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فضن الصال ٚعم ٜالٍيب ﷺ
عٍاصس اخلطبٛ
تعسٖف الصالٔ ٚوظسٔعٗتّا
وٕاطَ الصال ٚعمْٗ ﷺ
فضن الصال ٚعم ٜالٍيب ﷺ
الفٕائد ٔالثىسات احلاصم ٛبالصال ٚعمْٗ ﷺ
ذً تازك الصال ٚعمْٗ ﷺ .
التفصٗن

افشػقع ترياق فؾؼؾقب ،وماحقة فؾذكقب ،ومرؿاة إػ ّ
افصالة ظذ احلبقب ّ
ـؾ أمر حمبقب ،هبا حي ّؾؼ
ّ
ويتدرج يف ش ّؾؿ آرتؼاء ،حتك يبؾغ مراتب إوفقاء .ـقػ ٓ؟! وؿد صذ ظؾقف
ادق ّؾؼ يف أجقاء افعؾقاء،
ّ
وافسالم،
افغراء مزايا ّ
خافؼف وادالئؽة افؽرام ،وأمركا بذفؽ تـقهيا بعظؿ ادؼام ،ثؿ ّ
افصالة ّ
ؾصؾت ّ
افسـّة ّ
ادؼر ّ
بقن ،وهروفت
افر ّ
وي ،وبؾغ هبا ّ
ظذ مـ بعثف اهلل تعاػ رمحة فألكام ،ؾاؽسف ادق ّؾؼقن مـ هذا ادـفؾ ّ
وافسالم ،ادشػقظة بادحبة
بادحبغ كجب إصقاق ،إػ تؾؽ أؾاق ،ؾتذوؿقا مـ أرسار ّ
افصالة ّ
واإلظظام ،ؾلكار اهلل تعاػ بقاضـفؿ ،وص ّػك ؿؾقهبؿ ،وح ّؾؼت أرواحفؿ يف رياض ّ
افذـر ؾرتعقا،
واظتصؿقا باهلل ؾػازوا وربحقا ،ؾتؾؽ جتارة فـ تبقر.
تعسٖف الصالٚ

افصالة يف افؾغة معـاها افدظاء.
ؿال ابـ افؼقؿ "وأصؾ هذه افؾػظة يرجع إػ معـقغ :أحدمها :افدظاء وافتزيؽ .وافثاين :افعبادة.
وافدظاء كقظان :دظاء ظبادة .ودظاء مسلفة .وافدظاء يعؿ افـقظغ ،وهذا فػظ متقاضئ ٓ اصساك
ؾقف
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تعاػ{و َص ِؾ َظ َؾقْ ِف ْؿ إِ َن َصالَت َ
{و َٓ ت َُص ِؾ َظ َذ َأ َح ٍد ِمـ ُْف ْؿ}وشؿل افدظاء
ؿال
َؽ َش َؽ ٌـ ََل ُ ْؿ} وؿالَ ،
َ
صالة ٕن ؿصد افداظل مجقع ادؼاصد احلسـة اجلؿقؾة .ؿال احلؾقؿل :وادؼصقد بافصالة ظذ افـبل ﷺ
افتؼرب إػ اهلل تعاػ بنمتثال أمره وؿضاء حؼ افـبل ﷺ فقست صالتـا ظذ افـبل ﷺ صػاظة مـا فف ؾنن
مثؾـا ٓ يشػع دثؾف وفؽـ اهلل أمركا بادؽاؾلة دـ أحسـ إفقـا وأكعؿ ظؾقـا
وأما معـك افتسؾقؿ ظذ افـبل ﷺ افسالم افذي هق اشؿ مـ أشامء اهلل تاػ ظؾقؽ وتلويؾف ٓ :خؾقت
مـ اخلرات وافزـات وشؾؿت مـ ادؽاره وأؾات وشؾؿت مـ ادالم وافـؼائص أي فقؽـ ؿضاء اهلل
تعاػ ظؾقؽ افسالمة ؾافسالم بؿعـك افسالمة ()1
املعين الظسع٘ لصال ٚاهلل عز ٔجن

