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 ( //5)صَلة ( // تسلسل دروس ال14التسلسل العاـ للدروس )

 
 

 :دأما بع، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وأصحابو أمجعني، احلمد هلل رب العادلني
َواأْلَرَْكاُف اَْلَقْولِيهُة ِمْن اَْلَمْذُكورَاتِ : - هللا رمحو - ادلؤلف قاؿ: 

ـِ  ْحَرا  .َتْكِبريَُة َاْْلِ
 .َوِقَراَءُة اَْلَفاَِتَِة َعَلى َغرْيِ َمْأُموـٍ 

 .َوالتهَشهُُّد َاأْلَِخريُ 
ـُ   .َوالسهََل

 :ِإَله ، َأرَْكاٌف َفِعْلَيةٌ : َوَِبِقي َأفْػَعاذِلَا
 .فَِإنهُو ِمْن َواِجَباِت اَلصهََلةِ ، اَلتهَشهَُّد َاأْلَوهؿَ 

ـِ  ْحَرا َر َتْكِبريَِة َاْْلِ  .َوالتهْكِبريَاِت َغيػْ
َ اْلَعِظيِم" ِف الرُُّكوعِ ": َوقَػْوؿِ   .ُسْبَحاَف َرِبِّ

 .و "ُسْبَحاَف َرِبِّ َاأْلَْعَلى" َمرهًة ِف اَلسُُّجودِ 
 .َوَما زَاَد فَػُهَو َمْسُنوفٌ ، َمرهةً ، بَػنْيَ اَلسهْجَدتَػنْيِ َمرهةً و "َربِّ ِاْغِفْر رل" 

َفرِدِ : َوقَػْوؿَ  َماـِ َواْلُمنػْ َدُه" ِلْْلِ ُ ِلَمْن محَِ َع َاَّلله  ."ْسَِ
 .و "رَبػهَنا َلَك َاحْلَْمُد" ِلْلُكلِّ 

 .وََكَذا ِِبجْلَْهلِ ، لسهْهوَ َوََيْبُػُرَىا ُسُجوُدُه اَ ، فَػَهِذِه اَْلَواِجَباُت َتْسُقُط ِِبلسهْهوِ 
 .َواأْلَرَْكاُف ََل َتْسُقُط َسْهًوا َوََل َجْهًَل َوََل َعْمًدا

 .َواْلَباِقي ُسَنُن َأقْػَواٍؿ َوَأفْػَعاٍؿ ُمْكِمٍل ِللصهََلةِ 
يِع َأرَْكاهِنَا  .َوِمْن َاأْلَرَْكاِف اَلطَُّمْأنِيَنُة ِف مجَِ

ْ ، ِإَذا ُقْمَت ِإذَل اَلصهََلِة فََأْسَبِغ اَْلُوُضوءَ  ]: قَاؿَ  اَلنهيبه َأفه : َوَعْن َأِب ُىَريْػَرةَ  َلَة َفَكربِّ ثُه ِاقْػَرْأ َما تَػَيسهَر ، ثُه ِاْستَػْقِبِل اَْلِقبػْ
ثُه ِاْرَفْع َحَّته ، ثُه ُاْسُجْد َحَّته َتْطَمِئنه َساِجًدا، ًماثُه ِاْرَفْع َحَّته تَػْعَتِدَؿ قَائِ ، ثُه ِارَْكْع َحَّته َتْطَمِئنه رَاِكًعا، َمَعَك ِمْن اَْلُقْرآفِ 

 .ُمتػهَفٌق َعَلْيوِ   [ثُه ُاْسُجْد َحَّته َتْطَمِئنه َساِجًدا ثُه ِافْػَعْل َذِلَك ِف َصََلِتَك ُكلَِّها ، َتْطَمِئنه َجاِلًسا
 .ُمتػهَفٌق َعَلْيوِ   [َصلُّوا َكَما رَأَيْػُتُموِن ُأَصلِّي  ]: َوقَاَؿ 
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 ىناؾ أف، - هللا شاء إف - قليل بعد وسيأتينا، تقاؿ اليت األلفاظ أي: القولية: اَْلَمْذُكورَاتِ  ِمنْ  اَْلَقْولِيهةُ  َواأْلَرَْكافُ : قولو
 .وفعلية قولية فهي، فعلية أركاانً 

ْحَراـ َتْكِبريَةُ : ولو ق  أف معنا ومر، اإلحراـ بتكبَتة إال الصبلة تنعقد فبل، صبلةال أركاف من ركن اإلحراـ تكبَتة إذف: َاْْلِ
 هللا، األكرب هللا: قاؿ لو، هبزئ ال فذنو، آخر لفظ أبي اللفظ ىذا أبدؿ ولو، أكرب هللا: بقولك تكوف، اإلحراـ تكبَتة
 .هبزئ ال ىذا كل،  أعيم
 ركن الفاربة قراءة أف: العبارة ىذه معٌت، واؼبنفرد اإلماـ بقيأي : ـومأم غَت على: َمْأُموـٍ  َغرْيِ  َعَلى اَْلَفاَِتَةِ  َوِقَراَءةُ : قولو
 اركنً  ليست الفاربة قراءة فذف اؼبأمـو أما، اؼبنفرد حق وُب، اإلماـ حق ُب ركن فهي، اؼبأمـو يستثٌت لكن، الصبلة أركاف من
 .واؼبنفرد اإلماـ على ركن ىي إمبا ربةالفا قراءة أف يعنينا الذي، آخر مبحث ىذا؟ سنة غَت أو سنة ىي ىل لكن، حقو ُب

