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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 قال ؿبمد بن علي الرتمذي )اغبكيم(. 
)دعاااا اؼبينااادهن إا صاااذ  الساااليات اػبماااه    ضبااا  م ااا  علاااي م   
ف يأ ؽبم في ا أليان الضيافات  لي ال العبد من كل قيل وفعل شيئا من 

  وا قااااايال كا شااااا:ب  . وصاااااي   عااااا:  كا طعمااااا عطاهاااااا   فا فعاااااال  
 اؼبيندهن(. 

 . (919)ص  – يب عبد ال:ضبن السلمي  -« ات  الطبق»
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مقدمة 

اغبمااد ا الااذي ماانع علااب عباااد  بااأعمم الساا ت   وماا   م ماان 
عطاهاااا  أنسااان اؽبباااات  والسااا ة والسااا م علاااب مااان كا ااا  قااا:ة عي ااا  
الساا ة  وملهااأ  إزا ن بلاا  الك:بااات  وعلااب هلاا  وأكاا اب  والسااالك  

 ب  اؼبشلغل  بأسىن الق:بات. د  
إا عبااااد    -تعااااا  -فااامن مااان أعمااام ماااا أسااادا     أماااع ب اااد  
مااا كااان  ابطااا بي اا  وبياا  م  ومااا  -تك:ماا  م اا  وفضاا   -ووصااب م إهااا  

  وعلاااب  أ  زلااا   -تباااا ك وتقاااد  -كااا صم علاااب كااال  دا مااا  بااا  
 وأساس  شع ة )الس ة(. 
  -مش ي ة م ثاي ة    هسام مقاام    وأخبا صاوفضا ل ا كث ة وف ة 

 و  هسعف ال مان بلم مشل اؼبلف:ق م  ا.  - نلياء زاك  -ك ذا 
صذ  العبادة الش:هف   والسل  اؼب يف  أخذت من الش:ع دبكان ساٍم 
 فيااام  وناااا ت فيااا  دبقاااام عاااال م يااام  فكا ااا  كاملااا  ا كااايل  شاااامل  

: با شاالغال ال وا ااد واؼبلممااات  فأتاا  بأنساان مااا هسااعد  ااا ماان   اا
  ا. 

و  غ:و أن كا   ؿبل إسعاد وإه ا  ل في  الساغب   أو كا   
 بيعا وع:سا لقليب اؼبيندهن  بل     عهب إزا كا   عام:ة لل مان  
مسلغل  للمكان  فبذا وغ   تلل ف ال فه شيقا لل سيل ا  وتشا: ب 

 با ع اق تطلعاً إلي ا. 
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  و جاال (1)لعبااد علااب  ()وإمنااا عماام شااأن كاا ة العبااد بمقبااال ا
صااذا كااان ؽبااا ماا  م الع اهاا   ااا علااب اليجاا  اؼبلقاا:    الشاا:هع  اؼبشاا:ف   
فلااام هكي ااايا هاااأتين  اااا خلااايا مااان اؼبعااااا الباط ااا   و  إخااا ً  باؼبعااااا 
الماااص:ة  وإمنااا اهباايء  ااا علااب وجاا  سبااام وكمااال  مقبلاا  في ااا علااب   

 . -تعاا –
لااا  فم ااا   باااد مااان  عاهااا  عبا ب اااا بالسااايا    فااامز كا ااا  بللااا  اؼب   

و عاه  ؼبقام ا باإلسبام واإلكمال علب اليج  اؼب:ضي اؼبقبيل  وؽبذا كان 
صااذا الطاا:ح تبيا ااا ؽبااا  وإهضااانا ؼبسااا ل ا  نااد تاانأ زماا  العبااد  وه ااال 

  ضا ال:ب. 
 إزا بان زل  فمن الك م سيكين علب ؿباو  ث ث   

 س ة وكماؽبا.   تبيان قيام ال األول 
   زك: أ ياع ا وأقسام ا.  الثعين 

 تأكيل اإلكثا  م  ا ش:عيا.  الثعلث 
فل ش:ع بلفسيل زل  وإهضاان  علاب وفاا ماا كاان وا داً   السا   

 مأخيزا ب  ع د الفق اء. 
اساااالفدت مااااادة صااااذا اؼبكلاااايب ماااان شاااا:ني شااااي  ا  تنبياااام م اااام 

 ك   فيا   ولطاف با   باا –الع م  الفقي    كاا  بان ؿبماد ا ظبا:ي 
علااااب ملااااة   )عماااادة الطالااااب(  قااااا اؼبااااذصب  -و فع ااااا باااا  وبعليماااا  

و )بداها  العاباد  - ضبا     -اإلمام م سي  بن هي ه الب ييت اغب بلي 
                              

 .898مكاشف  القليب  (1)



 
 دينعرس ادلوح

 
8 
 

 . - ضب    -وكفاه  ال اصد( للع م  الفقي  عبد ال:ضبن البعلي اغب بلي 
 ع د الع و ؽبا.  وكذل  من بعض كلب الفق اء   كما صي  اص:

 األول 
 يف تبيعن قوام الصالة وكمعذلع 

 ؽبا ج لان تلعلقان  ا   -كسا : عبادات الش:هع    -الس ة 
   فما  بد م   في ا  وصي أكل   تلم إ  ب .  األوىل

 وصذ  في ا أ بع  أشياء  
   الش:وط. األول
   ا  كان. الثعين

 الياجبات.  الثعلث 
  اؼببط ت. الرابع 

 فالش:وط سيكين الك م ع  ا من ج ل   
تع:هف للش:ط  إز صاي   اكاط ح أصال العلام  ماا هلا م  األوىل  

 من عدم  العدم   و  هل م من وجيد  وجيد   و  عدم لذات . 
أو وانااد  -إزا عاادم  -ص ااا–  صااذ  الشاا:وط الاار ساالذك: بيعناام
   – أو وانااد م  ااا –ا عاادم  كاا   الساا ة  وإزا وجاادت  –م  ااا 

 هل م م   إجياد الس ة. 
إن مل هكان  –  ما هليقف علي ا ك   السا ة  -ص ا–واؼب:اد  ا 

وتسالم:  –وذباب قبل اا  –أي   مان السا ة  –وليس  م  ا  –عذ  
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 مع ا ند هناه  الس ة. 
   فل ع أرب ة قيود

 أهنا تليقف الس ة علي ا.  -1
 أهنا ليس  من الس ة.  -9
 قبل الس ة. أ   هؤيت  ا  -8
 أن تسلم: ند هناه  الس ة.  -4

 عددصا   ف ي تسع    وصي   الثعنية 
اإلساا م   فاا  هسااا اإلتيااان بالساا ة ماان الكاااف:   وإن أتااب  -1

  ا ف  تقبل م  . 
 العقل  ف  تسا من اهب ين.  -9
 اللمي   ف  تسا من السيب الذي مل ميي .  -8

  كااال عباااادة   إ    اغبااا  فااا   وصاااذ  الشااا:وط الث ثااا  هاااؤيت  اااا
 هشرتط اللميي  فيسا فبن مل ميي . 

