل اف رسول ثا صل مال؛ انس؛ عن 

النازا»ي مماو: أمل.ثوايرخهه؛ الئلأة 
-نمحلفي ؤمن آثامي ^١^ لإو يالإنصزاف، زلا يالمام ولا يالثجود ولا 

ىتا«.

ثالأان«اأ'.الحق ررزأنت مال: اش؟ا ذثوذ ن1ث:ا زنا قالوا: 

اختلافنح.ولعله النهيعن(، رباب ُث نسختي؛ ل [ ]١ 
الحديث:فوائد من ]٢[ 

عليهاش صل الني عادة هي كإ بوجهه، الصالن عل الإمام إنال مشروعية - ١ 
اليسار.وعن اليمتن عن نة، ّاتكل يساره؟ أوعن يمنه عن يشل وهل وسلم، 

ءإيلقوله: ذلك؛ إل الحاجة عند للمصاين الإمام موعظة : ٥Jذواتاومن ٢— 
إماْئماا.
والسجودبالركؤع الإمام سبق الثنق؛ تحريم الحدين،؛ هدا فواتلء ومن ٣— 

مشهورة،ذلك ق فالأحاديث والقيام والسجود الركؤع أما والانصراف، والقيام 
لأنوذلك، التحريم، وجه عل عنه النهي ليس يقال؛ مد فإيه الانصراف وأما 

)ا(يتفرترصمحبما)آ/م؟(ط.الخامة.



ض«ادقالإئمبرصاوضجمما

حتىالآمومون يتصرف لا أن الأدب، باب من هدا ولكن انقضت، قد الصلاة 
والأئمةالصلاة، إكإل، إل فيه بماج لأم الإمام يتفطن ربا لأنه الإمام؛ ينصرف 

الله،ورحمة عليكم اللام قال إذا رأيت، من الأئمة نمن وو<سءلت محلمرفان ذا هق 
وكلأيبح، حتى يبقى من الأئمة ومن مباشرة، امثل ايله، ورحمة عليكم اللام 

إلمتجها سقى لم ومآله وعل عليه النه صل الشي وكان قاصر، الأمر ؤئرق 
ذايا تباركت، اللام منلث، اللام أنت، اللهم ؤيقول! ثلاثا، يستغفر ما بقدر القبلة 

ؤ.يمحرفتم والإكرام؛ الحلال 

هدهالله أءطا٥ وملم آله وعل عليه الله صل الن؛ي أن ت فوائده ومن ٤" 
الصلاة.حال أمامه ومن ورائه من يفلر أنه الأية، 

توملم عليه الله صل قال لأنه والنار؛ الحنة شان تعظيم فوائده؛ ومن ٥— 
سوبمتياىتا«.

ثلئج،ولا نحلوقنان وهما الأن، موجودتان والمار، الحنة أف فوائده؛ ومن ٦— 
منيانلا الأبيين، أبد باقيتان وهما نحلوق،، وهو إلا الله سوى موجود من وما 

شيءمن ما وأنه الخلوقايت،، وجود تسلسل عل دليل يقائهإ تسلسل وق أبدا، 
فقدالمع أما بالسمع؛ ومعلوم بالعقل معلوم أمر وهدا شيء، وقبله إلا موجود 

أنهكإ أرلأ، يريده لما فهوفعال يقيد، ول؛ ١[ ]هود:ي• يرده تعال؛ افه قال 
أبدا.يريد لما فحال 

هلذللثج قبل فهو فه، تحدد قد الفعل كان إذا نقول؛ فلأننا الحقل؛ وأما 
ماعلميه مر وأنه بالقحى! اطه وصمت، فقد نعم قلت،؛ إن الحواب؛ مستحيل؟ هو 

مستحيلاالفعل فيه يكون زمن عليه يمر لر إنه قلت،ث ؤإن فيه، يقحل أن يمكنه لا 



لأةاكسكتاب 

التسلسل.جواز هو فهدا قه؛ حق 

ولهذاأمدا، ولا أيدا لا نباية له ليس فيه نحن الذي الزمن هذا نقول• ثم 
أنيمكن لا أنه أرادوا فإف الحوادث! ل التتأن يمكن لا إنه قالواI لقوم نعجب 

اهأن أرادوا ؤإن صحيح، فهذا وحل؛ عز الرب، إلا أزل وهو موجود ثيء يكون 
•صحح غير فهذا الفعل؛ من يتمنكن لا وقئ عليه مر وجل عز 

ؤحمم-ماكثيرة آيات، ق الحنة ق تعال افه لقول أيدا؛ تفنيان لا والنار والحنة 
لؤ-كلينذ؟وا4 آيات،: ثلاث ي المار ل تعال ولقوله لالماء:¥ه[ واه ف؟ 

[،YV;4jT]الحز سورة ول [، ٦٥]^؛الأحزاب، سورة وؤ، [، ١٦٩]؛^؛المساء سورة 
المار.أهل خلود يثابيد فيها اممه صرح قل ثلاثآيات، 

الصلاة،ق حلفه من وسلم آله وعل عليه افه صل المي يرى كيف، فل: قاف 
قالمن فيقول: الدعاء، يقول عنهم—أحياثا— الله رصي الصحابة يعض أن ثبتإ وقد 

فحلكذا؟الن>ي أيكم عنه: افه رصي بكرة أي حديث أومثل كل«ا؟ 
وراءْ؟أين والراكع وراءْ، من يرى أنه يقال: أن ل يفلهر الذي فالحواي،: 

المأمومئن،رؤية عنه صرف وتعال سبحانه الله إن يقال: أو يرى، فلا السإء، نحو 
بحينه،الرجل من يشح، أن أراد والسلام الصلاة عليه الرسول إن يقال: أو 

قاء؛كان إذا يراهم يقال: أن للمعقول أقرحا لمن احتإلأت، لها حال كل وعل 
وراءه؛أحد لا السإء نحو حلفه الذي قاف راكعا كان ؤإذا حلفه، من قال: لأنه 
أعلم.والله 

حالم،عل الخوف حاو_ط تغلسب، عل يدل أنه الهديث،: فوائد ومن ٧" 
تفحلوا.لا تفحلوا لا تفعلوا لا المهى: فيها حمل عدة سبق لأنه الرجاء؛ 



طبض«(دقالإئمسصاومدوسمس
١٤٣

ؤإنحاىتحر، ابن وحدثنا )ح( جرير• حدسا تعيد، بن قتيبه حدسا — ٤ ٢ ٦
اشُعوهءئل ١^، عن المحار، ض حميئا ئفم؛ م ض اينإنزاهيلم، 

.بالإئصزاف٠٠ ررولا حرير! حدث ودشِفي الخديث؛ نتدا وت1لم، 
تعيد؛بن وقتتة ١^٥^١^؛، الثيح وآبو هشام، بن حلث حدسا — ٤٢٧

أبوحدسا بن محثد عن ئند-، بن حماد حدسا حالنن: -هال حماد عن ئمب 
هتلرأته يرلإ ١^■^، نحثى ررأما وتلم؛ علنه ، ١٥١صل محمد هال دال! هزيزة؛ 
حمار«لا'.نأّش د* ، ١٥١أن الإلكم 

وعلعليه اممه صل الشي لأف الإمام؛ تبق تحريم عل يدل أيقا هدا [ ١ ] 
حمار؟رأس رأته الق، محول أن معنى ما ولكن الحقوبة، هدم س حدر وسلم آله 

بشر،عل حمار رأس فيكون حمار، رأس محعله تعال الله أن المعنى قيل؛ 
التفكثرمحل هو لأنه الرأس؛ وحص بليدا، تحعلمه تعال الاه أن المحنى وقيل• 

تعال؛اممه هال ولهدا أبلدها؛ يكن لر إن الحيوانايتؤ أبلد س والحإر والتصور، 

هلبعضهم يسقه أن ومحاق يهليثة حركته الإمام كان لو هائل؛ قال فال 
التكبثر؟تأمحر له يحئ 

التكبثرمحعل أن بأس لا فإل الحركة، بمتيء الإمام كان إذا نعم، هالحواص،: 
الحركة•من هو ينتهي بحيث ينتهي، 



لأةاتصكءب 

ئنإتإط خدثنا مالأ: خزي؛ نن ززثو النامي، صنو خدننا - ٤٢٧
،٧٥١صل ، ٧٥١زئوو يال محال: هزيزه؛ عذم نياد، بن محمد عذ يوص، ض إبراهم، 

صدريهافُ يمول أف الإمام بل صلاته وأتهل، يزلإ الذي يأمن ررما ونئم: عليه 
ِفيصوزةحمار(ا.

ننالمحع ئن ^١^ احم، تلام ئن ^١^ - ٤٢٧
م،^^١ معاذ، بن همثداش وعدسا )ح( منلآ. بن الربع عن حميعا 

تلمه؛بن ^١؛؛ ص وكح، خدينا شيبه، م بن ابوبآكر وكدس؛ )ح( سنته. عدسا 
عي-؛ندا وتلم؛ عثه ١^ صل ١^٠ عن هريرْ، م عن زياد، بن محمد عن كلهم 

'•ؤارٌل وجه وجهه افه تنعل ررأف مسلم* بن الرمحع ق أف 

حالأُت،:أرع له للأمام بالشبة المأموم أن ليعلم ]١[ 
الهابعة.والرابعة: الموافقة، والثالثة: الخلف، والثانية: بق، الالأول: الحال 

أنلابد أو بمجرده؟ الصلاة تبهلل هل العالعاء، واحتلم، فحرام، البق: أما 
ريع،؟أو بركن يكون 

محزمفعل لأيه وذللث، الإمام؛ بق يأن بمجرد تبقلل الصلاة أن والصحيح 
مبهللأيكون بالعبادة الخاص المحرم فعل أن المعروفة: والقاعدة بالصلاة، حاص 

عامالغيثة تحريم لأن تيهلله؛ لا والغيبة صومه، يبهلل للصائم كالأكل للعبادة، 
بالصلاة.مقيدا ليمن 

حشمحالف فإذا بق، الصد الإمام عن والخلف الخلف؛ فهو الئاق: وأما 
الركنإل ثق كالالراجح، القول عل صلاته يطلن، يليه الذي الركن إل الإمام وصل 



^«اسقاسممبجصاوصوسمصا
 ^=======————١٤٥

محازئوا((،زمع ررإدا الم; وّعاليه افه صل الرسول قول خالف لأنه صلاته؛ تطل 
الأفعال.بمة وكيلك بالركؤع، يبادر أن لأبل اثه عل تدل الشرمحل جواب ق والفاء 

آلهوعل عليه اممه صل اض لأن حرام؛ إما فل: والوافقه الموافقة؛ الثالث: 
دونلأما مكروهة؛ إما وقيل: الإمام، تمام بعد إلا المأموم بانتقال يأذن لر وملم 

الإمام.وافق إذا خهلر عل الإنسان أن ثلث، ولا بق، ال
وط0فورا، منها الإمام انتهاء بعد بالأفعال الإنسان يأق أن المتابعة؛ الراع: 

أماالإحرام، تكبثرة غر ق التفصيل هذا كل لكن المهللموبة، وهي 7اا، أمر التي هي 
كرالإنسان أة فلو للصلاه، مبطلة فيها والموافقة حا بق القاف الإحرام تكبره 

قدإمام وراء يكر أن لابد لأنه صلاته؛ يهللت، بالباء الإمام نْلو، عند للإحرام 
الإحرام.بتكبره إلا الصلاة تنعقد ولا صلائه، انعقا.دتؤ 

ألاخماراء، وجه وجهه اممه يجعل راأ0 الأحرة: لم مرواية ق ت قيل فا0 
للبلادة؟لا للرأس التحويل يكون أن يرجح 

ملأنه هذا عل يثكل الذي لكن حمار، صورة صورته تكون قد فالخواب: 
حمار.رؤوس رؤوسهم حول الله أن محالفون الذين كثرة مع الأن حتى يمع 

ينويفاثه ينئ— الإمام —لأن الفاتحة قراءة الماموم يستهلح م لإذا مسألة! 
قافالإمام؛ متابعة يستعلح ذللث،  JLajثم صلاته، ق الانفراد ينوي والذي الانفراد، 

ؤمأموما فيكون يرجع أن له 
ْعيتم أن عاليه لكن ينفرد، أن له يجوز ولا له، عذر فلا يرح الذي أما 

قراءتيا.ترك التي بدل بركعة يأق نم الإمام 



لأةاثممكتاب 

ضخرماسرإشاسLءشاسلأة

معاؤيه،آبو حدسا ثالأت وآبوكزيب؛ شيه، ر بن يكر آبو حدسا " ٤٢٨
ثاوثاوت نمرة؛ بن جائر ض طزمحه، بن مميم عذ الن4-ا، عن الأعمش، عن 

قالثظء إل آبصارهم ينممل أقوام ررلي؛تهيرا وتئم• علة افُ صل افّ ينول 
الئلأ؛أنَلأمحإي«ا'ا.

وهسا،ابن \-لموع قالا! تواد؛ بن وعمرو الطاهر، آبو حدسي — ٤٢٩
رص الأ>ج، ^١^ محاقئ،ئت،ضبجينبم،ص 

وض؛عن أقوام ارلإتهير؛ا قال؛ وتلم علة افه صل اف ونول، أف هريرة 
أؤص؟بماثىإ«.

وفهسبق— -كإ ثاست، الصلاة ق السإء إل البصر رفع عن الهي ل•١ا 
أليهمأ'؛رُى لا أد الصلاة ل ء الق؛ إل أبصارهم يرثثول أقوام ررلسهيرا الوعيد؛ 
قالماء البصرإل رفع أن عل وهذايدل الخال، ق يعمى باض- ~والعياذ إ يحطف
إلالبصر رغ لأن العقل؛ فكذلك به حاء الفل أف وك،ا الذنوب، كبائر من الصلاة 
وحل،عز ض وكنغ ؤئضع أن مأمور الإنسان إن إذ الأدب، سوء من نؤع فيه الماء 
العظيم.التهديد مذا هدد اذ الحناء كان ولهذا للأدب؛ منافج البصر ورغ 

إنياااعاإ،اء! بعض فقال لا؟ أو محلاته تبطل هل اممه رحمهم العل،اء واحتلم، 
قعنه مي ما أن والقاعدة بخصوصه، الصلاة ق عنه منهيا فعل لأنه تبلل؛ 
وجههكله بدونه للقبلة متقبل غر ولأنه قالوا: يبطلها، فائه بخصوصه العبادة 



اماضبخاسوإشاساءياسلأةباب 

وعلعليه اممه صل الشي لأن الصواب، من ببعيد ليس القول وهذا بصرْ، رافعا 
عليه.وتوعد عنه مى وسالم اله 

شك.لا ينمها عتث ولكنه الصلاة يبهلل لا بالبصر والالتفات 

وللثجربا وهال: الركؤع، من ورفع يصل حاء إذا من خلا* نعرف ومدا 
عليديه رفع الركؤع من رأسه ريع إذا الناس بعض ورأيت رأسه، رفع الحمد 

~واضوالظاهر غالط، أيصا وهدا المنكبين، حذو محعلمها أن من بدلا الدعاع هيئة 
هوهذا أن فظنوا يقنتون بلادهم ق كانوا وأمم القنوت، عل مبني هذا أف أعلم~ 

الركؤع.يعد اليدين رغ سنة 
عنهالله رصي بكر آبى كفعل الحمد عند أيدحم يرفعون إمم قال؛ من أما 

بكر.أي فعل عن يدرون لا إمم فنقول! يديه رفع عندما 
رأسهيرغ كان وملم علميه الله صل الرسول إن لقلنا! حذا احتجوا لو وهم 

بكر—أيى —قضئة متجددة نعمة هذه لكن يديه، يرفع ولا ال؛ة ومحمد الركؤع، من 
حديد.يسسبا التجدد والذكر الدائم الذكر بين وفرق دائمة، ولست، 

الدعاء؟غير ل الصلاة ق البصر رغ محوز هل قيل• فإف 
الدعاع،ق وبعضها الصلاة، ق الروايات بعض ق جاء ولهذا لا، فالخواب! 

منهيهو هل الصلاة حارج الدعاء حين ياء الإل البصر رغ هل الموال! ولكن 
اللهمع أدب سوء فيه لأل عته؛ منهي إنه اش• رحمهم العلم أهل بعض فال لا؟ أم عنه 
يه.باس لا أنه والصحح وحل، عز 

أحرىصورة هناك هل ماء، النحو بهلوخيا الدعاء ق اليدين رفع مسألة! 
ماء؟النحو ظهورهما تكون بحيث، 





السلامصد ليدورفي اك،لاءوايميءسبابالآ«ربااسمز،

السلامث 3دؤني عذالإف1رةلأس ال0،لأةوالئهو4 في الآمفلسكوبي باب 
واماصشهاالأوو السوق ؤافنام 

وئنائ، llij^قالا: زوكزثب؛ ثة، أف ثن وثم ه - ٤٣٠
ق1و:تنزه؛ ثن •جاثر ض طزقه، ثن كيم ص نابع، ثن المنب عن الأعمش، عن 

أنديكمراذعي أراٌكم ل ررما ممال؛ نسلم؛ ■ءليه افه صل اممه نمول علينا حرج 
حلثا؛تيا ذؤا خزج نأ قاَل: ((. ١^٥١ل ان٤نوا ثش؟ا خم !، ^١٥٠
يصم^١ ثممول راألأ ،: _tJ•ءل؛نا؛ حزج يم قال• • أ؛' عزين؟ أراكم ل ارما ممال: 

قاو:زيا؛ بمد ا1لأئئ تقف زكبمل اشا زئوو ;ا ^١: نيا!أ«. عند اي 
؛.الصص،ااويمتاصولِق الأول، الصفوف رايتمول 

و)الخيلممس، خيل أذناب كأنها أيدتهم يرفعون الصلاة ل كانوا ]١[ 
يفعلونوكانوا هائنا، ذيلها نحد الأرض، عل قدمها ثنتقر لا التي هي الشمس( 

ذلك.عن وملم أله وعل عليه افه صل النبي فنهاهم اللام عند ذللث، 

أزاكموملم: عليه افه صل ممال حلقا فرانا علينا حرج يقول• والثاف 
محتمعأن واحد مكان ق كونون الدين حق ل الأول لأن منفرقان؛ يعتي؛ عرين"؟ 
يتفرقوا؛لا وأن ذللث،، غثر أو العلم أو القران حلقة ق مواء يعفى، إل يمضهم 

القلوب.تفرقت، بالأجسام دقوا إذا الماس لأن 
عنداللأئ،كة مم كهأ يصموذ ءرألأ إت[ذ.' عالثنا؛ حزج يم المالمة: ل قال 

)١^ئاو: زيا؛ عند تئف زكبم، اش! ننول ;١ ٥^١: نيا!ا«. 
أنهماممه؛ عند الملائكة صم، صفة هدم الصص«: ق وبجاصوJ الأزل، الصموف 



اثصلأةكتاب 

[١ لاكاغات:ها" ه قتنأهؤا ^^١ تعال• الله قال فالأول، الأول ؤيكملون يتراصون 
اللائكة.ت يعني 

الأفضلفهل يل،ْ يسط الشهد من ينتهي عندما الناس بعض ألة؛ م
بالإصعتن؟محلق يعني: هي، ابقاوهاك،ا 

وسطاه،وبئن إببمامه متن حلق وقد الأ-محر، الشهد ق صار إذا أنه الظاهر 
الثانية.التسليمة لم يوحتى الصلاة تنتهي حتى يبقى أنه 

أوسبق إذا ~يعنيت الصلاة عند الإمام يوافق ل؛ إذا أنه دام ما قائل• قال فإن 
قبلوينصرف، الصلاة، من ينتهي عندما لا فلعاذا صلاته؛ تبطل عليه~ تقدم 

صلاته؟تبطل فإيه إمامه ينصرف أن 

أنهفرض لو وثانتات للتحريم، ليس أنه —الفلاهر— الانصراف ةالخوابت 
وانتهت،.ثت، قد الصلاة لأن الصلاة؛ يهللان يقتضى فلا للتحريم 

بنإسحاق وحدسا )ح( وكح• حدسا الأمج، سعيد آبو وحييني —  ٠٤٣
الإنتاد،خدا الأطن؛ خدننا حمنا مالأ: توص؛ عيتى \ي إ;راهفا، 

■وأحوه 

ُْأَِئ أُ  ٤٣١ -^;l^j  ح(منتر. ص زكيع، خدثثا قال: شثة؛ م ن م م(
حدثنيمنعر، عى رائده، ري ابن أح؛تدا مال: له—؛ —واللمثل أبوكنيس، وحدسا 
اممهصل اممه رسول مع صلينا إدا كنا داو،ت سثزة؛ بن جابر عذ القبطثة، ابن ■^"١^ 

نأثاوعْاش. ززيه  ٣١، ٠٥١ززئ قوؤي  ٣١ط ظه 



السلامصد باليدورضها الإشارة مى والنم، انملأة ا؛؛*،وبارس؛توزاش باب 
١٥١— صءً—ض^ءذ=ً—

"كأيبأيديكم تومئول ررعلأم وتلم! عليه اممه صل الله ومول ممال ا-إمحاتى؛ إل 
أخيهعق بملم يم دخدْ، عل يده يصع أو أحدثم يكفي إيإ ئنس، حيل أذثاب 

سمعلمحوبمامح'أااأ•

ممصب، أف اس لا أنه الظاهر »يئم<< وسلم: عليه اف صل هوله [ ١ ] 
أحس.الاستئناف 

ثلثا!وملم عليه اممه صل اهه رسول خ صلينا إدا رركنا عته: افه رصي وهوله 
؛٠١ياني ا إل ديدْ رروأمار الصلاة؛ ق ليم التيعني: اممه" ورحمة علتكم السلام 

"ثأثبمأبأيديكم تومثول ررعلأم وسلم: اله وعل عليه اهنه صل اممه رسول ممال 
أخيهعل نمبملم هخدْ، عل يده بمغ أن أحدكم يتممي إيإ ثنى، حيل أدياب 

وجهاي®•مذعلمحة 
ءوثإ؛- -ه 



لأةاثص، كنا)
١٥٢ —=—

«تيفالأوو الأول ؤإقادتهاوقفل النفوق فنؤيه باب 
سالأولواكابمةإتيا

مذالإماموففييبهم القفل أولي وففديم 

معاويهوآبو إدؤيس، ين عبداض حديئا ئيبه، أبي( بن آبو؟كر حدينا " ٤٣٢
مسعود؛بط ض معمر، أبٍ( ص افمح(، عمثر بن( ماوْ خمأ الأنمن، عن ووكح؛ 

ويمول(!الصلاة، ِق مثاكهنا يمثح وسل؛؛ عليه افه صل افه رمول( كاف دال،ث 
ئمؤالنهى، الأحلام أولو متئم ليلي ملولإكم؛ فتختلم د_حتلموا ولا ررانتووا 

اتنمأثدسمئالالض:دأئإ

يعدل(وسلم عليه اممه صل الني كان كيف بيان فيه الحديث هدا ]١[ 
بالمناكبوالمراد الصلاة، ق الناكس، يمح وملم عليه اممه صل وأنه الصفوف، 
صفوفكم،أقيموا استووا بهول،! يكتفي ولا يعني! سواء، عل تكون حتى الأكتاف؛ 

الوجهعل كانوا الماس لكون إليه الحاجة تدع ل؛ إذا أف إليه، الحاجة دعت، إذا وهدا 
لدللثا،حاجة فلا الناكك،؛ لمس إل محتاجون لا بحيث، أوثلاثة اثن؛ن أوكان الأكمل، 
قوله!ق سبق ما يبين هدا قلويكما،؛ كقهنآ عقثلفوا ولا رراسثووا ؤيقول! 

لالاختلاف إل يودي ذلك قاف المكان؛ ل الماس اختلف إذا لأنه ولحومحىا(<؛ 
عليه.أخوه تقدم إذا نفه ق محي فالإنسان مشاهد؛ ثيء هدا القلوب، 

تلاحظ؛وأنت، استووا، يقول،! أن ينبغي كفيما الإمام كان لو حش فائدة! 
الإمام.مسووليايت، من هدا لأن 

)أولو(وال-هى" الألحلأم أولو متئم ررليلي وملم! عليه افه صل قال نم 



L،mاص ؤإقاسهاوفضو اسفوق نسيئة باب 
١٥٣ —

وهيي جع والنهى ال-الغتن، يعني.ش' حلم، جع والأحلام أصحاب، بمعنى 
العقلاء،البالغون يله أن لم ومعليه اش صل فأمر العقلاء، به ؤيحئي العقل، 
الأحلام،أولوا إلا يلني لا يقل• ول( التقدم، منهم يهللب للذين موجه أمر وهذا 

يتقدمأن أمز ولكنه الصغار، يتقدم أن ينهى لكان هؤلاء إلا يلني لا قالت فلو 
ذلك.أشبه وما أحطأ إذا عليه ؤيردوا عنه، ؤيأحذوا يلوم، حتى المجار 

يعني؛الإمح( م بلوم، الإبل ررم وسلم؛ عليه الله صل لقوله 
افهرحمهم العلماء أحد وقد إلآحرْ، بعدم، من ثم بحده، من ثم الأكبر، الأعقل يقدم 

الرحالحاء كلما الثالث، أو الثاف إل الأول الصف، س الصي ثقام أنه هذا من 
عليهيترتسأ لما بصحح، ليس هذا ولكن ، الصفوف، آحر إل الصبيان هؤلأء أحر 
حمسةمقابلهم ق أحرجنا رحال عشره حاء كلما الصلاة، أثناء ق التشويش من 

■صبتا عر 

مماأيصا واحدا صما بقاءهم إن ثم فيشوش، أحرجناهم، آحرون جاء إذا ثم 
واللعّتا.السسوسى يدعوإل 

ئميلوثم، الإيى لائم وملم! آله وعل عليه اممه صل الرمول قول مسألة؛ 
يتقدمون؟ولا والنهى أولوالأحلام يقدم أنه منه يستفاد ألا يلومم® الإين 

تتقدموا.أن عل احرصوا ومعناها! يتقدمون، بل لا، الخواب،! 

فنقول!المسجل،، مؤخرة ق صاروا وآخرون عقلاء، كبار حماعة جاء فمثلا! 
ّصبقكم من يلوا حتى تقدموا 

تفاطبأذية منه محصل الذي الصبي لكن الملمؤغ، دون من هو و)الصبي(! 
العقولا.أصحايب، من يكون ولا البلؤغ من يصل وقد وليه، 



لأةاتص، كتاي
===^ًً===ًًً==^^^==^شم=== ١٥٤

العقول؟أصحاب من يصير متى قائل؛ مال فان 

مثح؛5م،فهو الرشد سن تحديد ق أحد بمده حد أي ت نمول أن فالخواب 
ماوالتصرف التدبير العقل من عنده ؤيكون عشر السادسة سن ل ان إنمن فكم 
هواليلؤغ،الرند فن العرين، صاحب عند لس 

أ؛ثه ه 

حئرم،ابن وحدثنا محال! )ح( جرير* أنوئا إسحاى، وحدثناه — ٤٣٢
ايئحدكا عمر، م ابذ وحدكا ماوت )ح( يوص• ابن م؛ عيش؛ أنوئا 

الإنئاد\خنة.يها

محالا؛وزداف؛ بن حاتم بن وصالح ألخوت حبب بن يش حدقا " ٤٣٢
 -y_k.عئمثه،عن إنزاملم، عن نعثر، بج عن ا>قداء، حالد حدثي رؤيع، بن حدثنا

أولومتفم ارلتلي علئه اممه صل اممه وسول مال ،ذ.' منعود؛ بن ع1داش عن 
الأسواق<ا.وهشايت، ؤؤاثم -ثلاثا-، يلوم الدين ثم والنهى، الأحلام 

جر،ئن محثئ خث؟ثا ^؛؛٠: زا;ئ \ٌ ئ محي خئكا -  ٤٣٣
١^٠زثول ماJ ٌ ظِلك ئن أنس ض محدث قادة؛ تجئ قاَل; شلأ خث؛ثا 
الصلاة{(قام من الصم سؤته جأ صفوهكم، ررسووا وتئأ.' عثه الله صل 

وحاءفيه، سلث، لا هوأمر صفوهكماا ررسووا ت وسالم عليه اممه صل قوله [ ١ ] 
صصآكإ ررألاثصئوذ قوله: ق ذلك( عل وسلم آله وعل عاليه اممه صل الني حصن 

يبجؤلوذُريلأاصول قال: ر7،ا؟ عند الملائكة تصم( كيف قالوا؛ ربما؟ عثد الملاوكة 
الأئودالأئل(<.



اسودي|لأعا
١٥٥—ء ——^ٍ

فقال1صدره، باديا رجلا رأى حنن وملم آله وعل عليه اممه صل وغضب 
'.ؤجوئكلما(ر ثئ الله _ Jl^Jأوصموه^كلم لثتون الله ررعباد 

محبوأنه الصحيح، وهو واجبة، الصف، تسوية أل عل تدل الأدلة وهذه 
به،وسلم آله وعل عليه الله صل الحم، لأمر صفوفهم؛ يسروا أن المآمومين عل 

سنةالصف تسوية أن يرون العلمإء وأكثر المخالفة، عل وتوعده عليه، وتأكيده 
اللهصل بقوله الوجوب عدم عل واستدلوا نفلرا، هذا ق لكن بواجبة، وليت 

الصلاة؛واجبايت، من ت يقل ول؛ الصلاهء، تام مى الصم سؤثه راهإل ت وملم عليه 
عليهالرسول وكون متحس،، وتمام واجب تمام يكون قد الئام اف يقال• ولكن 

ناحيةيأخذ وكونه الوجوب، عل يدل، فهذا التناكيد؛ هذا يؤكد والسلام الصلاة 
كلارتووا ؤيقول! الناكس،، ؤيمسح الصف، من والخنوب الشإل 

الوجوب.عل يدل هذا 

وأنذللث،، يلاحفل أف الإمام عل أل الخدين، هذا من يؤخذ أنه أيمان وفيه 
الأئمة.من الكثثر هوعند كإ يردد، كلام بمنزلة التعلق هذا يكون لا 

منالصم، رأى لو حتى العادة~ ~ءل اعتدلوا استووا يقول؛ الأئمة فاكثر 
قوله!عل يزد ل؛ يكون ما أعوج من رآْ ولو اعتدلوا؛ استووا قال• يكون ما أتم 

واعتتدلوا!استووا 

قال؛اعتثدلوا، استووا فق.الت يمينه عل واحدا شخصا أم رجلا أن ل ؤيذكر 
أمرهذا أن يفلتون لأنهم واحدأ هو إنإ كثيرون، ولتا اليسار عل أحد عندك ما 

(،٧١٧)رنم وبعدها، الإقامة عند الصفوف تسوية باب الأذان، كتاب ١لخارىت حرجه أ ا
(.١٢٨رقمؤإقامتها، الصنوف سوية باب الصلاة، كتاب لم؛ وم



لأةاكمكتاب 
=١٥٦ _=ً^=^^_^=_^=^=^

يمول!لا أن متويا الصف رأى إذا للأمام ينبغي ولهذا العي؛ به يقصد لر ؤإن يقال 
معناها.الكلمة لهذه أن وليعرف حاصل؛ هو بإ للأمر حاجة فلا استووا، 

اممهرصي الصحابة مع الفعل هذا كل يفعل وملم عاليه اممه صل الني كان ؤإذا 
أحوج.هذا إل الأن حاجتنا فإو والحلم— الفضل أهل ~وهم عنهم 

عهدق موجودة ليت كثيرة أمووا لنا الله يسر الحمد" —وش الأن ونحن 
احر،لون أو البيضاء الخهلوط هل.ه منهات وسالم، آله وعل عليه اض صل الرسول 

مصلق الأيام من يوم ي محايكم قاف ؤإلأ تاما، صبطا الناس تضيهل إما المهم 
فتقدمأيما—، بطته "وأمحلن صاJر٥ باديا رجلا فرأى استووا، استووا يقولث العيد 

سأحرج سث إف ^ ١٥الصفح، ومحو حوا، اض جزاك ناحر فلأن يا وةالت إليه 
مثلعل الناس عود إذا لكن عاقنا" "اللهم يتثحمل ما الناس فتعقي المسجدإ 

الأمورتعودوا.هذْ 

يالأعقاب؟أم الأصاع أؤلراف بتساوي العبمرة هل مسألة! 
لأنبالكعبح؛ ذللث، يحت؛رون الصحابة كان كإ بالكعب؛ العثرة الحوابخ! 

بعضلكان الأصابع أءلرافv لواعتثرنا ولأننا البدن، ركم، علميه هوالذي الكعب، 
عثرة.فلا قصثرة، رجله الناس وبعض محلويلة، رجله الناس 

الأنواق®وهينامت، راوإياكم لم! ومعلميه اش مجل فوله مثاسثة ما قيل! فإل 
الصفوف.لتسوية 

ينازعوا.كلأ والمراد؛ واسل، النازعة هي الهيثاُت، فالحوابج: 



^بماسودوإهع1وكلالآولفالآووء1
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—وهو!عدالعريز عذ عندالوارث، حديط بن شيبان حدسا " ٤٣٤
»1يراوت1لم: عثه افث صر اض رثوو محاو محاوت أئس ض صهنسا-، ١^؛ 

ظهري«لاا.حلم هإق المحموف، 
بنمحام عن معنئ، حدسا عبدالرواق، حدسا زاؤع، بن محثد حدسا -  ٤٣٥

ثدكزوتلم؛ عثه اض صل اش رثوو عى ميرْ، ابو حدسا ما هدا ماوت مسه؛ 
حننمن الصم إقامه قإل الصلاة، ز المحص ررأئموا ويال،! منها؛ احادث؛ 
الصلأة«.

الإتمامبه اراد أن محتمل اإصموف« ®أكوا وملم: عاليه اف صل قوله ل١[ 
بينهإ،منافاة ولا صحيحان، والمعنيان الحش، الإتمام يه المراد أن ومحتمل المعنوي، 

عودؤإذا والمعنوي، الحش لإتمامها شاملا الصفوف بإتمام الأمر فتكون هذا وعل 
قالأول الصف، الماحي بعض أحيانا فتجد يبالواإ لر تركوا ؤإذا يعودوا، الناس 
ومحببا هزم مثلث، وكأتبما ذللث،، دون والرابع ربعه، والثالث ثلثه، والثاف نمقه، 

إذالكن الصم، أكرا تقدموا للناس: يقولوا أن يتحملون لا الأئمة، تقصر ذللئ، 
ثعودوا.الناس عود 

٠٠٠

وحاJثنا)ح( شب. عن عئدر، حدثنا شثه، م بن تكر أبو حدسا -  ٤٣٦
عمروبنعن مب، حدئنا حعمر، بن محثد حدثنا قالا: بشار؛ وابن السى، بن محمد 
بشر؛بن النمال تمنتؤ قال: العطثابي؛ الحعد أي بن نالم نمنت، قال: صء؛ 
أوصفوقكم االثسول يقول: وتلم علميه افه صل اش رسول، تمعتط ؛ال،: 



لأةاثمم، كناي
—=——^=^==^ً؛=^— ١٥٨—

لبماهاف:لأومحبجا<ااال
:Ju■م'-،؛ نن يءك عن حثئه، م أ-تونا قش، نن عش -حدتنا ٤٣٦

ينويونئم عليه اش صل اممه رمول كاف يةولت ضو؛ بن الثمال ممعت 
يوماحرج ئم عنة، عملنا ئد أيا رأى حس ؛ ١^١٤غا ينوي كأما حش صفوهنا؛ 

كنو0اف! راعثاد قاو: الصقن، من صدث0 زجلاثادثا قزأى يكو؛ كاد حش قام 
أ.1_،ث؛نؤجوئكلم((ل صئوة5مأوقحألثن 

ئالأ:خدثثاعوالآخزص.يناص،زلإووينلسته؛ 
ثحوه.الإ،نثاد، ٠^١ حدساأبوعوائه؛ نعيد، بن قتيبه وحددنا رح( 

 [ ١ t والنوناللام وهي مؤكدات، بثلاث مؤكدة حملة رركسولاا الحملة
الثنوية،إما أمرين■ أحل من لأبد أنه فدكر لثسون، واممه والتقديرت المقدر، م والش
بينالخالقة -يا المراد أف متق الوجوه بين والمخالفة الوجوه، ي؛ن المخالفة ؤإما 

القلوب.

القداخ«؟ تنوى كائنا حر صفوهنا؛ ارتتوي عنه: افه رصي هوله ]٢[ 
وأناستوائها، عل الحرص غاية محرصون وكانوا الئهام، عن عبارة هي القداح؛ 

فكانواالموس، تركيبة احتئت، آحر عل ثيء زاد إذا لأنه آخر؛ عل قيء يزيد لا 
الئنوية.ق تماما ويجروما تماما يربطونبما 

قامحزغثنما وعرفنا،»ئلم فهمنا أي: عنه« عملنا هد نأىأثا راحر وهوله: 
سبق.وقد ء؛ الصف، مى صدره باديا زجلا مرأى كبر؛ كاد حر 



طاسوشي|تءاوسالآولف1لآووئ،ا
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شئاك،صميلبيمحأث : Jliى ئ م ه - ٤٣٧
وسلمعليه اممه صل اش ومول اف هزيزة؛ ال عى الئثان، ضاي م عذ بكر، 
ستهئواأن إلا لم ئم الأول، ؤالصم١ الن؛واء مال، الئاس ررلوبملم مال؛ 
وU بملئون وم إي، لأنشئوا اهمم و ى بملئون ه لأنثهئوا، عي 

هجت%}خ\ °مخالضةثا)ئلح 

يهتم1فييعني النداء® ؤ، ما الئاس ررلوبملم وملم• عليه افه صل قوله t ت١ 
يتولأْ؛ايم \ذ!ؤ°طق عليه صربوا يعني• رالأنتهئوا® والأجر؛ الفضل من الأذان 
عاليه،لامتهموا فيه ما يعلمون لو الحإعة، صلاة ق الأول® راوالصص وقوله! 

عليه.اقترعوا يعني؛ 

لأنالمثاحة؛ عند العبادة ائل مق القرعة جواز عل واضح دليل هذا وؤ، 
التهحرمال، ررولوبملئوJا قال• ثم ذللث، أسن، والسلام الصلاة عليه الرسول 

إقامةأحل من الحئ، شدة وهي الهاجرة، ل الخروج التهجثر! إي®؛ لامسموا 
رروالصنحالعشاء— —يعني! الثقة® ل ما تعلمويى راولو ظهرا، الحاعة صلاة 

قال!أنه ومحتمل والثواب، الأجر من فيهإ ما يعلمون لو أتم،ت ولوحبوا® لأتومحا 
الركب*علي ■موا بمي،■ ولوحبوا® ررلأيومحا العقاب من يركهإ 3، وما 

والصبح.والعتمة والهصر الأول والصف، الأذان فضيلة عل دليل هذا ففي 
ما٠لولويعالمووا وسلم! اله وعل عليه الله صل قوله بين، الخمع ما قيل! فال 

وهإيا العشاء، ضلاقأ ام عل ١^١^، »لأت؛نممما قوله! وبين الثقة®، ِفي 
الإل®؟بحلأك، نمي زإبجا العشائ، اف كثاك، 



اتصلأةكتاب 

ؤإنإالعتمة، تقولوا لا يقل• لر وملم عليه افه صل الرمول أن فالخواب! 
العنائ،اف محاب j الثء، ضلائم انم عل الآ>اب >>لأتذلبمم قال: 
أماالعشاء، ام يغلب، الأمم هدا كون عن فالهي ٠؛ الإبل؛أر بجلأب ينتم محإي 

بأس.فلا أحيايا به النهلق 

وة.ولتصلاة كل ق الناس يعقل الصلاة أقيمت إذا الأئمة بعض مسالة! 
الأعوج.الصم، إل ينفلر لا افه إن وامتقيموا استووا 

صحح،غير الأعوج( الصفّ، إل ينفلر لا اممه )إن الخدين، هدا فيقال؛ 
المخالفة.عد تكون إنإ والموعظة 

ألإلا نجدوا لم ررنم وملم: آله وعل عليه اف صل الرسول قول مسألة: 
للميالخة؟هدا هل لأنتهموااا عليه ينتهموا 

علفضلا فيه أن نعلم نحن لكن حقيقة، بل مالغة؛ ليس لا، الجواب: 
العظيم.القدر بزا محدتؤ الفضل هازا أف نحلم لا لكن الأحمال، ميل 

يلالذي الصفح فيه المحتجر هل الأول، الصفح الكي للحرم بالنسبة مسألة: 
الكعبة؟حدار يل أوالذي الإمام 

الدائرة،حسب، وعل الإمام، حلفح الذي هو الأول الصفإ الجواب: 
أنعمى هولاع الإمام؛ س الكعبة إل أقرب، الأحرى الخهة ل يكونون والذين 

الأول.بالصفح فليسوا ومإله، يمينه عل من بمترلة إنكم نقول 

حدثمن .(ؤl ٦y٦٩^^٦ارقم العشاءوتأمحرها، وف باب اياجد، كتاب ت ملم أحرجه )١( 
سما.اف محى ر ممر ابن 

الحديث،.لهذافيكت_، )أ(لأأصل 



سومو|تابيوكلالآووفالآووسها
١٦١

العيي،يصره م عى الأفه_ا، آبو حديتا ^٤، بن ثسان حدسا " ٤٣٨
د1حتا؛أصحابه وأىِفي وتلم عليه اش صل الاه رسول أف الخيري؛ تعيد م عى 

ةةلئوو0موم يرال لأ ثندئم، مذ لأتمم وليأتم بٍ(، داسقوا ®^^١، لهم• ممال 
->ضيؤحتهماف«لال

بكمولياتم بير، يائتموا ءرمدموا، وسلم؛ آله وعل عليه افه صل قوله ا ١ ت 
كانوسلم آله وعل عليه افه صل الشي أل ءلاهر٥ إن يقال: قد بند'تمماا مذ 

النيحرج حئن تقدم، با مردود الظاهر هذا يمالت ولكن بالتكبتر، يجهر لا 
إلفصم، بالناس يصل بكر وأبو مريض، وهو وسلم آله وعل عليه الاه صل 

بكرأبو بعده يك؛ر ثم يكبمر وسلم آله وعل عليه الله صل الاه رسول وكان جنه، 
اللهصل بقوله المراد أن أعالم~ ~والأه فالفلاهر هذا وعل التكبثر، الناس ليسمع 

بالحركان؛؛الأمام الحركات،، بند'قماا: مذ لأتمم ول؛أثم بٍا، رراسقوا وملم: عليه 
صلالتي حلف من والآحرينيرون الذينيرونه، هم الرسول حلف الذين لأن 

يعلمفهذا والانتقال بالصوت الأمام وأما حرا، وهلم وسلم، آله وعل عليه القّ 
بالكير•

هذااف،< يوحزقم حص يتآحئو0 قوم يرال رالا واللام! الصلاة عليه وقوله 
لهلكان الصم،؟ إتمام وحوتح، عل دليل هذا وقال؛ أحد حاجنا فلو لوعيد؛ اس 

حئم،للذي صلاة اءلأ وسلم؛ آله وعل عليه الله صل قوله ذللث، يمنع لكن وجه، 
جائزة.الاثتئن صلاة أل عل فدل، ؛ الصم،،٠ 

المم،حالم، الرحل صلاة ؛اد_، الصالوايتؤ، إقامة كتاب ماحه; وابن (، ٢٢٧)؛/ أخمد أحرجه )١( 
عنه.اش رصي ممد بن وابمة عن (، ١ •  ٠٣رنم)وحل.ه، 



اتص—لأةكناي 
ء==^===========ً==^ظ===ء ١٦٢—

معنويا؟الصئئ تسوية تكون كيف قيل• فإذ 
كلمن شرعا الطلوب الوجه عل يكون أن معنويا الصم، تسوية فالخواب؛ 

حياأما معنويا، تاما ليس فهذا اعوجاج؛ فيه لكن تاما ، الصفكان فلو 
بتام•ليس مش لكن الخيار، إل الخيار من فهوتام، 

تياهمحقي;ن خنثثا ١^١^، تياوكن ئن تيُاش ^^١ - ٤٣٨
هنص،صرمة،صرنمطئثابج;ذتمحور، ١^، 

المسجد؛حر مؤ ق يوما وسلم عليه اممه صل اممه رسول نأى ت محال الخيري؛ 

حدسامحالا! ١^١؛-^،؛ ءرُب بذ ومحمد ديثاو، بن إبراهيم حدثنا " ٤٣٩
صتالإ، \و ص حلأس، ص قادة، ص شنه، ^^١ محظن، أنو اه٢ ءو;ن 

ماينلموذ— —أو! ررلوئعلئول قال: وملم؛ علئه ^ ٥١صر ١^، عن ريرة، هم 
،^١٧ئا الأئل ر)الأف غزب ا:ز، ه ئزعة«. ص م ىم' 

إلأمعه«.

صئم،صفي،صملخريت، عذكا •ةة-خئكابجينخزص،، 
أولهالإج صموفي، راحم ؤ<ت1لم: عثه ^ ٧٥١صق اش زئول يال، يال،: ^^؟؛ 
أئلها<ا.ؤثؤها آخرها اشاء صموف، ولحم آخئها، ؤثؤها 



سوثو|دمارضوالأرله1لأووسها
 =^=_—١٦٣ —

الدراوزدي—،—يغني! همدالعزيز حدثنا ءال1 نعيد؛ بن قتيبه حيكا — ٤ ٤ ٠ 
الإضا'ا.صئيم،ها

آخرها،١ومنها أولها اوجاو صفوف ررحيو واللام! الصلاة عليه قوله [ ١ ت 
تفاصليستلزم الأعإل وتفاصل ونحر، ثر الأعإل، تفاصل عل دليل فيه 

العمل.ق يتفاصلون كإ بالإيإن الماس تفاصل عل يدل أيمحا وهدا العامل، 

الموحر،من أفضل الرجال صفوف من المقدم أل عل دليل أيما! وفيه 
أجالماء صفوف من الموحر لأن القدم؛ من أفضل الماء صفوف من والوحر 

^اعل وبناء لها، حير فهو الرحال عن المرأة بعدُت، وكلمإ المقدم، من الرحال من 
قيوحد ~كإ خاص مكان ق الماء كام، لو حى— الله شاء إن —وهو المعليل 

وكذللئ،اخرها، وشرها أولها المساء صفوف خير لقلنا! — الأن الماحي من كثير 
تقرلا المتتبهلة والعلة هكذا، فيقال مرة بينهم لكن الرجال ®ع كانوا لو 

إلالمسابقة من فهدا الخير؛ إل المسابقة نحب أل علمنا إذا لكن العموم، 
ترجيحا.فيه لأل الخير؛ 

ناقصة؟كانت، إذا ويتممها الصفوف يسو لر إذا الإمام ياثم هل مسألة! 
رعيته.عن مؤول ورغ ول لأنه يأثم، نعم الخوامحبح! 

بهيراد مما وملم علميه الله صل الض عهد غر ق حديث، ما إن ئائل؛ قال فإل 
ولرموجودا، وملم آله وعل عليه افه صل الك، عهد ؤ، الداعي وكال المعبد، 

عليهالله صل المني كال وقد بدعة، فعله فيكون وملم عليه الله صل المبي يفعله 
عليها.الماص ويصم، حبالا يضع أن عل قادرا وملم آله وعل 



اثصلأةكتاب 
دً^^==د=د=ءًء=====^== ١٦٤=

إليودي وميالة لأنه أم التعبد مبيل عل هذا نفعل نحن هل قابواب- 
فيه.لاثيء والثاق الثاني، مهللوبة؟ غاية 

لأنهبالكهرياء؛ ولا بالغاز ا،ياء نسخن لا التقدير— هدا —عل معناها إذزت 
لداما.مهحوده لت فهده بالحهلميا، سحن الرسول هد عق 

مجدق حبالا يضع أن فرض الذي فهدا سمه، الحبال وصع إل ثم 
يمكنولا سفه، هدا به؛ عثر حاء من وكل وسالم، اله وعل عليه الله صل الرسول 

عليه.الكين اللكثرة الخعل لأنمحى الحصباء عل حط ولو الإنسان، يقوله أن 

ءوأي ثه 



يوفوحتى اسود يؤوسهذض لايرضن ان وداء اسات اسطء > ٠١باب 
١٦٥ًءًً=^=^^ًً==^==^==ٍءصً==ٍء 

1 uUءواصاءالْساءؤراء

حازم،ابى ص ئمال، عى وكح، حدسا ثسبه، ابط بن ابوبكر حدسا — ٤ ٤ ١ 
مؤأغنانهي ل أزوهي عاقدي وظ وأين لخد ض•' نغد؛ بن نهل عذ 

منثزيا ماتزت مماو وتلم؛ عانه اطه صل اشر حلم، الأزر" صيؤر -مى الصثان 

تقومولا الرحال، مع تقوم أن فللمرأة ؤإلأ لعارض، رأيتم كإ وهدا ا ت١ 
لباسكان فإذا أووافقته، الإمام لسابقت الرحال قبل لوقامت، لأنبما الرحال؛ قبل 

لالنساء!يقال فإثه الثوب،؛ يرتفع أن الإنسان سجد إذا وتنشى قصيرا، الرحال 
فه-الخاصر-والحمد وقتنا ل أما الرحال، يرقع حمر رووسكنر ترفعن، لا 

لأنهاقصيرة؛ وهى بعضها أو العورة ، سكشفأن نحني ولا صافية، كلها فالألبة 
أومجدوا فإذا يلفوها، أن يقدرون لا يعني، الصبي،، مم، أعناقهم عل معقودة 

الرجلإزار أن لنرى يقوم الرجل وكون العورة، تنكشف، أن نحشمم، ركعوا 
كرؤيتهلتس لرجل؛ رجل من الفخذ بعض فرؤية المرأة، مثل ليس فهو مرتفع، 

لرجل•امرأة من 



لأةاثممكتاب 
١٦٦==—————

نمثرسهثفسقبابصجاماءإنيانماجدإدا 
ضةوألهالإسنج 

~هالع؛سه ابن عن حميعا حريب،؛ بن وزمر الناقد، عمرو حدش " ٤٤٢
تلعبته؛ عن يحدث ؛ 11ناتجع الزهري، عن عيينه"، بن ئفاف حدسا رمرت 

المتحدإل امزاته انتأذنغ ارإدا قاوث رت.1لم عليه اض صل ١^٠ به 
هلابمها((.

ابنعن يوص، وهب ابن أحآرثا تش، بن حزملمه حدش " ٤٤٢
افهرسول سجعت هال1 عمر بن عيداش أف عيداض؛ سالإبن ق أحبت قال! سهايت،؛ 

اهخاإبجا((.قال:يأ1ا ررلأئئوا;تاأئا ^قول:
jui  ن؟1؛ ن؛ا ئ ه ء فأقل أ\و: ئلأ. \ش ِوي: ئU

ومول؛وسلم علميه ^ ٥١صل ١^ رثوو عن أحثدك وقاو؛ قط؛ مثلة تثه تبنته 
ثاشَئهنالاا

أمرين؛عل يدل ألفامحل من يعده يأق وما الحديث هدا [ ١ ] 

يتقليس ذلك وم اجد، المإل يخرجن أن للماء أن الأول: الأمر 
النهصل اليي فإف العيدين؛ صلاة وص واحدة؛ صلاة ق إلا منهن مطلوب ولا 

اقدور•وذوات العواتق حتى نحرجن، أن الماء أمر وملم آله وعل عليه 
استأذنته،إذا المجد إل الخروج من يمنعها لا المرأة ول أن الثاف؛ الأمر 

بأذنه.إلا نحرج لا وأنبما 



هنة£_ يرتب النماءإلالساجدإذا؛٠( ضج باب 
— ^=—=^=——١٦٧ =

للحديث؛تاؤيل لنتهزإ® ررواض اض؛ رحمه عمر بن عبداض بن بلال قول وق 
النيعهد ق النساء وأن ممر، الأمر أن قصده لكن الحديث، رد قصده ليس لأنه 

وأنوالتطس_إ، التمج عن يعيدات الحشمة، بلباس نحرجن لم ومعليه الله صل 
قعلعا،العارضة مراده وليس مراده هدا لتمنمهزاءا، ءوالله يخير، قد الوقت، 

سيئا،سئا عليه وتكلم وبخه بمي• أبوْ، ب المعارضة ءلاهر٥ اللففل هدا كان لما لكن 
أنهمع لتمنمهزإ® رروالثه وتقول! وملم، عليه اه صل الله رسول عن أمحرك وقال! 

بكلامتكلم من عل الإنكار عل دليل هدا ق لكن ملث،، بلا المحارصة قصده ليس 
محب،وأنه وأشد، أند فهدا العارضة؟ أراد بمن فكيف، ___،، وأنه العارضة، ءلاهر٥ 

وأمثاله.ينحره توبيحا يوبخه أن سمعه من كل عل 

ناحية؛كل من الزمن تغثر أنه ومض 
اللهصل الرسول عهد ق الذي السابق المستوى عل ليسوا الرحال أولا! 

ذلك،.وغير المدينة إل الوافدون وكثر الفتوحات كثرت لأنه وملم؛ آله وعل عليه 
الحياء.بعضهى عن ذم، أيصا النساء والثان! 

^^٠:i_^؛ ثاين م، لحدنا نم، نن لحدافص ن محي لحدكا - ٤٤٢
عالأوسل؛؛ عليه اممه صل الله رسول أف عمر ابن عن يائ، عى عبيداردص، خدينا 

ارلص<ا.مناجي افه إماء ممنئوا ^٠ ١١

يقول!تالما سمعت، هال،! خنثللة؛ خدينا م، لحدسا نم، ابن ^^١ — ٤ ٤ ٢ 
ارإدايقول! وسلت؛ عليه اهله صل الله ومول ممعت، يمول؛ عمر ابن سمعت، 

لهن((.يأذنوا اا1اجد اطهانثاؤمحإإل 



لأةاتصكناس 
==^==^===^=^===^===؛====== ١٦٨—

عنمحامد، ص الأعمش، عن معاؤيه، آبو حدسأ كزستؤ، ابو حدثتا — ٤ ٤ ٢ 
الخزؤجمن التاء كنثوا ^٠ ١١وسللم1 علته اممه صل اف رئول محال مال؛ عمر؛ ابن 
ji  .»اكا-أد.الض Jدغأد.لإخدنت ندئهن لا ئض: ثن بمداض ا;ن ظا

زثمووونلم علته اممه صل افه رثول، مال أمول ومال؛ عمز؛ اثن فزبرْ مال؛ 
لأندمحن؟إ

:؛ياالأغنس عن يوص، بن عيش أ-نينا حئرم، بن علأ حدسا - ٤ ٤ ٢ 
الإنن1د،هاا.

حدشئتاية، حدسا هالات راني؛ وابن حاتم، بن محمد حدسإ " ٤٤٢
عثهالله صل ، jjlرئوو داJ مالI عمت؛ ابن عن محاهد، عن عمرو، عن ووماء، 

ذهدم-إذوثه: -بمال لة ١;^ مماJ اكاجد«. لألم!ز لشاء »اثثنوا 
اممهصل افه رسول عى أحدثك، وهال؛ صدؤء؛ ِفي هصزص، هال؛ يعلا! سخدثه 

ءثطا،زقول:لأ؟أاأ'

الهار؛ولأل الليل ل لا بالعموم، والعثرة بالليل، ةيدْ اللففل هذا ول ]١[ 
محلناأشد الليل كان لما أنه أو بالليل؛ محرحن لأس القييد هدا يكون اذ لكن 
أول•بابج من الليل غثر ل نكون الليل؛ ل منعها عن وئمح، الرأة عل 

افه؛رحمه )واقي( واكاق اش، رحمه ريلأل( ابنه الأول الخدين، ق ذكر ]٢[ 
أنهعل الأحاديث، أكثر لأن شاذة؛ الثانية أوأن واقتن، تكون أن إما أنه والفناهر 

الله.رحمه بلال 



فتنةعليه 1«اومس الماجدإذا إش اصاء ضج باب 

حينناافرئ، يزيد بن عبداض حدثنا ■كتداف، بن هارون حدسا ~ ٤ ٤ ٢ 
بن■ء1داش بن ثلاو عذ علمنه، بن كعب حدسا ١^١^،—، أيى ١^ —سني1 تعيد 
^١١١٤كنعوا »لأ وت1لم؛ عانه اش صل افه رئوو ثاو ثال: أبيه؛ عن عتن، 

ثه، Jl_ <u؛ljمحلأو! _lJ انتأذنو'كمءا؛  ١٥!اكاجد من حظوظهن 
'ونئئعهن؟أا أئق: وموو و>نئلم عثه صر؛ف زئول ثاJ أمحوو ع1دالهت 

عذقزمة، أحآري وم_،، ابن حدسا ؛، JjViتعيد بن هارون حدسا ٤س  ٤٣
اضصل اف رسول عى تحدث كاثت الثممه رسب ان تعيد؛ بن بسر عى ابنه، 
ا.الئت1ه«ل تلك ئلأيطتن، إلحذاؤذ نهدت ارإدا قال: ١^ وتئم علته 

عليهافه صل قوله وهو العربية، اللغة جهة من إشكال الحديث هدا ق [ ١ ] 
لهنيزنى النساء وخماعئ الذكور، لحإعة الواو لأن استأذئوكماا؛ ؛رإدا ت وملم 
إذاهدا تسامحا، الذكر منزلة الونث تنزيل باب من لعله لكن استأذنكن، إذا بالون 
إشكال.فلا الرواة بعض من تحرف فيها كان ؤإن محفوظة، اللففلة كانت، 

المجدإل حرجن إذا الماء أن الماء، به حومحلمح الحدين، هدا ]٢[ 
ررقلأالحديث! هدا ق وملم عليه ايئه صل وقوله الممليس،، عن منهياُت، فإمن 

أنولها فيه، إشكال فلا الصلاة بعد أما الصلاة، قبل ما مراده اللتلهاا تللئ، ثطيس، 
تتطسج.



املأةكتاب 

هىينساكث1ل،ضهين
\وؤزئب ص نعيد، ئن م ص الأئح، نن مداه ثن يكن خيض خخلأف، 
3 عداض؛  :viJii إحداثنفهدت >رإدا ذتج.' عثه ^ ٥١صر اش زئرو لنا او

اشدلأمتيا«ااا.

تشهد،أن أرادت إذا نهدتاا ارإدا ت وملم عليه اف صل قوله !؛١[ 
نرى~—كإ وهدا تشهد، أن قيل ولكن شهودها، بعد الهليب عن النهي وليس 

هداالعشاء« فهدت!^١^ ®إدا ت وملم عليه افه صل قوله لأن الأول،، من أعم 
عام.هدا ررالنحداا وقولهت خاص، 

الأنوالناس افه، رحمه بلال ابنه ْع عنهإ اش رمحي عمر ابن فعل مسألةت 
الطريقةهده بمثل زجرهم لو عليهم— يد له ليس الإنسان ولأن الكثير، —لحهل 

أكير.مفسدتها تكون ريإ 

]اكحلته'آا[ه أ.وكه ؤها ميل إق أنع ؤ دجل' عز افه ثال، اُبمواب• 
اللهرحمه المنصور إن ولهل.ا الأشداء، من عنهإ الله رصي عمر بن وعبدالله 

فيهاوجب كنتا ودون العلم هذا صم ء؛اوارله أيا يا ارلهت رحمه مالك للإمام ئال، 
هماس•"ابن ورحص عمر ابن " ^■١٧

ولهولال.ه لأنه مؤدبا؛ بولدْ هدا فعل همها افّ رصي عمر ابن وأيقات 
مقامفلكل يندبه، أن يدون يالءو٥ من قناطيح الذي الإنسان بخلاف تأديبه، 
متآولأ.كان ؤإن المعارصة هده بمثل الحديث، عارض من ينهى أنه الهم مقال،، 



هنةثمد؛وسهس إشالماجداذا خرزاساء باب 
١٧١— —^=^ء=^=

يبج،; قال 1يابم؛؛ نن نإنخاى ض، نن ض ذة - ٤٤٤
نيمهمن؛،ص:رتينمحصمينس'

1صاوشام1ة ررأيإ ؤت1لم: عثه اف، محل < ٥١زئوو مال مال: ^^٥؛ تجٍ، أض 
ُ.الآحزها(أ العشاء معنا ملأئنهذ حووا 

ابن—يني،! ثأثأن حدسا قنب، بن منلمه بن جياش حدسا — ٤٤٥
سمعشأما ع1دالؤحمن؛ بنت عمزه عى نعيد—، ابن —وهو! عنى عى بلال-، 

عش، ٥١صل اش< وسول أف لو مول! وسلم عش اشّ صل البي روج عائسه 
مالتإنرائتل• بتي نناء مشت، كإ اثنجد لنعهى ١^^١٤ أحدث ما رأى وسلم 

.٢٢٣ثالث،: التجد؟ بمن قلا،ي: 

شهدمحت،لو حتى لأُا، أعالم-؛ —واممه الثال سبيل عل ذكر إثإ أيصا هذا آ ١ ت 
ملأبخورا متنت، ؤإذا طيبا، ممس لا فإما المغرب أو العصر أو الغلهر أو الفجر 
لولأما تمع؛ فإما الفتنة خيفت إذا أنه إل يشر ربإ وهذا العشاء، صلاة تشهد 

فلوذلك،، عن مى وسلم آل، وعل علميه < ٥١صل الشي إن لها؛ لقيل امتأذنت 
وتتهلثب،الخميلة الثياب تلبى نحاؤع؛ ولكنها للمجد تستأذن المرأة كانت، 

منحها.لوجبا الرحال؛ وتحدث وتتغج 

لووملم عليه اش صل الني أن عنها،  ٠٥١رصي عائشة من تقمه هذ.ا ]٢[ 
عمربن عبلاش< بن بلال حمل الذي هو وهذا لمنعهن، بعدم النساء أحدث ما رأى 

ررواش<لنئنعهن<<ّعلقوله: 

$٠٠



اسلأةكتاب 
———=^^=^ء١٧٢—

ثاو:)ح( ١^. :ض: مدالنئاب، خدك1 ق ئ محي حوك1 - ٤ ٤ ٥ 
مبن بكر ١^ وحدسا قال؛ )ح( عثك. بن نمثان حدسا عمروالناقد، وحدسا 

أ-ئمداثال؛ بنات\؛و؛لأ وحدساإمحاى ثال: )ح( الأخمئ. ابوحاك حدسا ثيبه، 
•مثله الإنناد. خدا نيد بن يش ض ئم يوص؛ بن عتثى 

الصلاة،إل الخروج من زوجته يمغ لا الرجل أن الأن والخلاصة ]١[ 
العلممحالس حضور من يمنعها أن له هل لكن منها، أو نيا فتنة ، حافإذا إلا 

لا؟القرآنأم ومحالس 
يمكنلأنه أو يتفق، الخمح لأن المساجد؛ حضور ق يقال كإ هدا ق يقال 

لوحرجتاكإ دينية؛ غير كلحة كان إذا أما دينية، كالحة الخروج بأن بجمع أن 
يقومأن يمكنه لها، حاجة تشري أن أجل أومن الأسواق، ق تتجول أن أجل من 

يمنعها.أن فاله نلاائ،؛ أشبه ما أو بولده أو بنمه بدلك 

أمارتها؟نيارة من يمنعها أن له ومحل 
إذاإلا يمنعها لا أنه يعني: الصلاة، من منعها ق يقال كإ ذلك ق يقال 

الإفساد؛؛نمحاولون باض— —والعياذ الأقارب بعض لأن منهم؛ صررا حاف 
والرئعة.العرة مقام ق عنده كانت، إذا لأسيإ وزوجته، الرجل 

الخروجالأرحام، صالة العلم، ءلاو_، الصلاة، ام: أقعل المسألة فصارت 
أومنها تما لر ما يمنحها لا فائه ثرعثة: نحلحة حروجها كان فإذا ذلك، لغير 
أنيمتعها.فاله شرعثة: مصلحة لغير ؤإذاكان نيا، 

النزهةفيقول: للأسواق! ومحرجون للنزهة، محرجون الماس اء نقالتر: فإف 
يمنحها.أن فله أيصا، طاعة ليس شرعي قصد بلا الأسواق إل والخرؤج طاعة، ليت 



ر«اي؛زسءسصتالساجداذا اصاءاثى باuحووج 
١٧٣—^=س 

العاتيةوجه عل قرية وليس اض أحل مما يمنعها أن له هل قائلت قال فإل 
والتحدي؟

ijL؛وجل عز واه بالمعروف، العشرة من ليس هذا لأن لا؛ محالخواب! 
]اكاء:؟١[.امحزويه 

آلهوعل عليه الثه صل المي زوج عنها الله رصي سوية عن روي ألأت م
حجةواللام الصلاة علميه الرسول مع الحجة يعد بيتها من حرجت ما أتبما وملم 

الأقارب؟إل يالخروج فكيف الودلع، 

علميهاش صل قوله من ذلك أ-حذدت، ولعلمها إليها، ياتون هم ابواب• 
الحصرءلروم م هذه ١١قال: تين حج لما يعني؛ ؛ الحصرءارلروم ئم لاهذ«ه وملم؛ 

حصيرالست،.لزوم يعني؛ 

يمتعها؟أن حما له أن الرجل الرأة استئذان من يستفاد ألا 

الرجلأن ويستفاد: لها، ؛النسبة هذابإذنه، قنرجإلا لا أما يستفاد ابواب؛ 
ميما منعها من يتمكن أنه ولولا ميء، هناك كان إذا إلا استأذنته، إذا يمنعها لا 

تستأذن.أن عليها بجب هي لكن منعها، عن 
الأقارب.زيارة من يكثرن اء النبعض مسألة: 

اينةإل كرديها ليس المريضة أمها إل ترددها أن ومعلوم ؛المعروف،، فتقول: 
مقال.له مقام فكل المحححة، الحيدة عمها 

الخج،رفم):آآبا(.فرض باب الخج، محاب أحال)ه/ح\:آ(،وأبوداود: :\(أحر-بم 





^لأةاصريةب؛ىاسهروالإسرار
١٧٥==^^^ًن=—============= 

محئزهمثاة،صثمينمحبم
iٍثا محن % بمثلايك قهن ^؛٠ وجز: عز ؤ ِفي عانته عن أمحه، عذ 

الوعاءااُ.ل هدا أنزو لالإماء:-اا[داوت: 
ئاو:)ح( ريي. ١^؛ م: ^١^؛ خدننا نعيي.، نن قأ خدتن1 - ٤٤٧
ود1دق : Jli)ح( أناذة، م ;دك1 شخ، م م أنو 

الإنناد.ه.ه.شامها

افرصي عباس ابن ذكره ما والعواب عنها، الله رصي رأبما هدا [ ت١ 
يقاسإزه يقال؛ قو لكن والمجود، الركؤع ذامحت، العيادة بالصلاة اراد أن عنهإت 

فهوبالأية الراد هو ُل.ا يكون أن أما يالدعاع، الخهر الصلاة بقراءة اُبمهر عل 
والحقيقةالثرعثة، الحقاتق عل محمل أن الترعثة الكالءا>ت، ق الأصل لأن بعيد؛ 

بالتسليم.المحتمة بالتكبير المفتتحة المعروفة العبادة هال، هي للصلاة الشرعثة 



لأةاثص، كت1و
١٧٦ —==^=^^=—

باب

إبرايم؛ن ناسحامحا ثنته، أف ن بكر وأبو نعتد، بن قسه وحدثتا - ٤  ٤٨
مبن موص عذ عبدامحد"، بى جرير حدثنا بكر؛ أبو "قال جرير عذ هم 

ذيمذ:عز قني و عثاس ابن عن جؤ، بن تعيد ص عائنه، 
كافحييو م نزو إذا اشُظوهثتئا ضل ١^، لكف قال: لاسآ-ا[ 

مالاض قأرل منه؛ ينزف دؤك ث5او عثه؛ ثئتد وشمتك لتاثه يه ي-حئك مثا 
عليتاأنإف ]المامةتم؛ا[: وةن«ائا،ءه ؤإفءكا:سه] أحده ؤلأنحنكيمءلساكِنمءلهه: 

قال!]القيامة:حا[ هقأفيانث,ه ^^١مآثه قممزأه: وقزانه صدرك. ثجمنهي 
أطزىأتام إدا قكان ولثّاناك نبثئه أذ ١[ ]الغيامة:ا' ءؤإلءكناتادئ>ه له قانتؤع 

اهل١'.وعده ي قزأة يهب ^١ 

نزوله؛حن يالقرآن يعني؛ [ ١٦]القياءة:ه لسائق م، ^لأبجنك تعال: قوله ]١[ 
يتعجلواللام الصلاة عليه كان لأنه يحفظه؛ التعجل لقصد أي؛ ه ءؤلمجزدء 

ءؤلأ.بجؤكتحال؛ افه فقال يتعجل، فكان إليه، ويتهلي إليه يتشوق لأنه عليه؛ حرصا 
إلبعضه نجمع أن لالقيامة:با[؛ :سدوه ءكا ؤإل قال؛ ثم دةه، لتجل مءلساثق 

يعد.قرأته إذا فيعا تأخر ولا تقدم محصل فلا يحض 

لأفحبحيل؛ قراءة وا،لراد• أيصا، ونقرأْ يعني• ؤدمح١ئثمه تعال• وقوله 
آلهوعل عليه الله صل الله رسول عل يالوحي ينزل هوالل*ي اللام عليه جبريل 
^^١قلنا ؤإنإ فيثانث,؟بم يجج' أي؛ لالق؛امة:ه؛[ ؤ؛دامأثث؟بم فيقرأ وملم، 
الديهو افه فكاة افه، رسول فهو الله، يأمر يقرأه جمّثل لأن جبمل؛ أي• مبمٌه 



وابالإّضاعهماءة
١٧٧ًًًءًًٍ=^^^==ءً====ء==^=^^=^^ 

وجل.عز اض لا هوجمّنل، يسمع الذي ولأف قرأ، 
يضعلا أف وحل عر اف فتكمل ١[ ]الماعة:؟ ؤيمإ0ءكناثادث>ه تعال؛ وقوله 

وأنهفيه، ح؛ريل مسنا يقرأه وسلم آله وعل عليه الله صل الني وأف ثيء، منه 
٠ييينه أن نهوه وجل، عر الله لهذا والتضمن إزعكناهيانهءه ثم ؤ ممييسه، 

متي؛رافكله ^، ٧^١٢يتب؛ر، ب ميء فيه لس القران أن عل دلل هذا ول 
لكللا للناس مسيرأ، كله نقول، أن فرق؛خن وهنا الماس، لكل لا لكن للناس، 
خميعآيايت،تكون أف لأبد لكن الآيامتج، بعض يفهم لا من الماس من لأف الماس؛ 
بيان.غير لكان ؤإلأ للناس، معلومة القرآن 

عائثه،بن موسى عى عواثه، ابو حدسا رثعيد>، بن قتسة حدسا — ٤ ٤ ٨ 
هه لتثل ءمك ^لأ محوله؛ ق عثاس ابن عن محئر، بن نعيد عى 

كاJشدة؛ التتزيل من يةالج ون1لم عثه الله صز ١^، كال عاو: ]اشا.ة:ا-ا[؛ 
مافهُ ضل ادل4 زئوُل كاف ي \محه أنا ماس: \زأ و -هقاو ثقته -ولأ 
"ي^؛ ماس انن كاف ء ص أنا نعيد: فقاJ ص .ج 

^لم^يانجاس.محه.شوه-فارلافهتةال: 
محانثؤععال،: لالمأمة:ها[؛ ؤؤلإدامأثمةثعئز»انت,ه مزا0، م صد.رك، عال،ت 

آتاْإدا وذنؤأ عليه الله صل اش رئول، عكال عال^: ثهمأْ أذ علننا إل ؛إ وأتحث، 
أثَأةاأاب^^١؛.ارلهُظهنتداي ضل ١^، عزأة جييل ص ءاِذا \تضك جييل 

سلسل؛الأفعال،.الخدسث، هال.ا ق [ ١ ] 
أو-بج؛اي



اثصلأةكتاب 
ً=^ص==ً=_—=ًًًً====ذ==^ء ١٧٨

بننعيد عى ثر، أى عى ابوعواثه، حدسأ يزوغ، بن ثتان حدسا " ٤٤٩
زناا-بمن عق زن1لم عثه افث صق افه ونول هزأ ما هالت عباس؛ ابن عن جبر، 
إلعامدين أصحابه، مذ طاتمة ونللمِق عليه افه صل افه رسول ايطلى رآهم؛ 
الشهب؛علتهم وارم1ش الثناء، حم وبئ الشتاط؛ن بئ حيل ومد عكاظ، سوق 

الثناء،حم وبئ بثا حيل مالوات لئم؟ ما ممالوات الشناطئإل قزحعت 
مشارقهاصب؛وا ميء مذ إلا ^١^ ما مالوات ١^،. عثنا وأرمثغ 

ئانطقواالثناء؟! خم ز:ئ ثنا خال الذي ثدا نا دانظئوا زنغارحا؛ الأزض 
—زهؤحائه ثحز أحدوا الإيذ النفر ممر زقثارتيا، الأرض قثارق بمربول 

شمعوائلتا المجر؛ صلاة ثمأصحايه يمحل زهز عكاظ، محوق إل عامديذ ينحل— 
إلمزخئوا الثناءإ! خم ز:ئ ثنا خاو الذي قدا زئالوا: له، انممنوا المزآف 

محأصئصممّلأودَّ
نسلمعلته اشُ صل محمد لإه عل نخل عز اممه مأيزل -٢؛؛؛ ١ ]الخن: لداه 

إلأاقآسءممحمحهلامحااا"'•

الحديث!فوائد من [ ١ ] 

وأممتالخنتا؛ا، ه ؤؤأس-مع لقوله؛ شمع لهم الخن أن عل دليل هدا ق ١" 
ؤوأق'ة0دءالئألإنيلقوله؛ رجالا؛ يسمون وأمم ^٥^^، لقوله؛ نقنا؛ ينمون 

الاحتنانس الحز محموا ولهدا مترون؛ ولكنهم ]الخن:،■[، ؟ولذ 
وهوالاستتار.



ؤمحيأ4قالوا: الهمان حضروا ئا لأمم أدم؛ عل دليل هذا ول - ٢
ئنذريراهميه> إق ملنأ قضى ُؤةثا ُالدعوْ: هيامهم وعل لالأحقاف؛؟آ[، 
لالأحقاف:ا'؛[.

لقوله:الأشياء، يفهمون وأمم عقلاء، أم عل دليل ~أبما~ هذا ول ٣" 
أؤيؤإق آثبمي تيدتآإق تونع نما؛A؛، هميمه1ذها بمد أئنديى سئما>ءؤسا وثا 

وثاي>وأيجأم لقولهم؛ تحثزهم؛ عل دليل —أيقا— وفيه ٤— 
بهؤيومن افه داعي نحيب الذي أف مع لالأحماف:ا'م[ دءسوثمظمتيدلإؤته 

ُؤبمغرفقالوا: محمل، لا ما ينجوهم أن وخافوا احترزوا هم لكن ذنبه، له يغفر 
ؤسئزدؤدؤءهتأق: الأمة هذه ق اينفرة محيون ولهذا نجر لطم 

لكميغفر قالوا: إذا فخافوا الخن، قول( هذا لأن الأية؛ هذه ل إلا ]اكف:'آا[ 
الصلاةعليه نوح وأما الذنوب، تغفر لا وأنبما للرجاء، مغامح، يكونوا أن ذنوبكم، 
مس-ماهم إك وزتيطم دمدم من ؤشن ئاله: حئن( فإل واللام 

والضاداوكفر شدة من هدهم لما ذلك قال، أنه أءلم~ -واف فالغلاهم ١[؛ • ]إبرامم: 
أصحابهأف علم إنه يقال،: أو الذنوب، حمح لهم تغفر ألا فخاف هذا، وغثر 

حىلأنه الإنسان، تاب ولو يغفر لا الخلق عل والعدوان الخلي، عل يعتدون 
إليه.إيصاله من فلاثد آدص 



انملأةكتاب 

ئاو:عامر؛ ض داود، ض عدالأغل، حدسإ اأثنى، بن محمد حدسا - ٤ ٥ ٠ 
ولهوتلإ عثه افث صل اش رثوو مع شهد منعود ابن كاو هل علمنه: تألت، 
بأمنكم أحد ثهد هز مملئ؛ عود؛ من ا؛ن تألت أئ! علمنه: ممال قال: ابن؛ 
اشُضل اف ننول نع قا ذلي لا، ثاو: ابن؟ وته ط اشُةثه ضل اض زئول 

أواثن ^١: ؤالئثاد،، الأند;ة قاك1تاةو مممدناة؛ وتة ^١^، وج غي 
حزاءتل من جاء ص إذا ئ^واأضبما م؛؛ يا بميوة:ات بنا -قال:- اعيل 
^١بجيوة:ات سا تمدك؛ ظواك س \ش\ زثول :ا مملنا: - -ثال: 

ئانطاJققاو: اكزآن«. عاتهأ ئقزأت ثته؛ قدهت ابن ذاعي ار1تاف ممال: قزم. 
افه ٣١ذكز عفلم ثز ٣١١مماو: الزاذ؛ زنأثوة نآثاز:^١^١، دأناناآناتنلم ^١ 

اضرنول، ممال ودوابت5ماا. عافت بعزة وكل لخها يآكو0 ما أدير أيي"يكم ل يي علثؤ 
ثتا؛إخزانىإ<ا.قاي بمإ، ررقلأتنقبوا زنق؛: الأةاوه ضل 

عذإبرامم، ئذ إنهايل حدكا الثندي، حجر بن علأ وحدمحه - ٤ ٥ ٠ 
مذزكانوا الزاد زتاثوة الئص: ثاو ^١^٢. زآىت ثزبه: الإنثاده ذاوي؛:^١ 

منقزلامحئمذستياضاا'.

الحديث:فوائد من [ ١ ] 

نثراتبمم•وآثار لقوله: ؤيهلبخون؛ يأكلون أمم عل دليل هدا ق ~ ١ 
العفلمهدا يكون حسثا وحل، عز اض قدرة عل دليل —أيصا— وفيه ٢" 

نشاهدلا أننا ْع وأكثر0ا أتمه يعني: لحنا، يكون أوفرما يكون مدكاة، من كان الذي 
هي،ك،ا ونمى لحم، أي فيها ليس أنه عل المدكاة من العفنام نرمي نحن ذللث،، 



 ==^==========^=^==^١٨١ —

غنى؛وثرحم غني، وأكلهم غثي، وطعامهم غيي، ءالم الخن لأن إ لماذا؟ 
كللأن يراهم؛ لا وهو ؛lsL ،،j؛_Jlمعه أكل يم ولآ الإنسان أكل إذا ولذلك 
هميية•أمورهم 

الأدمي؟حلمام هو الذي بالحز الإنسان تجي يأن محوز هل قيل: قإو 
بطعامفتحريمه الخن بطعام الاستنجاء حرم إذا أنه والدليل: لا، فالخواب: 

أول.باب من الإنس 

منتحطا يعد لا ذلك وأن يسوء، بإ الحر عل دليل ~أيصا~ وفيه ٣" 
ليلة.بشر فبما والسلام: الصلاة عليه للرسول لمولهم اممه؛ قضاء 

به؟الأسثجاء اضهلمحوز اسم عليه لريذكر العفلمإذا مسألة: 

يثب،.لا والنجس نجس لأنه لا؛ الجواب• 

اممهصل الني أف عنه الله رصي مسحود ابن رواية عل يبنى كيف مسألة: 
منكم،رجل مص رربثئم • عنهم الله رصي أصحابه لبعض قال وملم آله وعل عليه 

وأخذتمعه، فقمت قال: درة؛'؛ مثمال، الغس مى هلبه ق رجل معي ولايقوس 
إذاحتى وملم عليه الله صل الله رمول ْع فخرجت، ماء، إلا أحبها ولا إداوة، 

وسلمعليه اش صل الله رسول ل فخط قال: محتمعة؛ أسودة رأينن، مكة باعل كنا 
رمههناختحآت؛ك«را'.قال: ثم حطا، 

أثاروقد غره، من أصح ا، لم مصحح  ١١ق حاء ما أل سك لا الجواب: 
مثعود؛ابى ررنمالت ررقوله: فقال: ^ا؛ إل تحال الله رحمه ~الثووي~ الشارح 

.٤( ٥ ٨ / أحمد)١ أحرجها )١( 



لأةاثصكناس 
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قال؛الحي؟ ليله وسلم عليه الله صل اممه ونول مع منأكم ألحد سهد هل قملئ! 
ذكروالذي وغثر0، داودء أي ررسنن ق الروي الحديث إJaلال ق صريح هدا لأا،1 

ليلةوسلم اله وعل عليه افه صل معه عود مابن وحفور بالنسد، الوصوء فيه 
ومدارهالمحدقن، باتفاق صعيما السيد وحديث صحيح، الحديث هدا فإل الحن، 

؛•محهولءرر وهو حريث بن عمرو مول زيد عل 

داود،عى إدؤيس، بن عدافه حدسا سيبه، م بن بكر آبو وحدسا0 — ٤ ٥ ٠ 
قوله؛إل وطم؛ عليه الهُ صل الثئ عن عداطه، عن علمنه، عن القص، عن 

بمدة.ما يدكن ولز ٧^١^. وآئاز 

معذ حاي، عذ عداه، بن حالي أنينا ٌ بن قي حدثثا - ٤ ٥ ٠ 
اللهرئول مع ابن ليله أكن لم ؛ قاو عدافه؛ ض علمنه، عن إبزاه-لم، عن ننثر، 

معه.كنت أى ووددت وسلم، عليه افه صل 
آبوحدسا قالا! سعد؛ بن وعثدافه الحربي، محمد بن سعيد حدسا — ٤ ٥ ٠ 
السل( منTSjمنزوثا سألت قال؛ سممّتأى؛ ئال؛ معن؛ عن منعر، عن أسامه، 

اثن-بمي:  ٧١م قثال: ١^؛ \تظ\ َه ياي؟ الأهُظثه ضل 
ص-قألآقخصن؟'ا.

النبيلأف وذك حضروا؛ الحز باق الشجرة أعلمته يعني؛ اممه؛ سبحان [ ١ ] 
يشاهدون.لا والحز الببا، يعلم لا وسلم آله وعل عليه افه صل 

(.١٧-•١٦٩/٤)١(»شرحهموي«)



١٨٣——ذ=—ً=^=^^^^—^=

إلحفروا الذين الخن قصة ررصصحهءا ق اض رحمه لم مالإمام ذكر ئنا 
عليهم؛الكلام من حملا نذكر ونحن وملم؛ آله وعل عليه اش صل اف رسول 

الخن؟عل سابقون الإنس أو الإنس عل سابقون هم هل الخن أولا: 
كانؤإبليس إبليس، أباهم لأف الإنس؛ عل سابقون الخن الأول، الخواب؛ 

شك.لا اللام عاليه ملآدم 
أعراض؟أو أحام الخن هل 
أكلهمأما ؤيبولون، ؤيثربون ياكلون أحام، أمم الأول، الخواب! 

عليهاف4 اسم ذكر عظم كل محيون أمم لمُ م®صحح ق حاء فمإ وٌّرب1م 
أنأحثر وسلم آله وعل عليه افه صل الني فإل سر7بمم وأما لحنا، يكون ما أوفر 

النيفلأن بولهم وأما ٠، فيهر يشاركه الثي3لان فإف شرابه عل اممه يم ل؛ من 
بالقد الصبح صلاة عن نام الذي الرجل أن أمحر وملم آله وعل عليه الله صل 

وعلعليه ادإة صل التتي، فلأن يقيوون، فكذللئ، قيوهم وأما ؛، أذنهر ق الشي3لان 
أكلهر٣'.ما امنان قاة أكله أناء ل ّش الذي أن أخر وملم آله 

محناهر،الجن بول أن الحدسث، هذا من افه رحمهم العلياء بعض استنتج وقد 
بالالشيهئان أن أخر وملم اله وعل عليه اممه صل الرسول لأن محناهر؛ وقيأهم 

يحرمولم الإناء ل أكله ما قاء أنه أخر وكذللئح لها، بغيأمره ولم ذنه، أل 
الطعام.

١(.• ٢ Y/ ٠  ١٧رقم)والتراب، الشام بابآداب الأشرة، كتاب سالم: احرجه ر١( 
صلاةكتاب لم: ومرفم)إأاا(، ولريصل، نام إذاباب التهجد، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

٢(.٠ ٥ >؛UU/ رقم اللمل، صلاة عل الحث باب الّانرين، 
(.٣٧٦٨رنم)الطعام، عل التسمية باب الأشمة، كتاب أبوداود: أحرجه )٣( 





١٨٥^=^=ذ_=^ً=^=ً 

عليزال لا فإثه الكرمحى؛ آية قراءة —أوقا~ وكذلك الخناس، الوسواس شر 
يصح.حتى الشيطان ولايقريه حافظ افه س الإنسان 

أويبقون؟يموتون الخن هل حامئا• 

اروا-لجرروملم! آله وعل عليه الله صل الثي لقول يموتون؛ اُيواب• 
لا؟أو الإنس من أعإرا أمحلول هم هل ولكن ا، ؤالإسيئوتون«ر 

إلينفلرْ أن اممه من طالب لأنه شك؛ بلا فهوأمحلول وهوالشيطان أبوهم أما 
إممالتواراخت ق فيل قد لكن نعلم، فلا ذييته وأما ذلانا، فاءهلاْ يبعثون يوم 

هابيلقابيل قتل حيرأ( إنه فقال عمره؛ عن ومحألوْ مكة أطراف ق جنيا وجدوا 
كل-عل لكن لا، أم صحيحا هدا كان إن أعلم قافه الاحتلام، ناهز قد هو كان 

جدا.طويلة أعإرهم أن عل صح~ ~إن يدل هو حال~ 
القيامة؟يوم يبعثون الخن هل سادنات 

ؤءالتعال! لقوله أبما؛ النار ويل.-حاوون القيامة، يوم يبحثون نعم، الخواب،ت 
لحماهيتق 1ثة د.ثوت جث\ ذؤالإض انيي نن ئيبمتقم عن -ثنت حٌخ' ؤآ آدحالوأ 

أمّمالصؤعحيح نعم، الخنة؟ يدحلون هل ولكن عليه، تيع وهدا لالأءرافت٨٣[ 
وخاطبهموالإنس الخن ذكر أن بعد الرحمن؛ مورة ل تعال لقوله الخنة؛ يدحلون 

رنج،ممام ناف تال؛ تالرحن؛ْأ[؛ ه تكنباي< رذكا تعال؛ بقوله 
فالصواب:]الرخمن:ا-ه[ ه قله;ِئلآثآن إص ؤل؛ولكنبن وقال: ]الرحن:ا■؛[؛ 

الخنة.يدحلون أمم 

(،٧٣٨٣)رثم ألحكئِ؟اا، ؤوئوألمزيز اه: قول باب التوحي،.، كتاب اJخارىت أحرحه ]١( 
(.٦٧/ ١YU رقم)٧ عمل، U ثر من المموذ باب كاب لم: وم



اثملأةكتاب 
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الدنيا؟ق كإ عنا محجوبون هم أو القيامة يوم نراهم هل ذلك ومن سابعا؛ 
إليهتطمس متندا لذا أعلم لا ولكنني يروننا، ولا الازحرْ ل نراهم إننا قيل• 

اممهكان ؤإذا ثلث،، لا الخن من أفضل البنر أو وهو تعليل، محرد ولكن النفس، 
الاحرْففي البشر؛ يراهم ولا البشر يروا أن الدنيا ق ميزة الخن أعش قد تعال 

أمدطول، أن ومعلوم يرونهم، لا الخن وأن الخن يروا أن الإنس إكرام يكون 
يومالناحية هد0 ق لالبثر الإكرام فيكون الدنيا، أمد من بكثير أكثر الاعرة 
أعالم.فاغ القيامة، 

رويتهم؟تمكن لا غيتي عال( هم أم يروا أن يمكن الخن هل ثامنا؛ 
أحيانا،ثرون قد لكن ثرون، لا غيي عالم أمم فيهم الأصل الخوامف؛ 

هريرةأبو لكن الذي الطعام أخذ الذي الشيهلان ق جاء كإ السر؛ بصورة يتمثلون 
وحاجةرفقر وذو عيال له وأن إنسان، صورة ل فجاء عليه، وكيلا عنه الله رصي 

الأصلأيما والملائكة يرون، لا كالملأو،5ة غيي ءالم أنهم الأصل لكن يرون، فهم 
وحل.عز القه حكمة من وهدا أحيانا، يرون قد ذللث، وْع غيي، عاب أمم فيهم 

ذلل؛،؟أشبه وما وأرحل، وأيد وآذان وآنافج أعين لهم الخن هل تاسعا؛ 

اسمهنا ~و)ما( متيثن هو ما الأشياء من لكن نعم، الظاهر اداب؛ 
ليدها لتضع فدهست، ند؛، كاما حارية فجاء>ّت، نافية—؛ وليست، موصول 
يديركانإ أعرابؤ جاء ث،ا بيدها، وسلم عاليه اف، صل افه رسول فأحد الهلحام؛ 

أنالطعام ينثحل السيطايإ ررإ)؛ وسلم! عليه ١^ صل الله رسول فقال بيده؛ فأحد 
هجاءئيدها؛ هأحديث، >تا لبمتجل الخارتة مدْ جاء ثإيه عليه، اممه اسم هذؤ لأ 

(.١٢٣ )١ رنم رجلا..، وكل إذا باب الوكالة، محاب ق سالما الخاوي أ-محرجه )١( 



باuاأوهو^ماءةشاسحواماءةضاض
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حيدي يدِْو إن بيدْإ ينثي دالإي %■5؛ هأحدت به لبمتءل الأعرابك تبمدا 
ممشك،وأتيا أيد لهم الخن أف عل هدا فدل معناه، أو الحديث هدا ؛، يدهاااار

غيبثة.لما بالمة لكنها 

الخن؟من والإنس الإنس، من ا-بمن يتزوج هل عاثرات 
ئقزلمأزJح١نن ثئِ ؤ-ظيى القرآنأ ق يقول تعال اممه إن نقول ١^٠١'--،; 

يسكنأن يمكن ولا [، ٢١:٣]١^ونن>ئثه مؤده يتيظم محبمل إثها ة؛1آؤثآ' 
أنكإ والحض، الأصل لأخلاق الإنسي إل الحي ولا الخ، إل الإلمى 

ولوجعثثثهتعال؛ اش قال تالفرءانت٧[؛ ؤلنلآلرل،إمعفه محالوا! ما المثرين 
وكدكا،للائكة، و;ين الشر بتن ثلازم لا لأنه ]الأنعام:ا،[، i نيلا لثتتق دًفا 

الحييعتدي أن يمكن إنه يقولون: اه رحمهم الفقهاء لكن والإنس، الخن ب؛ن 
عليهاوجب وأنزلتا؛ بدك وأحثتا جامعها ؤإذا فيجامعها، الإنس، عل 

البشرمن أحدا عششت — —مثلا جه تكون قد أنه بالعكس، وكدك الغل، 
هويكون قد يدري، لا وقد الحءإع، إل ألحأته حتى أو جامعها، حتى بدكره فعشت 

محامحها.أن عل الحنية أجثرته الدي هدا أنزل، إن الغسل فيءبمسإ ناثتا، 

ذكر،وهو ذكر يتكلم الدي أن ا"بمن أو الشيطان يمه ممن كثثرا ونمع 
اُبمن•عل الكلام من محضرف ما هدا أنثى، وهي أنثى تتكلم وأن 

الطولمن مشقوقة محلويلة عيونيم وأن عيوئا، لهم أن من العوام ادعى ما أما 
أصللها ليس كلها فهده رقيقون؛ وأمم عظام، لهم ليس وأمم العرض، من لا 

نعلم•فنا 

٢٠ ؟/ ٠ ١ )٧ رقم والشراب، الطعام [داب باب الأتربة، كتاب لم؛ مأحرجه ( ١) 





باباتج4ربمماءةنياصواهماءقضاص
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ماحطريق عن ماح، ثيء ل :م الاستعانة تحزون كيف ئائل؛ ئال فإن 
وئالآلإتي، ني؛ آسغكرتءِ مد مأ بمئثئت٠ِ^^٢ يقول• تعال واطه 

نودغأازن آرءآأ.ثلت ثناأنتج 
[.١  YA،؛;l_Sfl]ه علئ نكئ ذهآللأثاثا»آسإ0ه خؤخأ 

قاللأنه جائز؛ وجه عل حم الاستعانة ١^٤ عل تدل لا الأية 
فدللالأزعام:همآا[ ه الْلناممابممءابثاَكازأةكسثون بمص مؤ الأية؛ بعد فيإ 

أماالحرام، هو فهدا والخن الإنس عليه تعاون ظالم هنالك كان إذا أنه عل ذلك 
ققصة اممه رحمه الإسلام مخ ذكر وقد بأس، فلا مصلحة فيه بل ظلم يكن لر إذا 

أهمذلك، وأن قدومه، عن تأحر عنه الله رصي عمر المؤمن؛ن أمير أن وهم،• ذلك، 
عنابحتي وثالوات إليها فن«هبوا الخن، من نتحر لها امرأة هناك وكانت الناس، 

إبليطل الأن وهو ّنيء، فيه ليس عمر ابثروا، لهم• فقال الجي، بهمنا عمر، 
الراشدالخليفة الحزب،، من بالدهن يدهنها ت يعني الحزب،، من يطليها الصدقة، 

هذاالصدقة! إبل بملل والبشر، الأراصى من افّ ثاء ما حلاقته تحت الل>ى 
أيصا،أحرى أشياء وذكر أمثاله، وكدللئ، به، اطه رفعه الذي وحل عز فه التواصع 

الغاب،.لهم أحفروا الحي أل مايت، أناس عن سمعنا مشاهد؛ ميء وهذا 
أحدل كان الخط، بحن الشهورين المناخ أحد أن به أثق س حدثتي وقد 

الخلاف،®س الراجح معرفة ق راالإنصافج كتاب، يتسخ كان عنيزة، ق هنا الماحي 
يتشمس،الجد مهلح ق وكان مطابع، توحد لا الوقت، ذللث، وق للمزداوي، 

قمميفتزل حاجته، يقفى أن إل فاحتاج الشمس، ق فجلس بارد، الوقت، أن يعني؛ 
مأحوذة،كلها العباءة، ولا القلم ولا الدواة ولا الكتابخ لا محي ب صعد وئا حاجته، 

بأنهه معروفشخ2س إل فجاء موجود، عثر الكتتاي، لأن شديدا؛ اهتإما لذللثه فاهتم 



اثصلأةطناب 

—لأتهوالمثااح الأن والكتاب وكذا، كذا القضثة فلأن! أبا يا له! فقال بالحن، يستعين 
إلفذهب ونعست،، هذا من ست، أنا شخ! يا له! قال بالكتب—، تأتم عال؛ رجل 

وكذاكذا القضثة فلأن أبا يا له! وقال بالحن، يتمن كان الذي الرجل لهذا صديق 
التمر،ؤيأكل القهوة يشرب الفجر، صلاة بعد إئ هويأق فقالت عل، تثير فلعللث، 

صيم،.كايلث، الكتاب— صا-صإ الشح -نحاطس، إلينا فاقت، 
ؤإذافيحل، الحل؛ له! وقال الباب، وميع إليه، جاء الرجل أصح فل،ا 

حاءالذي ما الحل! صاحس، له فقال حاصر، بالخن يمتمن كان الذي بصاحبه 
معكم،لأحتمع فجتتا الصباح؛ ق تحتمعون أنكم •ءالم<تإ له! قال شخ؟ يا ؛لث، 

القصة...ذكر ثم 

الكتاب،محضر أن بالحن يتمن الذي الرحل هذا من ءلااستإ أنا وقال! 
الل.يعل البيت، صاحب، فألح والقلم، الدواة ومن المشلح من عندي أهم وهو 

ثمالمجلس، أسفل وكماه يالزنبيل، فجاء زنبيلا، ها>تإ له! فقال بالحن، يمتمن 
تحته،موجود ثيء كل وجد النسل؛ رفع فلما الزسل، ارفع قال؛ ثم يقرأ، جعل 

والمشالح!والقلم والدواة الكتاب 

وعلالأشياء، مكان معرفة عل قدرة محدهم الخن أن عل يدل فهذا 
هل.هأن حال! كل عل الهم النؤيع؛ هذا من كمرة قصص وهناك إحضارها، 

سل..لها وليس الناس بين مشهورة وهى كبرة، قصعى 

ولاعليكم ولا علينا يلهلهم ألا الله ونسال الخن، أحكام من حمل فهذه 
—وفهوأننا وحل، عز اطه عل وكرامتها وعزنيا نا أنفيعرفنا وأن ادأامين، عل 

منهم.وأشرف، أفضل الحمد— 



١٩١==^==ذً==ً===ء===ًً=ًء^^= 

الحزيتعيذ الذي والرجل والكاهن، الراف، ٧^، الفرق ما قل• فإف 
عنالحز الرأة موال -قصة القصة من يفهم وهل الراف؟ أم الكاهن هو أليس 
تعينيمن إل والذهاب تحوز، بالخن الاستعانة أن — عنه الله رصي عمر مكان 

لفعلهمحجة القصة هذه الحرافون ياخذ أن يمكن ألا ثم محوز، —أيصا— تهم 
عنه؟النهي 

للمبالخة،حول فاعل اسم العراف أن والكاهن، العثاف بين الفرق فالحواب! 
سواءالغائة، الأشياء معرفة يدعي من كل فالعراف المحرفة، من ماحوذ وهو 

أنهابمحنى نسبية، غيبة أو المستقبل، ق يكون كالذي مهلالقة، غيبة غيبتها كانت، 
والنجمالكاهن العراف ق فيدخل هذا وعل آخر، دون شخص عن تغيب 

قالمغيبات عن محر الذي فهو الكاهزت وأما وغثره، بالحز يتعين ومن والرمال، 
مرقيمن ياخذون الكهان أصل لأن كذا؛ سياق كذا محياق يقول، المستقبل، 
الكهنة،هؤلاء إل فيبلغوه السإء، من الخير ياخذون مع الومزقوا المع، 
كاهنا.عراف كل وليس عراف كاهن كل إدا سمحوا، بإ الكهنة فيتكلم 

استعانفلو فرق، ولا بالإنس يستعين كالذي بالحز يمتحين الذي والرجل 
فلوماح، و؛طريمح، ماح، ثيء عل كان إذا جائزا، لكان الإنس من برجل الإنسان 

بفعلإلا أعينلثج لا قالت بان محرم، وجه عل الإنس من برجل استعان شخصا أف 
لكانالماس أموال من الرقة عل به استعان ولو حراما، هذا كان مثلا، الفاحثة 

٢٠٦-واستعان لمون، مجن هناك كان فلو الثيء، نفس والحز حراما، أيضا هذا 
الإسلامشيخ هذا عل نص وقد فرق، فلا باح بطريمحا ماح ٌّىء عل الإنسان 

كتابق عل وص ااالفتاوى«، ق عل ضز كتبه، من عدة ق افه رحمه تيمية ابن 
هذْوذكر ، ا( الة الرسعموم عل الدلالة رءإيفاح كتاب ق عل ومر ررالبواتاا، 



املأةكتاب 
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فإلهؤإلأ يه، بأس فلا مباح طريق عن مباح ئيء عل 7بمم امتعان إذا القاعدة؛ 
ممانا.الإني وكذلك لامحون، 

نريد.الذي وهذا تحوز، بالخن الامتعانة أن فعمنا التي القصة من ؤيفهم 
تفصيل،إل محتاج هوالذي وهذا محوز، أيثا به يتمن من إل والذهاب 

صالح،رحل أهو يتمن الذي هذا يتظر، بالحز؛ يتبن من إل فالذهاب 
يتمنلا كان إن وأما بأس، فلا مياح؟ ولثيء مباح طريق عن إلا ببمم يسمن لا 
يجوز•لا فها-ا ذلك؛ أشبه أوما أوفاحشة شركي محرم، بملريق لا إم 

معتدلأنه إليه؛ نذم، أن محوز فلا محرم ثيء عل  ٢٠٠٠-امتعان لو وكذلالث، 
طالإ.

أ-ا%افالواقع عنه، النهي لفعلمهأإ حجة القصة هذْ العرافون يأخذ أن أما 
مباحا،الطريق يكون أن وهي؛ بشروط، ممدة لأن،-ا حجة؛ يأخذوها أن يمكن لا 

هذاالبهنالون، به بمتج ما كل نتهيب وكوننا مياح، عليه المستعان الثيء يكون وأن 
قالوا؛بل؟ احتئوا؛القرآن؟ اممه صفات ^١ الذين أليس يمكن، لا 

ض،تثبتؤ لا فاءأا أوللمخلوق للبثر تكون صفة كل فقالوا؛ [ ١ لالشووى:ا ه ّءن,اء 
بصحح،ليس فهذا الطالون، -؛ا بمج ربإ لأنه الكلمة من نتهييج فكوننا 

آثآآءأكنة؛٢^٠يته ماصت سمف رزح محلينّ ؤ آث؛ث ظ؛ محتج؛المتشا؛ه؛ واوه؛ال 
ءمران:ب[.نأل ه ئآييله' 

..؛!ب



واباثراءةشالذله>واسر
 =======—١٩٣

-الخجاج عن عدي، ابط ابن حدسا ١^^،، اكز بن محثد وحدسا - ٤ ٥ ١
شمممر-صتياشأنى اثن -زم: عش ص ١^١^،- بجي: 

ديهتأِفي^١، يصل وتلم عليه اش صل اطه رسول كاف محال؛ قتادة \ئا عى نلته، 
الآ:دهمحتا ذحوذي الكتاب بمامحة الاومحن اويثم ل وام اطهر 

ؤكدوك،ِفيالثانأ، ذء الفم من ١^ اومحنه يول ثكال ألإانا، 

الاومحنل والخئر الم ل عنه: افه رصي قوله ]١[ 
وأنكاملة، بالسورة الإنسان يمرأ أن السنة أن عل دليل وسوربتن® الكثاي-، بثامحة 

عنؤت لأنه يورعها؛ أن بأس لا ولكن الأفضل، أنه ثلث، لا وهذا يوزعها، لا 
أولأو السورة أثناء ق آيايت، قراءة وأما ورعها، أنه واللام الصلاة عليه الني 

صليس هذا إن المعاد®: ارزاد ق اممه رحمه القيم ابن فقال يكملها؛ أن دون السورة 
"ولأسيإالأئمة بعفن رأيت، ولقد والسلام، الصلاة عليه الرسول هدى 

منهلويلة، محور ص آيات يقرؤون ؤانا سورا يقرؤون تسمعهم تكاد لا الشباب،— 
يفطوفليسوا يعني،" هدا• عل تمرين ومدللث، أمحيه ما أو عمران ال أو البقرة 

ثإبنلوجدتيا -،ذا فيها يقرؤون التي الصلوات قدرت أنلث، لو ل أحيانا، هذا 
الناس؛عل تهلول وألا كاملة، السورة تقرأ أن ينبغي الذي أ ينبغي لا وهذا بالمائة، 

العشاءصلاة ق عنه اش رصي لمعاذ عين وسلم اله وعل، عليه اممه صل النبي لأن 
•ذلك أسبه وما ؤرإدل,إدابممحه، ؤدآلشاة؛اه، 

أحيايايعتي،: والحصر، الفلهر يشمل هذا أحتانا® الأيه راؤسمتا قوله: وؤ، 



اثصلأةكتاب 
=١٩٤

—أعالم —وافه هذا ولعل دائنا، ليس لكن الثر، موصع ق فتجهر الأية، يسمعهم 
صامتا،وليس يقرأ، أنه لإعلامهم ؤإما وراءْ، من لتنشيهل ؤإما ه، نفلتنشيهل إما 

أوالفلهر صلاة ق مواء أحياثا، الأية يسمع أن السنة من أن والهم كله، لهذا ؤإما 
العصر.لاة صق 

مثام،أحتتJا هارول، بن يزيد حاJسا شيبه، م بن آبو؟كر حدسا — ٤ ٥ ١ 
ي،صتياطهينشقادة،صوأنمح

امحاص،بمامحة الفمؤام من الأولى اومحن مزأو كاو ذتؤ اشُءه ضل 
الكتاد_،.بثامحة الأحريي الركعى ؤيمرأل الآيهأحيادا، ويسمعنا وسورة، 

همئنييبماصمحا-قال
عذالتث1يق، م عن ئنبم، نن ١^ عن تمحور، عن هثنأ؛-، أحونا قش: 

الثلهرق وتلم عثه افه صل اممه زئوو تام ثحزر كنا مال،ت ا-قدري؛ عيد نم 
©ؤ\تخ قذز:>اءَة \خم من ١^ ١^ ق تانئ فثززنا زام، 

تائةزخززذ ذلك،، مذ اشف، قدن الأم:إن ل ناتئ نجمنا الثنية، مئ< 
زلالفم، مذ الارء j قيامه مدر عل العصر مذ الأوليتن الركعتتن ِو 

لممحمحهمورمح:محوَل
ىهثثاَل:ملأمحنولال

الوجوم،بعض من عنه افه رصي قتادة أبي( حديث، نحالف، الحديث، هذا [ ١ ] 
ومها:



و1بالمواءةد،الذ،هرواسض
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وحديثت له حازما قاله عنه افه رصي قتادة أي حدث أن أولأت 
أفشك ولا نقدر، ت يعنى يحرر معنى لأن مقدرا؛ قاله عنه افه رصي معيد أف 

ذللئ،.نقدر يقول الذي من صطا أشد يكدا ؤيقرأ يكدا يقرأ يقول! الذي 
والرابعة.والثالثة والثانية الأول الركحات؛ أرع كل ق القراءة فيه أن ي: 
الأولالركعة ق يهلول ايه ذكر عنه اممه رصي قتادة \لي حديث أن ثالثا! 

الركعةق القراءة قدر أن ذكر عنه النه رصي سعيد أف وحديثر الثانية، ق ؤيقصر 
مواء.حد عل والثانية الأول 

اخ^بيث!من ويستفاد 

الأوجهففي اشف،، عل وأما الفلهر، قراءة من أقصر العصر قراءة أن - ١ 
قالهلأنه وذلالث، عنه، اقه رصي قتادة أي حديث، نقدم الحديثان فيها ثنتلف، التي 
تقدير.عن قاله عته اممه رضي سعيد أيى وحديث، علم، عن 

أحرجهعليه، متفق عنه اممه رضي قتادة أي يحج حل. أن الثاف والثيء ٢" 
بهانفرد عنه افه رضي سعيد أي وحديث، افه، رخمهإ لم ومالبخاري الإمامان 

أحدهما،به انفرد مما أقوى الشيخان عليه اتفق ما أن شلئخ ولا مسلم، الإمام 
الله.رخمه لم مالإمام به انفرد ما لأسيإ 

الأيهرروسمعنا عنه! اممه رضي قتادة أف بءحديحإ متدل، استدل لو مسألة؛ 
الأحيان؟بعض الأية بجوار0 من يسمع أن له يشرع كذللئ، ا،لاموم أن عل أح؛اوا،ا 

الاقتداءوالأصل صحيح، غير استدلال هذا لقلنا1 ^^، استدل، لو الحوابف! 
يرفعونا،لأمومين أن السنة ق يرد ب للأمام، ، وصفوهذا جاء، الن.ي الوصف، عل 

أصوامم.



لأةاكم LIطن، 
—١٩٦ ً

الوليدعن منصوو، عذ عواثه، ابو ^^٤، بن قسان حيكا — ٤ ٥ ٢ 
عليهافه صل الثني اة اقدري؛ تععيد أي عن الثاحي، ١لصديق أب عن بئر، أبئ 

ايه،يلاتع، مدر ركعة كل الأولإنِفى الظهرل، صلاة منأِفي كال وتلمم 
ِلالعصر وق دلك~؛ نصف ئال؛ —أو ايه عثزه حمس مدر الأحريق يق 

ثذزالأمَيبي وق 1ة، هنزة م قناةة مدن ذفي- كل ق الأولى ١^^، 
دلك.نصف 

عذعمم، بن عبدالمللئح عذ هشيم، أحرنا عش، بن عش حدكا - ٤  ٥٣
مىهدكئوا ا-ئاُسا بن عثن إل ثندا ^١ ٤٠٤ال٤ومة أهل أف تمن0؛ بن جائر 

ممال:الصلأة؛ أمر من يه عابوْ ما ثه مدكن عثه، ممدم عم إليه ^'*،j صلاته، 
لأركدحمإق عنهاا ماأحرم وتلمم عثه ١^ صق اش زنوو صلأْ كز لأصل، إل 
أتاإنخايى.بك ١^ ^١^ الآخنَتي. ق لأومحَ، اق 

صي ص إص، نن ثإنخال تمحي نن محة ^٥١ - ٤٥٣
الإنثادا١ا.تيصينمها

عنه.اش رصي سعيد أي حديث الوحو0— بعض —من يثبه هدا ا ١ ] 

ق®وأحدق أطول؛ يعني: الأولى® ِفي :ئم ءلأركد ت عنه افه رصي قوله 
الأوليئن،ق يطول إنه مائل• يقول ومد هوالفلاهر، هدا أقصر؛ يعني؛ الأحرى® 

عنه.اه رصي قتادة أي لحديث موافقا فيكون أطول، الأول يجعل لكن 



ببالضاءةد،القاهرواسر
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معتة،حدسا مهدى، بن حدسا _، ilبن محمد وحدس، — ٤  ٥٣

كلثكنكِفي ئد بمد: ء ئال نثزة؛ ن خابت ثيخغ ئ1و: _؛ و \ص 
وماالأحزيي، ق وأحدق الأولإمر، ق مائي انا أما \ذثؤ؟'\ئال: ق حس ميء 
يك،؛الظن داك ممال: وأسللم. عليه افه صل افه رمول صلاة مذ يه ا٠تدJت  ١٠٠آنو

أو:ذاكهمبمااا.
يرني،صْبم،ةنتيامح،،ثشمن،

ُإل بالصلاة؟ الأعناب يعلمني ممال: وزاد: حديثهم؛ ممزْبمنى بن جابر عذ 
اينممم-،ةذس-بج:مح:

كدئاو: عذأفتعيدا-قدري؛ وعه، عذ محس، بن عؤه عذ عبدالعزيز-، ابن 
ئإيتوصأ، م حاجته ثعفي البقع؛ إل الداهئ ثدهب مام الظهر صلاة كاست٠ا 

ا,يطولهاا تما الأول الركعة ق وتلم عليه افّ صل اممه ورمول يأق 

عمرشهادة هزا وق أقصر. ما يعني• آلوُ رروما عنه؛ افه رصي قوله ت١-ا 
ذكرهاومحلويلة، مشهورة والنمة عنه، افه رصي وقاص أيى بن لعد عنه افه رصي 

محابعنه الله رصي سعاد وكان وغيره، افه رحمه ء المالحين رريياض صاحب 
وهدادعوته، محيب تعال افه فإل له؛ أودعا بحق أحل- عل دعا إذا يعني• اللءعوة، 

عنه.الله رصي مناقيه من 

محلم؟والمض: الاستفهام، وساها حئة الحملة ]٢[ 
المرادليس البقيع® ررإل بقوله: والمراد الدينة، أهل مدفن هو ررالبؤحاُ• ]٣؛ 

البقيع.ناحية إل المراد ولكن الحاجة، فيها تقضى لا المقبرة لأن المقبرة؛ 





باباماءتدالذ،هرواسر
 ——^_=١٩٩

^ممظوم:ئهذ،صمملأين
—وهوئتكثورالخدوي تعيد أبا آست  I(jiiقزعة؛ حييني مال؛ وييعه؛ عى طأرح، 

صء:مثؤَلأءشُ-ك-ئفي؛فووويى 
حر.من داك ق للث، ؛^1 ممال! وتلم. عليه افه صل اف رمول صلاة ص أنألك 
ثئفىالبقح إل احدثا منطلق تمام الظهر صلاة كامن ممال! عليه؛ محأعادها 
عانهاف، صل اهله ررنول المجد إل ير"جع ثم ييثوصأ، أهله يم حاجته، 

 [ ١ t يقولكيف حترا، من ذاك لاكِفي ®ما قوله! لكن كالأول، الحدث هذا
أشأراد كأنه وملم؟ آله وعل عليه اممه صل المي صلاة عن ماله والرحل ^ا 

حثر،فيه لك يكن ولر عليك حجة الحر هدا صار بدللث، تعمل فلم أحبرتلث، لو 
وسالمآله وعل عليه اض صل الجي صلاة بصفة العلم أن ملث، فلا ؤإلأ المراد، هدا 

حم•



لأةاثصكتاب 

ء.انن ض محثد، نن خخاغ خدي بداه، ن ج - ٤ ٥ ٥ 
موعع1دالثراق، الأمظ—، ق "وماريا راغ بن محمد ومحدثتي مال• رح، 

بنسالمه أبو أح؛تفي مول؛ جنمر؛ بن عباد بن محثد سمعت يال؛ حزيج؛ ابن 
بنعدافه عى العايدي، الميح بن وعداممه العاص، عمروبن بن وعدافه سماف، 

موزهمحانتفح بتقه؛ الصبح وتئم عليه اف* صل البي ه صل مال؛ الثاس-،؛ 
أوتشك، عثاد بن -محثد عيثي ذكئ أو وهارول، موتى ذكئ خاء لحى اأؤمن؛لا؛ 
الئاس_انن وعLJاض مركع تنله وتلم عليه افٌ صل الثئ أحدُت، عل؛ه~ احتلموا 
بنوعإداف4 خديه: وِفي مركع• نحدى عبدالرراق؛ ءد"يب ول دلك• خاصر 
١^^١'•ابن يم؛ ولم عمرو• 

أيضا.الكئة والئعال الكثة، هي الئنلة [ ١ ] 
الخدين،؛فوائد من 

القراءةيطيل وملم اله وعل عليه افه صل الرسول أن عل دليل ميه؛ ~ ١ 
طويلة.سورة)ا،لومنون( لأن الصبح• لاة صق 

يهليلأن نيته من وكان عارض، ان للأنعرض إذا أنه عل دليل وفيه؛ ٢" 
بمسهأو مثص، بميبه أو سعلة، آصسه أن مثل ضلمها، أن بأس فلا القراءة 

ؤيرير.القراءة محيف، أن فله ذللئ، أسبه وما عليه، وينج أويغلهل ؤيح، 
لهعرض إذا الأية وسط ق القراءة الإمام بخ أن يجوز هل قائل• قال ذإ0 
عارم،؟



باب

لوأغميكإ لفرورة، إلا يههلعها فلا بأولها يتعلق آحرها كان إذا فالخواب! 
باس.فلا يتعلق لا كان إذا وأما ذلك، أشيه ما أو عليه 

يمحلر ولكن آحرها، هو ما ونمى الأية قرأ إذا الأئمة بعض قيل! ؤإو 
علثه؛ذهل.يم؟

غيرعن لأنه يأس؛ فلا الأية تعدى ولو باس، ولا يركع نعم، فالخوابت 
عند.

الجدةمن آيالتا بعض يقرأ أن الخمعة يوم فجر ق للأمام يجوز هل ماله؛ 
الإنسان؟من آيات وبعض 

الإنسانويقرأ كاملة السجدة يقرأ بل الثنة، حلاف هدا لا، الخواب! 
كامالة.

هه ه 

وحدكاقال؛ رح( سمحد• بن ءض حدقا حرب، بن وهثو حدقي - ٤  ٥٦
أحزثالة—، —واللمفل آبوكريس، وحدقي )ح( وكح• حدقا شيبه، م بن آبوبئثر 

أدهحربي،؛ بن عمرو عن مريع، بن الويد حدينحب مال؛ منعر؛ عن بئر، ان 
•[ ]١^^٧١ ؛ؤوآكفيإدا.ممله المجر؛ يمزألب وسلني عليه افة صل البي سؤع 

يطلكان أنه مع المفصل، أوساط س وهي التكوير، محورة ق هذه ]١[ 
الثانية.الركعة ق هدم أوتكون يقصر، أحيانا لعله لكن الفجر، ق القراءة 



اثصلأةكتاب 

عذعوائه، آبو حدسا حنين، بن فصيل اهحدوي آبوكامل حديثي " ٤٥٧
افهصل اممه ومول سا وصل صلنت، قال! بن يئه عذ علايه، بن زياد 
ؤوإلننل^سشت،همأ1 حس ]ق:ا[؛ ؤزأوآلم؛<اتي،آيسيه قرأ• ومئم عليه 

أ.دالل ما ولاأدوى أرددها هجعلث، يال؛ ١[؛ • ]ق: 
)ح(عيثه. وابن ثريك، حدسا سيبه، أؤٍا بن بكر آبو حدسا — ٤٥٧

بنمْلإ عن علامه، بن زياد عذ محنه، ابذ حدثنا حنُب، بن وهت وحدمحي 
لداتللعبامقت وافحل ؤ ق يمزأ وملم عليه اممه صل البي تجع ّْاأك؛ 
'١!!.]3،:ه تجيد 

يقولطويلة، مرتفعة يعني؛ لفىت*ا[ ؤوإفحلباسش،ه تعال؛ قوله ]١[ 
المامومأن المثرؤع إذ بمشرى؛ ليس وهذا أزددهاءا ®٥٠>،^!، عنه! الله رصي 

ليتعبالقراءة يجهر أن الإمام أمر ولهدا يقول، ما يفهم حتى إمامه لقراءة ينصت، 
ا،لاموم.

كانولو أرددهاء ®يجعالتؤ قال! عنه افه رصي المحاى هنا مسألة! 
وملم.اله وعل عليه افه صل النثي افه لأعلمه أومحرما مكروها 

بأمإلا مظوا ®لا وقال! هيتوا«راا، هزأ ®إذا قال! أعلمه قد الخواب: 
تي،هإةلأطْ/ّثممنأبما<(رأ/

(.٦٣؛/ ٠ رقم)٤ الصلاة، ق التشهد باب الصلاة، كتاب لم: مأحرجه )١( 
٤(.٤ نحربجه)ص: سق )٢( 



اهراءةفيا|اسإباوا
==============^=====—^—٢٠٣

ينبج،هنمة،ضتادين
ومحنةو أو ممنأِفي الصح ون1لم عثه الله صق ١^، مع صل انه عمه؛ ض علاله، 

•١[ ]ق: ^ ماو(ت وربأ [، ١ * ]ق: ه ثاطإعئسد ؤ
حدتناوائد0، عذ عئ، بن حن؛ن حدسا ثييه، \ي بن أبوبكر حدثنا — ٤ ٥ ٨ 

بمرألكف ونئم عنه افه صل البي إف مال• تمرة؛ بن جابر عذ حرب، بن بّأك 
كهفيثاابند صلائة وكاثش اش>رسؤئةُثنيآنيده، لب 

رابع—؛لإبن "واللمظ زاَع بن ومحمل• ثيبه، أي، بن أبوبكر وحدسا " ٤٥٨
خائن;نالت ئاو: مناك؛ ص ق، خدثنا ئزآدم، كش خدكا قالا: 

صلاهيمز ولا ١^-^؟ نحفم؛ كاف ممال: ونئم؛ عنه ،، ٤١١صل البي صلاة 
_اؤزأ؛؟^ ٠٥١١ق يئزا كال وتلم عنه اف' صل  ٠٥١رثول أف وأدبأفي قال؛ هؤلاء• 

هدابعد يعنى: عئفيثا® يند صلاته عنه: افه رصي قوله ]١[ 
عليهمل لأنه عنممح؛ صار ذللث، بعد أنه المنى: أن ومحتمل نحفيثا، تعد التطويل 
منأحف يعني: نحفيما، الفجر بعل أي ثالثا: معنى ومحتمل واللام، الصلاة 
إلية بالنمحلويالة فاليسسث، ه قرأ؛^ف ؤإن حنثي فائه صحح، هدا وكل الفجر، 
التطويل•فيها يس لأنه الفجر، 

يقصرون،كانوا لأنهم هؤلاء*؛ صلاة يصل ارولأ عنه: افه رصي قوله ]آء 
وملم.عاليه اممه صل الني هدي حلاف هدا لأف علهم؛ فأكر القراءة! يهللون لا 



لأةاثممكتاب 

سنته،•حاوسا مهدى، بن حاوسا ا1ثنى، بن محمد وحدثتا — ٤ ٥ ٩ 

الظهربمرأِفي وتلمم عليه اف صل البي لكف مال• نمرة؛ جابربن ص بمال؟، عذ 
يجوفيانيأ>لينذَِكااا•

قنه،عذ الئالمئ، أبوداود حدسا سبه، اُر بن آبوبكر وحدثنا — ٤ ٦ ٠ 
الظهربمرأِفي كاف ونئم عليه اممه صل البي أف نمرة؛ بن جابر ض ماك، بض 

دلك•مذ الصبح وق ب-ؤثجمحرهألآتوه، 
امحى،عن هاووف، بن يزيد حدسأ شيبه، أي بذ آبو؟كر وحدسا " ٤٦١

صلاةق مزأ كال وتئم عله ^ ٥١صل الله رثول أف بررة؛ أف عذ ابجال، أبط عذ 
يناثنإلَا1امحا؟و

ب-رؤدإلإاإدابمشه،الظهر ل لايمرأ الأول• اللفظ ل عنه افه رمى قوله ا ١ ت 
سعيدأيى حديث، ليوافق ذللئج؛ من قريبا يقرأ أنه المراد دلكا؛ا يحو العصر وق 

السابق.ق عته الله رصي الخيري 

اُب-ُؤثجأنمالأحرت اللمفغل وق -ءؤراثلإدابمشه®، ااوعنه! اف رمى لموله 
يقصوولر ذأاائ،، بمثل أي اشيين، لا التمثيل ؛، UJbأراد أنه عل ل، يل رتفأ1تتمله®، 

نمره،،إدا _ؤرإدل الدأحيائا حديث، وأته اكسن، أراد أنه ومحتمل التعيتن؛ تيدا 
أتياوجدت وسح يغشى إذا الليل تأملت، ؤإذا ،  ٠٠ه الع ره أنم ب-ؤؤسج رُ وأحيانا 

متقاربة.

قأنه الظاعر ركتن؟ أم واحدة ركعة ق هي هل آية سن قراءه ]٣١[ 
الواحدة.الركعة ق أنه ومحتمل ركعتين، 



و1بالمراءةنياسع

عىا-محاء، حالي عذ ئماف، ص وكح، حدثنا آبوكزب، وحدسا — ٤ ٦ ١ 
اشُظوهزيممزأتئوو\فضو كاف ئاو: الأَنم؛ بجاو، ام 
ايه.المائة إل الثمي بئ ما لمجر اق 

عنشهايه، ش عن ناللث،، عل هزأت قاو؛ عض؛ بن عض حدسا - ٤٦٢
وهوثمعته الحارث بتث المصل أم إف ت قال عثاس؛ ابن عن عداض، بن عثداش 

هده؛قتاءتاك دكزش لمد ض! يا قمالثات ]الرملأت:ا[؛ رماه ؤؤلن!رمثت بمرا* 
.ا1ثررسا ق -تا منا وسللم علميه افه صل اش رمول تممت لاحرما إمتا الئووْ، 

أحيائافيه الإنسان يمرأ أن باس لا الغرب أن عل دليل الحديث هدا [ ١ ] 
النأ.سورة من أوساؤله ؤيبدأ المفصل، محلوال من المرّلأيتج لأن المفصل؛ بطوال 

للجإعة!يطيل لا لكي مثلا يومتن عل الرملأيت، حزأ إماما لوأن ت مسألة 

قالوا.ولو له، محوز لا الحوابت 

ثالأ:ىوكانمائ.)ح(^^^ا1مبجينوئ،زصتوالأاقد؛ 
محال؛رح( يوص- أ"محفي وف، ابن أثونا عض، بن حزظه وحيض ثال،: 

أحزياءندالثراق، أحمنJا قالا! حميد؛ بن وعبد إبراهيم، بن إنحاى وحدثنا 
حدسانني.، بن يعقوب؛نإ؛زاهملم حدسا الناقد، عمزو وحدسا قال! )ح( معتر• 

نام صالح: حديث، ورادِفي الإسناد• خدا الرهري؛ عن كلهم صائح؛ عن م، 



لأةاكمكتاب 

بجاُبءصقاو:محأئمنالك،ضاين ّاا*ة-خثكامحينمح؛ 
وتلمعليه افه صل اش رسول تمعن دالأ ابيه؛ عن مطعم، بن حز بن محثد 
المعرب.ق Jالطور يقرأ 

ثئتاذ.خدننا مالأ: نبج:نخزب؛ شته، نءاوئنا1ومحرينو - ٤٦٣
مال:)ح( يوص. أح؛ريى وف، ١^٠ أح؛تنا عض، بن وحدثني قال؛ )ح( 

 jأنينالإاو\ص ي مالأ: محي، ثن إ;زاهم، ثن إنخا

طوالمن وهي بالطور، أحياثا المغرب ق يقرأ أن ان للأنينبغي [ ١ ] 
هداوق أحيائا، ببما يقرأ أن ان للأنفينبغي المرسلات، من أطول وهي المفصل، 
الصلاة؛ق القراءة ينؤع أن له ينبغي الإنسان أن عل دليل قبله والدي الحديث 

الوجهم،•عل الثق تحصل حتى 
٠٠٠



اثضاءالقراءءش باب 
٢٠٧====ت==^==^=^====^=== 

عىسمة،  JL_1^أيٍإ، حدسأ العن؛ري، معاذ بن عثداض حدس1 — ٤٦٤
تثرق كاف انه وثلم عليه اض صل اللمي عن يحدث الإ؛اء سمعت، داو،ت عدي؛ 
ؤمحالبجادآؤمح4•الؤكعتم(ت إحدى ق ممرأ الاحرْ؛ العشاء مصل 

سعيد—،ابن —وهوت يش ص ليث،، حديثا تعيد، بن قتيبة حديثا — ٤ ٦ ٤ 
افهصل اطه وسول نع صقت، مال! أثه ■ءازد_،؛ بن ١^١:؛ عن يايت،، بن دي عص 

والزيتون.Jالئ١ن ممزأ العثاء ونت؛ عثه 
بنعدي ص منعر، -يوثتا حدثثام، بنتحر، عبدافه محمدبن حدث؛ا —  ٤٦٤

مزأزثم اشُءه ضل اي تمنئ قال: ثازصذ؛ ئن اواءَ تمنت قال: ئام،؛ 
منه.صوثا أحداأحس سممت، ما والزيتون؛ بالقز العشاء ِفي 

:ماJ جابر؛ ض عمرو، ض تفاق، حدئتا عباد، بى محمد حدش " ٤٦٥
لن1همصل قومه، ثوم ي1بي م وت1لم، عش الله صل القث مع يصل معاد كال 
الثهمةسورة ماهتثح هأمهلم؛ قومه أثى يم العشاء، وتلمم عليه افه صل البي مع 

ملأن!يا آناقمت، ٥ قثالوا وانحرف؛ وحده صل ثم رجل، ئالحرمث 
اممهرسول قأئى قلأحمتده. وسل؛! عليه اش صل اممه رسول ولأ؛إلأ وافه، لا ت قال 

دالأهار،ننم ^١^٤؛ أضخاب، إنا الأها :ا ممال: فه اطهُ ضل 
اطهرسول ئاثل البقرة• بنورة ناهتثح أئى ثم العشاء، معلث، ضل منايا ؤإف 

وادزأبكد.ا، اخ] أئت،ا أقتال ! ^*١٥رريا مثال: معاذ عق وتئم عليه اطه صل 
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ررايزأ!قاوت أته جابر؛ عن حدسأ الرم آبا إف لعمرو؛ مملئ نمان! محال بكيا®. 
مماوا'لآؤب<«. ته أنت وؤثج ومحاه، 
صتوئمساااا.

عديدة!فوائد فيه الحديث هذ.ا [ ١ ] 

عنهاممه رصي معادا أن وذلك التنقل، ■حلف، اكرصرر صلاة جواز منها ~ ١ 
قومهإل ير-ح يم وملم، آله وعل عليه اف صل الّثي ْع الفريضة يصل كان 

فريضة.ولهم نافلة له هي بم، نتصل 

السورةق شرعوا إذا أتهم عنهم افه رصي الصحابة عادة من أن ومنها! ٢" 
لناؤإلأ يتمها، فوف، البقرة افتح لما عنه اطه رصي أنه علم الرجل همذا لأن أتوها؛ 

يفعلهما أن عل دليل هن.ا ق فيأكون أوآتن، آية يقرأ أن المكن من إذ انصرفه، 
يقرأالبقرة، يقرأ نحد0 سورة، من آياُت، قراءة من الشباب— —ولأسيعا الناس بعفن 

الصلاةعليه الني هدي من ليس هدا أن يركع، ثم آيات، خمس آيايت، أرع منها 
أعها،السورة قرأ من أل عندهم المعروف إذ أصحابه؛ هدى س ولا واللام 

يقسمأن بأس لا لكن سورة، ركعة كل ق أي ركعة، كل ق السورة يتم أن والسنة 
ؤرةببدأ فإذا البقرة، بسورة يبدأ فتجده هؤلاء؛ يفعله  ١٠أما الركحت؛ن، بين السورة 

ولهدانقرسا! ونصف، جزأين البقرة، محورة بتا سيقرأ هذا الناس، انكمش البقرة 
وأصحابه،ومحلم اله وعل عليه الله صل النبي هدي عل ليس العمل هذا أن نرى 
كلق كاملة السورة يقرؤوا أن وأصحابه واللام الصلاة عليه الرسول، هدي وأن 

٠للسئة منامحبه محورة تكون لكن بقسمها، بأسى ولا ركعة، 



عبادبن محمد -٦١ تمرد ®ملم" كلمة مسلم" رحل ررد1دحنف قوله! ٣— 
الألفاظجيح ل ترد إ لأما شاذة؛ فتعتثر اش رخمه لم مالإمام سثخ افه رحمه 

كوماعن فضلا عملا شاذة أيصا هي ثم شاذة، فتكون عباد بن محمد عند إلا 
حادثله حدث من وأما الصلاة، آحر ق إلا يكون لا اللام لأن رواية؛ شادة 

الصلاة.حتام ل يكون إنا اللام إذ ملام؛ بدون ينصرف، بل يسلم لا فائه 

يعفهوب انفرد، الرجل لأن الإمام؛ أطال، إذا المأموم انفراد جواز ٤" 
بماسبه،لا الذي التطويل أطال إذا الراد هل وزكن وسلم، علميه اض صل الرسول 

نة؟للم، الخالقالتطويل أطال أوإذا 

أوآية إلا يناسبه لا الناس بعض لكان يناسبه؛ لا الذي قلمنا ولو قهلعا، الثاف 
آيتان•

أوالدكرالواجبة القراءة ص يتمكن لا كان إذا المأموم انصراف، وحوب — ٥ 
المأموميقرأ لا بحسث، الفانجة؛ قراءة ق يسرع الإمام كان فإذا الإمام، مع الواجبح 

المتابعةمحن لا هنا لأنه الإمام؛ هدا عن ينفرد أن علميه الواجب، فاو نصفها؛ إلا 
وهذاالإمام، بمخالفة إلا الركن نكمل أن يمكن ولا بالركن، بالإحلال إلا 

وحده.الصلاة يتم وأن ينفرد أن عليه مح—-، نقولت فلهيا يصاد، 
الصحابةلقول فحله؛ أو حاله عليه تدل، با الإنسان وصف، محوز أنه آُ~ 

إمامه.يتابع لر حيث الإدكواده.,تإ*، ت عنهم اض رضي 
توكيدهنم نفيه فإن وافه®، ءلأ لقولهت القس؛ عن الدظع وحوب ٧— 

لأصل ولهدا التهمة، ه نفعن فع يل. أن الإنسان عل محبط أنه عل يدل، بالقسم 
بهفمث يشتمها، عنها الله رصي يصمة حرج وملم علميه الله صل النم، فإل الئنة، 





٢١١سكشٍ )اساماء،د،ادض«

ض:نص ضور، ص ئمحأ، أنينا ي قض:ن ه - ٤٦٥
اللهصل اش ومول نع يصل لكف جبل بى معاد أل عبدافه؛ بن جابر ص ديثار، 

الصلاة.تلك تبم مصل يومه إل يرجع ئم الآحرْ؛ العشاء وملم عليه 
حدساابو١^^٠! د1ل وأبوالربح معيد، بن قتيبه حدسا " ٤٦٥

معادكاو : داJ عداش؛ بن جابر عن دينار، بن عنرو عن أيوب،، حدسا حماد، 
-بمم.ييصل موبه نسجد يأق ثم العناء، وملم عليه افه صل اش رمول نع يصل 



لأةاتصكناس 
٢١٢—

ضيف

حالي،م بن إنإيل عذ هشيم، أحثردا عش، بذ تش وحدثنا - ٤٦٦
اشُهٍئلَ اض زئوو إل زيل ^1؛ و\و: الامحاري؛ طود أف ض س، مص 

L^J زأنت،ي ث؛ يطيل مما ^١، ١٨٥-^، مذ \كثك صلاة عذ لأتأحئ إف مماوأ ؛؛
اريامماو: يومثذ؛ عقب ^١ أند مط موعظة عضبِفي وتلم عليه اممه صل ^٠ ٣١١
الين^١؛^ ثى لإف هممحوجر؛ الئاس أم قامحم متمريذأ ئّفم إف الئاسإ محا 

ا.الخاجة((ُ ودا والصعيم 

ألإلا الوجوه، بعض من عنه اممه رصي معاذ حديث، يشبه الخديث، هدا [ ١ ] 
الصلاة،ق لحل أن بعد ، انصرفالرجل أل فيه معاذ حديثا فإل أئغ، معاذ حديث، 

فوائدتمنه فيوحد الإطالة، من الصلاة عن يتأحر كان الرجل أن ففته هدا أما 
يطل،الإمام كان إذا الحإعة صلاة عن الإنسان نحالف جواز منها؛ ١" 

وعلعليه افه صل الشي أن الدلالة: وجه الثنة؛ عن حزج ما ها بالإطالة وا،لراد 
نحلفه.عل الرجل يوح ل؛ وسلم آله 

السلنأيت، ررما عنه؛ اطه رصي لقوله ؛ا،لوعظة؛ الغضب، جواز ومنها• ٢— 
يوئد،ا.عصب، مما اشد محط موعظة ق عضسزا وسلم عليه اممه مجل 

يتكلم، بحطوره؛ عن الإنان حرؤج العصسب، يقتص^، الأ يرط ولكن 
فلاالثيء تصور وبين ا،لرء بين محول، لا الذي اليسير الغضب، أما يحلم، لا بإ 

وعلاعيناه احمزتء حطبؤ إذا وسالم اله وعل عليه الله مجل الني كان وقد بأس، 
ومئاكم.صثحكم يقول، جيش منير كانه حتى غضبه واشتد مجونه 



بضالأسسدااسمةدضام
٢١٣^^^^^^=ً=ت==ًً=====ً===^^^=ً 

ممافلأن أجل رامن الحديث؛ ق قيل لأنه الخالق؛ عل الشر ينبغي أنه ٣" 
بناءا.يطيل 

الاستفتاء؛عني، أو الموعفلة ق مواء يعينه، الرجل يدكر لا أن ينيغي أنه — ٤ 
٠،.منمرين! منكم إل الناس! ررياآثها قال؛ وسلم عليه افه صل الني لأن 

الئازأم >)محفىا وسلم: _ اه صل لنوك الإيجاز؛ الإطم أم ْ- 
الإيجاز؟حن ما لكن نفيجن«,و 

ماالصلاة أثناء ق طزأ إذا أنه الثنة؛ موافقة ومن الثنة؛ وافق ما الخواب! 
،ثنمفالم وساله وعل عليه افه صل الني كان فقد نحقق، فإثه التخفيف يوجس، 
•٢١صيرصاح أجل من صلاته 

الحكميقرن حيث وسلم؛ آله وعل عليه اطه صل الني تعليم حس ٦" 
وداوالصعيس الير ورائه مذ رريإف وملم؛ عليه اطه صل لقوله بالتعليل؛ 
الحاجة((.

اممهصل الني أن عنه افه رصي العاص أبا بن عمان حديث ق ورد مسألة! 
ولوعثمف، الإمام أف عل به يستدل، فهل بأضعفهم((؛ ارواهسد له؛ قال، ملم عليه 

الثنة؟أخدمن 

إماموراء صفيت، ررما ءنه1 افه رمحي أنس قال( الحر؛ هي الستة لا، الحواب 

أيعن ( ٧٠٧)رمم الصي، بكاء محي الصلاة أحف، من ؛، jIjالأذان، كتاب، البخاري; أحرجه )١( 
عته.اش رمحى ق1دة 

الأئمةأمر باب، الصلاة، كتاب، لم; وم(، ٧٠٨)رنم السابق، الوضع ق البخاري وأحرجه 
عنه.اش ر.ضي أنس عن ( ١٩١رقم).U؛/الصلاة، يتخفيف، 



اضلأةكناس 
ً=^ً=د==^^^ء=ً==^=؛=^== ٢١٤====

اقتدلكن ا؛ وسثلم،،أ عش اممه صل اممه زئوو من صلاة آتم ولا صلاة حس أظ 
بالضعيف.فيعتدي ائل الممن مسألة ق لوتشاجروا فيإ صعقهم بأ 

أنله فهل الحاجة أوذو أوالضعيفث الكلأ الإمام وراء يكن ل؛ إذا (؛ ٠٢فإن 
بملول؟

لكن؛ والكيثر— الضعيف —نعرف فنعم والضعيف الكبثر أما م١لحوابت 
أنر.مفرض لو لكن إليه، يتعجل أن محب ثيء ه نفق يكون قد الحاجة ذا 

وفعل؛مثلا، العشاء صلاة بنا ئطيل أن نحث؛ نحن وقالوا! محصورون، كالهم 
بأس.فلا 

كلالصلوات، بعمى ق داثتا معينة محورة عل يديمون الأئمة بعفن مسألة! 
ينكرهل ه؟ أ-محتد آثه هن و؛^٤]؛ الثدره، ثئت ق أنزكه وئا اكرب ق يقرأ يوم 

عليهم؟

ئنة.انحدها أنه )، IjaJيقلن؛ربا لأنه ينكر؛ اُبمواب• 

د1و!)ح( ززكع. ئشأ، ءدش1 شثه، أن ئن م أثو لحدكا -  ٤٦٦
عنكلهم ئقان؛ حدسا عمن، م ا؛ن وحدسا )ح( با• حدسا ننم، ابن وحدسا 

ئشم.لحدينؤ ينل الإض، قدا إناعل؛ِفي 
ع1ي.الئخمنابن —وهز! الغزة حدسا تعيد، بن قتيبه وحدسا — ٤  ٦٧
عله١^ صل ١^٠ أن ئنيزة؛ م عن الأعنج، عن الرثاد، إي ص الحراص، 

(،٧٠٨)رقم الصي، بكاء عد الصلاة أحف من باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
•( ١٩٠/ ٤٦٩)رقم الصلاة، يتخفيما الأئمة أمر باب الصلاة، كتاب ت وملم 



ااب،امسسفسمةنيهام

والصعيموالين الصغ؛ز محهم دإ0 يلثحمم،؛ الناس أحدمكم أم رءإدا ونئم 
أ.ثاءءا ينا ئلثصل وحده صل هإدا والريص؛ 

سق■"؛ما —سوى الخاليث فوائد من [ ١ ] 

هووهدا الصنيزا؛ فيهم ررمإل لقوله• الناس؛ ْع يصلون الصغار أن — ١ 
بالإمام.ؤيقتدون الناس مع يصلون الصغار أن ١^١^، 

بالعا؟والمأموم يبلمغ ل؛ صغثرا الإمام يكون أن محوز هل مسألةت 
عمروبنأن البخاري صحح ق ثبت قد بل أول، باب س لأنه نعم؛ الجواب• 

ستين.أوسع ست وهوابن قومه أم ملمة 
اممهصل لقوله الئنة؛ يه جاءت ما عل الصلاة الإنسان تطويل جواز ٢— 

السثة،عن رعية هد<ا يكون ألا .رحل دلكن ساءه؛ كيف ررفليصل ت الم وسعليه 
منها.أفضل التطويل هدا وأن قليلة، التنة أف يشعر بحيث 

أنآق؛الث1ة؟أو أطئل أن أفضل أيا ّائل:  LJLلو ^١ 
تطولأن للق، رحص وسلم آله وعل عليه الله صل الض لكن بالثاف قلنا• 

وحدك.تصل مادمت، مشت، ما 



لأةاتصكتاب 
=٢١٦=——

منبه؛بن محام عى معمئ، حدسا عبدالرراق، حدسا واؤع، ابن حدسا — ٤  ٦٧
محيكزوسللم؛ عليه افه صل اممه نمول محمد عن هزيزة، آبو حدسا ما هدا ت محال 

ولناسأحدكم محام ما إدا ١١ومثلمت عاثه اممه صل اممه رمول ومحال منها، أحاديث، 
صلائهيلثطل وخدم قام ثإدا الصعيم،، ويهم الين يهم ئإ0 الصلاة، يليحممر 

ا.ماء((ل ما 

عنيوص، أنوف قال؛ وف؛ ان أنوثا تش، ن حزمأه وحدسا - ٤  ٦٧
محاليقول! هزيزة آيا ميع أيه ء1دالثحمن؛ بن ملمة آبو أحآتفي محال! مهايت،؛ ابن 

الناسق محإ)؛ محلثحس، لالناس أحدّكم صل ^١ ١١ومئثات علئه ، ٧٥١صل ال؛ه رئول 
الحاجة((.ودا والثشم الصعيم 

نمينق،طشم،محامحن
أنانمغ أثة عبدالرحمن؛ بن ؟بوم كدمحي، شهاُب، ابن عن يوص، حدش نعد، 
"بدلمحال انه عتر لمثله وملم؛ عليه افه صل اممه رسول محال يقولت هزيزة 

الكبثز.الثقيم—ت 

معالكلام يستقيم كيف محام ما ررإدا وملم; عليه اممه مجل قوله [ ١ ] 
حدقتهالو أنك الزائده )ما( وعلامة الزائدة، )ما( هى نقول; النافية؟ )ما( 

معان;عثرة ولها الكلام، لاستقام 

الشعرمن مليم ست، عل مححافظ عدها رمث، عشزإدا ارما،ا محامل 

مصدرئنظيم نبد وثقي بتكص فنها قاعجج، الوصل ثرط نممهم 
٠٠٠



JاUامالآسديفاسمئيضام

عمروبنحدسا أي، -^_1 نمر، بن عداف بن محمد حدس1 — ٤  ٦٨
افصل البي أف الثمفثر؛ العاص أي بن خفا حييني طلحه، بن موتى حدسا 

ث1ئا.ممى ِوإ جد ١ !ي ض! ١ رمول ^١ قلت! ل،! ^١ . ١١هومك أم ٠ دالوه1 ذتخأ عليه 
هاو،تيم ثديي يتذ صدرى ق كمه وصع يم يديه، بى مجلسيي ®اذيه،،. ثاJت 

قوماأم ص ض °ؤررأم قاوت م كتص؛ بتن ظهري 3، ئوصعها 
يامحهم وإ0 القس، فتهم ثإة الرص، فيهم ؤإة الي، فتهم دإ0 ميحئس، 

اال١ا.ؤخدةهكJممش١٤الحامح،و|ذاضلأحوتم 
طر،محثد;ن :^^١ زا;ن:1\ولأ!١^: ش ئ محثد حJكا - ٤٦٨

حدثت مال اكئس،؛ بى تعيد تمحت مال! بن عمرو عى سمة، حدسا 
®إدات وتلم عليه افه صل الله رئوو أإآ عهد ما آحؤ ت ماو العاص؛ أي بن عثناو 
الئلاه((.، داحم، ^٠٧ أنث 

بالتخفيفالأمر ل عنها الله رصي هريرة وأي معاذ كحدسثا أيصا ^ا [ ١ ل 
صدرْعل يديه وسلم آله وعل عليه الله صل الني نصع ول للجاعة، صل لن 

اللهصل الني بركايتإ من وهدا هلبه، ق يجده وما للرحل طمأنينة زيادة ظهرْ وعل 
حائما،رحلا وحدنا لو يعتي؛ فعل؟ كا نفعل أن لنا فهل وملم، آله وعل عليه 

لا؟أو المسة من هدا فهل وظهره صدره عل أيدينا ووضعنا نهلمتنه؛ أن وأردنا 
ليكون لا فقد وسلم، عليه الله صل الني حصائص من هذا وأن لا، الظاهر؛ 

إحساسية أصابته صدره عل يده الإنسان وصع إذا فربا الركة، أيدينا 



انملأة، ضناي
=٢١٨ً——

بنحماد حدسا محالات 1^^1^؛؛ الربح وآبو هشام، بن حلم، وحدسا — ٤ ٦ ٩ 
يؤجرلكف ونلم عليه اشُ صل اللمئ أف يس عذ صهيت،، بن عبدالعرير ض ئيد، 

•ؤيم الصلاة ل، 

"ومالأحإريا عض؛ مال نعيد؛ بن وقت؛؛ه بج،، بن ُ حدكا - ٤٦٩
وعلعاليه اض صل افه رمول أف آنس؛ عذ قتادة، عى عواثه، ابو حدسا~ قتيبه؛ 

ممام.ق صلاه الناس l■^، من  tjis"وملم آله 

ينمح،ثح،ينمحب،،ثئينمح،نئين
ابنخدثنا-إنةاعيل؛بموف: الآحثول: -ومحال أتونا ُ: بن ح، مال حجر؛ 
صقئ،ما محال: انه ماللث،؛ بن آني عئ ثمر، أبٍ( بن عدافه بن عن؛^٠^؛—، جعفر، 

ُ.وسلما عليه افه صل اف وئول من صلاة ولاأتم صلاة أحم، قط إمام وراء 

قيوجز اركاف الأول(؛ اللفظ ق عنه افه رصي قوله محيكوjا هدا وعل ]١[ 
لكفإبحازْ أف المعنى بل يتم، وأحيانا يوجز أحيايا أنه الحنكي ليس ويتمُ الصلاة 

بإتمام•إمحازا

التطوJلامن ؤيتفبمجرون التخفيم،، يريدون الأن الناس مائل• مال ؛إذ 
ياوقالوات الصلاة بعد تكلموا بالئنة أتوا إذا الأئمة أن ولو الخهل، ذللث، وسس، 
قرصنلو ولكن هذا، ممل أن يمكننا ولا لكم، رعاة ونحن السنة، هده إخواننا 

الثنة؟أفعل بأن مأمور أنا أويقول• رأوا ما يمل فهل التخفيف،؛ أرادوا أنبمم 
مغتمةالسإء يكون أن مثل سسس،، هناك يكون أن إلا الثال، فالخواب،؛ 

ماالمسجد ق وليس حر هناك يكون أو بنا، حقق، ويقولون الهلر، من ومحشى 



بابامالأسآسقيفاسمةدضام
٢١٩=ً=^===ًًض=^==^=^=ء==^ٍ== 

هوالذي الثيء أما سب، له فهذا أوجز، فيقولون• وغيرها؛ مبرئات من يقاومه 
صلاةق الإمام قرأ إذا يضرهم الذي وما قبلوا، ما أو قبلوا مواء فهذا العادة، 

تهلويل؟افيه هذا هل ذلك! أشبه وما ؤوآلثم؛ىومحاه، العشاء: 
طويلة.هي وست، وعشر عشر، للإمام ثيء أعل والسجود والركؤع 

إوعهد ما آخر قال: عنه النه رصي العاص أيى بن عثإن حديث ل مسألة: 
لقاتلفهل الصلاة؛،، >ئم هأحم« قوما أنث ررإدا وملم: عليه افه صل اش رسول 

المملويل؟فيها التي الروايات من نله ما سخ قد الحديث هن>ا هل يقول أن 
ذلك.له قال مودعا عرض ح؛ن يعتي هو، إليه عهد وما لا، الجواب• 

ئبجان،صمباوائ،
ئغالصبل بكاء يسمع ونلم عاويه اممه صل اش رمول كاف انس: قال أنس؛ عى 
ا.المميرةا أويالئونة الحميمة يالئورة ميمزأ الصلاة وهوِفي امه، 

هفينينزني،طكاثميدين،ية-ثعدكامحئد;نِنهال 
عش، ١٥١صل اممه رسول، مال، مال،ت مالك؛ بن انس عى قادة، عى عروبه، أف 

ثث.ةمذ قألحمفج الصما؛ بكاء نأنئغ إطالتها أريد• الصلأ0 لأيحز ٠^ وتلم: 
يؤ*.أمه وخد 

الراوي■بن سلته هنا 'رأورا قوله؛ت١آ 



انملأةكتاب  ٢٢

ub  ذم1مفي اثملأةوستي 1رك1ن امتداو

حسمبن محز لكمل وأبو اوكراوي، عمر بن حابي وحدسا " ٤٧١
بنهلأو عن عواثه—، أبو حدينا حامد! —ثال عواثه م عن كلامحا ايحدري؛ 

الصلاةومت ثاو! عازُب؛ بن ال؛راء عن لتل، م بن عبيالر"م عن ■محي، با 
^■٧،بمد ثاعتدالة يركعنه تامة؛ يوحدت وملمم؛ عثه اش صل محمد مع 

والإمبمزاف؛التني، بين  l!oثجاكته مجدهئ بئ ئجلثته مجيئه 
١^١^١؛.من هريتا 

قيهليل لا يعني• متنامية، تكون أن ينبغي الصلاة أف عل دليل هدا ي [ ١ ت 
الركوع،بعد اوقع ل ؤيقصر الركوع ل ئطيل ولا الجود، ل ويقصر الركوع 

متناسبة،الصلاة تكون بل الجدتين،  UJUا-طة ق ؤيقصر الجود يطيل ولا 
وسلم.آله وعل عليه اممه صل المي قذي كان هكدا 

ق—يحني! القراءة إطالة أفضل! ايإ اممه رحمهم العناء احتلم، لما ولهدا 
قال!من اممه رحمهم العلياء فمن جود؟ والالركؤع إطالة أم الليل" صلاة 

لتكثرالسجود؛ نمل أن ^lJ^، الأصلح يكون قد لقلثلئ،، أصلح كان ما الأفضل 
وقدالقراءة، بخلاف، وحل، عز الله لتحظم الركؤع؛ تهليل وأن وجل، عز الله دعاء 

نيادةمن للث، حصل وتدبر؛ بتأمل وقرأتها أطلتها إذا لقلبائإ، أصلح القراءة تكون 
القيامفإطالة والركؤع؛ الجود ل يكن ز ما وجل، عر الله معرفة وبيان الإبجان 
لأنالقرآنأفضلسالدكر.أفضل؛ 



،(Uj Jtارهاذاسلأةوسيف4ا اعتداو باب 
٢٢١ءدء==^^^ص^ءت=ً======^دٍ= 

الذيإن  I،jisاممه، رحمه تيمية ابن الإسلام شخ إليه ذهب ما والصحح 
تكونأن هو وملم آله وعل عليه الله صل الرسول هذي من والذي ينبغي، 
قأءلاات ؤإن الركؤع، ق فاطل القيام ل امحللت فإذ متقاربة، معتدلة الصلاة 
وهاللمالجود، ق فاطل منه الرغ ل أطلت ؤإن منه، الرفع ل فآطل الركؤع 

له.يشهد عنه الله رصي الراء وحديث، هوالصحيح، وهذا حرا، 

المرادليس والإنمزاف،،؛ التنيم ثئ ما ؟!^ ٠٥١١اممه رصي وقوله 
الصلاةمن الانصراف، لأن المجد؛ من الانصراف، ؤإنإ الصلاة، من ، بالانصراف

افه،ا>أسعفئ قال: ملم إذا واللام الصلاة علميه الني كان فقد ذللث،، من بأقل 
١^ذا كازكث،:ا الئلأم، نمنك، ١^؛، أنث، اللمهأ الدبمَ، أنتئفث اردهَ، أنتغفئ 

الصلاةعاليه الرسول إن عنها: اممه رصي عائشة تقول ؤ، ينصرفيم والإكرام®، 
الانصرافالفلاهرأ ق ومرادها ١^^١١^،، هذه يقول ما بقدر يبقى كان واللام 

الست،.إل 

مىمريبا ٠ مزكاقه.. تامه؛ ا١موجداتؤ الخدين،: ق عنه افه رصي قال مسألة: 
السورة؟هذه بقدر يرتحر فهل النبا، مورم مثلا الإنسان قرأ فلو الثناء® 

مناسبايكون الركؤع قبل الذي القيام ؤإنا قصده، هذا ليس الخواص،: 
الأحرىوالأركان بقدره، لا لكن الركؤع يهلميل الركؤع قل أطال إذا بمعتى 

المواء.من قريثا هذه الس.جدر\ن والخلمومن؛،ن والجود والاعتدال الركؤع 



لاةالصكتاب 
=ًءًً===ً==^^^==^ً====^^ء==^= ٢٢٢== 

عنسب، حيى م، حدسا ال،ثري، معاذ بن عتداض وحدسا — ٤٧١
آبامحامن الأئنث،، ابن ومن تثاْ— —هد رجل الآكوهؤ عل علب ماوت ا-لةكم؛ 
ثام١^؛ من زأنة زهغ لإذا يمل ةكال بالأاس، ينق أف ، _llUن محدة 

مانيلء الأرض، ومل؛ ١^١^، مل؛ افد، لك زج اللهأ أئوو: نا مدن 
ل،ئنطذ ثَلأ أممث، ل، نا:خ لا اى أنز ي:ند، بذ بم، 

ا-اثد.منك الخد يا ينم ولا منم،، 
ثنالإا؛ بث هثاو تق؛ م ثن ذبم، قدكزث \ظإ: هال 

رقعؤإدا وركوعه، وثلم عليه اش صل القُ رسول صلاة كاست، يقول! عانيت، 
.١^^١;؛ مى قريا الثجدص؛ وما وسجوده مى رأته 

 Jأنج( ١:^ رأيت، قد نماو: منة؛ بن لعمرو ئدكزثة ثب: هاJll ئلإ؛
ثكدا.صلاته 

-بمفر،ثن محي ^؛!١ ثاَلأ: ;Ll^، زا;ئ ^ ثذ محي ^؛:١ - ٤٧١
اذعسدْ آبا أمز الغوقة عل ظهر لما ياحته ثن مطر أف الحكم؛ عن ثب، حدسا 
الحدث،لاا.زنايى باض. ينق 

ناحية،بن مقلر هدا، وهو زحنا؛ الغوقة عل المبهم)}قب بيان هدا ]١[ 
منه،والوغ جود والمنه، والرغ الركؤع الأر؛عةت الأركان( هده فهمتا أننا والهم 

الركؤعمن رفع إذا الآز،: الناس يعفى يفعله لما حلائا المواء؛ س قريب، كلها 
النبيهدى، حلاه، هدا بسرعة! الثانية سجد الجود من رير ؤإذا برعة، سجد 
لم.وماله وعل علميه اض صل 



تامق اسلأةوس؛ض1 اركان اعتدال باب 
 =====^===^===__^^_=^_٢٢٣

انس؛ص ثابت، ص زيد، بن حماد حدثنا هشام، بن حف حاو؛نا —  ٤٧٢
•ُنا يصل وسلم عليه اممه صل اممه وسول رأبت، كإ بكم اهملا اف آلو لا إي، يال،• 

الزمعمن زكُ زيغ ^١ كال محثثون4ُ؛ لا ثقا نز:ضخ أص 
مكث؛الثجدة مى رأته رخ ؤإدا تيآا مد المائل• يقول، حى ماج؛ ايمحسث، 

'نسىأا ئد ١^: يمول، حتى 
أحبتثاخماد، حدسا ثيز، حدسا العيي، ثاخ بن بكر آبو وحد؛نح، ~  ٤٧٣

^١١رسول صلاة مذ صلاه اوحر أحد حلم، صقت ما دال(ت أنس؛ عذ ؛ات، 
مقاربه،وتلم عثه الله صل ^ ٥١رسول صلاة كالئا قام؛ ل وسلم عانه اممه صل 

المجر،صلاة لب مد ا-ئاُس، بن عمر كاف ثي مقاربه؛ بكر أبب صلاة وكائت، 
حشمحام حمد0اا؛ لثن اف راتخ ثاو: إدا وتلم عثه اطه صل اف زئول وكاذ 
ا.هدأوهلما نقول(! حش الشجدم؛ بئ ومعد ينجد ئذ مول،ت 

ءِ ه ؤبكانوا ءى أيت المائل<، يقول ررحى بقوله• عنه الاه رمحي ومراده ]١[ 
والجودمنه والرخ الركؤع أف سبق فقد ؤإلأ الركن؛ن، هدين ؤ؟ يرعون عهدْ 

الثواء.من ئرس_، منه والرخ 
وسلمآله وعل عليه اف صل الرسول لأف التساوي؛ يعنؤب لا التناسق [ ٢ ] 

الملويل•الرمع هن-ا يركع أن يمكن ولا طويلة قراءات يقرأ 



لأةاثصكتاب 
=__^_ء=ء^^ص=^كء^ ٢٢٤

بندذوالعنل الإمام نيابهؤ باب 

مال!)ح( أبوإنحاى. حيى رثيث، حدسا يوص، ين أحمد حدسا — ٤٧٤
يزيد؛بن عبداف ض إنحاى، أف ض حقئه، أبو أ-نينا عض، بن عض وحدسا 

افونول حنم، يصلوف كانوا أغإم كدونتج—؛ عيث —وهو ^١٤ ١١حدض ئال! 
حشظهرْ محي أوأحدا لم الركؤع من وأنة رمع لإدا وسلم، علة اشُ صل 
وراءهمذ يخر ثم الأرض، عل جبهثئ وسلم علة اضُ صل اه رسول بمغ 

؛..^١١١

سمحي~،ابذ "مح،ت هنن حدكا الباثلأ، حلاد بذ ابوم وحدض " ٤٧٤
—وهو١^١٤ حيني يزيد، ين عنداه حدسي أبوإنحاى، حدسي ثمان، حدسا 

لثناف راشخ يال! إدا ونلم علة اش صل اض رسول كاف هال،• كدوي—،—؛ عيث 
ناحدا،وسلم علة اف صل اض ننول يثع حر ظهره منا احد محن لم حمدْ،ا. 

م,َءَُثء؛-تءُُ  يعده.سجودا )اع نم 

 [ ١ t !الصحابةأن عندهم تقرر وقد تايص، اش رحمه يزيد ين عبداه مسألة
قدوهدا كدود_،اا؟ عيث وهو التراء ارحدسي يقول! فلعاذا عدول؛ عنهم اف رصي 
نقله.ما وتآكيد ١^١^ ييان يدلك، المراد لكن إشكال؛ فيه يكون 

الثيءفعل من الإمام ينتهي ما بعد يعني الإمام، متايعة الوا-ص، مسألة! 
الإمام؟مع التأم؛ن يكون فلمإدا المأموم، بعدم يفعله 

الكابمَه>ولأ الإثام! ماو >اإذا قال! وسالم عله اف صل الني لأن الخواب،! 





اكلأة، كناي
——٢٢٦ء

اممهصل النبي يقع حش ظهره منهم أحد بمو لا عنهم اض رصي المحاة كان 
الأرض.عل ماجدا وملم آله وعل عليه 

وأصحابهوسالم، اله وعل عليه الله صل الّ؛ي، هدى أف عل ذلك فدل 
>مإل الإط؛ بمل حش اوثن س الإنان بمخك لا أن م: اه رضي 

أوأقتدي هل يعني• القول؟ أو الفعل المعتبر هل قائل■ قال فإف 
بالفعل؟اقتدى 

فالأصللا؛ ومن بالفعل، فليقتد الإمام يرى أن أمكنه من فالخوا١«-اات 
ا.ثكيرثواا،ر ثمت ®إدا واللام! الصلاة عليه لقوله بالقول؛ الاقتداء 
إذاإلا يكر لا الإمام أف عنه اممه رصي الثراء حديث، من يستفاد هل آلة! م
جود؟المن اقرب، 

!لصوتانتهاء يكون أن لأحل قرب،؛ إذا إلا يكثر لا أن الأول اُبمواب• 
السجود.إل الوصول عند 

ه.ه

كتابومسالم; (، ٣٧٨)رقم السطوح، ق الصلاة باب الصلاة، كتاب البخاري; أخرجه )١( 
صه.اش رصي أس عن أ/٧٧( ١ ر١ رمم المامومبالإمام، امام باب الصلاة، 
الوضعق لم وم(، ٧٣٤)رقم الت؛ئار..، إيجاب باب الأذان، كتاب البخاري; وأخرجه 
عنه.اض رضي هريرة أي عن ( ٨٦؛/ ١ رقم)٤ السابق، 

موسىأي عن ( ٦٢إ/ ٠ )٤ رقم الصلاة، ق التشهلّ باب الصلاة، كتاب مسلم; وأخرجه 
رضيافس.



و1بس1ساسمموالسلسء
 ==٢٢٧

خلفه!لأنمئن ظف ه _، م ئن _ ئن محرز - ٤٧٥
حريث؛بن عمرو عذ حريث، بن ■مو آل مول مريع بن الولد عن أبوأحمد، 

اقثرا.آ ٢١يهمأ!ؤلأ ضعته اشم وتلم عليه افه صل البي حلث صليت عاون 
ينسمحش ظهرْ مثا وجل ؤتح، لا ولكف تاككوضتها-ا"اا، .آ-لمارأورقنه 

^٢١١٢.

صلاةق الفصل اوساط القراءة تحوز أنه الفوائد! من الحديث هدا ق [ ١ ] 
أومّاطمن وهي [، ١٥]آية! التكوير محورة ق ه  ٢١ءؤ»لآ قوله! لأن الفجر؛ 

المقفل.



اتملأةكنايا 
====ًًء=^ٍ=====^=ء= ٢٢٨

امضرأنن؛3، إدارفع نايقوو باب 

عنووكع؛ ئعاويه، زز حدسا منه، م بن بكر آبو حدسا - ٤٧٦
اممهصل اش رمول لكف ياثا؛ أرل؛ أي ابن عن امحن، بن عبيد ض الأعمش، 

^،r،Jرنتا اللهم حمده، يثى اف ررسخ هال! الؤ'Sوع؛ مى ظهزه ري }^١ رملمم عليه 
ا.ثند<،ا ميء مذ مشت، ما ثيلء الأرض، ؤملء الثموامتج، ملء الخند، 

الصخإحدى هدم الخندار U؛، رثثا رراللهم ومسلم! عليه اض صل قوله [ ١ ] 
الخنداء،لك رررتنا الخندا؛، وللئ، رررتنا قوله؛ الصغ ومن التحميد، ق الواردة 
علهالني عن ثابتة وكئها اظ، وللخ، ت؟تا رراللهأ اظ، للئ، رثنا )راللهم 
مرة.وهذا مرة هن.ا يقول أن ان للأنفينبغي واللام، الصلاة 

ماؤملء الأرض، ثيلء الشثوات، ررملء وملم! عليه اش صل وقوله 
أللوقدر اثه يعني شرها؛ ق الله رحمهم العاJإء بعض قال ميءتندا،؛ مذ مئت، 
أنايمحنى وقيل! بعد، من الله ثاء وما والأرض الموات لملأ أجسام الحمد ^ا 

كلعل محمود فأنت محمود، كلمه فمالكا لأن والأرصى؛ للموات مالئ حمدك 
فيكونومحلموقاته، لفعله مقابلا حميم فيكون هان.ا وعل تمحلموق، كل وعل فعل، 
أحن؛المعنى وهذا يعد، ميء من شئت، ما وملء الأرض وملء موات الملء 
إنهثم والصغر، الأجسام؛الكبمر محتلف فائه أجساما؛ لوكان الأول! المعنى لأن 

مواتالملأ قد الحمد أن المعنى ولكن عدمه، والأصل تقدير، إل بماج 
وحل.عز محمودة كلها أفعاله لأن بعد؛ من شاء وما والأرض 



UuU  الومعواسه،ن رض إذا ثل
٢٢٩ًٍذً=ذء==^=ص==^======س 

لكرينا يقول! وملم عليه اطه صل الرسول أف الحديث ظاهر ةائلت لوقال 
جهراإالحمد 

افهمحل الرسول حدثهم وربإ -؟٠^١، قالها أته الحديث ق ليس فالحواب؛ 
•أحيايا الدكر هدا أوأسمعهم يدلك وسلم عليه 

يقرأكان وملم آله وعل عليه اممه صل المي أو الأحاديث وردت مسألة: 
الأحيانبعض ل للأمام ين يقال: فهل دونه، أو الفصل بأوماط لفجر اق 

الأوساط؟من القراءة 

أحياثا.المغرب ق المفصل طوال من يس أحياثا،كإ يأس لا نعم، الحراب: 

طر،ئن محي ^؛!١ ثالأ: ذ\نىو ق ئ محي ^!١ - ٤٧٦
كانقاJ: أزق؛ ى ;ن ^١٥ تمت : ١JiS^، ثن محي ص شذ، 

ملءالحمد؛ لك زيا ^ ١٥الدعاء: -ندا ثدعو ذتج عثه افه صل اف زثول 
بمد«.ثيء من ثئت ثا ؤملء الأزض، ؤملء اكؤات، 
ثنمحي ^^١ الثنى: اثن دال ثئار؛ زائن ، ^٤١٠٠ثن محي حدثتي -  ٤٧٦

أول؛م نى عنداش ميعت دال: زاهر؛ ثن محرأه عى سب، حدسا حغمر، 
ملءالحمد؛ لك ®اللهم مول،: كاذ انه وتلم عانه اف صل البي عن محدث 

بائلجطهرف اللهم بمد؛ ثيء مذ شئث ما وملء الأزصب، نملء الئهاء، 
الأبيضالثوب ينمى كإ ؤالخطايا الدنوص، من طهزف اللهم البارد؛ والماء واللأي 

منالؤتخ«.



لأةاثمكتاب 

ثننثن ذم و\و: )ح( م. خدي ص، ثن ه خدي -  ٤٧٦
راثإئعاذث وواية الإنثادِق تندا شامه، عى كلامحا هاروJا؛ بن يزيد حدسا عندس،، 

ارمنالدس«ااا.وِفيوزو^؛1: 1لدنن«. يشالثوباهزئ 
محيثن قنؤ\0 ؟^11 الدارمئ، ثن قداض ^؛!١ - ٤٧٧
معذ وعه، عذ مس، بن عط؟ عذ عدالعزيز، بن نمحد حدكا الدضئ، 

مىوأته رخ إدا وتلم عليه اش صل اش رسول كاف محال• اقدري؛ سعيد 
ثيءمى شئت، ما ؤملء والأرض، السنوات ملء الخند؛ لك ®زنتا ئال؛ الركؤع 

جلا م همد، ،، JLJزه ^، ١١محاق ظ أخق نالخد، ١^ أخز بمد، 
الخدمئالثإالخد«ل^لنلأصلةاثئث،،ؤلأ:وذا 

أةعل يدلنا وهدا والوتخ، والدون، الدنس، ألفاءلت ثلاثة فيها إدا ]١[ 
بالمعنى.الخدين، يروون افه رحمهم الرواة 

الحمد،،،لكا رنتا اراللمهم أريع! —المعروفة— الركؤع بحد الرغ صيغ مسألة! 
اللهم١١قال! وهنا الحمد،،، لك، ®رننا الحمد،،، زلكؤ الحمد،ا،ءرتئا ؤلك٠ رنتا ®اللهم 

الركؤع،بعد كان القول هازا أف صح إذا هدا ة؟ خامتكون ضل الحمد،،! لك 
الرفعبعار يقل و,إ —أيصا— الدعاء هل.ا ق وذكر الركؤع، يمد أنه اللفغل هدا ل لأنه 

منثئت، ما ؤملء الأرض، نملء الماء، ملء الحمد؛ لك ®اللهم يقول! كان أنه 
..،،.٤^٠٠. اللهم ثيءيحد، 
والجد.الثناء أهل يا يعني• والجي•؛' الثناء ®أخل وسلم• عليه افه صل قوله ]٢[ 

وحل.عز افه عل وهوالثناء المل.، قال ما أحق ذللت، يعني• ®أخي" وقوله• 



ائوشض ر؛سع إذارفع مايقوو باس 
—٢٣١ —

ئمانع لا ئنت((; ٢ تمني ولا أغطت، و؛ا u؛؛ لا )رالأهأ وقوله: 
أحدلا يعني؛ معت، لما معطي ولا إعهناءه، قدرت ما يمتع أحد لا يعني• أعطيت 

المافيةلا لأن العموم؛ ق نص هو بل مؤكد، ص وهذا منعه، قدرلتإ ما يعطي 
قليهينحلق لا فائه الثناء -بدا ربه عل الإنسان أثنى ؤإذا العموم، ق نص للجنس 

وهوالماع.هوالمعهلي أنه يعلم لأنه باممه؛ إلا 

يعني:حفله، منك الحفل ذا ينفع لا أي• ابدا؛ مئلث، الحد يا لأذلاهي وقوله* 
اممهأراد إذا يمنحه ولا وحل عز اممه من حفله ينفحه لا الحغليم الحفل ذو الإنسان أن 
موءا.به 

إلخالثموات...ا، ملء الحمد؛ للف راريما وسالم: عليه انثه صل قوله مسألة: 
الركؤع؟قولها؛حي. محوز هل الأسشناح، ق الواردة 

محله.ق يقال فإثه وملم عليه افه صل الرسول عن ورد ما كل الحواب،: 
القيام؟ق لريرد شيئا يزيد هل مسألة: 

علزادوا عنهم اطه رصي الصحابة لأن حذا؛ بأس لا أنه الظاهر الجواب• 
ابنزادها والحمل؛، إليلث، والرعباء يديك، ي والحر وسعديلئ،، ررلبيلك التلبية، 

بأس،فلا سنة؛ أنبا عل لا زاد إذا أنه فالفلاهر تحنيه؛ مدة مع عنهإ الئه رصي عمر 
بأس.فلا فيها، يستمر رانية أتبا عل ولا 



لأةاثصكتاب 
_^=^_^ٍ^^=_==ص_ ٢٣٢=

بنهشام ائوئا بشر، بن هشيم حدسا ئيبه، أي بن آبوبكر حدسا " ٤٧٨
ء١^ طل ١^٠، أن ة!اس، ال ص ظاء، ص ت، ل مس ص خثان، 
^،١٣١١مزء الخند، نك زأنا ))١^^ :داJ \)س من نكُ زثغ  ١٩كال ذتج 
والجب،افا■؛ أهل بمد؛ ثيء مذ شئث ما يملء محمحا، دما الأرض، وبلء 

^،ولأصلمائ،وَلأ:قعذا
بنمس حدثتا حئال، بن هشام حدثتا حمص، حدثنا تحر، ابن حدئنا " ٤٧٨

ررؤمل؛قوله إل وط؛ اشُعوه صل ائت عن محاس، ابن عن عطاة، عذ شني، 
أ.ثندغ ما يدكن ولم بخدءا• ميء مذ ثئت، ما 

يضر،لا أنه فالظاهر ؛ "وهوثقة— غره وذكره ؛عد0 مايذكر لر إذا لكن ]١[ 
الزيادة.عل يالشدوذ فيحكم ودعاء؛ ذكر هذا إن مال1 فلا 

هئم 



ب|باوإهيضماءةاهماننيامصواسمد

حرب؛بن ورهتر ثنيه، قآ بن بكر وآبو منصور، بن سعيد حدما —  ٤٧٩
محنينيم،ضصينتياهين

وسلمعش ، ٥١صل اه رئول كثذ ماو؛ عثاس؛ ابن عن بيه، عى مند، 
منيى  ١٧إيه الناسا ارأثبا محماو; بكر— م حف!، صفوف —والناس الئثارْ 

له،1لأثإويئأنأفيأشأ\ثؤى اثالخة:ضائ تي"إلأاؤؤيا
الثجوئه نخل، م اوب فه ٥^٣٠١ \لأمأ ها شاجدا؛ أؤ زاكئا ١^ 

ثكأا،ا.ينتج1ب أو هممن الدعاء؛ ق داجته1ووا 
٤٧٩ -Jij  وب،د5ئن ى خدكا ئمحان، ص ^، ^^١ أثو

طئثابمءل;ذبج،مح
١^،صل الله زئوو كشث قاو: عثاس؛ بن عداممه ض بيه، عن عثاس، بن مند 
هل®اللهم ساو(ت فيه؛ مات الذي مرصه ِفي معموب وراثة الئر وسلم عليه 

^١١يراه١ اوزيإ ي \ؤ من تق لب و ^١^،- ءث ظئئ، 
ا.حديث، يمثل يكز ثؤ له<ا. رى أو 

 [ ١ t أوراي وهو القرآن يقرأ أن ان للأنمحوز لا أنه عل يدل الحديث، هذا
يقرأأن فالمنا__، الكلام، وأعل الذكر ، أشرففالقرآن ماب،، غر لأنه ساجد، 

عليهالله صل الني نهى ولهذا وسجوده؛ ركوعه حال ل لا الرحل قيام ال حق 
اممهرحمهم العناء واحتلم، ماحي، أو راكع وهو القرآن يقرأ أن وملم آله وعل 

صلاته؟تبملل هل ساجد أو وهوراكر القرآن قرأ لو فيإ 



لأةاتصكتاب 
٢٣٤ ====^===========^^

منومنهم فهولكللكلآم، الكان، هذا ق عنه منهئا قولا قال لأنه تطل؛ فقيل! 
الذكرهذا لأف لكريم؛ وليس للكراهة هذا ي النهي وأن تطل، لا إنيا قال: 

الذكر.ذات ق لا مكانه ق ونمت، الخالقة لكن الصلاة، ق الحملة حيث من مشرؤع 

الله.رحمهم العلعاء حمهور عليه وهوالذي هوالأقرب، هذا ولعل 

وهمالناس عل وسلم آله وعل عليه الله صل الّأيا تكلم كيفا قيل• فإن 
وعقلهم؟وكيفط الصلاة؟ ق صفوف 

يصلون،الأن فهم ذللث،، إل داعية الحاجة لأن هذا؛ قال إنه فالحواب: 
وعظهم.، iU،il^وسجدوا؛ يركعوا أن وبصدي 

الحدسثإ؛فوائد من 

صهذه فان صالحة، روية للعبد رؤيت، إذا الصالحة، بالرؤيا البشارة — ١ 

افوة.س حزءا وأر؛حين ستة س جرء الصالحة الرزيا لأن الشرات؛ 
الصالحة؟للرؤيا معيرس( وقت، هناك هل مسألة: 

والمهار•الليل ل تقع فهي وقتا، لها ليس الحواب؛ 

لقوله:واللام الصلاة عليه الرسول تبلخ تمرير أيفا• الحدبمثط وي ٢" 
رر1لأهلثكئ،؟((.

يكرر•بأن ولو الركؤع، ق الربا تحفليم كثرة ينبغي أنه أيضا: وفيه ٣" 
ولرالدعاء، ص فيه فيكثر المجود وأما ه، تعفليم هذا لأن الحثليم؛ ري سبحان 

يجوزأنه عل ذللق، فدل دعاء، دون دعاء وسلم آله وعل عليه الله صل الني نحص 
وانمنيا.الدين أمور س ششت، بإ اممه تدعوا أن 



uU  واسوداثرمع م القرآن تواءة من الم
٢٣٥=ذ^=—ذً=^—= 

ْعيتعارض أو اه؟ كتاب من باية دعا إذا ما ذلك يثمل فهل قيل• فإل 
أوساجدا<،؟راكعا المزآو أقزأ أن بيت ؤإي( ررألأ ت وملم عليه اش صل قوله 

القراءة،يقصد لر ما المجود ق ولو القران يوافق بإ يدعو فالخواب! 
فيذهبذلك ق الهي يعلم أحد لا لأنه القراءة؛ بدعاته يقصد لا أنه والغالسا 

وئر؛كبادهي•
وقراءةيعللها فاثه العيادة لذات يعود كان إذا الهي إن قائل* فال إذا مسألة؛ 

العيادة؟ذات ق جود الق عها منهي القرآن 
المهيكان إذا أنه القاعدة: أن وهو الإيراد، هذا من التخلص فالخواب: 

قراءةلأن هذا؛ من المخلص نقول: يبهللها؛ فائه بالعبادة قيتص ثيء إل يعود 
قالمخالفة لكن القرآن، قراءة ق ليست هنا والخالفة مشروعة، الأصل ق القرآن 
^٠١٥^.الهي فيكون المحل، هذا ل قراءته 

لعلووالجود الركؤع ق القرآن قراءة محوز لا إنه قلتم قائل؛ قال فإل 
القدم؛ن،من قريبة مثاعة السيارة ق يكون الأحيان بعض وق القرآن، مكانة 

هذا؟يجوز فهل القرآن، عل المجل يشغل والإنسان 
مكانق يرفعها السإعة، يرغ الإنسان أن ونرى هذا، نكرم اثا فالخوات: 

الامتهان.من نؤع هذا ق يكون لملأ أربع 
فيهيقصد ولا رحليه؟ مد قد ومضهلجع متكئ وهو القرآن قرأ من مسألة: 

عادته.حرت هكذا المعفليمإنإ عدم 

بذلك.بأس فلا وهومتكئ القرآن وملم عليه افه صل الني قرأ ابواب• 
تلم وم(، ٢٩٧رقم)امرأته، حجر ل الرجل قراءة بابا الحيض، كتاب، اJخارىت أحرجه )١( 

رفم)ا'م/ها(.الحائض..، جوازغل باب، الحيض، كتاب، 



لأةاثممكتاب 
 ==٢٣٦ =^^^==ٍٍ===ًًٍٍٍٍٍ^_=ٍ^=^^

عنيوص، عى وم_،، ابن أ-،وثا محالات و-حنمأوه؛ آبوالطاهر، حديي —  ٠٤٨
عئتجع انه حدثه؛ آباه أف حشن؛ بن عندافه بن ،-؛؛ ^١٠حدثي محال! شهاد_،؛ ابن 
أوناجيا.واكعا أقرأ أف وتلم عليه اممه صل افه وئول ماي مال؛ طالسا؛ م ابى 

-يعني1الولد عن ابوأتانه، حدثتا العلاء، بن محمد أبو'كري--، وحدثتا —  ٤٨٠
طاب؛عوبذم تجع أيه عذبه؛ حكن، بن بذعبداض حدثم،إبرامم ابذي"، 

أوتاجي.وا؛ع وآنا المآن قراءة عذ وتلم علته الله صل اللص رنول ث؛افي يقول• 
بنمحقي أ•>مدا مإي ابذم أحنJا إنءحايى، بن أبو؟كر وحدش - ٤ ٨ ٠ 

محينتياف:نمح،صي،ةذلإين
اوكوعj ١^١٤٥ ض ذنئأ اضُءه ضل اه زئول ص محاو: أنهُ اي،؛ طم 

؛.١٣زلا١^ثاشبود؛ 

^؛؛UJJنما ليس ماكلم،ا أهول ارولأ عنهت افه رمحي قوله ل القي هذا [ ١ ] 
ميفهو الصحابة من أحدا مى إذا وسلم آله وعل عليه الله صل الرسول لأف 

محالوملم عليه اه صل الرسول إف أقول؛ لا يعني• للصيغة، نفي لكنه للجمع، 
واحد.والحكم ءماقء أقول؛ ولكني ®ماكمء، اللفغل؛ هذا 

ولكنهعنه؛ الله رضي ءلال_، أن ين بعل خاص هذا أف يوهم قد اللففل وهذا 
كذلك.ليس 

للدعاع؟محل الركؤع من انرغ هل مسألة؛ 
إلاسبحانالئ،قيه فليس الركؤع وأما للدعاء، محل الركؤع من الرفع نعم، الجواب،• 

واللام.الصلاة عليه الني عن ثابتة فهذْ اغفرل، اللهم بحمدك اللهم 



والسجودالركؤع لمؤ القرآن، تراءة النهي،3، باب 

العمدي،عامر آبو أحير؛دا محالا! ؤإنحاق؛ حند_،، بن رهيث حدسا — ٤٨٠
مض ل، ص لخم، مداه:ن ئن ^١^ م يم، نن اثدُ ثه 

.أو واكعا أم! أذ وتلمم عثه الله صل حش ماق ؛ محاو عل؛ ض عثاس، 
نخدم)ح( ناؤع. عن نالك، عل قزأت هاو: عش؛ ن عش -ثدثنا -  ٠٤٨
وحدثيهاو: ■ميك،•)ح( م بن، عى.yk؛ القئ، أئمنا المصري، حماد بى عيس 
محاو:)ح( ءف. ن ١^ ^!١ من:ك، أف ١;؛ ^^١ تياه، ن ثاتون 

وحدثي)ح( عجلأل. ابن عن المطان—، —وهو: عر حدسا الثدمئ، 
هاو:)ح( ؤيد• بن أسامه حدثني وهسا، ١^، حد؛نا الأمأ، 'ث-أيد بن هاوون 
ابن-يعنول: إنّاعيل حدثنا هالوا: حم؛ واين( وقتيئ أيوب،، ين( عش، وحدثنا 
الثري،نأ هناد وحد؛نح، محال؛ )ح( عمرو"• اين، ~وهوت محمد أحثري جعمر~ 

حو؛نايدة،صممينإشماو
ينتياشينمحصسصئ-إلأائاك،

وسلم؛عقه اممه صل القل عن، عل، عئ، عثاّر،، اين، عن، زادا قإٍ عجلأو؛ وابن 
مفص:>اءَةاكزآنزمحاناه

بنوثيد الرخري، يكر كإ الثجود، ق عنها الم، روايتهم يدكرواو ولم 
ثم،نائ:ئهم،نئائئلأضا'و

هدهلأن الزيادة؛ صحة عدم أي: الصحة، عدم يمتفي لا هدا ولكن [ ]١ 
عليهاممه صل الني أف أيصا— — سبن، وكإ ما، فيعمل ^، ١٠۵٥^تنال لا الزيادة 
3،ك،ا أزتاجنا«؛ ري 1^5  ٧١آن، بت لإل را1لأ ،: JISويم آله وعف 



لأةاثصكتاب 
—٢٣٨

حالل القرآن قراءة عن النهي فالصواب عنهإ، اممه رصي عباس ابن حديث 
الجود.حال وق الركؤع 

صم، ن بمفر ض س س م ض ي ئ - ٤٨٠
•الثجود يدكنِفي ولم عئ؛ ض حى، بن عداممه ض ائئكدر، بن محئد 

صئعتة، حدسا جعفر، ن محمد  JI_1^عئ، بن عمئو وحديي — ٤ ٨ ١ 
أقزأأف محت يال: ق ءس؛ ابن عن -محنتن، بن عداش عن حمص، بن كر بم 

يلأ:ذمقالإنتادلإا.
ءوءت-أأب





اثصلأةكتاب 

أنهبشمه قريبا كان إذا أنه نتصور أن يجوز ولا ، راحاكه؛؛ عنق من كم أحب 
التيالذاتثة صفاته من وعلوه علوه؛ ينال هدا لأن الأرض؛ ل وتعال سبحانه 

الخالقيقيس أن أراد إذا إلا الأرض ل يكون أنه أحد يتصور ولا عتها، ينفك لا 
بالمخلوق!