ؿال ابـ افؼقؿ" :وأما صالة اهلل شبحاكف ؾـقظان :ظامة وخاصة.
ظامة صالتف ظذ ظباده ادممـغ ؿال تعاػ{ :هق ا َف ِذي يص ِع َظ َؾق ُؽؿ وم ِ
الئ َؽ ُت ُف}وصالتف اخلاصة ظذ
ُ َ
َُ
ْ ْ َ َ
أكبقائف ورشؾف وخصقصا ظذ خامتفؿ وخرهؿ حمؿد ﷺ  .ؾافصالة ظذ افـبل مـ اهلل تؼيػ وزيادة
تؽرمف وظذ مـ دون افـبل رمحة)2( .
املعين الظسع٘ لصال ٚاهلل عز ٔجن عمٌ ٜبْٗ ﷺ
ؿال أبق افعافقة :صالة اهلل :ثـاؤه ظؾقف ظـد ادالئؽة ،وصالة ادالئؽة :افدظاء .وؿال ابـ ظباس :يصؾقن:
ُقن َظ َذ افـَبِ ّل ﷺ َ :أ ْي َي ْد ُظ َ
ي ِزـقن( .رواه افبخاري) ُي َ ِزـ َ
قن َف ُف بِا ْف َ َزـ َِة.
وؿال افضحاك" :صالة اهلل رمحتف ،وصالة ادالئؽة افدظاء
وؿال مؼاتؾ بـ حقان" :صالة اهلل مغػرتف وصالة ادالئؽة آشتغػار"

( )1افؼقل افبديع يف افصالة ظذ احلبقب افشػقع (ص )31 :افصالت ظذ خر افبؼ افػروزأبادي
( )2افدر ادـضقد يف افصالة وافسالم ظذ صاحب ادؼام ادحؿقد (ص )199 :افؼقل افبديع يف افصالة ظذ احلبقب افشػقع (ص)141 :
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ؿال ابـ افؼقؿ" :وهذا افؼقل هق مـ جـس افذي ؿبؾف و صالة اهلل تعاػ ظذ كبقف ثـاؤه وتعظقؿف
وإطفار رشؾف وؾضؾف وحرمتف وتؽريؿف وتؼريبف)3( .
وظسٔعٗ ٛالصال ٚعم ٜالٍيب ﷺ .
اَّلل َو َمالئِ َؽتَ ُف ُي َص ُؾ َ
قن َظ َذ افـَبِ ِل َيا َأ ُ َهيا ا َف ِذي َـ َ َمـُقا َص ُؾقا َظ َؾق ْ ِف َو َش ِؾ ُؿقا ت َْسؾِق ًام} أية
ؿال تعاػ{ :إِ َن َ َ
( )56مـ شقرة إحزاب.
ؿال ابـ ـثر رمحف اهلل تعاػ" :وادؼصقد مـ هذه أية أن اهلل شبحاكف وتعاػ أخز ظباده بؿـزفة
ظبده وكبقف ظـده يف ادأل إظذ بلكف يثـل ظؾقف ظـد ادالئؽة ادؼربغ وأن ادالئؽة تصع ظؾقف ،ثؿ أمر
تعاػ أهؾ افعامل افسػع بافصالة وافتسؾقؿ ظؾقف فقجتؿع افثـاء ظؾقف مـ أهؾ افعادغ افعؾقي وافسػع
مجقعا
ؾفذه أية رشف اهلل هبا رشقفف ﷺ يف حقاتف وبعد مقتف { َيا َأ ُ َهيا ا َف ِذي َـ َ َمـُقا َص ُؾقا َظ َؾقْ ِف َو َش ِؾ ُؿقا ت َْسؾِق ًام}
اؿتداء باهلل ومالئؽتف وجزاء فف ظذ بعض حؼقؿف ظؾقؽؿ ،وتؽؿقال إليامكؽؿ ،وتعظقام فف ﷺ وحمبة وإـراما
وزيادة يف حسـاتؽؿ وتؽػرا مـ شقئاتؽؿ)4( .
ؿال إتؾقق أي ظؿؾ أرؾع وأي وشقؾة أصػع وأي ظؿؾ أكػع مـ افصالة ظذ مـ صذ اهلل ظؾقف
ومجقع مالئؽتف وخصف بافؼربة افعظقؿة مـف يف دكقاه وَخرتف ؾافصالة ظؾقف أظظؿ كقر وهل افتجارة افتل
ٓ تبقر وهل ـاكت هجري إوفقاء يف ادساء وافبؽقر ؾؽـ مثابر ًا ظذ افصالة ظذ كبقؽ ؾبذفؽ تطفر
مـ ؽقؽ ويزـق مـؽ افعؿؾ وتبؾغ إمؾ وييضء كقر ؿؾبؽ وتـال مرضاة ربؽ وتلمـ مـ إهقال

