
 
 أفضل آله وعلى ,حممد نبينا واملرسلني األنبياء أشرف على والسالم والصالة, العاملني رب هلل احلمد

  وبعد........   التسليم وأمت ,الصالة
  :-الواسعة برمحته اهلل رمحه -أنس بن مالك- اهلجرة دار إمام قال

 للصالة النداء في جاء ما باب
ك ان  ر ُسوُل اهلِل : اِلٌك، ع ْن ي ْحي ى ْبِن س ِعيٍد ، أ نَُّه ق ال  م   عن يحيى حدثني : -اهلل رحمه- قال

. لِلصَّال ةِ  م ع  النَّاُس تجْ ِخذ  خ ش ب ت  ْيِن، ي ْضِرُب  ِبِهم ا لِيق ْد أ ر اد  أ ْن ي  تَّ  -صلى اهلل عليه وسلم-
: ف  ق ال  . ح اِرِث ْبِن اْلخ ْزر ِج، خ ش ب ت  ْيِن ِفي الن َّْومِ مَّ ِمْن ب ِني الْ ثُ ْبُن ز ْيٍد اْْل ْنص اِريُّ، ف أُِري  ع ْبُد اهلِل 

ات  ْيِن ل ن ْحٌو ِممَّا يُرِيُد ر ُسوُل اهلِل   . -صلى اهلل عليه وسلم-ِإنَّ ه 
ق ظ ، ف ذ ك ر  ل هُ -صلى اهلل عليه وسلم-أ ال  تُ ؤ ذِّنُون  لِلصَّال ِة؟ ف أ ت ى ر ُسول  اهلِل : ف ِقيل    ، ِحين  اْست  ي ْ
 .بِاْْل ذ انِ  -صلى اهلل عليه وسلم-ف أ م ر  ر ُسوُل اهلِل . ذِلك  
 للصالة النداء يف جاء ما باب : -اهلل رمحه- قال

 خلق خري على األكمالن انمتاأل والسالم والصالة ,العاملني رب هلل احلمد ,الرحيم نالرمح اهلل بسم
  الدين يوم إىل بسنته نتساو , وهنجه سبيله على سار ومن وصحبه آله وعلى ,أمجعني اهلل
 بعد أما

 قبله ملا الباب هذا ومناسبة ,باألذان تتعلق واليت ,الرتمجة هذه -اهلل رمحه- مالك اإلمام كرذ  فقد
 الواردة واآلثار ,السنن من هبا يتعلق وما ,الطهارة أحكام بني أن بعد -اهلل رمحه- إنه حيث ظاهرة

 األحكام وبني -م -رضي اهلل عنه--  الصحابة وعن,-صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول عن
 كتاب النسخ بعض ويف ,بالصالة يتعلق ما بيان يف شرع ,والفتاوى ,املسائل ببعض علقةتامل



 وهو,األذان ببدء يتعلق الباب وهذا ,الصالة بصفة يعقبه الذي األذان يف هبذا يشرع فهو ,الصالة
 ,األذان ببدء فابتدأ ,-اجلميع على اهلل رمحة- وغريه البخاري كاإلمام ,احلديث أئمة له ترجم ما

 ربطوا حينما املسلك هذا -رمحهم اهلل- الفقهاء سلك وقد ,احلديث أئمة من طائفة صنيع وهو
 ألن ؛الطهارة عقب فجعلوه ,الصالة صحة شروط من شرط الوقت أن على والوقت ,األذان بني

  . وظاهرة ,واضحة بينهما انسةفاجمل ,الصالة صحة شروط من تعترب أيضا الطهارة
 ...(النداء في جاء ما باب) : -اهلل رمحه- قوله

 وجل عز اهلل كتاب يف املصطلح هذا ورد وقد ,النداء ويقال ,األذان وقالوا ,األذان أمساء من هذا 
 الصالة إلى ناديتم وإذا): سبحانه قوله ففي الكتاب يف أما-صلى اهلل عليه وسلم- النيب وسنة
 للصالة نودي إذا آمنوا الذين أيها اي) :وتعاىل سبحانه قوله يف وكذلك ,(ولعبا هزوا وهاذاتخ
- مالك اإلمام يرأ وهذا, نداءا األذان تعاىل اهلل فسم ,(اهلل كرذ  إلى فاسعوا الجمعة يوم من

 ,ءالندا وهو ,سماال هذا بغري الكتاب يف يسم   مل األذان إن حيث ,الكتاب يف الوارد -اهلل رمحه
 تسمية السنة يف جاء أيضا وكذلك ,هنا قولههو و  ,أيضا احلديث أئمة بعض عليه مشى ما وهو

 يقول ما مثل فقولوا النداء سمعتم إذا) الصحيح يف سعيد أيب رواية يف كما نداءا األذان
 الصالة عليه- وقوله ,باألذان ينادي املؤذن مسعتم إذا :أي (النداء سمعتم إذا) :قولهف (المؤذن
 أتسمع) :له قال اجلماعة مع الصالة ترك يف يستأذنه الرجل جاءه ملا الصحيح يف كما -والسالم

 الصالة عليه- ورسوله اهلل فسم ,(رخصة لك أجد ال فإني أجب) :قال نعم :قال (؟النداء
 .اجلماعة مع الصالة لشهود والدعوة ,املناداة على يشتمل األذان ألن ؛نداء األذان -والسالم

 كل على يطلق النداء ألن ؛اللغوية احلقيقة ختصيص من هذا و ,الصالة أجل من :أي (الةللص)و
 ويف ,عام لغويةال حقيقته يف فهو ,للشر والدعوة ,للخري الدعوة ويشمل ,ادع إذا نادى دعوة فيه ما

 الشرعية احلقائق أن - -رمحهم اهلل-- األئمة كرذ  كما,األغلب هو وهذا ,خاص الشرعية حقيقته



 من أخص جيعلها ما التقييد من الشرعية احلقائق يف يرد ولذلك ,اللغوية احلقائق من أخص كونت
 نعم ..لغويةال إلطالقها بالنسبة مقيدة جيعلها امم اإلطالق عموم

 أراد قد -سلم و عليه اهلل صلى- اهلل رسول كان : قال أنه -اهلل رحمه- سعيد بن يحيى عن
 .للصالة الناس تمعليج بهما يضرب خشبتين يتخذ أن

 يف أصله فاحلديث ,غريمها ويف ,الصحيحني يف موصول هو سعيد بن حيىي رواية من املنقطع هذا
 أيضا وكذلك ,األذان بدء يف صفة يف زيد بن اهلل عبد حبديث عليه العلماء اصطلحو  ,الصحيح

 يف لصحيحا يف أيضا وهو ,األذان يف -ما -رضي اهلل عنه--عمر بن اهلل عبد حديث من جاء
صلى - النبي أن وحاصلها, األذان قصة بيان على الذي السبب بيان على اشتمل الصحيحني

 العلم كيفية عن فتساءلوا عنده جلوسا وكانوا ،اْليام من يوما أصحابه شاور-اهلل عليه وسلم
 وإن ,الصالة لفعل جتماعواال ,الوقت دخول به يعرفون معني أمر هناك يكن مل ألنه ؛بالصالة

 عندهم اإلشكال لكن ,مواقيتها بينت الصالة فرضت ملا ألنه ؛الصالة مبواقيت علم على كانوا
 قد الصالة أن على للتنبيه وكذلك ,ماعتجاال ذلك على وللتنبيه ,للصالة جتماعلال بالنسبة
 نضرب :بعضهم فقال، -صلى اهلل عليه وسلم- النبي مع فتشاوروا ,باإلقامة وذلك ,أقيمت

 ،اْلمر في وأخذوا ،اليهود كأبواق ببوق نضرب بل :بعضهم وقال ،النصارى قوسكنا بناقوس
صلى اهلل - اهلل رسول عند من - -رضي اهلل عنه-- زيد بن اهلل عبد خرج ثم ،فيه وخاضوا

 ؟به تصنع ما :له وقال ،الناقوس ذلك فسأله ،ناقوس ومعه رجال رأى نام فلما، -عليه وسلم
 له فحكى ،نعم :قال .كلذ من خير على أدلك أوال :فقال ،الصالة إلى الناس به ندعوا :قال

 الصالة عليه فقال بالرؤية هفأخبر  -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول أتى أصبح فلما ،اْلذان
 بالل أذن فلما ،بالل على فألقاها :بالل على ألقه :قال ثم ،حق الرؤية هذه إن :والسالم

 -اجلميع عن اهلل رضي- اهلل عبد رأى ما مثل رأى إنه وقال - -رضي اهلل عنه-- عمر جاء



 بن اهلل عبد رأى ما مثل رأى - -رضي اهلل عنه-- اخلطاب بن عمر أن األوجه أنسب هو هذا
 طائفة وقوى, فأخربه -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول إىل سبق عمر أن الروايات بعض ويف ,زيد
 اجلميع عن اهلل رضي- األنصاري زيد بن اهلل عبد هو األذان ريأ   الذي أن األول العلماء من

 .- -رضي اهلل عنه-- عمر يكون أن ميتنع وال, -وأرضاهم
رضي اهلل -- عمر أن الصحيح يف عمر ابن حديث أن وغريه ,حجر ابن كرهذ  شكالالا وهذا 

 وهذا ,النداء مطلق قصد - -رضي اهلل عنه-- عمر يكون (بالصالة تنادون أال) :قال - -عنه
 برفع يكون الذي اإلعالم مطلق قصد ألنه ؛تأذنوا أن:أي  (تنادون أال) املراد وليس ,الرؤية قبل

 أن فيها اليت الرواية بني جيمع وحينئذ ,الكلمات أري نام فلما ,الكلمات دون والنداء ,الصوت
 وبني ,بالصالة ينادى أن -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول سأل - -رضي اهلل عنه-- عمر
 له حيكي من رأى أنه -صلى اهلل عليه وسلم- النيب فأخرب ,زيد بن اهلل عبد رؤيا بعد جاء كونه
 :كاآليت الرتتيب يكون ذلك على وبناءا ,مسعها ما مثل األذان ألفاظ

 يف -اجلميع عن اهلل رضي- والصحابة هو وتشاور -صلى اهلل عليه وسلم- النيب مع جلس أنه 
 اهلل وعبد ,هو مضى مث ,ينادى أن -صلى اهلل عليه وسلم- النيب ىعل عمر فعرض ,األذان شأن

-- عمر أن يبعد وال ,عمر كرذ وت ,باإلخبار اهلل عبد فسبق ,األذان منامهما يف فأريا ,زيد بن
 مسع لماف ,-صلى اهلل عليه وسلم-  النيب إخبار عن شغل أو ,الرؤيا نسي - -رضي اهلل عنه

 ؛الروايات تتعارض ال ذلك على وبناءا ,-رمحهم اهلل- العلماء بعض اختاره كما كرهاذ ت األذان
 بن اهلل عبد باألذان لإلخبار السابق فإن عليه وبناءا ,للتكرار جمال فيها وليس واحدة القصة ألن
 يف كما ,ملهما حمدثا كان - -رضي اهلل عنه-- اخلطاب بن عمر ألن ؛ببعيد ليس وهذا ,زيد

ل ُكْم ُمح دَّثُون  ق ْد ك ان  ِفيم ا خ ال :"قال أنه سالموال الصالة عليه عنه الصحيح ف ِإْن ي ُكْن ِفي  ق  ب ْ
ُهْم ف  ُهو  عمر بن الخطاب  واهلل : -ما -رضي اهلل عنه-- عمر بن اهلل عبد قال ".أُمَِّتي أ ح ٌد ِمن ْ

 ,له اهلل توفيق ومن ,فراسته قوة من قال كما كان إال كذا أظنه كذا أراه للشيء قال أيب رأيت ما



 -صلى اهلل عليه وسلم- النيب سأل يكون أن ميتنع فال ,مشهورة معروفة الوحي موافقة يف وقصصه
 ,وبيعهم ,مصلواهت إىل بالدعوة وحماكاة ,والنصارى ,اليهود من قبلنا من مشاهبة عن يعرض أن

 نعم ..... ياالرؤ  يف الوحي به جاء ما جتهاداال هذا وافق مث ,نداء للمسلمني يكون أن وكنائسهم
 ليجتمع بهما يضرب خشبتين يتخذ أن أراد قد -صلى اهلل عليه وسلم-  اهلل رسول كان

  للصالة الناس
 والسالم الصالة عليه وكونه ,للصالة الناس الجتماع باخلشب بالضرب يكون أن عرضوه مما هذا

 أن قبل وهذا ,معينة يلةوس له يعني مل الوحي أن مادام واسع أمره هذا الناس إلعالم الوسيلة يلتمس
 نعم....  األذان بألفاظ الصاحلة الرؤيا طريق عن الوحي يأيت أو ,الوحي يأتيه أو ,األذان له يتبني
  الخزرج من الحارث بني من ثم ،اْلنصاري زيد بن اهلل عبد وأري
 هو هوأن ,الرؤيا رأى الذي هو ,بقاسال هو أنه الصحيح هو هذا األنصاري زيد بن اهلل عبد أري

 يلقيها أن -صلى اهلل عليه وسلم- النيب وأمره هبا -صلى اهلل عليه وسلم- النيب إلعالم السابق
 حقا تكون الرؤيا أن على دليل هذا ويف ,صوتا أندى كان ألنه ؛- -رضي اهلل عنه-- بالل على
 نوأربعي ست من جزء الصالحة الرؤيا) :قال أنه والسالم الصالة عليه عنه الصحيح يف كما
 وما :واقال (المبشرات إال النبوة من يبق لم) :أيضا الصحيح يف كما وقال ،(النبوة من جزءا

 عليه وقوله (له ترى أو ،الصالح الرجل يراها الصالحة الرؤيا) :قال ؟اهلل رسول يا المبشرات
 والسالم الصالة عليه أنه توضيحه (النبوة من جزءا وأربعين ست من جزء) والسالم الصالة

 أم نتهع الذي وهو ,الصبح فلق مثل جاءت إال رؤيا يرى ال أشهر ستة أي عام نصف ثمك
 -اهلل رمحه- البخاري اإلمام به استفتح الذي حديثها يف -ا -رضي اهلل عنه--عائشة املؤمنني

 الرؤيا الوحي من -صلى اهلل عليه وسلم-  اهلل رسول  به بدأ ما أول) :قالت صحيحه
 من جزء هي شهراأل ستةال فهذه (الصبح فلق مثل جاءت إال رؤيا يرى ال فكان الصالحة



 على قسمت إذا املدة هذه, عاما وعشرون ثالث النبوة ألن ؛والسالم الصالة عليه نبوته سنوات
 ,وأربعني ستا اجملموع يكون االثنني يف ضربت فإذا ,السنة نصف تعادل أشهر الستة أن االثنني
صلى اهلل عليه - اهلل رسول إىل فيها أوحي الاليت النبوة سنوات من وأربعني ست من جزءا فتكون
 يف إال شرعي بدليل ليست الرؤيا مث ,الصاحلة الرؤيا وهو الوحي أنواع من نوعا فحكت ,-وسلم
 أثبت حيث مسألتنا يف كما فيه دليل أهنا على الوحي دل وما ,-صلى اهلل عليه وسلم- النيب حق
 تالعب من وليست صدق أهنا أي (حق الرؤيا هذه إن) :فقال ,-صلى اهلل عليه وسلم- النيب

 إذا به الشيطان تالعب من يعصم ال -صلى اهلل عليه وسلم- النيب عدا ما آدم بين وكل ,الشيطان
 اهلل وأراد تيسر وإذا ,احللم يرى فإنه منه الشيطان متكن فإذا ,الرؤيا يرى وتارة احللم يرى فتارة ,نام
 أن للمسلم ينبغي والرؤى ,له ريتأ   أو ,الصاحلة الرؤيا فرأى امللك منه متكن اخري  يرى أن وجل عز

 يشقيه قدو  يغويه ولرمبا ,باإلنسان يسرتسل الشيطان ألن ؛الشرعية بالضوابط حمددة حمصورة جيعلها
 زمان عن الناس فيها تباعد اليت األزمنة هذه يف وخاصة فيها وغال الرؤى يف بالغ إذا خاصة ويرديه

 القول يف وتعاىل سبحانه اهلل من اخلوفو  الورع فيها وقل   األدعياء فيها وكثر العلماء فيها وقل لنبوةا
 ويتكلم خيبط ودب هب من وكل وتأويلها األحالم تفسري يف اجلرأة وأصبحت ,علم بدون اهلل على

 ولو الباب هذا اإلنسان على فتح إذا والشيطان ,له عن   مبا ضوابطو  قواعد هلا ويضع ,الرؤى يف
 من اآلن الناس يفعله الذي بالوجه الرؤى هبذه غالتشاال ينبغي ال خطري باب فإنه املؤولني من كان
 والبد أنه ظن الشيء ذلك له أول وإذا ,يؤول أن التمس شيئا رأى كلما الشخص أن فيها الغلو

 ؛ضوابط هلا الصاحلة ياالرؤ  أوال الرؤيا ألن ؛بسليم وليس بصحيح ليس وهذا ,التأويل ذاك يقع أن
 ويدل ,اهلل عن بعيدا كان إذا اخلري سبيل لإلنسان هبا يبني بشارة وتكون ,امللك من تكون ألهنا
 عز اهلل طاعة على هبا ينبه صاحلة رؤيا هذه ,ينبه اهلل عن غفلة أو معصية يف كان إذا اخلري على
 رؤيا فهي ,اهلل وحمارم اهلل حدود عن هافي يزجر أو ,الصاحلة الرؤى من تعترب هذه ,اهلل ومرضاة وجل

 .الصاحلة



 هبذه يؤمن مث هلا سيحدث أو ,كذا  هلا سيقع األمة بأن تفسر اليت العامة للرؤى بالنسبة أما 
 الصالة هنع ورد وما ,للسنن خمالف هذا كل ستقع أولت إذا أهنا التأويل هذا أنب وجيزم ,شياءاأل

 علم عنده من يعربها أن املراد وقعت عربت إذا إهنا (طائر جناح على الرؤيا أن) :بقوله والسالم
 .عربت إذا ألنه ,به يعتد معرب كل وليس ,وبصرية

 وعلم ,بالتأويل علم على كان إذا إال الرؤى بتأويل يشتغل أن للمسلم جيوز ال :العلماء بعض قال 
 :ضربني على يكون الرؤى تأويل

 كما وتعاىل سبحانه اهلل من منحة معلوما ورثا كوني وقد وجل عز اهلل من فتح :األول الضرب 
 أبوه قبله ومن ,للرؤى التأويل وأعطي أهلم قد -السالم عليه- يوسف وكان ,يعقوب آل على امنت