فوقفهو ذلك ومع ماجد، وهو العبد من يكون ما هوأقرب نقولت فتحن 
بخشؤعالصلاة أدى إذا الإنسان إف ثم عرشه؛ عل عل وجل، عر سمواته 

افهمن قريب أنه وهوساجد أويشعر وهوساجد، ه نفمن يجد فإثه قلب وحضور 
أنهثيء؛ كل فوق وتعال نارك افّ بأن يشعر ~أيصا~ وهو ؤيناجيه، يدعوه 
قيء.كل فوق وأنه منه، قريب 

وهومحاجي؟ربه من يكون ما أقرب أنه ق الحكمة ما ت قائل قال فإذا 

منفيه ما أمرق فأنزل ممه، تواصع لما لأنه ظاهرة؛ الحكمة فالحواب! 
حتىالأقدام موطئ هي التي الأرض عل الأعضاء من فيه ما وأعل الأعضاء، 
وجز.عز اممه من قريتا ذلك ق كان قدمه؛ جبهته اوت ّ

عالمابالعبدلماكان لكن قريبا؛ ليس ه فهونفبعلمه؛ قريب أنه اكاق! القول 
منه.قريبا كان وهومحاجي؛ 

محاحل؛بكونه حاصل ربه رحة من الإنسان يكون ما أقرب قال! من وأما 
حقمعنا افه إن اش1 رحمه الإسلام سخ وقول التحريف، ومن التاؤيل من فهذا 
بعالمهعلمه، وبغر بعالمه عرسه فوق وهو معنا أنه يعني هذا، مثل حقيقته عل 

كلأن نعلم أن يجب وهكذا هوقرب، أنه والأقرب ثيء، وبكل وبصره معه وب

(.٤ ٦ / YU• )٤ رنم ١الاJكر، الموت حفض امحتماب باب الذكر، كتاب ت لم مأحرجه ( )١ 



وابمايق1وشاارمعواسوع
٢٤١ًْ_^^___==ً^^ص^ًًً^== 

وأ'لأتيشفيستءؤ-ءلىاكثون I فقوله حقيقة، فهولنفسه نمه إل الله أصافه ثيء 
ومابمئذ؛أدمحثىألّ،ت ومايزن ١٣٠أكاميماعئشآمح،بجماؤعذ،آمح،وماؤنئ 

تحريف،إل تحتاج ولا اف عل تعود الضإئر هذه كل لالخدد:أ[ ه ماكنم أل منكن 
الظنونعن تصان لكن الواصعلية®؛ ارالعقيده ق افه رحمه تيمية ابن قال كإ 

وأفأرصنا، عل معنا يكون أن يستلزم قربه أن الإنسان يعتقد أن وهو الكاذبة، 
عنه.يصان أن محب مما فهدا أرصنا؛ ق معنا يكون أن تستلزم معثته 

خاص؟هو أم عاما يكون هل وحل عز افه هرب ثم 
بقولهللعام ومثل وخاص، عام قسمين: إل افد رحمهم العلياء بعض نثمه 

١[لق:ا" ه ثكاآلامتذنبملأمامموشخءسثُ ؤوقإت تعالت 
U؛.هأا والإنسان ي محل من الإنسان إل أقرب 

لكنوخاصة؛ عامة فالمعثة العثة، بخلاف فقط، خاصى إنه قال! من ومنهم 
فهوللحواص، إلا يكون فلا المعثة، من أكثر ورأهة وعطما حنوا يقتفي القرب 
ماتكول^٢، ١٠الحديث، هدا فيمثل يعبدْ من أما فقط؛ ويدعوْ يعبده بمن خاص 

وإداسأللك>-مادىعيؤ هوله• ففي يدعوْ من وأما وهوتاجيا؛، ربه مذ العيد 
لاوقرةتا"ها[.الئ؛عإذادعازه دعوه أجيب در)ب هإق 

[١٦]؛،؛ه آري؛بت م، تذ إثب ؤب ؤوؤوأم وتعال• سبحانه قوله عن وأجابوا 
فمل:لق:يا[، ؤإذ;نلئ'سه تحال: لقوله يملائكتا إليه أقرب الراد إن قالوا: 

الإسلامشيخ اختيار وهدا الملائكة، من والمتلقيان المتلقيان، تلمى إذا بيا المرب 
قريب،اشد إن أقول: أن يصلح فلا يشمم، لا القرب أن تعال، افد رحمه تيمية ابن 
بالحيةالكافر هع افد إن أقول: لكن ذللث،؛ أشبه ما أو الفاجر من أو الكافر من 
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ؤؤن\يهقوثمنتعالت قال باس؛ لا فهذا العامة، بالعيه الفاجر مع أو العامة، 

لالجادلأ:ي[,

الأنة:الامئالة عل يترتب الأن الكلام وحلاصة 
لا؟أم حمص اش ئرب، هل الأول: المزال 

فهوحقيس.ه لفاف أصافه ما كل وهكذا حقيس، الحراب: 

وخاص؟عام إل القرب م ينقهل الثال: المزال 

أوعبده.دعاه قيئن إلا يرد لر لأنه لا، الحواب: 
الأرض؟ي كائن أنه بالخرب الراد هل المالث: المزال 

وحل؟عز بذاته فكيف والأرض، الموات، ويع كرسيه لأف لا؛ الحواب: 
الذاتية؛صفاته من علوه أة مع حلقه، عل عال غثر يكون أن ذللثج من يلزم إنه ثم 

ظئْ؟بمال قربه فهل 
ثيءكمثاله ليس لأنه دنئْ؛ ِفي عئ علوه، ِفي قريب فهو؛ لا، الحواب: 

وتعال.سبحانه 

٠٠٠
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مالأ:عدالأعل؛ ئ نئوس الطاهر، أبو وحدش - ٤٨٣
مم،مول نس عن عريه، بن ماوْ عن ايوب،، بن بج، أ"محفي وهب، ابن 
يقول،كاف وتئأ عليه اممه صل اش رسول أف هريرْ؛ با عن ضال، م عى 

وعلائقهؤآحن0، وأوله وجله، دمه ئه؛ دش ي اعقر رراللهم ت نجود؛ ِفي 
نءئة<ا".

إلمفتقر وملم آله وعل عليه افه صل الني أل عل يدل، الخدين، هذا [ ١ ] 
منيكون ما أقرب، هو الذي السجود حال ق وحل عز يدعواف ولذا الله؛ مغفرة 

ءروجi،•ربه 

دشل ®١■^ وملم: عاليه اش صل لقوله الدعاء؛ ؤ، الننعل أبما: وفيه 
قاللكن التفصيل، هذا كل عن لكفى ذنبي( ل )اغفر قال: فلو ؤجله<ا؛ هه ده 
ومؤه،ا،وعلأسه وآخنْ، وأوله وجله، دئه كله؛ رادش وسلم: عليه اش صل 

فائدتان:فيه والتفصيل الدعاء ق والينعل 

الذسِح.فيها يع التي الأحوال لهذه الإنسان استحضار الأول: الفائدة 
مسحاتهاض مناجاة محلول أو وجل، عر اممه مناجاة كثرة الثانية: والفائدة 

نحدولهذا المناجاة؛ معه يهلول أن بحبه حبيبه مع الحبيبا أل ثلث، ولا وتعال، 
مل.ما وهومحادثه ءلويلة ساعامتإ لوبقي حبيبه ْع ؟١ الحبي 

يدنك،؟واللام الصلاة علميه النبي أف الحديث، ينقادمن هل قائل: قال فإف 
أنيمكن لا ذنوب، هناك وأيصا الذنب،، عل يمز لا لكنه نعم، فالحوابه: 

واللام.الصلاة علميهم الأنبياء إخوانه ومن منه تقع 
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وآخره؟باوله الراد ما وآحرْاا، راوأوله هنات وسالم عاليه افه صل وقوله 
سه.والآخرثه والأوليه عمره، آخر وق عمره أول ق الذي أوله ابواب• 

حوئن1زج ماو واب؛ بن ثإنخاى خزي، بن زمث خدثنا - ٤٨٤
اشومول كاف محاوث،ت عائثه عى منزوق، عن ١^٥^،، م عى منصور، عن جريئ، 

زتطالثهلم ررئ1حائك ونجوده: ركوعه ق بموو أف يكثئ وسلم عليه افه صل 
١^^١؛.اءفزفي«وأئل اللهم وبسك، 

القرآنق كإ التأؤيل، ذكر هذا ق المزآف(، ل>يتأول محها: افه رصي هولها [ ١ ] 
أقسام!ثلاثة العلياء عند والتأويل ]آلعمران؛ي[، إلاآللأه دأوي؛هو ومابم—الم ؤ أيقا: 

إلالكلام معنى بمرق أن هو الباطل م فالقصحح، وقم باطل، م ق
تحريم،.الحقيقة وهوق معتنقيه! عند تأؤيلأ ويمي دليل، بدون ظاهره غير 

والقسمالتحريف، بمّعنى قم أقسام: ثلاثة إل م ينقالصحيح والقسم 
المخبروومع النهي، وترك المأمور فعل بمعنى ثالث وقم التفسير، بمعنى الثاق 

له.

الصماتلصوص التعطيل أهل تحريف الباطل—: هو —الذي الأول مثال 
وكانتحريم،، فهذا اطة، نعمة افه: بيد الراد يقول: كأن ظاهره؛ تحالمط معان إل 

الامتيلأءأبالاستواء: الراد يقولوا: 

قولهتاؤيل المقرين: قول مثل التفير، بمعنى يكون الذي الثاق: القسم 
يذكرونه.ثم وكذا، كذا تحال 



بابرادةاود،ا1ركؤعواسود
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فعلبمعنى التأؤيل يكون أن الصححت من ~أيثا~ وهو ت الثالث والفم 
ؤدلظثوفإلأتعالت قوله فمثل المخثرعنه، أووقؤع عنه النهي أوترك المأموربه 

وقؤعبتأويله؟ االراد ما لالأءراف:مأه[ ه بل ين دسوْ ههاتآؤيله' بجم دأيبلهُ 
أي؛القنآلاا٠ ،ريتأول عنهات اش رصي تقول الحديث هذا وكذلك عنه، أخثر ما 

وصرفلانمر;م[، ه وآنتنفزه ره عثعد منح ؤ قوله! ق به اش أمر ما يفعل 
فإذاثر، تفالحقيقة ق وهو الصحح، التآؤيل من هذا لدليل ظاهره عن اللفظ 

ثر.تففهو لدليل ظاهره عن صرفته 

عنابومعاؤيه، حدثتا مالأت وابوكزس_،؛ شيه، فإ بن ابوبكر حدثتا " ٤٨٤
عثهال؛ه صو اش زئول كاف مالث،: عائثه عن منزوق، عذ منلمم، عى الأعم، 

إلثلث،ا<.وأئوبر أ٠سثفئك وحندك، را»سحادلث، يموُث،أ أذ ثل يقول، ئلإأف وتلم 
راجعانغم1لأ ا محقوقا؟ أخدمحتها ازاك اش \ذؤة]ت هذه ما افه! ر'اسول، يا ملترت ت مالت، 

الثوتة.آخر ه،ا.إل وآلم£ح تّ_ثآش جثآت ود١ ملتها: زلإها إذا أش ؤرعلأمهِفي 
عنمثصل، حدسا آدم، محن يش حددنا راؤع، بن محمد حدمحني — ٤٨٤
البيرأيت، ما مالتات عائثه؛ عن منزوق،، عن صبيح، بن مسلم عن الأعم، 

صلاهيصل ه وألمح مرآس وداجثاء عل؛ؤ• ثرل مئذ وتلم علة افه صل 
اةفزفي«.اللهم وبحمدك، ني ررثنحادالثا فيها-ت —أومال، دعا إلا 

عام،عذ داود، حدثنا عبمالآعل، حدش المز، بن محمد حدش - ٤  ٨٤
منمحكثئ ونلإ عثه اممه صل اف زئول كاف مالن،: عائثه؛ عن منزوق، عن 

!٥١رئول، يا مقلتا! مالت،ت واتوبرإده،ا. اممه، أنتغفئ وبحمده، افه ررسحان هنل(ت 
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تممال إلة• واتوب اف، أنتئفئ ويحئدو، اش ث1حاوا يول؛ مذ محقثر أزاك 
وبحئد0،اض سحاذ مول؛ مذ \كؤت رأيتها لإدا أش، ق علامة مأرى أل( ري 

لالصر:ا[ه وأثمثح مرآس وداجثاء رأيتهات ممد إك. وأيوب ، 4julأنتغفر 
رغثمتح؛ثني ءه آزاجأ آف يبن ق دحلوُى آلثاس ورأيت ؤ مآكة ثخ 

لاوصر:آ-'آ[.وآسعغرْإلرءقا0ماباهاا 

خدنامالأ: زاؤع؛ نذ زمحئد اظزائ، عئ نذ عثذ وخدني - ٤٨٥
_3l^lJ ،، 4;^، ا;ذ ^!١-Jli : اوكوع؟ق أنت فوف كمن ئنق

قاف؛ثذ ئوكه،  Jyض أئق؛ إوَ لأ ذءح? نبمانث ماَل:أثا: 
مضإل يثب اتة هظنئغ تلة دات وتثلم عثه افه صل ١^، امممدت مالت: 
وبحندك،ارستحايلثا يقولت رايأوناحد؛ ض ءإدا رجعت، ثم فتحسسح، نسائه 

م،إقششالئنلث،صماال

ؤإداجتآثتسثآسفيه: وسلم عليه اممه صل يقول مل الذي ]١[ 
فتحبأنه وملم آله وعل عليه الله صل الني ممئرْ مكة، فتح مال:  ٠٤وألمح 

مكة؟فتح يكون القح بلفغل حاء ما كل وهل مكة، 

ؤإةتعال فوله ق وكإ الأية، هده ق ك،ا مكة فح يكون مل لا، ا"بماٌب،• 
تعال:فوله مثل مكة، فتح غم المراد يكون وقد لاكحت١[، ه عث٠اثان١ قثاأك 
أنمموأيذبمدوقتلواهدرءثننأق،ث أعظم ثتيثليآتجوصّى ٠-^ مزك، 

[JbJ^I ١ ' ؛ ] الرامح.القول عل الحديبية صالح هنا بالفتح الراد فإل

مكة؛فح هي العلامة: أمتي؛أ ل علاقة ررثأرى وملم: عليه افه مجل وقوله 
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اضصل الني خاص الدكر هذا أن الأحاديث هانْ من نأخذ ألا مسألة) 
آلهوعل عليه 

نحنولهذا بعمومه، فانمرة سبب عل ورد ما لأن به؛ خاصا ليس لا، الخواب،) 
عىنأن كذللث، وقتها، انقضى أنه ْع الهلواف من الثلاثة الأشوامحل ق نرمل الأن 

أيصا.مثاله فهذا الوقت*، انقضى أنه مع العالمان بين معنا ونشتي واروة، الصفا ب؛ز، 

قولمن الركؤع ق الدعام جواز الحديث، هذا من يستتيط هل قيل■ فإن 
ررالثهلم«؟وملم: وعلآله عليه اض صل الشي 

السجودأما فقعل، ورد بإ إلا الركؤع ق تيع لا يعني: شل، هذا الحوامحب،) 
شثت،.بإ الدعام من فأكثر 

بنعتيادااله حدثني آبوأمامه، حدينا مييه، أن بن ب^كر ابو حدسا —  ٤٨٦
عائشه؛عذ _>؛، أف ص الأمحج، عن ■محاق، بن مح، بن ئد عذ عم، 

يوقعت،مالثمنته الفزاش؛ مى ل11ه وتئأ علته ، ٧٥١صر  ٠١٤١١رسول، ممدين، ثمالث،ث 
أعوذاراللهم وهويقول) منصوبتان~ ~وحا المنجد وهول، مدميه، بملن عل، يدكا 

ثناء'ألحهي لأ منك، بك، زأعوذ عموثك، من ثبئتائا:اك، نخطالث، من برصاك 

الحديث،)فوائد من [ ١ ل 

وحلعز ض ويتمحد فراشه من يئنل قد وسلم عليه افه صل الني أل ~ ١ 
فعل؟كإ يقحل أن ان للأنمشرؤع هذا فهل الاختفاء، وجه عل 
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فليفعل.عمله عل امراته نطك لا أن محب لكن إذا نعم، الخوابات 
إلبعضهإ قال.ميه يضم أن هو الجود ل ااقدم^ن حال ق المنرؤع أن ٢— 

يفرئهإ،لا أنه الصواب قاف شر؛ بمدر يفرقهإ أن الأفضل ; Jliلمن حلاها بعض، 
بطنعل يدي ررموهعش عنهات اش رصي قولها ذلك، ووجه بعض، إل يضمها بل 

ملمتصمتان.وهما إلا قدميه بطن عل تك أن يمكن ولا هدميه®، 
عتها؛اش رصي لقولها القالمين؛ نصب الجود حال ق المثرؤع أن ٣— 

منصوبتان®.®وهما 

ارأعوذبرصاكوسلم! عليه الله صل لقوله ضدْ؛ من بالصد الاستعاذة — ٤ 
راودمعاهاتكويزلك! ويزيله، يطؤذْ للمثحهل مقايل الرصا لأف نحطلئ،®؛ مى 
معادهو وجل عر افه فلاق منك®؛ يك راوأعود قوله! وأما عقوبنلث،®، مس 
منباق فيتحيد وحل، عز الله هو بالذئب وياحلم. يعاقب والن.ي ، J__aكل 

عقو؛ةادااها

افهعل الثناء محصي أن يمكن لا فائه وعبادة رتبة من الإنسان بك مها أنه ~ ٥ 
النيلكن ؤإذا عاثالث،«، ثناء أحهى رالأ وّالمت علميه افه صل لقوله وجل؛ عز 

أول.باب من دونه فمن الثناء محم، لا وسلم اله وعل علميه الله صل 
توملم عليه اممه مجل قوله ق وجل عز اف إل الأمر تفويض ومنهات ٦" 

ثنسك®.عق أثنب ^١ ارأس 
اللهصل النبي جاء لما أنه عنها الق' رصي عائشة عن رواية جاءت م|سألةت 

علميهاممه صل فالني ؛، ١١^®ال1ت1ه أئعثت. دويني عاينه اريا لهات قال وسلم علميه 
؟( ٦ ٢ ٠ ) رقم حبان، ابن أحرجه ( ١ ) 
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الميخحلق حن وهيّ فائدة، منه وأخذنا القيام، ق امحتادنها وملم اله وعل 
ببما،أحق وهي عنها، الله رصي عائشة ليلة هذه لأن وملم؛ آله وعل عليه الله صل 

وسلمآله وعل عليه اممه صل الني أن الحدث وهذا ذللئ، الحديث بين الحمع فإ 
صساماش؟

لهوالسلام الصلاة عليه فالرسول( يناق لا هذا، يناؤ، هذا هل ابواب،• 
فهيهنا أما فاستأذنها، معها يبقى أن ترغب الليلة تلك، ق أنها وجد ربإ أحوال(، 

فرائه.ق وسلم عليه الله صل الرسول تر ب استيقفلم، فل،ا يفلهر، فيإ نائمة 

فهلزوجها، من اروجة مه ترغب فيا راغة الزوجة كانت إذا قيل: فان 
افص؟يتعبد أن من تمنحه أن لها 

حسنلكن العبادة، من تمنعه أن لها ليس معللوب، ا-قلق حن الحواب،أ 
ؤيتهجديتعبد يقوم أن من حثرا بالمعروف إياها معاشرته يكون وربا يبا، الخلق 

!عمز(حاصبم•

الغيرةوهذه صأؤة، لها لوكان وخاصة كثيرة عيرة لهن أوالنساء المرأة مسألةت 
الممنؤع؟الحل. من تحد هل 

عائشةصنعته مما الغراب( نحد ولهذا الإنسان، اختيار بغير هذه لا، ا-لحوابت 
وجهعل قذ،فه إذا إنه يقول! العناء بعض إن حتى الغثرة، من عنها اظه رمحي 
الإنسان.عن رغ، يأق ذلك، لأن عليه؛ حد لا فائه العثرة 

٠$^
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حيىالعيي، ثر بن محمد حدسا مته، م بن نز ١^ حدس! — ٤  ٨٧
عاينهأف الشحم؛ ئن ع1داش نن متوق ض قتاذة، ض عروبه، أنج( ن نعيد 
اا١سمح،وسجوده؛ ركوعه لب يقول كاف وتلم عليه افه صل افه رّول أف بائه؛ 

ا.والروحاال اللأتكة رب يدوس، 
قتاده؛أحرق سعيه، حدسا آبوداود، حدسا اقز، بن محمد حدسا ~  ٤٨٧

عىهشام؛ وحدسي داود! أبو يال، الئحثر. بن عنداممه يى مطري سممتن، يال،؛ 
ا-قدسث،.^١ وتلم، عليه اممه صل اي عن عايشه، عى ^٥-،، عن قتادة، 

يعني؛محدوف،؛ مبتدأ محر  ١٠قدوس راسبؤح، وملم؛ عليه اض صل قوله [ ١ ] 
كلعن المح أنما وررئتحح،< المالغة؛ صيغ من وهكب قدوس، موح أنتا 

المطئر.و»ددوزاا وعيب، نقص 

هنابالروح الراد  ١١٥^١^اروب وملم؛ عليه اف صل وقوله 
كقولهالعام، عل الخاص عل العطف باب س هنا الملائكة عل فعطفه حيميل، 

لاكور:1[.وألروح٠تناه تعال؛ 
الجود؟ق الاستخارة يدعوبدعاء أن للأسان هل مسألة؛ 

الثنةلأن اللام؛ بعد الركحتين يعل الاستخارة بدعاء يدعو لا، الخراب؛ 
١١١ليمل...م ركعمن ررهليصل وملم• علميه افه صل اليي قال ذللث،، عينننج 

٠٠٠

١رقم)٢٦ مثنى، مثنى التطؤع ق جاء ٌا باب التهجد، كتاب الخاوي• أحرجه ا



اكلأةكتاب 
ً=^ء_^^=^ء_ء_==ٍ^_ ٢٥٢

نجتئَل; ئنبم؛ \لنو1;ن ه >U، زثيث;ن م -  ٤٨٨
طلحهأف بن تنداف حدتني المعيطئ، هشام بن الوليد حديي قال؛ الأوواعئ؛ 
أ-جموفيمملت! ونلم؛ عانه اممه صل اممه وسول مول يوباف لؤيت مال• البمنري؛ 

ينكت،افه. إق الأمال بأحب هلت؛ أوهال؛ ا-لآه؟ به اه يدخلني أعمله بعمل 
عثهصق اض ننول دنك عن تألف ؛ _lJ الثاكه؛ تألة م هنئث، ألته نم 

،٧٥١رهعك إلا تجده ف سجد هإثك؛٠ ف، الئجود لأكئرة ررعلتلنا ممال؛ وتئم؛ 
ممالمألته؛ الدزداء أنا لمئ م معدال؛ هاو حط؛ئه«. -يا عنك وحط يوجه بما 

فيئلناهاللم%ل

الحديث؛فوائد من [ ١ ت 

هوظاهر—.—كإ جود القفل بيان — ١ 

ثجد0ا<.لاسجدض راقإك لقوله؛ عزوحل؛ فه الإخلاص بيان أيما؛ وفيه - ٢ 
ت3لييشتد أن أجل من ابواب الإنسان يؤخر أن بأس لا أنه وفيه• ٣" 

الثالثة.إل جوابه أحر لأنه إليه؛ المائل 

فهمه،إل أقرب ذلك كان الخواب؛ إل السائل تطلع إذا أنه س ولا 
يه.والعناية حفظه إل وأقرب 

طويلاالسجود ق يدعو وجلس صلاة، بدون سجد الإنسان أن لو مسألة؛ 
الصلاة؟عن منفردة والجدة 



وابكلاكجودواسسه
—٢٥٣

وهولسبب إلا يكون لا المنفرد الجود لأن ْسدع؛ هذا إن يؤب•' 
الصلاة.نفى ق يكون أن فلابد ذلك موى وما الشكر، أو التلاوة 

هي؟ما الحديث ق الواردة الدرجة مسألة! 

كدك.به نقول الدرجات ق ورد ما وكل عنها، ندرى لا أعلم اض الجواب• 
٠٠٠

مال!نياد؛ بن هقل حدثتا صالح، ابو موتى بن الحكم حدسا — ٤٨٩
حدشنشه، أثو حدش ^-، م بن مح، حدش مال؛ الأوواعئ؛ نمنت، 

وسلتإ؛عش اه صل الله زئول ْغ أبيت كنث، مالات الأنلط؛ كنبا بن وبيعه 
هال!الحنة• ق صاممتائ، أنّألاائ، ممالت،! ررشل؛،. ل! ممال وحاجته؛ بوصؤئه يمحته 

ارقأنيلكبتجمةاضود«لا'ّقال: ئالت،:صذاك. )اأوتيذلاك،؟«ب 

فإو4عنه؛ افه رصي الأسلمي كعب بن ربيعة علوهمة عل دليل هدا ل [ ١ ت 
قوملم آله وعل علميه اممه مجل التي رفيق يكون أن صال ؤإنا مالأ، يأل لر 

ب،كةنةمسالث، عل ر'دأعز وسلم• اله وعل علميه اف مجل الني له فقال الحنة، 
.النجود١٠

إذسجوده، كثر مجلاته كثرت كلمإ الإنسان لأف الصلاة؛ كثرة بدللمثؤ والمراد 
الصلاة.عن متفردا يشؤع لا السجود إن 

ذك،غثر اسأل أو يعني؛ دلاك؟اا عبمز ررأو والسلام: الصلاة علميه وقوله 
ارهوداك،،فقال: آحر؛ سيئا يسال أنه أو الأول همته عل يبقى هل يحرفه أن يريد 

هدا.إلا أساك لا يقول كأنه يعني" 



لأةاثصكناس 
=ً=ً===ً===========^^ضًً=== ٢٥٤—

دوكا؟ااعيرَ أو ٠١ر؛إما والفتح؛ الكون يصالح دلك،؟٠١، عم أو ١١وةولهت 
ثمئاأل توهل يعنى• دلك؟اا ارأوعتر وإْا ذللث،، غير أل أوتيعنى• 

غرم؟آخر 

تثيأن ررأم1لالث، افه! رحمه أحمد الإمام عند رواية ل جاء مائل؛ مال فإن 
نحمل؟ماذا فعل ؛، لءار

يملك،لا واللام الصلاة عاليه الرسول لأن ظاهرها؛ عل تحمل ءالخوابات 
وجل.عز الله بوال إلا مقامه ق درجته يرغ أن 

الهلب،حصر يلا لكن المجود ؤيكر سمجي المامى يعصى اله. م

أطالإذا كان فإذا القالب،، حضور عل ومحرص الجود، من يكثر أن وا،لراد 
الئجود.فليطل وأكثر مله حفر الجود 

٥؛٩ أخمد)٤/ الإمام حرجه أ( 



uU اءاسسداهه
٢٥٥

ب1ب1ثءاسود
الصلاةفي الوأس وعقم السعوواليإب كص مو والثني 

أحآثن1؛كتى: ئال ١^١^؛؛ اويع وأبو عش، بن عش وخدننا -  ٤٩٠
ابنءن طاوس، ص دثناو، بن عمرو عذ يند، بن حماد حدسا الربح• أبو ومال 

تقفثأف وبئ سبمة، عل ينجد او وتلم عثه افه صل البي أمر قال• عباس؛ 
ثمحأ0تكفبملراّ:مجةأني شيةثت1بم. 

ا.ؤالأهة١١ذ\ص زاوكئي الكفي ثوة 

ئها.بعة الالأعضاء عل السجود ]١[ 

قال:رواية ق وثئلم،< عنته اممه صل اللمل »أمز محه: افه رصي وقوله 
مرفؤعفهو ررأمرjااا أو راأمرت،ا رواية عل قاما ررأمرنااا؛ أحرى! وق ااأمرتاا، 
حكتا.فهومرفؤع »أمر« رواية عل وأما صحيح، 

عنديعني؛ ؤييابه؛' شعره يت5م، اذ وبي تبعة، عل ينجد لآ\0° وقوله: 
كانإن يكفه أن أو ثوبه يرغ أن يمجد أن أراد إذا للامان ينبغي فلا الجود، 

أكثر،الأرض ق سجوده محل يكون حتى يجد يدعه بل فيضمه، مفتوحا 
الشعر.وظلك 

يضربشعر له يكون —أحياثا— وملم آله وعل عليه الله صل الشي وكان 
غثرْ•أو بالفص يكمه أن فنهي الأرض، عل 

سواء؟فيه والرجل المرأْ هل ثعزهءا ينكس اربيأذ قوله: ئائل؛ قال فان 
سره.س لأبد لا؛نرج، شعرها المرأة لأن فقهل-؛ الرحل فالخواب: 



4كنا املأة1 
٢٥٦ء

أربعةهده رروالرمحش؛' بعة؛ للبيان بعدم وما هدا ٠ ®الكمين وهوله! 
عاليهاممه صل الني لكن سبعة، هده ®وا"إلإهةُ ستة هده ®والقدمين؛، أعضاء؛ 

عضواوليس للجبهة ناع الأنف أف ليبهن الأنف؛ إل أثار وملم آله وعل 
محبلا كان ولو ثإنية، الأعضاء لكاوت4 مستقلا عضنا كان لو لأنه ستقلأ؛ 
عتثمجود— العليه محب لا وهو — إليه إشارته لأن إليه؛ أثار ما عليه المجود 

منه.قائده لا 

أنفه؟يمكن ولر الجود ق جبهته الممل مآكن إذا الحكم ما مسألة! 
تبطلفإثه متعمد غير كان ؤإذا Jاءلالة، فصلاته عالما متعمدا كان إف الحواب؛ 

بركعةيأق حدها إل ووصل قام أوإذا صحيحة، ثانية مرة -بما ؤيأق هده، مجدته 
مقامها.تقوم 

سجوده؟يمح فهل أعادها لم الجود ل الأعضاء بعضي المصل رغ إذا مسالة؛ 
الجودأعضاء الإنسان رغ إذا يحني! هدا، ل أتومحف أنا ابواب؛ 

—كإالسبعة الأعضاء عل يجد لر لأنه بطل؛ مجوده إن نقول فهل ساجد، وهو 
الجودأن شك؛ فلا آخره، إل الجود أول من رفعه إن فنقول! الظاهر—؟ هو 
لومثل! أثنائه، ق كان إذا وأما أعضاء، ستة عل مجد إنإ لأنه صحح؛ غير هنا 

عنديفهدا يده، فرغ حكة وجهه أصاب كدللمثج أو حكة، لديه الرجل أصابت، 
لأنهثيء؛ عليه يكون لا أن فأرجو يعد ب يإن أحوط، فهو أعاد إن نظر، محل 

محتملة.فحاله مجل.، أنه ولا أعضاء، ميعة عل يجد لر أنه علميه يمدق لا 
بعضإل بعضه يضم الركؤع من المصل يقوم عندما والس،إغ الغرة مسألة! 

عنه؟النهي الفحل من هدا إن نقول! فهل 



اءاسسدئساعض
— ٢٥٧=نشم^ء^===^==^د=صصص^^ء== 

أحلمن صمه ما يعني معتاد، ثيء هذا لأن المنهي؛ هذا ليس لا، ابواب• 
منحوله كان إذا إلا هذا، ق دخل ينتشر ألا أحل من صمه كان إذا يجد، ألا 

باس.فلا بذلك يؤذيه أن وقفشي يصل 

عليه؟ويسجد أمامه أوالغرم— —الشيلغ ثوبه يضع الناس بعض مسألة؛ 
فاثهمنفصلة وليسى عليه كانت إذا لآكن لحاجة، كان إذا يأس؛ لا الحواب: 

لحاجة.لأيفعلإلأ 

عنه؟منهي هذا هل الكم لتشمير ية بالنمسألة؛ 
كانؤإن عنه، منهي فهو جود الأحل من كان إذا الكم تشمير الحواب؛ 

أنهالغالب الصلاة، أجل من يشمر لا أنه والغالب بأس؛ فلا الصلاة قبل لعمل 
ينكرعليه.فلا مسرثوبه وقد متوصئا جاء يكون 

لحدكايم-، -ذئو/• محي ■؛!^١ ه ثن محي ^؛!١ - ٤٩٠
علنه، ٥١صل ١^، عن عثاس، ابن عن طاوس، ص ديناو، بن عمرو ص شب، 
نما«.ولا ثوبا أمحئ ولا أعثثم، نبتة عق أنجد أن ارأمزت ئال: وتأب 

عنطاوس، ابن عن عثنه، بى نمال حدثنا الناقد، عمئو حدسا - ٤ ٩ ٠ 

أفومي سبع، عل ينجد أف وسلم علميه اممه صل البئر أمز عباسر؛ ابن عن، أبيه، 
والثتاب.الشعن تقفث 

ثنةبماف، ك ه كئثثا ، ٣۶ئ محي ;^؛!١ -  ٠٤٩
مال؛وتلم عثه اض صل اش، رموو أف عثاس؛ ابن عن طاوس، عن طاوس، 



اضلأةكتاب 
—=^ً———ًًس^٢٥٨=== 

ؤال؛دين،انفه~، عل يدم -وأثار الخبهة أعظم تبتؤ عل أنجد أن ررأمرت 
الشر١،.ولا افاب ولاثكمش المدمهن، ؤأطزاذج والئجiأن، 

ص■4تتج، اتن م زف تن يJاش أنيوأ وض خدنم( ٤- ٩ ٠ 
عثه^ ٥١صل، اف زئول أو عتاس بن عتداض عن أيه، ض طاؤس، نن ءأداش 
ايهقاف^ب٠؛ زلا ١^ أكفث، ؟لا نع، عق أشيد أن ))أمزث : Jliزم 

والمدمني،ا.ؤالثكتتم٠، والثدينر، والأنم،، 
اقاد،ابن، عن مصز—، ابن —وهوت ؟كئ حدسا تعيد، بن، محنته حدسا — ٤ ٩ ١ 

تجعأنه عدالمتي؛ بن العثاس عن نعد، بن عامر عذ إبراهيم، بن محمد عى 
أطرافؤ؛تنعة معه تجد العتد تجد ءإدا مول! وتلم عليه افه صل افه وسول 
ومدئة((ام^^١^ وه، وخهة، 

أح؛رداوم_،، بن عتدافه أحيمتJا العامري، تواد بن عمرو حدسا — ٤٩٢
بنعداش عن حدثه، ص عث؛ اثن ظ كزنتا أف حدية، أف؛٤^١ ا-قاردث،؛ بن عئئو 

محله،يجعن، محمام ورائه، مى معقوص ورأئه يصل ا-اثارثا بن عبماش رأى انه عثاس؛ 
،٧١١١رسول تبعت إي دمال،ت إ ورأبي؟ مالك ممال! عثامر،؛ ا؛ن إل أؤبنر ارصزمح1، محاتإ 

وهوم\كتوذحاايصل الدي ْمر، هدا مثل ®إي بمول• وسلم علة النه صئ، 
نختي،ق ليس عنه اممه رصي العباس حديث الخديث، هدا [ ١ ] 

معالشعر يجد ألا يستلزم عقيم— —يعني! الشعر عقمي لأن وذللث، ]٢[ 
المعفوصىوهكذا كتفه، إل يداه تربهل ، المكتوفلأن ؛المكتوف،؛ وشبهه الساحد، 

ؤاءمحطأه)\/أ0—؟0(ط.\ك\نمف,](لأظر1



أياءالمردباب 
٢٥٩^^^^ً==^دًًًً==د=^=ًً====ً 

الرقبة.إل الشعر يربط فإيه 

لرما لكن باليد، المنكر تغيير جواز عل دليلا هذا ق أن الخديث! فوائد من 
لنفإنه باليد المكر غي إذا محهإ اممه رصي عباس ابن ومثل فتة، ذلك ق كن 

خر.فعلمه أذ ؤيرون ؤيعغلممونه محلمونه كلهم الناس لأن فتنة؛ محمل 



لأةاكمكتاب 

الأرضعض اثممين اسودووقع في الأعتداو باب 
سمد؛ضاضضياثود

عىقتادة، ص سمه، ص ركع، حدسا ثسه، أي، آبوبكربن حدسا ~ ٤  ٩٣
يسطولا الثجود، رراعتدلواِق عليه اممه صل الثه رمول، يال، مال؛ آنس؛ 

الكي،((.ائساط ذزاهمه أخوي 
)ح(محثدئنطر. ناين:ئار؛ة-خدثثامحئدئنام، ٩٣

حدسامحالا: الخارُث،—؛ ابن يعتي: — حالي حدسا حسس،، بن عض وحدسيه محال: 
اباطذزامه أخدي :سد طر: انن خدِث زو الإنثاد؛ يدا نمه، 

الكف،(.

قنص، ص ص، ئ ، ۵١٧ ١٧؛ظ: ى؛ نن بج، عدكا - ٤٩٤
وازدعفاك ثجد.ث،تحغ ررإذا م  ٥١ضل افه زثوو محال ،: j^١^١؛؛ 

))١١.'

ليكنيعني: السجود(( اااعتد>لوال، والسلام: الصلاة عليه قوله معم، -ا ١ت 
يكونولا الأيسر، الحنس، ولا الأيمن الخنس، إي، يميل لا يحيث، معتدلا؛ سجودكم 

هلخويه.عل بهلته منزلا 

قالكفر(( افاط ذراعيه  ٣٧١يبمط ررولأ وسلم؛ عليه اممه صل وقوله 
وصورةمنه، النفور يستلزم الكلسر؛ بفعل هدا تشيه لأل البلخ؛ التحدير هدا 

بهلتهينزل أل يستلزم وهدا الأرصى، عل، ذراعيه وصع مجد إذا الإنسان أن ذلكر: 



y) ub؛£JlJy  الآرسعلى  ٥٥٥١اسودووضع ي

وكذلكللكلب، مشبها وليس معتدلا يكون فإيه رغ لو أما فخذيه، عل ~أيصا~ 
تيعني ا؛ صك من وارهع 'قملئ، مصغ شجيت »إدا وملم: عليه اف صل قوله 

قائإن.أي: منقوعان، الزممان يكون 



لأةاثصكتاب 
٢٦٢ ——=^=^=^_=^^=_^—ً

بم'و(كوبو(لإج\وبم'
^ستي«ذاتيث

اليسهدالأوووهي او،جدسبي بيى اسوس وهمة 

بنجعفر عى مصز~، ابن —وض! بكت حدسا تعيد، بن قتيبه حدثنا — ٤ ٩ ٥ 

افهصل اف رئوو أف '؛ ١١٤^؛١^٠ ما)ائ، بن عداش عن الأغزج، عن ريعه، 
ا•أاظكأ بمدوياص حر يديؤ؛ بئ همج صل إدا لكف دنئم عليث 

بنعمرو اح؛روا وم،، بن عLJاله أحيمتJا نواي، بن عمرو حدسا " ٤٩٥
ووايةول الإنناد• غدا ^، نن خنفر ص كلامحا تند؛ نن والتث، الحاوث، 

قبجح تجد إدا وتلم عليه اش صل اض رمول كاف الحارين،I بن عمرو 
علتهاض صل اش رصول أف الللث،؛ رواية ؤل إبطة• وصح يرى كى مجودْ؛ 

'•إبط؛ثأ ياض لأوى إف حك، إبطئؤ؛ عذ يديؤ همج شجي إدا لكف وتئم 
اكاقرءابزار أن والثاف المهير، وهو الفرق هدا فروق• ثلاثة ذكروا هم [ ١ ت 

لريإن الهمزة فيها يكسب، أنه واكالثات الثاق، للأصم لا الأول للأمم نعتا يكون 
)ابنوين )ماللث،( بين همزة عندي كدللث،، عندنا وهي الهلر، أول ل تكن 

الهمزة.كتست، ما حدا )يحينة( ولوكاستا همزة، فيها بحينة( 

الثانية.الرواية سنه ك،ا مجد؛ إذا يعني: ءثل« ررإذا عنه: اش رصي هوله ]٢[ 

حناحه.ال3؛لائر يفتح كإ يديه، يفح يعني رريجح® عنه• افه رمي قوله ل-ماء 



بابuصظاسمةرuضحبهوبمiايم
٢٦٣

-ثاوبج،:ينمح،ثاينممحياصثن. 
ئنثزذ ته ص الأضأ، ئن ، ^١٥ين، محياه ص محة-، نن ئمحان أتيا 

شاءتثز تجد إدا عش الله صل الئئ، كاو ،: Llliمبمويه؛ عن، الأص-لم، 
:بمهأذم:ي،بملأوثلر

عاليهافه صل الشي، أن عل يدو وهذا الصأن، ولد ْبن الصغار التهمة [ ١ ] 
مرممه.كيلك ويرير بطنه، يرسر كان وملم آله وعل 

منتمث هل ,لنت« يديه بئ ثث أف ثبمة ثاءث، ررلو عنهات اممه رمى وقولها 
العضد؟نحت من أم بطته تحت 

مكيا.ك1ن إذا إلا يديه ب؛ز، عليه يصدق لا لأنه الطن،؛ تحت، من، أنها الفنام 

تناوثهئززاذ;ن أي الخئظئ، إ;راملم نن إنخاى خدشا -  ٤٩٧
أيةالآص-لم؛ بن ^bJ عن الآصلم، ين، •مداف، ين، لإدالu، حدس؛ قاوا ^١^؛ ٥١١

١^صل ، ٧٥١زئوو ، "^ljماوت<:وتألم؛ عش ^ ١١صل ١^، روج مموثه ص، ألإ 
ئإبطيؤ وصح يرى حر جّح~؛ ~يني يديؤ حوي سجد إدا وسلم عؤ 

اليزى٠دخدْ عن، اطمال محعد ^١ ورائه، 

خزن،نن ززمُ ١^، ؤصتو ثته، م نن م أنو - ٤٩٧
الآ■حئولت—وئاو أ-؛مدا إمحاى; ثاو لعمرو—؛ —واللمظ إبزاملم ين ؤإنحاى 

نننبمونه ض ، ٣١نن، ض:زذ ثزقاف، نن جم خدشا نكح، خدئثا- 



لأةاثص، كت1و
—٢٦٤

يزىحض جاى؛ تجد إدا وتلم عليه اممه صل اممه رمول كاف مالئات ا-قارُث،؛ 
'•ياصمحار مح، وئ•' مال إبطيه• وصح حلمه مذ 

محاقكان وملم آله وعل عليه اض صل الرسول أن عل يدل هدا كل [ ١ ] 
تعبإذا اف1 رحمهم العلياء قال لكن السنة؛ هو وهدا جنتيه، عن وعقديه مرفقيه 

ركبتيه.عل بمرفقيه يعتمد أن حرج فلا الإنسان 

مريحبأدنى ينمل هدا هل ورائهء مذ إئطنه ®وصح عنهات افه رصي وهولها 
جدا؟ييالحر أم 

إلمائلا خلفه من صار إذا أما عئجء_ا، المخي ومحلرفح الحمو لأف أظذ؛ لا 
أنتحلمون وأنتم إبطيه، بياض يرى بحيث ويياير فربا؛ المال إل أو اليم؛ن 
الرداءون يلي أتهم عادتهم مجن كان واللام الصلاة عليه الرسول عهد ق النامي 

القميص.لا 

١^-،-بمنى: خالد أنو خدكا نم، ;ن تياض محي;ن خدننا - ٤  ٩٨
مال؛ثة— —واللمظ ^١٠^؛ نن إنحايى ^^؛^١ مالت )ح( العلم. نم( حص 

معذ مثزة، ض بديل عذ المم، حتيث حدثنا يوص، بذ عيثي أ■محدا 
الصلأءينتفتح وتلم عثه اف صل اطة رمول كاف مالت،: عايشه؛ عى اخوراء، 
يشخصلب رلإ إدا وكاف ه، آكنيرنث> ني ِس ب-ؤادمند والقزاءْ دافةم^ر 

ينجدلم الركؤع مذ رأته رمع إدا وكاف دلك، بئ ولكذ يصوبه ولم زأنة 
حىينجد لم السجدة من رأته زمع إدا وكاف ماجا، حى 



بدوبغامبديبمعممداسلأةومايفتتح بابم، 
ء ٢٦٥———=^— 

ونئصبالثنزى رجلة ينش ركاف التحثه، ركعتي كل ق يقول ولكف حالنا، 
دواعيهالرجل يفرش أف وبجي الشبمثان، عمة عى يخى ولكف البمى، رجله 

عيءزلكف الثح، ١^١؛^ 
اك4لانلالعمت، ض بجي وكاف حالين أبي( عن نمر، ابن رواية وِفي 

عليهالله محل الني صلاة صفة ؤ، الأحاديث أومحع من الحدث هذا [ ]١ 
بافقمي،،الصلاة ينتمج ونئلم عليه اممه صل اف رمول ٠كال ت وملم آله وعل 
.١٣إلا الصلاة تنعقد ولا ركن، وهي الإحرام، تكيثرة وهده 

تيثو_ؤآذئثنثِس القراءة ويستفتح يعني! راوالقزاء،® عنهاث افه رصي قولها 
ه.ادنذيرت> 

بعديكون، فهدا بالامتفتاح؛ المعروف الدعاء أما القرآن(، قراءة بدلك والمراد 
القراءة.وقبل التكبير 

تمعنيين محتمل ا؛ ه رثآك،لميرت> ااد_ؤادمنثِس عنها؛ افه رصي وهولها 
العالمينّرب فه الحمد نمى! لأما بالفامحة؛ الأول؛ المحنى 

الأية.حده اكانى؛ والمعنى 

الرادكان( إذا أنه وص إئكال؛ فيه الثاف وعل إشكال، لا الأول فعل 
وكانمنة، والبسملة البسملة، مقطت فقد الأية ه آكيهى —ؤالم1تِف ي

الأولالاحتإل فيرجح هذا وعل يدعها، لا وملم آله وعل عليه افه صل الض 
بالفامحة.أي؛ ه الراد أن 



اسلأةكناي 
٢٦٦

وهعلو لكن للثنة، محالما لكان الفاتحة قل قرانا قرأ لو أنه مه: ؤيتفاد 
السهو؟سجود عليه محب وهل يعدر، فائه مهوا ذلك 

والقاعدةالصلاة، ق الحملة ق مثرؤع بقول أتى لأنه محب؛ لا لا، الحواب! 
محب.ولا هو لليسجد أن له بمس فائه الحملة، ق مشرؤع بقول أتى من ت أف 

زلكنيصوبة —لم ولرأته يشخص نأر ركع إذا ر>ؤكال صها: اطه رصي قولها 
دلك،،بئ راولكى ينزله، ت يعني رريصوبه،، يرع، يعني• ®يفخص،ا؛ دللئ،اا؛ بين 

يكونأن الركؤع حال ق ينبغي أنه عل دليل ففيه لفلهره؛ اويا مرأسه فيكون 
عندءلهرْ محني لا واللام الصلاة عليه المي كان وهكدا للغلهر، اؤيا مالرأس 

خلهرْعل الماء صسئ، لو ل عنه، رأسه يرع ولا عنه، رأسه ينزل ولا الركؤع، 
له.تسويته سدة من لاّتقث 

حتىينجد ئأ الركؤع مى رأته رع إدا اروكاف عنهات اف رصي وهولها 
،قاةءااا١ لطمس ررحص صلاته! ق المسيء حديث ق حاء وقد محاج،،، يترخا 
بنالراء حديث ذلك عل دل، كعا الركؤع، بمدر القيام هذا يكون أن والتق 
ءنهرافه رصي عازب 

لحربميد لب الثنية بن نأته زع إذا ررزكاف صها: افه رصي وقولها 
هاجا،،.ررعريري قوله! ق مثل،ايقال فيها يقال خالسا،، يري 

رافع.بن رفاعق عن ( ٠٣٤ )٤/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
رصيهريرة أي عن ( ١٠٦٠)رقم الصلاة، إتمام باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه; ابن وأحرجه 

عه.الله 

كتابت لم وم^١(، ٩٢)رقم الركؤع، ق الفلهر استواء باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
(.٤٧١)رقم تمام، ل ونحفيفها الصلاة أركان اعتدال باب الصلاة، 



0بئصساسمةوئصإبددس«ايم
ء ٢٦٧=ً==ً=ً=^^=^^ءًً==^=====^^^^^ 

المشهور،وهزا اشك،، ركعتي كل ق يمول راوكال عتهات اف رمى لقولها 
ؤإن؛،، Ujijانتهن، ثنائك كانت، فإذ تشهد، من الركعت؛ن بعد فيها لابد الصلاة كل 

هدا,بعد أكملها أورباعك ثلاثك كانت، 

المح(ُرجله نينمب الينرى رجله بمرش ®وكال عنهات اف رصي وهولها 
بجعلأي؛ البمى*؛ وجلة *ؤينصب عليها، يعتمد كالفراش يجعلها يعني؛ يفرش؛ 

إنبيانه ميآق كإ الجداُتؤ؛ لكل السإء، إل وعمها الأرض إل أصابعها بعلون 
تعال.اض ثاء 

عم_،ر>عن أو: الشقان،، عمة عن ينهى ءوكاو عنها: اف رصي وهولها 
وليسالحقية، هو هدا لأن عقبيه؛ عل يجلس أن هى الشيهنان: وعقبة الشيطان،،؛ 

الحقيةأما وفخذيه، ساقيه ناصبا إليتيه عل محلس أن فالإقعاء الإقعاء، هو هدا 
عقبيه.عل محلى أن فهي 

افهرصي عيامن ابن لحديبمثا سنة؛ إما وقيل: مكروهة، إما فيل: ة الحلوهذه 

بسنة.ليست، أما يفلهر والذي الصحح، ق الأق عنها 
أثهوعل عليه افه صل الغي صلاة صفة من ممرا تضمن الباب حديث، 

فمنذللثإ:وملم 

ثمومن اليم، يالتيكون واحتتامها بالتكببمر يكون الصلاة افتتاح أن ~ ١ 
محتتمةبالتكيثر مفتتهجة معلومة عبادة باما: الصلاة تعرف اطة رخمهم العلإء أحذ 

لم,بالت

أوأحل، اش قال: فلو التكبير، بغير الصلاة امتفتاح يصح لا أنه ومنها: ~ ٢ 
نوقيمة.الأذكار لأف يصح؛ لا فإثه أعغلم؛ اممص قال: 



اثصلأةكتاب 
=٢٦٨—

منشيئا عليها يقدم لا العال؛ن، رب ف الخمد القراءْ يفتتح أنه ومنها• ٣" 
اللهمرر،سحاثك العروق! يالأسممتاح يستفتح يكون أن يتقي لا وهذا القرآن، 

القراءة.يفتتح ءلإ«؛لأماىك: 

يرتفعلا للظهر محاذيا الرأس يكون أن الركؤع ل يشغي أنه ومنها؛ ٤" 
يصوبةولم رأته يشخص لم ري إدا ®وكاف عنها! الله رصي لقولها ينزل؛ ولا 

ثلكن:ئذ;ك((.

حش١١لقولها! الركؤع؛ بعد القيام ق الاستقرار س لأبد أنه ومنها؛ ه~ 
الجدتبن؛بين الخلة يعني! الجود، س الرفع ل يقال وكدللث، ماجأ®، يسسؤي 

وهدااش>ثهاا، ركعتين كل ق يقول ®وكاف والهلمأنينة؛ الاستقرار س فيها لابد 
التسع؛أو المسع أو الخمس أو بالثلاث كالإيتار الوتر، صفات بعضي منه يستثنى 

®وكافعنها! اممه رصي قولها إن قلنا إذا هن>ا التحية، ركعتين كل ل يقول لا فإيه 
فانهالخمس الصلوات ثرادئ إن قلنا! إذا وأئ U؛، اشءثه« ركمح، كل مولِفي 

الشحثةقراءة س فيها لابد واحدة كل الخمس الصلوات لأف للاستثناء؛ حاجة لا 
ركعتان•ل كل 

كلل مول رروكال ذللث،ث وجه الكل، عل المعض إمحللاق جواز ومنها؛ ~ ٦ 
التشهد.به والمراد التحثه،ا، ركعي 

المسرىرجله فرش جلس إذا وسلم عليه الله صل المي أن ومنها؛ ٧" 
الله؛رحهم العلم أهل بعمى أحد وبه العموم، الحديث وظاهر اليمنى، ونصيا 

قيرع فإيه قاعدا؛ يصل ب ما الصفة، هذه إلا الصلاة ات حلمق ليي وقال. 
الر؛اع!ة،وكذلك افتراش، حلماما الثلاثة فالئلأة هذا وعل القيام، حال 



صساسمةوئسحو،وسمبه
٢٦٩

ذلكثت كإ وولك، تكون الأحثرة حلتها والرياعثة الثلاثثة أف الصحح ولكن 
قولهامن مش فيكون هذا وعل عض،را'، اف رصي الثاعدي حميد \لي ديث حل 

الثنير،.رحلئ ؤيتصب البمرى رجلئ يمرش ®ركاف عنهات اف رصي 
الحكم؟فإ بجانبه، من عورة يس فقد الإنسان تورك إذا ألأت م

وكانالفخذ، ص إنإ يمثها، ب وهو يؤذْ، لر إذا يه بأس لا هذا الحراب؛ 
الرمولفخذ ممس ركبته واللام الصلاة عليه الرسول ْع عنه الله رصي أنس 
فلابذلك يتأدى أنه ءرذت، إذا أما وهوراكب، واللام الصلاة عليه 

الإقعاءإما هو الشيطان وعفر الشيطان، عقب، عن النهي ومنها• ٨" 
ويكونويسارا، يمينا القدمان وجعل العقبين، عل الحلوس ؤإما بعيد~ ~وهذا 
العمينعل يكون الذي الإقعاء وأما عليها، فيجلس متلاصمم العقبان 

منإنه قال؛ من منهم افه، رحمهم العل،إء بين حلاف ففيه منصوبتان، والقدمان 
فالأولمكروه، هو بل التنة من ليس إنه قال؛ من ومنهم السجدتين، ؛؛ن السنة 

للشاض،واكافسم

قولهامنه عنه؛ نشرا يستمح بإ الثيء ذكر جواز الحديث،؛ فوائد ومن ٩" 
الثنطان<<.عمة عن ينهى ااوكال عنها؛ افه رصي 

آحر،دليل من ويثرب لنأكل بجلس، جيم الشيطان أن ومنها؛ " ٠١ 
'أيصا؛وكذلك(الشيطان،، عقب *عذ أو؛ الشإطان® ءم؛ه ®عى قولها؛ وجهه 

فيوحذالفائدة، هدْ منه يوحذ السعء امحمزاش ذراعيه الرجل يفرش اف ®وينهى 
السح؛افتراش الجود حال يعني؛ ذراعيه، الرجل يفترش أن يكرم أنه ذللت، من 

(.٨٢٨)رغم التشهلو، ق ابلوس سة باب الأذا)؛(، كتاب الخارتم(• حرجه أا 



انملأةكتاب 
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مقامق إلا بالبهائم الط ذكر ات ول( بالهائم الط عن منهئ الإنسان لأن 
لس:ْ[،ظثايلخ1اره تعال: قال ؛ ٣١

العاتي١٠الحديث: ق وكإ ]الأءراف:\"باآ، ؤثثئتثثفيألخظفه تعال: وكقوله 
كمثلمهو عئطب؛ والإمام الحئعة يوم يكلم راس وأيصا: ؛، را؛ كالكلب ثه هق 

أنينبغي فلا الهائم، عل مفصل فالإنسان حرا، وهلم ٠؛ أنمارارار عئمل ايكار 
البهائم،بحكاية التمثيل محوز لا أنه يت؛يرا ثم ومن البهائم، توى مإل ه ينمينزل، 
أنهظلفلاهم وكدا، كدا آذانه ل يقول الديك إن لصبيك: لوقلت كا لسم، وأما 

لأباسبه•

قالتكثثر أن كإ الصلاة، من السليم أن الحديث: هدا فوائد ومن " ١١
إءللأداليس أنه يتث؛ن ذللث، عل وبناء منها، آخرها ل فالتليم الصلاة، من أولها 
منإمحللاق هنا اللام قال: الله رحمهم العلمإء بعض لأن به؛ قيل كما محظور من 

اللامتقول: الماس نحامحلب لأك كلام؛ وهدا محرم، الكلام أف وهو محظور، 
الإنسانتركه فلو أركاما، س ركن ل الصلاة، ص جرء أنه والصوامتح عليكم! 

صلاته.تصح لا فإثه 
الحقيقة؟أولبيان للعهد هنا وأل؛، هل اابالتسلي»إا،؛ عنها: اش رهمى وهولها 

عليهافه صل المبي لأن تليمتتن؛ من لابد كان للعهد قلنا إن ابواب• 
لأنهواحدة؛ سليمة أجزأت للحقيقة قلنا: ؤإن تساومتين، يلمم كان وملم 

تسليمتاننحب هل اض: رحمهم الحل،اء اختلف م ؤمن تسليم، أما عليها يصدق 

الهبات،كتاب لم: وم٢(،  ٥٨٩رقم)لامرأته، الرحل هبة باب الهبة، كتاب الخاركات أحرجه )١، 
تحريمالرحؤعقالصدفة،رفمر'آ'؛ا"ا/؟(.باب 

(.٢٣٠)آ(أحرحهالإطمأ،ىو>؛/ 



 u٥٧بهوسأ ضح بمعحاسمةو
 —٢٧١

قنحب أم ونقالها؟ فرصها الصلاة ق نحب لا أم ونفلها؟ فرصها الصلاة؟ ق
لخيفلهرفي:كلأبمسفن.الفرض 

عندالمكروه الإقعاء من أيمبما هدا بينهإ؛ والحلموس العمتن تقريق مسألة؛ 
بينهإ.ومحلي واليسار اليمين عل القدمن ينصب أن الله؛ رحمهم الحنابلة 

اسنة؟ إنيا يقال؛ وكيف مكروهة، إنيا يقال؛ كيف الشيطان، عقبة قيل؛ فإن 

اللهرحمه لم مالإمام رواه بحديث، استدلوا سنة إنيا قالوا الذين فالحواب؛ 
والدينحوها، أوكلمة ا، الثنةر هل تلك قالات أنه عنهإ الله رصي عباس ابن عن 

الشيعليه كان ما عليه حفل عنهإ الله رصي عباس ابن أن اعلم- -والله ل يظهر 
عليهكان ما عنه اللص رصي معود ابن عل حفي كا آخرا، وملم عليه الله مجل 
هداؤيقول(! يهلي؛ عود مابن فكان الركؤع، ق آخرا وملم عليه الله مجل الني 

اللهرصي وكان الركؤع، ل فخذيه لنز يديه يضع أن هو؛ والتطبيق ا، الئنة هو 
سخ.أنه يعلم ولر الأول، ا-اةكم عل بينها؛ وقم، اثنان صل إذا عنه 

نحملوحينئن. النسخ، عدم والأصل دعوى، هده قائل؛ يقول قد ولكن 
وحينئذالعقبين، عل ومحلس يفرش أن أولا؛ إليه أمرنا ما عل الإقعاء 
هذا.عن هذا محلف، 

رجلهوينصب، ايتزى رجلة يمرش رروكاف عنها؛ ايثه رصي قولها مسألة؛ 
أومرتبن مل من نبه وفد يستطع، وهو هذا، يفعل لا الإمام كان فإذا اليمشا؛ 

الشيطان؟كحقبة ذلك، غجر ؤيصغ ذللث،؟ عل وأصر ثلاثا 

•( ٣٢/ ٥٣٦)رمم الشين، عل الأمعاء جواز باب الساحل.، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ) 
(.٢٨/oTlرقم)، الركب، عل الأيدي وضع إل الدب باب احي، المكتاب لم: مأ-محه )٢( 



لأةاكعكناس 
—ذ_^=ً=^ء ٢٧٢== 

يرىلا الإمام كان إذا آخر، موالا علنا يفتح الوال هذا الخواب: 
يرىوالمأموم التورك، ويرى اكشهدين، ذات ل الأمحر التشهد ي الافتراش 

يرى؟نيإ إمامك ناع للماموم نقول فهل أوبالعكس، الافتراش، 
عليه،تقدمه ولا الإمام عل المأموم ناحر يستلزم لا هذا لأن لا؛ الخواب؛ 

أنهيرى والمأموم الإحرام نيرة ل إلا اليدين رفع يرى لا الإمام كان لو ولهدا 
التشهدمن والقيام منه والرغ والركؤع الإحرام نيرة ل يديه يرغ 

كانفإذا فلا، الاستراحة ة حلأما يديلمثج، ارغ للمأموم نقول الأول؛ 
عنيسيرا شيئا ولو تأخرك يستلزم حلوسالث، لأن نحلى؛ فلا محلس لا الإمام 

الإمام.

فاجلس؛الخلوس ترى لا وأنت، محلى الإمام كان إذا بالعكس، وكذللئ، 
ولرنصحه إذا وشانه وتتركه السنة نطئق فنحن الإمام، لمت، فمتح لو لأنلئ، 

:ثل•



داو،سزةاس—/
٢٧٣ءنك===ش^ء__^__^= 

د1و،سوةامحر؛

دالثتثه؛ م بن وأبوبكر نعيد، بن وقئ ى، بن تض خدننا - ٤ ٩ ٩ 
بنموتى عن بماك، عن الأخوصن، أبو حدسا~ الأحزان؛ -وثاو أحونا عش: 

بهزأحدثم وصع ررإدا وتلم؛ عليه اممه صل ،، ٥١رسول محال مال؛ بيه؛ ص طلحه، 
دللئ،؛٠•وراء م من يال ولا مئيصل الرحل ْوحرة مثل يدنؤ 

ئالإ:زاهنا، ;ن تحر، ;ن ^١٥٠ ئ محثد زه - ٤٩٩
بنبمالي عن الطثابيي، عبثب بن عمر حدينا" تحر؛ ابن أحويا"وقال إنحاى؛ 

أيدينا،بئ و زالدوادf، نحل كنا مال؛ أبيه؛ عذ طلحه، بن موسى عن حزد_،، 
محووالرحل موحرة ررمئل ممال؛ وتئم؛ عليه افه صل اش لرسول دللئج مدكزثا 

مرمن يفرم ررئلأ يمم؛ ابن ومال، يديه؛؛• بئ مر ما يفره لأ م أحدؤم، يدي محن 
بلآثيديي«ااُ•

بليفعلها، وملم عليه اممه صل المكب كان مؤكدة، منة الصلب سترة [ ١ ت 
امرحا•

منيبال لا فائه يديه، ب؛ن الترة وصع إذا ان الأنأن الحديث،؛ فوائد من 
أو؛الرحلٌ، مؤحرْ رربنل أنها؛ فيه الحدث هدا ولكن يفزْ، ولا ذللث، وراء مث 

حتمحاالعثر" -رحل الرحل عل توصع حشة عن همارة وهم؟ الئحلاا، ارموحزة 
يضرملا فائه يديه الإنسان وضعها فإذا ذر؛ع، بنحوثلهمج الراكم،، إليها يستند 

آلهوعل عليه الله صل المح عن حديثا ورد قد ولكن كان، ايا وراءها مؤ من 



اتصلأةكناس 
=ً^_=^ء_ص=^__==^_ ٢٧٤=

مال!أنه والسلام الصلاة عليه عنه وورد ٠، حطاُ فليحط محي ل؛ من أل وملم 
ذكروما الكإل، به يراد هنا ذكر فإ يمثر، ثيء والهم ، بنهم" دلو رراسثر 

بهالجرئ.يراد هناك 
أومنة؟واجبة هي هل التره ل افه رحمهم العلياء واختلف 

الوجوبمن صرفتها الى الأدلة ومن بواجبة، وليت منة أنها والصواب 
منيعره ميء إل احدكم صل ®إذا عتهI الئه رصي معيد أي حديت السنية إل 

قول-عل وكيلك يستره، لا ما إل المصل يصل ئد اله عل يدل، فهو الناس®، 

غثرلاوهويصل عنه؛ افه رصي هماس ابن قول إن اش~ت رحمهم العل،اء بعض 
لكنالنظر، ص ثيء فيه هدا كان ؤإن متللما؛ ثيء غير إل بدللئ، يريد جدارا؛ 
ثيءإل أحدكم صل ®إدا ت عنه الله رصي معيد أيى حديث هو عندي ثيء أقوى 
وهدهثحره...؛؛؛ ل محليدي يديه؛ بئ ؤبمار أذ أحد هأراد الناس، س يسمثْ 

الوجوبعن الأمر أحرجت، التي هي بواجبة لمست، أنها عل دلتا الش الأحاديث، 
والسنة.الاستحباب إل 

المصل،يضر سترة عثر إل المصل يدي بتن المار أل الحديث، هذا س وعلم 
إنتفصيل، ذلك ق يةالت صلاته؟ يتمص أم صلاته أيبهلل الضرر؟ نؤع ما لكن 
كيلكيكن ل؛ ؤإن بالإفساد، الصلاة يضر فإيه الصلاة؛ تمطع التي الثلاثة س كان 
بالقص.يضؤها فهو 

رثممما، بجد لر إذا الخط. باب، الئلأة، ياب، داود: وأبو )T/؟؛■؛(، احد ام أحرجه )١( 
(.٩٤٣رنم)المز، سز الملوا^،،باب،U كتابإئْة وابنماجه: (، ٦٨٩)

الإمامأحمد)م/؛'إ(.)\(أحرجه 



؛وةاس-،واوام
== ٢٧٥=نء=ث_=___د=^ٍ_ً 

ليسالخرم قال؛ رددته ؤإذا يالرة، ييال لا الحزم ق الناس أكثر مسألةت 
مرة؟قيه 

السترة،>را يتخذ لا مكة إن ت يقول اممه رحمهم العلياء بعض لأن الخواب،ت 
اللهرصي عباس ابن بحدينا واستدلالهم فقتل، الحرام المجد يقول وبعضهم 

قولكن سترة، له ليس كله الحرم أف عندنا؛ وهواقليم، ايدار®، عتر ®إل عنه؛ 
بمكةالسترة )بابا ارالصحيح١٠! ق البخاري قال كيا سترة، له أنه الصحيح 
وغرها(.

السترة،تذهب ؤإدل الدابة؛ وتحركت، له سترة الدابة أحدنا أحد إذا مسألة! 
الصلاة؟ص نحرج فهل 

اإمابتلألمحص،•

منعيد أخرذ :زأ، ماJافه خدئظ خزك،، زلهتث لحدكا - ت، ٠ ٠ 
^١١صل االه زئول ئئو قاللمؤ! أما عائشه؛ عن عزوة، عى ١^^، أير عن ^_^؛، 

•اارخلُُ مؤحزْ ررمئل يثال،! المصل؛ ستية عن وملم علميه 
أنينأن:زأ، تاواف4 لحدكا تحز، نن تي.اف4 ن محني لحدكا - ٥ ٠  ٠
االهنمول أف عايشه؛ عن عزوة، عن عثدالرحمن، بن محمد الألمود أف ض حيوْ، 

®'اقمؤحزةقمال! المصل؛ سهأ عن توك عروْ ِفي سئل ومئم علميه افه صل 
الثخل«•

يترابن ومحدكا )ح( تحتر. بن عبمالل4 لحدكا ؛!^،، ٤١بن محمد عدقا — ٥ ٠ ١ 





— ٢٧٧=ش===ض_^=^س— 

بعضقال هكذا الرة، انحاذ يلزمه لا فائه إليه الناس مرور يامن مكان ق كان 
النيأن تعلم أل؛ لكن التره، يتخذ لا فائه مارا نحش لر إذا إنه اممه؛ رحمهم العناء 

امارا؟ نحى لا وهو المرة يتخذ الفر ق وملم اله وعل عليه اض صل 

الأولالصف عليه ضخ سارة انحذ ؤإذا السجد ان إندخل لو مسألة! 
يقدم؟فابما 

آلهوعل عليه الله صل الني لقول الأول؛ الصف يقدم أنه الغلاهر الحراب! 
عنروى ما وأما ؛، لأنتهئوااارعلثه بمتهقوا أو إلا نجدوا لم ررئم وملم! 

الفريضة.بحد فالعالها الرة؛ إل يتسابقون كانوا أمم عنهم الله رصي الصحابة 
سترة؟يديه ؛ juيكن ل؛ إذا اكل يملكه الذي الموضع ما مسألة! 

موصعبقدر إنه وقيل! قدميه، من أذيع ثلاثة يقدر إنه قيل! الخراب! 
محلوأبعده صلاته، ق إليه محتاج ما إلا يستحى لا المصل لأن وذللث، مجوده؛ 
مؤمن قاف مثلا، جادة كال مص فراش له لوكان أما هوالأصح، وهل>ا مجوده، 

الميم.إل المصل سجود موصع عل يترتب والإثم يضؤ، لا ورائها ثن 

قالأ!خاثثثامحثدينثر،ثا;ننمر؛ -ءدكا1دومينمشثه، ٥٠١
وملمآله وعل عليه اممه صل اللمل أف عمن؛ ابن عن ثاؤع، عى عتداممه، حدثنا 

دال،سيبه؛ م ١^٠ راذ إليها• ويصل \ذتز0 يمر~ بكر• آبو ~وءال يركر كاف 
الخزبه.وهن عثداه! 

كتابوسيم: (، ٦١٥)رنم الأذان، عل الاسهام باب الأذان، كتاب المخاري: أحرجه )١( 
(.١٢٩/iryرقم)الصفوة،، -سوية باب ١^؛، 



لأةاكمكتاب 
=^٢٧٨====^====^========

ضي، ض ثجاذ، ئشئ;ن خذي خم، أيد;ن ه - ٥ ٠ ٢ 
يصلوص راحلته ينرض لكف وتلم عثه اممه صل البتر أف عمر؛ ابن عن يابع، 

إمحالأُ•
حاليآبو حدسا قالا! نمر؛ وابن شيبه، أف بن بكر آبو حدسا — ٥٠٢

ك1لون1لم ■علته اممه صق الئتر أف عثز؛ اثن عن ناؤع، عن عتتداش، عن الأ-م، 
بعثر•إل صل وسلم علة افث صل الس إف يمثرت ان ومال • واجلة إل يصل 

افهصل الني لأن ميمه؛ السرة تكون أن محوز أنه عل دليل فيه أيقا هن'ا [ ١ ] 
أمنإذا بإ مشرومحل هدا لكن إليه، ويصل بميثرْ ض م كان وملم آله وعل عليه 
اصطراثاتفبمهلرب أوأن تقوم، أن نحشى كان بأن يأمن، لر فإف عليه، تشويقها من 

يفعل.فلا ما ينشغل أن يوجب 

"مالوكح عذ محنا حزُب؛ بن ورهثو فئة، م بن بكر أبو حدكا - ٥ ٠ ٣ 
!داJ لبيه؛ عذ ححتثه، م بن عون ^Jj؛L سهثان، حدسا ؛ وكح— حدسا ت رهم 
أدمين حمراء لة مة ِفي دالآبطح؛ وهو يئآكه وتلم علته ١^ صق السئ، أئتئ 

اّ؛صل، اللمي محرج ~مالت~ وثاصح يائل ثمن بومحؤته يلأل نحرج ~ثال؛~ 
وأدو^^l، -ئال:- نادته ساص أدظ١إل كأف ، ^١٤ظه عنته وت1لم عثه 
J^Aj ، حلت يقوله وشةالأ— يمينا —يقول، ^١ وها ^١ ها ئاْ ئجننتاأتتبع — —مالت
الفلهزمصل فتميم عنز0، ثه ركزت يم -ماوت- الملأح؛ عل حل ١^٨*؛، عق 

يرللم يم ركني، العصر صل ثم يمع، لا والكلب الخإر يديه بين يمر ركنئم 



ارةامحف،طو،رم
٢٧٩ضً—ذ 

الدسةاإل وجع حش وكعش يصل 

Iالخديث فوائد من [ ١ ت 

وملمآله وعل عاليه الله صل المي أتى عنه الله رمحي جحيفة أبا أن - ١ 
موضعوالأبطح: منى، إل نحرج أل قبل الودلع حجة ل وذك يالأبطح، وهو 

مكة.ق معروف 

الخياممن يتخذ م لوملم آله وعل عليه الله محل الض أن ومنها• ٢" 
منحمراء له لقوله! الكفاية؛ به تكون ما يتخذ ؤإنإ يرا، يكون ما والأبنية 

أذم"أيتمنجلد•
عاليهافه صل الشي وضوء بفضل عنهم اممه رمحي الصحابة جرمك ومنهات ٣" 

وئاضح؛،يايل نمى بوضؤئه بلال ررئًرغ عنه• اممه رمحي لقوله وملم؛ آله وعل 
سوا.شيئا ينال وهوالذي ناصح! ومن كثثرا، شيئا نائل من يعني* 

لكقحمزاء، حلة اعاته عنه! اممه رضي لقوله الأحمر؛ لباس جواز ومنها• ~ ٤ 
آلهوعل عليه اممه صل النكب أن هذا؛ عل يثكل ولكن مائه١١؛ بياض إل أئظر 

الحمراءالحلة معنى إن اطه! رحمه القيم ابن فقال '؛ الأحمرر لباس عن مى وملم 
أشيهوما بيضاء، وغرة أحمر، شمملخ ~مثلأ~! تقول كإ ؛ بالأحمر الملونة أي؛ هنا 

حسن.وهوجع الأدلة، نحتْع وببمذا ذلك، 

العصفر،الثوب الرجل لبس عن الهي باب والزينة، الياص كتاب ملم•! *صحيح يتفلر! ( )١ 
(.Y،\/Y'VA)رقم 

)أ(بمذلر;»زاداداد«)ا/ي'؟ل(.



لأةاكمكتاب 

عنه!الله رصي لموله الثوب؛ تثمثر جواز الحديث! هذا فوائد ومن ~ ه"

قصيزا؟هنا الثوب يكون أن يمكن ألا قائل! يمول قد ولكن 
الحديثص ق ورد قد لكن الفائدة، هدْ تضيع وحينئذ بل، والحراب! 

إذاوأنه طويلا، كان الثوب أصل أن عل يدل وهذا ساقيه، عن مثمرا كان أنه 
زمشمت الثوب يبقى أن بأس لا فإيه صلاته قبل نمل ثوبه ثمر 

قولهوجهه؟ العورة، من لينا اقن ايأن الحديث،! هذا فوائد ومن ٦— 
ماءئه،ا.تاض إل أئظر لكي ١١عنه! اممه رصي 

وملم؛آله وعل عليه افه صل الني يعني! رافتوصأ؛؛، عنه! اطه رصي وقوله 
بهيتوضأ الذي بالماء أي! رربوصؤئه،، مبق—! ~فيءا قوله يكون هذا عل ويناء 

إلتحتاج وهذه وضوئه، بمقل وليس وسلم، آله وعل عليه افه صل افه رمول 
ثائلهمئ يوصؤئه يلأل راقحتج قوله! مرحه! ق اممه رحمه النووي قال وقد تحرير، 

تقديره!وتآمحر، تقديم فيه فتوصا®، وسالم.. عليه اش صل البي هحرغ وثاضح، 
جاءوقد وملم، علميه اطه صل بآثاره تبركا وناضح؛ ذللئ، بعد نال ممن فتوضأ 

التبركففيه وضؤيه®؛ ممل من ياحذوف الناس ررورأيث، الأحر! الحديث، ق مثا 
انتهى٠• ر ولبامهم وشراحم وطعامهم طهورهم قفل واستمال الصالحن، بآثار 

وينالون.الناس ينضح أن قز يعني! ررفتوضأا، قوله! فيكون كلامه؛ 
ليسفهذا الصالحين،١ باثار التبرك ررففيه تعال! اممه رحمه الشارح قول وأما 
لذاؤيدل وملم، آله وعل علميه اممه صل النثي خصائص من هذا لأن بصحيح؛ 

)ا(»درحالووتم،«)ث/؟اأذ



انمي،،سزة طو
=—٢٨١=دتًٍت 

الصالح؛نفيهم أل ْع بينهم، فيإ هذا يفعلون كانوا ما عنهم اش رصي الصحابة أل 
يفعلون.يكونوا ولر والفقهاء، الك؛راء وفيهم 

اضرصي لقوله السفر؛ ل الأذان مشروعية الحديث! هذا فوائد ومن ٧" 
ئثة؟أم كالحصر فرص السفر ل الأذان وهل ٠ ئلأو ٠^١؛، عنه: 

بنلمالك وملم آله وعل عليه افه صل الني لقول، فرض؛ أنه الصواب: 
أ؛أحدكم،ار محم يلثودل الصلاة حصزيت، ررإدا معه: ومن عنه افه رض، الحويرث 

للوجوب.والأمر 

عند:يلتمت، أن للمؤذن ين أنه الحدين،: هذا فوائد ومن ٨" 

هلذللث،؟ ، كيفولكن وسالا، يمينا الفلاح(؛ عل حي الصلاة، عل )حي 
علوالثمن الفلاح( عل )حي اليمين؛ عل اكشن الصلاة( عل )حي يقولآت 

الفلاح(عل يمينا،)حي الصلاة( عل )حي يقول،ت أو الئ-ال، عل أو الشاله؟ 
علو)حي شالا، الصلاة( عل يمينا،)حي الصلاة( عل يقول،ت)حي أو شالا؟ 

شالا؟الفلاح( عل يمينا،)حي، الفلاح( 

عل)حي أن أي: الأول، عل العلم أمل وأكثر للعلماء، قولان ذا هل 
للمثال.الفلاح( عل و)حي لليم؛ن الصلاة( 

افهرصي لقوله إليها؛ والصلاة اليرة وكز استحباب الحديث،: فوائد ومن ~ ٩ 
ررنأثكزلم،لةثزة(ا.محه:

بهثبي ب ولو يعني: أقام، ولو يقصر افر المأن الحديث،: فوائد ومن " ١٠

)ا(سقمبجه)ص:أ(.



لأةاثمماء؛تاب 
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ررقصلقال؛ آخر لفظ وق ، ا، ركعتم الفلهز ررهصل عنه.' اممه رصي لقوله بر؛ ال
ولوالسافر جع جواز اللفغل هذا من فيستفاد ركعتي،ا؛ والعصز ركعتم الظهر 

هوالصحيح.وهنبا الثز، يه يجد لم 

بهجد إذا إلا بجمع لا المسافر أن إل الله رحمهم العلم أهل بعض وذهب 
اكمالمسافر قاد.' اض، رحمه تيمية ابن الإسلام لمخ ذلك إل ذهب وممن الثز، 

والمسافروالحرج، المتمة سببه بل الفر، مببه ليس الحمع لأن محْع؛ لا الساكن 
عمرابن بحديث، - -أيصا ذللث، عل واستدل مشقة، عليه ليس فإنه مهينا كان إذا 

مالثبز ئه جد إدا كاو وسالم آله وعل عليه اممه صل البي، أن ءّها الله رصي 
ثالفهمزالنضرر١ا.زالعشاء ثئ 

محمع.لا كان متى ق إقامته حين وسلم عليه الله صل الثني باق أبما• واستدل( 
إذاأما بآس، فلا جع ؤإن مصا، كان إذا الحمع عدم الأفضل أن ثالث، ولا 

سواءسنة فهو المصر وأما له، أيسر ذللمثج لأن ءد»ع؛ أن فالأفضل بر البه جد 
لا.أم البر به جد قد كان 

أنيضنه لر مرة له وصع إذا الإنسان أن الحديث،؛ هدا فوائد ومن " ١١
يديه*يمز؛إن عته! النه رصي لقوله منحه؛ يلزمه ولا والكالبإ، الحعار يديه يمر؛؛ن 

اياثزاص،لألإع«ء
وهداالإينه«، إل زجع حش ركعتم( يصل يزل( لم اريم عنه؛ اف رصي قوله 

تلم وم(، ١٠٩١)رقم السمر، ق تلائا الغرب، تضل باب، التقصير، كتاب، البخاري• أحرجه آ ١ ر 
فهياتوليس (،  ٤١٠م\/ ٠١)"رنم الملأقن، يى الحمع جواز باب السافرين، صلاة كتاب، 

والعصر(.)الفلهر 



طبمسزةاسد،
== ٢٨٣=====ط====^د=======د 

عاليهاه صل الرسول أن عنهإ، الله رصي مالك ين وأنس ححمة أبو عليه اتفق 
هوالقول وهدا المدينة، إل رجع أن إل ركعتتن يصل، مازال وملم آله وعن، 

طالت،سواء بلده، إل ير-ح حتى ركعت؛ن، بمل فإثه سافر إذا المسافر أل الرا-حت 
الإقامةقاما مهللمة، إقامة محل أو موطنا الثال البلد يتخذ لر ما هصرت،، أم مدته 

الثمر.الرحم، من تمنع لا فإما بحاجة أو أوبعمي، برمن الممدة 
كانلو حتى جائز إنه وقلنات بالمشقة، مقيد الحمع إن قلنات إذا مسألة! 

عنثثت، لأنه الثئة؛ هدا إن نقول: لا فلماذا البلد- 3، لازلأ أتم، - مشا الإنسان 
يوما؟عشرين فيها نزل وقد تبوك ن، جع أنه واللام الصلاة عليه التك، 

فجمععليه سؤ، كان أنه احتال فيه هنا جعه لأن سنة؛ إنه نقول لا الحواب،: 
بزا.فإ؟الأجزم قاء الاحتال ومادام الشقة، لدمع 

علتدل، والأحاديث، واحثة، القرة بأن القول صحة ملتم( قائل:ما قال فإو 
أيصا؟-ها وأمر أبدا، يركها لر الرسول أن 

معظمأو الغالب، ن، إي أبدا؟ يركها لر أنه عل دليل عندك هل فالخوابؤ! 
عدمعل يدل، الغالب، فغير الغالبؤ، 3، ومادام هذا، يفعل كان أنه الأحوال 

الوجوب"

وشالا؟يمينا يلتفت، فهل الصورتإ، يمكم يؤذن المؤذن الأن مسألة: 
أخلرثا وشالا بمينا الق لو ورثا لذللثخ، داعي لا لأنه لا؛ الخواص،: 

له.مقابلا إذالريكن بال2قن>ت، 
نعم؛الظاهر: أذنيه؟ 3، أصبعيه محعل هل سؤالآحر• هذا عل، يترثب لكن، 

لأنلصوته؛ أجع صار أذنيه 3، أصبعيه جعل إذا ولأنه الثنة، بقاء الأصل لأن 



اثصلأةكنايا 
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وأندىللموت اجع صار أذنيه ق أصبعيه جعل فإذا صوت، متهإ ؛نرج الأذنئن 
ولكنأذنيه، ق أصبعيه يجعل فإله الصوت مكبمر ق أدن فإذا هذا وعل له، 
وشإلأ.يمينا يلتفت لا 

حاوون1زائاJ٥، ننأير عمئ تيز، حاتم، محمدنن حييني " ٥٠٣
منحمزاء مة ق وتلمم عثه اممه صل افه رئوو رأى آياْ أف جحبمه؛ أبي( بن عوف 
يثندلك، يتدرول الناس مأيت، وصوءا، أحرج بلالا ورأيت، أدم، 

زأيترم أ، صا-حبها يد بلل من أحد منة يص1، ومذ به، تثغ نيئا مة أصاب، 
حمناءحله 3، وثلم عثه اممه صل اممه رمول وحرج ئركرثا، عنزْ أحرج بلالا 

ثئؤالدؤاب، ١^ ذذذثخ رمحن، بالأاس الوة إل نحل ^١، 
•.٢١٠٣١دي 

ننيو \ي هالا: محي.، نن نمد ئثور، نن إنخاى خدم - ٥٠٣
ننحنين حدتنا ركرياء، نذ الما;م وحدثني مال،؛ )ح( أ-ئويإأبوعميى• عون، 
عنجحمه، م نن عون عذ كلأمحا معوو؛ نن ماللث، حدثنا هاو،ت رائده؛ عذ عئ، 
زائده،\لي نن وعم نماف حديث، بثحؤ وملم؛ عأيه الله صل، البي عن أبيؤ، 
حرجبالهاجرة كاف ص ثنول- بن( مابلت، جب وِفي بض؛ عل، بعضهم لإيد 
بالصلاة.فناذى بلال، 

دآركاّذللئ، يقحلون كانوا أمم واضح هدا [ ١ ] 
وراءها.ولريقل: ، ١١٠٠٣١*بع(يدؤ، عنه: افه رصي ئال، 



ىبمسزءاإهد،
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اقنى:همحثدينقاواين،ثمحثاو;ذ:ئار؛ ّآ«ه-همحثاوئاةنى، 
اضزمحوو حرج ت مال جحيمه؛ أنا سمنت محال! الحكم؛ عن سنته، حدسإ جنمر، 

والعمزركعتي الظهر مصل فتوصا التظحاء، إل ياقاحزة وسئم عثه اممه صل 
وكافجحيمه! م أبيه عذ عون، فيه وزاد منته؛ مال عتزْ. يديه وبة؛، زكنثم، 

والخنار•اوأْ ورابجا مى يئر 
مهدي،ابن حدثنا هالا؛ حاتم؛ بن ومحي حزنم،، بن رمر وحدش - ٥ ٠ ٣ 

النازسل الحكم؛ عديث، ل زناد مثلة. حمنا، الإنثادنن شب؛ عدكا 
وصؤته•مصل من يأحدول 

صسهاك،، اثن ض ،، ilJUم مزألمؤ ماو؛ عل؛ ثن كئل خدكا ٥- ٠ ٤ 
مد^٠٠^• وآنا آ؛نان عل رامحا أءثالئ، ؛ ماو عثامحى؛ ابن عن عإداش، بن عينداممه 
ممررمتجبمنى، بالثاس يصل وسلم عليه الله صل الله ورسول الإختلأم، ياهزُت، 

دلكابمكر هلم ١^٠٥!، ق ودحلئ، ثرثع، الأداJ، دارسالئ، ئزنث، الصما، يدي بئ 
غوأطا'ا.

يقطعلا الحإر أف عل يدل، ٠لاهر٥ عنهإ اممه رضي عثاس ابن حديث، ا ١ ت 
لفيحل نزل تم مرورْ، حنن الصف، يدي فمر؛؛ن يرغ أرسله لأنه الصلاة؛ 
ذكر.ما عل الحدين، -هدا للأستا.لأل وجه لا ولكنه الصم،، 

إأوبعيدا؟ الصقن يدي ب؛ن من قريتا كان الحإر هل ندري لا لأسا أولا؛ 
مرةلأن قريتا؛ ولوكان يضرم لا ذللث، فإف المم، يدي مز؛؛ن إذا أنه رثانتا؛ 

الصلاة.يقطع لا الحإر أف عل أي؛ ذكر، ما عل يه دلالة فلا حالفه، جلن سترة الإمام 



اثصلأةكناس 
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منفيمرون الصلاة ق الإمام لحل وقد ياق ثم يتوضأ الماس بعض ألأت م
بينأمر هل الصفوف، وراء من أص أن أمكن إذا هل ت السؤال ولكن يديه، بين 

ذك؟عن العدول أوالأفضل ا،لصلين يدي 

الماسبعض لأن عليهم؛ يشوش لملأ ذك؛ عن العدول الأفضل الخوابت 
المقتإليه.ثيء أدنى لويزى 
؛٠١الصف يدي بين ررئمزرت عنهإت اض رنحى ءثاس ابن قول فثرنا ألأت م

للماموم.مرة الإمام مرة تكون وبان بعيدا، المرور يكون أن يمكن بائه 
أ-حد*،عل دلك، بمكن »داولم الخدين،: هدا ق نوله هدا عل يشكل ألا لكن 

ينكر؟ما يوجد قد أنه عل يدل هدا عنهإ افه رصي عباس ابن فقول 

المحالين؛يدي بين الحإر نححل أن ينكر ومما كدللث،، وهو صحيح الخوابج: 
يبولأمامهم.وربإ عليهم، بمهللق ورب،ا يشوشعليهم، لأنه 

ابنعن يوس، ءي وف، ابن ءع ءش، بن حرمله حدكا -  ٥٠٤
أمو، ٧١أحتْ؛ عثاس بن عLJاش أف عقه؛ بن ء1داف بن عتدافا، أحونج؛( شهاُب،، 

الودلعحجة 3، بمي يصل مائم وسلم علته افه صل اممص وزنول، حمار عل، سثر 
مميصم، عنة ثزل مت الصم،، بنص ييتم، بئ الخنار مثار —محال،ت- بالناس يصل 

ض:

ابنعن بنإبرامم، ؤإنحان الناقد، وعنرو مح،، بج،بذ حدكا " ٥٠٤
عزة.يصل ونثم عش اش صل، والبي مال• الإشتاؤ؛ 7بما الرنري؛ عن عيتّه، 



ع،طرا،م_؟زةا،سإ
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تيوص1نينا لألا: محي؛ ن ئنإ;راهإا، هإنخاى ٥- ٠ ٤
وهاوتعزمه؛ ولا؛ مز؛ فيه؛ ولميدكر الإسناد• غدا الرهري؛ عن منم، أحآرنا 

ِفيخجةامأوممصااُ•
بمنى،والصواب! فيها، شك لا شادة الرواية! هدْ لكن ]١[ 

والصوابالراوي، صقل عدم عل تدل، الفتح، يوم أو الودلع حجة ق ورواية؛ 
ررصحيحق ك،ا جدار؛ غر إل يصل وأنه؛ متى، ل وأنه الودلع، حجة ل أنه؛ 

الشيأن الغالب، لكن الشاهد؛ هومحل وهدا ، جداورا عم إل اريصل اJخارىا،! 
الرسولإن يقال! فلا العزة، إل يمل أسفاره ق وسلم آله وعل عليه اف صل 
إنإلأنه جدار"؛ مر 'رإل لقوله؛ مرة؛ غثر إل صل وملم آله وعل عليه اش صل 
اهصل الني أن يفلهر فالذي غثرْ، نفي يستلزم لا وهدا فمهل، الخيار وجود نفى 

•نرة إل يصل كان وملم آله وعل عليه 
بفيأراد عنهإ اش رصي عباس ابن إن قال! تن الله رحمهم العناء ومن 

يديين يمر أنه الفلاهر هو وهدا القوي، بذاك ليس لكنه السترة، نفي ابدار 
وسترةالصم،، يعص يدي بين مث إنا وسلم، آله وعل عليه الله صل الرسول 

الصلاة.يقطع لا الحار أف عل دليل فيه يكون فلا حلفه، لمن سترة الإمام 
يمغوهل الإنسان؟ يمتعه فهل يمر أن ذللث، أمجه ما أو قط أراد إذا مسألة! 

الدواب؟أو الهائم بقئة 
تبهلللا فاقبما مرت لو لكنها علميه، تشوش لئلا يمتعها نحم ابواب؛ 

يمنعها.لكنه تفر— لا فإما الصلاة نقص ل ~يحني؛ تضر ولا 

(.)٦٧رقم الصغير، م،إع يصح مش باب العلم، كتاب البخارىت أحرجه )١( 



لأةامحيكناس 
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لكنتإذا الصلاة يقهير وهل المرور، ل الكبير حكم له الطفل همل ت مسألة 
أش؟

الصلاة،تقطع لا البنيغ دون فإ بالغة، تكون أن لابد فالأش لا، الجواب،• 
تمكنأن ينبغي لا لأنه ثلاثة؛ أو ستتئن ولو والهلفل يلغ، لر ولو الصبي ؤيمغ 
ء11تك،.وب؛ن بينك محول أن أحدا 

٠٠٠



بابانإاىربتيوالياس
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بابانعان1ربيذئإ(ياض

ىقو:وكممس،ستبينأيم،ص
عليهافه صل افه رمحول أف الخيري؛ تعيد م عى تعيد، م بن 

ماوكوزأْ يدنه، ث؛ن يمر أحدا ييغ هلا يصل أحدثم 'كاف ررإدا ت هال رمحلمم 
ممبملإِامش4لان((لال، ٤٣١

تحريمأي! ذللئج، تحريم ظاهرْ بمغٌ هلا  ١٠وسلم• عليه افه صل هوله -ا ١ ت 
ماراوكJزأه قالث وسلم آله وعل عليه الله صل اليي، أن لهذا• محنيل يمر؛ تركه 

يدافعهيعنىأ يقاتله، ولكن ذليقتله، : ٠٣لر لكنه هلماتلة<ا آبى دإ0 استطاغ، 
الصلاةاي ينحس ب إذا بإ ذللث، قيدوا اممه رحمهم العلياء أن إلا ونحوم، بضرب، 

بدفعهأمر إنيا لأنه يقاتل؛ فلا الحركة بكثرة الصلاة اد فحثي قإف الحركة، بكثرة 
يدغلا فإثه الصلاة؛ د تفأن تستلزم مدافعته كان فإذا الصلاة، ينغصن لثلأ 

وواصح.حثي تعليل وهدا هومفسد، النقص؛يا 
الإنس،من شيهنان أنه الراد هون؛طاناا لاءإد،ا ت الم وسعليه الله مجل وقوله 

إلبمئيم بجج، وأيئ آلإتي، ُؤثةإثن قال، ي شياطي، الإنس من فإق 
١[.ضثئثقآةنJخور١ه 

هوالثيطان أف عل يدل، وهدا ٠، المرينرار منه فال ١١أحرى؛ رواية فيه لكن 
فاستجاب،بدللثه أمره إذا الشيهنان لأن لخدثن؛ ا بين منافاة ولا أمره؛دللث،، الذي 

شيهنايا.صار له 

ئلتل.يعد محتأق )١( 



لأةاكمكتاب 

مات قيل يديه؟ بين بإ الراد ما يديه® بين رايئر وسلم• عليه افه صل وقوله 
قدميهبين ما موصع وبين بينه ما وقيل! أذؤع، ثلاثة قدميه موصع وبين بينه كان 

حدفإل عليه يصل فراش له يكون أن إلا الصحيم، هو وهدا سجوده، وموصم 

منثيء عل يده تقع بان مدافعتها إل محعيضهلر امرأة تمؤ كانت إذا مسألة! 
يضر؟هل حسمها 

نحشىرجلا كان إذا إلا ثيء، أي عل أو صدرها عل لو يضر، لا الجواب• 
يبديبما.أن اممه لعل ويتنحح يفعل، لا فهنا مئها؛ إذا صلاته اد فمن ه نفعل 

صإن؟عليه هل ثفس؛ فثلمت، المدافعة، من فحله نحون ما فعل إذا مسألة؛ 
علترتب ما كل وهي• قاءل،ه عندنا لأف ص،ان؛ عليه ليس فالجواب؛ 

ليسفإثه المادون عل يآرفس، ثيء كل مفيدة، قاعدة هده بمفمون، فليس المادون 
قتله.أراد فهدا أونفتل كبده ق طعنه إذا أما بمضمون، 

باليف؟المدافعة تحوز هل قائل: قال فان 

بالقاتالةالراد أن عل  Jjbالخدين، هاوا، عل يل.ل لا الحدين، فالجواب؛ 
بقوة.الا.افحة يعنى 

يديه؟يئن مر من الماموم يضر فهل سرة الإمام يتحد ل! إذا قتل؛ فإف 

والمأموم؛الإمام صلاة أفد الإمام يدي بير1، مر ؤإن يضر، لا فالجواب؛ 
لإمامه.تابع لأنه 

٠٠٠



اسىيدي اىوب؛j رنع ط)؛، 
٢٩١_^=خذ_^=^=^ص=^ً=^^ً_ 

هلالابن حدسا \ليت0,( بن ئألتنان محزوح، بن س1تان حدسا — ٥٠٥
١^،)!(صائح آبو قال إي حديثا؛ سداكئ ل وصاحب آنا سي ت قال حمدا— ث —يعني 

يصل'تت م مع آنا بيي قال! منه؛ ووقت تعيد م من سمعت ما أحدثك أنا 
أرادمعتط م محي مذ ثاب رجل جاء إل الناس؛ مذ بممحْ ي إل ابمة ثن؛ 

نعاد؛تعيد م يدي بئ إلا مناعا محي قلم قثفلز ثحرْ، ق ئدقع يديه يقذ يئتاو أف 
واح؛اتإ تعيد، م من ثنال ؛١^ ئمثل الأول، الدهعة مذ أثد ثحرْ ِفي مديع 

علأبوسمحد ويحل - -قال؛ لقل ما إليه مثكا مزواف عل قدحل نحرج؛ الئاس 
تعيد!أبو ممال أ يشكوك حاء أحيك؟! ولابن مالك مروازت له ممال مرواف؛ 
ينآرهثيء إل أحدكم صل ارإدا يقول• وتلم عليه الله صل الله رسول تمعت 

قإيإئلمانله؛ آبى لإذ نحرم، ل ي ملين• يديه؛ ثئ ^ ١٠٥٤أف أحد ^١٥ الناس، مذ 
صشثطان((لال

ينلإْء مي إل أحدكم صل إدا  ٠١وملم؛ آله وعل عليه اش صل موله ]١[ 
ثيءإل يصل قم قسْين؛ إل ينقمون الناس أن عل يدل فهذا الناس،؛ مذ 

لا،م وقسره، 

محولمن يمغ أن فله مرة إل صل إذا الإنسان أن النرة؛ فوائد س وهذا 
\؛خوؤبصل إدا  ١١ت وسلم عليه الله صل لقوله ذلك؛ عل يقاتل أن وله وبينها، بينه 
•مذالناس؛؛ ثيءيسمحْ إل 

الحديث!فوائد ومن 

افهرصي سعيد أبا لأل والأمراء؛ سق فيإ الخلفاء ذل حن عل دليلا فيه أن 
حواثا.يحز ول؛ سكت بالحديث عليه استدل حين عنه 



اثصلأةكناس 
—ص_^ص_ً===^^؛ً=^=^=٢٩٢=

الئلأة؟ي توثر لا الحركة زادت لوإذا أنه الدافعة مفهوم هل قل: فإذ 
عنهالله رصي سعيد أيئ من حمل والدي توثر، لا حركات ثلاث فالحوات! 

مرات.ثلاث 

ملاما؟ضلع أن رجل وأراد تصل كانت إذا كدللث، للمرأة بالمبة ألة: م
يديأوبين امرأة يدي بين مث سواء الصلاة، يقعلع لا الرحل الحوابات 

رجل•

المصل؟دفع حكم ما ميل؛ فإذ 
يلغررهلأ قال! وسلم عليه الله صل لأنه محي،؛ أنه الحديث ظاهر فالحواب! 

فهل.امنعه إذا لكن بالضرب، ليس الدفع أن العلوم من لكن يديه٠١؛ بين يمر أحدا 
دفع.

وهلأمامه، يجلس كان إذا سترة آخر رجلا الرجل انحاذ ين هل مسألة; 
الناس<ا؟من بمتره ثيء ءإل الحديث،: ق لم ومعليه اممه صل قوله ق يدخل 

اممهصل لأنه يظاهر؛ وليس أدري، فلا الأدمي وأما فيجوز؛ الدابة أما الحواب: 
منوالتز الناس، من واحن، هدا يقال: الساسا،؛ مى اايأارْ يقول: الم وسعليه 

يقولهلءا، يقحل الله رحمهم ال.ااّفا بعضن اظن لكن المجيء، هو لمس الميء 
عائئةيتخد فلم وملم آله وعل عليه الله صل الرسول وأما سترةل؛ كن لأخيه: 

له.سترة عنها الله رصي 

إنثم سترة، رجلا انحد اثا إنأن لو الأدمي؛ انحاذ بسنية القول عل مسألة: 
أخرى؟سترة إل يتقدم أن للمصل فهل قام، الرجل هذا 



واب«نعاىصسياس
٢٩٣==^==^قً====ً==^^ء=ء=^^^ 

وامتثليالرة، الصلاة ابتدأ هو نقول؛ وقد باس، لا أنه الذلاهر الخواب! 
فهوالصلاة، يعفى فاته قد ماموما كان لو كإ عليه، فلا الرة زالت، ؤإذا الأمر، 

أويدم،مرة إل يتقدم أن نأمره لا فإننا الإمام انتهى ؤإذا الإمام، مع رة مق 
أنت،.كإ صل نهووت بل إليها، 

٠٠٠

نمحي ^؛!١ ثالأ; زالج، ;ن ثٍد يدالاو4، ن ثاثوئ م - ٥ ٠ ٦
بنعداف عن بمار، بن صدقه عن محاق، بن الئحاك عن يديلث،، م بن إبمايل 

ييغقلا يصل \-ىوم كان ررإدا قاوت وسلم عليه اممه صل اف رسول، أف عثر؛ 
المرين؛أأمعه قإف قليماتله؛ ش ئإن يديه، بئ يمر أحدا 

الصحاكحدسا الخكئ، بكر ابو أثوثا إبزاهم، بن إمحاى حدسي — ٥ ٠ ٦ 
اطهرسول إن مول؛ عمن؛ ابن سمعت، ءال،ث بمار؛ ين صدقة حدثنا عثإن، ابن 

بمثيه..؛ قال. وملم عثه ال؛ه صل 

مرهله جعل مواء يديه يمر؛؛ن أحدا ييع لا أنه ظاهره الخدين، هذا [ ١ ت 
أفرادبعفن المقيد إن أونقول• المقيد؟ عل فيحمل مهللق هدا إن نقول' فهل لا، أم 

به؟يقيد فلا المتللق هذا 

غبمرإل أو مره إل —مواء يصل كان إذا الإنسان وأن الثاق، الظاهرث 
وسالم!آله وعل عليه اض صل اليي أمر يا يديه، يمر؛؛ن أحدا ييع فلا مره~ 

.قلماتئه١١ آبى رائإن 
٠٠٠



اثصلأةكتاب 
—٢٩٤ =^=^==—

صاشر، م عن ناك، عل يزان قاوث كش؛ ئن ى خدننا - ٥٠٧
منضع ^١ تنه جهنم م إل أزتله امحق حالي بن زيد أف نعيد؛ بن تنر 

هالجهنم! آبو هال انصل؟ يدي بتن الار ق وتلم عليه اممه صل اش نسول 
ألفان علته! مادا اقنل يدي بتن ١!؛؛ ررثوينتم وط؛.' عنته ، ٥١صر اش زئول 

أربعتنثال أدرى لا ت النم أبو محال ؛• يديهءال ب؛د، يمر آذ من إه حيرا أرتعتن يقف 
نق-ثوتا 

ثماف،ص زكإ، خدثثا ١^؛،، خناق ئن ثائم نن بJاه ه-خدثثا ٠ ٧ 
مإل أرتل امح، حابي بن زيد أف تعيد؛ بن م عن الم، م ناب عن 

يمعنىهدكر يقول...؛ وسلم عليه افه صل البي تبعث ما الأنصاري! جهيم 
ماللث،بحد.يث، 

صحاباعنه اطه رصي حالي بن فريد الأقران؛ رواية الحديث هنأا ق ]١[ 
أيصا•وهوصحابأ عنه، الله رصي جهيم أبا عن يروى 

عاوها«^ا الصد ا1اث:ئ:دي يم ررلز والثلأم! الئلأة عله وقوله 
لهح؛را أرتع؛ن يقف أو ااقكاذ وملم! عليه افص صل هوله بدليل العقوبة، من ا،لراد 

؛،انمحيحتزررواية غر ي ممنه صربجا ذللث، جاء وقد يديهءا، بع، بجر أن من 
أقلإذن! ماعة؛ يقل! وب أوتنه<ا أوشهنا ينما أربعتن محال أذري ارلأ قوله؛ وهي 

إلهف قلنا! شعبان من العثرين ق حاء لو يعني يوما، أربعتن يبقى أن يقال• ما 
دقيقة،ولا يقفون لا الأن والناس اكل، يدي بتن تمر ولا الفهلر، عيد 

كتابومسالمت (، ٥١٠)رقم المصل، يدي المار إثم باب الصلاة، كتاب اJخاريت أحرجها )١( 
٢(.٦ ١ ه/ ٠ )٧ رقم المصل، يدي U/؛، المار مع باب الصلاة، 



uU  تي •نعuاسىيدي اىر
 =^=^——=^=—=———٢٩٥

عليهاممه صل الني أحمها التي باق" —والعياذ العقوبة هده عاليه يكون وحينئذ 
كقولهوالتعفليم؛ التفخيم به يراد قد الإحام لأن لها؛ تفخيتا وملم آله وعل 

الأمثلة.من ذلك وغر ]الخائة;ا-٣[، 

قيصل إ ما افه؛ رحمهم العناء قال تتثنى؛ أن ينبغي المسالة هنا تنبيه•' 
فهوفحل فإف المهناف ق يصل لر ما وكيلك فهوالعتدى، فحل فإف الناس، منئ 

إنإذ المعتدى، هو لأنه لماذا؟ به، حتم ولا يديه ين يمر أن وللهلائف المعتدي، 
قمكان أي ق فيصل هو أما المكان، هدا ق إلا يهلوف أن يمكن لا الهلاض، 
الحالان؛هاتان تستثنى إذن المسجد، 

يصل إذا والثانية المعتدي، فهو الناس طريق ل فصل وقف إذا الأول؛ 
له.حرمة ولا معتد فإنه الهتاف 

.و- ء. 



لأةاكمكتاب 
٢٩٦ ==ً^^=^^========^====^===

الس1مةص خ\,ضؤفي باب 

خدمخازم، م ائن خدثط الدورقإ، إبنامم بى ينموب حدش - ٥ ٠ ٨ 
عليهاف صل افه وسول مصل بئ لكف مال! الثاعدي؛ سعد بن سهل عن 'لإب، 

زطإثئابمروائاةل١ل
اقر-لأنن -زالثفظ اقر ئن زمحثد ^١٠^٢، ئن إنخ1يى خدننا - ٥٠٩

—يعي!يزيد عن منعده، بن حماد لحدينا— الثر؛ ابن —ومال أئوئا إسحاقث مال 
^١^موضع هتزك كاف أنة الأكؤع-؛ ابن وهو؛ - ^!٠٤ عن همتي-، أف ابن 

دلكبمحرى كاف وسلم علته افه صل اطه وسول أف ويكر فيه؛ يسبح المصحف 
الشاة.^٤٦ ؤالملة ١^ ِ سِواأ5ال، 

كالدال؛ أح؛روا؛ مال؛ تؤألأ خدينا اقر، بن محثد خدينا٥ — ٥٠٩
منلم!آ؛ا يا له؛ ممئئ اكحف؛ عند ام الأئطؤادة عند ١^٠٨٠٠ سلمه 
ط^^ ٥١ضل ١^؛، زأت مال؛ الأن>انة؟ا ثدْ عئد ١^٨٠؛ تخزى \ث\لآ 

هميها.الصلاة يت٠مى 

الشاة.ثمر مدر يعنى؛ [ ١ ] 



بابتدرماس؛زاس،
=^—— =^—^=——٢٩٧

قاو:)ح( ئو. \نأ 1ن،ءل خدك1 ثة، م نن و أيو خدي - ٥ ١ ٠
نمحي ص تحم، ص س ئ خدي!ءيل خزي، ئ ج زم 

علتهافه صل اممه زئوو مال ماو: دو؛ م عى الصامت،، بن عتداش عى هلأو، 
ثان;لأيمممإلآخرةولك،لإادامأحوتمبجو:خةإذا ررإذا زط؛: 

والكلبوالزاة الجاز صلاته مهغ هإنه الرحل؛ آخرة مثل يديه لإل يأكن لم 
الكن،من الأم الكلب ِمن ١^ الكن، تا:iJ ذث! أنا :ا ئن،: الآنند«. 
<jK^_،؛كنأ ذتلإ علته ١^، -صل اله زئوو طئ أخيإ ١^ يا قال؛ الأصثرإ 

 [ ١ t لأنالرة؛ من قريتا يكون أن ان للأنينبغي أنه السابق الخدين، ق
كالماحد—العام ا،تكان -ولأسيعا المكان من ياحد ولئلا وبصره، لقلبه أجع ذلائإ 
التنة.من ذلك، صار فلهدا المكان، هذا إل محاجون قد والناس محاج، مما أكثر 

الأمويوالكاو_ا والرأة الجار أف يفيد فائه عنه الله رصي ذر أي حديث، أما 
قهثعذقالت الثيء؛ عن الثيء ويصل البز معنا٥ت والقطع الصلاة، تقطع كلها 

فصليعني الأشياء هده ممر أل عل يدل، وهدا بعض، عن بعضه فصل أي! الحل، 
هوإفسادها.وهدا أولها، عن الصلاة احر 

فمنهملا؟ أم الصلاة تقطع هل المرأة، مسألة ق اه رحمهم العلعاء ، اخلفوقد 
عنها:افه رصي قالت، حتى عنها، اض رصي عائشة رأسهم وعل تقطع، لا قال: نن 

يصلوسالم اله وعل عليه الله مجل النمب بان واحتجت ا بالكلاب شبهتمونا 





بابتدر«اسمامحد
٢٩٩=^=^=ت 

أنجابن صر أد اشّ عند يديه ب؛ن ْر وسلم عليه افه صل الني أن لهذا ويدثا 
سلمفلمإ و0ئت، تمتع فلم الصبثة ومنع فامتنع، الصبي فمتع زينب، وأحته ملمة 

البالغة.بالمرأْ! ازاد أن عل ذلك فدل اء، التيعني! ٠ أءلب،ار ررص ةالت 
علعنهم اض رمحي الصحابة حرص عل دليل الماب حديث، ول ٢" 

اختلافعن ذر أي موال الدلالة وجه وجل، عز افه أحكام ق الحكمة معرفة 
وغرم.الأسود الكلب ب؛ن الحكم 

هوفاثه وملم، اله عل عليه النه صل النيئ خلق حس أيقا وفيه 
ينالحكم اختلاف من الحكمة بيان محللب ينكر لر ذللئج وْع الله، عن الن/ع 

فهلميطانءا؛ الأموي ارالكاو._، وملم؛ عليه اض صل وقال الأسود، وضر الأسود 
ماءلكفثن نحثالف، الخال إن أونقول: الحكمة؟ عن الك ض كل أجب نقول 
بالخيار؟فأنت التعنت يريد 

بثيعن وملم آله وعل عليه اه صل للني تعال الله قال كا الحواب؛ 
يريدسأل ومن لالأتدْ:آآأ[، عتأمه مش آو بيمم محا»ولث-ةئمح؛ إمرائيل* 

ذلكومثل الحكمة، من تعلم ما له تبن أن عليلئإ محبإ بل حرج، فلا الاسرشاد 
أنيريد أو التعنت،، إلا يريد لا الرجل أن وعلمتتج حكم، عن سألك لو أيما: 
قال:أفتاه إذا ثم كدا، ق أفتني ؤيقول: الأحر، الحالم إل ؤيدهب كلاما منلثح يأحذ 

لا.أز قمحه أن ق الخيار فلك يوا؛ فلأن: قال 

فأنتآخر غرض وله مرميا ليس أنه ظنلث، عل غلب، من أن والحاصل• 
تحبه.فلا مئت ؤإن أجبه مستن، إن بالخيار، 

(.٩٤٨رقم)الصلاة، ضل ما باب الصلوات، إقامت مماب ت ماجه وابن (، ٢ ٩ ٤ راُ/ ّ أحالأ-مجه ( ١ت 



اثصلأةكتاب 

Ljألظاهره ااثحلا< آخزة مثل يدنه رربئ وملم: عليه اف صل قوله قيل: ( ؛
دونما أل وتبين هذا، تمد الأحرى الأحاديث لكن الصلاة، تقطع ذلك، دون ما 

ولوبتهم*استتر ذةولت الرحل موحرْ وجود عدم حال وق يكفي، ذللئا 

تصورشيطان أنه العني هل رئتطال،<، الأسود ررااكاJث، يقال: أن بقى 
الإنس؟شياظتن قال لو كا الخلاب شيطان أنه انمي أن أو الخلب، بصورة 

يديهمر؛؛ن لو اممه: رحمهم العلعاء اختلاف يرد لا ذلك، عل وبناء الناي، الذلاهر: 
عليهاف صل الني لأن تبطل؛ قال• من فمنهم لا؟ أم صلاته تبهلل هل شيهنان 

ليسلأنه تبطل؛ لا قال: من ومنهم شيْلان. الأموي بأف علل وملم آله وعل 
الخلاب.شيطان والمراد الخن، شيطان الراد 

وحدسامال،: )ح( انمرة. بن سثإن حدسا قروح، بن ثسان حدسا — ٥١٠
قاو:)ح( شب. خثئثا يم، نن محني ءدكا قالأ: م:، ثا;ز، \ٌ ئ محي 

قال:)ح( م. حدسا حرير، بن وهن، أحإرثا إبراهيم، بن إنحاى وحدسا 
مبى سأ؛إ ثمنت قال: ئأجال، نن المنتمئ أحزثا أيقا، إنحايى وحدسا 
صالإ1ائ،، ز:اد ^؛!١ ادئ، م ئ ثوئذ ذم ض: )ح( ١^؛^. 

محينم،غِضثوض،مس.
~عبدالواجي حدسا المحرومي، أنحريا إبراهيم، بى إنحاو وحدسا - ٥ ١ ١ 

تياهينالأم،طكافيد;ئالأج،صذئو/■ 
والخإثالنأْ الصلأ0 رايمخ وت1لم: عاثه الله صل ال؛ه زئول قال قال: زيزْ؛ هم 

•الرحل٠٠ موحرْ مثل دلك ويقي والكلب، 



بابالأء؛رامب؛تيواوياسي

باuالإفراضسذيدىاثما

قاثوا:نبجينخنُب،؛ ثصواة3د، أاه-خاوكاأنوميننيي 
١^ضل ١^، أن هة؛ ض ئززة، ض ١^٤، ض ي ئ لح1ن ثه 

لكعيمتاوسالملة وبئ ينه منرصه وآنا القل؛ من يصل كاف وملم عاثه 
الحنارةلاُ•

عناسه، عن هشام، عن وكع، حدسا شيبه، ايئ بن ابوبكر حدسا ٥~ ١ ٢ 
وآناكلها الل؛ل من صلاثة يصل وملمم عليه ار؛ة صل البل كال داJغت عارشة؛ 

محاورت.أف أراد قإدا الملة؛ وبئ ينه معرصه 

تنخحالمرأة أن من محعبق ما يعد الحديث هدا الله رخمه المؤلف أورد [ ١ ] 
يقشرالذي لأف الصلاة؛ بخ لا المصل يدي ؛؛ن المرأة اعرصن أن ليب؛ن الصلاة؛ 
لكنالسابق، للحديث، معارضة أورد0 أنه ومحمل المرور، هو إنإ الصلاة 

الأحتالالأولأول.

أنعادمم من أف عل دليل الحنارةا< اركا'تياصن عنها: افه رصي قولها ول 
قيشآرمحل فقالوا: هذا، الفقهاء اشترؤل وقد عاليها، المصل يدي ين تكون الحنانة 
أويمينهيساره عل وهى مجل فلو يعنى: يديه، بئن الحنانة ور حف الحنانة صلاة 

تصحالصلاة.لا فإما 



اثصلأةكءب 

صشذ، ه بمفر، بمنو;مثيلآ،همحاوئ زذم - ٥١٢
الصلاة؟مءلإ ما عوطة؛' قالث، ،; Jliالرلإر؛ بن عروْ ص حمص، بن بي أيا 

افرمول يدي رأيتني؛^1( لمد إ نوة ^^^١^ ٤١إل ممالتات والخنار. اأزأ0 مملنا؛ داز،ث 
وهويمحل.الحناؤة كا-لإاض معرصة وتلم عليه اممه صل 

بنحمص حدثنا هالات الأثج؛ بميد وأبو الناقد، عمرو حدثتا — ٥١٢
أنجر،حدسا له—، —واللنظ غناث نن حمص بن عمر وحدثنا ت ئاو )ح( غياث• 
م1للم،وحدثني داواا؛إ عائثه. عن الأنزد، عن حدثيإئزاملم، الأعنش، حدثنا 

والزأ٠؛والخإر الكاJث،  ٥٠٥١١يمطع ما عندها ويكر عائثة، ض منزوق، عن 
اممهصل اش رمول رأيت لمد وافه والكلاب،؛ با-يار ثثهتموثا هد ت عائشة ممالت، 

الخاجهل فجدد ثصطبمه، الملة وبئ بثه ^^ ٠١١عل ثإو بمل، ونلم عليه 
رحليه.عند من هأسل ونثم؛ عليه  ٠٥١صن، اطص رنول، مأوذي أجيس ال هأكزْ 

إبرامحم،ص منصور، عذ جرير، أح؛ردا إبراهيم، بن إنحاق حدثنا - ٥ ١ ٢ 
زأيتيلمد وا-لثئر؛ والكلأد_ا عدلتئودا هالت،ث عائثه، عن الأنزد، عن 

الثريرييتوئط ونلم عليه اطه صل اطه رثول، ثجيء السرير، عن، مصطبمه 
لحال•من أسل، حك، امير؛ رجز قم من ياسل، أنثحة، داكزةأل ؤصل،؛ 
.(١١٥أحرتم،ت)نسخة ون، لم(، موحدثني ُث)هال،ت ر تختي 3، هكن.ا [ ١ ] 

قولمن ملم( )وحل،ثني قوله؛ أل والفلاهر لم(؛ موحدثني إ الأعمش 
اش.رخمه الولف يكون أن يمكن ولا افه؛ رحمه الأعمش 

ط.العامرة.٦( ٠ )Y/ و ملم راصحيح ينفلرت ]١( 



و1بالإءماسب؛ز(واوياس
٣٠٣=ٍ==^ٍت=ض=ً=====ٍ=^=^ًٍٍٍٍ 

صي!لم، ص ناِلك، م }٧^ : Jliى، ئ قض ه - ٥ ١ ٢
افثصل اض وئوو يدي أئامثئ كنغ : cJuعائثه؛ عن عداوحمن، بن نشه \لي 

بنطتهإهام ؤإدا وجو، يمفست عمزق نجد قإدا قبكه، ورجلاي^، وتلم عليه 
أ.ل مصابيح فيها ليمل يوْثذ« والبيوت — ~ماوشت 

تكفلر لاذا يقال! فد لأنه لتعتدر؛ عنها اش رصي الحملة هدْ قالت [ ١ ] 
بأناعتدرت عنها اض رصي لكنها العمز؛ إل محوجه ولا يمجد أن أراد إذا رجلها 

■مصايث^ فها لى لومي البويا 

كانتذلك بعد أنه عل دليل فيها« ليمل اريونثد عنهات اش رصي قولها ول 
ممابح.فيها البيوت 

الالمرأة ص إذا الإنسان أف عل افه رحمهم العلم أهل بعض استدل مسألة! 
هدا؟من نأخده هل الوضوء ينقص 

يكونقد يغمرها وملم عليه افه صل كونه لأل لدلك؛ وجه لا الخوان! 
منيوحد لكن هدا، أشبه ما أو اللحاف وراء من يكون فقد حائل، وراء من 

أنهادعى فمن القص، عدم الأصل إذ الوضوء؛ ينقص لا المرأة مس أل الحديث، 
بالدليل.فليات ينقص 

لون؟فيه يحل أوإذا تييإ أموي يكون أن الشرؤل هل الأموي اللكب مسألة! 
يوجدقال! اممه رحمهم العلمإء بعض أف إلا البهيم، الأسود الكلي، الحوامحبح! 

•هذا ل فتيحل الياض؛ من ثيء عينيها عل لكن بثم، مود كلاب 



لأةاثصكتاب 

وحدسامحال؛ )ح( عداف. بن •^ljj أثوثا عش، بن كش حدسأ — ٥١٣
ئني ض ١^، ض حمثا م؛ ن ص خدكا ثخ، م رم;ن 

كاذقانت: اشُءثط؛؛ ضل اؤن نزج مئوة ق1و: ١^؛ سئن 
أصابنيوربإ حائض— —وآنا حداءْ وآنا يصل وسثم عليه افه صل افه وئوو 

حدساوهم: قال حزب؛ بن ورهم ئيبه، أف بن بكر ر ^^١ — ٥١٤
عايشه؛عن نثمنتة قال: عداه؛ نن عتداه عن ؤش، بن طلحه حدسا وكيع، 
-وأناحيه إل ؤأنا القل مى يصل عانه ، ٧٥١صو ١^٠ 'كال ثالش: 

^١؛•بنصهإق وعلته مرط وعو حايص- 

الصلاة؟تقطع هل فقامت معترضة والمرأة يصل لوكان مسألة: [ ١ ] 
السرير،رحل عند من سل عنها اف رصي عائشة فهاهي تقطعها، لا الحواب: 

مضطجعة.وهي مزت لكنها المرور، من ثيء هناك يكون أن يستلزم وهدا 
امرأة؟حنب الرحل يصل أن جواز الحديث، من يوحد هل هائل: هال إن 

أوزوجته.أمه ولوكاستا حتى الرجل، حلف، تكون المرأة لا، فالحواب: 



واباسلأةد،ئرو،واحدوذس
٣٠٥=ً^ض=ًء—=^=========== 

سلأةبينيبواموسةتج

عذشهاُب، ابن عن مالك، عل محرك محال؛ عض؛ بذ عض حدتا " ٥٥١
وسلمعليه افه صل افه ومول تأل نائلا أف ميزْ؛ أل عى المنشتا، بن تعيد 

رروهىإثنثان«االممال: ١^١^، اي j ض١^٠ 
يآل:يوص•)ح( ذب ابن أنوئا ؤض، بى خوتإلأ حدض - ٥١٥

حدثنىمال: جدى؛ عن أف، وحدثنى القث، بن نمب بن عيدالملك وحدض 
عنتانه؛ وى المش،، بن تعيد عن شهاُب،، ابن عن كلأمحا حالي؛ بن عمل 

بمثله.وتلم، عليه اش صل النبي عن ميرْ، أب؛، 
بنحدثناإنكامحل عمرو؛ مال حرب؛ ورمربن عمروالئاقد، حدمحب " ٥١٥

الئذرجل نائي مال؛ ص؛ وف عن سميين، بن محئد عن أيوب، عن إبرامم، 
نجدأوكلكم ١١ممال: واحد؟ يوص، ِفي أحدثا أيصل ممال: وتلم؛ عليه افه صل 

وب؛ن؛ا■

أومنالرحال من سواء واحد ثوب، ق تحوز فالصلاة حائز، أنه يعني؛ ]١[ 
أيعل كفى حصل فإذا العورة، مر هو القصود لأن العورة؛ تر إذا النساء 

صفةلكن.

٠٠٠



لأةاثممكتاب 

حميتاحزين،؛ بن ورهيث الناقد، وعمرو شيبه، م بن ابو؟كر حدثنا — ٥ ١ ٦ 
أفض الأعرج، عن الرياؤ، أيا عى ثئياف، حدسا رمرت قال عينة؛ ابن عن 

١^أخنتمِفي بمؤ ررلأ قاو: ذح ء اشُ ضل اش رئول أف 
الؤسمعلعاضمنهتىة((لأل

ؤإنإالنهي، بمعنى حر هدا يصل،؛ ررلأ واللام! الصلاة عليه قوله ]١[ 
محزمالضاؤع الفعل لأن الياء؛ لحدفت، ميا ولوكان ثابتة، الياء لأن حر؛ إنه قلنا! 

الياء.يحيف 

لابدأنه عل ( Jjbثيءا، منه عاتمه عل ررثس وسلم! عليه افه صل وقوله 
الثوب،هدا يربهل أن الئباءل؛ ولو الثوب، هدا من ثيء العاتقين عل يكون أن 

أنهجابر حديث بدليل الكراهة؛ سيل عل ولكنه التحريم، سيل عل ليس وهدا 
هدا؟صنعت، لماذا رحل! فسأله المشجب؛ عل ورداؤه بإزار صل عنه الله رصي 
مرإن فنقول! هدا وعل به، باس لا هدا أن ويبذ مثللث،إ أحمق ليراه قال! 

والأكمل.هوالفضل 

قالصلاة مرومحل من بل واجب، العاتقين ستر أن إل العلمإء بعض وذهب 
النافلة،ق ولا الفريضة ق لا واحو الحكم أن والصحح النافلة، ق لا الفريضة 

مروالأول الأفضل وأن 

تلم موبنحوْ (، ٣٥٢)رقم القفا، عل الإزار عقد باب الصلاة، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
(.٧٤م/ ٠ ٠ )٨ رقم الئلويل، جابر حا.سثا باب الزهد، كتاب 



واوااسلأهد،مبواحالوسةس
٣٠٧=====ء===ء====دد==ءء=^^ءء 

أبيه؛عذ ■ءنو0، بن هثام عى أتانة، آبو ■حيكا كزب، لمو حيكا — ٥ ١ ٧
دصلِفيوتلمأ عليه اممه صل اممه ومول وأن مال؛ أحمت٥؛ نلمه ى بى عمر اف 

عاتقيه.عل طرميه واضعا نلمه، ام _c مئشلأ واحد يوُب 
مال!وكح؛ عى إبراهيم، بن ؤإمحاى منبه، أف بن أبو؟ثر حيتاه — ٥ ١ ٧ 

مشتملا.يمو؛ وو_لم متوسحا. دالت عتر١^ الإن1اد؛ -؛^١ زذة بن هئام حدكا 
ههشام:ن ص زند، ءضينمح،أمحنامحين زخدتا - ٠١٧

يصلوتلم علنه اممه صل اممه ومول رأيت يال؛ تلمه؛ م بن عمر عى أبته، عى 
طزهيه.بئ ٥!، ■^1 مد يونم، تلمهِفي أم ببت، ِفي 

ضاللنئ، حدتا مالأ؛ حماد؛ بن وعيثي تعيي.، بن قتييه حدتا -  ٥١٧
نيسينمينمم،صنيينمه^ءال;

بئمحاكا ملتحقا واحد دوُتإ يصل,ق وتلم علته الله صل اممه رسول رأيت، 
'•طرمه•زادعتسك،بىخمائلروامحؤ؛يادثعل^؛؟١ 

به؛ارمشتملا افه؛ رحمه الووي مال ؛ متومحا( و) مشتملا( بين) الفرق [ ١ ] 
الئآ5ستا؛ابن وقال واحد، معناهما طرفته ؛،ن ، والمخالفوالتوئح المشتمل 
يدهتحت، من الأيمن منكبه عل أكاه الن.ي الثوب، طرف، ياحن. أن التوقع 

يعقدهماثم اليمنى، يدم تحتج من الأيسر عل أكاه الدي طرفه ؤياحد البرى، 
ه.١١صا.ره® عل 

قوله؛إن يقال أن إلا اللهم المشتمل، غجر التوشح أف الأحاديث، ظاهر 



لأةاتممكتاب 

: jliأنة ل)ي قال: لأنه اللفظ؛ عل الحافظة المقصود شلأ« مل: »وللم 
أنهومحتمل المعنى، لاختلاف ذلك، أل فيحتمل مئتملأ،ا؛ يقل: ولم متوسحا. 
واحد.معناها يقولون اللغة أهل لكن اللفغل، لاحتلأف، 

شلالواحد الئوُب ل أحدثم ارلايصل وملم: عليه اممه صل قوله مسألة: 
هن.ا؟عن صرفه الذي فإ التحريم، ظاهر0 متيء،< منه عاميه عل 

واسماثال ررإن واللام: الصلاة عليه الرسول بقول استدل الخوايح: 
مايزرده«.صبما ؤإل'كاو م، دالتءحم، 

رقيقة،ثياص، وعليها قصيرة، سراويل الماص يلس الصيف، أيام ق مسألة: 
محزئ؟.لا المي الرقيقة الميايط هي ما لكن الخال، هدْ ق صلاته تمحح فلا 

منثرى أل الراد وليس الخلد، لون ورائها من ثرى المي هي الخواب: 
فهن.اوالفخن.(، القصثر السروال ين )يعنى: والفحل. المثان بن المصل ورائها 

أوبينا، أحمر ترام كنعنن، إذا لكن الفصل، يرى أن ثد فلا ثقيلا الثوب كان لو حتى 
محزئ.لا الوي فهذا بينا حنتلثا( أووسطا)أي: سنا، أموي 

رآها؟ّالموبخ نحت، يده وصع إذا الفابهل: نجعل ألا قائل: قال فإن 
المقيل.اكوب، ل حتى يئكن لأنه لا؛ قلنا: 

٠٠٠

أىص >ّمان، حيفنا وكع، حدثنا فسه، ش بن بكر ابو لخدفئا " ٥١٨
واجبثوب ِفي بمل وتلم عليه اممه صل الي، رأيت قال؛ جابر؛ ض الرم، 

متوفحابه.



واباك،لأويمبو|حدوظس،|ه

)ح(مم1ن. حدسا أبط، حدسا نمثر، بن عداض بن محمد حدسا — ٥١٨
الإن1اد،-ندا حمنا نماJ؛ عن •ءندالث-ش، حدسا اقر، نن محقد وحدسا محاو: 
وتلم.عليه اممه صل اف ومحول عل يحلن يال! نثز؛ ابن حد.يث، وق 

اباأف ءمئو؛ \-لمنتا وف، ابن حدسا عش، بن ملة حن حدسي — ٥١٨
وعئدْئه متومحا يني—، ق يصل عبداه بى جابر رأى انه حدثه؛ اقي الربم 
ينعون1لم عثه اف صل اف زئول، رأى إيه جابر؛ ومال تابة• 

مال•بمرو~ ~واللنظ إبراهيم بن ؤإمححاي( الناقد، عمرو حدش " ٥١٩
آبوحئ؛تي، جابر، ص نخاف، أبا ص الأعمس، حدسا يوص، بن عيسى حدش 

عليصن، محال: وتلم؛ عثه ار؛ه صل ١^، عق يحو ١^ ا~قلري؛ تعيد 
يه.متومسحا واحد ثوي—، ق يصل ورأيته ت مال، عليه؛ يسجد حصير 

معاؤيه.أبو حدسا ^١^٠! وأبوكزي—،؛ منبه، أف بن بكر أبو حدسا — ٥١٩
الأءمس،عن كلأمحا منهر؛ بن عق حدسا تعيد، بن ثريد وحدثنيه مات،! )ح( 
؟كرأبي( وروايه عامه• عل طريه واصعا كرب؛ أبي( رواية وؤ، الإسناد• :ندا 

له.متوثحا وسويدت 





انملأةو«واثع الساجد هاب 
٣١١===^ًًًً=ً=ٍء=ء=ءء^^=^^=^ 

اتصلأةؤبمؤاصع ات4ساجالس كتاب 

الأعمش.حدسا الواحد، عد حدسا ابحدوي، آبوكامل حييتي — ٥ ٢ ٠ 
عنمعاويه، آبو حدسا مالأت وآبوكزيت،؛ ثته، ي بن بكر ابو وحدسا قال! رح( 

أي،! ١٥١وئول، يا منئأ مال،! در؛ \لي عذ أبيه، عذ القص، إبرامحم عى الأعمش، 
ماو:أي؟ نأ مألث،: ١^((، رراشحد ماو: ؟^١'؟ ١^ ي، وضع ننجد 

١^؛آذزمم، زأج شثه، ررآزبمون ثاَل: قئ؟ كز ينت،: الأص«، ءاشحد 
مإمحهمصلن الصلاة أدزكتالث، حيثإ ررثم كامل؛ م حد«سث، ؤق من«حداأ، ئهو محل 

صت."'

ليقول ارأوو،،ا؛ ،؛ والعروقوالص_،، راأولأ<ا النسخ؛ بعض وؤ، ]١[ 
اللام،يضم عإٍآ؛ ملأ هال *أولا®. ررالمشكاةاا؛ ق كإ النسخ بعض ول، راالخاش؛ة،،؛ 

كلأول والتقدير؛ و)يعد(، )قبل( مثل؛ الإضافة، عن لقهلع.4 بناء ضمة وهي 
لوزنانصرافه وءل.م الظرفية، عل ؛النصّي، أتما• مصروف، غر فتحها ويجوز ثيء، 
اه([. ٤٢]الأنفال:آ منهظم أسثل تعال قوله نحو والوصفية، الفعل 

تنوين.بدون *أول® أتيا والمعروف، 

السجاوبني الن.ي أف وذللث، الحالياء، بحص امتشكله الخاJسثا ^ا ]٢١[ 
بنيالذ،ي أن والمشهور واللام، الصلاة عاليه إبراهيم هو الكنبة— —يحني؛ الحرام 

اسنه؟ أربعين( ليست، طويلة مدة وبتنهإ والسلام، الصلاة عليه سلميإن القدس ؛_؛;، 

ط.العامرة.( ٦٥)y/ ء سلم ارصحح حاشية— نظرت يا 



اثملأة4*ماضع اثساحد كتايا 
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ليتواللام الصلاة عاليه سليإن بناء إن |وةالت أن ذلك عل والحواب 
سهايكون أن نحالف الواقع لأن التاؤيل؛ هذا من ولأي تحديدا، كان القدس 
الوجه.هازا عل التأؤيل ءتعير1، مسه، أربعون 

الحاعةصلاة أل عل الخدين، -يازا افه رحمهم العناء بعض استلول وقد 
تعنه الله رصي جابر حديثا أيما لقالتا -يذا قالتا فلو بصحيح، ليس وهلءا ئنة، 

الصلأ0أذزئ أش من زجو هابجا وطهورا، منحدا الأرض و راؤجع^ت، 
بصةق يشرمحل لما بياثا ليس للمموصع، بيان هدا محسا، لا أيصا نقولط! ٠، هالثصل،ار 
أوفيه دلالة لا با يستدل فتجده ينتدل، ثم ينتقد العالم أف آفته وهدا الصلاة، 

يمأولا، يسثدل، أن وعليكم نا أشعل نكرر ولهذا مواصعه، عن الكلم ، نحرف
تصرفات،إل ونفلرنا وبلاء، وآفه عن1ا فهذا الاستدلال امحم أما ثانتا، ئنقم 
ينسفاأن نحاول أنه نظرنا ءاأا، شه وجعل ليس ومن افّ رحمهم العناء 

تقارنالتي الكتب، مثلا الأن انظر ممر، قيء وهذا وحكمه، منتقده إل الصوص 
الحجاب،.العج.سما تحد العناء أقوال ؛؛ن 

يستدل؟ثم يعتقد فحينئلم. فوقه، عمن العلم يأحاز العلم ءلاJجا ثل؛ فإن 
التد.ل،الحالم عن نتكلم العلم، طالبؤ عن نتكلم نا لنحن فالخواب: 

أماالدليل، عل الحآقم ابن ثم أولا استد.ل فتضل، تستدل أن قبل نحكم لا نفولت 
التقليدإلا له وليس تحكم، ثم يستدل أن يستهلع لا فإنه والعامل العلم طالب، 
محتهد.فحينئل. محتهل.ا، عالما ؤيكون عليه الله يفتح حش 

يصح.لر الحرام البيت بثت اش هي، الملائكة أن الكتب، بعض ل يدكر ما تن؛يهت 

لم؛وم(، ٣٣٥رقم)>؛\<^، هدوأ ؤءلم تعال; اش ملأ باب الشمم، كاب اوخ1ريت أحرحه )١( 
احو،رةم)ا'اه(.كابال



اسلأةاسجدو،واضع ةت1ب 

حدثنائنهر، ثى علأ أي الئندي، غجر بن عئ خدش - ٠٥٢
الئدة،ِفي المراق أنج( عل أهرا كنئ مادت اشي؛ يزين بن إبراهيم عن الآعنس، 

سمنت،إل ت مال الطريق؟ ق آتنجد آبت، يا له؛ مملتا تجد، الثجده مأُت، ءإدا 
قوصع منجد اوب( ض وملمم عليه افه صل افه رنوو مالئ يقول،ت در آبا 

الأيصرار،ارالشنحد ماو؛ أي؟ يم ينق؛ الحزام،؛ —ثنحد ررال ثاو! الأرض؟ 
نحجتنحي، ك لَئإ!لأزش عاثا، »أنبمون ثاو: ثة؟ م مالئ،: 

الضلأةشو<الاا.

فيهاالصلاة أن الأرض ق الأصل إدا؛ حيد، استدلال، هدا أكر، اش [ ]١ 
الدليل؛هات، قلنا؛ الصلاة فيه تصح لا الكاف هدا هال،؛ فمن وصحجة، جائزة 

نحجقنحد، للخ، الأزص »ئلم قال؛ وطم آله وعل عليه اممه صل الني لأن 
ؤفالصلاة هدا وعل جيد، استدلال أنه سالث، لا وهذا مصل؛؛، الصلاة أدرمحلئ، 

الست،؟أول المجد ل كالصلاة هي هل ولكن جائزة، الطربج، 
الصلاةعبك يشوقون فربإ الماس، استطزاؤ( عدل الهلريق لأن لا؛ الجواب؛ 

بأس.فلا لوصل ولكن الطريق، j( تمل لا فيقال؛ الأمر، عليلثج ؤيلثسون 

٠.

ءنامم؛،ضم،صفي1ض،ص
راأعطي>ث،وسللم؛ عليه افه صل افه رسول، مال مال،؛ الأنصاري؛ اممه عند بن جابر 

بمث،إلمحغائ،ثيئئ،إلو
وييث،ؤالأنضثةأمحنثمئ،وأه،واثابما، 



انملأةؤبمواضع اتمساجد طتاب 

الؤهمساوجزت كان، حتئ صل؛ الصلأْ أذزكته رجل مأيإ ومنء>ئا، طهورا 
JU ) ا.الثماعه،<ل وأغطيئ نهر، مسثرة يدي

يزيدحدسا سيار، ا•نيدا هثنم، حدثنا ثييه، م بن ؟كر ١^ حدسا " ٥٢١
ئدكزمال،... ؤت1ثإ عثه افه صل افه زثول أو افه؛ عد بن حابئ أح؛توا اشث، 
ََْم

يحوه.

الأرصنق اروجعلن فه؛ الشاهد الحديث هدا أيصا، المساحد من هدا [ ١ ] 
مجد.كلها الأرض الشاهدأن هدا وتنحيا؛،، طهورا طيبه 

وملمآله وعل عليه اممه صل الله رسول منام، من الحديث، هدا وق 
خمس1وحصائصه 

وعلعليه اممه صل الشي وبعث حاصه، قومه إل يعث نى كل أل الأول• 
أنالظاهر لأن اللام؛ عله نوح موم هذا عل ولا:رد كائه، الماص إل ومالم آله 

عليهفكان كاترة، بكثرة ليسوا الماس لأن متعددة؛ قومثايتح هناك تكن لر نوح قوم 
لهالمكدبون أغرق لما ولن.ا الماص، هم وقومه قومه، إل مبعوئا واللام الصلاة 

متهم.الماص وتناسل بقوا الن"ين الاةير!، هم ذريته افه جعل 

لأحدمحل ولم الثنايم، و ،رأحلث، وسلم؛ عليه افه صف قوله الئائة؛ 
إذاالسابقة الأمم وكانت، به، ألحق وما بقتال الكفار من احن، ما الغنائم؛ ملُ، 
اممهفأحل الأمة هذه أما فأحرقته، المعاء ص نار عليه نزلت، نم حمعوْ شيئا غنموا 

ديتهممزون وعل أحرى، مره اتكفار جهاد عل حا يستعينون الغنائم، لها 
ودنياهم.



كتاباإس،جورماضعاسلأة
 =======^^==^——=٣١٥

طهوواطثته الأزض بإ اروجعiئ وسلم؛ عليه اف صل قوله 
ماقفى ثم الماء بجد حتى انتظر ماء المصل يجد م إذا السائقة الأمم وق وثنحداءا، 

يعدآخر وجه ومن وجه، من ظاهر هو ما المشمة من هدا ق أف شك ولا فاته، 
——مثلا بقل فإذا العبد، وين اممه ين صلة الصلاة لأف المدة؛ هده ق ربه عن الإنسان 

يديه.بن والوقوف دعائه وعن عروجل الله متاجاة عن تباعد أوأكثر أوأقل شهرا 
ثان((،خط ضل الفلاة أذزمحه زيل »هما وملم: عيه اض صل قال 

الدليل.فعليه ما مكان ق الصلاة من يمتع إنسان كل أف عل يدل العموم وهدا 
الهاء،من وليت الأرض من لأما جائزة؛ الكعبة ق الفريضة فصلاة 

أنوالأصل النقل، فيها صل وملم آله وعل عليه الله صل الض أن نت ولأنه 
بدليل•إلا الفرض حذو الفل ول حذوالفل، بالفرض محيى 

ير((،مسحة باؤم،لإرريي >اونمبمزت وسلم! عليه اممه صل قوله الرابعة• 
كانما عل الشهر مسثرة وتحمل شهر، ثره ممنه عدوه رعب أي• بارعب، تحر 

الءلائرات،ولا السيارات بسثر لا العتاد، الإبل بستر وذلك عنلءهم، معروما 
المرعوبلأف عدوه؛ عل الإنسان به ينتصر ملاح أكثر الرعب أف شل—، ولا 

وعلعليه اممه صل البي مهاه فلهيا وفرارا، ملادا يطلب تحدْ بل ق>م، له نشت لا 
ثصزا.وملم آله 

ذك،يصبهم ولر وسلم عليه الله صل منه أءا>اؤْ اقرب أحل• ق ؛ ٠٠٢١٥قال فإن 
ذك؟عن يجاب فكيف ذك، يصبهم ولر بالملءيتة احدقوا الأحزاب ق وكلءك 

لمينء،للممالأمر أول ل النصر كان ظاهر، فيها فالأمر أحل• أما فالحواب؛ 
فيهنصبهم الذي المكان وتركوا وملم علميه الله صل الثي، أٌر حالفوا لما لكن 



اكلأةماضع 44اثسطحالأ كناس 
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Jlij !) !حصل.ما حصل آ ر حوا،٠ هلاشوعلتهم ظهرتا رأيتئوثا إذ االأئ؛رحوا
منالخبيث الله ليميز وحل؛ عز الله أرادها لحكمة فذلك الأحزاب ق وأما 

وهدا[ ١٢]الأحزاب: ه إلاعِبمإ أللث وخ؟ ^مأ التافهون! قال ولذا الهليب، 
لسّس.تثنى م فيكون السبب لهذا الحكمة اقتضته يكون 

فيهايآرا-أع التي العفلمى الشفاعة وهي السما'عها؛، رروأعطيت الخامة! 
الوقفق الناس أن وذلك إليه، تصل حس واللام الصلاة عليهم الأنبياء 
يتليقون،لا ما والتكنب الغم من يلحقهم عليه~ ؤإياكم اممه ~أءاش العفليم 

مقدارهواليوم عفليمة، أمور كالهباء، مثر حبال دانية، شمس صفصف، أرضى 
ثمإبراهيم إل ثم نوح إل نم آدم إل فيأتون الشفاعق، فيهللبون منة؛ ألف، خمسون 

اهصل الرسول إل تصل حتى واللام، الصلاة عليهم عيسى إل ثم موس إل 
مقامارك رمعثك ؤعسئ تعال! قوله ق داحل وهذا فيثضر، وسلم آله وعل عليه 

إياه.الثه وءد0 الذي المحمود المقام س هذا ]الإّراء:هم\[، هنمؤداه 
ولأمته؟له تكون واللام الصلاة عليه الرسول اعهليها الي، هذه هل مسألة! 

لا.ويعصها كذللئ،، بعضها الخواب! 

وبعثتحاصه، هومه إل يبعث مي كل راثاذ وسلم! عليه افه صل فقوله 
خاصة.له الشماعه«! و!ارؤأعط؛ثا وأنود«، أحز ثل إل 

الأنضل رلوحعلش العنائماا، ل ارؤأحثث، وسلم! عليه افه صل وقوله 
وللأمة.له عام بالثءب،<! رروجزت ومنحدا<ا، طهورا طسه 

رممالخرب، ل والاختلاف التتانع من يكرم ما باب والمر، الخهاد كتاب اJخارىت أخرجه )١( 
صه.اه رنحى عازب بن الراء ص ٣(  ٠٣٩)



ةتاوااد،،اجدوماضعاسلأة
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آلهوعل عليه اش صل الني :بما اختص التي الخصائص هذه فصارت 
التي)الأمة( المراد لكن ولأمته؛ له عام هو ما ومنها به، خاص هو ما منها وملم 
وقدانتسابا إليه تتتب التي الأمة لا علميه، كان ما عل وتكون :بمديه متدى 
وملم.اله وعل عليه النه صل النبي به جاء يا كثيرة أشياء ل فرطت 

تشملفهي الأمم من غيرها إل الدعو؛ بتبلمح مهلالبة الأمة ^١^ لا تن؛يهت 
كانما مثل عل تكون بأن مأمورة الأمة لكن بعثت، ما الأمة لأن أيما؛ الأمة 
ذلك.وغير والخهاد الدعو؛ من واللام الصلاة عليه الرسول عليه 

فلاالإثثات سياق ق نكرة ! حمتا١١راأعطيت وسالم! علميه افه صل وقوله 
اعهليواللام الصلاة علميه الرسول لأن العموم؛ عل ولا الحصر عل تدل 
تكنلر التي الخصائص من العشرين يقارب ما اعهلي هدم؛ غير أخرى أشياء أيما 
قبله.اللام علميهم الأنبياء من لأحد 

مم

ماللتجأبط عن ئصيل، بن محقد حدثنا ئيبه، قا بن بكر آبو حدينا - ٥ ٢ ٢ 
ونج.'عانه اممه صل اطه رثول ماو قال! حديثه؛ عن ربص، عذ الأشجص، 

لناوجعانت، اللأئ^كة، كصفوف صفوفتا حعالت، بثلاث! الناس عل ااذض.لنا 
حمةويكز الاءاا حد لم إدا طهورا لنا ربمها وجعلث، منحدا، ؤلمها الأرض 
؛•١٧١

صفوفناراحعلث، وسالم! علميه اطه صل بقوله مبق ما عل يزيد هدا [ ١ ل 
صثوئاتصم، أو صلأتبما ق تصم لا الشائقة الأمم وكاف اللأث٤هاا، كصموف، 

الملائكة.لصفوف محالفه أحرى 



اتصلاهوْماضم الساجد د^مادا 
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ٌا;ئمزاممة،ضثين
عشافه صل اممه ومحوو ماو قاو! حديفه؛ ص حراس، بن ومحي حيلي طارق، 

٠ء

قالواثحجر؛ بذ وعلا تمحي، بذ ومحه أيوب، بذ ؤش وحدثنا '- ٥٢٣'
أفهميرْ؛ أف عذ أبمه، ص العلاء، عن حعثر-؛ ابن إسإعيو~وهوت حدينا 
ِمامغأعطيت بمسئ: الأساء عل ررهصلق قاو: وتئم عقه ؛< ٥١صل ١^، رئوو 
طهوراالأرض ب، وجعلت، العنائم، ل وأحئت، بالرهمت،، وتحريت، الكبم، 

ا.القآ؛ولاال بخ ومحم ثاهه، الخلق ؤأري>أتإل وسحدا، 

جوابعررأعطيت ومحلم؛ عليه الله صل بقوله محبق ما عل زائد هذا ]١آ 
عليهالله صل الله فرسول حامعة، كالمة أي! حامعة، جع (ت جوامع و) الكلم،،، 

تعادلبالخملة أو بالكلمة يتكلم أنه يعني الكلم، جوامع أمطي وملم آله وعل 
؛الأحاديث،الله رحمهم العلعاء اعتنى وقد أسفارا، تعادل ربإ بل صفحات،، 

منحامعة فإما النووية،، ارالأر؛عين ق عليه اللص رحمة الثووي ذللثإ ومن الخامعة، 
انتمم٠٠نم بافه آمئت، ، ١٥١١وسلم؛ عليه اممه صل قوله إل انظر الكلم؛ جوامع 

فيمنلام والالصلاة عليه قوله إل وانظر كله، الدين تشمل جامعة كلمة 
ررهكنتعد؛١٥^،وسلم! عليه اممه صل قال كدا؟ حلق من كدا؟ حلق من يتساءلون! 

الفلاسفةأف ولو القلب، عل يرد ط كل طريان حاسمتان كلمتان ، ٢٢١^،،ئأ 
عبدافبن سفيان عن )٨٣( رقم الإسلام، أوصاف جامع باب الإيإن، كتاب محسلمت أحرجه )١( 

رضالثقفي 
كتابت وملم (، ٣٢٧٦)رقم وجنوده، إبليس صفة باب الخلق، بدء كتاب اليخاريت أحرجه )٢( 

عنه.اش رضي هريرة أي عن ( ١٣٤)رقم ، ٠٠•الوسوسة ييان باب يان، إلا 



الساجدو4واضعامملأةهتاب 
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صفحات،يكتبون لرأيتهم الوساوس هذه مثل يدفعوا أن أرادوا الكلام وأهل 
عليهافه صل فوله إل وانفلر الكالمتان، هاتان أتمرنها الي الثمرة يثمرون ولا 

يسيرأن يمكن منهج هذا ا، ينيها٠ر لا ما ركه المرء إنؤلأم حسن ررمن وملم؛ 
حياته.ق عليه الإنسان 

الكلم،جواهع أعهلي وملم آله وعل علته اف صل الرسول أل فالمهم 
ائلملا وصوابط فواعد الشريعة هذه لتكون أعلم— —وافه ذللث، من والحكمة 

الكلعاتهده عل الحزسة ائل المنبّي أن الأمة لأحر يمكن حتى فردية، جزئية 
الحواْع•

أعهليوملم آله وعل عليه افه صل الني إن أيثا: يقال هل محيل؛ فإن 
منسبقه من لأعإر بالنسة مصير والسلام الصلاة عليه عمره لأن الكلم؛ جوامع 

الأنبياء؟

كونهق ثة وة هناك كان ما كدللث، كان لو لأنه هذا؛ ليس لا، فالحواب: 
وينهب،.ينعل أحيائا واللام الصلاة عليه الرسول ثم الكلم، جوامع يعش 

الثنائم،؛،ل رروأحلت، دالثء.ب،ا،، راونصزت فوله! سبق فيا تقدم وقد 
فوله؛أما 'كاده'إ، الخلق إل ءوأرسلتؤ ، ٠١ومنحداطهورا الأرض و و٠روجعالت، 

زائدة.فهذه ااسيولاا بغ رروحتم 
خصلة،قبله الذي الحدي.ث، وق زائدتان، خصلتان الحدين، هد.ا ق فتكون 

خصال.تاق الخصال فتكون 

وابن(، ٢٣١٧)رنم المرء...٠، إملأم حن ءس ت حديث، باب الزهو، كتاب الرمل،يت حرجه أا 
عنه.اض رصي هريرة أي عن ( ٣٩٧٦)رقم الفتة، ق ان اللم، كفباب الفتن، كتاب ماجه؛ 





اسلأةالماجدر4واضع هاب 
— ٣٢١===—ًًًء===^==^==ً=ً==ًءً 

حييتيوم،، ابن \-وإووا قالا! وحنم1وه؛ الطاهر، آبو حدثتي — ٥٢٣
افومول قال ق1و(ت ٥^^٥؛ ايى عى المتثج،، بن معيد عذ شهاب، ابن عن يونس، 

يائمأنا وسا بالرمح، ونصزت الكلم، بجوامع ار؛عشت، وسل؛ا؛ عليه افه صل 
ئدم،مينْت أبو قال، يدي؛'، ا بئ موصنغ حرائن بنثاتح أتت 

٠.يتتثلوثيا وآنتم وملم عليه افه صل افه رسول 
الزيدي،عن زثح,( بن محمد حدثنا ^^، ١١بن حاحب وحدJنا - ٥٢٣

ميرْابا اف الرّم؛ هبي بن وآبوٌمثئه المسي،، بن معيد أحمنفي الرخري، عن 
يوس.حديث، مئل يقول وملم علميه اممه صل اممه رمول سممت، ثاث،؛ 

بم[فينخي:فيرن.
أعالم——وافه تشمل الكلم؛؛ بجوائع رر؛عشت، ت وملم علميه اطه صل قوله ا ١ ] 
لأنهواللام؛ الصلاة علميه الرسول وكلام به~، مبموُث، ~لأنه الكريم القرآف 

معلوم،هو ما الكلم جوامع من فيه نحمى لا كإ الكريم والقرآن أيمحا، به نبعويثه 
فيهاالمرسلامت، سورة وؤ، الرحمن سورة ل مثلا ترى فاتت، السهل، فيه وأحيايا 
نحدهاالأمم ق القصص حتى الكلم جوامع فيها ترى السور بعض ول السهل، 

هآنمثز ؤآثى آلثاعق بحوب ت تعال قوله اقرأ شديد، زجر لكنها نحتصرة؛ 
تعال!نوله مثل واقرأ النفس، يم ريع فيها لكنها نحتمرة كلإرتإ نحد لالسرت١[ 

الكلم.جواح نحد [ ٦٢]ازم: 

الأرض.حزاتن بمفاتح أق أنه وهو• سق، ما عل نيادة الحديث، هذا ول 

ط.العامرة.( ٦٤)t/  ٠١ملم ءصحح نظرت يا 



اتصلأةؤمواضع اثهساجد كتاب 
=ًً=ً=^^^ً===ًً===^^ء=ًذصص ٣٢٢

صجو خدي قالا: محي؛ ئن زجي زي، ن محي خدتثا - ٥٢٣
البيعن هميرْ، ي ص تشه؛ وم الميت،، ابن عن الزهري، عن نعم، أحيها 

لمثله.وسلم، عليه افه صل 

عنالخارج،، عنرونن عن ومؤ، ابن وكدثتيأبوالطاهر،أنينا -  ٥٢٣
عليه١^ صل؛ اممه زئرو عن مين0، أ4( عن حديه ، ٧١ئتوت6لأ \ئا مزل وص يم 

وبتماآناثائمالتكل»ا، جواخ وأؤنمث، العدو، عل ررمبمزتياوعب ئاو: أنة وتلم 
•بمي'ُ ق هوصنت، الأرض حراين بممامحح أي؛*تؤ 

بنمقام ص معم، ^^١ الرراق، جد حدسا راى، بن محمد حدسا — ٥  ٢٣
يدمذب م اهُ طل ، ٥١زئوو ض ي:َة، و ل1^^١ نا ثدا قاو: يه؛ 

وأؤتيت،هفوبب ارنصزُت، وتللم1 علنه افه صل افه رئول وقال، مئها• أحاديث، 
الكلم«ااا.خزاخ 

هنا.ذكر الدي هدا مع تسعا، الخصائص، صارمت، [ ١ ت 

٠٠٠



سداصضاهسوط«ا

ئن:ئفزوغ؛؛أْ-طثثامحأذءتح، 
أنز;نخدي \شم, ١^ ر ص تعيد، ن ١^١^ مد ^51 كض: ئاو 

عئق ائدينه علؤ ق الدوة،َفزل قدم وتلم عله اطه صل اض رتول أف مالك؛ 
تلاإل أزنل إلا ثم ليله، عئرْ أرع محهم ماقا؛ عوف، بن عمرو بمو كم؛ بمال 

افههل اف زنوو إل أئظز دهأن ت قاJ مقلدين ئجاووا ١^١^ بتي 
؛٧بفناء مي لآحش محواه، النجار وملأ؛بى وابوبكرريلا زاحك عل ونئم عليه 

الصلاة،أدركتة حيث بمل وتئم عليه اض صل افّ نمول ةكال قال؛ ايوب، 
اشجاربنج، ملإ إل يأزمز قال؛ بالمنجد، أمر إلا يم العنم، مرابض ل وبمل 
نطلنلا زاه لا ^١: هدا« دخا:طمحا ئامنوف 1^ ض »يا مماو: قخازوا 

ائشركنوثور نحز فته كال أمول، ما فيه مكال است قال اش، إل إلا ثمنة 
القرينوقبور مملإ، بالنحل وتلمم عليه افه صل اف رسول، قامر وجرب، 
حجارة،عصادسه وجعلوا قبله، اشحل قصموا قال؛ قنويث،، وبالخزي، قسشث،، 

يقولول؛وهم معهم، وتلم عليه افه صل اممص ورثول، يرتجروف ئكايوا قال؛ 
اوالئهاج-زْل)لأيصاز دائص-ر الآجرْ حم إلا حثر لا إلا اللهم 

وهولم، وماله وعل عليه افه صل الّبي مجد بماء ؤ، الحدينا هدا آ ١ ] 
اغبإذن المدينة إل مكة من وسالم اله وعل عليه الله صل الٌى هاجر التارخ، من 

بنعمرو بنو لحم* يمال حي ل المدك علو ل، ارئنزل المدينة، إل فوصل وأمرْ، 
عليه،وسلامه اطه صلوات، وله عنزة أنبع ؤؤإ ررقأقام ماء، ماكان ق عوف،،< 



اكلأةاضع ٠٠٠اثمساجد كناي 
—^^=شمء===ض—^ ٣٢٤

إظهاواسسوفهلماا !^؛^؛ ٤٠#يجاووا أحواله، وهم الجار® بني ملأ إل أرتل إيه 
دينه،وعن عنه للي متعدون وأمم وتفخمه، وسلم عليه افه صل لتعظيمه 
تكربجالهم•أحواله لأنبمم النجار بني ق وملم علته اممه صل الني نزول أن والظاهر 

علوتلم عليه افه صل اممه رمول ؟^أئظرإل ٤٥٠ءنهث اف رصي قوله 
رديفكان أن عنه اممه رصي يكر لأف عفليمة منقية هدم ردفه®! بكر وابو راحأته 
رالمدينة(،دولتهم بلد لحوله عند وناقته رحله عل وملم عليه افه صل اممه رسول 
،رهدايقولون؛ والصبيان بالناس، مكتظة والأسواق حوله®، النجار بتي ®وملأ 
عفليم.ومشهد عجسي،، منظت ٠، أيراءر اض محمدإ 

معنويةإصاءة ثيء كل منها أصاء الدينه وسلم عليه الله صل قدم ولما 
استنارمتا،وجوههم امتنارمتج، الموم1ين قلوب وجهيه؛ ؤإصاءة قلبيه ؤإصاءه 

ملوكنامن مللئ، إلينا قدم إذا نحن كنا ؤإذا مشهود، يوم هدا أن رأت كلها الأمة 
يكونكيف يقدم؟ وملم عليه افه صل الله برسول ؛اللث، فإ به؛ الناس احتفل 

به؟الاحتفال، 

حين،يصل وسلم عليه اممه صل اممه رسول ®ث$ال عنه! افه رصي قوله 
افهصل تيى فقد الإبل معاطن وأما العثم*، نرايض ق ويصل الصلاة، أذزكتة 

.٠٢ءيهااالصلاة عن وسلم عليه 
بالمجدالتداءة التنة من أن عل يدل، وهدا باللمجد®، أمز إثه ®ثم وقوله! 

أرصانخطهل أن نريد عندما فمثلا العبادة، ومحل الأمة محتغ لأنه مواء؛ كل مل 
)ا(يظر:»سالإمامأحم«)؛/م(.

سمرةبن جابر عن ( ٠٣٦ ل رمم الإبل، لخوم من الوصوء باب الحض، كتاب لم: مأحرجه )٢( 
.رصي



ص«ساواسداسس«س
٣٢٥ً=ًً=كت===ء=ء=ً==^ٍ 

الواجب،هو هذا وميوها، الناسة الماحي محلات فننظر يالماجال، نبدأ موائا 
فيهليس الكبير الخطط فتجد الطمع، يلحمهم الناس أف الأصف ْع ولكن 

ثراءإل الحكومة تضهلر أن أجل س مجد فيه ليس أو واحد مجد إلا 
وتفويتحهلآ أيه شك لا وهدا الأرقى، صاحب، عنها فيعوصى للمجد الأرقى 

للفضيلة.

بنيرريا ٥^١^ مجاووا النجار بني ملأ إل ®يأرسل عتهت افه رصي وقوله 
عنهم!افه رصي فقالوا بثمن، عل ييعوْ يعني! هدارا حائطكم يامنول الثجارأ 

وثصيبهم.حظهم من وهذا الإةا،؛ إلاإل كث ^، Joajلا وافه ارلأ 
سويت،ما حربة أشياء يعني وحزب،١٠ المقرين وقبور ثحل فيه راكاف وقوله! 

ذللثج.نحو أشياء شوك، حفرة، رفيعة، أرخى مثلا يعنى لها، يؤبه ولا 

وبقبورمحقلإ، يالتحل وسللم عليه افه صل افه رمول راقأمز وقوله! 
عضالتهوجعلوا محبله، النحل فصفوا محال. ،، فو}وبالحرمب قنب،، المركز 
®لكانواحجارة؛ جعلوها عاليه يبنى الي أطرافه يعني المجال عمادنا حجار٥ا١ 

يةولول!وهم معهم، وتلم عليه اطه صل افه ورسول يرئجزوف 
ثالئها-أترة«.يانصراهان اليمبمَلأمحبجمحالآخنة 

منها!كثيرة فوائد الحديث هدا وق 

آلهوعل عليه افه صل افه لرمول عنهم اطه رصي الصحابة تعفليم ~ ١ 
•السيوف متقلد«ي عنهم افه رصي الجار بتي محيء ق ذللث، ويتمثل وملم، 

هذهق كإ للملاح الحامل ^^١٤ ١١بمفلهر يفلهر أن ان للأنينبغي أنه ٢" 
القصة.



اثملأةؤبمواشء اأ4س1جاد كتاب 
——————^==ض^= ٣٢٦

الإمامهو كان إذا سيإ لا الكبم لقدوم لاح الحمل منه يوحد قد ٣" 
للأمة.

عليهاش صل الله رمول رديف كان حيث عنه الله رصي بكر أف فضيلة ~ ٤ 
مجرته.ق وسلم 

أدركتهحيث بمل، أن هديه من كان واللام الصلاة عليه الرسول أن ~ ٥ 
موضع.أي ق الصلاة 

هدمكانت إذا ت قائل قال لو لكن الغنم، مرابض ق الصلاة حواز ٦— 
الصلاة؟تحوز فهل المصل عل تشوش كرتهة رائحة فيها المرابص 

الإنسانيلهى ثيء كل لأن فيها؛ يصل أن يشغي لا لكن تحوز، مولت 
٠صلاته ق حوله يكون أو يصهلحبه أن ينبغى لا ؤيثغله 

إلاثمنه ، jLuر)لأ عنهم.' اممص رضي لقولهم عليه دل بإ ينعقد الوقف أن ٧" 
وفعل؛قول من عليه دل بإ ينعقد الوقف أف اض رحمهم العلياء ذكر وقد اممه®، إل 

فيهايصلوا أن للناس وياذن أرصه عن الشخص يتخل أن الفعل ؤمن قالوا! 
به.ينطق ب ؤإن ومما تكون فبهدا مجدا، لتكون 

والأثل.النخل يزيل أن له قاف مجدا يتني أن أراد إذا أنه ٨" 
للناس.فائدة فيها يكون قد قيل! فان 

أقيد.السجد لكن فالخواص،؛ 
أنالمشركين بقبور أمر أنه والدليل لها، حرمة لا المشركين قبور أن ٩" 

١نبشها محز ب لمين مقبور لوكانت، أما تنبس، 



صءساواسضاسسوما
 ^==============^^=====^^==٣٢٧

عليهاش صل أمره من ءخذ احي؛ المق القبور إقرار يجوز لا أنه ~ ١ ٠
إنأته وهو؛ فر؛ المجد ق كان إذا فيإ التفصيل سبق وقد القثور، بتبش وملم 

الميتدفن ؤإن فيه، الصلاة تصح ولا المجد، هدم وجبا الشر عل المسجد بتي 
وتصحفيبقى، السجد وأما النااس، ح ؤيدفن اليتا، نبس وجبا لمسجد اق 

اممهصل المي عن ست، فقد محيلته ق لكن فان قبلته، ق الشر يكن لر إذا فيه الصلاة 
٠•الشرر إل الصلاة عن نس أنه وملم آله وعل عليه 

يشلالعمل عل الرجز لأن وذللث، العمل، عل الرجز جواز ~ ١ ١ 
أوأوالبات الحجارة يمماذفون لكنوا إذا فانه العل إلا ذللث، يعرف ولا الإنسان، 

قدلأنه عليه؛ يكون ما أسهل من وهي يقذفها الإنسان فتجد يرتحزون وهم الطم، 
الرجز٠هدا سس، سعل 

بناءق شاركهم حسن، وسلم آله وعل عليه اش صل الّمح، تواصع " ١٢
عليه.وسلامه الله صلوامت، معهم يرتحر ولكن المسجد، 

من!نؤ-خذ للقفل؛ مراعاه الفضول( تقديم جواز " ١٢'

ؤا^هاجزةاز الانصسمحاصر ............................ 

والنمرة،الهجرة أين حمعوا لأنبمم الأمار؛ من أفصل فالمهاجرون ؤإلأ 
لففلثة.لبلاغة مراعاه الفصول، يقدم أن يجوز لكن 

٠٠٠

عرثد1بير عن ( ٩٧٢)رقم الشر، عل الخلوس عن النهي باب الخنائز، كتاب لم؛ مأحرجه '
عنه.افه رصي الغثوي 



الصلاةاضع ٠٠٥المساحي كناس 
===ً=====^^=^^ك^====خ=^= ٣٢٨=

حدشسب، حدسا م،  l_J^العتوي، ين اطه عبيد حدسا — ٥٢٤
مرابضِو، يصل كاف وسلم عليه افه صل اه رسول أل آنس؛ عى اليح، آبو 

١^١؛.الغنمظأن؛ض 
حدتاالخارث"، ابن ~مح حالي أحرثا قمحي، بن ءش وخدثناْ - ٤٥٢
ءاضُ ضل اش زئول كاف بموو: أنتا تجغ هال: ١^؛ م ص شب، 

٠ص يمثله.وسلم، 

 [ ١ t الغنممرابصر ق الصلاة عن سئل لأنه شرطا؛ وليس للوالح، بيان هذا
ئجا0ا".

اسممح)ص:؛ا"ا<.



بمبصلاسمنياصسإشاسأ
٣٢٩

الكنبةإلى ^والقباةجاضس 

عنإنحاى، أي عى ابوالأحوص، حدثنا ثيبه، اي بن ابوبكر حدثنا ~ ٥ ٢ ٥ 
بستةاأئدس بيت إل وتلمم علته افه صل البل نغ صلتت هالI عانيت،؛ بن 
قلا,4س ١^٥: الىِفي ١^ زلت، ض ;١؛ ^م 

الثوممن رحل هادطلى وتلم، علته اانح صل الس صل بمدنا فنزلن، ؛1، ١ ٤ ]الغرة:٤ 
الإب-ول وجوههم مولوا محيلهم بملول، وئز الأنصار من بناس هم 

ابنمال عض؛ عن محنا حلاد؛ بن وأبوتكر اقى، بن محمد حدثنا " ٥٢٥
شمعت،هال! إنحاى؛ ابو حدسي سمان، عن تعيد، بن يضر حدسا الثم،ت 

ستةاقدمن بيت، يحو وتلم علته اطه صل اممه رمول خ صلتنا يقول! ^١؛؛ ١١
طممحتا\جمكامامح.

افعتد حدسا منلم، بن العزيز عبد حدسا مروح، بن فينان حدسا — ٥ ٢ ٦ 
بنماإا4 عن له"، "واللمظ سمحد بن متنبه وحدسا عثز•)ح( ابن، عن، دينار، ابن 

بماءالصح صلاة الناستي بتي هال؛ عمر؛ ا؛ز، عنر ديثار، بنر افه عبد عن أنسر، 
وهد!!؟، ٧١عثه أنزل هد وتلم علته ١^ صل اش رسول إف ؛ هثاJ حاءهمآيتج؛ إل 

إلثانثلاروا الشام، إل وحوههلم وكادتإ هانتملوها، الكعته بمتمل أف أمز 
.^١

^لأئس،طديظلي؛بمة،صئوضين
بجهالت عص؛ ابن عن ديناو، بن افه ه وعن عص؛ ابن عن نالإ، عن عو، 

ماللث،.-ثدسث، بمنل رجل؛ حاءهم إل العداة صلاة ق الثاّسر 



اكلأةؤبمواضع اتمساحد كتاب 

صتلمه، بن حماد حاوكا عمان، حدسا ثسه، أف بن أبوبكر — ٥  ٢٧
اأمدس؛ثحوست، يصئ، كال وتلم عليه ، ٥١صل اممه وقول أف آنس؛ عى ثابت، 

ستلزو-؛ههلكث< ربمستها تنئ هلنزكنف آثمق ؤ، تحؤك يثوت، رئ مو ؤ ئنزثثا؛ 
المجرصلاة ركوعِفي وهم تلمه بني من رحل ئمث [، ١ ٤ ]البقرة:؟ ه ألسحدأء١ي 

\يج}نخز ئي كثا مالوا -^٧،، قد ١^ 1لأإل كادى: دظ ه زقي 

إلوسلم اله وعل عليه افه صل المني صلاة بيان ي الأحاديث هده [ ]١ 
حديثق كعا شهرا عثر ستة ذلك، عل بقى الشمال، نحو وهو القدس، بيت 

محه.الله رصي عازبإ بن الثراء 

ينهلر فيما اليهود يوافق أف محب المدينة قدم ما أول كان أنه ذلاائ،ت وسسي، 
يوجهأن إل يتطلع وملم آله وعل علميه اف، مجل المي كان ذللث، ْع ولكن عنه، 

هينبمتها تله آ ل و>؛هك يثلت، رئ هد ؤ تعال! قال ك،ا الكعبة إل 
ست،نحو التوجه أل الله رحمه الإسلام شخ ذكر وقد آخره، إل [ ١٤٤

يمتملون؛ ١٠٢^جيع وأل والشاري، اليهود تحريف س المشرق أونحو المقدس 
يئنؤإذأدل تعال• افه لقول الظاهر هو هدا لكن ّنالا، لهدا يذكر ولر الكعبة، 

•آحره إل [ ٩٦عمران: ]آل ه ممتنليإاو< وهدى باغ وتيعلأنامراءتم(هقم 
الذينالقوم ل محهم اق، رصي ماك بن أنس وحديث، عمر ابن حديثا ول 

بخثرالعمل عل دليل فاستداروا فأحثروا القدس سثإ نحو يصلون وهم وجدوا 
قالوقعت، يحول ق الواحد المزين بخثر يعمل ولهدا الدينثة، الأمور ق الواحد 
هداأن ق الواحد بخثر ؤيعمل الملة، ق الواحد بخثر ؤيعمل والصيام، الصلاة 

الكثثرة.المسائل س ذللث، وغير ثحس، الماء 



المميتاثى القدس ض التياه تميل باب 
٣٣١^=^ًًً^======ء=^ص^==ٍ=دد= 

أنازمه لا الصلاة أناء ق بالقبلة علم إذا الإنسان أن عل أيضا دليل وفيه 
منم،نيإ ما عل بتوا القوم هؤلاء لأن سق؛ ما عل يبني بل الصلاة، يتانف 

•تيم صلا 

فيهسيكون حصل ما لأف تضز؛ لا الصلاة لإتمام الحركة أف عل دليل وفيه 
قذلك بعد الإمام وسيكون ستتغبمر، كلها الصفوف أف ذلك وحه كثيرة؛ حركة 
المقدس.ليبت، تماما معاكسة القبلة لأف الصفوف؛ آحر مكان 

أشرفهي عبادة ق الممحلن فيلة وأما الكعة، فضيلة عل دليل وفيه 
العبادات.

لوجهه يقلب واللام الصلاة عليه الرسول كون من يزخذ هل مسألأت 
المإء؟.إل يطر الداعي أن اكإء 

يتتفلرالسإء ق وجهه يقلب والسلام الصلاة عليه الرسول لا، الحواب،ت 
يدعو•ولثس الوحي،، نزول 

٠٠٠



اسلأةو4هاصع اءسطءءد كناس 
=ًءء=^ء=^^^ءءضذ===== ٢٣٢

اضورواتخاذاسووشهايناءالساجدض ءس اض باب 
واشضاساذاشرنساص

هشام،خدكا نعيد، نن كش خدننا ءزُب،، بى وهم وحدتح، - ٥٢٨
—فيهابالخبثة وأيتها كيينه تلمه وأم حبيبه أم أف عاتشه؛ عذ اي، متى 

وتلم؛عثه اممه صل اممه رمول ممال وتؤألأ علنه اطه صل اممه برسول يصاؤير— 
فهوصوروا منحدا ي ةةاُت،ةن°\عل الصائ الثجل يهم كاذ إذا أدكك ااإ0 

الماةةا«لاا.ين؛ عنداف الخلق ثتاث اوكلخ، الئزن؛ ينك 
j^؛،ءدثن1 3الأ: النأ3د؛ زتتو ثثه، ى ;ن م ر ك -  ٥٢٨

اشُضل اض ننول عئد مماووا أم ص أسه، ض ئزن؛، ئ ؛و1[أ 
ثحوه.يكن ثر كنيته؛ حبيبه وأم ثلثه أم مدكزمحت، منصه، ونئلمِفي عليه 

فثر،عل بتي الدي المسجد هدم ومحب محزم، القبور عل احي المبناء [ ١ ل 
هذا،لثل الناس يعود لا حص ملأيئن نمقايه كانت، ولو صرو فيه كان ولو حتى 

مسجدق تعال لقوله فيه الصلاة تصغ ولا المال، خماية س أول الدين وخماية 
القرارمجد عن ش افه كان فإذا ١[، ]اكوة:خ• ه أبدا فه لأصل ؤ الصزار! 

أنتس والسلام الصلاة عليه الرسول ولأن أول؛ بابف من فهدا هذا؛ دون وهو 
سابق،والتحد ، متاجد،' أJب١ئهم قبور ءاقذوا وقالت القثور، عل احي المثبتي 
ذقنإذا وأما سيئ، رحل أوفثر صالح رحل قر القبر هذا يكون أن بئن فرق، ولا 

بناءعن النهي باب، الماجد، كتاب، ت لم وم(، ٤٣٦)رقم الصلاة، كتاب، البخاري! أحرجه )١( 
عنهم•اش رصي ماص وابن عاسة عن ( ٥٣١)رغم الشرر، عل الساجد 



اهورواتغاذاسودلهامذبناءالساجدض اس باب 

أولاوصع السجد لأن المسجد؛ عن ؤإزالته سثه ثبب فإنه السجد ق الممى 
لرفإن الصلاة، غر ق ينتغل أن أو مقرة يتعمل أن ثبوز فلا للصلاة، وتمن 

فإنملة ق الشر يكون أن إلا صحيحة المسجد هدا ق الصلاة فإن يكن 
إلتصلوا ررلأ ق1لت وملم آله وعل عليه اف صل الني لأن تصح؛ لا الصلاة 
يعطلموف لأته الخال؛ هده مثل ل ؤيتمن ينبس أن بحب لكن، ، القبورٌ 

فيه.بالصلاة المجد مصلحة 

الجدهدا ق فالصلاة الخلمح أو الثإل أو ^( ٣٠١١عل كان إذا وأما 
الشر.حدوث عل مابق السجد بناء لأن صحيحة؛ 

مبنثاالمسجد يكن ولر القبلة"، ق —وليس المسجد بجانب الشر كان ؤإن 
آحرمسجد عن يحثا أن ولايلزمه صحيحة، السجد ق فالصلاة الشر؛ عل 

بديل.