 الط ا ة  والط ا ة من اغبدث  واغبدث  يعان   -4
 أكغ:  فيهب باليضيء.  -أ
 أكن  وجيب بالغسل.  -ب

ال »وع ااااد فقااااد اؼباااااء هااااؤيت بااااالليمم  أو خشااااي  الضاااا:    غبااااده  
ا  مسااااالم ] و  «أحااااادث حااااا  ي و ااااا  إذايقباااااال هللا حاااااالة أحااااادكم 

994 .] 



 
 دينعرس ادلوح

 
11 

 
دخااااايل اليقااااا   وأوقاصاااااا طبسااااا    تساااااا السااااا ة إ  فيااااا    -5

ِمِنَ    -تعاااا  –ودلياال زلاا  قاايل    َل َعلَااُ اللِماا ل ِإنَّ الصَّاااَلَة َكعنَاا
ِقوتًااع   - ضااي   ع اا   –[ وقااد قااال عماا: 118 ]ال ساااء  ِكَ عبًااع َمول

  ب . ؽبا     تسا إ  -تعاا–الس ة ؽبا وق  ش:ط    
 وبيان أوقات السليات علب اللايل 

 إا  ماان  وال الشاامه ماان وساا  السااماء كبااي اؼبغاا:ب الظ اار( 1
أي الماال ال ا ااد  –ساايظ  اال الاا وال  –أن هساا   اال كاال شاايء مثلاا  

 .  -عن  ل ال وال
 ( ال صر 2

وقاا  ا خليااا   ماان وقاا  أن هساا   اال كاال شاايء مثلاا   األول 
 . -يظ وق  ال والس –إا أن هس   ل كل شيء مثلي  

وق  الض:و ة  من وق  أن هس   ل كل شيء مثلي  إا  الثعين 
 غ:وب الشمه. 

ماااان غاااا:وب قاااا:ص الشاااامه إا أن هغيااااب الشاااافا  ( ادلغاااارب 3
 ا ضب:. 
 ( ال شعء 4

وقاا  اخليااا    وصااي  ماان غياااب الشاافا ا ضباا: إا ثلاا   األول 
 الليل. 

الليااال إا طلااايع وقااا  الضااا:و ة   وصاااي  مااان ا ل ااااء ثلااا   الثاااعين 
 الفه: السادق. 
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 من طليع الفه: السادق إا ش:وق الشمه /  ( الفجر 5
 سرت العي ة   وسرتصا هسا بقيدهن.  -6

 سرت ما جيب سرت  من البدن. األول   
 أن هكين بسات:   هسف البش:ة.  الثعين 
 اجل اب ال هاس    وذبل ب   مياضم ث ث    -7
 البدن.  -أ
 الثيب.  -ب
 البقع .  -ج

 وصذا كل  علب القد ة وا سلطاع . 
 اسلقبال القبل .  -8
 ال ي   وؽبا قيدان   -9
العلاام باااؼب يي  وهشاارتط تعياا  الساا ة الاار هساالي ا إن كا اا   -أ

 الس ة معي    إ  ال فل اؼبطلا. 
أي   ع د تكب ة اإلنا:ام  –أن تكين ال ي  ع د أول العبادة  -ب

 أو قبيل ا بيس .  –
 هشرتط تعي  ال ي      تنبيم  

 اإلمام  لإلمام.  -أ
 ا  لمام للمأميم.  -ب
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 وأما ا  كان ففي ا ث ث مسا ل  

 تع:هف ال:كن   إز صي  جا ب الشيء ا قيظ.  األويل 
 عددصا وأقسام ا.  الثعنية 

 فأما عددصا ف ي أ بع  عش:  ك ا. 
 وأما أقسام ا ف ما قسمان  

   وصي  أ كان قيلي  األول 
 ( تكب ة اإلن:ام   وؽبا قييد ث ث    تسا إ   ا  1)
 أن تكين بلفظ )  أكن(.  -أ
 أن تكين بسيت أقل  إظباع  فس .  -ب
عليااا  السااا م    –أن تقاااال ناااال القياااام   الف:هضااا   لقيلااا   -ج

 ملفا علي .  «إذا قمَ فكرب»
–ػباد ي ( عان أيب ساعيد ا11994وزل  ؼباا  وا  اإلماام أضباد )

الصاالة فععادلوا حافوفكم   إىلقما م  إذا»م:فيعاً    - ضي   ع  
 .  «وسدوا الفرج  فإذا قعل إمعمكم  هللا أكرب  فقولوا  هللا أكرب

ال حاالة »  - ضاي   ع ا –( ق:اءة الفاربا   غباده  عباادة  9)
  وا  الب ا ي ومسلم. وهلع  علي    «دلن مل يقرأ بفعحتة الك عب

 ا كامل . ق:اءص -أ
 أن تكين بللفظ.  -ب
 أن تكين   ؿبل الق:اءة.  -ج
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( اللش د ا خ   وصي  الل ام كال علاب ؿبماد  وهاؤيت با  بعاد 8)
 اهب ئ من اللش د ا ول. 

 ول  قييد  
 أن هؤيت ب  كامً .  -1
 أن هكين بللفظ.  -9
 أن هكين بسيٍت أقل  إظباع ال فه.  -8
  أن هكين   اعبلي  لللش د. -4
وفي اااااا قيااااايد «وحتليل اااااع ال ساااااليم»اللساااااليملان   غباااااده     -4
 ث ث   
 أن تكين بلفظ  الس م عليكم و ضب   .  -1
 أن تكين   جلي .  -9
 أن تكين ب ي  اإل س:اف من الس ة. -8
 أن تكي ا اث ل .  -4

 وأما الثاا  فأ كان فعلي   وصي  
من كاااان قياماااا  فياااا  ( القياااام ماااام القاااد ة   الفاااا:ض  م لسااابا فاااا1)
 مل هسا اإلتيان بال:كن.  -حبي    هسمب قا ما  –مي ن  أواكب اء 

كالب  –وقيل ال يب َوِقوِموا ّلِِلَِّ قَعنِِ  َ  -تعاا–ودليل  قيل   
 «حااال قعامااع فااإن مل تساا اع فقععاادا   »لعماا:ان    -  علياا  وساالم
 [. 1117] وا  الب ا ي 
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وقيلا  َوارلَكِ اوا َماَع الارَّاِكِ  َ    -عااات–( ال:كيع  لقايل   9)
مث اركاع حا  »  ناده  اؼبسايء كا ت    -علي  الس ة والسا م –

 ولإلصباع علب زل .   «تامئن راك ع
 وأقل   أن ه  ة حبي  ميك   مه  كبلي  بكفي . 

 وأكمل   أن ميد   :  مسليها  وجيعل  أس  نيال   : . 
قيااد بااأن هكااين  فعاا  مقساايداً باا  القيااام ( ال:فاام ماان ال:كاايع  وه8)

 من ال:كيع  فلي  فم ف عا من شيء مل هكف زل . 
مث ارفاع »   -كالب   عليا  وسالم–( ا علدال قا مااً  لقيلا  4)

 .  «ح  ت  دل قعامعً 
 و  بأ  بمطالل  أشب  باعبلي  ب  السهدت . 

مث اساااجد »   -عليااا  السااا ة والسااا م  –( الساااهيد  لقيلااا  5)
 . «ح  تامئن سعجداً 

وأكماال السااهيد  سبكاا  ا عضاااء ماان ؿباال السااهيد  وا عضاااء 
 سبع  وصي  

 اعبب   وا  ف. 
 الكفان. 
 ال:كبلان. 