 ,بالرؤى اشتغل -السالم عليه- يوسف مث ,فسيو  رؤيا أول يعقوب ألن ؛-السالم عليه- يعقوب
 أنه وجمرب ومشاهد معروف هذاو  ,األسرة ويف بيتال يف يقع قد أنه العلماء بعض كرذ  كما فهذا

 سبحانه اهلل من هبة يكون هذا فيهم ويعرف األسرة يف ويوجد ,وجل عز اهلل من فتحا يكون قد
 بتأويلها حدث وإذا ,عرفها الرؤيا له حكيت إذا الشخص أن دالئلها تظهر اهلبة وهذه ,وتعاىل
 وأن عليه فتح قد اهلل أن يعلم فعندها  ,خيطئ الف واألربع والثالث املرتني إصابته وجترب أصاب

 .عظيم أمر الرؤى تأويل ألن ؛له اهلل أعطاه سر هذا
 جزء الصاحلة والرؤيا صاحلة رؤيا تكون قد ألهنا ؛الرؤى يؤول أن ألحد جيوز ال العلماء بعض قال 

 وعلم معرفة نبدو  العلم يف يفىت ال فكما ,-صلى اهلل عليه وسلم- النيب أخرب كما النبوة من
 .وبصرية علم دون تؤول وال الرؤى يف يفىت ال كذلك

 والعلم اخلربة أهل بسؤال األسباب بتعاطي بالسبب يكون فإنه :الرؤى تأويل يف الثاين الضرب 
 ,رابط فيها يكون أن الرؤيا يف والغالب الرؤى وبعض ؟يعربوهنا وكيف الرؤى يؤولون كيف الرؤىب

 ,معىن على وتدل صحيحة الرؤيا تكون وقد ,خاصا يكون مامنها و  ,اعام يكون ما منها والرؤى
 سنوات عشر بعد له فيؤوهلا املؤول فيأتيه ,نومه من أصبح حينما صباحه يف للشخص وقع ولكنه



 وهل ؟رآها مىت سأل الرؤيا عن سئل إذا العلماء بعض كان ولذلك ,بسديد وال بسليم ليس هذه
 يعلم اليت األشياء جنس من شيء وقع هل وأصبح رآها ملا لوه ؟بعيد أو هبا العهد قريب هو

 ؟الرؤيا هلذه تفسري أهنا املؤول
 ,بالرؤيا وعمل ,حق الرؤيا أن احلديث هذا يف أثبت -صلى اهلل عليه وسلم- النيب أن املقصود 

 يينبغ أنه فاملقصود ,عليه السنة لداللة مستثىن هذا أن قلنا وقد ,كرناذ  كما بضوابطه هذا لكن
 وال عنده علم ال من كل يكف أن وينبغي ,الرؤىيف  تأويلالو  الرؤىيف  ستفساراال عن الكف
 بالتجربة وإما ,واملعرفة العلم أهل سؤال أو ,بالعلم إما يتبني حىت تأويلها عن الرؤى بتأويل بصرية
 طالب كل وأحذر ,عليه أن يتق اهلل الرؤى لتأويل انتصب من وكل ,اإلصابة ظنه على يغلب حىت
 الرؤى تأويل يعلم بأنه املسلمني خيدع أن اآلخر واليوم باهلل يؤمن مسلم كلو  ,هويتق اهلل خياف علم
 وقد املسلمني لعامة والغش -صلى اهلل عليه وسلم- حممد ألمة الغش من هذا ألن ؛عنده علم وال
 يا لمن :ناقل ،النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة الدين) :-صلى اهلل عليه وسلم-قال

  (وعامتهم ،المسلمين وْلئمة ،ولرسوله ،ولكتابه ،هلل: قال ؟اهلل رسول
 علم دعىا إذا ألنه ؛يعلمه ال شيء علم يدعي فال هلم ينصح أن وعامتهم قوله :العلماء بعض قال

 من وال ,التأويل أهل من ليس وهو ,التفسري ومحل التأويل ومحل ,به الناس واغرتت ,يعلمه ال شيء
 ,الناس على الكذب هذا وزر اهلل يدي بني وسيحمل ,يفسرها رؤيا كل وزر حملتسي التفسري أهل

 بني موقوف أنه علم ومن ,والعافية السالمة اهلل نسأل -صلى اهلل عليه وسلم- حممد ألمة والغش
 أن به حري الشك فإنه ,يدعيه عما مسئول وأنه ,وقوله وكالمه لسانه عن مسئول وأنه ,اهلل يدي

 وكيف ؟علمها ادعى كيف املسائل هذه عن فسئل اهلل يدي بني وقف إذا جيمله الذي ما ظرين
 أن فالواجب ,بصرية وبدون علم بدون رؤياه له أول من كل خصمه سيكون أنه شك وال ؟أوهلا
 الرؤى عن السؤال يف توسعوا الناس أن كرناذ  وكما ,وجل عز اهلل خياف وأن ,ربه اإلنسان يتق

 تغلوايش أن قبل الرؤى تتبع عن الناس بزجرا يشتغلو  أن الرؤى بتأويل يشتغلون نالذي وياليت



 أهنا وجد فإذا ,اهرؤي إىل استمع الرؤيا عن يسأل الرجل جاء إذا أجالء علماء أدركنا وقد ,بتأويلها
 أو ,ملحة كانت إذا إال ذلك بعد رؤيا عن يسأل فال لقا لرمبا الرجل إن حىت زجره ةبرؤي ليست

 وعواقبه سحيق واد بالرؤى شتغالاال ألن ؛املنبغي هو وهذا ,فيها الذي يستبني حىت له جةمزع
 يأتيه وقد ,زوجه يف الرؤيا فرييه الشيطان يأتيه قد البعض أن املشكلة ألن ؛كرناذ  كما وخيمة

 من اإلنسان على يراه ملا ظالغي الشيطان يصيب وقد ,وجل عز اهلل يف أخيه يف احللم فرييه الشيطان
 حريص الشيطان أن تعاىل اهلل بنيقد و  ,ويقلقه يزعجه حىت ءااألشي هبذه هغلفيش ,وبر وخري صالح

ۉ  ې     ې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ  :تعاىل قال كما يتهذوأ وغمه املؤمن حزن على

 الشيطان لكيد يتنبه أن للمسلم فينبغي ,چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ۇئائ  ەئ   ەئ     وئ  وئ
 للرؤى داعي هناك يكون وأن ,والضرورة احلاجة عند إال بالرؤى يشتغل فال ,به الشيطان وعبث
 .الصاحلة الرؤى هي هبا يشتغل اليت الرؤى

 الرؤى هذه رمز تكون وأن ,الصدر يف نشراحاو  القلب يف الطمأنينة الصاحلة الرؤى دالئل ومن 
 بإزعاج تأيت وال ,بغبش تأيت وال ,ه  بكر   تأيت فال ,الوحي من جزء ألهنا ؛بينة واضحة ودالئلها الرؤيا
 اهذ اإلنسان يراه ما كل شتغالاال رؤيا كل بتأويل تغالشفاال هنا ومن ,أحواهلا غالب يف وقلق
ا م يرى وقد ,له اخلري على دليال فيكون يزعجه ما اإلنسان يرى وقد ,بسليم وال بصحيح ليس

 وعدم ,بضوابطه األمر هذا ضبط ينبغي هنا ومن ,عليه ووباال اشر  فيكون ,والسرور الفرح ظاهره
 أو ,علم بدون اهلل على القول إىل يؤدي الذي الوجه على فيهر اساإلستف عدم على به راساإلستف
 نعم............  بينة وال بصرية بدون الرؤى تأويل
 هاتني إن فقال النوم يف خشبتني اخلزرج من احلارث بين من مث األنصاري زيد بن اهلل عبد فأري
 للصالة تؤذنون أال فقيل -صلى اهلل عليه وسلم-  اهلل رسول يريد مما لنحو

 من خري على أدلك أوال فقال للصالة هبا ننادي قال ؟هبا تصنع ما قال اخلشبتني وسأله دعى إنه
 نعم األذان ألفاظ على فدله نعم قال ذلك



- اهلل رسول فأمر ذلك له كرذ ف ،استيقظ حين -صلى اهلل عليه وسلم-  اهلل رسول فأتى
 باْلذان -صلى اهلل عليه وسلم

صلى اهلل عليه - النيب بإخبار بادر ألنه ؛استيقظ حني -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول فأتى
-- عمر من بالرؤيا -صلى اهلل عليه وسلم- النيب إلعالم أسبق كان هنا ومن ,وإعالمه -وسلم

 نعم    -وأرضاه  -رضي اهلل عنه
   باألذان -ى اهلل عليه وسلمصل- اهلل رسول فأمر
 :وقوله ,(فأذن قم بالل يا) األلفاظ بعض يف باألذان -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول فأمر

 -رمحهم اهلل- العلماء مجاهري مذهب وهذا ,وفرضيته األذان وجوب على دليل فيه (باْلذان أمرف)
 الظاهرية بني خلالفا هو كما عموما ؟واجب أو ,الكفاية على فرض هو وهل ,فرض أنه

 (فأذن غنمك في كنت إذا) :-والسالم الصالة عليه- قوله ظاهر عليها يدل ضيةر والف ,واجلمهور
 معه ومن ,احلويرث ابن مالك حديث نم الصحيح يف كما -والسالم الصالة عليه- قوله وكذلك

 على يدل ومما ,األذان وجوب على فدل ,(أكبركما وليؤمكما فأذنا الصالة حضرت إذا) :له قال
عليه –قوله  واحد غري وحسنه السنن يف احلديث يف كما تركه على الوعيد ورود وفرضيته وجوبه

 ذاستحو  إال يصلى وال فيهم يؤذن ال حضر وال بدو في ثالثة من ما) :-الصالة والسالم
 .(الشيطان عليهم

 على وبناءا ,حمرم فعل أو ,واجب ترك على إال يأيت ال الوعيد ألن ؛األذان وجوب على يدل هذا 
 شعرية األذان البلد يف اإلسالم شعرية وهو, ولزومه األذان وجوب على يدل (أمر) قوله فإن ذلك

 .البلد يف اإلسالم
 باْلذان -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول فأمر 
 :الشاعر قول ومنه ,ماإلعال أصله اللغة يف واألذان ,املعهود األذان :أي للعهد األذان ألف 



 الثواء له من تاو رب يا         أمساء ببينها آذنتنا
ڤ  ڤ  ڤ  چ  :تعاىل قوله ومنه  ,اإلعالم هو فاألذان ,وأخربتنا أعلمتنا وهي أمساء ببينها آذنتنا

 فهو صطالحاال يف وأما ,عذاراال وجه على وإخبار إعالم :أي چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
  على خمصوص شخص من خمصوص إعالم فهو صةخمصو  بألفاظ صالةال وقت بدخول اإلعالم

 يف كما والسنة الكتاب من كرناذ  ما شرعيته يف واألصل ,خمصوصة وبألفاظ خمصوصة صفة
 ،والبادية الغنم تحب أراك إني) اخلذري سعيد أيب وحديث ,احلويرث بن مالك وحديث ,حديثنا

 إال مدر وال حجر ال و إنس وال جن صوتك مدى يسمع ال فإنه فأذن ،غنمك في كنت فإذا
 أمانة عد ولذلك ,الوقت بدخول الناس إعالم همن قصودامل األذان هذاو  ،(القيامة يوم لك شهد

صلى اهلل عليه - النيب أن - -رضي اهلل عنه-- هريرة أيب عن الصحيح يف كما األمانات من
 .(مؤتمن والمؤذن ضامن اإلمام) :قال -وسلم

 يعلم حيث الصالة أوهلما ,اإلسالم أركان من ركنني على نمؤمت املؤذن إن :العلماء بعض قال 
 يف يصلي ال الذي املعذور ويسمعه بيتها يف ةأاملر  تسمعه ولذلك الصالة وقت بدخول الناس

 وهو ,دينه وركن صالته عليه فأضاع الوقت قبل صلى املعذور وصلى الوقت قبل أذن فإذا ,املسجد
 تبني عند يؤذن ولذلك ,الصيام وقت وانتهاء الصيام وقت بدخول يعلم فإنه الصيام وأما ,الصالة
 أمانة األذان أن :قالوا هنا ومن ,الصيام بركن متعلق وهذا ,الشمس غروب عند ويؤذن ,الفجر

 األصل يف األذان ولكن ,الصوم والثاين الصالة أوهلما اإلسالم أركان من ركنني على مؤمتن فاملؤذن
 بدخول عالماإل األصل يف فهو وإال ,أصال وليس تبعا الصالة مواقيت وافق الصوم وكون لصالةل

 كرناذ  كما إمجال هفي (باْلذان -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول أمر) :قوله ويف الصالة وقت
 يف عامة تأيت اليت األوامر مثل اخلاص هبا يقصد اليت العامة األوامر جنس من وهذا بالال أمر حيث

 استشهدوا عام أمر (رجالكم من شاهدين واستشهدوا) :تعاىل كقوله القضاة هبا ويقصد الكتاب



 اخلاص به يراد عام فهو األمر هبذا فأمروا ,واحلكام القضاة وهم بالقضايا تلبس من به املعين ولكن
  -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول وأمر
 سقط البعض هبا امق إذا أنه الكفاية فروض صفات من وهذا ,خاص به املعين ولكن ألمةل األمر
 وحنن األذان فيها فسمعنا بلد إىل أتينا إذا أننا مبعىن البلد يف اإلسالم شعار وهو ,الباقني عن اإلمث

 يف كما بالظاهر اإلسالم حكم أعطيناها األذان ومسعنا مسلم غري أو ,مسلم بلد هي هل ندري ال
 باألرض نزلوا إذا كانوا أهنم اهلل سبيل يف اجلهاد يف واألصل ,والسالم الصالة عليه عنه احلديث
 تلوااق األذان يسمعوا مل وإذا ,أمسكوا األذان مسعوا فإذا ,األذان يسمعوا لكي الصالة وقت انتظروا

 أي قوتلوا املراد ليس قوتلوا بلد أهل تركه فإن ينصون والفقهاء العلماء جتد ولذلك ,البلد ذلك أهل
 ظاهر بني لتمييزا يف اهلل سبيل يف اجلهاد يف شعارا يعترب أنه ولكن ,قتاهلم يوجب األذان ترك أن

 بلدا بكونه حكمنا األذان وجد فإذا ,ظاهره على لبلدل باحلكم يسمى ما هناك وخالفه اإلسالم
 يف اإلسالم شعار هو األصل حيث من األحكام يف التفصيل ذلك بعد يبقى مث ,الظاهر يف مسلما

 نعم .... كتبهم يف واألئمة -رمحهم اهلل- هاءالفق منصوص وهذا ,كرناذ  كما البلد
 زيد بن اهلل عبد خيرت ومل ,بالال اختار املاضي احلديث آخر يف بالال والسالم الصالة عليه أمر

 فيها ينظر الشرعية الواليات أن -رمحهم اهلل- العلماء عند أصل إىل راجع وهذا ,الرؤيا رأى الذي
 رتفاعا إىل حيتاج اإلعالم وهذا ,الناس إعالم به املقصود اناألذ كان فلما ,املقصود حيقق ما إىل

 عبد يف دجي مل ما هفي فوجد بالل إىل والسالم الصالة عليه نظر شيء ألبعد النداء وبلوغ الصوت
رضي اهلل -- اهلل لعبد فكانت -اجلميع عن اهلل رضي- زيد بن اهلل عبد على فقدمه ,زيد بن اهلل
 :عليه الصالة والسالم قال ولذلك ,التأذين فضيلة لبالل وكانت ,ناألذا يةوار  يلةفض - -عنه

 املؤذن أن واألئمة -رمحهم اهلل- العلماء أخذ ولذلك .(صوتا منك أندى فإنه بالل على ألقه)
 نفسها املهمة إىل يرجع ما منهاو  ,صيتا يكون أن منها شرعا املعتربة الصفات فيه تتحقق أن ينبغي

 األذان مهمة عليه تتوقف مما هذا ألن ؛وخروجها دخوهلا الصالة مواقيت يعلم بالوقت علمه من



 ريورةصو  الشمس زوال يعلم الصالة مبواقيت عاملا يكون أن به إال األذان واجب يتم أن ميكن وال
 األبيض الشفق ومييز الشفق مغيب ويعلم ,الشمس وغروب واالصفرار ,ومثليه مثله شيء كل ظل

 إليه حيتاج مما ذلك وحنو الفجر وتبني الفجر طلوع ويعلم ,الليل منتصف يعلم أيضا وكذلك أيضا
 قال علمه تيسر فإذا ,الصالة مبواقيت عاملا باألوقات عاملا لكونهبالنسبة  هذا ,املهمة هذه أداء يف

 وكفيف األعمى مثل الزماين التقديرو  ,الزماينالتقدير ب كان ولو حىت علمه ممكن العلماء بعض
 منه فجربت وقته هبا حيسب معينة بأعمال يقوم األحيان بعض اإلصابة منه ربتج إذا البصر

 يضبط أن املراد اإلصابة منه جربت ألنه ؛بأذانه والعمل التأذين يصح قالوا مرة من أكثر اإلصابة
 هذا على يشكل وال به يعمل فهذا ,األذان وقت وعلم بالساعة زماننا يف كما ضبط لو هنا ومن

 مسألة يف به يلبس مما وخروجه الشهر دخول يف به نعتد وال األذان يف سابباحل نعتد كيف
- قال هنا ومن ,حمسوبة حمددة النهار األجزاء إن :قلنا ذلك وبينا ,رمضان يف الفلكي احلساب

 الصيف حسب على وتقصر وتطول ,(ساعة عشرة يثنتا النهار إن):-والسالم الصالة عليه
 الشهور يف وخاصة ومضبوط حمدد وهو الشتاء يف ويقصر ,لصيفا يف النهار فيطول ,والشتاء

 بالنسبة لكن ,الشمسية بالشهور ينضبط وقصره طوله النهار أن ويعلم أكثر ينضبط الشمسية
 الشمس مغيب قبل اهلالل يسقط أن إماو  ,اهلالل يرى أن إما ألنه ؛مبحدد ليس فإنه الشهر لنهاية
 بالغيب رجم يف احلساب غييب أمر وهذا ,العكس وإما تاما السابق الشهر ويكون درجة له فتبقى

 خيلط البعض ألن ؛عليه وننبه ,شيء وهذا شيء هذا به يعتد ومل ,والسالم الصالة عليه فأسقطه
 حبجة ليس احلساب نو لو وتق ,الفلكي احلساب لىع وتصلون الصلوات بدخول تعتدون أنتم ويقول