عام،القبورا، إل تصلوا '؛لأ ت وملم عليه اممه صل الرسول حديث قيل؛ فإن 
المجدأوبتي المسجد فوقه بتي ثم أولا الشر وضع مواء مهللما الصلاة تصح فلا 

الشر؟وضع نم أولا 
الخديثتلكن صحيحا، لكان قبور فيه مكان ق تصالوا لا ئالت لو ظلخوابت 

إليه.يصل لا المجد ملة ل الشر كان إذا قفا: ولهذا القور«؛ إل ررلأمحلوا 
الخواب؟فإ السجد داخل والسلام الصلاة عليه الرسول قر قيل: فإن 

الجديبن ولر السجد، ل يدفن لر واللام الصلاة عليه الرسول الخواب! 
ولرمعروفة(، )حجرة مستقل ست، ل قره كان ؤإنإ يمومتإ، أن مل بني بل عليه، 

تقدم)١( 



اثصلأةماضع 44اتمساحد ا كناي
==^ً=ً====^ًٍٍ==^؛===طشظد= ٣٣٤

يدحلفلا كشرة سنوات مضي بعد إلا الأن نشا الذي الوصع هدا عل تكن 
متقل.بتاء ق الأن المسجد حارج وم ذا، هل 

حلفه؟الناس صل فإن قيل؛ فإن 

وامحجرةموجودة ا-ةدران لأف حلمه؛ صلوا لو أبدا ثيء فيه ليس ءالخواد-ات 
تقثة.م حجرة ق فيعتبر حجاب، فبينهم محاؤلة، 

اغتماحا؛حشية عاليها فيبنون وتشترى اإلقا؛ر تبيع البلدان بعضي ل تنبيه' 
هن.الأن عته؛ مي يا هذا ولى المقابر، هل.ه يتغتمهسؤ عليها يبنوا طإ إدا لأيم 

لحفظها.الأرقى س القطعة هذه عل فهوسور الحفظ، اب بس 

كنيتهذكزثا تلمه وأم حبيبه أم ررأف ت الحديث، هدا ق عنها اممه رصي وقولها 
للمثنى،®دكزثا® j،,' الضمير أن وهو النحو، ق إشكال فيه بالحبثة® رأينها 
لكنبالحبشة، رأتاها يقولت أن يقتم، السياق وكان للجمع، اررأينهااا وق• 
بابص أو جع ادنتى أن باعتبار إما المثنى؛ عل الحمع صمثر عود باب من هذا 

التجوز-

اللهرحمهم العالعاء بعفن أوحديقة؛ طريق لتوسعه القبور عل الاعتداء فائدة؛ 
المقبرةق يوصع وأن القبر، ينبش أن بأس فلا ذللت، إل الضرورة دعت، إذا قال؛ 

محوز.لا فإنه نحبن مجرد كان إذا وأما العامة، 

**



اسورشهابفاءالماجدعلى ، ٠٥اص باب 
ء ٣٣٥——= ——ك———ءٍ

عىأبيه، عذ هثام، حدسا معاويه، \وو حدسا كزيب، آبو حدسا — ٥٢٨
الإذأ1زض ز1ءا ؤط؛ية اضُه ضل ١^ ^^^١٤  ■_ءظ 

حديهمآ١'•بمثل ماريه ماول-هات 
ينهانم حدثنا قالأت النائي؛ وقلإو ثيه، أف بن بكر حدساا؛و - ٥ ٢ ٩ 
ثائشه؛ض ١^، ئن ئنؤًْ ص محي، أف نن م ض / jCSحوكآ اكا;م، 

افهررنس منة: لزحأ اثدي مزصه ق رتلمم عثه ، ٧٥١صل، ، ٧٥١زنوو هاJ داJئا: 
مإرْ؛أبرو داك ثلرلأ ت قالت، مثاجد«، 1وثائهلم محثوز اةدو1 وأثثّازو،ا التهود 

ترم;لم ذاك، ئتث: م زو)_و'\لأ؛;ن بمظ اذ فئ و؛ قي 
ئاوئ،ا'ا.

عل،أث، ذكرنا وقي. . ٠لدكزر٠٠ةول،ث وهو النحو، j، أيقا إشكال ف، هدا [ ١ ] 
الراغين،(.لخة:)أكالوز،

واشوهذا الخارج، j ودفن اظهر ض؛ ررابرر® عنهات اش رخؤ، قولها ]٢[ 
مسجدا،ئخد أن من حوفا قره ي؛رر إ أنه 'عنها اش رمى عائشه من نفثه أعلم 

أفوالسلام الصلاة عليه الشي عن ورد قد لكن مسجدا، يتخذ لئلا بيته ق هجعل 
اللهرمحي عائشة قالته وما السبب، هو هدا فيكون ، قضوا حيث يدننول الأنيياء 

عندها.من تفقه عنها 

افّرمى بكر أيي، عن ( ١  ٦٢٨)رنم ودنته.، وفاته ذكر باب الحتائز، كتاب ت عاجه ابن أحرجه ( أ 
محه.



اتصلأةؤبمواضع اتبمساجد كتاب 

يونس،أح؛تفي وهسا، ابن حدسا الأيئ، سعيد بن هارون حدسا — ٥٣٠
اضزثوو قاو ئاَل،: أنا أو اك؛ ئن تعيد خدم شهاس، ائن ض ^٧٠،؛ 

مناجي،،.أئبثائهم نور اقدوا التهود! اف ررياثل وسلم؛ عليه اش صل 
الأصم،بن الله محب ص المرارتم،، حدسا تعيد، بن ءتي؛ه وخدش -  ٠٥٣

!وملم عثه افه صل اممه نسوو أف هريرْ؛ م عن الأصم، بى يزيد لحدسأ 
^٩^^،،.امحدوا ر>لسافُاتيودؤاشاتىا 

خزنة:ئاو عش؛ نن الأم؛، تعيد ن هاروذ وخدش - ٥٣١
أ"محفيجهاب، ابن عن يوص، ^^؛، دب ابن حدثنا" هادول؛ "ويال، ^؛١ 

٠٧٥١بزموو ئزو لثا قالا؛ عباس؛ بى اش وعبد عائثة، أف افّ؛ عد بى اممه محي 
عنكشمها اعم قإدا وخهه، عل لة حميصه يطرح طفمح، وتلم عليه اض صل 

أJثائهلمموز اقدوا والصازى! اليهود عل اف ®لننه وهوكدلاكأ مماو وجهه؛ 
ا.تعوار ما خ، منابJااسر 

الثلاثةالحروف شح *ثزلت،، الأصول؛ أكثر ل اممه؛ رحمه النووي قال ]١[ 
الوفاة.زلت، أي اكةر١؛، الاكأنسث، وبتاء 

لبوملم آله وعل عليه اطه صل المي هاية عل دليل الحديث، هدا ول 
أنأقرب، فإ المجد عليه بي إذا القبر لأو الشرك؛ إل التي؛توصل الأبواب 

الشيوأف الشرك، ءلر3، ّد باب من وهدا وجل، عر ينه لا للقبر التامن ينجد 
الشرك.إل يوصل ؤلريق كل سد واللام الصلاة عليه 

)ا(»شرحالووى«)ه/آا؛-ما:



القبورواتغاذاسودمهاعذبناءالساجدع،ى النهي باب 

مح-وئهمم-؛
بنافه عبيد ص عدي، بن وكرثاء حدسا— بكر؛ آبو —ومحال أنوئا إنحايىت محال 

النجرائ؛الخاوث بن اش عيد عذ مرْ، عنروبن ض أنبمة، م بن ثيد عن عنرو، 
يموتأل مل ونئم عليه ، ٠٥١صل البي تمعت دالت جندب؛ حدش دال1 

محيدعال الله محإل حلل؛ يخب ل يآكول أف اممه أبرأإل ررإل وهويمول؛ حس 
ئنيئاينأممحَلأمحدثمحا

وصا-نجهمأمحايهم محير 'قائدا يبمي 'قاف مذ يإف ألا حيلا، بكر 
أ.دواك«ا عن أئبماثم إق الصورمتساجد، قلاقخدوا ألا مناجي، 

بمِأ,؛؛  اممهإق أبزأ ر>إو( وّلم: عليه ، ١٥١صل قوله عل عاليه اللكدم سبق هدا [ ]١ 
أبىمحول ومنه جائز، الثاق الaلرذc من الخليل إل ومحلنات بيذان منغم ل ؟كون أف 

.يكدا وملم علي،، ، ١٥١صل حليل أوصاف عنه• الق، رصي هريرة 
.٠٠

محابوسلم: (، ١ ١ رقم)٨٧ الخضر، ق الضحى صلاة باب المملؤع، ى1ب اوخ1رىت أحرجه )١( 
(.١٧٢ ) رقم الضحى، صلاة استحباب باب المسايرين، صلاة 



اتصلأةؤبمواضع اتبمساجد كتاب 
———==ء=^=ت== ٣٣٨

ثمثءاضاجدواطتي1

اننه قالأ: جم-مح>ونينسامح، 
أنةخدئة؛ قأئة ئم;ن ئن أف ^j5؛؛ أف؛^١ أض وف، 

جتذمحؤ الناس قوو عند عماف بن عقإف نجع أنه يدكر اُقولامحا؛ اض محي تجع 
وسولتمعن ؤإي أكثندلم، هد إمحم وتلم؛ عليه اض صل الرمول سحي م_ 
أثهحسبت بكيمث؛ —هال مال فه منحدا بم ررمن يقول! وتلم عليه اممه صل اطه 

ررئثلهروايته! ل عيثي ابن وءال الحك؛،• ل بقا له اطه بى اطه~ وجه به بمش محال؛ 
فىه«.

المش-؛لأبن -واللفظ المس بن ومحي خزب، بن رج خدننا - ٥٣٣
عنأي، حدسى جنمر، بن ا-ثميد عبد أ->مدا ئد، بن الصحاك حيلنا هالا! 

أفها■حثوا دلك، الناس مهرة ^^، biJktتاء أراد عمال بن عثنال أف بن محمود 
بمررمن يقول! وتّللم عليه افه صل اطه رسول، تيعت يمال،! هيثه؛ عل يدعه 

الختممثلئ«ااُ.و ١^٥ طهش تحدا 

هذا.عل امملأم سق ]١[ 



ub  امملييقوسخ الركؤع ش الركب على الآس وضع إي الندب
٣٢٩———ت=^—^ء 

الوكنعفي الركب على الأيدي وقنع إلى الئدب باب 

آبومعاؤيه،حدسا مال! آبوكزيب؛ المدابي العلاء بن محمد حدسا —  ٤٥٣
منعودبن ، ١٥١ jlpأسا ئالأ: وعلمنه؛ \لأينؤ,( عن إبزامثأ، عن الأعنش، عن 

يأمرداهلم هصلوا، دةوموا هالث لا، هقلنا! حلمخم؟ خؤوي أصل دمالت ائم؛ دق 
يمينه،ص أحدثا هجعل ُأيدسا، هأحد حلمة لثئوم ودهسا هاو،ت إهامة؛ يأدان'ولأ 

أيديناهصزب داو،ت وكبنا، أيدساَعل وصننا وكع هلتا هاز(ت شتاله؛ ص خو او 
هوؤزظوف ؛نه قاَل: ضل هاوا هاو: تدنه؛ ثئ أذخمحا ئأ كهمه ثنن نْوق 
هدوأيتمو٠^٠ مإدا آلوش، ثرق إل ونحنقويا متثاخا عى الصلاة يوحروف أمراء 
كثينإذا شبمه، نتهي ضلاوفي زاخنلوا لمثابما، الئلأة صلوا ذلك هطوا 
أحوفززلإ ^١ أخدكي، هوهئي مئ أكو كثي ^١ ■؛_1، صلوا ثلاثه 

احتلافإل أيظؤ كهمه، ثى وليثي ولتجنأ، مخديه، عل ذراعيه مليمرز 
هازاهم.وتل؛ عليه اممه صل الثه زئول أصايع 

هال:)ح( منهر. ابن احيمتثا التميمئ، ا-قاوُث، بن منجاب وحدسا — ٥٣٤
زاؤع،بن محمد وحدسي هال: )ح( جرير• حدسا قيه، ر بن عثتاف وحدسا 

علمنه،عن إبزاهيلم، عن الأعمش، عن كئهي ممصو؛ حدسا آدم، بن §ض حدسا 
ابنحديث، وق معاويه، أي حديث، بعز اش؛ عند عل يحلا أما والأموي؛ 

وسلمعليه اممه صل اه وسول أصابع احتلأب إل أيفلر يلهامحا وجرير• منهر، 
محنائ•



اثصلأةؤبمواضع اثبمساجد كءب 

ئوتى،ئن \i4 محي ^ الدارص، اوم مد نن ، ٥١محو خدتثا -  ٥٣٤
Jpدحأد ٌ والأنود؛ علمته، ض إبراهيم، عى تتصور، ص نرامحل، إض 
صأخدمحا ظ تمحا، ممام م، ئالأ: خلفمحآ؟ نن أضل قثاو: اف،؛ مد 

ئأأدقا قفزب نتجنا، م أدقا قزضتا تكنا ئأ ص، ص زالأم محنه 
اممهصل اق، رسول قتل هكدا قال؛ صل نلنا ئخدي، بئ جعلهإ ثإ هذنب بئ طبي 

عأتهوت1لم.
قالا:كثثه-، -زاللفظ ابمدري ثأثوكاْل تعيد، ئن محه خدئثا - ٥٣٥

جشس،إل صقت محال; تعد؛ بن مصاسس، عن يعفور، م عن عوائه، أبو حدثنا 
رتجتتاك،عل كمك اصرب م: ل ممال ركبى؛ بق يدي وجنلئ، قال،ت أبط؛ 

أذوأمردا ^١، عن مإا إدا وقالت يدي قفرب أحرى، مرْ دلقر نئلث، يم قاو،ت 
نفيببامحماهم.

ابنوحدثنا قال! )ح( أبوالأحوصن. حدثنا هشام، بن حاقن حدسا —  ٥٣٥
»ننهإازج: إل الإنآد ^١ تئور، و ص ^^١ حنث حو؛نا ، صم 

بمد0.ما يدكرا ولم عنة®، 

حالي،عذإس؛اعيليند وكح، حدكا ثثأ، د ئ أبوم حدكا " ٥٣٥
^١يدي مملت زكعن، قال: تعد؛ بن مصمح، عن عدي، بن الزبر عن 

أمنJايئ ^١ معل كنا قد أف! ممال ئخديه— بئ ووصعهنا ، ٠٠طبي "يعيى! 
باوف

بنحدقاإنكاعيل يوص، بن عيثي حدقا موتى، بن الحكم حديي " ٥٣٥
صليث،قال،ت وئاصن؛ أف بن نعد بن ممحمح، عن عدي، بن الربتر عن حابي، م، 





اثصلأةؤبمواضع الساجد كتاب 

جوازالإقماءaJ(الضنىباب 

و->دون1قال؛ )ح( ؟كر• بن محمد أحتريا إبراهيم، بن إسحاى حدثثا —  ٥٣٦
اني حميئا: قالا الشل-؛ ِفي اوزاي همد خدشأ ا-ظنائ، محن 

علالإقعاء ق هماس لإبن هلنا يقوو؛ طاؤنا نيع أيه الرلإر؛ آبو أ"تحثرفي جريج، 
ثلم: ان مماو بالييل، لنثاُْإنا لة: ^١ ١^٤، هئ مماو: ١^؛ 

أ.وسثلما عليه الله صل سك منة هل 

هذاففي حديثان؛ فيه ورد الإقعاء أف اعلم الله؛ رحمه النووي قال ]اآ 
روايةمن وغيره الترمذي رواه همه، الثهي آحر حديث ول مئة، أنه الحديث 

روايةمن تعال افه رحمه حئل بن وأحمد ا، أسر رواية من ماجه وابن ٠، ■^(١ 
صعيفة.كئها وأصانيدها ٠، وأسُ تمره رواية س والثهقى ٢، هريرةر وأف نمره 

الأحاديث،،لهذه احتلائاكثيرا تفسيره وق الإقعاء حكم ق العلياء اختلف وقد 
نوعان!الإقعاء أف عته معدل لا الذي والصواب، 

الأرضعل يديه وتضع ماقيه، وثنصس_ا بالأرض، إليتيه يلمحق أن أحدهما؛ 
بنالقاسم هميد أبو وصاحبه الثى بن معمر عبيده أبو فره هكذا الكيس،، كإقعاء 

تماجه وابن (، ٢٨٢)رقم الإقعاء، كرامية ق حاء ما باب الصلاة، كتاب الرمذىأ أحرجه )١( 
(.٨٩٤)رقم السجدتن، الجلوس؛؛ن باب الصلاة، إقامة كتاب 

(.٨٩٦)رنم الجاوت؛ن، يى الجلوس باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه؛ ابن أحرجه )٢( 
سمرةعن ١( ٠ )>،/ وأينا عنه، افه رضي هريرة ش عن ( ١٣١ )لإ/ أحمد الإمام أحرجما ( ٣١

علمه.الله رضي 
اوٍهفى)آ/«آا(.)؛(أحر'جه،ا



ب1بجوازالإد1ءضاصز(
 —=^———^——=٣٤٣

الهي.فيه وزد الذي هوا،لكروه التؤع وهذا اللغة، أهل من وآخرون تلام 
ابنمراد هو وهذا السجاوتين، ين عقييه عل إليت؛ه عئعل أن الئاق• والؤع 

عنهاممه رضي الشافنى نص وقد وملمء، عليه اممه صل يتممم ®ئنة بقولهت عباس 
حديثوخمل المجدت؛ن؛ ب؛ن الخلوس ق استحيائه عل الإملأءاا و٠١رالبويهلي® اق 

والقاصيالبيهقي مهم المحمفن س خماعات عليه عنها اممه رصي عاس ابن 
تعال.افه رحمهم وآخرون عياض 

كانواأمم واثلف الصحابة من حماعة عن روى وقد القاصي• قال 
ممسيأن الثنة من عنهات اش رصي عباس ابن عن مفرا جاء وكذا قادث يفعلونه، 

عباس.ابن حديث تفثر ل هوالم1واد-، هذا ، إلتيك عقبيلئ، 

؛؛نالحلوس ق امتحبايه عل عنه افه رصي الشافعي أل ذكرنا وقد 
الأفراس.فيه الثنة أف وهوالأفهرث أخر نص وله جدتقن، ال

قولان؟فيه أفضل؟ وأتبمإ محنتان، أما وحاصله 
ةوحلالافتراش، فستتهإ الاستراحة ة وحلالأول التشهد ة حلوأما 

سبقوقد عنه، افه رصي السافعي مذهب، هن|ا الئورك، فيه المنة الأخير الهد 
تعال.اش رحمهم العناء مذاهسا مع بيانه 

أي؛الخيم؛ وصم الراء بقح ضبهلناه بالؤحلء حماة لنزا0 ،رإيا وقوله؛ 
بنعمر أبو وصبهله قال؛ لم؛ مرواة حمح عن القاصي نمله وكذا بالإنسان، 

وردغلهل، فقد الختم صم ومن عمر• أبو قال ابيم؛ ؤإمحكان الراء بكر الإ عبد 
إخافةبه يليق الن«ي وهو الضم الصواب وقالوا؛ الثر، عبد ابن عل الخمهور 



انملأةو4ماشم اثمساحد كناس 
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اه. ٠١٣واه إليه، الحفاء 
الحنابلةعند عقييه— عل ومحلس قدميه ينصب أن —وهو الدكور الإقعاء 

أنيمكن لا ولأنه اكي، كالكلب الرجل نحد أن الواقع ق إقعاء لأنه ؛ مكروْ 
فلهياالحم، ثقيل كان إذا سيإ ولا يتمب،، موف، لأنه التام؛ الاؤلمئنان يهلمئن 

•ئش 
ابنقول، وأن الأمر، أول، ق إنه فقيل! عنه اف رصي عباس ابن حديثا وأما 

ووقوف،التطبيق ألة مل عنه اش رصي معود ابن كقول عنه اش رصي عباس 
صرثكاالنسخ فيه ورد عنه اش رصي عود مابن حديث، لكن الرجل؛ن، الإمام؛؛ن 

النيقاف الإقعاء من هدا كان إذا لكن صركئا، يرد فلم هدا أما فيه، إشكال، ولا 
عليهاه مجل اش رسول، لصلاة الوامجشن وأكثر عنه، نيى وملم عليه اش صل 

لالأمحر ق وكدللث، الأول،، التشهد وق \ذثجو>نن بين يمترش اثه يصفون وملم 
يكونأن ت مثل ذلك،، إل محتاج أن إلا الأقرب، هو وهدا تشهدان، فيها اش الصلاة 

به.بأس ولا حاجه هدا فيكون يفرش، أن معه يستهليع لا صيق مروال، عليه 
عنها؟اه رصي هماس ابن النهئ؛قول، نحصص لا لماذا قيل؛ فإن 

واللام.الصلاة عليه الرسول، فعله أن بعد النهي يرد قال فالحواب،ت 
الثنة؟ق التق باب من هذا إن يماك لا لماذا قائل: قال فان 

التنئع•يقتفمح( لا التهمح، فالحوابط؛ 

)ا(»شرحالووتما«)ه/؟ا(.
(.٦٠المتتهىالإرادات،«)١; (، ٥٩٢»الإس«)r/ )آ(بفر: 



إباحةرس ماكان ضذإمي«االكلام باب 
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إباحيكان؛U ،3 ال۵لأةوساغ فئ الكلام تميم باب 

-ثقاز;أي م م;ن ذو \م نن محي يم أثو خدي - ٥٣٧
عنحجاج عن بنأ.ي؛و-؛-< إسإعيز حيكا محالات الخديث-؛ لمظ ِفي 

بنئعاويه عن ساد، بن عطاء عن ئبمونه، م بن هلأو عن كثثر، م بن عش 
عطشإذ وتلمم عليه افه صل افه ومحول ْغ أصل آنا بينا مال! الئلمل؛ الحكم 
أمتاه!وامحل !^،؛ ٥٥اؤ3نخميأ.( الموم محرماق افه، يرحمك ئئنئ•' الثوم ثن رجل 

ئ1ئهلمقو أيخاذهب، م يخوى بمربوف مجذلوا إو؟إ تئووف شامحي نا 
وأميض مايط ومحلمم عليؤ الله صل الله ومحول صل يلنا سمختر، لكي يصمتوثتي 

ثَلأثمزتني زلا كهزق U ، ^١٥ثُ، نيا أختن بمُْ ثَلأ هبمُ ئما أت نظ 
هوإما الناس، "كلام مى محيء يها يفلح لأ الصلاة هذه ارإل ت محال ثتمني؛ 
محالئ:ذم اشُثوه ٍئل ١^ زثوو محال يا ان القزآن« وقذط ذج اشبخ 

رلجلأمنا نإل يالإنلأم، اش يء ومحي بجاهلية، عهد حدين، اممه،إي رمول، يا 
ميء^ ١٥١١دالاث ة؛قإوكدت( ربمل نمثا دال،ت ثأتمم؛؛، ^ ١١دالت الكهال، يأتوف 

دالت— يصدنحم،، راهلأ الصثاح! ابن —يال، يمثملم<ا محلا صدورهلم ق نجدوثه 
حطثواقيى محمى نحط، الأنبث١ء مى ض لا'كال مالث ئوف، رحال ؤمنا دللم،ت 

ذا٠ث،محاطJJث، نالحئانح، ألحد محي ق ع؛ا رش لجر:ده ل زكانم، محال: قداك«، 
كناآمن، آدم بى من رحل وآنا عتمها، من يثاة دمت، محي الديب وإدا يوم 

محعفلموسلم عليه افه صل انله ومحول ياتيت، صأكه، لكي يأسفول، 
:١٢محمال-^١ ةاسه ^١٠،، ^ ١١١دال؛ أفلاأعتمها؟ اض، زئول ^١ ينت،: عو، دلك، 
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قال:اض، 3ئول أنت قالت: ى؟«، ررثن قال: ١^؛، و ئالت: اض؟«، »أين 

خدنناثوص، نن عيني ي إ;تراملم، نن إنخايى عدتنا - ٥٣٧
دحوْ•الإنناد، خدا كثم؛ م بن عض ض الأزراعئ، 

منها:فوائد فيه الحديث هدا [ ٢٠]

الكلام.تحريم من افه رحمه \ذزآوم إليه أشار ما — ١ 
أنابينا قال: وحل، عز افه محمد عطس إذا المصل أف عل دليل هدا ل ٢" 

ولالقوم، من رجل عطس إذ وملم آله وعل علميه  ٠٥١صل افه رسول مع أصل 
إذاوكيلك آخره، إل افه يرحمك فقلت: ه—، الحملل —قال: ا الإه١ فحمد رواية: 

ستكإ الرحيم الشيهلان من باش يستعيد فإنه صلاته عاليه لياليس الشيطان أتام 
أولا؟للدكر مقتضثا يكون مبب كل ل هذا يفعل وهل ٠، السنةر به 

اممهيدكر فإنه الصلاة ق سببه وحد ذكر كل إف افه: رمه الإسلام شخ قال 
محبب،افه— رحمه الإسلام شخ كلام —عل فالمحل المؤذن، إحابة ذللثج ومن به، 

فإنهطويلا الصلاة ل سببه وحد الذي الدكر كان إذا أنه يفلهر الذي ولكن المؤذن، 
والتفرقةبأس، فلا طويل غم كان إذا أما الصلاة، عن ثشغلمه هدا لأف به، يأق لا 

نمله،طويلة الوين ؤإحابة كشرة، ائل مق معروفة وقصره الثيء طول ؛؛ن 
١لإذن.بجيب فلا 

(.٩٣رنم)١ الصلاة، ق العاطس تنمت باب الصلاة، كتاب أبوداويت أخرجها )١( 
عن( ٢٢٠٣)رنم الصلاة، ق الوسومة شي3لان من التعوذ باب اللام، كتاب ت لم مأخرجه )٢، 

عنه.اه رصي العاص أن بن عيان 



ض|ااصمداسمقضئىنس|طط
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اض،ارريرحمك ت فقوله دعاء، كان ؤإن كلاما يعتثر بالكاف، الخطاب، أل ٣— 
علويتهمع كلاما، فصار بالكاف،، لأقرانه الخهلاب، بصيغة حاء لكنه دعاء، هذا 

وكلأتالهم حطا:ا يخم هذا فإن ئبجإ« »الثلأم فقالما: ا،لقابر زره إذا أنا ذلك 
ذللت،حلاف، ومحمل ؤيردون، يسمعون أتم محمل لا؟ أو يردون وهل معهم، 

اللام.عله رد صئم إذا فانه الدنيا ق يعرفه قر عل ومف من إلا 
رمواعنهم اممه رصي الصحابة أن وجهه للحاجة؛ الألتفايت، جواز ٤" 

قوله!من أشد القوم رررمانجا وقوله• بأبصارهم، عنه افه رصي معاوية 
الصلاةل تكثم لما بشدة إليه نظروا كامم قدئا، يمض ام لأف إة(، )نظروا 
وهدماش، بمعنى وررامياه® الممال، بمحنى ®تقل* أماه،ا؛ ®وامحكل ت فمال( فأعاد، 

علميهالله صل النثي قول، هذا ودليل معناها، يرياوون لا العرب، -يا يدعو كلمة 
يدللث،يريدون لكن ٠، معاذارر يا أملث، رريكلتلث، ت عنه افه رمحي لمحاذ وملم آله وعل 
والاشاْ.الهئة شخد 

أئحادهلم،ا،*يصربوف عنه: اممه رصي لقوله التنبيه عند بالفخد الضرب، ٥- 
وةوليت،، سبحوارأذ إل واللام الصلاة عليه النبي وأرشدهم نتح، هذا لم، 

منكان إذا أما سائقة، ّئه عل مبنيا بأفحاذهم صربهم كان إذا هذا )سخ( 
أفمنهم ظثا قعلوْ نقول،؛ ولكن نح، إنه نةول،ت فلا الساعة تللث، ق اجتهادهم 

هوالمشرؤع.هن.ا 

رثمالصلاة، حرمة ق حاء ما باب الإي،ان، كتاب والرمن.ىت (، ٢٣١أحد)ه/ الإمام أحرجه )١( 
بنمعاذ عن (، ٣٩٧٣)رقم الفتة، j اللسان كف باب الفتن، كتاب ماجه: وابن (، ٢٦١٦)

رممح،جل، 
كتابلم؛ وم(، ٦٨٤)رقم الناس، ليوم يحل من باب الأذان، كتاب البخاريرت أحرجه )٢( 

عنه.اطه رضي سع،- بن سهل عن ( ٤ ٢ )١ رقم 7ام، بمل من الخ،اءة تقديم باب الصلاة، 
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محه؛المهي عند المنكر ترك إل يادرون عنهم افّ رصي الصحاة أف ٦- 
نكت((.لكش بمئتوش وص ررمأ، عنه: اش رصي لقوله 

افهصل الني أن وجهه كلاما؛ يعد لا ذللمثج ونحو والصرب الإشارة أن ٧" 
بالإعادة.وسلملريأمرهم عليه 

الضربعلميهم ينكر لر وملم عليه اف صل الني أن ذلك وجه يقال لا تنئه• 
سبحوا.وقال: عليهم أنكر يقال: قد لأنه بالمخد؛ 

يإشكال فيه تكت« لكي يصئتوش وص رريؤا عنه: افه رصي قوله 
يمحمتوي،،،رأيتهلم ®ئلتإ قوله: عل الأّتدراكثة ®لكن® يحول وهو التركيب، 

سكت.لكني نرأتكلم يصمتونني رأيتهم فلما والتقدير• محدوف، الكلام ل فيقال: 

لقولوالأم؛ بالأيت، وسلم آله وعل عليه افه صل الني قداء جواز ٨" 
افهصل الرسول لغير ذللث، بجون ولا واميُ، هو ُياؤا عنه: اممه رصي معاؤية 

عليهالله مجل افه رسول بعد عليلثا حما الناس أعفلم لأل وسلم؛ اله وعل عليه 
والأم.الأب هما وملم آله وعل 

لأفالحق؛ إل الخلق ودعوته وسلم عليه اممه مجل الني تعليم حن ٩" 
منه.تعلي، أحن بعده ولا قبله معل، رأى ما أنه أمم عنه افه رصي معاؤية 

قوالنهر كهزه، أو الحاهل  Jrينغي فلا نآرذٍا*، ررولأ رواية؛ ل أنه - ١ ٠ 
كل،ولكن واحد، معناهما وقيل: الممطسس،، مثل بالحال والكهر باللسان، القول 
المغايرة.يقتفي والععلف، التاكيد، س أول كان للتأسيس الكلام صار 

»إنىوسلم: آله وعل عليه اممه صل لقوله الناس بكلام الصلاة بعللأن ~ ١ ١ 
منمرمحا كان مواء كلام أي الناس®، ف؛هاثتيةمنكلأم بملح لا الفلاة هده 
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لبملح لا فإنه أثل؛ أو جهوري بموت لكن ومواء أكثر، أو حرفتن أو حرف 
حالةهذا لأن الصلاة؛ ت؛هلل )ع( وغلط! يقرأ مثلا رأيته لإنسان فلوفلث الصلاة، 

واحد.حرف أنه تام،ع وكلام 
به.الصلاة تبلل فهوكلأم )فا( فقلتا؛ وعدم الذي أخاه تخصايإؤلل أورأيت، 

فهوكلام.)ر( فقلت؛ كذا إل انظر لإنسان؛ تقول أن أوأردُتا 
أوأكثر.أوحرفين حرف من لكن مواء الكلام إدا؛ 

فوله؛ق واللام الصلاة عليه الني ذكره ما وروحها لتها الصلاة أن - ١ ٢ 
نعلم——كإ ا-لمحصر وهذا المنآن<ا، وقراءه والكير ارالئسيح تأنيا؛ أي؛ هوءا ®ايإ 

مثلقراءة ولا تكبير ولا بيح بتليس ما الصلاة ل إن إذ الواقع؛ ل حقيقيا ليس 
هذا.ق يدخل لا فإنه الدعاء 

مال®،ارأوكإ لقوله؛ ذلالثا؛ إل يثير لكن بالمعنى، الحدين، نقل جواز " ١٣
إذاالمهم الكلمة، هذه ثاءيرأ، لا يعني؛ معناه، أو الحديث، هو هذا تقول؛ أن ويجوز 

أومعناه.الحديث، هذا فقل؛ اللفظ مبل لر كنت، 

اللهصل الني أن من يؤخذ بطل؛ لا صلاته فإن جاهلا تكلم من أو ~ ١ ٤ 
لأن٠؛ Jالإءادةر صلاته ق المسيء وأمر بالإعادة، يامره لر وملم آله وعل عليه 

بيناض رحمهم العلمإء يفرق ولهذا محفلورا، فعل وهذا مأمورا ترك صلاته ل الميء 
أمكنهإذا يستدرك يهولون؛ فالأول جاهلا، المحفلور وفعل جاهلا المأمور ترك 

شيئا.لايورعلميه يقولون؛ والثاق الاستدراك، 

كتابت لم وم(، ٧٥٧)رغم للأمام..، القراءة وجوب باب الأذان، كتاب الخارىت حرجه أ ا
صه؟اف رصي هريرة أبي( عن ( ٣٩٧)رقم الفاتحة، قراءة وجوب باب الصلاة، 



اثصلأةاث«س1جد كتاب 
___^=ًٍ_شمء^=ككت_ ٢٥٠

اش:>قالأس؛لأنىنفىنصوىاب 
صلاتهفان يصل وص وتكلم ني فمن [، ٢٨٦لالقرْ؛ه مجنا دوا•خاJناإن 

ق1ل:كتاي؟ أين قال: المؤول- -ض: يصل وص نمله اله لو ك،ا تجلل لا 
يقصد؟لا ما ذلك عل يقاس وهل ناٌّي، لكنه يصل وص الدرج، ل كتابك 

لأنهصلاته؛ بلل فلا لح!( )لح! فيقول! ثيء عليه يقتل أن مثل نعم، الغلاهمت 
طيعث1.يأق هذا قصد، ما 

فضحكالضحلث، يوجب ثيء لوحصل يعنى الصحلثا، ذلك عل ؤيقاس 
بلل.لا صلاته فإن صلاة ق أنه ناسا 

أوجاهلاناسا أوغره كلام س الصلاة ق محفلورا فعل س أن القاعدة إدا! 
عليه.ثيء فلا قاصد غر أو 

ماأو افه سحان قال! يصل وص أعجبه شيقا رأى إذا الناس بعفن مسألة! 
اممه؟شاء 

الثجال(<رأ؛قليثح ي نائئم روا الحديث! حال كل عل الحواب: 
افأو! اممه سحان يقول! ثم يقع ما بكل يتحسن الإنسان أن نرى لا لكننا يعم، 
أكر.

يأتهمرا،ارمحلأ وسلم! عليه اممه صل لقوله الكهان؛ إتيان تحريم " ١٥
كن.اغدا سيكون مثلا! للئ، يقول المتقبل، ق المعييان عن محر الذي ص والكاهن 

كانت،ولو الغئات عن خر فالعراف، المافإ، ؛خلاف، كاهن، هدا نقول! وكدا، 
ماضيه.أو حاصره 

مثبم)ص:يأما(.)ا(مدم 
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أوكدا غدا الحرارة درحة ستكون أنه من الأن الإذاعات ق سمعه ما تنبيه؛ 
يرامحانعل عندهم بي لأنه الكهانة؛ من ليس الفلأنية الحهة عل مطر سينزل 

عليهم.نحفى ولا علينا نحفى محسوسة 

وسلم:عليه اطه صل قوله دليله: ولابد، القلب ل يقع اشو أد - ١٦
رروماقال: عنه افه رصي عود مابن حديث وق صدورهم،،، ِق تجدونه محيء ررداك 

معناه:والتهلير ا، ب١لأوكلاار يدهبه افه ررمحى نهض له حمل إلا يعني: إلا،، مئا 
لألالطثر؛ من مأحوذ وأصله التهو، هذا معلوم، أو مرئي أو مؤع بمالتشاؤم 
مثل:مؤع( أو)مكالعفر، )بمرئي( فقولنا: الهليور، به يمملمرون ما أغلب العرب 

بحضنهر مثل: منه،)معلوم( نفوره يستلزم قولا فيسمع ء بثي الإنسان تهم أن 
لآكنهمرسا ولا مسموعا ليس فهذا الأربعاء، يوم أو صفر أو بشوال العرب 
عنهااش رصي عائشة فكانت شوال، ق بالتزوج تتشاءم الحرب وكانت معلوم، 
شوال،ق ي وبني شوال، ق وملم آله وعل عليه اممه صل الني تزوجني تقول: 

افهرصي عائشة عنده النساء أحفلى أن ومعلوم آ• ءند٥ر أحظى كانت فايككن 
شوال.ق  ١٣وبني شوال، ق وهونزوحها عنها، 

أنالعليرة: دواء من هذا يصديهم،، ررئلأ واللام: الصلاة عليه وقوله 
هتحرحت، لما افر، نأن أردت مثلا: متشائم، أنا تقل: لا تريد، عا تصدك لا 

هزا،تفحل لا نقول: ارمع(، السفر هدا يصلح ما معناه )حلاص، فلت: عاصقة 

(،٣٩١رقم)• اممرة، j باب الكهانة، كاب داود: وأبو )ا/بما/م(، أحمد الإمام أحرجه )١( 
بابالق،، كتاب ماجه: وابن (، ١٦١٤رقم)العليرة، ل جاء ما باب الر، كتاب وال،رءأوى: 

(.٣٥٣٨رقم)الفأل،، سمه كان من 
(.١٤٢٣رقم)شوال(، ق والتزوج التزوج استم.اب باب الكاح، كتاب ملم: أحرجه )٢( 
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إذاوالإنسان ، ١١#لاتصدثم ت وملم عليه افد صل قال ولذا وامض، ١^^ اترك 
المملر.من قلبه ق نحده مما امزاح هذا عل مشى 

فإذانظره، ق حيلا يكن ولر قابله إذا بالرجل يتطثر الناس بعض إن ؛^١^ 
حيلاليس رجل يةف~ من ~أول عنده ووقف، الدكان وفتح الدكان يفتح جاء 
ؤإذايجوز، ولا حرام هذا أسود(، يوم اليوم ولد، يا الدكان أغلق )حلاص قال؛ 

نحثك،زلأإمحعيثك«اا؛،»آنئئئاف،س»الإلأههلإك،ؤلأخيإلأ 
يجد.ما عنك افه أرال ذللئ،؛ أشيه وما يافه١٠، واعتصمت، 

محلرقعدة له احر فانالئحر، من نؤع وهو ؛الثمل، الخط إساُت، — ١٧
النيفيه قال هائ|ا لكن الأرض، ق يجهلها جعلومحل منهات سحره، إل -بما يتوصل 

ولادداك،ا، حطه واهي يئى يجط، الأيبياء من ثبى رركان واللام! الصلاة عليه 
الثيءعلق ؤإذا بمتحيل، الميء علق إذن؛ الخعل، هذا وافق أيه بملم أحد 

إلايمكن لا لأنه بمذكن؛ لا الأن الختل أن فالصواب، مستحيلا، كان بالمتحيل 
يثست،ؤلريق عن ر لنا محهولة لأنبما مستحيلة؛ وموافقته الني، هذا بموافقة 

وملم.عليه اطص صل الرسول يبينها لر ولهذا ذللئج، به 

يمح(؛الشمم،؟فكف الحر، منأنولع الأرض  tiالخط ،؛ ٠٢١٥قال فإن 
إنهقالوا: الني س وقع الذي بحر، ليس الني ص وقع الذي فالخواب،: 

الفراسة.ؤع نس 

إذابإ مثرومحل هذا ولكن الأنثى، أي• الخائنة• من الغنم اسرعاء جواز —  ١٨
ترعاها،بالغنم ترح البائية ؤ، فالمرأة منعها، وجب علميها حشينا فإن عليها، نخش لر 

عته،ا.اض عمرورصي بن مداه عن أحد)آ/'أأ(مرغوءا الإمام أحرجه ( 1١ 
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فعرفاوثعء،<، ررق قالت: الأرض؟ أوق السإء ق هو؟ أين بمعنى: بل اممه؟ من 
يعبدوناكرين لأن الأرض؛ ق اممه لمالت: مشركه كانت لو لأما مؤمنة؛ أما 

الأرض.ق إلهي يقول: فاكرك أماآلهة، يعتقدون أصنامهم 
فأقرها.الثةاء(< لرِفي لقولها: وحل عز علوالله إثبات - ٤٢ 

لأنبه؛ محيطة الياء أف يقتضى التمر وهدا لالفلرفثة، ®3،،، قائل: قال فان 
وهن،اأوسع، فالإناء الإناء ق الماء قلى: لو كيا المفلروف، من أومحع الظرف 
وحل.عز اممه من أوسع السياء أن يقتضى 

المواتكرث ويع وحل عز الله لأل يصح؛ ولا يمكن لا هذا فالحوابج: 
تعال:قال ا وحل؟ عز فآكيم، بالعرش؟ فكيف والأرض، 

فلايتصور]الزعر:ماآ'[، لهنتيم؛ءنمحءه آكي£مؤ جميعاهمبمتهءبجم 
متحيل،ذلك لأن المعروفة؛ الأجرام هي المياء وأف للمفلرفثة، هنا راق* أف أحد 
وجهين:أحل. عل التمر هل.ا فيتخئج إدا: 

ياء*،الارق معنى: ؤيكون )عل(، بمعنى: ®j،* نجعل أن الأول: الوجه 
الياء.عل أي: 

ؤيكونلالذلرفثة، ®في،ا فتكون العلو، بمحنى هنا الياء تكون أن واكاق؛ 
شواهد.\}وجهخن من ولكل ثيء، كل فوق أي: العلو، ق الله أن المعنى 

فرعون:عن وتعال تارك قوله عل بمعنى تاق ®ق* أن عل الثواهد فن 
أنهالمعنى ليس لأنه جدؤع؛ عل أي: لطه:الأ[ ألقثله جدؤغ ق ؤو(تصققؤم 

ّبيوأقألأييهؤْل تحال: قوله أيضا ذلك ومن الخلة، جوف ل يملهم 
الأرض.عل [يعني: ١١ 



آءايؤ يكن آمنل ؤ وتعال! تيارك قوله العلو بمعنى السإء إتيان ومن 
السإءمن وليس العلو، من يعني؛ ه ؛!، ١٧لالرءدت ه مدرها ؤديه مالت، 

هآلكما؛ أكحر؛_ ^j؛كحام، تعال! اش لقول المحفومحل الثمف 
الهم؟يدا، قل شئت ؤإن تهدا، قل شئت إن صحح، الوحهان وكلأ ]اوقرة!؛ا'ا[، 

أيدا.بافه محيهلة السإء أف نفسك ق يكوف لا أن 

منيوحد يالشهادة، ينهلق لر ؤإن كاف الشهادت؛ن عل يدل يإ الإتيان أن — ٢ ٥ 
اطه،إلا إله لا أن )أسهي. تقول! أن دون اش،ا رسول ررألث، وهولها! السإءا؛ ررق قولها! 

-يلءاوسلم اله وعل عليه الله صل النثي فاكتفى ورسوله(، عبده محمدا أن وأشهد 
مؤمنة.يأما وحكم 

يدلالذي المعنى ذللث، يمقتفى له حكم المعنى عل دل ما كل أف — ٢٦
ررافهالصيغة! هده يمثل يالشهادتين التعلق عن يكتفي إنه قولما! من يوحد علميه، 

والإجارةالح صح ل تنفعلئ، القاعدة وطه اض،ا، رسول ااأنتا لمإءءا، اق 
بهشت، فإنه المقصود المحنى عل دل ما فكل هذا؛ وغير والقلملاق والمكاح والرهن 

آحر.أويلمففل له الموصؤع ياللمففل كان سواء المعنى، ذللث، 
مؤمنه«.يإئبما )رآعتمها وسلم! علميه اممه صل لقوله للأحكام التعليل — ٢٧
يأماإعتاقها ق يالإذن علل زكونه المؤمن غير إعتاق يشرع لا أنه - ٢٨

مؤمنة.

منالشاهل. لكن للممتامل، تفلهر أحرى فوائد أيصا الخديث، ق يكون وريإ 
المصل.عل الكلام تحريم هو! للباب، الحديث، هدا 
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زابوتعيدذلإ.< وابن حزُب، بن ووهنت شسث، أنج( بن أبوبكر حدسا -  ٥٣٨
ضالأَظل، خدي كم، ١^٠ ثألفاظ4لم - الأَشغ؛ 

عثهاض صل افه ذحوج عل سلم كنا ماوت افه؛ عد عن علمنه، عن أوت\ييلم، 
نلزعلته ثثمنا النجاثي عند من رخما نؤ علثا، ديثد الصلاة وهو3، وتلم 

®إلمماو: علثا؟ا ود ^٨^٥ ١١عثالث،ِفي ^١ ،؛ ujlزئول، ^١ مملن١؛ 1ثا، ع٧ 
فيالصلأةسم«اا'.

بنهريم حدثنا الثلولأ، مصور بن إنحال، حدش يتم، ابن حدش " ٥٣٨
الإنناد،دحزة.^١ الأنثي؛ عن نمال، 

ءاللأماألصلث قول، أف وهو مهمة، وفائدة دليل فته الخديثر هدا ]١[ 
جوابه؛وطاو_، الذي العادي كالسلام ليس وبركاته،، افة ورحمة الئي أبما عليك 
٢٠٠٤١بدليل للصلاة، مبهللأ لكان جوابه و3؛لاو_، الذي العادي اللام لوكان ولذا 
لماثم الأمر، أول( ق وملم آله وعل عليه اش محل الرسول( عل يلمون كانوا 
اللام.عن فانتهوا عليهم، يرد فلا لمون يصاروا الكلام حرم 

رصيعود مبن اف عبد عن البخاري رواْ ما أن عل أيئا دليل هذا ول، 
عليكارالئلأم حل: وسالم آله وعل عليه اف صل والص نقول( كنا قال: عنه اض 

أةعل يدل الحديث، فهدا النيى«ُا؛، عل *اللام نترل: يا ءاُت، فلما اكي«، أثبما 
قالتي® أتأا عليلئج *الثلأم لأن صحح؛ غير عنه اف رمحي عود مابن لهم 

غائب،عل هوملام ؤإنإ جواب، إل يمتاج الذي المهود اللام هو ليس حياته 
عهدق الناس أف لهدا ويدل، الحاصر، بمنزلة كاثه محار استحضاره لقوة لكن 

(.٦٢٦٥رقم)يالوين، الأحاو باب الامتثازان، كتاب ق —بمعناْ— البخاري أخرجه )١( 
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وليسواالدية، من بعيدون وهم عليه لمون يلكنوا وملم عليه الله صل الرسول 
هدا-خطأ عل ؤيدل بالثلأم، يجهرون لا مصلاه ق معه الدين بل مصلاه، ق معه 

وهوحهلِح عنه الله رصي الخهلاد_، ن عمر أ0 عنه الله رصي مسعود ابن من المهم 
النيأيا عليلثا ءالثلأم }قول,' فكان الشهد، الماس يعلم اكر عل لافته خق 

صححند با٠الوهلأا، ق ماللث، أحرجه كإ وبركاته® الله ورحمة 
الموفيمةالأذكار س التحيات بأن أيضا يجاب أن بمكن ألا قائل: قال فإن 

الخهثاب؟عن المفلر بصرف وملم عليه اممه صل الشكب قال كا فنقول 

اشرصي حوي مابن قول أف السكلة لكن سك، فيها ن لنعم فالخواب: 
وهداالخديث،، مصهللح ق محروق هو كإ الرفع حكم له هدا مثل نقول® اركنا عنه: 

القولهدا إن نقول: ولكن القول، هدا إل يذهب التأحرين بعض جعل هوالذي 
اللهرصي الصحابة كل وليس اجتهاده، من محه الله رصي مسحود ابن قاله الذي 
مهمه،من هذا فيكون عنه، الله رصي عمر حديث بدليل ذللث، يفحاإون عنهم 

ويصيب.نحهلئ والإنسان 

بردتشاغلنا لوأنتا يعني• شعلا® الصلاة ل ررإة وملم: عليه الله صل وقوله 
الصلاة.عن لانشغالنا اللام 

يصلاته:الإنسان يشتغل أن ينبغي أنه وهى مهمة، فائدة عل تنبيه أيصا وفيه 
البعفوه— ؤإياكم اممه —عاملنا الأن ونحن سواها، عإ وأفعالها وأحوالها بأذكارها 

منمروى وكاما الخارجية الأشغال جاءتنا الصلاة ق يحلنا إذا بل -يا، ئثتغل 

رقمالصلاة، ق التشهد باب الصلاة، كتاب مصعب؛ أب رواية ررالوطأة" مالك٠ أحرجه )١( 
(٤٩٩.)



اثصلأةؤمواضع اثيساجد كتاب 
٣٥٨^=^=^—=

ماالقالب إحضار عل نحرص أن لنا فينبغي والأشكال، الألوان محلفة الهلر 
[.١٦]التغابن; ماآنممعمه تعال!الله لقول امتهلعنا 

احرهاإل الصلاة أول من اوس الوسحذْ تشاغل الإنسان لوأف هلتم؛ فان 
الصلاة؟تعلل فهل 

الصلاةلث، لأف تعلل؛ إما اف'ت رحمهم العلم أهل بعض قال فالخواب؛ 
رحمهمالعلإء حمهور ولكن معنى، بلا حركامت، هان.ه الصلاة، هد0 س فقد وروحها 

علهافه صل النبي بان لذللث، واستدلوا ناقصة، ولكنها صحيحة الصلاة أن عل اش 
إلكدا يوم ق كدا اذكر فيقول! المصل يأق الثيaلان أف أحبر وملم آله وعل 
حثوعه.ص ذمي، ما بحب ناقصة صلاته فإن كان مهإ ولكن ، آحره 

عنهالله رصي عمر كان كإ فائدة قيه ما الوساوس س يتثتى هل قائل! قال فان 
الصلاة؟وهول الخيش يجهز 

قولهدا بوسواس، وليس به، مامور عنه افه رصي عمر فعل لا، فالخوابؤ؛ 
جهاد.مصالحة فهذه الخهاد، مصلحة أحل س ها نفالصلاة تغبر الخوف، صلاة 

قتفكر ذهست، صلاتلث، ق شرعمتخ إذا حتى الحلم مسألة عليها يقاس ولا 
نحويةمسالة ق تفكر بعدئد ثم كذا، فلأن! وقال كن.ا، فلأن! قال فقهية، مسالة 

مسألةق تيحح، تاق ذللثج بعل. ثم ا والسانوة المّاسة العلوم س هذ0 وتقول! 
الخهاد؛بخلاف يستقيم، لا هذا ا الفرائض عالم ق يع؛ن مما هذه تقولت حسابية، 

التاحبر.يجتمل ولا صرورة، محل فانه 

كتابلم; وم٦(، • )٨ رقم التأذين، فضل باب الأذان، كتاب ل —بمعناه— البخاري أحرحه ( ١] 
محه.اش رصي هريرة )ي عن ( ٣٨٩رمم)الأذان، فضل باب الصلاة، 



ض«ااصمنياسلأةضئك1نضسط

فقط؟الإمام أو وغرم الإمام هذا يثمل هل ت قيل فان 
رثإلأنه الإمام؛ غم حتى الغزو، يشأن واهتام عناية له من كل فالخواب; 

ذمحالميكنضمحالإٌام•أبدى 
ءأت-ه. 

عنحابي، أنجا بن عتل عذإنما هثيم، أحإرثا عض، بن عش حدسا - ٥٣٩
ِفيسكللم "^١ قال؛ أرقم؛ بن ثيد ص الثساذا، عمرو م ص فثل، بن الخاوث 
ه^؛-^١ درلث،ت حى الصلاة ق جنه إل وهو صاحتة الثجل يكلم الصلاة، 

الكلامعن وميثا بالسكويتج قاثرثا [ ٢٣٨]\لمقو0■' ه 3أغب\وا 
)ح(. yyjنمر، ن ، ٥١ثد شتة، و ئ أثوم - ٥٣٩

بنإتإمحل عى كلهم يوص؛ بى محتك، أحترثا إبراهيم، بن وحدثناإنحاق قال؛ 
يحوه.الإسناد، -ندا الي؛ حم 

الأيةهده نزول وهو النهي، سس، بيان فيه هدا لكن كالأول، هذا ]١[ 
[،YVA;،_JI]ه لأهمدنسس ؤبجبموأ آلوتعق و\إ3؛كزوؤ عقآلم؛تلو؛ت الكريمة! 

التلبسهو الذي القيام بل الوقوف،، هو الذي القيام ليس هنا بالقيام وا،لراد 
)العادة.

ُِء الادمي؛ن.كلام عن الكون، رريالتّكو)ت،،،؛ وا،لراد 

التوكيد،ياي، من  ٠٠الكلام عن ررومينا عنه؛ القه رمى وقول 
٠٠٠



اكيلأةومواضع اثمساجد كتاب 
=====—==^^=^^=^=ء=ككتء== ٣٦٠

ومح،بن محمد وحدس1 )ح( ثيث. حديثا معيد، بن قتته حددثا — ٥٤٠
عئه< ١٥١صل < ١٥١وترو إل ماو: أنه حاُر؛ ض الربر، أف ض الل4ث،، أح؛ردا 
ه1شاتعثه مشت، بمز- كنه: -قاو ثسيث وئؤ أذوئ م لخاحة بعثتي وملمم 

ملحثي موجه وض أصل؛٠؛ وآنا ٢^٠١ مشت، ارإيالئؤ ئماوث دعانج، مغ ملنا إئ، 
١^١؛.

خابر؛ص اليي، أثو م زء، •ةه-خثثثامحينمح،طثثا 
ئأئش١ُ^، زمئطيقه ننله؛ اضُم ضل ^ ٥١نئوُل أزنش قال،: 

كثمتةم يدم—، رهثر —واوما هكدا سده ل يثال، ثكئمتة بعمه، عل وهويضل 
يومئيمزأ أسمعه وآنا الأرض—، يحو بيده أيما رهثر ~ئأوما هكدا ل ممال، 

ضلاص،قاوش1ْدو
لأنياسم،قاوشإلنيص.

عذمحر، عذ ري، بذ حماد حيكا اجحدري، كابل أبو حدكا " ٠٥٤
حاجة،ق بقي ومئلم، عليه < ١٥١ضل افي، ح كثا يال• جابر ص عهلاء، 

يزدظز عثه مشثؤ الملة، عؤ عق ووجهة زاحاكه عل ينل وهو يرجغث 
عثهإلأأفمحثخأضل«.

النيأن أتم،: الئرق،* مل حيثي موجه •وهو ت عنه افه رغي قوله ]١[ 
راحلته،عل يصل كان لأنه نحوالمثري(؛ وجهه موجها كان وملم عليه ادثه صل 

الصلاة.من انصرافه بحد ذللث، وليس 



بابض*ااصءياسمقوصمائذمح!بط
 ===============^======^٣٦١

الوارث JLPحدسا منصور، ين معل حدسا حاتم، بن محمد وحدمحي — ٥ ٤ ٠
اهزئوو بهم، ت ثاو جابر ض عطاء، ض شنظتر، بن ممر حدسا نعيد، ابن 

أ.خمائل حل«يث يمعش حاجة؛ ق وتلم عليه اممه صل 

ليكو أن ويجوز وجهه، كان حين، يصل، الممل أف عل دلل، فيه ا ١ ت 
العلمإءيعص وذهب الأصح، هو هدا تزه، نحو وجهه ولوكان الصلاة ابتداء 

سيره.كان حيمثا ، يتحرفيم القبلة نحو التكبير ستدئ أن بد لا أنه إن، 
يحني،•الأرضءا، يحو بيده أنصا ومر ررقاومأ لقولهت الإشارة؛ كيفية وفيه 

تصخ.صلاته فان الوجه هدا غير عل أشار لو لكن، اسكت، 
٠٠٠



اثملأة4*،ْاضع اثمساحد ءهءس 
—ط_=ء==ث—٣٦٢

م،أساء\ئ0اإلأ؛'و(ضا' هي السنطان جوازلنؤ باب 
الصلاةفي الممل وجزازامحل 

يئالأ: ئنمحور؛ ن ثإنخاى إ;راملم، ن إنخاى ه - ٥٤١
أياثممتا دال1 رياد~ ابن —وهوت محمد حدثنا شعبه، أ-؛وثا ثمنل، بن الضئ 
جعلايًن مى عمريثا ررإف وملمم• عليه افه صل الله وسول مال يقول♦ هريرْ 
أوحمت مكي ميعته، منه آمكتني ^ ١١الصلأْ، عؤ لمهغ عوالثارحه شك 
أوأحمئوو يمسحوا حس اآن1حد نواري من ثاريه جئب إل أربطه 

اغفزفيبمفيهالأ:ضمحزث محا،لإذوثهنوضمحن; 
زJادا١',بن محثد عن شنته، منصور: ١^؛ ومال حا>ي>ئا«. اف4 مزية بندي، من 

مال:رح( جعمر. ابن ض محمد حدثنا يسار، بن محمد حدثنا — ٥٤١
الإنثاد،ئدا و ثب؛ ص كلأحا ، خدثئآ؛!١٤ثته، ر ئ أنو؟كر وحوثناْ 

رواييؤ•ل ممال ئيبه أبِا ابن واما ميعته؛٠، ١١هوثة: حعمر آبن حديث، ق وليس 
م

ا<,ميعته  ١١

فواتي:وفيه الصلاة، أثناء ق الشيaلان لنن بجواز له عخ0 الخدين، هدا ناء 

الشديديعني: الخبيثخ؛ التمرد الفتاك هوالصارم الخن من العمريت أن ■ "١ 
مزالجن•

الصلأْا،عل لمخ النارحه عل شالث، راجتل وملم: عليه الله صل قوله 
وا،لرادصلأيه، عليه ؤقخ وقوة بشدة إليه يأق أو عليه يغثر أن يماول أنه يٌي، 



Amاثناء ش جوازسذاهطان باب 
٣٦٢——^=ي=—========^=^===== 

اللهصل الني قلب ل الوماوس بإلقاء وذلك يظهر، فيإ إفسادها هتا بالقهير 
يديه؛( juليمر أي؛ صلاته؛ عليه ليقطع المعنى أل ومحتمل وسلم، آله وعل عليه 
الصلاةيقطع الذي الأسود الكلب، علل وسلم آله وعل علميه اممه صل النبي لأن 
.سيهلانر بأيه المصل يدي ب،ن مث إذا 

ؤإحنئ قلمي ميعته، منه أتكتنجب افه ®ؤإل وّامت عليه افه صل وقوله 
الثي3لان.هدا من تمآكن وملم عليه افه صل التي كآف ه، شاريه جنب إل أويطه 

العينونحفيف، معجمة ياوال هو الله; رحمه النووي مال ا؛ ارميعته وهولهت 
تيعني الهدعت4ا، شيبة! أيى بن بكر أي رواية ول مسلم! مال حنمته، أي! المهملة 
والثع!والدعت، شديدا، دفعا دمعته ومعناه أيصا، صحح وهو المهملة، بالدال 
غيرهوصححها تصح، لا وقال! المهملة، ا-ؤظايأ وأنكر الشديد، الدير 

القليلالعمل جواز عل دليل وفيه وأمهر، أوصح المحجمة كانت، ؤإن وصوبوها، 
اهفيالصلأةرى.

الصلاة.ق اليسير العمل جواز من ادل4~ رحمه النووي ذكره ~ما فيه ~ ١ 

أشبهما أو حثة أو عمرب الإنسان عل صال فلو الصائل، دير جواز ٢" 
وهويصل.يدافعها أن فله ذللث، 

منالعفريت، هل.ا ترك حين وسلم آله وعل عليه اممه صل النبي تواصعر ٣" 
عليهمليإن قول أجل من المسجد سواري من ساؤنة جنب إل يربطه أن الجن 

]ص:ْ"ا[.محفيمح4ئالأبجشئشئه واللام: الصلاة 

عنه.اف رمحي ذر أيى عن ( ٥١)*رقم المل، يسر ما قدر باب الصلاة، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ) 
)أ(>شرحهموى«)ه/ا'آ(.



انملأة4مهاصع اإ4ساحد كناس 
ً=ً=^^ٍس==_ضدككتث=^^==٤٦٣ 

اضصل الني لأن حاسرا؛ حاتا أي؛ خاسئا؛ العفرت هدا رد تعال اه أف ~ ٤ 
وحل،عز فه تواصنا السجد ق محارية جنب إل ربمله ترك وملم آله وعل علته 
منه.خ؛را افه عوضه ممه شيئا ترك ومن 

ثأبأنيريا والسلام!الصلاة عاليه صاليان يقول كيمح قائل؛ قال فإن 
الخسد؟ّسيل عل ^١ 4تةالأبجشئشئه 

وهدالعظمته، دعادْ من أحد يناله لا عم، مالكا أراد إنا لا، فالخواب! 
الأْركازكدلك.

آلهوعل عليه افه صل الرسول من التوى هدا يدل ألا قائل: ئال فان 
واللامالصلاة عاليه ماليان لأن مهللما؛ الخن استخدام يجوز لا أنه عل وملم 

ف،وءام،وأ ؤماصى. بم ءإلسظمامو ؤ تعال! اطه قال كا يتخدمجهم كان 
]ص:لأم-ه"ا[؟آمحماده 

عاليه؛والسيهلرة معاقبته من توت وسالم عاليه اطه صل الّك، لأن لا؛ قلنا• 
ؤ،ميأ وءا-مان ؤ كقوله! لكان المجد ق ّارية جنب إل ربمله لو لأنه 

ينتغأن أما واللام، الصلاة عاليه الني منه توؤع الدي هو فهدا ه، آدثمماد 
آخر.ثيء فهذا ببمم الإنس 

وسلماله وعل عاليه افه صل الرسول أن فيه ليس اللفظ بهذا والحديث 
يحد.فيا ميأق لكن لعنه، 

هو -نه 



ثهاثناء ي امبملأن جوازلس باب 

ثال

ثك

ينمعاؤته عى ومت،، ين اف عبد حدثتا النائي، سلثة ين محثد حدثنا — ٥ ٤ ٢ 
الدزداء؛أي عن ا"قولأبي، أذراص م ض يزيد، بى وينه حدتي يئوو: صالح؛ 

تمئاف؛1لذاا•( اا1عوذ يقول؛ ممعنا٥ وسلم عليه اهه صل افه رسول محام قال! 
الصلأةمن مغ مل، سسا، ساول( ^١^ يد0 وسط ثلاثا، ،<(( ٥١بلنته لآ\؛>وئلذأ 

ملموله سمنك، و_لم سسا الصلأة ِفي دةوJ( سمعناك مد اش، وسول، يا 
كسجاءظابجِسمذذك، 

التامةاض بينته ألننك منتخ: ئم ٠^١'^،، يلأيث، مئك، ^١^ أعود مئلتج: جهي، ول 
؛آصحسلتإو أح؛نا دعوة لولا ؤاف أحده، أندمت، م مراتَ، ثلاث بمتأحن قب 

ُ.اهلاآديئه*،ا موثئايلنببهولدان 

عنه،اش رصي هريرة أبا حديث من الأول فالمصة أحرتم،، قصة هده [ ١ ] 
الدرداءأي حديث، مجن فهي هده أمجا عنهم، اش رصي الصحابة يحضرة ت، ولس

قولهللرحمة والشاهد عنهم، اممه رصي الصحابة بحضرة وهو عنه افه رصي 
•ررألةتلثإ؛لننهافه«إلثحرْ افهعليهوسلم؛ صل 

الحديث،:هذا ول 

قولهمن يوحد الصلاة؛ أتتاء j، سبيه وحد إذا الدكر جواز عل دليل - ١ 
الشيهلانتشل عند مشرؤع ذكر هدا لأف ئافه؛ll^،،،؛ ارأعوذ وملم؛ عليه اممه صل 
الإنسان.عل 

فإذااككر، ذللئ، تقول أن _، الصلاة أئتاء ق الدكر يقتفى ثيء وجد فإذا 
إجابةيق فيا امتثتينا أننا إلا اممه، احمد نقول؛ مثلا الصلاة ق الإنسان عطس 

)؛(ذظر:)ص:أإ"ا(.



اثملأةاضع  ٠٠٠اثمساحد كنايا 
—=^ٍ__^^^ًن====تثذ=ً ٢٦٦

أماالصلاة، عن حا ان الأنانشغال توجب ءلوLة ا،لوذن إحاية إن وئلتات ا،لوذن، 
به.بأس لا فهدا واللكلمتان الكلمة 

آلهوعل عليه اه صل الني عادة س هذا وكان ثلاثا، الدعاء تكرار ٢— 
.٠١وطمغالإار

عليهافه صل الني أحوال معرفة عل عنهم افر رصي الصحابة حرص "آس 
ملثقوله سمعاائا و_لم ثكا الصلاة وقولِفي نمعناك ®مد لقولهت وملم آله وعل 

دلالن،«.

يده((.#وبنط عني! اممه رصي لقوله الصلاة؛ أثناء ق اليسثرة الحركة حواز ~ ٤ 
الأعداءس بحده ومن الأعداء، وهوأعدى وحل، عر ه عدو إبليس أن ~ ٥ 

منه.العداوة أحدوا قانإ 

نار،س بشهاب جاء الشيهلان هدا لأن غيبية؛ أمور الجن ائل مأن ٦" 
أمورهدْ لكن نار، من مهابا رأوا ولا عنهم اف رصي الصحابة يرْ لر ذللتا ومع 

غيبثة.

والأصلالحميمة، صورته عل الجن نرى نحن يقول: الناس بعض تسه؛ 
أوالحقيقثة صورهم عل رأوهم هل يرونبمم الذين ثم يرى، لا غيي عال( الجن أن 
احتال.فيه الرائي؟ هل،ا رآه ما بصورة تصور الجن أن 

ولهذانمه؛ عن الضرر لغ يمللث، لا بشر وملم عليه الله صل النتي، أن ٧" 
مرات،.ثلاُث، منالث،« باق ®أعود وملم: عليه اض صل فقال وجل، عز اممه إل لجا 

عودمابن عن ( ١٧٩٤رقم)الني.، لقي ما باب والمر، الحهاد كتاب ت لم مأحرجه )١( 
ينه.الم رمحي 



ub  اثءاسلاءواصوذمي جوازممذالثيطان
nv

يتأخرولا الشيطان يلعن وملم عليه اش صل اش رسول كيف قيل• فإن 
منا؟م لعناه إذا أننا نظن السلمان نحن أننا ْع ولامر الشيaلان 

توسالم عليه افه صل يقول هذه ل لكن ناحر، الأول القصة هول فالخواب! 
أحره.هوالذي تعال افه ولكن لعاش، من يتأخر فلم يعني ينتأخن®؛ ءيلم 

اف®.بمنه ألعنك  ١١لقولهت ُاللمة إبليس عل الدعاع جواز ٨" 
إشكالأن!الخملة هذه ول 

اممهصل الني أن اطه رحمهم العلم أهل بعض عل أشكل الأول: الإشكال 
إذاأنه وأخبمر الشيهنان، تعس يقول: أن عثر إذا الإنسان تبى وسلم آله وعل عليه 
لرولماذا اه، هنة اص يقال: أن جاز فكيف يعاظمُاآ، الشيطان فإن ذلك قال 

منكءا؟ارأعودئافه قوله: عل يقتصر 
تشلهذا لأن الإنسان؛ عثر إذا ما قفة غثر قفة هذه إن فالخواب: 

اش.بلعنة ألعنك فتقول؛ تتبعيْ أن إلا منه محميك لا تسلنا عليك 
والكافألعنكا؛ ١١وسلم؛ عليه اممه صل فقال خاطبه أنه الثاق: الإشكال 

الأدميين.كلام من سيء فيها يجوز لا والصلاة ختلماب، حرف 
عليهوالني الشيطان، محاطب إنسان، غجر نحاطب، إنه يقال؛ قد فتقول؛ 

كلاممذ سيء فيها يطلم لا الصلاة هذه ررإن قال؛ إنعا والسلام الصلاة 
 )-٠. '■ •اثس' 

٤(. ٩٨٢رقم)الأدب، كتاب وأبوداود: ٥(، ٩ احد)0ا الإمام أحرجه )١( 
الحكمبن معاؤية عن ( ٥٣٧رقم)الصلاة، ق الكلام تحريم باب المساحي، كتاب لم: مأحرجه )٢( 

عنه.اف رضي 



اثصلأة«*اْاضع اتمساحد ا كتام ءٍد^_ٍٍءٍٍ^^^ٍشمٍيكتثٍٍ ٣٦٨

ارثلاثI محوله مود ؛ ٠ مرات ثلاث ثستأخن محلم  ١١ت وسالم عليه اف صل وقوله 
اف،،.يلق: ررم محوله: عل ماتا< 

عاليهاش صل لقوله الصحيح؛ العلوم سببه إل الثيء إصافة جواز ٩" 
الثيءأصيف محإذا دعوة، ثم اض لولا يقل• ولر مانثإل؛'، أحسا دعوة ررلولأ وملم: 

محلوبه، ُأس لا هدا محان محقي سبب هدا يأن المضيف اعتقاد ْع الصحح سبه إل 
يقدحولا صحيح فهدا الماء من أحرجك وهوالذي لغرقت محلان لولا مثلا؛ محلت 

وليسالإنسان، بقدرة الغريق ؤإنقاذ سبب، أنه يعتقد القائل دام ما بالتوحيد 
النيقال ولهذا إليه، إصافته تحوز لا إنه نقول: حتى الإنسان عل مستحيلا عملا 
منالأنفل الدزك ز لكان أنا ^^ ١١ٍلالبا: م عمه ل واللام الصلاة علته 

النار«رم

مايفعل أن تحاشى حيث وسلم آله وعل عليه اهإه صل النح، تواصع ~ ١ ٠ 
واللام.الصلاة عليه صليإن حماممس هومجن 

إبليس؟عليه يْللق شيهنان كل أن الحديث، من يستفاد هل قيل: فإن 
دليل.محيه فليس احتإل محيه دام وما الأير؛ إبليس ولعله ندرى، لا فالحواب: 

الحيوانيدير أن يمكن أنه السيهلان •نحامحلبة من يؤحد هل قيل؛ ؤإن 
يزجره؟أوحيوان كلي، أتام إذا ؛الصورتج، 

يصح.لا فالحواب: 
٠٠٠

الإيإن،كاب ت لم وم(، ٣٨٨٣رنم)طاف، ش نمة باب المنام،، كاب اJخارىت أحرجه ١
عنه.اطه رمحي الماس عن ٢( ٠ رنم)٩ طالب، لأي الني. شفاعة باب 



٢٦٩بابجوازء4لاسي1نماسمة 

بمبنيازماسسانضاستلإا'

حدسامالأت تعيد؛ بن وقتيبة معب، بن منتئه بن اش عد حدسإ — ٥  ٤٣
تكقال: ى؛ تن ؛ض ^^١ )ح( المحر• ئن اش مد نن هام ص نالك، 
مص الررؤي، نلتم بن عمرو عذ الربثر، بن اض عبد بن عامر حدثك لمالك؛ 
زيبست أقامه وهوحامل يصن، كاف وثلم عثه الله صل، الله زثول أف قادْ؛ 

محإداحملها، مام لإدا الربح، بن العاص وتلم علميه اطه صل( اممه رنول ست 
س؟قاَلى:ق1وظث:ماأا.

ئل؛إو،م بن عن أثمان، حدسا عثز، م نن محثد خدننا - ٥٤٣
نلتمبن عمرو عن محدُث،؛ الربم بن اممه عبد بن عامر تمنا عجلأف؛ وابن 

يوموتئم علتؤ افه صل اللمي زأيتر يال،؛ الأئصاري؛ قتادْ م ض الورقنر، 
ونئم~علتؤ اممه صل البي بني، زينب، ابئه ~ومح، القاصن أبا بنت، وامانه النامن، 

اثجودأعادها.مى ومع ؤإدا وصثها، ركع مإدا عاتقه، عل، 

الله.رخمه لم مالإمام من ليست العناؤين آ ١ ] 

منها؛فوائد أيصا فيه الحدث هدا ]٢[ 

وهولالصبيان محمل، كان حيث وملم عليه الله صل، النبؤر حلق حسن ~ ١ 
بالناس.يصل، الصلاة 

محلأف وسلم آله وعل عليه افص صل، الهم( حمل، الذي ما ئاثر،ت قال فان 
أهلها؟مع يركها وإ ؛الاس وهويصل، الهلفلة هلْ 



اثملأةؤبمواشع جد اسط كتاب 

دجهتن؛أحد من فالخواب 

أنوملم آله وعل عليه اش صل المي فأراد به تعثقت الصبثة أن الأول: 
قلبها.يهلتب 

يعفهم،قال كإ عنها افه رمحي نيتب أمها وفاة حتن كان ذللت، أن اكاق؛ 
والسلامالصلاة عليه الرسول تواضع والمقصود ع؛ن، قضية هي إنإ أعلم، فاض 

الصلاة.ق الطفلة هدْ حمل حث 

قامإذا كان وسلم عليه اض محل لأنه الصلاة؛ ق المر العمل جواز ٢" 
وضعها.سجد ؤإذا حملها، 

أنالفلن عل يغلب قد كان ؤإن الصلاة ق الصبيان حمل عن يعفى أنه ٣" 
الطهارة.الأصل لكن نجسة، ثياحم 

الصلاة؟تقطع لا الطفلة أن الخديث، هال.ا يستفاد هل قائل؛ قال فان 

ئ-بمهماب؛لأ؛ءنوجهينت

عاتثةكانت، ولذا مرورا، ليس والوضع والحمل مارة، ليستر أنها الأول: 
يصلوهو وملم آله وعل عليه اف صل المي قبلة ل يصملجع محها اف رمحي 

٠.ر صلاته تقطع ولا 
امرأة.عليها يهللق فلا بالغه، ليستر أما القاف: 

محابومسلم: (، ٣٨٢)رُم الفراش، عل الصلاة باب الصلاة، مماب الخاري: أخرحء :١( 
عنها.اض رصي عانثة عن ٥( ١ رقم)٢ امحل، يدي ين الأعراض باب الصلاة، 



بابجوانء«لاسبيانذاسمة
ء ٣٧١===——=====^^=======^^=^ 

)ح(ثكي. ئن ي ص م، ان 1نينا الطاهر، م م - ٥٤٣
أبيه،عن محرمة، أ-محرنير ونتح.( ابن حدسا الأينأ، تعيد بن هارون وحدسا داو(ت 
زأيث،مووث الأضاري؛ ةتاد٥ أبا نمنت، قال: الززى؛ ئثم بن مرو عض 

عنقه،عل العاص م ثنت وامامة للناس يصل وملمم عليه افه صل اش رسول 
وصعها.تجد قإدا 

محقيوخدكا )ح( بث،. خدئنا تعيد، نن ئ خدئنا - ٥٤٣
تعيي.عن حميعا جعمر؛ بن الخميد عبد حدسا الذفل، بكر آبو حدسا المسي، 

اثنجدوحنِفي سنا يهول،: قتادة؛ ابا تجع الررقي، سلم بن عمرو عذ اكري، 
٢انه عي حي.يثهلم، شحؤ وتلإلأ عليه افه صل اش رسول علينا حرج حلوس 
٠٥٠٥١طك،الناملو دم:

*٠



اثملأةؤبمواضع امحساحد كتاب 

uIj  الصلاةفي

ثاوزئينس ؛ةه-طكامح:ئمح، 
قدث ^ ٠٣جاوواإل مرا عذأمحه؛أف حازم، العزيزبذم عبد ؛■؛^^١ مح،• 

ومذص عوث أي ثذ لاغرف إو وافه أنا هو؟ عود أي مذ الم ثارواِفي 
:aJمملمت :  Jliعلته، حيز يوم أوو وتلمم عثه ،، ٥١صل اش رئوو ورأث عمأه، 

—عاليوؤ إل وسئم عليه اطه صل افه رثوو أرتل مال• دحدسا، عباس، ايا يا 
الناسأعواداأكلم ل الثجاربمتل غلامك >^^{ ١١١أبممهايوٌه~' إيه ابوجازم* 

وسلمعثه اطه صل اطه رمول تبا أنر ثم درجات، الثلاث ثن•؛ منؤل عاليها٠٠، 
عشاه صل اض رسول رأيت ولمل العابة، طرماء من مهي ، ١^^٠٤هدا موصت—، 

حىالمهمنى فزو زهع م ١!^، عق وئؤ ؤزاء0 الناص وكبت ههبت عثه مام وتلم 
تصال الناس عل أمل ثم صلاته، آيم مذ مغ حش عاد ثم المئؤ، أصل نجدل 

ثمونزهوامح«ااو
بنمحثد بن الرحمن عبي• بذ ينموب، حدثنا تعيد، بذ يثه حدثنا - ٥ ٤ ٤ 

تغد•بذ تهل أثوا رجالا أف حازم؛ أبو حديي العربي، العاري عبد بن عبي>اطٍ 
مالواتعمر؛ م وابذ حرب، بذ ورهبر ثسه، م بذ بي أبو وحدثنا ءال،ت )ح( 

أيبذ متألوْت تني• بذ تهل أثوا ت مال( حازم؛ أف عذ ءقّه، بن ئميان حدتنا 
حازم•م ابن ثخوحب>يثا ا"قب-يث، وتاموا وتلم؟ عليه اطه صل ملإاللمي ة مي 

منها:فوائد، فيه الحديث، هدا [ ١ ] 

ؤإنإالنبمر، عل عني، لا أمره أول كان وملم عليه افه صل النبي أن ~ ١ 



بابجوازالغطوةواسوماشاسمة
 =========—٢٧٣

؛اكر عل نحطب أن واللام الصلاة عاليه له بدا ثم ثحالة، جيع إل نحطب لكن 
اكصودإن إذ الناس؛ سمعه حتى وملم عليه النه صل لصوته أرغ ذلك لأن 

ايحاطين.هوإس،إع بالخطة 

طالبوملم آله وعل عليه اممه صل التي لأن بالغتر؛ الاستعانة جواز ~ ٢ 
اكر.هل.ا النجار غلامها لها يعمل أن ا،لرأة ه ل. هس 

ثمدرحات، ثلاث، كان وملم آله وعل عليه افه صل الني متثر أن ٣" 
نحوإل مفى عصر ذ الدرجات بلغت، حتى بعد ذي،ا الدرجات من الناس أكثر 

يكثرون،الناس صار المسجل واتلع الناس كثرة أجل من وذللث، درجه، عشرين 
الحرام.المجد ق هدا رأيت، 

افهصل الني منثر عل الزيادة نحون لا أنه عل الحدبثا يدل، هل ت قيل فان 
وملم؟عليه 

أجلس إلا فحله وما ذللث،، عن مى ما وملم عليه اممه صل أنه ءالخواب،ت 
الأمركان إذا قلنا! فعله؛ من المعلوم هو هدا كان فإذا يبالغ، ما صوته يبلغ أن 

نالالأن الحاصر الوقت، ق انا مع فلترد، تزاد أوأن الدرجات ترفع أن يستدعي 
الموت.مك،ر لوجود بحاجة؛ 

آلهوعل عليه الله صل الني لأن المأموم؛ن؛ عل الإمام علو جواز ٤" 
لكنالأءوم^ن، يعلوعل أن ذللئ، س ؤيلزم الأول، الدرجة عل يصل لكن وملم 

ميق حدسئ، وورد فأكثر، ذراعا الحلوكثيرا كان إذا يكرم افه• رحمهم العلياء قال( 

عمرابن عن ( ٣٥٨٣)رغم الإسلام، ق النوة علامات، باب اياقب، محاب اوخ1رى: حرجه أا 
صاف لمحي اش صد بن جابر ص ( ٣٥٨٥وبرتم)ءنه،ا، اث رغي 



اثصلأةاضع ٠٠٠اثمساحد كناس 
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به.بأس فلا علوالآموم وأما ٠، الأمومينر من أرغ يكون أن عن الإمام 
لأنالصلاة؛ كيحت لكن إذا سيإ لا الصلاة ق المرة الحركة جواز ٥— 

الحإعة.مصلحة أجل من ذلك فعل إنا وملم آله وعل عليه اف صل الني 
لأمكنهواجم_ا غر الأمر لكن لو إذ الأرض؛ عل الجود من لابد أنه ٦— 

الأرض.عل المجود يكون أن لابد ولكن بالإياء، يجد أن 

 ~U مجدلو لأنه فاحسا؛ علوا البدن أعل يعلو لا أن جود الق لابد أنه
الانخفاضيكون أن من فلابد قاعد، وكأنه يسجد لكان مثلا الثالثة الدرجة عل 

ماجد.انه الإنسان به بس يينا انحفاصا لجود اق 

يناقلا وهدا الناس، يعلم أن صلاته ق الإنسان فصد جواز ٨" 
يتعلمأن ذللث، مع وى لكن وجل، عز فه هي إنا العبادة أصل لأن الإخلاص؛ 

أيماوفعله الصلاة، ق واللام الصلاة عاليه الرمول فعاله أمجر وهدا الناس، منه 
حزجولا ؛، مناس،ككما،ر عر ررحدوا ت وملم عليه اطه صل قال حيث لخ^ ال 

وأنوتعال سبحانه ريه إل -با غتترمب أن أجل من العبادة يعمل أن الإنسان عل 
لمون.المإخوانه منه يهعلم 

ينزيفرق لا وملم آله وعل عليه افه صل افه رسول أن يفلهر الذي أن ~ ٩ 
باختلاف،ماجد أو راي أنه الناس لعلم التكبيراُت، ، juفرق لو لأنه التكبا؛رات،؛ 

التكبر.

عن( ٥ )٨٩ رقم القوم، مكان من أرغ مكاثا يقوم الإمام باب الصلاة، كتاب، داويت أبو أحرجه ( ١ ) 
عنه.افه رصي حذ.يفة 

عن( ١٢ ٩٧)رقم راكبا، العيد يوم العمة جرة رمي اممتحبابج باب اُلج، كتاب لم؛ مأحرجه ( ٢) 
عنه.الله رصي جابر 



وابجمازاسوةواسوتجاضاسمة

إلابه الأكنإم يمكنهم لا لأنه الصلاة؛ أثناء للأمام ا،لأموم رزية جواز — ١ ٠ 
عليهاممه صل الني حلف الصحابة فعل من الفلماهر هو وهذا يرونه، كانوا إذا 

الرسوللغر ثابت هذا إن ت نقول فهل إليه، ينظرون كانوا أتم وملم أله وعل 
إلينظرون عنهم افه رصي الصحابة كان إيإ أوت وسالم؛ آله وعل عليه الله صل 

حتىيفعل ماذا إليه فينظرون أسوة، لأنه وسلم اله وعل عليه الله صل الرسول 
كذللث،؟فليس ضرْ وأما مثله، يفعلوا 

المأمومونظر الخصوصية، عدم ومحتمل الخصوصه، محتمل هذا نقول! 
الصحابةكان ولهذا يرام، لا كان لو مما أكثر به للأنام أس أنه شك لا للأمام 
وسلمعليه الله صل الشي يمع حتى القيام ل خلهزْ أحد محني لا عنهم الله رصي 

عليهالرسول إل ينفلرون أمم عل يدل وهذا ، يسجدون ثم الأرض ق ساجدا 
واللام.الصلاة 

الثس_ا؛يق أن قيل من يفعله يكن لر ما فعل إذا للإنسان ينبغي أنه ~ ١ ١ 
كذلككان ؤإنا الناز...«، رر:امحا مماو: الناس قل أمل ررئأ قوله: من يزخذ 

لهذامزيلا كان لهم ط فإذا فعل؟ لماذا اؤلأتت تالقوم يقوس ق يمع سوف، لأنه 
ازلأت.الثعل ومحنا الإشكال 

يضركلا وهو ثيء عل يطلع أن بحب أنه أحيلئ، ص رأيث، كنا وهكذا 
مصلحة،ذللث، ق كان إذا ميا لا عليه،  Ajjlajأن للث، ينبغي فانه عليه اهللاعه 

أنيستحيي أنه إلا الكتاب لهذا يتفلر أحاك ورأيت، كتاب معلث، كان لو فمثلا 
أنتحج، لا الثيء لكن إذا إلا إياْ يريه أن الحلق حن س فان أؤنيه، يقول؛ 

تلم وم(، ٦٩٠)رقم الإمام، حلف من يجد متى باب الأذان، كتاب الخاري; حرجه أ ا
•منه اف رضي عازب بن اوراء عن ( ٤٧رقم)٤ بعدم، والعمل الإمام متابعة باب الصلاة، كتاب 



اكلأة ٠٠٥١٠٠٠اثمس،احد ا كتاي
=—=^=^—ً=^^^^=ض=ء=ك== ٣٧٦

ينظرالرجل ورأيت حاجات ببما اثميت فواتثر بيدك لوكان كإ أحد، عاليه يْلير 
يهللعأن محب واحد كل ليس انظر، تفضل، حد، له! تقل فلا الفواتير هد0 إل 

حنمن فإن له متسوقا أحاك ترى والدي فيه صرر لا الدي المؤيء لكن عليه، 
توملم عليه افه صل فوله من هدا ؤيوحد إياه؛ تريه وأن رغبته تشع أن الخالق 

فعل؟لماذا يتشوفون! سوف عنهم الله رصي الصحابة لأن ؛ ٠١هدا...صننت، ررإثإ 
لهكان أنه ~ منيها صح ~إذا عنه الله رصي الفارٌي سنان إملأم قصة ق وأيصا 
النيوة،خاتم كتفيه ي؛ن أن له ذكروا حتى الأحر إل يوصيه ثم هم أحل. يموت أسياد 

"يعني؛فامتدبر0 حالنا وملم عليه اه صل الني فرأى القح إل يوما فمج 
أنيريد أنه وملم آله وعل عليه الله صل الني فعرف ينفلر، وجعل وراءه" صار 
رآه.حتى رداءه فأنزل السوة خايم إل يطلع 

أثل^ ١٠عنه! اطه رصي لقوله الصلاة؛ بحد الآمومان عل الإمام إقبال " ١٢
هوأنه ومحتمل صح، ما أجل من الإقبال هدا يكون أن فيحتمل الناس،، عل 

إذاكان وملم آله وعل عليه اض مجل الرسول أن والمعروف الحائي، الإقبال 
الماس.عل أقبل صلاته من انصرف 

وهوالحلم ق الإنسان تفكير جواز الحالميأثا هدا من يوحد هل نتل• فإن 
يريدكان إذا الإنسان لأف صلاق٠٠؛ ااولثاتلئوا وسالم؛ عليه اممه صل لقوله يصل؛ 

ماهد؟بإ الاJهن يعبئ أن فلابد يتعلم أن 
يفكر؛جعل الإنسان أف لو مما أهون هدا إن يقال! قو لكن نعم، فالخواب! 

فليسرأى الذي هدا بخلاف ؤينثغل الصلاة عن يغيب موف يفكر الذي لأن 

لأينهثام)\/ا/مأ(.»افرةاووة« ابقر: 





اثصلاهومواضع حد اسط كتاب 
٣٧٨ —

وابماضالإساربيسمة

)ح؛اثارك. ين اض •ثني حدسا المنطري، موسى بن ا-لآكلم وخيأش — ٥ ٤ ٥ 
هشام،عذ حميعا وابوأناته؛ حالي، ابو حدسا ثنته، أي بن بكر ابو وحدسا ثال! 
الرجلبملأ أف ش انه وسئم عليه افه صل العي ض محْ، م عن مد، حمض 

•وسلم عليؤ ال؛نه صل ايئه رسول، مى • يال، بكر م روايؤ وق مختبرا* 
وردأنه وذلك حاصرته، عل يده يضع أل معناْت الاختصار ]١[ 

اليرىعل اليمنى يدْ يضع الإخوة من كثثرا ورأينا اليهود، فعل بأنه التعليل 
حاصرتهعل يضعه لأنه الاختمار؛ من نهمع هدا يكون أن فأخشى الصدر، يار 

وهداأحن، يكون القلس، عل اليد وضعوا ؤإذا هنا، محله القلب أف ؤيدعون 
الوسهل.ق اليرى عل اليمنى اليد توضع بل له، وجه لا استحسان 



بمبماطسحاسم،وثميقامابقاسلأة
٣٧٩==^^=—ذً=^====ً==ٍٍٍ=ٍٍ 

^سوثميةامابضاسمتلإاا

الدنتوايئ،هئام حدسا وكح، حدسا مييه، م بن بكر آبو — ٥ ٤ ٦ 
افُصل الس يكز ئال: قشي؛ ض نلته، أنج( عذ كثم، أي بن ض بض 

ماعلابد لا كنث، ارإل مال،؛ الحمى—؛ —يعني؛ اثنحد ق اثنح وتلم عليؤ 
دواحاوْ<ا.

يال،!هشام؛ عذ نعيد، بن عض حدسا الثى، بن محمد حدسا — ٥٤٦

عليؤافث صل اي مالوا أنم ئعبجب عؤ، سلمه، أي ض كثم، أي ابن حدض، 
ررواحدة((.ممال؛ الصلاة؛ ق المنح عن وتلم 

ابن■يغض؛ حالي ^^١ المواريرتم،، عمر بن اف، عبيد وحدينيه " ٥٤٦
مع1ةسسا.حييني فيؤ؛ ويال، الإسناد؛ خدا هشام؛ حدسا ا-محارُث،—؛ 

واسس،الصلاة(، ق الخبهة مح كراهة )باب النسخ؛ بعض ن، ]١[ 
،الصلاة( ق التراب وتسوية الحمى مح )كراهة عندي؛ الباب لذا الترحمتيح، 
منأو اض رخمه النووي( إما ترحم اليتم، ترحم، ما اش رحمه لم مالإمام والؤلفج 

الاحرين.التلاميد بعض 

ط.العامرة.( ٧٤)Y/ مسالم، ارصحح طر؛ يا 



اكلأةْمْاضع اثمساحد كنايا 
^٣٨٠

حدثنامونى، بن الخس حدثتا فسه، م آيو؟كربن وحدثنا0 )ح( — ٥ ٤ ٦
اضصل اش ونول اف معشب؛ حدثي ت يال تلمه؛ م عى عض، عذ فيبان، 
ماةمحت »إن 3او: بمني؛ ط ١^١؟، يئى الئ-م ذ او ئ ء

دواحدْ«ا

كانإذا المجد ق الحمى بمح الراد وأن مبق، ما الأحثر؛؛؟٧ هدا [ ١ ] 
فرمىقد وسالم اله وعل عليه افه صل البي مجد وكان بمل، الإنسان 

النبيفنهى التنويه، أجل من الحمى مسح بمجد أن الإنسان أراد فإذا ؛الحصباء، 
هواجدة،،؛قاعلأ لأبد كنت، إن  ١١ت وقال ذلالئ،، عن وملم آله وعل عليه افه صل 
قالعنن، باب من أنه الهي وجه أو الكراهة ووجه المقصود، ببا محصل لأنه 

الكراهة.أحواله أقل الصلاة ل والبث، الصلاة، 

الفوائد؛من الحديث، هذا ول 

إلالإنسان يضطر وقد سجوده، مجوصع الإنسان يسوى أن حرج لا أنه ~ ١ 
التسوية.من فلابد صلبة، وكانن؛، مستوية غير الأرض كاننؤ لو فيإ أحيايا ذللث، 

يمحمحال.ه نمل دار أو تراب فيه مكان عل مجد إذا الماس بعمى سيهت 
أهونهدا بل عنثط، الحديث، ق ورد ما مثل فهن.ا ويسجل.، جبهته موصع مكان 

الحمى.من فهوأهون وانكبس الإنسان عليه لومجد حتى هذا لحمى، اس 

يدخل؟لا حتى فيمسح ثيء، أنفه ل يدخل أن تمحثى نل؛ فإن 
أماأنفه، ق يل،حل أن فيمكن ّجال إذا بفخ الإنسان كان إذا أما فالحواب؛ 

إذاحال كل عل لكن أنفه؛ عل يتطاير التراب أف أقلى فا عاديا نمسا كان إذا 





اثصلأة4مهاضع المساحي كناس 
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النجدفيفي اساق عى اثمنهى باب 

عذنابع، عذ ناللئ،، م )إث مال؛ امحص؛ عض ن عش خدي ٥-  ٤٧
الصلةجدار ِفي بماما رأى وتلمم عثه اممه صل اممه زئوو أو عم؛ بن اممه عد 

وجهه،نز ملأيبمز تجل كاف؛^^١ ءرإذا قال: الثاس م أثل م نتثمُ، 
صل«لا'.إدا وجهه اةمل محإو 

الجدق البصاق فان ا،لكروهة، الأشياء من ألجا المسجد ق البصاق [ ]١ 
دفنها.وكفارتبما حهليثة، 

عليهاطه مجل الشي لأن ءلاما؛ كان ؤإن يؤذي ما إزالة الحديث هدا ول 
الإنسانمن بجرج ما كل إذ ءلاهر؛ البصاق أل ْع البصاق حك وملم آله وعل 

يتثنىوكذلك، تجس، أنه عل الحمهور فإن الدم إلا محناهر فانه السييالإن غر من 
الراحح.القول عل طاهر فانه المني اليلن من تنرج يا 

كإوقؤ الغلاهر، عل محمل وجهه« تل افه ارقإو وملم: عليه افه صل وقوله 
وكنحدئا؛ كانت إذا واللام الصلاة غيه الرمول أراد أوك،ا وجل عز اش أراد 

كيفذلك؟فالك؛فمحهول.

يدلهذا وقالوا! وغرهم، الحهمية من الحلولية الحديث، ؟هذا وامتدل 
تلاممه ر>هإن قال: وسالم آله وعل عليه اممه صل الرسول لأن الأرض؛ ي افه أن 

وعندنامشتبه، الحديث، وهذا منه، تشابه ما يتبعون ممن هؤلاء ولكن وجهؤ"، 
كلفوق وأنه بذاته، وجل عز افه علو نوت وهي ظاهرة، بينة ■فية نصوص 

أنالواجب.، بل المتشابه، إل الحكم عن ثعدل أن لنا يجوز ولا ■محكمة، وهذه ميء، 



الجدي؛ي مذاساق اأنّ باب 
٣٨٣

أي؛٧[ ع»ران: زآل أو$شاه ؤئن1م قال: تعال اممه لأن المحكم؛ إل المشابه رد 
ونقولIفجمع هذا وعل الكتاب، من->ع 

قريبِفىفهو• صفاته، حح ق ثيء كمثله ليس تعال الله أن الأول! الوجه 
والأرصونالمع الموات كاJت^ ؤإذا ثيء، كمئله ليس دثوة، لب عئ علوم، 
يقاسأن يمكن ولا ثيء، بكل محيط فهو أ أحدثار يد ق كحزدلة يده ق المع 

ؤعوالنيعّكنح•* ؤقسكسإاهء تعال• افه قول عليه يل،و، ابواب وهذا بحلقه، 
١[.]١^^١ آليره 

ؤبوكونه وجهك قبل الثيء كون بئن منافاة لا إنه نقول! أن الثان؛(! الوجه 
وجهلث،قبل أما نحد شروقها أو غروحا عند الثمى تتقبل عندما فإنك الحلو، 

حىؤب فجوازْ المخلوق حق ل هدا جاز ؤإذا عنلثط، بعيدة المإء ق أما مع 
قالراسخون يتعها التي العامة القاعدة اعتإد ثيء وأهم أول، باب من الخالق 
الأحرواليوم وصفاته افه عن الأحبار باب ق المحكم إل المشابه زد وهو العلم، 
يتثجثجالإنسان كون أما محكنا، الخمع ليكون الأحكام؛ باب وق والنار، والحنة 

يئبعوننئغ فلومم فه فالذين الزادغين، طريق فهن>ا المحكم عل به تحكم ؛المشابه 
منه.تشابه ما 

لأنهيصل؛ والإنسان الوجه تل الماق تحريم عل دليل الحديث هدا وق 
أنهشك ولا وجهه١١، تل اممه ُرهإ0 وعلل يبمزرا راملأ قال! وملم علميه اممه صل 

فالقولولهدا وتعال، بحانه يديه نمق؛؛ن أن وجل عز الله ْع الأدب وء نس 
هلولكن محرم، يمل وهو وجهه أمام الإنسان بصاق أن المألة هذه ق الرامح 

•١٥٣ارذ رمحي هماص ابن عل موقوئا ٢( ٤ ٦ \/ )٠ اااكفر« ق حرير ابن أحرجه )١( 





مضاس1ةنيالجل،ماسمةوتجئ

اتامه.وابو نمر، بن الله عند حدسا شيبه، أي بن بكر أبو حدس! — ٥٤٧
نتنه،وحدسا )ح( اش. عسي عى حمينا أف؛ حدسا يمر؛ ١^ وحدس، ا )ح(ا 

حدكاحزّب، بن رهن وحدش رح( نعد• بن الليث ض رمح، بن ومحثد 
مانن خيف! ^؛، ١Ij^؛ وخدننا )ح( ايون،. عن عو- ١^؛ -يني: إنناعيل 

اش،عند بن هارون وحدش )ح( ابى —J»^،؛ المحاك أحإرثا محييك، 
عنكم عمه، نن موتى جريجت ابن مال مال محثد؛ بن حجاج حدثنا 
النجد؛منة ق ؛oL^j Aرأى انه وسلم عليه اممه صل البي عن عمر، ابن عن ثاؤع، 

أ.مالك،ا حديث، يمعز القبلة ق ثحامه حديثه؛ ق لإل الصحاك إلا 
الأامد،حمثا3تئو مةه-عثكامح:نمح،نمحومينمئ، 

بنمحي عن الرهري، عن محك، بن ئمياف أحيرأدا §ض؛ ثاJ ثهناف؛ عذ 
قدحامه رأى وتئم عانه اف4 صل الش أف ا"قدرى؛ تعيد أي( ض عندال3حمن، 

ولكنأمانة، أن ثمنه عن ^^ ١١سزى أف ش م يخماة، نتكها النحد ملة 
•اليئرى قدمه أوكقث عنبمارْ يبرقا 

ألمح.مها ممدودة )حا( لأن تمدها؛ أن تراءما محي الأحسن [ ١ ل 

اللهرحمه لم مفالإمام جدارها، ق يعني؛ ررق قوله؛ أن يعني ]٢[ 
اض.رحمه مالك الإمام هولمقل كإ القبلة حدار ل أتم،؛ القبلة® ®j، محوله؛ فثر 

اليرى،قدمه تحت أو يساره عن الإنسان يبرق، أن إل الإرساد فيه هدا  ٢٣]
بير1،الأمر دار ؤإذا للتنوع، أنها ومحتمل الراوتم؛، من للشلث، أما محتمل هتا وررأوا، 
الأصللأن اكويع؛ عل حملها فالأول الراوي من شش كوما أو للتتنويع كونبما 



اتملأةومواشع الساحل كناي 
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أويساره عن تكون أن إما حالان! له يكون أن فيمكن ككن، والخمع الشك، عدم 
يساره.عن ويبصق ا،لسجلء ق يكون أن يمكن ولأنه اليرى، قدمه تحت، 

أحقاليرى لأن اليسزىاا؛ هدمه ارمحث، الم! وسعليه الله صل قال ؤإنا 
اسمن بالأذى 

قل>مهتحت، أو يساره عن يبرق فكيف المسجد ل كان إذا هائل؛ هال هإن 
التسري؟

المسجدحدار وكان اليسار من الصم، ق واحد آحر كان إذا أما هالخواب! 
عداما وأما المجل.، خارج البصاق ؤيكون يساره عن يبزق أن فيمكنه نميرا 

يعضهومحلمثؤ ثوبه ق يبصق ولكن يمكن، لا فهذا اليسرى قلءمه تحت، أو ذللمثؤ 
ذللئ،.مثل ترى أن تكرم المموس لأن لصورته؛ إذهابا ببعض 

ررالبصاقالخا.ي.ثإ! حاء فقد الوسهل ق كان إذا لأنه فلا؛ الومهل ق كان ؤإذا 
بثوبه.فطولكيا المتحدحطمه<،را'، 

يوص.عى وم،، ابن حدسا قالا! وحنمله؛ الطاهر، آبو — ٥٤٨
كلامحام؛ حدسا ينإبزاهيلم، يعقويب، حدسا حزرس،، بن رهير وحييني قال(! )ح( 
أفأئماْ؛ سعيد وأبا هريرْ، أبا أف الرحمن(؛ عبد ين، حميد عئ( بهاُب، اين< عن< 

عثه.ابن حل.سثا بمئل نحامه؛ رأى وسلم علميه افه صل الله رسول 

كتاب!ومسلم؛ (، ٤١٥)رقم السجد، ق البزاق كفارة باب الصلاة، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ١ ) 
عنه.اش رمحي أنس عن ٥(  ٥٢)رقم الممجد، ل الماق عن الهى باب الساجد، 



tjb  اسمةوضوه1الجدي ي اساق ض الاض

ء؛ضهشامينهئينسصصينم^رئ 
حداوق ماما رأى ون1لم عليه اممه صل الس أو عاتثه عن أبيه، عن عنوه، 
سغة.حاط أو كيلة 

•هْ-خئكاأثوبجينمم
محْ؛أبط عذ راؤع، أبط عذ مهراف، بن الماسم عن عو؛ ابن حدسا رمرت مال 

الناس؛ Jpيأيتو النجد ه ق حانه نأى ؤت1لم علنه ،' ٠٥١صز افه ننول أف 
أذبمممبلأحدّكم أتحب إ محسلإأمامه؟ ربه منتمل يقوم أحدّكم بال  ١٠٠٠ممال! 

نجدلم مإو قدمه، محث سارْ عن قلسلإ أحدّكم ئغ قإدا وجهه؟ ل قسئغ 
.بعض عل بنصه مسح ثم ثوبه، ذتثلِفي المامم ووصف هكدارا، قليقل  [١]

أنالإنسان عل محرم أنه تقدم؛ فيإ ذكرناه ما يؤيد ما الحديث هدا ق [ ١ ت
مثلاصرب وملم آله وعل عليه افه صل الني لأن وهويصل؛ وجهه تل يتنحم 
الأدبسوء من فهدا يديلث،أ بين سي ثم رحل لواستمااك ت إنسان كل منه يتقزز 

•ؤيعاقيلثا يبطش؛لث، ربإ فانه جبارا معه فعلته الذي هذا كان ؤإذا شك، بلا 

الحايث،:هدا ول 

الواصح.الثيء عل الخفي بقيامه وملم عليه الله صل الني ملم حسن ~ ١ 
يمتنعما يكر إذا أنه وهو واللام، الصلاة عاليه الرسول نوحيه حن ٢— 

أومحتارْ يعن يتنحع أنه ذكر أمامه يثحع أن يمتغ كان ثا لأنه محوز؛ ما يكر 
آل!؛ى•ؤ.ظثك تعالت افه قال الكريم؛ القرآن محلريق هو وهدا السري، ميمه 

)راعنا(قول؛ عن نهاهم فلمإ ١[، • ٤ ه أنهلنُا وقولؤأ )أهك\ ثتولوأ لا ءامنوأ 



اثملأة4ْْاضع اثعساحد كناس 

اممهإل للداعية ينبغي وهكذا ه، أنْلنثا ت تعال بقوله الباح الباب لهم فتح 
حتىوالباح المشرؤع لهم يذكر أن الممنؤع هم لذكر إذا أنه اض لعباد والوجه 

ذلكق ويشدد محرم ميء عن يتكلم الاءس يعضى نحد إذ المامى، عل يفيق لا 
منه،محرجون الذي الباب لهم يذكر لا لكنه يدعون، حسبإ إليه محتاجون والماس 

الماس.وتوجيه وجل عر الله إل الدعوْ ق نقصن أنه ثل—، لا وهذا 

يؤخذالمعالم؛ أجل من يتكرم ما فعل جواز عل دليل الحدينإ هذا ق ٣" 
قائل!يقول قد لكن المعليم، أجل من ثوبه ل تمل افه رحمه القاسم ون كس 

منوليس الله رحمهم الأاJعين من لأنه وذلك، فعاله، ق دليل لا الله رمه القاسم 
مافيقال؛ خلاف، فيه الصحابة بقول الاستدلال أن عل عنهم؛ اممه رصي الصحابة 

مافيه يستقبح لا المعاليم باب بأن الأدلة عموم يويدْ الله رحمه القاسم فعله 
اللصارسول اليا عنها؛ الله رصي سليم أم تقل ألم اك٠راليم، باب غير ق يستقبح 

منهنمض قيء هذا أن ْع احتلةث(؟«راُ، هل إدا عنل من \.ؤ°\آ عل هل 
أيصا.اوجال فيه الكلام عن يقصر وربإ الماء، به تتكلم ولا 

اقلفيالنديلأوjاكوب؟الأول ص:هل 
جيبهق الأسان يضعه نحتفي، المنديل ق لأتبما أحسن؛ المنديل ق فالخواب! 

بعضالبلغم، كثير الإنسان كان إذا سيإ لا مثكلة ثوبه ق لكن عنه، يعلم ولا 
الثيءهذا منه تمج الحافية" ولكم لما اممه أل ~نالثيء نبذا المصابين الماس 
المنديل.إلا هذا ل ينفع فلا داؤا، 

الحيض،كتاب ت لم وم(، ٢٨٢)رنم الرأة، احتلمؤ إذا باب الغل، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١] 
اممهرصي ملمة أم عن ( ٣١٣)رقم ا،لرأة، عل الغل وجوب باب 



اسلأةوءهه1ي اسل ي اساة من اص باب 

وحدساقال؛ )ح( الواوث. عبد حدسآ قروح، بن ثسان وحدسا — ٥٥٠
ثال:وطكامحدئمح،طكاممئبح( ^٠٧^١^٣. 

ئريرْ،أتجا ص رابع، م ص بهراف، بن الماسم عن كلهم شعبه؛ حدسا جنمر، 
قالهثنم؛ حدث ووادِفي عليه، ابن ثحوحدث وتلم؛ عليه افه صل الس عن 
عقبنصه زتئ قأ>\ وسلم عليه اممه صل افه رئول إل أئظر لكق ميرْت أبو 

بمض•

محي;ن\^؛؛١ \ijلأل}٧ ئار، ناين \ٌ محي;ن خدكا - ٥ ٥ ١ 
قالقال! مالك؛ بن آنس عى محدث قتادة؛ >ثمات قال! ا؛ومة حدسا حنثر، 
زثث،ت١جي داِمم افلأة آحوئاِو كان ))إذا ح- ء ضل ،؛<، ١١زئوز 

ضنلأمحنم،محصيخامحذئ'و
الحديث،تبادل الناحاة ربه،،؛ ساجي ررقإثه والسلام! الصلاة عله قوله [ ١ ] 
تباركقوله من الصحح ق ثبت لما وحل؛ عز الله ْع الحديث، يتبادل فالمصل 
قال،؛قإدا يصممر، عبدي وبئ بيني الصلاة ررقثنت، القدمحي؛ الحديث، ق وتعال 

الحديث،آخر إل عبدتم،،، خمدن( الله؛ قال، ه دبمثآكنيرك> ؤادمءثِف 

الإنسانحضور عل حث، ذللث، وملم اله وعل عليه اش صل اليي ذكر وؤ، 
الإعراضمنالث، اممه يعلمن فلا قالبه، ق ما يعلم النه لأن الصلاة؛ ل وقالبه بقلبه 

أكثرلأن ذللت،—؛ عل ؤإياكم يعيننا أن اممه —نأل وعلا حل مناجاته عن ؛القاJبإ 
ملمؤإذا الصلاة، هوق إنإ والتفك١رادت، والتقديرات بالهواحيس الشيهلمان ياق ما 

أيعن ( ٣٩٥)رؤم ركعة، كل ق الفانحة وجوب باب الصلاة، كتاب ت لم مأحرحه )١( 
عنه.الله رمحي هريرة 



اثصلأةو«ماشع ا1«ساحاو كتايا 
٣٩٠—^==—=

الإنسانعل د يفأن يريد الشيطان لأن يكن؛ لر كأن ثيء كل عته طار الإنسان 
الصلاة.هي الشهادتن بعد العبادة وأقفل عبادته، 

ممرق معاداة بينهم تحد الخثر، أهل الشيطان عداوة انظروا لكم• أقول وأنا 
وأهلالشيطان، يرضون لأمم وتساعد؛ تكاتف بينهم الشر وأهل الأحيان، من 

منبيتهم العا.اوة ؤيلقي بينهم محرش فالدلك الشيهنان، لأغضيوا لوتكاتفوا الخير 
اف،طاعة عل العبد من إقبالا الشيهنان رأى ^!،١ واحدة، كلمة لهم تكون ألا أحل 

شئه~.من ؤإياكم افه سأءاذنا عفليمه ثدييه مهاحمه يهاحمه فانه 

الكلام؟فضول وين الخشؤع بين علاقة هناك هل قائل؛ قال فان 

عزيمةوعنده ه نفعل يقوى الذي الإنسان علاقة، فيه ليس فالخوابت 
الهواحيس.حمح يقْلح أن الصلاة ق يدحل أن حن من يسهلح 

يقوله؛يفسر هل ربه؛، يناجي ررءإد4 وسالم؛ عاليه الله صل قوله قيل• فإن 
رردإةافَيلسماا؟

وهويناجيه فاش وجههءا، مل افه ررمإف مسألة! غير المناجاة لا، فالخواب،؛ 
هذه.عن بدلا هده ليست، يعنى وجهه، تل 

يساره.عن يبصق يل ثمنه، عن الإنسان يبصق لا الصلاة عر ق حتى تنبيه. 

ومالأحيثنا- تحنى: -ماو تعيد؛ بن وقئ تحش، بن تحز وحدكا - ٥٥٢
^٧٥١محتل ار،وه رثول ئاو قال: مالك،؛ بن أنس ض قتاده، عن عوائه، أبو حدقا قثه: 
ثهنها«.وظازبأ لحطيئه، اشحد ل اراوايى ظه



الجدلذاسلأةوغ،؛وه1ش اليصاة عق النهي باب 

ا،قاوث-؛ائن -ينني: حالي حدسا ^^،، ٠١حبيب بن قمح، حيكا  ٥٥٢
نأنز ثمث مماَل: اشجي؛ المموه ض قادة تأك : JlSشلأ؛ خاوثنأ 
النحدراالمملفي ت يقول ونسلم عليه اممه صل اممه رسول سممت ت يقول مالك 

خطٍةه،ونيباثدنها(<لاأ.

واللامالصلاة عليه الرسول لأن المجد؛ ق النخامة تحوز لا ]١[ 
ثمتبصق أن يجوز أنه دهنهاا؛ اركمارتبما قوله• معنى وليس إثم، والخطيئة ررحطيئةاا 

ويمدي،الإحرام محفلورات يفعل أن ان للأنيجوز لقلناأ كيلك كان لو تدفن، 
أمابالدفن، تزول كانت، إذا هدا دفنها، فكفارما إنسان من وقعت إذا المعنى لكن 

كانإن تزول حتى مسحها من لأبد ذلك،، يكفي لا فإنه بالدفن تزول لا كانت إذا 
لوفي،ا دفنتها إذا أحياثا لأنه يزل؛ لر لودفنها مكان ل أيصا أوكانت، فراش عل 
القدمعلميها وطئ إذا لأنه أقبح؛ هذا يكون دفتها إذا بالرمل مفروثا المسجد كان 

وسلمآله وعل علميه افه صل الرسول أن فالمهم أكثر، تلومث، وصارت، حرجت، 
أذية.فيها يكون لا حيث تدفن أن أراد 

يتمكنلا أنه بنعله دلكها واللام الصلاة عليه الرسول كون عن ويجاب، 
قيكون أنه أرشدنا فقد ؤإلأ متيسرا الساعة تللث، ق رداوْ يكن لر ولعله هدا، من 

الثوب،(.الرداء)ل 

دليلالممل~ —يعني دينهار، را'كمار؛يا وسلم! آله وعل عليه اممه صل قوله وق 
أوالرين، من حبات إلا فيه ليس الذي المجرد التفل أما البزاق، بمعنى تفل أنه عل 

ينافه عد عن ( ٥٥٤)رقم السجد، ل البصاق عن النهي ثاُب اجد، المكامحب لم• مأحرجه آ ١ ، 
,عنه الله رمحي الثخثر 



اثصلأةْساضم اثمساجو كناس 
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عليهاش صل لقوله يوثر ئيء الراد بل الجد، عل يوثر لا فهدا الريق من ذئاُت، 
هالليس لأما دفن؛ إل تحتاج لا اليثرْ الدرات وهذه دهنهار؛، ؛رثمارما وسلم؛ 
•٢^

محالا!محزوغ؛ بن وثيبان ؛*^،، ٠۵١١أننإء بن محمد بن افه عند حدسا — ٥  ٥٣
اثاصلملنييصمحينمح،صه ه
وسلمعليه اممه صل الأى عن دو، م عذ الديل، الأسود إي عذ بممر، بن تش 
أعتإلهامحاسن ق محوجدت ؤتسها، حثنها أثني آعهاو على ررعرصن محال؛ 

النحدِفي ت5وو النحاعه أعهالها مثاوي ِفي ووجدت الطريق، عن محاط الأدى 
لأتنفئ،<اا'.

يهيراد الءريقا< عن محاط ررالأدى و-ام؛ آله وعل عليه اف صل محوله [ ١ ] 
إزالةكان ؤإذا ذك، أوغير بطح أومحشور أوماء أوشوك حجر من يؤذي ما كل 
ولهداالأعإل، مساوئ من الماس محنريق ل هدا فالقاء الأتمال( محاسن من هذا 

ماالسالمين أسواق ق يلقي وألا المسألة هدم لمنل ينتيه أن الإنسان عل تبب 
يوذبمم•

الذي—مثلا—؛ يعني تدفن، لا المسجد ل تكون محالنحاعة اوئ الموأما 
تدهنهاأن عيك محب نقول،؛ الماس، من واحد حا مث ثم يدهنها، ولر ذم، بصق 
المخاعةدفن أن عل دليل وهذا الأتمالة، مساوئ من فهذا الماس تركها فإن أنت، 

بالحمح.يتعلق الإثم لأن كفاية؛ فرض لمسجد اق 



اسءوضوئالجدش ش اساق ض اص 
٣٩٢— —ث—ظ

إذاالدقة نبرأ فهل ذلك غير أو فناشين من ينفلق من له المسجد كان فإذا 
نحير؟أن ؤإما أنت، تدفنها أن إما أونقول! ذلك تركت 

ليتلثاإل الريح أؤنارت لو فيإ اض رحمهم العلياء قال كيا الثازا، الخوابت 
أمرين!أحد عليك بجب أو إليه به ندهب أن عليك يجب فهل جارك يوب 

أوإخباره؟إليه به الذهاب 

هوفيكفي؛ بيتنا عل سقهل قد الثوب إن فلأن، يا قالت،! فإذا الثاق، الخواب! 
فهوأحن.إليه به ذهست، ؤإن ويأخذه، يأق الذي 

أنهاالورعة شان تطم ألر المجد، وغير المجد ق تقتل الوزغة فائدة؛ 
يوماوبيتها يينلث، يكون هل ، اللام؟ عليه إبراهيم أبيك عل النار تنفخ كانت، 

بقتلوسلم آله وعل عليه افه صل الني أمر ولهذا أ صداقة؟ الدهر من 
الخياروسخت، ؤإذا المجد، من فأخرجها وهلكمت، قتلتها إذا لكن ٠، الأوزاغر 
له.غيمكن لا كان إذا ■^5،، أو غله يمكن كان إذا فاغله 

عن(، ٣٢٣١رقم)الوزغ، قل باب الصد، محاب ي: وابن أحد)!/٣٨(، الإمام أحرجه )١( 
هها.الله رضي عانثة 

كتابومسلم! (، ٠٣٣ )٧ رقم غنم؟.، الملم مال، خر باب الخالق، بل.ء كتاب البخاري! أحرحه )٢( 
عنها.اممه رضي ثرياث، أم عن ( ٢٢٣٧)رقم الأوزلغ، بقتل الأم باب الملام، 



اثصلأةاضع  ٠٠٠اثمس1>»د كنايا 
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صكلأل، خدي ى، خدي ٣ ئن ض محي خدي - ٥٥٤
عشاش صل اممه ونول لإ صقئ هال! أبيه؛ ص الشحم، بن اممه عند بن يزيد 

ضا-ءريي، عن رنيع، بذ يزيد أ-حونا عش، بن عش وحدش - ٥ ٥ ٤ 
عثهl؛u، صل ١^٠ مع صل انه أبيه؛ عن ١^^٤ بن اض عند بن  Jjy.لعلأء ام 

 iلمL١^٢؛.ثدلك4ابمله هثئغ داَل: ن

مائل:عل دليل هدا ل [ ١ ] 

بنعله،دلكها ما نجه كانت، لو لأما طاهرة؛ النخاعة أو الأول: السألة 
أذىفيهإ بأن اللام عليه مريل - أ-مره لما نعله حلمع قد وهو 

بنعله،،.هدلهها ١١عنه: اممه رصي لقوله يالنعال الصلاة مشروعثة الثانيةت المسألة 
إلمحاج بالنعل الدلك لأن الصلاة؛ و المرة الحركة جواز اكالثة: المألة 

حركة.

الينرى"قدمه ارأومحث سق: فيإ وسلم علميه اممه صل قوله يؤيد وهدا ]٢[ 
اليرى.بالنعل يدلكها كان حيث 

اشرصي ممد أب؛، ص ( ٦٥٠رنم)النعل، ف؛، الصلاة باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه 
محه.



وابجوازاسلأةغ،استي
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بابجوازاسلأةبياسيى

بنتعيد منلمه م ص المثصل، بن ثز أحأرثا كش، بن عش حدسا - ٥ ه ٥ 
ِفييصل وثلم عليه اممه صل افه ومول أكاف مالك؛ بن لأسن هلت ت هال يزيد؛ 

ررننلم«.هاو:افش؟ 
بنتعيد حدسا العوام، بن عباد حدسا الزهزاؤأ، الربيع ابو حدسا " ٥٥٥

ُ.دمئلهل أنث-ا؛ تألئ، هال،! نتشه؛ آبو يزيد 

الأمرورد وهد النحل، ق الصلاة مشروعثة عل يدل مبق كإ أيصا هذا [ ١ ل 
يدخلألا يشرمحل ولكن ٠، لليهودر محالفه نعليه ق الإنسان يصل بان ت أي ؛دللث،، 
نروهو يصل هلا ؤإلأ مسحه أدى فيهإ رأى فإن نعليه، ق ينفلر حتى الجد 
العلن.سرئ 

نعليهق صل لو مفروثه! المساحي كاست، لما الحاصر وقتنا ق يقال هل إنه ثم 
بإيتلولث، الفراثن هدا وهوأن المصلحة، من أرجح تكون هد ة ل مقذللث، من لزم 
أذى.من الحل ق عالما يكون هد 

يومالعلن ق الصلاة عل الاس حثثنا الماصية نوات، الإحدى ق إنه ثم 
يدخلونولا المجد محترمون الاس كان ما فبدل نحاون، ق نصل وبدأنا الحمعة، 

الحاJن،خلعوا الصف، إل وصلوا ؤإذا العال، ق يدخلون صاروا لحال اق 

انللأنويمكن فائدة، فيه ليس لأنه وقحلنا؛ قولا عن فرححنا المسألة، فانقلت، 

أوصبن ثداد عن ( ٦٥٢)رقم الغل، ل الصلاة يامح-، الصلاة، كتاب داود: أبو أخرجه )١( 
افءت<.رضي 



اثصلأةساضع اتمساحد ، كناي
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ماواللام الصلاة عليه الرسول لأن بيته؛ ق نعليه ق يصل بان التنة يدرك أن 
ijli  بالمسجد.يقيدها ب يعني المسجد(، )ل

المعجلقدم إذا كان وسلم عله ايله صل الني ان التسة ق بت، هل اله. م
حافتا؟يأق 

وأمر؛الاحتفاءالإزظْ محرة عن كان أنه الثئة ل مت لا، فالخواب 
المسجدغير أو المجد ق سواء أحياثا 

؛فكيف،قدر فيهإ كان نعليه باة أخثر واللام العلأة عليه الني ألأت م
ذللث،؟عن نعل،ن ق يصل الدي يدري 

ثيء.فيها ليس وأما الهلهارة، الأصل فالحواب: 

رنمالأرقام، كثرة ص الهي باب الترجل، محاب داود: وأبو (، ٢٢)!/ أحمد الاط، أحرجه )١( 
محه.افه رصي عسي بن ئفالة عن (، ٤ ١ ٦ )٠ 

نحرمحه)ص:؛ا،"آ(.)أ(مموم 



اعلأملم م/ثوب 
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أملام،و4م J^Jبابكوانؤالصلاةفى

بنوحدشأبوو ،ذ•' رح، حرب• بن درهن ^•، ٤١١عمرو حدش - ٥ ٥ ٦ 
عنالزهري، عن عثة، بن نمال حدس! مالوا: لزهز-؛ -والالمظ ثه شم 
_^0J ، عن^i_l أعلام؛ئها خميصة و صل وطأ عله ، ٧٥١هل ، ٧١١أف ؛

بانبجاث٠،.وأنوف جهم، أبي( إؤ، بما مادهبوا هذه، أعلام ثعلش ٠٠ومال،:
ابنعن، يوس، اّ وف، ابن أ-محدا بج،، بن حرماه حدكا " ٥٠٦

افثصل اض زنوو مام مالئ،: عائثة؛ عن النم، ن عزوه أحمزٍ( ماو: شهامج؛ 
:٠Jدا^ ١٨٠٥هصى هلتا علمها، هنظز!ق أغلأم، >^، ^١١حميصة ِفي بمل وشلم عايؤ 

آنئاألهسن هإئبما أسجاث؛ وأمول حديثه، بن جهآ أبي( أذ الخميصة بمده ررادهبوا 
ِفيصلأذ(«ااُ.

حميصة،١؛يصلِفي وتلم عليه اممه صل افه رمول، ءاهام الخدين،: هذا ق [ ١ ت 
وقفثغلته، إليها واللام الصلاة عليه هنفلر أعلام(، )له معلم ثوب، والخميصة 

وأنجهم، أي إل تبا يدم، أن قامر ا، فث-غلتهر واحدة نثلرة إليها نظر أنه لنقل: 
بأنبجاسه.يؤتى 

(.٣٧٣)رثم أعلام، له ثوب، ل صل إذا باب، الصلاة، كتاب، اابخارىت بمعنا0 أخرجه ( ١ ! 



اثملأةاشع  ٠٠٠اثيساحد كناس 
=ص^=^=^ء=ءء==^^ط^==ً==ت== ٣٩٨

عىأليه، عى هشام، عى وكح، حدس ثثه، ش ين ابوبكر حدسا " "٥٥٦
-تايتثاعل ٣،  L^Jحميصه ئة كانث، وتلإ \%قلك صر الس أف عائثه؛ 

أ.)ةأسجاسال وأحدكتّاء جهم، هأعطاهاآبا ^^٥، ١ق 

منويوحد يكرم؛ لا فانه يشغله لا كان إذا أما يشغله، كان إذا تكره إنإ [ ١ ت 
مكروْ.فإنه صلاته عن الإنسان يشغل ما كل أل هدا 



مائاسقس>ةاسماسبجيداصشاسو
٣٩٩

ةاسمامميسئدسبياسو
ضاو/ة

فثبه؛ى بن بكر وأبو حزب، بن ووهثر الناقد، عمرو أحمتذٍ( - ٥٥٧
^٧٥١صل \ذفأ عن مالك، بن أنس ض ١^٧، عن عتنه، بى نمال حدسا مالوا: 

أ.بالعشاء،،ا •ؤوا Jbداالصلاة وأقيمت حصرالعشاء ررإدا مال: وتلم؛ عليه 

إذاعنها، يتخل أن الإنسان من يهللب التي الأشياء من أيقا هذا ]١[ 
أمرولهذا الصلاة؛ عن به وتشتغل وتشتهيه به تتعلق الممى فان العشاء حفر 
أقيمتؤإن حتى الصلاة، قبل بالعناء يبدأ أن وملم آله وعل عله الله صل الني 

أويأحذيشع أن له وهل قنش، العشاء وقدم الصلاة أقيمت، لو يعني الصلاة، 
تعلقه؟يد ما يقدر 

منه.ممته يقضى حتى يقوم وألا يشع أن له يمي الأول،، الجواب،• 
أنالأول: هو قعا لقمت،ن، أو يلقمة تهمته يقم^، قد أحياما الإنسان قيل• فإن 

يشح؟أن أو قليل بقدر يأكل 
عانة.\ذإ->صة لأن له؛ يشبع أن له فالحوابر: 

صدفترلوأنيا لكن الصلاة، ونت، ق محلعامه بجعل أن ان للأنيشغي لا لكن 
غلهل.فهذا الصلاة عن به ينشغل دائما أوالعشاء الغداء يجعل كونه أما المسألة، 

الإنسانيكون بان الصلاة، ق الخشؤع وجوب إل إشارة الحديث، هذا ول 
وملمآله وعل عليه افه صل الني لأن الصلاة؛ بغر قلبه يتعلق لا القي-، حاصر 



اثملأةؤبمواضع اتمساجد كتاب 

أهلبعض وقال يشغل، ما إذهاب أحل من الحإعة مع الصلاة ترك ق رحص 
الصلاةأكثر عل الوسواس امتول لو وأنه محب، لا الخشؤع إن اشت رحمهم العالم 

آلهوعل عليه افه صل الني بقول احتجاجا تبطل؛ لا قاما كلها الصلاة عل أو 
،آحره إل  ١١ثدايوم "كدا ادكن ت يقول صلاته ل للإئثان ياق ااش1طابي وإل I وسلم 
صلاته.تبطل لا أنه عل دليل وهدا قالوا: 

بأمريتعلق مما أول؛ا،لراعاة العبادة بذات يتعلق ما أل إل إثارة أيقا هدا وق 
حارجأمر الخإعة ؤإقامة العيادة، بيات يتعلق أمر الصلاة ق الخشؤع فهنا خارج، 

بأمريتعلق ما عل فقدم الصلاة بذات يتعئق ما روعي ولهدا الصلاة، ذات عن 
العبادةبيات يتعلق ما أن اه؛ رحمهم العلعاء عند معروفة قاعدة وهده منها، خارج 

منأو زماما من أو صماما من كان سواء حايج، بأمر يتعلق مما بالمراعاْ أول 
،الأخبثان يدافعه وهو أو القلعام بحضرة الإنسان يصل أن مي ولهدا مكاما، 

كانإذا الإنسان إن افه: رحمهم العلعام وقال الوقت، أول عن الصلاة ق تأحر ؤإن 
فمراعاةالدنومنها مع المثي وبتن الكعبة من البعد مع الرمل بتن الأمر ودار يطوف 
الكعبة.يدنومن منأذ أول اونل 

واجبة؟لمت الح،اعة أن عل الحدث يدل هل قائل: قال فان 

يتعلقما أن عل يدل لكن بواجبة، لمت أما عل يدل لا هدا فالحران: 
أنبحد العلعام تركت، إذا فإنك خارج، بأمر يتعلق مما أول؛المراعاة العبادة بذات 

يوثرالصلاة ق والأنشغال صلاتك، ق تنشغل فوف به متحلقه ونمنك قدم 
علميها.

بجه)صتمهّآ(.نحر تقدم )١( 
اه)ص:آ.أ(.شاء )أ(1وإن 



J_lي اكيه ، Ujjالذي باهضرةاسم انملأة ^٥٥ ٧٧

عن^٠^۶٠، أح؛رفي ومت،، ابن حدسا الأيئ، نعيد ين هاوون حدسا — ٥  ٥٧
مال!وتلم عليه اش صل اش ونول أف ماللئ،؛ بن انس حدش ت مال انّهارس،؛ ابن 
الثرب،،صلأ0 صلوا أل مل به مايدووا الصلاة وحصزمحت، العشاء هرب ررإدا 

ولأسوواضضخا((اا'.
عىووكع؛ وحمص، يمف، ابن حدسا ثيبه، م بن بكر أبو حدثنا — ٥  ٥٨

ابنحدث بمثل وسلم؛ عليه النه صل البي عن عائثه، عذ أيه، عى هشام، 
محة،ضامحي،صم.

سبهأي؛ بن آ؛وبكر وحدسا مال! )ح( أبا• حدثنا نمز، ابن حدينا — ٥ ٥ ٩ 
عمر؛اثن عن داِع، عل اش، عبيد حدسا شالا• انامه؛ أبو حيكا لة~؛ -واللمظ 

وأقيمت،عشاء وصع ررإدا وسلم؛ عليه الله صل اممه وسول شال مال• 
منهءا.يهمغ حص ينجلي ولا يالعشاء، ماندووا الصلاة 

محاض؛ابن مح،• أئي،، حد؛؛يا السني، اسحامح، بن محمد وحدقا - ٥ ٥ ٩ 
عنمنعية، بن حماد حدثتا افه، عند بن هارون وحدثتا )ح( عقبه. بن موتى عى 
عنموتى، بن ئهيان حدسا منعود، بن الصلث، وحدسا )ح( يان،. حنيج؛ ابن 

بنخؤْ•وملم؛ علنه اممه صل الئل عن عمت، ابن عن ثاغ، عن كلهم ايولج؛ 
يشملعثافلم« عن ررولأتجلوا وملم: آله وعل عليه اف صل قوله [ ١ ] 

تنتهي.أن قبل تقوم ثم تيدأ أن أو أصلا تممشى لا أن 
بصححليمن وهل>ا رمضان، عل الخل.سثإ هذا محملون الناس بعض تحد تنبيه: 

علمحمل فكيف الثنة، من شهرا عشر اثتي من شهر رمضان لأن عام؛ هو يل 
النادر؟!الثيء 



اثصلأةؤبمواضع البمساجد كتاب 

صإنتاعل-؛ ان -ص: خايأ ^ ماد، ;ن محثد حوكا - ٥٦٠
افهرؤى عايثه عند والهائم آنا نحدلن، هال! عتيق؛ م ابن عن محاهد، بن يعقوبا 

ال، illئا هائثة: لا هثاJتا ه؛ لأم زكاف _، زنحلأ الماسأ زكاJ ^^١، نحيا 
ك،سين5نأبم،ساأيُ محوُثإء:شثدث 

هدعائثه مائدة رأى هأنا عاليها، وأصمث، اكام-لم قعضأا هاز،! أمك،؛ أديتك، وألت، 
^^،:م، إق هاJ،: اج4ز، مالت: أضل، هال: أين؟ مالت؛ مام، خا أئ 

بحصرةصلاة ررلأ يقول! وسللم عليه اممه صل اممه رسول سمامأإ إن غدر، اجلس 
اشامولأئزممالأئان«لال

حديثامالوا: حجر؛ وابن نيئ، بن وقتيه أيوب، بن تئمح، حديثا " ٥٦٠
عمحؤ،،م ل الله عبد عن الماص، أبوحزره أحآرق حغمر"؛ ايث "وهو: إسناعيو 

قصهالحديث ق يدكر ولم بمثله، وسلم؛ عليه الله صل البل عن ائثه، عض 
القاسم.

 [ ١ t وسلم!عليه الله صل قوله وهو مبق، ما عل نيادة فيه الحديث، هذا
لايداقعه«لفنل! وأفاد والغاط، البول هما والأحبثان الأحسان؛؛، يدافثه هو ررزلأ 

كانإذا لكن الصلاة، عن يتخلف، يالحمر محس أن محرد وليس جدا، محصور أنه 
يصل.لا فهدا عليه صال من يدافعه الذي الصائل كالرجل يكون يدافعه؛حسن، 

الوقت،ق يعدر هل لكن واصح، ، iUJالحإعة؛،ترك ق ءذر0 قائل! قال فإن 
الوقتإ؟حرج ؤإن صل ثم حاجتك، واقفى اذمب، له: نقول بحسثإ 

يتأحثريعدر لا أنه الأول! القول قولان! اممه رحمهم للعناء هدا ق فالحوامحب،! 
الحإعة.يخلاف، هذ.ا أجل من وقتها عن الصلاة 



اسالي اكام  JIJ^Jالذيالضام بمضرة اسلأة داuماهة 

اض،رخمه تيمية ابن الإسلام شيخ احتتار ص والثاف يعدر، أنه الثال• والقول 
الصلاة،عن تامه غفله يغفل أن يقتفى — الأ-محبشن مدافعة —أعنى1 هذا إن ونال! 

لن،.لها ليس محردة أفعال كاما الصلاة وتكون 

الذنوبكبائر من وقتها عن إحراجها لأن ويصل؛ يتمحز أن الاحتياط لكن 
القيامة.يوم السؤال من الإنسان ينجي معلوم بعذر إلا 

الأحبثان—يدافعه ~يحنيت محصور وهو صل الإنسان أن لو قائل؛ قال قإن 
الطعامبحصزة صلأ0 رالأ عنها؛ اممه رصي عائشة حدث لعموم له صلاة لا فإنه 

ثلأئؤيداسالأخثان«.

تصل،لا ت يعي صلاه،، رالأ عنهات اطه رمحي عائشة حدسث، أن ثلث، لا فالخوابت 
الحتى الصلاة أكثر عل المدافعة غلبت، إذا نقول؛ ذللث، مع ولكن هوالظاهر، هذا 

الخشؤع.بوجوب القول عل مجي نتهلل الصلاة بآل فالقول يقول ما يعلم 
الإمامة؟يرك أن له فهل إماما الطعام بحصرة الذي كان إذا قيل؛ ؤإن 

تصبرونهل لهم؛ يقول من إلهم يرمل أن يبني ولكن يأكل، فالخوابح؛ 
نصل؟أو 

ه. . 



اثملأةؤبمواضع اثمساحد كتاب 

1وسنفااأأوسلأأوئراظ 

—وهو!عش حدثنا مالأ! ■حزين،؛ بن ووهتر اقى، بن محمد حدثنا — ٥ ٦ ١ 
اممهصل اممه رئول أف عنز؛ ابن عن ئاؤع، أنوق محاد؛ افه؛ عبيد ض اشئاف- 

اكوم~~مح الئجزة هذه مذ أثل ررثذ ه عزؤة ل قال تلمم وء 
^٢؛.دم: عززة؛ بج:ل ثاj افاجد((، هلا:أت؛ن 

حضورعن ونحوهما والبصل الثوم مل »_ المخ: بعض ق ]١[ 
٠.ر نحوها،١ أو آوكزاثا يصلا أو ثوما أكل من ررمي نسختمى: وق المجدا؛، 
وذللث،الثوم، من أكل وهد الماحي محضر أن الإنسان س فيه أيصا هدا ]٢[ 

تائيمما نأيي اللائكة بأن ذللث، وسالم علمه اممه صل المي علل وقد رمحه، لكراهة 
الكريية،الرائحة ذو ومثله البصل؛ ومثاله ملائكة؛ فيها الله وييومت، ، ادم بنو منه 

الأف،من أوأحيائا الإبهل من تسعثا الش الخبيثة وهوالرائحة صنان، به من ومثله 
أنمحوز لا فانه كريية رائحة له انمحان شارب، كان إذا ذللث،، عل الدحان ؤيقاس 

المجد.من محرحوْ أن ولهم ا،لصالن، ؤيوذي ا،للائكة يؤذي لأنه المجد؛ محضر 
هذهفيه وهي المسجد يقرب، أن له محل لا فانه كرتية رائحة ذي فكل 

منوكم المملين، ؤيوذي الملائكة يؤذي ذللث، لأن الريح؛ يدهب حش الرائحة 
كرتية.رائحة له من جانبهم إل صف، لأنه صلامم؛ قهلعوا أناس 

ط.العامرة(.؟U/ )T/ لم' ماصحيح ينظر: )١( 
اشرمحى حابر عن ( ٥٦٤رمم)أويحلا، ثوءئا أكل من مي باب، الساجد، كتاب، ت لم مأحرجه )٢( 

عنه.



ثومااوسلأاوتواثااوسوئبابنهي«ذأم 

يصلألا ذلك يض فهل باترار هذا 1كل الإنسان لكن إذا يقال: ولكن 
أيدا؟الخإعة ْع 

هوبل وحصة، ليس هنا التخلف لأف الدهر؛ مدى نحلف ولو نعم؛ نقول؛ 
أحلمن أكل أنه لو نعم، المسجد؛ إل حضر متى محصل سوف، والأذى أدى، كفل 

ؤيقعلمررمضان ق يسافر السافر نقول: ولهدا حراما، لكان المسجد عن ينكف أن 
إفطارهيكون فانه الإفطار بالسفر نوى إذا إلا حرام والفطر مباح السفر أن مع 

يرحص؛نحمىولا فيه يقصر لا ولهذا حراما؛ أيصا الفر ؤيكون عليه، حراما 
السفر.

فهوحرام؟حرام إل يودى ما فاعدْ؛ نهلئق لا لماذا ةٍلت فإن 
إنياقالوا: لما قال وملم عليه افه صل الرسول حلال، أصله هذا فالخواب: 

هذا.عل نص ٠، الأو4اار أحل ما محريم ارليسل قال: حرمت، 
فمه؟عل مثلا لثاما يضع قيل: فان 

يقيد.ولا ينفع لا فإنه لثاما ولووصع خالحوايه: 

رائحته؟يذهب ما هناك هل الأن الهلب تقدم بعد ولوقيل: 
أدؤية.فيه فالخواب: 

يلزمهفانه مزيلا يشرى أن الأّتهلاعة وله ثوما أكل من نقول؛ هل قيل؛ فإن 
واحتا؟يكون سببه فإن واجبا يكون ما لأن يشري؛ أن 

سعيدأيبغ عن ( ٥٦٥رقم)يملأ، دوتاأو أكل من مي ثاب الماجد، كتاب لم. مأحرجه ،١( 
محه.الله رصي 



ا؛صلأةؤبمواضع اتبمساجد كتاب 

لوحتى لكن إزالته، يمكن كان إذا إشكال فيه ليس هذا بأس، لا فالجواب• 
الرائحة،إزالة يمكن ل؛ نحثأ ؤإذا والنمس، التجشؤ يبقى الفم من إزالته أمكن 
بالتجشوأحز إذا فإنه الفم رائحة ذمت، إذا يقال: أن ممكن حال كل عل لكن 

الرائحة.حمت، تلثم ؤإذا يتلثم، أن يمكن 
ْعالرائحة حرجت، عرق إذا الأتان وهوأل آحر، بلاء فيه الثوم إن يقال: 

إهذا؟ من يتخلص ونز العزق، 

إلمحضرون لا فإمم البصل، أكلوا سجد مأهل حمح أف قدر إذا تتبيه؛ 
قحماعه صلوا إذا يقال: لكن الممجد؛ ق الملائكة يؤذون حينئذ لأتم الجد؛ 

بأس.لا فنقول: أوثوم أكلوبصل وكلهم مثلا الر 

مممطقائني)ح(محذقاهت:ئ
ابنعن ياؤع، ض افه، محي حدثنا ماو: م؛ حدسأ له-؛ -واللمظ بن ؛،، ١١عد 

هلااصة هذْ مذ أكل ررنن قاو: ذتج محه اه ضل اش، زئول أف محن؛ 
١^١؛.ةتاجدىخنى:تجرثئها«بمني: 

ليسالتحريم أن عل دليل ررْسامثداأا وسلم! عليه افه صل قوله دل ا ١ ت 
راْساحداالأن مسجد؛ كل ق عام وأنه بعضهم، قاله كإ النثوى بالسجد خاصا 

مساحدعموم الراد فيكون جع، وررياه جع 
٠٠٠



وسوئji۵هىضامهمuiومجاyماباب 
٠٧ٍٍض=^ٍ==ٍءًًًٍدًٍٍٍٍٍ 

اينلإة-،ص:ض: محئ>لأخثتئابمءل ص-دخو 
ئاومماو1 الثوم؛ عن آنس ثئل هاو(ت صهنس،—؛ ابن ~وهوت الميز 'هي 

يصلولا بمربغ محلا الئجرة هذْ من أكل ُُمن وّنئم• عليؤ اف صل اش رمول 
نثا«لاا.

١^؛-ود|و أح؛تدا عدت قال محي؛ بن وعبد واؤع، بن محمد وحييتي ~ ٥  ٦٣
معن اك، ابن عن الزهري، عن ننم، أحترنا اوراق، عبد خدننا- والجت 

الش،؛مةهذه من أكل رامن ون1لم! علته افه صل اض وئ-ول، يال، مال،؛ ميرْ؛ 
.الثوم؛، برح ولأيوذيئا مسحديا يمربن ملأ 

يمزبتا،،،>اءلأ وسالم1 عليه اهه صل قوله وهي فائدة؛ فيه أيئا هدا ]١[ 
يأكلونكلهم كانوا لو أما بدلك، ينادى الإنسان كان إذا بإ محصوصن وهدا 

رائحةفيه أو يوم أو بصل اكل إنسان لكن او، ملبعضن فبعضهم والثوم البصل 
يؤذي.هدا لأن لاتفعل؛ لا، نقول؛ معهم ومحلي الناس عند يأق كرتبمة 

بالكفا بالرح يوذكا عا س وملم آله وعل عليه اش صل النيئ كان محإذا 
أول.باب س يكون ا ذلك؟ أشبه أوما أوبالفعل بالقول يؤذي بمن 

ثاءاهإهاا'بوسيآتيتاإن فلايضر، المطبوخ أمااليء، والمقصودبالثوم 

(.٤١١)صزت عنه اش رصي عمر طبة حل 



اثصلأةؤمواشع اتمساحد كتاب 
٤٠٨—

هشامض هشام، بن ممخ حيى ثته، أف بى تكر أبو حده - ٥٦٤
وتلممعليه ا، صل الله وسول ش مال؛ جابر؛ ض الربثر، أبا ص الدمتوائي، 

هذةمن أم »ش ممال: ^41، مآكه ١^١-^ 3غونأ اممل م ض 
الإس"'منه بمأدى تثا ئادى اللاوكه هإل ثسحدثا، ئلأهزلأ التيؤ الئجرة 
يوص،أحمتفي وف، ابن أح؛تو1 قالا: وحزمله؛ ائوالطاهر، وحدش — ٥ ٦ ٤ 

-وِفيقاو: اش عد بن جائز أف نباح؛ \ئا بن عطاء حدش ثاو: قهامنح؛ ابن عن 
أوثوما أُ راس ثال،: وسلم عليه افه صل اممه رسول، ال وزعم" حرمله: رواية 
حفرايت،فيه بقدر امحا ثإيه دتيهٌ، ل وليفنن ا مسحدئاُ أو قنيتتزلنا بصلا 

إلارهربوها،ا ممال: البمول؛ من فيها نإ هأحثت مأل رثئا، لها هوجي بقول من 
'•ساجيٌر لا س أياجي يإف ررؤزإ ثال،• أكلها كره زام ئلتا أصحالأ، بنص 

مح:ج؛خثهءتح;ئس،ضم ءاتم، محي:ئ وخثتح - ٥٦٤
هال:وسلم علته اممه صل الش عن اطه، عتد بن حائر ص عطاء، أ-ئمفي هاوت 
قلاوالأكثاُث، والثوم البصل أم الس مره: وهال الثوم®؛ البفلة هدْ مى أم ااس 

ينوآدم®.منه ينادى ثتأدى؛ثا اللائكه قإل منحدJ١، يمزلأ 

قال:هل لسم،، ها ررأو(ا ةتجى-« لثول -أز: ارقكمئثا قوله: ]١[ 
؛٨٥١١قال: وملم عليه اش صل أنه وسبق منحديا®؟ أو: ارهاليملسا® 

•متاجدثا® ولا ١١ثمبنا®، 

المللتح،أي: ساجي® لا من أناجي ررمإف وسلم' عليه الله صل قوله ]٢[ 
•افه فهويناجي، ممحل كل يناجيه، فكل وجل عر الله أما 



اون|مه1بملأاوكوا□ ثز«ااؤ مذام نهي باب 

قال:)ح( م. ئن محي \ي ئن إنخاى وحو؛ث - ٥٦٤
-؛ياجزيج؛ ابن أ-ئموا حميعا؛ هالا الوراي؛ عبد حدينا واى، بن محي وحييني 
_لمووهلايثشناِق الثوم— —يريد! الئجزة مذهده ررمذأكل الإنماد؛ 

ابملثالأئاث.دم: 

اوئري،ض ئو، ائن س ك الثاه ص وم - ٥٦٥
—أصحابهوهعنا حبتر هتحت أف يعد لم هاو؛ تمد؛ م عذ وصزْ، أنج( عذ 

منهايأكلنا ->ياغ، والناس الثوم الملة يلك وتئم—ه عليه افه صل الله ومول 
الوؤخ!،وتلم عثه ، ٥١صل اش وتول هوجي ا^ثحد، إل رحنا م ثديدا، أكلا 

الناس؛هثاو ادتجد<ا، ق يئربنا هلا ثقا الخبتثه الئجرة هده مذ أكل، ررمذ ممال؛ 
ليلإة ١^١-^! ررمحا ممال؛ نتل؛ افُه ضل ١^؛، ^١^ هبمغ وض وئ 

Li  وتئهاارلاُ•فجرْأكرْ يلكنها ل، اممه أحل ما عمربم

ماتجرم لا وأنه وملم، عليه الله محل المح، ويع عل دلل( هدا 3، ت١-ا 
دونه؟بمن فا؛اللث، وملم آله وعل عليه افه صل الني هدا كان ؤإذا افه، أحل؛ 
حرام،هدا هال؛ الثى(ء امتتكر متى يشاء، كإ ومحرم محلل الاس بعض محار وهد 

ال؛هعل القطى( ص أته شك لا وهذا مزكي، واجب هذا هال؛ الثيء له جاز ومتى 
عاليهاض صل الني كان فإذا وسلم، آله وعل عليه الله مجل رسوله وعل، وجل عر 

ابغبمر0؟ فكيف لء؛ اف أحل، ما تجريم ررفيز؛t يمول" وملم آله وعل 
البصلأكل( عن ض أنه سبق الذي الأول ميه أن عل دلل، هدا وق 
كراهةلكها حلال، الئرع حيثح من، لأما مرعية؛ كراهة مي، ليس أنه واتكثا>نا 

فمط.رمحها كراهة حل أس 



اثصلأةؤبمواشع اثبمساجد كتاب 

انحيكا محالات عيسى؛ بى وأحمد الأيئ، سعيد بن هاووف حدكا - ٥٦٦
تعيدم عذ حياي، ابن عن الأشج، بن بكم عذ عنأو، اض وف، 

—وأصحابه —هو بصل وواعة عل مر وسلم عليه اممه صل افه وسول أف اّقدري؛ 
١٢^•^ مدعا خآ وزآحروف، ثأكو زج منه، هأكلوا منهتر ياز ثزو 

ا•وبجهال دف حش ايتم؛0 وأحر المل، يأكلوا 

إذاه محالمن الإنسان يمتع أن باس لا أنه عل دليل الحديث هدا ق [ ١ ] 
الحديثق ب؛ن وملم آله وعل عليه اض صل الني لأن يكرهها؛ حال عل كان 

أناسكان فإذا رمحه، يكرم لكنه حراما، ليس ونحوه البصل أن هدا قبل الذي 
أنباس لا أنه كإ لث، محلحضور من تمنعهم أن بأس فلا تكرهها رائحة فيهم 
مايتحمل أن يمكن لا الإنسان لأن تكزا؛ هذا ق إن ولا عنهم، أنت تقوم 

لايطيق،.

آدىالأدص يؤذ لر ؤإن لأنه ^^-^؛ ١١الرائحة فيه الذي نحتج مسألة؛ 
البقيعإل ونحوهما والثوم البصل أكل من محرجون الصحابة كان ولذا الملائكة، 

إلومجل ذللث، من يتمكن ما الإنسان أن فرض لو لكن المجد، عن ؤيبعدونه 
أنفله يمل أن وعجز صنان أو بحر أو ثوم أو ببصل كرتبمة رائحة له من جنبه 

الأحر.الحاب إل ويدهي، الصلاة يقطع 
٠٠٠



و1بذم،ضامهمئاومجاوماثاوّه1
٤١١ًٍٍسٍ=^^^=^=^دٍٍءدءً=ٍٍ 

حدساهشام، حدثنا تعيد، بن عش حدثنا _، J،Iين محمد حدثنا — ٥٦٧
حطثا-ئار_، نن عنز أو طلحه؛ م بن معداو، عن ا-إقند، \لي بن ساي ص قتاده، 

كأوزان «إو زذمأتا:كر نطي اضُثفي طل 3لكزبى!ش ابمة ثزم 
افيأمروسي أهواتا ؤإل أحل، حضوز إلا أواه لا نإف مرالتا، ثلاث ديكا 

ال؛هضل ثبث4 به بئث، اثدي ولا حلاقته ولا دينه لثصح يكن ٧؛ ، ١٥١ؤإل أنتحلف1ج، 
اف4ومول توق ١^•^؛، الئة هؤلاء بئ مووى هالخلأقة أمر 4( عجل ءإل ونثم، عش 
هداق يطعنول ائواتا أف علمتا هد ثإف واض، عنهم وهو ومئم عليه اممه صل 

^٥٤١١٥الله دأوكك(أعداء دلك، هعلوا قإل الإنلأم، عق هده سدى ١^^١ 
،٧٥١وتول زا->نتا ٠^١ اتكلألة، مى عندي أهم مسا بعدي أدع لا إق يم الصلأل،، 

قاع1ظ ما ثيء ق ل اع1ظ وما الكلالة، ق راحعته ما ء مي ق وملم علته افه صل 
قاكي الصتمر آيه ثففيلث، ألا عمرا رريا مماوت صدري ق بإصبعه طس حس محه 

اكث1ل^١ ش -؛ا يمفي مضيه فيها أقص أعس إل ؤإي، ار، إ النساء؟ موتم آخر 
إيئأو1محا ١'؟^-؛^، أمرا:؛ عل أسهدك إق ®اللهم قاوت ثم اكزآل،ا، مزا لا وش 

عثهافه صل بهز وئك دينهلم الناس ؤلبملئوا عليهم، لبمدلوا عليهم بمتهم 
أبجاثم أمرهم، ئ عليهم أمأكل ما إة ؤيريئوا يقهم، فيهم وبمبموا وملم، 
راستالمد والرم، اللضل ^١ حبيثت؛ن1 إلا ارا۶ما لا ص مجت Jاكلول الناسا 
ماحرجبؤ أمر المنجد الرجلِفي ئ ربجا وجد إدا وملم علته القه صل الله رسول 

إلامحع،فشمحصبما،ا.
ئنشعيد ص ئو، اثن خدثثاإنةاءيل شخ، لأم حJثثاأثوثكر - ٥٦٧

عنكلامحا إبتاهيلم، بن ؤإنحاى حزين،، ئ رهي وحدسا هاو: عزوبه-)ح( أنج( 



انملأةؤبمواضع انعماجد كتاب 

ُ.بقلغ الإستاد هدا ق ةتادْ؛ عى حمينا شعبه؛ حدسا مال! ^١^؛ بن ثبابه 

 [ ١ t عنهافه رصي الخطاب بن عمر الومتن أمير يه تكلم عظيم حديث هدا
وماوملم آله وعل عليه الله صل الض فدكر الخمعة، يوم حهلب حياته، حر آل 

اشرصي بكر أبا كيلك وذكر عليه، وسلامه اف، صلوات وسيرته أيامه ق حرى 
وعصرهما.عهدهما عل أش واراد عنه، 

وأولنقرات، ثلاث نقره دياكا أن المنام ق رأى أنه عنه اممه رصي أحير ثم 
ينقرنم أيام، ثلاثة تمثل النقرات هذ0 وكأن عنه، افه رصي أحله حضور بأنه ذلك 

معيةبن المغيرة غلام لولوة أي المجومي الخبيث يد عل وذلك الأحيرة، النقرة 
عنه.الله رصي 

يقول!يعني! أستحلمفن،؛ أل يأمروسي أقواما ررؤإن عنه! اممه رصي قوله 
أحقمن علميه أشكل ولعله ذلك، يز لر عنه افه رصي لكنه حليفه، لك اجعل 
أنمحب الأمر علميه أشكل إذا والإنسان ءهدْ، ل كانوا ممن بالخلافة الناس 

ظناولو مصالحته تتمي لر ثيء عل الإقدام لأن بثيء؛ يقدم وألا فيه ينوفقح 
عنه:اممه رصي قال لكنه لمن، الموهوحلافة العفليم، الأمر هذا ل سيا لا حطأ، 
عانه، ٧٥١صل ئبثه ثه < ij*jالدي ولا حلاقته ولا دينه لتصح ؟كن لم ^ ٥١ارؤإل 

للأمةالخلافة يضح ولن ديته، يفع لن افه أن عنه اممه رصي وصدق وسثم؛ا، 
زماملا فوصى الأمة لكانت، قائد ولولريكن قاني، س للأمة لابد لأنه الإملامثة؛ 

قيل!ولهدا حقنام، ولا لها 
..................................'لأ:ئلخاةزمحلأما؛ويلما'' 

١(.١ الفريد®)١/ (، ٢٧٠■حبان)ص; لاين العقلاء® رووضة يفلون الأندى• مللأءوْ )١( 



ub  نهىjA  اوذ1مه1ثورااوبملأايماث1 ام
٣١٤—^—————=—^—

الذينالصيادون ذلك يشاهد كإ يقودها، أمبمر قائد من لها لأبد البهائم حتى 
قائداطاتفة لكل أن محيون أشبهها، وما الفلباء ويصهنادون العليور يصهنادون 

هذهتتفرق حتى القائد يصهلادوا أن عل محرصون ولهذا يقودها، 
•بسهولة عليها ؤيقدرون 

كإالأمر ووغ الأمة، أمن يضع لا اض أن نومع عنه اممه رصي أنه المهم 
بنعثإن امتخلف، حتى يسثره مده إلا سؤ، لمر الخلافة فإن عنه، افه رمحي نومعه 
افءمحه.رمحي عفان 

عنهاف رضي ماُت، إن يعني،• أمرا؛ با عجن، ُُدإذ عنه* افص رًى قلله 
وسلمعلتؤ اممه صل، افُ رنول يؤو الي*ين السة غإلأي ب؛ذ موري ررهالخلامه 

الستةهؤلاء يقول؛ ررالحاشيةا، وؤ، لحضورهم، إليهم وأثار راض"، عئهم وض 
عوفبن الرحمن لعبد وقاما أتجا ين وسعد والزبثر وطلحة وح، عنان هم 

منالمسلمين عل نحلفون بينهم، شورى الأمر المنة هؤلاء ، عنهم اممه رضي( 
وفقهه،عنه اف رضي اش عبد صلاح مع منها شيئا لبنيه محعل ولر عليه، رأبمم سقف، 
الماسيتبعه أمنا الإسلام و ين لملأ وأحرى أول عنهم إبعادها أن رأى لكنه 

ؤإمامتهلفضاله عنهإ اف رضي عمر بن الله لعبد جعل عنه اف رضي، ولكنه عليه، 
سله ليس لكن المنة، هؤلاء مع محقر أن له أذن أتم،ت حضورا، له جعل وعلمه 

الأممحء•

آناالأمر هدا ق يطعنول أيواما أف علمت، ئد ُروإد؛ا ءنهت افه رمى وقوله 
الةثز0الأة أعداء مأولك، دللئ، معلوا قإف الإسلام، عل هن•؛ بيد"ي صربتهم 
ط.العامرة.( ٨١)Y/ •سالما< اصحح يتفرت 



اثم،لاةو4واثع اثهساحد كتاب 

أنيثرون الخلافة" أمر ~دعنيت الأمر هذا ل يْلدّون أقواما أن علم الصلألء 
سدىارانا ت عنه اممه رصي ويقول هولأم؛ من بالخلافة أحق وفلانا فلأنا 
وليسالدين، ق فقه عندهم ليس هؤلاء أن إل إشارة وهو الإسلام® عل هذْ 

ذللث،ومن الخلافة، أمر ق يطعنون ^^، قلوتم، ق وهر قد إيإن عندهم 
بكرأي حلافة ق يهلعنون الدين الرافضة إثرهم عل جاء بمي مثلا، الرافضة 

يصرحبعضهم بل قة، فظلمة هؤلاء أن ؤيرون عنهم، اممه رضي وعثان وعمر 
رأيتبل عنه، اف رنحى طالب، أبى بن عل من الخلافة غصبوا لأمم كفار؛ بأمم 

الثلاثةهزلاع يقوون عنه، افه رضي طاو_ا أبي( بن عل يكمر قولا الروافص لبعض 
كافر،الكفر وّ الكفر، من الكفرة هزلأء فن لأنه كافر؛ أيضا وعل كفار، 

أع؟ يكون اليتم، ض كفانا كلهم الراشدون الخلفاء كان إذا أحد، بقي فا 
الخلافةؤ، يْلعنون حعالوا أي؛ دللئ،® يملوا اريإن عنه! الله رضي وقوله 

الصلأل*الةمز0 اف، أعداء هاولثاك دبك دعلوا *يإل السالمين(، وعذالفون 
والعياذصلال والئالث،! كفرة، والئانيرت ايلة، أعداء أوصاف،: بثلاثة وصفهم 

عمروقاله فة، عدو صال كافر فهو الإّلأمة الخلافة ق طعن من فكل باض، 
ولرالخمحة، يوم ينهلب وهو عئهم الله رضي، الصحابة من بمحفبمر عنه اممه رضي 

الإمم بذلك؟ عليهم حكممتا ل؛ المؤمنين، أمير يا يقول: الصحابة من واحد يقم 
فهوعدوضالخلافة ؤ، طعن من أن عل، الصحابة إجبع عل هذا فدل، يستحقون، 

هؤلاءعل عنه افه رضي المؤمنين، أمير يشهد أن شهادة وكفى؛دللث، ضال،، كافر 
منهمواحد يقم ولر عنهم الله رضي الصحابة أمام والضلال والكفر لله بالعداوة 
عليه.يعترض 

سطوننه؟من وحويا عنه الله رضي لحمر هيبه يقوموا لر قام،• قال فإن 



اوسوئثزماأوبملأاوماو1 ام ض م باب 
٤١٥=ٍض=ٍ===^^^^==ًًٍٍٍٍٍ== 

تعداهلا افد كاب عل وئايا لكن محه اممه رصي عمر كدب، هدا فالخواب: 
عاليهاعرصت ءجوز~ غثر أو عجورا تكون ~ةد النساء من امرأة إن حتى أيدا، 

يهوصف، ما لكن لو وحل، عز الله كتاب عل وقوما الناس أشد من وهو وقبل، 
صوابغثر ولولكن عنه، لاصتفهموا عنهم افه رصي الصحابة عل مشكلا هؤلاء 

قالوقد صواب، لكنه صواب، غير هدا ا1ومنين، أمير يا لقالواI الصحابة ظر نق 
أهاله.حمار من فهوأصل هزلاع من أحد حلافة ق طعن من ت الله رحمه أحمد الإمام 

تتعال اممه قال البلادة، ق التل فيه يقرب ولهل.ا وأب1دها؛ البهائم أصل والحإر 
لا-اوعة:ه[.^تممحأزهاكليآفتافيه 

الكلالة؛*،من عندي أغإ شكا بمدى أئغ لا إو لم  ١٠ت عنه اف رصي قوله 
نحملقد أنه ْع الكلالة من عنده أهم شيقا ييع لا عنه النص رصي عمر اممه• سبحان 

مسالةق فردي حكم وهي الكلالة، من أهم عنده وليس لكها، السلمين ون سؤ 
مهمها،وقد إلا اممه كتاب من آية له يبقى وألا افه، كلام يفهم أن يريد لكن فردية، 
يمهمأن الشأن ؤإنإ الوارُث،، هدا ومحرم الواريث، هدا يععلي أن ق الشأن فليس 

اممهكتاب مهم عل عنهم اممه رصي الصحابة حرص إل فانفلر الله، كلام من شيقا 
شؤونيدير سنوايت، عشر الخلافة ق بقي الدي الراشد الخليفة هذا وحل، عر 

منعليه أهم شينا ترك ما إنه يقول الثل ا 17يقرب المح، الإدارة هده المسلمين 
يفهمها.ل؛ الكلالة، 

مراجعه،وملم آله وعل عليه الله مجل الض فيها عنها الله رصي راجع ومد 
الكلالة،ِل راجعته ما ميء ؤ، ومئم عليه افه صل الله رسول راجعت ارما يقول• 

للأخريغلظ كلاهما وم، ساءل أكثرا افه فيه« ل أعالظ ظ ثيء j ل أعلظ 
والنبيالم، وساله وعل عليه الله مجل الرسول يرا-جمر هذ.ا مثله، مبق ما إغلاظا 
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سال!ي صدو ِفي يإصعه طعن *حر عليه؛ ؤيغلظ بجبه واللام الصلاة عليه 
طعناللكدم: -أمل ١^^اشاء؟!« ألأئكمكآةالمحقاقj همم! »با 

تشكلأن يستغرب كونه عن كناية وهده ءم!،ا، ارثا ومالت صدره، ق بأصبعه 
أمايقل• ولر هذا؛ يا يقل• فلم عنه، الله رصي الخهناب بن عمر وهو عمر عل 

عمر.يا هده علياك تشكل كيف يحتي؛ باسمه، ناداه بل تكميالث،، 

^؛٠٣آخر انيِؤ، الفم، آيه ففيك ارألأ وملم؛ عليه اطه صل وقوله 
قذكر حتى وجل عز النه بيتها قال• وواصحة، تكفي، والخواب! ، ٠١ا التاء؟ 
[.١٧٦•،;]١٧ه عليثد يكل،ثى؛ وأممه نجلوأ أف ثبمكم أقه ؤتي< آخرها؛ 

iامملأ ف، اقث >تنمحه؛و اللكدلة: آية ل تعال اممه قال 
الأول:عاملان، سازعها متعلق هل.ْ ه أصلا ^4 ]اواء:آياا، 

الكلالةق طونك قال: كانه >ثشةظا4، والثاف: 

ؤولٌآبناج' ولا بت؛وا لا يعني: ول-ه، أهء لتس هءث مؤ١ ون وصورتما: 
تركما نمق لها الأخت، وكون 4، رق ما يم، ءؤْإها لأب؛ أو شقيقة ه لصتا 

حد.ولا أب هناك يكون لا أن يقتفي 
هناككان لو لأنه والحد؛ الأب وانتفى وبنايت،، من؛uj، الولد انتفى إذن: 

الصفج.للاختت، يكن لر أوجد أب 
يعنيواصحة، وهي والد، ولا ولد له ليس من الكلالة أن فالحاصل: 

الصيغةهده عل المسالة اق أن وجل عز الله حكمة لكن المحنى، للثإ محن الصورة 
والدله ليس من الكلالة والحلال: العزة رب يقول أن المكن من يعني نحلمها، لا 
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هوأد  Ciظ لم ييد4-آإن الواقعة، الصورة ق جعلها تعال اش لكن ولد، ولا 
لأنأحوها؛ يرثها لر ولد لها كان لو إذ ولد؛ لها يكن إ إن يئرثها أحنه، يرث أخ 

وجلعز وافه أخاها، شارك أنثى كان ؤإن أخاها، حجب ذكرا كان إن ولدها 
أنعل ذلك فدو ه، ولد فا ؟؛٠؟^, ؤإن مثراثها كل .ص-' يقول؛
بنعمر عل المألة هد0 مثل نحمى أن ليعجب، الإنسان ؤإن واضحة، السألة 

ضربحش والسلام الصلاة عليه السي له أغلظ ولهدا عنه؛ اطه رصي الخهناب 
الإيإنمن مهإ الإنسان أف عل وهويدل، ، ٠٠• • تففيلذ• ررألأ ت وقال محيره عل 

المهم.وب؛ن بيته محال، أن عرصة فانه والذكاء والحقل والحلم 

بمرأمذ خا ^، بمضيؤ محها أقض بؤ إل رريإق عنه؛ اش رصك، دئدله 
بالشرط،ابء؛لأنررأعش«جزت حدفت، أعش(( يآونشلأيرأاكزآل((؛ررإن 

قافه رخمه مالك ابن قول، حد عل الياء فحدفت، ساكنة، والياء ساكن فاخرها 
اعافية:

صواسدئ يئن ٢)• اكسزىتي \ص\ إزتاكنان 
جوابلأنبما للجرم؛ أيصا الياء فحدفت، ®أممي، عنه؛ اطه رمحي قوله أما 
يعشالمنآل<ا يثزأ لا ومذ المزك يمزأ نس -؛ا يمفي ضية فيها ُرأئض الشرط، 
المضنه>رذْ يمض ولر مات عنه اطه رمحي أنه أعلم~ ~واطه والظاهر أحد، كل يفهمها 

آشُوتئ ذكرنا: الش الأية آخر ل قال، اطه لأن واضح؛ طه- الأم-والحمد لكن 
الحمد.وفه وواضحة بثنة فالمألة 

إدإؤإي( الأمصار، امزاء عل أشهدك إي *اللهم عته؛ افه رصي وقوله 
نئةنهلمٍثلالأهيهز الثاز زلبمتوا محب، لبمدلوا محي ثثكهي 
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إنهيقول؛ أمرهم® مى عليهم أسم ما إؤ يئريعوا مئهم، محهم ويسموا ونئم، 
الأمصارأمراء لأن لاوناس؛ معاملتهم ق يعني! الأمصار، أمراء عل اض يشهد 
اضفهورصي ١^■^، حمع عل عامة إمرته الذي الخاليفه الأول بالدرجة عنهم يسأل، 

يعلممن أشهد ولكنه بعيدة، أماكن وق متفرقون لأتيم علتا؛ بهم محيط لا عنه 
عنهالله رصي وبى وجل، عز الله وهو عليهم، الصدور نحفي وما الآعير1، خائنة 

الناس،عل يتثهلوا لأن ولا الماس، عل ليسيهلروا لا الأمراء بعث، إنعا أنه أتيم 
الأربعة!الأمور لهدم بعثهم ولكنه أبشارهم، ليضربوا ولا أموالهم، ليأخذوا ولا 

ولمحنهم الحكم ل فهم العدل، ليضعوا يعني! ■^i؛؛^،،، ررتندلوا الأول،! 
أومم ليعدلوا يقل! ولر عليهمُُ، ُرلمعدلوا عنه! افه رصي هال، ولهذا عليهم، الخكم 

بينهم.المحاكم ق والعدل، عليهم الحكم ق العدل، يشمل حتى أوبينهم؛ فيهم 
يعني!ونلم®، عليه افه صل محيهم وسنة دينهم الناس ®ؤلعلموا الئاق! 

حاءين،الثنة لأن متلازمان؛ والئنة والدين والثنة(، )الدين الشريعة يعلموهم 
الثنة.من أخذ والدين بالدين، 

المال،بيت ق يوضع ما هو الفيء! هسهماا، فيهم ®ؤيسنوا والثالث،! 
ولابينهم الفيء موا فيقذلائإ، أشجه وما صاحبه الجهول( والال( الغنيمة كخمس 
محتصأي! حا، يتأثر ومعنى! يالأموال،، يتأثر ص الأمراء من لأف به؛ يتأثروا 

مناوعية موقفه لكن ظلم، أنه شلئ، لا وهذا النامر، وييع وحاشيته، لفه حا 
بلهذا، الأمراء تمإف بعض إل بحضهم يشكو وألا يصروا أن الظلم هذا 

ررإثكمقال،! حيث، وسلم؛ عليه افه صل الني بذللئح أمر ك،ا يصروا أن الواججج 
علالماس أثثروا أو الماس إل اشكوا يقل! ولر هاصحدوا®، أثرة بندي تشحدول 
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آ،الخؤض« عل ظموف حس رراصتووا بل الشكاوى، من تلقون بإ أمرائهم 
آلهوعل عليه اممه صل اف رسول من للخلق أنصح الخلق من أحدا أظن ولا 

١^■^إل اذكام واشكوا الأثرة مذ0 فانشروا الأثرة رأيتم إذا يقل• لر وملم، 
الرسوليأمر وز رااصثJوااا، قالت بل رعامم، عل وحقدا غيظا قلوءرم تمتلئ حتى 
علينااستأثروا ؤإن نصر فنحن حيرا، عاقبته تكون بإ إلا والسلام الصلاة عليه 

الخبزكرة نتمر ونحن القصور أفخم وبتوا الراكب، أفخم ركبوا ؤإن بالأموال، 
منذللث، عل لارس_إ عليهم حقدا قلوبنا امتلأُتؤ أو لونابدناهم لأنا نصر؛ فإننا 

نصبر.أن الحكيم الأ٠ين الماصح أمرنا لكن يه، استأثروا مما بكثير أكثر الشرور 
عريقةحطوط هده ، ^٥^٢٠من علئهلم أس،كل ما إئ اروJنىروا اثراع؛ 

هوالذي العام الأكم إل قضه كل ولورفعت قضه؛ كل إل يرفعوا فلا للمحم، 
فيهاقرية كل قرية، آلاف، عثرة هناك أن ملأ قدرنا فإذا الحقوق، لفاعن، الخيمة 

يومإل المرهوع؟إ ا :ه بحط نمى للخليفة، يرفع وكثير صغير وكل أمير، 
وماأمرهم، من فقط يشكل ما إئ يرفعوا يقولت لكن الأمور، فتتعطل ا القيامة! 

نظامقرية لكل يكون وربا الأصل، ل امناء والأمراء إليه، حاجة لا واضحا كان 
يطابقولا يوافق لا كان ؤون أحد كل عل محرى الظام كون يعش أهلها، يناسب، 

~مثلأ~القرية هدْ تكون قد تقصير، أو قصور فيه هدا البلد هدا ق المصلحة 
يفتحواألا عليهم فحكم الليل دون النهار ق التجارة أبواب تفتح أن يناسبها 
فهينحتلف،، الفلأؤ القرية نقول: باللل، ضح الفلأؤ القرية قالوا: فإن بالليل، 

يمعأمير فكل مثلا، فوصى لحصل بالليل لوفتحوا هده القرية، هده من أمنا أكثر 

كتابت لم وم٣(، ١  ٦٣)ر؛م من...، الني. أهطع ما باب الخزية، كتاب البخاري; حرجه أا 
ينه.اممه رمحي انس عن ( ١ ٠ ٥ )٩ رقم الإسلام، عل ناوو;بمم المؤلمة إعطاء باب الزكاة، 



اكلأةومواشع اتمساجد كتاب 
٤٢٠

الخلافةإل يرفعه أمر عليه أشكل إذا لكن فيها، ص قرية 3كل المصالحة فيه ما 
كاتإذا المسألة لأن الأمة؛ يمصلحة يليق الذي هو هذا أن شك ولا العامة، 
أيأوقيا: مثلا الوزارة ق إلا مسألة أي محل لا قشا: إذا الصالح، نمللت مركزثة 
الناس؟عل أيسر أبمإ الأمتر، فيها التي القرية ي تحل حلمها يمكن ثري مسالة 

أوالخلافة عل العبء حمل ق وأسهل جهة، ص الناس عل أبر الثاف 
مثلايريع وير صغثر كل مركزيه كانت إذا لكن أحرى، جهة س الحكومة 
علمنحلم نحن ولهذا مصالحهم؛ وتعطلت، الناس عل ذللئ، ، لصعالعليا للجهايت، 

أكملستكون عته اممه رصي عمر ذكر الذي النوال( هذا عل المان المحال( أف الشن 
لهايحد لا أحياما —أيصا— المركزية إو ثم عذاب، فالمركزية المركزية، ال( حس 

يديرونأو واحدا بلدا يديرون كانوا سواء عشرة —مثلا— الوءلفان نحد إعدادها، 
العاملق يزاد أن العمل دائرة اتسعت، إذا محس، بصحيح، ليس وهذا البلاد، كل 

صحيح.غير هذا ينقص، ولا فيها لايزاد راكدة الأمور محعل وألا والومحلفين، 
مجابحل.ه ص للخلفاء رسم عته افه رصي الخهناب بن عبمر أن فالهم 

لهمالراحة لوحدوا الحصر هل.ا ق عليه الناس مشى لو الأمة، به اس نسياصثا 
الناسمحل حتى مشكلا كان ما إلا العليا الخهات، إل يرغ لا لشعوحم! والراحة 
•تصبا إل ولامحتاجون بلائهم ق مسائلهم 

أزامحا؛لالا شلخزلإن ة1كلول أيا [٣ ررنأ محه:  ٥١رصي وهونه 
القاسةألهذه انتبه هوالحثم، وليس المكروه، الؤديء هنا الخييث( محنى حبيس؛ز،اا 

يصلحلا وأنه رديء أنه -بمعنى حبين، فهو محت؟ كل لكن محزما، حبين، كل ليس 
قلإبتعال؛ قوله ق نمول( ولهذا نجس—؛ بمعنى وليس به، الحال( تستقيم ولا 

المحنىوليس فهوحييث،، حزمه ما كل أل المحنى [! ١  ٥٧]الأعراف: ه عا!تهئآلخنجق 
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والثومالمل وصف ه نفوملم عليه اش صل الني لأن حتيث؛ كل محرم أنه 
أنللإنسان ينبغي نمهلة وهذه ، افه® أحل ما محريم ل ررثس وةالت حييث بأنه 

الشرعي•الحكم ينئن حتى بعض إل بعضها النصوص بجمع يفهمها 

ذتؤأعلنه اض صل اممه رسول رأيت ءلمل عنه! افه ورصي اممه رخمه وقوله 
اف4أسبحان الكح*، إل يأحرج به أمر السجد ل الرجل مى رتثهكا وجد إدا 

عنبعيد وهو العرقي(، )بقح المقبرة والبقح القح، إل أخرجوه قال؛ يعني• 
أنأمر ؤإنإ رائحته، المسجد أهل محي لا البقع إل يلمءهب الذي يحني• المجد، 

أكلالذي الرجل لهدا الإبعاد أجل من فقهل المجد حارج إل لا البمع إل بجرج 
ومأوىالملائكة مأوى السجد إل حاء ثم الصلن، ويزذي الملأتكة يؤذي ما 

الثقع•إل فتخرج يؤذ:«م، با المصلئن 

يهلبخهإيمي: ومحنقإه طتحا،ا يشتهنا أكلهنا رامص عتهت الق رصي وقوله 
لوإما يقولون: ولكن بحبه، ميء كل وموت الرائحة، ندهب أن أحل من 

واللمداذةالعلعم فان الفائدة *ذهب أما قدر إن فيقال: فائدتها، ذهبت« جخت 
كومإحال منه،ا يراد اللمءي الح أن قدر إذا فإذن: مشاهد؛ ء مي وهدا يبقى، 
بالطخ.تزول الفائدة أن نلم لا أننا عل واللذاذة العلعم يذهب لا فانه نتمن 

تكفيكء»1لأ وسلم: عليه اممه صل لقوله الحديث هذا بل الأثر هذا ول 
ممرة:فوائد 

عامةبألفاظ يأتون فلا الأمور، بنان ل عنهم الله رصي الصحابة صراحة ١~ 
فيه.لاإشكال الذي الصرح بالالفظ يأتون بل محثفة، أوملتوية التأؤيل محتمل 

.٤( • ص:٥ نحريه) تندم )١( 
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عمرأن وجهه عنه، المنهي الثني من يند لا بالثناء حلف من ذكر أن ٢" 
عنهالله رمحي بكر أبا وذكر وملم آله وعل عليه الله صل الني ذكر عنه الله رضي 
ينعىالوت،، ءقسس، يأق الذي النعي لكنإ ذللث،، عل الصحابة وأثره ماتا، قد وهما 
هوفهذا ذللن،، أشبه وما القصائد فيه فتذكر يدفن، أن وبعد علميه يصل أن بعد 

ولهذا٠؛ عنه المض الأعي ق يدحل الذي 
علميهاممه صل الشى لأن جائز؛ المصلون ليكثر علميه الصلاة قبل النعي أ- 

المصلإل الناس وحرج ضه، مات الذي اليوم ؤ، الثجاثي يتى وملم آله وعل 
ءليهر٢ا.فصلوا 

كايه باس لا جائز أيصا والومت،، الخزن أثر فيها يزول مدة بعد النعي ب~ 
الأر.فيهذا

بأنهالثلامحثؤ النقرات، أول أنه س يوحد الؤويا؛ لتعبثر أصلا فيه أن ٣" 
كان.ما وصار أحله، حضور 

لأنوذللث، التقر، هذا مثل نفّرها لا قانتا الرؤيا هذه مثل رأينا إذا تنثيه• 
المكان؛وبحسب، الزمان وبحسب الرائي حال محتلممإبحسبا الرؤيا 

المسألة،هذْ الرؤيا ق فرأى السائل س مسألة ق دائنا يفكر مثلا ان نإ٠ 
برؤيا.وليس نفس حديثإ هن،ا نقول؛ 

عودمابن عن ( ٩٨٤رنم)النعي، كرامة ق حاء ما باب الجنائز، كتاب الرمذتم(ت أحرجه )١( 
افمح٠.رصي 

(،١٢٤٥رنم)بقه، التح أهل إل ينعى الرجل باب الجائز، كتاب الخاري• أحرجه )٢( 
عته.الله رصي هريرة أي عن ( ٩٥١رقم)الجازة، التكبيرعل باب الجائز، كتاب ت لم وم
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آخرمثلها رأى ؤإذا بثيء، روياه فثنتر وكذا كذا يفعل أنه رأى ان إن٠
إشله: وقال افه رحمه سترين ابن إل حاء رجلا إن يقال؛ آحر، بئيء موها 
مودنأدف ؤ-م تعال؛ لقوله مارها؛ متكون قال: طيب— —والأذان أوذن أق رأيت 
قال:أوذن، أق رأيت قال: آخر، وحاءه •٧[، ]يوسف: إهم آيبر لبتها 

فقرائنلذك، أهل والئاف لذللث، أهل الأول لأن بالخثر؛ الماس ي تائي 
الرؤيا.تعبير ق أصلا تكون أن بد لا الأحوال 

مترينابن إل ينسب الذي الأحلام؛؛ ارتمثر الإنسان يقرأ أن نهى ولهذا 
يصح.لا هذا واحد، كل عل اكم.ثر هذا ينزل ثم الله؛ رحمه 

الأمرلول يجوز وأنه ،، الاستخلافعن توقف، عنه اش رصي عمر أن — ٤ 
عمرفعل كا شورى الأمر وبجعل الماس، من أحل أي إل العهد عن يتومف أن 

ءأه.الله رمحي 

وجهيأمروئني؛؛؛ أهواما ررؤإف قال: حيث عنه الله رمحي عمر تواصع ٥— 
والقاعدةالأمر، من أعل لأنه الأمر؛ إله يوجه لا والخليفة الخليفة! أنه المواصع 

قال:أنه عنه اممه رمحي عمر تواصع س لكن الأمر، هودون لمن يوجه إنا الأمر أن 
عمر.يا ، استخلفيقولون: أمشحلث®، أل يأسودني أهواما ^ ١١

اممهرصي لقوله والصلاح؛ الخثر أهل س الشورى رجال يكون أن بجب، أنه ٦~ 
منبالشورى يزنى فلا عئهم؛؛، راض وهو افه رئول عنهم يوق 'رالذين عنهم؛ 

إذوخطأ، غلتل هذا الوول، بعض ق ال؛رلمانات، ق يوجد كعا ودب هب ما كل 
الماسوأول وسلم، عليه الله صل رسوله وسنة اتله بكتاب تدار أن يجب الأمة 

مابكل نأق لا والرأي، والمصح والإيان العلم أهل هم الوجه هذا عل بإدارما 



اثصلأْاشع  ٠٠٠اثمساحد ، كمإل
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منوهذا هذا! يمكن لا —طالح—عالم—ح1ض—شه—حكيم( )صالح ودب! هب 
أمورتبثلاثة ايصفوا ممن الشورى أهل يكون أن الواجب للأمة، الغس 

أحوالق البصثرة والثالث،؛ الأمانة، ؤيتبعه الإيإن واكاق! العلم، الأول؛ 
يمحرم عنده ليس لكن بالئ/ع، عالما الإنسان يكون ربإ لأنه والحرم؛ الأمة 

يكونوربا الحرة، لفقد للثورى مالح لا وهذا يصلمجهم، وما الناس أحوال 
ليسله دين لا من لأن أيصا؛ يصلح فلا دين عنده ليس لكن حارْ وعنده عالما 

فلادعالم ليس لكنه حيرة وعنده أمانة عنده يكون وربإ يصالح، فلا أمانة عنده 
أهونالأخر هذا لكن يعلم، لا وهو اذثو؛آ نحالف، ما يرى قد لأنه أيصا؛ يصالح 

سلأن الحرة؛ أو الأمانة منه الذي الإيإن فقد س أهون العلم فقد يعي مبق، مما 
ولالأمانته يسأل ، موفالشرعي الحكم عاليه أشكل إذا حيرة وعنده أمانة عنده 
ءي
برايه.يعتد 

عنهالله رمحي عمر لأن وأول؛ أحس كان الشورى رحال قل كايا أنه ٧— 
وسلمآله وعل عليه الله صل الرسول عنهم توق س وفيهم ستة، ق حصرهم 

أقربكان الدائرة نطاق صعر كانإ لأن الستة؛ ق حصرها لآكن عنهم، وهوراض 
هذهبجمع ممن تنازعوا تم ~مثلأ~ للشورى واحد مئة حشرنا لو الصواب، إل 

هذاأو صالح هذا أحدهم؛ يقول يمكن رأي، مئتي عل واحتلفوا مئة هم الأراء؟ 
رأيان،عنده فيجتمع كذا، كان إن صالح وهذا كذا، كان إن صالح هذا صالح، 

حصرأمكن قلمه كانوا إذا لكن الم؛تين؟ا محمع س 9__(، الأراء فتكون مئة؛ وهم 
اهؤلاء؟ أناقش فكيف مثلا نقر مئة كانوا إذا Jءمية، فيها القاش وأمكن الأراء، 

ساعتين،نحالف، برأي الثال حاء ؤإدا ساعتين، نحتاج منهم واحد رأي نامحشنا لو 
معقليلين كانوا إذا لكن الأمور؛ فتصح ساعة، مثتي نحتاج نفر ومثة حزا، وهلم 





اكلأةه*ماضم اتمساجد كناي 
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النبيأمر ولهذا اض؛ أعداء هم السالمين و0ئقوا أن محاولون الذين أن — ١ ٠ 
ا،حماعتنار يفرق أن يريد واحد وأمرنا إلينا حاء من بقتل وسالم عليه افه صل 
قولهالأثر هذا من الدلالة وجه العظيمة، الفتتة من فعله ق محصل لما نقتله أن أمرنا 

الصلأو«.اأكهم0 اض هأوككأعداء دلك ^^١ ررمحإل عنه: ااإه رصي 
عليهم،الضلال، ؤإمحللاق الإمام، عل خرجوا من عل الكفر إمحللاق - ١١ 

الخوارج3، وملم آله وعل عليه اممه صل النبي ذكره الذي ، الوصفعل كانوا فان 
آلهوعل عليه افه صل البي لأن تاؤيل؛ لهم يكن لر إذا الملمة عن محرج فكفرهم 

يداحل فهو ذلك دون كانوا ؤإن ٠، ر حناجرهم يتجاوز لا إياتبمم أن أحثر وملم 
فيكون٠، وقتاله'كمئ،،' ئشوى، اثنلم وّاإم:ٍااسان، عليه اممه مجل الرسول، قول، 
الملمة.من محرج لا الذي الكفر باب من 

القرآنل ما بعض عليه يثكل قد والعلم الفضل ذا الرجل أن —  ١٢
معالكلالة مسألة علميه أشكل عنه الله رصي عمر أن وجهه وضوحه؛ مع الكريم 

صدر0.ق وسلم عاليه الله صل النبي دفع ولهذا واضحة، أما 
اممه.كتاب بمهم عنهم افه رصي الصحابة اهتعام " ١٣

عن( ١٨٥٢^)وهومحتمع، المسلمين أمر نرق من حكم باب الإمارة، كتاب لم: مأحرحه )١( 
محه.اش رضي عرفجة 

ومسلم:(، ٣٦١)١ رقم الإسلام، ق النبرة علامات باب النام،، كتاب البحاري: أحرجه )٢( 
اشرمحك، طالب أي بن علم، عن ١( ٠ رقم)٦٦ الخوارج، قتل عل التحريض باب الزكاة، كتاب 
محه.