 قراءة أف، اغبنابلة فقهاء رآه ما ذكر اؼبؤلف لكن، اأيضً  وطويل قدٙب فيها واػببلؼ، خبلفية مسألة اؼبسألة ىذه أف واعلم
 اعبهرية لصبلةا بُت ذلك ُب فرؽ ال أنو كبلمو وظاىر، تلزمو ال فذهنا اؼبأمـو أما، واؼبنفرد اإلماـ حق ُب ركن ىي إمبا الفاربة
 قراءة ألف؛ صحيحة صبلتو فذف، وسكت االستفتاح دعاء وقرأ، اليهر صبلة ُب كرب اؼبأمـو أف لو: كبلمو فعلى، والسرية
 .امأمومً  داـ ما حقو ُب اركنً  ليست الفاربة

 فذنو السرية الصبلة أما، جهرية الصبلة تكوف أف بشرط تشًتط ال اؼبأمـو على الفاربة قراءة أف: ادلسألة ىذه ِف الراجحو 
 صلى فذذا، اعبهرية الصبلة ُب، واحدة حاؿ ُب اؼبأمـو خالف وإمبا، واؼبنفرد اإلماـ ىاأيقر  كما يقرأىا أف اؼبأمـو على هبب

، الفاربة من خالية صبلتو تكوف أف يبكن وال، يقرأ أف بد فبل السرية أما، اإلماـ بقراءة يكتفي أف لو فذف، اعبهرية الصبلة
 الركعة ُب العشاء وصبلة، والثانية األؤب  الركعة ُب واؼبغرب، مثبًل  الفجر كصبلة: واعبهرية، أوسطها لك قلتو ذيال وىذا

 .يقرأىا أف عليو هبب، سرية تكوف فذهنا ذلك عدا وما، والثانية األؤب
: األعراؼ]{ َلوُ  فَاْسَتِمُعوا ُقْرآفُ الْ  ُقِرئَ  َوِإَذا}، يستمع أف اإلنساف على فالواجب اإلماـ جهر إذا ألنو؛ ذلك قيل وإمبا

 غَت ىذا، الفاربة يقرأ، عنو منشغل واؼبأمـو، للمأمـو يقرأ اإلماـ إف: يقاؿ أف يليق فبل، للمأمـو يقرأ إمبا واإلماـ [204
 اإلماـ على ذبب إمبا، اؼبأمـو على ذبب ال اعبهر حاؿ ُب الفاربة أف: - هللا رضبو - اإلسبلـ شيخ قرر وؽبذا؛ مقبوؿ
 القوؿ وىذا، القوؿ ـبتصر ىو ىذا لكن، ىذا من أبسط وكبلـ أدلة وؽبا ذيوؿ ؽبا واؼبسألة، السرية ُب واؼبأمـو واؼبنفرد
 عليك ذبب: قلنا إذا مشقة هبدوف اؼبأمومُت من اكثَتً  ألف؛ للمأمـو اكثَتً  مريح وىو، - هللا رضبو - اإلسبلـ شيخ رجحو
 من إمامو ينتهي وردبا، يقرأ إمامو كاف إذا الفاربة قراءة ُب اعنتً  هبد سوؼ، مضطربة وصبلت تكوف سوؼ فذنو، الفاربة
 وكل، إمامو بعد الفاربة ليقرأ يتخلف وىذا يركع وردبا، لنفسو الفاربة يقرأ أف وباوؿ اآلف إٔب وصاحبنا، السورة ومن الفاربة

 كتب ُب مبحوثة واؼبسألة، وتعليلو بدليلو ترى كما وىو، اعبهر حاؿ ُب اؼبأمـو على ذبب ال الفاربة أف يرجح فبا ىذا
 .الصبلة أركاف ُب كبلـ وضمن، مستقلة
 .الفاربة وقراءة اإلحراـ تكبَتة: ركناف اآلف فلدينا
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 ُب الكبلـ، واجب وأنو، حكمو سيأٌب األوؿ فالتشهد، األوؿ التشهد زبرج" األخَت" كلمة: َاأْلَِخريُ  َوالتهَشهُّدُ : قولو
 للتشهد اعبلوس، اعبلوس غَت والتشهد، الصبلة أركاف من ركن ىنا األخَت فالتشهد، السبلـ يسبق الذي، األخَت التشهد
 .الصبلة أركاف من ركن األخَت فالتشهد، القولية األركاف عن اآلف كبلمنا لكن، ركن األخَت

 ؟التسليمتاف أو السبلـ: َوالسهَلـُ : قولو
 ؼبن اخبلفً ، الصبلة أركاف من ركن التسليمتُت أف، الصحيح ىو وىذا، جنس ىنا السبلـف، التسليمتُت ىنا يريد: اعبواب

 .اؼبؤلف قاؿ كما الصواب، مستحبة والثانية، األؤب ىي الركن إف: قاؿ
 :فهي، القولية األركاف هبذا انتهت

 .اإلحراـ تكبَتة .1
 .الفاربةقراءة  .2
 .األخَت التشهد .3
 .السبلـ .4

: فمثبًل ، أركاف األفعاؿ ابقي أف نعرؼ حىت، سبقت اليت األفعاؿ نستذكر أف كباوؿ: َفِعْلَيةٌ  َأرَْكافٌ : اَأفْػَعاذلَِ  َوَِبِقي: قولو
 بُت اعبلوس ٍب، السجود من الرفع ٍب، والسجود، الركوع من والرفع، والركوع، الصبلة أركاف من ركن القدرة مع القياـ