 اعتد إذا احلساب بني فرق هناك أن هذا فيبني ؟الصوم يف به تعملون وال الصالة يف به تعملون ملاذا
 دخول يف احلساب وأما ,الصالة مواقيت يف منضبط احلساب ألن ؛بأذانه وعمل باحلساب املؤذن
 الشهر دخول حساب يف ينضبطون الفلكيني جتد ال ولذلك ,منضبط غري فإنه ,خروجه ويف الشهر
 حىت هأذانب عمل احلساب يف اإلصابة منه غلبت إذا ؤذنامل أن واألصل ,القمر وحماق خروجه وعدم



 غلبت بطريقة الوقت حيسب وجيلس البصر كفيف كان لو أنه العلماء قال كما مبصرا يكن مل ولو
 نعم.........  الطريقة بتلك عمل فيها اإلصابة

 سعيد أبي عن الليثي يزيد بن عطاء عن شهاب بن عن مالك عن حدثني :-اهلل رحمه- قال
 النداء سمعتم إذا) : قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن -رضي اهلل تعالى عنه- الخدري

 (المؤذن يقول ما مثل فقولوا
 أن السابق احلديث يف لبالل والسالم الصالة عليه اختياره يف عليها التنبيه ينبغي اليت األمور من

 األذان يف ملعىن بالل إىل زيد بن اهلل عبد من األذان صرف قلنا كما -صلى اهلل عليه وسلم- النيب
 ضابطا بالوقت عاملا يكون أن ينبغي أنهب :قالوا املؤذن صفات العلماء عفر   هنا ومن ,كرناذ  كما

 حممدا أن أشهد يقول كأن املعىن حييل حلنا يلحن من األذان يلي أن جيوز فال ,األذان أللفاظ
 يسمعه ما إن واهلل و ,الشنيعة األخطاء من ذلك ووحن ,اهلل رسول   حممدا أن أشهد أو ,اهلل رسول  

 مسلم من وما ,القلوب يدمي ألمر العظيمة الشعرية هذه يف والتالعب التساهل من اآلن اإلنسان
 الفاحش اللحن به وحيصل ,األذان ألفاظ فيها تغري الذي األذان من يسمعه مما يتأمل وهو إال غيور
 .ودالئلها معانيها عن األلفاظ خترج ليتا املدود و والتغين التطريب يف حىت

 ما :للسائل قال السائل فعجب ,فكرهه األذان يف اللحن عن -اهلل رمحه- أمحد اإلمام سئل 
 لنبيك ترضاه كيفف :قال ,ال :قال ؟موحامد يا لك يقال أن أترضى :قال .حممد :قال ؟امسك
 أمر هذاو  ,داللتها عن األلفاظ وخيرج املعىن حييل الذيهو  الفاحش فاللحن ؟والسالم الصالة عليه

 فيتأخر ,باألذان ملزما املسلم كان إذا خاصة حيسنه ال ملن األذان ترك جيوز وال األذان يف منكر
 وجب حىت شائعا أمرا وأصبح ذلك مسعنا وقد ,يؤذن لكي األذان حيسن ال من فيأيت األذان عن

 اهلل يتقي أن املؤذنني مسؤولية يتقلد من لك وعلى ,وجل عز اهلل يتقوا أن األئمة علىف ,عليه التنبيه
 األذان يف الناس تساهل من املسلم يراه الذي وإن -صلى اهلل عليه وسلم- حممد أمة يف وجل عز

 بالتأذين فيقومون ,يؤذن من جيدون  فال الظهر صلوات يف املساجد يدخلون العمال أصبح حىت



 على يدل وهذا املنكرات أعظم من هذا ,الئلهاد عن وخيرجوها األذان ألفاظ يف يلحنوا لكي
 بعد األعظم اإلسالم وركن الدين عمود هي اليت الصالة أأصبحت الشعرية هبذه االستخفاف

 لعوام األذان ويرتك ,األذان مثل العظيمة شعائرها يف يتساهل اإلنسان نأ الوسيلة هبذه الشهادتني
 هذا ,األلفاظ حيسن ال ممن أو ,ىوعجم حلن انهلس يف منو  ,األذان حيسن ال ومنع والرعا  الناس
 ألهنا ؛بإصالحها واالشتغال عليها التنبيه ينبغي اليت البدع هي هذه ,حبق البدع وهي املنكر من كله

 فيه توفرت املؤذن يكون أن ينبغي بل ,أحد ألي األذان ترك جيوز فال ,الظاهرة الدين بشعائر تتعلق
 بالوقت عاملا أمينا يكون أن كرناذ  ما مثل نفسه األذان يف الشرع مقصود لتحقيق املعتربة الصفات

 وهذا ,لألبعد دعوته كانت بعيدا صوته كان إذا كلما ألنه ؛صيتا يكون أن :قالوا صيتا يكون وأن
 إنس وال جن صوتك مدى يسمع ال فإنه) :قال ولذلك ,األبعد األذان يسمع أن الشرع مقصود

 أن ينبغي أيضا وكذلك املؤذن لغري ومصلحة للمؤذن مصلحة هففي (القيامة يوم لك شهد إال
 .(اصوت منك أندى فإنه) :قوله يف العلماء كرهذ  مما يكون

 يكون ذانواأل ومؤذ مستبشع أذانه من املؤذنني من ألن ؛األذان يف مطلوبة الصوت نداوة إن :قالوا 
 هنا فمن ,اهلاجرة يف الناس ارتاح اإذ العصر أذان يف وأيضا ,الفجر أذان مثل الناس راحة أوقات يف

 يف عليه ونبهوا العلماء كرهذ  الذي كله وهذا ,وأفضلها الصفات أكمل على املؤذن يكون أن ينبغي
 يتحقق أن أجل من هذا كل واملستحبة الواجبة املؤذن صفات من يكون أن ينبغي وما األذان باب

 األشخاص عن والبحث عليه احملافظة غيينب بل ,هذا مثل يف التساهل ينبغي وال ,الشرع مقصود
 قوله ويف -صلى اهلل عليه وسلم- النيب لسنة تباعااو  الشعرية هلذه إحياء وأفضل أكمل هم الذين
صلى اهلل عليه - النيب ألن ؛قائما إال يؤذن ال املؤذن أن العلماء منه أخذ (فأذن قم) :لبالل
 يف العربة وألن ؛قائما املؤذن يكون أن غيينب :قالوا ولذلك قاعد من يديه بني أذن ما -وسلم
 صفات من قالوا ولذلك ,القاعد من منه أمكن القائم من وهو ,داألبع إىل الصوت بلوغ األذان
 تعذر إذا السفر يف الراحلة على املؤذن يكون أن العلماء بعض واستثىن ,قائما يؤذن أن املؤذن



 معه ومن -صلى اهلل عليه وسلم- النيب أن ملا أهنم عاصم أيبسند م يف حديث من أخذا النزول
 أن دون وأصحابه صلىو  والسالم الصالة عليه صلى الشعب يف وحبسوا املطر عليهم نزل حينما
 مبين هذا لكن ,الركوب حال يف األذان جيوز أنه على يدل هذا :فقالوا ,رواحلهم على من ينزلوا
 منها العلماء عند مشهوران وجهان انهذ ؟واقف أو قاعد هو هل  البعري على ركب منأن  على

 يكن مل إذا القعود يستحب قالوا فحينئذ ,قعود البعري على اجللوس أن قلنا إذا بعرفة الوقوف مسألة
 حكم يف إنه قلنا وإذا القعود له السنة فتكون اخليمة يف األرض على يكون أن مثل بعري على

 وإال هبا احلديث ورود يف مستثنية املسألة ههذ حال كل على والوقوف القيام السنة يكون القاعد
 وبلوغه األذان انتشار أسباب والسالم الصالة عليه تعاطى وقد ,قائما يكون أن املؤذن يف فاألصل
 كما املسجد جبوار األنصارية بيت سطح على يؤذن -رضي اهلل عنه-  بالل كان ولذلك ,لألبعد

 وأنه ,عال مكان على يؤذن أنه األئمة أخذ ومنه -وأرضاه رضي اهلل عنه-  عنه احلسن احلديث يف
 العلماء بعض قال هنا ومن  ,ذلك دون كان إذا يبلغه ما يبلغ صوته نإف عال مكان على كان إذا
 عورات على يطلع عال مكان على أذن إذا أنه (مؤتمن المؤذن) والسالم الصالة عليه قوله يف

 هذا شرح يف تفسري يف أيضا األوجه أحد وهو ,العورة هذه على مؤمتن فهو ,بيوهتم يف الناس
  نعم -وأرضاه رضي اهلل عنه- هريرة أيب عن املسند وأمحد داوود أيب حديث احلديث

 فقولوا النداء سمعتم إذا) قال -صلى اهلل عليه وسلم-  اهلل رسول أن الخذري سعيد أبي عن
 (المؤذن يقول ما مثل
 املؤذن بعد األذان ألفاظ حكاية يف -وأرضاه هرضي اهلل عن- سعيد أيب حديث احلديث هذا

 املصنف اختصره وقد ,والثواب األجر من فيها ما وبيان ,األذان ألفاظ حكاية فضيلة على اشتمل
 يقول ما مثل فقولوا النداء سمعتم إذا) :-صلى اهلل عليه وسلم- قوله يف فيه وأمجل -اهلل رمحه-

 (المؤذن



 (النداء سمعتم إذا) 
 على مسعه إذا ملا  شامل عام (سمعتم إذا) قوله يف الشرط أن على يدل وهذا ,األذان لنداءبا املراد 

 األذان ألفاظ حيكي أن يشرع هنا ومن زماننا يف كما مسجال مسعه أو واملعهود واملعروف سنن
 سمعتم إذا) قولهعموم ل مدة بعد أو ,سنوات بعد ولو مسجلة مسعها أو ,مباشرة مسعها سواءا

 ,والشهادتني ,وجل عز اهلل توحيد من األذان ألفاظ عليه اشتملت ما إىل راجع وهذا ،(المؤذن
 حي يقول ألنه ؛مسجل أو جهاز يف مسع إذا يشرع ال أنه :املتأخرينمن  املعاصرين بعض وقال
 به تؤمر الذي هذا بلوغ يف باهلل إال قوة وال حول ال تقول وأنت ,الفالح على حي الصالة على

 أنه يشمل العموم وظاهر ,املؤذن قال ما مثل يقول ال أنه املعىن هذا من فاستنبط ,صالةال لشهود
 هذا ,الشهود عليه يتعذر أنه الفالح على حي الصالة على حي قوله من كرهذ  الذي وهذا ,يقول
 على املستنبط املعىن يقو مل بالعموم النص بداللة جاء إذا ألنه ؛العام يعارض ال مستنبط معىن

 حيكي أنه ظاهره (يقول ما مثل فقولوا النداء سمعتم إذا) احلديث يف ظاهر العموم ألن ؛ائهاإلغ
- العلماء بعض استشكلها اليت املسألة وهي ,مؤذنني من أو ,مؤذن من سواء مسعه إذا األذان

 اآللة وجود حبكم زماننا يف موجود هو وكما واحد وقت يف مؤذن من أكثر مسع إذا -رمحهم اهلل
 أو ,يسمع مما واحدا خيتار أو ,مسعه ما مجيع يردد هل (كرفونيامل) املذياع وهي الصوت تنشر اليت
 اختار -رمحهم اهلل- العلم ألهل أوجه كلها األذان حكى فرغوا إذا حىت ينتظر أو ,األول مع يردد

 يف التقدمي يوجب السبق أن جهة من قوي وهذا باألول يبدأ أنه املؤذنون تعدد إذا أنه العلماء بعض
 مثل تقول بأن مأمور ألنك تتبعه باألذان األول املؤذن ابتدأ فإذا ,يقدم سبق من أن صلاأل الشربعة

 بعده أتى من فحينئذ ,يقول ما مثل تقول أن النداء عليك هفتوج األول هذا فابتدأ ,املؤذن يقول ما
 عليك هتوج فلما ,عاجلمي جتيب أن واحد وقت يف ميكنك ال ألنه ؛صرف ميكن وال ,تبع فهو

 واختار ,األول املؤذن خيتار أنه األوجه أقوى وهو األول باملؤذن عليك هتوج األصل يف اخلطاب
 من مسعه قد كأنه األذان حكى اجلميع فرغ إذا حىت ينتظر أنه -رمحهم اهلل- مشاخينا ضبع



 .اجلميع من لألذان حاكيا يكون أن يريد ألنه ,اجلميع
 األذان كىح املؤذنون فرغ إذا ينتظر أنه واملعىن ,النظر جهة من نظرا أقوى ثاينوال أثرا أقوى األول 

 عن وردت كما احلكاية تيفو   الثاين أن إال املؤذن قال مثلما وقال األذان مسع أنه فيه يتحقق لكي
 مث ,أذانه من املؤذن يفرغ حىت سينتظر ألنه ؛األذان بعبارات جمزأة -صلى اهلل عليه وسلم- النيب
 يعتذرون هؤالء ومثل ,كامال األذان املؤذن فراغ بعد حيكي أنه دليل إىل فيحتاج ,حيكيها ذلك بعد
 ويشق ,كلهم املؤذنني من لألذان احلكاية حال يف ظاهره على النص يعمل أن عليه يتعذر بأنه
 بعد األذان ألفاظ حكى أنه عليه يصدق حىت املؤذنني انتهاء بعد حيكي أن له فريخص ,ذلك عليه

 وهو ,األقوى وهو كرناذ  كما األول خيتار أنه أي واألول ,حمتمل األمر حال كل وعلى ,مسعها ما
 ما مثل فقولوا النداء سمعتم إذا) -اجلميع على اهلل رمحة- الشافعي أصحاب من طائفة اختيار
 وهلايق مجلة كل يقول أن حيتمل حبسبها مجلة كل يقال أنه على يدل يقول ما مثل قولوا (يقول
- اهلل رسول عن السنة جاءت فلما ,املؤذن فراغ بعد األذان يقول أن وحيتمل ,يفرغ أن بعد املؤذن

 رضي اهلل عنه- معاوية يثدح يف كما األذان أثناء األذان ألفاظ حكى أنه -صلى اهلل عليه وسلم
 أثناء ؤذنامل يقول ما مثل يقول أنه فهمنا -وأرضاه رضي اهلل عنه- أيضا عمر وحديث ,-وأرضاه
 بالشهادة تلفظ إذا وهكذا ,أكرب اهلل أكرب اهلل هو قال أكرب اهلل أكرب اهلل املؤذن قال فإذا ,األذان
 (مثله فقولوا النداء سمعتم إذا) املؤذن فراغ دبع ويقوهلا مجلة كل فينتظر ,بالشهادة بعده تلفظ
 يف خيصصه ما جاء العموم هذا نأ إال هي كما األذان ألفاظ حيكي أنه على يدل مثله قولوا :قوله

 الصالة على حي املؤذن قال ملا -صلى اهلل عليه وسلم- النيب أن  -رضي اهلل عنه- معاوية حديث
 لعموم خمصصا احلديث هذا فيصبح ,(باهلل إال قوة وال حول ال) :قال الفالح على حي

 احلكاية كيفية بني   يالذ احلديث اجململ على املبني يقدم ولذلك, (يقول ما مثل قولوا)حديث
 جاء وملا ,التفصيل ال اإلمجال جهة من (يقول ما مثل قولوا) قوله ألن ؛أمجله الذي احلديث هذا

 وهو لعمومه خمصصا ويكون حديثنا على مقدم فإنه ,القول كيفية ويبني ليفص   معاوية حديث



 .-رمحهم اهلل-  العلماء عند القولني أصح
 ,كرناذ  ملا باهلل إال قوة وال حول ال يقول :العلماء بعض قال 
 إال قوة وال حول ال يقول وال ,الفالح على حي الصالة على حي يقول :العلماء بعض وقال 

 ,باهلل
 إال قوة وال حول ال ويقول ,الصالة على حي باهلل إال قوة وال حول ال يقول :فقال بعضهم ومجع 

 احلديث لعموم خمصص أنه كرناهذ  ملا أوال باهلل إال قوة وال حول ال يقول أنه أقوى واألول ,باهلل
صلى اهلل عليه - النيب ألن ؛ضعيف بينهما جيمع أنه يقول من مذهب أن وثانيا ,معنا الذي
 املفصل احلديث إن نقول أن نستطيع ال هنا ومن ,بينهما جيمع مل األذان ألفاظ حكى ملا -وسلم

رضي اهلل -  معاوية حديث ألن ؛بني  م لهجمم بينهما تعارض ال ألنه ؛اجململ للحديث معارض
  -رضي اهلل عنه- سعيد أيب وحديث (المؤذن يقول ما مثل) وقول احلكاية لصفة مبني  -عنه

 قلت إذا احليعلة وبني احلوقلة بني وجتمع ,متعارضان أهنما نقول أن نستطيع فال ,أمجل كرناذ  كما
 عليه عنه وارد أيضا وهذا ,عام هذا أن على بناءا النصني بني اجلمع باب من متعارضان اأهنم

 وهذا عام هذاف ,هذا ملثل بالتعارض حيكم وال ,مبتعارضني اليس اأصبح ملا لكن ,والسالم الصالة
 ومرة ,اسرتاحة جلسة جيلس مرة إنه بعضهم قول مثل ثننياال بني باجلمع يقال ال فإنه ,خاص
 مثال ألن ؛اخلطأ من وهذا ,مرة اليدين وعلى ,مرة الركبتني على ينزل أنه بعضهم قول أو ,يرتكها
 فهو ,منهما واحد عن هنى -صلى اهلل عليه وسلم- النيب اليدين على أو ,الركبتني على النزول
 جنزم عنه املنهي يف الوقوع عن يبحث فهو ,مرة وهذا مرة هذا فعلا له يقول ماحين النهي يف سيقع

 أحد على يدل ودليلها ,الوجهني أحد يف جاءت السنة أخذ إذا لكن ,عنه املنهي يف وقع أنهب
 نهيامل البعري بروك مشاهبة من وهروبا ,يديه على ينزل أن وإما ,الركبة على ينزل أن فإما ,الوجهني

  مشكل هذا يف واحلوقلة احليعلة بني جيمع يقال حينما خلل فيه الوجه هذا على فاجلمع شرعا عنه
 تعارض ال نقول ذلك على وبناءا ,اليدين على ومرة ,الركبتني على مرة النزول بني جيمع أن لهو كق



 إذا األذان ألفاظ حكاية يف  -مرضي اهلل عنه- معاوية أو, عمر وحديث ,سعيد أيب حديث بني
 يف الفجر صالة يف املؤذن قول يف احلكم فما ,احليعلتني يف باهلل إال قوة وال حول ال يقول أنه قلنا

 إال قوة وال حول ال يقول هل ؟النوم من خري الصالة الثاين النداء يف األول األذان يف األول النداء
 ما مثل قولوا) قوله فعموم ,العموم مع القياس فيها يتعارض مما املسألة هذه ؟اللفظ كيحي أو ؟باهلل