رمميشعر، لا وهو عمله محبط أن من ا،لومن حوف باب الإنجاز، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 
()٤٦رنم فوق..."، المؤلم 'اسإب الّكا قول بيان باب الإمحان، تحاب ت لم وم(، ٤٨)

عنه.اممه رضي عود مابن عن 
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علتاويهنا؛هوأكرمه من يراجع ثيءفانه عليه إذاأشكل الإنسان أن - ١ ٤ 
الكلالة.ق وملم عليه اطه صل اممه رسول را"أع عنه النه عمررصي أن ذلك وجه 

لوملم آله وعل عليه الله صل الني يراجع عنه افه رصي عمر أن - ١ ٥ 
منليت مسألة أما مع الكلالة، ق راجعه كعا ثيء ل يراجعه إ لكن، أشياء، 

الورثة.بين المال م يقكيف معرفة فيها أن هناللئ، ما غاية الكبيرة؛ الدين ائل م
إذاأما واصخا، الأمر كان إذا راجع ض عل القول ل الإغلاخل جواز - ١ ٦ 

أن_، واضحا كان إذا لكن بمون، بل بالقول، له يغلفل لا فانه واضح غير كان 
علميه.الكلام ق تغلمفل 

صدرهوسعة حلمه عظم عل وسلم آله وعل عليه الاله صل الّثيا أن " ١٧
ذللئ،أدى ولو الخاطب،— تنبيه —أي! التنبيه به ما يفعل أن المصلحة من يرى قد 
١صدري* ق بإصبعه طس ®حش لقولهت ذلك،؛ أشبه أوما أوضربه ضنه إل 

لكنالقرآن(؛ )عل افه كتاب، عل المتقي محيل أن للمفي محوز أنه — ١ ٨ 
السائللكون واضحة غير كانت، إذا أما واصحه، دلالته كاJتا إذا بإ مثروط هدا 

فيهاهنا فالإحالة حمة دلالته أوأن القرآن من الحكم يعرف أن يستطيع لا عاميل 
الرسولقول وجهه منه؛ المراد غير عل النص يزول ربإ أحلته إذا لأنلئط نظر؛ 
قاكي الصم، آية هكفيلث، ألا  ٠١عنه! افه رصي لحمر وملم آله وعل عليه افه صل 

مثوزةالنثاء؟!«.
إذافإننا المسألة، صورة عل أي؛ الصورة، عل بالحتكم _UJ، أنه — ١ ٩ 

منالكلالة أن تقتفي قسمتها أن وجدنا السورة آخر ل التي الصيف، آية إل نظرنا 
المسالةقسمة القمة، من هذا نأخذ فروعه، ولا أصوله لا يعي! حواشيه، يرثه 



٤٢٨
اثملأةؤبمواضع اتبمساحد كتاب 

يستدلأنه أي• نظائر، لها وهذه والد، ولا له ولن• لا من الكلالة أن عل تدل 
الصورة.ليان عل الثيء بحكم 

كليفهمها بقضية الكلالة ق يقم^؛ أن عل عزم عنه افه رصي عمر أن " ٢٠
أطرافبجئع معرفتها لبيان جهوده يكئس أن يريد عنه اض رصي وكأنه أحد، 
للناس.فقث-؛ا له شير1، حتى الأدلة 

إلالشريعة وأحكام الدين ائل ميهربوا أن العلم لأهل ينبغي أنه " ١٢ 
يمزوه®.لا ونس المراق يمرأ ررس ت عنه افه رصي لقوله الخاصة عن فضلا العامة 

والشروطالأركان اطهطهم رحمهم آآ-الإنكارءلننأنكرءلصء 
الناسبعض انتقد حيث ذلك أشيه وما والميطلأت وا.لكروهات والواجبات 

الصلاةعليه الرسول كان هل بدعة، هده وءالت الله، رحمهم الفقهاء طريقة الحادتٍن 
الحاناءجع إن فيقال؛ الكلام؛ س ذلك أشيه وما العلم؟! ائل ممحع واللام 

الصورةهذه عل الفقه كون وأن التحد، به يريادون لا العلم لسائل الله رحمهم 
عمرأثر عليه يدل وهل«ا المائل، وحصر التقريب بذلك أرادوا ؤإنا العبادة، من 

يقرؤ٥.لا ومن القرأن يقرأ س يحرفه بقضاء فيها سيقضي أنه عنه؛ اممه رصي 

معتز،بثيء تنحصر لا الومائل فان والغايات، الوسائل بين نفرق أن ومحب، 
علنص فإن تحريمه، عل ينص ب ما مهللوب فهو مطلون إل وسيلة كان ما فكل 

أجلاللهوس بالأت أعزف أن أؤيد أنا هائل؛ لوقال فمثلأأ يجوز، لا فإنه تحريمه 
محرمهكانت إذا الوسيلة لأن يجوز؛ لا له؛ نقول الإسلام، عل الكفار أؤلفا أن 

وسيلة،تكون ولن وسيلة، تكون أن يجوز لا فإنه تحريمهاآ عل الثممع رذهس 
فهومحمود.المقصود إل أدى فإ الماجات س كان إذا زكن فيها، بزكة ولا 



وابتبمي«قامثرمااربملأاوهواثااوذ|مها

ءآلامحمكوملم: عله اف صل لقوله ئنه نزل الكريم القرآن أن -  ٢٣
كذلك،وهو الصيم،، غير ق نزلت، اي1ُت، هناك أن عل يدل فهذا ، ٠١الصيف، آية 

القرآنعن الدافعة ل ذللت، عل اش نص وفد 
هميّلا ئقه يدءؤإدف مفرقا نزلناه يعني: ه ءكثلق، ألئنءاقحملهنيؤذأ 

]امقان:آمآ[.

اممهرصي لقوله الأول الأمير عن وكلاء الأمصار( )أمراء الأمراء أن — ٤٢ 
لكنهعته، اش رصي عمر الأول والأمير الأمصارأ، أمراء عل أفهدك •إي عنه: 

الأمراء.من لأبد بل مكان، كل ق الماس بأحوال نحيط أن بثر لأي يمكن لا 
اّتجدرت،التي الأسإء عل الولاية" له —فيمن )الأمير( اسم: اختيار — ٢٥

الأمميكون أن الأول وأن قديم، من اّتعمرت، التي البلاد ل بعيد زمن منذ 
إذاالسافرين أمر وسلم آله وعل عليه اممه صل الني إن حتى )الأمير( للول؛ 
وقعلها هذه)أمير( اصة أن شف، ولا اللففورأ؛، حازا أْؤا ينئتوا أن ثلاثه كانوا 

أشبهما أو )محافظ( أو )ول( كلمة: س أكثر أخرى، كلمة أي ص أكثر لمفى اى 
القعن جاءت، المي الأمإء الولايات، ل نختار أن سغي فالذلك، ذلك،، 

عنهم.الله رصي الصالح 

لقوله:عنه الله رصي الخطاب، بن عمر المومنين أمير تمصي حن بيان — ٢٦
لإهموتث دينهم الناس ؤلبملموا عليهم، لبمدلوا علتهم بمتهم إما 

الذيالغرض هو هذا آخرْ، إل قسهم...٠ فيهم ويسموا وسلم، علبه افه صل 

الخيريمعد أي ص ٢( '٦ رقم)٨ انرون، يالقوم ل باب الخهاد، كتاب داويت أبو أحرجه ( ١] 
عنه.اض رصي 



اكلأةومواضع اتمساجد كتاب 

الأمراء.هؤلاء من محه افه رصي عمر أراده 

ولأمتن خان قد فانه الخسة النيلة المقاصد هذه خالف إذا الأمر أن - ٢٧
الخطاببن عمر أمراء من أسمر فأي الغرص، لهدا ولاه إنإ ولاه الذي كان إذا 

اطهرصي لعمر أي• له؛ خائتا يعتير فانه الأربعة القاصد هده نحالف عنه افه رصي 
عليهم!الله أشهد ولهذا عنه، 

عليهم.ليعدلوا الأول،! 
وسلم'عليه افه صل نبيهم وسنة دينهم الناس ليعلموا وااظز٠ا* 
محيئهم.ورفسوا الالط■ 

•أمرهم من عليهم أشكل ما إل ويرفعوا والرابع؛ 
أن_bU الركزثة الإسلاث، الخلافة خلاف الركزثة أن إل الإثارة - ٢٨

الركزثةلأن ذلك(؛ أشبه أوما واحد بالي )ق واحد ق تنحصر الناس أمور نجعل 
منحا يقومون من يومحر ب إذا سما ولا حا، يقومون من عل ئشقاق إتعاب فتها 

يشدأن أراد إذا عليهم، ؤإثقاق الناس لمعاملأت تامحر فيها وثانثات الموظفين، 
أمثربلل لكل جعل إذا لكن تعب، فميه المركز هي التي الجلد إل بلده من الرحل 
اللهرصي قال كعا عليه أشكل ما الأعل الأمثر إل ويرفع الأمور، ببعض يستقل 

الحاكيمةالسياسة هي وهده أسهلم«، من عثهم أثكل ما إؤ >روينمعوا محا: عنه 
والمأمور.الأمير مصالحة فيها التي 

إلا■ح؟ثت؛ن،ا.^٠^١^١ ١١عته! اق، رصي لقوله بالخسث، والثوم البصل وصفح — ٢ ٩ 
يكوناأن فيجب خبيثتين يراهما عنه اف، رصي عمر كان إذا قائل• قال فإن 

هوالخواب؟فإ محرمين 



٤ثومااوسلأاوكواثااوسوها •زام فهي باب 

كليكون أن يلزم ولا محرمهإ، ل؛ وملم عليه اش صل الرسول أن الحراب! 
تعال!قوله مض يعني! حبيثه، تكون أن المحرمات من يلزم ولكن ^؛^1، حبيث 

أفالمعنى وليس -محيث، فهو زئ ما أف [ ١١٥٧^١^]ه 
هدمإل أشرنا وقد نجتا، عوب كل وليس ^٣، نجس كل زكن محزم، خبيث كل 

الحديث.ثممح أثناء القواعد 
وحدأنه من توحد الشم؛ حاثة له وسلم عليه افه صل الله رسول أن " ٠٣ 
الشم؟حاثة قوي أنه منه ينحي وهل المجد، ل الرحل من رمحهإ 

قربإذا إلا بينا خلهورا رثثه يفلهر لا والثوم البصل لأن نعم؛ اُبمواب• 
الشم.قوي الشخص أوكان واضحا اقترابا الشخص من ان الأن

محرج؛أن الئنة من قإ0 المجد ويحل ثوما أو بصلا أكل من أن — ٣١
البقح®•دأمّجإل ررأبربؤ قوله- وجهه 

المجدإل ياتون الذين المارة ينادى لا حتى بعيد مكان إل ينرج أنه " ٣٢
بلفقط، الجد من نحرج أن يامر لر واللام الصلاة عاليه الرسول لأن برائحته؛ 

فيبعد.به المارة الماس تائي المسجد باب عنل• ووقف حرج لو لأنه البقح؛ إل 
قوله•ق ضرر غر من المافع إدراك إل عنه اممه رصي عمر إرشاد — ٣٣

فيهاما يزول حتى يطخها أي؛ يمنها؛ ت ومعنى طحا«، قشئها أكلها ارقص 
الرائحة.من 

هدا.من أكثر اكأمل عند أحرى فوائد ان الأتمحي وربا لما، نير ما هدا 



انملأةؤبمواشء اثمساجد كتاب 
—ً^ءًءًًً^ء ٤٣٢

فبع\ئاو\جوض ا،يف' ونط 
ص-حموة، ص وف، ١^٠ حدسا عمرو، بن احمد أبوالطاهر حدسا -  ٥٦٨

هريرةآبا نسح انه اقاد؛ بن شداد مول اممه عبد أيا عن الرّهمن' عبي بن محمد 
قصالة ينشد رحلا تخ ررمى ونلم؛ عليه افه صل افه رمول محال يقولت 

اشدمحقل:لأنثئ
سمعتمحال! حيوة؛ حدسا المرئ، حدسا حنم_،، بن نهم وحدسه ~ ٥  ٦٨

يقولتهزيزه أبا تئ انه قياد؛ مول اممه عبد أبو حدسي يقول! الأسود آبا 
يمئله.يقول؛ وسلم عشه الله صل افه رسول سمعت، 

١^^،أحمJا الررا3ا، عبد حدسا ١^١عر، بن حجاج وحديي — ٥٦٩
اiنحدق نقد زحلأ أو أبيه؛ ض بزيدة، بن و نلح عى مزيد، بن علمنه عذ 
lJ_ الأحمي؟ ا-إقثل إل( دعا نس ؛ lJ_ وجدت،؛ءرلأ وملم؛ عثه اطه صل ١^؛

دءا,الساجدلهابتت، إ؛ابتت 
بنعلمنه عى سنان، أى عى وكح، حدسا شيبه، اى حدثناآبوتقربن — ٥ ٦ ٩ 

محامصل، لثا وملمم عليه اطه صل، ١^٠ أف أبيه؛ عن بريدة، بن سل؛ثاف عى مريد، 
زنم:ء اطهُ ضل ١^٠ 'قال \ض؛لأم؟ إل دئا نن قال: زيل 

له،ا.لهأبتتخ الناجي إد،ا؛ثت، وجدُث،؛ ®لأ 
بنعلمنه عن قثه، ئن محثد عن -؟^_، حدسا نعيد، بن محه حدسا - ٥ ٦ ٩ 

علتهافه صل البي صل ما بعد أعراي، جاء مال• أبيؤ عن بريده، ابن، عن مرئي•، 



الناقدسع الجدومايقولم ه مذنقداسالة النهي باب 

محالحديتهنا. لمثل مدكن اينجد؛ يائنا مذ نأته محادحل المجر، صلأْ ونثم 
مذوعيُهم وجرير وهشيم منعر عنه ووى ابوثعانة، ثذثعامه هوشثه ؛ ٢٠٣

اتكوفناأُ•

علالعثور الإنسان يطالب أن محرز لا أته عل دليل فيها الأحايين، هدم [ ١ ] 
)النقود١^٤ من الضاغ هو واللمهلة الحيوان، من الضائعة هي والضالة ضالته، 

الجدق ضالة ينشد أن ان للأنيجوز فلا الحكم، ل مواء وكلاهما ونحوها(، 
وعلعليه اممه صل الني عالثه كإ لهدا ثبن لر احي المأن ذللث، ق والعالة لقطه، أو 
ومسلم.آله 

الأحايين،;هدم فواتي ومن 

اممهردها »لأ يقال: بأن المسجد ي ضالة نني من عل اود منروعثة ١- 
أماوفعاله، وسالم عاليه الله صل المي قول من بذللئإ السنة ثبتت، ومحي ءليائ،اا، 

محإ}؛٤!^،؛ اممه زدها لا يليئل; المنحد ل صالة يشد زجلا نؤع ارمذ فهو: قوله 
وحاوتا،ا,٠لا فقوله: فعله وأما لهدا®، ثتذ لم المناجي 

أنهنعلم ونحن السجد ق الضالة يشد ان إنلكل نقول هل قتل• فإن 
؟احي المأحكام يعلم لا جاهل 

كانإذا الفلر: يبقى لكن جاهلا؛ كان ولو نعم، النص؛ ظاهر فالحواب،: 
الثهق تأحل>ك ولا بالحق اصيع ونقول: ذللث، يقول فهل رحم صليعة من يجشى 
مثلاحزن ءا4 رأيته إن ثم ، ١٠لهدانبذ لم التاجي ررمحإل له، ب؛ن ثم لائم، لومة 

وتحب،الخير تحبا وأنتا السنة هو هدا ومحل؛ ورصه رأسه وقبل معه فاحرج 
ونصه.١^٤ 



اثملأةومهائ،ع اتمساجد كتاب 
—=——=^ص——=—ص— ٤٣٤

عليهالأو4 صل الني أف الدلالة وجه حرام؛ المسجد ق الضالة إنشاد أن — ٢ 
فعلوقد إلا نخصى عل يالدعاء يأمر أن يمكن ولا عليه، يالدعاء أمر وسلم 
عليه.الل>ءاء يستحق لر يأثم ا ؤإذا يأثم، لا الكروم فاعل إن إذ محرما؛ 

سنأن للممرة سبا يكون أو منه يتنكر شيئا ذكر إذا ان للأنينبمب أنه ٣" 
وعل، ٠١لهداتبن ئؤ الثاجت. ارمحإل ت وملم عليه اطه صل قوله من توحد العلة؛ 

للحةسم،تعليلا هذا وليس هذا، يقول أن الرد بعدم د"ءا الذي يقول أن فيبني هدا 
Jلهومنخملةامحم.

بابمن الجد ق والشراء فالمع الضالة إنشاد حرم إذا نقول. أن ~ ٤ 
فالأموربتحريمه الشرع جاء فإذا النادرة، الأمور من الضالة إنشاد لأن أول؛ 

وردوفد والثراء، للع موها السجد يئخذ لئلا أول باب من الكثيرة الغالبة 
افهأرج لألا فنقولت السجد ق أو يبح من رأينا إذا أنتا بذلك؛ الحديث 

محاثتك((اُ

الإنسانيكون أن بمعنى المسجد، ق الصنعة ذللت، مثل هل ئادلت فال فإن 
الكت—،محلي أو المجد ق ينج أو المسجد ق يغزل السجد إل ؤيأق غزل عنده 

ذللث،؟أشبه أوما لسجد اق 

للصناعة.مكاثا لتكون تبن لر المساجد لأن مثله؛ نعم الحراب؛ 

أوالفقه ق كتابا يكتب، شخصا جرنا امتا لو ذللث، مثل وهل قائل'• قال فإن 
المجل.؟ق يكبه وصار المر ل أو لوحد اق 

إ ١٣٢رنم)١ المسجن.، ق البح عن الهي باب اا؛ءوع، كتاب التربيذي•' أحرجه '( 



لجدوuبموممضمامماقد

دراهميعطى أنه لولا يكتب الذي هذا لأن مثاله؛ أته الظاهر فالخوابت 
بعصكان ؤإن )الدنيا(، التكسب العمل -يذا فأراد إدا! كتب، ما هذا عل وأجره 
الكتب،،يكسب، مجن السابق الرمن ل ممعنا حبإ الله رخمهم العلعاء من الناسي 

كوفئالكتابة من مغ إذا أوأنه باجرة أنه نعلم لا لكننا بأجرة، يكتبها أنه والظاهر 
بجاتنثر•ذلك عل 

حرامهذا هل باجرة للمجاهدين دروعا المجد ق يصع رجل هذا مسألة؛ 
حلال؟أو 

الفاعل.ق العثرة لأن حرام؛ الخراب! 
المجد؟.ق الثوم يلحق؛ذلك، هل مسألة؛ 

نقولأن يمكن ولا للبح، وسيلة الوم لأن شك،؛ لا يلحق نعم، اٌبمواب• 
هذا؛فيقول هذه؟ يوم من ؤيقول؛ المجد إل يأق منهم واحد كل للناس 

محوق.محل حنثي المسجد فكون عر، احد اريي، انا لا، قال. بحره، 

هلفلأن، يا المسجد؛ ق تاجر لرجل قال شخصا أن لو إنسان؛ قال فإن 
أمضرقال؛ الملاسة، والسيارة الملاسة السيارة عندي نحم قال؛ ميارايتؤ؟ عندك 

لا؟أبجووأو هدا، غثر يقل ول؛ منها، سيارة عل 
الماسبعضر يفعله ما ذلك، ومثل بيعا، يعتر هذا لأن يجوز؛ لا فالخواب؛ 

نعم،قال؛ رز، عندك فلأن، يا ؤيقول؛ يوافقه وغثرها( )القالأيت، سيعون للذينر 
بح.عقد لأنه يجوز؛ لا هذا الست،، ق كينا ل أوأرمل كينا أبؤر قال؛ 

المسجدأهل لكن المسجد حارج والثراء البح حصل لو إنسان؛ قال فإن 
لا؟أيجوزأم يسمعون 



اثملأة4ْْاضع ا1مساحاو كناي، 
===^====^^==ش=ء=ك===^٦٣٤ 

لأنهمع؛ المجد أهل عل تشويش إل ذلك أدى إن لكن بحوز، فالحواب؛ 
فقط.تشويش 

بيعا*ليت فالوكالة ل يشتري شخصا المسجد ق وكلت لو ت مسألة 

لهذا؟تبن لر والماحي الأجرة بذلك أراد إنا قيل: فإن 
أنيمكن أيصا جائز عقد وهذا عقد، فيه ليس هنا لأنه توير؛ لا فالخواب! 

المجدجدار ق مثلا المحلات يعفى بناء ذلك ق يدخل هل ت قيل فإن 
المجل؟ق حقيقه ولكنه الخارج، من المحل وجه يكون بحسثا 

فهذاذلك، أشيه ما أو دكاثا يكون ما المجد أرض من اقممير إن فالخوابؤ! 
منالخرء هذ.ا أحرجتا المجل. نعمر أن وقبل جديدا محلا كان ؤإذا يجوز، لا 

المجدبق يدخل ولا به، باس لا فهذا دكانا ليكون الأرض 

الناسفبعض الحج، ق محصل قد ما مثلا ذللث، ي يدخل هل قيل: فإن 
المجدق وكذلك، ولدا؟ ل رأى من الحرم! ق أل يفيذهب.، ولد له يضح 

النبوي؟

مساولا الولل. عن البحمث، أن الذلاهر المال، وبض الولد بتن فرق فالخواب،! 
قرأسه أدخل الذي الحمل صاحب لأن مرتفع؛ صوت به ليس بحثا كان إذا 

الأم؟((بالحم إل دلها ررئن وقال: المجد 
الصم،ق مر مفتاح سقط لو مثل؛ الناس ص واحد موال أن وأخلن 

قيمي ولا إنشادا ليس هذا أن الظاهر مفتاحي رأيت ما جنبى: إل من وسألت، 



الناص٣ ض اتجدjU ي
٤٣٧

أوالباب عند معينة امي ممحعلون الناس يعص الأن يوجد ولهذا إنشادا، العرف 
هذاله س يقولت س بمنزلة هذا الضائعة، ا،لفاوح فيها يعلقون المحراب عند 

سح؟صهذالأ1سبهلأثكفيه.
قولهلها( بستؤ لها ا^ثاجد ثيت، إئثا وجدت؛ ررلأ الألفاظت بعض وق 

المبهمتفخيم الإ-يام هذا س والفائدة مبهم، له® اُلما؛نست، وملم؛ 'عليه الثه صل 
والأسواق،والشراء للبيع محلا تكون أن من أعظم الماحي شأن وأن وتعفليمه، 

ؤآلاى،ئآء\ءفهتعال؛ قوله ومنه كثيرا، للتفخيم ياق الإببمام أن ومعلوم 
إ-إامهافهنا أشبهه، وما ]ااقارءة:ا-'ا[، ه آلمايبمه ما ?0؟ ءؤألمارعة لالخاثت:ا-مآ[، 

للتفخيم.هذا [، UA:،،ls]ه ^نيمتىألإماي؛م تعال؛ قوله وكذللث، للتعظيم، 
٠٠٠



اثصلأة4مهاضع ائمساحد ، كناي
==ً====ًً=ًًً=ء^تً_===ظ== ٤٣٨

uU  لهارْ،لأةواثاود السااؤفي

صثهاُب، ابن عن مالك، عل مرأت مادت مح،؛ بن تش حدكا " ٣٨٩
ئاو:وتلإ عثؤ ، ٧٥١صل اش ونول أف ميرْ؛ أبي( ص الرحمن، عبد بن مشه أبي، 

محهشلأيريئاصjاهإذا))\أنخُا1\ 
^نتجJمحثصجمل١ا.

-زص:م حوكا مالأ: خزص؛ ئن ذذٍ الناقد، ص خدم - ٣٨٩
الال4ث;نض م، زمحد;ن نعيد، قئ;ن ^؛!١ ٌ )ح( محق-. \نأ 

ئتذئ^^، خدا الزهرتم(؛ عن كلامحا نعد؛ 
^^امماذينثام،طضم،ضىين

،٧٥١صل ، ٧٥١زئود أو ■^؛4؛؛؛ ميزْ أي؛ أف الرحمن؛ عبد ن أبومشه حدثنا ممر، أبي( 
^١الأذان، لابمتع عو صزاط ق ن ١kالئأء ^١^١١: نودي ررإذا 3او: ظه 
دفاش محن نحلن آمل اي، مح( مإذا أء، بما ثوب مإدا أمل(، الأذاف محي 

اوبجإن:نرى:ممح،خم:طو،اذم كذا، اذم مول: 
^دتجًمحومحجاتي<■

كقولهتشديد بدون الباء بقح علبه" ر'هلبس وملم• عليه افه صل قوله [ ١ ] 
يوسوا.؛ ٠٣ول؛ لالأنعام;ماخ[، ه وأذتتيثوأ ١٣١ؤأك;بم<؛تعال؛ 



لهباباسهوشانملأةواسود 
٤٣٩=—=——== —ذ

ص_، ذءي وف، ابن حدكا ئش، بن حزمة حدش - ٣٨٩
افثصل اف ونول أف هريره بط عن الأعرج، الرحمن عي عن نعط، بن عبدربه 

ثحوه،قدكن صراط<ا؛ وله ول الصلاة ئوب إدا الئيطال ررإث قال! وتلم عليه 
يدآكؤ،<اتكن لم ما حاجاته مذ ودمكرْ ومنام، ررههناه، وواد؛ 

سهواهناك أن وليعلم الصلاة، ق السهو بيان فيه بألفاؤله الحديث هذا ]ءب[ 
تعال!لقوله مدموم الصلاة عن فالهو الصلاة، عن سهوا وهناك لصلاة، اق 

العلءاءقال( ]الأءون:؛-ه[، صلاخم عن هم رج؟آئن قملمك> يجوتذ 
عنهر والؤءزه، قالت بل صلامم، i( يقل؛ لر الذتم( ف الحمد ١^ رحمهم 

عنها،الدهول( فهو الصلاة ق السهو وأما نيا، المبالاة وعدم عنها الغفلة الصلاة 
سيئا.يتذكر لا أن ؛عتي؛ 

فوائدمنها!فيه والحديث، 

تيهللها.لا الصلاة ق الوساوس أن — ١ 

ؤيمنيهوتيتيه يأق الممل، عل الوساوس إلقاء عل حريص السيهلان أن ~ ٢ 
يةول،تللمستقبل، التخهليهل داب< عليه يفتح وربجا نستها، قد يكون بأشياء ويذكرْ 
ذللث،.أشبه وما كذا ماقول ينا سأفعل 

هلالصلاة أكثر عل الوسواس غلب إذا فنا افة رحمهم العلياء احتلم، وقد 
أنالحديث، ق حاء وقد ينمصها، لكنه يبْللها، لا أنه عل واُبممهور لا؟ أو محطلها 
أوخمسها أو أوربعها ثلثها أو نصفها إلا له يكتب، لر محلاته س يتصرفف الرجل 
الصلاة.ق له تحديث، الني الهواجيس بمجّتا ذلل—، كل ، عشرها 

الصلاة،نقصان ق جاء ما باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ٣١٩)إ/أخمد الإمام أحرجه )١( 



اثصلأةؤعواضع اثبمساجد كتاب 

أنوص وطم، عليه اش صل الشي وصفه الذي الدواء من أحن دواء ولا 
ّلأغفل إذا ثم ، الرحم الشيطان من باض أعوذ ؤيقول! ثلاثا، ارْ يعن يممل 

الممل.وهذا التعوذ حذا محارمه رحع ثم 

علفيه ليس لكن سجدتين، يسجد فانه صل كم شائ،ت إذا الإنسان أن ٣" 
>،ل -د بميم الأتن والأحادث الأم؟ ض أو الأقل صل م هل يبي: ثيء أي 

أحدوؤح ل.مالديم ثكن لر إن الأقل عل يض أنه ومر ذلك، ل التفصيل 
الاحتإلين.أحد يرحح ما لديه كان إذا الراجح عل ويبغي الاحتإلين، 

صزاط،اله ارول وسالمت عليه اممه صل لقوله أجسام الشيامحلين أن — ٤ 
ؤإذالهليفة، أجسامهم لكن أجسام، لهم فالثياطن كذلكا وهو ذك، أشبه وما 
الذيالهلعام إل جاء الذي الثيهلان تشبه كإ Jالأنامي تشبهوا وجل عز اطه أراد 
إنهت ومال( عنه افه رمحي تميرْ أيا وكلم منه وحثا محففله عنه الله رصي أبوهميرة كان 
هال،كإ الدم محرى آدم ابن من ثبري لقليف ذك هع لكنه '، ر عيال( وذو حاجة ذو 

ومالمر٢ا.عليه اممه صل الني 
ولهول الأذان سمع إذا لأنه الشيامحلين؛ يهلرد وأنه الأذان فضيلة ٥— 

انتهىفإذا ول، إليها دعي يض بالصلاة وب إذا تم رجع، انتهى ؤإذا صراط، 
صلاته.ق للمحبمل يوسوس وجعل عاد التثويب 

عنه•اف رصي يار بن عاد عن (، ٧٩٦)ينم 
نحرمح4)ص:ا'إمأ(.)ا(-ثوم 

فاجازْ.شث الوكيل فترك رجلا وكل إذا باب الوكالة، محاب j سكا البخاري أحرجه )٢( 
لم:وم٢(،  ٠٣٨رقم)الأءتكاف، j زوجها ارأة نيارة باب الاعتكاف، كتاب المخاري: أحرجه )٣( 

عنها*اطه رصي صفية عن ( ٢١٧٥رقم)رم،•"، جلن يتحب أنه بيان ياب اللام، كتاب 



اسلاءواسودiiالسموم باب 

الأذان؟سح إذا و-ررب الفاتحة ق ان للأنالشيهتان يوسوس ئاذا ت قيل فان 
فهيالفاتحة أما عنها، فيهرب يسمعها معلنة ثعثره الأذان لأن فالخوابت 

الصلوات.أكثر ق مرية وللامام دائنا، مرية الإمام لغتر 
يرددكيم، انظر: افلرء، دين لإفساد الفرص الشيطان تحي عل دليل فيه ٦" 

قيرد لر أي: العبادات، بقية ل ^ا مثل يرد وب صلاته! عله يفد أن أحل من 
علالحرص هدا محرص النيظان إن يقال: أن قاما الصدقة، أو الصوم أو الحج 

تحال:قوله عموم إن يقال: أن ؤإما الأمال، أفضل لأما الصلاة؛ 
١سو٠يوئ  ٧١آلثيهلثن بريد وقوله: ]V:،_،4^1\"[، أدلإ؟>ه أن ألثنطنن 
حمعيشمل ]الاىوه:اه[ آلملووه وعن أش دؤ عن وبمدغ وأآسي آ-لم ؤ، وأئثننه 

يمحقحتى والشكوك الوساوس الإنسان ئلم؟، عل يورد أنه أي: العبادات، 
•العادة من عليه هو لما استحضاره 

•OV - قد قزأث ئال: ى؛ ئ ه؛ض ،_u صبهس م م
صلاله زثول لما صل قاو: ^؛٤؛ ابن اف4 عد عن الأغزج، اوحمن عد« 

قشئؤ! نتة، ١^ قام هز، P ؛ 11الئايات،َنأ ض من زكقن ذتلإ 
ملم.ثم التنليم ثل وهوجالز مجدم مجد كن سليمه ذهؤ، صلأيه 

رمح،ابن وحالتنا قال: )ح( ليث• حديثا معيد، بن فتيبة وحدسا — ٥٧٠
الأنديثمنه ١^٠ اض عد عذ الأغتج، عن مهانمج، ابن عن اللنثج، 

الفلهرصلاة ق قام وملم عانه اش صل افه وتول أف الطي-،؛ عبد بني حلف 
حالمزوهو مجدة كر ق يكن مجدي مجد صلاثه أم قلتا جلوس، وعليه 



اثصلأةْمْاصع اثمساحد كناس 
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الجلوس.مى مائيي مكاف معه الناس وتجدمحا سئ؛ا، أف مل 
صتعيد، بن عش حدسا خماد، حدسا الزهزائ، آبوالربح وحدسا —  ٠٥٧

^٥١محل اش زئوو أف الأودي؛ بممة ابن مالك بن اه عد عن الأعرج، اوحمن عبد 
نيصلاته، ق ئمصى صلاته، ءئلشِفي أف ريي الدي الشفع ل قام وءث1لم عثه 

.٢١٣ملأذيل؛م تجد ف\)وفي\نمم1 

مالك،بن الله )عيد عنهت يعنون أحيائا عنه الله رصي بحينة ابن اتله عبد [ ١ ] 
أمهاسم و)؛حينة( أبيه، اسم )مالك،( إن يقولون! الأمحر؛ اللفظ ق كإ يحينة( ابن 

صفةيحينة( )ابن لأن بحتنة(؛ ابن مالك ين )عيدافه تقول! ولهدا حده، اسم لا 
محالفوجه هدا الرقع، تق بل الجر؛ يجوز فلا —)ماللثإ(، ل صفه وليس اش، لعبد 

تقول!يل الختلماب؛ ابن تقول! فلا _(( jLi؛a؛Llين عمل ين )عبدافه قلت،! لو فيإ 
الأصللكن الخهلابا(، ابن )هو وتقول! القشر محوز كان ؤإن الخهتاب(، )بن 

يوهم.لئلا قبله الذي الأمم تح والأكثرأنه 
الجداسم الثالث، الاسم ولوكان منون، الثازا الأمم أن ق أيصا ومحلق 

ينون•م ل
الوصل(،)همزة الألف، الثالث، والأمم الثال الأمم ؛؛ن يكتس، أنه ؛١١^١! 

الهمزة.تكتس، ب هوالجد الثالث، الأمم ولوكان 

إلنسؤ إذا أما أمه، إل ثم أييه إل الإنسان ثسؤ إذا فيإ فروق ثلاثة فهذه 
ويكونالإءرارس،، ق الثازا للاسم تابعا يكون الثالث، الأمم فان حده إل ثم أبيه 

الوصل،همزة الثالث، الأمم وبئن بينه يكون ولا منون، غثر الثاق الأمم 
أبى(بن افه )عبد المنافقين! رأس ملول( ابن أبي بن الله )عبد ذللئج! ومثل 



اسهوافياسلأةواسودممباب 
==٣٤٤^^^^=^==========^=^===

ابن)عبدافه لفظ ق يجري ما فيه فيجرى أمه، هذه ملول( و)ارن أبوه، هذا 
عته.اض رصي وحي1ة( 

اممهرصي بحينه ابن افه عبد من يكون أن فإما الصلاة؛ أم الأول لرواية ال 
شهاب؛ابن بعد ممن يكون أن ؤإما م؛ ما يشي الأحيان بعض ل ويكون عنه، 
وابنشهاب، ابن عن مالك وهذا شهاب ابن عن اللي>ثا فيها الثانية الرواية لأن 

فهل|انشهاب، ابن بعد ممن النسيان فيكون الثانية، الرواية ق تامة محاقها شهاب 

الصلاةيذكر أحياثا عته الله رصي يخنة ابن افه همد أن يجتمل بمي احتالازت 
ابنيعد ممن النسيان أن وهو أقرب، والثاف بالهم، همها فيعتر ينساها، وأحياثا 
شهاب.

وبالركعت؛ن من وقام الظهر صل:بمم وسلم عليه افه صل الرسول أن المهم 
سجديلمم أن أراد ^ مجلاته، ق استمر ثم الأول التشهد ترك إذ يجلس؛ 

كانولهذا الخلوساا، من نمى ما رامكان الراوي؛مولهت ذللئج وعلل مجدنتن، 
العناءوأخذ إت٠ادها، قبل الصلاة حثر يجمل أن أجل من اللام ئل الجود 

اللام؛قبل له يمجد فإنه سهوا الإنسان يركه واجٌ_، كل أف هذا! من اش رحمهم 
إماءقبل يكون أن فالأول لقص جترا كان ؤإذا نقص، جبر هنا السجود لأن 

واضح.مناب وجه وهذا تامة، وهي، إلا ينهيها لا حير الصلاة 
هذاوهل اللام، قبل يكون فإنه لنقص مجود كل فنقول! هذا وعل 

الرم،؟نقصر يثمل 

معنامجار به يأق أن لأبد كان فإذا به، يأق أن لابد الركن، لأن لا؛ ابواب• 
ركن،فهذه الأول السجدة من وقام الثانية جدة الني أنه لنفرض لأنه زيادة؛ 



اتصلأةؤمواضع اتمساجد كتاب 

يكونأن يمكن لا الركن فنيان هذا وعل زيادْ، فيه صار إليها رجع فإذا 
اللام.؛*LJ مجودْ ؤيكون زيادة، عن إلا له جود ال

الواجب.ترك ل نحمره النقصان ق اللام فبل السجود إذن• 

الفوائد!من الحديث هدا وق 

هووهل وسلم، آله وعل عليه اش صل اش رسول من الهو وقؤع ~ ١ 
الصلاةعليه قال لأنه الأول؛ الصواب ليئى؟ ينسيه افه أن أو الطيعة يمقتفى 

يمقتفىنسيانه بأن فصئج ، سسولاا "قإ أنسى مئلكم بسر آنا 'رإتما واللام• 
عللوم فيه وليس عيب، فيه ليس وهذا الشر، طيعة يمقتفى أي؛ الثرية؛ 
الإنسان.

التنهدترك فإذا الواجب، ترك إذا فيإ للإمام الماموم متابعة وجوب ٢" 
كانؤإن ير-بع، لر ءا؛تا استتم فان به، فيسئح يعلم، ولوكان المأموم يقوم الأول 

إذاأنه ذلك ووجه ساقيه، إليتاْ قارنت، ولو الرجؤع علميه وجب يتتم أن قبل 
قفإنه يتتم أن نل وأما يعود، فلا يليه الذي الركن إل وصل فقد قاما استتم 
جاهل،لأنه صلاته؛ تعلل فلا ثع رُفإن الفرق، هو هذا فثرُجع، الركن إل ًلريقه 

صلاته.يهللت، عمدا ريع ثم الرجؤع يجوز لا أنه وهويعلم لوتعمد أما 
رحعثم ساقيه إليتاه قارنت، إن وقالوا! افه رخمهم العلمإء بعضر وفرق 

فإنهتفارق ب إذا وأما فزاد، جلوسا يمي مجا فارق لأنه السجود؛ عليه وجي، 
حالات!ثلاث له الأول التثهل. عن المهوخى فيجعلون يجد، لا 

كتابومسالم؛ (، ٤٠١)رثم القبلة..، إل التوجه باب الصلاة، كتاب الخ١رىت حرجه أ ا
عنه.اطه رصي عود مابن عن ( ٥٧٢)رنم الصلاة، ل الهو باب الساجد، 
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عليه.ثيء لا فهذا ير-؛ع، ثم الساةين الفخلوان فيه تفارق لا موض الأول! 
فهدامائتا، ستتم لر ولكنه الساقن، الفخذان فيه فارقت موض والثانة! 

السهو.مجود وعليه وجوبا، يرجع 

السهو.مجود وعله يرج^^، لا فهن.ا قايعا، فيه استتم موصى وايالة. 

الحكم.فيها نحتلف الثلاث الأحوال فهذه 

التشهدمحه سقط قاما امتتم حتى قام من إن قال: من اف رحمهم العلماء ومن 
حىمطلما عليه مجود ولا وجويا، رجع ئاتما بتتم لر ؤإن السجود، عليه ووجب 

زائدا،يعير فلا لن.اته مقصودا ليس الهوض هذا لأن إليتيه؛ فخذاه فارفت، ؤإن 
ؤإذاالرباعثة، ق ة الخامإل يقوم فتجده الإخوة يعص بملئ المسالة هذه وق 

عفليم؛خطأ وهذا الأول، التشهد عن القيام مثل هذا أن يظن يرُثع لر قائكأ استتم 
عنها.العدول عليلث، وجس، بالزيادة علمتف فمي نيادة، هذه لأن 

ولووملم، عليه الله صل المي تابعوا عنهم اهه رمحي الصحابة إن قيل• فإن 
وقت،عن البيان تأخير يمكن ولا وملم، عليه الله صل النثي لبع، منكرا هذا كان 

الحاجة؟

الصلاة؟!ق انيد له: قالوا ملم لما والسلام الصلاة عليه الرسول فالخواب،: 
بثرآنا إما الصلاة ق نيد لو إيه ررآما وملم: عليه اش صن، قال 

الركعةهذه تكون أن يمكن الذي التسرع عهد ق وهم لهم يقول، فإدا ، مئلكمآا 
الغلهرصلاة تزاد أن يمكن لا الأن لكن معذورون، فهم أ مشروعه؟ الزائدة 

(.٤٤٤)ص؛ نحريه تقدم ( ١ ) 
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وقتعن اليان أحر ما ~واض~ واللام الصلاة عليه والرسول خمنا، فتكون 
لكنيوار؛ لش1محكلم الصلاة ثيءِفي حدث ®لو وسلم! عليه افه صل قال الحاجة، 

الرسولاتباع من به أمروا ما فاعلون وهم مثلا محلامم يعيدوا أن يلزمهم كيف 
واللام؟!الصلاة طيه 

يعي:منفردين، نجلس فهل ونثهناْ، ة خامإل الإمام قام إذا مسألة؛ 
منتفلرين؟أونجلس ونسلم الانفراد ننوي 

زيادةأنها نعتنند الزيادة هزم لأن متفردين؛ نجلس أن الأصل الحوابخ! 
إحدىل الفاتحة ني قد الإط، هدا أن احتال فيه كان لما لكن الصلاة، وتجلل 

الأول،هي الثانية صارتر بالتلل أو عنها، بدلا الركعة حدْ وأتى الركعامت، 
قله قيل سلم لما الأئمة وبحض وارد، احتال فهدا وهكذا الثانية، هي والثالثة 

وارداالاحتال هذا كان ظا الركعات، إحدى ل الفاتحة نت أنا قال: ذلك، 
فكلهاالفجر، صلاة —مثل احتال فيه ليس كان إذا أما منتظرين، ون محلقلنا: 

ؤيلمون.الانفراد ينوون فهنا الفاتحة— يقرأ نسمعه يعني جهرية، 
كلاماالحموية،، ®المثوى آخر ق اه رحمه تيمية ابن الإسلام شيح ذكر لكن 

ونصف،فقيه ونصف متكلم نصف، إلا الدنيا أفد ما إنه يقال: قال: ؛ عجيبا 
نحوي.ونصفا طي_، 

ىيتهالكلام ق بلغ الذي المتكلم لأن العقائد؛ أفد المتكلم نصف، يقول: 
المشكلةلكن رجعوا، الكلام ل أئمة متكل٠ان من وكم ورجع، قائم عرفا 

النصف،,

الصميم.دار ط. ( ٥٥٤الالفتوىالخمويت،؛)ص;١(، ١ ٩ الفتاوى،)ه/ محمؤع ®ا 
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وقمحكملهذا، هذا ومال لهذا، هذا مال يعطي البلدان، يفد الفقيه ونصف، 
البلدان.د يففقيه، وهونصف، بالرجم هذا وعل بالقتل، هذا عل 

ؤيريرنحوي نصفح لأنه العري؛ اللسان يمسد النحوي ونصف، 
اللسان.يفسد هوا حميعا، وا،لرفوع المتحبحومب ومحرم اقلرفؤع، وينصب المنصوب، 

^١٥فيالئ،؟ الذي ما ؤيقول• المريفى يأتيه الأبدان، د يفالطسسا ونمق 
شأ،الفلأف الثيء ؤإذا الفلأف، الثيء ل دواءك أن أرى يقول: وكذا، ذا كل 

بهماُت،.تداوى فإذا 

لأنهالعلماء؛ أنصاف إلا الماص يفد لا يعثي: حقيس، كلام الكلام وهذا 
آيةأو بإءإلأقه فياخذ المقيد، هذا يعرف لا ولكنه ممد لها مطلمهة باية يمز نحد0 
يحرفلا أحياثا منسوخ أو بالعموم، فياحذ محصصه يعرف لا عام حديث، أو عامة 

قكا كثير وهذا فاسدا، قيانا يقيس ربا أو منسوخ، وهو به فياحل. الماسخ 
ىة الخامإل قام إذا يقول: محها، الماص يسال U كثثزا لأن ذكرت،؛ المي المسألة 

ّمشكلة وهز0 الأول، المنهي عن قام إذا كا يرجع فلا الرباعية 
أنمحبون الذين السلفيين إخواننا بعض يفعلها مسألة إل إمارة فيه — ٣ 

بحضفإن كمحلس، لا الإمام كان إذا للامراحة الخلوص وهي السنة، يهلمقوا 
رسرالإمام ترك إذا ما عل هذا يقيس يم للسنة، تحقيما ويقول: ثمحلس الارس 
يرىلا الله رحمهم ^١ء ٠١١يعص إن حبن، منه الرفع عند أو الركؤع عند اليدين 
يرفعالحال هذه ق المأموم أليس فيقول: الإحرام، تكبيرة عند إلا يرغ ولا ذللئ،، 
علمتهبتأحر لا للأمام محالفة نحصل لا هنا لكن يديه، يرغ بل فيقال: يديه؟ 

اللهصل الرسول قال وقد نحلفا، محصل فإنه للاستراحة الخلوص أما يتقدم، ولا 
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ظزسوا<ااُزئغ ثإذا قانجدوا، نجد ررإذا وملم: وعلآله عاليه 
إمامهكان إذا للمأموم ينغي لا ات اممهر رحمه الإسلام شيح قال ولهذا 

الإماممتايعة لأن تنة؛ ذلك( أن يرى كان ؤإن حض محلى أن له سض لا محلى لا 
والإنسانأول، باب من فالسنة الواجسا سضل الإمام متابعة كانن، ؤإذا أهم، 

الثثةفيفعل بقوم، إماما صل أو النافلة صلاة ل وحدْ صل إذا الئنة عل محصل 
تكونة حلأنيا ة الخلهذه ق الرامح القول أن ْع مهللئا، منة أتيا يرى كان إذا 

ليتاض! رحمهم العالياء بعضي وقال الصحيح، هو هذا الحاجة، عند مشروعه 
عنداف رمه أحمال الإمام مذمج من الشهور وهو الحاجة، عند ولا منروعة 
الالإنسان يكون عندما لكن مثروعأ، ليست، الحلة هذه يقولون! ، أصحابه 
حديثق كان ولهذا ؤيقوم، يديه عل يعتمد ثم محلى ه ينفالنهوض يستهلح 

عليديه اعتمد واللام الصلاة عاليه الرسول أن عنه الله رصي الحويرث بن مالل-، 
المشقة.من نؤع فيه رأسا القيام إل الجود من نيوصه أن عل يدل مما الأرقى 

اف،رحمهم الحدث؛ن عامة وهم مهللما، اصتهمهآ اف رخمهم العلمإء وبعصى 
كإيمل أن عانه الله رصي الحويرث بن مالك أمر وملم علميه الله صل النبي قالوا! 

الحاجة،غثر عند أو الحاجة عنال تفعل الاستراحة ة جلأن يي؛ ولر ا، ر يمحل رآه 
سنةإتيا قال! من ملحفل هذا واللام، الصلاة عاليه الرسول فعله ما آحر وهذا 

مطالثا.

—واللففللم وم(، ٣٧٨)رنم السطوح..، ق الصلاة باب الصلاة، كتاب اوخ1رىت أحرح4 )١( 
عنم.اش رصي أنى عن ( ٤١١)رنم بالإمام، المأموم امام باب الصلاة، كتاب ؤ، له~ 

(.٤٥١)أ(»محموعاكتاوى«)آأ/ 
)م/؛مأه(،»الإناع«)ا/ا"خا(.»اين،« بمطر: )٣( 

(.٦٣١رقم)للمافر، الأذان، باب الأذان،، كتاب الخاري: )؛(أخرجه 



اسلأءزاسودلاهاسهوض باب 
٤٤٩

ثإررصلوا ذ؛ حميتا وللأمة له حطاب له خطابه أف هذا؛ عن بجاب ولكن 
أمرهأول ق يمحل رأوه عنهم افّ رصي فالصحابة ولغيره، له هدا أصل١١ رأيئوف 

بنماك لأن حياته؛ آخر ق حالنا رأوه ثم مجلس(، أن )دون الوحه هذا غير عل 
اللحمأخده حياته آخر وق حياته، آخر ق إليه وفد إنإ عنه افه رهمي ا■هويرث 

الأمرآخر ق عنها افه رصي عائثة مقته ولهذا واللام، المحلأة عاليه 
القيموابن ٠، *المغنياار ق اطة رحمه كالموثق فصل افه رحهم العلماء وبعض 

البحث،،موصع ليس وهذا العلم، أهل من وغيرهما '، المعاداا١ ®زاد ق اض رحمه 
نحلى.فلا يجلس لا إماملثخ كان إذا مولت أننا الحث، وموصع 

يكيرلا وكان الامزاحة ة حلاستحباب يرى الإمام كان إذا قيل• فإن 
المأموم؟يجلس استمةاوا،مل مهاإلأإذا 

الإمام.عن نحف حلى إذا لأنه يجلس؛ لا فالخواب! 
إمامهيتاح أن )ينبغي ُكلمةت افه رحمه الإسلام شخ عثر لر ت قاتل قال فإن 

التشهدترك إذا فيإ إمامه يتابع أن يجب قلنات كما )لجب،( يةل1 ولر يجلى(، ولا 
الأول؟

تامة،محالمة به تحمل طويل الأول للتشهد الخلوس أن الفرق فالخواب! 
خفيفةمة حلفهي الاسراحة ة حلأما هدا، يقوم أن قبل الفاتحة الإمام قرأ وربإ 

أنالتحمي، إن قلتا؛ فلهن.ا المأموم؛ يتبعه حتى قاما الإمام يطمئن يكاد لا يسيرة 

رقمالرجل، عل بق الل بابح الحهاد، كتاب داويت وأبو (، ٣٩)ا*/ أحد الإمام أحرجه )١( 
١(. ٩٧٩رقم)العاشرة، حن باب النكاح، كتاب ماجه: وابن ٢(،  ٥٧٨)

)أأ(اااكي«)ت)/مامآ(.
)م(»زادالعاد«)ا/اإآ(.



اثصلأةاصع ٥٠٠اتمساحد ءءتا|ط 
^^=^==دًًءك=—=—ءظء= ٤٥٠

بحلي-ولا يقوم أن الواجب إن نقل: ول؛ بجلس، لا 
السهو؛سجود من سجدة لكل التكبير يجب أنه عل دليل الحديث ق ٤~ 

سجدة.كل ق يكبر قال؛ حيث 

يهلر هوؤإن المجود ق لإمامه المأموم وجوب عل دليل فيه ~ ٥ 
الإماممجد إذا ولهدا منهء. الناس ارونجدمحا ت عنه الله رصي لقوله المأموم؛ 
تكنلر إذا هدا سهوت؛ ؤإن تجد فلا يجد 1؛ ؤإذا تسه، ب ؤإن معه فاسجد 

فات.ما فضاء يعد لسهوك تسجاد فإنلث، بوها مكنت، إذا أما مسبوقا، 

يعدالهوومجد مجود الإمام عل وكان مسثوئا المأموم كان إذا ألأت م
السلاميعد السهو مجود كان إذا أنه المسألة هده ق الرامح فالقول السلام 

منعلميه بقي بإ وأتى قام الإمام سلم فإذا إمامه، يتابع لا أنه مسبوئا وكان 
المسبوق^ا فيه أدركه الذي الحرء ل الإمام من الهو وقؤع كان إن ثم الصلاة، 

لماالإمام لأن يجد؛ لا فانه فيه سبقه الذي الحزء ل كان وإن الملام، بعد سجل. 
سلملو لأنه ذللئ،؛ ق يتايحه أن يبمكن لا البوق والمأموم صلاته انتهت ملم 

أنقبل لوأحدث أنه ؛التسليم صلاته انتهت، الإمام أن عل ويدل صلاته، ؛طلت، 
فإانتهت، كانت، ؤإذا انتهت،، الصلاة لأن الصلاة؛ إعادة يلزمه للمسهوفلا يجد 

هذْق الأقوال أصح هذا سبق، الذي الممصيل عل ثم يقوم، أن إلا المسبوق عل 
أندون معه يجد أن يجم-إ هال! اش رحمهم العلمإء بحض كان ؤإن المسألة، 
يرحعلر قاما استتم إن أنه يعني الأول، التشهد عن لوقام فكيا قام فان يسالم، 

رجع•bلأ 



السهود،اسلأتواسودسباب 
٤٥١==ءتًًًٍ=ًٍٍء—_=—===ًٍ 

حدساداود، بن مونى  l_J-^حأف، م بن أخمد بن محمد وحدثني —  ٥٧ ١
ا-قدري؛تمد م ض ساو، بن عطاء عى أنثم، بن زيد ض بلال، بن ئايئاف 

يدر!هيم صلأو4 ِفي أحدكم فك ءإدا وسلنا! عليه افه صل  ٠١٥١رمول مال مال! 
بمجدنأ اظن، U عل نكن الئاك مكطزح أنبما؟ أم ؛%؛٠١ ضل؟ كب 

محاءقسئِنثانضلإءى
Jلأثامبجاضلان

اف،عبد عمى حدش وما، بن الرحمن عبد أحمد!ن حدش - ٥٧١
بمجد ٠٠ث مال، مغناه وِفي الإنناد، أنلنز؛:ندا بن زيد عذ ميس، بن داود حدش 

م؛محامالغئينمحاا'•
اممهصل النبي مال عنه، اممه رصي معيد أن حديث الشك حديث هدا [ ١ ] 

يدر!راهلم بقوله! الشك فر ، ٠١صلاته ق أحدكم ثك آرإدا وملم! آله وعل عليه 
همزةْع محدوف لفعل مفعول إءرا-را هذه ®%٠١،، أريعا؟،،؛ أم يلاما صل؟ كم 

تكونأن يصح ولا أربعا؟ أم ثلاثا أصل صل؟ كم والتقدير• أيصا، الاستفهام 
المعنى.لاختلاف الذكورة ل_ااصلاا مفعولا 

منوهذا امتيمن،،، ما عل وليبن الئك ارمنيطؤح ومالم! علميه افه صل قوله 
ؤإذاٌنيء، ياي تقلق ملأ الإنسان، عن الملن تْلرح أنبما الإسلامية الشريحة كإل 
فه.والحمد واسع والأمر تتيقن، ما عل وابن واطرحه به مارم الشلث، علميك طرأ 

فحل، رريجد،، ويجور سجدلثن،،، بمجد لم  ٠٠وسلم' عليه اطه صل وقوك 
معطوفه.تكون المكون وعل امتتنافثة، تكون الرير 



اثصلأةو4هاشم اتيساجد كتايا 
—٤٥٢

هلشااث،1 ثم الظهر صل ت مثاله يئم،ا، أل مل شجدمر ينجد ررئم ت وقوله 
وائتالثانية فاجعلها الثانية، اكمن! فنقولI يدر، ولر الثانية؟ أو الثالثة هده 

تسلم.أن قبل امجل. نم بركعتن 
صلأنه احتإل قيه ا،لثال هدا صلأوه« له ثمنن حمنا صل كال ارلإل وقوله! 

جعلهاوهو ثلاث أنيا الأمر حميقة أف ثلاث أو اثنتان هما هل ثلث، لما أنه خمنا! 
الجدتانهاتان فتكون خمنا، صارت بركعتين أتى وقد ثلائا كانت فإذا اثنت؛ن، 
فيهاالتي الأرع هده فتكون الغرب، ق إلا الصلاة ق وتر لا لأنه لصلاته؛ شمعا 

صلاته.تثفع ركعة عن بدلا السجينان هاتان تكون خمس أما احتإل 
متا؟صارت صلاتلث، شفعت، إذا قائل! قال فإذا 

الاحتيامحل.باب من وهذا احتإل، هي بل متيقنة غثر الت، هده فالخواب! 

بناؤهصار يعني! لأنعُُ إتاما صل كاف رريإف وملم! عليه افه صل وقوله 
عفليمة،فائدة ففيها فيها نيادة لا أربعا الصلاة وصارت اليئن، هو اليمين عل 

-ياتينصلاتنا نحر أن محزن ف؛الثيهلان للئيط١ناا؛ رغيإ رركائتا قوله! وهي 
أنفه.ؤيرغم الجل.تين 
منها!ممرة فوائد الفوائد من الحديث، هدا وق 

انماسسببه يكون أن إلا صلاته ق الشك ق الإنسان عل لوم لا أن ~ ١ 
الإنسان.عليه يلام قد فهذا الأحتيارية، الوساوس ل الإنسان 

أنبه تمك من عل ؤيوجس، القلق، محارب الإسلامي الدين هن«ا أن ٢" 
ْاعل ومحن الشاك ررمليطيح وملم! عليه اممه مجل لقوله القلق؛ فيه ما كل يْلرح 

انشمن«.



uU  ساو،،هونياسلأةواد،جوع

أوبالشك يطرح لا اليقتن أن وهي• المعروفة، القاعدة إل الإشارة ٣— 
وآيات.أحاديث عليها دك مطردة قاعدة وهذه يالشك، يزول لا 

النقمى.عل محمل فانه والتقعى الزيادة يبن تردد إذا أنه ~ ٤ 

اللام.قبل يكون هو الفجود الوجه هذ.ا عل الشك كان إذا أنه ~ ٥ 
وحل؛عز اطه شرعه حينا إلا بالوتر التعني يمح لا أنه إل إثارة فيه ٦— 

صلأيه((،له ثمعن حمتا صل كان راهإل ت وملم علميه اطه صل قوله من يوحل. 
منذلك، بجواز قال لن حلاها بركعة التطؤع يصح لا أنه الفانية شذ0 عل ؤيبي 

بدلبركحة تمملؤع أن للث، يةولت العلياء بعض يحني! اط4، رحمهم العلم أهل 
إن،االركعة لأن بركحة؛ يتعلؤع أن يصح لا وأنه ذلك، حلاف، والصحح ركعتين، 

مبق.كيا الدليل وهدا الوتر، ق تكون 

لقولهالثميطان وأعوان الشيطان أنم، به يرغم ما فعل إل الإثارة ٧" 
يرغمما يكل أعوانه، وكن،لالث، للئثثان(،، وزغ؛ةا ررّكاتا وملم: عليه الأه صل 

يثلثوُك\مؤإلخاتعال؛قوله أيما هدا ودليل أحر، وفيه مشرؤع، فإنه آنافهم 
عثثهء ؤثد َمحما إلا كأي عدؤ  otثالورنتث> ةُ آك=فمار يمئ 
أحر.به فلك، الكافر به ترغم ميء فكل [، ١٢•]اكوبة: 

٠؛!ي أو 



اثصلأة fU^»\tA9اثبمساجد كتاب 
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حمناإ:زاملم؛ ;ن ثته، م او و ؤ1م ه وخددا - ٥٧٢
يال:عكته؛ عن }راهيم، ض متصوو، عن جريئ، حديثا عمحاف: هال رم؛ جص 
أوثئص—،زاد ت إبزاهم —قال وتلمم عليه اه صل الله رمول صل الله• عبد هال 
قاثوا:ذاك؟«، رروها قال: ثتيءٌ؟ الئلأة _J اش، نقول ثا وُ: مو قو 

ئأنل؛، ئأ تندؤن محي الملأ زاتj ريثه محي ^١، ^١ طت 
أناة ومحن بؤ، ثيءٌأيامحا الئلأة خدث،ِفي ي ررإنه هقال: بزخهه ظئا أمل 
ينقمصلاته ق سالث، ^١ مدؤئوبى، سين قإدا سشول، ث؛ا أئثى بئر 

صذبذلأ}

آلهوعل عليه الله صل ايثي صل زيادة، عن السجود فيه الحدسثا هدا [ ١ ] 
أنهأي! الوحي، نزول وقت، الوقت وكان خمنا، الظهر صلاة يوم ذات، وملم 

آنسسث،افه، رسول يا ت عنه اممه رصي ذواليدين قال كإ أونقص بزيادة النسخ يجوز 
ياالخدين،: هذا ق عنهم افه رصي الصحابة قال وكإ الصلأه؟را؛، هصزت، أم 

قالواتسالوْ ملم ^ تيعوْ، ة الخامإل قام فلمإ الصلاة، ق أزيد افه، رسول 
ذاك؟،ا،رروما قال! الصلاة؟ ق نيد هل قالوا! رواية وق الصلاة؟ ق ثيء أحدن، 

الصلاةحدث،ِفي لن )١٩ وملم: عليه اطه مجل الشي فقال حمتا، صليت، قالوا: 
مجدين.وسجد القبلة واستقبل رحليه ش نم ،  ٠٠به أسألكم ميء 

منها:فوائد الحدين، دا هق 

قيدهلكن وسلم، ال وعل عليه اممه مجل الله رسول المهوعل جواز — ١ 

كتابت لم وم٧(،  ١٤رنم)شك...، إذا الإمام ياحد هل باب الأذان، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
(.٥٧٣)رقم الصلاة، السهوق باب الساجد، 



والسجودثهالسيولاسلأة باب 
— ٤٥٥ء=====^=======^============ 

ليهو أن التشريع، مقام ل يكن ب إذا با اش رحمهم العلم أهل بعض 
تعال!لقوله إليه أوحي فيإ يكون قل بل نظر، هذا وق إليه، أوحي فيإ لا أفعاله 

عليهزكنه [، U-l:J؛<]llSءئ،ئه بملث_ائهتوثا ؛^, ٤١ه اهارإلأما هادقنك 
الأمر،يئن أن بد لا بل منه، وير لو النسيان هذا عل يمؤ لا والسلام الصلاة 
له.يتفطن ولا الشرعي الحكم يني قد فإنه غرم بخلاف 

اممهصل النبي أن والدليل تبطل، لر ناصيا صلاته ق زاد إذا الأنان أن ٢" 
السهو.سجدق سوى يفعل ولر صلاته عل بش وملم عليه 

إذاسيإ لا تبطل، لا صلاته فان جاهلا صلاته ق زاد إذا الإنسان أن ٣" 
جاهلون،وهم تابعوه عنهم الله رصي الصحابة أن الدلالة وجه أصل، عل بتى 

عليهتحبإ أنه يظن لكن زائدة، أما يحلم وهو إمامه المأموم تابع فلو هذا وعل 
صحيحة.هي بل تيعلل لا صلاته فإن التابعة 

أمروهذا آخر، إل ثيء من الحكم ينخ أن أي؛ الأحكام، نخ جواز ~ ٤ 
قيل!فانه الأصفهاق لم مأي عن ذكر ما إلا الأمة وإحماع والئنة بالقرآن معلوم 

بلالحمهور، رأى نحالف لا شيئا أراد لكنه الشريحة، ق نسخ لا إنه يقول! إنه 
الحكمإبطال قال! لأنه لفغلثا؛ خلايا الحمهور وبين بينه الخلاف يكون أن يوجب 
شاملالأول الحكم لأن الزمن؛ ق نحصيصا أسميه ولكن نحا، أسميه لا السابق 
الحكممدة ق الزمن من بقي ما خصص رفعه آخر حكم جاء فإذا الأزمان، لحميعر 

جوهزا،يغثر لا لففلئا خلاها الحمهور ومن بينه الخلاف يكون هذا وعل الأول، 
ئيء؟اا؛^٠^، ١١١عنهم! الله رصي قولهم من الحديث، هذا من النسخ جواز ونأخذ 

)رأزياوفىالصلأة؟«راا.

اسثل.إنظء:ا(اقسا



اثملأةاصع ٠٠٠اثمساحد كناس 
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وعلعليه الله صل النبي لأن السلام؛ بعد يكون للزيادة الجود أن ه~ 
عاليهافه صل الني بان الاستدلال هذا وعورصن اللام، بعد سجد وسالم آله 

هناالملام يعد الجود فيكون سلم أن يعد إلا بالزيادة يعلم لر وملم آله وعل 
•العلم عدم صرورة 

بأنه أجل من الجود هدا كان لو ت يقال أن الاعتراض هدا عن دابواب 
ذلك،عل وملم آله وعل عليه اممه صل الشي لبه الملام يعد إلا بالزيادة يعلم 
الصلاةعليه لأنه يسالم؛ أن قبل صلاته ق زاد إذا الإنسان يجد أن وأمر 

أنعلم ذللث، عل ينبه لر فل،ا به، وتقتدي تتايعه سوف الأمة أن يعلم واللام 
الملام.يعد يكون للزيادة الجود 

وعلعليه افه صل الني سجود وهو ويويدْ، له يشهد أصلا هناك إن يم 
عنه-الله رمحي اليدين ذي قمة -ل عنه النص رضي هريرة أي حديث، ل وملم آله 

فيكونمحله، غثر ق ملم لأنه أسائها؛ ق اللام الصلاة ل زاد لأنه ٠؛ السلأمر يعد 
عته.الله رضي عود مين الله عبد حديث عاليه يدل ما يؤيد أصلا هذا 

يترجحلر فإذا أولا، الصواب فليتحر الصلاة ق سك إذا الإنسان أن — ٦ 
حولماين حديث قيل الذي عته الله رضي سعيل، أي حديث إل عاد ثيء عنده 
ى.\UA رضي 

الصواب؟يتحرى كيف ء؛لت فإن 

عتدْترجح فإذا أريعا؟ أو ثلائا صل هل اصوب؛ أتبمإ يلتس! فالخوابت 

(.٤٥٤ت )صن نحرمحه تقدم ( ١ ) 
)آآ(يطر:)صل:اه؛(.



اسلأوواسودساي،،هوق باب 
— ٤٥٧—=^— =—ض^

أربعاصل أنه عنده ترجح ؤإذا اللام، بعد وسجد يالرابعة أتى ثلائا صل أما 
للهو•وسجد وملم وتشهد أرع، أما عل بش 

سعيدأي حديث ق سبق فقد ترجيح عنده يكون أن بدون تردد فإذا 
اللام.قل ؤيسجد الشن عل يني أنه عنه الله رصي الخيري 

فيهليس الذي والشك التحئي فيه الذي الثلث، ب؛ن الفرق ما قائل: قال فان 
م!؟فرقت، ١^ لأن تحث؛ 

فكانالصلاة، ق نقعى تحرى فيه ليس الذي الثلث، أف الفرق! فالخواب،! 
شاكلأنه الصلاة؛ من الانصراف، قبل التقعى هذا لخل اللام قبل السهو سجود 
قنقص وهذا شاك، فإنه صلاته من يقي بإ وأتى الشن عل بني لو حتى ومزيد 

قبلالصلاة لتجبمر اللام قبل الجدتان تكون أن الح،5مة من فكان الصلاة، 
قالهكا وشما يكون الخاف الطرف، فإن الطرف؛ن أحد تريح إذا أما منها، الأنمهاء 
ليسالوهم هذا وهم، والمرجؤح المعتمد، هو الراج^ الظن إذ اممه، رحمهم ااعلإء 

الملاميعد ؛الجدتين يؤتى ثم فيلغى ^^؛، ٥١١المتساوي كالثلث، لقوة اق 
الواقعهو عليه بى ما أن فالمفروض الظن غالم، عل بى إذا لأنه احتياطا؛ 

طؤحلأجل يالجدين يأق ثم منها، يلم تامه الصلاة فتكون والصحيح، 
فزقشيقين كل قاعدة! وعندنا واصحة، إدا فالناسبة ، ^^١١١١٥وترغيم الثلث، 

حكمي،فرق بينها يكون أن أوجك، معنوي فرق شلث، بلا فبينها الثؤع بينها 
أوجبجالذي المعنى لهذا عتدي حتى وجل عز الله يوفقه من الناس س لكن 

التسليم،إلا لنا ليس ؤيقولأ ذلك،، عن ئهمه يقصر من الناس ومن التفريمح،، 
ؤإذاالملام، قبل وسجد اليقين عل بتي ترجيح بدون شالث، إذا نقول! أن التسليم 

الملام.بعد وسجد انراحح عل بني الترجح مع شالثإ 



الصلاةومواضع اثمساجي، كتاب 
=======د^^^=====د=إ—=د=====^^ ٤٥٨

أنذلك وجه يفر؛ لا السهو وسجود الصلاة ( juفيإ القبلة اصتدبار أن ٧— 
النبيبأن عليه يعرض قد هذا لكن القبلة، استدبر الم وسعليه اف صل النبي 
عليهوأن الصلاة، ق زاد أنه يدري لا كان القثلة استدبر حين وملم عليه افه صل 

علكان إذا ونقول! الخدين،، من مأحوذة ضر الفائدة هذْ نعت^ر ولهذا مجودا، 
انحاههحال يجد يل القثلة عن ينصرف لا فانه اللام بعد سهو مجود الإنسان 

السهو؟وسجود الصلاة بين فيإ يتكلم أن يجوز هل هذا• عل وينبني القبلة، إل 
ؤيريدمحلنه غالب، عل بني أنه يعرف الإنسان كان فإذا لا، الذلاهر: الخواب،: 

يتكلم.لا أنه فالذلاهر اللام يجد؛عل. أن 
تبهللفهل يجد أن وقبل اللام يعد أحدث إذا ثالثة! مسألة عليه ويتيتي 

صلاته؟

الهومجود إن نقول! ولهذا بالتسليم، تممت، الصلاة لأن تبهلل؛ لا الخواص،! 
عندفالمشهور تركه تعمد لو ولهذا فيها، واجبا وليس للصلاة، واجب، اللام بعد 

الصلاة.عن حارج لأنه ؛ نمللء لا صلاته أن افه رحمهم الأصحاب، 
أعنيتفتل كيف ولكن! المأمومين، يتقبل أن اللام يعاو للأمام المثرؤع أن 

أويمينه عن ينفتل أن أي وهن.ا، ؟بذا السئة وردرتإ نقول! الثمال؟ عن أو اليمين 
أحيائا.-يال.اأحياثاوبيذا يأق الإنسان أن يمنن ولهذا ؛ منة فكلاهما يساره عن 

»الإنماف«)أ/أآ(،>صالإراداتأ)؛/خآ(.)ا(يفلر: 
عنالصلاة من الأنمراف جواز باب السافرين، صلاة كتاب ت لم مفأحرحه المان عن أما )٢( 

كتاباليخاريت فاحرجه المار عن وأما عنه، اف رصي أس عن ٧( ٠ )٨ رنم والشءال،، اليمان 
بابالمسافرين، صلاة كتاب ت لم وم(، ٨٥٢)رقم والشإل، ادم؛ن عن الأنفتال، باب الأذان، 

محه.اف رصي عود مابن عن ٧( ٠ رقم)٧ والمال، اليمان عن الصلاة من الانصراف-، جواز 



uU ادأ،هونياسلأةواسودمم
٤٥٩==ذ==د==^=ءًءٍ=^=^^^ 

م١١عنه! اممه رصي لقوله إليهم؛ وجهه يكون أن قوما حدث لن ينبغي أنه 
منليس والأدب، والئنة المشرؤع هو هدا أن شك ولا علسا أقبل 

وأكيسارك واحدا تكالم له، وجهك صعرت قد وأس الرجل تكلم أن الأدب 
والثنةالأدب من بل يليق، لا هدا وجهلث،، انحاه متقبل أو اليمين إل ملتمت، 

وجهلث،.توليه أنلثج شخصا حدنت، إذا أنلئ، والمشرؤع 
ررلولقوله؛ البيان أن يمكن لا وملم عاليه افه صل النبي أن ٨" 

جقؤوألرسول تعال! قوله مقتفى هو وهدا ءا، له أسألكم ثيء الصلاة ق حديث، 
البلاغوبلغ لام والالصلاة عليه فعل وقد لالأئدة:ماا"[، مآأزوإممك>منرهه 

سؤالبجواب كان سواء بينه إلا البيان إل نحتاج شسا يلع أن يمكن فلا البين، 
كلبين واللام الصلاة عليه فإنه ابتداء، أو ذللث، بيان الحال باقتضاء أو عليه ورد 

سورةق ما واقرووا يبينها، عليه لوم فيها يكون التي الأشياء ل حتى ثيء، 
لكمييئا التوبة؛ سورة ق ما واقرءوا التحريم، سورة ق ما واقرنوا الأحزاب، 

افه.أنزل مما شيئا يكتم أن يمكن لا واللام الصلاة عليه الرسول أن 
منحفل له وسلم عليه الله صل الله رمول أن ادعى من تكديبؤ ٩— 

مئلكمااربثر ررآنا آخر! لنقل وفيه سثونىا،، ثإ أسى بفر آنا اُإد،ا لقوله! الربوبية 
فالتثي١[، ١ • ]الكهف: ه ؤهنإيمآأيأبثرقٍتتعال• قوله ق للقرآن مهنايقه 

وعتلشوجؤع مرض من البشرية الأفات حمح نغتيه بشر وملم عليه الله صل 
وهلإلهت يوحى بأنه الثر عن ليتميز ذلك، وغثر واستقرار وحوفإ وبرد وحر 

الأخلاقمكارم من عليه الله جبله ويإ بالوحي فيتميز أئأ.ثرةٍنموئإله، إتا 
نحلم.فيا أحد ينالها لا التي العفليمة 

(.٤ )صت'ُآأُ اللفظ هذا اطه شاء إن وساق (، ٤٤٤)ص؛ البخاري عند نحربجه تقدم ( ١ ) 



اثصلأةؤبمواشع اثمساجد كتاب 
——^ء—٤٦٠

أناررإثإ ،؛ JLSحيث الحم التواصع وملم عاليه اممه صل النبي تواصع " ١٠
و1تور؛اا.مكإ أنسى بثر 

لشك فلا العبادة ق لك مشاركا كان فان التامحي، تدكير وحوب — ١ ١ 
محب؟أولا التدكير محب فهل مشارك غبمر كان ؤإن به، الخدير محب في،ا الوجوب 

سيفإذا النصح، باب من ذلك لأن بالنسان؛ يضل لا فيإ الوجوب الظاهرت 
أوبالتسبيح ويدكر0 يذكر، أن ا،لاموم عل وحمج، به التذكر محّتإ شيثا الإمام 
فالفلاهرمشارك غر كان إذا U ذك، أشبه ما أو فراءة ل كان إذا عليه بالفتح 

أتهوتعلم يأكل صاؤا رجلا رأيت مثلا؛ يسنمل؛النسيان؛ لا فيإ التذكر وجوب 
للمؤمنوا،لومن واجب، الأكل عن الكم، لأف تذكرْ؛ أن عيك فيحمت، نامي 

مارزقه، تخمير لا محسده، لا العامةت بعض فول أما بعصا، بحضه يشد كالبنيان 
أذكره.بل خهلآ، فهذا ؤيروى يشع فدعه وأسماه أطعمه افه دام 

وهذايت٠مى، فإنه يتحزى أن يمكنه كان إذا الشالث، سمر الإنسان أن — ١ ٢ 
فإنهفيه التحري وأمكنه الإنسان فيه شالث، ما كل ق فاعدْ يكون أن ينبغي 

شلث،لو لكن الأصل، عل يبني فإنه أونجاسته ماء طهارة ل شلئج فلو يتحرى؛ 
أنظنه عل غلجا فإذا يتحرى، فهنا نجس والثاف طاهر أحدهما إناءين ق فيه 

الأسرالإناء هو الطاهر أن ظنه عل غلب، ؤإن به، أحذ الأيمن الإناء هو الطاهر 
،ايليثحرتوملم عليه افه صل قوله من مأحودا يكون أن يمكن وهذا به، أحذ 

الصؤاب(ا,

اللهصل لقوله السلام؛ بعد الخال، هذه ق مجدين الكون وجوب " ١٣
شخذهّج، هذا ؤإل للجرنسس،، وارJماا لثنجداا، ثم علته 'الكم توملم عليه 

اللاميعد مشروعا السهو سجود من كان ما وءالات اممص، رخمه تيمية ابن الإسلام 



لاهاو،|هوماسلأةوالجود باب 
٤٦١=~^^=—؛—====^=========== 

منالشهور لكن ؛، وجوبار قبله فإنه قبله مشروعا كان وما وجوبا، بميم فانه 
قولهق الأمر وحملوا ، الوجوب سجيل عل وليس الندب، سبيل عل أنه المذهب 

جدينالبأصل الأمر أن عل سجدساا لبمجد رائم وسلم! عليه اه صل 
وأقربأرجح اه رحمه الإسلام شخ وكلام أعلم، واه بوصفهإ، وليس 

حقق يتأكد لكن وغيرهم؛ الأئمة عل محب، أنه نعرف، ويه المشمة، لولا للصواب 
اللامقبل كان ما يعرفوا حتى تاما درسا السهو مجود يدرسوا أن أكثر الأئمة 

بعده.كان وما 

بنمحمد وحييني قال! )ح( بئر• ابن حدسا كريب، آبو حدساْ " ٥٧٢
ابنرواية وق الإسناد، بدا منصور؛ عذ منعر، ص كلامحا وكح؛ حدينا حاتم، 

.الصواب،، ررهلسحث وكع ووايه وق ، ٠٠للصواُس، دللئ، منيئظرأحرى ١١بئر• 
حثال،بن ّئى أحتريا ١^١^٠^،، الرحمن عبد بن اه عبد وحديناْ — ٥٧٢

ررهكلنمنصور! وثاو الإمناد، بدا منصور؛ حدسا حالي، بن وهيب حدسا 
لاإصوامسا<،.دلك أحرى 

^؛!١١^؛،، تعيد ئ محي أ-تينا ننإ;راهنا، إنخاى خدتناْ - ٥٧٢
.الصواب٠١ارملسحئ وهال! الإسناد، بدا متصور؛ ص سمان، 

صنمه، ^؛!١ طر، ن محي خدكا ١^،، محي;ن كدك - ٥٧٢
الثؤا1،((.هلذاذ ))سهلإءج زهأو! الإنثاد، -^١ تصور؛ 

(./YU٦٣))ا(>امحموعاكاوى« 
)\(,م:»اسمفا)أ/إه(،»صالإرادات«)ا/خ1(.





سواسود السيولاسلأة باب 
٤٦٣ء====ًًًًً=ًً=ء^===^^^^ 

بنالخض عن جرير، حدثنا لث~؛ ~واللئظ مسه م بن ظؤأ حديثآ ~  ٥٧٢
مالتج مل، خمنا، الفلهز علمته بنا صل مال! سويد؛ بن إبراهيم ص افّ، محي 

ذلةداJ: ثو، ئالوا: هنلت، تا كلأ ماَلث خمنا، طت مد شم، اتا ثا ١^٢: 
١^يا أيصا وأنث، ,وت هاJ "^١، صقترمد بل، دمنث،ت علام، وآنا الثوم ياحيه 
هالمالت ثم سلم، ثم مجدس مثجد هامتل مال! يعم، ت محال ^١^؟ مول، 

الثوميوسوس اقل ينا ^-،-l، وسلم عليه ' ١٥١صل اطه رسول بما صل ^• ٥١عبد 
ررلأ«،؟ ١^٠٨٠٥وذو ثل ١^، زئول ;١ ^^١: شمحا؟<ا، >اى مقال: :؟4؛، 
أناارإد،ا مالت ثم سلم، يم مجدي تجد ئإ دامتل *^1، صلن£، هد ءإيلئ، مالوات 

أحدثمنيئ ررقإدا i، يتز ابن وزاد ستوذرا، ^١ أنثى بثر؛ثلفم 
شجدي<،املتنجد 

»وأوث،اه: رحمه علممة قول فيه لكن تقدم، ما عل زيادة فيه ليس هدا [ ١ ] 
كانالمخاطب، لعل ولكن بالألقامحح، التنابز باب من وهذا أعورا*، يا ايقا 

فإنهذللئ، كان ؤإذا الوصم،، يوصم،«يذا أن من يغضب، لا وأنه ؛دللث، مشهورا
عسبخ.وصف ولوكان به اشتهر بإ ينادى أن باس لا 

هائل:لمِحماتهءلذلأث،؟هال فان 

الكلامهدا مال حسثإ اش رحمه علقمة بمقام يليق هوالذي هذا فالخواب! 
أحد.عليه ينكر ولر 



اسلأةالمساحي«ساضع كناس 
====——=—ددسذذشك=—ح == 

ص\ذةؤؤأإ ثئقر آبو ا->مدا الت5ومئ، نلأم نى عوو و-ةووةا0 - ٥٧٢
،٧٥١صل اف زتوو بما صل ثاو؛ اف عد ض أيه، ض الأنود، بن قةو\لمثخوو 

قالوا؛داك؟اا، رروما قال؛ الصلاة؟ ازيدِفي افه، وسول يا مملنا؛ حمتا وتلم عليه 
ئذتوواا.<ي وأئثى ئدآكزول، ثإ أدؤئ »ولأب.< تنئ أنا ررإيإ قال؛ ^٠^١، صقث 

•الثهؤ نجدي نجد ثم 
الأعمش،عن منهر، ابن أ-؛مثا اشتمي، الحاوث بن منجابا وحدثتا —  ٥٧٢

ءزادوم عثه ^ ٧٥١صل اش زئول صل ثال؛ اش؛ عد عذ عالممه، عن عنإبزا٠يلم، 
الصلاةأنيدَفي اش، ننول يا هقيل؛ مني~، والوهم \)ت\؛وإ.' -مال مص أو 

وهوتجدنمر ملبمجد أحدكم سي لإدا ستوؤر، ي أيتى بثر؛٠^٠٢، ررإماآنا ممال؛ 
اهوؤيمممبجئ١ل

آبوثعاويه.حدسا قالا؛ وأبوكنب؛ شيبه، ابط بن بي آبو وحدينا ~  ٥٧٢
عىالآءمش، عن معاونه؛ وابو حمص، حدثنا يمز، ابن وحدسا قال؛ رح( 

تجدقتجد وتلم عاثه افه صل الثي أل اش؛ عبد عن علمنه، عن إبراهيم، 
وال٤لأم.الثلأم ثني 

أئثىر'إماآناتنرمثلكم، هنا؛ وسالم عليه افه صل قوله قائل؛ قال إن [ ١ ت 
منملم إذا الإنسان صلاة تبقلل فهل ذكر؛ أن بعد كان فالكلام سثول...اا 'كيا 

سهو؟مجدق عليه أن تدكر أن بعد متعمدا تكلم يم حمى 
السهوجدق م ين أحدث لو حتى انتهت،، لأما صلاته؛ تثهلل لا فالخواب؛ 

ولوالفصل، محنال إذا الوصوء يحال يسجد ولا الصلاة، يعلل لا فإنه السلام وبئن 
أحسن.فهو مجد ؤإن يجد، لا أنه برعة توصأ 



ب1باسمشاسدةواسيداه
٤٦٥

واتدْ،ض اجنفي، عئ بن حسيرا حددتا وكرياء، بن الماسم وحدبي "  ٠٧٢
؛٥١صل ، ٥١زنوو مع صلينا ت هاو ،؛ ٥١عيد عى علمنه، عذ إبراهيم، عن سليناف، عى 
هاو!قمب—، مذ إلا داك حاء ما ، ٥٥١وائم إبزاملم1 —قال وادأومص وسلم؛ما خؤ 

ضخ،١^^، َلأ ^١ هاو: ارلأ«، يمال: ثز؛؟ ق أخدث ،، ٥١نئوز، :ا ٥^١: 
}نجدمل تجد م هال! أومصمحنجدتجدلإن«، راد١^^، ررإدا يمال! 

^بج;ذ>ص،؛محناضايني؛قاوتتو:
^١تمعئ موو: بسمين بن محثد تمعن، ^ ١٥حدساأيوب؛ •منه، بذ تثال حدثنا 
الظهزإما العثي صلاي إحدى ونللم عليه ، ٥١صل ، ٥١رسول ما صل يقول! ميت0 

هانثدإجامحا،وومح،لإبمنىيخةاوتلةاس 
ذوصام الصلاة؛ هصزت الناس! تزعان وحتج وكنا، اف مهابا وعمر، ابوبم الموم 

عليه، ٥١صل ائ فنظر سيث،؟ أم الصلاة اهصزُت، ،، ٥١زسول، يا صال: اليدين 
إلاتصل لم ا صدق هالوا: اآر، الدين؟ ذو يمول  ١٠®صال: وشهإلأ؛ يمينا وسلم 

كمم وتجد، كم م هزهع، كم م تجد، م كم م وتل؛ا، ركعى ممل ركعى، 
ا.وتلما هال: انه حصتن بن عمراف عن ^'^؛'—، مال• وزم• 

هلتتجدمص أو الرجل راد ررإدا وملم: عليه اش، مجل نوله فيه هدا [ ١ ] 
وأنالمفصل، عل المجمل هذا فيحمل بعده؟ أم الملام اقيل يش ولر تجيش®، 

اللام.مبل فهو مص عن كان وما اللام، فهوبعد نيادة عن كان ما 

كيلك.وررايمن® باشس، أقسم ®وايمء ومعنى: 
اس،رصي اليدين ذي بحديث اشٌ رحمهم العلياء عنه يعم الخديثا هدا ]٢[ 



اثملأة4*،هاشع اتهساحد كناس 
٤٦٦

لوملم آله وعل عليه اممه صل الني حاور الذي هو اليدين- ذا -أي! لأنه عنه؛ 
العثى،صلاق إحدى وملم آله وعل عليه اممه صل الني صل فقد صلاته، 
لآكنالعصر، ؤإما الفلهر إما تكون أن فيتش الغروب، إل الزوال( من والعثي 

الراوي.من فالثك هذا وعل ٠، العصرر أنيا؛ الألفامحل بعض ل التعي؛ن ميأق 
معروفةحشة إل وقام ركحت؛ن من واللام الصلاة عليه الرسول ملم إذن 

حصلما الخيع هذا إل وملم عاليه افه صل الني امتناد أن —والغلاهر لجد اق 
عليهاف، صل ه نفأل الغصسب، هذا وسب معضتا، إليها فاستند —، ا،لرة هذه إلا 

وللعبدبالعبد تعال افه لهلف، من وهذا تتم، لر عبادته لأن دنسهل؛ لر وملم آله وعل 
لرلما ولهذا يشعر، أن غبر هن نفسيته عل يفلهر فانه عباداته ق نمور كان إذا أنه 

مغضب.كأنه وصار واللام الصلاة علميه الني انقبض الصلاة تنقص 

الصلاة؟قبل الغضب، هذا يكون قد فتل• فإن 

يحلما ح؛ن من لكان سابئا كان لو لأنه محتارئ؛ أنه الأصل فالحواب: 
أنهغضبان.عرفوا 

الخشبة،هذ6 إل مصلاه من يقوم وسلم آله وعل عليه اممه صل الاه ورمول 
مغضباؤيكون يده، ظهر عل حدْ ؤيضع أصابعه، ؛،ن ؤيشبالئ، إليها، ويستناو 

بكرأبو الثوم 'ُوفي ءنهت افه رمحي يقول عفليمة، هيبة مشهد هاوا أن ثالث، لا 
لأنيكلمإه؛ أن هابا ذللث، ومع به، أصحابه أحص هما الرحلان وهذان وعتزاء، 

صلأنه يحلمون أمم والف؛لاهر الناس، مزعان وحرج وعظمة، هيبة مشهد المشهد 
الرسولمّه درحل القوم ق كان ولكن همصّرُت، الصلاة ان ظنوا لكن ركعتن، 



داباسيوم،اسلأةياس>دوع
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الناسغالب فان حلمه، وهدا ءلواJالتان، يديه لأف اليدين؛ ذا وملم عليه اممه صل 
حدا،قصيرتين اليدان تكون أحياثا لكن لحمه، مناسبه يداه تكون ش~ "والحمل 

عاليهاض صل الرسول فكان ءلوياإتين، يداه كانت، الرجل هذا محلويله، تكون وأحيائا 
والسلام؛الصلاة عاليه الرسول يكلم أن جرأة منه فكان اليدين، ذا يدعوه وسلم 

هدافمال معه، ويتسهل معه يمزح كان وسلم آله وعل عليه اش صل الني لأن 
الممبثرهدا يعز أن اسمملاع ما فيلسوف أكر فيه فكر لو الذي العجيمح القول 

احتإلفيه وليس ئسيث،؟ا<، أم الصلاة أقصزيت، اممه، رسول رريا قاد.' حين، السليم؛ 
به؛يأُتا ب وهدا يتم، أن قبل اللام يتعمد أن وهو يقع، أن يمكن لا احتال إلا 

أنقيل يسلم أن يتعمد أن ؤإما نح الحكم أن ؤإما ناس لٌا فهو متحيل، لأنه 
افهرسول عل شرعا ممتع الثالث لكن العقلية، مة القهي هده الصلاة، تتتهي 
يقفلم التام، قيل السلام يتعمد أن يمكن لا لأنه وملم؛ آله وعل عليه اممه محل 

الصلاةعله الرسول فقال القمر؛ إل الإتمام من والمخ الميان احتالأن: إلا 
حآكمنفي القصر نفي ومصز«ُاُ، ولم أش ررل؛ الأحرى؛ الألفاخل ق كا واللام 
ماالمخ بت لو لأنه فيه؛ الخهلآ يمكن لا وهدا الخ، نفى أنه يعي؛ شرعي؛ 

رمحيذواليدين قال الصلاة( الخ)وهوقصر نفى فئا الميان، أيصا ونفى نفاه، 
يرد،أن يمكن لا ثبوننه مع القصر وض يرد، الميان لأن دسسقا،؛ محي رابل، عنه؛ اممه 

مالينس لر أنه فلن علة عل كان لما وسلم آله وعل عليه اممه محل الني ولكن 
فهللباليدين، ذي وقول ه نفق ه يعتقل ما الأن عنده تعارض لأنه الصحابة؛ 

الصلاةعليه مكانه إل فتقدم __؛،،،، محي رابل، عنهم؛ اممه رمحي له فقالوا المرجح، 
بعد.فيا تكثم ثم صلاته س مي ما وصل واللام 

(.٤٨٢رنم)الأصاع..، بابتثبيك كتابالصلاة، البخاري؛ أحرجه 



اثملأةْمْاضع اءمس1حد؛ كناس 
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عذمحثد، عى ايوب، حاوسا حاد، حدس! \لئتتافأ، الربيع آبو حدسا ~  ٥٧٣
العثىصلاي إحدى رملمم عليه افه صل افه رمول سا صل مال• ميرْ أبا 

سمارز.حديث يمعز 

ا-محم،،نن داؤد عن أنس، نن مالك ض نعيي■، بن يثيبه حدسا - ٥٧٣
لناصر مول؛ هريره أنا تمنت، ^I ١^ أحمد؛ أتجٍر ابن ئزل سمال م عن 

التدينذو ممام ركعمنر، ل مثئم العصر، صلاه وشل؛ عليه اممه صل اممه رسول 
عليهاض صل افه رمول ممال، سست،؟ أم اش! رنول، يا الصلاة أنمزيتر ممال،ت 
Lj :قنا«؛ لي ذنك ظ ؛: :Jيأمواش، ننول ;١ ذبم، بمض ئ)؛ ئد سا

ممالوا:الثدين؟«، دو مماو: الناس؛ عل وتلم عثه اف، صل اش ننول 
ثمالصلاة، من مل ما ونل؛ علته افه صل اه رشول مأئم اطه، زثوو يا ثعي 

بجخاِئوبمايا'.

بئنفرق، هناك هل يآكىإ٠،، لم دلك ررثل وسلم؛ عليه افه صل قوله ]١[ 
ذلك«؟كل كن أو»لم كن« لر ذللث، يقول؛»كل أن 

ذلك®كل *لريم، ذلك، من، ي يكن، يعز،ت؛ يكن،® ل( ذلك اكل ا-بمواب،ت 
صلالرسول قال لو ذللث،«، بعض كان راقد له! قال ولهدا يكون؛ يحفه أن معناه 

لأنهذللث،،؛؛ بحص كان ررقد يقول؛ أن يصح لر ذلك،® كل يكن ررل؛ وملم؛ عليه اش 
لرساْث يكن« 1؛ ذللث، »كل قاو فإذا بعضه، بل أي: ذلك« كل كن قال: إذا 

بكلاموالتكلمون الملأغة أهل فيها حاصى اله مأيصا وهده منه، ثيء يكن، 
صلقال لثا المحنى وعرف درس ما عنه اش رصي صحاف الرحل وهدا ؤلويل، 

مئiونولهذا ذللث،®، بعض كان ءربل قال: لمي؛كنا®؛ رافلدلل!، وملم؛ عليه اه 



uU  ،اسلأةراسودلعالسهوم
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»لكذكلمكن«و»لمكنكلذك«.بئن: 

ثموجلس مكانه إل ر"أع أنه ظاهره بةيُ ما ءيمحل ت عنه الله رصي وقوله 
لذاته؟أوواجم، لبره هوواجم، هل لكن واجم،، الخلوس من القيام لأن قام؛ 

لرأولا واللام الصلاة عليه الرمول قيام لأن لذاته؛ واجب أنه الفياهرت 
مثلحصل إذا نقولت فعليه منها؛ مغ أنه عل قياما كان بل للصلاة قياما يكن 
قللوقوفج ليس الأول قياملئ، لأن نم؛ ثم واجلس مكانلئ، إل فارجع ذلك 

مقصودالقيام هذا إن العلءاءت بعض يمول ربإ لكن هوللانصراف، بل الصلاة 
وئاممئم الذي وهذا القعود، من الوقوف إل يتوصل أن منه المقصود بل لخره، 

هلولكن! يتمم، نم مكانه إل يمني أن الصلاة تتميم فيكون المقصود، حصل قد 
محأُلأ؟

تكبيرمن فلابد للجلوس، كان الأول التكبير لأن يكر؛ أن لابد فالخوامسات 
قأو الثانية ظنها الأول الركعة ق جلس لو ما بخلاف الخلوس من للقيام ثان 

)للرفرللانتقال التكبير لأن تكثير؛ بلا يقوم فإنه يقوم أن أراد ثم نبه، ثم الثالثة 
حصل.قد ليقوم( السجود من 

أذكاريال،كر 1؛ وملم عليه اممه صل المي أن الحدين، ظاهر قيل: فان 
قام؟ثم استغفر انصرق فإذا هذا، بمثل بمج الناس وبعض الصلاة، 

عليهه نفانقباض أنه؛سما أعلم— —والله والفلاهر ظاهره، هذا فالحوامحمر! 
كانولهذا الحادة؛ حلاف عل قضثة وهذه ضاق، صدره فكأن واللام الصلاة 
مئص!تا.



٤٧٠
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حدثناا-قزاو، هارون؛نإ''مءا'ء؛ل حدسا الشاعر، بن حجاج وحدش —  ٥٧٣
ألميز0؛ آبو حدسا تلمه، أبو حدسا عض، حدسا ، اثازك— ابن ~وهوت عئ 

ٌة ٠ ي س م ق ِ هتبم

انمريره؟ ابو حمس سمه، ابو حاويا حيى، حاويا اييارين-، ابن -وص. عل 

نجز^١٥ نئأ.( م الظهر صلاة من زكعتي صل وتلم عامه افه صل اله رئوو 
ا•ةدسثاوناى الصلاةأمئسستا؟ اقصزت اممه، رمول، يا يمال! طثم بى بن 

صموتى، بن اش محي أحترنا مصور، بن إنحايى وحيض - ٥٧٣ ضموتى، بن اش عبد أحآرنا متصور، بن إنحاق وحدم - ٥٧٣
١^نع أضل أ\ذ::تاأنا ^٤، م ص ثلة، م ص ى، ص ^، 

منوتلم عليه اف صل افه رمول نلم الفلهر صلاة وتلم عانه افه صل 
الخدشواقص هر، ثى من نحز ممام اوكئت؛ن، 

عو؛ابن عن حمعا حرمب،؛ بن ورج شيبه، أبط بن أبو؟كر وحدسا - ٥ ٧ ٤ 
المهن،،م عن قلابه، أنج( عن حالي، عن بن إنهاعيز حدسا رهثوت مال 
دث1لمو،العصز، صل وتلم عانه اش صل اض زئول أف حصم؛ بن عمتال عن 

يديهق —وكال الخنJاو، لة؛ يمال( رجز إليه ممام منزثة، يحق يم ركعاُتج يلأثا 
حشرداءه يجز عصيارآ وحرج صنيعه، له يدكن افه، رمول يا ممال؛ محلول(— 
تجدم تثم، ثم وكنه يصل يتم، مالوا• هد'ا؟® ررأصدى سال! الناس إن( اسهى 
ثءِأِاآ[;'ت».َْ سملم لم، مجد 

الظهر،صلاة 3، وهدا جزما، العصر صلاة 3، أنهم قبله اليتم( اللمفغل [ ]١ 
صلاي٠إحدى( ت قال، اف رحمه مفيال أل 3، المسب، هو أعلم- —واف هدا وكال 

الروابج،•ب؛ت، جعا النثي® 

عنه،اف رصي هريرة آبى قصة غبمر ئاتية قصة هدْ أنا السياؤ، هذا ظاهر ]٢[ 



وابااس،ؤياسلأةواسؤدمم
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القصةق وكيلك اليدين، ذو الأول القصة ي سهه الذي يكون أن من مانع ولا 
بنأف ارنيئت المجدتين! ذكر لما عنه اممه رصي هريرة أي قول ولكن الثانية، 

كيار1إشكال يقع وحيتثد واحدة، القصة بأن يوحي م ئال! حصين 
يمكنإذ سهل؛ وهدا العصر، صلاة أنيا ذكر هدا أن الأول! الإشكال 

الاهرصي هريرة أي حديث، بأن عنه الله رصي هريرة أي حديثا وب؛ن بينه الحمع 
إياها.تكون أن صالحة والعصر الحثى، صلاق إحدى أنه فيه حاء عنه 

اطهرصي هريرة أي حديث، وق ركعات، ثلاث، ق سلم أنه الثال! الإشكال 
محنها.الخمع إل بمتاج وهذا ركعتتن، ل ملم عنه؛ 

وقبيته، ويحل قام أنه عنه الله رصي عمران حديث، ق الثالث،! الإشكال 
حشبةإل تقدم لكنه الجد، من يخرج م لأنه عنه افص رضي هريرة أي حديثا 

عليها.واتكأ معروضة 

عنه!الله رضي قوله عن ومحائ-، قضيتان، أما يرجم^ الي، الاحتلافإ وهدا 
فيهالا القصة هد0 مثل ق بمي. سلم® ثم مال،! حصم بى عمرال أف ®يبئتج 
عنهاف رضي عمران حديثا ب؛ن المخالفات لأن وذلك، الإشكال، ؤيزول نمها، 

تعددعل فحمله وقوية، جوهرية خالقات عنه افه رضي هريرة أي وحديث، 
منكره.وجه عل الحمع محاولة من أول القضثة 

رداء٥ااهث عصال ررحرج قال! عنه الله رضي "حصين بن عمران حديثا وق 
بحد؟لمه ثم محرم بيده كان أنه أو فيجره لابسه كان أنه معناه هل 

لأنهلأيملإلالأرض.لمسلأيجر؛ إذا الظاهرالثاي؛لأنالرداء 



اثصلأةؤبمواصع اتهساحد كتاب 

سق!ما عل زيادة الفوائد من الحديث هدا ول 

لأنآدمسن؛ كلام ولوكان الصلاة يبطل لا ناسنا اللام بعد الكلام أن ~ ١ 
تكلم،عنه اممه رصي اليدين وذا تكلم، وملم آله وعل عليه افه صل الغي 

الصلاة؟يبهلل لر لماذا يقال،! لكن تكلموا؛ عنهم اممه رمحي والصحابة 

يسألونكان ولهدا تمت،، قد الصلاة أن يعتقدون وهم تكلموا لأمم نقول• 
وسلم.عليه اممه صل الرسول 

ذوالتدين؟®؛ررأصدى سألهم! وسالم عليه اممه صل النثي إن قائل• قال فإن 
تتم؟ل؛ الصلاة أن علموا أن بعد ررثمم® فقالوا! 

تكلموبعضهم ا، أومأر بحفهم أن الحديث، هذا ق ورد قد أنه فالحواب،! 
الذينوأما الصلاة، يبعلل لا الإياء أن إشكال فلا أومأ الذي فأما نعم، وقال؛ 

يبتللالحال هذْ مثل ق الكلام أف يعلمون لا أمم عل بناء فتكلموا تكلموا 
فيحذرون؛جهلهم.الصلاة 

تكلمإذا إلا صلاته يطلت، الصلاة نفس ق الصلاة لمصلحة تكلم إذا مسألة! 
فرصنافلو يه، بأس لا فهذا حصل ما منها الإمام يفهم آيه لوتلا كا يطلها لا محأ 
فلمافه، سحان وقالوا! تلها التي الركعة إل الأول الجدة ص قام الإمام أن 

الثانية؟السجدة تمجد لر إنلثح له؛ نقول فهل يفهم 

مثل؛هذا عل ^ل نقرأآيه يعني؛ عليه، نشر ربإ لكن هذا، نقول لا 
أونقّصبزيادة الإمام نبهنا يعني؛ يقهم لر فإذا لالعلق؛؟ا؛ا، ه ؤآقرب ؤآنجد لاظعه 

صالصلاة ويتأنق، أحدنا يتكلم أن فلابد يفهم ولر آيه عليه وتلونا يفهم ولر 

٠)٨ رنم الجاوت؛ن، السهوق باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه ( ١] 



اسلأءواسودلاهالسهوق باب 
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لعير.لكن ولو حديد 

نطلوب ا وهواإ؛هلر لعذر تكلم عنه اممه رصي الحكم بن معاؤية ئل؛ فإن 
صلاته؟

إعادةفلا ، jJi/hL-؟الحإعة أكثر تكالم ؤإذا حرام، أنه يعلم لر هذا فالحواب؛ 
رأىلكن حرام، الكلام أن يعلم الإمام يذكر أن أراد الذي هذا وأما علهم، 

ولولكنحتى الصلاة يبطل لا الصلاة كالحة ازكلأم أن اممه رحمهم العلءاء بعض 
صعيف.فول أنه إلا لبها صق 

هللكن بعض؛ عل بعضها الصلاة بناء المجد من الخروج يمنع لا أنه ~ ٢ 
فإنهحلؤيلة مدة بعد إلا يذكر إ إذا أو قصيرة مدة ق الرجؤع يكون أن يشرط 
يض؟

الموالاة،لاشتراط قصيرة مدة ق تذكره يكون أن لابد أنه عل الحلمإء حمهور 
قال!من اطه رحمهم ^١۶ ١١ؤمن الصلاة، استئناف من فلابد الوقت طال لو وأنه 
ذلكق والمرحع المدة، طالت إذا يثني لا أن الاحتياط لكن المدة، طالت ولو يبني 

٠٠٠

تا(ممومالخدث)ص;هأأ(.



اثصلأة4مْاضع ائمساحد كناس 
=سا^^=^^=====سس=^طذدد

حدساالثمفثر، الوهاين، عد أحتتJا ا>ئ\؛و؛.( بن إنحاى وحدسإ — ٥٧٤
لتصان؛ا-بن عمزاو عى الهلس،، م ص قلابه، أنج( عى إثلاء-؛ ا--وهوت حالي 
مامثم العفر، من وكعايت، ؛٨^١<^، ِفي وللم عليه افه صل اممه وسول نلم مال،؛ 

اش؟زئول يا الصلاة ايصزيت، سان،! الثدين سيط رجل، قام اخجزة، يدحل 
ثمالثّهؤ، نجدي تجد م تثم، تأ رك، كال ١^٠ الثكعه مصل معصتا محرج 

طرا".

هوالسط لأن ءلويالهإ؛ يعنى! الدينءا رابسيءل عنه! الله رصي قوله ]١[ 
أززقدنبملأثسثهتعال ١^ أن الكريم القرآن ل ك،ا الطول، أو الأطويل 

بسهلآرهذا محولهم! من اليوم النامحى ين عرفا اشتهر وما يفيق، يعني! تالرعدتأ"!آ[ 
البسيهللأن الحرية؛ الينة عل غلتل فهو ذلك،؛ أشبه ما أو صخوا أو قليلا يخي،؛ 

الواسع.هو 

٠٠٠



وابسعودالشلأوة
٤٧٥==—==—=^^=^==ً=ًٍ=ء=^ءٍء 

ub سجودالتلاوة

الش؛ينس،نئتين ه ثمم م، تن نئن - ٠٧٠
:Juه،ش:مئنيب،قنمماه زئج:  Juض ش قص 

\ذؤ'لآ.،/؛١ لكف وتلم علته اف صل البل أف عمر؛ ابن عن ياؤع، أحإربي، 
ثكانموصعا بنضنا محي ما حش معه وسجد منجد، تجده مها سوره 
 َ«َ]١!

جبهته

الذيهو التلاوة ومجود التلاوة، مجود مشروعية عل دليل فيه هذا [ ١ ] 
القرانق جود المواصع بل صنا، يكون التلاوة محرد ليس ولكن التلاوة، مببه 

مثلالمجود فيها يهمآ ولا الجدة ذكر يمر الايات بعض ل معروفة، محددة 
هأتممش ايلى حئ ؤآهمد .ا آلشبمدن تن وئن ^٠ بحمد مّأخ ؤ فوله؛ 

فيهتوفيس، محدد، التلاوة! مجود مجود، فيها ليس فهذْ لالحجر؛مو-ه؟[، 
أحاديث،.

ائل!مق فيه الله رحمهم العاناء احتالف، الجود هذا 

اسحباب؟أومثروعيه وجوب مثروعيه هي هل مشروعيته! ق الأؤل! المسألة 
لرمن وأن واجب،، التلاوة مجود أن إل اممه رحمه الإسلام شخ فذهب 

لابدةمح-فهدلداثم ^؛-١ قوله ل يفعل ل؛ من ذم افه لأن فهوآثم؛ يجد 
ذم.وهذا ٢[، ٢—١ • ه تياعثرمألمنءانلأسجل.ون 

١٥٥)م؟/"ءهموعاسوى« 



اكلأة4م4اضع اومساحارأ كناس 
^==^ًً——==—ش=شمظث== ٤٧٦

وهومستحثة، التلاوة— مجدة —أي! أنيا إل افه رحمهم العبياء أكثر وذهب 
عليهاممه صل الني عل قرأ عنه افه رصي ثايت بن زيد أن شت لأنه الصحح؛ 

كانولو ، عنه اممه رمى زيد فيها يجد فلم النجم سورة وسلم آله وعل 
وأماالسجود، ترك عل الم وسآله وعل عليه افه صل الني أقره ما واجبا الجود 

لأنيمه؛ لايوي-دئ.وإدا ثم  ١٠٥^أن فإما الأية 
الهيئةمن أعم هو ما هنا بالجود المراد إن ،! ^LJأو ُومنوله ؤثُ قال(! حيث كفار 

وأ'لآرهي،هق س مجد تعال؛ كقوله التدلل سجود وأنه المعروفة 
الناس؛من وممر والحبال، والجوم والممر الشمس تعال اممه ويكر ]١^٠ءاو:ها[ 

فقال،:

أن٧صوابا أقرب وهدا تالخج:ح؛[، ننآلناير(يم ؤ؟كثير ؤإلشجرؤآلدوآب محليبال، 
القرآن.ق حاء لما يتدللون لا أي! ؟1< تحال؛ بقوله المراد 

ماله ينزمحل الصلاة؛حسن، حكم حكمه الجود هدا هل الثانية! المسألة 
أو، دللاممه وما بيث^ والتاكبلة واستقبال، والستارة الهلهارة من للصلاة سرؤل 

الصلاة؟حكم له ليس مستقل هوسجود 
وءال،!صلاة، إنه هال،! من منهم الله، رحمهم العلمام ب؛ن خلاف أيصا ن.ا هق 

شيخاختار ولكن ؤيسلمم، قام، إذا ؤيكثر بح، ؤيسجل.، إذا يكبر أن لابد 
التدلل؛يه يقصد محرد سجود هو ؤإنإ بصلاة، ليس أنه الله رحمه الإسلام 
معهوسجد النجم، سورة ق سجد وملم عليه الله صل الني بأن لدللث، واستدل، 

٠٧٢)رنم يجد، ولر الجدة ثرأ من باب القرآن، مجود كتاب ١ليخاريت أخرجه )١( 
(.٥٧٧)رنم التلاوة، مجود باب الصلاة، اجدومواضع المكتاب ت وملم 

)آ(»مموعاكاوةاا)مآ/هأا(.



ىسرم«دادلأ«ة
== ٤٧٧ً===ً===^====دء===^^===^ 

ألرسولأن يثثت ب وأبما الصلاة، منه تحل لا والمشرك ٠، والمشركوزر لمون الم
ليسانه عل يدل وهدا ويلم، الجود هدا ق يكيمص كان واللام الصلاة عليه 

حكمله ليس ت يعني بصلاة، ليس أنه هوالصحح افه رحمه إليه ذمؤ وما بصلاة، 
ظهركحلف القبلة ولوكانت، اسجد أن ينبغي لا أنه سلث، لا لكن الصلاة، 

هذا،يقول أن محرؤ لا الإنسان فان وضوء، غير عل كست، ولو اسجد يقال! أو 
هيجد أن يتهتح، الإنسان لكن بدللثج، يقول اممه رحمه الإسلام شيخ كان ؤإن 
علمر فإذا ستارة، غير أوعل طهارة غير عل فه أويجد دبره بيته ول قل وهو 

يجد.لا أن فالأفضل طهارة غير وهوعل التلاوة سجود فيها اية 

جبهته®لمكان موضعا بعضنا محي ما ررحى ءنهت افه رصي عمر ابن قول قيل• فإن 
التلاوة؟سجود ق القبلة استقبال لايشترط وأنه حلقة كانوا أمم عل ألايدل، 

أمماحتإل وفيه المكان، وضيق كثرتم ق مبالغة هازا أن الظاهر ةالخوامحب،ت 
لكنهيشرط، ليس القبلة استقبال أف عل يدل( فهذا رؤؤسهم، تقا؛لأن، وأمم حلقة 
واضحا.الأمر لكان ؤإلأ سواه محتمل لا يقينا ليس 

يكثر؟لا أو يكثر هل اكاكة: المسألة 

لكنيكر(، لا )إنه ١^ رحمه الإسلام شخ فول ذكر سياقنا محرض ق قلنا 
يكثركان أنه وسلم اله وعل عليه افه صل الّثي، عن حديتا التمس أهل روى قد 
يسلم.ولا رمع، إذا لا شدرأ؛، سند إذا 

عن١(  ٠٧١رقم)المثرين، •ع السلمين سجود باب القران، سجود كتاب الخارىت أحرجه )١( 
ءنء،ا•الد رمحي ماس ابن 

رنمراكب، وهو المجل.؛ سع ارحل ل باب القرآن، سجود كتاب داود؛ أبو أحرجه )٢( 
منها•اف رصي عمر ابن عن ١( ٤ ١ )٣ 



اتملأةومواضع اتمساجد كتاب 
—٤٧٨

فهاولى الرف^، دون فقط الهوى ٠ يعتى الجود، تكي؛ر إلا فها لى إدا* 
الجود.من فلابد الصلاة، ق الجدة كانت، إذا إلا تسليم 

اممهرمول صلاة وصفوا الدين لأن رغ؛ محإذا سجل* إذا التكبيرّ من فلابد إدات 
.؛ ريرا وكنإ حفض كنا يكمّ كان أنه ذكروا وملم آله وعل عليه اممه صل 

ؤيجل.الصلاة ل الجدة اية يقرأ واللام الصلاة عليه أنه العلوم ومن 
الجودعند التكبثر من لابد أنه عل ذللئ، فدل، التلاوة، مجود يتثنوا ولر فيها، 
الصلاة.أثناء ق ذللث، كان إذا انرغ وعند 

الهي؟أوقات ل يجد هل الرابعة: المسألة 
عنالنهي لأن فلبجي؛ الصلاة حكم لها ليس إما قلنا: إن الخوابر: 

علالهي أوقات ق الجود يشني صلاة إما قلنا: ؤإذا سواها، ء،ا لا الصلاة 
أنحاز السم، ذات الافلة بجواز قلنا فان السما، ذات الافالة جواز ل الخلاف، 

الحنابلةعند والمدثم، يجد، أن يجوز لا فإنه لا، قلتا: ؤإذا الهي، ون-إ، يسجد 
وصلاةصلاة، اللأوة مجود لأن ٠؛ النهير وقت، للتلاوة يجد لا اثه افه رحمهم 
يتلووفت، أي ق للتلاوة يسجد أنه الصحح ولكن الهي، وفتإ نجوز لا الافلة 
الهي.أوقات غير أوق الهي آوقاتر j( سواء 

إذاوهل والمستمع؟ السامع يجد هل اكلأوة: سجود ق الخامة المسألة 
لا؟أو اكال يسجد لر ؤإن يسجدان؛ بالسجود قلنا 

كتابت ومنم (، ٧٨٥رغم)الركؤع، ق التكب؛ر إتمام باب الأذان، كتاب الخاوتم(• أحرجه ، ١١
عنه.اش رضي عريرة أيى عن ( ٣٩٢رنم)ورفع، حمص كل j التير إبايت، باب الصلاة، 

(.٧٥»م.تهىالإرادات،)؛/ (، ٢٥٦>أ/»الإضاف« )٢(يطر: 



ub  التلاوةسعود
 ^=^===_=^=—^======^m

ؤسسعغثرها أو صلاة أو بقراءة لفه يشتغل الذي هو السامع فالخوابت 
إليهؤيتصت إليه يصغي الذي هو والمستمع بسجدة، ؤيمر القرآن يقرأ ثخئا 
والمتعالأحر، ق القارئ يشارك لا السامع لأن يجد؛ لا فالساْع بقله، ؤيتابعه 
يسجدل؛ ل! عنه اممه رصي ثايت، بن نيد أن لذللثج ؤيدل القارئ؛ سجد إذا لكن يجد 

الأصل،هو القارئ" ~أي• ولأنه ٠؛ وملم آله وعل عليه الله صل الني سجد يب 
هوالصحح.وهذا التاع، يجد لر الإمام يجد لر فإذا المستمع، فهوإمام 

المصلق التلاوة سجود أن افه رحمهم العلإء بعفى زعم قد السائمة• المسألة 
افهرصي ثابّت، بن نيد ترك من هذا ياحذ«ون ولعلهم له، وجه لا رعم لكنه نتح، 

عليهالله صل أنه ثبت قد لكن ، له وملم عليه افه صل النتي ؤإقرار الجود عنه 
أبومعه وسجد سمعه والذي المفصل، من وهي ألجءآثفته؛ ؤإدا ق• سجد وملم 
النسخ.عدم الأصل إن نم إسلامه، تأحر وقل، ٠، ءنهر افه رصي هريرة 

أممذلك معنى هل التلاوة سجود ق للجعاعق ؛النسبة السابعة! المسالة 
رفعه؟بعد إلا يرفعون ولا الإمام، يمجد حتى يسجدون؛ لا 

غثرإنه فلمنا! لو حتى الأفربج؛ هو وهذا صلاة، إنه قلنا! إذا نعم الخوامبه! 
مقتفىفإن يجدوا ب يجد لر إذا وأنه له، تبعا إلا يسجدون لا داموا ما صلاة؛ 
قبله.يرفعوا ولا قبله، يسجدوا لا أن الثعثة 

الصلاة؟ق التلاوة سجود ق الأعل( ري )سبحان قول(! بجب هل الثامنة! المسالة 

)ا(ماومنحرمح<)ص:1تما؛(.

)!ا(ممومنحرمحه)ص:1يأ(.
اياجن.،كتاب ت لم وم(، ٧٦٦)رنم بالعشاء، ابهر باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 

(.٥٧٨رنم)التلاوة، سجود باب 





ىس|،م#دامملأءق
 ===^^========^=^======٤٨١

فيها،فشجي موآكنءّه م1: لم ومعليه افه صل ارأئه محه: اش رصي وقوله 
فلا،السامع وأما والتح؛ للتافي الجود يثرع أنه يا سبق معه؛، كاذ من وسجد 

فلا.الساح وأما متابع، منصت المستمع أن اْعت والالمستمع ين الفرق وبيتا 

ه_، ئذ زقئ أثوب، ئ عش،تمح ئن قش ذكا - ٥٧٧
ابن~ومحت حدثنا-إنمامحل الآ-نثوذ■' -ومال أنحريا ُ•' بن عش مال حم؛ 

أنةأحم؛ه أنه يشار؛ بن عطاء ص مسبمل، ابن عن حصنمه، بن يزيد ص جعمر~؛ 
ورعمثيء، ل الإمام بع قراءْ لا ممال،ت الإمام؛ مع القزاءة عن ثايت، بى نيد صال 

أ.ينجدل ملم 4 ءؤوأكمّإدادومح علته اممه صل اممه زئول عل هزأ أيه 

واحتاكان لو لأنه بواحنمِح؛ ليس التلاوة سجود أن عل يال،و وهزا ]١[ 
الجود،ترك عل يقره ولمي يسجد أن وملم اله وعل عليه الله صل اليي لأمره 
بواجب،.وليس سنة التلاوة سجود أن هوالمحح وهذا 

منهانظ\ش وظا الفاصل؛ عل الفضول قراءة جواز الخل.ين، ٠^٠١ وق 

ؤرةبيقرأ سمعه وملم عليه الله صل التي أن عنه افه رصي عود مابن حدين، 
قال:أنزل؟! وعليك مجك أقرأ اطه، رسول يا فقال: )راقزأ((، له: فقال الساء؛ 

ةكق،إداؤ تعال: قوله بلغ إذا حتى فقرأ عمى،ا؛ مى أسنته أن أحثر إق ءينم، 
»صكإا«ي4لاس;ل؛[قال:

وقال، ثد.رهان عيناه فإذا وملم عليه اطه صل اطه رسول فرأيت، قال: قف،، يعني: 

(،٤٥٨٢رقم)ه، جمحثنا إدا ءؤ ت تعال قوله ياب القرTن، تقطّر كتايط ت البخاري خرجه أا 
٨(. ٠٠رقم)القرآن، اس،إع قفل .، jIjالمسافرين، صلاة كتايبط ومسلم; 



الخلأةيمْاضع اثبمساجد كتاب 
ً—====^ٍ=^ًً=^^==شمصً= ٤٨٢

أهزأأن قو،و{ ئعال افه رءإل ت عنه الله رمحي كعب ين دنأ مء وسلم عليه افه صل 
س،ايى،، ٥١١رمول يا ةال1 أنليآوكنفه<ا، يى ثؤرألتيَكثثوأ ءؤا؛و ت نوره علثك 
هذهنال أف ا ءنهر اطه رضي كعب بن أق فبكى برا،، نثئاك ^ ١٥لك؟ 

عليهيقرأ أن وملم عليه الله صل نبيه ؤيامر يميه، وعلا جل الله أن العفليمة• 
السورة.هذه 

علأنهومأحالإمام؟الأثر هذا فإنةيل:هليدل 
إلاالعموم النفي ظاهر لكن جهرا، قراءة لا وقد يدل، نعم فالخوام-حت 

اممثاب،«رى.رللأملنلا:مزأبمائ الحديث،: نحالف، أنه 
:مزألب لن صلاة ءرلأ الحديث: عموم الأ/ هذا نحئص هل قيل: فإن 

الإمام؟ْع يكن لر إذا بإ خاصا يكون بحيث الكثادتخاا مانحة 
صلاةبأصحابه صل وملم عليه الله صل الرسول لأن لا؛ فالحوامبح: 

هإثهالقزآن؛ بأم إلا معلوا ررلأ فقال: ء، هزأ؟ الذي ررنن سألهم: انصرف ءل،ا الصبح 
لأ>نلأءلقولم:ثنأبا'ا.

(،٣٨٠٩)رنم عنه، افه رصي يب ين ايٍ( مناف باب النام،، كتاب أحرجه )١( 
عن( ٧٩٩رنم)الفضل، أمل عل القرآن قراءة اصتحباب باب المسافرين، صلاة مماب لم: وم

افءC".أضرصى 
الصلاة،كتاب لم: وم(، ٧٥٦)رقم القراءة..، وجوب باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

عنه.الله رصي الصامت، بن همادة عن ( ٣٩٤رقم)الفاتحة..، قراءة وجوب باب 
رقمصلاته، ق القراءة ترلثؤ من باب الصلاة، كتاب داود: وأبو (، ٣١٣أحد)ه/ الإمام أحرجه )٣( 

(،٣١)١ 'رنم الإمام، حلف القراءة ق جاء ما باب الصلاة، كتاب والترمذي: (، ٨٢٣)
(.٩٢١رقم)الإمام، حالف، القرآن أم قراءة باب الافتتاح، كتاب اني: والن



Ii،b  ادلأ«ةماد

يزيدبن الله عبد عذ مالك، عد يرأث، قال؛ ى؛ بذ قى خدثنا - ٥٧٨
همأَلهي:_>؛ محا أو ١^؛ ض تشه;ن م ض ^1)؛، \ش;ن نوو 
علتهاممه صل اممه ومول أف أ->مهم ايصزف ملتا فيها، يثجد ألعآئ ودا 

فيها٠سجد وثلم 

رح،الأوراعي• عن عثنى، أنحرثا موتى، بن إبراهيم وحدش - ٥٧٨
هئنيلجذ،صذام؛همحاضمحين

وّئم؛يخ•علثؤ افه صل البي عنبامحْ،ص تشه، م عن ثثر، كم 
بنمقتاف حديثا مالأت الناقد؛ مسته، أف بن محو؟كر وحدينا -  ٥٧٨

تغتجدنا ماو: _؛، م عن مي1اة، نن عطاء عن ئوثى، نن أتون، عن عتتة، 
ؤأمأيأني;بم<.^ؤ: ١٠٥١١٠زط؛ِفي: اشُةوه ضد ١^، 

عنحبتب، م بن ليد عن ؛^،، ٧١أجمرثا رمح، بن محمد وحدثثا - ٥٧٨
أئهمحْ؛ م عن محروم، هم، مول الأعرج الرحمن عبد عن قثم، بن صفواف 

ؤ\زابيريمه.وأ وداآلجلث١ذثمئه وم٠لملمفيت عليه اش صل افه رسول تجد ماو،ت 
ئئuئو ^ زف، ا;ئ ;ذمح،خثثتاخزئلةوهي -  ٥٧٨

مم،ضتيامالأم،صممحة،ص
مثله.وتلم؛ عليه افه صل اطه رسول 

حدئتاهالات الأعل؛ عند بن ومحمد معاذ، بن اطه عتتد وحدينا - ٥٧٨
العتمةصلاه هريرْ أنج( مع صليت هاوت زاؤع؛ أي عن بكر، ض محيه، عن المنثمئ، 

مجدت،يمال(! الثجدة؟ هده ما له; هقلت، فيها، متجد آلقآثأذثمت،ه أ؛ؤإدا هثزأ; 



اكلأةاضع  ٠٠٠المساحي ، كناي
ً=^==_==^=^ٍشدن=شٍض= ٤٨٤

ومالألماْ. حى غا أنجد ، ^lJ^ ٨٥ونثم، عاليه الثه صل، اكاسم أب؛؛ حلفن بتا 
أنجدها.أوال ملأ الأغؤ،ت عد ابن 

ابووحاJسا ئال! رح( يوص• بن عيثي حدثنا عمرو١^١^•، ^^؛، " ٥٧٨
حدسا، oJLpبن أخمد وحدك، مال1 )ح( رريع~. ابن ~يعنيت ^b• حدثنا كامل، 
أي،حلفن مولوا؛ لم أتم عي ٢^؛ ^١ ١^٠^٠؛ عن كلهم أحمحر؛ بن ئلتم 

اطهعل؛هصل الماسم 
يم،ثن محي خدنا مالأ: ئار؛ ناأن ١،^، ثن محي وخدش -  ٥٧٨

ينجدهريرْ آبا رأس مال؛ راؤع؛ أب؛، عن متمويه، أب؛؛ بن عطاء عن منبه، حدسا 
١^ضل خيل ، Lisم، مماو: فها؟ تنئي ئلث،: ألثآئآثثغ<، ^١ ي،: 

الشملتا؛ شعبه؛ مال، ألماه. لجش فيها انجد أزال، ملأ فيها، ينجد ونلم عليه 
هال:ننلماأ'.

الشاعرقال المحثة، أنوغ أعل هي اهلة ارحليإي،،ا؛ عنه؛ اض رمحؤ، فوله [ ]١ 
ا!عثيقتهر نحاطب، 

حليلأالحيل ثئل وبدا مر الرؤح مناللث، ئحثالته مد> 
آلهوعل عليه اممه صل محمدا الخاليين؛ إلا خليلا انحد تعال اض أف نعلم ولر 

فإنهالمحية أنولع أع!، الخلمة كاست، ؤإذا واللام، الصلاة عليه ؤإبراهيم وملم، 
هدامال إذا لأنه الاله؛ لجس_، ومحمد اش، خليل إبراهيم يقولت من خطأ لنا يسمح، 

اقنيواممه أعل، ا-لتلة لأن وملم؛ آله وعل عليه اش صل الشي حق من نمص فئد 

الديوان.ملحقات ( ١٣٩ارديوانه،)٤/ يتفلرت يرد. بن لبثار البيت ر١( 



ub موداثتلأوة
٤٨٥===^=ً===^==^دٍء===== 

توسالم آله وعل عاليه اممه صل الئي قال كا حاليلأ؛ محمدا وانحل خليلا، إبراهيم 
حل؛لأ«رن.امحدإيرابإ يء افَمحف ررإن 

الثجدةثبوت عل دليل اه رحمه لم مالإمام ساقها التي السياقات وق 
^.^١٧سورة! وق \لقآ؛آذذئنأه، ودا ق• 

جندبعن ( ٥٣٢رقم)القبور، عل الماجد بناء عن الهي باب الماجد، كتاب لم: محرجه أا 
عنه.الله رضي 



اثملأةاثمساحد 4 كتاو
===ً=^ء==د=^^^ء=ًنءططشخء= ٤٨٦

٠َ ص ٠ . 

ينِمحيهمثمس
بنعامث حدش حكم، بن محاق حدينا زباد~؛ ابن "وئوت الراجي عبي عن 
قيعد إدا ون1لم عثه افه صل اف رئوو لكل ماوت أبيه؛ عن الزم، بن ؛^ ١١عبد 

ونصعالثمنى، ميتة ومزمن وساقه، مخيم بتن البمرى ميمه جعل الصلاة 
وأثازالبمى، دخيْ عل البمش يدم ورصع البمرى، رمحت عق البمرى بمْ 

ُإتااا.

اشوسول( راكال الرلإر~ت بن افه عبد ~اءني• عنه اش رمى قوله ]اآ 
الصفةذكر لكن القعود، حميع يثمل الصلاة(( ق معد إدا وسلم عليه اش صل 
التزوك؛صفات من الصفة هدم لأن، الأمحر؛ التشهد ق قعد إذا المراد أن، عل يدل، 

ميمهويرمز وساقه، مخيم بع، البمرتم، ميمه *جعل عته؛ افه رصي قال، حيث 
ثمينصبها أل( يمكن لا لأنه الحال،؛ هذه ل اليمنى القدم يفرمن أن ولابد البمى؛'، 

يتمكنلا سديدة بصعوبة إلا والساق الفخذ بين السري قدمه يجعل أن يستطيع 
يلالذي جنها عل متكون "وحينئذ اليمنى فرش إذا م، الطمانية، من معها 

والساق.الفخذ ين اليسرى الأا.م يجعل أن يمكنه فانه الإ7ءام~؛ 
ركسه((الثنزى((؛»عق رمحه عق البمزى يدة *ووصع عنه؛ اش رصي وقوله 

أنهعل هوالفناهر، هذا هو١^٧، الفخذ طرفإ لأن الفخذ؛ طرفإ عل يعني،• 
ثنقمهايعنى: الرية، إياها مجلما اليرى يدم يضع أن وهي، أحرتما، صمة وردت 
علميها.قابض كأنه الركبة 



اسذيزوضءايديذعلى اسلأةو؛يفيات ق اسوس سة باب 
٤٨٧=^=^تٍٍٍٍٍ====^=ًً^====== 

تإصعه،٠؛وأثاو الينز، مخذ0 عل اليمنى يدْ ررووصع عتلات اف رصي وقوله 
عندمحركها أنه الصحيحن! ق ليت لكنها أحرى رواية ق جاء بإصثعهُ ُروأثار 
بابةاليرفع أنه اض رحمه القيم ابن وذكر محئكها(را؛، دعاتثة حمالة جاء )لكإ الدعاء 
أنفلأي الثلاثة، الأصابع ْثل لصارت مماتا طبقت لو لأما مماتا؛ تطق لا قليلا، 
افيدعو لأنه العلو؛ إل فوق إل أشار دعا كلما ئم الثيء، بعض مرتفعه تكون 

منباممه )أعوذ ل(، اغفر )رب يهول،• مثلا• يعيدها، ثم عرشه، عل وهو وجل عز 
فوق•إل فثرفعها جهنم(؛ عداب 

اليرىومحرج اليمنى، الرجل ينصب، أن وهي• للمورك، ثانية صفة وهناك 
الساق.محت، من 

منالبرى ومحرج واليسرى، اليمنى يفرش أن وهي؛ ثالثة، صفة وهناك 
يكونما حب عل ذلك يفعل وسلم عليه الق مجل النبي ولعل الساق؛ نحتا 
للث،،أيسر هو ما اكلاثر الصفات هده من احر يقالاأ أن قاما وأسهل، له أيسر 
مره.وهده مره، هده فافعل منة، كلها الثلأ>ث، الصفات هده إن يقال؛ أن ؤإما 

٠٠٠

موصعباب الافتتاح، كتاب النسأانيات وءستن )؛/a؛**؛(، أخمدء الإمام امسني• ينظرت ١
(.٠٨٩ ) رّنم الصلاة، ل ااش،الا من 



اثملأة4مهاشع اثمساحد كتاس 
==ٍس====ٍ=^^^^ط==^طكث== ٤٨٨

و-حدساهال1 )ح( عجلأف. ابن عن ثث، حدسأ ليثه، حدسا — ٥٧٩
ىو;خئفا1وسالأم،قناإنس،

وت1لمعش صر الله زئوو كال هاو: عنبيه؛ الزبثر، بن اممه عثد بن اؤر عض 
هخذ0عل الثنزى ويده الثمنى مخيم عل البمش يده وصع يدعو قعد إدا 

كمهؤيئقم الوسطى، إصتعه عل إثيامه ووصع الئثابة، يإصعه وأثاز الينزى، 
اشزىثكبم١ا.

الألفاظ،اختلفت لكن واحدا، حديثا وأظنه آخر، لفظ الحديث هدا ]١[ 
إذااليمش،،، يده وصع يدعو قعد إدا وسلم عليه اممه صل الله نمول رركاف يمول• 
فنقول:الصلاة،، ق قعد رءإدا الأول: اللفظ وعموم يدعوا، هعد ررإدا بعموم: أخدنا 

والتشهدالجدتين بين والحلوس الأول التشهد فيه فيدخل قعود، كل يثمل هدا 
الصلاة،،ق هعد مراده)رإدا أف عل يدل الأول اللففل ق الحلوس صفة لكن الأخير، 

اليد؛وصع صفة ذكر ؤإنإ الحلوس، صفة يدكر لم وهتا الأخير، التشهد يعني: 
وقالجدتين، بين مواصع: ثلاثة ق يكون للدعام القعود إن فنقول: هدا وعل 

اليدوصع ذكره: الذي هدا عل الصفة وتكون الأخير، التشهد وق الأول، التشهد 
اليابه،يامسحه واسار الري، فخده عل ري الؤيده المنى، فحده عل المنى 

يذكرولآ الوسهلى، أصبعه عل إثبمامه ووصع اليمنى، اليد سبابة بذللث، يعنى؛ 
ركبته.المرى ؤيلقمكم، فقعل، ذكرالوصع ؤإنإ التحليق، 

هنا:قوله مع البمزى،،، ئكسه عل البمزى رريدة الأول: قوله ق إشكال ولا 
الفخذعل أنيا - المسرى -أي؛ عليها يصدق لأنه ركبتهءا؛ البمرى كمه ررؤيلمم 
الإلقام.ولومع 



سةوضاسذضاسبج
 ====^^=^=========_==^^=٤٨٩

جلساتحمع ق الصفة هذه عل تكون اليمنى اليد أن ذكرناه! الذي وهذا 
اشرخمه أحمد الإمام ند ملروايته ق عنه الله رصي حجر بن وائل به صرح الصلاة 

ررزادأحاديث محرج فيه وقال جيد؛ إنه ؛ الرباق® ارالفتح صاحب فيه قال ند ب
.ر المجدبن ين فيإ حتى يكون هذا بان وصرح صحيح، إنه ! المعاد،، 

لرإنه ثم الناق، عل مقدم المثبت إن فيقال! يرد، لر هذا إن بعضهم! قول وأما 
علمبوطه تكون اليمنى اليد أل حن ولا ضعيف ولا صحيح بحديث يرد 

الصلاة.قعود من قعود أي ق اليرى الفخذ 

ميوطه؟تكون إما قائل! قال فإذا 

اليرىاليد توضع كيف يبينوا أن أرادوا لما ألبوا الدليل؟ أين فالخواب! 
اللهرضي عمر ابن حديث ق يأق كإ البرى؛ فخده عل يسهلها كان إنه قالوا! 

أفالمسألة هده ق رى فالذي اليمنى؟! اليد ق هكذا يقولوا ل؛ فل،اذا عنهإر؛؛؟! 
الهدين.ق كصمها المجد٣؛، ي،ن المنى الد صمه 

بقوة؟الفخلم. عل بالبرى الاتكاء ورد هل مسألة! 

التشهدق يقيمها لام والالصلاة عليه الرسول أن ورد بل لا؛ فالخواب! 
الرائيفيفلن منفتحه، ستبقى الركبة إل وصلت إذا اليد أف ومعلوم اتكاء، وليس 

وسلمعليه الله صل الرسول إل لم وجيها، أظنه لا بذلك واُبزم عاليها، يعتمد أنه 

)ا(اااكحالراق«)م/ا،؛؛(.
)■؛(ءزاد

رقمالصلاة، ق اليدين رفع باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ٣١٨)أ/أحد الإمام أحرجه )٣( 
(٧٢٦.)

)إ(و)ص:ا؟إ(.



اثملأةو4واضع ات«ساجال كتاب 
———ص=^ ٤٩٠

اممهرصي ا-لميرث بن مالك ذكر كإ به يتقوى ئيء إل محتاج صار حياته خر آق 
الأرضرُعل اعتمد ينهض أن أراد إذا كان أنه عنه 

-؛وثو ثو 

ئمحقالظأنينا-نذاواين
.....عنناؤع، ،ئنعتت، ٥١عنعثي. منتن، الثراق،أإمئا عد - ؛ ١٧-^زاؤع: 

يرونالتأحرين وعند بينهإ، قرى لا التقاوم؛ن عند وراحدثنا،، ررأمحرنا® [ ١ ] 
ااأ-محرنا،،.بقولهم! عنها يعزون بالإحازه، والرواية الأجازة، غر ق التحديث أف 

مثلاكتاب،،، عثه يرووا أن لتلاميدْ الشيح يأذن أن هي الحالث\ن عند والإجازة 
وملم،عليه اش، صل الني إل فلأن؛ بن فلأن حا.ئتا منثدا! الخال،يث ق كتابا يولمر 

لكثرةإليها التآحرون وعدل الكتاب؛ هدا ق عني الرواية أجزنكم قد يقول،• ثم 
ماءلاو_ا مئة مت أو طال_ا مئة خمس مثلا محديث، أن أراد ولو الخدين،، هللأب 

ؤيمىالكتاب، هدا عني ارووا ؤيقول(؛ الهللبة يعهليه ثم الكتاب فيؤلم، اّتهلاع، 
إجازةحدثنا أو؛ إحازة أخرنا يقولوا! أن يدل الناحرون صار رواية؛الإجازة، هدا 

أو،لنالشيخ من مْع لن حدثنا<ا ذرر ررأخرنا((، وبين ررحدثتاا؛ بين! يفرقون صاروا 
بالإحازة.يعني وراأخرنا٠ا يسمع، والشيخ غره ومعه الشخ عل قرأ 

ثمبالتحديثا؟ الرواية أو الإجازة أقوى! ايإ الحدين،! علمإء اختلف وقد 
يسمع،والطال_ا الشخ قمحيثر أن أقوى! أئإ بالتحديحإ الرواية ق أيصا! احتلفوا 

إذاأنه والصحح المسألة، هده ق أقوال عل يسمع؟ والشخ الطاو_ا يقرأ أن أو 

(.٨٢رقم)٤ الأرض..، عل يعتمد كف باب، الأذان، كتاب، الممحاري: أحرجه )١( 



= ٤٩١—__=== —ت

أعلمن أنه عنى؛ اروْ وقاوت الطالب؛ وأءهلاه الولف عل مصححا الكتاب كان 
الرواة.أنولع 

حنالتلميذ يغفل فقد يقرأ الشيح المحدث كان فإن بالعلع؛ الرواية أما 
يكونرثا إذ أيصا، الشيخ يغفل فقد يمع والشيح يقرأ التلمميد كان ؤإن السملع، 

الثيء.بعض فيفوته ذلك أشيه أوما أوكسلان ناعتا الشيخ 
قالفاعل حدسا® واخ؛ ابن ومال أحيرتدا؛ عبدث ررهال افه! رحمه وقوله 

الله.رحمه هوءبدالثراق الفعلمن 

-؛اثه ه 

وضعالصلاة ِفي جلس إدا كاف وتلم علميه افه صل البي أف عمر؛ ابن •عن • • 
علالبمرى وبمْ غا، يدعا الإيام يل امحي النش إصعه ورمحغ ركثثته، عل يديه 

ثمحهمىثايخاءال١ا٠

وت)ربايطها((،ررباسطها((، بالوحهان! محوز رربايطها(( ءتهأ الله رصي قوله ]١[ 
قاحر وجه أمحصا ويجور ياسهلها، هو أي• محذوف مبتدأ ح؛ر أنها عل محالوغ 
الحال،هي ركبته،، ررعل وتكون يده، حثر واررمحاّهلها،، مبتدأ، اريد0اا أن عل الرفع! 

حال.أنها عل والنصب 

ءلاهره-يا،، ميعا الإبتام يل الى اليمئى إصبعه رروري عنهت اممه رمي ومحوله 
هويدعوه.الذي وجل عز علوالله إل إساره الدعاء عند إلا يرفعها لا أنه 

ءو--؛؛؛- أو 



اثصلاهْساضم امساحد كناس 
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حينمم،طكائدينس
إدالكف ونثم عليه اممه صل اممه زثول أف عمن؛ ١^٠ عن ثاؤع، عذ أيوب، عذ 
علاليش بمْ ووصع البمرى، ومحته عل البمرى بمْ وصع التنهد ِفي معد 

أ.)اوث1\وؤا وأشاو ولأد4 وعمد الينش، ركسه 

منيم،أف بن منلم عذ ناللث،، عل هزأت ت قاو عش؛ بى عش حدثنا -  ٠٥٨
باصأعبث ومحا عنر بذ اه عبد وم مال: محة العاوي؛ الرحمن عبد بن عل عذ 

وملمعليه ،^ ١١صل افه وسول كاف كإ ١'^>^ دمالأ ماي؛ ائصزف ٥^١ الصلاة، ِفي 
إدالكل ت قال يصغ؟ وتلمم عليه اف' صل اش رسول، كال وكبم، مملئ،ت يضع، 

وأساركثها، أصاJعة ومص ١^^، مخدج عق ١^٠؛^؛ كمه وصع ة ١^١ ■جلنوِق 
الثنزى.دخذْ عل البمزى كمه ورصع الإيام، يل اش إصبعه 

ثن،صمينممبم،ضئين
مالك،،حديث، ثحو قدكز عمن، ابن جنب، إل صفيت، ت قال، العاوي؛ الرحمن عبد 

ص،لإشمم؛.

عند، معروفلكنه تماما، ندركه ل؛ والخمسين الثلاثة وعمد لكلأول، هدا [ ١ ] 
ررمبلصاحم_إ ذكرها وقد مثلا، الأصاع بعقد الأعداد يدكرون ت يعني الحرب، 
ندركهالر لأننا صع_،؛ وتصورها الحديث،، هدا عل الكلام عند افه رحمه اللام® 

الإنسان.عل الأموريصعس، هدْ مثل ق والفلر عملثا، 

اللفغل3، الإءللأق، ينال لا التنهد® 3، قعد إدا اركاف عنه: اممه رصي وقوله 
عنأيوب رواية من وهدا الله، رحمهإ ذا؛ع عن عبيداممه رواية من هو الذي الأول 



الفغذيىعلى وضءاسيز، وسة ئاسلأة اسوس طة باب 
٤٩٣=ً—==ًًس==^=====ء==ء^=^=ء 

يقتفيلا العام ثناك لا )حي العام أفراد بعض ذكر أف وذلك اف، رحمهإ نافع 
قلث:ثم اسه؛ أم، قالث: لو وقالوا: الأصول، عاناء ذلك ذكر كا التخصيص 

قولهنقول: فهنا الإكرام؛)نيد(، قنصيص هذا يقتفي فلا منهم وهو زيدا أكرم 
وأماالتشهد، ق بقحوده يقيد لر الصلاة* سِفي *إدا الأول: اللفظ ق عنه اف رصي 
اللفظل الإطلاق يناق لا ممه ممد، فإنه الشهد* ق قني »إدا الثاف: اللفظ 

الأول.

التلفغلأوعند وجل عز افه ذكر عند السبابة إصبعه يرير الناس يعص تن؛؛هت 
لهأعلم لا وهدا الإمام، أووهويسمع الصلاة ق القرآن وهويقرأ التوحيد بكلمة 
اممهرحمهم بعضهم ثم اطة، ذكر عند يرفعها أنه ذكروا اض رحمهم الفقهاء لكن أصلا، 

كنإيعي: افه، ذكر عند قالوا: وبعضهم التشهد، عند يعني: الله؛ ذكر عند قال: 
كلفوق وتعال سبحانه واش وحل، عز اش ذكر لأجل وذلك، الخلألة، لنقل ذكر 

الظاهر.هذا محيء، 

يشيرالخمعة حطة ق وملم عليه اش صل التي فإن الدعاء ل ريمها أما 
اذادعاراُ.يأصعه 

(.٨٧٤رقم)والخطبة، الملام نحقق، باب الخمعة، كتاب ت لم مأحرجه 



اتصلأةه*،هاضع اثمساحد كتايا 
٤٩٤ ————

هنئفواقهاوكيسياثهلأة ص السلام؛لمميو باب 

الحك،،عن سمه، ص سعيد، بن يئى حدسأ حزين،، بن وهتو حدسا —  ١٥٨
ممال،سليم،، يسلم ثماكه كاف ا أميت أن معمر؛ أيٍا عى محاهد، عى ومنصوو؛ 

وسلمعليه افه صل افه وسول إف حدئه؛ الحكمِق قال، علمها؟®، ®انى افه؛ عبد 
^^١؛.

عندالصلاة من للتلحلل الثلأم ررباب الرحمة: ل اطه رحمه قوله ]١[ 
يسلم،لا فانه العارض لهدا صلاته فقطع عارض له عرض لو أنه يسن قزاغها« 

إذاوأما منها، للتحلل الصلاة انتهاء عند كون إنإ التسليم لأن كدللئ،؛ وهو 
يسلم.لا فانه صلاته أثناء ق لعارض انصرف 

ركنان،هما فهل ليمتن، التمشروعية عل واصحة إمارة الحديث، هدا ول 
ينالما فعل والمقصود واحبتن؛ غير هما أو واجبتان، هما أو ركن، إحداهما أو 

الصلاة؟

افهصل الني لمداومة ركنان والزاححأنيإ اممة، رحمهم للعلمإء أقوال ازا هل 
الشتدم<<را؛.ررمحليلها ولقولهت علميها؛ وملم آله وعل عليه 

المسيءحديث ل وسلم عليه الله صل الني يذكر ز ت قيل فإن 
ذللثإ،وملم آله وعل عليه الله صل النبي لبيرأ، واجبه كانت، ولو ٠، ُ لاته صل 

٦(،رقم)١ الوضوء، فرض باب الطهارة، كتاب داويت وأبو (، ١  ٢٣/ أحمد)١ الإمام أحرجه )١( 
كتابماجه؛ وابن رقم)٣(، الهلهور، الصلاة مفتاح أن جاء ما باب الطهارة، كتاب والرمالىت 

عنه.اش رصي عل عن (، ٢٧٥)رقم الطهور، الصلاة مفتاح باب العلهارة، 
ممحه)ص:ه؛م(.)\(تقدم 



^^،ضاسمةسضابيوسمم
٤٩٥

الحاجة؟وت عن البيان تأحثر يمكن ولا 
منممر علنا لفات الاستدلال من الكيفثة حذْ أحده لو فالحواب: 

النبيأن صلاته ق اليء حديث أن الفلاهر زكن وأركاما، الصلاة واجبات 
عليه.ينبهه فلم به نحل لر ما وأما فقط، به أحل ما عل نبهه وملم عليه افه صل 

عنهاتافه رصي عائشة لحديث واجبه؛ ليت الثانية التليمة قيل• فإن 
يالتفتن.،! ٠٣ولر ؛، باشلي»ااار الصلاة يقتم رروكاف 

للعهدهنا )أل( رربالتسليم،، قولهات لأن نفلر؛ فيه الاستدلال هدا ةالحوات1 
سليمتان.هو الدي المعروف بالتسليم أي: العروق، الذهني 

داء.لا أحيانا بذلك بأس لا فإنه الفل ل واحدة تسلمة عل لواقتصر ولكن 
وكانبدليل، إلا الفرض ل ثثح، الفل ل بت، ما أة القاعدة قائل: قال فإن 

محرئلا فكيف الفل ق ة واحي. تسليمه سلم أحيانا وسلم عليه اممه صل البي 
الفرض؟ق هذا 

الفلوأما _<، يقل فلم الفرض، ق عليها المحاففلة الدليل فالحواب،: 
الخفيف،من وهازا الفرض، دون الفل ق الخفيف عل تدل أشياء عنه فنقل 
الافالةاق الفريضة نلحق كوننا عن الصارف هو فهذا 

صلأنه عنه افه رصي الي،ان بن حذيفة حديث، ق ئستا أنه مثلا: ذللث، ونغلير 
يايةولا تعوذ، إلا وعيد بآية يمؤ لا فكان وملم، آله وعل عليه افه صل البي ْع 

الفريضة،ق ط؛ يرد إ ذلك ومع ، ّئحر إلا بيح تبآية ولا سأل، إلا رحمة 

(.٤  ٩٨)رقم الصلاة، صفة بجمع ما ثاب الصلاة، كتاب ت ملم أخرجه ( ١ ) 
(.٧٧٢)رنم القراءة، تطويل استحباب باب السافرين، صلاة كتاب أخرجه )٢( 



انملأةاضع  ٠٠٠اثمساحد ا كنام
—=^=====ًض=شسد—٤٩٦

بأس؛فلا فعل لو لكن هكذا، يفعل أن المريقة ق للأنسان يشمئأ إنه نقول؛ فلا 
الصلاة.لأناو لأنه 

فسلمالفريضة ق واحده المه تإلا يسئم لا من حالف صليت إذا مسألة! 
صلاتيم.يتهون فانيم االقيم؛ن بالحإعة صل إذا افر كالمبأس؛ ولا تسليمتين، 
الصالحلف والعنهم افه رصي الصحابة امتدلأل أبقا الخديح.، هل.ا وق 

كنؤ تعال: اش لقول اتباعا وسلم آله وعل عليه اش مجل الني بفعل اه رحمهم 
هووهلا ٢[، ]الأحزاب:ا ؛ذتمه* ١٣٢٠حسثدنجخ٤نيتم؟آلهة- إكأؤ،يبمؤل،آللهكان 

تعالاممه ولأف الأية؛ لهذه به نتامى أن حمنا ق المثرؤع أن لكثد فعنه فيإ الأصل 
و،دتسضاإن مويتّه تعال• قوله ل كا ذللئ، يئن به نتامى لا أن أراد إذا 

هذافدو ٥[، • ]الأحزاب: ألمؤبمتثنه لاكتمندؤيت؛ أرإديأنسئكماخاهه 
سالحمقون عليه الذي هو وهذا عام، فهو بالخصوصية فيه يصئح لر ما أل عل 
وهوواضح.العلم، أهل 

ضئ، ص نعيد، ئ ى خئثث1 نحك، ئ ه وم - ٥٨١
أْاراأف مء—؛ زمحعه قعته! —دال اف، عند عن معتر، أى عئ محاهد، ص ا-لآكم، 

ةلمها؟((لا؛.ررأز اش: ئد مماJ مضيقي؛ ^ أن 
-يا؟حاء أين س أي: علمها؟(( )رش محه: اف رصي قوله [ ١ ] 



^^لنياسمةسضاضاوسمم
ً٤٩٧

حدساالعقدي، عامر آبو أح؛رثا إبراهيم، بن إنحاق و-حدسا " ٥٨٢
محتمال: أيه؛ ض نعد، عامربن عن محثد، بن إنهاعيل عن جعثر، بن اش عد 
ياصأرى حى بمارْ رعى يمينه عى يسئم وتلم عليه اممه صل افه رئول أرى 

:١٩٩
حده

)السلاميقول: يعني! اكسلمتين، ق الالتفات مشروعثة فيه أيصا هدا ]١[ 
منعل يسلم أن الحيل كإل من وهدا الشإل، وعن ١^٠^، عن اممه( ورحمة عليكم 

أهلعل إححاف، ذللث، ق صار اليم؛ن عل اقتصر لو لأنه شإله؛ من وعل يمينه 
قء يشملهمأن يريد وهو تسليمه، من المصلون يستفد لر وجهه تلقاء ملم ولو اليسار، 

والسلام.الصلاة عليه شإله وعن يمينه عن يسلم كان عليهم، بالسلام 

بحضنيفعله ما وأما الالتفات، ابتداء مع السلام يبتدئ أته الحديث، وءل1هر 
اممه()ورحمة يقول: ثم القبلة، إل ووجهه عليكم( )اللام يقول: حيث، الأئمة 

اممه()ورحمة يقول: ثم القبلة، إل ووجهه عليكم( )السلام يقول: نم ١^٠،^،، عن 
له.أصل لا فهاوا اليسار عن 

كانوملم عليه افه صل الثي أن عنها الله رصي ءائسة عن ورد قيل: فإن 
٠؟وجهه تلقاء سلم يلمم أن أراد إذا 

عليلثجيلم لا يعني: الصلاة، غر ل يل الصلاة؛ ق هدا ليس فالحواب،: 
وهومنضءنل^،.

م

إقامةكتاب ماجهت وابن (، ٢٩٦)رقم التسليم، ق حاء ما باب الصلاة، كتاب الرمدي: حرجه أا 
(.٩١)٩ رقم واحده، ليمه تيسلم من باب الصلاة، 



اثصلاهو4داضٍ ات4سا»ضو كتاب 
—^ً—====ء^ٍ=^ءءءذ=ء٤٩٨

واباىاتكوساتهلأة

قاو:ض؛ ص محنه، ئياق;ن خدي عزي، زمن;ن خدي - ٥٨٣
ائقصاءيعرف كنا مال! هماس؛ ابن عن بعد—؛ أدكز0 —م معبد آبو بدا أح؛رفي 

وط؛ادامحيرلاأ.عقه الله صل اممه زئوو صلاة 

والذكرالصلاة،،، بعد الذكر ررباب بقوله! افه رحمه الثووي له ترحم هذا [ ١ ت 
قتبمترأضؤْؤ؛دا تعال؛ قال حيث وحل عر الله كتاب، ق يه مأمور الصلاة يعد 

قال!الخمحة محورة وق [، ١٠٣: ٠٧١]ه وهمدا نتعا آه هأديكثوا 
هَزجهما آثت يادمحوأ آش محز ين آمح؛بجاوآ؛نمإ ؤ، آش—ئؤأ آلصاوه محيت، دا إلؤ 

آأتي؛د،دآ؛ّمأُاؤةذئوثوأؤ، بقوله• الخمعة حص كونه ق الحكمة هي فإ [، ١ ٠ ]الخمعة: 
ه؟ثآديظزوأآلك ^!^١^٤^٠ ُؤؤدا قال• العموم وق ه، ينقئ-إاآش 

يعواأن الحمعة نداء سمعوا إذا أمروا لأمم هكذا؛ يمتفي ا،لقام لأن ا-لحواب،! 
ولهذاالبيع، ق لهم وأذن عنهم همج الملام قضيت إذا فكأنه البح، ودن«روا اممه ذكر إل 

افه.ذكر بالبح اشتغالكم ينسيكم لا يعني• ه ؤوأدكك_أ ذللث،! بعد قال 
افهصل الله رمحول صلاة امصاء يعرف اركنا عنه! اممه رصي قوله هنا والشاهد 

تكببمرهذا أو والتحميد بالنسج المنون بالتكبثر الراد هل بالكير،،، وم<للم عليه 
ما؟القرون غثر 

ذاكعير مهللق( )تكبير إنه قال! الإخوان بحص ولهذا وهذا، هذا محتمل 
•قالوا بالتكبر، اصوانهم رفعوا محلموا إذا فكايوا والتسح؛ يالتحمد القرون 

اللام...(،أست، )اللهم وقالوا! استغفروا، ثم أكير(، افه أكر، اه أكر، )اممه 



داباىددرساسلأو
 ========^====—========٤٩٩

ومنكالسلام، أنت، ُ-ت)الالهم ثم ثيء، كل قبل بالامتغفار يبدأ أنه الظاهر ولكن 
؛عتى1لالصلأة، مواليا صار تسبيحه عند بالتكبم بدأ ؤإذا يبح، ثم اللام...(، 

المر.الثيء إلا الصلاة انقضاء وبتن بينه ليس 
التحميدنم بالتسبيح يبدأ كان وملم عليه اممه صل الرسول، أن أيصا وبممل 

بعيدا.كان من فيمعه أكثر، بالتكبثر صوته يرغ لكن، هوا،لعروف،؛ التكبثركإ نم 
ه-ي-ه 

ضديئار، بن عمرو عى عينه، بن ئماف حدثنا عمن، م ابن حدثتا -  ٥٨٣
امص.اء، ^iكنا ما ماو: عباس؛ ابن عن محر سمعة انه عباس؛ ابن مول، منبد أي، 

لأيدلك، عمئوت ماو يافكب^ر، إلا وسلم عثه افه صل اممه وسول صلاة 
ثئو.أنيموذِلكجلاا.ئو: دا١JU^^١، ثماو:لإ نء.آوة، 

فمنالتلميد رواية أنكر الثسح كان فإذا وثمى، حدمثؤ من مسألة هده [ ١ ] 
نسي،الشيخ يكون أن لاحتإل نصدقه؛ فإننا ثقة التلميذ كان إذا ت نقول، نصدق؟ 

ل؛وقال: أنكرْ إذا والشكل هذا، أذم لا يقول: أن ني إذا الشيح عل كان لكن 
إنكارمقتفى لأن روايته؛ ترد التلميذ إن يقال: فهل جازما نفيا 7بمذا أحدثل—٠ 

إليند حلي.ثإ ق ّيإ ولا الثبخ عل والأفراء عليه، افترى، قد يكون أن سيخه 
الكبائر.س أنه سلثج لا وسالم اله وعل عاليه افه صل الله رسول 

أنكرهودنه ينمى، قد الشبح أة وهو الأءل٢إ، هو الأول إن يقال؛ لكن 
لرأنه عل جزم الماعة تللئح ق عنده يكون ني، فيمن حتى يرد أحدثلث،( ؛لفظ.ت)ر 

وحدمحث،النسيان نفسه س ، يحرفالإنسان كان إذا لكن أحدثلث،(، )لر فيقول! محدمث، 
محيقول:)لأأذكر(؛لأنهرطيتذ/لىز/.كذا قال عنهأنه 



انملأةؤبمواشع اثهساجد كتاب 

)ح("ا
جزيج.١^ احوثا بكر، بن محمد أ-ئموا حاتم، بن محمد حدثتا — ٥٨٣

أنحتنأئال: ثة- -زالشث تفور ن وخدمإنخاى مال: )ح(لاا 
أوأحتثة؛ عثاس ١^، نذئ ممد أبا أو دينار؛ عنزوبن أ-تمفي جريج، ان أ-نينا 

كافاثفتوبة من الناس ينصرف ح؛ن يالدكر الصوت رغ أف ا-؛مه؛ عثامن ابن 
^٣١ كنث، عثاست ابن داJ دال: ؤانه ون1لم، عثه ال،ه صز ١^٠ عهد عل 

لأنهحديث؛ أي! معناها وليس آحر، إل صني من التحول يعني! )ح( [ ١ ] 
أحاديث.كله 

الئزتم«،وهالازلإ ررأو قال: لأنه الألفاظ؛ أحن الياق هدا ]٢[ 
اللمىعهد عل كاف اأ^sتوبه من الناس يتصرف راحئن وغثرْ؛ التكيثر يشمل عام 

انصزيواإدا أم »كنئ عنهإ: اض رصي عباس ابن وقال ونئثإ«، عثه اضُ صل 
التسليميسمع لا عتها الله رصي عباس ابن أن الحديث هدا يوهم سمنته®، إدا ثدلك 
الذكرأصوامتا لكن لبعده، معه يلا وكانه وسالم— عاله الله مجل النيئ تلم —اى. 
الصلاةانقضاء فيعرف واصحه بيته تكون صف آحر إل الأول الصف، من ممتد حيث 

والتسليم؛بالتكيثر محهر كان وملم عليه افه صل الني أن العلوم فمن ؤإلأ بدللئ،، 
بكرأي حب إل وصف جاء حنن عليه وسلامه الله صلوات مرصه قصة ^ا ؤيدل، 
٠؛الناس؛ ينغ أن لأحل بتتكثثره عنه افه رصي أبويكر يكثرؤيكئر فكان عته، افه رصي 
بالتكيثر.صوته يرغ أن الإمام حق ي المثرؤع أف عل يدل مما فهدا 

كتابومسلم؛ (، ٦٦٤رنم)الخ،اعة، يشهد أن الريص حد باب الأذان، كتاب الخاري؛ احرجه ,١( 
هها.اه رصي عاسة عن ٤( ١ رنم)٨ ^ر، له عرض إذا الإمام استخلاف باب الصلاة، 



التبرمذاب »j ا،،،ساب باب 

هذاياانشراثتمذبى اثساب باب 

~ود1لحدسا هارون! قال قش؛ بن ذ-لمأتم تعيد، بن هارون حدثنا —  ٥٨٤
خدمقال: شهانم،؛ انن عن وف، ابن أ-ئونا- عنةأه: 

ذتجعانه الله صل ، ٥١ننول عؤ يحق قاJغ: عايشه أف الزب؛ر؛ بن وه عن 
ثاثن؛العبور؟ ق تمتنوف ازكم سعزت هل JقوJ(: وض اليهود ثى انرأْ وعندي 
عائشة!ثالث، تبمودأ؛، تمش ررإتما ومحال• وسلم، عليه اممه صل الله وسول نارداغ 

إؤأؤم أنه ثتزت ررهز ج/• ظه افٍُ ضل افه زئول ثال ئأ وو نلثا 
وسلمعليه اه صل الله رسول يسمنتح عائشة: ثالث، القبور؟،،؛ ل تمتنون انكم 
اش._؛^، ئ شيد يس 

شواث؛ئ وعنرو يش، بن وحرمله نعيد، بن هاروف وحدش - ٥٨٥
١^؛عن يونمن، أحترق وهب،، ا؛ن حدسا— الآحزان: —وثال أحبردا حزملة: ثال 

١^٧،صل ^ ٥١رسول تمعث، : قاJ هزيزه؛ أف عن الرحمن، عبد بن حميي• عن سهاب، 
>^.٠١١عداد_، من ستعيد دلق، بعد وسلم عليه 

قالجرير؛ عن كلامحا إبراهيم؛ بن ؤإسحايا حزي—،، بن رهيز حدسا —  ٥٨٦
مالث،•عائثه؛ عن مسروق،، عن وائل، أي، عن منصور، عن خرير، محدسا رمرت 

ِفييعدبون العبور أهل إف ئمالتا: الميءث؛ بمود عجز َرا عجوران عئ يحلن، 
اممهرسول، عل ويحق ئحزختا أصدثهإ، أن أنعم ولم ^^١ ٤٥ثالث،: محبورهم، 

يكود م من نجوون إة افه؛ زثوو ثا له: ئلث، ء اشُ ضل 
بمدبونإثم »ضدكا، قمال: ؤِد؛وز.•' ق يعدبون المور أهل أف فزعمتا عؤ دحلتا 



اثصلأةومواشع اثمساجد كتاب 

أُيه،ص أئنث، ص الأحوص، آبو حدسا الثري، بن هناد حدسا —  ٥٨٦
دلك،بند صلاة صل وما مالئ،؛ وفيه• الخي*يث، ^١ عائنه؛ عى منروق، عى 
ثُبمئذينممحلالإلا 

متهاتفواتي، وفيه محلفة، بألفاظ لكن واحد حدين، هذا C ١ ت 

عجائزهمأن بدليل الشر بفتنة ويؤمنون يعلمون كانوا اليهود أن ~ ١ 
العالم.هدا يعلمن وناءهم 

عليهفالني الحلم، من الفاصل عند ليس ما الفضول عند يكون قد أنه ~ ٢ 
تبوئا؛،تقتن ررإي،ا وقال؛ ١رتاع، عنها الله رهمى عائثة أح؛رته لما واللام الصلاة 
علالمرأة هدْ عنها تحدسث، التي الفتنة وسلم اله وعل عليه الله صل الٌ؛ي، فحمل 

ثيء.فيها عليه ينزل ب لأنه اليهود؛ حمائص من أما 
لهعلم ولا تتجدد، وسلم اله وعل عليه اممه صل النثي معلومال—، أن ٣" 

ومسلم؛عليه اطه صل قال ذللئ، بعد لأنه وحل؛ عز الله علمه ما إلا العيم، ق بإ 
أوجيإؤألفميقتثوفj،المور؟"•ُ'هو،ثعزجأئه 

وينثنونععتبمرون، أي• الاختبار؛ والفتنة قبورهم، ق يمتثون الناس أف ~ ٤ 
الشيحبني الثلاثة هده وعل نبيلثخ؟(، ومن دينلث،؟ وما ربلئج؟ )من أمور• لاثة ثل 

الثلاثة®.الأصول  ١٠مثاها صغثرة رماله افه رحمه الوهاب، عبد بن محمد 

عليكون الشر وطاب ذللث،، ق صريح هو كا الشر عذاب إثيايث، ه~ 
والدليلانمواب، أو النعيم من الثيء بعض فيناله بالبدن تنصل ربإ لكن الروح، 



حتىالقبر عاليه يضيق الكافر بان أحبر وسلم عليه افه صل النبي أن هذا عل 
منونحتالف الأضلاع، فيه الذي هو البدن عل العذاب وهذا أ، ر أضلاعه نحتلف 
يايله.والعياذ الضيق، ّدة 

الإيإن؟عل وهومات، قبره ق الإنسان يمن لماذا قائل؛ قال فإن 

فالخوابت

إذاولهذا منافق؛ لكنه ٠لاهتا الإسلام عل يموت من الناس من لأن أولا؛ 
لأف٠؛ فقالتهر شيئا يقولون الناس سمعت، أدرىإ لا هاءا هاْ بقوله! أحان سئل 

وأنقلوبنا، يزخ لا أن افه أل ~نقلبه إل يصل لر العافية~ اش أل —نالإيإن 
الإطنضا"•يدخل 

مثل:تأل لا من ؤيشنهم صدئهم فلهر الذين الناس من أف وثانثا: 
عليهافه صل الثبي عن الحديث ل جاء كإ يسألون لا فإمم لشهداء، ا٠ 

وامتحانفتنة أعفلم هي رأسه عل السيوف، بارقة وأن وملم آله وعل 
الشهداء،س مرتبة أعل الأنبياء لأن يألون؛ لا فهم الأنبياء أيضا منهم و٠ 

يسألون.فلا عنهم السؤال ولأن 
ظهربإ إيانه لصدقا أل يلا فإنه الله؛ سبيل ق مرابطا مات س ذللثج ك٠ 

مله.عس 

(،٤٧٥٣)رقم الشر، ق المالأ باب المة، كتاب وأبوداود: (، YAU)؛/أحمد أحرجه )١( 
رصيلراء اص 

السابقة.الصفحة ق نحرمحه تقدم }٢( 
٢(.٠  ٥٥)رنم الشهيد، باب الخنائز، كتاب ؛ المائي أحرجه )٣( 



اثصلأةؤبمواضع اث«س1جد، كتاب 

الدينمن والصغار الفترة أهل وهل نبيها، عن تسأل أثة كل هل شل: فإن 
يفتنون؟

وأمالآبائهم، تع الصغار إذ يفتنون، لا أمم فالذلاهر الصغار أما ءالخوابت 
رسولها.عن تسال أمة وكل وحل، عز الله أراد ما ص، يفتنون فإمم الفترة أهل 

باللهتعوذ إلا هدا بعد صلاة يصل لا صار والسلام الصلاة عليه الرسول أن ~ ٦ 
قالتعوذ هد.ا موصع أن الكتاب هدا ق الله— ساء ~إن وسياق الضر، عداب من 

لأنالأحايين،؛ من الاستحباب افه رحمه الووي وأحد ، الأحثر التشهد 
هوبنفسه.يتعوذ كان بل أمر؛دلاثأ، ما والسلام الصلاة عليه الرسول 

 ~U افهرصي عائشة لأن إسرائيل؛ بني أحبار الإنسان يكدب أن محوز أنه
ام!أثثلاثة إل تتقسم إسرائيل بني وأحبار فكل.؛تهإ، قالت،! عتها 

بهحاءلتإ سريعتنا لأن تصديقه؛ محبا فهدا بشريعتتا، صدقه علم ُا الأول• 
الذياليهودي- العاي -يعني؛ الخن وملم آله وعل عليه الله صل الني صدق كإ 

إصع،عل والأرصئن إصع، عل السموات، يجعل افه أن التوراة ق نجد إنا قال! 
وسلمعليه الله مجل الني فضحلث، الخدين،، تمام وذكر  ٠٠إصبع.عل والثرى 

٠٠ر لقوله تصديما نواحيه ثدت، حتى 

الإسرائيليات،من ممر مثل نكذبه، أن علينا فيجب، كذبه، علمنا ما والثاق! 
عليهداود كقصة الأسف، مع التفامثر من ممر  ١٢٠وحثي التفاسير ق تذكر الى 

)ا(اظرْ)ص:؛اه(.
(،٤٨١١)رقم ئور؛ِ.ه، -ص أق ئدرؤأ مما ؤ ١^ ئول، باب، الضر، كتاب، البخاري؛ أحرجه )٢( 

عنه.الذ رصي عود مابن عن ( ^١٢رقم)٦٨القيامة، صفة ممابج ومسلم: 



باباس|هه1باصذنيئابام

لزوجها فارمل تتيسر، ولم طالها وأنه اُبمود أحد بامرأْ ض أنه واللام الصلاة 
رئيسأن والعجيب شنيعة، عظيمة كدية هدْ فيتزوجها، يمل لعله المعارك إحدى 

الحاحامامتحمن الثائرة علميه فثارمحت، الموصؤع هذا حول تكلم الأيام هذْ اليهود دولة 
لكنهمملكا، يرونه بل نسا يرونه ما أيصا ~هم داود الللث، ق يهلعن لماذا )كارهم( 

التيالتضر كب بعض أن الأسف، ومع فيه؟ يهلعن كيف صاةا~ت ملكا يرونه 
محت،فهده فيها، ملث، لا منكرة قصه وهي القصة، هد0 مل فيها يوجد لم؛ن للم

نكدحا.أن محب بكذبيا شرعنا يشهد الي إسرائيل بتي فأحبار نكدحا، أن علمينا 
بالتصديقملزم؛ن غثز فنحن تكا.سه، ولا يتمييقه شرعنا يرد ب ما الثالث،! 

مصلحة؛ذللن، ق كان إن سيإ لا عنهم، به نتحديث، أن بأس ولا بالتكديم،، ولا 
ئءوىا،ؤلأتكدثوىا«ره.

عنها؟اض رنحى عائشة كدبتهإ ، كيفقيل: فإن 

وملم!علميه افر صل ئوله ل الخر يبلغها لم أنه إما يقال؛ أن فالخواب 
فكذبتهإ.شريعتنا نحالف، مما هذا أن رأيت، أوأخا تعئ.؛وهم،ا، ولأ تصدقوهم، ررلأ 

اممهصل النبي لأن الهائم؛ تسمعه الفر عذاب أن عل دليل هذا ل ٨" 
تسمعه،حيمة فكل البهايمٌ، ثنئعه عدابا رريعدبول قال! وملم آله وعل عليه 
هذاتمع لأخا ٠؛ جملثإر يعدب شر مريتإ إذا الخيل أو البغال بعض إن حتى 
العافية.اف أل نيعدب، القم 

أبيرعن ( ٤٤٨٥)رنم ه، ملوا ؤ تعال! اه قول باب التفر، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
عنه.الله رمحي هريرة 

والمصري)جفل(. الوسط٠ ءانمجم ينظر: وقنع، وانرعج وأسمع وض ونفر شرد أي؛ ^٢، 
الأمحران.العنيان 



انملأةومواشع اثمساجد كتاب 

ولوحما كان إذا الخثر بمدق بل حما، كان إذا الكافر من الحر تصديق — ٩ 
تعنه افه رصي هريرة أي حديث ق وسالم عاليه اش صل الني لقول الشيطان من 

وهؤظوب((را؛.ررصدمك 

(.٤٤٠)ص! نحريه قدم تا 



وادا«ادت1ذسهماسمة

ub  انملأةفئ نايسماذثن

نطوب ه ئالأ: خزب؛ نن نزهن الءيد، صنو خيض -  ٥٨٧
بنعزوْ أحإرق( ماوت شهاب؛ ابن عن صاتي، عن لجدثنام، ئاوت نعد؛ بن إبراهيم 
صلاتهستعيدي ونلم عليه اض صل اش رمول نمعت يالث! عائثه اف الزبم؛ 

'.١٧٠١فته من 

تيعنى الدجال®، فتك من صلاته ه ®ينتعيد عنهات افر رصي قولها ]١[ 
الديال.د عل تعال اه محعالها اض الفتة 

يمتهن،لن كالنجار ية نصيغة أو الدخل من مبالغة صيغة ررالدجال® وت 
الدخلويكون الدخل يمتهن لن والدجال الخيالة، يمتهن لمن والحداد النجارة، 
الدجل،كثير فهو الأمرين، بئن جامع الدجال الرجل هذا أن والحقيقة صنعته، 

وحزفته.مهنته أيمحا والدجل 
مندتكون فتنة أعفلم فتنته لأن فتنته؛ من وسلم عليه الثه مجل النبي يتعيد 

بنيمن رجل وهو عفليمة، فتنة فهي الساعة، قيام إل واللام الصلاة عليه آدم 
)كافر(،عينيه بين مكتوب والسلام، الصلاة عليه الني وصفه كا أعور• ادم 

ؤيبعث،؛، قارثار كان ولو المنافق عن وتغي،—، قارئ، غير كان ؤإن المزمن يقروها 
آ،ألمار سبعون أصفهان تهود من ؤيتبعه والعراق، الشام ؛؛ن الشرق جهة من 

بابهالفتن، كتاب ت لم وم٧(،  ١٣١)رقم الدجال، ذكر باب الفتن، كتاب اابخ١رىت أخرجه )١( 
(٢٩٣٤)رقم ه، نفالموضع ق وسالم صه، اف رضي أنس عن ( ٢٩٣٣)رقم الدجال، ذكر 
محه.اطه رنحى حديقة عن 

محه.افه رضي أنس عن ٢( ٩ ٤ رنم)٤ الدجال، أحاديث، من شة باب الفتن، خاب لم: مأخرجه )٢( 



اثصلأةهاضع 44اثمساحد ، كنائ
====^===^ٍ===ًكً=ً==طءء ٥٠٨

ؤيمكثالرح، امتدبرته لكلغيث مريئا سثوا فيها ؤيثر الأرض، ل ويعين، 
لكيامنا،أيامه وسائر لكسبؤع، ويوم كشهر، ليوم كسنة، يوم يوما، أربعتن فيها 
عيسىينزل ثم يوما، ومبلتن وأربعة ستة الجمؤع يكون الأيام هذْ حمعنا فإذا 
تشملالأصل ق والشام اللي، بابح عند الشام ق واللام الصلاة عليه مريم ابن 

•صره ؤيتتهى هناك فقتله فدسهلن، 

اممهصل نبيهم من الدجال هدا يصفات السلمون علم أن بعد قيل• فإن 
فتنته؟يتجنبوا أن سهلا أليس وسلم عليه 

يعني!الهول؛ لشدة قيل عإ يدهله ما الفتنة من ان بالإنينزل فالخوابج؛ 
ماأوفر أهلها إل تعود النعم وتصبح فتنست،، والأرض فتمهلر، المإء يأمر رجل 
والسإءتؤت أن الأرض مغ أحد محبه لر ؤإذا لخإ، تكون ما وأكثر صروعا، تكون 

ولكنؤينى، يدهل الإنسان أن يوجب ثيء هذا ء-جإ؛ن، وأصبحوا تمهلر، أن 
الذيالدجال أتت أنك أسهد ؤيقول! يثبت، الذي الشاب، فهذا ثست،؛ اطه ثسه من 

فرضنؤيفرقه ؤيقتله شن، وسالم، آله وعل عليه الله صل الله رسول عنلث، أخثرنا 
3،يقتله نم يتهلهل، فتقل أقل فتقول؛ يناديه ثم الناس ويشاهده بينهإ، ؤيمثى 

قبه قذف عصاه فمن الحتن، رؤيا ل ونارا جنة يديه بتن إن ثم عنه، فيعجز الثالثة 
ناراآُ،الحقيقة ق وهي الحنة ق به قذف أطاعه ومن جنة، الحقيقة ل وهي المار 

عفلمة.فالفتنة 

^مرنم)مأ(صضاسينتنرضافسالم:ئاب )ا(أحر-بمم
رقمالدية، الدجال يدحل لا باب الدبة، فقاتل كتاب: خارى، J١—بمعناْ— أحرجه )٢( 

عاليهالدية وتحريم الدجال صفة ل باب الساعة، وآشراحل الفتن ى1ب ومسلم: (، ١٨٨٢)
عنه.افه رمحي الخيري سعيد أيٍر عن ٢(،  ٩٣٨رقم)ؤإحيائه، الزمن وقتله 



U ub سممأذAm  ،اسلأةف
٥٠٩==شم=كد=دصدد==د=د^^=د 

هذهمثل ؤياله، يتهلهل عليه يقبل الذي المؤمن لدا الدجال محتل ت قل فان 
الحقيقة؟سبيل أوعل التخيل سبيل عل هي هل الأشياء 

حقيقة.هى فالحواب: 

فقط،حيانتن ومحيى موثتتن يموت الأحياء من الشخص أليس قيل: فان 
بحى؟ثم يقتل نم يمي، نم يقتل المؤمن هدا فكش 

محييوالسلام الصلاة عليه عيسى كان خاص، حكم لها الأيات ^١'<-،؛ ١٤
ألوف،وهم بيوتهم من خرجوا والذين الله، أحيا0 البقرة وصاحسا اش، بإذن الموتى 

العموم؛عن خارجة ائل المفهذه الله، أحياْ القرية عل مر والذي اممه، أحياهم 
وجل.عز الله آيات من تكون 

اممهصل للمنبي قال عنه افه رصي المغيرة أن الصحيحثن ق ورد فتل؛ فإن 
منررهوأهون فقال! ماء، ونهر خبز جبل معه الدجال إن يقولوزت وسلم! عليه 

اذء؟ونهر الحبز جبل من أعفلم الرائي عند وايار الخة أن مع ذلاك«را؛، 
الحنةعن وحدث الدجال، ا هلم. تعفليم قلبه ل يقع لا أن أراد فالحوابإ 

لوالنار 

قباب الفتن، كتاب ت لم وم(، ٧١٢٢رنم)،، JI>-J|JIذكر باب الفتن، كتاب \دخ\وي.' أحرجه ١( 
رذم)بمّآبمآ(.الJجال، 



اثصلأةؤبمواشع المساجد كتاب 
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بذووهن وأبوكريب، يم، وابن ا-بجفمي، عئ بن م وحدثنا -  ٥٨٨
عنالأوواعئ، حدثنا وكع، حدثنا كرب أبو مال وكح؛ عن محنا حرب؛ 
ممر،م نن عض وعن _؛؛ م عذ عائشة، ى بن محثد ص عطثه، بن حثاف 

رءإداوسلم؛ عليه اممه صل افه رسول يال، دال1 هريرْ؛ أي عن تلمه، أي عى 
جهنم،عداُسا من بك أعود إق اللهم يقول؛ أرع، من بافه ينبمتبل أحدثم يشهد 
ا.الثجال<،ا اييح فتته ثر ثمى ؤا،را'ت،، الحثا فئته ثمذ الم، عداص، ثمى 

؛،1jأعوذ إن رااللهم وسلم؛ عليه اممه صل بقوله مبق ما عل زاد هدا [ ١ ت 
ؤسؤثمن الم، عداُب، لأنمن قال؛ نم النار، عداي، يعني؛دللث، جهنم" عد«ف مذ 

•الدجال" الييح فتئه ثر نين واؤاُتط، انغيا 
المر؟عذانمج من يعاذ ألا جهنم عداصر من اعيد إذا قائل؛ ئال فإن 

يه،تحهل لا ُه ذنء ن نكه ٠ ُه، ذنه شد} المم ؤ، ، يعييقد لا، ار،ت فالخي 

صخل;ص.
المار؟عذ\ب من وقي الضر عدابح من وقي إذا أليس مال؛ فإن 

اضيلقى حتى له العقوبة وتوحر الشر، عداصؤ من يوقى قد لأنه لا؛ قلتا! 
القيامة.يوم وحل عز 

علتدور المحيى فتنة واؤايتؤ®، الحثا ؤتؤ مذ ١٠وسلم! عليه اممه صل وقوله 
٠وسهوة محمهة، محسثان1 

واuطل،الحق ُين يميز فلا الإنسان عند بالباطل الحق يلمس أن فالشهة: 
شبهة.فتنة هده باطلا، يقلنه الحق ؤييع حما، يقلنه الباًلل فثرتكب 



0سم1سماذمداسمة
٥١١ض=ض==ط=^==—=====— 

قوشهوة إرادة عنده لكن وتمييز، بالحق علم عندْ يكون أن الشهوة؛ وفتنة 
الحقفهوبملم النكاح"، شهوة وليت الإرادة، هتا باكهوة ~ويراد الحق، نحالمة 

ممرا.تقع وهدم التقى، شهوة لمجرد يتبعه بل يجتبه، فلا التاءلل ؤيعلم يتبعه، فلا 
الأول،بخلانج باض— —والعياذ عالم عن نمير لأما أعظم؛ الشهوة وفتنة 

ؤيستقيم.يتعلم فد الأول فإن 
معنيان!لها المإت فتنة راوالإدت،اا وقوله! 

