آداب المشي إلى الصالة
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،وقمغم آًمف وصحٌف ،و َُمـ
ؾم٤مر قمغم هنجف ،واىمتٗمك أصمره إمم يقم اًمديـ..
أُم٤م سمٕمد..
وم٢مٟم٤م ًمٜمحٛمد اهلل -قمز وضمؾ -وٟمثٜمل قمٚمٞمف اخلػم يمٚمف ،إذ هق أطمؼ ُمـ ُمحد -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
أهي٤م اإلظمقة،ؾمٜمتذايمر يمت٤م ًسم٤م ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مف ،وهق يمت٤مب (أدب اعمٌم إمم اًمّمالة)ً ،مٚمِميٞم اإلُمي٤مم حمٛميد سميـ قمٌيد
اًمقه٤مب -رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
وىمٌؾ اًمٌدء ذم ذح هذا اًمٙمت٤مب ٓ سمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف ُٕمر يتٕمٚمؼ سمٙمٞمٗمٞم٦م ذح هذا اًمٙمت٤مب ،وم٢من اًمٗم٘مٝم٤مء -رمحٝميؿ اهلل
شمٕم٤ممم -ىمد ذيمروا أن شمٜم٤مول قمٚمؿ اًمٗم٘مف صمالث درضم٤مت:
اًمدرضم٦م إومم :أن يٙمقن شمٜم٤موًمف سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ –أي :سمتٕمٚمٞمؼ إطمٙم٤مم -وذًمؽ سم٠من يٕمرف اعمرء ومروع إطمٙم٤مم جمردة قمـ
دًمٞمٚمٝم٤م :ومٚمذا يم٤مٟم٧م ـمري٘م٦م إوائؾ وإواظمر -قمٜمدُم٤م يٌتدئ ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٗم٘مف وُمٕمروم٦م أطمٙم٤مم اًمٗم٘مف -أول ُم٤م يٌدأ سمف
ىمراءة يمت٤مب جمرد قمـ إدًم٦م ذم اًمٗم٘مف :وذًمؽ ًمٞمًتحي اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم اًمٌي٤مب ،أو ذم إسميقاب عٞم ًٕمي٤م ومٞمحيٞمط ي٤م
يم٤مُمٚم٦م.
اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :وم٢مذا قمرف اعمرء ومرو ًقم٤م جمردة اٟمت٘مؾ سمٕمد ذًمؽ ًمٚمتح٘مٞمؼ ،واًمتح٘مٞمؼ :هق ُمٕمروم٦م احلٙمؿ ُمع دًمٞمٚم٦مً :مذا
ٟمجد اًمِمٞم أسم٤م اًمٗمرج اسمـ اجلقزي -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ؾمٛمك يمت٤مسمف اًمذي ضمٕمٚمف ذم اًمتدًمٞمؾ (اًمتح٘مٞمؼ سم٠مطم٤مدي٨م اًمتٕمٚمٞمؼ)،
( )1

ويٕمٜمل سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ :يمت٤مب اًمتٕمٚمٞمؼً ،مٚم٘م٤ميض أيب يٕمغم اسمـ اًمٗمراء احلٜمٌكم -قمٚمٞمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
( )2

( ) 1قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد .ع٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج اسمـ اجلقزي اًمِمٞم اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،احل٤مومظ اعمٗمن ،ؿمٞم اإلؾمالمُ ،مٗمخرة اًمٕمراق ،اًمتٞمٛمل
اًمٌٙمري اًمٌٖمدادي ،احلٜمٌكم ،اًمقاقمظ ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػً .مف ُم١مًمٗم٤مت ضمٞم٤مدُ :مٜمٝم٤م :زاد اعمًػم ،وومٜمقن إومٜم٤من .وًمد ؾمٜم٦م شمًع -أو قمنم -ومخس
ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم ومخس ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 365 /21شمرع٦م  ،)192واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 458 /2شمرع٦م
.)227
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اًمدرضم٦م اًمث٤مًمث٦م :اًمدرضم٦م اعمت٘مدُم٦م ،وهل اًمتدىمٞمؼ ،سم٠من يٕمرف اعمرء اعمً٠مًم٦م ُمع دًمٞمٚمٝم٤م ُمع اخليالف اًمٕمي٤مزم أو اًمٜمي٤مزل
ومٞمٝم٤م ،وقمٜمدُم٤م يٓمٚمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء اخلال ف اًمٕم٤مزم :وم٢مٟمام يٕمٜمقن سمف ظمالف ُمت٘مدُمل اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أو اًمتي٤مسمٕملم ،ويٕمٜميقن
سم٤مخلالف اًمٜم٤مزل اخلالف داظمؾ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ،ومٙمؾ ُمذه٥م ُمـ اعمذاه٥م ومٞمف ظمالف ٟم٤مزل ،يم٤مًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمثي٦م
قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م ،وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعمً٤مئؾ.
وم٤مًمتدىمٞمؼُ :مٕمروم٦م اعمرء اًمٗمرع ُمع دًمٞمٚمف ُمع اخلالف ومٞمف ،وهذه ُمً٠مًم٦م جيي٥م أٓ يّميؾ اعميرء إًمٞمٝمي٤م إٓ سمٕميد ُميروره
أرو٤م ىمٓميع ،وٓ
سم٤معمراطمؾ إول ،إذ َُمـ اسمتدأ سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمث٤مًمث٦م ىمٌؾ أن يٌدأ سم٤مًمٓمري٘متلم إوًمٞملم ،وم٢مٟمف يٙمقن يم٤معمٜمٌ٧مً ٓ :
فمٝمرا أسم٘مك ،وُم٤م زال أهؾ اًمٕمٚمؿ -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم -يٕمٜمقن سم٤مًمتدرج ذم اًمٕمٚمؿ ،وذم اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٌي٤مس -
ً
ريض اهلل قمٜمٝمام -أٟمف ذيمر اًمرسم٤مٟملم ،وأهنؿ اًمذيـ يٕمٚمٛمقن اًمٜم٤مس صٖم٤مر اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ يمٌ٤مره  ،ىمي٤مًمقا :وصيٖم٤مر اًمٕمٚميؿ ىمٌيؾ
( )3

يمٌ٤مره ُمٕمروم٦م اجلزئٞم٤مت ىمٌؾ اًمٙمٚمٞم٤مت ،وُمٕمروم٦م اًمقؾم٤مئؾ ىمٌؾ اعم٘م٤مصد.
وم٤معم٘مّمقد :أن ـمري٘م٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٜمدُم٤م يٕمٜمقن سمذيمر ومروع جمردة ،أو يذيمرون ومرو ًقم٤م ُمع أدًمتٝم٤م سمدون شمرضمٞمح ،هذه
ـمري٘م٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمراؾمخلم ومٞمف ،وىمد أؿم٤مر ًمذًمؽ همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿُ ،مٜمٝمؿ :وزم اهلل اًمدهٚمقي  ،طمٞميٜمام طمٙميل
( )4

ـمري٘م٦م اعمِم٤مي واًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعمديٜم٦م ،قمٜمدُم٤م طمي إًمٞمٝم٤م ُمتٗم٘م ًٝم٤م وـم٤مًم ًٌ٤م ًمٚمٕمٚمؿً :مذا وم٢مٟمٜم٤م سمٛمِمٞمئ٦م اهلل -قمز وضميؾ -ذم ذح
هذا اًمٙمت٤مب ؾمٞمٙمقن يم٤مًمت٤مزمٟ :مذيمر قمٌ٤مرة اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممُ -مع سمٕمض احلؾ عمٕم٤مٟمٞمٝم٤م واًمتدسمػم هل٤م ،وًمـ أذيمر ظمال ًوم٤م
ومٞمف إٓ ُم٤م اوٓمررٟم٤م إًمٞمف ،أو حل٤مضم٦م ي٘متْمٞمٝم٤م اعم٘م٤مم.

( ) 2حمٛمد سمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمػ سمـ أمحد ،أسمق يٕمغم اًمٌٖمدادي ،احلٜمٌكم ،اسمـ اًمٗمراء ،اًم٘م٤ميض ،اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،ؿمٞم احلٜم٤مسمٚم٦م .ص٤مطم٥م اًمتٕمٚمٞم٘م٦م
اًمٙمؼمى ،واًمتّم٤مٟمٞمػ اعمٗمٞمدة ذم اعمذه٥م .وًمد ذم أول ؾمٜم٦م صمامٟملم وصمالث ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن ومخًلم وأرسمع ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء
( 89 /18شمرع٦م  ،)44وـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 361 /3شمرع٦م .)666
( )3ذيمره اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ شمٕمٚمٞم٘م٤م.
( ) 4ؿم٤مه وزم اهلل سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمٕمٛمري ،اًمدهٚمقي .حمدثُ ،مٗمن ،وم٘مٞمف ،أصقزم .وًمد سمدهكم سم٤مهلٜمد ،وٟمِم٠م ٤م ،وطم٩م وأىم٤مم سم٤محلرُملم ُمدة ،وأظمذ قمـ
قمٚمامئٝم٤م ،صمؿ قم٤مد إمم اهلٜمد ،ودرسُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف :اًمٙمت٤مب اًمٗمذ "طمج٦م اهلل اًمٌ٤مًمٖم٦م" ،و"اًمٗمقز اًمٙمٌػم" ذم أصقل اًمتٗمًػم .شمقذم ذم دهكم ؾمٜم٦م ؾم٧م
وؾمٌٕملم سمٕمد اعمئ٦م وإًمػ .اٟمٔمرُ :مٕمجؿ اعم١مًمٗملم ( 76 /4شمرع٦م  ،)17912وأقمالم اًمزريمكم (.)149 /1
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ٌم إِ َمم اًمّم ِ
مح ِـ ِ
٤مب آ َد ِ
الة).
اب اعمَ ْ ِ
َّ
اًمرطمٞم ِؿَ ،سم ُ
اًمر ْ َ َّ
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم( :سمِ ًْ ِؿ اهللِ َّ
ي٠مت سمٛم٘مدُم٦م ومل ِ
اًمِمٞم مل ِ
ي٠مت سمِ َح ْٛمدََ ًَم ٍ٦م قمغم ظمالف اعمٕمٝمقد قمٜمف ،سمؾ قمـ اعمّمٜمٗملم عٞم ًٕم٤مً :مذًمؽ ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :إن
اًمِمٞم مل يتٛمؿ هذا اًمٙمت٤مب ،وإٟمام ذع ومٞمف ومل يٜمٝمف ،أو أٟمف أهن٤مه ًمٙمٜمف ُوم ِ٘مد ،وإول أىمرب ،وم٢من اعمت٘مدُملم اًمذيـ أدريميقا
شمالُمٞمذ اًمِمٞم ذيمروا أن اًمِمٞم أًمػ يمت٤م ًسم٤م ذا اًمٕمٜمقان ،وشمًٛمٞم٦م اًمٙمت٤مب سمآداب اعمٌم إمم اًمّمالة إٟمام اؿمتُ َُّؼ ُمـ أول سم٤مب
يًٛمف اًمِمٞم سمذًمؽ ،سمدًمٞمؾ أن اًمِمٞم ىم٤مل :سم٤مب آداب اعمٌم ،ومل ي٘مؾ :يمت٤مب اعمٌم ،أو يمتي٤مب آداب اعمٌمي إمم
ومٞمف ،ومل ِّ
اًمّمالة.
وهٜم٤م ُمً٠مًم٦م وهلُ :م٤م ىمّم٦م شم٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب؟ ذيمر اًمِمٞم قمثامن سمـ سمنمي اعمتيقرم ؾميٜم٦م أًميػ وُمئتيلم ومخيس
( )5

وشمًٕملم أن اًمِمٞم حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -اظمتٍم صمالصم٦م يمت٥م ،هل :اًمنمح اًمٙمٌػم ٓسمـ أيب قمٛمر  ،وهق
( )6

أيْم٤م ،واظمتٍمي اإلىمٜمي٤مع ًمٚمِميٞم
ُمٓمٌقع وُمٕمروف ،واظمتٍم اإلٟمّم٤مف ًمٚم٘م٤ميض قمالء اًمديـ اعمرداوي  ،وهق ُمٓمٌقع ً
( )7

ُمقد سمـ ؾم٤ممل احلج٤موي  ،اعمتقرم ؾمٜم٦م شمًٕمامئ٦م وصمامٟمٞم٦م وؾمتلم.
( )8

) (5قمثامن سمـ قمٌد اهلل سمـ قمثامن سمـ محد سمـ سمنم اًمٜم٤مسي ،اًمتٛمٞمٛمل ،اًمٜمجدي ،احلٜمٌكمُ .م١مرخُ ،مِم٤مرك ذم اًمٗمٚمؽ واحلً٤مب وهمػممه٤مُ ،مـ رؤؾم٤مء
ىمٌٞمٚم٦م سمٜمل زيد ذم سمٚمدة ؿم٘مرا ُمـ سمالد اًمقؿمؿ سمٜمجد .وًمد ،وشمٕمٚمؿ ذم ؿم٘مرا ،وطم٩مُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف :قمٜمقان اعمجد ذم شم٤مري ٟمجد ،سمٖمٞم٦م اعمح٤مؾم٥م ذم
احلً٤مب .وشمقذم ذم سمٚمد ضمالضمؾ ؾمٜم٦م صمامن وصمامٟملم سمٕمد اعمئتلم وإًمػ ،قمـ ٟمحق صمامٟملم قم٤مُم٤م .اٟمٔمرُ :مٕمجؿ اعم١مًمٗملم ( 358 /2شمرع٦م .)8831
اجلامقمٞمكم ،اًمّم٤محلل ،احلٜمٌكم ،اخلٓمٞم٥م احل٤ميمؿ،
) (6قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق حمٛمد وأسمق اًمٗمرج
اعم٘مددَّ ،
ّ
ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة ،اسمـ أيب قمٛمر .سمدأ ُمًػمشمف سم٤مًم٘مراءة قمغم أسمٞمف ،وقمٛمف اسمـ ىمداُم٦م ،وأظمذ إصقل قمـ اًمًٞمػ أُمدي ،وقمٜمل سم٤محلدي٨م .وًمد ذم
اعمحرم ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم ومخس ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم وؾم٧م ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 172 /4شمرع٦م  ،)449واًمقاذم
سم٤مًمقومٞم٤مت ( 143 /18شمرع٦م .)6849
) (7ؿمٞم اعمذه٥م ذم قمٍمه ،وُمٜم٘محف ،وضم٤مُمع اًمرواي٤مت ومٞمف ،قمالء اًمديـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمقد اعمرداوي صمؿ اًمّم٤محلل احلٜمٌكم.
ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اإلٟمّم٤مف"  .شمقذم ؾمٜم٦م مخس وصمامٟملم وصمامن ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؿمذرات اًمذه٥م ( ،) 514 /9واًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م قمغم ضائح احلٜم٤مسمٚم٦م (/ 2
 739شمرع٦م  ) 449ت :د/قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٕمثٞمٛملم ،واًمِمٞم  /سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد.
)ُ (8مقؾمك سمـ أمحد سمـ ُمقد سمـ ؾم٤ممل سمـ أمحد سمـ قمٞمًك سمـ ؾم٤ممل ،ذف اًمديـ أسمق اًمٜمج٤م احلج٤موي ،اعم٘مدد ،صمؿ اًمّم٤محلل ،احلٜمٌكم .أطمد أريم٤من
اعمذه٥مً .مف "اًمزاد" ،و"اإلىمٜم٤مع" .شمقذم ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم وشمًع ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؿمذرات اًمذه٥م ( ،)472 /14واًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م قمغم ضائح
احلٜم٤مسمٚم٦م ( 1134 /3شمرع٦م .)767

آداب المشي إلى الصالة
ي٘مقل اًمِمٞم قمثامن :وم٤مظمتٍم اإلىمٜم٤مع ،واظمتٍم ُمٜمف آداب اعمٌم إمم اًمّمالة ،ومٙمت٤مب آداب اعمٌم إمم اًمّمالة خمتٍم
ُمـ يمت٤مب اإلىمٜم٤معً ،مٚمِمٞم ُمقؾمك احلج٤مويُ ،مع زي٤مدات يًػمة ُمـ ذطمف ًمٚمِمٞم ُمٜمّمقر اًمٌٝمقيت  ،وذطمف ُمٕمروف
( )9

سم٤مؾمؿ يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع وهذا واوح ،إذ يمثػم ُمـ هذه إًمٗم٤مظ سمٜمّمٝم٤م ُمقضمقدة ذم اإلىمٜمي٤مع وذطميف ،وم٤مًمِميٞم -يميام هيل
أُمقرا مل يتًع اعم٘م٤مم ًمذيمره٤م ،وًمٕمٚمٜم٤م ٟمِميػم إمم فمٝميقر
قم٤مدشمف -أظمذه ُمـ هذه اعمختٍمات ،وًمٙمـ ًمف اًمزي٤مدات ،وطمذف ً
ؿمخّمٞم٦م اًمِمٞم ذم اًمٙمت٤مب سمٕمد ومؽمة ُمـ اًمزُمـ.
يًـ اخلروج إًمٞمٝم٤م ُمتٓمٝمر ًا سمخِمقع ًم٘مقًمف  ( : إِ َذا َشم ََق َّو َ٠م َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ َوم َ٠م ْطم ًَ َـ ُو ُوق َء ُه ُصم َّؿ َظم َر َج َقم ِ٤مُمدًً ا إِ َمم اعمَْ ًْ ِج ِد َوم َال
ْي٧م سمِي٤مهللَِِّ،
لم َأ َص٤مسمِ ِٕم ِف َوم٢مِ َّٟم ُف ِذم َص َال ٍة ) وأن ي٘مقل إذا ظمرج ُميـ سمٞمتيف  -وًميق ًمٖميػم اًمّميالة  ( : -سمِ ًْي ِؿ اهللَِِّ ،آ َُمٜمْ ُ
ُي َِم ٌِّ َٙم َّـ َسم ْ َ
ٝمؿ إين أقمقذ سمؽ َأن َأ ِو َّؾ أو ُأ َو َّ
يؾ َ ،أو َأ ِز َّل أو ُأ َز َّل ،
ا ْقم َت ََّم ْٛم ُ٧م سمِ٤مهللََِِّ ،شم ََق َّيم ْٚم ُ٧م َقم َغم اهللَِِّ ،وَٓ َطم ْق َل َوَٓ ُىم َّق َة ِإَّٓ سمِ٤مهللَِِّ) (اًم َّٚم َّ

ِ
قمكم )  ،وأن يٛمٌم إًمٞمٝم٤م سمًٙمٞمٜم٦م ووىم٤مر ًم٘مقًمف  : و(إِ َذا َؾم ِٛم ْٕمتُ ُْؿ ْ ِ
اإل َىم٤م َُم َ٦م َوم٤م ُْم ُِميقا
أو َأفمٚم َؿ ْأو ُأ ْفم َٚمؿ  ،أو َأضم َٝم َؾ أو ُجي َٝم َؾ َّ
ِ
يؼ
يؿ إِ ِّين َأ ْؾمي َ٠م ًُم َؽ سمِ َح ِّ
اًمًٙمٞمٜمَ َ٦م َوم َام َأ ْد َر ْيم ُت ُْؿ َوم َّم ُّٚمقا َو َُم٤م َوم٤م َشم ُٙم ُْؿ َوم٤م ْىم ُْمقا ) وأن ي٘م٤مرب سميلم ظمٓمي٤مه وي٘ميقل ً( :م َّٚم ُٝم َّ
َو َقم َٚمٞمْ ُٙم ُْؿ َّ
ِ
ذا َو َٓ َسم َٓم ًرا َو َٓ ِر َي٤م ًء َو َٓ ُؾم ْٛم َٕم ً٦مَ ،ظم َر ْضم ُ٧م ا ِّشم َ٘م٤م َء َؾم َخٓمِ َؽَ ،وا ْسمتِ َٖمَي٤م َء
اًمً ِ٤مئ ِٚم َ
لم َقم َٚمٞمْ َؽ َوسمِ َح ِّؼ ََم ْ َِم َ
َّ
٤مي هذاَ ،وم٢م ِّين َمل ْ َأ ْظم ُر ْج َأ َ ً
َُم ْر َو٤مشمِ َؽَ ،أ ْؾم َ٠م ًُم َؽ َأ ْن ُشمٜمْ ِْ٘م َذ ِين ُِم ْـ اًمٜمَّ َِّ٤مرَ ،و َأ ْن َشم ْٖم ِْٗم َر ِزم ُذ ُٟم ِ
ُقيب عٞمٕم٤م ،إِ َّٟم ُف َٓ َي ْٖم ِْٗم ُر ُّ
اضم َٕم ْؾ
ُقب إِ َّٓ َأ ْٟم َ
ْ٧م ) وي٘مقل ( :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْ
اًمذ ُٟم َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اضم َٕم ْؾ ِرم َسم َ ِ
ُقرا َ ،و َقم ْـ َي ِٛمٞمٜمِل
،و ْ
ُقرا َ
ُقرا َ ،و َظم ْٚمٗمل ُٟم ً
ُقرا َ ،و َأ َُم٤مُمل ُٟم ً
ُقرا َ ،و ِرم َؾم ْٛمٕمك ُٟم ً
ٍمى ُٟم ً
ُقراَ ،و ِرم ًم ًَ٤مٟمك ُٟم ً
ِرم َىم ْٚمٌِك ُٟم ً
ِِ
ُٟمُقرا،و َقمـ ِؿمام ِزم ُٟمُقرا ،و َومق ِىمك ُٟمُقرا ،و َ ْ ِ
ُقرا  ،وزدين ٟمقرا )
ً َ
ً َ ْ
ُقرا .اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأ ْقمٓمٜمك ُٟم ً
َتتك ُٟم ً
ً َ ْ َ

وج إِ ًَمٞمْ َٝم٤م ُُمتَ َٓم ِّٝم ًرا ) ،أي إمم اًمّمالة ،ويًـ اعمتٕمٚمؼ ٤م :اًمتٓمٝمر ،أي :يًـ اًمتٓمٝمر طمي٤مل اخليروج،
ىمقًمفُ ( :ي ًَ ُّـ اخلُ ُر ُ
وأُم٤م اًمذه٤مب إمم اًمّمالة ذم اعمًجد وم٢مهن٤م واضمٌ٦م ،وم٘مقًمفُ ( :ي ًَ ُّـ)ُ ،متٕمٚمؼ سم٘مقًمفُُ ( :متَ َٓم ِّٝم ًرا) ،وسم٤مجلٛمؾ اًمتل أشم٧م سمٕميده٤م،
وىمقًمف -رمحف اهلل شمٕم٤ممم( :سمِ ُخ ُِمق ٍع) ،اخلِمقع يٙمقن سم٠مُمقر:

ِ
)ُ (9مٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ صالح اًمديـ سمـ طمًـ سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ إدريس ،أسمق اًمًٕم٤مدات ْاًم ٌُ ُٝم ِ
قيت ً -
قت ُمٍم -اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعمدىمؼ.
ٟمًٌ٦م إمم ُ ُ
أطمد يمٌ٤مر أئٛم٦م اعمذه٥م ،ؿمٞم احلٜم٤مسمٚم٦م ذم ُمٍم دون ُمداومع ،ؿم٤مرح اإلىمٜم٤مع واعمٜمتٝمك .وُم١مًمٗم٤مشمف يمٚمٝم٤م ُمقضمقدة مل ُيٗم٘مد ُمٜمٝم٤م أي رء .ويمت٤مسمف
"اًمروض اعمرسمع" دال قمغم إُم٤مُمتف وقمٚمق يمٕمٌف .وًمد ؾمٜم٦م أًمػ ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدى ومخًلم وأًمػ .اٟمٔمر :اًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م قمغم ضائح احلٜم٤مسمٚم٦م
( 1131 /3شمرع٦م  ،)766وإقمالم (.)347 /7

آداب المشي إلى الصالة
إُمر إول :اؾمتحْم٤مر اعمرء ُم٤م هق ومٞمف ،ومٞمًتِمٕمر أٟمف ظم٤مرج ُمـ سمٞمتف ًمٚمٛمًجد.
إُمر اًمث٤مين ،ومٞمام شم٘متْمٞمف يمٚمٛم٦م اخلِمقع :اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر ،ويمقن اخلِميقع ي٘مت

ي اًمًيٙمٞمٜم٦م واًمقىمي٤مر مل يثٌي٧م ذم

طمدي٨م طمذيٗم٦م -ريض اهلل قمٜمف طمٞمٜمام رأى رضمالً يّمغم ،ويٙمثر ُمـ قمٌثف ذم حلٞمتف ،وم٘م٤ملًْ « :مق َ
ىمٚم٥م َه َذا ًَم ًَ َٙمٜمَ َْ٧م
ظمِم َع ُ
( )14

َضم َق ِار ُطم ُفش  ،ومدل ذًمؽ قمغم أن اخلِمقع ي٘مت
( )11

أن شمٙمقن اجلقارح ومٞمٝم٤م ؾمٙمٞمٜم٦م ووىم٤مر ،وؾميٞم٠ميت اًمٙميالم قميـ اًمًيٙمٞمٜم٦م

واًمقىم٤مر سمٕمد ىمٚمٞمؾ.
إُمر اًمث٤مًم٨م :اخلِمقع هق ذيمر ُم٤م و رد ذم ُم٘م٤مُمفً :مذًمؽ وم٢من اخلِمقع ذم اًمّمالة ي٘مت
ُمٙم٤مٟمف ،واخلِمقع ذم اخلروج إمم اعمًجد ي٘مت

أن يذيمر اعمرء يميؾ ذيمير ذم

أن يذيمر إدقمٞم٦م اًمقاردة ومٞمف ،واًمتل ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مهن٤م.

إذن هذه إُمقر اًمثالصم٦م هل ُمٕمٜمك اخلِمقع ،ؾمقاء طم٤مل اخلروج ُمـ اًمٌٞم٧م إمم اعمًجد ،أو ذم أصمٜم٤مء اًمّميالة ،وأُمي٤م
يمقن اخلِمقع ُمٕمٜم٤مه اًمتٌتؾ ورىم٦م اًم٘مٚم٥م ..وٟمحق ذًمؽ ،ومٝمذا ُمٕمٜمك زائد قمغم اخلِمقع ،وًمٞمس هق اخلِمقع.

( ) 14طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن سمـ ضم٤مسمر اًمٕمٌزُ .مـ ٟمجٌ٤مء أصح٤مب حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق ص٤مطم٥م اًمن .واؾمؿ اًمٞمامنِ :طم ًْؾ -وي٘م٤مل:
ُطم ًَ ْٞمؾ -اسمـ ضم٤مسمر اًمٕمٌز ،اًمٞمامين ،أسمق قمٌد اهلل ،طمٚمٞمػ إٟمّم٤مرُ ،مـ أقمٞم٤من اعمٝم٤مضمريـ .وأُمف اًمرسم٤مب سمٜم٧م يمٕم٥م سمـ قمدي إٟمّم٤مري٦م .شمقذم ؾمٜم٦م
ؾم٧م وصمالصملم سمٕمد ُم٘متؾ قمثامن .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 138 :شمرع٦م  ،)394وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 746 /1شمرع٦م  ،)1113واإلص٤مسم٦م ( 44/2شمرع٦م
.)1649
) (11أظمرضمف اعمروزي ذم شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة ( ،)154سمٚمٗمٔمف ُمقىمقوم٤م قمغم طمذيٗم٦م.
أظمرضمف احلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي ذم ٟمقادر إصقل (ُ )214/3مـ طمدي٨م أيب هريرة ُمرومققم٤م.
ىم٤مل اعمٜم٤موي ذم ومٞمض اًم٘مدير ( :) 446/5احلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي ذم اًمٜمقادر قمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمر قمـ اسمـ قمجالن قمـ اعم٘مؼمي قمـ أيب
هريرة ىم٤مل :رأى رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ -رضمال يٕمٌ٨م سمٚمحٞمتف ذم اًمّمالة ومذيمره ىم٤مل اًمزيـ اًمٕمراىمل ذم ذح اًمؽمُمذي :وؾمٚمٞمامن
سمـ قمٛمر وهق أسمق داود اًمٜمخٕمل ُمتٗمؼ قمغم وٕمٗمف وإٟمام يٕمرف هذا قمـ اسمـ اعمًٞم٥م وىم٤مل ذم اعمٖمٜمل :ؾمٜمده وٕمٞمػ واعمٕمروف أٟمف ُمـ ىمقل ؾمٕمٞمد
ورواه اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم ُمّمٜمٗمف وومٞمف رضمؾ مل يًؿ وىم٤مل وًمده :ومٞمف ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمرو جمٛمع قمغم وٕمٗمف وىم٤مل اًمزيٚمٕمل :ىم٤مل اسمـ قمدي :أعٕمقا قمغم
أٟمف يْمع احلدي٨م .ىم٤مل إًمٌ٤مين :ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ  ،92/2ووٕمٞمػ اجل٤مُمع (ُ :)4821مقوقع.

آداب المشي إلى الصالة
ُ
احلدي٨م اًمذي ذيمره اًمِميٞم قمٜميد أهيؾ اًمًيٜمـ« ،إِ َذا
ُمتٓمٝمرا ومٞمف
وَم٤م يدل قمغم يمقن اخلروج ينمع أن يٙمقن اعمرء
ً
َشم ََق َّو َ٠م َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ َوم َ٠م ْطم ًَ َـ ُو ُوق َء ُهش  .احلدي٨م ،واًمقوقء -سمْمؿ واوه -سمٛمٕمٜمك اًمٗمٕمؾ ،واًمقوقء -سم٤مًمٗمتح -هق آؾميؿ
( )12

أي :اعم٤مء ،ومٚمذا خيٓمئ َُمـ ي٘مقل :وم٠مطمًـ َووقءه ،وإٟمام هل :وم٠مطمًـ ُووقءه ،سمٛمٕمٜمك أٟميف أطمًيـ اًمٗمٕميؾ ،أي :ومٕميؾ
اًمقوقء ومٕمالً
صحٞمح٤م.
ً
وج إِ ًَم ْٞم َٝم٤م ُُمتَ َٓم ِّٝم ًرا) ،يمٚمٛم٦م اعمتٓمٝمر شمِمٛمؾ :اًمٓمٝم٤مرة ُمـ إطمداث ،واًمٓمٝم٤مرة ُمـ إظمٌ٤مث،
وىمقل اًمِمٞم ُ ( :ي ًَ ُّـ اخلُ ُر ُ
ُمتٓمٝمرا ُميـ احليدصملم ُم ًٕمي٤م ،هيذا ُمي٤م يتٕمٚميؼ سم٤مٕطميداث وإظمٌي٤مث ،أي:
ظم٤مرضم٤م ُمـ سمٞمتف
ومٞمًتح٥م ًمٚمٛمرء أن يٙمقن
ً
ً
اًمٜمج٤مؾم٤مت.
ُمتٓمٝمرا ،وهل أن اًمٗم٘مٝم٤مء عٞم ًٕم٤م اشمٗم٘مقا قمغم أن اًمتٓمٝمير سمٜمققمٞميف ُميـ إطميداث وُميـ
وهٜم٤م ُمً٠مًم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مخلروج
ً
إظمٌ٤مث ٓ يِمؽمط ،أي ٓ :يٙمقن واضم ًٌ٤م إٓ قمٜمد اإلىمدام قمغم اًمٓمٝم٤مرة اًمتل يِمؽمط هل٤م هذا إُمرُ ،مثؾ :ىميراءة اًم٘ميرآن
دائيام،
واًمّمالة واًمٓمقاف ...وهمػمه٤م ،وأُم٤م قمٜمد همػمه٤م ومال جي٥م وٓ يِمؽمط ،وإٟمام يًتح٥م أن يٙمقن اعمرء قمغم ـمٝم٤مرة ً
ويت٠ميمد ذًمؽ طم٤مل ظمروضمف ًمٗمٕمؾ اًمٕمٌ٤مدة ًمٚمحدي٨م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اعمت٘مدم.
ي٘مقل اًمِمٞم :
َػم اًمّم ِ
ِ
ِ ِِ
( َو َأ ْن َي ُ٘م َ
الة« :سمِ ًْ ِؿ اهللِِ ،آ َُمٜمْ ُْ٧م سمِ٤مهللِِ ،ا ْقم َت ََّم ْٛم ُ٧م سمِ٤مهللَِِ ،شم ََق َّيم ْٚم ُ٧م َقم َغم اهللَِِ ،وٓ َطم ْق َل
قل إِ َذا َظم َر َج ُم ْـ َسم ْٞمتف َ -و ًَم ْق ًم َٖم ْ ِ َّ
ِ
جي َٝم َ
يؿ َ ،أ ْو َأ ْضم َٝم َ
َوٓ ُىم َّق َة إَِّٓ سمِ٤مهللِش« ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِّين َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ َأن َأ ِو َّؾ َأ ْو ُأ َو َّ
يؾ
يؾ َأ ْو ُ ْ
يؿ َأ ْو ُأ ْفم َٚم َ
يؾ َ ،أ ْو َأ ِز َّل َأ ْو ُأ َز َّل َ ،أ ْو َأ ْفمٚم َ
َقم َ َّكمش ).
( )13

( )12صحٞمح :أظمرضمف أمحد ( ،)18143أسمق داو د :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اهلدي ذم اعمٌم إمم اًمّمالة (ُ ،)562مـ طمدي٨م يمٕم٥م سمـ قمجرة،
ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )13صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 26744وأسمق داود :يمت٤مب إدب ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ظمرج ُمـ سمٞمتف ( )5494واًمٚمٗمظ ًمف ،واًمؽمُمذي يمت٤مب
اًمدقمقات ،سم٤مب ُمٜمف ( ،) 3427واًمٜمً٤مئل :يمت٤مب آؾمتٕم٤مذة ،سم٤مب آؾمتٕم٤مذة ُمـ اًمْمالل ( ،) 5486واسمـ ُم٤مضمف يمت٤مب اًمدقم٤مء ،سم٤مب ُم٤م يدقمق سمف
اًمرضمؾ إذا ظمرج ُمـ سمٞمتف (ُ ،) 3884مـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع ( ،)4749ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
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هذا احلدي٨م رواه اإلُم٤مم أمحد ،وًمف ؿمقاهد قمٜمد أهؾ اًمًٜمـ سمٛمٕمٜم٤مهَ ،م٤م يدل قمغم صح٦م هذا اًمدقم٤مء قمـ اًمٜمٌل -صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ىم٤ملَ ( :و َأ ْن َي ْٛم ٌِم إِ ًَمٞمْ َٝم٤م سمِ ًَ ِٙمٞمٜمَ ٍَ٦م َو َو َىم ٍ
٤مر).
أي :ويًتح٥م أن يٛمٌم اعمرء إمم اًمّمالة سمًٙمٜمٞم٦م ووىم٤مر ،واًمًٙمٜمٞم٦م واًمقىمي٤مر يمٚمٛمتي٤من ،ىمٞميؾ :إن ُمٕمٜم٤ممهي٤م واطميد،
وىمٞمؾ :سمٞمٜمٝمام ومرق ،وم٘م٤مًمقا :إن اًمًٙمٞمٜم٦م هل اًمت٠مين ذم احلريم٤مت ،سم٠مٓ يٙمقن اعمرء ُمن ًقم٤م ذم طمريمتف ،وأٓ يٙمقن ُمٝميروًٓ:
اًمً ِٙمٞمٜمَ ُ٦مش  ،أي ٓ :هتروًمقا ،ىم٤مهل٤م ذم ُم٘مي٤مم
اًمّمالَ َة َوم ْ٠م ُشم َ
ًمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِ َذا َأ َشمٞمْتُ ُُؿ َّ
ُقه٤م َو َقم َٚمٞمْ ُٙم ُُؿ َّ
( )14

َُمـ رآه ُمن ًقم٤م ،أُم٤م اًمقىم٤مر :وم٢مٟمف يٙمقن ذم اهلٞمئ٦م :إذن اًمًٙمٞمٜم٦م شمٙمقن ذم احلريم٤مت ،واًمقىم٤مر يٙميقن ذم اهلٞمئي٦م ،أي :هٞمئي٦م
ُمٜمخٗمْمي٤م هميػم ُمرشمٗميع..
ظمروضمف ،ومٞمًتح٥م عمـ ظمرج ًمٚمٛمًجد أن يٖمض سمٍمه ،وأن حيٗمظ ًمً٤مٟمف ،وأن يٙمقن صقشمف
ً
وٟمحق ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمتل شمٙمقن ُمٜم٤مؾمٌ٦م ًمٚمٝمٞمئ٦م.
ٍ
ُمتحؾ سمًٙمٞمٜم٦م ووىمي٤مر ،ومي٢من
ُمتٓمٝمرا وقمٚمٞمف ؾمٙمٞمٜم٦م أو
واعمٕمٜمك ذم ذًمؽ أن هذه إُمقر عٞم ًٕم٤م إذا ظمرج اعمرء ُمـ سمٞمتف
ً
ذًمؽ سم٢مذن اهلل -قمز وضمؾ -يٙمقن أدقمك خلِمققمف ذم صالشمف ،وىمد أًمػ احل٤مومظ أسمق اًمٗمرج اسمـ رضم٥م -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-

( )15

رؾم٤مًم٦م ذم إؾمٌ٤مب اعمٕمٞمٜم٦م قمغم اخلِمقع ذم اًمّمالة ،وُمـ أضمٚمٝم٤م :اًمتٓمٝمر واخلروج سمًٙمٞمٜم٦م وقمدم اهلروًم٦م واإلهاع ،وأن
يٙمقن اعمرء طم٤موم ًٔم٤م ٕقمْم٤مئف َم٤م يِمٖمٚمٝم٤م سمٕمدُُ  :يم٢مـمالق اًمٌٍم ورومع اًمّمقت ..وٟمحق ذًمؽ.

( )14صحٞمح :أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم ( ،) 2466سمٚمٗمٔمف ُمـ طمدي٨م أٟمس ،ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص ( :)28/2رضم٤مًمف صم٘م٤مت،
وأظمرضمف اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء ( ،)745وذيمره اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ ( ،) 1834سمٚمٗمٔمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة .وأظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم اعمتٗمؼ واعمٗمؽمق
( ) 714سمٚمٗمٔمفُ ،مـ طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب .وأصٚمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ىمقل اًمرضمؾ :وم٤مشمتٜم٤م اًمّمالة (،)635
وُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب إشمٞم٤من اًمّمالة سمقىم٤مر وؾمٙمٞمٜم٦م واًمٜمٝمل قمـ إشمٞم٤مهن٤م ؾمٕمٞم٤م (ُ )643مـ طمدي٨م أيب ىمت٤مدة
سمٜمحقه.
( ) 15قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م ،اًمٌٖمدادي ،صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم  ،زيـ اًمديـ ،اًمِمٞم  ،احل٤مومظ ،اعمحدث ،اإلُم٤مم اعمِمٝمقر .عع ٟمٗمًف قمغم
اًمتّمٜمٞمػ واإلىمراءُ .مع قمٌ٤مدة وشم٠مًمف وذيمر .ذح اًمٌخ٤مري ،واًمؽمُمذي ،وأرسمٕمل اًمٜمقوي .شمقذم ؾمٜم٦م مخس وشمًٕملم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :إٟمٌ٤مء اًمٖمٛمر
( 464 /1شمرع٦م  ،)16واًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م قمغم ضائح احلٜم٤مسمٚم٦م ( 474 /2شمرع٦م .)296
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ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :و َأ ْن َي ْٛم ٌِم إِ ًَمٞمْ َٝم٤م سمِ ًَ ِٙمٞمٜمَ ٍَ٦م َو َو َىم ٍ
٤مرً :مِ َ٘م ْقًمِ ِف َ : و«إِ َذا َؾم ِٛم ْٕمتُ ُُؿ ْ ِ
اإل َىم٤م َُم َ٦م َوم٤م ُْم ُِمقا َو َقم َٚمٞمْ ُٙم ُُؿ
اًمً ِٙمٞمٜمَ ُ٦مَ ،وم َام َأ ْد َر ْيمتُ ُْؿ َوم َّم ُّٚمقاَ ،و َُم٤م َوم٤م َشم ُٙم ُْؿ َوم٤م ْىم ُْمقاش َ ،و َأ ْن ُي َ٘م ِ
لم ُظم َٓم٤م ُه).
٤مر َب َسم ْ َ
َّ
( )16

ومٞمًـ أن ي٘م٤مرب سملم ظمٓم٤مه ،أي إذا ظمرج اعمرء ُمـ سمٞمتف أو ُمـ ُمٙم٤مٟمف إمم اعمًجد وم٢مٟمف يًـ أن يٛمٌمي أوًٓ ،واعمٌمي
أومْمؾ ُمـ اًمريمقب ،وَم٤م يدل قمغم ذًمؽ ساطم٦م ُم٤م صمٌ٧م قمٜمد أهؾ اًمًٜمـ ُمـ طمدي٨م أوس سمـ أيب أوس احلدصم٤مين أن
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملُ« :مـ َهمًَ َؾ وا ْهمتًََ َؾ يقم ْ ِ
َي٥مش  ..احليدي٨م،
اجلُ ْٛم َٕم٦مَ ،و َد َٟمَ٤م َوا ْسمتَ َٙم ََرَ ،و َُم َِمك َو َمل ْ َي ْر َيم ْ
َ ْ َّ َ َ َ ْ َ
ومدل ذًمؽ قمغم أن اعمٌم ًمٚمٛمًجد أومْمؾ ُمـ اًمريمقب ،وطمدي٨م أيب هريرة اًمذي ذم اًمّمحٞمحلمَُ « :م ْـ َُم َِمك َيمَ٤م َن ًَم ُف سمِ ُٙم ُِّؾ
( )17

( )18

ُظم ْٓم َق ٍة َطم ًَٜمَ ٌ٦مَ ،و ُ ِحمٞمَ ْ٧م َقمٜمْ ُف َؾمٞمِّئَ ٌ٦مش يدًمٜم٤م قمغم ذًمؽ.
( )19

( )16صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 14893واًمٚمٗمظ ًمف ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م ،سم٤مب اًمًٕمل إمم اًمّمالة ( ،)861ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح
اًمٜمً٤مئل :صحٞمحُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة.
وأصٚمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب إذان ،سم٤مب ٓ يًٕمك إمم اًمّمالة وًمٞم٠مت سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر(ُ ،)636مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع
اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب إشمٞم٤من اًمّمالة سمقىم٤مر وؾمٙمٞمٜم٦م واًمٜمٝمل قمـ إشمٞم٤مهن٤م ؾمٕمٞم٤م ( .)642وًمٗمٔمٝمام« :وُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقاش ،وقمٜمد ُمًٚمؿ سمٛمٕمٜم٤مه سمٚمٗمظ:
«صؾ ُم٤م أدريم٧م واىمض ُم٤م ؾمٌ٘مؽش.
) (17أوس سمـ أوس اًمث٘مٗملً .مف صحٌ٦مٟ ،مزل اًمِم٤مم ،وؾمٙمـ دُمِمؼ وُم٤مت ٤م ،وداره وُمًجده ٤م ذم درب اًم٘مكم .روى قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ -ذم ومْمؾ يقم اجلٛمٕم٦م وآهمتً٤مل ومٞمف .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 57 :شمرع٦م  ،)61وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 312 /1شمرع٦م .)287
) (18صحٞمح :أظمرضمف أمحد ،) 16173( :وأسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمٖمًؾ يقم اجلٛمٕم٦م ( ،)345اًمؽمُمذي :يمت٤مب أسمقاب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب
ومْمؾ اًمٖمًؾ يقم اجلٛمٕم٦م ( ،) 496ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ ،واًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ومْمؾ اعمٌم إمم اجلٛمٕم٦م ( ،)1384واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب
إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٖمًؾ يقم اجلٛمٕم٦م ( ،)1487ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
)ُ (19متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة ذم ُمًجد اًمًقق ( ،) 477وُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اعمٌم
إمم اًمّمالة متحك سمف اخلٓم٤مي٤م وشمرومع سمف اًمدرضم٤مت ( )666سمٛمٕمٜم٤مه.
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ىمقًمفَ ( :و َأ ْن ُي َ٘م ِ
لم ُظم َٓم٤م ُه ) ،اؾمتحٌ٤مب ًمذًمؽ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء أن ي٘م٤مرب اعمرء سملم ظمٓم٤مه :عم٤م ضم٤مء ُمـ طمدي٨م زيد
٤مر َب َسم ْ َ
سمـ صم٤مسم٧م -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف ىم٤مل :يمٜم٧م أُمٌم ُمع اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وم٠مىمٞمٛم٧م اًمّمالة ،وم٘م٤مرب اًمٜمٌيل -
ي٧م َذًمِ َ
يؽ؟ش ،ىمي٤مل ،ٓ :ىمي٤مل:
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سملم ظمٓم٤مه ،صمؿ ؾم٠مًمف اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :أ َشم َْدْ ِري عمَِي٤م َوم َٕم ْٚم ُ
«ًمِتَ ْٙمثُ َر َطم ًَٜمَ َِ٤ميتش  ،وهذا احلدي٨م ومٞمف ُم٘م٤ملٕ :ن ومٞمف رضمالً يدقمك اًمْمح٤مك سمـ ٟمؼماس  ،وهق وٕمٞمػً ،مٙمـ اؾميتدل
( )20

( )22

( )21

اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤مؾمتحٌ٤مب هذا اًمٗمٕمؾ إو٤موم٦م هلذا احلدي٨م ،وقمٛمقم إطم٤مدي٨م اًمتل شمدل قمغم أن اعمرء ُي َٙم َّٗمير ًميف سمٙميؾ ظمٓميقة
خيٓمقه٤م ؾمٞمئ٦م ،وشمرومع ًمف ٤م درضم٦م ،ومٕمٛمقم هذا اًمدًمٞمؾ يدل قمغم اؾمتحٌ٤مب اعم٘م٤مرسم٦م سملم اخلٓمك.
( َو َي ُ٘م َ
قل« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِّين َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽش).
أي :وي٘مقل اخل٤مرج ُمـ سمٞمتف ،وهٜم٤م ُمً٠مًم٦م ذات أمهٞم٦م ،وميٌٕمض اإلظميقان ي٘ميقل :إن اًمٗم٘مٝمي٤مء يًيتدًمقن سم٠مطم٤مديي٨م
وٕمٞمٗم٦م ًمالؾمتحٌ٤مب ،وٓ سمد أن ٟمٕمرف أن ًمٚمِمٞم شم٘مل اًمديـ يمالُم٤م ومٞمفً ،مٙمـ ُميذه٥م أمحيد أن آؾميتحٌ٤مب يثٌي٧م
( )23

) (24زيد سمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مك سمـ زيد سمـ ًمقذان سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد قمقف سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر سمـ صمٕمٚمٌ٦م .أسمق ؾمٕمٞمد ،وأسمق ظم٤مرضم٦م.
اًمًٜم٦م اًمث٤م ِ
ِ
ٟمٞم٦م
اخلزرضمل ،اًمٜمج٤مري إٟمّم٤مري .اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ،ؿمٞم اعم٘مرئلم ،واًمٗمروٞملمُ ،مٗمتل اعمديٜم٦م ،يم٤مشم٥م اًمقطمل -ريض اهلل قمٜمف .-وًمد ذم
ِ
ًمٚمٝمجرة ،وشمقذم ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 245 :شمرع٦م  ،)845وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 346 /2شمرع٦م .)1824
) (21وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد ( ،)458واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( ) 4797سمٜمحقه ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ إدب اعمٗمرد:
وٕمٞمػ
) (22اًمْمح٤مك سمـ ٟمؼماس إزدي اجلٝمْمٛمل ،أسمق احلًـ اًمٌٍمي .روى قمـ صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين ،وحيٞمك سمـ أيب يمثػم .روى قمٜمف أؾمد سمـ ُمقؾمك ،وطمٌ٤من سمـ
هالل ،وطمرُمل سمـ طمٗمص اًم٘مًٛمكم ،وطمرُمل سمـ قمامرة سمـ أيب طمٗمّم٦م ،وقمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك ،وُمًٚمؿ سمـ إسمراهٞمؿ ،وُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ .ىم٤مل
قمٌ٤مس اًمدوري قمـ حيٞمك سمـ ُمٕملمً :مٞمس سمٌمء .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥مً :ملم احلدي٨م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 299 /13شمرع٦م ،)2934
وُمٞمزان آقمتدال ( 326 /2شمرع٦م .)3945
احلراين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل،
) (23شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل ،وٟمٍم
سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر
اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرع٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 14 /7شمرع٦م .)619

آداب المشي إلى الصالة
سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م ،وص قمغم ذًمؽ اسمـ قم٘مٞمؾ ذم يمت٤مب اًمقاوح ،واسمـ ُمٗمٚميح ذم اًمٗميروع ،وىمي٤مٓ :إٟميف حيٙميؿ
( )24

( )25

ؼماً :مذًمؽ دمد أن اًمٗم٘مٝم٤مء ذم سمٕمض
سم٤مؾمتحٌ٤مب سمٕمض اًمٕمٌ٤مدات ًمٕمدم صح٦م اًمدًمٞمؾ ،أي ًمٙمقن اًمدًمٞمؾ وٕمٞم ًٗم٤م وٕم ًٗم٤م ُمٜمج ً
يًػما ،وهذا ُمذه٥م أمحدٟ ،م٘مٚمف قمٜمف اسمـ قم٘مٞمؾ:
اًمٕمٌ٤مدات يًتحٌقن ً
أُمقرا وٓ يقضمٌقهن٤مً :مقرود طمدي٨م وٕمٞمػ وٕم ًٗم٤م ً
ومٚمذا ٓ يًتٖمرب أن اًمٗم٘مٝم٤مء ىمد يًتدًمقن سمٜمّمقص أدًم٦م ىمد يٙمقن ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمْمٕمػ.
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :و َي ُ٘م َ
٤مي َه َذاَ ،وم٢مِ ِّين َمل ْ َأ ْظم ُر ْج
اًمً ِ٤مئ ِٚم َ
لم َقم َٚم ْٞم َؽَ ،وسمِ َح ِّؼ ََم ْ َِم َ
قل« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِّين َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ سمِ َح ِّؼ َّ
ذا َوٓ َسم َٓم ًرا َوٓ ِر َي٤م ًء َوٓ ُؾم ْٛم َٕم ً٦مَ ،ظم َر ْضم ُ٧م ا ِّشم َ٘م٤م َء َؾم َخٓمِ َؽَ ،وا ْسمتِ َٖمَ٤م َء َُم ْر َو٤مشمِ َؽَ ،أ ْؾم َ٠م ًُم َؽ َأ ْن ُشمٜمْ ِْ٘م َذ ِين ُِم َـ اًمٜمَّ َِّ٤مرَ ،و َأ ْن َشم ْٖم ِْٗم َر ِزم
َأ َ ً
ُذ ُٟم ِ
ُقيب َعِٞم ًٕم٤م ،إِ َّٟم ُف ٓ َي ْٖم ِْٗم ُر ُّ
ْ٧مش .
ُقب إَِّٓ َأ ْٟم َ
اًمذ ُٟم َ
( )26

طمؼ أطم َّ٘مف اهلل -قمز
لم) ،طمؼ اًمً٤مئٚملم اًمذي يً٠مل اعمرء سمف اهلل -قمز وضمؾ -هق ٌّ
اًمً ِ٤مئ ِٚم َ
ىمقًمف( :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِّين َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ سمِ َح ِّؼ َّ
وضمؾ -قمغم ٟمٗمًف :وم٢من اهلل -قمز وضمؾ -ىمد أطمؼ قمغم ٟمٗمًف إضم٤مسم٦م دقمقة اًمً٤مئٚملم ،وم٘م٤مل -شمٕم٤مممَ  :أ َُّمـ ُ ِ
ٞم٥م اعمُْ ْْم َٓم َّر إِ َذا
جي ُ
َد َقم٤م ُه ، واهلل -قمز وضمؾُ -مـ أؾمامئف اعمجٞم٥م ،وم٠مٟم٧م قمٜمدُم٤م شم٘مقل :اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ سمحؼ اًمً٤مئٚملم ،وم٢مٟمام شمً٠مل اهلل -
( )27

سمحؼ َأ َطم َّ٘مف قمغم ٟمٗمًف ،ومل شمً٠مًمف سمذوات اعمخٚمقىملمً :مذا يتْمح ظمٓم٠م َُمـ أظمٓم٠م وم٘م٤مل :إن هذا احلدي٨م ييدل
قمز وضمؾٍّ -
قمغم ضمقاز آؾمتٖم٤مصم٦م واًمً١مال سمذوات اعمخٚمقىملم :يمج٤مه اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهمػمه ،وم٢من سملم هذيـ إُمريـ
يمٌػما وومر ًىم٤م ؿم٤مؾم ًٕم٤م.
سمق ًٟمً٤م ً

) (24قمكم سمـ قم٘مٞمؾ سم ـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ سمـ قمٌد اهلل اًمٌٖمدادي اًمٔمٗمري ،أسمق اًمقوم٤مء احلٜمٌكم ،اًمٕمالُم٦م اًمٌحر ،ؿمٞم احلٜم٤مسمٚم٦م ،اعمتٙمٚمؿ ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ،
يم٤من يًٙمـ اًمٔمٗمري٦م ،وُمًجده ٤م ُمِمٝمقر .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وأرسمع ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمالث قمنمة ومخس ُمئ٦مً .مف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت:
"اًمقاوح" ،و"اًمٗمٜمقن" .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 443 /19شمرع٦م  ،)259واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 316 /1شمرع٦م .)67
) (25حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح سمـ ُُم َٗم ِّر ٍج ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل اًمراُمٞمٜمل ،اعم٘مدد ،احلٜمٌكم .شمٗم٘مف سمِمٞم اإلؾمالم ،وأيمثر ُمـ ُمالزُمتف ،شمٗمرس ومٞمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
خم٤ميؾ اًمٜمٌقغ ،طمتك ىم٤مل ومٞمفُ" :م٤م أٟم٧م اسمـ ُمٗمٚمح ،أٟم٧م ُمٗمٚمح" ً .مف ُم١مًمٗم٤مت ُمٚمٞمح٦مُ :مٜمٝم٤م :اًمٗمروع ،وأداب اًمنمقمٞم٦م .وًمد ىمريٌ٤م ُمـ ؾمٜم٦م قمنم
وؾمٌع ُمئ٦م ،وشمقذم صمالث وؾمتلم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( ،)657 /18واًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م ( 1489 /3شمرع٦م .)723
) (26وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)11156واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اعمً٤مضمد واجلامقم٤مت ،سم٤مب اعمٌم إمم اًمّمالة (ُ )778مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد
اخلدري ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضمف :وٕمٞمػ.
) (27اًمٜمٛمؾ.62 :

آداب المشي إلى الصالة
ِ
ًمٗمٕميؾ وميرح وم٢مٟميف
ذا َوَٓ َسم َٓم ًراش ،ىم٤مًمقا :اًمٌٓمر :اًمٗمرح اًمِمديد ،وم٢من اعمرء إذا ظميرج
وىمقًمف ذم احلدي٨مَ « :مل ْ َأ ْظم ُر ْج َأ َ ً

ي٧م ا ِّشم َ٘مي٤م َء
سمٓمرا ،واًمري٤مء :ـمٚم٥م اعمراءاة ،واًمًٛمٕم٦م :ـمٚم٥م اًمتًٛمٞمع ،وأن يًٛمع اًمٜم٤مس سمخروضميفَ « ،وإِ َّٟم ََّيام َظم َر ْضم ُ
يًٛمكً :
َؾم َخٓمِ َؽ َوا ْسمتِ َٖمَ٤م َء َُم ْر َو٤مشمِ َؽش ،ىم٤مًمقا :هذا يدل قمغم أن اعمرء جيقز ًمف أن يً٠مل اهلل -قمز وضمؾ -سمٕمٛمٚميف ،وهيذا ُميـ سمي٤مب
هم٤مرا وم٠مهمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ اًمٖم٤مر سمّمخرة ،ومًي٠مًمقا اهلل -
اًمتقؾمؾ إمم اهلل -قمز وضمؾ -سمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ ،وىمد صمٌ٧م أن صمالصم٦م دظمٚمقا ً
قمز وضمؾ -سمّم٤مًمح أقمامهلؿ .
( )28

وهذا احلدي٨م رواه أمحد وهمػمه ُ ،مـ طمدي٨م قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري -ريض اهلل قمٜمف ،وقمٓمٞمي٦م
( )29

( )34

( )31

ومٞمف ُم٘م ٤مل ُمـ طمٞم٨م ُمٕمت٘مده ،وُمـ طمٞم٨م وٌٓمف ًمٚمرواي٦م ،سمؾ إٟمف ُمدًمس ،وم٢مٟمف يروي قمـ اصمٜملم ،يمالمه٤م يدقمك :أسم٤م ؾمٕمٞمد،
يمثػما ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وٕمٗمقا هذا احلدي٨م،
أطمدمه٤م وٕمٞمػ ،وأظمر هق أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري -ريض اهلل قمٜمفً :مذًمؽ وم٢من ً
وطمًٜمف آظمرون ،وَمـ طمًٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م إذيم٤مر ،وطمًٜمف همػمه  ،ومي٤مُٕمر
( )32

ُمٌٜمل سملم اًمتحًلم واًمتْمٕمٞمػ.

)ُ (28متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب إذا اؿمؽمى ؿمٞمئ٤م ًمٖمػمه سمٖمػم إذٟمف ومريض (ُ ،)5974 ،3465 ،2333 ،2272 ،2215مًٚمؿ:
يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ،سم٤مب ىمّم٦م أصح٤مب اًمٖم٤مر اًمثالصم٦م واًمتقؾمؾ سمّم٤مًمح إقمامل (ُ ،)2743مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر.
( )29ؾمٌؼ خترجيف.
) (34قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد سمـ ضمٜم٤مدة اًمٕمقذم اجلدزم اًم٘مٞمز ،أسمق احلًـ اًمٙمقذم .روى قمـ زيد سمـ أرىمؿ وقمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس ،وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب.
ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :وٕمٞمػ .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 145 /24شمرع٦م  ،)3956وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 625 /5شمرع٦م .)159
) (31ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٌٞمد سمـ إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ،اإلُم٤مم اعمج٤مهدُ ،مٗمتل اعمديٜم٦م.
واؾمؿ إسمجر :ظمدرة ،وىمٞمؾ :سمؾ ظمدرة هل أم إسمجر .اؾمتِمٝمد أسمقه ُم٤مًمؽ يقم أطمد ،وؿمٝمد أسمق ؾمٕمٞمد اخلٜمدق ،وسمٞمٕم٦م اًمروقان .وطمدث قمـ
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، -وم٠ميمثر وأـم٤مب ،وقمـ أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤مئٗم٦م ،ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم .اٟمٔمر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 286 :شمرع٦م  ،)915وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 451 /2شمرع٦م .)2436
( )32اًمٕمراىمل ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م إطمٞم٤مء (.)1494
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ٍميي ُٟمُيقرا ،و ِذم ؾم ِ
ِ ِ
اضم َٕم ْؾ ِذم َسم َ ِ
ىم٤مل اًمِمٞم َ ( :و َي ُ٘م َ
ُيقرا،
ُقراَ ،و ْ
قل« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْ
يٛمٕمل ُٟم ً
ً َ َ ْ
ُقراَ ،و ِذم ًم ًَ٤مين ُٟم ً
اضم َٕم ْؾ ِذم َىم ْٚمٌِل ُٟم ً
ِِ
و َأُم ِ٤مُمل ُٟمُقرا ،و َظم ْٚم ِٗمل ُٟمُقرا ،و َقمـ ي ِٛمٞمٜمِل ُٟمُقرا ،و َقمـ ِؿمام ِزم ُٟمُقرا ،و َومق ِىمل ُٟمُقرا ،و َ ْ ِ
ُيقراَ ،و ِز ْد ِين
ً َ
ً َ ْ
ً َ ْ َ
ً َ
ُقرا ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأ ْقمٓمٜمل ُٟم ً
َتتل ُٟم ً
ً َ ْ َ
َ َ
ُقراش ).
ُٟم ً
( )33

هذا احلدي٨م أو اًمدقم٤مء رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف سمٜمحق هذا اًمٚمٗمظ ،وذم اًمرواي٦م اًمتل ذم صحٞمح ُمًٚمؿ واًمرواي٦م اًمتل
ذيمره٤م اًمِمٞم سمٕمض اًمٗمروقُ ،مٜمٝم٤م:
ِ
يؾ ِذم َسم َ ِ
اضم َٕم ْ
ٍميي
ُيقراَ ،و ْ
اًمٗمرق إول :أن ُم٤م ذم ُمًٚمؿ هق شم٘مديؿ اًمًٛمع قمغم اًمٌٍم ،ومت٘مقلْ « :
اضم َٕم ْؾ ِذم َؾم ْٛمٕمل ُٟم ً
ُقراش.
ُٟم ً
ُقراش ،واًمِمٞم ذيمره شمٌ ًٕم٤م ًمّم٤مطم٥م اإلىمٜم٤مع -اًمِمٞم
اًمٗمرق اًمث٤مين :اًمث٤مسم٧م ذم ُمًٚمؿ أن ي٘مقل اعمرءَ « :و َُم ْـ َسم ْ َ
لم َيدََ َّي ُٟم ً
ِ
ُقراش.
ُمقؾمك -سمٚمٗمظْ « :
اضم َٕم ْؾ َأ َُم٤مُمل ُٟم ً
ِِ
اضم َٕم ْؾ ِذم َٟم ْٗم ِز
ُقراش ،وم٢مهن٤م ىمد صمٌت٧م ذم ُمًٚمؿ سمٚمٗمظَ « :و ْ
اًمٗمرق اًمث٤مًم٨م :اجلٛمٚم٦م إظمػمة ،وهل ىمقًمف« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأ ْقمٓمٜمل ُٟم ً
ِ
ُقراش.
ُقراَ ،و َأ ْقمٔم ْؿ ِزم ُٟم ً
ُٟم ً
وإصؾ ذم إدقمٞم٦م أهن٤م إذا ُقم ِّٚم٘م٧م سمٛمٙم٤من أو زُم٤من أو وصػ أو قمدد أو ومْمؾ ُمٕملم ،وم٢مٟميف جيي٥م ومٞميف اًمتقىمٞميػ:
حلدي٨م اًمؼماء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمٚمٛمٝمؿ ُم٤م ي٘مقًميقن قمٜميدُم٤م يي٠موي أطميدهؿ إمم
ومراؿمف ،وومٞمف أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :آ َُمٜمْ ُْ٧م سمِٜمٌََِٞمِّ َؽ ا ًَّم ِذي َأ ْر َؾم ْٚم َ٧مش ،وم٘م٤مل اًمؼماء -ريض اهلل قمٜمف :آُمٜمي٧م
( )34

)ُ (33متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب اًمدقم٤مء إذا اٟمتٌف سم٤مًمٚمٞمؾ (ُ ،) 6316مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اًمدقم٤مء ذم
صالة اًمٚمٞمؾ وىمٞم٤مُمف ( )763سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس.
) (34اًمؼماء سمـ قم٤مزب سمـ احل٤مرث ،اًمٗم٘مٞمف اًمٙمٌػم ،أسمق قمامرة آٟمّم٤مري احل٤مرصمل اعمدينٟ ،مزيؾ اًمٙمقوم٦مُ ،مـ أقمٞم٤من اًمّمح٤مسم٦م .ؿمٝمد همزوات يمثػمة ُمع
واؾمت ّْم ِٖم َر يقم سمدر .شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وؾمٌٕملم قمـ سمْمع وصمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 84 :شمرع٦م
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،-
ُ
 ،)166وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 362 /1شمرع٦م .)389
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سمرؾمقًمؽ اًمذي أرؾمٚم٧م ،ومرده اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-إمم اًمّمٞمٖم٦م اًمتل ىم٤مهل٤م  ،وم٤مٕدقمٞم٦م إصؾ ومٞمٝم٤م اًمتقىمٞميػ،
( )35

ويمٚمام صح إصمر يمٚمام يم٤من أومم وأطمرى ،واًمِمٞم -رمحف اهلل -إٟمام هق شم٤مسمع ًمّم٤مطم٥م اإلىمٜم٤مع ذم هذه اًمزي٤مدة ،ورسمام يم٤مٟم٧م
ُمروي٦م ذم همػم هذا اعمقوع.
وم٢مذا دظمؾ اعمًجد ،اؾمتح٥م ًمف أن ي٘مدم رضمٚمف اًمٞمٛمٜمك ،وي٘مقل  ( :سمًؿ اهلل َأ ُقميق ُذ سمِي٤مهللَِّ ا ًْمٕمٔمِيٞم ِؿ وسمِقضم ِٝم ِ
يف ا ًْم َٙم ِ
َيري ِؿ
َ َ ْ
َ
ِ
اًمر ِضمٞم ِؿ ) ( اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد ،اًمٚمٝمؿ ا ْهم ِْٗم ْر ِزم ُذ ُٟم ِ
َو ُؾم ْٚم َٓم٤مٟمِ ِف ا ًْم َ٘م ِدي ِؿ ُِم ْـ َّ
محتِ َؽ) .وقمٜمد
اب َر ْ َ
ُقيبَ ،وا ْومتَ َْح ِزم َأ ْسم َق َ
اًمِم ْٞم َٓم٤من َّ
اب َوم ْْم ِٚم َؽ) وإذا دظمؾ اعمًجد ،ومال جيٚمس طمتيك يّميكم ريمٕمتيلم
(وا ْومتَ َْح ِزم َأ ْسم َق َ
ظمروضمف ي٘مدم رضمٚمف اًمٞمنى وي٘مقل َ :
ِ
جي ِٚم ْس َطمتََّّك ُي َّم ِّكم َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
َلم ) ويِمتٖمؾ سميذيمر اهلل أو يًيٙم٧م  ،وٓ خييقض ذم
ًم٘مقًمف ( : إِ َذا َد َظم َؾ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ اعمَْ ًْجدََ َوم َال َ ْ
َ
طمدي٨م اًمدٟمٞم٤م ،ومام دام يمذًمؽ ومٝمق ذم صالة ،واعمالئٙم٦م شمًتٖمٗمر ًمف ُم٤م مل ي١مذ أو حيدث .
ِ
ِ
٥م ًَم ُف َأ ْن ُي َ٘مدِِّّ َم ِر ْضم َٚم ُف ا ًْم ُٞم ْٛمٜمََك).
اؾمتُُح َّ
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :وم٢مِ َذا َد َظم َؾ اعمَ ًْجدََ ْ
أي إذا دظمؾ اعمّمكم اعمًجد ،واًمدًمٞمؾ قمغم اؾمتحٌ٤مب شم٘مديؿ اًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمك ُم٤م صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمحلم « َأ َّن اًمٜمٌََِّّ َّل َ -ص َّغم
ِ
ِ
اًمًٜمَّ ُ٦م إِ َذا
اهللَُّ َقم َٚمٞمْف َو َؾم َّٚم َؿَ -يمَ٤م َن ُي ْٕمجٌُ ُف اًمتَّٞمَ ُّٛم َـش  ،وصمٌ٧م قمٜمد احل٤ميمؿ ُمـ طمدي٨م أٟمس -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف ىم٤ملُّ « :
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ن ىش .
َد َظم ْٚم َ٧م اعمَْ ًْجدََ َأ ْن َشمٌْدََ َأ سمِر ْضمٚم َؽ ا ًْمٞمُ ْٛمٜمََكَ ،وإ َذا َظم َر ْضم َ٧م ُم َـ اعمَْ ًْجد َأ ْن َشمٌْدََ َأ سمِر ْضمٚم َؽ ا ًْمٞمُ ْ َ
( )36

( )37

( )38

( )39

) (35أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب إذا سم٤مت ـم٤مهرا ( ،) 6311واحلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمقوقء ،سم٤مب ومْمؾ ُمـ
سم٤مت قمغم اًمقوقء (ُ ،) 7488 ،6315 ،6313 ،247مًٚمؿ :يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل قمٜمد اًمٜمقم وأظمذ
اعمْمجع( ،)2714سمدون ذيمر رد اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -مف.
)ُ (36متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمقوقء ،سم٤مب اًمتٞمٛمـ ذم اًمقوقء واًمٖمًؾ ( ) 168واًمٚمٗمظ ًمف ،وُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمتٞمٛمـ ذم
اًمٓمٝمقر وهمػمه (ُ )268مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.
) (37اإلُم٤مم احل٤مومظ ،اًمٜم٤مىمد اًمٕمالُم٦م ،ؿم ٞم اعمحدصملم ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ محدويف سمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ احلٙمؿ ،أسمق قمٌد اهلل سمـ اًمٌٞمع اًمْمٌل اًمٓمٝمامين
اًمٜمٞمً٤مسمقري ،اًمِم٤مومٕمل ،ص٤مطم٥م اعمًتدركُ .مقًمده ذم يقم آصمٜملم صم٤مًم٨م ؿمٝمر رسمٞمع إول ،ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ وصمالث ُمئ٦م سمٜمٞمً٤مسمقر .وـمٚم٥م
اًمٕمٚمؿ ذم صٖمره سمٕمٜم٤مي٦م واًمده وظم٤مًمف ،وأول ؾمامقمف يم٤من ذم ؾمٜم٦م صمالصملم وصمالث ُمئ٦م ،وىمد اؾمتٛمغم قمغم أيب طم٤مشمؿ اسمـ طمٌ٤من ذم ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم
وصمالث ُمئ٦م وهق اسمـ صمالث قمنمة ؾمٜم٦م .شمقذم ذم ؾمٜم٦م صمالث وأرسمع ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 162/17شمرع٦م  ،)144وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م
اًمٙمؼمى ( 155 /4شمرع٦م .)329
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وهٜم٤م ُمً٤مئؾ شمتٕمٚمؼ اًمدظمقل سم٤مًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمك ،هل:
اعمً٠مًم٦م إوممُ :م٤م طمد اعمًجد؟ وم٢من ُمٕمروم٦م طمد اعمًجد شمٜمٌٜمل قمٚمٞمف أطمٙم٤مم يمثػمةُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مٓئتامم ،وم٢من اعمرء
يّمح ًمف أن ي٠م َشم ََّؿ سم٢مُم٤مم وًمق مل يره ،أو مل َير اًمّمٗمقف اًمتل ىمٌٚمفُ ،م٤م دام ذم داظمؾ اعمًجد :يمٛمّمٚمٞم٤مت اًمٜمً٤مء اًمتل شمٙمقن ذم
اًمدور اًمٕمٚمقي ،أو اعمً٤مضمد اًمٙمٌػمة وٟمحق ذًمؽ ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٘مْمٞم٦م دظمقل اعمًجد -يمام هق ُمٕمٜم٤م -ويمذًمؽ اًمٌٞمع ذم
اعمًجد ،ورومع اًمّمقت ومٞمف ..وهمػمه.
ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمؿ :إن اعمًجد يٓمٚمؼ ذم ًمً٤من اًمِم٤مرع قمغم ُمٕمٜمٞملم:
اعمٕمٜمك إول :هق اًمٌٜم٤مء اعمح٤مط سمًقر أو ضمدار ..أو ٟمحق ذًمؽ.
اعمٕمٜمك اًمث٤مين :اعمًجد هق ُمقوع اًمًجقد ،يمام ىم٤مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ « :ضم ِٕم َٚم ْ٧م ِ َزم إَ ْر ُض َُم ًْ ِجدًً اش ،
( )44

أيُ :مقو ًٕم٤م ًمٚمًجقد ،ويّمح زم أن أؾمجد ومٞمٝم٤م.
واًمدظمقل سم٤مًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمك إٟمام هق ًمٚمٛمٙم٤من اعمح٤مط ،وم٢مذا دظمؾ أول اعمٙم٤من اعمح٤مط وم٢مٟمف يٌدأ سمرضمٚمف اًمٞمٛمٜمك ،ويدقمق سمام
ورد ،وم٢مذا دظمٚم٧م سطم٦م اعمًجد وم٢مٟمؽ شمٕمتؼم طمٞمٜمئذ دظمٚم٧م اعمًجد ،وٓ يٚمزم أن شميدظمؾ اعمٌٜميك اعمًي٘مػ أو اعمٙمٞميػ
وٟمحق ذًمؽ ،هذه اعمً٠مًم٦م إومم.

) (38أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر .اإلُم٤مم ،اعمٗمتل ،اعم٘مرئ ،اعمحدث ،راوي٦م
اإلؾمالم ،أسمق محزة إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدين ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وىمراسمتف ُمـ اًمٜمً٤مء ،وشمٚمٛمٞمذه ،وشمٌٕمف ،وآظمر
ووًم ِد َ
وًمده َ
أصح٤مسمف ُمقشم٤م ،وروى قمٜمف قمٚمام ع٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع َت٧م اًمِمجرة .دقم٤م ًمف اًمٜمٌل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ َ
وًم ِده ٟمحقا ُمـ ُمئ٦م
ْٟمٗمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 53 :شمرع٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( 126 /1شمرع٦م .)277
) (39طمًـ :أظمرضمف احل٤ميمؿ ( ،)338/1ىم٤مل احل٤ميمؿ :صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ وواوم٘مف اًمذهٌل ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م (:) 2487
طمًـ.
)ُ (44متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًمتٞمٛمؿ ( ) 438 ،335واًمٚمٗمظ ًمف ،وُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب...
(ُ )521مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل.

آداب المشي إلى الصالة
دائام ،وهذا ًمٞمس قمغم اإلـمالق ،وم٢من اًمًٜم٦م
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مُ :مً٠مًم٦م اًمتٞمٛمـ ،ومٙمثػم ُمـ اإلظمقان ئمـ أن اًمٞمٛملم أومْمؾ ً
شم٘مدم اًمٞمٛملم ذم أُمقرُ ،مٜمٝم٤م:
إُمر إولُ :م٤م يم٤من ومٞمف شمٕمٔمٞمؿ وإضمالل :يمدظمقل اعمًجد ،واخلروج ُمٜمف ،وم٢من يدظمؾ سمي٤مًمٞمٛملم وخييرج سم٤مًمِميامل:
شمٕمٔمٞمام ًمٚمٞمٛملم.
ً
يغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
إُمر اًمث٤مينُ :م٤م يم٤من ُمـ سم٤مب اًمتٓمٝمر ًمٚمِمخص ٟمٗمًف ،ومٗمل طمدي٨م قم٤مئِم٦مَ « :يمَ٤م َن اًمٜمٌََِّّ ُّل َ -ص َّ
يف َو َؾمي َّٚم َؿ-
ْ
ِ
اًمتٞمٛم َـ ِذم ُـم ُٝم ِ
قر ِه َو ِذم َؿم ْ٠مٟمِ ِف ُيم ِّٚم ِفش  ،ومام يم٤من ُمـ اًمتٜمٔمػ وم٢مٟمف يٌدأ سمِمؼ اًمٞمٛملم :يم٤مًمًيقاك واًمؽمضميؾ وآدهي٤من
ُي ْٕمجٌُ ُف ُّ
( )41

وآهمتً٤مل ..وٟمحق ذًمؽ.
إُمر اًمث٤مًم٨مُ :ينمع ومٞمف شم٘مديؿ اًمٞمٛملم قمٜمد اخلّمقُم٦م ،ومٕمٜمدُم٤م يتخ٤مصؿ اصمٜم٤من قمغم طمؼ ُم٤م ،وم٢مٟمف ي٘مدم إيٛمـ ،ودًمٞمؾ
ذًمؽ أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -عم٤م أويت سمً٘م٤مء ُم٤مء أو ًمٌـ ومنمب ُمٜمف ،يم٤من قمـ يٛمٞمٜمف أقمرايب أو همالم -روايتي٤من
خمتٚمٗم٤من -وقمـ يً٤مره سمٕمض إؿمٞم٤مخ -وذم سمٕمض اًمرواي٤مت أٟمف أسمق سمٙمر  -ومآصمر اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -أن
( )42

يٕمٓمل أسم٤م سمٙمرً ،مٙمـ ًمقضمقد اخلّمقُم٦م اؾمت٠مذن َُمـ قمغم يٛمٞمٜمف ،وم٘م٤مل َُمـ قمغم يٛمٞمٜمف ٓ :أوصمر سمً١مرك أطمدًً ا ،ومدََّّ ل ذًمؽ أٟمف
قمٜمد وضمقد اًمتخ٤مصؿ أو اًمتٜم٤مزع وم٢مٟمف يٌدأ سم٤مًمٞمٛملمً :مذا اؾمتح٥م اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمٛمتداقمٞملم إذا يم٤مٟم٤م أُم٤مم اًم٘م٤ميض أن يٌدأ اعمدقمل،
وم٢من مل يٕمرف اًم٘م٤ميض اعمدقمل ُِمـ اعمدقمك قمٚمٞمف ،وم٢مٟمف يٌدأ سم٤مٕيٛمـ ُمٜمٝمام.

) (41ؾمٌؼ خترجيف.
)ُ (42متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب إيٛمـ وم٤مٕيٛمـ ذم اًمنمب ( ،) 5619وُمًٚمؿ :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب إدارة اعم٤مء
أطمدا).
واًمٚمٌـ وٟمحقمه٤م قمـ يٛملم اعمٌتدئ (ُ )2429مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمٜمحقه ،وومٞمف ذيمر أيب سمٙمر ،دون ىمقًمف (ٓ أوصمر سمً١مرك ً
(ُ ) 42متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب ا عمً٤مىم٤مة ،سم٤مب ذم اًمنمب وُمـ رأى صدىم٦م اعم٤مء وهٌتف ووصٞمتف ضم٤مئزة ُم٘مًقُم٤م يم٤من أو همػم ُم٘مًقم
(ُ ،) 5624 ،2645 ،2451مًٚمؿ :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب إدارة اعم٤مء واًمٚمٌـ وٟمحقمه٤م قمـ يٛملم اعمٌتدئ ( )2434سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م
ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد.

آداب المشي إلى الصالة
إُمر اًمر اسمع :قمٜمد إرادة شمٙمريؿ أطمد اًمِمخّملم :ومٚمق يم٤من قمٜمدك ؿمخّم٤من ،وشمريد أن شمٙمرم أطمدمه٤م سمدظمقل سمٞم٧م أو
شم٘مديؿ ـمٕم٤مم ..وٟمحق ذًمؽ ،وم٢مٟمؽ شمٌدأ سم٤مٕيمؼم أو إذف ُمٜمٝمام ،ودًمٞمؾ ذًمؽ عع ُمـ إطم٤مدي٨مُ :مٜمٝم٤م :طميدي٨م اسميـ
َؼم ش ،أي :اسمدأ سم٤مٕيمؼم ُمٜمٝمام.
َؼم َيم ِّ ْ
قمٛمر ذم اًمّمحٞمح أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :يم ِّ ْ
( )43

واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -عم٤م أويت سم٤مإلٟم٤مء اًمذي ومٞمف ُم٤مء أو ًمٌـ ،مل يٕم َط ُمـ قمغم يٛميلم اعمجٚميس ،وإٟميام سم ِ
يدئ
ُ
ُْ َ
ىمدرا وذ ًوم٤م وُمٙم٤مٟم٦مً :مذا ذيمر اسمـ ُمٗمٚميح ذم أداب أن
سم٤مًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿٟٕ :مف أذف اًم٘مقم وأيمؼمهؿ ً
حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من وُمٕمف رضمؾ آظمر يم٤مٟم٤م قمٜمد سم٤مب ،ومت٘مدم حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من ،ومخرج أو دظمؾ ىمٌؾ ص٤مطمٌف ،صمؿ
( )44

ىم٤ملً :مق أين أقمٚمؿ أٟمؽ أيمؼم ُمٜمل سمٞمقم ُم٤م شم٘ميدُمتؽ وًمٙميـ هيل اًمًيٜم٦م ،إذن اعم٘مّميقد أن اؾميتخدام اًمٞمٛميلم ًميٞمس قميغم
إـمالق .
( )45

ِ
ي٘مقل اًمِمٞم َ ( :و َي ُ٘م َ
قل« :سمِ ًْ ِؿ اهللَِِ ،أ ُقمق ُذ سمِ٤مهللِ ا ًْم َٕمٔمِٞم ِؿَ ،وسمِ َق ْضم ِٝم ِف ا ًْم َٙم َِري ِؿَ ،و ُؾم ْٚم َٓم٤مٟمِ ِف ا ًْم َ٘م ِدي ِؿ ُِم َـ َّ
اًمير ِضمٞم ِؿش،
اًمِمي ْٞم َٓم٤من َّ
«اًم َّٚم ُٝم َّؿ َص ِّؾ َقم َغم ُحم َ َّٛم ٍد ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ ا ْهم ِْٗم ْر ِزم ُذ ُٟم ِ
محتِ َؽش).
اب َر ْ َ
ُقيبَ ،وا ْومتَ َْح ِزم َأ ْسم َق َ
هذا اًمدقم٤مء ُمٙمقن أرسمع عؾ :اجلٛمٚم٦م إومم ىمقًمف( :سمِ ًْ ِؿ اهللِ) ،ومذيمر اًمًٌٛمٚم٦م قمٜمد اًمدظمقل ،وهيذا ورد قمٜميد اسميـ
ُم٤مضمف واًمؽمُمذي وهمػمهؿُ ،مـ طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م وهمػمه٤م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،وأُم٤م ىمقًمفَ «( :أ ُقمق ُذ سمِي٤مهللِ ا ًْمٕمٔمِيٞم ِؿ ،وسمِقضم ِٝم ِ
يف
َ َ ْ
َ
ِ
ا ًْم َٙم َِري ِؿَ ،و ُؾم ْٚم َٓم٤مٟمِ ِف ا ًْم َ٘م ِدي ِؿ ُِم َـ َّ
اًمر ِضمٞم ِؿش) ،ومرواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ُمـ طمدي٨م قمٌيد اهلل سميـ قمٛميرو سميـ
اًمِمٞمْ َٓم٤من َّ
( )46

)ُ (43متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلزي٦م ،سم٤مب اعمقادقم٦م واعمّم٤محل٦م ُمع اعمنميملم سم٤معم٤مل ( ،)3173وُمًٚمؿ :يمت٤مب اًم٘مً٤مُم٦م واعمح٤مرسملم
واًم٘مّم٤مص واًمدي٤مت ،سم٤مب اًم٘مً٤مُم٦م (ُ )1669مـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ أيب طمثٛم٦م.
) (44حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ىمٞمس سمـ قمٛمرو ،وىمٞمؾ :حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ىمٞمس سمـ ىمٝمد .اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعمجقد ،قم٤ممل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف ،وؿمٞم قم٤ممل اعمديٜم٦م،
وشمٚمٛمٞمذ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمًٌٕم٦م أسمق ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدين اًم٘م٤ميضُ .مقًمده ىمٌؾ اًمًٌٕملم زُمـ اسمـ اًمزسمػم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م:
صم٘م٦م صمٌ٧م .شمقذم سم٤مهل٤مؿمٛمٞم٦م سم٘مرب اًمٙمقوم٦م ،وًمف سمْمع وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م ،ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 346 /31شمرع٦م ،)6836
وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 468 /5شمرع٦م .)213
( )45أداب اًمنمقمٞم٦م ٓسمـ ُمٗمٚمح (.)415/3
) (46صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب أسمقاب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ُم٤م ي٘مقل قمٜمد دظمقل اعمًجد ( ،)315 ،314اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اعمً٤مضمد
واجلامقم٤مت ،سم٤مب اًمدقم٤مء قمٜمد دظمقل اعمًجد ( ،)771واًمٚمٗمظ ًم فُ ،مـ طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.

آداب المشي إلى الصالة
اًمٕم٤مص -ريض اهلل قمٜمٝمام  ،ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمٙمِم٤مف :إٟمف ًمٞمس ذم ؾمٜمـ أيب داود ًمٗمٔم٦مَ «( :و ُؾم ْٚم َٓم٤مٟمِ ِف ا ًْم َ٘م ِدي ِؿش) ،واًمث٤مسم٧م ذم
( )47

ؾمٜمـ أيب داود وضمقد هذه اًمٚمٗمٔم٦م.
وُمٕمٜمك اًم٘مديؿ هٜم٤م ًمٞمس ُم٤م ي٘مّمده اعمتٙمٚمٛمقن أٟمف اًم٘مديؿ اًمذي ٓ ُمٌتدأ حلدوصمف ،وإٟمام اًم٘مديؿ ًميف ُمٕمٜميك آظمير ،صميؿ
محتِ َؽش)،
اب َر ْ َ
اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهذه وردت قمٜمد اًمؽمُمذي وهمػمه ،وأُم٤م ىمقًمفَ «( :وا ْومتَ َْح ِزم َأ ْسم َق َ
ومث٤مسم٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ  :إذن هذه اجلٛمٚم٦م أرسمٕم٦م أدقمٞم٦م خمتٚمٗم٦م ُمتٗم٤موشم٦م ذم اًمّمح٦م.
( )48

ِ ِ
ِ
ِ
نى َو َي ُ٘م ُ
اب َوم ْْم ِٚم َؽش).
قلَ « :وا ْومتَ َْح ِزم َأ ْسم َق َ
ىم٤مل اًمِمٞم َ ( :وقمٜمْْدََ ُظم ُروضمف ُي َ٘مدِِّّ ُم ر ْضم َٚم ُف ا ًْمٞمُ ْ َ
أي :ي٘مدم رضمٚمف اًمٞمنى قمٜمد اخلروج :حلدي٨م أٟمس قمٜمد احل٤ميمؿ وشم٘مدم ذيمره ،صمؿ ي٘مقل هذا اًمدقم٤مء طم٤مل اخلروج،
وىمقل اًمِمٞم َ ( :و) ،ىمٌؾ يمٚمٛم٦م( :ا ْوم َت َْح) ،يدل قمغم أٟمؽ شم٘مقل ُم٤م ؾمٌؼ يمٚميف ،ومت٘ميقل«( :سمِ ًْي ِؿ اهللَِِ ،أ ُقميق ُذ سمِي٤مهللِ ا ًْم َٕمٔمِيٞم ِؿ،
ِ
اًمر ِضمٞم ِؿش« ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ َص ِّؾ َقم َغم ُحم َ َّٛم ٍد ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ ا ْهم ِْٗم ْر ِزم ُذ ُٟم ِ
َوسمِ َق ْضم ِٝم ِف ا ًْم َٙم َِري ِؿَ ،و ُؾم ْٚم َٓم٤مٟمِ ِف ا ًْم َ٘م ِدي ِؿ ُِم َـ َّ
اب
ُقيبَ ،وا ْومتَ َْح ِزم َأ ْسم َق َ
اًمِمٞمْ َٓم٤من َّ
ِ ِ
ِ
ر َِْ
ِ
نى َو َي ُ٘م ُ
اب َوم ْْم ِٚم َؽش) ،إذن اًمقاو شم٘مت اًمٕمٓمػ قمغم اجلٛمٚم٦م
قلَ « :وا ْومتَ َْح ِزم َأ ْسم َق َ
َ
محت َؽشَ .وقمٜمْْدََ ُظم ُروضمف ُي َ٘مدِِّّ ُم ر ْضم َٚم ُف ا ًْمٞمُ ْ َ
اًمتل ىمٌٚمٝم٤م.
اب َوم ْْم ِٚم َؽش) ،هذا اًمٚمٗميظ ورد قمٜميد اسميـ اًمًيٜمل ذم قمٛميؾ اًمٞميقم
ىمقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ «( :وا ْومتَ َْح ِزم َأ ْسم َق َ
واًمٚمٞمٚم٦م  ،وهذه اجلٛمٚم٦م صم٤مسمت٦م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ،سمٚمٗمظَ « :أ ْؾم َ٠م ًُم َؽ ُِم ْـ َوم ْْم ِٚم َؽش  ،وًمٙمـ اًمٚمٗمٔم٦م اًمذي اظمت٤مره اًمِمٞم شمٌ ًٕم٤م
اب َوم ْْم ِٚم َؽش.
ًمّم٤مطم٥م اإلىمٜم٤مع هلَ « :وا ْومتَ َْح ِزم َأ ْسم َق َ
( )49

( )54

( )51

) (47صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ومٞمام ي٘مقًمف اًمرضمؾ قمٜمد دظمقًمف اعمًجد ( ،)466ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
) (48أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا دظمؾ اعمًجد (ُ )713مـ طمدي٨م أيب محٞمد أو قمـ أيب أؾمٞمد.
( ) 49أسمق سمٙمر ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أؾمٌ٤مط اهل٤مؿمٛمل اجلٕمٗمري ُمقٓهؿ اًمديٜمقري ،اعمِمٝمقر سم٤مسمـ اًمًٜمل .اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦م
اًمرطم٤مل .عع وصٜمػ يمت٤مب "قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م" وهق ُمـ اعمروي٤مت اجلٞمدة .وًمد ذم طمدود ؾمٜم٦م صمامٟملم وُمئتلم ،وشم قذم ذم ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ؾمٌٕملم
وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 255 /16شمرع٦م  ،)178وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( 39 /3شمرع٦م .)87
) (54أظمرضمف اسمـ اًمًٜمل ذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م (ُ ،) 87مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ احلًـ اًمٙمقذم قمـ أُمف قمـ ضمدشمف.
) (51أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا دظمؾ اعمًجد (ُ )713مـ طمدي٨م أيب محٞمد أو قمـ أيب أؾمٞمد.
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َلمً :مِ َ٘مقًمِ ِ
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم( :وإِ َذا د َظم َؾ اعمًَ ِجدََ َومال َ ِ
يف « :إِ َذا َد َظم َ
يؾ َأ َطميدُُ ُيم ُُؿ
جيٚم ْس َطمتََّّك ُي َّم ِّ َكم َر ْيم َٕمتَ ْ ِ ْ
َ َ
ْ
ْ
ِ
جي ِٚم ْس َطم َّتَّك ُي َّم ِّكم َر ْيم َٕم َت ْ ِ
َلمش) .
اعمَ ًْجدََ َومال َ ْ
َ
( )52

إذا دظمؾ اعمًجد اًمذي ًمف سمٜم٤مء حيٞمط سمف ،وًمٞمس اعم٘مّمقد أي ُمٙم٤من اًمًجقد :يم٤معمّمغم اًمذي يٙمقن ذم اًمٌٞمي٧م ،وإٟميام
ي٘مّمد سمف اعمًجد آصٓمالطمل اًمذي هق اعمٙم٤من اعمح٤مط ،وم٤مًمًٜم٦م أٓ جيٚمس طمتك يّمكم ريمٕمتلم ،وهٜم٤م ُمً٤مئؾ:
جي ِٚم ْس َطمتََّّك ُي َّم ِّكم َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
َلمش) ،ومريمٕمتلم ٟمٙمرة ،واًمٜمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق
اعمً٠مًم٦م إومم :ىمقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ «( :ومال َ ْ
َ
اإلصمٌ٤مت شمٗمٞمد قمٛمقم إوص٤مف ،وًمٞمً٧م قمٛمقم إؿمخ٤مص ،وم٤مًمٜمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اإلصمٌ٤مت شمٗمٞمد قمٛمقم إوصي٤مف ،وسمٜمي٤مء
قمغم ذًمؽ ،ومٙمؾ صالة يّمٚمٞمٝم٤م اعمرء إذ ا دظمؾ اعمًجد شمٖمٜمٞمف قمـ ه٤مشملم اًمريمٕمتلم ،وهذا ييدظمؾ ذم ىم٤مقميدة قمٜميد اًمٗم٘مٝمي٤مء
شمًٛمك :ىم٤مقمدة شمداظمؾ اًمٕمٌ٤مدات ،ومٚمق دظمؾ اعمرء ًمّمالة اًمٗمجر ،واإلُم٤مم يّمكم اًمٗمجر ،وم٢مٟمف جيزئ قمـ اًميريمٕمتلم اًمٚمتيلم
مه٤م َتٞم٦م اعمًجد.
ويمذا إذا يم٤من اعمرء يّمكم ؾمٜم٦م أظمرى :يم٤مًمًٜم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م ًمٚمٗمجر أو اًمٔمٝمر ،أو اًمًٜم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م ًمٚمٕمٍميً :مثٌيقت احليدي٨م
يؾ ا ًْم َٕم ْ ِ
ومٞمٝم٤م ،وأهن٤م أرسمع ريمٕم٤متً :م٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :ر ِطم َؿ اهللُ ا ُْم َر ًأ َص َّغم َىمٌْ َ
ٍمي َأ ْر َسم ًٕمي٤مش  ،ومي٢من هيذه
( )53

اًمريمٕم٤مت دمزئ قمـ َتٞم٦م اعمًجد ُمـ سم٤مب شمداظمؾ اًمٕمٌ٤مدات.
ِ
يًتثـ اًمِميٞم ؿميٞم ًئ٤م ،وإصيؾ -وهيق اعميذه٥م -أن هيذا
جي ِٚم ْسش) ،ومٝمذا ُمٓمٚمؼ ،ومل
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ىمقًمفَ «( :ومال َ ْ
خمّمقص سمٖمػم أوىم٤مت اًمٜمٝمل ،وم٢من ُمِمٝمقر ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م أٟمف ٓ يّمغم َتٞم٦م اعمًجد ذم همػم أوىم٤مت اًمٜمٝمل ،ويم٠من اًمِمٞم
-رمحف اهلل شمٕم٤ممم -يِمػم ًمٚمخالف سملم اًمِمٞم شم٘مل اًمديـ ،وسملم ُمِمٝمقر اعمذه٥م ذم هذه اعمً٠مًم٦م.

)ُ (52متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب إذا دظمؾ أطمديمؿ اعمًجد ومٚمػميمع ريمٕمتلم (ُ ،)1163 ،444مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ
وىمٍمه٤م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب َتٞم٦م اعمًجد سمريمٕمتلم ويمراه٦م اجلٚمقس ىمٌؾ صالهتام (ُ )714مـ طمدي٨م أيب ىمت٤مدة.
) (53طمًـ :أظمرضمف أمحد ( ،) 5984وأسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة ىمٌؾ اًمٕمٍم ( ،) 1271واًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم
إرسمع ىمٌؾ اًمٕمٍم ( ) 434وىم٤مل همري٥م طمًـُ ،مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ.
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ىم٤مل -رمحف اهلل( :وإِ َذا د َظم َؾ اعمًَ ِجدََ َومال َجي ِٚمس طمتََّّك يّم ِّكم ر ْيمٕمتَ ِ ِ ِ ِ
ِ
جي ِٚم ْس
َ َ
َلمً :م َ٘م ْقًمف « :إِ َذا َد َظم َؾ َأ َطمدُُ ُيم ُُؿ اعمَ ًْجدََ َومال َ ْ
ْ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ
ْ
َيذًمِ َؽ َومٝميق ِذم ص ٍ
يد ِ
ُيقض ِذم طم ِ
َطم َّتَّك ُي َّم ِّكم َر ْيم َٕم َت ْ ِ
ي٨م اًميدُُّّ ْٟم َٞم٤مَ ،وم َيام َدا َم َيم َ
يالة،
ُ٧مَ ،وٓ َ ُ
خي ُ
َلمشَ ،و َي ِْم َت َِٖم ُؾ سمِ ِذ ْيم ِْر اهللِ َأ ْو َي ًْ ُٙم ُ
َ
ُ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
حي ِد ْ
ث).
َواعمَالئ َٙم ُ٦م َشم ًَْ َت ْٖمْٗم ُر ًَم ُف َُم٤م َمل ْ ُي ْ١مذ َأ ْو ُ ْ
ي٘مقلَ ( :و َي ِْمتَ َِٖم ُؾ سمِ ِذ ْيم ِْر اهللِ) ،وذيمر اهلل -قمز وضمؾ -أٟمقاع :ومٛمـ ذيمر اهلل -قمز وضميؾ -اًمّميالة واًميدقم٤مء وىميراءة
ذيمرا هلل -قمز وضمؾ ،وإن يم٤من اًمذيمر أؿمٛمؾ ،وًمٙمـ إذا أـمٚمؼ أطمدمه٤م ذم ُم٘م٤مسمؾ أظمير ظمّميف:
اًم٘مرآن ،وم٤مًمدقم٤مء يًٛمك ً
ِ
ِ
ِ
ِ
لمش َ :م٤م ييدل قميغم أن اًميذيمر ُميـ
اًمً ِ٤مئ ِٚم َ
حلدي٨م أيب ؾمٕمٞمدَُ « :م ْـ َؿم َٖم َٚم ُف ذ ْيم ِْري َقم ْـ ُُم ًَ٤م َئ َٚمتل َأ ْقم َٓم ْٞمتُ ُف َأ ْوم َْم َؾ َم َّ٤م ُأ ْقمٓمل َّ
( )54

اًمدقم٤مءً ،مٙمـ إـمالق اًمذيمر اًمٕم٤مم اًمذي ومٞمف صمٜم٤مء قمغم اهلل -قمز وضمؾ -أومْمؾ ،وأومْمٚمف يمت٤مب اهلل -قمز وضميؾ ،يميام ىميرر
ذًمؽ اًمِمٞم شم٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
ويدل قمغم ًمذًمؽ طمدي٨م أيب سمـ يمٕم٥م -وإن يم٤من ومٞمف وٕمػ -أٟمف ؾم٠مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وم٘م٤مل :يمؿ
( )55

أضمٕمؾ ًمؽ ُمـ صاليت؟ أي :يمؿ أصكم قمٚمٞميؽ ذم صياليت؟ وصياليت أي دقمي٤مئل ،وًمٞمًي٧م اًمّميالة اعمٕمروومي٦م ،ىمي٤مل:
ِ
مه َؽَ ،و ُشم ْٕم َٓمك َؾم ْ١م ًَم َؽش  ،ومٝمذا احلدي٨م إن صح
«ٟم ّْم َٗم َٝم٤مش ،ىم٤مل :إن ؿمئ٧م أيمثر ،إمم أن ىم٤ملُ « :يم َّٚم َٝم٤مش ،ىم٤مل« :إِ َذ ْن ُشم ْٙم َٗمك َ َّ
( )56

وم٢مٟمف يدل قمغم أن آٟمِمٖم٤مل سمذيمر اهلل -قمز وضمؾ -واًمّمالة قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أومْمؾ ُمـ اًمٓمٚم٥م ،إٓ ذم
طم٤مًم٦م واطمدة ،وهل اعمقاوع اًمتل يٙمقن اًمدقم٤مء ومٞمٝم٤م وار ًدا :يم٤مًمًجقد وم٤مًمدقم٤مء ومٞمف أومْمؾ ،وىمٌؾ اًمًالم ،واعمقاوع اًمتل
ورد ومٞمٝم٤م اًمدقم٤مء قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤مجلٚمً٦م سملم اًمًجدشملم ..وٟمحق ذًمؽ.

) (54وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء يمٞمػ يم٤مٟم٧م ىمراءة اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )2926( -وىم٤مل :طمًـ همري٥م،
ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ اًمؽمُمذي :وٕمٞمػ.
( ) 55أيب سمـ يمٕم٥م سمـ ىمٞمس سمـ قمٌٞمد سمـ زيد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر .ؾمٞمد اًم٘مراء ،أسمق ُمٜمذر إٟمّم٤مري اًمٜمج٤مري اعمدين اعم٘مرئ
اًمٌدري ،ويٙمٜمك أيْم٤م أسم٤م اًمٓمٗمٞمؾ .ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م ،وسمدرا ،وعع اًم٘مرآن ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وقمرض قمغم اًمٜمٌل -قمٚمٞمف اًمًالم،-
وطمٗمظ قمٜمف قمٚمام ُمٌ٤مريم٤م ،ويم٤من رأؾم٤م ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ -ريض اهلل قمٜمف .-ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً« :-مٞمٝمٜمؽ اًمٕمٚمؿ أسم٤م اعمٜمذرشُ .م٤مت
ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 42 :شمرع٦م  ،)2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 168 /1شمرع٦م .)34
) (56طمًـ :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مئؼ واًمقرع ،سم٤مب ُمٜمف ( ) 2457سمٜمحقه ،وىم٤مل طمًـ صحٞمح ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح
اًمؽمُمذي :طمًـ.
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ُ٧م) ،أي ٓ :يتٙمٚمؿ ُمع أطمدٕ :ن يمالم اًمِمخص ذم أُمقر اًمدٟمٞم٤م يٗمقت قمٚمٞمف إضمر اعمؽمشم٥م ذم هيذا
ىمقًمفَ ( :أ ْو َي ًْ ُٙم ُ
يغم َأطم ِ
احلدي٨م ،إذ ىمد صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىمي٤مل« :إِ َّن اعمَْالَ َِئ َٙمَي َ٦م ُشم َُّم ِّ
يد ُيم ُْؿ َُمي٤م َدا َم ِذم
يكم َقم َ َ
ِ
مح ُفش  ،ومٝمذا يدل قمغم أن اعمرء إذا يم٤من ذم ُمّماله ،يٜمتٔمر اًمّمالة ،وم٢من
اًمّمالَ َةَ :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َص ِّؾ َقم َٚم ْٞم ِف ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْار َ ْ
ُُم َّمالَّ ُه َيٜمْ َتَٔم ُر َّ
( )57

اعمالئٙم٦م شمّمكم قمٚمٞمف ،أي :شمدقمق ًمف ،ومت٘مقل :اًمٚمٝمؿ ِّ
صؾ قمغم ومالن ،اًمٚمٝمؿ ارمحف.
ي١م ِذ َأ ْو
ومٚمذًمؽ وم٢مٟمف يًتح٥م ًمف أٓ ي٘مٓمٕمف سم٤مٟمِمٖم٤مل سم٠مُمقر اًمدٟمٞم٤مٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ -ىمي٤ملَُ « :مي٤م َمل ْ ُي ْ
ِ
حي ِد ْ
نم ِ
حي ِدثش ،شمقضمٞمٝم٤من :ومٌٕمْمٝمؿ ىم٤ملُ :حيدِِّّ ث -سم٤مًمتِمديد -وسمٕمْمٝمؿ ىم٤ملُ :حي ِدث
اح احلدي٨م ذم وىمقًمفْ ُ « :
ُْ
ثش  ،وًم ُ َّ
(حي ِدث) سم٤مًمتًٝمٞمؾُ ،مـ سمي٤مب احليدث اعمحيرم ،أو اإلطميداث اًميذي هيق ٟم٘ميض
سم٤مًمتًٝمٞمؾ ،ورضمح سمٕمض اعمحدصملم ُ( )58

اًمٓمٝم٤مرة ،وُمـ وٌٓمف سم٤مًمتِمديد يٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمٙمالم ،وهذا هق وضمف اؾمتدٓل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ذا احلدي٨م.
يًتح٥م أن ي٘مقم إًمٞمٝم٤م قمٜمد ىمقل اعم١مذن  :ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة إن يم٤من اإلُم٤مم ذم اعمًجد وإٓ إذا رآه  ،ىمٞمؾ ًمإلُم٤مم أمحد
ىمٌؾ اًمتٙمٌػم شم٘مقل ؿمٞمئ ً٤م ؟ ىم٤مل  ، ٓ :إذ مل يٜم٘مؾ قمـ اًمٜمٌل  وٓ قمـ أطمد ُمـ أصح٤مسمف  ،صميؿ يًيقي اإلُمي٤مم اًمّميٗمقف
سمٛمح٤مذاة اعمٜم٤ميم٥م وإيمٕم٥م .
ويًـ شمٙمٛمٞمؾ اًمّمػ إول وم٤مٕول ،وشمراص اعم٠مُمقُملم ،وؾمد ظمٚمؾ اًمّمٗمقف ويٛمٜم٦م يمؾ صػ أومْمؾ  ،وىميرب
ي٤مل َأو ُهلي٤م و َذهي٤م ِ
ِ
ِ ِِ ِ
آظم ُر َهي٤م
اًمر َضم ِ َّ َ َ ُّ َ
إومْمؾ ُمـ اإلُم٤ممً ،م٘مقًمف ً( : مٞمَٚمٜمل ُمٜمْ ُٙم ُْؿ ُأو ًُمق ْإَ ْطم َال ِم َواًمٜمُّ َٝمك ) َ
(و َظم ْ ُػم ُص ُٗمقف ِّ
ِ ِ
ِ
َ
ذ َه٤م َأ َّو ُهل َ٤م )  ،صمؿ ي٘مقل وهق ىم٤مئؿ ُمع اًم٘مدرة " :اهلل أيمؼم" ٓ جيزئف همػمه٤م  ،واحلٙمٛمي٦م ذم
وظم ْ ُػم ُص ُٗمقف اًمٜمِّ ًَِّ٤مء آظم ُر َه٤م َو َ ُّ
اومتت٤مطمٝم٤م سمذًمؽ ًمٞمًتحي قمٔمٛم٦م ُمـ ي٘مقم سملم يديف ومٞمخِمع ،وم٢من ُمد مهزة (اهلل) أو (أيمؼم) أو ىم٤مل  (:إيمٌ٤مر )مل شمٜمٕم٘ميد ،
وإظمرس حيرم سم٘مٚمٌف ،وٓ حيرك ًمً٤مٟمف ،ويمذا طمٙمؿ اًم٘مراءة واًمتًٌٞمح وهمػممه٤م .
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم( :سم٤مب ِص َٗم ِ٦م اًمّم ِ
الة).
َّ
َ ُ

)ُ (57متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ومْمؾ صالة اجلامقم٦م ( ،) 2119 ،647وُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ
صالة اجلامقم٦م واٟمتٔم٤مر اًمّمالة ( )649سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة.
) (58اعمّمدر اًمً٤مسمؼ.
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ضمرت قم٤مدة اًمٗم٘مٝم٤مء أن يذيمروا سم٤م ًسم٤م ذم صٗم٦م اًمّمالة ،أو سم٤م ًسم٤م ذم صٗم٦م اًمقوقء ،وٓ سمد أن ٟمتٜمٌف عمًي٠مًم٦م :وهيل أهنيؿ
قمٜمدُم٤م يذيمرون سم٤م ًسم٤م ذم صٗم٦م اًمّمالة أو صٗم٦م اًمقوقء ،وم٢مهنؿ يذيمرون ومٞمف اًمقاضم٥م واعمًتح٥م ُم ًٕم٤مً :مذًمؽ ومي٢من سمٕميض
ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ يرى يمالم سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ذم صٗم٦م اًمّمالة ،أو ذم صٗم٦م اًمقوقء ،ومٞمحٛمٚمف قمغم اًمقضمقب ُمٓمٚم ً٘مي٤م ،وهيذا هميػم
صحٞمح :سمؾ إن قم٤مدة اًمٗم٘مٝم٤مء أهنؿ إذا ذيمروا ؿمٞمئً٤م ذم سم٤مب صٗم٦م اًمّمالة أو صيٗم٦م اًمقويقء ،ومي٢مهنؿ ييذيمرون اًمقاضمي٥م
واعمًتح٥م ُم ًٕم٤م ،وهذا ُم٤م يًٛمك سمّمٗم٦م اًمٙماملً :مذًمؽ ومٗمل طم٤مؿمٞم٦م اإلىمٜم٤مع ،ىم٤مل( :سم٤مب صٗم٦م اًمّمالة ،وذ ْيم ِ
ْير واضمٌ٤مهتي٤م
وؾمٜمٜمٝم٤م).
ِ
ِ
ِ
اًمّميال ُةش إِ ْن َيمَي٤م َن ِ
اإل َُمي٤م ُم ِذم
٥م َأ ْن َي ُ٘مق َم إِ ًَم ْٞم َٝم٤م قمٜمْْدََ َىم ْق ِل اعمُ َ١م ِّذنَ « :ىمدْْ َىم٤م َُمي٧م َّ
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممُ ( :ي ًْتَ ََح ُّ
اعمَ ًْ ِج ِدَ ،و ِإَّٓ ِإ َذا َرآ ُه).
٥م َأ ْن َي ُ٘مق َم إِ ًَم ْٞم َٝم٤م) ،اًمٗمٕمؾ ذمَ ( :أ ْن َي ُ٘مق َم) حيتٛميؾ آصمٜميلم :اإلُمي٤مم واعمي٠مُمقم،
ىمقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممُ ( :ي ًْتَ ََح ُّ
وم٤مإلُم٤مم واعم٠مُمقم يًتح٥م هلام أن ي٘مقُم٤م إذا ىم٤مل اعم١مذن :ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة.
ِ
ِ
ِ
ضم٤مًمًي٤م ذم اعمًيجد
اًمّمال ُة) ،يرى يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمف يًتح٥م إذا يمي٤من اعميرء
ىمقًمف( :قمٜمْْدََ َىم ْق ِل اعمُ َ١م ِّذنَ :ىمدْْ َىم٤م َُم٧م َّ
ً
ُمٜمتٔمرا ًمٚمّمالة ،أٓ ي٘مقم ًمٚمّمالة إٓ إذا ىم٤مل اإلُم٤مم :ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة ،وي٘مقل سمٕمض اًمٗم٘مٝمي٤مء :قمٜميد ( َىميدْْ ) ُميـ ىميقل
ً
اعم١مذن :ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالةٕ :ن ( َىمدْْ ) هل أول اجلٛمٚم٦م ،وم٤معمٌ٤مدرة ٤م أومم ُمـ اٟمتٝم٤مئٝم٤م ،ودًمٞمٚمٝمؿ ذم ذًمؽ ُم٤م رواه أسمق يٕميغم
اعمقصكم ذم ُمًٜمده ُمـ طمدي٨م اسمـ أيب أورم  ،أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من إذا ىم٤مل سمالل :ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة،
( )64

( )59

هنض إمم اًمّمالة .
( )61

) (59أمحد سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك اًمتٛمٞمٛمل اعمقصكم ،أسمق يٕمغم احل٤مومظ ،اًمث٘م٦م ُمِمٝمقر ،حمدث اعم قصؾ .وًمد ذم صم٤مًم٨م ؿمقال ؾمٜم٦م قمنم وُمئتلمً .م٘مل اًمٙمٌ٤مر،
وارَتؾ ذم طمداصمتف إمم إُمّم٤مر سم٤مقمتٜم٤مء أسمٞمف وظم٤مًمف حمٛمد اسمـ أمحد سمـ أيب اعمثٜمك ،صمؿ ٛمتف اًمٕم٤مًمٞم٦م .قمٛمر ـمقيال طمتك ٟم٤مهز اعمئ٦م .وشمٗمرد ورطمؾ
اًمٜم٤مس إًمٞمف .شمقذم سم٤معمقصؾ ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمالث ُمئ٦مً .مف يمت٥مُ :مٜمٝم٤م" :اعمٕمجؿ ذم احلدي٨م"  ،وُمًٜمدان يمٌػم وصٖمػم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (/14
 174شمرع٦م  ،)144وشمذيمرة احلٗم٤مظ (.)748 /2
) (64قمٌد اهلل سمـ أيب أورم واؾمٛمف قمٚم٘مٛم٦م سمـ ظم٤مًمد سمـ احل٤مرث سمـ أيب أؾمٞمد سمـ روم٤مقم٦م سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ هقازن سمـ أؾمٚمؿ سمـ أومَم سمـ طم٤مرصم٦م إؾمٚمٛمل أسمق
إسمراهٞمؿ ،وىمٞمؾ :أسمق حمٛمد ،وىمٞمؾ :أ سمق ُمٕم٤موي٦م .أظمق زيد سمـ أيب أوذم .هلام وٕسمٞمٝمام صحٌ٦م .ؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمروقان ،وروى قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف
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ًمٙمـ هذا احلدي٨م آؾمتدٓل سمف وٕمٞمػً ،مٙمـ اؾمتدًمقا سمف قمغم هذا اًمٌمء ،وأيدوا اؾمتدٓهلؿ سمف ،ومٝمق وٕمٞمػ ُمـ
طمٞم٨م اإلؾمٜم٤مد ،وًمٞمس وٕمٞم ًٗم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمدًٓم٦م ،وًمٙمـ أيدوا ىمقهلؿ سمام ضم٤مء قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ يم٤مٟمقا ي٘مقُمقن ُمـ
ىمقلَ ( :ىمدْْ ) ،ذم ىمقًمف :ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة ،وُم٤م ٟم٘مؾ أسمق سمٙمر اسمـ اعمٜمذر اعمٙمل أن أهؾ احلرُملم يٗمٕمٚمقن ذًميؽ ،ومٝميذا يِميٌف
اإلع٤مع اًمٗمٕمكم ،واإلع٤مع اًمٗمٕمكم ودًٓمتف أوٕمػ ،وأهنؿ يم٤مٟمقا ي٘مقُمقن ُمـ ىمقل اإلُم٤مم :ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة ،هذه ُمً٠مًم٦م.
صمؿ ىمقل اًمِمٞم ( :إِ ْن َيمَ٤م َن ِ
اإل َُم٤م ُم ِذم اعمَ ًْ ِج ِدَ ،وإَِّٓ إِ َذا َرآ ُه) ،وم٤محلٜم٤مسمٚم٦م ي٘مقًمقن :إن اًم٘مٞم٤مم ًمف صمالث صقر:
اًمّمقرة إومم :أن يٙمقن اعم٠مُمقم ذم اعمًجد واإلُم٤مم ذم اعمًجد ،ويرى اعم٠مُمقم اإلُم٤مم ،ومٝمٜم٤م ٓ ينمع ًمف أن ي٘مقم إٓ
أن ي٘مقل :ىمدُ ،ينمع يٕمٜمل يًتح٥م ،أن يًٛمع اعم١مذن وىمد ىم٤مل :ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة ،هذا واطمد ،إُمير اًمثي٤مين :أن ييرى
اإلُم٤مم ىم٤مئام :عم٤م صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َذا ُأ ِىم ِ
اًمّمالَ ُة َوم٢مِ َذا ر َأ ْيتُُٛم ِ
قين َوم ُ٘مق ُُميقاش ،
ٞمٛم٧م َّ
َ ُ
َ
ً
( )62

ومحٛمٚمف وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م قمغم إذا رأيتٛمقين سمٕمد ىمقل اعم١مذن :ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة.
اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م :أن يٙمقن اإلُم٤مم ذم اعمًجد ًمٙمـ ٓ يراه اعم٠مُمقم ،يم٠من يٙمقن ذم ـمرف اعمًجد أو ذم آظميره ،وٟمحيق
ِ
اًمّمال ُة) وم٘مط :إقمامًٓ هلذا اًمدًمٞمؾ ،وٕن ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:
ذًمؽ ،وم٤مًمًٜم٦م أٟمف ي٘مقم قمٜمد يمٚمٛم٦مَ ( :ىمدْْ َىم٤م َُم٧م َّ
ٍ
« َوم٢مِ َذا ر َأ ْيتُُٛم ِ
ومحٞمٜمئذ ٓ ي٘م٤مم.
قين َوم ُ٘مق ُُمقاش ٓ ،يروٟمف هٜم٤م،
َ ُ

وؾمٚمؿٟ .-مزل اًمٙمقوم٦م ويم٤من آظمر ُمـ ُم٤مت ٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ؾمٜم٦م ؾم٧م -وىمٞمؾ :ؾمٌع -وصمامٟملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 382 :شمرع٦م ،)1349
واإلص٤مسم٦م ( 18 /4شمرع٦م .)4558
) (61وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده -يمام ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ( ،)451اًمٌٞمٝم٘مك (ُ ) 2394مـ ـمري٘مف ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع (:)4444
وٕمٞمػ.
)ُ (62متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ُمتك ي٘مقم اًمٜم٤مس إذا رأوا اإلُم٤مم قمٜمد اإلىم٤مُم٦م ( ،)638 ،637وُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد
وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ُمتك ي٘مقم اًمٜم٤مس ًمٚمّمالة )644(،سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م أيب ىمت٤مدة.
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اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م :أن يٙمقن اإلُم٤مم ظم٤مرج اعمًجد ،ومال ي٘مقم اعم٠مُمقم إٓ طمٞمٜمام يراه داظمالًًً :م٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿَ « :وم٢مِ َذا ر َأ ْي ُتُٛم ِ
قين َوم ُ٘مق ُُمقاش ،وىمد يم٤من سمالل -ريض اهلل قمٜمف -جيٚمس قمٜمد سم٤مب اعمًجد ،وم٢مذا رأى اًمٜمٌيل -صيغم اهلل
َ ُ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -م٘مٌالً أىم٤مم  ،وهذا هق وضمف اجلٛمع سملم وم٘مٝم٤مئٜم٤م سملم هذه إطم٤مدي٨م ،ومحٛمٚمقه٤م قمغم هذه إوضمف اًمثالصم٦م.
( )63

يـ اًمٜمٌََِّّيل  وٓ َقميـ َأطم ٍ
ي٘مقل اًمِمٞم ِ ( :ىم َٞمؾ ًمِ ِ
يؾ َقم ِ
محَدََ َ :ىم ٌْ َؾ اًمتَّ ْٙمٌِْ ِػم َشم ُ٘مق ُل َؿم ْٞمئً٤م؟ َىم َ٤مل :ٓ :إِ ْذ َمل ْ ُيٜمْ َ٘م ْ
يد ُِمي ْـ
إل َُم٤م ِم َأ ْ َ
ْ َ
َ
ِّ
َأ ْص َح٤مسمِ ِف).
هذه اًمزي٤مدة ذيمره٤م اًمِمٞم ُمـ اًمٙمِم٤مف ،وقمٌ٤مرة اإلىمٜم٤معً :مٞمس سملم اإلىم٤مُم٦م واًمتٙمٌيػم دقمي٤مء ُمًيٜمقن ،هيذه قمٌي٤مرة
اإلىمٜم٤مع ،صمؿ قمٚمٚمٝم٤م ص٤مطم٥م اًمٙمِم٤مف ذا اًمٜم٘مؾ قمـ أمحد.
ىم٤مل اًمِمٞم –رمحف اهللَ ( :و َىمدْْ ُقم ِٚم َؿ َأ َّن َيمَثِ ًػما َِم َّ٤م ِذم ِ
محَدََ ).
خيَ٤مًمِ ُ
اإل ْىمٜمََ٤م ِع َواعمُْٜمْ َت َٝمك ُ َ
قص َأ ْ َ
ػ َُمٜمْ ُّْم َ
وم٤مًمذي يٕمتٛمده ُمت٠مظمرو احلٜم٤مسمٚم٦م خيٚمػ ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف أمحد ،ومٙم٠من اًمِمٞم قمٜمدُم٤م اظمتٍم هذه اًمٙمت٥م اعمٕمتٛمدة :وهل:
اإلىمٜم٤مع واًمنمح اًمٙمٌػم واإلٟمّم٤مف ،أراد أن ُيٕمٜمك سمٜمّمقص أمحد ،واظمتٞم٤مر اعمح٘م٘ملم ُمـ أصح٤مسمف ،وهذا ِّسملم.
ومٛمـ ٟمٔمر ذم اظمتّم٤مر اًمِمٞم ًمإلٟمّم٤مف ،جيده ُيٕمٜمك سم٤مظمتٞم٤مرات اًمِمٞم شم٘مل اًمديـ ،وُم٤م اظمت٤مره اعمح٘م٘مقن يمّم٤مطم٥م
اًمٗم٤مئؼ واسمـ اًم٘مٞمؿ  ..وهمػمهؿ ،ويرضمح هذه اًمرواي٤مت ذم اًمٖم٤مًم٥م ،ومٙم٤من ُمًٚمؽ اًمِميٞم اًمٕمٜم٤ميي٦م سمٜمّميقص أمحيد:
( )64

( )65

ومٚمذًمؽ هٜم٤م أشمك سمٜمص أمحد عم٤م يم٤من أفمٝمر ذم اًمدًٓم٦م ُمـ ىمقل اعمت٠مظمريـ.

) (63أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ُمتك ي٘مقم اًمٜم٤مس ًمٚمّمالة ( )646سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة.
اعمحدث ،ذف اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس اعم٘مدد آَصؾ ،اًمدُمِم٘مل ،اعمِمٝمقر سم٤مسمـ
) (64أمحد سمـ احلًـ سمـ قمٌد اهللّ سمـ حمٛمد اسمـ ُىمداُم٦م ،اًمٗم٘مٞمف احلٜمٌكم،
ّ
ىم٤ميض اجلٌؾّ .
ودرس سمٛمٍم ذم ُمدرؾم٦م اًمًٚمٓم٤من طمًـ ،ووزم ُمِمٞمخ٦م ؾمٕمٞمد اًمًٕمداء ،وقم٤مد إمم دُمِمؼ ،ومقزم
شمٗم٘مف سم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،وأومتك ذم ؿمٌٞمٌتفّ ،
٤م اًم٘مْم٤مء ًمٚمحٜم٤مسمٚم٦مً .مف يمت٤مب "اًمٗم٤مئؼ ذم اعمذه٥م"ُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وؾمٌٕملم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م ( 131 /1شمرع٦م .)61
) (65حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي ،اًمٕم٤مرف.
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمٌ٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة ،وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف
اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞم اإلؾمالم اسمـ َّ
شمقاًمٞمػ طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد"  .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخًلم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م
واًمٜمٝم٤مي٦م ( - 523 /18دار هجر) ،واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 174 /5شمرع٦م .)644
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وىمقل اإلُم٤مم أمحد اًمذي ٟم٘مٚمف اًمِمٞم حمٛمد -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -يٗمٞمدٟم٤م سمٛمً٤مئؾ:
اعمً٠مًم٦م إومم :أٟمف ٓ ُينمع اجلٝمر سم٤مًمٜمٞم٦م ،وهٜم٤م ُمً٠مًم٦م ٓ سمد أن ٟمتٜمٌف هل٤م ًمٙمل ٟمٕمرف ُم٤م ُمٕمٜمك اًمٜمٞم٦م؟ وُم٤م ُمٕمٜمك اجلٝمر
٤م؟ اًمٜمٞم٦م واضمٌ٦م وٓ ؿمؽ :حلدي٨م قمٛمر ذم اًمّمحٞمح أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َّٟمَّام إَ ْقمام ُل سمِ٤مًمٜمِّٞم ِ
ي٤متش ،
َّ
َ
َ
أو «سمِ٤مًمٜمِّ َّٞم ِ٦مش  ،واًمٚمٗمٔم٤من ذم اًمّمحٞمح ،وم٤مًمٜمٞم٦م ٓ سمد ُمٜمٝم٤م ،وٓ يّمح اًمٕمٛمؾ إٓ ٤م ،وىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ:
( )66

( )67

«إِ َّٟم ََّامش ،إن إذا دظمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م اًمٙم ٤موم٦م شمٗمٞمد احلٍم ،أي ٓ :يّميح اًمٕمٛميؾ إٓ سمٜمٞمي٦م شمّميححف أو شمٗمرىميف سميلم اعمًيتح٥م
واًمقاضم٥م ُمٜمف.
وسملم ،ومقىمقف اًمرضمؾ ذم اًمّمػ ورومٕمف اًمٞمديـ ،وظمروضمف ُمـ سمٞمتف وشمقو١مه ،هذه قمالُم٤مت قمغم
وم٤مًمٜمٞم٦م أُمره٤م ؾمٝمؾ ِّ
وضمقد اًمٜمٞم٦م ومال َتت٤مج هل٤م ،وًمٙمـ اًمٜم٤مس خيٓم١مون ذم أُمر اًمٜمٞم٦م ُمـ صمالصم٦م أوضمف ،وسمٕمْمٝمؿ يٙمقن ظمٓم١مه ُمريمًٌ٤م:
اًمقضمف إول :أن سمٕمْمٝمؿ ئمـ أن اًمٜمٞم٦م َتت٤مج إمم ٟمٞم٦م ،ومٌٕمض اًمٜم٤مس ي٘مقل :إن اًمٜمٞم٦م َتت٤مج إمم ٟمٞم٦م! يمٞمػ اًمٜمٞم٦م َتت٤مج
إمم ٟمٞم٦م؟! إذا وىمػ ذم اًمّمػ يريد أن يّمكم وىمػ هٜمٞمٝم٦م وٓ يتٙمٚمؿ ،ويًتِمٕمر اًمٜمٞم٦م ىمٌؾ أن ي٘ميػ ذم اًمّميػ ،وهيذه
ٍ
صميقان
سمدقم٦م طمٙم٤مه٤م اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  ،وىم٤مل :إن هذه ُمـ اًمٌدع اعمحدصم٦م ،وهل ٟمٞمي٦م اًمٜمٞمي٦م ،وهيل أن شم٘ميػ ذم اًمّميػ
( )68

شمًتذيمر اًمٜمٞم٦م ،وهذا همػم ُمنموع.
اًمقضمف اًمث٤مين :اًمتٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م ،يمٞمػ شمتٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م؟ أن يٙمٚمؿ اعمرء ٟمٗمًف ،ومٞم٘مقلٟ :مقيي٧م أصيكم اًمٔمٝمير ،ومٝميذا يًيٛمك
اًمتٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م.

)ُ (66متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب سمدء اًمقطمل ،سم٤مب سمدء اًمقطمل ()1
)ُ (67متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء إن إقمامل سم٤مًمٜمٞم٦م واحلًٌ٦م وًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى (، 5474 ،3898 ،2529 ،54
 ،)6953 ،6689وُمًٚمؿ يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب ىمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :-إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٦م (.)1947
) (68قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض سمـ قمٛمرو سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض ،اًم٘م٤ميض أسمق اًمٗمْمؾ اًمٞمحّمٌل إٟمدًمز ،صمؿ اًمًٌتل اعم٤مًمٙمل .اإلُم٤مم إوطمد،
اًمٕمالُم٦م ؿمٞم اإلؾمالمَ .تقل ضمدهؿ ُمـ إٟمدًمس إمم وم٤مس ،صمؿ ؾمٙمـ ؾمٌت٦م .مل حيٛمؾ اًمٕمٚمؿ ذم احلداصم٦م .وًمد ذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمٌٕملم وأرسمع ُمئ٦م،
وشمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم ومخس ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 212 /24شمرع٦م  ،)136واإلطم٤مـم٦م ذم أظمٌ٤مر همرٟم٤مـم٦م (.)222 /4
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شمٙمٌػما أو ٟمحقه ،يميام يٗمٕميؾ سمٕميض
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :اجلٝمر سم٤مًمٜمٞم٦م ،وم٤مًمذي ضمٝمر سم٤مًمٜمٞم٦م ويرومع صقشمف ٤م ،يمام ًمق يم٤مٟم٧م
ً
ضمٝم٤مل اًمٜم٤مس ،ومٞمٙمقن أظمٓم٠م صمالصم٦م أظمٓم٤مء :ضمٝمر اًمٜمٞم٦م ،وشمٚمٗمظ ٤م ،وٟمقى ٟمٞم٦م ًمٚمٜمٞم٦م ،ومٝمذا يًٛمك اخلٓم٠م اعمريم٥م :هلذا ي٘مقل
ؿمٞم اإلؾمالم :اًمتٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م سمدقم٦م ،واجلٝمر ٤م أقمٔمؿ ظمٓم ً٠م وزًمالًً.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أٟمف يٗمٞمدٟم٤م أٟمف ًمٞمس سملم اإلىم٤مُم٦م واًمتٙمٌػم دقم٤مء ،وهؾ ينمع اًمدقم٤مء ُمٓمٚم ً٘م٤م؟ ىم٤مًمقا :أٟمف ًمٞمس سمٞمٜمٝمام دقم٤مء
ُمًٜمقن ،وإٓ ومٚمق دقم٤م اعمرء سمدقم٤مء ُمٓمٚمؼ ضم٤مز ،ومٚمق ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ،وقم٤مومٜمل ،وأقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِميٞمٓم٤من اًميرضمٞمؿ...
ودقم٤م اهلل سمام ؿم٤مء ،ىم٤مًمقا :جيقزٟٕ :مف مل يدقمق ذا اًمدقم٤مء قمغم أٟمف ؾمٜم٦م ،وإٟمام دقم٤م سمف قمغم أٟمف دقم٤مء ُمٓمٚمؼ ،وىمد يم٤من اإلُم٤مم
أمحد -يمام ٟم٘مؾ ذم اًمٗمروع -أطمٞم٤م ًٟمً٤م إذا ُأىمٞمٛم٧م اًمّمالة دقم٤م ىمٌؾ اًمتٙمٌػم.
وم٘مقل اًمِمٞم َ ( :مل ْ ُيٜمْ َ٘م ْؾ َقم ِـ اًمٜمٌََِّّ ِّل َ وٓ َقم ْـ َأ َطم ٍد ُِم ْـ َأ ْص َح٤مسمِ ِف) َ
ر ٌء) ،أيً :مٞمس هٜم٤مك دقم٤مء ُمًٜمقن ،أُم٤م
(مل ْ ُيٜمْ َ٘م ْؾ َ ْ
ُمٓمٚمؼ اًمدقم٤مء ومٚمٞمس َمٜمق ًقم٤م ،وهذا هق ُمٜمّمقص اإلُم٤مم أمحد -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -وقمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :ذم ىمْمٞم٦م ُم٤م سملم إذان واإلىم٤مُم٦م ،وهؾ ينمع اًمدقم٤مء سمٕمد اإلىم٤مُم٦م؟
صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ -أٟمف ىم٤ملَُ « :م ْـ َىم َ٤مل ُِمثْ ِؾ َُم٤م َي ُ٘م ُ
قل اعمُْ َ١م ِّذ ُن ُصم َّؿ َد َقم٤مَ ،وم َ٘م َ٤مل :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َر َّب َه ِذ ِه
ِ
ِ
اًمّمالَ َِة ا ًْم َ٘م ِ٤مئ َٛم ِ٦مَ ...طم َّ٘م ْ٧م ًَم ُف َؿم َٗم٤م َقمتِلش ُِ ،مـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ىم٤مل :إن اإلىم٤مُم٦م ُينمع ومٞمٝمي٤م اًميدقم٤مء ُمثيؾ
اًمدََّّ ْقم َقة اًمتََّّ٤م َُّم٦م َو َّ
( )69

إذان ،وهذا اظمتٞم٤مر اًمِمٞم قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز ،ويًتدل َُمـ ىم٤مل ذا اًم٘مقل سمام صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وآًميف

) (69اجلزء إول ُمـ احلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ؾمٛمع اعمٜم٤مدي ( ،)611وُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب
اؾمتحٌ٤مب اًم٘مقل ُمثؾ ىمقل اعم١مذن عمـ ؾمٛمٕمف (ُ ) 383مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ،وًمٗمٔمٝمام (إذا ؾمٛمٕمتؿ اًمٜمداء وم٘مقًمقا ُمثؾ ُم٤م ي٘مقل اعم١مذن)،
وسم٤مىمل احلدي٨م أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب اًمدقم٤مء قمٜمد اًمٜمداء (ُ ) 614مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ،وًمٗمٔمفُ« :مـ ىم٤مل طملم يًٛمع
اًمٜمداء :اًمٚمٝمؿ رب هذه اًمدقمقة اًمت٤مُم٦م ،واًمّمالة اًم٘م٤مئٛم ٦م ،آت حمٛمدا اًمقؾمٞمٚم٦م واًمٗمْمٞمٚم٦م ،واسمٕمثف ُم٘م٤مُم٤م حمٛمقدا اًمذي وقمدشمف :طمٚم٧م ًمف ؿمٗم٤مقمتل
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مش.

آداب المشي إلى الصالة
لم ُيم ُِّؾ َأ َذا َٟم ْ ِ
َلم َصالَ ٌةش  ،وم٤مإلىم٤مُم٦م شمًٛمك أذا ًٟمً٤م ،واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَُ « :م ْـ َىم َ٤مل ُِمثْ َؾ َُم٤م
وؾمٚمؿ -أٟمف ىم٤ملَ « :سم ْ َ
( )74

َي ُ٘م ُ
قل اعمُْ َ١م ِّذ ُنش ،ومتِمٛمؾ إذاٟملم :إذان إول وإذان إظمػم اًمذي يٙمقن ىمٌؾ اًمّمالة ،و ُيًٛمك اإلىم٤مُم٦م.
اعمً٠مًم٦م اًمراسمٕم٦م :أن سمٕمض اًمٜم٤مس إذا اٟمتٝم٧م اإلىم٤مُم٦م ،يزيد دقم٤م ًء ومٞم٘مقل :أىم٤مُمٝم٤م اهلل وأداُمٝم٤م ،وهذا اًمذي يٕمٜمٞميف أهيؾ
اًمٕمٚمؿ سم٠مٟمف همػم ُمنموعٕ :ن َُمـ ىم٤مل :أىم٤مُمٝم٤م اهلل وأداُمٝم٤م ،ىم٤مل :هذه اجلٛمٚم٦م قمغم أؾم٤مس أهن٤م ؾميٜم٦م وواردة ،وهيذا ًميٞمس
يمذًمؽ ،ومدل ذًمؽ قمغم أن هذ ه اجلٛمٚم٦م همػم ُمنموقم٦م :سمؾ هل ُمـ اعمحدصم٤مت ذم ديـ اهلل -قمز وضمؾ.
ِ
ٍ ِ
يقي ِ
قف
اًمّمي ُٗم َ
اإل َُمي٤م ُم ُّ
يؿ ُي ًَ ِّ
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم( :إِ ْذ َمل ْ ُيٜمْ َ٘م ْؾ َقم ِـ اًمٜمٌََِّّ ِّل َ وٓ َقم ْـ َأ َطمد ُم ْـ َأ ْص َح٤مسمِفُ ،صم َّ
سمِٛمح٤م َذ ِاة اعمَٜمَ ِ
٥م َوإَ ْيم ُٕم ِ
َ٤ميم ِ
٥م).
ُ َ
ىمقًمفُ ( :صم َّؿ ُي ًَ ِّقي ِ
اإل َُم٤م ُم) ،شمًقي٦م اإلُم٤مم اًمّمٗمقف شمٙمقن سم٠مطمد أُمريـ :إول :سم٤مًمٗمٕمؾ ،واًمث٤مين :سم٤مًم٘مقل ،واًمتًقي٦م
سم٤مًمٗمٕمؾ أن يذه٥م اإلُم٤مم سمٜمٗمًف ومٞمًقي سملم اًمّمٗمقف :اعمٜم٤ميم٥م واًمّمدور ..وٟمحق ذًمؽ ،وضم٤مء قمـ أٟمس -ريض اهلل
( )71

قمٜمف -أٟمف يم٤من ًمف قمّم٤م ،ومٚمام ؾمئؾ قمـ ذًمؽ ،ىم٤ملً :مٞمًقي ٤م اًمّمٗمقف ،ومٙم٤من أٟمس يًقي ٤م اًمّمٗمقف  ،ومٝميذا ومٕميؾ
( )72

اإلُم٤مم ،ومٞمًتح٥م ًمإلُم٤مم سمٗمٕمٚمف أن يًقيف ،أُم٤م اًمتًقي٦م سم٤مًم٘مقل ومٞم٘مقل :اؾمتقوا ..وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمٙمٚمامت اًمتل صمٌت٧م قمـ
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،وىمقًمف( :سمِٛمح٤م َذ ِاة اعمَٜمَ ِ
٥م َوإَ ْيم ُٕم ِ
َ٤ميم ِ
٥م) ،اعمٜم٤ميم٥م :ـمرف اًمٙمتػ ،وإيمٕم٥م :هن٤مي٦م اًم٘مدم.
ُ َ
( )73

)ُ (74متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب يمؿ سملم إذان واإلىم٤مُم٦م وُمـ يٜمتٔمر اإلىم٤مُم٦م ( ،)624وُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ
وىمٍمه٤م ،سم٤مب سملم يمؾ أذاٟملم صالة (ُ )838مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ اعمزين.
( ) 71أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر .اإلُم٤مم ،اعمٗمتل ،اعم٘مرئ ،اعمحدث ،راوي٦م
اإلؾمالم ،أسمق محزة إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدين ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وىمراسمتف ُمـ اًمٜمً٤مء ،وشمٚمٛمٞمذه ،وشمٌٕمف ،وآظمر
ووًم ِد َ
وًمده َ
أصح٤مسمف ُمقشم٤م ،وروى قمٜمف قمٚمام ع٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع َت٧م اًمِمجرة .دقم٤م ًمف اًمٜمٌل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ َ
وًم ِده ٟمحقا ُمـ ُمئ٦م
ْٟمٗمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 53 :شمرع٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( 126 /1شمرع٦م .)277
( )72وٕمٞمػ :أ ظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب شمًقي٦م اًمّمٗمقف ( )669سمٜمحقه ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
( ) 73أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب شمًقي٦م اًمّمٗمقف وإىم٤مُمتٝم٤م (ُ ،)432مـ طمدي٨م أيب ُمًٕمقد.

آداب المشي إلى الصالة
اًمّم َح٤م َسم َ٦م َيمَ٤م ُٟمُقا ُي ًَ ُّقو َن َسم ْٞمٜمَ ُٝم َامش  ،ومدل قمغم أن
واعمً٤مواة سمٞمٜمٝمام صم٤مسمت٦م ذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم « َأ َّن َّ
()74

( )75

اعمً٤مواة سمٞمٜمٝمام ؾمٜم٦م ،واًمّمح٤مسم٦م ٓ يٗمٕمٚمقن ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ذاهتؿ ،وإٟمام يٙمقن سمام رأوه ُمـ ومٕمؾ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أو
أُمره ،وظم٤مص٦م أن اًمّمالة َم٤م يٙمثر ومٕمٚمٝم٤م ،وىمد يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ؿمدة ُمً٤مواهتؿ ،يٚمتّمؼ سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض ،يمام صمٌ٧م ُميـ
طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم اًمً٤مسمؼ.
ِ
ػ إَ َّو ِل َوم٤مَٕ َّو ُل).
اًمّم ِّ
(و ُي ًَ ُّـ َشم ْٙمْٛم ُٞمؾ َّ
ي٘مقل اًمِمٞم َ :
إيمامل اًمّمٗمقف ؾمٜم٦م ،واًمدًمٞمؾ قمغم ؾمٜمٞمتف ُم٤م صمٌ٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ أن اًمٜمٌل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -ىمي٤ملَ « :أَٓ
ِ
ِ ِ
يػ إَ َّو َل،
اًمّم َّ
َشم َُّم ُّٗمق َن َيم ََام َشم َُّم ُّ
ػ اعمَْالََئ َٙم ُ٦م قمٜمْْدََ َر ِّ َ٤م؟ش ،ىمي٤مًمقا :ويمٞميػ شمّميػ اعمالئٙمي٦م قمٜميد ر ي٤م؟ ىمي٤ملُ « :يت ُّٛميق َن َّ
ِ
ػ إَ َّو ِل َوم٤مَٕ َّو ُل) ،يدل قمغم أن مت٤مم اًمّمػ إول ًمٞمس واضمًٌي٤م،
اًمّم ِّ
اًمّم ِّ
(و ُي ًَ ُّـ َشم ْٙمْٛم ُٞمؾ َّ
ػش  ،ىمقًمفَ :
اصق َن ِذم َّ
ؽم ُّ
َو َي َ َ
ومٞمجقز أن يٙمقن اًمّمػ إول ومٞمف صمالصم٦م ،واًمث٤مين ومٞمف ٟمحق ذًمؽ ،وإن يم٤من اًمّمػ إول ومٞمف ُمٙم٤من ٍ
ظم٤مل ،واًمدًمٞمؾ قميغم
( )76

ذًمؽ :أٟمف ًمق ىمٞمؾ سمقضمقب إمت٤مم اًمّمػ إولً ،مٙم٤من ومٞمف طمرج قمغم اًمٜم٤مس ،إذ أطمٞم٤م ًٟمً٤م يٙمقن اًمّمػ ـمقيالًً ،أو ٓ ُمٜمتٝمك
ًمف يمٛمـ يّمكم ذم ومالة ،وم٤مًمّمػ إول ٓ ُمٜمتٝمك ًمف ،وًمق ىمٚمٜم٤م سمقضمقب إمت٤مم اًمّمػ إول ًمٚمزم ُمـ ذًمؽ طمرج وُمِمي٘م٦م
ؿمديدان ،ومدل ذًمؽ قمغم أن إمت٤مم اًمّمػ إول إٟمام هق ؾمٜم٦م ،وؾمٞم٠ميت -إن ؿم٤مء اهلل -اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ.
لم ،وؾم ُّدُّ َظم َٚم ِؾ اًمّم ُٗم ِ
ِ
قف).
ُّ
(و َشم ََر ُّ
ىم٤ملَ :
اص اعمَ ْ٠م ُُمقُم َ َ َ

( ) 74اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم سمـ ؾمٕمد سمـ صمٕمٚمٌ٦م ،أسمق قمٌد اهلل إٟمّم٤مري اخلزرضمل .أُمف قمٛمرة سمٜم٧م رواطم٦م .وًمد ىمٌؾ ووم٤مة اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمثامين
ؾمٜملم ،وهق أول ُمقًمقد ًمألٟمّم٤مر سمٕمد اهلجرةً ،مف وٕسمقيف صحٌ٦م .ؾمٛمع ُمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .روى قمٜمف :اسمٜم٤مه حمٛمد وسمِمػم واًمِمٕمٌل
وأسمق إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل وهمػمهؿ .اؾمتٕمٛمٚمف ُمٕم٤موي٦م قمغم محص ،صمؿ قمغم اًمٙمقوم٦م ،واؾمتٕمٛمٚمف قم ٚمٞمٝم٤م سمٕمده اسمٜمف يزيد ،ومٚمام ُم٤مت يزيد :دقم٤م اًمٜم٤مس إمم
سمٞمٕم٦م قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سم٤مًمِم٤مم ،ومخ٤مًمٗمف أهؾ محص ،وم٠مظمرضمقه ُمٜمٝم٤م ،واشمٌٕمقه ،وىمتٚمقه ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م أرسمع وؾمتلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص:
 723شمرع٦م  ،)2596واإلص٤مسم٦م ( 444/6شمرع٦م .)8734
( )75ذيمره اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب إًمزاق اعمٜمٙم٥م سم٤معمٜمٙم٥م واًم٘مدم سم٤مًم٘مدم ذم اًمّمػ ،سمٜمحقه.
( ) 76أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب إُمر سم٤مًمًٙمقن ذم اًمّمالة واًمٜمٝمل قمـ اإلؿم٤مرة سم٤مًمٞمد ورومٕمٝم٤م قمٜمد اًمًالم (ُ ،)434مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ
ؾمٛمرة.

آداب المشي إلى الصالة
شمراص اًمّمٗمقف ،وؾمد اخلٚمؾ ؾمٜم٦م ذم ُمِمٝمقر ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد قمٜمد اعمت٠مظمريـ ،واظمت٤مر اًمِمٞم شم٘ميل اًميديـ ،
( )77

وىم٤مل اًمٔم٤مهري٦م سم٤مًمقضمقب ،وُمٗمٝمقم يمالم اًمِمٞم وضمقب اًمؽماصً ،مٙمـ ُمِمٝمقر اعمذه٥م أن ؾمد اخلٚمؾ واًمؽماص ؾمٜم٦م.
ػ َأ ْوم َْم ُؾ).
(و َي ْٛمٜمَ ُ٦م ُيم ُِّؾ َص ٍّ
ىم٤ملَ :
أي أومْمؾ ُمـ يً٤مرهً :مٗمٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا ي٘مّمدون ُمٞم٤مُمـ اًمّميٗمقف ،وروي قمٜميد
اإلُم٤مم أمحد أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َّن اهللَ وُمالَ َِئ َٙمتَف يّم ُّٚمق َن َقم َغم ُمٞم ِ٤مُم ِـ اًمّم ُٗم ِ
قفش  ،وقمغم ذًمؽ وم٢من
ُّ
ََ
ُُ َ
َ َ
( )78

ضميدا ا وٓ يًيت٘مٞمؿ
يٛملم اًمّمػ ُمع اًمٌٕمد أومْمؾ ُمـ اًمٞمً٤مر ُمـ اًم٘مرب ،وأُم٤م طمدي٨مُ « :و ِّؾمي ُٓمقا إِ َُمي٤م َُم ُٙم ُْؿش ،ومْميٕمٞمػ ا
ًمالطمتج٤مج سمف ،ومدًمٜم٤م ذًمؽ قمغم أن اًمٞمٛملم أومْمؾ ُمٓمٚم ً٘م٤م.
(و ُىم ْر ُب إَ ْوم َْم ِؾ ُِم َـ ِ
اإل َُم٤م ِم).
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهللَ :
أي :ويًتح٥م ىمرب إومْمؾ ُمـ اإلُم٤مم ،وُمٕمٜمك ىمرب إومْمؾ :أي اًمرضمؾ اًمذي يٙمقن وم٤مويالً سمحًي٥م قمٚمٛميف
وؾمٜمف ..وٟمحق وؾم٤مئؾ اًمتٗمْمٞمؾ اًمنمقمل ،وم٢من إَ ْو َمم أن يٙمقن أىمرب ًمإلُمي٤ممً :م٘ميقل اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ:
«ًمِ َٞم ِٚم َٞمٜمِل ُِمٜمْ ُْؽُ ْم ُأو ًُمقا إَ ْطمالَ ِم َواًمٜمُّ َٝمكش  ،ومٌلم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمًيٜم٦م أن يٙميقن إىميرب ًميف أوًميقا
( )79

إطمالم واًمٜمٝمك ،واًمٗم٤مئدة ُمـ يمقهنؿ إىمرب ًمف أٟمف إذا أظمٓم٠م اإلُم٤مم ومتحقا قمٚمٞمف ،وم٤مًمًٜم٦م أن يٗمتح قمغم اإلُمي٤مم حليدي٨م
أطمدً ا ُمـ أوزم إطمالم واًمٜمٝمك.
قمكم  ،أو إذا ٟم٤مسمف رء ،ومٞمًتخٚمػ ً
ٍّ
( )80

احلراين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل،
( ) 77شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل ،وٟمٍم
سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ و ؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر
اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرع٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 14 /7شمرع٦م .)619
( ) 78مل أىمػ قمٚمٞمف ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ،ووضمدشمف ذم أيب داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ يًتح٥م أن يكم اإلُم٤مم ذم اًمّمػ ويمراهٞم٦م اًمت٠مظمر (،)676
واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ومْمؾ ُمٞمٛمٜم٦م اًمّمػ (ُ ) 1445مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
( ) 79أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب شمًقي٦م اًمّمٗمقف وإىم٤مُمتٝم٤م وومْمؾ إول وم٤مٕول (ُ ،)432مـ طمدي٨م أيب ُمًٕمقد.
( )84أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ُمقىمقوم٤م  ،444/1وصححف اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص احلٌػم .512 /1
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ويتقضمف آؾمتحٌ٤مب هٜم٤م ًمِمخّملم :اًمِمخص إولَُ :مـ يم٤من أومْمؾ ،أيُ :ميـ يمي٤من ذا قمٚميؿ وصيالح وهيدى
يمثيػما ُميـ
وشم٘مك ،وطمٗمظ ًمٙمت٤مب اهلل -قمز وضمؾ ،ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن يت٘مل اهلل -قمز وضمؾ -وٓ يت٠مظمر قمـ اًمّميالة ،ومي٢من
ً
دائام يت٠مظمرون ،وهذه قمالُم٦م ؾمقء ،سمؾ إومم قمغم اعمرء أن يٙمقن هيق
اعمحًقسملم قمغم اًمّمالح واهلدىً ،مألؾمػ ٟمراهؿ ً
إومم وإىمرب ،وأن يً٤مسمؼ إمم اًمّمػ إول سمؾ إمم اًمدٟمق ُمـ اإلُم٤مم.
وم٘مد ضم٤مء قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م -ريض اهلل قمٜمف ورمحف -أٟمف ىم٤ملُ :م٤م وم٤مشمتٜمل شمٙمٌػمة اإلطمرام وٓ اًمّمػ إول ُمٜمذ
( )81

أرسمٕملم ؾمٜم٦م ذم ُمًجد اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
قمٚمام وشم٘مك وطمٗم ًٔم٤م ًمٙمت٤مب اهلل -قمز وضمؾ ،وؿمٞمئً٤م ُمـ ؾميٜم٦م اًمٜمٌيل -
وم٤مًمقاضم٥م قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ،وظم٤مص٦م إذا أويت ً
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن يت٘مل اهلل -قمز وضمؾ -ذم ٟمٗمًف وًمٞمٌ٤مدر ًمٚمّمالة ،وٓ ٟم٘مقل ًمف :طم٤مومظ قمغم اًمّمالة ،اعمح٤مومٔمي٦م
هذه ًمٞمس ًمؽ ومٞمٝم٤م ُمٜم٦م ،وإٟمام جي٥م قمٚمٞمؽ أن شمٙمقن ظمٚمػ اإلُم٤ممً :مذًمؽ يًتٜمٙمر قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يتي٠مظمر ،ويٕمي٤مب
ؿمديدً ا ،وم٢من ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ يٕم٤مب قمٚمٞمف ُم٤م ٓ يٕم٤مب قمغم همػمه.
قمغم ذًمؽ قمٞم ًٌ٤م
ً
دائام ،ومدظمؾ ُمرة اعمًجد ومرأى ىمٌٚمف صمالصم٦م ،وم٘م٤مل :راسمع صمالصم٦م ،وًمٞمس راسمع صمالصمي٦م سمٌٕمٞميد ،
ويم٤من اسمـ ُمًٕمقد يٌٙمر ً
( )82

ومٙم٠مٟمف يٕمد َُمـ ؾمٌ٘مفَ ،م٤م يدل قمغم أٟمف ذم اًمٕم٤مدة أٟمف يٌٙمر.
اًمِمخص اًمث٤مين :هذا آؾمتحٌ٤مب يتقضمف ًمٖمػم ذي اًمٗمْمؾ ،ومٚمق يم٤من اصمٜم٤من ىمد دظمال اعمًجد ُم ًٕم٤م ،وم٤مًمًٜم٦م أن ي٘مدم ذو
اًمٗمْمؾ ًمٚمٛمٙم٤من اًمذي يكم اإلُم٤ممً :مٚمٗم٤مئدة اًمتل ذيمرت ًمٙمؿ ،وهل أٟمف رسمام يٗمتح قمغم اإلُم٤مم ،أو يًيتخٚمٗمف اإلُمي٤مم ،أُمي٤م

( ) 81ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م سمـ طمزن سمـ أيب وه٥م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مئذ سمـ قمٛمران سمـ خمزوم سمـ ي٘مٔم٦م .اإلُم٤مم اًمٕمٚمؿ ،أسمق حمٛمد اًم٘مرر اعمخزوُمل ،قم٤ممل أهؾ
اعمديٜم٦م ،وؾمٞمد اًمت٤مسمٕملم ذم زُم٤مٟمف .رأى قمٛمر ،وؾمٛمع قمثامن ،وقمٚمٞم٤م ،وظمٚم٘م٤م ؾمقاهؿ .وىمٞمؾ :إٟمف ؾمٛمع ُمـ قمٛمر .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :أطمد
اًمٕمٚمامء إصمٌ٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٙمٌ٤مرُ ،مـ يمٌ٤مر اًمث٤مٟمٞم٦م ،اشمٗم٘مقا قمغم أن ُمرؾمالشمف أصح اعمراؾمٞمؾ .وًمد ًمًٜمتلم ُمْمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف،-
وىمٞمؾٕ :رسمع ُمْملم ُمٜمٝم٤م سم٤معمديٜم٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ذم ظمالوم٦م اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ وه ق اسمـ مخس وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل
( 66 /11شمرع٦م  ،)2358وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 217 /4شمرع٦م .)88
( ) 82وٕمٞمػ :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إوم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتٝمجػم إمم اجلٛمٕم٦م ( ،) 1494سمٚمٗمظ :راسمع أرسمٕم٦م وُم٤م راسمع أرسمٕم٦م
سمٌٕمٞمد ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضمف :وٕمٞمػ.
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شم٠مظمػم اًمً٤مسمؼ وشم٘مديؿ اعمت٠مظمر ،وم٢مٟمف همػم ُمنموعٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سملم أن هذه إُم٤ميمـ ٓ متٚمؽ ،وٓ
شمٙمقن سم٤مٓظمتّم٤مص ،إٟمام هل عمـ ؾمٌؼ ،وىمد صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف ىم٤ملُِ « :مٜمًًك عمَِ ْـ َؾم ٌَ َؼش  ،ويميذا
( )83

اعمًجد عمـ ؾمٌؼ ،وىمد ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمف ٓ جيقز احلجز ومٞمف سمِمامغ وهمؽمة وٟمحقمه٤م.
وهٜم٤م ٟمٙمت٦م وم٘مٝمٞم٦م ،وهل أن اًمٗم٘مٝم٤مء -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم -يٌحثقن ُمً٠مًم٦م احلجز ذم اعمً٤مضمدً ،مٞمس ذم سم٤مب اًمّميالة،
وإٟمام ذم سم٤مب إطمٞم٤مء اعمقات ،وذًمؽ قمٜمدُم٤م شمٙمٚمٛمقا قمـ اًمتحجيػم ،واًمتحجيػم ًميٞمس إطمٞمي٤م ًء سميؾ هيق ُم٘مدُمي٦م اإلطمٞمي٤مء،
وم٤مًمتحجػم ُمٜمف ذم إُم٤ميمـ ،وُمٜمٝم٤م اعمً٤مضمد.
٤مل َأو ُهل٤م ،و َذه٤م ِ
ِ
آظم ُر َه٤م).
اًمر َضم ِ َّ َ َ ُّ َ
ىم٤ملَ ( :و َظم ْ ُػم ُص ُٗمقف ِّ
قف اًمٜمًِِّّ ِ
آظمرهي٤م ،و َظميػم صي ُٗم ِ
ِ
ِ
ِ
ي٤مء
ذ َهي٤م ُ َ َ ْ َ ُ
َ
حلدي٨م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِ َّن َظم ْ َػم ُص ُٗمقف ِّ
اًمر َضم٤مل َأ َّو ُهل َي٤مَ ،و َ َّ

ِ
ذ َه٤م َأ َّو ُهل َ٤مش  ،احلدي٨م رواه ُمًٚمؿ ذا اًمٚمٗمظ اًمذي ذيمره اًمِمٞم .
آظم ُر َه٤مَ ،و َ َّ
()84

وهذا احلدي٨م ومٞمف ُمً٤مئؾ:
اعمً٠مًم٦م إومم :أهيام أومْمؾ ،اًمّمػ إول أم إدراك اًمريمٕم٦م؟ وم٤مًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :ظميػم صي ُٗم ِ
قف
ُْ ُ

اًمر َضم ِ
٤مل َأ َّو ُهل َ٤مش ،أي :إذا دظمٚم٧م ذم اًمّمػ إول ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م أومْمؾ ،أم شمدظمؾ ذم اًمّمػ اًمث٤مين ُمع إدراك اًمريمٕمي٦م
ِّ
اًمث٤مٟمٞم٦م؟ وم٠مهيام أومْمؾ :إدراك اًمّمػ إول أم إدراك اًمريمٕم٦م؟

ومٞمٝم٤م يمالم ـمقيؾ ،واًمذي ىمرره اسمـ ُمٗمٚمح  ،ورضمحف سمٕمد ذيمر اخلالف اًمٓمقيؾ ذم داظمؾ اعمذه٥م :أن إدراك اًمّمػ
( )85

إول أومْمؾ ،إٓ ذم اًمريمٕم٦م إومم واًمريمٕم٦م إظمػمةٕ :ن إدراك اًمريمٕمي٦م إومم ومٞمٝمي٤م إدراك ًمتٙمٌيػمة اإلطميرام ،وأُمي٤م

( )83وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ( ،) 25718وأسمق داود :يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ ،سم٤مب َتريؿ طمرم ُمٙم٦م ( ،) 2419واًمؽمُمذي :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن ُمٜمك
ُمٜم٤مخ ُمـ ؾمٌؼ ( ،) 881وىم٤مل طمًـ صحٞمح ،واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ ،سم٤مب اًمٜمزول سمٛمٜمك ( ) 3446سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ،ىم٤مل إًمٌ٤مين
ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
( ) 84أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب شمًقي٦م اًمّمٗمقف وإىم٤مُمتٝم٤م وومْمؾ إول وم٤مٕول (ُ ،)444مـ طمدي٨م أيب هريرة.
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ٌ
إدراك ًمٚمجامقم٦م ،وأُم٤م اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م إن يم٤مٟم٧م اًمّمالة رسم٤مقمٞم٦م أو اًمث٤مٟمٞم٦م ،وم٤مٕومم إدراك
اًمريمٕم٦م إظمػمة وم٢مدرايمٝم٤م
اًمّمػ إول ،وًمٞمس اعم٘مدم ،وإٟمام ٟم٘مقل :إول ،أي :اًمّمػ اًمذي يكم اإلُم٤مم.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ذيمر سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء أن ظمػم صٗمقف اًمٜمً٤مء آظمره٤م ،ومٞمام ًمق يم٤من مل يٙمـ سملم اًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء وم٤مصيؾ،
واهلل أقمٚمؿ سمّمح٦م ذًمؽ ،ذيمر ذًمؽ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٠مظمريـ.
ِ
ِ
ىم٤ملُ ( :صم َّؿ َي ُ٘م ُ
ْؼم").
قل َو ُه َق َىم٤مئ ٌؿ َُم َع ا ًْم ُ٘مدْْ َرة" :اهللُ َأ ْيم َ ُ
هذه اجلٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م ُمً٤مئؾ:
اعمً٠مًم٦م إومم :ىمقًمف ( َي ُ٘م ُ
قل َو ُه َق َىم ِ٤مئ ٌؿ) ،ومال شمّمح اًمّمالة إٓ ُمـ ىم٤مئؿً :م٘مقل اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -ذم
طمدي٨م قمٛمران ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري« :ص َّؾ َىم ِ٤مئامَ ،وم٢مِ ْن َمل َشمًَتََٓمِع َوم َ٘م ِ
٤مقمدًً اَ ،وم٢مِ ْن َمل َشم ًَْتََٓمِ ْع َوم َٕم َغم َضمٜمْ ٍ
ْ٥مش  ،عم٤م يم٤من قمٛمران
ْ ْ ْ
َ
ً
ْ
( )86

( )87

ُمّم٤م ًسم٤م سم٤مًمٌقاؾمػم.
وأهؿ اًم٘مٞم٤مم :اًم٘مٞم٤مم ًمٚمتٙمٌػم ،صمؿ يٚمٞمف ُم٤م ي٘م٤مم ًمف :يم٤مًم٘مراءة واًمريمقع واًم٘مٞم٤مم سمٕمد اًمريمقع ،ومٕمغم ذًمؽ ًمق يم٤من اًمِمخص
ضم٤مًمًي٤م إٓ َُميـ مل يٙميـ
ىم٤مئام صميؿ اضمٚميس ،وٓ يٙميؼم
ً
ىم٤مئام ،وًمٙمٜمف ٓ يًتٓمٞمع آؾمتداُم٦م ،ومٜم٘مقل :يمؼم ً
ُمًتٓمٞم ًٕم٤م ًمٚمتٙمٌػم ً
ُمًتٓمٞم ًٕم٤م اًم٘مٞم٤مم ُمٓمٚم ً٘م٤م.

