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 احلٕس هلل ، كضيل اهلل قيل ٗبيٙ كمطؽىاق .. 

 كبكسي .. 

ً وإفَّ اّىٌٙ يف ادليٖ = ٜٚ احلياة،  ًٙ إ ً ٔى ٍذ ة ا جيب يكصؼ املصء 
 ، ي قْيٙ كٔا حيـص ًٔ  الةيسَّ لكل كى كٔا ييلصق،  كٔا جيٜز لى  ٖى كاخسو 

 ًٔ ٚشا اّكْٓ الرشيه؛ يٌِ كيلرث  ٍٖ ًٔ  ٗطيبو  ٍٖ املعْٕني 
 . اهلل ل حبعب ارخطاضٙ كاٚخٕأٙ كٔا ٚيأق

ٍى أٍف يكصؼى اإلنعاف  ُِّ ذل ًٔ ٔى كأً اّكتادات، كحيِ  ٖى ا جيب 
 ًس كردى يف احلسيد الطديح أفَّ اجليبَّ كل ٖٔ املكامالًت، 

ٍٖ ييصد ا»ًاؿ /  ًٙ ررينا ييىٌٛٙ يف ادلئٖى ً  . «هللي ة

 ًٔ  سى ا احلسيد الرشيه وٌس ةى شى ٚى  ٍٖ كاٗؽالًنا 
ى
ًٜؿ اهللً تي حًب أ

ٜـ كًٜحٙ إاعدة حصحيب ةكظ املعائِ اّىٌٛيَّ  ث اّيت ختص قٕ
ا ، ييكني اّكايمَّ  كاملتخسئ يف حكٌْٓ املعْٕني حصححتنا ظٛالن ٔحرسن

ًٔ اّىٌٙ الرشيه، كأمٜرً الرشيكث اتلكٌيسات اّيت  ٖى ، ٔزنكاعن 
ـه كدرايثه ةلخًب العاةٌني ٍٖ ّحطى ل إملا ٔى  حيٌطًكب األمص قيل 
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ٍٖ رسٔاتو جْيْث  –األكّني  ًٔ ٜا  ا ًٌسم َّٕ جضاٚٓ اهلل ررينا ق
ٍٖ ختالى ككشا رى  –لإلظالـ كاملعْٕني  ًٔ صجيات  ٚشا اّترحيبي 

( ًٙ ً ٜاردةً ة ٍٖ عكهو  األخاديد ال ًٔ يف أخس الصكاة إالَّ ٔا اكف ويٛا 
يىيسي املخٌٌسـ   .( ؛ ةح٘خٙ يف ظياًٙ ةإجيازو شسيسو  أك  –يف اإلملاـ كي

ٜاردة يف املعأّث. –حماكّث اإلملاـ   ةأمًْب اآلراءً كاملشاٚب ال

ٜاؿ اّىٌٛيَّ كًس  ث ألمْب أكردتي يف ٚشا اّترحيب األً
ٜا ةٙ، ف ةيأى ، كاملشٜٛرة  ث املكخٕسةاّىٌٛيَّ املشاٚب  ف ٔا اظخسل

احلىيس املاليٌك يف  اةٖ ريشساإلٔاـ ؼصيٌث قيل ، وًٛٓارخالكظتب 
 ً  ةسايث املجخٛس كٗٛايث املٌخطس " .املتارؾ " ًٙ َخاة

شا ٜٚ اجلضء األكؿ يف ٚشق العْعْث املتاركث  اّيت  –ٚك
ٜجٙ اذلم ييصعيٙ  أظأؿي اهلل  َّٖ  –إحٕأٛا قيل ال ةكظ حغٕ

كاهلل حكايل نعأل اٌّتٜؿى  ،املخكٌْث ةأًمص الطالةث املعائِ اّىٌٛيَّ 
ـً . عٖ اخلخا  كخي

 كاحلٕس هلل ربل اّكاملني !
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 عدد الصموات املفروضة :
 

ٜات ٜاجتث قيل املصء يف  ارخْهى اّكْٕاء يف قسد الطْ ال
ٜـ كاحلْث ٜاجب ؛ واجلٕٜٛر قيل أفَّ احل ٜات قيل املصء ال الطْ

 .اخلٕط

ٜات اخلٕط كزادى أةٜ خ٘يىث    .ضالة الٜحص ٔف الطْ

ٜارد خى  إفَّ اهلل ًس زادكٓ  »/  اجليبل  ٍٖ كذلٍ لْدسيد ال
ٜا قْيٛا ا كى  « ضالة، كيه الٜحص؛ وداوـ ٕى ً خارذث ةٖ  ٍٖ دى خى رى ، كل

شاوثى  جى قْي٘ا رظٜؿ اهلل / ًاؿ  خي إفَّ اهلل  »وٌاؿ /  رصَّ
ص اجلكٓ، كيه الٜحص  . « أمصكٓ ةطالةو يه رريه ّلٓ ٖٔ ُحي
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َِ ترك الصالة عىّدا :   حكي َو

 
ٜا َشى  ً كًس ارخْى ٍٖ حى  ٍى ل ٔى لٓ  ا؛ الطالة  ؾى صى يف خي قٕسن

 ٍٖ ٔى ٜ ٔشٚب أُحس، كىصنا أكجبى ًخْٙوٕ٘ٛٓ  كإظداؽ كاةٖ  ٚك
 ٍٖ ٔى اأكجب ًخْٙ املتارؾ، كٔ٘ٛٓ  ٜ ًٜؿي ٔالٍ كالشاويٌع، خسًّ ، ٚك

ا أةٜ خ٘يىث كأضداةٙ كأِٚ اّـاٚص وريكفى  َّٔ خبعٙ كحكضيصق كأ
 .خيتَّ ييطيل 

ٜق ٖٔ احلسيد  ٜارًد كارخالوٛٓ يف ذلٍ اعئسه إيل ٔا وٕٛ ال
ٍٖ اجليب  ٍٖ  / » ق ٕى حصكٛا اّكٛس اذلم ةح٘٘ا كبح٘ٛٓ الطالة، فى
 . « وٌس كىص

ٖى اّلىص ًٔ ٓى  ًٛ
ٍٖ وى ٔى ٍٖ ؛ اّلىص احلٌييق، وٕ٘ٛٓ  ٔى كٔ٘ٛٓ 

 .بيذ؛ أم أفَّ أوكال أوكاؿ اكوصو وٛٓ ٚاٚ٘ا اتلنْيؾ كاتلٜ
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 الوقت املرغَّب فيْ لمصالة :
 

، كيعخدب حأرري أكؿَّ الًٜج يصم اإلٔاـ ٔالٍ لْٕ٘ىصد 
 . اجلٕاقثالطالة قٖ أكؿ الًٜج ًْيالن يف معاجس 

 .أٌكؿ الًٜج أوغِ إالَّ يف شسة احلص كيصم الشاويعُّ أفَّ 

إذا  » ذلٍ ، ٔ٘ٛا / يف اجليب  ٍٖ كًس كردى قسة أخاديد خى 
َّ٘ٓ ، وأةصدكا قٖ الطالة، واشخسَّ احلص ٍٖ ويح جٛ ًٔ   .«إفَّ شسة احلص 

 رى كى كى 
ى
ٙي دى أ كيف خسيد ييطيل اّـٛص ةاهلاجصة،  فى اكى   َّٗ

ٜا لْ٘يبل  رتاب  ٓ شُ ًُٛٓ.الصمغاءً  صل خى  أَّٗٛ يٍش   ، وْٓ ي

ِى  ئً ا ظي َّٕ الطالة  »ًاؿ /   أم األقٕاؿ أوغِ ؟! كل
 .«ألكؿ ٔيٌاحٛا 

ـه خسيد خسيد اإلةصاد  حى ًٜ ، ، « وأةصدكا »وصَّجَّ إٍذ ٜٚ ٗصه
ٜا األخاديد إٍذ ّحعج ة٘صو . الطالة  »كّلٖ خسيد  كحأكل

  . ٔخىيه قْيٙ « ألكؿ ٔيٌاحٛا
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 :  األوقات املٍّي عَ الصالة فيّا

 

/  احىي اّكْٕاءي قيل أفَّ األكًات امل٘يه قٖ الطالة ويٛا
ٍٖ كًج ؼْٜع الشٕط، ككًج مصكبٛا،  ًٔ  طيل ضالةحي خنًي ك

 الطتح خيتَّ حؽْف الشٕط.

 .ع كاّنصكب كبكس الطتح كبكس اّكرصاّؽْٜكيصم ٔالٍ ؛ 

، إالَّ  ضالةيف ٚشق األكًات أَّٗٙ ال جتٜز ؛ كيصم أةٜ خ٘يىث 
 قرص ئٜٙ .

ٜات املىصكعث يف  كاحىي ٔالٍ كالشاويعُّ أَّٗٙ يٌيض الطْ
 ٚشق األكًات .

ٜات اّيت ال جتٜز ٜاوِ كذٚبى الشاويعُّ إيل أفَّ الطْ ، يه اجل
 ، كأفَّ العنن ٔرِ ضالة اجل٘ائض جتٜز وٌػ اّيت حىكِ ّنري ظتبو

 يف ٚشق األكًات .