 أط:اف القدم . 
 وأقل   وضم ج ء من كل عضٍي. 
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 ( ال:فم من السهيد. 6)
 ( اعبلي  ب  السهدت . 7)
 ئ أقااال   وصاااي  الساااكين   كااال  كااان فعلاااي  وجياااالطمأ ي ااا ( 8)

 السكين. 
   «حاااا  تاماااائن »   -كاااالب   علياااا  وساااالم –ودليلاااا  قيلاااا  
 نده  اؼبسيء. 

 ( اعبلي  لللش د ا ول. 9)
 ( الرتتيب ب  ا  كان  فلي قدم  ك ا أو أخ:  بطل  ك ت . 11)

 صذ  أ كان الس ة أيت  ا علب وج  إجيا  واخلسا  . 
زل  أن عادم وجايد شايء نكم ت:ك ا وعدم اإلتيان  ا   الثعنية 

ماان ا  كااان   الساا ة هبطل ااا  سااياء أكااان زلاا  الاارتك عاان عمااٍد أم 
 عن ج ل أم عن س ٍي  فمن الس ة تبطل وهؤيت بال:كن اؼبرتوك. 

 وأما الياجبات  ففي ا مسا ل ث ث  
 ا وا  تع:هف ا  إز صي  أقيال وأفعال   الس ة. 

 الثا ي     تعدادصا وأقسام ا. 
 العدد ف ي شبا ي  واجبات.  فأما

 وأمع األقسعم ف لُ قسم   
 ا ول  واجبات قيلي   وصي  

( كاااااال تكباااااا ة ساااااايظ تكباااااا ة اإلناااااا:ام  واؼبقساااااايد  تكباااااا ات 1)
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 –عاان ال اايب  - ضااي   ع اا – ا شااع:يا  لقااال  غبااده  أيب ميسااب 

فإذا كرب اإلمعم فركع فكربوا وارك اوا  وإذا  »  -كلب   علي  وسالم
 ] وا  أضبد[.  «رب وسجد فكربوا واسجدواك

 وصذا أم: وصي هقلضي اليجيب. 
أماااا: وصااااي   أن ؿباااال صااااذ  الياجبااااات باااا  ابلااااداء  إاوه باااا  ص ااااا 

كملا  بعاد   أوا  لقال وب  ا ل ا ا   فلاي شا:ع فيا  قبال ناال ا  لقاال  
 . (1)ا  ل اء مل جي   

ي واجباا    وصاا «مسااع هللا دلاان محااد »( اللسااميم  وصااي قاايل   9)
   نا اث    

 اإلمام.  -أ
 اؼب ف:د.  -ب
كالب   عليا   –الل ميد  وصي   نا اؼبأميم   لقيل ال يب  -8
إذا قاعل اإلماعم  مساع هللا دلان محاد   فقولاوا   ربناع ولا  »   -وسلم
 (   2)«احلمد

 ( قيل  سب ان  يب العميم   ال:كيع  والياجب م:ة واندة. 4
 علب   السهيد  والياجب م:ة. ( قيل  سب ان  يب ا 5
 ( قيل   يب اغف: يل ب  السهدت . 6

                              
 .1/447ا م:   ش:ح م ل ب اإل ادات للب ييت  (1)
 ( عن أيب ص:ه:ة.967 وا  الرتمذي ) (9)
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ال حيعت هلل  سالم علي  أي اع »( اللش د ا ول  وصي قايل   7
النيب ورمحة هللا  سالم علينع وعلُ عبعد هللا الصعحل   أشا د أن ال 

 .  «إلم إال هللا  وأن حممداً رسول هللا
شاا د ا خاا  بعااد   واهباا ئ م اا  وإزا كا اا  الساا ة ث ا ياا  أتااب بالل

 .  «الل م حال علُ حممد»
فمن تا:ك ن:فاا مان زلا  عمادا مل تساا كا ت  ل تفااق عليا     

 . (1)كل ا ناده 
وأماااااا الثااااااا فالياجباااااات الفعليااااا   فياجاااااب واناااااد صاااااي  اعبلاااااي  

 لللش د. 
الثالثاا   ماان تاا:ك واجبااا ماان صااذ  الياجبااات عمااداً بطلااب كاا ت   

 س ٍي ل .  وس يا هؤيت بسهيد
مث ا ماا: ال:اباام اؼبلعلااا بقاايام الساا ة وأكاال ا ف ااي تاا:ك اؼباابط ت  

 والك م ع  ا من ج ات. 
  تع:هاااااااااااف اؼبااااااااااابط ت  إز صاااااااااااي   اااااااااااياقض السااااااااااا ة  األوىل  
 ومفسداصا. 

 الثا ي   عددصا  عش: مبط ت  وصي  
 تعمد إنال  معىن الق:ءان   الق:اءة.  -1
     غ  مسل   الس ة. اغب:ك  الكث ة اؼبللابع -9

                              
 .1/448السابا  (1)
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 الدعاء دب ز الد يا    الف:هض .  -8
 م:و  كلب أسيد  يم ب  اؼبسلي وسرتت .  -4
 .  أن ه طا بكاف اػبطاب لغ    تعاا و سيل   -5
الكااا م ولاااي هسااا اً ع:فاااا  لاااي   الااا فه  وهعفاااب عااان اػباااا ج  -6
 س ياً. 
 . بط ن ك ة اإلمام هبطل ك ة من خلف  -7
 اللقدم علب اإلمام.  -8
 ا كل والش:ب  وهسلثىن م   ث ث نا ت.  -9

بقاهاااا طعاااام بااا  أسااا ا    فلاااي  اإل ساااان  أن هكاااين   فااام األوىل
 ا د دصا فس ت  ك ي   ما مل ميضغ ا. 

 أن هكين قد وقم من ام:ئ جاصً .  الثعنية 
 أن هكين هس ا ع:فاً.  الثعلثة 
 مداً. الس م قبل اإلمام ع -11

وأماااا اعب ااا  الثا يااا  اؼبلعلقااا  بالسااا ة  فماااا صاااي مااان قبيااال الكماااال  
 وصي شيئان. 
الساااا ن  وصااااي ملي عاااا  علااااب أ كااااان الساااا ة  وصااااي علااااب  األول 
 قسم   

 س ن قيلي   وصي تسم س ن   األول 
دعاااء ا ساالفلاح  وصااي بعااد تكباا ة اإلناا:ام وقباال ا ساالعازة  -1
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 إظباع  فس . من ال:كع  ا وا  وبسيت أقل  
ساااابحعن  الل اااام وبماااادك  وتبااااعرك امساااا   وت ااااعىل »ولفماااا   

 . ] وا  أبي داود والرتمذي[.  «جدك  وال إلم غريك
ا ساالعازة  ولفم ااا  أعاايز باااا ماان الشاايطان الاا:جيم  وهااؤيت  -9

  ا بعد ا سلفلاح وقبل البسمل . 
عاااد البسااامل   ولفم اااا  بسااام   الااا:ضبن الااا:نيم  وهاااؤيت  اااا ب -8

 ا سلعازة قبل الفارب . 
 قيل )هم (.  -4
 ق:اءة سي ة بعد الفارب     ال:كعل  ا ولي  دون ا خ:ه .  -5
 ج : إمام بالق:اءة   اعب :ه   وأقل   إظباع من خلف .  -6
قااااايل  ساااااب ان  يب العمااااايم ث ثااااااً  واؼبقسااااايد ال هاااااادة علاااااب  -7

 الياندة الياجب . 
السااموات  ومااالء األرض  ومااالء  مااالء»قاايل غاا  مااأميم   -8

 .  «مع شئَ من شيء ب د
 ال هادة علب الياندة الياجب    تسبي ات ال:كيع والسهيد.  -9
الل ااام إين أعاااوذ بااا  مااان عااا اب ج ااانم ومااان » قااايل   -11

 «ع اب القرب  ومن ف نة احمليع وادلمعت  ومن ف نة ادلسيح الدجعل 
 ]أخ:ج  مسلم[. 
 ]الب ا ي[.  «من ادل مث وادلغرمالل م إين أعوذ ب  »وقيل   
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 والدعاء بكل ما صي من شأن اآلخ:ة  أو مشرتكا  ا من الد يا. 