، سبعة وىي، ذكرانىا اليت، أركاف األفعاؿ ابقي إف: اؼبؤلف قوؿفي، أفعاؿ ىذه، األخَت للتشهد اعبلوس ٍب، السجدتُت
 ؟ىي كم الصبلة أركاف ولكن، عشر أحد ىذه -القولية – أربعة إٔب سبعة أضف
 - وسيأتينا، الصبلة أركاف من ركن الطمأنينة فذف، الطمأنينة: - هللا شاء إف - سيأتينا، ركن بقي إذف، أربعة عشر: اعبواب

، الصبلة أركاف ؾبمل هبذا فتحصل، وأفعاؿ أقواؿ: قسمُت إٔب قسمها اؼبؤلف لكن، أركاف ىذه فذف، لًتتيبا - هللا شاء إف
 :ىذه عدا ما، اؼبؤلف ذكر ما على
 أنو ؤلفابؼب فيحسن، لو اعبلوس: آخر شيء معو األوؿ التشهد لكن: اَلصهََلةِ  َواِجَباتِ  ِمنْ  فَِإنهوُ ، َاأْلَوهؿَ  اَلتهَشهُّدَ  ِإَله : قولو
 وقد إال يتشهد أف يبكن ال ألنو؛ ؽبذا داعي ال: تقوؿ قد، واجباف فهما، لو واعبلوس األوؿ التشهد: فيقوؿ، ىذا على ينبو

 ؟صحيح ىذا ىل، لو جلس
 .اصبيعً  ذكرنبا من بد ال، لو واعبلوس األوؿ التشهد: فنقوؿ، افرضً ، اواقفً  تشهد ردبا، بصحيح ليس: اعبواب

 ؟اركنً  الثا٘بَ  وجعل اواجبً  األوؿ جعل ؼباذا، التشهدين بُت اؼبؤلف فرؽ ؼباذا: اَلصهََلةِ  َواِجَباتِ  ِمنْ  فَِإنهوُ : قولو
 يفرض أف قبل يقولوف كانوا أهنم ذكر،  مسعود ابن فذف، مسعود ابن حديث على، ىذه اؼبسألة ُب يعتمدوف: اعبواب
، الركن دبعٌت والفرض، يفرض أف قبل نقوؿ كنا: قولو الدليل من دفالشاى،  النيب نبههم ٍب" هللا على السبلـ" التشهد

 التشهد وأما، واجب األوؿ التشهد أف ىذا من فعلم، سهو بسجود وجربه، األوؿ التشهد عن قاـ،  النيب أف تثب ٍب
 :دليلني من مركب، التشهدين بني التفريق فملحظ، الفْرضية على يبقى فذنو، األخَت
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 .يفرض: قولو ُب الشاىد، [التشهد علينا يفرض أف قبل نقوؿ كنا]: مسعود ابن ثحدي: الدليل األوؿ
 - سيأتينا ألنو، بركن وليس واجب أنو على دؿ، سهو بسجود وجربه، األوؿ التشهد عن،  النيب ـقا ؼبا: الدليل الثاِن

 يؤتى أف إال بطلت الصبلة أركاف صتنق وإذا، هبا اإلتياف من بد ال، السهو بسجود ذبرب ال األركاف أف، - هللا شاء إف
 .األوؿ والتشهد األخَت التشهد بُت فرقوا فلهذا؛ هبا

رَ  َوالتهْكِبريَاتِ : قولو ـِ  َتْكِبريَةِ  َغيػْ ْحَرا ، سبق فيما ظبيناىا اليت فالتكبَتات، ركن أهنا، قليل قبل استثنيناىا اإلحراـ تكبَتة: َاْْلِ
 واجبات من واجب. . السجود من للرفع والتكبَت، للسجود فالتكبَت، الصبلة باتواج من واجبة ىذه، االنتقاؿ بتكبَتات

 .الصبلة
 :حكمُت لو أف اآلف تبُت فالتكبَت

 .اإلحراـ تكبَتة وىي، واحدة تكبَتة ُب وىذا: اركنً  يكوف أف إما: احلكم األوؿ
 .االنتقاؿ تكبَتات ُب وىذا، اواجبً  يكوه أف وإما: احلكم الثاِن

 :يًَل قل نستطرد
 :ثَلثة أقساـ على الصَلة ِف يكوف الذي التكبري

 .الركن: القسم األوؿ
 .الواجب: القسم الثاِن

 وىو لئلحراـ يكرب أف عليو هبب فذنو، راكع واإلماـ اؼبأمـو أتى إذا. خاص ظرؼ ُب وىذا: اؼبستحب: القسم الثالث
 إٔب ِتوي ٍب، واقف وأنت لئلحراـ تكرب أف كل: وؿفنق، الركعة تفوتو أف واقف وىو لئلحراـ كرب لو ىبشى لكن، واقف
 للركوع للرفع تكرب أف استطعت إف، سنة أهنا اغباؿ ىذه ُب وحكمها، اغباؿ ىذه ُب الركوع تكبَتة عنك وتسقط، الركوع
 على ينمعتمد، اؼبسألة ىذه ُب الفقهاء ذكر ىكذا، تكبَت ببل اراكعً  اكبنِ  ٍب، الركن تكبَتة لئلحراـ فكرب وإال، فكرب

 .سنة اراكعً  اإلماـ وجود حاؿ ُب للركوع التكبَت أبف، وغَته  عمر كابن،  الصحابة بعض مذاىب
 ؟ىي ما سنة انتقاؿٍ  تكبَتة: ويقاؿ، الفقهاء عند هبا يُلَغز وؽبذا