( )85حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح سمـ ُُم َٗم ِّر ٍج ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل اًمراُمٞمٜمل ،اعم٘مدد ،احلٜمٌكم .شمٗم٘مف سمِمٞم اإلؾمالم ،وأيمثر ُمـ ُمالزُمتف ،شمٗمرس ومٞمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
خم٤ميؾ اًمٜمٌقغ ،طمتك ىم٤مل ومٞمفُ" :م٤م أٟم٧م اسمـ ُمٗمٚمح ،أٟم٧م ُمٗمٚمح" ً .مف ُم١مًمٗم٤مت ُمٚمٞمح٦مُ :مٜمٝم٤م :اًمٗمروع ،وأداب اًمنمقمٞم٦م .وًمد ىمريٌ٤م ُمـ ؾمٜم٦م قمنم
وؾمٌع ُمئ٦م ،وشمقذم صمالث وؾمتلم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( )657 /18واًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م ( 1489 /3شمرع٦م .)723
( )86قمٛمران سمـ طمّملم سمـ قمٌٞمد سمـ ظمٚمػ ،أسمق ٟمجٞمد اخلزاقمل .اًم٘مدوة اإلُم٤مم ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-أؾمٚمؿ هق وأسمقه وأسمق
هريرة ؾمٜم٦م ؾمٌع .وًمف قمدة أطم٤مدي٨م .ووزم ىمْم٤مء اًمٌٍمة ،ويم٤من قمٛمر سمٕمثف إمم أهؾ اًمٌٍمة ًمٞمٗم٘مٝمٝمؿ ،ومٙم٤من احلًـ حيٚمػُ :م٤م ىمدم قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٍمة
ظمػم هلؿ ُمـ قمٛمران سمـ احلّملم .يم٤م ن جم٤مب اًمدقمقة ومل يِمٝمد اًمٗمتٜم٦م .شمقذم سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخًلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 521 :شمرع٦م
 ،)1868وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 269 /4شمرع٦م .)4448
( ) 87أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب إذا مل يٓمؼ ىم٤مقمدا صغم قمغم ضمٜم٥م (.)1117
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ًمذًمؽ وم٢من اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن :إن اًم٘مٞم٤مم قمغم درضمتلم :اًم٘مٞم٤مم ًمٚمتٙمٌػم ،وهق أًمزم ُمـ اًم٘مٞم٤مم -ويمالمه٤م ٓزمُ -مـ اًم٘مٞم٤مم
ًمٚم٘مراءة واًمريمقع وٟمحقه.
ْؼم) ،عم٤م صمٌ٧م قمٜمد أيب داود ُمـ طمدي٨م قمكم -ريض اهلل قمٜمف -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ -ىمي٤مل:
ىمقًمف( :اهللُ َأ ْيم َ ُ
يٛم َٝم٤م اًمتَّ ْٙمٌِْ ُػمش  ،وىمد صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م أيب محٞمد اًمً٤مقمدي « َأ َّٟم ُف َر َأى اًمٜمٌََِّّ َّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾمي َّٚم َؿ-
«َْ
َت ِر ُ
( )88

( )89

َؼمش  ،ومٞمج٥م اًمتٙمٌػم ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذًمؽ وًم٘مقًمف.
َىم٤م َم َوم َٙم َّ َ
( )90

ىم٤ملِ ْ ُ ٓ( :
َػم َه٤م).
جيز ْئ ُف َهم ْ ُ
ٓ جيزئف همػمه٤م يم٠من ي٘مقل :اهلل أقمٔمؿ أو اهلل أضمؾ ،سم٢مسمدال وصيػ اهلل -قميز وضميؾ ،وٓ جيزئيف همػمهي٤م وًميق يمي٤من
سمٛمٕمٜم٤مه٤م ،سم٠مي سم٠مي٦م ًمٖم٦م ُمـ اًمٚمٖم٤مت ،إٓ ًمٖمػم اعمًتٓمٞمع وو٤مق اًمقىم٧م أن يتٕمٚمؿ ،ومٞمجقز ًمف أن يتٙمٚمؿ سمذًمؽ.
َ٤مطمٝم٤م سمِ َذًمِ َؽ ًمِٞمًتََح ِي َقم َٔمٛم َ٦م ُمـ ي ُ٘مقم سم َ ِ
ِ ِ
ىم٤مل( :و ِْ
ْيؼم" َأ ْو
مه َ
احل ْٙم َْٛم ُ٦م ِذم ا ْومتتَ َ
َ
يز َة "اهللُ" َأ ْو " َأ ْيم َ ُ
لم َيدََ ْيف َوم َٞم ْخ َِم َعَ ،وم٢مِ ْن َُم َّدَّ َ ْ
َ َ ْ َ ُ َْ
َْ ْ َ
َىم َ٤مل" :إِ ْيم ٌَ ُ٤مر" َمل ْ َشمٜمْ َٕم ِ٘مدْْ ).
ىمقًمف( :سمِ َذًمِ َؽ) أي :سم٤مًمتٙمٌػم ،وهذا اًمٙمالم أظمذه اًمِمٞم ُمـ يمالم اعمت٘مدُملمُ ،مٜمٝمؿ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض وهمػمه ،ىمقًمف:
( )91

مه َز َة "اهللُ") ،أي ىم٤مل :آهلل ،أو ىم٤مل :آيمؼم ،مل شمّمحٕ :هن٤م شمّمٌح اؾمتٗمٝم٤م ًُم٤م ،يم٠مٟمف ي٘مقل :آهلل أيمؼم؟ يم٠مٟمف يًتٗمٝمؿ،
( َوم٢مِ ْن َُم َّدَّ َ ْ

( ) 88طمًـ صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ومرض اًمقوقء ( ،)61ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ صحٞمح.
( ) 89قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٕمد سمـ اعمٜمذر ،وي٘م٤مل :قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمد ،وىمٞمؾ :اعمٜمذر سمـ ؾمٕمد سمـ اعمٜمذر ،وىمٞمؾ :اؾمؿ ضمده ُم٤مًمؽ ،وىمٞمؾ :هق
قمٛمرو سمـ ؾمٕمد سمـ اعمٜمذر سمـ ؾمٕمد سمـ ظم٤مًمد سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٛمرو ،وي٘م٤مل :إٟمف قمؿ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد .ؿمٝمد أطمدا وُم٤م سمٕمده .شمقذم ذم آظمر ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م
أو أول ظمالوم٦م يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 794 :شمرع٦م  ،)2888واإلص٤مسم٦م ( 94 /7شمرع٦م .)9787
( ) 94صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب رومع اًمٞمديـ إذا ريمع وإذا رومع رأؾمف ُمـ اًمريمقع ( ،)863ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم
صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف :صحٞمح.
( ) 91قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض سمـ قمٛمرو سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض ،أسمق اًمٗمْمؾ اًمٞمحّمٌل إٟمدًمز ،صمؿ اًمًٌتل اعم٤مًمٙمل .اإلُم٤مم إوطمد ،اًمٕمالُم٦م
ؿمٞم اإلؾمالمَ .تقل ضمدهؿ ُمـ إٟمدًمس إمم وم٤مس ،صمؿ ؾمٙمـ ؾمٌت٦م .مل حيٛمؾ اًم٘م٤ميض اًمٕمٚمؿ ذم احلداصم٦م .وًمد ذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمٌٕملم وأرسمع ُمئ٦م،
وشمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم ومخس ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 212 /24شمرع٦م  ،)136واإلطم٤مـم٦م ذم أظمٌ٤مر همرٟم٤مـم٦م (.)222 /4
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وهذا ٓ يًت٘مٞمؿ ،ومٙم٠مٟمف يًتٗمٝمؿ أاهلل أيمؼم أم ًمٞمس يمذًمؽ؟ أو ىم٤مل :أيمٌ٤مر ،ومٞمٛمد اًمٌ٤مء ومجٕمٚمٝم٤م طمرف أًمػٕ :هني٤م شمّميػم
عع َيم ََؼم وهق اًمٓمٌؾ ،ومال شمٜمٕم٘مد اًمّمالة ذه اجلٛمؾ اًمثالث.
ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ ضمقاز ُمد إًمػ ذم ًمٗمٔم٦م اهلل ،ومت٘مقل :اًمٚميييف أيمؼم ،إًمػ اًمتل شمٙمقن ىمٌؾ اهل٤مء ًمق ُمده٤م جييقز:
ٕهن٤م صم٤مسمت٦م ،وإن يم٤مٟم٧م ٓ شمٙمت٥مٕ :ن اًمٕمرب شمقاوٕمقا قمغم قمدم يمتْْ٥م إًمػ ذم سمٕمض أؾمامء اهلل -قمز وضمؾُ ،مٜمٝم٤م :اهلل
ىمديام ،وهق اسمـ اًمده٤من ذم يمت٤مسمف (اهلج٤مء) أن اًمرمحـ شمٙمت٥م سمدون أًميػ ،إذا
واًمرمحـ ،وىمد ذيمر سمٕمض قمٚمامء اإلُمالء ً
( )92

يم٤مٟم٧م ذم اًمًٌٛمٚم٦م ،وذم همػم اًمًٌٛمٚم٦م شمٙمت٥م سم٠مًمػَ ،م٤م يدل قمغم أن إُمير شمقاويٕمل وًميٞمس ُمتٗم ً٘مي٤م قمٚمٞميف ،واعمتي٠مظمرون
حيذومقن إًمػ ُمٜمٝم٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م.
ٞمح و َهم ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
مه٤م).
ىم٤ملَ :
َػم َ
حي ِّر ُك ًم ًَ٤م َٟم ُفَ ،و َيم ََذا ُطم ْٙم ُْؿ ا ًْم٘م َرا َءة َواًمتَّ ًٌَِّْ ِ َ ْ
حي ِر ُم سمِ َ٘م ْٚمٌِفَ ،وٓ ُ َ
(وإَ ْظم َر ُس ُ ْ
أي :إظمرس يًتِمٕمر أن هذا اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم شمٙمٌػم ،ومٞمحرم سم٘مٚمٌف ،وهٜم٤م ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛمي٦م ،وهيل :يمٞميػ يٙميقن اًمتٙمٌيػم
واًم٘مراءة واًمتًٌٞمح وٟمحقه٤م ،ىم٤مًمقا :إن هذه اجلٛمؾ اًمتل ومٞمٝم٤م يمالم ٓ سمد ومٞمٝم٤م ُمـ طمرف وصقت ،وٓ سمد ومٞمٝم٤م ُمـ َتريؽ
اًمٚمً٤من ،وىمد طمٙمك اإلع٤مع قمغم ذًمؽ أسمق اخلٓم٤مب اًمٙمٚمقذاين  ،واًمِمٞم شم٘مل اًمديـ اسميـ شمٞمٛمٞمي٦م ،ويميذا اًمٜميقوي ذم
( )93

()94

( ) 92اًمٕمالُم٦م أسمق حمٛمد ،ؾمٕمٞمد سمـ اعمٌ٤مرك سمـ اًمده٤من اًمٌٖمدادي اًمٜمحقي ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ .وًمد ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُمئ٦م سمٜمٝمر ـم٤مسمؼ ،وؾمٛمع
وهق يمٌػم ُمـ اسمـ احلّملم ،وأيب هم٤مًم٥م اسمـ اًمٌٜم٤مء .وذح "اإليْم٤مح" ٕيب قمكم اًمٗم٤مرد ذم صمالصم٦م وأرسمٕملم جمٚمداٟ .مزل اعمقصؾ ،وم٠مىمٌؾ أهٚمٝم٤م
قمٚمٞمف ،وسم٤مًمٖمقا ذم إيمراُمف .ىم٤مل اًمٕمامد اًمٙم٤مشم٥م :هق ؾمٞمٌقيف قمٍمه ،ووطمٞمد دهرهً ،م٘مٞمتف ويم٤من طمٞمٜمئذ ي٘م٤ملٟ :مح٤مة سمٖمداد أرسمٕم٦م :اسمـ اجلقاًمٞم٘مل ،واسمـ
اًمِمجري ،واسمـ اخلِم٤مب ،واسمـ اًمده٤من .ىم٤مل اسمـ ظمٚمٙم٤منً :م٘مٌف ٟم٤مصح اًمديـ ،شمقذم ؾمٜم٦م شمًع وؾمتلم ومخس ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (/24
 581شمرع٦م  ،)363وإٟمٌ٤مه اًمرواة ( 47 /2شمرع٦م .)275
( ) 93اًمِمٞم اإلُم٤مم ،اًمٕمالُم٦م اًمقرع ،ؿمٞم احلٜم٤مسمٚم٦مٟ ،م٤مس اًمًٜم٦م ذم زُمٜمف ،أسمق ا خلٓم٤مب حمٗمقظ سمـ أمحد سمـ طمًـ سمـ طمًـ اًمٕمراىمل ،اًمٙمٚمقاذاين ،صمؿ
اًمٌٖمدادي ،إزضمل ،شمٚمٛمٞمذ اًم٘م٤ميض أيب يٕمغم اسمـ اًمٗمراء .أصٚمف ُمـ "يمٚمقاذا " سمْمقاطمل سمٖمداد .وًمد ذم صم٤مين ؿمقال ،ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم وأرسمع ُمئ٦م
سمٌٖمداد .يم٤من ُمٗمتٞم٤م ص٤محل٤م ،قم٤مسمدا ورقم٤م ،طمًـ اًمٕمنمةً ،مف ٟمٔمؿ رائؼُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف" :اًمتٛمٝمٞمد ذم أصقل اًمٗم٘مف" ،و"رؤوس اعمً٤مئؾ" .ذم اًمث٤مًم٨م
واًمٕمنميـ ُمـ ع٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م قمنم ومخس ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 348 /19شمرع٦م  ،)246واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (/ 1
 274شمرع٦م .)61
( )94حيٞمك سمـ ذف سمـ ُُم ِّري سمـ طمًـ يـ طمًلم ،أسمق زيمري٤م احلزاُمل اًمٜمق وي اًمِم٤مومٕمل اًمدُمِم٘مل ،احل٤مومظ اًمزاهد ،أطمد أقمالم اًمِم٤مومٕمٞم٦م .وًمد ذم
اعمحرم ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وؾم٧م ُمئ٦م .سف أوىم٤مشمف ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ سمف ،وشمٌحر ذم احلدي٨م واًمٗم٘مف واًمٚمٖم٦م .يم٤من ذم حلٞمتف ؿمٕمرات سمٞمض ،ويم٤من
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رؾم٤مًم٦م ًمف ذم إصمٌ٤مت احلرف واًمّمقتٟٕ :مف ٓ يٙمقن اًمٙمالم يمال ًُم٤م إٓ سمحرف وصقت ،ومٕمغم ذًمؽ وم٢من َُمـ يمؼم ُمـ هميػم
إفمٝم٤مر طمرف وٓ صقت مل شمٜمٕم٘مد صالشمف ،يمام يٗمٕمؾ سمٕمض اًمٜم٤مس ،حيرك يديف ومل حيرك ًمًي٤مٟمف وٓ ؿميٗمتٞمف ،ومّميالشمف مل
شمٜمٕم٘مد سم٢مع٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وإٟمام اظمتٚمٗمقا :هؾ يٚمزُمف أن يًٛمع ٟمٗمًف ،أم يٙمٗمل َتريؽ اًمٚمً٤من واًمِمٗمتلم؟
هذا ُمِمٝمقر اعمذه٥م أٟمف ٓ سمد أن يًٛمع ٟمٗمًف ،واظمتٞم٤مر اًمِمٞم شم٘مل اًميديـ أٟميف ٓ يِميؽمط أن يًيٛمع ٟمٗمًيفٕ :ن
احلرف واًمّمقت صم٤مسمت٤من ،ومال سمد ومٞمف ُمـ احلرف واًمّمقت.
وُمـ ٓ يًتٓمٞمع اًمٙمالم –إظمرس -وم٢مٟمف ٓ يتٙمٚمؿ ذم ٟمٗمًف ،ومال ٟم٘مقل :شمٙمٚمؿ ذم ٟمٗمًؽ وىمؾ :اهلل أيمؼمٟٕ :مٜمي٤م ًميق
ىمٚمٜم٤مه٤م ٕصمٌتٜم٤م اًمٙمالم اًمٜمٗمز ،وىمد اٟمٕم٘مد اإلع٤مع قمغم إٟمف ٓ يمالم ذم اًمٜمٗمس ،وُم٤م ٟمً٥م ًمألظمٓمؾ أٟمف ىم٤مل:
( )95

إن اًمٙمالم ًمٗمل اًمٗم١ماد ،وإٟمام *** ُضمٕمؾ اًمٚمً٤من قمغم اًمٗم١ماد دًمٞمالً
ومال يثٌ٧م ،واًمٕمرب ٓ يٕمرومقن اًمٙمالم إٓ سمحرف وصقت :ومٚمذًمؽ وم٤مٕظمرس يًتِمٕمر اًمتحريؿ ،ويًتِمٕمر أٟمف إذا
ؼما وم٢مٟمف ىمد طمرم قمٚمٞمف ُم٤م يم٤من طمالًٓ ىمٌؾ.
رومع يديف ُمٙم ً
وم٤مإلطمرام ذم اًمّمالة وذم احل٩مُ ،مٕمٜم٤مه :أن شمًتِمٕمر أن اًمٌمء يم٤من طمالًٓ ومحيرم قمٚمٞميؽ ،وم٤مؾمتِميٕم٤مر اًمتحيريؿ أن
يٕمرف أٟمف طمدث ذًمؽ ،وٓ يٚمزُمف َتريؽ ًمً٤مٟمف ذم اًمتًٌٞمح ،وٓ ذم ؾم٤مئر إدقمٞم٦م إظمرى.
َؼم ِ
(وإِ َذا َىم َ٤مل َؾم ِٛم َع اهللَُّ عمَِ ْـ َمحِدََ ُه
َؼموا ) وسم٤مًمتًٛمٞمع ًم٘مقًمف َ :
اإل َُم٤م ُم َوم َٙم ِّ ُ
ويًـ ضمٝمر اإلُم٤مم سم٤مًمتٙمٌػمً ،م٘مقًمف  ( : إِ َذا َيم َّ َ
َوم ُ٘مق ًُمقا َر َّسمٜمََ٤م َو ًَمؽ ْ
احلَ ْٛمدُُ ) .

قمٚمٞمف ؾمٙمٞمٜم٦م ووىم٤مر ذم اًمٌح٨م ُمع اًمٗم٘مٝم٤مءً .مف ُم١مًمٗم٤مت ضمٞم٤مد أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اعمقاومؼ واعمخ٤مًمػُ :مٜمٝم٤م" :اعمجٛمقع" ،و"روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم" .شمقذم ًمٞمٚم٦م
إرسمٕم٤مء اًمراسمع واًمٕمنميـ ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمٌٕملم وؾم٧م ُمئ٦م .اٟمٔمرَ" :تٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ذم شمرع٦م اإلُم٤مم حمٞمل اًمديـ" ٓسمـ اًمٕمٓم٤مر.
( ) 95همٞم٤مث سمـ همقث اًمتٖمٚمٌل اًمٜمٍماين ،أسمق ُم٤مًمؽ ،ؿم٤مقمر زُم٤مٟمف ،وًمد قم٤مم شمًٕم٦م قمنم ،اؿمتٝمر ذم قمٝمد سمٜمل أُمٞم٦م سم٤مًمِم٤مم ،يم٤مٟم٧م إىم٤مُمتف ـمقرا ذم دُمِمؼ
ُم٘مر اخلٚمٗم٤مء ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م وطمٞمٜم٤م ذم اجلزيرة طمٞم٨م ي٘مٞمؿ سمٜمق شمٖمٚم٥م ىمقُمف ،أيمثر ُمـ ُمدح ُمٚمقيمٝمؿ ،شمقذم ؾمٜم٦م شمًٕملم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (/ 4
 589شمرع٦م  ،)225وـمٌ٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء ٓسمـ ؾمالم (.)451 /2
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وين ُم٠مُمقم وُمٜمٗمرد ،ويرومع يديف َمدوديت إص٤مسمع ُمْمٛمقُم٦م ويًت٘مٌؾ سمٌٓمقهنام اًم٘مٌٚم٦م إمم طمذو ُمٜمٙمٌٞمف إن مل يٙمـ
قمذر ،ورومٕمٝمام إؿم٤مرة إمم يمِمػ احلج٤مب سمٞمٜمف وسملم رسمف ،يمام أن اًمًٌ٤مسم٦م إؿم٤مرة إمم اًمقطمداٟمٞم٦م  ،صمؿ ي٘مٌض يمققميف إيني
سمٙمٗمف إيٛمـ وجيٕمٚمٝمام َت٧م هشمف ،وُمٕمٜم٤مه ذل سملم يدي رسمف قمز وضمؾ  ،ويًيتح٥م ٟمٔميره إمم ُمقويع ؾميجقده ذم يميؾ
طم٤مٓت اًمّمالة إٓ ذم اًمتِمٝمد ومٞمٜمٔمر إمم ؾميٌ٤مسمتف  .صميؿ يًيتٗمتح ه ًا ومٞم٘ميقل ( :ؾميٌح٤مٟمؽ اًم َّٚمٝميؿ وسمِحٛم ِ
يدك) وُمٕمٜميك
ُ ْ َ
ُ َّ َ َ ْ
(ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ) أي أٟمزهؽ اًمتٜمزيف اًمالئؼ سمجالًمؽ ي٤م اهلل وىمقًمف (وسمحٛمدك)  .ىمٞمؾ ُ :مٕمٜم٤مه أعيع ًميؽ سميلم اًمتًيٌٞمح
ِ
همػم َك) أي ٓ ُمٕمٌيقد ذم
واحلٛمد َ
(و َشمٌَ َ٤مر َك ُ
اؾمٛمؽ) أي اًمؼميم٦م شمٜم٤مل سمذيمرك (و َشم َٕم٤ممم َضمدُُّّ َك) أي ضمٚم٧م قمٔمٛمتؽ (وٓ إًم َف ْ ُ
إرض وٓ ذم اًمًامء سمحؼ ؾمقاك ي٤م اهلل .
وجيقز آؾمتٗمت٤مح سمٙمؾ ُم٤م ورد  ،صمؿ يتٕمقذ ه ًا ومٞم٘مقل  :أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ ويمٞمػ ُم٤م شمٕمقذ ُمـ اًميقارد
ومحًـ  ،صمؿ يًٌٛمؾ ه ًا  ،وًمٞمً٧م ُمـ اًمٗم٤مَت٦م وٓ همػمه٤م سمؾ آي٦م ُمـ اًم٘ميرآن ىمٌٚمٝمي٤م وسميلم يميؾ ؾميقرشملم ؾميقى سميراءة
وإٟمٗم٤مل  ،ويًـ يمت٤مسمتٝم٤م أوائؾ اًمٙمت٥م يمام يمتٌٝم٤م ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم ،ويمام يم٤من اًمٜمٌل  يٗمٕمؾ ،وشمذيمر ذم اسمتداء عٞميع
إومٕم٤مل ،وهل شمٓمرد اًمِمٞمٓم٤من .ىم٤مل أمحد  ٓ :شمٙمت٥م أُم٤مم اًمِمٕمر وٓ ُمٕمف.
اإلُمي٤مم َوم َٙمَيؼمواش ،وسمِ٤مًمتًََّّ ِ
ِ ِ ِ
(و ُي ًَ ُّـ َضم ْٝم ُر ِ
يٛمٞم ِعِ:
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ :
َ ْ
ِّ ُ
َيؼم ِ َ ُ
اإل َُم٤م ِم سمِ٤مًمتَّ ْٙمٌِْ ِػمً :م َ٘م ْقًميف « :إِ َذا َيم َّ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ن َُم ْ٠م ُُمق ٌم َو ُُمٜمْ َٗم ِر ٌد).
ًم َ٘م ْقًمفَ « :وإِ َذا َىم َ٤ملَ :ؾمٛم َع اهللُ عمَ ْـ َمحدََ ُهَ ،وم ُ٘مق ًُمقاَ :ر َّسمٜمََ٤م َو ًَم َؽ ْ َ
احل ْٛمدُُ شَ ،و َي ُّ
(و ُي ًَ ُّـ َضم ْٝم ُر ِ
اإل َُم٤م ِم) ،أي :ذم عٞمع اًمتٙمٌػمات ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م شمٙمٌػمة اإلطمرام أو همػمه٤م ُمـ اًمتٙمٌػماتً :م٘مقًمف
ىمقًمفَ :
َؼم ِ
َؼمش ،يدل قمغم أٟمف ضمٝمر ٤م ،إذ ٓ يٛمٙمـ أن يًٛمع اًمٜم٤مس،
َؼمواش  ،وم٘مقًمفَ « :يم َّ َ
اإل َُم٤م ُم َوم َٙم ِّ ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِ َذا َيم َّ َ( )96

ٓ يٜم٤مط احلٙمؿ إٓ سمٌمء ُمدرك سم٠مدوات احلس ،وٓ يًٛمع اًمٌمء إٓ سم٤مجلٝمر سمف.
(وسمِ٤مًمتَّ ًَّْ ِٛمٞم ِعِ) ،أي :جيٝمر اإلُم٤مم سم٤مًمتًٛمٞمع ،واعمراد سم٤مًمتًٛمٞمع ىمقل اعمرء :ؾمٛمع اهلل عمـ محده :حلدي٨م قمٌيد اهلل
ىمقًمفَ :
ِ ِ
ِ
احل ْٛمدُُ ش .
سمـ قمٛمر وقم٤مئِم٦م وهمػممه٤م ،ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :وإِ َذا َىم َ٤ملَ :ؾمٛم َع اهللُ عمَ ْـ َمحدََ ُهَ ،وم ُ٘مق ًُمقاَ :ر َّسمٜمََ٤م َو ًَم َؽ ْ َ
( )97

(ُ )96متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب إجي٤مب اًمتٙمٌػم واومتت٤مح اًمّمالة ( ،) 734وُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ُمٌ٤مدرة
اإلُم٤مم وهمػمه (ُ ،)415مـ طمدي٨م أيب هريرة.
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ِ
ن َُم ْ٠م ُُمق ٌم َو ُُمٜمْ َٗم ِر ٌد) ،أي :طم٤مل يمقٟمف ُم٠مُمق ًُم٤م وُمٜمٗمر ًدا ،وهٜم٤م ٟمّمٌٝم٤م قميغم احل٤مًمٞمي٦م ،وًميٞمس اإلهار قميغم
وىمقًمفَ :
(و َي ُّ
إـمالىمف ؾمٜم٦م ،وإٟمام يًتح٥م اجلٝمر ًمٚمٛم٠مُمقم سم٤مًمتٙمٌػم ذم طم٤مًم٦م واطمدة ،وهل إذا يم٤من َُمـ ظمٚمٗمف ٓ يًٛمع شمٙمٌػم اإلُم٤مم ،يمام
صمٌ٧م أن أسم٤م هريرة صغم سمّمالة اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ويم٤من صقت اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ظم٤موم ًتً٤م ،ومٙمي٤من
يٙمؼم ،ويم٤من أسمق سمٙمر يٙمؼم سمتٙمٌػمه  ،وهذا اًمذي يًٛمك سم٤مًمتٌٚمٞمغً :مذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞم شم٘مل اًمديـ :وٓ يًتح٥م اًمتٌٚمٞميغ
( )98

إذا ُؾمٛمعً ،مٙمل ٟمٌ٘مك قمغم إصؾ ،وهق أن اعم٠مُمقم ين ،ومٛمدام يًٛمع صقت اإلُم٤مم ،وم٢مٟمف ٓ يًتح٥م اًمتٌٚمٞمغ وٓ ينمع:
سم٘م٤م ًء قمغم إصؾ ،وهق أن اعم٠مُمقم ٓ جيٝمر سم٤مًمّمقت.
ِ
ن َُم ْ٠م ُُمق ٌم َو ُُمٜمْ َٗم ِر ٌد) ،أي :وين اعمّمكم طم٤مل يمقٟمف ُم٠مُمق ًُم٤م وُمٜمٗمر ًدا ،ذم اًمتٙمٌػم وذم همػمه٤م َم٤م ؾمٞم٠ميت.
َ
(و َي ُّ
(و َي ْر َوم ُع َيدََ ْي ِف ََم ْدُُ و َد َ ِيت إَ َص٤مسمِ ِع َُم ْْم ُٛمق َُم ً٦مَ ،و َي ًْتَ ْ٘مٌِ ُؾ سمٌُِ ُٓم ِ ِ
قهن َام ا ًْم ِ٘مٌْ َٚم َ٦م إِ َمم َطم ْذ ِو َُمٜمْ ِْٙمٌَٞمْ ِف إِ ْن َمل ْ َي ُٙم ْـ ُقم ْذ ٌر).
َ
(و َي ْر َوم ُع َيدََ ْي ِف) ،أي :اؾمتحٌ٤م ًسم٤م ،ومٌ٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ أن رومع اًمٞمديـ سم٤مًمتٙمٌػم ُمًتح٥م ،أُم٤م اًمتٙمٌيػم ومي٢مذا يمي٤من
ىمقًمفَ :
شمٙمٌػمة اإلطمرام ومٝمق ريمـ ،وأُم٤م همػمه ُمـ اًمتٙمٌػمات ومٝمق واضم٥م ُمـ اًمقاضمٌ٤مت ،وصمٌقت رومع اًمٞمديـ صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمح
ُمـ طمدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ طمقيرث

 ،وطمدي٨م اسمـ قمٛمر

( )100 ()99

( )101

ريض اهلل قمٜمٝمؿ عٞم ًٕم٤م.

(ُ ) 97متٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أٟمس :اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب إٟمام ضمٕمؾ اإلُم٤مم ًمٞم١مشمؿ سمف ( ،) 689وُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ائتامم اعم٠مُمقم
سم٤مإلُم٤مم ( ،) 411ورواي٦م اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري ذم صٗم٦م صالة اًمٜمٌل صالة اخلًقف أن اًمٜمٌل يم٤من إذا رومع رأؾمف ُمـ اًمريمقع ىم٤مل
ؾمٛمع اهلل عمـ محده رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ظمٓمٌ٦م اإلُم٤مم ذم اًمٙمًقف ( ،) 1446وُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمٙمًقف ،سم٤مب صالة اًمٙمًقف
( ،)941ورواي٦م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري أن اًمٜمٌل يم٤من إذا رومع رأؾمف ُمـ اًمريمقع ىم٤مل ؾمٛمع اهلل عمـ محده رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد :يمت٤مب
إذان ،سم٤مب رومع اًمٞمديـ ذم اًمتٙمٌػمة إومم ُمع آومتت٤مح (.)735
(ُ ) 98متٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م :اًمٌخ٤مري يمت٤مب إذان ،سم٤مب ُمـ أؾمٛمع اًمٜم٤مس شمٙمٌػم اإلُم٤مم ( ،)712وُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة :سم٤مب اؾمتخالف
اإلُم٤مم إذا قمرض ًمف قمذر ُمـ ُمرض (.)418
(ُ ) 99متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب رومع اًمٞمديـ إذا يمؼم وإذا ريمع وإذا رومع ( ،)737وُمًٚمؿ سمٜمحقه :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب
اؾمتحٌ٤مب رومع اًمٞمديـ طمذو اعمٜمٙمٌلم ُمع شمٙمٌػمة اإلطمرام (.)391

آداب المشي إلى الصالة
(َم ْدُُ و َد َ ِيت إَ َص٤مسمِ ِع َُم ْْم ُٛمق َُم ً٦م) :عم٤م صمٌ٧م ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -يميؼم ُمي٤م ادا
وىمقًمفَ :
أص٤مسمٕمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

.

( )102

(و َي ًْتَ ْ٘مٌِ ُؾ سمٌُِ ُٓم ِ ِ
قهن َام ا ًْم ِ٘مٌْ َٚم َ٦م)ٕ :ن هذا حيّمؾ سمف ٟمنم إص٤مسمع ،أي ُمده٤م وويٛمٝم٤م ،واؾميت٘مٌ٤مل اًم٘مٌٚمي٦م شمٙميقن
ىمقًمفَ :
يل َ -ص َّ
يغم اهللُ
ُمٜم٤مؾمٌ٦م هلذه اهلٞمئ٦م :إمم طمذو ُمٜمٙمٌٞمف إن مل يٙمـ ًمف قمذر ،ومثٌ٧م ذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمرَ « :أ َّن اًمٜمٌََِّّ َّ
ِ
َؼم إِ َمم َطم ْذ ِو َُمٜمْ ِْٙم ٌَ ْٞم ِفش  ،مل ي٘مؾُ :مس ُمٜمٙمٌٞمف ،وإٟمام ىم٤ملَ « :طم ْذ ِو َُمٜمْ ِْٙم ٌَ ْٞم ِفش.
َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ -يم َّ َ
( )103

أيْم٤م ُمـ طمدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ طمقيرثَ « :أ َّن اًمٜمٌََِّّ َّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -طم٤م َذى سمِٞمَدََ ْي ِف ُأ ُذ َٟمٞمْ ِفش  ،ومح٤مذى
وصمٌ٧م ومٞمٝمام ً
()104

ومل يٛمس ،ومٜمٗمٝمؿ أن ومٕمؾ سمٕمض اًمٜم٤مس قمٜمدُم٤م يٛمس أذٟمٞمف همػم ُمنموع ،وٕهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ ُمً٤مًمؽ أىمر ٤م أن ه٤مشمي٤من
اًمّمٗمت٤من واطمدة ،ومٞمجقز ًمٚمِمخص أن يٙمؼم طمتك حيي٤مذي أذٟمٞميف ،ويٜميزل ىمٚميٞمالً إمم أن حيي٤مذي ُمٜمٙمٌٞميف ،وإن عيع سميلم
اًمّمقرشملم ومٙم٤مٟم٧م يداه حم٤مذيتلم عمٜمٙمٌٞمف وأذٟمٞمف ُم ًٕم٤م ،ومٞمٙمقن سمذًمؽ ىمد قمٛمؾ سم٤محلديثلم ُم ًٕم٤م.

(ُ )144م ٤مًمؽ سمـ احلقيرث سمـ أؿمٞمؿ سمـ زسم٤مًم٦م سمـ ظمِمٞمش سمـ قمٌد ي٤مًمٞمؾ سمـ ٟم٤مؿم٥م سمـ همػمة سمـ ؾمٕمد سمـ ًمٞم٨م ،أسمق ؾمٚمٞمامن اًمٚمٞمثل ،وي٘م٤مل ًمف :اسمـ
احلقيرصم٦مُ .م٤مت سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم .وإول أصح .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 659 :شمرع٦م  ،)2343واإلص٤مسم٦م
( 719/5شمرع٦م .)7623
(ُ ) 141متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب رومع اًمٞمديـ ذم اًمتٙمٌػمة إومم ُمع آومتت٤مح ( ،)735وأظمرضمف ُمًٚمؿ سمٜمحقه :يمت٤مب
اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب رومع اًمٞمديـ طمذو اعمٜمٙمٌلم ُمع شمٙمٌػمة اإلطمرام (.)394
( )142صحٞمح :أظمرضمف أمحد ( ،) 14492وأسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ مل يذيمر اًمرومع قمٜمد اًمريمقع ( ،)753واًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب
ُم٤م ضم٤مء ذم ٟمنم إص٤مسمع قمٜمد اًمتٙمٌػم ( ،) 244واًمٜمً٤مئل :يمت٤مب آومتت٤مح ،سم٤مب رومع اًمٞمديـ ُمداُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة :ىم٤مل :يم٤من رؾمقل اهلل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إذا دظمؾ ذم اًمّمالة :رومع يديف ُمدا ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
(ُ ) 143متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب رومع اًمٞمديـ ذم اًمتٙمٌػمة إومم ُمع آومتت٤مح ( ) 735واًمٚمٗمظ ًمف ،وأظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب
اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب رومع اًمٞمديـ طمذو اعمٜمٙمٌلم ُمع شمٙمٌػمة اإلطمرام (.)394
( ) 144أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب رومع اًمٞمديـ طمذو اعمٜمٙمٌلم ُمع شمٙمٌػمة اإلطمرام (.)391

آداب المشي إلى الصالة
وهٜم٤م ىم٤مقمدة أصقًمٞم٦م ،وهل أن :اًمتٚمٗمٞمؼ جيقز ذم إومٕم٤مل وٓ جيقز ذم إىمقال ،ومٚمق ورد دقم٤مءان ٟمجٛمٕمٝمام ،وٟم٘ميقل:
هذان اًمدقم٤مءان جمٛمققم٤من ،ومٝمذا شمٚمٗمٞمؼ ذم إىمقال وٓ ينمع ،وأُم٤م اًمتٚمٗمٞمؼ ذم إومٕم٤مل ومٞمجقزٕ :ن هذا رأى هٞمئ٦م ،وهذا
رأى هٞمئ٦م ،ومرسمام يم٤مٟم٧م اهلٞمئت٤من قمغم صقرة واطمدة ،وإٟمام ٌّ
يمؾ رأى ووصػ ُم٤م رأى.
(و َي ْر َوم ُع َيدََ ْي ِف ََم ْدُُ و َد َ ِيت إَ َص٤مسمِ ِع َُم ْْم ُٛمق َُم ً٦مَ ،و َي ًْتَ ْ٘مٌِ ُؾ سمِ ٌُ ُٓم ِ ِ
قهن َام ا ًْم ِ٘م ٌْ َٚم َ٦م إِ َمم َطم ْذ ِو َُمٜمْ ِْٙم ٌَ ْٞم ِف إِ ْن َمل ْ َي ُٙم ْـ ُقم ْذ ٌر) .أي :إن
ىمقًمفَ :
قمذر ضم٤مز ًمف أن يٜمزل ،أو ٓ يًت٘مٌؾ ام اًم٘مٌٚم٦م ،يم٠من يٙمقن وٕمٞمػ اًمٞمديـ ..وٟمحق ذًمؽ.
يم٤من ًمف ٌ
(و َر ْوم ُٕم ُٝم َام) ،أي :يديف ،إؿم٤مرة إمم يمِمػ احلج٤مب سمٞمٜمف وسملم رسمف ،وهذه اًمٙمٚمٛم٦م ًمٞمً٧م ُمـ اًمِمٞم  ،وإٟمام ُؾمٌؼ
ىمقًمفَ :
إًمٞمٝم٤م ،ومذيمر ذم اًمٙمِم٤مف أٟمف ىم٤مل ٤م اسمـ ؿمٝم٤مب ،ومٚمٕمٚمف ي٘مّمد حمٛمد سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري  ،وضم٤مءت قمـ اسمـ اعمٌ٤مرك
( )105

( )106

أيْم٤م أٟمف ىم٤مل هذه اًمٙمٚمٛم٦م ،يمٜم٤مي٦م قمـ يمِمػ احلج٤مب ،هق ًمٞمس طمج٤م ًسم٤م يٙمِمػ ،وإٟمام هق يمٜم٤مي٦م قمـ يمِمػ احلج٤مب ُمي٤م
ً
سملم اًمٕمٌد وسملم رسمف.
اًمًٌَّ٤م َسم َ٦م إِ َؿم َ٤مر ٌة إِ َمم ا ًْم َق ْطمدََ اٟمِٞمَّ ِ٦م).
ىم٤ملَ ( :يم ََام َأ َّن َّ
أي :إومراد اهلل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م.
ِ
لم َيدََ ي َر ِّسم ِف َقم َّز َو َضم َّؾ).
هشمِ ِفَ ،و َُم ْٕمٜمََ٤م ُه ُذ ٌّل َسم ْ َ
جي َٕم ُٚم ُٝم َام َ ْ
ن سمِ َٙم ِّٗمف إَ ْي َٛم ِـَ ،و َ ْ
َت َ٧م ُ َّ
ىم٤ملُ ( :صم َّؿ َي ْ٘مٌِ ُض ُيمُق َقم ُف إَ ْي َ َ

( ) 145حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب سمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ زهرة سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م ،أسمق سمٙمر
اًم٘مرر اًمزهري اعمدين ٟمزيؾ اًمِم٤مم .اإلُم٤مم اًمٕمٚمؿ ،طم٤مومظ زُم٤مٟمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥مُ :متٗمؼ قمغم ضمالًمتف وإشم٘م٤مٟمف .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى ومخًلم،
وُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع -أو صمالث -وقمنميـ وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 419 /26شمرع٦م  ،)5646وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 326 /5شمرع٦م .)164
( ) 146قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك سمـ واوح احلٜمٔمكم اًمتٛمٞمٛمل ُمقٓهؿ ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اعمروزي .أطمد إئٛم٦م إقمالم وطمٗم٤مظ اإلؾمالم ،أُمػم اعم١مُمٜملم ذم
احلدي٨مً .مف شمقاًمٞمػُ :مٜمٝم٤م "اًمزهد"  .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمٌ٧م وم٘مٞمف قم٤ممل ضمقاد .وًمد ؾمٜم٦م صمامن قمنمة وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وصمامٟملم
وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 5 /16شمرع٦م  ،)3524وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 378 /8شمرع٦م .)112

آداب المشي إلى الصالة
يل -
وم٤مًمًٜم٦م أن ي٘مٌض يده اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى ،وهذا صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م وائؾ سميـ طمجير َ « :أ َّن اًمٜمٌََِّّ َّ
ِ
ِ
ن ىش .
َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ -ىم ٌَ َض سمِ َٞمدََ ه ا ًْم ُٞم ْٛمٜمََك َقم َغم ا ًْم ُٞم ْ َ
( )107

( )108

وىمد صمٌ٧م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىمٌض صمالصم٦م أؿمٞم٤مء :ىمٌض اًمً٤مقمد ،وىمٌض اًمرؾمغ ،وهيق اًميذي حييقي
اًمٙمقع ،واًمٙمقع هق ُم٤م ىم٤مسمؾ إصٌع ،وىمٌض قمغم اًمٙمػ  ،وضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أٟميف -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ-
( )109

نىش ،وذم رواي٦مَ « :ىم ٌَ َضش .
« َضم َٕم َؾ ا ًْم ُٞم ْٛمٜمََك َقم َغم ا ًْم ُٞم ْ َ
( )110

ومٝم٤مشم٤من صٗمت٤من واردشم٤من قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وإؿم٤مرة اًمِمٞم ًمٚم٘مٌض ٓ شمٜمٗمل قمدم ُمنموقمٞم٦م اًمًٌيط:
ًمقرود احلدي٨م ام عٞم ًٕم٤م ،وًمٙمـ اًم٘مٌض يٙمقن قمغم إـمراف اًمثالصم٦م :اًمرؾمغ ً-مقروده ذم طميدي٨م وائيؾ -واًمًي٤مقمد
واًمٙمػ.
ٌ
طمدي٨م قمـ قمكم -ريض اهلل
هشمِ ِف) ،أي :واًمًٜم٦م أن جيٕمؾ اًمٞمديـ َت٧م اًمنة ،وروي ذم ذًمؽ
جي َٕم ُٚم ُٝم َام َ ْ
ىمقًمفَ :
(و َ ْ
َت َ٧م ُ َّ
هشمِ ِفش  ،وروي ُمرومق ًقم٤م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وقميغم آًميف
قمٜمف -قمٜمد أمحد وهمػمهَ « :أ َّٟم ُف َىمٌَ َض َيدََ ْي ِف َو َضم َٕم َٚم ُٝم َام َ َ
َت َ٧م ُ َّ
( )111

وؾمٚمؿ ،وهذه اعمً٠مًم٦م مل يّمح ومٞمٝم٤م طمدي٨م ذم ُمقوع اًمٞمديـ طم٤مل اًم٘مٞم٤مم ،وإٟمام ىمدم سمٕمْمٝمؿ سمٕمض رواي٤مت طمدي٨م وائؾ:
قمكم أٟمف ضمٕمؾ َت٧م اًمنة ،وإُمر ذم ذًمؽ واؾمع.
أٟمف يقوع قمغم اًمّمدر ،وسمٕمْمٝمؿ رضمح ُم٤م روي قمـ ٍّ

( )147وائؾ سمـ ُطمجر سمـ ؾمٕمد ،أسمق هٜمٞمدة احليُمل ،أطمد إذاف .يم٤من ؾمٞمد ىمقُمفً .مف ووم٤مدة وصحٌ٦م ورواي٦م .وٟمزل اًمٕمراق .ومٚمام دظمؾ ُمٕم٤موي٦م
اًمٙمقوم٦م ،أشم٤مه ،وسم٤ميع .يم٤من قمغم راي٦م ىمقُمف يقم صٗملم ُمع قمكم .روى ًمف اجلامقم٦م ،ؾمقى اًمٌخ٤مري .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 756 :شمرع٦م ،)2721
واإلص٤مسم٦م ( 596 /6شمرع٦م .)9146
( ) 148أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ووع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى سمٕمد شمٙمٌػمة اإلطمرام َت٧م صدره ومقق هشمف (.)441
( )149صحٞمح :أظمرضمف أمحد ( ،) 18874وأسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب رومع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة ( ،) 726واًمٜمً٤مئل :يمت٤مب آومتت٤مح ،سم٤مب ُمقوع
اًمٞمٛملم ُمـ وم٤مًمِمامل ذم اًمّمالة (ُ ،) 889مـ طمدي٨م وائؾ سمـ طمجر ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 114صحٞمح اإلؾمٜم٤مد :أظمرضمف اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب آومتت٤مح ،سم٤مب ووع اًمٞمٛملم قمغم اًمِمامل ذم اًمّمالة (ُ ،) 887مـ طمدي٨م وائؾ سمـ طمجر ،ىم٤مل
إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمٜمً٤مئل :صحٞمح اإلؾمٜم٤مد.
( )111وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ( ،)875وأسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى ذم اًمّمالة ( )756سمٛمٕمٜم٤مه ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ
أيب داود :وٕمٞمػ.
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ي٘مقل اًمِمٞم ( :ويًتََح٥م َٟم َٔمره إِ َمم ُمق ِو ِع ؾمج ِ
قد ِه).
ُ ُ
َ ُ ْ َ ُّ ُ ُ َ ْ
واًمدًمٞمؾ قمغم اؾمتحٌ٤مب اًمٜمٔمر إمم ُمقوع اًمًجقد ،قمدة أطم٤مدي٨مُ ،مٜمٝم٤مَ « :أ َّن اًمٜمٌََِّّ َّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -د َظم َ
يؾ
ٍم ِه َقمـ ُمق ِو ِع ؾمج ِ
ا ًْم َٙم ْٕمٌَ َ٦م َوم َّم َّغم ومِٞم َٝم٤م َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
َلمَُ ،م٤م َقمدََ ا سمٌَِ َ ِ
قد ِهش  ،ومدل قمغم أن ووع اًمٌٍم ذم ُمقوع اًمًجقد ؾمٜم٦م.
ُ ُ
ْ َْ
( )112

٤مٓت اًمّم ِ
ىم٤مل(ِ :ذم ُيم ُِّؾ طم ِ
الة إَِّٓ ِذم اًمتَّ ََِّم ُّٝم ِد َومٞمَٜمْ ُٔم ُر إِ َمم َؾمٌَّ٤م َسمتِ ِف).
َّ
َ
ذم طم٤مل اًمتِمٝمد يٜمٔمر ًمًٌ٤مسمتف :حلدي٨م اسمـ قمٛمر

( )113

وقمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم

()114

ريض اهلل قمٜمٝمام -أن اًمًٜم٦م ذم اجلٚمقس أٓ

يًػما.
شمٜمٔمر إمم ُمقوع اًمًجقد ،وإٟمام شمٜمٔمر ٕصٌٕمؽ طم٤مل اإلؿم٤مرة سمف ،أي طم٤مل رومٕمف ً
وُمً٠مًم٦م اًمٜمٔمر ذم اًمّمالة ،ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٜمٝم٤م :إن ٟمٔمر اًمٕمٌد ذم صالشمف ًمف درضم٤مت:
اًمدرضم٦م إوممٟ :مٔمر اًمًٜم٦م ،واًمًٜم٦م أن يٜمٔمر إمم ُمقوع ؾمجقده ذم صالشمف يمٚمٝم٤م ،إٓ طم٤مل اًمتِمٝمد ،وم٤مًمًٜم٦م أن يٜمٔمر
ًمًٌ٤مسمتف ،وشمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م وأدًمتٝم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ.
اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :اًمٜمٔمر اعمٌ٤مح ،اًمذي جيقز سمٖمػم يمراه٦م ،وهق أن يٜمٔمر اعمرء ِىم ٌَؾ وضمٝمف ،أي :يٜمٔمر ذم ىمٌٚمتف ،وىمد سمقب
اجلٜمَّ َ٦م َواًمٜمَّ ََّ٤مر
اًمٌخ٤مري سم٤م ًسم٤م ،وم٘م٤مل :سم٤مب ٟمٔمر اعمّمكم ذم صالشمف ،وروى ومٞمف أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملُ « :أ ِر ُ
ي٧م ْ َ
ِذم ِىم ٌْ َٚمتِلش  ،ومدل ذًمؽ قمغم أن ٟمٔمر اعمرء ذم ىمٌٚمتف ُمٌ٤مح ،وإن يم٤من اًمًٜم٦م اًمٜمٔمر ًمٚمًجقد.
( )115

اًمدرضم٦م اًمث٤مًمث٦م :اًمٜمٔمر اعمٙمروه ،وًمٞمس حمر ًُم٤م ،وهق آًمتٗم٤مت ذات اًمٞمٛملم وذات اًمِمامل ،ؾمقاء يم٤من اًمتٗم٤مت سم٤مًمٕمٞمٜملم
يق
وطمدمه٤م ،أو اًمتٗم٤مت سم٤مًمقضمف :عم٤م صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف ُؾمئؾ قمـ آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة ،وم٘م٤ملُ « :ه َ

( ) 112صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف ( ،) 3412واحل٤ميمؿ وىم٤مل :صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه (ُ ،)1761مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م،
ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ  73/2وىم٤مل احل٤ميمؿ :صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم وواوم٘مف اًمذهٌل وهق يمام ىم٤مٓ.
( ) 113صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمتٓمٌٞمؼ ،سم٤مب ُمقوع اًمٌٍم ذم اًمتِمٝمد ( ،) 1164ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمٜمً٤مئل :طمًـ صحٞمح.
( ) 114طمًـ صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اإلؿم٤مرة ذم اًمتِمٝمد ( ،)989واًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمًٝمقُ ،مقوع اًمٌٍم قمٜمد اإلؿم٤مرة
وَتريؽ اًمًٌ٤مسم٦م ( ،)1275ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ صحٞمح.
( ) 115أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب يمٗمران اًمٕمِمػم ( )5197سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس.

آداب المشي إلى الصالة
ْ
خيتَ َِٚم ًُ ُف َّ
اًمِم ْٞم َٓم٤م ُن ُِم ْـ َصالَ َِة َأ َطم ِد ُيم ُْؿش  ،ومدًمٜم٤م قمغم أن آًمتٗم٤مت سم٤مًمٌٍم يٛمٞمٜمًً٤م وؿمامًٓ يٜم٘مص إضمر وٓ يٌٓمؾ
اظمتِالَ ٌَس َ ْ
( )116

اًمّمالة.
اًمدرضم٦م اًمراسمٕم٦م :اًمٜمٔمر اعمٌٓمؾ ًمٚمّمالة ،أو اعمُ َح َّرم ،وهق رومع اعمرء سمٍمه إمم اًمًامء ،وىمد هنك اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞميف
وؾمٚمؿ -قمـ رومع اعمرء سمٍمه ًمٚمًامء  ،وًمق طم٤مل اًم٘مٜمقت ،وسمٕمض اإلظمقان -طم٤مل اًم٘مٜمقت -يرومٕمقن أسمّمي٤مرهؿ ُميع
( )117

أيدهيؿ إمم اًمًامء! ٟم٘مقل :رومع اًمٞمديـ ومقق اًمرأس ؾمٜم٦مً ،مٙمـ رومع اًمٌٍم طم٤مل اًمّمالة حمرم وٓ جيقز ،وأُم٤م اًمذي يٌٓمؾ
اًمّمالة ،ومٝمق اًمتٗم٤مت سم٤مجلذع ،وهق اًمّمدر ،ومٝمق يٌٓمؾ اًمّمالة.
ِ ِ
ها َومٞمَ ُ٘م ُ
قلُ « :ؾمٌْ َح٤م َٟم َ
َؽ اًم َّٚم ُٝم َّؿ َوسمِ َح ْٛم ِد َكش ).
ىم٤ملُ ( :صم َّؿ َي ًْتَ ْٗمت ُح ا
( )118

ها ،وهق ؾمٜم٦م ،وورد ذم أيمثر ُمـ طمدي٨م.
أي :ي٘مقل دقم٤مء آؾمتٗمت٤مح ا
َؽ اًم َّٚم ُٝم َّؿ) َأ ْيُ :أ َٟم َِّز ُه َؽ اًمتَّٜمْ ِْزي َف اًمالَّ َِّئ َؼ سمِ َجالًمِ َ
(ؾم ٌْ َح٤م َٟم َ
يؽ َيي٤م اهللُُ) ،واظمتٞمي٤مر قمٛمير ييرضمح
ىم٤مل -رمحف اهللَ :
(و َُم ْٕمٜمََك ُ
اًمتٗمْمٞمؾ ومٞمف.
وهذا احلدي٨م ضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب هريرة وهمػمه ،واإلُم٤مم أمحد وٕمػ رومٕمف إمم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،إٓ أن
يمثػما ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمد صححف.
ً

( ) 116أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ ،سم٤مب صٗمف إسمٚمٞمس وضمٜمقده (ُ ،)3291مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.
( ) 117أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب رومع اًمٌٍم إمم اًمًامء ذم اًمّمالة (ُ ،)754مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ.
( ) 118أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمقىمقوم٤م قمغم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب طمج٦م ُمـ ىم٤مل ٓ :جيٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م ( ،)399وأظمرضمف أمحد قمـ أيب ؾمٕمٞمد
اخلدري ُمرومققم٤م ( ،)11473واًمؽمُمذي قمـ أيب ؾمٕمٞمد ُمرومققم٤م يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل قمٜمد اومتت٤مح اًمّمالة ( ،)242وقمـ قم٤مئِم٦م (،)243
واًمٜمً٤مئل قمـ أيب ؾمٕمٞمد ُمرومققم٤م يمت٤مب آومتت٤مح ،سم٤مب ٟمقع آظمر ُمـ اًمذيمر ( ،) 899وأسمق داود قمـ أيب ؾمٕمٞمد ُمرومققم٤م يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ
رأى آؾمتٗمت٤مح سمًٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك ( ،)775وقمـ قم٤مئِم٦م ( ،)776واسمـ ُم٤مضمف قمـ أيب ؾمٕمٞمد ُمرومققم٤م يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م،
سم٤مب اومتت٤مح اًمّمالة ( ،)844وقمـ قم٤مئِم٦م ( ،)846ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
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وىمد اظمت٤مر قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -هذا اًمدقم٤مء دون ؾم٤مئر أدقمٞم٦م آؾمتٗمت٤مح ورضمحف ،.ىم٤مل( :و ْ ِ
ير ِّضم ُح
َ
ير ُي َ
اظمت َٞم ُ٤مر ُقم َٛم َ
اًم َّت ْٗم ِْم َٞمؾ ومِ ِٞمف)ً ،مٙمـ وردت أدقمٞم٦م اؾمتٗمت٤مح همػمه يمثػمة ،جمٛمققم٦م وُمًٌقـم٦م ،ذيمره٤م اسمـ اًم٘ميٞمؿ ذم اًميزاد ،وهيل مخًي٦م،
وًمٞمس اعم٘م٤مم ُمٜم٤مؾم٥م ًمذيمره٤م.
ِ
ِ
ها َوم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :أ ُقمق ُذ سمِ٤مهللِ ُِم َـ َّ
اًمر ِضمٞم ِؿَ ،و َيم ْٞم َٗم َام
اًمِم ْٞم َٓم٤من َّ
ي٘مقل اًمِمٞم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب -رمحف اهلل شمٕم٤مممُ ( :صم َّؿ َيتَ َٕم َّق ُذ ا
َشم َٕم َّق َذ ُِم َـ ا ًْم َق ِار ِد َوم َح ًَ ٌـ).
يق ُذ) ،أي :يًيتٕمٞمذ
ها ،وُمٕمٜمك ىمقًميفَ ( :يتَ َٕم َّ
أي إن اعمرء إذا يمؼم شمٙمٌػمة اإلطمرام ودقم٤م دقم٤مء آؾمتٗمت٤مح ،وم٢مٟمف يتٕمقذ ا
سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ ،وُمً٠مًم٦م آؾمتٕم٤مذة ذم اًم٘مراءة ىمٌؾ اًمٗم٤مَت٦م وهمػمه٤م ومٞمٝم٤م ُمً٤مئؾ:
اعمً٠مًم٦م إومم :أن آؾمتٕم٤مذة ذم اًم٘مراءة ؾمٜم٦م سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿٕ :هن٤م ًمٞمً٧م آي٦م ُمـ اًم٘مرآن ،وأُم٤م دًمٞمؾ ُمنموقمٞمتٝم٤م
ِ
٤مؾمتَ َِٕم ْذ سمِ٤مهللَِّ ُِم َـ َّ
اًمر ِضمٞم ِؿ﴾ .
اًمِمٞمْ َٓم٤من َّ
وم٘مقل اهلل -قمز وضمؾَ ﴿ :وم٢مِ َذا َىم َر ْأ َت ا ًْم ُ٘م ْرآ َن َوم ْ
( )119

(و َيم ْٞم َٗم َام َشم َٕم َّق َذ ُِم َـ ا ًْم َق ِار ِد َوم َح ًَ ٌـ) ،هذا ييدًمٜم٤م قميغم أن آؾميتٕم٤مذة هلي٤م
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ىمقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ :
صٞمغ ،وأهؾ اًمٕمٚمؿ اظمت٤مروا اًمّمٞمٖم٦م اعمِمٝمقرةٕ :هن٤م اعمقاوم٘م٦م ًمٙمت٤مب اهلل -قمز وضمؾ ،وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :إن أصح ُم٤م ورد
ذم آؾمتٕم٤مذة ُم٤م ضم٤مء قمٜمد سمٕمض أهؾ اًمًٜمـ أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من إذا اؾمتٕم٤مذ ىم٤ملَ « :أ ُقمق ُذ سمِ٤مهللِ اًمً ِ
يٛمٞم ِع
َّ
ِ
ا ًْم َٕم ِٚمٞم ِؿ ُِم َـ َّ
اًمر ِضمٞم ِؿش  ،ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :وهذا أصح ُم٤م ورد.
اًمِم ْٞم َٓم٤من َّ
( )120

اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :أن ىمقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممُ ( :صم َّؿ) ،ي٘مت

اًمؽمشمٞم٥م ،وهذا سم٤مشمٗم٤مق اًمٚمٖمقيلم :وقمغم ذًمؽ وم٢مٟمف إذا

سمدأ اعمرء سم٤مٓؾمتٕم٤مذة ،وىمد ٟمز دقم٤مء آؾمتٗمت٤مح ،وم٢من إقم٤مدة دقم٤مء آؾمتٗمت٤مح يٙمقن -ذم هذه احل٤مًم٦م -ىمْم٤مء ،واًم٘مْم٤مء ٓ
ينمع ذم اًمًٜمـ ،ومال ي٘م٣م ،وم٢مذا سمدأ اعمرء وذع ذم آؾمتٕم٤مذة ًم٘مراءة اًمٗم٤مَت٦م ،ومٝمذه ؾمٜم٦م ،ومٞمٙمقن ىمد ومقت ؾميٜم٦م ىمٌٚمٝمي٤م،
وهل دقم٤مء آؾمتٗمت٤مح ،وىمد اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء أن اًمًٜمـ ٓ شم٘م٣م إٓ ُم٤م ورد اًمدًمٞمؾ سمف ،يم٤مًمًٜمـ اًمرواشم٥م واًمقشمر وٟمحقه٤م.

( )119اًمٜمحؾ.98 :
( )124صحٞمح :أظمرضمف أمحد ( ،) 11473أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ رأى آؾمتٗمت٤مح سمي :ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك ( ،)775واًمؽمُمذي:
يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل قمٜمد اومتت٤مح اًمّمالة (ُ ،) 242مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

آداب المشي إلى الصالة
وقمغم ذًمؽ وم٢من اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن :إذا اؾمتٕم٤مذ ومال يرضمع ويًتٗمتح ،وإذا سمًٛمؾ وىمد ٟمز آؾميتٕم٤مذة وم٢مٟميف ٓ يرضميع
ويًتٕمٞمذ ُمرة أظمرى ًمٗمقات حمٚمٝم٤م ،واًمًٜمـ ٓ شم٘م٣م.
ِ ِ
ها).
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممُ ( :صم َّؿ ُيٌَ ًْٛم ُؾ ا
ي٘مقل :سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ.
َػمه٤م ،سم ْؾ آي ٌ٦م ُِمـ ا ًْم ُ٘مر ِ
(و ًَمٞمً ْ٧م ُِمـ ا ًْم َٗم ِ َ ِ
َلم ِؾم َقى َسمراء َة َوإَ ْٟم َٗم ِ
قر َشم ْ ِ
٤مل).
آن َىم ٌْ َٚم َٝم٤م َو َسم ْ َ
َ
َ َ
لم ُيم ُِّؾ ُؾم َ
٤مَت٦م َوٓ َهم ْ ِ َ َ َ َ ْ
َ َْ
ىمقًمفَ ( :ىمٌْ َٚم َٝم٤م) ،أي :ىمٌؾ اًمٗم٤مَت٦م ،وُمً٠مًم٦م اًمًٌٛمٚم٦م ،وهؾ هل آي٦م ُمـ اًمٗم٤مَت٦م ،أم ًمٞمً٧م آي٦م ُميـ اًمٗم٤مَتي٦م؟ هيذا ومٞميف
قمدِّ آي٤مت اًم٘مرآن ،وىمد ذيمر
ظمالف سملم اعم٘مرئلم واعمحدصملم واًمٗم٘مٝم٤مء ،ومٓمري٘م٦م اعم٘مرئلم وقمٚمامء اًم٘مراءة أن هلؿ ُمًٚمٙم٤من ذم ِّ
شمٗمّمٞمؾ هذيـ اعمًٚمٙملم أسمق قمٛمرو اًمداين

( )121

ذم يمت٤مسمف "اًمٌٞم٤من ذم قمد آي اًم٘مرآن" وذيمر ذم يمؾ ؾمقرة يمٞمػ يٕمدون؟

وم٤معم٘مرئقن هلؿ ُمًٚمٙم٤من :ـمريؼ اًمٙمقومٞملم ،وـمريؼ اعمدٟمٞملم ،أُم٤م ـمري٘م٦م اًمٙمقومٞملم ،وم٢مهنؿ يٕميدون (سمًيؿ اهلل اًميرمحـ
اًمرطمٞمؿ) آي٦م ُمـ اًمٗم٤مَت٦مً :مذا ٟمجد ذم اعمّمحػ اًمذي سملم أيديٜم٤م ،وهيق ُميروي ُميـ ىميراءة طمٗميص

( )122

قميـ قم٤مصيؿ

( )123

اًمٙمقومٞملم ،أن سمٕمد (سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ) قمالُم٦م أي٦م ،ومٝمذه ـمري٘م٦م اًمٙمقومٞملم.

( ) 121قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمر إُمقيُ ،مقٓهؿ إٟمدًمز ،اًم٘مرـمٌل صمؿ اًمداين ،أسمق قمٛمرو .اإلُم٤مم احل٤مومظ ،اعمجقد اعم٘مرئ،
احل٤مذق ،قم٤ممل إٟمدًمس .يٕمرف ىمديام سم٤مسمـ اًمّمػمذم .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمٌٕملم وصمالث ُمئ٦م .رطمؾ إمم اعمنمق ،ودظمؾ اًم٘مػموان ،وُمٍم ،وطم٩م،
صمؿ ىمدم داٟمٞم٦م ،ومًٙمٜمٝم٤م طمتك ُم٤مت .يم٤من أطمد إئٛم٦م ذم قمٚمؿ اًم٘مرآن رواي٤مشمف وشمٗمًػمه وُمٕم٤مٟمٞمف ،وـمرىمف وإقمراسمف ،وعع ذم ذًمؽ يمٚمف شمقاًمٞمػ طمً٤مٟم٤م
ُمٗمٞمدةُ :مٜمٝم٤م" :اعم٘مٜمع ذم اًم٘مراءات واًمتجقيد" ،و"اًمتٞمًػم"  .شمقذم ذم ؿمقال ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم وأرسمع ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (77 /18
شمرع٦م  ،)36وُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر ( 446 /1شمرع٦م .)345
( ) 122طمٗمص سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ اعمٖمػمة إؾمدي سم٤مًمقٓء ،أسمق قمٛمر ،ويٕمرف سمحٗمٞمص .ىم٤مرئ أهؾ اًمٙمقوم٦م .وًمد ؾمٜم٦م صمامٟملمٟ .مزل سمٖمداد ،وضم٤مور سمٛمٙم٦م.
يم٤من أقمٚمؿ أصح٤مب قم٤مصؿ سمـ أيب اًمٜمجقد سم٘مراءشمف ،وهق اسمـ اُمرأشمف ورسمٞمٌف .يم٤من -رمحف اهلل -إُم٤مُم٤م ذم اًم٘مراءة ،وٕمٞمٗم٤م ُمؽمويم٤م ذم احلدي٨م .ويم٤من
اًمٜم٤مس دهرا .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥مُ :مؽموك احلدي٨م ُمع إُم٤مُمتف ذم اًم٘م راءة .شمقذم ؾمٜم٦م صمامٟملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م
ذم اًم٘مراءة و٤مسمٓم٤م صمٌت٤م .أىمرأ َ
اًمٙمامل ( 14 /7شمرع٦م  ،)1394وُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر ( 144 /1شمرع٦م .)52
( ) 123قم٤مصؿ سمـ أيب اًمٜمجقد ،اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ُم٘مرئ اًمٕمٍم ،أسمق سمٙمر إؾمدي ُمقٓهؿ اًمٙمقذم واؾمؿ أسمٞمف دًم٦مُ .مقًمده ذم إُمرة ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من.
وهق ُمٕمدود ذم صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملم .اٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م اإلىمراء سمٕمد أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل ِ
ؿمٞمخف .يم٤من ذا أدب وٟمًؽ وومّم٤مطم٦م ،وصقت طمًـ .و
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وأُم٤م ـمري٘م٦م اعمدٟمٞملم و َُمـ ؾم٤مر وراءهؿ ،يم٤مسمـ يمثػم اعمٙمل  ،اًمذي ي٘مرأ سمف اًمِم٤مومٕمل وهميػمه أن (سمًيؿ اهلل اًميرمحـ
()124

اًمرطمٞمؿ) ًمٞمً٧م آي٦م ،وقمٚمٞمف عٝمقر اعم٘مرئلم.
وأُم٤م ُمًٚمؽ اعمحدصملم ،وم٢مٟمف ىمد روي قمٜمد اًمدارىمٓمٜمل

( )125

ِ
ضمقد إؾمٜم٤مده احل٤مومظ
اًمرطمٞم ِؿ آ َي ٌ٦مش  ،وهذا احلدي٨م وإن َّ
َّ
( )126

( )127

ِ
مح ِـ
اًمير ْ َ
أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :سمًِي ِؿ اهللِ َّ

ذم اًمٌٚمقغ إٓ أن ع٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ يْمٕمٗمقٟمف ،وي٘مقًمقن :إن

قمٛمقُم٤مت إدًم٦م شمدل قمغم أن (سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ) ًمٞمً٧م آي٦م ،سمدًمٞمؾ ُم٤م صمٌ٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ أن اًمٜمٌل -صغم اهلل

صمٌت٤م ذم اًم٘مراءة ،صدوىم٤م ذم احلدي٨م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صدوق ًمف أوه٤مم ،طمج٦م ذم اًم٘مراءة ،وطمديثف ذم اًمّمحٞمحلم ُم٘مرون .شمقذم ذم
آظمر ؾمٜم٦م ؾمٌع وقمنميـ وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 473 /13شمرع٦م  ،)3442وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 256 /5شمرع٦م .)119
( ) 124اإلُم٤مم اًمٕمٚمؿ ُم٘مرئ ُمٙم٦م ،وأطمد اًم٘مراء اًمًٌٕم٦م .قمٌد اهلل سمـ يمثػم سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد اهلل سمـ زاذان سمـ ومػموزان سمـ هرُمز ،أسمق ُمٕمٌد اًمٙمٜم٤مين،
وىمٞمؾ :أسمق قمٌ٤مد ،وىمٞمؾ :أسمق سمٙمر اًمداري اعمٙمل اًمٗم٤مرد إصؾ .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صدوقُ .م٤مت ؾمٜم٦م قمنميـ وُمئ٦م ،اٟمٔمر :هتذي٥م
اًمٙمامل ( 468/15شمرع٦م  ،)3499وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 318 /5شمرع٦م .)155
( ) 125اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمجقد ،ؿمٞم اإلؾمالم ،قمٚمؿ اجلٝم٤مسمذة ،أسمق احلًـ ،قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي سمـ ُمًٕمقد سمـ اًمٜمٕمامن سمـ ديٜم٤مر سمـ قمٌد اهلل
اًمٌٖمدادي اعم٘مرئ اعمحدثُ ،مـ أهؾ حمٚم٦م دار اًم٘مٓمـ سمٌٖمداد .وًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالث ُمئ٦م .يم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ ،وُمـ أئٛم٦م اًمدٟمٞم٤م ،اٟمتٝمك إًمٞمف احلٗمظ
وُمٕمروم٦م قمٚمؾ احلدي٨م ورضم٤مًمفُ ،مع اًمت٘مدم ذم اًم٘مراءات وـمرىمٝم٤م ،وىمقة اعمِم٤مريم٦م ذم اًمٗم٘مف ،وآظمتالف ،واعمٖم٤مزي ،وأي٤مم اًمٜم٤مس ،وهمػم ذًمؽ.
وهق أول ُمـ صٜمػ اًم٘مراءات ،وقم٘مد هل٤م أسمقاسم٤م ىمٌؾ ومرش احلروفُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اًمًٜمـ" ،و"اًمٕمٚمؾ" .شمقذم ذم صم٤مُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م مخس
وصمامٟملم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 449/16شمرع٦م  ،)332ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ( 297 /3شمرع٦م .)434
( )126وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ُ ،347/1مـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ،ووٕمٗمف اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م.354/1:
( ) 127أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمقد سمـ أمحد سمـ طمجر ،ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق اًمٗمْمؾ اًمٙمٜم٤مين اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل .ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة،
طم٤مومظ زُم٤مٟمفٟ .مِم٠م يتٞمام ،وأيمٛمؾ طمٗمظ اًم٘مرآن ذم اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ قمٛمر ،وصغم اًمؽماويح سم ٤مًمٜم٤مس ذم احلرم اعمٙمل وًمف اصمٜم٤م قمنم قم٤مُم٤م .رطمؾ طمٌ٤م ذم اًمٕمٚمؿ
وشمٓمٚمٌ٤م ًمٚمِمٞمقخُ .مـ أسمرز ؿمٞمقظمف :اسمـ اعمٚم٘مـ ،واًمناج اًمٌٚم٘مٞمٜمل ،وأسمق احلًـ اهلٞمثٛملُ .مـ أسمرز شمالُمٞمذه :اًمًخ٤موي ،اسمـ ىم٤ميض ؿمٝمٌ٦م ،اسمـ
شمٖمري سمرديً .مف ُم١مًمٗم٤مت طمً٤من :أمهٝم٤م" :ومتح اًمٌ٤مري" ،و"ًمً٤من اعمٞمزان" ،و"اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م" .وًمد ؾمٜم٦م صمالث وؾمٌٕملم وؾمٌع ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م
صمٜمتلم ومخًلم وصمامن ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمْمقء اًمالُمع ( 36 /2شمرع٦م  ،)144وطمًـ اعمح٤مضة ( 363 /1شمرع٦م  ،)142وًمف شمرع٦م ُمققمٌ٦م ذم اجلقاهر
واًمدرر ًمتٚمٛمٞمذه اًمًخ٤موي.
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لم َقم ٌْ ِدي ٟمِ ّْم َٗم ْ ِ
يكم
اًمّمالَ َة َسم ْٞمٜمِل َو َسم ْ َ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :ىم َ٤مل اهللُ َ -قم َّز َو َضم َّؾَ :ىم ًَ ْٛم ُ٧م َّ
لمَ ،وم٢مِ َذا َىم َ٤ملَ ْ :
احل ْٛمدُُ هللَِِ ،ىم َ٤ملَ :أ ْصمٜمََك َقم َ َّ
َقم ٌْ ِدي..ش احلدي٨م.
( )128

ومدل ذًمؽ قمغم أن (سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ) ًمٞمً٧م آي٦م ُمـ اًمٗم٤مَت٦م ،وأُم٤م ُمًٚمؽ اًمٗم٘مٝم٤مء وهق اًمذي يٕمٜمٞمٜم٤م ،وم٢من هلؿ
أيْم٤م ُمًٚمٙملم ذم ٟمٗمس اعمً٠مًم٦م ،وهل :هؾ (سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ) آي٦م جي٥م اإلشمٞم٤من ٤م ،أم ًمٞمً٧م آي٦م؟
ً
ع٤مهػم اًمٗم٘مٝم٤مء أهن٤م ًمٞمً٧م سمآي٦م ،ويٕمْمده ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ إدًم٦م ُمـ ىمراءة اعم٘مرئلم وروايي٦م اعمحيدصملم ُم ًٕمي٤م ،إذن ومٝميل
ًمٞمً٧م آي٦م ُمـ اًمٗم٤مَت٦م ،وسم٤مًمت٤مزم وم٢مٟمف ٓ دم٥م ىمراءهت٤م ،وُمـ سم٤مب أومم ٓ ينمع اجلٝمر ٤مً :مذًمؽ ُمً٠مًم٦م اجلٝمر ًمٞمً٧م ُمٌٜمٞم٦م
قمغم أهن٤م آي٦م ،أم ًمٞمً٧م سمآي٦م ،سمؾ هق ُمٕمٜمًًك زائد.
دائام ،وإن يم٤من اعمِمٝمقر ُمـ ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م أٟمف إـمالق قمدم اعمنموقمٞم٦م ،واظمتي٤مر
واًمّمحٞمح أٟمف ٓ ينمع اجلٝمر ٤م ً
اًمِمٞم شم٘مل اًمديـ أٟمف ُمـ اظمتالف اًمتٜمقع :ومٞمجقز اجلٝمر أطمٞم٤م ًٟمً٤م ،وجيقز قمدم اجلٝمر.
ػ اًمٜمٌََِّّ ِّل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ-
واًمدًمٞمؾ قمغم قمدم اعمنموقمٞم٦م ،طمدي٨م أٟمس -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف ىم٤ملَ « :ص َّٚم ْٞم ُ٧م َظم ْٚم َ
اًمر ِطمٞم ِؿ)ش َ ،م٤م يدًمٜم٤م قمغم أهن٤م ٓ جيٝمر ٤م.
اًمر ْ َ
مح ِـ َّ
جي َٝم ُر سمِي (سمِ ًْ ِؿ اهللَِّ َّ
َو َأ ِيب َسم ْٙم ٍر َو ُقم َٛم َر َو ُقمثْ َام َنَ ،وم ُٙم ُّٚم ُٝم ْؿ َٓ َ ْ
( )129

ِ ِ
ها) ،ومٞمف ُمً٠مًمت٤من:
إذن ىمقل اًمِمٞم ُ ( :صم َّؿ ُيٌَ ًْٛم ُؾ ا
اعمً٠مًم٦م إومم :أن اًمًٌٛمٚم٦م ؾمٜم٦م ،وًمٞمً٧م واضمٌ٦مٕ :ن اًمًٌٛمٚم٦م ًمٞمً٧م آي٦م ُمـ اًم٘مرآن.
ِ
ها قمغم إـمالق ،واظمت٤مر اًمِمٞم شم٘مل
(ها) ،وُمِمٝمقر ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م أهن٤م شم٘مرأ ا
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :شمتٕمٚمؼ سمجٛمٚم٦م ،ىمقًمف :ا
اًمديـ أٟمف ُمـ اظمتالف اًمتٜمقع ،ومٚمق ضمٝمر ٤م أطمٞم٤م ًٟمً٤م ضم٤مزً :مقرود ذًمؽ ذم طمدي٨م سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمٜمٌيل -صيغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
أُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم أهن٤م ًمٞمً٧م آي٦م ُمـ اًمٗم٤مَت٦م وٓ ُمـ همػمه٤مُ ،م٤م شم٘مدم ذيمره ذم ىمراءة اعم٘مرئلم ،واحلدي٨م قمـ اعمّمٓمٗمك -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

( ) 128أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب وضمقب ىمراءة اًمٗم٤مَت٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م ( )395سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة.
( ) 129أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب طمج٦م ُمـ ىم٤مل ٓ :جيٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م (ُ ،)399مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ.
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وأُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم أهن٤م آي٦م ُمـ اًم٘مرآن ىمٌؾ اًمٗم٤مَت٦م ،وىمٌؾ يمؾ ؾمقرشملم ،ؾمقى ؾمقرة سمراءة وإٟمٗم٤ملُ ،م٤م رواه أسمق داود
ف اًم َٗم ّْم َ
يق ِرَ ،طم َّتَّيك
ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام -ىم٤ملَ « :يمَ٤م َن اًمٜمٌََِّّ ُّل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ َٓ -ي ْٕم ِر ُ
٤مًمً َ
يؾ سمِ ُّ
ِ
اًمر ِطمٞم ِؿ)ش  ،ومدًمٜم٤م قمغم أن (سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ) ،شمٜمزل ُمـ اهلل -قمز وضمؾ -قمغم اًمٜمٌل
اًمر ْ َ
مح ِـ َّ
َشمٜمْ ِْز َل َقم َٚم ْٞمف ( ِسم ًْ ِؿ اهللَِّ َّ
( )130

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -مٚمٗمّمؾ سملم اًمًقر ،وؾمت٠ميت ُمً٠مًم٦م شمتٕمٚمؼ ٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ.ِ
(و ُي ًَ ُّـ ِيمتََ٤م َسمتُ َٝم٤م َأ َو ِائ ِؾ ا ًْم ُٙمتُ ِ
اًمًال ُمَ ،و َيم ََام َيمَ٤م َن اًمٜمٌََِّّ ُّل َ ي ْٗم َٕم ُؾ).
ي٘مقل اًمِمٞم َ :
ُ٥م َيم ََام َيمتَ ٌَ َٝم٤م ُؾم َٚم ْٞم َام ُن َقم َٚم ْٞمف َّ
ِ
اًمر ِطمٞم ِؿ﴾  ،وأُم٤م ومٕميؾ
اًمر ْ َ
مح ِـ َّ
يمت٤مسم٦م ؾمٚمٞمامن وردت ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ ،ىم٤مل -شمٕم٤ممم﴿ :إِ َّٟم ُف ُم ْـ ُؾم َٚمٞمْ َام َن َوإِ َّٟم ُف سمِ ًْ ِؿ اهللَِّ َّ
( )131

اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وم٢مٟمف يمتٌٝمي٤م ذم صيٚمح احلديٌٞمي٦م  ،وذم يمت٤مسم٤مشميف ورؾمي٤مئٚمف ًم٘مٞمٍمي  ،وُمٚميقك اعمنميق
( )132

( )133

واعمٖمرب.
وىمد عع اًمِمٞم أمحد سمـ حمٛمد سمـ ـمقًمقن احلٜمٗمل اًمّم٤محلل ُمـ قمٚمامء اًم٘مرن اًمٕم٤مذ ،وُمـ ـمالب اًمِمٞم يقؾمػ سمـ
قمٌد اهل٤مدي وُمؽمعٞمف ،أًمػ يمت٤م ًسم٤م أؾمامه (إرؿم٤مد اًمً٤مًمٙملم ذم رؾم٤مئؾ حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إمم اًمٕم٤معملم) ،وعيع
ومٞمف رؾم٤مئؾ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إمم إُمّمي٤مر ،ويمي٤من ذم ضمٚمٝمي٤م -إن مل يٙميـ يمٚمٝمي٤م -ومٞميف (سمًيؿ اهلل اًميرمحـ
اًمرطمٞمؿ).
(و ُشم ُْذ َيمَر ِذم ا ْسمتِدََ ِاء َعِٞم ِع إَ ْوم َٕم ِ
٤ملَ ،و ِه َل َشم ْٓم ُر ُد َّ
اًمِم ْٞم َٓم٤م َن).
ىم٤مل اًمِمٞم ُ َ :
يٛمك اهللَ -
اًمدًمٞمؾ قمغم يمقهن٤م شمٓمرد اًمِمٞمٓم٤منُ ،م٤م صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :أ َّن اعمَْ ْر َء إِ َذا َأ َيم ََؾ َـم َٕم٤م ًُم٤م َوم ًَ َّ
اًمِم ْٞم َٓم٤م ُنَ :مل ْ ُشمُدْْ ِر ُيمُقا َـم َٕم٤م ًُم٤مَ ،وإِ َذا َد َظم َؾ اًمدََّّ َارَ ،وم ًَ َّٛمك اهللَ َ -قم َّز َو َضم َّؾَ ،ىم َ٤مل َّ
َقم َّز َو َضم َّؾَ ،ىم َ٤مل َّ
اًمِم ْٞم َٓم٤م ُنَ :مل ْ ُشمُدْْ ِر ُيمُقا َُمٌِٞمتًً٤مَ ،وإِ ْن

( ) 134صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ ضمٝمر ٤م ( ،)788ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )131اًمٜمٛمؾ.34 :
( )132أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمنموط ،سم٤مب اًمنموط ذم اجلٝم٤مد واعمّم٤محل٦م ُمع أهؾ احلرب (ُ ،) 2734مـ طمدي٨م اعمًقر سمـ خمرُم٦م وُمروان سمـ
احلٙمؿ.
(ُ ) 133متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب سمدء اًمقطمل ،سم٤مب سمدء اًمقطمل ( ،) 7وُمًٚمؿ :يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب يمت٤مب اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ -إمم هرىمؾ (ُ ،)1773مـ طمدي٨م أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب.

آداب المشي إلى الصالة
اًمِمٞم َٓم٤م ُنَ :أدر ْيمتُُؿ اًم َّٓمٕم٤مم واعمٌَِْ ِ
ِِ
ِ
ِ
ٞم٧مش  ،وميدل ذًميؽ قميغم أهني٤م شمٓميرد
َ َ َ
َشم ََر َك اًمتَّ ًَّْٛم َٞم َ٦م َقم َغم اًم َّٓم َٕم٤م ِم َوقمٜمْْدََ ُد ُظمقًمف اًمدََّّ َارَ ،ىم َ٤مل َّ ْ
َْ ُ
()134

اًمِمٞمٓم٤من ،ؾمقاء قمغم اًمٓمٕم٤مم أو اًمٌٞم٧م أو همػم ذًمؽ.
ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ٓ :شمٙمت٥م أُم٤مم اًمِمٕمر وٓ ُمٕمف ،وهل رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد ٟم٘مٚمٝم٤م اسمـ احلٙمؿ  ،واؾمتدل اًم٘م٤ميض
( )135

أسمق يٕمغم

( )136

قمغم يمالم اإلُم٤مم أمحد ُمـ سم٤مب اًمتٖمٚمٞم٥م ،وم٘م٤ملٕ :ن هم٤مًم٥م اًمِمٕمر إُم٤م يٙمقن يميذ ًسم٤م ،أو هجي٤م ًء أو شمِميٌٞم ًٌ٤م ،أو

ٟمحق ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤مين اًمتل ٓ شمٜم٤مؾم٥م أن يٌتدأ ومٞمٝم٤م (سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ).
وىمد ذيمر سمٕمض اعمت٠مظمريـ ُمـ احلٜمٗمٞم٦م ذم ٟمٔمؿ ًمف ذم أطمٙم٤مم اًمقصٞم٦م واًمٗمرائض  -اًمٌح٨م ذم هيذه اعمًي٠مًم٦م وأـمي٤مل،
ؿمٕمرا إٓ سمٛمِم٘م٦م ،ومال يٛمٙمـ أن شمٙمقن ذم اًمِمٕمر سمٞمتًًي٤م
وىم٤ملً :مٕمؾ اًمًٌ٥م أن (سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ) ٓ يٛمٙمـ ٟمٔمٛمٝم٤م ً
ُمًت٘مالً إٓ سمٛمِم٘م٦م ،واهلل أقمٚمؿ سمْمٌط ويمالم هذا اًمٜم٤مفمؿ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
٤مَت ِ٦م ا ًْم ِٙمتَ ِ
صمؿ ي٘مرأ اًمٗم٤مَت٦م ُمرشمٌ٦م ُمتقاًمٞم٦م ُمِمددة وهل ريمـ ذم يمؾ ريمٕم٦م يمام ذم احلدي٨م َ
َ٤مب )
(ٓ َص َال َة عمَِ ْـ ٓ َي ْ٘م َر ْأ سمِ َٗم ِ َ
وشمًٛمك (أم اًم٘مرآن) ٕن ومٞمٝم٤م اإلهلٞم٤مت واعمٕم٤م د واًمٜمٌقات ،وإصمٌ٤مت اًم٘مدر ،وم٤مٔيت٤من إوًمٞم٤من يدٓن قمغم اإلهلٞم٤مت و ﭽ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ اًمٗم٤مَت٦م 4 :يدل قمغم اعمٕم٤مد  .ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ اًمٗم٤مَت٦م 5 :يدل قمغم إُمر واًمٜمٝميل واًمتقيميؾ وإظميالص
ذًمؽ يمٚمف هلل  ،وومٞمٝم٤م اًمتٜمٌٞمف قمغم ـمريؼ احلؼ وأهٚمف اعم٘متدى ؿ واًمتٜمٌٞمف قمغم ـمريؼ اًمٖمل واًمْمالل  ،ويًتح٥م أن ي٘مػ
قمٜمد يمؾ آي٦م ًم٘مراءشمف  وهل أقمٔمؿ ؾمقرة ذم اًم٘مرآن وأقمٔمؿ آي٦م ومٞمف آي٦م اًمٙمرد وومٞمٝم٤م إطمدى قمنمة شمِمديدة .
ويٙمره اإلومراط ذم اًمتِمديد واإلومراط ذم اعمد .

( ) 134أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب آداب اًمٓمٕم٤مم واًمنماب وأطمٙم٤مُمٝمام ( )2418سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل.
ِ
٥م اإلُم٤مم أمحد ،وؾمٛمع ُمٜمف وُمـ همػمه .يم٤من يًٙمـ
( )135قمٌد اًمقه٤مب سمـ احلٙمؿ -وي٘م٤مل :اسمـ قمٌد احلٙمؿ -سمـ ٟم٤مومع أسمق احلًـ اًمقراقَ .صح َ
اجل٤مٟم٥م ا ًمٖمريب سمٌٖمداد ويم٤من ُمـ اًمّم٤محللم .اظمتٚمػ رم ووم٤مشمف :وم٘مٞمؾ :ؾمٜم٦م ُمئتلم ومخًلم ،وىمٞمؾ :وإطمدى ومخًلم .دومـ سمٌ٤مب اًمؼمدان سمٌٖمداد.
ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 497/18شمرع٦م  ،)3642وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 323/12شمرع٦م .)123
( )136حمٛمد سمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ ظمٚم ػ سمـ أمحد ،أسمق يٕمغم اًمٌٖمدادي ،احلٜمٌكم ،اسمـ اًمٗمراء ،اًم٘م٤ميض ،اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،ؿمٞم احلٜم٤مسمٚم٦م .ص٤مطم٥م
اًمتٕمٚمٞم٘م٦م اًمٙمؼمى ،واًمتّم٤مٟمٞمػ اعمٗمٞمدة ذم اعمذه٥م .وًمد ذم أول ؾمٜم٦م صمامٟملم وصمالث ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن ومخًلم وأرسمع ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم
اًمٜمٌالء ( 89 /18شمرع٦م  ،)44وـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 361 /3شمرع٦م .)666

آداب المشي إلى الصالة
٤مَت َ٦م ُُم َر َّشم ٌَ ً٦م ُُمتَ ََقاًمِ َٞم ً٦م ُُم َِمدََّّ َد ًةً).
ي٘مقل اًمِمٞم ُ ( :صم َّؿ َي ْ٘م َر ُأ ا ًْم َٗم ِ َ
لم﴾  ،إمم ىمقًمييفَ ﴿ :همي ْ ِ
يػم اعمَْ ْٖم ُْْم ِ
ييقب َقم َٚمييٞمْ ِٝم ْؿ َوَٓ
احل ْٛمييدُُ هللَِّ َر ِّب ا ًْم َٕميي٤معمَِ َ
ذيمرٟميي٤م أن اًمٗم٤مَتيي٦م شمٌييدأ سم٘مييقل اهللَ ْ ﴿ :
( )137

لم﴾ ٕ :ن (آُملم) ًمٞمً٧م ُمـ اًمٗم٤مَت٦م سم٤مشمٗم٤مق ،وم٘مقل اًمِمٞم ُُ ( :م َر َّشمٌَ ً٦م) ،أيُ :مرشمٌ٦م أي ،ومال جيقز شم٘مديؿ آي٦م قمغم
اًمْم٤م ًِّم َ
َّ
( )138

آي٦م سم٢مع٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وؾمٞم٠ميت -إن ؿم٤مء اهلل.
وىمقًمفُُ ( :متَ ََقاًمِٞمَ ً٦م) ،أي :يٙمقن سمٕمْمٝم٤م ظمٚمػ سمٕمض ،وٓ حيدث سمٞمٜمٝم٤م ومّمؾ ـمقيؾ ،وىمد ذيمر أهؾ اًمٕمٚميؿ أن اًميذي
يٗمّمؾ سمف سملم آي٤مت ؾمقرة اًمٗم٤مَت٦م صمالصم٦م أٟمقاع:
مح ِـ
اًمر ْ َ
احل ْٛمدُُ هللَِّ َر ِّب ا ًْم َٕم٤معمَِ َ
لم * َّ
اًمٜمقع إول :إُم٤م أن يٗمّمؾ سملم أي٤مت سمذيمر ودقم٤مء يمثػم ،وم٢من ي٘مقل اعمرء ُمثالًَ ْ ﴿ :

اًمر ِطمٞم ِؿ﴾  ،صمؿ يدقمق اهلل -قمز وضمؾ -ويٓمٞمؾ ذم اًمدقم٤مء وذم ذيمر اهلل -قمز وضمؾ.
َّ
( )139

إُمر اًمث٤مين :أن يٗمّمؾ سمٞمٜمٝم٤م (أي :سملم أي٤مت) ،سمًٙمقت ،وُمث٤مل اًمًٙمقت :أن يًٙم٧م صمؿ يٜمِمٖمؾ سمٌمء ذم ذهٜمف،
وٓ يٙمٛمؾ اًم٘مراءة.
اًمر ِطمٞم ِؿ * ْ
احلَ ْٛمدُُ هللَِّ
اًمر ْ َ
مح ِـ َّ
إُمر اًمث٤مًم٨م :أن يٗمّمؾ سمٞمٜمٝم٤م سم٤مًم٘مرآن ،وُمث٤مل ذًمؽ :أن يٜمًك اعمرء ،ومٞم٘مقل﴿ :سمِ ًْ ِؿ اهللَِّ َّ
اًمر ِطمٞم ِؿ﴾  ،صمؿ يٜمًك ومٞمنمع ذم ؾمقرة أظمرى ،وي٘مرأ ؿمٞمئً٤م ُمـ اًم٘مرآن ،صمؿ يتذيمر أٟميف مل يٙمٛميؾ
اًمر ْ َ
َر ِّب ا ًْم َٕم٤معمَِ َ
مح ِـ َّ
لم * َّ
( )140

اًمٗم٤مَت٦م ومػمضمع ومٞمتٛمٝم٤م :ي٘مقًمقن :إن هذا اًمٗمّمؾ إن يم٤من ـمقيالًً ،وم٢مٟمف ىمد ىمٓمع ىمراءهت٤م ،ومٞمج٥م اؾمتئٜم٤مومٝم٤م ُمـ ضمديد ،ىم٤مًمقا:
ٍ
طمٞمٜمئذ جي٥م اًمرضمقع ومٞمٝم٤م.
إٟمف إذا ىمٓمٕم٧م ىمراءهت٤م سمذيمر أو ؾمٙمقت أو ىمراءة ىمرآن ،وم٢مٟمف
أُم٤م همػم ذًمؽ ،وم٢مٟمف رسمام يٌٓمؾ اًمّمالة ،يم٘مٓمٕمٝم٤م سم٤مًمٙمالم اًمذي ًمٞمس ُمـ ضمٜمس اًمّمالة ،أو سم٤مٕومٕم٤مل اًمتل ًمٞمً٧م ُمـ
ضمٜمس اًمّمالة.

( )137اًمٗم٤مَت٦م.2 :
( )138اًمٗم٤مَت٦م.7 :
( )139اًمٗم٤مَت٦م.3 - 2 :
( )144اًمٗم٤مَت٦م.3-1:
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واؾمتثٜمك اًمٗم٘مٝم٤مء -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم -ذم ضمقاز قمدم اعمقآة سملم آي٤مت اًمٗم٤مَت٦م ُمً٠مًم٦م واطمدة ،وهق إذا يم٤من اًمًٙمقت
ُمـ اعم٠مُمقم ُٕمر ُمنموعُ ،مث٤مل ذًمؽ :إن اعم٠مُمقم -قمغم ىمقل َُمـ يرى أن اًم٘مراءة قمٚمٞمف واضمٌي٦م أو ريميـ -ي٘ميرأ اًمٗم٤مَتي٦م،
وجي٥م قمٚمٞمف اإلٟمّم٤مت ،ومٙم٤من ي٘مرأ ذم اًمًٙمت٤مت ،واًمًٙمت٤مت صمالصم٦م ،وم٘مرأ آيتلم ىمٌؾ اًمٗم٤مَت٦م ،صمؿ ىمرأ اإلُم٤مم اًمٗم٤مَت٦م ،صمؿ ىمرأ
ٍ
طمٞمٜمئذ شمٙمقن ىمراءشمف صحٞمح٦م ،وإن يم٤من ىمد ومّمؾ سملم سمٕمض أي سمًٙمقت ـمقيؾ ٓؾمتامقمف
سمٕمده٤م شمتٛم٧م اًمًقرة ،وم٢مٟمف
٤مؾمتَ ِٛم ُٕمقا ًَم ُف َو َأ ْٟم ِّْمتُُقا﴾  ،ىم٤مل أمحد :هق ذم
اًم٘مراءةٕ :ن هذا ؾمٙمقت ُمنموع سم٤مًمٜمص ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ َذا ُىم ِر َئ ا ًْم ُ٘م ْرآ ُن َوم ْ
( )141

اًمّمالة ظم٤مص٦م ،ومٞمج٥م ذم اًمّمالة أن شمًتٛمٕمقا ًمف.
وُمـ اًمًٙمقت اعمنموع ذم اًمّمالة ،أٟمف ًمق يم٤من اعم٠مُمقم ي٘مرأ اًمٗم٤مَت٦م ،ومج٤مء ؾمجقد شمالوة ،اًمذي يًجد ومٞمف اإلُمي٤مم،
ومًجد اعم٠مُمقم ُمع اإلُم٤مم ؾمجقد شمالوة ،صمؿ ىم٤مم وم٢مٟمف يٌٜمل قمغم ُم٤م ىمرأ أوًٕٓ :ن هذا ُمـ اًم٘مٓمع اًميذي ؾميٙم٧م ومٞميف ُٕمير
ُمنموع ،وهق ؾمجقد اًمتالوة ،وهق ُمنموع سم٠مُمر اًمِم٤مرع ذم ذًمؽ.
وىمقل اًمِمٞم ُُ ( :م َِمدََّّ َد ًةً) ،أي :ومٞمٝم٤م طمروف ُمِمددة ،يمام ؾمٞم٠ميت سمٕمد ىمٚمٞمؾ.
احل ِد ِ
ٍ
ىم٤مل -رمحف اهللِ :
٤مَت ِ٦م ا ًْم ِٙمتَ ِ
َ٤مبش ).
ي٨مَ ٓ« :صال َة عمَِ ْـ َمل ْ َي ْ٘م َر ْأ سمِ َٗم ِ َ
َ
(وه َل ُر ْيم ٌـ ِذم ُيم ُِّؾ َر ْيم َٕم٦م َيم ََام ِذم ْ َ
( )142

أيْم٤م ُمـ سم٤مب
يمقن اًمٗم٤مَت٦م ريمـ ذم اًمّمالة ،هذا هق اعمذه٥م أهن٤م ريمـ ذم اًمّمالة قمغم اإلُم٤مم واعم٠مُمقم ُم ًٕم٤م ،واعمٜمٗمرد ً
أومم ُم ًٕم٤م.
ي٘مقل وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م -وهق اظمتٞم٤مر اًمِمٞم شم٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :إن اإلُم٤مم يتحٛمٚمٝم٤م قمـ اعمي٠مُمقم ،ومٝميل ريميـ قميغم
اعم٠مُمقمً ،مٙمـ يتحٛمٚمٝم٤م اإلُم٤مم قمٜمف.
وسمٜم٤م ًء قمغم ذًمؽ ،وم٢من يم٤مٟم٧م اًمّمالة ضمٝمري٦م ،وم٢من اعم٠مُمقم ٓ ي٘مرأ اًمٗم٤مَت٦م ،وإن يم٤من اعم٠مُمقم ُمًٌق ًىم٤م وم٢مٟمف ي٘مرأ اًمٗم٤مَتي٦م،
ودًمٞمٚمٝمؿ قمغم أن اإلُم٤مم يتحٛمٚمٝم٤م قمـ اعم٠مُمقم أُمران:

( )141إقمراف.244:
(ُ ) 142متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب وضمقب اًم٘مراءة ًمإلُم٤مم واعم٠مُمقم ذم اًمّمٚمقات ( ،)756وُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب
وضمقب ىمراءة اًمٗم٤مَت٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م (ُ ،)394مـ طمدي٨م قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م.
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إُمر إولُ :م٤م ضم٤مء ُمـ طميدي٨م ضمي٤مسمر ُمرؾميالً -ويمي٠من احلي٤مومظ اسميـ يمثيػم
أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَُ « :م ْـ َيمَ٤م َن ًَم ُف إِ َُم٤م ٌم َوم ِ٘م َرا َء ُة ِ
اإل َُم٤م ِم ًَم ُف ِىم َرا َء ٌةش  ،ومدل ذًمؽ قمغم أن اإلُمي٤مم يتحٛميؾ
()144

( )143

ذم ُم٘مدُمي٦م شمٗمًيػمه يٛمٞميؾ إمم

( )145

قمـ اعم٠مُمقم ىمراءة اًمٗم٤مَت٦م.
وإُمر اًمث٤مين :أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَّ -سملم أن َُمـ أدرك اًمريمقع ُمع اإلُمي٤مم وم٘ميد أدرك اًمريمٕمي٦م  ،ومٝمٜمي٤م
( )146

ؾم٘مٓم٧م اًمٗم٤مَت٦م قمـ اعم٠مُمقم ،وؾم٘مقـمٝم٤م قمـ اعم٠مُمقم ٓ يٙمقن إٓ عمٕمٜمك أن اإلُم٤مم ىمد َتٛمٚمٝمي٤م قمٜميفً :ميذًمؽ ومي٢من ُمِميٝمقر
ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م ،وهق اظمتٞم٤مر اًمِمٞم شم٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ويمثػم ُمـ اعمح٘م٘ملم ُمـ اعمت٠مظمريـ أن اإلُمي٤مم يتحٛمٚمٝمي٤م قميـ
اعم٠مُمقم ذم اجلٝمري٦م.
اإل َ ِهلٞم ِ
ِ ِ ِ
٤مت).
(و ُشم ًَُ َّٛمك ُأ ُّم ا ًْم ُ٘م ْرآنَّ َٕ :ن ومٞم َٝم٤م ِ َّ
ىم٤مل -رمحف اهللَ :
اإل َ ِهلٞم ِ
ِ ِ
٤مت) ،أي :ومٞمٝم٤م ذيمير ُمي٤م يتٕمٚميؼ سمتقطمٞميد اهلل -قميز وضميؾ-
أي :شمًٛمك اًمٗم٤مَت٦م أم اًم٘مرآن :وىمقًمفَّ َٕ( :ن ومٞم َٝم٤م ِ َّ
سمرسمقسمٞمتف ،وسم٢مهلٞمتف ،وأؾمامئف وصٗم٤مشمف ،وومٞمٝم٤م ذيمر اعمٕم٤مد واًمٜمٌقات وإصمٌ٤مت اًم٘مدر.

( ) 143ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسمق قمٌد اهلل ،وأسمق قمٌد اًمرمحـ إٟمّم٤مري،
اخلزرضمل ،اًمًٚمٛمل ،اعمدين ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ويم٤من ُمٗمتل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف.
ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سمدرا .ؿم٤مخ ،وذه٥م
سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتًٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 114 :شمرع٦م  ،)296وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م
( 492 /1شمرع٦م .)647
( ) 144إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم سمـ وقء سمـ درع اًم٘مرر اًمٌٍمي ،صمؿ اًمدُمِم٘مل اًمِم٤مومٕمل ،أسمق اًمٗمداء قمامد اًمديـ ،احل٤مومظ اعم١مرخ اًمٗم٘مٞمف .وًمد ذم
ىمري٦م ُمـ أقمامل سمٍمى اًمِم٤مم ،ؾمٜم٦م إطمدى وؾمٌع ُمئ٦م ،وشمقذم سمدُمِمؼ ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم وؾمٌع ُمئ٦مً .مف اًمٕمديد ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػُ :مٜمٝم٤م اًمٌداي٦م
واًمٜمٝم٤مي٦م ،واًمتٗمًػم ،وهمػمه٤م ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت .اٟمٔمر :ذيؾ شمذيمرة احلٗم٤مظ ( ،)38/1ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ( 264/1شمرع٦م .)313
( )145طمًـ :أظمرضمف أمحد ( ،) 14643واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب إذا ىمرأ اإلُم٤مم وم٠مٟمّمتقا (ُ ،)854مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ
قمٌد اهلل ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف :طمًـ.
(ُ ) 146متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ أدرك ُمـ اًمّمالة ريمٕم٦م ( ،) 584وُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة،
سم٤مب ُمـ أدرك ريمٕم٦م ُمـ اًمّمالة (ُ ،)647مـ طمدي٨م أيب هريرة.
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يغم اعمَٕم ِ
اإل َ ِهلٞم ِ
ِ
ِ
ِ
٤متَ ،و﴿ َُم٤مًمِ ِؽ َي ْق ِم اًمدِِّّ ِ
ي٤مدَ ،و﴿إِ َّي َ
ي٤مك َٟم ْٕم ٌُيدُُ
يـ﴾ َيدُُ ُّل َقم َ َ
ىم٤مل -رمحف اهللَ ( :وم٤مٔ َيتََ٤من إُو ًَم َٞم٤من َيدُُ َّٓن َقم َغم ِ َّ
ِ
لم﴾ َيدُُ ُّل َقم َغم إَ ُْم ِر َواًمٜمَّ ْٝم ِل َواًم َّت ََّق ُّيم ِ
َوإِ َّي َ
الص َذًمِ َؽ ُيم ِّٚم ِف هللِِ).
ُّؾ َوإِ ْظم
٤مك َٟم ًَْ َت َِٕم ُ
ىمقًمف( :اعمَٕم ِ
٤مك َٟم ْٕمٌُدُُ َوإِ َّي َ
٤مد) ،أي :يقم أظمرة ،وىمقًمف﴿ :إِ َّي َ
لم﴾  ،شمدل قمغم إصمٌ٤مت اًم٘مدر ،وم٤معمرء ي٘مر يذه
٤مك َٟم ًَْتَ َِٕم ُ
َ
( )147

أي٦م سم٠من اهلل -قمز وضمؾ -سمٞمده اًم٘مدرة قمغم يمؾ رء.
اًمْم ِ
(وومِٞم َٝم٤م اًمتَّٜمٌِْْٞم ُف َقم َغم َـم ِر ِيؼ ْ
الل).
احلَ ِّؼ َو َأ ْه ِٚم ِف اعمُ ْ٘متََدََ ى ِ ِ ْؿَ ،واًمتَّٜمٌِْْٞم ُف َقم َغم َـم ِر ِيؼ ا ًْم َٖم َِّل َو َّ
ىم٤مل اًمِمٞم َ :
اًمٗم٤مَت٦م ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٕم٤مين اًمٌمء اًمٕمٔمٞمؿ ،وىمد أومرد اسمـ اًم٘مٞمؿ

( )148

يمت٤م ًسم٤م ذح ومٞمف يمت٤مب اًمِمٞم أيب إؾمامقمٞمؾ اهلروي ،
( )149

أؾمامهُ( :مٜم٤مزل اًمً٤مئريـ ذم درضم٤مت إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم) ،وُمـ أ ِّ
ضميؾ اًمنميوح اعمتي٠مظمرة ذم ذح هيذه اًمًيقرة
اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،شمٗمًػم اًمِمٞم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب -رمحف اهلل -هل٤م ،ويمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أقمجٌقا ذه ،وأصمٜميقا قمٚمٞمٝمي٤م َميـ
ؾمٌ٘مٜم٤م ذم اًمزُم٤من ،أصمٜمقا قمغم هذا اًمتٗمًػم ،وأن اًمِمٞم أشمك ومٞمٝم٤م سمٕمج٤مئ٥م آؾمتٜمٌ٤مط ،وُمـ قمج٤مئ٥م اًمدٓئؾ ،ومحً ٌـ ُميـ
ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن ي٘مرأ هذا اًمتٗمًػم.

( )147اًمٗم٤مَت٦م.5 :
( )148حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي ،اًمٕم٤مرف.
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمٌ٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة ،وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف
اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞم اإلؾمالم اسمـ َّ
شمقاًمٞمػ طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد"  .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخًلم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م
واًمٜمٝم٤مي٦م ( ،)523 /18واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 174 /5شمرع٦م .)644
ُم٧م
( ) 149ؿمٞم اإلؾمالم ،اإلُم٤مم اًم٘مدوة ،احل٤مومظ اًمٙمٌػم ،أسمق إؾمامقمٞمؾ ،قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر سمـ ُمٜمّمقر سمـ ّ
إٟمّم٤مري اهلروي ،ؿمٞم ظمراؾم٤منُ .مـ ذري٦م ص٤مطم٥م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أيب أيقب إٟمّم٤مريُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمًٕملم وصمالث
ُمئ٦م .يم٤من سم٤مرقم٤م ذم اًمٚمٖم٦م ،طم٤مومٔم٤م ًمٚمحدي٨م .ويم٤من ؾمٞمٗم٤م ُمًٚمقٓ قمغم اعمتٙمٚمٛملمً .مف صقًم٦م وهٞمٌ٦م واؾمتٞمالء قمغم اًمٜمٗمقس سمٌٚمده ،يٕمٔمٛمقٟمف،
ويتٖم٤مًمقن ومٞمف ،ويٌذًمقن أرواطمٝمؿ ومٞمام ي٠مُمر سمف .اُمتحـ ُمرات ،وأوذي ،وٟمٗمل ُمـ سمٚمده .ويم٤من ي٘مقلُ :قمرو٧م قمغم اًمًٞمػ مخس ُمرات ٓ ،ي٘م٤مل
زم :ارضمع قمـ ُمذهٌؽً .مٙمـ ُي٘م٤مل زم :اؾمٙم٧م قمٛمـ ظم٤مًمٗمؽُ .مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف" :ذم اًمٙمالم" ،و"إرسمٕملم" .شمقذم ذم ذي احلج٦م ،ؾمٜم٦م إطمدى
وصمامٟملم وأرسمع ُمئ٦م ،قمـ أرسمع وصمامٟملم ؾمٜم٦م وأؿمٝمر .اٟمٔمر :ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 458 /3شمرع٦م  ،)685وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 543 /18شمرع٦م
.)264

آداب المشي إلى الصالة
ػ ِقمٜمْْدََ ُيم ُِّؾ آ َي ٍ٦مً :مِ ِ٘م َرا َءشمِ ِف َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ).
٥م َأ ْن َي ِ٘م َ
(و ُي ًْتَ ََح ُّ
ي٘مقل اًمِمٞم َ :
أي أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من ي٘مػ قمٜمد يمؾ آي٦م ُمـ أي٤مت ،يمام صمٌ٧م ُمـ طمدي٨م أم ؾميٚمٛم٦م -ريض اهلل
قمٜمٝم٤م  ،وهٜم٤م ُمً٤مئؾ.
( )150

اعمً٠مًم٦م إومم :سمام أٟمٜم٤م ىمٚمٜم٤م :إن اًمٗم٤مَت٦م ًمٞمً٧م ومٞمٝم٤م (سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ) ،وىمد أعع اًمٕمٚميامء أهني٤م ؾميٌع آيي٤مت:
ِ
ِ
ًم٘مقل اهلل -قمز وضمؾَ ﴿ :و ًَم َ٘مدْْ آ َشمٞمْٜمَ َ
ٞمؿ﴾  ،ومًامه٤م سم٤مًمًٌع اعمث٤مين ،وم٢مٟمٜم٤م ٓ سمد أن ٟمٕميرف
َ٤مك َؾمٌْ ًٕم٤م ُِّم َـ اعمَْثَ٤مين َوا ًْم ُ٘م ْرآ َن ا ًْم َٕمٔم َ
( )151

أيـ ُمقوع أي٦م اًمً٤مسمٕم٦مً :مٙمل ٟم٘مػ قمٜمده٤م اؾمتحٌ٤م ًسم٤م.
ىم٤مًمقا :اًم٘مراءة ذم قمد اعمدٟمٞملم يم٤من ي٘مرأ ٤م ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحدٕ :ن ُم٤مًم ًٙمً٤م يم٤من ييرضمح ىميراءة ٟمي٤مومع اعميدين ،
( )152

وًمٞمس ٟم٤مومٕم٤م ُمقمم اسمـ قمٛمر  ،وإٟمام ٟم٤مومع آظمر ،وهذه اًم٘مراءة هل اًمتل يم٤من ي٘مرأ ٤م اإلُم٤مم أمحد ويرضمحٝم٤م.
( )153

وأُم٤م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل -رمحف اهلل -وم٢مٟمف يم٤من ي٘مرأ سم٘مراءة اسمـ يمثػم ،وهذا ُمٕمروف ذم يمتٌيف ،يميام ذم
اًمرؾم٤مًم٦م سمت٘مديؿ أمحد ؿم٤ميمر  ،وم٢مٟمف ىم٤مل :إٟمف وٌط ىمراءشمف سم٘مراءة اسمـ يمثػم.
()154

( )154صحٞمح :أظمرضمف أمحد ( ،) 26583وأسمق داود :يمت٤مب احلروف واًم٘مراءات ،سم٤مب سم٤مب ( ،)4441( )...واًمؽمُمذي يمت٤مب اًم٘مراءات ،سم٤مب ذم
وم٤مَت٦م اًمٙمت٤مب ( ،)2927ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )151احلجر.87 :
(ٟ ) 152م٤مومع سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ٟمٕمٞمؿ اًمٚمٞمثل ُمقٓهؿ ،أسمق رويؿ اعم٘مرئ اعمدين .أطمد إقمالم ،وهق ُمقمم ضمٕمقٟم٦م سمـ ؿمٕمقب اًمٚمٞمثل طمٚمٞمػ محزة سمـ
قمٌد اعمٓمٚم٥م ،أو طمٚمٞمػ أظمٞمف اًمٕمٌ٤مس .ىمٞمؾ :يٙمٜمك أسم٤م ا حلًـ ،وىمٞمؾ :أسم٤م قمٌد اًمرمحـ ،وىمٞمؾ :أسم٤م قمٌد اهلل ،وىمٞمؾ :أسم٤م ٟمٕمٞمؿ ،وأؿمٝمره٤م أسمق رويؿ.
ىمرأ قمغم ـم٤مئٗم٦م ُمـ شم٤مسمٕمل أهؾ اعمديٜم٦م .يم٤من أؾمقد اًمٚمقن طم٤مًمٙم٤م ،وأصٚمف ُمـ أصٌٝم٤من .أىمرأ اًمٜم٤مس دهرا ـمقيال .ىم٤مل ُم٤مًمؽٟ :م٤مومع إُم٤مم اًمٜم٤مس ذم
اًم٘مراءة .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صدوق صمٌ٧م ذم اًم ٘مراءةُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمًع وؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 281 /29شمرع٦م ،)6364
وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 336 /7شمرع٦م .)121
( ) 153اإلُم٤مم اعمٗمتل اًمثٌ٧م ،قم٤ممل اعمديٜم٦م ،أسمق قمٌد اهلل ٟم٤مومع اًم٘مرر ،صمؿ اًمٕمدوي اًمٕمٛمريُ ،مقمم اسمـ قمٛمر وراويتف .روى قمـ اسمـ قمٛمر ،وقم٤مئِم٦م ،وأيب
هريرة ،وراوم ع سمـ ظمدي٩م ،وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري ،وأم ؾمٚمٛم٦م ،وأيب ًمٌ٤مسم٦م سمـ قمٌد اعمٜمذر ،وصٗمٞم٦م سمٜم٧م أيب قمٌٞمد زوضم٦م ُمقٓه ،وؾم٤ممل وقمٌد اهلل وقمٌٞمد
اهلل وزيد أوٓد ُمقٓه ،وـم٤مئٗم٦م .وقمٜمف اًمزهري ،وأيقب اًمًختٞم٤مين ،وقمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر ،وأظمقه قمٌد اهلل وزيد سمـ واىمد ،ومحٞمد اًمٓمقيؾ ،وأؾم٤مُم٦م
سمـ زيد ،وهمػمهؿ .ىم٤مل ُم٤مًمؽ :إذا ىم٤مل ٟم٤مومع ؿمٞمئ٤م :وم٤مظمتؿ قمٚمٞمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمٌ٧م وم٘مٞمف ُمِمٝمقر .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة وُمئ٦م.
اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 298 /29شمرع٦م  ،)6373وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 95 /5شمرع٦م .)34

آداب المشي إلى الصالة
ِ
اًمٍم َ
اط
اعم٘مّمقد أن اًم٘مراءة ِّ
سمٕمدِّ اعمدٟمٞملم شمٙمقن أي٦م إظمػمة ُمـ ؾمقرة اًمٗم٤مَت٦م ُم٘مًقُم٦م إمم آيتلم ،ومت٘مقل﴿ :ا ْهد َٟمَ٤م ِّ َ
ِ
ِ
اط ا ًَّم ِذي َـ َأ ْٟم َٕم ْٛم َ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ﴾  ،صمؿ شم٘مػ ،صمؿ شم٘مرأَ ﴿ :هم ْ ِ
َػم اعمَْ ْٖم ُْْم ِ
يقب َقم َٚمي ْٞم ِٝم ْؿ َوَٓ
س َ
اعمُْ ًْ َتَ٘م َ
ٞمؿ﴾  ،وشم٘مػ ،صمؿ شم٘مرأَ ﴿ :
( )155

( )156

لم﴾ ،ومت٘مًؿ أي٦م إظمػمة إمم آيتلم ،وشم٘مػ قمٜمد يمؾ آي٦م ُمٜمٝم٤م.
اًمْم٤م ًِّم َ
َّ
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :يًتح٥م اًمقىمقف قمغم رؤوس أي :حلدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ،وًمق يم٤مٟم٧م أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هل٤م شمٕمٚمؼ سم٤مٔي٦م إومم
اًمير ِطمٞم ِؿ﴾  ،ومي٤مًمرمحـ
اًمير ْ َ
احل ْٛمدُُ هللَِّ َر ِّب ا ًْم َٕمي٤معمَِ َ
مح ِـ َّ
لم * َّ
يمتٕمٚمؼ اًمّمٗم٦م سم٤معمقصقف ،وم٤مهلل -قمز وضمؾ -قمٜمدُم٤م ىم٤ملَ ْ ﴿ :
( )157

واًمرطمٞمؿ صٗمت٤من ٓؾمؿ اهلل -قمز وضمؾ ،أو صٗمت٤من هلل -قمز وضمؾ :ومٚمذًمؽ يًتح٥م اًمقضمقد ُمع وضمقد اًمتٕمٚمؼ سملم أي٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م وإومم يمتٕمٚمؼ اًمّمٗم٦م سم٤معمقصقف ،وٟمحق ذًمؽ.
ِ
ِ
ٍ ِ ِ
ِ
(و ِه َل َأ ْقم َٔم ُؿ ُؾم َ ٍ ِ
ِ ِ
نم َة َشم َِْم ِديدََ ًةً).
ي٘مقل اًمِمٞم َ :
د َيم ََذًم َؽَ ،وومٞم َٝم٤م إ ْطمدََ ى َقم ْ َ
قرة ذم ا ًْم ُ٘م ْرآنَ ،و َأ ْقم َٔم ُؿ آ َي٦م ومٞمف آ َي ُ٦م ا ًْم ُٙم ُْر ِّ

( ) 154أمحد سمـ حمٛمد ؿم٤ميمر سمـ أمحد سمـ قمٌد اًم٘م٤مدرُ .مـ آل أيب قمٚمٞم٤مء ،وٟمًٌف يٜمتٝمل إمم احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مً .م٘مٌف واًمده "ؿمٛمس إئٛم٦م أسم٤م
إؿمٌ٤مل"  .وًمد ذم اًم٘م٤مهرة سمٕمد ومجر اجلٛمٕم٦م ،ذم اًمت٤مؾمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر ع٤مدى أظمر ،ؾمٜم٦م شمًع وصمالث ُمئ٦م وأًمػ اعمقاومؼ ؾمٜم٦م اصمٜمتلم
وشمًٕملم وصمامن ُمئ٦م وأًمػ ُمٞمالدي٦م .شمٚم٘مك شمٕمٚمٞمٛمف إول ذم اًمًقادن :طمٞم ٨م يم٤من يٕمٛمؾ واًمده ىم٤موٞم٤م .اًمتحؼ سمٛمٕمٝمد اإلؾمٙمٜمدري٦م ـم٤مًمٌ٤م .فمٝمرت
قمٚمٞمف قمالُم٤مت اًمٜمٌ٤مه٦م واًمٜمٌقغ ُمٜمذ صٌ٤مه ،وأطم٥م اًمِمٕمر ويمت٥م إدب .شمقضمف إمم دراؾم٦م قمٚمؿ احلدي٨م ،ودراي٦م ومٜمقٟمف ٛم٦م قم٤مًمٞم٦م ،وهق دون
اًمٕمنميـ ُمـ قمٛمره .طمّمؾ قمغم اًمٕم٤معمِٞم٦م ُمـ إزهر ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة وشمًع ُمئ٦م وأًمػ ،صمؿ قملم ُمقفمٗم٤م ىمْم٤مئٞم٤م ،صمؿ ىم٤موٞم٤م ،وقمْمقا ذم اعمحٙمٛم٦م
اًمٕمٚمٞم٤م .أطمٞمك اًمٙمثػم ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م :يمٛمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ،واعمحغم ٓسمـ طمزم ،وشمٗمًػم اًمٓمؼمي .شمقذم صٌٞمح٦م يقم اًمًٌ٧م اًمً٤مدس واًمٕمنميـ
ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمٌٕملم وصمالث ُمئ٦م وأًمػ اعمقاومؼ ؾمٜم٦م صمامن ومخًلم وشمًع ُمئ٦م وأًمػ .اٟمٔمرُ :م٘مدُم٦م أظمٞمف قمغم شمٗمًػم اًمٓمؼمي (/13
 ،)4واًمٌ٤مقم٨م احلثٞم٨م (ص.)27 :
( )155اًمٗم٤مَت٦م.6 :
( )156اًمٗم٤مَت٦م.7 :
( )157اًمٗم٤مَت٦م.3 - 2 :
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قر ٍة) ،حلدي٨م أيب سمـ يمٕم٥م
وًمفَ ( :أ ْقم َٔم ُؿ ُؾم َ

( )158

اعمٕمروف  ،وؾمقرة اًمٗم٤مَت٦م ومٞمٝم٤م إطمدى قمنمة شمِمديدة ،وإن قمددٟم٤م
( )159

(سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ) آي٦م ،وم٢من ذم (سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًميرطمٞمؿ) صميالث شمِميديدات ،ومٞمٙميقن اعمجٛميقع أرسميع قمنمية
شمِمديدة.
وًمذًمؽ وم٢من ع٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أهن٤م ًمٞمً٧م آي٦م :ومٚمذًمؽ شمٕمد وم٘مط إطمدى قمنمة شمِمديدة ،وٓ سمد ُمـ اإلشمٞم٤من ٤م،
واًمتِمديد ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب :طمروم٤من يٙمقن اًمث٤مين ُمٜمٝمام ؾم٤ميمٜمًً٤م ،ومٚمذًمؽ وم٢مهنام جيٛمٕم٤من ُم ًٕم٤م ،ويرؾميؿ وميقىمٝمام طميرف يميرأس
اًمًلم ،ومال سمد ُمـ ذيمر اًمتِمديد ،وًمق شمرك اًمِمدة ومٙم٠مٟمف شمرك طمر ًوم٤م ُمـ يمت٤مب اهلل -قمز وضمؾ -مل ي٘مرأ سمف ،وعٞميع اًم٘ميراء
ُمتٗم٘مقن قمغم إصمٌ٤مت اًمِمدات اإلطمدى قمنمة اعمقضمقدة ذم اًمٗم٤مَت٦م.
اًمِمدَّ ات اإلطمدى قمنمة اعمقضمقدة ذم اًمٗم٤مَت٦م ،أُم٤م ذم همػم اًمٗم٤مَت٦م ومٝمٜمي٤مك ؿميدات:
وعٞمع اًم٘مراء ُمتٗم٘مقن قمغم إصمٌ٤مت َّ
سمٕمض اًم٘مراء خيٗمٗمٝم٤م ،ومال يثٌ٧م اًمِمدة ،وسمٕمْمٝمؿ يث٘مٚمٝم٤م ومٞمثٌ٧م اًمِمدةً ،مٙمـ اًمٗم٤مَت٦م سم٤مشمٗم٤مق اًم٘ميراء ومٞمٝمي٤م إطميدى قمنمية
ؿمدة.
اط ِذم اًمتَّ َِّْم ِد ِ
(و ُي ْٙم َْر ُه ِ
اإل ْوم َر ُ
يد) ،ومل جيٕمٚمٝم٤م ُمٌٓمٚم٦م.
ىم٤ملَ :
ُمٕمٜمك اإلومراط ذم اًمتِمديد ،أن يٌ٤مًمغ ذم شمِمديد احلرف ،ومٞمٙمقن صمالصمي٦م أطميرف سميدًٓ ُميـ طميروملم ،ومٛميثالً ي٘ميقل:
اًمرمحـ ،ومٙم٠مهن٤م أصٌح٧م صمالصم٦م أطمرف :اصمٜم٤من ُمٜمٝم٤م ؾم٤ميمٜم٤من ،وهذا ومٞمف زي٤مدة.
اًمررمحـ ،وٓ ي٘مقلّ :
ّ
جي َٕم ْٚم َٝم٤م ُُمٌْٓمِ َٚم ً٦م)ٕ :هن٤م حمتٛمٚم٦م أن شمٙمقن زي٤مدة ،وأٓ شمٙمقن زي٤مدة :ومٚمذًمؽ مل ي٘مؾ إهن٤م شمٌٓمؾ اًمّمالة ،سمٞمٜمام
وىمقًمفَ ( :و َمل ْ َ ْ
زي٤مدة طمرف ذم همػمه٤م يٌٓمؾً ،مٙمـ اًمتِمديد واعمٌ٤مًمٖم٦م ومٞمف ًمٞمً٧م واوح٦م سم٠مهن٤م زي٤مدة طمرفً ،مٙمٜمٝم٤م واوح٦م ذم همػم ذًمؽ.
اط ِذم اًمتَّ َِّْم ِد ِ
يدَ ،و ِ
(و ُي ْٙم َْر ُه ِ
اإل ْوم َر ُ
اإل ْوم َر ُ
اط ِذم اعمَدِِّّ ).
ىم٤ملَ :

( ) 158أيب سمـ يمٕم٥م سمـ ىمٞمس سمـ قمٌٞمد سمـ زيد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر .ؾمٞمد اًم٘مراء ،أسمق ُمٜمذر إٟمّم٤مري اًمٜمج٤مري اعمدين اعم٘مرئ
اًمٌدري ،ويٙمٜمك أيْم ٤م أسم٤م اًمٓمٗمٞمؾ .ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م ،وسمدرا ،وعع اًم٘مرآن ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وقمرض قمغم اًمٜمٌل -قمٚمٞمف اًمًالم،-
وطمٗمظ قمٜمف قمٚمام ُمٌ٤مريم٤م ،ويم٤من رأؾم٤م ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ -ريض اهلل قمٜمف .-ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً « :-مٞمٝمٜمؽ اًمٕمٚمؿ أسم٤م اعمٜمذرشُ .م٤مت
ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 42 :شمرع٦م  ،)2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 168 /1شمرع٦م .)34
( ) 159أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سم٤مب وؾمٛمٞم٧م أم اًم٘مرآن (.)4474
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اعمدود ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمف ُمً٤مًمؽ ،وذم ُم٘مدار اعمد ،سمحً٥م اًم٘مراءة اًمتل شم٘مرأ ٤م ،واًمٓمري٘م٦م اًمتل شم٘مرأ ٤م ،ومٛمثالً ىمراءة
طمٗمص

( )164

اًمتل ٟم٘مرأ ٤م ،ىمد ي٠ميت اعمد أرسمع طمريم٤مت ،وأطمٞم٤م ًٟمً٤م طمريمتلم ،سمحً٥م اًمٓمريؼ ،ومٓمريؼ َـم ِّٞم ٌَ٦م اًمٜمنم خيتٚمػ قميـ

ـمريؼ اًمِم٤مـمٌٞم٦م ،وهٙمذا ،ومٙمؾ سمحًٌف.
ومٛمـ ُمد ُمـ ـمريؼ صحٞمح قمغم ىمقاقمد صحٞمح٦م :وم٢مٟمف ٓ يٙمقن ُمذُمقُم٤م ،وإٟمام اعمذُمقم اعمد همػم اعمنموع اًمذي َمل ِ
شم٠مت
ً
َ
سمف اًمرواي٦مٕ :ن اعمد اًمزائد يم٠مٟمف أؿمٌع احلرف ،أو أؿمٌع اعمد ومجٕمٚمف طمر ًوم٤م ُمًت٘مالاا ،ومٙم٠مٟمف زاد ؿمٞمئً٤م ًمٞمس ُمنمو ًقم٤م.
وم٢مذا ومر غ ىم٤مل ( :آُملم) سمٕمد ؾمٙمت٦م ًمٓمٞمٗم٦م ًمٞمٕمٚمؿ أهن٤م ًمٞمً٧م ُمـ اًم٘مرآن وُمٕمٜم٤مه٤م اًمٚمٝمؿ اؾمتج٥م ،جيٝمر ٤م إُم٤مم وُم٠مُمقم
ُمٕم ً٤م ذم صالة ضمٝمري٦م  ،ويًتح٥م ؾمٙمقت اإلُم٤مم سمٕمده٤م ذم صالة ضمٝمري٦م حلدي٨م ؾمٛمرة  ،ويٚمزم اجل٤مهؾ شمٕمٚمٛمٝم٤م ،ومي٢من مل
يٗمٕمؾ ُمع اًم٘مدرة مل شمّمح صالشمف  ،وُمـ مل حيًـ ؿمٞمئ ً٤م ُمٜمٝم٤م وٓ ُمـ همػمه٤م ُميـ اًم٘ميرآن ًمزُميف أن ي٘ميقل  ( :ؾميٌح٤م َن اهللِ
واحلٛمدُُ هللِ وٓ إًمف إٓ اهللُ واهللُ أيمؼم ) ًم٘مقًمف َ ( : وم٢مِ ْن َيمَ٤م َن ُمٕم َؽ ُىمرآ ٌن َوم٤م ْىمر ْأ  ،وإِٓ َوم ْ َ ِ
َؼم ُه ُ ،صم َّؿ ْار َيمَي ْع )
َ َ
ََ
َ
٤ممحد اهللََّ َوَ ََه ِّٚم ْٚم ُف و َيم ِّ ْ
ْ
ُ
رواه أسمق داود واًمؽمُمذي .
صمؿ ي٘مرأ اًمًٌٛمٚم٦م ه ًا  ،صمؿ ي٘مرأ ؾمقرة يم٤مُمٚم٦م وجيزي آي٦م إٓ أن أمحد اؾمتح٥م أن شمٙمقن ـمقيٚمي٦م  ،ومي٢من يمي٤من ذم هميػم
اًمّمالة وم٢من ؿم٤مء ضمٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م وإن ؿم٤مء أه  ،وشمٙمقن اًمًقرة ذم اًمٗمجر ُمـ ـمقال (اعمٗمّمؾ) وأوًمف ( ق ) ًم٘مقل أوس
ؾم٠مًم٧م أصح٤مب حمٛمد  يمٞمػ َتزسمقن اًم٘مرآن ؟ ىم٤مًمقا  :صمالصم ً٤م  ،ومخً ً٤م وؾمٌٕم ً٤م وشمًٕم ً٤م  ،وإطمدى قمنمة ،وصمالث قمنمية
،وطمزب اعمٗمّمؾ واطمد ،ويٙمره أن ي٘مرأ ذم اًمٗمجر ُمـ ىمّم٤مره ُمـ همػم قمذر ،يمًٗمر وُمرض وٟمحقمه٤م .
وي٘مرأ ذم اعمٖمرب ُمـ ىمّم٤مره ،وي٘مرأ ومٞمٝم٤م سمٕمض إطمٞم٤من ُمـ ـمقاًمف ٕٟمف  ىمرأ ومٞمٝم٤م سم٤مٕقمراف ،وي٘مرأ ذم اًمٌقاىمل ُمـ
أوؾم٤مـمف إن مل يٙمـ قمذر ،وإٓ ىمرأ سم٠مىمٍم ُمٜمف وٓ سم٠مس سمجٝمر اُمرأة ذم اجلٝمري٦م إذا مل يًٛمٕمٝم٤م أضمٜمٌل ،واعمتٜمٗمؾ ذم اًمٚمٞميؾ
أه ،وإن يم٤من َمـ يًتٛمع ًمف ضمٝمر  ،وإن أه ذم ضمٝمر وضمٝمير ذم
يراقمل اعمّمٚمح٦م ،وم٢من يم٤من ىمريٌ ً٤م ُمٜمف ُمـ يت٠مذى سمجٝمره َّ

( ) 164طمٗمص سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ اعمٖمػمة إؾمدي سم٤مًمقٓء ،أسمق قمٛمر ،ويٕمرف سمحٗمٞمص .ىم٤مرئ أهؾ اًمٙمقوم٦م .وًمد ؾمٜم٦م صمامٟملمٟ .مزل سمٖمداد ،وضم٤مور سمٛمٙم٦م.
يم٤من أقمٚمؿ أصح٤مب قم٤مصؿ سمـ أيب اًمٜمجقد سم٘مراءشمف ،وهق اسمـ اُمرأشمف ورسمٞمٌف .يم٤من -رمحف اهلل -إُم٤مُم٤م ذم اًم٘مراءةُ ،مؽمويم٤م ذم احلدي٨م .ويم٤من ذم
اًمٜم٤مس دهرا .شمقذم ؾمٜم٦م صمامٟملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 14 /7شمرع٦م  )1394وُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر (144 /1
اًم٘مراءة و٤مسمٓم٤م صمٌت٤م .أىمرأ
َ
شمرع٦م .)52
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ه سمٜمك قمغم ىمراءشمف ،وشمرشمٞم٥م أي٤مت واضم٥م ٕٟمف سم٤مًمٜمص  ،وشمرشمٞم٥م اًمًقر سم٤مٓضمتٝم٤مد ٓ سم٤مًمٜمص ذم ىمقل عٝمقر اًمٕمٚمامء،
ومتجقز ىمراءة هذه ىمٌؾ هذه ،وهلذا شمٜمققم٧م ُمّم٤مطمػ اًمّمح٤مسم٦م ذم يمت٤مسمتٝم٤م ،ويمره أمحد ىمراءة محزة واًمٙمً٤مئل  ،واإلدهم٤مم
اًمٙمٌػم ٕيب قمٛمرو
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ ِ
٥م).
ىم٤ملَ ( :وم٢مِ َذا َوم َر َغ َىم َ٤ملِ :آُم َ
لمَ ،سم ْٕمدََ َؾم ْٙمتََ٦م ًَمٓمٞم َٗم٦مً :م ُٞم ْٕم َٚم َؿ َأ َّهن َ٤م ًَم ْٞم ًَ ْ٧م ُم َـ ا ًْم ُ٘م ْرآنَ ،و َُم ْٕمٜمَ َ
اؾمتَ َِج ْ
َ٤مه٤م :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْ
إذا ىمرأ اعمرء ؾمقرة اًمٗم٤مَت٦م ،وم٢مٟمف ُمًتح٥م ذم اًمّمالة وم٘مط أن ي٘مقل :آُملم ،وأُم٤م ذم همػم اًمّمالة ومال يًتح٥م ،دًمٞميؾ
لم
يلمَ ،وم َٛمي ْـ َوا َوم َ
يؼ َشم ْ٠م ُِمٞمٜمُُي ُف َشمَي ْ٠م ُِم َ
لمَ ،وم ُ٘مق ًُميقاِ :آُم َ
ذًمؽ أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :وإِ َذا َىم َ٤مل -أي اإلُم٤ممِ -آُم َ
اعمَْالَ َِئ َٙم َِ٦م ُهم ُِٗم َر ًَم ُف َذ ْٟمٌُ ُفش .
( )161

وآُملم إٟمام شمًتح٥م ذم اًمّمالة دون همػمه٤م ،وي٘مقهل٤م اإلُم٤مم واعمٜمٗمرد واعمي٠مُمقم ،يميؾ قميغم ؾميقاء ،وُمٕمٜم٤مهي٤م :اًمٚمٝميؿ
اؾمتج٥م ،ومٙم٠من اعمرء قمٜمدُم٤م دقم٤م اهلل -قمز وضمؾ -ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ اؾمتج٥م ،وذم ُمنموقمٞم٦م ىمقهل٤م ًمٚمٛم٠مُمقم ُمٕمٜمًًكٕ :ن اهلل -
لم َقمٌْ ِدي ٟمِ ّْم َٗم ْ ِ
لمش ،وذم آظمره٤م عم٤م ذيمر اًمدقم٤مء ،ىم٤ملَ « :ه َذا ًمِ َٕمٌْ ِدي َوًمِ َٕمٌْ ِدي َُم٤م
اًمّمالَ َة َسمٞمْٜمِل َو َسم ْ َ
قمز وضمؾ -ىم٤ملَ « :ىم ًَ ْٛم ُ٧م َّ
َؾم َ٠م َلش  ،وم٢مذا يم٤من اًمً٤مئؾ هق اإلُم٤مم ،وىم٤مل اعم٠مُمقم :آُملم ،يم٤من ًمف ُمثؾ ؾم١مال اإلُم٤ممٕ :ن اهلل -قمز وضميؾ -ىمي٤مل قميـ
( )162

ُمقؾمك وه٤مرون قمٚمٞمٝمام اًمًالمَ ﴿ :ىمدْْ ُأ ِضمٞمٌَ٧م َّد ْقم َق ُشم ُٙم َُام﴾  ،ويم٤من ُمقؾمك يدقمق وه٤مرون ي٘مقل :آُملم-قمٚمٞمٝمام اًمًالم -
( )163

 ،وم٤معم١مُمـ ًمف طمٙمؿ اًم٘م٤مئؾ إن يم٤من ؾم٤مُم ًٕم٤م هلذا اًمدقم٤مء :ومٚمذًمؽ عم٤م ذقم٧م ًمٚمٛم٠مُمقم أن ي٘مقل :آُملم ،وٓ ينمع ًمف ذم هميػم
هذه اًمٙمٚمٛم٦م اجلٝمر ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وٓ ينمع ًمٚمٛم٠مُمقم اجلٝمر سمٖمػمه٤م.
(جيٝمر ِ ٤م إُِم٤مم وُم ْ٠مُمقم ُمٕم٤م ِذم ص ٍ
الة َضم ْٝم ِر َّي ٍ٦م).
َ
ىم٤ملً َ ٌ ُ َ َ ٌ َ َ ُ َ ْ َ :

(ُ )161متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ضمٝمر اإلُم٤مم سم٤مًمت٠مُملم (ُ )6442، 4475 ،782 ،784مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمتًٛمٞمع
واًمتحٛمٞمد واًمت٠مُملم ( )414سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( )162أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب وضمقب ىمراءة اًمٗم٤مَت٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م (ُ )395مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
) (163يقٟمس.89 :
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لمَ ،وم ُ٘مق ًُمقا :أُملمش  ،واًمٜمٌل -صيغم اهلل
وم٤مجلٝمر سمآُملم ؾمٜم٦مٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :وم٢مِ َذا َىم َ٤ملِ :آُم َ
( )164

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ -يٛمٙمـ أن يٕمٚمؼ ىمقهلؿ هذا قمغم رء ٓ ُيًٛمع ،ومدًمٜم٤م ذًمؽ قمغم أن اجلٝمر ٤م ؾمٜم٦م ،وَم٤م يدل قمغم أن اجلٝمر
٤م ؾمٜم٦م ُم٤م صمٌ٧م قمٜمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف يم٤من جيٝمر ٤م ويٛمد ٤م صقشمف ،واعمد ٓ يتّمقر إٓ ذم اجلٝمر ،وم٤مًمّمحٞمح
أن آُملم ؾمٜم٦م ،وهق ىمقل ع٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اعمً٠مًم٦م.
ىمقًمف(ِ :ذم ص ٍ
الة َضم ْٝم ِر َّي ٍ٦م) ،أُم٤م اًمني٦م ،وم٢مٟمف ٓ جيٝمر سمآُملم ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وإن يم٤من ينمع :أي جيقز اجلٝمر ذم اًمني٦مً ،مٙمـ ٓ
َ
يغم اهللَُّ َقم َٚمٞم ِ
يل َ -ص َّ
يف
ْ
ينمع ومٞمف اًمت٠مُملم ،واًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف جيقز اجلٝمر ذم اًمني٦م ُم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد َ « :أ َّن اًمٜمٌََِّّ َّ
َو َؾم َّٚم َؿَ -يمَ٤م َن ُر َّسم َام ُي ًْ ِٛم ُٕم ُٝم ُؿ أ َي َ٦م َو ُه ْؿ ِذم َصالَ َِة اًم ُّٔم ْٝم ِرش  ،ومدل قمغم اجلقاز.
( )165

( )166

الة ضمٝم ِري ٍ٦مِ :حل ِد ِ
ٍ
ُقت ِ
ي٨م َؾم ُٛم َر َة ).
٥م ُؾم ُٙم ُ
(و ُي ًْتَ ََح ُّ
ي٘مقل اًمِمٞم َ :
اإل َُم٤م ِم َسم ْٕمدََ َه٤م ِذم َص َ ْ َّ َ
( )167

أي :سمٕمد ىمقلَ ﴿ :هم ْ ِ
َػم اعمَْ ْٖم ُْْم ِ
لم﴾ آُملم ،وطمدي٨م ؾمٛمرة هذا رواه أهؾ اًمًٜمـ ُمـ طميدي٨م
اًمْم٤م ًِّم َ
قب َقم َٚمٞمْ ِٝم ْؿ َوَٓ َّ
احلًـ اًمٌٍمي قمـ ؾمٛمرة -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف ىم٤ملَ « :طم ِٗم ْٔم ُ٧م َقم ِـ اًمٜمٌََِّّ ِّل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ -ؾميٙمتتلمَ :ؾمي ْٙمتَ ً٦م
( )168

( )169

( )164ؾمٌؼ خترجيف.
( ) 165ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٌٞمد سمـ إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ،اإلُم٤مم اعمج٤مهدُ ،مٗمتل اعمديٜم٦م.
ؿمٝمد اخلٜمدق ،وسمٞمٕم٦م اًمروقان .وطمدث قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وم ٠ميمثر وأـم٤مب ،وقمـ أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤مئٗم٦م ،ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء
اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 286 :شمرع٦م  )915وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 451 /2شمرع٦م .)2436
(ُ )166متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب اًم٘مراءة ذم اًمٔمٝمر (ُ )759مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًم٘مراءة ذم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم (ُ )451مـ
طمدي٨م أيب ىمت٤مدة.
( ) 167ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب سمـ هالل ،أسمق ؾمٚمٞمامن اًمٗمزاري .يم٤من ُمـ طمٚمٗم٤مء إٟمّم٤مر .ويم٤من ؿمديدا قمغم اخلقارج ومٙم٤مٟمقا يٓمٕمٜمقن قمٚمٞمف ،ويم٤من احلًـ
واسمـ ؾمػميـ يثٜمٞم٤من قمٚمٞمف .ىمٞمؾُ :م٤مت ؾمٜم٦م صمامن -وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م شمًع -ومخًلم ،وىمٞمؾ :ذم أول ؾمٜم٦م ؾمتلم .اٟمٔمر :اإلص٤مسم٦م ( 178 /2شمرع٦م )3477
وآؾمتٞمٕم٤مب (ص 344 :شمرع٦م .)996
) (168اًمٗم٤مَت٦م.7 :
( ) 169احلًـ سمـ أيب احلًـ يً٤مر ،أسمق ؾمٕمٞمد اًمٌٍميُ ،مقمم زيد سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري ،وي٘م٤ملُ :مقمم أيب اًمٞمن يمٕم٥م سمـ قمٛمرو اًمًٚمٛمل .ويم٤مٟم٧م أُمف
ُمقٓة ٕم ؾمٚمٛم٦م أم اعم١مُمٜملم اعمخزوُمٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م شمٌٕم٨م أم ا حلًـ ذم احل٤مضم٦م ومٞمٌٙمل وهق صٌل ومتًٙمتف سمثدهي٤م .وي٘م٤مل :يم٤من ُمقمم عٞمؾ سمـ ىمٓمٌ٦م.
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سمٕمدََ َومر ِ
اهم ِف ُِم َـ اًمتَّ ْٙمٌِْ ِػمَ ،و َؾم ْٙمتَ ً٦م َسم ْٕمدََ َىم ْقًمِ ِفَ ﴿ :هم ْ ِ
َػم اعمَْ ْٖم ُْْم ِ
لم﴾ش  ،وهذا احلدي٨م ُميـ إطم٤مديي٨م
اًمْم٤م ًِّم َ
قب َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َوَٓ َّ
َْ َ
( )174

واطميدً ا ،وهيق
ضمدا ا ،طمتك ىمٞمؾ :إٟمف َمل يًٛمع إٓ طميديثً٤م
ً
اعمِمٙمٚم٦مٕ :ن ؾمامع احلًـ اًمٌٍمي ُمـ ؾمٛمرة ومٞمف يمالم ـمقيؾ ا
ضمدا ا ،وًمٙم ّـ يمثيػما ُميـ أهيؾ
طمدي٨م اًمٕم٘مٞم٘م٦م  ،وىمٞمؾ :سمؾ ؾمٛمع أيمثر ،وذم ىمْمٞم٦م ؾمامع احلًـ ُمـ ؾمٛمرة يمالم ـمقيؾ ا
( )171

اًمٕمٚمؿ أقمٛمٚمقا طمدي٨م ؾمٛمرةٟٕ :مف ضم٤مء قمـ سمٕمض اًمت٤مسمٕملم اًم٘مقل سمذًمؽ ،واًمت٤مسمٕمل ذم اًمٖم٤مًم٥م -يمام هق ـمري٘م٦م يمثػم ُميـ
صحٞمح٤م ذم اعمً٠مًم٦م ،ومٗمل اًمٖم٤مًم٥م أٟمف أظمذه إُم٤م ُمـ اضمتٝمي٤مد صيح٤ميب ،أو
أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمت٘مدُملم -إذا مل خي٤مًمػ ىمقًمف طمديثً٤م
ً
طمدي٨م روي قمٜمده ،وًمٙمٜمف مل يروه إذ ذاك ،وهذه اًم٘م٤مقمدة ٟم٘مٚمٝم٤م أسمق سمٙمر اسمـ اًمٕمريب

( )172

اًمت٤مسمٕمل اعمت٘مدم اًمٙمٌػم –يمٛمج٤مهد

( )173

ذم يمت٤مسمف (اًم٘مٌس) :وهل أن ىمقل

اًمذي أدرك ُمت٘مدُمل اًمّمح٤مسم٦م -يٙميقن ذم اًمٖم٤مًمي٥م ُمٜم٘ميقًٓ قميـ اًمّميح٤مسم٦م ،إن مل

فم٤مهرا.
ٟمّم٤م
خي٤مًمػ ا
ً

وًمد ًمًٜمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر ،وُم٤مت ؾمٜم٦م قمنم وُمئ٦م ،وهق اسمـ ٟمحق ُمـ صمامن وصمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 95 /6شمرع٦م )1216
وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 563 /4شمرع٦م .)223
( )174وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ( ) 24266 ،24243 ،24228 ،24127وأسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمًٙمت٦م قمٜمد آومتت٤مح ()784 ،779
اًمؽمُمذي :اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمًٙمتتلم ذم اًمّمالة ( ) 251اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ذم ؾمٙمتتل اإلُم٤مم ( )844ىم٤مل
إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود :وٕمٞمػ.
( )171صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ) 24193 ،24188 ،24139 ،24483أسمق داود :يمت٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦م ،سم٤مب ذم اًمٕم٘مٞم٘م٦م ( )2837اًمؽمُمذي:
يمت٤مب إو٤مطمل ،سم٤مب ُمـ اًمٕم٘مٞم٘م٦م ( )1522اًمٜمً٤مئل :يمت٤ميب اًمٕم٘مٞم٘م٦م ،سم٤مب ُمتك يٕمؼ ( ) 4224اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمذسم٤مئح ،سم٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦م ()3165
ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح .
( ) 172حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ،أسمق سمٙمر اسمـ اًمٕمريب إٟمدًمز اإلؿمٌٞمكم اعم٤مًمٙمل .اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ اًم٘م٤ميض .وًمد ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم
وأرسمع ُمئ٦م .يم٤من أسمقه ُمـ يمٌ٤مر أصح٤مب اسمـ طمزم اًمٔم٤مهري ،ويم٤من هق ُمٜم٤مومرا ٓسمـ طمزم ،حمٓم٤م قمٚمٞمف ْ
سمٜمٗمس صم٤مئرة .ارَتؾ ُمع أسمٞمف ،وؾمٛمٕم٤م سمٌٖمداد،
وشمٗم٘مف سم٤مإلُم٤مم أيب طم٤مُمد اًمٖمزازم .صٜمػ ،وعع ،وذم ومٜمقن اًمٕمٚمؿ سمرع ،ويم٤من ومّمٞمح٤م سمٚمٞمٖم٤م ظمٓمٞمٌ٤مً .مف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت" :قم٤مرو٦م إطمقذي"،
و"اًم٘مٌس" ،و"اعمً٤مًمؽ"  .شمقذم سمٗم٤مس ذم ؿمٝمر رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕملم ومخس ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 197 /24شمرع٦م )128
واًمديٌ٤مج اعمذه٥م ( 252 /2شمرع٦م .)74
( ) 173جم٤مهد سمـ ضمؼم ،أسمق احلج٤مج اعمٙمل ،إؾمقدُ ،مقمم اًمً٤مئ٥م سمـ أيب اًمً٤مئ٥م اعمخزوُمل ،اإلُم٤مم ،ؿمٞم اًم٘مراء واعمٗمنيـ .روى قمـ :اسمـ قمٌ٤مس
وم٠ميمثر وأـم٤مب ،وقمٜمف أظمذ اًم٘مرآن ،واًمتٗمًػم ،واًمٗم٘مف .يم٤من ي٘مقل :ي٘مقل" :قمرو٧م اًم٘مرآن صمالث قمرو٤مت قمغم اسمـ قمٌ٤مس ،أىمٗمف قمٜمد يمؾ آي٦م،
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ىم٤مل( :وي ْٚم َزم اجل ِ
٤مه َؾ َشم َٕم ُّٚم ُٛم َٝم٤م).
ََ ُ َ
أي :يٚمزم َُمـ ٓ يٕمرف ىمراءة اًمٗم٤مَت٦م أن يتٕمٚمؿ ىمراءهت٤مٕ :ن ىمراءهت٤م ريمـ ،وُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝميق واضمي٥م،
ومتٕمٚمؿ ىمراءة اًمٗم٤مَت٦م واضم٥م.
( َوم٢مِ ْن َمل ْ َي ْٗم َٕم ْؾ َُم َع ا ًْم ُ٘مدْْ َر ِة َمل ْ َشم َِّم َّح َصال ُشم ُف).
وم٢من مل يٗمٕمؾ اًمتٕمٚمؿ واًم٘مراءةُ ،مع اًم٘مدرة قمغم اًم٘مراءة واًمتٕمٚمؿ مل شمّمح صالشمفٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ-
ِ
٤مَت ِ٦م ا ًْم ِٙمتَ ِ
اجش  ،وذم رواي٦م قمٜمد اًمدراىمٓمٜمل أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَٓ« :
ىم٤ملَُ « :م ْـ َمل ْ َي ْ٘م َر ْأ سمِ َٗم ِ َ
َ٤مب َوم ِٝم َل ظمدََ ٌ
٤مَت ِ٦م ا ًْم ِٙم َت ِ
َ٤مبش َ ،م٤م يدل قمغم أن ىمراءة اًمًقرة واضمٌ٦م.
قز َصالَ ٌة َمل ْ ُشم ْ٘م َر ْأ ومِٞم َٝم٤م ِسم َٗم ِ َ
دم ُ
َُ
( )174

( )175

َػمه٤م ُِمـ ا ًْم ُ٘مر ِ
ِ
ِ
ىم٤مل اًمِمٞم ( :وُمـ َمل ُ ِ
آن ًَم ِز َُم ُف َأ ْن َي ُ٘م َ
احل ْٛمدُُ هللَِِ ،وٓ إِ ًَمي َف
قلُ « :ؾمٌْ َح٤م َن اهللَِِ ،و ْ َ
حيً ْـ َؿمٞمْئً٤م ُمٜمْ َٝم٤م َوٓ ُم ْـ َهم ْ ِ َ َ ْ
َ َ ْ ْ ْ
إَِّٓ اهللُُ ،واهللُ َأ ْيمْؼمشً :مِ َ٘مقًمِ ِف « :إِ ْن َيمَ٤م َن ُمٕم َؽ ُىمرآ ٌن َوم٤م ْىمر ْأ ،وإَِّٓ َوم ْ َ ِ
يؿ ْار َيمَي ْعشَ .ر َوا ُه َأ ُسميق َد ُاو َد
َ َ
ََ
ْ
َ
َيؼم ُهُ ،صم َّ
٤ممحد اهللَََ ،و َه ِّٚم ْٚم ُفَ ،و َيم ِّ ْ
ْ
َُ
اًمؽم ُِم ِذ ُّي) .
َو ِّ ْ
( )176

هذه اجلٛمٚم٦م ُمـ اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ومٞمٝم٤م ُمً٤مئؾ:
َػمه٤م ُِمـ ا ًْم ُ٘مر ِ
ِ
ِ
اعمً٠مًم٦م إومم :ىمقًمف( :وُمـ َمل ُ ِ
آن) ،ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مءُ :مـ َمل حيًـ اًمٗم٤مَت٦مً ،مٙمٜمف
حيً ْـ َؿم ْٞم ًئ٤م ُمٜمْ َٝم٤م َوٓ ُم ْـ َهم ْ ِ َ َ ْ
َ َ ْ ْ ْ
حيًـ همػمه٤م ُمـ اًم٘مرآن ،وم٢مٟمف ي٘مرأ همػمه٤م ُمـ اًم٘مرآن ،وٓ يًٌحٕ :ن همػمه٤م ُمـ اًم٘مرآن ُمـ يمالم اهلل -قمز وضمؾ ،ومٗمٞميف

أؾم٠مًمف :ومٞمؿ ٟمزًم٧م؟ ويمٞمػ يم٤مٟم٧م؟"  .ويم٤من ُمـ أقمٚمؿ اًمت٤مسمٕملم سم٤مًمتٗمًػم .شمقذم ؾمٜم٦م صمالث وُمئ٦م وىمد ٟمٞمػ قمغم اًمثامٟملم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء
( 449 /4شمرع٦م  )175وُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر (ص 66 :شمرع٦م .)23
( )174أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب وضمقب ىمراءة اًمٗم٤مَت٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م  )395( ...سمٜمحقه ُمٓمقُٓ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( )175صحٞمح :أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف (ُ ) 321/1مـ طمدي٨م قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م سمٜمحقه ،ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :هذا إلؾمٜم٤مد صحٞمح.
( ) 176صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب صالة ُمـ ٓ ي٘مٞمؿ صٚمٌف ذم اًمريمقع واًمًجقد ( )856اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء
ذم وصػ اًمّمالة ( ) 342واًمٚمٗمظ ًمف ،ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمدي٨م طمًـُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف ،-ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب
داود :صحٞمح.

آداب المشي إلى الصالة
ن ُِمٜمْ ُف﴾ ،
ُمٕمٜمًًك ُمِمؽمك سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٗم٤مَت٦م :وهق أهنام رء ُمـ يمت٤مب اهلل -قمز وضمؾ :وًمٕمٛمقم إدًم٦مَ ﴿ :وم٤م ْىم َر ُءوا َُم٤م َشم َٞم َّ َ
( )177

ومدل ذًمؽ قمغم أن َُمـ مل حيٗمظ اًمٗم٤مَت٦م ًمٙمـ ُمٕمف رء ُمـ اًم٘مرآن أٟمف ي٘مرأ ُم٤م شمٞمن ًمف ُميـ اًم٘ميرآن وٓ يًيٌح ،واظمتٚميػ
اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م ذم ىمْمٞم٦م ُم٘مدار ُم٤م ي٘مرأ ،هؾ ٓ سمد أن يٙمقن سمٓميقل ؾميقرة اًمٗم٤مَتي٦م أم أىميؾ؟ هيذا ومٞميف روايتي٤من ذم
اعمذه٥م.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ىمقًمفَ ( :ي ُ٘م َ
ْيؼمش) ،هيذا هيق ُمِميٝمقر ُميذه٥م
حل ْٛمدُُ هللَِِ ،وٓ إِ ًَمي َف إَِّٓ اهللَُ ،واهللُ َأ ْيم َ ُ
قلُ « :ؾم ٌْ َح٤م َن اهللَِِ ،وا َ
احلٜم٤مسمٚم٦م :وهق أٟمف يًٌح وحيٛمد وهيٚمؾ ويٙمؼم ،ودًمٞمٚمٝمؿ ذم ذًمؽ احلدي٨م اًمذي ذيمره اعمّمٜمػ أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞميف
وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ ْن َيمَ٤م َن ُمٕم َؽ ُىمرآ ٌن َوم٤م ْىمر ْأ ،وإَِّٓ َوم ْ َ ِ
َؼم ُهُ ،صم َّؿ ْار َيم ْعشً ،مٙمـ هٜم٤م ُمً٤مئؾ:
َ َ
ََ
٤ممحد اهللَََ ،و َه ِّٚم ْٚم ُف َو َيم ِّ ْ
ْ
اعمً٠مًم٦م إومم :أن احلدي٨م خي٤مًمػ ُم٤م اظمت٤مروه ،وم٤محلدي٨م إذا شم٠مُمٚمتف دمد ومر ًىم٤م سمٞمٜمف وسملم اًمذي اظمت٤مروه ،وم٢مهنؿ ىم٤مًمقا:
يًٌح اهلل ،وهٜم٤م مل يذيمر اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمتًٌٞمح.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :وإَِّٓ َوم ْ َ ِ
َؼم ُهُ ،صم َّؿ ْار َيم ْعش ،ومٝمٜم٤م مل يذيمر اًمٜمٌل
َ
٤ممحد اهللَََ ،و َه ِّٚم ْٚم ُف َو َيم ِّ ْ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمتًٌٞمح ،ىم٤مًمقا :إن وضمقب اًمتًٌٞمح قمغم اًمِمخص يٙمقن ُٕمريـ:إُمر إول :ىم٤مًمقإ :ن احلٛمد ذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ يٙمقن إٓ ُمع شمًٌٞمحً :مذًمؽ وم٢من اعميرء ذم ريمققميف وؾميجقده ي٘ميقل:
ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده ،ومٞمجٛمع اًمتًٌٞمح ُمع احلٛمد ،ذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ ي٠ميت محد إٓ وُمٕمف شمًٌٞمح :ومٚمذًمؽ ذقم٧م اًمزي٤مدة قمٚمٞمف
سمًٌح٤من اهلل.
إُمر اًمث٤مين :ىم٤مًمقا :ضم٤مء قمٜمد أيب داود ُمـ طمدي٨م اسمـ أيب أورم

( )178

-ريض اهلل قمٜمف -أن رضمالً ؾم٠مل اًمٜمٌل -صغم اهلل

احل ْٛمدُُ هللَِِ ،وَٓ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :إين ٓ أطمًـ اًم٘مراءةُ :م٤مذا أىمقل؟ وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ « :ىم ْؾُ :ؾم ٌْ َح٤م َن اهللَِِ ،و ْ َ

) (177اعمزُمؾ.24 :
( ) 178قمٌد اهلل سمـ أيب أورم ،واؾمٛمف قمٚم٘مٛم٦م سمـ ظم٤مًمد سمـ احل٤مرث سمـ أ يب أؾمٞمد سمـ روم٤مقم٦م سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ هقازن سمـ أؾمٚمؿ سمـ أومَم سمـ طم٤مرصم٦م إؾمٚمٛمل
أسمق إسمراهٞمؿ ،وىمٞمؾ :أسمق حمٛمد ،وىمٞمؾ :أسمق ُمٕم٤موي٦م .أظمق زيد سمـ أيب أوذم .هلام وٕسمٞمٝمام صحٌ٦م .ؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمروقان ،وروى قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿٟ .مزل اًمٙمقوم٦م ويم٤من آظمر ُمـ ُم٤مت ٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ؾمٜم٦م ؾم٧م -وىمٞمؾ :ؾمٌع -وصمامٟملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 382 :شمرع٦م )1349
واإلص٤مسم٦م ( 18 /4شمرع٦م .)4558

آداب المشي إلى الصالة
إِ ًَم َف إَِّٓ اهللََُُّ ،وَٓ َطم ْق َل َوَٓ ُىم َّق َة إَِّٓ سمِ٤مهللِش  ،ومٗمل هذا اًمدًمٞمؾ زي٤مدة اًمتًٌٞمحً ،مٙمـ أؿمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ أن طمدي٨م اسمـ أيب أورم
( )179

ومٞمف زي٤مدة احلقىمٚم٦م ،وهق ىمقًمفَ َٓ« :طم ْق َل َوَٓ ُىم َّق َة إَِّٓ سمِ٤مهللِش ،ومل يذيمروه٤م.
ًمذًمؽ وم٢من اسمـ ُمٗمٚمح

( )184

-رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ىم٤مل" :وأي هذه إًمٗم٤مظ ذيمر أضمزأ ًمقرود اًمٜمص ٤م" ،وميرضمح أٟميف زاد

احلقىمٚم٦م ،أو شمرك اًمتًٌٞمح أضمزأه ًمقرود اًمٜمص سمذًمؽ.
وسم٤مظمتّم٤مر :ومٗمل احلدي٨م ذيمر اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صمالصم٦م عؾ ومل يذيمر اًمتًٌٞمح ،ومٚمامذا أوضمٌتؿ اًمتًٌٞمح؟
ىم٤مًمقإُ :مريـ:
إُمر إول :أٟمف ٓ ي٠ميت َتٛمٞمد إٓ وُمٕمف شمًٌٞمح ،يمام ذم اًمريمقع واًمًجقد وهمػم ذًمؽ ،ومٝمام ىمريٜم٤من.
احل ْٛمدُُ
إُمر اًمث٤مين :طمدي٨م اسمـ أيب أورم قمٜمد أيب داود ،وم٢من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملُ « :ىم ْؾُ :ؾمٌْ َح٤م َن اهللَِِ ،و ْ َ
هللَِِ ،وَٓ إِ ًَم َف إَِّٓ اهللََُُّ ،وَٓ َطم ْق َل َوَٓ ُىم َّق َة إَِّٓ سمِ٤مهللِش .ومزاد هٜم٤م عٚمتلم :احلقىمٚم٦م ،واًمتًٌٞمح.
ًمٙمـ اًمذي يِمٙمؾ أٟمٙمؿ مل شمذيمروا احلقىمٚم٦م ،ومٚمامذا؟ ًمذًمؽ وم٘مد عع سملم هذيـ إُمريـ وهذه اًمٜمّمقص اسمـ ُمٗمٚمح،
وم٘م٤مل" :اًمّمحٞمح إٟمف جيقز أن شمً٘مط اًمتًٌٞمح ،وأن شمزيد احلقىمٚم٦م ،وم٠مي هذيـ اًمٚمٗمٔملم ضمئ٧م ٤م ضم٤مزً :مقرود اًمٜمص ام
ُم ًٕم٤م".
ِ
ها).
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممُ ( :صم َّؿ َي ْ٘م َر ُأ ا ًْم ٌَ ًْ َٛم َٚم َ٦م ا
أي ي٘مرأ اًمًٌٛمٚم٦م قمٜمد ىمراءة اًمًقرة اًمتل سمٕمده٤م ،وهذا سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمًٌٛمٚم٦م ذم هذا اعمقوع ُيني ي٤م وٓ
جيٝمر إذا شم٤مسمع سملم اًمًقر :أي أن اًمِمخص اًمذي ي٘مرأ أيمثر ُمـ ؾمقرة ذم ريمٕم٦م واطميدة ،ومي٢من قمٚميامء اًم٘ميراءات وسمٕميض

( )179طمًـ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م جيزئ إُمل وإقمجٛمل ُمـ اًم٘مراءة ( )832ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود:طمًـ.
( )184حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح سمـ ُُم َٗم ِّر ٍج ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌ د اهلل اًمراُمٞمٜمل ،اعم٘مدد ،احلٜمٌكم .شمٗم٘مف سمِمٞم اإلؾمالم ،وأيمثر ُمـ ُمالزُمتف ،شمٗمرس ومٞمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
خم٤ميؾ اًمٜمٌقغ ،طمتك ىم٤مل ومٞمفُ" :م٤م أٟم٧م اسمـ ُمٗمٚمح ،أٟم٧م ُمٗمٚمح" ً .مف ُم١مًمٗم٤مت ُمٚمٞمح٦مُ :مٜمٝم٤م :اًمٗمروع ،وأداب اًمنمقمٞم٦م .وًمد ىمريٌ٤م ُمـ ؾمٜم٦م قمنم
وؾمٌع ُمئ٦م ،وشمقذم صمالث وؾمتلم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :إقمالم ًمٚمزريمكم ( ) 147/7واًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م قمغم ضائح احلٜم٤مسمٚم٦م ( 1489 /3شمرع٦م
.)723

آداب المشي إلى الصالة
اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقنُ :ينمع اجلٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م ،أُم٤م ذم اًمٓمريؼ إومم ومال ينمع ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وهٜم٤م جيقز ًمؽ أن دمٝمر سميلم اًمًٌيٛمٚم٦م،
وهذه ـمري٘م٦م سمٕمض اعم٘مرئلم وٟمص قمٚمٞمٝم٤م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء.
ِ
جي ِز ُئ آ َي ٌ٦م).
ىم٤ملُ ( :صم َّؿ َي ْ٘م َر ُأ ُؾم ْق َر ًة َيمَ٤مُم َٚم ً٦مَ ،و ُ ْ
ٕٟمف مل يثٌ٧م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف ىمرأ أىمؾ ُمـ ؾمقرة يم٤مُمٚم٦م إٓ حل٤مضم٦م ،يمحلم همٚمٌف ؾميٕم٤مل وٟمحيق
ذًمؽ ،ذيمر ذًمؽ اسمـ اًم٘مٞمؿ

( )181

ذم زاد اعمٕم٤مد.

(و ُ ْ ِ
ني ُِمٜمْْي ُف﴾ ،هميػم أن وم٘مٝمي٤مء
ىمقًمفَ :
جيز ُئ آ َي ٌ٦م) ،أي جيزئ اعمرء أن ي٘مرأ آي٦مً :م٘مقل اهلل -قمز وضمؾَ ﴿ :وم٤م ْىم َر ُءوا َُم٤م َشم َٞم َّ َ
احلٜم٤مسمٚم٦م ي٘مقًمقنً :مٞمً٧م يمؾ آي٦م جمزئ٦م ،ومٝمٜم٤مك آي٤مت ُمنموقم٦م ،وهٜم٤مك آي٤مت يٙمره اًم٘مراءة ٤م ،وهٜم٤مك آيي٦م وطميده٤م هميػم
جمزئ٦م ذم هذا اعمقوع :أُم٤م أي٦م اًمتل إذا ىمرأت وطمده٤م يم٤مٟم٧م هل إطم٥م وإٟمً٥م ،ومٝمل أي٤مت اًمٙمٌ٤مر.
وم٢مذا أراد ؿمخص أن ي٘مرأ آي٦م واطمدةٟ ،م٘مقل :إن اعمرء إذا أراد أن ي٘مرأ آي٦م واطمدة ومٚمف صمالث طم٤مٓت:
إومم :هٜم٤مك آي٦م يًتح٥م أن شم٘مرأ وطمده٤م ،إذا يم٤مٟم٧م ـمقيٚم٦مً :مذًمؽ اؾمتح٥م اإلُم٤مم أمحد أن شمٙمقن أيي٦م ـمقيٚمي٦م:
يمآي٦م اًمديـٕ :ن أي٦م اًمٓمقيٚم٦م شمِمٌف اًمًقر اًم٘مّم٤مر يم٤مُمٚم٦م ،أو ي٘مرأ آي٦م اًمٙمردٕ :هن٤م آي٦م ـمقيٚمي٦م ،ومٚميق ىمرأهي٤م وطميده٤م
طمّمؾ قمغم آؾمتحٌ٤مب.
ضمدا ا ،واًمتل شمٙمقن أىمٍم ُمـ أىمٍم ؾمقرة ذم اًم٘ميرآن ،وهيل
اًمث٤مٟمٞم٦م :وهل اًمتل شمٙمره ىمراءهت٤م ،ومٝمل أي٤مت اًم٘مّم٤مر ا
اًمٙمقصمر أو اإلظمالص ،وم٢مٟمف يٙمره ىمراءهت٤م وطمده٤م.
اًمث٤مًمث٦م :وهل اًمتل ٓ دمزئ ،وهل أي٤مت ٓ يتؿ اعمٕمٜمك ٤م ،وم٢من اًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مًمقا :إن أي٤مت اًمتل ٓ يتؿ اعمٕمٜمك ٤م وم٢مهن٤م
ٓ دمزئ ذم اًم٘مراءة ،يم٘مقل اعمّمكمُ﴿ :مدْْ ه٤مُمتَ ِ
َ٤من﴾  ،وم٢مهن٤م ٓ دمزئٕ :هن٤م همػم ُمًتتٛم٦م اعمٕمٜمك ،هذا هق ُمِمٝمقر ُمذه٥م
ُ َ َّ
( )182

( ) 181حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي ،اًمٕم٤مرف.
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمٌ٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة ،وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف
اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞم اإلؾمالم اسمـ َّ
شمقاًمٞمػ طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد"  .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخًلم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م
واًمٜمٝم٤مي٦م ( )523 /18واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 174 /5شمرع٦م .)644

آداب المشي إلى الصالة
احلٜم٤مسمٚم٦م ،وهق أن أي٦م ٓ سمد أن شمٙمقن شم٤مُم٦م اعمٕمٜمك ،وُمثؾ ىمقل اهلل -قمز وضمؾُ ﴿ :صم َّؿ َٟم َٔم َر﴾  ،وم٢مٟمف ٓ دمزئ اًم٘مراءة ٤م:
( )183

ٕهن٤م عٚم٦م همػم ُمٗمٞمدة.
ِ ِ
َػم َّ ِ ِ
ىم٤ملَ ( :وم٢مِ ْن َيمَ٤م َن ِذم َهم ْ ِ
ه).
اًمّمالةَ :وم٢م ْن َؿم٤م َء َضم َٝم َر سمِ٤م ًْمٌَ ًْ َٛم َٚم٦مَ ،وإ ْن َؿم٤م َء َأ َ َّ
أي إذا ىمرأ ذم همػم اًمّمالة سم٤مًمًٌٛمٚم٦م ،وهذا يدل قمغم أن اًمًٌٛمٚم٦م ًمٞمً٧م آي٦م ُمٜمٝم٤م ،وإٟمام هل ًمٚمٗمّمؾ ُمٓمٚم ً٘م٤م.
س « :ؾم َ٠م ًْم ُ٧م َأصح٤مب ُحم َٛم ٍ
(و َشم ُٙمُق ُن اًمًقر ُة ِذم ا ًْم َٗم ْج ِر ُِم ْـ ـمِ َق ِ
(ق)ً :مِ َ٘م ْق ِل َأ ْو ٍ
ال اعمُ َٗم َّّم ِؾَ ،و َأ َّو ًُم ُف َ
يد َ -ص َّ
يغم
ىم٤ملَ :
ْ َ َ َّ
َ
ُّ َ
ِ
ِ
نمي َةََ ،و َصم َ
يز ُب
َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -يم ْٞم َ
نمي َةََ ،و ِطم ْ
َت ِّز ُسمق َن ا ًْم ُ٘م ْرآ َن؟ َىم٤م ًُمقاَ :صمال ًصم٤مَ ،و َ ْ
ػ َُ
يالث َقم ْ َ
مخ ًً٤مَ ،و َؾم ٌْ ًٕم٤مَ ،وشم ًْ ًٕم٤مَ ،وإ ْطمدََ ى َقم ْ َ
ِ
(و ُي ْٙم َْر ُه َأ ْن َي ْ٘م َر َأ ِذم ا ًْم َٗم ْج ِر ُِم ْـ ِىم َّم ِ
ي٤مر ِه ُِمي ْـ َهم ْ ِ
ير ٍ
يػم ُقم ْ
ض..
اعمُ َٗم َّّم ِؾ َواطمدٌٌ ش)  ،اٟمتٝمك طمدي٨م أوسَ ،
يذ ٍرَ :يم ًََي َٗم ٍرَ ،و َُم َ
ض إَطمٞم ِ
ِ
ب ُِمـ ِىمّم ِ ِ
ِ
٤من ُِم ْـ ـمِ َقاًمِ ِفَّٟ َٕ :م ُف َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -ىم َر َأ ومِٞم َٝم٤م
٤مرهَ ،و َي ْ٘م َر ُأ ومٞم َٝم٤م ِذم َسم ْٕم ِ ْ َ
مه٤مَ ،و َي ْ٘م َر ُأ ِذم اعمَ ْٖم ِْر ِ ْ َ
َو َٟم َْح ِق َ
( )184

( )185

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ٍم ُِمٜمْ ُف).
سمِ٤مَٕ ْقم َرافَ ،و َي ْ٘م َر ُأ ذم ا ًْمٌَ َقاىمل ُم ْـ َأ ْو َؾم٤مـمف إ ْن َمل ْ َي ُٙم ْـ ُقم ْذ ٌرَ ،وإَّٓ َىم َر َأ سمِ َ٠م ْىم َ َ

هذه اعمً٠مًم٦م هلُ :م٤م اًمذي ينمع ىمراءشمف ذم اًمّمالة؟ روى اًمؽمُمذي ُمٕمٚم ً٘م٤م ذم همػم ُمقوع ُمـ ؾمٜمٜمف  ،ورواه همػمه
( )186

ُمقصقًٓ

( )187

أن قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -أرؾمؾ إمم أيب ُمقؾمك إؿمٕمري

( )188

-ريض اهلل قمٜمف -أن اىميرأ ذم اًمٗمجير سمٓميقال

اعمٗمّمؾ ،وذم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم واًمٕمِم٤مء سم٠مواؾمٓمف ،وذم اعمٖمرب سم٘مّم٤مره.