 الثاا  س ن فعلي   وصي  
  فم اليدهن ع د تكب ة اإلن:ام.  -1
 إ سال اليدهن بعد تكب ة اإلن:ام.  -9
 وضم الكف اليمىن علب اليس:ظ رب  الس:ة.  -8
 صبيم الس ة.  ميضم السهيد   إاال م:  -4
 اللف:ها ب  القدم    القيام.  -5
   ال:كيع.  –مم تف:ه  ا كابم  –قبض ال:كبل  باليدهن  -6
 مد الم :   ال:كيع  وجعل ال:أ  نيال الم :.  -7
باااااااال:كبل  مث اليااااااادهن مث اعبب ااااااا  مث  –  الساااااااهيد  –البااااااادء  -8
 ا  ف. 
 سبك  أعضاء السهيد من ا  ض.  -9
ساايظ الاا:كبل  فمك:وصاا   –باشاا:ة ا عضاااء  اال السااهيد م -11
 .  -اؼبباش:ة 
ؾبافااااااة  العضااااادهن عااااان اعب بااااا   والااااابطن عااااان الف اااااذهن   -11

 والف ذهن عن الساق . 
 اللف:ها ب  ال:كبل .  -19
 إقام  القدم .  -18
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 جعل بطين أكابم القدم  مف:ق .  -14
مبساايطل    -   السااهيد - اؼب كباا وضاام الياادهن نااذو  -15

 مضميم  ا كابم. 
 ال:كع  اللالي .  إا فم اليدهن أوً    القيام  -16
 القيام علب كدو  القدم .  -17
 ا علماد علب ال:كبل  باليدهن.  -18
 ا فرتاش    اعبلي  ب  السهدت   واللش د ا ول.  -19

 . وا فرتاش  افرتاش القدم اليس:ظ وجيله علي ا  و سب اليمىن
  و سااب اليمااىن  ماام اليساا:ظاللااي ك وصااي   افاارتاش القاادم  -91

 إخ:اج ما عن ميي    مم جعل اإللي  علب ا  ض. 
وضااااام اليااااادهن  علاااااب الف اااااذهن  مبسااااايطل   مضاااااميمر  -91

 ا كابم ب  السهدت . 
وضاام الكااف اليساا:ظ علااب الف ااذ اليساا:ظ ماام البساا  ؽبااا  -99

الف ااذ اليمااىن ماام ثااة اػب ساا: والضاام  كااابع ا  والكااف اليمااىن علااب 
  ان  الكف  والل ليا باإل ام مم اليسطب.  إاوالب س: 
 اإلشا ة بالسباب  ع د و ود لفظ اعب ل  ) (.  -98

فيق ما:ة وانادة  إااإلشا ة   فم اإلكبم السباب  من رب   تنبيم 
 دون رب:ه . 
الشامال  إاا للفات  للس م ميي اً ومشااً   إ  أن ا للفاات  -94
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 أكث:. 

   تبطل الس ة برتك س ٍ  ولي عمداً  وهباح السهيد لس ي . 
الساا ن لاايه اؼباا:اد م  ااا العلاام  ااا فقاا   وإمنااا اؼباا:اد ربساا   فعااادة 

 -ه:ضباا     -الساا ة  ااا  و  زلاا  هقاايل اإلمااام أبااي نامااد الغاا ايل 
(  فاااا  ه بغااااي أن هكااااين نماااا  ماااان 1/164)إنياااااء علاااايم الاااادهن( )

ساااا   ماااان الفاااا:ض  فاااا  هعلااااا لاااا  ماااان ا ساااا  الفقاااا  أن هلمياااا  لاااا  الفب
كااااف السااا   إ  أ ااا  جياااي  ت:ك اااا فلرتك اااا  فااامن زلااا  هضااااصي قااايل أو 

الطبيب   إن فقأ الع    هبطل وجايد اإل ساان  ولكان ه:جا  عان أن 
 هسدق  جاء اؼبلق:ب   قبيل السلطان إزا أخ:ج    م:ض اؽبده . 

اتااااااب الساااااا ن واؽبيئاااااااات واآلداب   ف كااااااذا ه بغااااااي أن تف اااااام م: 
الس ة  فكال كا ة مل هالم اإل ساان  كيع اا وساهيدصا  ف اي اػبسام 

 ا ول علب كانب ا .أ.صا. 
 اؼبك:وصات   والك م في ا من ج ات ث ث   الثعين 

 تع:هف اؼبك:و   إز صي  ما هثاب تا ك   و  هعاب فاعل . األوىل  
   عددصا وأقسام ا   الثعنية 
 العدد ف ي سبع  وث ثين.  فأما

 وأما أقسام ا  ف ي علب قسم   
 ا ول  مك:وصات قيلي   وصي طبس   

 تك:ا  الفارب  .  -1
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 ا قلسا  علب الفارب    ال:كعل  ا ولي .  -9
  ؤه  ما هس:.  أوالل ميد ع د العطا   -8
ع ااد  ِجِ ااونَ ِإنَّااع ّلِِلَِّ َوِإنَّااع ِإلَيلااِم رَاوصااي قاايل   –ا ساارتجاع  -4

 وجيد ما هغم. 
 السهيد.  أون   ال:كيع ق:اءة الق:ه -5

 الثاا   مك:وصات فعلي   وصي تسع  وعش:ون  
 وضم اليدهن علب السد .  -1
 ا للفات ب  ناج .  -9
الساااااماء   غااااا  نالااااا  ذبشاااااؤ  لااااائ  هاااااؤزي  إا فااااام البسااااا:  -8

 اعبماع . 
 تغميض العي   ب  ناج .  -4
 هشغل عن الس ة. ضبل ما  -5
 افرتاش الذ اع    السهيد.  -6
 أواإلقعااااء  وصاااي  افااارتاش القااادم  واعبلاااي  علاااب العقبااا    -7

  سب القدم  واعبلي  بي  ما. 
 العب  با  ف وكبي .  -8
 عقص الشع:  أي  لي  وإدخال أط:اف    أكيل .  -9
 كف الثيب.   -11
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 سهد.  إزاصبم الثيب بيد   -11
  الكم. تشم  -19
 مه اغبسب  وتسيه  ت:اب و ف  .  -18
 الرتوح دب:ونٍ .  -14
 ف:قع  ا كابم  وتشبيك ا.  -15
 الل س:.  -16
 اللمطي.  -17
 إخ:اج اللسان.  -18
 فلا الفم  أو وضم شيء في .  -19
 اسلقبال كي ة والسهيد علي ا.  -91
اساالقبال وجاا  هدمااي  وكاااف:  ومل اادٍث  و ااا م  و ااا   ومااا  -91