 .اراكعً  إمامو وجد ؼبن الركوع تكبَتة أهنا: فاعبواب
 .واجب الركوع ُب العييم ريب سبحاف: وقوؿ، اأيضً  الركوع ُب ومرة: اَلسُُّجودِ  ِف  َمرهةً " َاأْلَْعَلى َرِبِّ  ُسْبَحافَ " و: قولو
 .سنة ىذا، أكثر أو ثبلاثً ، الواحد عن زاد ما: َمْسُنوفٌ  فَػُهوَ  زَادَ  َوَما، َمرهةً ، َمرهةً  اَلسهْجَدتَػنْيِ  بَػنْيَ " رل  ِاْغِفرْ  َربِّ ": قولو
عَ ": َوقَػْوؿَ : قولو َدهُ  ِلَمنْ  َاَّللهُ  ْسَِ ـِ " محَِ َما َفرِدِ  ِلْْلِ  لكنو" ضبده ؼبن هللا ظبع" واجب وىو، ابلتسميع يسمى الذي ىذا: َواْلُمنػْ

 أف، فيو اتفقا فبا فهذا، األحكاـ ُب يتفقا أف واؼبنفرد اإلماـ ُب األصل أف تذكر ولعلك، واؼبنفرد اإلماـ حق ُب واجب
 .حقهما ُب واجب التسميع
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" اغبمد ولك ربنا" والتحميد، واؼبنفرد لئلماـ فالتمسيع؛ واؼبأمـو واؼبنفرد اإلماـ ىم: الكل: ِلْلُكلِّ " حْلَْمدُ اَ  َلكَ  رَبػهَنا": قولو
 .للجميع ىذا
 :منها، ـبتلفة بصيغ جاء قد التحميد ىذا أف لتعلم لكن
 .اغبمد لك ربنا، اؼبؤلف ذكرىا اليت الصيغة ىذه .1
 .اغبمد ولك ربنا: فتقوؿ، الواو ؽبا تضيف أف .2
 ،اغبمد لك ربنا اللهم: فتقوؿ، اللهم إليها تضيف أف .3
 .اغبمد ولك ربنا اللهمأو تقوؿ  .4

 .وحذفها اللهم وبزايدة، وحذفها الواو بزايدة، للتحميد صيغ أربع هبذا فتحصل
 عنها قلبو ذىل إذا: ابلسهو تسقط: ْهلِ ِِبجلَْ  وََكَذا، اَلسهْهوَ  ُسُجوُدهُ  َوََيْبُػُرَىا، ِِبلسهْهوِ  َتْسُقطُ  اَْلَواِجَباتُ  فَػَهِذهِ : قولو
 .اوسه
 ألنو؛ السهو سجود فيجربىا، اساىيً ، األعلى ريب سبحاف: يقل وٓب سجد أو، العييم ريب سبحاف: يقل وٓب ركع إنساف ىذا

 .واجب
 .ىذا يكفي السهو سجود هبربىا فهذه، واجبة التكبَتات فذف، أكرب هللا: يقل وٓب، رفع أو ركع: مثبًل  أو

، حقو ُب تسقط اعباىل فهذا، سواء حد على وعدمو ذكرىا أف يين، حكمها يعرؼ ال جاىل، ابعبهل يسقط ككذل
 .العلم مع إال واجب فبل

، اسهوً  تسقط ال ىذه، كلها الفعلية أـ القولية سبقت اليت األركاف: َعْمًدا َوََل  َجْهَلً  َوََل  َسْهًوا َتْسُقطُ  ََل  َواأْلَرَْكافُ : قولو
 حكم جهل لو، اأيضً  ابعبهل وال، لسهواب ال، تسقط ال ىذه فذف، ذلك كبو أو، سجود عن أو، ركوع عن قلبو ذىل فلو

 ىذا، الصبلة أركاف من ركن ترؾ يتعمد أف، أؤب ابب من العمد كذلك،  الركن عنو يسقط فبل، السجود حكم أو، الركوع
 .يسقط ال

 .يسقط ال فذنو الركن وأما، السهو بسجود هبرب واجبال، والركن الواجب بُت اكبَتً  فرقا ىناؾ أف فتبُت
 ؟يفعل فماذا يسقط ٓب إذا لكن

 العشاء صلى فلو، بو أيٌب أف بد ال: اآلف نقوؿ لكن، يفعل ماذا - هللا شاء إف - وسيأتينا، بو أيٌب أف بد ال: اعبواب
؛ السهو بسجود هبرب ما ىذا، أخي اي ال: نقوؿ، ومشى اسهوً  وسجد فذىب، ثبلاثً  صليت إنك: لو فقيل، ركعات ثبلث
 .سهو سجود هبربه: فيقاؿ، أكرب هللا: تقل وٓب ركعت إنك: إلنساف قيل لو بينما، أركاانً  أو، اركنً  تركت ألنك
 أو وااًل أق تكوف أف إما، سنن ىذه، والواجبات األركاف بعد الباقي: ِللصهََلةِ  ُمْكِملٍ  َوَأفْػَعاؿٍ  َأقْػَواؿٍ  ُسَننُ  َواْلَباِقي: قولو