اووفن(،)بعد اضر فتنة وهي الموت، يحد كون التي الفتنة الأول! المعنى 
اشهيثبتج ونبيه، ودينه ربه عن يسألانه كريم؛ن مالك؛ن من بالسؤال الإنسان يفتن 

اف،ربي( المؤمن! ويقول الأحرة، وق الدنيا الحياة ق الثابن، بالقول آمنوا الذين 
عظيمة؛فتنة وهد0 وملم، آله وعل عليه اف صل محمد ونبتي الإسلام، ديتي 
متفرداقرْ ق والأن أهاله، وهوق ساعامتؤ قبل الدنيا، من فراق عل الإنسان لأن 

لأنإشكال؛ لا المعنى هذا وعل نشيت، إل بمتتاج عغليمة فتنة ق فهو بعمله، 
بحدالمإت وفتنة الموت، قبل المحيى فتنة إن إذ متغايرين؛ عهلف هتا العهلف 
الموت.

يكونوحينئلم. الحياة، آحر ق يحني الومت، عند تكون التي الثامحا■ والض 
لأمابالدكر؛ وحمها العام، عل الخاص عطف باب، من سبق ما عل عطفها 
الموت؛عند آدم بتي إغواء عل يكون ما أحرص الشيهلان فان سبقها مما فتنة أعظم 
جنة،فال بخير له يجتم أن إما الطرق مفرق وهي يقولون كا الصفر ساعة لأما 
نار.فال بثر له يجتم أن ؤإما 

ي)ص:ملأ'0(.)ا(تقدم 



اتملأةاضع ٠٠٠اثمساحد كناس 
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افررحمه تيمية ابن الإسلام شيح ذكره كإ أحرى فتنه الإنسان يفتن وربإ 
اليهوديةعليه تعرض ، — العافية اش أل —نالمويت، عند عليه الأديان بعرض 

يدينحد له! ويقول أبيه، بصورة الثيطان له ؤيتمثل والإسلام، والصرانية 
عليهنومن لا الخن ولهدا عفليمة، ضة هده باق-، -نعوذ الصارى أوبدين اليهود 
يعد،بعد يمول! كان المومحت، سياق ل أنه الله رحمه أحمد الإمام عن وذكروا الفتنة، 

أناملهيعص أمامي الشيهلان إن قال! بعد؟ بعد قوللث،! ما له! فيل أفاق فلعا 
يحنيبعد! بحد ومعنى بعد، بعد فقال! عليه، فامحت أنه يعني! أحمد، يا في ؤيقول! 

ولكملما محسن أن الله أل —نحهلر عل فهو بدنه ق روحه دامت ما الإنسان أن 
عفليمة.فتة هده الخاتمة-، 

نستعيدأن أمر بل وسالم، آله وعل عليه الله صل الله رسول استعاذ ولهذا 
الأربع.هده من 

فتنتهأن تقدم الدجال،، السح فتنه مؤ لاثمن وسالم• عليه الله صل وقوله 
منأعظم فتنة الساعة قيام إل والسلام الصلاة عليه آدم حلق ما؛؛ن وأنه عفليمة، 

قومهأندر إلا ني من ما أنه والسلام الصلاة عليه الني أمحر وقد فتنته، 
محتاجشديد عغليم أنه معناه به الرمل إند'ار لأن ذللث،؛ ل إشكال ولا ، الدجال 

آخرق سييعث، أنه المعلوم فمن ؤإلأ السابقة، الرمل منه وتحذر علميه تنه أن 
محيرونوالسلام الصلاة عليهم الرسل صارت منه وتحذيرا به تتوتآا ^^، الرمان، 

•ثه وينيرون ٌنه 

(٢٥٥)؛/الفتاوى، امحموع )١( 
رنمومتام٠اإثامهيأه، ولمي ؤ تعال؛ اش نول باب الأنياء، أحاديث كتاب الخارمح،؛ أ"مجه )٢( 

ههإ.اش رمحى عمر ابن عن ٢(  ٩٣)١ صاد،;نم ابن ذكر باب القس، كتاب لم؛ وم(، ٣٣٣٧)



اسلأةف، سمماذ،ته u )اس 
٥١٣

عنمعيب، أحمتئا اليإن، ابو أحبنثا إمحاى، بن بكر ابو حييتي — ٥٨٩
وتئمعلثه اممه صل اي روج عائشه أف الزب؛و؛ بن عنؤ0 أحمثبي قاوت الزهري؛ 
منيك أعود إق لآ\ذ\ةأ الصلاة! ق يدعو كال وتلمم عآيه اش صل اللمي أف أنمريه؛ 
ؤايات،المحا فتك من بلئ، وأعود الدجاو، السح فتك من محك وأعود اكم، عدايت، 

منئنتعيد ما أكم ما  iJjI^له مماو ماJئاث والمما<، من ثاك أعود !ق ^^ ١١
مأحلم،<الووعد يهدب،، حدث عرم إدا ارإن: مماJ اش؟ زتوو يا المعرم 

يدكرلر فانه النقص أما عليه، ونيادة مبق عإ نقص الخدين، هدا ق [ ]١ 
المأممى بك أعود إق رراللهم فقال،! الزيادة وأما جهنم، عذاب ْن التعوذ 

الواجب،بترك إما يكون والإثم ميص، فهومصدر الإثم، يعني؛ ررالماثم® والئرمءات 
ذلكأوغتر أوجنايه ذيئا الإنسان يغرم أف الغرم• يحّمح، ُُوالممٌ المحرم، أوبفعل 

للناس.يلزمه مما 

قائلله فقال ذلك(، من باممه يستعيد واللام الصلاة عاليه الرسول فكان 
اممه؟رسول يا المئرم من ستعيد ما أكم ما غثرها~ت أو هي تكون أن —ومحتمل 

يحنيهكدب،ا< ، ®^١٠داحلم،«: ووعد هكدبف، حدمحث، عرم إدا ١^^، ^ ١١ممال! 
آققال: مأحلم،« ررووعد عنده، ما ينكر أو ذللث، أشبه ما أو مالأ عندي إن يقول: 

عليهافه صل النبي كان فليلك، ثيء، ءند0 ليمن لأنه نحلم،؛ ولكنه غدا بحقك، للثظ 
بلالدعام؟ هل،ا يقول أين تبين ولر الصلاة، ق ذللث، من باممه يستحيي وملم آله وعل 

ليكون الدعاء هدا أن بيان اممه ماء إن سياق لكن الصلاة، ق يدعو كان قالت،: 
آحرالصلأة)اكهدالأض(را؛.

)ا(و)ص:؛اه(.



اثملأة ٠٠٥١٠٠٠المساحي ا كتاي
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حيينيمنلم، بن الولد حدسا حند_،، بن ومر وحديي — ٥٨٨
^نمثاسمحضهئت:رة

الأخرالتشهد من أحدآقم قئ ررإدا ومحلمم؛ عليه اممه صل افه رنوو ماو بمولت 
ادحيافئته ثمن المم، •عداك، ثمن جهم، عداك، من أنبع: من باق يلثعود 
•الدجال؛؛ الميح ثر ثمن واؤات، 

وحدس،قال: زياؤ•)ح( بن ثقل حدس، موسى، بن ا-ثكم وحدسه — ٥٨٨
ا:بم• الأووائ■' عن محعا مح~؛ ابى ~ينيت يتى ءع حئرم، ن ئ 

اااماالاللمدمح:^يممحصا،،ثلالإظ، 

زيادةوهي علم ننادم معه لأن يدكره؛ لر من عل مقدم ذكره من لكن ]١[ 
الدعاء.هومحل الأحر التشهد ولأن ثقة، من 

الأمرق والأصل للأمر، اللام باق؛؛ ررقليتعود وسلم: عليه اممه صل وقوله 
فمنهلكث،، منها اممه يعدك لر إن عفليمة، دواهي أمور هدْ أن سيإ لا الوجوب 

القوليتوجه هلكت؛ منها لج لر إن عفليمة أمورا كوما أجل ومن الأمر أجل 
بنأحمد الإمام مذهيا ل الوحهين أحد بالوجوب القول كان ولهذا بالوجوب، 

اممه.رحمه حنبل 

ووجوبيذلك،، الدعاء اكد عل يدل مما اش رحمهم العلعاء من ءلائةة قال وبه 
ذهب،الذي التشهد ق وملم عليه الله صل الني عل الصلاة وجوب من أقوى هذا 

منواجب أما إل وبعضهم الصلاة، أركان من ركن أما إل اممه رحمهم العلكاء بعض 
الصلاة.ق -بما أمر يرد لر أنه مع سنة أنبما إل وبعضهم الصلاة، واجايننؤ 



وار|،،اسءاذضالاسمة
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آلهوعل عليه اطه صل الله رسول عنهم الله رصي الصحابة سأل ؤإنإ 
الأمرفهدا محثداار١آ، عل ضل  ٣١،رئولوا: فقال: عله؟ يصالون كيف وسلم: 

عليهاممه صل الني عل بالصلاة مستقل أمر هناك وليس للكيمة، إرشاد أص 
عليك؟نصل كيف سئل• إنإ الصلاة، ق وملم آله وعل 

افصل الرسول نول نوجه فكيف الدعاء هدا بوجوب فلنا إذا نيل- فإن 
تممد هدا هاو »إدا التشهد: ق محه اض رمحي عود مابن حديث ق وسلم عليه 

ءثلأئه«رأا؟

وسلم:عليه اممه صل قال ولهدا الثيء؛ هدا يوجب أن قبل هدا فالخواب: 
عندوعرف تهمر قد الأحر الشهد كأن الأحر٠؛ التنهد مى أحادمئم هؤغ ارإدا 

فشيئا.مسا محدث والواجبات الثيء، هن.ا ق زيد ثم عنهم، اهه رضي الصحابة 

مثل:ورد يإ إلا تيع فلا الركؤع أما كثيرة، الصلاة ق الدعاء مواضع فائدة: 
واللامالصلاة عليه الرسول لأن اءفنفي«رم؛ اللهأ ويخئدك، اليأ ارثبمانك 

لقولهللرب؛ تعظيم الركؤع أن فالأصل ؤإلأ ركوعه، ق ذلك يقول أن يكثر كان 
فواضحالجود وأما أ، الئباار فيه هعفلموا ١^^؛ ااأما واللام: الصلاة عليه 

ءدلالسجدتان بين والخلوس دعاء، الأحثرمحل التشهي. بعل. ومادعاء، يدل أنه 

الصلاةياب الصلاة، كتاب، ت لم وم(، ٣٣٧)• رقم الأنساء، احادين، كتاب الخارى; أحرجه )١( 
عنه•اض رضي ءجرْ بن، كعب عن ٤( • رنم)٦ الك،.، عل 

(.٩٧رقم)٠ التثهن.، باب الصلاة، كتاب أبوداود; بمعناه أحرجه )٢( 
الصلاة،كتاب لم: وم(، ٧٩٤)رقم الركوع، ز الدياء باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

عنها.اه رمى عائشة عن ( ٤٨٤)ريم والسجود، الركؤع ق يقال ما باب 
ابنعن ( ٤٧٩)رقم الركؤع..، ق القرآن قراءة عن الهير باب الصلاة، كتاب لم: مأحرجه )٤( 

.١٢٣٥١رضي هماس 
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رراللهمالصلاة: أول ق دعاء والامتفتاح دعاء، محل الركؤع من والرفع دعاء، 
بالوارديأق أن نختار لكنتا ثاء، ما يزيد أن وله حطاياي...،،، وتئ بتي باعد 
أولا.

عذيض، ض هشام، ض عدي، أف ابن ^^١ اقر، بن محمد حدسا -  ٥٨٨
إقرااللهم وتلم: عليه اطه صل اممه مي يال، مول: هزيزه؛ آبا تؤع انه لمه؛ تم 

الدجال((.السح وثر ؤاؤات، الحيأ وفسه النار، وعداك، المر، عداك، من بلث، أعود 
مال:طاوس؛ ض عمرو، عن ئثاي(، حدسا ^، بن محمد وحدسا -  ٥٨٨

منباق ررعوذوا وتلم: عليه الله صل افه رسول هال، يقول: هزيزء آبا تمعن، 
الدجال،المسح ؤنؤ من يافه عودوا المر، عداك، من بافه عودوا افه، عداي، 
.الخاؤايات(( محنه خ باطه عودوا 

ضأبيه، عن طاوس، ابن عن تقال، حدثنا ^، بن محمد حدسا - ٥٨٨
مثية.^٠^؛ عثه ١^ صل النل عن أف 

>ب؛نن ^ قئة، أف ئن نأثو:كر م، محي:ن وخدتثا - ٥٨٨
اممهصل ١^، عن ميزْ، أف عن الأعرم، عن الرثاد، أي عن ثقاي،، حدثتا قالوا: 

ظوهنتدإ،هُ.
صنمه، حيكا يم، ئن محي ك \ٌ ئ محثد ^؛!١ - ٥٨٨

١^وت1لم عثه ١^ صز ١^٠ عن ^؛، أف عن شقيق، بن اممه همد عن بديل، 
اللجال.ومحنه جهئم المزوعداب٠ عداكؤ من يتئوذ كال 



U kjb  ،امملأةسعاذسدم
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مص عليه رئ محا م؛ بن مالك عذ سمحي، بذ محه وحدئثا - ٥ ٩ ٠
لكلوتلم علئه الله صل اممه ونوو أف عثاس؛ ابن عن طاوس، ض الرم، 

نثوذاللهأإنا ررهولوا: ئوو: الثزآن من ي ئتحئإ ي الدهاة ثدا يلئهب 
السيح_ من باك وأعوذ المم، غذب مذ ثاك وأعوذ جهنم، عداك، مذ يك 

أفبلمحي الحجاج• بن منيم ثال أ، واواُي،ررل المحيا فسه مذ بلث، وأعود الدجاو، 
ِلأل، ^Livأعد هاو: لا، ممال: ضلأتاكخ؟ أذمثؤاِفي لاين: هاو طائتا 
ةذثلألإأز1زبخ،أنلإائ1للأ؛.ئم 

بصتنةأتى الخمح حاطب لما لكن الإفراد، بصغة تقال الصفة هذه ]١[ 
فقط.الفعل أول ق الجيع 

[tY  وهال:بيوتها، الصلاة تصح لا وأتيا وجوبيا، يرى أنه عل يدل هدا
موضعق والإظهار الإضإر، موضع ق إظهار ففيه ه، نفبمي• طاؤنا®، رالأف 

لولأنه ذلك؛ أشبه وما والفوهثة لعلة الإظهار منها كشرة: أساب له الإضإر 
طاوتا(ا.)رلأف قوله: من أبلغ يكن لر رويته( رلأف قال• 

الإمامكلام من زواه. طاؤنا ررلأث قوله: يكون أن يمكن ألا محل: فإن 
ابنهطاوس أمر أحلمها من التي للعلة كالتكاس ؤيكون الله، رحمه الحجاج بن لم م

الصلاة؟باعادة 

اممهرحمه لم مالإمام قول من جعلناه ؤإذا الإدراج، عدم الأصل فالحوابج: 
والأصلعدمه.مدرجا صار 
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مممسانملأةتيانسمم

—انمهمار أي ض الأوراعي، عن الولد، حدثتا رثيد، داودبن حدثنا " ٥٩١
علتهاطه صلر الله رئول كال دألت يوباف؛ ض أنةاء، أي ض اطه-؛ عد بن ئداد 
ؤمنكالئلأم، أنث اراللهم ومحال! للأثا؛ انتئمت صلاته من ائصزف إدا وتلم 

كمنمملت ١^: ئاو والإمام«، الخلال ذا بانكث٠ الثلأم، 
الآ١لأضن ^ثئاث4ك الأنتغثاث؟ 
عنمعاويه، آبو  l_J-^محالا! نمو؛ وابن ئتبه، م بن ابو؟كر حدسا " ٥٩٢

عليهالله صل الس كال داJف! عن الخارث، بن اف4 عيد عن عاصم، 
الثلأم،نمنك الئلأم، أنث رراللهم مول! ما مفداو معد!لا لم نلم إدا وتلم 

ؤالإكنام«.١^ ذا رريا نمر! اتن وو ؤالإكنام«، ١^ يا ثان'كق 
عاصثر؛عن حالي أبو حدسا يثز، ابن وحدساه — ٥٩٢

وجم\آاا.ررياذازئاو: الإنناد، خدا 

منالانصراف بعد يكون وأنه الذكر، هذا استحباب عل دلل هدا ل ]١[ 
الفريضة؛أداء بعد المرة سال وإن،ا الله(، أنتعفئ افه، أنتعفر افه، )انتعفر الصلاة! 

وحل.عز اممه يتغفر أن الناسب محن فكان تقصير، محلومن لا الإنسان لأن 

اللاملأن مناسبة؛ فيه أيصا السلأماا أئق اراللهم وملم! عليه افه صل وقوله 
-؛ذاتوسل الإنسان فكأف وعيب، نقص كل من سانر وعلا حل فهو اللامحة، من 

محالولذا وحل؛ عز اممه عند مقبوله تكون بحيث صلاته له الاJه سلم أن إل الاسم 
الثلأم؛،.ارؤمئلثإ وسلم! عليه افه صل 



و1باتباباسمساسلأةويي1نسه
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محئرْررساركت،' والإكرام"• الخلال يا ررباركت وسالم؛ عليه اطه صل وقوله 
والتعاظم،التعال بمعنى التارك وأن وتعاءلمت،، تعالسث، المعنى؛ بان بعضهم 
باللفظأسس؛، التفسير وهدا وحيراتلث،، بركاتلث، كثرمتذ المعنى؛ بأن بعضهم ومره 

وحيراتالث،.كثرُتج؛ركاتلث، الراد؛ أن أي؛ نله؛ اللمءي من 

الخلال،صاحب، يا أي؛ والإكرام" الخلال *يا وسلم• عليه افه صل وقوله 
حلقه،فعل أو فمله، أنه فيحتمل الإكرام وأما وتعال، سحانه وصفه والخلال 

عزواش محزم، من يا المعنى أن ومحمل تكرمه، أن يستحق من محرم من يا يمعنى 
معأيصا وهو ؤيكرمونه، الناس ويعظمه الخلال، ذو فهو مكرم، مكرم وجل 
ؤوكذلإذابجءاد؛هتحال'' اش قال الإكرام، يستحق لمن مكرم وجل عر جلاله 

لالإماء:-تما[.

صشعبه، حدسا أيى، حديتى الصمد، عد بن الوارث عد وحدثنا — ٥  ٩٢
عنالخار١ث،؛ بن اش عد عن وحالي•؛ الخارمث،، بن اف علمي• عذ عاصم، 
الخلأل ١٥>ايا يمول؛ كال ١^ عي بثه؛ مال؛ وسئم علملمه اش صل، الأى أف عائثه؛ 

ناومحام*ا"•

عنهإاش رصي ثوبان وحاويث، عائنة حلءيث من الخديث هدا فصار ت١[ 
ثلائا.الاستغفار زيادة عنه اش رصي ثوبان حدسث، ق أن إلا 

٠٠٠



اتملأةؤعواضع اتمساجد كتاب 

بنالئ_، عن متصور، عى جرير، أح؛رثا إبراهيم، بن إنحاى حدثنا — ٥  ٩٣
أفمعاويه إل سنبه بن المغثرْ كب قال؛ قغبه؛ بن المغيم تول وراد عى رالإ، 
)^٩^اشُقال:ذتؤ الذلأة من قئ إذا زتئركاJ اهُم ضل اض ذئ 

^٠^ ٣١قديث، ثيء ثل اشد، وه اممث،، ه ه، وخدة؛٠^^، 
الخدمئاكاشا١لص،ولأصياذنئ،،ؤلأ:عذا 

بعدالدكر هدا يقول أنه ظاهره وملم، الصلاة من مغ إذا وهذا ل١[ 
يقولكان أنه عنهإ اش رصي وعائثة ُوبان حديث من مبق لكن مباشرة، اللام 

و؛اااللهمفالبداءة؛الاستغفار هذا وعل اممهء، ،أنتغفر صلاته؛ من انصرف إذا 
١^^ُدا من بالصلأة ألصق لأنه أول؛ ٠١•• السلام. أئث، 

هووا،لآلوه مألوه، بمعنى ررإلأ،؛ الهاات إلا إه ررلأ وملم؛ عليه اممه صل وتوله 
الأوامر،معل بالمحبة والتعفليم، المحثة عل مبنية افه فعبادة وتعذلإا، محبه المعبود 

نفيمن مكونة العفليمة— الحمالة هازْ —أعني أيصا وهي النواهي، ترك وبالتعغلمم 
يمكنلا إذ والتوحيد؛ الإحلاص ركنا والإئبادت،~ النفي ~أي؛ وهما ؤإئيات، 

والاثباتجعدم، القي لأن ؤإثبات؛ بنفي والآحلأص-إلأ التوحيد -أعني؛ ذلك، 
نفيهذا قائم، أحد اليست، ق ليس مثلا؛ قلتا فإذا المشاركة، يمغ لا نفي يدون 

لكنزيد، قيام إثبامحت، فهذا الست،، ل قائم زيد ئلت،؛ ؤإذا قيام، لا إذن؛ محص، 
نيد،إلا قائم البيّتث، ل ليس تلت،؛ ؤإذا اليت،، ل تاء غرم يكون أن يمغ لا 

يتملا ولأا البيت،؛ ق القيام ق نيدا أحد يشارك أن يمع وإJبامت، مي فهذا 
بتقديمأو بإنا أو ؤإتباُتج ينفي كان مواء بحصر؛ أي؛ ؤإثبايتخ، بنفي، إلا اكوحيد 
ذلكط.أشبه وما المعمول 



مباباممضساسمةييي1نساه
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للجنس،نافية »لأ« الإعراب،: اهوبم«: >الأإلةإلا ومالم: عليه افه صل وقوله 
أداةولست، استثناء، أداة وارإلأرا الفتح، عل مبني معها مركب اسمها وررإلهءا 
لفظايستقيم لا وهذا ررلأ،ا، خر اراش<، ذكون أن لزم حصر أداة قلت،: إذا حصر، 

الكرات،ق إلا تعمل لا ارلأ؛؛ فلأن لفظا استقامته عدم أما معنى، يستقيم ولا 
أي:ال؛ه،ا إلا إله ءرلأ قلت،: إذا فلأن1ئإ معنى وأما ،، المعارف، أعرفالحلألة ولففل 

إلايعبد ميء فلا الله هي المعبودات حمح تكون أن ذللث، أوهم اطه إلا معبود لا 
والتقدير:محدوف،، ررلأ(( خر نقول: ولهدا فاسد؛ معنى أنه ثلث، لا وهدا اش، 

دنآلصذلماكبأنيأممه ؤ وتعال: تيارك قوله لدللث، ؤيدل اممه؛ إلا حى إله لا 
]الخج;■؛![،ئزآّ؛آكقئاره وأ)ىأممه خوألمحبذ ثأدنحماثمم-محىيندؤمحهء 

موجودإله لا أي: ا)موحود(، بكلمة: النحاة من قدره ومن القدير، هذا من فلابد 
تحال:اممه قال وجل، عز اممه سوى موجودة آلهة هناك لأن حتلمأ؛ فقوله اممه إلا 

كانتؤإن ١[ ]مد:ا٠ شءه دو0أءمن ص ثدمن أؤ عتير عثئ، أج 
من-؛I ؛,أثث ٧١ئآ ؤآانآه أنم ستتوذا أسملأ همرإلإ ؤِإق وقال: حقا، آلهه ليت، 

هيآلهة.نقول: العابدين هؤلاء مع تنزلا لكن لالنجم؛'آآ[، ّشلرأه 

يقدرحق؟أن دون اممه( إلا إله )لا الإنسان: يقول أن يجزئ هل قائل: قال فان 

وعملوالسنة القرآن ، ظلففقد يجزئ لا قال: ومن يجزئ، نحم قلمتا: 
فهلت،:سماكه لو لكن ويكتفون، اممه( إلا إله )لا يقولون: المسلمثن كل السسلمين، 

ليس)حق( فتقدير بامحللة، هذه آلهه، ليست، هذه قال: تعبد؟ الأصنام هذه 
حق(.)الهدير: هكذا: إالناسنقول الكلمة نشرح عندما لكن بواجب، 

للتوحيد.تأكيد هان.ا و4،ا ثريلئ، لا ااوحدْ وسالم: عليه الله صل وقوله 
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تالملك وحل0 له الحمرI لأفادة الخبمر فيها قدم حملة النكا، ®و4 وقوله؛ 
المواتق ما كل يملك الملك، له الذي هو تعال فاش والأفعال، الأعيان ملكا 

فعل(•)كل فيها تصرف كل ؤيملمك والأرض، 
قاللكااا ررله ق يقال ما فيها يقال الخندا؛ رروله وممحالم! عليه افه صل وقوله 

بعدوذكرت وتعفلع، محبه يالكإل المحمود وصم، هو والحمد الحصر، تفيد أما 
للحمدممتحى فهو ملكه ق يفعله ما حمح أن ليتبين اللك،؛ حموصة إثبات 
مالآلتحنتؤماقكُ آكك، لله ؤآ-لمد قال؛ ولهذا الحمد؛ عل مبنى ملكه وأل عليه، 

يالؤدهءبمز،ألْلثني وا*لأدم، آكمؤُتا حق آفك، ,ش ءؤآلح-مد ]س1ٍ:ا[، آير؛؛1و(ه 
مبنيةكلها افه وأفعال اممه وحلق افه مللث، أف عل يدل مما ذللث، أشبه وما [ لالأنعام;١ 

حال.كل عل محمد فهوالذي الحمد، عل 

أيقاهذه هديرا؛ ثيء كل عل رروهو وسلم؛ آله وعل عليه افه صل وقوله 
الفعلإمحاد هي والقدرة القدرة، بعموم وحل عز الله عل الثناء فيها حثرية حملة 

صدهاوالقوة العجز، صدها فالقدرة صحف،، بلا الفعل إمحاد والقوة عجز، بلا 
إدراكله من ما يوصف، والقوة إدراك، له من إلا ما يوصف، لا والقدرة الضعف،، 

منلكن قادر؛ أو قدير نقول؛ ولا قوي، البناء هذا نقول؛ ولهذا له؛ إدراك لا ومن 
قوير.ونقول؛ قوي، نقول؛ إدراك له 

يشاءما عل )وهو يقال؛ أن يصح ولا جاءت، كإ تْللق الحملة وهذه 
يقدرلا يثازه لا ما أن مفهومها أن أوهم يشاء ما عل قلت،؛ إذا لأنلث، قدير(؛ 

لميكن، إ أ يب وما كان، ماء ما لكن اء، يلا وما سهاء ما عل قادر وهو عليه، 
إمايقولون؛ الذين المعتزلة رأي عل العباد أعإل عل له قدرة لا أنه أيما يوهم 



ات^بامممساسم٠ري^ىسهباب 
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يقولأن ينهى ولهذا عاليها، قادر غير صار بمشيئته تكن ب فإذا بمشيئته، تقع لا 
قدير.يشاء ما عل إنه القائل! 

فهذه]الثرى:بمأ[ هإ-بره لكآئ ءؤرهوء،م^اإدا وتعال؛ شارك قوله وأما 
الذيالرحل قصة ل وكذللثج عنه، يعجز لا خمعهم شاء إذا يعني؛ بالجع، متعالمة 
هذالأن ؛؛ قادر،ارأثاء ما عل ®إق تعال! افه فيقول يدحل من آخر الحنة يدخل 

علمرمحا ولوكشت، الحنة أدخالارث، أن عل قادر فأنا يعني؛ معير1،، بفعل محصوص 
تتوهم.فلا شساائ، 

بقادراعاليها فليس ذاته العقل اخمى يقول! )للجلالن( عبارة وهناك 

غلط؛أنه شلث، لا وهذا ذاته، عل إلا قدير ثيء كل عل هو يقول! رأيه عل يعني 
بكلمة!تريد ماذا نقول! لأنتا فامدا؛ معنى بممل ولأنه افه، أطلقه لما تقييد لأنه 

إلأوينزل يستوي أن يقدر لا يقحل! أن يقدر لا أنه تريد هل ذاته(! العقل )خص 
سبحانهه نفبملك أن مثلا يقدر لا أنه تريد أو ذلك؟ أشبه ما أو الدنيا المإء 

وتعال؟

العرشعل نوي ليينزل أن عل قادر هو بل ماطل، الأول أرديت، إن 
ولهذاالقدرة، به تتعلق لا مستحيل ثيء فهذا الثاق أرديت، ؤإن يشاء، ما ؤيفعل 

ااءقياوت4((تق ايثه رخمه الثماريتي قال 

...............ّّ..واقلن.... ................٠٠..

..١٠٠.ؤّ.ؤّ.....ّ....ؤ...بمئكن يململم، بقدرة 

عودمابن عن ( ١٨٧)رمم خروجا، النار أهل آخر ياب، الإي،ان، كتاب منم: موج* ( ١١
اههه٠رضي 
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مانطلق أن ذالواحء_ا امحمه، عل فهو يمكن، ولا عدم المكن غير لأن 
قدير.ثيء كل هوعل ونقول• الله، أطلقه 

العطاءمن قدزتر لما أي: أعطتش، لنإ رالأتاخ وصلم: عليه اف صل وقوله 
لقال:الثال المراد كان لو لأنه بالفعل؛ أعهليت لما الراد: وليس يمنعه، أحد فلا 

ضئدم،ولأقال:لأماغلإلأأنبملءلأن
لاستمراره.مانع لا أي: أعهلستا؛ لما ماع لا المعتى: 

قدرمتجلما معهلي لا أي: منت" لها ُولأمعطل وسلم• عليه افه صل وقوله 
يهأبدا.يأق أحد لا منحه قدرالنه قعا منعه، 

الأمحرةررالحدا، الحد®: مئالث، الخد يا ررولأهؤإ وملم: عليه اش صل وقوله 
هووالخد افه، من حده الخد صاحس، يتفع لا يعني• يني٠٠ ١٠فاعل أما عل بالضم 

منغناه ولا حظه ينفحه لا الغنى وصاصا الحفل صاحبا أن يعنى: والغنى، الحظ• 
افشيئا.

الحديئثة:الفوايو من أيصا وفيه 

المغثرْاا.عل ا١فأملأها افه: رحمه لقوله الحديث،؛ إملاء جواز ~ ١ 

المغيرةكتب، ولهدا الحق، بيان ل نفسه منهم الإنسان نحقر لا السالف، أن ٢— 
أميرمعاؤية لكن صحابيان، وكلاهما عنه، اممه رصي معاؤية إل عته افه رصي 

الذكر.بوا له كتب هدا وْع كيلك،، ليس والمغيرة االمومنvن، 





اثصلأةاشم  ٠٠٠اتمساحد ا كتاي
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أنج(ص هشام، -هذميآ أي، حدسا نمر، بن ، ٧٥١عبد بن محمد وحدسا — ٥ ٩ ٤ 
الهُإلا ٩ ^ ١١ظء: حئن ضلأة كل م j ئوُل ا;ن لكن ئاو: ١^؛ 
خذذلا مدين، ئيء ثز عل ^ اظ، وه اقث، لت و4، شريك، لا وخدة 

الففو،زوثضزلت ^لأافُ،ثلأممللأوة،وثاضة، 
١^نئوُل لكف زقاوث الكافثون« زة ولن لت محن ؛ ٥١إًَلأ آلة لا ، ٢١

صلا؛كل دبر بس بجلل وتلمم عليه افه صل، 

بمعنىالحول إلا هوة ولأ حول لا  ١٠وملم؛ عليه اف صل قوله [ ١ ] 
إلاذلك، عل قوه ولا حال إن، حال من تحول، لا والمعنى• معروفة، والقوة التحول، 

أحرى،إل حال من يتحول حتى سره ما ان للأنسر ^٠، ٠٧١فهو وحل، عز باض 
الكلمةهذه لكت ولذلك للاستعانة، هنا الياء فتكون هذا وعل القوة؛ وىJلكا 

أصستاإذا الناس، من الكثير يقوله كإ امvرحاع لكلمة وليت امتعانة، كلمة 
إلاقوة ولا حول )لا بقوله: أراد إذا إلا باه( إلا قوة ولا حول )لا قال: بمصيبة 

الأفضللكن وحه، له فهذا مصيبته عل تعال اه يستعح، أن المصيبة عند ياممه( 
وإJاياقهمصنة ءؤ ورد: ما ان الإنيقول أن الصاسي، عند 

هذهلأن '؛ منهاءار حيرا ل ؤأح1م، لهيتنى ق أجرف اراللهم ١؛ا، لالقرة:آ'ه 
هيالقئة.

يوازن:الإحلاص، ككلمة هذا ررولأدنثدإلأإياْ<ا وسالم: علميه افه صل وقوله 
هتثن ؤ،: الحصر محلريق لكن وأ،كمثتهتالفاىتأ[، ويوازن: اممه، إلا إله لا 

اللهرصي ملمة أم عن ( ٩١٨)رقم المصيبة، عند يقال ما باب الحنائر، كتاب ت مسلم أحرجه ،١( 
عنها.



^^ابامممبماااسمةويياىسمم
ً ًً^^——٥٢٧

والإثبات.القي فطريقه هنا وأما وهوالمفعول، اكأنير، حمه ما ُممديم 
إنقيل* راله المصلءت وله الننثة، راله ور>المت عليه اف صل وتوله 

علميها.معهلموفة وءالمهلء )من(، اللام فتكون النعمة، منه المعنى! 

للأستحقاق،فيه فاللام ا-لحسأناا المتاء راوله ومالم! عليه اممه صل فوله وأما 
هوأته يعني! باحا، عل المصل١١ وله المتمة، ررله قوله! ق اللام تكون أن ومحتمل 
قحتى ينال ولهدا علمينا؛ الفضل له الذي وهو العمة، له الذي فهو الجم، 

!)َلأ،ضلء،لك،سء(.

الأوصافحتكرار هو الثناء الثناء ررولص وملم! علميه افه صل وقوله 
ذللثإايستحق الذي فهو الحميدة، 

شوائبمن له ء5ااصيه أي الد.يناا له ررغلصى وملم! علميه الق صل وقوله 
قنحلص لر والميتيع نيته، ق نحلمص لر المشرك لأن البيع؛ شوائس، ومن الشرك، 

واتثاعه.عمله 

يعنيال٤افرولاا ُ'ولومْ العمل، يخك،■ ررالئين؛ُ وسلم• عليه اطه مجل وقوله 
فنخالهس نحن يكرهوا، أن أو عتا الكافرون يرضى أن تبممنا لا بديننا أعراء أننا 

رضوا.أم الكافرون كرم مواء الدين 
قإلا أيصا تقال ولا '، الصحيحينُ ق فلمست ويميترا، ارعئيي زيادة وأما 

تفتحوالفجر الليل، صلاة به تفتح الغرب لأن حذا؛ لأحادسث، والفجر الغرب 

الدعوات،كتاب الرماJىت وأخرجه غنم، بن الرحمن همد عن ( ٢٢٧)٤/ أحد الإمام أ"مجها '١( 
عنوأحرجه همه، اش رمحي ذر أي عن ( ٣٤٧٤)رقم والتهليل، التسح كل ل جاء ما باب 

(.٤٣٥٣ ) رقم الدعوات، كتاب مرملات ثبيب بن عإرة 



اثملأةء«داضع اثساحد ضناي 
=ً==^^=^^ًءً—ءًط==——ظ== ٥٢٨

يقوللكن أنه وسلم آله وعل عليه اش صل الني عن روي ولهذا النهار؛ صلاة به 
٠.مراتر سع النار،؛ من أجرف ُررب يعدهما• 

والفل،الفرصن يثمل أنه ظاهرْ صلاة، كز ،ادبز محه: اف رصي وقوله 
افصل التي أن الغالب لأن فرض؛ أنه عل يدل إيا0 ذكرهم إن قد ولكن 

دبرز  ١١قالت أنه عنه اض رصي كعب حديث وق بيته، ق النوافل يصل وملم عليه 
الصلاةعليه الرسول هدي من والعروق تبمدا، فنقيي ا مآ5توتةاار صلاة كل 

الللئ،ررسحاين يقول؛ فإنه الوتر ق إلا ؤيتصرف يسلم أنه الستة ق واللام 
أنأحل من لكن التمد، سبيل عل لا استغفر لو أنه ذكرنا زكن المدوساارآ؛، 

بللكه، الدكر يذكر ولا به، بأس لا أن فنرجو حلل من حصل ما حذا يقصد 
الاستغفار.عل يقتصر 

^ض1دووينمئ،خثكامدةينمحان،صأئامين
>نؤؤكانيولئثتكلءةيخ

علتهاممه صل اض رمول كاد، الزبر؛ ابن يقول( يم آحره؛ ي ويال نمتر، ابن حدث 
ونل؛يللضدبركلظة.

الحارثبن ملم عن ( ٥٠٧٩)رقم أصبح، إذا يهول، ما باب الأدب، كتاب أبوداود: أ-محرجه )١( 
إياهه أمرْ من عنم اف رصي التميمي 

(٥٩٦رنم)الصلاة،  Jbuالوكر باب الساجد، كتاب ملم: احرجه )٢( 
داود:أبو وأ-مجه عنه؛ الذ رصي أبزى )ّآ/آ'؛(عنءبدالرحن؛ن أحد الإمام أحرجه )٣( 

ذكرباب الأيل، قيام كتاب واو.اش: ١(،  ٤٣٠)رنم الوتر، بعد الدياء j باب الوتر، كتاب 
١٧٠رقم)..، الاقلين. ألفافل احتلان،  عنه.اش رصي تحب بن أي، عن ( ٠



اسلأةووياز،هممماى؛ضس امياب باب 

هئو، ئ \هث;;ور إ;راملم ئن طوب وخدم - ٥٩٤
نحك١^ ;ن ، ٥١نحد تمت ماو: ١^ أنو خيض ءذ، م \ولأ;ن 

ِفىنلم إدا يقول وتلم عليه افُ صل اممه ومحول 'كاف توهويقول المئم هذا عل 
عروه.بن هئام حديث لمثل محدكز أوالصلوات؛ الصلاة دبر 

محي،طىبما>نوف،صمحين
بناش همد نيع انه حدية؛ لأؤأ الزببمو أبا أو عنته؛ بن موتى ص تالم، بن الiJه همد 

وكاو<آحره؛ ق ومال حديثهة!، طو تلم؛ إذا الصلأة إز ِفي يمول وهو ١^^؛ 
وتللم.علنه ، ١٥١صل ١^٧، رشول عى دلث يدكئ 

،.٥١١همد ^؛!١ ١^، ^؛!١ ، ١٠٢١^ ئ ٣ - ٥٩٥
صكلأمحا عجلأل؛ ا؛ن عن ننث، ^؛!١ تعيد، بن متنته وحدسا دالت )ح( 

الهاجرينممزاء أف قتنته-؛ حديث -وهدا هزيزة أف ض صالح، أف عن نس، 
العلبالدرخات ١^^ أهل دم، دثالوا! وتلم علنه النه صل" ١^' ونول آتوا 

كإودصوموJا يمحل، كإ يصلودر هالوا1 داك؟ا،، ا١وما صالت اكيم، والنعيم 
افهصل افه ونول هماثا تحق، ولأ ؤينتقوف سصدى، ولا ؤسصدموف صوم، 

هوولأب.1مذ به وس<جقول تنم،كلم، من به ودر'كوو ثسا يهم ررأفلأ و3تئ؛.' علته 
ظإ؟((ئاووا::ؤ:دازثولاش،

آبودال، مئة<ا، ويلأيذ يلائا صلاة ؤل يبز ومحندول ومحكيرثو0 ®يثبموو هاو،ت 
تجعممالوات وتلم علته اممه صل اممه ومحول إل المهاحريذ ممزاء لرجع صاَح• 
وتلم؛علنه ال؛ه صل افه رسول مثال مثله، ممعاJوا دعاJنا يإ الأموال أهل إحواسا 

عناللنث،، عن I الخدين، هدا ةتنتهِق عتث وراد يشاء،،. مذ يؤتيه افه محل ^، ٥٠١



اتملأة4م4اشع اتمساحد كتايا 
=^ٍ=^ً=======د=^ًًثًًت== ٥٣٠

ئال:إي ذي ممال: الحديث ثدا أهل بمش نثدئت س: قال لحيلأف؛ ١^٠ 
ودلأثإر(اا،ئلأيا الثه وت5مث ومحلائى، يلاما افه ومحمد وولأئ؛ل، للاما افه ررسئع 

اممه،وئ1حال أكبث، افه ممال: بيدي يأحد دلك، له مملت صالح \ئا إل 
ملامهحميعهى مذ حش ض؛ والحمد افص، ومسحاف أمحر، افه ممه؛ والحمد 

يمثله؛هحدثني حيوه بذ وجاء الحديث، تندا قحدنت، عجلأف: امن محال وولأث؛ذ؛ 
ذتلمَاا}عثه ^ ١١صو اش رئول عن هزيزة، عذم صالح، عذم 

منها:قوامي الحديث هدا ق [ ١ ] 

هملقولالخثر؛ ل التسابق عل محهم الله رصي الصحابة حرص ١- 
والنعيمالعل يالدرجامحت، الدثور أهل رردهِث، وملم: عليه اه صل النه لرسول 
وحثفونا.يمي: الةيم«، 

افهصل لقوله الغسس، يعلم لا وملم آله وعل عليه اطة صل الني أن ٢" 
الاستفهام.هدا إل بمج ل؛ الغيب يعلم لوكان إذ داك؟١١؛ رروما وملم: عليه 

عزاطه أف كإ للامتخبار لا عدهم ما لتق استفهم لعله قائل: يقول قد 
ين١١يقول: الفجر وصلاة العصر صلاة ق يعرجون الدين الملائكة يسأل وجل 

أعلم؟أنه ْع ع؛ادى؟<،را' مركتم 
أماب؛ذا، لعلمنا ؛؛ بأنه،liوجل عر الرب بجانب يتعلق فنا قلنا إنا فيقال• 

الغسس،.يحلم لا أنه فالأصل وٌلم آله وعل عليه اطه صل الرسول 

ومّالمت(، ٠٥٥رمم)العصر، صلاة قفل ،اب، الصلاة، مواف، كتاب، اوخأرىت حرجه أ( 
عنه.اثثه رصي هريرة أي عن ( ٦٣٢)رقم والعصر، الفجر صلاق فضل باب الماجد، كتاب 



سبمابائمبماواسلأةصانسنه
٥٣١

مقيةذكروا فهم السجب، يذكر أن منقبه ذكر إذا له ينبغي الإنسان أن ٣" 
ؤيتصدفونيصومون، كإ ويصومون يصلون، كا يصلون بامم للأغنياء 

والعتق.الصدقة همات ■سبن ق ففضلوهم نعتق، ولا ؤيعتمون نتصدق، ولا 

افهصل لأنه ذللث،؛ عل وتشجيعه والأفضل الخثر عل الإنسان دلالة ٤- 
يكونولا بندكم، من ثه وسسقوذ شمكم، مى به ااتدركونى قال! وسلم عليه 

يم١لأتيبحLلثام((.
كانمن يحني! بندكم؛١ مذ به رروسسقونى ت وملم عليه اطه صل وقوله 

المضل.بعدية هتا فالبحدية دونكم، 

مرة،وثلائن ثلائا والتحميد والتكثير التسبيح الذكرت هدا مشروعثة ٥— 
فيكونمرة، وثلأيئن ثلايا أكير( واطه فة، والحمد اممه، )سبحان تقولت ت يحني 

منيكون أن المراد وليس الحديث،، محنى هو هلءا مرة، وتسحين تسعا المجمؤع 
وثلاثينثلائا حميعهن من يكون أن المراد كان لو لأنه وثلاثئن؛ ثلايا جيعهن 
وهم.فيه ولهدا عشرة؛ إحدى منهن واحدة كل لكاستت، 

منقاما لغيره؛ تحصل لر بمئمبة تعال الله حياه من أن عل دليل فيه ٦— 
صالحأيى لقول عليه؛ بمجر أحد لا يشاء، من فضله يوق تعال والله الله، فضل 
تئممالوات وتئأ عليه اممه صل افه ومحول إل المهاحريذ فمزاء لام-ح اردصت رحمه 

أحره.إل إحوانثا...،١ 

مححلنر وسلم آله وعل علميه اممه مجل النبي أن الحديث، ظاهر قائل؛ قال فان 
والعتق؟الصدقة من الأغنياء يصنعه ما بتمنيهم أحرا الفقراء لهولاع 

وتصدقواتعتقوا أن سمتهليعوا ب إذا يقل؛ لر لأنه ظاهره؛ هدا نعم، قلتا! 



اتملأةاضع ٠٠٠اثمساحاد كناس 
==دًً===ً=^^ً==؛ًً=ذ=ط=ً ٥٣٢

الآ-خوالحديث وب؛ن بينه نجمع فكيف الحديث ظاهر هدا كان فإذا الأحر، فلكم 
رحلفقال اش، مسل ق ويتمق منه يممبمدق فجعل مالأ اش أعطاه فيمن المححح 

وعلعليه اطه صل الشي قال فلأن، عمل مثل فعالن، فلأن مال عندي لوأن شرت 
الأخرنناأ«را؛؟ميإل بيه؛ ررئهؤ وملم: آله 

إناالهاجريزآ رفقراء الفقراء هؤلاء إن يقال: أن هدا عل الخواب قلنا؛ 
عمليكن ل؛ إذا وأما بعمل، إلا محمل لا وهدا اله، أحر لا التام الأحر أرادوا 

فقط.اله أحر عل محصل فانه 

 ~U ،مناريؤتيه وملم: عليه اممه صل لقوله وحل؛ عز اممه مشيئة إسايت
علميتته ة مهى بل محردة، مسيئه لسنت، وجل عر الثه مثه ولكن اءه، ي

إثآث؟كاوأعيثاآثه نثل« وتحالت تيارك قوله ذللث، ودليل حكمة؛ 
لعلمهنابحة افه مشيئة أل عل الحملة -يده الأية حتم فدل ان:*"؛[، ]الإنعماه 

وح\5م؛ته.

رممالدنيا..، مثل حاء ما باب ، ٠١٠الزكتاب والرماوي; (، ٢٣٠)أ/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
افهرمحى الأماري كثة أي ص (، ٤ ٢  ٢٨رقم)ال؛ة، باب الزهد، كتاب اجه: وابن (، ٢٣٢٥)

محه.



بامممساسلأةئيانسمم

ونح،حدينا ونع، بن يزيد حيكا المحي، بنطام بن أؤ وحدكي - ٥ ٩ ٥ 
أنموطألأ عله ١^ صل اض زثوو عن هزيزْ، م عن أبيه، عن نهيو، عن 

بمثلالمقيم؛ واشم العل راللو-جات الدثوو أهل يهب اش، رثول يا قالوات 
ثمضؤآ.' م هول هريرْ أي، حديث ق أدرج انه إلا الليث؛ عن قتيبه حبيُيا 

إحدىئهتل؛ يمول الحدين،؛ ِفي وواد الحدين،، آحر إل المهاجرين ممراء رجغ 
وثلاثوف.ثلاثة كله دلك مجمح ءئز0، إحدى عئزه، 

بنمالك أحآتو| الثازك، ابن أ-تموا عبثي، بن امحن وحدثنا - ٥٩٦
ضثل، م تن اوم ي ص محدث محه؛ ;ن \م تجئ مال: نزل، 

تخيبلا ررمعمات هال: وت1لم عله افه صل اش زشول عن عجزه، بن كنس، 
وثلاثسميحه، و؛لأثول ثلاث مكتوبة؛ صلاة كل يبز ياعلهى أو دائلهرر 

أ.وأزعولأملم٩ز٥ااا ^ئونمحيية، 

 [ ١ t ٠ ذللث، ل؛ صفة أوبالحر لررحمح'ا، صفة ؛١^^ رركله® رحمه هوله،.
الصلواُت،عمي، تآق أما بمي• ررمعمامت،® وملم: عليه افه صل قوله ]٢[ 

مكتوبة®.صلاة ثل رردبز وسلم: عليه اض صل قوله بدليل 
فاعلهال: هل الراوي من شك هدا ماعلهزار أؤ يائلهن محيب ررلأ وقوله: 

قائلهن®،تخس—، رالأ الأرجمح: فيكون الأقوال من الكلإت( وهذه قائل؟ قال: أو 
الأولفمن الفعل، عل يْللق قد القول وأن، القول، عل يهللق قد الفعل أن واعلم 

والفموالشفتين،للسان فعلبالتة القول لأن وذلكر؛ ررهاعلهن®، الحديث،: هذ.ا 
اممهصل الرسول قول ومنه الفعل، عل القول يعللق وقد الاعتبار، حذا فعل فهو 



اثملأةؤبمواشء اثبمساجد كتاب 
——ذ—٥٣٤

ل-يعني يكفيك 'كاف ارإسماعنهات اممه رمحي يامر بن لعار وسلم آله وعل عليه 
باللسان،يكون إنا القول بيديه، يقول لا وهو ؛، هكداا،ر ييديلث، يقول، أي، التيمم— 

واسعة.واللغة تفعل؛ أن  I_*Jهكذا بيديك تقول أن فمعنى 

بالقولاراد أوأن القول بالفعل اراد أن عل يدلا الذي U قائل: قال فإذا 
الفعل؟

لهاليس بذاما الكلمة أن نعالم أن يجب ولهذا يعة،، الذي هو السياق قلنا: 
موضعق الكلمة هذه تأق فقد سياقها، ؛حس_ا معناهامحتلم، بل دائم، معنى 

سخقال م ومن آخر، بمعنى ونفرها آخر موصع ق وتأق بمعنى، ونفرها 
لأناللغة؛ ق محاز لا إنه وغبمرهما: ٢ اشر رحمها القيم وابن تيمية ابن الإسلام 
يرادوقد السياق، بقرينة أهلها القرية( ي) يراد فقد المعنى، يحي الذي هو السياق 

السياق.ذللث، ؤيعى فيه، ؤيثرون فيه الناس تبمْع التي الباف نفس —)القرية( ي
سسيحه،ودلأثورا رريلأيث، وسالم: عليه اش صل يقول العمان،؟ هذه فا 

يفصلأنه الخاJيث، هذا وظاهر ثكي؛ره®، ويلاثول وأرح محميدة، ويلاثوث، ويلأيئ، 
افه،سحان فيقول: ثالثا، ؤيكبمر ثاتا، ويجمد أولا، فيسسح بعض، عن بعضهن 
ئلامحايكمل حتى فء؛ الحمد ض، الحمد وثلائن؛ ثلائا يكمل حتى اض؛ سبحان 

وثلاثئن•أربعا يكمل حتى أير؛ افه أكثر، اممه وثلاثئن؛ 

للتبيحيكن عنه اش رضي هريرة أي حديث، س سق ما إل هذا أضف، 
سيمنتؤ.والتي هذه صفتان؛ والتكثير والتحميد 

(.٣٦٨رقم)التيمم، بائح الحيض، كتامح لم: مأحرجه )١( 
/U(،الفتاوى^«:<^)Y(٩١ ،)^أخمحرالصواعقYAY_)iiL.)



سباممضساسمةويياذسه
٥٣٥ٍٍٍٍٍ==^=ء=^ددًٍٍٍٍءًءء 

الزيات،حمزة  l_J-^أحمد، ١^ حدسا ا-ادهضث،، عن بن حدثتاثمحر — ٥ ٩ ٦
افونول عذ عجت؛، بن م ص ص م بن اوم عد عذ لم، اض 

ؤJلأدونىثلاث أوداعثهن: ياتلهن تخسب، لأ ررمعمآت م1وت وتئم عانه الله صل 
صلاة((.ؤل دبر ودلأدول وأرع عئميدْ، و؛لأدول وثلاث سميحه، 

بنعمرو حدثنا محمد، بن انهاط حد؛نا حاتم، بن محمد حد؟ني — ٥٩٦
ظه.الإننان، ٠^١ امحم؛ ض ^،، ٠٥١مس 

عى،، ١٥١همد بن حالد أ->ؤتو\ الوام٠طث، بيان بن ا-ثميد همد حدثني — ٥  ٩٧
^سس:1مفمحوبجانينسص-؛

وم؛علتؤ اطه صل اه ننول عذ هميرْ، أف ص الليى، يزيد بن طا؟ عص 
اللهوو وثلانن، ؛لأدا ، ٧٥١وحمد ودلأي؛و(، ثلائا صلاة ؤل دبر ق الله نسح ارمي 

الأه:لأبمياقبمةلأفىشثداَلقام ص،ىك،طبمون، 
JL ،L^وإِن خط٦اة ءن>1 هديت ثيء ثل عف وص الحند،  4jj ،،luitله له، 

زدالبمر(<لاا.

شهيل،عذ زكرياء، بن انكاعيل حدسا الثجاح، بى محثد وحدسا ٥-  ٩٧
وتلمعثه ، jjlصل الله ننول مال مال؛ ئريرْ أبي( عذ عطاء، عن عبيد، أب؛، عذ 

يمثله.

قك،ا المكتوبة حا يراد صلأة« ثل ااد؛ر وسلم! علميه افه صل قوله ]١[ 
٠.مكتوبة صلاة كل اردبر ت الأول، الحدين، 

فيهوت*سمنىاأ تنعة لأيئللش الحدين،ت هدا ل وّالم عاليه الله صل وقوله 



اثصلأةؤبمواضء امساجد طتاب 
====^^ً==ً===^ً==ًءء==ت== ٥٣٦

بدليلمذكر وتعوز( )تسعة إليه والنار للمؤنث الإثارة اسم لأن إشكال؛ 
فيقال!العدد، 

مضادةق الزخثرى يقول ذلك، وق تانيثه، محوز الخمع أن الأول• الوجه 
أعدائه:

محومحع؛ؤئئلألفي;س4ا 
الكلمإتإل إثارة رادتلالئ،اا وسالم! عاليه اممه صل قوله يكون أن الثاق: الوجه 

بالمدكرحاءيت، لكنها ح؛ر، ؤتنعولء وءتنع ١^^١^،، فتلك أي: السامة، 
أةرُمإ.الأول الوجه لكن مدكنا؛ يكون والذكر ذكر، أنه باعتبار 

اللهصل لقوله الكبائر؛ من كانت، ولو تغفر الخهلايا أن الخدين، هذا وءلاهر 
إذابإ مقثد هذا أل عل الخمهور لكن المحرا؛، ربد مئل رُوإل'كاست، وملم: عليه 

كالصالوايت،الحفليمة الفرائضر كانت، إذا بقولهم: ذللثإ وعللوا الكبائر، اجتنست، 
اجتتبتؤإذا إلا تكمر لا رمضان إل ورمضان الخمعة إل والخمعة الخمس 

بثيءربه إل العبد تقرب، وما مل، دوما ما لأن أول؛ باب من دوما فا الكبائر 
ءاإيهر'آُ.افرض تما عليه أحمثج 

الله()سبحان الصلاة: يعد والتكبثر والتحميد التسبيح ق الواردة الصفاُت، ومن 
مراُت،عثر أكبرآ و)اف مرايتط، عشر فه( الحمد و) عثرمرامتج، 

اشرصي هريرة أي عن ( ٢٣٣)رقم الخص..، الصلوات باب الطهارة، كتاب لم: مأحرجه )١( 
عنه.

محه.افه رصي هريرة أي عن ( ٠٦٥ رقم)٢ التواضع، باب الرقاق، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
هريرةأي عن ( ٦٣٢٩)رنم الصلاة، ؛عال. الالءاء باب الدعوات، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

رصي



ub  اسمة}يي1نس4امممس اتاب
٥٣٧=ًٍٍْ=^ٍء=^=^^س^_^^=^ 

خمناأكبر( وافه اطه، إلا إله ولا طه، والحمد افه، )بحان رابعة! صفة وفيه 
مْربروعشرين 

أيىئهم عل بناء لكن افه؛ رحمهم العلياء بعض ذكرها ة خامصفة وفيه 
مرء،عشر أحد اف، ربحان يقول! أن وهو السابق، الحديث ق افه رحمه صالح 

عنشت ب هدا لكن مرة، عثر أحد أكبرا و)الأ4 مرة، عثر أحد فه( ورالحمد 
واللام.الصلاة عليه اليي 

والتحميدالتسبيح ق الواردة الصفات الإنسان ينؤع هل قائل* هال، فإن 
معينة؟صفة عل أوشن الصلاة بعد والتكب،؛ر 

صفاتعل الواردة العبادات حمح وأن ينؤع، أنه الصحح فالحوات،؛ 
بالئنة.ليأق ينوعبما أن فالأفضل متحددة 

كعاويعةال.ْ ، بيمينه بح التيعقد كان واللام الصلاة عليه والرسول 
بالمان.محكون لكن اء ي

*

رقمالتسح..، ل حاء ما باب الدعوات، كتاب والر•ذىت (، ١٨٤)ه/ اض الإمام أحرحه ( ١ ) 
\شسرمحى ثابت بن نيد عن (، ٣٤١٣)

عمروبن الد عبئ عن ( ١٥٠٢)رنم بالحمى، التسح باب الوتر، كتاب داولت أبو أحرجه )٢( 
الدمحهإ.رضي 



اتملأةهاضع 44اثمساحد ا كناي
===^ًٍ=ءً===ى^=^=ءخ== ٥٣٨

عنالساع، نن خانة عن جريت، خدشا خزمط، بن رهتث لجيش - ٥٩٨
قكن ذتؤ!^١ عثه افه صل  4i>lزئوو كاو ماو: ئنيزْ؛ م عن زعه، وم 

أرأثوأمي أنت، ( ؛uil ،،14رئّول يا دةاوت،ت يمرأ؛ ال دل منيه تكث، 
وب؛نبٍني ياعد اللهم لآ\ؤوذا•' ت محال ثقول؟ ما والقراءة امثو بتن ئكويلث، 
يشمجا خطاياي من متى  ٣١والمثرب، الفرق بتن باعدت محا حطاياي 

دالخد'ااا'•بالتلجداناء حطاباي مى اعجض اللهم الدنس، الأببمسس الثوب 
)ح(محصنل. ١^٠ حدسا دالأت ينز؛ وابن شيبه، ١^؛؛ لجدسآأبوتكربن — ٥  ٩٨

بنمحارم عن كلامحا زياد~؛ ابن ~محت الواجد عبد حيكا ابوكاثل، وحدسا 
لجرير.يلحولحديث الإسناد، تندا !^*aL،؛ 

ومنالصلاة، به سفح فيعا أىأ الاستفتاح، ق حديث، أصح هدا وا[ 
الحديث،:هدافوائد 

عليهميشكل عما فيسألون العالم، عل محهم اش رصي الصحابة حرصن - ١ 
للعالمبل النفلري، العلم لمجرد لا لكن وملم، آله وعل عليه اض صل اش رسول 
بالعمل.القرون العمل 

أنعنه اض رصي هريرة أبو علم ولهدا سكومت،؛ فيها ليس الصلاة أن ٢— 
ولهداالكويت،؛ هدا ق سيئا يمول أن لابد وملم اله وعل عليه الله صل الّك، 

وهوهو؟ ما يدري لا لكه شيئا يقول أن لابد أنه علم فكأنه تمول؟،، ®ما له؛ قال 
للمنمرد.ولا للمأموم ولا للأمام لا مهللما فيها سكوت لا فالصلاة كذ.للث،، 



ب؛زاميةالإمامJLu  uباب 
—=— —٥٣٩

الخهرية؟الإمام لقراءة ينصت ال1موم أليس ت قلت فإن 
له؛قراءة الإمام قراءة لأن حكتا؛ قراءة هو الإنصات هدا لكن بل، قلنا؛ 

حديثولولا آمئن، ت حلمه الماموم قال ه آلمايل ؤوإكُ الإيام; قال إذا ولذا 
وملمآله وعل عليه الله صل اش رمول أن عنه الله رصي الصامت بن عبادة 

حلفأيقرزون عثهم'' الله رصي الصحابة وسأل الصبح صلاة من انصرف 
P:>ألخذ ضلأة لا لإنه القزآن، إلاإم ;قتلوا ^ ١١قال: نمم، قالوا: إمامهم؟ 

وأماالفاتحة، لقراءة ينصت، المأموم أف اكص لكان الخدين، هدا لولا ، بما® 
عليها.يؤمن أنه بدليل له قراءة الإمام قراءة لأن عليه؛ تحم، لا 

حكمهوق لإمامه المأموم ؤإنصات مهللما، سكوت فيها ليس الصلاة إذن: 
القارئ.

اممصرصي هريرة لألي جوابه ل واللام الصلاة عليه النبي حلق حن ٣" 
ُكلفإ.أي بدون الفتوح الخوانم، حدا أجاب، حيث، عنه 

افهيغفر أن إل مفتقر وأنه حطايا، له وملم عاليه افه صل الّثيا أن إث؛ات ~ ٤ 
لها،مضمونه المغفرة ليت، الأمة أن الخهنايا مسألة ق الأمة و؛ين بينه والفرق له، 

ءؤنعنزلكأسم١تعال: لقوله له؛ مضمونة فالمغفرة وملم عليه افه صل النتي وأما 
مدميندنلغ^رمائلره

للمغفرة؟محللبه فائدة فإ له مضمونه كانت، إذا قائل: قال فإن 

فيهإن ثم بالمغفرة، ربه دعاءه أيقا ذنوبه له الله مغفرة أمثايج من لعل قلنا: 
ربهإل الإنسان افتقار يفلهر أنه له~ حصولها مع المغفرة طلب ~أءني: أيصا 

ض■'غزه قدم تا 



او9،،لأةؤبمواشع اثمساحد كتاب 
^=^=^^^====^==؛=^==^=== ٥٤٠

ولهذاعبادة؛ تعلمون- -كإ والدعاع ع؛ن، زة اف عن له ض لا وأنه وحل، عز 
وملائكته!عليه يصل أنه النه أحبرنا وقد محمد(، عل صل راللهم نمول؛ نحن 

قال!بل صلوا يقل! ولر لالأحزاب:ا"ه[ ألتجآه عل بمين وثاسه=قتت> ألقت ى إؤ 
نحنذلك ومع واللام، الصلاة عليه محمد عل يصلون يزالون لا 

عليه.نصل أن مأمورون 

ثالثا!التنمية، ثانتا! المياعدة، أولا! الدعاء! هدا ق الرتيب حسن ه~ 
إزالةفيه والغل الوسخ، إزالة فيها والتقية ة، الملامعدم فيها المياعدة الغل، 

محنتتم غثست أو مباعدة، فهده بعد من تغش لر ذنوب إما الذنوب لأن أثره؛ 
يبقىفلا بالكلثة أنرها أنيل _ فإذا تقية، فهد0 القلب ق آثارها بقي لكن 
الذنبللإنسان يغمر فقد وتفللم، بالمعاصي ثصدأ القلوب أن ومعلوم أثر، فيها 

كإلفهذا غله ثم ذنبه من الإنسان وحل عز اطة نقى فإذا أثرْ، يثقى لكن 
الذنب.من التطهير 

بالماءيقل! واب واويا؛ والماء ا'باكني وملم! عليه اممه صل قال لماذا قتل• فإن 
التظيف؟ل أبلغ الحار والماء اuر، 

عسللكنه الحار، الماء له يْللب، حتى حش أثر عل ليس العسل هذا قلنا! 
لهاالذنوب لأن الذنب؛ حرارة يهلفئ حتى البارئ؛ الثيء له يهللب معنوي أثر 

يغسلهأن تحال يدعواش أن الناسب فكان منها، افه عصمه من إلا محرقة حرارة 
واوي.والماء ؛الثلج حهلايا٥ من 

مبنيمنادى اممه إذن! اف، يا أصلها! ءاللهم،؛ وملم! عليه اف صل وقوله 
بالثداءةتثمنا الداء حرف وأحر محذوف، الداء وحرف نصب، بمحل الضم عل 



بتيصJةالإمامJاماءةبمUuLtJب
٥٤١ْ==ً===ء؛ءًء==ءءً===^ءء====ء^==^^==ء 

الإنسانكآن الخمع، علامة وهي ^١٠، ٠٧١٠قوله! ق المم عنه عوصى ثم افه، باّم 
رثه•عل مله جع 

نقل.وهوتوجيه يالخثر(، عمنا الله )يا ت أصله وليس 

لإلا يأق ولا والمعوض، العوض يغز جع لأنه شاذ؛ اللهماا رريا وقووت 
اض!رحمه مالك ابن قال النفلم، 

مريضj اللهم يا وثئ• ......................... 
هوالشعر.والمريصت 

الاستفتاح.ق حديث أصح هذا ت إذن 
وتعالاسمك، وتارك وبحمدك، اللهم ررسبحانلئ، الاستفتاح! دعاء وأما 

عنهالله رصي عمر لكن لم، مل ولا البخاري ل لا مرفوعا نقل ما فهذا جا،كا، 
علهل،ا ترجيح الله رحمهم العلمإء بعض فأحل، ٠، الناسر يعلمه به يجهر كان 

رصيهريرة أي حديثا لأن نظر؛ فيه هذا لكن عنه، افه رصي هريرة أي 
إنقادلت يقول، ربعأ عنه اممه رصي عمر وحديثا واصحا، صرمحا مرفؤع عنه افه 

ميإلا مرفؤع، وهوعنده إلا الناس ليعلمه به ويجهر به يجزم لر عته اش رصي عمر 
سالمعاد، *زاد ق اف رحمه القيم ابن رجحه وقد معينة، صفة عل مرب، ذكر وأنه 

نغلر.قوما ق أوجه كلها لكن آ، أوجهر عشرة 
الفريضةل الأستفتاحارّتج من واللام الصلاة عاليه الرسول عن صح ما وكل 

الليلبصلاة نحصيصه ورد ما إلا حذا ومرة 7ءذا همرة به تستفتح فإنلئا والافالة 

(.٣٩٩)رقم راو_سمإة، محهر لا نال! من حجت باب الصلاة، ياب ت لم مأحرجه ( ١ ) 
)أ(أزاداسأ)ا/0«آ(.



اثصلأةاضع  ٠٠٠حد اسط كناس 
—^——_^=س=كخشث=^=٥٤٢—

الثمواتئاطز و]نرافل، ؤميكائل ج؛وزجذ رب رراللهم مثل؛ :بما، فتخص 
الاJلر١؛.بصلاة خاصة فهدم ثالأنض« 
هريرةأبا واللام الصلاة عاليه الشي أحر ولهذا!ا صقجزلأ ين بجمع ولا 

شل.واحدة صفه له ذكر محه افه رصي 

الندم،ثثوم خثاف، نن كش ص وحدثئ ئنلم: ئاو - ٥٩٩
الساع،نن يازة خدم هال: زأ1د؛ ;ن الزاحي. صد ;يئنا هالوا: 3عيمحا؛ 

علهافه صل الله رسول كاف يقول: هزيزة؛ آبا تمعنا هال: زرعه؛ ابو حدثنا 
ه0ن>افاللآت> دأؤالمناوِس القزاءه اسفح الثانيه مى نؤص إدا وسلم 

نثب:تأشا'ا.

قائم١وحدثت٠، ااأ،ت رخمه مسلم الإمام يقول الإساد خمدا ق ]١[ 
يقول:أن من أدنى هدا لأن جهالة؛ فيه الإسناد هدا أن عل يدل وهدا المحدمثج، 

الثقة.حدتني 

آخره،إل حثاوبب.« بن عش عن وحدقن،  ١١قوله: افه: رحمه النووي قال 
سبقوقد لم، مصحح ق إسنادها أول سقهل التي المعلقة الأحاديث، من هدا 

اهالنرحرُ هدا مقدمة ل ياما 
الضعيف،.قم من والمعلق المعلق، حكم هول حال كل وعل 

ءاسةعن ( ٧٧٠)رقم وذاما<، ه الني صلاة باب ايافرين، صلاة محاب ملم: أ-؛محه )١( 
رصي

اكوئ(.; ١٧الووي،)؛/اشرح ؤيفلر: (، ٩٧)ْ/ اضى« »درح )٢( 





انملأةومواضع اتمساجد كتاب 

الركؤعمن الر؛ع بعل الذكر هذا قال رجلا أن آخر حديث ق وورد 
إليستمع الإمام أن بأس لا أنه الحديث من وؤ-خاز هل ت قائل قال فان 

الصلاة؟ق الآموم 
أنفلابد أحد وتكلم تصل واقف أنت فمثلا يسمع، أن لابد فالحوابت 

الأذنيدخل الصوت لأن يدخل؛ أن لابد السعإع لكن تتصت، لا لكن تسمع، 
عظن،.رغتا 

الحئاج;ناض ئو، ان إنتاعٍل ك لحزكخ، نن زو لحدكا ٦- ٠ ١ 
;^١: JiSئنز ١^ قن _، بن اق همد ئن ص الزبر، أف عن محاق، أف 

اكمث*افه الثوم؛ مى رجل مال إي وتلمم عليه اض صل اض رئول صل؛غ يحن 
اضصل اش رسول مثال وأصيلا®، بكرم افه وبحاف كثيرا، ض والحمد كبيرا، 
١^،1ا:ازئوو ١^٢: من ئالزيو »تن^ممة^١ؤ'كدا؟«، م: زم 
مندثزكتهى ما عمن؛ ابى هاو الثةاءاا، ١^١٠^، لها نمت، لها، راعءحبئ< هال: 

،^J،Jiيقول وتلم عليه اف صل اف رسول، تممت 

أقرب،غيرها أنبا واحتيال غيرها، أو الأول القصة مي أما محتمل هذا [ ]١ 
الأولالقصة إن حين، من ولا الدم بث، من لا المح، الاختلاف، ْن ما لما 

أبواب،لها شمحت، أنيا ذم وهذه يرفعها، أمم مزكا عثر اثنا ابتدرها أنه فيها 
أخرى.قصة أنيا فالغلاهر ابتدرها، اللائكة من أحدا أن دض ولا الهاء، 

محه.اه رضي رافع بن رفاعة عن ( ٧٩٩رقم)الأذان، محاب الخاري: أحرجه '( 



بئسالب؛ز(صلةالإمامداهراءة
٥٤٥

أوقالهاالصلاة ق يحل حتن قالها أته ومحتمل رجل®، مال ُإد يقول• هنا ثم 
الرش•من الرقع بعد 

أوبالفرض؟بالنقل خاصة الأسممتاح ق الأدعية هده هل قيل: فإن 
والماغلة.الفريضة ق تكون فالخواب! 

التوقيف؟أصله ليس الذكر أف عل الحديث؛ن استدل لو قيل؛ فإن 

اللففلتيذا ورد مواء أهله هو بإ تعال الله عل أثن حال كل عل فالخواب• 
أقزهاالأدعية وهده به، فامتمك ورد ما لكن محذورا، يكن ب ما يرد لر أم 

توقيف.فهذا وملم عليه اض مجل الرسول 

القراءة،أءلال والإمام الثنية، الصلاة ق إمام حلف، صل إذا ألة؛ م
السورة.نفس يكرر فانه القراءة، محن لا والمأموم 



اثصلأةاضع ٠٠٠اثمساحال كناس 
———^=ك=ء====ظ—٥٤٦

Luumإيياتهاهى والنهي إشان اسماب باب 

ؤ1ووا:>ي؛ ن ذذٍ \يج زش ثتة، م ن أتوو ه - ٦٠٢
اشُصل ١^، ض _؛، م عذ شمحد، عن ١^^، عن محك، نن ئماو خدئنا 

-يني:إبزامم أحوثا زياد، بن جنمر بن محئد وحدتي قاو: أ -)ح(ا وتلم عثه 
صلالئي عن محْ، م عذ نشه؛ وم نعيد، عن الرهري، عن تعد-؛ ابن 
ابنأ-تود1 ثه—، عض بن مله حن وحدسي د1ل: )ح( ونثم. عاثه افه 
ااًنَُ-،أئ.ُئ:ل.َ.آتت!و ,•أنثَ: .،؛٠١١^١. . ١:,ئ. /•ُ ,،ص َن 

ئأفيا."ا.

•آخر إل سند من تحول معنى)ح( [ ١ ] 
منها!فوائد فيه أيصا الحدث هدا ]٢[ 

وملم؛عليه الله صل لقوله المجد خارج من تسمع الصلاة إقامة أل — ١ 
خارجمن يمعوما أمم عل يدل، وهدا ئنعول،ا، ئاتوها هلا الصلاة أةسةمث، إدا ١١

عرالصوت مكر محلريق عن الصلاة تقام أن حرج لا ذللمثا عل وبناء المسجد، 
فلابيومم ل يبقون الكال إن وقال! هدا، انتقد الناس بعفى كان ؤإن المنارة، 

يعل•لهم وقال أولادْ، شكي بعضهم إن حتى الإقامة، سمعوا إذا إلا نحرحون 
الئنةق أصل له دام ما لكن الصلاة، يقم لر إنه فيقولون! صلوا، قوموا الأذان! 

إنكاره.ان للأنيمكن لا فإنه 



اديأذها_Lمن اسلأةبؤت1روثنتوامى امان اسساب باب 
==^——— =^—٥٤٧ —

فرضللصلاة والإقامة معلوم، أمر وهذا الصلاة، ق الإقامة مشروعثة ٢— 
كالأذان.كفاية 

نصبامحل ق لأونخإو)؛اا وجاJةت يعي، الصلاة إل يأق أن الإنسان مي ٣— 
.cعلالحال

بسكينهتمثي بل الصلاة، من ثيء يفوتك أن حفت ؤإن سعى لا أنلث، ~ ٤ 
الركؤع.لإدراك قيحة غر برعة بأس لا قال: افه رحمهم العلكاء بعض أن إلا 

عليهيكون أن الصلاة إل ماش وهو الإنسان يكون أن يشغي أنه ٥~ 
قوهو ٠، رروالومار،ار الحديث! ألفافل بحثس وق القلب، ق والسكينة السكينة، 
فيبني]١١،^:٤[، ه شمأآلثممص 4< ألتكثه أنزو ؤ٠^٢^؛؛، تعال؛ الله قال الحوارح، 
عراش عل )قدم موف، لأنه بسكمتة؛ يكون ان الصلاة إل محئه حن للامان 

المسجد؛ياق أن إل بيته من حرج حن من يعلمه من عل يقدم وموف وحل، 
سكينة.مناديا فليكن 

وسلمعليه الله صل الثي إنكار وعدم الحديث هذا بين الخمع ما قيل! فان 
لرعتهرم'ا.قال: اش رحمه النووي لأن الضر٢؛؛ حفزْ قد الذي للصحابي( 

مثى،أي من يتعسم، الناس بعض لأن لسرعته؛ يكون أن يتمق لا ءا■لحوابت 
هوأهم.بإ تكلم لأنه لعله هذا عن وسلم عليه افه صل الرسول وسكومتح 

قريتالم ملفظ وياق (، ٦٣٦)رقم الصلاة، إل يسعى لا باب الأذان، كتاب ١لبخاريت أخرجه ( ١ ) 
اطه.ثاء إن 

٠)رقم والقراءة، الإحرام نيرة يثن يقال ما باب الماجد، كتاب مسالمت أخرجه )٢(  أنسعن ٦( ٠ 
اله-محه.رمحى 

)م(رلمحالووى«)ه/يو(.



اكلأةماضع 44ا1مساحدا 4 كتاو
^ءٍ^ٍٍٍٍٍٍٍٍثٍٍٍنمتتثد= ٥٤٨

قلكن ؤإن حتى الإمام، لكن حال أي عل الإمام مع يدخل الإنسان أن ٦— 
معهيدخل فإنه الركؤع بعد القيام ق أو الجدتقن ، juالخلوس ق أو الجود 

يضلوا((,أذزمحم رافإ وسلم؛ عليه افه صل لقوله 
خر،فوالتا يقوم حتى وقف محاجيا الإمام رأتما إذا الناس يحض يفعله وما 

خر.فاته ذلك ومع للحديث، محالفا هو يعني 
معه،تصل أنلث، سر ء بثي التسليم قبل أدركت ؤإن أنه الحديث، وظاهر 

قدومحلم عليه الله صل الرسول لكن فإذا أحدا، معالث، أن الحديث، ق ليس لكنه 
الرحلهذا أن وعلمنا آ، الصلأ0«ا أدرك ممد الصلاة مى ركعه أذرك ررمى قال؛ 
لهمحصل ولا الإن الحإعة فاتته فقد الصلاة من ركعه يدرك وهوب المسجد إل أتى 
معللدخول تركه فيكون أخرى حماعه يدرك ، سوفلكن فإذا الحإعة، صلاة أحر 

الوقت،لأن مبادرا؛ ذلالث، فعل إذا ؤيعتثر أفضل، أخرى بجإعة ليصل الإمام 
أنهبمحنى الوقت، آخر ق أنهم يصلون الذين الحإعة أن فرض لو زكن وامحع، 

الإمام،ْع الدخول عليهم محب لقلنا؛ صلاتهم بانتهاء الوقح، ينتهي 

الأخرالتشهد ي الإلكم أدرك إذا الحإعة أحر له محصل لا لكن إذا تنبيه: 
اخر.مسّجد إل فلذهبمب، 

 ~U رروماوسلم؛ عاليه الله صل لقوله صلاته اخر هو المسبوق يقضيه ما أن
إذاالإمام مع المأموم يدركه فإ هذا وعل محابق، محيء عل والإتمام ، ^^١٠٠مالقم 

الحديث،.لهذا الراحح؛ هوالقول وهدا صلاته، فهوأول مسبوما لكن 

(،٥٨)*رنم ركعت، الصلاة من أدرك من باب، الصلاة، موامت، كتاب، اJخارىت أحرجه )١( 
حمته.اف رصي هريرة أي عن ( ٦٠رنم)٧ ركعة..، أدرك من بابح اجد، المكتاب، لم؛ وم



س1عذاشانهأ اسساب|لي1ن بإب 
٥٤٩

٠؟ياقضوا،،ر ياثتكم ®وما ؛ J_1jالحديث هذا ورد قد أليس ءائلت قال فإن 
ؤءصهئت تعال قوله ق كا الإتمام يمعنى يكون القضاء لكن بل، ئالنات 

وملمعليه الله صل الرسول، وكلام أيهن، أي• ]ضلت؛أاا ه يرمن ي، ممؤك سح 
مئ0إلا قالها ما والسلام الصلاة عليه الرسول أن نعلم ونحن بعصا، بعضه شر 

ذللئ،،عل )اقضوا( فيحمل )أتموا(، قال: أنه و\لأ/ب ؤإما)أتموا(، إما)اقضوا( 
قامثم الأخريئن الركحتئن الآحرة العشاء ق أدرك لو الإنسان أن عليه ويتهمع 
أحرى؟سوره المانحة يمرأمع فهل يقضى؛ 

صلاتهأول قلنا: ؤإن يقرأ، لا فإنه صلاته آخر يقضيه ما إن قلنا: إن 
يقرأ.فإنه 

ؤيتعوذ؟بضع هل ثم 

وأمايشح، لر آحرها قلنا: ؤإن وتعوذ، استفتح صلاته أول إنه قلنا: إن 
ركعة.كل ق يتعوذ الإنسان إن يقول: من افه رحمهم العلياء فين التعوذ 

يكبمر،فإنه مجلاته أول هو المسيوق يقضيه ما يأل القول فعل هذا؛ وعل 
علويقتصر العالم١ن، ربإ ممه الحمد الرحيم، الشي3لان من باممه أعوذ ويقول: 
الصلاةتكون يحني: وسورة، الفاتحة وقرأ استفتح، القضاء ق قام ؤإذا الفاتحة، 
أدركهوما مقلوبة، ضر عليه هي ما عل فالصلاة الرامح القول عل أما مقلوبة، 
قرأ.الفاتحة يعد سورة يقرأ أن تمأكن فإذا هذا وعل صلاته؛ فهوأول 

رقمالصلاة، إل العي باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ٢٣٨)Y/احد الإمام حرجه أ ا
محيذلك، مض وورد (، ٨٦٢رنم)الصلاة، إل عي الباب الإل.ة، ىأب والماثي: (، ٥٧٣)

(.٥٥١)ص؛ روايةل مسلم 



اثملأةساضع اثمساحد كناس 
_^^_ٍ_^سًكشًث— ٥٥'

خلافيةمائل الفقهية،ا كتاب اخر ق اف رحمه رجب ابن ذكر وقد 
.فوائدر عدة فيها الخلاف عل يتقئأ 

تمسائل 

بليتفتح، فلا يقرأ والإمام الجهرية الصلاة ل البوق دخل إذا الأول• 
ربض الهمد الرحيم. الرحمن اش بم الرحيم. الش؛هلان من باض ررأعوذ يخول'' 

ا،القنآنا،ر ئأم إلا مثلوا لا  ١٠قال! واللام الصلاة عليه الرمول لأن العالن،؛؛ 
هاش »انجد \فؤإأ مأق ظ، ؤ لها، مقدمة لأما القراءة؛ لوازم من والامتعاذة 
أيصا؛والبسملة الفاتحة؛ ؤيقرأ الرحيم، الشيaلان من باق، فيتعيد تاك>ل;مبم[، 

الفاتحة.مقدمات من لأما 

وهويمثي؟المجد دخول عند يكم فهل راكعا الإمام رأى إذا الئانية؛ 
ركعة؛فاته ولو الصفح ق يكون حش يكيرّ لا مشرؤع، غر هدا فالخواب! 

هصلوا؛،.أدركتم ارما وملم! عليه اض صل لقوله 
للإحرامتكحرجن: يكثر أن يلزم فهل وهوراكع الإمام مع لحل إذا الثالتة: 
ثمللركوع؟

يكرلكن الإحرام، تكبثرة يكفيه أنه اض رحمهم الفقهاء ذكر الجواب•' 
الركؤعذكبثر ولكن مرجن، يديه ؤيرفع للسجود، ءي ثم منتصتا قاتما للإحرام 

بواجبوليس ئق 
٠٠٠

الفقه؛ةاا)ص:أآ؛-اه؛(.را(>اضاءاو 
 _)Y(.)مبم)ص:؛؛



kjb  سمامذإيافي والأم اسلأ3وودارومنات استسواإدي،يى
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بنعذإنكايل حجر؛ وابن تمحي، بذ ودقه ايوب، بذ عض حدنا " ٦٠٢
هريرْ؛ايٍا ص بيه، ص العلاء، أح؛رفي إنماعتل، حدسا ايوب،• ابن قال جعمر؛ 

وانتمثأئوها قلا بلئخؤ ئوبج ررإدا دال،ت وتلم عليه اطه صل افه رثوو أف 
قإن٧^١؛ وظ!١٣ محلوا، أذم ^١ الثكٍنئ؛ ^٤٣ وأئوى •، ١٣؛

ءنلأة«اا'.و ءفهن بمجدjj ص ١^^١ 
بن^!٠٢ عذ معمئ، حدسا الثراق، عبد حدثنا راؤع، بن محمد حدسا — ٦٠٢

يدكنونثم؛ عليه اف صل افه رمحول عى ميرْ ابو حدثتا ما هدا قال؛ منبه؛ 
ئاتوهابالصلاة نودي ررإدا وتلم؛ عليه اممه صل اش رمول وقال، مئها؛ أحائي*—،؛ 

ص،زاآذيممحإوا،وئمقآفيا«.
صمحاض~؛ ابن ~يني،ت المشين حدسا تعتد، بن مقه حدسا ٦" ٠ ٢ 

بنإننايل حدسا لة~، -واللئظ حرُت، بن رهتر وحييتي، مال* )ح( هشام 
ثاثاقال؛ هريرْ؛ أبي( عذ بمثرين، بن محمد عذ حثاف، بى هشام حدسا إبزاملم، 

ولكن1طتم، بائةمحبمعإبجا الهُتييم؛ ضز ، ٥١زثوو 
ؤاقضىظئ((اسموالز؛اث،ءنلئمكق، الئكظ 

لهاؤيتهيأ للصلاة يعمي كان إذا الإنسان أن اف، نعمة من هده ف،، الحمد آ ١ ل 
بالوضوءللصلاة ينهيا قام إذا الإنسان إن اف،؛ رحمهم العلياء قال ولهدا صلاة؛ فهوق 
مهو7آا بملمحا يا بميمها ما لأف لها؛ معجلا يعت؛ر فانه الونت، يحل حئن من وغره 
صلاة.ق فانه الصلاة إل يعمي من أن الحديث هذا ذلك٠ ؤيويد مئها؛ 

أنهسملث،،< ما واهض أذزكث،، ما راصل قوله؛ أن أعلم- -واف، الذلاهر ]٢[ 



اثصلأةاضع  ٠٠٠اثمساحد كناس 
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»يl_: الألفاظ نحالف اللفظ هذا لأن محه؛ اف رمحي هريرة \و كلام من 
الألفاظض والترتب؛ بالخطاب محالفها ءأفيا«،  'ض Ujطوا، أذم 
وهناالإدراك، ذكر فقدم هصأوا(ا أذركم ررما ت وملم عليه اممه صل يقول الأول 

وهذاالخمع، بصيغة مبق ما أيما الصلاة، ذكر فقدم أدركتها؛ ما ®صل ^ ١٥
حذاحدث لما هه اش رمحي هريرة أبا أعلم-أن -وافه ءالفلاُر الإفراد، بصيغة 

هأهوارا.هائ^كم ^^١، ٥٥أذركم ®فإ قال! ١^٠ين، 

\صلاثانك محقد:ن أ-نينا ظور، ئ iنخايى خدم - ٦٠٣
أفقادة؛ م نن اش عد ءي محر، م !ن مح،عذ نلأم، معاية!ن حدكا 

حل؛هميع وتلم عثه ^ ٥١صل، ، ١٥١رتول مع يمحل، ثحن بيى مال؛ أحيمذه أباْ 
محتمإذا تس؛ووا، »هلأ مال: ١^٨١٥، إل انثنيئنا مالوا: ثمحإ؟«، ®U قال: 

^^يمصإوا،بمطىامحا«.
شتاذحدسا هشام، بن معاؤيه حدسا مله، م بن آبو؟كر وحدسا — ٦ ٠ ٣ 

**



واب«شسماسسسلأة
 ^=^===^^====^===^^=———٥٥٣

وابضقوماكاسسلأة

بنعض حيى قالا: نعيد؛ بن  ٠٥١وعبد حاتم، بن محمد وحيض -  ٦٠٤
بن^ ٥١وعبد تلمه، أن عن كثر، أف بن يض حدثنا الصواف، حجاج ض تعيد، 

أقيمت®إدا ت وتلم عليه افه صل افه رسول دال< مال،• قتادْ؛ اف عى تادة، قر 
أونودي،ااأةيةمث<  ١٥®!ت حاتم ا؛ن وقال رولا<، حص ملأثقوموا ^٨١٥ ١١

يرواحص يقوموا فلا الصلاة أقيمت، إذا المجد، ق من عناط_إ هدا [ ١ ] 
قدوالسلام الصلاة عليه الرسول كأف بيته، من حارحا وسالم علميه اممه صل التي 

علميهوالرسول يقيم، الوقت، ذللت، ل بأنه محنا إذئا عنه اممه رصي بلالا أعش 
حضر.الإقامة سمع إذا الجد، ق بيته واللام الصلاة 

يقومأن قبل يتسئءوا ولئلا القيام، علميهم يشن لئلا أعلم— —وافه وذللث، 
لقاموا صفوفهم عل وهم قاموا ماذا للأمام، تع المامومين لأن مكانه؛ ق الإمام 

وملمعلميه اف، صل الرسول ماهم ولهدا مكانه؛ ل الإمام يقوم أن مبل أمايهم 
لهالمحدد الوقت، عل بناء الصلاة يقيم قد المؤذن ولأل يروم؛ حتى يقوموا أن 

الأسباب،.من ذلك أولضر مانع سغلأويمنعه يشغله قد إذ الإمام، محضر ولا 
الصلاةأقيمت، ®إدا ت وسلم علميه اطه صل قوله فيه اطه• رحمه النووي قال 

مممناالصلاة أقيمت، عنه؛ اطه رصي هريرة أي رواية وق ثروف'ا، حص ئقوموا ملأ 
أنرواية! وق وسلم، عليه اف صل اطه رسول إلينا أن؛نرج قبل الصفوفن ^^١ ٠٥

أنقبل مصامهم الناس فيأحذ وملم علميه افه صل اطه لرسول تقام كانت، الصلاة 
عنه!اض رصي تمرة بن جابر رواية وق مقامه، وسلم علميه اطه صل الشي يقوم 
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افصل الجي ؛نرج حتى يقثم ولا يحفن، إذا يولف عنه افه رصي بلال لكن 
يراه.ح؛ن الصلاة أقام ■حرج فإذا وسلم، عليه 

بأنت الأحاديث هده ختالف بين بجمع تعال• اممه رحمه عياض القاصي قال 
يراملا حيث من وملم عليه الله صل الني حروج يراقب لكن عنه اممه رصي بلالا 
ثميروم، حتى الناس يقوم ولا يقيم، حروجه أول فعند القليل، إلا أو غثرْ 

الصفوف.ي٠راللوا حتى مقامه يقوم لا 

قيلمصافهم الناس حد *قيأ عنه! اض رصي هريرة أبا رواية ل وقوله 
قولهولعل لعذر، أو الخوان لبيان ونحوهما مرتئن أو مرْ لكن لحله حروجه* 

والهيالعاإإء! قال ذلك، بعد لكن يروق'؛ حس يقوموا ارهلأ وملم• عليه الله صل 
عارضله يعرض قد ولأنه القيام؛ عليهم يهلول كلأ يروم أن قيل القيام عن 

اه٠ يسسيه فيتاحر 

مقامه.إل الإمام يأق أن قبل مصائهم يقومون أمم وهي ثاكه، عله وذكرنا 
للصلاة؟المأموم يقوم متى مسألة! 

شئتمحإن يقيم، أن جخن ص فقم شستإ إن وامحع، هذا ل الأمر اُبواب،• 
ؤإنالصلاة(، عل )حي عند؛ فقم شئت ؤإن مقبلا، الإمام ترى أن حين من فقم 

أنئيء أهم الإقامة؛ س مخ إذا شئت ؤإن الصلاة(، قامت، )قد عند! ثشت، 
المقيم!قول قبل تمم لا يقولون! العوام وبعص الإمام، مع الإحرام تكبيرة تدرك 

بصحيح.ليس وهذا الصلاة(، قامت، )قد 
٠٠٠

:ا(ءشرحالووى«)ه/؛'؛-م•؛(.
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ضر؛ص محئه، ئ ئثان خدي شخ، م نن أنوتكر وخدءث - ٦٠٤
وحدساقاوت )ح( ئي)؛. م ثن حجاج ص عليه، اثن وحدسا بهرت آبو يال، 

زماوتنثر. عن الثرافي؛ وعند يوص، بن عيثي أثونا ، j^^Iبن إنحاى 
عذمحر، م بن مح( عن هم شقاق؛ عن منيم، بن الولد أ-ئوئا انحاى؛ 

ِفيإنحاى ؤزاد و>ت1لم، علته ، ٧٥١صل السئ عن أبيه، عن قتاده، م بن  ٠٧٥١عند 
أ.مدحزجت،<،أ روق ررحص تنثروستناف؛ حدث ورايته 

ابنحدسا قالا: عش؛ ثن >وخمممي.< نن هازوف حدسا - ٦٠٥

بنالرم عبي بذ نكه أبو أ-محبي مال؛ شهاُب؛ ابن عن يوص، ءي وب؛ 
محرجأف مل الصفوف قعدلنا ممثنا الصلاة أمتن، يقولث ميز0 آبا تؤع عنفخ؛ 

إداحش وم٠ثلم عليه افه صل افه رمول هاتى وملم، عليه افه صل اممه رصول إلنثا 
تامايزل، 1ولم ررم؛كاكم،ا، ونا1 ومال( دائصزدc، يكز يكمت أؤ، مل ِق محام 

أ.سال مصل؛ ثكمت تاء، رأسة سطم، ١^^^، ومد إثتثا حرج حس سفلزه 

بابفتح وقد يرونه ربإ لأمم بالخروج؛ الروية قيد أنه هدا وقانية ]١[ 
اممهمجل حؤج قد كائن إذا يإ الرؤية فيه قيد اللفظ فهدا البيت،، نقمن ؤ، وهو البيت 

وسالم.عليه 

يرىحتمح، القيام عن، الهمح، م، ّيوا ما أف عل دليل، الحديث هدا ؤ، ]٢[ 
ٌبير،عل وليس والأفضل،، الأكمل، ميل عل هو إنإ واللام الصلاة عليه 

وقامواصفوفهم عدثوا الحدسث، هدا ؤ، عنهم الله رصي، الصحابة لأ)!، التحريم؛ 
وسلم•آله وعلة عليه الله صل( الممح، إليهم نحرج أن قل( 
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الفوائد!من الخدسث، وق 

ولوالإقامة يعيد فلا والصلاة، الإقامة ب؛ن الفصل يضر لا أنه عل دليل — ١ 
تدكرثم صل إذا أما )،، ١١إل الصلاة تقم ولر واحدة، الصلاة لأن المصل؛ محنال 

الصورةق أما الإنسان، وصل أقيمت، قد الصلاة لأن يقيم؛ فإنه يتوضأ لر أنه 
الأُقهأربمل•

قدخل أن نل ذم ثم طهارة غثر ض ق الإمام ني إذا نل; فإن 
أوليغتل يدم، أو يالناس، يصل مكانه أحدا يسب أن الأفضل فهل الصلاة؛ 

ينتفلرو0؟بأن الناس ويأمر يتوضأ 

تحملاا.لأمومين عند أن رأى إذا لاإمصلحة، ينفلر أن ينبغي هدا فالخواب،! 
أويتحثلوا لن أتيم رأى ؤإن نة، للإحياء أفضل فهو ؤيأق، ؤيغتل فيذهب 

الصلاةعليه الني بيت لأن بهم؛ فيصل لأحدهم يأذن فانه بعيدا بيته كان 
السجد.عل بابه لام وال

كإيني؛ قد تشر وسلم عليه اش صل اه رسول( أن عل دليل فيه ٢- 
يغتسل.أن نمى أنه أوالمتيقن وسلم علميه افه صل أنه الفلماهر فان هنا، حصل 

صاغتل وقد الناس إل ان الإنمحرج أن حرج لا أنه عل دليل فيه ٣" 
وّالم.آله وعل علميه اممه مجل الني لفعل أونحوها؛ جنابة 

الوقتل منه نتحيي فعلا يفعل قد وسلم علميه اش صل التي، قيل■ ؛إن 
^٥إن نقول،! فهل ينهلمفا، ورأسه مغتسل وهو الناس عل حروحه مثل الحاضر 

حياءفيكون العادات،، بابط من أما أم حا متعبدون نحن التي الثنن باب من 
للسنة؟محالفا ليس الوقت، هذا ل مه الإنسان 
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وهيمصلحة، ذلك، ق يكون قد أنه إلا السنن باب من ليس هو فالجواب• 
صدقه.بدلك، له فإن به؛ غاوْ يقتدي أن 

يستحيلا هان.ا الناست بعض يقول فقد العلم ؤيالب ذلك، فعل إذا قيل• فإن 
أومافذللأخ؟

حشالحديث، لهم يدكر أن الممكن فمن هذا من تفشى كان إذا فايواب؛ 
فيهكان إذا إلا )ين( إنه أقرل! لا فانا مكروها، وليس حراما ليس أنه يعرفوا 

به(.بأس )لا أقولت لكك، مصلحة، 

حيث،،؛ الصفوفبإقامة عّهم اش رصي الصحابة عناية عل دليل فيه ٤" 
آلهوعل عليه افه صل افه رمحول إلينا نحرج أن قل الصفوف، فعدلنا قالوات 

الهوعل عليه الله صل النبي لأن مشهورة؛ معروفة ذلك، ل وعنايتهم وملم، 
يومذامحت، فخرج وفهموا، عنته عقلوا حى الصفوف، بتسوية يأمرهم كان وملم 

افه،راعباد ت وملم عليه اممه صل فقال صدرْ؛ بائيا رحلا رأى يكثر كاد فلما 
الصلاةعليه الني فحدرهم ؤجوهئلم«راا، بى افه أولثحالثن صموقتملم لتنووو 
معنىل ، واحتلفالوجوه، ؛؛ن اطه نحالف، أن الصفوف، يقيموا ب إذا والسلام 

.أومعنوي؟ هوحمى هل الوجوه! نحالفة 

الدينحشى »آما وملم: عليه اممه صل كقوله هدا وأن حي، إنه فقيل: 
٠.خمار*ار صورْ صورثه بجعل حمارأو رأس رأمه اممه يخول، أو ١لإمام مل زأنه 

توسلم (، ٧١٧)ريم الإقامة، عند الصفوف تسوية باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
عنه.اض رصي بشثر ين التعإن عن (  ٤٣٦)رنم ؤإيامتها، الصفوف تسوية باب الصلاة، كتاب 

وسLلمت(، ٦٩١)رقم الإمام، نل رأسه رفع من إثم باب الأذان، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 
عنه.اف رصي هريرة أي عن ٤(  ٢٧رنم)برمع"*، الإمام مبق نجريم ئاب الصلاة، كتاب 
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أنكمت يعني النظر؛ وجهات هنا بالوجوْ المراد وأن معنوي، هو بل ومل؛ 
لأتهالصواب؛ إل أقرب وهذا وتفرقت، القالوب احتلفت الوقف ق اختلفتم إذا 

ciUJuالمراد أن فالصواب دثوتتمأإ<اراُ، هتختلس عئتلموا رالأ آخر؛ بلفظ مؤيد 
المعوي.الاختلاف 

بتركالصلاة تبطل هل لكن؛ التسوية، وجوب الصحح القول، كان ولهدا 
التؤية؟

إمائال،: من اف رحمهم العناء فمن اممه، رحمهم العلم لأهل قولان فيها 
فإذالها، وا-بمب، هذا لأن ثبملل؛ لا يقور،ت من ومنهم التسوية، بترك الصلاة تملل 
هذهق فالواجب، صلاته، صحت، الإنسان تركها إذا أصلها من الخاعة كانت، 

المححلكن به، الصلاة تبطل ألا أول باب من الصفح~ تسوية ~وهو الحاعة 
•يأثمون أمم 

ب،ركه.يأثم فلا الاستحباب، باب فمن فالأول، الأول، تكميل أما 
يكملوأن فيها، ماراصيرأ( يكونوا وأن متويه، تكون أن الصنوف ؤإقامة 

فالأول،.الأول، 

الحرامالمسجد ق ~وهو النوي والمسجد الحرام المسجد 3، محصل وما 
الأئمةولهذا شلئ،؛ لا التنة خلاف وهو بهليم،، ليس الناس تفر3، من أكثر~ 

-مثلأ-نحد هذا، عن بعيدون الناس لكن فالأول،، الأول، الصم، أتموا أحيانا؛ يهولون 
مملوء.كله وراءه وما خانا أحيانا الحرام المجد ل الهتاف 

الأنصاريعود مأي عن ( ٤٣٢رنم)الصنوف، تسوية باب، الصلاة، كتاب ت ملم حرجه أا 
رصي
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أوبالأكنب؟سماة1>افالأصاعأوالأصاب 
اللف،عن ورد الذي هو هذا لأن بالأكعب؛ يقولوزت اض رحمهم العلياء 

التسويةفتكون الساق، أمقل ق لأنه البدن؛ عليه ركب الذي هو الكعب، وأيقا 
بعضلأن حطا؛ وهذا الأصاع بأطراف يعترها الناس وبعض يالكمب،، معتره 

الكمثج.فالمعتن -اقر، الأصابع أ>اف ماويا فإذا >؛ذة، أقدامهم الرحال، 
بعضكان إذا إلا الأكتاف تساويت، الأقدام تساورت، إذا أنه الغالب، ق وهو 

الظهر.ق انحناء عنده الناس 

ييتمواللام الصلاة عليه الرمول، أن علموا عنهم الله رصي والصحابة 
الناسعل عنه الله رصي وعثإن عنه اممص رصي عمر جعل الناس كثر فليا بذللئط، 

يهلوفونرحالا وكل بالناس يصل الإمام تقدم فإذا الصفوف، يقيمون من 
يروا،استوين، الصفوف إن وقالوات الرحال، هؤلاء حاء فإذا لتعديلها، بالصفوف 

ونويتهالصف، بتقويم العناية عل يدل، وأمثاله هن.ا وكل 

الصفوفيسوون الرحال( بعثج حان عنه الله رصي عمر عن ثبت ما هيل،• فإن 
الصفوف؟لتسوية الأرخى ق الختلومحل مشروعية عل دليل فيه يكون أن يمكن هل 

لكنالثروعثة، عل الأثر نبذا يستدل، أن الإنسان يتجامر لا قد فالخوامثحت 
ونحنالةاصدأ، أحكام لها الوسائل أف المشهورة! المعروفة القواعد بعموم يستل.ل، 
بتسويةتحال للص نتعبد لكن بوصعه، تعال لله نتعبد لتا الخهل هذا نصع عندما 

بدعةهذْ إن يقول،! الإحوة فبعفى ؤإلأ وأسبابه، وسائله س هذا وأن الصف،، 

تريةل حاء ما باب الصلاة، كتاب الزهريرن ْمعِح \لي رواية ٠االوءلآا ق مالل؛، حرحهما أ ا
هه.اف رصي عمان عن ( ٤  ٢٣)وبرفم صه، اض رمحي عمر رنم)آأ؛(ءن الصفوف، 
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لأنتزعها،إليه الأمر كان لو ولكنه الفرش، هده فيها الماجد تبقى أن محوز ولا 
حهلوطا.يضع لكن ما والسلام الصلاة عليه الرسول لأن يقول؛ 

لوثم نفي، إلا فيه ليس الخءلوط؛لأنه يضع لا أنه أدراك الذي ما له! فتقول 
عهدق المجد أرض فان حهلوطا محيلون لا أتيم الواغ— ~وهو حدلأ سلمتا 

الخطوط،فيها يمكن لا لهصاء يا مفروثة لكنت واللام الصلاة عليه الرسول 
يزول.سوف الأقدام تطؤْ ما أول مرة، مئة الإنسان لوحهل حتى 

ماالناس من وكثير صفوفهن، بتسوية اء النندكر ما الماجد معفلم تنبيه! 
تصماأن للمراة محور انه وسمع تهتم، لا ايضا النساء من وكر بدألل، *هتمون 
الإسلامشيح ولكن هدا، عل بناء بمكان واحدة كل فتجد وحدها الصفا حلفا 

المصامة،عليهن الواجم_ا فإن صفقن إذا النساء إن يقول! ا الإهر رحمه تيمية ابن 
بأنللرجل ذللث، صح إذا إلا النساء من الصم، حلفا الواحدة صلاة تصح فلا 
عليها.ننبه أن ينبض وهذه الصفا، يتم 

أبعللهابالعبادة خاصا نهتا الثيء عن قهي إذا أنه القاعدة قيل! إن فائدة! 
بعضتقدم وقد يبهللمها، لا العموم وجه عل عته نهي وما الصوم، ي أكل كمن 

إلالوجه ورفع الركؤع، ق القرآن قراءة مثل! عليها القاعدة هذه تحري لا المائل 
محزئ،إنه وقالتا! يضر؛ لكن إذا السفر ل المحرم والصوم الصلاة، ي المإء 

الصلاة؟يطل لا إنه وقلنا! الصفوف بتسوية الأمر وكذللث، 

تبطللا إنها يقولون! والذين حلاف، فيه ذكر الذي هذا كل فالخوامب،! 
فمثلا!يينوتها، بعلل هذا عن ينفصلون العبادة 

(٣٩٦/Yt:ا(ااصرعالخاوي،)
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مبطلالتسوية عدم أن  ٠٢٥٧^١١أهل يرى الصفوف، تسوية الأول؛ السألة 
الحإعةكانت ؤإذا للحاجة، وا-بم-، هدا بأن ذلك عن الأحرون ؤينفك للصلاة، 

أول.ياب، من فيها واجثا كان فا عمدا لوتركها الصلاة بطل لا نمها 

اكإءإل رأسه رفع إذا الظامثة: قال الماء، إل الوجه رفع الثانية: والهالة 
عليهالرمول قول واشتداد يالمهى لدللث، وعللوا صلاته، بهللت، يصل وهو 

وصارالقبلة استقبال عن حرج رأسه إذا)غح وبأنه ا، ذللث، ق واللام الصلاة 
عنفقهل الوجه انصراف فان ؤإلأ رأتهم، هذا حال كل وعل للمإء، متقبلا 

وانملئ،الصلاة، ق الالتفاف ق الحدمن، ق جاء كإ البهللأن يوجب لا القبلة 

اممهمع التأدب باب من ولكنه العبادة، ذايت، إل يعود لا هدا بأن ذلك عن الحمهور 
بالعبادة.يتعلق مما فليس وجل، عز 

تبطلأيصا: الفناهرقة قال والجود، الركوع ل القراءة الئالئة: الهالة 
ماصلاته بهللت، جود الأو الركؤع ل قرأ إذا القاعدة؛ يجرون فهم الصلاة، 

ذللث،عن انفكوا والحمهور تثهلل، فلا الدعاء الأية؛قصل. ْع يتفق يع؛دعاء يإ 
عإالإنسان ينشغل ولئلا موصحه ق والخلاف الصلاة، ق مثرؤع ذكر ^ا بأن 
تتميزأن ولأجل الدعاء، وهو الجود ق أو التحفليم، وهو الركؤع ق أول هو 

لهإوالجود والركؤغ للقيام، القراءة فتكون بحص، عن بعضها الصلاة أركان 
ذكرهما.

يعودلا بأنه أيصا ذلك عللوا إذ الفر؛ ل الضرر مع الصوم الرابعة: الهالة 
واصلواالوصال عن نهاهم لما أتهم كإ يالرء الرفق إل يعود ؤإبا العبادة، نفى إل 

ّ( ٧٥رقم)٠ الصلاة، ق الماء إل المر رفر باب الأذان، كتاب، البخارىت أحرجه )١( 



اثصلأةاضع ٠٠٠اتمساحد كناس 
ًء=^==ً====ًً^^شم====شم== ٥٦٢=

ماذا؛.ولميطل 
التيالقاعدة عن الخرؤج يوجب شيئا هناك أن وجدت تأملت إذا فلابد 

تبطل.العبادة أن الخال ظاهر يقتفي 

***

عنروأنو حدسا منلم، بن الوليد حدسا حرب، بن رهبث وحدش -  ٦٠٥
أقتتتقال: ميزْ؛ ى عن نلنه، م عن الزهري، حدثنا الأنراعئ~؛ ~بمني؛ 
مثانة؛ئثام وتئم علته اممه صل اممه رئول وحرج صموقهم، الناس وصف الصلاة 

الماةمصلى.وزأنةسطفس اعثنل وقد قحزج م^كاتكلم، اف ءانمأإلتهلميد0: 
عننم، بن الولد أحزرثا موتى، بن إبرامحم وحدش " ٦٠٥
كائنالصلأة أو أي عى نلمة، آبو حدش قال: الزهري؛ عن الأوواعي، 

الشيقوم اف قبل نصائهم الناس ثأحد ونلم علته اف صل اممه لرمول مام 
مثانة.ونم ؛علته ٥١صل 

حدسازهثر، حدثنا أعئ، بن الخمن حدثنا سبسب، ن ملمة وحدش — ٦ ٠ ٦ 
^٠٥قلا ذحفن، ^١ يودف بلال كاو ثاJ: ننز0؛ بن جاُر عن ^٢٠، بن مماك 

'•حشهثجالشصلافهعشوم،هإداحتجأيامالصلأْح؛نيراغ 

دحضى؛ومعنى الشمس، يعنى! ا، دحضت ءإدا عنه: اش رصي قوله ا ]١ 
والخمعوسالم، آله وعل عليه اش صل الض بجرج حتى يقيم لا ولكنه زالت،، أي: 

محابلم: وم(، ١  ٩٦٥رقم)الوصال، أكثر لن اككل باب الصوم، ممتاب الخاوي: -محرجه أا 
ى.اش ض أرِا عن ( ١ ١ • )٣ رقم الصوم، j الوصال عن الهي باب الصيام، 



باب*شيةيمامم1سسمء

أوالتعارصى نحصل لا حتى وامع هذا ق الأمر إن يقال؛ أن الأحاديث هذه ين 
ناقللأته النهي؛ يرجح اش رحمهم العياء بعض لأن ايرحيح؛ أو النسخ ادعاء 

لالأمر إن يقال: بل للترحح، حاجة لا يقول؛ اش رحمهم وبعضهم الأصل، عن 
وأقامواتعجلوا ؤإن حسن، فهذا الإمام يروا حتى انتفلروا إن واسع، هذا 

حؤج.فلا الإمام عليهم نحرج أن قبل الصفوف، 
٠٠٠



اثصلأةؤبمواضع اث4س1حد كتاب 
=ءءًءًًً=^ًءًً=^ء=^ض=ً ٥٦٤

uLJ  اثْتلأةتلك أدرك اكزلأفث' 4ن رممه أدرك ض

ضم، م ض نابك، م مأ0 هاو: ى؛ نن عض وخدثنا -  ٦٠٧
ررمنهاو: رتلمم عله ، ١٥١صل اللمل أو ميتْ؛ أبي( ض الرحمن، عبد بن نشه أبٍ، 

الصلاه((.أدرك ص الصلاة من ركعه أدرك 

ابن(ض وف،أ-محفيئوني(، ابن اي ءثم(، حزمةغأ وحدقي " ٦٠٧
علهاممه صل ، ٥١زئول( أف ئريره؛ م عذ الرحمن، عبد بن نلنه أب؛ا ص شهانم،، 
اد«.أذنك ص الإم ئع _• من زئ أذنك »ةن : هاJ ذتؤ 

^١:^'-،؛ بن ورمر النائي، ذنزك شته، أبي( بن أبو؟كر حدثنا - ٦ ٠ ٧ 
نعمر،عن اثارك، ابن أ-؛موا كزب، أبو وحدسا هاو،إ )ح( عثه. ابن حدJنا 

م.حدتنا نتم، انن وخدنا هاو: )ح( ؤيوص. انس، بن وماللث، والأوراعئ، 
ثؤَلأءكل مماش، ض يثا الزئاب، مد ^؛!١ ١^، \زأ وخثدا : )ح( 
بجملوتلم؛ عله اممه صل البل ض هريرْ، أبي( عن تلمه، أبط عن الرهري، عن 

حديث،وِفي ^^؛؛، *مغ منهز: أخد لجدث ل وبن ماللن،■ عن عتم،، خيبن، 
الصلأهئها«ااو*همدأذنك عاو: امم١، عثد 

ئوله:أن إن( إثارة اش، رحمه لم مالإمام ساهها الش الألفاخل هده ؤ( [ ١ ] 
وأماالعدد، بكثرة أرجح هو من فيها حالف اشة لأو شاذة؛ كلمة الإمام« ررئغ 

هوأر-ج،من فيها حالف ؤإن شاذة ليست، فهذه *كلها" الصلاة أذرك ®همد قوله: 
الرادلأن القصود، به محصل الصلأة« ر>أنزك قوله: إن إذ يكر، ما ئناق لا لأما 



اسلأةتلم ادرك فقد اسلأة »j رممة ادرك *_ باب 
٥٦٥_=_^=^ٍ=ً__د_^^ 

من»تيا« قوله: فيكون الإمام، أدركها،ع ام الركعة هدم لا لكلها الصلاة أدرك 
غيره.ينال فلا التوكيد باب 

إلاتكون لا الإدرالكت جع بأن مرايت، عدة هدا عل الكلام لنا مبق وفد 
تكونالإدرالكت جع إن قالوات حيث ٠؛ الذهب؛ من للمشهور حلائا بركعة 

)حمامةوقولنا! بركحة، إلا تدرك لا فإما الحمعة، حماعة عدا ما الإحرام بتكب؛رة 
الإحرام،بتكبثرة كغيره يدرك الخمعة وقت فان الحمعة، وقت لا يعني! الخمحة( 

إلاالإحرام بتكيثرة تكون الإدرالكيت، جع أن اف"• رحمهم أصحابنا عند فالقاعدة 
ركعةمن أقل وأدرك الحمعة يصل والإمام الإنسان حاء إذا يحني! الخمحة؛ حماعة 
جعة.أتمها ركعة أدرك ؤإن ظهرا، يتمم أن لرمه 

هدمق له فهل الأحثر؛ التشهد ق الإمام المسام أدرك إذا هدا عل قيل: فان 
يتم؟أن أويلزمه معه شيئا لريدرك لكونه ركعتن يصليها أن الخال 

معشيئا أدرك قد لكن فإذا الصلاة، أدرك ما لكن أدرك، هو فالخواب؛ 
الرحلفهدا مافيا«؛أ؛، قام ولك مطوا، ^ ررلك حديث: إل ذبا الإمام 

أربعا.الصلاةلكهافيصليها فاتته 

(،أ.تهىالإرادات«)ا/؛إ(١٧٠ّ)ا(طر:أالإنمافأ)م 
محابوملم: (، ٦٣٦)رنم الصلاة، إل سعى لا باب الأذان، محاب المناوئ: أحرجه )٢( 

عته.اش رمحي عريرة أي عن ٦، ٠ رنم)٢ برنار••، الملأة إنان استحباب باب الساجد، 



اثملأةالمساحد«*،هاضع كناي 
=ًد^^=ً—==ً—شمتًتت=شً= ٥٦٦^=

قن1ثمس،ضئينكإ،صخ-آ-طكامحينىئل: 
أفمحْ؛ م عذ حددوْ الأكج؛ وعن نيئ؛ بن م وعذ بمار؛ بن عطاة 

ثطحأق مل الصنح مى ركعه أئنك ااس ت قاو وثلم عليه اش صل اش وو رم 
الئصأل/*رب مز العصر من زكعه أذرك ومن الص1ح، أدرك صد الئنز 

صمحكالشئ>«ام

الوقت.إدراك ق هذا سبق، مما جزء هذا  ٤١]

تخويىأذ قتل زكعه النصر من أدرك رامن وسالم؛ عليه اطه صل وقوله 
غروبقبل العصر من ركعة أدرك من أن منه يوحذ قد أدرك® ممد الئمس 
قبلءلهرُت، حاتص امرأة كانى لو كإ الظهر يعل أن يلزمه لا فإنه الثمن 
أدركت،فقد الثمن تغرب أن مل العصر من ركعة أدركت، فهنا اعت بالغروب 
العصر؟ْع الظهر نمقي أن يلرمها هل لكن العصر، 

الفلهرإن قال،ت من وقول( الغلهر، وقت، تدرك لر لأما يلزمها؛ لا الصحيح؛ 
ماءلهر>تإ ثم اعة بالزوال بعد حاصتتا لوأما أرأيتم لهم؛ يقال الحمر إل نجمع 

الذىتةضيه؟إ

إلنجمع العصر لأن العصر؛ ونقمي تقولوا؛ ب لماذا فقتل، الفلهر الجواب• 
العصرومت، ق ءلهرت٠ فمن حاتص، وهي الومتؤ علميها مر فكلتاهما الفلهر؟أ 

مثفقد الغلهر ونتا ل حاصت، ومن حاتصن، وهي الغلمهر ونتا عليها مر فقد 
فرق.فلا حائض وهي العصر ومتا عليها 

أنوغار0ث المحح ق ثبت، ما أف عل أيصا دليلا الحديث، هذا ل أن المهم 
ونت،هن.ا مثلته ثيء كل ظز اكن ل؛ ما أو الثمن تصفث ل؛ ما العصر ومتا 



انملأةهك فقدادرك اسلأة ض رهاهة أدرك *_ باب 
—٥٦٧

الغروب.إل يمتد الضرورة وقت وأن ؛، الاحتيارر 

نصفإل وقتها بأن النصوص جاءت التي العشاء عليه نقيس أن يصح ولا 
—آعلم "فيإ اممه رحمهم الفقهاء وأكثر العشاء، وقتا ق صرورة فيه فليس الليل، 

وقتفهو الغجر إل وأما الليل، تصف إل الاختياري الحثاء وقت إن يقولون! 
،.iUSعل دليل لا وممه صرورة، 

-نوأي ث. 

بنيوسف عف امحارلي' بذ اش عبد حددا ادبتع، بى حس وحدكا ٦" ٠ ٩ 
اشصل اف4 رثون هال قالتا؛ عائشه عى ءنو0,(' حديثا قال؛ الزهري؛ عن يزيد، 
—وم، ابن عن كلامحا الطاهر، آبو وحدبي قال! )ح( وتلم• عليه 

الربتربق عروه أف شهالتا؛ ابن عن يوش، أح^ربي قال؛ ■محمله~؛ ؤالسيايى 
منأذنك ررمن ون1لم: عثه ١^ صو اف، ونول ثاو دالثات عائشه؛ عف حدثه 

أذز'قها«،ممد ثطغ أو مز الص1ح أومن الئس، يغرب أ0 مل تجده العصر 
والثجدرةمح،وئ•

عنمعم، أحنJا الرراق، عبد أح؛ردا حميد، بن عبد وحدثنا " ٦٠٩
أسلم•بن رد عف ماللث،، حدبئ، بمثل هريرْ؛ م عف نشه، م عف الرهري، 

رقمالخمسى، الصالوا'ت أوهامت، يامحب اجد، المكامحب مسلم■ ظحرجه السمسرإ اصفرار ما أ (
(،٣٣٣/ ١ ) أحمد الإمام فأخرجه مثليه الفيء مصتر وأما عنها، ال؛ه رهمي عمرو ابن عن ( ٦١٢)

ماباب الصلاة، كتاب والارمذيت (، ٣٩٣)رقم الواقسى، ق باب الصلاة، كتاب داويت وأبو 
كتابالنائي! وأخرجه عنها، افه رصي عباس ابن عن (، ١٤٩)رقم الصلاة، مواقيت ل جاء 

كتابت النائي وأخرجه عنه، الله رصي جابر عن ، ٥٠٥)رهمم العصر، وقت أول باب اُلواقيت، 
عنه.ائه رصي هريرة أنجا عن ( ٥٠٣)رنم الفلهر، وقت آحر باب المواقيت، 



اثملأةاضء  ٠٠٠المساحي ، كتا>
—=ثً—===ظ^—٥٦٨—

عنمعمر، عن اثازك، بى اف، عيد حدسا الربح، بن حس وحدسا -  ٦٠٨
اللهصل افه زئوو قاو مال؛ م عن عباس، ابن عن أبيه، عن طاوس، ابن 

وميأدرك، همد الشنش يغرب، أل مو زكعه العصر مى أدرك ررمن ذتخأ•' عليه 
لكأنمصصمحك«.

معمنا؛سمعت، هال! معثمئ؛ حدسا حماد، بن الأعل عبد وحدساْ ٦— ٠ ٩ 
١^.^١



ub  امساسوات اوقات

ىبأنئتاكإرناتاضى

رمح،ابن وحدثنا  Icjii)ح( ثتئ. حدسا تعيد، بن قتييه حدسا — ٠٦١
لةمماو ثسا؛ العصر احن العزيز عبد بن عمر أف شهاب؛ ابن عن ^،، ٠٣١احمتدا 
لهممال وملمم؛ عليه ، ٧٥١صل افه رمول إمام محل يزل ئد ثيل إل أما • عروة 
نمعتت يقول منعود؛ أى بى بشر سمعت ت ممال عزوة؛ يا مول ما اعلم عمر• 

جبريلارثزل، ت يقول ونثم عليه اممه صل اممه رمول سمعت يةولت منحود أبا 
صلتث،م معه، صثت، م معة، صثنغ ئم معه، صلتئ ئإ معه، دص1نت، يآمني 
صلوات.خمس بأصابعه عئب مته؛، 

ابنعن ماله، عل ئرأت ئال•' اشيؤى؛ مح، بن مح، أ-محدا " ٠٦١
الزبربن عزوة عليه مدحل يوما، ١^٨^٥ أحز العزيز عند بن ءم.ز أن شهاب؛ 
ا؛ومنعودعانيه ليحل وهووالت5ودة، يوما الصلأ٥ أحر شعته بى المغيرْ أف مأحنْ 

محلمحل ثنت،، ■حنييل أن علمثا مد أليس مغبرة؟ يا هدا ما ت ممال، الأدصاري 
وملم،عليه افه صل افه رمول محل صل نم وتلم، عليه افه صل اهثه رسول 

افهصل اش نمول محل صل ثم وتلم، عليه اطه صل افه رثول، محل صل ثم 
أمزت«،رربمدا ثال: م وتل؛غ؛ عثه  ٥٥١صل اف4 زثول محل صل ئإ وتلم، عليه 
 Jأمامص الئلأم و حيل أثإة ئززة، ثا محدث تا ظ بمززة: محز قا

بنشر لكل كديك عنو0أ مماو الصلاة، وت وتلم عانه ، ٥١صر ، ٥١لرنوو 
•أيمه عن محيمحا ممسعود أي 



اثصلأةاضم ٠٠٠اتمساحد كناس 
^^^====^=^^ً=ءئ=ًكك=ضًًً= ٥٧٠== 

 ٦- ١ ١Jli  :1ِؤطلم؛ألاضُفي ضل ١^؛، زنج هائثة خدم زكي خو
أفمو ءجإ ق وح الثم يمل كاف _ م اضُ ضل اش زثوَل 
ث.أِِاا[

•مهر 

الفوائدتمن الحديث هدا ي [ ١ ] 

ررثرلوسلم! عليه اض صل قوله وجهه بالملك؛ البشر ائت،ام جواز ~ ١ 
قدإنه  iJL^jأن يمكن هل لكن يرون، ربإ والملائكة معه،،، هصلثت ه1مني جزيل 

الصلاةعليه لليي جبريل إمامة لأن القول؛ هدا يقال أن يمكن لا أو الأن يومه 
بالرسولفهوخاص بالفعل الصلوات أوقات لتعليمه الحاجة أجل من واللام 

واللام؟الصلاة عليه 

ذلكوأن والسلام، الصلاة عليه بالرسول خاص هدا إن يقال! أن الأول 
الصلاة.بأوقات الإعلام أجل من 

وعلعليه اممه صل الثة رسول دأب من هدا كان وقد بالفعل، التعليم 
رجلفجاءه معي، صل قال! الصلاة عن يسأله أحد جاءه إذا إنه حتى وسلم آله 

يقدمالأول اليوم ل يوم؛ن، معه فصل معنا،،، ررصل فقال! الصلاة عن يسأله 
بينما ررالصلأة له! وقال وقتها، آخر ق الثاق اليوم وق وقتها، أول ق الصلاة 
وكيلك،، عنه افه رصي الحويريث، بن مالك، مع صغ وكيلك، ؛، الوهتإناارهدين 

صورةتبقى لأنه أبقى؛ بالفعل والتعاليم بالفعل، يعلمهم كان الوفود، من غبرهم 
الغالس،.ق ينساها فلا الإنسان محثلة ق الفعل 

عنه.اممه رصي يريدة عن ( ٦١٣)رقم الخمس، الصلوات أوقات ياب، الساجد، كناب، ت لم مأخرجه )١( 
)!أ(مملمنحرمحه)ص:ا/إإ(.



ub  اصساسواه اوتات
== ٥٧١=^_—=ص^^د^ص=^__=_ 

خدينن/\ هاو الناهد؛ _ شتة، م نن م أثو خدننا - ٦١١
بملؤت1لم عثه ١^ صل النل كال عايشه؛ عن عنؤ0، عن ١^٧، عن نثال، 
يظهريأ بكرت آبو وهاو بند. السء يفئ لم حجتق ق طالعه والشص العصز 

الصئبمJا١ا.

ابنعن يوص، وهب،أنإوو ابن يش،^^١ بن حزمة وحدش ٦- ١ ١ 
ومئ؛؛عات4 ، ٥١صل ١^، ووج عايشه أف الربتر؛ بن عروه ١■^^؛، مال• شهايب؛ 
حجنتيناق والش٠س ١^۵^ يصل كال وتلم عليه افه صل  ٠٥١ومول أف أ"؛مئه 

لإ:مامء/فيمحبما.
عنوؤع، عدثتا ئالأت محولأ وابن ثيبه، أبا بن بكر ابو عيثنا — ٦١١

يصلوتلم علته افه صل اه رسول كاف هالت؛ عايشه ص أبيه، عى هشام، 
أ.حجنق' واقعهِفي والشمس العصز 

أمابعد،ا، الصء يظهر ررلم أته! الصواب هو اف، رحمه أبويكر هاله وما [ ١ ] 
قبلالعصر يمحل لكان كيلك كان لو لأنه بعيد؛ فهدا امةبمو« »ويمئ قوله: 

هذهفالرواية حجرتما، من يعني•" السء® يظهر ®لم لكن؛ الزوال، أومع الزوال 
الصواب.هي 

مسممة؟والحجرة هذا يستقيم كيف قائل؛ قال إذا ]٢[ 

—أي:أما فيعلم الشص منها تدخل فرحه فيها لعل يمال: فالحواب: 
الممفةالحجرة أن المعلوم فمن ؤإلأ حرجت، أوقد الحجرة ق زالت ما الشمس— 

محجبها.السقف لأن الشمس؛ ما تمن أن يمكن لا 



اتملأة٠ع٠اصع اثصساحد كناس 
^=^====^==^—ً؛====ثًً= ٥٧٢

الحجرة؟حوش ُه: الراد أليس محيل: فإن 

شعلر الحجرة ت يعني بسيهلة، كلها حوش، فيها يوحد لا لأنه لا؛ فالحوابت 
قبور.ثلاثة من لأكثر 

اس؟أو اص من الثمس دخول الراد: لعل قيل: فإن 
كيلك؛يكون أن ؤيمكن البعد، من ثيء فيه أنه فالظاهر الباب أما فالحواب؛ 

~كإوالحجرة النبوي، السجد ق القبلة مستقبل يم؛ن عل يكون الغرب لأن 
كانتإذا كدللث، كانت، لو حتى أنيا فالهم القثلة، متقثل ار يعل تعلمون— 

معلكن أيصا، الباب ْع أو فرجة مع إلا الثمي تدحالها أن يمكن فلا مسقفة 
قء.له فليس مفتوحا كان إذا الباب وهوأن إشكال، فيه الباب 

مفتوحا.السقف، وُين مابيته كل قصيريكون الخيارالغريى يظهرهداأوأن قاليي 

-وهوتمعاد حدثنا دالأأ المثنى؛ نن ومحمد المنمعث، أبوعثال حدسا ٦- ١ ٢ 
ييأف عمرو؛ اش؛ن عد ض ايوب، أف ض قتادْ، عن أف، حييني هثام-؛ ابن 
هز0نطي أو إل وهت يؤه ١^٠؛^ صقم ",إدا وسلم عليه ١^ ضئ اش 

خذمن0ح، محئز أن فثم لأئل، ا^ 
أنإل وئت مإيه المعرب صلقم لإدا ااش-س، يضم أن إل وئق هإثه العضل 
„ااااللم،«اأ'.نضم،  jiوت هإنه البئ^٤ ضئثم هاِذا ١^،، بمئط 

بيان،أتم وملم عليه اش صل البي بثتها الخمسة، الأوقات بيان هدا [ ١ ] 
ثمالثمي؛ أول بان إذا يحني: الأول؛ الشمس قرن طلع إذا ينتهي الفجر أن فثيرأ، 
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العصؤ،ينصر أ0 إل ومت ه الظهر صثم إدا ررمم ت وملم عليه افه صل قال 
وقتأن الأحاديث وسقت محواشز« أن  Jiوفت يؤه الخئ> صلثم هاِذا 

يوحرأن للإنسان يجوز الذي الأخيار ونت لكن الغروب، إل يمتد العصر 
الثيءظل كون من قريب الشمس واصفرار الشص، اصفرار هو إليه الصلاة 

صارت—أي؛ اصوت فإذا الشتاء، أيام عن الصيف أيام ق خلف لكنه مثليه، 
الذيالاصعلراري الوقت ؤيبقى الاختياري، العصر وقت، يجرج فانه صفراء- 

الضرورة.عند إلا إليه الصلاة الإنسان يؤخر أن مجوز لا 

عنسعته، حدسا م، حدثنا *^^،، ١١معاذ بن ، ١٥١عتد حدنتا - ٦١٢
والريع١^١■؛^،، ؤبمال؛ الأردي، ماإل4، بن ؤتم، ~ؤاممةت أيوب، أبا عى قتادْ، 

محاو:وتل؛ عؤه اهُ صل اليث ض مو، بن اه عبد عن الأرد-؛ من حي 
ووقتالئص، ملإ لم ما العصر وومتج العصر، تنفر لم ما الظهر 'ردمت 
ماالمجر وونى الليل، نمم، إل العشاء ووقت، الشمق، ثور ينضل لم ما اكرُت، 

ولمتطلجاثز«.
وحدسا^I )ح( العقدي. عامر أبو حدثتا حريب، ن رثيت حدسا " ٦١٢

الإن1اد،^١ شنته، عن ^!٠^١ ممر؛ م نن عش -^^١ نته، م نن أبوم 
مرمح(•يرثنه ولم مرْ، زمنه منه؛ ثالط حديتهثا ول 

حدثناالصمد، عند حدس، الدوني، إبراهيم بن احمد وحييتي " ٦١٢
ٍئل١^١، ننول أن صرو، نن افه مد ص وب، د5ر ص قادة، خدثثا حام، 
لمى محرله  ٣١ظل وثان الئنز زالم، إذا القهر »وفت، ثاو: نشآ زم 
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امك،ئولمضلأة زون \ص محو نم ظ ام وزفت الخم، نحثر 
الصنحصلاة ووقتر الأوثط، الليل نصف إل العشاء صلاة وومت الثمي، يؤب 

الصلاةعن هآمسالئ، الئص طلخت، هإدا الئص، يهدي لم ما المجر طلؤع مذ 
^ظخ:لأموظانبم

واحد.معناها لكن خلقة، ألفاظ هذه [ ١ ] 

وفجركاذب،، فجر فجرازت والفجر الفجر، طلؤع من فانه الفجر؛ وشت، أما 
أوجه؛ثلاثة من بينها والفر3، صادق، 

إلالشال من ممتد أي1 — —بالراء مسمملمر الصادق الفجر أن الأول! الوجه 
)نحوالغرب، إل الشرق من ممتد أي فمتهليل الأول أما اممر، كجناحي الحنوب، 

الماء(.كبد 

يزاللا بل ظلمة، بعدم ليس )الثاق( الصادق الفجر أن الثاو: والوجه 
يفللم.فإنه الأول وأما المس، تهللع حتى يرتفع النور 

)سواد(،فاصل الأفق وين ينه ليس الصادق الفجر أن الثالث،؛ والوجه 
ثلاثةفهدم وسواد(، )ظلمة فاصل الأفق وبن فبينه الأول~ ~وهو الكاذب، وأما 

فروق•

حوالنصفحساعة.ؤيقال؛إنينها 

صلاهومحل الصائم، عل الهلعام الذي فهو الثاف الفجر طلع فإذا 
الأول.الحديث، ق كا الأعل المص الفجرإلأنيطلعمن 

وسالمعليه الله صل الشي مي ل يدخل لا ال،كاذب،( قول؛)الفجر فائدة؛ 
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لفالالعناء: كلام وهزا حقيقة، ^١ ليس اراد: لأن الدهررا؛؛ ب عن 
الصحابةعن وارد وهو هدا، يومنا إل عنهم الله رصي الصحابة عهد من المالح 

اممه.رحمهم الأئمة وعن عنهم اف رصي 
وعلامةالساء— كبد عن مالت، —يعني: الشمس زالتر فإذا الظهر؛ ويت، أما 

ثيءلكل بدا طالعت، إذا الشمس فان يزداد، ثم الظل انحسار يقف، أن زوالها 
:ء ة

أنإل الظل هدا تقالص الثمس ارتفعت، وكنا المغرب،، جهة من ظل ثاحص 
فهدازيادة أدنى زاد فمتى الظل، زاد زالت، فإذا الثمس، قيام عند الخد إل يصل 

متتهىإل الزيادة مكان من كان فإذا الزيادة، مكان عل علامة صع الزوال، هو 
الغلهر.ومت، انتهى فهنا الشاحص~ الثيء كهلول ~أي• الشاحص كعلول الفلل 

ؤإلاختيار"، وقتإ ~وهدا الثمس تصفر أن إل العصر؛ وئت، ويدخل 
الأعلدخلومت،الشمس غرب،حاجب، فإذا صروره~، ومتا ~وهدا الغروب، 
ليسأبيض الغروب، مكان يصير أن إل ي*ني الأمر؛ الشفق يغست، أن إل المغربج، 

حمرة.فيه 

منهو هل الليل ومنتصف، الليل، متتمف، إل العشاء، ونتا يدخل ثم 
الشمس؟طلؤع إل الغروي، أومن الفجر طلؤع إل الغروب، 
غروبهمن يعتير إنه يقول: العناء بعضن اش: رحمهم للمعناء قولان ا ^ق 
الومت،،هدا منتصف، هو الليل فنصفه الليل، هو هدا طلومها، إل الشمس 

بالوترالليل صلاة نحتم ولهذا الفجر، طلؤع إل الشرعية الليلة إن يمول؛ وبعضهم 

تلم وم(، ٤  ٨٢رنم)٦ ؤوٌاتينياإلأألثنره، اممه• قول باب، القرآن، شر كتاب الخاريت أحرجه ( ١، 
عنه.اممه رصي مريرة ش ص ( ٢٢٤٦رقم)الدهر، سم، عن النهي باب الأدب، كتاب 



اكلأةاضم ٠٠٠اثعساحد كناس 
==ً=====ً=ء=^^=ًشم^ء===ط== ٥٧٦

نمقاللل بمحق العشر فإن الشرعي الليل هو هدا لكن ؤإذا الفجر، قبل وهو 
أوقاتتنتهي ذلك بعد الفجر" محللؤع إل الثمن غروب من ~أى؛ الشرعي الليل 

بلمقروصة، لصلاة وقتا ليس الليل آخر ؤيبقى التوالثة، الأربع الفروصة الصلاة 
الفجر.طلؤع إل أنه والأحومحل الفجر، يطير حتى للتهجد هوونتا 

منأقل أو قليلا ولو الليل نحف بعد العشاء لصلاة التأمحر يجوز ولا 
صلاةعليها بجب لا فإنه الليل متصف، بعد الحيض من الرأة ؤإذا القليل، 
الوقتا.خروج بعد ٠لهرتا لأما الغرب؛ ولا العشاء 

الحصرق إلا شت، إ وهدا وضروري، اختياري وقتازت للحبملأة مسألة! 
لكنإذا أو الشص<ا ئصمئ لب ما النصر اروؤت، وملم؛ عليه افه صل الشي لقول 

ركنهالنصر من أدرك »من الصحيح: الحديث، ق حاء لكن مثل؛هراأ، ثيء كل خلل 
الثميباصفرار الحدي أن عل يدل فهذا ٠، أدرك،ال ممد الشمس ثغربج أو مل 

الضرورة.وقتا يعد0 وما الاختيار، هوونتح أويالثاان 

أنإلا الغرب وكدللثح وصروري، اختياري وقتط لها فليس العشاء أما 
يسيراحتى فتأخثرها جواز، ووقت، كراهة، ونت، لها قال؛ افه رحمهم الحالإء يعفى 
مكروه.النجم 

الناسس كثير يتأخر قد الزحام مع مزدلفة إل عزفالت، س الدير عند ثبيهت 
إذاالسيارة، ولوعل صلوا لهؤلاء؛ فنقول العشاء يصلون ثم الليل نمقا إل 

نحربجه)ص:بآ-0(.تقدم )١( 
(،٥٧٩)ريم ركعة، الفجر من أدرك من باب، الصلاة، مواف، كتاب، اJخارىت أحرجه )٢( 

هريرةأيٍإ عن ( ٦٠٨)رهم .؟، الصلاةمن ركعة أدرك من باب، احي، المكتاب، ت لم وم
الدمحه.رمحي 
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نصفبمد صلوا ؤإدا السارة، عل ولو صلوا الأرمن ق الرول من يتمكنوا ز
إليمتد الوقت إن يقولوزت الدين اش رحمهم العلماء بمص رأى عل فهدا الليل 
لا.الراجح; القول عل ولكن صرورة، هده لأن ثيء؛ عليه ليس الفجر طلؤع 

الواووثا0...« الئص رالت، إدا الظهر راومئ وسلم; عليه افه صل وقوله 
ؤإنفالواوبمعنى)إل(، كهلوله، الرجل ظل يكون أن إل يمتد بمني• عاطفة، هنا 

الشصزالت إذا هدا، المحنى لكن نحلم، في،ا )إل( بمعنى تاق لا الواو كانت، 
الرحلظل وكون الشمس زوال ُين ما هدين؛ ب؛ن ما بمنى; الرحل؛ ظل وكان 

منعلم وقد محضر، لر دوامه; مدة بمنى; العصر١١ عئصر لم ارما كطوله؛ 
فرق.يينهإ لس لأنه محضر؛ أنه الثصوصن 

كأنهالصلأة(ا عن هآئساك الشمش طلعت ررمحإدا الحديث; ءiاهر قيل; فإن 
مفروضة؟أوكانت سبب لها كانت مواء الصلاة جيع عن أملث، يقصد; 

التيوأما المملؤع، صلاة الراد أن عل تدل السائقة الأحاديث، فالحواب; 
بعصا.بعضها يفسر فالأحاديثإ أيصا، سبب لها ليس 

راجعة»الأونطاا ١^^١١؛ اللتل نصف »إل وملم; عليه اف صل وقوله 
وليسالشتاء كأيام بالعلمويل ليس الدي -٩^؛،؛ الليل إل ؤإرجاعها التصق،، إل 

وقوله;قصيرا، أو طويلا كان مواء الليل نصف لأن يصحح؛ ليس بالقصير" 
الوافر.وهولبيان الليل، يتوثهل الذي بمنى؛ ررالأوسطاا 
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صهمحينتياله:نمحن،
ضحجاج"؛ ابن -وهوت الخجاج عن محاق-؛ ابن إبراهم-.ي' حدكا 
،٥١نسوو ثئل محاو؛ أنة العاص؛ بن عمرو بن ، ٥١عد عن ايوب، أنج( عن هتاد0، 
يطلعيإ ما المجر صلاة رروقئ ممال: الصالزات؛ وئت عن وطأ عانه اممه صل 
لبU ١^ ص:طن \طوو ١^١ ذذئئ الأئُل، ئزن 

الأول،،هرئبما وينئط الشنس ثصمث لم ما العصر صلاة وومتث، العصز، عيصر 
العشاءضلأة نوت ١^،، بمئط لب ظ \ذئنو غا;ت ^١ !ي ^٨٠٥ ذذنئ 

بمضفص(اال
ثال:أمحناهاشينمح:نوآاآ"-خثقامحينمحمح؛ 

^٣ابمم«لأا.»لأثظاغ١٣تجتأي:موو: ممر؛قال: 

الشمسثفم لم العصرما صلاة >روؤءت واللام: الصلاة عليه قوله [ ١ ] 
وسقوطالثمن اصفرار بين ما الضرورة وقت أن منه يفهم الأول،٠٠ قرمتا وينضل 
القرن.

أنيريد الذتح، فالإنسان العلم؛ طالب حالية إل يضاف أن ينبغؤى هدا ]٢[ 
فإنهفائدة غثر ق الوقت يمفى إخوانه مع ؤيدهب للنزْ ومحرج ؤينام يارح 

العلمأععل ويئال،: واجتهاد، وحد حرص من فيه لابد العلم العلم، يستطع لا 
إذاميعا ولا صحح، وهدا كله، فاثك بعضك أعطيته فإن بعضه، تدرك كلك 
الناسفمن محتلمون، الناس لأن العلم؛ نعاهد إل بمثاج أنه نمه من الإنسان عرف 

الماسوس بالعكس، يكون س الماس وص المسيان، بهليء الخففل مريع هو نن 
فكل،االمسيان، مريع الحفغل هوسيء ص الناس ومن ونسيانه، حففله تساوى، يص 
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والداكرةيالحفظ العلم فليتعاس تعاهد إل محتاج أنه ه نفمن الإنسان عرف 
بحنبينهم فيإ الطلبة وتذاكر العلم، رموخ أساب من أيصا فالمداكرة أيصا، 

حدا.مفيد ونمد نثة 

تعال!اف رحمه النووي قال الحلم، طلب عل محته لتلميده قاله أنه والظاهر 
عادةحرت ابمم« بزالحة العلم ررلأبمظاغ قال: ممر أي بن محي عن قوله: 

لكبهق يذكر لا أنه ْع محيى عن الحكاية هذه لم مإدخال عن بالوال الفضلاء 
تتعلقلا الحكاية هذه أف هع محفة وسلم عليه اض صل اليي أحاديث إلا 

اممهرحمه عياض القاصى وحكى بينها؟! أيحلها فكيف، الصلاة مواقست، ؛احاديث، 
سياقحن أعجبه تعال الله رحمه لتا مأن سببه قال: أنه الأئمة بعض عن تعال 
وتلخيصيفوائدها وكثرة عمرو بن الله عبد لحديث، ذكرها الش الهلرق هذه 

أحدانعلم ولا وغرها، الأحكام ق الفوائد من عليه ١^^، وما مقاصدها 
تهاينال المح، الرتثه محصيل ق رهمب من ينبه أن أراد دللث، رأى فلعا فيها، ماركه 
الاعتناءق حسمه ؤإتحابه اشتغاله يكثر أن طريقه فقال: هذا؛ مثل معرفة 

اهآ. القاضي حكاه ما شرح هذا الحلم، بتحصيل 
الكلامهذا الحسم® براحة الحلم يستهلاع ررلأ قوله: يقول: ارالحاشية® وق 

راجمبثيء، يات لر عنه اعتذر ومن الصلاة، مواقيت، ياحادين، له مناسبة لا 

اء-م"<,
بأسانيدالحديث، هذا ساق افه رحمه لتا مأن من ذكره ما حال كل عل 

عنده،ما هذا يكون قد فيه تب وأنه به عنايته عل يدل مما ■ختلفة وألفاظ محتلفة 

١(. ١٥- ١١٤)١(»شرحالووي«)؛،/ 
١(ط.العامرة.٠ ٥ اصحيحْسالماا)Y/ )٢(ينظر: 



اثصلأة4مْاضع اليساجد كتاب 
ء^ٍ=^=^_^___طشمت_ ٥٨٠

بناممه عبد ررأخ؛رنا فقال! الطلب عل محثه أن أراد منه أخد الذي التميمكب ولعل 
يقولأي سمعت ت قال ممر، أي بن محي 

وقدذلك، أشبه ما أو نومه من قلل إذا يتعب قد الناس بعض ئايل؛ قال فإن 
محاهدفهل قليلا، إلا ينامون لا كانوا أتم وغترْ اش رحمه البخاري عن أثر 

محلباع؟الناس أن أم تعتاد حتى ه نفالإنسان 
عاككلربلث، ءان واللام! الصلاة عليه الرسول قول الميزان فالخواب،! 

هذا٠ حمه،<ر حق ذي ثل هأغط حما، علتاك ؤلروجلث، حما، عقك، ؤلممسالث، حما، 
الفلهر،إل الصباح من يراجع أن يتحمل من الناس من كنتلفون، والناص الميزان، 

تتهلح.ما نملا، أععل فأنت، هذا، يستهليع لا س الناس ومن 
،إلء!د ءإد 

الأزرق؛عن كلامحا نعيد؛ ئن اممه زعثد حزيب، بى رمث حدش - ٦١٣
مزيد،بن علمته ض ئثان، حدينا الأزرى، يوئم، بن إنحاى حديثا رمر؛ مال 

ضاهشثط؛أننبجتهص
أمزالشص زالت، ملنا اليومي، يعي• هدين" معنا ررصل له! ممال الصلاة؛ ومت، 
بيصاءمزثفعه و١لشس العصز ياقام أنزه ئإ الظهز، ما3ام أمزْ م قأدد،، بلالا 
عابجي العناء ماقام امرْ مم الشمس، عابت، حي المزب مامام أمره يم دمية، 

اكافيأنزةوردو؛ اشيزبجمامحئ،واأذكال الئفق،لإأنزةهام 
قوىأحزها مزيفعه والشص العصز وصل بتا، ي؛رد أف مأيعم بنا مأبرذ بالظهر، 

سيانعن ١(  ٩٦٨)رنم لقطر، أحه عل أفم من باب الصوم، كتاب البخاري: حرجه أ ا
ى.\ش رصي 



اسواتامساوتات باب 
=^— —٥٨١

ءءَُِِ.َِْ._َ ..ِِء ,ءَُ  يلثذئب ثعدما العشاء وصل الثمي، يغست، أن ص ا،لخرب، وصل كاف، الذي 
ممالالئلأة؟«، زقت ص الئائل ر)أين محال: ئأ يا، فانثز الشم نضل اللم، 

رأيتم«اما بين صلأتتكم رروئت، اش،عاو! الثحلتآُاياوسوو 

لأنالنمس؛ ق أمكن بالفعل التعليم لأن بالفعل؛ التعليم فيه هذا -ا ١ت 
اممهصل النبي أن وهو إشكالا، هذا ق ولكن عنه، يغست، فلا وتصور0 الإنسان 

الذينالأحرين لأن الأحرين؛ حاب عل المتعلم هذا راعى لم ومآله وعل عليه 
يتقدمون.سوف يبكر أن اعتادوا والذين يتأحرون، موف يبكر أن يعتادوا لر 

بعدهمن وللأمة للصحابة هو بل للمرجل، حاصه مصلحه ليس هذا ف؛قالت 
الصحابةأن يعلم واللام الصلاة عليه والنبي الرحل، هذا سؤال، سببه كان ؤإن 

ينما الصلاة بأن كلها الأمة تفهم أن مراده وأن هذا يفقهون عنهم اه رصي 
الاحرين.حاب عل الخاص الشخص مراعاء فيه يكون فلا الوفتن، هذين 

مذهبوهو الحاجة وقت إل البيان ناخر وفيه ؛؛U،؛ رحمه النووي يقول 
أولفضيلة وترك وقتها أول عن الصلاة تأخر احت،ال وفيه الأصولين، حمهور 
صحيح.كله وهذا اها ؛. ر راجحة لصلحة الوقت 

:نخدكا الئامئ، ثن ص ئن ^١^١ - ٦١٣
رجلاأة عنأبيه؛ بريدْ، ثن ثليإف عن مرثي، ثن علممه عن منته، حدسا مارْ، 

معناررافهد : مماJ !؛؛ ١^٠٨مزاقب عن يناله و'نل؛ا عثه اممه هل السل أش 

)ا()اشرحابيي«)ه/؛اا(.



اثصلأةو*داضء اثساحد ا كناي
——ض====ط—— ٥٨٢

يالظهرأمزْ يم الفم، طاغ حين ١^؛^^ مصل يعنس يأدف ئلألأ يأمز ١^^٥؛(، 
أنزهثم والشمس ُالعصي أمْ ثإ الئهاء، بطن عن الشص والت حنن 

العدأمنه ئإ الشص؛ وي حين يالعثاء أنزه م الشص، وجثت، حين با،همر«_، 
لميقية بيصاء والشمس يالعصر أنزه م هابزد، بالظهر أقزم ثم ئالصنح، كون 

دهاد_،عند أالبن1ع أقزم ؛إ الشثق، يمع أذ مل وا1ئردتا أنزه م صمزة، 
ثا:ين ى ١^؟ أنن ٠٠ئال: أضخ ثو ض-، -شك بمتحه أز الم ثلث 

وقتر®.رأيتر 
عم|ن،بن بدر حدينا ان، ح^'اءط نسر، بن الثه عند بن محمد حدينا  ٦١٤

^1،انه وتلم عليه اممه صل اه وقول عن أبيه، عن موتى، أف بن ابوبكر حدثنا 
اسسحين المجن هأدام ياثا! سسا، علنه يود ٣ ١^٨^٥ قواةست، عى تنأ١١، شائل 
زالت،حين بالظهر هأئام أقزه م بعصا، بنمهز ثم؛، يكاد لا والناس الشم 

داهامأقزة م منهب، أم كاJ زئز اتياث، انص مد بموو: زالمائل \ذ1نو 
اقزهم الشص، وست، حين يالعري، ماقام انزه ثم مزثفعه، والشص بالعصر 

والماتلمنها ائصزف حى العد مى الئجز أحز ثم الشص، عاب حين العشاء ماقام 
العصرومت من هرينا كاف حى الظهن أحز ثم اوكادمت،، الشمس طثمت، مد يقوو(ث 

مالشمس، ا■ءرات، هد ت يقول والمائل منها ارصزها حش العصز أحز ثم يالأمس، 
الليثالثا كآف حى العشاء أحز ثم الشثق، سقوط عند كاف حى المبا أحز 

اااقؤت،;لأمح«األثظهثال:١^٧،؛^أنخ 

موسى،أيئ بن أبوبكر فرواها أحرى، مصة هدْ أن أعلم والله والظاهر [ ١ ] 
عليهالله صل النبي أص٥ الأول السائل لأن عنه؛ الله رصي موسى أيى أبيه عن 



اصىاسوات أود1ت باب 
٥٨٣=———ء=^— 

فالعنيؤإلأ شيئا؛ عليه يرد لر السائل وهذا اليومين، معه مل أن وسلم آله وعل 
واحد.

العثاءارووهت ت وملم عليه اممه صل الرسول قول ب؛ن الجمع ما قيل• فإن 
اللل؟ثلث إل واللام الصلاة عليه وفعله الام<، نقف إل 

بينما فيصير الميتدأ، وليس المنتهى هو الليل نصف أن الجمع فالجواب! 
وليسالعشاء، صلاة ق الأفضل هوالوقت، ميس— ~وهو نصفه إل الليل ثلث 

صرورة.وفت، نصفه إل الليل ثلث، بين ما أن المعنى 

أبئرعن ^5، بن  jjjعن وكيع، حدسا ثثه، أبي( بن بهر أبو حدسا - ٦ ١ ٤ 
وسللمعلميه اممه صل الؤي آتى نائلا أف أمحه؛ عى منه؛ تمعه موتى م بن بكر 

ا1عرنإئصل مال،! أنه عير نمير؛ ابن، حديث بمثل الصلاة؛ مواقيت، عن صأله 
اكافي.اي الئفقِفي موأوسؤ 



اكلأة4مْاضع اثمساحد كناس 
ًً=^^==_===ض=ضتت=س= ٥٨٤

الإيرادىرفإرود؛ىدياإأماست،نيب باب 

ونح،بن محثد وحاوسا )ح( ليئ. حدسأ نعيد، بن قسه حدسا — ٦١٥
صاوحمن؛ عد نن تشه وأف الي،، ائن عن شهاب، ابن عن اليث،، ءع 

^١الحث ائتي ))}ذا :  jliافُظفينفإ نو ١^ زئوو إف ئاو: أنة ؛؛ _ى 
؛.٢١١جهنم،بح مى ١-^ شيم هإل بالصلاة؛ 

قالحر ؤيناله حماعة إل يمضى *فلن الرحمةI ق تعال اف رحمه قوله ]١[ 
يصلالذي ق عامة الأحاديث، أن والظاهر الأحاديث،، ل كن لر قيد هذا ءلريقها< 

هدايثمل حهنم،ا هح مذ الحئ شدة ررإل العلة! لأف بيته؛ ق يصل والذي حماعه 
وهذا.

،.الصيفأيام ق يعني• الحر® انثل• ررإدا وسلم• عليه افه صل قوله ]٢[ 
يردوقت، ل صلوها أي: الصلأة« عن رامأبردوا وملم: عليه اف صل وقوله 

مذالحر شدة ارمحإل وملم: عليه اض صل قوله تعليله هوالحكم؛ هن«ا الحو، فيه 
اشتكت،النار بأن ذلالئإ وسلم عليه الله صل افه رسول بير1، وقد جهم®، قيح 
ماأشد ~وهو الشتاء ق نمس بنمتهن: لها فاذن والرد، الحر من وحل عز افه إل 

٠.الحر—ر ل نحده ما ~وهوأشد الصيف ل ونمس والرئهرير—، الثري من لجد 

(،٥٣٧رقم)الحر، شدة ق بالظهر الإبدال باب الصلاة، موامت، كتاب )،^،؛ ١١٠٠^اخرج،• 
اشرصي هريرة أي عن ( ٦١٧رنم)بالفلهر، الإيراد استحباب باب الماحي، كتاب ت لم رم

ى.



اسسابالإبرادطوذاهرد،ضةاامباب 
٥٨٥—ء—ذءس^^==^=^_ 

أوأكثر أو ساعة Jم٠ادار وقتها أول عن الصلاة تأمحر هو هل الإيراد ولكن 
٠.العصرر من قريب وقت إل يكون أنه اش ثاء إن سمأق أقل؟ 

٠٠

.ءِآثُْ ابنأف يوص؛ أ"جمرفي وهب، ابن أ-نيدا قش، بن حرمله وحدش - ٦١٥
ميز0آبا تبعا انج المتش_ا؛ بن وتعيد تلمه، آبو أحتتفي يال،! أحآرْ شهامت، 
تواء.بمئله وتلم؛ عليه افه صل اممه ومول مال يقول؛ 

بنوأحمد نواي، بن وعئرو ؛؛، ٥١نعيد بن هاروف وحدثني - ٦١٥
أحزيمال؛ وف ابن حJسا— الأحزان؛ ~ومال أح؛روا عمزو؛ مال عيثي؛ 
٧١هزيره؛ أي عذ الأم؛ وتiإل تعيد، بن بنر عى حدثة، أف عمرو؛ 
مإوبالصلاة؛ هأبرذوا الحار اليوم كاو ررإدا مال؛ وتلم عليه افة صل اه رسول 

الحئمندحجهتم<وشدة 
علتهافه صل اض رسول أف هريرْ؛ أي عن آبويونس، وحديي عمرو• قال 

جهنمء.مج من الحز شدة مإو الصلاة؛ عن ارأبرذوا مال؛ وتلم 
أيعن تلمه؛ وأي المنث-،، ابن عن شهاب ابن وحدش عمروت ثال، 

دلك<.شحؤ وتلم؛ علنه ، ٧٥١صل اش زئول ض هريرْ 
عنأبيؤ، عن العلاء، عن العزيز، عبد خيلتا تعيد، ين قتييه وحديثا " ٦١٥

جهنممج مى الحث هدا ررإو هال؛ وتلم علته اممه صل اش رسول، أف هزيزة؛ أن 
بالصلاة((.مابردوا 

انظر)ص:ا"خه(.ا



اثملأةومواضع المساجد كتاب 
==^=ً==ًًً==^ء=^=^=ءًح== ٥٨٦

منبه؛بن محام عى معمت، حدثنا الرواق، عبد حدثنا رافير، ابن حدثنا " ٦١٥
قدكنوتؤ,( علته الله صل اف ونول عى ميرْ، ابر حدسا ما هدا ثالت 

الصلاة؛الحري عن ®أبرئوا ونئم• علة افّ صل اش ونول وقال مئها• أحادث؛ 
الحئمنقححهنم«.شدة قإو 

قاو:شنه؛ ءد؛ثا طر، ثن محثد لحدكا ١^،، ثن محي خدش - ٦١٦
قاوتدر؛ ر أيعذ ذث وف؛ ثن  Jjjسبع انه محدث؛ الحسن آبا مهاجرا تمنتا 

وسئم!عليه اش صل البي قمال، باكم، وتلم علة الله صل ^ ٥١ومول م3دن أدف 
قإداجهنم، قيح مى الحئ شدة رر|نى وقال1 ائتظنااا، راائتظنأ قال1 أو أبرذإ؛؛ ُلآبردإ 
ذث:عنىزأ:ثاقآاجوواا'.و ط

أنهعل يدل وهدا ا، الترر اوى ّالفيء أن الصحيح ألفاظ بعض ل [ ١ ] 
القريب.العصر قرب إل أحرها وملم عليه الله صل 

الإنسانكان إذا زكن الصلاة، يتع الأذان أن من أسالفنا ما عل دليل وفيه 
التعجيل.أراد من ليعجل الوت لحول عند بالماس يؤدن فانه لد بل 

وأحرناالصلاة يتبع كان ؤإذا الوقت،، بدحول الإعلام هو الأذان قيل! فإن 
ذلك؟قبل دخل الوقت، لأن الوقت،؛ بدخول إعلام فيه يكون فلا الصلاة 

إذاأما الصلاة، يؤخرون محموصة ذ0ذ\ثنة الأذان كان إذا هدا فالحواب! 
الماسمن لأن الوقت،؛ لدخول يؤدن فهدا البالي ق ان إنمثل الماس عامة ق كان 
التعجيل•يريد من 

(.٦٢٩)رقم للمافرين، الأذان باب الأذان، مماب الخاوي: خرجه أ٠ 



المقدة ئلفل،رفي الإيراد اسباب اب 
٥٨٧====ًً==شمدً==ء=ً=^ءد 

حارا،مسكون أنه حهتم فح من الحر كون وبين الإيراد يئن النامبة فائدة؛ 
حارافيكون حهنم، فح من الحر هذا بأن بتن والسلام الصلاة عليه فالرسول 

الذلاهرلي.هدا متعبا، 

ياب،من أو الزحمة باب من هذا هل اممه؛ رحمهم العناء احتلم، مسألة! 
الثئة؟

بالاسالأرفق صار باب من كان ؤإذا \إث-سة,( باب من إنه فقيل؛ 
مطالعائنة صار تنة إنه ئلتا؛ ؤإذا الزوال، وقت، أوق إيرادا كان سواء الأول هو 

إذاوأمم رخصة، أنه عل اليوم الناس وعمل لا، أم بالناس الأرفق هو كان سواء 
أنوقبل الكيغايتج تآق أن قبل سبق فيا عهدنا ول للسنة، ءمحاانان يعدون لا ننركوْ 
كانواالفلهر( بعد ما إل )وءلاJمط أشغال للناس يكون أن وقبل الأمور سهل 

دقيقة،وعشرين حمتا أو ساعة ، نصفيؤخرون ءجسبإا الإيراد لكن يثردون، 
سعدىبن الرحمن عبد افه رحمه شيخنا إن ثم الحر، يه يزداد إنعا بإيراد، ليس وهذا 

ماص، عل يكفي لا ذللئ، ومع الزوال، ونت، عن أحر كامالة؛ ساعة إل أبرئ 
أعلملا وهدا العصر، ونتا يقرب وحتى الحو، يثري حتى يثري أنه الثنة به حاءمت، 

السابق.الأمة سلف ق كان إذا إلا به صل أحدا أن 

؛أعالارتبهلوا الماس أن ومي إليها، أشريت، التي الأحوال طرأيتؤ نم 
علصله س يأق الإنسان لأن عليهم؛ مشقة هدا ق صار أبرئوا إذا ووظائف،، 

وحدْصل ؤإذا وحده، يصل أن ؤإما الصلاة ينتظر أن فإما فيه، ثتب قد وجه 
أنعل بناء الوقت، أول ق تكون الصلاة أن مشانحنا فرأى عفليم، كل ل هو فإذا 

الخالق.مصالح رعاية أحل س الأمر؛الإيراد ويكون الرخصة، باب ص ذللئ، 



اكلأةومجواشء اثهساجد كتاب 
ً———ء—ًً^ًء=ًءءًذً— ٥٨٨

الرحلاتسة~ إما قالنات إن — الئنة هده لتطبيق الأن وقت وأحن 
شغل،لهم ما والعكرات الرحلات أن الغالب لأن والخيإت؛ والمسكرات 

)قرىالقرى ق وكيلك الدن، ق يكون ما الراحة باب أّيمن عندهم ليس وأيقا 
يؤمرونأيصا مكممات، فيها وليس أعإل، فيها وليس وظائف، فيها ليس البادية( 
ذلك.

٠٠٠

ُ»

بحزمأه"؛-واللمظ ى بن ذزط نواي، بن وحدئني - ٦١٧
بننلنه ابو حييتي يال؛ شهايب؛ ابن عن يوص، دمت،، ابن أح؛ردا 

رااأئككت،عليه اطه صل اش وئول مال يقول• ميرْ ابا تيع انه الرخن؛ عبب 
ض،شسِفي محن: يأذنلها ^1، تجئ أم زب! :ا دق1لت: زيا \م\ذ 

•' ١١٠الرمهريرمن لمن-ويى ما وأثث■ الخئ، من نجن-ول ما مهوأثث■ الصتف، ومسِو 

الحر.شدة ق الظهر تامحر استحباب من سق ما الحديث، هدا ل [ ١ ] 

عزالئة ؤيناحي اض ْع يتكلم وحل عز ف ية بالنالحإد أن أيما وفيه 
التنة:وق القران، ل ظاهر وهدا وحل، 

ممالقلحاق خآ ؤيما'مرئإث،ألكل؛ تعال• اممه قال القرآن؛ ففي 
١[.]نمك:؛ ه آئ٤ه١هاثآأقتام٠ان 

وفيالثثةممثأبم.ا.
أوحزنتها؟ها نفالنار مي اشتكت التي هل ت قيل فإن 

بنصاا،.يتجى أكز ١١تقول: ولهدا النار؛ فالحواب: 



بابا،صطبالإورادبمصرقصةاض
٥٨٩==—ً=ذًً=^ً=ًًًء====ً 

الرد؟بشدة عياب فيها ازر أن الحديث هدا من يستفاد هل قيل: فإن 

هدا،إل هدا من ؤينقلون الروية، الشديد بالزمهرير يعدب نعم، فالحوابت 
العافية—.اه —نسأل، التعدأيب نيادة أجل من حذا وأحيانا حذا، أحيايا 

مالك،حدسا معن، حدسا الأصاري، موسى بن إنحاى وحدسي — ٦  ١٧
١^،مح. تشة:ن م ص ئمحان، ش:ن نزل ثن:زأ اض ي ص 

عليه، ٧٥١صل افه ونول، اف ميرْ؛ أبا عى ثوباف، بن الرحمن عبد بن ومحثد 
حهنم«،قيح من الحؤ شد0 يإو الصلاة؛ عن هآبردوا الحؤ كال ررإدا ياوت ونئم 
١^،ز نفس شي: لحام كو و لها هاذف زيا، إل ١^، امح أة زذكز 

الصإف_،اق ومس 

أنهو اادآنردواا< وملم: عاليه افه صل قوله ل للوجوب الصارف، ]١[ 
منالغزض وأف وآحره، ووسطه أوله ق الوقت،: كل ق تصل الصلاة أو الأصل 

زحمة.إنه قلنا: إذا بالماس هوالزمق هزا الأمر 

الغييطعلم من واللام الصلاة عليه المثي ذكره الذي هذا أن واعلموا 
بمقتفيالأن يدركون الملكي؛ن الماس وأن بالعقل، يدرك أن يمكن لا الذي 
هوومدتها الحرارة يهتا فاحر، سيء والحرارة الروية مستا أن مس الهليعة 

علحرارتها فلهل عموديه، أمعتها وتكون الرؤو'س سمامحتؤ المس أن 
منالشإلثة الحهة ق الحنوب نحو وانحدرمحت، جانبيه كانت، إذا مما أكثر الأرض 

الأرض.من الحنوبثة الحهة ي الشإل( نحو أو الأرض، 



اثملأةومواضع اثهساجال كتاب 
—^ًتس٥٩٠

هذاق الثمى لهيب يزيد وجل عر اممه أن يمكن ممكن، بينها الجمع فيقال• 
ممابرودما يزيد أو النار حر من محصل مما الأرض من الجهة هذْ عل الوقت 
العلوممن فإن ؤإلأ مانع، ولا الأرض، من الجنب هدا عل الزمهرير من محصل 

الخهةق الرد يشتد موف الأرصئة الكرة من الشإل الحانب ق الحر اشتد إذا أته 
مشاهد.ثيء وهدا الخنوبية، 

وسببطبيعي، سب، سببان! له الأمر يكون أن من مانع لا يقال؛ لكن 
وأسبابمحلبيمة، أمثاب له مثلا كالغسوف الوحي، بعنلريق إلا يعلم لا شرعي 

هومعروف، الهلثيعى بك، والالعباد، به ثفوفح اض أن الشرعي فالسبب شرعثة؛ 
المنوكهوف المن، وب،ن بنه الارصى حثلوله محبثه الممر خوف، ان 

فمنالسببان، يتتاق لا نقول! هدا وْع الأرصى، وبين بينها القمر حيلولة سببه 
الشرعثة،بالأسباب صمحا صرب موما يكن لر ومن بالأمرين، آمن مومتأ كان 

بالأمرينتعال اف شاء إن فنؤمن نحن أما الهلبيعثة، الكونثة الأسباب عل واعتمد 
الطبيعي.الفالكئ والسبب، الشرض، السبب، حميعا! 



الإبرادبملظهرشسدةار|ماسساب باب 
٥٩١=ًً=^=ًًًًذ—ءًً^ء==دء== 

حننهانوثا وف، بى افه عد حدسا عش، بن حرمله وحدسا -  ٦١٧

إيعذ بن محثد عى اثاد، بن أتانه بن اممه عد بن يزيد حدتنح، مال؛ 
الناث:»داوت، ،: Jliعثه الله صل افه ونوو عذ هريرة، أبي( ص تشه، 

الشتاء،ز مس بنضزت لها يأذل آتممز، ل ثأدو بنفي؛^١؛ أقن أ رب، 
وجدتمدقا جهم، نثن شن رمهرير أؤ بزي من وجيم محا امحق، ي، دمى 

منخثأنمورشنصهإ«اال

والخزورالحث لأن للتنوع؛ ولست، للشك،، فيهإ ®^١٠ ١)؛؛ الظاهر ]١[ 
الردأثمي الزمهرير إن يقال،ت أن إلا والرد الزمهرير وكيلك، واحد، معناهما 

الكلمةبناية نادمت، إذا أنه والغالب، الكلمة، بناية زيادة بدليل الحر أشد والحرور 
معناها.زاد 

٠٠٠



اثصلأةاضع ٠٠٠ا|س،1حد؛ كناس 
ً—==ًً_^==ًسك=^ءككء= ٥٩٢

مرض|ووالنضضنيصةاسو

ضعض ض كلامحا ؤئاوين:ئار؛ ش ن محثد - ٦١٨
سصتج؛قاو:طك1ىاك:ئ

نخئثثابمالئمينيي،صام انن قاو محب،صمحينتثنة• 
يصلوتلم علمنه الله صل البي لكف قال• ثمره؛ بن جابر عن تمال؟، عن تّب، 

الشمزا١ليحصب ^^١ ٥١١
نثم،بن تلام الأحوص ز>و حدسا سه، أيٍإ بن بكر أبو وحدسا — ٦ ١ ٩ 

افهرسول إل ثكوثا دال1 حثامت،؛ عى وف، بن تعيد عى إمحاى، أي عى 
محكناا٢لم \}ٍ الئلأةِفي ج اهُظثه ضل 

الخئ؛شدة غر ق وهذا زالت،،  I_*Jلحفت،٠ ١١ءنه1 اف رصي قوله ]١[ 
بالصلاة،ي؛رد أن وملم آله وعل عليه الله صل الّ؛يا أُّر الحر شدة ل مبق لأنه 

راائتظن((رُمحه: اض رصي لبلال قوله ل كإ أيصا هوبنفسه وفعله 
هيؤإنا والاستمرار، الدوام تفيد لا ٠ركاناا أن عل دليل الحدث هدا ول 

ذلك.عل -دل لا وأحيانا والأسمرار، للدوام لنالب ال 

بنايبرد أن نريد الثكوى رمحنتا أننا أي• شكوانا، ؤيرفع يزل ل؛ أي• ]٢؛ 
يفعل•ل( ولكنه 

(،٥٣٥رنم)الخر، شدة ق بالظهر الإبراد باب الصلاة، موانت كتاب اJخارىت خرجه أ( 
ذرأب عن ٦( ١ )٦ رقم الخر، شدة ل بالظهر الإيراد استحباب باب الساجد، كتاب ت لم وم

الدس.رصي 



ارذموشاولامكمضصةاض ١٧٥ساب 
٥٩٢===ً=^^ء^ًًًًً====ءء==ًً=ً=ءً=ء= 

رمثلكنت مواء الحاوة الأرض هي ا< ^٠^١۶ ١٠عض،; اف، رصي قوله 
خفباء.أم 

تكونأن ككن وهذا مدته، يطير لر الحر أل عل الحديث هذا ومحمنر 
أحدوهدا يمد، فإنه مدته بلغ إذا أما شدته، الحر يبلغ لر ؤإن حارة الأرض 
بالإبراد.الأمر معارصة ق الحديث عن الحوابين 

يشكهملر وملم آله وعل عليه اممه صل التي إن يقال• أن القاف والحواب، 
فأبني.زدوا أن ل المصلحة أن رأى ذلك بعد ثم الأمر، ول أق 

ميللا كنا عنه! اش رصي سعد بن مهل لقول إبراد فيها فليس الحمعة أما 
مزكرينإليها الناس يتقدم الحمعة ولأن ؛؛ الصلأ0ر يعد إلا الحمعة يوم نتغدى ولا 

مشقه.يزيدهم فالإبراد 

—ومحالأحآتJا ت عون محال ملام؛ بن وعنن يوص، بن أحمد وحدسا — ٦١٩
صنم.ينإنخاى، أثو خدكا فاَل: زثلإ؛ - لحدئثا له-ث -زاللفظ ثوم اس 

حزإله دث٠كنJا وت1لم عأثه ^ ٤١١صر اض زئوو أسنا دال: حثامحبج؛ عن وف، 
ينق:قال:م، الفير؟ أِفي بج:دلئِلأبمإنخايى: اونضاءدللمضثاّ 

م•مال: مجيلمها؟ أق 
القطان،عالمت، ص المصل، بن ينز حديثا ُ، بن عش لحدثثا - ٠٦٢

اطهصل افه نمول مع محل كنا محال: مالك،؛ بن أنمن عن افه، عبد بن بكر عن 
(،٩٣٩)رقم ه، آكمتزه نيئت، ^؛١ ؤ تعال؛ اش قول ثاب الخمعة، كتاب الخارىت أخرجه )١( 

(.٨٥)٩ رقم الشص، تزول حنن الخمهة صلاة باب الحمعة، كتاب، ت لم وم



اتصلاةو4حاضم انعسا ء^تاس 
^^==ً==ء=^==؛د===ء== ٥٩٤

سطالأزض مى جبهته أف.ثتؤأ أحدثا ينتتئ ٢ ^١ الحئ، شدة و ونئ؛ا عثه 
ثنبمسوتيلبر

المم.يشتد أن مل أن4 عل تجمل المابق( )كالحديث سبق كإ هذا [ ١ ] 

الإنسانوأن الأرض، من الحبهة ^؛j، وجوب عل دليل الحديث هدا ول 
فإذاهذا وعل تجزئه، لا فانه اشكن دون الأرض يمس وجه عل وصعها لو 

عليهيكس أف يوف عليه جبهته ووصع أوإسفنج عهن أو هْلن عل الإنسان صل 
التمكين.من لأبد لأنه يصح؛ لا سجوده فان 

الحرصباب من وهم عنهم، افه رصي الصحابة فعل هذا قائل: قال فإذا 
علتجمل وملم عليه الله صل المي فعل كان ؤإذا ذللثإ، فعلوا والاجتهاد 

أول؟باب ْن فهولاع الاستحباب 

والجود*، «ر أنجد... أذ ءآمزت وملم؛ عليه افه صل الني قال، فالحواب: 
إذاأما منه، يتمكن أن فلابد عضو عل سجد اثا إنفلوأف التمكين، من فيه لأبد 

سجودا.هذا صار فإ عليها ؤيكبس يجد أن بدون الأرض نمى جبهته جعل 

هذايقال،؛ أن عليه يصدق لا والإسفنج الصوف ظهر عل يجد والذي 
يجدأن لأبد العفو إذ العفو، عل يسجد إ لأنه مومئ؛ هذا نقول،؛ بل ساجد، 

العضو.عل اتكاء هنالث. أن عل يدل، وهذا عليه، 

له،أرض أحنه ففلهر الضرورة وقت، أحيه ظهر عل يجد الذي مسالة؛ 

كتابت لم وم(، ٨١٢)رقم الأنف، عل الجود باب الأذان، كتاب أحرجه ]١( 
عنهإ.اش رصي عباس ابن عن ( ٤٩٠)رنم المجود، أعضاء باب الصلاة، 



ضه|بصياراصرنيلإوامكفيتجقإرةاسم
٥٩٥^^=^=^=تً—ت—=— 

أحيه،ظهر عل يجد لا أنه والصواب،! اض، رحمهم الئلفح فيه احتلفح مما وهدا 
الخرم.ازدحام أوهامت، هل،ه وتحصل ينتنلر، أن ؤإما يومئ أن فإما 

بأنلثاأحس إذا أنه ربا يعنى! الظهر، من أهون غبمره كعب عل ومجوده 
والساحدنحصل، ما ممرا هو كا رحليه يفتح ربا عقبه يعني كمه عل ستسجد 

عله.وءس وولا اليء، هدا يتعيب لا 

لمت يعني التتابع، احتل السجود من الإمام يرفع حتى انتفلر إذا ث؛لت فإن 
الحركات؟حمح ق الإمام يتابع 

يتاحرلا والقيام فيه، يتاحر لا فالركؤع وأيئا بعير، عنه ناحر فالجواب• 
شلّجود الإلا فيه ليس فيه، 

ليسجدثوبه يسهل أن محوز أنه عل دليل أيما الحديث،~ هدا ق ~أي! وفيه 
قاممه رحمهم العناء هال( الأرض، مباشرة و؛ين بينه حال، ؤإن الحاجة عند عليه 
الحواءللأثةأنام:ادالة:هدْ 

معهيصح لا فهدا جود، الأعضاء أحد الحائل يكون أن الأول،؛ المم 
يصح؛لا هنا فالسجود كفيه، ظهور عل ويجد يديه يضع أن مثل• الجود، 

أعضاء.سبعة عل سجل، أنه عليه يصدق لر لأنه 

مصلاهوبين بينه حائلا يضع أن يحني• منفصل، ّّى،ء عل يسجد أن والقاف• 
ماعل يجد أن يكره قالوا! أنهم إلا به باس لا فهدا السجادة، مثل وهومنفصل 

ئيءعل إلا يجدون لا الدين متشبها؛الرافضة يكون لئلا وأنفه بجبهته نحتصن 
يمهجدونرالربه( يس،مونه كالمرمن ا مهم لأنميصنعون ولهذ.ا الارصى؛ من 

عله.