) (182اًمرمحـ.64 :
)(183اعمدصمر.21 :
( ) 184أوس سمـ أيب أوس سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ،واؾمؿ أيب أوس طمذيٗم٦م اًمث٘مٗمل .وهق واًمد قمٛمرو سمـ أوس وضمد قمثامن سمـ قمٌد اهلل سمـ أوس .روى
ًمف أسمق داود واًمٜمً٤مئل واسمـ ُم٤مضم٦م وصح ُمـ ـمري٘مف أطم٤مدي٨م .شمقذم ؾمٜم٦م شمًع ومخًلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 75 :شمرع٦م  )61واإلص٤مسم٦م (/1
 154شمرع٦م .)327
( )185وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ( ) 19421 ،16166وأسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب َتزي٥م اًم٘مرآن ( ) 1393اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م
ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ذم يمؿ يًتح٥م خيتؿ اًم٘مرآن ( )1345ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضمف :وٕمٞمػ.
( )186ذيم ره اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مراءة ذم صالة اًمّمٌح (.)346
( )187أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف ( )2436اعمّم٤مطمػ ٓسمـ أيب داود (.)428

آداب المشي إلى الصالة
وضم٤مء قمٜمد أيب داود سم٢مؾمٜم٤مد ٓ سم٠مس سمف أن أسم٤م هريرة -ريض اهلل قمٜمف -ىم٤مل« :إِ َّن َأ ُْمثَ َٚم ُٙم ُْؿ َصالَ ًة سمِ َّمالَ َِة اًمٜمٌََِّّ ِّل َ -ص َّغم اهللَُّ
ٍمي وا ًْم ِٕم َِم ِ
َقم َٚم ْٞم ِف َوؾم َّٚمؿُ -ومالَ ٌنَ ،وم َٙمَ٤م َن ُومالَ ٌن َي ْ٘مر ُأ ِذم ا ًْم َٗم ْج ِر سمِٓمِ َق ِ
ي٤مء سمِ َ٠م َو ِاؾميٓمِ ِفَ ،و ِذم اعمَْ ْٖم ِ
ْير ِ
ب
ال اعمُْ َٗم َّّم ِؾَ ،و ِذم اًم ُّٔم ْٝم ِر َوا ًْم َٕم ْ ِ َ
َ
َ َ
سمِ ِ٘م َّم ِ
٤مر ِهش  ،ومدل ذًمؽ قمغم اؾمتحٌ٤مب ىمراءة هذه اًمًقر ذم هذه اعمقاوع.
( )189

واعمٗمّمؾ يٌدأ ُمـ ؾمقرة (ق) ،واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ طمدي٨م أوس

( )194

أٟمف عم٤م ؾمئؾ :يمٞمػ َتزسمقن اًم٘ميرآن؟ أي :يمٞميػ

مخً٤مش ،أي :مخس ؾمقر
ِّ
دمزئقٟمف؟ ىم٤ملٟ« :مجزئف صمال ًصم٤مش ،أي اجلزء إول صمالث ؾمقر :اًمٗم٤مَت٦م ،واًمٌ٘مرة ،وآل قمٛمران« ،صمؿ ً
سمٕمد ذًمؽ« ،صمؿ ؾمٌ ًٕم٤م ،صمؿ شمً ًٕم٤م ،صمؿ إطمدى قمنمية وصميالث قمنميةش ،إذا عٕمي٧م اًمثالصمي٦م واخلٛمًي٦م واًمًيٌٕم٦م واًمتًيع
واإلطمدى قمنمة واًمثالث قمنمة وضمدهت٤م شمً ًٕم٤م وأرسمٕملم ،وم٤مًمًقرة اًمت٤مؾمٕم٦م وإرسمٕمقن هل سمدء اعمٗمّمؾً :ميذًمؽ ىمي٤مل:
«وطمزب اعمٗمّمؾ واطمدش ،ومٞمٌدأ اعمٗمّمؾ ُمـ ؾمقرة (ق) ،ومٚمذًمؽ وم٢من اًمّمحٞمح أن اعمٗمّمؾ يٌدأ ُمـ (ق) ،ظمال ًوم٤م عمـ ىم٤مل:
إٟمف يٌدأ ُمـ احلجرات ،وهق ىمقل أيب اًمقوم٤مء اسمـ قم٘مٞمؾ

( )191

ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م ،ويدل قمغم هذا اًم٘مقل طمدي٨م أوس اًمذي ُمٕمٜم٤م ذم

هذه اعمً٠مًم٦م.

( ) 188قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ طمْم٤مر سمـ طمرب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ سمٙمر سمـ قم٤مُمر سمـ قمذر سمـ وائؾ سمـ ٟم٤مضمٞم٦م سمـ اجلامهر سمـ إؿمٕمر أسمق
ُمقؾمك إؿمٕمريُ .مِمٝمقر سم٤مؾمٛمف ويمٜمٞمتف ُمٕم٤م وأُمف فمٌٞم٦م سمٜم٧م وه٥م سمـ قمؽ أؾمٚمٛم٧م وُم٤مشم٧م سم٤معمديٜم٦م ويم٤من هق ؾمٙمـ اًمرُمٚم٦م وطم٤مًمػ ؾمٕمٞمد سمـ
اًمٕم٤مص صمؿ أؾمٚمؿ وه٤مضمر إمم احلٌِم٦م .يم٤من طمًـ اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن .ؿمٝمد ومتقح اًمِم٤مم وووم٤مة أيب قمٌٞمدة واؾمتٕمٛمٚمف قمٛمر قمغم إُمرة اًمٌٍمة سمٕمد أن
قمزل اعمٖمػمة وهق اًمذي اومتتح إهقازُ .م٤مت ؾمٜم٦م مخًلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 851 :شمرع٦م  )3137واإلص٤مسم٦م ( 211 /4شمرع٦م .)4941
) (189صحٞمح :مل أىمػ قمٚمٞمف قمٜمد أيب داود ،أظمرضمف اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ختٗمٞمػ اًم٘مٞم٤مم واًم٘مراءة (ُ )982مـ طمدي٨م أيب هريرة ،ىم٤مل إًمٌ٤مين
ذم صحٞمح اًمٜمً٤مئل :صحٞمح.
) (194ؾمٌؼ خترجيف.
( ) 191قمكم سمـ قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ سمـ قمٌد اهلل اًمٌٖمدادي اًمٔمٗمري ،أسمق اًمقوم٤مء احلٜمٌكم ،اًمٕمالُم٦م اًمٌحر ،ؿمٞم احلٜم٤مسمٚم٦م ،اعمتٙمٚمؿ ،ص٤مطم٥م
اًمتّم٤مٟمٞمػ ،يم٤من يًٙمـ اًمٔمٗمري٦م ،وُمًجده ٤م ُمِمٝمقر .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وأرسمع ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمالث قمنمة ومخس ُمئ٦مً .مف ُمـ
اعم١مًمٗم٤مت" :اًمقاوح" ،و"اًمٗمٜمقن"  .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 443 /19شمرع٦م  )259واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 316 /1شمرع٦م .)67
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( َو ُي ْٙم َْر ُه َأ ْن َي ْ٘م َر َأ ِذم ا ًْم َٗم ْج ِر ُِم ْـ ِىم َّم ِ
٤مر ِه ُِم ْـ َهم ْ ِ
َػم ُقم ْذ ٍر)ٕ :ن إصؾ ومٞمف اًمتٓمقيؾ ،وضم٤مء ذم شمٗمًػم ىمقل اهلل -قمز وضمؾ:
﴿ َو ُىم ْرآ َن ا ًْم َٗم ْج ِر إِ َّن ُىم ْرآ َن ا ًْم َٗم ْج ِر َيمَ٤م َن َُم ِْم ُٝمق ًدا﴾  ،أٟمف اًم٘مراءة ذم صالة اًمٗمجر ،ذم إطميدى اًمتي٠مويالت أٟميف اًم٘ميراءة ذم
( )192

صالة اًمٗمجر ومٚمذًمؽ اؾمتح٥م ،ويم٤من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يٓمٞمؾ اًم٘مراءة ذم صالة اًمٗمجر ،إٓ ًمٕمذر ،وم٘مد ضمي٤مء
أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىمرأ سم٤مًمزًمزًم٦م ذم صالة اًمٗمجر  ،ومحٛمٚمقا هذا قمغم طم٤مٓت ،ومٝمق ًمٞمس إصيؾ ،وإٟميام
( )193

هق اؾمتثٜم٤مء.
ب ُِم ْـ ِىم َّم ِ
ىم٤ملَ ( :و َي ْ٘م َر ُأ ِذم اعمَ ْٖم ِْر ِ
٤مر ِه).
وجيقز أطمٞم٤م ًٟمً٤م أن ي٘مرأ ُمـ ـمقاًمفٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صمٌ٧م أٟمف ىمرأ سمًقرة إقمراف يم٤مُمٚم٦م ذم صيالة
اعمٖمرب  ،وىمراءة إقمراف ذم ؾمقرة اعمٖمرب شمدل قمغم وم٤مئدة وم٘مٝمٞم٦م ،وهق أن سمٕمض اًمٗم٘مٝمي٤مء ىمي٤مًمقا :إن وىمي٧م اعمٖميرب
( )194

ضمدا ا ،واًمّمحٞمح أن وىمي٧م
وٞمؼ ٓ ،يًع إٓ هل٤م ،وهذا ىمقل ىمقي قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م ،وهق أن وىم٧م اعمٖمرب وٞمؼ ا
اعمٖمرب ـمقيؾ ،وإن يم٤من اًمِمٞم مل يذيمر اعمقاىمٞم٧م ذم هذا اًمٙمت٤مب ،ومقىم٧م اعمٖمرب إمم همٞم٤مب اًمِمٗمؼ إمحرً :مقرود اًمٜمص
سمف ،واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أـم٤مل ذم ىمراءة اعمٖمرب ُمرة ،وم٘مرأ سم٤مٕقمرافَ ،م٤م يدل قميغم أهني٤م
وىمتٝم٤م ـمقيؾ.
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ٍم ُِمٜمْ ُف).
ىم٤ملَ ( :و َي ْ٘م َر ُأ ذم ا ًْمٌَ َقاىمل ُم ْـ َأ ْو َؾم٤مـمف إ ْن َمل ْ َي ُٙم ْـ ُقم ْذ ٌرَ ،وإَّٓ َىم َر َأ سمِ َ٠م ْىم َ َ
ىمقًمف( :ا ًْمٌَ َق ِاىمل) ،أي :اًمٔمٝمر واًمٕمٍم واًمٕمِم٤مء ،وم٢من يم٤من ًمف قمذر ضم٤مز أن ي٘مرأ سم٠مىمٍم ُمٜميف ،ؾميقاء ذم اًمٗمجير أو ذم
همػمه٤م.

) (192اإلهاء.78 :
) (193طمًـ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمرضمؾ يٕمٞمد ؾمقرة واطمدة ذم اًمريمٕمتلم (ُ ) 816مـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ سمـ قمٌد اهلل اجلٝمٜمل قمـ رضمؾ
ُمـ ضمٝمٞمٜم٦م ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :طمًـ.
) (194أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب اًم٘مراءة ذم اعمٖمرب (ُ )764مـ طمدي٨م زيد سمـ صم٤مسم٧م -ريض اهلل قمٜمف ،-دون اًمتٍميح سمًقرة سم٤مؾمؿ
اًمًقرة .وأظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ىمدر اًم٘مراءة ذم اعمٖمرب ( )812واًمٜمً٤مئل :يمت٤مب آومتت٤مح ،سم٤مب اًم٘مراءة ذم اعمٖمرب ب اعمص
( )994وومٞمٝمام اًمتٍميح سم٤مؾمؿ اًمًقرة.
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ٍ
جل ْٝم ِر َّي ِ٦م إِ َذا َمل ْ َي ًْ َٛم ْٕم َٝم٤م َأ ْضمٜمٌََِ ٌّل).
ىم٤ملَ ( :وٓ َسم ْ٠م َس سمِ َج ْٝم ِر ا ُْم َر َأة ِذم ا َ
جيقز ًمٚمٛمرأة أن دمٝمر ذم اًمّمالة اجلٝمري٦م دون اًمني٦م إذا مل يًٛمٕمٝم٤م أضمٜمٌل ،ؾمقا ًء يم٤مٟم٧م اعمرأة ُمّمٚمٞم٦م ُمٜمٗمردة ،أو ذم
ٍ
ومحٞمٜمئذ جيقز ًمٚمٛمرأة إذا صٚم٧م ُمع ٟمً٤مء ُمثٚمٝم٤م أن دمٝمر سم٤مًم٘مراءةً ،مٙميـ ٓ أذان
ع٤مقم٦م :سمحٞم٨م شمٙمقن اجلامقم٦م ٟمً٤مء ُمثٚمٝم٤م،
قمٚمٞمٝمـ وٓ إىم٤مُم٦م ،وإٟمام جيقز هل٤م أن دمٝمر سم٤مًم٘مراءة ،وهذا هق اعمِمٝمقر ُمـ ُمذه٥م أمحد ،ويٗمتل سمف يمثػم ُمـ اعمت٠مظمريـ.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ير،
هَ ،وإِ ْن َيمَ٤م َن َم َّ ْـ َي ًْتََٛم ُع ًَم ُف َضم َٝم َ
ىم٤ملَ ( :واعمُتَٜمَ ِّٗم ُؾ ذم اًم َّٚمٞمْ ِؾ ُي َراقمل اعمَ ّْم َٚم َح َ٦مَ ،وم٢م ْن َيمَ٤م َن َىمريًٌ٤م ُمٜمْ ُف َُم ْـ َيتَ َ٠م َّذى سمِ َج ْٝمره َأ َ َّ
ِ ِ
َوإِ ْن َأ َ ِ
ٍ
ه َسمٜمََك َقم َغم ِىم َرا َءشمِ ِف).
ه ذم َضم ْٝمر َو َضم َٝم َر ذم ٍّ
َّ
أيْم٤م صالة اًمٜمٝم٤مر ،هؾ ينمع اجلٝمر ومٞمٝم٤م أم ٓ؟ اعمرء يٌٜمل قمغم اعمّمٚمح٦م ،وم٢من يم٤مٟم٧م اعمّميٚمح٦م
صالة اًمٚمٞمؾ ،وُمثٚمٝم٤م ً
ذم رومع اًمّمقت واجلٝمر ،يم٠من يٓمرد اًمٜمٕم٤مس قمـ ٟمٗمًف ،أو يراضمع طمٗمٔمف ،وم٢من سمٕمض اًمٜم٤مس ذم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ يراضمع طمٗمٔمف،
ويٙمقن سمج٤مٟمٌف ُمـ يٛمًؽ قمٚمٞمف ،أو هٜم٤مك َُمـ يًتٛمع ًمف.
وسمٕمض اًمٜم٤مس ٓ يًتٓمٞمع اًم٘مٞم٤ممً ،مٙمـ يريد أن يتٕمٌد اهلل -قمز وضمؾ -سمًامع اًم٘مرآن ،ومٝمٜم٤م ٟم٘مقل :إن إومْمؾ ذم طمؼ
اًم٘م٤مرئ ،أو اعمّمكم صالة اًمٚمٞمؾ أن جيٝمر سم٤مًم٘مراءة ًمقضمقد اعمّمٚمح٦م ،وأُم٤م إن يم٤مٟم٧م اعمّمٚمح٦م قمدم اجلٝمير يمقضميقد أٟمي٤مس
ٟم٤مئٛملم ومٞمت٠مذون سم٘مراءشمف ،ويقىمٔمٝمؿ ُمـ ٟمقُمٝمؿ ،أو يٙمقن ذم ىمراءشمف ُمراءاة أو شمًٛمٞمع ،وم٢من إومم ًمف قمدم روميع اًمّميقت
ومٞمٝم٤م.
ِ ِ
ِ
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم( :و َشمَرشمِٞم٥م أي ِ
َّص ِذم َىم ِ
٤مت َو ِ
يقل
اًمً َق ِر سمِ٤مٓ ْضمت َٝم٤مد ٓ سمِ٤مًمٜمَّ ِّ
َّصَ ،و َشم َْرشم ُ
٥مَّٟ َٕ :م ُف سمِ٤مًمٜمَّ ِّ
اضم ٌ
َ ْ ُ َ
ٞم٥م ُّ
ع ُٝم ِ
قر ا ًْم ُٕم َٚم َام ِء).
ُْ
وهذا طمٙم٤مه إع٤م ًقم٤م اًمِمٞم شم٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ،وم٘م٤مل :إٟمف أعع اًمٕمٚمامء قمغم أن شمرشمٞم٥م أي٤مت ذم اًم٘مرآن شمقىمٞمٗمل،
( )195

ُمٜمّمقص قمٚمٞمف ُمـ اهلل -قمز وضمؾً -مٜمٌٞمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

احلراين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل،
( )195أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ،شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس ّ
احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إ صقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل ،وٟمٍم

آداب المشي إلى الصالة
ِ ِ
ِ
ع ُٝم ِ
قر ا ًْم ُٕم َٚم َام ِء) ،ومٝمذه اًمٕمٌ٤مرة ًمٚمِمٞم شم٘مل اًمديـ اسميـ شمٞمٛمٞمي٦م،
َّص ِذم َىم ْق ِل ُ ْ
٤مٓضمت َٝم٤مد ٓ سمِ٤مًمٜمَّ ِّ
اًمً َق ِر سمِ ْ
وىمقًمفَ ( :و َشم َْرشم ُ
ٞم٥م ُّ
وٟم٘مٚمٝم٤م اًمِمٞم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب

( )196

ذم هذا اعم٘م٤مم ،وشمرشمٞم٥م اًمًقر -أن اًمًقرة اًمٗمالٟمٞم٦م ىمٌؾ اًمًقرة اًمٗمالٟمٞم٦م -يم٤من

اضمتٝم٤مدي أُمران:
اضمتٝم٤مد اي٤م ذم يمثػم ُمـ اًمًقر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،واًمدًمٞمؾ قمغم أن شمرشمٞمٌٝم٤م
ٌّ
إُمر إول :أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من ي٘مرأ سمٕمض اًمًقر ىمٌؾ سمٕمض ،يمام ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقدَ « :أ َّن
اًمٜمٌََِّّ َّل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ -ا ْومتَتَ ََح ِ
بِ ِِه ا ًْم ٌَ َ٘م َر َة ُصم َّؿ اًمٜمِّ ًَِّ٤م َءُ ،صم َّؿ َآل ِقم ْٛم َرا َنش َ ،م٤م يدل قمغم أٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ-
( )197

ىمدم سمٕمض اًمًقر قمغم سمٕمض.
إُمر اًمث٤مين :أن ُمّم٤مطمػ اًمّمح٤مسم٦م اًمتل روي٧م ًمٜم٤م ُمـ ـمريؼ أطم٤مد ،وًمٞمً٧م ُمتقاشمرة ُمـ ـمريؼ اًمرواة اعمٕمرووملم
ذم اًم٘مراءات ،ذم سمٕمْمٝم٤م شم٘مديؿ قمغم سمٕمض ،يمام ذيمر ذًمؽ اسمـ أيب داود  ،اسمـ ص٤مطم٥م اًمًٜمـ ذم يمت٤مسمف( :اعمّمي٤مطمػ)،
( )198

وهق يمت٤مب ُمٓمٌقع ،ومذيمر أن سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م يم٤من ي٘مدم سمٕمض اًمًقر قمغم سمٕمض.

سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر
اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرع٦م  )531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 14 /7شمرع٦م .)619
( ) 196حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمغم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ راؿمد اًمتٛمٞمٛمل احلٜمٌكم اًمٜمجدي اعمّمٚمح اًمٙمٌػم .وًمد وٟمِم٠م وشمٕمٚمؿ ذم سمٚمدة
اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،ورطمؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إمم ٟمقاضمل ٟمجد وُمٙم٦م ،طمتك ص٤مر قم٤معم٤م .أٟمٙمر اعمٜمٙمر ،وىمٛمع اهلل سمف اًمٌدع .اَتد ُمع آل ؾمٕمقد ذم شمقطمٞمد اجلزيرة
اًمٕمرسمٞم٦م ،وشمقطمٞمد اًمرب -شمٕم٤ممم -طمتك أيدمه٤م اهللً .مف "يمت٤مب اًمتقطمٞمد" ،و"إصقل اًمثالصم٦م" وهمػممه٤م يمثػم .وًمد ؾمٜم٦م مخس قمنمة سمٕمد اعمئ٦م
وإًمػ ،وشمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وُمئتلم سمٕمد إًمػً .مف شمرع٦م ُمٗمّمٚم٦م ذم يمت٤مب اًمِمٞم ص٤مًمح اًمٕمٌقد "قم٘مٞمدة اًمِمٞم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمًٚمٗمٞم٦م
وأصمره٤م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل".
) (197أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب شمٓمقيؾ اًم٘مراءة ذم صالة اًمٚمٞمؾ (ُ )772مـ طمدي٨م طمذيٗم٦م سمف.
) (198قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م .اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ ،ؿمٞم سمٖمداد ،أسمق سمٙمر اًمًجًت٤مين ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ .وًمد سمًجًت٤من ذم ؾمٜم٦م صمالصملم
وُمئتلم .وؾم٤مومر سمف أسمقه وهق صٌل ،ومٙم٤من ي٘مقل :رأي٧م ضمٜم٤مزة إؾمح٤مق سمـ راهقيف .يم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ ،سمحٞم٨م إن سمٕمْمٝمؿ ومْمٚمف قمغم أسمٞمفُ .مـ
شمّم٤مٟمٞمٗمف" :اعمّم٤مطمػ" و"اًمٜم٤مؾم واعمٜمًقخ" .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م قمنمة وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 221 /3شمرع٦م  )118وـمٌ٘م٤مت
احلٜم٤مسمٚم٦م ( 96 /3شمرع٦م .)595
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وهذا يدل قمغم أهن٤م ًمٞمً٧م شمقىمٞمٗمٞم٦م ،وإٟمام يم٤مٟم٧م سم٤مضمتٝم٤مدً ،مٙمـ ُضم ّؾ اًمًقر إٟمام ضمي٤مء شمرشمٞمٌٝمي٤م شمقىمٞم ًٗمي٤م ُميـ اهلل -قميز
وضمؾً ،مٙمـ سمٕمْمٝم٤م رسمام يم٤من سم٤مضمتٝم٤مد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ.
ي٘مقل اًمِمٞم ( :و ِهل َذا َشمٜمََق َقم ْ٧م ُمّم ِ
يز َة
٤مطم ُ
مح َ
محَدُُ ِىم َرا َء َة َ ْ
اًمّم َح٤م َسم ِ٦م ِذم ِيمتََ٤م َسمتِ َٝم٤مَ ،و َيم َِر َه َأ ْ َ
ػ َّ
َ َ
َّ
َ َ

( )199

وا ًْم ِٙمً ِ
ي٤مئ ِّل
َ َ

( )244

َو ِ
اإل ْد َهمي٤م َم

ا ًْم َٙمٌَِ َػم َٕ ِيب َقم ْٛم ٍرو ).
( )241

ىمقًمفِ ( :ذم ِيمتََ٤م َسمتِ َٝم٤م) ،أي :يمت٤مسم٦م اًمًقر ،وهذه صمالث ىمراءات يمره أمحد اًم٘مراءة ٤م ،وهذه اًم٘مراءات ؾمٌٕم٦م صم٤مسمت٦م ،وٓ
ؿمؽ أٟمف ىمد اٟمٕم٘مد اإلع٤مع قمغم ضمقاز اًم٘مراءة ٤م :ىمراءة اًمٙمً٤مئل ،ومحزة اًمزي٤مت ،وأيب قمٛميرو  ...وأسميق قمٛميرو ظميص
ص سمف أسمق
سم٤مإلوٖم٤مم اًمٙمٌػم ،وم٢مٟمف يْمٖمؿ طمرو ًوم٤م مل يْمٖمٛمٝم٤م همػمه ،واإلوٖم٤مم صم٤مسم٧م قمٜمد اجلٛمٞمعً :مٙمـ اإلوٖم٤مم اًمٙمٌػم ُظم َّ
قمٛمرو ،وىمد أًمػ أسمق قمٛمرو اًمداين

( )242

ُمـ أئٛم٦م اعم٘مرئلم يمت٤م ًسم٤م ذم جمٚمد يمٌػم ـمٌع ذم إصمٌ٤مت اإلوٖم٤مم اًمٙمٌػم ،وروايتف قميـ

( ) 199محزة سمـ طمٌٞم٥م سمـ قمامرة سمـ إؾمامقمٞمؾ ،اإلُم٤مم اًم٘مدوة ،ؿمٞم اًم٘مراءة ،أسمق قمامرة اًمتٞمٛملُ ،مقٓهؿ اًمٙمقذم اًمزي٤متُ ،مقمم قمٙمرُم٦م سمـ رسمٕمل ،أطمد
اًم٘مراء اًمًٌٕم٦م .يم٤من جيٚم٥م اًمزي٧م ُمـ اًمٙمقوم٦م إمم طمٚمقان ،صمؿ جيٚم٥م ُمٜمٝم٤م اجلٌـ واجلقز ،ويم٤من إُم٤مُم٤م ىمٞمام ًمٙمت٤مب اهلل  ،ىم٤مٟمت٤م هلل ،صمخلم اًمقرع ،رومٞمع
اًمذيمر ،قم٤معم٤م سم٤محلدي٨م واًمٗمرائض .أصٚمف وم٤مرد .ىم٤مل اًمثقريُ :م٤م ىمرأ محزة طمروم٤م إٓ سم٠مصمر .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م ومخًلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء
( 94 /7شمرع٦م  )38وُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر ( 111 /1شمرع٦م .)43
( )244أسمق احلًـ قمكم سمـ محزة ،سمـ قمٌد اهلل  ،سمـ ٛمـ ،سمـ ومػموز إؾمديُ ،مقٓهؿ اًمٙمقذم ،اإلُم٤مم ،ؿمٞم اًم٘مراءة واًمٕمرسمٞم٦م ،اعمٚم٘م٥م سم٤مًمٙمً٤مئل ًمٙمً٤مء
أطمرم ومٞمف .واظمت٤مر ىمراءة اؿمتٝمرت ،وص٤مرت إطمدى اًمًٌع وضم٤مًمس ذم اًمٜمحق اخلٚمٞمؾ ،وؾم٤مومر ذم سم٤مدي٦م احلج٤مز ُمدة ًمٚمٕمرسمٞم٦م .ىم٤مل اًمِم٤مومٕملُ :مـ
أراد أن يتٌحر ذم اًمٜمحق ،ومٝمق قمٞم٤مل قمغم اًمٙمً٤مئل .ىم٤مل اسمـ آٟمٌ٤مري :اضمتٛمع ومٞمف أٟمف يم٤من أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مًمٜمحق ،وواطمدهؿ ذم اًمٖمري٥م ،وأوطمد ذم
قمٚمؿ اًم٘مرآن .يم٤من ذا ُمٜمزًم٦م رومٞمٕم٦م قمٜمد اًمرؿمٞمد ،وأدب وًمده إُملمُ .م٤مت سم٤مًمري سم٘مري٦م أرٟمٌقي٦م ؾمٜم٦م شمًع وصمامٟملم وُمئ٦م قمـ ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :ؾمػم
أقمالم اًمٜمٌالء ( 131 /9شمرع٦م  )44وُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر ( 124 /1شمرع٦م .)45
( ) 241أسمق قمٛمرو اسمـ اًمٕمالء سمـ قمامر ،سمـ اًمٕمري٤من اًمتٛمٞمٛمل ،صمؿ اعم٤مزين اًمٌٍمي ؿمٞم اًم٘مراء ،واًمٕمرسمٞم٦م .وأُمف ُمـ سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م .اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف قمغم
أىمقال :أؿمٝمره٤م :زسم٤من ،وىمٞمؾ اًمٕمري٤منُ .مقًمده ذم ٟمحق ؾمٜم٦م ؾمٌٕملم .ىمرأ اًم٘مرآن قمغم ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم .وجم٤مهد ،وحيٞمك سمـ يٕمٛمر ،وقمٙمرُم٦م ،واسمـ
يمثػم ،وـم٤مئٗم٦م .واؿمتٝمر سم٤مًمٗمّم٤مطم٦م واًمّمدق وؾمٕم٦م اًمٕمٚمؿ .ويم٤من أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مراءات واًمٕمرسمٞم٦م ،واًمِمٕمر ،وأي٤مم اًمٕمرب .شمقذم ؾمٜم٦م أرسمع
ومخًلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 447 /6شمرع٦م  )167وُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر ( 144 /1شمرع٦م .)39
( )242قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمر إُمقيُ ،مقٓهؿ إٟمدًمز ،اًم٘مرـمٌل صمؿ اًمداين ،أسمق قمٛمرو .اإلُم٤مم احل٤مومظ ،اعمجقد اعم٘مرئ،
احل٤مذق ،قم٤ممل إٟمدًمس .يٕمرف ىمديام سم٤مسمـ اًمّمػمذم .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمٌٕملم وصمالث ُمئ٦م .رطمؾ إمم اعمنمق ،ودظمؾ اًم٘مػموان ،وُمٍم ،وطم٩م،
صمؿ ىمدم داٟمٞم٦م ،ومًٙمٜمٝم٤م طمتك ُم٤مت .يم٤من أطمد آئٛم٦م ذم قمٚمؿ اًم٘مرآن رواي٤مشمف وشمٗمًػمه وُمٕم٤مٟمٞمف ،وـمرىمف وإقمراسمف ،وعع ذم ذًمؽ يمٚمف شمقاًمٞمػ طمً٤مٟم٤م
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اًمّمح٤مسم٦م -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿَ ،م٤م يدل قمغم أن اإلوٖم٤مم اًمٙمٌػم اعمقضمقد ذم ىمراءة أيب قمٛمرو ،واإلوٖم٤مم اًمٙمٌػم اعمقضمقد
ذم ىمراءة محزة واًمٙمً٤مئل ،أهن٤م واردة سم٤مًمٜم٘مؾ اعمتقاشمر اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وقمـ أصح٤مسمف -روقان
اهلل قمٚمٞمٝمؿً ،مٙمـ ُم٤م ؾمٌ٥م يمراه٦م أمحد ًم٘مراءة ه١مٓء؟ قمدة أُمقر:
يمثػما ،واإلوٖم٤مم ومٞمف إًمٖم٤مء ًمٌٕمض احلروف ،ومٝميق جيٛميع احليروملم وميٞمجٕمٚمٝمام طمر ًومي٤م
إُمر إول :أن ومٞمٝم٤م إوٖم٤م ًُم٤م ً
إٟم٘م٤مص٤م ًمٌٕمض احلرف ،واعمرء ٓ ؿمؽ يمٚمام زادت ىمراءشمف قمٔمؿ أضمره قمٜمد اهلل -قمز وضمؾ ،يمام صمٌ٧م ذم
واطمدً ا ،ومٙم٠من ومٞمٝم٤م
ً
ً
ف ،وَٓم طمر ٌ ِ
طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ،أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ َٓ« :أ ُىم ُ
ٞمؿ
فَ ،و ًَم ِٙم ْـ َأًمِ ٌ
قل :امل َطم ْر ٌ
فَ ،وُم ٌ
ػ َطم ْر ٌ َ ٌ َ ْ
فش  ،وم٤مًمذي ي٘مرأ سم٤مإلوٖم٤مم ومقت قمغم ٟمٗمًف طمرو ًوم٤م ومٞمٝم٤م أضمر.
َطم ْر ٌ
( )243

إُمر اًمث٤مين :أن ىمراءة ه١مٓء إئٛم٦م -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم -ومٞمٝم٤م ؾمٙم٧م يمثػم ،واًمًٙم٧م ـمري٘م٦م يٕمرومٝم٤م اعم٘مرئقن ،وهذا
اًمًٙم٧م ىمد يِمت٧م ذهـ اعمًتٛمع :ومٚمذًمؽ رسمام أمحد يمرهف عم٤م ومٞمف ُمـ ُمد ـمقيؾ وؾمٙم٧م وإوٖم٤مم.
إُمر اًمث٤مًم٨م :ىم٤مل سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء :رسمام ٕٟمف مل يٙمـ ُي٘مرأ ٤م ذم سمٖمداد وإُمّم٤مر اًمتل طمقهل٤م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م :وًمذًمؽ
اؾمتدل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف يٙمره اإلهمراب سم٤مًم٘مراءة قمغم اًمٜم٤مس ،وًمق يم٤مٟم٧م اًم٘مراءة ؾمٌٕمٞم٦م ُمتقاشمرة ،ومال ينمع أٟمؽ شم٘مرأ
سم٘مراءة شمٖمرب ٤م قمغم اًمٜم٤مس.
( )245

ٓ يّمح ،وي٘مرأ ٤م ًمألؾمػ سمٕمض اًمٜم٤مس قمٜمدٟم٤م

ومٚمق ضم٤مء ؿمخص وأراد أن ي٘مرأ سم٘مراءة ورش

ُمع أن اًمٜم٤مس ٓ يٕمرومقن إٓ ىمراءة طمٗمص ،واًمِمٞم قمٌد اًمٕمزيز سمـ سمي٤مز

قميـ

( )244

قمـ ٟم٤مومع اعمدين

( )246

أٟمٙمير قميغم َُميـ ىميرأ سم٘ميراءة ؿميٕمٌ٦م

( )247

ُمٗمٞمدةُ :مٜمٝم٤م" :اعم٘مٜمع ذم اًم٘مراءات واًمتجقيد" ،و"اًمتٞمًػم"  .شمقذم ذم ؿمقال ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم وأرسمع ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (77 /18
شمرع٦م  )36وُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر ( 446 /1شمرع٦م .)345
) (243صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ ىمرأ طمروم٤م ُمـ اًم٘مرآن ُم٤مًمف ُمـ إضمر ( )2914ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ
صحٞمح همري٥م ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
( ) 244قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد ورش ،أسمق ؾمٕمٞمد اعمٍمي اعم٘مرئ .وىمٞمؾ :أ سمق قمٛمرو ،وىمٞمؾ :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٚمٞمامن،
وىمٞمؾ :قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمدي سمـ همزوان سمـ داود سمـ ؾم٤مسمؼ اًم٘مٌٓملُ ،مقمم آل اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ،وىمٞمؾ :أصٚمف ُمـ إومري٘مٞم٦م ،وي٘م٤مل ًمف :اًمرواس.
وًمد ؾمٜم٦م قمنم وُمئ٦م .ىمرأ اًم٘مرآن وضمقده قمغم ٟم٤مومع قمدة ظمتامت .وٟم٤م ومع هق اًمذي ًم٘مٌف سمقرش ًمِمدة سمٞم٤موف واًمقرش رء يّمٜمع ُمـ اًمٚمٌـ .يم٤من
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قم٤مصؿ  ،وؿمٕمٌ٦م ٓ ختتٚمػ روايتف قمـ رواي٦م طمٗمص إٓ ذم مخس ُمئ٦م طمرف ،وهق اظمتالف أىمؾ ُمـ ىمراءة ورش اًمتل
( )248

ي٘مرأ ٤م سمٕمض إئٛم٦م أن ذم سمٕمض اعمدن ،وأٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٞم .
وهذا هق يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُملم ،وهق أن اإلهمراب ذم اًم٘مراءة قمغم ُم٤م اقمت٤مده أهؾ اًمٌٚمد يٙمره يمراه٦م ؿمديدة.

صم٘م٦م طمج٦م ذم اًم٘مراءة .شمقذم سمٛمٍم ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 295 /9شمرع٦م  )82وُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر (152 /1
شمرع٦م .)63
(ٟ ) 245م٤مومع سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ٟمٕمٞمؿ اًمٚمٞمثل ُمقٓهؿ ،أسمق رويؿ اعم ٘مرئ اعمدين .أطمد إقمالم ،وهق ُمقمم ضمٕمقٟم٦م سمـ ؿمٕمقب اًمٚمٞمثل طمٚمٞمػ محزة سمـ
قمٌد اعمٓمٚم٥م ،أو طمٚمٞمػ أظمٞمف اًمٕمٌ٤مس .ىمٞمؾ :يٙمٜمك أسم٤م احلًـ ،وىمٞمؾ :أسم٤م قمٌد اًمرمحـ ،وىمٞمؾ :أسم٤م قمٌد اهلل ،وىمٞمؾ :أسم٤م ٟمٕمٞمؿ ،وأؿمٝمره٤م أسمق رويؿ.
ىمرأ قمغم ـم٤مئٗم٦م ُمـ شم٤مسمٕمل أهؾ اعمديٜم٦م .يم٤من أؾمقد اًمٚمقن طم٤مًمٙم٤م ،وأصٚمف ُمـ أصٌٝم٤من .أىمرأ اًمٜم٤مس دهرا ـمقيال .ىم٤مل ُم٤مًمؽٟ :م٤مومع إُم٤مم اًمٜم٤مس ذم
اًم٘مراءةُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمًع وؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 336 /7شمرع٦م  )121وُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر ( 147 /1شمرع٦م .)41
( ) 246قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ سم٤مز .اًمِمٞم اًمٕمالُم٦م ا ًمداقمٞم٦م اًمٗم٘مٞمف اًمزاهد .وًمد ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م صمالصملم
وصمالث ُمئ٦م وأًمػ سمٛمديٜم٦م اًمري٤مض ،ويم٤من سمّمػما صمؿ أص٤مسمف ُمرض اجلدري اعمٜمتنم ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ،ووٕمػ سمٍمه صمؿ وم٘مده قم٤مم مخًلم وصمالث
ُمئ٦م وأًمػ .طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمٌؾ ؾمـ اًمٌٚمقغ ،صمؿ ضمد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٕمٚمامء ذم اًمري٤مض ،وعم٤م سمرز ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمٚمٖم٦مُ :قملم ذم
اًم٘مْم٤مء .وؿمٖمؾ اإلومت٤مء إمم أن ُم٤مت -رمحف اهلل -ىمٌٞمؾ ومجر اخلٛمٞمس ذم اًمً٤مسمع واًمٕمنميـ ُمـ اعمحرم ؾمٜم٦م قمنميـ وأرسمع ُمئ٦م وأًمػُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف:
"اًمٗمقائد اجلٚمٞم٦م ذم اعمٌ٤مطم٨م اًمٗمروٞم٦م" ،و"اًمتح٘مٞمؼ واإليْم٤مح ًمٙمثػم ُمـ ُمً٤مئؾ احل٩م واًمٕمٛمرة واًمزي٤مرة" ،وهمػمه٤م يمثػم .اٟمٔمر :قمٚمامء وُمٗمٙمرون
قمرومتٝمؿ عمحٛمد اعمجذوب ( ) 77/1وًمف شمرع٦م ُمققمٌ٦م ذم ُمقىمٕمف قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
( ) 247أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش اسمـ ؾم٤ممل إؾمدي اًمٙمقذم اإلُم٤مم ،أطمد إقمالمُ ،مقمم واصؾ إطمدب ،ويم٤من طمٜم٤مـم٤م .اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف قمغم قمنمة أىمقال
أصحٝم٤م ىمقٓن يمٜمٞمتف ،وؿمٕمٌ٦م .وًمد ؾمٜم٦م مخس وشمًٕملم .ىمرأ اًم٘مرآن صمالث ُمرات قمغم قم٤مصؿ .ىم٤مل اسمـ اعمٌ٤مركُ :م٤م رأي٧م أطمدا أهع إمم اًمًٜم٦م ُمـ
أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش .ويم٤من ُمٕمرووم٤م سم٤مًمّمالح اًمٌ٤مرع ،ويم٤من ًمف وم٘مف ،وقمٚمؿ سم٤مٕظمٌ٤مر ،وذم طمديثف اوٓمراب .ذم ع٤مدى إومم ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم
وُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 495 /8شمرع٦م  )131وُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر ( 134 /1شمرع٦م .)54
( ) 248قم٤مصؿ سمـ أيب اًمٜمجقد ،اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ُم٘مرئ اًمٕمٍم ،أسمق سمٙمر إؾمدي ُمقٓهؿ اًمٙمقذم واؾمؿ أسمٞمف دًم٦مُ .مقًمده ذم إُمرة ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من.
وهق ُمٕمدود ذم صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملم .اٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م اإلىمراء سمٕمد أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل ِ
ؿمٞمخف .يم٤من ذا أدب وٟمًؽ وومّم٤مطم٦م ،وصقت طمًـ .و
صمٌت٤م ذم اًم٘مراءة ،صدوىم٤م ذم احلدي٨م .شمقذم ذم آظمر ؾمٜم٦م ؾمٌع وقمنميـ وُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 256 /5شمرع٦م  )119وُمٕمروم٦م اًم٘مراء
اًمٙمٌ٤مر ( 88 /1شمرع٦م .)35

آداب المشي إلى الصالة
صمؿ يرومع يديف يمرومٕمف إول سمٕمد ومراهمف ُمـ اًم٘مراءة وسمٕمد أن يثٌ٧م ىمٚمٞمال طمتك يرضمع إًمٞمف ٟمٗمًيف  ،وٓ يّميؾ ىمراءشميف
سمتٙمٌػم اًمريمقع  ،ويٙمؼم ومٞمْمع يديف ُمٗمرضمتل إص٤مسمع قمغم ريمٌتٞمف ُمٚم٘م ًام يمؾ يد ريمٌ٦م ،ويٛمد فمٝمره ُمًتقي ً٤م ،وجيٕمؾ رأؾمف
طمٞم٤مًمف ٓ يرومٕمف وٓ خيٗمْمف ،حلدي٨م قم٤مئِم٦م وجي٤مذم ُمروم٘مٞمف قمـ ضمٜمٌٞمف حلدي٨م أيب محٞمد  ،وي٘مقل ذم ريمققمف ( :ؾمٌح٤من ريب
اًمٕمٔمٞمؿ) حلدي٨م طمذيٗم٦م رواه ُمًٚمؿ ،وأدٟمك اًمٙمامل صمالث ،وأقماله ذم طمؼ اإلُم٤مم قمنم ،ويمذا طمٙمؿ ؾمٌح٤من ريب إقمغم
ذم اًمًجقد  ،وٓ ي٘مرأ ذم اًمريمقع واًمًجقد ًمٜمٝمٞمف  قمـ ذًمؽ  ،صمؿ يرومع رأؾمف ويرومع يديف يمرومٕميف إول ىمي٤مئال ،إُمي٤مم
احل ْٛميدُُ ُِم ْ
(ؾم ِٛم َع اهللَُّ عمَِ ْـ َمحِدََ ُه) وضمقسم ً٤م  ،وُمٕمٜمك (ؾمٛمع) اؾمتج٤مب وم٢مذا اؾميتتؿ ىمي٤مئ ًام ىمي٤مل َ ( :ر َّسمٜمََي٤م َو ًَم َ
يؾ َء
يؽ ْ َ
وُمٜمٗمرد َ :
ِ
ِ
ات و ْإَر ِ ِ
ِ
ر ٍء َسم ْٕمدُُ )وإن ؿم٤مء زاد َ ( :أ ْه َؾ اًمثَّٜمَ َِ٤مء َواعمَْ ْج ِد َأ َطم ُّؼ َُم٤م َىم َ٤مل ا ًْم َٕمٌْدُُ َو ُيم ُّٚمٜمََ٤م ًَم َؽ َقمٌْدٌٌ ،
اًمً َٛم َق َ ْ
َّ
ض َوُم ْؾ َء َُم٤م ؿمئْ َ٧م ُم ْـ َ ْ
َٓ ُم٤مٟمِع عمَِ٤م َأ ْقم َٓمٞم َ٧م وَٓ ُمٕمٓمِك عمَِ٤م ُمٜمَٕم َ٧م وَٓ يٜمْ َٗمع َذا ْ ِ
اجلدُُّّ ).وًمف أن ي٘مقل همػمه َم٤م ورد  .وإن ؿم٤مء ىم٤مل ( :اًمٚمٝمؿ
ْ َ ُْ َ َ ْ َ َ ُ
َ َ
اجلدِِّّ ُمٜمْ َْؽ ْ َ
َ
رسمٜم٤م ًمؽ احلٛمد) سمال واوً ،مقروده ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد وهمػمه  ،وم٢من أدرك اعم٠مُمقم اإلُمي٤مم ذم هيذا اًمريميقع ومٝميق ُميدرك
ًمٚمريمٕم٦م ،صمؿ يٙمؼم وخير ؾم٤مضمد ًا ،وٓ يرومع يديف ،ومٞمْمع ريمٌتف ،صمؿ يديف ،صمؿ وضمٝمف ،ويٛمٙمـ ضمٌٝمتف وأٟمٗميف وراطمتٞميف ُميـ
إرض ،ويٙمقن قمغم أـمراف أص٤مسمع رضمٚمٞمف ُمقضمٝم ً٤م أـمراومٝم٤م إمم اًم٘مٌٚم٦م  ،واًمًجقد قمغم هذه إقمْمي٤مء اًمًيٌٕم٦م ريميـ ،
ّ
اعمّمكم سمٌٓمقن يمٗمٞمف ،ووؿ أص٤مسمٕمٝمام ُمقضمٝم٦م إمم اًم٘مٌٚم٦م همػم ُم٘مٌقو٦م،راومٕم ً٤م ُمروم٘مٞمف
ويًتح٥م ُمٌ٤مذة
وشمٙمره اًمّمالة ذم ُمٙم٤من ؿمديد احلر أو ؿمديد اًمؼمد ٕٟمف يذه٥م اخلِمقع  ،ويًـ ًمٚمً٤مضمد أن جيي٤مذم قمْميديف قميـ
ضمٜمٌٞمف ،وسمٓمٜمف قمـ ومخذيف ،وومخذيف قمـ ؾم٤مىمٞمف ،ويْمع يديف طمذو ُمٜمٙمٌٞمف ،ويٗمرق سملم ريمٌتٞمف ورضمٚمٞمف  .صمؿ يروميع رأؾميف
ُمٙمؼم ًا وجيٚمس ُمٗمؽمؿم ً٤م ،يٗمرش رضمٚمف اًمٞمنى وجيٚمس قمٚمٞمٝم٤م ،ويٜمّم٥م اًمٞمٛمٜمك وخيرضمٝم٤م ُمـ َتتٝمقجيٕمؾ سمٓمقن أص٤مسمٕمٝم٤م
إمم إرض ًمتٙمقن أـمراف أص٤مسمٕمٝم٤م إمم اًم٘مٌٚم٦م ،حلدي٨م أيب محٞمد ذم صيٗم٦م صيالة اًمٜمٌيل  سم٤مؾميٓم ً٤م يدييف قميغم ومخذييف
ُمْمٛمقُم٦م إص٤مسمع ،وي٘مقل ( :رب اهمٗمر زم) وٓ سم٠مس سم٤مًمزي٤مدة ًم٘مقل اسمـ قمٌ٤مس :يم٤من اًمٜمٌل  ي٘مقل سملم اًمًيجدشملم :
محٜمِل َو ْاه ِد ِين َو ْار ُز ْىمٜمِل َو َقم٤مومِٜمِل )رواه أسمق داود  .صمؿ يًجد اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مٕومم ،وإن ؿم٤مء دقم٤م ومٞمف ًم٘مقًمف 
(ر ِّب ا ْهم ِْٗم ْر ِمم َو ْار َ ْ
َ
ِ ِ
ِ
٤مب ًَم ُٙم ُْؿ )رواه ُمًٚمؿ  ،وًمف قمـ أيب هريرة أن رؾمقل اهلل  يم٤من
اًمً ُجق ُد َوم٤ميمثروا ومٞمف ُمـ اًمدُُّّ َقم٤مء َوم َ٘مٛم ٌـ َأ ْن ُي ًْ َت ََج َ
َ :
(و َأ َُّم٤م ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هه و َقمالٟمٞمتََف )  ،صمؿ يرومع رأؾمف ُمٙمؼم ًا ىم٤مئ ًام قمغم
ي٘مقل ذم ؾمجقده (اًم َّٚم ُٝم َّؿ ا ْهمْٗمر زم َذٟمٌل ُيم َّٚمف ،د َّىمفَ ،وضم َّٚمفَّ ،أو ًَمف وآظم َره َّ ،
صدور ىمدُمٞمف ُمٕمتٛمد ًا قمغم ريمٌتٞمف حلدي٨م وائؾ  ،إٓ أن يِمؼ ًمٙمؼم أو ُمرض أو وٕمػ  ،صمؿ يّمكم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مٕومم
إٓ ذم شمٙمٌػمة اإلطمرام وآؾمتٗمت٤مح وًمق مل ي٠مت سمف ذم إومم.

آداب المشي إلى الصالة
ىم٤مل اًمِمٞم ُ ( :صمؿ ير َومع يدََ ي ِف َيمَر ْوم ِٕم ِف إَو ِل سمٕمدََ َومر ِ
اهم ِف ُِم َـ ا ًْم ِ٘م َرا َء ِةَ ،و َسم ْٕمدََ َأ ْن َيثْ ٌُ َ٧م َىم ِٚمٞمالً َطمتََّّك َي ْر ِضم َع إِ ًَم ْٞم ِف َٟم َٗم ًُ ُف).
َّ َ ْ َ
َّ َ ْ ُ َ ْ َ
أي :يرومع يديف ًمٚمريمقع ،وىمقًمفَ ( :يم ََر ْوم ِٕم ِف إَ َّو ِل) ،أي يمٝمٞمئ٦م رومع اًمٞمديـ إول ،وذيمرٟم٤م طم٤مهلام أهنام شمرومٕمي٤من حمي٤مذا ًة
ًمألذٟملم واعمٜمٙمٌلم ،وأهنام شمٙمقٟم٤من َمدودشملم ،وُمتج ًٝم٤م سمٌٓمٜمٝمام إمم اًم٘مٌٚم٦م ،سمٕمد ومراهمف ُمـ اًم٘مراءة :حلدي٨م اسمـ قمٛمير

( )249

-

ريض اهلل قمٜمف -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -رومع يديف ذم هذا اعمقوع.
وهٜم٤م ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ،وهلُ :متك يرومع اعمرء يديف قمٜمد شمٙمٌػمات آٟمت٘م٤مل؟ وُم٤م اعمقاوع اًمتل شمرومع ومٞمٝم٤م إيدي؟
صمٌ٧م ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -أن اًمٞمديـ شمرومٕم٤من ذم أرسمٕم٦م ُمقاوع :وهل ُمٕمرووم٦م ًمٚمجٛمٞمع ،أوًٓ :قمٜمد
شمٙمٌػمة اإلطمرام .صم٤مٟم ًٞم٤م :قمٜمد اًمٜمزول ًمٚمريمقع .صم٤مًمثً٤م :قمٜمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع .راسم ًٕم٤م :قمـ اًمرومع ُمـ اًمتِمٝمد إول إمم اًمريمٕم٦م
اًمث٤مًمث٦مً ،مق ىمٚمٜم٤مُ :مـ اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م إمم اًمث٤مًمث٦م مل يّمحٟٕ :مف ذم سمٕمض إطمٞم٤من يّمكم اعمرء أرسم ًٕم٤م ه ًدا ،يمام ذم طم٤مل ذم سمٕمض
اًمًٜمـ :يم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،وإرسمع اًمتل ىمٌؾ اًمٔمٝمر قمٜمد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿً ،مٙمـ ٓ سمد أن ٟم٘مقل :سمٕمد اًمتِميٝمد إول ًمٚمريمٕمي٦م
اًمث٤مًمث٦م.
هذه هل اعمقاوع إرسمٕم٦م هل اًمتل شمرومع ومٞمٝم٤م اًمٞمدان ،وُم٤م قمدا ذًمؽ ًٓ :م٘مقل اسمـ قمٛمرَ « :و َمل َي ْر َوم ْٕم َٝم٤م ِذم َهم ْ ِ
َػم َذًمِ َؽش،
ْ
وىمد وٌٓمٝم٤م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ -وهق اعمقومؼ اسمـ ىمداُم٦م

( )214

ذم ىم٤مقمدة ،وم٘م٤مل" :شمرومع إيدي ذم يمؾ شمٙمٌػمة ُميـ شمٙمٌيػمات

اًمتٙمٌػم ؾمجق ٌد ،أو مل يٚمح٘مف ؾمجق ٌد".
آٟمت٘م٤مل إذا مل يًٌؼ
َ
ومٞمداك شمرومٕمٝمام طم٤مل شمٙمٌػمات آٟمت٘م٤مل ،وم٠مي ُمقوع ذم اًمّمالة شم٘مقل ومٞمف :اهلل أيمؼم ،شمروميع ييديؽ ومٞميف ،سمنميط أٓ
يًٌؼ هذا اًمتٙمٌػم ؾمجقد وٓ يٚمح٘مٝم٤م ؾمجقد.

)ُ (249متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب رومع اًمٞمديـ ذم اًمتٙمٌػمة إومم ُمع آومتت٤مح (ُ )738،739 ،736 ،735مًٚمؿ :يمت٤مب
اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب رومع اًمٞمديـ طمذو اعمٜمٙمٌلم ُمع شمٙمٌػمة .)394( ...
اجلامقمٞمكم ،صمؿ اًمدُمِم٘مل ،صمؿ احلٜمٌكم .اًمِمٞم اإلُم٤مم اًم٘مدوة اًمٕمالُم٦م اعمجتٝمد ؿمٞم
( )214قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦مُ ،مقومؼ اًمديـ أسمق حمٛمد اعم٘مدد ّ
اإلؾمالمُ .مقًمده سمجامقمٞمؾ ُمـ قمٛمؾ ٟم٤مسمٚمس ذم ؿمٕمٌ٤من ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمٕملم ومخس ُمئ٦م .ىمدم دُمِمؼ ُمع أهٚمف وًمف قمنم ؾمٜملم ،ىمرأ اًم٘مرآن ،وطمٗمظ
خمتٍم اخلرىمل ،ويم٤من ؿمٞم احلٜم٤مسمٚم٦م .شمقذم يقم قمٞمد اًمٗمٓمر ؾمٜم٦م قمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .صٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ احلًٜم٦مُ :مٜمٝم٤م" :اعمٖمٜمل" ذم اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن،
و"اًمٙم٤مذم" ،و"اعم٘مٜمع" .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 165/22شمرع٦م  )112واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 281 /3شمرع٦م .)344
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ُمثالً :أٟم٤م ُمٜمت٘مؾ ُمـ اًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمقع ،وم٤مًمذي ىمٌؾ اًمتٙمٌػم هق ىمٞم٤مم ،واًمذي سمٕمد اًمتٙمٌػم هق ريمقع ،إذن ًمٞمس ىمٌٚمٝمي٤م
ؾمجقد ،وًمٞمس سمٕمده٤م ؾمجقد ،ومؽمومع يديؽ ومٞمف.
وم٢من ؾمٌ٘مٝم٤م ؾمجقد ،يم٤مًمرومع ُمـ اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م إمم اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م وم٢مٟميؽ ٓ شمروميع اًمٞميديـ ومٞمٝمي٤م ،وإن حليؼ اًمتٙمٌيػم
ؾمجقد ،يم٤مهلقي ُمـ اًم٘مٞم٤مم إمم اًمًجقد وم٢مٟمف ٓ شمرومع ومٞمٝم٤م اًمٞمدان.
وقمغم ذًمؽ وم٢من اًمتٙمٌػم ًمًجدة اًمتالوة ٓ ُشمُرومع ومٞمٝم٤م اًمٞمدان ،وأُم٤م اًمتٙمٌػمات ذم صالة اجلٜم٤مزة ومؽمومع ومٞمٝمي٤م اًمٞميدان:
ٕٟمف ًمٞمس ىمٌٚمٝم٤م ؾمجقد وًمٞمس سمٕمده٤م ؾمجقد ،ويمذًمؽ اًمتٙمٌػمات اًمزوائد ذم صالة اًمٕمٞمد ،وآؾمتً٘م٤مءً :مٚم٘م٤مقمدة ،وهل
ىم٤مقمدة اؾمت٘مرائٞم٦م ،صحٞمح٦م ُمـ همػم اؾمتثٜم٤مء.
وًمٙمـ ُمتك شمرومع إيدي ذم شمٙمٌػمات آٟمت٘م٤مل؟
ٟم٘مقل :أوًٓ :اًمًٜم٦م أن يٙمقن رومع اًمٞمديـ قمٜمد اًمٗمٕمؾ ،أيُ :مع اسمتداء اًمريمقع ُمثالًً ،أو ُميع اسمتيداء اًمروميع :وًميذًمؽ
يف وؾمي َّٚمؿ -ر َوميع يدََ ي ِ
ِ
يف إِ َذا ا ْومتََيتَ ََح
حلدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -ذم اًمّمحٞمحلم ،ىم٤ملَ « :ر َأ ْي ُ٧م اًمٜمٌََِّّ َّل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم َ َ َ َ َ َ ْ
ِ
ٚمّمالَ َِةَ ،وإِ َذا َأ َرا َد َأ ْن َي ْر َيم َعش  ،ومٙم٤من اًمتٙمٌػم ُمقاوم ً٘م٤م ٕول اًمٕمٛمؾ وهق اًمريمقع ،ومٞم٘مقل( :اهلل أيمؼم)ُ ،مع اًمتٙمٌػم ،ويرومع
ًم َّ
( )211

يديف ُمع ىمقًمف( :اهلل أيمؼم).
وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ :إٟمف جيقز أن يت٘مدم اًمرومع قمغم اًمتٙمٌػم ،وجيقز أن يؽماظمك قمٜميف ،وييدل ًميذًمؽ ُمي٤م صمٌي٧م ذم
ِ
َؼمش  ،واًمٗم٤مء شمٗمٞمد اًمتٕم٘مٞم٥م ،ومٚمق
َؼم َوم َر َوم َعش  ،وذم رواي٦مَ « :ر َوم َع َوم َٙم َّ َ
صحٞمح ُمًٚمؿَ « :أ َّن اًمٜمٌََِّّ َّل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚمٞمْف َو َؾم َّٚم َؿَ -يم َّ َ
( )212

( )213

شم٘مدم رومع اًمٞمديـ أو شم٠مظمر قمـ اًمتٙمٌػم ضم٤مزً :مقرود ذًمؽ سم٤مًمٜمص.
ِ ِ
اًمر ُيمُق ِع) ،واًمًٜم٦م ًمف أن يًٙم٧م ىمٚمٞمال سمٕمد اًم٘مراءة ىمٌؾ اًمتٙمٌػم
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :وٓ َيّم ْؾ ىم َرا َء َشم ُف سمِتَ ْٙمٌِْ ِػم ُّ
ًمٙمل ٓ يّمؾ سمٞمٜمٝمام.

) (211ؾمٌؼ خترجيف.
) (212أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اًمًٝمق ذم اًمّمالة واًمًجقد ًمف (ُ )573مـ طمدي٨م أيب هريرة.
) (213أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط (.)1388
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اًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف يًتح٥م أٟمف يًٙم٧م سمٕمد اًم٘مراءة وىمٌؾ اًمتٙمٌػم ،طمدي٨م ؾمٛمرة اعمت٘مدم ،وىمد ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اهلل
يمثػما ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ محؾ اًمًٙمت٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم أهن٤م اًمتل شمٙمقن سمٕمد اًم٘مراءة وىمٌؾ اًمتٙمٌػم ًمٚمريمقع ،ومٞمٙمقن طمدي٨م
شمٕم٤ممم -أن ً
ؾمٛمرة دآ قمغم هذه اًمًٙمت٦م ،وهل اًمًٙمت٦م اًمث٤مًمث٦م ،ومٞمٙمقن ًمٚمٛمرء صمالث ؾمٙمت٤مت.
َؼم َوم َٞم َْم ُع َيدََ ْي ِف ُُم َٗم َّر َضمتَ َِل إَ َص٤مسمِ ِع َقم َغم ُر ْيم ٌَتَ ْٞم ِف ُُم ْٚم ِ٘م ًام ُيم َُّؾ َي ٍد ُر ْيم ٌَ ً٦م).
ىم٤مل اًمِمٞم َ ( :و ُي َٙم ِّ ُ
ضمدا ا ،وم٤مًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمدُم٤م يتٙمٚمٛمقن قميـ
ذيمر هٜم٤م صٗم٦م اًمٙمامل ذم اًمريمقع ،وىمٌؾ أن ٟمتٙمٚمؿ ذم صٗم٦م اًمٙمامل ،وهل ُمٝمٛم٦م ا
صٗم٦م اًمّمالة ،يذيمرون صٗم٦م اًمٙمامل ،ومال سمد هٜم٤م أن ٟمذيمر صٗم٦م اإلضمزاء ،أي :أىمؾ ُم٤م يًٛمك ريمق ًقم٤مً ،مٙمل ٟمٕمرف أن ُمي٤م
زاد قمغم هذا اًمٗمٕمؾ وم٢مٟمف ؾمٜم٦م.
ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمؿ -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم" :وإن أىمؾ ُم٤م يًٛمك ريمق ًقم٤م هق أن يْمع اعمرء يديف قمغم ريمٌتٞمف وحيٜمل فمٝمره وًمق
ضمدا ا ،ومرسمام وصٚم٧م يداه إمم ريمٌتٞمف ،ومٛمراقمي٤مة
يًػمإ :ن سمٕمض اًمٜم٤مس شمٙمقن يداه ـمقيٚمتلم ا
يًػما" ،وىمٚمٜم٤م :حيٜمل فمٝمره ً
ً
يًػما ،وم٢من هذا هق أىمؾ ُم٤م يًٛمك اًمريمقع ،وأُم٤م صٗم٦م اًمٙمامل ومٝمل اًمتيل ييذيمره٤م
حل٤مل ذًمؽ اًمرضمؾ ،ىمٚمٜم٤م :وحيٜمل فمٝمره ً
اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
وم٤مًمًٜم٦م ومٞمف أن يْمع يديف ُمٗمرضمتل إص٤مسمع قمغم ريمٌتٞمفُ ،مٚم٘مام يمؾ ٍ
يد ريمٌ٦م حلدي٨م روم٤مقم٦م(- )214ريض اهلل قمٜمف-
ً
اطم َت ْٞم َؽ َقم َغم ُر ْيم ٌَ َت ْٞم َؽش .
أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َذا َر َيم ْٕم َ٧م َوم َْم ْع َر َ
( )215

ي٨م َقم ِ٤مئ َِم َ٦م ،و ُجي ِ٤مذم ُِمر َوم َ٘مٞم ِف َقميـ ضمٜمٌْٞم ِ
خي ِْٗم ْْمفِ :حل ِد ِ
ِ
يف
ْ َ َْ
ْ ْ
َ َ
جي َٕم ُؾ َر ْأ َؾم ُف طمٞمَ٤م ًَم ُف ٓ َي ْر َوم ْٕم ُفَ ،وٓ َ ْ ُ َ
ىم٤ملَ ( :و َي ُٛم ُّدُّ َفم ْٝم َر ُه ُُم ًْتَ َِق ًي٤مَ ،و َ ْ
ِحل ِد ِ
مح ْٞم ٍد ).
ي٨م َأ ِيب ُ َ
َ
( )216

( ) 214روم٤مقم٦م سمـ راومع سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٕمجالن سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مُمر سمـ زريؼ إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمزارىمل ،أسمق ُمٕم٤مذ ،وأُمف أم ُم٤مًمؽ سمٜم٧م أيب سمـ ؾمٚمقل
ُمِمٝمقرةُ .مـ أهؾ سمدر ،وؿمٝمد هق وأسمقه اًمٕم٘مٌ٦م وسم٘مٞم٦م اعمِم٤مهد .روى اسمـ قمٌد اًمؼم ىمّم٦م ومٞمٝم٤م أٟمف ؿمٝمد اجلٛمؾُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى -أو اصمٜمتلم -
وأرسمٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 234 :شمرع٦م  )744واإلص٤مسم٦م ( 489 /2شمرع٦م .)2666
( )215صحٞمح :أظمرضمف أمحد ( ) 18995وأسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب صالة ُمـ ٓ ي٘مٞمؿ صٚمٌف ذم اًمريمقع واًمًجقد ( )859ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم
صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح ،وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم.
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يلم
َُم ُّدُّ اًمٔمٝمر صم٤مسم٧م ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م اًمذي ؾمٞمذيمره اًمِمٞم سمٕمد ىمٚمٞمؾ ،وٟمّمفَ « :مل ْ َي ْر َوم ْع َر ْأ َؾم ُف َو َمل ْ ُي َّم ِّق ْسم ُفَ ،و ًَم ِٙم ْـ َسم ْ َ

َذًمِ َؽش  ،واحلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم ،وهق ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٕمٛمدة.
( )217

ىمقًمف( :و ُجي ِ٤مذم ُِمر َوم َ٘مٞم ِف َقمـ ضمٜمٌْٞم ِف ِحل ِد ِ
محٞمْ ٍد ) ،وم٢من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ضم٤مرم ،وُمِمٝمقر اعمذه٥م
ي٨م َأ ِيب ُ َ
ْ ْ ْ َ َْ َ
َ َ
( )218

أن اعمج٤موم٤مة ظم٤مص٦م سم٤مًمرضم٤مل ،وٓ شمنمع ًمٚمٜمً٤مء ،وًمٙمـ ذيمر اًمٌخ٤مري

( :أن أم اًمدرداء

( )219

( )224

-ريض اهلل قمٜمٝم٤م -وهل أم

اًمدرداء اًمّمٖمرى ،يم٤مٟم٧م دم٤مذم ذم ؾمجقده٤م) ،وُمٕمٜمك اعمج٤موم٤مة :أن يٌٕمد اعمرء ُمروم٘مٞميف قميـ صيدره ،ىمي٤مل( :ويم٤مٟمي٧م أم
اًمدرداء وم٘مٞمٝم٦م) ،ومدل ذًمؽ قمغم أن اعمج٤موم٤مة ؾمٜم٦م ذم طمؼ اًمرضمؾ واعمرأة ُم ًٕم٤م.

( ) 216قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٕمد سمـ اعمٜمذر ،وي٘م٤مل :قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمد ،وىمٞمؾ :اعمٜمذر سمـ ؾمٕمد سمـ اعمٜمذر ،وىمٞمؾ :اؾمؿ ضمده ُم٤مًمؽ ،وىمٞمؾ :هق
قمٛمرو سمـ ؾمٕمد سمـ اعمٜمذر سمـ ؾمٕمد سمـ ظم٤مًمد سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٛمرو ،وي٘م٤مل :إٟمف قمؿ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد .ؿمٝمد أطمدا وُم٤م سمٕمده .شمقذم ذم آظمر ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م
أو أول ظمالوم٦م يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 794 :شمرع٦م  )2888واإلص٤مسم٦م ( 94 /7شمرع٦م .)9787
( )217أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م جيٛمع صٗم٦م اًمّمالة وُم٤م يٗمتتح سمف وخيتؿ ( )498سمٜمحقه.
( )218صحٞمح :أظمرضمف أمحد ( ) 23599وأسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اومتت٤مح اًمّمالة ( )734واًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ( )344ىم٤مل اًمؽمُمذي:
طمًـ صحٞمح ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمتٓمٌٞمؼ ،سم٤مب ومتح أص٤مسمع اًمرضمٚملم ذم اًمًجقد ( ) 1141اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب إمت٤مم
اًمّمالة ( ) 1461ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح ،وأصٚمف قمٜمد اًمٌخ٤مري.،
( )219ذيمره اًمٌخ٤مري ً
ُمٕمٚم٘م٤م :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ؾمٜم٦م اجلٚمقس ذم اًمتِمٝمد.
( ) 224أم اًمدرداء اًمًٞمدة اًمٕم٤معم٦م اًمٗم٘مٞمٝم٦م ،هجٞمٛم٦م ،وىمٞمؾ :ضمٝمٞمٛم٦م إوص٤مسمٞم٦م احلٛمػمي٦م اًمدُمِم٘مٞم٦م ،وهل أم اًمدرداء اًمّمٖمرى .روت قمٚمام ع٤م قمـ
زوضمٝم٤م أيب اًمدرداء ،وقمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ،ويمٕم٥م سمـ قم٤مصؿ إؿمٕمري ،وقم٤مئِم٦م ،وأيب هريرة ،وـم٤مئٗم٦م .وقمرو٧م اًم٘مرآن وهل صٖمػمة قمغم أيب
اًمدرداء .وـم٤مل قمٛمره٤م ،واؿمتٝمرت سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ واًمزهد .ظمٓمٌٝم٤م ُمٕم٤موي٦م سمٕمد ُمقت أيب اًمدرداء ،ومرومْمتف ،وىم٤مًم٧م ٓ :أشمزوج زوضم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م
طمتك أشمزوج أسم٤م اًمدرداء -إن ؿم٤مء اهلل -ذم اجلٜم٦م .طمج٧م ذم ؾمٜم٦م إطمدى وصمامٟملم .اٟمٔمر :هتٞم٥م اًمٙمامل ( 352 /35شمرع٦م  )7974وؾمػم أقمالم
اًمٜمٌالء ( 277 /4شمرع٦م .)144
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ىم٤مل :صمؿ ي٘مقل ذم ريمققمف( :ؾمٌح٤م َن ريب ا ًْمٕمٔمِٞم ِؿِ ،حل ِد ِ
ي٨م ُطم َذ ْي َٗم َ٦م ) َ ( ،و َأ ْد َٟمَك ا ًْم َٙم ََام ِل َصم ٌ
يؼ
يالثَ ،و َأ ْقميال ُه ِذم َطم ِّ
ُ ْ َ َ ِّ َ َ
َ
( )222 ( )221

ِ
نم).
اإل َُم٤م ِم َقم ْ ٌ
يب ا ًْم َٕمٔمِٞم ِؿش ،أو ىم٤مل :رأي٧م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ-
وم٤مًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل ًمفُ « :ىم ْؾُ :ؾمٌْ َح٤م َن َر ِّ َ
يب ا ًْم َٕمٔمِٞم ِؿش .رواه ُمًٚمؿ.
ي٘مقلُ « :ؾم ٌْ َح٤م َن ِر ِّ َ
ىمقًمفَ ( :و َأ ْد َٟمَك ا ًْم َٙم ََام ِل َصم ٌ
الث) :عم٤م صمٌ٧م قمـ اسمـ ُمًٕمقد

( )223

-ريض اهلل قمٜمف -أٟمف رومع ذًمؽ إمم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞميف

وؾمٚمؿ ،وىمقلَ ( :و َأ ْقمال ُه ِذم َطم ِّؼ ِ
نم) ،أي أقمغم اًمٙمامل ،وًمٞمس أقمغم اجلقاز :وإٟمام أقمغم اًمٙمامل :حلدي٨م أٟميس -
اإل َُم٤م ِم َقم ْ ٌ
ِ
ِ
اًمر ُضم ُؾَ ،وم ُٕمدََّّ َشم ًٌَِْ ُ ِ
نمي
ريض اهلل قمٜمف -ىم٤مل« :إِ َّن َأ ُْمثَ َٚم ُٙم ُْؿ َصالَ ًة سمِ َّمالََة اًمٜمٌََِّّ ِّل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚمٞمْف َو َؾم َّٚم َؿَ -هل َ َذا َّ
ٞمح ُفَ ،وم٢م َذا ُه َق َقم ْ ُ
َشمًٌَِٞمح ٍ
٤متش  .وي٘مّمد سم٤مًمرضمؾ :قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز -رمحف اهلل.
ْ َ
( )224

( )225

( ) 221طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن سمـ ضم٤مسمر اًمٕمٌزُ .مـ ٟمجٌ٤مء أصح٤مب حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق ص٤مطم٥م اًمن .واؾمؿ اًمٞمامنِ :طم ًْؾ -وي٘م٤مل:
ُطم ًَ ْٞمؾ -اسمـ ضم٤مسمر اًمٕمٌز ،اًمٞمامين ،أسمق قمٌد اهلل ،طمٚمٞمػ إٟمّم٤مرُ ،مـ أقمٞم٤من اعمٝم٤مضمريـ .وأُمف اًمرسم٤مب سمٜم٧م يمٕم٥م سمـ قمدي إٟمّم٤مري٦م .شمقذم ؾمٜم٦م
ؾم٧م وصمالصملم سمٕمد ُم٘متؾ قمثامن .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 138 :شمرع٦م  )394وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 746 /1شمرع٦م .)1113
( ) 222أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب شمٓمقيؾ اًم٘مراءة ذم صالة اًمٚمٞمؾ (.)773
( )223وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٘مدار اًمريمقع واًمًجقد ( ) 886اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتًٌٞمح ذم
اًمريمقع واًمًجقد ( ) 261اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب اًمتًٌٞمح ذم اًمريمقع واًمًجقد ( )894ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب
داود :وٕمٞمػ.
( )224صحٞمح ًمٖمػمه :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ) 13351أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٘مدار اًمريمقع واًمًجقد ( )888اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمّمالة،
سم٤مب ختٗمٞمػ اًم٘مٞم٤مم واًم٘مراءة ( )981ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمٜمً٤مئل :صحٞمح ًمٖمػمه.
( ) 225قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م اًم٘مرر إُمقي ،أسمق طمٗمص اعمدين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .أُمػم اعم١مُمٜملم ،اإلُم٤مم
اًمٕم٤مدل ،واخلٚمٞمٗم٦م اًمّم٤مًمح ،وأُمف أم قم٤مصؿ طمٗمّم٦م ،وىمٞمؾ ًمٞمغم سمٜم٧م قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبَ .و ِ َزم اخلالوم٦م سمٕمد اسمـ قمٛمف ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اعمٚمؽ
سمـ ُمروان ،ويم٤من ُمـ أئٛم٦م اًمٕمدل ،وأهؾ اًمديـ واًمٗمْمؾ ،ويم٤مٟم٧م وٓيتف شمًٕم٦م وقمنميـ ؿمٝمرا ُمثؾ وٓي٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ .وًمد ؾمٜم٦م صمالث
وؾمتلم ،وُم٤مت يقم اجلٛمٕم٦م ًمٕمنم سم٘ملم ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م إطمدى وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 432 /21شمرع٦م  )4277وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (/5
 114شمرع٦م .)48

آداب المشي إلى الصالة
وأُم٤م اعمٜمٗمرد وم٢من اًمًٜم٦م ًمف اًمتٓمقيؾٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من يٓمٞمؾ اًمًجقد ،ويٙمثر ومٞمف ُمـ اًميدقم٤مء،
وُمـ أقمٔمؿ اًمدقم٤مء شمًٌٞمح اهلل -ضمؾ وقمال.
ىم٤مل( :و َيم ََذا طم ْٙمْؿ «ؾمٌح٤م َن ريب إَ ْقم َغمش ِذم اًمًج ِ
قد).
ُّ ُ
ُ ُ ُ ْ َ َ ِّ َ
َ
شم٠مظمذ ٟمٗمس احلٙمؿ ،وم٢من أدٟمك اًمقاضم٥م واطمدة ،وأدٟمك اًمٙمامل صمالث ،وأقمغم اًمٙمامل قمنم ذم طمؼ اإلُم٤مم.
صمؿ ىم٤مل( :وٓ ي ْ٘مر ُأ ِذم اًمر ُيمُق ِع واًمًج ِ
قد).
َ ُّ ُ
ُّ
َ َ َ
أي ٓ :ي٘مرأ اًم٘مرآن ذم اًمريمقع واًمًجقدً :مٜمٝمٞمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمـ ذًمؽ ،وم٢مٟمف ىمد صح قمـ اًمٜمٌل -صيغم
ِ ِ
ِ
ِ
اًمير َّبَ ،و َأ َُّمي٤م
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف ىم٤ملَ « :أَٓ َوإِ ِّين ُ ِهن ُ
اًمر ُيمُيق ُع َوم َٕم ِّٔم ُٛميقا ومٞميف َّ
ٞم٧م َأ ْن َأ ْىم َر َأ ا ًْم ُ٘م ْرآ َن َرايم ًٕم٤م َأ ْو َؾمي٤مضمدًً اَ :وم َ٠م َُّمي٤م ُّ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
٤مب ًَم ُٙم ُْؿش  ،وىمراءة اًم٘مرآن اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ذًميؽ إذا يمي٤من اعم٘مّميقد ي٤م
اًمً ُجق ُد َوم َ٠م ْيمْث ُروا ومٞمف ُم َـ اًمدُُّّ َقم٤مءَ :وم َ٘مٛم ٌـ َأ ْن ُي ًْتَ ََج َ
ُّ
( )226

ىمراءة اًم٘مرآن سم٤مقمتٌ٤مره ىمرآ ًٟمً٤م ،وأُم٤م ًمق ضم٤مء اًمِمخص سمآي٤مت قمغم أهن٤م دقم٤مء وم٢مٟمف جيقز ،يمام ًمق ىم٤مل( :رسمٜم٤م آشمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م طمًٜم ً٦م
وذم أظمر ِة طمًٜم ً٦مِ ،
قمذاب اًمٜمَّ َِّ٤مر) ،وم٢مٟمف يٙمقن دقم٤م ًء وٓ يٙمقن ىمرآ ًٟمً٤مً :مذا جيقز ًمٚمجٜم٥م أن ي٘مرأ هذه اًمٙمٚمامت قمغم أهن٤م
وىمٜمََ٤م
َ
َ
دقم٤مء وًمٞمً٧م ىمرآ ًٟمً٤م.
ىم٤ملُ ( :صم َّؿ َي ْر َوم ُع َر ْأ َؾم ُفَ ،و َي ْر َوم ُع َيدََ ْي ِف َيم ََر ْوم ِٕم ِف إَ َّو ِل َىم ِ٤مئالً إِ َُم٤م ٌم َو ُُمٜمْ َٗم ِر ٌدَ « :ؾم ِٛم َع اهللُ عمَِ ْـ َمحِدََ ُهش ُو ُضمق ًسم٤م).
هٜم٤م ُمً٤مئؾ:
اعمً٠مًم٦م إومم :ىمقًمفَ ( :ي ْر َوم ُع َر ْأ َؾم ُفَ ،و َي ْر َوم ُع َيدََ ْي ِف) ،ومرومع اًمٞمديـ ذم هذا اعمقوع ُمنموع :حلدي٨م اسمـ قمٛمر

( )227

-ريض

اهلل قمٜمف -وذيمرٟم٤م أٟمف ُمٜمٓمٌؼ ذم اًم٘م٤مقمدة اًمتل ذيمره٤م اعمقومؼ -رمحف اهلل.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ىمقًمفَ ( :ىم ِ٤مئالً إِ َُم٤م ٌم َو ُُمٜمْ َٗم ِر ٌدَ « :ؾم ِٛم َع اهللُ عمَِ ْـ َمحِدََ ُهش ُو ُضمق ًسم٤م) ،شمٗمٞمد أن اعمي٠مُمقم ٓ ي٘ميقل :ؾميٛمع اهلل عميـ
يًٛمع ،وهق أن ي٘مقل :ؾمٛمع اهلل عمـ محده ،وإٟمام حيٛمد اهلل -قمز وضميؾ ،ودًمٞميؾ ذًميؽ طميدي٨م أيب هرييرة ذم
محده ،ومال ِّ

( ) 226أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ىمراءة اًم٘مرآن ذم اًمريمقع واًمًجقد ( )479سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل
قمٜمٝمام.
( )227ؾمٌؼ خترجيف.
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ِ ِ
ِ
اًمّمحٞمح أٟمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -ىم٤ملَ « :وإِ َذا َىم َ٤مل ِ
احل ْٛمدُُ ش  ،وهذا
اإل َُم٤م ُمَ :ؾمٛم َع اهللَُّ عمَ ْـ َمحدََ ُهَ ،وم ُ٘مق ًُمقاَ :ر َّسمٜمََ٤م َو ًَم َؽ ْ َ
( )228

يدل دًٓم٦م سحي٦م قمغم أن اعم٠مُمقم ٓ ي٘مقل :ؾمٛمع اهلل عمـ محده ،وهذا ىمقل اجلٛمٝمقر ،ظمال ًوم٤م ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :أن ىمقل اإلُم٤مم واعمٜمٗمرد :ؾمٛمع اهلل عمـ محده ،وىمقل :اعم٠مُمقم رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد ،شم٘مقم ُم٘مي٤مم شمٙمٌيػمات
آٟمت٘م٤مل ،ومت٠مظمذ طمٙمٛمٝم٤مٕ :ن شمٙمٌػمات آٟمت٘م٤مل اًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م أن شمٙمقن سملم اًمريمٜملم ،ومٞمٙمقن اًمتًٛمٞمع واًمتحٛمٞمد ًمٚمٛم٠مُمقم
ىم٤مئام.
سملم اًمريمٜملم ،أي ذم طم٤مل اًمرومع ،ي٘مقهل٤م ،وٓ ي٘مقهل٤م إذا اؾمتتؿ ً
وُمـ ؾمٜمـ شمٙمٌػمات آٟمت٘م٤مل :اًم٘مٓمع ،وُمٕمٜمك اًم٘مٓمع أٓ يٛمد ومٞمٝم٤م ،ىم٤مل اإلُم٤مم أمحيد ذم يمتي٤مب اًمّميالة :اًمًيٜم٦م ذم
اًمتٙمٌػم واًمًالم ذم اًمّمالة احلذفٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من ؾمالُمف طمذ ًوم٤م :يمام رواه أسمق داود .
( )229

وم٤مإلُم٤مم أمحد اؾمتح٥م أن يٙمقن اًمتٙمٌػم ىمٓم ًٕم٤م ،ومٞم٘مقل اعمّمكم :اهلل أيمؼم ٓ ،يٛمد ومٞم٘مقل :آهلل أيمؼم ،ومٝمذا ظمالف اًمًٜم٦م،
ىمٞم٤مؾمي٤م قميغم
هٙمذا اًمتًٛمٞمعٕ :ن اًمتًٛمٞمع ي٠مظمذ طمٙمؿ شمٙمٌػمات آٟمت٘م٤مل ،ومال متدٟ ،مص قمٚمٞمف أمحيد ذم يمتي٤مب اًمّميالة ً
اًمًالم اًمث٤مسم٧م قمٜمد أيب داود.
قم٤مُمدً ا سمٓمٚم٧م صالشمف ،وم٤مًمتًٛمٞمع ُمثٚمفً ،ميق
وُمـ إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٙمٌػمات آٟمت٘م٤مل ،أن شمٙمٌػمة آٟمت٘م٤مل َُمـ شمريمٝم٤م
ً
قم٤مُمدً ا سمٓمٚم٧م صالشمف ،وإن شمريمٝم٤م ٟمًٞم٤م ًٟمً٤م ضمؼمه٤م سمًجقد ؾمٝمق.
أن إُم٤م ًُم٤م أو ُمٜمٗمر ًدا شمريمٝم٤م
ً
احلٛمدُُ ُِم ْؾء اًمًٛمق ِ
ِ
ِ
ات َوإَ ْر ِ
ضَ ،و ُِم ْؾ َء
َ َّ َ َ
اؾمتَ ََج َ
اؾمتَتَ ََّؿ َىم٤مئ ًام َىم َ٤ملَ « :ر َّسمٜمََ٤م َو ًَم َؽ ْ َ ْ
٤مبَ ،وم٢مِ َذا ْ
ىم٤مل اًمِمٞم َ ( :و َُم ْٕمٜمََك « َؾمٛم َعشْ :
ِ
ِ
ر ٍء َسم ْٕمدُُ شَ ،وإِ ْن َؿم٤م َء َزا َدَ « :أ ْه َؾ اًمثَّٜمَ َِ٤مء َواعمَ ْج ِدَ ،أ َطم ُّؼ َُم٤م َىم َ٤مل ا ًْم َٕمٌْدُُ َ ،و ُيم ُّٚمٜمََ٤م ًَم َؽ َقمٌْدٌٌ َُ ٓ ،م٤مٟمِ َع عمَِ٤م َأ ْقم َٓمٞمْ َ٧مَ ،وٓ
َُم٤م ؿمئْ َ٧م ُم ْـ َ ْ
ُمٕمٓمِل عمَِ٤م ُمٜمَٕم َ٧م ،وٓ يٜمْ َٗمع َذا ْ ِ
اجلدُُّّ شَ ،و ًَم ُف َأ ْن َي ُ٘م َ
َػم ُه َِم َّ٤م َو َر َد.
َ َ ُ
ُْ َ َ ْ
اجلدِِّّ ُمٜمْ َْؽ ْ َ
َ
قل َهم ْ َ
ي٨م َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
ود ِه ِذم طم ِد ِ
احلٛمدُُ ش ،سمِال و ٍاوً :مِقر ِ
ٞمد َو َهم ْ ِ
َػم ِه).
َ
َ
َ
ُُ
َوإِ ْن َؿم٤م َء َىم َ٤مل« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َر َّسمٜمََ٤م ًَم َؽ ْ َ ْ
( )234

(ُ ) 228متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمػ ُمـ مت٤مم اًمّمالة ( ) 722سم٤مب إجي٤مب اًمتٙمٌػم واومتت٤مح اًمّمالة (ُ )734مًٚمؿ:
يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ائتامم اعم٠مُمقم سم٤مإلُم٤مم (.)414
( )229وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب طمذف اًمتًٚمٞمؿ ( )1444ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
( )234أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا رومع رأؾمف ُمـ اًمريمقع (.)477

آداب المشي إلى الصالة
هذه اجلٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م ُمً٤مئؾ:
اعمً٠مًم٦م إومم :أن رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد ،هذه ًمٞمً٧م ُمـ شمٙمٌػمة آٟمت٘م٤مل ،وإٟمام هل أُمر زائد سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمإلُمي٤مم واعمٜمٗميرد،
اؾمتَتَ ََّؿ َىم ِ٤مئ ًام) ،وأُم٤م اًمتًٛمٞمع ،وم٢مٟمف يٙمقن ذم آٟمت٘م٤مل.
ومتٙمقن سمٕمد آؾمتتامم ،ومٚمذًمؽ ىم٤ملَ ( :وم٢مِ َذا ْ
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن اًمقاضم٥م ُمـ اًمتحٛمٞمد أن ي٘مقل :رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد وم٘مط :حلدي٨م أيب هرييرة أن اًمٜمٌيل -صيغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :وم٢مِ َذا َىم٤ملَ :ؾم ِٛم َع اهللَُّ عمَِ ْـ َمحِدََ ُهَ ،وم ُ٘مق ًُمقاَ :ر َّسمٜمََ٤م َو ًَم َؽ ْ
احلَ ْٛمدُُ ش  ،ومٛمِمٝمقر اعمذه٥م أن اًمقاضم٥م ُمٜمٝم٤م إٟمام
( )231

هق رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد وم٘مط ،وُم٤م زاد ومٝمق ؾمٜم٦م.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :ىمقل اًمِمٞم ( َو ًَم ُف َأ ْن َي ُ٘م َ
َػم ُه َِم َّ٤م َو َر َد) ،يدًمٜم٤م قمغم أٟمف ٓ جيقز اًمدقم٤مء ذم هذا اعم٘م٤مم سمٖميػم ُمي٤م ورد:
قل َهم ْ َ
ومٌٕمض اًمٜم٤مس يدقمق سمٖمػم ُم٤م ورد ،ومٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ي٘مقل :رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد واًمِمٙمر ،ومٝمذا مل يرد ،وهمػم ُمنموع ،أو أن
شمدقمق اهلل -قمز وضمؾ -سم٤معمٖمٗمرة ذم هذا اعم٘م٤مم ،هذا ٓ ينمع ،هذا اعم٘م٤مم ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت اًمتقىمٞمػ اًمتل ٓ ُيدقمك ومٞمٝم٤م إٓ ُم٤م سمام
ورد ،ومال يدقمك ذم طم٤مل اًم٘مٞم٤مم إٓ سمام ورد.
ضمدا ا ،وهل ُمً٠مًم٦م اًم٘مٜمقت ذم اًمّمٚمقات ،وهل ُمً٠مًم٦م ًمٞمً٧م سم٤مًمًٝمٚم٦م وٓ سم٤مهلٞمٜمي٦م ،ؾميقا ًء يمي٤من
وهٜم٤م ُمً٠مًم٦م ىمّمػمة ا
يمثػما ُميـ اًمٜمي٤مس شمًي٤مهؾ ذم اًم٘مٜميقت
ىمٜمقت اًمقشمر ذم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ أو ذم رُمْم٤من أو اًم٘مٜمقت طم٤مل اًمٜمقازل ،وًمألؾمػ أن ً
شمً٤مهالً سم ِّٞمٜمًً٤م ،ؾمقا ًء ذم اًمتجقز ذم اًم٘مٜمقت ،أو ومٞمام ٓ ينمع ومٞمف اًم٘مٜمقت ،أو ذم اًمتجقز ومٞمام ي٘م٤مل ذم اًم٘مٜمقت ،وم٢من ُمِميٝمقر
ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م أٟمف إٟمام ينمع ذم اًم٘مٜمقت ُم٤م ورد ،وهق طمدي٨م احلًـ سمـ قمكم

( )232

أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قم َّٚمٛمف

( )231ؾمٌؼ خترجيف.
( ) 232احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف ،اإلُم٤مم اًمًٞمد ،رحي٤مٟم٦م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وؾمٌٓمف،
وؾمٞمد ؿمٌ٤مب أهؾ اجلٜم٦م ،أسمق حمٛمد اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل اعمدين اًمِمٝمٞمدُ .مقًمده ذم ؿمٕمٌ٤من ؾمٜم٦م صمالث ُمـ اهلجرة .وىمٞمؾ :ذم ٟمّمػ رُمْم٤مهن٤م .وقمؼ قمٜمف
لم ومِ َئ َت ْ ِ
لم ُِم َـ
ضمده سمٙمٌش .وطمٗمظ قمـ ضمده أطم٤مدي٨م ،وقمـ أسمٞمف ،وأُمف .ىم٤مل قمٜمف ضمده -قمٚمٞمف اًمًالم« :إِ َّن ا ْسمٜم ِل َه َذا َؾم ِّٞم ٌدَ ،و ًَم َٕم َّؾ اهللَ َأ ْن ُي ّْمٚمِ َح سمِ ِف َسم ْ َ
لمش .ىم٤مل اًمٌخ٤مريُ :م٤مت احلًـ ؾمٜم٦م إطمدى ومخًلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 179 :شمرع٦م  )572واإلص٤مسم٦م ( 68 /2شمرع٦م .)1721
ُْاعم ًْٚمِ ِٛم َ

آداب المشي إلى الصالة
ِِ ِ
ِِ ِ
ي٧مش
ٞمٛم ْـ َقم٤م َوم ْٞم َ
ٞمٛم ْـ َهدََ ْي َ٧مَ ،و َقم٤مومٜمل وم َ
أن يدقمق ومٞم٘مقل« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْاهدين وم َ

( )233

اًمؽمُمذي

( )234

 ..احليدي٨م ،وضمي٤مء ُميـ ـمرييؼ ؿميٕمٌ٦م قمٜميد

أٟمف ي٘مقهل٤م ذم اًم٘مٜمقت.

ِ
يؿ ِزم ُِمي ْـ
ً
أيْم٤م طمدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمٚمٛمف أن ي٘مقل« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ا ْىمً ْ
َت ُ
لم َُم ْٕم ِّم َٞمتِ َؽش ..احلدي٨م  ،ومٞمنمع ذم اًم٘مٜمقت هذان اًمدقم٤مءان وم٘مط ،وُم٤م قميدا ذًميؽ وميال
قل سمِ ِف َسم ْٞمٜمِل َو َسم ْ َ
َظم ِْم َٞمتِ َؽ َُم٤م َ ُ
ينمعِ ،
وُمـ أوؾمع اًمٜم٤مس ذم ُمً٠مًم٦م اًم٘مٜمقت وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م :وم٢مهنؿ يرون ُمنموقمٞم٦م اًم٘مٜمقت ذم يمؾ صالة ومجر ،سمؾ وذم
( )235

همػمه٤م قمغم سمٕمض اًمرواي٤مت ،وُمع ذًمؽ ىمد ؿمددوا ،وم٘مد ذيمر اًمًيخ٤موي- 236وهيق ؿمي٤مومٕمل -ذم يمت٤مسميف( :إضمقسمي٦م
اعمروٞم٦م قمغم إؾمئٚم٦م احلديثٞم٦م) ،أن أصح٤مسمف ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ي٘مقًمقن :إن َُمـ زاد قمغم اًميدقم٤مء اًميقارد ذم اًم٘مٜميقت سمٓمٚمي٧م
صالشمف ،ويمثػم ُمـ اإلظمقان ي٠ميت ذم اًم٘مٜمقت سمام مل ينمع ،ؾمقاء ُمـ إدقمٞم٦م أو ُمـ اًمققمظ ،واًمققمظ سم٢مع٤مع اعمًٚمٛملم ًمٞمس
ُم٘م٤مُمف ذم اًمّمالة ،ومٌٕمض اًمٜم٤مس يٕمظ اعمّمٚملم ويذيمرهؿ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،ويٌٙمل ،وي٠ميت سم٠مؿمٞم٤مء ًمٞمً٧م ُمـ اًمّمالة ،وًمٞمً٧م
ُمـ اًمدقم٤مء ،وًمٞمس هذا ُم٘م٤مُمٝم٤م ،وهذا ٓ ؿمؽ ُمـ قمدم اًمٗم٘مف ذم اًمديـ.
وم٢مذا يم٤من اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذيمروا أن َُمـ زاد قمـ طمد اًمقاضم٥م ذ ًقم٤م سمٓمٚم٧م صالشمف ،ومٛميـ ٍ
سمي٤مب أومم َُميـ شمقؾميع ذم ذيمير
إدقمٞم٦م همػم اعمنموقم٦م ،سمؾ اًمققمظ واًمٙمالم اًمذي ًمٞمً٧م اًمّمالة ُم٘م٤مُمف.

( )233صحٞمح :أظمرضمف أمحد ( ) 1723 ،1718أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًم٘مٜمقت ذم اًمقشمر ( )1425اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم
اًم٘مٜمقت ذم اًمقشمر ( ) 464ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وشمٓمقع اًمٜمٝم٤مر ،سم٤مب اًمدقم٤مء ذم اًمقشمر ( )1746 ،1745اسمـ ُم٤مضمف:
يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مٜمقت ذم اًمقشمر ( )1178ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :صحٞمح.
( )234صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مئؼ واًمقرع (ُ ) 2518مـ ـمريؼ ؿمٕمٌ٦م سمف ،ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم
صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
) (235طمًـ :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم قم٘مد اًمتًٌٞمح سم٤مًمٞمد ( ،) 3542ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمدي٨م طمًـ همري٥م ،ىم٤مل إًمٌ٤مين
ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :طمًـ.
( ) 236حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمثامن سمـ حمٛمد ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل اًمًخ٤موي إصؾ ،اًم٘م٤مهري ،اًمِم٤مومٕمل .وًمد ؾمٜم٦م
إطمدى وصمالصملم وصمامن ُمئ٦م .طمٗمظ يمثػما ُمـ اعمختٍماتٓ .زم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،واٟمتٗمع سمف ،وخترج سمف ذم احلدي٨م .أىمٌؾ قمغم قمٚمؿ احلدي٨م
سمٙمٚمٞمتف ،طمتك سمرع وعع وٟمٗمع ،ووم٤مق إىمرانً .مف ُم١مًمٗم٤مت طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :اجلقاهر واًمدرر" ،و"ومتح اعمٖمٞم٨م" .شمقذم ذم قمٍم يقم إطمد
اًمً٤مدس قمنم ُمـ ؿمٕمٌ٤من ؾمٜم٦م صمٜمتلم وشمًع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمْمقء اًمالُمع ( 2 /8شمرع٦م  )1واًمٌدر اًمٓم٤مًمع (ص 738 :شمرع٦م .)458

آداب المشي إلى الصالة
ومٞمج٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يت٘مل اهلل ،ويمذا ُم٤م يتٕمٚمؼ ذم ىمٜمقت اًمٜمقازل ،جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن حيت٤مط أؿمد احلٞمٓمي٦م ذم هيذا
ؿمديدً ا ،وًمٙمـ رسمام سمٕمض اعمت٠مظمريـ ُمـ إئٛم٦م يتقؾمع ومٞمف ُٕمر أو ٔظمير ،واًمقاضمي٥م
اًمٌ٤مب ،واًمٗم٘مٝم٤مء وٞم٘مقه شمْمٞمٞم ً٘م٤م
ً
اًمتٛمًؽ سم٤مًمًٜم٦م واهلدي وم٢من ومٞمف اخلػم يمٚمف.
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :وم٢مِ ْن َأ ْد َر َك اعمَ ْ٠م ُُمق ُم ِ
اًمر ُيمُق ِع َوم ُٝم َق ُُمدْْ ِر ٌك ًمِ َّٚمر ْيم َٕم ِ٦م).
اإل َُم٤م َم ِذم َه َذا ُّ
وهذا ىمقل ع٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مـمٌ٦م :ظمال ًوم٤م عم٤م ومٝمٛميف سمٕميض اعمتي٠مظمريـ أن اًمٌخي٤مري ي٘ميقل سمخالوميف ،وذم ٟمًيٌتف
ًمٚمٌخ٤مري ٟمٔمر ،سمؾ ىمد يٙمقن إع٤م ًقم٤م أن اًمريمٕم٦م شمدرك سم٤مًمريمقعً :مثٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًميف وؾميٚمؿ ،
( )237

وم٢مذا دظمؾ ُمع اإلُم٤مم ذم اًمريمقع وم٢مٟمف يٙمقن ُمدر ًيمً٤م ًمٚمريمٕم٦م.
ِ
خير ؾم ِ
٤مضمدًً ا).
َؼمَ ،و َ ُّ َ
ىم٤ملُ ( :صم َّؿ ُي َٙم ِّ ُ
٤مضمدًً ا) ،شمٗمٞمدٟم٤م يمٚمٛم٦م (و َ ِ
ِ
خير ؾم ِ
خي ُّر) سمٛمً٠مًمتلم:
َ
َؼم) ،أي ًمٚمًجقدً ،مٙمـ ُمـ همػم رومع اًمٞمديـ ،وىمقًمفَ ( :و َ ُّ َ
ىمقًمفُ ( :ي َٙم ِّ ُ
اعمً٠مًم٦م إومم :أٟمف خير ،أي :سمٗمٕمؾ اعمّمكم ٟمٗمًف ،ومٚمق يم٤من شمقضمٝمف ًمٚمًجقد ُمـ همػم ومٕمٚمف يمً٘مقط َمل جيزئ ،ومٚميق أن
ٕؾمجدْ ٟ ،م٘مقل ،ٓ :سمؾ جي٥م
اًمِمخص واىمػ ،ورومع ُمـ ريمققمف صمؿ ؾم٘مط ،يم٠من يّمٞمٌف إهمامء أو دوظم٦م ،ومٚمام ؾم٘مط ىم٤مل:
ْ
٤مضمزا قمـ اًم٘مٞم٤مم ًمقضمقد اًمتٕم٥م :وم٢مٟمؽ شمًجد قمغم طم٤مًمؽ.
قمٚمٞمؽ أن شم٘مػ ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ شمًجد ،إٓ أن شمٙمقن قم ً
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ىمقًمف( :و َ ِ
خي ُّر) ،يدل قمغم أن اًمًٜم٦م أن اعمرء يًجد قمغم هٞمئتفً :مذًمؽ صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
َ
اًمٜمٝمل قمـ يمػ اًمثقب ويمٗمتف،
وؾمٚمؿ -ذم اًمّمحٞمح
ُّ
يقاومؼ ىمقًمف( :و َ ِ
خي ُّر) ،سمؾ خير قمغم هٞمئتف ،ومٞمًجد هق وصمٞم٤مسمف :وم٤مًمًٜم٦م أن ٓ جيٛمع اعمرء صمٞم٤مسمفً ،مٙمل ٓ متًيٝم٤م إرضٕ :ن
َ
( )238

وُمٕمٜمك يمٗمتف :أن جيٛمع اعمرء صمٞم٤مسمف ًمٙميٞمال شمًيجد ُمٕميف ،ومٝميذا ٓ

ظمر ًمٚمًجقد.
هذا ٓ يّمدق قمٚمٞمف أٟمف ىمد َّ
ىم٤ملَ ( :وٓ َي ْر َوم ْع َيدََ ْي ِفَ ،وم َٞم َْم ُع ُر ْيم ٌَتَ ْٞم ِفُ ،صم َّؿ َيدََ ْي ِفُ ،صم َّؿ َو ْضم َٝم ُف).

( )237أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب صٗم٦م اًمّمالة ،سم٤مب إذا ريمع دون اًمّمػ (ُ )783مـ طمدي٨م أيب سمٙمرة.
(ُ )238متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب اًمًجقد قمغم ؾمٌٕم٦م أقمٔمؿ (ُ )816 ،815 ،812 ،814 ،849مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب
أقمْم٤مء اًمًجقد واًمٜمٝمل قمـ يمػ اًمِمٕمر واًمثقب (ُ )494مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام.
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ذيمرٟم٤م طمدي٨م اسمـ قمٛمر

( )239

-ريض اهلل قمٜمف -واًم٘م٤مقمدة ومٞمف ،وىمقًمفُ ( :ر ْيم ٌَتَ ْٞم ِفُ ،صم َّؿ َيدََ ْي ِفُ ،صم َّؿ َو ْضم َٝم ُف) ،هذه ُمًي٠مًم٦م ُميـ

اعمً٤مئؾ اًمتل ـم٤مل ومٞمٝم٤م اخلالف ،وهلُ :م٤م اًمذي ُي َ٘مدََّّ م ومٞمف طم٤مل اهلقي ًمٚمًجقد؟ هؾ شم٘مدم اًمٞمدان أم اًمريمٌت٤من؟ واًميذي
ىمرره وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م ،واظمت٤مره اًمِمٞم شم٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ :أن اًمًٜم٦م شم٘مديؿ اًمريمٌتلم :حلدي٨م وائؾ سمـ
طمجر- 244ريض اهلل قمٜمفَ « :أ َّن اًمٜمٌََِّّ َّل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -ىمدََّّ َم ُر ْيمٌَتَٞمْ ِف َىمٌْ َؾ َيدََ ْي ِفش  ،ىم٤مل :وأُم٤م طمدي٨م أيب هريرة -
( )241

ريض اهلل قمٜمف -ومٗمٞمف ىمٚم٥م .
( )242

واًمِمٞم شم٘مل اًمديـ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -قمٜمدُم٤م اٟمتٍم هلذا اًمرأي :ىم٤مل :واخلالف ذم هذه اعمً٠مًم٦م ؾمٝمؾ ،وم٤مًمقاضم٥م قمغم
شمٗمْمؾ وؾمٜم٦م ،وآضمتٝم٤مد ومٞمٝمي٤م ؾمي٤مئغ ،وأٓ شمٙميقن ؾميٌ ًٌ٤م
ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أّٓ ي٘مػ قمٜمد هذه اعمً٠مًم٦م ،اًمتل إٟمام هل ُمً٤مئؾ ُّ
ًمٚمٕمداوة واًمتٌ٤مهمض واًمتح٤مؾمد واإلٟمٙم٤مر :وم٢من اعمً٠مًم٦م ظمالومٞم٦م ،وهم٤مي٦م إُمر أن يٙمقن إُمر سملم إضمر وإضمريـُ :مّمٞم ًٌ٤م
أو خمٓمئً٤م ،وسمٙمال اًم٘مقًملم ىم٤مل أئٛم٦م أقمالم ُمـ وم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم.
اف َأصي٤مسمِ ِع ِرضم َٚمٞم ِ
يغم َأ ْـمير ِ
اطمتَٞمْ ِف ُِم َـ إَ ْر ِ
ضَ ،و َي ُٙمُيق ُن َقم َ
يف
ْ ْ
َ
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :و ُي َٛم ِّٙم ُـ َضمٌْ َٝمتَ ُف َو َأ ْٟم َٗم ُف َو َر َ
َ
ُُم َق ِّضم ًٝم٤م َأ ْـم َرا َوم َٝم٤م إِ َمم ا ًْم ِ٘م ٌْ َٚم ِ٦م).

( )239ؾمٌؼ خترجيف.
( )244وائؾ سمـ طمجر سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ وائؾ سمـ يٕمٛمر احليُمل .يٙمٜمك أسم٤م هٜمٞمدة .يم٤من ً
ىمٞمال ُمـ أىمٞم٤مل طميُمقت ،ويم٤من أسمقه ُمـ ُمٚمقيمٝمؿ .وومد قمغم
رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وم٠مؾمٚمؿ ،وأـمٚمٕمف ُمٕمف قمغم اعمٜمؼم ،وأصمٜمك قمٚمٞمف ،وىم٤ملَ « :ه َذا َوائِ ُؾ ْسم ُـ ُطم ْج ٍر َسم ِ٘م َّٞم ُ٦م إَ ْىم َٞم ِ
٤ملشُ .م٤مت ذم ظمالوم٦م
ُمٕم٤موي٦م -ريض اهلل قمٜمٝمام .اٟمٔمر :اإلص٤مسم٦م ( 596 /6شمرع٦م  )9146وآؾمتٞمٕم٤مب (ص 756 :شمرع٦م .)2721
( )241وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب يمٞمػ يْمع ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف ( ) 838اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ووع اًمريمٌتلم
ىمٌؾ اًمٞمديـ ذم اًمًجقد ( ) 268ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ همري٥م ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمتٓمٌٞمؼ ،سم٤مب أول ُم٤م يّمؾ إمم إرض ُمـ اإلٟمً٤من ذم ؾمجقده
( ) 1489سم٤مب رومع اًمٞمديـ قمـ إرض ىمٌؾ اًمريمٌتلم ( ) 1154اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب اًمًجقد ( )882ىم٤مل إًمٌ٤مين
ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
( ) 242صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب يمٞمػ يْمع ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف ( )844اًمؽمُمذي :يمت٤مب أسمقاب اًمّمالة ( )269ىم٤مل اًمؽمُمذي:
همري٥م ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب صٗم٦م اًمّمالة ،سم٤مب أول ُم٤م يّمؾ إمم إرض ُمـ اإلٟمً٤من ذم ؾمجقده ( )1491 ،1494ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب
داود :صحٞمح.
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أي :واًمًٜم٦م أن يٛمٙمٜمٝم٤م ذم هذه احل٤مًم٦م ُمـ إرض ،وىمقًمف( :وي ُٙمُق ُن) ذم ؾمجقده ( َقم َغم َأ ْـمر ِ
اف َأ َص٤مسمِ ِع ِر ْضم َٚم ْٞم ِف ُُم َق ِّضم ًٝم٤م
ََ
َ
ش ،واؾمي َت َ٘مٌ َؾ سمِي َ٠م ْـمر ِ
ِ
ِ ِ
اف
َػم ُُم ْٗم َ ِؽم ٍ َ ْ ْ
َ
َأ ْـم َرا َوم َٝم٤م إِ َمم ا ًْم٘م ٌْ َٚم٦م) ،اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ُم٤م صمٌ٧م « َأ َّن اًمٜمٌََِّّ َّل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ -يم َّ َ
َؼم َهم ْ َ
ِر ْضم َٚم ْٞم ِف ا ًْم ِ٘م ٌْ َٚم َ٦مش  ،ومدل ذًمؽ قمغم أن اًمًٜم٦م أن شمٙمقن أـمراف اًمرضمٚملم ُمتجٝم٦م ًمٚم٘مٌٚم٦م قمغم هذه اهلٞمئ٦م.
( )243

ِ
ِ ِ
اًمً ٌْ َٕم ِ٦م ُر ْيم ٌـ) :حلدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ذم اًمّمحٞمحلم أن اًمٜمٌيل -صيغم اهلل
اًمً ُجق ُد َقم َغم َهذه إَ ْقم َْم٤مء َّ
ىم٤مل اًمِمٞم َ ( :و ُّ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملُ « :أ ُِم ْر َٟمَ٤م َأ ْن َٟم ًَْ ُجدََ َقم َغم َؾم ٌْ َٕم ِ٦م َأ ْقم ُٔم ٍؿش ).
( )244

وهل اًمًٌٕم٦م اعم٤موٞم٦م ،وهل :اًم٘مدُم٤من ،واًمريمٌت٤من ،وراطمت٤م اًمٞمد ،واًمقضمف.
قو ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ي٦مَ ،راومِ ًٕمي٤م
يػم َُم ْ٘م ٌُ َ
ي٘مقل اًمِمٞم َ ( :و ُي ًْ َت ََح ُّ
٤مذ ُة اعمُ َّم َّغم سمِ ٌُ ُٓمقن َيم َّٗم ْٞمفَ ،و َو ُّؿ َأ َص٤مسمِٕم ِٝم َام ُُم َق َّضم َٝمي ً٦م إ َمم ا ًْم٘م ٌْ َٚمي٦م َهم ْ َ
٥م ُُم ٌَ َ َ
ُِم ْر َوم َ٘م ْٞم ِف).
هٜم٤م ُمً٤مئؾ:
اعمً٠مًم٦م إوممُ :مً٠مًم٦م ُمٌ٤مذة اعمّمكم أقمْم٤مء اًمًجقد اًمًٌٕم٦م قمغم إرض ،ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :جيقز شمٖمٓمٞمي٦م اًمًيٌٕم٦م،
ًمٙمـ ُم٤م يًـ يمِمٗمف هق اًمرأس وسمٓمقن اًمٙمٗملم ،وًمٙمـ جيقز أن يٙمقن سمٞمٜمٝم٤م وسملم إرض طم٤مئؾ ،واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ُمي٤م
صمٌ٧م :أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف سمردة ومًجد قمٚمٞمٝم٤م ،ويم٤مٟم٧م ـمقيٚم٦م إيمامم ،وُم٤م ضم٤مء وروي أن اًمٜمٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ؾمجد قمغم يمقر قمامُمتف  ، 245وإن صح احلدي٨م وم٢مٟمف يدل قمغم أٟمف ؾمجد قمغم طم٤مئؾ يٗمّمؾ سمٞمٜمف(

)

وسملم إرضً ،مٙمـ اًمًٜم٦م أن شمٙمقن اًمٙمٗم٤من واًمقضمف ُمٌ٤مذيـ ًمألرض.

( )243أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ؾمٜم٦م اجلٚمقس ذم اًمتِمٝمد ( ) 828سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م أيب محٞمد اًمً٤مقمدي -ريض اهلل قمٜمف.
(ُ )244متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب اًمًجقد قمغم ؾمٌٕم٦م أقمٔمؿ (ُ ،)816 ،815 ،812 ،814 ،849مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب
أقمْم٤مء اًمًجقد واًمٜمٝمل قمـ يمػ اًمِمٕمر واًمثقب (ُ )494مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )245وٕمٞمػ :أظمرضمف قمٌد اًمرزاق (ُ ) 1564مـ طمدي٨م أيب هريرة ،ىم٤مل اسمـ طمجر :ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ :هذا طمدي٨م سم٤مـمؾ .اًمتٚمخٞمص احلٌػم
( .) 377وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :مل يثٌ٧م قمٜمف ؾمجقد قمغم يمقر قمامُمتف ذم ظمؼم صحٞمح وٓ طمًـ ،وأُم٤م ظمؼم قمٌد اًمرزاق "يم٤من يًجد قمغم يمقر قمامُمتف":
ومٗمٞمف ُمؽموك .ومٞمض اًم٘مدير  ،181/5وىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين :أطم٤مدي٨م أٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من يًجد قمغم يمقر قمامُمتف ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس
أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م ،وذم إؾمٜم٤مده وٕمػ ،وُمـ طمدي٨م اسمـ أيب أورم أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط وومٞمف وٕمػ ،وُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر قمٜمد اسمـ
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ِ ِ ِ
ِ
قو ٍ٦م َراومِ ًٕم٤م ُِم ْر َوم َ٘م ْٞم ِف) ،واًمدًمٞمؾ طمدي٨م أيب محٞمد اًمً٤مقمدي - 246
َػم َُم ْ٘م ٌُ َ
وىمقًمفَ ( :و َو ُّؿ َأ َص٤مسمِٕم ِٝم َام ُُم َق َّضم َٝم ً٦م ًم ْٚم٘م ٌْ َٚم٦مَ ،هم ْ َ
(

)

ريض اهلل قمٜمف -ذم اًمّمحٞمح ،قمٜمدُم٤م َّسملم هٞمئ٦م اًمٜمٌل  ، 247وهٜم٤م ُمً٠مًم٦م ذيمره٤م اعمقومؼ  248ذم (اًمٙم٤مذم) :وهل أن اًمًٜم٦م
(

)

(

)

ذم ُمقوع اًمٞمديـ ذم اًمًجقد أن شمٙمقن يمٝمٞمئتٝمام طم٤مل اًمتٙمٌػم ،وم٤مًمٞمدان شمْمٕمٝمام ذم ؾمجقدك يمام شمْمٕمٝمام ذم اًمتٙمٌيػم ،وذم
طم٤مل اًمتٙمٌػم شمٙمقن إص٤مسمع َمدودة ذم اًمًجقد ،وضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م ،وشمٙمقن ذم طمي٤مل اًمتٙمٌيػم ُمتجٝمي ً٦م إمم اًمًيامء ،وشمٙميقن
سمٓمقهن٤م إمم اًم٘مٌٚم٦م.
أيْم٤م إيمػ شمٙمقن ذم اًمتٙمٌػم حم٤مذيي٦م ًمٚمٛمٜم٤ميمي٥م أو ًمألذٟميلم ،عمي٤م ورد ذم طميدي٨م اسميـ قمٛمير  249وُم٤مًميؽ سميـ
ً
(

)

احلقيرث  ، 251 250وم٤مًمًٜم٦م أن شمٙمقن حم٤مذي٦م ًمٚمٛمٜمٙمٌلم أو ًمألذٟملم ،ومٝمذا هق ُمقوٕمٝمام ،واعمج٤موم٤مة أن جي٤مذم اعمرء يدييف
(

)

)(

حلدي٨م أيب محٞمد  ، 253 252وإذا يم٤من واو ًٕم٤م يمٗمٞمف ذم ُمقوع اًمًٜم٦م ،وم٢مٟمف ٓ يٛمٙمـ أن ي١مذي ضم٤مره ُمٓمٚم ً٘م٤م.
(

)(

)

قمدي وومٞمف ُمؽمويم٤من ،وُمـ طمدي٨م أٟمس قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمٕمٚمؾ وومٞمف وٕمػ ،وذيمر هذه إطم٤مدي٨م وهمػمه٤م اًمٌٞمٝم٘مل ،صمؿ ىم٤مل :أطم٤مدي٨م يم٤من
يًجد قمغم يمقر قمامُمتف ٓ يثٌ٧م ومٞمٝم٤م رء -يٕمٜمل ُمرومققم٤م .-ؾمٌؾ اًمًالم .182 /1
( ) 246قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٕمد سمـ اعمٜمذر ،وي٘م٤مل :قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ ؾم ٕمد ،وىمٞمؾ :اعمٜمذر سمـ ؾمٕمد سمـ اعمٜمذر ،وىمٞمؾ :اؾمؿ ضمده ُم٤مًمؽ ،وىمٞمؾ :هق
قمٛمرو سمـ ؾمٕمد سمـ اعمٜمذر سمـ ؾمٕمد سمـ ظم٤مًمد سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٛمرو ،وي٘م٤مل :إٟمف قمؿ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد .ؿمٝمد أطمدا وُم٤م سمٕمده .شمقذم ذم آظمر ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م
أو أول ظمالوم٦م يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 794 :شمرع٦م  ،)2888واإلص٤مسم٦م ( 94 /7شمرع٦م .)9787
( ) 247أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ؾمٜم٦م اجلٚمقس ذم اًمتِمٝمد (.)828
(ُ ) 248مقومؼ اًمديـ أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد اجلامقمٞمكم صمؿ اًمدُمِم٘مل صمؿ احلٜمٌكم .اًمِمٞم اإلُم٤مم اًم٘مدوة اًمٕمالُم٦م اعمجتٝمد ؿمٞم
اإلؾمالمُ .مقًمده سمجامقمٞمؾ ُمـ قمٛمؾ ٟم٤مسم ٚمس ذم ؿمٕمٌ٤من ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمٕملم ومخس ُمئ٦م .ىمدم دُمِمؼ ُمع أهٚمف وًمف قمنم ؾمٜملم ،ىمرأ اًم٘مرآن ،وطمٗمظ
خمتٍم اخلرىمل ،ويم٤من ؿمٞم احلٜم٤مسمٚم٦م .شمقذم يقم قمٞمد اًمٗمٓمر ؾمٜم٦م قمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .صٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ احلًٜم٦مُ :مٜمٝم٤م" :اعمٖمٜمل" ذم اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن،
و"اًمٙم٤مذم" ،و"اعم٘مٜمع" .اٟمٔمر :اًمًػم ( 165/22شمرع٦م  ،)112واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 281 /3شمرع٦م .)344
(ُ ) 249متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب رومع اًمٞمديـ إذا يمؼم وإذا ريمع وإذا رومع ( ،)736وُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب
رومع اًمٞمديـ طمذو اعمٜمٙمٌلم (.)394
(ُ ) 254م٤مًمؽ سمـ احلقيرث سمـ أؿمٞمؿ سمـ زسم٤مًم٦م سمـ ظمِمٞمش سمـ قمٌد ي٤مًمٞمؾ سمـ ٟم٤مؿم٥م سمـ همػمة سمـ ؾمٕمد سمـ ًمٞم٨م ،أسمق ؾمٚمٞمامن اًمٚمٞمثل ،وي٘م٤مل ًمف :اسمـ
احلقيرصم٦مُ .م٤مت سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم .وإول أصح .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 659 :شمرع٦م  ،)2343واإلص٤مسم٦م
( 719/5شمرع٦م .)7623
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اخل ُِمقع ،ويًـ ًمِ ِ ِ
يد ا ًْم ِ ِ
احلر َأو َؿم ِد ِ
ٍ ِ ِ
ِ
٤مذم
ؼمدَّٟ َٕ :م ُف ُي ْذه ُ
اًمّمال ُة ِذم َُم َٙمَ٤من َؿمديد ْ َ ِّ ْ
ي٘مقل اًمِمٞم َ ( :و ُشم ْٙم َْر ُه َّ
جي ِ َ
ٚمً٤مضمد َأ ْن ُ َ
٥م ْ ُ َ َ ُ َ ُّ َّ
َْ
خ َذي ِف ،و َوم ِ
ِ
ِ
ِ
لم ُر ْيم ٌَ َت ْٞم ِف َو ِر ْضم َٚم ْٞم ِف).
خ َذ ْي ِف َقم ْـ َؾم٤م َىم ْٞم ِفَ ،و َي َْم َع َيدََ ْي ِف َطم ْذ َو َُمٜمْ ِْٙم ٌَ ْٞم ِفَ ،و ُي َٗم ِّر َق َسم ْ َ
َقم ُْمدََ ْيف َقم ْـ َضمٜمْ ٌَ ْٞمفَ ،و َسم ْٓمٜمَ ُف َقم ْـ َوم ْ َ
وم٤مًمًٜم٦م اعمج٤موم٤مة :ؾمقاء جم٤موم٤مة اًمٌٓمـ قمـ اًمٗمخذيـ ،أو جم٤موم٤مة اًمٕمْميديـ قميـ اًمّميدر ،وىمٚمٜمي٤م :إن ذًميؽ ًمٚمرضمي٤مل
واًمٜمً٤مء ،وىمقًمفَ ( :و َي َْم َع َيدََ ْي ِف َطم ْذ َو َُمٜمْ ِْٙم ٌَ ْٞم ِف) ،وم٤مًم٘م٤مقمدة ومٞمٝم٤م يمالم اعمقومؼ :وهق :أهن٤م ُمثؾ اًمتٙمٌيػم وٓ وميرق ،ودًمٞمٚمٝمي٤م:
لم ُر ْيم ٌَتَ ْٞم ِف َو ِر ْضم َٚم ْٞم ِف) :يدل قمغم
طمدي٨م أيب محٞمد اًمً٤مقمدي ،وم٢مٟمف ىم٤ملَ « :و َو َع َيدََ ْي ِف َطم ْذ َو َُمٜمْ ِْٙم ٌَ ْٞم ِفش  ، 254وىمقًمفَ ( :و ُي َٗم ِّر َق َسم ْ َ
(

)

ذًمؽ أن أسم٤م محٞمد اًمً٤مقمدي -ريض اهلل قمٜمف -عم٤م ذيمر طمدي٨م صٗم٦م صالة اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ -ىمي٤ملَ « :يمَي٤م َن -
لم َوم ِ
خ َذ ْي ِفش ،واًمذي يٗمرق سملم ومخذيف ٓ سمد أن يٗمرق سملم ريمٌتٞمف ورضمٚمٞمف.
َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ -إِ َذا َؾم َجدََ َوم َّر َق َسم ْ َ
ِ
ىم٤ملُ ( :صمؿ ير َومع ر ْأؾمف ُم َٙمَؼما و َجي ِٚمس ُم ْٗم َ ِؽم ًؿم٤م :ي ْٗم ِر ُش ِرضم َٚمف ا ًْمٞمنى و َ ِ
خي ِْر ُضم َٝم٤م ُِمي ْـ
٥م ا ًْمٞمُ ْٛمٜمََك َو ُ ْ
جيٚم ُس َقم َٚمٞمْ َٝم٤مَ ،و َيٜمّْْم ُ
َ
ْ ُ َُْ َ ْ
َّ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ِّ ً َ ْ ُ ُ
محٞم ٍد ِذم ِص َٗم ِ٦م ص ِ
اف َأص٤مسمِ ِٕمٝم٤م إِ َمم ا ًْم ِ٘مٌ َٚم ِ٦مِ ِ ِ :
َتتِ ِف ،و َجيٕم ُؾ سم ُٓمق َن َأص٤مسمِ ِٕمٝم٤م َقم َغم إَر ِ ِ
الة اًمٜمٌََِّّ ِّل
َ
حلدي٨م َأ ِيب ُ َ ْ
ْ
ضً :متَ ُٙمُق َن َأ ْـم َر ُ َ َ
َ َ
َْ َ ْ َ ُ
َ
ْ
( )255

٤مؾم ًٓم٤م يدََ ي ِف َقم َغم َوم ِ
ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ -سم ِخ َذ ْي ِف َُم ْْم ُٛمق َُم َ٦م إَ َص٤مسمِ ِعَِ ،و َي ُ٘م ُ
٤مًمز َي٤م َد ِةً :مِ َ٘م ْق ِل ا ْسم ِـ
قلَ :ر ِّب ا ْهم ِْٗم ْر ِزمَ ،وٓ َسم ْ٠م َس سمِ ِّ
َ ْ
ْ َ َ َ َ
َ
اًمً ْجدََ َشم ْ ِ
َقم ٌَّ ٍ
٤مسَ :يمَ٤م َن اًمٜمٌََِّّ ُّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -ي ُ٘م ُ
محٜمِل َو ْاه ِد ِين َو ْار ُز ْىمٜمِيل َو َقمي٤مومِٜمِلش.
َلمَ « :ر ِّب ا ْهم ِْٗم ْر ِزم َو ْار َ ْ
قل َسم ْ َ
لم َّ
َر َوا ُه َأ ُسمق َد ُاو َد ).
( )256

(ُ ) 251متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب رومع اًمٞمديـ إذا يمؼم وإذا ريمع وإذا رومع ( ،)737وُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب
رومع اًمٞمديـ طمذو اعمٜمٙمٌلم (.)391
( ) 252قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٕمد سمـ اعمٜمذر ،وي٘م٤مل :قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمد ،وىمٞمؾ :اعمٜمذر سمـ ؾمٕمد سمـ اعمٜمذر ،وىمٞمؾ :اؾمؿ ضمده ُم٤مًمؽ ،وىمٞمؾ :هق
قمٛمرو سمـ ؾمٕمد سمـ اعمٜمذر سمـ ؾمٕمد سمـ ظم٤مًمد سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٛمرو ،وي٘م٤مل :إٟمف قمؿ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد .ؿمٝمد أطمدا وُم٤م سمٕمده .شمقذم ذم آظمر ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م
أو أول ظمالوم٦م يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 794 :شمرع٦م  ،)2888واإلص٤مسم٦م ( 94 /7شمرع٦م .)9787
( )253ؾمٌؼ خترجيف.
( )254صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمال ة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمًجقد قمغم اجلٌٝم٦م وإٟمػ ( ،) 274ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح،
وأصٚمف قمٜمد اًمٌخ٤مري يمت٤مب إذان ،سم٤مب ؾمٜم٦م اجلٚمقس ذم اًمتِمٝمد (.)828
( )255ؾمٌؼ خترجيف.
( ) 256طمًـ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمدقم٤مء سملم اًمًجدشملم ( ،)854ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ.
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ذيمر اعمّمٜمػ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -هٞمئ٦م اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم :ومذيمر هٞمئ٦م اجلٚمقس ،وهل ضمٚمً٦م آومؽماش ،وهيل
أن يٗمرش رضمٚمف اًمٞمنى وجيٚمس قمٚمٞمٝم٤م ،ويٜمّم٥م اًمٞمٛمٜمك واىمٗم٦م ،وجيٕمؾ أص٤مسمٕمٝم٤م ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م ،أو جيٕمؾ سمٓمقن أصي٤مسمٕمٝم٤م
إمم إرض ،وشمٙمقن أـمراومٝم٤م ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م ،وهل هٞمئ٦م ُمٕمرووم٦م ،وهٜم٤م ُمً٤مئؾ:
اعمً٠مًم٦م إومم :ىمقًمفَ « :ر ِّب ا ْهم ِْٗم ْر ِزمش ،ورد ذم طمدي٨م طمذيٗم٦م -ريض اهلل قمٜمف  ،ومٕمٜمد اسمـ ُم٤مضمف واًمٜمً٤مئل أٟمف ؾمٛمع
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ي٘مقلَ « :ر ِّب ا ْهم ِْٗم ْر ِزمش  ،واؾمتٜمٌط وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م وضمقب ىمقل :رب اهمٗمر زم ،وهذا دقم٤مء
( )257

( )258

اهلل -قمز وضمؾ -سم٤معمٖمٗمرة ذم اجلٚمً٦م سملم اًمًجدشملم ،وهق واضم٥م ُمـ واضمٌ٤مت اًمّمالة قمٜمدهؿ :حلدي٨م طمذيٗم٦م -ريض
اهلل قمٜمف.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :هؾ جيقز اًمزي٤مدة قمغم هذا اًمدقم٤مء ذم اجلٚمً٦م سملم اًمًجدشملم؟ هٜم٤مك روايت٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد:
إومم :سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل ٓ :جيقز اًمزي٤مدة ،سمؾ يٙمتٗمك سمام ورد سمف طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس اًمذي ذيمره اعمّمٜمػ ،سمي٠من ي٘ميقل
اعمّمكم :رب اهمٗمر وارمحٜمل واهدين وارزىمٜمل وقم٤مومٜمل ،وٓ جيقز اًمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ومال جيقز أن ي٘مقل :رب اهمٗمير زم
وًمقاًمدي ،وٓ جيقز أن ي٘مقل :رب اهمٗمر ًمٜم٤مٕ :ن هذا ُم٘م٤مم طمٙمٛمف اًمتقىمٞمػ وورد ومٞمف ٟمص ،وجي٥م أن ٟم٘مػ قمٜمده.
اًمث٤مٟمٞم٦مُ :مِمٝمقر ُمذه٥م أمحد ،واًمذي قمٚمٞمف يمثػم ُمـ اعمت٠مظمريـ ،وهق فم٤مهر يمالم اًمِمٞم  ،أٟمف ٓ سم٠مس سم٤مًمزي٤مدة ،وهذا
اًمذي اٟمتٍم هل٤م ص٤مطم٥م (اًمٙمِم٤مف) ،أٟمف ٓ سم٠مس سم٤مًمزي٤مدة قمغم اًمقارد :ومٞمجقز أن شم٘مقل :رب اهمٗمر زم وًمقاًمدي ،وجييقز
أن شم٘مقل :رب اهمٗمر زم وارمحٜمل وارزىمٜمل وقم٤مومٜمل واقمػ قمٜمل ..وٟمحق ذًمؽ ،وًمٙمـ إومم وإطمرى أن شم٠ميت سم٤مًمًيٜم٦م،
وإن يم٤من اًمقىم٧م ـمقيالً ومال سم٠مس أن شمزيد قمغم اًمقارد.

( ) 257طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن سمـ ضم٤مسمر اًمٕمٌزُ .مـ ٟمجٌ٤مء أصح٤مب حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق ص٤مطم٥م اًمن .واؾمؿ اًمٞمامنِ :طم ًْؾ -وي٘م٤مل:
ُطم ًَ ْٞمؾ -اسمـ ضم٤مسمر اًمٕمٌز ،اًمٞمامين ،أسمق قمٌد اهلل ،طمٚمٞمػ إٟمّم٤مرُ ،مـ أقمٞم٤من اعمٝم٤مضمريـ .وأُمف اًمرسم٤مب سمٜم٧م يمٕم٥م سمـ قمدي إٟمّم٤مري٦م .شمقذم ؾمٜم٦م
ؾم٧م وصمالصملم سمٕمد ُم٘متؾ قمثامن .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 138 :شمرع٦م  ،)394وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 746 /1شمرع٦م  ،)1113واإلص٤مسم٦م ( 44/2شمرع٦م
.)1649
( ) 258صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمتٓمٌٞمؼ ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل ذم ىمٞم٤مُمف ذًمؽ ( ،) 1469واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل
سملم اًمًجدشملم ( )897ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمٜمً٤مئل:صحٞمح.
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ِ ِ
ِ
ِ
يٛمق َُم َ٦م إَ َصي٤مسمِ ِعِ) ،ومٝمٞمئي٦م إييدي طمي٤مل اجلٚمًي٦م سميلم
ىمقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :سم٤مؾم ًٓم٤م َيدََ ْيف َقم َغم َومخ َذ ْيف َُم ْْم ُ
اًمًجدشملم أن شمٙمقن اًمٞمدان قمغم اًمٗمخذيـ ُمْمٛمقُم٦م إص٤مسمع ُمًٌقـم٦م ،وإصؾ ذم ذًمؽ أن هيذه اهلٞمئي٦م شمِمي٤مسمف هٞمئي٦م
اًمتِمٝمد ،وىمد صمٌ٧م ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر

( )259

وقمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم

( )261 ()260

-ريض اهلل قمٜمٝمؿ -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف

وؾمٚمؿ -يم٤من يًٌط يده اًمٞمنى ذم اًمتِمٝمد إظمػم ،ومٗمل اجلٚمً٦م سملم اًمًجدشملم شم٠مظمذ احلٙمؿ ٟمٗمًف ،وأُمي٤م اًمٞميد اًمٞمٛمٜميك
وم٘م٤مًمقا ٓ :ينمع ىمٌْمٝم٤م ذم طم٤مل اجلٚمً٦م سملم اًمًجدشملم ،ودًمٞمٚمٝمؿ ذم ذًمؽ أن احلدي٨م اًمذي ورد ذم ىمٌْميٝمام واإلؿمي٤مرة
ُم٘مٞمدً ا سمح٤مل اًمتِمٝمد ،ومدل ذًمؽ قمغم أٟمف ذم همػم اجلٚمً٦م اًمتل ٓ َشم َِم ُّٝمد ومٞمٝم٤م وم٢مٟميف ٓ شم٘ميٌض اًمٞميد،
سم٤مًمِم٤مهد ومٞمٝمام إٟمام ضم٤مء ً
وهذا هق ُمِمٝمقر ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ،وقمغم ذًمؽ وم٢من اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك شمٙمقن ُمًٌقـم٦م ومٞمام ٓ شمِمٝمد ومٞمفُ ،مثؾ :اجلٚمًي٦م سميلم
أيْم٤مٕ :ن احلدي٨م اًمذي ورد ومٞمف اًم٘مٌض -وؾمٞم٠ميت سمٕمد ىمٚمٞمؾُ -م٘مٞميد سمحي٤مل
اًمًجدشملم ،واجلٚمً٦م سملم ؾمجديت اًمًٝمق ً
اًمتِمٝمد.
وهذا ٟمص قمٚمٞمف همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿُ ،مٜمٝمؿ اًمٌٞمٝم٘مل

( )262

ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،وم٘مد ٟمص قمغم أن هذا اًمت٘مٞمٞمد يٕمٛمؾ

سمف ومٞمام ىمٞمد ومٞمف ،ظمال ًوم٤م عمـ رأى أن اًم٘مٌض يٙمقن ؿم٤مُمالً جلٚمً٦م اًمتِمٝمد وجلٚمً٦م اًمدقم٤مء سملم اًمًجدشملم ..وهمػمه٤م.
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممُ ( :صم َّؿ َي ًْ ُج ُدُ اًمثَّ٤مٟمِ َٞم َ٦م َيمَ٤مُٕ َ
ومم).

( ) 259أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب صٗم٦م اجلٚمقس ذم اًمّمالة ويمٞمٗمٞم٦م ووع اًمٞمديـ (.)584
( ) 264قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى اًم٘مرر إؾمدي .أُمف أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ .وًمد قم٤مم اهلجرة ،وطمٗمظ
قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق صٖمػم ،وطمدث قمٜمف سمجٛمٚم٦م ُمـ احلدي٨م .سمقيع سم٤مخلالوم٦م ؾمٜمف أرسمع وؾمتلم قم٘م٥م ُمقت يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م
ومل يتخٚمػ قمٜمف إٓ سمٕمض أهؾ اًمِم٤مم وهق أول ُمقًمقد وًمد ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ سمٕمد اهلجرة وطمٜمٙمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وؾمامه سم٤مؾمؿ ضمده ويمٜم٤مه
سمٙمٜمٞمتفُ .ىمتؾ ذم ع٤مدى إومم ؾمٜم٦م صمالث وؾمٌٕملم ُمـ اهلجرة .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 399 :شمرع٦م  ،)1375اإلص٤مسم٦م ( 89 /4شمرع٦م .)4685
( ) 261أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب صٗم٦م اجلٚمقس ذم اًمّمالة ويمٞمٗمٞم٦م ووع اًمٞمديـ (.)579
( )262اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م ؿمٞم ظمرا ؾم٤من أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اخلنوضمردي ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ .وًمد ؾمٜم٦م أرسمع وصمامٟملم
صمالث ُمئ٦م ذم ؿمٕمٌ٤من وُم٤مت ذم قم٤مذ ع٤مدى إومم ؾمٜم٦م صمامن ومخًلم وأرسمع ُمئ٦م سمٜمٞمً٤مسمقر ،وٟم٘مؾ ذم شم٤مسمقت إمم سمٞمٝمؼ ُمًػمة يقُملمُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف:
"اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" ،و"اخلالومٞم٤مت" .اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 163/18شمرع٦م  ،)86ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ (ص.)87

آداب المشي إلى الصالة
أي :شمٙمقن ؾمجدشمف اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مٕومم ،سمٜمٗمس اهلٞمئ٦م وٓ ومرق ،همػم أن اًمٗم٘مٝم٤مء جيٕمٚمقن ومر ًىم٤م سملم اًمًجدة إومم واًمث٤مٟمٞم٦م
ذم اًمريمٕم٦م اًمقاطمدة :وهل أهنؿ يًتحٌقن أن شمٙمقن اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م أىمٍم ُمـ اًمًجدة إومم ،يمام اؾمتح٥م ذًمؽ سمٕميض
اًمٗم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م ،ومل يرد ذم ذًمؽ ٟمص ،وإٟمام ىم٤مؾمقه قمغم اًمريمٕم٤مت ،ومٙميام شمٙميقن اًمريمٕمي٤مت اًمث٤مٟمٞمي٦م أىمٍمي ُميـ إومم،
ومٙمذًمؽ شمٙمقن اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أىمٍم ُِمـ إومم ،وم٢مهنؿ ىم٤مًمقا :إن اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م شمٙمقن أىمٍم ُميـ اًمًيجدة إومم ،واهلل
أقمٚمؿ سمذًمؽ.
ىم٤مل اًمِمٞم ( :وإِ ْن َؿم٤مء دقم٤م ومِ ِٞمفً :مِ َ٘مقًمِ ِف -ص َّغم اهللُ قم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ« :و َأُم٤م اًمًجقد َوم َ٠م ْيمْثِروا ومِ ِٞمف ُِميـ قم ِ
٤مءَ :وم َ٘م ِٛمي ٌـ َأ ْن
َ اًميدُُّّ َ
َ ََ
َ ْ َ َ َ َ َّ ُّ ُ ُ
َ
ْ
َ
ُ
٤مب ًَم ُٙم ُْؿشَ .ر َوا ُه ُُم ًْ ِٚم ٌؿ ).
ُي ًْتَ ََج َ
( )263

ىمقًمفَ ( :د َقم٤م ومِ ِٞمف) ،أي :ذم اًمًجقد ،وىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :وم َ٘م ِٛم ٌـش ،أي :أطمرى أن يًتج٤مب ًمٙمؿ.
قل ِذم ؾمج ِ
قل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -يمَ٤م َن َي ُ٘م ُ
(و ًَم ُف َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َأ َّن َر ُؾم َ
قد ِه« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ا ْهم ِْٗم ْر ِزم َذ ْٟمٌِْل ُيم َّٚمي ُف:
ُ ُ
ىم٤ملَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ه ُه َو َقمالٟمِٞمَتَ ُفش .
د َّىم ُف َوضم َّٚم ُفَ ،أ َّو ًَم ُف َوآظم َر ُهَّ ،
()264

(و ًَم ُف) ،أي :عمًٚمؿ ،وفم٤مهر يمالم اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -أٟمف جيقز اًمدقم٤مء ذم اًمًجقد سمام ؿمي٤مء ،وهيذا هيق
ىمقًمفَ :
فم٤مهر اًمًٜم٦م ،وم٢من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملُ « :صمؿ يت ََخػم ُِمـ قم ِ
٤مءش  ،ومٔمي٤مهره أن اعميرء ييدقمق سميام ؿمي٤مء ذم
َّ َ َ َّ ُ َ اًمدُُّّ َ
( )265

صالشمف ،وُمِمٝمقر ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م أٟمف ٓ يدقمك ذم اًمًجقد إٓ سمام يمي٤من ُميـ ضمقاُميع اًمٙمٚميؿ أو ُمي٤م ومٞميف ظميػم أظميرة،
ومٞم٘مقًمقن :إذا دقم٤م اعمرء ذم ؾمجقده ،وم٘م٤مل :اًمٚمٝمؿ ارزىمٜمل اًمزوضم٦م احلًٜم٤مء ،وطمٚم٦م ظمياء ،وداسم٦م مهالضمي٦م ،ومي٢من هيذا ٓ

( ) 263أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ىمراءة اًم٘مرآن ذم اًمريمقع واًمًجقد (ُ )479مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس سمٚمٗمظ :وم٤مضمتٝمدوا.
( ) 264أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل ذم اًمريمقع واًمًجقد (ُ )483مـ طمدي٨م أيب هريرة.
(ُ )265مت ٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ُم٤م يتخػم ُمـ اًمدقم٤مء سمٕمد اًمتِمٝمد ( ) 835واًمٚمٗمظ ًمف ،وُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمتِمٝمد
ذم اًمّمالة (ُ )442مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد.

آداب المشي إلى الصالة
جيقزٟٕ :مف ًمٞمس ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ ،وًمٞمس َم٤م ومٞمف صالح أُمر أظمرة ،وفم٤مهر اًمًٜم٦م ضمقازه ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وهق شمرضمٞمح اًمِمٞم
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب

( )266

ذم هذه اعمً٠مًم٦م.

ور َىمدََ ُمٞم ِفُ ،مٕمتَ َِٛمدًً ا َقم َغم ر ْيمٌتَٞم ِفِ :حل ِد ِ
ِ
ي٨م َو ِائ ٍؾ
َؼماَ ،ىم٤مئ ًام َقم َغم ُصدُُ ِ َ ْ ُ ْ
ُ َ ْ َ
ي٘مقل اًمِمٞم ُ ( :صم َّؿ َي ْر َوم ُع َر ْأ َؾم ُف ُُم َٙم ِّ ً
ض َأو َوٕم ٍ
ِ ِ
ػ).
ًمٙم َ ٍؼم َأ ْو َُم َر ٍ ْ ْ

 ،إَِّٓ َأ ْن َي ُِم َّؼ

( )268 ()267

اٟمت٘مؾ سمٕمد ذًمؽ اًمِمٞم عمً٠مًم٦م شمٙمٌػمة آٟمت٘م٤مل اًمتيل شمٙميقن سميلم اًميريمٕمتلم اعمتيقاًمٞمتلم :إومم واًمث٤مٟمٞمي٦م ،أو اًمث٤مًمثي٦م
واًمراسمٕم٦م ،ومٝمٜم٤م يٙمؼم اعمرء ،وصٗم٦م اًمتٙمٌػم ذم شمٙمٌػمات آٟمت٘م٤مل قمٛمق ًُم٤م حمٚمٝم٤م يٙمقن ُم٤م سملم اًمريمٜملم ،أي :ذم اًمٓمرييؼ ُميـ
اًمًجقد إمم اًم٘مٞم٤مم ،وىم٤مل اعمجد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

( )269

يمام ذم (اعمحرر) :إٟمف جي٥م اؾمتٞمٕم٤مب ُم٤م سملم اًمريمٜملم ،وُمِمٝمقر اعمذه٥م أٟمف ٓ

( ) 266اإلُم٤مم اًمِمٞم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمغم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ راؿمد اًمتٛمٞمٛمل احلٜمٌكم اًمٜمجدي اعمّمٚمح اًمٙمٌػم .وًمد وٟمِم٠م وشمٕمٚمؿ
ذم سمٚمدة اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،ورطمؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إمم ٟمقاطمل ٟمجد وُمٙم٦م ،طمتك ص٤مر قم٤معم٤م .أٟمٙمر اعمٜمٙمر ،وىمٛمع اهلل سمف اًمٌدع .اَتد ُمع آل ؾمٕمقد ذم شمقطمٞمد
اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ،وشمقطمٞمد اًمرب -شمٕم٤ممم -طمتك أيدمه٤م اهللً .مف "يمت٤مب اًمتقطمٞمد" ،و"إصقل اًمثالصم٦م" و همػممه٤م يمثػم .وًمد ؾمٜم٦م مخس قمنمة سمٕمد
اعمئ٦م وإًمػ ،وشمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وُمئتلم سمٕمد إًمػ .اٟمٔمر :إؾمالُمٞم٦م ٓ وه٤مسمٞم٦م ًمٚمديمتقرٟ /م٤مس سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ (ص ،)23 :وإقمالم
ًمٚمزريمكم (.)257/6
( ) 267وائؾ سمـ طمجر سمـ ؾمٕمد ،أسمق هٜمٞمدة احليُمل ،أطمد إذاف .يم٤من ؾمٞمد ىمقُمفً .مف ووم٤مدة وصحٌ ٦م ورواي٦م .وٟمزل اًمٕمراق .ومٚمام دظمؾ ُمٕم٤موي٦م
اًمٙمقوم٦م ،أشم٤مه ،وسم٤ميع .يم٤من قمغم راي٦م ىمقُمف يقم صٗملم ُمع قمكم .روى ًمف اجلامقم٦م ،ؾمقى اًمٌخ٤مري .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 756 :شمرع٦م ،)2721
واإلص٤مسم٦م ( 596 /6شمرع٦م .)9146
( ) 268وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب يمٞمػ يْمع ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف ( ،) 838واًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ووع
اًمريمٌتلم ىمٌؾ اًمٞمديـ ذم اًمًجقد ( ،) 268واًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمتٓمٌٞمؼ ،سم٤مب أول ُم٤م يّمؾ إمم إرض ُمـ اإلٟمً٤من ذم ؾمجقده ( ،)1489واسمـ
ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب اًمًجقد ( ،)882ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
( ) 269اًمِمٞم اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،وم٘مٞمف اًمٕمٍم ،ؿمٞم احلٜم٤مسمٚم٦م ،جمد اًمديـ أسمق اًمؼميم٤مت قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٌد اهلل اخلي سمـ حمٛمد
سمـ قمكم احلراين ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م .وًمد ؾمٜم٦م شمًٕملم ومخس ُمئ٦م شم٘مريٌ٤م .شمٗم٘مف ،وسمرع ،واؿمتٖمؾ ،وصٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ ،واٟمتٝم٧م إًمٞمف اإلُم٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف ،ويم٤من
يدري اًم٘مراءات ،وصٜمػ ومٞمٝم٤م أرضمقزة .طم٩م ذم ؾمٜم٦م إطمدى ومخًلم قمغم درب اًمٕمراق ،واٟمٌٝمر قمٚمامء سمٖمداد ًمذيم٤مئف وومْم٤مئٚمف .ىم٤مل قمٜمف طمٗمٞمده
شم٘مل اًمديـ ؿمٞم اإلؾمالم :يم٤من ضمدٟم٤م قمجٌ٤م ذم هد اعمتقن وطمٗمظ ُمذاه٥م اًمٜم٤مس وإيراده٤م سمال يمٚمٗم٦مُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اعمحرر" ،و"اعمٜمت٘مك" .شمقذم
سمحران يقم اًمٗمٓمر ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخًلم وؾم٧م ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 291 /23شمرع٦م  ،)198واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (1 /4
شمرع٦م .)391

آداب المشي إلى الصالة
يٚمزم آؾمتٞمٕم٤مب وهق فم٤مهر اًمًٜم٦مٕ :ن اًمًٜم٦م أن يٙمقن اًمتٙمٌػم طمذ ًوم٤م يم٤مًمًالم ،و َُمـ يم٤من سمٓمٞمئً٤م ذم رومٕميف ًميق اؾميتققمٌف
ُمدا ا ،وٓ يتح٘مؼ ومٞمف احلذف.
وهق حيذف ًمٙم٤من ذم ذًمؽ ا
وىمقًمفَ ( :ىم ِ٤مئ ًام َقم َغم ُصدُُ ِ
ور َىمدََ َُمٞمْ ِفُُ ،م ْٕمتَ َِٛمدًً ا َقم َغم ُر ْيمٌَتَٞمْ ِف) ،هذا هق فم٤مهر طمدي٨م وائؾ ،وأُم٤م آقمتامد قمغم اًمٞمديـ ومي٢من
ًُٛمك هٞمئ٦م اًمٕم٤مضمؾ أو اًمٕم٤مضمز ،وهل ظمالف ُم٤م ُأ ُِمر سمف اعمرء أو ُم٤م ومٕمٚمف اًمٜمٌيل -
احلدي٨م ومٞمف وٕمٞمػ ،وىم٤مًمقا :إن اهلٞمئ٦م ُشم َّ
ُمٕمتٛمدً ا قمغم يديف ،واعمً٠مًم٦م قمغم
يمٌػما أو ذا ُمرض ووٕمػ ،وم٢مٟمف جيقز أن ي٘مقم
ً
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إٓ أن يٙمقن اعمرء ً
ٍّ
يمؾ ومٞمٝم٤م ظمالف.
ومم ،إَِّٓ ِذم َشم ْٙمٌِْ َػم ِة ِ
آؾمتِ ْٗمتَ ِ
اًمر ْيم َٕم َ٦م اًمثَّ٤مٟمِٞمَ َ٦م َيمَ٤مُٕ َ
َ٤مح).
اإل ْطم َرا ِم َو ْ
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممُ ( :صم َّؿ ُي َّم ِّكم َّ
ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء :اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شمٙمقن يم٤مًمريمٕم٦م إومم ،إٓ ذم ُمً٤مئؾ:
اعمً٠مًم٦م إومم :آؾمتٗمت٤مح ،وم٢من اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ يٙمقن ومٞمٝم٤م اؾمتٗمت٤مح ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وًمق ٟمز اعمّمكم آؾمتٗمت٤مح ذم اًمريمٕم٦م
إوممٕ :ن آؾمتٗمت٤مح ؾمٜم٦م ،واًمًٜم٦م ٓ ُشم ْ٘م َ٣مَ ،م٤م يدًمٜم٤م قمغم أٟمف ٓ ينمع إقم٤مدة آؾمتٗمت٤مح ،وًمق ٟمًي٤مه اعميرء ذم اًمريمٕمي٦م
إومم.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :شمٙمٌػمة اإلطمرام ،وم٢من اعمّمكم ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ يٙمؼم شمٙمٌػمة اإلطمرامٕ :ن شمٙمٌػمة اإلطميرام ريميـ،
وأُم٤م ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وُم٤م ذم طمٙمٛمٝم٤م إٟمام يٗمتتحٝم٤م ويٜمت٘مؾ سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمريمـ اًمذي ىمٌٚمف سمتٙمٌػمة آٟمت٘م٤مل ،وهل واضمٌي٦م،
ويؽمشم٥م قمغم ذًمؽ أطمٙم٤مم ُمًٌقـم٦م.
وَم٤م يزاد قمغم ُم٤م ذيمره اًمِمٞم ذم اًمٗمرق سملم اًمريمٕم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م :وهق قمدم آؾمتٕم٤مذة ،وم٢من اًمٗم٘مٝم٤مء ىمد ٟمّمقا قمغم
٤مؾمتَ َِٕم ْذ سمِ٤مهللَِّ﴾  ،ومٝمذا ييدل
أن اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ يًتٕم٤مذ ومٞمٝم٤م ًمٚم٘مراءةٕ :ن اهلل -قمز وضمؾ -ىم٤ملَ ﴿ :وم٢مِ َذا َىم َر ْأ َت ا ًْم ُ٘م ْرآ َن َوم ْ
( )270

قمغم أن هذا قمٜمد آسمتداء ،وم٢مذا أردت اًم٘مراءة وم٤مؾمتٕمذ قمٜمد اًمٌدء ،واعمرء إذا ىمرأ اًم٘مرآن ذم اًمريمٕمي٦م اًمث٤مٟمٞمي٦م صميؿ اؾميتٛمر ذم
صالشمف وم٢مٟمف مل ي٘مٓمٕمف قمـ اًم٘مراءة إٓ ذيمر وقمٌ٤مدة ،ومٚمذًمؽ ىم٤مًمقا ٓ :يًتح٥م آؾمتٕم٤مذة ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وُم٤م سمٕمده٤م.

( )274اًمٜمحؾ.98 :

آداب المشي إلى الصالة
صمؿ جيٚمس ًمٚمتِمٝمد ُمٗمؽمؿم ً٤م ضم٤مقمالً يديف قمغم ومخذيف سم٤مؾمٓم ً٤م أص٤مسمع يناه ُمْمٛمقُم٦م ُمًت٘مٌال ٤م اًم٘مٌٚم٦م ىم٤مسمْم ً٤م ُمـ يٛمٜم٤مه
اخلٜمٍم واًمٌٜمٍم حمٚم٘م ً٤م إ ٤مُمف ُمع وؾمٓم٤مه صمؿ يتِمٝمد ه ًا ويِمػم سمًٌ٤مسمتف اًمٞمٛمٜمك ذم شمِمٝمده إؿم٤مرة إمم اًمتقطمٞمد ويِمػم ي٤م
أيْم٤م قمٜمد دقم٤مئف ذم صالة وهمػمه٤م ًم٘مقل اسمـ اًمزسمػم  :يم٤من اًمٜمٌل  يِمػم سم٠مصيٌٕمف إذا دقمي٤م وٓ حيريمٝمي٤م رواه أسميق داود .
ومٞم٘مقل  :اًمتحٞم٤مت هلل واًمّمٚمقات واًمٓمٞمٌ٤مت اًمًالم قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمٜمٌل ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف اًمًيالم قمٚمٞمٜمي٤م وقميغم قمٌي٤مد اهلل
اًمّم٤محللم أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأؿمٝمد أن حمٛمد ًا قمٌده ورؾمقًمف  ،وأي شمِمٝمد شمِمٝمده َم٤م صح قمـ اًمٜمٌل  ضم٤مز وإومم
ختٗمٞمٗمف وقمدم اًمزي٤مدة قمٚمٞمف وهذا اًمتِمٝمد إول  .صمؿ إن يم٤مٟم٧م اًمّمالة ريمٕمتلم وم٘مط صغم قمغم اًمٜمٌيل  ومٞم٘ميقل  :اًمٚمٝميؿ
صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد  ،وسم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريمي٧م
قمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد  ،وجيقز أن يّمكم قمغم اًمٜمٌل َ م٤م ورد  .وآل حمٛمد أهؾ سمٞمتيف وىمقًميف " :اًمتحٞمي٤مت" أي
عٞمع اًمتحٞم٤مت هلل شمٕم٤ممم اؾمتح٘م٤مىم ً٤م وُمٚمٙم ً٤م "واًمّمٚمقات" اًمدقمقات "واًمٓمٞمٌ٤مت" إقمامل اًمّم٤محل٦م ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف حي َّٞمك وٓ
يًٚمؿ قمٚمٞمف ٕن اًمًالم دقم٤مء  .ودمقز اًمّمالة قمغم همػم اًمٜمٌل ُ مٜمٗمرد ًا إذا مل يٙمثر ومل شمتخذ ؿميٕم٤مر ًا ًميٌٕمض اًمٜمي٤مس ،أو
ي٘مّمد ٤م سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م دون سمٕمض  ،وشمًـ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل  ذم همػم اًمّمالة وشمت٠ميمد شم٠ميمد ًا يمثػم ًا قمٜمد ذيمره  .وذم
يؽ ُِميـ ومِتْٜمَ ِ
اب َضم َٝمٜمَّ ََّؿ و ُِم ْـ َقم َذ ِ
يقم اجلٛمٕم٦م وًمٞمٚمتٝم٤م  ،ويًـ أن ي٘مقل ( :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِّين َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُِم ْـ َقم َذ ِ
اب ا ًْم َ٘م ْ ِؼم َو َأ ُقمق ُذ سمِ َ
َي٦م
ْ
اعمَْحٞم٤م واعمَْام ِ
ِ
ت َو َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُِم ْـ ومِ ْتٜمَ َِ٦م اعمَْ ًِ ِ
يػم ُِمي ْـ
ٞمح اًمدََّّ َّضم٤مل) وإن دقم٤م سمٖمػم ذًمؽ َم٤م ورد ومحًيـ ً .م٘مقًميف ُ ( : صم َّ
َْ َ َ
يؿ َي َت ََخ َّ ُ
قم ِ
٤مء َأ ْقم َجٌَ ُف إِ ًَمٞمْ ِف ) ُم٤م مل يِمؼ قمغم ُم٠مُمقم ،وجيقز اًمدقم٤مء ًمِمخص ُمٕملم ًمٗمٕمٚمف  ذم دقم٤مئف ًمٚمٛمًتْمٕمٗملم سمٛمٙمي٦م  ،صميؿ
اًمدُُّّ َ
يًٚمؿ وهق ضم٤مًمس ُمٌتدئ ً٤م قمـ يٛمٞمٜمف ىم٤مئال اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وقمـ يً٤مره يمذًمؽ وآًمتٗم٤مت ؾمٜم٦م  ،ويٙميقن قميـ
يً٤مره أيمثر ،سمحٞم٨م ُيرى ظمده وجيٝمر إُم٤مم سم٤مًمتًٚمٞمٛم٦م إومم وم٘مط وينمه٤م همػمه  ،ويًـ طمذومف وهق قمدم شمٓمقيٚمف أي ٓ
يٛمد صقشمف ويٜمقي سمف اخلروج ُمـ اًمّمالة ويٜمقي سمف أيْم ً٤م اًمًالم قمغم احلٗمٔم٦م وقمغم احل٤مضيـ وإن يم٤مٟم٧م اًمّمالة أيمثر
ُمـ ريمٕمتلم هنض ُمٙمؼم ًا قمغم صدور ىمدُمٞمف إذا ومرغ ُمـ اًمتِمٝمد إول ،وي٠ميت سمام سم٘مك ُمـ صالشمف يمام ؾمٌؼ إٓ أٟمف ٓ جيٝمر
وٓ ي٘مرأ ؿمٞمئ ً٤م سمٕمد اًمٗم٤مَت٦م وم٢من ومٕمؾ مل يٙمره صمؿ جيٚمس ذم اًمتِمٝمد اًمث٤مين ُمتقريم ً٤م يٗمرش رضمٚمف اًمٞمنيى ويٜمّمي٥م اًمٞمٛمٜميك
وخيرضمٝمام قمـ يٛمٞمٜمف.
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ىم٤مل اًمِمٞم ُ ( :صمؿ َ ِ ِ
ِ
يٛمق َُم ً٦م ُُم ًْيتَ ْ٘مٌِ ً
ال ِ َي٤م
نيا ُه َُم ْْم ُ
َّ ْ
جيٚم ُس ًمٚمتَّ ََِّم ُّٝمد ُُم ْٗم َؽم ًؿم٤مَ ،ضم٤مقمالً َيدََ ْيف َقم َغم َومخ َذ ْيفَ ،سم٤مؾم ًٓم٤م َأ َصي٤مسمِ َع ُي ْ َ
ِ
ِ
ا ًْم ِ٘مٌ َٚم َ٦مَ ،ىم٤مسمِ ًْم٤م ُِمـ ي ِٛمٞمٜمِ ِف ْ ِ
ِ
يػم سمِ ًَيٌَّ٤م َسمتِ ِف ا ًْمٞمُ ْٛمٜمََيك ِذم َشم ََِمي ُّٝم ِد ِه
ْ َ
ْ
هاَ ،و ُيِم ُ
ٍْمُ ،حم َ ِّٚم ً٘م٤م إ ْ َ٤م َُم ُف َُم َع ُو ْؾم َٓم٤م ُهُ ،صم َّؿ َيتَ ََِم َّٝمدُُ ا
ٍْم َوا ًْمٌِٜمْ َ َ
اخلٜمْ َ َ

آداب المشي إلى الصالة
ٞمد ،وي ِِمػم ِ ٤م َأي ًْم٤م ِقمٜمْْدََ د َقم ِ٤مئ ِف ِذم اًمّم ِ
ِ ِ
الة َو َهم ْ ِ
اًمز َسم ْ ِػمَ :يمَ٤م َن اًمٜمٌََِّّ ُّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ-
َػم َه٤مً :مِ َ٘م ْق ِل ا ْسم ِـ ُّ
َّ
ُ
إِ َؿم َ٤مر ًة إِ َمم اًمتَّ َّْقطم َ ُ ُ َ ْ
ِِ
ِ
حي ِّر ُيم َٝم٤م) .
ُيِم ُػم ِسم ُ٠م ْص ٌُٕمف إِ َذا َد َقم٤م َوٓ ُ َ
( )271

هذه اجلٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م ُمً٤مئؾ:
جي ِٚم ُس ًمِٚمتَّ ََِّم ُّٝم ِد ُُم ْٗم َ ِؽم ًؿم٤م) ،ؾمٞم٠ميت ُمٕمٜم٤م أن اًمتِمٝمد اًمث٤مين ،يٙمقن ومٞمف اعمّميكم ُمتقر ًيمًي٤م ،وؾميت٠ميت
اعمً٠مًم٦م إومم :ىمقًمفْ َ ( :
صٗم٦م اًمتقرك ،أُم٤م صٗم٦م اًمتِمٝمد وم٘مد ؾمٌؼ سمٞم٤مهن٤م ذم اجلٚمً٦م سملم اًمًجدشملم ،وُمِمٝمقر ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحيد أن آوميؽماش
يٙمقن ذم يمؾ شمِمٝمد ًمٞمس سمٕمده ؾمالم ،وإُم٤م إن يم٤من اًمتِمٝمد يتٌٕمف ؾمالم وم٢مٟمف يتقرك ًمف ،ودًمٞمٚمٝمؿ ذم ذًمؽ طمدي٨م أيب محٞمد
اًمً٤مقمدي -ريض اهلل قمٜمف -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -شمقرك ذم اًمتِمٝمد إظمػم  ،ىمي٤مًمقا :وٓ يٙميقن اًمتِميٝمد
( )272

أظمػما إٓ إذا ؾمٌ٘مف شمِمٝمد ُمـ ضمٜمًيف ،وعٕميقا سميذًمؽ سميلم طميدي٨م أيب محٞميد وطميدي٨م قم٤مئِمي٦م -ريض اهلل قمٜمٝمي٤م -ذم
ً
اًمتِمٝمد  ،وهذا ُمِمٝمقر ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ،واظمتٞم٤مر اًمِمٞم حمٛمد ،وقمٚمٞمف يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعمً٠مًم٦م.
( )273

اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ووع اًمٞمديـ قمغم اًمٗمخذيـ ذم طم٤مل اًمتِمٝمد ،واًمتِمٝمد إول واًمتِمٝمد اًمث٤مين طمٙمٛمٝمام ؾمقاء :ومتُُجٕمؾ
اًمٞمد اًمٞمنى قمغم اًمٗمخذ َمدودة إص٤مسمع ُمْمٛمقُم٦م ،وأُمي٤م اًمٞميد اًمٞمٛمٜميك وم٢مهني٤م شمٙميقن ُم٘مٌقوي٦م ،وإٟميام حيٚميؼ سم٤مإل ي٤مم
واخلٜمٍم ،وأُم٤م اًمِم٤مهد وم٢مٟمف يِمػم سمف إؿم٤مر ًةً ،واًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف يِمػم وحيٚمؼ سم٤مإلصٌٕملم أظمريـ ُم٤م صمٌ٧م ذم احلدي٨م قمٌد
اهلل سمـ اًمزسمػم وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ -طمٚميؼ سم٢م ٤مُميف اًمقؾميٓمك وأؿمي٤مر
يًػما.
سمًٌ٤مسمتف  ،وأؿم٤مر أي :ضمٕمٚمٝم٤م ُمرشمٗمٕم٦م ؿمٞمئً٤م ً
()274

( ) 271أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اإلؿم٤مرة ذم اًمتِمٝمد ( ،) 989واًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمًٝمق ،سم٤مب سمًط اًمٞمنى قمغم اًمريمٌ٦م ( ،)1274ىم٤مل
إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ووٕمٞمػ أيب داود :طمدي٨م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من يِمػم سم٠مصٌٕمف  )...ؿم٤مذ سم٘مقًمف" :و ٓ حيريمٝم٤م "( ،طمدي٨م
أٟمف رأى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يدقمق يمذًمؽ و ).....صحٞمح (طمدي٨م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يِمػم سم٠مصٌٕمف .)....
( )272ؾمٌؼ خترجيف.
( ) 273أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م جيٛمع صٗم٦م اًمّمالة وُم٤م يٗمتتح سمف وخيتؿ (.)498
( )274ؾمٌؼ خترجيف.