( )3اإلظالم بػضؾ افصالة ظذ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وافسالم فؾـؿري (ص)23 :
( )4تػسر ابـ ـثر ( .)507 /3تػسر افسعدي ( )121-120/6افؼربة بافصالة ظذ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ٓبـ بشؽقال (ص:
 )112افؼقل افبديع يف افصالة ظذ احلبقب افشػقع (ص)141 :
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يقم ادخاوف وإوجال ﷺ تسؾق ًام ـام ـرمف اهلل برشافتف وحؾتف تؽري ًام ،وظؾؿف ما مل يؽـ يعؾؿ وـان
ؾضؾ اهلل ظؾقف ظظق ًام)5( .
وٕاطَ الصال ٚعمْٗ ﷺ
تتلـد افصالة ظذ افـبل ﷺ يف مقاضـ إما وجقبا وإما اشتحبابا ومـ هذه ادقاضـ:
املٕطَ األٔه :يف افصالة يف َخر افتشفد :وهق أمهفا وَـدها ،وؿد أمجع ادسؾؿقن ظذ مؼوظقتف
املٕطَ الثاٌ٘ :افصالة ظؾقف ﷺ يف افتشفد إول
املٕطَ الثالث :يف صالة اجلـازة بعد افتؽبرة افثاكقة
املٕطَ السابع :يف اخلطب ـخطبة اجلؿعة وافعقديـ ،واإلشتسؼاء ،وؽرها.
املٕطَ اخلاوص :بعد إجابة ادمذن وظـد اإلؿامة ؾ َع ْـ َظبْ ِد اهللِ ْب ِـ َظ ْؿ ِرو ْب ِـ ا ْف َع ِ
اصَ ،أ َك ُف َش ِؿ َع افـَبِ َل
قل(( :إِ َذا َش ِؿ ْع ُت ُؿ ا ْد ُ َم ِذ َنَ ،ؾ ُؼق ُفقا ِمث َْؾ َما َي ُؼ ُ
ﷺ َي ُؼ ُ
قل ُث َؿ َص ُؾقا َظ َ َعَ ،ؾ ِن َك ُف َم ْـ َص َذ َظ َ َع َصالَ ًة َص َذ اهلل
ِ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ
ِ
اهلل ِ َِل ا ْف َق ِشق َؾ َةَ ،ؾ ِن َ ََّنا َمـ ِْز َف ٌة ِيف ْ
اد اهللَ ،و َأ ْر ُجق َأ ْن
اجلَـ َِةَ َٓ ،تـ ْ َبغل إٓ ف َعبْد م ْـ ظ َب
ؼاُ ،ث َؿ َش ُؾقا َ
َظ َؾقْف ِ َهبا َظ ْ ً
َأـ َ
ت َف ُف َ
افش َػا َظ ُة)) ()6
ُقن َأكَا ُه َقَ ،ؾ َؿ ْـ َش َل َل ِِل ا ْف َق ِشق َؾ َة َح َؾ ْ