ٜؿي  /ًاؿ  جاء قٖ قٌتث ةٖ اعمص  فى رىظي تو اكى ااعى ذىالثي ظى
حىاٗىا / ًخنيى  ًٙ ػالَّْ  ٍٜ َّٖ مى ًٛ ى فًي ُبي ٌٍ ٍك جى

ى
َّٖ ، أ ًٛ ى فًي يلل ٍف ٗيطى

ى
اٗىا أ ٛى ٍ٘ حى
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ةً  ًٛريى
َـّ ٓي اّ ً ـي ًىائ ٜ ٌي َّتَّ حىٍصحىًىفى ، كىًخنيى حى ثن خى طي ةىازًمى ٍٕ تىٍؽْيفي الشَّ

ِى  ي ًٕ َّتَّ حى َّتَّ خى كًب خى صي طي لًٍْني ٍٕ يَّهي الشَّ ٍٕطي ، كىًخنيى حىغى الشَّ
 . تىٍنصيبى 

   / ٔا حصؾى رظٜؿ اهللكجاء قٖ أـ املؤٔ٘ني اعئشث 

ا،  ني ًتِ اّىجص، رككخ، كال قالٗيثن ضالحني يف ةحيت ًػ رسًّ
 .كرككخني ةكس اّكرص 

إيل ارخالوٛٓ يف  ارخالؼ اّىٌٛاء يف ذلٍ راجفه  كظتبي 
كارخالوٛٓ يف اجلٕف ةني اّكٕٜٔات قِٕ أِٚ املسي٘ث، 

 املخكارعث يف ذلٍ .

حى خسيد أـ  ٍٖ رجَّ ٔى حى خسيد قٌتث ًاؿ ةامل٘ف، ك ٍٖ رجَّ وٕى
ا حلسيد قٌتث؛ ألَّٗٙ اّكِٕ اذلم ٔات  املؤٔ٘ني، أك رآق ٗاظزن

ٜاز؛  رظٜؿ اهلل  قْيٙ   .ًاؿ ةاجل
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 األذاُ :

 

ال  وصضه يف معاجس اجلٕااعتيصم اإلٔاـ ٔالٍ أفَّ األذاف 
 قيل امل٘ىصد .

كًاؿ ، كاجبه قيل األقيافكبكظ أِٚ اّـاٚص يٌٜلٜف ةأَّٗٙ 
 ةكغٛٓ يف العىص .

َّ٘ثكاحىي اإلٔاـ أةٜ خ٘يىث كالشاويع قيل اٌّٜؿ ةأَّٗٙ  ، ظ
 لْٕ٘ىصًد كاجلٕاقث إالى أَّٗٙ آكس يف خيل اجلٕاقث .

ٍٖ ٚ كظتب رالوٛٓ  ًٔ ٜ حصدد األذاف ةنيى أٍف يلٜفى ًٜالن 
ًِ الطالة املزخطث ةٛا،  ٜد ةٙ اإلجخٕاع، أًاكي أك يلٜف املٌط

ٜجٜبٙ،  ٍٖ أرش ةاٌّٜؿ األكؿ ًاؿ ة ٕى  كٖٔ أرش ةالصأم اثلاينو
 .ًاؿ ةأَّٗٙ ظ٘ث 

، يؤذف أخسٕٚا كيٌيٓ اآلرص، ككشا يف اجخٕاع الصجْني
ٜاز ذلٍ.أكرث وٌٛاء األمطار و   قيل ج

 كذٚبى ةكغٛٓ أَّٗٙ ال جيٜز .
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كم قٖ اجليبل  ا ري ٕى ً ٍى ل ً ل  / ًاؿيف خسيد الطسايئ،  كذى
ا اكفى  أحيجي رظٜؿ اهلل  ٕى ، أكاف الطتح وَّْ َّٓ ًاـ أمصين وأذٗجي ثي

يٓ، إيل الطالة،  اءى حلٌي ساءو  »/  وٌاؿ رظٜؿ اهلل وجى إفَّ أرا ضي
يٓ  ، وٜٛ يٌي ذَّفى

ى
ٍٖ أ ٔى ، كى  .«أذَّفى

كم   خني أرم األذاف، ةٖ زيسو / قتس اهلل  خسيدكًس ري
ى
 صى مى أ

َّٓ أمصى قتس اهلل وى  ةالالن  اهللً  رظٜؿي  ، ثي ـى أًى وأذفَّ   . ا

ٍٖ أرشى ةاّجَّعذ ٕى ً  اؿى ًى  و ـإ ، فَّ خسيد قتس اهلل ةٖ زيسو ٔخٌسل
ٍٖ أرشى ةاّترجيح  .كخسيد الطسايئ ٔخأرص ٔى ًاؿ خسيد قتس ك

 .(1)اهلل ةٖ زيسو أذتج

 صيػة األذاُ :

ا ضينث األذاف وخُٜف ةترجيث اتلُتري، كحصبيف  َّٔ أ
ٜ ٔشٚب اإلٔاـ ٔالٍ كأِٚ  الشٛادحني، كحث٘يث ابلايق، ٚك

 املسي٘ث، كمريٚٓ.

ٜ حصبيف اتلُتري األكؿ  كًاؿ الشاويعُّ ةأذاف املُيني، ٚك
 كحث٘يث ةايق األذاف .كالشٛادحني، 

                                                           
ثو ق٘سٚٓ . ألف خسيد الطسايئ، حىصَّدى ةٙ قتس الصُحٖ ةٖ زياد (1) ٜ ّحط حبجَّ  اإلوصييق، ٚك
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ٜ حصبيف اتلُتري  كًاؿ أةٜ خ٘يىث ةأذاف الُٜويني، ٚك
 األكؿ، كحث٘يث ةايق األذاف .

ٜ حصبيف اتلُتري  كًاؿ احلعٖ ابلرصم ةأذاف ابلرصيني، ٚك
، كيح قيل كيح قيل الطالة األكؿ، كحرْيد الشٛادحني

 .كحث٘يث ةايق األذاف ،(1)اّىالح

ٜـ (  يف كاجلٕٜٛر ٖٔ اّىٌٛاء ييغيه ) الطالة رريه ٖٔ اجل
  أذاف اّىجص.

ٖى األذاف كًاؿ أرصكف  ًٔ ال ييغاؼ ذلٍ ألَّٗٙ ّحطى 
ًٙ ًاؿى الشاويعُّ املعٜ٘ف  . ، كب

ٜاردة ارخالوٛٓ يف ذلٍ راجفه إ كظتبي  يل ارخالؼ اآلذار ال
 يف ذلٍ.

كاخسة  كيصم اإلٔاـ أُحس ةٖ خ٘تِ كداكد أَّٗٙ ال إجياب يف
فَّ اإلنعافى خمريه ويٛا .

ى
 ٔ٘ٛا، كأ

 

                                                           
ايتسأ املؤذف، ةٌٜل أشٛس أف ال هلإ إال اهلل (1) ، يح قيل الطالة ، رظٜؿ اهلل ، أشٛس أفَّ حمٕسن

َّٓ يح قيل اّىالح   .ييكيسٚا مصة ذاٗيث، كذاثلثيصجف فى ُٚشا ذ

 



12 

 

: ُِ  فيىا يكولْ الشاوع لمىؤذ

 إيل آرص اجلساء. لكٕث ةلْٕث يٌٜؿي العأف ٔا يٌٜؿ املؤذف،

كذٚب ابلكظ إيل أَّٗٙ يٌٜؿ ٔرِ ٔا يٌٜؿ املؤذف، إالَّ إذا 
وإَّٗٙ يٌٜؿي / " ال ًاؿ املؤذف " يح قيل الطالة ، يح قيل اّىالح " 

 .ًٜة إالَّ ةاهلل "خٜؿ كال 

ًٍ ملا كرد قٖ اجليبل  إذا ظٕكخٓ املؤذف ،  »ًٜل /    كذل
ٜا ٔرِ ٔا يٌٜؿ  .« وٌٜل

سى يح قيل يٌٜؿ ق٘ ككرد يف خسيًد ٔكاكيث / أفَّ العأف
 الطالة يح قيل اّىالح / ال خٜؿ كال ًٜة إالَّ ةاهلل .

ٜـ خسيد اجليب  ٍٖ ٕى فى  ...« إذا ظٕكخٓ  »  أرش ةٕشٚب ةكٕ
  . ًاؿ ةاّترجيح

ً ةين اّكاـ قيل اخلاص يف ذى  ٍٖ ٔى كى  ى  ٍى ل ،  احلسيثنيً ةنٍي  فى دمى
 ًٔ ٜ ٔشٚب ٔالٍ كدماقث   . اّىٌٛاءً  ٖى ٚك
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 :اإلقاوة 

 

ٜجٜب كاجلسب.ةني  ارخْه اّكْٕاء يف خلٓ اإلًأث  ال

األوكاؿ  ٖى ًٔ  كظتب رالوٛٓ يف ذلٍ ارخالوٛٓ ِٚ اإلًأث
ٜجٜب ،  ةياٗنا ملجِٕ األمص ةالطالة، وييدِٕ اّيت كردت قيل ال

ضيل »/  ٌّٜل 
ي
ٜا َٕا رأيخٕٜين أ أم اإلًأث  –. أـ يه « ضْ

ِٕ قيل اجلسب ؟! – ٖى األوكاؿ اّيت ُتي ًٔ 

 أوَّا صفتّا  : 

ف،  وريم اإلٔاـ ٔالٍ كالشاويع أفَّ اتلُتري يف أكهلا مشىَّ
ا كٔا ةكس ذلٍ وٕصة كاخسة، إالَّ ًٜل "  ًس ًأج الطالة " وإَّٗٛ
 ًق٘س ٔالٍ مصة ، كق٘س الشاويع مصحني.