 هل ي   الس ة. 
 أن هكين ب  هدي اؼبسلي قباس .  -99
 تعليا أو كلاب  شيء   القبل .  -98
 كلف ا هدي.   -94
 ا علماد علب اليد   اعبلي .  -95
 ثيباً في  كي ة.  أوضبل فص خامت في  كي ة   -96
 بشيء هسهد علي . زبسيص اعبب    -97
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 مسا أث: السهيد.  -98
 ا بلداء دبا مي م كماؽبا كمدافع  ا خبث  وكبي زل .  -99

   جيب سهيد الس ي علب فعل مك:و .  الثعلثة  أحكعم ع 
مااان كااالب كااا ة علاااب وجااا  مكااا:و  اسااال ب لااا  إعادصاااا فعاااادة  

علاااب وجااا  غااا  مكااا:و   بشااا:ط بقااااء اليقااا    ن السااا ة علاااب وجااا  
   خلل   كماؽبا فلذا كا   اإلعادة مش:وع . مك:و 

صذ  صبل  أنكام تلعلا بالس ة أك  وكماً   أتي ا  ا علب وجٍ  
ميجٍ   وعلب العبد م:اعااة زلا  والع اها  بسا ت  ف اي  أ  اؼباال  وإزا 
كل   فقد أفلا العبد وأقباا  و  أناا ماا هكاين ؿب:وكااً عليا  مثال 

 . -تعاا –ما هسل العبد ب:ب  
)مكاشاف  القلايب( )ص  –ه:ضبا    –قال اإلماام الغا ايل  فعادة 

( وقااد قياال  إن   الساا ة اث اار عشاا:ة ألااف خساال   889 – 898  
مث صبعاا  صااذ  ا ث لااا عشاا:ة ألفااا   اث اار عشاا:ة خساال    فساال  قباال 

 الدخيل   الس ة   وسل  في ا  
عمااال »ال   قاا -كاالب   علياا  وساالم –أوؽبااا  العلاام   ن ال اايب 

 .  «قليال يف علم  خري من عمال كثري يف ج ال
ال حاالة إال » -كالب   عليا  وسالم –والثاا  اليضيء   لقيل  

 .  «با ور
ِخاااِ وا زِينَاااَ ِكمل ِعنلاااَد ِكاااالِ   -تعااااا  –والثالااا   اللباااا    لقيلااا  

ِجد    هعة   البسيا ثيابكم لكل ك ٍة. َمسل
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َل  -  وجاالعاا -وال:اباام  نفااظ اليقاا    لقيلاا   ِإنَّ الصَّاااَلَة َكعنَاا

ِقوتًع ِمِنَ  ِكَ عبًع َمول  هعة   ف:ضا مؤقلا. َعَلُ اللِم ل
َ ااَ   -عاا  وجاال -واػبااامه  اساالقبال القبلاا    لقيلاا   فَاااَولِ  َوجل

َاااَراِم َوَحيلاااِث َماااع ِكنلاااِ مل فَاَولطاااوا ِوِجاااوَ ِكمل َشاااالَر ِ  اااِجِد احلل  َشاااالَر اللَمسل
 هعة كبي . 
إمناااااااع »   -كااااااالب   علياااااا  وساااااالم –   ال ياااااا   لقيلاااااا  والساااااااد

 . «األعمعل بعلنيعت   وإمنع لكال امرئ مع نوى
حترمي ااااع »   -كااالب   علياااا  وسااالم –والساااابم  اللكبااا   لقيلاااا  

 . «ال كبري وحتليلم ال سليم
هعااة   كااليا َوِقوِمااوا ّلِِلَِّ قَااعنِِ  َ  تعاااا  والثااامن  القيااام  لقيلاا  

 قا م . 
ااااَر ِمااااَن  -تعاااااا  –اللاساااام  الفارباااا   لقيلاااا  و  َرِءوا َمااااع تَاَيسَّ فَااااعقال
َآنِ   . اللِقرل

 . َوارلَكِ وا -ع  وجل -والعاش:  ال:كيع  لقيل  
ِجِدوا   -ع  وجل -واغبادي عش:  السهيد  لقيل    .  َواسل
إذا »   -كااالب   عليااا  وسااالم –والثااااا عشااا:  القعااايد  لقيلااا  

ن آخار الساجدة  وق اد قادر ال شا د فقاد  اَ رفع الرجال رأسام ما
 . «حالتم

اػبالم  وصاي اإلخا ص   إافمزا وجدت صاذ  اإلث لاا عشا:ة جلااج 
ِْلِلًصااع لَااِم هقاايل   -تعاااا –للاالم صااذ  ا شااياء   ن    فَععلبِااِد اّلِلََّ 
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ينَ   . الدِ 
  بياااان بااادهم ؽباااذ  ا شاااياء الث ااار عشااا:ة  –ه:ضبااا     –مث شاا:ع 

 وفا ما صي مق:    قيام الس ة وكماؽبا. فل اجع  اؼببلغي ل . علب 
وبعد زك: صذ  ا نكام الماص:ة اؼبلعلق  بالس ة   بد من  اعيا   
كنظ وعممب لألنكام الباط   اؼبلعلق   ا  فامن اعلباا  ا عماال ع اد 
  دا : علب الباطن ومادظ كا ل   و  زلا  هقايل سايد ا  سايل   

حاااوركم  إىلال ينظااار » -تعااااا –  إن   - عليااا  وسااالمكااالب   –
 . (1)«قلوبكم وأعمعلكم  إىلوأموالكم  ولكن إمنع ينظر 

وأسااف أن ه االم أنااد ا بماااص: كاا ت  وهغفاال مااا هلعلااا بالباااطن 
نااد هكااين ا ماا: علااب سبااام  –ماان العماال في ااا  وبيااان زلاا  كمااا هلااي 
   -  إهضاح  نكام الس ة باط ا و اص:اً 

( نضي  القلب  زل  أ     تم : فا دة مان الاللفظ باا قيال 1)
  الساا ة  وا فعااال في ااا ساايظ أهنااا تسااق  الياجااب  ولكاان   تفيااد 
 اؼب:ء   املثال ا م: واجل اب ال  ي  وصي اؼبعن عن خبشيع القلب. 

  كاال كاا ة   جضاا: في ااا  -ه:ضباا     –هقاايل اغبساان البساا:ي 
 يب  أس:ع. القلب ف ي إا العق

 ( اللف م ؼبعىن الك م وا قيال الر هقيؽبا اؼبسلب . 9)
 ( اللعميم ا  وصذا هليلد   شيئ   8)

 وعممل .  -تعاا–ا ول  مع:ف  ج ل   
                              

  وا  مسلم. (1)
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 الثاا  مع:ف  نقا ة ال فه وأهنا مسلعبدة ا زليل  ل . 