املٕطَ الشادض :ويف بداية افدظاء وَّنايتف ؾافصالة ظذ افـبل ﷺ شبب ظظقؿ يف إجابة افدظاء :ؾعـ
ُ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
ب رش ِ
ِ
اَّللِ ﷺ َ ،ي ُؼ ُ
اَّلل
قلَ :شؿ َع َر ُشقل َ
قل َ
َؾ َضا َف َة ْب َـ ُظ َبقْدَ ،صاح َ َ ُ
اَّلل ﷺ َر ُجالً َي ْد ُظق يف َصالَتف َملْ ُي َؿ ِجد َ َ
اَّللِ ﷺ َ (( :ظ ِج َؾ َه َذا))ُ ،ث َؿ َد َظا ُه َؾ َؼ َال َف ُفَ - :أ ْو ف ِ َغ ْ ِ
َت َع َاػَ ،و َملْ ُي َص ِؾ َظ َذ افـَبِ ِل ﷺ َ ،ؾ َؼ َال َر ُش ُ
ر ِه (( -إِ َذا
قل َ
ص َذ َأحدُ ـُؿَ ،ؾؾْقبدَ أْ بِ َتؿ ِج ِ
قد َر ِب ِف َج َؾ َو َظ َزَ ،واف َثـ َِاء َظ َؾقْ ِفُ ،ث َؿ ُي َص ِع َظ َذ افـَبِ ِل ﷺ ُ ،ث َؿ َي ْد ُظق َب ْعدُ بِ َام
َ ْ َْ
َ
ْ
َصا َء))()7
( )5افدر ادـضقد يف افصالة وافسالم ظذ صاحب ادؼام ادحؿقد (ص )199 :افؼقل افبديع يف افصالة ظذ احلبقب افشػقع (ص)141 :
( )6صحقح مسؾؿ ()288 /1
( )7أخرجف أمحد ( ،)17 /6وافسمذي ( .)3477وؿال :حديث حسـ صحقح .واحلاـؿ ( )232 /1وصححف وواؾؼف افذهبل.
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ؿال اإلمام افـقوي يف ـتاب إذـار" :أمجع افعؾامء ظذ اشتحباب ابتداء افدظاء باحلؿد هلل تعاػ
وافثـاء ظؾقف ،ثؿ افصالة ظذ رشقل اهلل ﷺ  ،وـذفؽ خيتؿ افدظاء هبام ،وأثار يف هذا افباب ـثرة
معروؾة.
محقْ ٍدَ ،أو َظ ْـ َأ ِِب ُأ َشقْ ٍدَ ،ؿ َالَ :ؿا َل َر ُش ُ
قل
املٕطَ الشابع ظـد دخقل ادسجد وظـد احلروج مـف ؾ َع ْـ َأ ِِب ُ َ
ِ
ِ
افؾف َؿ إِ ِين
اب َر ْمحَت َؽَ ،وإِ َذا َخ َر َجَ ،ؾؾْ َق ُؼ ْؾُ :
افؾف َؿ ا ْؾ َت ْح ِِل َأ ْب َق َ
اهلل ﷺ  " :إِ َذا َد َخ َؾ َأ َحدُ ـ ُُؿ ا ْد َْس ِجدَ َ ،ؾؾْ َق ُؼ ْؾُ :

ِ
َأش َل ُف َؽ ِمـ َؾ ْضؾِ َؽ " )8( .و َظـ ُأم ِف َؾ ِ
اض َؿ َة بِـ ِْت احلُ َس ْ ِ
َان َر ُش ُ
ت :ـ َ
اَّلل
ُزى َؿا َف ْ
قل َ
ْ
غَ ،ظ ْـ َجدَ ِ َِتا َؾاض َؿ َة افؽ ْ َ
ْ ِ
ْ
حم َؿ ٍد َو َش َؾ َؿَ ،و َؿ َالَ (( :ر ِب ا ْؽ ِػ ْر ِِل ُذك ِ
اب َر ْمحَتِ َؽ))َ ،وإِ َذا
ﷺ إِ َذا َد َخ َؾ اد َْس ِجدَ َص َذ َظ َذ ُ َ
ُقِبَ ،وا ْؾ َت ْح ِِل َأ ْب َق َ

حم َؿ ٍد َو َش َؾ َؿَ ،و َؿ َالَ (( :ر ِب ا ْؽ ِػ ْر ِِل ُذك ِ
اب َؾ ْضؾِ َؽ))()9
َخ َر َج َص َذ َظ َذ ُ َ
ُقِبَ ،وا ْؾ َت ْح ِِل َأ ْب َق َ
املٕطَ الثاوَ ظـد اجتامع افؼقم ؿبؾ تػرؿفؿ

َظـ َأ ِِب هرير َةَ ،ظ ِـ افـَبِل ﷺ َؿ َال(( :ما ج َؾس َؿقم َ ْ ِ
اَّلل ؾِ ِقفَ ،و َملْ ُي َص ُؾقا َظ َذ كَبِ ِق ِف ْؿ،
ْ
َ َ َ ٌْ
ِ
ُ ََْ
َمؾ ًسا َملْ َي ْذـ ُُروا َ َ
إِ َٓ ـ َ
َان َظ َؾقْ ِف ْؿ تِ َر ًةَ ،ؾ ِن ْن َصا َء َظ َذ َ ُهب ْؿ َوإِ ْن َصا َء َؽ َػ َر ََل ُ ْؿ))()10
املٕطَ التاسع :يقم اجلؿعة
س ْب ِـ َأ ْو ٍ
َظ ْـ َأ ْو ِ
اَّللِ ﷺ (( :إِ َن ِم ْـ َأ ْؾ َض ِؾ َأ َي ِام ُؽ ْؿ َي ْق َم ْ
سَ ،ؿ َالَ :ؿ َال َر ُش ُ
اجلُ ُؿ َع ِةِ ،ؾ ِقف ُخؾِ َؼ َ َد ُم،
قل َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
وض ٌة َظ َ َع))
افصال َِة ِؾ ِقفَ ،ؾ ِن َن َصالَ َت ُؽ ْؿ َم ْع ُر َ
افص ْع َؼ ُةَ ،ؾ َلـْث ُروا َظ َ َع م َـ َ
َوؾقف ُؿبِ َضَ ،وؾقف افـَ ْػخَ ُةَ ،وؾقف َ
ِ
َؿ َالَ :ؿا ُفقاَ :يا َر ُش َ
ػ ُت ْع َر ُض َصالَ ُتـَا َظ َؾقْ َؽ َو َؿ ْد َأ ِر ْم َت َ -ي ُؼق ُف َ
قت -؟ َؾ َؼ َال(( :إِ َن
اَّللَ ،و َـقْ َ
قنَ :بؾِ َ
قل َ
ض َأجساد ْإَكْبِق ِ
اء))()11
َ
اَّلل َظ َز َو َج َؾ َح َر َم َظ َذ ْإَ ْر ِ ْ َ َ
ََ