ا احل َّٔ  ٘ىيث واإلًأث ق٘سٚٓ ٔرين ٔرين.كأ

 . ةاإلوصادأُحس ًٜؿه ةاتلث٘يث، كًٜؿه  ٍٖ خى  دى رى كى كى 

 يًف    يبل اجلَّ  ٍٖ كم خى كظتب رالوٛٓ يف ذلٍ راجف ملا ري 
  خسيًد 

ى
  / "نط أ

ى
  صى مى أ

ى
ث، يشىف األذاف، كيىصد اإلًأ فٍ ةالؿ أ
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أَّٗٙ أمصى  "خسيدي أيب حليل / . ككشا س ًأج الطالة "إالَّ ًٜل ًى 
 .ةالالن وأذفَّ ٔرين، كأًاـ ٔرين "

 أكيل .ةني األمصيٖ كاجلٕف ةاتلزيري 
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 األذاُ لمٍشاء :

 

 أذاف كال إًأث. اءً عى  أَّٗٙ ّحط قيل اّجل يلى قى   كاجلٕٜٛري 

َّٖ كًاؿى ٔالٍ /  . إٍف إًٔ ٖه   ودع

 َّٖ   األذاف كاإلًأث. كًاؿ إظداؽ / إفَّ قْيٛ

كم خى  ا اكٗج حؤذف  اعئشث أـ املؤٔ٘ني  ٍٖ كري أَّٗٛ
 كحٌيٓ .

  كاخلالؼي آيِ إيل ِٚ حـؤ املصأة أك ال حـؤ ؟!

ٜـ  ا يف ٔكين الصجِ يف لك قتادة إالَّ أف يٌ ًيِ األضِ إَّٗٛ
 دحلِ قيل اتلزطيص .
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 الصالة  :الٍية يف 

 

ٍٖ رشكًط  ًٔ ا  احىي دمٜٛر اّىٌٛاء قيل َٜف اجليث رشؼن
 ضدث الطالة .

 ّلٖ !

 ِن ال ُبدَّ أُ توافل ٌية املأووً ٌية اإلواً ؟! 

ٜجٜب  كاإلٔاـ ٔالٍ إيل اًٌّٜؿ ذٚبى اإلٔاـ أةٜ خ٘يىث  ة
ٜاوٌث ٜـ  م  .يث اإلٔاـجلٗيث املأم

ٜاجبو إيل أفَّ ذلٍ  كذٚبى اإلٔاـ الشاويٌع   .ّحط ة

ِى  »/    يبل اجلَّ  ٍٖ خى  اءى ا جى ٔى كدحلِ اّىصيي األكؿ  ًك ا جي إَّٕٗ
 ًٙ ً َّٓ ة  .«اإلٔاـ حلؤح

ً  كذٚب الشاويعُّ  ا كرد قٖ ٔكاذ إ ٕى ً ٜجٜب ل ـً ال يل اٌّٜؿ ةكس
ٔى   ٙي اكف ييطيل  .   يبل اجلَّ  فى أَّٗ ًٙ َّٓ ييطيل ةٌٜٔ  ثي
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  ٍٖ ٔى وصأم الشاويعُّ كى 
ى
ً يف ذى  فَّ كاوٌٙ أ ًٔ  إةاخثه  ٍى ل  ٍٖ ّنري ٔكاذو 

ً ظى  ٜ األضِ .امللكىني صً ائ ا ةٕكاذ كخسق، ٚك وْٓ  ، كّحط راضن
ٜـ ٔف اإلٔاـ. ٜاوي ٗيث املأم  يشترط ح

 أفَّ ذلٍ راصه ةٕكاذ  األكؿ كًس اعرعٙ أضداب الصأم
ٜـ ٔف اإلٔاـ .واشتر . كخسق ٜاوي ٗيث املأم ٜا كجٜب ح  ؼ
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 :  كبري يف الصالةـالت

 

 اتلُتري لكٙ كاجب . ًاؿ ةكغٛٓ /

ٜـ ٜ ًٜؿه شاذه (./   كًاؿ ً ٜاجب، ) ٚك  اتلُتري لكٙ ّحط ة

 حلترية اإلخصاـ وٌػ كاجتث .  أفَّ يلى كدمٜٛر اّىٌٛاء قى 

ا دى  أيب ٚصيصة  كذلٍ اظخسالالن حبسيًد  َّٕ املعجس  ِى رى ل
ِه كاجلَّيبُّ  ً جى  رج ى طه ال ٍ ، وطىل رككخني ل ٕا ثي ٓ حيي ٛي ٓى ىلع  َّٓ ًع٘ ظَّْ

ِل  »/ وصىدَّ قْيٙ ذٓ ًاؿ ل    اجليبل  ِل وإٍٗ لٓ حيط  . « ارٍجٍف وط
د ذلٍ ذالثى مٌصاتو كاكف الصجِ ييكيس الطالة قٌب لكٍّ ٔ٘ٛا.   رىدَّ

ٖي  ٍخًع
ي
وٌاؿ الصجِ/ يا رظٜؿ اهلل/ كاذلم ةكرٍ ةاحلي ٗبٌيا ٔا أ

ين . الةً إذا »/    وٌاؿ ل اجليبُّ  مري ٚشا وكْٕل جى إَلى الطَّ ٍٕ قي
ٔىكىٍ  ى   ٔا حىحىرسَّ

ٍ
ًٍصىأ ، ذٓ أ ٍ ُبل ُى ، وى ٍتْىثى ًٌ ًِ اّ تً

ٌٍ ، ذٓ أٍظخى ٜءى ٜيعي ٍظتًل ال
ى
وىأ

ًِئَّ رىاًَكان، ذٓ أٍرفىٍف خَّتَّ تىٍكخىًسؿى  ٕى ٍف خَّتَّ تىٍؽ َى ٖى اٌّصآف، ذٓ اٍر ًٔ
َّتَّ تى  ًِئَّ ظاجسان، ذٓ أٍرفىٍف خى ٕى َّتَّ تىٍؽ ٍس خى ًِئَّ ًائٕان، ذٓ أٍظجي ٕى ٍؽ

ٍِ ذلٍ يف  َّٓ أٍفكى ًِئَّ ظاجسان، ثي ٕى َّتَّ تىٍؽ ٍس خى جالعان، ذٓ أٍظجي
ا ٍى لكٛل ً الىح  .«ضى
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 .إالَّ يف حلترية اإلخصاـ وٌػ«  وُُب »وٕا ًاؿ ل 

 ووا لفظ التكبري أو ) صيػة التكبري ( ؟!

، كالْىـاف (، )اهلل األكُب(/ )اهلل أكُبيف املشٚب الشاويٌع 
ضئ   .الكٕٚا جيي

ٍٖ ّىؾ اتلُتري /  احل٘فل  يف املشٚبً ك ًٔ ضئ  لكي ّىؾو يف جيي
ِي )اهلل األقـٓ( ، )اهلل األجِ ٔك٘اق.  . (1)(ٔر

  

                                                           
 ِٚ الْىؾ ٜٚ املخكتس ةٙ أـ املكين ؟! (1)

الطديح أفَّ يف اّكتادات األكيل اتلكتس ةاألّىاظ ، خبالؼ املكامالت واألضِ ويٛا املكاين 
 . ال األّىاظ
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 قراءة "  بشي اهلل الرمحَ الرحيي " 

 يف افتتاح الكراءة :

 

ٍه أخ٘اع ذى  ً يصم اإلٔاـ ٔال يف الطالة املُخٜبث رسيَّث  ٍى ل
ٖى ك ةاّىاُتثً  ال يف االظخىخاًح اكٗج أك جٛصيَّث،  ًٔ ال يف مريٚا 

 . وٌػاوْث كأجاز ًصاءحٛا يف ضالة اجل .العٜرً 

ا ٔف اّىاُتث يف لك كًاؿ أةٜ خ٘يىث كاثلٜرم كأُحس /  يٌصٚؤ
ا " .  رككثو " رسًّ

كيف الرسل ، ٚا ، كال ةيسَّ يف اجلٛص = جٛصنايٌصؤكًاؿ الشاويعُّ / 
ا . ٖى اّىاُتث،  –أم اّبعْٕث  –كيه  = رسًّ ًٔ كبٙ ًاؿى أُحس آيثه 

 كأةٜ ذٜر كأةٜ قتيس .