آداب المشي إلى الصالة
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :أٟمف يًتح٥م َتريؽ اإلصٌع قمٜمد اًمدقم٤مء :ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م صمٌ٧م ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ،وإؾمٜم٤مده
ضمٞمد ،أٟمف ىم٤مل :يم٤من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ي٘مٌض اإل ٤مم واًمقؾمٓمك ،وحيرك ؾمٌ٤مسمتف يدقمق ٤م ،وىمقل اسمـ قمٛمر -
ريض اهلل قمٜمف :حيرك ؾمٌ٤مسمتف ويدقمق ٤م ،هذا إؾمٜم٤مده ضمٞمد ،وطمًٜمف همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ُمت٘مدُمٞمٝمؿ وُمت٠مظمرهيؿ:
َم٤م يدل قمغم أن اًمًٜم٦م َتريؽ اًمًٜم٦م طم٤مل اًمدقم٤مء.
اعمً٠مًم٦م اًمراسمٕم٦م :أهن٤م َتريؽ اإلصٌع طم٤مل اًمدقم٤مء ،ويٙمقن ذم ُمقوٕملم:
حمٛمدً ا رؾميقل اهلل ،وذًميؽ ذم اًمتحٞمي٤مت،
اعمقوع إول :طم٤مل اًمتِمٝمد ،وهق ىمقل اعمرء :أؿمٝمد أٓ إًمف إٓ اهلل ،وأن ً
واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :أ ْوم َْم ُؾ َُم٤م َد َقم ْق ُت َأ َٟمَ٤م َواًمٜمٌََِّّٞمُّق َن ُِم ْـ َىمٌْ ِكم َٓ :إِ ًَم َف إَِّٓ اهللَُُ ،و ْطمدََ ُه
َٓ َ ِ
ذ َ
يؽ ًَم ُفش  ،ومًٛمك اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمِمٝم٤مدة دقم٤مء :ومدًمٜم٤م ذًمؽ قمغم أٟميف َتيرك اإلصيٌع قمٜميد ذيمير
( )275

اًمِمٝم٤مدشملم.
اعمقوع اًمث٤مين :قمٜمدُم٤م يدقمق اهلل -قمز وضمؾ -سمً١مال رء ُمـ اًمدقم٤مء ُمٓمٚم ً٘م٤م ،واًمذي يٙمقن ومٞمف :اًمٚمٝمؿ ،أي :ي٤م اهلل،
واًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف حيرك اإلصٌع ذم هذيـ اعمقوٕملم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من يدقمق
٤م  ،ويدقمق ٤م ،أي :حيريمٝم٤م ًمٚمدقم٤مء.
( )276

ِ
ها)ٕ :ن إصؾ أٟميف ٓ جيٝمير ذم اًمّميالة إٓ ُمي٤م يمي٤من اعم٘مّميقد ُمٜميف
اعمً٠مًم٦م اخل٤مُمً٦م :ىمقل اًمِمٞم ُ ( :صم َّؿ َي َت ََِم َّٝمدُُ ا
اإلقمالم :يم٤مًمتٙمٌػم اًمتًٚمٞمؿ ..وٟمحق ذًمؽ ،أو ُم٤م يم٤من ُمـ اًم٘مراءة ،واًمتِمٝمد ًمٞمس ُمـ ذًمؽ.
أُم٤م ىمقل اسمـ اًمزسمػم -ريض اهلل قمٜمف -يم٤من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يِمػم سم٢مصٌٕمف إذا دقم٤م وٓ حيريمٝم٤م  ،أي:
( )277

ذم هم٤مًم٥م اًمتِمٝمد ،وأصمٌ٧م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمامَ -تريٙمٝم٤م طم٤مل اًمدقم٤مء.

( ) 275طمًـ :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب ذم دقم٤مء يقم قمروم٦م ( ) 3585سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ،وىم٤مل طمدي٨م همري٥م ،ىم٤مل
إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :طمًـ.
( )276ؾمٌؼ خترجيف.
( )277ؾمٌؼ خترجيف.
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اعمتـ:
ي٘مقل اًمِمٞم َ ( :ومٞمَ ُ٘م ُ
اًمًيال ُم
اًمًال ُم َقم َٚمٞمْ َؽ َأ ُّ َهي٤م اًمٜمٌََِّّ ُّل َو َر ْ َ
ات َواًم َّٓمٞمٌَِّ ُ
اًمّم َٚم َق ُ
قل :اًمتَّ ِحٞمَّ ُ
٤مت هللَِِ ،و َّ
مح ُ٦م اهللِ َو َسم َر َيمَ٤م ُشمُي ُفَّ ،
٤متَّ ،
٤مد اهللِ اًمّم ِ
َقم َٚمٞمٜمََ٤م و َقم َغم ِقمٌ ِ
لمَ ،أ ْؿم َٝمدُُ َأ ْن ٓ إِ ًَم َف إَِّٓ اهللَُُ ،و َأ ْؿم َٝمدُُ َأ َّن ُحم َ َّٛمدًً ا َقمٌْدُُ ُه َو َر ُؾمق ًُم ُف َ ،و َأ ُّي َشم ََِم ُّٝم ٍد َشم ََِم َّٝمدََ ُه َِم َّ٤م َص َّح
٤محل َ
َّ
َ
ْ َ
( )278

َقم ِـ اًمٜمٌََِّّ ِّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -ضم َ٤مزَ ،وإَ ْو َمم َ ْ
اًمز َي٤م َد ِة َقم َٚم ْٞم ِفَ ،و َه َذا اًمتَّ ََِّم ُّٝم ُدُ إَ َّو ُل).
خت ِْٗمٞم ُٗم ُف َو َقمدََ ُم ِّ
هذه اجلٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م ُمً٤مئؾ:

(و َأ ُّي َشم ََِم ُّٝم ٍد َشم ََِم َّٝمدََ ُه َِم َّ٤م َص َّح َقم ِـ اًمٜمٌََِّّ ِّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -ضم َ٤مز)،
اعمً٠مًم٦م إومم :ىمقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ :
وم٘مد ورد قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم صٗم٦م اًمتِمٝمد صٗم٤مت ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره اًمِمٞم  ،واظمت٤مره اًمٗم٘مٝم٤مء ،وهق
اًمّمٞمٖم٦م اعمت٘مدُم٦م ،وأي صٞمٖم٦م ُمـ اًمّمٞمغ اًمتل وردت قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذيمره٤م اعمّمكم صح٧مٟٕ :مف ُمـ
اظمتالف اًمتٜمقع ،وًمٙمـ هٜم٤م ٓ سمد ُمـ اًمتٜمٌف إمم أٟمف ٓ جيقز اًمتٚمٗمٞمؼ سملم إدقمٞم٦م ،ومال ي٠ميت ؿمخص ويزيد ُميـ دقمي٤مء ورد
ومٞمْمٞمٗمف ًمدقم٤مء آظمرٕ :ن هذا ُمـ اًمتٚمٗمٞمؼ ذم إدقمٞم٦م وهذا همػم ُمنموع ،وىمد ذيمرٟم٤م أٟمف جيقز ذم إومٕم٤مل دون إىميقال،
وإٟمام خيت٤مر صٞمٖم٦م أطمد هذه اًمّمٞمغ دون اجلٛمع سمٞمٜمٝم٤م.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن إومم اًمتخٗمٞمػ ذم اًمتِمٝمد إول ،وقمدم اإلـم٤مًم٦م ومٞمف ،وهذه هل اًمًٜم٦م :عم٤م صمٌ٧م أن اًمٜمٌل -صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من ٓ يٓمٞمؾ اًمتِمٝمد إول ،وإٟمام يم٤من يّمٚمٞمف ظمٗمٞم ًٗم٤م .
( )279

اًمز َي٤م َد ِة َقم َٚمٞمْ ِف) ،يِمػم اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕمي٤ممم -إمم أن اًمزيي٤مدة
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :ىمقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :و َقمدََ ُم ِّ
قمغم اًمتحٞم٤مت ذم اًمتِمٝمد إول ومٞمٝم٤م ظمالف ،وم٢من ُمِمٝمقر ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م أٟمف ٓ جيقز ُمٓمٚم ً٘م٤م اًمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م ،ومال ُي َّ
ّمغم قمغم
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم اًمتِمٝمد إول ،وٓ ُيدْْ َقمك ومٞمف ،وإٟمام ُيٙمتَ َٗمك سم٤مًمتحٞم٤مت.

(ُ ) 278متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُمـ ؾمٛمك ىمقُم٤م أو ؾمٚمؿ ذم اًمّمالة قمؾ همػمه ( ،)1242وُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب
اًمتِمٝمد ذم اًمّمالة (ُ )442مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد.
( )279وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ( ،) 3656وأسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم ختٗمٞمػ اًم٘مٕمقد ( ،) 995واًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم
ُم٘مدار اًم٘مٕمقد ذم اًمريمٕمتلم إوًمٞملم ( ،) 366واًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمتٓمٌٞمؼ ،سم٤مب اًمتخٗمٞمػ ذم اًمتِمٝمد إول (ُ )1176مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ
ُمًٕمقد ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
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وًمذًمؽ ي٘مقًمقن :إٟمف ىمد اٟمٕم٘مد اإلع٤مع قمٚمٞمف ،واًمٓمح٤موي

( )280

طمٙمك اإلع٤مع سم٠مٟمف ٓ جيقز اًمزيي٤مدة قميغم اًمتحٞمي٤مت ذم

اًمتِمٝمد إول ،وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ :إٟمف جيقز اًمزي٤مدة قمٚمٞمف سم٤مًمّمالة قمغم اًمٜمٌل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ ،وهيذا هيق
اظمتٞم٤مر اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ  ،وىمد أـم٤مل ذم هذه اعمً٠مًم٦م وم٘م٤مل :إٟمف جيقز ،وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمقضمقب ،وًمٙمـ إومم
( )281

اًم٘مقل سم٤مجلقاز ،وهق اظمتٞم٤مر اًمِمٞم قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز

( )282

-رمحف اهلل شمٕم٤ممم.

وم٢من يمالم اًمِمٞم هٜم٤م قمٜمدُم٤م ىم٤ملَ ( :وإَ ْو َمم َ ْ
خت ِْٗمٞم ُٗم ُف َو َقمدََ ُم اًم ِّز َي٤م َد ِة َقم َٚم ْٞم ِف) ،يِمػم ًمٚمخالف ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،ويم٠من اًمِمٞم
خيت٤مر أن إومم قمدم اًمزي٤مدة ،وهذا هق إصحٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من إذا ضمٚمس ًمٚمتِمٝمد إول ،ضمٚمس
ضمٚمقؾم٤م هي ًٕم٤م َم٤م يدًمٜم٤م قمغم أٟمف مل يٙمـ يٓمٞمؾ اًمدقم٤مء ،وقمغم ذًمؽ وم٢من اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن :إذا يم٤من اعمرء ُم٠مُمق ًُم٤م وأـم٤مل اإلُم٤مم
ً
اجلٚمقس ذم اًمتِمٝمد إول ،وم٢مٟمف يٙمرر اًمتحٞم٤مت ،وٓ يّمكم قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿٟٕ -ميف ٓ ينميع اًمزيي٤مدة
قمٚمٞمٝم٤م.

( )284اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ اًمٙمٌػم ،حمدث اًمدي٤مر اعمٍمي٦م ووم٘مٞمٝمٝم٤م ،أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اعمٚمؽ ،إزدي احلجري
ؿم٤مومٕمٞم٤م صمؿ
اعمٍمي اًمٓمح٤موي احلٜمٗمل ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػُ ،مـ أهؾ ىمري٦م ـمح٤م ُمـ أقمامل ُمٍمُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م شمًع وصمالصملم وُمئتلم .سمدأ طمٞم٤مشمف
ً
َتقل إمم احلٜمٗمٞم٦م واٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م أص ح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٛمٍم .سمرز ذم قمٚمؿ احلدي٨م وذم اًمٗم٘مف ،وشمٗم٘مف سم٤مًم٘م٤ميض أمحد سمـ أيب قمٛمران احلٜمٗمل،
وعع وصٜمػ .ىم٤مل اسمـ يقٟمس :يم٤من صم٘م٦م صمٌت٤م وم٘مٝمٞم٤م قم٤مروم٤م مل خيٚمؼ ُمثٚمفً .مف ُم١مًمٗم٤مت ضمٞم٤مدُ :مٜمٝم٤م" :ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر" ،و"ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر".
ُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 27 /15شمرع٦م  ،)15واجلقاهر اعمْمٞم٦م ( 271 /1شمرع٦م .)244
( ) 281حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي ،اًمٕم٤مرف.
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمٌ٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة ،وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف
اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞم اإلؾمالم اسمـ َّ
شمقاًمٞمػ طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد"  .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخًلم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م
واًمٜمٝم٤مي٦م ( ،)523 /18واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 174 /5شمرع٦م .)644
( ) 282قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اسمـ سم٤مز .اًمِمٞم اًمٕمالُم٦م اًمداقمٞم٦م اًمٗم٘مٞمف اًمزاهد .وًمد ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م صمالصملم
وصمالث ُمئ٦م وأًمػ سمٛمديٜم٦م اًمري٤مض ،ويم٤من سمّمػما صمؿ أص٤مسمف ُمرض اجلدري اعمٜمتنم ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ،ووٕمػ سمٍمه صمؿ وم٘مده قم٤مم مخًلم وصمالث
ُمئ٦م وأًمػ .طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمٌؾ ؾمـ اًمٌٚمقغ ،صمؿ ضمد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٕمٚمامء ذم اًمري٤مض ،وعم٤م سمرز ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمٚمٖم٦مُ :قملم ذم
اًم٘مْم٤مء .وؿمٖمؾ اإلومت٤مء إمم أن ُم٤مت -رمحف اهلل -ىمٌٞمؾ ومجر اخلٛمٞمس ذم اًمً٤مسمع واًمٕمنميـ ُمـ اعمحرم ؾمٜم٦م قمنميـ وأرسمع ُمئ٦م وأًمػُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف:
"اًمٗمقائد اجلٚمٞم٦م ذم اعمٌ٤مطم٨م اًمٗمروٞم٦م" ،و"اًمتح٘مٞمؼ واإليْم٤مح ًمٙمثػم ُمـ ُمً٤مئؾ احل٩م واًمٕمٛمرة واًمزي٤مرة" ،وهمػمه٤م يمثػم .اٟمٔمر :قمٚمامء وُمٗمٙمرون
قمرومتٝمؿ عمحٛمد اعمجذوب ( ،) 77/1وًمف شمرع٦م ُمققمٌ٦م ذم ُمقىمٕمف قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
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اعمً٠مًم٦م اًمراسمٕم٦م :ىمقًمفَ ( :و َه َذا ُه َق اًمتَّ ََِّم ُّٝم ُدُ إَ َّو ُل) ،ي٘مّمد سمف اًمذي ي٘م٤مسميؾ اًمتِميٝمد إظميػم :ومي٢من ُمِميٝمقر ُميذه٥م
احلٜم٤مسمٚم٦م أن اًمتِمٝمد إول هق اًمذي يتٌٕمف شمِمٝمد أظمػم.
ِ
اًمّمال ُة َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
َلم َوم َ٘م ْط َص َّغم َقم َغم اًمٜمٌََِّّ ِّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ).
ىم٤مل اًمِمٞم ُ ( :صم َّؿ إِ ْن َيمَ٤م َٟمَ٧م َّ
هذا هق ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م ،وُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م أن اًمتِميٝمد إول يِميٛمؾ اًمتِميٝمد ُمي٤م ًميٞمس سمٕميده ؾميالم ذم اًمرسم٤مقمٞمي٦م
واًمثالصمٞم٦م ،ويِمٛمؾ اًمثٜم٤مئٞم٦م ،وم٢من اًمثٜم٤مئٞم٦م إذا يم٤من سمٕمده٤م ؾمالم وم٢مٟمف يٚمح٘مقن هذه اجلٚمً٦م سم٤مجلٚمً٦م اًمتل شمٙمقن سميلم اًمريمٕمي٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م.
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّؽ َمحِٞمدٌٌ َ ِجمٞمدٌٌ َ ،و َسم ِ
ىم٤مل اًمِمٞم َ ( :وم َٞم ُ٘م ُ
ٞمؿ ،إِ َّٟم َ
٤مر ْك َقم َغم
قل :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َص ِّؾ َقم َغم ُحم َ َّٛمد َو َقم َغم آل ُحم َ َّٛمدَ ،يم ََام َص َّٚم ْٞم َ٧م َقم َغم آل إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
ُحم َٛم ٍد َو َقم َغم ِ
اهٞمؿ ،إِ َّٟم َ ِ ِ
قز َأ ْن ُي َّم ِّ َكم َقم َغم اًمٜمٌََِّّ ِّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ-
جي ُ
آل ُحم َ َّٛم ٍدَ ،يم ََام َسم َ٤مر ْيم َ
َّؽ َمحٞمدٌٌ َجمٞمدٌٌ َ ،و َ ُ
ْ٧م َقم َغم آل إِ ْسم َر َ
َّ
َِم َّ٤م َو َر َد).
( )283

اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ريمـ ُمـ أريم٤من اًمّمالة ،وهذا ُمـ ُمٗم٤مريد ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحدً :ميذًمؽ
ي٘مقل سمٕمض اًمٜم٤مس :إٟمٙمؿ شمٌٖمْمقن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ!! وم٘م٤مل اًمِمٞم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقهي٤مب :يمٞميػ ٟمٌٖمْميف
وُمـ ُمٗم٤مريد ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد اًمتل مل ي٘مؾ ٤م همػمه ُمـ إئٛم٦م أن اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ريمـ؟!
وم٤مًمّمالة قمغم اًمٜمٌل ريمـ :واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أن اًمّمح٤مسم٦م ؾم٠مًمقا اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ -ىمي٤مًمقا :ىميد قمرومٜمي٤م
يمٞمػ ٟمًٚمؿ قمٚمٞمؽ ،ومٙمٞمػ ٟمّمكم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل؟ واًمًالم قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم اًمتحٞم٤مت ريميـ،
وم٠مظمذت اًمّمالة احلٙمؿ ٟمٗمًفٕ :هنؿ ىمرٟمقا سمٞمٜمٝمام ذم طمدي٨م واطمدَ ،م٤م يدل قمٚمٞمف هذه اجلٛمٚم٦م أو ُمـ ُمً٤مئؾ هذه اجلٛمٚم٦م،
أن اًمّمالة اإلسمراهٞمٛمٞم٦م قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وردت ومٞمٝم٤م صٞمغ ُمتٕمددة :ومٛمٜمٝم٤م :اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم

(ُ ) 283متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن ،سم٤مب ىمقًمف إن اهلل وُمالئٙمتف يّمٚمقن قمغم اًمٜمٌل ( ،)4797وُمًٚمؿ يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب
اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ )446( -مـ طمدي٨م يمٕم٥م سمـ قمجرة.

آداب المشي إلى الصالة
آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ  ،وذم سمٕمْمٝم٤م :قمغم آل إسمراهٞمؿ ،وطمده٤م سمدون اًمّمالة قمغم إسمراهٞمؿ
()284

قمٚمٞمف اًمًالم -وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمّمٞمغ اًمٙمثػمة ،ويمٚمٝم٤م وردت وضم٤موزت اًمٕمنم صٞمغ.وهٜم٤م ُمً٠مًم٦م وهل أن اًمّمالة اإلسمراهٞمٛمٞم٦م أومْمؾ صٞمغ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مٓمٚم ً٘م٤م ،ؾميقاء ذم
اًمّمالة أو ظم٤مرضمٝم٤م ،ومٚمق أراد اُمرؤ أن يّمكم قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ظم٤مرج اًمّمالة سم٠مومْمؾ صٞمغ اًمّمٚمقات:
وم٢مٟمف يّمكم سم٤مًمّمالة اإلسمراهٞمٛمٞم٦م ،وإن مل يٙمـ ومٞمٝم٤م ؾمالم قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وم٢من اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
ِ ِ ِ ِ
وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َّن ُِمـ َأ ْوم َْم ِؾ َأي ِ٤مُم ُٙمُؿ يقم ْ ِ
اًمّمالَ َِة َقم َ َّكمش  ،وم٠مومْمؾ صٞمٖم٦م ًمٚمّمالة قمغم اًمٜمٌل -
اجل ُٛم َٕم٦مَ ،وم َ٠م ْيمْث ُروا ومٞمف ُم َـ َّ
ْ
َّ ْ َ ْ َ ُ
( )285

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يقم اجلٛمٕم٦م ،وأن شمٙمقن سم٤مًمّمالة اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اًمتل ُشمُذيمر ذم اًمّمالة.
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :و ُآل ُحم َ َّٛم ٍد َأ ْه ُؾ َسمٞمْتِ ِف).
ُمـ هؿ آل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ هذه ومٞمٝم٤م ظمالف ـمقيؾ سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،اظمت٤مر اإلُم٤مم أمحد أن آل اًمٜمٌل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هؿُّ :
يمؾ شم٘مل ،ورووا ذم ذًمؽ طمديثً٤م ،وذيمره سمٕمض وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚمي٦م :وميرواه متي٤مم اًميرازي
(ومقائده) أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ؾمئؾَُ :مـ آ ًُم ُؽ؟ ىم٤ملُ « :يم ُُّؾ َشم َِ٘م ٍّلش  ،وًمٙمـ هٜم٤مك ُمٕمٜمك ظم٤مصٔ ،ل اًمٜمٌل -
( )286

ذم

( )287

( ) 284أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء ،سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم واختذ اهلل إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمال (ُ )3374مـ طمدي٨م يمٕم٥م سمـ قمجرة.
( )285صحٞمح :أظمرضمف أمحد ( ،) 16162وأسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ يقم اجلٛمٕم٦م وًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م ( ،)1447واًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب
إيمث٤مر اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،) 1274( -واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ذم ومْمؾ اجلٛمٕم٦م ()1485
سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م أوس سمـ أوس ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 286مت٤مم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌجكم اًمرازي صمؿ اًمدُمِم٘مل .اإلُم٤مم احل٤مومظ ،اعمٗمٞمد اًمّم٤مدقُ ،مـ طمٗم٤مظ احلدي٨مُ ،مٖمريب
إصؾ ،وًمد سمدُمِمؼ ؾمٜم٦م صمالصملم وصمالث ُمئ٦م .يم٤من حمدث دُمِمؼ ذم قمٍمه .شمقذم ؾمٜم٦م أرسمع قمنمة وأرسمع ُمئ٦مً .مف يمت٤مب "اًمٗمقائد" ،صمالصمقن ضمزءا،
ذم احلدي٨مُ ،مٜمف ضمزء خمٓمقط وُمٜمف إول واًمث٤مين واًمث٤مًم٨م واًمراسمع ،خمٓمقـم٤مت ذم ُمٙمتٌ٦م زهػم اًمِم٤مويش سمٌػموت .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء
( ،)289 /17واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 245 /14شمرع٦م .)2546
( ) 287وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ( ) 2987وىم٤مل :وهذا ٓ حيؾ آطمتج٤مج سمٛمثٚمف ،واًمٓمؼماين ذم إوؾمط ( ،)3332ومت٤مم اًمرازي
ذم ومقائده (ُ ) 1567مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،ىم٤مل اسمـ طمجر :أظمرضمف اًمٓمؼماين وًمٙمـ ؾمٜمده واه ضمدا .ومتح اًمٌ٤مري  ،161/11ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم
اًمْمٕمٞمٗم٦م وٕمٞمػ ضمدا (.)1344

آداب المشي إلى الصالة
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهؿ :أهؾ سمٞمتف ُمـ أزواضمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ -وُمـ ذريتف ،و َُمـ يم٤من ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ،
أي :اًم َت َ٘مك اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ؿ ذم اًمٜمً٥م ذم ضمده اًمراسمع ه٤مؿمؿ ،ومجامهػم اعمت٠مظمريـ قمغم أهنؿ يدظمٚمقن ذم
آًمف سمٞم٧م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ِ
ي٤ممم ِ
ِ ِ
ِ
ات،
ات :اًميدََّّ َقم َق ُ
اًمّمي َٚم َق ُ
ي٘مقل اًمِمٞم َ ( :و َىم ْق ًُمي ُف :اًمتَّ َِّح َّٞم ُ
اؾميت ْح َ٘م٤م ًىم٤م َوُم ْٚم ًٙمًي٤مَ ،و َّ
ي٤متَ ،أ ْيَ :عٞمي ُع اًمتََّّح َّٞمي٤مت هللِ َشم َٕم َ ْ
ِ
ِ
اًمّمال ُة َقم َغم َهم ْ ِ
َػم اًمٜمٌََِّّ ِّل َ -ص َّغم
دم ُ
َواًم َّٓم ِّٞم ٌَ ُ
اًمًال َم ُد َقم٤م ٌءَ ،و َ ُ
قز َّ
٤مت :إَ ْقم َام ُل َّ
حي َّٞم٤م َوٓ ُي ًَ َّٚم ُؿ َقم َٚم ْٞمفَّ َٕ :ن َّ
٤محل ُ٦مَ ،وم٤مهللُ ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف ُ َ
اًمّم َ
اًمّم َح٤م َسم ِ٦م ُدو َن َسم ْٕم ٍ
اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿُُ -مٜمْ َٗم ِر ًدا ،إِ َذا َمل َي ْٙمثُ ْر َو َمل ُشمتَّ ََّخ ْذ ِؿم َٕم ً٤مرا ًمِ ٌَ ْٕم ِ
ض اًمٜمَّ ِ
ض).
َّ٤مسَ ،أ ْو ُي ْ٘م َّمدُُ ِ َ٤م َسم ْٕم ُض َّ
ْ
ْ
اًمّمالة قمغم همػم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ضم٤مئزة :عم٤م صمٌ٧م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َص ِّؾ

َقم َغم ِ
آل َأ ِيب َأ ْو َرمش  ،وعم٤م دقم٤م ضم٤مسمر
( )288

( )289

اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وأراد اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن خيرج ُمـ

سمٞمتف ،أظمذت زوج ضم٤مسمر -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -سمثقب اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وم٘م٤مًم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل :ادقمقا ًمٜم٤م ،وم٘مي٤مل
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :اًم َّٚم ُٝمؿ َص ِّؾ َقم َغم َضم٤مسمِ ٍر َو ِ
آل َسم ْٞمتِ ِفش  ،ومدل ذًمؽ قمغم أن اًمّمالة قمغم همػم اًمٜمٌل -صيغم اهلل
َّ
( )290

ؿمٕم٤مرا ،أو ُمـ سم٤مب شمٗمْمٞمؾ سمٕمض
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ضم٤مئزةً :مٗمٕمؾ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -مٙمـ سمنمط :أٓ يتخذ ذًمؽ
ً
اًمّمح٤مسم٦م قمغم سمٕمض ،ومال خيص قمكم -ريض اهلل قمٜمف -سم٤مًمّمالة دون همػمه ،أو خيص أسمق سمٙمر -ريض اهلل قمٜمف -سم٤مًمّميالة
ؿميٕم٤مرا ًميٌٕمض اًمٜمي٤مس،
دون همػمهٕ :ن هذا ُمِمٕمر سمتٗمْمٞمؾ سمٕمْمٝمؿ سمٛمزي٦م دون همػمه ،وهذا همػم ُمنميوع ،أو ضمٕمٚميف
ً
يمٌٕمض اعمت٠مظمريـ ُمـ آل اًمٌٞم٧م أن يّمغم قمٚمٞمٝمؿ ُمٓمٚم ً٘م٤م.

(ُ ) 288متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب صالة اإلُم٤مم ودقم٤مئف ًمّم٤مطم٥م اًمّمدىم٦م ( ،) 1498وُمًٚمؿ يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب اًمدقم٤مء عمـ
أشمك سمّمدىم٦م (ُ )1478مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ أيب أورم.
( ) 289ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسمق قمٌد اهلل ،وأسمق قمٌد اًمرمحـ إٟمّم٤مري،
اخلزرضمل ،اًمًٚمٛمل ،اعمدين ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ويم٤من ُمٗمتل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف.
ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سمدرا .ؿم٤مخ ،وذه٥م
سم ٍمه ،وىم٤مرب اًمتًٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 114 :شمرع٦م  ،)296وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م
( 492 /1شمرع٦م .)647
( )294أظمرضمف أمحد ( )14245سمٜمحقه.

آداب المشي إلى الصالة
َػم اًمّم ِ
ِ
الةَ ،و َشمتَ َ٠م َّيميدُُ َشم ْ٠م ِيمٞميدًً ا
اًمّمال ُة َقم َغم اًمٜمٌََِّّ ِّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿِ -ذم َهم ْ ِ َّ
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :و ُشم ًَ ُّـ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ير ُت ِقمٜمْْيدََ ُه َو َمل ْ ُي َّم ِّ
يق ِم
يكمش َ ( ،و ِذم َي ْ
َيمَث ًػما قمٜمْْدََ ذ ْيم ِْره)َّ َٕ :ن اًمٜمٌََِّّ َّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ -ىم َ٤مل« :ا ًْم ٌَخ ُٞمؾ َُم ْـ ُذيم ْ
يؾ َقم َ َّ
ِ ِ ِ ِ
اجلٛمٕم ِ٦م و ًَمٞم َٚمتِٝم٤م)ً :مِ َ٘مق ِل اًمٜمَّ ٌَِّل -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿُِ « :مـ َأ ْوم َْم ِؾ َأي ِ٤مُم ُٙمُؿ يقم ْ ِ
اًمّمالَ َِة َقم َ َّكمش .
اجل ُٛم َٕم٦مَ :وم َ٠م ْيمْث ُروا ومٞمف ُم َـ َّ
ْ
ِّ َ
ْ
ُْ ُ َ َ ْ َ
َّ ْ َ ْ ُ ُ
ْ َ َ َ
( )291

( )292

ىمقًمفَ ( :و ًَم ْٞم َٚمتِ َٝم٤م) ،اعمراد سمٚمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل شمٙمقن ؾم٤مسم٘م٦م هل٤مٕ :ن اًمٕمرب قمٜمدهؿ أن اًمٚمٞمؾ يًٌؼ اًمٜمٝمي٤مر ،إٓ ذم
طمٙمام ًمٖمق اي٤م.
أي٤مم قمروم٦م وأي٤مم اًمتنميؼ ،وم٤مًمنمع ضم٤مء أن اًمٜمٝم٤مر هق اًمذي يًٌؼ اًمٚمٞمؾ ،ومٝمذا طمٙمؿ ذقمل وًمٞمس ً
اب ا ًْم َ٘م ِؼم ،و َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُِمـ ومِتْٜمَ َِ٦م اعمَحٞم٤م واعمَام ِ
ِ
قل :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِّين َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُِم ْـ َقم َذ ِ
ىم٤ملَ ( :و ُي ًَ ُّـ َأ ْن َي ُ٘م َ
ت،
ْ
اب َضم َٝمٜمَّ ََّؿ َوُم ْـ َقم َذ ِ ْ َ
َْ َ َ
ٞمح اًمدََّّ َّضم ِ
َو َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُِم ْـ ومِتْٜمَ َِ٦م اعمَ ًِ ِ
٤مل) .
( )293

عم٤م صمٌ٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أُمر ٤م ،أو يم٤من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ي٘مقهل٤م ذم
دقم٤مئف ،وىمد ضم٤مء ذم ُمًٚمؿ أن ـم٤مووس سمـ يمٞمً٤من

()294

يم٤من ي٠مُمر اسمٜمف أن يدقمق ٤م ،وم٢مذا ٟمً٤مه٤م اسمٜمف أُمره ـمي٤مووس سم٢مقمي٤مدة

اًمّمالة ً :مٞمٗم٘مف هذا اًمدقم٤مء ،وهذا ُمـ ومرض ـم٤مووس أو ُمـ سم٤مب اًمؽمسمٞم٦م ،وًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمقضميقبٕ :ن اإلعي٤مع
( )295

ُمٜمٕم٘مد أن هذا اًمدقم٤مء ؾمٜم٦م وًمٞمس واضمًٌ٤م.
َػم َذًمِ َؽ َِم٤م ورد َومحًـً :مِ َ٘مقًمِ ِف ص َّغم اهللُ قم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿُ « :صمؿ يت ََخػم ُِمـ قم ِ
ىم٤ملَ ( :وإِ ْن َد َقم٤م سمِ َٖم ْ ِ
٤مء َأ ْقم َج ٌَ ُف إِ ًَم ْٞم ِفش َُم٤م َمل ْ َي ُِم َّؼ
َ ْ َ َ َ َّ َ َ َّ ُ َ اًمدُُّّ َ
َّ َ َ َ َ َ ٌ ْ َ

َقم َغم َُم ْ٠م ُُمق ٍم).

( )291صحٞمح :أظمرضمف أمحد ( ،) 1736واًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب ىمقل رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -رهمؿ أٟمػ رضمؾ ()3546
سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
( )292ؾمٌؼ خترجيف.
(ُ ) 293متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اًمتٕمقذ ُمـ قمذاب اًم٘مؼم ( ،) 1377وُمًٚمؿ يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م
يًتٕم٤مذ ُمٜمف ذم اًمّمالة ( )588واًمٚمٗمظ ًمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة.
( ) 294ـم٤مووس سمـ يمٞمً٤من ،اًمٗم٘مٞمف اًم٘مدوة قم٤ممل اًمٞمٛمـ ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٗم٤مرد ،صمؿ اًمٞمٛمٜمل اجلٜمدي احل٤مومظ .يم٤من ُمـ أسمٜم٤مء اًمٗمرس اًمذيـ ضمٝمزهؿ
يمنى ٕظمذ اًمٞمٛمـ ًمف ،وم٘مٞمؾ :هق ُمقمم سمحػم سمـ ريً٤من احلٛمػمي ،وىمٞمؾ :سمؾ وٓؤه هلٛمدان .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م وم٘مٞمف وم٤موؾُ .م٤مت
ؾمٜم٦م ؾم٧م وُمئ٦م ،ويم٤من ًمف يقم ُم٤مت سمْمع وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 357 /13شمرع٦م  ،)2958واًمًػم ( 38 /5شمرع٦م .)13
( ) 295ذيمره ُمًٚمؿ يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م يًتٕم٤مذ ُمٜمف ذم اًمّمالة (.)594
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ِ
ِ
خت ِ
يػم
َػم ُم َـ اًمدُُّّ َقم٤مء َسم ْٕمدََ َذًم َؽش  ،وًم٘مقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ « :صم َّؿ َيتَ ََخ َّ ُ
ًم٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ « :صم َّؿ َ َ َّ ْ
ُِمـ قم ِ
٤مء َأ ْقم َج ٌَ ُف إِ ًَم ْٞم ِفش  ،وىمقًمفَُ ( :م٤م َمل ْ َي ُِم َّؼ َقم َغم َُم ْ٠م ُُمق ٍم)ٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ -ىمي٤ملَُ « :مي ْـ َأ َّم ُِميٜمْ ُٙم ُُؿ
َ اًمدُُّّ َ
ػش  ،واًمتخٗمٞمػ يِمٛمؾ اًم٘مٞم٤مم واًمريمقع واًمًجقد واجلٚمقس ًمٚمتِمٝمد ،وم٢من اإلـم٤مًم٦م ومٞمف ومٞمٝم٤م ُمِم٘م٦مٕ :ن
َّ٤مس َوم ْٚم ُٞم َخ ِّٗم ْ
اًمٜمَّ َ
( )296

( )297

( )298

سمٕمض اًمٜم٤مس يّمٕم٥م قمٚمٞمف اجلٚمقس.
ص ُُم َٕم َّ ٍ
قز اًمدُُّّ َقم٤م ُء ًمِ َِم ْخ ٍ
لم).
جي ُ
ىم٤ملَ ( :و َ ُ
أي ذم اًمّمالةً :مٗمٕمٚمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم دقم٤مئف ًمٚمٛمًتْمٕمٗملم سمٛمٙم٦م ،وم٢من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يمام
قمٜمد اًمٌخ٤مري دقم٤م ًمٚمٛمًتْمٕمٗملم سمٛمٙم٦م ذم ىمٜمقشمف :يم٤مسمـ اًمقًمٞمد

( )299

وهمػمه  :ومدل ذًمؽ قمغم أٟمف جييقز اًميدقم٤مء ًمِميخص
( )300

ُمٕملم ذم اًمّمالة ،ذم اعمقاوع اًمتل جيقز ومٞمٝم٤م اًمدقم٤مء ،واعمقاوع اًمتل جيقز ومٞمٝم٤م اًمدقم٤مء ،هل:
إول :اًم٘مٞم٤مم طم٤مل اًم٘مٜمقت.
اًمث٤مين :طم٤مل اًمًجقد.
اًمث٤مًم٨م :ىمٌؾ اًمًالم.

( )296ؾمٌؼ خترجيف.
( )297أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ُم٤م يتخػم ُمـ اًمدقم٤مء سمٕمد اًمتِمٝمد (ُ )835مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد.
(ُ ) 298متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب إذا صغم ًمٜمٗمًف :ومٚمٞمٓمقل ُم٤م ؿم٤مء ( ،) 743وُمًٚمؿ يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب أُمر إئٛم٦م سمتخٗمٞمػ
اًمّمالة ( )467واًمٚمٗمظ ًمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة.
( )299اًمقًمٞمد سمـ اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ خمزوم اًم٘مرر اعمخزوُمل ،أظمق ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد .طمي سمدرا ُمع اعمنميملمِ ،
وم٠مه ،وم٤مومتداه
اومت ِد َي :أؾمٚمؿ ،وقم٤مشمٌقه ذم ذًمؽ ،وم٘م٤مل :أضمٌ٧م؟! وم٘م٤مل:
أظمقاه هِم٤مم وظم٤مًمد ،ويم٤من هِم٤مم ؿم٘مٞم٘مف .أُمٝمام آُمٜم٦م -أو قم٤مشمٙم٦م -سمٜم٧م طمرُمٚم٦م .ومٚمام ُ
يمره٧م أن ئمٜمقا يب أين ضمزقم٧م ُمـ إه .وعم٤م أؾمٚمؿ :طمًٌف أظمقاًمف ،ومٙم٤من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يدقمق ًمف ذم اًم٘مٜمقت -يمام صمٌ٧م ذم
اًمّمحٞمحُ -مـ طمدي٨م أيب هريرة أٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من ي٘مقل« :اًمٚمٝمؿ! أٟم٩م اًمقًمٞمد سمـ اًمقًمٞمد ،واعمًتْمٕمٗملم ُمـ اعم١مُمٜملم..شُ .م٤مت
ومٙمٗمٜمف اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم ىمٛمٞمّمف .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 754 :شمرع٦م  ،)2743واإلص٤مسم٦م ( 619 /6شمرع٦م .)9157
(ُ ) 344متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب هيقي سم٤مًمتٙمٌػم طملم يًجد ( ،) 844وُمًٚمؿ يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب
اؾمتحٌ٤مب اًم٘مٜمقت ذم عٞمع اًمّمٚمقات إذا ٟمزًم٧م ( )675واًمٚمٗمظ ًمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة.

آداب المشي إلى الصالة
اًمراسمع :اجلٚمً٦م سملم اًمًجدشملم ،وذيمرٟم٤م ُ
ىمٌؾ أن ومٞمٝم٤م ظمال ًوم٤م قميغم ىميقًملم :هيؾ جييقز إـميالق اًميدقم٤مء أم ٓ جييقز؟
واظمتٞم٤مر اًمِمٞم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ضمقاز اًمدقم٤مء ومٞمٝم٤م سمام ؿم٤مء اعمرء ،وًمٙمـ اًمت٘مٞمد سمام ورد ومٞمف اًمًٜم٦م
أومم.
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممُ ( :صم َّؿ ُي ًَ ِّٚم ُؿ َو ُه َق َضم٤مًمِ ٌس).
جي٥م أن يٙمقن اًمًالم طم٤مل اجلٚمقسٕ :ن اًمًالم ضمزء ُمـ اًمّمالة ،وًمق ؾمٚمؿ طم٤مل ىمٞم٤مُميف مل شمّميح صيالشمفٕ :ن
اًمًالم ضمزء ُمـ اًمّمالة ،ظمال ًوم٤م عمـ ىم٤مل :إهن٤م ًمٞمً٧م ُمٜمف ،ومٞمِمؽمط أن يٙمقن طم٤مل ضمٚمقؾميف ،وىميقل اًمِميٞم -رمحيف اهلل
شمٕم٤مممَ ( :و ُه َق َضم٤مًمِ ٌس) ،يدًمٜم٤م قمغم اسمتداء اًمًالم يٙمقن يم٤مسمتداء شمٙمٌػمات آٟمت٘م٤مل ،ومٞمًتٖمرق ٤م اعمًٚمؿ اًمٗمرض ،ومٞمٌتدئ
سم٤مًمًالم ووضمٝمف ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م ،ويٜمتٝمل ُمـ اًمًالم ووضمٝمف ُمٚمتػ ذات اًمٞمٛملم وذات اًمِمامل.
ِ ِِ ِ
ِ
مح ُ٦م اهللِ َ ،و َقم ْـ َي ًَ ِ
٤مر ِه َيم ََذًمِ َؽ).
اًمًال ُم َقم َٚمٞمْ ُٙم ُْؿ َو َر ْ َ
ي٘مقل اًمِمٞم ُُ ( :مٌْتََد ٌئ َقم ْـ َيٛمٞمٜمف َىم٤مئالًًَّ :
( )301

هللِ) ،ومٞمٝم٤م ُمً٠مًمت٤من:
مح ُ٦م ا ِ
(اًمًال ُم َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ َو َر ْ َ
ىمقًمفَّ :
اعمً٠مًم٦م إومم :أن ٟم٘مص عٚم٦م ُمـ هذه ٓ شمّمح ،ومٚمق ىم٤مل اعمرء ذم صالشمف :اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ،وم٘مط سمدون :ورمح٦م اهللٓ ،
دمزئ ذم اًمتًٚمٞمؿ ،واًمتًٚمٞمؿ ضمزء ُمـ اًمّمالة ،ومٚمـ شمّمح صالشمفٟٕ :مف مل يثٌ٧م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾميٚمؿ-
أٟمف ؾمٚمؿ سمدون زي٤مدة :ورمح٦م اهلل ،أُم٤م ُم٤م ورد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت وم٢من ومٞمٝم٤م وٕم ًٗم٤م ،أو أٟمف ُمـ سم٤مب طمٙم٤مي٦م احل٤مل ،ومٌدل أن
ي٘مقل :أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل :اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل ،ىم٤مل :ؾم َّٚمؿُ ،مـ سم٤مب طمٙم٤مي٦م احل٤مل.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :زي٤مدة :وسمريم٤مشمف ،وم٤مًمّمحٞمح ُمـ ىمقل أهؾ اًمٕمٚمؿ أن زي٤مدة :وسمريم٤مشمف ،وٕمٞمٗم٦م ،وهذا اظمتٞم٤مر اًمِمٞم قمٌد
اًمٕمزيز سمـ سم٤مزٕ :ن اًمًالم ٟم٘مؾ قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿُ -مـ ـمريؼ مخً٦م قمنم صح٤مسمٞما٤م ،ومل يرد زيي٤مدة:

( ) 341صحٞمح :أظمرضمف أسمقد داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم اًمًالم ( ،) 996واًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمتٓمٌٞمؼ ،سم٤مب اًمتٙمٌػم قمٜمد اًمرومع ُمـ اًمًجقد
( ،) 1142واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب اًمتًٚمٞمؿ (ُ ) 914مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب
داود :صحٞمح.
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وسمريم٤مشمف  ،إٓ ذم طمدي٨م وائؾ سمـ طمجر -ريض اهلل قمٜمف ،ومل شمرد ذم يمؾ اًمرواي٤متَ ،م٤م دًمٜم٤م قميغم أن زيي٤مدة :وسمريم٤مشميف،
( )302

وٕمٞمٗم٦م ،وُمِمٝمقر ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م أن وسمريم٤مشمف ضم٤مئزةً ،مٙمٜمٝم٤م ُمـ سم٤مب اظمتالف اًمتٜميقع ،واًمِميٞم -رمحيف اهلل شمٕمي٤ممم -مل
يذيمر :وسمريم٤مشمفً :مٕمٚمف ٓظمتٞم٤مره أن وسمريم٤مشمف ٓ شم٘م٤مل ُمٓمٚم ً٘م٤مً :مْمٕمػ احلدي٨م ومٞمٝم٤م.
ىم٤مل( :و ِ
٤مت ُؾمٜمَّ ٌ٦مَ ،و َي ُٙمُق ُن َقم ْـ َي ًَ ِ
٤مر ِه َأ ْيمثَ َر).
آ ًْمتِ َٗم ُ
َ
ِ
َت ِريٛمٝم٤م اًمتَّ ْٙمٌِْػم ،و َ ْ ِ
ٞمؿش  ،أي:
ُ َ
وأُم٤م يمقن آًمتٗم٤مت ؾمٜم٦م :ومألن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ ُ ْ َ « :
َتٚمٞم ُٚم َٝم٤م اًمتَّ ًَّْيٚم ُ
( )303

شمٙمٌػمة اإلطمرام ،ومجٕمؾ اًمتحٚمٞمؾ هق اًمتًٚمٞمؿَ :م٤م يدل قمغم أن اًمتًٚمٞمؿ واضم٥م ،وأُم٤م آًمتٗم٤مت وم٢مٟمف يٙميقن ؾميٜم٦م ،يمروميع
اًمٞمديـ طم٤مل اًمتٙمٌػم.
ىمقًمفَ ( :و َي ُٙمُق ُن َقم ْـ َي ًَ٤م ِر ِه َأ ْيمثَ َر) ،وم٘مد ُر ِوي ذم ذًمؽ أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمتٗم٧م قمـ يٛمٞمٜمف طمتك ُر ِئيل
سمٞم٤مض ظمده ،واًمتٗم٧م قمـ يً٤مره طمتك ُر ِئل سمٞم٤مض ظمده  ،وًمٙمـ احلدي٨م ومٞمف ُم٘م٤مل.
()304

ِ
ِ
ٞمٛم ِ٦م إُ َ
َػم ُه).
نَُ
جي َٝم ُر إِ َُم٤م ٌم سمِ٤مًمتَّ ًَّْٚم َ
( َو َ ْ
مه٤م َهم ْ ُ
وممَ ،و ُي ُّ
ضمٝمر اإلُم٤مم سم٤مًمتًٚمٞمٛم٦م إومم دون اًمث٤مٟمٞم٦م هذا هق ُمِمٝمقر ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚمي٦م ،ىمي٤مًمقا :إن اًمًيٜم٦م أن جيٝمير سم٤مًمتًيٚمٞمٛم٦م
إومم وين سم٤مًمتًٚمٞمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سمدًمٞمٚملم:
اًمًالَ ِمش  ،وىميد
اًمًٜمَّ ُ٦م َطم ْذ ُ
ف َّ
اًمدًمٞمؾ إول :أن أسم٤م داود روى ُمـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف ىم٤ملُّ « :
( )305

ُو ِّضمف ُمٕمٜمك احلدي٨م سمتقضمٞمٝم٤مت ُمٜمٝم٤م:

( ) 342صحٞمح :أظمرضمف أسمقد داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم اًمًالم ( ،)997ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )343طمًـ صحٞمح :أظمرضمف أمحد ( ،) 1446أسمقد داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ومرض اًمقوقء ( ،) 61واًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن
ُمٗمت٤مح اًمّمالة اًمٓمٝمقر ( ،)3واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ُمٗمت٤مح اًمّمالة اًمٓمٝمقر (ُ ) 275مـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،ىم٤مل
إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ صحٞمح.
( ) 344أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اًمًالم ًمٚمتحٚمٞمؾ ُمـ اًمّمالة قمٜمد ومراهمٝم٤م (ُ )582مـ طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص.
( )345وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمقد داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب طمذف اًمتًٚمٞمؿ ( ،)1444ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
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إول :أن طمذف اًمًالم هق اجلٝمر ذم إومم دون اًمث٤مٟمٞم٦م ،وهذا ُمـ اًمتٗمًػمات اًمقاردة قمـ اإلُم٤مم أمحد ،وإن يم٤من
اعمِمٝمقر قمٜمف أن ُمٕمٜمك طمذف اًمًالم -يمام ؾمٞم٠ميت -هق قمدم ُمده واإلـم٤مًم٦م ومٞمف.
اًمث٤مين :أٟمف ىمد ضم٤مء قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -أن اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -ؾميٚمؿ
شمًٚمٛمٞم٦م ،أي :واطمدة  ،وُمٕمٜمك ؾمٚمؿ شمًٚمٛمٞم٦م واطمدة أٟمف ضمٝمر سم٤مًمتًيٚمٞمؿ ذم إومم ،وًمٙميـ هيذا احليدي٨م ٓ يًيت٘مٞمؿ
( )306

آطمتج٤مج سمف ،وم٢من زي٤مدة يمٚمٛم٦م واطمدة وٕمٞمٗم٦م ،وهل ُمدرضم٦م ُمـ ىمقل سمٕمض اًمرواة ،واًمث٤مسمي٧م قميـ قم٤مئِمي٦م -ريض اهلل
قمٜمٝم٤م -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ؾمٚمؿ شمًٚمٞمٛم٦م ،وشمًٚمٞمٛم٦م ٓ شمٕمٜمل أٟمف ؾمٚمؿ شمًٚمٞمٛم٦م واطمدة ،وإٟميام ؾميٚمؿ اًمًيالم
اعمٕمروف ،وىمد روى مخً٦م قمنم صح٤مسم اٞم٤م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف ؾمٚمؿ شمًٚمٞمٛمتلمً :مذا وم٢من ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م
وهق ىمقل ع٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ -أن اًمتًٚمٞمٛمتلم واضمٌت٤من.همػمه) ،أي همػم اعم٠مُمقم واعمٜمٗمردٕ :ن اعم٠مُمقم واعمٜمٗمرد ٓ ينمع هلام اجلٝمر واإلقمالم :ومٚمذًمؽ وم٢مهنام
وىمقًمف( :
َُ
وينمه٤م ُ
ينان سم٤مًمتًٚمٞمؿ.
أُم٤م اًمتًٚمٞمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٛمِمٝمقر ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م أهن٤م ؾمٜم٦م ومال جيٝمر ٤م ،واؾمتدًمقا سم٤مًمدًمٞمٚملم اًمذيـ ذيمرهتام ،وًمٙمـ فم٤مهر
اًمًٜم٦م أٟمف جيٝمر ام ُم ًٕم٤مً :مذًمؽ وم٢من اًمِمٞم قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز يم٤من يرى أن اًمًٜم٦م اجلٝمر ذم اًمتًٚمٞمٛمتلم ُم ًٕم٤م ،وهق ىمقل عع
ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم.
ي٘مقل اًمِمٞم َ ( :و ُي ًَ ُّـ َطم ْذ ُوم ُف).
أي طمذف اًمًالم :عم٤م صمٌ٧م قمٜمد أيب داود ُمـ طمدي٨م أيب هريرة أٟمف ىم٤مل :اًمًٜم٦م طمذف اًمًالم  ،وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد:
( )307

واًمتٙمٌػم ُمثٚمف ،ومٞمحذف شمٙمٌػمات آٟمت٘م٤مل ،وُمٕمٜمك طمذف اًمًالم:

( ) 346صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُمـ يًٚمؿ شمًٚمٞمٛم٦م واطمدة ( ،)919ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف:
صحٞمح.
( )347ؾمٌؼ خترجيف.
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قمرومٝم٤م اًمِمٞم  ،وم٤مًمًٜم٦م قمدم شمٓمقيؾ اًمًالم ومال شم٘ميقل :اًمًيالااام
إُمر إول :قمدم شمٓمقيٚمف ،أي ٓ يٛمد صقشمف يمام َّ
ُمدا ا ،واًمًٜم٦م ذم اًمًالم طمذومف ،أي :قمدم شمٓمقيٚمف وقمدم ُمده.
قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل ،ومٝمذا يًٛمك ا
إُمر اًمث٤مين :قمدم إقمراسمف ،وىمقل اًمٗم٘مٝم٤مء واعمت٘مدُملم :قمدم إقمراب اًمٙمالم ،أي :قمدم شمِمٙمٞمٚمف ،وإٟميام يقىميػ قمٚمٞميف
ؾم٤ميمٜمًً٤مً :مذًمؽ ي٘مقل اسمـ قمٛمر :أقمرسمقا اًم٘مرآن  ،أي ٓ :شم٘مٗمقا قمٚمٞميف ُميع قميدم اًمتحرييؽ ،وشمًيٙمٜمقن اًمٙميالم ،وإٟميام
( )308

قمٚمٞمٙمؿ ورمح ْ٦م اهلل ،ويمذا ذم اًمتٙمٌػم ،ومت٘مقل :اهللُ
قمٚمٞمٙمؿ ورمح ُ٦م اهلل ،وٓ شم٘مؾ :اًمًال ْم
طمريمقه ،وم٤مًمًٜم٦م أن شم٘مقل :اًمًال ُم
ْ
ْ
ؼم ،وإٟمام شمًٙمـ.
ؼم ،وٓ شم٘مؾ :اهلل أيم ُ
أيم ْ
إُمر اًمث٤مًم٨م :روي قمـ اإلُم٤مم أمحد -وٟم٘مٚمف اًم٘م٤ميض اعمرداوي

( )309

ذم (اإلٟمّم٤مف) -أن ُمٕمٜميك احليذف هيق اجلٝمير

سم٤مًمتًٚمٞمٛم٦م إومم دون اًمتًٚمٞمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وذيمرت أن هذا ُمٕمٜمك ُمروي قمـ اإلُم٤مم أمحد وومٞمف ُسمٕمدٌٌ .
ِ
ِ
اخلر ِ
ِ
احلَ ِ ِ
احلَ َٗم َٔم ِ٦م َو َقم َغم ْ
اًمًال َم َقم َغم ْ
٤مضي َـ).
وج ُم َـ َّ
ي٘مقل اًمِمٞم َ ( :و َيٜمْ ِْقي سمِف ْ ُ ُ َ
اًمّمالةَ ،و َيٜمْ ِْقي سمِف َّ
ِ
ٕن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :و َ ْ ِ
ٞمؿش َ ،م٤م يدل قمغم أن اخلروج سم٤مًمّميالة هيق اًمتحٚمٞميؾ،
َ
َتٚمٞم ُٚم َٝم٤م اًمتَّ ًَّْٚم ُ
وىمقًمف( :ويٜمْ ِقي سمِ ِف اًمًالم َقم َغم ْ ِ
احل ِ ِ
٤مضي َـ)ٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ -أُمير أصيح٤مسمف أن يًيٚمؿ
ََ
احل َٗم َٔم٦م َو َقم َغم ْ َ
َ
َّ َ
( )310

سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ،وم٤محل٤مضون ُمـ اعمّمٚملم واحلٗمٔم٦م اًمذيـ حييون صالة اًمٜم٤مس ،يٜمقي اعمرء اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ حلدي٨م:
« ُأ ُِم ْر َٟمَ٤م َأ ْن ُي ًَ ِّٚم َؿ َسم ْٕم ُْمٜمََ٤م َقم َغم َسم ْٕم ٍ
ضش .
( )311

( )348أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمقؾمط ُمرومققم٤م ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ( ،)7574واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م ( ،)2292واحل٤ميمؿ (ُ )3644مرومققم٤م ُمـ
طمدي٨م أيب هريرة ،وىم٤مل :هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد قمغم ُمذه٥م ع٤مقم٦م ُمـ أئٛمتٜم٤م ومل خيرضم٤مه .ىم٤مل اًمذهٌل :سمؾ أعع قمغم وٕمٗمف ،ىم٤مل إًمٌ٤مين
ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع :وٕمٞمػ ضمدا (.)2864
( )349ؿمٞم اعمذه٥م ذم قمٍمه ،وُمٜم٘محف ،وضم٤مُمع اًمرواي٤مت ومٞمف ،قمالء اًمديـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمقد اعمرداوي صمؿ اًمّم٤محلل
احلٜمٌكمُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اإلٟمّم٤مف"  .شمقذم ؾمٜم٦م مخس وصمامٟملم وصمامن ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؿمذرات اًمذه٥م ( ،)514 /9واًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م قمغم ضائح
احلٜم٤مسمٚم٦م ( 739 /2شمرع٦م  )449ت :د/قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٕمثٞمٛملم ،واًمِمٞم  /سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد.
( )314ؾمٌؼ خترجيف.
( )311وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ( ،)6946واسمـ ظمزيٛم٦م (ُ ) 1714مـ طمدي٨م ؾمٛمرة ،ىم٤مل إًمٌ٤مين :إؾمٜم٤مده وٕمٞمػً :مٕمٜمٕمٜم٦م احلًـ.
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ِ
اًمّمال ُة َأ ْيمثَ َر ُِم ْـ َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
َؼما َقم َغم ُصدُُ ِ
ور َىمدََ َُم ْٞم ِف إِ َذا َوم َر َغ ُِم َـ اًمتَّ ََِّم ُّٝم ِد).
ىم٤مل اًمِمٞم َ ( :وإِ ْن َيمَ٤م َٟمَ٧م َّ
َلم َهن َ َض ُُم َٙم ِّ ً
هٜم٤م يٙمقن راوم ًٕم٤م يديف :حلدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -وًمٚم٘م٤مقمدة اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ُ
ىمٌؾ ،وأُم٤م أٟمف ي٘مقم قميغم صيدور
ىمدُمٞمف همػم ُمٕمتٛمد قمغم يديف :ومٚمحدي٨م وائؾ سمـ طمجر -ريض اهلل قمٜمف .
( )312

ِِ
ِ ِ
٤مَت ِ٦مَ ،وم٢مِ ْن َوم َٕم َؾ َمل ْ ُي ْٙم َْر ُه).
جي َٝم ُرَ ،وٓ َي ْ٘م َر ُأ َؿمٞمْئً٤م َسم ْٕمدََ ا ًْم َٗم ِ َ
ىم٤ملَ ( :و َي ْ٠م ِيت سمِ َام َسم٘م َل ُمـ َصالشمف َيم ََام َؾمٌَ َؼ ،إَِّٓ َأ َّٟم ُف ٓ َ ْ
وم٢من ومٕمؾ ُمـ اًمزي٤مدة قمغم اًمٗم٤مَت٦م أو اجلٝمر سم٤مًم٘مراءة وم٢مٟمف ٓ يٙمره.
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ىم٤ملُ ( :صم َّؿ َ ْ ِ ِ
خي ِْر ُضم ُٝم َام َقم ْـ َي ِٛمٞمٜمِ ِف).
٥م ا ًْمٞمُ ْٛمٜمََكَ ،و ُ ْ
نىَ ،و َيٜمّْْم ُ
جيٚم ُس ذم اًمتَّ ََِّم ُّٝمد اًمثَّ٤مين ُُمتَ ََق ِّر ًيمً٤مَ :ي ْٗمر ُش ر ْضم َٚم ُف ا ًْمٞمُ ْ َ
ورد ذم اًمتقرك صٗمت٤منُ :مٜمٝم٤م اًمتل ذيمره٤م اًمِمٞم  ،وهل أٟمف يٗمرش رضمٚمف اًمٞمنى ،ويٜمّم٥م اًمٞمٛمٜمك ،وٓ جيٚمس قمغم
اًمٞمنى ،وإٟمام خيرضمٝم٤م قمـ يٛمٞمٜمف ،ومال جيٚمس قمٚمٞمٝم٤م.
وورد ذم ٟمّم٥م اًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمك هٞمئت٤من:
إومم :أن شمٙمقن ُمٜمّمقسم٦م وُمتجٝم٦م إص٤مسمع إمم اًم٘مٌٚم٦م.
اًمث٤مٟمٞم٦م :أن شمٙمقن همػم ُمٜمّمقسم٦م ،أي :يٗمرش اًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمك ويٗمرش اًمٞمنى.
وجيٕمؾ إًمٞمتف قمغم إرض ومٞم٠ميت سم٤مًمتِمٝمد إول صمؿ سم٤مًمّمالة قمغم اًمٜمٌل  صمؿ سم٤مًمدقم٤مء صمؿ يًٚمؿ ويٜمحرف اإلُمي٤مم إمم
اعم٠مُمقُملم قمغم يٛمٞمٜمف أو قمغم ؿمامًمف وٓ يٓمٞمؾ اإلُم٤مم اجلٚمقس سمٕمد اًمًالم ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وٓ يٜمٍمف اعم٠مُمقم ىمٌٚمف ًم٘مقًميف
٤مٓ ْٟم ٍِْم ِ
قد و َٓ سمِ ِ
ِ
ِ
اف )  ،وم٢من صغم ُمٕمٝمؿ ٟمً٤مء اٟمٍموم٧م اًمٜمً٤مء وصمٌ٧م
٤مًمً ُج َ
٤مًمر ُيمُق ِع َو َٓ سمِ ُّ
( : إِ ِّين إِ َُم٤م ُُم ُٙم ُْؿ َوم َال َشم ًٌَِْ ُ٘مقين سمِ ُّ
َ
اًمرضم٤مل ىمٚمٞمال ًمئال يدريمقا ُمـ اٟمٍمف ُمٜمٝمـ ويً ّـ ذيمر اهلل واًمدقم٤مء وآؾمتٖمٗم٤مر قم٘م٥م اًمّمالة ومٞم٘مقل  :اؾمتٖمٗمر اهلل -
ِ
اإل ْيم َْرا ِم  َٓ ،إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُّ َو ْطمدََ ُه َٓ َ ِ
اجل َال ِل َو ْ ِ
ذ َ
يؽ ًَم ُف ًَمي ُف
اًمً َال ُم َشم ٌَ َ٤مر ْيم َ
صمالصم ً٤م صمؿ ي٘مقل  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأ ْٟم َ
ْ٧م َي٤م َذا ْ َ
اًمً َال ُم َوُمٜمْ َْؽ َّ
ْ٧م َّ
ر ٍء َىم ِد ٌير َٓ َطم ْق َل َو َٓ ُىم َّق َة إِ َّٓ سمِ٤مهللَِّ َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُّ َٓ َٟم ْٕمٌُدُُ إِ َّٓ إِ َّي٤م ُه ًمف اًمٜمِّ ْٕم َٛم ِ٦م َو ًمف ا ًْم َٗم ْْم ِ
يؾ
اعمُْ ْٚم ُؽ َو ًَم ُف ْ َ
احل ْٛمدُُ َو ُه َق َقم َغم ُيم ُِّؾ َ ْ

( )312ؾمٌؼ خترجيف.
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ِ
لم ًَم ُف اًمدِِّّ ي َـ َو ًَم ْق َيم َِر َه ا ًْم َٙمَ٤مومِ ُرو َن  ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ َٓ َُم٤مٟمِ َع عمَِ٤م َأ ْقم َٓم ْٞم َ٧م َو َٓ ُُم ْٕمٓمِ َل عمَِ٤م َُمٜمَ ْٕم َ٧م َو َٓ
احل ًَ ِـ َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُّ خمُُ ْ ِٚم ِّم َ
َوًمف اًمثَّٜمََ٤مء ْ َ
يٜمْ َٗمع َذا ْ ِ
اجلدُُّّ .
َ ُ
اجلدِِّّ ُمٜمْ َْؽ ْ َ
َ
صمؿ يًٌح وحيٛمد ويٙمؼم يمؾ واطمدة صمالصم ً٤م وصمالصملم وي٘مقل مت٤مم اعم٤مئ٦م  َٓ( :إ ًَم َف إَٓ اهللَُّ َو ْطمدََ ُه َٓ َ ِ
ذ َ
يؽ ًَم ُف ًَم ُف اعمُْ ْٚم ُؽ َو ًَم ُف
ر ٍء َىم ِد ٌير )
َْ
احل ْٛمدُُ َو ُه َق َقم َغم ُيم ُِّؾ َ ْ
وي٘مقل سمٕمد صالة اًمٗمجر وصالة اعمٖمرب ىمٌؾ أن يٙمٚمؿ أطمد ًا ُمـ اًمٜمي٤مس  :اًمٚمٝميؿ أضميرين ُميـ اًمٜمي٤مر ؾميٌع ُميرات
واإلهار سم٤مًمدقم٤مء أومْمؾ ويمذا سم٤مًمدقم٤مء اعم٠مصمقر ويٙمقن سمت٠مدب وظمِميقع وطمْميقر ىمٚمي٥م ورهمٌي٦م ورهٌي٦م حليدي٨م َ
(ٓ
٤مب اًمدُُ َقم٤م ُء ُِم ْـ َىم ْٚم ٍ
٥م َهمَ٤مومِ ٍؾ )
َي ًْتَ َِج ُ
ويتقؾمؾ سم٤مٕؾمامء واًمّمٗم٤مت واًمتقطمٞمد ويتحرى أوىم٤مت اإلضم٤مسم٦م وهل صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ أظمير وسميلم إذان واإلىم٤مُمي٦م
وأدسم٤مر اًمّمالة اعمٙمتقسم٦م وآظمر ؾم٤مقم٦م يقم اجلٛمٕم٦م ويٜمتٔمر اإلضم٤مسم٦م وٓ يٕمجؾ ومٞم٘مقل  :ىمد دقمقت ودقمقت ومٚمؿ يًتج٥م زم
وٓ يٙمره أن خيص ٟمٗمًف إٓ ذم دقم٤مء ي١مُمـ قمٚمٞمف ويٙمره رومع اًمّمقت .
ويٙمره ذم اًمّمالة اًمتٗم٤مت يًػم ورومع سمٍمه إمم اًمًامء وصالشمف إمم صقرة ُمٜمّمقسم٦م أو إمم وضمف آدُمل واؾمت٘مٌ٤مل ٟم٤مر
وًمق هاضم ً٤م واومؽماش ذر اقمٞمف ذم اًمًجقد وٓ يدظمؾ ومٞمٝم٤م وهق طم٤مىمـ أو طم٤مىم٥م أو سمحية ـمٕم٤مم يِمتٝمٞمف سمؾ ي١مظمره٤م وًمق
وم٤مشمتف اجلامقم٦م  ،ويٙمره ُمس احلَم وشمِمٌٞمؽ أص٤مسمٕمف واقمتامده قمغم يديف ذم ضمٚمقس وعمس حلٞمتف وقم٘مص ؿمٕمره ويمػ صمقسمف
وإن شمث٤مءب يمٔمؿ ُم٤م اؾمتٓم٤مع وم٢من همٚمٌف ووع يده ذم ومٛمف  ،ويٙمره شمًقي٦م اًمؽماب سمال قمذر ويرد اعم٤مر سملم يديف وًمق سمدومٕميف
آدُمٞم ً٤م يم٤من اعم٤مر أو همػمه ومرو ً٤م يم٤مٟم٧م اًمّمالة أو ٟمٗمال وم٢من أسمك ومٚمف ىمت٤مًمف وًمق ُمِمك يًػم ًا وحيرم اعمرور سميلم اعمّميكم وسميلم
ؾمؽمشمف وسملم يديف إن مل يٙمـ ًمف ؾمؽمة  ،وًمف ىمتؾ طمٞم٦م وقم٘مرب وىمٛمٚم٦م وشمٕمديؾ صمقب وقمامُم٦م ومحؾ رء وووٕمف وًمف إؿم٤مرة
سمٞمد ووضم ف وقملم حل٤مضم٦م  ،وٓ يٙمره اًمًالم قمغم اعمّمكم وًمف رده سم٤مإلؿم٤مرة ويٗمتح قمغم أُم٤مُمف إذا ارشم٩م قمٚمٞمف أو همٚميط وإن
ٟم٤مسمف رء ذم صالشمف ؾمٌح رضمؾ وصٗم٘م٧م اُمرأة وإن سمدره سمّم٤مق أو خم٤مط وهق ذم اعمًجد سمّمؼ ذم صمقسمف وذم همػم اعمًجد
قمـ يً٤مره  ،ويٙمره أن يٌّمؼ ىمداُمف أو قمـ يٛمٞمٜمف .
الة قم َغم اًمٜمٌََِّّل -ص َّغم اهللُ قم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿُ -صمؿ سمِ قم ِ
ِ
جي َٕم ُؾ إِ ًْمٞمَتَ ُف َقم َغم إَ ْر ِ
٤مء،
َ ْ َ َ َ َّ ٤مًمدُُّّ َ
٤مًمّم ِ َ
ِّ َ
ضَ ،ومٞمَ ْ٠م ِيت سمِ٤مًمتَّ ََِّم ُّٝمد إَ َّو ِلُ ،صم َّؿ سمِ َّ
ىم٤ملَ ( :و َ ْ
اإلُم٤مم إِ َمم اعمَ ْ٠مُم ِ
لم َقم ْـ َي ِٛمٞمٜمِ ِفَ ،أ ْو َقم ْـ ِؿم َامًمِ ِف).
ُصم َّؿ ُي ًَ ِّٚم ُؿَ ،و َيٜمْ َْح ِر ُ
قُم َ
ُ
ف َِ ُ
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سمٞمٜمام آومؽماش اًمذي يٙمقن ذم اًمتِمٝمد إول سم٠من جيٚمس سم٢مًمٞمتف قمغم رضمٚمف اًمٞمنى ،وىمقًمفَ ( :وم َٞم ْ٠م ِيت سمِ٤مًمتَّ ََِّم ُّٝم ِد إَ َّو ِل)،
أي :اًمتحٞم٤مت ،ىمقًمفُ ( :صمؿ سمِ قم ِ
ىمٌؾ ،ىمقًمفُ ( :صم َّؿ ُي ًَي ِّٚم ُؿَ ،و َيٜمْ َْح ِ
ف ِ
٤مء) ،أي :اًمدقم٤مء اًمقارد اًمذي ؾمٌؼ ذيمره ُ
اإل َُمي٤م ُم إِ َمم
ير ُ
َّ ٤مًمدُُّّ َ
اعمَ ْ٠مُم ِ
ريض اهلل قمٜمٝمام -أن اًمٜمٌل -لم َقم ْـ َي ِٛمٞمٜمِ ِف َأ ْو َقم ْـ ِؿم َامًمِ ِف) :عم٤م صمٌ٧م ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد وطمدي٨م أٟمس
قُم َ
ُ
( )313

()315 ()314

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من يٜمٗمتؾ قمـ يٛمٞمٜمف وقمـ ؿمامًمف ،أيُ :م٤مل قمـ ـمريؼ اًمٞمٛملم أو ُم٤مل قمـ ـمريؼ اًمِمامل.
اًمًال ِم ُُم ًْتَ ْ٘مٌِ َؾ ا ًْم ِ٘م ٌْ َٚم َ٦مَ ،وٓ َيٜمْ َ ِ
ىم٤ملَ ( :وٓ ُيٓمِ ُٞمؾ ِ
ف اعمَ ْ٠م ُُمق ُم َىم ٌْ َٚم ُف).
ٍْم ُ
اجل ُٚم َ
قس َسم ْٕم َدَ َّ
اإل َُم٤م ُم ْ ُ
قد وَٓ سمِ٤مٓ ْٟم ٍِْم ِ
ِ
ِ
يافش  ،وهٜمي٤م
يج َ
٤مًمً ُ
ي٤مًمر ُيمُق ِع َوَٓ سمِ ُّ
ًم٘مقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِ ِّين إِ َُم٤م ُُم ُٙم ُْؿَ :وميالَ َشم ًَْيٌِ ُ٘مقين سمِ ُّ
َ
( )316

ُمً٤مئؾ:
اعمً٠مًم٦م إومم :ىمقًمفَ ( :وٓ ُيٓمِ ُٞمؾ ِ
اًمًال ِم ُُم ًْ َت ْ٘مٌِ َؾ ا ًْم ِ٘م ٌْ َٚم َ٦م)ٟٕ :مف صمٌ٧م ُمـ طميدي٨م صمقسمي٤من
اجل ُٚم َ
قس َسم ْٕمدََ َّ
اإل َُم٤م ُم ْ ُ

( )318 ()317

واسمـ ُمًٕمقد وقم٤مئِم٦م

( )319

وهمػمهؿ -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من إذا اٟمٗمتؾ ُمـ صالشمف ىمي٤مل:

(ُ ) 313متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب آٟمٗمت٤مل وآٟمٍماف قمـ اًمٞمٛملم واًمِمامل ( ،)852وُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ
وىمٍمه٤م ،سم٤مب ضمقاز آٟمٍماف ُمـ اًمّمالة قمـ اًمٞمٛملم واًمِمامل ( )747سمٛمٕمٜم٤مه.
( ) 314أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر .اإلُم٤مم ،اعمٗمتل ،اعم٘مرئ ،اعمحدث،
راوي٦م اإلؾمالم ،أسمق محزة إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدين ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وىمراسمتف ُمـ اًمٜمً٤مء ،وشمٚمٛمٞمذه ،وشمٌٕمف،
وًمده َ
وآظمر أصح٤مسمف ُمقشم٤م ،وروى قمٜمف قمٚمام ع٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع َت٧م اًمِمجرة .دقم٤م ًمف اًمٜمٌل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ َ
ووًم ِد و ًَم ِده ٟمحقا ُمـ
ُمئ٦م ْٟمٗمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 53 :شمرع٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( 126 /1شمرع٦م .)277
( ) 315ذيمره اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤م :يمت٤مب إذان ،سم٤مب آٟمٗمت٤مل وآٟمٍماف قمـ اًمٞمٛملم واًمِمامل ،وُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب ضمقاز
آٟمٍماف ُمـ اًمّمالة قمـ اًمٞمٛملم واًمِمامل ( )748سمٛمٕمٜم٤مه.
( ) 316أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب َتريؿ ؾمٌؼ اإلُم٤مم سمريمقع أو ؾمجقد وٟمحقمه٤م ( ) 426زي٤مدة :وٓ سم٤مًم٘مٞم٤ممُ ،مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ.
( )317صمقسم٤من سمـ ُسم ْج ُدد ،أسمق قمٌد اهلل ،وىمٞمؾ :أسمق قمٌد اًمرمحـُ ،مقمم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-يم٤من ُمـ اًمًٌل ،وم٤مؿمؽماه رؾمقل اهلل وأقمت٘مف.
ومٚمؿ يزل ُمٕمف طميا وؾمٗمرا ،إمم أن ُم٤مت -قمٚمٞمف اًمًالم .-طمٗمظ قمٜمف ،وأدى ُم٤م وقمك .شمقذم ؾمٜم٦م أرسمع ومخًلم -ريض اهلل قمٜمف .-اٟمٔمر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 148 :شمرع٦م  ،)286وإؾمد ( 484 /1شمرع٦م .)624
( ) 318أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة وسمٞم٤من صٗمتف (.)591
( ) 319أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة وسمٞم٤من صٗمتف (.)592
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ِ
ِ
ِ
اجلالَ َِل َو ِ
اإل ْيم َْرا ِمش ،صمؿ يٜمٗمتؾ سمٕمد
اًمًالَ ُمَ ،شم ٌَ َ٤مر ْيم َ
اؾمتَ ْٖم ِْٗم ُر اهللََّ ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأ ْٟم َ
ْ٧م َي٤م َذا ْ َ
اًمًالَ ُم َوُمٜمْ َْؽ َّ
ْ٧م َّ
اؾمتَ ْٖمْٗم ُر اهللَََّْ ،
اؾمتَ ْٖمْٗم ُر اهللَََّْ ،
« ْ
ذًمؽَ ،م٤م يدل قمغم أن اًمًٜم٦م أٟمف ٓ يٓمٞمؾ ذم شمقضمف اًم٘مٌٚم٦م سم٠ميمثر ُمـ هذا اًمدقم٤مء.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ىم٤مل اًمِمٞم َ ( :وٓ َيٜمْ َ ِ
ف اعمَ ْ٠م ُُمق ُم َىمٌْ َٚم ُف) ،وهذه ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م وهل :هؾ يٜمٍمف اعم٠مُمقم ىمٌؾ اإلُمي٤مم
ٍْم ُ
قين سمِي٤مًمر ُيمُق ِع وَٓ سمِ٤مًمًيج ِ
أم ٓ؟ ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف ىم٤مل« :إِ ِّين إُِم٤مُم ُٙمُؿَ :ومالَ َشمًٌَِ ُ٘م ِ
قد
ُّ ُ
َ
ُّ
ْ
َ ُ ْ
افش وم٘مقًمف« :وَٓ سمِ٤مٓ ْٟم ٍِْم ِ
وَٓ سمِ٤مٓ ْٟم ٍِْم ِ
افش ،حيتٛمؾ ُمٕمٜمٞملم:
َ
َ
َ
َ
اعمٕمٜمك إول :آٟمٍماف هق اًمًالم ،ومال جيقز ُمً٤مسم٘م٦م اإلُم٤مم سم٤مٟٓمٍماف ذم اًمًالم ،ومٚمق ؾمي٤مسمؼ اعمي٠مُمقم اإلُمي٤مم
سم٤مٟٓمٍماف ذم اًمًالم سمٓمٚم٧م صالشمف ًمٚمٛمً٤مسم٘م٦م ،إٓ أن يرضمع ويتدارك وهذا ُمٕمٜمك راضمح وُمتٗمؼ قمٚمٞميفٕ :ن اًمٜمٌيل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذيمر آٟمٍماف سمٕمد اًمريمقع واًمًجقد ،ومه٤م ُمـ أومٕمي٤مل اًمّميالة وهٞمئتٝمي٤م ،ومٜم٤مؾمي٥م أن يٙميقن
آٟمٍماف ُمـ أومٕم٤مل اًمّمالة ،ومٞمٙمقن ُمٕمٜم٤مه :اًمًالم.
اعمٕمٜمك اًمث٤مين :أن اعمراد آٟمٍماف اًم٘مٞم٤مم ُمـ اعمٙم٤من ،وهذا ُٟم ُِ٘مؾ قمـ سمٕمض اًمًٚمػ :يمام ذيمره اسمـ رضم٥م

( )320

-رمحيف

اهلل شمٕم٤ممم -ذم ومتح اًمٌ٤مري ،ومٜم٘مؾ قمـ سمٕمض اًمًٚمػ هذا اعمٕمٜمكً :مذًمؽ ىم٤مًمقا :إٟمف يًتح٥م ًمٚمٛم٠مُمقم أٓ ي٘مقم ُميـ ُم٘م٤مُميف
طمتك يٜمٍمف اإلُم٤مم ُمـ ُمٙم٤مٟمف ،سم٠من يٚمتٗم٧م قمـ اعم٠مُمقُملم ،أو يٜمٍمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م سم٠من ي٘مقم ُمـ ُمّماله.
ومٝمؿ اًمًٚمػ -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤مممً -مٚمحدي٨م ،وٓطمتامل أن هذا اعمٕمٜمك يِمٛمٚمف ،ومي٢من
واًمدًمٞمؾ قمغم أن هذا اعمٕمٜمك ؾمٜم ٌ٦م ُ
ىمقًمف« :وَٓ سمِ٤مٓ ْٟم ٍِْم ِ
افش ،يِمٛمؾ آٟمٍماف ُمـ اًمّمالة أو آٟمٍماف ُمـ اعمٙم٤من سم٤مًمٙمٚمٞم٦م
َ
َ
أُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم أن هذا ًمٞمس سمقاضم٥م طمدي٨م أيب هريرة ذم اًمّمحٞمحلم :وهق طمدي٨م ذي اًمٞمديـ  ،عم٤م ؾمٝم٤م اًمٜمٌل -
( )321

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم صالشمف .ىم٤مل اًمراوي :وم٘م٤مم اًمٜم٤مس ينقمقن سم٤مخلروج ىمٌيؾ اٟمٍمياف اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
وؾمٚمؿ ،-ومدل ذًمؽ قمغم أن ظمروضمٝمؿ ًمٞمس حمر ًُم٤م ،وإٟمام هق ظمالف إَ ْومم.

( ) 324قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م ،اًمٌٖمدادي ،صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم ،زيـ اًمديـ ،اًمِمٞم  ،احل٤مومظ ،اعمحدث ،اإلُم٤مم اعمِمٝمقر .عع ٟمٗمًف قمغم
اًمتّمٜمٞمػ واإلىمراءُ .مع قمٌ٤مدة وشم٠مًمف وذيمر .ذح اًمٌخ٤مري ،واًمؽمُمذي ،وأرسمٕمل اًمٜمقوي .شمقذم ؾمٜم٦م مخس وشمًٕملم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :إٟمٌ٤مء اًمٖمٛمر
( 464 /1شمرع٦م  ،)16واًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م قمغم ضائح احلٜم٤مسمٚم٦م ( 474 /2شمرع٦م .)296
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ِ
ِ
ِ
ي٤مل َىم ِٚميٞمالًًً :مِيئَالَّ ُييدْْ ِر ُيمُقا َُم ِ
اًمر َضم ُ
يـ
ٍْم َوم٧م اًمٜمِّ ًَِّ٤م ُءَ ،و َصم ٌَ َ٧م ِّ
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :وم٢م ْن َص َّغم َُم َٕم ُٝم ْؿ ٟم ًَ٤م ٌء ا ْٟم َ َ
ف ُِمٜمْ ُٝم َّـ).
ٍْم َ
ا ْٟم َ َ
هذه اعمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م وم٤مئدشم٤من:
اًمٗم٤مئدة إومم :أٟمف إذا صغم اًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء ُم ًٕم٤م :وم٤مًمًٜم٦م أن يت٠مظمر اًمرضم٤مل ذم اعمًجد طمتك يٜمٍمف اًمٜمً٤مء ،ودًمٞمؾ
ذًمؽ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ -أُمير اًمرضمي٤مل أن يٜمتٔميروا طمتيك يٜمٍميف
اًمٜمً٤مء ً :مٙمل ٓ خيتٚمط اًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء ذم اًمٓمرىم٤مت.
( )322

اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م :أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هنك قمـ هذا اًمٗمٕمؾٕ :ضمؾ آظمتالط :ومي٢من آظميتالط حميرم ذم
اًمنمع ،ويمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ي٘مقل :إن آظمتالط مل يرد سمف ٟميص ذم اًمنميع ،وهيذا هميػم صيحٞمح ،وم٘ميد ورد اًمٜمٝميل قميـ
آظمتالط ذم ُمقاوع ُمٜمٝم٤م :هنل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمـ آظمتالط ذم اًمٓمرىم٤مت -يمام قمٜمد أيب داود  -وم٢من
( )323

ًمٚمٛم َامؾم٦م واًمٗمتٜم٦م :وم٢من آظمتالط ومٞمف حمرمً .مذًمؽ أُمر اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ -اًمرضمي٤مل سمي٠من
اعمٙم٤من إذا يم٤من ُمٔمٜم٦م ُ
طمذرا ُمـ آظمتالط.
يٜمتٔمروا ،وٓ خيرضمقا ُمـ اًمّمالة طمتك يٜمٍمف اًمٜمً٤مءً :
واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هنك قمـ آظمتالط ذم اًمٓمرىم٤مت ،وهنك -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -أن يٛمير اًمرضميؾ
سملم اعمرأشملم ً :مٙمل ٓ َتدث َم٤مؾم٦م ،وإٟمام يٛمر سمٕمدمه٤م.
( )324

(ُ ) 321متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب شمِمٌٞمؽ إص٤مسمع ذم اعمًجد وهمػمه (ُ ،) 482مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة،
سم٤مب اًمًٝمق ذم اًمّمالة واًمًجقد ًمف (.)573
( ) 322أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ُمٙم٨م اإلُم٤مم ذم ُمّماله سمٕمد اًمًالم ( )875 ،854سمٛمٕمٜم٤مه .وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.
( ) 323طمًـ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب إدب ،سم٤مب ذم ُمٌم اًمٜمً٤مء ُمع اًمرضم٤مل ذم اًمٓمريؼ (ُ ،) 5272مـ طمدي٨م أيب أؾمٞمد إٟمّم٤مري .وىم٤مل إًمٌ٤مين
ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ.
(ُ ) 324مقوقع :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب إدب ،سم٤مب ذم ُمٌم اًمٜمً٤مء ُمع اًمرضم٤مل ذم اًمٓمريؼ (ُ )5273مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام،-
وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داودُ :مقوقع.
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ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم( :ويًـ ِذ ْيمْر اهللِِ ،واًمدُُّّ َقم٤مء ،وآؾمتِ ْٖم َٗم٤مر َقم ِ٘م٥م اًمّم ِ
الةَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :أ ْؾمتَ ْٖم ِْٗم ُر اهللَ َ -صمال ًصم٤م-
َ َّ
َ
ُ
ُ َ ْ
َ ُ َ ُّ ُ
ِ
ْ٧م َي٤م َذا اجل ِ
الل َو ِ
ُصم َّؿ َي ُ٘م ُ
اإل ْيم َْرا ِم).
اًمًال ُمَ ،شم ٌَ َ٤مر ْيم َ
قل :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأ ْٟم َ
َ
اًمًال ُمَ ،وُمٜمْ َْؽ َّ
ْ٧م َّ
وهذا ُمـ أصح ُم٤م ورد ًمألطم٤مدي٨م اًمتل رويتُُٝم٤م ًمٙمؿ ُمـ طمدي٨م صمقسم٤من

( )326 ()325

وقم٤مئِم٦م

( )327

واسمـ ُمًٕمقد

( )328

وهمػمه -

ريض اهلل قمٜمٝمؿ.
ىم٤مل :وي٘مقل ٓ( :إِ ًَم َف إَِّٓ اهللُ َو ْطمدََ ُه ٓ َ ِ
يؽ ًَم ُفًَ ،م ُف اعمُ ْٚم ُؽَ ،و ًَم ُف ْ
ذ َ
ر ٍء َىم ِد ٌيرَ ،وٓ َطم ْق َل َوٓ ُىم َّق َة
احلَ ْٛمدُُ َ ،و ُه َق َقم َغم ُيم ُِّؾ َ ْ
لم ًَم ُف اًمدِِّّ ي َـ َو ًَم ْق
احل ًَ ُـ ٓ ،إِ ًَم َف إَِّٓ اهللُُ ،خمُُ ْ ِٚم ِّم َ
إَِّٓ سمِ٤مهللِِ ٓ ،إِ ًَم َف إَِّٓ اهللَُُٟ ٓ ،م ْٕمٌُدُُ إَِّٓ إِ َّي٤م ُهًَ ،م ُف اًمٜمِّ ْٕم َٛم ُ٦مَ ،و ًَم ُف ا ًْم َٗم ْْم ُؾَ ،و ًَم ُف اًمثَّٜمََ٤م ُء ْ َ
َيم َِره ا ًْم َٙمَ٤مومِرو َن« ،اًم َّٚمٝمؿ ٓ ُم٤مٟمِع عمَِ٤م َأ ْقم َٓمٞم َ٧م ،وٓ ُمٕمٓمِل عمَِ٤م ُمٜمَٕم َ٧م ،وٓ يٜمْ َٗمع َذا ْ ِ
جلدُُّّ ش).
َ َ ُ
َ ُْ َ َ ْ
ْ
ُ َّ َ َ
َ
اجلدِِّّ ُمٜمْ َْؽ ا َ
َ
ُ
وهذا ورد قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم أطم٤مدي٨م ُمتٜمققم٦م .
( )329

ىم٤ملُ ( :صمؿ يًٌح ،و َحيٛمدُُ  ،وي َٙمَؼمُ ،يم ُُّؾ و ِ
قل َمت َ٤م َم اعمِْئَ ِ٦م ٓ« :إِ ًَم َف إَِّٓ اهللُ َو ْطمدََ ُه ٓ َ ِ
لمَ ،و َي ُ٘م ُ
ذ َ
يؽ ًَم ُفًَ ،م ُف
اطمدََ ٍة َصمال ًصم٤م َو َصمالصمِ َ
َ
َّ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ُ ِّ ُ
ر ٍء َىم ِد ٌيرش).
اعمُ ْٚم ُؽَ ،و ًَم ُف ْ َ
احل ْٛمدُُ َ ،و ُه َق َقم َغم ُيم ُِّؾ َ ْ
هذه اجلٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م ُمً٤مئؾ:

( )325صمقسم٤من سمـ ُسم ْج ُدد ،أسمق قمٌد اهلل ،وىمٞمؾ :أسمق قمٌد اًمرمحـُ ،مقمم رؾمقل اهلل –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .يم٤من ُمـ اًمًٌل ،وم٤مؿمؽماه رؾمقل اهلل وأقمت٘مف.
ومٚمؿ يزل ُمٕمف طميا وؾمٗمرا ،إمم أن ُم٤مت -قمٚمٞمف اًمًالم .طمٗمظ قمٜمف ،وأدى ُم٤م وقمك .شمقذم ؾمٜم٦م أرسمع ومخًلم –ريض اهلل قمٜمف .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب
(ص 148 :شمرع٦م  ،)286وإؾمد ( 484 /1شمرع٦م .)624
( ) 326أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة وسمٞم٤من صٗمتف (.)591
( ) 327أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة وسمٞم٤من صٗمتف (.)592
( ) 328صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف ( ،)736اسمـ ذم صحٞمحف ( ،) 2442وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع ( :)4744صحٞمح ،وذم
اًمٌ٤مب قمـ قم٤مئِم٦م واسمـ ُمًٕمقد وقمٌداهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر.
( ) 329صحٞمح :أظمرضمف ُمًٚمؿ :ذم يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة وسمٞم٤من صٗمتف (ُ )594مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ
اًمزسمػم.

آداب المشي إلى الصالة
اعمً٠مًم٦م إومم :أن اًمٗم٘مٝم٤مء اؾمتحٌقا اجلٝمر سم٤مًمذيمر قم٘م٥م اًمّمالة اعمٗمروو٦م :حلدي٨م اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قميٜمٝمام-
أٟمف ىم٤مل :مل ٟمٙمـ ٟمٕمرف اٟمٍماف اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مـ اًمّمالة إٓ سم٤مًمتٙمٌػم َ ،م٤م يدل قمغم أن اًمّميح٤مسم٦م -
( )334

روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ -يم٤مٟمقا يرومٕمقن صقهتؿ سم٤مًمذيمر قم٘م٥م اًمّمٚمقات.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن اًمذيمر ُيرومع اًمّمقت سمف إمم طملم يٌدأ اعمرء سم٤مًمتًٌٞمح ،وم٤مًمدقم٤مء اًمذي ذيمره اًمِميٞم  ،وىميقل اعميرء:
اًمٚمٝمؿ أٟم٧م اًمًالم وُمٜمؽ اًمًالم ،واًمتٝمٚمٞمؾ وٟمحق ذًمؽ ُيرومع ومٞمف اًمّمقت ،وم٢مذا ذع اعمرء سم٘مقل :ؾمٌح٤من اهلل ،واحلٛميد
هلل ،واهلل أيمؼم :وم٢مٟمف هٜم٤م ي٘مػ قمٜمده٤م ،وٓ يرومع اًمّمقت ٤م :يمذا ٟمص اًمٗم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م -رمحٝميؿ اهلل شمٕمي٤ممم -وظمي٤مًمٗمٝمؿ
همػمهؿ سمذًمؽ -واهلل أقمٚمؿ.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :ىمقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممُ ( :صمؿ يًٌح ،و َحيٛمدُُ  ،وي َٙمَؼمُ ،يم ُُّؾ و ِ
اطمدََ ٍة َصمال ًصم٤م) ،وم٘مد ورد قمـ اًمٜمٌيل -
َ
َّ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ُ ِّ ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هٞمئ٤مت خمتٚمٗم٦م ذم اًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد واًمتٙمٌػم واهلٚمٞمؾ قم٘م٥م اًمّمٚمقات اعمٗمرووي٦م :وهيل أرسميع
صٞمغ ،وصححٝم٤م اًمِمٞم شم٘مل اًمديـ وىم٤مل :إهن٤م ُمـ اظمتالف اًمتٜمقع.
ومحيد اهلل -قميز
وُمـ أؿمٝمره٤م وأصحٝم٤مُ :م٤م ورد ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أيب هريرة هق اًمتًٌٞمح صمال ًصم٤م وصمالصملمْ َ ،
وضمؾ -صمال ًصم٤م وصمالصملم ،وشمٙمٌػم اهلل -قمز وضمؾ -صمال ًصم٤م وصمالصملم ،ومت٤مم اعمئ٦م ي٘مقل ٓ :إٓ اهلل وطمده ٓ ،ذيؽ ًمفً ،مف اعمٚمؽ
وًمف احلٛمد ،وهق قمغم يمؾ رء ىمدير .
( )331

ُمـ اعمً٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م ذه اجلٛمٚم٦م أن اًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد واًمتٙمٌػم ًمف صٗمت٤من:
إومم :أن دمٛمٕمٝم٤م عٞم ًٕم٤م ،ومت٘مقل :ؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل واهلل أيمؼم ،ؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل واهلل أيمؼم ..وهٙمذا.
اًمث٤مٟمٞم٦م :أو أن شمٗمرىمٝم٤م.

(ُ ) 334متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة (ُ ،) 841مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة
( )583سمٜمحقه.
(ُ ) 331متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة (ُ ،)843مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب
اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة وسمٞم٤من صٗمتف (.)595

آداب المشي إلى الصالة
وأُم٤م ُم٤م ورد ذم احلدي٨م ومٝمق ُمـ إدراج أيب ص٤مًمح راوي احلدي٨م ،وًمٞمس قميـ اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ:-
وم٤مًمّمحٞمح أٟمف جيقز عٕمٝم٤م وشمٗمري٘مٝم٤م ،وٓ أومْمٚمٞم٦م ٕطمده٤م دون اًمث٤مين.
الة ا ًْم َٗمج ِر وص ِ
قل سمٕمدََ ص ِ
ِ
ير ِين ُِمي َـ اًمٜمَّ ِ
الة اعمَ ْٖم ِْر ِ
ب َىمٌْ َؾ َأ ْن ُي َٙم ِّٚم َؿ َأ َطمدًً ا ُِم َـ اًمٜمَّ ِ
َّي٤مر َ -ؾميٌْ َع
ْ َ َ
ىم٤ملَ ( :و َي ُ٘م ُ َ ْ َ
يؿ َأضم ْ
َّي٤مس :اًم َّٚم ُٝم َّ
اإلهار سمِ قم ِ
ُمر ٍ
٤مء َأ ْوم َْم ُؾ) إٓ ومٞمام يٙمقن قم٘م٥م اًمّمٚمقات اعمٗمروو٦م..
اتَ -و ِ ْ َ ُ ٤مًمدُُّّ َ
َ َّ
ُ
إول وم٢م َّن اًمًٜم٦م ومٞمف اجلٝمر :حلدي٨م اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمف .
وهق اًمدقم٤مء
َ
( )332

(و َيم ََذا سمِ قم ِ
ب َو ُظم ُِمق ٍع َو ُطم ُْم ِ
٤مء اعمَ ْ٠م ُصم ِ
قر َىم ْٚم ٍ
قرَ ،و َي ُٙمُق ُن سمِتَ َ٠م ُّد ٍ
٥م َو َر ْهم ٌَ ٍ٦م َو َر ْه ٌَ ٍ٦م).
٤مًمدُُّّ َ
َ
ب َو ُظم ُِمق ٍع َو ُطم ُْم ِ
قر َىم ْٚم ٍ
وم٠مي دقم٤مء ورد وم٤مًمًٜم٦م ومٞمف اإلهار ،وىمقًمفَ ( :و َي ُٙمُق ُن سمِتَ َ٠م ُّد ٍ
٥م َو َر ْهمٌَ ٍ٦م َو َر ْهٌَ ٍ٦م) :حلدي٨مَٓ« :

٤مب اًمدُُّّ َقم٤م ُء ُِم ْـ َىم ْٚم ٍ
٥م َهمَ٤مومِ ٍؾش ٕ :ن اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يٕمٜمك سم٤مًمتٗمٙمر ذم اًمدقم٤مء اًمذي ي٘مقًمف.
ُي ًْتَ ََج ُّ
( )333

ي٘مقل ؿمٞم اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ويمذا اسمـ اًم٘مٞمؿ

( )334

ذم (اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م) :أومْمؾ اًمدقم٤مء ُم٤م واوميؼ ومٞميف ىميقل اًمٚمًي٤من

اؾمتحْم٤مر اًم٘مٚم٥م ،وهق اًمذي يرضمك ومٞمف اإلضم٤مسم٦م سم٠مُمر اهلل -قمز وضمؾ.
ِ
٤مت واًمتََّّق ِطم ِ
ِ
٤مت ِ
اإل َضم٤م َسم ِ٦م).
ٞمدَ ،و َيتَ ََح َّرى َأ ْو َىم َ
اًمّم َٗم َ ْ
ي٘مقل اًمِمٞم َ ( :و َيتَ ََق َّؾم ُؾ سمِ٤مَٕ ْؾم َامء َو ِّ
ومٞمتقؾمؾ اعمرء إمم اهلل -قمز وضمؾ -سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف -قمز وضمؾ ،-وم٢من اهلل -قمز وضمؾ -حي٥م أن يدقمق سم٠مؾمامئف ،وذم
ي٤مه٤م:
طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َّن هللِ شمِ ًْ َٕم ً٦م َوشمِ ًْ ِٕم َ
اؾم ًامَُ ،مي ْـ َأ ْطم َّم َ
لم ْ

( )332ؾمٌؼ خترجيف.
( ) 333طمًـ :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ضم٤مُمع اًمدقمقات قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ،)3479ىم٤مل اًمؽمُمذي :همري٥م،
ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :طمًـ.
( )334حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي ،اًمٕم٤مرف.
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمٌ٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة ،وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف
اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞم اإلؾمالم اسمـ َّ
شمقاًمٞمػ طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد"  .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخًلم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م
واًمٜمٝم٤مي٦م ( ،)523 /18واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 174 /5شمرع٦م .)644

آداب المشي إلى الصالة
اجلٜمَّ َ٦مش  ،وُمـ أقمٔمؿ ُمٕم٤مين اإلطمّم٤مء ذم أؾمامء اهلل -قمز وضمؾ -اًمدقم٤مء ٤م ،ىمقًمف( :واًمتََّّق ِطم ِ
ٞمد) :أي :سمتقطمٞمد اهلل
َ ْ
َد َظم َؾ ْ َ
٤مت ِ
اإل َضم٤م َسم ِ٦م) :أي :ذم اًمدقم٤مء اعمٓمٚمؼ ،ويٙمقن ذم صمٚمي٨م اًمٚمٞميؾ أظمير  ،وسميلم
ؾمٌح٤من اهلل ،-وىمقًمفَ ( :و َي َت ََح َّرى َأ ْو َىم َ( )335

( )336

إذان واإلىم٤مُم٦م  ،وأدسم٤مر اًمّمٚمقات اعمٙمتقسم٦م  ،وآظمر ؾم٤مقم٦م يقم اجلٛمٕم٦م .
( )337

( )338

( )339

خيُص ٟم ْٗمًف إَِّٓ ِذم دقم ٍ
( َو َيٜمْتََٔمِ ُر ِ
اإل َضم٤م َسم َ٦مَ ،وٓ َي ْٕم َج ْؾَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
ي٤مء
َُ
٥م ِزمَ ،وٓ ُي ْٙم َْر ُه َأ ْن َ ُ َّ َ َ ُ
قلَ :ىمدْْ َد َقم ْق ُت َو َد َقم ْق ُت َوم َٚم ْؿ ُي ًْتَ ََج ْ
ي َ١مُمـ َقم َٚمٞم ِف ،وي ْٙمْره ر ْومع اًمّمق ِ
ت).
ُ َّ ُ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َّ ْ
خيُص ٟم ْٗمًف إَِّٓ ِذم دقم ٍ
٤مء ُي َ١م َُّم ُـ َقم َٚمٞمْ ِف) ،ومٞمف ُمً٠مًمت٤من:
َُ
ىمقًمفَ ( :وٓ ُي ْٙم َْر ُه َأ ْن َ ُ َّ َ َ ُ
اعمً٠مًم٦م إول :أن اًمًٜم٦م ذم اًمدقم٤مء اًمذي ي١مُمـ قمٚمٞمف أن يٙمقن سمٚمٗمظ اجلامقم٦م ،ومال ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ اهدين ومٞمٛمـ هدي٧م،
ظم٤مصي٤م سميف،
سمؾ ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ اهدٟم٤م ومٞمٛمـ هدي٧م ،ومال خيص ٟمٗمًفٕ :ن اًمًٜم٦م أن يٙمقن سمٚمٗمظ اجلامقم٦مٕ :ن اًمدقم٤مء ًمٞمس ا
وإٟمام يٙمقن قم٤م اُم٤م ًمٚمٙمؾ.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ىمقًمف( :إَِّٓ ِذم دقم ٍ
٤مء ُي َ١م َُّم ُـ َقم َٚم ْٞم ِف) ،وُمٗمٝمقُمف أن ًمدقم٤مء اًمذي ٓ يي٠مُمـ قمٚمٞميف جييقز أن خييص ٟمٗمًيف:
َُ
يم٤مًمًجقد وىمٌؾ اًمًالم ،وهذا اظمتٞم٤مر اًمِمٞم حمٛمد ،ظمال ًوم٤م عمِمٝمقر ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن :إٟمف ٓ جيقز -يمام ُمر-
أن يدقمق سم٤مًمدقم٤مء اًمذي ًمٞمس ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ ،وٓ يتٕمٚمؼ سمف أُمر سم٤مٔظمرة.

(ُ ) 335متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمنموط ،سم٤مب ُم٤م جيقز ُمـ اًمنموط واًمثٜمٞم٤م ذم اإلىمرار (ُ ،)2736مًٚمؿ :يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م
وآؾمتٖمٗم٤مر ،سم٤مب ذم أؾمامء اهلل -شمٕم٤ممم -وومْمؾ ُمـ أطمّم٤مه٤م (.)2677
(ُ ) 336متٗمؼ قمٚمٞمف:أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمدقم٤مء ذم اًمّمالة ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ (ُ ،) 1145مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب
اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمدقم٤مء واًمذيمر ذم آظمر اًمٚمٞمؾ (ُ .)758مـ طمدي٨م أيب هريرة.
( )337صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 13668 ،12584 ،12244أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمدقم٤مء سملم إذان واإلىم٤مُم٦م
( ،) 521اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم أن اًمدقم٤مء ٓ يرد سملم إذان واإلىم٤مُم٦م ( )212واًمٚمٗمظ ًمف ،وىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح،
وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمحُ .مـ طمدي٨م أٟمس.
( ) 338أظمرضمف اًمٌخ٤مري :ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب ُم٤م يتٕمقذ ُمـ اجلٌـ (.)2822
( ) 339أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمً٤مقم٦م اًمتل شمرضمك يقم اجلٛمٕم٦م ( ،) 491وىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح ،وأصٚمف ذم
اًمّمحٞمحلم.
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ٍم ِه إِ َمم اًمًام ِء ،وصال ُشمف إِ َمم صقر ٍة ُمٜمّْْميقسم ٍ٦مَ ،أو إِ َمم وضم ِ
ي٘مقل اًمِمٞم ( :وي ْٙمْره ِذم اًمّم ِ
٤مت َي ًِ ٌػمَ ،و َر ْوم ُع َسم َ ِ
يف
الة ا ًْمتِ َٗم ٌ
َ ْ
ُ َ َ ُ َ ْ
َّ َ َ َ ُ
َّ
َُ َ ُ
ِ
آد ُِمل ،و ِ
ٍ
اضم٤م).
ه ً
َ ٍّ َ ْ
اؾمت ْ٘م ٌَ ُ٤مل َٟمَ٤مر َو ًَم ْق َ
٤مت َي ًِ ٌػم) ،هذه ُمً٠مًم٦م شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م ،وىمٚمٜم٤م :إن ٟمٔمر اعمّمكم ًمف أرسمع درضم٤مت ،وشمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ.
ىمقًمف( :ا ًْمتِ َٗم ٌ
قر ٍة َُمٜمْ ُّْمق َسم ٍ٦م) :أي :ويٙمره أن يّمكم اعمرء وذم ىمٌٚمتف صقرة ،واًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم اعمذه٥م أٟميف
وىمقًمفَ ( :و َصال ُشم ُف إِ َمم ُص َ
حيرمٕ :ن اًمّمالة وذم ىمٌٚمتف صقرة ىمد يقهؿ سم٠من اعمرء يّمكم هلذه اًمّمقرة ،ومٙم٤من ُمِم٤م ً٤م ٕهؾ إصٜم٤مم.
وىمقًمفَ ( :أ ْو إِ َمم َو ْضم ِف آ َد ُِم ٍّل) :أي :يٙمره أن يًت٘مٌؾ آدُم اٞم٤م سمقضمٝمفٕ :ن اؾمت٘مٌ٤مل أدُمل سمقضمٝمف يم٠مٟمف يّميكم إًمٞميف ،أو
سم٠من أدُمل إذا اؾمت٘مٌٚمف سمقضمٝمف يِمٖمٚمف سمام يٙمقن ُمـ ٟمٔمره إًمٞمف ..وٟمحق ذًمؽ ،أُم٤م ًمق يم٤من أدُمل يريف ىمٗمي٤مه ،وميال شمٙميره
اًمر ْطمؾ ،ومٞمجٕمؾ ؾمؽمشمف ُمثؾ اًمرطمؾ َ ،م٤م يدل قمغم
اًمّمالة إًمٞمفٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من يّمكم إمم ُمثؾ َّ
( )344

أن اًمتِمٌٞمف هٜم٤م جيقز اًمّمالة إًمٞمف ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمّمالة دمقز إمم اًمداسم٦م :وم٢مٟمف جيقز اًمّمالة إمم أدُمل ،وإٟمام اًمذي يٙمره أن
يٙمقن أدُمل يٚم٘م٤مك سمقضمٝمف.
ِ
وىمقًمف( :و ِ
ٍ
ٟمي٤مرا صيٖمػمة،
اضم٤م) ،أي :يٙمره أن يٙمقن ذم ىمٌٚم٦م اعمّمكم ٟم٤مر ،وًمق يم٤من
ً
ه ً
هاضمي٤م أيً :
َ ْ
اؾمت ْ٘م ٌَ ُ٤مل َٟمَ٤مر َو ًَم ْق َ
واًمٜمٝمل ذم ذًمؽ ًمٙمل ٓ يٙمقن ومٞمف ُمِم٤م ٦م ًمٚمٛمجقس ،وم٢من اعمجقس يّمٚمقن إمم اًمٜم٤مر ،وأُم٤م إذا مل شمٙمـ ذم ىمٌٚم٦م اعمّمكم ٟم٤مر،
وإٟمام يم٤من ؿمٞم ًئ٤م خيرج طمرارة :يم٤مًمدوم٤مي٤مت واًمٚمٛمٌ٤مت .وهمػمه٤م ،وم٤مًمّمحٞمح أهن٤م ٓ شمدظمؾ ذم هذه اًمٙمراه٦م ،وهذا ُم٤م ٟميص
قمٚمٞمف اًمِمٞم قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز

( )341

ٟم٤مرا ،وإٟمام اًمٜم٤مر اًمتل هل٤م ذار وهل٤م هل٥م.
-قمٚمٞمف رمح٦م اهللٕ :-هن٤م ٓ شمًٛمك ً

( )344أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ؾمؽمة اعمّمكم (ُ )499مـ طمدي٨م ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل.
( ) 341قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اسمـ سم٤مز .اًمِمٞم اًمٕمالُم٦م اًمداقمٞم٦م اًمٗم٘مٞمف اًمزاهد .وًمد ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م صمالصملم
وصمالث ُمئ٦م وأًمػ سمٛمديٜم٦م اًمري٤مض ،و يم٤من سمّمػما صمؿ أص٤مسمف ُمرض اجلدري اعمٜمتنم ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ،ووٕمػ سمٍمه صمؿ وم٘مده قم٤مم مخًلم وصمالث
ُمئ٦م وأًمػ .طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمٌؾ ؾمـ اًمٌٚمقغ ،صمؿ ضمد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٕمٚمامء ذم اًمري٤مض ،وعم٤م سمرز ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمٚمٖم٦مُ :قملم ذم
اًم٘مْم٤مء .وؿمٖمؾ اإلومت٤مء إمم أن ُم٤مت -رمحف اهلل -ىمٌٞمؾ ومجر اخلٛمٞمس ذم اًمً٤مسمع واًمٕمنميـ ُمـ اعمحرم ؾمٜم٦م قمنميـ وأرسمع ُمئ٦م وأًمػُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف:
"اًمٗمقائد اجلٚمٞم٦م ذم اعمٌ٤مطم٨م اًمٗمروٞم٦م" ،و"اًمتح٘مٞمؼ واإليْم٤مح ًمٙمثػم ُمـ ُمً٤مئؾ احل٩م واًمٕمٛمرة واًمزي٤مرة" ،وهمػمه٤م يمثػم .اٟمٔمر :قمٚمامء وُمٗمٙمرون
قمرومتٝمؿ عمحٛمد اعمجذوب ( ،)77/1وًمف شمرع٦م ُمققمٌ٦م ذم ُمقىمٕمف قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
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اش ِذرا َقمٞم ِف ِذم اًمًج ِ
ِ
قد).
ُّ ُ
ؽم ُ َ ْ
ىم٤ملَ ( :وا ْوم َ
وذًمؽ سم٠من جيٕمؾ ذراقمٞمف قمغم إرضٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هنك قمـ آومؽماش يم٤مومؽماش اًمًٌع .
( )342

ِ
ِ
ِ
ي ِة َـم َٕم٤م ٍم َي ِْم َت َِٝم ِٞمفَ ،سم ْؾ ُي َ١م ِّظم ُر َه٤مَ ،و ًَم ْق
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :وٓ َيدْْ ُظم ْؾ ومٞم َٝم٤م َو ُه َق َطم٤مىم ٌـَ ،أ ْو َطم٤مىم ٌ
٥مَ ،أ ْو سمِ َح ْ َ
َوم٤م َشمتْ ُف ْ
اجلَ َام َقم ُ٦م).
ومال يدظمؾ اعمرء ذم اًمّمالة وهق طم٤مىمـ ،أي :يداومع إظمٌثلمً :م٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :وَٓ َو ُه َق ُيدََ اومِ ُع
إَ ْظم ٌَثَ ْ ِ
لمش  ،ويمذا ُم٤م ذم طمٙمٛمٝم٤م :يم٠من يٙمقن سمحية ـمٕم٤مم يِمتٝمٞمف سمؾ ي١مظمره٤م ُم٤م مل خيرج وىمتٝم٤م ،وإن وم٤مشم٧م اجلامقم٦م:
( )343

ٕن اخلِمقع أومم ُمـ اجلامقم٦م ،وهٜم٤م ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م وهل ُمً٠مًم٦م اًمؽمشمٞم٥م سملم اًمقاضمٌ٤مت ذم اًمّمالة ،وسملم ذائط اًمّميالة
قمٜمد اًمتٕم٤مرض ،وؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م -إن ؿم٤مء اهلل.
قؾم ِف ،و ًَميٛمس ِ ِ ِ
ٞمؽ َأص٤مسمِ ِٕم ِف ،وا ْقمتِامده َقم َغم يدََ ي ِف ِذم ضم ُٚم ِ
ص َؿم َٕم ِر ِه،
حل َٞمتفَ ،و َقم ْ٘م ُ
ُ
َ ْ
َ ُُ
احل ََمَ ،و َشم َِْمٌِ ُ َ
َ ْ ُ ْ
ىم٤مل اًمِمٞم َ ( :و ُي ْٙم َْر ُه َُم ُّس ْ َ
َػ َصم ْقسمِ ِف).
َو َيم ُّ
ىمقًمفَ ( :و ُي ْٙم َْر ُه َُم ُّس ْ
احلَ ََم)ٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هنك قمـ ُمس احلَم ذم طم٤مل اخلٓمٌ٦م ،وىم٤ملَُ « :م ْـ
احل ََم َوم َ٘مدْْ ًَم َٖمَ٤مش  ،وصمٌ٧م ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد -ريض اهلل قمٜمف -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هنيك قميـ
َُم َّس ْ َ
( )344

ُمًح اًمؽماب َ :م٤م يدل قمغم أن ُمس احلَم ُمـ اًمٚمٖمق ذم اًمّمالة :ومٞمٙمره ومٕمٚميف إٓ حل٤مضمي٦م ،يمي٠من يي١مذي ًمٚمٛمّميكم ذم
( )345

ُمقوع ؾمجقده وم٢مٟمف يٛمًحف.

( ) 342أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م جيٛمع صٗم٦م اًمّمالة وُم٤م يٗمتتح سمف وُم٤م خيتؿ سمف (ُ )498مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
( ) 343أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب يمراه٦م اًمّمالة سمحية اًمٓمٕم٤مم اًمذي يريد أيمٚمف ذم احل٤مل ويمراه٦م اًمّمالة ُمع ُمداومٕم٦م
إظمٌثلم (ُ )564مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
( ) 344أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ومْمؾ ُمـ اؾمتٛمع وأٟمّم٧م ذم اجلٛمٕم٦م (ُ )857مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 345أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب يمراه٦م ُمًح احلَم وشمًقي٦م اًمؽماب ذم اًمّمالة (ُ )546مـ طمدي٨م ُمٕمٞم٘مٞم٥م.
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وىمقًمفَ ( :و َشم َِْمٌِ ُ
ٞمؽ َأ َص٤مسمِ ِٕم ِف)ً :مٚمحدي٨م اًمذي روي قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف هنك قمـ شمِمٌٞمؽ إص٤مسمع
ذم اًمّمالة .
( )346

وىمقًمف( :وا ْقمتِامده َقم َغم يدََ ي ِف ِذم ضم ُٚم ِ
قؾم ِف) :عمخ٤مًمٗم٦م طمدي٨م وائؾ سمـ طمجر -ريض اهلل قمٜمف
ُ
َ ْ
َ َ ُُ

 ،وٕن اًمٜمٌل -صغم

( )348 ()347

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هنك قمـ آقمتامد قمغم اًمٞمديـ يمٝمٞمئ٦م اًمٕم٤مضمز ،أو اًمٕم٤مضمؿ قمغم آظمتالف ذم ٟمٓمؼ احلدي٨م.
يٛم ُس ِحلْٞمَتِ ِف)ٕ :ن ُمس اًمٚمحٞم٦م ُمـ اًمٕمٌ٨م ،وىمد ضم٤مء ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م أٟمف رأى رضمالً يٕمٌ٨م ذم صالشمف
وىمقًمفَ ( :و ًَم ْ
سمٚمحٞمتف ،وم٘م٤ملً :مق ظمِمع ىمٚم٥م هذا ًمًٙمٜم٧م ضمقارطمف  ،وُمر سمٜم٤م أن ُمٕمٜمك اخلِمقع ذم اًمّمالة يتح٘مؼ سم٠مرسمٕم٦م أُمقر:
( )349

إُمر إول :قمدم اًمٕمٌ٨م وؾمٙمقن اجلقارح.
إُمر اًمث٤مين :اإلشمٞم٤من سم٤مٕذيم٤مر ذم أُم٤ميمٜمٝم٤م.

( )346صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 18143أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اهلدي ذم اعمٌم إمم اًمّمالة ( ،)562اًمؽمُمذي :يمت٤مب
اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م اًمتِمٌٞمؽ سملم إص٤مسمع ذم اًمّمالة ( ،) 386اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م يٙمره ذم اًمّمالة
(ُ ) 967مـ طمدي٨م يمٕم٥م سمـ قمجرة ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 347وائؾ سمـ طمجر سمـ ؾمٕمد ،أسمق هٜمٞمدة احليُمل ،أطمد آذاف .يم٤من ؾمٞمد ىمقُمفً .مف ووم٤مدة وصحٌ٦م ورواي٦م .وٟمزل اًمٕمراق .ومٚمام دظمؾ ُمٕم٤موي٦م
اًمٙمقوم٦م ،أشم٤مه ،وسم٤ميع .يم٤من قمغم راي٦م ىمقُمف يقم صٗملم ُمع قمكم .روى ًمف اجلامقم٦م ،ؾمقى اًمٌخ٤مري .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 756 :شمرع٦م ،)2721
واإلص٤مسم٦م ( 596 /6شمرع٦م .)9146
( ) 348أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ووع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى سمٕمد شمٙمٌػمة اإلطمرام (.)441
( ) 349أظمرضمف اسمـ ٟمٍم اعمروزي ذم شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة ( ،) 154هذا ختري٩م أصمر طمذيٗم٦م سمٚمٗم ٔمف ُمقىمقوم٤م قمغم طمذيٗم٦م ،وأظمرضمف احلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي ذم
ٟمقادر إصقل (ُ ) 214/3مـ طمدي٨م أيب هريرة ُمرومققم٤م .ىم٤مل اعمٜم٤موي ذم ومٞمض اًم٘مدير ( :) 446/5أظمرضمف احلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي ذم اًمٜمقادر قمـ
ص٤مًمح سمـ حمٛمد قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمر قمـ اسمـ قمجالن قمـ اعم٘مؼمي قمـ أيب هريرة ىم٤مل :رأى رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ -رضمال يٕمٌ٨م
سمٚمحٞمتف ذم اًمّمالة ومذيمره ىم٤مل اًمزيـ اًمٕمراىمل ذم ذح اًمؽمُمذي :وؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمر وهق أسمق داود اًمٜمخٕمل ُمتٗمؼ قمغم وٕمٗمف ،وإٟمام يٕمرف هذا قمـ
اسمـ اعمًٞم٥م وىم٤مل ذم اعمٖمٜمل :ؾمٜمده وٕمٞمػ واعمٕمروف أٟمف ُمـ ىمقل ؾمٕمٞمد ورواه اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم ُمّمٜمٗمف وومٞمف رضمؾ مل يًؿ ،وىم٤مل وًمده :ومٞمف
ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمرو جمٛمع قمغم وٕمٗمف وىم٤مل اًمزيٚمٕمل :ىم٤مل اسمـ قمدي :أعٕمقا قمغم أٟمف يْمع احلدي٨م.
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إُمر اًمث٤مًم٨م :أٓ حيدث ٟمٗمًف :حلدي٨م قمامر أٟمف اؾمتٕمجؾ ُمرة ذم صالشمف ،ومٚمام ؾمئؾ قمـ ؾمٌ٥م ذًميؽ ىمي٤مل :إين ىميد
ضم٤مءين ُم٤م يِمٖمٚمٜمل ،وإين أظمِمك أن أؾمٝمق .
( )354

ومٛمـ ومٕمؾ هذه إُمقر يم٤من ظم٤مؿم ًٕم٤م ذم صالشمف سم٠مُمر اهلل -قمز وضمؾ.
إُمر اًمراسمع :أن ي٠ميت سم٤مًمٗمرائض اًمقاضمٌ٦م قمٚمٞمفَ ،
يمٛم ِّس اًمٚمحٞم٦م ويمػ اًمثقب ،وشمٙمٚميام قمٜميف ىمٌيؾ
وىمقًمفَ ( :و َقم ْ٘م ُ
ص) أي :عع ؿمٕمره ظمٚمٗمف ذم أصمٜم٤مء صالشمفٕ :ن هذا َ
ُيؿ ،ومٝميذا
ذًمؽ ،وصمٌ٧م قمٜمد اًمٌخ٤مري أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هنك قمـ يمػ اًمثقب ويمٗمتيف  ،أي :يميػ اًم ُٙم ِّ
( )351

قمٜمف ذم اًمّمالة ،ويمٗم٧م اًمثقب هق عٕمف عٞم ًٕم٤م قمٜمد طم٤مل اًمًجقد ،ويمال اهلٞمئتلم ُمٙمروه٦م ذم اًمّمالةً :مثٌقت ذًمؽ قميـ
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ -واعمٕمٜمك ذم ذًمؽ :أن ه٤مشملم اًمّمقرشملم هق يمػ اًمثقب أو يمٗمتيف ومٞمٝمي٤م ُمِميٕمرة سمٕميدم
اخلِمقع ،وٕن ومٞمٝم٤م طمريم٦م ذم شمٜم٤مذم اًمّمالة.
اؾمتَ َٓم٤م َعَ ،وم٢مِ ْن َهم َٚمٌَ ُف َو َو َع َيدََ ُه ِذم َوم ِٛم ِف).
ىم٤ملَ ( :وإِ ْن َشمثَ٤م َء َب َيم َٔم َؿ َُم٤م ْ
ىمقًمفَ ( :وإِ ْن َشمثَ٤م َء َب َيم َٔم َؿ)ٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَّ -سملم أن اًمتث٤مءب ُمـ اًمِمٞمٓم٤من
وىمقًمفَ ( :وم٢مِ ْن َهم َٚم ٌَ ُف َو َو َع َيدََ ُه ِذم َوم ِٛم ِف) ،أي :همٚمٌف اًمتث٤مؤب وم٢مٟمف يْمع يده قمغم ومٛمفٕ :ن هذا أٟمً٥م ذم هٞمئ٦م اعمّمكم ،وهيق
 :وم٤مًمًٜم٦م ومٞمف اًمٙمٔمؿ،

( )352

إومم :اشمٌ٤م ًقم٤م ًمًٜم٦م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أُم٤م زي٤مدة آؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل -قمز وضمؾُ -مـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ ومٚمؿ شمثٌ٧م
قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمحدي٨م صحٞمح ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وهق أن اعمرء يًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من سمٕمد اًمتث٤مؤب ؾمقاء ذم
اًمّمالة أو ذم همػمه٤م.

( )354صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 18323اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمًٝمق ،سم٤مب ٟمقع آظمر ( )1346 ،1345سمٛمٕمٜم٤مه ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ
اًمٜمً٤مئل :صحٞمح.
(ُ )351متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب اًمًجقد قمغم ؾمٌٕم٦م أقمٔمؿ (ُ ،) 849مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب أقمْم٤مء اًمًجقد واًمٜمٝمل
قمـ يمػ اًمِمٕمر واًمثقب وقم٘مص اًمرأس ذم اًمّمالة (ُ )494مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام.
(ُ ) 352متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ ،سم٤مب صٗم٦م إسمٚمٞمس وضمٜمقده (ُ ،)3289م ًٚمؿ :يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مئؼ ،سم٤مب شمِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمس
ويمراه٦م اًمتث٤مؤب (ُ )2994مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
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ِ
ِِ ِ
اب سمِال ُقم ْذ ٍر ،ويرد اعمَ٤مر سم َ ِ
اًمؽم ِ
اًمّمال ُة
َػم ُهَ ،وم ْر ًو٤م َيمَ٤م َٟمَ٧م َّ
َ َ ُ ُّ َّ َ ْ
ىم٤ملَ ( :و ُي ْٙم َْر ُه َشم ًَْ ِق َي ُ٦م ُّ َ
لم َيدََ ْيفَ ،و ًَم ْق سمِدََ ْومٕمف آ َدُم اٞم٤م َيمَ٤م َن اعمَ ُّ٤مر َأ ْو َهم ْ َ
َأ ْو َٟم ْٗمالًًَ ،وم٢مِ ْن َأ َسمك َوم َٚم ُف ِىم َتَ٤م ًُم ُفَ ،و ًَم ْق َُم َِمك َي ًِ ًػما).
أي :ينمع أن يرد اعمّمكم اعم٤مرة سملم يديف ،وًمق سمدومٕمف :أدُمٞما٤م يم٤من اعم٤مر أو همػمه ،ومر ًدا يم٤مٟم٧م اًمّمالة أو ٟمٗمالًً ،وىمقًميف:
( َوم٢مِ ْن َأ َسمك َوم َٚم ُف ِىمتََ٤م ًُم ُف) ،أيُ :مداومٕمتف سم٤مًم٘مقة.
لم ؾم ْؽمشمِ ِف ،و َ ِ
ؽم ٌة).
ور َسم ْ َ
سملم َيدََ ْيف ،إِ ْن َمل ْ َي ُٙم ْـ ًَم ُف ُؾم ْ َ
لم اعمُ َّم ِّكم َو َسم ْ َ ُ َ َ ْ
حي ُر ُم اعمُ ُر ُ
( َو َ ْ
هذه اجلٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م ُمً٤مئؾ:
اعمً٠مًم٦م إومم :أٟمف ينمع ووع اًمًؽمةٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من يّمكم ذم أطم٤ميلم يمثيػمة إمم ؾميؽمة،
وىمد أُمر ٤م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهل ًمٞمً٧م واضمٌ٦م :عم٤م صمٌ٧م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صغم إمم هميػم
ضمدار  ،وذم رواي٦م إمم همػم قمٜمزة  ،ذم رواي٦م قمٜمد اًمداراىمٓمٜمل سم٢مؾميٜم٤مد ي٘مٌيؾ اًمتحًيلم :أن اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
( )353

( )354

وؾمٚمؿ -صغم إمم همػم رءَ ،م٤م يدل قمغم أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صغم إمم همػم ؾمؽمة.
يؿ
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :اعمرور سملم يدي اعمّمكم طمرامً :م٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم طمدي٨م أيب هريرةًَ « :م ْق َي ْٕم َٚم ُ
لمش  ،ومٝمذا ظمػم ًمف ُمـ أن يٛمر سملم يدي اعمّمكم ،ودًمٜم٤م هذا احلدي٨م قمغم أن اعمرور سملم
اعمَْ ُّ٤مر َُم٤م َقم َٚمٞمْ ِف ًَم َٙمَ٤م َن َأ ْن َي ِ٘م َ
ػ َأ ْر َسم ِٕم َ
( )355

يدي اعمّمكم طمرام ،وىمد أُمر اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمٛمداومٕمتف وىمت٤مًمفٕ :ن ُمٕمف ؿمٞمٓم٤من ،وُمٕمٜمك ُمٕمف ؿمٞمٓم٤من أي:
أن اًمِمٞمٓم٤من يّم٤مطمٌف :وم٢من اعمرء إذا ُمر أُم٤مم اعمّمكم أؿمٖمٚمف وأهل٤مه ،وم٤مًمِمٞمٓم٤من ي٘مّمد إهل٤مء اعمّمكم ذم صالشمف.

( ) 353أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب ُمتك يّمح ؾمامع اًمّمٖمػم (ُ )76مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس.
(ُ ) 354متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمقوقء ،سم٤مب اؾمتٕمامل ومْمؾ ووقء اًمٜم٤مس (ُ ،)376مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ؾمؽمة اعمّمكم ()543
ُمـ طمدي٨م أيب ضمحٞمٗم٦م.
( )355وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 8837واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب اعمرور سملم يدي اعمّمكم ( )933سمٜمحقه ،وىم٤مل
إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضمف :وٕمٞمػ.
واحلدي٨م أصٚمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب إصمؿ اعم٤مر يب يدي اعمّمكم (ُ ،) 514مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُمٜمع اعم٤مر سملم يدي
اعمّمكم (ُ ) 547مـ طمدي٨م أيب اجلٝمٞمؿ ،وذم اًمٌ٤مب قمـ أيب ؾمٕمٞمد ،واسمـ قمٛمر ،وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو.
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ُمر سملم يديف ،وىمد ذيمر اًمٕمٚمامء أن أىمَم ُمي٤م شمّميؾ اًمٞميد إًمٞميف
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :اًمًٜم٦م ًمٚمٛمّمكم أن يدومع اعم٤مر ويرده إذا َّ
ُم٘مدار صمالصم٦م أذرعٕ :ن اعمرء إذا ريمع صمؿ ُمد يده ،هذه شمٕم٤مدل صمالصم٦م أذرع ،وقمغم ذًمؽ وم٢من اعم٤مر جيقز ًمف أن يٛمر سمٕمد صمالصم٦م
أذرع ُمـ همػم يمراه٦م ،إذا مل يقضمد ًمٚمٛمّمكم ؾمؽمة ،وٓ يٚمزم اعمّمكم أن يدومٕمف ذم هذه احل٤مًم٦مٕ :ن اًمٜمٌل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
وؾمٚمؿ -أُمر أن يدومع ُمـ سملم يديف  ،وأىمَم ُم٤م شمّمؾ إًمٞمف اًمٞمد صمالصم٦م أذرع.
( )356

اعمً٠مًم٦م اًمراسمٕم٦م :أن رد اعم٤مر ؾمٜم٦مٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أُمر سمرده وسمٛم٘م٤مشمٚمتف وًميق سمي٤مًم٘مقة  ،واؾميتثٜمك
( )357

اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ذًمؽ صقرة واطمدة ،وهل :ذم ُمٙم٦م طم٤مل اًمٓمقاف ،وم٢من ُمٜمع اًمٓم٤مئٗملم ُمـ اعمرور ومٞمف ُمِم٘م٦مً :مذًمؽ ىم٤مًمقا :إٟمف
ذم هذه احل٤مًم٦م يًتثٜمك ُمٜمع اعم٤مريـ ،ومال ينمع ًمٚمٛمّمكم أن يٛمٜمع اعم٤مريـ أُم٤مُمفٟٕ :مف ومقت قمغم ٟمٗمًيف طم٘ميف سمي٠من صيغم ذم
طمؼ ُمِم٤مع ًمٚمجٛمٞمع،
ـمري٘مٝمؿ ،وزاد سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م ُمقو ًٕم٤م آظمر وهق :اًمذي يّمكم ذم اًمٓمريؼٕ :ن اًمٓمريؼ ٌّ
أطمدً ا ُمـ اعمرور ،ومٗميل هيذيـ اعمقويٕملم ٓ
ومٛمـ صغم ذم اًمٓمريؼ وم٘مد أظمٓم٠م ،ومٚمٞمس ًمف احلؼ أن حيجر اًمٓمريؼ ،أو يٛمٜمع ً
َ
أطمدً ا ُمـ اعمرور سملم يديفٕ :ن طم٘مٝمؿ ُم٘مدم قمغم طم٘مف.
يٛمٜمع اعمّمكم ً
ِ
اًمّمال ُة َأ ْو َٟم ْٗمالًًَ ،وم٢مِ ْن َأ َسمك َوم َٚم ُف ِىمتََ٤م ًُم ُفَ ،و ًَم ْق َُم َِمك َي ًِ ًػما).
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :وم ْر ًو٤م َيمَ٤م َٟمَ٧م َّ
أيُ :مٜمٕمف سم٤مًم٘مقة ،وًمٞمس اعمراد ىمتٚمف ،وإٟمام ىم٤ملِ ( :ىمتََ٤م ًُم ُف) ،أي ُمٜمٕمف ،وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚميؿ :إن اعميراد :أن حي٤مضمجيف
ويٌلم ًمف احلج٦م ،وًمٙمـ هذا ومٞمف ُسم ْٕمدٌٌ  ،وىمقًمف( :وًمق َ
يًػما ًمٞمٛمٜمع اًمراد.
يًػما) ،أي :وًمق ُمِمك ً
ُمِمك ً
ب َو َىم ْٛم َٚم ٍ٦مَ ،و َشم ْٕم ِد ُيؾ َصم ْق ٍ
ىم٤ملَ ( :و ًَم ُف َىمتْ ُْؾ َطمٞمَّ ٍ٦م َو َقم ْ٘م َر ٍ
ر ٍءَ ،و َو ْو ُٕم ُف).
ب َو ِقم َام َُم ٍ٦مَ ،و َ ْ
مح ُؾ َ ْ
مخس َومق ِاؾم ٌؼ ي ْ٘متَ ْٚمـ ِذم ِْ
احل َر ِمش ..احلدي٨م  ،وىمقل اًمٜمٌيل -صيغم اهلل
َ َ
ًم٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ ٌ ْ َ « :
احل ِّؾ َو ْ َ
( )358

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -شمِمٛمؾ طمرم ُمٙم٦م وُم٤م ذم طمٙمٛمٝم٤م ،وهذا هق اًمٜمص ،وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ :احلرم أي اًمٗمٕمؾ ،أي :قمٜمدُم٤م

(ُ ) 356متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب يرد اعمّمكم ُمـ ُمر سملم يديف (ُ ،)549مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م
(ُ )545مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري.
( )357ؾمٌؼ خترجيف.
(ُ ) 358متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م ي٘متؾ اعمحرم ُمـ اًمدواب (ُ ،) 1829مًٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م يٜمدب ًمٚمٛمحرم وهمػمه
ىمتٚمف ُمـ اًمدواب ذم احلؾ (ُ )1198مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.
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يٙمقن اًمِمخص ُحم َرُم٤م قمٚمٞمف ،يمح٤مل اًمتحريؿ ًمٚمّمالة ،وىمقًمف( :و َىمٛم َٚم ٍ٦م)ٕ :ن اًم٘مٛمؾ ٍ
ُم١مذ ومٞمجقز ىمتٚمف ،وٕن اًم٘مٛمؾ دُمف
َ ْ
َّ ً
ـم٤مهرٟٕ :مف ٓ دم ًمف ؾم٤مئؾ ،وىمد صمٌ٧م أن اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -ضب سمرهمق ًصم٤م أصمٜم٤مء صالشمف ،ومل يٖمًؾ يده ،ومدل قمغم
ضمقاز ىمتؾ اًم٘مٛمؾ وُم٤م ذم طمٙمٛمف ،وىمقًمفَ ( :و َشم ْٕم ِد ُيؾ َصم ْق ٍ
ب)ٟٕ :مف أدقمك ًمٚمخِمقع ،ومٚمق يم٤من اًمثقب أو اًمٕمامُمي٦م أو اًمِميامغ
ر ٍءَ ،و َو ْو ُٕم ُف)ٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -محؾ أُم٤مُمي٦م -ريض اهلل
همػم ُمٕمدل ،وم٤مًمًٜم٦م شمٕمديٚمف ،وىمقًمفَ ( :و َ ْ
مح ُؾ َ ْ
قمٜمٝم٤م -ذم صالشمف .
( )359

ىم٤مل( :و ًَمف إِ َؿم٤مر ٌة سمِٞم ٍد ووضم ٍف و َقم ٍ ِ
٤مضم ٍ٦م).
حل َ
لم َ
َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ
ٕن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أؿم٤مر سمٞمده قمٜمدُم٤م ضم٤مءه إسمٚمٞمس .
( )364

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
اًمًال ُم َقم َغم اعمُ َّم ِّكمَ ،و ًَم ُف َر ُّد ُه سمِ ِ
ر ٌء ِذم
ىم٤مل ( َوٓ ُي ْٙم َْر ُه َّ
٤مإل َؿم َ٤مرةَ ،و َي ْٗم َت َُح َقم َغم إ َُم٤مُمف إ َذا ْار َشم ََّ٩م َقم َٚم ْٞمفَ ،أ ْو َهمَٚم َطَ ،وإ ْن َٟمَ٤م َسم ُف َ ْ
صالشمِ ِف ؾمٌح رضم ٌؾ ،وص َّٗم َ٘م ِ
٧م ا ُْم َر َأ ٌة).
َ َّ َ َ ُ َ َ
َ
اعمّمكم يرد سم٤مإلؿم٤مرة إذا ؾمٚمؿ أطمد قمٚمٞمف :حلدي٨م اسمـ ُمًٕمقد -ريض اهلل قمٜمف  ،وىمقًمفَ ( :و َي ْٗمتَ َُح َقم َغم إِ َُم ِ٤مُم ِف) ،أي:
( )361

إذا أظمٓم٠م ذم اًم٘مراءة ،واًمّمحٞمح أن اًمٗمتح قمغم اإلُم٤مم ضم٤مئز وًمٞمس واضم ًٌ٤م ،ومٚمق أظمٓم٤م اإلُمي٤مم ذم اًم٘ميراءة وميال جيي٥م قميغم
اعم٠مُمقم أن يرد ويٗمتح قمٚمٞمفٕ :ن ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ظمال ًوم٤م ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،وُمراقم٤مة ًمٚمخالف ٟم٘مقل :إن اًمٗمتح قمغم اإلُم٤مم ضم٤مئز
وًمٞمس واضم ًٌ٤مٕ :ن ُمـ اًمٕمٚمامء َُمـ ىم٤مل :إٟمف ٓ يٗمتح قمغم اإلُم٤مم.

(ُ )359متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب إذا محؾ ضم٤مري٦م صٖمػمة قمغم قمٜم٘مف ذم اًمّمالة (ُ ،)516مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع
اًمّمالة ،سم٤مب ضمقاز محؾ اًمّمٌٞم٤من ذم اًمّمالة (ُ )543مـ طمدي٨م أيب ىمت٤مدة إٟمّم٤مري.
( ) 364أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ضمقاز ًمٕمـ اًمِمٞمٓم٤من ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة واًمتٕمقذ ُمٜمف وضمقاز اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾ ذم اًمّمالة
(ُ )542مـ طمدي٨م أيب اًمدرداء.
(ُ ) 361متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُم٧م يٜمٝمك قمٜمف ُمـ اًمٙمالم ذم اًمّمالة (ُ ،) 1199مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة،
سم٤مب َتريؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة وٟمً ُم٤م يم٤من ُمـ إسم٤مطمتف ( ) 538سمٛمٕمٜم٤مه .وأظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب َتريؿ اًمٙمالم
ذم اًمّمالة وٟمً ُم٤م يم٤من ُمـ إسم٤مطمتف ( )544واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل.

آداب المشي إلى الصالة
وىمقًمف( :وإِ ْن َٟمَ٤مسمف َرء ِذم صالشمِ ِف ؾمٌح رضم ٌؾ ،وص َّٗم َ٘م ِ
٧م ا ُْم َر َأ ٌة) ،أي ٟم٤مب اإلُم٤مم رء ،وأراد أن يٜمٌٝميف أطميد ،ومي٢من
َ َّ َ َ ُ َ َ
َُ ْ ٌ َ
َ
اًمرضمؾ يًٌح ،ومٞم٘مقل :ؾمٌح٤من اهلل ،وشمّمٗمؼ اعمرأة ،وصٗم٦م شمّمٗمٞمؼ اعمرأة :أن شميب سمٌ٤مـمـ يمٗمٝم٤م اًمٞمٛمٜمك قمغم فم٤مهر يمٗمٝم٤م
اًمٞمنى ،أو شميب سمٞمده٤م قمغم ومخذه٤م ،واًمًٌ٥م أهن٤م ٓ شميب سمٌ٤مـمـ اًمٙمٗملم ُم ًٕم٤مٕ :ن هذا ومٞمف ؿمٌف ٞمئ٦م هلق ،ويٙمقن
اًمّمقت ومٞمٝم٤م ىمق اي٤م ،واعم٘مّمقد اًمتٜمٌٞمف :ومتيب اعمرأة قمغم فم٤مهر يمٗمٝم٤م أو شميب قمغم ومخذه٤م ،وضمي٤مء قمٜميد اًمٌخي٤مري ذم
(إدب اعمٗمرد) أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من إذا ٟم٤مسمف رء ذم همػم اًمّمالة ضب سمٞمده قمغم ومخذه َ ،مي٤م ييدل
( )362

قمغم أن اعم٘مّمقد سم٤مًمتّمٗمٞمؼ واًميب قمغم اًمٗمخذ أو قمغم فم٤مهر اًمٙمػ اًمتٜمٌٞمف ،وهذا هق ُمِمٝمقر اعمذه٥م.
َػم اعمًَ ِج ِد َقمـ يً ِ ِ
ِ
ِ ِ
٤مق َأ ْو خمُُ َ ٌ
ىم٤ملَ ( :وإِ ْن َسميدََ َر ُه ُسم َّم ٌ
يؼ
ْير ُه َأ ْن َي ٌْ ُّم َ
ي٤مرهَ ،و ُي ْٙم َ
ْ َ َ
ي٤مط َو ُه َق ِذم اعمَ ًْجيد َسم َّم َؼ ِذم َصم ْقسمِف َو ِذم َهم ْ ِ ْ
ُىمدََّّ ا َُم ُف َأ ْو َقم ْـ َي ِٛمٞمٜمِ ِف).
ٕن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَّ -سملم أن اًمٌّم٤مق ِىم ٌَؾ وضمٝمف وقمـ يٛمٞمٜمف ُمٜمٝمل قمٜمف ،وإٟمام يٌّميؼ ذم صمقسميف أو سميلم
رضمٚمٞمف ،أو قمـ يً٤مره إن يم٤من ذم ظم٤مرج اعمًجد  ،وذم هذه اجلٛمٚم٦م ُمً٤مئؾ:
( )363

اعمً٠مًم٦م إومم :هذا احلدي٨م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سم٠من اعمرء يٌّمؼ سملم رضمٚمٞمف أو قمـ يً٤مره أو ذم صمقسمف،
يدًمٜم٤م قمغم أن اًمٌّم٤مق ًمٞمس سمٜمجس ،ويدظمؾ ذم اًمٌّم٤مق :اًمٜمخ٤مُم٦م واًمٜمخ٤مقم٦م ،إذ اًمتٗمريؼ سملم اًمٜمخ٤مقم٦م واًمٜمخ٤مُم٦م واًمٌّم٤مق
ذم هذا اعمقوع َم٤م يِمؼ ،وم٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ا ًْمٌُ َّم٤مقش ،يِمٛمؾ اًمٜمخ٤مقمي٦م وهمػمهي٤م ،واحلٜم٤مسمٚمي٦م ظمّميقا
اًمٌّم٤مق سم٤مًمٚمٕم٤مب وطمدهٕ :هنؿ أرادوا أن خيرضمقا ُمـ ىمْمٞم٦م اًمٜمج٤مؾم٦مً ،مٙمٜمٝمؿ ي٘مقًمقن :إن هذه اًمٜمج٤مؾم٦م اًمٞمًػمة يٕمٗميك
قمٜمٝم٤م ذم سمٕمض اعمقاوع.
وشمٙمره صالة همػم ُم٠مُمقم إمم همػم ؾمؽمة وًمق مل خيش ُم٤مر ًا ُمـ ضمدار أو رء ؿم٤مظمص يمحرسم٦م أو همػم ذًمؽ ُمثؾ آظمرة
اًمرطمؾ  ،ويًـ أن يدٟمق ُمٜمٝم٤م

( )362صحٞمح :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد (ُ ) 955مـ طمدي٨م قمكم ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح إدب اعمٗمرد :صحٞمح.
(ُ )363متٗمؼ قمٚمٞم ف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب طمؽ اعمخ٤مط سم٤محلَم ذم اعمًجد (ُ ،) 449مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب
اًمٜمٝمل قمـ اًمٌّم٤مق ذم اعمًجد ذم اًمّمالة وهمػمه٤م (ُ )548مـ طمدي٨م أيب هريرة وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري.
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ؽم ٍة َو ًْم َٞمدْْ ُن ُمٜمٝم٤م ) ويٜمحرف قمٜمٝم٤م يًػم ًا ًمٗمٕمٚمف  وإن شمٕمذر ظمط ظمٓمي ً٤م
ًم٘مقًمف ( :  :إذا صغم أطمدُُ يمؿ َوم ْٚم ُٞم َّم ِّؾ إمم ُؾم ْ َ
ُمر سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م اُمرأة أو يمٚم٥م أو مح٤مر سمٓمٚم٧م صالشمف .
ُمر ُمـ ورائٝم٤م رء مل يٙمره  ،وم٢من مل يٙمـ ؾمؽمة أو ّ
وإذا ّ
وًمف ىمراءة ذم اعمّمحػ واًمً١مال قمٜمد آي٦م اًمرمح٦م واًمتٕمقذ قمٜمد آي٦م اًمٕمذاب .
ِ
َػم ؾم ْ ٍ
ِ ٍ
ومٞم٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :و ُشم ْٙم َْر ُه َصال ُة َهم ْ ِ
خي َ
ر ٍء
يق َمل ْ َ ْ
يؽمةَ ،و ًَم ْ
ْيش َُم ا
َػم َُم ْ٠م ُُمق ٍم إِ َمم َهم ْ ِ ُ َ
ي٤مرا ُمي ْـ ضميدََ ار َأ ْو َ ْ
ِ ِ
صَ :يمَحرسم ٍ٦م َأو َهم ِ ِ ِ
ِ
اًمر ْطم ِؾَ ،و ُي ًَ ُّـ َأ ْن َيدْْ ُٟم َُق ُِمٜمْ َٝم٤م).
َػم َذًم َؽ ُمثْ ِؾ آظم َرة َّ
َؿم٤مظم ٍ َ ْ َ ْ ْ
ىمقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممُِ ( :م ْـ ِضمدََ ٍار)ً :مثٌقت أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صغم إمم ضمدار  ،وىمقًمفَ ( :أ ْو
َر ٍء َؿم ِ
٤مظم ٍ
ص) ،أيُ :مرشمٗمع يم٤محلرسم٦مٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صغم إمم اًمٕمٜمزة  ،واًمٕمٜمزة هل اًمٕمّم٤م جيٕمٚمٝم٤م
ْ
اعمّمكم ذم ىمٌٚمتف ،أو آظمر اًمرطمؾ ،واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملِ « :إ َذا َص َّ
يغم َأ َطميدُُ ُيم ُْؿ أن ومٚمٞمجٕميؾ ًميف ُمثيؾ آظميرة
( )364

( )365

لم اًمٜمَّ ِ
َّ٤مسش .
اًمرطمؾ شمًؽم َُم٤م َسمٞمْٜمَ ُف َو َسم ْ َ
( )366

وىمقًمف -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :و ُي ًَ ُّـ َأ ْن َيدْْ ُٟم َُق ُِمٜمْ َٝم٤م) ،ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م صمٌ٧م ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد وأيب داود ُمـ طمدي٨م أيب
ؽم ٍة َو ًْم َٞمدْْ ُن ُِمٜمْ َٝم٤مش  ،ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ -
ؾمٕمٞمد أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َذا َص َّغم َأ َطمدُُ ُيم ُْؿَ :وم ْٚم ُٞم َّم ِّؾ إِ َمم ُؾم ْ َ
( )367

( )368

رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم :دٟمق اعمّمكم إمم اًمًؽمة ًمف اقمتٌ٤مران:
آقمتٌ٤مر إول :سم٤مقمتٌ٤مر ىمدُمٞمف.

( ) 364أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة سملم اًمًقاري ذم همػم ع٤مقم٦م (ُ )546مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.
( )365ؾمٌؼ خترجيف
( )366ؾمٌؼ خترجيف.
( ) 367ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٌٞمد سمـ إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ،اإلُم٤مم اعمج٤مهدُ ،مٗمتل اعمديٜم٦م.
واؾمؿ إسمجر :ظمدرة ،وىمٞمؾ :سمؾ ظمدرة هل أم إسمجر .اؾمتِمٝمد أسمقه ُم٤مًمؽ يقم أطمد ،وؿمٝمد أسمق ؾمٕمٞمد اخلٜمدق ،وسمٞمٕم٦م اًمروقان .وطمدث قمـ
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، -وم٠ميمثر وأـم٤مب ،وقمـ أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤مئٗم٦م ،ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم .اٟمٔمر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 286 :شمرع٦م  ،)915وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 451 /2شمرع٦م .)2436
( )368صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 11647أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ي١مُمر اعمّمكم أن يدرأ قمـ اعمٛمر سملم يديف ( ،)697وىم٤مل إًمٌ٤مين
ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

آداب المشي إلى الصالة
وآقمتٌ٤مر اًمث٤مين :سم٤مقمتٌ٤مر رأؾمف طم٤مل ؾمجقده ،أُم٤م اًمدٟمق سم٤مقمتٌ٤مر رأؾمف وم٢مٟمف ىمد صمٌ٧م ُمـ طمدي٨م ؾميٝمؾ سميـ ؾميٕمد -
ريض اهلل قمٜمف

( )369

ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري أن ُمّمغم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من سمٞمٜمف وسملم اجلدار ُم٘مدار ُميرور

ؾم٤مضمدً ا ،وصمٌ٧م ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمير -
ؿم٤مة َ ،م٤م يدًمٜم٤م قمغم أن اًمدٟمق ذم هذه احل٤مًم٦م يٙمقن سمٛم٘مدار ُمرور اًمِم٤مة إذا يم٤من
ً
( )374

ريض اهلل قمٜمف -أٟمف ىم٤مل :صغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم ضمقف اًمٙمٕمٌ٦م ،ومٙمي٤من سمٞمٜميف وسميلم ضميدار اًمٙمٕمٌي٦م صمالصمي٦م
أذرع  ،وهذا سم٤مقمتٌ٤مر طم٤مل اًم٘مٞم٤مم.
( )371

ف َقمٜمْ َٝم٤م َي ًِ ًػما ًمِ ِٗم ْٕم ِٚم ِف َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ ،وإِ ْن َشم َٕم َّذ َر َظم َّط َظم آم٤م).
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :و َيٜمْ َْح ِر ُ
وي ذم ذًمؽ طمدي٨م قمٜمد أيب داود قمـ أيب اعم٘مداد
ُر َ

( )372

احل٤مومظ أسمق قمٛمر اسمـ قمٌد اًمؼم

( )374

-ريض اهلل قمٜمف-

( )373

ًمٙمـ هذا احلدي٨م ومٞمف وٕمػ ،وىمد ذيمر

طم٤مومظ اعمٖمرب ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري ،أن آٟمحراف قمـ اًمًؽمة قمٚمٞمف قمٛمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء

يًػما ،وإن مل يّمح ومٞمف احلدي٨م.
ً
ىمديام وطمديثً٤مَ :م٤م يدل قمغم ُمنموقمٞم٦م آٟمحراف ً

( ) 369ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ظم٤مًمد سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ طم٤مرصم٦م سمـ قمٛمرو سمـ اخلزرج سمـ ؾم٤مقمدة إٟمّم٤مري اًمً٤مقمديُ .مـ ُمِم٤مهػم اًمّمح٤مسم٦م ي٘م٤مل :يم٤من
اؾمٛمف طمزٟم٤م ،ومٖمػمه اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -طمٙم٤مه اسمـ طمٌ٤منُ .م٤مت اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق اسمـ مخس قمنمة ؾمٜم٦م ،وهق آظمر ُمـ
ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم .اٟمٔمر :اإلص٤مسم٦م ( 244 /3شمرع٦م  ،)3535وآؾمتٞمٕم٤مب (ص 348 :شمرع٦م .)1454
(ُ )374متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ىمدر يمؿ يٜمٌٖمل أن يٙمقن سملم اعمّمكم واًمًؽمة؟ (ُ ،) 496مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب دٟمق
اعمّمكم ُمـ اًمًؽمة (.)548
(ُ ) 371متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة سملم اًمًقاري ذم همػم ع٤مقم٦م ( ) 546واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مًٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب
اؾمتحٌ٤مب دظمقل اًمٙمٕمٌ٦م ًمٚمح٤مج وهمػمه ًمٚمّمالة (ُ )1329مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.
( ) 372اعم٘مداد سمـ قمٛمرو سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ رسمٞمٕم٦م اًم٘مْم٤مقمل ،اًمٙمٜمدي ،اًمٌٝمراين ،ي٘م٤مل ًمف :اعم٘مداد سمـ إؾمقدٟٕ :مف ريب ذم طمجر إؾمقد سمـ قمٌد
يٖمقث اًمزهري ،ومتٌٜم٤مه .وىمٞمؾ :سمؾ يم٤من قمٌدا ًمف ،أؾمقد اًمٚمقن ،ومتٌٜم٤مه .وي٘م٤مل :سمؾ أص٤مب دُم٤م ذم يمٜمدة ،ومٝمرب إمم ُمٙم٦م ،وطم٤مًمػ إؾمقد .ؿمٝمد
سمدرا واعمِم٤مهد ،وصمٌ٧م أٟمف يم٤من يقم سمدر وم٤مرؾم٤م .يم٤من آدم ،ـمقآ ،ذا سمٓمـ ،أؿمٕمر اًمرأس ،أقملمُ ،م٘مرون احل٤مضمٌلمُ ،مٝمٞمٌ٤م .قم٤مش ٟمحقا ُمـ ؾمٌٕملم
ؾمٜم٦مُ .م٤مت ذم ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم ،وصغم قمٚمٞمف قمثامن سمـ قمٗم٤من ،وىمؼمه سم٤مًمٌ٘مٞمع .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 699 :شمرع٦م  ،)2495وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م (/5
 242شمرع٦م .)5476
( ) 373وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب إذا صغم إمم ؾم٤مري٦م أو ٟمحقه٤م أيـ جيٕمٚمٝم٤م ُمٜمف ( ،)693ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داود:
وٕمٞمػ.

آداب المشي إلى الصالة
وىمقًمفَ ( :وإِ ْن َشم َٕم َّذ َر َظم َّط َظم آم٤م) :عم٤م ضم٤مء قمٜمد أمحد ذم اعمًٜمد وأيب داود أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :وم َٛم ْـ
َمل َ ِ
أيْم٤م سمٕميد يمالُميف
جيدْْ َ :وم ْٚم َٞم ُخ َّط َظم آم٤مش  ،وهذا احلدي٨م صححف اإلُم٤مم أمحد وقمكم سمـ اعمديٜمل ،وطمٙم٤مه اسمـ قمٌد اًمؼم ً
ْ
( )375

يًػما ،وصٗم٦م اخلط :أن جيٕمؾ ذم اًمؽماب ظم آم٤م ،ويٙميقن قميغم هٞمئي٦م
إول ذم ىمْمٞم٦م أن قمٛمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم آٟمحراف ً
ؿم٤مظمّم٤م يْمٕمف أُم٤مُمف.
اًم٘مقس ،وم٢مٟمف ذم ذًمؽ يٙمقن ىمد ضمٕمؾ ًمف ؾمؽمة ،إن مل جيد ؿمٞمئً٤م
ً
ِ
ِ
ِ
ر ٌء َمل ْ ُي ْٙم َْر ُه).
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :وإ َذا َُم َّر ُم ْـ َو َرائ َٝم٤م َ ْ
أطمدً ا أن يٛمر أُم٤مُمف :ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م صمٌ٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ
أي :مل يٙمره اعمرور سم٤مقمتٌ٤مر اعم٤مر ،ومل يٙمره أن يٛمٜمع اعمّمكم ً
يؾ َوميالَ ُيٌَ ِ
اًمر ْطم ِ
ير ُِمي ْـ َو َر ِاء
لم َيدََ ْي ِف ُِمثْ َؾ ُُم َ
أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َذا َو َو َع َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ َسم ْ َ
ي٤مزم َُمي ْـ َُم َّ
ي١م ِّظم ِر َّ
َذًمِ َؽش .
( )376

مح ٌ٤مر َسم َٓم َٚم ْ٧م َصال ُشم ُف).
٥م َأ ْو ِ َ
ؽم ٌة َأ ْو َُم َّر َسمٞمْٜمَ ُف َو َسمٞمْٜمَ َٝم٤م ا ُْم َر َأ ٌة َأ ْو َيم ْٚم ٌ
ي٘مقل اًمِمٞم َ ( :وم٢مِ ْن َمل ْ َشم ُٙم ْـ ُؾم ْ َ
اًمّمالَ َة َصمالَ ٌ
َثش ..احلدي٨م ،
ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م صمٌ٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :ي ْ٘م َٓم ُع َّ
( )377

وذيمر هذه إؿمٞم٤مء اًمثالصم٦م ،وهذا اظمتٞم٤مر اًمِمٞم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب

( ،)378

وُمِمٝمقر ُميذه٥م احلٜم٤مسمٚمي٦م أن اًميذي ي٘مٓميع

( ) 374اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،طم٤مومظ اعمٖمرب ،ؿمٞم اإلؾمالم ،أسمق قمٛمر ،يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم سمـ قم٤مصؿ اًمٜمٛمري ،إٟمدًمز ،اًم٘مرـمٌل،
اعم٤مًمٙمل ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمٗم٤مئ٘م٦مُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم وصمالث ُمئ٦م ذم ؿمٝمر رسمٞمع أظمر .أدرك اًمٙمٌ٤مر ،وـم٤مل قمٛمره ،وقمال ؾمٜمده،
وشمٙم٤مصمر قمٚمٞمف اًمٓمٚمٌ٦م ،وعع وصٜمػ ،ووصمؼ ووٕمػ ،وؾم٤مرت سمتّم٤مٟمٞمٗمف اًمريمٌ٤من ،وظمْمع ًمٕمٚمٛمف قمٚمامء اًمزُم٤من ،وطمدث قمٜمف اسمـ طمزم اًمٔم٤مهري.
ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف" :اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد" ،و"آؾمتٞمٕم٤مب"ُ .م٤مت سمِم٤مـمٌ٦م ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم وأرسمع ُمئ٦م ،وقم٤مش مخً٦م وشمًٕملم
قم٤مُم٤م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 153 /18شمرع٦م  ،)85واًمديٌ٤مج اعمذه٥م ( 367 /2شمرع٦م  ،)19واًمّمٚم٦م ٓسمـ سمِمٙمقال ( 644 /2شمرع٦م
.)1541
( )375وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 7392وأسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اخلط إذا مل جيد قمّم٤م (ُ )689مـ طمدي٨م أيب هريرة ،وىم٤مل إًمٌ٤مين
ذم وٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود :وٕمٞمػ.
( )376ؾمٌؼ خترجيف.
( ) 377أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ىمدر ُم٤م يًؽم اعمّمكم (ُ )511مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.

آداب المشي إلى الصالة
اًمّمالة إٟمام هق اًمٙمٚم٥م وم٘مط ،وأُم٤م اعمرأة وم٢مهن٤م ٓ شم٘مٓمع اًمّمالة :حلدي٨م قم٤مئِم٦مَ « :أ َّن اًمٜمٌََِّّ َّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -يمَي٤م َن
يّم ِّكم ُِمـ اًم َّٚمٞم ِؾ ،و َأ َٟمَ٤م ُمٕم َ ِؽم َو ٌ٦م سمٞمٜمَف وسم َ ِ
ِ
ؽم ِ
اجلٜمَ ََ٤مز ِةش  ،وعم٤م ضم٤مء ُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-
َ ْ َ ُْ
ُ َ
اض ْ َ
لم ا ًْم٘م ٌْ َٚم َ٦م َيمَ٤م ْقم َ
َْ ُ ََْ
لم َيدََ ِي اًمٜمٌََِّّ ِّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -و ُه َق ُي َّم ِّكمش  ،وأُم٤م احليامر ومٚمحيدي٨م اًمٗمْميؾ
َ٧م َمت ُ ُّر َسم ْ َ
أهن٤م ذيمرت « َأ َّهن َ٤م َيمَ٤م َٟم ْ
( )379

( )384

وطمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس

( )382

شم٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

( )383

( )381

-ريض اهلل قمٜمٝمام -ذم اًمٌ٤مب ،وًمٙمـ اًمِمٞم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب يٛمٞمؾ عم٤م اظمت٤مره اًمِمٞم

أن هذه إُمقر اًمثالصم٦م يمٚمٝم٤م شم٘مٓمع اًمّمالة ،وأن احلدي٨م حمٙميؿ هميػم ُمٜمًيقخ ،وُمٕمٜميك ىمقًميف:

اًمّمال َة) أهن٤م شمٌٓمٚمٝم٤م.
( َشم ْ٘م َٓم ُع َّ
ىم٤مل( :و ًَمف ِىمراء ٌة ِذم اعمُّمح ِ
ػ).
ْ َ
َ ُ َ َ

( ) 378ؿمٞم اإلؾمالم ،واًمٕمالُم٦م اهلامم ،واعمجدد عم٤م اٟمدرس ُمـ ُمٕم٤ممل ديـ اإلؾمالم ،اإلُم٤مم أسمق احلًلم ،حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم سمـ
حمٛمد سمـ أمحد سمـ راؿمد سمـ يزيد سمـ ُمنمف اًمقهٞمٌل اًمتٛمٞمٛمل .وًمد ؾمٜم٦م مخس قمنمة سمٕمد اعمئ٦م وإًمػ ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،وهل سمٚمدة ىمريٌ٦م ُمـ اًمري٤مض.
ضمدا ،شمقذم -رمحف اهلل -أواظمر ؾمٜم٦م ؾم٧م وُمئتلم سمٕمد إًمػ ،وقمٛمره يٜم٤مهز
ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف" :يمت٤مب اًمتقطمٞمد" ،و"إصقل اًمثالصم٦م" ،وهمػممه٤م يمثػم ً
إطمدى وشمًٕملم ؾمٜم٦م ،سمٕمد ُم٤م رأى ُم٤م ينه ُمـ اٟمتِم٤مر اًمتقطمٞمد وٟمٌذ اخلراوم٦م .اٟمٔمر :شمرع٦م ُمٗمّمٚم٦م ًمٚمِمٞم ذم يمت٤مب اًمِمٞم ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل
اًمٕمٌقد " قم٘مٞمدة اًمِمٞم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمًٚمٗمٞم٦م وأصمره٤م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل"  ،وإؾمالُمٞم٦م ٓ وه٤مسمٞم٦م ًمٚمديمتقرٟ /م٤مس سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ
(ص.)23 :
(ُ ) 379متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة قمغم اًمٗمراش (ُ ،)383مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب آقمؽماض سملم يدي اعمّمكم
( )512واًمٚمٗمظ ًمف.
( )384وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 26523اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ي٘مٓمع اًمّمالة ( )948سمٜمحقه ،وىم٤مل إًمٌ٤مين
ذم وٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضمف :وٕمٞمػ.
( ) 381وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ ىم٤مل اًمٙمٚم٥م ٓ ي٘مٓمع اًمّمالة ( ،) 718اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًم٘مٌٚم٦م ،سم٤مب ذيمر ُم٤م ي٘مٓمع اًمّمالة
وُم٤م ٓ ي٘مٓمع إذا مل يٙمـ سملم يدي اعمّمكم ؾمؽمة ( ،)753وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
(ُ ) 382متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب ُمتك يّمح ؾمامع اًمّمٖمػم (ُ ،)76مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ؾمؽمة اعمّمكم (.)544
احلراين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل،
( )383شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل ،وٟمٍم
سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر
اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرع٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 14 /7شمرع٦م .)619

آداب المشي إلى الصالة
أي وجيقز ًمٚمٛمّمكم أن ي٘مرأ ذم اعمّمحػ ،وًمق يم٤من ذم صالة ٟم٤مومٚم٦م أو ومريْمي٦م ،وًميق يمي٤من طم٤موم ًٔمي٤م أو هميػم طمي٤مومظ،
ُمًٜمدً ا أن قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -يم٤من هل٤م ُميقمم واؾميٛمف ذيميقان
واًمدًمٞمؾ ُم٤م صمٌ٧م ذم اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم ً٘م٤م ،ورواه همػمه
ً

( )384

ومٙم٤من ي١مُمٝم٤م ،وهق ي٘مرأ ذم اعمّمحػ  ،واًمدًمٞمؾ قمغم أن اًمِمخص وًمق يم٤من طم٤موم ًٔم٤م جيقز ًمف أن ي٘مرأ ذم اعمّمحػُ :م٤م ضم٤مء
( )385

قمـ حمٛمد سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري

( )386

أٟمف ىم٤مل :يم٤من ظمٞم٤مرٟم٤م ي٘مرؤون ذم اًمّمالة ذم اعمّم٤مطمػ.