( )8صحقح مسؾؿ ()494 /1
( )9أخرجف ابـ أِب صقبة  ،338/1وافسمذي ( )314وصححف إفباين يف صحقح اجلامع (.)528
( )10أخرجف :افسمذي ( )461 /5وؿال :حديث حسـ .افـسائل يف "ظؿؾ افققم وافؾقؾة" (،)406
ِ
قحة 1527
)افصح َ
( )11شــ أِب داود (َ 275 /1
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املٕطَ العاطس :ظـد ذـره ﷺ ؿال أبق جعػر افطحاوي ،وأبق ظبقد اهلل احلؾقؿل :جتب افصالة ظؾقف
ﷺ ـؾام ذـر اشؿف.
فضن الصال ٚعم ٜالٍيب ﷺ .
ؿال ابـ افؼقؿ" :إن ضؾب افصالة مـ اهلل ظذ رشقفف ﷺ هق مـ أجؾ أدظقة افعبد وأكػعفا فف يف
دكقاه وَخرتف" يدفؽ ظذ ذفؽ ما جاء يف ؾضؾفا مـ إحاديث)12( .
قل اَّلل ِ ﷺ َؿ َال(( :ما ِمـ َأح ٍد يس ِؾؿ َظ َع إِ َٓ رد اَّلل َظ َع ر ِ
وحل َح َتك َأ ُر َد َظ َؾقْ ِف
َظ ْـ َأ ِِب ُه َر ْي َر َةَ ،أ َن َر ُش َ َ
َ َ َُ َ ُ
َ ْ َ َُ ُ َ
وٓ ُتدْر ُك بِا ْف َع ْؼ ِؾ َو َأ ْح َق ُال ا ْف َ ْز َزخِ َأصْ َب ُف بِ َل ْح َق ِ
ال ْأ ِخ َر ِة)14( .
افسالَ َم))(َ َ )13
َ
الصال ٚعم ٜالٍيب ﷺ سبب يف ٌٗن الثٕاب املضاعف

َ ِ
ِ
ِ
ؼا))( )15وظـ َأك َُس ْب ُـ
َظ ْـ َأ ِِب ُه َر ْي َر َةَ ،أ َن َر ُش
قل اهلل ﷺ َؿ َالَ (( :م ْـ َص َذ َظ َ َع َواحدَ ًة َص َذ اهلل َظ َؾقْف َظ ْ ً
احدَ ًة ص َذ اَّلل َظ َؾق ِف َظ ْؼ ص َؾق ٍ
قل اَّلل ِ ﷺ (( :مـ ص َذ َظ َع صالَ ًة و ِ
ِ ٍ
ت َظـ ْ ُف
اتَ ،و ُح َط ْ
َ َ َ
َُ ْ
َ
َ
َ َ
َ ْ َ
َمافؽَ ،ؿ َالَ :ؿ َال َر ُش ُ َ
ت َفف َظ ْؼ درج ٍ
ِ
ِ ٍ
ات))()16
ؼ َخطق َئاتَ ،و ُرؾ َع ْ ُ ُ َ َ َ
َظ ْ ُ
ُ ِ
ِ
ِ
ب افـَ ْػ ِ
ؼَ ،ؿاف ـ ُـ ـقاَ :ي ـا
اَّلل ﷺ َي ْقمـ ـ ـًا َض ِق َ
و َظ ْـ َأ ِِب َضؾْ َح َة ْإَك َْص ِار ِي َؿ َالَ :أ ْص َب َح َر ُشقل َ
س ُي َرى يف َو ْج ِفف ا ْفبِ ْ ُ
َ ِ
س ،يرى ِيف وج ِف َؽ ا ْفبِ ْؼَ ،ؿ َالَ " :أج ْؾَ ،أت َِاين ٍ
َت ِم ْـ َر ِِب َظ َز َو َج َؾ
َ
َ ْ
اَّللَ ،أ ْص َب ْح َت ا ْف َق ْق َم َض ِق َ
َر ُشقل َ
ب افـَ ْػ ِ ُ َ
ُ