 الفالح على حي الصالة على حي على والقياس ,النوم من خري الصالة يقول أن يقتضي (يقول
 يف تفصيل عنه يرد مل -صلى اهلل عليه وسلم- النيب ألن ؛باهلل إال قوة وال حول ال وليق أن يقتضي

 .الفجر نداء
 الوجه هذا النص بعموم عمل ألنه ؛النوم من خري الصالة يقول أنه اهلل عند والعلم القولني وأصح 

 .عام  (يقول ما مثل قولوا) النص عموم ألن, األول
 :وجهني من ضعيف احليعلة على النوم من خري الصالة قياس أن وثانيا 
 .عليه العموم فيقدم للعموم معارض أنه أوال 
 حيكى معىن فيها ليس الصالة على حي حيكى معىن فيها ليس الصالة على حي أن الثاين والوجه 

 الذي لكن ,ومؤذن مناد وهو الناس يدعوا املؤذن أن معىن حيكي منفي هامن ألصق املؤذن يف هي
 لكن ,الدعوة هلذه إجابة باهلل إال قوة وال حول ال قال ولذلك مؤذن وال ,مبناد ليس اناألذ حيكي

 أقوى والشهادتني التكبري على فقياسها ,والتكبري كالشهادتني معىن فيها النوم من خري الصالة يف
 التكبري على تقاس النوم من خري الصالة يف قال ما مثل يقول أن احليعلتني على قياسها من
 ,النوم من خري الصالة بأن الشهادة وهو معىن ضمنتي منهما كال ألن ؛مثلها فيقول ,لشهادتنيوا

 أنه يظهر الذي هذا, املعىن من عليه اشتمل ملا والتهليل التكبري يقول كما فيقوهلا حق كلمة وهذه
 بعموم العم النوم من خري الصالة يقول أنه النوم من خري الصالة املؤذن قول عند الفجر أذان يف

 األصلف النداء أطلق وإذا ,للمعهود النداء يف (لا) أن (النداء سمعتم إذا) قوله وظاهر ,حديثنا
 إىل به ينادى الذي هو ألنه ؛األصل يف هذا ,اإلقامة وهو الثاين األذان دون األول األذان به املراد



 األذان به املراد باإلمجاع فإنه ,چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  چ  :تعاىل قوله يف كما الصالة
 يوم يف املصلني على وتسليمه ,املنرب على اخلطيب جلوس بعد يكون الذي الثاين األذان وهو

 حيكي وال ,األذان ألفاظ حيكي هنا ومن ,األذان به املراد ألصلا يف أطلق إذا النداء فأصل اجلمعة
 بألفاظ وليس ,األذان ألفاظ هو كىحي   الذي أن -رمحهم اهلل- العلماء قويل أصح يف إلقامةا

 نعم.....  اإلقامة
 أي والسالم الصالة عليه (علي صلوا ثم) الصحيح يف كما أيضا والسالم الصالة عليه عنه ورد
 (شفاعتي له حلت فقد الوسيلة لي سأل فمن الوسيلة لي لواس ثم) األذان ألفاظ حكاية بعد

 والصالة التامة الدعوة هذه رب اللهم) :ولسالم الصالة عليه قوله يف تفصيله ورد الوسيلة سؤال
 احملفوظ هو هذا (وعدته الذي المحمود المقام وابعثه والفضيلة الوسيلة محمدا آت القائمة

 على يقتصر أنه والصحيح ,ضعيفة وهي مقال فيها (الميعاد تخلف ال إنك) وزيادة والصحيح
 فوائد هذا يفو  وعدته الذي قوله

 -صلى اهلل عليه وسلم- النيب على يصلي أن األذان من املؤذن انتهى إذا السنة أن األوىل الفائدة 
 ,(التامة الدعوة هذه رب اللهم) :يقول األذان انتهاء مبجرد البعض وجتد كثري يضيعها السنة هذهو 

 :العلماء بعض قال وجهان وللعلماء ,-صلى اهلل عليه وسلم- النيب على بالصالة يبدأ أن والسنة
 الصالة عليه كرهذ  ورد ألنه ؛األذان ألفاظ حكاية بعد -صلى اهلل عليه وسلم- النيب على يصلي

 عليه والسالم الصالة عليه يأمر أن ناسب والسالم الصالةعليه  عليه فيصلي ,األذان يف والسالم
 اهلل صلوات (عليه يصل فلم والسالم الصالة عليه عنده كرذ  امرئ أنف رغم) وقد كرهذ ل

 .عليه وسالمه
 يدي بني تكون أهنا األذان بعد مناسبتها والسالم الصالة عليه عليه الصالة نأ الثاين والوجه 

 سؤالب العظيمة الدعوة هذه يف فشرعت ،(التامة الدعوة هذه رب اللهم) :يقول ألنه ؛الدعاء



 هنا ومن -رمحهم اهلل- العلماء بعض عليه نص منهما وكل -صلى اهلل عليه وسلم- للنيب الوسيلة
 والبدعة احلدث من وهذا ,وصدقا حقا اهلل إال إله ال حقا املؤذن بعد بعضهم قول اعذو  عشا  مما

 ,به عمل العامي مسعه وإذا ,الشيء يف باالعتقاد تشعر املداومة ألن ؛اإلنسان عليه داوم إذا خاصة
 ال حقا :قال املؤذن انتهى إذا أنه اإلعالم وسائل بعض يف ىتح ولألسف منتشرا هذا جتد ولذلك

 املؤذن قال فإذا ,الواردة األذان ألفاظ على فيها ويقتصر ,وردت كما حتكى ألفاظ هذه ,اهلل إال إله
 أن أشهد :)املؤذن قال وإذا ,(اهلل إال إله ال أن أشهد) :يقول ,(اهلل إال إله ال أن أشهد) :مثال

 الصالة عليه وهو ,مدحم سيدنا أن يقول ال (اهلل رسول حممدا أن أشهد :)يقول ,(اهلل رسول حممدا
 يقول أن الوارد ,الوارد عند فيها يوقف تعبدية ألفاظ املوضع هذا يف لكن ,آدم ولد سيد والسالم

 األذان بعد بعضهم قول واحملدثات البدع من وكذلك ,ينقص وال يزيد فال ,املؤذن قال ما مثل
 صاح األذان من فرغ إذا ؤذنامل أن واحملدثات البدع من وأيضا ,به الصوت ورفع ,والتحميد التسبيح

 األذان إىل أضاف هألن ؛واحلدث البدع من هذا ,اهلل رسول يا عليك والسالم الصالة صوته بأعلى
 يعتقد وغريه األذان بني يفرق ال من العامي مسع إذا هنا ومن ,منه ليس ما والشعار الصوت برفع
 يفرق أن فينبغي ,اهلل رسول يا عليك سالموال الصالة يقول أن األذان متام األذان من انتهى اإذ أنه
 -صلى اهلل عليه وسلم- النيب عن الواردف ,-صلى اهلل عليه وسلم- النيب عن الوارد وغري الوارد بني
 عليه له ويدعى ,الوسيلة له يسأل مث ,والسالم الصالةعليه  عليه ىيصل أن املؤذن فرغ إذا أنه

 بعض وقال ,وعده الذي احملمود املقام يبعثه وأن والفضيلة الوسيلة اهلل يأتيه بأن والسالم الصالة
صلى اهلل عليه - النيب على الصالة أذانه بعد يقول أن املؤذن مينع ال احلديث هذا إن :العلماء
 خاصا احلديث ليس ولذلك ,األذان ألفاظ قال قد املؤذن ألن ؛الوارد بالدعاء يدعوا وأن -وسلم
 موجودة األذان أللفاظ احلكاية فإن (سمعتم إذا) قوله ألن ؛منه خيرج املؤذن أن معىن املؤذنني بغري
 يصلي أن األذان من فراغه بعد للمؤذن يشرع هنا ومن ,بالسنة عليها منبه فهي أصال املؤذن يف

 يصلي غريه عن األذان مييز األذان كشعار ,كشعار يرفعه وأال -صلى اهلل عليه وسلم- النيب على



 قوله يف احلديث هذا ويف ,األذان بعد الوارد بالدعاء يدعوا مث ,- عليه وسلمصلى اهلل- النيب على
 والصالة األذان ألفاظ حكاية فضل على دليل (شفاعتي له حلت فقد الوسيلة لي سأل من) بأن

 :وجودها من البد أمور ثالثة الوسيلة وسؤال ,بعدها -صلى اهلل عليه وسلم- النيب على
 .السنة عليه ودلت بيناه الذي التفصيل على املؤذن يقول ما مثل يقول أن األول 
 .-صلى اهلل عليه وسلم- النيب على يصلي أن :الثاين 
 لعبد إال تكون ال منزلة إنها) :قال ألنه والسالم الصالة عليه لنبيه الوسيلة اهلل يسأل أن :ثالثال 

 .عليه وسالمه اهلل صلوات (هو أكون أن وأرجوا صالح
 على واطلع الغيب له وكشف الغيب يعلم -صلى اهلل عليه وسلم- النيب أن قولوني الذين أين 

 يدل وهذا ,الوسيلة يل سلوا يقول مث ؟ال أو هو هل يعلم يكن مل أنا أكون أن أرجوا احملفوظ اللوح
 عبد فإنه درجته ارتفعت مهما العبد وأن ,باهلل وغين اهلل إىل فقري وهو إال عبد هناك ليس أنه على

 واإلكرام اجلالل له واهلل مقام فللعبد ,لغريه بصرفه ذنأي ال حق له وجل عز واهلل ,جالله جل هلل
 تسأل وأن ,له تدعوا أن هلا يشرع أمته أن والسالم الصالة عليه فبني ,أمساؤه وتقدست جالله جل

 أكون نأ (وه أكون أن أرجوا) :ويقول اهلل رمحة إىل فقريهو و  إال أحد من ما أنه تعلم كي له
 له يدعى أن أمته على والسالم الصالة عليه حقه من وهذا ,الوسيلة ينال الذي الرجل ذلك

 أن ربه من يريد فهو (أرجوا) قالألنه  ؛موضع أي يف يدعوا أن له ويشرع املوضع هذا يف بالوسيلة
 اإلجابة انضمك األذان غري يف فيشرع ,عموما لألمة تنبيها األذان بعد شرع فإذا ,املقام هذا يبلغه

 .لةيالوس يؤتيه أن ربه العبد يسأل أن
 عن نبيا جزيت ما خري عنا واجزه ,وعدته الذي احملمود املقام وابعثه ,والفضيلة لةيالوس آته اللهم 

 نعم .. الدين يوم إىل عليه وسالمه ريب صلوات رسالته عن رسالة وصاحب ,نبوته
 صالح أبي عن الرحمن عبد بن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن وحدثني -اهلل رحمه- قال



 يعلم لو) : قال سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول أن -رضي اهلل عنه-هريرة أبي عن السمان
 يعلمون ولو ،الستهموا عليه يستهموا أن إال يجدوا لم ثم ،اْلول والصف النداء في ما الناس

 (.حبوا ولو ْلتوهما الصبحو  العتمة في ما يعلمون ولو ،إليه الستبقوا التهجير في ما
 والصف النداء في ما الناس يعلم لو) : قال سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول أن هريرة أيب عن

 (اْلول
 العظيم اخلري من فيه وما ,الصالة إىل والنداء األذان فضل على الشريف احلديث هذا اشتمل

 يف بإيراده -اهلل رمحه- املصنف تينيع أن ناسب املعىن هذا على مشتمال كان وملا العميم والفضل
 إىل يدعوا مما فهذا ,عليها واحلرص هبا العناية إىل اهلمم ذحشي ادةبالع فضل بيان ألن ؛األذان باب

 أن هلم إماما تكن مل إذا تكون أن على حرصت الرفقة مع سفر يف كنت فإذا ,األذان على احلرص
 فضل يف أحاديث عدة جاءت وقد ,اخلري على واحلرص اخلري إىل املسابقة باب من املؤذن تكون
 القيامة يوم أعناقا الناس أطول) :والسالم الصالة عليه قوله منها هبا يقوم ومن الشعرية هذه

 الشهادات بأعظم أصواهتم رفعوا ملا أهنم (أعناقا الناس أطول) :العلماء بعض قال (المؤذنون
 حشر فإذا ,بذلك قدرهم وجل عز اهلل رفع التوحيد شهادة وهي اإلطالق على وأشرفها وأجلها
 يوم عرصات يف وقفوا إذا العرق يلجمهم الناس كان وملا ,أعناقهم طالت القيامة يوم الناس

 وعلو والشرف العلو به املراد األعناق طول ارتفاع أن :وقيل ,بالعرق يلجم ال املؤذن نإف ,القيامة
 الصحيح يف كما ,السري من ضرب واإلعناق إعناقا اسالن أطول :وقيل ,املنزلة علو عن كناية املنزلة

 من إفاضته يف (نص فجوة وجد فإذا العنق يسير كان)  -صلى اهلل عليه وسلم- النيب عن
 عليه قوله األذان فضائل ومن ,اجلنة إىل إسراعا :أي (إعناقا الناس أطول) قوله يف فقالوا ,عرفات
 في كنت فإذا والبادية الغنم تحب أراك إني)  -رضي اهلل عنه- سعيد أليب والسالم الصالة
 يوم لك شهد إال مدر وال حجر وال إنس وال جن صوتك مدى يسمع ال فإنه فأذن غنمك



 حديث األذان فضل يف والسالم الصالة عليه عنه ثبت أيضا وكذلك ،(عظيم فضل هذا القيامة
 باألمانة نااألذ وصف قالوا (منضا واإلمام مؤتمن المؤذن) :قال أنه  -رضي اهلل عنه- هريرة أيب

 إال التنبيه هبذا عليه ينبه مل -صلى اهلل عليه وسلم- النيب ألن ؛األجر عظيم فيه أداءه أن على يدل
 وأمجع ,وأكثر أعظم أجره أن فمعناه السنة بداللة املسؤولية عظيم كان فإذا ,فيه مسؤوليته لعظم

 .وجل عز اهلل عند وأحبها األعمال أفضل من األذان أن على -رمحهم اهلل- العلماء
 أمر أنه على يدل وهذا ،(النداء في ما الناس يعلم لو) ذلك على الشواهد أقوى من وحديثنا 

 تعلم لو :للشخص تقول العظيم الشيء على الداللة يف إال يستعمل ال األسلوب هذا ألن ؛عظيم
 هذه مثل املسلم مسع فإذا ,موسع أمر أنه على يدل فهذا ,وكذا كذا لفعلت وكذا كذا يف ما

 الفضل هبذا علموا لو الناس أن درجة إىل والفضل اخلري من عظيما أمرا هناك أن يشعر الصيغة
 قوله يف دليل وفيه, ماهستواال بالقرعة إال بينهم نفصل أن نانميك ومل ,األذان إىل لتسابقوا

 العلماء كرذ  كما األذان يف تنازعوال والتشاح التنازع عند القرعة مشروعية على (عليه الستهموا)
 األذان شروط فيهم توفرت قد مؤذن من أكثر مثال فيأيت ,واملستحبة الواجبة الصفات يف يستووا أن

 مبنزلة جتدمها مؤذن على مؤذن تفضل أن تستطيع ال حبيث واحدة مبنزلة وجتدهم ,واملستحبة الواجبة
 فبني دليلها مرة من أكثر وبينا ,هبا ويعمل رعيةش حجة والقرعة بينهما تقرع أن إىل فتلجأ ,واحدة

 دليل ففيه ,االقرتاع مبعىن السهام ضرب من (عليه الستهموا) :بقوله هبذا والسالم الصالة عليه
 ,باألذان يقوم ملن والثواب األجر من اهلل ادخره ما عظم على دليل وفيه ,القرعة مشروعية على
 احلديث يف جاء كما األذان على يتقاتلون أهنم :أي ليهع الستهموا :قال من العلم أهل من لكن

 هلذا بلوغه أجل من بعضا يؤذي بعضهم أن درجة إىل يتنافسون معىن (عليه يتجالدون أنهم)
 الصالة عليه قوله يكون هنا ومن بالقرعة صرحية الرواية جاءت ألنه ؛ضعيف الوجه وهذا ,األمر

 أهنم والسالم الصالة عليه وقصد ,واملقاتلة النبل مسها وليس القرعة سهام به املراد والسالم



 على كرناذ  كما اجلملة هذه فدلت ,والسهام بالقرعة إال بينهم التمييز ميكن ال حىت يتنافسون
 األذان فضل

 (اْلول والصف النداء في ما الناس يعلم لو)
 :وجوه عدة من الفضيلة هبذه فضلالنداء  :قالوا

 ,املقاصد بشرف تشرف الوسائل مقصدها بشرف تشرف والوسيلة ,ةالصال إىل وسيلة أنه :أوال 
 من أعظم املفروضة الصالة إىل والوسيلة ,الصالة إىل الوسيلة من أعظم التوحيد إىل فالوسيلة
 واألئمة العلماء عند مقرر وهذا ,قدره شيء لكل جعل قد اهلل ألن ؛النافلة الصالة إىل الوسيلة
 تفضل املعظمة املقاصد إىل الوسائل مث ,املقاصد بفضيلة تفضل الوسائل أن القواعد يف عليه ونبهوا
 األصل هبذا شرف للصالة وسيلة األذان كان فلما ,ذلك دون هي اليت للمقاصد الوسائل على

 .العظيم
 على حي) فيها ويرغب فيها وحيبب الصالة فعل إىل ويدعوا ,الغافل وينبه النائم يوقظ أنه :ثانيا 

 (الصالة على حي) ةالصال إىل يدعوا فهو ,املقيم النعيم الفالح :قيل (الفالح لىع حي الصالة
 شعار وهو شيء أعظم رفع من فيه وملا (الفالح على حي) اهلمم ذحشوي ويرغب فيها وحيبب

  (التامة الدعوة هذه رب اللهم) والسالم الصالة عليه قوله معىن وهذا ,بالشهادتني اإلسالم
 أن أشهد)قوله على واشتملت ,(اهلل إال إله ال أن أشهد) على اشتملت ألهنا ؛يدبالتوح متت :قالوا

 وأن اهلل إال إله ال أن بشهادة اإلسالم يدخل اإلنسان ألن ؛التوحيد أصل هذا (اهلل رسول حممدا
صلى اهلل عليه - النيب بني هنا ومن ,العظيم الفضل هذا على اشتماهلا ففضلها ,اهلل رسول حممدا
 إذا الدعوة هذه إن مث ،(عليه الستهموا) والثواب األجر من هذا يف ما الناس علم لو أنه -وسلم

 من كل ألن ؛اجلميع بأجر أجر املنتبه ومسع أذانه الغافل فسمع فيها املؤذن وأذن أرض يف كانت
 أجره له كان هدى إىل ادع ومن الصالة فعل إىل دعوته فإنك ؛أجره مثل لك الدعوة هذه جييب
 بعد ىداهل أعظم إىل يدعوا فهو ,شيئا أجورهم من الينقص القيامة يوم إىل به عمل من وأجر