اثصلأةو4ماضع اثعساحد كناس 
—ت=^^=—ث—٥٩٦

النيعن وثبت الحبهة، به محصص لا أن بشرط به بأس لا الفم هذا ت إذن 
اامةاُعل يصل لكن ك وسلم ض اض صل 

لكلثوبالجود أعضاء غر به متصل حائل عل يجد أن الثالث،؛ المم 
حديثرينهلبق وعليه به، بأس فلا لحاجة لكن إذا إلا مكروه فهذا والغرة، والشلح 

المؤلف^,ذكره الذي محه اش رصي أنس 
نحصونلكنوا أمم عته اممه رصي ماللث، بن أنس حديث، يدل ألا قيل• فإن 
جهتهم؟

ويسهلثوبه®، رربثط عنه! اممه رصي قال لأنه الءلاهر؛ هذا ليس فالحواب،؛ 
.ثيء أدنى عل والأنم، الحبهة تكون أن لابد الثوب 

الأحرىعل الخلف، من الرجل؛ن إحدى ؤيرفع يمجد الناس بعض مسالة: 
الصلاة؟بإعادة يؤمر هذا فهل 

مجوده؛يصح ز أوكليها رجليه إحدى رجليه يرفع الذي نعم، الحراب؛ 
الصلاة.باعادة فيؤمر السبعة، الأعضاء عل السجود من لابد لأنه 

ه

ميمونةعن ( ٣٧٩رقم)امرأته، ثوب المصل أصاب إذا باب الصلاة، كتاب البخاري؛ حرجه أا 
اممهءها.رنحى 



اس؛إنواسراتباب باب 
 ًًًًٍ===—=========^=^^^=^^=^٥٩٧

ub  السىيواذواستضاب

ينمحمد د•خدئ يال؛ رح، ليث• حدسا تعيد، بن قتيبة حدسا " ٦٢١
ال؛هرسول ال ؟-٠^٥ أيه ماباك؛ بن آنس عى شهاُتؤ، ابن عن الليث، ا-؛مدا رمح، 
إلالدام،  ٠٠٢٠مدحتة زؤت' والشمس العصز يصل كاف و>>مللم عليه اممه صل 

\ذنولإ}ؤإو ي لم:ثكن ؤلناشز ٣ ثاو النزال، 
عنرو،١■^ وف، ابى حدثنا الأمة، نعيد بن هاووف وحدش " ٦٢١

العصز؛يصل كاف وملم عليه اممه صل افه ومول أف آنس؛ ص مهاُ—،، ابن عن 
ه

مواء.بمثله 

ئ،و:مأئئلمس،ضششي1ب،ضاأا--وءئةامحز؟مح؛ 
ثأتيهم،ماء إق الدام، ياو.هب ثم النصز، نصل كنا دالت ماللث،؛ بن آنس 

مزثفعه.والشمس 

ثنإنخاق ض _، قل قزأث ئال محل؛ ثن بج، - ٦٢١
الإنثائٌ نز  ٣١مز كثا قاو: ^،، JUثن قذأنس طالخة، ثنى تياف4 

القفز.يصلوذ مجدهم عوف عمروبن بى إل 

افه.رحمه زمح بن محمد ذكرها فالذي يذكرها لر اممه رحمه قتيبة كان إذا [ ١ ] 



انملأةاضع ٠١٠٠المساحي كناس 
—٥٩٨

خض،ه زئ ١^، زمحن:ن أثوب، نن مح، وه - ٦٢٢
ضعلمحس يحل أنه الثم؛ عد بن الغلاء عن جنمر، بذ انكاعتل حدكا مالوات 
يحلنامحلنا النجد، يجب وداوه الظهر مى انحزف حي بالبصرة دارة ل مابلير 
ختو\داَل: ١^، من الئاقة انصزهنا إيا لئ: النفز؟ ٣ محال: ثي 

ونئمعليه اممه صل اف رثوو نمى ؛ ثآو انحزهنا مآثا محصقنا، محمننا النفز، 
اتيطانمحزل اضزخوإذاثانث،ثأن ءنلأةاقافق،محرلي »طاك بموو: 

قام

فتجدْالصلاة عاليه تثقل النافق لأن المنافق؛ صلاة هذه كانت ؤإنعا [ ١ ل 
عتد—وذللئ، شيهنان قرق ُين الثمي كانت، إذا حتى الأن، الأن، الأن، يهول؛ 

تمريلا ت يعني الJيلث،؛ أونقر الغراب كنقر ُالقر وعر أربعا، فنقرها محام غروما— 
الذينأن عل دليل هذا وق ددلأ،ا، إلا فيها اممه بدو ألأ ت قال( ولذا يطمتن؛ ولا 

محليلأ.إلا اممه ولايذكرون يتقروما لأمم التافقان؛ ينبهون صلامم ينقرون 
الاعتقادى؟أم العمل الفاق بالمنافق المراد هل قيل: فإن 

ياتونفهم ظاهرها، ق صالحة أ-مالآ لهم اعتقادا النافقن أن اعلم فالحواب: 
اممه،إلا إله لا ويقولوزت ؤيتصدفون، وسلم، عليه الله صل النثي ُع للملأة 

مثل:عملتا النافق أما الناشز، هؤلاء ظلراد اض، لرسول إنلئ، نشهد ويقولون: 
هذا.ق يدخل فلا كذب حديث، ؤإذا أحلف،، وعلم إذا 

يصللا اعتقاديا والمنافق وحده، صل الرجل هذا أن الفناهر إن قيل؛ ولو 
الماس؟عن غاب إذا 



ub،اسساو b t،_l_
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ناس.وعنده يصل وقد وحده يصل قد أنه ف1لخوابت 

الظهرصلاة الصلاة: يؤخرون أئمتهم لأن العصر؛ بصلاة أمرهم ؤإنإ 
وغيرها.العصر وصلاة 

علوحب ايختار الوقت عن الصلاة الإمام أحر إذا أنه عل دلل هذا ول 
شقنحصل لئلا بيته ق ؤيصل — باقيا الختار الومت دام ما يصلوا أن الماس 

وهكذاالعصر، فصلوا فال: يصلوا، أن أرهم عنه افه رصي أنسا لأن العصا~؛ 
يميتوتهاالل.ين الأئمة خلفّج الصلاة ق وسلم اله وعل عاليه ادقه صل الميي امحر 
نحالف،لئلا معهم؛ يمل أن أمر ثم يوهنها١٠، الصلاه >رصأوا قال،: وقتها، عن 

يفارقلملأ معهم وصلاته المثروعة، هي الوقت، أولى صلاته فتكون ٠، الحإءةر 
الحإعة.

تقم؛عل.،لر الصلاة أف بحجة المجل. إل الحضور ل يتاحر الماس وبعض 
قيزال ولا حير، عل فانه وصل للمجد الإنسان تقلأم كنإ غالط، هدا أن وأرى 
يياكرونأمم عنهم الله رصي الصحابة هدي من وكان الصلاة، انتفلر ما صلاة 

٠المم^لأ إل ؤيالون 

الحدين،؟هلءا نحت، يدخلون هل قيل؛ فان 

فلاتغرنمه، الشمس تكاد حتى نوحر لا الحإعة صلاة لأن لا؛ فالحوابج: 
بالمنافقان.بيمن ميكويون 

افرمحي ذر أي عن ٦(  ٤٨رمم)الملأة...، تأنم كراهية باب الهاحان، كتاب ت ملم أحرجه 
محه.



انملاهؤمواصع انمساحف 3كتاب 

رض اثازك، اض;ن ه خدننا ئزاحم، أف تمحوث;ن وخدكا -  ٦٢٣
صقناموو: نهل؛ نن اماتة ابا تمعث ياوث حثف؛ بن نهل بن عمحان بن بكر 
مالك،بن م عل دخلنا حد حتجنا م الئهن، الزيز ق بن عنن نع 

العقل،ءاو(أ صقث؟ اش الصلاه هدم ما ب يا دمالئاأ ١^^ يصل هوخدثاْ 
معهيصل كنا اش وتلم عليه ينال افه صل اممه رنول صلاة وندم 

يوحلافه رخمه العزيز عبد بن عمر صار الخد هدا إل اف! سبحان [ ١ ] 
الصلوات،تأخير اعتادوا اب بتي زمن ق تاحيرها، اعتتادوا الناس لأن الصلاة؛ 
وانتتحلوها.العادة هلْ عل ومشوا 

قبلهالأمراء عادة عل العزيز عبد بن عمر أحرها ؤإيإ اف' رحمه النووي هال، 
أحرهاأنه ومحتمل التهديم، إل صار بلخته ٣ تقديمها، ق السنة تبالخه أن قبل 

اهلهُاآ. عذض وعدر لشغل 
العزيزعبد بن عمر أن نتغرب يلأنه الله؛ رحمه عمر عن اعتندار هدا 

اش.رحمه التنة عند وئائا كان أنه ْع الخد هدا إل الصلاة يؤخر اممه رحمه 
قرب،إل الوقنتح، اخر إل يوخروما أتيم قبله والذي لحدينا ا هدا وءلاهر 

فاصل،الحصر ووقت، الغلهر ونتا ليس؛؛ن أنه ومعلوم العصر، ونتج لحول 
ماللئجبن أنس رأوا ولهدا مباشره، الحصر وقتنؤ يدحل تم ينتهي النلهر ونتج فاخر 
مماالمحنى وهدا الفلهر، صلاة من هؤلاء خروج ماعة العمر يصل عنه اممص رصي 

وهتهاءرعن اايميتوئأ١ ايديث،! ق حاء 

)ا(اادرحاضوى«)ه/؛آ؛ك
عن( ٦٤٨)رنم المختار، وقتها عن الصلاة تأحير كراهية باب الساجد، كتاب ت ملم أحرجه )٢( 

الدسرصي ر ذش 



uU  امئ؛إنطسراسساس

اهرخمه العزيز عبد بن عمر حلافة قبل تول عنه اه رمحي أض قيل: فان 
يسمنوامت؟

العزيزعبد بن عمر وئ حين كان وهذا اف! رحمه النووي ئال فابواب• 
بنعمر حلافة قبل تول عنه اممه رضي أنسا لأن خلافته؛ ل لا نيابة الدينة 

.اهستين بنحوتسع العزيز عبد 

ومكةالدينة الخجاز! عل أميرا كان لما إمارته أيام ل المسالة صارت إذن؛ 
ولذالهم، مراعاة الخلفاء عليه ما محرق لا أن رأى عنه النه رضي وكانه والهلاJف، 

ينفلروناليه رمهم السلف أن يؤخذ ومنه الصلاة، يعجل صار إليه الأمر صار لما 
ولوحتى الأمور ولاة محالفة يرون لا وأمم حذرة، نفلرة الأمور ولاة محالفة إل 

اممهرضي الصحابة أنكر ولهذا شر؛ النزلغ لأن الفاصل؛ عل الفضول( اختاروا 
سنواتت أمخي أنه مع متى ل إتمامه عنه اللة رضي عفان بن عثإن عل عنهم 

وصارواعليه، فأنكروا يتم، صار ثم يقصر، وكان خلافته ل سنوات ث،أف أو 
أممسك~ ~لأ أنه ْع محالفة بذلك محصل لئلا أربعا ويصلون خلفه يصلون 

باغلما ولهذا تركها(؛ ينبض لا )سنة مستحب ؤإما واحس، إما القصر أف يرون 
فهإنا قال،! اسر-ني أنم عنه اطه رضي عثإن أن عنه اطه رضي عود مبن اطه عبد 
ئال،!هذا؟ كيف الرحمن، عبد أبا يا له• فقيل معه، يصل وصار راجعوزإ إليه ؤإنا 
والتباغثسالتنافر يوجب( مما الملوُب( ملء يعنى؛ حقيقة، وهذا ، ثر الخلاف( إن 

)ا(»شرحالووك،«)ه/؛آا(.
صلاةكتاب ومسالم؛ ١(،  ٠٨٤)رقم بمنى، الصلاة باب التقصثرا كتاب البخاريت أخرجه )٢( 

الصلاةباب الناسك، كتاب داود؛ وأبو (، ٦٩٥)رنم بمنى، الصلاة نصر باب السافرين، 
(.١٩٦رنم)• بمنى، 



اثصلأةومواضع اتمساجد كتاب 

لسانعل حرم افّ أن تحدون وليلك الإسلامية، الشريعة ق عظيم أمر له هذا 
علكالبح ويغضاء وعداوة إثارة فيه ما كل وسلم آله وعل عليه اممه صل رموله 

إلوما حطيته، عل والخطبة سومه، عل والسوم مرائه، عل والراء لم، المييع 
طاعته.عل القلوب بجمع أن اش أل، نذللث<، 

٠•

ن\لخو;ن١^١^، نشه ن زمحثد ١^، ^١^ صإونن لخدنا - ٦٢٤
ابنعدسا— الاحرازت ومال — أ-٠مJا عننون.' مال مقاربة—؛ —وألماظهم عيسى 
تندبن موتى أف حبتب؛ بط بن يزيد عن الحارُي، بن عمرو أ"جمرذءا وهب، 

لناصلى ^ ١٥أنة مالك، بن آنس ض افه، عثد بن عممن عن لخديه؛ الأيصاري 
سلمهبى من رحل اتاه امزف ملتإ العصز، وسلم عليه افه صل افة ومول 
مال!كئضزها، أذ يجب، ويحن لنا، لخزورا ينحر اف نريد إما افه، رمول، يا يمال،! 

إلمقنؤ، ئأ فيزث ممكن، لب ١^ فنخننا ننث، فانطلئ رلمحا«، 
الشمسئى.يغبن، أف مثنى ا'كلنا ثم طبح؛-^١، 

هداق الحارث؛ وعمروبن لهينه، ابن عن وه-،، ابن عيثنا المنادي! ومال 
ا"قدثاا'•

لهيعةوابن معت؛ر، أنه عل؛ دليل، ا،لتايعارت، J، الله رحمه لهيعه ابن، ذكر ق [ ١ ] 
منمحدث وصار كتبه، احرمن، أما إلا الثقاُت، من كان لهيعه( بن اممه )عبد هو! 

حدثومن بالسند، باس هلا كته احتراق فبل عنه حدث من ولذا مهم؛ حففله 
ابنرأى إذا المامن وبعضط فيه، ينفلر الذي هو فهذا الكتب، احتراق بحد عنه 



باسرالأنم؛و اسماب باب 

منفلابد محوز، لا أنه شك لا وهذا مباشرة، الحديث صعق، ند الق لهيعه 
ليعه.بابن يعل فالسند ؤإلأ تثثت،، ت فالمعنى ليعه( ابن )فيه قالوات إذا اكثت،، 

منهاتفوائد ففيه الحديث، أما 

وهداالعصر، بصلاة يبكر كان الم وساله وعل عاليه اش صل ال؛يا أن ~ ١ 
الحويث،.مياق من المقصود هو 

لهدااستجاب، حيث، وسلم آله وعل عليه اض صل الرسول حلق حن ~ ٢ 
النحب ®ولحن عنه؛ اف رصي قال بل محضر، أن عليه يعزم لر الذي الرجل 

٠وسلم آله وعل عاليه اض صل فخرج ،  ٠٠ررنعم • فقال ، محضزهاا' 
افهصل الني لأن والأناع؛ الأصحاب، واستصحاب، الدعوة إحابة جواز ٣" 

■aJs  وانطلمنائته((.عنه; الله رصي لقوله أصحابه من ٥^١ معه استصصب، وسلم((

اللهرمحي الصحابة بعاس ومعه ذهب، وملم عليه النه صل التي قيل■ فإن 
الطعام.صاحب، امتاذن أنه ذكر وما عنهم، 

رأوهملمة بتي دار عل أقبل لما واللام الصلاة عاليه الرسول أن إما فيقالت 
الدعرةأن حاصرون وهم يعوم حنن أمم فهموا أمم أو أصحابه، ورأوا 

الذ.يلأن ^^،؛ سيأذنون أمم مهم وسلم عليه اممه مجل الرسول أوأن للجميع، 
أحداواستصح._إ وحده دعى إذا ان للأنفينثانى ؤإلأ ممر، وهو حزور، مينحر 

معي،ومن أنا فيقول• له، يتاذن أن المنزل صاحب، يشعر أن بدون أصحابه من 
معلئؤ؟الذي من يقولت وقد معلمثج، ومن أنته نحم، المنزل• صاحب، يقول قد 

أفمحشى أو منزله، يدخل فلائا أن يرضى لا النزل صاحب، يكون ربإ لأنه فيق،؛ 
الناس.عند أشاعه حاص كلام وبينهم يحل إذا فلأثا 



اثملأةؤبمواضع اثهساجد كتاب 

الوصوء؟ينقض لا الإبل لخم أن الخديث هدا من يستفاد هل ة؛لت فإن 
يذكرلر والسلام الصلاة عاليه الرسول لأن دليل؛ هدا ق ليس فالخواب! 

لحمأن عل دليلا فيه إن حتى فصل فقام الصلاة حضرت أنه لحديث اق 
توخاوملم آله وعل عليه افه صل الرسول يكون فقد الوضوء، ينقص لا الإبل 

أكل.أن بعد 

عدمه؟والأصل يقل لر الوضوء قائل: قال فان 

للوضوء،موجبا نصا لدينا لأن للمعدم؛ ^^١ ليس الدكر وعدم قلنا؛ 
ثلث،لا الذي فالصواب، يزيله، ما يوحد حى الأصل وهذا المحي هذا فينتصنيظ 

وكبدههبره ومهلبوحه نيته وكثثره قليله للوضوء؛ ناقض الإبل لحم أن فيه• 
رريوصوواوملم! اله وعل عليه اف صل الّثي، قول، لعموم ذللث،؛ وغثر وأمعاؤه 

َسمدمآالإي«ُال
أمرواللام الصلاة عليه الرسول لأن منه؛ يتوصأ أن فالأفضل اللبن أما 
أمرذ واللام الصلاة طيه الرسول لأن محّج؛ ولا ١^٢٠، ألبان من بالوضوء 

أنيأمرهم ب وألباما أبوالها من فيشربوا الصدقة إبل إل نحرجوا أن 
كالتغذىليس باللبن التغذي إن ثم البيان، يقتضى المقام أن مع يتوصووا 
أنهاش رحمهم أحمد الإمام لأصحاب، الوجوه من وجه ول دونه، هو بل باللحم، 

نحربم<)ص:أ'آّآ(.)\(مدم 
رقمالإبل، لحوم من الوضوء باب الطهارة، كتاب ماجهت وابن (، ٣٥٢)أ/ أمد الإمام أخرجه )٢( 

صه.الله رمحي حضر بن أمد عن (، ٤ )٦٩ 
محابومسلم: (، ٢٣٣)رقم والدواب، الإبل أبوال، باب الوضوء، كتاب الخارمح،: أخرجه )٣( 

محه.الله رضي أنس عن ١(  ٦٧رقم)١ وارتدين، ايحارين حكم باب امة، الق





اثملأةؤبمواشع اثمساجد كتاب 

حدسامنلم، ين الولد حدسا الثازي، مهراف بن محمد حدس1 — ٦٢٥
محلكنا يمول؛ حديج؛ بى راؤع تيعت ماوت النجاثي؛ م عذ ١^١•^،، 

قسم،عثر فقسم ا"ةزور، تنحر ثم وتلم، عليه افه صل اممه ومول نع العصز 
ءياوJبياضا١ل

بنونعيب يوص، بن عيسى أحإريا إبراهيم، بن إسحاق حدثنا -  ٦٢٥
شم^؟١ : jliأنث عي الإنثاد؛ الأَنزاءئ،.^١ خدكا مالأ: ١^^،، إنخايى 
ثمل^١ يمل: وب ١^۵٠^، تند وتئلم عثه ^ ٥١صو اف ونول عهد عل ا-إقرور 

معه.

طويلا،وقتا يكلف ولا مهل ءها.هم ل الحزور حر أف والظاهر ]١[ 
الجانبمن المام فيأننيها اليرى، يدها معقولة مائمة وهي ينحرونها كانوا لأمم 

تسقطنم والصدر، العنق أصل »ان التي الوهدة ق بالحربة يفرحا نم الأيمن 
لدلكسرعة؛ وتموت سرعة فينضب القالب، من قريب الدم لأن مريعا؛ وعوت 

علوالدليل الغنم، من وأسمع البقر، من أسمع موئا، الأنعام حيمة أسمع هي 
الحيييوم نحر وملم عليه افه صل الرسول أن الإبل نحر ق عجلة عندهم أمم 
وأمرالئة(، الباقي)باقي فنحر عته الله رصي عليا وأعطى بيده، يعثرا ومتين ثلائا 

ومربلحمها من فأكل وطبخت، قدر ق فوصعت قعلعة، بعثر كل من يوحد أن 
قبلأنمولسر١ا.هذا كل مرقها، من 

عنه.اش رمحي جابر عن ( ١٢١)٨ رنم اللجي حجة باب الحج، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ 



صيذلقمياتاسلأةاسر
 ^=^=—٦٠٧

ضضا0مخ»\ضز

مم ءاف، ص ه ئل \ث 'وفال: :_؛ض؛ قض ُمحثت1 - ٦٢٦
ؤتزمكاتمإ العصر صلاة موته اراثدي ت قال ونلم عليه اممه صل اش نمول أف عمر؛ 

أخ1وهثىله«لاا.

وزأهله(،)أهله( الوجهازت قبوز أخل4اا ررؤتر وٌسلم• عليه افه صل قوله [ ١ ت 
الفاعلنائب هل لكن فاعله(، يز ب )لما للمجهول مبنثق حال كل عل وهي 

الفاعل؟نائس، ارأهل® أوأن ثان مفعول وُأهلاا تر م

الذيأن انمي القطع، الوتر وأصل وقلعهم، فقدهم يعني وترهم ومعنى 
وماله.أهله فاته كأنإ العصر تفوته 

أوالخإعة؟ومحها الراد وهل 

الصلوات،أفضل لأنبما العمر؛ خص ؤإنإ الونت،، المراد أن الأول الثلاهر 
بصةإن ~تحال~! افه رحمه القيم ابن ومال ، عمله حبعل فقد تركها ومن 

لمب،مفهوم المفهوم بأن ذلك علل ثم العصر، بصلاة تلحق أن يمكن المحلوايت، 
العصرصلاة ذكرت أنه يعني )لمب( ومعنى دلاله، المفهوم أنولع أصعقا وهو 

نظر؛فيه هذا افه رحمه قوله ومن بالتعيين، إلا غيرها عل تتمثز ولا شل، بالأمم 
ميزاتها للكن بالأمم حصت، ؤإن فهي خاصة، ميزات لها العصر صلاة لأن 

منها:

بريدةعن ( ٥٥٣)رنم المصر، ترك من باب الصلاة، مواقيت كتاب البخاري• حرجه أ ا
.،uرضيالهع



اسلأةؤبمواضع المساجد كتاب 

الومطى.الصلاة ،ها ٠٠١افه أن — ١ 

علالحاففلة كمثل وحل؛ عز اممه روية أسباب من عليها ايحافخلة أن ٢- 
ذلك.ق الفجر صلاة 

عمله.■حبهل تركها ض أن ٣" 

اههرحمه القيم ابن الثسخ فكلام الفاصل، عل اكفبمول نقيس أن يمكن ولا 
ميزاتر،من ها للما العصر بصلاة خاص هدا إن jقولت بل نظر، فيه المألة ذه هي 

المفهومإن يقالت حش فقط اللم_، أجل من بالتعيين أو بالعين ذكرها وليس 
لم_ا.مفهوم 

أنمثل معتبر، صفة مفهوم فهذا مشتق ء بثي مقيدا الكلام حاء إذا فائدة) 
غثرأن هو مفهوم، لها )المجتهدين( هنا الطلبة، من المجتهدين أكرم أقول• 

وهومحمدا أكرم قلمت) إذا لكن صفة، مفهوم يس هذا نكرمهم، لا المجتهدين 
هناباللمج والمراد لمح، هذا لأن غيره؛ أكرم لا أن ذلك يقتفي فلا الهللبة من 

اف:رحمه مالك، ابن قال ك،ا العلم لأن العلم؛ 
......................ولي واتءآرومحق 

قائلقال فلو الماس، من غجره أكرم لا أف بمي، لا محمدا أكرم قلت،) إذا فأنا 
هذامول! محماو.ا؟ أكرم لك• قال وهو تكرمه لماذا الماس! من غجره أكرم حنن 

الأخرتكرم لماذا ل! قال آحر، وأكرمن محمدا فأكرمت، محمات.ا أكرم ل• قال رجل؛ 
غيره؛أكرم لا أن محمدا أكرم قوله؛ من يلزم لا أقول؛ محمدا، أكرم لك* قال وهو 
لمح.مفهوم لأنه 



باو،اسحهمضتسلأةاسر

متصثابه اللهب لكون خئص اللمب هدا أف عل ندو قرينة وحدت فان 
المعنىلوحود لكن لقب، لأنه لا مفهوم له ت نقول فحينئد لخره تحصل لا يصفة 
صلاةالظهر، صلاة تقول؛ مثلمإ العصر صلاة مثل! تحميصه، اقتفى الذي 

بمزاياحصت الصلاة هدْ إن نقول؛ لكن العشاء، صلاة الغرب، صلاة الفجر، 
لغيرها.ليست 

نفاق،خدكا دالأ؛ ١^؛ ثصتو شثة، أف نن أنوثكر ^؛!١ - ٦٢٦
؛•رمعها أبوتكر؛ ومحال - بؤ تبع عمرو؛ محال أبثي• عن مال(، عن الرهري، عن 

ابنحدسا دال؛ لة—؛ ! ٥٥٧١—^الأيئ نعيد بن هارون وحييتي — ٦٢٦
عن،، ٥١عد نن نالم عن شهاك،، ابن عن الخارُثج، عنثونن أ-تيفي وهب،، 

أهلهؤتز إيانإ العصز مائته ارس مال؛ وتلم علميه اف، صل افه رمول أل أبته؛ 
وماله(،.

المرفؤعام أقس أنه المصهللمح ق هدا سق ®رمعه® أو ثه؛، ^^ ١٠قوله؛ [ ١ 1 
واللام؛الصلاة علميه الرسول يدلك فيعني يه سير قيل؛ إذا الصحابأ لأن حكتا؛ 

قال؛إذا أما واللام، الصلاة عليه الرسول هو الص.حابي بعد س الثني آحر لأن 
أنوالهم وملم، آله وعل علميه اممه صل المي إل أي؛ يرفعه أوضح، فهي يرفعه 
حكتا.الرفؤع بابإ س أما افه رحمهم الصهللمح أهل ذكر العبارة ُدْ 

٠٠٠



اثملأةؤمواشع اثهساحد كتاب 
٦١^=^=^

صهشام، ص أناته، آبو حديتا شيبه، م بن تكر آبو وحدسا — ٦٢٧
اللهصل؛ الله زئوو ، Jliالأحزادإ يزم كال 1، قاو: عئ؛ عن عبيدة، ض محمد، 

الصلاةعن وثعلوثا حنثوئا ثإ دازا وبثوثم دورهلم اممه ررثلأ وتثلمث عليه 
الئسمىضعاتص(اأا.

)ح(نعيد. نن ى ^٥١ ^، م م ئن محي ^^١ - ٦٢٧
-؛ياهشام؛ عذ حميعا ث1عل؛ بن العثمز أ-ئموا إبزاه.يلم، بن، إنحاى وحدساه 
الإنتاد.

 ]١[ )j اللهصل، لقوله اعافرين؛ عل، اللءاء جواز عذ دلل، الحديث، هدا
وبيوتالأموات بيوت فذكر ئاوا؛،، وبيوثم قبورهم افه راثلأ ت وملم عاليه 

لكن،رابثوتماا، قوله; الأحياء وبيوت القبور، هي، الأموات؛ بيوت إذ الأحياء، 
حثه؟أوالمراد مضه uر الراد هب، uئا الأحياء بملابيوت كيم، 

همكانإ بيوتبم ق كانوا إذا يحيث، معتوية وهدا، لهدا صالحة أنبا الثلاهر 
فالمحنيانبالنار، بيوتهم محرق الله أن المعنى أو والهم،، الصدر صيق من، حمر عؤ، 

كالمةقالوا — ، ojL؛—والعياذ لأمم حذا؛ جديرون والأحزاب صحيح، كلاهما 
إفكاوأتوا داره عمر ق وعروه واللام الصلاة علميه الرمول عل وتحزبوا الكفر 
ح.

صارأمد.اعتدوا فان ويذ.لهم، يكستهم اممه أن دائتإ عليهم يدعير والكفار 
وجودمع أقوال عدة علغ الوسطى،( )الصلاة ؤ، العالياء احتلم، فائدة: 

العناءأن ، نحرفويه الأمور، ءجاس_ا من، وهذا الحصر، صلاة بأنها صريح نص، 



بعدهالذي الماب ق ساق كإ صريح نص فيه ؤإلأ العلوم كل عل يطلعون لا 
علسالغهم أو الحديث يبالغهم لا افه رحمهم العناء أن إمحا اف سحان لكن أيمحا، 
يؤولونه.أو صمما يعتمدونه وجه 

أربعةقبل زوجها عنها المتول وصعب إذا ت المسالة هدْ ذلك أهثلة ومن 
عنهمتالله رمحي عباس بن اطه وعبد طالب أي بن عل فقال أيام، وعشرة أشهر 

أربعةفوق حملها بقل إن أنه الأجلين أملول —ومعنى الأجلين امحلول تحتي إتبا 
تبقىفإما وعثر أشهر أربعة فبل وصعت، ؤإن العدة، ق تبقى قاما وعثر أشهر 

قالحديث أن ْع معا وناهيك ؛ — وعثرة أشهر أربعة تتم أن إل لحدة اق 
زوجهاموت يحد نمتا أما واضح، الأنثو؛ةر مسحت حديث، الصحيحين! 

أنليس؛غريم، يعني! تتزوج، أن وملم عليه الله صل الرسول لها فاذن يليال، 
واصح.صريح نص فيه أمر ق محتلمون الله رحمهم العلعاء 

عدةانقماء باب الطلاق، محاب لم: وم(، ٣٩٩١)رقم الغازي، محاب اJخارى: حرجه أ ا
انول..،رذم)؛ح؛ا(.



اكلأةؤبمواضع اثمساجد كتاب 
٦١٢—

قاواسلأمحامني،ضكمحاضو

ئنمحني ه : \dJ)ن  Jliنزئاو؛ ١^،، ئن محثد وك - ٦٢٧
عنعسدْ، عن خثا0، أي؛( ض محدث قتادة؛ سؤنتط ياوت ئب؛ حيى جنمر، 

صلاةارثعلوثاض الآحزارّ_،ث يوم وتلمم عليه الله صل اممه زئوو قاو يال؛ عئ؛ 
ممحيإأؤطوم«ستجه

؛.^١١والقوت 
ةت1دة؛عن نعيد، عى عدي، م ابن حدى المش، ن محمد وحدى - ٦٢٧

نوي:ثاك.وقويم«، »يوثم ،: j^الإسناد؛ :هدا 

ؤإذاالعصر، صلاة هي الومعلى العلاة أن ق صريح الحديث وهذا ]١[ 
فيهيكون أن يبني فلا ذلل—٠ عل نص وملم آله وعل عليه اطه صل الض كان 

وهوالومط، من هنا والوسطى ممزا، العلعاء فيها احتلم، هذا ْع لكن حلافإ، 
فالومهلى١[، ه ومظا آثه -هتنتم و5ثللث< ؤ تعال؛ كقوله المضل 
العدد؛حبن، من الومهلى وليت، الصالوات، من غيرها عل فضلح، التي المصل 

هيالمضل حسثإ من لكنها الثانية، هي والعصر الفلهر، هي الأول الصلاة لأن 
ماغثرها عن، نزيها ذكر تقدم ومد المصل، أي؛ الوطمح،، 

٠٠٠

(.٦٠٨اظر)ص:



l_ub اصم،أ،لأةاسماسلأة ؛؛|،لذدو
 ==ً^=^^=======ً=—ً^===٦١٣

وكع؛حدينا مالأت حنُسا؛ بن زرهبث شيبه، م بن آبوتكر وحلساْ — ٦  ٢٧
نذ ٥١محت وه )ح( ضمم،ضام،صمحيناتي،صي 

نجععش، ص الخاكم، عن فمه، حدسا م؛ حدسا هاو1 ثة—؛ —واللقظ معاذ 
علماعد وم \لأ->نب ثزم وتلإ عليه افه صل افه رئول مال بمولت عليا 

ملأالشنس؛ جبت حص الونطى الصلاة عن ررقعلوثا ا-فدق! فرض من فرصة 
-أزمال:-موزهلموبموومناتا«ل

مالوا!وآبوكزس_،؛ حنُتح، بن ورهثر ننبه، أي بن بكر أبو وحدسا " ٦٢٧
عن'، شكول بن شتتر ص صح، بن منل، ض الأعتش، عن معاويه، أبو حيكا 

الصلاةعن ارثعالودا الأحزااسا1 يوم وتلم عليه افه صل اممه رنول مال مال؛ عئ 
العشاءين!بئ صلاها م ثارا®، ومورهم سوثبم اف ملأ العصر؛ صلاة الونطى 

أ.والعثاءا المد_، بئ 

منحانب والمراد الأصل، ل والثى القطع وهو المزض، من الءرصة [ ١ ] 
مداخل،فه لكن الأرض، ق محفور يعلم- -كا الخندق لأن )مدحل(؛ الخندق 

واصحةدلالة يدل سبق كعا وهدا حفر، فيه ليس الذي الخائب تحني منه فالفرصة 
الحصر.صلاة هي الوسطى الصلاة أن عل 

وفتحها.امماف بكون ]٢[ 

وقولهالعصر، صلاة هي الوسعلى الصلاة أن عل دليل أيصا فيه هاوا ]٣[ 
الذيهو اليان وعطف بيان، ءْلف هذ.ا العصر® ررصلأة وسلم؛ علميه اش صل 

استثنيما إلا بدلا يكون لأف صالح فانه بيان عهلما وكل هبله، لما ثرا تفيقع 



اثصلأة4مهاضع اثساحد كناس 

بدللكن إذا بدلا، البيان عهلف، يكون أن يصح لا فإنه موضحخزا أو )موضعا 
أعم.البدل لأذ بيان؛ عهلف يكون أن لايصح أونسيان غانمل- 

والعشاء®المعريت، .yj؛ العأثاءينت و\و؛ صلاها ررثم هنات عنه اف رصي وقوله 
Jjb ) أنقاما اينرب، قدم أنه عل يدل سبق وما الغرب، عن العصر أحر أنه عل

اختلاف.الالفظين أحد ق يكون أن ؤإما أحرى قضية هده نكرن 

الصلوات؟قضاء ق التر_._، محالفة حواز عل دليل فيه يكون هل قيل• فإن 

الصلاةعليه الرسول يكون وقد فيها، يكون قد ندرى، لا فالخواب؛ 

علمدمن، الخاصرة وقت، ضاق إذا لأنه وقتها؛ لضيق المغرب قدم والسلام 
هوالأصل.الترتيب يكون هدا غير وق وجوبا، القانتة 

عاليهاه صل الني لأن لحدر، فاتته إذا الصلاة قفاء عل دليل هذا ول 
قصاها.وسالم 

الأشغال؟هال.ا فإ الأتا٠ق، يوم ق قتال يكن لر أنه المعروف قيل؛ فإن 
هؤلاءوأن الخندق، يعر أن محاول بعضهم أن أعلم— وافه — لحاله فالخواب؛ 

عليهالرسول بقي الخندق ق لأنه الخوانب؛ بعضي ح لحلوا أنمم أو يدافعون، 
يومق هدا فيكون واحدا، يوما ليس يعني شهر، حوال محاصرا والسلام الصلاة 

سالأيام•
صلاةوسلم عليه افه صل الني تأحثر وأما ت*الت افه رحمه النووي قال 

أنهمحتمل الحالإء1 قال الخوف، صلاة نزول قيل فكان الشمس غرست، حتى العصر 
أنهومحتمل العدو، بأمر الاشتغال النسيان ق السبب ولكن عمدا، لا نسياثا أحرها 



م،سلأةاسوالوسطى انملأة دل ،_،ق illباب 
٦١٥

صلاةنزول قبل الصلاة تأخير ق عذرا هدا وكان Jالعلو، للاشتعال عمدا أخرها 
بلوالقتال، العدو بسبب وقتها عن الصلاة تأخير محوز فلا اليوم وأما الخوف، 

ومنثثرالفقه، كب ق معروفة أنولع ولها الحال، مس، حعل الخوف صلاة يمل 
تعال.افه شاء إن الشرح هذا من بامها ل مقاصدها إل 

كانت،القانتة الصلاة أن البخاري وق هنا الحدين، هذا ق وير أنه واعلم 
٠؛والعصرر الفلهر أما راا،لوءلأاات وق غيرها؛ يمتإ لر أنه وظاهرْ العصر، صلاة 

ذهسإحتى والعشاء والغرب والعصر الفلهر صلوامحتا؛ أربع أحر أنه ٠ غ؛رهر وق 
أياما،بقيت، الخندق وقعة أن الروايات هذه بين الحمع وءلريق الليل، من لهوي 
اها. بعضها ق وهذا الأيام، بعض ق هذا فكان 

عىاتاْتي، طنحه بن محمد أحيتJا اتكرئ، سلام ين عون وحدين! — ٦٢٨
وتلمعليه اطه صل اض وسول، المثركول حبس مال،؛ اف؛ عيد عى صْ، عى ربيد، 

اطهصل اممه رسول ممال ،^>.؛،، ٠١أو الشص احمريتؤ حم العصي لاة صص 
^١^الهُ تلأ النفر؛ صلاة الفلاة عن ررشظونا زنت؛: ظه 

ثارا".وهبورئم أجوالهم افه حثا ~ ؛ ~اومال، ثارا ومبورهم 

٢(. ٩٣رقم)١ الثرين، عل الدياء باب، والمر، الخهاد كاب الخاري: أحرجه )١( 
(٦٠٢)رنم الخوف،، صلاة باب الصلاة، كتاب ساب,' أي رواية ااالوحلا® ق أحرجه )٢( 

مرملا.سعيد عن 
ائيتوالن(، ١ رقم)٩^١ المالوايث،، تفوته الرجل ؤ، جاء ما باب الصلاة، كتاب الر•اJىت أحرجه )٣( 

عنه.اف عودرخي مابن عن ( ٦٢٣رنم)الفائت.،، مقي كٍف باب الوامت،، كاب 
(.١٣٠)؛(اشرحالنووي•)م/ 



انملأةاثمساحد ، كناي
—ًذً—===ث—٦١٦

بنويد عذ مالك، عل محرأت يال؛ امحيئ؛ بج، بى مح، وحدكا - ٦٢٩
عائثهأمريثي مال؛ انه عاينه؛ نول يوص أي( ض ■؛؛٠٠^٠٢، بن اكعماع عن أنلم، 

عإاآلمتثلر؛تفاذنرت \يمت هيج ^، Jbإدا وهالمث،؛ مصحما، لها اكشن، أف 
هل)-^٥^١ غو: هأطت آذني، بمي محو [، ٢٣٨]^:أ)تبمخه ;الكتازق 

عائشة!يالتا ياضن(، فه وقوموا العصر وصلأة الونعر وآلصلاة الصلوا'ت، 
أ.ل وتلم عليه اض صل افه ونول من نمعتها 

آدم،نن عش ١^ \م إ;راهنا نن إنخاى خدشا - ٦٣٠
هذ0نزلت، هان،: عازك،؛ بن الواء عن عمه، بن شفؤ، عن مرروق، بن المحل، 

افهثنحها ثإ اش، ثاء ما العصر(، وصلاة الصلواُت، عل )حافظوا ١^^: 
عندخالنا كال رجل ممال، ه، أوشك و(لصكلوؤ ■ءل،آلكثلو؛>تا هنزلت،؛ 

ؤيJL^ ،،،1محق هد : ١^١٤مماو ١^؟ ضلأة ^١ هل لهُاأا: ققغ، 
أعاللم.وافه اطه، سحها 

من،بن الأسود عن أذراه ئمحاف عن الأسجص، ورواه منلم؛ هال 
علتهاممه صر ١^، مع هزأناها هاو: عازنم،؛ بن ١^١؟ عن عب، بن سشؤ، عن 

'•مزروق،ا بن( تحي( بيم( رماثا؛ وملم 
يعدم.الدؤ، الحديث، ل ساق كا نسخت، القراءة هده لكن [ ١ ] 

افر.رحمه الرواة أحد اسم زشميؤ،(: ]٢[ 
حائز.التعلق وناحر له، رحل فقال( أتم(! ياهال(٠، متعلق اله، وقوله: 

علنحفى قد النسخ أن( وعل، النسخ، جواز عل، دليل، الحديث هدا 3، ]٣^ 
عنهم.اممه الصحابةرمحي، بعفن 



اوور،طىهىملأةاسرداباسليل،رهلاسلأة 
٦١٧=ًً==ً==ءً==ذء=^=^==ءًء=^^ 

النسخ،هذا متراخ، شرعي بدليل لففله أو الشرعي الحكم وغ والننغ؛ 
وقولناتالتلاوة، نح )أولفظه( الحكم، نح هذا الشرعي( الحكم )رخ فقولتات 
ضخ،لا ظلقياس والثنة، الكتاب ها: الشرعي بالدلل اراد شرعي(، )بدليل 

حتكم.تغيير لأنه وجل؛ عر اممه عند من النسخ إنإ ينخ، لا والإحماع 
كتفمحوزالشخ؟فانئالقائل: 

مصلحة،تكون حيث الثرعثة الأحكام يثئع حكيم، تعال افه لأن قلنا! 
^١؛^عن ثمح ؤء وتعال• تيارك اش قال، كا نسخها غيرها ل المالحة كانت فإذا 

النسخينكرون اليهود أن والعجب، لاوقر0:ا■'١[، ه ضهآ نمآآز عمم ئأم، آوثنسها 
أنينكرون لا ولكنهم الخفاء، بعد الظهور أي! افه، عل البداء يستلزم أنه بحجة 
وهملهم، ليس ما ؤينكرون لهم، بإ فيؤمنون قبلها، لما ناسخه موصى شريحة تكون 

الصلاةعليهم يمحمد وكفرهم بعيسى كفرهم ليسوغوا الحجة هذه انحذوا إنإ 
والسلام.

عل)حافثلوا عل• ®فأملت، عائثة! حدين، ق قوله افه! رحمه النووي قال 
)وصلاةالروايامحت، ق هو هكذا العصر(*، وصلاة الزنطى والصلاة الصأوايت، 

لأنالعصر؛ ايست، الومعلى أن عل أصحابنا بعض به واستدل بالواو، الحصر( 
لهايكون ولا حا، بمج لا الشادة القراءة أن مذهبنا لكن المغايرة، يمتفي العهلف، 

قرآن،أما عل إلا ينقلها لر ناقلها لأن وملم؛ عليه اممه صل اطه رسول عن الخير حكم 
والمسالةحترا، شت، لا ^٢٥ يثبت، لر وإذا والإحماع، بالتواتر إلا شت، لا والقرآن 

اه. تحال اطه رحمه حنيفة أبى وب؛ن بيننا حلاف، وفيها الفقه، أصول ق مقررة 

(.١٣١-١٣٠)ا(»شرحالووي«)ه/ 



اثملأةاضع  ٠٠٠اثمساحد ، ثنا)
٦١٨ —=—

فإنافه، رحمه حنينة أي الإمام أصحاب غر من أيصا الحقفن وين وبينه 
وهذاصحت، إذا >ها القراءة تحوز وأنه حجة، أما يرى ٠ اضر رحمه الإسلام شخ 

نفلر.ففيه التواتر إلا نقبل لا كوننا وأما هوالصحح، 
ومهلىصلاة هناك أن عل يدل عتها اممه رصي عائشة حدين، أن والحقيقة 

وصلاة\}نأئ2ر والصلاة الصالوات، عل )حافظوا قال; لأنه عصر؛ وصلاة 
رديمهعل ا،لرادف، عطف باب من هدا إن أن إلا إشكال فيه وهذا العصر(، 
مموك'":

.........................

أشبهوما لالتيي١ن مرادفه عل الثيء يععلفإ قد لكن الكذب، هو والمإن 
وتعال؛سبحانه لقوله مبينة الحصر( )وصلاة قوله؛ صار حدا قلتا ؤإذا ذللئخ، 

وحداعنه، افه رصي الثراء حدينخ عليها يدو< كإ هي وأما ألوتعقه ؤمآلكسلؤ,مح 
علمغاير لا مرادفه عل مرادف، ععلفخ هنا العطف، إن قالتا؛ إذا الإشكال؛ يزول 

مغايره.

صلاةتكون لا فالياذا الأول الصلاة هي الفلهر صلاة إن قلنا؛ ثل؛ فإن 
اليوم؟صلاة حا تبدأ لأما الفجر؛ 

تدعوماارالتي الأول؛ أما عنه افه رصي بنوة أيى لحدين، فالحواب؛ 
أمهما أول وملم عليه اف صل النبي أم اللام عليه جيميذ وكذللث، ؛، الأول® 

)ا(بذر:»سمعاكاوى«)ما/آهم.
التتصيهس! JLaIaaV)صنت\لإ(، الالومحا ينظرت العثادي. نيد بن لعدي م )٢( 

٥(. ٤٧)رقم العصر، وفج باب، الصلاة، موامتج كتاب، البخاري؛ أحرجه )٣( 



ااوسضم،سلأةاسواسلأة 
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 )j ا ا، الغلهرر صلاةJالأول.سمستا ءالها

وبعدهاالنهار، ل صلأتتن ملها أل الوسطى معنى يكون هل قيل؛ فإن 
وط؟أما يعني الليل، ق محلاتئن 

برزةأي حويث عليها دل الأول، هي الظهر صلاة إن قلنات كإ فالخوابت 
عليهالله صل النبي أم حنن اللام عليه ■ج؛ريل حديث عليها ودل عنه، افه رصي 
مالكن ماريتان، صلأتان والظهر الفجر يةولت كان ؤإلأ أمه، ما أول فيها وملم 

يالسه.الأول محمت، دام ما ستقم 

^٥١٠سحها وكلفن يزلت، كيفن أ-خإ/نتل1> ائن ت عنه افه البراءرصي وفول 
نسختوأما قرأها وملم عليه الله صل الرسول أن خره الرجل هذا يوبخ كأنه 

كانأنه ذللث، معنى وليس يسأل! ثم واللام الصلاة عليه الرسول هد عل 
العصر.صلاة أما ق يتوثف 

وما١^^١ من حيث المجر ®ركعتأ وسلم! عليه افه صل النبي قول قيل؛ فإن 
الصلوات؛أفضل الفجر صلاة أن عل يدل فهل النافلة، فضيلة عل يدل فيهااار؟ُ 

يست لر الأحر هازا أن خاصة الفجر، بصلاة ؤكيف المافالة ق هن.ا كان إذا لأنه 
العمر؟صلاة 

ثست،لو حتى الفجر لصلاة الأحر هدا تثبت أن تسمملح لا فالخواب! 
لأنفيها؛ رغم، وسلم آله وعل عليه اممه صل الرسول إن يقال! قد ئها، ل

نحرءبمرص:لإ1ه(.)ا(مالم 
عن( ٧٢٥)رقم الفجر، محة رممض استحباب باب السائرين، صلاة كتاب •الم؛ أحرحه )٢( 

عنها.اش رصي عاتثة 



انملأةومواضع الساجد كتاب 

ومتحان إذا أقوم يقول• مكرا، الإنسان يقوم ولا السنة 3، تزهد النفوس 
لكنشك، لا فاصلة إما أقول! أنا لكن المسائل، هدْ نقيس أن نقدر لا الصلاة، 

فلا.أفضل كوما 

٠٠٠

هشام•بن معاذ عذ المس؛ بن ومحثد الملمنص، عثاف أبو وحدش " ٦٣١
مال!كثي؛ م بن عض عى أيغ، حييني هشام، بن معاد حدسا عئاف! آبو مال 

يوما-ؤطادتا بن عمر أف اممه؛ عبد« بن جابر عن الرش، عي بن مثمه آبو حيكا 
أصلأف كديت، ما وافه اط4، رنول( يا ومال! ^؛_، كمار سث، جعل الخئدق 
ون1لم!علمئه اف صل اش رنول، مماJ الشس، يعرب، أف كادُت، حش العضز 
وطأعش ١^ صل اش ننول قوصأ بطحال، إل منزلنا صأقها«، إن »هؤاله 

مالشمس، ضو>ت، ما بعد العصز ونئأ علميه اطه صل اطه رمحول مصل وثوصانا، 
اآئربا.بعدها صل 

أنوم!ماJ، ينإ;زاملم؛ نإنخاى ثثة، م نن أثوثي ^٥١ - ٦٣١
يصظينمحكسمحينميو

الإنتاد،ث؛االئدا

النحوية!الماحية س أيصا وفيه ائل، معل دليل الحديث، هلمءا ي ]١[ 
كإأصل كديت، ما الأفصح! إن إذ الأفصح؛ حلاف، وهذا اصل،ا، أن كدت، ارما 
تاوهمة:؛م\[.ؤوما'؛ادراسشىه تحال! اطه قال 

المدينة.ق ، معروفوادي امحم بهلحالءا إل رامنزلنا أيمحا! وفيه 



الهطىهىْ،لأةاسواسلأة باواالد؛يولذهو 
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وملمعليه اممه صل النتي لأن الكفار؛ مب جواز ففيه الفقهية السائل أما 
له.حنمة لا لأنه بعينه؛ كافر ب ويجوز ذلك، عل عنه اض رصي عمر أقر 

صلالم وسآله وعل عليه اش صل الني لأن الفوائت،؛ ب؛ن الرتيب وفيه 
قنتحاق إذا ما اممه رحمهم العبياء استثنى لكن الغرب، بعدها مجل ثم العصر 

عندإلا الفلهر صلاة يدكر ألا مثل الحاصرة، يقدم فانه الحاصرة اختيار وقت، 
الفلهر.ثم العصر يقدم الحال، هده ق فانه الشمس اصفرار 

المتأخرةالثانية فقدم ني إذا يعني• بنسيانه؛ الرتسس، يقعل إنه أيصات وقالوا 
عليه.إعادة فلا الأول عل 

مضلالنسيان ق ممهل ما لأن بوجوبه" ~أى بالحهل كدللث، ويقعل 
وقدمت،فوائت، عئ أنا يقول(ت شخص جاءنا فلو واحد، باب من هما إذ بالحهل؛ 

عليه.إعادة لا ! ٠١١قلنا واجي، الرسيط أن أدري لا وأنا بعض عل بعضها 
فينويالحإعة، ْع يرتمإ أن يمكن لأنه الحعأعة؛ فويتإ بخوف يسقهل ولا 

نيةاختلاف أن الرامح القول، لأن سواها؛ يصل الإمام كان ؤإن عليه التي الصلاة 
ذللث،فان الأفحال، ق العلاتان اختلفت، لو حتى بل تضر، لا والمأموم الإمام 

اش.رحمه تيمية ابن الإسلام شخ اختاره كإ يضر لا 



الصلاةء4،هاضع اثسطحاو كناي 
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ءواضزواليإا^ء4ا

ض١^، مناوك،صني قزأث قاو: ى؛ ثن كش ه - ٦٣٢
فخمرريثماموو قاو: ذتلإ عثه اف، صل النه زئوو أو ميرْ؛ م ض الأغزج، 

ئمالعصر، وصلاة المجر صلاة َفي ويئتمعول بالنهار، ؤملأئ^كه بالليل ملائكه 
^١محق ف: أم زم م فبمام م ;اتوا ١^ بمئ 

}ءا بملوو وهلم بمئوو، وهب ؤئا>أوا قمولوئر: 
قال(التركيب هذا ملألآ5ه« ف؛إكم »سعاءثوو وملم: عليه افه صل قوله ]١[ 

لأنهالعرب،(؛ للغة بالنية قليل )بمعتى؛ شاد إنه اممه؛ رحمهم النحويون العالإء 
ملائكة(،فيكم )يتعام، الفصحى: اللغة وأن وفاعله، الحمع صمتر بئن بجمع لا 

جإتعال(• افه قال السنة؛ وؤ، القرآن ق وارد لأنه جائز؛ هذا أن الصحح ولكن 
ملائكه((،فزكم >رثتنادثونى الخدين(: وهذا لالأئاوة:ام'[، ه وصثنوأهتتقثئ ثثتوأ 
بعدموما الفاعل، هو الضمبمر إن يقال: أن ؤيمكن الفعل، إفراد هو الأكثر لكن 
التفصيل،بعد فياق مبهم الضمثر لأن الأحمال؛ بحد التفصيل وفائدته له، بيان 

فيكون:ذللث،، يعد يأق ثم الفاعل إل الإنسان تشوف وهي فائدة هذا ق ويكون 
أوبدل،بيان عهلف، وارملأيكه® فقهل، جع علامة وليست، الواوفاعل، رايثعاموو(،ا 

وهذاالإشكال، يزول وبه اللغة، أهل عند المحروقة القاعدة عل متمثها ؤيكون 
الإحمال.بحد التفصيل وهي إليها أثرت، التي البلاغثة النكتة وفيه قري_ج، 

الفقهثة:الفوائد من الخدين، هذا ول 

يتحاقبونالملائكة جهم وكل حسثا يالمومتين وتعال سبحانه اش عناية — ١ 



وابسسلأشاسحراسرراسسصط
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تعال:اف يول ق الذكورون هم اللاذكة هولاع أن والظاهر قيهم، 
١[.١ ]الرعد: من يدنه يمن 

ملأتكةإذ فيهإ؛ محنمعون الملائكة لأن والعصر؛ الفجر صلاق فضيلة ٢— 
الليلبملائكة تحتمع النهار وملائكة الفجر، صلاة ق النهار بملائكة تحتمع الليل 

العصر.لاة صق 

اللائكة:يسأل وجل عر لأته الصلين؛ هؤلاء بفضل وجل عز اض تنويه ٣" 
يصلونى«،؛ Ajبحنرق ؤه؛ا ركناهم يمولون: عتادي؟ ركتم ررثتم 

هؤلاءبفضل التنويه أجل من لكن أعلم، هو بل عليم؛ذللئا، وتعال وهوسبحانه 
الصالين.

هذاق التكاح عقد كتابة يسن أته الخدين، هذا من الماس بعض أحذ مسألة: 
عليه فليتيلوا الحديث، حذا اصتدلالهم كان فإن فم3ل(؛ العصر )بعد الوقت، 
فيه.دلالة لا الواقع ق ولكنه العصر(، وصلاة الفجر )صلاة 

بنمحام عن ثنم، خدنا ائا3،، عبد لحدثا واؤع، بن محني وعدلما - ٦٣٢
يتمامونراواللأت،كه مال: ؤتئ؛إ علنه اف صر ١^٠ عن ^^٥، م عى منثه، 

ُ.الزثادُ ايئ حديثؤ ببض فيكم"؛ 

اللغةعل ماش هذا يتمامونى« »واللأئكه وسلم: عليه اش صل قوله ]١[ 
خر.الحملة ورريثعامور(اا مبتدأ، ااالملأئ،كة،، لأن المشهورة؛ 



اثصلاهو4واضع اصساجنم كتاب 
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أحإرثاالمزاري، معاؤيه بن حدثتا حند_،، بن وهيث وحدثتا - ٦٣٣
وصمحداش؛ نن حرين تمنت ماو: حازم؛ نأوي محس حدثنا حالي، بنأف إنكاعيل 

البدوثيله ١^٠^ إل ثظز وتئم!ئ عليه الله صل اش رئول عند حلوتا كنا يقوون 
لإنرثمحؤ، ل أ ثصاموول لا المثز هدا روو آكإ تبخب تمحول ررأما ممال؛ 

الخم:ض: موب؛ا« ومل اقض طلوع مل ضلأة عل مملثوا لا أن اظم 
•ا  ١٣'لطهت ربمثلّآشنملياه قرأجرير• لم والمجر، 

وآبوأتانه،يمر، بن اممه عبد حدينا شيبه، أي بن بكر آبو وحدسا — ٦٣٣
١٠٤٤رون آكإ يؤويه وبفم عل تتعرصون ررأماإيفم ويال،• الإنثاد،  ١٠٤^ووكتع؛ 
جرير•ولمبموث مرأ؛ يم ومحال؛ اكم«، 

 [ ١ t إلبعضكم يقم لا يعني! يضامون"، ارلأ الميم؛ وتشديد التاء بفتح
مامون،؛رالأ أما الضيم، من دضامون<ا ررلأ الميمت ونحفيف، التاء وبضم بعض، 

ستقيم.فلا التشديد ْع الثاء بضم 

وأمابالمتن، حقيقية رويه وجل عز الله يرون المومنتن أن ي صريح هدا ]٢[ 
بعض.إل بعضهم انضإم بدون مكانه ق يراه كل واسعة، روية 

محللؤعقبل اش الصلاة لأنيإ الفجر، وصلاة العصر صلاة فضيلة بيان وفيه 
وحل.عز اممه رزية أمباب من عليهإ الحافظة ولأن غروتيا؛ وقبل الشمس 

الثنة،عل بالقرآن الاستدلال عل دليل للأية عته اممه رصي حرير قراءة وق 
له.وشاهدا مزيدا فيكون 

بالومالحصر وصلاة الفجر صلاة عن اdثكاساين بعض يستثدل قل، مل؛ يإن 



س4اواسرواإأيإس اسع يلاش كل 
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لرإذا أنه ذلك فمعنى انتطنمء، رريإن يقول• والحديث نتخ ب نحن ؤثقولون* 
علينا؟لوم فلا نستهني 

الحهدابذلوا المعنى! إذ يستطيع، وكل والإعراء، الحث فيه هذا فالحوابر! 
د,منبمطمعن ؤيددومحإ قوله مثل العصر، وتصلوا الفجر محلوا أن عل التام 

٠تهليعبن بمهم وما [ ٢١٧ه أتنطعؤأ إن 

استدلوانافشتهم ؤإذا الفجر، صلاة ق يفرطون الناس بعض ئائل؛ مال ؤإن 
؟عنه اممه رصي المعطل بن صفوان بحديث 

اأومميلا؟ حميما نوملث، يصثر اختيار وراءك لوكان وقل؛ اسأله فالحوامح،! 
الإنسانأن لو الواير ق ثم اطه، قبل من تمتيمفل أن مطالب أنت الوقت هذا وق 
يمضييعني؛ يمهرون، الناس ص كثتر لكن مئكزا، يقوم أن عليه سهل ^١ ٢٠نام 

الثومممر أيصا يكون أنه فالغالب شابا كان ؤإذا يناموا، لر وهم الليل نمق، 
L،4_ ه.لتفمحتاط الإنسان أن فيجس، ؛

يدحلاللل أن يدل هل العصر؛ صلاة ق الليل ملاذكة نزول قيل! فإن 
العصر؟صلاة يعل. قال اء المأذكار وأن الحصر صلاة س وقته 

والماءالصلاة، ق الموافقة أجل س يتقدمون لكن يدل، لا لا، فالحوامح،؛ 
.اء ميمي كله الليل؛ نمق، قريميإ إل ؤيمتد العصر، لاة صص 

الدعاءنتحي، يأنه عل؛ أشبهه وما الحديث، بهذا امتنيل الناس بحفي تنبيه! 
عندالقراءة مثل! الصالحون؛ الناس محضره أو الملائكة محضره الذي لمكان اق 

رنمزوجها، إذن بغتر تمرم الرأة باب الصوم، محاب وأبوداود: ٨(، ٠ )T/ أحمد الإمام أحرجه ( ١ت 
عنه.اف رمحي الخيري سعيد أي عن (، ٢٤٥٩)



اثملأةاضع ٠٠٠ا1سطحد| كناس 
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يقرأالقرآن لأن الرحمة؛ ينزل وتعال محبحانه اض أن يمكن قالوات والدعاء، الشر 
صلاةفضيلة عل يستدل أته —عندهم— الاستدلال ووجه الصالحون، ومحضره 

هدا،عل قاموا فهم الوقت،، هدا ق تحتمع الملائكة أن قدر الله بأن والفجر العصر 
عليه.القياس يصح لا غيي أمر الثواب لأن هدا؛ يصح لا لكن 

إبرايم؛بى ؤإنحاث، كرب، وأبو شيبه، بن؛0 بكر }y وحدثنا - ٦٣٤
ومسعر،حالي، م ابن عن وكح، حدثنا كرب ؤو يال، وكح؛ عن زمحيعا 

محال؛أبيه عن رويبه؛ بن مارة بن بكر أف مذ نمعوْ المحثار؛ بن والثحري 
ئلوعدل أخدصز الثان يلج ))لن ذطقول: الإ4ُء لحل ، ٥١زثول بق 
التجزة:أهل من زيل لة مماو زالننز، العجز يننى: عؤوبما<، ومل الشمس 

وآنا١^^؛: دال ثعم، قال! وسللم؟ عليه افه صل افه نمول مذ هدا سماس£ا انث، 
قلبي.ووعاه أذناي بتة وتلمم؛ علئه افه صل افه رنول مذ بته أف أشهد 

خثكاءمحينم:كي،واب؛^_، تذ طوب وخدم - ٦٣٤
يالدالت أبتؤ عذ رزيبه، بن مارة ابن عن عمثر، بن الإائ، عبد عذ قيباف، حدثثا 
وملالقض قوع مل ضل ثن الئاز يلج ررلأ زب: ء اه ضل افه زئول 

اللهضل البي من هدا سمعت، انث، قثال،: الثصزة أهل من رجل وعئدْ غروبما'؛، 
افهصل البن سمعت، لمد أفهد، وآنا ئاJ(! عليه، يه أفهد ثعم، قالت وتلمم؟ علميه 
بتئمنثلاُ.الدى وسللمقولثبالمكان عثه 

يلجلن وأنه العصر، وصلاة الفجر صلاة فضيلة عل دليل فيه أيقا هدا [ ١ ] 



صطضاسبعواسرواسسص4ا

أنبئن فرق لا أنه الحديث وظاهر غرو-يا، وقبل الشمس طلؤع قبل صل أحد النار 
الحإعة،وجوب عل تدل الأحرى النموص لكن متفردا، أو حماعة ل بميهإ 

الحاعة•وهي أنىطمحبفياسة صلهاشلاكامإلأإذا 
اممهوعاقيه عليها يعاقب أن يستحق ذنوب الإنسان عل كان إذا قائل; قال فان 

الحديث؟هذا يعارض فهل عليها 

مينأقإل ينقم المار ولوج لأن وذللث، يحارصه، لا لا، فالحوابت 
والحصر.الفجر صل فيمن يكون لا فهذا حلود، ولوج أي أيدي: ولوج 

منهذا ؤيكون والعصر، الفجر صل ممن يكون قد فهذا مطهر: وولوج 
الترغيب.أحاديث باب 

يلجررلن يقول: وملم عليه اممه صل والني يلج إنه نقول: ؤ كيفئتل• فإن 
الناز«؟

نغثأنلا آئة إ0 ؤ قال: وجل عر الله لأف الأدلة؛ ب؛ن جع هذا فالحواب: 
عيبه،شاء من أن الأية فمفهوم [، ٤٨لالساءت ه يثأء لمن ؤشرمادؤبادثهث يث/ك,يف■، 

هذا.هو الأدلة بين الحمع فيكون 

والحصرالفجر صلاة الإنسان صل إذا نقول: أن يمكن ألا قائل• قال فإن 
الحا.يث؟توجيه ؤيكون ذنوبه تكفر فانه الخشؤع وأتم 

ورمصانالخنعة إل والخنعة الخنس ررالصلوات الحديث: لكن فالحواب: 
اتبائث«را؛.ا.س إلنمحانئانةلاهاإذا 

نحرثبم)ص:ا-مآه(.)؛(تقدم 



اثصلأة4بم4اشع البمساجد كتاب 
=—====^^^========ث==ًءًً ٦٢٨=

واحدة؟مرة صلاها لن تيت الثارة هازه أن الحديث ظاهر ةٍلت فان 

الرادأن العلوم من تكن ذاك، عل ولا هدا عل يدل لا ثطلق هدا فالخواب: 
الحاففلةءلها.

خدمقش، ئن محا؛ ك ١^٤، ئن ثداب، و;دكا - ٦٣٥
داو(توثلم عليه افه صل اض رموو< أف ائيه؛ عى أبا؟كر، ص الصبيئر، جرم آبو 

»سصلمشدحله«.
١^؛وحدسا يال! )ح( ^^٠. ١١بن ثز حدسا عمن، أيٍإ ابن حدسا — ٦٣٥

أنازتمحا الإنثاد، ^١ محام؛ خدننا خمنا: ئالأ خاصم؛ ءو;ن عدثنا حزام، 
اننىثوثىاا؛.ممالأ:م؛ 

 ]١[ JaI^ يقول؛أن العرسة القواعد ومقتفى موتى١١، أيئ ابن ءرمحمالأت
للثان.الثطع يجوز ولكن موسى(، أي ابن بكر أي )عن 

٠٠٠



الضسصدضوب وهتاالغرب بياذاذأول باب 
٦٢٩

اضسعند_J، وقتاالغرب اوو أن بيان باب 

بنيزيد عن اينإنك1ع؛و"؛ "وص؛ حاتم حدكا شمحد، بن قتتبه -تدثثا - ٦٣٦
يصللكل وسلم عليه افه صل اه رسول أف الأكؤع؛ بن سلئه ص ع؛يد، أف 

بالحجاب.وثواوت الثمس ■وبح إدا العرب 
خدتثائنبم، ثن الزلد خاJئثا ١^^٤، طزاف ثن محقي ^^١ - ٦٣٧
يصل^١ يقولت حديج بن رائ سمنت«ا دال1 النجاثي؛ أبو حدسي ١^^١■^، 

موائليتصؤ نإيه أحديا منصرف وملم عليه اممه صل اممه رسول نع المزب 
تله.

إنخاىثن نمئ أ-تونا الخئثئ، إ;زاهيلم ثن إنخاى وغيثنا - ٦٣٧
مالحديج؛ بن رابع حدش المحابى، م حدش الأوواعي، حدسا الدمشقي، 
ائرببموْااأ.'^١محل 

سادرلكن وسالم عليه افه صل الني أل عل دليل الحديثتن هذين ق ت١[ 
وضوءمن -يا يتعلق ما مع ميادرة بانبما هدا يقيد ولكن داما، المغرب بصلاة 

ملصلوا اآعرءسا، مل ررصثوا قال! وسلم علميه افه صل الني أف بدليل ونحوم؛ 
يكونأن يمتفي وهدا ا، ماء،ار رءلن الثالثة! ق قال ثم ثلائا، ذلك قال العرُت،اا 

عنتت،،؛ررإدا قوله! فيكون الركس؛ن، لصلاة يتسع وقت الغروب وي؛ن صلاته ؛؛ن 
الشمس،تغرب أن ■من من وغيره بالوصوء لها يتاهب أنه يحنى! راوثوارُت،،ا 

الزقافه عد عن ١(  ١٨٣)رقم الغرب، نل الصلاة باب التطؤع، كتاب البخاري; أ-محرجه ]١( 
الهس.رمحي 



اثصلأةو4داضع ا ارمساجاركتاب 
ً=^=صً=^ء=ً=^===ً=دً===^^= ٦٣٠

لكنوالإقامة، الأذان ؛٥؛، الصلاة من الناس يتمكن حتى قليلا يبقى أن والأول 
المبادرة.تحصل حتى أيصا قليلا نحففون يصلون الذين 

النبيمبادرة عل يدل أيصا فانه عنه الله رضي ج •حل. بن راغ حديث وأما 
سله،مواسر يبصر والواحد ينصرف لأته بالمغرب؛ وسلم آله وعل عليه افه صل 
يقصروملم عليه اض صل أنه إل إثارة فيه أن كإ ما؛ يبكر أنه عل دليل وهذا 

هداعل انصرفوا ما القراءة أؤتال لو وملم عليه اف صل لأنه فيها؛ القراءة 
يقرأربإ نادرا، إلا وسلم عليه افه صل يْليلها لا لكن فاظلغرب الوجه، 

ا.أيصار ؛الأعراف يقرأ ورب،ا بالدحان، يقرأ وربإ بالهلور، يقرأ وربا بالمرسلأيتؤ، 

(،٧٦٣)رقم الغرب، ق القراءة باب الأذان، كتاب اJخاريت فأخرجه الرّلأيت، محورة أعا ( ١ , 
فأخرجهالْلور محورة وأما (، ٤٦٢)رقم الصبح، ق القراءة باب الصلاة، كتاب ت لم وم

بابالصلاة، كتاب ت لم وم(، ٧٦٥)رقم المغرب، ل الخهر باب الأذان، كتاب الخارىت 
بابالافتتاح، كتاب ت ائي النفأخرجه الدخان محورة وأما (، ٤٦٣)رقم المسح، ق القراءة 
فأخرجهالأءراذ< محورة وأما مرمل، وهو (، ٩٨٩)رقم الدخان، 4 بؤ-ءم الغرب ل، القراءة 

(.٧٦)٤ رقم الغرب، ق القراءة باب الأذان، كتاب الخاري؛ 



بابوقهالاث1ءوت1سمئ
 ===========^^^=^^=======٦٣١

ub  اتثاءووإخ؛إوناوهت

أثوثاهالا! ثض؛ بن وحنمأ4 العامري، تواد بن عمرو وحدسا " ٦٣٨
أفالربثر؛ بن عروه أح؛رفي ت مال أنوه؛ شهاُب ابن أف يوش؛ أ'جمرفي وهب، ابن 

عش١^ صق اش رئوو أعم داJئ٠: وتلم عثه افه صو ١^، زوج عائثة 
اضزئوو قثخ م المحة، ص ام زص العشاء ال0لبملأة من وأ ذتج 

يحتجوالصتاو، الئثاء ثام اائطاُسات بن عمؤ قاو حش وتلم عش اطه صل 
يتطزهاررما ع11هلمت حرج ■حنن اشجي لأهل قاو وثلم عش اممه صل افه رسول 
زائالئاس. الإمِفي أن:نشن مز ؤذ/لك، محىا«، م م ن مك 

جم اشُ ضل اض زثوو أف ل زذكن ثهامط: انن  Jliرناته: ِفي خزنة 
وداكالصلأة«، عل وتلم عليه افه صل افه رمول سزروا أذ محم ثاو رروما مال؛ 
ا-ئاُس،.بن عمن صاح ح؛ن 

جدي،عن أبط، حدمح، الليث، بن سعتب بن اشك عبد وحدثنح، - ٦٣٨
م:ذمحملمحي:ثذكنل

زتابمJةل١ا.

الخاخر،هو الحناء صلاة ق الأفضل أن عل دليل فيه أيصا هدا ]١[ 
الاليل.نعف( عند ينتهي الوقت لأن الليل؛ ثلث تكون أن والأفضل 

يقال:وقد عنه، الله رصي عمر لفعل الإمام استدعاء حواز عل دليل وفيه 
افهرثوئ، سزروا أف محم كاف راوما وسلم• عليه افه مجل لقوله ذللث، عل يدل، لا إنه 

ؤإلخاح.بشدة تدعوه أن يعتي: الصلاة،، عل وتلم عش افه صل 







انملأةومواضع اثهساجد كتاب 
====ءًء^=ءءًك^=ضكضثًد ٦٣٤

ننتظرالمجد ق نكون أن العشاء صلاة تامحر فضيلة ل يشرط هل مسألة) 
الصلاة؟

العادةعل جاووا عنهم الله رصي الصحابة لكن بشرط، ليس لا، الخوابإ؛ 
وسلم.عاليه الله صل ينتفلرونه فجعلوا 

ولمحاك كان فإذا الربثة، الخهة من يق أن لأي الراتب الإمام فائدة: 
احتارإذا يستأذن، أن حاجة فلا يكن لر ؤإن إذنه، أحذ من فلابد هذا عل قائم أمر 

يكفيءعليه واتفقوا هدا الحيران 

ثمالصلاة الخإعة أقام قليلا الإمام ناحر إذا الماحي بعض ق مسألة: 
لا؟أم يومهم فهل لا أم الإمام أذن هل يعلم؛ وهولا لصل:ا-م رجلا يقدمون 

لا،قالوا: إذا فصلوا، وأحرت، إذا قال: الإمام هل يقول: يسألهم، فالخواب،: 
فإذامنه، ؤيستأذن الحإعة من أحد يذهب قريتا ا،لكان كان ؤإذا أصل، لا يقول؛ 
أحرى.احي مإل ؤيذما نحرج متهم واحد يصل أن أصروا 

حزيح،ابن أحنو1 الرراق، عبد حدسا رابع، بن محقي وحدسي — ٦٣٩
شغلوتلم عليه افه صل افص رصول أل عتر؛ بن افه عبد حدسا ثافر، أحتربي 

لمامسثظنا، م زددJا، م انسمفلنا، م اأنحل.، ق زهدJا حس هأحزها ^؛ IlJعنها 
الأزضأهل من أحد لنز ١٠ءال: م وطأ عثه ١^ صن، اممه رنول عثنا حرج 

الاهبجدتيي١ا.

ينقصلا النوم أن عل، الحدث مذا اممه رحمهم الحلياء بعض استدل ]١[ 



وهءباب 
 —ً—٦٣٥

ئأوليثا، ئأ انتيمظنا، ثإ اثنجد، ِفي ®وئدثا عنه! افه رصي لقوله الوصوء؛ 
حدين،فان الأحرى، الأحاديث، إل جع إذا ذللث، ي دلالة لا ولض اظظنا«، 

أنقال! الخفن عل المسح ل صحح~ ~وهو عنه افه رصي عسال بن صفوان 
وهذا؛، ^،٢١وبول غائهل من ولكن حنابة، من إلا أيام ثلاثة حثافنا ثننع لا 

وحهان!من مشتبه الحديث، 

رقادايكون قد انشمفلنا® ثم رررقدثا، عنه! اطة رصي قوله أن الأول؛ الوجه 
حميما.لكونه الوصوء؛ به ينتفض لا 

لأنهالوصوء؛ يدكروا ولر نوصروا لكن ثقيلا، وقادا يكون قد الثاف؛ الوجه 
محتملآحر ودليل وجهتن محتمل لا دليل جاءنا إذا حال كل وعل معلوم، أمر 

الحكم.عل المتشابه حمل وحولت، عل بناة الأول عل الثاف محمل فانه وجهتن 
حديث،يتوصوون ولا يصلون أتيم الأحاديث، لدلالة يشهد ألا قيل؛ فإن 

تخفقحتى العشاء ينتظرون عنهم الله رصي الصحابة أن عنه اممه رصي أنى 
أنبممالروايات، يعص ق أن خاصه ٠ يتوصووزر ولا يصلون ثم روومهم 

يضعلجعون؟

أحياثاالإنسان حتى عمما؟ نوما يكون فهل الرأس حنق ؤإذا فالحواب؛ 
مسالةق الأقوال، أحسن كان ولذا ه؛ ينفلأحس أحدث، لو ولكن يضهلجع، 

ينقه،أحس وصوءْ انتقص لو نام؛حيث، فإذا الحدث، مظنة النوم أل النوم؛ 

ئاب،ت ماجه وابن (، ٩٦)رنم الخفن، عل السح باب، الطهارة، كتاب ال،رمذىت احرحه )١( 
لالتومت، باب العلهارة، محاب اني: والن(، ٤٧٨)رقم النوم، من الومحوء باب الطهارة، 

(.١٢٧الح،رفم)
(.٣٧٦رنم)الوصوء، يقص لا الجالس نوم ألت، عل الدليل باب الحيض، كتاب لم: مأحرجه )٢( 



اثصلأةؤبمواضع اثمساجد كتاب 
ءًً=ء===^^ء=====^=^^=ء ٦٣٦

نامؤإذا هاما، أو قاعدا أو تتدا م أو مضطجعا ناثتا كان سواء باق؛ وصوءْ فإن 
وضوءه.انتقفى فقد بنمه محز ب لوأحدث بحيث 

عشاء،صلاة لهم الأديان أهل بعفس أن عل يدل ألا الحل.يث هدا قيل• فإن 
التامحر؟مد لأنه ؛ ١٦•ميادؤين يملونها ولكن 

عامة.قبله التي الأحاديث لأن الواقر؛ لبيان هدا لا، فالخوامس،ت 
ءو

حدكاالعمى، أند بى ثم حدثنا العيي، ثاؤع أبو؟كربن وحدش - ٦ ٤ ٠ 
عثه، ٧٥١صل اله رئول حائم ض أسا سألوا أتم يات؛ عذ سلمه، بن حماد 

الا1لسطر إل ليلة ذا١تإ العشاء وسثم عليه اطه صل افه رسول أحر ممال،ت ونلم 
٣٢ثناةوا، قد الئانن »؛)؟ قال: خاءَ نأ الالم- شي كاد:دم، -أز 
منحاممه وبنص أيثئرإل كأف أنس؛ قال الصلأة«، صلاة؛L ز ثزالوا نم 

ُ.Jالخنما اليزى وريإصبنه فمه، 

سبقما عل دليل الحديث، هن.ا ول الأصابع، من واحل. آخر الخنصر [ ]١ 
يشن.لر إذا أفضل امحرها وأن الصلاة، تأخير من 

قايكون وأن الخنصر، ق يكون أن يبُي، وأنه التحتم، جواز عل دليل وفيه 
تارةعنتتم كان وسلم عاليه الله صل الني أن أحاديث وودت وقد البرى، 
أوللحاجة؟مطلما ئنة المحتم وهل الخنصر، ل لكنه راليمنىر١ا، وتارة بالبرى 

كابوالترمذي: (، ٤٢٢٩)رقم الخم، ق جاء U باب الخاتم، كاب داود: أبو حرجه أ ،
الذءته،ا.رصي هماص رثم)أإي)(عنابن الخاتم، ليس ل حاء ما باب اللماس، 



ًنضً=كش=^=^==—^===٧٣٦

ووزيروأمتر كقاض اّلقم إل بمتاج كان إذا الإنسان أن الثانىت الجواب• 
فلا.ؤإلأ الخاتم يتخذ أن له فيمس ذلك أشبه وما ومدير 

حدساالثميح، بن تعيد ابوويد حدثنا الثامر، بن حجاج وحاوثى — ٦٤٠
اضُظوهضل اف زنوو ثينا ماَل: نالك؛ ثن أنس ص ق1دة، ص _، ن ثي 

بوجهه؛عؤا أمل يم قثل، حاء ثم الليل، نصف مئ قريب كاف حش ليثه وتئم 
■بمؤ بن يدْ ِفي حايمؤ وبتمن أيظرإل ثكاما 

تياثجٍدثن اش محي لخدثأ اطأث، الئ!اح ثن ١^ مد وخدم - ٦٤٠
^^١'. ١٠^نأأم نولم:لكز: ه!  iiy^!١ \ي 

إلايثلثيدا لتل ؤ مثل• انتفثرنا ت يمض اروظنوا<، عننه; اف، رصي قوله [ ١ ت 
الساعة.إلا فهليتفلرون أي: ]محمد:أ<ا[، ه ألثاعه 

منقريب جاء حتى يعتي• تامة، هنا )كال( محريبءا كال حر ١١وقوله: 
اه. قريتا كان حتى نخة: ق يقول؛ ®الحاشية® ول الليل، نصف 

إلبتا-جمرها بأس لا وأنه العشاء، وقت سعة عل ق-ليل فيه الحديث وهدا 
الصلاة.من انتهى وقد إلا الليل ينتصف ألا بشرط لتكن الليل، نصف س قريب 

عليهاف صل المي لأن بوجهه؛ الصلتن عل الإمام إقبال مثروعثة وفيه 
ذلك.يفعل كان وملم آله وعل 

؛(ط.الخمة. ١٦/٢ض،)ءمحمح )؛(ينظر; 
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وملماله وعل عليه اف صل التتي ولكن الفضة، من الخاتم لبس وفيه 
اممهصل فامتعمله محتوما، إلا الكتاب يقبالون لا الملوك إن له: قيل لما استعمله 

قممن أنه الفناهر الماح؟ قم أومن هوسنة وهل ، وملم آله وعل عليه 
إلمحتاحون ممن أشبههم ومن والأمثر والفتي لكلحاكم إليه احتاج لن إلا الماج 
منة.فهو كتابامم حتم 

الماسأكثر وكان وشبهها، بالأحتام الكتاوااّت، توثقة الموثقة: عل دليل وفيه 
عنوقعه س به يتميز توقيع نوعان: التوقع لكن بالتوقح، هذا يوثقون النوم 
لمقلدساعة نصف، لوبقيت توقيعا يوع من الناس فمن به؛ يتمتز لا وتوقع غثرْ، 

منالناس ومن مميز، توقع له من ومنهم ميلا• ذللث، إل امتطعت، ما التوقيع هذا 
كلعل لكن يقلده، أن يستتلح كل توقح هدا نحوذللثج، أو كالهلأل حهل توقيعه 

بعضلأن كلامه؛ سياق س أو بقلمه كان إذا بقلمه حهله يعزفج الأسان حال 
سهلة،المهلة الأمور حال كل وعل أسلوبه، ق بيسا واضحا كلامه يكون الماس 

بالموقعيكتفي ألا ان للأنينبغي التقبل ل منها محشى الي الأمور لكن 
حانا.معه محعل بل المهل 

أكثر.لا فقتل واحد حاتم انحاذ الماج تنبيه•' 

الياسكتاب ت لم وم(، ٦٥ريم)اياولة، ق يذكر ما باب العلم، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
بمفيانحاذهمهخانما،رفم)آآ'آ(صأسرني
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أمامه،آبو حدسأ مالأت كزيب؛ وآبو الأئعري، عامر آبو وحاوس1 — ٦٤١
نعىمدثوا الدين وأصحاف أنا كنغ مال؛ مونى؛ أف عن بنذْ، أف عن بريد، عن 

محكالثالديث، وتؤأ عليه افه صل افه ورسول بطحاف بقح ل نرولأ السفيثه َفي 
هاومنهم، مئ كزولة العشاء صلاة عند ونئم عش صلَاف4 اش زثوو يتناوب 

النعلبعض وله وأصحانجر آنا وتلم عليه اض صل اممه رسول هواممنا مجوتى,' آبو 
عشافه صل افه رسول حرج يم الليل، ابثار حى يالئلاة أعثم حش مرْ أق 

أعلمكمرنلئم، ررعل حصزْ: لمن هاو صلاثه ممى هل، -؛^٠، ممل وتلم 
الثاعههذه يصل أحد الناص من شن أيه غؤفم اف ننثة من أن وأنشروا 
هاJ،^٠ ٣١أي ندرى لا عوي أخد الثاعه سْ ضل »u : أزءي 

وتلمعليه اممه صل الله رمول من تمعثا يإ زحتن يرجعثا آبوموسى• قال 

يتتصف،يعني الليل يبهار حتى العشاء صلاة تأحثر أن ق كالأول هدا [ ١ ] 
تيعني الليل® ءايار ت فمعنى ومهله، الثيء ل البهر لأن الانتصاف؛ قرب والراد 

منه.قرسا أوكان انتصف 

إذاأنه العشاء صلاة ق واللام الصلاة عليه الرسول هدي من كان لكن 
اجتاعهمكامع يوحر أحيانا لكن ، أحرر أبهلووا رآهم ؤإذا عجل، اجتمعوا رآهم 

وهداالماص، يراعي أنه الخالة عادته إنا قليل، قبل علنا المي لأحاديث، اق 
تيم؛أرهق هدا كان فإذا الجلة، محبون عامه الأن عندك أن خصوصا الأحسن هو 
فه.والحمد وامع، فالأمر أخرتها إذا الصلاة ؤيتثقلون يتثهلونلث، قد إذ 

كتابت لم وم(، ٥٦رنم)•الغرب، ونت، باب الصلاة، موامت، كتاب اJخاريت ]؛(أحرجه 
•عنهإ اف رصي اش عبد بن جابر عن ، ٦٤)٦ رقم بالصح، التك؛ر اسهحياب باب الماجد، 



اثصلأةؤمواضع اثبمساحد كتاب 

أصحايهومعه شغل له الإنسان كان إذا العالم، ق التناوب عل دليل وفته 
يفعلعنه اش رصي عمر كان وقد طب، فهذا العلم محالس حضور ق وتناوبوا 

أممعنهم افه رصي الصحابة دأب من كان هذا أن والفلاهر ؛، ر له صاحمح ْع ذلكا 
الحلم.طاو._ا ل بعصا بعضهم امتناب العلم إل حميعا الحضور من يتمكنوا ل؛ إذا 

بكلحدير وهو العلم، عل عنهم اطه رصي الصحابة حرص منه ؤيتفاد 
ينفعوأن بصرة، عل افه يعبد أن أحل من العلم عل حريصا يكون أن مؤمن 

افه؛إءثمهافه.عباد 
منلم يرجى بإ المومنتن سنر أن له يتغي الإنسان أن عل أيصا دليل وفيه 

علالسرور ؤإدحال الومن، عل السرور إدحال من ذلك لأن والأجر؛ الثواب 
المحسنين.محب، وافه الإحسان، من أنه ثلث، لا المومنين 

)علالعلمت أو المحدُث، أو الواعفل قول جواز عل دليل أيهما وفيه 
يقولمن ييعث، أحياثا واللام الصلاة عليه النبي كان كا )انتظروا( أوت رملكم( 

الأهرصي أصحابه بعض ندب فقد الرسول(، لكلام )استمعوا )أنصتوا(، للناست 
منهذا كل ينصتون، اجعلهم أي• السا،ساا يانتنيت، ررادمؤت، وقال! ءئهم، 
العلم.تحصيل أجل 

لأنبففبميلة؛ غثرْ عن امتاز إذا أنهيثؤ البشرية طعته من الإنسان أن أيهما وفيه 
هتر،إلا الساعة هذه ق يصل أحد لا أنه بهز ثم وملم عليه افه صل الرسول 

الطلاق،كتاب ت لم وم(، )٩٨رقم العلم، ق التناوب باب العالم، كتاب الخاري؛ أحرجه  ٢١)
١(. ٤٧٩)رثم الماء، واءتزالا الإبلاء ل باب 

الإبجان،كتاب ومتلم: (، ١٢١)رقم للخياء، الإمات، باب العلم، كتاب الخاوي: أخرجه )٢( 
عنه.افه رمحى جرير عن  ٢٦رقم)٥ كفارا•، بمدي لا'/٢^١ * الني^١، ص باب 
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ذلك.أوغير أوعبادة علم من الخير؛ من به يمتاز بمربإ أن له يتبغي والإنسان 
فعلعتل أدنوا العشاء صلاة يؤحروا أن وأرادوا بث ق خماعة كان إذا ألة! م

أرادث الإيراد و ويم آله وض >ه اض صل المي عن ذلك ثت كإ الصلاة؛ 
ثمااأنرذا«، قال: يزذن أرادأن ئا نم ررأبرذا«، له: قال يزذن أن محه اض رصي بلال 

 \i كانإذا لكن اكلأةر١'، وقت حان ئا ل أذن اكالثة ارة ق يزذن أف أراد
الصلاةوقت يحول عند يؤذن أن بالناس الأرفق أن فمعلوم البلد ق الإنسان 

محيبن.الماس يكون خى 

Jؤذنون؟فهل الماس س حماعه الصلاة فاتت إذا مسألة; 

الأذانلأن يؤذن؛ لا فإنه مزذنون فيه مكان ق الإنسان كان إذا فالخواب! 
—مثلأ~أو فيه يؤدن لر بلد ل كان إذا لكن حصل، وقد بالوقت للاعلأم كفاية فرض 

الدينةإل قدموا ثم الأذان( منهلقة غير ق او)يعني: ق الفجر أدركهم أناس يأق 
يكونكثيرا، يسر وهدا الأذان، فيها كان التي المنْلقة ل ليسوا لأمم يؤذنون؛ فهنا 
لكنيؤذن، فهنا المجد يدخل ثم الأذان بحد ؤينرل العلمايرة ق الإنسان مثلا 

يؤذنبل الماس، عل أشكل الصوت مكير ق أذن إن المحوت، مكير ق يؤذن لا 
فقط.لصحبه 

وملم:عليه اف صل النبي فول ق العشاء صلاة تأخير يادخل هل قيل: فان 
ئووشوالأازتام«رى؟

وسالم:(، ٥٣٩)رقم المفر، j بالثلهر الإيراد باب الصلاة، كتاب.رامت الخاري: ^ )١( 
عنه.اش ذررضي أي عن ( ٦١٦رنم)الحر، شدة ل الإيرادبالظهر اسماب، باب، الماجان، كتاب 

كتاب،ماجه: وابن ٢(،  ٤٨٥رنم)القيامة، صفة كتاب والرمالءي: (، ٤٥١)ه/ أحمل. الإمام أخرجه )٢( 
عنه.افه رصي سلام ين ا)إه عبد عن (، ١٣٣٤رقم)اللل، نام ق جاء ما ياب الصلاة، إقامة 
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بالحديثالراد أن الظاهر لكن العموم، هدا ق يدخل ربإ نعم، ءا■لحوابات 
التهجد.به! المراد نيام( والناس ياللميل )بالصلاة 

فالتجزيج؛ ابن أ-ئوئا الرواق، عبد حدسا رائ، بن محمد وحدسا — ٦٤٢
إuتا١^٤ ١^ ثوقا م بءَ أضق آذ إنك أخئ حنن أي لثطاة: ممن 

ولإذات، ^ ء ١^ ضل ، ٥١١ئ أم قوُل: ماس اثن تث قاوث ^١؟ 
الخظاد_،بن عتر ممام وانسثظوا، ورددوا وانتقظوا واس رمد حض ت هاو العشاء، 

وتمعليه افء صل ، ٥١ثل يحرج عثأس• ابن قال عطاء؛ ممال الصلأ0، مماو! 
يشيأو ررلولأ هال; رأسه، شى عل يده واصعا ماء الآل—نضوزأثة أنظئإلإه "كأن 

ضل ٠٢١نضع ي ثطاة: هانمحت قاو: :كدلالث،«، أنطوها أم،لأتني عل 
مددلمئبييائيمبمةمزليأظاينباس،؟ 

الثأسإعل كيلك يمؤها صبها يم الرأس، قرن عل أصابعه أطراف وصع يم ثديي 
١^^^هِمماميحةلاثغثس 

قليهاشُ ضل  ٠٢١أيثا ثك ذكز م ثطاء: لِهلت كدل،لئ،، إلا يثيء تطش لألا 
كناموحرْ أذأصقهاإماماوحنوا إل أحب عطاءث هاو لاأدرى، هال! لنلسد؟ وسلم 

ءشذكبجاأنشاقاس،ِفي
سماثطالأئثلأثؤمةل١أ.

ي^اوده.من مس،ئا وسنا سبى، الحديِا هذا 

٠٠٠٠
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قالئتثه؛ بذ؛٧ وأبوثم نعيد، بن ومحئ عش، بن مح، حدثنا - ٦٤٣
بنجابر عى بمالؤ، عن الأحوصن، أبو - حدثنا الآحزان: -وقاو 1حمنا عش: 

\لأب>ن0'.العشاء صلاة يوحر وتلم عليه اممه صل افه رثول كاف مال: نمزة؛ 

أبوه ئالأ: ابمدري؛ لكمل زأئو نعيد، ئن محه وخدنا - ٦٤٣
وتلمعثه اممه صل اممه رئول كاف محال؛ تمت0؛ بن جابر ص يماك، عن عوائه، 
وكافمسا، صلاتاكم بعد العتمه وكاف؛^-٠^ صلاتئم، مى ثحوا الصلوات يصل 
نحمف.كامل: م رواية ؤق الصلاة. نحم، 

بنئقاف حديتا رهيث: ئاو عنن، م وابن حزنمؤ، ن رمئ وحدش - ٦ ٤ ٤ 
اشزثوو تمعث، هاو: عثز؛ بن ، ٥١عد عن تنته، م عن لبيد، م ابن عن عثته، 
إبجاألأ ضلأ;خا، ام م ١^١^، عم ررلأ ئوو: ذم م اشُ ًثل 

بالإبل<ا.يعتمول وهم العشاء، 

ئ،طكاثئ،عثكاتجان،صتي
اممهرثول هاو هاو: عمن؛ ١^، عن الرحمن، عد بن تنمه م ض لبيد، م بن اف، 

للإي _، ضلاهر م عق 1^ ^٣ ١١اهظوهثت0ا: ٍئل 
أ.الإبل«ل يحلأيت، يعتم ثإما العشاء، اف، كتاك، 

لأنالشرعية؛ التسمية عل المحافغلة ينغي أنه عل دليل الخديث، هدا ق [ ١ ] 
يسموماهالأءراب، الأعزاب،،، ثعلتنحم ررلأ قالت وسلم عله افه صل الني 

صلزوآلمثاءهبمد ؤو؛0 تعال: قال كإ العشاء اف، كتاب ق لكنها العتمة، 
الشرعثة.الأماء عل محاهفل أن ان للأننبض فإذن: ]اوور:ا/ه[، 
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العتمةالعناء عن يصر واللام الصلاة عاليه الرسول كان إذا نيل• يإن 
٠،ح؛وااار ولو مح؛ومحا والعتمة الصتح ماَفي ينلمون ررلو الحاJيثت ق كإ أحيائا 

انمعل الأغراب ررلائئلثنحم الم؛ وسعليه افه صل قوله وب؛ن ينه نجمع فكيف 
العشاء،ا؟صلانكم 

أنيمض الامحللاق، عل يتحمل أن فالراد محه مي إذا الثيء إن فمال: 
فمعنىبأس، فلا أحيايا الأحر الالففل استحمل إذا وأما هدا، بدل هذا بجعل 

العتمة.إلا نسميها ما ت يعني التسمية؛ عل تغلبنكم لا 

نميتهاالصحيحة الأحاديث( ق حاء وقد تعال؛ افه رحمه النووي ئال 
وغيرحتوار،؛ ولو /يومحأ والعتمة الصتح ق ما يعألمورا ررلو كحديث(؛ بالعتمة 

توجهغ( من عنه والجواب ذلك، 

للتحريم.لا للتتزيه العتمة عن النهي وأن الجواز، ليان امتعمل أنه أحدهما؛ 
يحرفهبإ فخوطيس( العشاء، يعرف( لا من بالحتمة حوطس، أنه مجتمل والثاق؛ 

علالعشاء يطلقون كانوا وإن،ا العرب، عند أشهر لأنه العتمة؛ لنقل واستحمل 
صلاتكمانم عل الأعناب ثعيتنحم ®لا البخارىت صحح ففي اكرب، 

الصبحق ما لويعلمون قال؛ فلو ا، العشاءءر الأغراب؛ ®ومول قال؛ العرم-،اا، 
اه٠. ر أعلم وافه الغرب، الراد أن لتوهموا والعشاء 

انملأة،كاب لم: وم(( ٦١رقم)٥ الأذان، j الامتهام باب الأذان، محاب الخارك،: أخرجه )١( 
محه.اش رصي هريرة أتجٍ( عن ( ٤٣١رنم)^bثا٠ت٠ا، انمغون، سوية باب 

(٥٦٣رقم)العثاء، للمغرب: يقال أن كره من باب الخلأة، موانست( كاب الخاري: أخرجه )٢( 
عنه.اش رضي الزق مغفل بن مدافه عن 

)ماشرحالووي«)ه/مأا(.
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تموهاألا أي! يغالمكم، ألا الراد! أن يظهر فالذي نظر، فيه حوايح وهذا 
1س.فلا أحيانا حا الطق وأما انممة، إلا 

-)الأمحر(؟نميتها؛هذا من هل قتل• فإن 
عندنالأن يمغ؛ فلا صحيحة شرعية تسمية الاحرة العشاء لا، فالخواي،! 

يقول!اممه رخمه مالك وابن الصفة، وبميمت، الموصوف حذف )الأمحر( 

يملاشت، وو حديه يجور عقل ؤاشت، المنئومحت، من وما 

سابغامتج،دروعا أي! ]صآ:ا١[، ه أنآحملثثت ؤ مثل* )الأحير( فقولنا! 
الموصوف.حذف يعنى! 

فصارواحلاحا، أي! بالإبل" رربتتمون وملم! عاليه افه صل وقوله 
بالإبل.الإعتام من لقرنها العتمة يمونها 
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بخزاممنمس

كلهم->رد_،؛ بن ورهيث النائي،  jytS'jمسة، م بن 1بوبكر حدسا — ٦٤٥
عروة،عن الرنري، عن عي؛ثه، بن ئمياف حدسا عمئوت قاو عسة؛ بن فثاو ئض 
ثمرتلمم عليه اممه صل البي ْغ الصبح يصلبن كى الومنايت، ساء أل عائثه؛ عن 

ظثاتبمرويلأممح؛أطلار

الموصوفإصافة بائح من هذا المؤ٠ناتاا( ساء ررأف عنهات اش رمحي قولها [ ١ ] 
الؤمنادت،اء بنالمراد لأن ذللمثؤ؛ قلتا ؤإنإ الومتايت،، النساء أن والقديرI صفته، إل 

صفته.إل الوصوف، إصافة باب من فيكون الؤمنادت،، مس 

أنعل يدل أحد<ا يزيهن لا بمروطهن متلئعات يرجعى رريم وقولهات 
الأصل،هو وهذا الفجر، بصلاة يبكر كان وملم اله وعل علميه الله صل الرمول 
هوالأفضل.وقتها أول ق الفجر" صلاة —أءتيت الصلاة تقديم الأصل 

فهدا٠ للآجر<،ر أعظم هإثه ئالمجر ا١أنفئوا وملم: عاليه الله صل قوله وأما 
أنفرواالمعتى! أن أو الفجر، ي؛~يرخ أن قبل فصلوا تتعجلوا ألا فالمعنى! صح إن 
فيها.القراءة ق الإطالة عن كناية فياكون انتهائها، عند أي! -يا 

(،٤٢٤)رقم المح، وقت باب الصلاة، كتاب داويت وأبو ١(،  ٤٢/ )؛ أحمد الإعام حرجه أ ا
كتابت ماجه وابن (، ١٥٤)رقم بالفجر، الإممار ل جاء ما باب الصلاة، كتاب وااارمذىت 

رمحمالإسفار، باب الصلاة، كتاب ائي; والن(، ٦٧٢)رقم الفجر، صلاة وقت باب الصلاة، 
عنه•الله رضي حدج بن رابع عن ٥(، ٤ )٩ 



ub  وهوارممي،سوص اوو لتث؛وطسإني

ابذأف يوص؛ أنيذ؛ا وف، ابن أ-جمردا عش، بن وحدش - ٦ ٤ ٥ 
عثهاض صل اللمي روج عايثه اف الربثر؛ بن عروة أ'جمتفي قال• أحمتْ؛ شهاُب 
^١١صل الله رمول نع اشم يشهدل الومنات مى ساء كال كد قالن؛ ونئلم 

ينينبن يغرمن وما بيو؛إى إل يثبص يم بمروُيهن، متائعات وسلم عليه 
ؤتللماالثلأ0.عثه افث صل اض رئول 

الاكصاري؛موسى بن ؤإمحاى اجهشثى، عل بن يصر وحدسا - ٦٤٥
قالث:ثاممأ؛ ض صن؛، ض تمد، نن عش ض >^،، ض ننن، خدشا قالا: 

متكعاتالتاء مئصرف الصبح لبمل وتلم عليه افه صل اممه رسول، كاف إف 
'•متلمماتل روايته؛ الأدصاريِو، وقال العلى• من يغرمن ما بمروطهن 

اامتلفعات،ا.عنها: اممه رصي لهولها كالتفسثر وهذا [ ١ ] 

تكثر.جع الفاعل لأن الوكر، بصيغة حاء ااوصرذا<ا عتها: النه رصي وهولها 
الليلظلمة احتلاط والغلي الثلس، بس_، أي: الثأإس(ا ررمن وئولهات 

ّ.الغللمة تكون لكن بالمهار، 

عدمعل يدل هل الغلسء من ثنزئن »نا هها: اف رصي قولها قيل: فان 
الوجه؟.تغهلية وجوب 

مابوايهتمنوست

وحالجواز، حال حالان: له الوجه( )تغعلية الحجاب أن الأول: الوجه 
بهنحيب محمل الحواب وهذا بالحجاب، أمرهم قبل يكون أن محتمل وهذا تحريم، 

الوجه.كثف تحتمل نصوص كل عن 



اثملأةه4ماشع اثمساحد كناس 
=ءً===ًٍء=^=ًك=شم====ً ٦٤٨

بعضهميعرف لا الفجر صلاة من انصرفوا إذا الإ ق الناس أن اكاز(ت الوجه 
منه.قريبا يكون حتى وجهه يعرف ولا هو، من يعرفوا ل؛ فلومرأحد بعصا، 

قاو:)ح( نمة. أثوبجئوممطكائوث،ص ظثثا - ٦٤٦
صخدكاشط، يم، محي;ن ذالأ: ناين:ئار؛ ١^،، محيئن 

ايثاجئال:لإائبم 
يصلوسلم عليه افه صل ايثه رسول كاف  I(J_،افه؛ عبد يى جابر ئمألما المديثه 
أحثاياوالعشاء و->تنا، ^١ واiمب ثمه، والشص والعصر باثاحرة، الفلهر 

أبطؤواقد رآهم ؤإدا عجل، اجتمعوا قد رآهم إدا كاف يعجل؛ وأحتايا يؤحؤها 
بمل؛هاشلالذتج اشُثوه ضل ١^، ^ -أن كانوا زالشح أم، 

نس،ص شب، خدثنا ر، خدنما ٣، بن ، ۵١ب وه - ٦٤٦
الصلوات،ي3حر الخجاج كاف قال؛ عئ؛ بن الحض بن عزو بن محقي تجع 

غندر.حديث، بمثل الق،؛ عبد بى جابر ثنألثا 

الحر.ة شل. يحني! ياق،احزةا، الظهز رريصل عنه! اف رصي قوله  ٤١]
الشمس.تصفث أن قيل -٦١ يبادر أي! ثمن٠٠ والشص رروالعصز وقوله! 

التيكثرعل يدل، وهدا الشمس، غابت، يعنى! وجنت،٠٠ ®والمعربرإدا وقوله! 

قوقال مرامحت،، ثلايث، الئرمحسااا قثل ررصثوا وسلم! عليه اف، صل قوله لكن ببما، 
الإقامة،و؛؛ن الشمس غروب، ين فرصه هناك أن عل يدل، ثاهءر ررلمن الثالثة! 

)؛(تقدم



سداولوصاُسماس،س
٦٤٩===ً=^=ًٍت=ًصً=^===سء=^ 

هولهأن اممه رحمهم يعضر وأجاب حفيفه، يصليها الش الصلاة تكون لكن 
يعتبرالوقت يحول بعد للملأ٠ الإنسان تأمب أن وحثت® ®إدا عنهأ اض رمحي 

كلوعل واحباتيا، أو أركانيا أو شروؤلها بفعل لها تكميل هذا لأن الصلاة؛ من 
بالتاحبر.بأس لا ولكن الممديم، الأفضل حال 

حبيعجل، وأحتاثا يوحئ٠ا أح؛ايا *والعشاء عنه؛ اف رصي وقوله 
والصحئدأطوواأحر، رآهم ؤإدا عجل، اجتمعوا مد رآهم *إدا الناس حضور 

وهداب5نا، أي! بعلس® يصاليها وملمم عليه الله صل السي كاف ~أوئالت~ ^٠١^١ 
تفصيلا.وأبينها اال«واقي.ت، حديثر أجم 

٠٠٠

معته،حدثنا ا-قاررث،، بن حالي حدثنا لداريى، ا-حسي، بن عش وحدثنا — ٦ ٤ ٧

اشصل اممه رسول صلاة عن برزة ابا يسأل اب_ا سمعت، مالت ملأنته؛ بن سيار أ-محبري 
مال:١^١^؛، أننعك، كأي مماو: ^ ١٥شمغتئ؟ ااJتا يلث،: ^ ١٥؛ ^٠٣عثه 

بعصتال لا كاف ممال! وسللم، عليه افه صل افه رسول صلاة عن أبابمأله سمعت، 
^L،ولا ولها، الزم  12زلا التل، ض العشاأ-إل ش: ي:-قال: ءأحبرثا 
الشمز،روث، ح،ن ١^^ يصل وكاف ساناث مألته بعد كيته مم سعته: ثال، يع.دها. 

أيأذري لا : Jliظ، زالئنز الملLه أض إل ١^ 
ثئظزالرجل ثنصرفإ الصخ يصل وكال ممال: م.ألته بعد كيته م دالا: يكر، جنن 

ا.١^ إل يالئتثن مزأفيها وكاف قال(: معرفه، يعرف، الذي جلييّه وجه إل 
 [ ١ t العلن®؛من يعرفن *ما ت سق فيإ عنه اف رصي قوله يعارض لا وهذا

عنه.وبعد قام إذا يحرفه لا قد جليه يحرن، الذي لأن 



اثملأةومواضع اتمساجد 9هتاب 

بنسياو عى ثعبة، حدثنا أيى، ^؛!١ معاذ، بن الله عسي -^؛!١ —  ٦٤٧
سافيلا وسلم عليه افه صل اممه وئول لكف يقول؛ بروم آبا سمعت يال! سلامه؛ 

ولاملها، الثوم يحب لا وكاف الليل، نصف إل العشاء صلاة ياحثر بنص 
الال؛لاأويلث، لمال؛ أحرى مره لقيثه لم سنبه؛ مال بندها. ا-قديث، 

بنحماد ص الكلبئر، عمرو بن سويد حدينا كنيس،، آبو وحدJنا٥ — ٦٤٧
كاJالأَنم:صل: ج محا نمنق قال: ١^؛ م شلائة ثن نثار ض تشه، 
م1ها،النوم و؟كرْ الليل، يله إق العشاء ينحر وتلم عليه افه صل الله رشول 

يتصرفوكاف الئتئ، إل المئة مى المجر صلاة ق يمرأ وكاف بندها، واّلثدث 
ا.بنذسإ وجه بنصنا ينرف، يئأ 

الوت؛متتهى يعني؛ —)النصمح( ؛تحديدهبأن اللففلين ب؛ن ومحمع ]١[ 
فعلها.يحني؛ و)اكوث،( 

إذاكان إذا يعني؛ بانض® وجه بنضنا يعرف، ااح؛ن عنه؛ اممه رصي قوله ^ ٢ت 
الأول.حاوسهيفياسل كان 

وهوالأقل، الغاية فجعل اوثت؛نا، إل اقة ^٢٤ ١١عنه؛ اممه رصي قال وهتا 
هداحاء وقد الأكثر، إل تكون الغاية أن اللغة ق المعهود اللغة، ق المعهود حلاف، 

هداق وليس الأصل، عل المئة® إل بمرأ ®وكال اللفغل؛ ببمدا حاء الحديث 
وهدا.-يذا اللغة ق يعر لكن الراوي، عل انقلاب 

أنهيدكر بعضها الصلاة، مواقيت، تحديد ق ورديت، ادى الأحاديث، مسالة؛ 
هدافنل الثنة إن يقال؛ فهل قليلا، عنه تاًحر أنه وبعضها الوقت،، أول ل صل 



وهواصبمسوص اوو سأم 
٦٥١——ض—ذء——=ء^=^^—— =

صء؟وهاJا صء 

الوقت.أول الأفضل بأن أحاديث ورد لأنه لا؛ فالخوابت 

يإرسلكي الأسبؤع ل مرة العشاء بعد وقتا يتخذ الناس س كثير ةسلت فإن 
العشاء؟يعد الحديث س هذا يعل فهل الرياضة 

بحدهاالحديث يكره وملم عاليه اممه صل الرسول لأن الفناهر؛ هو فالخواب! 
لروهو الفجر صلاة إل يقوم أو التهجد عليه فيفوت النوم عن ذلك يشغله لئلا 

اشرحمهم الحلياء لكن بعدها، الحديث يكرم كان فلهذا النوم، من نصيبه يأط 
فإن؛ الأهل مع والحديث الضيف، ْع والحديث، اليسير، الثيء هذا من امتثتوا 

الئنة.به جاءت مما كله هذا 

يجعلأن الأفضل أن ملئ، لا لكن بأس، فلا للجسم المفيد اللهو ص وهو 
أحسن.الفجر صلاة أوبحد الشمس هللؤع بحد جعله فلو الصباح، ق هذا 

٠٠٠

رممه، ؛٢^؛،؛؛-> ؤإث.في-ثفيت تعال نوله باب القرآن، ير تغكتاب اJخارىت أحرحه !١( 
ابنعن ( ٧٦٣)رقم ودءاى<، ه الني صلاة بأب ايافرين، صلاة محاب لم: وم(، ٤٥٦٩)

افعنه،ا.رقى عباس 



املأةيبمواضم اثمساجد كتاب 
٦٥٢

^uماضذأسماسمةخنمحااههذار
إداأحوناالإمامالأ؛>م ونايفشت 

وحييتيئاو! )ح( رد• بن خماد حدسا هشام، بن حلفن حدسا — ٦٤٨
عمرافأف عذ حماد، حدسا قالأت ال_جحدري؛ كامل وابر الربح ابو 

رركثمال،ه؛ رثول ل مال داو،ت در أف عذ الصامت،، بن اش عيد عى 
عنالصلأ0 يمسوو -أو- و٠تها عذ الصلأْ يؤحرو0 ^١٤ ٠١علتك ^١؛-؛،  ١٥أئث!

فتهبأذزؤتها لإو لويتها، الصلأ0 ®صل دال،ت ثأمئق؟ محإ منت،؛ مال،ت وهتها؟* 
ك'س«،نوي:ثكزمم:صنتيالأل

بمنرافأي، ص نمحاف، ن جعمر أ-نيدا عض، ن عش حدثنا - ٦٤٨
اللهصل اممه رثول ل ئال دالت در؛ م عى الصامت،، بن افه عبد عى اجوئ، 

الصلاهمصل الصلاه، يميتوو ^١٤ ٠١ثنيي 'ثيفوذ إيه درإ أنا يا ٠٠وتلم؛ عليه 
ضلأتك«.مذ لأمحت، ناقله لك لومحهاكائن هإذصك لومحا، 

]ا[سقالكلأمءلضرا/

:ا(انظر)ص;ا،هه:



الغتأر
٦٥٣^^=ءءًٍْء=^ًًْءًء==^ءء^^^^^^ً 

ئنه،ض إذريس، بن افه عبد حدثنا مييه، أبى بن أنوبكر وحدثنا - ٦ ٤ ٨
أذأوضاف( حليل إل ت ئاو دو؛ ي عن الصامت، بن اش عند عن عننا0، ي عن 

هإذلزنها، الفلاة أضئ زأذ الأياف، محثغ ^!١ كان تإن زأطح أنثع 
أ.داiألهل يك كاJش ؤإلأ صلأيك أحززث قد كنث صئوا وقد العوم أدركث، 

واجعلوالونها، الئلاه صلوا ١٠رواية؛ وق اش؛ رحمه النووي قال ]١[ 
الشكالستف فيجعلوما يوحروما الصلاة،'؛ ١ري٠يتونى معنى معهمثافلها،؛ صلائكم 
حمععن لا المختار وقتها عن أي؛ وقتها؛ عن بتأمحرها والمراد روحه، حر-بمتإ 

وقتهاعن تأمحرها هو إنإ والمتأخرين المتقدمين الأمراء عن المنقول فان وقتها؛ 
ماعل، الأخار هدْ حمل فوجب وقتها، جتع عن منهم أحد يوحرها ول( المختار، 

١^١^٠هو 
الوقت.أول الصلاة عل الحن، الحديث هدا وق 

قيصليها أن للممأموم يمتحب وقتها أول عن أحرها إذا الإمام أن وفته 
والخإعة،الوقت أول فضيلش فيجمع الإمام، مع يصليها نم منفردا الوقت أول 

أولق مقرئا فعلمها عل الاقتصار الأفضل فهل إحداجما عل الاقتصار فلوأراد 
الوقت،؟آخر ق حماعه فعلمها عل الاقتصار أم الوقت، 

باب،ل أوضحته وقد الراجح، ل واختلفوا لأصحابنا مشهور خلاف فيه 
التاخير•يفحش لر إن الانتظار استحباب والمختار الهدبء، )اشرح من التيمم 

وتقعالكلمة تتفرق لئلا معصية غير ق الأمراء موافقة عل الحث وفيه 
ؤإفواطتع أنتع أف اوصاي حلمتل ررإف الأحرى؛ الرواية ل قال ولهدا الفتنة؛ 

كالمدامحوغالآطزافإ(ا.



انملأةي4هاضع انعساحد كناي 
لأ\'====^===دد====شمدشمكك==

وهذانفلا، والثانية فريضة الأول تكون مرتين بماليها التي الصلاة أن وفيه 
أبما،الحديث هذا غر ق به التصرح جاء وقد ذلكؤ، ل صرح الحديث 

أنالصحح أنوال، أريعة فيها مذهبنا وق المسالة، هذْ ق العلمإء واحتالف 
الفرضأن واكاق -بما، مضل الخهلابا ولأن ليحدست،؛ الأول هي الفرص 

اهمحتنم، الإ-بمام عل إحداهما الفرض والراح فرض، كلاهما والثالث، أكملمهإ، 
ثاء.بأيتهإ تعال 

كباقيوالغريتج والعصر الصبح باعادة بأس لا أنه الحديث هذا وق 
بئنيمرق ولر الصلاة بإعادة الأمر أطلق وسلم عليه الله صل التي لأن الصلوات؛ 

الصبحيعيد لا أنه وجه ولنا مذهبنا، ق الصحيح هو وهذا وصلاة، صلاة 
تصرلئلا ا.الغرد_، يعيد لا أنه وجه بعدهما، تنفل ولا نفل الثانية لأن والحصر؛ 

.اهضعيف وهو شفعا، 

ؤإلأنافلة فالثانية معهم وصاJتا صلأتبمم أدركت، إن أنالث، ذلك،: معنى المهم 
فقد-بمم تلحق أن قبل صلوا بأن معهم تدركها ؤإلأ يعني صلاتك، أحرزت 
وصليت،.تلث، صلا أحرزت، 

غرق الفلاهر ق ولو الأمراء موافقة افه- رحمه النووي قال كا - وفيه 
نجاهرلا لكن لوقتها، الصلاة نصل أن وملم عليه اض صل الني أمر فقد ا،لعصية، 

أولق بالمسجد الصلاة سمنمم الماس، أيبما ونقول! نجتمع أن بمعنى ؛المخالفة، 
الإنسانيصل ولكن المنابذة، من هذا فإن يحد؛ فيصلون الأراء يآق ثم الوقت،، 
وتكونوفتنة، شقاق هذا ق محصل لملأ معهم بماليها ثم الوقت،، أول ق وحدْ 

:ا(اشرحالووي«)ه/'\؛ا-اا؛ا(.



و|بماهيإتدإضاسةضرهتهااسر
٦٥٥—ص__^ء=^ 

حيثعنه اش رصي جبل بن لمعاذ جرى كإ وهذا نافاله، والثانية فريضة له الأول 
قومهإل يرجع ثم العشاء صلاة وملم آله وعل عليه الله صل الني مع يصل كان 

فريضة.ولقومه نافالة له فهي '، الصلأةر نقس حم فيصل 
إنهإذ الأول؛ هي الفريضة أن ذكرها التي الأربعة الأمال من والصواب 

الذ.مة.حا وبرفّتا الهللب حا ممهل 

خدشاالحارث، نن حالي عيثنا الخاؤتئ، نيا بى عمى وخدش - ٦٤٨
عنالصامت، ئن اش عني. عن محدث العانة؛ أبا نمنت، ئاو: بديل؛ ض ثنته، 

إداأئث، ®كم ^^(! ٠٥وصبمزب ومئلم عليه اف4 صل اض رسول دال دال1 در ايٍا 
ثال:ثال:ناظئئ؟ ئاو: الئلأ"ةصوهتها؟(( :شث،وضمبجموو 

هصل؛،.ا،وت.حي• ق وأنتر الصلاة أهيمت، هإؤ؛ لحاجتك؛ اذهب م لوقتها، 
أيوب،عذ إبراهيم، بن إنكاعتل حدثنا حرب، بى رهم وحدش - ٦٤٨

الئامت،نن ١^ بد نثام النلأة، رثاد انن م ثاو: الإب؛ الغالتة م ص 
شمتهعل ثعص نياد ابن صنع له نولإث عليه، نجلس كزميا، لة يألمث، 

صربتكنا نحيي ئصرب، مألثي كنا در ابا مألت، إن وقال: ذخذ.ى؛ وصزنر 
قصزبرمأقي كنا ومئ؛؛ عليه ^ ٥١صل ^ ٥١رمول( مالت إل وثال: نحيك 
معهم١^٨١٥ أئز'كتاك ثإو ^^،؛ الصلأ0 ررصز وقاو: نحيك صزبث، كنا ئخذي 

ؤلألك:إققاوطتلأأتي.
 Iطول إذا باب الأذان، كاب البخاري: حرجه أUN1 ،، الصلاة،كاب وسلم: •٧(، )• رقم

عنه،ا.اف رصي اف عبد بن جابر عن ( ٤٦٥رقم)العشاء، ق القراءة باب 



اثملأةومواضع المساجد كتاب 
——ً^——^محس٦٥٦—

حيىا-ظرث، بن  JlJb^حيى اشئر، الضر بن عاصم وحده — ٦٤٨
-أور>ي1، هاو: هاو: \ئادؤ؛ ض الصامت، تن ١^ عد عن و؛ناةة، \ئا عن ثنته، 
الصلأْيصل وهتها؟ ض الصلأ0 يوحروف يوم ق بقيث إدا انث كيم — هاو: 

هإئبمانيادءحم".معهم؛ محل الصلاة إذأيمت يم لويها، 
هشام—؛ابن —وهو: معاد حده اننمعئر، عئاذ أبو وحييني — ٦٤٨

الصامت،:بن اش لعبد هلث، يال،: الوام؛ العاليؤ أي ص مطر، ص أف، حدش 
صزبههخدي هصزنر هال،: الصلأْ؟ ييوحروذ أمراء حلما ا-اثمعة يوم نصل 

افرئول، سألمتإ وهال: هخدي هصزن، دلك، ص دو ايا مالتا وهانا: اوحعتتي؛ 
صلأةتم؛اؤاجعاJوا لويتها، الصلاه >اصلوا هثاو: دل،لئج عن وتنم علة افه صل 

صزنؤذتج علته افه صل، اش ض أو ل يكز اله: عتد وداJ هال،: داذاوه،ا معهم 
درأ'•نخدم 

منأفضل الوقت، أول 3، الصلاة هل اس الأحايين، j، مل: فإن ]١[ 
الحال؟هد0 ق الحإعة صلاة 

أهامهاإذا الحإعة هع ؤيصلون الونت، أول ق ميصلون هم لا، فالحواي،: 
الأمراء.

هد0غثر ق يدركها لر لو ما مثل ءهل.ا الوقت، أول ي الحاعة يدرك لر ؤإذا 
عنه.فتقتل الحال، 



طويي1ىاصيدشاصاسضها

ضشهات، م ض ناك،  jpهمأت قاو: قض؛ نن كض خدي - ٦٤٩
ررصلأةت محال وسلم عليه اطه صل اطه وسول أف هريرْ؛ أي عى الميط، بن سعيد 

جزءا«.وبيزيذ بحنثة وحده صلاة من افصل ا-نجاعة 
ضننم، ص مد!لاص شخ، م ئ م و ه - ٦٤٩

وتئمعليه اطه صل الأي عن ئريرْ، م عى المش، بن تعيد ض الرهري، 
يزجه((،وعئرين حمتا وحدة الزجل صلاة غل الخمح ق صلاه ررئمصل عاو: 
هزيزه:ابو هال المجر((، صلاة ه النهار وملائكة الليل 0لأقكة ءوكئثح هال: 

]الإمرأء:خما[.ألميرإةراةالثمعك>مثمؤداه شئم:ائروواإف 
عنسعس_إ، موع اليإن، آبو حدسا إنحاى، بن بكر آيو وحدثني — ٦ ٤ ٩ 

اشصل اللمي سمعت هال،: هريره آبا أف سلمه؛ وابو سعيد، أحتذ؛ا هال،: الوهري؛ 
رربمىهاJ: أثه ٩ ضر ص ه!لأم، خديث بمم ئوو؛ م زم 

بنبكر م عى أفلح، حدسآ هعثت،، بن منلمه ين افه عد وحدس١ — ٦ ٤ ٩ 
اهرئول محاو هاو: هزيزة \و ض الأم، تنإف عن حزم، نن عنرو نن محثد 
المد((.صلاة من وعشرين حمتا الخماعهثعدل ررصلأة وتئم: عش اممه صل 

بنعجاج حدسا هالا: كاتم؛ بن ومحمد اممه، عند نن هاروف حييتي -  ٦٤٩
ئز؟١ ج الخزار؛ م نن ^ لا ئي ١^ بج:ج: ١;؛ أ\و : JiSكم؛ 

مول(وباي بن ليد "حس اه همد أبو جم مر إي مطعم بن حؤ بن ثاؤع مع جالس 



اثصلأةْ*،ماضء اثمساحد كنايا 
ًًً^^ءءء^^ًً=ء^ءذ===ء=—ءءء ٦٥٨

اممهصل  ٠١٥١زئول ثاو يمرون ميرْ أنا نمعث ممال: ثابع؛ هدعا0 - الجهق؛ا 
وحاوه«ابمئها صلاة وعئرين حمى من أئصل الإمام ئغ ررصلأْ وسلم؛ علته 

الحإعةصلاة أن عل تدل وألفاظها طرقها بجمع الأحاديث هذه كل [ ١ ] 
ألفافل،احتلاف هو إنإ واحد، والمعنى أويرحه، جزءا وعشرين بخص أفضل 

الحإعة.فضل عل وهويدل 

وملم:آله وعل علميه الله صل الني لقول اثنان؛ الخمعة غر ق حماعة وأقل 
القولعل الحمعة وق ا، ؤحدةا(ر صلاته من أرش الرجل خ الرجل ارصلأة 

أقةتعال؛ الله قال مدعو؛ وثالث، ومؤذن حطيب إمام ثلاثة؛ الراجح 
ثلاثة؛فيكون ]انمة:بم[، ^^تةن٠واإقذآأشه .٠ائو١إدا>وؤهال3ثؤإ 

الراج^.القول عل بثلاثة فتنعقد والمنادى، والإمام، وهوالمؤذن، النادي 

فضلببيان ~أي؛ الخديث، -٢دا الله رحمهم العلمإء بعض استدل وقد 
بالترك،التأثم عل يدل لا الفضل ذكر إن وقال؛ بواجبة، لست، أما عل الحاعة- 

-أي؛بواجسج ليس الثيء أف عل يدل لا المقل ذكر لأة قاصر؛ نظر هذا ولكن 
محءءمز؛زنيآؤينمنيؤ تعال؛ ا١ده قال فقد الوجوب،—؛ ينال لا 

شر.
يومق وكذللمثج واجب،، سبيله ل والخهاد بالله الإيإن أن مع لالصف:*ا->ا[ 

هآلج ودروأ ذَؤآش ؤين}\ق •' وجل عر قال الخمعة 
ذللثؤإلا يوجد لر لو نعير الوجوب،، يناق لا والأفضلية الخينثة فذكر ]ا•بمعةت٩[، 

(،٥٥٤)رثم الخ،اءة، قفل ق بائح الصلاة، كتاب، وأبوداود؛ (، ١ ٤ ٠ )ه/ أحمد الإمام أخرجه )١( 
عنه.اش رصي يب بن ابا عن (، ٨٤٤رمم)اثنن، كانوا إذا الخ،اعة ؛اب، الإمامة، كتاب، والنسابي؛ 



^ضاووانمماصاإسص1

الحإعة،وجوب عل تدل أحرى أدلة عندنا ص محب، لا أنه عل دليلا هدا لكان 
أحلمن الحاعة صلاة أن عل اتفق وقد ات الإهر رحمه الإسلام شيخ قال 

وجوبواحبة هي هل الوجوب! ق احتلفوا لكن القربان، وأقفل الهناعات 
عخن'وجوب واجبة أما والأصح سنة؟ أو كفاية وجوب أو عين 

فيهاحماعة كل أن الظاهر الدن ب؛ن الهلرق عل تكون التي المساجد فائدة! 
جاءلو لكن صل، جاء من أن عل مبنية الماجد هده دام ما الثواب هدا تدرك 
أحرىحماعه صاروا وحدهم الحإعة صلاة أقاموا لو يصلون حماعة وفيه حماعة 

الثواب.تدرك لا 

ابنعن ناقع، عذ نالك، عل }ات مال؛ عض؛ بن عض خدثنا - ٠٦٥
^٠٥٥مى أيصل الخهأعة ررصلأْ ماو! وتلمم عثه ١^ صل اممه زئول أف عمن؛ 
درجه،،.بسح المد 

قالأ!طكامحصنمم;ذاقنى، «هّآ"-وخثتحمحيثخزب، 
^!وت1لم عثه ال؛ه صل ^، ١١عن عنز، ١^٠ عن تابع، أ-نيبي هال! ؛ ٠٥١عثي. 

ؤعثريناا٠ثبنا وحدة صلاته عل ئزيد ا-نجاعة ق الرجل ررصلاه 
ئ،طتاوك،زائم.)ح(قال!

 ١^^ y ،ماو ١^؛^. يدا ،؛ ٥١محي خدئنا هالأ! ى، خدننا نم y ،صنمر
يزجه،،.وعشرين )رستئا روايته! ق أبوبكر وقال وعئريناا• ررمبمعا أثيه! 

(٢٢٢/٢٣)١(»مح٠وعاكlوى«)



اثصلأة4«ماضع اثهساجد ضناي، 
ص———=^^^=ًًن=^^ككت_ ٦٦٠

عىالصحاك، أحترثا ئديالث،، أف ابن أ-ئموا ابن وحدساه — ٦٥٠
'•*بقتاوعشرين؛ال يال؛ وتلم عله اف، صل اتي، عن عمر، ابن عن س، 

فيههدا لكن الخإعة، صلاة فضل بيان فيه أي: قبله، كالدي وهدا ]١[ 
>سعاوحده صلأيه عل ررثريد هنات قال وملم عليه اف، صل لأنا، درجتن؛ نيادة 

إلمحتاج لا ولكنه ١^٠^٧، ين الخمع ل اف، رحمهم العناء اختلف وقد 
حدثوأن وامع، وتعال سبحانه افه قفل إن يقال: أن بينها الخمع لأن عناء؛ ير 

يعيعزوحل، اف، فمحل من الزيادة هدْ فتكون نقادة فه عنها اف رصي عمر ابن 
تكلفح.فيه ليس جواب وهدا وعشرين، ميعا والثاف وعشرين، حمتا الأول كان 

فيهلوحفل عنه اطه رصي هريرة أبّا حديث إن اش: رمهم العلطء بعض وقال 
أنهتقدير عل الرجل صلاة فيه لوحفل عنها الله رمؤا صر ابن وحديث الزائد، 

خمسوالمضل اثتتان، هده الخاعة ْع أنه تقدير وعل واحدة، هده فرد، 
التكلف.من ميء فيه هدا لكن وعشرون، 

فضلهمن تعال الله زاد وقد وامع، الله فضل نقول؛ أن والأسهل والأملم 
•درجه وعشرين بح فكانتا 

بعدحاء عنها الله رصي عمر ابن حديثا بأن العلم إل محتاج هذا ت قيل فإن 
عنه؟اض رصي هريرة أي حديثخ 

بالضرورة. oJbuفهوميكون زائدا إذاكان ولكن ندرى، لا فالخواب: 

ومنهممباح، إنه قال: من فمنهم فيها، محتلما للساء الخاعة مسألة فائد.ة: 
سنة.غر إنه قال: من ومنهم أحيانا، منة إنه قال: من 



طةايجائويي1ناصياوداسفص1
٦٦١ٍسًًٍٍٍٍٍٍسد=^ٍءًدءٍء 

طعنمن العالإء فمن صحته، ل محلف آ عنهار الله رصي ورئة أم وحديث 
يصحح.ليس إنه وقال• فيه، 

*

عن١^^، أبٍ( عى عثه، نن تقاو الناةاJ، وحدسي -  ٦٥١
يعفىِفي ئاتاممد ونتلمم عليه افه صل اممه ومول أف هريرْ؛ أيا ص الأعرج، 

رجالإل أحالمث ثم بالناس، يصل رجلا آم أ0 حنت االقد> إقاو<.' الصلوا0؛ 
أحدهمولوعلم يوم، الخطب بئرم علبجم هيحرلوا م قام عئها، يثحلموف 

العشاء.صلاه ت يحني ونهدها،ا سمينا عظإ نجد أثه 
بنأبو؟ز وحدثتا رح، الأعمش• حدثنا م، حدثنا نمبمو، ابن حدسا — ٦ ٥ ١ 

الأعمش،عن معاويث، آبو حدسا قالا! لهإ—؛ —واللمظ كرب وأبو شتبه، أبط 
أملءإن وسللمت عثه الله صل اطه رسول يال هال؛ هميرْ؛ أي؛، ض ضاي، ر0 عذ 

وآوفيهتإ؛؟فوحا ما وآويغلئوو المجر، وصلاة العشاء صلاة الناشز عل صلاة 
آممقثم بااناص، رجلاهت؛صل آم ثم فتمام، بالصلاة آم أل ولميحنت، حتوا، 

علتهزءآحثيى الصلاة بشهددذ لا يوم إل حطب بى حرم تعهم برجال نص 
بالنار«.يوم 

بنمحام عن معمئ، حدثنا الرراؤ،، عطل حدثنا راؤع، بن محمد وحدثنا — ٦ ٥ ١ 
ءدكزون1لم؛ عانه اف صل اممه رسول عى ميرْ، ابو حدثنا ما هدا يال• مجه؛ 

فساقآم أل حنت، ®لمد ت وسلم عليه اه صل افه رسول وهال مئها• احاديث؛ 

(.٥٩١)رنم الماء، إمامة باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 





بيطص1ناصواونياصشاص1
٦٦١٢

;بمددلا الئنة تارك إن إذ فائدة؛ فلا ؤإلأ مك~ ~ولأ الوجوب عل يدل ذلك 
يالنار.بيته بتحريق باقم 

قالحإعة ق بالصلاة اف أمر القرآن ق الحإعة وجوب عل الأدلة ومن 
قلإهلآمثهolStsؤؤإداَقتالأءداء: و٠قارءة الخهاد حال 

تغيممه]اس;'ا>ا[.

ارهلله! فال يم وملم عاليه افه صل الرسول له أذن الأعمى• وحديث 
الوجوب.عل فهودال ٠، رردأجباار فال! نعم، قالت النداء؟"، سئغ 

هلاتبب ملم الثداء شح ررمن عنهإت افر رصي عباس ابن حل.يث وأما 
قكمرا يرد الكإل نفي لأن الكإل؛ نس به ا1راد فهدا ٠؛ عئ.ر،ار مى إلا له صلاه 

القرآنوالثق.
أصعم،من فإف ولهذا الوجوب؛ عل الدالة الأدلة عن جواب هناك وليس 

واجبة.ليت بأتبما القول الأقوال 

هيفهل عدر بلا وحده الإنسان وصل الخإعة صلاة بوجوب قلتا ؤإذا 
محزئةأولأ؟

مجزئة،غثر صلاته أن إل اض رحمهم العلم أهل بعض ذهب فالحوابت 
الإسلاموسخ عنه، الروايات إحدى ق النه رحمه أحمد الإمام ذلك إل ذهب، وممن 

عن( ٦٥٣)رنم النداء، سمع عن عل السجد اتيان محب باب الساجد، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ر 
عنه.اش رمحي هريرة أيا 

ماجهتوابن (، ٥٥١)رقم الخإعة، عن التخلف ل التشديد باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه ( ٢) 
عنهإ-افه رصمح، عباس ابن عن ( ٧٩٣)رقم حماعة، ل الصلاة قفل باب المساجد، كتاب 



اثصلأةاضع ٠٠٠اثمساحد كناس 
ء=======^==ك=كط=ظ===^٤٦٦ 

،والترحح الوجوم ذوي من أصحابنا من الله رحمه عميل وابن افّ رحمه تيمية ابن 
هداإن ويقولونI باطلة، فصلاته القدرة ْع الحاعة ْع يصل ل؛ إذا إنه يقولوزت 

العيادةق واجبا ترك من أن فالقاعدة واجبه كانت إذا لأما المطردة؛ القاعدة هو 
بتاممته"إلأ الخروج يمكن لا اُني لأن الحج؛ إلا تبطل ذإُءا عذر بلا عمدا 

أنلولا قوية وجهة له القول وهذا تقبل، ولا صلاته فتبعلل هذا وعل الثلث،، 
ينعالقد صلاة من أيصل الخاعة راصلأة قاوث وملم عليه اطه صل النبي 

ولافضل، فيها الفرد صلاة أن عل يدل #أهصلا< وكوما ؛؛ درجه١١ر وعشرين 
مقبولة.وهي إلا فضل فيها يكون أن يمكن 

هونقول! أن ادها( فتركه يقتفي العبادة ق الواجس، )بأن الحجة ولغ 
ترك،إذا بطلاما يستلزم لا للصلاة والواجس، فيها، واجبا وليس للصلاة، واجس، 

فانالإنسان تركه لو ذلك وْع الصلاة، واجيامحت، من والإقامة الأذان هو فها 
بعل،هو السجود أيصا اه رحمهم الفقهاء قاعدة عل هو وها تبهلل، لا مجلاته 
ليعارض قد ولكن الصلاة، تعلل لر عمدا تركه ولو للصلاة، واجم، السلام 

وملمعليه اممه صل الني كان ؤإذا والسمة؛ هوالكتاب، الناس بين والفيصل هن،ا، 
محزئة.أما عل دليل فانه المد لصلاة فضلا أثبتر 

قأفضل— الحإعة صلاة أن ~أيت هذا قال! الإجراء عدم يرى ومن 
معيصل أن عادته من الذي المعنءور لأن مديد؛ غير جواب هذا ويقالت العن،ور، 

اك1وى«رمحموع (، Yl)؛/>،رالإماف« (، ٤٢٠)Y/ رالفروع، ،  C\/T)رالض، يطر: )١( 

كتاب،لم: وم(، ٦٤٥)رقم الخ،اعة، صلاة قفل باب، الأذان، كتاب، الخاري: أحرجه )٢( 
عنهما.الله رضي عمر ابن عن ( ٦٥٠رقم)الخ،اعة، فضل باب، الساحل.، 



هنهاالممف ش التقدياو ريي1ن اتجماهة ملأة دلل باب 
 ^^^========_====^========٦٦٥ —

آلهوعل عاليه اف صل الني عن صح كإ لكملا الخإعة أحر له يكب الخإعة 
؛.مق؛ءااارصحيحا بممل كاو ما له محب أوناهز مرص ررس مال؛ أنه وسلم 

الخإعة؟صلاة عن نحزئ هل الثيت ل أهله ْع الرحل صلاة هيل: فإن 
هالخواب:لأ،لأنحزئ.

أيصا!الحديث هذا من ويستفاد 

لهذاؤيدل ثقيلة؛ عل الصلاة وأن المناةقين، عل الصلوات ثقل ~ ١ 
جثةمحدمحم ليس لالماء:آ؛؛[ ه 'محاق ألصاوو إق 3امأ ؤزإإ\ تعال؛ نوله 
نشامحل.ولا 

الصلاةأن شك من رأت إذا عليك، ثقيله الصلاة لكنت إن الحذر ٢" 
منرأيت ؤإذا المنافقين، شأن من هذا لأن نفامحا؛ قلبك ق أف فاعلم عليك ثقيلة 

هذاأن فاعلم فيها وامحلمهنايا بقدومها وامتتبثارا الصلاة إل أتيت، إدا حفة لهك 
علدليلا ذلك لكن بالصلاة الإنسان عين وت كلما لأنه ل؛ءانك؛ قوة عل دليل 

قعسي م0 »ؤجعلث، وسلم: آله وعل عليه اف صل الني لقول إيانه قوة 
وحدتإذا حتى الحإعة، بغير أو الحءأءة صلاة ؛؛ن هذال فرق ولا ، الصلاة® 

قلأنك ظسكا؛ إل النوافل تحبب أن فحاول الوافل تستثمل أنك نفك من 
فعدلك!فسواك حلق الذي ربك تحامحلب إنك مثلك! بشرا نحامحلب لت الحقيقة 

لسببين:المنافقين عل غرهما من أثقل والعشاء الفجر صلاة أن ٣" 

رقمالإقامة، ق يعمل كان ما مثل للمسافر يكتب، باُبط بر، والالحهاد كتاب، الخارىت أحرجه )١( 
عنه.افه رمحي موس أب عن ( ٢٩٩٦)

عنهافه رمحي أنس عن ( ١٣٣٩ ) رقم النساء، حب باب النماء، عثرة كتاب اتئ! النأحرجه )٢( 





عنهاالتسديدئارت1ءدف ؤبيان ا ملأه كل باب 
٦٦٧^ٍ=^__تً=^_^^^=^^ٍٍ 

آبوإنحاى،حدسا وهم، حاوس1 يوص، بن الله عد بن أخمد وحدسا — ٦ ٥ ٢
^٠٢ئاو ذتج عثه ١^ صل الص أف الله؛ عد عن منه؛ نمعة الأحرص أي عى 

علأحرى ثم بالناس، يصل رجلا امر أ0 ؤثنت، ررلمد الخمعة! عن سحثفول 
١•بتوء4م'ال الحئعة ض يتحلموذ رجال 

أفراديعفى ذكر هدا لأن الحمعة؛ ق حاص سق ما أن عل يدل لا هدا [ ١ ] 
فإثهالعام يوافق يحآقم العام أفراد بعض ذكر إذا أنه الأصوليون! ذكر وقد العام، 

الئحصيهس.يقتفي لا 
٠٠٠



اثملأةساشع اثعساحد كنايا 
—=^^_^^ك=كتتث—=٦٦٨

إس1ذاسم|ضخ؛ضاساء

سمحد،بن وسويد إبرامحم، بن ؤإنحاي، سمحي، بن قسه وحدثنا -  ٦٥٣

عنالمراري، حدتنا ي*.' ماو المراري• مرواف عن كلهم ١^^^،؛ ؤيعموب، 
١^٠و : Jliدج \و ص ١^، ئ :زد ^؛؛١ : Jli\بي ثن ، ٥١يد 
إليمودفي مائي ل ليس أدة رسول يا ممالت اعمى؛ رجل وسلم عأيه ١^١' صل 

يرحصبيته، ق مصلا له يرخص ونتلممأذ عليه اممه صل اممه رسول مسأل المسجد، 
ررهاج--،رايال؛ يمم، مال؛ بالصلاة؟٠١، النداء ررهزثسئغ يمال! دعاه ول ئم له، 

لأنالأعمى؛ علا الخإعة صلاة وجوب عل دليل الحدث هذا ق ]١[ 
ر>أج1،«.الرحلت لهذا قال وسلم وعلآله عليه اض صل الني 

ذللث،.فتفي الأمر كان إذا الحواب ق التفصيل وجوب عل دليل وفيه 
النيلأن الشريعة؛ حالمت، إذا كواه عن الإنسان رجؤع عل دليل وفيه 

منه.يتفمحل أن قبل له رخص ض - الأول الفتوى عن رجع وملم عليه افه صل 
ذللتا،عل 4مد بل فتواْ، عن رجع إذا الإنسان يلام لا أنه عل دليل وفيه 

-يذاعنه اف، رصي الأشعري موسى أبا عنه اش رمي الحْناب بن عمر أمر ومد 
نحوها~؛كلمة —أو الحق إل تر-ءع أن بالأمس قضيته قضاء يمنعنل؛ذ الأ 

■الاءلل'ا ق التائي من حثر الحق إل الرجمحع فإن 

أحرج،



دابه،لأأارو4اءةنيش|سى
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باو،ث؛ءانيمطماسى

رركداش: عد هاو هاوت الأحوص؛ م ض عمتر، ئى الملك عبد حدسا وائدة، م ١^؛ 
ازيصكاو إو مريص، أو ماهة لجأ هد منافي إلا ١^-؛؛^؛ عن سحثن وما وأسا 

ومئلمعلته اممه صل اممه ننول ررإف وقال؛ الصلأْاا، يأيأ حتى نحش ب؛وا بمنى 
فه«ااُ.اشجيالإيثؤأ0 و الصلأة -^^، ١١مذنش ثإو علمنناشنذال-هدى، 

هدمنافق إلا الصلاة عن سحلن وما رأسنا *لمد ءنهت افه رصي قوله آ ١ ت 
الصلاةعن يتحلمث *وما عنهم؛ افه رصي الصحابة يعني؛ *رأسناء ماههء؛ علم 

صلاةعلميهم ما وأثقل الحإعة، صلاة عن يتخلفون النافقين لأن منافقء؛ إلا 
الفجر.وصلاة الثاء 

\إوضكال *إذ فقال؛ استدرك؛ ذلك ومع ارأومريصء، عنه؛ افه رصي قال 
كانإنه والمعنى الشلة، من محممة هده *إذء الصلاة*؛ يأل حى رحش بئ لينثي 
الفضلهدر عرفوا الدين هم وهولاع الصفإ، ل يقام حتى الرحل؛ن ُين بمالي 

وأيدرحة، وعشرين بع المد صلاة من أفضل الخإعة صلاة لأن والأجر؛ 
كانولهدا ا حسر؟ فقد فاته إذا عفليم فضل هدا أن يرى لا بمر عاقل إنسان 

الصف.ق يقام حتى وحده يمثى أن يستطيع لا رحلن بئن يمثي به يؤتى الرجل 
سسعلنثا ونسلم عاسه افه صل اممه رمول *إف عنه! افه رصي وقوله 

فيه*تيزدن الدي المنجد ق الصلاة الهدى منن من *ؤإل طرقها، أي؛ هدى"، ال
النه؛رحمه المإلف سيدكره هدا؛ من أحن مماق من حمل هده 



اكلأةؤبمواضع اتهساجد كتاب 

مض بن الفصل حدثنا نته، م ئن ثم م خدننا - ٦٥٤
أفنرم ُُسم مال• اش عبي عذ الأحوص، أي، عذ الأم، بن عئ ض العميس، 

اللهلإل -ثن، ساذى خيث، الص1زات هؤلاء عو ئلثحافظ منل،؛ عدا افه يلمى 
ولوالهدى، تش مى وإغس الهدى، تلا وملم علته اممه صل لسعم ذو\ 

هيلإٌ ئة ٣ يه \صك سا بمر ء ل طم 
إليعمي يم الطهور يبميس بملهر رجل من وما لمحللتم، ثببجم تف ترمحم 

-؛اووتش4 حننه، يئطوقا حطؤة لأكل لة افه كثب، إلا الساجد هدة من مسجد 
الفاق،معلوم مثافق إلا عئها يتحلم، وما رأيتنا ولمي سيئه، تيا عنه ويقط درجه، 

الثث((االالثحلإنشبمامِفي بئ بجادى به ينش الرجل ولمدكاف 

بنافه عبد عل موقوف أنه ق صرح أنه لولا الكلام هدا أكبرا الله آ ١ ت 
النيكلام يثبه لأنه مرفؤع؛ إنه يةولث أن الإنسان لأوثك عنه ادثه رصي عود م

عودمابن لأن كذلك؛ يكون أن غرو ولا تماما، وملم آله وعل عليه ادثه صل 
كانإنه حتى وحدمه، وملم آله وعل عليه الله صل النتي لارم من عنه الله رمحي 

منتفرج كانعا كلامه فكان عنه، اممه رصي والسواك والنعل الؤص«اد صاحب 
•البوه منكاه 

اللهيلمى أل صره ُمن الماوى• جنة ل به وجعنا وأرصاْ عنه الله رصي يقول 
ماوكفلزثى ءانؤإآمواآقت ؤكلإ،اأفيمك> تعالت لموله القيامة؛ يوم يعنؤرت عدا* 

علينايدخل لا حتى وقالبه يقلبه التا ميعني• ا١مسلت١* [، ١٨]الخثرتقت,لثاوه 
ئ*ينادى خث الفوات ثوم خد ®ئلبماقظ كالمتافق؛ فقْل بقائه لم الم

اسماستعمل الصوان* ءهولأء وقوله؛ الشرحل، جواب والحملة للأمر، اللام 



بابه،لأةاساطضضاسى
— —٦٧١

الشاعررمكقول العاقل غثر ي للعقلاء الإشارة 

آلأيأمثنيآوكك ؤااعنس الئوى منزله بنن المنازل دم 
العرية.اللغة ق وهوقليل 

هوهذا جن* ينادى حط الئلرات هؤلاء ٠^]، عنه؛ اف رصي فقوله 
وهوينادى الذي اذكان ل عالمهن بماففل أي؛ مكان؛ خلرف ارحطء، الشاهد، 
فيه.بالصلاة يتادى هوالذي لأنه المسجد؛ 

هدى،،الئس وتلم عليه اممه صل لببمم قنع افه لاهإل عنه؛ افه رمحي وقوله 
الث-ارع،لمقل! ومنه وهوالهلريق، وهوالئزعة، التثرع من هنا وررئرغا٠ ؤئرقه، أي؛ 
الواجبةالهدى،، و*ئس والمتحب، الواجب يثمل فإنه نتع ^ ١٥ؤإذا 

الواجب،.يقابل ما بالسمة المراد وليس الهلرق، هنا بالمتن الراد لأن والمتهمة؛ 

الصلواتأي؛ ارإنساا الهدى"؛ ثنن مى ررثإقس عنص؛ افه رصي وقوله 
هدايصل كإ بيوتآكم ق صلثم أثآكم ولو الهدى، سنن *مى حن ينادى حيث 

وصدقلصئتلم«؛ لإكم ئنة ركتم ولن لإكم، ئنة لركتم بنته ل ١^^^٠ 
منةلتركوا الميحلف،،، ^ا يصل راكإ بيوتهم؛ ق صلوا الناس لوأن عننه؛ افه رصي 
البلادكانت، ما ولا مهجورة، الماحل. ولأصمحت، وسالم، عليه الله صل النثي، 
لا؟أم أصل يدرى ولا بيته ق يصل ان إنكل لأن ظاهرها؛ ق إمحلامثة بلادا 

الحق.يتى حتى حماعه الملمن عل الصلوات أوجب، تعال افه ولكن 
هاوهأن محتمل ،١ التحالف، هن.ا يصل ءكإ عنه؛ افه رصي قوله ق والإشارة 

ويكونحثة، إشارة فهي حاصرا الرحل كان إن حسثة، إشارة أو معنوية إشارة 

٤(. ١٣الأدب،)؛،/ حزانة وبطر: الخطفى؛ لخرير لمت، اا 



اثملأةماضع 44ا1مساحد ، كءي
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لكنو1ن ليعرف، إليه أثار عنه اض رصي عود مابن أن له التعزير باب من هدا 
معنوية.إثارة فهي التقدير مبيل عل 

إلبمبد ثم الطهوو بصس يتطهر وجل مذ اروما عنه؛ اش رصي قال ثم 
غاذثلأ ذإن° حثنه، نحلوها حطؤْ له اش كتب إلا الساجد هده مذ منجد 
صفةعل به يأق أنه ت بمعنى الطهوراا نحسن رريتطهر ء؛ شيئه ت؛ا عنه ومحط يوجه، 

ينمدءررثم ذلك ق فه محلصا وملم اله وعل عليه افه صل افه رسول عن جاء ما 
نحلوهاحطؤة لأكل له اف كب إلا المناجي هذه مذ منجد ءإل يقصد أى1 

فوائدتثلاث هذه ميثه، ٩ عنه ونحل درجه، تبما دآن'قي حننه، 
حنة.له يكتب أن الأول؛ 
درجة.تها له يرغ الثانية! 
سيئة.بما عنه محل الثالثة: 

الثوابترتيب فان الرأي، ق يقال، لا مثله لأن الرفع؛ حكم له الكلام وهدا 
إننقول(ت ولهاJا بالرأي؛ شن، أو يقاس أن يمكن لا الأعإل س عمل عل 

ذكعل ص كإ حكتا ا،لرفوع فهوس فيه للرأي محال لا قولا قال إذا الصحاب 
المصطلح.أهل 

النفاق،معلوم مثافمح، إلا عئها سحلف وما رأيئثا رولثد عته! اف رصي وقوله 
علمحاففل أنه عرف إذا الحماعق، بشهوده إيانه صدق ل الرجل فيقاس هدا عل 

فقدالنفاق؛ ص حصالة ففيه متخالما كسولا ؤإذا مؤس، أنه علم الح،اعات 
المتافقيناص حصلمة فيه يكون وقد باض، والعياذ خالصا منافقا يكون 

حشالرجلم ص بجادتم، به يوش الرجل كاف *ولثد حمته؛ افه رصمح، يقوله 



طبسلأةا}ج|ااهات،ىسضاسى
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مريضلأنه وجبزلأ  ijuرويدا رؤيدا به يمشى أي^ ارتfادىا؛ الصفحا،؛ ق يمام 
الطيبالجتمع لو هذا إن ووالله الحعاعة، مع فيمل المس،؛ ق يمام *حى 
واللام.الصلاة عله الرسول لئنة المئد 

ومعوالفراغ، والقدرة والقوة تعال اممه أعهناهم قد اليوم الناس وأكثر 
ولوالعافية—، اطه —نسأل المسجد إل حرج إذا المهمرى يمثى وكأنه يمثى ذك 

ا-ائنون.نثي ؤيمثي إليها يئ لرأيته دنيوية لحاجة حرج أنه 
الفوائد!من الحديث هذا وق 

محه.اض رصي عود مبن اش عبد فقه - ١ 

صلأل،الثنة ترك لأن المساحي؛ ق الحاعة صلاة تندى أن محب أنه ٢— 
المجد،ق تكون أن لا الحإعة الواجس، إن يقول! س قول فيضعف هدا وعل 
قعلميها إثم ولا المجد حاب إل ولو بيت ل الرحلان يصل أن محوز وأنه 

صعيمؤاجد المق محبا لا الحاعة بان القول لكن حصلتؤ، الحاعة لأن ذك؛ 
اف.عيره من إلا المسجد محضرإل أن الإنسان عل عتن فرض فهي حدا، 

منحرجت، فإذا هدا وعل الهلهارة، كال بعد الجد قصد فضيلة ٣— 

ولا؛يتلث، ق تتوضأ أن فالأفضل للوضوء محلا المسجد ق أن تعلم وأنت بيتك 
وأنت،-حرجت، ل؛يتلث، توضأت إذا لأك الجد؛ إل تأق حتى الوضوء توحر 

سكان إذا إلا الأجر يفوته المجد س توضأ فإن اممه، س الأجر ترتقب متهلهر 
فنعم.يتوضأ أن عادته 

ورفعةالهنة، اكلأ>ث،! الفواJال ^٥ به محصل الحاعة إل المثى أن ٤" 
السيئات.وتكفر الدرجات، 



اثصلأة4مهاضع انمساحد ا كناي
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الصحابةلكون الواجب أداء ق يتكلف أن الإنسان عل حرج لا أنه ٥— 
مالصف، ل يقام حتى رجلتن يثن ياذى منهم بالرجل يؤتى عنهم اش رضي 

علمأصر أنا ،؛ Jliؤإن حتى محضر، أن عاليه حراما كان صرر عليه كان إذا 
كانإذا أما ]اس:هأ[، مثوأ ^ يقول: اممه لأن لا؛ قيا: الضرر، 

بصلاةوأش الصؤاعب نحشم الإنسان أن لو لكن عفو، محل فهو ضرر بلا مشقة 
بأس.فلا الشقة مع الحإعة 

لومما أعفلم أجره بأن نقول فهل المشمة؛ مع المجد إل الريفي حضر ؤإذا 
بيته؟ق مل 

لكنأجرا، أكثر إنه يقال: وقد الرخصة، بابج من يقال هدا لا؛ فالخواب،: 
يفعله نفعل يشق ألا الأول لأن له؛ ولا عليه لا كفاما نحرج أنه أرى فيإ 

أنمحس، كإ رحمه نوش أن محب، افه فان له، رخص قد تعال والله اإهلاءاُت،، 
تؤتيىمئُ

لكونالواجس، أداء ق بأخيه الإنسان استعانة جواز عل دليل فيه ٦" 
الصفإ.ل يقام حتى رجلن بتن :بمالي به يؤتى الرجل 

ليمام *حش عنه! الله رضي لقوله الصافة؛ وجوب عل دليل أيصا فيه ٧" 
يقومأن لأيد أنه عنهم الله رضي الصحابة عند العروق العهود س وأنه اإصفاا٠، 
كثيرة.أخرى أدلة تدل هدا وعل الصف،، ل الإنسان 

٠٠٠

محهما.اف عمررصي ابن عن ( ٣٥٦٨حبان)ابن أ-؛محه !١( 



ا،زذناذن إذا الجد >، مذا}مدج النهي باب 
 ===================—==^===^=ً٦٧٥

باباضضائشضاسم|داأدذائإدذ

بنإبرامحم عذ الأحرص، أبو حيكا قيأ، م بى بي أبو حدقا " ٦٥٥
الوينقائل هزيزْ، أيير نع المنجد ِق قعودا كنا (! Jiiالشعثاء؛ م ص المهاجر، 

المنجد؛من حنج حس ثصزjjy ، 0أبو،هأبمة بمثى، المنجد مى و-4و ممام 
وسللم.علمنه اف صل المامم آيا عصى ممد هدا أما آبوهريره• مماو 

صمحك-؛ y -م: ثناذ خذلك اأكئ، ص م انن ^!١ -  ٦٥٥
آباتسمنت ماوت أبيه؛ ض المحاونج(، الشعثاء أي بن أئنث، عى تعيد، بن عم 

أبا■ءصو_، ممد هدا أما ت ممال، الأدان؛ بمد حارحا النجد عبماز رجلا ورأى هريره 
^١٣^٥١ضل ام 
محللا فانه المجد ن، وأنت، المؤذن أدن إذا أنه عل يدل الخدين، هدا [ ١ ] 

علمنهاض صل القاسم أبا عمى ®هقد عنه؛ افه رمحي هريرة أي لقول الخروج؛ لك 
واللام،الصلاة علميه الني، لفظ يدكر لم لأل حكتا؛ ارضع من، وهذا وتلم®، 

اللمفغلفيكون معصية، هو هدا والحكم اللفظ، هدا عل الرب الخئم ذكر ؤإنعا 
وسلمعليه اطة صل الرسول كأن رالنهي،(، هو يكون عنه؛—)المعصية( عر الذي 
ؤ،كان سواء المخالفة هي ورالمعصية( المجد، من الأذان بعد نحرجوا لا قالت 
المحفلمور.أوبفعل المأمور ترك 

منأف الفاءلت عن النفلر بمهير ادك%ا ذكر إنما عنه اف رضي هريرة وأبو 
وملم.علميه الله مجل القاسم أبا عصؤ، ممد حرج 





اذنالزذنإذا •_المد باباصعقا1موج 
 =^=٦٧٧

بالتموص؛ؤيقيل مطلما أوالحكم الفتوى عنهم الله رصي يدكرالصحابة وأحيايا 
ذللث،،أشبه وما والتدثة وقضائه النسك اد يفمحرم وم جاغ من عل حكمهم مثل 

الصحابةعن ورد لأنه قالوات أوالنسيان، بالحهل فيه يعير لا أنه العناء بعض قفلن 
عنهماف، رصي الصحابة إن فيةالت ينتفصلوا، ولر الحكم هو هدا أل عنهم الله رمى 

مثق ؤاثغجوم«، الحاجم لأهؤ وكدلالث،ت اجلواتع، عن النفلر بقطع الحكم يذكرون 
^٥٥١®قالت رمضان ق الأحر محجم أحدهما وملم عليه اف صل الني 

تقولإنلث، قال: الإهر١ا رحمه شيخه عل اطه رحمه القيم ابن أورد وانغجوماا، الخاجم 
ابنفقال يعنان؛ لا الرحلان وهذان اكلر، فعل ولو يفعلر لا بالحهل العذور بأن 

الحاحمأفطر أقول: فقد هذا، عن النظر ^ ٥٥الحكم بيان ا،لقصود ادله: رحمه تيمية 
هكذاعليكا، ثيء لا لها: فاقول نعلم، ل؛ نحن ؤيقولأن: يقومانإئ ثم والمحجوم، 

أنهشالثإ لا الصور بعض فمي وٌملم'ا؛ عليه الله صل الثامم أنا عصى لأممي أيصا: 
*ذلك أشبه وما ؤيرجع ليتوضأ أوحرج لحذر حرج كمن معصية، فيها ليس 

الشخصن.تعيينه ذللث، عل يشكل قيل* فإن 

ه.نفالشخص وليس الخنس، عنه النه رصي هوأراد فالحواب: 

عنهاف رصي هريرة أبا جعلت قرينة هناك تكون أن يمكن ألا قيل: فإن 
الحكم؟عليه ينطبق الرحل هذا أن يعلم 

ذللثج،أشبه أوما الصلوات عن متكامل هذا أة علم قد أنه ربا فالحوابج: 
بأنءالم مثلا أوأنه الحكم بيان قصده أن يمكن عتن، قضية هذه إن حال كل فعل 
هكذا.تقتفي الرجل هذا حال 

الخوزك،•ابن دار ط. ٢(  ٤٨الوسن،)م »إءلأم )١( 



اكلأةاشع ٠٠٠اثمساحد كناس 
=—=ً======ك=ستًش==٦٧٨

دوناسمه عن وملم عاليه الله صل النثي بكنية التعبير الحديث هدا وق 
أنفيجوز الإنشاء، باب من أوسع الإخبار باب لأن وذللث، بالوصف، ذكرْ 

دكاءلاعئعلؤأ ؤ تعال! افه هال، فقد ناديته لو ولكن اطه، رسول محمد قال أنول؛ 
أوالرسالة، يوصم، نادو0 بل ]الور:"اا"ا، ستبماه سيكآ يتهكمَةدءا؛ أفيؤل، 

ذلك،.أشبه وما البوم بوصمذ 

فإنالفاعل؛ عل الحكم ق اكسرع عدم إل الإمارة أيقا الحديث، ^ا وق 
الرحلعل تزكثم ولا خارجا، الرحل رأى حتى يتكلم 1؛ عنه اممه رصي هريرة أبا 

آخرمكان ق ليجلس يقوم ربإ لأنه المجتمع؛ من أو الصفا من يقوم أن بمجرد 
يستحق.بإ عليه تكالم فحيتئلم. حلج إذا لكن المجد؛ فس نق 



بماطش سلأةاضءواسع كل باب 
 ===========^=====^^=====٦٧٩

الحرمحمي،تلمه بن اليثرْ أنحويا إبراهيم، بن إنحامح، حدسا — ٦٥٦
بىالرحمن عبد حيكا حكيم، بن عمحاف حدكا 3ناث~؛ ابن ~ومت الواجب عبد حدقا 

وحدْ،قمعي العرب صلاة بعد اثنحد عمال بن ■عمان يحل قال• عمرة؛ أن 
مووتوتلم عثه ، ٥١صل ، ٥١رئول شمت أحي، ابن ^١ ممالت ممعدت!ليه 

خماعقالئنحِو صل ذقن الم، قام هكمحإ حماعة ِفي الشاة ضل »_ 
pfe ) ه((.الم ضل

)ح(،٥١ثد محقد;ن يدكا >ص، نن زمث -وخدشه ٦٥٦
تهلم ص ئمثاف، ض حميعا الرراق؛ عبد حدقا يادت واؤع ن محمد وحديي 

أ.الإنثاد،»وذلثآ خدا حكيم؛ بن عثناف 
ض،طئثابج-ض:ءم-،

ئاويمول؛ اش، عد بن جندبر ثمنت قال؛ بمترين؛ بن آني عن حالي، عن 
اممهقلا اممه، ذمحة ههوق الصبح ضل ارقي وثللم؛ عليه اش، ضل افه رمول 

زنارجهنم«.قي يئيءكدرئ ذقته من 

ومنالليل، تصم، قام فكأما العشاء صل من أن ظاهر؛ الفضيلة وجه آ ]١ 
الليل، نصففيكون العشاء، مع الصبح يعني؛ كله؛ الليل قام فكأما الصبح صل 

للصبح.الليل ونصفإ للحناء، 
ءوه-ثإت-



اثملأةاشع  ٠٠٠المساحي كنايا 
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حالي،عذ حيكاإنكاعل، الدوزقئ، بنإبراهم يغموب وحدكه - ٦٥٧
افهصل افه رسول محال يقول• المسرى جئدبا نمعت مال؛ سؤيى؛ بن انس عى 

ذمتهمذ اش يطوكم ملأ اش، ذمة ق ههو الصئح صلأ0 صل ١امن وسئم؛ علنه 
•ذثارجهم" وجهي عل ؟ي م بثيءإدركه ذمته من يطلبه من محإثه خ■؛؛ 

بنذاوذ ص هارون، بن حدس1 ثيه، م بن بكر ابو وحدثتا — ٦٥٧
تندا،وسلم؛ عليه افر صل البي، عن سميان، بن جندي—، عذ الحسن، عن هي، بثا 

نللم:ثئن:>ئمنايج«ا"ل

صلمن وأل المبح، صلاة فضيلة عل دليل فيه أيقا الحديث، هدا [ ١ ل 
وأمانهالله عهد ق كال ؤإذا وأمانه-، عهده ل -أي: وجل عز الله ذمة فهول الصح 

حالفإذا لأنه ثيء؛ ل تعال افه نحالف فلا والأمان، العهد هدا يراعي أن لزمه 
منافه يطلثنحم املأ وسلم: عاليه اهله صل قال ولهدا العهد؛ نمقي فهوبمنزلة افه 

ذثتهبثيء«.
ممنالمعصية من أعظم الصبح صل ممن المعصية أل هذا معنى هل قيل: فإن 
لربمل؟

العهد.هدا مراعاة عل بتاء لا، فالخواب: 

المار؟ل يكبه فهل المجر صلاة بعد اه عصى ؤإذا قتل• قإن 

ولابد.عليها الييعدبح الكبثرة العصية الراد لعل فابواب• 

صلمن فضيلة ففيه الصبح؛ صل نن آذى تن نحدير الراد هل قيل: ؤإن 
اهمحففله؟أن الصبح 



بم،ءاتبابههلسلأةاراثءواسيحفي 
٦٨١========ًًًد^=^====^==^= 

بطاعتهتقوم أنك ربك وبينه بينك الذي العهد لكن هواإلعنى، هذا ٠الخوابت 
معصيته.وتترك 

قأو حمامة ق صلاها سواء أنه الصح(( صل ررمن الحديث: ظاهر ولكن 
يكونأن قاما الحاعة، ق والفجر العشاء صلاة فضل ق الترجة أن مع حماعة غر 

قوليقيده هذا إن يقال: أو الحديث، يقيد آحر لفظ أو أحرى، رواية هناك 
وصلاةالعشاء صلاة الناشز عل صلاة ررأثمل واللام: الصلاة عليه الرسول 
الصبح؛عل نص ؤإنإ واسع، افه ففضل ؤإطلاقه ظاهره عل حمل ؤإل اشحر،<، 

قسيعا لا الناس س لكثير يكون ما أؤح يكون قد الذي النوم وقت ل تاق لأما 
الليل.آخر ق نومتهم تكون ثم الاإيالي يسهرون الناس كان حيث، هذا، عصرنا 



اتصلأةؤبمداضع اثهساجد كتاب 
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يوص،أح؛رفي وف، ابن ءع ائصئ، عض بن ■>نطلأ حدمحي " ٣٣
—وهومالك بن ءثال اف حدية؛ الأئصاوي الربع بن محمود أف ابن؛نهاُب؛ عن 
اتىانه الأدص|ار—؛ من ^١ ثهد ؛_ وتئم عليه اطه صل اللمي أصحاُب من 

وانابصري أق5نت قد إل افه؛ رسول يا ممال! وسلم عليه اطه صل افه رسول 
أنأنشئ ن:تهيني الذي ١^^^، ناو الآ؛طاث كانت أثل 

ئآنحدةمصل ق فتصل ثأيٍر اف رثوو يا ١^١ وددت كم، ئأصل تنجيهم آيا 
قالاف®، ثاء إن راسأهعل وثلم! عليه اممه صل الله رمول ممال قالت مصل، 
النهار،ارثثع حنن الصديق وأبو؟ز وسلم عايه ايئه صل اهله رسول قعدا عثان• 

 J١^،ذخل خز عئيز ٣ ئ، لَئأذك وص ه اشُ ضل  ٥١زئوو ئاظ
مماممح«،ثاو:همتإلسمينامح،، 

قال!سلم، ثم ركعتم( قضل وراءه مممنا ئهمت، وسللم عليه اض صل اممه رمحول 
خرخولنا الدار اغل من رخاث، قثانر ثاو،ت له، صنعناه حزير عل ولحبسثاه 

ممالالدحثن؟ بن مالك اين منهم؛ مائل ممال، دووعدد، رخاث، الست اجثءغ,في 
\لأعوج:ضر ١^ رئول ئقاَل اشَؤزئوَلث، نحث لا ئنافق ذلف، بجم: 

1 ^ق تئن »لأ  ،،IJIJ ١قد واة لأJ؛١١اف؟ا«، وخه بدبم، يرد افُ ي \م لا ; ق:،
ممالقال؛ للمناشن، وثصيحته وجهه رى ئإيإ ؛ال،؛ أ■ءلماورسونه اش ؛١^١؛ 

افهإلا لاإله قاو: من النار عل خئ؛ ئد افه »قإو وسثثي: عثه اطه صل افه رسول، 
الأُصاريمحمد بن 1ءصير؛( ا-نألت، م ثهاُت،: ابن قال اله<،. وجه بدلك يمهم( 



بعذرعذاأج*اءات دالنغم الرءه،ات باب 
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ننيئانربع بن محتدب ■؛دث ص ّتا؛<م~ ص دم تاب بق أط ~نم 
بملكا"'ا.

للعير،الحإعة صلاة ترك ق الرحمة عل دليل فيه أيما الحديث هدا [ ١ ] 
فإنهالةاو_، وحضور بالخشؤع نحل ما كل وهوت بضايهل، تضعي ربإ والأعدار 

والأمطارالشديد والرد والريح والغاممل البول كانحبامحي الحإعة؛ ترك ق عدر 
قالثمة توحب أو الخشؤع تفوت أما يجمعها أعذار فهده ذلك، أشبه وما 

الحضور.

منها!فوائد فيه الحديث، هذا 

ؤإنأصحابه دعوة إجابة ق ومحلم آله وعل عليه اش صل النثي تواصع ~ ١ 
بنعتبان دعوة أحاب، وسالم آله وعل عليه الله صل النبي لأن بمدين؛ كانوا 

عنه.الله رنحى ماللث، 

عتبانءللس، حيث، وسالم اله وعل عليه اف صل الثي، بآثار التثرك ٢" 
ممنغثرْ به يلحهم، وهل مصل، ليتخذه بيته من مكان ق يمل أن منه عنه افه رضي 
حاصهذا إن أويقال الأنبياء ورثة العلياء لأن والدعرة؛ والعبادة العلم ق ورثه 

وأنهوملم عاليه اض صل بالنبي حاص أنه الصحيح وسلم؟ عليه اف صل بالنبي 
3،وملم آله وعل عليه الله صل النك، ورث ممن كان ؤإن حتى غرْ به يلحق لا 

منأول لكان غيره به يلحق لوكان الأمور هذْ مثل لأن والعبادة؛ والدعوة العلم 
الصحابةعهد ق ذللث، نحصل ولر ۶؛،،!، الله رضي وعمر بكر أبي( مثل به يلحف، 
صلويقولت بيته إل بشيخ يأق الإنسان أن الختلآ فمن هذا وعل عنهم، الله رضي 

مصل.لأنحذه الكان ذ.ا هق 



اثملأةؤبمواضع الساجد كتاب 
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ذلكثيت وقد داء، لا الأحيان بعض و هذا م حماعه، جواز - ٣ 
حاعهصلاها ربإ الليل، صلاة نمهات قضايا، عدة ق وملم عليه اش صل الشي عن 
اضرمحي اليان بن وحديقة عود مبن اش وعبد عباس بن اض عبد معه صل كا 

كانإذا أنه المهم ؛، نانلة؛ ق وراءه واليتيم عنه اش رصي أنى أيما وصل ، ٢١١١٠٣
الليلةنجتمع يهال،! أن مثل عليه مممق راتب قيء وأما به، بأس فلا راتبا شيقا ليس 

الثق.س وليس حهلآ فهذا ونتهجد الليل صلاة لنصل ليلة كل أونجتمع 
الصلاةعليه للرسول، ملازم وأنه عنه اطه رضي الصديق بكر أي فضيلة — ٤ 

افهرضي بكر أبو ومعه إلا مدهتا وملم عليه اممه صل النبي يذهب أن قل واللام، 
عنه،اش رصي أصحابه وحير إليه، أصحابه وأحمت، به، أصحابه أحص فهو عنه، 

بصحبتهعليه اض فضل نعرف وكذلك، الأمة، هذه عل فضله له نحرف أن فصت، 
عليهاش مجل للرسول( صحبته أن ثالث، ولا وسلم، عليه اش مجل للسهم، وملازمته 

ورسوله.لثه فيها المنة وسلم 

أنبمعنى مهمة، فائدة وهذه شأنه، س هو بإ يبدأ أن ان للأنينبغى أنه ~ ٥ 
التينإل وصل، ■حنن وملم عليه افه صل النبي لأن مو،ء؛ كل، ئبل، يالممود يبدأ 

رنمالعلم، ل المر باب العلم، كتاب الخاري؛ فأخرجه اطه رمحى عباس ابن أما )١( 
•مدوأما (، ٧٦٣)رنم ونامه، س الُك، صلاة باب ايافرين، صلاة كتاب ومسالم؛ (، ١١٧)

رقماللل، ؤ، الهيام محلول، باب التهجد، محاب المخارى: فاحرجه محه افه رضي مسعود بن اف 
ول(، ٧٧٣)رقم القراءة، تطويل اسماب باب المسافرين، صلاة محاب ومسالم: ١(،  ١٣٥)

القراءة،تطويل استحباب باب السافرين، صلاة كتاب لم: مفأخرحه عنه اش رضي حذيفة 
رقم)تآض.

كتابومسلم: (، ٣٨٠)رقم الحمير، عل الصلاة باب الصلاة، كتاب البخاري: أخرجه )٢( 
(.٦٥٨رقم)التافالة، ق الحءاءة جواز باب اجد، الم
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أنلك فينبغي له، اكدم الطعام ليأكل محلى ولر ، ٠٠أصل؟ أو ئريد ررأين ت مال 
قمحي العلم طالب عليه سر أن يبغي وهذا تتأحر، ولا القصود بفعل بادر 

الكتابفتمسك السائل، من آله متراجع أن تريد أحيايا للعلم، مراجعته 
إلمراحعته تريد ما فترك يعحك، ثيء عل عيك تقع ثم الفهرس وتتعرصى 

فتاوىمراجعه ق هذا يكون ما وأكثر الوفتا، عليك فيضح أعجبك، الذي هذا 
ثممعينه، أله متريد وأنت، الفهرس تراجع افه، رحمه تيمية ابن الإسلام شيح 

وهذاهذا، إل تريد أنت، الذي فترك للئ،، تروق مسألة المراجعة أثناء بلث، يمث 
الفكرؤيثئت، الوقت،، عليلث، يضيع هذا غلمتل، 

ولهذامنه، أصحابه يحرفه تواصنا واللام الصلاة عليه الض تواضع ٦" 
ماء3، ينل لخم عندنا؛ المعروفة الشوربة ص قرية وهي حريرة، الأكل ل له قدم 

دقيقلأنه عصيدْ؛ يسمى فإنه لحم فيه يكن لمر فان ؤيعصد، الدقيق عليه يصبإ نم 
تواصنا؛الناس أشد وملم آله وعل عليه ايد صل الرسول أن سلن، ولا يعصي، 

عليهله إكراما الذباح له نذبح لكنا ذلك،؛ مثل ق محيره اعتبرنا اثنا فلو ؤإلأ 
واللام.الصلاة 

إليهياب ولهذا كله؛ الخي أهل عل فضل له يكون الفضل صاحب، أن - ٧ 
بهللامتثناس واللام الصلاة عليه البي إل حضروا الحي، أهل س حماعة 
حثه.أهل عل وبركة حبر ففيه منه، والاستفادة الكريم وجهه ورؤية 

النافلةق ولا الفريضة ق لا الإمام حلف يكونوا أن للمأمومن السنة أن ٨" 
قالله رحمهم الفقهاء قاله ما أن نعرف وبه حلثهاا، اريصلثا عنه! الله رضي لقوله 

سليس هذا أن ، نعرفالإمام، ْع فيقف يتقدم أنه تاما الصف فيجد يأق الرجل 



اكلأةساضع اثهساحد كناس 
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القصوىالضرورة عند إلا أحد ساركه ولا بموقفه الإمام ينفرد أن التسة إذ السة، 
وجد~ق هنا —خصوصا الناس س كثير اعتاده ما أبما نعرف وبه آخر، ثيء فهدا 

يقفبل له، أصل لا وهذا الإمام، ْع أوحاملوها أهلها ، وقفالحنانة هدمت، إذا أنه 
أوالمريقة.النافلة أوصلاة الحنانة صلاة ق مواء مقامه ق وحده الإمام 

علوقمت، يقول! ، الصحيحن ق عنهإ الله رصي عباس ابن حديث وأما 
فلابدواحد، ومأموم إمام ادنينت صارا إذا فهدا وسالم؛ عاليه الله صل الثي بمار 

الحإعة.ق المصامة من لابد لأنه جنبه؛ يقف، أن 

القوم•بن رجل قال حنن وذلك الملم، عرض عن الذب عل دليل أبما فيه 
ثاو_'، ١^ تح1، لا ثئافق ذبم، بمم: قال الد-محئن؟ ;ن ج أش 

اقي مد 1لأؤاة ^^،، له اللهُظوهثطا: ضل افٍ ذثوذ 
وجهةثرى قإء ماوأ أعلم، ورثوله اممه مالوا! ماو،ت الأوه؟!ا، ولحة بدللث، يريد 

حئ؛هد افه وإل  ١١وملم! عليه افه صل الله رمول قال، مال،ت للمنافةارأ، وثمحيحته 
الحديث،من الدلالة وجه افه((؛ ولحة دبم، ضي اه إلا قال: ثن اش عل 

عزضه.عن ودامع دب، واللام الصلاة عليه الرسول، أن 
إلهلا هال: هد نزاة رر1لأ وسالم: عليه صل هال حيث، بالظاهر العمل ٩- 

خملوسلم عليه افه صل النم، أن ذللئ، وجه الأده؟ا*، وجه بدللث، يريد الله إلا 
اممه،وجه اممه( إلا إله درلا يبتغي أنه قلبه ق ما هو فالبامحلن الغناهر، عل الباؤلن 

الصلاةعليه الرسول أن ميع ييتم، أن إلا اللهم ذللثخ، يقول أنه فهو الظاهر وأما 
حصائمحىمن هذا فيكون إحلامحى، عنده الرجل هذا بان علم ءندْ واللام 

نحرثبم)ص:؛ا/ا■(.اتدوم 



باباا>سهماص1فضابمئيجر

وهوإليه يه يؤتى لكن الذي الرجل ل قال كإ واللام الصلاة عليه الرسول 
الرجلهذا أن وسلم عليه اف صل النبي فامحر ممرا، إليه به فيؤتى الخمر، يشرب 

تنقول أن إما فالأن ممكن، وهذا ، ورسوله اف محب أنه الخمر ثرب، يكثر الذي 
فإنناحثرا إنسان لنا أبدى إذا وأنه والظاُر، العمل عل دليلا الجدين، هذا ق إن 

الرسولحصائص من هذا إن نقولت أن ؤإما ظاهر0، يوافق باطني أن عل نحمله 
لام.والالصلاة عليه 

اممهمحب، لا منافق بأنه الرجل هذا وصف الذي هذا لأن بالقراتن؛ العمل —  ١٠
علوالأدلة Jالذلاهر، عمل أنه ثلث، لا وهذا المنافق؛ن، يوال بأنه استدل ورسوله 

ممرةالظاهر— الأمر من والقرائن والذلاهر، بالقرائن الحمل —وهي القاعدة هذْ 
افه.رحمهم كلام وق والسنة القرTن ق حدا 

عليهاف صل الرسول لأن يوبخ؛ لا فإنه فلنه عل بناء قولا فال من أن — ١ ١ 
اثاإندعا من أن مع يوبخه، ولر دللث>ااا له ثقل ررلأ قال! بل الرحل، يوبخ لر وملم 

لكماُى.الموصوف، يكن لر إذا عليه يعود فإنه بالكفر 
افه،وجه بذللثه يبتغي اممه( إلا إله )لا قال؛ من المار عل حرم افه أن ~ ١ ٢ 
يبتغيافه( إلا إله )لا مال: قد دام ما ذنوبه عل يعيب، لا أنه الحديث، هذا وظاهر 

أيعل يعاقب لا أنه يقت،سمئ فهذا المار عل افص حرمه إذا لأنه اممه؛ وجه بذللثج 

عمرعن ( ٦٧٨رنم)"الخمر، شارب، لعن من يكره ما باب الحدود، كتام، اJخارىت أحرجه )١( 
اشمحه.رصي 

تلم وم٦(، ٠ ٤ رقم)٥ واللعن، ال، من ينهى ما باب، الأدب،، كتاب، اJخارىت أحرجه )٢( 
اللهرصي ذر أيى عن ٦( رنم)١ وعويعلم، أبيه عن رغب من إبجان حال، بيان بابح الإي،ان، كتابه 
عنه.
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ومرقزنا ؤإن يعني اض، وجه بدلك يبتغي اش( إلا إله )لا يقول• دام ما ذنب 
إلهرلأ قال: دام ما اص عل حزمه قد تعال اه فإن كبثرة؛ كل وفعل القس وقتل 

الأدلةلأن الأحرى؛ الأدلة مع مشكل وهذا اف، وجه بدلك يبتغي اش( إلا 
الكبائر.من هي الش العاصي بعض فعل من عل بالمار الوعيد عل دلت الأحرى 

تفزهلا T_ إذا الإنسان إن قولهم: عل المرجئة به استدل الحديث وهدا 
فلاشك، لا مؤمن فهو اش وجه به يتغي اف( إلا إله قال؛)لا من لأن معصية؛ 

المار.عل حزم قو دام مجا محصية تضره 

اف(إلا إله )لا يقول: لأنه يكفر؛ لا الصلاة تارك إن ،: JUض به وامتدل 
لأنوذك ذاك، ولا هذا عل لا الحديث ل دلالة لا ولكن اممه؛ وجه يبتغي؛دلك، 

انإنكل افه، وجه به يبتغي بكونه القول هذا قيد واللام الصلاة عله الرسول 
افهعن يبعل"ْ عملا عمل فإن اش، عن يبعدْ عملا يعمل أن يمكن لا افه وجه يبغي 

عدمعل الحديث ٠أذا الدلالة فرضر وعلميه افه، وجه يبتغي لا أنه عل دليلا كان 
علإذن به فنرد كبثوا، جرما أجرم من تعذيب عدم وعل الصلاة تارك كمر 

لاثكفر.الصلاة تارك بأن القاثلن وعل المرجئة 

افُإلا إله لا مال: ررمد وملم: عليه افه صل الني ئل إنإ مرحي: ىل فان 
للممتاشن؛ونصيحته وجهه نرى القائل• فول مقابل ل اذتحُ لجة ^■^٠ يريد 

النيقال ذللث، ومع معصية، ظاهره عملا يعمل الرجل هن«ا كون مقابل ل يعي• 
،وجهاف؟ا«.٠٧٩إلااطهيريد/١٩ين.مال: ١١صلاممهعليهوسلم: 

افهإل يتقرب أنه يعتقد فلابدأنه للمنافمن وجهه كان إذا الرجل ا هلم• إن قلتا: 
اش.وجه به يبتغى فصار الانحاه، -يذا 
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منالعلعاء من أل عل دليل الحديث لهذا الله رحمهم العال،اء امتعإل وق 
يآخدفتجده واحد، حانب من إلا يبصر لا عوراء بع؛ن النصوص إل ينفلر 

نصوصيؤييع الوعد بنصوصي ياحد الوعد؛ نصوصي ؤييع الوعيد بنصوصي 
يآحدالناس يعفس نحد الصمات ق أيصا وكذلك وييالك؛ فيضل الوعيد، 

وذالالتميل، مع محيجت الإييامتج، بنصوصي يأحد ويعضهم النفي، بنصوصن 
بينهافيجمع كلها، للادلة منشرحا صدره الله جعل س وا،لومق التععليل؛ مع ينمي 

حد-يا.ويا 

الأتانوأن افه، وجه الإنسان -يا ابتغى إذا افه( إلا إله فضيلة)لا -  ١٣
تامه.نجاة النار س -يا ينجو 

كثيرة.فوايو أيصا وفيه 

مال؛الرراؤ، عبد ض كلامحا حمد؛ بى وعد زاؤع، بن محمد وحدسا - ٣٣
مالالث،؛بن عثاف عن ربيع، بن محوي حييني مال؛ الرهري؛ عن ْنمئ، أح؛رثا 

يونسحديث، )شز الحديث، وماى وملم عليه افه صل افر رسول اتست، ثال! 
الحديث،1ورادِق الدحيثن؟ أر الدحثن بن ماللث، ايى رجلت ممال مال1 أثه عي 
أظىما ممال! الأنصاري، ايومب، آبو فيهم مرا الحديث، تيدا ئحدئت، محمود؛ قال 

عقالإل رجغت، إل نحلمت، ؛  JlSهلت،، ما ثال ونللم عثه ^ ٧٥١صر اممبم زئول 
ثومه،وهوإمام تجرم يهب، مد يدا ثيحا ٥^^٥ إليه يزجنت، مال؛ امألة، أف 

مرة'أول حدييثؤ كء1 محدينيه الخديثإ، ^١ عى مثألتة جنبه إل ثجآنثؤ 



اثصلأةؤبمواضع اثهساجد كتاب 

إليها،اقهى الأمر أف رى وأموو يرائص دلك بمد ئزلش يم الرهري؛ مال 
ظأغأذلأ:بجلأ%ر

يقول:الحديث، -بدا الرحئة الئ، مثيبع إل -بدا أشار اممه رحمه الزهري [ ١ ] 
•يقال ولكن إليها"؛ اقهى الأم أف واموورى مرائص دلك بمد يزلن رءيم 

العلممن فلابد الهجرة، أول ق كان الحديث، هدا أن نعلم أل لابد أولا• 
بالتا;نح•

القائليلزم افه" وجه ااآإنؤيأذ.إلن القيد: هدا لأن هذا؛ إل حاجة لا وثانيا: 
أنايقول: الشخص أن المعقول من ليس لأنه الحرمايت،؛ وترك بالواجباتا بالقيام 

قالمن كل وشإلأ، يمينا معوجا يسلك'لربما نم الفلأف، البلد إل أصل أن أريد 
يوصللث،الذي القويم الهلريق لسالكت، حما تريد0 لوكنت، كاذب،، إنلئ، قلنا: ذللث، 
إليه.