وذم اًمٖم٤مًم٥م أن ظمٞم٤مر اًمت٤مسمٕملم -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم -يم٤مٟمقا طمٗمٔم٦م ًمٙمت٤مب اهلل -قمز وضميؾ -وميدل قميغم أن اًم٘ميراءة ذم
اعمّمحػ ضم٤مئزة ذم اًمٗمرض واًمٜم٤مومٚم٦م ،ؾمقاء يم٤من طم٤موم ًٔم٤م أو همػم طم٤مومظ ،همػم أن اًمٗم٘مٝم٤مء -رمحٝميؿ اهلل شمٕمي٤ممم -يمرهيقا ذم
اًمٗمريْم٦م اًم٘مراءة ذم اعمّمحػٕ :ن ومٞمٝم٤م طمريم٦م ،وإومم قمدم احلريم٦م ذم اًمّمالة.
ِ
ِ
مح ِ٦مَ ،واًمتَّ َٕم ُّق ُذ ِقمٜمْْدََ آ َي ِ٦م ا ًْم َٕم َذ ِ
اب).
اًمر ْ َ
اًمً َ١م ُال قمٜمْْدََ آ َي٦م َّ
ىم٤مل اًمِمٞم َ ( :و ُّ
ي١م ٍ
وذًمؽ عم٤م صمٌ٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿَ « :أ َّن اًمٜمٌََِّّ َّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -يمَ٤م َن إِ َذا َُم َّر سمِآ َي ِ٦م َشم ًٌَِْ ٍ
ال
ٞمح َؾمٌَّ َحَ ،وإِ َذا َُم َّر سمِ ًُ َ
ؾم َ٠م َلَ ،وإِ َذا ُمر سمِتَ َٕم ُّق ٍذ َشم َٕم َّق َذش  ،وم٘مقًمف« :إِ َذا ُمر سمًِ َ١م ٍ
يق ٍذش،
ال َؾم َ٠م َلش ،أي :ومٞمام يًتحؼ اًمً١مال :وهق اجلٜم٦مَ « ،وإِ َذا َُم َّر سمِتَ َٕم ُّ
َ َّ ُ
َ َّ
َ
( )387

أيَُ :م َّر سمام يتٕمقذ ُمٜمفُ :مثؾ اًمٜم٤مر وُم٤م ذم طمٙمٛمٝم٤م.
واًم٘مٞم٤مم ريمـ ذم اًمٗمرض ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ َو ُىمق ُُمقا هللَِّ ﴾ إٓ ًمٕم٤مضمز أو قمري٤من أو ظم٤مئػ أو ُم٠مُمقم ظمٚمػ إُمي٤مم احليل
( )388

اًمٕم٤مضمز قمٜمف وإن أدرك اإلُم٤مم ذم اًمريمقع ومٌ٘مدر اًمتحريٛم٦م .

( ) 384ذيمقان أسمق قمٛمرو ُمقمم قم٤مئِم٦م أم ا عم١مُمٜملم وظم٤مدُمٝم٤م ،ىم٤مل قمٜمف قمروة سمـ اًمزسمػم :يم٤من ي١مم ىمريِم٤م وظمٚمٗمف قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمرٟٕ :مف أىمرؤهؿ
ًمٚم٘مرآن .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥مُ :مدين صم٘م٦م .ىمتؾ سم٤محلرة ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم .اٟمٔمر هتذي٥م اًمٙمامل ( 517/8شمرع٦م ،)1815
اًمت٤مري اًمٙمٌػم ( 261/3شمرع٦م .)896
ً
شمٕمٚمٞم٘م٤م :يمت٤مب إذان ،سم٤مب إُم٤مُم٦م اًمٕمٌد واعمقمم ،وىم٤مل اًمٜمقوي ذم اخلالص٦م ( :)544/1إؾمٜم٤مده صحٞمح.
( )385صحٞمح :ذيمره اًمٌخ٤مري
( ) 386حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب سمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ زهرة سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م ،أسمق سمٙمر
اًم٘مرر اًمزهري اعمدين ٟمزيؾ اًمِم٤مم .اإلُم٤مم اًمٕمٚمؿ ،طم٤مومظ زُم٤مٟمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥مُ :متٗمؼ قمغم ضمالًمتف وإشم٘م٤مٟمف .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى ومخًلم،
وُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع -أو صمالث -وقمنميـ وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 419 /26شمرع٦م  ،)5646وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 326 /5شمرع٦م .)164
( )387أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤م ومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب شمٓمقيؾ اًم٘مراءة ذم صالة اًمٚمٞمؾ (ُ )772مـ طمدي٨م طمذيٗم٦م.
( )388اًمٌ٘مرة.238 :

آداب المشي إلى الصالة
وشمٙمٌػمة اإلطمرام ريمـ ويمذا ىمراءة اًمٗم٤مَت٦م قمغم اإلُم٤مم واعمٜمٗمرد ويمذا اًمريمقع ًم٘مقًمف شمٕمي٤ممم  ﴿:ي٤م َأهيي٤م ا ًَّم ِ
يذي َـ آ َُمٜمُُيقا
َ ُّ َ
اؾم ُجدُُ وا ﴾
ْار َيم ُٕمقا َو ْ

( )389

وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رضمال دظمؾ اعمًجد ومّمغم صمؿ ضم٤مء إمم اًمٜمٌل  ، ومً ّٚمؿ قمٚمٞميف

ىم٤مل ْ ( :ار ِضم ْع َوم َّم ِّؾ َوم٢مِ َّٟم َ
َّؽ َمل ْ ُشم َُّم ِّؾ ) ومٕمٚمٝم٤م صمالصم ً٤م صمؿ ىم٤مل  :واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ٟمٌٞم ً٤م ٓ أطمًـ همػم هذا ومٕمٚمٛمٜمل وم٘مي٤مل ًميف
آن ُصمؿ ار َيمع طمتََّّك َشم ْٓمٛم ِئـ ر ِ
ِ
ِ
ِ
ايم ًٕم٤م ُصم َّؿ ْار َوم ْع َطمتََّّك َشم ْٕمتَ ِد َل
ن َُم َٕم َؽ ُم ْـ ا ًْم ُ٘م ْر َّ ْ ْ َ
اًمٜمٌل  : إِ َذا ُىم ْٛم َ٧م إِ َمم َّ
َ َّ َ
اًمّم َالة َوم َٙم ِّ ْ
َؼم ُصم َّؿ ا ْىم َر ْأ َُم٤م َشمٞمَ َّ َ
َىم ِ٤مئام ُصمؿ اؾم ُجدْْ َطمتََّّك َشم ْٓمٛم ِئ َّـ ؾم ِ
٤مضمدًً ا ُصم َّؿ اضمٚمس َطمتََّّك َشم ْٓم َٛم ِئ َّـ َضم٤مًمِ ًً٤م ُصم َّؿ ا ْوم َٕم ْؾ َذًمِ َؽ ِذم َص َالشمِ َؽ ُيم ِّٚم َٝم٤م ) رواه اجلامقم٦م  .ومدل
َ َ
ً َّ ْ
قمغم أن اعمًٛمك ذم هذا احلدي٨م ٓ يً٘مط سمح٤مل إذ ًمق ؾم٘مٓم٧م ًمً٘مٓم٧م قمـ هذا إقمرايب اجل٤مهؾ .
واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم هذه إومٕم٤مل ريمـ عم٤م شم٘مدم  .ورأى طمذيٗم٦م رضمال ٓ يتؿ ريمققمف وٓ ؾمجقده وم٘م٤مل ًمف ُ :م٤م صٚمٞم٧م وًمق
ُم٧م عم٧م قمغم همػم ومٓمرة اهلل اًمتل ومٓمر قمٚمٞمٝم٤م حمٛمد ًا . 
اًمً َ
يال ُم َقم َ
(اًمً َال ُم َقم َ
يغم
يغم اهللَِّ َّ
واًمتِمٝمد إظمػم ريمـ ًم٘مقل اسمـ ُمًٕمقد  :يمٜم٤م ٟم٘مقل ىمٌؾ أن يٗمرض قمٚمٞمٜم٤م اًمتِمٝمد َّ
ِضم ِؼم َيؾ و ُِمٞم َٙم ِ
٤مت هللَِِّ) رواه اًمٜمً٤مئل ورواشمف صم٘م٤مت .
َ٤مئ َٞمؾ َوم َ٘م َ٤مل اًمٜمٌل َ َٓ شم ُ٘مق ًُمقا هٙمذا َو ًَم ِٙم ْـ ُىمق ًُمقا اًمتَّ َِّح َّٞم ُ
ْ
ِ
َػم ؾم ْ ٍ
ِ ٍ
ومٞم٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :و ُشم ْٙم َْر ُه َصال ُة َهم ْ ِ
خي َ
ر ٍء
يق َمل ْ َ ْ
يؽمةَ ،و ًَم ْ
ْيش َُم ا
َػم َُم ْ٠م ُُمق ٍم إِ َمم َهم ْ ِ ُ َ
ي٤مرا ُمي ْـ ضميدََ ار َأ ْو َ ْ
ِ ِ
صَ :يمَحرسم ٍ٦م َأو َهم ِ ِ ِ
ِ
اًمر ْطم ِؾَ ،و ُي ًَ ُّـ َأ ْن َيدْْ ُٟم َُق ُِمٜمْ َٝم٤م).
َػم َذًم َؽ ُمثْ ِؾ آظم َرة َّ
َؿم٤مظم ٍ َ ْ َ ْ ْ
ىمقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممُِ ( :م ْـ ِضمدََ ٍار)ً :مثٌقت أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صغم إمم ضمدار  ،وىمقًمفَ ( :أ ْو
َر ٍء َؿم ِ
٤مظم ٍ
ص) ،أيُ :مرشمٗمع يم٤محلرسم٦مٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صغم إمم اًمٕمٜمزة  ،واًمٕمٜمزة هل اًمٕمّم٤م جيٕمٚمٝم٤م
ْ
اعمّمكم ذم ىمٌٚمتف ،أو آظمر اًمرطمؾ ،واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َذا َص َّ
يغم َأ َطميدُُ ُيم ُْؿ أن ومٚمٞمجٕميؾ ًميف ُمثيؾ آظميرة
( )394

( )391

لم اًمٜمَّ ِ
َّ٤مسش .
اًمرطمؾ شمًؽم َُم٤م َسمٞمْٜمَ ُف َو َسم ْ َ
( )392

( )389احل٩م.77 :
( ) 394أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة سملم اًمًقاري ذم همػم ع٤مقم٦م (ُ )546مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.
( )391ؾمٌؼ خترجيف
( )392ؾمٌؼ خترجيف.

آداب المشي إلى الصالة
وىمقًمف -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :و ُي ًَ ُّـ َأ ْن َيدْْ ُٟم َُق ُِمٜمْ َٝم٤م) ،ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م صمٌ٧م ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد وأيب داود ُمـ طمدي٨م أيب
ؽم ٍة َو ًْم َٞمدْْ ُن ُِمٜمْ َٝم٤مش  ،ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ -
ؾمٕمٞمد أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َذا َص َّغم َأ َطمدُُ ُيم ُْؿَ :وم ْٚم ُٞم َّم ِّؾ إِ َمم ُؾم ْ َ
( )394

( )393

رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم :دٟمق اعمّمكم إمم اًمًؽمة ًمف اقمتٌ٤مران:
آقمتٌ٤مر إول :سم٤مقمتٌ٤مر ىمدُمٞمف.
وآقمتٌ٤مر اًمث٤مين :سم٤مقمتٌ٤مر رأؾمف طم٤مل ؾمجقده ،أُم٤م اًمدٟمق سم٤مقمتٌ٤مر رأؾمف وم٢مٟمف ىمد صمٌ٧م ُمـ طمدي٨م ؾميٝمؾ سميـ ؾميٕمد -
ريض اهلل قمٜمف

( )395

ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري أن ُمّمغم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من سمٞمٜمف وسملم اجلدار ُم٘مدار ُميرور

ؾم٤مضمدً ا ،وصمٌ٧م ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمير -
ؿم٤مة َ ،م٤م يدًمٜم٤م قمغم أن اًمدٟمق ذم هذه احل٤مًم٦م يٙمقن سمٛم٘مدار ُمرور اًمِم٤مة إذا يم٤من
ً
( )396

ريض اهلل قمٜمف -أٟمف ىم٤مل :صغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم ضمقف اًمٙمٕمٌ٦م ،ومٙمي٤من سمٞمٜميف وسميلم ضميدار اًمٙمٕمٌي٦م صمالصمي٦م
أذرع  ،وهذا سم٤مقمتٌ٤مر طم٤مل اًم٘مٞم٤مم.
( )397

ف َقمٜمْ َٝم٤م َي ًِ ًػما ًمِ ِٗم ْٕم ِٚم ِف َص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿَ ،وإِ ْن َشم َٕم َّذ َر َظم َّط َظم آم٤م).
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :و َيٜمْ َْح ِر ُ

( )393ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕم ٚمٌ٦م سمـ قمٌٞمد سمـ إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ،اإلُم٤مم اعمج٤مهدُ ،مٗمتل اعمديٜم٦م.
واؾمؿ إسمجر :ظمدرة ،وىمٞمؾ :سمؾ ظمدرة هل أم إسمجر .اؾمتِمٝمد أسمقه ُم٤مًمؽ يقم أطمد ،وؿمٝمد أسمق ؾمٕمٞمد اخلٜمدق ،وسمٞمٕم٦م اًمروقان .وطمدث قمـ
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وم٠ميمثر وأـم٤مب ،وقمـ أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤مئٗم٦م ،ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم .اٟمٔمر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 286 :شمرع٦م  ،)915وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 451 /2شمرع٦م .)2436
( )394صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 11647أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ي١مُمر اعمّمكم أن يدرأ قمـ اعمٛمر سملم يديف ( ،)697وىم٤مل إًمٌ٤مين
ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 395ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ظم٤مًمد سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ طم٤مرصم٦م سمـ قمٛمرو سمـ اخلزرج سمـ ؾم٤مقمدة إٟمّم٤مري اًمً٤مقمديُ .مـ ُمِم٤مهػم اًمّمح٤مسم٦م ي٘م٤مل :يم٤من
اؾمٛمف طمزٟم٤م ،ومٖمػمه اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -طمٙم٤مه اسمـ طمٌ٤منُ .م٤مت اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق اسمـ مخس قمنمة ؾمٜم٦م ،وهق آظمر ُمـ
ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم .اٟمٔمر :اإلص٤مسم٦م ( 244 /3شمرع٦م  ،)3535وآؾمتٞمٕم٤مب (ص 348 :شمرع٦م .)1454
(ُ ) 396متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ىمدر يمؿ يٜمٌٖمل أن يٙمقن سملم اعمّمكم واًمًؽمة؟ (ُ ،)496مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب دٟمق
اعمّمكم ُمـ اًمًؽمة (.)548
(ُ ) 397متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة سملم اًمًقاري ذم همػم ع٤مقم٦م ( ) 546واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مًٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب
اؾمتحٌ٤مب دظمقل اًمٙمٕمٌ٦م ًمٚمح٤مج وهمػمه ًمٚمّمالة (ُ )1329مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.

آداب المشي إلى الصالة
وي ذم ذًمؽ طمدي٨م قمٜمد أيب داود قمـ أيب اعم٘مداد
ُر َ

( )398

احل٤مومظ أسمق قمٛمر اسمـ قمٌد اًمؼم

( )444

-ريض اهلل قمٜمف-

( )399

ًمٙمـ هذا احلدي٨م ومٞمف وٕمػ ،وىمد ذيمر

طم٤مومظ اعمٖمرب ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري ،أن آٟمحراف قمـ اًمًؽمة قمٚمٞمف قمٛمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء

يًػما ،وإن مل يّمح ومٞمف احلدي٨م.
ً
ىمديام وطمديثً٤مَ :م٤م يدل قمغم ُمنموقمٞم٦م آٟمحراف ً
وىمقًمفَ ( :وإِ ْن َشم َٕم َّذ َر َظم َّط َظم آم٤م) :عم٤م ضم٤مء قمٜمد أمحد ذم اعمًٜمد وأيب داود أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :وم َٛم ْـ
َمل َ ِ
أيْم٤م سمٕميد يمالُميف
جيدْْ َ :وم ْٚم َٞم ُخ َّط َظم آم٤مش  ،وهذا احلدي٨م صححف اإلُم٤مم أمحد وقمكم سمـ اعمديٜمل ،وطمٙم٤مه اسمـ قمٌد اًمؼم ً
ْ
( )441

يًػما ،وصٗم٦م اخلط :أن جيٕمؾ ذم اًمؽماب ظم آم٤م ،ويٙميقن قميغم هٞمئي٦م
إول ذم ىمْمٞم٦م أن قمٛمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم آٟمحراف ً
ؿم٤مظمّم٤م يْمٕمف أُم٤مُمف.
اًم٘مقس ،وم٢مٟمف ذم ذًمؽ يٙمقن ىمد ضمٕمؾ ًمف ؾمؽمة ،إن مل جيد ؿمٞم ًئ٤م
ً
ِ
ِ
ِ
ر ٌء َمل ْ ُي ْٙم َْر ُه).
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :وإ َذا َُم َّر ُم ْـ َو َرائ َٝم٤م َ ْ

( ) 398اعم٘مداد سمـ قمٛمرو سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ رسم ٞمٕم٦م اًم٘مْم٤مقمل ،اًمٙمٜمدي ،اًمٌٝمراين ،ي٘م٤مل ًمف :اعم٘مداد سمـ إؾمقدٟٕ :مف ريب ذم طمجر إؾمقد سمـ قمٌد
يٖمقث اًمزهري ،ومتٌٜم٤مه .وىمٞمؾ :سمؾ يم٤من قمٌدا ًمف ،أؾمقد اًمٚمقن ،ومتٌٜم٤مه .وي٘م٤مل :سمؾ أص٤مب دُم٤م ذم يمٜمدة ،ومٝمرب إمم ُمٙم٦م ،وطم٤مًمػ إؾمقد .ؿمٝمد
سمدرا واعمِم٤مهد ،وصمٌ٧م أٟمف يم٤من يقم سمدر وم٤مرؾم٤م .يم ٤من آدم ،ـمقآ ،ذا سمٓمـ ،أؿمٕمر اًمرأس ،أقملمُ ،م٘مرون احل٤مضمٌلمُ ،مٝمٞمٌ٤م .قم٤مش ٟمحقا ُمـ ؾمٌٕملم
ؾمٜم٦مُ .م٤مت ذم ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم ،وصغم قمٚمٞمف قمثامن سمـ قمٗم٤من ،وىمؼمه سم٤مًمٌ٘مٞمع .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 699 :شمرع٦م  ،)2495وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م (/5
 242شمرع٦م .)5476
( ) 399وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّم الة ،سم٤مب إذا صغم إمم ؾم٤مري٦م أو ٟمحقه٤م أيـ جيٕمٚمٝم٤م ُمٜمف ( ،)693ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داود:
وٕمٞمػ.
( ) 444اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،طم٤مومظ اعمٖمرب ،ؿمٞم اإلؾمالم ،أسمق قمٛمر ،يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم سمـ قم٤مصؿ اًمٜمٛمري ،إٟمدًمز ،اًم٘مرـمٌل،
اعم٤مًمٙمل ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمٗم٤مئ٘م٦مُ .مق ًمده ذم ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم وصمالث ُمئ٦م ذم ؿمٝمر رسمٞمع أظمر .أدرك اًمٙمٌ٤مر ،وـم٤مل قمٛمره ،وقمال ؾمٜمده،
وشمٙم٤مصمر قمٚمٞمف اًمٓمٚمٌ٦م ،وعع وصٜمػ ،ووصمؼ ووٕمػ ،وؾم٤مرت سمتّم٤مٟمٞمٗمف اًمريمٌ٤من ،وظمْمع ًمٕمٚمٛمف قمٚمامء اًمزُم٤من ،وطمدث قمٜمف اسمـ طمزم اًمٔم٤مهري.
ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف" :اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد" ،و"آؾمتٞمٕم٤مب"ُ .م٤مت سمِم٤مـمٌ٦م ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم وأرسمع ُمئ٦م ،وقم٤مش مخً٦م وشمًٕملم
قم٤مُم٤م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 153 /18شمرع٦م  ،)85واًمديٌ٤مج اعمذه٥م ( 367 /2شمرع٦م  ،)19واًمّمٚم٦م ٓسمـ سمِمٙمقال ( 644 /2شمرع٦م
.)1541
( )441وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)7392وأسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اخلط إذا مل جيد قمّم٤م (ُ )689مـ طمدي٨م أيب هريرة ،وىم٤مل إًمٌ٤مين
ذم وٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود :وٕمٞمػ.

آداب المشي إلى الصالة
أطمدً ا أن يٛمر أُم٤مُمف :ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م صمٌ٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ
أي :مل يٙمره اعمرور سم٤مقمتٌ٤مر اعم٤مر ،ومل يٙمره أن يٛمٜمع اعمّمكم ً
يؾ َوميالَ ُي ٌَ ِ
اًمر ْطم ِ
ير ُِمي ْـ َو َر ِاء
لم َيدََ ْي ِف ُِمثْ َؾ ُُم َ
أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َذا َو َو َع َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ َسم ْ َ
ي٤مزم َُمي ْـ َُم َّ
ي١م ِّظم ِر َّ
َذًمِ َؽش .
( )442

مح ٌ٤مر َسم َٓم َٚم ْ٧م َصال ُشم ُف).
٥م َأ ْو ِ َ
ؽم ٌة َأ ْو َُم َّر َسم ْٞمٜمَ ُف َو َسم ْٞمٜمَ َٝم٤م ا ُْم َر َأ ٌة َأ ْو َيم ْٚم ٌ
ي٘مقل اًمِمٞم َ ( :وم٢مِ ْن َمل ْ َشم ُٙم ْـ ُؾم ْ َ
اًمّمالَ َة َصمالَ ٌ
َثش ..احلدي٨م ،
ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م صمٌ٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :ي ْ٘م َٓم ُع َّ
( )443

وذيمر هذه إؿمٞم٤مء اًمثالصم٦م ،وهذا اظمتٞم٤مر اًمِمٞم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وُمِمٝمقر ُميذه٥م احلٜم٤مسمٚمي٦م أن اًميذي ي٘مٓميع
اًمّمالة إٟمام هق اًمٙمٚم٥م وم٘مط ،وأُم٤م اعمرأة وم٢مهن٤م ٓ شم٘مٓمع اًمّمالة :حلدي٨م قم٤مئِم٦مَ « :أ َّن اًمٜمٌََِّّ َّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -يمَي٤م َن
يّم ِّكم ُِمـ اًم َّٚمٞم ِؾ ،و َأ َٟمَ٤م ُمٕم َ ِؽم َو ٌ٦م سمٞمٜمَف وسم َ ِ
ِ
ؽم ِ
اجلٜمَ ََ٤مز ِةش  ،وعم٤م ضم٤مء ُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-
َ ْ َ ُْ
ُ َ
اض ْ َ
لم ا ًْم٘مٌْ َٚم َ٦م َيمَ٤م ْقم َ
َْ ُ ََْ
( ،)444

( )445

لم َيدََ ِي اًمٜمٌََِّّ ِّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -و ُه َق ُي َّم ِّكمش  ،وأُم٤م احليامر ومٚمحيدي٨م اًمٗمْميؾ
َ٧م َمت ُ ُّر َسم ْ َ
أهن٤م ذيمرت « َأ َّهن َ٤م َيمَ٤م َٟم ْ
( )446

( )447

( )442ؾمٌؼ خترجيف.
( ) 443أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ىمدر ُم٤م يًؽم اعمّمكم (ُ )511مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 444ؿمٞم اإلؾمالم ،واًمٕمالُم٦م اهلامم ،واعمجدد عم٤م اٟمدرس ُم ـ ُمٕم٤ممل ديـ اإلؾمالم ،اإلُم٤مم أسمق احلًلم ،حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم سمـ
حمٛمد سمـ أمحد سمـ راؿمد سمـ يزيد سمـ ُمنمف اًمقهٞمٌل اًمتٛمٞمٛمل .وًمد ؾمٜم٦م مخس قمنمة سمٕمد اعمئ٦م وإًمػ ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،وهل سمٚمدة ىمريٌ٦م ُمـ اًمري٤مض.
ضمدا ،شمقذم -رمحف اهلل -أواظمر ؾمٜم٦م ؾم٧م وُمئتلم سمٕمد إًمػ ،وقمٛمره يٜم٤مهز
ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف" :يمت٤مب اًمتقطمٞمد" ،و"إصقل اًمثالصم٦م" ،وهمػممه٤م يمثػم ً
إطمدى وشمًٕملم ؾمٜم٦م ،سمٕمد ُم٤م رأى ُم٤م ينه ُمـ اٟمتِم٤مر اًمتقطمٞمد وٟمٌذ اخلراوم٦م .اٟمٔمر :شمرع٦م ُمٗمّمٚم٦م ًمٚمِمٞم ذم يمت٤مب اًمِمٞم ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل
اًمٕمٌقد " قم٘مٞمدة اًمِمٞم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمًٚمٗمٞم٦م وأصمره٤م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل"  ،وإؾمالُمٞم٦م ٓ وه٤مسمٞم٦م ًمٚمديمتقرٟ /م٤مس سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ
(ص.)23 :
(ُ ) 445متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة قمغم اًمٗمراش (ُ ،) 383مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب آقمؽماض سملم يدي اعمّمكم
( )512واًمٚمٗمظ ًمف.
( )446وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)26523اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ي٘مٓمع اًمّمالة ( )948سمٜمحقه ،وىم٤مل إًمٌ٤مين
ذم وٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضمف :وٕمٞمػ.
( ) 447وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ ىم٤مل اًمٙمٚم٥م ٓ ي٘مٓمع اًمّمالة ( ،) 718اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًم٘مٌٚم٦م ،سم٤مب ذيمر ُم٤م ي٘مٓمع اًمّمالة
وُم٤م ٓ ي٘مٓمع إذا مل يٙمـ سملم يدي اعمّمكم ؾمؽمة ( ،)753وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
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وطمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس

( )448

شم٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

( )449

-ريض اهلل قمٜمٝمام -ذم اًمٌ٤مب ،وًمٙمـ اًمِمٞم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب يٛمٞمؾ عم٤م اظمت٤مره اًمِمٞم

أن هذه إُمقر اًمثالصم٦م يمٚمٝم٤م شم٘مٓمع اًمّمالة ،وأن احلدي٨م حمٙميؿ هميػم ُمٜمًيقخ ،وُمٕمٜميك ىمقًميف:

اًمّمال َة) أهن٤م شمٌٓمٚمٝم٤م.
( َشم ْ٘م َٓم ُع َّ
ىم٤مل( :و ًَمف ِىمراء ٌة ِذم اعمُّمح ِ
ػ).
ْ َ
َ ُ َ َ
أي وجيقز ًمٚمٛمّمكم أن ي٘مرأ ذم اعمّمحػ ،وًمق يم٤من ذم صالة ٟم٤مومٚم٦م أو ومريْمي٦م ،وًميق يمي٤من طم٤موم ًٔمي٤م أو هميػم طمي٤مومظ،
ُمًٜمدً ا أن قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -يم٤من هل٤م ُميقمم واؾميٛمف ذيميقان
واًمدًمٞمؾ ُم٤م صمٌ٧م ذم اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم ً٘م٤م ،ورواه همػمه
ً

( )414

ومٙم٤من ي١مُمٝم٤م ،وهق ي٘مرأ ذم اعمّمحػ  ،واًمدًمٞمؾ قمغم أن اًمِمخص وًمق يم٤من طم٤موم ًٔم٤م جيقز ًمف أن ي٘مرأ ذم اعمّمحػُ :م٤م ضم٤مء
( )411

قمـ حمٛمد سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري

( )412

أٟمف ىم٤مل :يم٤من ظمٞم٤مرٟم٤م ي٘مرؤون ذم اًمّمالة ذم اعمّم٤مطمػ.

وذم اًمٖم٤مًم٥م أن ظمٞم٤مر اًمت٤مسمٕملم -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم -يم٤مٟمقا طمٗمٔم٦م ًمٙمت٤مب اهلل -قمز وضميؾ -وميدل قميغم أن اًم٘ميراءة ذم
اعمّمحػ ضم٤مئزة ذم اًمٗمرض واًمٜم٤مومٚم٦م ،ؾمقاء يم٤من طم٤موم ًٔم٤م أو همػم طم٤مومظ ،همػم أن اًمٗم٘مٝم٤مء -رمحٝميؿ اهلل شمٕمي٤ممم -يمرهيقا ذم
اًمٗمريْم٦م اًم٘مراءة ذم اعمّمحػٕ :ن ومٞمٝم٤م طمريم٦م ،وإومم قمدم احلريم٦م ذم اًمّمالة.

(ُ ) 448متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب ُمتك يّمح ؾمامع اًمّمٖمػم (ُ ،)76مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ؾمؽمة اعمّمكم (.)544
احلراين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل،
( ) 449شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل ،وٟمٍم
سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾم ٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر
اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرع٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 14 /7شمرع٦م .)619
( ) 414ذيمقان أسمق قمٛمرو ُمقمم قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم وظم٤مدُمٝم٤م ،ىم٤مل قمٜمف قمروة سمـ اًمزسمػم :يم٤من ي١مم ىمريِم٤م وظمٚمٗمف قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمرٟٕ :مف أىمرؤهؿ
ًمٚم٘مرآن .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥مُ :مدين صم٘م٦م .ىمتؾ سم٤محلرة ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم .اٟمٔمر هتذي٥م اًمٙمامل ( 517/8شمرع٦م ،)1815
اًمت٤مري اًمٙمٌػم ( 261/3شمرع٦م .)896
ً
شمٕمٚمٞم٘م٤م :يمت٤مب إذان ،سم٤مب إُم٤مُم٦م اًمٕمٌد واعمقمم ،وىم٤مل اًمٜمقوي ذم اخلالص٦م ( :)544/1إؾمٜم٤مده صحٞمح.
( )411صحٞمح :ذيمره اًمٌخ٤مري
( ) 412حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب سمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ زهرة سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م ،أسمق سمٙمر
اًم٘مرر اًمزهري اعمدين ٟمزيؾ اًمِم٤مم .اإلُم٤مم اًمٕمٚمؿ ،طم٤مومظ زُم٤مٟمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥مُ :متٗمؼ قمغم ضمالًمتف وإشم٘م٤مٟمف .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى ومخًلم،
وُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع -أو صمالث -وقمنميـ وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 419 /26شمرع٦م  ،)5646وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 326 /5شمرع٦م .)164
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ِ
ِ
مح ِ٦مَ ،واًمتَّ َٕم ُّق ُذ ِقمٜمْْدََ آ َي ِ٦م ا ًْم َٕم َذ ِ
اب).
اًمر ْ َ
اًمً َ١م ُال قمٜمْْدََ آ َي٦م َّ
ىم٤مل اًمِمٞم َ ( :و ُّ
ي١م ٍ
وذًمؽ عم٤م صمٌ٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿَ « :أ َّن اًمٜمٌََِّّ َّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -يمَ٤م َن إِ َذا َُم َّر سمِآ َي ِ٦م َشم ًٌَِْ ٍ
ال
ٞمح َؾمٌَّ َحَ ،وإِ َذا َُم َّر سمِ ًُ َ
ؾم َ٠م َلَ ،وإِ َذا ُمر سمِتَ َٕم ُّق ٍذ َشم َٕم َّق َذش  ،وم٘مقًمف« :إِ َذا ُمر سمًِ َ١م ٍ
يق ٍذش،
ال َؾم َ٠م َلش ،أي :ومٞمام يًتحؼ اًمً١مال :وهق اجلٜم٦مَ « ،وإِ َذا َُم َّر سمِتَ َٕم ُّ
َ َّ ُ
َ َّ
َ
( )413

أيَُ :م َّر سمام يتٕمقذ ُمٜمفُ :مثؾ اًمٜم٤مر وُم٤م ذم طمٙمٛمٝم٤م.
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :وا ًْم ِ٘مٞمَ٤م ُم ُر ْيم ٌـ ِذم ا ًْم َٗم ْر ِ
ض).
سمدأ اًمِمٞم ذم ذيمر أريم٤من اًمّمالة ،ومذيمر أول أريم٤من اًمّمالة ،وهق اًم٘مٞم٤مم ،واًم٘مٞم٤مم ريمـ ذم اًمٗمرائض دون اًمٜمقاوميؾ:
لم﴾  ،وعم٤م صمٌ٧م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم -ريض
ًم٘مقل اهلل -قمز وضمؾَ ﴿ :و ُىمق ُُمقا هللَِّ َىم٤مٟمِتِ َ
ي٢م ْن َمل َشمًَي َتَٓمِعَ :وم َ٘م ِ
اهلل قمٜمف -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ -ىمي٤مل« :ص ِّ ِ
٤مقميدًً اَ ،وم ِ
ي٢م ْن َمل ْ َشم ًَْي َتَٓمِ ْعَ :وم َٕم َ
يغم
ْ
َ
يؾ َىمي٤مئ ًامَ ،وم ِ ْ ْ
َضمٜمْ ٍ
ْ٥مش .
( )414

( )415

( )416

ضمدا ا ذم اًم٘مٞم٤مم أن ًمف مخس صٗم٤مت :أرسمع ُمٜمٝم٤م جمزئ٦م ،واًمّمٗم٦م اخل٤مُمً٦م ًمٞمً٧م جمزئ٦م ،وهل:
وُمـ اعمً٤مئؾ اعمٝمٛم٦م ا
ُمٕمتٛمدً ا قمغم ىمدُمٞميف ذم
اًمّمٗم٦م إومم -وهل إشمؿ وإيمٛمؾ -وهق :آٟمتّم٤مب ،واعمراد سم٤مٟٓمتّم٤مب أن يٙمقن اعمرء
ً
اًم٘مٞم٤مم دون همػممه٤م ،وأن يٙمقن صدره وسمدٟمف ُمتج ًٝم٤م ًمٚم٘مٌٚم٦م ،ومٝمذا أشمؿ طم٤مٓت اًم٘مٞم٤مم ،ومٞمٕمتٛمد قمغم ىمدُمٞمف وم٘مط ،وأن يٙمقن
صدره وسمدٟمف ُمتج ًٝم٤م إمم اًم٘مٌٚم٦م.

( ) 413أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب شمٓمقيؾ اًم٘مراءة ذم صالة اًمٚمٞمؾ (ُ )772مـ طمدي٨م طمذيٗم٦م.
( )414اًمٌ٘مرة.238 :
( ) 415قمٛمران سمـ طمّملم سمـ قمٌٞمد سمـ ظمٚمػ ،أسمق ٟمجٞمد اخلزاقمل .اًم٘مدوة اإلُم٤مم ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .أؾمٚمؿ هق وأسمقه وأسمق
هريرة ؾمٜم٦م ؾمٌع .وًمف قمدة أطم٤مدي٨م .ووزم ىمْم٤مء اًمٌٍمة ،ويم٤من قمٛمر سمٕمثف إمم أهؾ اًمٌٍمة ًمٞمٗم٘مٝمٝمؿ ،ومٙم٤من احلًـ حيٚمػُ :م٤م ىمدم قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٍمة
ظمػم هلؿ ُمـ قمٛمران سمـ احلّملم .يم٤من جم٤مب اًمدقمقة ومل يِمٝمد اًمٗمتٜم٦م .شمقذم سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخًلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 521 :شمرع٦م
 ،)1868واإلص٤مسم٦م ( 745/4شمرع٦م .)6414
( ) 416أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب إذا مل يٓمؼ ىم٤مقمدا صغم قمغم ضمٜم٥م (.)1117

آداب المشي إلى الصالة
ُمٕمتٛمدً ا قمغم ىمدُمٞمف وًمق اٟمحٜمك فمٝمره إمم إُم٤مم :وم٢مٟمف يًٛمك ىمٞم٤م ًُم٤م ،وقمغم
اًمّمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :آٟمحٜم٤مء ،وم٢من اعمرء إذا يم٤من
ً
ذًمؽ وم٤مًمٗمرق سملم اًمّمقرة إومم واًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م هق أن اًمّمدر يٙمقن ُمٜمحٜم ًٞم٤م ىمٚمٞمالً.
ُمٕمتٛمدً ا قمغم قمَم وٟمحقه٤م ،وصمٌ٧م أن اًمّمح٤مسم٦م -روقان اهلل
ُمٕمتٛمدً ا ،وذًمؽ أن ي٘مقم اعمّمكم
اًمّمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م :اًم٘مٞم٤مم
ً
ً
اًمٕمص  ،وًمق ُمـ همػم طم٤مضم٦م.
قمٚمٞمٝمؿ -يم٤مٟمقا يّمٚمقن ُمٕمتٛمديـ قمغم
ِّ
( )417

اًمّمٗم٦م اًمراسمٕم٦م :آؾمتٜم٤مد إمم ضمدار أو طمٌؾ ..وٟمحق ذًمؽ ،وىمد صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
دظمؾ اعمًجد ومرأى طمٌالً ُمٜمّمق ًسم٤م وم٘م٤مل« :عمَِ ْـ َه َذا؟ش ،وم٘م٤مًمقاً :مزيٜم٥م ،يم٤مٟم٧م إذا شمٕمٌ٧م ذم صيالهت٤م اقمتٛميدت قمٚمٞميف ،
( )418

وم٤مؾمتدًمقا سم٠من هذا ُمـ آؾمتٜم٤مد إمم احلٌؾ أو اجلدار وُم٤م ذم طمٙمٛمٝمام.
واًمّمٗم٤مت إرسمع يمٚمٝم٤م ىمٞم٤مم صحٞمح ،وشمّمح صالة اعمرء ٤م وًمق ُمـ همػم طم٤مضم٦م ،وًمٙمـ أمتٝم٤م إومم ،وقمغم ذًمؽ ومٚمق
تٛمدً ا قمغم قمّم٤م ،أو قمغم يميرد..
صغم اعمرء ُمٜمحٜمٞمً٤م ُ-م٤م مل يّمؾ اٟمحٜم٤مؤه إمم صٗم٦م اًمريمقع -صح٧م صالشمف ،أو صغم ُمٕم ً
أيْمي٤م،
حمت٤مضم٤م ،أو يم٤من
وٟمحق ذًمؽ ،صح٧م صالشمف وًمق مل يٙمـ
ً
ُمًٜمدً ا فمٝمره إمم ضمدار وُم٤م ذم ُم٘م٤مُمف وم٢مٟمف شمّمح صالشمف ً
ً
وًمق ُمـ همػم طم٤مضم٦م.
اًمدرضم٦م اخل٤مُمً٦م :وذًمؽ سم٠من يٙمقن اعمرء ًمق رومع ىمدُمٞمف قمـ إرض -وهق ُمتٙمئً -مٔمؾ ذم ُم٘م٤مُمف ،وُمث٤مل آشمٙمي٤مء
أن يتٙمئ اعمرء قمغم ضمدار ىمّمػم ،ومٞمٙمقن ُمتٙم ًئ٤م قمٚمٞمف سم٠مؾمٗمؾ فمٝمره ،أو أن يٙمقن اجلدار ُم٤مئالً ومٞمتٙمئ قمٚمٞمف ،سمحٞم٨م ًمق رومع
رضمٚمٞمف مل يً٘مط ،أو أن يٙمقن ُمتٙمئً٤م قمغم يمرد وٟمحقه ،وم٤مٓشمٙم٤مء ٓ يًٛمك ىمٞم٤م ًُم٤م.
ِ ٍ
ٍ
ػ إُِم٤م ِم احلل ا ًْم َٕم ِ
ِ ِ
٤مضم ِز َقمٜمْ ُف).
َ ِّ
ي٘مقل اًمِمٞم ( :إَِّٓ ًم َٕم٤مضم ٍزَ ،أ ْو ُقم ْر َي٤منَ ،أ ْو َظم٤مئػَ ،أ ْو َُم ْ٠م ُُمق ٍم َظم ْٚم َ َ

( )417صحٞمح :أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م (ُ ) 253مـ طمدي٨م اًمً٤مئ٥م سمـ يزيد اًمث٘مٗمل ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ( :)192/2إؾمٜم٤مده صحٞمح
ضمدا.
ً
(ُ ) 418متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ اًمتِمدد ذم اًمٕمٌ٤مدة (ُ ،) 1154مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب
أُمر ُمـ ٟمٕمس ذم صالشمف أو اؾمتٕمجؿ قمٚمٞمف اًم٘مرآن أو اًمذيمر أن يرىمد أو ي٘مٕمد طمتك يذه٥م قمٜمف ذًمؽ (ُ )784مـ طمدي٨م أٟمس.

آداب المشي إلى الصالة
ىم٤مئام اٟمٙمِمٗم٧م قمقرشمف ،وؾميؽم اًمٕميقرة ذط :ومٞمٙميقن أًميزم ُميـ
حلدي٨م قمٛمران اعمت٘مدم ٕ :ن اًمٕمري٤من إذا صغم ً
ٍ
ظم٤مئػ سمِ ِف) ،أي :ظم٤مئػ سم٤مًم٘مٞم٤مم يمام ًمق يم٤من قمٜمده ًمص ،وًمق ىم٤مم ًمرآه ُمـ ظمٚمػ
ٕن اًم٘مٞم٤مم ىمد يً٘مط أطمٞم٤م ًٟمً٤م ،وىمقًمف( :أو
( )419

ىم٤مقمدً ا.
اجلدار :ومٚمذًمؽ ضم٤مز ًمف ذم اًمّمالة ذم هذه احل٤مًم٦م ً
ػ إُِم٤م ِم احلل ا ًْم َٕم ِ
٤مضم ِز َقمٜمْ ُف) ،هذه اعمً٠مًم٦م ُمـ ُمٗمردات احلٜم٤مسمٚم٦م ،وم٢مهنؿ ي٘مقًمقن :إن اعمي٠مُمقم إذا
َ ِّ
وىمقًمفَ ( :أ ْو َُم ْ٠م ُُمق ٍم َظم ْٚم َ َ
ىم٤مئام
صغم ظمٚمػ اإلُم٤مم ،ويم٤من اإلُم٤مم ىمد اسمتدأ صالشمف
ضم٤مًمً٤م وم٢مٟمف يًتٛمر ذم ضمٚمقؾمف ،وأُم٤م إذا يم٤من اإلُم٤مم ذم أول اًمّمالة ً
ً
ضم٤مًمًي٤م إذا اسمتيدأ
ىم٤مئام ،ودًمٞمٚمٝمؿ ذم ذًمؽ طمديث٤من :احلدي٨م إول -قمغم أن اإلُمي٤مم يّميكم
ً
صمؿ ضمٚمس ،وم٢من اعم٠مُمقم يّمكم ً
ِ
ضم٤مًمً٤م -ىمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :وإِ َذا َص َّغم ِ
قؾم٤مش  ،احلدي٨م اًمث٤مين -قمغم
اإلُم٤مم صالشمف
اإل َُم٤م ُم َضم٤مًم ًً٤م َوم َّم ُّٚمقا ُضم ُٚم ً
ً
( )424

ىم٤مئام صمؿ ضم٤مءه ُم٤م يٛمٜمٕمف وم٢مٟمف يّمغم ظمٚمٗمف ىمٞم٤م ًُم٤م -أن أسم٤م سمٙمر -ريض اهلل قمٜمف -صغم سم٤معمًٚمٛملم،
أن اإلُم٤مم إذا اومتتح اًمّمالة ً
ومٚمام اومتتح صالشمف رأي اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومج٤مء اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومّمغم سم٤مًمٜم٤مس ،ومي٠م َشم ََّؿ سميف أسميق
سمٙمر ،و ْأ َشم ََّؿ اًمٜم٤مس سم٠ميب سمٙمر  ،ويم٤مٟمقا ىمٞم٤م ًُم٤م ،ومجٛمع وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م سملم احلديثلم قمغم اظمتالف احل٤مل ،وم٘م٤مًمقا :إٟمف سمحً٥م
( )421

ىم٤مئام ،وم٢مهنؿ يّمٚمقن ىمٞم٤م ًُمي٤م
ضم٤مًمً٤م ،وم٢مهنؿ يّمٚمقن
اظمتالف احل٤مل ،وم٢من يم٤من ىمد اومتتح اًمّمالة
ضمٚمقؾم٤م ،وإن اومتتح اًمّمالة ً
ً
ً
وإن ضمٚمس سمٕمد ذًمؽ.
ىم٤ملَ ( :وإِ ْن َأ ْد َر َك ِ
يٛم ِ٦م).
اًمر ُيمق ِع َومٌِ َ٘مدْْ ِر اًم َّت َّْح ِر َ
اإل َُم٤م َم ِذم ُّ
ىم٤مئام ،سمؾ دمي٥م شمٙمٌيػمة
أي جي٥م اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف سم٘مدر اًمتحريٛم٦م ،وسمذًمؽ يتٌلم ظمٓم٠م سمٕمض اًمٜم٤مس أٟمف يريمع وٓ يًتتؿ ً
اإلطمرام واعم٠مُمقم ىم٤مئؿ ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ يريمع إذا دظمؾ اعم٠مُمقم ُمع اإلُم٤مم واإلُمي٤مم رايميع ،ومٞمجي٥م قمٚمٞميف أن يٙميؼم شمٙمٌيػمة
اإلطمرام وهق ىم٤مئؿٕ :ن شمٙمٌػمة اإلطمرام ٓ شمّمح إٓ طم٤مل اًم٘مٞم٤مم ،وٓ شمّمح ذم آٟمت٘م٤مل طم٤مل اهلقي ًمٚمريمقع ،وإٟمام جي٥م

( )419ؾمٌؼ خترجيف.
(ُ ) 424متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب إٟمام ضمٕمؾ اإلُم٤مم ًمٞم١مشمؿ سمف (ُ ،) 688مًٚمؿ :اًمّمالة ،سم٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ()412
ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م أيب هريرة وأٟمس.
(ُ )421متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب طمد اعمريض أن يِمٝمد اجلامقم٦م (ُ ،) 664مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتخالف اإلُم٤مم إذا
قمرض ًمف قمذرُمـ ُمرض وؾمٗمر وهمػممه٤م (ُ )418مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.

آداب المشي إلى الصالة
ىم٤مئام ،وأُم٤م اًمتٙمٌػمة اًمث٤مٟمٞم٦م وهل شمٙمٌػمة آٟمت٘م٤مل وم٢مهن٤م شمً٘مط ذم ُمِمٝمقر ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ،وىمقل ع٤مهػم أهؾ
أن يٙمقن ً
اًمٕمٚمؿً ،مٙمـ إطمقط اإلشمٞم٤من ٤م.
ِ
٤مَت ِ٦م َقم َغم ِ
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :و َشم ْٙمٌِْ َػم ُة ِ
اًمر ُيمُق ُع).
اإل ْطم َرا ِم ُر ْيم ٌـَ ،و َيم ََذا ِىم َرا َء ُة ا ًْم َٗم ِ َ
اإل َُم٤م ِم َواعمُٜمْ َٗم ِردَ ،و َيم ََذا ُّ
ِ
ٞمح
يل اًمتَّ ًَّْيٌِ ُ
واًمدًمٞمؾ قمغم أن شمٙمٌػمة اإلطمرام ريمـ ىميقل اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -قميـ اًمّميالة« :إِ َّٟم ََّيام ه َ
َواًمتَّ ْٙمٌِْ ُػمش  ،ومجٕمؾ اًمتٙمٌػم ضمز ًءا ُمـ اًمّمالة ،واًمريمـ ُم٤م يم٤من ضمز ًءا ُمـ اعم٤مهٞم٦م ،واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ؾمٛمك
يٛم َٝم٤م اًمتَّ ْٙمٌِْ ُػمش .
اًمّمالة وم٘م٤ملْ َ « :
َت ِر ُ
( )422

( )423

٤مَت ِ٦م َقم َغم ِ
اإل َُم٤م ِم َواعمُٜمْ َٗم ِر ِد) ،ودًمٞمؾ ذًمؽ طمدي٨م قمٌ٤مدة ،وشم٘ميدم أن اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
وىمقًمفَ ( :و َيم ََذا ِىم َرا َء ُة ا ًْم َٗم ِ َ
٤مَت ِ٦م ا ًْم ِٙم َت ِ
أيْمي٤م ذم
َ٤مبش  ،وشم٘مدم احلدي٨م قمـ اًمريمٜمٞم٦م ،وأهن٤م ريميـ قميغم اعمي٠مُمقم ً
وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ َٓ« :صالَ َة عمَِ ْـ َمل ْ َي ْ٘م َر ْأ سمِ َٗم ِ َ
( )424

ُمِمٝمقر ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحدً ،مٙمـ يتحٛمٚمٝم٤م قمٜمف اإلُم٤مم.
ِ
اؾم ُجدُُ وا﴾  ،وقمـ أيب هريرة -
اًمر ُيمُق ُع) ،أي :ريمـً :م٘مقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ُّ َهي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُُقا ْار َيم ُٕمقا َو ْ
وىمقًمفَ ( :و َيم ََذا ُّ
( )425

ريض اهلل قمٜمف -أن رضمالً دظمؾ اعمًجد ومّمغم ،صمؿ ضم٤مء إمم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومًيٚمؿ قمٚمٞميف ،وم٘مي٤ملْ « :ار ِضمي ْع
َوم َّم ِّؾَ :وم٢مِ َّٟم َ
َّؽ َمل ْ ُشم َُّم ِّؾش ،ومٕمٚمٝم٤م صمال ًصم٤م صمؿ ىم٤مل :واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ٟمٌ اٞم٤م ٓ أطمًـ همػم هذا ومٕمٚمٛمٜمل ،وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌيل -صيغم
آنُ ،صمؿ ار َيمع طم َّتَّك َشم ْٓمٛم ِئـ ر ِ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِ َذا ُىمٛم َ٧م إِ َمم اًمّمالَ َِةَ :وم َٙمَؼمُ ،صمؿ ا ْىمر ْأ ُم٤م َشمٞمن ُمٕم َؽ ُِمـ ا ًْم ُ٘مر ِ
ايم ًٕم٤مُ ،صم َّؿ ْار َومي ْع
َّ ْ ْ َ
ِّ ْ َّ َ َ َ َّ َ َ َ
َّ
َ َّ َ
َ ْ
ْ

( ) 422أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب َتريؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة وٟمً ُم٤م يم٤من ُمـ إسم٤مطمتف (ُ )537مـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ
احلٙمؿ اًمًٚمٛمل.
( )423طمًـ صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 1446وأسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ومرض اًمقوقء ( ،)61واًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م
ضم٤مء أن ُمٗمت٤مح اًمّمالة اًمٓمٝمقر ( ،) 3واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ُمٗمت٤مح اًمّمالة اًمٓمٝمقر (ُ ،)272مـ طمدي٨م قمكم ،وىم٤مل إًمٌ٤مين
ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ صحٞمح.
(ُ ) 424متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب وضمقب اًم٘مراءة ًمإلُم٤مم واعم٠مُمقم ذم اًمّمٚمقات يمٚمٝم٤م (ُ ،)756مًٚمؿ :اًمّمالة ،سم٤مب صالة
اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م (ُ ) 394مـ طمدي٨م قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م أيب هريرة وقم٤مئِم٦م وهمػمهؿ.
( )425احل٩م.77 :
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َطمتََّّك َشم ْٕمتَ َِد َل َىم ِ٤مئامُ ،صمؿ اؾم ُج ْدْ َطمتََّّك َشم ْٓمٛم ِئ َّـ ؾم ِ
اضم ِٚم ْس َطمتََّّك َشم ْٓم َٛم ِئ َّـ َضم٤مًمِ ًً٤مُ ،صم َّؿ ا ْوم َٕم ْؾ َذًمِ َؽ ِذم َصالََشمِ َؽ ُيم ِّٚم َٝم٤مش ،
٤مضمدًً اُ ،صم َّؿ ْ
َ َ
ً َّ ْ
( )426

رواه اجلامقم٦م.
وهذا احلدي٨م يًٛمك طمدي٨م اعمزء صالشمف ،وىمد ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ُم٤م ذيمره اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم هذا
احلدي٨م :وم٢مٟمف ريمـ ُمـ أريم٤من اًمّمالة ،وم٤مًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذيمر شمٙمٌيػمة اإلطميرام ،وذيمير اًمريميقع ،وذيمير
اًمًجقد ،وذيمر اًم٘مٞم٤مم ُمـ اًمريمقع ،واًم٘مٞم٤مم ُمـ اًمًجقد ،واًمتِمٝمد ،واًمًالم ،ومدل ذًمؽ قمغم أن هذه إومٕم٤مل يمٚمٝم٤م ُمـ
أريم٤من اًمّمالة ،وطمدي٨م أيب هريرة أصؾ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم سمٞم٤من أريم٤من اًمّمالة ،وىمد عع احل٤مومظ اسمـ طمجر

( )427

ضمز ًءا ذم

شمتٌع أًمٗم٤مظ هذا احلدي٨م ،وأؿم٤مر إًمٞمف ذم ومتح اًمٌ٤مري.
احل ِد ِ
ي٨م ٓ َيً ُ٘م ُط سمِ َح ٍ
٤مل :إِ ْذ ًَم ْق َؾم َ٘م َٓم ْ٧م ًَم ًَ َ٘م َٓم ْ٧م َقمي ْـ
ْ
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :ومدََ َّل َقم َغم َأ َّن اعمُ ًَ َّٛمك ِذم َه َذا ْ َ
اجل ِ
٤مه ِؾَ ،واًم ُّٓمٛم ْ٠مٟمِٞمٜمَ ُ٦م ِذم َه ِذ ِه إَ ْوم َٕم ِ
٤مل ُر ْيم ٌـ)
َه َذا إَ ْقم َر ِ ِّ
َ
ايب ْ َ

(ُ ) 426متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب وضمقب اًم٘مراءة ًمإلُم٤مم واعم٠مُمقم ذم اًمّمٚمقات يمٚمٝم٤م (ُ ،)757مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب
صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م (ُ )397مـ طمدي٨م أيب هريرة.
( ) 427أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمقد سمـ أمحد سم ـ طمجر ،ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق اًمٗمْمؾ اًمٙمٜم٤مين اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل .ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة،
طم٤مومظ زُم٤مٟمفٟ .مِم٠م يتٞمام ،وأيمٛمؾ طمٗمظ اًم٘مرآن ذم اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ قمٛمر ،وصغم اًمؽماويح سم٤مًمٜم٤مس ذم احلرم اعمٙمل وًمف اصمٜم٤م قمنم قم٤مُم٤م .رطمؾ طمٌ٤م ذم اًمٕمٚمؿ
وشمٓمٚمٌ٤م ًمٚمِمٞمقخُ .مـ أسمرز ؿمٞمقظمف :اسمـ اعمٚم٘مـ ،واًمناج اًمٌٚم٘مٞمٜم ل ،وأسمق احلًـ اهلٞمثٛملُ .مـ أسمرز شمالُمٞمذه :اًمًخ٤موي ،اسمـ ىم٤ميض ؿمٝمٌ٦م ،اسمـ
شمٖمري سمرديً .مف ُم١مًمٗم٤مت طمً٤من :أمهٝم٤م" :ومتح اًمٌ٤مري" ،و"ًمً٤من اعمٞمزان" ،و"اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م" .وًمد ؾمٜم٦م صمالث وؾمٌٕملم وؾمٌع ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م
صمٜمتلم ومخًلم وصمامن ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمْمقء اًمالُمع ( 36 /2شمرع٦م  ،)144وطمًـ اعمح٤مضة ( 363 /1شمرع٦م  ،)142وًمف شمرع٦م ُمققمٌ٦م ذم اجلقاهر
واًمدرر ًمتٚمٛمٞمذه اًمًخ٤موي.
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هذا هق اًمريمـ اًمراسمعَ ( :واًم ُّٓمٛم ْ٠مٟمِٞمٜمَ ُ٦م ِذم َه ِذ ِه إَ ْوم َٕم ِ
٤مل ُر ْيم ٌـ) :عم٤م شم٘ميدم ذم طميدي٨م أيب هرييرة وهيق طميدي٨م اعمزيء
َ
صالشمف ،ورأى طمذيٗم٦م

( )428

رضمالً ٓ يتؿ ريمققمف وٓ ؾمجقده وم٘م٤ملُ :م٤م صٚمٞم٧م! وًمق ُم٧م عم٧م قمغم همػم ومٓمرة اإلؾمالم ،أو

حمٛمدً ا -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .
ىم٤مل :عم٧م قمغم همػم ومٓمرة اهلل اًمتل ومٓمر اهلل قمٚمٞمٝم٤م ً
( )429

ىم٤مل اًمِمٞم َ ( :واًمتَّ ََِّم ُّٝم ُدُ إَ ِظم ُػم ُر ْيم ٌـ).
اًمريمـ اخل٤مُمس هق اًمتِمٝمد إظمػمً :م٘مقل اسمـ ُمًٕمقد -ريض اهلل قمٜمف :يمٜم٤م ٟم٘مقل ىمٌيؾ أن يٗميرض قمٚمٞمٜمي٤م اًمتِميٝمد:
اًمًالم قمغم اهلل ،اًمًالم قمغم ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ .وم٘م٤مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ َٓ« :شم ُ٘مق ًُميقا َه َٙم َ
َيذاَ ،و ًَم ْٙمْي ْـ ُىمق ًُميقا:
٤مت هللِش ...إمم آظمر احلدي٨م  ،رواه اًمٜمً٤مئل ،ورواشمف صم٘م٤مت.
اًمتَّ َِّحٞمَّ ُ
( )434

ذيمر اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -هٜم٤م مخً٦م أريم٤من ُمـ أريم٤من اًمّمالة ،وأريم٤من اًمّمالة أرسمٕم٦م قمنم ريمٜمًً٤م ،وشمرك اًمِميٞم
شمًٕم٦م أريم٤من ،واهلل أقمٚمؿ سمًٌ٥م إؾم٘م٤مط اًمِمٞم هلذه إريم٤من! ُمع أٟمف ذيمر هذه إريم٤من سمٕمٞمٜمٝم٤م ذم يمت٤مسمف (ذوط اًمّمالة)،
وأريم٤من اًمّمالة اًمتل وم٤مشم٧م اًمِمٞم هل :اًمريمـ اًمً٤مدس :آقمتدال سمٕمد اًمريمقع ،صمؿ ريمـ اًمًيجقد ،وآقمتيدال ُمٜميف،
وريمـ اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم ،وهذه إريم٤من إرسمٕم٦م صمٌت٧م ذم طمدي٨م أيب هريرة ذم طمدي٨م اعمزء صالشمف ،ويمذا ريمـ
اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ -ذم اًمتِمٝمد ُٕمر اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -ذم اًمّميالة قمٚمٞميف ذم
طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد  ،ويمذا اجلٚمقس ًمٚمتِمٝمد ،واًمتًٚمٞمٛمت٤من ،واًمؽمشمٞم٥م ،ومٝمذه إريم٤من مل يذيمره٤م اًمِميٞم -رمحيف اهلل
( )431

شمٕم٤ممم -ومٚمٕمٚمف ايمتٗم٤مء سمام ؾمٌؼ ،أو ٕن هذا اًمٙمت٤مب مل يتؿ ،أو ًمًٌ٥م آظمر اهلل أقمٚمؿ سمف.

( ) 428طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن سمـ ضم٤مسمر اًمٕمٌزُ .مـ ٟمجٌ٤مء أصح٤مب حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق ص٤مطم٥م اًمن .واؾمؿ اًمٞمامنِ :طم ًْؾ -وي٘م٤مل:
ُطم ًَ ْٞمؾ -اسمـ ضم٤مسمر اًمٕمٌز ،اًمٞمامين ،أسمق قمٌد اهلل ،طمٚمٞمػ ا ٕٟمّم٤مرُ ،مـ أقمٞم٤من اعمٝم٤مضمريـ .وأُمف اًمرسم٤مب سمٜم٧م يمٕم٥م سمـ قمدي إٟمّم٤مري٦م .شمقذم ؾمٜم٦م
ؾم٧م وصمالصملم سمٕمد ُم٘متؾ قمثامن .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 138 :شمرع٦م  ،)394واإلص٤مسم٦م ( 44/2شمرع٦م .)1649
( ) 429أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب إذا مل يتؿ اًمًجقد ( )389سمٜمحقه.
( )434صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب صػ اًمّمالة ،سم٤مب إجي٤مب اًمتِمٝمد ( ،) 1277ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمٜمً٤مئل :صحٞمح .واحلدي٨م ُمتٗمؼ
قمٚمٞمف سمٜمحقه.
( )431ؾمٌؼ خترجيف.
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واًمقاضمٌ٤مت اًمتل شمً٘مط ؾمٝمق ًا ( صمامٟمٞم٦م ) اًمتٙمٌػمات همػم إومم واًمتًٛمٞمع ًمإلُم٤مم واعمٜمٗمرد واًمتحٛمٞمد ًمٚمٙمؾ وشمًٌٞمح
ريمقع وؾمجقد وىمقل رب اهمٗمر زم واًمتِمٝمد إول واجلٚمقس ًمف
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :وا ًْم َق ِ
٤مت ا ًَّمتِل َشم ًَْ ُ٘م ُط َؾم ْٝم ًقا َصم َامٟمِٞمَ ٌ٦م).
اضمٌَ ُ
ِ
ؾمٝمقا ،وًميق شمريميف اعمّميكم
ىمقًمف( :ا ًَّمتل َشم ًَْ ُ٘م ُط َؾم ْٝم ًقا) ،يٌلم اًمِمٞم اًمٗمرق سملم اًمقاضم٥م واًمريمـ ،وم٤مًمريمـ ٓ يً٘مط ً
قمٛمدً ا سمٓمٚم٧م صالشمف.
ؾمٝمقا ،أُم٤م إن شمريمف ً
ؾمٝمقا سمٓمٚم٧م صالشمف :سمٞمٜمام اًمقاضم٥م يً٘مط ً
ً
ٍ
ِ ِ
ِ
وممَ ،واًمتَّ ًَّْ ِٛمٞم ُع ًمِ ِ
َػم إُ َ
يق ُلَ :ر ِّب
ىم٤مل( :اًمتَّ ْٙمٌِْ َػم ُ
ٞمح ُر ُيمُق ٍع َو ُؾم ُجقدَ ،و َىم ْ
إل َُم٤م ِم َواعمُٜمْ َٗم ِردَ ،واًمتَّ َّْحٛمٞمدُُ ًم ْٚم ُٙم ُِّؾَ ،و َشم ًٌَِْ ُ
ات َهم ْ ُ
ِ
ال َو َأ ْوم َٕم ٍ
قس ًَم ُفَ ،وُم٤م َقمدََ ا َذًمِ َؽ ؾمٜمَ ُـ َأ ْىم َق ٍ
٤مل) .وذًمؽ ٕهن٤م صٗم٦م ذم همػمه٤م.
واجل ُٚم ُ
ُ
َ
ا ْهمْٗم ْر ِزم ،واًم َّت ََِّم ُّٝمدُُ إَ َّو ُلُ ْ ،
ومم) ،أي :همػم شمٙمٌػمة اإلطمرام ،وهذه اًمتٙمٌػمات شمًٛمك سمتٙمٌػمات آٟمت٘مي٤مل ،وىمقًميف( :واًمتًََّّ ِ
َػم إُ َ
يٛمٞم ُع
َ ْ
ىمقًمفَ ( :هم ْ ُ
ًمِ ِ
إل َُم٤م ِم َواعمُٜمْ َٗم ِر ِد) ،اعمراد سم٤مًمتًٛمٞمع ىمقل :ؾمٛمع اهلل عمـ محده ،حلدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف  ،وىمقًميفَ ( :واًمتَّ َّْح ِٛمٞميدُُ
ًمِ ْٚم ُٙم ُِّؾ) ،وهق ىمقل :رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد ،وىمقًمف( :و َشمًٌَِٞمح ر ُيمُق ٍع وؾمج ٍ
قد) :عم٤م صمٌ٧م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ -عمي٤م
َ ُ ُ
َ ْ ُ ُ
ٟمزًم٧م ﴿ؾمٌ ِح اؾمؿ رسم َؽ إَ ْقم َغم﴾  ،ىم٤مل« :اضمٕم ُٚمقه٤م ِذم ؾمج ِ
قد ُيم ُْؿش  ،سمؾ شمرىمٞمؿ قمٌد اًمٌ٤مىمل ،وُمثٚمٝم٤م ذم اًمريمقع :
ْ َ َ
ُ ُ
َ ِّ ْ َ َ ِّ
( )432

( )433

( )434

( )435

َم٤م يدل قمغم اًمقضمقب.

(ُ ) 432متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمػ ُمـ مت٤مم اًمّمالة (ُ ،) 722مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب صالة اعمً٤مومريـ
وىمٍمه٤م (.)414
( )433إقمغم.1 :
( )434وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 17414أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل اًمرضمؾ ذم ريمقع وؾمجقده ( ،)869اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب
إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب اًمتًٌٞمح ذم اًمريمقع واًمًجقد (ُ ) 872مـ طمدي٨م قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر اجلٝمٜمل ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داود:
وٕمٞمػ.
( )435ؾمٌؼ خترجيف.
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وىمقًمفَ ( :و َىم ْق ُلَ :ر ِّب ا ْهم ِْٗم ْر ِزم) :حلدي٨م طمذيٗم٦م

( )436

أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ -يمي٤من ي٘ميقل ذًميؽ ،وىمقًميف:

قس ًَم ُف) ،ومه٤م واضمٌ٤من وًمٞمس ريمٜملمٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -داوم قمٚميٞمٝمام ،وعمي٤م
اجل ُٚم ُ
( َواًم َّت ََِّم ُّٝمدُُ إَ َّو ُلَ ،و ْ ُ
شمريمٝمام ُمرة ٟمًٞم٤م ًٟمً٤م ضمؼممه٤م سمًجقد اًمًٝمق ،وؾمجقد اًمًٝمق -يمام ؾمٞم٠ميت -إٟمام ي١مشمك سمف جلؼم اًمقاضمٌي٤مت وم٘ميط ،وًميق يم٤مٟمي٤م
ريمٜملم ًمرضمع هلام اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
وُم٤م قمدا ذًمؽ ؾمٜمـ أىمقال وأومٕم٤مل .
ومًٜمـ إىمقال ؾمٌع قمنمة  :آؾمتٗمت٤مح واًمتٕمقذ واًمًٌٛمٚم٦م واًمت٠مُملم وىمراءة اًمًقرة ذم إوًمٞملم وذم صالة اًمٗمجير
واجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمد واًمتٓمقع يم ٚمف واجلٝمر واإلظمٗم٤مت وىمقل ُمؾء اًمًامء وإرض إمم آظمره وُمي٤م زاد قميغم اعميرة ذم شمًيٌٞمح
ريمقع وؾمجقد وىمقل رب اهمٗمر زم واًمتٕمقذ ذم اًمتِمٝمد إظمػم واًمّمالة قمغم آل اًمٜمٌل  واًمؼميم٦م قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ وُم٤مؾمقى
ذًمؽ ومًٜمـ أومٕم٤مل ُمثؾ يمقن إص٤مسمع ُمْمٛمقُم٦م ُمًٌقـم٦م ُمًت٘مٌال ٤م اًم٘مٌٚم٦م قمٜمد اإلطمرام واًمريمقع واًمرومع ُمٜمف وطمٓمٝمام
قم٘م٥م ذًمؽ وىمٌض اًمٞمٛملم قمغم يمقع اًمِمامل وضمٕمٚمٝمام َت٧م هشمف واًمٜمٔمر إمم ُمقوع ؾمجقده وشمٗمري٘مف سملم ىمدُمٞمف ذم ىمٞم٤مُمف
وُمراوطمتف سمٞمٜمٝمام وشمرشمٞمؾ اًم٘مراءة واًمتخٗمٞمػ ًمإلُم٤مم ويمقن إومم أـميقل ُميـ اًمث٤مٟمٞمي٦م وىميٌض ريمٌتٞميف سمٞمدييف ُمٗمرضمتيل
إص٤مسمع ذم اًمريمقع وُمد فمٝمره ُمًتقي ً٤م وضمٕمؾ رأؾمف طمٞم٤مًمف وووع ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف ذم ؾمجقده وروميع يدييف ىميٌٚمٝمام ذم
اًم٘مٞم٤مم ومتٙملم ضمٌٝمتف وأٟمٗمف ُمـ إرض وجم٤موم٤مة قمْمديف قمـ ضمٜمٌٞمف وسمٓمٜمف قمـ ومخذيف وومخذيف قمـ ؾم٤مىمٞمف وإىم٤مُم٦م ىمدُمٞميف
وضمٕمؾ سمٓمقن أص٤مسمٕمٝمام إمم إرض ُمٗمرىم٦م وووع يديف طمذو ُمٜمٙمٌٞمف ُمًٌقـم٦م إص٤مسمع إذا ؾمجد وشمقضمٞمف أص٤مسمع يدييف
ّ
اعمّمغم سمٞمديف وضمٌٝمتف وىمٞم٤مُمف إمم اًمريمٕم٦م قمغم صيدور ىمدُمٞميف ُمٕمتٛميد ًا سمٞمدييف قميغم ومخذييف
ُمْمٛمقُم٦م إمم اًم٘مٌٚم٦م وُمٌ٤مذة
وآومؽماش ذم اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم واًمتِمٝمد واًمتقرك ذم اًمث٤مين وووع يديف قميغم ومخذييف ُمًٌيقـمتلم ُمْميٛمقُمتل
إص٤مسمع ُمًت٘مٌال ام اًم٘مٌٚم٦م سملم اًمًجدشملم وذم اًمتِمٝمد وىمٌض اخلٜمٍم واًمٌٜمٍم ُمـ اًمٞمٛمٜمك وَتٚمٞمؼ إ ٤مُمٝم٤م ُمع اًمقؾمٓمك
واإلؿم٤مرة سمًٌ٤مسمتٝم٤م وآًمتٗم٤مت يٛمٞمٜم ً٤م وؿمامٓ ذم شمًٚمٞمٛمف وشمٗمْمٞمؾ اًمِمامل قمغم اًمٞمٛملم ذم آًمتٗم٤مت .

( )436صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 23399أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل اًمرضمؾ ذم ريمقع وؾمجقده ( ،)874اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب
اًمتٓمٌٞمؼ ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقًمف ذم ىمٞم٤مُمف ذًمؽ ( ،) 1469اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل سملم اًمًجدشملم ( .)873وىم٤مل
إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
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ال َو َأ ْوم َٕم ٍ
ىم٤ملَ ( :وُم٤م َقمدََ ا َذًمِ َؽ ؾمٜمَ ُـ َأ ْىم َق ٍ
٤مل) وذًمؽ ٕهن٤م صٗم٦م ذم همػمه٤م.
ُ
َ
ومٝمذه إُمقر اًمثامٟمٞم٦م هل اًمقاضمٌ٤مت ،ويمٚمٝم٤م أىمقال ،إٓ اجلٚمقس ًمٚمتِمٝمد إول وم٢مٟمف ومٕمؾ ،صمؿ ذع اًمِمٞم -رمحف اهلل
شمٕم٤ممم -سمٕمد ذًمؽ ذم سمٞم٤من ؾمٜمـ اًمّمالة.
ِ
ِ
لم).
َ٤محَ ،واًمتَّ َٕم ُّق ُذَ ،وا ًْمٌَ ًْ َٛم َٚم ُ٦مَ ،واًمتَّ ْ٠م ُِم ُ
آؾمت ْٗمتَ ُ
نم َةَْ :
ىم٤ملَ ( :وم ًُٜمَ ُـ إَ ْىم َقال َؾمٌْ َع َقم ْ َ
ِ
أيْم٤م،
َ٤مح) ،أي :دقم٤مء آؾمتٗمت٤مح ،وشم٘مدم سمٞم٤مٟمف واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ،وىمقًمفَ ( :واًمتَّ َٕم ُّق ُذ) ،وًمف صٗمت٤من وشم٘مدم ً
آؾمت ْٗمتَ ُ
ىمقًمفْ ( :
لم) ،أي :ىمقل آُملم سمٕمد ىمراءةَ ﴿ :هم ْ ِ
يػم
أيْم٤م احلدي٨م قمٜمٝم٤م وآؾمتدٓل هل٤م ،وىمقًمفَ ( :واًمتَّ ْ٠م ُِم ُ
وىمقًمفَ ( :وا ًْم ٌَ ًْ َٛم َٚم ُ٦م) ،وؾمٌؼ ً
ا َْعم ْٖم ُْْم ِ
أيْم٤م احلدي٨م قمٜمٝم٤م ،وأهن٤م ًمٞمً٧م ضمز ًءا ُمـ اًمٗم٤مَت٦م َم٤م ييدل قميغم اؾميتحٌ٤مه٤م،
لم﴾ ،شم٘مدم ً
اًمْم٤م ًِّم َ
قب َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َوَٓ َّ
واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َذا َىم َ٤مل ِ
لمش .
لمَ ،وم ُ٘مق ًُمقاِ :آُم َ
اإل َُم٤م ُمِ :آُم َ
( )437

( )438

ِ
الة ا ًْم َٗمج ِر و ْ ِ ِ ِ
لم و ِذم ص ِ
ىم٤مل( :و ِىمراء ُة اًمً ِ
اجل ْٝم ُر).
قرة ِذم إُو ًَم َٞم ْ ِ َ َ
اجل ُٛم َٕم٦م َوا ًْمٕمٞمد َواًمتَّ َٓم ُّق ِع ُيم ِّٚمفَ ،و ْ َ
ْ َ ُ
َ َ َ ُّ َ
إُمر
وم٢من ُم٤م زاد قمـ اًمٗم٤مَت٦م ومٝمق ؾمٜم٦مٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -مل يٜمص إٓ قمغم وضمقب اًمٗم٤مَت٦م وطمده٤م
ُ
اًمً٤مدس وىمقًمفَ ( :و ْ
اجلَ ْٝم ُر) ،وم٢من اجلٝمر ذم أومٕم٤مل اًمّمالة يمٚمٝم٤م ؾمٜم٦م.
ُ
ومٛمام جيٝمر ومٞمف سم٤مًم٘مراءة ذم إوًمٞملم ،وشمٙمٌػمات آٟمت٘م٤مل ،وشمرك اجلٝمر ومٞمٝم٤م شمرك ًمٚمًٜم٦م ،وًمٞمس شمر ًيمً٤م ًمٚمقاضمي٥م ،وإذا
قمروم٧م ذًمؽ وم٢مٟمؽ شمٕمرف طمٙمؿ ؾمجقد اًمًٝمق هل٤م -يمام ؾمٞم٠ميت سمٕمد ىمٚمٞمؾٕ -ن سمٕمض اًمٜمي٤مس يٜمًيك اجلٝمير ذم اًمّميالة
اجلٝمري٦م ،أو يٜمًك اجلٝمر ذم اًمتٙمٌػم ،وأطمٞم٤م ًٟمً٤م ي٘مقل اإلُم٤مم وهق ىم٤مئؿ :اهلل أيمؼم ،سمّمقت ظم٤موم٧م ُمـ همػم ضمٝمر ،ومٝمٜم٤م يٙمقن
ىمد شمرك ؾمٜم٦م ومل يؽمك واضمًٌ٤م ،وؾمٞم٠ميت طمٙمؿ ؾمجقد اًمًٝمق ًمؽمك اًمًٜم٦م.
ٞمح ر ُيمُيق ٍع وؾميج ٍ
يغم اعمَ ِ
ض ..إِ َمم ِ
٤مت و َىمق ُلُِ :م ْؾء اًمًامو ِ
(و ِ
ات َوإَ ْر ِ
آظم ِر ِهَ ،و َُمي٤م َزا َد َقم َ
قد)
َ ُ ُ
َ َّ َ َ
اإل ْظم َٗم ُ َ ْ
ىم٤ملَ :
يرة ِذم َشم ًَْيٌِ ِ ُ
َّ
واًمزي٤مدة قمغم اعمرة ذم شمًٌٞمح اًمًجقد.

( )437اًمٗم٤مَت٦م.7 :
(ُ ) 438متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ضمٝمر اإلُم٤مم سم٤مًمت٠مُملم (ُ ،) 784مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمتًٛمٞمع واًمتحٛمٞمد واًمت٠مُملم
(ُ )414مـ طمدي٨م أيب هريرة.
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يؾء اًمًيامو ِ
ِ
ات
يق ُلُ :م ْ َ َّ َ َ
(و َىم ْ
هذا هق إُمر اًمً٤مسمع ومٞمام ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اإلهار ومٞمف ،وىمقًميفَ :
ض ..إِ َمم ِ
َوإَ ْر ِ
آظم ِر ِهَ ،و َُم٤م َزا َد َقم َغم اعمَ َّر ِة ِذم َشم ًٌَِْ ِ
يمثػما ـمٞم ًٌ٤م ُمٌ٤مر ًيمً٤م ومٞميفُ ،ميؾء
ٞمح) ،أي :سمٕمد ىمقل :رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد ً
محدً ا ً
اًمًٛمقات وُمؾء إرض ..إمم آظمر اًمدقم٤مء ،وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف.
ٞمح ر ُيمُق ٍع وؾمج ٍ
ِ
واًمت٤مؾمعَ ( :و َُم٤م َزا َد َقم َغم اعمَ َّر ِة ِذم َشم ًٌَِْ ِ
قد)ٕ :ن اًمٜمٌل
َ ُ ُ
ٞمح ُر ُيمُق ٍع) ،واًمٕم٤مذَ ( :و َُم٤م َزا َد َقم َغم اعمَ َّرة ِذم َشم ًٌَِْ ِ ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إٟمام ذيمر واطمدة ،وُم٤م زاد قمـ ذًمؽ ومٝمق ؾمٜم٦م.ِ
ِ
اًمً ْجدََ َشم ْ ِ
ير ِة ِذم
َلمَ :وم٢مِ َّٟم ُف ِّ
(و َىم ْق ُلَ " :ر ِّب ا ْهم ِْٗم ْر ِزم" َسم ْ َ
ىم٤مل -رمحف اهللَ :
اًمز َي٤م َد ُة َقم َغم َىم ْقلَ :ر ِّب ا ْهمْٗم ْر ِزمَ ،و َُم٤م َزا َد َقم ِـ اعمَ َّ
لم َّ
ٞمح ر ُيمُق ٍع وؾمج ٍ
قدَ ،و َىم ْق ِلَ :ر ِّب ا ْهم ِْٗم ْر ِزم).
َ ُ ُ
َشم ًٌَِْ ِ ُ
محٜمِل َو َقمي٤م َومٜمِلش ،
اهمٗمر زم ،يمام ذم طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مسَ « :ر ِّب ا ْهم ِْٗم ْر ِزم َو ْار ُ ْ
احل٤مدي قمنم :أن اًمزي٤مدة قمغم ىمقلِّ :
رب ْ
وأُم٤مَ « :ر ِّب ا ْهم ِْٗم ْر ِزمش ،وم٢مهن٤م واضمٌ٦م.
( )439

يف وؾمي َّٚمؿ -وا ًْمؼم َيمَي ُ٦م َقم َٚمٞم ِ
ِ
ِ ِ
اًمّميال ُة َقم َ ِ
يل َ -ص َّ
يف
ْ
(واًمتَّ َٕم ُّق ُذ ِذم اًم َّت ََِّم ُّٝمد إَظم ِػمَ ،و َّ
ىم٤مل -رمحف اهللَ :
يغم اهللُ َقم َٚم ْٞم َ َ َ َ َ َ
يغم آل اًمٜمٌََِّّ ِّ
َو َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ).
اًمّمال ُة َقم َغم ِ
آل
(و َّ
(واًمتَّ َٕم ُّق ُذ) ،وم٢مٟمف ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت اًمتٕمقذ سم٤مهلل ومٞمف ،واًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م قمنمَ :
اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمَ :
اًمٜمٌََِّّ ِّل)ٕ :ن ُمـ صقر اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :اًمٚمٝمؿ ِّ
صؾ قمغم حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ ،وم٘مقًمؽ:
اًمٚمٝمؿ ص ِّؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد ؾمٜم٦م زي٤مدة يمٚمٛم٦م حمٛمدٕ :هن٤م صمٌت٧م ذم سمٕمض اًمرواي٤مت دون سمٕمض  ،واًمراسمع قمنم
ؼم َيم ُ٦م َقم َٚم ْٞم ِف َو َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ) ،واعمراد ىمقل :سم٤مرك قميغم حمٛميد وقميغم آل حمٛميدٕ :هني٤م ضمي٤مءت ذم سمٕميض
ُمـ ؾمٜمـ إىمقالَ :
(وا ًْم َ َ
اًمرواي٤مت ،ومل ِ
شم٠مت ذم اًمرواي٤مت إظمرىَ :م٤م يدل قمغم أهن٤م ؾمٜم٦م وًمٞمً٧م سمقاضمٌ٦م.
( )444

( )439طمًـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)3514 ،2895أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمدقم٤مء سملم اًمًجدشملم ( ،)854اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة،
سم٤مب ُم٤م ي٘مقل سملم اًمًجدشملم ( ،) 284ىم٤مل اًمؽمُمذي :همري٥م ،واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل سملم اًمًجدشملم
( .)898وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود :طمًـ.
(ُ )444متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء ،سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم واختذ اهلل إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمال (ُ ،)3374مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب
اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل سمٕمد اًمتِمٝمد (ُ )446مـ طمدي٨م يمٕم٥م سمـ قمجرة.
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هذه أرسمٕم٦م قمنم ؾمٜم٦م ،واًمِمٞم ذيمر أن اًمًٜمـ ؾمٌٕم٦م قمنم ،ويتٛمؿ هذه إرسمٕم٦م قمنم ،صمالث أظمر وم٤مشم٧م اًمِمٞم وهل
ُمقضمقدة ذم اإلىمٜم٤مع ،وهل :اًمدقم٤مء ذم اًمتِمٝمد اًمث٤مين ،وم٢من اًمدقم٤مء سمٕمده ؾمٜم٦م ،وىمد ؾمٌؼ ُمٕمٜمي٤م أن اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
وؾمٚمؿً -مف أيمثر ُمـ صٞمٖم٦م ذم اًمتِمٝمد إول ،وم٤مًمزي٤مدة قمغم احلد اعمجزئ ؾمٜم٦م ،واًمًٜم٦م اًمً٤مسمٕم٦م قمنم ُمـ ؾمٜمـ إىمقال ذم
اًمّمالة ،هل :اًم٘مٜمقت ذم اًمقشمر.
(وُم٤م ِؾم َقى َذًمِ َؽ َومًٜمَ ُـ َأ ْوم َٕم ٍ
٤مل).
ُ
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ َ :
ُمثؾ :يمقن إص٤مسمع ُمْمٛمقُم٦م ُمًٌقـم٦مُ ،مًت٘مٌالً ٤م اًم٘مٌٚم٦م قمٜمد شمٙمٌػمة اإلطمرام ،وقمٜمد اًمريمقع واًمرومع ُمٜمف.
ِ
٥م َذًمِ َؽ).
(و َطم ُّٓم ُٝم َام َقم٘م َ
ىم٤ملَ :
ؾمٌؼ آؾمتدٓل هل٤م وصٗمتٝم٤م ذم سمٞم٤من صٗم٦م اًمّمالة ،وهذه اعمً٠مًم٦م ُمـ اًمًٜمـ مل متر قمٚمٞمٜم٤م ،وهل طمط اًمٞميديـ قم٘مي٥م
اًمتٙمٌػم ،وم٘مد اؾمتح٥م اًمٕمٚمامء -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم -أن اعمرء إذا يمؼم شمٙمٌػمة اإلطمرام أو رومع يديف ذم شمٙمٌػمات آٟمت٘م٤مل ،أن
حيط يديف ىمٌؾ أن ي٘مٌْمٝمام قمغم صدره ،وم٢مذا يمؼم شمٙمٌػمة اإلطمرام ي٘مقل :اهلل أيمؼم ،صمؿ يًدل يديف ،صمؿ سمٕميد ذًميؽ ي٘ميٌض
يديف سمٕمد ذًمؽ ،ودًمٞمٚمٝمؿ ذم أن طمط اًمٞمديـ قم٘م٥م اًمتٙمٌػم ؾمٜم٦م :ىم٤مًمقاً :مٙميل يٜمٗمّميؾ ومٕميؾ اًمتٙمٌيػم قميـ هٞمئي٦م اًم٘ميٌض
ًمٚمٞمديـ :ومٞمٙمقن رومع يديف ٕضمؾ اًمتٙمٌػم وم٘مط وًمٞمس ٕضمؾ ىمٌْمٝمام ،وهذا آؾمتحٌ٤مب ُمٜمٝمؿ ُمـ سم٤مب اعمٕمٜميكً :مٚمٗمّميؾ
سملم اًمثٜمتلم واًمتاميز سمٞمٜمٝمام ،ومٞم٘مقًمقن :ارومع يديؽ سم٤مًمتٙمٌػم صمؿ طمٓمٝمام ،أي :اؾمدهلام ُمٌ٤مذة ،سمٕمد ذًمؽ اىمٌض اًمٞمديـ ،ومل
يرد -ومٞمام أقمٚمؿ -طمدي٨م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم ذًمؽ.
يلم َىمدََ ُمٞم ِ
ِِ
َت َ٧م ِ ِ
ِ
لم َقم َغم ُيمُق ِع ِّ ِ
(و َىم ٌْ ُض ا ًْم َٞم ِٛم ِ
يف ِذم
هشمفَ ،واًمٜمَّ َٔم ُر إِ َمم َُم ْقو ِع ُؾم ُجقدهَ ،و َشم ْٗم ِري ُ٘مي ُف َسم ْ َ َ ْ
ىم٤ملَ :
اًمِم َاملَ ،و َضم ْٕم ُٚم ُٝم َام َ ْ ُ َّ
ِىم َٞم ِ٤مُم ِفَ ،و ُُم َر َاو َطمتُ ُف َسم ْٞمٜمَ ُٝم َام).
لم) :حلدي٨م وائؾ -ريض اهلل قمٜمف -وشم٘مدم ،وىمقًمف( :واًمٜمَّ َٔمر إِ َمم ُمق ِو ِع ؾمج ِ
(و َىمٌْ ُض ا ًْمٞمَ ِٛم ِ
قد ِه) :حليدي٨م
ُ ُ
َْ
ىمقًمفَ :
َ ُ
أيْم٤م ،وىمقًمف( :واًمٜمَّ َٔمر إِ َمم ُمق ِوي ِع ؾميج ِ
أيْمي٤م آؾميتدٓل ًميف ،وىمقًميف:
قد ِه) ،شم٘ميدم ً
قمكم -ريض اهلل قمٜمف -وشم٘مدم ً
ُ ُ
َْ
َ ُ
( )441

( )442

( ) 441أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ووع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى سمٕمد شمٙمٌػمة اإلطمرام (.)441
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خ َذي ِ
لم َىمدََ ُمٞم ِف ِذم ِىمٞم ِ٤مُم ِف) :حلدي٨م أيب محٞمد َ « :أ َّن اًمٜمٌََِّّل -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿَ -يمَي٤م َن ي َٗمير ُق سم َ ِ
يفش ،
يلم َوم ْ
َّ َ
َ
(و َشم ْٗم ِري ُ٘م ُف َسم ْ َ َ ْ
َ
ُ ِّ َ ْ
ْ َ َ َ
( )444

( )443

(و ُُم َر َاو َطم ُت ُف َسم ْٞمٜمَ ُٝم َام) ،أي :واًمًٜم٦م اعمراوطم٦م سملم اًم٘مدُملم ،وُمٕمٜمك اعمراوطم٦م أن يٕمتٛمد قمغم إطمدى اًم٘مدُملم وييريح
وىمقًمفَ :
إظمرى ،صمؿ ي٘مٚم٥م سمٕمد ذًمؽ ،ومػميح اًمتل يم٤من اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ،ويٕمتٛمد قمغم اًمرضمؾ اًمث٤مٟمٞم٦م.
وروي ذم ذًمؽ طمدي٨م قمـ اسمـ ُمًٕمقد -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف يم٤من يراوح سملم ىمدُمٞمف ،ورومٕمف ًمٚمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞميف
يًػما أيٓ :
وؾمٚمؿً -مٙمـ احلدي٨م وٕمٞمػ ً :مذًمؽ وم٢من اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن :إن اعمراوطم٦م سملم اًم٘مدُملم ؾمٜم٦م إذا يم٤من ً
أُمرا ً
( )445

يٓمٞمؾ ذم اعمراوطم٦م ،ويم٤من اًم٘مٞم٤مم ـمقيالً يم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ واًمؽماويح :وم٤معمراوطم٦م سملم اًم٘مدُملم ضم٤مئزة.
آن ؾمٜمَّ ٌ٦م ِذم اًمّم ِ
ِ
ِ
ٞمػ ًمِ ِ
إل َُم٤م ِمَ ،و َيم َْق ُن إُ َ
ومم َأ ْـم َق َل ُِم َـ اًمثَّ٤مٟمِٞمَ ِ٦م).
الةَ ،واًمتَّ َّْخ ِٗم ُ
َّ
ىم٤ملَ :
(و َشم َْرشم ُٞمؾ ا ًْم ُ٘م ْر ُ
ُٕمر اهلل -قمز وضمؾ -سمؽمشمٞمٚمف ،وىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿًَ « :مٞمس ُِمٜمََّّ٤م ُميـ َمل يي َت َٖمـ سمِي٤م ًْم ُ٘مر ِ
آنش  ،وىمقًميف:
َ ْ ْ َ َّ
ْ َ
ْ
ٞمػ ًمِ ِ
إل َُم٤م ِم) ،وم٢من اًمًٜم٦م ًمإلُم٤مم أن خيٗمػ ذم صالشمف ،وأٓ يٓمٞمؾ قمغم اعم٠مُمقُملمً :م٘ميقل اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
(واًمتَّ َّْخ ِٗم ُ
َ
( )446

ٞمػ َو َذا ْ
أيْم٤م ( َيم َْق ُن إُ َ
ومم
اًمْم ِٕم َ
َّ٤مس َوم ْٚمٞمُ َخ ِّٗم ْ
٤مضم ِ٦مش  ،وُمـ اًمًٜمـ ً
يض َو َّ
ػَ :وم٢مِ َّن ومِ ِٞمٝم ُؿ اعمَْ ِر َ
احلَ َ
وؾمٚمؿ« :إِ َذا َأ َّم َأ َطمدُُ ُيم ُُؿ اًمٜمَّ َ
( )447

( )442وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 875أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى ذم اًمّمالة ( ،)756وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم
وٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود :وٕمٞمػ.
( ) 443قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٕمد سمـ اعمٜمذر ،وي٘م٤مل :قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمد ،وىمٞمؾ :اعمٜمذر سمـ ؾمٕمد سمـ اعمٜمذر ،وىمٞمؾ :اؾمؿ ضمده ُم٤مًمؽ ،وىمٞمؾ :هق
قم ٛمرو سمـ ؾمٕمد سمـ اعمٜمذر سمـ ؾمٕمد سمـ ظم٤مًمد سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٛمرو ،وي٘م٤مل :إٟمف قمؿ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد .ؿمٝمد أطمدا وُم٤م سمٕمده .شمقذم ذم آظمر ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م
أو أول ظمالوم٦م يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 794 :شمرع٦م  ،)2888واإلص٤مسم٦م ( 94 /7شمرع٦م .)9787
( )444أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ؾمٜم٦م اجلٚمقس ذم اًمتِمٝمد ( ،) 828سمٛمٕمٜم٤مه..
( )445ذيمره اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر ()1379
(ُ ) 446متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،سم٤مب ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم :-وأهوا ىمقًمٙمؿ أو اضمٝمروا سمف إٟمف قمٚمٞمؿ سمذات اًمّمدور (،) 7527
ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب َتًلم اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن (ُ )792مـ طمدي٨م أيب هريرة.
(ُ ) 447متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب اًمٖمْم٥م ذم اعمققمٔم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ إذا رأى ُم٤م يٙمره (ُ ،)6114،7159 744، ،742 ،94مًٚمؿ:
يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب أُمر إئٛم٦م ختٗمٞمػ اًمّمالة ذم مت٤مم (ُ ) 466مـ طمدي٨م أيب ُمًٕمقد إٟمّم٤مري .وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ،وأيب قمثامن
سمـ أيب اًمٕم٤مص.
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َأ ْـم َق َل ُِم َـ اًمثَّ٤مٟمِ َٞم ِ٦م)ً :مثٌقت ذًمؽ ذم هٞمئ٦م صالشمف -صغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -ذم طميدي٨م أيب محٞميد اًمًي٤مقمدي -ريض اهلل
قمٜمف .
( )448

ِ
ِ
اًمر ُيمُق ِعَِ ،و َُمدُُّّ َفم ْٝم ِر ِه ُُم ًْتَ َِق ًي٤مَ ،و َضم ْٕم ُؾ َر ْأ ِؾم ِف ِطمٞمَ٤م ًَم ُفَ ،و َو ْو ُع ُر ْيمٌَتَٞمْ ِف َىمٌْ َؾ َيدََ ْي ِف
َ
(و َىمٌْ ُض ُر ْيمٌَتَٞمْف سمِٞمَدََ ْيف ُُم َٗم َّر َضم َ٦م إَ َص٤مسمِ ِع ِذم ُّ
يف ،وسم ْٓمٜمِ ِ
ِ
ِ
ِذم ؾمج ِ
لم َضم ٌْ َٝمتِ ِف َو َأ ْٟم ِْٗم ِف ُِم َـ إَ ْر ِ
يف َقمي ْـ
قد ِهَ ،و َر ْوم ُع َيدََ ْي ِف َىم ٌْ َٚم ُٝم َام ِذم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م ِمَ ،و َمت ْ ِٙم ُ
ضَ ،و ُجم َ٤م َومي٤م ُة َقم ُْميدََ ْيف َقمي ْـ َضمٜمْ ٌَ ْٞم َ َ
ُ ُ
خ َذي ِف َقمـ ؾم٤م َىمٞم ِف ،وإِ َىم٤مُم ُ٦م َىمدََ ُمٞم ِف ،وضمٕم ُؾ سم ُٓم ِ
ِ
ِ ِ
قن َأ َص٤مسمِ ِٕم ِٝم َام إِ َمم إَ ْر ِ
ض ُُم َٗم َّر َىم ً٦م).
َْ َ َ ْ ُ
َومخ َذ ْيفَ ،و َوم ْ ْ َ ْ َ َ
يمؾ هذه اًمًٜمـ ؾمٌؼ سمٞم٤مهن٤م وآؾمتدٓل هل٤م ،إٓ ىمقًمف( :وضمٕم ُؾ سم ُٓم ِ
قن َأ َص٤مسمِ ِٕم ِٝم َام إِ َمم إَ ْر ِ
ض ُُم َٗم َّر َىم ً٦م) ،أي :يًيتح٥م
َ َ ْ ُ
شمٗمريؼ اًم٘مدُملم قمٜمد اًمًجقد ،وقمدم وٛمٝمام ،ورووا ذم ذًمؽ طمديثً٤م قمٜمد احل٤ميمؿ ذم اعمًتدركَ « :أ َّن اًمٜمٌََِّّ َّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
ويٕمي٤مر ُض
لم َىمدََ َُمٞمْ ِفش  :أيٟ :مّم٥م ىمدُمٞمف وومرق سمٞمٜمٝمامً ،مٙميـ هيذا احليدي٨م ويٕمٞمػ،
َو َؾم َّٚم َؿَ -يمَ٤م َن إِ َذا َؾم َجدََ َوم َّر َق َسم ْ َ
َ
( )449

سمٛمٗمٝمقم طمدي٨م آظمر ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -أهن٤م وم٘مدت اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞميف
ؾم٤مضمدً ا  ،ومٗمٝمؿ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمٞمد ٓ شم٘مع قميغم اًم٘ميدُملم إٓ
وؾمٚمؿ -ىم٤مًم٧م :وم٠موهٞم٧م سمٞمدي ومقىمٕم٧م قمغم ىمدُمٞمف
ً
( )454

إذا يم٤مٟمت٤م ُمْمٛمقُمتلم ،وقمغم اًمٕمٛمقم وم٤مُٕمر ذم ذًمؽ ؾمٝمؾ ،واخلالف ومٞمف يًػم ،ؾمقاء قمٛمؾ اًمِمخص سمٛمٗمٝمقم احليدي٨م
اًمّمحٞمح ،أو سمٛمٜمٓمقق احلدي٨م اًمذي ومٞمف ُم٘م٤مل قمٜمد احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك.
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ي٤مذ ُة
ىم٤ملَ :
(و َو ْو ُع َيدََ ْيف َطم ْذ َو َُمٜمْْٙمٌَٞمْف َُمٌْ ًُق َـم َ٦م إَ َص٤مسمِ ِع إ َذا َؾم َجدََ َ ،و َشم َْقضمٞم ُف َأ َص٤مسمِ ِع َيدََ ْيف َُم ْْم ُٛمق َُم ً٦م إ َمم ا ًْم٘مٌْ َٚم٦مَ ،و ُُمٌَ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
اًمر ْيم َٕم ِ٦م َقم َغم ُصدُُ ِ
اجل ُٚم ِ
يؽم ُ
لم
يقس َسمي ْ َ
اش ِذم ْ ُ
ور َىمدََ َُمٞمْفُُ ،م ْٕمتََٛمدًً ا سمِٞمَدََ ْيف َقم َغم َومخ َذ ْييفَ ،وآ ْوم َ
اعمُ َّم ِّغم سمِٞمَدََ ْيف َو َضمٌْ َٝمتفَ ،وىمٞمَ٤م ُُم ُف إِ َمم َّ
اًمً ْجدََ َشم ْ ِ
َلمَ ،واًمتَّ ََِّم ُّٝمدُُ َ ،واًمتَّ ََّق ُّر ُك ِذم اًمثَّ ِ٤مين).
َّ
وهذه شم٘مدم آؾمتدٓل هل٤م وسمٞم٤مهن٤م ،وىمقل اًمِمٞم ِ َ :
اًمً ْجدََ َشم ْ ِ
اجلُ ُٚم ِ
اش ِذم ْ
ؽم ُ
َلم َواًمتَّ ََِّمي ُّٝمدُُ ) أي :إول،
قس َسم ْ َ
لم َّ
(وآ ْوم َ
ومال سمد هٜم٤م ُمـ إو٤موم٦م يمٚمٛم٦م إول ،وهل ُمقضمقدة ذم أصؾ اًمٙمت٤مب (اإلىمٜم٤مع).

( )448ؾمٌؼ خترجيف.
( )449مل أىمػ قمٚمٞمف.
( ) 454أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل ذم اًمريمقع واًمًجقد (.)486
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ىم٤مل( :وو ْوع يدََ ي ِف َقم َغم َوم ِ
اًمً ْجدََ َشم ْ ِ
خ َذ ْي ِف َُم ٌْ ًُق َـمتَ ْ ِ
َلمَ ،و ِذم اًمتَّ ََِّمي ُّٝم ِد،
َلم َُم ْْم ُٛمق َُمتَ َِل إَ َص٤مسمِ ِعُُِ ،م ًْتَ ْ٘مٌِالً ِ ِ َام ا ًْم ِ٘م ٌْ َٚم َ٦م َسم ْ َ
َ َ ُ َ ْ
لم َّ
و َىمٌ ُض ْ ِ
َت ِٚم ُٞمؼ إِ ْ َ ِ٤مُم َٝم٤م َُم َع ا ًْم ُق ْؾم َٓمكَ ،و ِ
ٍْم َوا ًْمٌِٜمْ ِ ِ
اخلٜمْ ِ ِ
اإل َؿم َ٤مر ُة سمِ ًَ ٌَّ٤م َسمتِ َٝم٤م).
ٍْم ُِم َـ ا ًْم ُٞم ْٛمٜمََكَ ،و َ ْ
َ ْ
حلدي٨م قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم

 ،وطمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر

( )452 ()451

( )453

-ريض اهلل قمٜمٝمام -ذم اًمٌ٤مب.

لم ِذم آ ًْمتِ َٗم ِ
٤مت ي ِٛمٞمٜمًً٤م و ِؿمامًٓ ِذم َشمًَ ِٚم ِ
ِ
اًمِم َام ِل َقم َغم ا ًْمٞمَ ِٛم ِ
ٞمٛم ِفَ ،و َشم ْٗم ِْم ُٞمؾ ِّ
٤مت).
ىم٤ملَ ( :وآ ًْمت َٗم ُ َ
ْ
َ َ
(و َشم ْٗم ِْم ُ
اًمِم َيام ِل َقم َ
يٞمؾ ِّ
يغم
وم٤مًمتًٚمٞمؿ ريمـ ،وآًمتٗم٤مت ومٞمف ؾمٜم٦م ،وؾمٌؼ سمٞم٤من صٗم٦م آًمتٗم٤مت واًمدًمٞمؾ قمٚمٞميف ،وىمقًميفَ :
لم ِذم آ ًْمتِ َٗم ِ
ا ًْم َٞم ِٛم ِ
٤مت) ،أي :واًمًٜم٦م أن يٙمقن هٜم٤مك ومرق ذم آًمتٗم٤مت يٛمٞمٜمًً٤م وؿمامًٓ :سمحٞم٨م يٙمقن اًمِمامل أيمثر ،وهذا ُمـ
طمٞم٨م اًمتٗمْمٞمؾ ،هذا ُمـ اجلٝم٦م إومم ،واجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن يٙمقن اًمٞمٛملم جيٝمر ٤م ،واًمث٤مٟمٞم٦م خي٤موم٧م ٤م ،وذيمرت ًمٙمؿ وضمف
اًمدًٓم٦م ذم ذًمؽ ،وسمٞم٤من وٕمػ احلدي٨م ذم هذا اًمٌ٤مب ،وشم٘مدم ذًمؽ سمٜمّمف.
وأُم٤م ؾمجقد اًمًٝمق وم٘م٤مل أمحد حيٗمظ ومٞمف قمـ اًمٜمٌل  مخً٦م أؿمٞم٤مء ؾمٚمؿ ُمـ اصمٜمتلم ومًجد وؾمٚمؿ ُمـ صمالث ومًيجد
وذم اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من وىم٤مم ُمـ اًمثٜمتلم ومٚمؿ يتِمٝمد ىم٤مل اخلٓم٤ميب  .اعمٕمتٛمد قمٚمٞمف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ هذه إطم٤مدي٨م اخلٛمًي٦م
يٕمٜمل طمديثل اسمـ ُمًٕمقد وأيب ؾمٕمٞمد وأيب هريرة واسمـ سمحٞمٜم٦م وؾمجقد اًمًٝمق ينمع ًمٚمزي٤مدة واًمٜم٘مص وؿميؽ ذم وميرض
وٟمٗمؾ إٓ أن يٙمثر ومٞمّمػم يمقؾمقاس ومٞمٓمرطمف  .ويمذا ذم اًمقوقء واًمٖمًؾ وإزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م ومٛمتيك زاد ومٕميال ُميـ ضميٜمس
اًمر ُضم ُ
يص ذم
يؾ َأ ْو َٟم َ٘م َ
اًمّمالة ىمٞم٤مُم ً٤م أو ريمققم ً٤م أو ؾمجقد ًا أو ىمٕمقد ًا قمٛمد ًا سمٓمٚم٧م  ،وؾمٝمق ًا يًجد ًمف ًم٘مقًميف ( : إِ َذا َزا َد َّ
صالشمف َوم ْٚمٞمَ ًْ ُجدْْ َؾم ْجدََ َشم ْ ِ
َلم ) رواه ُمًٚمؿ وُمتك ذيمر قم٤مد إمم شمرشمٞم٥م اًمّمالة سمٖمػم شمٙمٌػم وإن زاد ريمٕم٦م ىمٓمع ُمتك ذيمر وسمٜمك

( ) 451قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى اًم٘مرر إؾمدي .أُمف أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ .وًمد قم٤مم اهلجرة ،وطمٗمظ
قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق صٖمػم ،وطمدث قمٜمف سمجٛمٚم٦م ُمـ احلدي٨م .سمقيع سم٤مخلالوم٦م ؾمٜمف أرسمع وؾمتلم قم٘م٥م ُمقت يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م
ومل يتخٚمػ قمٜمف إٓ سمٕمض أهؾ اًمِم٤مم وهق أول ُمقًمقد وًمد ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ سمٕمد اهلجرة وطمٜمٙمف اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وؾمامه سم٤مؾمؿ ضمده
ويمٜم٤مه سمٙمٜمٞمتفُ .ىمتؾ ذم ع٤مدى إومم ؾمٜم٦م صمالث وؾمٌٕملم ُمـ اهلجرة .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 399 :شمرع٦م  ،)1375اإلص٤مسم٦م ( 89 /4شمرع٦م
.)4685
( ) 452أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب صٗم٦م اجلٚمقس ذم اًمّمالة ويمٞمٗمٞم٦م ووع اًمٞمديـ قمغم اًمٗمخذيـ (.)579
( )453أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب صٗم٦م اجلٚمقس ذم اًمّمالة ويمٞمٗمٞم٦م ووع اًمٞمديـ قمغم اًمٗمخذيـ (.)584
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قمغم ومٕمٚمف ىمٌٚمٝم٤م وٓ يتِمٝمد إن يم٤من ىمد شمِمٝمد صمؿ ؾمجد وؾمٚمؿ  ،وٓ يٕمتد سم٤مًمريمٕم٦م اًمزائدة ُمًٌقق وٓ يدظمؾ ُمٕمف ُمـ قمٚمؿ
أهن٤م زائدة  ،وإن يم٤من إُم٤مُم ً٤م أو ُمٜمٗمرد ًا ومٜمٌٝمف صم٘مت٤من ًمزُمف اًمرضمقع
وٓ يرضمع إن ٟمٌٝمف واطمد إٓ أن يتٞم٘مـ صقاسمف ٕٟمف  مل يرضمع إمم ىمقل ذي اًمٞمديـ .
وٓ يٌٓمؾ اًمّمالة قمٛمؾ يًػم يمٗمتحف  اًمٌ٤مب ًمٕم٤مئِم٦م ومحٚمف أُم٤مُم٦م وووٕمٝم٤م وإن أشمك سم٘مقل ُمنموع ذم اًمّمالة ذم
همػم ُمقوٕمف يم٤مًم٘مراءة ذم اًم٘مٕمقد واًمتِمٝمد ذم اًم٘مٞم٤مم مل شمٌٓمؾ سمف .
ويٜمٌٖمل اًمًجقد ًمًٝمقه ًمٕمٛمقم ىمقًمف  ( إِ َذا َٟم ًَِ َك َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ َوم ْٚم َٞم ًْ ُجدْْ َؾم ْجدََ َشم ْ ِ
َلم ) وإن ؾمٚمؿ ىمٌؾ إمت٤مُمٝم٤م قمٛمد ًا سمٓمٚم٧م
وإن يم٤من ؾمٝمق ًا صمؿ ذيمر ىمريٌ ً٤م أمتٝم٤م وًمق ظمرج ُمـ اعمًجد أو شمٙمٚمؿ يًػم ًا عمّمٚمحتٝم٤م  ،وإن شمٙمٚمؿ ؾمٝمق ًا أو ٟمي٤مم وميتٙمٚمؿ أو
ؾمٌؼ قمغم ًمً٤مٟمف طم٤مل ىمراءشمف يمٚمٛم٦م ُمـ همػم اًم٘مرآن مل شمٌٓمؾ  ،وإن ىمٝم٘مف سمٓمٚم٧م إع٤مقم ً٤م ٓ إن شمًٌؿ .
وإن ٟمز ريمٜم ً٤م همػم اًمتحريٛم٦م ومذيمره ذم ىمراءة اًمريمٕم٦م اًمتل سمٕمده٤م سمٓمٚم٧م اًمتل شمريمف ُمٜمٝم٤م وص٤مرت إظمرى قمقوي ً٤م
قمٜمٝم٤م  ،وٓ يٕمٞمد آؾمتٗمت٤مح ىم٤مًمف أمحد وإن ذيمره ىمٌؾ اًمنموع ذم اًم٘مراءة قم٤مد وم٠مشمك سمف وسمام سمٕمده  ،وإن ٟمز اًمتِمٝمد إول
وهنض ًمزُمف اًمرضمقع واإلشمٞم٤من سمف ُم٤م مل يًتتؿ ىم٤مئ ًام حلدي٨م اعمٖمػمة رواه أسمق داود  ،ويٚمزم اعمي٠مُمقم ُمت٤مسمٕمتيف ويًي٘مط قمٜميف
اًمتِمٝمد ويًجد ًمٚمًٝمق  ،وُمـ ؿمؽ ذم قمدد اًمريمٕم٤مت سمٜمك قمغم اًمٞم٘ملم وي٠مظمذ ُم٠مُمقم قمٜمد ؿمٙمف سمٗمٕمؾ إُم٤مُمف  ،وًميق أدرك
اإلُم٤مم رايمٕم ً٤م وؿمؽ هؾ رومع اإلُم٤مم رأؾمف ىمٌؾ إدرايمف رايمٕم ً٤م مل يٕمتد سمتٚمؽ اًمريمٕم٦م  ،وإذا سمٜمك قمغم اًمٞم٘ملم أشمك سمام سم٘مل وي٠ميت
سمف اعم٠مُمقم سمٕمد ؾمالم إُم٤مُمف ويًجد ًمٚمًٝمق  ،وًمٞمس قمغم اعم٠مُمقم ؾمجقد ؾمٝمق إٓ أن يًٝمق إُم٤مُمف ومٞمًجد ُمٕمف وًمق مل ييتؿ
اًمتِمٝمد صمؿ يتٛمف سمٕمد ؾمجقده  ،ويًجد ُمًٌقق ًمًالُمف ُمع إُم٤مُمف ؾمٝمق ًا وًمًٝمقه ُمٕمف وومٞمام اٟمٗمرد سمف وحمٚمف ىمٌؾ اًمًالم إٓ
إذا ؾمٚمؿ قمـ ٟم٘مص ريمٕم٦م وم٠ميمثر حلدي٨م قمٛمران وذي اًمٞمديـ وإٓ ذم ُم٤م إذا سمٜمك قمغم هم٤مًم٥م فمٜمف إن ىمٚمٜم٤م سمف ومٞمًجد ٟمدسم ً٤م سمٕمد
قمكم واسمـ ُمًٕمقد  ،وإن ٟمًٞمف ىمٌؾ اًمًالم أو سمٕمده أشمك سمف ُم٤م مل يٓمؾ اًمٗمّمؾ  ،وؾمجقد اًمًٝمق وُم٤م ي٘مقل
اًمًالم حلدي٨م ّ
ومٞمف وسمٕمد رومٕمف يمًجقد اًمّمالة .
يـ ا ْصمٜمَ َت ْ ِ
مخ ًَ ُ٦م َأ ْؿم َٞم٤م َءَ ،ؾمي َّٚم َؿ ُِم ِ
َيلم
حي َٗم ُظ ومِ ِٞمف َقم ِـ اًمٜمٌََِّّ ِّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿْ َ -
اًمً ْٝم ِق َوم َ٘م َ٤مل َأ ْ َ
ىم٤ملَ :
محَدُُ ْ ُ :
(و َأ َُّم٤م ُؾم ُجق ُد َّ
اًمزي٤مد ِة واًمٜمُّ ْ٘مّم ِ
ٍ
ِ
٤منَ ،و َىم٤م َم ُِم َـ اًمثِّٜمْتَ ْ ِ
َلم َوم َٚم ْؿ َيتَ ََِم َّٝمدْْ ).
َ
َوم ًَ َجدََ َ ،و َؾم َّٚم َؿ ُم ْـ َصمالث َوم ًَ َجدََ َ ،و ِذم ِّ َ َ َ
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ذع اًمِمٞم سمٕمد ذًمؽ ذم سمٞم٤من ؾمجقد اًمًٝمق ،وهٜم٤مك مخً٦م أومٕم٤مل ،صمٌ٧م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ؾمجد هل٤م،
ٟمٛمر قمغم هذه إُمقر اخلٛمً٦م وٟمٕمرف ُمّمٓمٚمح أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م.
ىمقًمف( :وؾم َّٚمؿ ُِمـ َصم ٍ
الث َوم ًَ َجدََ ) ،هذه اعمً٠مًم٦م يًٛمٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء :اًمًجقد قمـ ٟم٘مّم٤من ريمٕمي٦م ومي٠ميمثر ،واٟمتٌيف ًمتٕمٌيػم
َ َ َ ْ
ومٛمـ ؾم َّٚمؿ قمـ اصمٜمتلم صمؿ اٟمتٌف ومزاد اًمٌ٤مىمل وم٢مٟمف يًجد ،ىم٤مًمقا :ويًٛمك هذا
اًمٗم٘مٝم٤مءٟٕ :مف يقضمد ًمٌس سملم سمٕمض إًمٗم٤مظَ ،
ٍ
صمالث ومًجد :وم٢مٟمف يًٛمك ٟم٘مّم٤من ريمٕم٦م وم٠ميمثر.
اًمًجقد اًمٜم٘مّم٤من ،أيٟ :م٘مص ريمٕم٦م صمؿ شمداريمٝم٤م ،وُمثٚمف َُمـ ؾمٚمؿ قمـ
اًمز َي٤م َد ِة) :اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م َم٤م يًٜمد ًمف زي٤مدة أومٕم٤مل ذم اًمّمالة ،واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َّن
(و ِذم ِّ
وىمقًمفَ :
َّ
مخ ًً٤مش  ،ومٌلم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن ُمـ وضمد ؿمٞمئً٤م ُمـ
اًمِمٞمْ َٓم٤م َن َي ْ٠م ِيت َأ َطمدََ ُيم ُْؿ َومالَ َيدْْ ِري َيم َْؿ َص َّغمَ :أ ْر َسم ًٕم٤م َأ ْو َ ْ
( )454

ذًمؽ ومٚمٞمًجد ؾمجدشملم ،ومٝمٜم٤م دل قمغم أن اًمزي٤مدة ذم اًمّمالة ُمـ همػم قمٛمد يًجد هل٤م.
وىمقًمف( :واًمٜمُّ ْ٘مّم ِ
٤من) ،أيٟ :م٘مّم٤من رء ُمـ أومٕم٤مل اًمّمالة ،وهذا اًمذي صمٌ٧م ذم طمدي٨م اعمٖمػمة
َ
َ

( )455

-ريض اهلل قمٜمف-

أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مم ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م إمم اًمث٤مًمث٦م ،وشمرك اًمتِمٝمد إول  ،ومٝمٜم٤م اًمٜمٌل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
( )456

ؾمٝمقا ،ومٚمؿ يؽمك ريمٕم٦م ،وإٟمام شمرك واضمًٌ٤م.
وؾمٚمؿٟ -م٘مص ؿمٞمئً٤م ُمـ واضمٌ٤مت اًمّمالة ً
(و َىم٤م َم ُِم َـ اًمثِّٜمْتَ ْ ِ
أيْم٤م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜم٘مّم٤من ،ومٕمٜمدٟم٤م صمالث صقر :إُم٤م اًمزي٤مدة ذم إومٕم٤مل ،أو
َلم َوم َٚم ْؿ َيتَ ََِم َّٝمدْْ ) ،هذه ً
وىمقًمفَ :
اًمٜم٘مّم٤من ُمٜمٝم٤م ،أو ٟم٘مّم٤من ريمٕم٦م وم٠ميمثر.

(ُ ) 454متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب إذا مل يدر يمؿ صغم صمالصم٤م أم أرسمٕم٤م ؾمجد ؾمجدشملم وهق ضم٤مًمس (ُ ،)3285 ،1231مًٚمؿ:
يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ إذان وهرب اًمِمٞمٓم٤من قمٜمد ؾمامقمف ( )389سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م أيب هريرة.
( ) 455هق :اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م سمـ أيب قم٤مُمر سمـ ُمًٕمقد سمـ ُمٕم٘م٥م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمد سمـ قمقف سمـ ىمٞمس اًمث٘مٗمل أسمق قمٞمًك أو أسمق
حمٛمد أو أسمق قمٌد اهلل ،أؾمٚمؿ ىمٌؾ قمٛمرة احلديٌٞم٦م وؿمٝمده٤م وسمٞمٕم٦م اًمروقانُ ،م٤مت سم٤مًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م مخًلم .اٟمٔمر اإلص٤مسم٦م (.)8185/197/6
( )456صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 18222 ،18173 ،18163أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ ٟمز أن يتِمٝمد وهق ضم٤مًمس (،)1437
اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اإلُم٤مم يٜمٝمض ذم اًمريمٕمتلم ٟم٤مؾمٞم٤م ( ،) 364اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء
ومٞمٛمـ ىم٤مم ُمـ اصمٜمتلم ؾم٤مهٞم٤م ( .)1248وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
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ىم٤مل اخلٓم٤ميب :اعمٕمتٛمد قمٚمٞمف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه إطم٤مدي٨م اخلٛمً٦م -أي اًمتل رواهي٤م أسميق داود -طميديثل اسميـ
اًمِم َّؽ َو ًْم َٞم ٌْٜمِل َقم َ
ُمًٕمقد وطمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد« :إِ َذا َؿم َّؽ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ ِذم َصالََشمِ ِف َوم َٚم ْؿ َيدْْ ِري َيم َْؿ َص َّغم َصمالَ ًصم٤م َأ ْو َأ ْر َسم ًٕم٤م َوم ْٚم َٞم ْٓم َر ِح َّ
يغم
اؾم َت ْٞم َ٘م َـش  ،وطمدي٨م أيب هريرة
َُم٤م ْ
وؾمٚمؿ« :-إِ َذا َؾم َٝم٤م َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ ِذم َصالََشمِ ِف َوم ْٚمٞمَ ًْ ُج ْدْ َؾم ْجدََ َشم ْ ِ
َلم َىمٌْ َؾ َأ ْن ُي ًَ ِّٚم َؿش  ،وطمدي٨م ُم٤مًميؽ سميـ ُسم َحٞمْٜمََي َ٦م
( )457

( )458

وطمدي٨م ذي اًمٞمديـ

 ،قمٜميد اًمِميٞمخلم وطميدي٨م اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف

( )464 ()459

( )461

( )462

-ريض اهلل

قمٜمف .
( )463

(ُ ) 457متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمتقضمف ٟمحق اًم٘مٌٚم٦م طمٞم٨م يم٤من (ُ ،) 441مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب
اًمًٝمق ذم اًمّمالة واًمًجقد ًمف (ُ )572مـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد.
وأظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اًمًٝمق ذم اًمّمالة واًمًجقد ًمف (ُ )571مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري.
(ُ ) 458متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب شمِمٌٞمؽ إص٤مسمع ذم اعمًجد وهمػمه (،1229 ،1228 ،1227 ،715 ،714 ،482
ُ ،) 7254 ،6451مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة  ،سم٤مب اًمًٝمق ذم اًمّمالة واًمًجقد ًمف (.)573
( )459اخلرسم٤مق سمـ قمٛمرو- ،سمخ٤مء ُمٕمجٛم٦م ُمٙمًقرة ،وسمٛمقطمدة وىم٤مف ،-وهق ُمـ سمٜمك ؾمٚمٞمؿ ،وهق اًمذى ىم٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل! أىمٍمت اًمّمالة أم
ٟمًٞم٧م؟ طملم ؾمٚمؿ رم ريمٕمتلم ،وًمٞمس هق ذا اًمِمامًملم اًمذى ُىمتؾ يقم سمدرٕ :ن ذا اًمِمامًملم ظمزاقمل ُىمتؾ يقم سمدر ،وذو اًمٞمديـ ؾمٚمٛمل قم٤مش سمٕمد
اًمٜمٌك -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -زُم٤م ًٟم٤م ،طمتك روى اعمت٠مظمرون ُمـ اًمت٤مسمٕملم قمٜمف .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 224 :شمرع٦م  ،)721واإلص٤مسم٦م (424 /2
شمرع٦م .)2483
( )464أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد (.)16748
( )461صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 1656اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرضمؾ يّمكم ومٞمِمؽ ذم اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من (،)398
واًمٚمٗمظ ًمف ،ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ همري٥م صحٞمح ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ ؿمؽ ذم صالشمف ومرضمع إمم
اًمٞم٘ملم (ُ ) 1249مـ طمدي٨م قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف .وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
(ُ )462م٤مًمؽ سمـ اًم٘مِم٥م ،واؾمؿ اًم٘مِم٥م هق سمٙمن اًم٘م٤مف وؾمٙمقن اعمٕمجٛم٦م صمؿ اعمقطمدة ضمٜمدب سمـ ٟمْمٚم٦م سمـ قمٌد اهلل سمـ راومع سمـ صٕم٥م سمـ دمه٤من سمـ
ٟمٍم سمـ زهران سمـ يمٕم٥م سمـ احل٤مرث سمـ قمٌد اهلل سمـ يمٕم٥م سمـ قمٌد اهلل سمـ ٟمٍم سمـ إزد إزدي ،وي٘م٤مل ًمف أيْم٤م :إؾمدي سم٤مًمًلم .شمقذم ذم آظمر
ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 663 :شمرع٦م  ،)2329واإلص٤مسم٦م ( 712 /5شمرع٦م .)7645
(ُ ) 463متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ُمـ مل اًمتِمٝمد إول واضمٌ٤م (ُ ،)6674 ،1234 ،1225 ،1224 ،834 ،829مًٚمؿ
يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اًمًٝمق ذم اًمّمالة واًمًجقد ًمف (ُ )574مـ طمدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ سمحٞمٜم٦م.
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ِ
ِ
(و ُؾم ُجق ُد َّ ِ
صَ ،و َؿم ٍّؽ ِذم َوم ْر ٍ
نم ُع ًمِ ِّٚمز َي٤م َد ِة َواًمٜمَّ ْ٘م ِ
يػم
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ :
ض َو َٟم ْٗم ٍؾ ،إَّٓ َأ ْن َي ْٙمثُ َر َومٞمَّم ُ
اًمً ْٝمق ُي ْ َ
َيم ََق ْؾم َق ٍ
اس َوم َٞم ْٓم َر َطم ُف).
هذه اجلٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م ُمً٤مئؾ:
اعمً٠مًم٦م إومم :أن ؾمجقد اًمًٝمق ٓ ينمع إٓ ًمٚمزي٤مدة واًمٜم٘مص واًمِمؽ ،وأُم٤م همػم هذه إُمقر اًمثالصم٦م وميال ينميع،
وم٢مذا يم٤من اعمرء ىمد ٟمز ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ اًمّمالة ،وم٢مٟمف ٓ ينمع ًمف ؾمجقد اًمًٝمق ،وهذا هق ُمِمٝمقر ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحدٟٕ :مف
مل يثٌ٧م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ؾمجد ًمؽمك ؾمٜم٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن ؾمجقد اًمًٝمق ىمد يٙمقن واضم ًٌ٤م وىمد يٙمقن ُمًتح اٌ٤م ،وأُم٤م اًمًجقد وم٢مٟمف جي٥م ذم يمؾ ومٕمؾ أو شميرك
قمٛمده يٌٓمؾ اًمّمالة ،وُم٤م قمدا هذا إُمر وم٢من ؾمجقد اًمًٝمق يٙمقن ًمف ُمًتح اٌ٤م يم٤مًمِمؽ ،وؾمٞم٠ميت -إن ؿم٤مء اهلل -سمٕمد ىمٚمٞمؾ.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :ىمقًمف( :إَِّٓ َأ ْن َي ْٙمثُ َر َوم َٞم ِّم ُػم َيم ََق ْؾم َق ٍ
دائام ذم صالشمف -ؾمقاء ؿمؽ
اس َوم َٞم ْٓم َر َطم ُف) ،ومٛمـ يٙمثر قمٜمده اًمِمؽ ً
زي٤مدة أو اًمٜم٘مص -وم٢من هذا ُمـ اًمقؾمقاس واًمقؾمقاس ُمرض :عم٤م ضم٤مء قمـ زروق ُ-مـ وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م اعمتقرم ؾمٜم٦م شمًع
( )464

وشمًٕملم وصمامن ُمئ٦م -أٟمف ىم٤مل :اًمقؾمقاس أوًمف ديـ وآظمره ُمرض ،وُمٕمٜمك أوًمف ديـ وآظمره ُمرض أي أن اًمِمٞمٓم٤من يي٠ميت
ٓسمـ آدم اسمتداء ُمـ سم٤مب اًمديـ ومٞم٘مقل :إٟمؽ ىمد ٟم٘مّم٧م ذم أومٕم٤مل اًمّمالة أو زدت ،وم٢من ـمرطمف اعمرء قمـ ٟمٗمًف وأسمٕمده قمـ
ُمرو٤م يتٕمٌيف ،ويٗمًيد
ظم٤مـمره وم٢مٟمف يٙمقن ىمد يمٗمل سم٠مُمر اهلل -قمز وضمؾ ،وإن مل يٓمرطمف قمـ ٟمٗمًف وم٢مٟمف يًتٛمر سمف ،ويٙمقن ً
قمغم قمٌ٤مداشمف.

( )464أمحد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؼمٟمز اًمٗم٤مد ،أسمق اًمٕمٌ٤مس ،زروق :وم٘مٞمف حمدث صقذم .وًمد يقم اخلٛمٞمس صم٤مُمـ قمنمي اعمحرم ؾمٜم٦م ؾم٧م
وأرسمٕملم وصمامن ُمئ٦مٟ .مِم٠م يتٞمام ،وطمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ويمتٌ٤م .شمٗم٘مف ذم سمٚمده وىمرأ سمٛمٍم واعمديٜم٦م ،وهمٚم٥م قمٚمٞمف اًمتّمقف ،ومتجرد وؾم٤مح ،وشمقذم ذم
شمٙمريـ ُمـ ىمرى ُمنا شم٦مُ ،مـ أقمامل ـمراسمٚمس اًمٖمربً .مف شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة يٛمٞمؾ ومٞمٝم٤م إمم آظمتّم٤مر ُمع اًمتحرير ،واٟمٗمرد سمجقدة اًمتّمٜمٞمػ ذم
اًمتّمقفُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ" ،و"إقم٤مٟم٦م اعمتقضمف اعمًٙملم قمغم ـمريؼ اًمٗمتح واًمتٛمٙملم" .شمقذم ؾمٜم٦م شمًع وشمًٕملم وصمامن ُمئ٦م .اٟمٔمر:
اًمْمقء اًمالُمع ( ،)222 /1وإقمالم ًمٚمزريمكم (.)91/1
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وىمد ضم٤مء قمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل

( )465

أٟمف ىم٤مل :إن اًمِمٞمٓم٤من ي٠ميت ًمٚمٕمٌد ُميـ سمي٤مب اًمِميٌٝم٤مت ،ومي٢من قمجيز قمٜميف أشمي٤مه ُميـ

اًمِمٝمقات ،وم٢من قمجز قمٜمف أشم٤مه ُمـ سم٤مب اًمقؾمقاس ،وذًمؽ أوٕمػ ُم٤م يًتٓمٞمع اًمِمٞمٓم٤من أن ي٠ميت ًمٚمٕمٌد ُمٜمف ،وم٤مًمقؾميقاس
دائام قمغم إشمؿ وإيمٛمؾ ،وم٢مذا
ُمرض ،وم٢مذا اؾمتٛمر سم٤مًمٕمٌد ،وم٢مٟمف جي٥م قمغم اًمٕمٌد أن يٓمرطمف وٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ويٌٜمل ً
يم٤من اعمرء ي٠مشمٞمف اًمقؾمقاس سمٜمك قمغم إيمثر ٓ قمغم اًمٞم٘ملم.
ومٝمذه قمٙمس ىم٤مقمدةِ :
ُمقؾمقؾم٤م وم٢مٟمف ٓ يٌٜمل قمغم ي٘مٞمٜمف ،وإٟمام يٌٜمل قمغم إشمؿ وإيمٛمؾ.
اسمـ قمغم اًمٞم٘ملم ،وم٤معمرء إذا يم٤من
ً
ِ
ِ
٤مؾم ِ٦م).
ىم٤ملَ :
(و َيم ََذا ِذم ا ًْم ُق ُوقء َوا ًْم ُٖم ًُْ ِؾ َوإِ َزا ًَم٦م اًمٜمَّ ََّج َ
قمٛميدً ا
وم٤مًمقؾمقاس إذا ضم٤مء ذم اًمٖمًؾ واًمقوقء وإزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م وم٢مٟمف يٓمرطمف ،ومٛمتك زاد ومٕمالً ُميـ ضميٜمس اًمّميالة
ً
اًمر ُضم ُ
يص ِذم
سمٓمٚم٧م،
يؾ َأ ْو َٟم َ٘م َ
ً
وؾمٝمقا يًجد ًمف وضمق ًسم٤مً :م٘مقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد« :إِ َذا َزا َد َّ
َصالََشمِ ِف َوم ْٚمٞمَ ًْ ُجدْْ َؾم ْجدََ َشم ْ ِ
َلمش رواه ُمًٚمؿ.
( )466

ومزي٤مدة اعمرء اًم٘مٞم٤مم أو اًمريمقع أو اًمًجقد هذا واوح ،ورسمام يزيد ريمٕم٦م ،أو ي٘مقم ًمريمٕم٦م صمؿ يٜمتٌف وميٞمجٚمس أو يزييد
ريمق ًقم٤م صم٤مٟمٞم٤م ذم اًمريمٕم٦م اًمقاطمدة ،ومٝمذا واوح ،وإٟمام اًمذي حيت٤مج إمم زي٤مدة شمقوٞمح هق صيقرة زيي٤مدة اًم٘مٕميقد ،وصيقرة
زي٤مدة اًم٘مٕمقد هق أن اعمرء قمٜمدُم٤م ي٘مقم ًمٚمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أو اًمراسمٕم٦م وم٢مٟمف يٜمًك وجيٚمس ،يمام ًمق ضمٚمس ًمٚمتِمٝمد ومٞمٜمتٌف سمٕمد ذًمؽ
شمِمٝمدً ا ،ومٛمجرد زي٤مدة اًم٘مٕمقد يقضم٥م ؾمجقد اًمًيٝمق ،واًمٗم٘مٝمي٤مء ىمي٤مًمقا :إن هيذا
ومٞم٘مقم ،ومٝمٜم٤م زاد ىمٕمق ًدا ،وإن مل يزد ومٞمف
ً
اًم٘مٕمقد ،وًمق يم٤من سمٛم٘مدار ضمٚمً٦م آؾمؽماطم٦م ،وم٢مٟمف جي٥م ًمف ؾمجقد اًمًٝمقٕ :ن اجل٤مًمس ذم هذه اهلٞمئ٦م زاد ومٕمالً ُمـ اًمّمالة
ُمـ همػم ٟمٞم٦م صحٞمح٦م ،وهل ضمٚمً٦م آؾمؽماطم٦مً ،مق يم٤من ٟم٤مو ًي٤م أن جيٚمس ضمٚمً٦م اؾمؽماطم٦م ومٚمف أضمر قمٛمؾ اًمًٜم٦مً ،مٙميـ هٜمي٤م
زاده٤م سم٤مقمتٌ٤مر اخلٓم٠م ،ومٜم٘مقل :إٟمف جي٥م قمٚمٞمف ؾمجقد اًمًيٝمق ،سمنميط أن يٙميقن يمٝمٞمئي٦م ضمٚمًي٦م ؾميجدة آؾميؽماطم٦م ،أي
ُمٓمٛمئٜمًً٤م ،أُم٤م ًمق مل يٓمٛمئـ ذم ضمٚمقؾمف وم٢مٟمف ٓ جي٥م قمٚمٞمف ومٞمف ؾمجقد.

( ) 465إسمراهٞمؿ سمـ يزيد سمـ ذيؽ اًمتٞمٛمل -شمٞمؿ اًمرسم٤مب -أسمق أؾمامء اًمٙمقذم ،يم٤من ُمـ اًمٕمٌ٤مد .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م ،إٓ أٟمف يرؾمؾ ويدًمس.
ىمتٚمف احلج٤مج سمـ يقؾمػ -ومل يٌٚمغ إرسمٕملم -ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وشمًٕملم .اٟمٔمر هتذي٥م اًمٙمامل ( 232 /2شمرع٦م  ،)264وشمذيمرة احلٗم٤مظ ( 73/1شمرع٦م
.)96
( ) 466أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اًمًٝمق ذم اًمّمالة واًمًجقد ًمف ( )572سمٜمحقه.

آداب المشي إلى الصالة
ٞم٥م اًمّم ِ
ِ
الة سمِ َٖم ْ ِ
َػم َشم ْٙمٌِْ ٍػم)
(و َُمتََك َذ َيم ََر َقم٤م َد إِ َمم َشم َْرشم ِ َّ
ىم٤ملَ :
أي ذيمر طم٤مل اًمزي٤مدةٕ :ن ُم٤م زاد قمـ هذا اًمٗمٕمؾ سم٤مـمؾ ،ومٚمق شمذيمر اعمرء أٟمف جي٥م قمٚمٞمف اجلٚمقس وهيق ىمي٤مئؿ وضمي٥م
قمٚمٞمف أن جيٚمس وٓ يٙمؼم.
(وإِ ْن َزا َد َر ْيم َٕم ً٦م َىم َٓم َع َُمتََك َذ َيم َرَ ،و َسمٜمََك َقم َغم ومِ ْٕم ِٚم ِف َىمٌْ َٚم َٝم٤م).
ىم٤ملَ :
أي ُمتك ذيمر أٟمف ىمد زاد هذه اًمريمٕم٦م ،ورضمع إمم آظمر إومٕم٤مل اًمتل وصؾ إًمٞمٝم٤م سمدون شمٙمٌػم ،وهٜم٤م ٓ سمد شم٘مٞمٞمده سمدون
(و َسمٜمََك َقم َغم ومِ ْٕم ِٚم ِف َىم ٌْ َٚم َٝم٤م) ،أي :ىمٌؾ اًمزي٤مدة ،وم٢مٟمف يٌٜمل قمغم آظمر إومٕم٤مل.
شمٙمٌػم ،وىمقًمفَ :
(وٓ َيتَ ََِم َّٝمدُُ إِ ْن َيمَ٤م َن َىمدْْ َشم ََِم َّٝمدََ ُصم َّؿ َؾم َجدََ َو َؾم َّٚم َؿ).
ىم٤ملَ :
وم٢مذا يم٤من اعمرء ىمد شمِمٝمد صمؿ ىم٤مم قمغم أؾم٤مس أٟمف ؾمٞم٘مقم ًمريمٕم٦م راسمٕم٦م ،أو ؾمجد ٟمًيٞم٤م ًٟمً٤م قميغم أٟميف مل يًيجد اًمًيجدة
اًمث٤مٟمٞم٦م ،وم٢مٟمف ٓ يتِمٝمدٕ :ن شمِمٝمده إول صحٞمح وجمزئ ًمف ،صمؿ يًٚمؿ سمٕمد ذًمؽ.
اًمز ِائدََ ِة َُم ًْ ٌُ ٌ
ققَ ،وٓ َيدْْ ُظم ُؾ َُم َٕم ُف َُم ْـ َقم ِٚم َؿ َأ َّهن َ٤م َز ِائدََ ٌةٌ).
٤مًمر ْيم َٕم ِ٦م َّ
ىم٤ملَ :
(وٓ َي ْٕمتََدُُّّ سمِ َّ
وم٢مذا ىم٤مم اإلُم٤مم ًمريمٕم٦م ظم٤مُمً٦م وم٢من اعم٠مُمقم ٓ يٕمتد هلذه اًمريمٕم٦م ،وىمد ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف جي٥م قمغم اعم٠مُمقم إن اؾمتٞم٘مـ
أن هذه اًمريمٕم٦م اخل٤مُمً٦م زائدة أن جيٚمس ،وٓ يت٤مسمٕمف ومٞمٝم٤مٕ :ن ُمت٤مسمٕمتف ومٞمٝم٤م ُمت٤مسمٕم٦م ُٕمر سم٤مـمؾ ،وٓ جيقز اعمت٤مسمٕم٦م ذم هيذا
إُمر اًمٌ٤مـمؾ ،همػم أٟمف اؾمتثٜمٞم٧م ُمً٠مًم٦م وهق أن اعمًٌقق إذا شم٤مسمع اإلُم٤مم ذم اًمريمٕم٦م اخل٤مُمً٦م ،هؾ يٕمتد ٤م أم ٓ؟
أي :إذا يم٤من اعمرء ُمًٌق ًىم٤م ،ودظمؾ ُمع اإلُم٤مم ذم اًمريمٕم٦م إظمػمة ،وعم٤م اٟمتٝمك ُمـ اًمّمالة شمٌيلم ًميف أن هيذه اًمريمٕمي٦م
اخل٤مُمً٦م ،وأهن٤م زائدة وًمٞمً٧م صحٞمح٦م ،ومٝمؾ يٕمتد ٤م أم ٓ يٕمتد؟ ُمِمٝمقر ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م -يمام ذيمر اًمِمٞم  -أٟمف ٓ يٕمتد
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سم٤مًمريمٕم٦م اخل٤مُمً٦مٕ :هن٤م سم٤مـمٚم٦م ،واًمٌ٤مـمؾ ٓ يٕمتد سمف ،واًمروايي٦م اًمث٤مٟمٞمي٦م ذم اعميذه٥م ذيمرهي٤م اعميرداوي
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ورضمحٝم٤م سمٕمض اعمت٠مظمريـ –يم٤مًمِمٞم اسمـ ؾمٕمدي
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ذم اإلٟمّمي٤مف،

أٟمف يٕمتد ٤م.

َ٤من ًَم ِزُمف اًمرضمقع ،وٓ ير ِضمع إِ ْن َٟمٌٝمف و ِ
ىم٤مل( :وإِ ْن َيمَ٤م َن إُِم٤مُم٤م َأو ُمٜمْ َٗم ِردا َومٜمٌَٝمف صمِ َ٘متَ ِ
اطمدٌٌ إَِّٓ َأ ْن َيتَٞمَ َّ٘م َـ).
َّ َ ُ َ
َ ُ ُّ ُ ُ َ َ ْ ْ
َ ً ْ ُ ً َّ َ ُ
َ
هذه اجلٛمٚم٦م ذم ُمً٤مئؾ:
اعمً٠مًم٦م إومم :أن اإلُم٤مم واعمٜمٗمرد إذا ٟمٌٝمف صم٘مت٤من قمغم ظمٓم٠مه ًمزُمف أن يرضمع ًم٘مقهلام :حليدي٨م أيب هرييرة -ريض اهلل
قمٜمف -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ؾمٚمؿ قمـ اصمٜمتلم ،ومخرج هقم٤من اًمٜم٤مس ،وم٘م٤مم ذو اًمٞميديـ وم٘مي٤مل :يي٤م رؾميقل اهلل
ٍمش ،وم٘م٤مل :سمغم ،وم٤مًمتٗم٧م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وم٘م٤ملَ « :أومِيٞم ُٙم ُْؿ
أىمٍمت اًمّمالة أم ٟمًٞم٧م؟ ىم٤ملَ « :مل ْ َأ ْٟم َْس َو َمل ْ ُشم ْ٘م َ ْ
َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر َو ُقم َٛم ُر؟ش ،صمؿ ىم٤ملَ « :أ َصدََ َق ُذو ا ًْم َٞمدََ ْي ِـش ىم٤مًمقاٟ :مٕمؿ ،وم٘م٤مم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وم٠مشمؿ صالشمف .
( )469

ومدًمٜم٤م ذًمؽ قمغم أن اًمٜمٌل قمٜمدُم٤م ٟمٌٝمف اصمٜم٤من رضمع إمم ىمقهلام ،ومه٤م :أسمق سمٙمر وقمٛمر.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أٟمف ًمق ٟمٌٝمف أىمؾ ُمـ اصمٜملم ،وم٢مٟمف ٓ يٚمتٗم٧م هلذا اًمتٜمٌٞمف.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :أن ىمقًمف( :صمِ َ٘متَ ِ
َ٤من) ٓ ،يٚمزم أن يٙمقٟم٤م رضمٚملم ،ومٚمق ٟمٌٝمف اُمرأشم٤من أٟمف ؾمٝم٤م ذم صالشمف يمٗمكٕ :ن اعميرأشملم
صم٘مت٤من ومتٙمٗمٞم٤من ،وًمٞمً٧م هذه ُمـ سم٤مب اًمِمٝم٤مدة ذم احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م ٓؿمؽماط اًمذيمقرة ومٞمٝم٤م.

( ) 467ؿمٞم اعمذه٥م ذم قمٍمه ،وُمٜم٘محف ،وضم٤مُمع اًمرواي٤مت ومٞمف ،قمالء اًمديـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمقد اعمرداوي صمؿ اًمّم٤محلل
احلٜمٌكمُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اإلٟمّم٤مف" .شمقذم ؾمٜم٦م مخس وصمامٟملم وصمامن ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؿمذرات اًمذه٥م ( )514 /9ط :دار اسمـ يمثػم ،واًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م
قمغم ضائح احلٜم٤مسمٚم٦م ( 739 /2شمرع٦م  ) 449ت :د/قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٕمثٞمٛملم ،واًمِمٞم  /سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد.
( )468قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مس آل ؾمٕمد ي ُمـ ىمٌٞمٚم٦م متٞمؿ ،وًمد ذم اًم٘مّمٞمؿ ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ حمرم قم٤مم ؾمٌٕم٦م وصمالث ُمئ٦م وأًمػٟ .مِم٠م
يتٞمام ،وىمرأ اًم٘مرآن وأشم٘مٜمف وقمٛمره أطمد قمنم قم٤مُم٤م ،صمؿ اؿمتٖمؾ ذم اًمتٕمٚمؿ قمغم قمٚمامء سمٚمده ،ومجد طمتك ٟم٤مل احلظ إوومر ُمـ يمؾ ومـ ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمؿ.
ُمـ شمالُمٞمذه اًمِمٞم حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملمً .مف ُم١مًمٗم٤مت طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ" ،و"اًم٘مقاقمد احلً٤من ًمتٗمًػم اًم٘مرآن" .شمقذم ؾمٜم٦م
ؾم٧م وؾمٌٕملم وصمالث ُمئ٦م وأًمػ .اٟمٔمر :اًمِمٞم قمٌداًمرمحـ اًمًٕمدي طمٞم٤مشمف وقمٚمٛمف ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ًمٕمٌد اًمٕمزيز اًمٕمامر.
( )469ؾمٌؼ خترجيف.
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اعمً٠مًم٦م اًمراسمٕم٦م :ىمقل اًمِمٞم َ ( :ومٜمٌَٝمف صمِ َ٘متَ ِ
َ٤من) ،يٗمٞمد ذًمؽ أٟمف وإن فمـ أهنام خمٓمئ٤من وم٢مٟمف يٚمزم أن يرضمع إمم ىمقهلام ،إٓ ذم
َّ َ ُ
طم٤مًم٦م واطمدة ،وهل إذا اؾمتٞم٘مـ رأيفً :مذًمؽ ىم٤مل( :إَِّٓ َأ ْن َي َت َٞم َّ٘م َـ).
(وإِ ْن َيمَ٤م َن إِ َُم٤م ًُم٤م َأ ْو ُُمٜمْ َٗم ِر ًدا) ،دًمٜم٤م ذًمؽ قمغم أن اًمث٘متلم ٓ يِميؽمط أن يٙمقٟمي٤م ُمي٠مُمقُملمٕ :ن
اعمً٠مًم٦م اخل٤مُمً٦م :ىمقًمفَ :
اعمٜمٗمرد ًمٞمس ُمٕمف ُم٠مُمقُمقن ،ومدًمٜم٤م ذًمؽ قمغم أن اًمث٘متلم ًمق ٟمٌٝم٤م اًمِمخص ،ويم٤مٟم٤م ًمٞمس ُمـ اعمّمٚملم ُمع اإلُم٤مم وم٢مٟميف جيي٥م
قمٚمٞمف اًمرضمقع إمم ىمقهلؿ.
ىم٤مل( :وٓ ير ِضمع إِ ْن َٟمٌٝمف و ِ
اطمدٌٌ  ،إَِّٓ َأ ْن َيتَٞمَ َّ٘م َـ).
َّ َ ُ َ
َ َْ ْ
يٌدو هٜم٤م أن يمٚمٛم٦م( :إَِّٓ َأ ْن َي َت َٞم َّ٘م َـ) ،ىمد طمدث ومٞمٝم٤م ظمٓم٠م ذم اًمٜمُّ ًَُّ اعمٓمٌققم٦م عٞم ًٕم٤مٕ :ن ىمقًمف( :إَِّٓ َأ ْن َي َت َٞم َّ٘م َـ) ،جي٥م
ِ ِ
اًمر ُضمق ُع ،إَِّٓ َأ ْن َي َت َٞم َّ٘م َـَ ،وٓ
أن شمٙمقن ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مجلٛمٚم٦م إومم ،ومٞمٙمقن حمٚمٝم٤مَ :
(وإِ ْن َيمَ٤م َن إِ َُم٤م ًُم٤م َأ ْو ُُمٜمْ َٗم ِر ًدا َومٜمَ ٌَّ َٝم ُف صم َ٘م َتَ٤من ًَم ِز َُم ُف ُّ
ير ِضمع إِ ْن َٟمٌٝمف و ِ
اطمدٌٌ ) ،ومٙمٚمٛم٦م( :إَِّٓ َأ ْن َيتَٞمَ َّ٘م َـ) ٓ ،شمًت٘مٞمؿ إٓ سمت٘مديٛمٝم٤م قمغم اجلٛمٚم٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م ،وهل يمذًمؽ ُمقضمقدة ذم
َّ َ ُ َ
َْ ْ
اإلىمٜم٤مع.
ىم٤مل( :إَِّٓ َأ ْن َيتَ َٞم َّ٘م َـ َص َقا َسم ُف).
ٕٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -مل يرضمع إمم ىمقل ذي اًمٞمديـ وطمده ،سمؾ اؾمتِم٤مر أسم٤م سمٙمر وقمٛمر.
ِ
ِِ
ِ
ِ
مح ِٚم ِف ُأ َُم٤م َُم َ٦م َو َو ْو ِٕم َٝم٤م).
٤مب ًمِ َٕم ِ٤مئ َِم َ٦مَ ،و َ ْ
اًمّمال َة َقم َٛم ٌؾ َيً ٌػمَ :يم َٗم ْتْحف َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ -ا ًْم ٌَ َ
(وٓ ُي ٌْٓم ُؾ َّ
ىم٤ملَ :
سمدأ اًمِمٞم ذم سمٞم٤من زي٤مدة إومٕم٤مل اًمتل ًمٞمً٧م ُمـ ضمٜمس اًمّمالة ،وأُم٤م ومتح اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -اًمٌي٤مب
ًمٕم٤مئِم٦م  ،ومرواه أهؾ اًمًٜمـ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ،ومحٚمف أُم٤مُم٦م صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمح  ،صميؿ ذع سمٕميد ذًميؽ ذم سمٞمي٤من زيي٤مدة
( )474

( )471

( )474طمًـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)24427أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمٕمٛمؾ ذم اًمّمالة ( ،) 922اًمؽمُمذي :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ذيمر ُم٤م
جيقز ُمـ اعمٌم واًمٕمٛمؾ ذم صالة اًمتٓمقع ( ،) 641ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ همري٥م ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمًٝمق ،سم٤مب اعمٌم أُم٤مم اًم٘مٌٚم٦م ظمٓمك يًػمة
( .)1246ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ.
(ُ )471متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مر ي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب إذا محؾ ضم٤مري٦م صٖمػمة قمغم قمٜم٘مف ذم اًمّمالة (ُ ،)5996 ،516مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد
وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ضمقاز محؾ اًمّمٌٞم٤من ذم اًمّمالة (ُ )543مـ طمدي٨م أيب ىمت٤مدة.
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إىمقال اًمتل ذم اًمّمالة ،وزي٤مدة إومٕم٤مل اًمتل ًمٞمً٧م ُمـ ضمٜمس اًمّمالة ،اًمتل إذا يم٤مٟم٧م يًػمة وم٢مهن٤م ٓ شمٌٓميؾ اًمّميالة،
وإن يم٤مٟم٧م يمثػمة -وهذه مل يذيمره٤م اًمِمٞم ً -مٙمـ ٓ سمد ُمـ سمٞم٤مهن٤مٕ :ن هذا حمٚمٝم٤م ،وم٤مٕومٕمي٤مل اًمتيل ًمٞمًي٧م ُميـ ضميٜمس
اًمّمالة إن يم٤مٟم٧م يمثػمة ومٝمل شمٌٓمؾ اًمّمالة ،وٕهؾ اًمٕمٚمؿ رأي٤من ذم ُمً٠مًم٦م إومٕم٤مل اًمٙمثػمة اًمتيل شمٌٓميؾ اًمّميالة ،وم٘مي٤مل
سمٕمْمٝمؿ :إن صمالث طمريم٤مت ُمتقاًمٞم٤مت شمٌٓمؾ اًمّمالةٕ :ن أىمؾ اجلٛمع صمالصم٦م ،وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚميؿ :إن احلريمي٦م اًمتيل
شمٌٓمؾ اًمّمالة ،إٟمام هل احلريم٦م اًمٙمثػمة اًمتل خترج اعمرء قمـ أومٕم٤مل اًمّمالة ،سمحٞم٨م ًمق رأى ؿمخص هذا اعمرء وهق يتحرك
ذم اًمّمالة هذه احلريم٦م عم٤م فمـ أٟمف ذم صالشمف.
َػم ُمق ِو ِٕم ِفَ :يمَ٤م ًْم ِ٘مراء ِة ِذم ا ًْم ُ٘مٕم ِ
ِ
ٍ
ىم٤مل -رمحف اهللِ َ :
قدَ ،واًمتَّ ََِّم ُّٝم ِد ِذم ا ًْم ِ٘مٞم٤م ِم َمل ْ َشم ٌْ ُٓم ْؾ
ُ
اًمّمالة ِذم َهم ْ ِ َ ْ
نمو ٍع ِذم َّ
َ َ
(وإ ْن َأ َشمَك سمِ َ٘م ْقل َُم ْ ُ
ِ
ِ
اًمً ُجق ُد ًمِ ًَ ْٝم ِق ِه).
سمِفَ ،و َيٜمْ ٌَٖمل ُّ
ذع اًمِمٞم ذم سمٞم٤من أطمٙم٤مم زي٤مدة إومٕم٤مل ،ومٚمق أن اُمرأ ىميرأ اًم٘ميرآن ذم ؾميجقده ،أو ؾميٌح ذم طمي٤مل اجلٚمًي٦م سميلم
اًمًجدشملم ،وم٢مٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م ٓ شمٌٓمؾ اًمّمالة ،وإٟمام يًتح٥م ًمف ؾمجقد اًمًٝمق ،وهذا هق ُمـ اعمقاوع اًمتل يًيتح٥م
هل٤م ؾمجقد اًمًٝمق.
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِِ ِ
ِ
يجدََ َشم ْ ِ
َلمش َ ،وإِ ْن
َز َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ َوم ْٚمٞمَ ًْ ُجدْْ َؾم ْ
ىم٤ملَ :
(و َيٜمٌَْٖمل ُّ
اًمً ُجق ُد ًم ًَ ْٝمقهً :م ُٕم ُٛمق ِم َىم ْقًمف َص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم َّٚم َؿ« :إ َذا َٟم َ
َؾم َّٚم َؿ َىمٌْ َؾ إِ ْمت َ ِ٤مُم َٝم٤م َقم ْٛمدًً ا َسم َٓم َٚم ْ٧مَ ،وإِ ْن َيمَ٤م َن َؾم ْٝم ًقا ُصم َّؿ َذ َيم ََر َىم ِريًٌ٤م َأ َمت َّ َٝم٤م).
( )472

(ؾم َّٚم َؿ َىمٌْ َؾ إِ ْمت َ ِ٤مُم َٝم٤م َقم ْٛمدًً ا)ٟٕ :مف أٟم٘مص ُمـ اًمّميالة
هذا احلدي٨م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ،وىمقًمفَ :
(وإِ ْن َيمَ٤م َن َؾم ْٝم ًقا) ،أي :شمًٚمٞمٛمف ،وىمقًمفُ ( :صم َّؿ َذ َيم ََر َىم ِريًٌ٤م َأ َمت َّ َٝم٤م) :حلدي٨م ذي اًمٞمديـ اعمت٘مدم أن
ُم٤م ٓ ينمع إٟم٘م٤مصف ،وىمقًمفَ :
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ؾم َّٚمؿ قمـ ٟم٘مص ذم اًمّمالة ،صمؿ ُٟمٌِّ َف ومرضمع وأمتٝم٤م.
(و ًَم ْق َظم َر َج ُِم َـ اعمَ ًْ ِج ِد َأ ْو َشم َٙم َّٚم َؿ َي ًِ ًػما عمَِ ّْم َٚم َحتِ َٝم٤م).
ىم٤ملَ :

(ُ ) 472متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمتقضمف ٟمحق اًم٘مٌٚم٦م طمٞم٨م يم٤من (ُ ،)7249 ،6671 ،1226 ،444 ،441مًٚمؿ :يمت٤مب
اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اًمًٝمق ذم اًمّمالة واًمًجقد ًمف (ُ )572مـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد.
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ىمّمػمإ :ن هقم٤من اًمٜم٤مس ظمرضمقا ُمـ اعمًجد ،وفم٤مهر احلدي٨م أهنؿ رضمٕمقا ،وأمتقا ُمع اًمٜمٌيل -
ُم٤م دام اًمٗم٤مصؾ
ً
أيْم٤م ٓ شمٌٓمؾ ،ويٌٜمل قمغم ُم٤م ؾمٌؼٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وىمقًمفَ ( :أ ْو َشم َٙم َّٚم َؿ َي ًِ ًػما عمَِ ّْم َٚم َحتِ َٝم٤م) ،وم٢مهن٤م ً
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -عم٤م ؾمٚمؿ قمـ ٟم٘مص ذم اًمّمالة ،اًمتٗم٧م قمغم اعمّمٚملم يمٝمٞمئ٦م اعمٖمْم٥م ،وؿمٌؽ سملم أص٤مسمٕمف ،وعم٤م ٟمٌي٠م اًمٜمٌيل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ؾم٠ملَ « :أومِٞم ُٙم ُْؿ َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر َو ُقم َٛم ُرش ،صمؿ ىمي٤ملَ « :أ َصيدََ َق ُذو ا ًْمٞمَيدََ ْي ِـ؟ش ،وهيذا يميالم يًيػم عمّميٚمح٦م
اًمّمالةً :مذًمؽ وم٢من اًمٗم٘مٝم٤مء يِمؽمـمقن أن اًمٙمالم اًمذي ٓ يٌٓمؾ اًمّمالة:
يًػما.
أوًٓ :إذا ؾمٚمؿ اعمرء قمـ ٟم٘مص ريمٕم٦م وم٠ميمثر ،وٓ سمد أن يٙمقن اًمٙمالم ً
صم٤مٟمٞمً٤م :أن يٙمقن اًمٙمالم عمّمٚمح٦م اًمّمالة ،هذا هق اًمنمط اًمث٤مين ذم ُمِمٝمقر ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ،واًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أٟميف
يًػما ،وٓ يِمؽمط أن يٙمقن عمّمٚمحتٝم٤م.
يٙمتٗمل أن يٙمقن ً
َػم ا ًْم ُ٘مر ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِِ
آن َمل ْ َشمٌْ ُٓم ْؾَ ،وإِ ْن َىم ْٝم َ٘م َف َسم َٓم َٚم ْ٧م
ىم٤ملَ :
(وإِ ْن َشم َٙم َّٚم َؿ َؾم ْٝم ًقا َأ ْو َٟمَ٤م َم َومتَ َٙم َّٚم َؿ َأ ْو َؾمٌَ َؼ َقم َغم ًم ًَ٤مٟمف َطم َ٤مل ىم َرا َءشمف َيمَٚم َٛم ٌ٦م ُم ْـ َهم ْ ِ ْ

ع٤م ًقم٤م ٓ ،إِ ْن َشمٌَ ًَّ َؿ).
إِ ْ َ

ؾمٝمقا أو ٟم٤مم وميتٙمٚمؿ ،أو ؾميٌؼ
أي :اعمّمكم قمٛمق ًُم٤م :ؾمقاء يم٤من ىمد ؾمٚمؿ قمـ ٟم٘مص أو مل يًٚمؿ قمـ ٟم٘مص ،وإن شمٙمٚمؿ ً
قمغم ًمً٤مٟمف طم٤مل ىمراءشمف يمٚمٛم٦م ُمـ همػم اًم٘مرآن مل شمٌٓمؾٕ :ن ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ

( )473

-ريض اهلل قمٜمف -دظمؾ ُمع اًمٜمٌل -صغم

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم صالة ،ومٕمٓمس ؿمخص ،ومِمٛمتف ُمٕم٤موي٦م -ريض اهلل قمٜمف -وشمٙمٚمؿ ذم اًمّمالة ضمٝمالًً ،ومل يٌٓمؾ اًمٜمٌل
ع٤م ًقم٤م) ،وم٘مد ُر ِوي ذم ذًمؽ طمديثً٤م
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صالشمف  ،وىمقًمفَ ( :ىم ْٝم َ٘م َف َسم َٓم َٚم ْ٧م إِ ْ َ( )474

( )475

ًمٙمٜمف ٓ يّمح ،وًمٙمـ ىمد

(ُ )473مٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ اًمًٚمٛمل .يم٤من يًٙمـ سمٜمل ؾمٚمٞمؿ ويٜمزل اعمديٜم٦م .ىم٤مل اًمٌخ٤مريً :مف صحٌ٦مُ ،يٕمد ذم أهؾ احلج٤مز .ؾمٙمـ اعمديٜم٦م ،وروى قمـ
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -طمديث٤م واطمدا ذم اًمٙمٝم٤مٟم٦م واًمٓمػمة واخلط ،وذم قمتؼ اجل٤مري٦م طملم ؾم٠مهل٤م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :-أيـ اهلل؟ش.
اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 671 :شمرع٦م  ،)2347واإلص٤مسم٦م ( 148/6شمرع٦م .)8474
( ) 474أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب َتريؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة وٟمً ُم٤م يم٤من ُمـ إسم٤مطمتف (.)537
( )475أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم (ُ )999مـ طمدي٨م ضم٤مسمر.

آداب المشي إلى الصالة
اٟمٕم٘مد اإلع٤مع ،وطمٙم٤مه همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،أن اعمرء إذا ىمٝم٘مف ذم صالشمف سمٓمٚم٧م ،وأُم٤م اًمتًٌيؿ ذم اًمّميالة وم٢مٟميف ٓ
يٌٓمٚمٝم٤مٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ -ترك ذم صالشمف وشمًٌؿ طمٞمٜمام رأى اجلٜم٦م .
( )476

صمؿ ذع اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ذم سمٞم٤من طمٙمؿ اًمًجقد قمـ ٟم٘مص ،وم٢مٟمف ُ
ىمٌؾ شمٙمٚمؿ قمـ اًمًيجقد قميـ اًمزيي٤مدة ذم
إومٕم٤مل ،واًمًجقد ًمٜم٘مص ريمٕم٦م وم٠ميمثر ،وهٜم٤م يذيمر إُمر اًمث٤مًم٨م ،وهق اًمًجقد قمـ ٟم٘مص.
ىم٤مل( :وإِ ْن َٟم َِز ر ْيمٜمًً٤م َهمَػم اًمتََّّح ِري ِؿ َوم َذ َيمَره ِذم ِىمراء ِة اًمر ْيمٕم ِ٦م ا ًَّمتِل سمٕمدََ ه٤م سم َٓم َٚم ِ
٧م ا ًَّمتِل َشم ََر َيم ُف ُِمٜمْ َٝم٤م).
َْ َ َ
َ ُ َ َ َّ َ
َْ ْ
َ
َ ُ
ؿمخّم٤م شمرك ريمٜمًً٤م ُمـ أريم٤من اًمّمالة همػم اًمتحريٛم٦م ،وم٢مهن٤م شمٌٓمؾ اًمريمٕم٦م وطمده٤م ،وٓ شمٌٓمؾ اًمّميالة ،إٓ ذم
ومٚمق أن
ً
طم٤مًم٦م واطمدة ،وم٢من اًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مًمقا :إن اعمرء إذا شمرك ريمٜمًً٤م صمؿ ذيمره ذم أصمٜم٤مء اًمريمٕم٦م ،وم٢مٟمف يرضمع إًمٞمف ،ومٛمثالً :إذا ذيمر اًمريمقع
وهق ذم طم٤مل اًمًجقد ذم أصمٜم٤مء ريمٕمتف ،ومل ينمع ذم اًمريمٕم٦م اًمتل سمٕمده٤م ،وم٢مٟمف يرضمع إمم هذا اًميريمـ اًميذي شمريميف ويٌٜميل
قمٚمٞمفً ،مٙمـ إن ذع ذم ريمٕم٦م اًمتل سمٕمده٤م وم٢من اًمريمٕم٦م إومم شمٙمقن سم٤مـمٚم٦م ،وشمّمٌح اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل سمٕميده٤م ُم٘م٤مُمٝمي٤م ،ومتّميٌح
اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هل إومم ،واًمث٤مًمث٦م هل اًمث٤مٟمٞم٦م ..وهٙمذا ،وٓ يرضمع إمم ُم٤م شمرك ُمـ إريم٤من.
ِ
ِ
ِ
اًمنمو ِع ِذم ا ًْم ِ٘م َرا َء ِة َقم٤م َد َوم َ٠م َشمَك سمِ ِف َوسمِ َام َسم ْٕمدََ ُه).
َ٤محَ ،ىم٤م ًَم ُف َأ ْ َ
آؾمت ْٗمتَ َ
ىم٤ملَ :
(وٓ ُيٕمٞمدُُ ْ
محَدُُ َ ،وإ ْن َذ َيم ََر ُه َىم ٌْ َؾ ُّ ُ
ٕٟمف ؾمٜم٦م ،ومام وم٤مت ُمـ اًمًٜمـ ٓ يٕم٤مد ،ىم٤مًمف اإلُم٤مم أمحد ،وىمقًمفِ َ :
اًمنمو ِع ِذم ا ًْم ِ٘م َرا َء ِة َقم٤م َد َوم َ٠م َشمَك سمِ ِف َوسمِ َام
(وإ ْن َذ َيم ََر ُه َىمٌْ َؾ ُّ ُ
َسم ْٕمدََ ُه) ،أي :وإن ذيمر اًمريمـ اًمذي وم٤مشمف ىمٌؾ اًمنموع ذم اٟم٘مْم٤مء ذم اًمريمٕم٦م اًمتل سمٕميده ،وذيمرٟمي٤م أن َُميـ شميرك ريمٜمًًي٤م ومٚميف
طم٤مًمت٤من:
احل٤مًم٦م إومم :أن يذيمره ىمٌؾ ذوع ذم اًمريمٕم٦م اًمتل سمٕمده٤م ،ومٝمٜم٤م ي٠ميت سم٤مًمريمـ صمؿ يٌٜمل قمٚمٞمف.
احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :إن مل يذيمر هذا اًمريمـ إٓ ذم اًمريمٕم٦م اًمتل سمٕمده٤م ،وم٢مٟمف طمٞمٜمئذ حيٙمؿ سم٠من اًمريمٕم٦م إومم سم٤مـمٚم٦م ،ويٕمتؼم أن
اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م ُم٘م٤مم اًمريمٕم٦م إومم ،وهٜم٤م ُمِمٙمٚم٦م وهل أن اًمِمٞم قمٜمدُم٤م اظمتٍم اإلىمٜم٤مع شمرك سمٕميض اجلٛميؾ اًمتيل
يمثػما ،وم٢مٟمف ذيمر طم٤مًمف ،ومل يذيمر احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
شمقوع اعمٕمٜمك ً

( )476أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل (ُ )175/1مـ طمدي٨م ضم٤مسمر.