 أن املزية هذه له وكانت هبا شرف األذان يف موجودة فضائل كلها فهذه ,الصالة وهو الشهادتني
 .للنداء بالنسبة هذا ,عليه الستهموا عليه يستهموا أن إال جيدوا مل مث فيه ما علموا لو الناس

 األول الوجه فعلى ,األول الصف جنس أو ,اإلمام يلي الذي األول الصف به املراد األول الصفو  
 وهذا ,وراءه من يناله ال أجرا نال فيه صلى من أن اإلمام يلي الذي األول الصف أن األظهر وهو

 هذا أصاب من وأن ,يليه الذي الصف من أجرا أعظم األول الصف أن على العلماء بإمجاع
 الفضيلة هذه ألن ؛بالتبكري الوقت يف الثاين الصف إىل غريه سبقه ولو حىت الفضيلة حاز الصف
 العلماء أمجع األول فالصف حال كل وعلى ,الصالة بزمان متصل والتبكري ,الصالة مبكان متصلة

 يف أو -القدمي يف كما- الفجر صالة يف جاء إذا أنه دليال هذا من العلماء وأخذ ,أفضل أنه على
 يف صلى لو حبيث طويال األول الصف وكان اجلهرية الصالة يعين العشاء صالة أو ,املغرب ةصال

 عليه وختفى األول بالصف يصلي أن األفضل فهل ,إلمام قراءة يسمع مل أطرافه يف األول الصف
 ؟اإلمام قراءة ويسمع والثالث الثاين بالصف يصلي أن األفضل أم ؟اإلمام قراءة

 :وجهانفيه  
 اإلمام قراءة بسماع والثالث الثاين الصف الفجر يف خاصة أفضل األول الصف العلماء بعض قال 

ڃ     ڃڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  :تعاىل لقوله الفجر صالة يف خاصة أفضل

 , چچ  چ        ڃ  ڃ    چ
 .واألظهر األقوى وهو ,حديثنا لعموم بإطالق أفضل األول الصف :العلماء بعض وقال

 إىل ترجع ذلك فضيلة فإن القراءة مسع إذا أنه النظر جهة من مذهبهم األول القول أصحاب كدأ 
 متصل وهو ,باملوضع فضيلته باملكان فضيلته األول والصف ,الصالة جبنس متصل وهو اخلشوع
 مبكان املتعلقة الفضيلة مع نفسها بالصالة املتصلة لةيالفض رضتاتع وإذا ,والصالة العبادة مبكان

 .املتصلة الفضيلة قدمت وزماهنا الصالة
 ؛يسمعها مل أو ,القرآن قراءة مسع سواء عموما أفضل األول الصف أن أعلم واهلل يظهر والذي 



 األول الصف جنس مث ,أفضل األول الصف أن وبني يفصل مل  -صلى اهلل عليه وسلم- النيب ألن
 يرد ولكن ,وهكذا الرابع من ضلأف والثالث ,الثالث من أفضل الثاين فالصف ,عموما أفضل

 فهل دورين من املسجد يكون أن مثل أول صف من أكثر فيه املوضع كان إذا بالنسبة اإلشكال
 يف الثاين الدور يف صلى إذا أم ؟أفضل السادس أو ,اخلامس الصف يف األول الدور يف صلى إذا

 ؟األول الصف
 وازدحم صلى إذا احلرام املسجد يف يكون ما وأظهر أفضل األول الصف جنس بأن قلنا إذا 

 الدور إىل صعد ولو ,األول الدور يف الصفوف أواخر يف يصلي فأصبح ,األول الدور يف املسجد
 الثاين الدور يف يكون فحينئذ ,األول الدور يف الصفوف منتصف الثاين الدور يف لسامت الثاين
 .األول الصف إىل أقرب

 الثاين الدور يف املتقدم الصف من أفضل األول الدور يف تأخرامل الصف أن أعلم واهلل يظهر والذي 
 :الوجه وجوه من

چ  :تعاىل قال وقد ,أقدم يكون أن احلرام املسجد يف كما فيه الغالب أن :أظهرهاوهو  األول 

 من القدمي املوضع أن هذا من العلماء أخذ,  چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
 وأوىل أفضل أنه على فدل, چڃ  ڃ  چ  چ  چ :قال ألنه ؛اجلديد املوضع من أفضل املسجد
 .بعده الثاين والدور ,أقدم األول فالدور

 يف يصلى األول الدور يتم أن بعد األول الدور متام بعد تكون إمنا الثاين الدور يف الصالة أن :ثانيا 
 آلخر تبع هو احلقيقة يف الثاين الدور يف أول هو الذي الصف يكون هنا ومن ,الثاين الدور

 هذه مثل يف كان إذا إال مقدم األول الصف جنس أن يقوى هنا ومن ,األول الدور صفوف
 بني   والسالم الصالة عليه هو تنبيه (اْلول الصف) والسالم الصالة عليه قوله ويف ,فتستثىن املسائل
 جنس به املراد احلديث هذا كان فإذا ,األول الصف جنس أراد قلنا إذا األول الصف فضيلة
 الصف يف فرجة وتوجد الثاين الصف يف يبقى أن للمسلم ينبغي ال أنه على تنبيه فهو األول الصف



 يكمل أن عليه ينبغي بل ,الثالث يف موجودة والفرجة الرابع يف يبقى أن له جيوز ال كما األول
 تصف كما نتصفو  أال) :-صلى اهلل عليه وسلم-قال السنة هي وهذه ,فاألول األول الصف

 الصف يتمون قال ؟ربها عند المالئكة تصف كيف اهلل  رسول يا قالوا (ربها عند المالئكة
 نعم ...... فاألول األول الصف يتم أنه السنة هي هذه (فاْلول اْلول

 الصلوات يف ما الناس عن خيب إنه :العلماء بعض يقول ولذلك غييب أمر وهذا (الناس يعلم لو) 
 فركعيت النافلة الصلوات بعض يف أحاديث وردت يقول يستشكل البعضف ,جورمن األ املفروضة

 كم الظهر صالة يف أو ,نفسها مثال الفجر صالة يف ورد ما ولكن ,فيها وما الدنيا من خري الفجر
 ألن ؛منه أعلى هو ما على باألدىن التنبيه باب من للعلماء يقول وهذا ,وبةثوامل األجر من فيها

 الناس وألن ,األجر من فيها كم الفرائضب بالك فما الفضائل هذه فيها النوافل أن بني إذا الشرع
 اهلل آيات عليه تليت إذا الذي اخلاشع القلب حاضر املخلص هو من فمنهم يتفاوتون الفرائض يف

 وخضوع خبشوع إليها فيستمع فيسمعها شيء اإلمام قراءة من يفوته ال من الناس من إميانا زادته
 ,القلب حاضر يقرأ من همنم سرية الصالة كانت إذا أيضا مث ,ذلك دون هو من ومنهم ,وتأثر

فتته  وقد يأيت من منهم أن نفسها الصالة ألحوال بالنسبة أيضا وكذلك ,الهيا يقرأ من ومنهم
 مواقيت أيضا مث ,الصالة آخر يف يأيت من ومنهم ,سوى ركعة اإلمام ومنهم من مل يدرك مع, ركعة

 من ومنهم ,الوقت أوسط يف يصلي من ومنهم ,الوقت أول يف يصلي من منهم سهانف الصالة
 ولذلك ,الناس أعمال تفاوت حبسب تتفاوت العمل يف درجات فيه هذا وكل ,آخره يف يصلي
 نعم... منه أعلى هو ما على باألدىن التنبيه باب من األجر من فيها ما و النافلة على التنبيه

 (إليه الستبقوا هجيرالت في ما يعلمون ولو)
 بلده اإلنسان يرتك أن وهي اهلجرة ومنه ,كالمه يرتك أن ألخيه اإلنسان هجر ومنه الرتك اهلجر 

 .الرتك اهلجر فأصل ,فيه نشأ الذي ومكانه



 يف كما الظهر هي اهلاجرة صالة اهلاجرة صالة يف بالتهجري املراد (التهجير في ما يعلمون ولو) 
 كيف الصحيحني يف كما املنهال وأب سأله ملا كان  -رضي اهلل عنه- يماألسل برزة أيب حديث

 تدعونها التي الهجير يصلي كان) :قال املكتوبة يصلي -صلى اهلل عليه وسلم- النيب كان
 الناس ألن ؛واهلاجرة باهلجري الظهر صالة يتمس :قالوا اهلجري (الشمس حضدت حين اْلولى

 وإىل الظل إىل ويفيئون أعماهلم فيرتكون احلر فيشتد كوهنايرت  الظهرية وقت يف أعماهلم يهجرون
 لزموا وإذا ,بيوهتم يلزمون والقر احلر شدة من الوقت هذا يف الناس إن :وقيل ,واالستجمام الراحة
 الوقت هذا فسمي ,وهتاجروا تقاطعوا كأهنم جتدهم هتاجروا كأهنمف ,بعضا بعضهم يزر مل بيوهتم

 التهجري هنا واملراد -رمحهم اهلل- العلماء عند كيحم الوجهني كال ملعىنا هلذا واهلجري باهلاجرة
 وقتها أول يف الصالة إىل احلضور يتكلف أن عليه يدل التفعيل ألن ؛اهلاجرة يف الصالة إىل ريبكالت

- الناس ومن ,الناس أعمال وقت يوافق ألنه ؛القدمي يف خاصة مشقة فيه أمر وهذا الظهر صالة
 قبل والضحى ,الضحى قائلة وهي ,الظهر صالة قبل القيلولة يقيل من -يقع كان ام كثريا وهذا

 حديث ومنه ,والشتاء الصيف حسب على ويقصر الوقت يطول وشيء بساعة الشمس لازو 
رضي -  سلمة حديثيف  أيضا وقوله (الجمعة صالة بعد إال ىذنتغ وال نقيل كنا ما) اجلمعة

 الناس فيه ينام الوقت فهذا (الضحى قائلة فنقيل بيوتنا إلى عفنرج قال نقيل كنا ما) -اهلل عنه
 بوازع إال الصالة هبذه مبكرا اهلل لداعي جميبا اإلنسان يقوم أن كانمب الصعوبة فمن ,احلر شدة من
 والتبكري بالتهجري وجل عز اهلل عند رهجأ وعظيم درجته علو والسالم الصالة عليه فبني ,اإلميان من
 فهذا ,األول الساعات يف الرواح فضل والسالم الصالة عليه بني ملا اجلمعة يوم يف كما الصالة إىل
يف  احلر شدة يف خاصة الوقت هذا يف تقع ألهنا ؛الظهر صالة يف النهارية الصالة به اختصت أمر

 واالشتغال ,وقتها أول يف الظهر لصالة التبكري فإن ,يعرفها من يعرفها ةذل ولذلك ,الصيف
 اهلل نسأل عظيم أجر اوفيه عظيم أمر فيها األول الصفوف على واحلرص اجلماعة عم بشهودها

 نعم .... والنصيب احلظ أوفر بذلك ولكم لنا جيعل وأن بذنوبنا فضله حيرمنا ال أن وجالله بعزته



 (إليه الستبقوا التهجري يف ما يعلمون ولو) 
 شدة ومع حر وقت الوقت ألن ؛ستباقلال هنا فجاء (إليه الستبقوا التهجري يف ما يعلمون ولو)

 ليس الدين من أعظم العباد حيرك شيء الدنيا هذه يف ليس أنه على يدل وهذا ,يتسابقون احلر
 على مبنيا السلطان هذا كان إذا وباألخص الدين سلطان من القلوب على أعظم سلطان هناك
 يعدله ال الذي لسلطانا فهو -صلى اهلل عليه وسلم- النيب وسنة اهلل كتاب من الشرع نص

ھ  ھ        ھ  ھ   چ :سبحانه فقال ,والكمال بالتمام آياته وجل عز اهلل وصف ولذلك ,سلطان

 نزلت إذا والدين الوحي يف التامة الكلمات فهذه ,چڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ڭۓ   ۓ  ڭ  ےے
 املسلم جتد ذلكول ,قلوهبم حركت املؤمنون هبا رك  ذ   أو ,للمؤمنني صيغت أو ,املؤمنني قلوب على
 على اهلل عند ما يؤثر ألنه ؛وجل عز اهلل سبيل يف فيستشهد اهلل عند غالية وهي رخيصا نفسه يبيع
 .القلوب على عظيم الدين سلطان الفانية الدنيا هذه

 شدة مع راعاس خيرجون بل ,بيوهتم من خيرجوا ال حر شدة الوقت (إليه الستبقوا علموا ولو) 
 فضله يعلم ال بالدين عباده على اهلل نعمة إن واهلل و بكرونـوي ,يسارعون دهمجت واألذى والقر احلر
 وجتدهم ,دنياهم أمور رتبوا إذا الدنيا أهل من يتعجبون الناس جتد وتعاىل سبحانه هو إال فيها

 عليهم اهلل فضل وينسون ونذيتلذ فيه هم فيما يتفكهون فيه هم فيما الدنيا أهل أحوال يصوغون
 يف حىت أهنمو  وقفوا اإلشارات عند جاؤوا إذا وأهنم ,الدنيوية أمورهم ينظمون إهنم قولوني بالدين
 وهم لمسلمنيل نظر إذا الكافر إن واهلل ... وأهنم وأهنم ,مرور إشارة فيها توجد ال البلدان بعض
 ذهبت لو إشارة أي منه يعجب شيء أي تفكر و لتأمل عقله طاش واحد بإمام اقيام الكعبة حول
 عقوهلم حتار جتدهم ولذلك ؟القلوب على وسلطانه الدين هذا عزة من هذا أين الدنيا إشارة

 بل ,سجود أو بركوع واحد وقت يف ويضبطهم أشخاص عشرة جيمع أن اإلنسان على يصعب
 الزحام مواسم ويف احلج مواسم ويف احلرام اهلل بيت يف يصلون األلوف عشرات وجتد بقيام حىت

 املسلم جتد ما لكن ,القلوب على الدين هذا سلطان وعظيم الدين هذا كمال على ناتبي   آيات



ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     چ  بأشياء يتفاخر وجتده منهزمبل  ,بدينه يعتز جتده وال يفخر

-  اهلل رسول أصحاب كان ملا ولذلك ,كماله والكمال الدين هذا عزة العزة غفلة چٹ  ٹ        ٹ  
 قلوهبم يف مستقرا وجل عز اهلل داعي وكان ,اخلري إىل يكونون ما أسبق -وسلم صلى اهلل عليه

 فيه كان ما إىل التفتوا ما شأهنم اهلل وأعز أقدارهم اهلل رفع والرب الطاعة إىل واقنيت اخلري إىل سباقني
 هب يتحدثون كانوا لو ألهنم ؛عليهم هان بل ,بذلك يتحدثون كانوا وما ,نعمة من والفرس الروم

 الدين من فيه هم ما بعزة الدنيا عليهم هانت ملا ولكن ,أرضه يطئوا أن استطاعوا ما به ويتباهون
 باهلل عز من اهلل أعزه باهلل اعتز ومن ,عتزوااو  سادوا ولذلك ,عظيم قلوهبم على الدين سلطان أصبح
 ,أجله من ةرخيص نفسه لذب إال خري من علم ما ولذلك ,بدينه يعتز املسلم اهلل بدين واعتز

 وال اهلل بيت إىل يذهب وهو ,وترتاح بيوهتا إىل وتذهب تأوي الناس والقر احلر شدة يف فتجده
 عز اهلل بيوت يف األول الصف هقدم وطأت إذا إال وقلقه وحشته من يأنس وال اهلل بداع إال يرتاح
 قبل األول صفال وغم األول الصف هم ؟والغم اهلم يأتيه من منهم بوكر  وغم هم يف جتده وجل

 األذان بعد يأيت من منهم األذان مع يأيت من منهم األذان عند األذان مع يأيت من ومنهم األذان
 على الدين هذا سلطان حبسب يتفاوتون چەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ    ەئى  ى  ائ  ائچ 

 ,فسبق الدرجة علو اهلل أعطاه من منهم ,اإلميان هبذا والعمل والتصديق اإلميان قوة حبسب القلوب
 وحسن والربكة اخلري من الدين هذا يف جعل وجل عز فاهلل ,فلحق ذلك دون كان من ومنهم
 ,مؤمل وقت فهو ,إليه الستبقوا التهجري يف ما يعلمون لو باله على عباده من خيطر ملما العاقبة
 شديد يوم يف أخرج لكن ,ونكرره هذا نقول حنن الراحة إىل يكونون ما أدعى فيه الناس جتد ووقت

 أن -اهلل رمحك- جرب ولكن ,الراحة وسائل يف وخترج مكيفة سيارة يف خترج اليوم القر شديد احلر
 ما وتشعر تعلم حىت اهلاجرة شدة يف الظهر صالة إىل الشمس وهيج حتت بيتك من يوما خترج
 ضيق من فيه الناس كان وما املتقدمة العصور إىل نظرت لو أنك والشك احلديث هذا يعنيه الذي
 ووقت وعمله جتارته يرتك الوقت هذا يف يكن حينما اإلنسان إن بل ,وأكثر أكثر ذلك تدرك احلال



 الروح جهد البدن جهد إىل يضاف آخر أمر فهذا اهلل داعي إىل وميضي ,والعمل التجارة يف له
 وجل عز اهلل بدين املسلم يعتز الفانية الدنيا هذه على ثوبةوامل األجر من اهلل عند ما يؤثر حيث
 أن يقال اجلوائز عن ويتكلمون ,الدنيا يف املسابقات عن يتكلمون اليوم الناس يأيت حينما يفكر

 كذا على حوافز وضعت ةالفالني املؤسسة أن ويقال ,كذا و كذا على جائزة تعطي الفالنية الشركة
 .وكذا

 عرضها جنة معليك يعرض اهلل إن :هلم فقال وزوجه وحبه وولده أهله مع جلس الذي من 
صلى اهلل عليه - اهلل رسول حديث كرهمذ ف وأحبابه إخوانه مع جلس الذي من ,واألرض السموات

 يأتون الذين الغافلني مع جلس الذي من (إليه الستبقوا التهجير في ما يعلمون لو) -وسلم
 .الغالية اهلل وبسلعة ,السنة وهبذه احلديث هبذا كرهمذ ف دبر عن الصالة

 إال اهلل على يهلك وال) بدينهم االعتزاز وأضاعوا ,شعائره وأضاعوا ,دينهم وناملسلم أضاع 
 القلوب على الدين سلطانمن  أعظم سلطان هناك ليس وتعاىل سبحانه اهلل من عزة هذه (هالك
 شعائر من شعرية جتد لن عظيم النفوس على النوم وسلطان الربد شدة يف فراشه يف يضطجع الرجل