 يرفع وٓب صلى أنو فلو، الواجبات من وال، األركاف من ليس، سنة اؼبنكبُت إٔب أو األذنُت إٔب اليدين رفع: فمثبًل ، أفعااًل 
 .سنة اليدين رفع ألف؛ صحيحة صبلتو أف فاغبكم، يكرب أف أراد ؼبا يديو
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 .سنن كلها ىذه، صحيحة أهنا صبلتو فحكم، القياـ أثناء صدره على يديو يضع وٓب صلى
 .سنة االستفتاح دعاء ألف؛ عليو شيء فبل، االستفتاح دعاء يقرأ وٓب صلى
 فالسنن، والسنن والواجبات األركاف بُت كبَت ففرؽ، يصح ال، الواجبات من ىذا، ال: نقوؿ، ٕب اغفر رب: يقل وٓب صلى

 .للصبلة مكمل
 إذا فذنو، السنن ترؾ على اؼبواظبة يتعمد أنو اإلنساف على ىبشى لكن، - هللا شاء إف - فيو حرج ال أحياانً  السنة ترؾ

 ألف؛ ابألركاف أو، هبا فيخل ابلواجبات يبدأ ٍب، أمره يتطور أف فيخشى، اىذ على يداـو وصار، السنن ترؾ على واظب
 ؿإخبل إٔب يؤدي أف ىبشى بعضها ترؾ على اؼبداومة لكن، بعضها تًتؾ أف فرصة يوجد، للصبلة كالسياج السنن ىذه

 .الواجب من أعيم ىو دبا أو، ابلواجب
 علم ؼبا، يًتكو صار، سنة الفاربة على زاد ما أف علم ؼبا، العلم نقصو من الناس من إف: السابق الدرس ُب لكم قلت وؽبذا

 .العمل ُب زايدة يكوف أف والواجب، عليو انقصً  علمو فصار، يًتكو صار سنة االستفتاح دعاء أف
يعِ  ِف  اَلطَُّمْأنِيَنةُ  رَْكافِ َاأْلَ  َوِمنْ : قولو  اػبشوع، اػبشوع وبُت الطمأنينة بُت ففرؽ، اعبوارح سكوف: ىي الطمأنينة: َأرَْكاهِنَا مجَِ
 .آخر شيء والطمأنينة شيء

 اأمامً  ىبطو ال، يعبث ال، يتمايل ال، جوارحو ُب اساكنً  وقف صبلتو ُب وقف إذا حبيث، اعبوارح سكوف: الطمأنينة
 فذنو، دجس إذا أو، التشهد  ُب أو، السجدتُت بُت جلس إذا، ابلطمأنينة أتى فذنو ذلك فعل إذا، ساكن ىو مباإ، اوخلفً 

 . النيب بو أمر الذي وىو، ابلركن أتى فقد جوارحو سكنت فذذا، جوارحو تسكن
 بعض عند وواجب، اجحالر  القوؿ على سنة فهذا، القلب حضور ىو الذي اػبشوع أما، الصبلة أركاف من ركن الطمأنينةو 

 ؼبا، اركنً  صار أو، اواجبً  صار اػبشوع أف ولو، اؼبكلف يسع الذي ىو بسنيتو والقوؿ، القلب حضور وىو، العلم أىل
 ىو اغبقيقة ُب اػبشوع ألف؛ عليو فليحرص، سنة اػبشوع أف، ابؼبكلفُت وجل عز هللا لطف من لكن، صبلة لنا صحت

 .بواجب ليس لكن، الصبلة شبرة
 ؟الذمة هبا تربأ طمأنينة ىذه: نقوؿ حبيث يكفي كم؟  الطمأنينة ىذه مقدار فما، الصبلة أركاف من اركنً  الطمأنينة كانت إذا

 .الواجب دبقدار كانت ما ىي، ركن ىي اليت الطمأنينة إف: قيل: اعبواب
 سبحاف: قولك دبقدار فاطمئن، العييم ريب سبحاف: قوؿ الركوع ُب الواجب، الواجب دبقدار الركوع ُب الطمأنينة: مثبًل 
 أتخذ" العييم ريب سبحاف" فػ، ٕب اغفر رب: قولك دبقدار السجدتُت وبُت، الشيء نفس، السجود ُب كذلك،  العييم ريب
 .ثوا٘ب فالطمأنينة، ثوا٘ب الزمن من

 ُب اطمئن: يقاؿ، جبالوا بذكر تربط وال، أقلها فيها يكفي، بشيء تقدر ال الطمأنينة أف: ىذه ادلسألة ِف الصواب لكن
 إنساف ىذا: فمثبًل ، الواجب ابلذكر اأيضً  نربطو وال، اؼبكلف على التوسعة فيو الذي ىو وىذا، قلت وإف طمأنينة صبلتك

 يصل ٓب اآلف وإٔب، العييم ريب سبحاف: قاؿ، الركوع من رفعو أثناء ٍب، فيو فأاطم، ايسَتً  اركوعً  ركع ٍب، الصبلة ُب دخل
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 يصح ىل، الركوع ذكر ىو كما،  العييم ريب سبحاف: قاؿ اليسَت الرفع حاؿ، ايسَتً  ارفعً  يرفع بدأ لكن، االعتداؿ حد إٔب
 ؟الركوع ُب طمأنينتك حاؿ العييم ريب سبحاف: تقوؿ أف بد ال: نقوؿ أو؟ ىذا

 .وعالرك ذكر حاؿ واجبة وليست، الركوع ُب واجبة والطمأنينة، الركوع حاؿ واجب ىذا الذكر، ال: اعبواب
 سبحاف: قاؿ ٍب، ايسَتً  اشيئً  الركوع من أدرؾ فردبا، الركعة ليدرؾ، مثبًل  اإلماـ مع اإلنساف دخل لو فيما إليو وبتاج وىذا
 .صحيح ىذا كل،  ذلك بعد وردبا، للركوع ُىوِيِّو حاؿ أو، رفعو حاؿ العييم ريب