 إرخالؼ اآلذار يف ذلٍ راجفه إيل كظتبي إرخالوٛٓ 
ٜاردة يف ذلٍ.  ال
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 الكراءة يف الصالة :

 

ٙي يلى احىي دمٜٛر اّىٌٛاء قى  ، ال ال جتٜز ضالة ةنري ًصاءة أَّٗ
ٜنا، إالَّ ٔا كردى قٖ ظيسٗا قٕص كاةٖ قتاس  ا كال ظٛ  .قٕسن

كم قٖ قٕص  ً اويٕا أكردق اإلٔاـ ٔوٌس ري  ٍ يًف ل
ٙي ضيل، وجيسَّ اٌّصاءةى، مٜؼئٙ؛  ٍى ، أَّٗ ِى ل يف ذل وٌاؿ / َيهى وٌي

ِى / خعٖ،  ٜد ؟! وٌي  وٌاؿ / ال ةأسى إذنا. اكفى الصكٜع كالعج

، أَّٗٙ الى اسو تى اةٖ خى  ٍٖ خى  دى رى َشا كى   يٌصأ يف ضالة الرسل
ٙي ًىاؿى /  ٜاتو كظُجى يف أرصم " ًصأ رظٜؿ اهلل " كأَّٗ  . يف ضْ
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 حكي الكراءة يف الركوع والشجود :

 

ٔ٘ف اٌّصاءة يف الصكٜع  س احىيى دمٜٛر اّىٌٛاءً قيلًى كى 
  كالعجٜد.

ٍى لْدسيد اذلم ًاؿى ويٙ اجليب  ٗٛاين  / » كذل
ِي أٍف  اجُبي ا أك ظاجسن  اٌّصآفى راَكن

ى
ٜ  .  « أًصأ ًاؿ اّؽُبمُّ / ٚك

ًٙ أرشى وٌٛاءي األمطارً .  خسيده ضديح، كب

 إّذا فّن يف الركوع والشجود قوْه حمدود واجْب عمي املصمي ؟! 

ـي ٔالٍ ال يصم ذلٍ.   اإلٔا

ٖى اّىٌٛاءً  ًٔ ةحٕ٘ا يصم الشاويعُّ كأةٜ خ٘يىثى كأُحس كدماقث 
يٌٜؿ يف ركٜقٙ ) ظتداف ريب اّكـيٓ ( ذالذنا، إيل أفَّ املطيل 

ٜدق ) ظتداف ريب األقيل ( ذالذنا . ٍى حلسيًد اةٖ  كيف ظج كذل
ٗٛاين جُبيِ أف أًصأ » ًاؿ/  أفَّ اجليبَّ  قتاس 

ا  َّٔ ٜا ويٙ الصب، كأ ا الصكٜع وكـٕ َّٔ ا، وأ ا أك ظاجسن اٌّصآف راَكن
يعخجابى ّلٓ  َّٖ أٍف ي ٖى ادلاعءً، وٌٕ ًٔ  ًٙ ٜد واجخٛسكا وي   .« العج
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ٌتثكًس كرد َشلٍ  ا ٗضّج  يف خسيد قي َّٕ  أَّٗٙ ل
ٜاًكث/] َّ جل مك لك خك حكٱُّٱ ًاؿ جلا  [77ظٜرة ال

ا » / اجليبُّ  ا ٗضّج،  «يف ركٜقلٓ اجكْٜٚ َّٕ  ري ٰى ين ٱُّٱ كل
ٜدكٓ » ًاؿ / [ 1]ظٜرة األقيل /  َّ مي زي ا يف ظج   .  «اجكْٜٚ
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 يف قراءة الفاحتة :

 

يف معأّث ًصاة اّىاُتث يف لك  كًس ارخْه اّىٌٛاء 
ٖى الطالة أ ًٔ   ك يف ةكظ الطالة.رككثو 

ٜ ًٜل  كذلٍ الرخالوٛٓ ٜارد يف ذلٍ ٚك يف ٔكين احلسيد ال
اجه ،  »/   ٍصآًف ، وىيًهى ًرسى ٌي ـل اٍّ

ي
ا ةًأ ٛى  فًي

ٍ
صىأ ٌٍ ٍٓ حى ى الةن ل ىلَّ ضى ٍٖ ضى ٔى

اجه  اجه ، يًهى ًرسى  .« يًهى ًرسى

ٜدة الغٕري يف ًٜل  ٍٖ ًاؿى ةاخخٕاؿ ق ٔى «  ويٛا » وٕ٘ٛٓ 
ل الطالة، كٔ٘ٛٓ  ٜدحٙ قيل جضءو ٔ٘ٛا ، قيل لكي ٍٖ ًاؿ ةك خيتَّ ٔى

أم يف – الطالة اٌّصاءة يف ةكظيترؾ  اكفى أةٜ خ٘يىث 
 . –الصككخني األرريحني

  

 



25 

 

 

 الصالة يف داخن الكعبة :

 

  ءي يف خلٓ الطالة يف دارِ الُكتث.ارخْهى اّىٌٛا

ٔى   ٔ٘ف الطالة قيل اإلؼالؽ،  ٍٖ وٕ٘ٛٓ 

ٍٖ أجازىقي قيل اإلؼالؽ،  ٔى  كٔ٘ٛٓ 

ؽى ةني ضالة اجلىِ كاّىصض يف ذلٍ  ٍٖ وصَّ ٔى  .(1)كٔ٘ٛٓ 

ً ارخالؼ األئٕث يف ذى  كظتبي  ٔى ٍى ل ٍٖ اجليبل ،  خنيى  ا كردى خى
ِى ابليج،  ٜاخيٙ، اعى دى در ِل خيتَّ رصج،  يف لك ٗ ا كلٓ ييط َّٕ وْ

 .  « ٚشق اٌّتْث »يف ًتِ الُكتث ، كًاؿ / رصج ركف رككخني 

أفَّ رظٜؿ اهلل  ككشا كرد خسيدي قتس اهلل ةٖ قٕصى 
ِى الُكتثى   كقرٕاف ةٖ ؼْدث كبالؿ  ٜٚ كأظأث ةٖ زيسدر

كمُد ويٛا، وعأؿ قتس اهلل ةٖ وأمٌْٛا قْيٙ،  ةٖ رباح، 
ِى  قٕص ةالالن خني رصج، ٔا ض٘ف رظٜؿ اهلل ؟ وٌاؿ / جك

                                                           
ٜاز ضالة اجلاوْث  (1) ٜاز ضالة اّىصض ةٛا .كذلٍ جب  ةسارْٛا ، كقسـ ج
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ا قٖ يٕي٘ٙ،  ٜدن ا قٖ يعارقً، كقٕ ٜدن َّٓ قٕ كذالذث أقٕسة كراءق ثي
 ضيل .

ح  وارخْه اّىٌٛاء يف ذلٍ، وٕ٘ٛٓ ٖٔ أرش ةاّترجيح وصَّجَّ
ةؽالف الطالة، كٔ٘ٛٓ ٖٔ أرش ةاّجعذ أم نعذ احلسيد اثلاين 

ًِ يف ذلٍ لألكؿ؛ وصأم  ٜاز، كٔ٘ٛٓ ٖٔ أرش ةاتلىطي اجل
ٜا  ضالة رظٜؿ اهلل  ةاتلىصيي ةني اّىصض ٔ٘ٛا كاجلىِ، كُحْ

ا اكٗج ٗىالن .  يف الُكتث قيل أَّٗٛ

  

 



27 

 

 

 الشرتة :

 

ٕيطيل كاٌّتْث، احىي اّكْٕاءي قيل اظخدتاب  العترة ةني ال
ا. ٔن ا أك اكف إٔا  إذا ضيل ٔ٘ىصدن

ٜا يف اخلػل إذا لٓ ظترة،  / ّحط قْيٙ وٌاؿى اجلٕٜٛر كارخْى
 ، ٍف خيػَّ

ى
ًٙ أ ا ةني يسي  .كًاؿى أُحس/ خيػ رؽن

فَّ اجليبَّ 
ى
 سكٓإذا كعف أخ »/  اؿى ًى    كًس كردى يف احلسيًد أ

ِل  ِى مؤرصة الصَّخِ؛ وْييط  .«ةني يسيٙ ٔر

ا   اجليبُّ  كًاؿ إذا ضيل أخسكٓ وْيجكِ حٌْاء  / »أيغن
ا، وإٍف لٓ حلٖ ٔكٙ  كجٛٙ شحئنا، وإٍف لٓ يلٖ؛ وْي٘طب قطن

ًٙ وْيزػ ر ٍٖ مصَّ ةنيى يسي ٔى ا، كال يرضق   .(1) «ؽن
  

                                                           
شا احلسيدي ركاق اإلٔاـ أةٜ داكد يف العنن، كاكف أُحس  (1) ييطدح ٔا ركاق أةٜ داكد،  ٚك

 ال ييطدح ٔا ركاق . كالشاويعُّ 
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 املواضع اليت ُيصمي فيّا :

 

ٍٖ أجاز الطالة  ٔى ٖى اّىٌٛاءً  ًٔ ًٙ ٜجس ة يف لكل مٜعفو ال ح
  جناظث.