 وهليلد من صات  اؼبع:فل   ا سلكا   واػبشيع. 
    وصي  خيف م شؤ  اللعميم. ( اؽبيب4)
   ك ت .  -تعاا–( ال:جاء  فيكين العبد  اجيا ثياب   5)
( اغبياااااء ماااان    إز صااااي مساااال د علااااب اسلشااااعا  اللقساااا    6)
 العمل. 
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 الثعين 
 يف ذكر أنواع ع

ؼبا كا   الس ة أ سا لقليب السااغب   و بيعااً و وناا ل فيسا م  
  وأفضاال عماال هلقاا:ب باا   -تعاااا  –   اإباال ؼبااا كا اا  خاا  ق:باا  

لعباااااد  أ ياعاااااً ماااان  –تعاااااا  –العااااب ل:باااا  الكباااا  اؼبلعااااال  شاااا:ع   
 السليات هأتين  ا   هيم م أو أسبيع م أو ش :صم أو عام م. 

   والصالة نوععن 
 ف:ض واجب  وصذا في  ك تان   األول 
غا:ب والعشااء السليات اػبمه  وصي  الم : والعس: واؼب األويل 
 والفه:. 

 الثا ي   ك ة اعبمع   وصي  كعلان  وأنكام ا مق: ة   ؿبل . 
 الثاا   فل وس    وصي أقسام عدة  

 ما هفعل   الييم والليل   وصي   األول 
 اليت:  وفي  ث ث مسا ل   -أ

 ا وا  أ   س   مؤكدة. 
 الثا ي     عدد اليت:  

الااوتر رك ااة »   -  علياا  وساالمكاالب  –( أقلاا  واناادة  لقيلاا  1
 [. 759] وا  مسلم  «من آخر الليال

  - ضاي   ع  اا –( وأكث:  إندظ عشا:ة  كعا   قالا  عا شا  9
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يصااالي بعللياااال إحااادى »  -كااالب   عليااا  وسااالم–كاااان  سااايل   

 [. 696] وا  الب ا ي «عشرة رك ة يوتر من ع بواحدة
 ( وأدىن الكمال ث ث  كعات بس م . 8
طلايع الفها: الساادق   إاوق  اليت: بعاد كا ة العشااء  لثعلثة ا

 وا فضل   هخ: الليل ؼبن وثا من  فس  القيام ل . 
 ال:واتب  وفي ا مسا ل   –ب 

 ا وا  صي س   مؤكدة. 
 الثا ي     عددصا  إز صي عش:  كعات  

 (  كعلان قبل الم :. 1)
 (  كعلان بعد الم :. 9)
 غ:ب.(  كعلان بعد اؼب8)
 (  كعلان بعد العشاء. 4)
 (  كعلان قبل الفه:. 5)

 –نفماااا  ماااان  ساااايل    - ضااااي   ع  مااااا–قااااال اباااان عماااا: 
عشااا:  كعاااات   كعلااا  قبااال الم ااا:  و كعلااا    -كااالب   عليااا  وسااالم

بعااادصا  و كعلااا  بعاااد اؼبغااا:ب   بيلااا   و كعلااا  بعاااد العشااااء   بيلااا   
كاالب    –دخل علااب ال اايب و كعلاا  قباال الساابا  كا اا  ساااع    هاا

في ااااا أنااااد  ناااادثلة نفساااا   أ اااا  كااااان إزا أزن اؼبااااؤزن  -علياااا  وساااالم
 وطلم الفه: كلب  كعل  . ملفا علي . 
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 الثالث   أفضل ال:واتب  
 ( س   الفه:. 1)
 ( س   اؼبغ:ب. 9)
 ( مث البقي  سياء   الفضل. 8)

ن ماااداوماً اللاااا ك للااايت: وال:واتاااب   تقبااال شااا ادت  إزا كاااا األوىل 
 . (1)علب زل   وتسق  عدالل  

فعااااال  إا  أوقاااااات ال:واتاااااب القبليااااا  مااااان دخااااايل اليقااااا  الثعنياااااة
 .  (2)هخ: اليق  إاالف:هض   وال:واتب البعده  من فعل الف:هض  

ال:واتااب هاا  العبااد   السااف: باا  الفعاال والاارتك  إ  ساا    الثعلثااة 
 الفه: واليت: فيفع ن. 

 الس ن   البي . الس   فعل  الراب ة 
 قيام الليل  وفي  مسا ل   -ج

 ا وا  وقل   
 طليع الفه:.  إابعد اؼبغ:ب  -1
 وأفضل  ما كان   الثل  ا خ  من الليل.  -9

 الثا ي   عدد   
 أقل    كعلان.  -1

                              
 (.1/998ا م: )ا ق اع( لل هاوي )(1)
 (.9/544ا م:   )اؼبغة( )(9)
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   ند  كث:ِ .  -9

 الثالث   من الس   افللاح القيام ب:كعل  خفيفل . 
  ا مسا ل أ بم  ك ة الض ب  وفي -د
وليه دا ما  غبده  أيب سعيد  –أي   أنيا اً  –( فعل ا غبا 1)

 -كااالب   عليااا  وسااالم–كاااان ال ااايب »   - ضاااي   ع ااا  –اػباااد ي 
هساااااالي الضاااااا ب نااااااد  قاااااايل    هاااااادع ا  وهاااااادع ا نااااااد  قاااااايل   

 . (1)«هسلي ا
 ( عددصا  9
 أقل ا  كعلان.  -1
 وأكث:صا شبان.  -9
قبيال وقا  الا وال  وأفضال   إاوج وقا  ال  اي ( وقل ا  من خا: 8

 إزا اشلد اغب:. 
 ضااي    – كعاار اليضاايء  وفي ااا نااده  عثمااان باان عفااان  -صااا
وفياا  مث قااال    -كاالب   علياا  وساالم –  كااف  وضاايء ال اايب   -ع اا 
من تو   حنو و واي   ا مث حلُ رك  ا  ال دادث في ماع نفسام »

 .  (2) «غفر لم مع تقدم من ذنبم
 –أ باام  كعااات قباال الم اا: و أ باام بعاادصا  غبااده  أم نبيباا   -د

ماان » -كاالب   علياا  وسالم  –قالاا    قااال ال اايب  - ضاي   ع  ااا 
                              

  وا  أضبد  والرتمذي وقال  نسن غ:هب.(1)
  وا  الب ا ي ومسلم. (9)
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 . (1)«حعفظ علُ أربع قبال الظ ر  وأربع ب د ع حرمم هللا علُ النعر
 ضاااااي    –أ بااااام  كعاااااات قبااااال العسااااا:  فعااااان ابااااان عمااااا:  –و 
رحااام هللا امااارا »قاااال   - ليااا  وسااالمكااالب   ع -عااان ال ااايب  -ع  ماااا

 . (2)«حلُ قبال ال صر أرب عً 
 ضااي   –أ باام بعااد اؼبغاا:ب  ؼبااا  وا  الرتمااذي عاان أيب ص:هاا:ة  - 
مان حالُ ب اد ادلغارب »    -كالب   عليا  وسالم–عان ال ايب  -ع  

سااَ رك ااعت  مل ياا كلم فيمااع بياان ن بسااوء  عاادلن ب بااعدة  ناا  عشاارة 
 . «سنة

 ب   وأ بم فلسبا سلا. وصي   كعلا ال:ات
  -كلب   عليا  وسالم–أ بم  كعات بعد العشاء   ن ال يب  -ح

سااالا  كماااا أخااانت  أوماااا كااالب العشااااء قااا  إ  وكااالب بعااادصا أ بعااااً 
 واغبده  ع د أيب داود.  - ضي   ع  ا–بذل  عا ش   