 فلو، الركن ُب والطمأنينة، الركن ذكر بُت ارتباط ال ٍب، أقلها فيها ويكفي، الصبلة أركاف من ركن الطمأنينة أف إٔب فنخلص
 .صحيح ىذا فذف، اآلخر على أحدنبا قدـ
 ىذا، الطمأنينة حاؿ ابلذكر وأيٌب، يطمئن اإلنساف أف شك ال لكن، الذمة إبراء حيث من، نذكره الذي الكبلـ ىذا

 .الذمة بو تربأ الذي الشيء عن اآلف نتكلم كبن لكن، الصبلة بلذة ويشعر، أكمل
ْ ، ِإَذا ُقْمَت ِإذَل اَلصهََلِة فََأْسَبِغ اَْلُوُضوءَ  ]: قَاؿَ  َأفه اَلنهيبه : َوَعْن َأِب ُىَريْػَرةَ : قولو َلَة َفَكربِّ ثُه ِاقْػَرْأ َما ، ثُه ِاْستَػْقِبِل اَْلِقبػْ

ثُه ِاْرَفْع ، ثُه ُاْسُجْد َحَّته َتْطَمِئنه َساِجًدا، ثُه ِاْرَفْع َحَّته تَػْعَتِدَؿ قَاِئًما، اِكًعاثُه ِارَْكْع َحَّته َتْطَمِئنه رَ ، تَػَيسهَر َمَعَك ِمْن اَْلُقْرآفِ 
 .ُمتػهَفٌق َعَلْيوِ   [ثُه ُاْسُجْد َحَّته َتْطَمِئنه َساِجًدا ثُه ِافْػَعْل َذِلَك ِف َصََلِتَك ُكلَِّها ، َحَّته َتْطَمِئنه َجاِلًسا

 النيب فأمره، فيها يطمئن ٓب صبلة وصلى دخل الذي الرجل قصة ُب" صبلتَو اؼبسيء حديث" ابسم مشهور ديثاغبىذا 
 ساؽ اليت  وىي، الطمأنينة علمو ما أبرز من وكاف، الصبلة فعلمو علمٍت: قاؿ ٍب، مرة بعد مرة، الصبلة يعيد أف 

 أف على اغبديث ىذا فدؿ[ اقائمً  اساجدً  اراكعً . . نتطمئ حىت]: قاؿ اغبديث ألفاظ كل ُب فذنو، أجلها من اغبديث
 .الصبلة ُب ركن الطمأنينة

 .عامة قاعدة ىذه: ُمتػهَفٌق َعَلْيوِ   [َصلُّوا َكَما رَأَيْػُتُموِن ُأَصلِّي  ]: َوقَاَؿ : قولو
 ؟نصلي كيف،  نره ٓب كبنلكن : َكَما رَأَيْػُتُموِن : قولو

 .لنا تصويرىا ُب الصحابة اجتهد اليت، اؼبنقولة الرؤية أو، مباشرة إما فالرؤية، نراه اكأنن حىتصبلتو  لنا قلتنُ : اعبواب
 .وسنن وواجبات أركاف إٔب تقسيمها ومن، الصبلة صفة من اآلف انتهينا

 

فَِإَذا فَػرََغ ِمْن َصََلتِوِ : - هللا رمحو - ادلؤلف قاؿ: 
ـُ  اَللهُهمه أَْنتَ : َوقَاؿَ ، ِاْستَػْغَفَر َثََلثً  ـُ َوِمْنَك اَلسهََل ـِ ، اَلسهََل  .تَػَبارَْكَت ََي َذا َاجلَََْلِؿ َواْْلِْكَرا
هُ َوََل نَػْعُبُد ِإَله ، ََل ِإَلَو ِإَله َاَّللهُ ، َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ ، َلُو اَْلُمْلُك َوَلُو َاحْلَْمدُ ، َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلوُ ، ََل ِإَلَو ِإَله َاَّللهُ  ،  ِإَيه

يُن َوَلْو َكرَِه اَْلَكاِفُروفَ ، َوَلُو اَلثػهَناُء َاحلََْسنُ ، َوَلُو اَْلَفْضلُ ، َلُو اَلنِّْعَمةُ  ُ سُلِْلِصنَي َلُو اَلدِّ  .ََل ِإَلَو ِإَله َاَّلله
، َوَلُو َاحْلَْمدُ ، َلُو اَْلُمْلكُ ، ََل ِإَلَو ِإَله َاَّللهُ َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلوُ : ؿُ َويَػُقو ، َثََلًث َوَثََلِثنيَ ، َوَاَّللهُ َأْكبَػرُ ، ُسْبَحاَف َاَّللِه َواحْلَْمُد َّلِلهِ 

ـَ اَْلِماَئةِ . َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ   .ََتَا
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 :و اَلرهَواِتُب اَْلُمؤَكهَدُة اَلتهاِبَعُة ِلْلَمْكُتوَِبِت َعَشرٌ 
ُهَماَوِىَي اَْلَمْذُكورَُة ِف َحِديِث  ُ َعنػْ  :َعْشَر رََكَعاتٍ  َحِفْظُت َعْن َرُسوِؿ َاَّللِه  ]: قَاؿَ  ِاْبِن ُعَمَر َرِضَي َاَّلله