ٍى حلسيد رظٜؿ اهلل  ا لٓ يكؽٖٛ  »/  كذل أقؽيج مخعن
صى ٔ٘ٛا /   « أخسه ًتيل ا كؼٜٛرنا؛  »كَذ كجكْج يل األرض معجسن

 .  « وأيٕ٘ا أدركخين الطالة ضْيجي 

ٖى اّىٌٛاء  ًٔ ٜاعفك ٍٖ ذلٍ ظتكث م ًٔ ٍٖ اظترين  / املضبْث، ٔى
كاملجصزة، كاملٌُبة، كًارقث اّؽصيي، كاحلٕاـ، كٔكاؼٖ اإلةِ، 

 كوٜؽ ؿٛص ةيًج اهللً . 

ٜارًد ق٘س اّترٔشم أَّٗ  ٍى لْدسيد ال ٗيه أٍف ييطيل  ٙ كذل
ٜاؼٖ يف املضبْث، كاملجصزة، كاملٌُبة، كًارقث اّؽصيي،  يف ظتكث م

 كاحلٕاـ، كٔكاؼٖ اإلةِ، كوٜؽ ؿٛص ةيًج اهللً . 

ٜا يف  »شا خسيد / كك ٜا يف مصاةظ اّن٘ٓ، كال حطْ ضْ
 .« أقؽاًف اإلةِ
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ٜا ةأفَّ  ا أضداب الصأم األكؿ وٌال َّٔ أقؽيج  »خسيد  وأ
ا  ٖى األخاديد، ألفَّ ٚشق ٖٔ وغائْٙ  «مخعن ًٔ ٗاظذه ّنريق 
  ًا ال جيٜز نعزَّٕٙ كذلٍ م. 

ٍٖ ذٚب ٔشٚب ة٘اء اخلاص قيل اّكاـ،  ٔى ٖى اّكْٕاء  ًٔ ك
ٜاعف .واظترين   العتكث م

ٍٖ ذٚب ٔشٚب اجلٕف؛ وٌاؿ ةأفَّ اجليه حمٕٜؿه  ٔى كٔ٘ٛٓ 
 قيل الُصاٚث.
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َِ أقاوين الصالة  :  األقواه اليت ليشت ِو

  
ى  ً ل ا حيىعس الطالة إ يل،  إٍذ ا حكٕسٚا املطذى ٓ خيخْه اّىٌٛاء يف أَّٗٛ

، [838]ظٜرة ابلٌصة/ َّ ىم مم  خم حم ُّٱ/ اهلل حكايل يٌٜؿي 
ًسث  »ًاؿ /  أفَّ اجليبَّ  احلسيدكًس كردى يف  إفَّ اهللى حيي

ٜا يف الطالةً  الَّ حلْٕ
ى
ٍٖ أمصق ٔا يشاء، كمما أخسث أ ًٔ » . 
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 حكي الكٍوت :

 

اٌّٜ٘ت يف ضالة الطتح  ذٚب اإلٔاـ ٔالٍ إيل أفَّ 
،    معخدبه

َّ٘ث،   كذٚب الشاويعُّ إيل أَّٗٙ ظ

ضالة الطتح كذٚب أةٜ خ٘يىث إيل أفَّ اٌّٜ٘ت ال جيٜز يف 
ا يف ضالة الٜحص .  كإَّٕٗ

ً٘جى شٛصنا أك أربكني يسقٜ  كًس كردى يف احلسيد أفَّ اجليب 
ـو كيسقٜ قيل آرصيٖ، خيت أٗضؿ اهلل   جئ ٱُّٱ/ قْيٙ  ٌّٜ

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ

 ، وترؾى رظٜؿ اهلل [188]ظٜرة آؿ قٕصاف /  َّ خت  حت
 اٌّٜ٘ت ةكسٚا خيتَّ ّيقَّ اهللى .
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ََ الرَُّجِن واملرأِة يف الصالِة َحدُّ  العورِة ِو

 

 

ٍٖ  ؿاٚص ٔشٚب اإلٔاـ ٔالٍ  ًٔ ظنن أفَّ ظتر اّكٜرة 
 .الطالة

ا ٖٔ   . وصكض الطالةكذٚب أةٜ خ٘يىث كالشاويع  إيل أَّٗٛ

 مم خم حم جم يل ىل ملٹٱٹٱُّٱ

 َّ مه جه ين ىن من خنحن جن  يم ىم
 [ .31]ظٜرة األقصاؼ/

ٍٖ ُحِ األمص ٔى جلسب اقيل  َّ يل ٱُّٱيف ًٜل حكايل  وٕ٘ٛٓ 
  .ةأفَّ ظتر اّكٜرة ٖٔ ظنن الطالة وٌاؿ

ِى األمص قيل  ٜجٜبكٔ٘ٛٓ ُح ٜجٜب ظتر اّكٜرة .و ال  ٌاؿ ة
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ََ الرجن يف الصالة ؟! ّلٖ !   وا حدُّ العورِة و

ذٚب اإلٔاـ أةٜ خ٘يىث كاإلٔاـ ٔالٍ كاإلٔاـ الشاويعُّ  إيل 
ٔا ةني الرسة إيل  –أم الصجِ  –اٌّٜؿ ةأفَّ خسَّ اّكٜرةً ٔ٘ٙ 

 .الصكتث 

ٜأحاف= اّكٜرة كًاؿ ةكغٛٓ /  ًِ  ٖى ًٔ  ٕٚا الع  وٌػ . الصج

كظتب إرخالوٛٓ يف ذلٍ راجف إيل ٔا كرد يف خسيد 
سو   .«اّىزش قٜرة  »ًاؿ /    أفَّ اجليبَّ  جٚص

خرس  اذلم يٌٜؿ ويٙ / أفَّ اجليبَّ  خسيد أنطو ك
ٔى  ٍٖ خى  ٜ جالطه   أضداةٙ . فى وزشق، ٚك

أظ٘س، كخسيد = / خسيدي أنطو  كًاؿ اإلٔاـ ابلزارمُّ 
ٚى   أخٜط.=  سو جص

 ووا حدُّ العورة وَ املرأة يف الصالة ؟! 

ٜجٙ أكرثي اّكْٕاءً قيل أفَّ  دميف ةسٗٛا قٜرة ٔا رال ال
 كالُىني .

 ًسٔٛا ّحعج ةكٜرةو .إيل أفَّ  كذٚب أةٜ خ٘يىث 
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املصأةى إيل أفَّ  ةلص ةٖ قتس الصُحٖ كاإلٔاـ أُحس كذٚب أةٜ
 .لكٛا قٜرة 

كظتب اخلالًؼ يف ٚشق املعأّث ؛ راجفه إيل ٔا وٕٛٙ اّىٌٛاءي 
ٍٖ ًٜؿ اهلل   َّ ىننن من زن رن مم  ام يل ٱُّٱ / ًٔ

  .[31/]ظٜرة اجلٜر

ٜدى رى  ٍٖ ٕى فى  ؛ ةأَّٗٙ ال  ا جصت ةٙ اّكادةٔى ذلٍ  ٍٖ ًٔ  أم أفَّ املٌط
ٕا ّحعا  ٜجٙ كالُىني ذٚبى إيل أَّٗٛ ٜ ال  ةكٜرةو .يعتر، ٚك

 ووا ِو المباس اجملزئ لمىرأِة يف الصالة ؟!

، كمًخاره  ٜ املصكمُّ قى درعه  . ٖ اعئشث كٔيٕٜٗث كأـ ظْٕث، ٚك

وإٍف ضَّْج املصأة مُشٜوث ؛ أاعدت الطالة يف الًٜج كبكسق 
ا حيكيس يف الًٜج وٌػ .  . إاٌل أفَّ اإلٔاـ ٔالًكن يصم أَّٗٛ

ـٌ ظْٕث  كم قٖ أ ا ري ٕى ً ا ظأّج رظٜؿى اهللً  كذلٍ ل أَّٗٛ
يف اخلٕار، كادلرع العاةل،  »ٔاذا حيطيل ويٙ املصأة ؟! وٌاؿ /  

 .« إذا ميتج ؿٜٛر ًسٔيٛا
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ا قٖ أـ املؤٔ٘ني اعئشث  كم أيغن ا ري ٕى ً  قٖ اجليب  كل
ٙي ًاؿى /   . « ال يٌتِ اهلل ضالة خائظو إالَّ خبٕار »أَّٗ

ٜد ةاحلائظ ٚ٘ا  ، َٕا ًاؿ  ملديظأم اّيت ةْنج ا= كاملٌط
. ًٓ  ةٙ اعٔث أِٚ اّكْ
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 حكي رفع اليديَ يف الصالة  :

 

ٖى اّىٌٛاءً أفَّ روف احلسيٖ ٖٔ  ًٔ  .ظنن الطالةيصم اجلٕٜٛر 

ٍٖ أضداةٙ إيل اٌّٜؿ  ًٔ ٜجٜبكذٚب داكد كدماقث  روف  ة
 . احلسيٖ يف الطالة

كظتب ارخالوٛٓ يف ذلٍ راجفه إيل ٔكارعث ؿاٚص خسيد 
وصائظ الطالة ًّىكِ اجليبل  ٓاذلم ويٙ حكْي أيب ٚصيصة 
 . 