  كعلان بعد أزان اؼبغ:ب وقبل الس ة.  -ط
 . -جالساً  – كعلان بعد اليت:  -ي

 الثاا  ما هفعل  م: عا ض  وصي طبه كليات. 
 ك ة الكسيف.  -أ
 ك ة ا سلسقاء .  -ب

                              
  وا  الرتمذي. (1)
  وا  الرتمذي   وقال  نسن غ:هب. (9)
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 ك ة اػبيف.  -ج
قاال   - ضاي   ع ا  –ك ة الليب   وفي ا نده  أيب بكا:  -د

مااااع ماااان رجااااال »هقاااايل   -كاااالب   علياااا  وساااالم–ظبعاااا   ساااايل   
ساا غفر هللا إال ياا نذ ذنبااع مث يقااوم في ا اار  مث يصاالي رك  اا   مث ي

َوالَّااااِ يَن ِإَذا فَاَ لِااااوا فَعِحَشااااًة َأول  ََلِمااااوا أَنالِفَسااااِ مل مث قاااا:أ  «غفاااار لاااام
 .  (1)اآله  ذََكِروا اّلِلََّ 
أو إا هدمااااااي  ؼبااااااا  وا   -تعاااااااا –   إاكاااااا ة اغباجاااااا   - صااااااا

عن  - ضي   ع  ما –الرتمذي وابن ماج  عن عبد   بن أيب أوىف 
ماان كعنااَ لاام إىل هللا حعجااة »قااال    -  علياا  وساالمكاالب – -ال اايب
أحااااد ماااان بااااأ آدم فلي و اااا  وليحساااان الو ااااوء   وليصااااال  إىل أو

حااالُ هللا عليااام  –رك  ااا   مث لياااثن علاااُ هللا  وليصاااال علاااُ النااايب 
مث ليقااااال  ال إلاااام إال هللا احللاااايم الكاااار   ساااابحعن هللا رب  -وساااالم

سااعل  موجبااعت رمح اا   ال اارش ال ظاايم  احلمااد هلل رب ال ااعدل   أ
وعاائاام مغفرتاا   والغنيمااة ماان كااال باار  والسااالمة ماان كااال إمث  ال 
تدع يل ذنبع إال غفرتم  وال مهع إال فرج ام  وال حعجاة  اي لا  ر اع 

 . «إال قضي  ع يع أرحم الرامح 
قال   كان - ضي   ع  –ك ة ا سل ا ة   غبده  جاب:  -و

علم اا ا سال ا ة   ا ماي  كل اا  ه -كلب   علي  وسالم – سيل   
إذا  م  أحدكم بعألمر فلريكاع »كما هعلم ا السي ة من الق:هن هقيل   

رك  اا  مااان غاااري الفريضاااة  مث ليقااال  الل ااام إين أسااا  ريك ب لمااا   
                              

  وا  أبي داود والرتمذي   وقال   نسن غ:هب. (1)
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وأس قدرك بقدرت   وأسا ل  مان فضال  ال ظايم  فإنا  تقادر وال 
ناَ ت لام أقدر  وت لام وال أعلام وأناَ عاالم الغياوب   الل ام إن ك
أو قااعل   –أن  اا ا األماار خااري يل يف ديااأ وم عشااي وععقبااة أمااري 

فعقادر  يل  ويسار  يل  مث باعرك يل فيام  وإن   –ععجال أمري وآجلام 
كنااَ ت لاام أن  اا ا األماار شاار يل يف دين وم عشااي وععقبااة أمااري أو 

فعحرفم عاأ واحارفأ عنام  واقادر يل  –قعل  ععجال أمري وآجلم 
 .  (1)قال   وهسمب ناجل  « أ بم اخلري حيث كعن  مث ر 

 وفي ا مسا ل م م   
أ  هكااااين عا مااااا علااااب أماااا: نااااال اساااال ا ت   فاااامن زلاااا   األوىل 

 خيا     الليكل. 
أن هسأل زلا  مام العافيا   ف:دباا كاان أما:  وصاي علاب غا   الثعنية 
 عافي . 

 ما هفعل   ا سبيع  وصي  كعات اعبمع  قسمان. الثعلث 
كااعن » -كاالب   علياا  وساالم –وصااي أ باام   اا   ا وا  قبل ااا 

 . (2) «يركع من قبال اجلم ة أربع رك عت
 الثاا  بعدصا  وفي ا  

  - ضاااااااي   ع  ماااااااا –أقل اااااااا  كعلاااااااان  ػبااااااان ابااااااان عمااااااا:  -1
 ملفا علي .  «ورك    ب د اجلم ة يف بي م»

                              
  وا  الب ا ي   والرتمذي. (1)
  وا  ابن ماج . (9)
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كاااعن »أكث:صاااا سااا   ؼباااا  وا  أباااي داود عااان ابااان عمااا: قاااال   -9
يصلي ب د اجلم ة رك    مث ي قدم  -هللا عليم وسلم  حلُ –النيب 

 . «فيصلي أرب ع
كاااالب   علياااا   –أو هساااالي أ بعاااااً غبااااده  أيب ص:هاااا:ة عاااان ال اااايب 

 . (1)«من كعن مصليع ب د اجلم ة فليصال ب د ع أرب ع»  -وسلم
 فعل ا   البي  أفضل.  -8

 ال:ابم  ما هفعل   الس    وصي ك تان  
 العيد.  -1
  ة الرتاوها  وفي ا   ك -9
 عددصا  عش:ون  كع   وهيت: بث ث.  -أ
    مضان.  -ب
 طليع الفه:.  إاوقل ا بعد العشاء  -ج

اػباامه  ال فال اؼبطلاا  كاأن هكاين لا  عادد مان ال:كعاات هساالي ا 
  هيم  وليلل   وهقضاي ا إزا فاتلا   فامن زلا  اسال ب  صباعا  مان أصال 

  وعلااب  (2) - ضااي   ع اا –ن ن باال العلاام  ماا  م   اإلمااام أضبااد باا
 فعل زل  صباع  من السلف السا . 
 *** 

                              
  وا  مسلم. (1)
 (.1/988ا م:   )اإلق اع( ) (9)
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 الثعلث
 يف ت حيال اإلكثعر من ع شرعيعً 

ع:ف ا مقام الس ة لدظ العباد والساغب   وعلم ا علاي مكاهناا   
  فيس م  ني  كا   لده م دب ل هأ سين ب   وهف عين إلي . 

  مل يعا  ـبللفا   ف اي ماا لذل  جاءت ا خباا  عا  م كثاا ا كباا اً 
ساااهيد  وماااا بااا  إكثاااا  مااان ال:كعاااات  أوبااا  إطالااا  لقااا:اءة  أو  كااايع 

 وكبي زل . 
واساااالع:ض خاااانصم   شااااأن اإلكثااااا  ماااان ال:كعااااات م اااام لل فياااا  

 . -تعاا–   إااؽبمم كبي السباق 
أحاذ ال ماال »   -كالب   عليا  وسالم–وا كل   زل  قيل  

 .  (1) «الهللا أدومم وإن ق إىل
حاااالة اللياااال مثااا  »    -كااالب   عليااا  وسااالم –وعمااايم قيلااا  

هفيااد صااذا   إزا صااي تعماايم  وباا  أخااذ الفق اااء والعباااد   تق:هاا:  «مثاا 
 زل . 