 .َورَْكَعتَػنْيِ بَػْعَدَىا، رَْكَعتَػنْيِ قَػْبَل اَلظُّْهرِ  -
 .َورَْكَعتَػنْيِ بَػْعَد اَْلَمْغِرِب ِف بَػْيِتوِ  -
 ،وِ َورَْكَعتَػنْيِ بَػْعَد اَْلِعَشاِء ِف بَػْيتِ  -
 .ُمتػهَفٌق َعَلْيوِ   [َورَْكَعتَػنْيِ قَػْبَل اَْلَفْجِر    -
: قاؿ؟ االستغفار كيف: اغبديث رواة أحد، - هللا رضبو - األوزاعي سئل وقد: َثََلثً  ِاْستَػْغَفرَ  َصََلتِوِ  ِمنْ  فَػرَغَ  فَِإَذا: ولو ق

 .هللا أستغفر، هللا أستغفر، هللا أستغفر: يقوؿ
 ؟هبوز ىل، اطبسً  أو اأربعً  استغفر لو أرأيت: َثََلثً  ِاْستَػْغَفرَ : قولو

، الثبلث على واقتصر، السنة على حافظ: نقوؿف، واسع أمره فاالستغفار وإال، ثبلاثً  تكوف أف اؼبقاـ ىذا ُب السنة: اعبواب
 وردبا، يستوعبونو ال ـالعوا من كثَت الفقو وىذا، ثبلث عن تزد ال اؼبقاـ ىذا ُب لكن، آخر وقت أي ُب زد، بعد فيما وزد

 ؟االستغفار عن تنها٘ب؟ كيف: يقوؿ، الثبلث على تزد  ال: لو قلت لو، ينزعجوف
 السنة اؼبقاـ ىذا ُب لكن، والنهار الليل استغفرف االستغفارأما ، بثبلث تكتفي  أف، ابلسنة آمرؾ لكٍت، ال: أقوؿ: اعبواب

 .ثبلث على تقتصر أف
ـُ اَلسه  أَْنتَ  اَللهُهمه : قولو  كل من وتعأب سبحانو سلم فقد، اغبسٌت أظبائو أحد والسبلـ، سبلـ وتعأب سبحانو فاهلل: ََل

 .اؼبعا٘ب من ذلك غَت إٔب، اؼبطيعوف عقوبتو من وسلم، نقص
ـُ : قولو  وال، انقص سبلـ فذنو، البشر من السبلـ أما، وتعأب سبحانو هللا من الناس بو يسلم الذي السبلـ: َوِمْنَك اَلسهََل
 .اتـ سبلـ هللا من السبلـ لكن، بك يبكروف ردبا، البشر جانب أتمن
ـِ : قولو  معناىا لكن، مردودة اإلضافة ىذه، وتعاليت تباركت: فيقوؿ، يضيف العامة بعض: تَػَبارَْكَت ََي َذا َاجلَََْلِؿ َواْْلِْكَرا

ـِ ]: بويالن فاللفظ، النبوي ابللفظ العربة، ابؼبعٌت العربة ليس: نقوؿ صحيح  وأما[ تَػَبارَْكَت ََي َذا َاجلَََْلِؿ َواْْلِْكَرا
 وتعاليت تباركت: نقوؿ، عييم ابب ينفتح سوؼ وإال، عنو ينهى فهذا األلفاظ ُب والزايدات، العبارة استحساانت

 .بصواب ليس ىذا وكل، ذلك أشبو وما، وسبجدت
 ِإَله  نَػْعُبدُ  َوََل ، َاَّللهُ  ِإَله  ِإَلوَ  ََل ، َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُىوَ ، َاحْلَْمدُ  َوَلوُ  اَْلُمْلكُ  َلوُ ، َلوُ  َشرِيكَ  ََل  َوْحَدهُ ، َاَّللهُ  ِإَله  ِإَلوَ  ََل : قولو
هُ   .اَْلَكاِفُروفَ  َكرِهَ  َوَلوْ  نُ اَلدِّي َلوُ  سُلِْلِصنيَ  َاَّللهُ  ِإَله  ِإَلوَ  ََل ، َاحلََْسنُ  اَلثػهَناءُ  َوَلوُ ، اَْلَفْضلُ  َوَلوُ ، اَلنِّْعَمةُ  َلوُ ، ِإَيه
 وىو] قولو بعد؟ مكاهنا أين، ابهلل إال قوة وال حوؿ وال، اغبوقلة: وىي، اسهوً  أغفلها لعلو، اؼبؤلف من صبلة سقطت ىنا

 ال والكتب اؼبتوف أف سبق ؼبا؛ اؼبنت من أهنا على ليست، شرح أهنا على فتضاؼ، هللا إال إلو ال ٍب، [قدير شيء كل على
 .عليها يعلق لكن، فيها اديز 
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 .بو فيعتٌت،  النيب عن اثبت ذكر اؼبؤلف ذكره الذي الذكر ىذا
 يقاؿ دبا يلحق ىذا اأيضً " اعبد منك اعبد  ذا ينفع وال، منعت ؼبا معطي وال، أعطيت ؼبا مانع ال اللهم" اؼبؤلف يذكر ٓب

 .الصبلة  عقب
 َوَلوُ ، اَْلُمْلكُ  َلوُ ، َلوُ  َشرِيكَ  ََل  َوْحَدهُ  َاَّللهُ  ِإَله  ِإَلوَ  ََل : َويَػُقوؿُ ، َوَثََلِثنيَ  َثََلثً ، َأْكبَػرُ  َاَّللهُ وَ ، َّلِلهِ  َواحْلَْمدُ  َاَّللهِ  ُسْبَحافَ : قولو