( )12جالء إؾفام ،ص197
( )13أخرجف أمحد ( .)527/2وأبق داود ( )2041وحسـف إفباين يف صحقح أِب داود (.)1795
( )14رشح افزرؿاين ظذ ادقضل ()447 /4
( )15صحقح مسؾؿ ()306 /1
( )16مسـد أمحد ( )57 /19واحلاـؿ يف ادستدرك ( )550 /1وؿال :هذا حديث صحقح اإلشـاد ومل خيرجاه وواؾؼف افذهبل.
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ٍ
َؾ َؼ َال :مـ ص َذ َظ َؾق َؽ ِمـ ُأمتِ َؽ صالَ ًة َـ َتب اَّلل َفف ِهبا َظ ْؼ حسـ ٍ
ؼ
َاتَ ،و َ َ
َ َُ ُ َ
َ
ْ
َ ْ َ
َ َ َ
ْ َ
ؼ َشقِ َئاتَ ،و َر َؾ َع َف ُف َظ ْ َ
حما َظـ ْ ُف َظ ْ َ
درج ٍ
اتَ ،و َر َد َظ َؾقْ ِف ِمثْ َؾ َفا "()17
ََ َ
ؿال افسـدي :ؿقففُ :يرى يف وجفف افبؼ ،بافؽرس وافسؽقن :افطالؿة ،وبافػتح وافسؽقن :اجلامل.
"ور َد ظؾقف مثؾفا" :طاهره أكف يصع ظؾقف مرة واحدة ،وؿد جاء
ؿقففَ :
ظؼ مرات ،ؾقحتؿؾ أن حيؿؾ هذا ظؾقف ،أي رد ظؾقف ظؼ مرات مثؾفا
الصال ٚعم ٜالٍيب ﷺ سبب لكفاِٖ ٛي الدٌٗا ٔ اآلخس-ٚ

ُ ِ
َظ ْـ اف ُط َػقْ ِؾ ْب ِـ ُأ َِب ْب ِـ َـ ْع ٍ
بَ ،ظ ْـ َأبِ ِقفَ ،ؿ َال :ـ َ
ب ُث ُؾثَا اف َؾقْ ِؾ َؿا َم َؾ َؼ َالَ (( :يا
اَّلل ﷺ إِ َذا َذ َه َ
َان َر ُشقل َ
ِ
اج َػ ُة َتتْبعفا افر ِ
َأهيا افـَاس ا ْذـُروا اَّلل ا ْذـُروا اَّلل جاء ِ
ت افر ِ
ت بِ َام ؾِ ِقف))،
ت بِ َام ِؾ ِقف َجا َء اد َْق ُ
اد َؾ ُة َجا َء اد َْق ُ
َُ
ُ
ُ ََ ُ ََ َ َ
ََُ َ
َ
َ ِ
ِ
ُ
افصالَ َة َظ َؾقْ َؽ َؾ َؽ ْؿ َأ ْج َع ُؾ َف َؽ ِم ْـ َصال َِت؟ َؾ َؼ َالَ (( :ما ِصئْ َت)).
اَّلل إِ ِين ُأـْث ُر َ
ِبُ :ؿؾْ ُتَ :يا َر ُشقل َ
َؿ َال أ َ ّ
ػَ ،ؿ َالَ (( :ما ِصئْ َتَ ،ؾ ِن ْن
ت َؾ ُف َق َخ ْ ٌر َف َؽ))ُ ،ؿؾْ ُت :افـ ِْص َ
افر ُب َعَ ،ؿ َالَ (( :ما ِصئْ َت َؾ ِن ْن ِز ْد َ
َؿ َالُ :ؿؾْ ُتُ :
ت َؾ ُف َق َخ ْ ٌر َف َؽ))َ ،ؿ َالُ :ؿؾْ ُتَ :ؾاف ُث ُؾث ْ ِ
ت َؾ ُف َق َخ ْ ٌر َف َؽ))ُ ،ؿؾْ ُتَ :أ ْج َع ُؾ
َغَ ،ؿ َالَ (( :ما ِصئْ َتَ ،ؾ ِن ْن ِز ْد َ
ِز ْد َ
مه َؽَ ،و ُي ْغ َػ ُر َف َؽ َذكْ ُب َؽ))()18
َف َؽ َصال َِت ُـ َؾ َفا َؿ َال(( :إِ ًذا ُت ْؽ َػك َ َ