 يف أثره وعظيم الوحي هذا عزة وعلى ,الدين هذا عظمة على يدل معىن فيها وجدت إال اإلسالم
 وال ,ابأنساهب وال ,ابأحساهب اعتزت ما الوحي من أخذت ما بقدر النفوس هذه اعتزت مث ,النفوس
 كلها الشرعية النصوص جتد أن مالعظي واألساس األصل هبذا إال اعتزت ما بغناها وال ,ابألواهن
 إال ويتجاوزها اإلنسان يكسرها أن ميكن ال املكاره وهذه ,باملكاره حفت نةج ألهنا ؛حوافز

 حي الصالة على حي) :املؤذن قال إذا ولذلك ,سبحانه منه وحول وقوة وجل عز اهلل من بسلطان
 هذا غو بل على يل قوة وال يل حول ال :أي (باهلل إال قوة وال حول ال) :املؤمن قال (الفالح على
 قوة وال ,وجل عز باهلل إال حال إىل حال من لحتو   ال :يأ حول ال وقيل ,وجل عز باهلل إال اخلري
 أصل وهذا ,العظيم العلي وجل عز باهلل إال أخري إىل خري ومن خري إىل شر من التحول ذلك على

 الدنيا هذه يف سيعيش أنه اليقني علم وليعلم ,وجل عز اهلل داعي قلبه يف حيرك أن ينبغي املسلم أن



 كل قلبه على وجل عز هلل الداعي جعله ما بقدر ومكانته ومنزلته ,قصر أو عمره طال عاش ام
 العشاء صالة على واحلرص ,التهجري على واحلرص ,النداء على احلرص من اآلن تتأمله الذي

 الدين هذا من نالوا الناس جتد هنا ومن ,وجل عز اهلل لداعي ستجابةاال على موقوف كله والفجر
   ېۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېچ  االستجابة حبسب وكرامته هعزت من

 ,احلياة إال الدين هذا يف ما چې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ  ۇئ  
 ترتيب من الناس تعجب وإذا ,الدنيا مصاحل من الناس تعجب فإذا ,والكرامة العزة إال فيه وليس
 وجدت ذاإو  ,اآلخرة جوائز يف -اهلل رمحك- فخض الدنيا جوائز يف الناس خاض وإذا ,الدنيا

 إىل السباقة باخلري األمارة نفسك فلتكن ,الدنيا جبوائز للفوز تتلهف النفوس وجدتو  القلوب
 حتدث كماهلا أوج يف وحل عز اهلل مرضاة بلوغ يف السبق قصب تنال كيف حتدث والرب الطاعة
 تأيت كيف فكرت اجلماعة هم رزقت وإذ ,ةاجلماع مع تصلي أوال وهتتم ,األول بالصفوف نفسك
 شاكرا اكراذ تبقى كيف هم حتمل األول للصفوف ووفقت رزقت وإذا ,األول الصفوف إىل مبكرا

 يدي بني خاشعا القلب حاضر تكون كيف هم حتمل الصالة أقيمت وإذا ,الصالة تقام حىت هلل
 حالك لسان وكأن ,املقام هذا يف الناس أشقى جتعلين ال اللهم :يقول حالك لسان وكأن ,اهلل

 من تبكي وتارة ,ختشع فتارة ,اجلد ساعد عن فتشمر اجلنة إىل يسابقونك أقوام معك أن يتفكر
 عن تبحث وسجودك ركوعك يف وذكرك تسبيحك يف وتتدبر تتفكر وتارة ,ختضع وتارة ,اهلل خشية

 وتالك حتكى أخبارا ليست -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول عن الواردة السنن هذه كل األكمل
 ڳ   گ گ چ) اآلخرة وعز الدنيا عز به لينال املسلم واقع يف ترتجم أمور ولكنها ,باأللسنة

 وجل عز اهلل داعي نفسه يف حيرك أن املؤمن فعلى چ ڱ   ڱ   ڳ  ڳ ڳ
 .وجل عز هلل واليته كملت قلبه يف الدين سلطان قوى إذا الشخص أن جتد هنا ومن ,باالستجابة

 إىل نودي اإذ هبا مغموم مهموما للصالة ينادى أن قبل نودي إذا رجل رجلني أو ,شابني اآلن ذخ 
 درجة أعلى أنال كيف وهو واحد شيء إال غم ال و هم من عنده ليس هبا مغموم مهموم الطاعة



 عنده شيء أطيب عن حبث يتصدق أن نفسه هثتلوحد يتصدق أن أراد إذا فمثال ,الطاعة هذه يف
 عز اهلل سبيل يف ينفقه لكي عنده شيء أعز عن حبث اهلل سبيل يف ينفق أن أراد وإذا ,به ليتصدق

 وجل عز اهلل طاعة على استقام إذا يبايل ال اآلخر وجتد ,األشياء أكمل عن يبحث ألنه ؛وجل
 يطرق نفل األول أما ,واألرض السماء بني كما بينهما جتد الرجلني بني نظرا يكون شيء بأي
 هي اليت األمور من ألنه ؛له تيسر إال طاعة سبيل يسلك ولن ,وجهه يف اهلل فتحه إال بر باب

 له وتستجيب له دتنقا مث ,ومضض كره على بدايتها يف العبد يبتلى الطاعات أن يةاإلهل السنن
 على حرصه عند أيامه أول يف األول فالص إىل يبكر الذي الشخص جتد ولذلك ,ميلكها كأنه

 يصبح يوم عليه يأيت لكن ,الكثري الشيء واألمل والغم واهلم والتعب الضيق من دجي األول الصف
 چ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ چ) له اهلل توفيقمن  متأخرا جاء ولو حىت يناله األول الصف

 يقول البعض جتد اإلحسان درجات هذه چ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ چ
 ما السر يف بلية وعندي ,أتركها أن تطيعأس ما شهوة عندي ولكن ,اهلل طاعة على مستقيم أنا لك

 على الوحي سلطان ألن ؟ملاذا وكذا بكذا مبتلى أنا ,النساء إىل بالنظر مبتلى أنا أتركها أن أستطيع
 وأنه ,عليه عزيزة صعبة نفسها استقامته أن فكر لو لكنه ,والعافية السالمة اهلل نسأل ضعيف قلبه

 أوامر من أمر يأتيه أن ميكن ال وجل عز اهلل بتوفيق له انقادت الشيطان وعصى اهلل أطاع حينما
 رسول من احلث فهذا ,وانزجر عنه نكفا الإ وجل عز اهلل نواهي من هني وال ,ستجابا الإ اهلل
 عليه هديه من هذا ولذلك ,الكاملة االستجابة النفوس يف حيرك هو -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل

 على سلطانا وللدين للوحي جيعل أن قلبه يف مستقرا جيعله أن للمسلم ينبغي الذي والسالم الصالة
 ڤ ڤ ٹ ٹ چ ولذلك ,وروحه نفسه على سلطانا للملهيات وال للشهوات جيعل وال ,قلبه

 ڤ ڤ ٹ ٹ چ وجل عز اهلل أقسمچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 تأيت النفس تزكية هل تزكيتها يف سعى أي زكاها  من أفلح قد بالتحقيق قد چ ڦ ڦ ڤ ڤ
 ملتزم أنه حيس مث ,الطاعة يف معينا شكال فيأخذ اإلنسان يأيت أن النفس تزكية تأيت هل ؟باملىن



 بابا جيد ال روحه أمضى أنه مبعىن زكاها من أفلح قد هيهات ,هيهات ؟هذا عند ويقف اهلل بطاعة
 لكتاب والفالح الصالح بأبوا من بابا جيد وال ,طرقه إال التزكية يف عليه اهلل دل اخلري أبواب من
 الديانة هذا الدين من املقصود ألن ؛عليه وحرص أحبه إال -صلى اهلل عليه وسلم- النيب وسنة اهلل
 اهلل ومرضاة اهلل طاعة يف ماقتا كارها به اهلل يأمرك ما لكل حمبا اهلل بطاعة ملتزما تكون أن هذه هي
 تارة ولذلك حيرك -صلى اهلل عليه وسلم- النيب أن هذا من فاملقصود ,عنه هناك ما كل وجل عز

 بالعاجل إما ,وجل عز اهلل موعود من فيه مبا مقرونا اخلري على يدل وتارة ,اجمرد اخلري على يدل
- يبني كيف لننظر -صلى اهلل عليه وسلم- النيب بينه مما فهذا ,معا فيهما وإما العاجل يف وإما

 يف اخلروج يف يعلمون لو (التهجير في ما يعلمون ولو) املغري البيان ذاهب -صلى اهلل عليه وسلم
 إىل واملربدات املكيفات بني من اخلروج عند يعلمون لو ,األجساد فيها عرقت اليت اهلاجرة شدة

 (إليه الستبقوا) واملآب العاقبة وحسن الثواب من ذلك يف ما يعلمون لو ,اجلماعات إىل الصلوات
 (إليه الستبقوا) ال كرها الشيء على يدفع الذي املكره جخرو  خرجوا ما املسابق خروج خلرجوا
 ساعة خرجوا إذا يعلمون لو (إليه الستبقوا) وتعاىل سبحانه اهلل عند عزيزة ثقيلة خبطوات ميضون

 لطاعة  روائحهم وتغريت ,أجسامهم فتغريت وجوههم مو السم لفح وقد ,اهلاجرة شدة يف خروجهم
 يعلمه ما غييب أمر هذا يعلمون لو ,اهلل بيوت إىل اخلطى يقرعون موه اهلل مرضاة و اهلل وحمبة اهلل
 حمبته إىل سباقني جيعلنا وأن يهعاد قلوبنا يف حييي أن وجالله بعزته اهلل ونسأل وتعاىل سبحانه اهلل إال

 نعم ومراضيه
 (حبوا ولو ْلتوهما والصبح العتمة في ما يعلمون ولو)
 وقالوا ,بالعتمة العشاء تسمية جواز على دليل فيه العشاء صالة مةتالع (العتمة يف ما يعلمون ولو)

 الصالة عليه إليه أشار ما وهذا ,سماال ذهاب خوف الغلبة على ذلك يكون أن سببه النهي إن
 :أي (العشاء وهي العتمة لها يقولون صالتكم سما على اْلعراب يغلبنكم ال) :قولهب والسالم



 إىل اإلبل حلب يؤخرون كانوا أهنم واملراد ,باإلبل يعتمون ألهنم :وقال ,العشاء اله كتاب يف مسهاا
 .كرمهم من وهذا ,الضيف يأيتمن أن  خوفا العتمة

 عتمة يف تكون وهي العشاء صالة العتمة (حبوا ولو ْلتوهما والصبح العتمة في ما يعلمون لو) 
 الوقت هذا ,وزواله قالشف مغيب الشفق ذهاب بعد أوله يف الليل ظلمة دخول عند :أي الليل

 وهم إال املغرب يأيت وال ,النهار يف معاشهم يكون أن الناس يف طبعا الغالب القدمي يف خاصة
 صالة فتأيت ,وارتاحوا أعماهلم تركوا املغرب وصلوا املغرب صالة وقت جاء فإذا ,منهكون جمهدون
 أن حيتاج فحينئذ ,عشاءال صالة إىل اإلنسان يدعى لكي وربع ساعة عن يقل ال ما بعد العشاء
صلى اهلل - النيب بني هنا ومن ,ينام وقد يغفوا فقد ,متعب جمهد أنه الغالب ألن ؛ينام فال يصرب

 ؛اجلماعة مع صالهتا وخصوصا العشاء صالة هياليت  العتمة يف ما يعلمون لو أنه -عليه وسلم
 الفجر صلى ومن الليل نصف قام كمن كان جماعة في الجماعة مع العشاء صلى من) ألن
 ولذلك ,مشقة زيادة هذا والعناء التعب بعد ينتظر فكونه ,(كله الليل قام كمن كان جماعة في

 يكره وكان) برزة أيب حديث ويف العشاء قبل النوم يكره كان أنه والسالم الصالة عليه عنه تبث
 ،قبلها نومال يكره وكان ،العتمة تدعونها التي العشاء من يؤخر أن يستحب وكان) (النوم

 (بعدها والحديث
  ؟ملاذا قبلها النوم كرهي :قال 

 العشاء ينتظرون وكوهنم ,تعبوا وقد يأتون ألهنم ينامون وكانوا ,إضاعتها مظنة قبلها النوم ألن
 .الوجه هذا من أعظم العشاء أجر كان اجلماعة مع ويصلوهنا

 اجلهد بعد تأيت العشاء هي ليتا األوىل الصبح صالةأي  (والصبح العتمة في ما يعلمون ولو) 
 احلكم عن الناس يتحدث يعين عظيم دين ن,دي والنوم الراحة حال يف تأيت والثانية ,والتعب

 ؛وجل عز اهلل توحيد من يزيد الفقه نأ ونيقول ولذلك ,وجل عز اهلل عن يفقه الذي من واألسرار



 وفيها ,األوقات هذه يف تجاءأهنا  الصالة مواقيت الشريعة كيف حىت أحكام يتأمل من ألن
 اإلنسان فتجد ,عةدوال الراحة حال يف وإما ,الشغل حال يف إما تجدهاف ,واختبار امتحان كلها

 الشريعة أوامر اهلل جعل ولذلك ,امتحان من له فالبد اهلل دين على استقام إذا أنه مبعىن ميتحن
 يأت ومل عبث عن جاء ما لصالتنيا يف الفضل فهذا ,والعناء الكلفة من ألهنا ؛تكاليف ونواهيها

 ويف ,وعنائه تعبه بعد يأيت العشاء ففي ,مكابدة ومن جماهدة ومن ,عناء من جاء وإمنا ,فراغ من
 ,الصالة يشهد أن اهلل وحمبة اهلل طاعة ىلإ مافيه يدعى كالمها وراحته وسروره دعته حال يف الفجر

 من وهذا ,وقتها يف ويصليها اجلماعة مع يهافيصل ,رهبا عليه شرعها الذي الوجه على يصليها وأن
 ,فراشه من يقوم الربد شدة يف والسكون والراحة دعةال ةلحا ويف نائما اإلنسان جتد كانمب الصعوبة

 مث ,املسجد إىل فيمشي املسجد إىل بيته من خيرج مث ,غتسالباال فيأمر اجلنابة عليه تكون وقد
 .اجلماعة مع الصالة يصلي

 ,اجلماعة مع ويصلي بيته من خيرج حينما اآلن نساناإل تأمل يعين اللطيفة تالنكا بعض على ننبه 
 عناء بدون اجلنة الناس أعطي لو ألنه ؛غالية اهلل سلعة أن على يدل كله هذا ,املشاق هذه ويتكبد
 سلعة إن أال) -صلى اهلل عليه وسلم- قال ولذلك ,العرض برخص أشبه شيء هذا كان ومشقة

 يا لك يقول للناس خيصوالرت  الفتوى يف التساهل هنا ومن ,بالغايل يطلب والغايل ،(غالية اهلل
 باطلة الركعة تكون والعافية السالمة اهلل نسأل صالةال بعد يعيدها الركعة كل الركعة يعيد أخي

 لإلنسان يقول أن فيهاب صالته تبطل مث ,ركعته وتبطل ,صالته يعيد الناس أمام يقول أن خياف
 من ؟نومهم من الناس أخرج الذي من !اهلل سبحان عظيمة مشقة هذه كيف يقول تكصال أعد

 ركعة فعل ومشقة ,املسجد إىل يدخل أن إىل البيت من اخلروج مشقة إىل نظرا ؟أخرجهم الذي
 بقوة يأخذها أن اإلنسان يحتاجف ,ملزمة الشريعة تكاليف إذا ويسجد ويركع فيها ويقوم واحدة
 ولذلك ,بعبث ليست چ  پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ چ) :عاىلت قال كما وبعناية
 املخذلني وخذالن ,املنافقني ونفاق ,الصادقني صدق وظهر ,الصادقون وامتحن ,املؤمنون امتحن



 متحاناال أوقات يف الصلوات مثل هذا مثل إال ميزهم ما چ گ گ ک ک ک چ واملرجفني
 العشاء صالة المنافقين على لصالةا أثقل) :-صلى اهلل عليه وسلم- قال ولذلك ,بتالءواال

 األول (إليه الستبقوا) هناك نظرا (حبوا ولو ْلتوهما فيهما ما يعلمون ولو الفجر وصالة
 الراحة يف كلها هي ألهنا ؛(حبوا ولو ْلتوهما) وهنا ,(إليه الستبقوا) والثاين ,(إليه الستهموا)

 دين دين حبوا يأيت ميشي أن يستطيع ما يعين يـحيب يأيت قدميه على يأيت ما واالضطجاع والنوم
 عن ينطق ما عليه وسالمه ريب صلوات وبيانه ولغته ,وأحكامه حكمه من أتتعجب تدري ما عظيم
 حيبوا ال والذهاب املشي عن عجز إذا اإلنسان أن -اهلل رمحك- تأمل (حبوا ولو ْلتوهما) اهلوى

 يعلم ولو) قوله يف ولذلك ,الرجع دعن وإما ,اخلوف عند إما أمرين أحد عند إال الشيء إىل
 جيد أنه أحدهم يعلم لو) (العشاء لشهد حسنتين مرماتين أو ،سمينا عظما يجد أنه أحدهم

 قبل وجاءه العشاء صالة إىل قام الدين منه يستلف فالن يقابل أن يريد واهلل إذا (مسينا عظما
 نسأل األول الصف يف جتده فالينال املسجد يف العشاء أتصلي يقال لعشاءا صالة املوعد األذان

-اهلل رمحه- حجر ابن احلافظ قال (سمينا عظما يجد أنه أحدهم يعلم لو) العافية و السالمة اهلل
 اإلغراء أو ,بالدنيا اإلغراء أو ,بالدين إلغراء تكون أن إما تركه أو ,الشيء لفعل االستجابة إن :

 لو) قال الثواب غيب ولذلك, أجرها غييبغالية و  اآلخرة سلعة جعل وجل عز فاهلل ,باآلخرة
 -منهم وإياكم اهلل جعلنا- الصادقني األخيار بعض جتد ولذلك ,(حبوا ولو ْلتوهما ... يعلمون

 يتكبد لكن ,تالعن إىل يصل أال شريطة العشاء ويشهد مريض وهو فيخرج ,املرض ويصيبه ميرض
 وقد كذلك الفجر صالة يف جتدهو  ,العذر حال يف حىت االستجابة به بلغت ويتجمل ويتصرب
 وال بسقم ال يبايل وال خيرج واهلل اجلهيد يصيبه من وغريهم -عليهم اهلل رمحة- مشائخنا من أدركنا
ه ا ِإالَّ ُمن اِفٌق م ْعُلوُم الن ِّف اِق، و ل ق ْد ك ان  الرَُّجُل يُ ْؤت ى ِبِه  و ل ق ْد ر أ يْ تُ ن ا» مبرض و م ا ي  ت خ لَُّف ع ن ْ
 متكئا فيأيت العظم وهن ,البدن ضعف سنال كبري «ى ب  ْين  الرَُّجل ْيِن ح تَّى يُ ق ام  ِفي الصَّفِّ يُ ه اد  