يال،وسلم عليه اف صل اممه رمول أقلى راما عنه: اش رصي أيوب، أبى وقول 
افه.رحمه الزهري منه حافخ مما ، حافلأنه ملت،®؛ ما 

٠٠٠
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الآنناءتض ممم ئ النإ1 ص تن إنتاد ُءئقا - ٣٣
اضرثوو ضا ة إمحا مال؛ الربح بن محموث ص الرنري حدش ئال• 
هاوتمالك بن عكاز محدسي محئودت قاو داوثا، ق دلؤ من وسلم عليه افّ صل 

وكعتي،تا مصل موله؛ إل الحدث وساق ساء محي بمري إل اممه، رسول يا محلف؛ 
نايكن ي لزلة، ئئاثا خثث م اضُظدنطلم ضل اض زجتا 

سينزثادةثوصثملال

اللهرحمهم الاالإء أحد وقد ٠، اليخارير ق كإ سنوات حمس وله ويما [ ١ ت 
سنوات.خمس له ولوكان الراوي نحمل بمح أنه هدا من 

دونبإ يكون محي بل سن؛ن، بع يتقيد لا التمييز أن أيصا منه وأحيوا 
أتهوكإ الغالس،، هدا سنوات، سع تمام بعد إلا يكون لا أنه الغالب لكن ذلك، 
الثامنة.بعد إلا يميز لا من يوحد السع محبل يميز من يوجد 

٠٠.

)٧٧(.رقم اكغيرِ، ملغ يصح متى باب العلم، كتاب البخاري! أحرجه ( ١ إ
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مؤبيالdمواسمةضضيومحةومحuباب 
\ثطجله\ج JAوهيوف 

تنإنتاى ض نابك، ئل ٧,؛، ئاو: ■ثئقامحين،تح؛ - ٦٠٨
اهصل افه ونوو دعت ملكه جدثة أف مالك؛ بن آس ص طلحه، م ين افه عد 
بنآس محال ه5ماا، ئأصل راقوموا : Jliم منة، هأكل صنعته لطعام وتلم عثه 

عانهممام خء، مضخته لبس، ما طول من انوي مد لتا حصثر إل مقنن مالك،• 
ورائنا،من والعجوو وواءه والستم أنا وصممت، وتلم، علته اش صل اطه رسول 
أ.ائصزفا ثم زكعتمر وتلم عليه افه صل الله رسول، لتا مصل 

وهدالعاوض، بل داما لا لكن حماعه، النافلة جواز الحديث هدا ل [ ت١ 
السابق.عنه افه رصي مالك بن عنان حديث يثبه 

ذلكمن يلزم ألا بنرط لكن للرجل، الرأة دعوة جواز عل دل؛ل، أينا وفثه 
ماأو منه كد أو مجاله أو بحلمه قومه؛ ق شريثا الرجل هذا يكون بان محذور؛ 

ذلك.أشبه 

ررصثنقعنه: اطه رمحي أنس لقول الصي؛ مصامة جواز عل دليل أينا وفه 
1ازالتلمزناةة«.

قكان لما سخ وهدا أمامهم، إمامهم يكون الثلاثة أن عل دليل أيما وفيه 
وصارهدا سخ ثم بينهما، الاثتئن إمام كان الإسلام أول ؤ، فإنه الإسلام؛ أول 
ءاوه،ا.متقدما الأنمن إمام 
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سافياص؛ف1نمحاسمل؟قال فإن 

هداعل والدليل بدليل، ماتجلاصسفيمضإلأ الأصلأن مما: 
افهصل الشي صلاة حكوا ئا الصحابة أن الفرض( ق ثبت النقل ل بت ما رأن 

ا1كتو؛ةراا،عاليها يصل لا أنه غير قالوا: السفر ق راحلته عل وملم آله وعل عليه 
الراحلةعل الصلاة أن ومعلوم الاءالة، ق المكتوبه اح؛و يلحى لئلا الاستثناء وهدا 

المهمإنإ الضرورة، محي الفريضة ق أو فقط المافلمة ق إلا تكون لا لفر اق 
أرادواالمكتوية عليها يمل لا أنه غير قالوا: ح؛ن عنهم اش رغي الصحابة أن 
الفرضق ثبت، الفل ق ثت، ما أو فالأصل الافلة، عل المكتوبة أحد يقيس ألا 
دلل•إلا 

بشرطهدا لكن بالعجوز، الكبيرة المرأة وصم، جواز عل دليل أيما وفيه 
يزهاما كبيرة عجوز أنت، للمرأة: لوتقول الماس بعض لأن ذللثج؛ س ثبنع ألا 

أنهعلمنا فإذا ذللث،، يره لا ثاس.، أنتج قلت،: إذا الماس بعض أن كإ الثيء، هدا 
أحتنا.أو أحانا نحزن أن ينبض فلا يرم لا 

صلاةكتاب، ت لم وم(، "١ رنم)٨٩ للمكتوة، ينزل، باب، الممصير_، كتاب، اJخارىت أخرجه )١( 
•عنها اف رمي صر ابن عن ٧، ٠ ٠ ل رقم الدابة، عل الناغلة صلاة جواز باب السافرين، 



اثملأة4بمهاضع اتهساجد كتاب 
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قال١^١^؛ بد ص كلامحا ١^؛ ث1دو ووغ، ثن شتاف وخدننا -  ٦٥٩
اضنئوُل كال ه ثن ض1ئس ١^، _J ١^، بد كدتنا ظ: 

ثأئئسن؛ وهو٤ب الصلاه محصر هزئا ، I^L^النا'س احس وتلمم عليه افه صل 
وسثم،عليه الله صل اللص وثوو يوم م ينصح، م مكشز محته ١^•^، دالس-اط 

ا.ل النحل جريد مذ ساطهم وكاJ لنا، مصل حلمه، وثموم 

معنيزتمحتمل هدا الصلاة،، محضر ت"مربثا عنه اف رهمى قوله t ١ ت 

أنيمكن وهدا وقتها، لحول يعنى! الفريضة، صلاة أي• الصلاة؛ حضور 

غثرْ•التاما فا ؤثصل، يقع، 
أنيريد أنه أي! المافالة، صلاة يعني! الصلاة،، رامحضز أنه المراد أن ومحتمل 

الصلاة.بحضور إرادته عن فعر يصل، 

التشاُهعلاس؛.علكلحالمحملهدا 
محس،لا الإنسان أن بمعنى! المصل؛ انحاذ جواز عل دليل الحديث، هن>ا ول 

إذالأنه برْ؛ من أو النخل جريد من مصل يتخذ أن له بل الأرض، يباشر أن 
أنين فرق فلا جود— الحال، الأرض مباشرة عدم جواز —أي! الحواز نت 

برْ•من أو النخل جريد من يكون 

لهيكنس كان حيث، وسلم اله وعل عليه الله صل الّتيا تواصع أيقا وفيه 
سفيصل المرام، 



سمةضصوومحرقوضبوءمىنياسهمات
٦٩٥ ==

ئ1عئ،ه اكاس، ن ٣ خدي خزي، زو;ن م - ٠٦٦
كذت\ءأو ه، ضل ١^؛، دم ٌ م ض ض؛_، 

قملصلاة، ومت، عم ل بكم" قلأصلأ ®قوموا ت ممال حالي؛ حرام وأم وار 
أهللنا د■ءا م يمينؤ، عل جعله قالت منة؟ آسا جعل ١^ كابت• وجل ئهال، بما، 

حويدملئ،!ا الله رسول يا ارن ممالت، والاحرْ، الدئيا حم مذ حثر لأكل اليج، 
I داأذ ئه ق دعا ما آخر ق وكال حم، لأكل ل قدعا قال• افهلهإ الغ   Jأكئن^٢ ®١٧
أ.فه<،ا له وبأرك ؤرلاوْ، ماله 

محملبتائا له أف ماله كثرة حلة من كان إنه فقالوات دعوته، اممه فقبل ]١[ 
ولدمم من أكثر البصرة الحجاج مقدم قبل لصلبه يئن وأته ا، لثنة اق 
أنأحرى رواية ول له، وسلم عليه الله صل النبي دعاء ببمركة وهدا ؛، ولدر مئة أو 

غبمرالقمة وهدم المئة، فوق بئر حتى عمرْ فعنال ٠، العمرر بعلول له دعا الرسول 
عتها.اممه رصي مليكة حديث، ق السامة القصة 

إنيمينه® عل جعله قال! منه؟ انسا جعل أيذ كابت،؛ رجل ®ئمال وقوله• 
فهومرمل•محضرها لر حادثة ق عنه الله رصي أنس عن بمقل افه رحمه ثابمتإ قيل• 

اكانية،الرواية ردليأر، عنه الله رصي أنس من سمعها الله رحمه ثابتا فالخوار_،ت 
متصلة.فهدم 

(.٣٨٣٣رقم)حمته، اش رمحي ماللئ، بن أنس متاف، باب الناف، كتاب الرمذي; أحرجه ( ١ر 
ا ٩٨٢رمم)ءناّهم، يفملر فلم غوتا زار من باب المرم، محاب اJخارىاا: اصحح ينظرن )٢( 
(.١٩ااالطقا>ت،اا)U/ ق سعد ابن أحرجه )٣( 



اكلأة% U»\AAiات«س1جد طناب 
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نناض عند عن سب، حدسا ر، حدس1 معاذ، بن اض عنتي وحدسا - ٠٦٦
اضصل الله وسول أف ،؛ ٠^١٣بن آنس ص محدث آنس؛ بى مونى سن الحتاو، 

•حلثج الرأْ واقام يمنه، عى داiامني مال أوحاكه وبأمه به صل وتلم عليه 
بنوه؛ر وحدسه )ح( حنمر. بن محمد حدثنا الس، بن محمد وحدثناْ — ٠٦٦

١^.مال:هشط؛.^١اينهي-؛ طكاجاوين-:ض:
)ح(. ٥١ئي تذ  Jjuانوثراقسن، محن ئ ى خثقا - ٠١٣

الئثائ،ض كلامحا ؛ ^٧١١٢قاد;ن ^^١ - داJ،: ثته؛ م نن وم د5^؛!١ 
وسلمعلنه اممه صل الئي ومحج ميموية حدسي ماو(ت مداد؛ بن اممه عند عن 

ثوبهأصابى وربإ حداءه، وانا يصل وتلم علته اممه صل اممه رتول كاف قالت؛ 
ا.٠^١ عل يصل وكان تجد، إدا 

أبومعاويه.حدسا دالأت وا؛وكزس_ا؛ سيبه، أف بن ا؛وبكر وحدسا — ٦٦١
الأغمثب•عي حمتا منهر؛ بن علأ حدثنا محال؛ تعيد بن ئويد وحدينج، رح، 
حدسايوص، بن عيني احمتدا لة—، —واللمظ. إبزامم بن إسحاى وحدسا )ح( 

عليحل انه الخدوي؛ تعيد أبو حدسا داو،ت جابر؛ عن سمياف، أبا عن الأعمش، 
علنه.ينجد حصر عل يصل موحده وتلم علنه افه صل افه رمول 

عليهاف صل الرسول هذا يعني• حداء٥ا١ اوأنا عنها! اف رصي قولها زا[ 
تصل.ولمتا له، موازنة وهي يصل وملم 

واكل،الأرض بتن حائل وحول مع الصلاة تحوز أنه عل يدل، مما أيصا وهذا 
إلم ينقمجوده موضع ولن المرء بن محول ما أل الله رحمهم العناء ذكر وقد 

تم أما ثلاثة 



الطاهواتُء؛؛نماض ياسلأةءلىحههوح«رةوثرب الناهة ي جوازالبماهة باب 

الجوداعضاء من لكن فإن المجود، اعضاء من يكون ان الأول* المم 
يصحلا هدا فإن عاليهإ جبهته ضع ثم يديه يضع أن مثل سجوده، يصح لا فإنه 

تبعةعل أنجد أن ررأمريت، و>االم1 اله وعل عليه اف صل المي لقول سجوده؛ 
ميعة.عل يجد لر وهدا ، أعفلمرا 

بأس؛فلا لحاجة لكن إن ^•١ المصل، لباس من يكون أن الثانرت والشم 
افهصل المي مع نصل كنا ت عنه اممه رصي مالك بن أس لقول فهومكروه ؤإلأ 
سجبهته يمكن أن أحدنا ست3ني ب فإذا الحر، مدة ق الم وسآله وعل علميه 

دليلفيه يستطع« لر ءافإذا عنه: افه رصي فقوله . ٠٢ءليهرفسجد ثوبه بط الأرض 
الثوب،.لاثبنعل الامتهلماعق مع أنه عل 

وبانيينه محول أن يعني• منفصل، ثيء من يكون أن ت الثالث والشم 
فهداأشبهه، وما والحصير لكلخمرة منفصل ميء الأرض س سجوده موضع 

ولوعليه يجد بثيء جبهته محمس لا يقولون؛ الله رحمهم الفقهاء أن إلا جائز 
يسمونهسثئا ثيء عل يجدون الذين للمرافضة مشابتا يكون لئلا منديلا 

ووالأء\س أخدوه أتيم ؤيزعمون )الربة(، 
وهذاالأرض، إل الأصابع ظهور بجعل السجود j الناس بعض تنمه: 

فإناامدمإنا<اآ؛؛ ررؤأءإزاذ، الم: وسعلميه افه صل فوله لعموم محزئ؛ لكنه غلط، 
يطونيا.أولكنت الأرض إل ظهورها لكنت، مواء القدم؛ن أطراف، هي الأصاع 

نحربجه)ص:أا،ه(.مدم )١( 
ممح)ص:اا/"آ(.)آ(مالم 
نحرتبم)ص:؛بمه(.)•؛(تقدم 
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ثمفةاتيموامم1رسمة

قاومعاونه؛ م عن حمينا كنب؛ لأيو سه، م بن بكر \وو حدسا — ٦ ٤ ٩ 
ياوتهريره؛ م ص صالح، ى عى الأعمش، عن أبومعاويه، حدس؛ ت أبوكزب، 

قصلاته ثريدعل حماعه الئجلِفي ررصلأة و>ثّئلمت عليه اض صل اش ومول ءاJا 
هأحسىثوصأ إدا أحدهم أن ودللث، درجه، وعشرين بصعا سوقه ق وصلاته بيته 

ئ٣ ض-؛ ]لا ثريد ص-لا ألأ لأ:نهزة ى \و P ابي 
يحلهإدا النحد، يدحل حص حطسه -؛ا عنه وحط يزجه •؛ا له رغ إلا حطوه 

أحدثمعق يصلون ؤاللأد^كه محنه، هل الصلأ0 آ5ادتإ 9^1 ١^٠٨^٥ 'كازق ^،^ ٠١
باللهم له، اعقر اللهم ارحمه، اللهم ؛ مولوو فيه، صل الذي جبيه ل دام ما 

ظش؛ظ"لإبجذنمثالانج1،ف«ابر
محثدوحدسي )ح( عبثر• أ-ئويإ عمروالأفعى، بن نعيد حدثنا — ٦٤٩

اككه؛ابن وحدسا )ح( ركرياء■ بن إسإعيل حدسا قال؛ الريان؛ بن بقار امئ 
الإنتاد،هدا ِفي الأغنش؛ عن هأ شعته؛ عن عدي، م ابى دال،: 

معناه.بمثل 

تفضلأنها عنه اض رصي هريرة أب؛؛ حدسث، ق الخإعة، صلاة فضل هدا [ ]١ 
لصرح قد لكن الحشرة، إل الثلاثة ؛؛ن ماوالبضع يرحه، وعشرين بضعا 

أنوبينا ، وعشرون حمس أنيا بعضهات وق وعشرون؛ مبع أتيا ت أحرى أحادسثذ 
اللهمن فضل زيادة لأما حا؛ يوحذ والعشرين السع زيادة أن هو بينها الجمع 

(.٦٦بحثه)ص;• مدم )١( 



0ب،ثوء،لأةاسمائواصاراسمة
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والعثرينالسع إن وقال؛ تكلف افه رحمهم العلمإء بعض لكن ؤإن وتعال، سبحانه 
حمتاتكون والزيادة صلأتان، ههإ الخإعة وصلاة المنفرد صلاة عد أنه باعتار 

علامحلير وملم علميه اض صل الني أن تكلف يدون يظهر الدي لكن وعثرين، 
فضلهاق نحتلف الحإعة صلاة إن ،; ^LJأو وعشرين، سح إل الأحر زيد أنه 

وعشرينحمتا بعضها يكون حتى ذلك أشبه ما أو اششى ثني أو العدد بكثرة 
وعشرين•سعا وبعضها 

فوائد!ففيه معنا الدي الحديث أما 

منالدلالة ووجه عير، له يكن ز ؤإن الحإعة عن المنفرد صلاة صحة ~ ١ 
التفضيل.صح وما أجر فيها يكن لر ياطلمه فاسدة لولكنت أنه الحديث 

الحإعة؟صلاة بوجوب تهولون ألتم قائل؛ قال فإن 

بل•فالخواب؛ 

تركه وحو المصل لأن الحاعة؛ برك الصلاة تبهللوا أن يلزمكم إذن! يقول! 
أوالحفليم ري سبحان قول! ترك لو تهولون! وأنتم الصلاة واجبات من واجبا 

تيهلل.أيصا فهن>ا صلاته، لبهللت الأعل ري سبحان 

نفسق واجبه وليت للصلاة، واجبة الحإعة إن فتقول! ذلكر عن نجيم، 
الإقامةلأن إقامة؛ بدون تصح الصلاة إن نقول! كإ لها، واجبة هي بل الصلاة، 

الحمهور.هوقول وهدا فيها، واجبه وليتا لها واجبة 

واستدلباهللة، عذر يكن ل؛ إذا المتفرد صلاة أن إل العلياء بعمى وذهب 
منإلا له صلاه هلا بجب هلم الكداء سى ررمن عنه! اض رضي عباس ابن ؛حدين، 
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الحملهدا لكن ا،لعذور، عل هذا عنه اممه رصي هريرة أبا حديث وحمل ، عدرء 
كإالحإعة أحر له كتب الحإعة يصل أن عادته من كان إذا المعذور لأن يصح؛ لا 

بمافرأو مرض من أل وبملم آله وعل علميه افه صل الني عن الحديث ل جاء 
٠,مقيتار صحيحا يعمل كان ما له كتب 

وأنالصلاة، إل ؛مج أن قبل بيته ق يتوصأ أن للإنسان ينبغي أنه ٢" 
مأحننإداثوصأ أخذئب أو ®ودلك المت وّعلميه اممه صل لقوله الوضوء؛ محن 

السجدحمام j إلا يتوضأ لر من نقول: فهل آحرْ، إل ٠< • • النحد. أئي نم الوصوء 
الأحر؟هذا يفوته 

المجدإل حطا لأنه يفوته؛ أنه شك فلا الطا أحر جهة من أما فالحواب: 
المجدخارج المجد حمام وكان المسجد حمام ل توضأ إذا لكن وضوء، بغثر 

بأنلحاجة كان إذا بمميإ لا المجد لحول الحامإل من حطام له يكتب فأرجوأن 
لحلفقد المجد محور داخل كان إذا أما الوضوء، فيه يسهل لا بيته يكون 

•الممجد 

وأماالأجر، له محصل وأن يفوته ألا فنرجو هو حينا من الحإعة أجر وأما 
إشكال.فيه ليس هذا علميه، تصل فإما الملائكة صلاة 

علميهالرسول قول أخرجهن إذ الحديث؛ هذا ق يدخلن فلا النساء أما 
لأنهيدل؛ لا معنا الذي الحديث، أن مع ٠، لىا؛ر حم رربيوئس والسلام: الصلاة 
نحرمح<)ص:"؛أا"(.)؛(تقدم 
ءترمحه)ص:0آآ•(.)؟(تقدم 

إلالماء حروج ل جاء ما باب الملام، كتاب داويت وأبو (، ٧٦)T/ أحد الإمام أحرجه )٣( 
مما.اش صررض ان عن (، ٥٦٧)رنم اجد، الم



بابكوطتابياطلسرسمة

قالرجل ارصلأة الم؛ وسعليه افه صل لقوله النساء يدخل حتى عموم فيه ليس 
سوق.لها ليس والرأة نوقه®، ل وصلاته سه ق صلأيه حماعةتزيدعل 

الصلاة{(إلا ينهره لا  ١١وملم: عليه اش صل لقوله الإخلاص؛ فضل ٣- 
أحلمن ولا شراء ولا لبيع محرج ما الصلاة، لأحل إلا بيته من محرج ما أنه أي: 

لاإهحة.إلا حرج ما ذللث،، أشبه أوما السجد ل صديقه يصادف أن 
فلهخهليئة؛ -يا عنه ومحل درحة، -؛ا له يرفع فإنه تنطوها خطوة كل أن — ٤ 

الخهليئة.وحط الدرجة، ري فائدت؛ن(: يكتسب فائدتان)يعني 
وملم:عليه الله صل لقوله المجد؛ دخول عند ينتهي الأحر هدا أن ه~ 

لهمح_ا لا الصقن إل المجد باب من فا-قهلا هدا وعل التحدا؛، يدخل ارحى 
وسلمعليه افه صل النبي لأن خليئة؛ بها عنه ومحل درحة تبما له يرغ أنه للث، ذق 

المجد.دخول الخد جعل 

لكنصلاة، فهوق الصلاة انتقلر إذا الإنسان وأن الصلاة، انتذإار فضل ٦— 
فهولاالصلاة، ينتظر محلس ثم يمل أن اظه شاء ما أولا يصل أنه أخرى لفامحل أق 

الصلاة.انتنلر ما صلاة ق يزال 

حك،؟الصلاة أوق حقيقه الصلاة هوق هل مائل: قال فان 

أنوبجوز يثرب، أن ويجوز يتحدث، أن مجوز ولهدا قهلعا، الثاق فالخواب: 
للصلاة.يآكلولوكان٠نتذلنا 

هلالصلاة 'كائث، ماالصلاة ل »كان وسلم: عليه اممه صل قوله ومحتمل 
أعلم.قافه الفريضة، أوصلاة صلاها أن مبق التي النافلة صلاة أما محبسه،، 
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تعال؛اض قال كإ ؛ آدم بتي لومتي تعال اش صحرهم قد اللائكة أن ٧" 
نقا؛١٣ ميمةبمديا 

هوآبمإسلكمحقهميابجأ وء1ثاهأعنز.يليتي ؤتثة _؛J حفل وسنت 
اللهمت رريمولون يصل، حتى الصلاة وحبسته حاء من عل يصلون وهنا ]غام:؟[، 

 ،^١١٣١،^^
»ماوملم: عاليه افه صل لقوله لر إذا بإ مشروط الدعاء هدا أن - ٨ 

ينتظريأق أن بالقول: فالأذية بالفعل؛ وتكون بالقول تكون والأذية فيه®، يؤذ لم 
لوأيصا وكدلالث، الناس، عل نيثوثان يتحدثان صاحبه إل محلى يم الصلاة 
أيماهذا حوله، من تؤذي جهرية يمراءة يقرأ جعل ثم الصلاة ينتظر جلس 
وسلم:آله وعل عليه افه صل قال ولهدا أحدُث،؛ إذا وكذللث، الأحر؛ هذا يحرم 

وليسالوضوء، أوجب ما هو بالخدث الراد أن والغلاهر فيه®، يحدمث، لم ®ما 
أنهووجه الوضوء؛ يوجبا بإ أحديث، س بل محصيه، أحدُثؤ ص بالحدمحث، المراد 
الملأتكة،تؤذي كر-هه رائحة منه حرحتؤ أحديث، إذا أنه الملائكة دعاء س لحرم 

آلهوعل عاليه اممه صل الني أن هذا ودليل الملائكة، له تدعو أن يتحق فلا 
مئائتأدى الملأتكه ررإن وقال: السجد، يقرب ألا أوثوما بصلا أكل من أمر وملم 

يتأدىمئهبنوآدم«رُ
وسلم:علميه افه صل الني قول عموم محثص ألا الحدث هذا قيل- فإن 

إليفر كونه اثكضثة«اى، إلا اشد ضلأتهِفي من محر ي،:ض ١^ ررضلأة 

نحرمحه)ص:؛«إ(.)؛(مدم 
صلاةكتاب وسالم: (، ٧٣١رقم)اللل، صلاة باب الأذان، محاب المغاري: أ-محرجه )٢( 

محه.اش رمحي ثابت، بن نيد عن ( ٧٨رنم)١ بيته، ل الناغلة صلاة استحباب باب 



و1بكلطةابيطراساراسمة

الصلاة؟يتفلر ثم الفريضة قبل الي ازفلة فيصل الصلاة 

مكرامثلا يأق ان الإنأن عل يدل إنه قائل؛ يقول قد هذا فالخوابت 
صلاةاسذلار ق كان لأنه المسجد؛ ق الافاة ترجحت هنا لكن التافلة، ويصل 

البيتق االaللةة الوافل لكن الصلاة، انتفلر ما صلاة ق يزال لا وهو مكتوبة، 
أفضل.

حتىبيته ي لوض مما فهوأفضل صل إذا أنه فمعلوم السجد إل تقدم ؤإذا 
وملم•علته النه صل لقوله حرج؛ فلا الإقامة حتى بيته ق بقي لو أنه مع الإقامة، 

الئلأةاارُإل ماةشوا 1لإما؛ة تمم ا)أأ\ 
بيته؟ق الثاتبة أوصل بيته ل بمي إذا العظيمة الفضيلة هذه تفوته قيل• فإن 

فقط،محلولها يموته إنإ الواقع، ق تموته لا الفضيلة هذه لا، فالخواب! 
إلبحضوره له تكتب الش الصلاة هذْ طول من أفضل الييت، ق الصلاة وكون 

فتكونالجد، إل الإنسان يتقدم نر ما ^١^ التخصيمى ومحتمل المجد، 
الإقامة.إل المستمر الأحر هذا عل للحصول أفضل الجد ق صلاته 

ابنعن الثحسايا، ايوب ص ئمتان، حدسا عثز، ايئ ابن وحدسا — ٦ ٤ ٩ 
الملائكهررإ0 ت وتلم عليه اممه صل افه رثول، هال، دالات هريره ابا ص مميز؛ 

لمما ارحه؛ اللهم له، اعقر اللهم ت مول محلسه، ل دام ما أحدثم عل يصل 

نحرمح،)ص:ها"ه(.)؛(ص 



الخلأةؤبمواضع امحساجد ضناب 

صتشه، ئن ه خدش ي، خده خاتم، محي;ن وخدم - ٦٤٩
;وتلم؛lJعليه اطه صل الله وقوو أو ميرْ؛ بط عذ زاؤع، بط ص ثابت، 

اللهم\ذرجمذ' ذمزذ الصلأ0، ثتتظئ مصلاه ل، 'كاذ ما صلاة ؤ، العد يرال، لألا 
مقوئاو: ررمحدش؟ نا ئ،: يغيض، أؤ خش:1^3 ازخمه اليم ة، اعفز 

أن:دشرطااا.

ض١^، ر ص ؛1^،، ء ^ لأو: محن؛ ئ عش ه - ٩٦٤
أخدكميرال ®لأ محال! وتلم عثه اش صل اش وّوذ اف هريرْ؛ بط ص الأعرج، 

مملأ:سأنه،إلصيئة«.JصلأةUئانت٠ 
)ح(يوص. أنحتمحٍ( وف، ابن أنينا تئن، بن خوتإلأ حدش - ٦٤٩
صمحضا:نزن، ءثكامداض;ذ _، تشة نذ ي حم^ 
3اوتوتلم عثه اش صل اض رمحوو أف مدزْ؛ أف عن هرمز، ابن عن شهاُب، 

اللأئ٤ه:له ثدعو نحدن، نم ما صلاة ز ارصلأْ بمنظر يعد ما ®أخدثم 
انحمه«.اللهم اعفزله، 

بن۶ثام عن ئنثئ، كدسا ١^١!،، عد كدسا راؤع، بن محي وكده - ٦٤٩
بنخؤ؛ljوتل؛إ؛ عثه ، ٧٥١صل ^٠ ٥١عن ئريرْ، بط عن منبه، 

ألفاظهم؛نحتلف ناقلوه لكن واحد، والخدين، ألفاظ احتلافر كله هدا [ ١ ت
فهومنقولبالمعنى، نقله محوز الحديث، أن العلم أهل أقوال من الراجح القول لأن 

يقلوهاأن عل محرصون الحدين أف الغاو_إ والدعاء الذكر ألفاظ لكن بالمعنى، 
فاحتلانجالأحكام أما قليلا، ونحوه الدكر ألفاظ الخلاف؛؛ن نحد ولهذا باللففل، 



رابكله<لأةاسئواد1راسمة

وماواحد، المحرج لأن اصطراثا؛  ٠٣٧ولا يضر، لا هذا لكن ممر، فيها الرواة 
هوفهذا بالمعنى الخدين، نقل حواز هو المحدنن عند الراجح القول أن ثعلمم دمنا 

فمط.ألفاظ ، احتلاف

أنهظاهره محبيه® ومل مصلاه® ررل ت وملم أله وعل عليه افه صل وقوله 
كاّملعومصلحة لقائده المكان من قام إذا أنه الظاهر لكن المكان، ق يبقى 

عبما،وليس لمصلحة مكانه من انتقل هنا لأنه الأجر؛ لايفوته فإنه أوعلم حديث، 
ماوالاحترام الوقار من له يكون الصم، ل مكانه ق يبقي الذي أن ومعلوم 

القيامإل الحاجة دعت إذا لكن ناحية، إل uحية من م الذي للرجل يكون لا 
علمأو ذكر محلى محضر أنه أو يمثي أن فاراد الغاس أتاه لأنه إما المجلس من 
بأس.فلا 

العلمإءبعض أن إل أشرنا أن لنا مبق ارعيدمثؤ® وملم؛ عليه افه صل وقوله 
وعلعليه الله صل النبي لقول اليدعق؛ ومنه معصية، محي.رث، لر ما قال؛ اش رحمهم 

يالحديث،له عنه افه رصي هريرة أي تفسبمر لكن ، بدعة® محد.دة رركل وسلم؛ آله 
كلام؛ما-لول وأعلم روى، بإ أعلم المحاي إن نقول؛ قد للوضوء الموحسؤ 
بدعةأو محرم بقول أحدمث، إذا بأنه نجزم لا ولهذا واللام؛ الصلاة علميه الرسول 

الثواب،.هذ،ا من بجرج بأنه نجزم لا 
يالدحول؟أول فهي أعفلم البدعة قيل: فان 

صرقم)لأ*ا'أ(، السنة، لزوم ل باب السنة، كتاب وأبوداويت (، ١ ٢ ٦ / أحد)٤ الإمام اأحرجه '١ 
صلاةكتاب ت ائي والن(، ٣٧١)T/ أمد الإمام وأحرجه عنه، اف رصي ماؤية بن العرياض 
ابنوأ'مجه ءنه،ا، اممه رصي افه •مد بن جابر عن (، ١  ٥٧٩)رقم الخطبة، كتم، باب العيدين، 

ءنهّاض رصي عود مابن عن ٤( )٦ رقم والخيل(، البيع اجتناب باب اكدمة، ق ماجه 



اثملأةؤبمواشع اأمساجال| كتاب 

لهالوعاء من ممتع ا،للائكة أن ق السبب إن قد أدرى، لا فالحواب• 
للملائكة.امتهان نؤع وهذا يوذيبما، ما فعل أنه 

بإالإنسان يتكلم أن جواز عل دليل عنه افه رصي هريرة آبى حديث وق 
هذاب؛ن والفرق ، ٠ ينوأويصرمحل ٠ ى\ افه رصي لقوله الحق؛ لبيان منه يتحيى 

صوت.له والثاق له، صوت لا الأول أن وهل.ا 



باب،كلهرةاسمإشاسجد
 =======^===^=====^^========٧٠٧

واو،محقرةاضإشاسملاأ

أثوخدننا مالأ: كنب؛ زو الأشثري، واد ;ن اض ه خاوثن1 - ٦٦٢
ظهافه صل اش زئوو  Jliمال: موتى؛ م ص بزذة، م ص ثريد، ض أناته، 
واثديهآنعدم، كتئى إليها أنعيهم ١^^٥ ل، أجرا الناس أعثلم لأأو وثلم: 

وقساماا، يم يصليها الذي من أجرا أعظم الإٌام ُغ بملبجا خص الصلأْ بتظر 
ا.جاعة«ل الإةامِفي بمثهاح ®حص باكريب• روايؤ 

والظاهرالحإعة(، ق ا،لكتوبة الصلاة مقل )باب النسخ: بعض ول ]١[ 
بالمةألق لأما وألق؛اuب، أحسن ااساحاو(را؛ إل الخظا كثرة فضل أن)باب 

للأحاديث.

قولهل وذلك اه، رحمه النووي كتبها التي للرحمة مهلابق الحديث، هدا ]٢[ 
ممشىإلتها أنعيهم الصلاة ل أجزا الناس أعظم ررإو وملم: عليه اض صل 

AJOuU ،،منأف سبق وند أحزا، أعغلم فكان المجد إل حهتاه تكثر لأنه وذلك ؛؛
نح2للر الصلاة إلا نحرحه لا المسجد إل حرج ثم الوضوء فامخ بيته ل تْلهر 

حهليثه.حا عنه وحط يرحه ما له اف رفع إلا حتلوة 
عنيعيدا بيتا يتخذ بأن الإنسان يؤمر أن ذلك لازم هل قاتل• هال، إذا ولكن 

القرب؟البيت س أقفل كان المسجد س بعيد بيته أن اتفق إذا أونقول: المجد 
وملمآله وعل عليه الله صل الني بجر لر ولهذا شك؛ لا الثاف فالحواب: 

لنمال ؤإنإ الجد، عن أبعدوا للناس: يقل ولر المجد، س يحيدا بيته يكون أن 

ط.العامرة.( ١٣ملم،)Y/•راصحيح نظرت يا 



اثملأةيم4اشع اثساحد ا كناي

، ١١آثاركم محكثب راديارآ5م ت لهم قال المجد من ليقرب يته من يتحول أن أراد 
والامتدامة.الابتداء لأن وفرق 

فالأفضلخماعه أقل ويعيد حماعه أكثر قريب مسجد ين الإنسان كان ؤإذا 
ررصلأءومال؛: آله وعل عف، اف صل الشي لقول حماعه الأكثر إل يدهب أن 

صلاتهمذ أرم الرجمح( مع وصلاته وخدم، صلاته مذ أرم الربو مع الربو 
حماعه.أكثر كان ما فالأفضل افاار٢ا، ^ يهوأحب أكثؤ وماكان لريل، اخ 

الإمامئغ يصقها حى الصلاه ينتظر رروالدي وملم؛ عليه افه صل وقوله 
أنالش اللففل نبيا الحديث هدا ءلاهر ينام،ا يم يصليها الدي مذ أبرا أعظم 
أفضلالإمام مع يتأحرؤيضليها الذي إن قال؛ لأنه بواجبة؛ ليت الحإعة صلاة 

ماأول للسامع يعطي أنه شك لا التعبير هذا ومثل ينام، ثم يصليها الذي من 
محمل؟ثيء أي فعف بواجة، ليست الحاعة صلاة أن يمحه 

لستاالحاعة صلاة أن ظاهره كان إذا الشاحة الأحاديث من هذا يقال: 
الحعاعة،صلاة وجوب ق واضحة صرمحة صحيحة أحاديث وهناك بواجبة، 

المحكمعل التشابه محملوا أن العلم ل الرامخن طريق هو الذي والواجب 
•محكنا الجمع يكون حش تشابه فيه ليس الذي 

نام؟ثم فصل كثير نوم فيه كان من عل محمل أن يصح أفلا قائل؛ فال فإن 
الصلاةعن معذور كثير نوم فيه الذي لأن هذا؛ عل حمله يصح لا أيصا قلنا؛ 

جابرعن ( ٦٦٥رقم)الساجد، إل الحطا كثرة ضل باب الماجد، كتاب •سلمت أخرجه )١( 
اشعث<.رصي 

(J_"(Y )،:(.٦٥٨نحرمحه)ص



إشاسجاودابهه،لهمةاس1 
 =^^=_—^=^==^—٧٠٩

محإذايعدر، فإنه يقول ما يدر لر الحاعة ْع فصل لوناحر أنه بجثي كان إذا الخاعة ْع 
قبل.من يعمله لكن ما له اش كتب الحاعة ْع يمل، أن عادته ومن معدورا لكن 

المسجدتعدى ؤإذا معينة، لأساب ٠^٧ مجد ق يمل الناس بعض مسألة! 
ءلاماالسبب لكن إذا فنقول! شيئا؛ أنمهم ق الماجد هده أئمة محي قد بيته عند الذي 

محميها،أنمهم ق محيون فحينئد حفيا المسب لكن ؤإذا ّيئا، أنمهم ق محدوا فلن 
الإنسانمحاوز لو مثلا بدلك، الماص اقتع ظا>ا السب، لكن إذا أنه ذلك ووجه 

صدورهم.ق شيئا الماس محي لا هنا الحرام، المجد ل ليمل متعددة اجد م

به،ؤيتتقع محضره درس فيه مسجد ق ليمل اجد معدة تعدى أنه لو 
•شيئا نقومهم ل لامحيون أيئا 

قمحدوا ب القراءة حثن قارئ إمامه أو عالم إمامه مسجد إل تعداه لو 
محسئا.أنمهم 

الفرقوما يتحدان؟ ئاذا يقول! ه، نفق يكون فربإ لهم مقاربا لكن إذا أما 
اهذا؟ ؛ينيو؛ين 

فلاالساجد عن جدا بعيدة بيوئا الناس بعص انحد الأحثرة الأونة ق تنبيه• 
الحإعةعن البعد بدلك قصد إن فهدا الحإعة، محضر لا أنه فالغالب أذائا، يسمع 

أنهشك، لا فهذا بعيد رجل هو فيقولوا! يحدروه أن أجل ومن الماس ينتقده لملأ 
وأوسعأشرح لكونه إما آخر بّي، لانحذه إذا أما الست،، هدا ق بركة لا وأنه آثم، 

به،باس فلا مقصود غرمي فهذا هذا أشيه وما والشمس للهواء وأبين صدرا 
السيارة.عل ولو الحإعة ْع الصلاة عل محرصن بان نأمرْ لكننا 



اتصلأةؤبمواضع المساجد كتاب 

مقن ص!شئ، ئن مؤ، محء ئ؛ض، بج، ءئ؛تا - ٦٦٣
ا1نجدمى أبمد وؤلأ أعلم لا رجز لكف وت ئ كنس،؛ بن أبي( ض النهدتم(، عذإو 

قري خمازا \>وثثؤن ثو لة: ئلئ أو مميل!ة ،: Jli، ٥٠٨٠٥عئطئك لا ولكو منة، 
أفأييد إي ا1نجد؛ جنب، إن( مّزل أف ينرتي ما مال،• ؛، ١١٠٥٠^ؤق ء الفص 
صل، ujlومول، ممال( أغإ_؛؛ إز، رجعت، ^١ ورجوعي اأنجد إل تناتح( ل يكثبا 

،انمجغافُئ،ملأ،ئث«اا'.يم:
بنإسحاو، تا JJوحا)ح( النثمئ. حاJثنا الأكل، عند بن محمد وحدثن1 — ٦٦٣

ثمْ.الإظ، غدا اشل؛ ض كلامحا -م_ر؛ ي ئاو: ^١٠^؛؛ 

منرجوعه بعد حش النية ْع يؤجر الأمان أن عؤ، دليل، فيه أيصا هدا [ ]١ 
هداكل لاحق؛ وأجر الصلاة، عل سابق أجر أجران! له فتكون أهله، إل المسجد 

احتسب،إذا الأكرم؛ن، أكرم تعال اش أن سلمثج ولا وجل، عر افٌ عل، بمسسبإ لأنه 
دللث،^، JiJ®قال(ث ولهدا له، محمقه تعال الله فإن مرعي سب له وكان أجرا عليه عبده 
منممرا تفويت، الاحتساب— —أعني! المسألة وهده الاحتساب، ثج ثبكلمه،، 

١^،لثؤ— نفأمعر بمعنى! —احشب، وجل، عر الاله ءل< احسبا ولكن الناس، 
احتست،.ما الله __، حتى عنه تبماك ما ترك أو به أمرك ما بفعل الله ثواب تريد 

ورممبمهالؤمصاءاا ق ِوالفصء ق ركبه حمارا امريت، ®لؤ قوله! قيل؛ فإن 
الدابة؟ركوب 3( أجر لا أنه عل يدل ألا ذللث، 

قدميه،عل يمنى أن احتار هو لأنه أجر؛ لا أنه عل يدل، لا لا، فالخواب! 
فلا.أجر( )لا كونه لكن شلا،، لا أفضل وهو 

)الكمر(.يحني! العجل، دوران هو السيارة حهلوة أن الذلاهر فائدة! 



اباواه،لهمةاسلاإشاسجاا

حدساعباد، بن عباد حدثنا المدئ، بكر أف بن محمد حدسا — ٦٦٣
أئصىسئ اهاو من نجز كال محاو: كس؛ نن أؤأ عن ، أف عن قابإ، 

قاو:وتئم، عثه ، ٧٥١صل الله زثوو مع ااصلأ0 عئه لا لكال الديك، ِفي ست 
وتقيكالث4صاء من يقيك حماوا ا انك ثو فلأن، ^١ له! ممنت ثه، فتوحسا 

ثاو:أممذصا؛الآزض؛ 
مأحمإته،و>تاولم عليه ، ١٥١صل اش ضر أتيت حل، ^٨^ به ثحملت مالت ونئم، 

١^٠لة مماو الأ-م؛ أثره ق ون-4و أئه له ويكز ^، مإل لة مماو ددعا0 محاو: 
احتث1قادما ا>إنىلك ونئلمث عليه صل!ش 

عنركلامحا عمر؛ أبٍا بن، ومحمد الأفعى، عمرو بنر سعيد وحدثنا — ٦٦٣
اي؛حدسا وكح، حدسا مال! الواسطثر؛ أوهن بن، سعيد وحدسا )ح( عيسه• ابن، 

ا.ثحولأ الإسناد، تندا عاصم؛ عنر كلهم 
بنزكرياء حدسا عباده، بن، ووح حدسا الشاعر، بن، حجاج وحدسا —  ٤٦٦

ثاسهدياوثا كاثن داو(ت الئه عند بى جابر سمم، ؛ قاو الرثر؛ ابو حدسا إسحاى، 
٠٥١صل اش ونول كهايا آلمسجد، مى فنمرب سع؛يوسا أف دأردJا النجد، عن، 

دزحه«.حطؤ؛ بئز لتكم اران مماو: وت>ئلم عليه 

تعالاض فإن الأحر احتسب إذا ان الأنأن أولا ص ما بمض وهدا [ ١ ل 
عل،احتسب لو الإنسان أن نرى ونحن الأكرْين، أكرم وجل عر لأنه عليه؛ ؛شبه 

عليه.احتب ما يعطيه فانه كربجا الشر هذا وكان البثر من آدْكب ان إن



اتصلأة4*داضع اتهساجد كتاب 
٧١٢

قال:١^^،؛ عد بن الصند عد حدثنا ا1ثنى، نن محثد حيكا - ٦٦٥
عدافهبن جابر عن صرم، أي عن ا"؛قريري، حييتي يال• محدث أي تمم، 

إجالمجد، قرب ينتقلواإل اف سلمه بتو محاراد الملحد، حول البقيع حلب قال• 
أذتريدون أؤكم بلعمب ارإد4 كأ.' ممال وأتأللم، ثه الله صل َالله رمحول دللئج 

بنناري١ ساJll^ ، :Jأزذثا قد اف4أ ننول يا ئاJوا: النحدا<، ستقلوا 
^ويمع،آثايما«ااوديايممح،صتمأ ا شلنه 

سممت،قال: معتمر؛ حدكا القص، امحر بن عاصم حدتا - ٦٦٥
أفنلنه بنو أزاد ثاJ: ادله؛ عد بن حابر عن ثصزه، أي عن محدث كهننا؛ 
ءادل4ُ ضل ائ دِللث، ملغ ^-؛ زاكاغ -ثاJ: الJجد )ب ي ؟،^^١ 

كناانا يترئا كاف ما ممالواأ آدار'أكم،ا، عكث1، دياركم ! ٤٠٢بي ^١ ١١ممال: وسلم 
لإلأا.

أماعل محزومة هدم محك1،،ا ااديار'قلم وسلم: عليه افه صل نوله ]١[ 
عليهافه صل الني وكررها ديازكلم(، )الزموا القدير: محدوفح، لفعل جواب 
المينويالتوكيد لأن لففليا؛ توكيدا يمي التوكيد وهدا التوكيد، بابج من وسلم 
ابنقال الكلمة؛ أو الحملة فهوتكرار اللففلي التوكيد وأما معلومة، بألفاخل يكون 
الله:رخمه ماللث، 

Laj  توتاثئزلأ،همهمض سمئ وكد من
دليلفيه درجهاا حطنْ بئل محم ررإى وملم: عليه اطه صل قوله قيل: فإن 

يتوصأ.ولولر الدرحامت، له تكتسم، الإنسان أن عل 



الساجدإش بادا،ثلهرةارغطا 
٧١٣

محبيما لأن محبق؛ مما أجرا أقل هذا أويقال؛ محبق، ما عل محمل فالخوابت 
أنقاما حط؛ئ4«، بما عنك وحط درجه بما له اررؤع فيه؛ وسلم عله اممه صل يقول 
لرلن هذا يقال؛ أو الخطيثة، وتكفر الدرجة برفع الأجر ؤيتم ذاك عل بحمل 

الأجر.نصف إلا له يكون ولا يتوصأ، 



اثصلأةومْاضع اثبمساجد كتاب 
٧١٤==

ُءَ ة 

بمبالسيإشاسلأةسم،يماملاط
اثدرجاذله وثرفع 

أحترياعدي، بن ء زكريا أ->مدا منصور، بن إنحاى حدش —  ٦٦٦
معذ ي، بن ^•؛٠ عذ محه، م بن نقي عذ عمرو~؛ ابى ~محا؛ اش محي 
ررمنوسلم؛ عثه الله صل اممه زئرو مال مال؛ هريزْ أب؛؛( عى الأسجعي، حازم 

_افه هزائض من هريصه ضي افه يون من ثتت إل ض م بثه محِو 
دزجه<،ا١؛.رهع والأحرى حط؛-ه، يحط إحدامحا حطوياة؛ 

لكنالفضل، هذا الإنسان يتذكر أن يشرط لا أنه الحديث ظاهر ]١[ 
الطاعةي قوه يزداد حتى وأفضل أحسن شك لا فهو الأجر الإنسان احتسب إذا 

ورغأب■
يحطإحدامحا حطوئاة، ، ^١١١٧وملم: عليه اممه صل قال هنا قيل؛ فان 

)رإداعنه؛افه رضي هريرة أي حديث ق تقدم وقد دزجه«، رهع والأحرى حطيئه، 
بجةياد-لأفيئيئة-،

سهإ؟الجمع فا حطيثه*، بما عئه وحط يزجه بما له إلارؤغ حطزة نحط ملم 
هدامثل واحتلف واحدا الحديث، محرج كان إذا قاعدة؛ هنا فايوابر؛ 

سبق،هوالذي واحد، عنه الله رمحي هريرة أي فحديث، بالأكثر، ينحي الاختلاف 
الحديث،محرج دام ما رواة اختلاف هذا لأن بالأكثر؛ فتوخي لحق، الذي وهو 

بالأكثر.ؤيوخذ رواة، اختلاف هذا فيكون القصة، تعدد فيه يمكن ولا واحدا، 



مأشسمةضبداس4وضضيماسرجأت
 ٍ====ٍٍ=ٍ=ًٍ=====ً====—==٧١٥

-بمي:بمن خدي قظ: زقإو )ح( عدئنايق. تعد، ثن ئ وخدننا -  ٦٦٧
عبدثن تشه أف ص إثرامم، بن محثد ص اقاد، ابن عن ؛لامحا م-؛ ابن 

أنهجمر خديث وق محال. وثلم عليه افه صل اممه ومول أف هريرْ أف عن الرّم، 
أخد.'5مبباُب ثبمرا أو لو 'رأرأبمم يقول• وتلم عليه افه صل افه ومول تجع 

دنيهمن قى لا يالوات -يءآ٠١، ينقه من ه هل مرات حمس يوم ؤل ئنه بمحل 
الخطايا((.يمحواطه"بس الخنس الصلوات هثو ررمحيلك محال: ميء، 

معاويه،أبو خدينا محالا: وأبوكزيب؛ مسه، ر بن أبوبخر وكدسا — ٦٦٨
اطهنمول قال قاوت اممه-؛ عبي• اثن ~وهوت جابر عن ئمتاف، أبي( ص الأعمش، عن 

يعل م خار م يم الخنس الئوات »ةثل زتنر: فه اشُ ضل 
بنديك يبقي وما الحس: دال دال: مراتاا،، حمس يوم آكل منه يعثسل أخي،ثم 

الدتن؟ألا؛

يبقيه؟!مم،ع أتم( ت يعني اءا الأرز؟ مى دلك يبقي رروما الله• رحمه قوله ]١[ 
وممرالماء، كثير أتم،• عمر،ا جار رأتم وملم• آله وعل عليه الله صل وقوله 

^٥أن وجل عر الثه نعمة من وهاوْ قليله، من تقليما أثد أنه شك لا الماء 
الإنسانبه يغتسل الن.ى، الماء يمحو كعا الختنايا افه يمحو الخص الصلوات 

ووتخه.يرنه مرات خمس 

بخثوما؟الصلاة إقامة الئواب، لهدا يثّرؤل هل قيل؛ ان ف■ 

علميهاأويزتب فمهل للمدمة مثرئة تكون قي• الصلاة أن شك، لا هو فالخواب: 
القال_احضور فات كلمإ يموت الفضل هدا أن أعلم وافه ذالفلاهر الفضل، هل،ا 



اثملأةهاضم 44الهساحد ا كناي
ٍٍ=^^=^^ًٍ==^ً=ء^كٍ=_==ثًًًً ٧١٦

الحديثظاهر كان ؤإن الأكمل، الوجه عل وتأديتها والخثؤع لصلاة اق 
الوجهعل صلاته تكن لم إذا حطر عل الإنسان أن شك لا عه الإطلاق، 
اكللوب.

نيزيد حدسا ئالأت حرمت،؛ بى ووهم شثه، م بن بكر ا؛و ^؛^١ - ٦ ٦ ٩ 
ىينأنقا،صمينبمار،ضم

للك اف أعد رخ أو النحد إل عدا ررمن ؤت1لمت عثه افه صل ١^٠ عن مينْ، 
هنزلأتيعداأنناخ«ابر

إليهذم، أي: ا1نحد<< إل عدا ررمن أن الحإعة فضل من أيقا هدا ]١[ 
الغلهرصلاة ق وذللث، اء؛ مأي؛ راح،؛ ررأو الصبح، صلاة ق وذلك، صباحا، 
وهداالضيافة، هو النزل،؛ نرلأ،ا الخؤ ق له اف ررأعد والعشاء؛ والغرب، والعصر 

الحنةق لك، يعد مراُت، خمس وتروح المجد تغدوإل يوم كل يعني؛ عظيم، فضل 
كبيرة!نعمة فه، والحمد صيافايت،، خمس 

يدم



الماجدبكلاسوسنيطهساسحوكل 
٧١٧=ًءءءءءضً^ً=ًًدء====^^====ًد 

uU الساجداثمبووضل ضلاسوسفينصلأءبند

مماك•)ح(حدسا ومر، حدسا يوص، بن اممه عبد بن أخمد حدسا — ٠٦٧
حرُببن مماك ص أ-نيناأبوخبجه، ياوت لة-؛ -واللمظ عض بن بجط وخدكا 

ئاو:وتل؛؟ علته ، Ijjlصل  4Jj1زئوو محالل أمحغ نمزة: بن لخاثي ئنئ ئاو: 
ضج؛حش العدا0 أو الصتح فيه يصل الذي مصلاه من يقوم لا كاف كثترا، يعم 

ا-إقاهلقأمر ِفي قأحدول سحدثول وكادوا ؛، ١٥الثمز ط1عتإ 3إدا الثمز، 
وقشرايتفحقوف 

هنها:فوائد، فيه هدا [ ١ ] 

وملمعليه افه صل النثي بجالس كان حنث عنه الله رصي جابر فضيلة ~ ١ 
حير.الخير أهل ة ومحالحير، كلها وملم عليه الله صل الحم، ومحالسة كث؛را، 

مصلاهق بقي الصبح مجل إذا وملم اله وعل عليه افه مجل كان أنه ٢— 
الثمس.نهلي حتى 

أمورمن ولوكانن، الدنيا بأمور المجد ق الناس سحدمحث، أن محوز أنه ٣" 
لكن؛ثرمحلزأالخاهلية، 

محذور٥^، ق كان فان مرعي، محلءور ذللث، ق يكون ألا الأول،؛ الشرط 
فهوذللقؤ أممه أوما أوإحاره أومراء أوبيعا الكلامكن>با يتضمن أن مثل شرعي 
مع؛

لأنممنؤع، أيصا فهو الناس يؤذي كان فإذا أحدا، يؤذي ألا الئاف؛ والشرط 
كانإذا بالقراءة الخهر عن ض أنه حتى ذللثا، عن ض وملم عليه افه صل النبي 



اثملأةومْاضء انعساحد كناي 
========^^==ض==ءظ== ٧١٨

تادىبهالآحرونرُ

يضحكونأصحابه يمع أنه واللام الصلاة عليه الني حلق حن ~ ٤ 
يتيمأنه محتمل التبسم وهذا فم، كالمقرر م يتيكان بل ينهاهم، ولا لمسجد اق 

جوازدليل فهو لكن وأيا فعلمهم، عل يتم أنه أو أخار من به نحدثوا ما عل 
كونأما للضحلث،، سمتا وحد إذا يعنى! موحبه، وجد إذا المجد ق الضحلث، 
العقل،ق وحللا سفها يعد ربإ فهدا يمححلث، قام ؛حديث، حديث، كلمإ الإنسان 

انشراحعل يدل، هدا فان الإنسان وصحلث، للضحلثا السبح وحد إذا لكن 
وانطلاقه.ومحلامته صدره 

يضحلث،،ما وحوي مع حتى يضحلئ، لا مغلما يكون أن ان للأنيبُي، ولا 
قال،يضحكه تحال افه أن لم ومعلميه اممه صل الني حدثا لما ولهذا إغلاق؛ هذا 

نعدملن قال،! ررلعم١١، قال،ت اممه؟ رسول، يا ربنا أؤيضحك، بمهلرته! الأءرارى الرحل 
يضحك،لا الذي العبوس الرحل بين، فرقا هناك لأن ؛؛ خرار يضحكه رب، من 

هذالأن يتبسم، أو سبا الوحول مع يضحالئ، رحل وبين الستا وحول مع ولو 
معهم.يضحلث، رأوه إذا أصحابه يؤ أيصا 

سشيئا الفجر صلاة بعد يصل يكن لر وملم عليه الله صل الرسول، أن ~ ٥ 
بحدمجل وسلم عليه اض صل أنه الحديث، هذا ق يذكر وب يقوم؛ لكن بل النوافل، 

لالفجر— يحتي! — الغداة صل من أن الصحيمصن غر ق ورد وقد الفجر؛ صلاة 
حجةكاحر له كانتا ركعتين، صل ثم الشمس، ٥؛^ حش الله يذكر قعد ثم حماعة، 

محه،ا.اض عصرمحي ابن ص ( ٣٦أحمد)٢; الإط•( أحرجه )١( 
(،١٨١رقم)الخهمية، أنكرته نيا باب القيمة، ق ماجه وابن ١(، ١ / أحمد)ا الإمام أحرجه )٢( 

عنه•النه رضي رنين أي، عن 





اتصلأةومواضع اثمساحد كتاب 

انفردفإذا حا، ويمون الاس محففلها الأذكار أن الغالب لأن الأذكار، باب 
الأذكار.باب من هذا لأن تقبل، لا قاما بزيادة أحدهم 

لنمنافيه الزيادة هذه تكن ولر ثقه دام ما إنه وقد هدا، ينال قد أهول! 
حا.ثل ؤإن حتى مقبولة تكون هده ن فا منه أر-بح هو 

مالأتالأمبماري؛ موتى ين ؤإنحاى ئزودب بن هاروف وحدسا - ١٦٧
حدث~وو، هاروف وواية ِفي يباين، م ابن حدش عيامحن، بن أص حدسا 

معن محْ، م مول مهراف بن الرم عبد عن ام'ث،~؛ حدش اهاري: 
ئشاجدها،اممه إل اللأي ررأحث، مال! ونئأ عليه اممه صل افه رسول أل هريرْ 

و1ثضلأدإلاشمامحا«لاا.

اضإل البقاع أحب، وأما احي، المفضيلة عل دليل الحديث هدا ل ]١[ 
وجل•عز 

لأنالأمكنة؛ أحب، بمي• اللادءا ^!، ١١١ومالم؛ عليه اطه صل وقوله 
الرواياُت،؛بعمى ق حاء ولهذا الأمكنة؛ هنا بالبلاد الراد لكن بلدا، ليس السجد 
الفوائدتمن الحديث، هذا ول البماعاا، ارأحؤأؤ 

تتعلق؛الأعإل،كإ تتعلق؛الأماكن وأما وجل، عر ض الحة إثبات، ~ ١ 
الحديث،.هذا ل كا بالأماكن وتمملق وقتهارا؛، عل الصلاة اممه إل الأعال فأحب 

لم؛وم(، ٥٢٧رغم)لوتها، الصلاة ضل باب، الصلاة، مواقيت؛ كتاب الخاري؛ أحرجه ؛١( 
عودمابن عن ( رنم)٥٨الأع،ال(، أضل تعال باش الإي،ان كون بيان باب الإي،اذ،، كتاب 
رمحي



الماجدبابضلاسوسدذهسواسحوص 
٧٢١—— —^^ذ=———

هدموها يعص، من إليه أحب الأشياء فبعض تتفاوت، افه محبة أن ٢— 
الإثابة،هي ه لفاش أصافها الي ايمة واسل: الحريف أهل قال _؟ 
هكسي أثت وة ]اكوبة:؛[، ه آلثمث تحب اثن ؤإة إ شب أي؛ )محب( فمعنى 
ميلهي المحية لأن قالوات لالاثادةت؛ه[؛ ه [، ١٩٥تاJقرةت

متغنوجل عر واش ؤيلائمه، ينفعه ما إل الحث، ميل أو ينفعه ما إل الإنسان 
م،ممحء•

افإل اللأي ررأحسث، مثل؛ ق يمح ولا تحريف، هذا إن لهم؛ نقول ولكنا 
بمعنىهي للماحد اض محبة إن تقولوزن فهل تثاب، لا احي الملأن مثاجدهارا، 

الإثابة؟اهاوامرسيحأ

اشقال فقد الخالق محبة أما المخلوق، محبة هي ذكرتم الي الحبة إن نقول؛ ثم 
١[.١ هش؟نئنأجغ\ضئ ؤودا،ثمحء تعال؛ 

المعتزلة،لا الأثاعرة به نخاءو_إ وهذا — الإرادة، تثيتون أنتم لهم! نقول ثم 
ماإل المريد ميل والإرادة الإرادة، تثبتون أنتم نقول؛ الإرادة— يثبتون لا المعتزلة 
الإرادةأثبتم فإن والمحبة، الإرادة ب؛ن فرق فلا صرره، به أويندفع وينفعه يلأتمه 
وهكذامتناقضون، فأنتم ؤإلأ الإرادة فأنكروا المحبة أنكرتم ؤإن المحبة، فأثبتوا 
أنيمكن لا والبامحلل باطل، عل بي، لأنه متناقصا؛ داء تحده الباطل القول 
[.AY:»L-JI]ه سم1ما»طثائإ تعال؛ اف قال يتفق، 

ببعضالعثة فرتم كإ لوازمها ببعض المحبة نفر نحن ،؛ الحرنقال فإن 
لوازمها؟

الحلولثةيعتقده لما درءا إلا لوازمها ببعض العثة نفر لر نحن فالخواب؛ 



اثملأةه«ماضع اتمساحد ، كناي
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اضرحمهم اللف بعض ففرها أماكننا، ق حقيقه معنا اممه إن قالوات الذين الحهمية 
بعضعؤ هكذا الخهمثة، تقول كإ لا محكم عالمه الراد إن و٠الت بالحلم، 

فمروهاالعامة فلوب، به تتعلق أن من وحوئا الباطل القول لذا درءا سا؛ الساإف
محنالكنه حقيقة، محئة أما الصحيح ولكن ذلك،، إل وما والبصر والمع بالعالم 

®عالعثة ولأف ثيء، كمثله ليس تعال اش لأن منافاة، ولا سإواته، وهوفوق حما 
معنا،والقمر ثر نزلنا ما القمرت ق يقولون ءالحرُسا الحلوق، حق ل ثابتة الحلو 

ذللث،.أشبه أوما محنا، والقهلس، ير نزلنا أوما 

علوهو الدنيا السإء إل ينزل تعال افه إن تقولوزن كيم، قاثل! قال فإذا 
ويبقيبذاته ينزل أنه أم عرشه عل تؤ م وهو المإوامحتؤ تحت، يكون فهل عرشه 

خانا؟العرش 

عليهالرسول حدثهم الصحابة اللما، فهم ما نمهم أن علينا محسإ فالخواباث 
شلئ،ولا عرته، عل استوي الله بأن يؤمنون وهم ' ر الحدين، حذا واللام الصلاة 
قالوا؛وهل ا هذا! قالوا ما يكون؟ كيم، افه، رسول يا قالوا؛ فهل هذا، ل عندهم 

ومنوسعهم، ما فليلمعنا إ هكذاإ قالوا ما عنلو؟ لا أو العرش منه تقلو نزل إذا 
أنلأبد عليه، افه ومع فلا وملم عليه افه صل الض أصحابا ومع ما عه يلا 

سبحانهينزل ونقول؛ وآمنا، وأطعنا سمعتا قال؛ إذا لكن حرج، قلبه ل يكون 
تنزلأو أمره، ينزل أنه إل محزفؤ أن يمكن ولا ه، نفإل ، مضافوالنزول وتعال، 
واصح.تحريف، فهذا ذلك،، أشبه أوما ملائكته، من ملك، أوينزل رحمته، 

ومسلم•(، ١١٤٥رقم)الليل، آحر ق الصلاة ق الا،عاء باب، التهجد، كتابه البخاري؛ أخرجه ( ١ّ 
شعن ^١( ٥٨رقم)الليل، آخر ل والذكر الوعاي ق ال،رغس_، باب، اغرين، المصلاة كتاب، 
عته.اض رصي هريرة 



ا،ساجدضلاسمسشذءساسحوكو 
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هلأل: تلا أن عندي الراجح القول ولهذا أعلم؛ فالله ينزل؟ كيف أما 
ينزلإنه ٠: يقولر الله رحمه الإسلام شيح كان ؤإن لا؟ أو العرش منه بجلو 
نحنلكن يخالقه، يقاس ولا قدير، ثيء كل عل اممه لأن العرش؛ منه بجلو ولا 

حانتا,ندعها لا؟ أو العرش يملومنه بكلمة: نتكلم لا نقول: 

راوآبعصوملم: عليه افه صل لقوله يبغض وأنه لله، البغض إنامتج ٣" 
هذهوكل ؤيغضبإ، ويسخط ويكره يبغض تعال فهو أنوائها،(، اش إل اللأي 

تثبهلا ممها اممه، إل بالمثة حقيقة أما واعتقاد ظاهرها، عل إثباما محب، صفايت، 
ونسلموالتصديق، والإيإن والهناجة المع لنا محصل وبذللث، الخلوقن، صمايت، 

صاسور.

اممه؟إل البلاد احيأحك، المكانم، لماذا قائل: قال فان 

هلق لام: والالصلاة عليه البي قال كا العبادة أماكن أما فالخوابج: 
اللهأضافها ولذلاك، ؛ قال١٢٠كإ أو المنآن،ا وقراءة والصلاة وجل عر الله 

[.١١٤]القرة؛ه يدلإمهاأسمه> آن مثجدأقه مح بش أنللم ومذ ؤ فقال: ه لتف
الئعهلفيها يكتر الأسواق لأن اممه؛ إل البلاد أبغض فهي الأسواق وأما 

فالذلكرمعصية؛ مواضع فهي والغش، الكذنما فيها يكون وربإ النكر، والكلام 
وحل.عز اممه إل البلاد أبغض كانت، 

(.٣٧٥)ه/ «محموعاكأوى» )١( 
أنىعن ( ٢٨٥رمم)وغرم,,,، البول( غل وجوب باب الطهارة، كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 

رصىاش.ئه.
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باو،«ابي|حىوالإم1|ة

ثصزة،م ص قتادْ، عن عواثه، آبو حدسا سعيد، بن قتيبة حدسا " ٦٧٢
فلاثهكانوا ررإذا زم: اشُء ضل اش زئوو ئال هاو: اهدري تعيد ر ص 

أمؤهلما<أوأخثهلمو\لإ»ن\^ ؛، AJ^Iهإ؛ومهلم 
)ح(ثنته. حدسإ تعيد، بن عش حدسا بشار، بن محمد وحدسا — ٦٧٢

ووة.م تعيد;ن ض ١^، خاJد أبو ^!١ ئ، م ئ و أبو ^^١ 
م،حدسي هشام—؛ ابن وهو: — معاد حدسا النتعئ، عئاف آبو وحدسي )ح( 

مثلث.^^، ٠^١ قتادة؛ عن فمأ 
مئنوح.)ح(وطكا^ئ

عنتعيد، م عن مزة، م ص ا-ءتيري، عن حمنا اقازك؛ ابن حدينا عيش، 
ثه.وتئلم؛ عثه اطه صل الص 

وملم:عليه اض صل قال بالإمامة؟ أحق من بيان: فته الخدسث، هدا ]١[ 
الأحاديثق ذلك، وحاء بالمنة؛ أعلمهم ولا أكرهم هنا: يقل ولر ررأقروهم؛١، 

بعصا.بعضها يكمل والأحاديث، التالية؛ 
لهليس أحدهم® مليزمهم ئلائه كانوا زرإدا وسلم: عليه افه صل وقوله 

باثنإنالخإعة لثبوُت، حماعة( فلا اسين كانوا )إذا المعنى: ليس يعني،• عدد، مفهوم 
يكوو<أي: ينمهم، إنه يقال: وقد الحيل، لهدا مفهوم فلا ممره، حاديث، أق 

بدليلاللفغل من بعيد هدا لكن متقدما، الإمام كان ثلاثه كانوا إذا لأمم أمامهم؛ 
أقروهم®.بالإمامة راوأحقهم وسلم: عليه اممه صل قوله 



باب||ز،اح_قوالإرطط
٧٢٥======—=^^=^====ء====== 

مص كلامحا ١^؛ نعيد ث1م ثة، م تكر;ن أثو وخدكا - ٦٧٣
رجاء،بن قذاتايز الأعمش، عن الأحمئ، آبوحالي حدسا ١^؟^؛ يال، حالي؛ 

اطهصل اف ومول يان، داو(ت الأنصاري منعود عىم صنعج، بن عنأوس 
هاعثمهمنواء القزاءة كانوالر هإل اف، لكتاُس، ولأم الموم رريوم ت ونلم عليه 

تواءالهجزة ق كانوا هإل هجزة، ياقدمهم تواء التق ل كانوا يإؤر يالثق، 
صضنلأ:محِفي:ثشمضبج

ُ.ا سناء؛ ر؛ مكال،رسأةا،،1 روايته! الأمجِق محال( لأدنهءا، 
أحآزثاإنحاق، وحدسا رح( معاؤيه• آبو حدسا كرب، آبو حدسا — ٦٧٣

أفابن وحدسا )ح( محل. ابن حدسا الأنح، وحدسا )ح( معاؤيه. وابو جرير، 
مئثه.الإنئاد، -؛!١ ، ١٠٣^^ض كلهب ^، خدئنا ئتز، 

رريؤ؛واللام! الصلاة عليه الني يقول مجق، يا أوٌّع ترتيب هدا ء ١ ت 
راتبمسجد إمام كان من أما الإمامة، ابتداء ق وهدا اف؛؛، لكتاص، أيزوهم الموم 

وعلعليه اش صل الني لقول هوأقرأ، من الخإعة ق كان ؤإن بالإمامة فهوأحق 
لكنفيه، أسالهلان المسجد ؤإمام نئطانهء، ق الرجل الرجل يؤمن ُدلأ وملم! آله 
الرتيب!هدا يرتيون لابتداء ال 

هوالاكرأوهوالأجودئراءة؟هل لأقرأ؟ 

الأكتر.يقدم الخودة ق مواة كانوا لكزإذا قراءة، الأجود اراد أن سلي اللفغل 
عندهبعضهم يكون قد لأنه بالصحفه، أونفلنا حفظا أقروهم ا،لراد هل ثم 

أكثر؟منه حققي قد الثاق لكن الأحر، من أجود ويكون مستقيمة قراءة عل قدرة 



اتملاهوي\ضم اآسطحد 
—نم^=ك=ض—— ٧٢٦

الصلاةعليه الرسول عهد ق العروق لأن أول؛ أكثر الخافغل أف الفلاهر 
قلب.ظهر عن القرآن محففلون كانوا الصحابة أكثر أن واللام 

وسلمعليه الله صل الني أصافه الله؛؛ ررلكئاُب وملم• عليه الثه صل وقوله 
أنزله.هوالذي اممه لأن اممه؛ إل 

استقامه،وأحسن أقوم والثاق فاسق، لكنه أقرأ أحدهما إمامان اجتمع ؤإذا 
نظرناؤإن الأقرأ، يقدم قلنات الحديعث، ظاهر إل نظرنا فان الأول، دون قراءته لكن 

لأنأتقى؛ أنه الغالب، وقتهم ق الأقرأ وأن عنهم افه رصي الصحابة حال إل 
فيهاوما يتعلموها حتى آيات عشر يتجاوزون لا كانوا عنهم افه رصي الصحابة 

أنعل مستقيم، لكنه القراءة ق ذللث، دون من يقدم هنا قلنات ؛؛ والع٠.لر العلم من 
القولهدا لكن أصلا، تصح لا الفاسق إمامة أن يرون الله رحمهم الحلياء بحض 

وغثرهم،الأمراء من المثقة حلف صلوا عنهم الله رصي الصحابة لأن صحيفح، 
كانإذا الإنسان وأن صحيحة، الفاسق إمامة أن فالزاحح أحد، ذللثج يكر ولر 

منفكل إمامته، تصح فانه ذللث، أشمه ما أو بالدحان أو اللحية بحلق فاسما 
القيدهدا قيدنا ؤإنإ منه، أعل أو نوعه ق كان إن إمامته صصتتخ صلاته صصتتخ 
تصح.لا لأنيا للرجل؛ المرأة إمامة لخرج 

ئنةبالثق،ا يأعلمهم مواء القزاءة ق كائوا ررهإو ث وملم عليه الله صل قوله 
فرصنافلو بالصلاة، يتعلق ما ذللث، ق السنة وأحهس وملم، عاليه الله مجل المي 

والأنكحةالمعاملات ق الننة ق واسع علم عنده أحدهما رحلن لدينا أن 
بالصلاة،يتعلق فيإ علم عنده ليس ولكنه ذلا.ثإ، أميه وما والقضاء والفرائفى 

الإئمأحماو)ه/•؛؛(.)؛(أخرجه 



ب1بمىاءقابالإماط
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يقدم؟فاتبمإ بالعلا٥ يتعلق فيإ أكثر علم عنده والثاف 
الثنة.بعموم يتعلق مما أحص بالصلاة يتعلق ما لأل الثاق؛ يقدم ابواب• 

ه«مةاائأئوئهب نواء الثق لب ثائوا ررمإو وملمت عليه افه صل قال ثم 
إذافإمم الإسلام، بلاد إل الكفر بلاد من مهاجرون هناك كان إذا فيإ وهدا 

عندههجرة الأقدم لأن هجرة؛ أقدمهم يقدم فإنه الثنة ول القرآن ق تساووا 
الأحر،عند ليس ما وسلم آله وعل عليه اطه صل افه لرسول والنصرة العلم من 
ققال تعال اممه فان الحديبية صالح قبل أي! الفتح، قبل المهاجرون سيإ ولا 

عنمنثليآلإجرصّثأمظير مع_أمي ىا؛هت 
١[.• ]الحديد: بمد 

مالئا،،؛يأقدمهم مواء الهجرة ل 'قانوا ر'هإل وملم؛ عليه افه صل وقوله 
هجرتهقبل أسالم وأحدهما حميعا هاجرا قد رجلان كان فإذا إسلاما، أي؛ ررسنجا،، 
قتاوتما مع الأحى هو فالثاف بشهرين هجرته قل أسلم والثاف بشهر، 

الأول.الصفاتر 

فهلاهتدوا، نم عماة كانوا الشباب،؛ من محْوعة كان إذا قائل؛ قال فإن 
توبه؟أولهم يقدم 

رأىعل كان إذا إلا بإسلام؛ ليت( العصية من التوبة لأن لا، فالحوابج؛ 
فيمكن!الخوارج 

أوالإمامة يطال؛، أن بالأحقثة اتصف، لن ينبغي أنه معناه هل هدا وكل 
يقيموه؟أن أحق هو من فيهم وجد لن بميم 
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لكنثقل، فيه يكون قد غرْ عل ه نفالإنسان فرض لأن الثاف؛ الظاهر 
أحدالإمام وذكر اف<ا، لكتاك، أمؤهم الموم 'ريوم هدات يفعلوا أن لهم ينبغي القوم 
وفيهمقوما أم إذا الرحل أن فيه أثرا الصلاة ق إليه المنسوبة ا، رررمالته ق افه رحمه 

ونزول.وضعة نقص ي أي؛ تمال؛ ل يزالوا لر منه خثر هو من 

المثرفينو>وض محتهد فانه برية رحلة إل الطلاب بعضن خرج إذا تنبته؛ 
الصفايتج،هذه فيه تتومر لا وهو الإمامة عل يتعود أنه باب من الصغثر فيقدمون 

دامفإ صاحبه؛ وجه به يضرب الص؛ مقابلة ق اجتهاد وهدا الئنة، خلاف وهذا 
تحريب،مسألة ليست، والمسألة واللام، الصلاة عاليه الرسول عن النهى عندنا 

كيف،ؤيعرفون ؤيقرأ أمامهم يقف محعلونه هذا يمرنوا أن يريدون كانوا إذا 
اجتهادوهذا غلهل، فهذا تمرين، إل تحتاج فلا والمجود الركؤع مسألة أما قراءته، 

فهواسم، قابلة مق 

السلطانثالطانه<ا، ل الرجل الرجل يومي ُولأ وملم؛ عليه افه صل قال ثم 
أيصا،ذلك، دون وسالهلان ذللئ،، دون ومال3لان عام، سلهلان الواقع؛ ق ام أق

ذلكج.دون وسلطان 

الدولةرئيس أن قدر فإذا الدولة(، )رئيس البالي سلطان الأعل: السلطان 
الناسأول فهو المجد ق وهو الصلاة وحفبمريت، القصيم( رإل هنا إل أش 

لأنهإمامهم.بالناس، ؤيصل يتقدم بالصلاة، 

لوحتى سالهلانه ق أحو يومه لا فإنه الكبثر، الخي كإمام ذللئإ دون ؤإمام 
الرجل(ويّهمح، منه، أحمحا المسجد فإمام العلمإء، أكثر ص ءالم مسجده إل حضر 

المجد.صاحس_إ بإذن إلا يتقدم أن 



باوامذااحيبا(أئ
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زارواحماعة هناك كان فإذا بيته، ق الإنسان كسلطان أخهس وسلطان 
أحقفإن الرجل هذا بيت ل يصلوا أن وأرادوا الصلاة وحفرت بيته ل شخصا 
لأنهمنه، أقرأ هو من القوم ق كان ؤإن حتى البيت، صاحس، هو بالإمامة الناس 

مكانه.ل هوذوالسالءلان 

هذ.ابإدنه« إلا محرمته عل بسه ق معد اءولأ وسلم: عليه اف صل وقوله 
وملمآله وعل عليه اض صل النبي كان إن أعلم، وافه الأستتلراد بابخ من أيصا 
ليقعد لا الحديث! ومعنى الاستطراد، من؛اب، فهدا واحد محلى ق ذلك قال 

الضيف،إكرام نيا القصود لأن فرمه؛ ونمى: له، قدمها الي ضيافته عل بيته 
يأذن.أن إلا بيته ق تكرمته عل يقعد فلا 

الرجلهدا قفز قدمه ما ح؛ن ومن الغداء، وقدم إنسان حاء إذا ~مثلأ~ أما 
لهالمقدم الهلعام إل يتقدم أن الحق له ليس لأنه عنه؛ منهي فهذا يأكل وئام الضيف 

عليهإبراهيم قال كإ تفضل يقول: الطعام، صاحب يأذن أن بعد إلا تكرمه 
محردبجعل وب لاصت:ب\[، الأ ئاد ؤ3يآتي واللام: الصلاة 

لأنبأس؛ فلا أكله ق إذن الهلعام تقديم بال العرف اطرد إن نعم إذثا، التقريب 
العنفيالإذن يثمل بإدنه® *إلا وسلم: آله وعل عليه اطه صل الرسول قول 

يريدأشياء محاك يكون ر؛ءا التكرمة ليأكل لوقفز الإنسان ولأن اللفظي؛ والإذن 
عليه.حجل هذا ق ويكون ومحضرها،  ١٢يأق أن اليستا صاحسإ 

بإذنه،إلا له قدمها الي ضيافته عل الإنسان بيت ق الشخص مني. لا الهم: 
وعرق.لففلى نوعان: والإذن 
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محقي;نخدي \1و: \,و*  Juذ\نأبمار؛ \ٌ ن محثد وخددا - ٦٧٣
مول:صنتج؛ نن أنز تمت قال: رخاء بن إنهايل ص ثب، ص جغمر، 

القومق١أ ١١وتلم: عانه اممه صل اممه رنول ثا قال مووت منعود؛ آبا تمنت 
أهدمهمئكومهم ^١٤ كايش قإو ةراءْ، وأقدمهم اطه لكنالت، أقرنهم 
أهنهالثجلِو ولائؤس منا، ١^٠^ محوميم شواء الهجرة كاماِفي قإف ببره، 

؛•بإدنؤءل~أذ~ لك بأدق إلاأف محته j هكرمهؤ عل دلاءبيس ثلطايه ل ولأ 
أيوب،لجدسا إبتام؛إ، بن إننا•ءيل ^؛^١ عن'-،، بن رمر وحدش " ٦٧٤

ؤتئلمعثه ^ ٥١صل افه ننول أسا قال: ا-قويريثؤ؛ بن مالك عى قلابه، أي؛( عن 
عانهافه صل؛ افه ننول وكال ثاله، عيرئ عندْ ^^١ مثاربول شته وثحن 
أهلنا،من ركنا من عن ئنأث أئالما، اشممنا قد أJا قفلن رقيئا، رجما وتلم 

قإذاولإوي شوي ِوف؛هلم، قأمئوا محم' إل ر>انجئوا قنال: ئأنيناُْ؛ 

خماد،لحدسا قالا: هشام؛ بن؛ وحلم، الزهزائ، ابوالربح وحدسا — ٦٧٤
الإنثاد.صأئون،؛ها

لكنوأشمل،، وأعم الرتب ل أحن الأول السياق أف ثلث، لا ]١[ 
الهلرق.وزيادة الاعتضاد باب من، هذا ياتون؛مثل، المحدثون 



ijituLj  دالإ«اطأحق
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ب(قال محاوت ايرب عن الوهامح-،، عبد حديتا عمت، أب؛؛ ابن وحدسا٥ — ٦٧٤
واسق اض رثول، آست داو،ت ئ1عل؛ آبو بن\-ءف>ب> مالك حدثنا ئلابث; ابو 

أ.ع^ثها ابن حديث بنحؤ اهدث؛ حميتا واثتصا مقاربوو؛ شيبه ويخن 
اكمفي،الوهانم، عبد أنوثا ا-قظؤأ، إبراهيم بن إنحاى وحدسي -  ٤٦٧

افثصل \ذةأ أسلم، مال: ا-قويريث، بن مالك عن قلابه، عنأبي( الحداء، حالي عن 
حصزتإدا ٠٠لنا: مال عنده من الإممال أزدئا مل، ل، وصاحب أئا ونئم عليه 

غياث~؛ابن ~يننيت حمص حدسا الأثج، تعيد آبو وحدساه — ٦٧٤
قئثثارى زكانا الغداة: مال زناد: الإنثاد، ثدا الغداة؛ خالد خدننا 

القزاةةا٢'.

وتارةأبيه، إل، ينب تارة لكن عي، ابن، هو إبراهيم إمإعيل؛>، ت١ا 
مثالهالناس أن يقلن لأنه اش؛ رحمه لم مالإمام هدا عل ينبه ولر أمه، إل ينب 

أوأمهامم.بأسإءآبائهم الرحال( يعرفون 
أكوني«^^، ٠٠وسلم: عله اممه صل قوله لأن الواجب، هو وهدا ]٢[ 

أوسناإسلاما ثم هجرة، الأقدم ثم السنة، نم بالقرآن، فبدأ الرابعة؛ ا،لرتبة ل هدا 
أحيايا.الرواة عغتمر لكن الرابعة، اريثة ؤ، 

ررسثةالخمع: بالمقل حاء الأول، السياؤ، وق الثنية، بلفغل حاء هدا إن ثم 
اممهصل الني إل حضرا وصاحبه عنه الله رصي مالكا فلعل منافاة؛ ولا ممماربول،ا، 

الوصثة.حده فاوصاهما أصحاحإ بقثة دون وحدهما وسلم عليه 
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أنمنه يستفاد  ١٠لكم ررهلٍودذ ت الحديث هدا ق واللام الصلاة عليه وقوله 
محم،؛.ررينثودو قال: وسلم عليه اممه صل لأنه كفاية؛ فرض الأذان 

وملم:عليه افه صل قوله وأن المزذن، إجابة تحب لا أنه أيقا منه ؤيستفاد 
الاستحباب.سيل عل الإدناا يقول ما مثل ءايقولوا 

الرق كان فلو المؤذن، صوت له الوين يسمع أن لأيد أنه منه ؤيتفاد 
ل؛لأنه محزئ؛ لا فإنه يسمعوه ل؛ لكن فأين الرمل من ثل أصحابه وين بينه وكان 
قاطه رحمهم العلإء اشترمحل ولهدا يسمعهم؛ يكون أن فلأيي الواغ، ق لهم يؤذن 

يطعلر لو الحاصرين، حمح إس،إع يشرمحل ولا من يسمع أن المؤذن صوت 
بقزيه.من قلنا: ولهذا ^o،(؛ )مى واحد إلا 

صءاء ءاء 

كتابت لم وم٦(،  ١١رقم)النائي، سمع إذا يقول ما باب الأذان، كتاب الخارىت حرجه أ٠ 
افرصي الخيري صعيد أي عن ( ٣٨٣رقم)الوذن، قول مثل القول استحباب باب الصلاة، 

عنيعأ.اض عمرورضي بن الله عبد عن ( ٣٨رقم)٤ ه، نفالوضع ؤ، لم موأحرجه عنه، 



واستيإذانزلت اسلأة ص م  U^JIاسعباب باب 
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إدايزثذياضفالصلاة ج4يع في السوت اشئباب باب 

أح؛رفيوب ابن أنحريا مالأت ٤^،؛ بن وحزمته الطاهر، أبو حدش -  ٦٧٥
بنسلمه وأبو المش، بن سمحد ١■^^؛< مال؛ مهانم،؛ ابن عن يزيد، بن يوص 

عليهافه صل افه رسوله كاف يقول،؛ همريرْ آبا تمعا أما 'ًو؛؟،؛ بن الرحمن عي 
افهارنسخ ؤيزي وكؤ القراءة من المجر صلاة من ينخ جنن يقوله وسلم 

١^، JLJJitأخ  ٣١١١ؤائأ: زص بموو P ائ«، ونكه زيمأ حمدة، لذ 
ائدداللهم افيخن، من وانمحسن ربيعه، ش بن وعياش هشام، بن ونثمه 
درعلألخياف العن اللهم يوسم، ثتسي علمتهم واجعلها مصر، عل وطأثك 
٥١تل ؤ أرو؛ J، دلك ثزك انه بلثنا ثم وزثوله<ا، الله عصت وعصيه ودكواف 

[ا١TA:jl^زآو أوثوبهؤبأوبمد؛4؛؛؛؛4؛؛خبأونكه ثىآلآزسء 
ابنحدسا هالات الناهد؛ وعمرو ثييه، م بن بكر آبو وحدثناْ — ٦٧٥

يوله؛إل الين؛ عن هميرْ، أيه عن المش، بن سمحي عن الرهري، عن محنه، 
مضبم«زثم:ذكزئبم/

[tقعدوهم من المسالم؛ن ق الصائمة اشتدت لما النوازل، قنوت هدا  ١
وطاتهيشدد وأن وحل، عز الله ينجيهم أن وملم عليه افه صل الن؛ي، دعا مكة 
الباقن.ومش مصر عل 

فوائد!الحدي٠ثs هذا من مستفاد 

محمى.وملم عليه اممه صل الرسول لأن له؛ تدعو من تسمية حواز — ١ 
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بالوليد.التسمية كره من عل رد هذا ق فيكون بالوليد، التسمية جواز ~ ٢ 

لاموالالصلاة عليه الني وأقره الإخبار، باب من هدا إن ئائل؛ يقول ئد 
ارآناعله! سلامه ٠ ال؛ه اُن، صد ل ش شه ه، كان , ياالمهلالسا، عد اس أد كا 

لكنمقبول، وانتهى مخي قد ثيء عن الإخار بأن هذا عن بجاب ولكن 
ؤإلزينب إل بث؛ امم وملم عليه افه صل الئثي، عؤ ولهدا موجود، الوليد 

به.بأس لا بالوليد التمي أن فالفلاهر ، جويرية 
اإمتور>عليه افه صل لقوله التخصيمى؛ يعد التعميم عل دليل فيه ٣' 

فهلبالعض أو التخصيص بعد التعميم يكر ؤإذا الؤمن؛؛ذاا، مى راواكفمحن 
هداق العام؟ من خروجه عل نحميمه يدل أو العام ق داخلا المخصص يكون 
للاصولزتقولان 

مرتين!مذكورا الخصوص هذا فيكون العموم، ق داخل أنه الأول؛ القول 
الخصوص.بملريق ومرة العموم، بملريق مرة 

أفرادمن ؤإخراجه محميمه لأن العموم؛ ق يدخل لا أنه الئاف؛ القول 
فيه.داخلا ليس أنه عل يدل العموم 

(،٢٨٦٤)رنم الخرب، ق غيره دابة قاد من باب والبر، الخهاد كتاب الخارى؛ أحرجه ( ١١
عنه.اش رصي الراء ص ( ١٧٧٦)رنم حنتن، غزوة ل باب والسبر، الخهاد كتاب ت وملم 

تلم وم٦(، ١ )٢٩ رقم منه، أحن امم إل الأمم تحويل باب الأدب، كتاب الخاركات أحرجه )٢( 
عنه.اممه رصي همثرْ أيا ص ( ٢١٤١)رنم المح، الاسم تغيير استحباب باب الأداب، كتاب 

عباسابن عن ٢( ١ ٤ رقم)٠ المح، الاسم تغبر استحباب باب الأدب، كتاب لم: مأحرجه )٣( 
الهءنه،أارضي 
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الخلافمن ت يعني اللفظ، من قريتا تكون تكاد والمسألة 
علةصز« عل ذشذ ائدذ  ٣١٠الوعاء: هدا بمثل الوعاء جواز ٤- 

مثلا:قلت، إذا فكذللث، العرمحح، قبائل من كبثرة قبيلة وارمصرء: العموم، مثيل 
فيهملوكان حتى باس فلا كذا، عل كدا، عل الروس، عل و٠لأتائ، اشدد اللهم 

منلهم محرجا إسلامهم يكون أن ؤإما العموم، هع يدخلوا أن إما فإنهم لمون، م
الدعاء.هدا 

الماسبعض يوسف؛؛، كستي علتهم ؛رواجعلها وسلم: عليه افه صل وقوله 
—والموز صنين، أصلها لأن محققة؛ الياء ؤإنإ حْلأ، وهدا يوش(، )كسى يقرأ: 
للاصافة.حدفت، الخمع- علامة هي المي 

ءؤسحرثإلادت١كللماالقرآن: ق تعال اممه قال كا سداد سع يوسمؤ ومسو 
قوصعمؤ وقحهل جدب، يعني: [، ٤٨]يوسف:قنإلاشلانثاص-وزاه ؛لنم 

هال.ا.عل اقتصادهم غالب لأن الحرب؛ اقتصاد يدص وهدا الموامي، 
زعصثه،<،ودكواو ورعلأ لحياذ العن  ٢٣١١وملم: عليه اممه صل قال ثم 

الومت؛ن.عل أشلءاء كانوا لأنهم العرب؛ س أفخاذ هؤلاء 
الوصفهدا هل ورسوله® اف ررعصت، وسالم: اله وعل عليه الله صل وقوله 

الظاهرفقعل؟ للامحر أو وعصثة وذكوان ورعل ؤان الأربع• القبائل لخمع 
لم،ذا عيناك أبصريتؤ أن وقل ورسوله، افه عصته هدْ أن يئا أنه يعني للأخير، 

فالغالث،ورسوله، الله عصستا أنيا منها حصل عصية لقبه، ق فكرمحتؤ إن ومعناه إلا 
عليهاممه صل البي أن لهذا ؤيثهد بالأسإء، مقرونه تكون والأعإل المحاق أن 
قال؛الخدبجية ق قريش وبنن بينه المفاوصة حال عمرو بن صهيل أقبل لما لم وم
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هذايقابل هل ولكن الأمم، بيذا تقاولا ا ر أمرثم؛٠ مذ رانهل 
مثل•التشاؤم فيه يكون باصم يمي أن يبغي لا إنه افه• رمهم العل،اء قال 

كالحهشأحلاقه صارت صخرا سميته إن ^^^١، ٠٥ولدك تم لا صخر، 
حرباولدك تم فلا فتنة، عل يدل أيصا لأنه حرثا؛ أيصا نمه ولا والحجارة، 

وقدتشاؤم، هدا حرب، عندنا نعم، تقول• حرب؟ عندكم هل يقول• الأق فتاق 
منالؤع: هدا من عجيبة أشياء ا،لودود،ا ااتحفة يابه ي اض رخمه المم ابن ذكر 

شبمابمخدْ الإنسان أن سغي لا هدا لكن بالألفاخدرأ'، وانماق الأعال اقتران 
واستيسرمهلا، اصمه كان إدا الفاسق لامتسهل ذلك فعل لو لأنه عليه؛ يعتمد 

أشبهما أو صخت\ اممه كان إذا المزمن واستصعب يسارا، اسمه كان إذا أمره 
الغالب.ل هدا لكن ذلك، 

آ'لأنيلاكيى تل ؤ أنزل! لما ذلك ترك أنه بلغتا ،اثم ءنهأ اممه رصي وقوله 
٠٥١كلام هذا أكبر،  ٠٥١[، ١٢٨]^^^:ظتلثزكته« أوثوبءيرسء 

دونالدين الناس كيف ه، ألأمرثيء هقي0 وس ؤ وملم! عليه اممه صل للمرمول 
٤٢٠٥١نمل ؤ نزل• لما أبدا، إ الأمر؟ من ثيء لهم والسلام الصلاة علميه الرسول 

والإ؛عادالأرد ساها ^< ٧١لأن اللن، ترك مسثمحبجثيامحبمدنمه 
بان ٠٥١يدعو أن الحق له فليس ثيء الأمر س له ليس كان ؤإذا ، ٠٥١رحمة عن 

رحمته.ص ؤيعدهم بملردهم 
تمتدهل يرى: محي يتفلر أن لأتي أو المازلة نزول بمجرد يقنتا هل مسالة! 

_،؟ تقف؟آو 

(.٣٣٠الإماماحمو)؛/ )؛(أخرجه 
/ط.ااذال.؛ة(؟V٠،انحفةالودود،)ص:)٢(بقز: 



نازلقداستي إذانرم اسلأة بم«يع ا1قتوواي امهاب باب 

هذالأن نازله؛ يعم لا يدوم لا الذي العارض الثيء أن الظاهر فالحوابت 
مكثوالأئهم للمتضعم؛ن؛ دعا وملم عليه افه صل والرسول كثيرا، يع أمر 

مده.

حدسام>تلثأ، بن الوليد حدسا ١^١^، مهراف بن محمد حدسا — ٦٧٥
١^،أف حينهم؛ ئزيزة أنا أف تشه؛ \و عن كثير، \و بن عض عن الأوراعق، 

حمده،؛لن اممه ررشح يال! إدا سهتا صلاة ق يعد هثث، وتل؛ عليه اممه صل 
جاللهم هشام، بن تشه ج اللهم الهمليد، بن الهمليد أئج  ٢٣١١قنوته؛ j( يمول 

علوطاتك ائLJد اللهم الومنتن، مذ ائنتضتفذ ج اللهم ربيعه، م بن عياش 
اممهرسول رمحت يم ابوهريرْت قال ،٠، يوثق، كسني بخن عامهم اجعلها اللهم مصر، 
وتلمعليه اظه صل اممه نمول أرى ققلئ،؛ بعد، الوعاء رك وتلم عليه افه صل 

'.١٧^مد ثنائي زنا داو:قةيل: كي، 

يالمسلميننزل إذا ^؛ ٥١رحمه الثووي له ترجم ما عل دليل الخدين، هدا ق [ ]١ 
الصلوات.ق يقنت فانه نازلة 

تراهماروما لقولهت سومم،؛ فانه الهنويت، موجس، زال إذا أنه عل دليل وفيه 
فدلقدموا؟ قد تراهم أوما يعني• الاستفهام، ثناهم٠ اروما ومعنى ددموا،ا، هد 

يزاد.ولا بموحيه يتقيد القنومحت، أن عل هذا 

افهرسمع قال! إذا يقنت، أنه ذكر لأنه الركؤع؛ بحد يكون القنويت، أن أيصا وفيه 
حميم(.لمن 
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صشثائ، خدنا محثد، ئن خنلأ خدتط خزي، زهئ;ن وخدش - ٦٧٥
ييوسلم عليه ^ ٥١صل اش وئول أف أحمنه؛ ^^٥ أبا أف تلته؛ م ص بش، 

جاللهم ر؛ سجد! أف مل قال م خمده«، لمى اش شخ  ١١قال! إي العشاء هويصل 
يوئم،ا<،>ر'قسني قزله: الأوواعذ؛إل حديث بمثل دم يم رب؛عهءء؛ م بذ عياش 

زللم:ذكنتابم.
خزص أى، حدش هشام، بن معاد ^^١ ١.^،، بن محمد حدسا — ٦٧٦

وافهيقول؛ هريرْ آبا تبع أنه الرحمن؛ عبد بن تلمه أبو لجدينا ثال(ت كشر م بن 
قيمنئ، هزيزْ أبو محكال وتللم، عثه اش صل اش رثول صلاه خم لاقربن 

ا.الكمارل ويلعن ؤيدعو الصح، وصلاة الآحرْ والعشاء الفثهر 
أنهيرى با للموتن الدعاء القنوت، ق يثممع مما أف عل دليل أيصا فيه [ ١ ] 
أحله.من قنت، الذي للقنوت مناسس، 

أماالعموم، مسل عل هدا لكن باللحن، الكافرين عل الدعاء أيصا وفيه 
عننمي وملم علته اش صل الض أن مق وقد يجوز، لا فإنه اكُيين مبتل عل 

لعزايق•

مبتيع،إنه فيه! يقال وهدا داثتا، الفجر صلاة ق يقنت، الناس بعضن مسألة! 
قالقوت عن سأله لما لأمه عنه الله رصي الصحابة بعض ؛دللث، صرح وقد 

اشمئال:«أىض!محنثا'/

رنمالقنوت، ترك ق جاء ما باب الصلاة، كتاب أ والترمذي (، ٤٧٢)T/ أس الإمام أحرجه )١( 
رقمالفجر، صلاة ل القنوت ق جاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب ت ماجه وابن ٤(،  ٠٢)

عنه.اش رضي أشيم بن طارق عن (، ١ ٢ ٤ )١ 



نازليباسيق نزلت إذا اسلأة بم«يع ي القنوت اسماب باب 

حتىفيها يقنت يزل فلم الصبح ررفاما ت عنه اممه رصي أنس حديث وأما 
لعفلبما إنكارا افه رحمه القيم ابن أنكره هدا بصحيح، فليس الدنياءر؛؛ فارق 
يزل*لر ت والحديث تركه، ثم شهرا قنت انا مستحيل، هدا وقال! ؛، العادار ءزاد 

حدا.ضعيف الدنيا؛( فارق حتى يقنت، 

ائتمإذا ١^! رحمه أحمد الإمام قال كإ قتامه للئ، إماما صار إذا ذللث، مع لكن 
lj^ ،!. ،دعائه.عل وليومن قليتامه الفجر ق يقنت

بعدالقنوت كان إذا الحمد يكرر الماموم فان مزا يقتتون الأماكن بعض وق 
يركعثم القنوت بمقدار القراءة من انتهى إذا الإمام يسكت، أن وأما الركؤع، 

بيّهفيإ يقنتا القانح، لعل لكن بقنوت، ليس فهدا القنوت فرة هده ؤيقولون! 

المأموم.ؤيومن الصوت يرفع أنه القنوت ق والمثرؤع ه، نفوب؛ن 
نازلة.بالمسلمين نزلت، إذا إلا أبدا الفرائض ق قنوت لا أنه والصحيح 

***

أحمال)"ا/'اا-ا(.)ا(أحر-بمالإيم 
(Mj«(Y .)العاد«)>/0تما'آ



vt'
اثملأة4«ماضم ات«ساحاو كتاب 

=ًً_=^^===^^^ًٍنءً==كغت=^_ ٧٤٠=

ضئن؛نن،ق ناس، قل وك نال: بج،؛ ئ ى ُطةا - ٦٧٧
ونلإعثه افث صل اض زنوو دعا ؛ ماو مالك بن أنس ض طلحه، أي؛( بن عداف 

ودكوافوعل عل يدعو صباحا، ولأث؛رأ معوثه بئر أصحاب قتلوا الدين عل 
محلواالدين ل وجل م اه أنزل أس: قال و3شممم اشَ ف ومحه وجاف 

عنايزصي زكا لةسا قد أف هومثا بلغوا بنيت)أف نتح حص قرأناْ قرانا معوثه يثر 
عإة(اآأ.وتص1ا 

ينثح،القرآن أن من التنة أهل عند ثبت، ما عل دليل الحديث، هدا ؤ، t ١ ت 
تعالثلقوله ينخ لر إنه يقال،؛ فربإ المعنى أما هواللفظ، الأن نح الذتم، وهدا 

محيني.اتجرفون ربهم هند لماء ثل أمذغ سجيلآلتو ل تيلؤأ آين غنيتأ لا وؤ 
ولاهمعنيم ألا•خوف خلفهم قن كحقؤأمم لم إلإ؛ت وبمّبتمهن فنلمهء ين ٠ائثهمآش 
آلتوتي؛ذاهأر بجح لا أق وأن ددقؤ، أق ين هنمؤ بم-محردن . بمتحروث 

البدل(،جهة من أقسام؛ النتخإل اف رحمهم العلمإء مم وقد [، ١٧١ءعران؛ها'ا-]آل 
ومنحهةالص؛

أقسام؛ثلاثة إل ينقم النسخ إن فقالوا؛ البدل، جهة من أما 
أشد.( Jjbإل سخ ن٠ 

•أحم، إل؛دل( نسخ وا 
مساو.، Jjbإل نسخ و٠ 

وتعال؛تارك اش قول فمتل أحف—،( بدل إل )الئخ الأول أما 
ما,يةولأو}ظأ ^^ ٦٣■وعما عوقإ هت١م، عئثارقأمهظلم آشفترحمتن 



نازلتباسيى ؛؛، J^jإذااسلأة بميع ي القنوت ات^ب باب 

تعال؛اطه قول ومثل [، ١٨٧]؛^؛:الأية آخر إل وأ>؛تؤ{ه وؤلوأ ثآمحأ أئئ محكتب 
جمزةبجاِمؤآلسسفُيميجا 

أخف.إل هنا المخ لالأمال:ا"ا■[، سإ1تأ آنف ن1آؤأ يم؛ ؤإن 
كبب»امو؛ كأيها؛^؛o ؤ وتعال؛ تيارك اممه قول أشد( إل )النسخ ومثال 

ؤدءث،أفيث>تجإمحثقوله؛ إل من اديث عد 
ثلموثهإظتن ممثوموا-ْ؛رثوظلم وأن لأ, موحل -ى ملئ ئص يتكلمن ْلمام فدية 

منوبشغ لأكثا؛ثوا ندر ١^٠١٧ فه أنرل ألومحأ ؤثإررمْثا0 قال؛ أن إل 
إلسخ وهدا [، ١٨٥لاوقرة;"احا-ه يحلإألئيرهشبمّنه شهت شن ؤآلمنان 

ثموالإمحلحام، الصوم بين عؤثئ الأول ق كانوا الناس أن أشد كوته ووجه أشد، 
،.ا،لكثفعل تضييق هدا ول ، الموم تعس 

)إلمكة إل المقدس ست، من القبلة فكنخ ؛داثل( إل )المخ وأما 
أوإلالشإل إل يتجه أن بس عنده قرى لا الكلم، أف مماثلا كونه ووجه الكعبة(، 
الحنوبا.

الحكمة؟ما إذا؛ قائل: قال فإذا 

فلوجهس؛الأ-؛م،( إل الحكمة)بالنسخ أما فالخواب؛ 

خمف،.اممه ولكن العناية، إل محتاج مهم أمر هدا أن بيان الأول؛ الوجه 
الصلوات،إل مثلا انفلر يالتخفيف، وتعال سبحانه افه رخمة بيان الثال؛ 

رقمه، ئمته ألثير *ثمنجئن تعال• قوله باب القران، بر تقكتاب ت البخاري حرحه أا 
ؤوءقأليت.نوموقثاذثةه،تعال؛ قوله نخ بيان باب الصيام، كتاب ت لم وم(، ٤٥٠٧)

عنه.اش رمحي الأكؤع بن ملمة عن ١( ١ ٤ رقم)٥ 



اثصلأة4مْاضع اتساحد ا كنام
ً=^ً=====^^^=ً=ش==^ًً—ظ—ً ٧٤٢

الزانق وخمس؛ن بالفعل خمس إل نسخت ثم صلأ0، خمين فرصت ما أول 
فائدتان؛ففيه أثقل إل النخ وأما 

وأنهالعبادة، وتحقيق الحبي وامتثال وحل عر فه التعبد كإل بيان الأول• 
فعل.بأتمل أنتره ؤإل فعل، بأحق، ا؛نرْ إف ربه، بأمر يتعبد 

أرعإل نح الخمر، ق كإ فشيئا شيئا بالثيء التثرع ق التدرج والثانية؛ 
حرمثم الصلاة، عند محثتة أوقات ق حرم ثم بتحريمه، عرض ثم أبيح، مرات؛ 

التأبيد.عل 

أعفلمكانت، أثق العبادة كانن؛، لكإ لأنه الأحر، زادة الثالثة؛ يقال وربا 
عليحني؛ ، ومسلث،ا؛ دن*ر عل ررأجرلؤ وملم؛ عليه اممه صل المني لقول أجرا 
اشّ_،.قدر 

أنلأي فيقال؛ الحية؟ أين يقال؛ الذي هو فهدا الماثل( إل )المخ وأما 
القLإةمسألة ق وهنا للفاعل، بالنسبة لا إليه بالمسؤخ يتعلق أمر ق الحكمة تكون 
تيميةابن الإسلام شيح أن عل ا،لقدس، ييت، من أفضل الكعبة فإن ءلاُر؛ الأمر 
منذلك، حرفوا الذين وأن كلهم، الأنبياء يلة كانت، الكعبة إن يقول؛ افه رحمه 

أنفسهم.عند من هذا بل ضع، إل استناد عن لا حرقوه وانمارى اليهود 
أوأمد؟هوأكثر هل المنسوخ باعتبار هذا 

ه،ماىئغءمحو_ثا أثن ^5؛^؛ ت وحل عز نوله ق حاء ما باب التوحيد، كتاب ال٠ءاريت أحرجه )١( 
أضعن ( ١٦٢)رنم اش.، برسول الإسراء باب الإبجان، كاب لم: وم(، ٧٥١٧)رنم 

اا،همحه.رصي 
(،١٧٨٧)رنم المسح، قدر عل العمرة أحر باب الخج، كاب البخاري: بمعناْ أحرجه )٢( 

عنها.اف رمحي عائشة عن ( ١٢١١رنم)الإحرام، وجوه سان باب الخج، كاب لم: وم



ندواطستين1ذ1ةبمساسلأةإذا ئ، بابامهاب
٧٤٣_^_^^=_سصص^__^=^= 

أيمحاتأقسام ثلاثة إل م ينقإنه فقالوات المح باعتار أما 

امآنق تقرأ كانت الرحم آية الرجم، آية كنح وحده(، اللففل )نح الأول؛ 
سخت.ولكن «مأناهاووعثاهاوحففلناها«لاُ، محه: اممه رصي عمر ال قي 

مثلالحكم، ؤيتسح اللففل فقي اللفظ(، دون وحده الحكم )نح والئاق! 
بجبالرجل أن وهو اللفظ، ق باقي المنسوخ الصابرة آيتي فإل ، الصابرة آيتي 
موجودة.وهى عثرة، يصابر أن عليه 

منأنزل فيإ كان الرصاع، بآية ٧،^، ومثلوا حيعا(، )نسخهإ والئالث،؛ 
١وحك^^ لقفتا منوخه الأن العسر ، بحمى سحن يم ، رصعامعسر الهران 

اللففل؟دون الحكم نح من الفائدة هي ما هائل؛ قال فإذا 

فائدتان!هنا قلنا! 

أوأثهل.أحفح كان مواء السابق بالحكم الناس ندكير الأول؛ الفائدة 
بقيإذا فانه القرآن؛ من المنسوخ كان إذا بالتلاوة أحرهم زيادة والثانية؛ 

لالفظا.حكتا للمنسوخ هان.ايالمبة أجزا، وازدادوا بتلاوته الناس تعبد 
وحل،عز فه التعبد ك،ال فوائده؛ فمن حكتا( لا )لفظا للمنوخ أما؛المسبة 

كتابت لم وم(، ٦٨٣)٠ رقم الزنا..، من الحل رحم باب الحدود، كتاب الخاري; أحرجه )١( 
(>١٦٩١رنم)الزنا، ق السجج رجم باب الحدود، 

وإنياّم، صتنتيذ،تنليأ هفثوف نزؤم ون [ت ~٦٥٦٦الأنفالالمحورة ق تعال قوله هما ( ٢ ) 
تاصأأكاتنمحلإوأهاص•

رمحيءاست عن ( ١٤٥٢)رقم رضعامته، بخمس التحريم باب الرمحلع، كتاب ت لم مأحرجه )٣( 
اشءنها.



اثصلأةاضع  ٠٠٠ائعساحد ، كناي
=ً===^^^=^^^ء=شم=^=ًثًًًًً ٧٤٤

هداق ويكون لفظه، سخ ؤإن به حكم بإ وتعال بحانه لله تتعثد الأمة هذه وأن 
اليهودالرجم ألة مل الرجم، مسألة ل اليهود وبتن الأمة هدْ بتن الفرق إظهار 

عليقروها حاء لما التوراة قارئ إن حتى التوراة، نمى من يحفوها أن حاولوا 

الأمةهده ، وحعحودا إنكارا الرحم آية عل يدم وصع وملم علميه اف صل الك، 
علأنه ملمثف لا وهذا اللفغل، حيث، من كتانها ل يوحد لا أنه ْع بالرحم ءمال1، 
ومنهجهم•اليهود ار معكس 

ا-لآكمتقتفى الحكمة كانت، إن لأنه عقلا؛ ممتغ النسخ قائل؛ ئال، فان 
إذاالأول؟ بالحكم يؤتى فلماذا الثاق الحكم تقتفي كانت، ؤإن ينخ؟ فلم،اذا الأول 

ويشتبهثلبيس أنه ثلث، لا وهذا المنسوخ؟ أتى فبياذا المامخ الحكم ق الخثر كان 
الإنسان.عل 

الناس،حال بحسسس، تتقدر الحكمة إن هذا! عن الحواب، ق يقال ولكن 
الشرعيبالحكم مجا-تهم أن الحكمة س يكون لا قد الإسلام أول ففي وزمائيم، 

يستقرنم حالهم، ينامسؤ بأمر نحاطبهم فانه صيثست،؛ أنه النه يعلم الدي الثابت 
فانللحكمة؛ تابعه الأحكام دامت، وما دائنا، مصالحه يكون ما حسس، عل الأمر 

إحكامه،حال ق الحكمة هو المنؤخ الحكم فيكون نحتالف،، ثلث، بلا الحكمة 
سخه.حال ق هوالحكمة الناسخ الحكم ويكون 

حكمهادون لففلها نخ الي الرجم آية أن التفامثر بعفى ق يوحد فائدة! 
وافهاف س نكالا كسبا بما حزاء ألبتة فارحموهما زنيا إذا والشيخة )الشيخ هي! 

رقمه، ص'>إلإ تيءرا0 ه جنجوظ ت تعال اف قول داءس> المنافج، كتاب اJخاريت \->رج4 )١( 
ابنعن ١(  ٦٩٩رقم)الزنا، j الذمة أهل اليهود رجم باب الخدود، مماب ومسلم: (، ٣٦٣٥)

• ١٥٣٠٥١ض د ى} 



نزهباسصن1نبمتباباسسابالقنوتف،.صاسلأةاذا 
 =====^=^===========^=^^==٧٤٥

يرحم،لا الصغثر زنا لو ذلك عل وبناء المن، كبير معناه الشخ حكيم(، عزيز 
الثابت؛الحكم نحالفإ بصحيح، ليس فهدا لرحم، يتزوج ل؛ وهو الشثخ زنا ولو 
القرآنشخ أن يمكن ولا )يالثيم،(، ؛الإحصان ممد الرحم ل الحكم لأن 

اضرصي عمر لأن الصحيحين؛ ل ثستإ ما محالفا التي الضعيفة الرواية تبمده الكريم 
إذازنا من عل اض كتاب، ق ثابنتح حق الرحم ُوإن قاوت ا،لنثر عل أعلن عنه 

كثيراأو صغيرا كان مواء ت يحني زنا،' من رعل فوله! ل وعمم مده، ، أحصن* 
تبصحيح ليس الناس عند اشتهر الذي فهذا أحصن، إذا 

للحكم.يخالفته أولا: 
القرآن.به شت، لا محتده مثل أن وثانثا: 

ئننالا: _؛ تن ^ ١^^، يآد 3م -  ٦٧٧
ومئلمِفيعليه افه صل اض وسول، قنث، هل لإنس• ملث، دال،ت محمد عى ايوب،، 

ماو:م،بماؤبيبجااأأ.ذلأْالئح؟ 

أي:لزمن، صفة أنه نحتمل يسيرا® الؤكوع ،ابعد عنه: افه وصى قوله [ ت١ 
لرأنه الأول: والظاهر القنوُت،، يطل ز أي• للقنوت،، صفة أنه ومحتمل يثرا، زمئا 

تركه•ثم شهرا قت إنا لأنه يطل؛ 
م

نحرمح<)ص:مآأي(.-ثوم ا



اثصلأة4*عاضع اثمس1حاو 4 9هتاو
======^ء===ً—=؛=ً=ك==شً— ٧٤٦=

بنوإنّحايى كنب، وأبو العنتري، معاذ بن اف عند وحدسي - ٦٧٧
٠َ  ٠  ٠ّ ٠

®عصيهI وتقول ودكوال، رعل عل يدعو ١^-^، صلاة ل، الرمع بمد شهرا 
ورسوله،١.اف عصت 

سلمه،بن حماد حدثتا أسد، بن ثم حدثنا حاتم، بن محمد وحدبي — ٦٧٧
وسلمعليه افه صل اض رسول أف نايك؛ بن أنس ص سمين، بن أنى أ-محئا 

.عصثه بني عل يدعو المجر صلاة ل الركؤع بمد نهرا قث، 
آبومعاويه،حدينا محالا! وابوكزب؛ شيبه، اي بن آبوبكر وحدثنا — ٦٧٧

محماو!الأيع؟ بمد أن الزكؤع مو المنومت، عن تألته محال: أنس عن عاص-م، عن 
ون1لمعثه الله صل ١،، زئوو أف يزعموو Jانا لإو محلئ: محال: مو 

عليدعو قهرا وسلم عثه اممه صل اممه رسول هنث، إيإ ممال،! ١^^٤، يمد يثث، 
يانينأيمقالَجامحائاال

الذيالقنومحت، غجر الركؤع قبل عنه اطه رصي أنس أثبته الذي والهنويت، [ ١ ] 
كإوالقراءة القيام ملول هو الركؤع قبل الذي القنومت، إذ الركؤع، بعد بشهر قيده 
همحننتس ؤؤ ومبموأ ألوتعق نألمكلوو ألكثوت عز تعال؛ افه قال 

وهوالقوم، هؤلاء عل الدعاء فهو بشهر ةيدْ الذي القنويت، وأما 
محنوثا.يمي القيام ومحلول هوالدعاء، محالقتوُت، الركؤع، يعد كان الذي 

الركؤع؟قل يكون القنوت أن الآثار بعض ورد قل؛ فإن 



ضمبمستيذازلأ1ذا اسلأة ف، اتقنوت استجاب باب 
vtv—=ض—=—^ 

الركؤعقبل محوز وأته الئنة، اختلاف باب من هذا أن الظاهر فالخواب.' 
أنهالظاهر ولكن الوتر، ننوت وبتن النوازل قنوات ب؛ن فرق وبعضهم وبعده، 

والأمروامحقهدا.فرق، لا 

تمنغئال: ثاصم ص ^، خدشا ص، م انن خدننا - ٦٧٧
علوخد ما نرية عل وخد وتلم علثه الله صل افه رثول رأيت ما يقول• 

يدعويثكث، ، ١^١٤يدعوذت ^١^١ معوثه، محتر يوم أصسوا الدين السبعيرا 
م#ءلبر

اننوخدسا )ح( مصنل. وابن خفص، ءدسا كزستؤ، ابو وءدس١ — ٦٧٧
علتهاضُ صل البث عن م، عذ عام، عذ ثلمهم ^٧١؛،؛ حدئنا ئر، عم 

•بمص ش بمضهم لإيد ١^^؟،، ه؛ ؛ ^^٢ 
ضنمة، \ي ض، نن ١^ عدثنا ١^، صآو وخدئ - ٦٧٧

رعلأينعن ^١ ٠٤كث، ون1لم عثه ^ ٥١صر ١^، أف ماللئ،؛ بن أئن عن ةتادة، 
اد،هعصنا وعصثه ودكوال 

والعتىا-قزن، يمعتى! الوجد عزل، يعني؛ رروخدا، ءنهت الد رصي قوله ء ت١ 
وحنالثرية، هده عل كحزته ترية عل حزن ما واللام الصلاة عليه الرمحمول أن 
يقرؤونالقثاء من كلهم رجلا ّسعون لأمم واللام؛ الصلاة عليه محرز أن له 

الصلاةعليه الرسول ولكن ير، ومحهم عفليم أمرهم الحقيقة ق وهؤلاء القرآن، 
قهب-يدعوعل فصار وجل، عز اض إلا ملجأ له ليس واللام 



اسلأةاضع ٠٠٠اتمساحد كناس 
==—==^===^شمء===ثد= ٧٤٨

صشب، ض، ن خدي الئامد، وعدى - ٦٧٧
ثمحوْ.وطي؛ عؤه اشُ صل ١^٠ ض محس، عن محس، بن مونى 

قتاد0،عن هشام، خدثثا .( ١٧۶^عد لحدتنا ^_،، ilنن محثد عدثن1 - ٦٧٧
مذأ-صاء يدعوعل ثث، وتلمم عش ، ٧٥١صل اف زئوو أف محي؛ عن 

لمد،مركة.اص 
يم،ئ محي لحثئث1 ش ه ؛1I ،Jئ محي ؛ ٦٧٨

إناواة عدثث1 محال: ثمنت، مال: ي صروتن ض شب، عدكا 
والنرمت،.المح يمنتال كاف وتئا عليه افه صل اممه ومول أف عانيت،؛ 

عذمثْ، بن عمرو عى سمان، ^٥١ ر، عدى نمر، ا؛ن وعدك١ — ٦٧٨
قوتلم عش ، ٥١١صل ، ٥١رئول هثت، مال: ١^١:؛ عن ليل، أف بن الرحمن عي 

قدلكنه محضر، ب أنه أو نسى أنه احتإل فيها يكون هد ائل مهده فالخوابح: 
لفت وملم عليه الله مجل النبي أن عنهإ افه رصي عباس ابن حدبثا س بتا 
واللامالصلاة عليه قنوته أكثر لكن ٠، الوازور ق كلها الخمس الصلوات كل 

والمغرب.والفجر 

رنمالصلوات، ق القنوت باب الصلاة، كتاب داويت رأبو •٣(، ١ / )ا أحمد الإمام أحرجه !١( 
(١٤٤٣.)



ذزدتابمستي^;ساسلأة1ذا ئ القنوت اسممياب باب 
٧٤٩=ًًًً^==ةًًً=ًص^=ء==ًًًء 

اننخوننا د1و: ا4وي؛ تزح بن ض بن أبوالطاهرأحمد خدش -  ٦٧٩
بنئماف عذ عل؛، بن حنظله ص أنس، أف بن ^١١؛ ض الليث،، عن ومخ، 

الساراللهم صلاة؛ و>سلمه عليه اممه صل اممه رئول مال مال؛ الغماري؛ إ؛ءاء 
لها،اف عثز غماز وزثولئ، افه عصوا وعصثه ودكواو درغلأ للحياو بي 

اف«.نالها وأنثم 
حدسأأيوب؛ ابن مال( حجر؛ وابن وقسه ايوبج، بن تش وعيثنا " ٦٧٩

لجزمله،بن، اش عي بن حالي عف عمرو"؛ ابن ~وهوت محمد أمحمح؛ا ثال؛ إنكامحل؛ 
اضصل اش رنول ري إي،اء؛ بن حماف مال، دال،ت أيه حماف؛ بن الحاريث، عن 

وعصثهاطه، نالها وآنلم لها، الله عمر ررغمار ممال،ت رأته؛ رخ لم وتلم عليه 
ومعلم ود'كوا0اا، رعلأ والعن لحياذ، بي العن اللهم ورئوله، افه محت 

دJاكا.أجل من الكمرة لعنه يجعنئ، حماذهأ دال، تاجدا، 

بنالرمح، عبد وأحه همال؛ ^٩؟؛:)،؛ ايوب، بق بج، خدننا - ٦٧٩
لبأنة إلا بمثله إمحاء؛ بن حماي عن الأنمع، بن عئ بن خنظله عن ^^، 

ست،ئاصينأخلذلأ،.



اثملأةاضع ٠٠٠اثمماحد كناس 
ًد^ً====^_ْسشم=سشث== ٧٥.

سبضصتيااا

يوص،أض وف، ابذ أ-محدا ائبمبي، محط حرماه!ن حدش " ٠٦٨
عليهافه صل الله رمول أف ميز0؛ ابئ عن المتسب، ين سعيد عن شهاب، ابن عن 

ومالعرس، الكرى أدركه إدا حش تله نار حبجت عرؤة مذ قو حتذ ومئم 
عتهاممه صل اممه وسول وتام له، يدر ما بلال مصل ^١؛، ٧١لنا ءاكلأ للأل! 
معثث،المجر، مواجه راحلته إق بلال استند الشم ثماربر ملتا واصحابة، وسلم 

ونئمعته افه صل اممه رئول ستيقظ ملم راجته، إل منشد وهو عيناْ بلالا 
اممهصل اممه رمول يكاف الشئس، ؤزتيهإ حش أصحاثه مذ أحد ولا ئلأل ولا 

؛رأيمماوت وسئم عته ، ٥١١صل الل4 رسول ممنغ امتيماءلا، أوكم وسلم عته 
اف،~رسول، يا وأمي أسث، ~بأف أحد الد«ى بنميى أحد ءمال< ؛؛، بلال! 

افصصل افص رسول ثوصأ ثم سسا، رواحلهم ماءتادوا لااهتادوا،ا، دالت بئنسكؤ، 
مالأ١^٠٨١٥ هصى هلتا ١^-^، ى مصل ١^٠٨^٥، دأهام بآدلأ وأمر وسلم، عليه 
ه«،لزْ=ضئ الثلوة >أهم ماو: افَ مإن ذوها؛ إذا هلثصئها الفلاة نؤ ررثن 
ُ.)للدكتى(ا يمنؤهات سهار--ج ابن وكال يوص؛ هال 

لقولهقضائها ق الإسرلغ يجب أنه والصواب مرحوح، قول هذا ]١[ 
يكنها<ا.إدا ااهلثص1لها وملم؛ عليه اف، صل 

ائل؛معل دليل فيه الخدين، هذا ]٢[ 

ينتابما ينتابه بثر وملم آله وعل عليه افص صل الم، أن الأول• السألة 
اشصلواُت، بقوله ذللث، أكد وقد هذا، وغر الراحة وهللب، الموم من الاس 



ممواتيابسيلكاما
 ========^^===^^==^==^٧٥١ —

.٠ *كإسثونى،١ر أسى ر'إد،اأئابثرمثلكم •' عليه وسلامه 
ررإثهالبخاري! ق وملم عاليه اف صل الني حديث و؛ن الحمع ما قيل! فإن 

الحديث؟وهذا داوى«رى ولأيام عقاي، تتام 
يالظام،له علاقة لا ياؤلني أمر القالب وعي أف بينها الجمع هالجواب• 

الرسولوعين )بالعي(، بالحس يدرك ظاهر أمر هو بل باطنا، أمرا ليس والصبح 
تنام.واللام الصلاة عليه 

لأنالؤذن؛ توكل تن أول وأن الوقت، ض؛راقب توكيل الثانية: المسألة 
ذللئ،.ق عنه اف رصي بلالا وكل وملم عليه الله صل الني 

بلالاأو وسالم عليه اه مجل الني لأن مؤاخذ؛ غثر النائم أن الثالثة: المسألة 
الله—رسول يا وأمي اث ~بابا احد الذي سنيي اراحد قال: حعن عنه الله رصي 

منفاته ما يقفي لكنه القلم، عنه مرفؤع بل بمواخذ، ليس فالنائم يئسلئإاا، 
مرعا.^ iAiمما صار إذا الواجب 

فانمكان ق الصلاة عن الناس ونام هذا مثل حصل إذا أنه الرابعة: المسألة 
لأنوذللئ، ممرا، يبعدون ولا ميئا عنه ويتئلوا المكان هذا عن يتأحروا أن السة 

يصلوا.أن ينبغي لا فكان فيه، حصرهم الحديث،- ل حاء -كا الشيهلان 
عليهاممه مجل الني لأن بالماء؛ يتتلهر أن فرصه المسافر أن الخامة: المسألة 

لقولهيتيمم ؤإنإ عليه، وصوء لا المسافر إن قال: ص وأما تومجأ، وسلم آله وعل 

نحرءبم)ص:أإ؛(.)ا(مموم 
أنسعن ( ٣٥٧)٠ ر،م عينه، تنام الخم،. كان باب الناب، كتاب الخاري• بمعناْ أحرجه )٢( 

رصىاشعظ<.



انملأة4مْاضع ا1مس1حاو 4 9هتاو
=—=—=====—شمذطضث==٧٥٢

فجعلاءت'آإء، لاله نر؛ادئآُط ينتثمر أوعإااسرآؤمحاءش ينق ؤذ\نِثلم تعال؛ 
اللهذكر إنإ ؤيقال* بصمحمح، لسن ضدا لالأتذم، مسحا للمرمحى قسسّإ الفر 

)أغلبالممييد باب من هدا فيكون الماء، عدم هو المر ق الغالب لأن السم؛ 
مفهوم.له ليس إنه العلإءت يهول، الأحوال، بأغالس، والتقييد الأحوال،، 

لرثم قوما الصلاة فاتت، إذا J،_! للمقضثة، يؤذن أنه السادسة! المسألة 
يأقامبلالا رروأم لقوله• ^^^٠؛ فإنبمم الوقت محلير أن بعد إلا يستيقفلوا 
٠.الصلأةر وأقام أدن أحرى! رواية ل لكن الصلاة*؛ 

قدلكنه الياق، هدا ق صل كيف يبين ولي المحب^* 7هم ُفصل وقوله! 
،يوم كل بماليها كان كإ صلاها أنه عنه اف رصي قتادة أي حديث من ثبت 

لأماجهرا؛ ما يقرأ أنه أي! أدائها، مثل الصلاة هدْ قفاء يكون ذلك عل وبناء 
وسلم!اله وعل علميه اطه مجل قوله هذا ؤيويد كانت،؛ كإ فتقفى حهرية، صلاة 

عليعود رريليصثها* ق )رها* الضمثر فان دوها* إدا هنيصلها الصلاة سي 'رمن 
•ذللئ، وغير فيها بالقراءة والحهر كيفيتها، يعّي! أحوالها، بجمع القضية الصلاة 

صلاةقض ؤإن يجهر، فانه مار ل ليل صلاة قض إذا نقول،! هدا عل وبناء 

قفمح،يإذا يتم، مفر j، حضر صلاة قض إذا أيئا! ونقول، سر، فإنه لثل j( مار 
يقصر.حفر ق محقر صلاة 

ييقمر فهل المدينة ووصل والعصر الفلهر بع، تأحع جع جع إذا قيل! فإن 
العصر؟ؤيتم الظهر صلاة 

(.٧٥الاق)ص:٦ قتادة أي حديث ل ذلك مض ورد )١( 
(.٦٨رقم)١ القانتة، الملأة قضاء باب الساجد، كتاب، ت لم مأحرجء )٢( 



ئسبمابسلك|امحا
٧٥٣==^ءًًً^==ءً==ء===ً==^=سد= 

واحدا،وقتا الوضن محعل الخمع الظهر، صلاة ق يقصر لا لا، فالخواب،! 
وقتيئن يكون أن لأبد الجمع رإن يقولون• الناس، بعض يغلط ولهدا 

سفرأو آخر عير أو لمرض للإنسان الجمع جاز إذا يمكن، لا وهدا ١^١^٧(، 
واحدا.وقتا الوقتان صار 

إدالأواوئ3تد[ وملم؛ علميه افه صل لقوله النسيان العفوعن السابعة؛ المسألة 
دمكزها«.

الإنسان؛ما يطاق بل بالميان، تشل لا الأوامر أن الثامنة: المسألة 
طّنانملها إذا الإنسان فان الواهي بخلاف داكئها«، الصلاة نني ررثن لقوله: 

أمرالمأمور فعل أن بيّها والمرق ذاكرا، فعلها عل يترتب ما علميه بحبح لا فإنه 
أونامتاجاهلا نمله ؤإذا عنه، فهونحل المحفلور ترك وأما به، أمر لما ؤإمحاد إيجاب، 

الأنه أي؛ ثيء، علميه ليس نسيانه حالط ق المأمور تارك أن كا ثيء، يلزمه لا فإنه 
نامتا.الوقت، عن الصلاة أحرجت، لما إنلث،آثم يقال(؛ ولا يأثم، 

القضاء؟حال، ق الفريضة عل النافلمة يقدم هل مسألة؛ 
لوكانت،ك،ا للمفريضة، -ابعه الافلة كانت إذا إلا الفريضة يقدم ايواب،: 

قبل.بالراتبة يدأ فإنه الفجر صلاة أو الظهر صلاة الصلاة 

معناهاأن ]طبم:أا[ ه لنْكملإ، ؤوإن؛داذطوه الأية حدْ الأّتدلأل، ووجه 
)أقممتواترة؛ غير لكنها الأخرى القراءة ؤيزيدها ذكرمحتح، إذا الصلاة تقيم أنلثط 

ذكرت،.إذا يحنى؛ للمدكزى(، الصلاة 



٧٥٤
اتصلأةومواضع اتمساجد كتاب 

=====ص==ء==ن=^^ضت=ثً== ٧٥٤_= 

الأمح؛لكلآمحاصمحابا
أثوحدس! كبمال، ئن ثريد حيى نعيد، بن يش حيى حان،، ابن قال يش؛ 
سقط1ولم ونل؛ا، عثه اممه صل اش ثبل مع قال: هزيزْ م عن حازم، 

برأسزجل 'قل ررليأحد وتلم: عليه اممه صل اللمي ممال آلشنس، طنمتؤ حص 
مكزصا، ء  libدعا ئإ قال: الش1طانى،ا، فيه حصتJا ^j، هدا قإو ٧■>^؛ 

قصلالصلاة أقيمت، ثإ تجدص—، صل نم يعقوب،: ~وقال نجدس تجد 
الغداةل١ا.

وليمنلها، تع لأما الفرائض؛ مع مضى الرواتب، أف عل دليل هذا ق [ ]١ 
للفريفة،نابحة ١^١^< لأف وذلك،؛ الفريضة، قضاء قبل النافلة جواز عل دليل فته 

_،^iLJلأنه مطلما؛ نفلا يتنقل أن له فليس فائتة صلاة الإنسان عل كان فلو 
يتنقللا فانه عنها الصلاة وقت، ضاق لو كإ الفور، عل بالقضاء أي: بالفور، 

مهللما.تنفلا 

بولو بالصوم يمملؤع أن بأس فلا رمضان كقضاء متسعا الوقت، كان إذا أما 
يصومهاأن يصح لا فانه شوال؛ من الئتذ كأيام لرمضان تابعا كان ما إلا يقضى 

كله.رمضان يصوم حتى السنا من أنبما بنية 

حصزئامنزل هدا ررقإو قال: وملم عليه اممه صل ال-مح، إن قائل• قال فإذا 
وحيعن كان إن باللازم؛ استدلالا أو وحي عن هدا قال هل الشيطان؛؛، فيه 

وعلعليه افه صل للرسول حمل ما مثل لنا حصل إذا ذلل—، نقول أن لنا فليس 
نتيقفلولر نمنا لو فيإ ذللث، نقول أن فالنا باللازم استدلالا كان ؤإن وملم، آله 
الوقت،؟محللؤع بعد إلا 



سمةاك1ممواتبابسيلكاني1

>إقاِردثأيثأنالكريم: القرآن ق قال تعال ، ٥٥١لأن _ ١^١٥^ 
وءزآلقئئهزآمتثونهوألعث11؛4<تلمدآ؛رضذتذلإس، yjuJسمحأ؛يوقع 

الصبحصلاة عن احر رحل عن وملم عليه افه صل المي وأمحر ]الأىلة:ا\'[، 
يسمعر.ل؛ فيها بال فإذا ا؛ ^٠٠١ السطازِق بال رجل ررداك فقال: 

مامثل علينا جرى إذا نقول أن لنا أن أعلم" ~والق، الظاهر أن الحاصل 
الشيطان.فيه حضرنا موصعر هدا إن واللام؛ الصلاة عاليه الرسول عل جرى 

وليسمرعي، حكم هدا لأن ثابت؛ فهل.ا عنه( نتقدم الحكم)أننا باعتبار أما 
أى:نزلافيآحرالاليلفيمكان-إخياتاءنسلحكمثرضأناإذا>ننا 

مكاننا٠عن نتحول أن المنة من فإن مس الحللؤع بعد إلا نقم وإ نمنا )م 
الفور.عل الفائتة وقفاء الفائتة، قضاء تامحر يثوعي هذا قائل: قال فإذا 

الصلاة.مصلحة من التحول هذا أن فالخواب: 

اكحولق والنساء الرجال من البيت لأهل المثرؤع هو ما قائل: قال فان 
يصلوا؟ولر مثلا الشمس حللعت إذا 

لأنناالتحول؛ يمكن فلا واحدة غرفة إلا فيه ليس البست، كان إذا فالخواي،: 
إلالغرفة هذه من يتحول غرف، فيه كان إذا وأما وق، الإل لخرج تحول لوقلنا: 
الأحرى.الغرفة 

تجدثم لقوله: الكاملة الركعة عل تهللق جدة الأن أيصا الحديث، وق 
تجيبي.

صلاةكتاب لم؛ وم(، ١١٤٤رقم)يصل، ولر نام إذا باب التهجد، كتاب لبخاري؛ ا ا
عنه.اش رصي عود مابن عن ٧^١( رقم)٤ أجع، الليل نام فيمن روي ما باب افرين، الم



انملأة«مْاشع اثمساحد ، كنا}
^^=^==^==^=^ًً=؛==ً===محًء= ٧٥٦=

حدثناالنيئة—؛ ابى —يعني1 ئأتإن حاوسا يزوغ، بن ثسان وحدسا — ١٦٨
عانهاممه صل افه زئوو حطثا ت ئاو قتادة أؤر عن وباح، بن افه عد ض ثايق، 
عدا<ا،اممه ثاء إل الاء ويآيوؤ( ولث^كم، غيجب يسيرون الإظإ همال،؛ وسثم 

اشُضل اش زثوو ثج قادة: أثو ظ أخد، ثل أخد طوي لا الأاز دا؛طلق 
افُضل اف زثوو قم ئاو: يه، ؤ\ي؛ق \ظ ١^ لجو ينز طلم 3ء 
عقاعتدJ حتى أوقطة أف عم من قدعنتة قأتثه زاحاته، عن قإو وت1لم عثه 

أذعؤ من ثاو: زاحك، ص  Juاله ^3 لحر تاز ئأ اَل: ثس 
ماوالثحر آحر مذ كال خر!^١ تاز م ئاو: زاحك، عق اعتلJ خر أؤقظه 

زأسهقزي ئدعنته نآتيته __J؛، كاد كر الأوليإن اثلتني مذ أقد هل مثه 
ماينث،: مر؟ا؛، مسيرك هدا كاذ ارمش ثاو: أبوقتادة، ئانئ،: هدا؟«، رءمن نماو: 

راهلئال،: ثم بته®، به خفقك بإ افه لاخفظالئ، ثال،: الليلة، مند مسرى هدا راو 
ثمزاكب، ^١ يئلم،: أخد؟ا<، من ئزى  J،A)>ثاو: م الناس؟<ا، عل يحمى رادا 

ضلاممه رموو مال قال: ركب،،  ٤٠٢١ئ،5نا اجتمعنا، خر آحز راكب هدا قلت،: 
نكالصلأساا،، ^١ اااحمظوا ثال: م نأته ئوصع ١^^،، عن ونثم علته ، ٧٥١

انم٠lثال: ظهره، والثنشِفي وطأ علته ^ ٥١ضل ^ زئوو انتتمظ من أول 
دقاP نزل اشر ازش، }^١ عر Jزنا ^^!١ ر>از'5ثوا((، ثال: ةزع؛ن،َم 

ثال:وصوء، يوف وصوءا فتوصأمنها ثال: ماء، مذ ثيء فيها نعى كاست، بميضأة 
١٢ميصيك، •^١ ا>اخمظ قتادة: لأر ثال م مذ؛:١؛، ء ثل فيها ومل 
ضلركعتم، وتئم علته اش ضل اممه رئول، نضل بالصلأة أدف؛^j، لم بأ®، 

و>سئلمعلته اممه ضل اممه رسول وركب مال• يوم■ كل صغ كاف كها نقغ العدا٤، 



سمةاكاسواسبابسيلصاني1
— ٧٥٧ًٍ==ءٍءٍٍ=^ء^ًٍٍٍٍ===ًء======= 

قيتئريطنا صنعنا ما كمانه ما إل ثتمس تعصنا يجعل ت هال معه، وزكتا 
ةمحريط، ١^٠٢ يزو ررأثاإنه مال: P هاِوبية؟(ا، ررك م1و: نأ ^11؟ 
معلثمن الأحرى، الصلاة وثن نجيء حر الصلاة يصل لب من عل الممريط 

ررثاثاو: ئأ وممهاء(، عنن ثكئها الغد كان لإ! ص يي حن قمحيا ذك 
ثمأ؛و قماث، ثيثهم، قمدوا الناس ررأصح ثاو: يم ثاو؛ صنءوا؟ا<، الناس ثروو 

الثاز:وقاو قا:محبمقىا، صل نقول ومحثث; 
وعمنبكر آبا يطيعوا قإو 1يديثكم، بئ وسلم عثته افه صل اممه زثوو إو 

ثموثوف:نهب ثيء، كل وحمل النهار ^• ٠١حل الناس إل ئاسهينا يرئثوا؛ا، 
عمرىا<،راأطإموال ثاو: ثر عأإث5م((، ررلأهثك* ثماو: ٢^١، هLثكنا، الله، زئوو ثا 

ثثادةوآبو يصث، وثلم عليه اض صل اممه ونول يجعل يالمصأة، ودعا ئال،: 
اممهصل افه نمول ئماJ( عليها؛ ^١ ١٥المصأ؛ ماء,3، الثاس رأى أذ يعد قلم يسقيهم، 

صلافه رسول ثجعل قمعلوا قال:  ٠٠كمحم الملأ، ررأحسنوا ونثر: عليه 
علتهافه صل افص رمول وعتر عزي ثقل ما حر وأنميهم يصب وثلم عليه اطه 

ثقلت،:ررائز>ن،اا، قماز،ل: وتلب، عليه اطه صل افه رسول صب، ثم ثال،: وثلم، 
ثاو:، ٠٠١^؛)رلأنالإ١^^٠؛ لأل: ،، ٥١زئوو غرمب،:ا َلأيث 

جامإلالاء الناس ئأثى ثاو: وتللم، علته ١^ صئ؛ الأبم ننول وشرن، قشرت 
اجابعإيمنجد ق إثديث ا-هدا لأحدث إى زثاح: ن اطه عتد ممال ثاو: رواء؛ 

اللتله،تنك، الثكسا أحد قإن تحد٠<؛،؛ كيم، أ،نا ائظز حصم: بن عمزال ثاز، 
قال:الأنص1ر، من ئالث،: أنت،؟ ممن ثماو: ئااثليث^، أغلب قأJثا منت،: ثال: 

سهدتلمد عمرادا• ممال ١^؛، قحدستؤ ثال: يحدذكب، أعلب قأسم حديثه؛ 



اثصلأةْ*ماضع اثمساحد كناس 
——^^ًث====ك—٧٥٨

^١^أف!^١ ^L، زنا اله، طك 

منها!فوائد وفيه طويل، الخدين، هدا [ ١ ل 

وثآكم،عشممم دسؤبمرووا ررإثكم قال• وملم عليه افه صل الني أن ~ ١ 
الماء.إل محتاحن كانوا بأنيم يشعر وه-ذ*ا عدا؛؛، افه ثاء إف الماء وثاتوف 

لقولهبالمشيئة مقروثا إلا مستقيل لثيء يقول ألا ان للأنينبغي أته ٢" 
كتابهق ذللث، اه ذكر وقد عدا((، اممه قاء إذ الماء ءوياتول وسلم؛ عليه افه صل 

^^محسا0إلآارممآمح4]صم-
شهق عإ الإحيار قصد إذا أما الفعل، ^، llJbالإنسان قصد إذا وهذا [، ٢٤

نعم،قال؛ غدا؟ افر أنله! قيل لو يعني اممه، ثاء إن قول؛ ييع أن فلابأسى 
ماح،عليه محصل قد يملكه، لا الفعل لأن الفعل؛ يقصد؛دللئ، ولا غدا، سأسافر 

ثيءعن محر وهدا عازم، أنه يقصد لكن ذللث،، أصبه ما أو متمه تثني قد أو 
مستقبل.ثيء عن خر لا موجود، 

الغيس،من ثاء ما عل وحل عر اش يطلعه وملم عليه اممه صل النك، أن ٣" 
الماءأن ، ؤيعرفالهلريق، هطوا ق حبرا وملم ءاليه افه صل للمني لحل يقال• أن إلا 

محتمل.فهاوا به، فوعدهم قربب، 

اممهرسول عن وحزاه عنه اممه رصي قتادة لأف والمشة الفضيلة هلْ ٤- 
واللامالحبملأة علميه الني نعس كلما كان حنث حثرا؛ وعنا وسلم عليه الله صل 
اهصل لنبينا عنه الله رصي حففله من وهن.ا يستقيم، حتى دعمه راحلته عن ومال 
هلْلام والالصلاة عليه النبي كافأْ ولهدا قفلا، له أن ثلث، ولا وملم، عليه 



ةالفاممواتهابسيوك1تيا
٧٥٩

أي؛للسسثة، هتا والباء سا<اا، يؤ حفظت بإ افه ررحفظالث( فقال! العظسمة المكافأة 
راحلته.عن يع أن من وملم آله وعل عليه اممه صل نبيه حفظت أنك ثب ي

غرهياحد كإ النوم يأحدْ بثر وملم آله وعل عليه الله صل النبي أن ~ ٥ 
كانإذا أحدا، يرحم لا حائر ّلهلان العامة— يقول —كإ والنوم البنر، من 

قنص من واللام الصلاة عليه النبي أمر ولذا ينام؛ أن فلابد نوم فيه الإنسان 
عزافه كإل عل يدل وهدا ا، ^٣١ حتى الصلاة ؤييع صلاته من نحرج أن صلاته 
لاومرة؛هه'ال[،ه )وم ولا سنة يأحذه] ءرلأ وتعال؛ تيارك ه نفعن قال حسئ، وجل 

عليهالنبي وقال ينعس، أن ولا ينام أن يمكن لا وعلا جل حياته لكإل وذلك 
أنمستحيل يعني؛ ٠، يثامءر أذ له قغي ولا يثام، لا اممه ارإل واللام؛ الصلاة 

أحدهلو بالخلق يقوم فنن المومة، وكامل وجل عز الحياة كامل لأنه ينام؛ 
يتعبمن إليه محتاج إنإ النوم لأن النوم؛ إل محتاج لا أيما وهو أحدا لا أ النوم؟ 

لاحق.لعمل نشاطا تجد ؤيممحايق تعب من ليّترح فتنام 

قتادةأبا سأل لأنه الغيب؛ يعلم لا وملم عليه اش صل الرسول أن — ٦ 
مندمسيري هدا رال ما قأو«تن،؛ مص؟١٠، مسيزك هدا كان متى ١١قال؛ حمته افه رصي 

اطهمجل النبي أن عل تدل، الأفراد آلاف من فرد وهن.ه الليل، أول من يعني الليلة؛ 
لكمأنول لا" قل ؤ فقال؛ هزا يحلن أن أمره افه إف بل الغسس،؛ يعلم لا وملم عليه 

هدايبلغ أن أمره ]الأنعام:'٥[، ه مثلى 2ءأإذأ أم_ل ولإ دلا أش -؛3؛^ عنيتم، 

صلاةكتاب ومسلم: (، ٢١٢)رقم النوم، من الوضوء باب الوضوء، كتاب اابخ1رىت أحرجه )١( 
(.٧٨٦رقم)صلاته...، ق نعس من أمر باب ارين، الم

مّء،أن ص ١( رقم)٩٧ ••'، ينام- لا اف رإن قوله ل، باب الإمحان، كتاب لم: مأخرجه )٢( 
رضىافعث<.



اثصلأةؤبمواضع اأ4ساحد كتاب 

افهصل الني أمر قد كله القرآن أن الشر أصول ق ذكرنا وقد خاصا، بليعا 
تآأ؛ؤلإوىبنرهىنددبئ جؤوآلرسوث، له• الله قال حيث يبلغه أن وملم عليه 
علوجل عر الله ينمى مهمة أشياء هناك لكن لالأئده؛يأ[، رماكدره ثا؛نئن شل 
لأ-تفيي؟ىشنوأمثل• يبلغها أن وملم آله وعل عليه الله صل لرسوله الأمر 

وأمثال٣[ ١ ]النور؛ ه آُمبمنر،دن من سءمس للثؤيننت ؤش ؤ ٣[، ' ]النور؛ ه أبمبمنهم يى 
أنافلست ه آس ميز - عندي قولا ؤ يمول• أن اممه أمرْ فهنا كثثر، ذلك 
يعني•ه (أمحب ٠٥٦٥^وجل عز المعطي هو والله هوقاسم، ؤإنا أعنيكم، الذي 

لأنيعلمه؛ لا فهو به نحس ولا موجودا كان ما حتى أعلمه لا ءّي غابه ما 
مطاتق.حقيقي وغيب بي، نغيما نوعازت الغبكا 

ومنوجل عر الله إلا يعلمه أحد لا مهللق حقيقي فهو المستقبل ل كان فا 
شحميعن غانيا وليس مخهس، عن غادك< أنه أي؛ بي؛ نوغبت، عليه، أطلعه 
ءالمق لما بالمثة ولكنهم الشاهدة، عانر ق هم الأن السوق ل الدين فمثلا؛ آخر، 

نعرفهم.لا الغيّيح 

عنهمافر رصي أصحابه عن ينمرد قد واللام الصلاة علميه الرسول أن ٧" 
بعفسعن بعضهم لاختلاف أو الهلريق لوعورة إما الأسباب؛ من لسبب أحيايا 

قتادةأبو معه كان وسالم علميه اممه صل الرسول لأن ذللئ،؛ غثر و أ ق
ليسواكلهم والقوم سبعه، كانوا حتى وآخر وآخر، آحر، جاء ثم عنه افه رصي 

يكونإنه بل أصحابه، يتجاوز لا أنه علميه وسلامه اممه صلوات عادته أن ح معه 
فلحقهأعيى، قل حمل عل كان ح؛ن عنه اشر رصي جابر حدين، ي كا حرهم آل 

آخرق والسلام الصلاة عاليه الرسول لأن وملم؛ آله وعل عليه الله صل الّثي 



^^ممواتبابسلدتطلها
٧٦١=ً==^ً—ء^^^=ًًًً===ً===ء= 

مشهورة.والقصة ، فلحقه القوم 

أصحابهليتفقد الساقة ق يكون والسلام الصلاة عاليه كان أنه عادته وهده 
حلقه،وحن رعاته تمام من وهذا إعانة، إل محاج من ؤيمن عنهم اض رنحى 
يعص.عن بعضهم لأخلاق محبب هناك يكون أن لابد السفر هذا لكن 

لأمساب!الهلرفات ق ينزل أن ان للأنيتبغي لا أنه ٨" 

الطريق.أهل عل تضييق هذا أن أولات 

للختلر.نفه يعرض أنه وئانتات 

ساقطاتجا نحد سا ائرق ثق اقوام لأن الهوام؛ ممشى الطريق أن 
العلرقات؛ق ينزل أن للإنسان ينبغي لا الثلاث هذه فلأحل ذلك، أشبه ما أو 

رأسه.ووضع الهلريق عن والسلام الصلاة عاليه النبي مال ولهذا 

قال:وسلم عليه افه صل الثي لأن الأوقات؛ مراقثة ق التوكيل جواز ٩- 
ءاحمفلواع1ساصلأسا<،.

تياركقوله وأن الوقت،، ق تصل أن الصلاة عل الحافظة من أن — ١ ٠ 
وقتهال عليها محاففل من فيه يدحل لالعارجتأّأ[ ؤو!محمءثأصلأه(بحاهه وتعال• 

لقولهلاوقرة;م'مآأ[ مس2قه ألثثاور؛ت عل وكال>لالئ،: أيضا، 
يقوملن أنه علم ؤإذا صلاتنا((، علتنا عئمظ ررمن وسلم: آله وعل عليه اممه صل 

فهوواجب•به إلا الواجب يتم لا قعا بالمنبه إلا 

بابالبيؤع، كتاب ومسلم؛ ٢(، • رنم)٧٩ الدواب، شراء باب ال؛وع، كتاب الخاري؛ أ(أحرجه 
٧(. ١٥)رقم ركوبه، واستثناء البعثر بيع 



انملأةاضع  ٠٠٠اتمساحد ا كتاُ
ًًء==^^=ٍ=^ءك^كًكثًٍ= ٧٦٢

المحسومةالأمور عن عيناه تنام واللام الصلاة عليه الرسول أن ١ ١ 
أحيائالكن تلوينا، وتنام أعيننا فتنام نحن أما ينام، لا تلبه لكن الناس، س كغثره 

منبثيء مشتغل أنه بمعنى قاليه، ينام ولا عيناه تنام أن الناس لبعض يعرض 
الناسبعض وحدثني فيه، يتيقفل أن يريد الذي الوقت، ل يستيقظ فتجده الأشياء 

مثلا—:— قالوا نقوم؟ أن تريدون متى ؤيقولون: ينامون كانوا أمم آحرين عن 
أرعالساعة منبه، هناك يكون أن بدون قام ثلاث، الساعة كانت، إذا ثلاث، الساعة 
أنهالإنسان عل اممه نعمة س أنيا شلئؤ لا وهدم منيه، هناك يكون أن يدون كذللثؤ 

•تقفل يان يرد عندما يستيقفل 

لوحتى يتيقفل فلا يستيقظ أن أراد لو حتى يتيقفل؛ فلا الناس يحض أما 
قالمنبه يضع الشباب، بعض وكان _،، ljuثم حلم وكانه يسمعه منبه، عنده كان 
فائدةهدا ق فوحد ؤيتام، ؤيرجع يغالقه ثم يقوم أن قنثى عنه ؤيعدها يكة 

هداامتعمالتؤ إل يقول: صدى، لها يكون المنبه فيها صوُتؤ إذا والأكة يره، 
يرْ.قائده فيه ووحدلت، 

إليها؛يتجه لا أن يعني: النوم، عند القبلة استدبار جواز عل دليل فيه " ١٢
إلوءلهرْ الغرب إل وجهه لأن ظهرْ®؛ ارواشزِفي عنه؛ اش رصي قوله س تنحي 

الغالي،ق هدا أن إلا المدينة عن بعيدا يكون قد لكن جنوب، قتلتها والمدينة الشرق، 
الأيمن،الحنب، عل يكون أن النوم ي فالمشرؤع حال كل وعل القثلة، يه نحتلمؤ لا 

استقبالأما ٠، ر عنه اف رضي عازبح ين الراء جدين، ل كإ الخدين، يه صح هذا 
القبلة.يستقبل أن له ينبغي الإنسان أن عل ينص حديثا أعلم لا الأن فإل القبلة 

لم:وم(، ٢٤٧)رنم الوضوء، عل بات من قفل باب الوضوء، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
(.١٢٧ رقم)• الوم، عد الدعاء باب والدعاء، الدكر محاب 



كاممواتهابسيلصاتي1
٧٦٣^ء_^ٍ_ٍ^_^ٍٍ_^ٍٍٍ_ 

الأول.الحديث و سق كإ الرم غلبه إذا ملكنه عن سر الإنسان أن -  ١٣
أيْع كانت التي الضأة بأن عبم واللام الصلاة عليه الرسول أن — ١ ٤ 

الذيالشأن هذ|ا بيان اف ثاء إن وسياق شان، لها سيكون عنها اف رصي قتادة 
واللام.الصلاة عليه الرسول قاله 

آلهوعل عليه اممه صل الني لأن وذلك الأداء، محكي القضاء أن - ١ ٥ 
ركعشيصل أنه وسبق الصلاة، لهذه يؤذن أن عته الله رصي بلالا أمر وملم 
وكعتي،وسلم عليه افه صل الله نمول محصل  ٠١عحه.' اممه رصي يقول وهتا التنة، 

محهريوم كل لأنه فيها؛ جهر إذن؛ كل بمع كال كإ محصغ العداة، صل ثم 
جهز،النهار ق ليل صلاة الإنسان محقي فإذا هذا وعل بالنهار، صلاها أنه ْع نيا 

آلهوعل عليه اطه صل الني قول هذا ويزيد أثن، ليل ل تيار صلاة قضى ؤإن 
قو،رها* يكنها،؛، إدا يصثها أذ عنها ئام أو صلاة ئيي ،امن وسلم! 

نسىلو أيصا ذلك عل وبناء وكيفيه، كميه الصلاة عل تعود لريصاليي،ا قوله؛ 
قوذكرها الحضر صلاة نى ؤإن ركعتين، صلاها الحضر ق وذكر مفر صلاة 
أريعا٠صل السفر 

معناهاوممها،، عند محتثصئها العن. كان رامحإدا وملم؛ عليه افه صل ومحوله 
أنالمحنى متآ-محزا، غدا فأصل متاحزا اليوم صلست، إق يقل؛ لا الثانية الصلاة 
منهذا ؤيقول! الوقت،، بعد الثانية الصلاة يصل أن تودي لا قضاء اليوم صلاته 
أثبته.الذي العمل 

وحمهور^^١، فاعل أنه شلثج لا فهو عذر بلا ومحتها عن الصلاة أحر إذا أما 
ولكنتوبته، تمام من هن.ا وأن قفازها، عليه محب، أنه عل الله رحمهم العناء 
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أتبمامن وغيره اف رحمه تيمية ابن الإسلام شيح اختاره الذي الصحح 
عملمن ١١قال: وسالم آله وعل عاليه اض صل الني لأن ولوقضاها؛ منه تقبل لا 

ورسولهاض أمر عليه ليس عملا عمل وهذا زد«رآُ، ئهو أمJا علته ثنن عملا 
عليعزم وأن يندم، أن نويته إن ؤيقال■ الرامح، القول هو هذا مردودا، فيكون 

الصالحة.الأعإل من يكثر وأن يعود، ألا 

إذايصل أن المعذور أمر واللام الصلاة علميه الرسول كان إذا قالوا: فان 
امتيةفل.وإذاذكرها 

تعدىق ورمحوله اض يحص إ اسمه—، —عل معذور العل.ور لأن نعم، ملنا• 
ءن.ر.بلا أخر الذي بخلاف، الحدود 

تقصير؛من متهم حصل عإ الناس تساؤل عل دليل أيمحا الحدسثذ ق ~ ١٦
سمريطناصنعنا ما ررماكمارة يقولون: كانوايتهامسون عنهم الله رصي الصحابة لأن 

عليهاطه صل النبي يسالوا أن هابوا عنهم الله رصي وكأنيم يتساءلون، لاتنا؟٠ صق 
سركعشن ص سلم حن يسألوه أن هابوا كإ شريكهم كان لأنه ذللث،؛ عن وسلم 
أدب،ّوء السؤال هذا يكون أن فيخشون شريكهم كان لأنه ؛ العصر أو الفلهر 

هلأا،ل >رمون جعلوا لكن يألوه؛ لر فلهذا وسلم، عليه الله صل الثه محول رح 
ماأن عل يدل وهذا أسوة؟٠٠، و محم ر>أما والسلام: الصلاة عليه الني لهم مال ثم 

*الاخيارات،)ص:مه(.يطر: )١( 
رقممردود، فالمالح جور صلح عل اصطلحوا إذا باب الصلح، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

عائشةعن ( ١٧١٨)رقم ^:، ٠٧١الأحكام نقض باب الأتمتة، محاب وسلم: (، ٢٦٩٧)
لم.ملفظ وعذا عنها، افه رصي 

كتابومسلم: (، ٤٨٢رنم)السجاو، ق الأصاع تشييلث، باب الصلاة، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 
صه.اممه رصي هريرة أي عن ( رنم)٣^١٥له، والجود الصلاة الهول باب اجد، الم
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فالئنةالكلام إل محتاج الذي القام ق واللام الصلاة عاليه الشي عنه ّكت 
يهل؛ولر سكت وسالم عليه اف صل الرسول لأن عنه؛ البحث وعدم عته الكون 

<ا.أسوة؟ ل ٣ >ر1ما ت يقول وسلم عله افه فهوصل سيئا، ولا كفارة عليكم 
وسلمآله وعل عليه الله مجل اض برمول محي نتأ أن علينا محب أنه " ١٧

الأمورول الواحب، وجه عل ثبما نقوم الواجبة الأمور ل أسوتنا ونجعله 
الاستحباب.وجه عل تها نقوم المستحبة 

النوملأن تفريهل؛ منه ليس النائم أل عل دليل أيصا الحديث هذا ق ~ ١ ٨ 
فيهاتتعال اض قال الكهف، أصحاب قمة وق المكلف، عن التكالف، رسر يوجب 

لكنيتقلبون، هم أتيم ْع نقلبهم أ ١ ت١لكهفت٨ ه ألفمال همذات ذامت، ؤونقلبهم 
دليلفهذا ه، ءؤوجبهلم فقالت ه نفإل افة به نالتقالب، هذا ق لهم إرادة لا كان لما 

اف.حق ق وهذا فعل، إليه يتب لا النائم أن عل 
عليهافهنا فيهلك التام ل ٠لفلها عل الأم تنقلس، أن مثل الأدمي حق ل أما 
الادميينوحقوق الادميين، حقوق لأما لوارثيه؛ الدية ص-،ان وعليها الكفارة، 

علوجثتر إنعا ولهذا القصد، فيها يشرط لا القتل كفارة ولأن الشح؛ عل مبنية 
يمل.لأنه كفارة؛ عليه فليس التعمد أما المخهلئ، 

علحتى محب القتل كفارة إن اض: رحمهم العلكاء يحص قال ثم ؤمن 
هووهذا حهنأ، الصبي وعمد العمد، فيها يشترط لا لأنه حتلما؛ قتل إذا الصغثر 
حذفصغثرا أن فلو ، الصغثر عل حتى محب الكفارة أن اللهّ_، من الشهور 

العلياءبعض وقال الكفارة، الصغير هذا فعل ومات، اثا إنوأصابت، حصاة 

(.٢٧٩الإرادات«)T/ ،رمتهى (، ١٠/؛ YDااالإنماف« يطر: )١( 
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علنام الذي المائم بخلاف لها أهلا ليس لأنه عاليه؛ كفارة لا إنه افه: رحمهم 
وجودب؛ن فرق وهناك مانع، وحد لكن للكفارة، أهل النائم لأن ومات؛ صغر 
الشرط.عدم وبين الاjع 

اءإيإوطم؛ عليه اممه صل لقوله متوالية؛ الصلوات أوقات أن — ١ ٩ 
ظاهرهفان الأ-مى<ا، الصلاة وقئ نجيء حص الصلاة يصل نم مى عل الممريط 

ولوالفلهر، صلاة وقت يأت لر لأنه باس؛ فلا الضحى إل الفجر صلاة لوأحر أنه 
المألةوهذه الفجر، صلاة وقت يات ز لأنه بأس؛ فلا الليل آخر إل العشاء أحر 

الخلاف.فيه ومسم فيه، حلاف لا م ققسمإنت إل تشم 

صلاةواتصال الفلهر، بصلاة العصر صلاة اتصال فهو فيه حلاف لا ما أما 
متواليةاكلأثا هال.0 المغرب،، بصلاة العشاء صلاة واتصال العصر، بصلاة المغرب، 

فيه.حلاق لا هدا فرق، بينها ليس 

بلالفلهر، صلاة إل وقتها يمتد لا الفجر صلاة أن ق حلاف لا وكذللمثف 
ّعنها منفصلمة ُى 

يمتد؟لا أو الفجر طلؤع إل العشاء صلاة ونت، يمتد هل الخلاق؛ إنإ 
علويسنى الليل، يتتهي؛نصف، العشاء صلاة ونت، وأن يمتد، لا أنه والصحح 

الفجرإل يمتد الوقت، بأن قلتا فان الليل منتصف،  JU؛الحائض طهرت لو ذللئ، 
صلاةعلميها تحي، لر ~وهوالراُ؛ح" يمتد لا قلنا؛ ؤإن العشاء، صلاة عليها وجب 

منتمّف،بعد ما أن والصهحح الليل، ؛نصم، ينتهي العشاء وقت، لأن العشاء؛ 
زوالإل الشمس طلؤع ينز ما أف كا لفريضة وقتا ليس الفجر طلؤع إل الليل 

١لفريضة وقئا ليس الشمءس 
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~وحىواللام الصلاة عله الني عن عنهم الله رمحي الصحاية تساؤل " ٢٠
أنفيجب تقدم كان إن تأحر؟ أو تقدم قد هو هل نسهم—ت لأنه يتساءلوا؛ أن لهم 

وعمربكر أبو فقال ننتظره؛ فإننا ناحر قد كان ؤإن نلحقه، حتى مطايانا نحئ 
ليخلفكماا؛يكن ب يعدكم وملم علته الله صل الله رسول ٠لإن عنها• الله رصي 
يتقدم.لا القوم أحريات ل يكون أنه حاله من يعالإن لأمإ 

وسداد؛وصلاح ورشاد حجة قولهإ عنها الله رمى وعمر بكر أبا أن " ٢١
والؤثادينشدواا،، وعثر بكر آبا يطيعوا ر'هإرا وسلم• علته افه صل الي لقول 
عنهإالله رصي وعمر بكر أبو اجتمع إذا أنه الرامحت القول هو وهذا الص، صد 

للراجح،فينظر احتلفا ؤإن حق، فقوله أحدهما انفرد ؤإن شاك، بلا حق فقولهإ 
عنه.الله رصي بكر أنى 0ع الرجحان أن والغالب 

الناس؟مع أم عنهإ الله رصي وعمر بكر أيى مع الصواب ُل مسالة! 

الناسااإل ائثهينا ^ ١٠لقوله! عنهإ؛ الله رصي وعمر بكر أنجا مع اُبمواب• 
أنسبق كإ وملم آله وعل عليه الله صل الشي عادة هي وهن.ْ للغاية، ورإل( 

ذكرناه.

والفأل؛الأمل فيه ما لهم يذكر أن الماس يوجه ومن للقائد ينبغي أنه " ٢٢
اممهصل الني فقال قليل، والماء حار الوقت، هلكنا، عطشنا، قالوا! الصحابة لأن 

الإنسانفتح وما ان، للأنأمل ثح وهن.ا عالت\وماا، هللث، لا  ١١وملم! عليه 
إحوانلثإعل السرور ؤإدحال عليهم، السرور إدخال ذللث، ل كان لإخوانه الأمل 

أنوجل عز الله عند جزاJل؛٠ س يكون ورب،ا تفرحهم، لأنلث، المهللوبة؛ لأمور اس 
داماكان فإذا عمله، يحسمس، الإنسان محاني تعال الله فإن دائنا، صدرك افه يشرح 



الصلاةداضع 44العساحد كناي 
^==ء========^ث=^شمشمط== ٧٦٨

مشرحاصدره تعال اش جعل دطرِ يئوملهم إحوانه عل السرور يدخل 
ياي.ومرول 

ةت1دةأي لميضاة جرى ما وملم عليه اش صل الض آيات من أيصا فيه ~  ٢٣
ماءإلا فيها ليس الأصل ق أنيا مع كلهم القوم بيا روي حنث عُه الاه رمى 
ثلل•

الصبيباشر الذي هو كان حيث وسلم عاليه اممه صل النثي تواصع " ٤٢ 
الوقتق شمله أحدا أظن ما وهذا يسقيهم، عنه اممه رصي قتادة وأبو للناس، 

النبيهدي هو هذا أن هع ليشربوا لهم يصب الذي هو القوم أمثر أن الحاصر• 
وملم.عليه افه صل 

لماالماس لأن سنة؛ فيها ام الأمور ل ألاثزاحم ان للأتيبني أنه - ٥٢ 
واللام!الصلاة عليه الرسول لهم قال يتزاحمون وصاروا الميضأة إل انكفوا 

ميإلا يزاحم ألا للإنسان يبني الذي هو وهن>ا نثروى"، سم اجللأ، ارألحسوا 
عدوانهذا فإن الأمام س ؤياق الصفح نحرق أن مثل؛ عدوان مزاحمته ق صار إن 

ثراءعل صما هناك أن مثلا افرض أحيه، بيع عل المسلم بيع ؤيشبه الغثر، عل 
نحون؛لا هذا القوم، أول ق يكون حتى ويعدو إنسان ف؛أق ممتد، والصفا ثيء، 

حقيآخذ أن أؤيد عجل، أنا فال! إذا لكن مبق، من لحق إصاعة هذا لأن 
بحمكتأخذ أن أردت ؤإذا أيلنا، عجال وهم عجل أنتا له! نقول وأمنى، 

لهم.الحق لأن حرج؛ فلا أذنوا إذا أتقدم، أن ل تاذنون فقل؛ منهم؛ فامتمح 
افهرصي قتادة أي قول من ناخذها معصيه، تعد لا للإكرام المخالفة أن " ٢٦

يئزب،،حى الأأئرب قال• بالشرب واللام الصلاة علميه الرسول لماأصْ عنه 
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بناش عبيد حدسا الداومئ، صحر بن نعد بن أحمد وحدثي — ٦٨٢
العطاردي،رجاء آبا تمنت ت قال العطاردي؛ ررير بن نلم حدسا عبدالمجيد، 

ثة،مسير ِفي وتلم عليه اممه صل اه ض مع كنت قال؛ حصلن بن مراف عص 
بنعتحر أعثئثا معلنتنا الصبمح وجه ق كال إدا حر ثالخنا قأذ-بمنا 

اممهصر الله ض يوقظ لا زكثآ بكر، آبو منآ انت؛مفل من أول محكال مالت الثس، 
اف4ض عند ممام عتؤ، اسمظ م تنشقظ، حر !١؛ منامه!^١ مذ وتلم علته 
،١٥١رئوو ^؛^ ٠١حر بافكيثر صوثه ويرقع يهم ئجعل وتلم علته ، ١٥١صل 
ءارمحلوا؛،،قالأ بزععت ئد الشس ورأى رأته رع نلنا وتلم، علته اممه صل 
الثوممذ رجل ثاعترل العداة، سا قصل يزل، الشئس اسصب ^١ حر بنا ثثاز 

ماهلال، يا ٠١وتثلمأ علته ، ١٥١صل افه رثول، له قال ادصرذ-< قلنا ٠^١، يصل لم 
اممهصل اممه رثول مأمز0 جنابة، أصابتني اممه، سل يا محال؛ معنا؟®، تصل 1ل منعك 

وقداثاة يطالب يديه قثأ وكب ي عجش ثم نصل، بالصعيد فتيمم وتلم علته 
مراذيي،بتذ رجلتها نائلة يامزأة يحن إدا سير يحن نتيثنا شديدا، عطشا عطشنا 

وثتذأنلك ئ م ئلنا: ٣، ناة لا أبجائ، أبجائ، قالت،; الماءُ؟ أئن لها: قلنا 
ونئأ.(علتؤ اهه صل اممه وئول إل ائُللؤي قلثا• ولتلة، يوم نستره ثالث،; ا1اء؟ 

ياقانتمئنا يا، انطلمثا خر شقا منمثا هللمتحث5ها امم4؟ا زئول زتا قالت: 
أمتاوأحزئه أحمتدنا، الدي مثل محأحتريه نثأقا وتلم علته ، ١٥١صل " ١٥١رمول 
ثمالُأياوين الترلأوين ي نمج قانيئتج، بزاويتها محامز أيتام، صبيان لها موممه 
يربقكل وملامحا رؤيثا، حر عطاس زجلا أربموف وثحذ نربما براؤمحها، يمث 
اثاعمذ و1صرج ثكاد وهل بعثرا، ينق لم أنا عم صاحبنا وعقلنا ؤإذاوة، معثا 
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وثمركثر من لها مجمعنا عندكمرا، كال ما راهائوا مال; م — المزادص —وتي\ 
ررأمنأيايأ واعاتؤي هداعثالك، مأطعؤي ®ادمي لها؛ ممال وصرلهاصرْ 

كاJز.ئلم، ي ؤئ إنة أن الم أشم َشئ محي مالت: أئابجا أثث محو ةائاك«، 
}وانLJمواا مأنشغ ١^١٥، طك الئرم داك افّ مهدي وديغ، ديث أمره مذ 

فوائد!وفيه وحل؛ عز اف آيات من عغلمة آيات فيه أيثا الحديث هذا [ ١ ت 

منكضر0 عيناْ وتنام الوم، يلحقه بشر وملم عليه الله صل الني أن ~ ١ 
الشر،ممنوذامشهيوردرا'.

نهابونإبم حتى له وتعظيمهم وسلم عليه افه صل اش لرسول الصحابة هية ~ ٢ 
عنهإ.افه رصي عمر ولا بكر أبو لهذا يتقدم لر ولذلك نادتا، كان إذا يوقثلوْ أن 

عنهاش رمحي عمر رفع لأن ماح؛ أمر عل اكحيل جواز عل دليل فه ٣" 
حشصوته ؤيرير يكبر صار ؛ ٢٠٥اض؛ رسول يا يقول• أن من بدلأ جيلة، صوته 

ال*ا.وسآله وعل عليه الله صل النثي استتقفل 
حتىيومفل لا وسل»إ عليه اطه صل والكب ذلك يصح كيف مائل• مال فإن 
يتيقظ؟

ثانؤيا.أمنا امتقاظا وامتقفل بالذكر صوته رغ ولكنه مياشرة، لريوقفله إنه قلتا؛ 
الماسهوأول ومال%ا عليه اش صل الكب أن السائقة الأحاديث ؤ؟ ميل• فإن 
استيقاظا؟

قصيتان.هذه فالحواب! 

نحرءه)ص;اهي(.)؛(تقدم 
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٧٧٢ًً=ًًء=^=^ء======ءءد= 

يوحرأن الأفضل فإن نزني لم والثمن الأمان استيقغل إذا أنه ٤" 
ترتفع.حتى القضاء 

آخر.مكان إل فيه نام الذي مكانه عن يتحول الإنسان أن ~ ٥ 

أمروسلم آله وعل عليه افه محل الض لأن الحنابة؛ عن التيمم جواز اُ~ 
فصل.يالصعيل. فتيمم حنابه أصابته الذي الرجل 

إنكارايكون ولكن يملون، وهم الخإعة عن نحلمح من عل الإنكار ٧- 
ويوثبيوبخ فلا ذالث،، أشبه وما تصل؟ ب لماذا منعلئ،؟ ما يقال! غليظا، ليس 
عنده.ما ينفلر حتى 

لقوله!للحاجة؛ منه يستحيى بإ التصرح جواز عل دليل أيما فيه ٨— 
الحق.من يستحي لا تعال واممه جنابة،،، #أصابتني 
أوتراب، أو رمل من كان مواء كان ايا الصعيد عل التيمم جواز ٩" 

هها صعيدا تعال! قوله لعموم يابنا؛ أو نديا كان وسواء أحجار، 
بالصعيد.فتيمم أمره والسلام الصلاة عليه الرسول ولأن ا»:"؛أ[؛ تال

وأنالعطش، عناو الماء طالب وجوب أو جواز عل دليل أيصا فيه — ١ ٠ 
أوإئ يأتون ركبا ييسر أن اش لعل ؤيقول! والخلود، الكسل إل يركن لا الإنسان 

بشسك.أنت اطيتح نقول! ل ذلك، أشبه ما 

لأنالعطاش؛ سقي عل الإنسان إجبار جواز المرأة هذه قصة ل ~ ١ ١ 
بياذهبوا أطاعوها، ما يعني! شيئا، أمرها من يملكوها لر عنهم الله رضي الصحابة 

أوضرورة.حاجة ل كانوا لأمم ^١؛ 



اثصلأة4ْْاصع اثعساحد كناس 
^=====^==ً=^^^=تٍ====ط=د ٧٧٤

الرأةنحاطبة وجواز بعوره، ليس ا،لوأْ صوُت، أن عل دليل وفيه " ١٢
عيهالله صل الّثي ينكر ول؛ خاحلبوها الصحابة لأن بمحرم؛ ليت التي الأجنبية 

الملم؛ن،بحضرة أيقا وسالم عاليه النه صل النبي وخاًلبها عليهم، وملم 
ذلكعل دل كإ عورة ا،لرأة صوت، بأن القول يضعف، وهذا نحامحلبه، وصارت، 

ؤهلأمحتاساتجلإفال! وتعال سبحانه اض لأن بعورة؛ ليس صوتيا أن أي! القرآن 
علذلك، فدل بالقول، الخضؤع عن فنهى تالأحزابتآ'آ[، يهلعأئكافى٠يهءصىه 

منمتتامثلؤمث سأكؤئت، ^ؤإدا تعال! قوله وأما به، بأس لا المعتاد القول أن 
لحاجة.فهذا ]الأحزاب:مه[ ؤيآءبجاياه 

أنوهي واللام، الصلاة علميه الرسول آيات، ص آية عل دليل فيه —  ١٣
شيئا.قربتها تنقص لر ذللث، ومع الماء، هذا س شربوا كلهم القوم 

وعلعلميه اممه صل النبي لأن المعروفإ؛ صاحمب، مكافأة عل دليل فيه — ١ ٤ 
الطعام,من لها ثي بإ كافأها وملم آله 

لقيئ،»لثد المرأة: هن.ه قالت، حسثؤ العرب، صراحة عل دليل فيه -  ١٥
مملوءةوهى الراؤية ثبمذه جاءت، غريبا، أمرا رأت، لأنيا ليي®؛ إيه أن البئر أنحر 

وهذاأكثر، أو حالها مثل وهي ورجعتا كشر، وعددهم منها القوم شربا لم ماء 
العادة.عن خارج لأنه افه؛ ايات، س اية ؤإما سحر إما حقيقه 

أونبي آيانؤ إما أمسام! ثلاثة إل يتمم العادة عن الخاؤج أن واعلم 
الشياطين.س وسحر أوشعوذة وئ كرامات، 

يدعل وتعال سبحانه الله يفلهره للعادة حارق أمر كل فهي الني آيات أما 
لدعوته.وتثبيتا له تأييدا الرسول 



ةامماممواتيابسيلكاي
== ٧٧٥====ً====^==ًء==ء=======دصص^= 

هو~والولي الول يد عل اف يظهرْ للعادة حارق أمر كل فهي الكرامة وأما 
اشرصي لمريم حرى ما الأول فمن الحق، لصر ؤإما له، كرامه إما اكةي~ المؤمن 

ماالقاف ومن جنيا، رمحلبا عليها وتساقطن، هزما نخله لها اممه يسر حسن، عنها 
وقاصأ؛ى بن معد وكدك الماء، عل مشيه ق اض رحمه علاء بن لعمرو حرى 
قوذك يغرقوا، أن دون وجيوشهم بخيولهم الماء عل جروا حيثإ عنه اش رصي 

العراق.ق دجلة نمر 

منتقع أن علامتها فهده حر والالشيامحلن من تكون اكي الشعوذة وأما 
الله.عباد أفجر من بل الله، أولياء من بول ليس شخص 

وملم؛آله وعل عليه الله مجل الرسول بموت انقهلعتs فهي الشي آية أما 
بعده.ني لا لأنه 

علفيتبني وأسلموا، أسلمت، إنما حيث قومها عل المرأة هده بركة " ١٦
هنفق ذك وجد ؤإذا سعيه، ل مباركا يكون قد الإنسان أن الماتالة هده 

يقصدوهولر ما شخص سبإ القيء ياق ما وكثثرا العمة، هدم عل الله فليحمد 
الصلاةعليه عيي قال ولهذا بركته؛ من يكون لكن باله، عل كان ولا الثيء هن.ا 

ؤأحتا دمت ما ألثلؤؤ محأمحبمّف، مالكنت، ق متارغ ؤو.حعني واللام! 
يدمعل بجعل وتعال سبحانه اممه أن رأى إذا فالإنان [، ٣٢٣]ميم:ا^؛^4^ 

،٧٥١محمل. أن محبا بل عليها، الله محمد أن ينبغي عفليمة نعمة فهن.ه والبركة الخير 
١عليها ؤيشكره عليها 

تيمم؟كان الذي الرجل bن uذاكان نائل: قال فإن 
البيأع3لاه الماء من الاس قيغ لما أنه البخاري® الصح؛ح ق ثت إنه فيقال: 



اكلأة4*،هاضع اتهساجد كتاب 
ًً=^==ء=ْ==^===ًً=^=ذً==كشمصدد ٧٧٦=

بهر١ا،فاغتسل فأخدْ غلتك،، ياهرعه »اده1، وقال: ماء وملم عليه اف صل 
حشبه يتهلهر أن عاليه وحب وجيم ثم الماء لعدم تيمم من أن عل دليل فيه فيكون 

أمافغل، جنابة عن كان ؤإن فومحوء، وضوء عن كان إن الوفتا، حروج بعد 
يعيدها.فلا صلاها الي الصلاة 

جناية.عليه كان الذي هوالرجل لعله صاحيثاآ؛ رروعسلنا عنه: الله رصي وقوله 

خدئثاثم، م;ن \ي \م إ;راهيلم تن إنخاى حوتنا - ٦٨٢
ئاو:امحتن بن عنراف عى العطاردي، رجاء م عن الأعرابأ، حمية ش بن عوف 

آخرمن كاف إدا حش ليله مرينا ممر، ق ومئم عأيه افه صل افه رسول ج كنا 
لأثسعئدمحأخلبجااا'،ي5ظا

يومال ومص، وواد زؤير بن تلمم بتحوحديث، اُثدث وسامح، الشمس؛ حز إلا 
أخنف-زكاف ش أثاب، U ززأى اطاف ين صز اظظ مو الخدث: 
وتئمعلتؤ افُ صل اممه ننول انسمظ حش يامحر صوثه وريع إؤو جليدا" 

الإيإلإه ونئلم؛٠^١ عل؛ه ، ٧٥١صق ، ٧٥١زثول \توؤ0ل مأ، ا\ذئبرو.أ صنته لشدة 
همحامحث،لأاب

،وبريم الليل آحر ول، الفر تعب بعد تأق إذ إ يكون ما أحل صحح، [ ١ ت 
أكبرااممه منهاعندالسافر؛ ماأحل هذْ 

أيقثلهمأته فيه ليس عنه اض رصي عمران حدين، ل الأول والسياق ]٢[ 

(.٣٤٤)رغم لم، الموصرء الطيّب، الصعيد باب التيمم، كتاب الخارىت أحرجه ,١( 



صامحاسيو واتهاب هائ 
٧٧٧ٍءٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ^^ٍٍءٍءٍءٍٍ^^^^ٍٍ 

والشص، بنعت® هد الثمش ووأى وأمه ري الدل-ثا فيه! ؤإنإ الثمي، حر 
الروايةأن أعلم واش فالفناهر بينا، ارتفاعا ترتغ أن بعد إلا تحر أن يمكن لا 

شاذة.الأول 

ؤائ;نخدكا ب ;ن ينإ;زاهنا،أنحتتا تحيكاإ:خايى - ٦٨٣
هاو:فتائه أؤر عن رياح، بن اش عيد عى اش، عبد بن ؟كر عذ محيي، ض مشه، 

عقاصطجع بثل معرس ممر كافِفي وملم^١ عثه اش صل اف رمول، كاف 
ا.ا كمه عل رأسه ووضع ذراعه، ثصب الصح مل عرس ثإدا ييتتؤ، 

بنآنس عن قتادة، تحيكا محام، تحدقا حالي، بن هياب، تحدقا — ٦٨٤
إداهلثصلها صلاة كي ررمن هال: وملم عثه اش صل اض رئول، أف ماؤك؛ 

١[.]طه:أ ه نٍمئ لِ>محاعة قادة: هال ذءها،لأنيةمحايذبم،«، 

 [ ١ t )نومهيمينه عل لونام الصبح نيل كاف إذا أنه وذاك ذللث، ي؛ن والقرف
إلأقرب ذلك صار كفه طن عل ونام ذراعه نص_، ؤإذا يتيقفل، لا ربإ مستقرة 

ماحال لكل ستعمل الإنسان وأن الأحوال، مراعاة ففيه النوم، ق يستغرق ألا 
الشاعررأ؛:هال ولهدا سامبها، 

تحالإشوشاالنزيتمل 

يستحق.ما أعهله ثيء كل 

-١ ٠ ٨ ١/ )١ الأدب حزانة (،  ١٣)"Y/ الأدب ثنون ل الأرب مائة ينظر: الفزاري. لمس ص ' 
١٠٩.)