  وتكغٛٓ يصم أفَّ األضِ يف أوكال 
ى
ِٕ قيل  فٍ أ ُتي

ٜجًٜب  ِي قيل مري ذلٍ.ال   ، خيت يسؿَّ ادلحل

ٍٖ يصم أفَّ األضِ أالَّ يضاد ويٕا ضحَّ ةسحلِ كاعحو  ٔى كٔ٘ٛٓ 
ٍٖ ًٜؿو ذاةج أك إدماع. ًٔ 
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 :وضع اليديَ إحداِىا عمي األخري 

 

ا كردى  قصً َى  ٕى ً ٍى ل ٔالٍ ذلٍ يف اّىصض كأجازق يف اجلىِ، كذل
ٌِ ويٛا  ة اجليبل اليف ةكظ اآلذار اّيت ةح٘ج ضىث ض كلٓ ي٘ي
 أَّٗٙ اكف يغف احلٕين قيل اّحرسم .

ٖى اّىٌٛاء قيل أفَّ كعف احلس احلٕين  ًٔ ةحٕ٘ا ذٚبى اجلٕٜٛر 
 ٍٖ ًٔ ٜا  ، كذلٍ ملا ذتجى أفَّ ظنن الطالةقيل اّحرسم  اجلَّاس اكٗ

ٍى .  يؤمصكفى ةشل
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 وا جيب عمي املأووً أُ يتبع فيْ اإلواً ؟!

 

ٜال كأوكال؛ إالَّ يف ًٜؿ اإلٔاـ / ظٕف اهلل ملٖ  يف دميف أً
ٔى  ا ملصضو ق٘س  إٔأث  أجازى  ٍٖ ُحسق، كيف جْٜظٙ إذا ضيلَّ جالعن

 اجلالط.
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 الٍزوه إلي الشجود :

 

ٜد ِٚ يغف ارخْهى اّكْٕاءي يف َيىيث  اّزنكؿ إيل العج
 املطيل يسيٙ ًتِ ركتتيٙ، أك ركتتيٙ ًتِ يسيٙ ؟!

ٜاردة ؛ َٕا يف  كارخالوٛٓ يف ذلٍ إيل حكارض الصكايات ال
ٍجص ًاؿ / " رأيجي رظٜؿى اهللً  إذا ظجس كعف  خسيد اةٖ خي

 كإذا ٗٛظى روف يسيٙ ًتِ ركتتيٙ " .ركتتيٙ ًتِ يسيٙ، 

ًاؿ / ) إذا  أفَّ اجليب  كًس جاء يف خسيد أيب ٚصيصة 
ظجس أخسكٓ وال يُبؾ َٕا يُبؾ ابلكري، كحلغف يسيٙ ًتِ 

 ركتتيٙ (.

يف إقالـ املًٜكني أفَّ ذلٍ   كيصم اإلٔاـ اةٖ اٌّيٓ
ٜ دمفه جيس ةنيى   . الصكاياتً  يخًٜه قيل ضدث املطيل كظ٘ٙ، ٚك
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 الشجود يكوُ عمي سبعة أعضاء : و
ٜد يلٜف قيل ظتكث ٌس احىي اّكْٕاء قيل أفَّ و العج

ٜجٙ، كاحلسيٖ، كالصكتتني، كأؼصاؼ اٌّسٔني ، ال  .(1)أقغاءو

كًس كردى يف ةكظ احلسيد / ) أمصتي أٍف أظجسى قيل ظتكث 
  (.أقغاء 

                                                           
ٍٖ حٍْ األقغاء؛ ِٚ ييتؽِ الطالة ؟! (1) ٜد قيل قغٜ ًٔ  ٌٗص العج

ًٙ دكفى  ًٙ دكف جتٛخٙ = يصم ٔالٍ / أَّٗٙ إف ظجس قيل جتٛخ ًٙ = جاز ، كإٍف ظجس قيل أٗى أٗى
ا . كًاؿ أةٜ خ٘يىث / ةِ جيٜز،  لٓ جيض ،  كًاؿ الشاويعُّ / ال جيٜز إالَّ أف يعجس قْيٕٛا دميكن

ٜاجب ٜٚ أخراؿ ةكظ ٔا ي٘ؽْي قْيٙ اإلظٓ أك  كظتب إرخالوٛٓ يف ذلٍ راجفه إيل ِٚ ال
  لكٙ ؟!

ٜد قيل ؼاًات اّكٕأث ؟ ِ يطح العج  !ٚك
ٜا يعجسكف قيل  ٜارد يف ابلزارم / ) اكٗ ٜاز ذلٍ لْدسيد ال احىي اجلٕٜٛر قيل ج

 اٌّالنط كاّكٕائٓ (.
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 التشّد :

 

اّىٌٛاءً أفَّ  ٖى ًٔ  يصم اإلٔاـ ٔالٍ كأةٜ خ٘يىث كدماقثه 
 ، ٜاجبو  اّتشٛسى ّحط ة

ٜجٜبٙ؛ كبٙ ، كأُحس  كذٚتج ؼائىث إيل اٌّٜؿ ة ًاؿ الشاويعُّ
 .  كداكد

ا كردى يف احلسيد / " اكف رظٜؿ اهلل  ٕى ً ييكْٕ٘ا اّتشٛس  ل
ٖى اٌّصآًف " ًٔ  .(1)َٕا ييكْٕ٘ا العٜرةى 

  

                                                           

كًس كردى يف اّتشٛس ضيل َررية لكٛا ضديدث، َتشٛس قٕص ) كارخارق ٔالٍ ( ،  (1)
ٜد، كحتكٙ اإلٔاـ أُحس .  س قتس اهلل ةٖ ٔكع ٌٛ ٜوث تش  كارخار أةٜ خ٘يىث كأِٚ الُ

ٖى  كظتب ارخالوٛٓ يف ذلٍ راجفه إيل ارخالؼ ؿٜ٘ٗٛٓ يف األرجح ٔ٘ٛا . كًس ذٚبى َرريه ًٔ
ا لكٛا ضيل اّىٌٛاء إيل أفَّ ذلٍ لكٙ قيل اتلزيري،  خيتَّ ًاؿ الشاويعُّ يف الصظاّث / " أَّٗٛ

ٜد " ٜ املٌط  .اٚ حكـيٓ هلل؛ ٚك
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ََ الصالة :  التشميي ِو

 

ًٙ ٜٛري اّىٌٛاءً دمًاؿ  ٜجٜب   .ة

ٍى ملا كردى قٖ    . «كُتْيْٛا اّتعْيٓ  »/   اجليبل  كذل

ٜاجبو / كًاؿ اإلٔاـ أةٜ خ٘يىث كأضداةٙ    .ّحط ة

كدحلْٛٓ ٔا كرد قٖ قتس الصُحٖ ةٖ زياد اإلوصييٌق أفَّ قتس 
ٜادق، خسذاق قٖ قتس اهلل ةٖ  الصُحٖ ةٖ راوف، كبلص ةٖ ظ

ِي يف  »ًاؿ /  أف اجليبَّ   قٕصك ةٖ اّكاض إذا جْطى الصج
يعْٓ وٌس حٕج ضالحٙ ، وأخسثى ًتِ أٍف ي ًٙ  «. آرص ضالح

ٜجًٜب  اٌّائْنيى  اّىٌٛاءً  ٖى ًٔ  كاجلٕٜٛري  ًٓ  ة ٍٖ اّتعْي ٔى ؛ ٔ٘ٛٓ 
ٜاجب قيل امل٘ىصد كاإلٔاـ تعْيٕث كاخسة، كارخارى ٔالٍ  ًاؿى ال

ٜـ تعْيٕخني، كلإلٔاـ تعْيٕث كاخسة .  لْٕأم
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 : لمتشّد ِيئة اجلموس 

 اإلٔاـ يصم 
ى
احلٕين  ٙي رجْى  ي٘طبى  فٍ أةٜ خ٘يىث  كأضداةٙ / أ

 كيٌكس قيل رجْٙ اّحرسم .

ًٙ إيل األرض، ك يٌٜؿ اإلٔاـ ٔالٍ كأضداةٙ / كييىيض ةآحلخ
 كي٘طب رجْٙ احلٕين كيثين اّحرسم، 

 كجْٜس املصأة ًق٘سق َجْٜس الصجِ .