 قال ولذلك تتحرك النفوس ولكن ,رخصة عنده هو وجيلس رخصة عندي واهلل يقول ما الغري على
 نالس كبري الرجل ترون أال جسده يف وليست روحه يف اإلنسان قوة أن علمت :العلماء بعض
 شاب ذلك من شيء على يقوى ال اجللد الشاب وجتد ,واجلماعات الصلوات يشهد احلطمة شيخ
 وال اجلمعة حيضر وال الصلوات يشهد ال الصلوات تفوته عافية عنده قوية صحته قوي جلد

 ومع ,عليه اهلل حجة كملت قد يومه قوت عنده بدنه يف معاىف هبسر  يف آمن يف وهو اجلماعات
 أن ميكن اجلمعة صالة إىل جاء إذا جتده بل ,اجلمعة يشهد أن عنده يكون ما أضيق جتده ذلك
 إىل تنظر وقد املسلمني من احلطمة الرجل جتد ولكن ,والعافية السالمة اهلل نسأل التشهد يف يأتيها

 .حرم من واحملروم ,ويشهد ويبكر ,األول الصفوف إىل يأيت به وإذا باألمراض مليئا جسده
 حتبيب من هذا ,قلوبنا يف وزينه اإلميان إلينا حبب اللهم ,العظيم فضلك من ألكنس إنا اللهم 

 إىل الصلوات وحببت اإلميان حبب فإذا, چ  گ گ گ     ک ک چ إميانا اهلل مساها والصالة اإلميان
 فني ألتومها (ْلتوهما والصبح العتمة في ما يعلمون ولو) حبوا ولو يأيت اإلنسان جتد القلوب
 استقامة إىل يدعوا شيئا جتد ولن ,اجلماعة مع الصالة فضل على يدل وهذا اجلماعة يف الصالة

 االستقامة يف أمره وصالح االستقامة تلك يف وقوته االستقامة على باتهثو  اهلل طاعة على اإلنسان
 أكمل يف اجلماعة مع الصالة على حمافظته كانت وإذا ,اجلماعة يف الصالة على احملافظة مثل
 اخلشوع من مراتبها أعلى على حمافظا ,للمساجد التبكري على حمافظا كرناذ  ما مثل فتجده لهأحوا

 ال من منهم بل ,املساجد إىل اخلطى فيكثر ميشي أن على افظاحم األول والصفوف القلب وحضور
 خيرج ال املغرب صلى إذا وجتده الصالة بعد الصالة انتظار مرتبة ىلإ يصل بل ,احلد هذا عند يقف
 ال صائما يكون وقد ,صالها إذا الظهر صالة يف أيضا احلال به يصل وقد ,العشاء يصلي حىت

 من كله وهذا ,العشاء صالة إىل الظهر صالة من جيلس من ومنهم ,العصر يصلي حىت رجخي
 ال من وجتد ,استقامة الناس أقوى جتده وأمساها املراتب أعلى إىل وفق فإذا ,وجل  عز اهلل توفيق
 اإلمام سالم مبجرد يقوم  من منهم الصالة بعد بل ,الصالة أثناء يف وال ,الصالة قبل فيما يوفق



 يقولون -صلى اهلل عليه وسلم- النيب عهد من هذا ,(الناس من السرعان فقام) يقوم جتده
 بعضهم يسلم ما مبجرد جتد اآلن قدمي من وهذا ,يذهبون كانوا يسلم ما مبجرد الصالة قصرت

 .يصيبه أن يريد ما إال عنده شغل ال يعين كأنه يقوم
 خارجا ويأيت اهلل سماب فرصة أقل مث ,مشاالو  ميينا ويتلفت ,االستغفار بقدر ينتظر جتده الثاين النوع 

 ,والتكبري والتحميد التسبيح من الصاحلات الباقيات على حيافظ الرجل جتد حىت والثالث والثاين
 عن احلديث يف ورد كما الكرسي آية يقرأ مث ,بالتهليل تمخي مث ,كاملة هبا يأيت حىت يقوم فال

 يربحون ال الذين هؤالء مث ,كله هذا من يأيت حىت مكانه يربح ال -والسالم الصالة عليه- الرسول
 من ومنهم ,اهلل سبحان اهلل سبحان يقول من فمنهم خيتلفون الصاحلات الباقيات من ينتهون حىت
 ٻٻ ٻ ٻ ٱ چ دالئل من فيها ما ويستشعر هبا ويتلذذ مبعناها حيس اهلل سبحان يقول

 حبسب ونواهيه اهلل أوامر يف الناس أعمار متضي وهكذا , چ ڀ ڀ  پ پ پ پ
  ڳ گ گ گ چ (منكم عامل عمل أضيع ال إني) عمله لعبده اهلل يضيع ولن ,استجابته

 عيضي ولن چ ہ  ۀ ۀ چ أعماهلم العباد رتي ال واهلل, چ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
 هذه أن فاملقصود ,موفورا وأجره مشكورا سعيه اإلنسان وسيجد ,وتعاىل سبحانه سعيه عياللس

 اشتكى وإذا ,وجناحه ورحبه وفالحه وصالحه الدنيا هذه يف اإلنسان سعادة هبا تكمل االستجابة
 عز هلل وطاعته باستقامته يشتكي أحدا جتد لن اهلل ألمر استجابته يف إليه فانظر إنسان أي إليك
 ضعف أو ,وعدمه االستجابة من والسالم الصالة عليه كرهذ  فيما اخللل وجدت إال وجل

 حرص -صلى اهلل عليه وسلم- النيب أن العظيم امليزان هبذا نفسه اإلنسان فيزن وكماهلا االستجابة
 إليه يكون ما أسبق لكان بالطاعة األمر جاءه لو حبيث باهلل معلقا املؤمن قلب جيعل أن على

 جئت لو مجل الثالثة هذه لكن ,عظيمة مجل ثالث (حبوا ولو ْلتوهما) (الستبقوا) (الستهموا)
 وتدخل ,يعرفها من يعرفها لذة هلا جتد بالسماع ال بالقول ال بالفعل وتشهدها واقعك يف تطبقها



  جت يب ىب مب  خب حب جب يئ چ السعداء األبرار املتقني جنة وهي اآلخرة جنة قبل الدنيا يف جنة

 عما وكف أمر فيما اهلل فأطاع ونواهيه أوامره أقام ملن اهلل تكفل, چ  جث يت ىت    مت خت حت
 دينه أمر له اهلل يصلح وأن ,واليته له اهلل يتم أن وجل عز اهلل طاعة له ومتت ,وانزجر عنه هناه

 ال أنه حزن وال عليه خوف ال الدنيا هذه يعيش أن عدهو   اهلل أن الدالئل فأول ,وآخرته ودنياه
 عنه اهلل أذهب ومن ,عنه وذهب فاته مما حيزن وال ,عليه قادم هو مما خياف ال حيزن وال خياف

 چ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ صدره وانشرح قلبه اطمأن واحلزن اخلوف

 اإلميان بني هلم اهلل فجمع, چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چ ؟رب يا هم من سأل سائال كأن
 اإلميان كمال من ألن ؛اإلميان خاصة هي اليت والتقوى هعن اهلل هنى ما وترك به اهلل أمر ما وفعل

 إذا اإلنسان أن الكرمية املنزلة هذه هلم وجعل ,التقوى كمال وجل عز هلل متقيا اإلنسان يكون أن
 القلوب حيرك كيف -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول عن السنة هذه وتأمل ,االستجابة حقق
 قال كما تنافسوا إذا وتنافس تسابقوا إذا فتسابق ,اهلل دينل مستجيبة وجل عز هلل مستجيبة تكون

 لنا جيعل أن وكماله وعظمته وجالله بعزته اهلل نسأل,  چ     ې ې ۉ ۉ چ) :تعاىل اهلل
 نعم....  والنصيب احلظ أوفر ذلك يف ولكم
 ،أبيه عن يعقوب بن الرحمن عبد بن العالء عن مالك عن وحدثني :-اهلل رحمه- قال

 اهلل صلى- اهلل رسول قال :يقول هريرة أبا سمعا أنهما أخبراه أنهما اهلل عبد بن وإسحاق
 فما ،السكينة وعليكم وأتوها تسعون وأنتم تأتوها فال بالصالة ثوب إذا) :-سلم و عليه

 (الصالة إلى يعمد كان ما صالة في أحدكم فإن ،فأتموا فاتكم وما ،فصلوا أدركتم
 

 فضيلة املسلمني وجلميع ولوالديك لك اهلل وغفر املسلمني بعلمكم نفعو  ,الشيخ فضيلة اهلل أثابكم
 :يقول السائل هذا الشيخ



 يف اجلماعة مع عليها احملافظة املقصود هل (يوما أربعين اإلحرام تكبيرة على حافظ من) حديث
 ؟غريه يف أو املسجد يف مجاعة أي يف أو ؟املسجد

 تقدميا اجلمع من السفر بأحكام أخذ إذا جراأل هذا يدرك كيف نساناإل سافر لو كذلك 
 خريا اهلل وجزاكم ؟وتأخريا

  وااله ومن وصحبه آله ىوعل اهلل خلق خري على والسالم والصالة هلل احلمد اهلل بسم
  بعد أما

 تكبرية تفوته ال يوما أربعني صلى من أن -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول عن السنة تبثت فقد
 يدرك أن شرطه احلديث هذا ,النار من وبراءة ,النفاق من براءة تانءبرا له تتبك هإمام مع اإلحرام
 هو اليت باجلماعة إمامه مع بقوله والعربة ,أوهلا من اجلماعة يدرك أنه مبعىن اإلمام مع اإلحرام تكبرية

 اإلحرام بتكبرية فالعربة ,احلي مسجد يف يصلي أن وأراد املؤذن وأذن بيته يف كان إذا فمثال فيها
 قراءة أثناء أو ,الفاحتة قراءة بعد وجاء ,فاتته فقد معه يكرب ومل اإلمام كرب فلو ,احلي مسجد من

 اليت اجلماعة يف باإلمام السفر يف فالعربة ,السفر يف سؤالك وأما ,اإلحرام تكبرية فاتته فقد ,الفاحتة
 أذنوا فتوضئوا الرفقة مع نزل ولو ,ةاحملط جبماعة  فالعربة مجاعة وفيها حمطة يف نزل فلو ,فيها هو

 عمج مجعوا لو اجلمع يف حىت الرفقة تلك بإمام فالعربة ,الصالة أقيمت مث ,للصالة وهتيؤوا وتوضؤوا
 أدرك فإذا وعليه ,نفسها اجلماعة مع حاله يعترب أنه أي اجلماعة بتلك فالعربة تأخري مجع أو ,ميتقد

 وقال ,مباشرة اإلحرام تكبرية بعد اإلمام يدرك أن إلحراما تكبرية إدراك وضابط ,اإلحرام تكبرية
 هو مباشرة يليها الذي الركن اإلحرام تكبرية ألن ؛االستفتاح دعاء من ينتهي مل ما ,العلماء بعض
 االستفتاح دعاء هو الصالة أول من كان إذا اإلحرام تكبريةو  الفاحتة قراءة بني وما ,الفاحتة قراءة
 تعاىل واهلل الوجه هذا على اإلحرام تكبرية يدرك مل الفاحتة بقراءة اإلمام شرع فإذا ذلك على وبناءا
 .أعلم

 



 .علمكم يف وبارك ,اهلل حفظكمو  ,الشيخ فضيلة اهلل أثابكم
 :يقول سائل هذا 

 خريا اهلل جزاكمو  ؟الشمس طلوع بعد الفجر سنة قضاء جيوز هل
 قال من العلم أهل ومن ,األحاديث بعض فيها الشمس طلوع بعد اإلنسان يصليها أن يشرع
 أعلم , الصبح صالة بعد الصالة على النهي من خروجا أحوط واألول ,الفجر صالة بعد تصلى

صلى اهلل - النيب أن الصحيح يف حذيفة فحديث, الشمس طلوع بعد تقضى أهنا على الدليل أما
 مث ,فأذن البال أمر استيقظ ملا فإنه ,الفجر صالة عن نام ملا املشهور فاحلديث عرس -عليه وسلم

 وقت خروج بعد الفجررغيبة  فأوقع ,الفجر صلى مث ,الفجررغيبة  والسالم الصالة عليه صلى
 ألنه ؛الشمس طلوع بعد تقضى أن استحب وإمنا ,نسانإلا فاتت إذا تقضى اهنأ على فدل ,الفجر

 بعد قضاها إذا وأما ,معارض فيها وليس ,السنة له بالسنة قضاها الشمس طلوع بعد قضاها إذا
 صالة بعد فعلها على الشمس طلوع بعد صالة بعد فعلها فيقدم ,املعارض ففيه الفجر صالة
 أعلم تعاىل واهلل ,مباشرة الفجر
 :يقول السائل هذا الشيخ فضيلة اهلل أثابكم

  ؟وجيمع يقصر أن له هل جدة إىل مكة من يأيت فيمن اهلل حفظكمتقولون  ما
  اخري  اهلل جزاكمو 

 جدة بني القصر حكم ما شرعية أحكام هذه ,قول له ما الشنقيطي حممد رأيكم هو ما تقولون ما
 ,الشرع هذا حبرمة شيء كل يصاغ أن ينبغي هلل الدين هذا يف العزة وكذا تقولون ما وأما ,ومكة
 تبقى أن األفضل اخلالفية املسائل يف خاصة األحوال بعض يف جائزا كان ولو حىت يعين أمر وهذا
 هذا مباشرة السؤال يؤتى ؟ومكة جدة بني القصر يشرع هل ؟وكذا كذا حكم ما للشرع العزة

 واملنحة العلم هذا ويف الدين هذا يف املدح يكون أن املنبغي واحلقيقة مبالغة هذا أقول وال ,أفضل
 أن يطةشر  الشرع إعزاز يف -والسالم لصالة عليه- ولرسوله هلل كلها والعزة ,وجل عز هلل كلها



 فاملقصود ,مقبول للشرع تعظيما والسالم الصالة عليه وتوقريه فتعظيمه ,اهلل لدين إعزازا ذلك يكون
 ينصرف اإلنسان أن األفضل أمور هذه ؟مذهبكم هو وما ؟قولكم هو وما ؟رأيكم ما أن هذا من

 ؟وكذا كذا حكم ما :يقالو  عنها
 هذه بقدر سافر إذا الصالة فيه قصرت يعين قصر موضع القدمي يف كان ومكة جدة بني ما 

- عباس بن اهلل عبد هذا أكد وقد ,القدمي يف وليلة يوم مسرية ومكة جدة بني الذي ألن ؛املسافة
 يداو  اآلن معروف اجلموم له يقال الذي اجلموم إىل الصالة قصر عن سئل ملا -ماهرضي اهلل عن

 جدة إىل ولكن ال :قال ؟اجلموم إىل ةالصال تقصر هل فقال ,القدمي يف الظهران مر كان فاطمة
 مسرية ومكة ائفطال بني وما ,ومكة عسفان بني وما ,ومكة جدة بني فكان ,والطائف ,سفانوع  
- النيب أن ودليلنا ,السنة عليه دلت وليلة يوم بني للسفر وتوقيتنا ,السفر مسرية وهي وليلة يوم

 ,أياما فيها وخندق اخلندق إىل خرج لصالةا يقصر فلم ,اليوم من أقل خرج -صلى اهلل عليه وسلم
 ألنه ؛القدمي يف أميال ثالثة عن يقل ال ما املدينة وبني وبينها ,العمران وخارج املدينة خارج وهي

 أطراف يبلغ ال كان بعضها بل ,اآلن النبوي املسجد أطراف إىل تنتهي املدينة بيوت كانت
 بضاعة بئر الغريب الشمايل اجلنويب املسجد صىأق يف كانت بضاعة بئرف ,اآلن املوجودة املسجد

 دون فيما والسالم ةالالص عليه فخرج صغرية كانت فاملدينة ,البنيان خارج منها يستقون كان اليت
 يف العصر يصلوا أن أصحابه وأمر قريضة بين إىل خرج الصالة ريقص مل أحد إىل خرج والليلة اليوم
 الصالة عليه هإن مث ,قصر ما والليلة اليوم دون اخلروج فهذا ,أقصروها هلم يقل ومل قريضة بين

 عشرة مسرية يف مكة إىل خرج ووجدناه قصر فيه ليس ليلةوال اليوم دون ما أن هبذا تبث والسالم
 القصر ضابط وهو ,الثانية واحلالة األوىل احلالة بني ما فارق هناك أن فعلمنا الصالة وقصر ,أيام

 المرأة يحل ال) :فقال سفرا والليلة اليوم مسرية يسمي السنة يف موالسال الصالة عليه فوجدناه
 و الصالة عليه فقوله (محرم ذو ومعها إال وليلة يوم مسيرة تسافر أن اآلخر واليوم باهلل تؤمن

 ,حمرم بدون السفر من املرأة مينع أن يريد وه (وليلة يوم مسيرة تسافر أن المرأة يحل ال) السالم



 مبا للصالة بإمتامه عندنا تبثو  (تسافر) :قال مسافرة أهنا والليلة اليوم مسرية خرجت إذا أهنا فأثبت
 هأن بعضهم فقول ,والليلة اليوم هو سفرا مىسي ما أقل أن ففهمنا ,مسافر غري أنه والليلة اليوم دون

 يومال مسرية مسى -صلى اهلل عليه وسلم- النيب ألن ؛حتديد هناك ,بصحيح سيل هذا حتديد يف ما
 يوم وقال مسرية فقال ,وباملكان بالزمان السفر جعل أنه احلديث هذا فقه من مث ,اسفر  والليلة
 ضاق إذا سفر فكل .املكان إىل رجعنا الزمان ضاق وإذا ,املكان إىل رجعنا الزمان ضاق فإذا ,وليلة

 سفر موضع عتهقط الذي املوضع نقول ساعة يف الكيلومرتات آالف تقطع الطائرة أن فوجدنا الزمان
 املوضع كان وإذا ,واملسرية باملكان معلقا السفر جعل -صلى اهلل عليه وسلم- النيب مسرية قال