آداب المشي إلى الصالة
هٜم٤م ُمً٠مًم٦م ،وهل أن اًمِمخص إذا ذيمر ريمٜمًً٤م ىمد ٟمًٞمف ُمـ اًمريمٕم٦م إومم ،ىمٌؾ اًمنموع ذم ىميراءة اًمٗم٤مَتي٦م ذم اًمريمٕمي٦م
اًمث٤مٟمٞم٦مٟ ،مز ريمق ًقم٤م أو ؾمجق ًدا ...أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ إريم٤من ،ومٝمؾ ٟم٘مقل :إٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م سمدأ ذم ريمٕم٦م صم٤مٟمٞمي٦م ،وميٞمحٙمؿ
سمٌٓمالن اًمريمٕم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ،أم ٟم٘مقل :إٟمف مل يٌدأ اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ومٞمٌٜمل قمغم ُم٤م وم٤مشمف؟ أي :ي٠ميت سم٤مًمريمـ اًمذي وم٤مشمف صمؿ يٌٜمل قمٚمٞمف،
ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء :ذم هذه احل٤مًم٦م مل شمٌدأ اًمريمٕم٦مٕ :ن اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شمٌدأ سمي٠مول أريم٤مهني٤م ،وأول أريمي٤من اًمريمٕمي٦م اًمث٤مٟمٞمي٦م هيل
ظم٤مص٤م سم٤مًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،سمؾ هق ريمـ ُمتٕمٚميؼ سم٤مًمّميالة عٞم ًٕمي٤م :ومٚميذا
اًم٘مراءة ،وأُم٤م اًم٘مٞم٤مم اًمذي يًٌؼ اًم٘مراءة ومٚمٞمس ريمٜمًً٤م ا
اًمير ِطمٞم ِؿ *
اًمير ْ َ
مح ِـ َّ
ي٘مقًمقن :إذا سمدأ ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وشمذيمر أٟمف ىمد ٟمز ريمٜمًً٤م ىمٌؾ أن يٌدأ سم٤محلٛمد ،ومٞم٘ميقل﴿ :سمِ ًْي ِؿ اهللَِّ َّ
لم﴾  ،وم٢مٟمف ينمع ًمف أن يرضمع ومٞمًجد ،صمؿ يٌٜمل قمغم ُم٤م وم٤مشمف ُمـ إريم٤من أو اجلٚمً٦م سملم اًمًجدشملم
احل ْٛمدُُ هللَِّ َر ِّب ا ًْم َٕم٤معمَِ َ
َْ
( )477

إن يم٤من ٟمًٞمٝم٤م ..أو ٟمحق ذًمؽ.
وومرع اعمً٠مًم٦م اًمتل ؾم٠مذيمره٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ قميغم
ومٝمٜم٤م يمالم اًمِمٞم حمٛمد ُمِمٙمؾٟٕ :مف ذيمر طم٤مًم٦م ،ومل يذيمر احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مَّ ،
إطمدى احل٤مًمتلم اًمتل مل يذيمره٤م ،وم٤مًمِمخص إذا شمرك ريمٜمًً٤م ُمـ أريم٤من اًمّمالة ًمف طم٤مًمت٤من:
احل٤مًم٦م إومم :أن يتذيمر أٟمف ىمد وم٤مشمف اًمريمـ ذم أصمٜم٤مء اًمريمٕم٦م ،ومٝمٜم٤م ي٠ميت سم٤مًمريمـ اًمذي وم٤مشمف ،ويٌٜمل قمٚمٞمف ،ومٛمثالً :عم٤م ؾمجد
شمذيمر أٟمف شمرك اًمريمقع ،ومٝمٜم٤م ي٘مػ صمؿ يريمعٕ :ن اهلقي ًمٚمريمقع واضم٥م ،صمؿ ي٘مقم ،صمؿ يٕمقد ًمًجقده.
احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م –وهل اًمتل ؾم٘مٓم٧م ُمـ اًمٙمت٤مب :أن يتذيمر أن هذا اًمريمـ ىمد ٟمًٞمفً ،مٙمـ ُمتك ذيمره؟ ذيمره سمٕمد اٟمتٝم٤مء
واطمدً ا
اًمريمٕم٦م ،قمٜمدُم٤م ذع ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ي٘مقل اًمٕمٚمامء :حيٙمؿ ذم هذه احل٤مًم٦م أن اًمريمٕم٦م اًمً٤مسم٘م٦م اًمتل ٟمًك ومٞمٝم٤م ريمٜمًً٤م
ً
شمٕمتؼم سم٤مـمٚم٦م ،ويٕمتؼم أن اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هل اًمريمٕم٦م إومم ،صمؿ يّمكم سمٕمده٤م صم٤مٟمٞم٦م صمؿ يتِمٝمد.
ِ(ذم ا ًْم ِ٘م َرا َء ِة َقم٤م َد َوم َ٠م َشمَك سمِ ِف َوسمِ َام َسم ْٕمدََ ُه).
ُمٕمٜمك هذه اًمّمقرة :أن اعمّمكم إذا ٟمز ريمٜمًً٤م ُمـ أريم٤من اًمريمٕم٦م إومم ،وشمذيمر سمٕمد ىمٞم٤مُمف ًمٚمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وىمٌؾ ىمراءشمف
ًمٚمٗم٤مَت٦م ،هٜم٤م ي٘مقًمقن :إن اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م مل شمٌدأ أول أريم٤مهن٤م ،وم٠مول أريم٤من اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ىمراءة اًمٗم٤مَت٦م ،ومٝمٜم٤م مل شمٌدأ أريمي٤من
اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وأُم٤م اًم٘مٞم٤مم وم٢مٟمف ًمٞمس ُمًت٘مالً سم٤مًمريمٕم٦مٟٕ :مف ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمريمٕم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م ،ومٝمٜم٤م ٟمٕمتؼم أن

( )477اًمٗم٤مَت٦م2-1 :
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اًم٘مٞم٤مم ُمرطمٚم٦م سملم اًمريمٕم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ،ومٗمل هذه احل٤مًم٦م جي٥م قمٚمٞمف أن يرضمع ،وي٠ميت سم٤مًمريمـ اًمذي وم٤مشمف –وهق اًمريمقع-
ويٌٜمل قمغم اًمريمـ ،وٓ ٟم٘مقل :إن اًمريمٕم٦م اًمً٤مسم٘م٦م سم٤مـمٚم٦م ،ومتٙمقن ُمٚمح٘م٦م سم٤مًمّمقرة إومم ،وهذا اظمتّم٤مر رسمام أظمؾ.
ىم٤ملِ ِ :
اًمر ُضمق ُع َو ِ
اإل ْشمٞمَ٤م ُن سمِ ِف َُم٤م َمل ْ َي ًْتََتِ َّؿ َىم ِ٤مئ ًام).
َ
َز اًمتَّ ََِّم ُّٝمدََ إَ َّو َل َو َهن َ َض ًَم ِز َُم ُف ُّ
(وإ ْن َٟم َ
حلدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م
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-ريض اهلل قمٜمف ،رواه أسمق داود ،وم٤معمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م ٟمز اًمتِمٝمد إول ،وم٘مي٤مم ومٜمٌيف ومٚميؿ

ىم٤مئام وم٢مٟمف ٓ
يرضمع ،ومٚمام اٟمتٝمك ُمـ صالشمف ىم٤مل :إن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومٕمؾ ُمثؾ ذًمؽ ،وذيمر أن اعمرء إذا اؾمتتؿ ً
يرضمع ،ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمؿ :إن اعمرء إذا ٟمز اًمتِمٝمد إول ذم اًمثالصمٞم٦م واًمرسم٤مقمٞم٦م ومٚمف طم٤مٓت:
ىم٤مئام ،أي :ذم اًمٓمريؼ أصمٜم٤مء ىمٞم٤مُمف ،ومٝمٜم٤م جي٥م قمٚمٞمف أن يرضمع ومٞمجٚمس.
احل٤مًم٦م إومم :أن يتذيمر ىمٌؾ أن يًتتؿ ً
ىم٤مئام وىمٌؾ ذوقمف ذم اًم٘مراءة ،ومٝمٜم٤م جيقز ًمف اًمرضمقعً ،مٙمـ ُمع اًمٙمراهي٦م ،أُمي٤م
احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن يذيمر طم٤مل اؾمتتامُمف ً
يمقن جيقز ًمف اًمرضمقع :ومألن اًم٘مٞم٤مم مل ينمع ذم اًمريمٕم٦م اًمتل سمٕمده٤م ،يمام ذم اًم٘م٤مقمدة ،وأن اًم٘مٞم٤مم ًمٞمس ُمًت٘مالً سمذاشمف ،وأُمي٤م
أٟمف ُمٙمروه :ومألن اعمرء ذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ يًتٓمٞمع أن يٛمٞمز سملم احل٤مًمتلم ،وٕن فم٤مهر طمدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م -ريض اهلل قمٜمف -
قمدم اًمرضمقع ،وإن مل ي٘مرأ.
اًمر ِطمٞم ِؿ﴾ ،إٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م حيرم قمٚمٞمف أن يرضميع إمم
اًمر ْ َ
مح ِـ َّ
احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :إذا ذع ذم اًم٘مراءة وم٘م٤مل﴿ :سمِ ًْ ِؿ اهللَِّ َّ
( )479

اًمتِمٝمد اًمذي شمريمف ،وجي٥م قمٚمٞمف ذم احل٤مًم٦م إظمػمة أن يًجد ؾمجقد اًمًٝمق ،وذم احل٤مًمي٦م إومم واًمث٤مٟمٞمي٦م قميغم ُمِميٝمقر
ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م يًتح٥م ًمف ؾمجقد اًمًٝمقٟٕ :مف ذم احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شمرك ؿمٞمئً٤م شمٌٓمؾ سمف اًمّمالة ،وأُم٤م احل٤مًم٦م إومم واًمث٤مٟمٞمي٦م
وم٢مذا رضمع وم٢مٟمف مل يؽمك ؿمٞمئً٤م شمٌٓمؾ سمف اًمّمالة.
ِ
ٚمً ْٝم ِق).
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ :
(و َي ْٚم َز ُم اعمَ ْ٠م ُُمق َم ُُمتََ٤م َسم َٕمتُ ُفَ ،و َي ًْ ُ٘م ُط َقمٜمْ ُف اًمتَّ ََِّم ُّٝمدُُ َو َي ًْ ُجدُُ ًم َّ
(و َي ْٚم َز ُم اعمَ ْ٠م ُُمق َم ُُمتََ٤م َسم َٕمتُ ُف) ،أيُ :مت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم ذم شمريمف اًمتِمٝمد إول إن ٟمًٞمف ،وذم شمًٚمٞمٛمف قميـ ٟم٘ميص ،وأُمي٤م
ىمقًمفَ :
اًمزي٤مدة ومٛمِمٝمقر ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد -ظمال ًوم٤م ٓظمتٞم٤مر سمٕمض وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م -أٟمف حيرم قمٚمٞمف ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم ،ومٛمثالً :إذا ىم٤مم

( )478ؾمٌؼ خترجيف.
( )479اًمٗم٤مَت٦م1 :
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اإلُم٤مم ًمٚمخ٤مُمً٦م ،واعم٠مُمقم يٕمٚمؿ أهن٤م اًمريمٕم٦م اخل٤مُمً٦م ،وم٢مٟمف حيرم قمٚمٞمف اعمت٤مسمٕم٦م ذم هذه احل٤مًم٦م ،وأُم٤م اًمًالم قمـ ٟم٘مص وم٢مٟمف
يت٤مسمٕمف ذم اجلٚمقس.
(و َي ًْ ُ٘م ُط َقمٜمْ ُف اًمتَّ ََِّم ُّٝمدُُ ).
ىم٤ملَ :
اًمتِمٝمد إول يً٘مط قمٜمف إذا ىم٤مم قمٜمف ،ويًجد ًمٚمًٝمق ذم هذه احل٤مًم٦م وضمق ًسم٤م :حلدي٨م اعمٖمػمة سميـ ؿميٕمٌ٦م -ريض اهلل
قمٜمف ،واإلؿمٙم٤مل ذم هذه اعمً٤مئؾ رسمام سمًٌ٥م ؾم٘مقط سمٕمض اًمٙمٚمامت ،أو دم٤موز سمٕمض اعمً٤مئؾ اًمتل شمقوح اًمٌ٤مب.
صمؿ ذع اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ذم اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ُمـ أٟمقاع اًمًجقد :وهق اًمًجقد قمـ اًمِمؽ ذم اًمّمالة.
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم( :وُمـ َؿم َّؽ ِذم َقمدََ ِد اًمر َيمٕم ِ
٤مت َسمٜمََك َقم َغم ا ًْمٞمَ ِ٘م ِ
لم).
َّ َ
َ َ ْ
ومٛمـ ؿمؽ ذم قمدد اًمريمٕم٤مت ،أو ذم قمدد إريم٤من :يمٛمـ ؿمؽ ذم ؾمجدشملم أو ؾمجدة واطمدة ،وم٢مٟمف يٌٜمل قمغم اًمٞم٘ميلم
وهق إىمؾ :حلدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري -ريض اهلل قمٜمف -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َذا َؿم َّ
يؽ َأ َطميدُُ ُيم ُْؿ
اًمِم َّؽ َو ًْمٞمٌَْ ِـ َقم َغم ا ًْمٞمَ ِ٘م ِ
َوم َٚم ْؿ َيدْْ ِر َيم َْؿ َص َّغمَ ،وم ْٚمٞمَ ْٓم َر ِح َّ
لمش  ،وُمِمٝمقر ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد أٟمف يٌٜمل قمغم اًمٞم٘ملم ُمٓمٚم ً٘م٤م.
( )484
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وم٤مًمِم٤مك يٌٜمل قمغم اًمٞم٘ملم ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ومٚمق ؿمؽ اعمرء أٟمف صغم صمال ًصم٤م أو أرسم ًٕم٤م ،وم٢مٟمف يٙمقن صغم صمال ًصم٤م ،وًمق ؿمؽ هيؾ صيغم
ضمدا ا:
اصمٜمتلم أو صمال ًصم٤م؟ وم٢مٟمف يٙمقن ىمد صغم اصمٜمتلم ،وهٜم٤م ُمً٠مًمت٤من ُمٝمٛمت٤من ا
اعمً٠مًم٦م إومم :أن اًمِمؽ سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمٕمٌ٤مدة ٓ قمؼمة سمف ،ومٚمق ؿمؽ اعمرء سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمّمالة هؾ صغم اصمٜمتلم أو صمالصم٦م؟
ٟم٘مقل ٓ :قمؼمة سمِمٙمؽ ،وإٟمام اًمِمؽ اعمٕمتؼم ُم٤م يم٤من ذم أصمٜم٤مء اًمٕمٌ٤مدةً :مذًمؽ هٜم٤م ىم٤مقمدة ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ،وشمٕمتؼم ُميـ اًم٘مقاقميد
اًمٙمٚمٞم٦م وهل ٓ :قمؼمة سم٤مًمِمؽ اًمٓم٤مرئ ،أي :سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمٕمٌ٤مدة.

( ) 484ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٌٞمد سمـ إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ،اإلُم٤مم اعمج٤مهدُ ،مٗمتل اعمديٜم٦م.
واؾمؿ إسمجر :ظمدرة ،وىمٞمؾ :سمؾ ظمدرة هل أم إسمجر .اؾمتِمٝمد أسمقه ُم٤مًمؽ يقم أطمد ،وؿمٝمد أسمق ؾمٕمٞمد اخلٜمدق ،وسمٞمٕم٦م اًمروقان .وطمدث قمـ
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، -وم٠ميمثر وأـم٤مب ،وقمـ أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤مئٗم٦م ،ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم .اٟمٔمر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 286 :شمرع٦م  ،)915وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 451 /2شمرع٦م .)2436
( )481ؾمٌؼ خترجيف .
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اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم اعمذه٥م -وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞم اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -أٟمف جيقز ًمٚمِمخص أن يٌٜمل قمغم
همٚمٌ٦م فمٜمف إذا ؿمؽ ،يمٞمػ ذًمؽ؟ اًمِمخص إذا ؿمؽ ذم صالشمف :هؾ صغم اصمٜمتلم أو صمال ًصم٤م؟ وم٢مٟمف يٌٜمك قمغم اًمٞم٘ملم ،ومٞمٙمقن ىمد
صغم ريمٕمتلم ،واًمّمحٞمح أٟمف جيقز أن يٌٜمل قمغم همٚمٌ٦م اًمٔمـً ،مٙمـ إذا ؿمؽ :هؾ صٚمٞم٧م اصمٜمتلم أو صمال ًصم٤م؟ وأهمٚم٥م فمٜمف أٟمف
ضمدا ا.
ُمٝمام ا
صغم صمال ًصم٤م ،ومٝمٜم٤م جيقز ًمف أن شمٌٜمل قمغم اًمٔمـ ،وؾم٠مومرع قمٜمٝم٤م أن ومر ًقم٤م ا
واًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف جيقز ًمف أن يٌٜمل قمغم همٚمٌ٦م فمٜمف طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد

( )482

-ريض اهلل قمٜمف -أٟمف ىم٤مل « َو َي ٌْٜمِل َقم َغم َفمٜمِّ ِِّفش،

وهذا احلدي٨م صم٤مسم٧م قمٜمد اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وإؾمٜم٤مده ضمٞمد قمٜمد أهؾ اًمًٜمـَ ،م٤م يدل قمغم أٟمف جيقز اًمٌٜم٤مء قمغم
اًمٔمـ ،واعمرء خمػم سملم أن يٌٜمل قمغم همٚمٌ٦م فمٜمف ،أو يٌٜمل قمغم اًمٞم٘ملم ،إٓ أن يٙمقن اًمِمخص ًمٞمس ًمف همٚمٌ٦م فمـ ،ومٞمٌٜمل قميغم
واطمدً ا.
اًمٞم٘ملم وضم ًٝم٤م
ً
واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ :أن اعمرء إذا سمٜمك قمغم اًمٞم٘ملم وم٢من ؾمجقد اًمًٝمق يٙمقن ىمٌؾ اًمًيالم ،وإن سمٜميك قميغم
همٚمٌ٦م اًمٔمـ وم٢من ؾمجقد اًمًٝمق يٙمقن سمٕمد اًمًالمٕ :ن قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤ملَ « :و َي ٌْٜمِل َقم َغم َهم َٚم ٌَ ِ٦م َفمٜمِّ ِِّفش ،صمؿ يًجد سمٕميد
اًمًالم.
(و َي ْ٠م ُظم ُذ َُم ْ٠م ُُمق ٌم ِقمٜمْْدََ َؿم ِّٙم ِِّف سمِ ِٗم ْٕم ِؾ إِ َُم ِ٤مُم ِف).
ىم٤ملَ :
إذا ؿمؽ اعم٠مُمقم ذم قمدد اًمريمٕم٤مت وٟمحق ذًمؽ وم٢مٟمف ي٠مظمذ سمٗمٕمؾ إُم٤مُمف
ٕن اإلُم٤مم يتحٛمؾ قمـ اعم٠مُمقم ؾمٌ ًٕم٤مُ ،مٜمٝم٤م :ؾمجقد اًمًٝمق ،وٓ يًجد اعم٠مُمقم سمِمٙمف.
ِ
ِِ ِ
اإلُم٤مم ر ِ
ايم ًٕم٤م َو َؿم َّؽَ :ه ْؾ َر َوم َع ِ
اًمر ْيم َٕم ِ٦م).
اإل َُم٤م ُم َر ْأ َؾم ُف َىمٌْ َؾ إِ ْد َرايمف َرايم ًٕم٤م؟ َمل ْ َي ْٕمتََدََّّ سمِت ْٚم َؽ َّ
ىم٤ملَ ( :و ًَم ْق َأ ْد َر َك ِ َ َ َ
هذه اعمً٠مًم٦م ُمـ ُمً٤مئؾ اًمِمؽ ،وذيمره٤م اًمِمٞم ًمٙمثرة وروده٤م ،ومٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يٙمقن ُمًٌق ًىم٤م ،ويدظمؾ ُمع اإلُم٤مم
واإلُم٤مم رايمع ،ومال يدرك اعم٠مُمقم اًمريمقع إٓ سمٗمٕمؾ صٗم٦م اإلضمزاء ىمٌؾ رومع اإلُمي٤مم ُمٜميف ،وذيمرٟمي٤م أن صيٗم٦م اإلضميزاء ذم

( ) 482صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب إذا صغم مخً٤م ( ،) 1424اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمًٝمق ،سم٤مب اًمتحري ( ،)1244اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب
إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ ؿمؽ ذم صالشمف ومتحرى اًمّمقاب ( ) 1211سمٜمحقه .وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
ىمٚم٧م :وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم وىمد شم٘مدم.

آداب المشي إلى الصالة
اًمريمقع أن يْمع اًمٞمديـ قمغم اًمريمٌتلم ُمع اٟمحٜم٤مء اًمٔمٝمر ،وىمٚمٜم٤م :اعمراد سم٤مٟمحٜم٤مء اًمٔمٝمر ُمراقمي٤مة احلي٤مل ،يمي٠من شمٙميقن ييداه
ـمقيٚمتلم ،وإٓ وم٤مًمٖم٤مًم٥م أن َُمـ يْمع يديف قمغم ريمٌتٞمف يٜمحٜمل فمٝمره ،وإن مل يٓمٛم٠من ومٝمذا ٓ يًٛمك ريمق ًقم٤م.
ورومع اإلُم٤مم ُمـ اًمريمقع يتح٘مؼ سم٠مطمد أُمريـ:
إُمر إول :أن يًٛمع اعم٠مُمقم طمرف اًمًلم ُمـ ىمقل اإلُم٤مم :ؾمٛمع اهلل عمـ محده ،ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف رومعٕ :ن :ؾمٛمع
اهلل عمـ محده ،هل٤م طمٙمؿ شمٙمٌػمات آٟمت٘م٤مل ،وشمٙمٌػمات آٟمت٘م٤مل شمٙمقن سملم إريم٤من ،أي أن اإلُم٤مم اٟمتٝمك أن ُمـ اًمريمقع،
وذع ومٞمام سمٕمد اًمريمقع ،وهق اًمرومع ُمٜمف.
إُمر اًمث٤مين :أن يرى اعم٠مُمقم اإلُم٤مم ىمد ارشمٗمع رأؾمف قمـ هٞمئ٦م اًمريمقع ،وقمغم ذًمؽ يٙمقن اعم٠مُمقم ىمد أدرك اًمريمٕم٦م ُمع
إُم٤مُمف إذا ووع يديف قمغم ريمٌتٞمف ،واٟمحٜمك فمٝمره ،ىمٌؾ أن يًٛمع طمرف اًمًلم ُمـ ىمقل اإلُم٤مم :ؾمٛمع اهلل عميـ محيده ،إن
يم٤من يًٛمٕمف ،أو رآه ىمد ذع ذم آرشمٗم٤مع ُمـ اًمريمقع :طمٞمٜمئذ يٙمقن ىمد أدرك اًمريمٕم٦مٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
اًمر ْيم َٕم َ٦مش .
اًمر ُيمُق َع َوم َ٘مدْْ َأ ْد َر َك َّ
ىم٤ملَُ « :م ْـ َأ ْد َر َك ُّ
( )483

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ىم٤ملَ ( :وإِ َذا َسمٜمََك َقم َغم ا ًْم َٞم ِ٘م ِ
ٚمًي ْٝم ِقَ ،و ًَمي ْٞم َس َقم َ
يغم اعمَي ْ٠م ُُمق ِم
لم َأ َشمَك سمِ َام َسم٘م َلَ ،و َي ْ٠م ِيت سمِف اعمَ ْ٠م ُُمق ُم َسم ْٕمدََ َؾمال ِم إِ َُم٤مُميفَ ،و َي ًْ ُ
يج ُدُ ًم َّ
ُؾم ُجق ُد َؾم ْٝم ٍق ،إَِّٓ َأ ْن َي ًْ ُٝم َق إِ َُم٤م ُُم ُف َوم َٞم ًْ ُج َدَ َُم َٕم ُف).
ِ
ِِ
ِ
ٚمًي ْٝم ِق) ،أي :يي٠ميت
أي :ي٠ميت سمام سم٘مل قمٚمٞمف ُمـ أومٕم٤مل اًمّمالة ،وىمقًمفَ ( :و َي ْ٠م ِيت سمِف اعمَ ْ٠م ُُمق ُم َسم ْٕمدََ َؾمال ِم إِ َُم٤مُمفَ ،و َي ًْ ُ
يجدُُ ًم َّ
ِ
ٚمً ْٝم ِق)َ ،تتٛمؾ أُمريـ:
اعم٠مُمقم سمام سم٘مل قمٚمٞمف سمٕمد ؾمالم إُم٤مُمف ،وىمقل اًمِمٞم َ ( :و َي ًْ ُجدُُ ًم َّ
إُمر إول :أٟمف يًجد ُمع اإلُم٤مم وضمق ًسم٤م ،أي :جي٥م قمغم اعم٠مُمقم أن يت٤مسمع إُم٤مُميف ذم ؾميجقد اًمًيٝمق :يميام صمٌي٧م ذم
طمدي٨م أيب هريرة وقم٤مئِم٦م وهمػممه٤م ،أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َّٟم ََّام ُضم ِٕم َؾ ِ
اإل َُم٤م ُم ًمِٞمُ ْ١م َشم ََّؿ سمِ ِفَ ،ومالَ َ ْ
ختتَ َِٚم ُٗمقا
( )484

( )485

(ُ ) 483متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ أدرك ُمـ اًمّمالة ريمٕم٦م (ُ ،) 584مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة،
سم٤مب ُمـ أدرك ريمٕم٦م ُمـ اًمّمالة :وم٘مد أدرك شمٚمؽ اًمّمالة (ُ )647مـ طمدي٨م أيب هريرة سمٜمحقه.
(ُ ) 484متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :إذان ،سم٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمػ مت٤مم اًمّمالة (ُ ،) 722مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ائتامم اعم٠مُمقم سم٤مإلُم٤مم (ُ ) 417مـ
طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
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ِ ِ
ِ
ِ
يجدُُ واش ...احليدي٨م،
٤مؾم ُ
احل ْٛمدُُ َ ،وإِ َذا َؾم َ
يجدََ َوم ْ
َقم َٚم ْٞمفَ ،وم٢مِ َذا َر َيم َع َوم ْ٤مر َيم ُٕمقاَ ،وإِ َذا َىم َ٤ملَ :ؾمٛم َع اهللَُّ عمَ ْـ َمحدََ ُهَ ،وم ُ٘مق ًُمقاَ :ر َّسمٜمََ٤م ًَم َؽ ْ َ
ومٙمؾ ومٕمؾ ومٞمف ؾمجقد جي٥م قمغم اعم٠مُمقم أن يت٤مسمٕمف ومٞمف ،وًمق يم٤من اًمًجقد ُمًتح ًٌ٤م :يمًيجقد اًميتالوة أو ؾميجقد اًمًيٝمق
اعمًتح٥م ،ومٞمج٥م قمغم اعم٠مُمقم أن يًجد ُمع إُم٤مُمف.
إُمر اًمث٤مين :أن اعم٠مُمقم يًجد ًمٚمًٝمق إذا ؾمٝم٤م هق ذم اجلزء اًمذي مل يدرك إُم٤مُمف ومٞمف ،وؾمت٠ميت هذه اعمً٠مًم٦م.
ي٘مقل اًمِمٞم ( :و ًَمق َمل يتِؿ اًمتَّ ََِّمٝمدََ ُ ،صمؿ يتِٛمف سمٕمدََ ؾمج ِ
قد ِه).
َّ ُ ُّ ُ َ ْ ُ ُ
ُّ
َ ْ ْ ُ َّ
وم٤معم٠مُمقم جي٥م قمٚمٞمف ً-مق أدرك اإلُم٤مم وهق ذم اًمتِمٝمد إظمػم -أن يًجد ُمٕمف ،وإن مل يتؿ هق شمِميٝمدهٟٕ :ميف جيي٥م
ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم ذم ذًمؽ ،وجي٥م قمغم اعم٠مُمقم ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم ذم ؾمجقد اًمًٝمق :ؾمقاء يم٤من ؾمجقد اًمًٝمق ىمٌؾ اًمًالم أو سمٕميد
اًمًالم ،ومٞمج٥م قمٚمٞمف ذم آصمٜملم.
قق ًمًِ ِ
الُم ِف َُم َع إِ َُم ِ٤مُم ِف َؾم ْٝم ًقاَ ،وًمِ ًَ ْٝم ِق ِه َُم َٕم ُف ومِ َٞمام ا ْٟم َٗم َر َد سمِ ِف).
ي٘مقل اًمِمٞم َ ( :و َي ًْ ُج ُدُ َُم ًْ ٌُ ٌ َ
هذه ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ،وهل أن اعم٠مُمقم إذا ؾمٝم٤م ذم اجلزء اًمذي اٟمٗمرد سمف قمـ اإلُم٤مم وم٢مٟمف يًجد ًمفٟٕ :مف أصيٌح ذم هيذه
احل٤مًم٦م ُمٜمٗمر ًدا ،ويٙمقن هق ُمًئقًٓ قمـ اًمًٝمق ،وأُم٤م ؾمٝمقه ومٞمام شم٤مسمع ومٞمف اإلُم٤مم وم٢من اإلُم٤مم يتحٛمٚمف قمٜمف ،وضب اًمِمٞم -
قق ًمًِ ِ
الُم ِف َُم َع إِ َُم ِ٤مُم ِف َؾم ْٝم ًقا) ،وصقرة هذه اعمًي٠مًم٦م أن سمٕميض
رمحف اهلل شمٕم٤مممُ -مث٤مًٓ ًمًٝمق اعم٠مُمقم وم٘م٤ملَ ( :و َي ًْ ُجدُُ َُم ًٌُْ ٌ َ
اعم٠مُمقُملم شمٙمقن ىمد وم٤مشمتف ريمٕم٦م أو أيمثر ،وم٢مذا ؾمٚمؿ اإلُم٤مم ؾمٝم٤م ،ومًٚمؿ ُمع اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م ًمف ،ومٝمذا ؾمٝمق ُمٜمف ،ومٝمٜم٤م جي٥م قمغم
اعم٠مُمقم أن يرضمع ويتؿ ُم٤م وم٤مشمف ،ويًجد ؾمجقد اًمًٝمق ًمًالُمف ُمع اإلُم٤ممٕ :ن اإلُم٤مم ُمـ طملم ذوقمف ذم اًمًالم وىمقًمف:
اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ،يٕمتؼم اعم٠مُمقم ىمد اٟمٗمّمؾ قمٜمف وأصٌح ُمٜمٗمر ًدا ،ومٚمام شم٤مسمٕمف ذم اًمًالم يٙمقن ىمد ومٕمؾ ومٕمالً سمٕمد اٟمٗمّم٤مًمف قميـ
قق ًمًِ ِ
الُم ِف
اإلُم٤مم ،ومٝمٜم٤م هذا اًمٗمٕمؾ ٓ يتحٛمؾ اإلُم٤مم قمٜمف ،وإٟمام يًجد ًمف ؾمجقد ؾمٝمق ،وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمفَ ( :و َي ًْ ُجدُُ َُم ًْ ٌُ ٌ َ
َُم َع إِ َُم ِ٤مُم ِف َؾم ْٝم ًقا).

(ُ ) 485متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلامقم٦م واإلُم٤مُم٦م ،سم٤مب صالة اًم٘م٤مقمد (ُ ،) 1113مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ائتامم اعم٠مُمقم سم٤مإلُم٤مم
(ُ. ) 412مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ،واسمـ قمٛمر ،وُمٕم٤موي٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -وهمػمهؿ.
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وىمقًمفَ ( :وًمِ ًَ ْٝم ِق ِه َُم َٕم ُف) ،أي :ومٞمام شم٤مسمٕمف ومٞمف ،ومٚمق أن اعم٠مُمقم ٟمز ؿمٞمئً٤م وهق ُمت٤مسمع ًمإلُم٤مم ،ومٝمؾ يتحٛمٚمٝم٤م اإلُم٤مم قمٜمف؟
ومٞمٝم٤م روايت٤من ذم اعمذه٥م ،واًمذي ُم٤مل ًمف اًمِمٞم وص٤مطم٥م (اإلىمٜم٤مع) أٟمف ٓ يتحٛمٚمٝم٤م ،وإن يم٤من اعمت٠مظمرون قمغم أن اإلُم٤مم
يتحٛمٚمٝم٤م قمٜمف ،ومٞمام اٟمٗمرد ومٞمف سمٕمد ذًمؽ.
ِ
اًمًال ِم ،إَِّٓ إِ َذا َؾم َّٚم َؿ َقم ْـ َٟم ْ٘م ِ
ص َر ْيم َٕم ٍ٦م َوم َ٠م ْيمثَ َر).
ىم٤ملَ ( :و َحم ُّٚم ُف َىم ٌْ َؾ َّ
حلدي٨م قمٛمران

( )486

وذي اًمٞمديـ .
( )487

( َوإَِّٓ ومِ َٞمام إِ َذا َسمٜمََك َقم َغم َهمَ٤مًمِ ِ
٥م َفمٜمِّ ِِّف).
ىمٚمٜم٤م :ؾمجقد اًمًٝمق جيقز ىمٌؾ اًمًالم وسمٕمده ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وهذا طمٙم٤مه إع٤م ًقم٤م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ،وم٢مٟمف ىمٌؾ اًمًالم وسمٕميده ذم
يمؾ احل٤مٓتً ،مٙمـ اًمٙمالم هٜم٤م قمـ إومْمٚمٞم٦مُ :متك يٙمقن إومْمؾ ىمٌؾ اًمًالم؟ وُمتك يٙميقن إومْميؾ سمٕميد اًمًيالم؟
دائام أن يٙمقن ىمٌؾ اًمًالم ،إٓ ذم طم٤مًمتلم ،وم٢مٟمف يٙمقن سمٕمد اًمًالم أومْميؾ،
ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء :إن إومْمؾ ذم ؾمجقد اًمًٝمق ً
ومه٤م:
احل٤مًم٦م إومم :إذا ؾمٚمؿ قمـ ٟم٘مص ريمٕم٦م وم٠ميمثر ،ومٗمل هذه احل٤مًم٦م شمٙمقن اًمًٜم٦م أن يٙمقن ؾمجقد اًمًٝمق سمٕميد اًمًيالم،
ومٞمًٚمؿ صمؿ يًجد ؾمجديت اًمًٝمق ،صمؿ يًٚمؿ شمًٚمٞمٛم٦م صم٤مٟمٞم٦م.
وأٟمٌف عمً٠مًم٦م :وهل أن يمٚمٛم٦م اًمٜم٘مص ذم سم٤مب ؾمجقد اًمًٝمق قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء يٕمٜمقن ٤م أُمريـ:
إول :ي٘مقًمقن اًمٜم٘مص وم٘مط ،وم٢من ؾمجد قمـ زي٤مدة أو ٟم٘مص أو ؿمؽ وم٢من حمٚمف ىمٌؾ اًمًالم.
اًمث٤مين :ي٘مقًمقن :إن ؾمجد قمـ ٟم٘مص ريمٕم٦م وم٢من حمٚمف سمٕمد اًمًالم.

( ) 486أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اًمًٝمق ذم اًمّمالة واًمًجقد ًمف (.)574
( )487صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد (ُ )16747مـ طمدي٨م ذي اًمٞمديـ -ريض اهلل قمٜمف ،-واحلدي٨م أصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أيب هريرة،
وذم اًمٌ٤مب قمـ قمٛمران سمـ طمّملم ،واسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمؿ.
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واًمٗمرق سملم آصمٜمتلم أهنؿ إذا ىم٤مًمقا :اًمٜم٘مص ،وم٘مط ومل ي٘مقًمقاٟ :م٘مص ريمٕم٦م ،وم٢مهنؿ يٕمٜمقن سميف َُميـ شميرك واضم ًٌي٤م ُميـ
ؾمٝمقا ،ومٞمٙمقن حمٚمف ىمٌؾ اًمًالم ،وأُم٤م ٟم٘مص ريمٕم٦م ومٝمق أن يًٚمؿ قمـ ٟم٘مص ريمٕم٦م ،صمؿ يرضمع ومٞمتداريمٝم٤م
واضمٌ٤مت اًمّمالة ً
سمٕمد ذًمؽ ،يمام ذم طمدي٨م ذي اًمٞمديـ  ،وهق طمدي٨م أيب هريرة
( )488

( )489

وقمٛمران

( )494

-ريض اهلل قمٜمٝمام -وم٤مًمًٜم٦م ذم هذه احل٤مًم٦م

أن يٙمقن سمٕمد اًمًالمٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمٜمدُم٤م ؾمٚمؿ قمـ ٟم٘مص ريمٕم٦م أو أيمثر ؾميٚمؿ سمٕميد إمت٤مُمٝمي٤م ،صميؿ
ؾمجد ؾمجديت اًمًٝمق ،صمؿ ؾمٚمؿ ُمرة صم٤مٟمٞم٦م.
احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :إذا سمٜمك قمغم همٚمٌ٦م فمٜمف :حلدي٨م اسمـ ُمًٕمقد -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف ىم٤مل« :إِ َذا َؿم َّ
يؽ َأ َطميدُُ ُيم ِؿ ِذم َصيالََشمِ ِف
ابُ ،صم َّؿ ًمِ ُٞمتِ َّؿ َصالَ َشم ُفَ ،و ًْم َٞم ًْ ُجدْْ َؾم ْجدََ َشم ْ ِ
َلمش  ،ومدل قمغم أن اًمًجدشملم شمٙمقٟم٤من سمٕمد اًمًالم إذا سمٜمك قميغم
اًمّم َق َ
َوم ْٚم َٞمتَ ََح َّرى َّ
همٚمٌ٦م اًمٔمـ ،وىمقل اًمِمٞم َ ( :و ِإَّٓ ومِ َٞمام ِإ َذا َسمٜمََك َقم َغم َهم َٚم ٌَ ِ٦م َفمٜمِّ ِِّف) ،هق اظمتٞم٤مر ؿمٞم اإلؾمالم  ،وهق اًم٘مقل سم٠من همٚمٌي٦م اًمٔميـ
( )491

( )492

يٕمٛمؾ ٤م ،وهق اظمتٞم٤مر اًمِمٞم قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز -رمحف اهلل شمٕم٤ممم.

( )493

( )488اخلرسم٤مق سمـ قمٛمرو- ،سمخ٤مء ُمٕمجٛم٦م ُمٙمًقرة ،وسمٛمقطمدة وىم٤مف ،-وهق ُمـ سمٜمك ؾمٚمٞمؿ ،وهق اًمذى ىم٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل! أىمٍمت اًمّمالة أم
ٟمًٞم٧م؟ طملم ؾمٚمؿ رم ريمٕمتلم ،وًمٞمس هق ذا اًمِمامًملم اًمذى ُىمتؾ يقم سمدرٕ :ن ذا اًمِمامًملم ظمزاقمل ُىمتؾ يقم سمدر ،وذو اًمٞمديـ ؾمٚمٛمل قم٤مش سمٕمد
اًمٜمٌك -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -زُم٤م ًٟم٤م ،طمتك روى اعمت٠مظمرون ُمـ اًمت٤مسمٕملم قمٜمف .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 224 :شمرع٦م  ،)721واإلص٤مسم٦م (424 /2
شمرع٦م .)2483
(ُ ) 489متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب هؾ ي٠مظمذ اإلُم٤مم إذا ؿمؽ سم٘مقل اًمٜم٤مس (ُ ،) 714مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة،
سم٤مب اًمًٝمق ذم اًمّمالة واًمًجقد ًمف (ُ )573مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 494قمٛمران سمـ طمّملم سمـ قمٌٞمد سمـ ظمٚمػ ،أسمق ٟمجٞمد اخلزاقمل .اًم٘مدوة اإلُم٤مم ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .أؾمٚمؿ هق وأسمقه وأسمق
هريرة ؾمٜم٦م ؾمٌع .وًمف قمدة أطم٤مدي٨م .ووزم ىمْم٤مء اًمٌٍمة ،ويم٤من قمٛمر سمٕمثف إمم أهؾ اًمٌٍمة ًمٞمٗم٘مٝمٝمؿ ،ومٙم٤من احلًـ حيٚمػُ :م٤م ىمدم قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٍمة
ظمػم هلؿ ُمـ قمٛمران سمـ احلّملم .يم٤من جم٤مب اًمدقمقة ومل يِمٝمد اًمٗمتٜم٦م .شمقذم سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخًلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 521 :شمرع٦م
 ،)1868وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 269 /4شمرع٦م .)4448
(ُ ) 491متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمتقضمف ٟمحق اًم٘مٌٚم٦م طمٞم٨م يم٤من (ُ ،) 441مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب
اًمًٝمق ذم اًمّمالة واًمًجقد ًمف (.)572
احلراين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل،
( )492شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل ،وٟمٍم
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يؾ اًمًيال ِم َأو سمٕميدََ ه َأ َشمَيك سمِ ِ
ِ
ٍ
ىم٤ملَ ( :ومٞمًج ُدُ َٟمَدْْ سم٤م سمٕم َدَ اًمًال ِمِ ِ ِ ِ :
يف َُمي٤م َمل ْ َي ُٓم ِ
يؾ
ْ َْ ُ
َْ ُ
حلدي٨م َقم ٍّكم َوا ْسم ِـ َُم ًْ ُٕمقدَ ،وإِ ْن َٟمًَ َٞم ُف َىم ٌْ َ َّ
َ
ً َ ْ َّ
ا ًْم َٗم ّْم ُؾ).
ِ
اًمًال ِم َأ ْو َسم ْٕمدََ ُه َأ َشمَك سمِ ِف
قمكم واسمـ ُمًٕمقد ،وذيمرشمف ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ،وىمقًمفَ ( :وإِ ْن َٟمًَٞمَ ُف َىمٌْ َؾ َّ
ىمقًمفَ ( :ومٞمَ ًْ ُجدُُ َٟمَدْْ ًسم٤م) :حلدي٨م ٍّ
َُم٤م َمل ْ َي ُٓم ِؾ ا ًْم َٗم ّْم ُؾ) ،ومًجقد اًمًٝمق واضم٥م ُمـ اًمقاضمٌ٤مت ،واًمقاضمٌ٤مت شم٘م٣م ذم اعمٙم٤من اًميذي شم٘م٣مي ومٞميف ،ومي٢من يمي٤من
اًمِمخص ىمد شمذيمر سمٕمد اًمًالم -وسمٕمد اًمًالم ُمـ أُم٤ميمـ ؾمجقد اًمًٝمق -وم٢مٟمف ي٘م٣م ،وًمق يم٤من حمٚمف ىمٌؾ اًمًالم ،ومٚمق زاد
ؿمخص أومٕم٤مًٓ أو أىمقآً أو ٟم٘مص ؿمٞمئً٤م أو ؿمؽ ذم اًمّمالة ،ومٛمحؾ ؾمجقد اًمًٝمق ىمٌؾ اًمًالمً ،مٙمٜمف ٟمز صمؿ شمذيمر أٟمف مل
يًجد ؾمجقد اًمًٝمقٟ ،م٘مقل :أمتؿ ؾمالُمؽ اًمث٤مين ،صمؿ اؾمجد ؾمجقد اًمًٝمق ،صمؿ ؾمٚمؿ ؾمال ًُم٤م صم٤مٟم ًٞم٤مٕ :ن ؾمجقد اًمًٝمق ًمف
حمؾ سمٕمد اًمًالم ،وىمد ذيمرٟم٤م اإلع٤مع قمغم أٟمف جيقز ىمٌؾ اًمًالم وسمٕمده ،وهذا هق حمٚمف ،وإٟمام شمريم٧م إومْمٚمٞم٦م.
ضمدا ا ،وم٢مٟمف ٓ يًجد ؾمجقد اًمًٝمق ويً٘مط قمٜمفٕ :ن ؾمجقد اًمًٝمق
وىمقًمفَُ ( :م٤م َمل ْ َي ُٓم ِؾ ا ًْم َٗم ّْم ُؾ) ،وم٢من ـم٤مل اًمٗمّمؾ ا
أيت سمف ًمٚمجؼمان ،وم٢مذا ؾمٝم٤م قمٜمف وٟمًٞمف اعمّمكم ومال جيؼم اجلؼمان سمٌمء آظمر ،وذًمؽ ُمثؾ احل٩م ،وم٢من ومٞمف أومٕم٤مل اجلؼمان إذا ُم٤م
شمرك اًمِمخص واضم ًٌ٤م :حلدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ذم اعمقـم٠مَُ « :م ْـ َشم ََر َك ُٟم ًُُ ًٙمً٤مَ :وم َٕم َٚم ْٞم ِف َد ٌمش  ،وم٢من مل يًتٓمٕمف :ؾم٘مط قمٜمفٟٕ :مف سمدل
( )494

ٓ يذه٥م إمم همػمه إٓ سمدًمٞمؾ.

سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر
اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرع٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 14 /7شمرع٦م .)619
( ) 493اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اسمـ سم٤مز  .اًمِمٞم اًمٕمالُم٦م اًمداقمٞم٦م اًمٗم٘مٞمف اًمزاهد .وًمد ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م صمالصملم وصمالث
ُمئ٦م وأًمػ سمٛمديٜم٦م اًمري٤مض ،ويم٤من سمّمػما صمؿ أص٤مسمف ُمرض اجلدري اعمٜمتنم ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ،ووٕمػ سمٍمه صمؿ وم٘مده قم٤مم مخًلم وصمالث ُمئ٦م
وأًمػ .طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمٌؾ ؾمـ اًمٌٚمقغ ،صمؿ ضمد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٕمٚمامء ذم اًمري٤مض ،وعم٤م سمرز ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمٚمٖم٦مُ :قملم ذم
اًم٘مْم٤مء .وؿمٖمؾ اإلومت٤مء إمم أن ُم٤مت -رمحف اهلل -ىمٌٞمؾ ومجر اخلٛمٞمس ذم اًمً٤مسمع واًمٕمنميـ ُمـ اعمحرم ؾمٜم٦م قمنميـ وأرسمع ُمئ٦م وأًمػُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف:
"اًمٗمقائد اجلٚمٞم٦م ذم اعمٌ٤مطم٨م اًمٗمروٞم٦م" ،و"اًمتح٘مٞمؼ واإليْم٤مح ًمٙمثػم ُمـ ُمً٤مئؾ احل٩م واًمٕمٛمرة واًمزي٤مرة" ،وهمػمه٤م يمثػم .اٟمٔمر :قمٚمامء وُمٗمٙمرون
قمرومتٝمؿ عمحٛمد اعمجذوب ( ،) 77/1وًمف شمرع٦م ُمققمٌ٦م ذم ُمقىمٕمف قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
ً
ُمقىمقوم٤م.
( )494صحٞمح :أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ( )894سمٜمحقه ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم اإلرواء ( :)1144وٕمٞمػ ُمرومققم٤م وصمٌ٧م
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وأٟمٌف إمم أن َُمـ شمٕمٛمد شمرك ؾمجقد اًمًٝمق ،ويم٤من ؾمجقد اًمًٝمق واضم ًٌ٤م قمٚمٞمف :سمٓمٚم٧م صالشمفٟٕ :مف شمٕمٛمد شمرك واضم٥م،
ُمٌ٤مطمي٤م،
وشمرك اًمقاضم٥م ُمٌٓمؾ ًمٚمّمالة ،ومًجقد اًمًٝمق إذن أطمٞم٤م ًٟمً٤م يٙمقن واضم ًٌ٤م ،وأطمٞم٤م ًٟمً٤م يٙمقن ُمًتح ًٌ٤م ،وأطمٞم٤م ًٟمً٤م يٙمقن ً
ُمٙمروه٤م ذم اعمًي٤مئؾ
وأطمٞم٤م ًٟمً٤م يٙمقن حمر ًُم٤مُ ،متك يٙمقن حمر ًُم٤م؟ إذا يم٤من ُمـ همػم ؾمٌ٥م ومٝمق حمرم وٓ جيقز ،وأطمٞم٤م ًٟمً٤م يٙمقن
ً
اخلالومٞم٦مُ ،مثؾ :شمرك اًمًٜم٦م ومٝمق ُمٙمروهٕ :ن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ َُمـ ىم٤مل :إٟمف ضم٤مئز ،واًمّمحٞمح ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م أن َُمـ شميرك
ؾمٜم٦م يٙمره ًمف اًمًجقد وٓ حيرم.
قد اًمّم ِ
ىم٤مل -رمحف اهلل( :وؾمجقد اًمًٝم ِق وُم٤م ي ُٙمُق ُن ومِ ِٞمف وسمٕم َدَ ر ْوم ِٕم ِف َيمًَج ِ
الة).
َّ
ُ ُ
َ ُ ُ ُ َّ ْ َ َ َ
ََْ َ
قد اًمّم ِ
ظمتؿ اًمِمٞم هذا اًمٌ٤مب وم٘م٤مل( :وؾمجقد اًمًٝم ِق وُم٤م ي ُٙمُق ُن ومِ ِٞمف وسمٕمدََ ر ْوم ِٕم ِف) ،أي :سملم اًمًجدشملمَ ( ،يمًَج ِ
الة)
َّ
ُ ُ
َ ُ ُ ُ َّ ْ َ َ َ
ََْ َ
ٓ ومرق ،أيٟ :مٗمس إدقمٞم٦م ،واجلٚمقس سملم اًمًجدشملم ،وي٘مقل ومٞمف :رب اهمٗمر زم.
اٟمتٝمك سمذًمؽ سم٤مب اًمًجقد اًمًٝمق يم٤مُمالً.
باب َصالة التطوع
ىم٤مل أ سمق اًمٕمٌ٤مس  :اًمتٓمقع شمٙمٛمؾ سمف صالة اًمٗمرض يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إن عمـ يٙمـ أمتٝم٤م وومٞمف طمدي٨م ُمرومقع ويمذًمؽ اًمزيم٤مة
وسم٘مٞم٦م إقمامل  ،وأومْمؾ اًمتٓمقع اجلٝم٤مد  ،صمؿ شمقاسمٕمف ُمـ ٟمٗم٘م٦م ومٞمف وهمػمه٤م  ،صمؿ شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ وشمٕمٚمٞمٛمف  ،ىم٤مل أسميق اًميدرداء :
اًمٕم٤ممل واعمتٕمٚمؿ ذم إضمر ؾمقاء وؾم٤مئر اًمٜم٤مس مه٩م ٓ ظمػم ومٞمٝمؿ  .وقمـ أمحد  :ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ أومْمؾ إقمامل عمـ صح٧م ٟمٞمتف
وىم٤مل  :شمذايمر سمٕمض ًمٞمٚم٦م أطم٥م إ ّزم ُمـ إطمٞم٤مئٝم٤م  .وىم٤مل  :جي٥م أن يٓمٚم٥م اًمرضمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م ي٘مقم سمف ديٜمف ىمٞمؾ ًمف ُمثؾ أي
(استَ َِقيموا َولَ ْن ُْتصووا
رء ؟ ىم٤مل  :اًمذي ٓ يًٕمف ضمٝمٚمف  ،صالشمف وصقُمف وٟمحق ذًمؽ صمؿ سمٕمد ذًمؽ اًمّمالة حلدي٨م ْ :
ِ
الص َالة)
َوا ْع َلموا َأ َّن خََ ْ َْي َأ ْع ََملك ْم َّ
صمؿ سمٕمد ذًمؽ ُم٤م يتٕمدى ٟمٗمٕمف ُمـ قمٞم٤مدة ُمريض أو ىمْم٤مء طم٤مضمي٦م ُمًيٚمؿ  ،أو إصيالح سميلم اًمٜمي٤مس ًم٘مقًميف َ ( : أ َٓ
لم َوم٢مِن ومً٤مد َذ ِ
ُأ ْظم ِؼم ُيمُؿ سمخػم أقمامًمٙمؿ و سمِ َ٠م ْوم َْم َؾ ُِمـ درضم ِ٦م اًمّمق ِم واًمّم َال ِة ؟ إِص َالح َذا ِ
ات اًمٌَ ْ ِ
ت ا ًْمٌَ ْ ِ
حل٤مًمِ َ٘مي ُ٦م )
َ
ْ ُ
َ َّ
ِّ
ْ ََ َ
يلم هيل ا َ
ُ ْ
صححف اًمؽمُمذي وىم٤مل أمحد  :إشمٌ٤مع اجلٜم٤مزة أومْمؾ ُمـ اًمّمالة وُم٤م يتٕمدى ٟمٗمٕمف يتٗم٤موت ومّمدىم٦م قمغم ىمري٥م حمت٤مج أومْمؾ
٥م ِ
ُمـ قمتؼ وهق أومْمؾ ُمـ صدىم٦م قمغم أضمٜمٌل إٓ زُمـ جم٤مقم٦م صمؿ طم٩م  ،وقمـ أٟمس ُمرومققم ً٤م َُ ( :م ْـ َظم َر َج ذم َـم َٚم ِ
اًمٕم ْٚم ِؿ َوم ُٝم َق
ذم َؾم ِ
ٌٞمؾ اهللِ َطمتََّّك َي ْر ِضم َع ) ىم٤مل اًمؽمُمذي  :طمًـ همري٥م ىم٤مل اًمِمٞم  :شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ وشمٕمٚمٞمٛمف يدظمؾ ذم اجلٝم٤مد وأٟمف ٟمقع ُمٜمف
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وىم٤مل  :اؾمتٞمٕم٤مب قمنم ذي احلج٦م سم٤مًمٕمٌ٤مدة ًمٞمالً وهن٤مر ًا أومْمؾ ُمـ اجلٝم٤مد اًمذي مل يذه٥م ومٞمف ٟمٗمًف وُم٤مًمف وقمـ أمحد ً :مٞمس
يِمٌف احل٩م رء ًمٚمتٕم٥م اًمذي ومٞمف وًمتٚمؽ اعمِم٤مقمر وومٞمف ُمِمٝمد ًمٞمس ذم اإلؾمالم ُمثٚمف  .قمِميٞم٦م قمرومي٦م وومٞميف إهني٤مك اعمي٤مل
٤مًمّم ْق ِم َوم٢مِ َّٟم ُف َٓ ُِمثْ َؾ ًَم ُف ( رواه أمحد
واًمٌدن  ،وقمـ أيب أُم٤مُم٦م أن رضمال ؾم٠مل اًمٜمٌل  أي إقمامل أومْمؾ ؟ ىم٤مل ) َقم َٚم ْٞم َؽ سمِ َّ
وهمػمه سمًٜمد طمًـ  ،وىم٤مل اًمِمٞم  :ىمد يٙمقن يمؾ واطمد أومْميؾ ذم طمي٤مل ًمٗمٕميؾ اًمٜمٌيل  وظمٚمٗم٤مئيف سمحًي٥م احل٤مضمي٦م
واعمّمٚمح٦م  ،وُمثٚمف ىمقل أمحد  :أٟمٔمر ُم٤م هق أصٚمح ًم٘مٚمٌؽ وم٤مومٕمٚمف ورضمح أمحد ومْمٞمٚم٦م اًمٗمٙمر قمغم اًمّمالة واًمّميدىم٦م وم٘ميد
يتقضمف ُمٜمف أن قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م أومْمؾ ُمـ قمٛمؾ اجلقارح وأن ُمراد إصح٤مب قمٛمؾ اجليقارح وي١مييده طميدي٨م  ( :أطمي٥م
٥م رم اهلل واًمٌُ ْٖم ُْض رم اهللِ ) وطمدي٨م ( َأ ْوصمؼ ُقم َرى ِ
اإل َيام ِن أن َت٥م ذم اهلل وشمٌٖمض ذم اهلل ).
حل ُّ
إقمامل إمم اهلل ا ُ
ىم٤مل -رمحف اهللَ ( :ىم َ٤مل َأ ُسمق ا ًْم َٕم ٌَّ ِ
٤مس :اًم َّت َٓم ُّق ُع َشم ْٙم ُْٛم ُؾ سمِ ِف َصال ُة ا ًْم َٗم ْر ِد َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م إِ ْن َمل ْ َي ُٙم ْـ َأ َمت َّ َٝم٤مَ ،وومِ ِٞمف َطم ِد ٌ
ي٨م َُم ْر ُومق ٌع،
اًمز َيمَ٤م ُة َو َسم ِ٘مٞمَّ ُ٦م إَ ْقم َام ِل).
َو َيم ََذًمِ َؽ َّ
ذع اعم١مًمػ ذم سم٤مب صالة اًمتٓمقع ،وم٘م٤ملَ ( :ىم َ٤مل َأ ُسمق ا ًْم َٕم ٌَّ ِ
٤مس) ،وأسمق اًمٕمٌ٤مس هق اًمِمٞم شم٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف
اهلل شمٕم٤ممم -وهذا اًمٜم٘مؾ اًمذي ٟم٘مٚمف اًمِمٞم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب
اًمز َيمَ٤م ُة) ،أي :ويمذًمؽ اًمزيم٤مة هٜم٤مك أقمامل شمتٛمؿ اًمٜم٤مىمص ُمٜمٝم٤م ،يم٤مًمّميدىم٤مت
(آظمتٞم٤مرات) ًمٚمٌٕمكم  ،وىمقًمفَ ( :و َيم ََذًمِ َؽ َّ
( )495

-قمٚمٞمف رمح٦م اهلل وُمٖمٗمرشمف وروقاٟمف -أظمذه ُمـ يمت٤مب

( )496

وٟمحقه٤م ،اٟمتٝمك يمالم اًمِمٞم أسمق اًمٕمٌ٤مس.

( )495اإل ُم٤مم اًمِمٞم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمغم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ راؿمد اًمتٛمٞمٛمل احلٜمٌكم اًمٜمجدي اعمّمٚمح اًمٙمٌػم .وًمد وٟمِم٠م وشمٕمٚمؿ
ذم سمٚمدة اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،ورطمؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إمم ٟمقاطمل ٟمجد وُمٙم٦م ،طمتك ص٤مر قم٤معم٤م .أٟمٙمر اعمٜمٙمر ،وىمٛمع اهلل سمف اًمٌدع .اَتد ُمع آل ؾمٕمقد ذم شمقطمٞمد
اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ،وشمقطمٞمد اًمرب -شمٕم٤ممم -طمتك أيدمه٤م اهللً .مف "يمت٤مب اًمتقطمٞمد" ،و"إصقل اًمثالصم٦م" وهمػممه٤م يمثػم .وًمد ؾمٜم٦م مخس قمنمة سمٕمد
اعمئ٦م وإًمػ ،وشمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وُمئتلم سمٕمد إًمػ .اٟمٔمر :إؾمالُمٞم٦م ٓ وه٤مسمٞم٦م ًمٚمديمتقرٟ /م٤مس سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ (ص ،)23 :وإقمالم
ًمٚمزريمكم (.)257/6
ويٕمرف سم٤مسمـ اًمٚمح٤مم ،وهل صٜمٕم٦م أسمٞمف.
( )496قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌ٤مس سمـ ومتٞم٤من اًمٕمالء ،قمالء اًمديـ أسمق احلًـ اًمٌٕمكم ،اًمدُمِم٘مل ،احلٜمٌكمُ ،
وًمد سمٕمد اخلٛمًلم وؾمٌع ُمئ٦مٟ .مِم٠م ذم يمٗم٤مًم٦م ظم٤مًمفٕ :ن أسم٤مه ُم٤مت وهق روٞمعُ .طم ٌّ٥م إًمٞمف اًمٕمٚمؿ ومٓمٚم٥م سمٜمٗمًف ،وشمٚمٛمذ ٓسمـ رضم٥م وهمػمه .سمرع ذم
ودرس وأومتك ،وؿم٤مرك ذم اًمٗمٜمقن ،ووقمظ ذم اجل٤مُمع إُمقي ،وص٤مر ؿمٞم احلٜم٤مسمٚم٦م ُمع اسمـ ُمٗمٚمح ،وم٤مٟمتٗمع اًمٜم٤مس سمفُ .مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف:
اعمذه٥م ّ
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ِ
ِ
ِ
(و َأ ْوم َْم ُؾ اًمتَّ َٓم ُّق ِعِِْ :
اجل َٝم٤م ُدُ ،صم َّؿ َشم ََقاسمِ ُٕم ُف ُِم ْـ َٟم َٗم َ٘م ٍ٦م َو َهم ْ ِ
ٞمٛم ُف).
٥م إَ ْص ِؾَ :
ىم٤ملَ :ىم َ٤مل َص٤مطم ُ
َػم َه٤مُ ،صم َّؿ َشم َٕم ُّٚم ُؿ ا ًْمٕم ْٚم ِؿ َو َشم ْٕمٚم ُ
وهذا سم٤مإلع٤مع ،وم٢من أومْمؾ اًمتٓمقع اجلٝم٤مدُ ( ،صم َّؿ َشم ََقاسمِ ُٕم ُف ُِم ْـ َٟم َٗم َ٘م ٍ٦م َو َهم ْ ِ
َػم َه٤م) ،وىمقًمفُ ( :صم َّؿ َشم ََقاسمِ ُٕم ُف ُِم ْـ َٟم َٗم َ٘م ٍ٦م)ً :م٘ميقل أيب
اًمدرداء :اًمٕم٤ممل واعمتٕمٚمؿ ذم إضمر ؾمقاء ،وؾم٤مئر اًمٜم٤مس مه٩م ٓ ظمػم ومٞمٝمؿ ،وقمـ أمحد :ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ أومْمؾ إقميامل عميـ
ومً ِئؾُ :م٤م شمّمحٞمح
صح٧م ٟمٞمتف ،وهذا إصمر قمٔمٞمؿ قمـ اإلُم٤مم أمحد ،ذم أن ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ أومْمؾ إقمامل عمـ صح٧م ٟمٞمتفُ ،
اًمٜمٞم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ؟ ىم٤مل :أن يٜمقي أن يتقاوع ومٞمف ،وأن يٜمٗمل قمـ ٟمٗمًف اجلٝمؾ .
( )497

وهذه ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ،وهل ىمْمٞم٦م اًمٜمٞم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،وىمد ذيمر اًمذهٌل  :أن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مل :ؾمي٠مًم٧م اسميـ
( )498

ضمري٩م

( )499

وؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد  ..وهمػممه٤م :عمـ ـمٚمٌتؿ اًمٕمٚمؿ؟ ومٙمٚمٝمؿ ي٘مقل :ـمٚمٌتف ًمٜمٗمز ،إٓ اسميـ ضميري٩م وم٢مٟميف ىمي٤مل:
( )544

"إظمٌ٤مر اًمٕمٚمٛمٞم٦م" ،و"اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد إصقًمٞم٦م" ُ .م٤مت يقم إوحك ؾمٜم٦م صمالث وصمامن ُمئ٦م ،وىمد ضم٤مز اخلٛمًلم .اٟمٔمر :اًمْمقء اًمالُمع (/5
 324شمرع٦م  ،)1462واًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م ( 765 /2شمرع٦م .)468
( )497ذح ُمٜمٔمقُم٦م أداب (.)447/2
( ) 498حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل اًمذهٌل .اإلُم٤مم ،اعمحدثُ ،م١مرخ اإلؾمالم ،ص٤مطم٥م اًمٕمٌ٤مرة اًمرؿمٞم٘م٦م ،واجلٛمٚم٦م
إٟمٞم٘م٦مُ .مـ ؿمٞمقظمف :اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ،واسمـ شمٞمٛمٞم٦مُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م صمالث وؾمٌٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وووم٤مشمف ؾمٜم٦م صمامن وأرسمٕملم وؾمٌع ُمئ٦مً .مف ُمـ
ُم١مًمٗم٤مت طمً٤من ضمٞم٤مدُ :مٜمٝم٤م" :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء" ،و"ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر" .اٟمٔمر :ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( 144 /9شمرع٦م  ،)1346واٟمٔمر
ُم٘مدُم٦م اًمديمتقر /سمِم٤مر ًمٚمجزء إول ُمـ يمت٤مسمف اًمًػم.
( )499قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ضمري٩م ،أسمق ظم٤مًمد ،وأسمق اًمقًمٞمد اًم٘مرر إُمقي ،اعمٙمل ،اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،احل٤مومظ ،ؿمٞم احلرم .أول ُمـ دون اًمٕمٚمؿ
سمٛمٙم٦م ،ويم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ .يم٤من يّمقم اًمدهر ؾمقى صمالصم٦م أي٤مم ُمـ اًمِمٝمر .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م وم٘مٞمف وم٤موؾ ،ويم٤من يدًمس ويرؾمؾ.
ُم٤مت ؾمٜم٦م مخًلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 338 /18شمرع٦م  ،)3539وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 325 /6شمرع٦م .)138
( ) 544ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٝمؾ سمـ ؿمٝمري٤مر ،اإلُم٤مم اعمحدث اًمّمدوق ،ؿمٞم اعمحدصملم ،أسمق حمٛمد اهلروي صمؿ احلدصم٤مين إٟمٌ٤مريٟ ،مزيؾ طمديث٦م اًمٜمقرة
سمٚمٞمدة َت٧م قم٤مٟم٦م ،وومقق إٟمٌ٤مر ،رطم٤مل ضمقال ،ص٤مطم٥م طم دي٨م وقمٜم٤مي٦م ذا اًمِم٠منً .م٘مل اًمٙمٌ٤مر ،وطمدث قمـُ :م٤مًمؽ سمـ أٟمس سم٤معمقـم٠م ،ومح٤مد سمـ
زيد ،وظمٚمؼ يمثػم سم٤محلرُملم واًمِم٤مم واًمٕمراق وُمٍم .روى قمٜمفُ :مًٚمؿ ،واسمـ ُم٤مضمف ،وآظمرون .ىم٤مل اًمٌخ٤مري :يم٤من ىمد قمٛمل ،ومتٚم٘مـ ُم٤م ًمٞمس ُمـ
طمديثف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صدوق ذم ٟمٗمًف ،إٓ أٟمف قمٛمل ،ومّم٤مر يتٚم٘مـ ُم٤م ًمٞمس ُمـ طمديثف ،وم٠مومحش ومٞمف اسمـ ُمٕملم اًم٘مقلُ .م٤مت يقم
اًمٗمٓمر ؾمٜم٦م أرسمٕملم وُمئتلم سم٤محلديث٦م ،وًمف ُمئ٦م ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 414/11شمرع٦م  ،)97وهتذي٥م اًمٙمامل ( 247/12شمرع٦م
.)2643
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ًمٚمٜم٤مس ،ي٘مقل اًمذهٌل :وم٤مٟمٔمر يمٞمػ صدىمقا ُمع أٟمٗمًٝمؿ ،ومٌ٤مرك اهلل هلؿ ذم قمٚمٛمٝمؿ .وشمً٠مل ذم هذا اًمزُم٤من اًمٗم٘مٞمف اًمٖمٌل:
عمـ ـمٚمٌ٧م اًمٕمٚمؿ؟ ومٞم٘مقل :هلل ،وُم٤م أىمؾ طمٔمف ُمٜمف؟!

( )541

وم٤مًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يتٝمؿ ٟمٗمًف ،وأن شمٙمقن ٟمٗمًف ًمقاُمي٦م ًميف

دائامٕ :ن اًمٜمٗم٤مق واًمري٤مء ٓ ي٠مُمٜمٝمام إٓ اعمٜم٤مومؼ ،وٓ خي٤مومٝمام إٓ اعم١مُمـ ،يمام ضم٤مء ذًمؽ قمـ اسمـ ُمًٕمقد -ريض اهلل قمٜمف-
ً
( )542

واحلًـ اًمٌٍمي

.

( )544 ()543

دائام ويراضمٕمٝم٤م ،وظم٤مص٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،وم٤مًمٜمٞمي٦م ذم ـمٚمي٥م اًمٕمٚميؿ ُمٝميؿ أن شمٙميقن
وم٤معم٘مّمقد أن اعم١مُمـ يٚمقم ٟمٗمًف ً
ظم٤مًمّم٦م هلل -قمز وضمؾ -وىمد ىم٤مل اسمـ طمزم

( )545

زُم٤مرا،
ذم سمٕمض رؾم٤مئٚمفٕ :ن يٙمقن اعمرء دوم٤م ًوم٤م -أي ييب سم٤مًمدف -أو ً

قمٔمٞمام ذم هذا اًمٌ٤مبٕ :ن اعميرء إذا ـمٚمي٥م اًمٕمٚميؿ ًميٞمامري
ظمػم ًمف ُمـ أن يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ًمٖمػم اهلل -قمز وضمؾ ،وذيمر يمال ًُم٤م ً
ؿم٤مهدً ا ًمف.
ؿم٤مهدً ا قمٚمٞمف ٓ
اًمًٗمٝم٤مء ،وجي٤مدل سمف اًمٕمٚمامء ،ويت٘مدم سمف قمغم اًمٜم٤مس وم٢من هذا هق طمًٌف ،ويٙمقن ذًمؽ
ً
ً

( )541ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ()328/6
(ُ ) 542متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب اًمتقسم٦م (ُ ،) 6348مًٚمؿ :يمت٤مب اًمتقسم٦م ،سم٤مب ذم احلض قمغم اًمتقسم٦م واًمٗمرح ٤م ()2744
سمٜمحقه.
( ) 543احلًـ سمـ أيب احلًـ يً٤مر ،أسمق ؾمٕمٞمد اًمٌٍميُ ،مقمم زيد سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري ،وي٘م٤ملُ :مقمم أيب اًمٞمن يمٕم٥م سمـ قمٛمرو اًمًٚمٛمل .وًمد ًمًٜمتلم
سم٘مٞمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر .يم٤مٟم٧م أُمف ُمقٓة ٕم ؾمٚمٛم٦م أم اعم١مُمٜملم اعمخزوُمٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م شمٌٕم٨م أم احلًـ ذم احل٤مضم٦م ومٞمٌٙمل وهق صٌل ومتًٙمتف سمثدهي٤م.
وي٘م٤مل :يم٤من ُمقمم عٞمؾ سمـ ىمٓمٌ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م وم٘مٞمف وم٤موؾ ُمِمٝمقر ويم٤من يرؾمؾ يمثػما ويدًمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م قمنم وُمئ٦م ،وهق اسمـ
ٟمحق ُمـ صمامن وصمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 95 /6شمرع٦م  ،)1216وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 563 /4شمرع٦م .)223
ً
شمٕمٚمٞم٘م٤م :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب ظمقف اعم١مُمـ ُمـ أن حيٌط قمٛمٚمف وهق ٓ يِمٕمر ،وذيمر احل٤مومظ ُمـ وصٚمف ،وسملم صحتف
( )544صحٞمح :ذيمره اًمٌخ٤مري
قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم اًمٗمتح (.)136/1
( ) 545اإلُم٤مم إوطمد ،اًمٌحر ،ذو اًمٗمٜمقن واعمٕم٤مرف ،أسمق حم ٛمد ،قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم سمـ هم٤مًم٥م سمـ ص٤مًمح سمـ ظمٚمػ سمـ ُمٕمدان سمـ ؾمٗمٞم٤من
سمـ يزيد اًمٗم٤مرد إصؾ ،صمؿ إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل اًمٞمزيدي ُمقمم إُمػم يزيد سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب إُمقي -ريض اهلل قمٜمف -اعمٕمروف سمٞمزيد
اخلػمٟ ،م٤مئ٥م أُمػم اعم١مُمٜملم أيب طمٗمص قمٛمر قمغم دُمِمؼ ،اًمٗم٘مٞمف احل٤مومظ ،اعمتٙمٚمؿ ،إدي٥م ،اًمقزير اًمٔم٤مهري ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ .وًمد ؾمٜم٦م سم٘مرـمٌ٦م
ذم ؾمٜم٦م أرسمع وصمامٟملم وصمالث ُمئ٦م .ومٜمِم٠م ذم شمٜمٕمؿ وروم٤مهٞم٦م ،ورزق ذيم٤مء ُمٗمرـم٤م ،وذهٜم٤م ؾمٞم٤مٓ ،ويمتٌ٤م ٟمٗمٞمً٦م يمثػمةُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م ومخًلم وأرسمع
ُمئ٦مً .مف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت" :اعمحغم" ذم اًمٗم٘مف ،و"اإلطمٙم٤مم" ذم أصقل اًمٗم٘مف ،اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 184/18شمرع٦م  ،)99و"اسمـ طمزم وم٘مٝمف
وآراؤه" ًمٚمِمٞم  /حمٛمد أسمق زهرة.

آداب المشي إلى الصالة
ىمد صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري -ريض اهلل قمٜمف -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -ىمي٤مل:
« َأو ُل ُمـ ُشمًُٕمر ِ ِؿ اًمٜمََّّ٤مر َصمالَ َصم ٌ٦مش...وذيمر ُمٜمٝمؿَ « :شمٕم َّٚمؿ ا ًْم ِٕم ْٚمؿ ًمِٞم َ٘م َ٤مل َقم ِ
٤ممل ٌش ً :مذًمؽ ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:
َ ُ
َ َ
َّ َ ْ َ َّ ُ ُ ُ
( )546

( )547

وقم٤ممل سمٕمٚمٛمف مل يٕمٛمٚمـ *** ُمٕمذب ُِمـ ىمٌؾ قمٌ٤مد اًمقصمـ
دائام ،وأن شمٙمقن ٟمٗمًف ًمقاُمي٦م ًميف،
وم٤مًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يٕمٜمك سم٢مظمالص ٟمٞمتف هلل -قمز وضمؾ -وأن يراضمع ٟمٗمًف ً
إصمامٕ :ن هذا ُمـ اًمٜمٔمر ًمٚمٕمٌ٤مد ،وىمد ذيمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚميؿ
وًمٞمحذر أن يؽمك ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ظمِمٞم٦م اًمري٤مء ،وم٢من هذا أظمٓمر ً
أن شمرك اًمٕمٛمؾ ًمٚمٜم٤مس ذك ،وًمٙمـ ُمٕمٜمك اًمٜمٞم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ أُمران:
إُمر إول :أن يٜمقي اعمرء أٟمف شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ ًمٙمل يٜمٗمل اجلٝمؾ قمـ ٟمٗمًف ،ومتٙمقن أقمامًمف قمغم اًمًٜم٦م ،وُمقاوم٘مي٦م هليدي
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل شمٕم٤مممً﴿ :مِ َٞم ٌْ ُٚم َق ُيم ُْؿ َأ ُّي ُٙم ُْؿ َأ ْطم ًَ ُـ َقم َٛمالً﴾  ،وأطمًـ اًمٕمٛمؾ أظمٚمّمف وأصقسمف ،يمام ىم٤مل
( )548

اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض  ،وٓ يٕمرف اعمرء اًمّمقاب إٓ إذا شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿً :مذًمؽ ىمي٤مل اًمٌخي٤مري :سمي٤مب اًمٕمٚميؿ ىمٌيؾ اًم٘ميقل
( )549

واًمٕمٛمؾ.

( ) 546ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٌٞمد سمـ إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ،اإلُم٤مم اعمج٤مهدُ ،مٗمتل اعمديٜم٦م.
واؾمؿ إسمجر :ظمدرة ،وىمٞمؾ :سمؾ ظمدرة هل أم ا ٕسمجر .اؾمتِمٝمد أسمقه ُم٤مًمؽ يقم أطمد ،وؿمٝمد أسمق ؾمٕمٞمد اخلٜمدق ،وسمٞمٕم٦م اًمروقان .وطمدث قمـ
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، -وم٠ميمثر وأـم٤مب ،وقمـ أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤مئٗم٦م ،ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم .اٟمٔمر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 286 :شمرع٦م  ،)915وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 451 /2شمرع٦م .)2436
( ) 547أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مبُ :مـ ىم٤مشمؾ ًمٚمري٤مء واًمًٛمٕم٦م اؾمتحؼ اًمٜم٤مر (ُ )1945مـ طمدي٨م أيب هريرة سمٜمحقه.
( )548اعمٚمؽ2 :
( ) 549ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض سمـ ُمًٕمقد سمـ سمنم اًمتٛمٞمٛمل اًمػمسمققمل ،أسمق قمكم اًمزاهد ،أطمد صٚمح٤مء اًمدٟمٞم٤م وقمٌ٤مده٤م .وًمد سمًٛمرىمٜمد وٟمِم٠م سم٠مسمٞمقرد ،ويمت٥م
احلدي٨م سم٤م ًمٙمقوم٦م ،وَتقل إمم ُمٙم٦م ،ومًٙمٜمٝم٤م وُم٤مت ٤م ذم أول ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمامٟملم وُمئ٦م ذم ظمالوم٦م ه٤مرون .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر:
هتذي٥م اًمٙمامل ( 281/23شمرع٦م  ،)4763وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 421/8شمرع٦م .)114

آداب المشي إلى الصالة
إُمر اًمث٤مين :أن يٜمقي أن يتقاوع سمف ،وهذه ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦مٕ :ن قمالُم٦م اًمٕمٚمؿ اعمقومؼ صي٤مطمٌف إمم اهليدى واًمت٘ميك أن
يتقاوع ومٞمفً :مذًمؽ ضم٤مء ذم احلدي٨م« :إِ َّٟم ََّام ا ًْم ِٕم ْٚم ُؿ ْ
خي َِْمك اهللََّ ُِم ْـ
اخلَ ِْم َٞم ُ٦مش  ،وىمد ىم٤مل رسمٜم٤م -ضمؾ وقمال -ىمٌؾ ذًمؽ﴿ :إِ َّٟم ََّام َ ْ
ِقمٌ ِ
٤مد ِه ا ًْم ُٕم َٚم َام ُء﴾ .
َ
( )514

( )511

ٍ
ُمًتح وٓ ُمًيتٙمؼم ،وٓ يٜمي٤مل
وم٤مخلِمٞم٦م هل اًمتقاوع ًمٚمٕمٚمؿ ،واًمتقاوع طم٤مل أظمذه ،يمام ىم٤مل جم٤مهد ٓ :يٜم٤مل اًمٕمٚمؿ
هذا اًمٕمٚمؿ إٓ َُمـ شمقاوع ذم َتّمٞمٚمف ،وُمـ شمقاوع قمٜمدُم٤م يٜم٤مل ٟمّمٞمٌف ُمٜمفٕ :ن َُمـ شمٙمؼم وم٢من هذا اعمٕمٜمك أن قمٚمٛمف مل يزده
خي َِْمك اهللََّ ُِمـ ِقمٌ ِ
٤مد ِه ا ًْم ُٕم َٚم َام ُء﴾  ،يدل قمغم أن اًمٕمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م هق اًمذي
ظمِمٞم٦م هلل -قمز وضمؾ ،وىمقل اهلل -قمز وضمؾ﴿ :إِ َّٟم ََّام َ ْ
ْ َ
( )512

يقرث اخلِمٞم٦م ،وهق اًمٕمٛمؾ واًمتقاوع ذم اًمٕمٚمؿ.
ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد( :و َىم َ٤ملَ :شم ََذا ُيمُر سمٕم ِ ٍ
٥م إِ َ َّزم ُِم ْـ إِ ْطمٞمَ ِ٤مئ َٝم٤مَ ،و َىم َ٤ملِ َ :
اًمر ُضم ُؾ ُِم َـ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َُم٤م َي ُ٘مق ُم
٥م َأ ْن َي ْٓم ُٚم َ
جي ُ
ض ًَمٞمْ َٚم٦م َأ َطم ُّ
ُ َْ
َ
٥م َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ر ٍء؟ َىم َ٤مل :ا ًَّم ِذي ٓ َي ًَ ُٕم ُف َضم ْٝم ُٚم ُف).
سمِف ديٜمُ ُف ،ىم َٞمؾ ًَم ُفُ :مثْ ُؾ َأ ِّي َ ْ
ٕن اًمٜمٗمع ذم اًمٕمٚمؿ ٍ
ُمتٕمد ،وإطمٞم٤مء اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًمٕمٌ٤مدة ٟمٗمٕمف ىم٤مس :وٕٟمف صمٌ٧م ُمـ طمدي٨م ُمٓمرق -وهق أطمد اًمتي٤مسمٕملم-
ُمقىمق ًوم٤م قمٚمٞمف ،وروي ُمرومق ًقم٤م ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ،وذم إؾمٜم٤مده ُم٘م٤ملً ،مٙميـ ًميف ؿميقاهد أن اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
ِ
٥م إِ َمم اهللِ َ -قم َّز َو َضم َّؾُِ -م ْـ َوم ْْم ِؾ ِقمٌَ٤م َد ٍةش  ،ىمقًمفَ ( :و َىم َ٤مل ،):أي :اإلُم٤مم أمحدِ َ ( ،
٥م َأ ْن
جي ُ
وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :وم ْْم ُؾ قم ْٚم ٍؿ َأ َطم ُّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ر ٍء؟ َىم َ٤مل :ا ًَّم ِذي ٓ َي ًَ ُٕم ُف َضم ْٝم ُٚم ُف)ُ ،مثؾ :صيالشمف وصيقُمف..
َي ْٓم ُٚم َ
٥م َّ
اًمر ُضم ُؾ ُم َـ ا ًْمٕم ْٚم ِؿ َُم٤م َي ُ٘مق ُم سمِف ديٜمُ ُف ،ىم َٞمؾ ًَم ُفُ :مثْ ُؾ َأ ِّي َ ْ
( )513

ً
ُمقىمقوم٤م قمغم اسمـ ُمًٕمقد،
( ) 514وٕمٞمػ :أظمرضمف اسمـ اعمٌ٤مرك ذم اًمزهد صي  ،15وأمحد ذم اًمزهد صي  ،158واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ()211،212/9
وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػٓ :ظمتالط اعمًٕمقدي ،واٟم٘مٓم٤مقمف سملم اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ واسمـ ُمًٕمقد ،وم٢مٟمف مل يًٛمع ُمٜمف.
( )511وم٤مـمر28 :
( )512وم٤مـمر28 :
( )513صحٞمح :أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ( ،)14969اًمِمٝم٤مب ذم ُمًٜمده ( ،)44سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام ،-وىم٤مل إًمٌ٤مين
ذم اعمِمٙم٤مة ( :)255صحٞمح.

آداب المشي إلى الصالة
يْم ٌ٦م َقم َغم ُيم ُِّؾ ُُم ًْ ِٚم ٍؿش ،
٥م ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َوم ِر َ
وٟمحق ذًمؽ ،ويدل قمغم ذًمؽ ُم٤م صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :ـم َٚم ُ
وذم رواي٦مَ « :و ُُم ًْ ِٚم َٛم ٍ٦مش َ ،م٤م يدل قمغم أٟمف جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يتٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ اًمذي يٌ٤مذه ذم اًمّمالة واًمّمقم ،واحل٩م عمـ
( )514
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أراد احل٩م ،واًمزيم٤مة عمـ يم٤من قمٜمده ُم٤مل ،وأطمٙم٤مم اًمٍمف عمـ دظمٚمفً :مذًمؽ يمي٤من قمٛمير سميـ اخلٓمي٤مب -ريض اهلل قمٜميف-
أطمدً ا أن يدظمؾ اًمًقق إٓ أن يتٕمٚمؿ أطمٙم٤مم اًمٌٞمع واًمنماء وأطمٙم٤مم اًمرسم٤مٕ :ن َُمـ سم٤مذ اًمٌٞمع
ي٘مقلً :م٘مد مهٛم٧م أن أُمٜمع ً
واًمنماء وأطمٙم٤مم اًمٍمف وضم٥م قمٚمٞمف أن يتٕمٚمؿ أطمٙم٤مُمٝم٤م ،ويمذا أطمٙمي٤مم ُمي٤م سمي٤مذه يمّميالة أهيؾ إقميذار ،إن يمي٤من
ُمريْم٤م ..وٟمحق ذًمؽ.
ً
ِ
ي٨مِ « :
ىم٤ملُ ( :صمؿ سمٕمدََ َذًمِ َؽ اًمّمال ُةُِ :حل ِد ِ
اًمّمال ُةشُ ،صم َّؿ َسم ْٕم َدَ َذًمِ َؽ َُم٤م
ٞمٛمقا َو ًَم ْـ ُ ْ
َت ُّمقاَ ،وا ْقم َٚم ُٛمقا َأ َّن َظم ْ َػم َأ ْقم َامًم ُٙم ُُؿ َّ
َّ
َّ َ ْ
اؾمتََ٘م ُ
ْ
َ
ِ
يغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
َّي٤مسً :مِ َ٘مقًمِ ِ
َي َت َٕمدََّّ ى َٟم ْٗم ُٕم ُف ُِم ْـِ :قم َٞم٤م َد ِة َُم ِر ٍ
٤مضم ِ٦م ُُم ًْ ِٚم ٍؿَ ،أ ْو ِإ ْص ٍ
يف َص َّ
يف َو َؾمي َّٚم َؿَ « :أٓ
يالح َسم ْ َ
ْ
يلم اًمٜمَّ ِ ْ
يضَ ،أ ْو َىم َْم٤مء َطم َ
لمَ ،وم٢مِ َّن َومً٤مد َذ ِ
الة؟ إِصالح َذ ِ
ُأ ْظم ِؼم ُيمُؿ سمِ َخ ِػم َأ ْقمامًمِ ُٙمُؿ وسمِ َ٠م ْوم َْم َؾ ُِمـ درضم ِ٦م اًمّمق ِم واًمّم ِ
ات ا ًْمٌ ِ ِ
ات ا ًْمٌَ ْ ِ
يل احلَ٤مًمِ َ٘مي ُ٦مش.
َ َ
ْ ُ
َّ ْ َ َّ
ْ ََ َ
ُ ْ ْ َ ْ َ
يلم ه َ
َ ْ
اجلٜمَ ََ٤مز ِة َأ ْوم َْم ُؾ ُِمـ اًمّم ِ
الة).
اًمؽم ُِم ِذ ُّيَ ،و َىم َ٤مل َأ ْ َ
َ َّ
محَدُُ  :ا ِّشمٌَ٤م ُع ْ َ
َص َّح َح ُف ِّ ْ
ِ
أي سمٕمد اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل اًمّمالة اًمٜم٤مومٚم٦م :حلدي٨مِ « :
اًمّميالَ ُةش ،
ٞمٛمقا َو ًَم ْـ ُ ْ
ُيؿ َّ
َت ُّمقاَ ،وا ْقم َٚم ُٛمقا َأ َّن َظم ْ َػم َأ ْقم َامًم ُٙم ُ
اؾمتََ٘م ُ
ْ
ِ
ي٤مء طم٤مضم ِ
رواه اسمـ ُم٤مضمف سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد ،ىم٤ملُ ( :صم َّؿ َسم ْٕمدََ َذًمِ َؽ َُم٤م َيتَ َٕمدََّّ ى َٟم ْٗم ُٕم ُف) ،أيً :مٚمٜم٤مسُِ ( ،م ْـ ِقم َٞمي٤م َد ِة َُم ِ
ير ٍ
ي٦م
يضَ ،أ ْو َىم َْم َ َ
( )516

( ) 514صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :ذم اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب ومْمؾ اًمٕمٚمؿ واحل٨م قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ (ُ ) 237مـ طمدي٨م أٟمس ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ
اسمـ ُم٤مضم٦م :صحٞمح ،وذم اًمٌ٤مب قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ،وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر ،وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ،وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،واسمـ قمٌ٤مس ،وأيب ؾمٕمٞمد
اخلدري وهمػمهؿ.
( )515ىم٤مل اًمًخ٤موي (ص :) 442شمٜمٌٞمف ىمد أحلؼ سمٕمض اعمّمٜمٗملم سمآظمر هذا احلدي٨م (وُمًٚمٛم٦م) وًمٞمس هل٤م ذيمر ذم رء ُمـ ـمرىمف وإن يم٤من ُمٕمٜم٤مه٤م
صحٞمح٤م.
ً
رواي٦م  ،وًمًٜم٤م سمح٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م دراي٦مٕ :هن٤م ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك شمدظمؾ ذم قمٛمقم ًمٗمٔم٦م
سم٤مـمؾ :ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم" :أُم٤م زي٤مدة (وُمًٚمٛم٦م) ومٝمل همػم صحٞمح٦م
(ُمًٚمؿ) ،وًمذًمؽ وم٤مًمرؾمقل ُم٤م ٟمٓمؼ سمٚمٗمٔم٦م( :وُمًٚمٛم٦م) ،وهذا ُمـ ضمٝمؾ اًمٜم٤مس سمٚمٖمتٝمؿ اًمٕمرسمٞم٦م ،أيمثرهؿ يروون احلدي٨م ذه اًمزي٤مدة (ـمٚم٥م
اًمٕمٚمؿ ومريْم٦م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ وُمًٚمٛم٦م) هذه اًمزي٤مدة سم٤مـمٚم٦م ذم ٟمًٌتٝم٤م إمم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وٓ طم٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ً
ًمٖم٦مٕ :هن٤م شمدظمؾ ذم
قمٛمقم ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمًالمُ( :-مًٚمؿ) ويمٗمك اهلل اعم١مُمٜملم اًم٘مت٤مل ،وضمٕمؾ ًمٜم٤م ذم اًم٘مدر يمٗم٤مي٦م".
( ) 516صحٞمح :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمقوقء (ُ ) 277مـ طمدي٨م صمقسم٤من ،وىم٤مل اًمِمٞم إًمٌ٤مين ذم صحٞمح
اسمـ ُم٤مضمف :صحٞمح.

آداب المشي إلى الصالة
ِ
ِ
ِ
لم اًمٜمَّ ِ
ُُم ًْ ِٚم ٍؿَ ،أ ْو إِ ْص ٍ
اًمّم ْق ِم
الح َسم ْ َ
ؼم ُيم ُْؿ سمِ َخ ْ ِػم َأ ْقم َامًم ُٙم ُْؿَ ،وسمِ َ٠م ْوم َْم َؾ ُم ْـ َد َر َضم٤مت ُّ
َّ٤مس)ً :م٘مقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :أَٓ ُأ ْظم ِ ُ
لمَ :وم٢مِ َّن َومً٤مد َذ ِ
واًمّمالَ َِة ،إِصالََح َذ ِ
ات ا ًْمٌ ِ ِ
ات ا ًْم ٌَ ْ ِ
احل٤مًمِ َ٘م ُ٦مش  ،صححف اًمؽمُميذي ،وىمقًميفَ ( :و َىم َ
محَيدُُ  :ا ِّشم ٌَي٤م ُع
ي٤مل َأ ْ َ
َ َ
ْ ُ
َ َّ
لم ه َل ْ َ
َْ
اجلٜمََ٤م َز ِة َأ ْوم َْم ُؾ ُِمـ اًمّم ِ
الة) ،أي إن اشمٌ٤مع اجلٜم٤مزة أومْمؾ ُمـ صالة اًمتٓمقع ،وقمـ ؿميٞم اإلؾميالم :أن إومٕمي٤مل يٗمْميؾ
َ َّ
َْ
( )517

سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض سمحً٥م اظمتالف احل٤مل ،ومٕمٜمدُم٤م حيي اًمٌمء ،وم٤محل٤مل شم٘مت

ومٕمٚمف ،ومٛمثالً :إذا طميت اجلٜم٤مزة وم٠مومْميؾ

إومٕم٤مل أن شمِمٞمٕمٝم٤م وشمّمكم قمٚمٞمٝم٤م ،وإذا طميت صالة اًمٙمًقف وم٠مومْمؾ إقمامل صالة اًمٙمًقف ،وإذا ضم٤مءت اًمٕمنم
إول ُمـ ذي احلج٦م وم٠مومْمؾ إقمامل إقمامل اعمنموقم٦م ومٞمٝم٤م ..وهٙمذا يمؾ سمحً٥م احل٤مًم٦م.
ِ
ِ ِ
٤مو ُتَ :وم َّمدََ َىم ُ٦م َىم ِر ٍ
ي٥م ُحم ْتَ ٍ
اًمّميدََ َىم ِ٦م
َ٤مج َأ ْوم َْم ُؾ ُم ْـ قمتْ ٍْؼَ ،و ُه َق َأ ْوم َْم ُؾ ُم َـ َّ
ىم٤مل اًمِمٞم –رمحف اهللَ ( :و َُم٤م َيتَ َٕمدََّّ ى َٟم ْٗم ُٕم ُف َيتَ َٗم َ
َقم َغم َأ ْضمٜمٌََِ ٍّل ،إَِّٓ ِذم َز َُم ِـ َجم َ٤م َقم ٍ٦مُ ،صم َّؿ َطم ٌّ٩م).
ِ
اًمّمدََ َىم ِ٦م َقم َغم َأ ْضمٜمٌََِ ٍّل)ٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -عم٤م ؾم٠مًمتف زيٜم٥م
ىمقًمفَ ( :أ ْوم َْم ُؾ ُم َـ َّ
قمٌد يزقمؿ أن صدىمتل شمٙمقن ًمف ،وم٘م٤ملَٟ « :م َٕم ْؿ ،إِ َّن َصدََ َىمتَ َِؽ َقم َٚم ْٞم ِفش  ،أي :دمقز قمغم زوضمٝم٤م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد -ريض
اهلل قمٜمف -وهل ُمً٠مًم٦م ذم اًمزيم٤مة :هؾ دمقز ًمٚمزوج أم ٓ؟ وىمقًمف( :إَِّٓ ِذم َز َُم ِـ َجم َ٤م َقم ٍ٦م) ،ومٗمل زُمـ اعمج٤مقم٦م أومْمؾ إقمامل
( )518

وىم٤مًمي٧م :إن اسميـ أم

( )519

اًمّمدىم٦مٕ :ن احل٤مل ي٘مت

ذًمؽ ،وىمقًمفُ ( :صم َّؿ َطم ٌّ٩م) ،وم٤محل٩م ي٠ميت سمٕمد اًمّمدىم٦م ذم إومْمٚمٞم٦م.

( )517صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 27548أسمق داود :يمت٤مب إدب ،سم٤مب ذم إصالح ذات اًمٌلم ( ،)4919اًمؽمُمذي :يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م
واًمرىم٤مئؼ واًمقرع ،سم٤مب ُمٜمف ( ) 2549وىم٤مل اًمؽمُمذي :طمدي٨م صحٞمحُ ،مـ طمدي٨م أيب اًمدرداء ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 518زيٜم٥م سمٜم٧م ُمٕم٤موي٦م ،وىمٞمؾ :سمٜم٧م أيب ُمٕم٤موي٦م ،وىمٞمؾ :سمٜم٧م قمٌد اهلل سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ قمت٤مب سمـ إؾمٕمد سمـ هم٤مضة سمـ طمٓمٞمط سمـ ىمز -وهق
صم٘مٞمػ  -اًمث٘مٗمٞم٦م اُمرأة قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد .هل٤م صحٌ٦م ،وىمٞمؾ :اؾمٛمٝم٤م رائٓم٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 947 :شمرع٦م  ،)3326واإلص٤مسم٦م (684/7
شمرع٦م .)11251
(ُ )519متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب اًمزيم٤مة قمغم اًمزوج وإيت٤مم ذم احلجر (ُ ،) 1466مًٚمؿ :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ومْمؾ اًمٜمٗم٘م٦م
واًمّمدىم٦م قمغم إىمرسملم واًمزوج وإوٓد (ُ )1444مـ طمدي٨م زيٜم٥م اُمرأة قمٌد اهلل ،سمٜمحقه.

آداب المشي إلى الصالة
اًمؽم ُِم ِ
َس َُم ْر ُومق ًقم٤مَُ « :م ْـ َظم َر َج ِذم َـم َٚم ِ
ىم٤ملَ ( :و َقم ْـ َأ َٟم ٍ
٥م ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َوم ُٝم َق ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللِ َطمتََّّيك َي ْر ِضمي َعش َ ،ىم َ
يذ ُّيَ :طم ًَي ٌـ
ي٤مل ِّ ْ
( )524

ي٥م).
َهم ِر ٌ
اًمدًمٞمؾ قمغم أن اًمّمدىم٦م أومْمؾ ُمـ احل٩م ،أطم٤مدي٨م يمثػمة ُمٜمٝم٤م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َّن ا ْسم َـ آ َد َم إِ َذا
٤مت ا ْٟم َ٘م َٓمع َقمٛم ُٚمف إَِّٓ ُِمـ َصمالَ ٍ
َثَ :و ًَم ٍد َص٤مًمِ ٍح َي ِد ُقمق ًَم ُفَ ،أ ْو َصدََ َىم ٍ٦م َضم ِ
٤مر َي ٍ٦مَ ،أ ْو َقم ْٚم ٍؿ ُيٜمْتَ َٗم ُع سمِ ِفش .
َُم َ
ْ
َ َ ُ
( )521

ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿَّ :سملم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اعمٞم٧م ىمد ي٠مشمٞمف همػم هذه إُمقر ،يمام ذم طمدي٨م اعمرأة اخلثٕمٛمٞم٦م
اًمتل أرادت أن َت٩م قمـ واًمده٤م ،وم٤محل٩م واًمٕمٛمرة وُم٤م ذم طمٙمٛمٝمام يّمؾ صمقاسمف ًمٚمٛمٞم٧م ،وُمع ذًمؽ ذيمر اًمٜمٌيل -صيغم اهلل
إؿمٕم٤مرا إمم أن أومْمؾ إقمامل هذه إُمقر اًمثالصم٦م قمـ اعمٞمي٧م ،وم٤مًمّميدىم٦م قميـ اعمٞمي٧م
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هذه إُمقر اًمثالصم٦م:
ً
أومْمؾ ُمـ احل٩م واًمٕمٛمرة قمٜمف ،إن يم٤من ىمد طم٩م أو اقمتٛمر طمج٦م اإلؾمالم.
نم ِذي ِْ
٤مد ،و َأ َّٟمف َٟمَقع ُِمٜمْف .و َىم َ٤ملِ :
اًمِمٞم ُ َ :شمٕم ُّٚمؿ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ و َشمٕم ِٚمٞمٛمف يدْْ ُظم ُؾ ِذم ِْ ِ
٤مب َقم ْ ِ
احل َّج ِ٦م سمِ٤م ًْم ِٕمٌَي٤م َد ِة
اؾمتٞم َٕم ُ
اجل َٝم َ ُ ْ ٌ ُ َ
َ ْ َُُ
ىم٤ملَ ( :ىم َ٤مل َّ ْ
ْ
َ ُ
ًَمٞمالً وهن٤مرا َأ ْوم َْم ُؾ ُِمـ ِْ ِ ِ
٥م ومِ ِٞمف َٟم ْٗم ًُ ُف َو َُم٤م ًُم ُف).
اجل َٝم٤مد ا ًَّمذي َمل ْ َي ْذ َه ْ
َ
ْ َ ََ ً
احلٜم٤مسمٚم٦م إذا أـمٚم٘مقا ًمٗمظ اًمِمٞم هٙمذا ،وم٢مهنؿ يٕمٜمقن سمف :ؿمٞم اإلؾمالم اسميـ شمٞمٛمٞمي٦م -رمحيف اهلل شمٕمي٤ممم -وظميذ هيذه
دائام ،وًمٙمـ إذا رأي٧م ذم يمت٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م يمٚمٛم٦م اًمِمٞم  ،ومي٢مهنؿ يٕمٜميقن سميف :اًمِميٞم أسمي٤م إؾميح٤مق اًمِميػمازي ،
اًم٘م٤مقمدة ً
( )522

( ) 524وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب ومْمؾ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ( ) 2647وىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ همري٥م ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ ؾمٜمـ
اًمؽمُمذي :وٕمٞمػ.
( ) 521أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمقصٞم٦م ،سم٤مب ُم٤م يٚمحؼ اإلٟمً٤من سمٕمد ووم٤مشمف (ُ )1631مـ طمدي٨م أيب هريرة.
( ) 522اًمِمٞم  ،اإلُم٤مم ،اًم٘مدوة ،اعمجتٝمد ،ؿمٞم اإلؾمالم ،أسمق إؾمح٤مق ،إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمٗمػموزآسم٤مدي ،اًمِمػمازي ،اًمِم٤مومٕملٟ ،مزيؾ سمٖمداد،
ىمٞمؾً :م٘مٌف ع٤مل اًمديـُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم وصمالث ُمئ٦م .رطمؾ اًمٜم٤مس إًمٞمف ُمـ اًمٌالد ،وىمّمدوه ،وشمٗمرد سم٤مًمٕمٚمؿ اًمقاومر ُمع اًمًػمة
اجلٛمٞمٚم٦م ،واًمٓمري٘م٦م اعمروٞم٦م .ضم٤مءشمف اًمدٟمٞم٤م ص٤مهمرة ،وم٠مسم٤مه٤م ،واىمتٍم قمغم ظمِمقٟم٦م اًمٕمٞمش أي٤مم طمٞم٤مشمف .صٜمػ ذم إصقل واًمٗمروع واخلالف
واعمذه٥م ،ويم٤من زاهدا ،ورقم٤مُ ،متقاوٕم٤م ،فمريٗم٤م ،يمريام ،ضمقادا ،ـمٚمؼ اًمقضمف ،دائؿ اًمٌنمُ ،مٚمٞمح اعمح٤مورةً .مف" :اعمٝمذب" ،و"اًمٚمٛمع" .شمقذم
سمٌٖمداد ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمٌٕملم وأرسمع ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 452/18شمرع٦م  ،)237وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( 215 /4شمرع٦م .)357

آداب المشي إلى الصالة
ص٤مطم٥م اعمٝمذب ،وأُم٤م وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م وم٢مهنؿ إذا أـمٚم٘مقا اًمِمٞم وم٢مهنؿ يٕمٜمقن سمف :اًمِمٞم أسم٤م حمٛمد سمـ أيب زيد اًم٘مػمواين ،
( )523

ص٤مطم٥م اًمٜمقادر واًمزي٤مدات.
اجلٝم ِ
ِ
ِ
٤مد) ،أي :أٟمف ٟمقع ُمٜمفٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذيمير أٟميف ذم
ٞمٛم ُف َيدْْ ُظم ُؾ ِذم ِْ َ
وىمقًمفَ ( :شم َٕم ُّٚم ُؿ ا ًْمٕم ْٚم ِؿ َو َشم ْٕمٚم ُ
ِ
نم ِيم َ ِ ِ
ؾمٌٞمؾ اهلل ،وىم٤مل« :ضم ِ
٤مب َقم ْ ِ
٤مهدُُ وا اعمُْ ْ ِ
نمي) ،أي :ىمي٤مل
اؾميتٞم َٕم ُ
َ
لم سمِ َ٠م ًْمًٜمََت ُٙم ُْؿش  ،وهذا يٙمقن سم٤مًمٕمٚمؿ ،وىمقًمفَ ( :و َىم َ٤ملْ :
احلج ِ٦م سمِ٤م ًْم ِٕمٌ٤مد ِة ًَمٞمالً وهن٤مرا َأ ْوم َْم ُؾ ُِمـ ِْ ِ ِ
ِ
ؿمٞم اإلؾمالم( ،اؾمتِٞمٕم٤مب َقم ْ ِ ِ
٥م ومِ ِٞمف َٟم ْٗم ًُ ُف َو َُم٤م ًُم ُف)ٕ :ن
اجل َٝم٤مد ا ًَّمذي َمل ْ َي ْذ َه ْ
َ
نم ذي ْ َّ
ْ َ ُ
َ َ ْ َ ََ ً
ِ
اًمّم٤مًمِ ُح ومِ ِٞمٝم َّـ َأ ْوم َْم ُؾ ُِم ْـ َه ِذ ِه إَ َّيي٤م ِم
احل٤مل ي٘مت هذا إُمر ،واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَُ « :م٤م ُم ْـ َأ َّي٤م ٍم ا ًْم َٕم َٛم ُؾ َّ
نمش ،ىم٤مًمقا :وٓ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،ىم٤ملَ « :وَٓ ِْ
ا ًْم َٕم ْ ِ
اجل َٝم٤م ُد ِذم َؾم ٌِ ِ
ٞمؾ اهللِِ ،إَِّٓ َر ُضم ٌؾ َظم َر َج ِسمٜمَ ْٗم ًِ ِف َو َُم٤مًمِ ِفَ ،و َمل ْ َي ْر ِضم ْع ُِم ْـ َذًمِ َؽ
ٌم ٍءش .
ِسم َ ْ
( )524

( )525

٥م ا ًَّم ِذي ومِ ِٞمف ،وًمِتِ ْٚم َؽ اعمَ َِم ِ
٤مقم ِرَ ،وومِ ِٞمف َُم ِْمي َٝمدٌٌ ًَمي ْٞم َس ِذم ِ
ر ٌءً :مِٚمتَّ َٕم ِ
اإل ْؾميال ِم ُِمثْ ُٚمي ُف
ىم٤ملَ ( :و َقم ْـ َأ ْ َ
َ
محَدََ ًَ :م ْٞم َس ُي ِْمٌِ ُف ْ َ
احل َّ٩م َ ْ
٤مك اعمَ ِ
َقم ِِم َّٞم ُ٦م َقم َر َوم َ٦مَ ،وومِ ِٞمف إِ ْهن َ ُ
٤مل َوا ًْم ٌَدََ ِن).
وهذه رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد ،وًمٕمٚمٝم٤م حمٛمقًم٦م قمغم أن احل٩م ذم وىمتف أومْمؾ ،سم٤مقمتٌ٤مر َُمـ يم٤من يريد أن يتخػم سملم احل٩م
واًمّمدىم٦م ،وم٢من احل٩م ذم وىمتف ًمٚمٛمًتٓمٞمع أومْمؾ ُمـ اًمّمدىم٦م سماملً :مدًٓم٦م احل٤مل ،وىمقًمف( :وومِ ِ
ٞميف َُم ِْمي َٝمدٌٌ ) ،أيً :ميٞمس ذم
َ

( ) 523اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اًم٘مدوة اًمٗم٘مٞمف ،قم٤ممل أهؾ اعمٖمرب ،أسمق حمٛمد ،قمٌد اهلل سمـ أيب زيد ،اًم٘مػمواين اعم٤مًمٙمل ،وي٘م٤مل ًمفُ :م٤مًمؽ اًمّمٖمػم .يم٤من أطمد ُمـ سمرز
ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ .ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض :طم٤مز رئ٤مؾم٦م اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ،ورطمؾ إًمٞمف ُمـ إىمٓم٤مر وٟمج٥م أصح٤مسمف ،ويمثر أظمذون قمٜمف ،وهق اًمذي
خلص اعمذه٥م ،وُمأل اًمٌالد ُمـ شمقاًمٞمٗمف .شمٗم٘مف سمٗم٘مٝم٤مء اًم٘مػموان .يم٤من -رمحف اهلل -قمغم ـمري٘م٦م اًمًٚمػ ذم إصقل ٓ ،يدري اًمٙمالم ،وٓ يت٠مول.
شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامٟملم وصمالث ُمئ٦مُ .مـ أهؿ ُمّمٜمٗم٤مشمف" :اًمٜمقادر واًمزي٤مدات" .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 14/17شمرع٦م  ،)4اًمديٌ٤مج اعمذه٥م
( 427/1شمرع٦م .)11
( )524صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ) 12555واًمٚمٗمظ ًمف ،وأسمق داود :يمت٤مب اجلٝم٤مد ،سم٤مب يمراهٞم٦م شمرك اًمٖمزو ( ،)2544واًمٜمً٤مئل :يمت٤مب
اجلٝم٤مد ،سم٤مب وضمقب اجلٝم٤مد (ُ )3496مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ -ريض اهلل قمٜمف ،-وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )525صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 1968أسمق داود :يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب ذم صقم اًمٕمنم ( ،) 2438اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب صٞم٤مم
اًمٕمنم ( ،) 1727ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمحُ .مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس  .وأصٚمف ذم اًمٌخ٤مري.
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٤مك اعمَ ِ
اإلؾمالم ُمثٚمف ،وهق قمِمٞم٦م قمروم٦م ،ومٝمذا هق اعمِمٝمد ،وىمقًمفَ ( :وومِ ِٞمف إِ ْهن َ ُ
٤مل َوا ًْم ٌَدََ ِن) ،ومٝمق قمٌ٤مدة ُم٤مًمٞم٦م وسمدٟمٞم٦م ُم ًٕم٤م ،ومٙم٤من
أومْمؾ ُمـ اًمّمدىم٦م.
وقمـ أيب أُم٤مُم٦م

( )526

يق ِم َوم٢مِ َّٟمَّي ُف َٓ
٤مًمّم ْ
أن رضمالً ؾم٠مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :أي إقمامل أومْمؾ؟ ىم٤ملَ « :قم َٚمٞمْ َؽ سمِ َّ

ُِمثْ َؾ ًَم ُفش  ،رواه أمحد وهمػمه سمًٜمد طمًـ.
( )527

٤ملً :مِ ِٗمٕم ِؾ اًمٜمٌََِّّل -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾمي َّٚمؿ -و ُظم َٚم َٗم ِ٤مئ ِ
ِ ٍ
يف سمِ َح ًَ ِ
ىم٤ملَ ( :و َىم َ٤مل َّ
ي٥م
ْ َ َ َ َ
ِّ َ
اًمِمٞمْ ُ َ :ىمدْْ َي ُٙمُق ُن ُيم ُُّؾ َواطمد َأ ْوم َْم َؾ ِذم َطم ٍ ْ
يغم اًمّم ِ
محَيدُُ َوم ِْميٞم َٚم َ٦م ا ًْم ِٗم ْٙم ِ
محَدََ  :ا ْٟم ُٔم ْر َُم٤م ُه َق َأ ْصي َٚم ُح ًمِ َ٘م ْٚمٌِ َ
يالة
يح َأ ْ َ
٤مضم ِ٦م َواعمَ ّْم َٚم َح ِ٦مَ ،و ُِمثْ ُٚم ُف َىم ْق ُل َأ ْ َ
ْير َقم َ َّ
يؽ َوم٤م ْوم َٕم ْٚمي ُفَ .و َر َّضم َ
احل َ
َْ
ِ
يح ِ
اًمّمدََ َىم ِ٦مَ ،وم َ٘مدْْ َيتَ ََق َّضم ُف ُِمٜمْ ُف َأ َّن َقم َٛم َؾ ا ًْم َ٘م ْٚم ِ
٤مب َقم َٛم ُ
يق ِار ِحَ ،و ُي َ١م ِّييدُُ ُه
اجل َ
اجل َق ِار ِحَ ،و َأ َّن ُُم َرا َد إَ ْص َ
َو َّ
يؾ ْ َ
٥م َأ ْوم َْم ُؾ ُم ْـ َقم َٛم ِؾ ْ َ

ِ
اإل ِ
احل٥م ِذم اهللِ وا ًْميٌ ْٖم ُْض ِذم اهللِش  ،وطم ِ
يد ُ
َطم ِد ُ
ي٥م ِذم اهللِ
ي٨مَ « :أ ْو َصم ُ
ييامن َأ ْن َُت َّ
َ َ
َ ُ
٥م إَ ْقم َام ِل إِ َمم اهللُِِّ ُ ْ :
ي٨مَ « :أ َطم ُّ
يرى ِ َ
يؼ ُقم َ
َو ُشم ٌْ ِٖم َض ِذم اهللِش) .
( )528
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اًمِمٞمْ ُ ) ،أي :اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،وىمقًمفَ ( :أ ْوم َْم َؾ ِذم َطم ٍ
ىمقًمفَ ( :و َىم َ٤مل َّ
٤مل) ،هذه اًم٘م٤مقمدة ذيمرٟم٤مه٤م ،وهل أن شمٗم٤مويؾ إقميامل
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمّميدََ َىم ِ٦م) ،ىمي٤مًمقا
اًمّميالة َو َّ
خيتٚمػ سم٤مظمتالف احل٤مل ،وُمً٠مًم٦م اًمتٗمٙمر ،عم٤م ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد( :إِ َّن َومْمٞم َٚم َ٦م ا ًْمٗم ْٙم ِْر َأ ْوم َْم ُؾ ُم َـ َّ
اعمراد سم٤مًمٗمٙمر :ومٕمؾ اًم٘مٚم٥م ،وم٢من إومٕم٤مل صمالصم٦م :أومٕم٤مل ًمٚم٘مٚمقب ،وأومٕم٤مل ًمألًمًٜم٦م ،وأومٕم٤مل ًمٚمجقارح ،وأومٕمي٤مل اجليقارح
ُمٕمرووم٦م وحمًقؾم٦م ،وأُم٤م أومٕم٤مل اًمٚمً٤من ومٝمل اًمٙمالم ،وأُم٤م أومٕم٤مل اًم٘مٚميقب ومٝميل :احلي٥م واًميٌٖمض ،واًميقٓء واًميؼماء،
واعمٕم٤مداة واعم١ماظم٤مة ،واًمتقيمؾ قمغم اهلل -قمز وضمؾ -وآقمتامد قمٚمٞمف ..وٟمحق ذًمؽ ،وأُم٤م اإليامن سم٤مهلل -قمز وضمؾ -ومٝمذا هق

( ) 526صدي سمـ قمجالن سمـ وه٥م ،أسمق أُم٤مُم٦م اًمٌ٤مهكم .همٚمٌ٧م قمٚمٞمف يمٜمٞمتف .شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وصمامٟملم ،وهق اسمـ إطمدى وشمًٕملم ؾمٜم٦م ،وي٘م٤ملُ :م٤مت ؾمٜم٦م
ؾم٧م وصمامٟملم .ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م :يم٤من أسمق أُم٤مُم٦م اًمٌ٤مهكم آظمر ُمـ سم٘مل سم٤مًمِم٤مم ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .اٟمٔمر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 348 :شمرع٦م  ،)1227واإلص٤مسم٦م ( 424 /3شمرع٦م .)4463
( )527صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 22276واًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب ذيمر آظمتالف قمغم أيب ص٤مًمح ذم هذا احلدي٨م ( ،)2224وىم٤مل
إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمٜمً٤مئل :صحٞمح.
( )528وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 21343أسمق داود :يمت٤مب اًمًٜم٦م ،سم٤مب جم٤مٟمٌ٦م أهؾ إهقاء وسمٖمْمٝمؿ (ُ )4599مـ طمدي٨م أيب ذر ،وىم٤مل
إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود :وٕمٞمػ.
( )529طمًـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد (ُ ) 18524مـ طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب ،سمٜمحقه ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع ( :)2449طمًـ.
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اًمتّمديؼ ،ومٕمٜمدُم٤م ي٘مقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م :إن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ ،يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ،أي :يزيد سم٠مومٕم٤مل اًم٘مٚمقب وسم٠مومٕم٤مل
إًمًٜم٦م وسم٠مومٕم٤مل اجلقارح ُم ًٕم٤م.
وآيمد اًمتٓمقع اًمٙمًقف صمؿ اًمقشمر صمؿ ؾمٜم٦م اًمٗمجر  ،صمؿ ؾمٜم٦م اعمٖمرب  ،صمؿ سم٘مٞم٦م اًمرواشمي٥م  ،ووىمي٧م صيالة اًميقشمر سمٕميد
اًمٕمِم٤مء إمم ـمٚمقع اًمٗمجر  ،وإومْمؾ آظمر اًمٚمٞمؾ عمـ وصمؼ سم٘مٞم٤مُمف  ،وإٓ أوشمر ىمٌؾ أن يرىمد وأىمٚمف ريمٕم٦م وأيمثره إطمدى قمنمة
 ،وإومْمؾ أن يًٚمؿ ُمـ ريمٕمتلم صمؿ يقشمر سمريمٕم٦م وإن ومٕمؾ همػم ذًمؽ َم٤م صح قمـ اًمٜمٌل  ومحًـ  ،وأدٟمك اًمٙمامل صمالث
 ،وإومْمؾ سمًالُملم وجيقز سمًالم واطمد  ،وجيقز يم٤معمٖمرب .
واًمًٜمـ اًمراشمٌ٦م قمنم  ،وومٕمٚمٝم٤م ذم اًمٌٞم٧م أومْمؾ وهل ريمٕمت٤من ىمٌؾ اًمٔمٝمر وريمٕمت٤من سمٕمده٤م وريمٕمتي٤من سمٕميد اعمٖميرب
وريمٕمت٤من سمٕمد اًمٕمِم٤مء وريمٕمت٤م اًمٗمجر .
وخيٗمػ ريمٕمتل اًمٗمجر وي٘مرأ ومٞمٝمام سمًقريت اإلظمالص  ،أو ي٘ميرأ ذم إومم سم٘مقًميف شمٕمي٤ممم  :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ
اًمٌ٘مرة 136 :أي٦م  ،اًمتل ذم اًمٌ٘مرة ،
وذم اًمث٤مٟمٞم٦م  :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ آل قمٛمران 64 :أي٦م وًمف ومٕمٚمٝم٤م رايمٌ ً٤م .
وٓ ؾمٜم٦م ًمٚمجٛمٕم٦م ىمٌٚمٝم٤م وسمٕمده٤م ريمٕمت٤من أو أرسمع  ،ودمزيء اًمًٜم٦م قمـ َتٞم٦م اعمًجد  ،ويًـ ًمف اًمٗمّمؾ سملم اًمٗمرض
واًمًٜم٦م سمٙمالم أو ىمٞم٤مم حلدي٨م ُمٕم٤موي٦م  ،وُمـ وم٤مشمف رء ُمٜمٝم٤م اؾمتح٥م ًمف ىمْم٤مؤه ويًتح٥م أن يتٜمٗمؾ سملم إذان واإلىم٤مُم٦م
.
واًمؽماويح ؾمٜم٦م ؾمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل  ، وومٕمٚمٝم٤م ع٤مقم٦م أومْمؾ وجيٝمر اإلُم٤مم سم٤مًم٘مراءة ًمٜم٘مؾ اخلٚمػ قمـ اًمًٚمػ ويًٚمؿ
ُمـ يمؾ ريمٕمتلم حلدي٨م ( َصالَ ُة اًم َّٚمٞمْ ِؾ َُمثْٜمََك َُمثْٜمََك ) ووىمتٝم٤م سمٕمد اًمٕمِم٤مء وؾمٜمتٝم٤م ىمٌؾ اًمقشمر إمم ـمٚمقع اًمٗمجر ويقشمر سمٕمده٤م
اضم َٕم ُٚمقا آ ِظم َر َصالشمِ ُٙم ُْؿ سمِ٤مًم َّٚمٞمْ ِؾ ِو ْشمْر ًا ) وم٢من أطم٥م ُمـ ًمف هتجد ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم
وم٢من يم٤من ًمف هتجد ضمٕمؾ اًمقشمر سمٕمده ًم٘مقًمف ْ ( : 
ٍْم َ ِ
اإل َُم٤م ِم َطمتََّّك َيٜمْ َ ِ
ىم٤مم إذا ؾمٚمؿ اإلُم٤مم ومج٤مء سمريمٕم٦م ًم٘مقًمف َُ ( : م ْـ َىم٤م َم َُم َع ْ ِ
٥م ًَم ُف ِىمٞمَ٤م ُم ًَمٞمْ َٚم ٍ٦م ) صححف اًمؽمُمذي .
ف ُيمُت َ
قفُ ،صم َّؿ ا ًْم ِق ْشم ُْرُ ،صم َّؿ ُؾمٜمَّ ُ٦م ا ًْم َٗم ْج ِرُ ،صم َّؿ ُؾمٜمَّ ُ٦م اعمَ ْٖم ِْر ِ
ب).
ىم٤مل اًمِمٞم َ ( :وآ َيمدُُ اًم َّت َٓم ُّق ِعِ :ا ًْم ُٙم ًُُ ُ
أي أومْمؾ صٚمقات اًمًٜم٦م اًمٙمًقفٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -م٤م يمًٗم٧م اًمِمٛمس إٓ صياله٤م ،وىمقًميف:
( ُصم َّؿ ا ًْم ِق ْشم ُْر) ،واًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن :صمؿ آؾمتً٘م٤مء صمؿ اًمؽماويح صمؿ اًمقشمر ،ومٞم٘مدُمقن آؾمتً٘م٤مء أو اًمؽماويح قمغم اًمقشمرً ،مٙميـ
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اًمِمٞم ذيمر اًمقشمر ُمٌ٤مذة ،ىم٤ملُ ( :صم َّؿ ا ًْم ِق ْشم ُْر)ٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -مل يؽميمٝمي٤م :حليدي٨م قم٤مئِمي٦م -ريض اهلل
دائام ،وذيمر أهن٤م « َظم ْ ٌػم ُِم َـ اًميدُُّّ ْٟم َٞم٤م َو َُمي٤م
قمٜمٝم٤م ُ ( ،صم َّؿ ُؾمٜمَّ ُ٦م ا ًْم َٗم ْج ِر)ٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من حي٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م ً
ومِٞم َٝم٤مش  ،ىم٤ملُ ( :صم َّؿ ُؾمٜمَّ ُ٦م اعمَ ْٖم ِْر ِ
ب)ٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -واًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا حي٤مومٔمقن قمغم اًمّمالة اًمتل شمٙمقن
( )534
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سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ،صمؿ سم٘مٞم٦م اًمرواشم٥م اًمًٜمـ اًمتل ؾمٞم٠ميت ذيمره٤م.
الة ا ًْم ِقشم ِْر سمٕم ا ًْم ِٕم َِم ِ
٤مء إِ َمم ُـم ُٚمق ِع ا ًْم َٗم ْج ِر).
ىم٤ملَ ( :و َو ْىم ُ٧م َص ِ ْ َ ْ َدَ
اًمقشمر هق اًمريمٕم٦م ومام زاد ،ووىمتف ُمـ سمٕمد صالة اًمٕمِم٤مء ،ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟميف
ىم٤مل« :ا ًْم ِقشمْر سملم ا ًْم ِٕم َِم ِ
٤مء إِ َمم ُـم ُٚمق ِع ا ًْم َٗم ْج ِرش  ،ومدًمٜم٤م قمغم أن اًمقشمر ٓ يّمح أن يٙمقن ىمٌؾ اًمٕمِمي٤مء ،وقميغم ذًميؽ ومٝمٜمي٤مك
ُْ َْ َ
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ُمً٠مًمت٤من:
ىمدَّ م صالة اًمٕمِم٤مء ع ًٕم٤م ُمع اعمٖمرب ضم٤مز ًمف أن يقشمر ،وًمق مل يدظمؾ وىمي٧م اًمٕمِمي٤مء ،وهيق
اعمً٠مًم٦م إومم :أن اعمرء ًمق َّ
همٞم٤مب اًمِمٗمؼ إمحرٕ :ن اًمقىم٧م ُمتٕمٚمؼ هٜم٤م سم٤مًمّمالةُ ،مثؾ :وىم٧م اًمٜمٝمل ،وم٢من وىم٧م اًمٜمٝمل اًمذي سمٕميد اًمٕمٍميُ ،متٕمٚميؼ
ومٛمـ عع اًمٔمٝمر ُمع اًمٕمٍم عع شم٘مديؿ وم٢من وىم٧م اًمٜمٝمل يٙمقن ذم طم٘مف
سم٤مًمّمالة قمغم اًمّمحٞمح ،وهق ُمِمٝمقر اإلُم٤مم أمحدَ ،
ىمد سمدأ ،وٓ ينمع ذم طم٘مف اًمّمالة إمم دظمقل وىم٧م اعمٖمرب ،ومٝمٜم٤م وىم٧م اًمٜمٝميل ُمتٕمٚميؼ سم٤مًمّميالة ووىمي٧م اًميقشمر ُمتٕمٚميؼ
سم٤مًمّمالة.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن اًمٗم٘مٝم٤مء ومرىمقا سملم اًمقشمر وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،وم٘م٤مًمقا :إن ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ يٌدأ ُمـ همٞم٤مب اًمِمٛمس ،وم٤مًمّمالة اًمتل
شمٙمقن سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء -اًمتل ورد ومٞمٝم٤م اًمٗمْمؾ -داظمٚم٦م ذم قمٛمقم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ.
ىم٤مل اًمِمٞم ( :وإَ ْوم َْم ُؾ ِ
آظم ُر اًم َّٚم ْٞم ِؾ عمَِ ْـ َو َصم َؼ سمِ ِ٘م َٞم ِ٤مُم ِفَ ،وإَِّٓ َأ ْو َشم ََر َىم ٌْ َؾ َأ ْن َي ْر ُىمدََ ).
َ

( ) 534أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب ضم٤مُمع صالة اًمٚمٞمؾ وُمـ ٟم٤مم قمٜمف أو ُمرض (.)746
( )531أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤م ب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب ريمٕمتل ؾمٜم٦م اًمٗمجر واحل٨م قمٚمٞمٝم٤م وختٗمٞمٗمٝم٤م (ُ )725مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.
( ) 532وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اًمقشمر ( ،) 1418اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ اًمقشمر ()452
وىم٤مل اًمؽمُمذي :طمدي٨م همري٥م ،اسمـ ُم٤مضم٦م :يمت٤مب إىم٤مُم ٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمقشمر (ُ ) 1168مـ طمدي٨م ظم٤مرضم٦م سمـ طمذيٗم٦م،
وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
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شمٙمٚمؿ اًمِمٞم قمـ وىم٧م ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،وأن ًمف أرسمع درضم٤مت ُمـ طمٞم٨م أومْمٚمٞم٦م اًمقىم٧م ،وم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ًمف أومْمٚمٞم٦م سم٤مقمتٌي٤مر
اًمقىم٧م ،وًمف أومْمٚمٞم٦م سم٤مقمتٌ٤مر قمدد اًمريمٕم٤مت ،وًمف أومْمٚمٞم٦م سم٤مقمتٌ٤مر اهلٞمئ٦م ..وٟمحيق ذًميؽ ،وأن ٟميذيمر أومْميٚمٞمتف سم٤مقمتٌي٤مر
اًمقىم٧م ،ىم٤مًمقا :أومْمؾ أوىم٤مت ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،هق اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ ،وأن يًٌؼ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ٟمقم ،وأن يٚمح٘ميف ٟميقم :عمي٤م
ِ ِ
ػ
اًمّمٞمَ٤م ِم ِصٞمَ٤م ُم َد ُاو َدَ :يمَ٤م َن َيٜمََ٤م ُم ٟمِ ّْم َ
صمٌ٧م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :أ ْوم َْم ُؾ ا ًْم٘مٞمَ٤م ِم ىمٞمَ٤م ُم َد ُاو َدَ ،و َأ ْوم َْم ُؾ ِّ
اًم َّٚمٞمْ ِؾَ ،و َي ُ٘مق ُم ُصم ُٚمثَ ُفَ ،و َيٜمََ٤م ُم ُؾمدُُ َؾم ُفش  ،ويم٤من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إذا ىم٤مم اًمٚمٞمؾ رىميد رىميدةَ ،مي٤م ييدل قميغم أن
( )533

أومْمؾ اًم٘مٞم٤مم ُم٤م ؾمٌ٘مف ٟمقم ،وحل٘مف ٟمقم ،ومٞمٙمقن هٜم٤م ىمٞم٤مم اعمرء ٕضمؾ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وم٘مطً ،مٞمس ٕضمؾ صالة اًمٗمجر وُم٤م يتٌٕمٝم٤م
ُمـ أقمامل اًمدٟمٞم٤م.
يز
صمؿ يٚمٞمف ذم إومْمٚمٞم٦م ُم٤م يم٤من ذم صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ ،ومل يٚمح٘مف ٟمقم :حلدي٨م اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ« :إِ َّن اهللَ َ -قم َّ
وضم َّؾ -يتَٜمَ ََّز ُل ِذم اًمثُّ ُٚم ِ
٨م إَ ِظم ِػم ُِم َـ اًم َّٚمٞمْ ِؾ َومٞمَ ُ٘م ُ
قلَ :ه ْؾ ُِم ْـ َؾم ِ٤مئ ٍؾ َوم ُ٠م ْقمٓمِٞمَ ُفش ...احلدي٨م .
َ
َ َ
( )534

صمؿ يٚمٞمف ذم إومْمٚمٞم٦م اًمدرضم٦م اًمث٤مًمث٦م ،وهق ُم٤م يم٤من ىمٌؾ اًمٜمقم :أن يٙمقن ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ىمٌؾ اًمٜمقم :حليدي٨م أيب هرييرة -
ريض اهلل قمٜمفَ « :أوص ِ٤مين َظم ِٚم ِٞمكم سمِثَالَ ٍ
َثش ..وذيمر ُمٜمٝم٤مَ « :و َأ ْن ُأوشمِ َر َىم ٌْ َؾ َأ ْن َأ َٟمَ٤م َمش .
ْ َ
( )535

اًمدرضم٦م اًمراسمٕم٦م وإظمػمة ،وهق أن يٙمقن قم٘م٥م صالة اًمٕمِم٤مء ُمٌ٤مذة.
ِ
نم َة).
ىم٤ملَ ( :و َأ َىم ُّٚم ُف َر ْيم َٕم ٌ٦مَ ،و َأ ْيمثَ ُر ُه إ ْطمدََ ى َقم ْ َ
ي٤مف َأ َطميدُُ ُيم ُُؿ
وشمرإ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :صالَ ُة اًم َّٚمٞمْ ِؾ َُمثْٜمََك َُمثْٜمََيكَ ،ومي٢مِ َذا َظم َ
أي :أىمؾ ُم٤م يًٛمك ً
ٍ
ِ
ِ
نم َة)ٟٕ :مف صمٌ٧م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل
ُّ
اًمّم ٌْ َح َوم ْٚم ُٞمقشم ْر سمِ َر ْيم َٕم٦مش  ،ومدل قمغم أن أىمؾ اًمقشمر ريمٕم٦م ،وىمقًمفَ ( :و َأ ْيمثَ ُر ُه إ ْطمدََ ى َقم ْ َ
( )536

(ُ ) 533متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُمـ ٟم٤مم قمٜمد اًمًحر (ُ ،) 1131مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ صقم اًمدهر عمـ
شمير سمف أو ومقت سمف طم٘م٤م (ُ )1159مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمٜمحقه.
(ُ ) 534متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمدقم٤مء ذم اًمّمالة ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ (ُ ،) 1145مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب
اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمدقم٤مء واًمذيمر ذم آظمر اًمٚمٞمؾ واإلضم٤مسم٦م ومٞمف (ُ )758مـ طمدي٨م أيب هريرة.
(ُ )535متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب صالة اًمْمحك ذم احلي (ُ ،) 1981مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب
اؾمتحٌ٤مب صالة اًمْمحك وإن أىمٚمٝم٤م ريمٕمت٤من وأيمٛمٚمٝم٤م صمامن ريمٕم٤مت (.)721

آداب المشي إلى الصالة
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ذم هم٤مًم٥م طم٤مًمف أٟمف صغم إطمدى قمنمة ريمٕم٦م :حلدي٨م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -ىم٤مًمي٧م :مل يٙميـ
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يزيد ذم رُمْم٤من وٓ ذم همػمه قمـ إطمدى قمنمة ريمٕم٦م  ،واٟمتٌف هلذا احليدي٨م :ومي٢من ومٞميف
( )537

ضمدا ا:
ُمً٠مًمتلم ُمٝمٛمتلم ا
اعمً٠مًم٦م إول :ىمقل قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م :أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -مل يٙميـ يزييد قميغم إطميدى قمنمية
قمٚمام سم٤مًمٕمدم ،وييدًمٜم٤م قميغم
ريمٕم٦م ،هذا سم٤مقمتٌ٤مر اًمٖم٤مًم٥م ،وقم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -طمٙم٧م ُم٤م قمٚمٛم٧م ،وقمدم اًمٕمٚمؿ ًمٞمس ً
ذًمؽ ُم٤م صمٌ٧م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمف -أن اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -صيغم
ريمٕمتلم ،صمؿ ريمٕمتلم ،صمؿ ريمٕمتلم ،صمؿ ريمٕمتلم ،صمؿ ريمٕمتلم ،صمؿ ريمٕمتلم ،صمؿ أوشمر  ،ومٞمٙمقن اعمجٛمقع صمالث قمنمة ريمٕم٦م،
( )538

وهذا صم٤مسم٧م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ،سمؾ ضم٤مء ذم سمٕمض ٟمً اًمٌخ٤مري -وإن يم٤مٟمي٧م هميػم ُمِميٝمقرة وذيمرهي٤م اًمٞميقٟمٞمٛمل ذم
ُم٘م٤مرٟمتف ًمٜمً اًمٌخ٤مري -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صغم ريمٕمتلم ،صمؿ ريمٕمتيلم صميؿ ريمٕمتيلم ،صميؿ ريمٕمتيلم ،صميؿ
ريمٕمتلم ،صمؿ ريمٕمتلم ،صمؿ ريمٕمتلم -ومزاد صمؿ ريمٕمتلم -صمؿ ريمٕم٦م ،وم٤معمجٛمقع مخيس قمنمية ريمٕمي٦م ،وًمٙميـ ضميؾ روايي٤مت
اًمٌخ٤مري أهن٤م صمالث قمنمة ريمٕم٦م.
وم٘مقل قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -يدل قمغم هم٤مًم٥م ومٕمؾ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ -وقم٤مئِمي٦م ٟمٗمي٧م أؿميٞم٤مء أصمٌتٝمي٤م
همػمه٤م :يمّمالة اًمْمحك ،وسمٕمض إطم٤مدي٨م ،وىمد عٕمٝم٤م سمدر اًمديـ اًمزريمٌمي اسميـ ي٤مدر

( )539

ذم يمت٤مسميف (اإلضم٤مسمي٦م وميٞمام

اؾمتدريمتف قم٤مئِم٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦م) ،وذم آظمر سم٤مب ذيمر ُم٤م اؾمتدريمف اًمّمح٤مسم٦م قمغم قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.

(ُ ) 536متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب احلٚمؼ واجلٚمقس ذم اعمًجد (ُ ،)472مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب صالة
اًمٚمٞمؾ ُمثٜمك ُمثٜمك واًمقشمر ريمٕم٦م ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ (ُ )749مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.
(ُ ) 537متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ىمٞم٤مم اًمٜمٌل سم٤مًمٚمٞمؾ ذم رُمْم٤من وهمػمه (ُ ،) 1147مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م،
سم٤مب صالة اًمٚمٞمؾ وقمدد ريمٕم٤مت اًمٜمٌل ذم اًمٚمٞمؾ (.)738
(ُ ) 538متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمقوقء ،سم٤مب ىمراءة اًم٘مرآن سمٕمد احلدث وهمػمه (ُ ،) 183مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب
صالة اًمٚمٞمؾ وقمدد ريمٕم٤مت اًمٜمٌل ذم اًمٚمٞمؾ (.)763
( ) 539حمٛمد سمـ ٤مدر سمـ قمٌد اهلل ،اًمٕم٤ممل اًمٕمالُم٦م اعمّمٜمػ اعمحرر ،سمدر اًمديـ أسمق قمٌد اهلل اعمٍمي اًمزريمٌم اًمِم٤مومٕملُ .مقًمده ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم
وؾمٌع ُمئ٦م .أظمذ قمـ اًمِمٞمخلم ع٤مل اًمديـ اإلؾمٜمقي ،وهاج اًمديـ اًمٌٚم٘مٞمٜمل ،ورطمؾ إمم طمٚم٥م إمم ؿمٝم٤مب اًمديـ إذرقمل ،وخترج سمٛمٖمٚمٓم٤مي

آداب المشي إلى الصالة
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن ىمقل اًمٗم٘مٝم٤مء :أيمثره إطمدى قمنمة ،أي اًمقشمر ،وأن ىمٞم٤مم اًمٚمٞميؾ وم٢مٟميف سم٤مشمٗمي٤مق اًمٕمٚميامء ٓ طميد ًميف،
وطمٙمل ذًمؽ إع٤م ًقم٤م ،وىمد ذيمرت ًمٙمؿ أن اًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مًمقا :إن ُم٤م سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء يٕمد ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،سمؾ إن اًمريمٕمتلم
اًمٚمتلم شمّمٚمٞمٝمام سمٕمد صالة اًمٕمِم٤مء ُمٌ٤مذة شمٕمتؼمان ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾً :مذًمؽ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ي٘ميقلَ « :صيالَ ُة
اًمّمٌْ َحَ :وم ْٚمٞمُقشمِ ْر سمِ َر ْيم َٕم ٍ٦مش  ،ومذيمر إىمؾ ،وم٤مًمًٜم٦م أن اعمرء ذم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ يّمكم ُم٤م ؿم٤مء
اًم َّٚمٞمْ ِؾ َُمثْٜمََك َُمثْٜمََكَ ،وم٢مِ َذا َظم َ
٤مف َأ َطمدُُ ُيم ُُؿ ُّ
( )544

اهلل -قمز وضمؾً -مفً ،مٙمـ اًمًٜم٦م أن يٙمقن إطمدى قمنمة ،وإن زاد قمغم صمالصم٦م قمنمة ضم٤مز ،وإن ٟم٘مص قمغم ذًمؽ ضم٤مز.
( َوإَ ْوم َْم ُؾ َأ ْن ُي ًَ ِّٚم َؿ ُِم ْـ َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
َلمُ ،صم َّؿ ُيقشمِ ُر سمِ َر ْيم َٕم ٍ٦م).
أُم٤م يمقهن٤م ريمٕمتلم :ومٚم٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :صالَ ُة اًم َّٚمٞمْ ِؾ َُمثْٜمََك َُمثْٜمََكش  ،وىمد صمٌ٧م اًمٜمٌيل -صيغم اهلل
( )541

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صغم أرسم ًٕم٤م سمًالم واطمد ،صمؿ يقشمر سمريمٕم٦م  ،وإن ومٕمؾ همػم ذًمؽ َمي٤م صيح قميـ اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
( )542

مخًي٤م ه ًدا ،
وؾمٚمؿ -ومحًـ ،وىمد صح قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف صغم صمال ًصم٤م ه ًدا  ،وصح أٟمف صغم ً
ور ِوي أٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صغم شمً ًٕم٤م ه ًدا  ،وًمٙميـ ذم إؾميٜم٤مده ُم٘مي٤مل ،إٟميام
وصح أٟمف صغم ؾمٌ ًٕم٤م ه ًدا ُ ،
( )543

( )545

( )544

( )546

يّمح طمدي٨م اًمًٌع ،ذيمر ذًمؽ اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم زاد اعمٕم٤مد.

ذم احلدي٨م .يم٤من وم٘مٞمٝم٤م أصقًمٞم٤م أديٌ٤م وم٤موال ذم عٞمع ذًمؽ ،ودرس وأومتك ووزم ُمِمٞمخ٦م ظم٤مٟم٘م٤مهُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن"
و"اًمٌحر اعمحٞمط" ذم أصقل اًمٗم٘مف .شمقذم ذم رضم٥م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝمٌ٦م ( 167/3شمرع٦م
 ،)744طمًـ اعمح٤مضة ( 437 /1شمرع٦م .)182
( )544ؾمٌؼ خترجيف.
( )541ؾمٌؼ خترجيف.
( )542ؾمٌؼ خترجيف.
( )543وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد (ُ )25223مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،-وىم٤مل إًمٌ٤مين إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ( :)154/2إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ.
( ) 544أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب صالة اًمٚمٞمؾ وقمدد ريمٕم٤مت اًمٜمٌل ذم اًمٚمٞمؾ (ُ )737مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.
( ) 545أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب ضم٤مُمع صالة اًمٚمٞمؾ وُمـ ٟم٤مم قمٜمف أو ُمرض (ُ )746مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
( )546ؾمٌؼ خترجيف.

آداب المشي إلى الصالة
ًمٙمـ هم٤مًم٥م ومٕمؾ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف يّمغم ريمٕمتلم ريمٕمتلم ،صمؿ يقشمر سمقاطمدة ،وأُم٤م ىمقل قم٤مئِم٦م :صغم
أرسم ًٕم٤م ومال شمً٠مل قمـ طمًٜمٝمـ ،وم٢مٟمف حيتٛمؾ اعمٕمٜمٞملم :أٟمف صغم أرسم ًٕم٤م سمًالم واطمد ،وَتتٛمؾ أٟمف صغم أرسم ًٕم٤م سمتًٚمٞمٛمتلم.
ِ ٍ
الثَ ،وإَ ْوم َْم ُؾ سمِ ًَال َُم ْ ِ
قز َيمَ٤معمَ ْٖم ِْر ِ
ىم٤ملَ ( :و َأ ْد َٟمَك ا ًْم َٙم ََام ِل َصم ٌ
ب).
جي ُ
جي ُ
قز سمِ ًَال ٍم َواطمدَ ،و َ ُ
لمَ ،و َ ُ
قز سمًِال ٍم و ِ
أي أدٟمك يمامل اًمقشمر صمالث ،ىمقًمفَ ( :وإَ ْوم َْم ُؾ سمِ ًَال َُم ْ ِ
اطم ٍد) ،وم٤مٕومْمؾ سمًالُملمٟٕ :ميف اًمٜمٌيل -
َ
جي ُ َ
لمَ ،و َ ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :يقشمِر سمِق ِ
اطمدََ ٍةش  ،وجيقز سمًالم واطمدً :مثٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ-
ُ ُ َ
قز َيمَ٤معمَ ْٖم ِْر ِ
ب) ،هؾ جيقز أن يّمغم اًمقشمر يمٝمٞمئ٦م اعمٖمرب؟ ُر ِوي ذم ذًمؽ طميدي٨م قميـ اسميـ قمٛمير -ريض اهلل
جي ُ
وىمقًمفَ ( :و َ ُ
( )547

قمٜمٝمام -ويٜمتٍم ًمف وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م سم٤مخلّمقص :وًمٙمـ يمٞمػ يمٝمٞمئ٦م اعمٖمرب؟
أي أٟمف صغم ريمٕمتلم ،صمؿ ضمٚمس ًمٚمتِمٝمد إول ،صمؿ ىم٤مم وصغم اًمقشمر ،وضمٚمس ًمٚمتِمٝمد إظمػم ،وهذا احلدي٨م ذيمير
سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل

( )548

ذم يمت٤مسمف (اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م) أٟمف مل جيد ًمف إؾمٜم٤م ًدا ،ىم٤مل ٓ :أقمرف أيـ يقضمد هذا! وهٜم٤مك أطم٤مدي٨م

صح٧م شمٜمٝمك قمـ اعمِم٤م ٦م :ومٚمذًمؽ إىمرب أن هذا همػم ُمنموعً ،مٙمـ اجلقاز ُمراقم٤مة خليالف ُميـ ذيميره ُميـ اًمٗم٘مٝمي٤مء
اعمت٘مدُملم ،يم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م وهمػمه ،ومٛمـ طمٞم٨م اجلقاز هق ضم٤مئزً ،مٙمـ ظمالف اًمًٜم٦م أو ظمالف ومٕمؾ اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
وؾمٚمؿ -أو إيمثر ُمـ ومٕمؾ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ىم٤مل( :واًمًٜمَـ اًمراشمٌِ ُ٦م َقم ْنم ،وومِٕم ُٚمٝم٤م ِذم ا ًْمٌٞم ِ
٧م َأ ْوم َْم ُؾ).
َْ
ٌ َ ْ َ
َ ُّ ُ َّ َ
حلدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -طمٗمٔم٧م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمنمي ريمٕمي٤مت  ،ذم روايي٦م قمٜميد
اًمؽمُمذي :ذم احلي واًمًٗمر  ،وىمقًمف( :وومِٕم ُٚمٝم٤م ِذم ا ًْمٌٞم ِ
دم َٕم ُٚمقا
٧م َأ ْوم َْم ُؾ)ٕ :ن اًمٜمٌل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملْ َ َٓ« :
َْ
َ ْ َ
( )549

( )554

( ) 547أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب صالة اًمٚمٞمؾ وقمدد ريمٕم٤مت اًمٜمٌل ذم اًمٚمٞمؾ (ُ )736مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.
( ) 548حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ أمحد سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمقد اًمٕمٞمٜمت٤ميب احلٜمٗمل .ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل .وًمد ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م صمٜمتلم وؾمتلم
وؾمٌع ُمئ٦م سمٕمٞمٜمت٤مب .وشمٗم٘مف ٤م صمؿ ىمدم طمٚم٥م ،وم٤مًم٘م٤مهرة وم٠مظمذ قمـ ُمِم٤مخيٝم٤م وسمرع ذم اًمٗمٜمقن .ووزم طمًٌ٦م اًم٘م٤مهرة ،وٟمٔمر إطمٌ٤مس ،وىمْم٤مء
احلٜمٗمٞم٦م ،وًمف قمدة ُمّمٜمٗم٤متُ :مٜمٝم٤م" :ذح اًمٌخ٤مري" وهمػمهُ .م٤مت ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م مخس ومخًلم وصمامن ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمْمقء اًمالُمع (/14
 131شمرع٦م  ،)545ويمت٤مب "سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل وأصمره ذم قمٚمؿ احلدي٨م" ًمّم٤مًمح يقؾمػ.
( ) 549أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمريمٕمتلم ىمٌؾ اًمٔمٝمر (.)1181

آداب المشي إلى الصالة
قراش  ،وهل :ريمٕمت٤من ىمٌؾ اًمٔمٝمر ،وريمٕمت٤من سمٕمده٤م ،وريمٕمت٤من سمٕمد اعمٖمرب ،وريمٕمت٤من سمٕمد اًمٕمِم٤مء ،وريمٕمتي٤م
ُسم ُٞمق َشم ُٙم ُْؿ ُىم ٌُ ً
( )551

اًمٗمجر.
دائام ذم احلي
وىمد ظمّم٧م هذه اًمٕمنم سم٤مخلّمقصٕ :ن اسمـ قمٛمر ىم٤مل :يم٤من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يّمٚمٞمٝم٤م ً
واًمًٗمر ،وزي٤مدة :ذم احلي واًمًٗمر ،قمٜمد اًمؽمُمذي َ ،م٤م يدل قمغم أهن٤م أومْمؾ اًمًٜمـ :عمداوُم٦م اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
( )552

وؾمٚمؿ -قمٚمٞمٝم٤م ،وأُم٤م طمدي٨م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَُ « :مي ْـ َطمي٤م َوم َظ َقم َ
نمي َة َر َيم ْٕمي ً٦م َسمٜمََيك اهللُ ًَمي ُف َسم ْٞمتًًي٤م ِذم
يغم ا ْصمٜمَتَ ْ
َيل َقم ْ َ
خمّمقص٤م سم٤مًمًٜمـ اًمرواشم٥م ،سمؾ اعمرء إذا صيغم ذم يقُميف اصمٜمتيل
اجلٜمَّ َِّ٦مش  ،وم٢من هذا احلدي٨م -يمام ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿً -مٞمس
ً
َْ
( )553

قمنمة ريمٕم٦م ُمـ همػم اًمٗمريْم٦م يم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وهمػمه ،وم٢مٟمف يٜم٤مل اًمٗمْمؾ ،وإٟمام اًمًٜمـ اًمرواشم٥م ومٛمخّمقص٦م سم٤مًمٕمنم ،وهٜم٤مك
أيْم٤م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ -قمٜميد اًمؽمُميذي
همػمه٤م يمًٜمـ اًمْمحك وقمدده٤م أرسمع ،وىمٌؾ اًمٔمٝمر أرسمع صم٤مسم٧م ً
وهمػمه سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد ،وىم٤مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :ر ِطم َؿ اهللُ َُم ْـ َص َّغم َىمٌْ َؾ ا ًْم َٕم ْ ِ
ٍم َأ ْر َسم ًٕم٤مش  ،ومٝمذه ؾميٜمـ أظميرى
( )554

همػم رواشم٥م ،وًمٙمٜمٝم٤م ؾمٜمـ ُم٘مٞمدة.
ِ
قر ِة ِ
ِ
الصَ ،أ ْو َي ْ٘م َر ُأ ِذم إُ َ
ومم سمِ َ٘م ْقًمِ ِف َشم َٕم َ٤مممُ ﴿ :ىمق ًُمقا آ َُمٜمََّّ٤م سمِ٤مهللِ َو َُمي٤م
اإل ْظم
خي ِّٗم ُ
ىم٤ملَ ( :و ُ َ
ػ َر ْيم َٕمتَ َِل ا ًْم َٗم ْج ِرَ ،و َي ْ٘م َر ُأ وم ِٞمٝم َام سمِ ًُ َ
ُأ ْٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞمٜمََ٤م﴾ أي َ٦م ا ًَّمتِل ِذم ا ًْم ٌَ َ٘م َر ِةَ ،و ِذم اًمثَّ٤مٟمِ َٞم ِ٦مُ ﴿ :ىم ْؾ َي٤م َأ ْه َؾ ا ًْم ِٙمتَ ِ
َ٤مب َشم َٕم٤م ًَم ْقا إِ َمم َيم َِٚم َٛم ٍ٦م َؾم َق ٍاء َسم ْٞمٜمَٜمََ٤م َو َسم ْٞمٜمَ ُٙم ُْؿ﴾ ).
( )555

( )556

( ) 554وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتٓمقع ذم اًمًٗمر ( )552سمٜمحقه ،و ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمدي٨م طمًـ .وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم
وٕمٞمػ ؾمٜمـ اًمؽمُمذي :وٕمٞمػ.
(ُ ) 551متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب يمراهٞم٦م اًمّمالة ذم اعم٘م٤مسمر (ُ ،) 432مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب
اؾمتحٌ٤مب صالة اًمٜم٤مومٚم٦م ذم سمٞمتف وضمقازه٤م ذم اعمًجد (ُ )777مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.
( )552ؾمٌؼ خترجيف.
( ) 553أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب ومْمؾ اًمًٜمـ اًمراشمٌ٦م ىمٌؾ اًمٗمرائض وسمٕمدهـ (ُ )728مـ طمدي٨م أم طمٌٞمٌ٦م.
( )554طمًـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 5984أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة ىمٌؾ اًمٕمٍم ( ،)1271اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء
ذم إرسمع ىمٌؾ اًمٕمٍم ( ،) 434وىم٤مل اًمؽمُمذي :طمدي٨م همري٥م طمًـُ ،مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر .وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ
( )555اًمٌ٘مرة136 :
( )556آل قمٛمران64 :
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ِ
قر ِة ِ
ِ
الص):
اإل ْظم
خيٗمػ ريمٕمتل اًمٗمجر ٕن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من خيٗمٗمٝمام  ،وىمقًمفَ ( :و َي ْ٘م َر ُأ وم ِٞمٝم َام سمِ ًُ َ
( )557

ًمثٌقت ذًمؽ ذم اًمّمحٞمح قمٜمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف يم٤من ي٘مرأ ذم اًمريمٕم٦م إومم سمًقرة اإلظمالص ،وذم اًمث٤مٟمٞم٦م سميي:
ِ
ِ ِ
ير ُأ ِذم إُ َ
ومم َىم ْق ًَمي ُف
﴿ ُىم ْؾ َي٤م َأ ُّ َهي٤م ا ًْم َٙمَ٤مومِ ُرو َن﴾
 ،وهٜم٤م ؾم٘مطَ ( :و ِذم اًمثَّ٤مٟم َٞم٦مُ ﴿ :ىم ْؾ َي٤م َأ ُّ َهي٤م ا ًْم َٙمَ٤موم ُرو َن﴾)َ ،و َىم ْق ًُمي ُفَ ( :أ ْو َي ْ٘م َ
ِ ٍ
َشمٕم َ٤مممُ ﴿ :ىمق ًُمقا آُمٜمََّّ٤م سمِ٤مهللِ وُم٤م ُأ ْٟم ِْز َل إِ ًَمٞمٜمَ٤م﴾  ،و ِذم اًمثَّ٤مٟمِٞم ِ٦م سمِ َ٘مقًمِ ِ
يؾ ا ًْم ِٙمتَ ِ
يؾ َيي٤م َأ ْه َ
يفُ ﴿ :ىم ْ
يق ٍاء َسمٞمْٜمَٜمََي٤م
َي٤مب َشم َٕمي٤م ًَم ْقا إِ َمم َيمَٚم َٛمي٦م َؾم َ
َ ْ
َ
ْ
َ
َ َ
َ
( )559 ()558

( )564

َو َسمٞمْٜمَ ُٙم ُْؿ﴾ ) ،وهذا صم٤مسم٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىمرأه٤م ذم ريمٕمتلم اًمٗمجر .
( )561

( )562

اطم َٚمتِ ِ
يغم ر ِ
ِ
ِ
ايمٌ٤م)ِ ِ ِ :
ِ
ِ
يف ُُم ًَي٤مومِ ًرا َأ ْييٜمَ ََام
ىم٤ملَ ( :و ًَم ُف وم ْٕم ُٚم َٝم٤م َر ً
حلدي٨م ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر َأ َّٟم ُف َر َأى اًمٜمٌََِّّ َّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿُ -يقشم ُر َقم َ َ
َ
َشم ََق َّضم َٝم ْ٧م ِسم ِف .
( )563

ومدل ذًمؽ قمغم أٟمف جيقز صالة اًمًٜمـ رايمًٌ٤م ،واًمقشمر ُمـ آيمده٤م ،واًمريمقب قمغم اًمراطمٚم٦م ُمِمٝمقر اعمذه٥م ،وهق فم٤مهر
اًمٜمص أٟمف ٓ جيقز إٓ ذم اًمًٗمر ،وأُم٤م ذم احلي ومال دمقز اًمّمالة قمغم اًمراطمٚم٦م همػم ُمتقضمف ًم٘مٌٚم٦م ،واًمّمالة قمغم اًمراطمٚمي٦م
ؾم٘مط ومٞمٝم٤م أُمران:
إُمر إول :اًمتقضمف ًمٚم٘مٌٚم٦م.
إُمر اًمث٤مين :اًمريمقع واًمًجقدٕ :ن اًمذي يً٘مط قمغم اعمٕمذور إٟمام هق اًم٘مٞم٤مم وم٘مط

(ُ ) 557متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب إذان سمٕمد اًمٗمجر (ُ ،) 619مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب
ريمٕمتل اًمٗمجر واحل٨م قمٚمٞمٝمام (ُ )724مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
( )558اًمٙم٤مومرون1 :
( ) 559أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب ريمٕمتل ؾمٜم٦م اًمٗمجر واحل٨م قمٚمٞمٝمام (ُ )726مـ طمدي٨م أيب هريرة .ىمٚم٧م :وذم
اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر واسمـ ُمًٕمقد وأٟمس وهمػمهؿ.
( )564اًمٌ٘مرة136 :
( )561آل قمٛمران64 :
( ) 562أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب ريمٕمتل ؾمٜم٦م اًمٗمجر واحل٨م قمٚمٞمٝمام (ُ )727مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس.
(ُ ) 563متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمقشمر ذم اًمًٗمر (ُ ،) 1444مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب ضمقاز صالة
اًمٜم٤مومٚم٦م قمغم اًمداسم٦م ذم اًمًٗمر طمٞم٨م شمقضمٝم٧م سمف (.)744

آداب المشي إلى الصالة
ىم٤ملَ ( :وٓ ُؾمٜمَّ َ٦م ًمِ ْٚم ُج ُٛم َٕم ِ٦م َىم ٌْ َٚم َٝم٤م).

أي أن اجلٛمٕم٦م ًمٞمس هل٤م ؾمٜم٦م ىمٌٚمٞم٦م ،واًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف ًمٞمس هل٤م ؾمٜم٦م ىمٌٚمٞم٦م أن وىم٧م اجلٛمٕم٦م قمغم اًمّمحٞمح -وهق ُمِمٝمقر
ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد -هق وىم٧م صالة اًمٕمٞمد :حلدي٨م ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع

( )564

-ريض اهلل قمٜمف -ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ىمي٤مل:

يمٜم٤م ٟمّمكم ُمع اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اجلٛمٕم٦م ،صمؿ ٟمخرج ومل شمٗمئ اًمِمٛمس  ،أيُ :م٤م زاًم٧م ذم يمٌيد اًمًيامء ،ومل
( )565

شمزل سمٕمدَ ،م٤م يدل قمغم أٟمف مل يدظمؾ وىم٧م اًمٔمٝمر سمٕمد.
ومقىم٧م صالة اجلٛمٕم٦م ُمـ ارشمٗم٤مع اًمِمٛمس ىمٞمد رُمح ،واٟمتٍم ًمف اسمـ رضم٥م

( )566

ذم ومتح اًمٌ٤مري ،وهق ُمِمٝمقر ُمذه٥م

اإلُم٤مم أمحد ،ومل يثٌ٧م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صغم ىمٌٚمٝم٤م ُؾمٜمََّّ٦مً ،مٙمـ ًمٚمجٛمٕم٦م ؾمٜم٦م همػم اًمًٜم٦م اًمراشمٌ٦م -اًمريمٕمت٤من
اًمٚمت٤من ىمٌؾ اًمٔمٝمر -وهل أٟمف ينمع يقم اجلٛمٕم٦م ُمٓمٚمؼ اًمّمالة :حلدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف -أن اعمرء يّميكم ييقم
اجلٛمٕم٦م ُم٤م يمت٥م اهلل -قمز وضمؾً -مف.

( ) 564ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٛمرو سمـ إيمقع ،وإيمقع هق ؾمٜم٤من سمـ قمٌد اهلل سمـ ىمِمػم اسمـ ظمزيٛم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمالُم٤من سمـ إومَم إؾمٚمٛمل .يٙمٜمك أسم٤م ُمًٚمؿ،
وىمٞمؾ :يٙمٜمك أسم٤م إي٤مس .وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :يٙمٜمك أسم٤م قم٤مُمر .وإيمثر أسمق إي٤مس سم٤مسمٜمف إي٤مس .يم٤من َمـ سم٤ميع َت٧م اًمِمجرة .ؾمٙمـ سم٤مًمرسمذة ،وشمقذم سم٤معمديٜم٦م
ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم وهق اسمـ صمامٟملم ؾمٜم٦م ،وهق ُمٕمدود ذم أهٚمٝم٤م ،ويم٤من ؿمج٤مقم٤م راُمٞم٤م ؾمخٞم٤م ظمػما وم٤موال .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 345 :شمرع٦م
 ،)1424واإلص٤مسم٦م ( 151/3شمرع٦م .)3391
(ُ ) 565متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب همزوة احلديٌٞم٦م (ُ ،)4168مً ٚمؿ :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب صالة اجلٛمٕم٦م طملم شمزول اًمِمٛمس
( )864سمٜمحقه.
( ) 566قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م ،اًمٌٖمدادي ،صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم ،زيـ اًمديـ ،اًمِمٞم  ،احل٤مومظ ،اعمحدث ،اإلُم٤مم اعمِمٝمقر .عع ٟمٗمًف قمغم
اًمتّمٜمٞمػ واإلىمراءُ .مع قمٌ٤مدة وشم٠مًمف وذيمر .ذح اًمٌخ٤مري ،واًمؽمُمذي ،وأرسمٕمل اًم ٜمقوي .شمقذم ؾمٜم٦م مخس وشمًٕملم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :إٟمٌ٤مء اًمٖمٛمر
( 464 /1شمرع٦م  ،)16واًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م قمغم ضائح احلٜم٤مسمٚم٦م ( 474 /2شمرع٦م .)296

آداب المشي إلى الصالة
وىمد ذيمر اًمِمٞم شم٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

( )567

أن اإلع٤مع ىمد اٟمٕم٘مد قمغم أن وىم٧م اًمٜمٝميل اًميذي يٙميقن قمٜميد ىمٞمي٤مم ىمي٤مئؿ

اًمٔمٝمػمة -وهق وىم٧م ىمٌؾ اًمزوال -أٟمف ُمٚمٖمك يقم اجلٛمٕم٦مٟٕ :مف شمنمع اًمّمالة يقم اجلٛمٕم٦م ،وم٤مًمًٜم٦م أن شمّمكم ُم٤م يمتي٥م اهلل
قمز وضمؾً -مؽ ُمـ همػم شم٘مٞمٞمد سمٕمدد.ىم٤مل( :وٓ ؾمٜمَّ َ٦م ًمِ ْٚمجٛمٕم ِ٦م َىمٌ َٚمٝم٤م ،وسمٕمدََ ه٤م ر ْيمٕمتَ ِ
َ٤من َأ ْو َأ ْر َسم ٍع).
ُ ُ َ ْ َ ََْ َ َ َ
َ ُ
ًمثٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  -واًمتٗمريؼ سملم اًمريمٕمتلم وإرسمع ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمف وضمٝمي٤من:
( )568

ومٌٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤ملَُ :مـ يّمغم ذم سمٞمتف وم٢مٟمف يّمٚمٞمٝم٤م اصمٜمتلمٕ :هن٤م أومْمؾ ،و َُمـ يّمٚمٞمٝم٤م ذم اعمًجد وم٢مٟمف يّمٚمٞمٝم٤م أرسم ًٕمي٤م،
أضمرا قمغم صالة اعمًجد.
يمذا ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ :سمٜم٤مء قمغم شمٗمْمٞمؾ اًمٌٞم٧م ً
ويم٤من اًمِمٞم قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز

( )569

ي٘مقل :إن هذا اًمتٗمريؼ ومٞمف ٟمٔمر ،وإٟمام صغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اصمٜمتلم

أطمٞم٤م ًٟمً٤م ،وصغم أرسم ًٕم٤م أطمٞم٤م ًٟمً٤م ،ومٞمٙمقن آظمتالف ًمٚمتٜمقع ،وم٠مٟم٧م شمّمكم أطمٞم٤م ًٟمً٤م اصمٜمٞمتـ وأطمٞم٤م ًٟمً٤م أرسم ًٕم٤مُ ،مـ همػم ختّمٞمص ًمٚمٌٞم٧م

احلراين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل،
( )567شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل ،وٟمٍم
سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر
اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرع٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 14 /7شمرع٦م .)619
(ُ ) 568متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :ذم يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمّمالة سمٕمد اجلٛمٕم٦م وىمٌٚمف (ُ ،) 937مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب
سمٕم٤م ،أظمرضمف ُمًٚمؿ:
اًمّمالة سمٕمد اجلٛمٕم٦م (ُ ) 882مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر .وأُمر -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُ -مـ صغم اجلٛمٕم٦م أن يّمكم سمٕمده٤م أر ً
يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اًمّمالة سمٕمد اجلٛمٕم٦م (ُ )881مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.-
( ) 569قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اسمـ سم٤مز .اًمِمٞم اًمٕمالُم٦م اًمداقمٞم٦م اًمٗم٘مٞمف اًمزاهد .وًمد ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م صمالصملم
وصمالث ُمئ٦م وأًمػ سمٛمديٜم٦م اًمري٤مض ،ويم٤من سمّمػما صمؿ أص٤مسمف ُمرض اجلدري اعمٜمتنم ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ،ووٕمػ سمٍمه صمؿ وم٘مده قم٤مم مخًلم وصمالث
ُمئ٦م وأًمػ .طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمٌؾ ؾمـ اًمٌٚمقغ ،صمؿ ضمد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٕمٚمامء ذم اًمري٤مض ،وعم٤م سمرز ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمٚمٖم٦مُ :قملم ذم
اًم٘مْم٤مء .وؿمٖمؾ اإلومت٤مء إمم أن ُم٤مت -رمحف اهلل -ىمٌٞمؾ ومجر اخلٛمٞمس ذم اًمً٤مسمع واًمٕمنميـ ُمـ اعمحرم ؾمٜم٦م قمنميـ وأرسمع ُمئ٦م وأًمػُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف:
"اًمٗمقائد اجلٚمٞم٦م ذم اعمٌ٤مطم٨م اًمٗمروٞم٦م" ،و"اًمتح٘مٞمؼ واإليْم٤مح ًمٙمثػم ُمـ ُمً٤مئؾ احل٩م واًمٕمٛمرة واًمزي٤مرة" ،وهمػمه٤م يمثػم .اٟمٔمر :قمٚمامء وُمٗمٙمرون
قمرومتٝمؿ عمحٛمد اعمجذوب ( ،) 77/1وًمف شمرع٦م ُمققمٌ٦م ذم ُمقىمٕمف قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.