يضانهاتسو واسساب المانتق صءاسلأة باب 

ؤإنقضاء لا أداء صلأتيإ أن الراجح القول وأن الدكر، وعند الامتيقاظ محي 
والسلام،الصلاة عليه الرسول ومحته الذي هوالوقت هذا لأن الونتإ؛ بعد لكنت 

أداء.فيكون 

الصلاة؟!الأتان ض كيف قائل: قال فإن 

غيران الأنأن ذلك يعني ولا الثرية، الهلبيحة تقتضيه أمر هذا فالخوابت 
إنال؛هت رحمهم الحلمإء قال ولهلءا أمور تأتيه لكن تبمتم، قد بل بيا، مهتم 

فليصل.ذكر فمتى النسيان، هذا معلوم، ثيء عن القلب هوذهول النيان 

حالكل تنزل وأما الإملأمة، الشريعة يسر عل دليل ١^٠^، هن.ا وق 
عإ،حكمبمص:أا•

وهذابالقرآن، وسلم عليه افه صل الرسول استشهاد عل دليل أيما وفيه 
قولأن سل ولا بالقران، يستسهد وسلّم عليه ادو4 صّل النيئ أن الستة ق كثير 

ماامحفبمادا بالأية فيستثمهد هل.ا وعل دليل، وحده وملم عاليه اطه صل الرسول 
دليل،إل دليلا صار استل.لأل إنه قلنات ؤإن يفلهر، الذي هو هذا بما، استدلالا لا 

أقرى.فيكون 

وثوفيقهئعال اف حني لثالث، ا م

الرائعالح1او وجل غر افه ئمشيئه نيليه 
وهصرهاائثافرين صلاة كتان، وأوله 





مرس
 ==^==========^===^^==—٧٨١

اتمواثدريس فه

اثصلأةكتاب 

اتهضةائدة اثف

٦الوقت...................... يحول بعد الأذان يكون أن لابد 
٠ّ٦ ٠ّ  ٠٠٠ّ. ّ.....٠ وباطل....٠. فبدعة الوقت يحول قبل أدن إذ 

٧الهجرة................ من الثانية المة ي إلا الأذان ئإرض لر 
٨ّ..٠ ١ ماعة اليعادبنصف قيل يؤذن الخمعة الماحييوم بعص 

٨................................ الأذان؟ و الخام هلمحط 
١٨ ا اذان ق النوم من حر الصلاة رالويه،تاآ• سى من حكم 

٩١لأذانثنيوالإقائثوم..................................
٩وتر.. عل مقهلوعة والثرعيه الكونية عزوحل اف أحكام غالب 
١٢الأذان ق الرحع معتى 

وجاءأكرا، اش أكر، ارافه الوذن! قول فصل عل جاءمايدل 
١٣جوازهما................. عل يدل وهذا وصلهإ، عل يدل ما 

يحلالأذان أناء ل ثم الوقت قبل الأذان ايدئ لو U حكم 
١٣الوقت 

٠١٤ ٠ ّ ..... الأذان؟ أوحمل الأذان عبارات ين ا،لؤذن يكمن، هل 
الأعمىأدان جواز رباب ترحمة عل اممه رحمه الشيخ اعتراصى 

١٥مبمبمئ( معه كاف إدا 



هيربميا؛كتاب؛ ٧٨٢

١٦............... للفطرة ومحبب النار من للخروج سبب الأذان 
١٦ّ. ١ ؤ......... ؤ. ٠ ؤ ... ؤ.٠. الظاهرة... الإسلام شعائر من الأذان 
ما١التثؤيب.٠ مثل الأذان ق النوم( حيرمن )الصلاة التتويب! جواب 
قباض® إلا قوة ولا حول و*لأ وبررت®، ®صدقت، ت قول 

ما١؟ . ؟ . ؟ ..٠ ّ.٠ ّ ّ.. ّ ظاهرالنص حلاف الأذان ق التثوس_، جواب 
٩٣، ١ ٨ س س س س س ب ••••••••••••• صد ض صل 

نفسق معه يكونون ذريته وصغار المؤمن العبد أهل هل 
٩١ ١ ١ ّ... . ....٠ ١ ّ ّ ّ ّ.. .٠ .ؤ..١ ١ ؟ ٠ ^٠^٧؟ كانوا إن الحنة ل منزلته 

٠٢ — ١ ٩ . . اممه رخمه الشيخ وترجح أولا؟ الإقامة ق المتابعة يئ/ع هل 
٢٠هلمضسرددالإئامة؟---س----سسسسس"•"""•" 

٢٠إذاكانفيصلأةأوفيالخلأءّ.الأذان الإفاف م، 
هليعد، فيإ المزذن أدرك ثم الأذان، من ثيء فاته من حكم 

٢٢منأولالأذان؟ يبدأ 
متابعةق الإبراهيمية الصلاة نيادة استحسن عمن ابواب 
٢٢الأذان 

٢٢عليه.......... الصلاة ق الرسول. عل الملام زيادة حكم 
المتعارصن:وقاص \لي بن سعد حدينا ظاهري عن ا:إءو,اب 

وحدةاله إلا إله لا أو أمهد ت الموئل يسئغ ح؛ن محال ررس 
٢٣٢٢لأثر؛اك،لهّ..« 

واحدمؤذن مع يردد أن فيكفي المؤذنين أصوات احتلمت، إذا 
٢٣فقط 



ام^ائدفهرس 
 _^=^=—٧٨٣

٢٣اكأذين................... ي المثل الأذان استخدام يجوز لا 
٢٣ء.ّ.....٠ ّ.. ٠ ٠ ؤ ٠ ّ ّ الدكر.......٠ هذا إقامة الأذان من المقصود 

٤٢ أعناها. الناس أمحلول القيامة يوم يبعثون أثيم لالموذنين! فضيلة 
إلعنهم افه رصي الراشدون والخلفاء س الني عدل لماذا 

٢٤ّّّ.ّّ.ّ................... الأذان؟ بوفليفة ^^امةولميقوموا
بالكيلوتهي ميلا، وثلاثون تة م الأذان! ص الوي2؛لان هروب 

٢٦كيلو وخمسون أربعة 
٢٦الصراط..ب.بّاء.؟لأ................... أنه الفلاهر الحماص 

٢٧؟ّ.ّّّ؟ّا.......... ؤ.... . الصلاة..١. ق يوثر لا القس حديث 
٢٨الصلاة؟. وت ضر ق يؤدن أن يسرع هل 

y٣-* ٩ الصلاة ل اليدين رفع مواطن 
المسن؛هدم وناف مثبت، تعارض إذا المشهورة! القاعدة عل مثال 
٣٠.......... الإثبات، يمعنى النفي يكن ر ما '؛نم، نيادة معه لأن 

٣٠•••••••••••••••وريع حمض كل ي اليدين ريع حديث شذوذ 
٣٠الأذان......... لرقع المجل الحكوميه الدوائر بعض وصع حكم 
٣١تم...ثم ترفع وأن ترفع؛ ثم تم أن الركؤع! من للرفع نقان 

١٧ ، ٣٢التمر................................ ل اليدين رح مواضع 
٠٣٢ .... ١ . .......١ التكبير.٠ ق اليدين رفع ق الناس تقصير 
بعضتكبيرة واختلاف الصلاة، ق بالتكبير الصوت مد حكم 

٣٤الواضع 



اوط1تاواضاس، 
لأ=ص=^========^^=====ششم=كس= 

افينمول صلاة لأنبهكم ُرإد، عُه' اش رصي هريرة أبى قول 
٣٥ه لفتزكية ه«؛وس 

وهويديه يرفع الأول التشهد من قام إذا أنه ثوهم من عل رد 
٣٥جالس 

وتضعيفتصحح ق ند الظاهر عل الاعتإد حطورة 
٣٦الأحاديث 

٣٨مض............. إذا ؤيكثر الصلاة ق للتلاوة مجد إذا يك؛ر 

حمده،لمن اض ممع ت يقول المأموم أن العلمإء بعض قول صعق 
٣٨الحمد وللمي رينا 

٤٠الصلاة ق التكبتر حكم 
١٤ ء..... ّ ء.... ء.. ٠ّ. ّ ٠.. ٠ الصلاة.......٠ ق يالتير الحهر حكم 

٢٤ ..... ١ .......... ّ .. ّ ّ...٠ القرآن أم الفاتحة الشي. محمى لماذا 
٤٣والمة ادمحاب ق الض مراتب 

٤٤—٤٣١١٠................٠١٠الصلاة........ق الفاتحة قراءة وجوب 

٦٧، ٦٢، ٤٣................... ذلكا ودليل الفاتحة، من ليست، المملة 
ريهيناجي الإنان لكون الفآقر وحمع الصلاة ق التصر 

٤٨-٤٧وجل عز 

٨٤ ّ ... ٠ ... ١ ..... ١ ١ .. .٠ الفاتحة صورة ق جاءت كإ لحلاتق ا أقسام 
٠٥ — ٤ ٩ . ٠ ّ . حنيفة \لي الإمام مذهب ييان ل عال؛ مع الخلفاء أحد قصة 

٥١............... الفامد أته اض رحمه الشخ عند الأقرب الحداج 
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٥—٦  ٥٤الهل......................................العذر عل أمثلة 
٥٥ّ.......... . .٠ ّ.٠ ّ.... ّ. ... . العقود؟ حل يل. بالخهل الحل.ر هل 

عندماالحكم له شت حتى فاسدا شيئا يقحل من ترديد جواز 
٥٦به محرم 

—٥٧٨٥وفقهه صلاته ل المسيء أدب حمن 
الألفمد مع أكر، ؛راض آكر،ا، رراممه أكر،،، ررآس، قول.' حكم 
٥٨اصر.ّّّؤّّّ.ّ ل الحلألة(( لففل ل ءلو؛اة مدة الهاء قل الش 

٦٠.... ١ ... ّ.٠ ١ ّ ٠ ّ ّ ّ ّ ّ إمامه.... حلفا Jالقراءة المأموم جهر حكم 
٦١. ......٠ ٠. ٠ ٠ ٠ الرئة الصلاة ق أحيانا بالأية الإمام جهر حكم 
خلفاالرئة الصلاة ق بالقراءة الحهر ق الاموم؛ن بعض غلْل 

٦١الإمام 
٦٣ء. ّ. ّ ّ... دله... أنه يقلن فيإ اممه رحمهعا لقتادة شعبة امتثباتر 

كانحسثا عنه اممه رصي الخ3لاب بن عمر استفتاح حل.ين، تاكد 
٦٣.. ٠.٠...... ٠٠٠٠٠الاسلأب..بب..ءّّ.لأ.ّّّ....ؤ..سه به يجهر 

٦٣... ١١...تارة ا وببل. تارة بهيا فيستفتح أحرى أدعية للاستفتاح 
٤٦ ّ ٠ ّ واحدة صلاة ق الاستفتاح أدعية من ورد ما ُان الحمع حكم 

إتيانوعند الل.ييءحة، عل التسمية ق تحال! الله اسم بركة من 
٦٤.................................... أكله ومحي الإنسانأفه، 

مجلالني منة من أو سنته من محه الله رصي عمر استفتاح هل 
٦٥وملم؟ عليه اممه 
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فقطصلاته ق الميء حديث جعلهم ل العلياء بعض حطا 
٦٥الصلاة ق ركيزمم 

الحنة،ق والكوُر الكوثر، هو الحوصى أن ورد ما بين الحمع 
٦٩.......... ......................القيامة عنص\ت ق والحوفى 

٦٩....................٠٠....٠٠٠٠والضحك...التبسم بين الفرق 
٧٠... ٠ ٠ . ٠ ..٠ ...١ ....... ٠ ١ .... الإحرام تكبيرة بعد اوا.ين موصع 
٧٠. ٠ ..... ؤ.٠ . ١ الصلاة.٠ ق قائم وهو مئلحه الإنسان كم، جواز 
٧١السجود ق اليدين وضع صمتا 

٧١الصلاة....................... ل محه المنهي الثوب معنىكْئ 
٧٣)اللام( افه اسم معنى 

Ay-A\،UU-Urالتحيات، شرحألفافل 
وصماباعتبارها ومعناها ض قائمة باعتبارها رالهليبات،( معنى 
٧٤للمعبد 

٧٧٩،  U-٤0 الشيا<ب...... أ-ءا عليلث، رراللأم قوله: ق إيراد عن الحراب 
٧٥الرسول سلامة معنى 

حقمم الله يحق فبدأ الحقوق حسثإ من زالتحيات،( ق الارتسبا 
٧٧ه نبيه 

٧٧الحنانة.... صلاة ق جاء بإ التحيات، ق الحقوق ترتسم، مقاربة 

١٢٥،٧٨...٠ا...مجتهداالفاعل حكمإنكارالمنكرلوكان 
ثنتصبإ دعا إذا الصلاة يبهللأن الحلماء من قال من عل الرد 
٧٨ا ُالدن
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٧٩................ الصلاة.... ق ه الّثي عل اللام ل توجيه 
٨٠والأذكار............. الأدعية ق الواردة الألفاخل تغيثر حكم 

٨٤..................... 'كمةكيرثوا« ارهإداه: نوله من المتفاد 
إليصل حتى التكبثر تامحر ق الأئمة بعض اجتهاد 
٨٥ادكزالتال 

٨٥............. للوكوع؟ يض أن ومها الاط، ركع إذا الحكم ما 
٠٢٣ ، ٨٥الركؤع............................ من الرقع بعد الحمد صيغ 
تام؛نبعد التراخي عل )آم؛ن( أن قولهم ل العلمإء بعض غلط. 

٨٦الإمام 
٨٧... هزأهأيصتوار؛ ررؤإدا قوله من الفاتحة قراءة استئناء ترجيح 

٨٨............................ للوجوب ليس السؤال بعد الأمر 
٨٨.................... وغيره للوجوب الأمر ب؛ن التفريق ضابط 

٨٩.لأ.ّ؛ّلأ.لأّّ الإبراهيميةالصلاة ث.رحألفاخل 
٨٩. .٠ ....٠ .......٠ ١ ١ .. ٠ بحبه. موضع كل ق تفثر ه الض آل 

٩٠............ يصلالإشانضأحدضاؤسل؟ 
٩٠حميدا، ااإناائs ت معنى 

عليحمد لا الدي لله )الحمد العا٠ةت بعفى عناو اشتهر ما 
٩١..... .٠ . . ؟ ّ . ّ ّ ٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ ّ ّ ّ مبتدعة.... صيغة فهذه سواه(؛ مكروه 

١.٩١ ..........  ٠٠....كيفية...... بأي الني. عل انملأة حكم 
٩٣ؤ ّ مرة..... وهده مرة هده يفعل أن التشهد صفاتر ق الأفضل 



اوء^^ابفهرءس 
=٧٨٨=^=——

٩٥.................... ...الحهرية الحبملأة ق ستة د)امين( الخهر 

٩٥....................ماصطاصالأول؟................
دعاءعل ؤيومتون الناس، مع يملون الملائكة أن عل اكليل 
٩٥الإمام 

٥٩ الرواة. فيها تصرف التحيات ألفامحل أن ليرادبعضهم عن الجواب 
٩٦..... ٠٠..................... فيها والأحسن )آم؛ن( ل اللغات 

٩٨ّ ؤ البشر.. يصيب ما الخوادُث، س يصيبه البشر، من كنيْ ه أنه 
٩٩بثرطن............ قعودا، الناس صل قاعدا الإمام صل إذا 

٠٢. ١١١١....الكلام يفهمه ما أفهمت ؤإن كالكلأم، مت ليالإشارة 
٣٠ ؤ.١ ١ .. ١ ١ .٠ ١ . ..١ ر. ٠ . ٠ ..١ الخاحة عند الإمام عن الملخ مشروعية 
٠٣........ واسعا المجه. كان إذا الصوت مكن وصع مشروعية 

٦٠ ............ لأ........ا..ّه......٠ المأموم عن الإمام يتحمله ما 
١٠٦ ..١ ١ القاعد......٠ الإمام حلف، المأموم صلاة ل العلمإء أنوال 
٧٠ . .٠ .٠ ٠ ٠ ...ؤ.٠  ٠٠٠٠٠..قاءاJ والإمام قادإ صل الذي صلاة حكم 
١٠٧ ١ ّ. ّ ١ ّ . ١ باجتهاد ركنا الإمام ترلث. ل إمامه المأموم متابعة حكم 
١٢.......... الصغرى بالإمامة عنه اف رصي بكر أي أحمئة دليل 

٢١ ّ... محها اض رصي بكر ]ي عل الإمامة ق عالثا قدم من صلال 
١٣الوكالة أحوال 
٤١ ّ..... .٠ ...١ المريض.....٠ لتمريص الخإعة صلاة عن التأخر حكم 

٢٣الناس ب؛ن الصلح عل الحرص 

,٧-
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١٢٤عنه..................................اطه رصي يكر أيى مكانة 
١٢٤النقمة.... أو العمة عندتحدد اش بحمد اليدين رغ حكم 

٠.١٢٤ ادخالفةإذاكاكإكرائاللآمرلأظسم؛ة.
١٢٦واللن.......ا......ا...........ا باللهلف يكون الناس تعليم 

١٢١^....................؟.ثيء نايه إذا الصلاة ق الرحل يصفق لا 
١ما٢ ... ّ.١ ثيء نابه إذاالصلاة ق بإهوفيه صوته ؛، jiأن للرجل 
١٢٧ثيء نابه ش الصلاة ل ا،لرأة وتصفيق الرجل بيح تس الحكمة 

١ ٢٨ّ.. ّ ّ ّ حم ليكمل نائه صلاة أثناء ق الراتب الإمام تقدم حكم 
١٣٠اسخدامالخئ جواز 

......٠ ٠ ؟ ّ . ٠ ٠ ّ ٠ ٠ ٠ ّ.٠ ... ٠ بالتويخ يستدرك فلا الثيء فات إذا 
,..٠ ....٠ ٠ ٠ الشرعثة الخوص عل ترد لا العقؤة الامحالأت 

...٠ ....٠ ...............٠ ...٠ ّ ... العريية اللغة ق )ما( محامل 

.........٠ ٠ .....٠ ١ ّ ّ. ّ ....٠ ّ ٠ ١ ّ . الأن موجودتان والنار الحنة 
.ّّ ّ ّ ّ ... .٠ ١ . .٠ .. ٠ .٠ الرجاء جانب عل الخوف جانب تغليب 

٣الإمام مق تحريم 
٠٤ . ٠ ٠ . . . ّ ٠ ٠ . ٠ ٠ . ّ ؟ ّ ّ ّّ الصلاة أفعال ق إمامه 0ع الآموم حالات 

٥. ٠ ١ ٠ ......... الإمام. مع الصلاة ق يرح من ينفرد أن محوز لا 
٥••••••••••••• • حمار صورة الإمام يسابق من رأس تحويل معنى 
٦•••••••••••••••■•••• • الصلاة ل السإء البصرإل رفع عن النهي 
٧الصلاة ق يالبصر الالتفات حكم 

١٣

١٣

٢١٦،١٣

\iy-\i

٤٥-
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ا٤ "٨  ١٤٧...السإء نحو بطومإ الا.ءاء ق اليدين رقع ل إيراد عن الإجابة 
١٥٢ّ.ّ...ّاا أيصا ارامتووا،، ت يقول أن فينبغي كفيما الإمام كان إذا 

١ ٥٣منه• أكثر رجل جاء إذا الصف من الصي إحراج عل الرت■ 
—١٥١٢٤٥العقول.................أصحاب من يكون ومتى الصبي حد 

١٥٥الصف تسوية وجوب 

١٥٦الاستواء.منه طلب الصف!ا عن متقدم رجل مع الشيخ حكاية 
أمالأصابع أطراف يتاوى الصف سوية ق العثرة هل 

١٥٦بالأعقاب؟ 
الإماميل الدي الصف الحرم ل الأول الصف ق انمتثر هل 

١٦٠الكعبة؟ جدار يل أوالذي 
١٦٢.ّ.ّ..ّا.؟.ّ.....ّّّ.. .....معنويا؟ الصم، تسوية تكون كيف 

١٦٥لعارض إلا قبلهم لا الرحال ْع الصلاة أفعال ق تقوم أن للمرأة 
١٦٦..٠.............٠....ب٠١.ّب١١١ّاحل. للمالنساء خروج حكم 

١٦٩..... ٠٠٠٠ضالرأةعنالطبإذاأرادتا>وجإلالمسجد.
وجهعل قربه وليس افه أحل مما زوجته يمع أن للزوج هل 

١٧٢٠والتحدي؟ العانال.ة 

١"١٧ ٠ ٠ .....١ .٠ ٠ ...............١ ٠ ّ ، بالعروقلأقار-س النساء زيارة 
لأنهينهاْ فلا غصتا الدين يسب شخصا الإنسان سمع إذا 

١٧٤سيزداد 

١٧٩والرجال.•••...••الفر ومنهم ممع لهم الجن أن عل الدليل 
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١٧٩عقلاء الخن من 

١ ٨٣أوأعراض؟ أجام الخن هل 
١٨٤محهمىسالإضأوالإضمى؟ب.--سبس.---س■ 

١٨٤الإض؟ يدخل 

١٨٥...............................أويبقون؟ يموتون الجن هل 
١٨٥ ١١.........................؟؟.القيامة؟ يوم يبعثون الجن هل 

١٨٦رؤيتهم؟..تمكن لا غيثي عال؛ م أم يزوا أن يمكن الجن هل 
١^١٨ ••••••••••••• • الخن؟ من والإنس الإنس، من الجن يتزوج هل 

١ ٨٨.......... ّ ..... ١ ... ......٠ ١ .. . والشيهلان؟ الجن يئن الفرق ما 

ا—٩٨ ١  ٨٨.............. الئحر؟ محل لكشف بالجن الاستعانة يجوز هل 
اها..ّ.ّ.ؤّ؟ّّّّ.............ا..اا..وص. الخزاف ب؛ن الفرق 

١٩٥١.الفلهر صلاة ق القراءة من أقصر الصر صلاة ل القراءة أن 
القراءةيطل أن نيته من وكان عارض، للإنسان عرض إذا 

٠٢٠ يقطعها أن بأس فلا 
منآيات بعض يقرأ أن الخمعة يوم فجر ق للإمام يجوز هل 

٢٠١............. الإنسان؟ محورة ص آيات وبعض الجدة سورة 

اطل.................اا.ا..ّ.ّ.خ.لإاكزضخالف صلاة جواز 
لالسورة ق شرعوا إذا أم-%ا عنهم افص رصي الصحابة ادة عس 

٢٠٨أتيها الصلاة 
٢٠٩انفرادالامومإذاأطالالإمامإطالةمحالفةللة.......حكم 
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٢٠٩أوفعله..............حاله عليه تدل بإ الإنسان وصف حكم 
٠٢١٢. يطيل الإuم كان إذا الخاعة صلاة عن ان الإننحلف حكم 
٢١٢الغضببالموظ جواز 

٢١٣•••••••••••بالعلل الحكم يقرن أنه ه الشي تعلم حس من 
٢١٨..................... الصلاة ق بالتخفيف العوام محاراة حكم 

الركوعإطالة أم الليل صلاة ي القراءة إطالة أفضل: أثا 
٢٢٠والسجود؟ 

٢٢٦.................. أوالقول؟ الفعل الإمام متابعة الممتثرل هل 
الأرض،ؤملء الثثواُت،، ارملء لقوله العلعام نمير 

٢٢٨...............................ؤملءماثئئمىثيءبند،١ 
١٢٣ محله................. ق يقال فإيه ه الرسول عن ورد ما كل 

٢٢٠٤.... ٠٠٠.الصالحة؟للرؤيا سهي وقت هناك هل 

٢٣٤محممرةثموبفيالرمعاا.ا...ّ.ّ..لأ.ءّءلأ.ب.....ّلأ 
٢٣٥والجود...................... الركؤع ق القرآن قراءة حكم 

٢٤٠..احي؟ وهومربه من يكون ما أقرب المصل، أن ل الحكمة ما 
٢٤١ ٠١١هوحاص؟..........أم عاما يكون وحل عز الله ثزب هل( 

٢٤٣فائدتان....................... فيه والتفصيل الدعاء ن، السط 

٢٤٤التأؤيل، أقسام 
٢.^١٤ .....١  ٠٠....٠ ٠ ٠ ٠ .٠ عتهاافه رنحى عائشة الومنن، أم غيرة شدة 

٢٤٩قدميه.......يضم هوأن المجود ؤ، القدمح( حال ؤ( المشرؤع 
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زوجها،من الزوجة فيه ترغب فيإ راغبة الزوجة كانت إذا 
٥٢ ٠ ............................ اه؟ يتعبد أن من تمنعه أن لها فهل 
٢٥١......... جود؟ الق الاستخارة يدعويدعام أن للإسإن هل 

٢—٣٥  ٢٥٢صلاة..............ّّ.ّ....ب..اؤ بدون للدعام الجود حكم 

٥٢ ٦ . . أنفه؟ يمآكن ولر السجود ق جبهته الخل مكن إذا الحكم ما 
٥٢ ٧ ... ّ ّ ّ ... ٠ . ٠ ّ ......... ٠ عنه؟ منش الصلاة ق الكم 
٢٦٧..٠٠٠اض^.........................صلاة الفوائدفيصفة 

٢ ٦٩... . الحكم؟ فإ بجانيه، من عورة يس فقد الإنسان تورك إذا 
٢٦٩....................... عنه تنفيزا ينممح يإ الثيء ذكر جواز 
٢٧٤الصلاة ل الزة حكم 

٢٧٤.......... ١١١الممل...يضر مزة غثر إل اطلمل يدي ب؛ن المار 
٢٧٥................... فتحركت مرة الدابة اتحد من صلاة حكم 
UUAتييمه...............؟؟؟.؟...........•••السرة تكون أن محوز 

٢٨٠العورة من لمنا الساقان 

٢٨١.............................. الفر......ق الأذان مشروب 

٢٨١"الفلاح^ عل ورحى الصلاة،، عل رحى ل ا.لؤذن التفات كيفية 
٢٨١• • ..■ .١ • ١ ........• •٠ ؟٠ ؟ ١ ١ • إليها والصلاة العنزة ركز استحباب 

٢٨٢........ ٠ ّ ء... ٠ ء الشر... يه جد إذا إلا الصلاة بجمع لا ايافر 
٢٨٣الصوت مك؛رات وجود مع الوذن التفات حكم 

٢٨٣..•••■ ١ ..........٠ الأذان؟ ق أذنيه ق أصبحيه ا.لؤذن مححل هل 
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٢٨٦الصلن....يدي ب؛ن أمر هل الصنوف وراء من أمر أن أمكن إذا 
وقعتبأن الصلاة ق امرأة مرور مدافعة إل اضطر من حكم 

٢٩٠جاوها من ثيء عل يده 

فتلمتالصلاة، ق الدافعة من فعله محوز ما الممل فعل إذا 
٢٩٠.....................٠٠٠.............ص؛هلصهمان؟ 

٢٩٠. ٠ .. ..٠ ٠ ١ ............... بالسف؟ الصلاة ق الدافعة تحوز هل 

٢٩٢................... الأخر صلاة قطع ق الرحل مثل المرأة هل 
له..............................ّزة انخاذالئحلآدإ^ حكم 

٢٩٥...................... فهومعتد الناس ممر ق الإنسان صل إذا 

٢٩٧السأرة الدنوس مشروعية 

٢٩٨-٢٩٧ّا٠٠٠٠٠ّ.ا٠ااا٠ّ؛ا٠٠٠٠ّّ............الصلاة؟ تقطع المرأة هل 
تعادالحمحة ق الثانية الركعة ق الإمام أمام امرأة مرت إذا 

٢٩٨الصلاة 

تمهيرهل فقامتا أمامه معرضة والمرأة يمحل رجل كان لو 
٣٠٤الفلاة؟ 

٠٣ ٤ ّ. ّ ١ ١ ّ ؤ ّ ١ .......١ ١ ... .امرأة.....جنب إل الرجل صلاة حكم 



اءساكمرس 
٧٩٥^ًٍٍ^ٍ—ًًًٍءًًًءًء=^ً— 

اثملأةؤبمواضع ا اث4ساجالكتاب 

اثمسة1غدة ااف

والكعبةالأنمى جدى م بين القرة أن ورد ما بين الح«ع 
عليهإوملئان إبراهيم أن وبين الحديث هذا عاما أربعين 
١٣١ طويلة مدة بيتها اللام 

٣١٢... الحاعة صلاة منية عل ذر أي بحديث استال.ل من عل الرد 
٣١٢ّّّ................ا.ّ.....ّ...ّا يستدل ثم يعتقد أن العالم آفة 

٣١٢.... الحرام الجد بنت الي هي اللائكة أن يهللان حول تنبيه 
٣١٣••••••••••وجائزة صحيحة فيها الصلاة أن الأرض ق الأصل 
٣١٤.............  ٠١بالرعب ررمحرت حديث! من ه الني مناقب 

٣١٤........... ^^كالحولبمثنوحءاليهاللأمإلكلانس 
٣١٤؟أا...........ؤ.ااا. قبلتا كان من يصغ وكيف، الغنائم تعريف، 

١٣ ٥ ء......... ؤ.؛ ..... ٠ ....٠ ٠ ٠ اثء؟ محي لر إذا قبلنا ْن يصنع كيف 
٣١٥الكعبة...............•....؟..••ء• داخل الفريضة صلاة حكم 

٣١٥...................ا...اا. الحديث،؟ ق النهر بمرة بمالراد ما 

الصرفأين والخندق أحد ق الدية من البي. أعداء اقترب 
٣١٥بارعب؟ 

٣١٦................ و\ذرباا)انصرتا حديثإ: ق يالشقاعة المراد 

٣١٦أيصا؟..أمته أوتشمل يه خاصة الني. خصائص هل مسألة: 



اثميتإبفهرس 

٣١٧..............................الخصر؟ يفيد )خمنا( I قوله هل 

٣١٧.............ا.ّ........ الملائكة كصفوف صفوفنا كون معنى 

٣١٨ام بجوامع الراد 
٣١٨٠.؟....اا....ا.....ا.ا.بب....ا...ب.جوامع أحاديث عل أمثلة 

٣١٩................ الكلم جوامع أعش الض. أن من الحكمة 
لنبة بالنعمره لقصر الكلم جوامع ه الني أعطي هل 

٣١٩سقهمنالأنياء؟ 

٣٢٠؟...ا......اا..ّ...ا.ّ..... النيين حاتم ه الّثي كون فضيلة 
٣٢٠هؤ.ؤ؟....ّ......... للني عمله ثواب جعل من وسفه ابديع 
٠٣٢ البوم ادعى من حكم 

٣٢١................... الكلم(؟ بجوامع )بعثت قوله! يشمل ذا ما 
٣٢٢........... ......... اس هذا ل ذكرت الش الخصائص عدد 

٣٢٤ازلاش.ءلسابيار؟..ب.......ب.....ب....^
٣٢٤........ بالمجد أمر إنه. ثم ت أنى تول من يستفاد الا.ى ما 

٥٣٢ . المسجد نحفل بترك الأراصي ُتخفل يقومون من بعض خطآ 
٣٢٦ؤ. . مه...٠ تشوش الرائحة كانت إذا الخم مرابض ل الصلاة 

٢٢٦.ب...^....

٣٢٧ؤ........ .......... .......... قثر؟ المجد ي كان إذا الحكم ما 
٣٣٠الميهإلتالقدس؟...ّ......ا.............. صل لماذا 

٠٣٣ ّ. الآكتاب أشل تحريف من أوالشرق المقدس نحوبيت الوجه 



الفوائدفهرس 
ء ٧٩٧_^=^___^_=^=^_= 

٠٣٣ ........ الواحد بخبمر العمل عل وأس عمر ابن حديث دلالة 
٣٣١ّ....ؤ. الصلاة؟.. يتأنق فهل الصلاة أناء ي ثلم إذا  .٠

الصلاةلإتمام الحركة أن عل القبلة تحويل أحاديث دلالة 
٣٣١تفر لا 

الداعيأن السإء نحو وجهه ه السكب تقلب من يوحذ هل 
٣٣١الماء؟ بمرْإل يرفع 

٣٣٢ّ......ّ قر...٠ عل افى المجد j الصلاة بمللأن عل الأدلة 
٣٣٢الحكم؟..................ؤ... ف،ا الجد داخل الميت دفن إذا 

اصد^ونقرالمبهداخل 
٣٣٤انمقراملأ.؟اّب.ؤا..ّ..... طالخكمإذاصلالإن

٣٣٤القابر توير حكم 
٤٣٣ ٠ ورأبمها ^٧ محها: اش رمحي عائشة فول ق الصائر اختلاف 

٣٣٤ؤ.لأ..... ؛ؤؤب.لإ..........القبور عل الامحداء حكم حول فائدة 
٣٣٥ذلك. ؤب عائثة وتد عاثثة؟، حجرة الشي،.J( دفن لماذا 

علاجد الملاذاسالميهءلطء 
٣٤١•■•••••••••••الركؤع ل اليدين وصع عليها شمع التكب الأطوار 
٣٤١.. ٠ .٠ ٠ ٠ ء...٠ ء ؤ.. ثلاثة.....٠ كانوا إذا الحاعة ْن م موقف 

٣٤٢بالإقعاء الراد 

٣٤٤•■■•■•■■■■■■■•■■■■■■■■■••■•■■■•■الإقعاء عن النهكج من الحكمة 
٣٤٤القا٠مين..... عل الإقعاء منية ق عباس ابن قول عن الحواب 



الكتابههرس 

٣٤٦.................... الصلاة أثناء ق مسه وجد إذا الذكر جواز 

٣٤٧................. ؤيردون؟ يسمعون فهل ا،لوتى عل سلمنا إذا 

٣٤٧منه؟ الراد وما معناه ما أمياها؛ راواتكل الحكم! بن معاوية قول 
٣٤٧.. ٠١١١التبح؟.............مشروعية قبل يتثهون كانوا كيف 

٤٣ ٨ . ١ ١ ١ ١ ١ .. مكت( لكني يصمتوش رأيتهم )فلمإ قوله! ق الكلام 
٣٤٨.....................والأم يالأب وغثرْ ه الني فداء حكم 

مقينامحروامحرب.-.ب.......سس.ب...ب..سس......خ؛م
٣٤٨....؛.؛.........ؤ......٠٠٠للصلاة.......البطل الكلام ضابط 

٣٤٩.........................٠ لدلك أثار بالعنى الحدث نقل إذا 
٣٤٩.........أونامتا جاهلا الصلاة ق أوصحك تكلم من حكم 

٣٥٠والعراف الكاهن تعريف 

٣٥١الكهانة..من صربا يعتبر الحوية الأحوال نشرات ق يذكر ما هل 
٣٥١الطير معنى 

٣٥٢بالرمل الخط حكم 
٣٥٢سنم الحاوية رعي جواز شرط 

٣٥٣معاقالأّف 

٣٥٣ّ....... ّ ّ ّ. ّ...... ............ الزمن؟ غير عتق يشرع لا ئاذا 
٣٥٤مزمنة؟ أما الماء و اض أن الخائنة همنقول الني 

منأومع والظرف ، الطرفية تقتفي )ل( أن عن الجواب 
٣٥٤الظروف 



ارم^الدفهرس 
٧٩٩========^؛=^^=====^====== 

٣٥٦.. العادي كاللأم ليس  ١١افه ورحمة عليكم رراللأم ا1صلث قول 
^٧١٠٢ل• الحالت صغة ل عود مابن عن ورد هما محعها 
٣٥٦الض« ي عبك 
٣٥٧بالصلاة...........................الاشتغال أهمية عل اكبيه 

٣٥٨بالوساوس؟......ا.....ا. الإنسان بتناغل الصلاة تظل هل 

علالصلاة ق الإحرام تكسبمرة عند القبلة استقبال يلزم هل 
٣٦١الراحلة؟ 

٣٦١........ يكلمه؟ أحدا يسكت أن أراد إذا الصلاة ق يشبمر كيف 

٣٦٢متك مض 

علهي هل ملكه مثل بميم أحد يوش لا أن سليإن دعوة 
٣٦٤الحسد؟ سبيل 

تسلهلق هريرة أبو رواه ما عن هو الدرداء أبو رواْ ما هل 
٣٦٥اشْلانعلمهفياكلأة؟ 

٣٦٥اّبّ.ّاّّّّا.......ب الصلاة أثناء ق سببه وجد إذا الدكر جواز 
٣٦٦غيبية أمور الحن سائل 

تعسيقال! أن نيى أنه ْع الشيطان الكب. لعن ق إشكال 
٣٦٧انمثر؟ هد الشيطان 

يجوزلا أنه مع الصلاة ق وهو ارألمنكءا ه! الني قال كيف 
٣٦٧ثىءمنكلأمالآد٠يين فيها 

٣٦٨ّ ّ ّ ء. ٠ ٠ ء.٠ ء. ؤ ّ.... .. ...... انملوم سببه إل الثيء إضافة حكم 



الكتابفهرس 

لالحيوان لغ جواز للشيطان النبي محاطة من يوحل هل 
٣٦٨بالصوت؟ الصلاة 

٣٦٩الصلاة؟..............j زيب بنت أمامة ه النبي حمل لماذا 
تقطعلا الطفلة أن لأمامة . الّكا ُهمزا ْن يتفاد هل 

٣٧٠الصلاة؟ 

٣٧٢ام؟ّّّّّ...بّّ.ّ.. لثيهبمقبلأنضذ،
علالمنبر درجات ءال.د زيادة نجوز لا أنه عل الحديث يدل هل 

٣٧٣ثلاث؟ 

٠.٣٧٣ ...٠ .٠ ........٠ المأمومن.............٠ عن علوالإمام ذكم 
٤٣٧ ........ فاحشا علوا البدن يعلوأعل لا أن الجود ق يشترط 

٤٣٧ .............. حائز؟ هدا فهل الناس يعلم أن بعبادته قصد إذا 
٣٧٤هلكانالثيع>قبيناصرات؟ 

١٣٧٥. ....... ......... الصلاة... أثناء ق للإمام المأموم رؤية حكم 
٣٧٥..يضرك لا فيإ عليه يطلع أن بجب ما عل أحيك جوازإطلاع 

المي.علصل كا الصلاة هلفكرالإنانفياسمأداء 
٣٧٦اكرلممحلمالماسصلاه؟......ا...ا..ا..اؤاّا..ّّّّلأّّ..ّا 

٣٧٨عنه.......................... الهي وعلة الاختصار، تعريف 
٣٧٨عنه النهي الاختصار من أما محتمل صورة 

٠٣٨ ّ ١ ّ .. ؟ ١ ؤ ١ . ّ..٠ .. ١ . ١ ّ . ٠ ١ .. ٠ ..... المسجد ق الحصى بمسح المراد 
٣٨٠الحصى؟ مح يكره لماذا 



المرايلفهرس 
١٨٠ !ءء======^^عء^==^ء^ءٍء==ء======^^^ءء^ 

حيثالتراب تسوية من الناس بعض س يفعله ما حول تنبيه 
٣٨٠يجد 

٣٨١يماسمارفيالمجو0......ب...ب.....بسسب....... 
٣٨٢الدم......إلا طاهر بيلن الغثر ص الأتان س نحرج ما كل 

٣٨٢........ هذا عن والحواب عمر ابن بحديث الحلولية استدلال 

٣٨٣.... به؟ الصلاة تعلل وهل الصلاة، ق الوجه أمام البصاق حكم 
٣٨٤البصاق؟.بؤؤؤ.ّّ........ا..ؤ..ؤ..... عل انمناس يقاس هل 

٣٨٥؟...............٠ ١٠٠..........سعيد أي حديث ق )أو( معنى 
هدمهتحت أو يساره أعن المسجد ق كان إذا يثرق كيف 

٣٨٦الري؟ 

٣٨٧................... محوز. تذكرما أن ينبغي يمتغ ما ذكرت، إذا 
٣٨٨....................... التعليم أجل ص يستكره ما فعل جواز 

^^فلفيالمنديلأوفياكوب؟--..--س----.س--س"خخم
٣٨٩ّ.؟ّّ.؟.ّ..ؤؤ.....ر؛هاا يناجي ررفإنه النبي.ت قول من الفائدة 
٠.٣٩٠ ...١ ...١ ١ ؤ ١ الخ؛ر.٠ أهل بتن العداوة إلقاء ق الشيaلان حرص 

•• • وجهه؟ قل افه فإن بقوله؛ يفر ربه يناجي فإنه قوله؛ هل 
المجدق الخامة حكم 

يزيلها؟فكيف بالدفن تزول لا الخامة كانت إذا 

الصلاةق لها ه الشي وذلك السجد ل البزاق تحريم الجمع؛؛ن 
المجدق نحرم الذي بالبراق المراد 

٣٩

٣٩

٣٩

٣٩

٣٩



الكتابههريس 
==^=ً^^=—=^======ً==ء=== ٨٠٢=

فإلمازهاالأتمال محاسن من الطريق عن الأذى إزالة كان إذا 
٣٩٢مساوئها ْن 

٣٩٢..................... .المجد..........ق الخاعة دفن حكم 
٣٩٣بالخاعة؟......... إخارهم طزم فهل عال ليجد كان إذا 

٣٩٣الوزغة؛..ا.ا...اّ.ّ.ّ.ّلأ.لأّب.بّّ...لأ.ببّ..بّ قتل بشأن فائدة 
٣٩٥ذلك وثرط العالين، ق الصلاة مشروعية 

٣٩٥مفروشة.. الماجد حيث الحاصر الوقت ل العالين ق الصلاة 

٠٣٩٥ ٠ العلين ق الصلاة عل اض رحمه الشخ حث عنل.ما حصل ما 
٣٩٦المجد؟............إل حاما 1ق كان ه الشي أن ب هل 

٣٩٧ماهماانممة؟ 

٣٩٩..١ ّ.٠ ؟ ّ ١ ّ .٠ ...٠ الهلعام..٠ بحفرة الصلاة عن النهي من العلة 
٣٩٩........... ٠٠٠... تعلقة؟ يسذ ما بقدر حد يا أو يشع أن له هل 

٣٩٩....... بركه؟ الصلاة تبهلل وهل الصلاة، ل الخشؤع وحوم، 
٤٠حارج..بأمر تُاق مما أول؛ا،لراعاة العبادة بيات، يتعلق ما قاءدةت  ٠

٤٠......... بواجبة؟ لست، الخإعة أن عل أس حديث يدل( هل  ٠
٤٠١أمرين............... يثمل عسايكم؛؛ عذ Jعجالوا ررولأ قوله؛ 

٤ ٠٢ ٠١ارتدافعه لمغل يفيدْ ما 

٤٠٢.....وقتها؟ عن الصلاة يتأحبمر الأحبثان يدافعه من يعدر هل 
٤٠٣الإمامة؟..يترك أن له فهل إماتا الطعام بحضرة الذي كان إذا 

٠٤ ٤ ............................ المجد حضور عن مى ممن أمثلة 



الفواند،هرس 
٨٠٣——ء=====^ً=====^ =

ذلكيعني فهل باستمرار ونحوم الثوم يأكل الإنسان كان إذا 
٠٤ ٥ ................................... أيدا؟ الخإعة مع يصل ألا 

تحريمي حرام فهو حرام إل يودي ما قاعدة: نهلبق لا ئاذا 
٤٠٥ونحوه؟ الثوم 
محبوهل الأن؟ الطب تقدم بعد رائحته يدهب ما هناك هل 

٤٠٥الخائر؟ ض استخدامها 

٠٤ ٦ . ّ..٠ بأس..٠ فلا ونحوم آكلوثوم وهم حماعه الثر ق صلوا إذا 
٤ ٠٧ررفلامربمارا قوله: تخصيص 

؟....ّ.ّ....ّ...ّّّ.ّ.م.؛ا؛ نتاجي لا س أناجي أرفإف بقوله• المراد 
٠٤ ٩ ••••••••••••••••••••••••• اش أحل ما تحريم عن M انمي ورع 
٤٠٩••••••••••••••••شرعي؟ نمي ونحوم الثوم أكل عن الهي هل 

١٤ ٠ .١ يكرهه.١ حال عل كان إذا ه محالمن الإنسان يمغ أن باس لا 
٤١٠••••••••••••••••••••المسجد من كره رائحة فيه من كل 4رج 

٤١٠صلاتك؟.تقعير أن لك فهل كرنية رائحة له س بجانبك صل إذا 
١٤ ٢ •••••••••••••••••••••••••••••••• عنه الله رصي عمر رؤيا تأويل 

٤١٢محه؟ اممه رصي عمر يستخلف لر لماذا 
٤١٣ونحوها؟..والفلباء العليور قائد صيد عل الصيادون محرص لماذا 

١٤  ١٠ؤ ؤ..١ ٠ ٠ ؟ ..٠ ٠ ّ ّ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ عنه اممه رصي عمر إليهم أشار الذين الستة 
١٤  ١٠ء.....ؤ......... ؤ... شيئا؟.. الخلافة س لمه عص محعل لر لماذا 
١٤ ٤ . ..٠ .١ الرافضة.٠ حهلبته: ق عنه الله رصي عمر إليهم أثار ثمن 



الكتابفهرس 
———^^^ء^^^ء—ء--ءء=^^^ءءًءءء^٨٠

وإحم1عالخلافة، ق طعن من عمر -بما وصف التي الأوصاف 
٤١٤ق1ل ما عل الصحابة 

٤١٥ذلك،.......ودليل افه كتاب، عل وهاما ئ اممه رمحي عمر كان 
١٤ ٥ ١ ٠ ١ ّ ...١ ٠ محه؟ اف، رضي عمر عتد شأنه له الكلالة أمر كان ئاذا 

٤١٦الكلالة آية 

١٤ ٦ ّ............. ّ....... عاملان.. نازعه الكلالة( )ل اه: قول 

فانهوالذكاء والعقل والعلم الإيإن مؤن خ مهإ الإنسان 
٤ ١٧الفهم وب؛ن بيته تجال أن عزضة 
٤ ١٧وررأدض«................. ررأعش« قوله: ي الياء حيف سب 

٤ ١٨لأجاوهاطراةالأمصار...ء....بح، 
y،u ٤١٨الفيء؟

بالمال...ؤ.ؤ....ّ.....ا....ّؤ.ما؛امتا/الحاكم إذاالرعية موقف 
٤١٩..........؛٠٠٠٠الخليفة؟...إل محّية كل ^نم، 

٤٢٠عنه................... افه رضي عمر ذكره الذي الخسث، معنى 
٤٢٠. ٠٠٠.حبين، فهو محرم كل لكن محرما، *تحيث كل ليس قاعدة؛ 

٤٢١ّ المع؟ إل الكرتبمة الرائحة ذي ياخراج ام الني. كان لماذا 
٤٢٢المنهي العي من بمل لا بالثناء حالف، ْن ذكر 

٤٢٢اكبيشإن 
اممهرصي عمر عثرها با عمر لرؤيا مشاببمة رؤيا كل تزول هل 

٤٢٢عنه؟ 
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واختلفواحدة. رويا رأيا اللذين الرجل؛ن ل مثرين ابن قصة 
٤٢٣تفرهما 

٤ ٢٣. . الناس س أحد أي إل العهد عن يتوص أن الأمر لول محوز 
٤٢٣...................خهلبته ص عنه اش رصي عمر تواصع وجه 

الشورى....ّ.ؤؤ................بّ...؛.ّ.ّ.ّّ.ب.مآ؛أهل صفات 
٤٢٤أحن كان الشورى أهل عدد قل كنإ 

حديثلمعارصته الإسلام عل أقواما عمر صرب عن الحواب 
٤٢٥......................... الحزية بازلوا لموا يلر إذا أمم بريئة 

٤٢٦الإمام...........بمقاممرواكلألضسخرحواءل 
٤٢٧. وانحخاالأم كان حوازالإغلأظفياكولعلسرسمإذا 

٤٢٧ذلك...وشرط اه، مماب عل التفتي محل أن ليشي محوز 
إلالشريعة وأحكام اللءين ائل ميقربوا أن العلم لأهل يبني 

٤٢٨سءنالخاصة،والإنكارءلسأنكرذلك........
٢٤ ٩ ....... حديثا٠ اّتجل،ت التي الأسإء س أقفل )الأمير( اصم 

٤٣٠الإملأمة............................ الخلافة خلاف المركزية 

٤٣١قوية............ا.ا............سم حاسة له اممه رسول  .١
٤٣٣لأمحوزساضالةفيالمد........٠...ّ.٠ّّ.٠..ّ.ّ.ؤؤؤ..

٤٣٣الفرقبينالضالةواللقءلة 

٤٣٣المجد ق صاله وشد.ا من عل الرد مروعية 

٤٣٣.....حاة؟ uفلولوكان كل ام.عل يرديإقاله هل 
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٤٣٤................ الدلالة حرام،ووجه المجد ق الضالة إنثاد 
للنقرةميبا يكون أو منه يستنكر مّيقا ذكر إدا للامان ينبغى 

٤٣٤الخلة بجن أن 

٤٣٤............ الممجد ق والتكسب والثوم والشراء البح حكم 
المجدأهل لكن الممجد، خاؤج والثراء البيع حصل لو 

٤٣٥بجون؟ فهل بمعون 
٤٣٦المسجد ي الوكالة حكم 

٤٣٦.... ................. .......... الجد حدار ق المحلات بناء 

قالضوال نشد عن الهي ل الضائع الولد إنشاد يدخل هل 
٤٣٦المجد؟ 

٤٣٦............. عنه النهي بالإنشاد الراد ق اش رحمه الشخ رأى 
٤٣٧...... ء؛......٠ .. ...٠ ل(.....٠ س )لما قوله: ي الإحام فائدة 

٤٣٩بينهإ......... والفرق الصلاة، والسهوعن الصلاة ق السهو 

٤٣٩ّ. ّ ٠ ّ ّ ّ. المصل..... عل الوساوس إلقاء عل ابنان حرص 

٤٤* الصلاة ق الوساوس دواء 

٤٤٠الأقلأوالأئر؟ّ.ؤ..س....عل 
٠٤٤ أجام الشياطن 

٤٤٠ابلمان يهلرد الأذان 
سمعإذا و-رّربا الفاتحة ق ان للأنالثميهنان يوسوس لماذا 

٤٤١الأذان؟ 
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٤٤ ١ ...................... الرء دين لإفاد للمزص الشيطان تحهن 

ليفدا،لرء عل يتردد الشيطان أن الصلاة غر ق ورد هل 
٤٤١عبادته 

٤٤٢... ٠٠٠......لفظه ق اللغوية والأوحه بحينة، ابن اممه •مل. اسم 
أمه،إل ثم أبيه إل الإنسان ب إذا ما ب؛ن الكتابية الفروق 

جيمإل ثم أبيه إل نسب ؤإذا 
ابنافه •بو حديث من الأول الرواية ق الصلاة إمام سب 
٤٤٣بحية 

٤ ٤٣ؤ ؤ ..٠ ذللث،وعلة اللام قيل له السهو فجود ترك واجب كل 
٤ ٤٣. . ١ اللام بعد إلا له الجود يكون أن يمكن لا الركن نسيان 

٤٤٤ليمن؟ ينسيه اف أوأن العلبيمة هو؛مقتسم، هل سهوالنبي 
٤٤٤الواجب............ ترك إذا فيإ للأمام المأموم متابعة وجوب 
٤٤٤.ّّ..؟.اا.ّ.ا.ّ.....ّ.... وقام الأول التشهد ني من حالات 

٤٤٤حالات ثلاث له الأول التشهل. عن النهوصن العلمإء بعفن عند 
٤٤٥يرجع. لا أنه قائتا واستتم ة حامإل قام إذا الناس بعضن حهلأ 
ركعةنيادة ق تابعوْ لما الصحابة عل ه الني ينكر لر لماذا 
٤٤٥ة؟ حام

٤٤٦..نفارقه؟ فهل يتجب لر ولكن ونبه ة خامإل الإمام قام إذا 
ونصفمتكلم نصف إلا الدنيا أفسد ما الإسلام! سخ قال 

٤٤٦نحوى ونصف طبيب ونصف فقيه 
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٤٤ لها...............٧ محلى لا ام كان إذا للاستراحة الخلوص 
٤٤ ٨ ّ.٠ ؟ ّ ٠ ؟ فيها. اف رحمه الشخ وترحح الاستراحة، ة حلحكم 

يكبمرلا وكان الاستراحة ة حلاستحباب يرى الإمام كان إذا 
٤٤٩٠الأمم؟ا....ء..ّاّا...ا.محلى ئوا،فهل استتم إذا إلا مها 
كانإذا للاستراحة الخلوص وعدم القيام بوجوب نقل لر لماذا 

٤٤٩الإماملأمحالس؟ 
٤٥٠...............................المهو سجود ق التكبير حكم 

٠٤٥ البوق؟ يجل مى 

وسجدهو السجود الإمام عل وكان مسبوقا المأموم كان إذا 
٠٤٥ يتابعه؟ فهل اللام بعد 
٤٥١... ٠٠١..٠٠٠... ١١٠الملق..........محارب أنبما الشريعة كإل من 

٤٥١......................... يجد( )نم قوله! ق الخائنة الأوجه 
الشلئ،.........................لأ.ا........؟ه؛مسألة يوصح مثال 

سببهيكون أن إلا صلاته ق الشالث، ق الإنسان عل لوم لا 
٤ ٥٢...................ؤّ....ّب الاحتياؤية الوساوس ل الانغاص 

٤ ٥٣.................... اش شرعه حيث إلا بالوتر التعبد يصح لا 
ioT...................وأنواعهكلuثنءمبهمحافلان فمل 

افرسول عل الهو جواز من العلم أهل بعض به قيئ ما 
٤٥٥وملم عليه اض صل 

٤٥٥تبطل.................. لا صلاته فإن جاهلا صلاته ق زاد إذا 
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لممأي حلاف عن نقل عإ والحراب Jالإحماع، جائز النسخ 
٤٥٥الأصفهاف 

علاعترض عإ والحراب اللام، بعد يكون للزيادة جود ال
٤٥٦........................... عود مابن بحدسثا له الاستدلال 

٤٥٦الصواب بتحري الراد 

فيهليس الذي والثالث، التحري فيه الذي الشك الفرق؛؛ن 
٤٥٧تحرى 

أوجسامعنوي مق فينهإ الشرع بينها فرق شيثتن كل ءاءدْت 
٤٥٧......؟.....ب.....ا.............حكمي..محزق بينها يكون أن 

والأعراضيضر الهولا وسجود الصلاة ين فيا القبلة استدبار 
٤٥٨ذلك عل ينبني وما ذك، عل 

٤٥٩•••••••..••......•إليهم وجهه يكون قوماأن حدث لمن يشغي 
٤٦٠..............................النامي تذكر حكم ق التفصيل 

٤٦٠ ٠٠بمئى فانه فيه التحري وأمكنه الإنان فيه ملث، ما كل قاعدة! 
أوالوجوب مسيل عل بعدم أو اللام قبل الجود كون هل 

٤٦٠الدب؟ 

٤٦٢بالمعنى الحديث، نقل حكم 
٤ ٦٣ّ أعور؟ يا أيصا وأنت، علقمة! قول عل اممه رحمه الثسخ تعليق 

متعمداتكلم ثم حمس من سلم إذا الإنسان صلاة تبهلل هل 
٤٦٤مهو؟ ق سجد عليه أن تذكر أن بعد 

٤٦٥............... اليدين؟ ذي هريرة؛حديث، أي حديث، سمي ز
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٤٦٦الرادبالنثى؟ ما 

٤٦٦............عارصا؟ أو داء للجيع ه الجي امتناد كان هل 
٤٦٦شلماطلمJرمحUطا؟....

٤ ٦٧ّ. ّ. ّ ّ ١ ّ ؟ ٠ ّ ّ... ٠ ١ .٠ .٠ .. . . . ٠ ٠ ....٠ .٠ ذواليدين محمي ل؛ 

٤ ٦٧ ٠٠٠اليدين...........ذي كلام وجازة عل اف رحمه الشخ ثناء 
٤ ٦٧اليدين؟.....٠ ذي قول صحة عن أصحابه ه الشى محال لماذا 

كليكن )م أث. يكن( إ ذلك )كل يقولت أن بتن قرى هناك هل 
٤٦٨ذلك(؟ 

٤٦٩٠...ذلك؟ حكم وما بقي، بإ ليأق قام نم الني. حلس هل 
٤٦٩................... الناقعة؟ صلاته يتمم أن أراد من يكبر هل 

٤٦٩فلماذا؟......الصلاة يذكرأذكار ل؛ س الني أن الحديث فناهر 
سهوالنيكان العثى صلاق أي ل محزم ولر سفيان تردد لماذا 

٤٧٠وطم؟ علميه اه صل 
لابسهكان أنه ممنا0 هل رداءْاا محر غضبان *حرج قوله؛ 

٤٧١ا...................ا بعد؟ ليه نم محرم بيده كان أنه أو فيجرْ 
يبهلللا ناسا الصلاة من ثيء فاته لمن اللام بعد الكلام 
٤٧٢الصلاة 

نعم،فقالوات اليدين؟؛، ذو أصدق  ١١ت الصحابة سأل . الني 
٤٧٢الخواب؟ فا ، تتم لر الصلاة أن علموا أن بعد 

٤٧٢الصلاة لمصلحة املأم 
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الآمومعل القراءة وجوب عدم عل ثابت بن نيد أثر دلالة 
٤٨٢عنه افه رحمه الشخ وجواب 

٤٨٤الحلة؟ هي ما 
٤٨٤الله......... حسب ومحمد افه، حليل إبراهيم • يقول من حهلأ 
٤٨٦عام؟................... الصلاة؛، ق راقعد الزبير! ابن قول هل 
٤٨٧بالسبابة؟ يثير متى 

٤٨٧التورك صفات من 

٤ ٨٨الجلوس ق اليدين صفة 
كفهرريلقم و؛انت فخيم،،، عل البرى اريدْ قوله! ب؛ن الجمع 
٤٨٨ركبتيه،، البرى 

٤٨٩الخلوس ق اليمنى اليد صفة ق اطه رحمه الشيح احتارْ ما أدلة 
٤٨٩•••••••••••••••••••••••••• الحلوس؟ ل اليرى عل يتكئ هل 

٩٤ ٠ . . ..٠ . .٠ ٠ .. ....٠ ؛ .٠ ّ..٠ ّ ّ ١ ّ .٠ .٠ ..٠ ٠ وأخيرنا حدثنا ي؛نإ الفرق 
٤٩٠الإجازة تعريف 

٤٩٠.................... بالتحدث؟ الرواية أو الإجازة أقوى ى
تنالالتشهد ق بكوتبا المذكورة الخلموس صفة نحصيص هل 

٤٩٢.ّ.....ا.....ا.....ها....... الأخرى؟ الأحاديث ق الإْللاق 
٤ ٩٣.......................... افه ذكر عند السبابة رغ حول تنبيه 
٤٩٤..ّ.ّ.ّ؟؟؟ّّ.ّّ.ّ....؟.؟.. لعارض؟ صلاته قطع إذا سئم هل 

٤٩٤ليمتين التحكم 
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٤٩٤.... ليم التذكر عدم ق صلاته ق اليء حديث عن الخواب 
٤٩٥ ٠٠٠..............اليمة تذكرها ق عائشة حديث عن الحراب 

٤٩٥........٠ ٠ ّ .. .....٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ ّ الفل ق تفة عل الامحار حكم 
٤٩٥... ....... الفرض. ق ثبت الفل ل ثبت ما قاعدة عن الحراب 

٤٩٦..تصغ؟ فكيف واحدة سليمة إلا يلم لا من حلف صليت إذا 
٤٩٦.سدصنياساJهاضهأنه 

٤٩٦علقها....................................... أنى قوله: ممى 
٤ ٠٩٧ ..........٠ .......٠ .الحهين.اا...عن السليم ل العدل كال 
٤٩٧بالسليم؟ يبتدئ مش 
٤٩٧الأكةلاكاليم..ءّّّّّءء.........لأ.لأب..ا...ؤ.لأ بعض محلآ 

٤٩٧وجهه.... تالخاء ال؛ي أن عائثة حديث عن الحراب 
٤ ٠٩٨ .٠ ٠ ٠ ..٠ ء٠ ء.. ء ء ء القرآن............ من الصلاة بحد الدكر أدلة 

٤ ٩٨..١ .٠ ٠ ّ....٠ .. الحمحة.....٠ صلاة يالانتشار؛*V. الأمر ل الحلة 
٤ ٩٨.الصلاة؟ من الانصراف ق عباس ابن حاويث ق بالكبير الراد ما 

وسي......ّ..-...................ا.؟...ّ..وه؛حدث من الة م

٥٠؟......ؤّ.الأ أحيائا ناد الإسأثناء لم ميذكرها الشر رح، سى  ٠
٥٠٠ه......... الّكا تسليم يسمع لا أنه عباس ابن حديث أتهام 
٥٠................. الصلاة؟ بالدكر؛عل. الصوت رغ يثئ هل،  ٠
٥٠٢٠...حميعا؟ أوعليها الل.ن أوعل الروح ءإ_، الشر عذاب هل 
٥ ٠٣الإيان........... عل مات وهوقد قرْ j، الإنسان يمن لماذا 
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٥٠٣••••••••••••••••••••••••نورهم؟ ل يسألون لا الذ-ين هم من 
٥٠٤................. قبورهم؟ ق يفتنون والصغار القرة أهل هل 

٥٠٤بتيإمرائل أحار أقام 
٠٠٦حما.............................كان إذا الكافر الخبمر تصديى 

٥٠٧وال،لاك؟ الدجال سمى ئاذا 

٥ ٠٧؟ ٠١.؟..............١٠.الال.حال؟ فتنة من ه النثى يستمل• لماذا 

علمأن بعد الدجال فتة الإيمان محتنب أن السهل من أليس 
٥٠٨صفاته؟ 

موتتنإلا يموت ولا حياتين إلا محيا لا الإنسان كون ينز الحْع 
٥٠٩.. ٠٠٠مرة...من أكثر إحيائه ثم الزمن لدلك الدجال قتل وبين 
قولوبين الدجال أعهليها الي القدرة ب؛ن الحمع كيفية 

.......................هءدذلك؛امن الله عل ررهوأهون 
منيعاذ أن جهنم عداب من يعاذ الإنسان كون من يلزم هل 

٠٥١ اضر؟ عياب 

عذابيوقى أن اضر ءن.اب يوقى الإنان كون من يلزم هل 
٥١٠المار؟ 

٥١٠...,,ب,...ب.بب..ب. ١١١وصهوة...,,,شبهة عل! تل.ور المحيا فتنة 

٥١١........................... أوالشبهة؟ الشهوة فتنة أعفلم أبمإ 
١٥ ١ .......... ...........٠ ٠ ٠ ر.......٠ ....... ٠ معيان لها المات فتة 

٥١٢..؟ ٠١ؤ.......عليه الأديان بعرض المات نل الإنسان يمن قد 
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قإلا يبعث لن أنه مع الدحال من قومهم الأنبياء أنذر ،ناذا 

٠١٤■■■• ■■■• سالأرعهمياضه■■■■
ثحديث وب؛ن الأربع هذْ من التعوذ وجوب لن الحمع كيفية 

٥١٥................. صلاته تمت فقال. التشهد— —يعنى هدا قال إذا 

٥١٥................. الصلاة؟ ق الءعاء من الوارد عل يقتصر هل 

........م\اه.اّ....اااالأعباس ابن حديث بصيغة الاستعاذة كيفية 

الإصإر..........اّ.ّّ.ّّّ.ّ؟ّمذاهموضع الإظهارق سباب أس 
٥١٨الصلاة؟ بعد يستغفر ه المثى كان ،ناذا 

٥١٨....١١١...........اللام؟  JL*jالسلام( أنت )اللهم مناسبة ما 
٥١٩.............................الإكرام ذو بأنه اممه بوصف المراد 

٠٥٢ الصلاة...............ب.؟.ّ.ااّب.ّ..ّ.ّّ.. الأذكار؛حن. ترتيب 
٥٢٠معنى:لأإلهإلأاله 

٥٢١هل)إلأ(في:)لأإلهإلأاش(للأثاءأوحصر؟.ا......ّ.... 
٥٢١تقديرخر)لأ(فيرلأإلهإلأاش(............................ 

٢٥٢ ........ .........الملك(؟ )وله بعد: الحمد( )وله ذكرت: لماذا 

٥٢٢والقوة القاورة ين الفرق 

عنوالجواب قديرا؛ يشاء ما عل راوهو قول: حهلآ بيان 
٥٢٢ذلك........ا...ا ق المقصود خلاف توهم قد التي النصوصو 

٥٢٦المصائب..... عنن. باق'،، إلا قوة ولا حول ءلا قول: حول تنبيه 



اوكت،بالهرس 
=—==^^^ً===ء==ء====== ٨١٦

٥٢١^.................. الفضل،اوله العمة ارله قوله! ق اللام مض 
٥٢٨.................................... الصلاة؟ أذكار 

٥٣١.... لاذالممحلاضهماءسنأجمصانممر؟ 
٥٣٣ؤ. ّ. ّ. .٠ ٠ ر القول.. عل بمللق والفعل الفعل، عل طلق القول 

٥٣٤واحدة؟... كل أوتفرد والكبم واكحمLل اكسح مرن؛؛j( هل 
٥٣٥.... ٠٠......... ٠ عوز وتتسعة رافتلك قوله! ق لغوي إشكال 

٥٣٦. الكتائر؟ اجتبن إذا أم الذنوب حمع الصلاة بعد الدكر يكفر هل 
٥٣٦ّ ّ. . ١ ّ. .. ١ ّ ّ . ١ .. ّ . ّ ١ ٠ ؟٠ ٠ .  ٠١. الصلاة بحد لالن.كر أحرى صفات 

أحدهاعل يقتصر أو الواردة الأذكار الإمان؛؛ن بمؤع همل 
٥٣٧ؤيلزمه؟ 

٥٣٨سكوت فيها ليس الصلاة 

٥٣٩................. الخ2لايا مغفرة ق والأمة هؤ الني بتن الفرق 
٥٣٩....... لها؟ طلبه فائدة فإ ه للمي ضونة المغفرة كانت إذا 

٥٤٠......  ٠٠.... .......... الاستفتاح. دعاء ق الرتيب حمن وجه 
والماءالحار، بالماء يقل! واب والرد® والماء اربالثلمج قال! لماذا 

٠٥٤ .........................اّ......لأ..ّلأ اكنظيف؟ ق ١؛!^ الحار 
٥٤٠إءراب)اللهم( 

٥٤١ا،...... .. وبحمدك. اللهم ررسحانك الاستفتاح! دعاء صفات 
تحملأن فالستة الأستفتاحات من الّكا. عن صح ما كل 

١٥٤ منها واحل بكل 



المرائيفهرس 
٨١٧===^^==========ً====ء== 

٥٤٢............................ الأسفاح ق ^ jCJLfiبين بجمع لا 
٥٤٣ا.ا.ا........ااا...ا يوثخوا أن من حوما الناس سكوت أصل 
٥ ٤٣فيه((.............. ماركا محلينا ^١ حمدا ممه ارالحمد يقال: ض

ذكرههوما الركؤع من الرفع بعد دعاء ق عمر ابن ذكره ما هل 
٥٤٤أونحتلف؟ أنى 

الوالآموم أًلال والإمام الرئة الصلاة ق إمام حلف صل إذا 
٥٤٥يصنع؟ فإذا القراءة محن 
٥٤٦الصوت........................ مك\رات الصلوات'مر إقامة 

٥٤٧والوقار السكينة ين الفرق 

عدموين المجد إل الإتيان عند بالسكينة الأمر ين الحمع 
حمزهوقد الصلاة ق لحل الدي الرحل عل الشي. إنكار 

٥٤٧القس 

٥٤٨.........ا...ا... أدركهموصع أي ق الإمام ْع يدحل اكل 
أنالأول فهل الأخر، التشهد ق والإمام المسجد يحل إذا 

٥٤٨.......................أحرى؟ حماعة مع يصل أو معه يدحل 
إذاالخإعة أحر الركعات بجميع للموق محصل لا كان إذا 

٥ ٤٨................... يفعل؟ فإذا الأخر التشهد ق الإط، أدرك 
يرتبوما أوأحرها؟، صلاته أول هو هل المسبوق يقضيه ما 

٥٤٨هذا عل 

الجديحول عند يكبمر فهل راكعا الإمام المسبوق رأى إذا 
٥٥٠وهويمثى؟ 



الكتابفهريس 
٨١٨ —=^——^=———

٥٥١........... الوقت؟ أول ق االصلأْ معجلا الإنسان يتر متى 

ماواقفى أدركت، ما راصل لمقل! ق افه رحمه الشخ رأي 
٥٥١بقك« ّ

٥٥٣•■•••••■•••■•••••••يروم؟ أن قبل يقوموا أن الني. ض لماذا 
٥٥٤ ١٠................٠....؟الحاعة؟ ْع الآموم يقوم متى 

٥٥٥■•■■■■■■•••••■••■•••••■■■■بالخروج الني. رؤية تقييد فائدة 
٥٥٦ّ..........ّ..ّ...ا الصلاة؟ عن انفمالت إذا الإقامة يعيد هل 

أنالأفضل فهل ذكر ثم ؤلهارة غير عل أنه الإمام ني إذا 
٥٥٦...٠...... ينتفنرونه؟ والناس ؤيتهلهر يذهب أوأن أحدا ينيب 

٥^١٥ .. ١ ّ.. عليه؟ الخل وآثار الناس إل الإنسان حروج فوائد من 
يستحيىشيئا فعل إذا الناس كلام من الخلمم طالب حثي إذا 
٥٥١^الني. فعله وقل• منه 
ي؛ناممه ليخالفن ارأو حديث! ق الذكورة الوجوه محالفة هل 

م\هه...........ّ.ّّّ.ّ.ّ.ّ؟ّ..؟ّ؟ّب.معنوية؟ أو حية وجوهكم،١ 
٥٥٨الصفوف تسوية حكم 

٥٥٨.......٠............... الصف؟ تسوية برك الصلاة تبْلل هل 

٥٥٨........................ فالأول الأول المحفوف تكميل حكم 
٥٥٨الصفوف؟ إقامة تحصل بم 

والمسجدالحرام المسجد ق محصل فيإ اممه رحمه الشيح رأي 
٥٥٨التاسمي تفرق من النبوي 



اد^الدفهرس 
 ًً^==^^=^======—=^—ً٨١٩

٥٥٩الصف؟ مساواة تكون يم 
٥٥٩................... الصفوف بتعديل الصحابة اعتناء من أمثلة 
٥٥٩...٠٠٠ا...اا..عليها الصف لينضط الأرض ل الخهلوط حكم 

٥٦٠............... المحفوف بتسوية النساء اهتإم عدم حول تنبيه 
ميؤإذا أبعللها، بالعبادة خاصا متا الثيء عن مي إذا خاعدق' 

القاعدةهده عن حؤج وما يبهللها، لر العموم وحه عل عنه 
٥٦٠ذلك ووجه 

٥٦٤....................................الإمام،، ررْع لففلةت ثاووذ 
٥٦٤بشاذة............................٠ ليت راكلها،، لفغلة: نيادة 

٥٦٥الماJهبفيذلكب. وقول بركعة، إلا تكون لا الإدراكات حمح 
يصليهاأن له فهل الأخثر التشهد و الأئ، المسافر أدرك إذا 

٥٦٥رممتن؟ 

صلاةتلزمه ب الشمس غروب قبل العصر من ركعه أدرك من 
٥٦٦هدا و والخلاف الفلهر، 

٥٦٦..٠.٠٠٠والاصهلرارى....٠...االاختياري العمر مجلأة وقت 

٥٦٧................... واصتلراري؟ اختياري وقتان: للعشاء هل 

٥٧٠............ّّّ.ّّ.ّّ.ّلأ..لأ.ّ.. الملكتثزا؟ يزم يمكنأن هل 
٥٧١الحمر... ه الني صلاة ق عائشة قول ق الروايات أصوب 

٥٧١مسقوفة؟ وحجرما حجرق،، ق ؛اوالثمس عائثة؛ تقول كيف 

٥٧٤الخمس المحلوات أوقات بيان 



او9ىتابهتهرس 
ًًًٍ—===ءًء^=د^=ً—ً^=^ًً ٨٢'

٥٧٤بينهإ................................والمرق فجران، المجر 

٥٧٤الفجرين.........اا.......ا..•.••••• ُين الزمني الفرق مقدار 
٥٧٤داحلفيالهيعنبانمءر؟...ب. الفجركاذب 

٥٧٥كش؛>فزواوالئس؟ 
٥٧٥سهي؟ ومتى الليل، يبدأ متى 

٥٧٦العشاء؟ صلاة تلزمها فهل الليل، نمق بعل ازأة ؤلهرت إذا 
٥٧٦ا.......ا. مزدلفة ليلة والعشاء المغرب صلاة تآمحر حول تنبيه 

٥٧٧. ١ ١ ؤ.١ ؤ. . . ٠.٠.كهلوله(( الرحل قلل رروكان ^۵.' الواوق معنى 
٥٧٧. الصلوات؟ حمح يشمل عام الصلاة{( عن ارفآمك فوله! هل 

٥٧٧ ٠٠٠٠..........٠. ^١؟ عل عائد راالأوسءل(ا فوله: 
٥٧٨العلم لطاب مانح 
ينالءلأ ممرن أيى بن محيى لقول لم مالإمام إيراد منامثة 

٥٧٩الخد(( براحة العلم 
الصلاةأوقات عن السائل ذاك ه الني راعى لماذا إيكال: 

٥٨١ ٠١........................................؟ o^/lPحساب عل 

ونحديدْالثالث بعد العشاء لصلاة الني. فحل ب؛ن الخمع ما 
٥٨٣بالصف؟ العشاء وفت 

ورأي، حاعه يصل لن بأنه الإيراد الاله رحمه الووى تقييد 
٥٨٤ذلك ق اطة رحمه الشيخ 

٥٨٥اكلهر؟ بصلاة الراد؛الإيراد ما 



السم1ىوفهرس 
٨٢١

٥٨٦الصلاة................................أداء الأذان 

٥٨٧بالصلاة؟ الإبراد منامة ما 

٥ ٨٧............ ذلك عل يترتب وما أورحمة؟، منة الإيراد هل 
٥٨٧.  ٠٠........٠ قريب وقت قبل يفعلونه الناس كان الذي الإبراد 

٥٨٧. .٠ ٠. ١. . ١ .............. هذه؟ أيامنا ق الفلهر صلاة تعجل لماذا 
٥٨٨ّ..... ّ ّ الأن؟ بالصلاة الإيراد سة لممليق وقت هوأحن ما 

٥٨٨ؤيناحيه افه مع يتكلم الحإد 
٥٨٨ّ.ا...............ا.... خزنتها؟ أو المار هي اشكت المي هل 
٥٨٩......اؤ...........اؤ......... البرد؟ بشدة عذاب المار ق هل 

٥٨٩»فأ؛ردوا«.............. المبي قول ي للوجوب الصارف 
الحرارةلشدة الشي. أثبته الذي الشرعي السبب ب؛ن الحمع 

٥٨٩ّ ............ ٠١الفلكي..٠............١ السبب وبين والبرودة 
٩٥ ١ أوحرور« ررحر ، أوزمهريرا؛ برد رامن قوله و معنى)أو( 

زالتإذا وصلاته. بالفلهر ؛الإيراد المبي. أمر بين الحمع 
٥٩٢الثمي 

٥٩٢؛.ّّ..ّّ..ا...لأ...ّّّّؤ.......... هل)كان(شدالأّتمرار؟ 

U ٥٩٣الرمضاء؟ هي

٥ ٩٣..... الرمضاء؟ حر س أصحابه شكوى ه المثي يرغ لر لماذا 
٥٩٣إيراد؟ شلفيا-إفعة 

٥٩٤السجود................. ل الأرض س الحبهة تمكين وجوب 



_ ٨٢٢

دلالةفلا الوجوب عل محمل لا الصحابة فعل أن عن الحواب 
٥٩٤جود...............الق الخثهة تمكئن وجوب عل علهم فق 

٥٩٤..............................الزحام؟ أوقات ق يسجد كيف 
أقسام.بؤ.....................ا.....هههثلاثة الجود ق الخوائل 

٥٩٦......... الصلاة؟ يعيد فهل الجود ق رحليه إحدى رفع إذا 
٥ ٩٨............................. بذلك؟ المنافق صلاة سميت لماذا 

٥٩٨ّ ؤ ؤ ّ ؤ... ؤ. ّ ايافق(؟ صلاة )تك قوله.: ل بالمنافق الراد ما 

لهأبت فكيف انس عن غاب إذا يصل لا ايافق إشكال: 
٥٩٨صلاة؟ الني. 

٥٩٩الصلاة؟......................يزخر الإمام كان إذا يصل أين 
٥٩٩المجد...... إل الحضور ق يتأخر فنمن الله رحمه الشخ رأي 
٠٦٠ ............... ١٠الصلاة؟.......العزيز عبد بن عمر أخر لماذا 

٠٦ ١ .........٠....... عمر..٠ خلافة قبل أنس وفاة كانت إشكال: 
٦٠١........... حيرهنظره الأمور ولاة محالفة إل ينظرون اللف 

٦٠٢لهيحة بن اف عبد حول كلام 

بعضاستصحاب ق الهلعام صاحب هؤ الّ؛ي يستأذن لر لماذا 
٦٠٣أصحابه؟ 

لحومالإبل؟هليتوصأمن 
٦٠٤•■■•■■■■■••■■■•■■■■■■■••••■■■■■■■•■الإبل؟ لن من يتوصأ هل 
٦٠٥الندك؟ من يتوضأ هل 



القواعدهه>س 
٨٢٣

٥•••••• لعال( تقليدا الإبل لحوم من الوضوء يترك من حول تنبيه 
٦الإبل نحر كشة 

٧............................ وماله،؛ راأهاله ه! قوله ق الأوجه 
٧وماله،؛ أهله اءؤير سنى 

٧.. ّ. ٠ ٠ ٠ ّ ّ .. . الحإعة؟ أو الوقت فوات العمر بفوات ا،لراد هل 
٨العصر صلاة مميزات 

٨والصفة اللقب مفهوم 
٩•••••••••••••••••••••••••••-••• ■•• )رفعه( أو به( )يلغ ت معنى 
الرادأو سوية نازا المراد: هل ج الأحياء بيوت بملأ كيف 

٠حسية؟ 

٠ّ ّ.. ؤ ء. ء ء .. ١ ٠ شل؟.١ اعتدوا أوإذا دوما الآكفار عل يدعى هل 
٠فيها الصريح النص وحول هع ائل المبعض ل العلمإء اختلافا 

٢معزالوض 

....••••٣الخندقهزض من فرصة معنى: 

٣ّ ّ ّ ّ ّ ّ امشي ما بدلاإلا يكون لأن فهوصالح بيان عق كل 
٤.ّ...ّ.ّ.ّا؟......... العشاءين....... بين صلاها قوله: محنى 

٤... ٠٠٠..........الفائتة؟ عل الحاصرْ الصلاة تقديم كبوز هل 
يوميكن لم أنه مع ه الني ذكره الذي الإشعال هذا ما 

٤قتال؟ الأحزاب 
٧المح تعريفا 



او9ئتابفهرس 
٨٢٤ً^=^————

٦١٧النمح؟ يجوز كيف 
٦١٧الشاذة؟ يالقراءة بمج هل 

٦١٨......العصر،؛وصلاة الوسطى راوالصلأة قوله ق إشكال 
١٦ ٨ ّ ّ ّ... ء...؛.؛...؛ الغلهر؟. صلاة هي الأول الصلاة لكنت لاذا 

أنعل ياول هل الفضل، من الفجر لمسة ه الشي أنته ما 
٦١٩...١١١١الصلوات....................؟...أفضل الفجر صلاة 

٦٢٠الأفصحفيخر)لكد( 
٦٢١ا٠.٠ب....ّ.ا.١.١.١.........ُعينهوالكافر الكفار ب حكم  .٠

٦٢١الفوائت...........٠. قضاء ق الترتيب وجوب من يتثنى ما 

٦٢١...الخإعة؟فوت بخوف، الفوامم. قضاء ل الترسيط يقْل هل 

٦٢٢........... وضميره الفاعل بين الخمع الراغيثاا١ ®ألكوه لغة! 
٦٢٣■راكيفتركمصادى؟ا؛وهوأعلم-م...،تاذابمالاممهاللأءكة: 

بعدالعقد كتاب ين أنه من الماس بعض أحده ما حول تنبيه 
٦٢٢'والعصر الفجر صلاة 

١٦٢٤ ّ ..؟ ؟ ؤ ...  ٠١ّ ّ ّ تضامون( لفغل)لا ق والمنوعف الحائزة الأوجه 
والعصرالفجر صلاة عن الكاسلن الماس يعص استدلال 

٦٢٤فاناسمملعتم؛؛ ٠١بقولهه• 
يدأاللمل أن عل الحصر صلاة ق الليل ملائكة نزول يدل هل 
٦٢٥العمر؟ من 

لالدعاع استحباب س الماس بعض به استدل ما حول تنبيه 
٦٢٥الملأءكة تحضره الذي المكان 



؛بم>ساومراقو
٨٢٥==^^^ًء=ٍٍ=ٍءءً===^^^==^^ 

وقبلالشمس ؤللؤع قبل صل أحد النار يلج ارلن قوله! هل 

وعوقب؛عليها يعاقب أن يستحق ذنوب الإنسان عل كان إذا 
الثميطلؤع قل صل ْن المار يلج لن أنه هذا فهل؛عارض 

٦٢٧وقلضو:أا؟ 

طلمحعقل صل أحق المار يلج اُلن لحديث؛ آحر توجه 
٦٢٧عنه....................... الحواب ْع غروبماُ وتل الشمس 

٦٢٩اينرب؟....................بصلاة ه المي بمادرة المراد ما 
٦٣٠المغرب..................ؤ؛...؛..؛.ؤ المي.وصلاة قراءة 
٦٣٢............. ٠ ؤ. . ...٠ قلناللأمم فؤع مما لمت العشاء صلاة 
٦٣٢............................. أهله عل يثق ما فيه ليس الدين 

٦٣٢ؤ...ب.ّؤب.ّ.ب......... ؤ. الماس........ لأحوال الإمام ٠راظة 
المجدق يكون أن العشاء صلاة تامحر فضيلة ق يشرط هل 

٦٣٤الصلاة؟ يتتفلر 

أوالإمام أذن هل يحلم لا وهو بجإعة ليمل الرجل لدم إذا 
٦٣٤لافإذايصغ؟ 

٦٣٤الوصوء؟ ينقص الوم هل 
نقضىعدم عل العشاء صلاة تامحر ق عمر ابن حديث دلالة 

٦٣٥■■■ . ٠١ؤ..................ؤ .. ١٠..٠ وحه؛ن من مشتبهة الوصبموء 

٦٣٥يالموم الوصوء نقص ق اممه رخمه الشيح احتيار 



فهرس
==^ء===ً==ءً=ًدًً==^ً= ٨٢٦=

٦٣٦التختم كيفية 
٦٣٦الحاجة؟.......................أومحي طلما منة الخم هل 

٦٣٧مض)نظرنا( 

٦٣٧...... ١. ... .١ .٠  ١١... ...١ لغويا ا، قريب كان راحتي قوله! نوحيه 

٦٣٨........... ١ ...... .١ . .٠ .... . وشبهها بالأحتام الكتابات توثقة 
٦٣٨نوعان التوقيع 

٦٣٩ُش)بئاللل( 
٦٣٩ّ.٠ ................. ........٠ انماء٠ صلاة ل ه اش هدي 

٠٦٤ العلم محللب ق التناوب 
٦٤٠••••••••والأجر الثواب من لم يرجى با المومنن تشر ينغي 
٦٤١........................... الصلاة؟ تأحثر أراد من يؤدن ض

٦٤١يؤذنون؟..ا.....ّ....ا فهل الناس س حماعه الصلاة فاتت إذا 

بالليلارصلوا الني قول ق الخاء صلاة تأحثر يدخل هل 
٦٤١والاسنيام«؟ 

٦٤٣••••••••••••••••••••••••■••••••بالأيلءا راتحتم قوله ٌعنى 
صلاةاسم عل الأعراب تغلب أن الّكا. مي بأن الجع 
٦٤٤بالعتمة...........................أحيايا محها وتمره العشاء 

٦٤٥محها؟...ؤّ..با..؟. منهي —)الأحثر( ُالعشاء صلاة تسمية هل 
٦٤٦المؤمنات(.............................ق)نساء الإخافة نؤع 

٦٤٦...٠؟................. راأّمروا؛الص؛ح،احديث! عن الحواب 



المواليضضس 
٨٢٧ءٍ======ٍد^^=ءًدٍد^==ً= 

٤٦ ٧ رريتصرف؛٠ قولهات ق التدير وجه 

٦٤٧الخلي؟ هو ما 

وجوبعدم عل يدل هل الخلي® من أحد يعرفهن ءما قولهان 
٦٤٧الوجه؟ تغطية 

٦٤٩...........................بالصلاة؟ مائنا الإنسان يعد متى 

هلجليسه® وجه إل فيفلر الرجل رافصرف برزة: أي ئول 
٦٤٩................الخلس®؟ من يعزفن ررما عائثة: قول يعارض 

ثلث®أو وقوله: اياليل®، نصف ءإل برزة: أيب قول بين الخمع 
٦٥٠اللل®؟ 

٦٥٠................. الستين® إل الئة ررمن لقوله: اللغوي التوجيه 

علنحمل هل الصلوات، يحض بتأخر وردت التي الأحادسثا 
٦٥٠...ّّ.ؤ.ّ.ؤّ.......ا......ا.......... أحياثا؟ التأخر ين أنه 

ا،لكروْالحديث هومن هل الخشاء، صلاة بحد الرياضة ممارسة 
٦٥١يحدها؟ 

٦٥٣.........معصيةغجر ق الأمراء موافقة 

٦٥٤والخرب....ّ.ّ...ؤ......با.ّ.ا....... والخصر الصثح إعادة 
٦٥٥فريقه......... تكون الصلاقن أي ل اش رحمه الشخ اختيار 

الحإعةمع ليمحل أوناخرها أفضل الوقت أول ق الصلاة هل 
٦٥٦أقمل؟ 

٦٥٦طرئا؟.ّ.......يصل ّعةفيأولالوتضل 



الكتابفهرس 

٦٥٨ْاأقلالح،اعة؟ 
٦٥٩\كوق\ت؟..عل ام اجد المي الأجر تال ام الخاعة هي ْا 

صلاةفضل مقدار ق عمر وابن هريرة أبا حديث من الحمع 
٦٦٠المفرد صلاة عل الحإعة 

٦٦٠..؟........ؤّ....ا........الأ......للياء الحإعة صلاة مسألة 

الحإعةصلاة أن عل هريرة أي بحديث العلعام بعض استدلال 
٦٦٢عنه والحواب بواجية لست 

٦٦٣.....٠ ؛ .ؤؤ..... ؤ ؤ. القرآن...... من الحإعة وجوب عل الأدلة 

فلايأت فلم النداء سع ارمن عباس• ابن حديث عن اُيواب 
٦٦٣عذرا( من لهإلأ صلاة 

٠.٦٦٣ ....٠ ٠ ..١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ .١ .١ ١ عذر... بلا منفردا صل س صلاة حكم 
٦٦٥.الحإعة؟ صلاة عن تحزئ هل البيت ل أهله ْع الرجل صلاة 

٦٦٥.................. عليك ثقيلة الملأة كانت إن الخدر وجوب 

٦٦٦.....ّ...ب.ّ.......اا...اا.٠لأ...٠٠تعزيرا الأموال تحريق حكم 
٦٦٨.. ١١ذللث،.عل يلام ولا حهلوها تسن إذا فتواه عن العانر رجؤع 

٠٦٧ عنه....... افه رصي مسعود ابن كلام عل افه رحمه الشخ ثناء 
٦٧١اجد..............المق الخاعة هلأة ترك عل الزنة الأثار 

١٦٧ ١ .٠ ١ ؤ . ّ..١ .... ١ التخلفا( هان.ا يمل )كإ قوله! ق الإشارة نؤع 
٦٧٢...... ..........المسجد إل الذهاب تم البيت ل المملهر فوائل• 

٦٧٢. ا،لرفوع؟ حكم هوق هل المترتب الثواب س عود مابن ذكره ما 



الم^اند؛هرس 
ًً =^=^^—==^=—٨٢٩

٦٧٢الرحل إيان صدق علامة 

٦٧٣........................ المجد ق حماعة الصلاة أداء وجوب 
٤٦٧ ..................... الثقة ْع الواجب أداء ق التكلف حكم 

لومما أعفلم أجره فهل المشقة مع المجد إل المريض حفر إذا 
٦٧٤محته؟ ق صل 

٦٧٥الأذان......................... بعل. المجد من الخروج حكم 
٦٧٥...... الأذان يعد المجد من الخروج عن النهي من يتثنى ما 

٦٧٦الفاعل............ عن الفلر يغص الحكم إطلاق حول فائدة 
٦٧٨وصفه................. ذكر دون الّثي. يكنية التمر حكم 

٦٧٨......ب...........الفاعل...عل وام 
٠٦٨ ٠ .٠ ّ....٠ ؟ . ٠ ٠ ّ اف« ذمة فهوق الصح صل ررمن حديثات معنى 

العصيةمن أعظم الصبح صل ممن المعمية أن هل.ا معنى هل 
٦٨٠يصل؟ ل( ممن 
صلمن اف« ذمة فهوق الصبح صف ررمن حدث: يشمل هل 

٦٨١مقرئا؟ 

٦٨٣ؤ .. ء.....٠ ر.. . ٠ ء الخإعة عن اكخلمف تبيح ام الأعذار صايط 
والدعوةوالعبادة العلم ق ورثه ممن غره ه يالشي يلحق هل 

٦٨٣فياكرك؛آثارْ؟ 
٦٨٤ ٠١٠.ذلك،من ه اليي عن ست، وما حماعة المافلة صلاة حكم 

٦٨٤عنه اممه رمحي يكر أبى فضيلة 



الكطابهيهميس 
—ًٍٍءً—^ًءء ٨٣٠

٦٨٤مقصوده......................... هو بإ الإنسان يبدأ أن أهمية 
٦٨٥والعصيدة؟ الخزيرة هي ما 

٦٨٥............... ... ...............٠ الإمام من الأمومين موقف 
٦٨٦الحنانة. صلاة ق الإمام •ع وقوفهم من الناس بعمى يفعله خطأما 

اممأنه مع الدحثن بن مالك عرض عن ه النبي ذب لماذا 
٦٨٦ب،ألمبه؟ 

٦٨٧يوبخ. لا نله عل ساء قولا قال س
المرجئةواستدلال الأحرى الأدلة مع الحديث هلم،ا إشكال 

٦٨٧ّ..٠ ّ ّ ّ . ّ ...... .٠ ّ.٠ ّ ١ . ٠ به الصلاة تارك تكفر بعدم والقادالن 
٦٨٩................ عوراء المحوص؛ع؛ن إل ينظر س العلمإء ص

افرحمه الشخ واعتراض الزهري وقول أيوب أي إنكار وجه 
٦٩٠عليه 

٦٩١.......................... للحديث؟ الراوي تحمل يمح متى 
٦٩١.............. سنوات؟ سع تمام ح؛ن بكونه التمييز يتقيد هل 

.٦٩٢..للرجل المرأة دعوة جواز مرومحل  ٠٠١
٦٩٢الصبي مصافة صحة 

٦٩٢......................................أينيكونإماماكلأثة؟ 
٦٩٣ماثتJالفلثتفياكرضإلأبدليل....................

٦ ٩٣ذلك............ ومرمحل بالعجوز، الكثيرة المرأة وصف جواز 
٦٩٤........ ٠٠.الصلاة( تحضر )فربإ أض! قول ل الحتملمة المعاي 



امراندفهرس 

٤....................... الجود؟ ق الأرض مباشرة نحب هل 
٥ؤ.. ٠ ...٠ ١ ؤ ١ ؤ....٠ ...... ّ ٠ ؟. ١ ّ لأنس نبيه.ؤ دعاء افه اسنجاية 

٥مرمل هو هل يمينه٠ عل جعله ٠٠• ثات قول 

اُ...................................الجود ق الحوائل أمام 
٧........ ُالراففة يتشبه لئلا عاليه يسجد سيء جبهته ءنمى لا 

٧ّ. ّ . ٠ ٠ ّ .. . .٠ .٠ الةالم؛ن.٠ أصاع ظهور عل الجود حول تنبيه 
٠..... الصلاة إل نحرج أن قبل بيته ل يتوصأ أن ان للأنينبغي 

٠........ الأحر؟ ^ا يفوته هل المجد حمام ل إلا يتومحأ لر من 
٠ء ء....؟؟؟ ١....... ّ. ء.٠...... الفضل؟ هاوا ق الماء تدخل هل 

١متيم،أجرامحلا؟ 
أوحقيقه الصلاة ل هو هل صلاة® ل يزال لا ١١ه.' قوله 

١ء؟ 

انتفلرما صلاة ق يزال لا ررإنه قوله معنى ل الاحتإل 
١الصلاة® 

٢آدم لبني الملائكة تمخثر 
٢ّ.. ّ ّ.. ّ ّ....٠ ّ ّ ّ. ّ بالأذى؟. الراد محا فيه® يؤذ ب ر>ما ه: قوله 

٢ء ؤ ء.. ء.... .٠ ٠ ٠ ء . ّ.٠ ّّ فيه®؟..٠ نحدث لر ررما و: بقوله الراد ما 
البيتق النقل صلاة كون عموم الحديث هل.ا نحمى هل 

٢أفضل؟ 
٤بالمعنى.........الحديث نقل حكم ق الله رحمه الشخ ترجح 



الكتابفهرس 
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لفائدة؟.اجللكن من قام إذا الأجر يفوته هل 
٦............... الحق ليان منه يستحى ب،ا الإنسان كلام جواز 

٧الرحمة ق النسخ اختلاف 
٧ ٠ّ.٠٠ ٠ ٠ ّ ّ. ء.. ؤ ء. ؛..... الصلاة؟ ي أ>ا أعظم الأبعد كان ئاذا 
٧ّ.. . ١ ١ ؤ ّ ّلأ ّ المجد؟ عن بعيدا بيتا يتخذ بان الإنسان يؤمر هل 

حماعهأقل وبعيد حماعه أكثر قريب مجد ين الإنسان كان إذا 
٨أفضل؟ فابما 
٨ّ ..٠ ّ .. . .. . ؤ. . الحإعة صلاة سنية عل مومحى أبى حديث دلالة 

٨ّ......... . ١ .... ١ عنه. والحواب الحديث عليه محمل اخر محمل 
٩...........ب........ب يهب لمعته لماحل. الإنسان همل. حكم 

٠. أهله إل المجد من رحوعه بعد حتى النية مع يؤجر الإنسان 
٠٠ ّ ٠ ّ ّ... ّ... ّ... ّ. .. ..........٠ ٠ الاحتساب.٠ أهمية حول تنبيه 
٠. ٠ ٠ . له؟ أجر فلا أومسارة دابه ركب من أن عل الحديث يدل هل 

٠السيارة؟ خهلوة ما 

٢التوكيد أنوخ 
٢.. ...٠ .٠ ٠ ّ ّ ... الوصوء لLنلك يشترمحل لا أنه جابر حل.يث ظاهر 

٤............٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الأحر؟ تذكر الثواب حصول ق يشترمحل هل 
درجة-؛ا يرقع خطوة كل أن وحديث الحديث هذا بين الحمع 
٤خهليئة حا عنه ومحط 

٥............. بخشوما؟ الصلاة إقامة الثواب لهذا يشترط هل 

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧
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٧
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الفوائدمرس 
ً ٨٢٣ءءًٍ=====ًد^======^ء=ًء 

٧١٧................الدنيا بأمور المجد ل التحدث جواز ثروط 
٧١٨٠..................موجثه وحد إذا السجد ق الضحك جواز 

وجودْع حتى يضحك لا مغتما يكون أن ان للأنينبغي لا 
٧١٨يضحك ما 

٧١٨ّ..ضإذاطلتاسّأنمحرج؟ 
٧١٩.شاذة؟ )حنا( لفغلة هل حنا،، الشمس قوله ق

٠٧٢ ّ....... . ؤ.٠ . ..............٠ ٠ الحديث ل البلاد(( دارأحب اجلراد 
٠٧٢ فيها........................ الفزق ومناهج وعلا جل اض محبة 
١٧٢ .. ..١ .........٠ ٠ لوازمها؟ ببعض المعية لف البعض فر لماذا 

٧٢٢.......نزل إذا الرحمن من حلوالعرش عن الموال حول تنبيه 

٧٢٣......اا...ّّ.......ّ. افه؟ إل البلاد اجدأحب المكانت لماذا 
٤٧٢ ّ ١ عدد؟ مفهوم له هل أحدهم® فلميومهم ثلاثة كانوا ءرإذا قوله.ؤ.' 

٥٧٢ ١ ؤ متىيعشر؟. افه(( لكتاب أقرنهم القوم اريزم الشي قول 
٧٢٥بالأزأ؟ الراد ما 

٧٢٠الصحف؟.................ق أونفلنا حققتا بالأ/أ الراد هل 
أقوموالثاف فاسق، لكنه أقرأ أحوهما إمامان اجتمع إذا 

٧٢٦.........يقدم؟فمن الأول دون قراءته لكن امتقامه وأحن 
٧٢٦.. ٠٠ذلك....ل اش رحمه الشخ وترجح الفاسق، إمامة حكم 

٧٢٦ررأضهم؛الثثة((؟.ا....ؤ.ّ.ّ....ء ئفيحمث:
٧٢٧. ؤ...........٠ ؤ... .... ...٠ المتأحر؟ عل هجرة الأقدم مدم لماذا 



؛ي>بميى|لكتابإ ٨٣٤

يقدمفهل اهتدوا ثم عصاه كانوا الشباب من محموعة كان إذا 
٧٢٧نوئه؟ أولهم 

٧٢٨الطلابية.... الرحلات عل المثرمن بعض يفعله ما حول تنسه 

٧٢٨الساوهلان أنمام 
هيهل ب1ذن4« إلا تكرمته عل بته j يقعد ارفلا و.: قوله 

٧٢٩امتطراتؤ؟ 

٧٢٩>>إلأاذنه«ماذوضل؟.ب...........راا.ا.ّ..ؤا....^لهه:
٧٣١علية ابن حول فائدة 

٧٣٢حكمإحا؛ةالمؤذن 
٧٣٢المزذن....................... صوت له ١^ يمح أن يد لا 

٧٣٣ّسبقوتالميه 
٧٣٤بالوليد التسمية حكم 

المخصصيكون فهل بالعكس أو الخاص بعد العام ذكر إذا 
٧٣٤...... العام؟ من حروحه عل نحصيصه أويدل العام ل داخلا 
٧٣٥الشي........... دعاء بمثل العموم سبيل عل الدعاء جواز 
٧٣٥يوسف(.................. قراءة)كني ق الناس بحص خطأ 

٥٧٣ سنويومف؟ هى ما 

٧٣٥........... العرب؟ س الأحياء هؤلاء عل س الني دعا لماذا 
لجمحالوصف هذا هل ءا ورسوله افه عصت  ١١ه•' قوله 

٧٣٥الأرح؟ القبائل 



امواكفهرس 
 ً=ٍٍٍ^===ًٍ—^====_^=^—٨٢٥

٥٧٣ .. .. لقبه ق فكرت إن ومعناه إلا لقب ذا عيناك أبصرت أن قل 
٧٣٦التشاؤم................... فيه يكون يامم يمي أن ينبغي لا 

٧٣٦أوتقف؟ ممتد هل يرى؛ أن أولايد النازلة بمجردنزول يقنت هل 
٧٣٧... ..........٠ ّ....٠ . ...٠ الوازل؟ ق القنوت عن يتومف متى 

٧٣٧. .. ١ . ١ ١ .. ١ . . ١ ١ . ١ . . .. ّ. ّ ّ ّ ّ ؟ ّ. ّ ّ .... الصلاة ق القتوت موصع 
٧٣٨ذلك........ ق والتفصيل ياللعن، الكافرين عل الدعاء حكم 
إذاتصغ وماذا نازلة، لخر الفجر صلاة ق القنوت حكم 

٧٣٨... ..٠ ١ .. .؛ ...... ١ ّ.. . ّ.٠ ..... ذلك؟ يمبمغ من حلف صالستخ 
٠٧٤ النسخ ام أق

٧٤١المح من الحكمة 
منوالشرق المقدس ييت إل التوجه أن ل الإسلام شيخ قول 

٧٤٢والتماري اليهود تحريف 

٧ ٤٣.٠١المنسوخ.............ّّّّ............ااا. س المخ ام أق
٧٤٣الالفظ؟.......ّ...ا....... دون الحكم نخ س الفائدة هي ما 
٧٤٣................... الحكم؟ دون اللمفغل نح س الفائدة هي ما 

٧٤٤الزال......ّ......ء رجم ل اليهود وبتن الأمة هدْ يئن الفرق 
٧٤٤........................... عقلا ممتغ المخ أن حول إشكال 

٧٤٤..٠٠٠٠٠٠......................المنوحة الرحم آية حول فائدة 
٧٤٥. ١٠١....................)يسثزا( أنى! قول ق المحتملة المعاق 

٠.٧٤٦ ....٠ ؟ ويعده الركؤع قبل القنوت ص أنس أثيته ما الخمع؛؛ن 



الكتابههررس 
٨٣٦^—^^=^^—————^

٧٤٧.........الزخد؟هذا المن هولاع المي.عل وجد ئاذا 
٧٥٠......... الفائتة قضاء تعجيل حكم ق اش رحمه الشخ ترجيح 
وهل.اقاليه ينام ولا عيتاْ تتام أنه . النبي حديث ين الخمع 

٧٥١الحديث؟ 

٧٥١المؤذن.................... هو الوقت مراقبة ق يوكل نن أول 
٧٥١الصلاة............. عن فيه نام الن.ى ايحل عن الانتقال ثنية 
٧٥١المسافر..؟...................... عل للوضوء ائاء هللب حكم 
٧٥٢للقضية الأذان حكم 
٧٥٢........... .............أدائها مثل قضائها ق صلاة كل كيفية 

٧٥٣بالميان تمط لا الأوامر 
٧ ٥٣ّ.......ّ ّ القضاء؟..... حال ل الفريضة عل الافلة ثمدم هل 

٧٥........٤ ٠٠الفريضة.............قضاء قبل الافلة صلاة حكم 
هوهل الشيهلان<، فيه حضرنا مكان هدا ررإن :٠ النبي قول 
ذلكعل يرتب وما وحي؟ عن 
٧٥٥الصلاة؟......فاتته إذا يتحول أن البيت ق كان ش يث/ع هل 

يالمشيئة،مقروثا إلا متقثل لميء يقول ألا للأتان يبغي 
٧٥٨ذك ق والتفصيل 

٧٥٨ضهوءنوحيأوءنتحرفياكلرس؟
٧٥٨عنه اممه رمحي قتادة أف منقبة 
٧٦٠اف أقسام 



الموالي،هرس 
—AW

٧٦٠........  aJluIتلك ق محلفه ومحبب الطريق ق الني.ؤ هدى 
٧٦١..؟....... ٠٠..لأمحباب الطرقات ق ينزل أن ان للأتينبغي لا 

٧٦١الوقت................. ق محل أن الصلاة: عل المحافغلة من 
٧٦٢....... .٠ ٠ ّ ١ .....٠ قليه....٠ ينام ولا عيناه تنام ك الناس بعض 

٧٦٢الامحشقاظ............... عل الحريص الشباب بعض تصرف 

٧٦٢................... .ؤ....النوم أثناء القبلة استقبال عدم جواز 
٧٦٣الأداء محكي المضاء 

٧٦٣. ٠٠٠....٠٠سلهاسوبم الغد كان معنىةولهه:»فاذا 

٧٦٣ّ.١ ّ .٠. ..٠... ٠.٠.٠عير.....بلا وقتها عن الصلاة تأمحر حكم 
ولرالفجر صلاة فوات كفارة ق الصحاة بعض ماض لماذا 

٧٦٤الني^؟ يألوا 
فالمةالأكلأم إل محاج الذي المقام ي الني. عنه محكت ْا 

٧٦٤عنه الكون 

٥٧٦ ............ ٠ ٠ الأدمي.٠ حق دون اش حق ق مكلف غر النائم 
٧٦٦... ...١ ١.  ٠١ء................... متصلة؟ الصلوات أوقات هل 

٧٦٧..... عنهإ•..............١ الله رصي وعمر بكر أي قول حجيه 
٧٦٧.. ؟ والفأل الأمل قيه ما يذكرلهم أن الناس يوجه ومن للقائد يسغي 
٧٦٨ّ. . ّ.١ .١ .٠ سمعة..فيها الي الأمور ق يزاحم ألا ان للأتينبغي 
٧٦٨ء........ ٠ ّ ّ .٠ ؟ ّ ّ ّ . ّ.٠ الصف.... ق غره عل يتقدم من حكم 

٧٦٨معصية تعال. لا للاكرام المخالفة 



ال9ىتابفهرس 
====^ء===ً=^=^=====^^== ٨٣٨

القومساقي يكون أن الأول فهل فيه يشك ند الشراب كان إذا 
٧٦٩أولهم؟ هو 

سمعلأصما^.ب„س„.........س...بس........آلإي
٧٧٣.............. يصالون وهم الحإعة عن نحالف من عل الإنكار 
٧٧٣العطش محي ائاء طلب وجوب 

٧٧٣. ٠ . . . ٠ . . . .٠ ٠ ّ ٠ ّ . ّ . ّ . ّ ؛ انمناش سقي عل الإنسان جوازإحار 
٤٧٧ بعورة ليس االرأْ صوت 
٧٧٤.ؤّ...ا..ا.....  ١١٠...أمام ثلاثة إل م يقالعادة عن الخارج 

اضفليحمد كيلك كان فإذا سعيه، ق مباركا الإنسان يكون قد 
٧٧٥عليها 

٧٧٥تيمم؟...........................الال.ى الرجل bن كان ماذا 
٧٧٦ّ... به..... يمملهر أن عليه وجب وجيم ثم الماء لعدم تيمم من 

٧٧٦ّ هه. الله رصي حصن بن عمران حديث من الأول اللفظ شذوذ 
٧٧٧أبوقتادة.ذكرهما الكن البي. اضطجاع وضعي بئن الفرق 

رأسه،،ووضع ذراعه نصب الصبح قبيل عرس 'رؤإذا تقوله 
٧٧٨....٠ ..١ ٠ ؤ الفجر؟ سنة بعد الّمح،. لأضْلجاع مبينة هده هل 

؛*LJصلامإ وهل والنامي؟، النائم حق ق الصلاة وقت ما 
٧٧٨....................................... الوقت،أداءأوقضاء؟ 

٧٧٩.. ٠. ..  ٠٠٠. ...٠ حا؟ المرء اهتإم قلة عل دليل الصلاة نسيان هل 



اتايوضرمفهرس 
 —^==^=_٨٣٩

اث4وصوعاسفهر؛س 

اثْثلأةكتاب 
اسف1هةايوضيع 

٥الأذان دء اب ب' 
هثاديم يلاوا لأيا اه.ت رسول قال ا-طاد_،( بن )عئئ — ٣٧٧

٥با)ئلأة« 

٩......................... الإهاقة و\يخو الأذان بشفع الأم اب ب■ 
٩...... الإقامه ويوتر الأداف اويئمع يلأل امر مالك(ت بن )انس — ٣٧٨

١٢الأذان صفة اب ب■ 
افالأذال: سشةف1ا ك أفئ )1ومحدوزة(: - ٣٧٩

١٢آكو...(< 
١٤الواحد................. ششحد مؤذنيرن انحاذ انتحتاب باب ■

انم٠ذذاش. ل كال ه(; عاوث_عثآ، ن: اممه )عد — ١٣٨ ؛ ٣٨ ٠

ةامحَؤ.............َ...ت.ؤ....إر..؛.....
١٥ؤ....بب.....ا.اؤ.... صنت ظنه كان ■مازأذانالأضإذا -باب 

١٥ ٠٠افه لزئول ظوآ%أ0 \نأج كاذ )يجة(: - ٣٨١
يود/مإذامعبا

٦الأذان..ب.ب.ب............ؤ.ا.ؤ..ؤرً 



اتذ^^ثابفهريس 
ً—ًً==ً^=^===^==ء=^ءءءًء ٨٤٠—

زكافالشص، اه.،وئ^ام زثوو لكو نالك(: ئن )أص - ٣٨٢
١٦:أئوعالأذال 

موامحذنبجطثم؛ضعلاتجتاب ■باب 
١٧ب................................افَوة الي.وأ:ن1ل 

النداةتجتم ررإذا اممه: رمول قال ا-قدري(: نعيد )م - ٣٨٣
١٧ّ. ..٠...١..  ٠.٠ؤ....٠.......... ٠.٠٠.اأؤدن<ايقول ما مثل هقولوا 

ائؤد0شمعتم ررإدا اض رسول نال عنرو( بس اممه )عيد - ٤٣٨ 
١٨.......................................يقول...٠، ما مئل هقولوا 

لرإداماJاi>ذن:اه.: قالرّول -)^;؛^( ٣٨٥
٢١ظ\يج..اا 

ينحح-او( محال رامي اض:ا رسول قال وئاص( أنج( )سندبن — ٣٨٦
٢٢.......... وخدةلأشريكلث...« محذن:آبجاو.أنلأإلأبجاش 

٢٤تهاعه.ب...لإؤ...ب.ب...ؤ عند الئبمان ٍ الأذان محل باب ■
أطولااا،لؤذنول س: اممه رمول قال سمان( م بن )معاوية — ٣٨٧

٢٤أغناياينمس« الناس 
بالصلاةالنداء تخ الشؤتطاراإذا )رإل اشرسول قال )جابر( — ٣٨٨

٢٦............................. الروحاء® مكان( يآكوف حص لهب 

الن1ائنخ إذا الشبمان »إل اش رسول قال )أبو_>؛( - ٣٨٩
٢٦صزاط...،< له أحال بالصلاة 



اد|زهرساروتىوع
ء ٨٤١— ْ_=ء_^=_^^=^ء^

الإحراميقبثرؤ ْغ حذواثكتين اليدين ري انتحباب اب ب٠ 
ىم رئغ إدا مننه لا وأنه الئآث-وع ى م الذلمع وو والرهمع 
٢٩الئجود 

زئعالئلأة اقح إذا و. اف زئوو زأث ص(: ئن )_!ض -  ٣٩ ٠
٢٩مكثه محاذي حر يديه 

أفوحدث يديه... ريع ثم كمذ صل إيا ا-قويرث(I بن )مابك —  ١٣٩ 
٣١هكدا........................•....*•.ينعل كاف ه افه ونول 

منإلأونمه الصلاة ِفي ورئع حمض ؤل و الئكبثر أبات باب ا
٣٣.......................... حمدهبنن افه نيغ فيه ممول الرمع 

وكوثب م;ترةكالشل محا أة شداوم(: )محوشه;ن - ٣٩٢
٣٣

٣٩؛^..........SUجائينمح(:َشضل.تاسا 
نحسننم إدا ؤإثه ز'كمة ثل اكامحةِفي نزاءة وحومت، باب "

٤٢مجولأّيىابأئمحقيرمظ................ 
لملئذ صلاة ررلا اممه.i ومول قال الصامت( بن )عبادة — ٣ ٩ ٤

٤٢يمأمامحةالكتاب« 
فيهايمرأ لم صلاة صل ررس افه.ت رسول مال رابوئريرْ( " ٣٩٥

٤٠بماكزآنمشؤ« 
٥٢رالأصلأةإلأ؛قناةة«.......... اش.: ومول قال -)محوييرة( ٣٩٦



اتكتابفهر،س 

٢٥ محل® لم يإك محصل، ررارّئ اش.• رسول قال رابوهميرْا " ٣٩٧
٦٠إظ^................ حالم ^^^٤٥ 

ءزأحلقيسثسحررأمحكم اش رسول قال حصم( رعمرافَين " ٣٩٨
٦٠انمئكاص« 

٦٢محتيئَللأمحهثلأسم.ب..ؤاؤاّ........؛ر..ّا.... 
ه.ووأ/وشنمحينس(قاو:شلإتنول - ٣٩٩

٢٦ . ٠ ؤ ه آتيي أؤثى ؤبمسمأؤ يمرأت منهم أحدا أسمع هلم وإؤ\0؛ 
٦٧ثناءه. سوى سورْ مقل أول من آته البسثله هال من حجة اب با 

محوآنمائوزه«.»؛^Jc اضرموف هال نااLك( بن )أس - ٤ ٠ ٠

٦٧

محتالإحرام ديرْ بمد البمرى عل اليش يدْ دصع باب ■
٧٠ْمح حدو الأزصن عل القيود ددصجهءاِفي مئَئرمح صدئة 

يحولح-يرث يديه ريع البل. وأي أيه حجر،• بن ردايل " ٤٠١
٧٠كي الصلاة 

٧٢■باباكهدوالألأة..............ب..ؤ.ؤاؤا..ب.......ا....ؤ. 
هإذااهآهوالثلأم، رإل اف.I رسول هال مسعود( بن )عبدافه " ٤٠٢

ؤالص_لزاتض، اثحث_ات دالم_ل: الق_لأة و أخوي هند 
٧٢والقات...« 

اقاز'ئات»اثحثات ، ٥١رسول قال عثاس( بن )عداش - ٤ ٠ ٣



ا1وثوىوافهرس 
٨٤٣—=^ء== ء==

٨١..،< ف. القات الصلوات 
اه.:١١٩^^١ة،ة-)1دوترضالأي(قالرَل 

٨٣تيتمكمحا...«......ى.......س.س...ب.... 
٨٨التنهد........................ سد س البئر عل الصلاة باب '

وعلمحثي. عل صل ارال>لهم س؛ اض رمول نال ثني( بن، )بشيئ — ٤ ٠ ٥
JT ) ®٨٨محقي

علصل اللهم ارهولوا؛ اش.ت رسول قال عجره( بن )كنب - ٤ ٠ ٦
٩٢محثدء 

علصل اللهم ^^١: ١١اشرسول قال الثاعدي( )آبومحي — ٤ ٠ ٧
٩٣يعل؟^٠٠ محم، 

اممهصل واحدة عئ صل ®من س؛ اض رسول قال رابوئريرْ، " ٤٠٨
٩٣عشنيا« 

٩٤..١٠٠٠٠٠.......١٠٠٠٠٠والثأمين.........واشحميد الثنميع يامحب '
لمنراف نتسخ الإمام مال 'رإدا اش رسول قال رابوميرْا " ٤٠٩

٩٤اتيمنواوكائ« ظوووا:
٩٤........ الإيمهانيا« ررإذاآقن،؛-)أثوييرة(نالرّولاشه: ١ ٠

٩٨ا1أةومالإظم اتثإم -باب 
٠.٩٨ يوارلثوثم الإمام جعل، ررإيإ اش رسول قال مالك، بن )آنس " ٤١١

١......... هييلالإثاموؤمم«  ٠٢



الض^تابفهرس 

لممنئووآما كديم ®إذ اش.I رسول قال اض( عبد بن )جابر " ٤١٣
١٠٢هلاثمنلواه مئوي ذحؤ ملوكهم عل بموموذ والروم ئرس بمل 

هلانحتلفوائه، ليوم الإمام ®إد،ا س! اش رمول قال رأبوميرْ( " ٤١٤
٠١ ٤ علته<، 

١٠٥...................وعؤْ بالكير الإمام مبالية عن الم اب با 
كيإذا الإمام؛ بادثوا ®لا اش رسول نال )أثوص؛( " ٤ ١ ٥

١ ٠٥هكووا،، 

قاعداصل هإذا جة، اس »ج اش رمول قال )أنو_>؛( " ٤ ١ ٦ 
١ ٠٦قعودا، يصلوا 

قإداله، لثزم الإمام جبل ®إء افه رمول قال ميرْ، )أبو " ٤ ١ ما 
؛■•١■محثقءدا« 

ونغرمرض عيرمس له همزص إدا الإمام انتخلأف اب ب" 
جالسّلتجز0إقام حك صل من وأن قاس يصل ثن وعيمحا 

اكاعسدل،القعودحلفث وسخ ميزعليه إدا القيام أرمه لقيام اض 

١٠٩....بالناس،؛رامرواأباتكرقئثصل افه:٠ رسول قال )عائثه( " ٤١٨
اظهرسول وجع لط ثم يصل كاف بآقر أبا أف مايلي"،• بن )أُس " ٤١٩

»مواأبا:كرهكو.: ٠٥١قالرّول .آ؛")أثوئوتىالأئنري( 
١٢٢بالناس« 



إىايوقوعقهرس 
 —=^=^=^—=—٨٤٥

شمصمحبجبملم!ذائمابم؛وثمقاضا
١٢٣؛من،؛اص؛م 

ماآباثتكرأ رريا ه؛ اش رمول قال الث1-ءدي( نعد بن )نهل " ٤٢١
١٢٣؛.... صأنيإذآمكا« 

ئدموائد ائاس جد حى شة 
اش.أحدىونول نأذوك ثم؛ محل عوف ن عداوحمن 

١٢٩.................... الآحز0ب. \لثفاوث الناس مع محل 
١٣٥الصلاة.....ق ء مي إداثانيها ا1نأة ويصميق الرجل ثنبج باب "

ؤالتص_فييىررالتنسيح اه.I رمول قال رآبوئريرْ( " ٤٢٢
١٣٥لشاء(( 

١^١٣ .١ .٠  ٠.٠. ٠.٠ر.فيها والخئؤع ؤإممامها الصلاة ثغسن الأمر باب ■
را:امحن!ألأبيس؟ا«يما.:

يوافهنا، ها يلني ئروو راهل اش رسول قال )آبوهزيزْ( - ٤ ٢ ٤ 
١٣٩مجثلأتجوئمحا«ؤؤ......ب.......؛.لإ.ب.ؤ.ؤ 

١٣٩واوثجودا< ا}ثؤوغ ررأقيئوا اف.ت رسول قال مالكر( بن )آني " ٤٢٥
١٤٠وثخومحا............. أوشجوي برمع الإمام سمح( نحرثم باب ا

؛،JCaإماإل الثاس! >رآثبما :٠ اف رسول قال مالك( بن رآني " ٤٢٦
١٤٠يىباؤمعولأباثجودااب.ؤ............اب.......ؤ.. 

هءالدى:زلإ كص ررك : اف رسول قال رأتو " ٤  ٢٧



الكتابههرس 
٨٤٦

0 0 ٤٣........................... حمار« زم زآتة اف أن الإم 

يرمنوذأنوام اا3ينتهير؛ا ه•' افه رمول قال نمنه( بن )جابر " ٤٢٨
٤٦صأؤلأمءإص«.ىب......... 

ا)ميرئماأصننياهس:قاورمول ا،آ؛-)أنومحة( 
٦٤ ....١.....١. ١.١.١.١.١...٠٠٠الصلاة،(...الدعاءلب عئو أنصازهأإ 

اروبالشيالإن ض والئه.ى لأْ الم بالثممحن,في الأمر اب ب" 
والأمرفيها الأؤل'ؤالمتاص الصموف وإتام الثلأم عند ورميها 

٤٩دالإمحاع.......ؤ؛ 
رانميأرامحم ل *ما س؛ اض رسول مال منزه( بن )جابر " ٤٣٠

!٤٩. ٠٠٠.٠٠انئواوائ'ةأ<ا 
ئأنديآكمJوئونى *علام ه; الله رصول قال ثمزة( بن )جائر " ٤٣١

،هاكبمض((.......................ب......ب......
منهامالأول الأول ومحل ؤإقامتها الصموف سؤية اب با 

المقلأدل ومحب*ا إليها والسامؤ الأول الصص عل والإروحام 
١٥٢الإمام دمريهم5س 

اق4ه:»انثئواولأممفواالرمول وضنود(نأم؛")1د
١ ٥٢ةالوJكما، 

ئإوصمو3\كلم، »ثئوا س: اش رمول قال مالك( بن )أنس " ٤٣٣



اتايوضوعههوس 
= ٨٤٧ًًْ—==ً=^ًًًًً===^ًً^^^^ء 

١٥٤الصلاة،، ءم مى الصص ثنؤيه 
يإفالئئوف، »أثهما اش رسول ؛LJ نابك( ئن )محز -  ٤٣٤

١٥٧ظهري،، حلم أرامكم 
مإنالفلاة، و الفم ررأمقوا : اش رمول قال )أنو_>؛(: -  ٤٣٥

١٥٧...............................الصلاة،، حنن مى الصم إقامة 
أؤص_ئوءئلم >صَ  ٠٥١رسول ئال ينشر( )اص -  ٤٣٦

١٥٨...................................وجوهئم،،افث؛و( لثحالس 
النداءj ئا الئاز ملم *لن . ١^ رمول قال )أثو_؛( -  ٤٣٧

١٥٩ؤالئصالآئلاا 

ف،قاسموا ٠^٨١^١، ه؛ اش رمول قال الخيري( )آبوتعد " ٤٣٨
١٦١سبممحا،، 

ماسأشول— —أوت *نوسأوئونى ه؛ اش رمول قال هزيزة( )ابو —  ٤٣٩
١ ٦٢.......ا...........ؤ............ صقتاو«مث.م لصف، اق 

^لإوميرة(قالرسولاشه:ءصثوذ،
١٦٢ثشؤهاTحثهااا 

بثّسلا أف الرجال دراء المثات الغثاء أمر باب ا
١٦٥•••••••••••••■•••••••••••••••••••• الرجال يزئع السجودحص ؛_ 

أرره"مفىدى عاد الئحال رأيت لمد دالت تند( بن )تهل — ٤ ٤ ١
المحي.حلفن الأرر- صغ، -مذ الفتان مثو أعناقهم 

خر:يزنعلإص لا ١^١ ننم :ا مائل: مقال 



الكتابههوس 

١٦٥اوخاو 

الذي فئة ه لب:وب اكاجدإذا إل اشاء ■باب 
١٦٦_Ui؛؛؛.' 

\؛وذم\خ :)^1 ، ٥١رسول يال محن( ن اف، )يد - ٤ ٤ ٢
١٦٦امكإلسم:م(( 
شهدثإخاوا:كن»اإذا اش ؟1ا-)ئبلإ(ق\دوسمل 

ملأحورا آصابئ ائرأة *اي،ا ه•' اض رسول قال رآبوهريره( " ٤٤٤
١٧١الآخن0«.................................... العشاء ثننا تشهد 

لقنهنص أخدث ظ اف،.نأى زئول مأل رءظ(: - ٤ ٤ ٥
١٧١ ٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠.٠..٠..٠...١٠١..ينيإنزائيل ساء منت ي السجد 

والإنرارالحفر ب-أن الخهريؤ الصلاة القراءةِفي امثطِفي باب ■
١٧٤بببب..ؤؤ٠.٠.....ؤ...١.١.ا١....٠١.١..١٠شدة الحهر من حاقن إدا 

ولامحلايك عنهن ولا وجون عز يوله ِفي عبمسآ بن )عداغ " ٤٤٦
١٧٤متوارئمقه............ اق، ورمول يزلئ يال؛ ه ها خفت 

iعس,؛، ولا صلاه عنهن ولا وجزت عز يوله ق )عائثه( - ٤٤٧
١٧٥داوف:أنؤوةلاِوالأم.....................ب.با.......ب.اا 

١٧٦للقناءة الانثؤع باب ■
;JLjوعزك٥،^ه3زلهعزوحز: رع1داف،ننعئاس(و - ٤٤٨



اتايوضوم،هرس 
 ^^=^^=^====^^========^=^٨٤٩ =

بهبحرك مع كاف بالوحي ■ثزيز عليه رل إدا  Wjالؤئ كاف 
١٧٦.....................................عثه مشتد وشمثته وث-انه 

١٧٨ايس............... عل والقراءة الصبح بالؤراءؤِفي ابهر باب ا
وماالحي عل اه. ئزأرئموو ما ؛ ماو عباس( بن )عداض - ٤ ٤ ٩

١٧٨زآئب 
الجنداعي رراتاف اض.I رمول قال منعود( بن رعنل.اف — ٤٥٠

!١٨٠. ؤ.... ..... ١ . ١ . ١ ٠ ؤ...... .. المنTنىاا عليهم هوالأ معه؛ قدهنت 
ء

١٩١"ثالخثر الظهر ل الساءة اب ب■ 

الظة_ر4لتلفي ثا، بمل ه اض زثول كاف )بوقادة(: - ٤ ٥ ١
ؤسنمعنأوئوزثم( الكثا>.-، يثامحة الأوليي الركعثي والعصرل 
١٩٣الآتهألإانا 

الظهراش.ِفي رسول تام يحرر كثا قال: الجدري( )آبومعيد — ٤ ٥ ٢
ئدزالقي من الأويق ا^محتثم ِفي تانة ئلإزنا زام، 

١٩٤......ؤب.ب.ب.ؤ.ؤ.ؤ.ؤ.ؤ...ؤ..لأ. 0مث4الثندة

ساش ول زن لأ0 مي جز لأصل إي ومحاص(؛ أبي( بن رتعي - ٤  ٥٣
ِفيوأحذف الأولثي، ِفي  f-~i:لأزكد إي عزاإ م؛ م_ا 

 ،^:<^^١١٩٦
مدثبتمام الفر صلاة كاثت لمن. محال: الخيري( تعيد رآبو " ٤٥٤

ورسولياق يم يقرصا، ثم حاجته ميمفي المع؛ ائ الداهب 



الكتابههريس 
==؛==ءءء=؛ءء^==^=^ء=^=^====^^=== ٨٥٠=^= 

١ ٩٧يوئا.............................مما الأود ومحنة ُفي اض 
٠٢٠ الصنع ق اب ب٠ 

منفه؛الص_خ السد. لئا صل ئاو: الئاس_ا( ئن )عطJاض - ٤ ٥ ٥
٠٢٠ ا،لومن؛ن ثورة مانسمح 

إداالمجرت و مرأ  Wjالبي تجع أيه حريث( بن رعنرو - ٤ ٥ ٦
٢٠١ئتش4ا.....................؛................ؤ.............. 

محمزأته اش ونول بثا وصل صلنت ض.' مالك( بن ٤—)شلغ  ٥٧
٢٠٢محدآهم>نص4 

المج_راؤئيمزأق كان البى. إل همال• شمرْ( رجابربن " ٤٥٨
مءَمب 

٢٠٣وآهمءنيص4 
ئ ب ٢٠٣٠٠.افد.jytj كاف نمنه(: بن )جائر - ٤ ٥ ٩ 

—ءؤ-،آتمالظهري يمزأق البد.كاف أف بن رحايئ ٤- ٦ ٠
٢٠٤نبم\لآي4 

مسالعداة صلاة يمنأِق كاف اممه. رسول أف )آبوبنر0(: " ٤٦١
٢٠٤الئت^نإJاiالإ 

زمنبقة الخارث ث القفل ئال:إلأم باس( ئن )بJاش - ٤٦٢
٠٢ ٥ ....... ......١ .١ ...٠ .١ .١ .٠ ٠ ١ ٠ ١ .٠ .....٠ ٠ ؤ . ؤدأل*رظتبمرأ• 

ثنثولاش.:تيأاطورِفي
٢٠٦ادئرب 



اتؤضوعالرس هه
٨٥١

الثءق القراءة باب "

الآ'خته؛العناء هصل تمر كالِؤب انه. عازمت،( ين )١^١۶ — ٤ ٦ ٤ 
٢٠٧..................... ؤمحنأمحن4 قنأِفيإخدىاوص: 

أإئار؛أو1<اهفداذا را:ا ه: ، ٥١رّول قال ،( ٥١ج )خايثن - ٤٦٥
٢٠٧افيأبما(< 

٢١٢بجفصةوتام....ب...ب.ب.ب.....؛.ؤ..ب 
إنالثاس! أنجا رريا ، ٥١رسول قال الأيصاري( ٤—)آبومنعود  ٦٦

٢١٢ؤ ؤ. ؤ............ ؤ... هووجز«... أم م منفي 
افا-شأخدثم أم لرإذا M• اش رسول ال ق)بو - ٤  ٦٧

٢١٤يؤحص(( 

هوملث،أم  ٠٠اش،رسول قال الثمفئ( العاص م ثن )عثإل — ٤  ٦٨
٢١٧......٠...٠.....٠.٠ّ..١ب..ب.ؤ...ب......هلثحمم،،،يوما أم مثن 

 J٢١٨ثُظ.ّ....١^٥ محسكافثوخ
ررإقاش،:٠ رسول قال اش،:٠( رسول محال مالك، بن ٤—)آنس ٧ ٠

١٢ ٩ هأخئم،«.1. هأ،و؛غتكا؛ي لثلأةأرئإطاوا اض 
٠.٢٢٠ ٠ ٠ ؤ....٠ ... ؤ..٠ ممام... ز ثثنمها الصلاة أزم اغتيال اب با 

قوحدتمحمد.؛ نع الصلأْ زممت قال! عازدسا( بن )التراء — ٤ ٧ ١

هرناوالإئصزاف؛ التنيم بئ ما مجلمثته يتجدثه الثجدس؛ 



ال3ةسابفهريس 
—٨٥٢ ====^^ًًًً=ً^^^^=ً

•٢٢

اهوثوو نأيت كنأ يحب أصلا آلوأف لا إن مالك(ت بن )آنس " ٤٧٢
٢٢٣ث .بمر 

صلاةمى صلاه أوجر أحي• حلم، مقث، ما مالكا(؛ بن )آنس ~ ٤  ٧٣
٢٢٣اش.ِفيثام زثوو 

٢٢٤ع............................... والخم الإم هثاتتة اب ■
اديبأررتّخ مال: اه.إذا زئوو كاف ثازص(: نن )اواءُ - ٤٧٤

٢٢٤افه.تاجيا.حىيقعزقوو ظهرْ مثا لمعئنأحد حمدْاا• 

٢٢٧أفيأآهمصلآيّ.1؛...ؤ.ب.؛.بب.ب....... 
٢٢٨ؤب.ا.ؤ.ؤ....ب.ب.ب.؛.ب.اب اوهمع من زأنه زهغ إذا مول ما باب ■

الركؤع؛مس ظهزْ ويع إدا اه. ونول كاف أووا؛ أف )ابن -  ٤٧٦
٢٢٨محوة...«....................ب...ؤب...لأ7. لخن اف ض قال: 

ملءالحمد؛ لك رررتنا اف رسول قال ا■قدري( تعيد )أبو — ٤  ٧٧
٢٣٠اشؤاتوالأنض« 

افئ؛ر)منيمافث،قالرصلاش.:
٢٣٢الأزض«. ؤملء \ثفي ملء 

 ..............٢٣٣

أفزأأن يث وق رر1لأ \ق.: ر٣_ل قال باس( )بياض;ن -  ٤٧٩



اتايوضوعههرس 
٨٥٢

رأئاراكعالمنان عذقراءة اش. رئول مامح؛، طالب(• أبي( بن )■^ " ٤٨٠
٣٣٦أزتاجد 

٣٣٨زائ............ وأئا أهزأ أذ ييئ ماو: أنة عثاس( ئى )عداش - ٤ ٨ ١
٢٣٩ؤ........... ؤ....... ؤ...٠ زالثيود..؛. اوهمع ماُلو ظ باب ■

ربهمس البد ؟كول ما ءرأيزب اه رمول )ابوهرزيزه(قال —  ٤٨٢
٢٣٩زصتاجد« 

دئهئه؛ دئي ي اعفز ارالئهم اش رسول قال )أبوهزيزْ( - ٤  ٨٣
٢٤٣٠٠ر.....٠.......ب.ب.ب.ب.ب....ب...ب.ؤ.٠٠٠.ؤ.٠.ب....٠..ؤوجثه(( 

وبحمدك،ربنا اللهم ارسحايلث، ه؛ اه رسول قال )عائشة( — ٤ ٨ ٤
٢٤٤اهءاغفزفي« 

إلالأإله و؛حنز.ك، ارئأحاداك اممه رمول قال )عايشه( - ٤ ٨ ٥
٢٤٦أنت،(( 

٢٤٨محطلث،(( من ئرصاك أعوذ رراللهم اممه.I رسول قال ٤—)عائشة(  ٨٦
اللائتكهرث، يدوس، رامثوح، اممهرسول قال )عايشه(!( — ٤  ٨٧

٥٢ ١ والرمحح" 
٢٠٢.. ......................٠ .٠ ٠. ٠ عي ؤا-نث، الئجود فل اب ب■ 

٥٢ ٢ ..  ٠٠..٠. ض(( الئبود بكئزة )رعيث، اه رسول قال )ثز:ائ( - ٤  ٨٨



ههرساس_تاب
——ss—ء=ءءء^^ءء=ءء^-^ء ٨٠٢== 

،ردأنيء_ل ٠٥١ا،ار؛-ئينمامحم(نالرسمل
٢ ٥٣اإئجود« كثزة صك 

وعقصوالئوب الشنر ثس عن والنهى الئجود أعصاء اب ب■ 
٥٢ ٥ الصلاة...........أ................................... ق الرأس 

سعة،■ئل تنسجي البي.أف أبر مال• عباس( بن )عبداه " ٤٩٠
٢٥٥ؤتابه...................................نعزم يكم، أف ومي 

ه:»إذاتجدالطو ٥١لإازينتياك،(ذالرمولا 
٢٥٨ا..ا.........ؤ.......ؤ.ا..ا.....ا....ء ب، ١^١ ثنعة معه سجد 

رلواذوهداصفيافس;قالرمول باس( نن )بداه - ٤  ٩٢
٢٥٨وهوم\كتوف،ا يصل 

دريحالأرض همل الكمم، ووضع الئجود ل الاعتدال باب "
٢٦٠الئجود•••••••• اكخدينِو عن البطن درمع الخون عن الزممأن 

٢٦٠.الاشلواِفياثمحود«.ا...  ٥١مهة-)أسينه(قالر-ّول 
ئتكمصع ثجد.ت >اإدا اف.I رسول قال عازي-،( بن )الآداء - ٤ ٩ ٤

٢٦٠وارعمنممتك،اا 

الثمك_وعوصمه يؤ وعقم بؤ بمسح وما الصلاة صمه ؤئ؛غ ما باب ا
زكعئموالشهدثني'قز بته والإعتدال ؤاإثجود منه والإعتاJال 

٢٦٢ ١.٠الأول.الشهد ول الثجدس  IJUالخلوس وصمه الرباعك ؛_ 
نننالكاينبمية(ألتئ-وو،افهكالإذاضو)^!١٥- ٤٩٥

.........................٢٦٢



وضو؛طواادفهرس 
٨٥٥—ء=_ًد= —

كثثلأأذ س تجدَلز ١^٠ لكو قالت: )نبموق - ٤  ٩٦
٢٦٣ي

—يديه حرى سخي ^!^١ اه ول زق كان قالت؛ )ميموثه( — ٤  ٩٧

٢٦٣بخ -ض 
٢٦٤يافقبر.... الصلاة ينتميح افه. رمحول كاف ئالش؛ )عايشه( — ٤  ٩٨

.٢٧٣١.٠.٠.٠.٠.٠. ٠٠٠

وصغكتمبج:تذوقالرسولاشه:»إذا ؟؟ة-)طإط( 
٠٢٧٣ .٠ .٠  ٠٠ ٠٠٠  ٠٠.دلاك،« وراء م ئن ولاتال ئلثصل الرحل موحرة 

اطلصل؛عى اش. رمول سئل قالت: أمتا )عائشة(؛ — ٥ ٠ ٠
٢٧٥رامثللإحزةاولك،ا.ؤ.....ب.................ا...ؤاؤا.. ممال: 

العيديوم حتج إدا كاف افه. رسول أف عمن(: بن اطه )عبد — ٥ ٠ ١
٢٧٦••••••• وواءه والناس ئبمز،إيا دك؛ بتن فتوصع أمربالخوبة 

زئزبملناحه _ d\smالئئ^أف ئنز(: ئن اش )يد ٥- ٠ ٢
٢٧٨إمحا 

.ءظئتزاة،كأوأظئإل
٢٧٨قيه ما بقاض 

ئديوشي وى أد-ان عق راكثا أملئ ثال: عباس( بى )عداش - ٥ ٠ ٤
ئمزرتيمش، يالناس يصل ه  ٠٧٥١ورسول الإخيلأم، ئاهرت 

قويحك ثزثع، الأيال محأرسلت قنزلك الصم^، يدي نق؛ 
٢٨٥.. ٠٠٠..سّءن1ولو^ألأ



الكتابفهرس 

٢٨٩الصل يدي ب؛ذ المار مع اب ب* 
يصلأحدثم 'كاو ررإدااش رمول قال ا-لتوري( معيد ٥—)ابو ٠ ٥

٢٨٩غنملأ:ثمم(ا..........................ا......"
ااإذا:وانأطتمساف افينمح(قالرمول أ،ه-ئ 

٢٩٣ُأغكا:يلأ:ض«..............ؤب...................
المصلبذي ب-؛ن المار *لوبملمم و:. اف رسول تال جهنم( )آبو " ٥٠٧

٢٩٤طاعو4ا« 

٢٩٦............... ٠٠^ابدلإلإبناصب؛.ب...............
ذتقأس افه رمول مصل بئ كاف اوثاعل.ي(ت نعي. بن )نهل — ٥ ٠ ٨

٢٩٦ابدارممئالأ>اة 
عندالخي الأن_يمح عئد الفلاة تشه:ص كان )تشه(; - ٥٠٩

٢٩٦اكس 

٢٩٧دد؛رىسمحاكل ■باب 
بمرةهإية يص-في أحدثم دام  ١٥*}اضرمرل قال )أبودر( - ٥ ١ ٠

٢٩٧صلإخل«••.•. 

ؤالخ-ةار١^١؛ الصلأْ ®مطع ه' ، ٥١رسول قال )أبوئريرْ( - ٥ ١ ١
٣٠ؤالةاك«  ٠

١٣٠ .......................ذ 



اتايوضوعفهرس 
= ٨٥٧===ًءْ==ٍ=^=^^=ءًءً=^=ً=ًءًً 

يثةمنرصأ ا وآنالليل؛ بى يصل لكف ه الؤي أل )عائثه(؛ " ٥١٢
٠٣ ١ ابناثة.................................ض\>تي لمنة ائ 

"٠٠١ ٤ ١ .٠ ٠ ١ حائض وآنا حداء0 وآنا يصل ه افه وسول كاف )ميموثة( — ٥ ١ ٣ 
وأثاجتبؤ وآناإل الليل من يصل الص. ك.ال دالت؛ )ع|تشة( — ٥ ١ ٤

؛♦rخائئبى.ب.ؤ.بؤؤ.......؛؛...................؛..................
٠٣ .......٠ ١ ؤ ؤ. ١.......١ لثسه...٠ وصمة واحد ثوب ق الصلاة اب با 

٣٠٥.ؤ....ا.ب...ب ئوتازاء ر٠أوإكلكم ه! اش رسول قال هريرة( )ابو — ٥ ١ ٥ 
ررلأبجأطتموضاشه:آ-اه-)أثوي:رة(ىلرسول 

٣٠٦صمشسمنهي«ؤ....؛.........ؤ............. 

ثزمت،ل يصل اف. ومول رأيت يال؛ سلمه( أى بن )عمئ — ٥ ١ ٧
٣٠٧.............................سلمه أم بيت ^٤؛، مئشلأ واحد 

٠٣ ٨ .٠ به ئتوصحا واحد ثوب ل يصل السل. رايت دالت )جابر( " ٥١٨

مأقةثص_لدال: ه؛ السل ثل يحو أنة ااتاو.ري( رأبونعيي. " ٥١٩
٣٠٩يرضبمدش.ب................لإ....ّ.ب.....ب...ؤ...

٠٠٠



الكتابههر،س 
٨٥٨ —=—

اتصلأةؤمواضع البمساحد كتاب 

اسضههامضؤع 

الأرضويعِفي مسجد أي رئول يا ئلت؛ مال؛ )أبودر( " ٥٢٠
م.1. ث.؛• ؛٥^٥  ٣١١اض؛(( رااس دال:أزل؟ 

حمتاب»أعط_ئ س: اش رمول نال ^( ٥١عند )جابربى - ٥ ٢ ١
٣١٣.............ب............................. أظض« 

تبثلاث الناس ررفصلناعل هؤ.' اش رسول قال )حديقة( — ٥ ٢ ٢
٣١٧................................... األأئكة(اصموئنامحنموف 

ست:الأنناء عل ررهئلت اش رسول قال _؛( )أثو - ٥  ٢٣
٣١٨.....ببب...ب............؛.؛؛بؤ..؛.....ب أغط؛ت-ما؛غام« 

٣٢٣صتداتيه...ب..........ه.......ؤ...لإب....... -باب 
ئامتويرالنجارا بني رربا ه: افه رسول قال مالك( بن )أش " ٥٢٤

٣٢٣حائطئلمممأ(( 
٣٢٩^ضِسمايألاص.......................

ثاو:هآه-)ال؛تاءُينةابم( 
٣٢٩

إيماء المسح صلاة النازِفي بني ماو; عنز( بن اطه )عد " ٥٢٦
وندالالنأوه، عله أنزو هذ اف. ننول إل ممال: آت؛ ءم 

٣٢٩ثا<ظووثا....................ؤ......ب. ص أمزأفبجز 



اتالوضوع|هرس 
= ٨٥٩—ٍٍ--==ٍعءٍء—ءًٍٍء—ء=ٍ=ٍٍٍدً— 

ثغويتيمحل كال افه. ونول اف مالك(؛ بن )آنس - ٥ ٢ ٧ 
ايتطق نيهك يكلب رئ من ؤ فنزلن؛ اأمدس؛ 

٣٣٠نص ;يهأوؤ تة 

فيهاالصور واتحاد المور عل المساجد بماء ض الئهي باب "
٣٣٢...........ؤ ^^١^تاجي

٣٣٢ب........................ب بجاعليضدا« 
اقدواالهُالبجودواكازى' »لنن اف رمرل قال )هاظ( - ٥٢٩

٣٣٥ثونيايإت1بو« 
مووايدوا ال؛هودا اف ارمايل اش.؛ رسول قال )ابو٥^^٥( —  ٥٣ ٠

٣٣٦ياهلمتاجت« 
علاف ا>لته ه: افه رمول قال عثاس( يى عداممه )عائثه، -  ٥٣ ١

٣٣٦..ب...ب.ب..... يىمورياهاتاجو« ال؛هودواشازىا 
ثنفمل ؟كول أذ اش آبرأإل *إمحا ه؛ اف رمول قال )جندب( —  ٥٣٢

٣٣٧خدل«. 

٠٣٣٨..........٠. ..٠. ٠. ..٠. ٠. علبجا واس الناجي يناء محل باب ا

الهُض ف ضدا »ستش اش رمول قال ظاف( -)محاذ;ن ٥٣٣
٣٣٨هوهه«...........ب...ب.ب.ب...ب..ي.ب...ب.ب.....َ.......

وسغالركؤع ق الركب عل الأيدي وصع إل الننمحس٠ باب "
٣٣٩...........َ.....ؤ؛؛ ..؛...............ب...اظيق



الكتابفهرس 

ئال:لا، قلئا: خلفمحر؟ ثوم أضئ ئال: طود( ؛مه-)بواله;ن 
٣٣٩مموئوامحلوا،ئللم:أئزنالأذانؤلأأئنة..................... 

نالم؛ خب طث،إل ئاو: طو( نن )ثضب - ٥٣٥
٣٤٠..... بجااث،لكثمحك يدي 

٣٤٢■باب.مازالإساءعلاس 

ههئ ناو: الفوتي؛ م الإءناء و ننةثاس( - ٥٣٦
اينع؛اس؛بلمحظقال بالرجل، ممثاَلأ:أامحاةمحاأ 

٣٤٣مم،س.......ب....1.ب..ب.....ؤ...؛..لأ...ب...ب........لأ.؛.. 
٣٤٥إياخة.......... من ثال ما وسح الصلاة ق انتقم نحرم باب "

هذهرءإل ه: اض رمول ثال( الثاليثر( الحكم نن )معاوية —  ٥٣٧
٣٤٥الأاس«.....ب.............ئةلأ:تجفهاتي/سكلأم 

٣٥٦٠شعلا؛، الصلاة ل ارإل اش رمول قال منعود( بن —)عنال>ادنه ٥٣٨

ضاحةظلمِفياص،؛مويو همه-)زدننأزقا( 
uمنداه يزلن،: حس الصلاة خ1ٍؤِق وهوإل 

٣٥٩الكلام............ب..ؤب.بؤ.....ب...ؤ.... ض زينأ لألثكوت 
اوآنآما شلنت، ررإثك :٠ اش رسول قال اض( عي. بن ٥—)جابر ٤ ٠

٣٦٠...٠٠١٠.٠٠أضل«.....ب.ب.ؤب.ب.بابؤؤ.............ّ؛.ا..........
وجوازمنه والتعوذ انحلأب أثناء الشأطانلإ ثنن جواز باب "

٣٦٢الميووافلأة النم 



الؤه،وظدا،هرس 
٨٦١ًْ—ً^^ً===—=ءً=ًءءًًً==^ًْ 

ثقتكجعل ا؛س من عمرث ررإن ه• اف رمول قال )آبوميرْ( " ٥٤١
٣٦٢غؤامخهضلخود« 

٥٣٦ ............ ا، منك باق ررأعوذ اممه.ت رسول قال الدرداء( )آبو — ٥ ٤ ٢
٣٦٩ ٠٠٠.١٠١٠١..............٠١الصلاة...ق الصنثان خمل جواز باب ا

يثأمامه حامل وض بمل كاف افه. رسول أف )أبوقتادة(! — ٥ ٤ ٣
٣٦٩نتن 

٢^١٣.....ب...ب...ب.  ٠٠٠٠...ال2ثاذ0 والخطودأنلإ الخطؤة جواز باب ا
النجارعلاماك ®اثثلري اغ.! رسول نال نعد( بن )نهل " ٥٤٤

٣٧٢بؤ....ب..؛ب......ب........... :شلفيأماداأمالأاشءا« 
٣٧٨ؤ.....................ؤ.. .. الفلاة..٠ ل الاحتقار واهة باب ■

٣٧٨■-•->5ممح؛؛متيقمحشأنبجاتجلمحا 
٣٧٩.........  ٠٠١الصلاة اليمتاء._،ِفي وئنويه الحمى منح كراهة باب ا

ئاعلأند لأ آئئت ررإن ه! اممه رسول قال )تجمب( — ٥٤٦
٣٧٩ماحد0« 

٣٩٢ؤ.. زمرها........ الفلاة النحدي ل البماق عن الم باب ■
يقلأح_دثلم كان ®إدا افه رمول قال عنز( بن اف )مد - ٥ ٤ ٧

٣٨٢صل٠١ إدا وجهه تل افه مإن وجهه، محل يبمق محلا 
اثنجدقبلة ق نحانته البي.رأى أثنوي(أل ا")آبوتعتد —  ٥٤٨

٣٨٥بحضاة ئحآ1ها 



يييتيئ ٨٦٢_ _

سوجتاراضأزسأن
٣٨٧يحقة يحامه 

منتمتليقوم أحدكم ،رمابال :٠ اش رمول قال )أبوهزيزة( — ٥ ٥ ٠
٣٨٧تيقتئغس؟!« 

الئلأة١^^، كان ررإذا اش: رسول قال نالك( نن )محز ٥- ٥ ١
٣٨٩هإةتاجين؛ئ« 

٣٩٠خط؛ئئ« هفي\أبي \شو: أهه-)اصيننالك(قالرسول 
ا)مسلإبيلمالرمولاهه:ذآهه-)1دوذَث( 

٣٩٢ختبجازتجا، 

قزاثةننول!ش. نع ث مال: الشئر( هه-ئاف;ن ٤
٣٩٤ثئله ثئح 

٣٩٥■باب۶ضومى..ى...دى.....................
اش.رسول اكاف نالك: بن لأنس يلث، مال: ^bj( بن )نعيد — ٥ ٥ ٥

٣٩٥اامملم«................................. بملِفيمح؟ئاو:
٣٩٧-بابواهةصَةفييقصَم.........................ؤ 

يانادموا هذه، أعلام لأفنتض ه.' اف رسول قال )عائثه( — ٥  ٥٦

الخاله أكلة ثريد الذي الشام يحصرة ١^١٠ كراهة اب ب" 
٣٩٩..ؤ.......... ٠٠٠ئةلإسالآمح.َ...........؛ذُ\ج' 

لخم»إذا اش رسول قال قائئ( نالك، نن )محز - ٥٥٨: ٥٥٧



اتايوضومه،رس 
٨٦٣

٣٩٩.....................بالمشاء« يادووا الصلاة ذ\ئبا العثاء 

أحدثمعشاء وصغ "إدا ه' افه رسول قال عمن(: بن افه )عد - ٥ ٥ ٩
٤٠١بالعناء٠،............................. 1\أوؤو\وأئيمتالصلاة 

هوولا الشام حصزة صلاة ررلأ  ٠٥١رسول قال )عايشه( - ٥ ٦ ٠
٤٠٢...........سمالأئان«

٤٠٤تجلأأزوا؛اآؤمها............. 
مدةمس أثل اامس اض. رسول قال عنت( بن اض )عد - ٥ ٦ ١

٠٤ ٤ الناجيا،................... هفألأ هلا الثوم— \ذئينؤ 
الشجرةهذ0 من أثل ررمن الق، رسول قال هنينْ( )أبو - ٥٦٣

٤٠٧اكوم®.....................بربح يوديثا ولا مسحديا ملأ 
أوبصلايوما أكل ارمن ه: ، ١٥١رمول قال اض( عد بن )جابئ - ٥ ٦ ٤

٤٠٨ههملنا« 

الشجزةهذه من أكز »من ه: اش رسول قال نعد( )أبو - ٥٦٥
٤٠٩.............................النحد.«و هلا:L;؛؟؛ شقا الحق 

—هوبصل زراعة عل مر ه اش رسول أف اُقدري( سنيي )أبو — ٥ ٦ ٦
١^^،ذب:أكز ثُ، ص مم نا,ز وو نأٍنخالإ- 

حشم؛0 وم البمل، يأئوا لم الدين ميعا إنه، ^-؛^١ 
٤١٠رقئها لهب 

1لأومحكآيئمحن؟ ي ه: ض رسول ةال ا.طاب( )منن - ٥٦٧



الضتابفهرس 
—٨٦٤=^ً^——ً———

٤١١الضهمفيمضئاص؟!<<........................... 
نخمى موله وما النسحد ق الصاثة سد عن النهي ثاب ٠

٤٣٢الأاشد....َ. 

قرحلاضدصالة تسح امن اف رسول قال رابوهزيزة( ~ ٥٦٨
٤٣٢ظئز:َلأزثئالهُه؛لإناشاجاولإمحبمنا«. 

لهااكاجن يثن ه اه رمول قال )ثنية( - ٥٦٩
٤٣٢بثئلئ« 

٤٣٨بب..٠؛٠٠.ؤ..٠ؤ..؛٠..٠.٠ئةثاشودلئ.....■؛اب 

خاآةمحل مام إذا انمذم ررإن : اض رسول قال )أنوورة( - ٣٨٩
٤٣٨^سانبجشض.ب...................ب..؛..............ب.

منركعتم س اممه رئول لنا صل محاوت يحنك( اثى اف )عد - ٥٧٠
٤٤١.ب.....ب..١٠٠٠.........٠٠٠هز...مات،لإدامئللم 

أطمحإِفيشك ررإذا اش رمول قال ا،قانري( تمد )أنو - ٥٧١
وكناكLق مكزح أنبما؟ آم ثلاط ضل؟ م صلأممظم:ذر: 
٤٥١علىانثقن« 

ِفيحدث رو .ت اه رسول قال منّعود( بن )عداض - ٥٧٢
٤٥٤

٤٦٥. ٠٠٠.......-)أتوميرة(قالرّولاشه:)رُمولذويجئن؟!(<٥٧٣
٠٤٧ .... ٠٠٠ةدا؟« »كيى اش رمول قال ممن( نن )بمزاو - ٥٧٤



اتالوضومفهرس 
= ٨٦٥====^ءً—=ءد=ءء==^^^====^ 

٤٧٥التلاؤم قيود اب با 

ئوزةلإزأ المزآو بمزأ كاو و. ١^، أف محز(: ئن ، ٥١)همد -  ٥٧٥
٤٧٥ميحد تجده فيها 

مجدهزأت انه ه اي عن منعود( بن )همداض - ٥٧٦
٤٨٠معه..................................... كال مى وتجد فيها، 

علمحزأ انه ووع؛؛ ثيء، ل الإمام نع قزاءْ لا دات(ت بن )نيد - ٥٧٧
٤٨١سإذائنئههإ:بج..........بّ......

٤٨٣ف؛قا.ب......... ضد أله وذا مأَلهلم: )مئزنزة( - ٥٧٨
هملالث1.ئى وضع وكمه ١^^٠ ق الخالومن صمة اب ب■

٤٨٦اشمحدين 

جعلالصلاة ق معد اش.إدا ونول كاف الربثر(؛ بن اش )عبد " ٥٧٩
٤٨٦ا..ؤ.ب.ب...............ّلإّ...... وتافه مخيم بة؛( الينزى قدمه 

وصعالصلاة ي جاش إدا كاف السل. أف ت عمن( بن اف )همد - ٥٨٠
٤٩٠:أ:هيثفوه 

٤٩٤خصَةعأدهزابجاومم.ّ.ّ.ب.... -باب 

تاف عيد ممال سليمكن، يتلم ُماكه كاف أمثرا أل نعمر( )آيو — ٥ ٨ ١
٤٩٤ررأنىعكها؟« 

٤٩٧زنووأخه-)تثو(كثأنى 

٤٩٨الصاsة دعدأ الدكر باب *



ادض^تإبههر|س 
—^؛=—ً ٨٦٦=

هاش ذحوغ ضلأة انقضاة هءئ قاو: باس( ثن )بياض - ٥٨٣
 ^1;٥٨٣

٥٠١........................المر عدادسا من التعوذ انتخباب باب "
انكمإئ أوحي انه شرت *هل س• اض رسول ئال )عائثة( — ٥٨٤

٥٠١متنونوالمور؟« 

عيابمن ستمين، دلك ثني اف ومول ميزه(ممت )أبو — ٥ ٨ ٥
٥٠١المي 

عداثائنمعهيعدبول إئم ررصدهتا، اش.ت رسول قال )عايثة( —  ٥٨٦
٥٠١البجايم" 

٥٠٧الصلاة,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ق منه ينتماد ما باب ٠

فتكمن صلاته ق ثنمميد اف رسول سمعت )عائثة(ت — ٥٨٧
٥٠٧الديال 

هلبمتمدشهد ءرإدا اش وصول فال هريرْ( )أبو - ٥٨٨
٠٥١ أرع" من بافه 

^،٥١١غياب من بك أعود |و »ااالهلم ه: ١^ رسول قال )عاتقه( -  ٥٨٩
٥ ١٣,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ١٠الدجال السح فتته وأعوذبالئأامى 

ثعودإئا اللهم راهولوا: اش رسول قال باس( بن )بياض - ٥ ٩ ٠ 
٥١٧جهنم(؛ عداب من بالث، 

٥١٨صمته,,,,,,,,,,,,,,,,,وبيان الدكرثنيالصلاة استحباب باب ا



اتؤضومالفهرس 
== ٨٦٧==—^^^=ء==^ًً=====^^^ًء 

٥١٨الثلأم(( ؤمئك الثلأم، اض.: رسول قال )ثز:ائ( - ١٥٩
الئلأ؛«خا٥نمئاك الثلأب »اللهلمآت \د.: رسول قال )هاشه( - ٥٩٢

ررلأفبجافُبمةَلأىلرسولاشه:
٥٢٠اثد« نله اقك، و4 له، ثريك 

ررلأإليالهُثخ1ةلألرسولاشه:؛وه-)يواضينامح( 
٥٢٦٠............٠١٠١........ب.ب.ب.الحمد،،وله الللث،، له له، سريك 

ومحمئ.ونىود\كؤونى ررتتيحوو ه؛ اممه رمول قال )آبوهزيزة( — ٥ ٩ ٥
..............................ولإه_؛،، يلأ؛اويلاقن صلاة يبزفل 

ئائمحنلاتجن، ررىتقات، افهرسول قال غمحزة( نن )_، ٥-  ٩٦
٥٣٣..ر.ؤب.ب.ب...ب.بؤ.ؤ...ب.ؤ.... أؤسديوممحاا

صلاةكل دبر ١^٤؛، تج ررس الثه رسول قال )آبوهزيزه( — ٥  ٩٧
٥٣٥و؛لأئاا ثلاثا 

٥٣٨........ ١٠٠٠^ب،ظلإاللإني-الإمامؤاليراءة.ب.........
وبإرأيني باع—د اللهم ررأيول؛ اممه: رمول قال ٥—)أبوهزيزه(  ٩٨

٥٣٨ثالئرب،ااا.ا...........؛....ؤؤ ظتايوادث،;لأاهمق 
الثاتةزئولافه.اذابجضمناوكنة -)1ُوئزثزة(:كاو ٥٩٩

٥٤٢^ئضتج\كسهؤلإش.... انتقتح 
لبهإنه .^١؟  ٣١:»؛^؛ ١^، رسول قال ناِلك،( نن )أس ٦- ٠ ٠

،؛_lJممنتها، ١لممس حمرذٍا وين جئت • رجل ممال بأئا٠؛، يقل 
٥٤٣.............ض.ئومامحب:زسها،،

٥

٥٤٣



اثكتابفهرس 
٨٦٨—=—=^——

كداكلنه المائل رامن اممه رمول قال عمن( بن اف )عد - ٦٠١
ررستمال: اض، منالمزم:اناثازئوو  J4-Jمالثكدا؟«، 

٥٤٤وها،نمشمامحثالثَاء«............................... 
وامء_نإتاياالثلأَيؤماروثنة اتجتاك،إتان باب ■

٥٤٦شما 

ثاتوهاملأ الصلاة أقيمت ررإدا اه رمول قال رآبو٥^^٥( — ٦ ٠ ٢
٥٤٦ستنو« 

الصلاهآنستم إدا يمعالوا، ررئلأ ه؛ افه رمول قال )آيوقتادة( — ٦ ٠ ٣
٥٥٢....... دأفيا<( ج زى ض أذم ي لثك؛ثه، اص 

٥ ٥٣النازبملأة........................ؤ.......ب يئوم تش باب ا
مومواهلا الصلاة أقيمت ررإدا ه: اش رمول قال رآبوقتادة( — ٦ ٠ ٤ 

٠٥٣ص••••••••.•.....••"؛•••■..•••.••••.•••••••••••••.• 
ماتايأل هلع ررم(كاوكن،ا، اه وسول قال يأ؟( م —رابو ٦٠٥

٥٥٥.ا.. سإوا
حتىميم هلا دحصت، يذيباإدا بلال كاف ؛ نمن؛( بن ٦—)جابر ٠ ٦

 .٥٦٢^٤١^٠
٥٦٤..٠ .١ ١ الصلاة.٠ تلك أدرك ممن. الصلاة مى ركعه أدرك نن باب "

صئ.الصلاة من ركنه أدرك ررمى اش رمول قال )آبوهتيتْ( — ٦٠٧
٥٦٤الصلاة(( أذنك 

ملالصنح من زكعه أدرك ررمن اه رسول قال )آبوهزيزة( — ٦٠٨



اتايوضومتهرس 
= ٨٦٩— ًًءًً—^ً

٥٦٦الص.تحاا........................... ألوك ممد الشثز ثطي أو 
ملتجده العصر مى أدرك ررس ه.' اش رسول قال )عايشه( " ٦٠٩

٥٦٧اضش« ثوب أن 
٥٦٩الخض الئأوات ■بابأزمات 

ئآميىجزيل ءرمرل اطه رسول قال منعود( أف ين )بشح " ٦١٠
٥٦٩ب٠بب.١.ب١١................٠٠٠٠٠٠ا؛.معه صثتئ ئم معه، هصئنت، 

والتمزلالعصز- يصل كاذ اممه. رسول أف )عايثة( " ٦١١
٥٧٠

يإيهالتجز صلتم ررإدا ه: اممه رسول قال عمرو( بى اض )عد -  ٦١٢
1.٥٧٢. اشسالآئل((وفقإلأن:طلخضن 

العلمين_تطاغ ررلأ ت يقول م )سمنت قال! كشر(؛ م بن )يش — ٦١٢
٥٧٨يراعةابمم« 

قاَلوة:

٥٨٠. .. .. ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ّ ٠ ؟ ّ... . . ١ . ١ اؤن°جوآ.. I يمي • هدين؛٠ معثا ررصل 
٥٨٢... يهن ااالوقتا اش.؛ رسول قال الأفعري( )ابوموسى — ٦١٤

حماهمةينمي-إل لن الخئ الإيرادالظهريرشدة استحتاهم، باب ■
٥٨٤طرقه الخرق ؤيثاJه 

٥٨٤بالئلأة« مآئردوا الحث ائتي )رإذا افه: رسول قال )أنو^٧( ٦- ١ ٥
٦١٦1U«:٥٨٦....... ٠٠!آرد!«.............-)أيوم(قالرسول١^ه



هه>؛س؛ثكءبإ ٨٧٠

٥٨٨......... ربماأ؛ اراسكتاالنارإل اف.I رسول ئال رابوهريره(  ٦١٧

1 الفلهرمديم انتختاب باب ■ j الوقت ئو j ٥٩٢الخئ...شدة عم
يحصنالفلهزإدا يصل ه البي كاف تمرْ(؛ بن )جابر " ٦١٨

٥٩٢اشز 
ملم\لمث»وذ\ع ق الصلأ0 ه افه رنوو إل سكوثا ت مال )حباب( " ٦١٩

٥٩٢سكنا 

الحئ،شدة كثا مال: -)اصينناك( ٦٢٠
رتإسط الأرض مس جبهتث ئتؤآ أف أحدثا ينتهؤغ لم لإدا 

٥٩٤منجدش 

٥ ٩٧بالعصر السكر انتحثاب باب "

رالئسالعفن- يضل كاف اش. ننول أف مالك( بن )آنس " ٦٢١
٥٩٧حة منمعه 

٥ ٩٨......ادامقااصلاه يلك  ١٠افرمول مال مالك( بن )آنس " ٦٢٢
دؤحاو.ثاهمالك، بن أنى عل دحنثا سهل(ت ن أمامه )أبو " ٦٢٣

صقث؟التي الصلأْ هذه ما ع—م، يا مملت: العن-ن يتل 
٠٦٠ العصئ هال: 

ل:ضلَثنئولاههاصةوع
أفنريد إثا اش، رمول يا مثال: تلمه بى من رجل آزناه انحرف 

٦٠٢........ اادنما<مال: محصزثا، أف يحب وثحن لنا، جرورا ينم 





اتكتابفهرس 
ً—ً=^ء=ء=ًْ=====ًًً^ً^ْ ٨٧٢—

٦١٦ه••.«.•■•■•• \إو1ت2ثب ؤآلصطنوؤ (لقثلو؛ت عق ^^٥٥١^ ت قتزثت 

نو\و:وي كئاز بمي خم الخئدق اطاب(:زم نن )صئ - ٦٣ ١
اذكادت العصرحتى أصلا أذ ماكدت واش اش، رمول يا 

٠٦٢ الشنس ؛نوج 
٦٢٢'و\بةوويمضومذفشؤبي......س.ب 

»بمامونبجإخمم-)أثوميرة(ةالرسولاشه: ٦٣٢
٦٢٢ؤةلأئئبالنهار(< 

رككم'كماسر؛نو( ررأثاإككم ه'' اش رسول قال عبداش( ~)جريربن  ٦٣٣
٦٢٤لأثصامونى«................................... ظزِ روق 

ال-مدينصلا ررثص ه•' اش رسول قال الأسعري( )آبوموسى - ٦٣٥
٦٢٨الخة« يحل 

٦٢٩الشص........... عوولأ عند الثرمحس، وقت أول أو ثان بات "
امبإذايمز ننول الأكئ(أل نن )نشة - ٦٣٦

٦٢٩بالحجاب..................ر.....ر..ا وثوارت الشمس عزيت 

هاش رئول مع المعرب يصلا كنا حديج(ت بن )رافع — ٦٣٧
٦٢٩س1ه.....ؤ.......ؤ......... موائ ليبصر وإله أحدتا دسصيف 

٠٦٣ . ١ .....٠ ٠. ........١......١.......٠ وثأحيرها العشاء ومحت باب "

اش.:»ئ:ثظثهاكخمامح-)>ظ(ةالرّول ٦٣٨
٦٣١ؤووي 



اواادو|،|وءفهرس 
= ٨٧٣ٍٍ———ءًءٍ^ًًًٍْْ==ٍءْ 

أاإةفلمققظثونضلأةلأ-)غياضينمح(قالسملاش.: ٦٣٩

صلوائد الناس !^ ١١ه! افه رمول قال مالك( بن )آنس — ٦٤٠
٦٣٦......... الءثلأْ(< اثتظزثم U ضلأة j تزالوا لب يإنئم وناتوا، 

الثاغههذه صل ررما ه؛ اش رسول قال الأمعري( )ابوموتى — ٦٤١
٦٣٩أخاوعتثئإ« 

ئلرسولامحه>لأأن:ذقتلش
٦٤٢.........؛ؤ.......................... لآثزياآنطوظيج«

المشاءصلاه يوتم اش. رثول كاف شمنه(؛ بن رجابر — ٦٤٣
٦٤٣الآ;محزة 

٦٤٣ثهلمستئون,طلإل«.........ؤ. الشاة، 1لأإءا ءم انم 
التئلسشوهو ومحتها أول ل بالصتح التممير انتح؛اك، باب '

٦٤٦فيها القناءة محير وسان 

يمه البي مع الصبح يصلى كى ُت، ١^٠^١ ساء أف (ت )عايشه — ٦ ٤ ٥
٦٤٦^اتبموه؛لأممحأألأ••••••••••••••••••• 

يائتاحزة،الظه—ز بم.—ل س اش رسول كاذ افه( عد بن )جائر — ٦٤٦
٦٤٨ثمه والثنن والعفن 

العشاء—إق-مال; ثأحرها بنص لاتال )ابودروْ،كال. " ٦٤٧



ههرساس-تاب ٨٧٤^^

٦٤٩نص>فالإل 

إداموم 11ايقعلة وما انحتأر وهتها ض اكثلأؤ يأحم 'كزاهتؤ باب "
٦٥٢.؛.أ.ئنقاالإت1؛ 

^^٠١هإن ١^^٥^١، #ضل رسول!ف. قال م( )أثو ٦-  ٤٨
٦٥٢.................................. دافاوه« أك هإما هصؤ؛ معهم 

٦٥٧عنها....... التحلف ق \ذئوؤ>يب وبيان الخهاعة ضلأب محل باب ٠
صلاةمن أقفل الخهاعة ااصلأْ اممه.I رمول قال )ابوهريرْ( " ٦٤٩

٦٥٧تةؤعنرينجرءا،<ا...ا.ا.ب.اب...ا.ا...ا.. أحدثم 
منأقفل ا-نجاعة اصلأة اش رسول قال عنز( بن اض )عبد - ٦٥٠

٦٥٩.٠.٠.٠..................٠....درجه،اوعفرين بسع المد صلأؤ 
رجلايضلم أو محنت ءءس .I ، ٥١رسول قال )ا؛و٠^^٥( — ٦ ٥ ١

هيمJواط هام عنها، رجال أحاJماإل م بالناس، 
٦٦١علتهم« 

أمزأن محنت، لقن.  ١١.I ، ٥١رسول ئال منعود( بن )عندافه — ٦ ٥ ٢
الخنمههمن يتحلموو رجال عل أحرق، م بالناس، رجلابمل 

٦٦٧يوم" 

٦٦٨...................النداء سخ من عل النحي. إئياف نجب باب "
١٦٦٨ ...  ٠١بالصلاة؟ النداء سئغ ررهل .I اف، رسول قال رأبوهريرْآ — ٦  ٥٣

٦٦٩....٠ب.٠٠.٠٠١............الهدى منن من اتجهاعة صلاة باب ا



اتايوضوينهرس 
٨٧٥ =

سحئفوما رالثدوآسا ه! اش رمول قال منعود( بن )عداض — ٦ ٥ ٤ 
٦٦٩................... مائةأومريص لجأ قد إلا لصلاة اض 

٦٧٥..............أدن النحدإدا من الخروج عن النهي باب ■
أبومابته يمثي، النجد من رحل صام الوذن هأد0 هنيز0( )آبو — ٦ ٥ ٥

هداأما ابومي_نهت ممال النحد؛ من حرج حى بمره هريرْ 
٦٧٥ش.ضمحامس...................................... 

٦٧٩حماعة.................... والصحفي العناء ضلأب محل باب "
حماعةالعناءق صل ارمن اش رسول قال •صال( بن )عنين — ٦ ٥ ٦

٦٧٩ةكوادامساص 
يهو١^>^ صل ررمن اممه:ب رمول قال اض( عبد بن )جندب — ٦٥٧

٦٧٩اف« قه ذو 

٦٨٢..... ٠٠٠٠٠٠٠. ٠٠٠بعدر..الجماعة عن الئحنف ق الرحمة باب ا
صتجئأنأع أنن  ٠٠.: ٠٥١قالرّول )ءيال;نتالك( - ٣٣

٦٨٢ثتتك؟« 

وثوبوحمنة حصم عل ؤالصالآة النافلة ق الجهاعة جواز باب "
٦٩٢الطاهرات من ^؛1 

٦ ٩٢هإ«...... مأضل ررئوتوا اش رسول قال نالك( بن >أص - ٦٥٨
لأيخلنا، الناس .أختن ، ٥١زئول كاف ناك(: ثن رأس - ٦٥٩

الإىقفُممشلإبجليثاثاماس 



الكتابههريس 
^==—==ًًٍءًءءًًًءً==ء ٨٧٦

٦٩٤يضح 

•u_;،pi)-nn _ افه:ءممحنهوثسق\دذ
٦٩٥ؤوأوكلهذه« 

وربناحداءْ، وأنا يصل هؤ اف رنوو لكف ؛ ١٠٧٥)ميموثه( — ٥ ١ ٣
 ..................٦٩٦

يصلموجده اش. رسول عل لحل انه ا-قدري( )ابونعيد " ٦٦١
٦٩٦و

٦٩٨الصلاة...................... ا-نجاعة صلاة محل بابء ■
ثنييحماعة لب اوجل ضلا؛  ١١اش.I رسول قال )ابوميرْ( " ٦٤٩

٦٩٨درجه<ا..... وعئرين بمعا توقه j وصلاته يته j صلأتؤ عل 

.....................٧٠٧

الناسأعظم ررإل اض رمول نال الأمعري( موتى )ابو — ٦ ٦ ٢
مم.ىاإبجاص«ب.ؤ.؛.ب...........ب.......بي«لإ

١٧ ٠ . ه« ذلك افُوك جغ )رقان رمول ، JUم( ن )أئ ٦-  ٦٣
حئؤةبئل لكم ررإو اش رسول نال اطه( عد بن )جاض " ٦٦٤

٧١١ذزجه(( 

دياركما سلمه مي رريا اض.؛ رسول قال اض( عبي. بن )جاض " ٦٦٥
٧١٢ككثيآثاما« 

٧١٤..... الثتجاث٠ وثنع.ي الخطايا خ محي الئلأة إل القي باب ■



اتالوضوم،هرس 
=AUU =

شؤرإلئم ررسدطهرِفيت اض.؛ رمول قال )أبوهريرْ( - ٦٦٦
٧١٤اف<اا بيوت مذ ب4ت 

٧١٠توينمصمات٠ا 
الخصالفوات »ثثو : اش رمول مال اه( فد ئن رلخابئ -  ٦٦٨

حمسبوم ؤل منه يشل ^^٠١ ثاب عل عمر جار م ئل 
٧١٥مرات؛ا 

أعدزح أن انمي إل عدا »_ اشرسول مال )أثو_؛( - ٦٦٩
٧١٦........................... افُقوهزلأنيئاأزتج(ا

٧١٧التناجي.....ومحل القح بند مصلاه ق الخلوس محل باب "
فهيصل الذي مصلاه مى يئوم لا ه كاف تمزة(: بن رجابئ -  ٦٧ ٠

٧١٧........ ١٠١الصحأوالعدا0حشثطلعالشمل...............
٠٧٢ م،؛ناجدهااا.... اش إل اللأي ®أحب اش.؛ رسول قال رابوهريرْ( —  ٦٧ ١

م

٤٧٢ بالإمامة آحى مى باب أ

ثلايهكانوا ررإدا اش رسول ال نالخيري( )ابوسعيد — ٦٧٢
٧٢٤.. .٠..........٠  ٠١٠أهزؤهلم<ابالإمامة 

أقزوئمالثوم رربوم ه•' افه رسول قال الأئصاري( عود من )ابو — ٦٧٣
٧٢٥اف« لكتاب 

أغا_يمحاررازجنواأذ ١^رسول قال اورث( )نالك;ن - ٦٧٤



الكتابفهرس 
_ْ__=ًًً^ء===^==ء—===== ٨٧٨

٧٣٠هايئواض، 

بالسلميرىثزلئ إدا الصلاة حمسع ز القنوت انتحسامتؤ باب '
٧٣٣ئازق 

الهميب،بس الهميد أج ®اللهم اش:١ رسول قال رآبوميرْا " ٦٧٥
منوالنتصعفن زينه، ش يس وماش هشام، بن وتلمه 

٧٣٣اأؤبجن« 
—ال٤٥ه، اش رثول صلاة يئم لآء_ئين وافه )آبوهتيتة(ث — ٦٧٦

٧٣٨الصتح.....وصلاة الآ•حرة والعشاء الفلهر ق بمست، ميرْ أبو 
قلواالذين زترل د.نا ،: JLi_( نن )أس - ٦٧٧

٧٤٠صاحا يلاتئن بئرمعوثه أصحاب 
الصحوختِفي كال ه ، ujlنمول أة ع_ازُس((ت ين )اواء — ٦٧٨

٧٤٨زاثزب 

بنيالعن رراللهم اه رسول قال الغماري( بزإيإء —)حثاف ٦٧٩
٧٤٩وزئوله«............افه عصوا وعصب ودكواف ورعلأ يحياذ 

٧٥٠هصائها..........يشحيل وا'ئؤءح؛اب الثائتؤ الصاsة هفاء باب "
إداهلثصلها الصلأْ ئسئ ررمن ه: اش رسول قال هريرة( )أبو - ٦٨ ٠

٧٥٠ذكزهاه 

إيمامريط، النوم ل يس ررأماإيه ه؛ اش رسول قال )أبوقادة( —  ٦٨ ١
الصلاةوت عحيء يحتى الصلاة يصل لم ش عل الممريط 



اتايوضوماٌرس 
 ============—٨٧٩ =

٧٥٧امحىاا 
ئاصار اراردحالوااا، اللهرمحول قال بن->؛صإن( —)عمزان ٦٨٢

٧٧١اشزوَكانف خراذا 
شلقمزس محمر ِفي كاف إدا ه افه رمحول كاف —)ابوقتاده(ت ٦٨٣

٧٧٧اصطجعمنم 
هلثصلهأصلاة سئ >امن افه رمحول قال مالك( بن )آنس - ٦٨٤

٧٧٧إدادوها« 

الفوائد:■فهرس 

٧٨١الصلاة مماب 

٧٩٥................................الصلاةومواصع احي المكتاب 

الوصوعات:فهرس ■

٨٣٩الصلاة مماب 

٨٥٨........ب...ؤؤؤ.ؤ.ب.ب......ب.ببب الصلاةومواضع اجد المكتاب 

**ه