تـبقف افـاس مـ ِشـ َِة افغػؾة وحتريضفؿ ظذ افطاظات .ؿال إهبري :أي إذا رصؾت مجقع زمان
ظع ـػقت ما هيؿؽ.
دظائؽ يف افصالة ّ
( إذن تؽػك مهؽ ) أي ما أمهؽ مـ أمر ديـؽ ودكقاك :وذفؽ ٕن افصالة ظؾقف مشتؿؾة ظذ ذـر اهلل
وتعظقؿ افرشقل ،وآصتغال بلداء حؼف ظـ أداء مؼاصد كػسف()19

ِ
( )17أمحد ( )272 /26ص ِحقح ْ ِ
قحة829 :
افصح َ
اجلَامعَ ،2198 :
َ
( )18أخرجف :افسمذي ( )2457وؿال « َه َذا َح ِد ٌ
يث َح َس ٌـ»
(" )19مرؿاة ادػاتقح رشح مشؽاة ادصابقح" ()17 -16/4
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وؿال افشقـاين" :ؿقفف ( :إذن تؽػك مهؽ ويغػر ذكبؽ ) يف هاتغ اخلصؾتغ مجاع خر افدكقا
وأخرة :ؾنن مـ ـػاه اهلل مهف شؾؿ مـ حمـ افدكقا وظقارضفإ :ن ـؾ حمـة ٓ بد َلا مـ تلثر اَلؿ
وإن ـاكت يسرة .ومـ ؽػر اهلل ذكبف شؾؿ مـ حمـ أخرةٕ :كف ٓ يقبؼ افعبد ؾقفا إٓ ذكقبف "
الصال ٚعم ٜالٍيب ِ٘ سبب القسب وٍْ ﷺ ًٖٕ القٗاوٛ

َ ِ
ِ ِ
َاس ِِب يقم ِ
ٍ
افؼ َقا َم ِة َأ ْـث َُر ُه ْؿ َظ َ َع َصالَ ًة))،
اَّلل ْب ِـ َم ْس ُعقدَ ،أ َن َر ُشقل َ
َظ ْـ َظبْد َ
اَّلل ﷺ َؿ َالَ (( :أ ْو َػ افـ ِ َ ْ َ
()20
الفٕائد ٔالثىسات احلاصم ٛبالصال ٚعمْٗ ﷺ أٌتق ٜوٍّا وا ٖم٘:

امتثال أمر اهلل تعاػ. مقاؾؼتف شبحاكف يف افصالة ظؾقف ﷺ  ،وإن اختؾػت افصالتان ،ؾصالتـا ظؾقف دظاء وشمال،وصالة اهلل تعاػ ظؾقف ثـاء وتؼيػ.
 حصقل ظؼ صؾقات مـ اهلل ظذ ادصع مرة. يرؾع ظؼ درجات .أكف يؽتب فف ظؼ حسـات .ويؿحل ظـف ظؼ شقئات. أكف يرجك إجابة دظائف إذا ؿدمفا أمامف ،ؾفل تصاظد افدظاء إػ ظـد رب افعادغ. أَّنا شبب فشػاظتف ﷺ إذا ؿرَّنا بسمال افقشقؾة فف. أَّنا شبب فغػران افذكقب. أَّنا شبب فؽػاية اهلل افعبد ما أمهف. -أَّنا شبب فؼرب افعبد مـف ﷺ يقم افؼقامة.

ِ
افس ِؽ ِ
( )20افسمذي ( )354 /2وؿال َه َذا َح ِد ٌ
افس ِهقب1668 :
يث َح َس ٌـ ؽ َِر ٌ
قب َو َ ْ
يب صحقح ابـ حبان ( )192 /3اكظر َصحقح َ ْ
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أَّنا شبب فدوام حمبتف فؾرشقل ﷺ وزيادِتا وتضاظػفا. أن افصالة ظؾقف ﷺ شبب دحبتف فؾعبد ،ؾنَّنا إذا ـاكت شببا فزيادة حمبة ادصع ظؾقف فف ،ؾؽذفؽهل شبب دحبتف هق فؾؿصذ ظؾقف ﷺ )21( .
ذً تازك الصال ٚعمْٗ ﷺ .
وَ ذكس ﷺ عٍدٓ فمي ٖصنّ عمْٗ . .كاُ طقّٗا

ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلس ِـ ب ِـ ماف ِ ِ
ؽ ْب ِـ ْ
اَّلل ﷺ ا ْدِـ َ َْز َؾ َؾ َام َر ِؿ َل َظ َت َب ًة
احلُ َق ْي ِرث َظ ْـ َأبِقف َظ ْـ َجدِ ه َؿ َال َصعدَ َر ُشقل َ
وظـ ْ َ َ ْ َ
غ ُث َؿ َؿ َال َأت َِاين ِج ْ ِز ُيؾ َ
حم َؿدُ
غ ُث َؿ َر ِؿ َل َظ َت َب ًة َثاف ِ َث ًة ؾ َؼ َال َِم َ
غ ُث َؿ َر ِؿ َل َظ َت َب ًة ُأ ْخ َرى ؾ َؼ َال َِم َ
َؿ َال َِم َ
ؾؼ َال َيا ُ َ
ِ ِ
َم ْـ َأ ْد َر َك َر َم َض َ
مها َؾدَ َخ َؾ افـ ََار
اَّلل ُؿ ْؾ ُت َِم َ
غ َؿ َال َو َم ْـ َأ ْد َر َك َوافدَ ْيف َأ ْو َأ َحدَ ُ َ
ان َؾ َؾ ْؿ ُي ْغ َػ ْر َف ُف َؾ َل ْب َعدَ ُه َ ُ
غ ؾ َؼ َال ومـ ُذـِر َ ِ
غ َؾ ُؼؾْ ُت َمغ"()22
اَّلل ُؿ ْؾ َِم َ
اَّلل ُؿؾْ ُت َِم َ
ت ظـ ْدَ ُه َؾ َؾ ْؿ ُي َص ِؾ َظ َؾقْ َؽ َؾ َل ْب َعدَ ُه َ ُ
َ َ ْ ْ
َؾ َل ْب َعدَ ُه َ ُ
البخٗن كنّ البخٗن الر ٙوَ ذكست فمي ٖصم٘ عمْٗ

وظـ ظع بـ أِب ضافب ؿال :ؿال رشقل اهلل ﷺ (( :افبخقؾ مـ ذـرت ظـده ؾؾؿ يصؾ
ظع))( )23وأريد بف هـا :افتؽاشؾ ظـ هذه افعبادة افعظقؿة)24( .
كن دلمص خال عَ ذكسٓ ﷺ كاُ عم ٜأِمْ تس ٚوَ اهلل عز ٔجن ًٖٕ القٗاوٛ

َظـ َأ ِِب هرير َةَ ،ظ ِـ افـَبِل ﷺ َؿ َال(( :ما ج َؾس َؿقم َ ْ ِ
اَّلل ؾِ ِقفَ ،و َملْ ُي َص ُؾقا َظ َذ كَبِ ِق ِف ْؿ،
ْ
َ َ َ ٌْ
ِ
ُ ََْ
َمؾ ًسا َملْ َي ْذـ ُُروا َ َ
إِ َٓ ـ َ
َان َظ َؾقْ ِف ْؿ تِ َر ًةَ ،ؾ ِن ْن َصا َء َظ َذ َ ُهب ْؿ َوإِ ْن َصا َء َؽ َػ َر ََل ُ ْؿ))(ٔ )25احلىد هلل زب العاملني
( )21افؼقل افبديع يف افصالة ظذ احلبقب افشػقع افدر ادـضقد يف افصالة وافسالم ظذ صاحب ادؼام
( )22صحقح ابـ حبان ( .)140 /2وؿال إفباين يف صحقح افسؽقب ( :)995صحقح فغره.
( )23افسمذي  ،211 / 5ورواه احلاـؿ وصححف وواؾؼف افذهبل .549 / 1
()24افدر ادـضقد يف افصالة وافسالم ظذ صاحب ادؼام ادحؿقد (ص" )196 :حتػة افذاـريـ" (ص  )45حمبة افرشقل بغ آتباع وآبتداع (ص)77 :
جالء إؾفام ،ص.216 -193

( )25أخرجف :افسمذي ( )461 /5وؿال :حديث حسـ .افـسائل يف "ظؿؾ افققم وافؾقؾة" ( ،)406وافطزاين يف "افدظاء" ()1927
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