ؽى الشاويعُّ ةني اجلْعث الٜظؽي، كاألررية؛ وٌاؿ يف  كوصَّ
 ٔالٍ . الٜظؽي ةٕرِ ًًٜؿ أيب خ٘يىث، كيف األررية ةٕرِ ًٜؿً 

كظتب ارخالوٛٓ يف ذلٍ راجف إيل ارخالؼ اآلذار يف 
 .رب اّكاملني ذلٍ، كاألمص ويٙ ظكث، كاحلٕس هلل

 اجلمشة الوسطي واألخرية  :
، اجلْعث الٜظؽي ظ٘ثذٚب أكرث اّىٌٛاء إيل اٌّٜؿ ةأفَّ 

ي٘ث اثلاةج / أَّٗٙ كّحعج ةىصض،  ا كردى يف خسيد اةٖ حبي ٕى ً  ل
ٜظؽي، كلٓ جيُبٚا كظجس هلا .  أظٌػى اجلْعث ال

ا وصض .  كششَّ ةكظ اّىٌٛاء وٌاؿ ةأَّٗٛ
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ا  ا اجلْعث األررية وأمْب اّىٌٛاء قيل اٌّٜؿ ةأَّٗٛ َّٔ كأ
ٍى ، وصض / ) اجْط خيت يف ةكظ احلسيد ًٌّٜؿ اجليب كذل

ا (.  حؽِٕئ جالعن

ا .كششَّ ا ا ّحعج وصعن  بلكظ وٌاؿ ةأَّٗٛ
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الشّوأحكاً سجود 

(1)

 : 

 

   : أسباب الشّو يف الصالة

 -ذالذث /

 الضيادة، (1

 اجلٌص، (8
 الشٍ . (3

 حكي سجود الشّو : 

؛ارخْه اّىٌٛاءي يف خ ٜاؿو ٜد العٜٛ قيل ذالذث أً  لٓ ظج

ٜد العٜٛ ظ٘ثوشٚب الشاويعُّ إيل اٌّٜؿ ةأفَّ   ، ظج

 .ىصعيخٙكذٚب أةٜ خ٘يىث إيل اٌّٜؿ ة

ٜد العػٜٛ لألوكػاؿ  ٍه وريم أَّٗٙ إٍف اكف ظػج ا اإلٔاـ ٔال َّٔ أ
 .ٔ٘سكبه ، كإٍف اكف لْضيادة = وٜٛ كاجتنااجلاًطث = ويُٜف 

 

                                                           
ٕيطيل جلُب ا (1) ٜد العٜٛ = قتارة قٖ ظجسحني يعجسٕٚا ال خلِْ احلاضِ يف ظج

 ضالحٙ ٖٔ أجِ العٜٛ.
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 ووضع سجود الشّو :
ٜد العٜٛ يلٜف ًتِ العالـ،   يصم الشاوكيث أفَّ ظج

ٜد العٜٛ يلٜف ةكس العالـ،  كيصم احل٘ىيث أفَّ ظج

ا املالُيث وك٘سٚٓ؛ إٍف اكف  َّٔ ٜد جلٌطافو = اكف ًتِ كأ العج
 العالـ ، كإٍف اكف لضيادةو = اكف ةكس العالـ.

ٜد لْعٜٛ يلٜف ًتِ العػالـ  كيصم اإلٔاـ أُحس أفَّ العج
ٜاعػػف اّػػيت ظػػجس رظػػٜؿ اهلل  ويٛػػا ًتػػِ العػػالـ،  يف امل

ٜاعف اّيت ظجس رظٜؿ اهلل  ويٛا  كيلٜف ةكس العالـ يف امل
 ةكس العالـ.

ا أِٚ اّـاٚص وري َّٔ ٜاعف كأ ٜد لْعٜٛ إال يف امل كفى أَّٗٙ ال ظج
ويٛا وٌػ، كمري ذلػٍ إٍف  اّيت ظجس رظٜؿ اهلل  (1)اخلٕعث

ا = أيت ةٙ، كإف اكف ٗسةنا = وال يشء قْيٙ.  اكف وصعن

                                                           
 يف َخاةث " زاد املكاد يف ٚسم رري اّكتاد " /  ًاؿ اةٖ اٌّيٓ  (1)

ٓى  ٌْ ٌٓ  " كىظى رٍصي ثي ا اٍّكى ٌٔ ً إ صي كى ٍٛ ـٌ ا اّ ٌٔ ًِشٌ إ ٍ اٍّكى يتى الى ل ضى خىنٍيً يًف إٍخسى ٍككى ٍٖ رى ًٔ
ٌُبي ًخنيى  ـً ييلى ى ـً كىاٍّلَكى تىنٍيً بىٍكسى الٌعالى ٍجسى سى ظى جى ٌٓ ظى ٓى ثي ٌْ ٌٓ ظى ا ثي ٛى ٌٕ تى

ى
ٌٓ أ ٓى ثي ٌْ حىلى

 . في ٌُبي ًخنيى يىٍصفى ٌٓ ييلى سي ثي ىٍعجي  =ي
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ٙي ًاؿ /  ضػيل  ىٍي٘ث أَّٗ كم قٖ اةٖ حبي كادلحلِ قيل ذلٍ / ٔا ري
رككخني، ذٓ ًاـ وْٓ جيْط، وٌاـ اجلَّاس ٔكٙ،  جلا رظٜؿ اهلل 

ٜ جالط. ا ًيض ضالحٙ؛ ظجس ظجسحني ٚك َّٕ  وْ

إذا  »ًػاؿ /  أفى اجلػيبَّ  كجاء قٖ أيب ظكيس اخلػسرم 
ِل  ػا ، وْيطػ ضيل أخسكٓ وْٓ يسر كػٓ ضػيل أذالذنػا أـ أربكن
ٜ جالط ًتِ اّتعْيٓ، وإٍف اكٗػج  رككث كّحعجس ظجسحني ٚك

ٚا رامعػث؛ شػىكٛا ةٛػاحني العػجسحني، كإٍف الصككث اّيت ضالَّ 
ٓه لْشيؽاًف   .«اكٗج راةكث؛ والعجسحاف حصمي

                                                                                                                                                    

اكي =  ةٜي دى
ى
صى أ َى ٌف اجلٌيًبٌ كىذى

ى
ًًٔشٌم أ سى  د كىاّتٌرٍ ٌٛ ىشى ٌٓ ت تىنٍيً ثي ٍجسى سى ظى جى ٍٓ وىعى ًٛ ً ىٌل ة ضى

ٓى كىًىاؿى  ٌْ ٌٓ ظى .  ثي ًصيبه ٖه مى عى ًًٔشٌم/ خى  اّتٌرٍ
تىٍيًس  ٖي خي ثي ٍب ٍْدى ٙي ؼى كى ٍدرى

ى
، وىأ ثه ٍككى ةً رى ٍٖ الٌطالى ًٔ ىؼى كىًىٍس ةىيًقى  ٓى كىاٍٗرصى ٌْ ا وىعى ٔن ٍٜ ىٌل يى كىضى

ٌى  ل فى ـى اهلل ًىا
ى
الن وىأ صى ةاًلى مى

ى
ٍعًجسى كىأ ٕى ٍ ِى ال رى فى وىسى ، وىصىجى ثن ٍككى ةً رى ٍٖ الٌطالى ًٔ ىًعيج  اؿى ن

ٍُحىسي 
ى
ـي أ ا ٔى صىقي اإٍلً َى ثن . ذى ٍككى ٌ٘اًس رى ىٌل لًْ ةى وىطى  . الٌطالى

 ٌْ ٜا/ ضى ي ؟ ًىال ا ذىاؾى ٔى ةً؟ ًىاؿى كى ي زًيسى يًف الٌطالى ِى لى ي ًٌ ا وى ٍعن صى مخى ٍٛ ـٌ ىٌل اّ ا كىضى ٍعن ٍيجى مخى
 . ًٙ ْىٍي يه قى ٌخىى ٔي  ٌْٓ ا ظى ٔى تىنٍيً بىٍكسى ٍجسى سى ظى جى  وىعى

ٓى  ٌْ ٌٓ ظى ثن ثي ٍككى ٍٓ رى ًٛ ً ىٌل ة جى وىطى صى صىقي اجلٌاسي وىزى َى ي وىشى زٍنًلى ٔى ِى  رى ٌٓ دى ذنا ثي رٍصى ذىالى ىٌل اٍّكى كىضى
ٓى . ٌْ ٌٓ ظى تىنٍيً ثي ٍجسى سى ظى جى ٌٓ ظى  ثي

 ٍ٘ ًىؾى خى ا خي ٔى ٜعي  ٕي ٍ ا دلى شى ٛى ٙي فى
  ًىٍس ٜىاًعفى كى ثي مى ٍعى ٜى مخى ٚي ةً كى ً يًف الٌطالى ًٜق ٍٛ ٍٖ ظى ًٔ

قي "اٚ. ًٙ بىٍكسى يًف بىٍكًغ ـً كى ِى الٌعالى ٍت ًٙ قى قي يًف بىٍكًغ ٜدي جي ٖى ظي ٌٕ   حىغى
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ٙي  والشبب يف اختالف الفكّـاء  ظػجس ًتػِ العػالـ،  ؛ أَّٗػ
ٜاعػػف جػػائضة، كأرم أفَّ ُتسيػػس  كظػػجس ةكػػس العػػالـ، وػػك امل

 اّـاٚصيث ال دايع ل. كاهلل أقْٓ .
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 تٍبيّاْت :

ٜد العػٜٛ يلػٜف قػٖ احىي اّىٌٛاء قيل أفَّ   (1) ظج
 ظنن الطالة دكف اّىصائظ كدكف الصاغئب.