ولاااذا اسااال ب اإلماااام أضباااد أن هكاااين للعباااد  كعاااات معليمااا  مااان 
 . (2)الليل وال  ا   فمزا  ش  طيؽبا وإزا مل ه ش  خفف ا.

نااااا:ص ماااااا هكاااااين اتباعااااااً للسااااا    وساااااليكا وصااااام مااااان أ -تعااااااا-

                              
  وا  اإلمام اضبد . (1)
 (.1/414ا م:   )كشاف الق اع( ) (9)
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 –تعاااااا  –لل هاااا   باااال أخااااذ  ااااذا صباااام ماااان الساااا اب   ضاااايان   

علااي م فاا  جيااي  للماا:ء إطاا ق الل طئاا  علااب أنااد ماا  م و  اؼب الفاا  
للس   أو سليك ط:هق  البدع   م:  جا ع د  مل هيافق  علي  فقيا  مان 

م: لاااايه بدعاااا  كمااااا هماااان فق اااااء اؼبلاااا   و  عااااامل هعلاااان قيلاااا   إزا فااااا 
 البعض من القيم. 

و  ف:ق ب  أن هكين زا ؿبساي اً بعادد معا  أو   هكاين ؿبساي اً 
 بعدد  فمن الل ام اؼب:ء بعدد من ال:كعات   الييم والليل  ؽبا ناللان  

أن هكااااين معلقاااادا أفضاااايل  لااااذل  العاااادد  وأن ل وماااا  فياااا   األويل 
يا  اؼبا:ء إن أتاب با   وصاي مان قبيال أج: معليم  فمن صذا فبا   هيافا عل

 اؼب الفات للس  . 
أن هكاااين مااان بااااب إلااا ام الااا فه وأخاااذصا باؼبيا بااا  علاااب  السااانة 

العبادات ف ذا صي مقسيد السلف من الل ام العدد اؼبع    ال:كعاات  
 وليه مقسيدصم ا ول فليعلم. 

  كلاباااا   - ضباااا    –ولقااااد زكاااا: الع ماااا  عبااااد اغبااااي اللك اااايي 
( شاا:وطاً لإلكثااا  ماان ال:كعااات وكبيصااا ماان 147اماا  اغبهاا ( )ص )إق

 العبادات  وصي  
( أن   جسل من زل  م ل اػباط: هفيت ب  اللذاز العبادة  1)

 «ليصاال أحادكم نشاع م»ونضي  القلب  هؤخاذ زلا  مان ناده    
  وا  مسلم. 

( أن   هل مل بذل  علب  فسا  مشاق    ميكان ربمل اا  بال 9)
علايكم مان األعماعل ماع »طاقا ل   هؤخذ مان ناده    هكين زل  م
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  وا  الب ا ي.  «تايقون
 ( أن   هفيت بذل  ما صي أصم من زل . 8)
( أن   هفاايت بااذل  نااا ماان اغبقاايق الشاا:عي   ك ااا ا صاال 4)

 وغ صم. 
( أن   هكااااااين فياااااا  إبطااااااال للاااااا:خص الشاااااا:عي   حبياااااا  هعااااااد 5)

   الرتخيص الش:عي باط  والعامل ب  عاطً .
( أن   هكااين فياا  إجياااب مااا لاايه بياجااب شاا:عاً  و رباا:  مااا 6)

 ليه ؿب:ماً ش:عاً. 
( أن هي  أ كان العبادة نم ا  فا  جياي  أن هكثا: مان  كعاات 7)

 الس ة وهؤده ا ك ق: الده . 
( أن هاادوم علااب مااا هلااا  ماان العبااادة   هرتكاا  إ  لعااذ  لقيلاا  8)
     أخ:ج  مسلم. «وم ع وإن قالهللا أد إىلأحذ األعمعل »وهل 

 ( أن   هكين اجل اد  مي ثا للم ل  نٍد من اؼبسلم . 9)
اعلقااد أ ا  أفضال عما  فباا   إا( أن   هكين اجل اد  مي ثاا 11)

 . كان علي  ال يب 
أ اا  مااا   -كاالب   علياا  وساالم–فاامن قياال  إن اؼب قاايل عاان ال اايب 

 كان ه هد عن إندظ عش:ة  كع    وت: . 
 ل  ص اك ف:ق ب  شيئ   فقا

ندظ عش:ة  كعا   وصاي الاذي ماا كاان إأما ا ول  فاليت:  فأكث:  
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 . -علي  الس م–ه هد علي  

وأمااااا الثاااااا  فقيااااام اللياااال  وصااااذا   نااااد  كثاااا:   وأقلاااا   كعلااااان 
كلب   – فللعابد أن هأيت م   ما هسلطيم من ال:كعات   لعميم قيل  

 . «مث  مث حالة الليال »   -علي  وسلم
وصاااذا اللف:هاااا ماااذكي    ؿبلااا  مااان كلاااب الفقااا  وا نكاااام  فااامهنم 
عقااادوا للااايت: باباااا وزكااا:وا لااا  أنكامااااً  وزكااا:وا القياااام مفااا:دا ع ااا  فلااام 

 هكي ا شيئاً واندا فليل ب . 
 -كالب   عليا  وسالم –وعلي   ف  انلهااج بااؼب قيل عان ال ايب 
إبطال صذا اؼبسل  العبادي   كي   مل ه د علب إندظ عش:ة  كع    

 الش:هف. 
–إزا علاام صااذا فاامن نقيقاا  اغبااال أهناام   شاايق كباا  ؼب اجاااة   

و جاااال صااااذا اخللفاااا  طاااا:ا ق م  فماااا  م ماااان هطياااال ال:كاااايع   -تعاااااا
ومااا  م مااان هأخاااذ  فسااا  بالساااهيد الااادا م  ومااا  م مااان هقضاااي  ما ااا  
دصا بالقيااااام واإلكثااااا  ماااان ال:كعااااات والسااااهدات  وصااااذا كلاااا  للااااذة ذباااا

  فيس م   نال الس ة. 
واؼب قيلااا  أخباااا صم   السااا ة واإلكثاااا  م  اااا  عاااامل م مااان أصااال 
العلم والفق  واغبده   وليسيا من عيام اؼبسلم  الاذهن مل هع:فايا بعلام 
وفق   ومن صذا  ع:ف أن سليك اإلكثا  من اللعبد جادة مط:وقا  ع اد 

 هلسا بطا ف  م:ادة. ؿبدثاً  أم:االسابق  من سلف صذ  ا م  وليه 
أن هؤيت  فيسا ا تقياصاا  وأن ه كي اا إ ا  خا   –تعاا  –اسأل   

من  كاصا  إ   ولي ا ومي صاا  الل ام إ اا  عايز با  مان قلاب   هشام  
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 ومن ع    تدمم  ومن  فٍه   تشبم  ومن دعية   هسلهاب ؽبا. 
 الل اام كاال علااب ؿبمااد وهل ؿبمااد  كمااا كاالي  علااب هل إباا:اصيم

 إ   ضبيد ؾبيد. 
 عبد هللا بن سليمعن ال  يق

  ا1424شوال 
 68298 -ص ب 11527الريعض  
  

 