ـَ . َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُىوَ ، َاحْلَْمدُ  ، دتُتالوار  الصيغتُت إحدى ىذا، ابلتهليل وختمها، ابلتهليل فتختم: اَْلِماَئةِ  ََتَا
 .صحيح وكلو، وثبلثُت ثبلاثً  والتحميد والتسبيح، وثبلثُت اأربعً  التكبَت فيكوف، ابلتكبَت زبتم أف، الثانية والصيغة

 .للمكتوابت التابعة، اؼبؤكدة الرواتب إٔب اؼبؤلف انتقل ٍب
 ؟الرواتب تسمية جاءت أين من: واَلرهَواِتبُ : قولو

 كذلك،  مقننة ألهنا؛ رواتب أعماؽبم على أجرة أيخذوف ما الناس يسمي وؽبذا؛ رتباؼب اؼبنيم الشيء: ىو الراتب: اعبواب
 .أوقات ُب منيمة، مرتبة الصلوات ىذه
 .هبا اإلخبلؿ ينبغي الأي : اَْلُمؤَكهَدةُ : قولو
 ُب تكوف ورواتب، الضحى ُب تكوف رواتب فعندان، ىذه من أكثر فذهنا، اتبعة ليست اليت أما: ِلْلَمْكُتوَِبتِ  اَلتهاِبَعةُ : قولو
 اؼبربوطة عن كبلمنا لكن، الليل ُب وتصلى، الضحى ُب تصلى، مرتبة نعم، ابؼبكتوابت مربوطة غَت ىذه لكن، الليل

 .ابؼبكتوابت
 .عمر ابن حديث ُب اؼبذكورة وىي: َعَشرٌ : قولو
َورَْكَعتَػنْيِ بَػْعَد اَْلَمْغِرِب ِف ، َورَْكَعتَػنْيِ بَػْعَدَىا، قَػْبَل اَلظُّْهرِ  رَْكَعتَػنْيِ : َعْشَر رََكَعاتٍ  َحِفْظُت َعْن َرُسوِؿ َاَّللِه  ]: قاؿ: قولو
 .ُمتػهَفٌق َعَلْيوِ   [َورَْكَعتَػنْيِ قَػْبَل اَْلَفْجرِ ، َورَْكَعتَػنْيِ بَػْعَد اَْلِعَشاِء ِف بَػْيِتوِ ، بَػْيِتوِ 
 ثنيت حفيت، ذلك من أكثر حفيت فذهنا بيبةح أـ أما، اعشرً  الرواتب من حفظ،  عمر فابن، ركعات عشر ىذه

 لو هللا بن، ركعة عشرة ثنيت وليلة يـو ِف صلى من]  النيب قوؿ ُب، مسلم صحيح ُب حديثها ىذا وعلى، ركعة عشرة
 وزايدة، وهبذا هبذا أيٌب اإلنساف: يقاؿ حبيث؛ حبيبة أـ وحديث، عمر ابن حديث بُت إشكاؿ ال وىنا [اجلنة ِف ابيتً 

 عشرة ثنتا أهنا من حبيبة أـ روتو وما، ثنتُت ذكر عمر ابن بينما" اليهر قبل اأربعً "، اليهر قبل ستكوف حبيبة أـ حديث
 .عشرة الثنتا تتم وهبذا [الظهر قبل اأربعً  يدع َل كاف النيب أف]، عائشة حبديث مدعـو، ركعة
 :الفائدة ِبب من
 بو يعمل ىذا: نقوؿ، النار على هللا حرمو، بعدىا وأربع، اليهر قبل أربع على حافظ من أنو، عائشة عن آخر حديث ُب

، صحيح حديث وىو، اػبمسة عند ىذا األخَت واغبديث، الراتبة سبيل على وليس، الدواـ سبيل على ليس لكن، اأيضً 
 :طريقة من أكثر الظهر ِف لك: فعليو

 .عمر ابن حديث ُبكما . بعدىا وثنتُت قبلها ثنتُت تصلي أفا إم: الطريقة األوذل
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 .حبيبة أـ حديث ُبكما . بعدىا وثنتُت، قبلها اأربعً  تصلي أف: الطريقة الثانية
 .مستقر فضل وفيو، عائشة حديثكما ُب . بعدىا اوأربعً  قبلها اأربعً  تصلي أف: الطريقة الثالثة

 :اأيضً  الفائدة ِبب من
 فيو ىذا اغبديث، عمر ابن حديث من [العصر قبل اأربعً  صلى أً امر  هللا رحم]: قاؿ  النيب أف، آخر حديث ىناؾ

 .- هللا رضبو - األلبا٘ب حسنو كما،  حسن اغبديث أف يبدو لكن، وغَته أضبد اإلماـ عند، صحتو ُب خبلؼ
 ىذه صليت مىت، الرواتب السنن من ليس ىو، أحياانً ، الدواـ سبيل على ليس لكن، العصر قبل اأربعً  صل: نقوؿ فعليو
 ؟األربع
 فراتبة، الفرائض وقت ببداية وقتها يبدأ الرواتب أف كما،  قبلها اأربعً  فصل العصر أذف إذا، األذاف بعد تصلى: باعبوا

 .معها ىي اليت الصبلة وقت بدخوؿ كلها،  والعشاء كذلك اؼبغرب وراتبة، اليهر صبلة ُب وقتها اليهر
 .دمحم نبينا على وسلم هللا وصلى

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