ا  (8) ٜدن ا أك ظج ٜدن ا أك ًك ٔن ٕيطيل يف ضالحٙ ًيا إذا زاد ال
ا " = ةؽْج ضالحٙ،  أك ركٜاعن " اعٔسن

ص الضيادة خيت وػصغ ٔ٘ٛػا  –كإٍف اكف ٗاظيًّا  =   –كلٓ يَش
ٜد العٜٛ.  وْحط قْيٙ إالَّ ظج

ص الضيادة يف أذ٘ائٛا = كج بى قْيٙ الصجػٜع ق٘ٛػا، كإف َذ
ٜد العٜٛ.  ككجبى قْيٙ ظج

صى الضيادة يف الصككػث اخلامعػث = جْػطى يف احلػاؿ  كإٍف َذ
يعٌْٓ. َّٓ يعجس لْعٜٛ كي يعْٓ ثي س ذٓ ي ٌٛ  كتش

ٜد  ا كردى قٖ قتس اهلل ةٖ معك ٕى ً ضػيل  أفَّ اجلػيبَّ  ل
ِى ل / أزيس يف الطػالة ؟ وٌػاؿ / " كٔػا ذاؾ "  ا، وٌي اّـٛص مخعن

ٜا ا، وعجس ظجسحني ةكسٔا ظٌْٓ.  ًال  / ضْيج مخعن
كيف ركايث ورين رجْيٙ كاظخٌتِ اٌّتْث، وعجس ظجسحني 

ٓى .  ، ذٓ ظَّْ
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العالـ ًتِ حٕاـ الطالة ٔػٖ الضيػادة ويٛػا؛ ذلػٍ  (3)
ٓى املطػيل ًتػِ حٕػاـ  ا يف أذ٘اءً الطالةً، وإذا ظَّْ ٕن ألَّٗٙ زاد تعْي

ا = ةؽْج ضالحٙ.  الطالة ٔخكٕسن

ِو = أاعدى كإٍف اكف  ٖو ؼٜيػػ ص إالَّ ةكػػس زٔػػ ٗاظػػيًّا كلػػٓ يػػَش
، ٍٖ جسيسو ًٔ  الطالةى 

ٖو يعػريو = أكٕػِ ضػالحٙ، كيعػْٓ ذػٓ  ص ةكس زٔػ كإٍف َذ
يعٌْٓ .  يعجس لْعٜٛ، كي

ٍٖ أيب ٚصيصة  ضيل ةٛٓ ضالة اّـٛص  أفَّ اجليبَّ  جاءى ق
ٜاًب  ٓى ٖٔ رككخني، وزصج الرساعف ٖٔ أة أك اّكرص ، وعَّْ

إيل رعتث يف  ف / ًرصت الطالة، كًاـ اجليبُّ املعجًس يٌٜلٜ
ِه وٌاؿ / يا  املعجس واحلأ قْيٛا َأٗٙ مغتاف، وٌاـ رج
رظٜؿ اهلل أنعيجى أـ ًرصت الطالة ؟! وٌاؿ / " لٓ أنٍط، كلٓ 

، وٌاؿ اجليبُّ  لْطداةث  حٌرص " ، وٌاؿ الصجِ / ةيل ًس نعيجى
ـى وط ٜا / ٗكٓ، وخٌسَّ يل ٔا ةيقَّ ٖٔ / " أخيه ٔا يٌٜؿ ؟ " ًال

ٓى . َّٓ ظَّْ َّٓ ظجس ظجسحني، ثي ٓى ذ َّٓ ظَّْ  ضالحٙ ثي
ٍٖ ضالحٙ /  (7) ًٔ ٘نا  َ ٕيطيل ري  إذا ٌٗص ال

-  ، ِل إٍف اكف ًس نيس حلترية اإلخصاـ = وُأٗٙ لٓ ييط
. ٜنا؛ كذلٍ ألفى الطالة لٓ ح٘كٌس ةكسي ا أك ظٛ ٜاء حصكٛا قٕسن  ظ
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ا  - = كإف اكف مري حلترية اإلخصاـ، وإف حصكٙ ٔخكٕسن
ٜنا؛ وإٍف اكف ًس كضِ إيل مٜعػكٙ  ةؽْج ضالحٙ، كإٍف حصكٙ ظٛ
ٖٔ الصككث اثلاٗيث = ةؽْج الصككث اّػيت حصكػٙ ٔ٘ٛػا، كًأػج 
ٍٓ يطِ إيل مٜعكٙ ٖٔ الصككث اثلاٗيػث  اّيت حْيٛا ٌٔأٛا، كإٍف ل
ٜدى إيل الصكٖ املتركؾ ويأيت ةٙ كبٕػا ةكػسق،  = كجبى قْيٙ أٍف يك

 ٜد العٜٛ.كقْيٙ يف لكخا احلاتلني ظج

 إذا ٌٗص املطيل كاجتنا ٖٔ كاجتات الطالة / (5)

ا = ةؽْج ضالحٙ،  -  إف حصكٙ ٔخكٕسن

ِى أٍف ييىػارؽ حمْػٙ ٔػٖ  - ػصق ًتػ كإف اكف ٗاظينا كَذ
 الطالة = أيت ةٙ ، كال يشء قْيٙ .

صق ةكس ٔىارًث حمْٙ ًتػِ أٍف يطػِ لْػصكٖ  - كإٍف َذ
 ٜ.اذلم يْيٙ = رجفى وأيت ةٙ، ذٓ ييلِٕ ضالحٙ، كيعجس لْعٛ

صق ةكس كضٜل لْصكٖ اذلم يْيٙ= وال يصجف  - كإٍف َذ
 إحلٙ، كيلِٕ ضالحٙ، كيعجس لْعٜٛ.

 إذا سّا املأووً خمف اإلواً !!

ذٚب اجلٕٛػٜر إيل أفَّ اإلٔػاـ حيٕػِ ق٘ػٙ العػٜٛ، كشػشَّ 
ٜد يف راضث ٗىعٙ. ـى ةالعج  مُدٜؿه وألـض املأمٜ
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كظتب اخلالؼ ةني اّىصيٌني راجفه إيل إرػخالوٛٓ ويٕػا  
ٜـ ٖٔ األراكف ، كٔا ال حيْٕٙ.حي  ْٕٙ اإلٔاـ قٖ املأم

 ويت يشجد املأووً لمشّو ؟!

ٜـ ٌّغػاء ٔػا قْيػٙ  ٜـ ٔف إٔأٙ، ذٓ يٌ إف  –يعجس املأم
ٜدق ًتِ العالـ أك ةكسق . –اكف قْيٙ ًغاء  ٜاء أكاف ظج  كظ

كبٛشا ًاؿ قؽاء، كاحلعٖ، كاجلزػيع، كالشػكيب، كأُحػس، 
كػِ  كأةٜ ذٜر، كأضداب الصأم . ٌّٜؿ رظٜؿ اهلل  ا جي / ) إًَّٕٗ

َّٓ ةٙ ( .  اإلٔاـ حلؤح

ـه / يٌيض ٔا واحٙ ذٓ يعجس، كبٙ ًاؿ اةٖ ظرييٖ،  كًاؿ ًٜ
 كإظداؽ.

 سّا . ََِىالتشبيح والتصفيل ِل

 ّجعاءً.ًاؿ ٔالٍ كدماقث / اّتعبيح لْصجاؿ كا

كًػػاؿ الشػػاويعُّ كدماقػػث / لْصجػػاؿ اّتعػػبيح، كلْجعػػاء 
 اتلطىيي.
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ٜارد يف  كظتب إرػخالوٛٓ يف ذلػٍ راجػفه إيل احلػسيد الػ
ٍٖ ٗاةػػٙ يشءه يف  »ذلػػٍ،  ػػ ٔى ٔػػايل أراكػػٓ أكػػرثحٓ اتلطػػىيي، 

ػا اتلطػىيي  ٕى ضالحٙ؛ وْحعتح، وإٗٙ إذا ظتح اتلىػج إحلػٙ، كإجَّ
 .  « لْجعاء

ٜـ  ٜا يف ٔىٛػ ػا اتلطػىيي لْجعػاء »وارخْى ؛ وٕػٖ  « كإَّٕٗ
ذٚب إيل أفَّ ٔكين ذلٍ أفَّ اتلطىيي خلٓ لْجلعاء؛ ييطػىٌٖ 
، كٖٔ وٛٓ ٖٔ ذلٍ ذـ اتلطػىيي، ًػاؿ / الصجػاؿ  َّٖ يعتد كال ي

ٜاء.  كاّجعاء يف اّتعبيح ظ

   تتىة : 

ٓى اإلٔاـ ًتِ حٕاـ ضالحٙ، كيف املأمٜٔني ٖٔ واحٛٓ  إذا ظَّْ
ٜا ٌّغاء ص اإلٔاـ أفَّ قْيػٙ  ةكظ الطالة، وٌام ٔا واحٛٓ، ذٓ َذ

ٜا ٌّغاء  ا يف ضالحٙ، وٌاـ يخٕٛا؛ وإف املأمٜٔني اذليٖ ًام ٌٗطن
كف ةػني أٍف يعػخٕصكا يف ًغػاء ٔػا  ٔا واحٛٓ ٖٔ الطالة خمػريَّ
ٜق ،  ٜا ٔف اإلٔاـ ويخاةك واحٛٓ ، كيعجسكا لْعٜٛ، كبني أٍف يصجك

ٜا ٔا واحٛٓ ظجسكا لْعٜٛ. ٓى كًغ  وإذا ظَّْ
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