 إىل رجعنا هدون ماو  ,وزيادة يوما يأخذ وحنوها السياراتبو  بالركاب فيه والسفر وهضاب جبال
 إذا إنه يقول ضهمبع قوهلم على فلزم وإال ,الشرع مسائل تنضبط به العلماء عند أصل هذا الزمان
 جاء ولو سافر من إذا الصالة يقصر ال إذا بسفر ليستو  وساعة ساعة نصف هذه بالطائرة سافر

 هذا الزم,  چ ڤ ٹ ٹ ٹ چ فيه يوجد زمان يأيت قد ندري ما صحيح يف نقله صاروخ يف
 قوهلم أما ,بسفر ليس أنه ونقول سريعة لةيبوس اليوم من أقل يف يسافر األيام من يوم يأيت قد القول

 يسمى هذا العرف إىل يرجع ال قاعدة خذها سفرا الناس يسميه ال هذا أن سفرا الناس يسميه ما
 ولذلك ,عالشر  تعذر عند إال العرف إىل يرجع ال ,اسفر  الناس يسميه ال العرف إىل االحتكام

 على الشرع نم حتديد يعرف وال :قال اإلطالق اختار ملا املسألة هذه نفس يف ةقدامابن  اإلمام
 باليومني معارض وليلة يوم تسافر أن حديث وجعلوا -اهلل رمحه- هو إليه توصل ما حسب
 عن وسئل ,فمنع ,يومني عن وسئل ,فمنع أيام ثالثة عن سئل ألنه ؛فيه معارضة ال وهذا ,والثالثة

 يف ال املؤثر ضطراباال من ليس فهذا ,فمنع يوم عن وسئل ,ضطراباال من ليس فهذا ,فمنع يوم
 .وغريه حجر ابن احلافظ إليه أشار كما السند يف وال الداللة

 عباس فابن -مرضي اهلل عنه- الصحابة السنة مع فوجدنا به نعمل سفرا الشرع مساه ما أقل إذا 
 .ال :قال اجلموم إىل الصالة قصر عن سئل ملا املسألة هذه يف صحيح عنه واألثر سئل ملا



 إىل ولكن ,ال :-رضي اهلل عنه- فقال والليلة اليوم دون ما منها يخرجف منها خرج إذا اجلموم ألن 
 عسفان بني ما ليلةوال اليوم مسرية ألن ؛مرحلتني مكة وبني بينها عسفان والطائف ,وعسفان جدة
 عن واألثر السنة بداللة سفر يسمى ما أقل أن على فدل ,الشيء نفس والطائف وجدة ومكة

 إذا القرآن ويفسر يعلمه وهو القرآن وترمجان األمة حرب  - عنهرضي اهلل- عباس وابن الصحابة
 هذا ومثل ,وليلة يوم بأنه الصالة به رتقص الذي السفرب األرض يف الضرب فسر األرض يف ضربتم
 فما ,والفهم االستنباط يف دقة من -صلى اهلل عليه وسلم- للنيب مرفوعا يكن مل لو حجة يكون
 الفهم ووافق ,عباس ابن مع -صلى اهلل عليه وسلم- النيب إىل رفوعةامل السنة اجتمعت إذا بالك

 عمر ابن وكان ,ال :قال ,معهودا معروفا كان أنه على يدل وهذا ,الصحابة عند أصال السنة من
 من يقرب ما وهو ,شريةالع   قبل الذي معروف رمي وادي برمي مزرعته إىل خرج إذا إال يقصر ال

 وبني بينه كان طريقه كان القدمي يف لكن ,أكثر قرب اهلجرة طريق مع واآلن ,كيلو وستني مخسة
صلى اهلل - النيب أن :بعضهم وقول ,والليلة باليوم حيد أنه على يدل فهذا ,وليلة يوم مسرية املدينة

صلى -  النيب ألن ؛خطأ هذا ,ليلةوال اليوم من أقل يفةلاحل وذي ,يفةلاحل ذي يف قصر -عليه وسلم
 والسالم الصالة عليه عنه ورد وما ,مكة إىل شاخصا خرج يفةلاحل يذل خرج ملا -سلماهلل عليه و 

 مبجرد يقصد كان بأنه وأسفاره لغزواته خروجه عند والليلة اليوم مسرية من أقل هو فيما قصر أنه
 ,اخلروج جمرد إىل ينظر ما قصر مسافة تقطع اليت نفسها املسافة ألن ؛هذا العمران من خروجه

 الناس واقذأ هي ما مث ,سفر فهو سفرا الناس يسميه ما وأن ,حتديد هناك ليس أنه عضهمب فقول
 حال كل وعلى ,األزمنة هذه يف خاصة مبستقيم وليس سفرا الناس يسميه ما تنضبط اليت هذا

 استنباطا أو ,نصا التحديد وجد إذا أما ,الشرع من التحديد وجود عدم العرف إىل الرجوع شرط
 واقذأ من أوىل الشرع من االستنباط ألن ؛العرف من أقوى وهو ,العرف على يقدم فإنه ,صحيحا

 السفر أن اجلمهور مذهب والصحيح ,العلماء عند ومقرر معروف هذا ,العرف إىل والرجوع الناس
 فاخلالف ,أيام ثالثة أو ,والليلة اليوم هل اجلمهور بني فقط واخلالف ,عليه دالة والسنة ,حمدد



 أعلم تعاىل واهلل واحلنفية اجلمهور بني املشهور
 من أقل مسافة إىل وصلو  العمران اتصل اآلنلكن  ,سفر مسافة القدمي يف كان ومكة جدة بني

 جدة أطراف  قبل الذي فوازمشروع األمري  آخر من جدة إىل تنظر جئت إذا فاآلن ,القصر مسافة
 أقل وهي ,القصر مسافة إىل تصل ما هذه ةالرصيف أو ,ير ئالدا أهنا قلنا إذا مكة أطراف تقريبا إىل

 ,احلج يف خرج إنسانا أن لو لكن ,ومكة جدة بني قصر ال ذلك على وبناءا كيلو ستني من حىت
 هذا عرفة بني ما نإ قلنا إذا عرفة بني فما ,عرفة احلج ألن ؛عرفات يريد وإمنا ,مكة يريد ال فإنه

 عرفة بني ما انقطع إذا ألنه ؛العمران متصل يسل يعين منقطع ومكة عرفة بني ما يكون أن ضابطه
 ؛القصر مسافة إىل شخوص عرفات إىل شخوصه وحينئذ ,مكة عن عرفة خرجت مكة بني وما
 ,وزيادة القصر مسافة يبلغ وجدة عرفات بني ما ألن ؛القصر مسافة يف الناقصة املسافة يعوض ألنه

 قلنا إذا العابدية أريد :فقال ,القرى مأ جامعة يف يدرس كان مثال أو ,للحج خرج فإذا وعليه
 اإليه املخططات بعض يقارب كان وإن ,مكة أطراف على مبكة تصلةمب ليست وأهنا البنيان مبنقطع

 أجل منأو  ,احملاضرة أجل من أذهب أن أريد أنا ؛قال مثال أراد فإذا ,مكة خارج فهي اآلن
 من هذا على سوق ,املسافر حكم أخذوي الطريق يف يقصر مسافر فهو ,جدة إىل وأرجع الدروس
 حكم أعطي العمران أطراف على متصال مكة خارج املوضع وهذا موضع إىل قصد فإذا ,املسائل
 للحج الشخوص قصد فإذا ,عليه قرروا أصل هذا مكة إىل ينظر وال ,واملوضع جدة بني ما املسافة

 ؛رثيؤ  ال هذا عرفة قبل مكة ىلإ يأيت مىت كونه ذلك على وبناءا عرفة مقصوده ألن فهو مسافر؛
 يؤثر ال األقرب يف فكونه ,يفةلاحل بذي ونزل مكة إىل خرج لو كما كان إذا ما أقصى املراد ألن

 .أعلم تعاىل واهلل األبعد وغايته األبعد إىل الشخوص يريد أنه مادام األقرب يف نزوله
  

 كثريا عليه نفسي وأجاهد الليل قيام أريد علم طالب أنا :يقول سائل هذا الشيخ فضيلة اهلل أثابكم
 . اهلل أثابك به تنصحين فماذا الليل قيام يفوتين



 راثإي إىل وإياكم ويوفقنا ,أهلها من وإياكم جيعلنا وأن ,الطاعة على وإياكم يعيننا أن اهلل نسأل
 .طاعته وبلوغ مرضاته

 اختصارا ليلال قيام تستطع مل إذا وجل عز اهلل إىل األعمال أحب من فهو الليل اميلق بالنسبة 
 عن خارجة األسباب هذه كانت فإذا ,الليل قيام وبني بينك حتول اليت األسباب عن تبحث
 .بالنية األجر لك وسيكتب طاقتك فوق نفسك حتمل أال أنصحك فحينئذ إرادتك

 العشاء إىل يستمر عمل يف ويعمل ظروف وعنده عائلة عنده الشخص كان لو اآلن مثال يعين 
 قرابة إىل ويؤديها لتزاماتاال هبذه فيقوم أسرية لتزاماتا وعنده ,منهكا جمهدا العشاء بعد أيتوي

 هو الليل قم له نقول أن كان مبا الصعوبة منف ,ينام ما قدر إال يبقى ما عشر احلادية الساعة
صلى اهلل عليه - النيب وهدي السنة عن نبحث حنن لكن ,أعظم أجره وضحى قام لو الشك
 أن عليه ننبه أمر وهذا وضعك كان فإذا ,حق هلم واألهل حق هلا النفسأن  األكمل -وسلم
 وواجبات األعمال فضائل بني يوفق أن جدا عليه يصعب أوقات يف يأيت العلم طلبة بعض

 ثننياال صيام مع الليل قيام مع ازدمحت ذاإ عملها عليه الواجب الواجبة فاألمور ,األعمال
 حىت الرحم وصلة الوالدين بر من الواجب على وتتقوى ,واخلميس ثننيالا صيام ترتك واخلميس

صلى اهلل عليه - النيب سنة هي هذه ,تستطيع به القيام بفعل الفضائل الذي الوقت لك يتيسر
 واستعجم النعاس فغلبه الليل من قام إذا الرجل -صلى اهلل عليه وسلم- النيب أمر ولذلك -وسلم
 رسول عن السنة هي وهذه ,(نفسه فيسب يدعوا يذهب ال) :قال ناموي يذهب أن القرآن عليه
 ميكنك الذي الوقت عن وسؤالك ممكنا عندك الوقت كان إذا لكن ,-صلى اهلل عليه وسلم-  اهلل
 أعظم من املعصية أن والشك ,الليل قيام من مينعك عما حبثا فحينئذ ,الليل تقوم أن معه

 .وبةتوال االستغفار من فأكثر ,األعمال فضائل وبني العبد بني حتول اليت األسباب
 ,-باهلل والعياذ- الرحم بقطيعة الليل قيام حيرم وقد ,الوالدين بعقوق الليل قيام اإلنسان حيرم قد 

 الظن بسوء حيرم وقد ,الناس باحتقار حيرم وقد ,بالنميمة حيرم وقد ,بالغيبة الليل قيام حيرم وقد



 الذي هو والقلب ,القلب على يلني اجلوارح كسبته ما چ ڍ ڍ        ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چڃ چ باملسلمني
 القلب علىران  فإذا ,والطاعة والتعبد ,األسحار وبكاء ,النهار وصيام ,الليل قيام على حيرك

 ,االستغفار من اهلل توفيق بعد أجنع عالجا لك جتد ال هنا ومن ,القلب من الشيطان متكن  الذنب
 .املعاصي برتك تغفرتس ذنوب عندك كان افإذ

 . أشهر ستة الليل قيام حرمتف ذنبا أذنبت :السلف بعض قال 
 تنابجوبا ,وجل عز اهلل بتوفيق للطاعة يوفق نساناإل ولذلك ,يؤتون أين من يعرفون كانوا أقوام

 ,الفجر صالة يضيع واجباته يف مقصرا مثال يكون -باهلل والعياذ- بالعكس الطاعة وحيرم معصيته
 أمر وهذا قلبه على نار ي ,والعافية السالمة اهلل نسألف ,العصر صالة عن ينام الظهر ةصال يضيع
 جيد وأن البد فيه نفسه يتفقد أن الطاعة عن بالضعف وابتلي ,باملعاصي ابتلي من لكل ينبغي
  ے ھ   ھ چ :تعاىل قال ولذلك ,اهلل عباد وبني بينه حق يف وإما ,اهلل وبني بينه حق يف إما ,خلال

 على الليل قيام على أقدر وال الليل قيام أحب أنا يقول من فيحرص ,چ  ڭ ڭ ڭ ڭ     ۓ ۓ ے
 الذي الذنب أو ذنوب عن حبث فإذا ,اهلل عباد وبني بينه وفيما ,اهلل وبني بينه فيما نفسه يتفقد أن

 .اخلري هذا من حرمانه يف سبب أنه هظن على يغلب يكون يعين
 صار وفجأة ,مشكلة أبيه وبني بينه حدثت مث ,للنهار صواما كان أو ,لليل قواما كان شخص 

 والعياذ أمه عق أو ,األمر هذا يف سبب ألبيه عقوقه أن يعلم عاقال وكان اهلل وفقه إذا الصيام يرتك
 فيعلم ,واخلميس ثننياال صيام يف صعوبة جيد الليل قيام يف صعوبة جيد أصبح بعدها مث ,باهلل

 اهلل فإن ,نفسه يتفقد بأن ووفق تفقد إذا وهكذا ,األمر هذا يف سبب الذنب هذا أن عندها
 ويتفقد ,املعصية معظمها من اليت ألسبابا عن باحلث اإلنسان ينصح ولذلك ,ويوفقه سيعينه
 عليه يعود تعاىل واهلل ,السبب ذلك عاجل السبب ملعرفة وفق إذا فإنه ,اهلل عباد وحقوق اهلل حقوق

 .وبره وفضله خبريه
 .الليل قيام أسألك إين الللهم :ويقول اهلل يدعوا أن :الثاين ألمرا 



 األسباب من ذلك وحنو مبكرا وينام البيت إىل مبكرا يأيت أن باألسباب يأخذ أن :الثالث األمر 
 .الليل قيام على تعينه اليت

 يف االستجابة تقوية اهلل ألمر االستجابة نفسه يف يقوي أن وهو قبل من فيه كنا ما :الرابع مراأل 
 عن والعفة احملرمات وترك الطاعات لفعل القلوب حيرك ما أعظم من أمرين على تبحثأن  اهلل أمر

 يقوي وأن ,والرجاء اخلوف اومه ,وجل عز اهلل توفيق بعد هلما ثالث ال أمران والشهوات الشبهات
 من اهلل عند ما كرذ ت إذاف ,السالمة اجناح ومها ,اهلل عند فيما والرجاء ,اهلل من اخلوف نفسه يف
 ال عما وعف حمارمه عن وانزجر نكفا العقوبة من اهلل عند ما كرذ ت وإذا ,أوامره لفعل حترك وبةثامل

 تتفقد دائما كونت أن اإلنسان حال صالح يف عظيمان سببان فهذان ,وجل عز اهلل يرضي
 أن إىل تسموأن  ئمادا عليك بل ,كذلك الرجاء وال ,ناقصا قلبك يف اخلوف جتعل فال ,نفسك

 يعني مما القرآن تالوة كثرة أسبابه من وهذا ,وجل عز اهلل عند فيما ورجاؤك ,اهلل من خوفك يزداد
 حب قلبه يف اهلل فذيق يتدبرها من فإن ,والوعيد الوعد آيات وتدبر القرآن تالوة كثرة عليك
 من جتد ولذلك ,والعصيان الفسوقو  رفالك إليه ويكره اإلميان إليه وحيبب ,املعصية وكراهية الطاعة

 تفوته أن وقل ,يومه يف طاعة تفوته أن قل يتدبره اهلل كتاب من ورد وعنده القرآن تالوة من يكثر
 وحمبته طاعته على العبد القرآن هبذا يثبت وتعاىل سبحانه اهلل ألن ؛اخلري على حافظ ليله يف طاعة
 . أعلم تعاىل واهلل
 

صلى اهلل عليه - النيب كرذ ت يقول مث ,اهلل يف أحبك إين :يقول سائل هذا الشيخ فضيلة اهلل أثابكم
 كلما -صلى اهلل عليه وسلم-  النيب على نصلي أن علينا جيب فهل ,كثريا الدروس يف -وسلم

 خريا اهلل وجزاكم ؟احلديث ...رغم أنفه  حديث يف عليه يصل مل من يدخل وهل ؟كرتهذ 

 إال االستنشاق في بالغ و) :وقال ،(علي يصل فلم عنده كرتذ  امرئ أنف رغم) عام احلديث
 والسالم الصالة عليه كرذ  إذا استثناء يف ما علم درس يف تكون أن إال قال ما (صائما تكون أن



 .عليه صل
 على صالهتم كثرة احلديث أهل على اهلل نعم ومن احلديث أهل شرف من :العلماء بعض قال 

 هبا الناس وحيدثون ويرووهنا ويقرؤوهنا األحاديث يكتبون من أما -صلى اهلل عليه وسلم- النيب
 -صلى اهلل عليه وسلم- النيب على صلى ومن ,-صلى اهلل عليه وسلم- النيب على صالهتم فتكثر

 مرات عشر اهلل يرمحه من صلوات عشر عليه اهلل يصلي من تأمل عشرة هبا هيعل اهلل صلى مرة
 -صلى اهلل عليه وسلم- النيب على الصالة كثرة لقرباتا وأجل الطاعات أجل من فهي ,هنيئا

 على الصالة من العلم حلقة يف نساناإل يكون أن يستثين شيئا أعلم ال العلم جمالس يف باألخص
 أو ,علم جملس يف سواء عليه يصلى والسالم الصالة عليه كرذ  إذا -صلى اهلل عليه وسلم- النيب
 نفسه يف  -صلى اهلل عليه وسلم- النيب على فيصل اجلمعة خطبة مثل الشرع استثىن ما إال غريه
 لصاحبك قلت إذا) املنكر عن والنهي باملعروف األمر وهو الواجب من منع ألنه ؛هبا يتلفظ وال

 وهو املستحب من مينع أن أوىل باب فمن ,كرذ لل السماع بغري االشتغال من ومنع ,(أنصت
 .-صلى اهلل عليه وسلم- النيب على الصالة

 عن نبيا جزيت ما خري عنا واجزه ,وتعظيما وتكرميا تشريفا وزده تسليما وسلم عليه صل اللهم 
 .رسالته عن رسالة وصاحب نبوته

 دعوانا وآخر ,امليعاد ختلف ال إنك وعدته الذي احملمود قامامل وابعثه ,والفضيلة الوسيلة آته اللهم 
 .العاملني رب هلل احلمد أن
  اهلل بإذن القادم األسبوع الفجر صالة عقب درسال سيكون اهلل شاء إن و 

    نبيه على وبارك وسلم اهلل وصلى

 