آداب المشي إلى الصالة
أيْم٤م فم٤مهر يمالم اًمٗم٘مٝمي٤مء:
سمٕمدد أو ًمٚمٛمًجد سمٕمددٕ :ن هذا اًمتخّمٞمص حيت٤مج إمم دًمٞمؾ ،ومل يقضمد هذا اًمدًمٞمؾ ،وهذا ً
وهق أٟمف ٓ خيص سمٞم ًتً٤م وٓ همػمه.
دم ِز ُئ اًمًٜمَّ ُ٦م َقمـ َ ِ
َتٞمَّ ِ٦م اعمَ ًْ ِج ِد).
ىم٤ملَ ( :و ُ ْ
ْ
ُّ
هذه ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ،وهل ُمً٠مًم٦م شمداظمؾ اًمٕمٌ٤مدات ،وؾم٠مذيمر ىم٤مقمدة ومٞمٝم٤م ،وأذيمر شمٗمري ًٕم٤م ذم اًمّمالة وهمػمه٤م ،وم٤مًم٘م٤مقمدة
ٍ
ُم٘مّمقدة ًميذاهت٤م ،ومي٢مهنام شمتيداظمالن ،أي :إذا ومٕمٚميتٝمام
قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ :أن يمؾ قمٌ٤مدشملم ُمتِم٤م تلم ،ويم٤مٟم٧م إطمدامه٤م همػم
دمزئ إطمدامه٤م قمـ إظمرىُ :مث٤مل :قمٜمدُم٤م شمدظمؾ اعمًجد ،وشمريد أن شمّمكم َتٞم٦م اعمًجد ،وشمريد أن شمّمغم اًمراشمٌ٦م ،ومٝمذه
اًمراشمٌ٦م شمٖمٜمٞمؽ قمـ َتٞم٦م اعمًجد ،سمؾ أطمٞم٤م ًٟمً٤م ٟم٘مقل :إٟمف ٓ شمنمع ًمؽ َتٞم٦م اعمًجد ،يمام ذم صيالة اًمٗمجير ،ومي٢مذا ضمئي٧م إمم
اعمًجد وصٚمٞم٧م ريمٕمتل اًمٗمجر ،وم٢مٟمف ٓ ينمع ًمؽ أن شمزيد قمٚمٞمٝمام ريمٕمتلم أظمريلمٕ :ن اًمزي٤مدة ذم هيذا اًمقىمي٧م ُمٜمٝميل
قمٜمٝم٤م.
وذم طمدي٨م أيب هريرة« :سمِ ِّمٞمَ٤م ِم َصمالَ َصم ِ٦م َأ َّي٤م ٍم ُِم ْـ ُيم ُِّؾ َؿم ْٝم ٍرش،

( )574

ومٚمق يم٤من اًمِمخص ىمد اقمت٤مد صٞم٤مم آصمٜملم واخلٛمٞمس،

وم٢من صٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر شمدظمؾ ومٞمٝم٤مٕ :ن صمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر همػم ُم٘مّمقدة ًميذاهت٤م ،يميام أن َتٞمي٦م اعمًيجد
ًمٞمً٧م ُم٘مّمقدة ًمذاهت٤م ،وم٘مقًمف« :إِ َذا َد َظم َؾ اعمَْ ًْ ِجدََ َوم ْٚم ِٞم َّم ِّؾ َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
َلمش  ،أي ريمٕمتلم ،ويمذًمؽ« :سمِ ِّمٞمَ٤م ِم َصمالَ َصم ِ٦م َأ َّي٤م ٍم ُِم ْـ ُيم ُِّؾ
َؿم ْٝم ٍرش  ،وم٠مي صمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر دمزئ.
( )571

( )572

ويمذًمؽ وم٤مًمّمدىم٦م قمغم اًم٘مري٥م صدىم ٌ٦م وصٚم٦م ،ومجٛمٕم٧م اصمٜملم ذم قمٛمؾ واطمد ،ويمذا ذم احلي٩م ،ومٗميل طميدي٨م اسميـ
قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمف :يم٤من اًمٜم٤مس إذا ىمْمقا طمجٝمؿ يٗمٞمْمقن ذم يمؾ ومجي٤مج ،وم ُ٠م ُِمرٟمي٤م أن يٙميقن آظمير قمٝميدٟم٤م سم٤مًمٌٞمي٧م

(ُ ) 574متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب صالة اًمْمحك ذم احلي (ُ ،) 1178مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب
اؾمتحٌ٤مب صالة اًمْمحك وأن أىمٚمٝم٤م ريمٕمت٤من (.)721
(ُ ) 571متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب إذا دظمؾ أطمديمؿ اعمًجد ومٚمػميمع ريمٕمتلم ىمٌؾ أن جيٚمس (ُ ،)444مًٚمؿ :يمت٤مب صالة
اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب َتٞم٦م اعمًجد سمريمٕمتلم ويمراه٦م اجلٚمقس ىمٌؾ صالهت٤م وأهن٤م ُمنموقم٦م ذم عٞمع إوىم٤مت (ُ )714مـ طمدي٨م أيب
ىمت٤مدة.
( )572ؾمٌؼ خترجيف.
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اًمٓمقاف  ،ومٝمٜم٤م ضمٕمؾ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٓمقاف ومٕمالًًً ،مٙمٜمف همػم خمّمقص سمذاشميف ،ومي٠مي ـميقاف شمٓمقوميف
( )573

جيزئؽ ،يمذًمؽ ًمق أظمر احل٤مج ـمقاف اإلوم٤مو٦م أو ـمقاف اًمٕمٛمرة -ذم سمٕمض احل٤مٓت -إمم آظمر احل٩م ،وم٢مٟميف جيزئيف قميـ
ـمقاف اًمقداع ،ومٝمذه شمًٛمك ىم٤مقمدة اًمتداظمؾ سملم اًمٕمٌ٤مدات.
ض واًمًٜمَّ َِّ٦م سمِ َٙمَال ٍم َأو ِىمٞم٤م ٍم ِحل ِد ِ
ي٨م ُُم َٕم ِ
٤مو َي َ٦م ).
ي٘مقل اًمِمٞم َ ( :و ُي ًَ ُّـ ًَم ُف ا ًْم َٗم ّْم ُؾ َسم ْ َ
ْ َ َ
لم ا ًْم َٗم ْر ِ َ ُّ
( )574

وهذا احلدي٨م صم٤مسم٧م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمًٜم٦م اًمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام ،وأٓ شمّمغم اًمًٜم٦م ُمع اًمٗمريْم٦م ،وم٢مُم٤م
ضم٤مرا ،وإٟمام أن شمتٙمٚمؿ سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر ومت٘مقل :اؾمتٖمٗمر
أن يتٙمٚمؿ ،وُمـ اًمٙمالم آؾمتٖمٗم٤مر ،وًمٞمس ذ ًـم٤م أن شمٙمٚمؿ صدي ً٘م٤م أو ً
ِ
اًمًالَ ُمش َ ( ،أ ْو ِىمٞمَ٤م ٍم) ،وُمـ اًم٘مٞمي٤مم آٟمت٘مي٤مل إمم ُمٙمي٤من
اهلل ،اؾمتٖمٗمر اهلل ،وشم٘مقل احلدي٨م« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأ ْٟم َ
اًمًالَ ُم َوُمٜمْ َْؽ َّ
ْ٧م َّ
( )575

أظمر.
ِ
ىم٤مل( :وُمـ َوم٤م َشمف َ ِ
٤مؤ ُه).
٥م ًَم ُف َىم َْم ُ
اؾمتُُح َّ
ر ٌء ُمٜمْ َٝم٤م ْ
َ َ ْ ُ ْ
أي َُمـ وم٤مشمف رء ُمـ اًمًٜمـ اًمرواشم٥م ،وي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم :أي رء وم٤مت وىمتف ُمٜمٝم٤م وم٢مهن٤م ٓ شم٘م٣مي،
إٓ اًمًٜمـ اًمرواشم٥مً :مثٌقت ذًمؽ ُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ؿمٖمؾ سمٌٕمض
مخً٤م أو ؾمٌ ًٕم٤م أو
اًمقومقد قمـ ؾمٜم٦م اًمٔمٝمر ،وم٘مْم٤مه٤م سمٕمد اًمٕمٍم  ،إٓ اًمقشمر اًمذي اقمت٤مده اًمِمخص ،إُم٤م ريمٕم٦م أو صمال ًصم٤م أو ً
( )576

قمنما أو إطمدى قمنم َةَ ،وم٢مذا يم٤من ُمٕمت٤م ًدا قمغم صالهت٤م وم٢مٟمف ي٘مْمٞمٝم٤م ذم اًمٜمٝم٤مر ؿمٗم ًٕم٤م ،ووم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م خيّميقٟمف ُمي٤م مل شميزل
ً
اًمِمٛمسٟٕ :مف إذا دظمؾ وىم٧م اًمٔمٝمر وم٘مد اٟمتٝمك وىم٧م اًم٘مْم٤مء.

(ُ ) 573متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ـمقاف اًمقداع (ُ ،) 1755مًٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب وضمقب ـمقاف اًمقداع وؾم٘مقـمف قمـ
احل٤مئض (ُ )1327مـ طمدي٨م قمٌداهلل سمـ قمٌ٤مس .
( ) 574أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمّمالة سمٕمد اجلٛمٕم٦م (.)883
( )575أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة وسمٞم٤من صٗمتف (ُ )591مـ طمدي٨م صمقسم٤من.
(ُ ) 576متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب إذا يمٚمؿ وهق يّمكم وم٠مؿم٤مر سمٞمده واؾمتٛمع (ُ ،)1233مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ
وىمٍمه٤م ،سم٤مب ُمٕمروم٦م اًمريمٕمتلم اًمٚمتلم يم٤من يّمٚمٞمٝمام اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد اًمٕمٍم (.)834

آداب المشي إلى الصالة
لم إَ َذ ِ
لم ُيم ُِّؾ أ َذا َٟم ْ ِ
ان َو ِ
َلم َصالَ ٌةش ).
اإل َىم٤م َُم ِ٦م)ً :مِ َ٘م ْق ِل اًمٜمٌََِّّ ِّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ « :سم ْ َ
٥م َأ ْن َيتَٜمَ َّٗم َؾ َسم ْ َ
ىم٤ملَ ( :و ُي ًْتَ ََح ُّ
( )577

وم٤معمٖمرب يّمغم سملم أذان واإلىم٤مُم٦م ،واًمٕمٍم يّمغم سملم أذان واإلىم٤مُم٦م ،وم٘ميد صمٌي٧م قميـ اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
لم ُيم ُِّؾ آ َذا َٟم ْ ِ
َلم َصالَ ٌةش  ،وىم٤ملَ « :ر ِطم َؿ اهللُ اُمر ًءا َص َّغم َىمٌْ َؾ ا ًْم َٕم ْ ِ
ٍمي َأ ْر َسم ًٕمي٤مش  ،وأُمي٤م وىمي٧م اًمٜمٝميل
وؾمٚمؿ -أٟمف ىم٤ملَ « :سم ْ َ
( )579

( )578

ًمٚمٕمٍم وم٢مٟمف سمٕمد اًمّمالة ،وأُم٤م اًمقىم٧م اًمٜمٝمل ذم اًمٗمجر وم٢مٟمف ُمـ طملم ـمٚمقع اًمٗمجر ،وهيذا هيق ُمِميٝمقر ُميذه٥م أمحيد،
وفم٤مهر إدًم٦م شمدل قمٚمٞمف ،وهق أن وىم٧م اًمٜمٝمل ذم اًمٗمجر ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر ،وًمٞمس ُمـ اًمّمالة.
يح ُؾمٜمَّ ٌ٦م َؾمٜمَّ َٝم٤م َر ُؾم ُ
قل اهللِ .)
اًمؽم ِاو ُ
ىم٤ملَ ( :و َّ َ
وم٘مد صمٌ٧م ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م

( )584

-ريض اهلل قمٜمٝم٤م -وُمـ طمدي٨م أيب ذر

( )581

أن اًمٜمٌل صيغم اًميؽماويح صمال ًصمي٤م  ،وإذا
( )582

قمروم٧م ذًمؽ قمروم٧م أن ىمقل قمٛمر -ريض اهلل قمٜمفٟ :مٕمٛم٦م اًمٌدقم٦م هذه ً ،مٞمس ُم٘مّمقده أٟمف ىميد أطميدث ومٕميالً مل يٗمٕمٚميف
( )583

(ُ ) 577متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب يمؿ سملم إذان واإلىم٤مُم٦م وُمـ يٜمتٔمر اإلىم٤مُم٦م (ُ ،)624مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ
وىمٍمه٤م ،سم٤مب سملم يمؾ أذاٟملم صالة (ُ )838مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ.
( )578ؾمٌؼ خترجيف.
( )579طمًـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)5984أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة ىمٌؾ اًمٕمٍم ( ،)1271اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء
ذم إرسمع ىمٌؾ اًمٕمٍم ( ،) 434ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمدي٨م همري٥م طمًـُ .مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ.
(ُ ) 584متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب إذا يم٤من سملم اإلُم٤مم وسملم اًم٘مقم طم٤مئط أو ؾمؽمة (ُ ،)729مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ
وىمٍمه٤م ،سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من وهق اًمؽماويح (.)761
( ) 581أسمق ذر اًمٖمٗم٤مري ،اًمزاهد اعمِمٝمقر ،اًمّم٤مدق اًمٚمٝمج٦م .خمتٚمػ ذم اؾمٛمف واؾمؿ أسمٞمف ،واعمِمٝمقر أٟمف ضمٜمدب سمـ ضمٜم٤مدة سمـ ؾمٙمـ .يم٤من ُمـ يمٌ٤مر
اًمّمح٤مسم٦م ،وهق ىمديؿ اإل ؾمالم .ي٘م٤مل :أؾمٚمؿ سمٕمد أرسمٕم٦م ،ومٙم٤من ظم٤مُمً٤م ،صمؿ اٟمٍمف إمم سمالد ىمقُمف ،وم٠مىم٤مم ٤م طمتك ىمدم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ -اعمديٜم٦م ،وًمف ذم اؾمالُمف ظمؼم طمًـُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى -وىمٞمؾ :اصمٜمتلم ،أو أرسمع -وصمالصملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 114 :شمرع٦م ،)289
واإلص٤مسم٦م ( 125/7شمرع٦م .)9868
( )582صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 21419أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم ىمٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من ( ،)1375اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب ُم٤م
ضم٤مء ذم ىمٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من ( ) 846وىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمًٝمق ،سم٤مب صمقاب ُمـ صغم ُمع اإلُم٤مم طمتك يٜمٍمف
( ،)1364اسمـ ُم٤مضم٦م :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من ( .)1327ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 583أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب صالة اًمؽماويح ،سم٤مب ومْمؾ ُمـ ىم٤مم ُمـ رُمْم٤من (ُ )2414مـ طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب -ريض اهلل قمٜمف.-
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اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وإٟمام إطمٞم٤مء ٍ
أُمر ومٕمٚمف اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وشمريمف ظمِمٞم٦م أن يٗمرض قمغم اًمٜمي٤مس،
وم٤مًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صغم ؾمٜم٦م اًمؽماويح صمالصم٦م أي٤مم ،صمؿ شمريمٝم٤م ظمِمٞم٦م أن شمٗمرض.
ع٤م َقم ً٦م َأ ْوم َْم ُؾ).
ىم٤ملَ ( :وومِ ْٕم ُٚم َٝم٤م َ َ
ومٗمٕمؾ اًمؽماويح ع٤مقم٦م أومْمؾ ُمـ اًمّمالة ذم اًمٌٞم٧مٕ :ن اًمؽماويح ٓ شمًٛمك يمذًمؽ إٓ أن شمّمغم ع٤مقم ً٦م ،وهٜم٤م ُمً٠مًم٦م
ُمٝمٛم٦م ،وهل أن اًمٗم٘مٝم٤مء خيّمقن اًمؽماويح سم٠مطمٙم٤م ٍم خت٤مًمػ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،ومٚمٝم٤م أطمٙم٤مم ختّمٝم٤م ،وُمـ إطمٙمي٤مم اًمتيل ختيص
اًمؽماويح دون ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ:
إُمر إول :أن صالة اًمؽماويح ع٤مقم ً٦م أومْمؾ ُمـ صالهت٤م ومرادى ،سمخالف ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،وم٤مٕومْميؾ ومٞمٝمي٤م أن يٙميقن
اعمرء وطمده :وم٢مٟمف أدقمك ًمٚمخِمقع ،وأُم٤م ىمقل قمٛمر :إن اًمذي يٜم٤مم قمٜمٝم٤م ظمػم ًمف ،أي :اًميذي يّميغم ذم آظمير اًمٚمٞميؾ :ومي٢من
اًمّمالة ذم آظمر اًمٚمٞمؾ أومْمؾ ُمـ اًمّمالة ذم أوًمف ،ومل ِ
يٜمػ أن صالة اًمؽماويح أومْمؾ.
إُمر اًمث٤مين :أن صالة اًمؽماويح ٓ شمّمغم إٓ ُمثٜمك ُمثٜمك ،ومال شمّمغم أرسم ًٕم٤م ه ًدا ُمٓمٚم ً٘م٤م ،سمخالف ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ :وم٢مٟمف ىميد
صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف صاله٤م أرسم ًٕم٤م ه ًدا .
( )584

إُمر اًمث٤مًم٨م :أن صالة اًمؽماويح يًتح٥م ومٞمٝم٤م ظمتؿ اًم٘مرآن ،وىمد روي ذم ذًميؽ أطم٤مديي٨م خمتٚمٗمي٦م قميـ اًمتي٤مسمٕملم
وهمػمهؿ ،وم٤مًم٘مرآن ذم اًمؽماويح ي٘مرأ يم٤مُمالً.
إُمر اًمراسمع :أن صالة اًمؽماويح يًتح٥م أن شمّمغم صمال ًصم٤م وقمنميـ ريمٕم ً٦مٟٕ :ميف ىميد صمٌي٧م ذم اعمقـمي٠م ُميـ طميدي٨م
يب
اًمً٤مئ٥م سمـ يزيد  ،أن قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -عع اًمّميح٤مسم٦م قميغم ُأ ٍّ
( )585

( )586

-ريض اهلل قمٜميف -ومٙمي٤من يّميكم يؿ صمال ًصمي٤م

(ُ ) 584متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب صالة اًمؽماويح ،سم٤مب ومْمؾ ُمـ ىم٤مم رُمْم٤من (ُ ،) 2413مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب
صالة اًمٚمٞمؾ وقمدد ريمٕم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (ُ )738مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.-
( ) 585اًمً٤مئ٥م سمـ يزيد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ صمامُم٦م ،أسمق قمٌد اهلل ،وأسمق يزيد اًمٙمٜمدي اعمدين ،اسمـ أظم٧م ٟمٛمر ،وذًمؽ رء قمرومقا سمف .ويم٤من ضمده ؾمٕمٞمد سمـ صمامُم٦م
طمٚمٞمػ سمٜمل قمٌد ؿمٛمس .ىم٤مل اًمً٤مئ٥م :طم٩م يب أيب ُمع اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وأٟم٤م اسمـ ؾمٌع ؾمٜملم .شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم .وىمٞمؾ :أرسمع
وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 313 :شمرع٦م  ،)1474واإلص٤مسم٦م ( 26/3شمرع٦م .)3479

آداب المشي إلى الصالة
وقمنميـ ريمٕم٦م َ :م٤م يدًمٜم٤م قمغم أن اًمًٜم٦م ذم صالة اًمؽماويح أن شمٙمقن صمال ًصم٤م وقمنميـ ،يمام يٗمٕمؾ ذم احلرم ،وم٢مهن٤م اًمًيٜم٦م،
( )587

وأُم٤م اإلطمدى قمنمة ريمٕم٦م ومٝمل اًمقشمر ،أو ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،ومٛمـ صغم وطمده وم٤مٕومْمؾ ًمف أن يّمكم إطمدى قمنمة.
وىمد ذيمر سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ،وهق اًمِمٞم قمٓمٞم٦م ؾم٤ممل

( )588

ذم رؾم٤مًم٦م ًمف أن احلرُملم ُمـ قمٝمد قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -إمم

قمٍمٟم٤م هذا ،وهؿ يّمٚمقن صمال ًصم٤م وقمنميـ ريمٕم ً٦م ذم اًمؽماويح ،وأًمػ ومٞمٝم٤م رؾم٤مًم٦م ـمقيٚم٦م ذم اؾمت٘مراء هذه اعمً٠مًم٦م.
يد ِ
َلمِ :حل ِ
ِ
ِ
اإلُم٤مم سمِ٤م ًْم ِ٘مراء ِةً :مِٜمَ ْ٘م ِؾ ْ ِ
ي٨م « َصيال ُة اًم َّٚمٞمْ ِ
يؾ َُمثْٜمََيك
اًمً َٚمػَ ،و ُي ًَ ِّٚم ُؿ ُم ْـ ُيم ُِّؾ َر ْيم َٕمتَ ْ ِ َ
اخلَ َٚمػ َقم ِـ َّ
َ َ
جي َٝم ُر ِ َ ُ
ي٘مقلَ ( :و َ ْ
ُمثْٜمََكش ،وو ْىمتٝم٤م سمٕم ا ًْم ِٕم َِم ِ
٤مءَ ،و ُؾمٜمَّتُ َٝم٤م َىمٌْ َؾ ا ًْم ِق ْشم ِْر إِ َمم ُـم ُٚمق ِع ا ًْم َٗم ْج ِر).
َ َ ُ َ َ ْ دََ
َ
ي٘مّمد ذم اًمؽماويح ،ويًٚمؿ ُمـ يمؾ ريمٕمتلم :حلدي٨مَ « :صالَ ُة اًم َّٚم ْٞم ِؾ َُمثْٜمََك َُمثْٜمََكش  ،وهيذا ذم اًميؽماويح ،وىمقًميف:
(وو ْىمتٝم٤م سمٕم ا ًْم ِٕم َِم ِ
٤مءَ ،و ُؾمٜمَّ ُت َٝم٤م َىم ٌْ َؾ ا ًْم ِق ْشم ِْر إِ َمم ُـم ُٚمق ِع ا ًْم َٗم ْج ِر) ،أي :ؾمٜم٦م صالة اًمؽماويح أن شمٙمقن ُمـ ىمٌؾ صالة اًميقشمر إمم
َ َ ُ َ َ ْ دََ
ـمٚمقع اًمٗمجرً :مٙمل ٓ يّمكم اعمرء وشمريـ ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة ،واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملِ َٓ« :و ْشم َْرا َن ِذم ًَمٞمْ َٚم ٍ٦مش .
( )589

( )594

( ) 586اجلٚمٞمؾ أيب سمـ يمٕم٥م سمـ ىمٞمس سمـ قمٌٞمد سمـ زيد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر .ؾمٞمد اًم٘مراء ،أسمق ُمٜمذر إٟمّم٤مري اًمٜمج٤مري اعمدين
اعم٘مرئ اًمٌدري ،ويٙمٜمك أيْم٤م أسم٤م اًمٓمٗمٞمؾ .ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م ،وسمدرا ،وعع اًم٘مرآن ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وقمرض قمغم اًمٜمٌل -قمٚمٞمف
اًمًالم ،-وطمٗمظ قمٜمف قمٚمام ُمٌ٤مريم٤م ،ويم٤من رأؾم٤م ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ -ريض اهلل قمٜمف .-ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً« :-مٞمٝمٜمؽ اًمٕمٚمؿ أسم٤م
اعمٜمذرشُ .م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 42 :شمرع٦م  ،)2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 168 /1شمرع٦م .)34
( )587أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م (.)252
يمت٤م ٤م قمٚمقُمف إوًمٞم٦م،
( ) 588قمٓمٞم٦م سمـ حمٛمد ؾم٤ممل .وًمد ذم ىمري٦م اعمٝمدي٦م ُمـ أقمامل اًمنمىمٞم٦م ذم ُمٍم ؾمٜم٦م ؾم٧م وأرسمٕملم وصمالث ُمئ٦م وأًمػ ،وشمٚم٘مك ذم ّ
وطمٗمظ سمٕمض أضمزاء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُمٌ٤مدئ اًمٕمٚمؿ .وذم قم٤مم أرسمٕم٦م وؾمٜملم وصمالث ُمئ٦م وأًمػ ارَتؾ إمم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،وأظمذ يتٚم٘مك اًمٕمٚمؿ ذم
طمٚم٘م٤مت اعمًجد اًمٜمٌقي اًمنميػ .ومدرس ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم ٤مًمؽ ،وٟمٞمؾ إوـم٤مر ،وؾمٌؾ اًمًالم ،وهمػمه٤م ُمـ يمت٥م احلدي٨م واًمٚمٖم٦م واًمٗمرائض قمغم
يد قمدد ُمـ اًمِمٞمقخ واًمٕمٚمامءُ :مٜمٝمؿ :قمٌد اًمرمحـ إومري٘مل ،ومح٤مد إٟمّم٤مري ،وحمٛمد اًمؽميمل ،وحمٛمد احلريم٤من وهمػمهؿ .ويم٤من ًمٚمِمٞم حمٛمد
إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل دور سم٤مرز ذم طمٞم٤مشمف ،وم٘مد شمتٚمٛمذ قمٚمٞمف وٓزُمف ذم طم ّٚمف وشمرطم٤مًمف أيمثر ُمـ قمنميـ قم٤مُم٤م يم٤مٟم٧م طم٤مومٚم٦م سم٤مًمٕمٓم٤مء واًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م
وطمًـ اًمتٍمف ،وآداب اًمّمحٌ٦م واًمًٚمقك وهمػمه٤مً .مف قمدد ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت واعم١مًمٗم٤مت واًمرؾم٤مئؾ اعمٓمٌققم٦م واعمخٓمقـم٦م ذم اًمٕمٚمؿ وإدب
واًمت٤مري وهمػمه٤مُ :مٜمٝم٤م " :شمتٛم٦م شمٗمًػم أوقاء اًمٌٞم٤من ًمٚمِمٞم حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓملُ ،مـ ؾمقرة احلنم إمم آظمر ؾمقرة اًمٜم٤مس"" .شمرشمٞم٥م اًمتٛمٝمٞمد
قمغم أسمقاب اًمٗم٘مف"  .شمقذم ذم اعمديٜم٦م يقم آصمٜملم اًمً٤مدس رسمٞمع اًمث٤مين ؾمٜم٦م قمنميـ وأرسمع ُمئ٦م وأًمػ ودومـ ذم اًمٌ٘مٞمع .اٟمٔمر :اعمٕمجؿ اجل٤مُمع ذم
شمراضمؿ اًمٕمٚمامء ( ،)234/1وُمـ قمٚمامء اعمديٜم٦م اعمٜمقرة (.)1/1

آداب المشي إلى الصالة
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
٥م
اضم َٕم ُٚمقا آظم َر َصالشم ُٙم ُْؿ سمِ٤مًم َّٚم ْٞم ِؾ ِو ْشم ًْراشَ ،وم٢مِ ْن َأ َطم َّ
ىم٤ملَ ( :و ُيقشم ُر َسم ْٕمدََ َه٤مَ ،وم٢مِ ْن َيمَ٤م َن ًَم ُف َ َهت ُّجدٌٌ َضم َٕم َؾ ا ًْم ِق ْشم َْر َسم ْٕمدََ ُهً :م َ٘م ْقًمف ْ « :
ٍْم َ ِ
اإل َُم٤م ِم َطم َّتَّك َيٜمْ َ ِ
اإل َُم٤م ُم َوم َج٤م َء سمِ َر ْيم َٕم ٍ٦مً :مِ َ٘م ْقًمِ ِف َُ « :م ْـ َىم٤م َم َُم َع ْ ِ
اإل َُم٤م ِم َىم٤م َم إِ َذا َؾم َّٚم َؿ ِ
َُم ْـ ًَم ُف َ َهت ُّجدٌٌ ُُم َتَ٤م َسم َٕم َ٦م ِ
ي٥م ًَمي ُف ِىم َٞمي٤م ُم
ف ُيمُت َ
ٍ
اًمؽم ُِم ِذ ُّي) .
ًَم ْٞم َٚم٦مشَ .ص َّح َح ُف ِّ ْ
( )591

وم٤مًمقشمر سمٕمده٤م ىمد يٙمقن ومرادى أو ع٤مقم ً٦م ،وم٢من يم٤من ًمف هتجد ضمٕميؾ اًميقشمر سمٕميدهً :م٘مقًميف -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ:
اضم َٕم ُٚمقا َ
آظم َر َصالََشمِ ُٙم ُْؿ سمِ٤مًم َّٚم ْٞم ِؾ ِو ْشم ًْراش .
« ْ
( )592

وىمقًمف:
اإل َُم٤م ِم َطم َّتَّك َيٜمْ َ ِ
اإل َُم٤م ُم َوم َج٤م َء سمِ َر ْيم َٕم ٍ٦مً :مِ َ٘م ْقًمِ ِف َُ « :م ْـ َىم٤م َم َُم َع ْ ِ
اإل َُم٤م ِم َىم٤م َم إِ َذا َؾم َّٚم َؿ ِ
٥م َُم ْـ ًَم ُف َ َهت ُّجدٌٌ ُُم َتَ٤م َسم َٕم َ٦م ِ
ف
ٍْم َ
( َوم٢مِ ْن َأ َطم َّ
ٍ
ِ
ِ
اًمؽم ُِم ِذ ُّي)  ،ويمثػم ُمـ اإلظمقان وـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ طمريّمقن قمغم اًم٘مٞم٤مم سمٕمد اإلُم٤مم :ومٞمّمكم ذم
ُيمُت َ
٥م ًَم ُف ىم َٞم٤م ُم ًَم ْٞم َٚم٦مشَ .ص َّح َح ُف ِّ ْ
آظمر اًمٚمٞمؾ ،ويِمٙمؾ قمٚمٞمف أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملِ َٓ« :و ْشمْر ِ
ان ِذم ًَمٞمْ َٚم ٍ٦مش  ،ومٙمٞمػ يقشمر وشمريـ؟ ىم٤مًمقاً :ميف
َ
( )593

( )594

طم٤مًمت٤من:

(ُ )589متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب احلٚمؼ واجلٚمقس ذم اعمًجد (ُ ،) 472مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب صالة
اًمٚمٞمؾ ُمثٜمك ُمثٜمك واًمقشمر ريمٕم٦م ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ (ُ )749مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.
( )594صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 16296أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم ٟم٘مض اًمقشمر ( ،)1439اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء
ٓ وشمران ذم ًمٞمٚم٦م ( ،) 474ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ همري٥م ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وشمٓمقع اًمٜمٝم٤مر ،سم٤مب هنل اًمٜمٌل قمـ اًمقشمريـ ذم ًمٞمٚم٦م ()1679
ُمـ طمدي٨م ـمٚمؼ سمـ قمكم ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )591صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)21419أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم ىمٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من ( ،)1375اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب ُم٤م
ضم٤مء ذم ىمٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من ( ) 846ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمًٝمق ،سم٤مب صمقاب ُمـ صغم ُمع اإلُم٤مم طمتك يٜمٍمف
( ،) 1364اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من (ُ .) 1327مـ طمدي٨م أيب ذر ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم
صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
(ُ ) 592متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب احلٚمؼ واجلٚمقس ذم اعمًجد (ُ ،) 472مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب صالة
اًمٚمٞمؾ ُمثٜمك ُمثٜمك واًمقشمر ريمٕم٦م ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ (ُ )749مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.
( )593ؾمٌؼ خترجيف.
( )594ؾمٌؼ خترجيف.
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احل٤مًم٦م إومم :أن يزيد ريمٕم٦م ُمع اإلُم٤مم :ومٞمٙمقن ذم هذه احل٤مًم٦م ىمد صغم ؿمٗم ًٕم٤م ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ يتٝمجيد ذم آظمير اًمٚمٞميؾ
ويقشمر ،وىمد ضم٤مء قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م

( )595

ُمـ طمٞم٨م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

( )596

-ريض اهلل قمٜمف -أٟمف يم٤من ذم اًمٕمنم إواظمر يّمكم ُمع

اًمٜم٤مس ،صمؿ يّمكم ُمرة أظمرى ذم آظمر اًمٚمٞمؾ  ،وهذا إصمر ومٞمف ُمً٠مًم٦م :ىمًؿ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ إمم ىمًٛملم ،وختّمٞمّمف ذم اًمٕمنمي
( )597

إواظمر ،وم٢من هذا ورد قمـ سمٕمض اًمت٤مسمٕملم يمًٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،ظمال ًوم٤م عمـ أٟمٙمره ُمـ سمٕمض اعمت٠مظمريـ.
احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن يقشمر ُمع اإلُم٤مم ،صمؿ إذ أراد ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ سمٕمد ذًمؽ وم٢مٟمف يّمكم ؿمٗم ًٕم٤م وٓ يقشمر ،وهذا ومٕمٚمف اسمـ قمٛمر -
ريض اهلل قمٜمف -وفم٤مهر اًمًٜم٦م قمٚمٞمفٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من إذا أوشمر ُميـ ىمٞمي٤مم اًمٚمٞميؾ صيغم ريمٕمتيلم
( )598

ظمٗمٞمٗمتلم سمٕمد اًمقشمر َ ،م٤م يدًمٜم٤م قمغم أن اًمِمٗمع سمٕمد اًمقشمر ٓ يٜم٘مض اًمقشمر اعمت٘مدم.
( )599

ضمدا ا ،وأود أن أٟمٌف قمٚمٞمٝم٤م ،وهل أن اإلُم٤مم يّمكم ريمٕم٦م ذم اًمقشمر ،واعم٠مُمقم يزيد ريمٕم٦م ،ومٞمٙميقن ىميد
هٜم٤م ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ا
صغم ريمٕمتلم ،وهٜم٤م ظم٤مًمػ اعم٠مُمقم اإلُم٤مم ذم قمدد اًمريمٕم٤مت ،أًمٞمس يمذًمؽ؟
وُمً٠مًم٦م اظمتالف صالة اعم٠مُمقم ُمع اإلُم٤مم ُمً٠مًم٦م ُمِمٙمٚم٦م ،وذيمرهت٤م هٜم٤م ًمٚمٗم٤مئدة ،وٟم٠ميت ٤م ذا اًمؽمشمٞم٥م:

( ) 595قمٌد اهلل سمـ حمٛمد أسمق سمٙمر اًمٕمٌز ،اًمٙمقذم ،اإلُم٤مم ،اًمٕمٚمؿ ،ؾمٞمد احلٗم٤مظ ،وص٤مطم٥م اًمٙمت٥م اًمٙمٌ٤مر ،وهق ُمـ أىمران :أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،وإؾمح٤مق
سمـ راهقيف ،وقمكم سمـ اعمديٜمل ذم اًمًـ واعمقًمد واحلٗمظ ،وحيٞمك سمـ ُمٕملم أؾمـ ُمٜمٝمؿ سمًٜمقات .ـمٚم٥م أسمق سمٙمر اًمٕمٚمؿ وهق صٌل ،وأيمؼم ؿمٞم ًمف هق
ذيؽ سمـ قمٌد اهلل اًم٘م٤ميض .ىم٤مل أسمق زرقم٦مُ :م٤م رأي٧م أطمٗمظ ُمٜمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ ص٤مطم٥م شمّم٤مٟمٞمػ .وًمد ؾمٜم٦م مخس
وؾمتلم وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم وُمئتلمُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اإليامن" ،و"اعمّمٜمػ" .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 34 /16شمرع٦م  ،)3526وؾمػم
أقمالم اًمٜمٌالء ( 122 /11شمرع٦م .)44
( ) 596ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم سمـ هِم٤مم ،اإلُم٤مم احل٤مومظ اعم٘مرئ اعمٗمن اًمِمٝمٞمد ،أسمق حمٛمد ،وي٘م٤مل :أسمق قمٌد اهلل إؾمدي اًمقاًمٌلُ ،مقٓهؿ اًمٙمقذم ،أطمد
إقمالم .روى قمـ اسمـ قمٌ٤مس وم٠ميمثر وضمقد .ويم٤من ُمـ يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء .ىمرأ اًم٘مرآن قمغم اسمـ قمٌ٤مس .ىمرأ قمٚمٞمف أسمق قمٛمرو سمـ اًمٕمالء وـم٤مئٗم٦م .ىم٤مل اسمـ
طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمٌ٧م وم٘مٞمفُ .م٤مت ؾمٜم٦م مخس وشمًٕملم .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 358 /14شمرع٦م  ،)2245واًمًػم ( 321 /4شمرع٦م .)116
( )597أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ ()7773
( )598أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ (.)6794
(ُ )599متٗمؼ قمٚمٞمف :أ ظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمقوقء ،سم٤مب ىمراءة اًم٘مرآن سمٕمد احلدث وهمػمه (ُ ،) 183مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب
اًمدقم٤مء ذم صالة اًمٚمٞمؾ وىمٞم٤مُمف (ُ ) 763مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس .وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.

آداب المشي إلى الصالة
اًمّمقرة إومم :اظمتالف ٟمٞم٦م اإلُم٤مم واعم٠مُمقمُ ،مع اَت٤مد إومٕم٤مل ضمي٤مئز ،ودًمٞميؾ ذًميؽ أن ُمٕمي٤م ًذا وقمٛمير سميـ أيب
( )644

ؾمٚمٛم٦م

( )641

ريض اهلل قمٜمٝمام -يم٤مٟم٤م يّمٚمٞم٤من ُمع اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صمؿ يذهٌ٤من إمم ىمقُمٝمام ومٞمّمٚمٞم٤من ؿ ُ ،مٕم٤مذ( )642

وقمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام -قمٜمدُم٤م صٚمقا سم٘مقُمٝمام يم٤مٟم٧م صالهتام ٟم٤مومٚم٦م ،وصالة اًميذيـ ظمٚمٗمٝميؿ ومريْمي٦مً ،مٙميـ إومٕمي٤مل
ُمتحدة ،وم٢مذا اَتدت إومٕم٤مل وإن اظمتٚمٗم٧م اًمٜمٞم٤مت ،وم٘مد ورد احلدي٨م سمجقازه٤م ،وم٘مد ضم٤مء ذم اعمًٜمد ىم٤ملَُ « :م٤م َُمٜمَ َٕم ُٙم َُام؟ش،
ىم٤مٓ :صٚمٞمٜم٤م ذم رطم٤مًمٜم٤م .وم٘م٤مل« :إِ َذا َأ َيت َأ َطمدُُ ُيم ُُؿ اعمَْ ًْ ِجدََ َوم ْٚمٞمُ َّم ِّؾَ :وم٢مِ َّهن َ٤م ًَم ُف َٟمَ٤مومِ َٚم ٌ٦مش  ،ومٝمٜم٤م اظمتٚمٗم٧م اًمٜمٞمي٦م ،وم٤مإلُمي٤مم يّميكم
( )643

ومريْم٦م ،واعم٠مُمقم يّمكم ٟم٤مومٚم٦م.
اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م :إذا يم٤مٟم٧م أومٕم٤مل اإلُم٤مم أىمؾ ُمـ أومٕم٤مل اعم٠مُمقم ،وم٤مإلُم٤مم يّمكم ريمٕمتلم ،واعم٠مُمقم يّمكم أرسم ًٕم٤م ،ومٝميذه
أيْم٤م ورد احلدي٨م سمجقازه٤م ،وم٢من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم احل٩م صغم سم٠مهؾ ُمٙم٦م ،ويم٤من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞميف
ً
ُمً٤مومرا ،وم٘مٍم اًمّمالة ،وأُمر َُمـ ظمٚمٗمف أن يتٛمقه٤م  ،ومٝمٜم٤م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صغم ريمٕمتلم ،و َُمـ
وؾمٚمؿ-
ً
( )644

(ُ ) 644مٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ سمـ قمٛمرو سمـ أوس سمـ قم٤مئذ سمـ قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ أدي سمـ ؾمٕمد سمـ قمكم سمـ أؾمد سمـ ؾم٤مردة سمـ يزيد سمـ ضمِمؿ سمـ
اخلزرج ،أسمق قمٌد اًمرمحـ إٟمّم٤مري اخلزرضمل صمؿ اجلِمٛمل .أطمد اًمًٌٕملم اًمذيـ ؿمٝمدوا اًمٕم٘مٌ٦م ُمـ إٟمّم٤مر وآظمك رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ -سمٞمٜمف وسملم قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد .شمقذم ذم ـم٤مقمقن َقم َٛم َقاس ؾمٜم٦م صمامين قمنمة .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 654 :شمرع٦م  ،)2274وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م
( 187 /5شمرع٦م .)4964
( ) 641قمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد إؾمد رسمٞم٥م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-أُمف أم ؾمٚمٛم٦م أم اعم١مُمٜملم .وًمد سم٤محلٌِم٦م ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ويم٤من يقم
اخلٜمدق هق واسمـ اًمزسمػم ذم اخلٜمدق ذم أـمؿ طمً٤من سمـ صم٤مسم٧م .روى قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أطم٤مدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م وقمـ أسمٞمف.
روى قمٜمف اسمٜمف حمٛمد وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وقمروة ،وهمػمهؿُ .م٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م صمالث وصمامٟملم ذم ظمالوم٦م قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب
(ص 484 :شمرع٦م  ،)1699واإلص٤مسم٦م ( 592/4شمرع٦م .)5744
(ُ )642متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يم ت٤مب إذان ،سم٤مب إذا ـمقل اإلُم٤مم ويم٤من ًمٚمرضمؾ طم٤مضم٦م ومخرج ومّمغم (ُ ،)744مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب
اًم٘مراءة ذم اًمٕمِم٤مء (ُ )465مـ طمدي٨م ضم٤مسمر.
( )643صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 17474اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرضمؾ يّمكم وطمده صمؿ يدرك اجلامقم٦م ( ) 219ىم٤مل
اًمؽمُمذي:طمًـ ص حٞمح ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م ،سم٤مب إقم٤مدة اًمٗمجر ُمع اجلامقم٦م عمـ صغم وطمده (ُ ) 858مـ طمدي٨م يزيد سمـ إؾمقد اًمٕم٤مُمري.
وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
( ) 644صحٞمح ًمٖمػمه :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 19878 ،19871 ،19865أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُمتك يتؿ اعمً٤مومر (،)1229
وا ًمؽمُمذي :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمت٘مّمػم ذم اًمًٗمر ( ،) 545ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمحُ ،مـ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم ،ىم٤مل اسمـ

آداب المشي إلى الصالة
ظمٚمٗمف صغم أرسم ًٕم٤م ،ومدًمٜم٤م ذًمؽ قمغم اجلقاز ،وُمِمٝمقر اعمذه٥م أن هذا خيّمص ومٞمام ًمق يم٤مٟمي٧م اًمّميالة واطميدة ،وأُمي٤م إن
اظمتٚمٗم٧م اًمّمالة ومال يّمح ٓظمتالف اًمٜمٞم٦م ،واًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم اعمذه٥م وهق اًمذي قمٚمٞمف يمثػم ُمـ اعمح٘م٘ميلم ويمثيػم ُميـ
اعمت٠مظمريـ :ضمقازه٤م يمام ذيمرت ًمٙمؿ.
اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م :إذا يم٤مٟم٧م أومٕم٤مل اإلُم٤مم أيمثر ُمـ أومٕم٤مل اعم٠مُمقمُ ،مث٤مل ذًمؽ :اإلُم٤مم يّميكم اًمٔمٝمير أرسم ًٕمي٤م ،واعمي٠مُمقم
ىم٤مسا ًمٚمّمالة ،أو مل يّمكم اًمٗمجر ،ومّمٚمٞمف ُمع اًمٔمٝمر ،أو ُمثالً :مل يّمكم اعمٖمرب ،وأشمك قمغم ىميقم
يّمكم اًمٔمٝمر اصمٜمتلم ،إُم٤م
ً
يّمٚمقن اًمٕمِم٤مء أرسم ًٕم٤م ،ومٝمؾ جيقز ًمف أن يّمكم ُمٕمٝمؿ صمال ًصم٤م صمؿ أؾمٚمؿ أم ٓ؟ ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وُمِمٝمقر
اعمذه٥م اإلُم٤مم أمحد وهق ُمٗمٝمقم ُمـ سمٕمض يمالم ؿمٞم اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :أن اًمّمالة همػم صحٞمح٦م ،ودًمٞمؾ ذًمؽ:
ِ
اًمدًمٞمؾ إول :أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِ َّٟمَّام ضم ِٕم َؾ ِ ِ
ي٤مر َيم ُٕمقا،
َ ُ
َؼمواَ ،وإِ َذا َر َيمَي َع َوم ْ
َؼم َوم َٙم ِّ ُ
اإل َُم٤م ُم ًمٞمُ ْ١م َشم ََّؿ سمِفَ :وم٢مِ َذا َيم َّ َ
٤مؾم ُجدُُ واش  ،هٜم٤م اإلُم٤مم يمؼم وريمع وؾمجد ،وأٟم٧م مل شمت٤مسمٕمف ،ومخ٤مًمٗم٧م ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم ،ومٌٓمٚم٧م صالشمؽ ،وإن
َوإِ َذا َؾم َجدََ َوم ْ
ىمٚم٧م :إٟمف ىمد وم٤مشمتٜمل ريمٕم٦م ،ومتتٛم٦م احلدي٨مَ « :و َُم٤م َوم٤م َشم ُٙم ُْؿ َوم َ٠م ِمت ُّقاش  ،أوَ « :وم٤م ْىم ُْمقاش  ،قمغم اظمتالف اًمروايتلم ،ويمالمه٤م ذم
( )645

( )647

646

ُمًٚمؿ ،وأٟم٧م مل شمتؿ ومدًمٜم٤م قمغم أٟمؽ ظم٤مًمٗم٧م إومٕم٤مل ومال شمّمح اًمّمالة.
اًمدًمٞمؾ اًمث٤مينُ :م٤م صمٌ٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف ؾمئؾ قمـ اعمً٤مومر يّمكم ظمٚمػ
اعم٘مٞمؿ ،أي أن اعمً٤مومر يّمكم اصمٜمتلم واعم٘مٞمؿ يّمكم أرسم ًٕم٤م ،وم٘م٤مل :يتؿ ،هل اًمًٜم٦م  .ىم٤مل :واًمّمح٤ميب إذا ىم٤مل :هيل اًمًيٜم٦م،
ومٚمٞمس اعم٘مّمقد سم٤مًمًٜم٦م احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل اًمذي ُِمـ أصمره أٟمف يث٤مب وم٤مقمٚمف وٓ يٕم٤مىمي٥م شم٤مريميف ،وإٟميام ىمّميده سم٤مًمًيٜم٦م :روميع
( )648

احلدي٨م ًمٚمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومٝمٜم٤م ُمٕمٜم٤مه اًمقضمقب ،أي :جي٥م قمغم اعمً٤مومر أن يتؿ ومٞمّمكم أرسم ًٕم٤م ،وًمق يم٤من جييقز

طمجر ذم اًمتٚمخٞمص ( :) 115/2طمًٜمف اًمؽمُمدي وقمكم وٕمٞمػ وإٟمام طمًـ اًمؽمُمذي طمديثف ًمِمقاهده ومل يٕمتؼم آظمتالف ذم اعمدة .ىم٤مل إًمٌ٤مين
ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح ًمٖمػمه.
( )645ؾمٌؼ خترجيف.
( )646ؾمٌؼ خترجيف.
( )647ؾمٌؼ خترجيف.
( ) 648أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م (.)688
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أن يٜمٗمتؾ ىمٌؾ إُم٤مُمف ًمٙم٤من ذم هذه احل٤مًم٦م أوممٕ :ن ىمٍم اًمّمالة ؾمٜم٦م ،وُمع ذًمؽ أُمر سم٢ممت٤مُمٝم٤م ،وهذا ىميقل عي٤مهػم أهيؾ
اًمٕمٚمؿ ،سمؾ هق ُمِمٝمقر ُمذه٥م إئٛم٦م إرسمٕم٦م عٞم ًٕم٤م ،واًمِمٞم اسمـ سم٤مز يم٤من يٗمتل سمخالف ذًمؽ ،ورضمع ذم آظمر طمٞم٤مشمف إمم
ىمقل إئٛم٦م عم٤م سمح٨م ًمف ذًمؽ سمٕمض اإلظمقان.
ويًتح٥م طمٗمظ اًم٘مرآن إع٤مقم ً٤م وهق أومْمؾ ُمـ ؾم٤مئر اًمذيمر وجي٥م ُمٜمف ُم٤م جي٥م ذم اًمّمالة ويٌدأ اًمّمٌل وًمٞمف سمف ىمٌؾ
اًمٕمٚمؿ إٓ أن يٕمن  ،ويًـ ظمتٛمف ذم يمؾ أؾمٌقع وومٞمام دوٟمف أطمٞم٤مٟم ً٤م وحيرم شم٠مظمػم اًم٘مراءة إن ظم٤مف ٟمًٞم٤مٟمف  ،ويتٕميقذ ىمٌيؾ
اًم٘مراءة وحيرص قمغم اإلظمالص ودومع ُم٤م يْم٤مده  ،وخيتؿ ذم اًمِمت٤مء أول اًمٚمٞمؾ وذم اًمّمٞمػ أول اًمٜمٝم٤مر  .ىم٤مل ـمٚمح٦م سميـ
ُمٍمف  :أدريم٧م أهؾ اخلػم ُمـ هذه إُم٦م يًتحٌقن ذًمؽ ي٘مقًمقن  :إذا ظمتؿ أول اًمٜمٝم٤مر صيٚم٧م قمٚمٞميف اعمالئٙمي٦م طمتيك
يٛمز وإذا ظمتؿ أول اًمٚمٞمؾ صٚم٧م قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م طمتك يّمٌح رواه اًمدارُمل قمـ ؾمٕمد سميـ أيب وىمي٤مص إؾميٜم٤مده طمًيـ ،
وحيًـ صقشمف سم٤مًم٘مرآن ويرشمٚمف  ،وي٘مرأ سمحزن وشمدسمر ويً٠مل اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد آي٦م اًمرمح٦م  ،ويتٕمقذ قمٜمد آي٦م اًمٕمذاب وٓ جيٝمر
سملم ُمّمٚملم أو ٟمٞم٤مم أو شم٤مًملم ضمٝمر ًا سمحٞم٨م ي١مذهيؿ  .وٓ سم٠مس سم٤مًم٘مراءة ىم٤مئ ًام وىم٤مقمد ًا وُمْمٓمجٕم ً٤م ورايمٌ ً٤م وُم٤مؿمٞم ً٤م  .وٓ شمٙمره
ذم اًمٓمريؼ وٓ ُمع طمدث أصٖمر وشمٙمره ذم اعمقاوع اًم٘مذرة  ،ويًتح٥م آضمتامع هل٤م وآؾمتامع ًمٚم٘مي٤مريء وٓ يتحيدث
قمٜمده٤م سمام ٓ وم٤مئدة ومٞمف ويمره أمحد اًمنقم٦م ذم اًم٘مراءة  ،ويمره ىمراءة إحل٤من وهق اًمذي يِمٌف اًمٖمٜم٤مء  ،وٓ يٙمره اًمؽمضمٞمع.
وُمـ ىم٤مل ذم اًم٘مرآن سمرأيف وسمام ٓ يٕمٚمؿ ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر وأظمٓمي٠م وًميق أصي٤مب وٓ جييقز ًمٚمٛمحيدث ُميس
اعمّمحػ وًمف محٚمف سمٕمالىم٦م أو ذم ظمرج ومٞمف ُمت٤مع وذم يمٛمف وًمف شمّمٗمحف سمٕمقد وٟمحقه وًمف ُمس شمٗمًيػم ويمتي٥م ومٞميف ىميرآن
وجيقز ًمٚمٛمحدث يمت٤مسمتف ُمـ همػم ُمس وأظمذ إضمرة قمغم ٟمًخف وجيقز يمًٞمف احلرير وٓ جيقز اؾمتدسم٤مره أو ُمدّّ اًمرضمؾ إًمٞمف
وٟمحق ذًمؽ َم٤م ومٞمف شمرك شمٕمٔمٞمٛمف  ،ويٙمره َتٚمٞمتف سمذه٥م أو ومْم٦م ويمت٤مسم٦م إقمِم٤مر وأؾمامء اًمًقر وقمدد أي٤مت وهمػم ذًمؽ
َم٤م مل يٙمـ قمغم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م .
وحيرم أن يٙمت٥م اًم٘مرآن أو رء ومٞمف ذيمر اهلل سمٖمػم ـم٤مهر  ،وم٢من يمت٥م سمف أو قمٚمٞمف وضم٥م همًٚمف  ،وإن سمكم اعمّمحػ أو
اٟمدرس دومـ ٕن قمثامن ريض اهلل قمٜمف دومـ اعمّم٤مطمػ سملم اًم٘مؼم واعمٜمؼم .
جي٥م ِذم اًمّم ِ
جي ِ
ي٘مقل اًمِمٞم ( :ويًتََح٥م طم ْٗم ُظ ا ًْم ُ٘مر ِ
ع٤م ًقم٤مَ ،و ُه َق َأ ْوم َْم ُؾ ُِم ْـ َؾم ِ٤مئ ِر ِّ
الةَ ،و َي ٌْيدََ ُأ
آن إِ ْ َ
َّ
٥م ُمٜمْ ُف َُم٤م َ ِ ُ
اًمذ ْيم ِْرَ ،و َ ِ ُ
َ ُ ْ َ ُّ ُ
ْ
ِ ِ
ِ ِ
ن).
َّ
اًمّمٌِ َّل َوًم ُّٞم ُف سمِف َىم ٌْ َؾ ا ًْمٕم ْٚم ِؿ ،إَّٓ َأ ْن َي ْٕم ُ َ
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وًمٞمس واضم ًٌ٤م طمتك ًمٚمٗم٘مٞمف ،وم٤مًمٗم٘مٞمف ٓ جي٥م قمٚمٞمف طمٗمظ اًم٘مرآن ،وإٟمام جي٥م قمٚمٞمف ُمٕمروم٦م آي٤مت إطمٙمي٤مم ،يميام ذيميره
جي َٛمع اًم٘مرآن ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إٓ قمدد حمدود ُمٜمٝمؿ.
قمٚمامء إصقل ذم يمتٌٝمؿ ،وإٟمام يًتح٥م طمٗمظ اًم٘مرآنٟٕ :مف مل َ ْ
وىمقًمفَ ( :و ُه َق َأ ْوم َْم ُؾ ُِم ْـ َؾم ِ٤مئ ِر ِّ
اًمذ ْيم ِْر) :عم٤م صمٌ٧م طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري -ريض اهلل قمٜمف -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل
يؾ َِمي٤م َأ ْقمٓمِيل اًمً ِ
ِ
ِ
لمش  ،وىميد
ي٤مئ ِٚم َ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :ىم َ٤مل اهللُ َ -قم َّز َو َضم َّؾَُ :م ْـ َؿم َٖم َٚم ُف ذ ْيم ِْري َقم ْـ ُُم ًَ َ٠م ًَمتل َأ ْقم َٓم ْٞمتُ ُف َأ ْوم َْم َ َّ
َّ
( )649

( )614

طمًـ ؿمٞم اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هذا احلدي٨م ،وم٘مراءة اًم٘مرآن أومْمؾ اًمذيمر ُمٓمٚم ً٘م٤م ،سمؾ هق أومْمؾ ُمـ اًمدقم٤مء ،وُمـ ؿمٖمؾ
َّ
سمذيمر اهلل -قمز وضمؾ -وىمراءة اًم٘مرآن قمـ اًمدقم٤مء أقمٓمل ُم٤م يريد سم٠مُمر اهلل -قمز وضمؾ.
جي٥م ِذم اًمّم ِ
جي ِ
الة) ،هق ىمراءة اًمٗم٤مَت٦م ،ومٞمج٥م قمغم يمؾ اُمرئ أن يتٕمٚمؿ اًمٗم٤مَتي٦م ،وىمي٤مل سمٕميض
َّ
٥م ُمٜمْ ُف َُم٤م َ ِ ُ
وىمقًمفَ ( :و َ ِ ُ
أهؾ اًمٕمٚمؿ :إٟمف دم٥م اًمٗم٤مَت٦م وىمراءة ؾمقرة ذم اًمّمالة ،ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن يتٕمٚمؿ اًمًقرة ،وُمِمٝمقر اعمذه٥م إٟمام هل اًمٗم٤مَتي٦م
وم٘مط.
اًمّمٌِ َّل َوًمِٞمُّ ُف سمِ ِف) ،أي :جي٥م قمغم و ِّزم اًمّمٌل أن يٌيدأ ُمٕميف سمتٕمٚميٞمؿ اًم٘ميرآن ،وىميد ضمي٤مء أن أسمي٤م ٍ
سمٙمير
وىمقًمفَ ( :و َيٌْدََ ُأ َّ
اعمروذي

( )611

ؾم٠مل اإلُم٤مم أمحد قمـ اًمرضمؾ يٙمقن ًمف أيت٤مم ،سمِ َؿ يٌدأ ُمٕمٝمؿ؟ ىم٤مل :يٕمٚمٛمٝمؿ اًم٘مرآن ،ىم٤مل اًمرضمؾ :هؾ يًٛمٕمٝمؿ

احلدي٨م واًمًٜم٦م؟ ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ،ٓ :يٕمٚمٛمٝمؿ اًم٘مرآن ،وم٤معم٘مّمقد أن يٌدأ اعمرء سم٠مـمٗم٤مًمف سمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآنٟٕ :مف أرق ـمٌ ًٕمي٤م،
شم٠مصمػما ذم اًمٜمٗمس ُمـ همػمه ،وشمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن يٜم٘مٓمع قمـ اًمًٜم٦م واًمٗم٘مف اٟم٘مٓم٤م ًقم٤م حلٗميظ اًم٘ميرآن ،ومي٢من
وأقمٔمؿ ً

( ) 649ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٌٞمد سمـ إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ،اإلُم٤مم اعمج٤مهدُ ،مٗمتل اعمديٜم٦م.
واؾمؿ إسمجر :ظمدرة ،وىمٞمؾ :سمؾ ظمدرة هل أم إسمجر .اؾمتِمٝمد أسمقه ُم٤مًمؽ يقم أطمد ،وؿمٝمد أسمق ؾمٕمٞمد اخلٜمدق ،وسمٞمٕم٦م اًمروقان .وطمدث قمـ
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، -وم٠ميمثر وأـم٤مب ،وقمـ أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤مئٗم٦م ،ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم .اٟمٔمر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 286 :شمرع٦م  ،)915وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 451 /2شمرع٦م .)2436
( ) 614وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء يمٞمػ يم٤مٟم٧م ىمراءة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( )2926ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ
همري٥م ،واًمدارُمل (ُ ) 3356مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ اًمؽمُمذي :وٕمٞمػ.
( )611اإلُم٤مم ،اًم٘مدوة ،اًمٗم٘مٞمف ،اعمحدث ،ؿمٞم اإلؾمالم ،أسمق سمٙمر ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلج٤مج اعمروذيٟ ،مزيؾ سمٖمداد ،وص٤مطم٥م اإلُم٤مم أمحد ويم٤من ُمـ
أضمؾ أصح٤مسمف ،ويم٤من واًمده ظمقارزُمٞم٤م ،وأُمف ُمروذي٦م .وًمد ذم طمدود اعمئتلم .وشمقذم ذم ع٤مدى إومم ؾمٜم٦م مخس وؾمٌٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ـمٌ٘م٤مت
احلٜم٤مسمٚم٦م ( 137 /1شمرع٦م  ،)54ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 173/13شمرع٦م .)143
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طمٗمظ اًم٘مرآن ؾمٜم٦م ،وإٟمام ُمٕمروم٦م اًم٘مرآن وُمٕمروم٦م إقمراسمف ،وم٘مد ضم٤مء قمـ اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف يم٤من يييب أسمٜمي٤مءه
قمغم شمرك اإلقمراب ،وٓ يي ؿ قمغم شمرك احلٗمظ ،وُمٕمٜمك اإلقمراب :اًمٜمٓمؼ اًمّمحٞمح.
صحٞمح٤م ،وإٟمؽ شمٕمج٥م طم٘مٞم٘م٦م ُمـ سمٕمض اعمٜمتًيٌلم ًمٓمٚمي٥م اًمٕمٚميؿ،
ومٞمج٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يٕمٜمك سمٜمٓمؼ اًم٘مرآن ٟمٓم ً٘م٤م
ً
ٍ
وٌط ،وهذا اًم٘مرآن ُمـ صٗم٤مشمف أٟمف ٓ سمد أن ُي١مظميذ
وهؿ ٓ جيٞمدون ىمراءة اًم٘مرآن ،أو سمٕمض آي٤مت اًم٘مرآن اًمتل َتت٤مج إمم
قمغم إؿمٞم٤مخ ،وم٘مد ضم٤مء ذم ُم٘مدُم٦م صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك

( )612

أٟمف ىم٤مل :إن اإلؾمٜم٤مد ُمـ اًمديـ .
( )613

ِ ِ
ن) :أي :يٕمن قمٚمٞمف ىمراءة اًم٘مرآن وإقمراسمف ،وظم٤مص٦م اًمٕمٚمؿ اًمقاضم٥م.
وىمقًمفَ ( :ىمٌْ َؾ ا ًْمٕم ْٚم ِؿ إَّٓ َأ ْن َي ْٕم ُ َ
ِ
٤مف ٟمِ ًْ َٞم٤م َٟم ُف).
حي ُر ُم َشم ْ٠م ِظم ُػم ا ًْم ِ٘م َرا َء ِة إِ ْن َظم َ
ىم٤ملَ ( :و ُي ًَ ُّـ َظم ْت ُْٛم ُف ِذم ُيم ُِّؾ ُأ ْؾم ٌُق ٍعٍَ ،ووم َٞمام ُدو َٟم ُف َأ ْطم َٞم٤م ًٟمً٤مَ ،و َ ْ
ىمقًمفَ ( :و ُي ًَ ُّـ َظمتْ ُْٛم ُف ِذم ُيم ُِّؾ ُأ ْؾمٌُق ٍع) :حلدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو -ريض اهلل قمٜمف  ،وىمقًمفَ ( :وومِ َٞمام ُدو َٟمَي ُف َأ ْطمٞمَ٤م ًٟمًي٤م)،
ي٤مف ٟمِ ًْي َٞم٤م َٟم ُف)ٕ :ن شمي٠مظمػم اًم٘ميراءة ومٞميف ظمِميٞم٦م
حي ُر ُم َشم ْ٠م ِظم ُػم ا ًْم ِ٘م َرا َء ِة إِ ْن َظم َ
ويٛمٜمع ُمـ ظمتٛمف ذم أىمؾ ُمـ صمالث ،وىمقًمفَ ( :و َ ْ
( )614

اًمٜمًٞم٤من ،وٓ ٟم٘مقل :إن شم٠مظمػم اًم٘مراءة يقم ي٠مصمؿ ٤م ص٤مطمٌٝم٤مٕ :ن اًمِمخص ىمد يٜمًك اًم٘مراءة يق ًُم٤م ،وإن يم٤من إومم ًمٚمٛمرء
أٓ يؽمك اًم٘مرآن وًمق ًمٞمقم ،وم٘مد ضم٤مء أن قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -يم٤من هل٤م طمزب ُمـ اًم٘مرآن ،وم٢مذا أوؿمٙم٧م قمغم ٟمقُمٝم٤م ومل
شم٘مرأ طمز ٤مَّ ،
أظمرت ٟمقُمٝم٤م ًمت٘مرأ طمز ٤م ً ،مٙمـ ًمق شمرك اعمرء طمزسمف يق ًُم٤م أو يقُملم أو صمالصم٦م ،وم٢مٟمف ًمٞمس حمر ًُم٤م قمٚمٞمفً ،مٙميـ
( )615

حيرم شم٠مظمػمه ًمٜمًٞم٤مٟمفٕ :ن ٟمًٞم٤مٟمف ومٞمف شمْمٞمٞمع ًمألُم٤مٟم٦م اًمتل أقمٓم٤مه٤م اهلل اًمِمخص.

( ) 612قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك سمـ واوح احلٜمٔمكم اًمتٛمٞمٛمل ُمقٓهؿ ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اعمروزي .أطمد إئٛم٦م إقمالم وطمٗم٤مظ اإلؾمالم ،أُمػم اعم١مُمٜملم ذم
احلدي٨مً .مف شمقاًمٞمػُ :مٜمٝم٤م "اًمزهد" .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمٌ٧م وم٘مٞمف قم٤ممل ضمقاد .وًمد ؾمٜم٦م صمامن قمنمة وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وصمامٟملم
وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 5 /16شمرع٦م  ،)3524وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 378 /8شمرع٦م .)112
( ) 613أظمرضمف ُمًٚمؿ :ذم ُم٘مدُم٦م صحٞمحف ،سم٤مب سمٞم٤من أن اإلؾمٜم٤مد ُمـ اًمديـ وأن اًمرواي٦م ٓ شمٙمقن إٓ قمـ اًمث٘م٤مت (.)12/1
(ُ )614متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ،سم٤مب ذم يمؿ ي٘مرأ اًم٘مرآن (ُ ،) 5452مًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ صقم اًمدهر
عمـ شمير سمف (.)1159
( )615أظمرضمف أسمق قمٌٞمد ذم ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن (رىمؿ ،)191 :اًمٗمري٤ميب ذم ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن (رىمؿ.)154:
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وأُم٤م احلدي٨م اًمذي ُي ْروى أن َُمـ ٟمز اًم٘مرآن ومٕمٚمٞمف يمذا ويمذا  ،ومحدي٨م ٓ يّمح ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وم٤مًمٜمًٞم٤من ُمـ أُمر اهلل -
( )616

قمز وضمؾ ،وىمد ضم٤مء ذم طمدي٨م قمٜمد اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ُمٕمٚم ً٘م٤م ،وهق ُمـ أطم٤مدي٨م إرسمٕم٦م اًمتل مل جيد هل٤م اسمـ قمٌد اًمؼم إؾميٜم٤م ًدا،
وم٘مد وصؾ عٞمع سمالهم٤مت ُم٤مًمؽ ،إٓ أرسمٕم٦م أطم٤مدي٨م مل جيده٤مُ ،مٜمٝم٤م طمدي٨م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىمي٤ملِ « :إ ِّين
ُٕ َٟم ًََّك ًمِٞمُ ًَ َّـش  ،وم٢مذا يم٤من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يٜمًك ومٖمػمه يٜمًك ،وهذا ًمٞمًـ ًمٚمٜم٤مس ؿمٞمئً٤م ،أو ًمٞمًـ اهلل -
( )617

قمز وضمؾً -مٚمٜم٤مس ؿمٞمئً٤م.
اًمِمت ِ
ِ ِ
ص َقم َغم ِ
ِ
َ٤مء َأ َّو َل
اإل ْظم
الص َو َد ْوم ِع َُم٤م ُي َْم٤م ُّد ُهَ ،و َ ْ
خيْتِ ُؿ ِذم ِّ َ
حي ِر ُ
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :و َيتَ َٕم َّق ُذ َىم ٌْ َؾ ا ًْم٘م َرا َءةَ ،و َ ْ
اًم َّٚم ْٞم ِؾ).
ِ
ِ
حي ِ
ص َقم َ
٤مؾمتَ َِٕم ْذ سمِ٤مهللَِّ ُِم َـ َّ
يغم
ير ُ
اًميرضمٞم ِؿ﴾  ،ىمقًميفَ ( :و َ ْ
اًمِمٞمْ َٓم٤من َّ
يتٕمقذ ًم٘مقًمف اهلل -قمز وضمؾَ ﴿ :وم٢مِ َذا َىم َر ْأ َت ا ًْم ُ٘م ْرآ َن َوم ْ
خيْتِؿ ِذم ِّ ِ
َ٤مء َأو َل اًم َّٚمٞم ِؾ ،و ِذم اًمّمٞم ِ
ػ َأ َّو َل اًمٜمَّ َٝم ِ
ِ
ِ
٤مر) .ىم٤مل ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف  :أدريم٧م
اإل ْظم
َّ ْ
ْ َ
اًمِمتَ َّ
الص َو َد ْوم ِع َُم٤م ُي َْم٤م ُّد ُهَ ،و َ ْ ُ
( )618

( )619

أهؾ اخلػم ُمـ هذه إُم٦م يًتحٌقن ذًمؽ ،ي٘مقًمقن :إذا ظمتؿ أول اًمٜمٝم٤مر صٚم٧م قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م طمتك يٛمز ،وإذا ظمتؿ أول
اًمٚمٞمؾ صٚم٧م قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م طمتك يّمٌح  ،رواه اًمدارُمل
( )624

( )621

ٍ
وىمي٤مص
قمـ ؾمٕمد سمـ أيب

( )622

وإؾميٜم٤مده طمًيـ ،وإن يمي٤من

وٕمٗمف همػمه ،ويدل قمغم أن هذا إُمر ُمنموع.

( )616وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)22456أسمق داو د :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمتِمديد ومٞمٛمـ طمٗمظ اًم٘مرآن صمؿ ٟمًٞمف (ُ ،)1474مـ طمدي٨م ؾمٕمد
سمـ قمٌ٤مدة سمٜمحقه ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
( )617وٕمٞمػ :أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م (ً )225
سمالهم٤م.
( )618اًمٜمحؾ98 :
( ) 619ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف سمـ قمٛمرو سمـ يمٕم٥م سمـ ضمخدب سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ؾمٕمد سمـ احل٤مرث سمـ ذه ؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ دول سمـ ضمِمؿ سمـ ي٤مم اهلٛمداين
اًمٞم٤مُمل ،أسمق حمٛمد ،وي٘م٤مل :أسمق قمٌد اهلل اًمٙمقذم ،اإلُم٤مم احل٤مومظ اعم٘مرئ ،اعمجقد ،يم٤من ُمـ أىمرأ أهؾ اًمٙمقوم٦م .شمقذم ذم آظمر ؾمٜم٦م اصمٜمتل قمنمة وُمئ٦م.
اٟمٔمر :اًمًػم ( 191/5شمرع٦م  ،)74هتذي٥م اًمٙمامل ( 433/13شمرع٦م .)2982
( )624أظمرضمف اًمدارُمل ( ،) 3483وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتقطم٤مت اًمرسم٤مٟمٞم٦م ( :) 238/3ذم ُمًٜمده ًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ هق وٕمٞمػ احلٗمظ وحمٛمد سمـ محٞمد
خمتٚمػ ومٞمف.
( ) 621أسمق ؾمٕمٞمد قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ظم٤مًمد اًمًجًت٤مين ،احل٤مومظ اإلُم٤مم احلج٦م ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ .وًمد ىمٌؾ اعمئتلم سمٞمًػم .أيمثر ُمـ اًمؽمطم٤مل
هلج٤م
واًمتٓمقاف ذم ـمٚم٥م احلدي٨م .أظمذ قمٚمؿ احلدي٨م وقمٚمٚمف قمغم قمكم سمـ اعمديٜمل ،وحيٞمك سمـ ُمٕملم ،وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ،ووم٤مق أهؾ زُم٤مٟمف ،ويم٤من ً
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ي٦م ،ويتَٕميق ُذ ِقمٜمْْيدََ آي ِ
ي٦م اًمر ْ َ ِ
ِ
آن وير ِّشم ُٚمف ،وي ْ٘مر ُأ سمِح ْز ٍن و َشمَدََ سم ٍر ،ويً َ٠م ُل اهللَ َشمٕم َ ِ
ِ
ي٦م
َ
مح َ َ َ َّ
َ
ي٤ممم قمٜمْْيدََ آ َي َّ
حي ًِّ ُـ َص ْق َشم ُف سمِ٤م ًْم ُ٘م ْر َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ُّ َ َ ْ
ىم٤ملَ ( :و ُ َ
٤مقمدًً ا وُم ْْم َٓم ِجٕم٤م ور ِ
لم ضمٝمرا سمِحٞم ُ٨م ي ْ١م ِذهيِؿ ،وٓ سم ْ٠مس سمِ٤م ًْم ِ٘مراء ِة َىم ِ٤مئام و َىم ِ
ِ
لم ُمّم ِّٚم َ ِ
ا ًْم َٕم َذ ِ
ايم ًٌ٤م
َ َ ً َ
ْ َ َ َ
لم َأ ْو ٟم َٞم٤م ٍم َأ ْو َشمَ٤مًم َ َ ْ ً َ ْ ُ
جي َٝم ْر َسم ْ َ ُ َ
ً ََ
َ ُ
ابَ ،وٓ َ ْ
وُم ِ
٤مؿم ًٞم٤م).
َ َ

ِ
ير ُأ
حيًـ صقشمف سم٤مًم٘مرآنً :م٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿًَ « :مٞمْ َس ُمٜمََّّي٤م َُمي ْـ َمل ْ َييتَ َٖم َّـ سمِي٤م ًْم ُ٘م ْرآنش  ،وىمقًميفَ ( :و َي ْ٘م َ
ٍ
سمِح ْز ٍن) :عم٤م روى اًمٌٞمٝم٘مل « :إِ َّن ه َذا ا ًْم ُ٘مر ِ
سمتحزن.
آن ُأ ْٟم ِْز َل سمِ َح َز ٍنش  ،وُمٕمٜمك احلزن :أن ي٘مرأ
َ
ُ
ْ
( )623

( )624

( )625

دم َٝم ْر سمِ َّمالََشمِ َؽ
لم َأ ْو ٟمِ َٞم٤م ٍم َأ ْو َشمَ٤مًمِ َ
لم ُُم َّم ِّٚم َ
جي َٝم ْر َسم ْ َ
لم َضم ْٝم ًرا) ،سمحٞم٨م ي١مذهيؿً :م٘مقل اهلل -قمز وضمؾ﴿ :وَٓ َ ْ
وىمقًمفَ ( :وٓ َ ْ
ايمٌ٤م وُم ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
وٓ َ ُ َ ِ
ِ
٤مؿم ًٞم٤م)ٕ :ن اًمٜمٌل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
َ
ختَ٤موم ْ٧م ِ َ٤م﴾  ،وىمقًمفَ ( :وٓ َسم ْ٠م َس سمِ٤م ًْم٘م َرا َءة َىم٤مئ ًام َو َىم٤مقمدًً ا َو ُُم ْْم َٓمج ًٕم٤م َو َر ً َ َ
( )626

ضمذقم٤م ذم أقملم اعمٌتدقم٦م .شمقذم -رمحف اهلل -ؾمٜم٦م صمامٟملم وُمئتلمً .مف ُمّمٜمٗم٤متُ :مٜمٝم٤م" :اًمًٜمـ" ،و"اًمرد قمغم اعمريز"،
سمّمػما سم٤معمٜم٤مفمرة،
سم٤مًمًٜم٦م،
ً
ً
ويمت٤مب "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م" .اٟمٔمر :اًمًػم ( 319/13شمرع٦م  ،)148وشمذيمرة احلٗم٤مظ ( 621/2شمرع٦م .)648
( ) 622ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ُم٤مًمؽ سمـ أهٞم٥م -وي٘م٤مل :وهٞم٥م -سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ زهرة سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م اًم٘مرر .أسمق
إؾمح٤مق اًمزهري .إُمػم ،وم٤مشمح اًمٕمراق ،وُمدائـ يمنى ،وأطمد اًمًت٦م اًمذيـ قمٞمٜمٝمؿ قمٛمر ًمٚمخالوم٦م ،وأول ُمـ رُمك سمًٝمؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وأطمد
اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م ،أؾمٚمؿ وهق اسمـ ؾمٌع قمنمة ؾمٜم٦م ،ويم٤من ؾم٤مسمع ؾمٌٕم٦م .وؿمٝمد سمدرا ،واومتتح اًم٘م٤مدؾمٞم٦مُ .مٜم٤مىمٌف وومْم٤مئٚمف يمثػمة ضمدا ،ذيمر همػم
ومحؾ إمم اعم ديٜم٦م قمغم رىم٤مب اًمرضم٤مل ،ودومـ سم٤مًمٌ٘مٞمعُ ،م٤مت ؾمٜم٦م مخس
واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء أٟمف ُم٤مت ذم ىمٍمه سم٤مًمٕم٘مٞمؼ قمغم قمنمة أُمٞم٤مل ُمـ اعمديٜم٦مُ ،
ومخًلم قمغم إؿمٝمر .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 275 :شمرع٦م  ،)891واإلص٤مسم٦م ( 73 /3شمرع٦م .)3196
(ُ ) 623متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،سم٤مب ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم :-وأهوا ىمقًمٙمؿ أو اضمٝمروا سمف إٟمف قمٚمٞمؿ سمذات اًمّمدور (،) 7527
ُمً ٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب َتًلم اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن (ُ )792مـ طمدي٨م أيب هريرة.
( ) 624اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م ؿمٞم ظمراؾم٤من أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اخلنوضمردي ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ .وًمد ؾمٜم٦م أرسمع وصمامٟملم
صمالث ُمئ٦م ذم ؿمٕمٌ٤من وُم٤مت ذم قم٤مذ ع٤مدى إومم ؾمٜم٦م صمامن ومخًلم وأرسمع ُمئ٦م سمٜمٞمً٤مسمقر ،وٟم٘مؾ ذم شم٤مسمقت إمم سمٞمٝمؼ ُمًػمة يقُملمُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف:
"اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" ،و"اخلالومٞم٤مت" .اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 163/18شمرع٦م  ،)86ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ (ص.)87
( ) 625وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى ( ،)24847وذم اًمِمٕم٥م (ُ )2451مـ طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب و ىم٤مص .وٕمٗمف إًمٌ٤مين اٟمٔمر وٕمٞمػ اسمـ
ُم٤مضمف (.)1337
( )626اإلهاء114 :

آداب المشي إلى الصالة
وؾمٚمؿ -يمام صمٌ٧م ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م يم٤من ي٘مرأ اًم٘مرآن وهق ُمْمٓمجع ذم طمجره٤م  ،واهلل -قمز وضمؾ -ي٘ميقل﴿ :ا ًَّم ِ
يذي َـ
ي ْذ ُيمُرو َن اهللََّ ِىمٞم٤مُم٤م و ُىمٕمقدا و َقم َغم ضمٜمُُق ِ ِؿ وي َت َٗم َّٙمَّرو َن ِذم َظم ْٚم ِؼ اًمًامو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض﴾ .
َّ َ َ
ُ
َ ً َ ُ ً َ
ْ ََ ُ
َ ُ
( )627

( )628

ىم٤مل( :وٓ ُشم ْٙمْره ِذم اًم َّٓم ِر ِيؼ ،وٓ ُمع طمدََ ٍ
ث َأص َٖمَر ،و ُشم ْٙمْره ِذم اعمَق ِ
او ِع ا ًْم َ٘م ِذ َر ِة).
َ
ْ َ َ َ ُ
َ َ َ َ
َ ُ
َ
أي ٓ شمٙمره ىمراءة اًم٘مرآن ذم اًمٓمريؼٟٕ :مف ٓ ُمٜم٤موم٤مة سمٞمٜمٝمام ،سمؾ إن ومٞمٝم٤م ُمـ ذيمر اهلل -قمز وضمؾ ،واًمٓمرييؼ هيق ُميـ
ُمقوع ذيمر إذيم٤مر ،وم٢مذا يم٤من ُمقوقع ذيمر إذيم٤مر ،وم٢من اًم٘مرآن ُمـ أقمٔمؿ إذيم٤مر ،وىمقًمف( :وٓ ُمع طميدََ ٍ
ث َأ ْصي َٖم ََر،
َ َ َ َ
و ُشم ْٙمْره ِذم اعمَق ِ
او ِع ا ًْم َ٘م ِذ َر ِة)ٕ :ن اعمقاوع اًم٘مذرة جي٥م أن ُيٜمَ ََّزه اًم٘مرآن قمٜمٝم٤م ،وًمٙمٜمٝم٤م ًمٞمً٧م حمرُم٦م ومٞمٝم٤م ،وًمٙمـ ًمق ىمّميد
َ
َ َ ُ
٤م إه٤مٟم٦م اًم٘مرآن ،وم٢مٟمف يٙمقن حمر ًُم٤مً ،مٙمـ َُمـ مل ي٘مّمد ذًمؽ ومٚمٞمس يمذًمؽ ،وهذا ُمـ سم٤مب شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن.
ث ِقمٜمْ َْدَ ه٤م سمِيام ٓ َوم ِ٤مئيدََ َة ومِ ِ
ِ
آؾمتِ َام ُع ًمِ ْٚم َ٘م ِ
ٞميفَ ،و َيم ِ
٤مر ِئَ ،وٓ َي َت ََحدََّّ ُ
اًمني َقم َ٦م ِذم
َير َه َأ ْ َ
٥م ْ
ىم٤ملَ ( :و ُي ًْ َت ََح ُّ
َ َ
آضمت َام ُع َهل َ٤م َو ْ
محَيدُُ ُّ ْ
ا ًْم ِ٘م َرا َء ِة)ٕ :ن ذم شمريمٝم٤م اًمتدسمر.
أي :يًتح٥م آضمتامع ًمتٕمٚمؿ اًم٘مرآن ،وأُم٤م آضمتامع إلدارة اًم٘مرآن ،وم٘مد صمٌ٧م قميـ اإلُمي٤مم ُم٤مًميؽ -يميام ذم يمتي٤مب
اجل٤مُمع ٓسمـ احلٙمؿ ،وىمد ـمٌع سمنمح أيب سمٙمر إ ري  -أٟمف يٙمره اًمتدوير ،وٟم٘ميؾ اسميـ أيب ُمقؾميك اهل٤مؿميٛمل
( )629

( )634

أن

أيْم٤م ،واًمتدوير هق أن جيتٛمع ىمق ٌم قمغم ىمراءة اًم٘مرآن ،ومٞم٘مرأ أطمدهؿ آيي٦م ،واًميذي سمٕميده آيي٦م..
اإلُم٤مم أمحد يمره اًمتدوير ً

(ُ ) 627متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ىمراءة اًمرضمؾ ذم طمجر اُمرأشمف وهل طم٤مئض (ُ ،)297مًٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب ضمقاز
همًؾ احل٤مئض رأس زوضمٝم٤م وشمرضمٞمٚمف (.)341
( )628آل قمٛمران191 :
( )629اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،اًم٘م٤م يض اعمحدث ،ؿمٞم اعم٤مًمٙمٞم٦م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ص٤مًمح إ ريٟ .مزيؾ سمٖمداد وقم٤معمٝم٤م .وم٘مٞمف ،أصقزم،
حمدثُ ،م٘مرئ .وًمد سم٠م ر ُمـ أرض اجلٌؾ ،وؾمٙمـ سمٖمداد ،وشمٗم٘مف ٤م .عع وصٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ ذم اعمذه٥م .وعع سملم اًم٘مراءات وقمٚمقم اإلؾمٜم٤مد.
ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :هق إُم٤مم اعم٤مًمٙمٞم٦م ،إًمٞمف اًمرطمٚم٦م ُمـ أىمٓم٤مر اًمدٟمٞم٤مً .مف "ذح خمتٍم اسمـ احلٙمؿ" .شمقذم ذم ؿمقال ؾمٜم٦م مخس وؾمٌٕملم وصمالث ُمئ٦م،
قمـ سمْمع وصمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :شم٤مري سمٖمداد ( 492 /3شمرع٦م  ،)1424واًمًػم ( 332 /16شمرع٦م .)241
( ) 634حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ُمقؾمك اهل٤مؿمٛمل ،أسمق قمكم اًم٘م٤ميضُ ،مـ قمٚمامء احلٜم٤مسمٚم ٦م .قم٤مزم اًم٘مدر ،ؾم٤مُمل اًمذيمرُ .مـ أهؾ سمٖمداد ُمقًمدا وووم٤مة .يم٤من ًمف
طمٚم٘م٦م ذم ضم٤مُمع اعمٜمّمقر .وصٜمػ يمتٌ٤مُ :مٜمٝم٤م" :اإلرؿم٤مد" و"ذح يمت٤مب اخلرىمل" .شمقذم ذم ؿمٝمر رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وأرسمع ُمئ٦م.
ودومـ سم٘مرب ىمؼم اإلُم٤مم أمحد .اٟمٔمر :ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 335 /3شمرع٦م  ،)652وُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أمحد (ص.)626 :
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وهٙمذا ،طمتك يٜمتٝمقن عٞم ًٕم٤م ،ومٝمذا ُمٙمروه ،وأُم٤م آضمتامع اعمًٜمقن ومٝمق أن جيتٛميع ًميتٕمٚمؿ اًم٘ميرآن ،أو أن ي٘ميرأ ؿميخص
اًم٘مرآن ،واًمٌ٤مىمقن يًتٛمٕمقن ًمف ،هذا هق اًمًٜم٦مٕ :ن اؾمتامع اًم٘مرآن ومٞمف أضمر.
ث ِقمٜمْْدََ ه٤م سمِام ٓ َوم ِ٤مئدََ َة ومِ ِ
آؾمتِ َام ُع ًمِ ْٚم َ٘م ِ
٤مر ِئ) ،أي :اًمًٜم٦م ،وىمقًمفَ ( :وٓ َيتَ ََحدََّّ ُ
ٞميف)ً :م٘ميقل اهلل -قميز وضميؾ:
َ َ
وىمقًمفَ ( :و ْ
ِ
﴿وإِ َذا ُىم ِر َئ ا ًْم ُ٘مرآ ُن َوم٤مؾمتَ َِٛمٕمقا ًَمف و َأ ِ
يرا َء ِة)ٕ :ن
ٟمّمتُُقا﴾  ،ومٞمج٥م اإلٟمّم٤مت قمٜمده ،وىمقًمفَ ( :و َيم َِر َه َأ ْ َ
ْ ُ ُ َ
َ
اًمن َقم َ٦م ِذم ا ًْم٘م َ
ْ
محَدُُ ُّ ْ
( )631

ذم شمريمٝم٤م اًمتدسمرُ ،مع أٟمف صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -احلدر ذم اًم٘مراءة ،واحلدر شمٙمقن أظمػ ُمـ اًمنقم٦م اًمتل
يمرهٝم٤م اإلُم٤مم أمحد.
(و َيم َِره ِىمراء َة إَ ْحل ِ
٤من).
َ
َ َ َ َ
واعم٘مّمقد سم٤مٕحل٤من :أحل٤من إقم٤مضمؿ ،وإحل٤من اًمتل شم٘مرأ ٤م إهم٤مين ،وم٢من سمٕمض اإلظمقة ُمـ اعم٘مرئلم يتٖمٜمك سمٛمٕمروم٦م
اعم٘م٤مُم٤مت اًمتل شم٘مرأ ٤م إهم٤مين ،وٓ ؿمؽ أن َُمـ شمٕمٚمٛمٝم٤م ًمٞم٘مرأ ٤م اًم٘مرآن وم٘مد أظمٓم٠م ،وأٟمف ىمد ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م ،وهذا ُمٙمروه
يمراه٦م ؿمديدة ،وأُم٤م ُمـ ىمرأ ىمراءة وواوم٘م٧م إطمدى هذه اعم٘م٤مُم٤مت ُمـ همػم ٍ
ىمّمد ُمٜمف وم٢مٟمف يٙميقن هميػم ىم٤مصيد ًميف ،وإٟميام
َ
واوم٘م٧م طمً٥م ىمراءشمف اعمٕمت٤مدة ،ومٝمذا همػم ُم٘مّمقد ومٝمق ضم٤مئز ،وأُم٤م شمٕمٚمؿ اعم٘م٤مُم٤مت وم٢مٟمف ٕضمؾ ىمراءة ومٖميػم وضمي٤مئز ،وأىميؾ
أطمقاًمف اًمٙمراه٦م ،واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هنك قمـ ىمراءة اًم٘مرآن سمٚمحـ إقم٤مضمؿ  ،أي :سمٖمٜم٤مئٝمؿ ،وهذا ُمـ حلـ
آن َهميػم اعمُْ َٖم ِ ِ ِ
إقم٤مضمؿ ،وىم٤مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِ َّن ُِمـ إِضمالَ َِل اهللِ إِضمالَ ََل طم ِ٤مُم ِؾ ا ًْم ُ٘مير ِ
اجل ِ
ي٤مذم
َ
ْ
ْ ْ
َي٤مزم ومٞميفَ ،وَٓ ْ َ
ْ
َْ
( )632

َقمٜمْ ُفش  .واًمٖمٚمق ذم اًم٘مرآن صقر ُمٜمف :اًمٖمٚمق ذم سمٕمض ـمرق ىمراءشمف ،وُمٜمف :اًمٖمٚمق ذم شم٠مويٚميف ،وُمٜميف :اًم٘ميراءة سم٤مٕحلي٤من،
( )633

وُمٜمف :اعمدود اعمٌ٤مًمغ ومٞمٝم٤م ..وٟمحق ذًمؽ.
اًمؽم ِضمٞم ُع).
( َوٓ ُي ْٙم َْر ُه َّ ْ

( )631إقمراف244 :
( )632وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط (ُ ) 7223مـ طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٌػ اجل٤مُمع ( :)1467وٕمٞمػ.
( ) 633طمًـ :أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌف ذم ُمّمٜمٗمف ( ،)21922واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م (ُ ) 2685مـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم
صحٞمح اجل٤مُمع ( :)2199طمًـ.
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ٍ
يمتي٤مب ًميف ذم اًمتجقييد،
اًمؽمضمٞمع ورد قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ذيمر ذًمؽ أمحد سمـ احلًـ سمـ اًمٌٜمي٤م ذم
( )634

وأمحد سمـ طمًـ سمـ سمٜم٤م ُمـ وم٘مٝم٤مء اًم٘مرن اخل٤مُمسُ ،مـ وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م ،وًمف يمت٤مب ذم ذح خمتٍم اخلرىمل اؾمٛمف( :اعم٘مٜمع)،
وهق ُمٓمٌقع ،وم٘مد ذيمر أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وردت قمٜمف ىمراءات أرسميع ذم صيٗم٦م اًم٘ميراءة ُمٜمٝمي٤م :اًمؽمضمٞميع،
واًمؽمضمٞمع :أن شم٘مرأ أي٦م سمّمقشمؽ اعمٕمت٤مد ،صمؿ شم٘مرأه٤م سمّمقت ظم٤موم٧مُ ،مـ سم٤مب اًمت٠مُمؾ ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ،يمام ضم٤مءت اًمؽمضمٞمع ذم
آذان أيب حمذورة

( )635

ريض اهلل قمٜمف .( )636

وأُم٤م شمرديد اًم٘مراءة وم٢من إئٛم٦م يمرهقه يمراه٦م ؿمديدة ،يمام يٗمٕمؾ سمٕمض اًمٜمي٤مس ،وم٢مٟميف سمٕميض إئٛمي٦م ي٘ميرأ اجلٛمٚمي٦م،
رارا ،ويم٠من أي٦م ىمد شمٙمررت ُمرات ،وهذا همػم ُمنموع،
ويٙمرره٤م صمال ًصم٤م أو أرسم ًٕم٤م ،ومٝمذا ٓ يًٛمك شمرضمٞم ًٕم٤م ،وإٟمام يًٛمك شمٙم ً
وىمد ٟمص همػم واطمد ُمـ إئٛم٦م -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم -قمغم ذًمؽ.
قز ًمِ ْٚمٛمح ِد ِ
ِ
ِ
ِ
ث َُم ُّس
جي ُ ُ ْ
ىم٤ملَ ( :و َُم ْـ َىم َ٤مل ِذم ا ًْم ُ٘م ْرآن سمِ َر ْأ ِيف َوسمِ َام ٓ َي ْٕم َٚم ُؿ َوم ْٚم َٞمتَ ٌَ َّق َأ َُم ْ٘م َٕمدََ ُه ُم َـ اًمٜمَّ َِّ٤مرَ ،و َأ ْظم َٓم َ٠م َو ًَم ْق َأ َص َ
٤مبَ ،وٓ َ ُ
اعمُّمح ِ
ػ).
ْ َ
ث ُمس اعمُّميح ِ
ِ ِ
وهذا ٟمص طمدي٨م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،وىمقًمف( :وٓ َجي ُ ِ
ػ)ٕ :ن اهلل -
ْ َ
قز ًم ْٚم ُٛم ْحد َ ُّ
َ ُ
( )637

قمز وضمؾ -ىم٤ملَ َٓ﴿ :ي َٛم ًُّ ُف إَِّٓ اعمُْ َٓم َّٝم ُرو َن﴾  ،واعمٓمٝمرون هٜم٤م شمِمٛمؾ اعمالئٙمي٦م ،وشمِميٛمؾ اعمتٓمٝميريـ ،وييدل قميغم أن
( )638

(ُ ) 634متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب أيـ ريمز اًمٜمٌل اًمراي٦م يقم اًمٗمتح (ُ ،) 7541مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب
ذيمر ىمراءة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمقرة اًمٗمتح يقم ومتح ُمٙم٦م (ُ ،)794مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ.
( )635أسمق حم ذورة اًم٘مرر اجلٛمحل اعمٙمل اعم١مذنً .مف صحٌ٦م ،واظمتٚمػ ذم اؾمٛمف واؾمؿ أسمٞمف وٟمًٌف ،وم٘مٞمؾ :اؾمٛمف أوس ،وىمٞمؾ :ؾمٛمرة وىمٞمؾ :ؾمٚمٛم٦م،
وىمٞمؾ :ؾمٚمامن .واؾمؿ أسمٞمف ُمٕمػم ،وىمٞمؾ قمٛمػم سمـ ًمقذان سمـ وه٥م سمـ ؾمٕمد سمـ عح ،وىمٞمؾ :اسمـ ًمقذان سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ؾمٕمد سمـ عح ،وىمٞمؾ :اسمـ
ًمقذان سمـ قمري٩م سمـ ؾمٕمد سم ـ عح ،وىمٞمؾ :اسمـ ًمقذان سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمري٩م سمـ ؾمٕمد سمـ عحُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمًع ومخًلم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م شمًع وؾمٌٕملم.
اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 853 :شمرع٦م  ،)3145واإلص٤مسم٦م ( 365/7شمرع٦م .)14542
( ) 636أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب صٗم٦م إذان (.)379
( ) 637مه٤م طمديث٤من إول :أظمرضمف أمحد اعمًٜمد ( ،) 2469اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن سمرأيف (ُ )2954مـ طمدي٨م اسمـ
قمٌ٤مس ،وىم٤مل اًمؽمُمذي :طمدي٨م طمًـ صحٞمح .وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ اًمؽمُمذي :وٕمٞمػ.

آداب المشي إلى الصالة
اعمتٓمٝمريـ ُمِمٛمقًمقن ذه أي٦م ُم٤م صمٌ٧م قمٜمد اًمؽمُمذي ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمر سمـ طمزم  ،أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
يمت٥م ذم صحٞمٗم٦م سمٙمر قمـ طمزم قمـ أسمٞمف ،أٟمف يمت٥م ذم اًمّمحٞمٗم٦مَ « :أَّٓ يٛمس ا ًْم ُ٘مرآ َن إَِّٓ َـم ِ
٤مه ٌرش .
َ َ َّ
ْ
( )639

( )644

مح ُٚمف سمِ ِٕمال َىم ٍ٦مَ ،أو ِذم ُظمر ٍج ومِ ِٞمف ُمتََ٤مع ،و ِذم ُيمُٛم ِف ،و ًَمف َشمَّم ُّٗمحف سمِٕم ٍ
قد).
ِّ َ ُ َ ُ ُ ُ
َ ٌ َ
ْ
ىم٤ملَ ( :و ًَم ُف َ ْ ُ
ْ
ٍ
سمح٤مئؾ إن
ىمقًمف( :سمِ ِٕمال َىم ٍ٦م) ،أي :سمٌمء يتٕمٚمؼ سمفَ ( ،أ ْو ِذم ُظم ْر ٍج ومِ ِٞمف َُمتََ٤م ٌع) ،وىمقًمفَ ( :و ِذم ُيم ُِّٛم ِف) ،أي :جيقز محؾ اًم٘مرآن
يم٤من اًمِمخص حمد ًصم٤م ،ؾمقاء يم٤من طمد ًصم٤م أصٖمر أو طمد ًصم٤م أيمؼم ،وىمقًمف( :و ًَمف َشمَّم ُّٗمحف سمِٕم ٍ
قد)ً ،مٞمس ذًمؽ ُمـ اإله٤مٟم٦م إن يم٤من
َ ُ َ ُ ُ ُ
حمد ًصم٤م وٟمحقه.
قز ًمِ ْٚمٛمح ِد ِ
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم( :و ًَمف ُمس َشم ْٗم ًِ ٍػم و ُيم ُت ٍ ِ ِ
ث ِيم َتَ٤م َسم ُتُي ُف
جي ُ ُ ْ
َ
َ ُ َ ُّ
ُ٥م ومٞمف ُىم ْرآ ٌن)َّٟ َٕ :م ُف َٓ ُي ًَ َّٛمك ُُم ّْم َح ًٗم٤م ( َو َ ُ
َػم ُمس ،و َأ ْظم ُذ إُضمر ِة َقم َغم َٟمًَ ِ
ِ
خ ِف).
ُم ْـ َهم ْ ِ َ ٍّ َ
ْ
َْ

ىمقًمفَ ( :و ًَم ُف َُم ُّس َشم ْٗم ًِ ٍػم)ٕ :ن اًمتٗمًػم ًمٞمس ىمرآ ًٟمً٤م ،وإٟمام هق شمٗمًػم ًممي٤مت ،وىمد ىم٤مل سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء :إٟمف إذا يم٤من أيمثر
شمٗمًػما ،وم٢مٟمف حيٙمؿ سم٠من اًمٙمت٤مب يمت٤مب شمٗمًػم ،وإن يم٤من أيمثره ىمرآ ًٟمً٤م ،وم٢مٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م حيٙمؿ سم٠مٟمف ىمرآن.
اًمٙمت٤مب
ً
وًمٌٕمض اعمٕم٤مسيـ شمٗمّمٞمؾ ،وم٘م٤مل :إٟمف إذا يم٤من جمز ًئً٤م :وم٢مٟمف ٓ يًٛمك ىمرآ ًٟمً٤م ،يمام يٗمٕمؾ اعمٗمنون ،وم٢مٟمؽ قمٜمدُم٤م شم٘مرأ ذم
شمٗمًػما ،وًمق يم٤من ىمٚمٞمالًً ،وأُمي٤م
شمٗمًػم اسمـ يمثػم دمده ي٘مقل :ىمؾ ،أي :ي٤م حمٛمد ،ومال جيٕمٚمف ه ًدا ،وم٢مٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م يًٛمك
ً

واًمث٤مين :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب اًمٙمالم ذم يمت٤مب اهلل سمٖمػم قمٚمؿ ( ،)3652اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن سمرأيف
(ُ ) 2952مـ طمدي٨م ضمٜمدب سمـ قمٌد اهلل ،وىم٤مل اًمؽمُمذي :طمدي٨م همري٥م ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
( )638اًمقاىمٕم٦م79 :
( ) 639أسمق سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طمزم إٟمّم٤مري اخلزرضمل صمؿ اًمٜمج٤مري اعمدين .ي٘م٤مل :اؾمٛمف أسمق سمٙمر ،ويمٜمٞمتف أسمق حمٛمد ،وي٘م٤مل :اؾمٛمف ويمٜمٞمتف
واطمد .وزم اًم٘مْم٤مء واإلُمرة واعمقؾمؿ ًمًٚمٞمامن سمـ قمٌد اعمٚمؽ ،صمؿ ًمٕمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز .ىمٞمؾ :يم٤من أقمٚمؿ أهؾ زُم٤مٟمف سم٤مًم٘مْم٤مء .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م قم٤مسمدُ .م٤مت ؾمٜم٦م قمنميـ وُمئ٦م سم٤معمديٜم٦م ،وهق اسمـ أرسمع وصمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 137 /33شمرع٦م  ،)7254واًمًػم (/5
 313شمرع٦م .)154
( )644صحٞمح :أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ( ،)468اًمدارُمل ( ،)2266وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم اإلرواء ( :)122صحٞمح.

آداب المشي إلى الصالة
اًم٘مرآن ،وم٢من يمت٥م قمغم ه٤مُمِمف شمٗمًػم وم٢مٟمف يًٛمك ىمرآ ًٟمً٤م ،ودًمٞمؾ ذًمؽ أن أسم٤م داود ذم يمت٤مب اعمّم٤مطمػ روى قمـ يمثػم ُميـ
اًمًٚمػ يمراه٦م يمت٤مسم٦م اًمتٗمًػم قمغم اعمّمحػَ :م٤م يدل قمغم أن اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُملم يٗمرىمقن سملم اعمّمحػ وسملم يمت٥م اًمتٗمًػم،
ومٙمت٥م اًمتٗمًػم مل يند اًم٘مرآن ُمتت٤مسم ًٕم٤م ،وأُم٤م اعمّمحػ وم٢مٟمف يٙمره يمت٤مسمتف قمٚمٞمف سم٘مْمٞم٦م اعمس :وًمٙمل ٓ ئميـ اجل٤مهيؾ أهني٤م
ُمٜمف ،وم٤مًمّمحٞمح أٟمف إذا يم٤من اًم٘مرآن ذم اًمقؾمط وذم ه٤مُمِمف شمٗمًػم وم٢مٟمف يٙمقن ذم هذه احل٤مًم٦م ًمف طمٙمؿ اًم٘مرآن.
وىمقًمف( :و َأ ْظم ُذ إُضمر ِة َقم َغم َٟمًَ ِ
خ ِف) ،ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء :جيقز أظمذ إضمرة قمغم اًمٜمً وٓ جيقز سمٞميع اعمّميحػٟٕ :ميف
َ
ْ
َْ
متٚمٙمف ُمـ سم٤مب آظمتّم٤مص ،وآظمتّم٤مص ٓ جيقز سمٞمٕمف ،وم٤معمّمحػ ٓ جيقز سمٞمٕمف إٓ عمـ اؿمؽماه ٍ
سمثٛمـ يٌٞمٕمف سمام اؿمؽماه
سمف.
قز اؾمتِدْْ سم٤مره َأو ُم ُّدُّ اًمرضم ِؾ إِ ًَمٞم ِف ،و َٟمَحق َذًمِ َؽ َِم٤م ومِ ِٞمف َشمَر ُك َشمٕمٔمِ ِ
َت ِٚمٞمَتُُي ُف
ٞمٛم ِفَ ،و ُي ْٙم َْر ُه َ ْ
جي ُ
َّ
ْ ْ
ْ َ ْ ُ
جي ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ِّ ْ
احل ِر َيرَ ،وٓ َ ُ
قز َيم ًَْٞمُ ُف ْ َ
ىم٤ملَ ( :و َ ُ
سمِ َذ َه ٍ
٥م َأ ْو ومِ َّْم ٍ٦م).
عم٤م صمٌ٧م أن اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -يم٤من ذم ٍ
ُمّمحػ ومام ُميد -ريض اهلل قمٜميف -رضمٚمٞميف إًمٞميف،
سمٞم٧م ومٙم٤من ذم ىمٌٚمتف
ُ
ىم٤مًمقا :وٟمحق ذًمؽ عم٤م ومٞمف شمرك شمٕمٔمٞمٛمف.
َت ِٚم َٞمتُ ُف سمِ َذ َه ٍ
٥م َأ ْو ومِ َّْم ٍ٦م)ُٕ :مريـ:
وىمقًمفَ ( :و ُي ْٙم َْر ُه َ ْ
إُمر إول :أن هذا ًمٞمس ُمـ هدي اًمًٚمػ –روقان اهلل قمٚمٞمؿ -ومل يٙميـ ُميـ هيدي اًمٕميرب شمٕمٔميٞمؿ إؿميٞم٤مء
سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م.
إُمر اًمث٤مين :أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هنك قمـ إو٤مقم٦م اعم٤مل وميٞمام ٓ يٜمٗميع  ،وُمٜميف ذًميؽ ،واًم٘م٤مقميدة أن
اًمذه٥م واًمٗمْم٦م إذا يم٤مٟم٧م ذم ؾم٤مئر آؾمتخداُم٤مت همػم اًم ُ٘مٜمْٞمَ ِ٦م وهمػم احلٚمٞم٦م وهمػم احل٤مضم٦م ،وم٢مٟمف ٓ جيقز.
( )641

ومً٤مئر آؾمتخداُم٤مت همػم اًمتحكم واًمتجٛمؾ ًمٚمٜمً٤مء ،وهمػم اًم٘مٜمٞم٦م وهق أن جيٕمٚمف قمٜمده ًمٞمقم ُمـ إي٤مم ومٞمٌٞمٕمف ،وهميػم
احل٤مضم٦م يم٤مًمًـ أو سمٌٕمض احل٤مضم٤مت اًمتل حيت٤مضمٝم٤م اًمٜم٤مس ،ومٖمػم هذه آؾمتخداُم٤مت ٓ دمقز ،ومال جيقز إيمؾ واًمنمب ذم

(ُ ) 641متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ٓ :يً٠مًمقن اًمٜم٤مس إحل٤موم٤م (ُ ،)1477مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع
اًمّمالة ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ يمثرة اعمً٤مئؾ ُمـ همػم طم٤مضم٦م (ُ )593مـ طمدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م.

آداب المشي إلى الصالة
آٟمٞم٦م اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ،وٓ جيقز ضمٕمؾ آٟمٞم٦م اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ُمـ أدوات آؾمتخدام :يم٤معمًجالت أو طمٜمٗمٞم٤مت اعمي٤مء ،وٓ
جيقز ضمٕمٚمف َت ًٗم٤م ذم اًمٌٞم٧م ،وهذه ُمٜمّمقص اًمٗم٘مٝم٤مء ،سمؾ إهنؿ ىم٤مًمقا :إن اًم٘مٚمؿ ٓ جييقز أن يٙميقن ذه ًٌي٤م أو ومْمي ً٦مٟٕ :ميف
اؾمتخدامٟ ،مص قمٚمٞمف اسمـ ُمٗمٚمح

( )642

ذم اًمٗمروع ،ويمذا َتٚمٞم٦م اًم٘مرآن أو اعمّمحػ سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م ُمٜمدرج َت٧م اًم٘م٤مقمدة.

ِ
ِ
٤مت و َهم ِ ِ ِ
ِ
ِ
ىم٤ملَ ( :و ِيمتََ٤م َسم ُ٦م إَ ْقم َِم ِ
اًمّم َح٤م َسم ِ٦م).
َػم َذًم َؽ َم َّ٤م َمل ْ َي ُٙم ْـ َقم َغم َقم ْٝمد َّ
اًمً َق ِر َو َقمدََ د أ َي َ ْ
٤مر َو َأ ْؾم َامء ُّ
وم٘مد ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء أن يمت٤مسم٦م إقمِم٤مر -شمٕمِمػم اًم٘مرآنُ -مٙمروهٟٕ :ميف اضمتٝمي٤مدي ،واًمًيٚمػ يمي٤مٟمقا يًيتحٌقن قميدم
اًمتٕمِمػم ،وًمٙمـ اعمت٠مظمرون عٞم ًٕم٤م قمغم شمٕمِمػم ُمّم٤مطمٗمٝمؿ ،واًمتٕمِمػم هق :اًمتحزي٥م ،وهق اضمتٝم٤مدي ُميـ اًمٕمٚميامء وًميٞمس
ٟمّمقص٤م قمٚمٞمف.
ً
ِ
ِ
٤مت و َهم ِ ِ ِ
ِ
ِ
اًمّم َح٤م َسم ِ٦م)ً ،مٙميـ سمٕميض اعمتي٠مظمريـ -وهيؿ
َػم َذًم َؽ َم َّ٤م َمل ْ َي ُٙم ْـ َقم َغم َقم ْٝمد َّ
اًمً َق ِر َو َقمدََ د أ َي َ ْ
وىمقًمفَ ( :و َأ ْؾم َامء ُّ
اًمٚمجٜم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م قمغم ـمٌع ُمّمحػ اعمٚمؽ ومٝمد ذم اعمديٜم٦م -رأوا أن يمت٤مسم٦م أؾمامء اًمًيقر واًمتٕمِميػم ومٞميف وم٤مئيدة
ٍ
يمت٤مب ذم اًمٓمٌٕم٦م إومم قمٜمدُم٤م ـمٌع ،ىم٤مًمقا :وأُم٤م يمت٥م قمدد أي٤مت وأهن٤م ُمٙمٞم٦م ،ومٜمٌ٘مك قمغم اًمٜمٝمل:
اًمتحزي٥م ،وذيمروه ذم
ومٚمذًمؽ مل شمٙمت٥م ذم ُمّمحػ اعمديٜم٦م ،ضمزى اهلل اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمف يمؾ ظمػم.
َػم َـم ِ
َ٥م ا ًْم ُ٘م ْرآ ُن َأ ْو َر ٌء ومِ ِٞمف ِذ ْيم ُْر اهللِ سمِ َٖم ْ ِ
٤مه ٍر).
حي ُر ُم َأ ْن ُي ْٙمتَ َ
ىم٤ملَ ( :و َ ْ
ْ
يمام ومٕمؾ سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ يمت٤مسمتف سم٤مًمدم ،وم٢من اًمدم ٟمجس سم٢مع٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ ،يمام طمٙم٤مه اسمـ اعمٜمذر  ،ومال جيقز يمت٤مسمي٦م
( )643

اًم٘مرآن سمد ٍم وٟمحقه ،وم٢من يمت٥م سمف أو قمٚمٞمف وضم٥م همًٚمف ،يمذًمؽ ًمق يمتٌف قمغم ضمٚمد ظمٜمزير ..وٟمحق ذًمؽ ،وضم٥م همًٚمف.
ػ َأ ِو ا ْٟمْدََ رس دومِـَّ َٕ :ن ُقمثْام َن -ر ِيض اهللُ َقمٜمْف -د َومـ اعمَّم ِ
لم ا ًْم َ٘م ْ ِؼم َواعمِٜمْ َ ِْؼم).
٤مطم َ
ىم٤ملَ ( :وإِ ْن َسم ِ َكم اعمُ ّْم َح ُ
ػ َسم ْ َ
ُ َ َ َ
َ َ ُ َ
َ
َ َ

( )642حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح سمـ ُُم َٗم ِّر ٍج ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل اًمراُمٞمٜمل ،اعم٘مدد ،احلٜمٌكم .شمٗم٘مف سمِمٞم اإلؾمالم ،وأيمثر ُمـ ُمالزُمتف ،شمٗمرس ومٞمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
خم٤ميؾ اًمٜمٌقغ ،طمتك ىم٤مل ومٞمفُ" :م٤م أٟم٧م اسمـ ُمٗمٚمح ،أٟم٧م ُمٗمٚمح"ً .م ف ُم١مًمٗم٤مت ُمٚمٞمح٦مُ :مٜمٝم٤م :اًمٗمروع ،وأداب اًمنمقمٞم٦م .وًمد ىمريٌ٤م ُمـ ؾمٜم٦م قمنم
وؾمٌع ُمئ٦م ،وشمقذم صمالث وؾمتلم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( ،)657 /18واًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م ( 1489 /3شمرع٦م .)723
( ) 643حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر ،أسمق سمٙمر اًمٜمٞمً٤مسمقري اًمٗم٘مٞمف ،اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م ،ؿمٞم اإلؾمالمٟ .مزيؾ ُمٙم٦م ،وص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ .قمداده ذم
اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦مً .مف يمت٥م طمً٤منُ :مٜمٝم٤م :اإلذاف ،وإوؾمط ،وًمف يمت٤مب ذم اًمتٗمًػم ي٘م
اًمٜمٌالء ( 494 /14شمرع٦م  ،)275وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( 142 /3شمرع٦م .)118

ًمف سم٤مإلُم٤مُم٦م ذم قمٚمؿ اًمت٠مويؾ .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم

آداب المشي إلى الصالة
اٟمدرس أي :اٟمٛمحك ،أُم٤م دومـ قمثامن -ريض اهلل قمٜمفً -مٚمٛمّم٤مطمػ ،ومٝمذا صم٤مسم٧م قمٜميف -ريض اهلل قمٜميف -وأؾمي٤مٟمٞمده
صحٞمح٦م ،وأُم٤م يمقن قمثامن دومٜمف سملم اًم٘مؼم واعمٜمؼم :وم٢مٟمف ٓ يّمح ًمف إؾمٜم٤مد ُمٓمٚم ً٘م٤م ،سمؾ إن سمٕمض اعمحدصملم سمح٨م قمـ إؾمٜم٤مد
ِ
يض اهللُ َقمٜمْْي ُفَ -د َومي َـ
ًمف ومٚمؿ جيد ًمف إٓ إؾمٜم٤م ًدا
واطمدً ا ُمتٝم٤مًم ًٙمًي٤م ا
ً
ضميدا ا ،أىميرب ًمٚمقويع ،ومٚميذًمؽ ىمقًميفَّ َٕ( :ن ُقميثْ َام َن َ -ر َ
اعمَّم ِ
لم ا ًْم َ٘م ْ ِؼم َواعمِٜمْ َ ِْؼم)  ،هذا همػم صحٞمح.
٤مطم َ
ػ َسم ْ َ
َ
( )644

وشمًتح٥م اًمٜمقاومؾ اعمٓمٚم٘م٦م ذم عٞمع إوىم٤مت إٓ ذم أوىم٤مت اًمٜمٝمل  .وصالة اًمٚمٞمؾ ُمرهم٥م ومٞمٝم٤م وهل أومْمؾ ُمـ صالة
اًمٜمٝم٤مر  ،وسمٕمد اًمٜمقم أومْمؾ ٕن اًمٜم٤مؿمئ٦م ٓ شمٙمقن إٓ سمٕمده وم٢مذا اؾمتٞم٘مظ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم وىم٤مل ُ :م٤م ورد وُمٜمف  َٓ :إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُّ
احلٛمدُُ وهق َقم َغم ُيم ُِّؾ َ ٍ ِ
َو ْطمدََ ُه َٓ َ ِ
ذ َ
ْيؼم َو َٓ
يؽ ًَم ُف ًَم ُف اعمُْ ْٚم ُؽ َو ًَم ُف ْ َ ْ َ ُ َ
احل ْٛمدُُ هللَِّ َو ُؾم ٌْ َح٤م َن اهللَِّ َو َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُّ َواهللَُّ َأ ْيم َ ُ
رء َىمد ٌير َ ْ ،
ْ
َطم ْق َل َو َٓ ُىم َّق َة ِإ َّٓ سمِ٤مهللَِّ
ِ
ٞم٥م ًَم ُف َوم٢مِ ْن َشم ََق َّو َ٠م َو َص َّغم ُىمٌِ َٚم ْ٧م َص َال ُشم ُف صمؿ ي٘مقل  :احلٛمد هلل اًمذي أطمٞم٤مين سمٕمد
اؾمتُ ُِج َ
صمؿ إن ىم٤مل  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ا ْهمْٗم ْر ِزم َأ ْو َد َقم٤م ْ
َؽ اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأ ْؾميتَ ْٖم ِْٗم ُر َك ًمِ َ
محتَ َ
ْ٧م وطمدك ٓ ذيؽ ًمؽ ُ ،ؾم ٌْ َح٤م َٟم َ
َيؽ،
يذ ْٟمٌِْك َو َأ ْؾمي َ٠م ًُم َؽ َر ْ َ
ُم٤م أُم٤مشمٜمل وإًمٞمف اًمٜمِمقر  َٓ ،إِ ًَم َف إَِّٓ َأ ْٟم َ
ِ
ِ ِ
مح ً٦م إِ َّٟم َ
٥م ِمم ُِم ْـ ًَمدُُ ْٟم َ
ي٤مب احلٛميد هلل اًميذي ر ّد قميكم
َّؽ َأ ْٟم َ
ْؽ َر ْ َ
ْي٧م ا ًْم َق َّه ُ
اًم َّٚم ُٝم َّؿ ِز ْدٟمك قم ْٚم ًام َوَٓ ُشم ُِز ْغ َىم ْٚمٌِك َسم ْٕمدََ إِ ْذ َهدََ ْيتََٜمك َو َه ْ
روطمل وقم٤موم٤مين ذم ضمًدي وأذن زم سمذيمره  ،صمؿ يًت٤مك وم٢مذا ىم٤مم إمم اًمّمالة وم٢من ؿم٤مء اؾمتٗمتح سم٤مؾمتٗمت٤مح اعمٙمتقسم٦م وإن ؿم٤مء
ْ٧م َىمٞمقم اًمًيٛمق ِ
ِ
ْ٧م ُٟمُقر اًمًٛمق ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض
احل ْٛمدُُ َأ ْٟم َ َّ ُ َّ َ َ
احل ْٛمدُُ َأ ْٟم َ ُ َّ َ َ
ض َو َُم ْـ وم ِٞمٝم َّـ َو ًَم َؽ ْ َ
سمٖمػمه يم٘مقًمف ( :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ًَم َؽ ْ َ
ْ٧م ُم٤مًمِ ُؽ اًمًٛمق ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ْ٧م ْ
ض َو َُم ْـ ومِ ِٞمٝم َّـ َو ًَم َؽ ْ
َو َُم ْـ ومِ ِٞمٝم َّـ َو ًَم َؽ ْ
احلَ ُّؼ َو َو ْقمدُُ َك َطم ٌّؼ َو َىم ْق ًُم َ
يؼ
يؽ َطم ٌّ
احلَ ْٛمدُُ َأ ْٟم َ
َّ َ َ
احلَ ْٛمدُُ َأ ْٟم َ َ
٤مؤ َك َطم ٌّؼ َو ْ
ْي٧م َو َقم َٚمٞمْ َ
اًمً٤م َقم ُ٦م َطم ٌّؼ َو ُحم َ َّٛمدٌٌ َطم ٌّؼ اًم َّٚم ُٝم َّؿ ًَم َؽ َأ ْؾم َٚم ْٛم ُ٧م َوسمِ َ
يؽ
يؽ آ َُمٜمْ ُ
َوًمِ َ٘م ُ
اجلَٜمَّ ُ٦م َطم ٌّؼ َواًمٜمَّ َُّ٤مر َطم ٌّؼ َواًمٜمٌََِّّٞمُّق َن َطم ٌّؼ َو َّ
ِ
ِ
ه ْر ُت َو َُم٤م َأ ْقم َٚمٜمْ ُْ٧م وُم٤م أٟم٧م
َشم ََق َّيم ْٚم ُ٧م َوإِ ًَمٞمْ َؽ َأ َٟمٌْ ُ٧م َوسمِ َؽ َظم َ
٤مص ْٛم ُ٧م َوإ ًَمٞمْ َؽ َطم٤م َيم َْٛم ُ٧م َوم٤م ْهمْٗم ْر ِزم َُم٤م َىمدََّّ ُْم ُ٧م َو َُم٤م َأ َّظم ْر ُت َو َُم٤م َأ ْ َ
ِ
يؿ
ْ٧م اعمُْ َ١م ِّظم ُر َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ َأ ْٟم َ
ْ٧م اعمُْ َ٘مدِِّّ ُم َو َأ ْٟم َ
أقمٚمؿ سمف ُمٜمل َأ ْٟم َ
َػم َك َو َٓ َطم ْق َل َو َٓ ُىم َّق َة إِ َّٓ سمِ َؽ ) وإن ؿم٤مء ىم٤مل ( :اًم َّٚم ُٝم َّ
ْ٧م َو َٓ إ ًَم َف َهم ْ ُ
٤مد َك ومِٞمام َيمَي٤م ُٟمُقا ومِ ِ
لم ِقمٌ ِ
ِ
ِ
َ٤مئ َٞمؾ وإِ ِ
رب ِضم ِؼم َيؾ و ُِمٞم َٙم ِ
َ ِ ِ
٤ممل ا ًْم َٖمٞمْ ِ
٥م َو َّ
ٞميف
ْ٧م َ ْ
اًمِم َٝم٤م َد ِة َأ ْٟم َ
َت ُٙم ُُؿ َسم ْ َ َ
َ
َ
هاوم َٞمؾ َوم٤مـم َر َّ
َ َّ ْ
َ َْ
اًمً َٛم َقات َو ْإ ْرض َقم َ
َّؽ َهت ِدي ُمـ َشم ََِم٤مء إِ َمم ِس ٍ
ِ
اظمتُ ُِٚم َ ِ ِ ِ
خيتَ َِٚم ُٗمق َن ْاه ِد ِين عمَِ٤م ْ
اط ُُم ًْتَ َِ٘مٞم ٍؿ ) .
َْ
َ ْ
ُ
احل ِّؼ سمِ٢مِ ْذٟم َؽ إِ َّٟم َ ْ
ػ ومٞمف ُم ْـ ْ َ
َ

ُمٍمف.
( )644وٕمٞمػ :أظمرضمف اسمـ أيب داود ذم اعمّم٤مطمػ ( ،)92قمـ ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف ،وومٞمف جمٝمقل ،وهق اًمراوي قمـ ـمٚمح٦م سمـ ِّ

آداب المشي إلى الصالة
ويًـ أن يًتٗمتح هتجده سمريمٕمتلم ظمٗمٞمٗمتلم وأن يٙمقن ًمف شمٓمقع يداوم قمٚمٞمف وإذا وم٤مشمف ىمْم٤مه .
ويًتح٥م أن ي٘مقل قمٜمد اًمّمٌ٤مح واعمً٤مء ُ :م٤م ورد ويمذًمؽ قمٜمد اًمٜمقم وآٟمتٌ٤مه ودظمقل اعمٜمزل واخلروج ُمٜمف وهمػم
ذًمؽ  ،و اًمتٓمقع ذم اًمٌٞم٧م أومْمؾ ويمذا اإلهار سمف إن يم٤من َم٤م ٓ شمنمع ًمف اجلامقم٦م وٓ سم٠مس سم٤مًمتٓمقع ع٤مقمي٦م إذا مل يتخيذ
قم٤مدة ويًتح٥م آؾمتٖمٗم٤مر سم٤مًمًحر واإليمث٤مر ُمٜمف وُمـ وم٤مشمف هتجده ىمْم٤مه ىمٌؾ اًمٔمٝمر وٓ يّمح اًمتٓمقع ُمـ ُمْمٓمجع .
وشمًـ صالة اًمْمحك ووىمتٝم٤م ُمـ ظمروج وىم٧م اًمٜمٝمل إمم ىمٌٞمؾ اًمزوال وومٕمٚمٝم٤م إذا اؿمتد احلر أومْمؾ وهل ريمٕمتي٤من
وإن زاد ومحًـ .
وشمًـ صالة آؾمتخ٤مرة  ،إذا هؿ سم٠مُمر ومػميمع ريمٕمتلم ُمـ همػم اًمٗمريْم٦م صمؿ ي٘مقل ( :اًم َّٚمٝمؿ إٟمك َأؾم َت ِ
َخ ُػم َك سمِ ِٕم ْٚم ِٛم َ
يؽ
ْ
ُ َّ
َو َأ ْؾم َت ْ٘م ِد ُر َك سمِ ُ٘مدْْ َرشمِ َؽ َو َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ ُمـ َوم ْْم ِٚم َؽ ا ًْم َٕمٔمِٞم ِؿ وم٢مٟمؽ َشم ْ٘م ِد ُر وٓ َأ ْىم ِد ُر َو َشم ْٕم َٚم ُؿ وٓ َأ ْقم َٚم ُؿ وأٟم٧م َقمالَّ ُم ا ًْم ُٖم ُٞم ِ
قب اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْ
وم٢من
يمٜم٧م َشمٕم َٚمؿ هذا إَُمر -ويًٛمٞمف سمٕمٞمٜمفَ -ظمػما مم رم ِديٜمِك ودٟمٞم٤مي وُمٕم ِ
٤مؿمك َو َقم ِ٤مىمٌَ ِ٦م أُمرى( قم٤مضمٚميف وآضمٚميف ) َوم٤م ْىميدُُ ْر ُه مم
َ ََ
ْ
َْ
َ ْ ُ
يمٜم٧م َشمٕم َٚمٛمف أن هذا إُمر َ َذ مم رم ِديٜمِك ودٟمٞم٤مي وُمٕم ِ
٤مؿمك َو َقم ِ٤مىمٌَ ِ٦م أُمرى َوم ْ ِ
٤مس ْومٜمِك قمٜمف
َ ََ
ن ُه مم صمؿ سم٤مرك مم ومٞمف ،وإ ْن َ ْ ُ
ٌ
َو َي ِّ ْ
َو ْ ِ
اس ْوم ُف قمٜمك َوا ْىمدُُ ْر مم ْ
اخلَ ْ َػم طمٞم٨م يم٤من صمؿ َر ِّوٜمِك سمف ) صمؿ يًتِمػم وٓ يٙمقن وىم٧م آؾمتخ٤مرة قم٤مزُم ً٤م قميغم اًمٗمٕميؾ أو
اًمؽمك .
وشمًـ َتٞم٦م اعمًجد وؾمٜم٦م اًمقوقء ( وإطمٞم٤مء ُم٤م سملم اًمٕمِم٤مءيـ ) وؾمجدة اًمتالوة ؾمٜم٦م ُم١ميمدة وًمٞمً٧م سمقاضمٌ٦م ًم٘مقل
قمٛمر ُ :مـ ؾمجد وم٘مد أص٤مب
وُمـ مل يًجد ومال إصمؿ قمٚمٞمف رواه ذم اعمقـم٠م وشمًـ ًمٚمٛمًتٛمع  .واًمرايم٥م يقُملء سمًجقده طمٞم٨م يم٤من وضمٝمف واعم٤مر
يًجد سم٤مٕرض ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وٓ يًجد اًمً٤مُمع عم٤م روي قمـ اًمّمح٤مسم٦م وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ًمٚم٘م٤مريء وهق همالم  :اؾمجد
وم٢مٟمؽ إُم٤مُمٜم٤م .
وشمًتح٥م ؾمجدة اًمِمٙمر قمٜمد دمدد ٟمٕمٛم٦م فم٤مهرة قم٤مُم٦م أو أُمر خيّمف  .وي٘مقل إذا رأى ُمٌتغم ذم ديٜمف أو سمدٟمف  :احلٛمد
هلل اًمذي قم٤موم٤مين َم٤م اسمتالك سمف وومْمٚمٜمل قمغم يمثػم َمـ ظمٚمؼ شمٗمْمٞمال .
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ي٘مقل اًمِمٞم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب
َأو َىم ِ
٤مت اًمٜمَّ ْٝم ِل).
ْ
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قمٚمٞمف رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم( :و ُشمًتََح٥م اًمٜمََّّقاومِ ُؾ اعمُ ْٓم َٚم َ٘م ُ٦م ِذم َعِٞم ِع إَو َىم ِ٤مت ،إَِّٓ ِذم
ْ
َ ْ َ ُّ َ

ي٘مّمد اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ذه اجلٛمٚم٦م أن اًمٜمقاومؾ قمغم ٟمققملمٟ :مقاومؾ ُمٓمٚم٘م٦م ،وهل اًمتل يتٕمٌد ٤م اعمرء رسمف -
ٍ
ٍ
ٍ
ضمؾ وقمالُ -مـ همػم ٍ
سمزُم٤من :يم٤مًمْميحك أو اًميقشمر ،وىميد
سمٕمدد وٓ سمٛمٙم٤من ،إذ اًمٜمقاومؾ ىمد ختص
سمزُم٤من وٓ
شم٘مٞمٞمد هل٤مٓ ،
ٍ
ٍ
سمٕمدد :يمّمالة اًمقشمر :وم٢مهن٤م خمّمقصي٦م سمٕميدد ،ومي٢مذا مل شمٙميـ
سمٛمٙم٤من :يم٤مًمّمالة قمٜمد اًمدظمقل ًمٚمٛمًجد ،وىمد ختص
ختص
خمّمقص٦م سمٌمء ُمـ ذًمؽ ومتًٛمك اًمٜم٤مومٚم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ،وىمد يم٤من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يّمكم اًمٜم٤مومٚم٦م اعمٓمٚم٘م٦م طمً٥م ُم٤م
شمٞمن ًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -واًمٜمقاومؾ اعمٓمٚم٘م٦م خت٤مًمػ اًمٜمقاومؾ اعم٘مٞمدة ُمـ ضمٝمتلم:
اجلٝم٦م إوممُ :مـ طمٞم٨م وىم٧م إداء ،وم٢من اًمٜمقاومؾ اعمٓمٚم٘م٦م سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ دمقز ذم أوىم٤مت اًمٜمٝمل ،وأُم٤م اًمٜمقاومؾ
اعم٘مٞمدة ومٛمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وهق اظمتٞم٤مر اًمِمٞم شم٘مل اًمديـ أٟمف جيقز أن شمٙمقن ذم أوىم٤مت اًمٜمٝمل.
اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن اًمٜمقاومؾ اعمٓمٚم٘م٦م همػم خمّمقص٦م سمٕمدد :ومٞمٗمٕمؾ ومٞمٝم٤م اعمرء ُم٤م ؿم٤مء ،وشمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م ذم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ.
٤مر ،وسمٕم َدَ اًمٜمََّّق ِم َأ ْوم َْم ُؾَّ َٕ :ن اًمٜمَّ ِ
ِ
ِ
ي٘مقل اًمِمٞم ( :وصال ُة اًم َّٚمٞم ِؾ ُمر َّهم ِ
ِ
َّ٤مؿمئَ َ٦م ٓ َشم ُٙمُق ُن
ْ
َّ٥م ومٞم َٝم٤مَ ،وه َل َأ ْوم َْم ُؾ ُم ْـ َصالة اًمٜمَّ َٝم ِ َ َ ْ
ْ َُ ٌ
َ َ
إَِّٓ َسم ْٕمدََ ُه).
َّسملم اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -أن صالة اًمٚمٞمؾ أومْمؾ ُمـ صالة اًمٜمٝم٤مر :عم٤م صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف
أضمرا ُمـ صالة اًمٜمٝم٤مر  ،وشم٘مدم ُمٕمٜم٤م أن أومْمؾ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ُم٤م
ذيمر أن صالة اًمٚمٞمؾ أومْمؾ قمٜمد اهلل -قمز وضمؾ -وأقمٔمؿ ً
( )646

يم٤من سمٕمد ٟمقمٟٕ :مف يمام قمٚمٚمف أمحد :أن اًمٜم٤مؿمئ٦م ٓ شمٙمقن إٓ سمٕمده ،أي :سمٕمد ٟمقم.

( ) 645اإلُم٤مم اًمِمٞم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمغم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ راؿمد اًمتٛمٞمٛمل احلٜمٌكم اًمٜمجدي اعمّمٚمح اًمٙمٌػم .وًمد وٟمِم٠م وشمٕمٚمؿ
ذم سمٚمدة اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،ورطمؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚم ؿ إمم ٟمقاطمل ٟمجد وُمٙم٦م ،طمتك ص٤مر قم٤معم٤م .أٟمٙمر اعمٜمٙمر ،وىمٛمع اهلل سمف اًمٌدع .اَتد ُمع آل ؾمٕمقد ذم شمقطمٞمد
اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ،وشمقطمٞمد اًمرب -شمٕم٤ممم -طمتك أيدمه٤م اهللً .مف "يمت٤مب اًمتقطمٞمد" ،و"إصقل اًمثالصم٦م" وهمػممه٤م يمثػم .وًمد ؾمٜم٦م مخس قمنمة سمٕمد
اعمئ٦م وإًمػ ،وشمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وُمئتلم سم ٕمد إًمػ .اٟمٔمر :إؾمالُمٞم٦م ٓ وه٤مسمٞم٦م ًمٚمديمتقرٟ /م٤مس سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ (ص ،)23 :وإقمالم
ًمٚمزريمكم (.)257/6
( ) 646أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب ومْمؾ صقم اعمحرم (ُ )1163مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.-
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اؾمتَ ْٞم َ٘م َظ َذ َيم ََر اهللَ َشم َٕم َ٤ممم َو َىم َ٤مل َُم٤م َو َر َدَ ،و ُِمٜمْ ُف ٓ :إِ ًَم َف إَِّٓ اهللُ َو ْطمدََ ُه ٓ َ ِ
ذ َ
احل ْٛمدُُ َ ،و ُه َق
يؽ ًَم ُفًَ ،م ُف اعمُ ْٚم ُؽَ ،و ًَم ُف ْ َ
ىم٤ملَ ( :وم٢مِ َذا ْ
َقم َغم ُيم ُِّؾ َ ٍ ِ
ْؼمَ ،وٓ َطم ْق َل َوٓ ُىم َّق َة إَِّٓ سمِ٤مهللِ).
احل ْٛمدُُ هللَِِ ،و ُؾم ٌْ َح٤م َن اهللَِِ ،وٓ إِ ًَم َف إَِّٓ اهللَُُ ،واهللُ َأ ْيم َ ُ
رء َىمد ٌيرَ ْ ،
ْ
ذع اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -سمذيمر سمٕمض إوراد اًمتل شم٘م٤مل ذم اًمٚمٞمؾ ،وهذا اًمدقم٤مء صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م
قمٜمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَُ « :م ْـ َشم َٕم َّ٤مر ُِم َـ اًم َّٚم ْٞم ِؾ َوم َ٘م َ٤ملش ، ...صمؿ ذيمر هذا احلدي٨م « ُهم ُِٗم َر ًَم ُف َُم٤م َشم َ٘مدََّّ َم ُِم ْـ َذ ْٟمٌِْ ِفش.
( )647

احلٛمدُُ هللِ ا ًَّم ِ
ِ
ٞم٥م ًَم ُفَ ،وم٢مِ ْن َشم ََق َّو َ٠م َو َص َّغم ُىمٌِ َٚم ْ٧م َصال ُشم ُفُ ،صم َّؿ َي ُ٘م ُ
يذي
اؾمتُ ُِج َ
قلْ َ ْ :
ىم٤ملُ ( :صم َّؿ إِ ْن َىم َ٤مل :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ا ْهمْٗم ْر ِزمَ ،أ ْو َد َقم٤مْ :
َأ ْطمٞمَ ِ٤مين َسم ْٕمدََ َُم٤م َأ َُم٤م َشمَٜمِل َوإِ ًَمٞمْ ِف اًمٜمُّ ُُِّم ِ
ْ٧م َو ْطمدََ َك ٓ َ ِ
َؽ اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأ ْؾميتَ ْٖم ِْٗم ُر َك ًمِ َ
يؽ ًَم َؽُ ،ؾمٌْ َح٤م َٟم َ
ذ َ
يذ ْٟمٌِْل َو َأ ْؾمي َ٠م ًُم َؽ
قر ٓ ،إِ ًَم َف إَِّٓ َأ ْٟم َ
ِ
ِ
مح ً٦م إِ َّٟم َ
٥م ِزم ُِم ْـ ًَمدُُ ْٟم َ
احل ْٛمدُُ هللِ ا ًَّم ِذي َر َّد
َّؽ َأ ْٟم َ
ْؽ َر ْ َ
َر ْ َ
ْ٧م ا ًْم َق َّه ُ
محتَ ََؽ ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ ِز ْد ِين قم ْٚم ًامَ ،وٓ ُشم ُِز ْغ َىم ْٚمٌِل َسم ْٕمدََ إِ ْذ َهدََ ْيتََٜملَ ،و َه ْ
٤مبَ ْ ،
َقم َكم ر ِ
وطملَ ،و َقم٤م َوم ِ٤مين ِذم َضم ًَ ِديَ ،و َأ ِذ َن ِزم سمِ ِذ ْيم ِْر ِه).
َّ ُ

ريض اهلل قمٜمف -واًمدقم٤مء اًمث٤مًم٨م هق ىمقًمفْ ( :احلَ ْٛمدُُ

هذا اًمدقم٤مء صم٤مسم٧م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م
هللِ ا ًَّم ِذي رد َقم َكم ر ِ
وطملَ ،و َقم٤م َوم ِ٤مين ِذم َضم ًَ ِديَ ،و َأ ِذ َن ِزم سمِ ِذ ْيم ِْر ِه)  ،وهق صم٤مسم٧م قمٜمد اًمؽمُمذي وطمًٜمف.
َ َّ َّ ُ
( )648

( )649

( )654

ِ ِ
َ٤مح اعمَ ْٙمتُُقسم ِ٦م ،وإِ ْن َؿمي٤مء سمِ َٖم ِ ِ
ِ
ىم٤ملُ ( :صم َّؿ َي ًْتَ ُ
يؿ ًَم َ
٤مؾمتِ ْٗمتَ ِ
يؽ
َ َ
َ٤مكَ ،وم٢مِ َذا َىم٤م َم إِ َمم َّ
َيػمهَ :يم َ٘م ْقًميف( :اًم َّٚم ُٝم َّ
َ ْ
اؾمتَ ْٗمتَ ََح سمِ ْ
اًمّمالة َوم٢مِ ْن َؿم٤م َء ْ
ْ٧م َىمٞمقم اًمًٛمق ِ
ِ
ْ٧م ُٟمُقر اًمًٛمق ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض َو َُم ْـ ومِ ِٞمٝم َّـَ ،و ًَم َ
احل ْٛميدُُ
احل ْٛمدُُ َأ ْٟم َ َّ ُ َّ َ َ
احل ْٛمدُُ َأ ْٟم َ ُ َّ َ َ
يؽ ْ َ
ض َو َُم ْـ وم ِٞمٝم َّـَ ،و ًَم َؽ ْ َ
َْ
ِ
ْ٧م ُم٤مًمِ ُؽ اًمًٛمق ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
اجلٜمََّّي ُ٦م
احل ُّؼَ ،و َو ْقمدُُ َك َطم ٌّؼَ ،و َىم ْق ًُم َؽ َطم ٌّؼَ ،وًمِ َ٘م ُ
احل ْٛمدُُ َأ ْٟم َ
َّ َ َ
٤مؤ َك َطم ٌّؼَ ،و ْ َ
ْ٧م ْ َ
ض َو َُم ْـ وم ِٞمٝم َّـَ ،و ًَم َؽ ْ َ
َأ ْٟم َ َ
اًمً٤م َقم ُ٦م َطم ٌّؼَ ،و ُحم َ َّٛمدٌٌ َطم ٌّؼ ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ ًَم َؽ َأ ْؾم َٚم ْٛم ُ٧مَ ،وسمِ َؽ آ َُمٜمْ ُْ٧مَ ،و َقم َٚمٞمْ َؽ َشم ََق َّيم ْٚم ُ٧مَ ،وإِ ًَم ْٞم َؽ
َطم ٌّؼَ ،واًمٜمَّ َُّ٤مر َطم ٌّؼَ ،واًمٜمٌََِّّٞمُّق َن َطم ٌّؼَ ،و َّ

( ) 647أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ومْمؾ ُمـ شمٕم٤مر ُمـ اًمٚمٞمؾ ومّمغم (ُ )1154مـ طمدي٨م قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م.
( ) 648أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ٟم٤مم (.)6312
( ) 649طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن سمـ ضم٤مسمر اًمٕمٌزُ .مـ ٟمجٌ٤مء أصح٤مب حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق ص٤مطم٥م اًمن .واؾمؿ اًمٞمامنِ :طم ًْؾ -وي٘م٤مل:
ُطم ًَ ْٞمؾ -اسمـ ضم٤مسمر اًمٕمٌز ،اًمٞمامين ،أسمق قمٌد اهلل  ،طمٚمٞمػ إٟمّم٤مرُ ،مـ أقمٞم٤من اعمٝم٤مضمريـ .وأُمف اًمرسم٤مب سمٜم٧م يمٕم٥م سمـ قمدي إٟمّم٤مري٦م .شمقذم ؾمٜم٦م
ؾم٧م وصمالصملم سمٕمد ُم٘متؾ قمثامن .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 138 :شمرع٦م  ،)394واإلص٤مسم٦م ( 44/2شمرع٦م .)1649
( ) 654طمًـ :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب ُمٜمف ( ) 3441ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :طمًـ ،واحلدي٨م
أصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم ،وذم اًمٌ٤مب قمـ ضم٤مسمر وقم٤مئِم٦م.

آداب المشي إلى الصالة
ْ٧م َأ ْقم َٚمؿ سمِ ِ
ِ
ِ
يف
ه ْر ُت َو َُم٤م َأ ْقم َٚمٜمْ ُْ٧مَ ،و َُم٤م َأ ْٟم َ
َأ َٟم ٌْ ُ٧مَ ،وسمِ َؽ َظم َ
ُ
٤مص ْٛم ُ٧مَ ،وإ ًَم ْٞم َؽ َطم٤م َيم َْٛم ُ٧مَ ،وم٤م ْهمْٗم ْر ِزم َُم٤م َىمدََّّ ُْم ُ٧م َو َُم٤م َأ َّظم ْر ُتَ ،و َُم٤م َأ ْ َ
ِ
َػم َكَ ،وٓ َطم ْق َل َوٓ ُىم َّق َة إَِّٓ سمِ َؽ)َ ،وإِ ْن َؿم٤م َء َىم َ٤مل( :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َر َّب
ْ٧م اعمُ َ١م ِّظم ُر ٓ ،إِ ًَم َف إَِّٓ َأ ْٟم َ
ْ٧م اعمُ َ٘مدِِّّ ُمَ ،و َأ ْٟم َ
ُِمٜمِِّّلَ ،أ ْٟم َ
ْ٧مَ ،وٓ إ ًَم َف َهم ْ ُ
٤مد َك ومِيٞمام َيمَي٤م ُٟمُقا ومِ ِ
لم ِقمٌ ِ
ِ
ِ
َ٤مئ َٞمؾ و ِإ ِ
ِضم ِؼم َيؾ و ُِمٞم َٙم ِ
ِ
٤ممل ا ًْم َٖم ْٞم ِ
َ ِ
٥م َو َّ
ٞميف
ْ٧م َ ْ
اًمِم َٝم٤م َد ِةَ ،أ ْٟم َ
َت ُٙم ُُؿ َسم ْ َ َ
َ
َ
هاوم َٞمؾَ ،وم٤مـم َر َّ
ْ
َ َْ
اًمً َٛم َقات َو ْإ ْرضَ ،قم َ
َّؽ َهت ِدي ُمـ َشم ََِم٤مء إِ َمم ِس ٍ
ِ
ػ ومِ ِٞمف ُِم َـ ْ
خيتَ َِٚم ُٗمق َنْ ،اه ِد ِين عمَِ٤م ْ
اط ُُم ًْتَ َِ٘مٞم ٍؿ).
اظمتُ ُِٚم َ
َْ
َ ْ
ُ
احلَ ِّؼ سمِ٢مِ ْذٟم َؽ ،إِ َّٟم َ ْ
َ
أُم٤م اؾمتٗمت٤مح اعمٙمتقسم٦م وم٘مد شم٘مدم أن أمحد اظمت٤مر آؾمتٗمت٤مح اًمذي يم٤من ي٘مقًمف قمٛمر سمـ اخلٓمي٤مب -ريض اهلل قمٜميف

،

( )651

واًمدقم٤مء اًمث٤مين صم٤مسم٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م  ،أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من إذا ىمي٤مم ىمي٤مل هيذا
( )652

اًمدقم٤مء.
َلم َظم ِٗمٞم َٗمتَ ْ ِ
ي٘مقل اًمِمٞم َ ( :و ُي ًَ ُّـ َأ ْن َي ًْتَ ْٗمتِ َح َ َهت ُّجدََ ُه سمِ َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
َلم).
وذًمؽ عم٤م صمٌ٧م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىمي٤مل« :إِ َذا َىمي٤م َم َأ َطميدُُ ُيم ِؿ ُِمي َـ اًم َّٚمٞمْ ِ
يؾ
َلم َظم ِٗمٞم َٗمتَ ْ ِ
َوم ْٚمٞمَ ْٗمتََتِ ْح َصالَ َشم ُف سمِ َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
ُمتٕمٚمؼ سم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،وًمٞمس ُمتٕمٚم ً٘م٤م سمّمالة اًمؽماويح،
َلمش  ،وىمد ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أن هذا
ٌ
( )653

وسمٕمض اإلظمقان قمٜمدُم٤م يٌدأ صالة اًمؽماويح خيٗمػ أول ريمٕمتلم ،وهذه ُمـ اعمً٤مئؾ اًمتل خت٤مًمػ ومٞمٝم٤م صيالة اًميؽماويح
صالة اًمٚمٞمؾ ،واًمتل ٟمص قمٚمٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء.
ىم٤ملَ ( :و َأ ْن َي ُٙمُق َن ًَم ُف َشم َٓم ُّق ٌع ُيدََ ِاو ُم َقم َٚم ْٞم ِف).

( ) 651أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب طمج٦م ُمـ ىم٤مل ٓ جيٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م (.)399
( ) 652أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اًمدقم٤مء ذم صالة اًمٚمٞمؾ وىمٞم٤مُمف (.)774
( )653أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة ا عمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اًمدقم٤مء ذم صالة اًمٚمٞمؾ وىمٞم٤مُمف (ُ ) 768مـ طمدي٨م أيب هريرة .وذم اًمٌ٤مب قمـ قم٤مئِم٦م.
ويمذًمؽ أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اًمدقم٤مء ذم صالة اًمٚمٞمؾ وىمٞم٤مُمف (ُ )767مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ،يمالمه٤م ُمـ ومٕمٚمف وًمٞمس
ُمـ ىمقًمف.

آداب المشي إلى الصالة
أي :يًتح٥م أن يٙمقن ًمٚمٛمرء شمٓمقع يداوم قمٚمٞمف ،وإذا وم٤مشمف ىمْم٤مه ذًمؽ :عم٤م صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م قم٤مئِمي٦م
أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من إذا قمٛمؾ قمٛم ً
ال أصمٌتف  ،أي :داوم قمٚمٞمف ،وإذا وم٤مشمف ىمْم٤مه ،وىمد صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمحلم
ُمـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف ىم٤ملَ :أوص ِ٤مين َظم ِٚم ِٞمكم سمِثَالَ ٍ
قتَ :ص ْق ِم َصمالَ َصم ِ٦م َأ َّي٤م ٍم ُِم ْـ ُيم ُِّؾ
َث َٓ َأ َد ُقم ُٝم َّـ َطم َّتَّك َأ ُُم َ
ْ َ
أسمدً ا .
اًمْم َحكَ ،و َٟم َْق ٍم َقم َغم ِو ْشم ٍْر ،ومام شمريمٝم٤م أسمق هريرة -ريض اهلل قمٜمفً -
َؿم ْٝم ٍرَ ،و َصالَ َِة ُّ
( )654

( )655

٤مح واعمًَ ِ
َيذًمِ َؽ ِقمٜمْْيدََ اًمٜمََّّيق ِم وآ ْٟمْتٌِ ِ
ىم٤مل اًمِمٞم ( :ويًتََح٥م َأ ْن ي ُ٘م َ ِ
ي٤مه َو ُد ُظم ِ
يقل اعمَٜمْ ِ
٤مء َُمي٤م َو َر َدَ ،و َيم َ
ْيز ِل
َ
ْ َ
قل قمٜمْْدََ َّ
َ
َ ُ ْ َ ُّ
اًمّم ٌَ ِ َ َ
َػم َذًمِ َؽ ،واًمتَّ َٓمقع ِذم ا ًْمٌٞم ِ
وج ُِمٜمْ ُفَ ،و َهم ْ ِ
َو ْ
اخلُ ُر ِ
٧م َأ ْوم َْم ُؾ).
َْ
ُّ ُ
َ
ِ
ِ
يػم
ىمقًمفَ ( :واًمتَّ َٓم ُّق ُع ذم ا ًْمٌَٞمْ٧م َأ ْوم َْم ُؾ) :وذًمؽ عم٤م صمٌ٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىمي٤ملَ « :ظم ْ ُ
َصالَ َِة اعمَْ ْر ِء َصالَ ُشم ُف ِذم َسمٞمْتِ ِف إَِّٓ اعمَْ ْٙمتُُق َسم َ٦مش  ،وذًمؽ صم٤مسم٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م زيد سمـ صم٤مسم٧م .
( )656

( )657

ِ
ِ ِ
ىم٤ملَ ( :و َيم ََذا ِ
ُنم ُع ًَم ُف ْ
ع٤م َقم ً٦م إِ َذا َمل ْ ُيتَّ ََّخ ْذ َقم٤م َد ًة).
اجلَ َام َقم ُ٦مَ ،وٓ َسم ْ٠م َس سمِ٤مًمتَّ َٓم ُّق ِع َ َ
ه ُار سمِف إ ْن َيمَ٤م َن َم َّ٤م ٓ ُشم ْ َ
اإل ْ َ
أي :اإلهار سم٤مًمتٓمقع ،واإلهار ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اإلقمالن ،وًمٞمس ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اجلٝمر ،أيُ :م٤م خيٗمٞمف قمـ اًمٜم٤مس يٙمقن أؾميٚمؿ
ُمـ اًمري٤مء ،وًمٞمس اعم٘مّمقد سم٤مإلهار هٜم٤م اإلظمٗم٤مت وقمدم إفمٝم٤مر اًمّمقت :وهق اجلٝمر سم٤مًم٘مراءة.
ِ
ِ
اجل َام َقم ُ٦م) ،وأُم٤م ُم٤م شمنمع ًمف اجلامقم٦م وم٤مٕومْمؾ أن يٙمقن ع٤مقمي٦م :يمي٤مًمؽماويح وصيالة
ُنم ُع ًَم ُف ْ َ
وىم٤مل( :إ ْن َيمَ٤م َن َم َّ٤م ٓ ُشم ْ َ
اًمٙمًقف واًمٕمٞمديـ وصالة آؾمتً٘م٤مء ..وٟمحق ذًمؽ.

(ُ )654متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب هؾ خيص ؿمٞمئ٤م ُمـ إي٤مم (ُ ،) 1987مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب ومْمٞمٚم٦م
اًمٕمٛمؾ اًمدائؿ ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وهمػمه ( )782سمٜمحقه.
(ُ ) 655متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب صالة اًمْمحك ذم احلي (ُ ،) 1178مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب
اؾمتحٌ٤مب صالة اًمْمحك وإن أىمٚمٝم٤م ريمٕمت٤من وأيمٛمٚمٝم٤م صمامن ريمٕم٤مت (.)721
(ُ ) 656متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب صالة اًمٚمٞمؾ (ُ ،) 731مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ ىمٍمه٤م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب صالة اًمٜم٤مومٚم٦م
ذم سمٞمتف وضمقازه٤م ذم اعمًجد (ُ )781مـ طمدي٨م زيد سمـ صم٤مسم٧م.
( )657زيد سمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مك سمـ زيد سمـ ًمقذان سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد قمقف سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر سمـ صمٕمٚمٌ٦م .أسمق ؾمٕمٞمد ،وأسمق ظم٤مرضم٦م.
اًمًٜم٦م اًمث٤م ِ
ِ
ٟمٞم٦م
اخلزرضمل ،اًمٜمج٤مري إٟمّم٤مري .اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ،ؿمٞم اعم٘مرئلم ،واًمٗمروٞملمُ ،مٗمتل اعمديٜم٦م ،يم٤مشم٥م اًمقطمل -ريض اهلل قمٜمف .-وًمد ذم
ِ
ًمٚمٝمجرة ،وشمقذم ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 245 :شمرع٦م  ،)845وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 346 /2شمرع٦م .)1824
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ع٤م َقم ً٦م إِ َذا َمل ْ ُيتَّ ََّخ ْذ َقم٤م َد ًة)ً :مثٌقت ذًمؽ قمـ سمٕمض أصح٤مب اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
وىم٤ملَ ( :وٓ َسم ْ٠م َس سمِ٤مًمتَّ َٓم ُّق ِع َ َ
سمؾ إن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صغم سمٕمض ًمٞم٤مزم رُمْمي٤من ع٤مقمي٦م  ،وًمٙميـ إيمثير ُميـ ومٕمٚميف -قمٚمٞميف اًمّميالة
( )658

واًمًالم -قمدم اًمتٓمقع ع٤مقم٦م ،وذم طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمٜمدُم٤م ىمي٤مم اًمٚمٞميؾ صيغم اسميـ
قمٌ٤مس ُمٕمف  ،وهذا إطمٞم٤مء ًمٚمٞمؾ ع٤مقم٦م ،وًمٙمـ اًمٖم٤مًم٥م ُمـ ومٕمٚمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -قمدم ومٕمؾ اجلامقم٦م ذم صيالة
( )659

اًمتٓمقع.
ِ
٤مًمً َح ِر َو ِ
اإل ْيمثَ ُ٤مر ُِمٜمْ ُف).
ىم٤ملَ ( :و ُي ًْتَ ََح ُّ
آؾمت ْٖم َٗم ُ٤مر سمِ َّ
٥م ْ
اًمًحر هق آظمر اًمٚمٞمؾً :م٘مقل اهلل -قمز وضمؾَ ﴿ :وسمِ٤مَٕ ْؾم َح ِ
٤مر ُه ْؿ َي ًْتَ ْٖم ِْٗم ُرو َن﴾ ،ىمقًمفَ ( :و ِ
اإل ْيمثَ ُ٤مر ُِمٜمْْي ُف) ،أيُ :ميـ
آؾمتِ ْٖم َٗم َ٤مر َضم َٕم َؾ اهللُ ًَم ُف ُِم ْـ ُيم ُِّؾ َه ٍّؿ َوم َر ًضم٤مَ ،و ُِم ْـ ُيم ُِّؾ ِو ٍٞمؼِ
آؾمتٖمٗم٤مرٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَُ « :م ْـ ًَم ِز َم ْ
خمََ ْرضم٤م ،ور َز َىمف ُِمـ طمٞم ُ٨م َٓ َ ِ
٥مش .
حيتًََ ُ
َ ً ََ ُ ْ َْ
ْ
( )664

( )661

ىم٤مل اًمِمٞم َ ( :و َُم ْـ َوم٤م َشم ُف َ َهت ُّجدُُ ُه َىم َْم٤م ُه َىمٌْ َؾ اًم ُّٔم ْٝم ِر).
وذًمؽ عم٤م صمٌ٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب -ريض اهلل قمٜميف -أن اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وآًميف
ِ
ِ
٥م ًَم ُف َيم َ٠م َّٟم ََّام َىم َر َأ ُه ِذم اًم َّٚم ْٞم ِؾش  ،وهذا هق اعمقويع
وؾمٚمؿ -ىم٤ملَُ « :م ْـ َٟمَ٤م َم َقم ْـ ِطم ْزسمِ ِف َوم َ٘م َر َأ ُه َُم٤م َسم ْ َ
لم َصالََة ا ًْم َٗم ْج ِر َواًم ُّٔم ْٝم ِرُ ،يمُت َ
( )662

اًمث٤مين ُمـ اًمًٜمـ اًمتل ينمع ىمْم٤مؤه٤م ،وأُم٤م ُم٤م قمدا ؾمٜمـ اًمرواشم٥م واًمتٝمجد ،واًمقشمر اًمذي اقمت٤مده اعمرء ،وم٢مٟمف ٓ ي٘م٣م.

(ُ ) 658متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب إذا يم٤من سملم اإلُم٤مم وسملم اًم٘مقم طم٤مئط أو ؾمؽمة (ُ ،)729مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ
وىمٍمه٤م ،سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من وهق اًمؽماويح (ُ )761مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.
(ُ ) 659متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب اًمًٛمر ذم اًمٕمٚمؿ (ُ ،) 117مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اًمدقم٤مء ذم صالة
اًمٚمٞمؾ وىمٞم٤مُمف (.)763
( )664اًمذاري٤مت18 :
( )661وٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 2234أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم آؾمتٖمٗم٤مر ( ،) 1518اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إدب ،سم٤مب آؾمتٖمٗم٤مر
(ُ ) 3819مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس .وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.
( ) 662أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب ضم٤مُمع صالة اًمٚمٞمؾ ،وُمـ ٟم٤مم قمٜمف أو ُمرض (ُ )747مـ طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب.

آداب المشي إلى الصالة
ىم٤ملَ ( :وٓ َي ِّم ُّح اًمتَّ َٓم ُّق ُع ُِم ْـ ُُم ْْم َٓم ِج ٍع).
اجلي٤مًمِ ِ
س
ٕن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إٟمام أسم٤مح اجلٚمقس وم٘مط دون آوٓمج٤مع ذم اًمتٓمقع ،وىم٤مل« :إِ َّن َصالَ َة ْ َ
ػ َصالَ َِة ا ًْم َ٘م ِ٤مئ ِؿش  ،ومل يذيمر اعمْمٓمجع.
ٟمِ ّْم ُ
( )663

وج و ْىم ِ
ِ
اًمز َو ِ
الَ ،وومِ ْٕم ُٚم َٝم٤م إِ َذا ْاؿمتََدََّّ ْ
احلَ ُّر َأ ْوم َْم ُؾَ ،و ِه َل
٧م اًمٜمَّ ْٝم ِل إِ َمم ُىمٌَٞمْ ِؾ َّ
ىم٤ملَ ( :و ُشم ًَُ ُّـ َصال ُة ُّ
اًمْم َحكَ ،و َو ْىمتُ َٝم٤م ُم ْـ ُظم ُر ِ َ
ر ْيمٕمتَ ِ
َ٤منَ ،وإِ ْن َزا َد َوم َح ًَ ٌـ).
َ َ
صالة اًمْمحك ؾمٜم٦مً :مثٌقهت٤م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مـ ومٕمٚمف ذم طمدي٨م أم هي٤مٟمئ -ريض اهلل قمٜمٝمي٤م ،
وج و ْىم ِ
ِ
ي٧م
وُمـ ىمقًمف ذم طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف -وهمػمه ُمـ طمدي٨م أٟمس
ً
ير ِ َ
أيْم٤م ،وىمقًمفَ ( :و َو ْىم ُت َٝم٤م ُم ْـ ُظم ُ
اًمز َو ِ
ال) ،أي ُمـ طملم شمرشمٗمع اًمِمٛمس ِىمٞمد رُمح ،إمم أن شمزول اًمِمٛمس ،وىمٚمٜم٤م :إمم أن شمزول اًمِمٛمسٟٕ :مف
اًمٜمَّ ْٝم ِل ِإ َمم ُىم ٌَ ْٞم ِؾ َّ
( )664

( )665

ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٚمٖمقي٦م واًمنمقمٞم٦م أن ُم٤م سمٕمد إمم ًمٞمس دظمالً ومٞمٛمـ ىمٌٚمٝم٤م ،ومه٤م يًٛمك سم٠من احلد ٓ يدظمؾ ذم اعمحدود ،ومزوال
اًمِمٛمس ًمٞمس داظمالً ذم وىمتٝم٤م.
ِ
احل ُّر َأ ْوم َْم ُؾ) :وذًمؽ عم٤م صمٌ٧م زيد سمـ أرىمؿ
وىمقًمفَ ( :ووم ْٕم ُٚم َٝم٤م إِ َذا ْاؿمتََدََّّ ْ َ
لم َشم َْر ُُم ُض ا ًْم ِٗم َّم ُ٤ملش  ،أي :يِمتد احلر ،ومت٘مقم اًمٗمّم٤مل -وهل صيٖم٤مر اإلسميؾُ -ميـ
لم ِطم َ
وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :صالَ ُة إَ َّواسمِ َ
ُمٙم٤مهن٤م ،وىمقًمف( :و ِهل ر ْيمٕم َت ِ
َ٤من)ً :مثٌقت ذًمؽ ُمـ طمدي٨م أٟمس -ريض اهلل قمٜمف -أن صالة اًمْميحك ريمٕمتي٤من ،وىمقًميف:
َ َ َ َ
( )666

-ريض اهلل قمٜمف -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞميف

( )667

( )663أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب أسمقاب شم٘مّمػم اًمّمالة ،سم٤مب صالة اًم٘م٤مقمد (ُ )1116 ،1115مـ طمدي٨م قمٛمران سمـ احلّملم سمف.
أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب ضمقاز اًمٜم٤مومٚم٦م ىم٤مئام وىم٤مقمدا (ُ )735مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ،سمٜمحقه.
(ُ ) 664متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب صالة اًمْمحك ذم اًمًٗمر (ُ ،)1176مًٚمؿ :يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب صالة اًمْمحك
وأن أىمٚمٝم٤م ريمٕمت٤من (.)336
( ) 665أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب هؾ يّمكم اإلُم٤مم سمٛمـ طمي وهؾ خيٓم٥م يقم اجلٛمٕم٦م (.)674
( ) 666زيد سمـ أرىمؿ سمـ زيد سمـ ىمٞمس سمـ اًمٜمٕمامن سمـ ُم٤مًمؽ إهمر سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ يمٕم٥م سمـ اخلزرج سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق قمٛمرو ،وي٘م٤مل :أسمق قم٤مُمر،
وي٘م٤مل :أسمق ؾمٕمٞمد ،وي٘م٤مل :أسمق ؾمٕمد ،وي٘م٤مل :أسمق أٟمٞمً٦م ،إٟمّم٤مري اخلزرضملٟ ،مزيؾ اًمٙمقوم٦مُ ،مـ ُمِم٤مهػم اًمّمح٤مسم٦م .ؿمٝمد همزوة ُم١مشم٦م وهمػمه٤م.
ُم٤مت سم٤مًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 248 :شمرع٦م  ،)812واإلص٤مسم٦م ( 589/2شمرع٦م .)2875
( )667أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب صالة إواسملم طملم شمرُمض اًمٗمّم٤مل (.)748

آداب المشي إلى الصالة
( َوإِ ْن َزا َد َوم َح ًَ ٌـ)ٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صاله٤م ذم سمٞمي٧م أم هي٤مٟمئ أرسم ًٕمي٤م ،وورد قمٜميف –صيغم اهلل قمٚمٞميف
وؾمٚمؿ -أٟمف صغم ٍ
صمامن .
( )668

آؾمتِ َخ َ٤مر ِة إِ َذا َه َّؿ سمِ َ٠م ُْم ٍرَ :وم َػم َيم ُع َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
َلم ُِم ْـ َهم ْ ِ
يْم ِ٦م).
َػم ا ًْم َٗم ِر َ
ي٘مقل اًمِمٞم َ ( :و ُشم ًَُ ُّـ َصال ُة ْ
ْ
صالة آؾمتخ٤مرة ؾمٜم٦م :عم٤م صمٌ٧م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل

( )669

-ريض اهلل قمٜمٝمام -أٟميف ىمي٤مل:

يؿ َأ َطميدُُ ُيم ُْؿ سمِي َ٠م ُْم ٍر
يم٤من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يٕمٚمٛمٜم٤م آؾمتخ٤مرة يمام يٕمٚمٛمٜم٤م اًمًقرة ُمـ اًم٘مرآن ،صميؿ ىمي٤مل« :إِ َذا َه َّ
َوم ْٚم َػم َيم ْع َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
َلم ُِم ْـ َهم ْ ِ
يْم ِ٦مش  ،وىمقل ضم٤مسمر -ريض اهلل قمٜمف :يمام يٕمٚمٛمٜم٤م اًمًقرة ُمـ اًم٘مرآن ،يدًمٜم٤م قمغم أُمريـ:
َػم ا ًْم َٗم ِر َ
ْ
( )674

إُمر إول :أمهٞم٦م دقم٤مء آؾمتخ٤مرة ،وأٟمف ي٘م٤مل ذم يمؾ أُمر :صٖمػمه ويمٌػمه دىمٞم٘مف وضمٚمٞمٚمفٕ :ن اًم٘مرآن يذيمر ذم يمؾ
طم٤مل.
إُمر اًمث٤مين :أن هذا اًمدقم٤مء اًمذي قمٚمؿ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أصح٤مسمف إي٤مه ،أٟمف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتقىمٞمػ ،وؾمٞم٠ميت
سمٕمض اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ذًمؽ.
ىم٤مل( :إِ َذا َه َّؿ سمِ َ٠م ُْم ٍر َوم َػم َيم ُع َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
َلم ُِم ْـ َهم ْ ِ
يْم ِ٦م).
َػم ا ًْم َٗم ِر َ
ْ
أي ٓ :يّمح أن يٙمقن دقم٤مء آؾمتخ٤مرة ذم صالة ومريْم٦م ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمٗمريْم٦م ريمٕمتيلم ،أو أيمثير ُميـ ريمٕمتيلم:
ًمٔم٤مهر اًمٜمص قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وُم٤م قمدا ذًمؽ ُمـ اًمٜمقاومؾ ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُم٘مٞمدة أو ُمٓمٚم٘م٦م ،وم٢مٟميف جييقز أن

( )668ؾمٌؼ خترجيف.
( ) 669ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسمق قمٌد اهلل ،وأسمق قمٌد اًمرمحـ إٟمّم٤مري،
اخلزرضمل ،اًمًٚمٛمل ،اعمدين ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ويم٤من ُمٗمتل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف.
ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سمدرا .ؿم٤مخ ،وذه٥م
سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتًٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 114 :شمرع٦م  ،)296وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م
( 492 /1شمرع٦م .)647
( ) 674أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتٓمقع ُمثٜمك ُمثٜمك (.)1166

آداب المشي إلى الصالة
يٙمقن سمٕمده٤م دقم٤مء آؾمتخ٤مرة ،وٓ يًتثٜمك ُمـ ذًمؽ ريمٕمتي٤م اًمٗمجير وٓ همػممهي٤مٕ :ن هيذه داظمٚمي٦م ذم اًم٘م٤مقميدة اًمتيل
ذيمرٟم٤مه٤م ،وهل ُمً٠مًم٦م :شمداظمؾ اًمٕمٌ٤مدات.
قل« :اًم َّٚمٝمؿ إِ ِّين َأؾمتَ ِ
ىم٤ملُ ( :صم َّؿ َي ُ٘م ُ
َخ ُػم َك سمِ ِٕم ْٚم ِٛم َؽَ ،و َأ ْؾمتَ ْ٘م ِد ُر َك سمِ ُ٘مدْْ َرشمِ َؽَ ،و َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ ُِم ْـ َوم ْْم ِٚم َؽ ا ًْم َٕمٔمِٞم ِؿَ ،وم٢مِ َّٟم َ
َّؽ َشم ْ٘م ِد ُر َوٓ
ْ
ُ َّ
قب ،اًم َّٚمٝمؿ إِ ْن ُيمٜمْ َ٧م َشمٕم َٚمؿ َأ َّن ه َذا إَُمير -ويً ِ ِ ِ
ْ٧م َقمالَّ ُم ا ًْم ُٖم ُٞم ِ
يػم ِزم ِذم ِديٜمِيل
َأ ْىم ِد ُرَ ،و َشم ْٕم َٚم ُؿ َوٓ َأ ْقم َٚم ُؿَ ،و َأ ْٟم َ
ْ ُ َ
ْ َ َ ُ َ ِّ
ُ َّ
يٛمٞمف سمِ َٕم ْٞمٜميفَ -ظم ْ ٌ
ِ
ِ ِِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ذ
َو ُد ْٟم َٞم َ
ن ُه ِزمُ ،صم َّؿ َسم٤مر ْك ِزم ومٞمفَ ،وإ ْن ُيمٜمْ َْ٧م َشم ْٕم َٚم ُؿ َأ َّن َه َذا إَ ُْم َر َ ٌّ
٤مي َو َُم َٕم٤مر َو َقم٤مىم ٌَ٦م َأ ُْمري َ -قم٤مضمٚمف َوآضمٚمفَ -وم٤م ْىمد ْر ُه ِزمَ ،و َي ِّ ْ
ِزم ِذم ِديٜمِل ود ْٟمٞم٤مي وُمٕم ِ
٤مس ْوميي ُف َقمٜمِِّّلَ ،و ْ ِ
٤مر َو َقم ِ٤مىم ٌَ ِ٦م َأ ُْم ِري َوم ْ ِ
اخلَ ْ َػم َطم ْٞم ُ
اس ْومٜمِييل َقمٜمْ ُفَ ،وا ْىم ِد ْر ِ َزم ْ
ي٨م َيمَ٤م َنُ ،صم َّؿ َر ِّوٜمِل سمِ ِفش)
َ ُ َ َ َ ََ
.
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( ُصم َّؿ) شمٗمٞمد اًمؽمشمٞم٥م ،وشمٗمٞمدٟم٤م قمغم أن دقم٤مء آؾمتخ٤مرة ٓ يٙمقن إٓ سمٕمد اٟمتٝم٤مء ريمٕمتل آؾمتخ٤مرةً :مذًمؽ وم٢من ًمقىم٧م
دقم٤مء آؾمتخ٤مرة ُمقوٕملم:
اعمقوع إول :أن يٙمقن سمٕمد اًمًالم ،وم٢مذا اٟمتٝمك ُمـ ريمٕمتل آؾمتخ٤مرة وؾمٚمؿ رومع يديف ودقم٤م.
اعمقوع اًمث٤مين :أن شمٙمقن سمٕمد اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وىمٌؾ اًمًالم ،وهذا هيق اظمتٞمي٤مر اًمِميٞم
شم٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ،وهق أن دقم٤مء آؾمتخ٤مرة يٙمقن ىمٌؾ اًمًالمٕ :ن اًمدقم٤مء ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة أومْمؾ.
( )672

وإُمر ذم ذًمؽ واؾمعً ،مٙمـ اًمذي خي٤مًمػ فم٤مهر اًمٜمص ،أن يٙمقن دقم٤مء آؾمتخ٤مرة ذم اًمًجقد ،وم٢مٟميف ٓ يٙميقن ذم
هذه احل٤مًم٦م ،سمؾ يٙمقن ذم آظمر اًمّمالة ،أو ذم أصمٜم٤مئٝم٤م.
وىمقًمفَ ( :أؾمتَ ِ
َخ ُػم َك) ،أي :أـمٚم٥م ظمػمشمؽ( ،سمِ ِٕم ْٚم ِٛم َؽ) ،اًمٌ٤مء ًمالؾمتٕم٤مٟم٦م ،يم٠مٟمف يتقؾمؾ إمم اهلل -قمز وضميؾ -سمّميٗم٤مشمف
ْ
يػم ِزم ِذم ِديٜمِيل
وسمٕمٚمٛمفَ ( ،أ ْن َه َذا إَ ُْم َر) ،ويًٛمٞمف سمٕمٞمٜمف :يمنماء اًمًٚمٕم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م ،أو ذه٤ميب ًمٚمٌٚميد اًمٗميالين ،وىمقًميفَ ( :ظم ْ ٌ

( )671أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب اًمدقم٤مء قمٜمد آؾمتخ٤مرة (ُ )7394 ،6382مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل.
احلراين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل،
( )672شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل ،وٟمٍم
سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر:
اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرع٦م  )531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 14 /7شمرع٦م .)619
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ِ
ِ ِِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ذ
َو ُد ْٟم َٞم َ
ن ُه ِزمُ ،صم َّؿ َسم٤مر ْك ِزم ومٞمفَ ،وإ ْن ُيمٜمْ َْ٧م َشم ْٕم َٚم ُؿ َأ َّن َه َذا إَ ُْم َر َ ٌّ
٤مي َو َُم َٕم٤مر َو َقم٤مىم ٌَ٦م َأ ُْمري َ -قم٤مضمٚمف َوآضمٚمفَ -وم٤م ْىمد ْر ُه ِزمَ ،و َي ِّ ْ
ِزم ِذم ِديٜمِل ود ْٟمٞم٤مي وُمٕم ِ
٤مس ْوميي ُف َقمٜمِِّّلَ ،و ْ ِ
٤مر َو َقم ِ٤مىم ٌَ ِ٦م َأ ُْم ِري َوم ْ ِ
اخلَ ْ َػم َطم ْٞم ُ
اس ْومٜمِييل َقمٜمْ ُفَ ،وا ْىم ِد ْر ِ َزم ْ
يؿ َر ِّويٜمِل
َ ُ َ َ َ ََ
ي٨م َيمَي٤م َنُ ،صم َّ
يؿ َأ َّن
ضمدا ا :وم٘مد ضم٤مء ذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر
سمِ ِفش) ،وهذه اجلٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ا
اًمتخٞمػم ،وم٘م٤ملِ « :إ ْن ُيمٜمْ َ
ْي٧م َشم ْٕم َٚم ُ
ُ
٤مضم ِٚم ِ
ه َذا إَُمر َظمػم ِزم ِذم ِديٜمِل وُمٕم ِ
آضم ِٚم ِفش  ،يمذا ًمٗمظ اًمّمحٞمحَ « ،أ ْو َىمي٤م َلَ :قم ِ
٤مضم ِٚم ِف َو ِ
٤مرَ ،و َقم ِ٤مىمٌَ ِ٦م َأُم ِريَ ،أ ْو َىم َ٤ملَ :قم ِ
يف
َ
َ ََ
ْ
َْ ٌْ
( )673

َو ِ
آضم ِٚم ِفش.

ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ

( )674

ذم "ضمالء إومٝم٤مم" :إن ىمقًمفَ « :أ ْوشَ ،تتٛمؾ أُمريـ:

إُمر إول :إُم٤م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هق اًمذي ىم٤ملَ « :أوش ،ومٞمٙمقن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هق
اًمذي ظمػم اًمٜم٤مس أن ي٘مقًمقا أطمد اًمٚمٗمٔملم.
إُمر اًمث٤مين :أن اًمذي ىم٤ملَ « :أ ْوش ،هق اًمراوي ،إُم٤م اًمّمح٤ميب أو َُمـ دوٟمف ،ومٞمٙمقن ُمـ سم٤مب اًمِمؽ ذم اًمرواي٦م.
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ :وقمغم ٍّ
يمؾ وم٢مٟمف ٓ ينمع اإلشمٞم٤من سم٤مًمٚمٗمٔملم ُم ًٕم٤م ،وم٢مُم٤م أن شم٠ميت سم٤مًمٚمٗمٔم٦م إومم ،ومت٘مقل« :إن يمٜم٧م شمٕمٚمؿ
أن هذا إُمر ظمػم زم ذم ديٜمل وُمٕم٤مر وقم٤مىمٌ٦م أُمريش ،أو شم٘مقل سمدل «قم٤مىمٌ٦م أُمريش« :قم٤مضمٚمف وآضمٚميفش ومتختي٤مر إطميدى
اًمٚمٗمٔمتلم ،وٓ دمٛمع سمٞمٜمٝمام ،وهذا اظمتٞم٤مر اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ ،وًمٚمٜمقوي

( )675

رأي خي٤مًمٗمف ذم ذًمؽ.

( )673اعمّمدر اًمً٤مسمؼ.
( )674حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي ،اًمٕم٤مرف.
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمٌ٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة ،وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف
اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞم اإلؾمالم اسمـ َّ
شمقاًمٞمػ طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد"  .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخًلم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م
واًمٜمٝم٤مي٦م ( )523 /18واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 174 /5شمرع٦م .)644
( )675حيٞمك سمـ ذف سمـ ُُم ِّري سمـ طمًـ يـ طمًلم ،أسمق زيمري٤م احلزاُمل اًمٜمقوي اًمِم٤مومٕمل اًمدُمِم٘مل ،احل٤مومظ اًمزاهد ،أطمد أقمالم اًمِم٤مومٕمٞم٦م .وًمد ذم
اعمحرم ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وؾم٧م ُمئ٦م .سف أوىم٤مشمف ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ سمف ،وشمٌحر ذم احلدي٨م واًمٗم٘مف واًمٚمٖم٦م .يم٤من ذم حلٞمتف ؿمٕمرات سمٞمض ،ويم٤من
قمٚمٞمف ؾمٙمٞمٜم٦م ووىم٤مر ذم اًمٌح٨م ُمع اًمٗم٘مٝم٤مءً .مف ُم١مًمٗم٤مت ضمٞم٤مد أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اعمقاومؼ واعمخ٤مًمػُ :مٜمٝم٤م" :اعمجٛمقع" ،و"روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم" .شمقذم ًمٞمٚم٦م
إرسمٕم٤مء اًمراسمع واًمٕمنميـ ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمٌٕملم وؾم٧م ُمئ٦م .اٟمٔمرَ" :تٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ذم شمرع٦م اإلُم٤مم حمٞمل اًمديـ" ٓسمـ اًمٕمٓم٤مر.

آداب المشي إلى الصالة
ي٤مر ْك ِزم ومِ ِ
يؿ َسم ِ
ٞميفش  ،وم٤مًمٗم٤مئيدة واًمٖميرض ُميـ دقمي٤مء
ن ُه ِزمُ ،صم َّ
صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :وم٤م ْيمتُ ٌْ ُف ِزم َو َي ِّ ْ
( )676

آؾمتخ٤مرة :أن اعمرء يً٠مل اهلل -قمز وضمؾ -أن يٙمت٥م ًمف اخلػم ،وأن يٞمن ًمف اخلػم ،ومل يً٠مل اًمٕمٌد رسمف -ضمؾ وقمال -أن
يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس ئمـ أن اعم٘مّمقد ُمـ دقم٤مء آؾمتخ٤مرة هل راطم٦م اًمٜمٗمس ،ومٕمٜمدُم٤م يٜمتٝمل ُميـ دقمي٤مء
يريح ٟمٗمًف ًمفٕ :ن ً
آؾمتخ٤مرة يٜمتٔمر ُم٤م شمٜمنمح سمف ٟمٗمًف ٕطمد إُمريـ :إُم٤م اإلُمْم٤مء أو اإلطمج٤مم ،وهذا ًمٞمس سميالزم ،أو يٜمتٔمير أن شم٠مشمٞميف
رؤي٦م ،أو يٗمتح يمت٤م ًسم٤م أو ُمّمح ًٗم٤مً :مٞمٛم

قمغم أول آي٦م شم٘م٤مسمٚمف ،أو يٜمتٔمر أن ي٘مقل ًمف أطمد يمٚمٛم٦م يتٗم٤مءل ٤م أو يتِم٤مءم ،ويمؾ

هذه إُمقر همػم ُمنموقم٦م.
اًمز ُْمٚمٙم٤مين  :وىمد ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمف ٓ يِمؽمط سمٕمد آؾمتخ٤مرة راطم٦م اًمٜمٗمسٕ :ن اًمٜمٌل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
ي٘مقل اسمـ َّ
وؾمٚمؿ -ىم٤ملً« :مِ َٞم ْٛم ِ
ض ًمِ َِم ْ٠مٟمِ ِفش ،أي :يٛم إمم ُم٤م يم٤من قم٤مز ًُم٤م قمٚمٞمف ،وم٢من يم٤من اخلػم ذم اإلُمْم٤مء واًمٗمٕميؾ ،ومي٢من اهلل -قميز
( )677

وضمؾ -ؾمٞمٞمن ًمف اًمٗمٕمؾ ،وإن يم٤من اخلػمة ذم قمٙمًف وم٢من اهلل -قمز وضمؾً -مـ يٙمتٌف ًمف ،وًمـ يتح٘مؼ ومٕمؾ هذا اًمٌمء.
ِ
ِ
آؾمتِ َخ َ٤مر ِة َقم ِ
اًمؽم ِك).
٤مز ًُم٤م َقم َغم ا ًْمٗم ْٕم ِؾ َأ ِو َّ ْ
ىم٤ملُ ( :صم َّؿ َي ًْتََِم ُػمَ ،وٓ َي ُٙمُق ُن َو ْىم َ٧م ْ
ِ
آؾمتِ َخ َ٤مر ِة َقم ِ
اًمؽم ِك)ً :مٙمل شمٙمقن آؾمتخ٤مرة ذم
٤مز ًُم٤م َقم َغم ا ًْمٗم ْٕم ِؾ َأ ِو َّ ْ
أي :سمٕمد آؾمتخ٤مرة ،وىمقًمفَ ( :وٓ َي ُٙمُق ُن َو ْىم َ٧م ْ
ُمٙم٤مهن٤م.
ِ
قء ،وإِطمٞم٤مء ُم٤م سم َ ِ
ِ ِ
ِ
ِّالو ِة )َ ( ،و ُشم ًَُ ُّـ ًمِ ْٚم ُٛم ًْ َت َِٛم ِع).
لم ا ًْمٕم َِم٤م َء ْي ِـَ ،و َؾم ْجدََ ُة اًم ِّت َ
ي٘مقلَ ( :و ُشم ًَُ ُّـ ََت َّٞم ُ٦م اعمَ ًْجدَ ،و ُؾمٜمَّ ُ٦م ا ًْم ُق ُو َ ْ َ ُ َ َ ْ
ٕن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَُ « :م ْـ َد َظم َؾ اعمَْ ًْ ِجدََ َوم ْٚم َػم َيم ْع َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
َلمش  ،و(أل) هٜم٤م ًمٚمٕمٝميد ،أي :اعمًيجد
ْ
( )678

وُمر أن ًمٗمٔم٦م اعمًجد -وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه يم٤معم٘مؼمة -شمٓمٚمؼ ذم ًمٗمظ اًمِم٤مرع قمغم ُمٕمٜمٞملم:
اعمح٤مط سم٤مجلدارَّ ،

( )676اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،وومٞمف« :وم٤مىمدره زمش ،سمدًٓ ُمـ «وم٤ميمتٌف زمش.
اًمز ُْم َٚم َٙم ِ٤مين ،اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعمٜم٤مفمر .وًمد ذم ؿمقال ؾمٜم٦م ؾمٌع
( ) 677حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ ،ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة ،يمامل اًمديـ اسمـ َّ
وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م .ىمرأ إصقل قمغم صٗمل اًمديـ اهلٜمدي ،واًمٜمحق قمغم سمدر اًمديـ اسمـ ُم٤مًمؽ وزم ىمْم٤مء طمٚم٥م .ذيمره اًمذهٌل ذم اعمٕمجؿ اعمختص،
وم٘م٤مل" :ؿمٞمخٜم٤م ،قم٤ممل اًمٕمٍم ،ويم٤من ُمـ سم٘م٤مي٤م اعمجتٝمديـ ،وُمـ أذيمٞم٤مء أهؾ زُم٤مٟمف .درس وأومتك وصٜمػ وخترج سمف إصح٤مب" .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمٌع
وقمنميـ وؾمٌٕمامئ٦م سمٛمديٜم٦م سمٚمٌٞمس ُمـ أقمامل ُمٍم .اٟمٔمر :ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( 194 /9شمرع٦م  )1325وطمًـ اعمح٤مضة (324 /1
شمرع٦م .)74
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اعمٕمٜمك إولُ :مقوع اًمًجقد ،أو ُمقوع اًم٘مؼم ،ومٞمًٛمك اًم٘مؼم اًمقاطمد ُم٘مؼمة.
ُمًجدً ا أو ُم٘مؼمة ..أو ٟمحق ذًمؽ.
اعمٕمٜمك اًمث٤مين :اعمٌٜمك اعمح٤مط ،ؾمقاء يم٤من
ً
واعم٘مّمقد سمتحٞم٦م اعمًجد ،أيَ :تٞم٦م اعمٌٜمك اعمح٤مط ،وىمقًمف( :وؾمٜمَّ ُ٦م ا ًْمقو ِ
قء) :حلدي٨م قمثامن -ريض اهلل قمٜميفَُ « :مي ْـ
ُ ُ
َ ُ
َشم ََق َّو َ٠م َوم َ٠م ْطم ًَ َـ ا ًْم ُق ُوق َءُ ،صم َّؿ َر َيم َع َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
لم ا ًْم ِٕم َِم٤م َء ْي ِـ) :عم٤م صمٌ٧م
َلمَ ،هم َٗم َر اهللَُّ ًَم ُف َُم٤م َشم َ٘مدََّّ َم ُِم ْـ َذ ْٟمٌِْ ِفش  ،وىمقًمفَ ( :وإِ ْطمٞمَ٤م ُء َُم٤م َسم ْ َ
( )679

ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ -ريض اهلل قمٜمف -أن اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا يتٜمٗمٚميقن ُمي٤م سميلم اًمٕمِمي٤مءيـ ،أيُ :مي٤م سميلم اعمٖميرب
ِّالو ِة) ،أي :ؾمٜم٦م ُم١ميمدة وًمٞمً٧م سمقاضمٌ٦مً :م٘مقل قمٛمر -ريض اهلل قمٜمفُ" :ميـ ؾميجد وم٘ميد
واًمٕمِم٤مء ،وىمقًمفَ ( :و َؾم ْجدََ ُة اًمتِّ َ
( )684

أص٤مب ،وُمـ مل يًجد ومال إصمؿ قمٚمٞمف" وهذا احلدي٨م رواه اًمٌخ٤مري وُم٤مًمؽ  ،ويم٠من ذم اًمٜمًخ٦م ؾم٘مطٟٕ :ميف ىمي٤مل:
( )681

( )682

رواه ذم اعمقـم٠م ،وإصؾ اًمذي ٟم٘مؾ ُمٜمف اًمِمٞم ًمٗمٔمف :رواه اًمٌخ٤مري وُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م.
وىمقًمفَ ( :و ُشم ًَُ ُّـ ًمِ ْٚم ُٛم ًْتَ َِٛم ِع) ،أي :ويًـ ؾمجقد اًمتالوة ًمٚم٘م٤مرئ واعمًتٛمع ،واعمًتٛمع يٗمي٤مرق اًمًي٤مُمعٕ :ن زيي٤مدة
اعمٌٜمك زي٤مدة ذم اعمٕمٜمك ،واعمًتٛمع زاد ُمٌٜم٤مه ،وم٢من ومٞمف طمرف اًمت٤مء يزيد قمـ اًمً٤مُمع ،واعميراد سم٤معمًيتٛمع هيق اًميذي ي٘مّميد
آؾمتامع ،ومٞمٙمقن ىمد أرظمك ؾمٛمٕمف ٓؾمتامع اًم٘مرآن ،واعمًتٛمع هق اًمذي ي١مضمر قمغم ؾمامع اًم٘ميرآن ،وأُمي٤م اًمًي٤مُمع اًميذي
يٓمرق اًم٘مرآن ؾمٛمٕمف :وم٢مٟمف ٓ ي١مضمر قمٚمٞمف ،واعمًتٛمع هق اًمذي يًتح٥م ًمف ؾمجقد اًمتالوة سمخالف اًمً٤مُمع -يمام ؾمٞم٠ميت.

(ُ ) 678متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب إذا دظمؾ أطمديمؿ اعمًجد ومٚمػميمع ريمٕمتلم (ُ )1163 ،444مًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ
وىمٍمه٤م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب َتٞم٦م اعمًجد سمريمٕمتلم ويمراه٦م )714( ...سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م أيب ىمت٤مدة.
(ُ )679متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمقوقء ،سم٤مب اًمقوقء صمالصم٤م صمالصم٤م ( )164سم٤مب اعمْمٛمْم٦م ذم اًمقوقء ( )164يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب
ؾمقاك اًمرـم٥م واًمٞم٤مسمس ًمٚمّم٤مئؿ ( ) 1934يمت٤مب اًمرىم٤مق ،سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إن وقمد اهلل طمؼ (ُ )6433مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة،
سم٤مب صٗم٦م اًمقوقء ويمامًمف ( )226سم٤مب ومْمؾ اًمقوقء واًمّمالة قم٘مٌف ( )229سمٜمحقه ُمٓمقٓ.
( )684صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب وىم٧م ىمٞم٤مم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مـ اًمٚمٞمؾ ( ) 1322 ،1321اًمؽمُمذي :يمت٤مب شمٗمًػم
اًم٘مرآن ،سم٤مب وُمـ ؾمقرة اًمًجدة ( ) 3196ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )681أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُمـ رأى أن اهلل قمز وضمؾ مل يقضم٥م اًمًجقد (.)1477
( )682صحٞمح :أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م :يمت٤مب اًمٜمداء ًمٚمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ؾمجقد اًم٘مرآن ( )482وصححف اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم (/4
.)279
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قد ِه طمٞم ُ٨م َيمَ٤م َن وضمٝمف ،واعمَ ِ
قُمئ سمًِج ِ
ِ
ىم٤مل( :و ِ
٤مر َي ًْ ُجدُُ سمِ٤مَٕ ْر ِ
ض ُُم ًْتَ ْ٘مٌِ َؾ ا ًْم ِ٘م ٌْ َٚم ِ٦م).
َ ْ ُُ َ
َْ
٥م ُي ُ ُ ُ
اًمرايم ُ
َ َّ
أي :يقُمئ سمًجقد اًمتالوة ،واعمراد سم٤مًمرايم٥م هٜم٤م اعمً٤مومر ،وم٢مٟمف ُمِمٝمقر ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م ،وىمقل اجلٛمٝميقر عٞم ًٕمي٤م ،أن
اًمذي يقُمئ سمّمالة اًمٜم٤مومٚم٦م وؾمجقد اًمتالوة إٟمام هق اًمرايم٥م اعمً٤مومر ،أُم٤م اًمرايمي٥م احلي٤مض وم٢مٟميف ٓ يّميح ًميف أن ييقُمئ
سمّمالشمف.
وىمقًمف( :واعمَ ِ
٤مر َي ًْ ُجدُُ سمِ٤مَٕ ْر ِ
ض ُُم ًْتَ ْ٘مٌِ َؾ ا ًْم ِ٘مٌْ َٚم ِ٦م) ،هذه اجلٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م ُمً٠مًمت٤من:
َ
اعمً٠مًم٦م إومم :ىمقًمف( :واعمَ ِ
٤مر َي ًْ ُج ُدُ سمِ٤مَٕ ْر ِ
ض) ،أي :يًجد قمغم إرضٕ :ن طمروف اجلر يٜمقب سمٕمْميٝم٤م قميـ
َ
سمٕمض ،يمام ذم ىمقل اهلل -قمز وضمؾ -طم٤ميمٞم٤م قمـ ومرقمقنَ ﴿ :وُٕ َص ِّٚم ٌَٜمَّ ُٙم ُْؿ ِذم ُضم ُذو ِع اًمٜمَّ َّْخ ِؾ﴾  ،أي :قمغم ضمذوع اًمٜمخؾ،
( )683

وٓ يّمح اإليامء ُمـ اعم٤مرٟٕ :مف ٓ ينمع ًمف اًمتٜمٗمؾ قمغم هذه اهلٞمئ٦م.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ىمقًمفُُ ( :م ًْتَ ْ٘مٌِ َؾ ا ًْم ِ٘م ٌْ َٚم ِ٦م) ،هذا ُمٌٜمل قمغم ُمِمٝمقر اعمذه٥م ،وهق أن ؾمجقد اًميتالوة وؾميجقد اًمِميٙمر
صالة ،وُمِمٝمقر ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م ،وىمقل يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ :أن ؾمجقد اًمتالوة صالة ،وقمغم ذًمؽ وم٢مهنؿ يِمؽمـمقن ًميف
شمٙمٌػما ،ؾمقاء يم٤من ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة أو ذم ظم٤مرضمٝم٤م،
اؾمت٘مٌ٤مل اًم٘مٌٚم٦م ًمٖمػم اعمً٤مومر ،ويِمؽمـمقن ًمف اًمٓمٝم٤مرة ،وي٘مقًمقن :إن ومٞمف
ً
أُم٤م ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة ومقاوح :حلدي٨م اسمـ ُمًٕمقد أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من يٙمؼم ًمٙمؾ ظمٗمض ورومع ،وأُم٤م ذم
ظم٤مرضمٝم٤م :ومألهنؿ قمٚمٚمقه سم٠من ؾمجقد اًمتالوة صالة.
واًمرأي اًمث٤مين هق رأي ؿمٞم اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمٚمٛمٞمذه ،وهق أن ؾمجقد اًمتالوة ًميٞمس سمّميالة ،وميال يِميؽمط هلي٤م
اًمٓمٝم٤مرة وٓ اؾمت٘مٌ٤مل اًم٘مٌٚم٦م ،وٓ يٚمزم اًمتٙمٌػم قمٜمد اسمتدائٝم٤م واٟمتٝم٤مئٝم٤م ،وٓ شمًٚمٞمؿ.
ىم٤مل اًمِمٞم ( :وٓ يًجدُُ اًمً ِ٤مُمع :عمَِ٤م ر ِوي َقم ِـ اًمّمح٤مسم ِ٦م ،و َىم َ٤مل اسمـ ُمًٕم ٍ
قد ًمِ ْٚم َ٘م ِ
يجدْْ َ :وم٢مِ َّٟم َ
َّيؽ
اؾم ُ
ْ ُ َ ْ ُ
َّ َ َ َ
ُ َ
َّ ُ
َ َ ْ ُ
٤مر ِئ َ -و ُه َق ُهميال ٌمْ :
إِ َُم٤م ُُمٜمََ٤م ).
( )684

) (683ـمف.71 :
( )684أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ ( ) 4397وذيمره اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُمـ ؾمجد ًمًجقد اًم٘م٤مرئ ُمٕمٚم٘م٤م.

آداب المشي إلى الصالة
ِ
اًمّم َح٤م َسم ِ٦م) ،يمٕمثامن سمـ قمٗمي٤من ،واسميـ قمٌي٤مس،
يٕمٜمل سم٤مًمً٤مُمع :اًمذي مل ي٘مّمد اؾمتامع اًم٘مرآن ،وىمقًمف( :عمَ٤م ُر ِو َي َقم ِـ َّ
وقمٛمران -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -وىمقًمف( :و َىم َ٤مل اسمـ ُمًٕم ٍ
قد ًمِ ْٚم َ٘م ِ
اؾم ُجدْْ َ :وم٢مِ َّٟم َ
َّؽ إِ َُم٤م ُُمٜمََ٤م) ،أي :أن اعمًتٛمع
ْ ُ َ ْ ُ
َ
٤مر ِئ َ -و ُه َق ُهمُال ٌمْ :
( )685

ٓ يًجد إٓ إذا ؾمجد اًم٘م٤مرئ ،وقمغم ذًمؽ وم٢من آؾمتامع ًمٚم٘مرآن سمقاؾمٓم٦م اعمًجالت ،إذا ضم٤مءت ؾمجدة ومي٢من اعمًيتٛمع
ومٞمٝم٤م ٓ يًجدٕ :ن اًم٘م٤مرئ هٜم٤م مل يًجد وىم٧م ؾمامقمف هلذه أي٦م.
دمَدُُّّ ِد ٟمِٕمٛم ٍ٦م َفم ِ
٥م َؾم ْجدََ ُة ُّ
خي ُّّم ُف).
٤مه َر ٍة َقم٤م َُّم ٍ٦م َأ ْو َأ ُْم ٍر َ ُ
اًمِم ْٙم ِْر ِقمٜمْْدََ َ َ
ي٘مقل اًمِمٞم َ ( :و ُشم ًُْتَ ََح ُّ
َْ
ؾمجقد اًمِمٙمر صم٤مسم٧م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يمام ذم طمدي٨م أيب سمٙمرة اًمث٘مٗمل

( )686

ؾم٤مضمدً ا ،وهذا احلدي٨م رواه أمحد
ظمر
ً
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إذا أشم٤مه أُمر ينه َّ

( )687

ُمقٓهؿ ،أٟميف ىمي٤مل :يمي٤من

واًمؽمُمذي

( )688

سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد.

ويمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ حيٛمؾ ىمقًمفَ ( :ظمر ؾم٤م ِضمدًً ا) ،قمغم ؾمجقد ُمًت٘مؾ سمٜمٗمًف ،ظمال ًوم٤م عمـ محؾ ىمقًمفَ ( :ظمر ؾم ِ
ي٤مضمدًً ا)،
َّ َ
َّ َ
ؾم٤مضمدً ا ذم ريمٕمتلم ،ومحٚمقا صالة اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم سمٞم٧م أم ه٤مٟمئ قمغم صيالة اًمِميٙمر ،واًميذي
أي :ظمر
ً
قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ويمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ :أن ؾمجقد اًمِمٙمر ينمع ؾمجق ًدا ُمٜمٗمر ًدا.

( ) 685قمٛمران سمـ طمّملم سمـ قمٌٞمد سمـ ظمٚمػ ،أسمق ٟمجٞمد اخلزاقمل .اًم٘مدوة اإلُم٤مم ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .أؾمٚمؿ هق وأسمقه وأسمق
هريرة ؾمٜم٦م ؾمٌع .وًمف قمدة أطم٤مدي٨م .ووزم ىمْم٤مء اًمٌٍمة ،ويم٤من قمٛمر سمٕمثف إمم أهؾ اًمٌٍمة ًمٞمٗم٘مٝمٝمؿ ،ومٙم٤من احلًـ حيٚمػُ :م٤م ىمدم قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٍمة
ظمػم هلؿ ُمـ قمٛمران سمـ احلّملم .يم٤من جم٤مب اًمدقمقة ومل يِمٝمد اًمٗمتٜم٦م .شمقذم سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخًلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 521 :شمرع٦م
 )1868وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 269 /4شمرع٦م .)4448
(ٟ ) 686مٗمٞمع أسمق سمٙمرة ،وي٘م٤ملٟ :مٗمٞمع سمـ ُمنوح ،وي٘م٤ملٟ :مٗمٞمع سمـ احل٤مرث سمـ يمٚمدة .ويم٤من أسمق سمٙمرة ُمـ قمٌٞمد احل٤مرث سمـ يمٚمدة سمـ قمٛمرو اًمث٘مٗمل،
وم٤مؾمتٚمح٘مف ،وهق َمـ همٚمٌ٧م قمٚمٞمف يمٜمٞمتف ،وأُمف ؾمٛمٞم٦م أُم٦م ًمٚمح٤مرث سمـ يمٚمدة ،وهل أم زي٤مد سمـ أيب ؾمٗمٞم٤منُ .ي٘م٤مل :إن أسم٤م سمٙمرة شمدمم ُمـ طمّمـ
اًمٓم٤مئػ سمٌٙمرة ،وٟمزل إمم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومٙمٜم٤مه أسم٤م سمٙمرة .ؾمٙمـ اًمٌٍمة ،ويم٤من َمـ اقمتزل يقم اجلٛمؾ مل ي٘م٤مشمؾ ُمع واطمد ُمـ
اًمٗمري٘ملمُ .م٤مت ٤م ذم ؾمٜم٦م إطمدى ومخًلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 782 :شمرع٦م  )2851واإلص٤مسم٦م ( 467 /6شمرع٦م .)8799
( )687أمحد ذم اعمًٜمد ( )24455سمٜمحقه.
( )688طمًـ :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمًػم ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ؾمجدة اًمِمٙمر ( ) 1578ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ همري٥م ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح
اًمؽمُمذي :طمًـ.

آداب المشي إلى الصالة
وىمقًمفِ ( :قمٜمْْدََ َ َ ِ ِ ٍ ِ ٍ
أُمر ينه" ومٞمِمٛمؾ
دمدُُّّ د ٟم ْٕم َٛم٦م َفم٤مه َرة) ،إُم٤م ًمتجدد ٟمٕمٛم٦م ،أو دومع ٟم٘مٛم٦مً :م٘مقل أيب سمٙمرة" :يم٤من إذا أشم٤مه ٌ
إُمريـ ،وىمقًمفَ ( :فم ِ
٤مه َر ٍة) ،شمدل قمغم أن إُمر إذا يم٤من دىمٞم ً٘م٤م ٓ خيٗمك ،وم٢مٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م ٓ ينمع ًمف ؾمجقد اًمِمٙمرٕ :ن
اًمٜمٕمؿ قمغم اًمٕمٌ٤مد يمثػمة ،يمام ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل:
اإل ًَم ِف َقم َغم ا ًْم ِٕمٌ ِ
ٟمِ َٕم ُؿ ِ
٤مد َيمَثِ َػم ٌة *** َو َأ َضم ُّٚم ُٝم َّـ َٟم ََج٤م َسم ُ٦م إَ ْوَٓ ِد
َ
اعم٘مّمقد أن اإلٟمً٤من يت٘مٚم٥م ذم ٟمٕمؿ اهلل -قمز وضمؾ ،وإٟمام يًجد ًمٚمٜمٕمٛم٦م اًمٔم٤مهرة اًمتل شمتجيدد ،أو إذا دومٕمي٧م قمٜميف
ٟم٘مٛم٦م ،ؾمقاء يم٤من ذم أُمر قم٤مم ًمٚمٛمًٚمٛملم ،يمٜمٍم قم٤مم ،أو أُمر خيص اًمِمخص ذم ٟمٗمًفً :مٕمٛمقم فم٤مهر أصمر أيب سمٙمرة.
ِِ
ِ ِِ
يغم َيمثْ ٍ
احل ْٛمدُُ هللِ ا ًَّم ِذي َقم٤م َوم ِ٤مين َِم َّ٤م ا ْسم َت َ
ىم٤ملَ ( :و َي ُ٘م ُ
َالك سمِ ِفَ ،و َوم َّْمي َٚمٜمِل َقم َ
يؼ
يػم َِم َّيـ َظم َٚم َ
قل إِ َذا َر َأى ُُم ٌْ َت ًَغم ِذم ديٜمف َأ ْو َسمدََ ٟمفَ ْ :

َشم ْٗم ِْمٞمالً).

هذا صم٤مسم٧م قمٜمد اًمؽمُمذي ُمـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَُ « :مي ْـ َر َأى
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
قذم ُِم ْـ َذًمِ َؽ ا ًْم ٌَالَ َِءش .
احل ْٛمدُُ هللِ ا ًَّمذي َقم٤م َوم٤مين َم َّ٤م ا ْسمتَالَ ََك سمِفَ ،و َوم َّْم َٚمٜمل َقم َغم َيمَث ٍػمٍ َم َّ ْـ َظم َٚم َؼ َشم ْٗمْمٞمالًًُ ،قم ِ َ
ُُم ٌْتَ ًَغم َوم َ٘م َ٤ملَ ْ :
( )689

وأوىم٤مت اًمٜمٝمل مخً٦م  :سمٕمد صالة اًمٗمجر طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس وسمٕمد ـمٚمققمٝم٤م طمتك شمرشمٗمع ىمٞمد رُمح وقمٜمد ىمٞم٤مُمٝم٤م طمتك
شمزول وسمٕمد صالة اًمٕمٍم طمتك شمدٟمق ُمـ اًمٖمروب وسمٕمد ذًمؽ طمتك شمٖمرب وجيقز ىمْم٤مء اًمٗمرائض ومٞمٝم٤م  ،وومٕمؾ اعمٜمذورات
وريمٕمتل اًمٓمقاف  ،وإقم٤مدة ع٤مقم٦م إذا أىمٞمٛم٧م وهق ذم اعمًجد  ،وشمٗمٕمؾ صالة اجلٜم٤مزة ذم اًمقىمتلم اًمٓمقيٚملم .
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
اًمِمٛمس ،وسمٕم َدَ ُـم ُٚم ِ
ِ
ققم َٝم٤م َطمتََّّك َشم َْر َشم َِٗم َع َىم ْٞم َدَ ُر ُْم ٍحَ ،و ِقمٜمْْدََ ِىم َٞم ِ٤مُم َٝمي٤م
٤مت اًمٜمَّ ْٝم ِل َ ْ
( َو َأ ْو َىم ُ
مخ ًَ ٌ٦مَ :سم ْٕمدََ َصالة ا ًْم َٗم ْج ِر َطمتََّّك َشم ْٓم ُٚم َع َّ ْ ُ َ َ ْ
ول ،وسمٕمدََ ص ِ
الة ا ًْم َٕم ْ ِ
ٍم َطمتََّّك َشمَدْْ ُٟم َُق ُِم َـ ا ًْم ُٖم ُُر ِ
وبَ ،و َسم ْٕمدََ َذًمِ َؽ َطمتََّّك َشم ْٖم ُْر َب).
َطمتََّّك َشم َُز َ َ َ ْ َ
أي وأوىم٤مت اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة مخً٦م ،وهل مخً٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمًٌط ،وصمالصم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اإلع٤مل ،وىمقًمف :أوهل٤م ( َسم ْٕمدََ
ص ِ
الة ا ًْم َٗم ْج ِر َطمتََّّك َشم ْٓم ُٚم َع َّ
اًمِم ْٛم ُس) ،أي :أول أوىم٤مت اًمٜمٝمل ،وهذه اجلٛمٚم٦م ُمـ اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕمي٤ممم -ظمي٤مًمػ ومٞمٝمي٤م
َ

( )689صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا رأى ُمٌتغم ( ) 3432ىم٤مل اًمؽمُمذي :همري٥م سمٜمحقه ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح
اًمؽمُمذي :صحٞمح.

آداب المشي إلى الصالة
ُمِمٝمقر اعمذه٥م ،وم٢من ُمِمٝمقر ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ،وىمقل همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ :أن وىمي٧م اًمٜمٝميل إول يٌيدأ ُميـ
ـمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مدق ،وًمٞمس سمٕمد صالة اًمٗمجر ،ويًتدل وم٘مٝم٤مء اعمذه٥م ،أو اًمٗم٘مٝم٤مء سمحدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف-
أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ َٓ« :صالَ َة َسم ْٕمدََ ُـم ُٚمق ِع ا ًْم َٗم ْج ِرش  ،ومٝمق سيح سم٠من وىم٧م اًمٜمٝمل ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجير
( )694

اًمّم٤مدق ،وهق اًمٗمجر اًمث٤مين ،وأُم٤م ُم٤م ذيمره اًمِمٞم ومٝمق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،واًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم اعميذه٥م :أن وىمي٧م اًمٜمٝميل
يٙمقن سمٕمد صالة اًمٗمجر.
ول ،وسمٕمدََ ص ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
الة ا ًْم َٕم ْ ِ
ٍم
واًمقىم٧م اًمث٤مين ىم٤مل اًمِمٞم قمٜمفَ ( :و َسم ْٕمدََ ُـم ُٚمققم َٝم٤م َطمتََّّك َشم َْر َشمَٗم َع َىم ْٞمدََ ُر ُْم ٍحَ ،وقمٜمْْدََ ىم َٞم٤مُم َٝم٤م َطمتََّّك َشم َُز َ َ َ ْ َ
َطمتََّّك َشمَدْْ ُٟم َُق ُِم َـ ا ًْم ُٖم ُُر ِ
ريض اهلل قمٜميف -أٟميف ىمي٤مل" :صميالثوبَ ،و َسم ْٕمدََ َذًمِ َؽ َطمتََّّك َشم ْٖم ُْر َب) :حلدي٨م قم٘مٌ٦م سمـ قمي٤مُمر
ؾم٤مقم٤مت هنٞمٜم٤م قمـ اًمّمالة ومٞمٝم٤م ،وأن ٟمدومـ ومٞمٝم٤م ُمقشم٤مٟم٤م" ...وذيمر ُمٜمٝم٤مُ" :مـ ـمٚمقع اًمِمٛمس طمتك شمرشمٗمع ِىمٞمدََ رُمح ،وقمٜمد
( )692 ()691

ىمٞم٤مُمٝم٤م طمتك شمزول ،وقمٜمدُم٤م شمْمٞمػ اًمِمٛمس" أي :شمدٟمق ُمـ اًمٖمروب طمتك شمٖمرب.
هذه إوىم٤مت اًمثالصم٦م اًم٘مّمػمة هل أؿمد أوىم٤مت اًمٜمٝمل ،وأُم٤م اًمقىمت٤من اًمٓمقيالن ،ومٝمامُ :مـ ـمٚمقع اًمٗمجير إمم ـمٚميقع
اًمِمٛمس ،وسمٕمد صالة اًمٕمٍم إمم أن شمدٟمق ُمـ اًمٖمروب ،ومٝمذان وىمت٤من ـمقيالن أؾمٝمؾ ُمـ اًمثالصم٦م إوىم٤مت إظمرى.
واعمٝمؿ هٜم٤م أن ٟمٗمرق سملم وىم٧م اًمٗمجر ،وسملم وىم٧م اًمٕمٍم :واعمذه٥م أن اًمٗمجر يٌدأ وىم٧م اًمٜمٝمل ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجير،
وأُم٤م اًمٕمٍم وم٢من وىم٧م اًمٜمٝمل يٌدأ ُمـ سمٕمد صالة اًمٕمٍم ،وىمد ؾمٌؼ هذا.
باب َصالة اجلَم َعة

( )694صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ) 4756واًمٚمٗمظ ًمف ،أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ رظمص ومٞمٝمام إذا يم٤مٟم٧م اًمِمٛمس ُمرشمٗمٕم٦م ()1278
اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمّمالة ،سم ٤مب ُم٤م ضم٤مء ٓ صالة سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجر إٓ ريمٕمتلم ( ) 419ىم٤مل اًمؽمُمذي :همري٥م ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود:
صحٞمح.
( ) 691قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر سمـ قمٌس سمـ قمٛمرو سمـ قمدي سمـ قمٛمرو سمـ روم٤مقم٦م سمـ ُمقدوقم٦م سمـ قمدي سمـ همٜمؿ سمـ اًمرسمٕم٦م سمـ رؿمدان سمـ ىمٞمس سمـ ضمٝمٞمٜم٦م
اجلٝمٜمل .روى قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يمثػما .روى قمٜمف ع٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم .يم٤من ىم٤مرئ٤م قم٤معم٤م سم٤مًمٗمرائض واًمٗم٘مف ،ومّمٞمح
اًمٚمً٤من ،ؿم٤مقمرا ،يم٤مشمٌ٤م ،وهق أطمد ُمـ عع اًم٘مرآنُ .م٤مت قم٘مٌ٦م ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 561 :شمرع٦م  )1898واإلص٤مسم٦م (/ 4
 524شمرع٦م .)5645
( )692أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب إوىم٤مت اًمتل هنل قمـ اًمّمالة ومٞمٝم٤م (.)831

آداب المشي إلى الصالة
أىمٚمٝم٤م اصمٜم٤من ذم همػم عٕم٦م وقمٞمد وهل واضمٌ٦م قمغم إقمٞم٤من طمي ًا وؾمٗمر ًا طمتك ذم ظمقف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭑ ﭢ

ﭣ

ﭤ ﭥ ﭖ ﴾ أي٦م وشمٗمْمؾ قمغم صالة اعمٜمٗمرد سمًٌع وقمنميـ درضم٦م  ،وشمٗمٕمؾ ذم اعمًجد  .واًمٕمتٞمؼ أومْمؾ ويمذًمؽ إيمثر
( )693

ع٤مقم٦م ويمذًمؽ إسمٕمد  ،وٓ ي١مم ذم ُمًجد ىمٌؾ إُم٤مُمف اًمراشم٥م إٓ سم٢مذٟمف إٓ أن يت٠مظمر ومال يٙمره ذًمؽ ًمٗمٕمؾ أيب سمٙمر وقمٌد
اًمرمحـ سمـ قمقف  ،وإذا أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ومال جيقز اًمنموع ذم ٟمٗمؾ  ،وإن أىمٞمٛم٧م وهق ومٞمٝم٤م أمتٝم٤م ظمٗمٞمٗم٦م  ،وُمـ أدرك ريمٕم٦م
ُمع اإلُم٤مم وم٘مد أدرك اجلامقم٦م  ،وشمدرك سم٢مدراك اًمريمقع ُمع اإلُم٤مم  ،ودمزيء شمٙمٌػمة اإلطمرام قمـ شمٙمٌػمة اًمريمقع ًمٗمٕمؾ زيد
سمـ صم٤مسم٧م واسمـ قمٛمر وٓ يٕمرف هلام خم٤مًمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  .وإشمٞم٤مٟمف ام أومْمؾ ظمروضم ً٤م ُمـ ظمالف ُمـ أوضمٌف وم٢من أدريميف
سمٕمد اًمريمقع مل يٙمـ ُمدريم ً٤م ًمٚمريمٕم٦م وقمٚمٞمف ُمت٤مسمٕمتف ويًـ دظمقًمف ُمٕمف ًمٚمخؼم وٓ ي٘ميقم اعمًيٌقق إٓ سمٕميد ؾميالم اإلُمي٤مم
اًمتًٚمٞمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٢من أدريمف ذم ؾمجقد اًمًٝمق سمٕمد اًمًالم مل يدظمؾ ُمٕمف وإن وم٤مشمتف اجلامقم٦م اؾمتح٥م ًمف أن يّمغم ُمٕمف ًم٘مقًمف
َُ « : م ْـ َيتَ ََّمدََّّ ُق َقم َغم َه َذا َوم ُٞم َّم ِّ َكم َُم َٕم ُفش وٓ دم٥م اًم٘مراءة قمغم ُم٠مُمقم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾
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ىمي٤مل

أمحد  :أعع اًمٜم٤مس قمغم أن هذه أي٦م ذم اًمّمالة  .وشمًـ ىمراءشمف ومٞمام ٓ جيٝمر ومٞمف اإلُم٤مم أيمثر أهيؾ اًمٕمٚميؿ ُميـ اًمّميح٤مسم٦م
واًمت٤مسمٕملم يرون اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم ومٞمام أه ومٞمف ظمروضم ً٤م ُمـ ظمالف ُمـ أوضمٌف ًمٙمـ شمريمٜمي٤مه إذا ضمٝمير اإلُمي٤مم ًمألدًمي٦م
وينمع ذم أومٕم٤مهل٤م سمٕمد إُم٤مُمف ُمـ همػم ختٚمػ سمٕمد ومراغ اإلُم٤مم وم٢من واوم٘مف يمره  ،وَترم ُمً٤مسم٘متف وم٢من ريمع أو ؾمجد ىمٌٚمف ؾمٝمق ًا
رضمع ًمٞم٠ميت سمف سمٕمده وم٢من مل يٗمٕمؾ قم٤معم ً٤م قمٛمد ًا سمٓمٚم٧م صالشمف  ،وإن ختٚمػ قمٜمف سمريمـ سمال قمذر ومٙم٤مًمًٌؼ سمف  ،وإن يم٤من ًمٕميذر
ُمـ ٟمقم أو همٗمٚم٦م أو قمجٚم٦م إُم٤مم ومٕمٚمف وحل٘مف  ،وإن ختٚمػ سمريمٕم٦م ًمٕمذر شم٤مسمٕمف ومٞمام سم٘مل ُمـ صالشمف وىمْم٤مه٤م سمٕمد ؾمالم اإلُم٤مم
 ،ويًـ ًمف إذا قمرض قم٤مرض ًمٌٕمض اعم٠مُمقُملم ي٘مت

ظمروضمف أن خيٗمػ وشمٙمره هقم٦م متٜمع ُم٠مُمقُم ً٤م ُمـ ومٕمؾ ُم٤م يًـ .

ويًـ شمٓمقيؾ ىمراءة اًمريمٕم٦م إومم أـمقل ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م  ،ويًتح٥م ًمإلُم٤مم اٟمتٔم٤مر اًمداظمؾ ًمٞمدرك اًمريمٕمي٦م إن مل يِميؼ
قمغم ُم٠مُمقم .
وأومم اًمٜم٤مس سم٤مإلُم٤مُم٦م أىمرؤهؿ ًمٙمت٤مب اهلل  .وأُم٤م شم٘مديؿ اًمٜمٌل  أسم٤م سمٙمر ُمع أن همػمه أىمرأ ُمٜمف يم٠ميب وُمٕم٤مذ وم٠مضمي٤مب
أمحد أن ذًمؽ ًمٞمٗمٝمٛمقا أٟمف اعم٘مدم ذم اإلُم٤مُم٦م اًمٙمؼمى  ،وىم٤مل همػمه  :عم٤م ىمدُمف ُمع ىمقًمف ي١مم اًم٘مقم أىمرؤهؿ ًمٙمتي٤مب اهلل ومي٢من

) (693اًمٜمً٤مء.142 :
) (694إقمراف.244 :
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يم٤مٟمقا ذم اًم٘مراءة ؾمقاء وم٠مقمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمًٜم٦م قمٚمؿ أن أسم٤م سمٙمر أىمرؤهؿ وأقمٚمٛمٝمؿ ٕ ،هنؿ مل يٙمقٟمقا يتج٤موزون ؿمٞمئ ً٤م ُمـ اًم٘مرآن
طمتك يتٕمٚمٛمقا ُمٕم٤مٟمٞم ف واًمٕمٛمؾ سمف يمام ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد  :يم٤من اًمرضمؾ ُمٜم٤م إذا شمٕمٚمؿ قمنم آي٤مت ُمـ
يق َم
اًم٘مرآن مل يتج٤موزهـ طمتك يتٕمٚمؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝمـ واًمٕمٛمؾ َّـ وروى ُمًٚمؿ قمـ أيب ُمًٕمقد اًمٌدري يرومٕميف « َي ُ
ي١م ُّم ا ًْم َ٘م ْ
َ٤مب اهللََِِّ ،وم٢مِ ْن َيمَ٤م ُٟمُقا ِذم ا ًْم ِ٘مراء ِة ؾمقاء َوم َ٠م ْقم َٚمٛمٝمؿ سمِ ِ
َأ ْىم َر ُؤ ُه ْؿ ًمِ ِٙمتَ ِ
اًمًٜمَّ َِّ٦م َؾم َقا ًء َوم َ٠م ْىمدََ ُُم ُٝم ْؿ ِه ْج َر ًةًَ ،وم٢مِ ْن َيمَ٤م ُٟمُقا ِذم
٤مًمًٜمََّّ٦مَ ،وم٢مِ ْن َيمَ٤م ُٟمُقا ِذم ُّ
ُ ُ ْ ُّ
َ َ َ َ ً
ِْ
اهل ْج َر ِة َؾم َقا ًء َوم َ٠م ْىمدََ ُُم ُٝم ْؿ ِؾمٜماا٤مش.

وٓ ي١مُمـ اًمرضمؾ اًمرضمؾ ذم ؾمٚمٓم٤مٟمف وٓ ي٘مٕمد ذم سمٞمتف قمغم شمٙمرُمتف إٓ سم٢مذٟمف وذم اًمّمحٞمحلم « :ي١مُمٙمؿ أيمؼميمؿشوذم
سمٕمض أًمٗم٤مظ أيب ُمًٕمقد َ « :وم٢مِ ْن َيمَ٤م ُٟمُقا ِذم ْ ِ
اهل ْج َر ِة َؾم َقا ًء َوم َ٠م ْىمدََ ُُم ُٝم ْؿ ِؾم ْٚم ًامش أي إؾمالُم ً٤م .
صغم سم ُ٠مضمرة مل ّ
وُمـ َّ
يّمؾ ظمٚمٗمف  .ىم٤مل أسمق داود  :ؾمئؾ أمحد قمـ إُم٤مم ي٘مقل ُ :أصكم سمٙمؿ رُمْم٤من سمٙمذا ويمذا وم٘م٤مل :
أؾم٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م وُمـ يّمكم ظمٚمػ هذا ؟ ! وٓ يّمكم ظمٚمػ قم٤مضمز قمـ اًم٘مٞم٤مم إٓ إُم٤مم احلل  -وهق يميؾ إُمي٤مم ُمًيجد
راشم٥م  -إذا اقمتؾ صٚمقا وراءه ضمٚمقؾم ً٤م  ،وإن صغم اإلُم٤مم وهق حمدث أو قمٚمٞمف ٟمج٤مؾم٦م ومل يٕمٚمؿ إٓ سمٕمد ومراغ اًمّميالة مل
يٕمد ُمـ ظمٚمٗمف وأقم٤مد اإلُم٤مم وطمده ذم احلدث  ،ويٙمره أن ي١مم ىمقُم ً٤م أيمثرهؿ يٙمرهف سمحؼ ويّمح ائتامم ُمتقيضء سمٛمتٞمٛمؿ .
واًمًٜم٦م وىمقف اعم٠مُمقُملم ظمٚمػ اإلُم٤مم حلدي٨م ضم٤مسمر وضم ٌّ٤مر عم٤م وىمٗم٤م قمـ يٛمٞمٜمف ويً٤مره أظمذ سم٠ميدهيام وم٠مىم٤مُمٝمام ظمٚمٗميف
رواه ُمًٚمؿ  .وأُم٤م صالة اسمـ ُمًٕمقد سمٕمٚم٘مٛم٦م وإؾمقد وهق سمٞمٜمٝمام وم٠مضم٤مب اسمـ ؾمػميـ أن اعمٙم٤من يم٤من ويٞم٘م ً٤م  .وإن يمي٤من
اعم٠مُمقم واطمد ًا وىمػ قمـ يٛمٞمٜمف وإن وىمػ قمـ يً٤مره أداره قمـ يٛمٞمٜمف وٓ شمٌٓمؾ َتريٛمتيف وإن أ ّم رضميال واُميرأة وىميػ
اًمرضمؾ قمـ يٛمٞمٜمف واعمرأة ظمٚمٗمف حلدي٨م أٟمس رواه ُمًٚمؿ وىمرب اًمّمػ ُمٜمف أومْمؾ ويمذا ىمرب اًمّميٗمقف سمٕمْميٝم٤م ُميـ
سمٕمض ويمذا شمقؾمٓمف اًمّمػ ًم٘مقًمف َ « و ِّؾم ُٓمقا ِ
اإل َُم٤م َم َو ُؾمدُُّّ وا ْ
اخلَ َٚم َؾش وشمّمح ُمّم٤م ّوم٦م صٌل ًم٘ميقل أٟميس  :صيٗمٗم٧م أٟمي٤م
واًمٞمتٞمؿ وراءه واًمٕمجقز ظمٚمٗمٜم٤م  ،وإن صغم ّ
ومذا مل شمّمح  ،وإن يم٤من اعم٠مُمقم يرى اإلُم٤مم أو ُمـ وراءه صح وًميق مل شمتّميؾ
اًمّمٗمقف ويمذا ًمق مل ير أطمدمه٤م إن ؾمٛمع اًمتٙمٌػم إلُمٙم٤من آىمتداء سمًيامع اًمتٙمٌيػم يم٤معمِمي٤مهدة وإن يمي٤من سمٞميٜمٝمام ـمرييؼ
واٟم٘مٓمٕم٧م اًمّمٗمقف مل يّمح واظمت٤مر اعمقومؼ وهمػمه أن ذًمؽ ٓ يٛمٜمع آىمتداء ًمٕمدم اًمٜمص واإلع٤مع .
ويٙمره أن يٙمقن اإلُم٤مم أقمغم ُمـ اعم٠مُمقُملم ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد حلذيٗم٦م  :أمل شمٕمٚمؿ أهنؿ يم٤مٟمقا يٜمٝمقن قمـ ذًمؽ ؟ ىم٤مل  :سمغم
 .رواه اًمِم٤مومٕمل سم٢مؾمٜم٤مد صم٘م٤مت وٓ سم٠مس سمٕمٚمق يًػم يمدرضم٦م ُمٜمؼم حلدي٨م ؾمٝمؾ أٟمف ّ ، 
صغم قمغم اعمٜمؼم صمؿ ٟمزل اًم٘مٝم٘ميرى
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وؾمجد  ،احلدي٨م  .وٓ سم٠مس سمٕمٚمق ُم٠مُمقم ٕن أسم٤م هريرة ّ
صغم قمغم فمٝمر اعمًجد سمّمالة اإلُم٤مم رواه اًمِمي٤مومٕمل  ،ويٙميره
شمٓمقع اإلُم٤مم ذم ُمقوع اعمٙمتقسم٦م سمٕمده٤م حلدي٨م اعمٖمػمة ُمرومققم ً٤م رواه أسمق داود ًمٙمـ ىم٤مل أمحد  ٓ :أقمرومف قمـ همػم قمكم وٓ
يٜمٍمف اعم٠مُمقم ىمٌٚمف ًم٘مقًمف  ٓ« : شمًٌ٘مقين سم٤مًمريمقع وٓ سم٤مًمًجقد وٓ سم٤مٟٓمٍمافش  ،ويٙمره ًمٖمػم اإلُم٤مم اخت٤مذ ُمٙمي٤من
ذم اعمًجد ٓ يّمكم ومروف إٓ ومٞمف ًمٜمٝمٞمف  قمـ إيٓم٤من يم٢ميٓم٤من اًمٌٕمػم .
عٕم ٍ٦م و ِقم ٍ
اجلام َقم ِ٦م ،و َأ َىم ُّٚمٝم٤م ا ْصمٜمَ ِ
ِ
َ٤منِ ،ذم َهم ْ ِ
ٞمد).
َػم ُ ُ َ َ
َ َ
ىم٤مل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :سم ُ
٤مب َصالة ْ َ َ
أي :أىمؾ ُم٤م شمٜمٕم٘مد سمف صالة اجلامقم٦م اصمٜم٤من ،وًمق يم٤من اُمرأشملم ،أو يم٤من رضمالً واُمرأ ًةً ،وم٢من اجلامقم٦م شمٜمٕم٘مد ام ،وىمقًميف:
عٕم ٍ٦م و ِقم ٍ
( ِذم َهم ْ ِ
ٞمد)ٕ :ن اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمد ذم ُمِمٝمقر اعمذه٥م يِمؽمط هل٤م قمدد ،وهق أرسمٕمقن رضمالً.
َػم ُ ُ َ َ
فً :مِ َ٘مقًمِ ِ
٤من طم َيا وؾم َٗمرا ،طم َّتَّك ِذم َظميق ٍ
ِ
ىم٤ملَ ( :و ِهل َو ِ
ْي٧م ومِ ِ
يف َشم َٕم َ
يؿ
يٞمٝم ْؿ َوم َ٠م َىم ْٛم َ
﴿وإِ َذا ُيمٜمْ َ
ي٤مممَ :
ْ
ْ
اضم ٌَ ٌ٦م َقم َغم إَ ْقم َٞم َ ً َ َ ً َ
ي٧م َهل ُ ُ
َ
اًمّمال َةَ﴾ أ َي َ٦م ).
َّ
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٤مًمّميالَ َِة
مه ْٛم ُ٧م َأ ْن آ ُُم َر سمِ َّ
أُم٤م وضمقب اًمّمالة قمغم إقمٞم٤من ومٝمذا طمؼٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملًَ « :م َ٘مدْْ َ َ
ِ
ِ ِ
اًمّمي ٌْ َٞم ِ٦مش  ،واًمٜمٌيل -
َومتُ َ٘م٤م ُمُ ،صم َّؿ ُأ َظم٤مًمِ َ
قهت ْؿًَ ،م ْقَٓ َُم٤م ومٞم َٝم٤م ُم َـ اًمٜمِّ ًَِّ٤مء َو ِّ
اجل َام َقم َ٦م َوم ُ٠م َطم ِّر َق َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُسم ُٞم َ ُ
ػ إِ َمم َىم ْق ٍم َٓ َي ِْم َٝمدُُ و َن ْ َ
( )696

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ -حيرق اًمٌٞمقت قمغم أُمر ُمًٜمقن ،وإٟمام مل جيٕمؾ هذه اًمٕم٘مقسم٦م إٓ ُٕمر واضم٥م ،سمؾ هق ذم ُمرطمٚمي٦م
ُمت٘مدُم٦م ُمـ اًمقضمقب ،وصمٌ٧م قمٜمد اًمدراىمٓمٜمل سم٢مؾمٜم٤مد قمغم ذط اًمّمحٞمح -يمام ىم٤مل اًمِمٞم قمٌد اًمٕمزيز سميـ سمي٤مز  -أن
( )697
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(ُ ) 696متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب وضمقب صالة اجلامقم٦م (ُ ) 7224 ،2424 ،657 ،644مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع
اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ صالة اجلامقم٦م وسمٞم٤من اًمتِمديد ذم اًمتخٚمػ )651( ...سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 697قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اسمـ سم٤مز .اًمِمٞم اًمٕمالُم٦م اًمداقمٞم٦م اًمٗم٘مٞمف اًمزاهد .وًمد ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م صمالصملم
وصمالث ُمئ٦م وأًمػ سمٛمديٜم٦م اًمري٤مض ،ويم٤من سمّمػما صمؿ أص٤مسمف ُمرض اجلدري اعمٜمتنم ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ،ووٕمػ سمٍمه صمؿ وم٘مده قم٤مم مخًلم وصمالث
ُمئ٦م وأًمػ .طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمٌؾ ؾمـ اًمٌٚمقغ ،صمؿ ضمد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٕمٚمامء ذم اًمري٤مض ،وعم٤م سمرز ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمٚمٖم٦مُ :قملم ذم
اًم٘مْم٤مء .وؿمٖمؾ اإلومت٤مء إمم أن ُم٤مت -رمحف اهلل -ىمٌٞمؾ ومجر اخلٛمٞمس ذم اًمً٤مسمع واًمٕمنميـ ُمـ اعمحرم ؾمٜم٦م قمنميـ وأرسمع ُمئ٦م وأًمػُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف:
"اًمٗمقائد اجلٚمٞم٦م ذم اعمٌ٤مطم٨م اًمٗمروٞم٦م" ،و"اًمتح٘مٞمؼ واإليْم٤مح ًمٙمثػم ُمـ ُمً٤مئؾ احل٩م واًمٕمٛمرة واًمزي٤مرة" ،وهمػمه٤م يمثػم .اٟمٔمر :قمٚمامء وُمٗمٙمرون
قمرومتٝمؿ عمحٛمد اعمجذوب ( )77/1وًمف شمرع٦م ُمققمٌ٦م ذم ُمقىمٕمف قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.

آداب المشي إلى الصالة
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَُ « :م ْـ َؾم ِٛم َع اًمٜمِِّّدََ ا َء َوم َٚم ْؿ ُ ِ
٥م َومالَ َصالَ َة ًَم ُفش َ ،م٤م دل قمغم أن صالة اجلامقم٦م واضمٌي٦م،
جي ْ
( )698

أيْم٤م.
وذم اعمًجد ً
وؾميٗمرا ،أُمي٤م احليي ومٗميل
طمييا
وإطم٤مدي٨م اًمتل شمدل وضمقب اجلامقم٦م يمثػمة ،وشمتج٤موز اًمٕمنمة ،وهل واضمٌ٦م
ً
ً
ُمً٤مومرا وطمده :وم٢مٟمف ٓ
اعمًجد -يمام ؾمٞم٠ميت سمٕمد ىمٚمٞمؾ سمٞم٤مٟمف -وأُم٤م ذم اًمًٗمر ،أي :إذا يم٤من ُمع اعمرء روم٘م٦م ،وأُم٤م إذا يم٤من اعمرء
ً
دم٥م قمٚمٞمف صالة اجلامقم٦م ،وم٢من اًمًٗمر ذم هذه احل٤مًم٦م ُمً٘مط ًمقضمقب اجلامقم٦م قمٚمٞمف ،وىمقًمف( :طمتََّّك ِذم َظمق ٍ
ف) ،ؾميٞم٠ميت إن
ْ
َ
ؿم٤مء اهلل ذم صالة أهؾ إقمذار.
ىم٤مل( :و َشم ْٗم ُْم ُؾ َقم َغم ص ِ
الة اعمُٜمْ َٗم ِر ِد سمِ ًٌَْ ٍع َو ِقم ْ ِ
نمي َـ َد َر َضم ً٦م.)،
َ
َ
ًمثٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم اًمّمحٞمح

( )699

وهمػمه ،وىمقًمفَ ( :و ُشم ْٗم َٕم ُؾ ِذم اعمَ ًْ ِج ِد) ،أي :جي٥م أن

شمّمغم صالة اجلامقم٦م ذم اعمًجد ،وٓؾمتٔمٝم٤مر هذه اعمً٠مًم٦مٟ ،م٘مقل :إن صالة اعمرء ع٤مقم ً٦م ذم اعمًجد إذا ومٕمٚمٝم٤م ،وم٢مٟمف يٙميقن
ىمد أشمك سمثالث واضمٌ٤مت:
اًمقاضم٥م إول :أٟمف أدى اًمّمالة ذم وىمتٝم٤م.
اًمقاضم٥م اًمث٤مين :أٟمف صاله٤م ع٤مقم٦م.
اًمقاضم٥م اًمث٤مًم٨م :أٟمف صاله٤م ذم اعمًجد.
وذيمرت ًمٙمؿ ُم٤م روى اًمدارىمٓمٜمل سم٢مؾمٜم٤مد قمغم رضم٤مل صحٞمح ُمًٚمؿ :أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىمي٤ملَُ « :مي ْـ
َؾم ِٛم َع اًمٜمِِّّدََ ا َء َوم ْٚم ْؿ ُ ِ
٥م َومالَ َصالَ َة ًَم ُفش.
جي ْ
وأُم٤م َُمـ صغم ذم سمٞمتف ع٤مقم٦م ،هق وأسمٜم٤مؤه ،أو هق وإظمقاٟمفٟ ..محق ذًمؽ ،وم٢مٟمف يٙمقن ىمد أشمك سمقاضمٌلم ،وشمرك صم٤مًمثً٤م ،أشمك
سمّمالة اجلامقم٦مً ،مٙمٜمف شمرك اًمّمالة ذم اعمًجد ،ومٞم٠مصمؿ إن شمرك اًمّمالة ذم اعمًجد ،إٓ أن يٙمقن ًمف قميذر :يمٌٕم ٍ
يد ..وٟمحيق
ُْ

( )698صحٞمح :أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ( )424 /1ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ( :)1477صحٞمح.
(ُ ) 699متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ومْمؾ صالة اجلامقم٦م (ُ ) 645مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ صالة
اجلامقم٦م وسمٞم٤من اًمتِمديد ذم اًمتخٚمػ ( )654سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام.

آداب المشي إلى الصالة
ذًمؽً :م٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -مألقمٛمك -وهق اسمـ أم ُمٙمتقم َ « :أ َشم ًَْ َٛم ُع اًمٜمِِّّدََ ا َء؟ش  ،وم٢من يم٤من ٓ يًيٛمع
( )744

( )741

اًمٜمداء قمر ًوم٤م ،وم٢مٟمف ٓ جي٥م قمٚمٞمف اًمّمالة ذم اعمًجد ،وأُم٤م إن صغم اعمرء ذم سمٞمتف وطمده ،وم٢مٟمف يٙمقن ىمد أشمك سمقاضم٥م واطميد،
وشمرك واضمٌلم قمٚمٞمفً :مذًمؽ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقًمقن :إن ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِ َّن َصالَ َة اعمَْ ْر ِء ِذم اعمَْ ًْ ِج ِد
َشمٕم ِد ُل صالَ َشمف ِذم سمٞمتِ ِف و ِذم ؾم ِ
قىم ِفش  ،أي :ذم ؾمقىمف :ؾمقاء يم٤من ُمٜمٗمر ًدا أو ذم ع٤مقم٦م ،واهلل أقمٚمؿ سمّمح٦م هذا آؾمتدٓل.
ْ
َ ُ َْ َ ُ
( )742

ع٤م َقم ً٦مَ ،و َيم ََذًمِ َؽ إَ ْسم َٕمدُُ ).
ىم٤ملَ ( :وا ًْم َٕمتِ ُٞمؼ َأ ْوم َْم ُؾَ ،و َيم ََذًمِ َؽ إَ ْيمثَ ُر َ َ
أي :اًمّمالة ذم اعمًجد اًمٕمتٞمؼ أومْمؾٕ :ن أومْمؾ اعمً٤مضمد هق اًمّمالة ذم اًمٌٞمي٧م احليرامٟٕ :ميف أول سمٞمي٧م وويع
ًمٚمٜم٤مس ،و ُوم ِّْم َؾ ُمًجد اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمغم ُمًجد اًميار ،سم٠مٟمف سمٜميل ىمٌٚميف ،وىمقًميف( :و َيم َ ِ
ير
َ
ُ
َيذًم َؽ إَ ْيمثَ ُ
ُ
أضمرا .
ع٤م َقم ً٦م) ،وم٘مد روي ومٞمف طمدي٨م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن إومْمؾ ع٤مقم٦م
ََ
أومْمؾ ً
( )743

ِ
ِ
ِ
ي٤مر ُيم ُْؿش ،
ي٤مر ُيم ُْؿُ :شم ْٙمتَ ْ
َي٥م آ َصم ُ
وىمقًمفَ ( :و َيم ََذًم َؽ إَ ْسم َٕمدُُ )ً :م٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :-يي٤م َسمٜميل َؾمي َٚم َٛم َ٦م :د َي َ
وىمقًمفِ « :د َي َ٤مر ُيم ُْؿش ،سم٤مًمٜمّم٥م ،أي :اًمزُمقا دي٤مريمؿ ،شمٙمت٥م آصم٤مريمؿ ،وٕٟمف ىمد صمٌ٧م ذم طمدي٨م أيب هريرة ذم اًمّمحٞمحلم أن
( )744

( ) 744اسمـ أم ُمٙمتقم اًم٘مرر اًمٕم٤مُمري .خمتٚمػ ذم اؾمٛمف :وم٠مهؾ اعمديٜم٦م ي٘مقًمقن :قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس سمـ زائدة سمـ إصؿ سمـ رواطم٦م اًم٘مرر ،اًمٕم٤مُمري.
قمٛمرا .وأُمف أم ُمٙمتقم هل قم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م قمٌد اهلل سمـ قمٜمٙمث٦م سمـ قم٤مُمر سمـ خمزوم سمـ ي٘مٔم٦م اعمخزوُمٞم٦مُ .مـ اًمً٤مسم٘ملم
وأُم٤م أهؾ اًمٕمراق :ومًٛمقه ً
اعمٝم٤مضمريـ ،ويم٤من ضيراُ ،م١مذٟم٤م ًمرؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مع سمالل ،وؾمٕمد اًم٘مرظ ،وأيب حمذورةُ ،م١مذن ُمٙم٦م .ه٤مضمر سمٕمد وىمٕم٦م سمدر
سمٞمًػمُ .م٤مت سم٤معمديٜم٦م ،وىمٞمؾ :اؾمتِمٝمد ذم اًم٘م٤مدؾمٞم٦م .اٟمٔمر آؾمتٞمٕم٤مب (ص 384:شمرع٦م  )1299وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 346 /3شمرع٦م .)3136
( ) 741أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب جي٥م إشمٞم٤من اعمًجد قمغم ُمـ ؾمٛمع اًمٜمداء ( ) 653واًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م ،سم٤مب
اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمّمٚمقات طمٞم٨م يٜم٤مدى ـ )854( ...واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
(ُ )742متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة ذم ُمًجد اًمًقق (ُ )477،647،2119مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع
اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ صالة اجلامقم٦م وسمٞم٤من اًمتِمديد ذم اًمتخٚمػ ( )649سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( )743طمًـ :أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ( ) 21265أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم ومْمؾ صالة اجلامقم٦م ( )554اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م ،سم٤مب
اجلامقم٦م إذا يم٤مٟمقا اصمٜملم ( )843سمٛمٕمٜم٤مهُ ،مـ طمدي٨م أيب سمـ يمٕم٥م -ريض اهلل قمٜمف  -ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ.
( )744أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ يمثرة اخلٓم٤م إمم اعمً٤مضمد (ُ )665مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل -ريض اهلل قمٜمف.

آداب المشي إلى الصالة
ِ
٥م
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َّن ا ًْم َٕم ٌْدََ إِ َذا َشم ََق َّو َ٠م َوم َ٠م ْطم ًَ َـ ا ًْم ُق ُوق َءُ ،صم َّؿ َظم َر َج ُِم ْـ َسم ْٞمتِ ِف َٓ ُ ْ
اًمّمالَ ُةُُ ،يمُت َ
خي ِْر ُضم ُف إَِّٓ َّ
قه٤م َطم ًَٜمَ ٌ٦مَ ،و ُ ِحم َٞم ْ٧م َقمٜمْ ُف َؾم ِّٞم َئ ٌ٦مش .
ًَم ُف سمِ ُٙم ُِّؾ ُظم ْٓم َق ٍة َ ْ
خي ُٓم َ
( )745

أضمرا ًمف قمٜمد اهلل -قمز وضمؾ ،همػم أن اًمٗم٘مٝم٤مء هٜم٤م اؾمتثٜمقا ُمً٠مًم٦م ،وهق أن اعمًجد
ومٙمٚمام يم٤من اعمًجد أسمٕمد يم٤من أقمٔمؿ ً
اًمذي ٓ شمٜمٕم٘مد اجلامقم٦م ومٞمف إٓ سمف ،شمٙمقن أومْمؾ ُمـ هذه إُمقر عٞم ًٕم٤م ،ومٌٕمض اعمً٤مضمد إذا مل حيي سمٕمض اًمٜمي٤مس ومٞميف،
وم٢مٟمف ٓ شمٜمٕم٘مد اجلامقم٦مً :مٙمقن هذا اًمِمخص ُمثالً هق اًمذي ُحيًـ اًم٘مراءة وطمده ،أو أٟمف ٓ حيي ذم اعمًجد إٓ ؿمخص،
سمٕمض اعمً٤مضمد –ًمألؾمػ -إُم٤م ًمٙمقن قمدم وضمقد ضمػمان ًمٚمٛمًجد ٓ حيي ًمّمالة اعمًجد إٓ ؿمخص واطمد ،وميٞمٕمٚمؿ
سمٕمض اًمٜم٤مس أٟمف إن مل حيي ًمٚمٛمًجد :وم٢مٟمف ًمـ شمٜمٕم٘مد اجلامقم٦مً :مٕمدم طمْمقر إٓ ؿمخص واطمد ،ومٝمٜم٤م ٟم٘مقل :إومْمؾ ًمؽ
أن َتي ذم هذا اعمًجد ًمٙمل شمٜمٕم٘مد ومٞمف اجلامقم٦م.
ِِ
ِ ٍ
اًمراشمِ ِ
٥م إَِّٓ سمِ٢مِ ْذٟمِ ِف).
ىم٤ملَ ( :وٓ َي ُ١م ُّم ِذم َُم ًْجد َىم ٌْ َؾ إِ َُم٤مُمف َّ
إٓ أن يت٠مظمر ومال يٙمره ذًمؽً :مٗمٕمؾ أيب سمٙمر وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف -ريض اهلل قمٜمٝمام ،وم٢مُم٤مم اعمًجد هيق أطميؼ
اًمر ُضم ُؾ ِذم ُؾم ْٚم َٓم٤مٟمِ ِف إَِّٓ سمِ٢مِ ْذٟمِ ِفش  ،وإُم٤مم احلل يٕمتؼم
اًمٜم٤مس سم٤مًمّمالة ومٞمفً :م٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ َٓ« :-ي ُ١م َُّم َّـ َّ
( )746

( )747

ذا ؾمٚمٓم٤من ذم ُمًجدهٟٕ :مف يٙمقن ُمً١موًٓ قمٜمف ،وىمقًمف( :احلل)ً ،مٞمس اعم٘مّمقد سم٤محلل إطمٞم٤مء اًمتل شمٕم٤مرومٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م ،وإٟمام
يٕمٜمقن سم٤محلل اعمٙم٤من اًمذي يتجٛمع ومٞمف اًمٜم٤مس ويًٙمٜمقن.
شم٠مظمرا يِمؼ ،وم٘م٤مًمقا :جيقز أن يت٘مدم اًمِمخص قمـ اإلُم٤مم سم٠مطمد أُمريـ:
(إَِّٓ َأ ْن َيتَ َ٠م َّظم َر) ،أيً :

(ُ )745متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة ذم ُمًجد اًمًقق (ُ )477،647،2119مًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع
اًمّمالة ،سم٤مب اعمٌم إمم اًمّمالة متحك سمف اخلٓم٤مي٤م وشمرومع سمف اًمدرضم٤مت ( )666سمٜمحقه.
( ) 746قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف سمـ قمٌد قمقف سمـ قمٌد سمـ احل٤مرث سمـ زهرة سمـ يمال ب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي ،أسمق حمٛمد .أطمد اًمٕمنمة ،وأطمد اًمًت٦م
أهؾ اًمِمقرى ،وأطمد اًمً٤مسم٘ملم اًمٌدريلم ،اًم٘مرر اًمزهري .وهق أطمد اًمثامٟمٞم٦م اًمذيـ سم٤مدروا إمم اإلؾمالم .يم٤من اؾمٛمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م قمٌد قمٛمرو .وًمد
قمٌد اًمرمحـ سمٕمد قم٤مم اًمٗمٞمؾ سمٕمنم ؾمٜملم .يم٤من رضمال ـمقآ ،طمًـ اًمقضمف ،رىمٞمؼ ا ًمٌنمة ،ومٞمف ضمٜم٠م ،أسمٞمضُ ،منمسم٤م محرة ٓ ،يٖمػم ؿمٞمٌف .شمقذم ؾمٜم٦م
اصمٜمتلم وصمالصملم ،وهق اسمـ مخس وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م ،ودومـ سم٤مًمٌ٘مٞمع .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 442 :شمرع٦م  )1534واإلص٤مسم٦م ( 346 /4شمرع٦م
.)5183
( )747أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م (ُ )673مـ طمدي٨م أيب ُمًٕمقد إٟمّم٤مري -ريض اهلل قمٜمف.
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إُمر إول :إُم٤م سم٤مًمنمط ،أو سم٤مإلذن اًمٜمص أو اًمٕمرذم ،واًمٜمص اًمنمـمل أن ي٘مقل اإلُم٤مم ًمٚمٛم١مذن ُمثالً :اًمٞميقم ًميـ
أطمي ،ومت٘مدم أٟم٧م ،أو اًمٕمرذم سم٠من ي٘مقل :أٟم٤م يقم اًمًٌ٧م ًمـ أطمي ،أو إن شمي٠مظمرت دىمٞم٘متيلم ومي٠مىمؿ اًمّميالة ...وٟمحيق
ذًمؽ ،ومٝمذا يًٛمك إذن قمرذم ،ومٝمٜم٤م جيقز أن يت٘مدم همػم اإلُم٤مم ذم اإلٟم٤مسم٦م قمٜمف.
ِ
اًمّميح٤مسم٦م
سمٕميض
شم٠مظمرا يِمؼ قمغم اًمٜم٤مسٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -شمي٠مظمر ،ومي٠مم ُ
إُمر اًمث٤مين :إذا شم٠مظمر ً
قميذرا
اًمّمح٤مسم َ٦م -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،صمؿ طمي اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمٕمد ذًمؽَ ،م٤م يدل قمغم أن اًمت٠مظمر يٙمقن
ً
ًمت٘مدم همػم اإلُم٤مم اًمراشم٥م.
ِ
ىم٤مل اًمِمٞم ( :وإِ َذا ُأ ِىم ِ
ٞمٛم ْ٧م َو ُه َق ومِٞم َٝم٤م َأ َمت َّ َٝم٤م َظم ِٗمٞم َٗم ً٦م).
جي ُ
ٞمٛم٧م َّ
َ
اًمنمو ُع ِذم َٟم ْٗم ٍؾَ ،وإِ ْن ُأىم َ
اًمّمال ُة َومال َ ُ
َ
قز ُّ ُ
ُم٘مٞمدً اُ ،مثؾ :اًمًٜمـ اًمرواشم٥م وٟمحقه٤مً :م٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِ َذا ُأ ِىمٞمٛم ِ
ي٧م
ؾمقا ًء يم٤من اًمٜمٗمؾ ُمٓمٚم ً٘م٤م أو ً
َ
وو ُ٦مش  ،ومحٚمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم اًمٜمٝمل قمـ اًمنموع ذم صالة ضمديدة ،أي :اسمتداء اًمّمالة.
اًمّمالَ ُة َومالَ َصالَ َة إَِّٓ اعمَْ ْٗم ُر َ
َّ
( )748

ِ
ٞمٛم ْ٧م َو ُه َق ومِٞم َٝم٤م َأ َمت َّ َٝم٤م َظم ِٗمٞم َٗم ً٦م) ،أي :ذم اًمٜم٤مومٚم٦م ،وُمِمٝمقر ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م أٟمف ٓ يٜمٗمتؾ ُمـ اًمٜم٤مومٚم٦مٕ :ن
وىمقًمفَ ( :وإِ ْن ُأىم َ
اهلل -قمز وضمؾ -ي٘مقل﴿ :وَٓ ُشمٌٓمِ ُٚمقا َأ ْقمام ًَم ُٙمُؿ﴾  ،ومحٚمقا طمدي٨م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِ َذا ُأ ِىم ِ
اًمّميالَ ُة
ٞمٛم٧م َّ
َ ْ
َ
َ ْ
وو ُ٦مش ،قمغم اًمٜمٝمل قمـ اسمتداء صالة ضمديدة.
َومالَ َصالَ َة إَِّٓ اعمَْ ْٗم ُر َ
( )749

ِ
اإل َُم٤م ِمَ ،و ُ ْ ِ
يػم ُة ِ
اًمر ُيمُق ِع َُم َع ِ
ىم٤ملَ ( :و َُم ْـ َأ ْد َر َك َر ْيم َٕم ً٦م َُم َع ِ
يرا ِم
اإل ْطم َ
اجل َام َقم َ٦مَ ،و ُشمُدْْ َر ُك سمِ٢مِ ْد َراك ُّ
اإل َُم٤م ِم َوم َ٘مدْْ َأ ْد َر َك ْ َ
دمز ُئ َشم ْٙمٌِْ َ
ِ
اًمر ُيمُق ِع)َ ( ،وإِ ْشمٞمَ٤م ُٟم ُف ِ ِ َام َأ ْوم َْم ُؾ).
َقم ْـ َشم ْٙمٌِْ َػمة ُّ
ِ
اًمر ُيمُق ِع َُم َع ِ
اإل َُم٤م ِم) ،شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ ذًمؽ
عم٤م صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم ذًمؽ ،وىمقًمفَ ( :و ُشمُدْْ َر ُك سمِ٢مِ ْد َراك ُّ
ِ
دم ِز ُئ َشم ْٙمٌِْ َػم ُة ِ
اًمر ُيمُق ِع)ً :مٗمٕمؾ زيد سمـ صم٤مسم٧م  ،واسمـ قمٛمر ،وٓ يٕمرف هلام خم٤مًمػ
ؾم٤مسم ً٘م٤م ،وىمقًمفَ ( :و ُ ْ
اإل ْطم َرا ِم َقم ْـ َشم ْٙمٌِْ َػمة ُّ
( )714

( ) 748أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب يمراه٦م اًمنموع ذم ٟم٤مومٚم٦م سمٕمد ذوع اعم١مذن ( )714سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة -
ريض اهلل قمٜمف.
) (749حمٛمد.33 :
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ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،أي :أن اعمرء إذا دظمؾ ُمع اإلُم٤مم وهق ذم ريمققمف ،وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمف وم٘مط شمٙمٌػمة اإلطمرام ،وشمٙمٌػمة اإلطمرام
ىم٤مئام ذم ُم٘م٤مُمف ،ومٞم٘مػ صميؿ يٙميؼم
جي٥م أن شمٙمقن طم٤مل اًم٘مٞم٤مم ،وٓ شمٙمقن طم٤مل آٟمت٘م٤مل ،أي ذم اًمٓمريؼ ،ومٞمج٥م أن يًتتؿ ً
شمٙمٌػمة اإلطمرام ،وإن ؿم٤مء أشمك سمتٙمٌػمة صم٤مٟمٞم٦م ًمٚمريمقع ،واؾمتحٌ٧م ُمراقم٤م ًة ًمٚمخيالف ذم اعمًي٠مًم٦م ،وًمٙميـ اًمقاضمي٥م قمٚمٞميف
شمٙمٌػمة واطمدةٕ :ن شمٙمٌػم آٟمت٘م٤مل ًمٚمريمقع ىمد ؾم٘مٓم٧م قمٜمفٕ :ن اًم٘مٞم٤مم واًم٘مراءة واًمريمـ ومٞمٝم٤م ىمد ؾمي٘مٓم٧م قمٜميف ،ومٙميذا
اًمث٤مٟمٞم٦م :وٕٟمف ٓ ينمع ومٕمالن ُمتِم٤م ٤من ُمتقاًمٞملم.
ظمروضم٤م ُمـ
ىم٤ملَ ( :وإِ ْشم َٞم٤م ُٟم ُف ِ ِ َام) ،أي :وإشمٞم٤مٟمف سم٤مًمتٙمٌػمشملم :شمٙمٌػمة اإلطمرام ،وشمٙمٌػمة آٟمت٘م٤مل ًمٚمريمقع ُم ًٕم٤مَ ( ،أ ْوم َْم ُؾ)،
ً
يمثػما ُمـ وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م -يمام ٟمص اسمـ قم٘مٞمؾ
ظمالف َُمـ أوضمٌف ،وشمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م ،وًمٙمـ اًمذي هيٛمٜم٤م أن ً

( )711

ذم اًمقاوح ذم

أصقل اًمٗم٘مف -يًتحٌقن سمٕمض اعمً٤مئؾ ُمراقم٤م ًة ًمٚمخالف ،ويٙمرهقن سمٕميض اعمًي٤مئؾ ُمراقمي٤مة ًمٚمخيالف :ومٞمًيتحٌقهن٤م
طمرُمٝم٤م.
ُمراقم٤م ًة خلالف َُمـ أوضمٌٝم٤م ،ويٙمرهقن سمٕمض إومٕم٤مل ُمراقم٤مة خلالف َُمـ َّ
ومٗمل ُمً٠مًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م :هٜم٤مك َُمـ أوضمٌٝم٤مُ ،مثؾ :اًمتٙمٌػمة اًمث٤مٟمٞم٦م عمـ دظمؾ ُمع اإلُم٤مم ذم اًمريمقع ،ومٛمراقم٤م ًة خلالومٝمؿ ىم٤مًمقا:
يًتح٥م.
ُمع أن اؾمتدٓهلؿ سم٤محلدي٨م ٓ يّمحً ،مٙمـ ُمراقم٤مة خلالومٝمؿ ،ويمذًمؽ شمٙمره سمٕمض إومٕم٤مل ُمراقم٤مة خلالف َُمـ ىمي٤مل
ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ :إهن٤م طمرام ،وُمراقم٤مة اخلالف إٟمام شمٙمقن عمـ أوضم٥م أو طمرم ،وٓ شمٙمقن ُمراقم٤مة اخلالف َُمـ اؾميتح٥م أو
يمره ،وُمراقم٤مة اخلالف هل٤م صقر :وم٘مد شمٙمقن ُمراقم٤مة اخلالف ىمٌؾ اًمقىمقعُ ،مثؾ هذه اًمّمقرة ،وىمد شمٙمقن ُمراقم٤مة اخلالف
سمٕمد اًمقىمقع ،وشمًٛمك ُمراقم٤مة اخلالف ذم اًمٗمتقى ،وهذه ُمً٠مًم٦م أظمرى.

( ) 714زيد سمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مك سمـ زيد سمـ ًمقذان سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد قمقف سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سم ـ اًمٜمج٤مر سمـ صمٕمٚمٌ٦م .أسمق ؾمٕمٞمد ،وأسمق ظم٤مرضم٦م.
اًمًٜم٦م اًمث٤م ِ
ِ
ٟمٞم٦م
اخلزرضمل ،اًمٜمج٤مري إٟمّم٤مري .اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ،ؿمٞم اعم٘مرئلم ،واًمٗمروٞملمُ ،مٗمتل اعمديٜم٦م ،يم٤مشم٥م اًمقطمل -ريض اهلل قمٜمف .وًمد ذم
ِ
ًمٚمٝمجرة ،وشمقذم ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 245 :شمرع٦م  )845وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 346 /2شمرع٦م .)1824
( ) 711قمكم سمـ قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ سمـ قمٌد اهلل اًمٌٖمدادي اًمٔمٗمري ،أسمق اًمقوم٤مء احلٜمٌكم ،اًمٕمالُم٦م اًمٌحر ،ؿمٞم احلٜم٤مسمٚم٦م ،اعمتٙمٚمؿ ،ص٤مطم٥م
اًمتّم٤مٟمٞمػ ،يم٤من يًٙمـ اًمٔمٗمري٦م ،وُمًجده ٤م ُمِمٝمقر .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وأرسمع ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمالث قمنمة ومخس ُمئ٦مً .مف ُمـ
اعم١مًمٗم٤مت" :اًمقاوح" ،و"اًمٗمٜمقن" .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 443 /19شمرع٦م  )259واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 316 /1شمرع٦م .)67
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اًمر ُيمُق ِع َمل ْ َي ُٙم ْـ ُُمدْْ ِر ًيمً٤م ًمِ َّٚمر ْيم َٕم ِ٦مَ ،و َقم َٚم ْٞم ِف ُُمتََ٤م َسم َٕمتُ ُفَ ،و ُي ًَ ُّـ ُد ُظمق ًُم ُف َُم َٕم ُف ًمِ ْٚم َخ َ ِؼم).
ي٘مقلَ ( :وم٢مِ ْن َأ ْد َر َيم ُف َسم ْٕم َدَ ُّ
أيَُ :م ْـ وضمد إُم٤مُمف ىمد رومع ُمـ ريمققمف ،وم٢مٟمف -ذم هذه احل٤مًم٦م سم٤مشمٗم٤مق ٓ -يٙمقن ىمد أدرك اًمريمٕم٦مٕ :ن اًمٜمٌل -صغم
اًمر ْيم َٕم َ٦مش  ، 712وهذا مل يدرك اًمريمقع ،يمام أٟمف يًتح٥م أن ييدظمؾ
اًمر ُيمُق َع َوم َ٘مدْْ َأ ْد َر َك َّ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَُ « :م ْـ َأ ْد َر َك ُّ
(

)

ُمع اإلُم٤مم ،وإن مل يدرك اًمريمٕم٦م ،وىمد ضمي٤مء قميـ إسميراهٞمؿ اًمٜمخٕميل - 713يميام ذم اًمٌخي٤مري -أٟميف ىمي٤مل ٓ :أقمٚميؿ أي
(

)

قميز
أضمرا قمٜمد اهلل ّ -
اًمًجدشملم أرضمك  ، 714أي :إن دظمقًمؽ ُمع اإلُم٤مم وؾمجقدك هل٤مشملم اًمًجدشملم ،ىمد شمٙمقن أقمٔمؿ ً
(

)

ّ
وضمؾ ،وأرضمك صمقا ًسم٤م قمٜمده -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ومٞمًـ ًمٚمٛمرء أن يدظمؾ ُمع اإلُم٤مم ،وإن مل يٕمتد ذه اًمريمٕم٦م.

(ُ ) 712متٗمؼ قمٚمٞمف :اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ أدرك ُمـ اًمّمالة ريمٕم٦م ( ،) 584وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ
أدرك ريمٕم٦م ُمـ اًمّمالة ( ،)647سمٛمٕمٜم٤مهُ ،مـ طمدي٨م َأ ِيب ُه َر ْي َر َة.
( ) 713إسمراهٞمؿ سمـ يزيد سمـ ىمٞمس سمـ إؾمقد سمـ قمٛمرو سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ذهؾ سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمخع ،أسمققمٛمران اًمٜمخٕمل .اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،وم٘مٞمف
اًمٕمراق .وهق اسمـ ُمٚمٞمٙم٦م أظم٧م إؾمقد سمـ يزيد .وىمد دظمؾ قمغم أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م وه ق صٌل .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م إٓ أٟمف يرؾمؾ
يمثػماُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمًٕملم وُمئ٦م ،وًمف ؾمٌع ومخًقن ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 233 /2شمرع٦م  ،)265وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (524 /4
شمرع٦م .)213
( ٓ ) 714أضمده ،سمؾ ًمٕمؾ اًمّمقاب أن ي٘م٤مل :إومْمؾ أن شمدظمؾ ُمع اإلُم٤مم صمؿ شم٘م

ُم٤م وم٤مشمؽ ًمٕمٛمقم ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ومام أدريمتؿ

ومّمٚمقا وُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقاش أظمرضمف اًمٌخ٤مري (ُ ،)635مًٚمؿ (.)642
ووضمف ًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمإلومت٤مء هذا اًمً١مال:
(ذهٌ٧م ُمرة ًمٚمج٤مُمع ًمّمالة اًمٕمٍم طمٞم٨م وضمدت اعمّمٚملم ىمد أدوا صمالث ريمٕم٤مت واًمٌ٤مىمل واطمدة ذقمقا ومٞمٝم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ وؾمجدوا ،هؾ قمكم أن أحلؼ ؿ
أو أٟمتٔمر طمتك يٗمرهمقا؟
اجلقاب:
اعمنموع ذم ُمثؾ طم٤مًمتؽ أن شمٚمحؼ ؿ ،ومام أدريم٧م ُمٕمٝمؿ ومّمؾ وُم٤م وم٤مشمؽ وم٤مىمض ،وإذا يم٤من حلقىمؽ ؿ سمٕمد اًمرومع ُمـ ريمقع آظمر ريمٕم٦م وم٤محلؼ ؿ
واىمض صالشمؽ يمٚمٝم٤م سمٕمد شمًٚمٞمؿ اإلُم٤مم ،عم٤م رواه أسمق داود رمحف اهلل ( )893قمـ أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف -ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
ؿمٞمئ٤م وُمـ أدرك اًمريمٕم٦م وم٘مد أدرك اًمّمالة) .وًمٕمٛمقم ُم٤م رواه اًمِمٞمخ٤من
وؾمٚمؿ( :إذا ضمئتؿ إمم اًمّمالة وٟمحـ ؾمجقد :وم٤مؾمجدوا وٓ شمٕمدوه٤م ً
اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ -رمحٝمام اهلل -قمـ أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف  -قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف ىم٤مل( :إذا شمٞمتؿ اًمّمالة ومال شم٠مشمقه٤م وأٟمتؿ
شمًٕمقن وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م ومام أدريمتؿ ومّمٚمقا وُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقا).
وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ،وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.
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ِ
ِ
ِ
قق إَِّٓ َسم ْٕم َدَ َؾمال ِم ِ
(وٓ َي ُ٘مق ُم اعمَ ًْ ٌُ ُ
اًمًيال ِم َمل ْ َييدْْ ُظم ْؾ
ىم٤ملَ :
اًمً ْٝم ِق َسم ْٕم َدَ َّ
ٞمٛم َ٦م اًمثَّ٤مٟم َٞم َ٦مَ ،وم٢مِ ْن َأ ْد َر َيم ُف ِذم ُؾم ُجقد َّ
اإل َُم٤م ِم اًمتَّ ًَّْٚم َ
َُم َٕم ُف).
أيْم٤م ،وم٢مذا ىم٤مم ىمٌؾ اًمتًٚمٞمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يٕمتؼم ىمد ؾم٤مسمؼ اإلُم٤مم ،وىمقًمفَ ( :وم٢مِ ْن َأدر َيمف ِذم ؾمج ِ
قد
ٕن اًمتًٚمٞمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ريمـ ً
َْ ُ ُ ُ
اًمًال ِم َمل ْ َيدْْ ُظم ْؾ َُم َٕم ُف) ،سمٛمٕمٜمك أن اإلُم٤مم إذا ؾمٚمؿ ًمًجقد اًمًٝمق سمٕمد اًمًيالم ٓ ييدظمؾ اعمي٠مُمقم ُمٕميفٕ :ن
اًمً ْٝم ِق َسم ْٕمدََ َّ
َّ
ِ
اإلُم٤مم ىمد ظمرج ُمـ صالشمف سم٤مًمتًٚمٞمٛم٦م إومم ،واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملِ ْ َ « :
ٞمؿش . 715
َتٚمٞم ُٚم َٝم٤م اًمتَّ ًَّْٚم ُ
(

)

ِ
٥م ًَم ُف َأ ْن ُي َّم َّغم َُم َٕم ُف).
اؾمتُُح َّ
ىم٤ملَ :
اجل َام َقم ُ٦م ْ
(وإِ ْن َوم٤م َشمتْ ُف ْ َ
ًم٘مقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَُ « :م ْـ َي َت ََّمدََّّ ُق َقم َغم َه َذاَ ،وم ُٞم َّم ِّ َكم َُم َٕم ُفش  ، 716وهذا يدل قمغم أٟمف جيقز شمٙمرار اجلامقم٦م ذم
(

)

اعمًجد اًمقاطمد ،وىمد صمٌ٧م ذًمؽ ُمـ ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم هذا احلدي٨م ،وُمـ ومٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م -روقان
اهلل قمٚمٞمٝمؿ -ذم طمديثلم ،سم٢مىمرار اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وأُم٤م ُمـ ىمي٤مل :سم٠مٟميف ٓ جييقز شمٙميرار اجلامقمي٦م ذم اعمًيجد

ووضمف هل٤م ؾم١مال آظمر ومٞمف:
ُمـ أدرك اًمتِمٝمد إظمػم وىمٌؾ شمًٚمٞمؿ اإلُم٤مم هؾ يٕمتؼم أدرك ومْمؾ صالة اجلامقم٦م أم أضمر اعمٜمٗمرد ،وُم٤م هق إومْمؾ إذا دظمؾ اعمًجد واإلُم٤مم ذم اًمتِمٝمد
أؿمخ٤مص٤م ىم٤مدُملم ًمٞمّمٚمقا ُمٕمف؟
إظمػم هؾ يٙمٛمؾ اًمتِمٝمد أو إومْمؾ يٜمتٔمر
ً
ً
ُمدريم٤م ًمٚمجامقم٦مً ،مٙمـ ًمف صمقاب سم٘مدر ُم٤م أدرك ُمع اإلُم٤مم ُمـ اًمّمالة ،وإٟمام يٕمتؼم
اجلقاب ٓ :يٕمتؼم ُمـ أدرك ُمع اإلُم٤مم اًمتِمٝمد إظمػم ُمـ اًمّمالة
ً
ُمدريم٤م ًمٚمج امقم٦م ُمـ أدرك ُمع اإلُم٤مم ريمٕم٦م قمغم إىمؾً ،م٘مقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ "ُمـ أدرك ريمٕم٦م ُمـ اًمّمالة وم٘مد أدرك اًمّمالة".
وإومْمؾ ًمف أن يدظمؾ ُمع اإلُم٤مم ًمٕمٛمقم طمدي٨مُ" :م٤م أدريمتؿ ومّمٚمقا ،وُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٤مىمْمقا" رواه اًمٌخ٤مري ( )635وُمًٚمؿ ( .)642وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ)
اهيُ .مـ "ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م" ( .)324-319 /7واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
( ) 715طمًـ صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 1472 ،1446أسمق داود ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ومرض اًمقوقء (،)61واًمؽمُمذي ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة،
سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن ُمٗمت٤مح اًمّمالة اًمٓمٝمقر ( ،) 3واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ُمٗمت٤مح اًمّمالة اًمٓمٝمقر (ُ )272مـ طمدي٨م قمكم -ريض
اهلل قمٜمف ،-وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ صحٞمح.
( )716صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 11848 ،11613 ،11419وأسمق داود ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم اجلٛمع ذم اعمًجد ُمرشملم ( ،)574وىم٤مل
إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :إؾمٜم٤مده صحٞمحُ .مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ،وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م.
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اًمقاطمد ،ومحٚمٝم٤م قمغم هذه اًمّمقرة ،ومٝمل رواي٦م قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ،وٟم٘مٚمٝم٤م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ  717يمام ذم ُمدوٟم٦م ؾمحٜمقن 718
(

)

(

)

قمٜمف.
ِ
ِ
(وٓ َ ِ
﴿وإِ َذا ُىم ِ
٥م ا ًْم ِ٘م َرا َء ُة َقم َغم َُم ْ٠م ُُمق ٍمً :مِ َ٘م ْقًمِ ِف َشم َٕم َ
ُيؿ
ي٤مممَ :
دم ُ
ي٘مقل اًمِمٞم َ :
٤مؾميتََٛم ُٕمقا ًَمي ُف َو َأ ْٟمّْميتُُقا ًَم َٕم َّٚم ُٙم ْ
يرآ ُن َوم ْ
ير َئ ا ًْم ُ٘م ْ
ِ
ِ
جي َٝم ُر ومِ ِٞمف ِ
اإل َُم٤م ُم).
ُشم ُْر َ ُ
محق َن﴾ َ ، 719و ُشم ًَُ ُّـ ىم َرا َء ُشم ُف وم َٞمام ٓ َ ْ
(

)

ِ
ِ
جي َٝم ُر ومِ ِٞمف ِ
اإل َُمي٤م ُم) ،ومي٠ميمثر أهيؾ
ىم٤مل أمحد :أعع اًمٜم٤مس قمغم أن هذه أي٦م ذم اًمّمالة ،وىمقًمفَ :
(و ُشم ًَُ ُّـ ىم َرا َء ُشم ُف وم َٞمام ٓ َ ْ
ظمروضم٤م ُمـ ظمالف َُمـ أوضمٌفً ،مٙمـ شمريمٜمي٤مه إذا
اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم يرون اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم ومٞمام أه ومٞمف،
ً
ضمٝمر اإلُم٤مم ًمألدًم٦م.
وُمً٠مًم٦م ىمراءة اعم٠مُمقم ًمٚمٗم٤مَت٦م ،هؾ واضمٌ٦م أم ًمٞمً٧م واضمٌ٦م؟ ُمِمٝمقر ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م أهن٤م ًمٞمً٧م واضمٌ٦م قمغم اعمي٠مُمقم
ذم اًمريمٕم٤مت اًمتل ي٠مشمؿ ومٞمٝم٤م سم٤مإلُم٤مم ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمّمالة ضمٝمري٦م أو هي٦م ،واظمت٤مر اًمِمٞم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب -وهيق
اظمتٞم٤مر ؿمٞم اإلؾمالم اسمـ َشمٞمْ ِٛمٞمَّ َ٦م -أن اًمٗم٤مَت٦م إٟمام شم٘مرأ ذم اًمريمٕم٤مت اًمني٦م ،وأُم٤م اًمريمٕم٤مت اًمتل جيٝمر ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم سم٤مًم٘مراءة

( ) 717قم٤ممل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م وُمٗمتٞمٝم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ظم٤مًمد سمـ ضمٜم٤مدة أسمق قمٌد اهلل اًمٕمت٘مل .ص٤مطم٥م ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم .وًمد اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٜم٦م اصمٜمتلم
وصمالصملم وُمئ٦م .روى قمـ ُم٤مًمؽ ،وقمٌد اًمرمحـ سمـ ذيح ،وٟم٤مومع سمـ أيب ٟمٕمٞمؿ اعم٘مرئ ،وسمٙمر سمـ ُمي ،وـم٤مئٗم٦م ىمٚمٞمٚم٦م .وقمٜمف :أصٌغ ،واحل٤مرث سمـ
ُمًٙملم ،وؾمحٜمقن ،وقمٞمًك سمـ ُمثرود ،وحمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد احلٙمؿ ،وآظمرون .ويم٤من ذا ُم٤مل ودٟمٞم٤م ،وم٠مٟمٗم٘مٝم٤م ذم اًمٕمٚمؿ ،وىمٞمؾ :يم٤من يٛمتٜمع
ُمـ ضمقائز اًمًٚمٓم٤من ،وًمف ىمدم ذم اًمقرع واًمت٠مًمف .ويم٤من خيتؿ يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م ظمتٛمتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م .شمقذم ذم صٗمر ؾمٜم٦م إطمدى
وشمًٕملم وُمئ٦م ،وقم٤مش شمًٕم٤م ومخًلم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 344/17شمرع٦م ،)3934ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 124/9شمرع٦م .)39
( ) 718اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،وم٘مٞمف اعمٖمرب ،أسمق ؾمٕمٞمد ،قمٌد اًمًالم سمـ طمٌٞم٥م سمـ طمً٤من سمـ هالل سمـ سمٙم٤مر سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمٌد اهلل اًمتٜمقظمل ،احلٛمص إصؾ،
اعمٖمريب اًم٘مػمواين اعم٤مًمٙمل ،ىم٤ميض اًم٘مػموان ،وص٤مطم٥م "اعمدوٟم٦م"  ،ويٚم٘م٥م سمًحٜمقن .وًمد ؾمٜم٦م ؾمتلم وُمئ٦م .ارَتؾ وطم٩م .وؾمٛمع ُمـ :ؾمٗمٞم٤من سمـ
قمٞمٞمٜم٦م ،واًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ ،وقمٌد اهلل سمـ وه٥م ،وقمٌد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ،وويمٞمع سمـ اجلراح ،وأؿمٝم٥م ،وـم٤مئٗم٦م .ومل يتقؾمع ذم احلدي٨م يمام شمقؾمع
ذم اًم ٗمروعٓ .زم اسمـ وه٥م ،واسمـ اًم٘م٤مؾمؿ ،وأؿمٝم٥م ،طمتك ص٤مر ُمـ ٟمٔمرائٝمؿ .وؾم٤مد أهؾ اعمٖمرب ذم َترير اعمذه٥م ،واٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م اًمٕمٚمؿ.
وقمغم ىمقًمف اعمٕمقل سمتٚمؽ اًمٜم٤مطمٞم٦م ،وشمٗم٘مف سمف قمدد يمثػم .ويم٤من ىمد شمٗم٘مف أوٓ سم٢مومري٘مٞم٦م قمغم اسمـ هم٤مٟمؿ وهمػمه .ويم٤من ارَت٤مًمف ذم ؾمٜم٦م صمامن وصمامٟملم وُمئ٦م،
ويم ٤من ُمقصقوم٤م سم٤مًمٕم٘مؾ واًمدي٤مٟم٦م اًمت٤مُم٦م واًمقرعُ ،مِمٝمقرا سم٤مجلقد واًمٌذل ،واومر احلرُم٦م ،قمديؿ اًمٜمٔمػم .شمقرم ذم رضم٥م ؾمٜم٦م أرسمٕملم وُمئتلم ،وًمف
صمامٟمقن ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 63 /12شمرع٦م  ،)15واًمديٌ٤مج اعمذه٥م (.)32 /2
( )719إقمراف.244 :
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وم٢مٟمف ٓ ي٘مرأ ومٞمٝم٤م سم٤مًمٗم٤مَت٦م ،ذم فمٝمر طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل - 724ريض اهلل قمٜمٝمام -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ-
ىم٤ملَُ « :م ْـ َيمَ٤م َن ًَم ُف إِ َُم٤م ٌم َوم ِ٘م َرا َء ُة ِ
اإل َُم٤م ِم ًَم ُف ِىم َرا َء ٌةش  ، 721وهذا احلدي٨م وإن يم٤من ومٞمف إرؾم٤مل ،إٓ أن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚميؿ ىميد
(

(

)

)

صححف سمِمقاهده :يم٤مسمـ يمثػم ذم ُم٘مدُم٦م اًمتٗمًػم وهمػمهً :مذًمؽ وم٢من اظمتٞم٤مر اًمِمٞم حمٛمد أٟمف شم٘مرأ اًمٗم٤مَت٦م ذم اًمني٦م أو ذم
اًمريمٕم٤مت اًمني٦م دون اًمريمٕم٤مت اجلٝمري٦م ،واًمِمٞم إٟمام اؾمتدل قمغم ذًمؽ سمٛمراقم٤مة اخلالف ،وشم٘مدم ُمٕمٜمك ُمراقم٤مة اخلالف
ذم اعمً٠مًم٦م.
خت ُّٚم ٍ
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم( :وي ْنمع ِذم َأ ْومٕم ِ
٤مهل َ٤م َسم ْٕمدََ إِ َُم ِ٤مُم ِف ُِم ْـ َهم ْ ِ
ػ َسم ْٕمدََ َوم َرا ِغ ِ
َػم َ َ
اإل َُم٤م ِم).
َ
ََ َ ُ
أي أن اعم٠مُمقن إذا يم٤من ُمًٌق ًىم٤م ،وم٢مٟمف ينمع ذم ىمْم٤مء ُم٤م وم٤مشمف ُمـ اًمريمٕم٤مت سمٕمد إُم٤مُمف ،وؾمٞم٠ميت ذم إريم٤من سمٕمد ىمٚمٞمؾ،
وهٜم٤م ُمً٠مًم٦م شمتٕمٚمؼ ذه اجلٛمٚم٦م ،وهل :هؾ ُم٤م أدريمف ُمع اإلُم٤مم هق أول صالشمف أم أظمرهي٤م؟ أي :إذا دظميؾ ُميع اعمي٠مُمقم
وم٠مدرك ريمٕمتلم ُمع اإلُم٤مم ،ومٝمؾ ه٤مشم٤من اًمريمٕمت٤من مه٤م أول صالشمف أم آظمره٤م؟ ومٞمٝم٤م ىمقٓن:
اًم٘مقل إول -وهق ُمِمٝمقر اعمذه٥م :أن ُم٤م أدريمف ُمع اإلُم٤مم هق آظمر صالشمف ،وأن ُم٤م ؾمٞمّمٚمٞمف سمٕمد اًمًالم هق أول
يؾ ِ
اًمّمالة ،واؾمتدًمقا سمام روى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف أن اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -ىمي٤مل« :إِ َّٟم ََّيام ُضم ِٕم َ
ي١م َشم ََّؿ
اإل َُمي٤م ُم ًمِٞمُ ْ
سمِ ِفش  ، 722وذم آظمر احلدي٨م ىم٤ملَ « :و َُم٤م َوم٤م َشم ُٙم ُْؿ َوم٤م ْىم ُْمقاش  ، 723واًم٘مْم٤مء حي٤ميمل إداء ،وىمد وم٤مت اعم٠مُمقم أول صيالشمف،
(

)

(

)

ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن يٙمقن ُم٤م ي١مديف ًمف طمٙمؿ أول اًمّمالة.

( ) 724ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمر ام سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسمق قمٌد اهلل ،وأسمق قمٌد اًمرمحـ إٟمّم٤مري،
اخلزرضمل ،اًمًٚمٛمل ،اعمدين ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ويم٤من ُمٗمتل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف.
ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سمدرا .ؿم٤مخ ،وذه٥م
سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتًٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 114 :شمرع٦م  ،)296وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م
( 492 /1شمرع٦م .)647
( )721طمًـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 14643اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة ،سم٤مب إذا ىمرأ اإلُم٤مم وم٠مٟمّمتقا ( )854وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اسمـ
ُم٤مضمف :طمًـ.
(ُ ) 722متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة ذم اًمًٓمقح واعمٜمؼم واخلً٥م ( ،) 378وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ائتامم اعم٠مُمقم
سم٤مإلُم٤مم (ُ )411مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ -ريض اهلل قمٜمف.-
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اًم٘مقل اًمث٤مين :هق اظمتٞم٤مر ؿمٞم اإلؾمالم اسمـ َشم ْٞم ِٛم َّٞم َ٦م ،واٟمتٍم ًمف اسمـ رضم٥م ،أن ُم٤م أدريمف اعمي٠مُمقم ُميع إُم٤مُميف هيق أول
صالشمف ،وأن ُم٤م ي٠ميت سمف هق آظمره٤مٕ :ن اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ -وىمد ُم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم شمرضمٞمحٝم٤م قميغم
ضمدا ا -
اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :و َُم٤م َوم٤م َشم ُٙم ُْؿ َوم َ٠م ِّمت ُقاش  ، 724ويٜمٌٜمل قمغم ذًمؽ ُمً٤مئؾ يمثػمة ا
(

)

يمام ىم٤مل اسمـ رضم٥م  725ذم اًم٘مقاقمد ُ - 726مٜمٝم٤م:
(

)

(

)

أٟمف قمغم ُمِمٝمقر اعمذه٥مُ :مـ وم٤مشمتف ريمٕم٦م وم٢مٟمف يًتح٥م ًمف إذا ىم٤مم ٕداء اًمريمٕم٦م اًمتل وم٤مشمتف أن ي٘مرأ اًمٗم٤مَت٦م ُمع ؾميقرة
أظمرى ،وأُم٤م قمغم اًم٘مقل اًمث٤مين :وم٢مٟمف ي٘مرأ اًمٗم٤مَت٦م وطمده٤م.
أيْم٤م ًمق وم٤مشمف ريمٕمت٤من ُمـ اعمٖمرب ،ومٕمغم اًم٘مقل إول -وهق ُمِمٝمقر اعمذه٥م -وم٢مٟمف يّمكم ه٤مشملم اًمريمٕمتلم ُمـ هميػم
ً
شمِمٝمد ،وقمغم اًم٘مقل اًمث٤مين -وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞم اإلؾمالم اسمـ َشمٞمْ ِٛمٞمَّ َ٦م  - 727وم٢مٟمف يّمكم ريمٕم٦م ،صمؿ جيٚمس ًمٚمتِميٝمد إول ذم
(

)

طم٘مف هق ،صمؿ ي٘مقم ومٞمّمكم اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،وقمغم ٍّ
يمؾ وم٤مخلالف ذم هذه اعمً٠مًم٦م ظمالف ؾمي٤مئغ وؾميٝمؾ ،وم٠م ايي٤م ُميـ اًم٘ميقًملم
أظمذت وم٢مٟمف إُمر ومٞمف واؾمع.

( )723صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 14893 ،8223 ،7664 ،7254اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م ،سم٤مب اًمًٕمل إمم اًمّمالة(ُ ،)861مـ طمدي٨م
أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف ،-ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمٜمً٤مئل :صحٞمح ،وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم.
(ُ )724متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب إذان ،سم٤مب ٓ يًٕمك إمم اًمّمالة وًمٞم٠مت سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر ( ،)636وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع
اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب إشمٞم٤من اًمّمالة سمقىم٤مر وؾمٙمٞمٜم٦م (ُ )642مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 725قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م ،اًمٌٖمدادي ،صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم ،زيـ اًمديـ ،اًمِمٞم  ،احل٤مومظ ،اعمحدث ،اإلُم٤مم اعمِمٝمقر .عع ٟمٗمًف قمغم
اًمتّمٜمٞمػ واإلىمراءُ .مع قمٌ٤مدة وشم٠مًمف وذيمر .ذح اًمٌخ٤مري ،واًمؽمُمذي ،وأرسمٕمل اًمٜمقوي .شمقذم ؾمٜم٦م مخس وشمًٕملم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :إٟمٌ٤مء اًمٖمٛمر
( 464 /1شمرع٦م  ،)16واًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م قمغم ضائح احلٜم٤مسمٚم٦م ( 474 /2شمرع٦م .)296
(" )726شم٘مرير اًم٘مقاقمد وَترير اًمٗمقائد" ( )18/1وُمقاوع أظمرى اٟمٔمره٤م ذم (.)14-11/4
احلراين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل،
( )727شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إص قزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل ،وٟمٍم
سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر
اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرع٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 14 /7شمرع٦م .)619
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وهذه اجلٛمٚم٦م ىمّمد ٤م اًمِمٞم ىمْمٞم٦م ُمت٤مسمٕم٦م اعم٠مُمقم ًمإلُم٤مم ،واعم٠مُمقم ُمت٤مسمٕمتف ًمإلُم٤مم هل٤م أرسمع طم٤مٓت ،هل:
احل٤مًم٦م إومم :وٟمٌدأ ٤م سم٤مقمتٌ٤مر إومْمٚمٞم٦م ،وهل اعمت٤مسمٕم٦م ،وٟمٕمٜمل سم٤معمت٤مسمٕم٦م :أن ي٠ميت اعم٠مُمقم سم٤مًمريمـ سمٕمد ومٕمؾ اإلُم٤مم ًمف
يم٤مُمالًً ،أي :سمٕمد أن يٗمٕمؾ اإلُم٤مم هذا اًمريمـ يم٤مُمالً ي٠ميت سمف اعم٠مُمقم ،وقمغم ذًمؽ وم٢من اعم٠مُمقم ٓ يٜمت٘مؾ ٕطمد إريم٤من طمتيك
ؾم٤مضمدً ا ،أو يًٛمع اإلُم٤مم ىمد اٟمتٝميك ُميـ
يٜمت٘مؾ ًمف اإلُم٤مم سمٙمٚمٞمتف ،ومال يًجد اعم٠مُمقم إٓ إذا رأى اإلُم٤مم ىمد ؾمجد واؾمت٘مر
ً
شمٙمٌػمة آٟمت٘م٤مل يم٤مُمٚم٦مٕ :ن شمٙمٌػمة آٟمت٘م٤مل إٟمام شمٙمقن سملم اًمريمٜملم ،وم٤مٟمتٝم٤مؤه ُمـ شمٙمٌػمة آٟمت٘م٤مل ُمٕمٜم٤مه أٟمف اٟمتٝمك ،وذع
ذم اًمريمـ اًمذي سمٕمده.
يمٌػما ،ومٞمقىمع اًمٜم٤مس ذم ُمً٤مسم٘متف ،ومٞم٘مقل :اهلل أيمؼم،
وهٜم٤م ٟمٜمٌف إمم ُمً٠مًم٦م أن سمٕمض إئٛم٦م يٛمد شمٙمٌػمات آٟمت٘م٤مل ا
ُمدا ا ً
واًمٜم٤مس يًتٕمدون هلٞمئ٦م اًمريمقع أو اًمًجقد ،ومٛمده هذا جيٕمٚمٝمؿ يً٤مسم٘مقٟمف ،وًمق ومٕمؾ اًمًٜم٦م عم٤م أوىميع اًمٜمي٤مس ذم احليرج،
وم٤مًمًٜم٦م احلذف ذم اًمًالم ،وم٢مٟمف ي٘متٍم ومٞم٘مقل :اهلل أيمؼم ،سمال ُمد ًمٚمّمقت.
وُمـ إؿمٞم٤مء اًمتل دمٕمؾ اًمٜم٤مس يً٤مسم٘مقن اإلُم٤مم ،أن سمٕمض اًمٜم٤مس خي٤مًمػ اًمًٜم٦م ،ومٞمي٠ميت سمتٙمٌيػمة آٟمت٘مي٤مل ذم هميػم
ىمي٤مئام ،وهيذا هميػم
حمٚمٝم٤مُ ،مث٤مل ذًمؽ :سمٕمض إئٛم٦م ٕضمؾ أن يدرك اًمالىمط ٓ ي٘مقل :ؾمٛمع اهلل عمـ محده ،طمتيك يًيتتؿ ً
صحٞمح ،سمؾ إٟمف قمٜمد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يٌٓمؾ اًمّمالةٟٕ :مف أشمك سمقاضم٥م ذم همػم حمٚمف ،وهق شمٙمٌػمة آٟمت٘م٤مل ،وم٘مد أشمك ي٤م
سمٕمد اٟمتٝم٤مء وىمتٝم٤مً ،مٙمـ هٜم٤م يراقمك ضمٝمٚمف وظمٓم١مه ذم اعمً٠مًم٦مً ،مٙمـ ومٕمٚمف خلالف اًمًٜم٦م أوىمع اًمٜم٤مس ذم ظمٓم٠م اعمً٤مسم٘م٦م.
احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :اًمؽماظمل قمـ اإلُم٤مم ،ومال جيقز ًمٚمٛم٠مُمقم أن يؽماظمك قمـ إُم٤مُمف ،وًمف صقرشم٤من:
اًمّمقرة إومم :إن يم٤من اًمؽماظمل ذم أصمٜم٤مء اًمريمـ اًمقاطمد ُيم ُِره ،وم٢مذا يم٤من ذم أصمٜم٤مء اًمًجقد وؾمجد اإلُم٤مم صمؿ شم٠مظمرت
قمٜمف ،وهق يٓمٞمؾ ذم اًمًجقد ومٝمذا ُمٙمروه ُم٤م دام ذم أصمٜم٤مء اًمريمـ ،ودًمٞمؾ اًمٙمراه٦م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىمي٤مل:
ِ
«إِ َّٟمَّام ضم ِٕم َؾ ِ ِ
٤مؾم ُجدُُ واش  ، 728واًمٗم٤مء شمٗمٞميد اًمتٕم٘مٞمي٥م،
َ ُ
َؼمواَ ،وإِ َذا َر َيم َع َوم ْ٤مر َيم ُٕمقاَ ،وإِ َذا َؾم َج َدَ َوم ْ
َؼم َوم َٙم ِّ ُ
اإل َُم٤م ُم ًم ُٞم ْ١م َشم ََّؿ سمِفَ ،وم٢مِ َذا َيم َّ َ
(

أي أٟمف يٙمقن قم٘مٌف ُمٌ٤مذة.

( )728ؾمٌؼ خترجيف.

)
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اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م :إذا يم٤من اًمؽماظمل قمٜمف ٕيمثر ُمـ ريمـ طمرم -وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف سمٕمد ىمٚمٞمؾ -وُمث٤مًمف :أن اإلُم٤مم يًجد،
وأٟم٤م ُم٤م أزال واىم ًٗم٤م ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ جيٚمس اإلُم٤مم سملم اًمًجدشملم ،ومٝمٜم٤م حيرم.
احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦مُ :مقاوم٘م٦م اإلُم٤مم ذم اًمٗمٕمؾ ،سم٠من يٗمٕمؾ اعم٠مُمقم ُمثؾ اإلُم٤مم ،ومٞمٙمؼم ُمٕمف ،ويريمع ُمٕمف ،ويًجد ُمٕمف ،وهيذا
َتريام َم٤م سمٕمده.
َمٜمقع حمرمً ،مٙمٜمف أظمػ ً
احل٤مًم٦م اًمراسمٕم٦مُ :مً٤مسم٘متف ،سم٠من يٗمٕمؾ اعم٠مُمقم ؿمٞمئً٤م ىمٌؾ إُم٤مُمف ،ومػميمع واإلُم٤مم مل يريمع ،أو يًجد ىمٌؾ أن يًجد اإلُم٤مم،
ومٝمذا طمرام ويٌٓمؾ اًمريمـ اًمذي ومٕمٚمف ،إذن أصٌح قمٜمدٟم٤م أرسمع طم٤مٓت ،وًمٙمؾ واطمدة طمٙمٛمٝم٤م.
ِ
يت سمِ ِفَ ،وم٢مِ ْن َمل ْ َي ْٗم َٕم ْؾ).
(و َ ْ
َت ُر ُم ُُم ًَ٤م َسم َ٘م ُت ُفَ ،وم٢مِ ْن َر َيم َع َأ ْو َؾم َجدََ َىم ٌْ َٚم ُف َؾم ْٝم ًقا َر َضم َع ًم َٞم ْ٠م ِ َ
ىم٤ملَ :
ِ
يت سمِ ِف) ،أي :إذا ريمع اعم٠مُمقم أو ؾمجد ىمٌؾ اإلُم٤مم رضمع
وَترم ُمً٤مسم٘م٦م اإلُم٤ممَ ( ،وم٢مِ ْن َر َيم َع َأ ْو َؾم َجدََ َىمٌْ َٚم ُف َؾم ْٝم ًقا َر َضم َع ًمٞمَ ْ٠م ِ َ
قمٛمدً ا سمٓمٚم٧م صالشمفٕ :ن اًمريمـ مل ِ
ي٠مت ذم حمٚمف ،وُمٕمروف أن اًمتخٚمػ
ًمٞم٠ميت سمف سمٕمدهَ ( ،وم٢مِ ْن َمل ْ َي ْٗم َٕم ْؾ) ،أي :مل يرضمع قم٤معمً٤م ً
قمـ اإلُم٤مم ُمٌٓمؾ ًمٚمّمالةُ ،مـ ومٕمؾ ؿمٞمئً٤م قمغم ظمالف ُم٤م ومٕمٚمف إُم٤مُمف سمٓمٚم٧م صالشمفً :مذًمؽ اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن :إن اإلُم٤مم إذا
ىم٤مئام ومل يرضمعً ،مٙمـ اعم٠مُمقم ضمٚمس ًمٚمتِمٝمد ،ومل يت٤مسمع إُم٤مُمف ذم اًم٘مٞم٤مم ،وم٢مٟميف شمٌٓميؾ صيالشمف،
وم٤مشمف اًمتِمٝمد إول واؾمتتؿ ً
واًمًٌ٥م أٟمف ظم٤مًمػ أومٕم٤مل اإلُم٤مم ،وهذه اًم٘م٤مقمدة ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمِمٝمقر اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ،وشمدل هذه اًم٘م٤مقمدة أن أومٕم٤مل
اًمٕمٌ٤مد إذا يم٤مٟم٧م أيمثر ُمـ أومٕم٤مل اعم٠مُمقم وم٢مهن٤م شمٌٓمؾ اًمّمالةٕ :ن ومٞمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م.
ػ َقمٜمْ ُف سمِ ُر ْيم ٍ
(وإِ ْن َ َ
َ٤مًمًٌْ ِؼ سمِ ِفَ ،وإِ ْن َيمَ٤م َن ًمِ ُٕم ْذ ٍر ُِم ْـ َٟم َْق ٍمَ ،أ ْو َهم ْٗم َٚم ٍ٦مَ ،أ ْو َقم َج َٚم ِ٦م إِ َُم٤م ٍمَ :وم َٕم َٚمي ُف َو َِحل َ٘مي ُف،
خت َّٚم َ
ىم٤ملَ :
ْـ سمِال ُقم ْذ ٍر َوم َٙم َّ
ِِ
ِ ِ ِ
ٍ ِ
٤مه٤م َسم ْٕمدََ َؾمال ِم ِ
َوإِ ْن َ َ
اإل َُم٤م ِم).
خت َّٚم َ
ػ سمِ َر ْيم َٕم٦م ًم ُٕم ْذ ٍر َشمَ٤م َسم َٕم ُف وم َٞمام َسم٘م َل ُم ْـ َصالشمفَ ،و َىم َْم َ
وم٢من شم٠مظمر قمٜمف ومًٌؼ اإلُم٤مم سمريمـ وم٠ميمثر ،وم٢مٟمف يٕمتؼم يم٤مًمًٌؼ ،ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن ي٠ميت ذا اًمٌمء ،وم٢من مل ِ
ي٠مت سمف سمٓمٚم٧م
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٟمي٤مئام
اًمّمالة ،وىمقًمفَ :
(وإِ ْن َيمَ٤م َن ًم ُٕم ْذ ٍر ُم ْـ َٟم َْق ٍمَ ،أ ْو َهم ْٗم َٚم٦مَ ،أ ْو َقم َج َٚم٦م إِ َُم٤م ٍمَ :وم َٕم َٚم ُف َو َحل َ٘م ُف) ،يمٞمػ يٙمقن اًمِمخص ذم صالشمف ً
ٟم٤مىمْم٤م ًمٚمقوقء؟ ي٘مقل :اًمِمٞم  :إن يم٤من اًمِمخص ذم أصمٜم٤مء صالشمف ،وشم٠مظمر قمـ اإلُم٤مم سمٕميذر ومٗم٤مشميف
ويٕمذر؟ أًمٞمس اًمٜمقم ً
ريمقع أو ؾمجقد سمًٌ٥م أٟمف ٟم٤مئؿ ،ومٙمٞمػ ٟمجٛمع سم٠من اًمٜمقم يٜم٘مض اًمقوقء ،وسملم أن اًمت٠مظمر ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة سم٤مًمٜمقم جيٕميؾ
اًمِمخص ًمق وم٤مشمف ريمـ أو أيمثر سم٢مُمٙم٤مٟمف أن يت٤مسمع؟ وُم٤م اًمٜمقم اًمٞمًػم قمغم ُمِمٝمقر اعمذه٥م؟
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هٜم٤مك أىمقال ذم اعم٘مّمقد سم٤مًمٜمقم اًمٞمًػم وو٤مسمٓمف ،وُمِمٝمقر اعمذه٥م أن اًمٕمؼمة سمي٤مًمٜمقم اًمٞمًيػم واًمٜميقم اًمٙمثيػم اًميذي
ضم٤مًمً٤م أو ُمتٙم ًئ٤م
ٟم٤مىمْم٤م اهلٞمئ٦م ،أي :هٞمئ٦م اًمٜم٤مئؿ ،وم٢من يم٤من ٟم٤مم واىم ًٗم٤م أو رايم ًٕم٤م مل يٜمت٘مد ووقؤه وًمق ـم٤ملً ،مٙمـ ًمق ٟم٤مئؿ
يٙمقن ً
ً
ؾم٤مضمدً ا اٟمت٘مض ووقؤه ،ومٝمؿ يٜمٔمرون ًمٚمٝمٞمئ٦م ،وهٜم٤م يم٤من قمغم ظمالف اًمنمط ،ويِمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م صمٌ٧م قميـ اًمٜمٌيل -
أو
ً
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف يم٤من إذا صغم ريمٕمتل اًمٗمجر ،اوٓمجع قمغم ؿم٘مف ومٜم٤مم طمتك ٟمٗم  ،صمؿ ي٘مقم ومال يتقو٠م . 729
(

)

ومٝمٜم٤م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٟ -م٤مم ُمْمٓمج ًٕم٤م ،وُمع ذًمؽ مل يٜمت٘مد ووقؤه :ومٚمذًمؽ اظمتٞم٤مر ؿمٞم اإلؾمالم وهيق
إىمرب ،دًٓم٦م أن اًمٕمؼمة ًمٞمً٧م سم٤مهلٞمئ٦م ،وإٟمام اًمٕمؼمة سم٢مدراك اًمِمخص ُمـ طمقًمف ،وم٢من يم٤من اًمِمخص يٕمرف َُميـ طمقًميف
وم٢مٟمف ٓ يٜمت٘مض ووقؤه قمغم أي٦م هٞمئ٦م يم٤من.
(وإِ ْن َيمَ٤م َن ًمِ ُٕم ْذ ٍر ُِم ْـ َٟم َْق ٍمَ ،أ ْو َهم ْٗم َٚم ٍ٦مَ ،أ ْو َقم َج َٚم ِ٦م إِ َُم٤م ٍمَ :وم َٕم َٚم ُف َو َِحل َ٘م ُف) ،هذه اعمً٠مًم٦م يتّمقر هل٤م صقرة راسمٕم٦م ،وهيق
ىمقًمفَ :
اخلٓم٠م ،ومٌٕمض إئٛم٦م قمٜمدُم٤م يٙمقن ذم اًم٘مٜمقت جيٕمؾ ىمٜمقشمف ىمٌؾ اًمريمقع ،صمؿ سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًم٘مٜمقت يٙمؼم ًمريمققميف ،وسمٕميض
اعم٠مُمقُملم يٜمًك ومٞمًجد ،وٓ يٜمتٌف إٓ واإلُم٤مم ي٘مقل :ؾمٛمع اهلل عمـ محده ،ومٝمٜم٤م وم٤مشمف ُمع اإلُم٤مم ريمـ اًمريميقع ،ومٞم٘مقًميقن:
ؾم٤مضمدً ا أن
ىم٤مئام ،صمؿ هيقي ًمٚمريمقع ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ يت٤مسمع إُم٤مُمف ذم اًم٘مٞم٤ممً ،مٙمـ ُمـ اخلٓم٠م إذا يم٤من
ً
قمٚمٞمف جي٥م قمٚمٞمف أن يًتتؿ ً
يٜمت٘مؾ ُمـ اًمًجقد اًمريمقع ُمٌ٤مذة ،سمؾ جي٥م قمٚمٞمف أن يًتتؿ ىم٤م ًئامٕ :ن اهلقي ُمـ اًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمقع واضم٥م ،وهٜم٤م مل هيقي
ُمـ ىمٞم٤مُمف إمم ريمققمف ،وإٟمام هقى إمم ؾمجقد ،ويم٤من خمٓم ًئ٤م ومٞمف.
(وإِ ْن َ َ
ػ سمِ َر ْيم َٕم ٍ٦م ًمِ ُٕم ْذ ٍر َشمَ٤م َسم َٕم ُف) ،وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م ي٘مقًمقن :إن ؾمٌ٘مف اإلُم٤مم سمريمٜملم سمٓمٚم٧م اًمريمٕم٦م ،أُمي٤م ريميـ
خت َّٚم َ
وىمقًمفَ :
واطمد ومٞمّمح ،وهٜم٤م مل يذيمره٤م اًمِمٞم  ،سمٛمٕمٜمك أن اًمِمخص ًمق يم٤من ذم طم٤مل اًم٘مٞم٤مم ومريمع اإلُم٤مم ،صمؿ ىم٤مم ُمـ ريمققميف صميؿ
ؾمجدٟ ،م٘مقل :سمٓمٚم٧م اًمريمٕم٦مٟٕ :مف ُؾمٌِؼ سمريمٜملم ،ومٗم٤مشمف اًمريمقع ،ووم٤مشمف اًم٘مٞم٤مم ُمـ اًمريمقعً ،مٙمـ اًمريمـ اًمقاطميد يتًي٤مهؾ
ومٞمف.

(ُ ) 729متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمقوقء ،سم٤مب اًمتخٗمٞمػ ذم اًمقوقء (ُ ،)6316 ،859 ،698 ،138مًٚمؿ ،يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ
وىمٍمه٤م ،سم٤مب اًمدقم٤مء ذم صالة اًمٚمٞمؾ وىمٞم٤مُمف (ُ )763مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام.
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٤مه٤م َسم ْٕم َدَ َؾمال ِم ِ
اإل َُم٤م ِم)ٕ :هن٤م شمٙمقن سم٤مـمٚم٦م ،وهذا واوح ،وم٢من ختٚمػ قميـ ريمٕمي٦م يم٤مُمٚمي٦م وم٢مهني٤م شمٕمتيؼم
(و َىم َْم َ
وىمقًمفَ :
سم٤مـمٚم٦م ،ويت٤مسمٕمف ومٞمام سم٘مل ويٌٜمل قمٚمٞمف.
لم ي ْ٘متَ ِ
ِ
(و ُي ًَ ُّـ ًَم ُف إِ َذا َقم َر َض َقم ِ
٤مر ٌض ًمٌَِ ْٕم ِ
ػ).
خي ِّٗم َ
وضم ُف َأ ْن ُ َ
ُظم ُر َ
ض اعمَ ْ٠م ُُمقُم َ َ
ىم٤ملَ :
احل٤مضم ِ
ِ
ي٦مش  ، 734ويمي٤من
َّ٤مس َوم ْٚمٞمُ َخ ِّٗم ْ
ػَ :وم٢مِ َّن ومِ ِٞمٝم ُؿ اعمَْ ِر َ
يض َو َذا ْ َ َ
ًم٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَُ « :م ْـ َأ َّم ُمٜمْ ُٙم ُُؿ اًمٜمَّ َ
(

)

اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يًٛمع صقت سمٙم٤مء اًمّمٌل ومٞمخٗمػ صالشمف.
ه َقم ٌ٦م َمت ْٜمَ ُع َُم ْ٠م ُُمق ًُم٤م ُِم ْـ ومِ ْٕم ِؾ َُم٤م ُي ًَ ُّـ).
ىم٤ملَ ( :و ُشم ْٙم َْر ُه ُ ْ
اًمنقم٦م اًمتل متٜمع ُمـ ومٕمؾ اعمًٜمقن ُمٙمروه٦م :يم٤مٓىمتّم٤مر قمغم شمًٌٞمح٦م واطمدة ذم اًمريمقع واًمًجقد ،هيذا ُمٙميروه
يمراه٦م ؿمديدة ،واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -مل يٗمٕمؾ ذًمؽ ُمٓمٚم ً٘م٤مٕ :ن أدٟمك اًمٙمامل صميالث :ومٚميذًمؽ اًمقاضمي٥م قميغم
اإلُم٤مم أٓ ينع هقم٦م ؿمديدة متٜمع ُمـ ومٕمؾ ُم٤م يًـ ،وأُم٤م اًمنقم٦م اًمتل متٜمع ُمـ ومٕمؾ اًمقاضم٥م ومال ؿميؽ أهني٤م َمٜمققمي٦م:
ٕهن٤م ٓ شمٜمٕم٘مد اًمّمالة ٤م.
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
٥م ًمِ ِ
اًمر ْيم َٕم ِ٦م إُ َ
ومم َأ ْـم َق َل ُم َـ اًمثَّ٤مٟمٞمَ٦مَ ،و ُي ًْتَ ََح ُّ
ىم٤ملَ :
إل َُم٤م ِم ا ْٟمْت َٔم ُ٤مر اًمدََّّ اظم ِؾ ًمٞمُدْْ ِر َك َّ
(و ُي ًَ ُّـ َشم ْٓم ِق ُيؾ ىم َرا َءة َّ
اًمر ْيم َٕمي َ٦م ،إ ْن َمل ْ
ي ُِم َّؼ َقم َغم ا َعم ْ٠مُم ِ
لم).
قُم َ
َ
ُ
ِ ِ
ِ
٥م ًمِ ِ
يؼ َقم َ
يغم
اًمر ْيم َٕمي َ٦م ،إِ ْن َمل ْ َي ُِم َّ
(و ُي ًْ َت ََح ُّ
ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وىمقًمفَ :
ي٤مر اًميدََّّ اظم ِؾ ًم ُٞميدْْ ِر َك َّ
إل َُم٤م ِم ا ْٟمْت َٔم ُ
اعمَ ْ٠مُم ِ
دائام حيرص قمغم أن يٜم٤مل همػمه إضمر شم٤م اُم٤م.
قُم َ
لم) :عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اعمّمٚمح٦م ًمٚمٛم٠مُمقم سم٠من يدرك إضمر ،واعم١مُمـ ً
ُ
ِ ِ
َّ٤مس سمِ ِ
٤مإل َُم٤م َُم ِ٦م َأ ْىم َر ُؤ ُه ْؿ ًمِ ِٙمتََ٤م ِ
(و َأ ْو َمم اًمٜمَّ ِ
٤مًمًٜمَّ َِّ٦م).
ىم٤ملَ :
ب اهللَِِ ...وم٢مِ ْن َيمَ٤م ُٟمُقا ِذم ا ًْم٘م َرا َءة َؾم َقا ًء َوم َ٠م ْقم َٚم ُٛم ُٝم ْؿ سمِ ُّ
يب 731
عم٤م صمٌ٧م ذم احلدي٨م وؾمٞم٠ميت ،وأُم٤م شم٘مديؿ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أسم٤م سمٙمر ُمع أن همػمه أىميرأ ُمٜميف :يمي٠م ٍّ
(

)

وُمٕم٤مذ  ، 732وم٠مضم٤مب أمحد :سم٠من ذًمؽ ًمٞمٗمٝمٛمقا أٟمف اعم٘مدم ذم اإلُم٤مُم٦م اًمٙمؼمى ،وىم٤مل همػمه :عم٤م ىمدُمف ُمع ىمقًمفَ « :ي ُ١م ُّم ا ًْم َ٘م ْق َم
(

)

(ُ )734متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤م ري ،يمت٤مب إذان ،سم٤مب إذا صغم ًمٜمٗمًف ومٚمٞمٓمقل ُم٤م ؿم٤مء ( ،) 743وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب أُمر إئٛم٦م سمتخٗمٞمػ
اًمّمالة ذم مت٤مم (ُ )467مـ طمدي٨م َأ ِيب ُه َر ْي َر َة.
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ِ ِ
َأ ْىم َر ُؤ ُه ْؿ ًمِ ِٙمتَ ِ
٤مًمًٜمَّ َِّ٦مش ُ ، 733قم ِٚمؿ أن أسم٤م سمٙمر أىميرؤهؿ وأقمٚمٛمٝميؿٕ :هنيؿ مل
َ٤مب اهللَِِ ،وم٢مِ ْن َيمَ٤م ُٟمُقا ِذم ا ًْم٘م َرا َءة َؾم َقا ًء َوم َ٠م ْقم َٚم ُٛم ُٝم ْؿ سمِ ُّ
(

)

يٙمقٟمقا يتج٤موزون ؿمٞم ًئ٤م ُمـ اًم٘مرآن طمتك يتٕمٚمٛمقا ُمٕم٤مٟمٞمف واًمٕمٛمؾ سمف ،يمام ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد :يم٤من اًمرضمؾ ُمٜم٤م إذا شمٕمٚمؿ قمنم
آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن مل يتج٤موزهـ طمتك يتٕمٚمؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝمـ واًمٕمٛمؾ ـ.
ِ
وروى ُمًٚمؿ قمـ أيب ُمًٕمقد اًمٌدري  734يرومٕمفَ « :ي ُ١م ُّم ا ًْم َ٘م ْق َم َأ ْىم َر ُؤ ُه ْؿ ًمِ ِٙمتَ ِ
يرا َء ِة َؾميقا ًء
َ٤مب اهللَِِ ،ومي٢مِ ْن َيمَي٤م ُٟمُقا ِذم ا ًْم٘م َ
اهلج ِ
ِ
ِ
َوم َ٠م ْقم َٚمٛمٝمؿ سمِ ِ
ِ
يقا ًء َوم َ٠م ْىميدََ ُُم ُٝم ْؿ ِؾميٜماا٤مش  ، 735هيذه
يرة َؾم َ
اًمًٜمََّّ٦م َؾم َقا ًء َوم َ٠م ْىمدََ ُُم ُٝم ْؿ ه ْج َر ًةًَ ،وم٢مِ ْن َيمَ٤م ُٟمُقا ِذم ْ ْ َ
٤مًمًٜمََّّ٦مَ ،وم٢مِ ْن َيمَ٤م ُٟمُقا ِذم ُّ
ُ ُ ُ ُّ
(

)

(

)

اعمً٠مًم٦مَُ :مـ أومم سم٤مإلُم٤مُم٦م؟ إومم سم٤مإلُم٤مُم٦م ٓ ؿمؽ إىمرأ ،وُمٕمٜمك إىمرأ :أي اًمذي يٕمرف إقميراب اًم٘ميرآن وحيًيٜمف،
وًمٞمس اعم٘مّمقد سم٤مٕىمرأ اًمذي يٕمٚمؿ دىم٤مئؼ أطمٙم٤مم اًمتجقيد ،وم٢من اًمٖم٤مًم٥م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ -أهنؿ يمي٤مٟمقا
ي٘مرؤون اًم٘مرآن سمٚمً٤من اًمٕمربَ ،م٤م يدل قمغم أن دىم٤مئؼ اًمتجقيد ًمٞمً٧م هل قمالُم٦م إىمرأ ،وإٟمام إىمرأ :إقمٚمؿ سم٤مإلقمراب،
قمز ّ
وضمؾ.
وإعع ًمٚم٘مرآن طمٗم ًٔم٤م ،وأن يٙمقن أعع ذم صدره ًمٙمت٤مب اهلل ّ -

( ) 731أيب سمـ يمٕم٥م سمـ ىمٞمس سمـ قمٌٞمد سمـ زيد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر .ؾمٞمد اًم٘مراء ،أسمق ُمٜمذر إٟمّم٤مري اًمٜمج٤مري اعمدين اعم٘مرئ
اًمٌدري ،ويٙمٜمك أيْم٤م أسم٤م اًمٓمٗمٞمؾ .ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م ،وسمدرا ،وعع اًم٘مرآن ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وقمرض قمغم اًمٜمٌل -قمٚمٞمف اًمًالم،-
وطمٗمظ قمٜمف قمٚمام ُمٌ٤مريم٤م ،ويم٤من رأؾم٤م ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ -ريض اهلل قمٜمف .-ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً« :-مٞمٝمٜمؽ اًمٕمٚمؿ أسم٤م اعمٜمذرشُ .م٤مت
ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 42 :شمرع٦م  ،)2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 168 /1شمرع٦م .)34
(ُ ) 732مٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ سمـ قمٛمرو سمـ أوس سمـ قم٤مئذ سمـ قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ أدي سمـ ؾمٕمد سمـ قمكم سمـ أؾمد سمـ ؾم٤مردة سمـ يزيد سمـ ضمِمؿ سمـ
اخلزرج ،أسمق قمٌد اًمرمحـ إٟمّم٤مري اخلزرضمل صمؿ اجلِمٛمل .أطمد اًمًٌٕملم اًمذيـ ؿمٝمدوا اًمٕم٘مٌ٦م ُمـ إٟمّم٤مر وآظمك رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ -سمٞمٜمف وسملم قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد .شمقذم ذم ـم٤مقمقن َقم َٛم َقاس ؾمٜم٦م صمامين قمنمة .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 654 :شمرع٦م  ،)2274وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م
( 187 /5شمرع٦م .)4964
( )733أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م (ُ )673مـ طمدي٨م أيب ُمًٕمقد إٟمّم٤مري -ريض اهلل قمٜمف.-
( ) 734قم٘مٌ٦م سمـ قمٛمرو سمـ صمٕمٚمٌ٦م أسمق ُمًٕمقد إٟمّم٤مري ،ويٕمرف سم٠مسمك ُمًٕمقد اًمٌدريٟٕ :مف يم٤من يًٙمـ سمدرا .ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م واظمتٚمٗمقا ذم ؿمٝمقده سمدرا.
ىمٞمؾُ :م٤مت ؾمٜم٦م أرسمٕملم ،وىمٞمؾ :ىمٌٚمٝم٤م ،وىم٤مل احل٤مومظ :واًمّمحٞمح أٟمف ُم٤مت سمٕمده٤م :وم٘مد صمٌ٧م أٟمف أدرك إُم٤مرة اعمٖمػمة قمغم اًمٙمقوم٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب
(ص 561 :شمرع٦م  ،)1895واإلص٤مسم٦م ( 524/4شمرع٦م .)5614
( ) 735صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م ،سم٤مب ُمـ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م ( ،) 784وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمٜمً٤مئل :صحٞمح .وأصٚمف ذم ُمًٚمؿ
سمٚمٗمظ« :وم٠مىمدُمٝمؿ ؾمٚمامش.
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ٍ
وُمٕم٤مذ أن هذا ُمـ سم٤مب إُم٤مء اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سم٠من أسم٤م سمٙمير
يب
ووضمف اًمِمٞم أن أسم٤م سمٙمر ُىمدِِّّ م ُمع وضمقد أ ٍّ
هق اخلٚمٞمٗم٦م سمٕمده ،وىمد ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أوُم٠م إمم ظمالوم٦م أيب سمٙمر سم٠مُمقر ُمٜمٝم٤م:
شم٘مديٛمف ًمف ذم ُمرض ُمقشمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ورومض اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن ي٘مدم همػمه ،وُمٜمٝم٤م :ؾمد
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -مٙمؾ اخلقظم٤مت ،إٓ ظمقظم٦م أيب سمٙمر -ريض اهلل قمٜمف -ذم اعمًجد  ، 736وُمٜمٝم٤م :أن اعمرأة
اًمتل ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَُ -مـ شمً٠مل إذا مل دمده؟ وم٘م٤ملَ « :ؾم ِكم َأ َسم٤م َسم ْٙم ٍْرش ،ومٝمذه إطم٤مدي٨م وهمػمه٤م ،شميدل
(

)

قمغم أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أوُم٠م ًمٙمقن أيب سمٙمر -ريض اهلل قمٜمف -ظمٚمٞمٗم٦م سمٕمده ،واًمذي قمٚمٞميف يمثيػم ُميـ أهيؾ
اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أوُم٠م خلالوم٦م أيب سمٙمر ومل يٍمح ٤م737 .

)

(

ِ ِ
٤مًمًٜمَّ َِّ٦م) ،اعمراد سم٤مًمًٜم٦م :أي إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،وهل اًمٗم٘مف ،وهذا يدًمٜم٤م
وىمقًمفَ ( :وم٢مِ ْن َيمَ٤م ُٟمُقا ِذم ا ًْم٘م َرا َءة َؾم َقا ًء َوم َ٠م ْقم َٚم ُٛم ُٝم ْؿ سمِ ُّ
قمغم أن اًمٗم٘مف ذم احل٘مٞم٘م٦م إٟمام ي١مظمذ ُمـ ؾمٜم٦م اعمّمٓمٗمك -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وأن ُمٕمروم٦م اًمًٜم٦م ومرو ًقم٤م جمردة ُميـ هميػم
قمز ّ
وضمؾ -وؾمٜم٦م اعمّمٓمٗمك -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اعمرء سمذًمؽ ٓ يٙمقن وم٘مٞم ًٝم٤م قمغم احل٘مٞم٘م٦م ،وإٟمام
ُمٕمروم٦م ًمٙمالم اهلل ّ -
يٙمقن ضم٤مُم ًٕم٤م ،واًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مرون سمذًمؽ ،ومي٢من اًمٗم٘ميف درضمي٤مت ،وقميد سمٕمْميٝمؿ ـمٌ٘مي٤مت اًمٗم٘مٝمي٤مء ؾميٌ ًٕم٤م ،يميام ذيمير اسميـ
محدان  738ذم( :صٗم٦م اعمٗمتل واعمًتٗمتل)ُ ،مـ يمت٥م احلٜم٤مسمٚم٦م ،وذيمر اسمـ اًمّمالح  739ذًميؽ ،وسمٕمْميٝمؿ أوصيٚمٝم٤م إمم
(

)

(

)

(ُ ) 736متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب هجرة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف ( ،) 3944وُمًٚمؿ ،يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م،
ِ
سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ أيب سمٙمر -ريض اهلل قمٜمفُ )2382( -مـ طمدي٨م َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
ٞمد ْ ِ
يض اهللَُّ َقمٜمْف.
َ
اخلُ ْدر ِّي َ -ر َ
( )737اظمتٚمػ أهؾ اًمًٜمـ ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ -ريض اهلل قمٜمف -هؾ يم٤مٟم٧م سم٤مًمٜمص ،أو سم٤مٓظمتٞم٤مر؟ ومذه٥م احلًـ اًمٌٍمي وع٤مقم٦م ُمـ أهؾ
شمثٌ٧م سم٤مًمٜمص اخلٗمل واإلؿم٤مرة ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل سم٤مًمٜمص اجلكم .اٟمٔمر" :ذح اًمٓمح٤موي٦م" ٓسمـ أيب اًمٕمز (،)722-712/2
احلدي٨م إمم أهن٤م ُ
و"ذح اًمٓمح٤موي٦م" ًمٚمؼماك ص ،374-364:و"ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م" (.)526-486/1
( ) 738اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف أمحد سمـ محدان سمـ ؿمٌٞم٥م سمـ محدان سمـ ؿمٌٞم٥م سمـ محدان سمـ حمٛمقد سمـ ؿمٌٞم٥م سمـ همٞم٤مث احلراين ،اًمٜمٛمػمي ،احلٜمٌكمٟ ،مجؿ اًمديـ،
أسمق قمٌد اهللٟ ،مزيؾ اًم٘م٤مهرة .وًمد ؾمٜم٦م صمالث وؾم٧م ُمئ٦م سمحران .ضم٤مًمس اعمجد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،وسمح٨م ُمٕمف يمثػما .وسمرع ذم اًمٗم٘مف ،واٟمتٝم٧م إًمٞمف ُمٕمروم٦م
اعمذه٥م ودىم٤مئ٘مف وهمقاُمْمف ،ويم٤من قم٤مروم٤م سم٤مٕصٚملم واخلالف وإدب .صٜمػ شمّم٤مٟمٞمػ يمثػماُ :مٜمٝم٤م" :اًمقاذم" ،و"اًمرقم٤مي٦م اًمٙمؼمى" .شمقرم يقم
اخلٛمٞمس ؾم٤مدس صٗمر ؾمٜم٦م مخس وشمًٕملم وؾم٧م ُمئ٦م سم٤مًم٘م٤مهرة .اٟمٔمر :اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 266 /4شمرع٦م  ،)57وؿمذرات اًمذه٥م
(.)748 /7

آداب المشي إلى الصالة
صمالصملم ـمٌ٘م٦مُ ،مثؾ :اسمـ يمامل سم٤مؿم٤م  ، 744وهق ُمـ وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م ،وم٤مًمٗم٘مٝم٤مء ًمٞمًيقا ذم درضمي٦م واطميدة ،ومٌٕمْميٝمؿ حيٗميظ
(

)

ومرو ًقم٤م جمردة ،وٓ جيقز ًمف اإلومت٤مء وٓ اًمتٕمٚمٞمؿ ،وسمٕمْمٝمؿ جيقز ًمف اًمتٕمٚمٞمؿ ،وٓ جيقز ًمف اإلومت٤مء ،وسمٕمْمٝمؿ جيقز ًمف اًمٗمتقى
سمٜم٘مؾ اًمٗمتقى ،وسمٕمْمٝمؿ جيقز ًمف اًمٗمتقى سمٜم٘مؾ اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،وسمٕمْمٝمؿ جيقز ًمف اًمتخري٩م ،وسمٕمْمٝمؿ جيقز ًمف اًمؽمضمٞمح،
وسمٕمْمٝمؿ جيقز ًمف آضمتٝم٤مد ذم اعمً٤مئؾ ،وسمٕمْمٝمؿ جيقز ًمف آضمتٝم٤مد ذم إصقل.
ًمذًمؽ هٜم٤مك يمٚمٛم٦م رائٕم٦م ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ،وهق ُمـ أقمٔمؿ وم٘مٝم٤مء اإلؾمالم ،وىمد ذيمر اإلُم٤مم أمحيد أن هيذا اًمٗمتيك -
يٕمٜمل اًمِم٤مومٕملً -مف ُمٜم٦م ذم أقمٜم٤مق أهؾ احلدي٨مٟٕ :مف قمٜمل سمٗم٘مف احلدي٨م واهتؿ سمف ،وىم٤مل إلؾمح٤مق  741عم٤م أشميك ُمٙمي٦م:
(

)

وم٤مشمؽ قمٚمؿ هذا اًمٗمتك -ي٘مّمد اًمِم٤مومٕمل ٓ -شمدريمف قمٜمد همػمه ،وًمئـ وم٤مشمؽ طمدي٨م سمٕمٚمق ،أدريمتيف قمٜميد هميػم صي٤مطمٌؽ

( ) 739قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمثامن سمـ ُمقؾمك سمـ أيب ٟمٍم اًمٙمردي اًمِمٝمرزوري احل٤مومظ شم٘مل اًمديـ أسمق قمٛمرو اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمّمالح اًمِم٤مومٕمل
اًمدُمِم٘مل ص٤مطم٥م يمت٤مب قمٚمقم احلدي٨م .وًمد ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمٌٕملم ومخس ُمئ٦م .اؿمتٖمؾ ،وأومتك ،وعع وأًمػ ،وخترج سمف إصح٤مب ،ويم٤من ُمـ
يمٌ٤مر إ ئٛم٦م.ويم٤من ذا ضمالًم٦م قمجٞمٌ٦م ،ووىم٤مر وهٞمٌ٦م ،وومّم٤مطم٦م ،وقمٚمؿ ٟم٤مومع ،ويم٤من ُمتلم اًمدي٤مٟم٦م ،ؾمٚمٗمل اجلٛمٚم٦م ،صحٞمح اًمٜمحٚم٦م ،يم٤موم٤م قمـ اخلقض
ذم ُمزٓت إىمدامُ ،م١مُمٜم٤م سم٤مهلل ،وسمام ضم٤مء قمـ اهلل ُمـ أؾمامئف وٟمٕمقشمف ،طمًـ اًمٌزة ،واومر احلرُم٦مُ ،مٕمٔمام قمٜمد اًمًٚمٓم٤من .ويم٤من ُمع شمٌحره ذم اًمٗم٘مف
جمقدا عم ٤م يٜم٘مٚمف ،ىمقي اعم٤مدة ُمـ اًمٚمٖم٦م واًمٕمرسمٞم٦مُ ،متٗمٜمٜم٤م ذم احلدي٨م ُمتّمقٟم٤مُ ،مٙمٌ٤م قمغم اًمٕمٚمؿ ،قمديؿ اًمٜمٔمػم ذم زُم٤مٟمفُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕملم
وؾم٧م ُمئ٦م سمدُمِمؼ ذم ظم٤مُمس قمنميـ رسمٞمع أظمر .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 144/23شمرع٦م  ،)144ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى (326 /8
شمرع٦م .)1229
( )744اإل ُم٤مم اًمٕم٤ممل ،اًمٕمالُم٦م ،اًمرطمٚم٦م ،اًمٗمٝم٤مُم٦م أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ يمامل سم٤مؿم٤م .يم٤من إُم٤مُم٤م سم٤مرقم٤م ذم اًمتٗمًػم ،واًمٗم٘مف ،واحلدي٨م ،واًمٜمحق ،واًمتٍميػ،
واعمٕم٤مين ،واًمٌديع ،واًمٌٞم٤من ،واًمٙمالم ،واعمٜمٓمؼ ،وإصقل .سمحٞم٨م إٟمف شمٗمرد ذم إشم٘م٤من يمؾ ومـ ُمـ اًمٗمٜمقن .درس ذم سمالده سمٕمدة ُمدارس ،صمؿ ص٤مر
ً
ىم٤موٞم٤م سمٛمديٜم٦م أدرٟم٦م ،صمؿ ىم٤موٞم٤م سم٤مًمٕمًٙمر اعمٜمّمقر ذم وٓي٦م أٟم٤مـمقزم ،صمؿ ُقمزل ،وأقمٓمل شمدريس دار احلدي٨م سم٠مدرٟم٦م .ومل يزل ذم ُمٜمّم٥م اًمٗمتقى
طمتك حلؼ سم٤مًمٚمٓمٞمػ اخلٌػم ذم ؾمٜم٦م أرسمٕملم وشمًع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م ( 355 /1شمرع٦م  ، )199وؿمذرات اًمذه٥م
(.)335 /14
( ) 741إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ خمٚمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٓمر احلٜمٔمكم .أسمق يٕم٘مقب اعمروزي ،اعمٕمروف سم٤مسمـ راهقيفٟ .مزيؾ ٟمٞمً٤مسمقر ،أطمد أئٛم٦م اعمًٚمٛملم
وقمٚمامء اًمديـُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وُمئ٦م .اضمتٛمع ًمف احلدي٨م ،واًمٗم٘مف ،واحلٗمظ ،واًمّمدق ،واًمقرع ،واًمزهد .ورطمؾ إمم اًمٕمراق
واحلج٤مز و اًمٞمٛمـ واًمِم٤مم ،وقم٤مد إمم ظمراؾم٤من ،وم٤مؾمتقـمـ ٟمٞمً٤مسمقر إمم أن ُم٤مت ٤م واٟمتنم قمٚمٛمف قمٜمد أهٚمٝم٤م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ
جمتٝمد ىمريـ أمحد اسمـ طمٜمٌؾ ذيمر أسمق داود أٟمف شمٖمػم ىمٌؾ ُمقشمف سمٞمًػمَ .م٤مشمف ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم وُمئتلمً .مف ُمً٤مئؾ عٕمٝم٤م اًمٙمقؾم٩م ُمع ُمً٤مئؾ اإلُم٤مم
أمحد .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 373 /2شمرع٦م  ،)332وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 358 /11شمرع٦م .)79

آداب المشي إلى الصالة
سمٜمزول ،ومٞم٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم :اًمٗم٘مف يم٤مًمتٗم٤مح اًمِم٤مُمل ؾمٝمؾ اًمتٜم٤مول ،ومٙمؾ واطميد يًيتٓمٞمع أن يٙميقن
قمز ّ
وضمؾً -مٚمٜم٤مس ،ومي« :إِ َّٟم ََّام ا ًْم ِٕم ْٚم ُؿ سمِ٤مًم َّت َٕم ُّٚم ِؿش ،يمام ضمي٤مء قمٜميد اًمٓميؼماين  743 742وم٤مًمٗم٘ميف
وم٘مٞم ًٝم٤م ،وهذا ُمـ شمٞمًػم اهلل ّ -
(

)

)(

قميز
ؾمٝمؾً ،مٙمـ سمٚمقغ اًمدرضم٦م اعمت٘مدُم٦م ذم اًمٗم٘مف َتت٤مج إمم شمٕم٥م وٟمّم٥م ،وسمذل ضمٝمد ،وىمٌيؾ ذًميؽ وسمٕميد شمقومٞميؼ اهلل ّ -
ّ
وضمؾ -أظمػما
أظمل ًمـ شمٜم٤مل اًمٕمٚمؿ إٓ سمًت٦م *** ؾم٠مٟمٌئؽ قمـ َتّمٞمٚمٝم٤م سمٌٞم٤من
ذيم٤مء وطمرص واصٓمٌ٤مر وسمٚمٖم٦م *** وصحٌ٦م أؾمت٤مذ وـمقل زُم٤من
وأىمّمد ُمـ هذه اجلٛمٚم٦م أن اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمًٜم٦م هل قمٜم٤مي٦م سم٤مًمٗم٘مف ،وقمٜمدُم٤م ٟم٘مقل :اًمًٜم٦م ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه٤م أن ٟمرُمل يمالم وم٘مٝم٤مء،
هذا رأي همػم صحٞمح ،سمؾ إن ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف اًمٌمء اًمٙمثػم ،وٓ يٜم٤مل اعمت٠مظمرون اًمٕمٚمؿ إٓ سمام ٟم٤مًمف سميف اعمت٘ميدُمقن،
وأُم٤م ُم٤م ضم٤مء قمـ قمٛمر سمـ اًمٕمزيز ُ 744مـ اًمٜمٝمل قمـ يمت٤مسم٦م اًمرأي :ومٚمٙمل ٓ خيتٚمط سم٤مًمًيٜم٦م ،يميام ذم اًمٌخي٤مري  745أن
(

)

(

)

سمـ قمٌد اًمٕمزيز أُمر أسم٤م سمٙمر سمـ طمزم أن يٙمت٥م اًمًٜم٦م :عم٤م ظمٌم اٟمدراؾمٝم٤م ،وىم٤مل ٓ :شمٙمت٥م ومٞمٝم٤م ؿمٞمئً٤م ُمـ اًمرأيً :مٙميل ٓ

اًمر ّطم٤مل اجلقال ،حمدث اإلؾمالم ،قمٚمؿ اعمٕمٛمريـ ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم اًمٚمخٛمل ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماينُ .مـ ـمؼمي٦م،
( )742احل٤مومظ اًمث٘م٦م ّ
ص٤مطم٥م اعمٕم٤مضمؿ اًمثالصم٦م وهمػمه٤م ُمـ اعم١مًمٗم٤مت .وًمد ؾم ٜم٦م ؾمتلم وُمئتلم ،وشمقذم ذم يقم اًمًٌ٧م ًمٚمٞمٚمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ؾمتلم وصمالث ُمئ٦م،
ودومـ يقم إطمد آظمر يقم ُمـ ذي اًم٘مٕمدة إمم ضمٜم٥م محٛم٦م اًمدود سمٌ٤مب ُمديٜم٦م ضمل .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 119/16شمرع٦م  ،)86ـمٌ٘م٤مت
احلٗم٤مظ (ص.)73
( )743طمًـ :أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم (395/19رىمؿ  ،)929وذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم (ُ ،)758مـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م.
وذم إوؾمط ( ،)2663وذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم (ُ ،) 2143مـ طمدي٨م أيب اًمدرداء .طمًٜمٝمام إًمٌ٤مين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ( .)342وذم اًمٌ٤مب ُمـ
طمدي٨م أيب هريرة.
( ) 744قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م اًم٘مرر إُمقي ،أسمق طمٗمص اعمدين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .أُمػم اعم١مُمٜملم ،اإلُم٤مم
اًمٕم٤مدل ،واخلٚمٞمٗم٦م اًمّم٤مًمح ،وأُمف أم قم٤مصؿ طمٗمّم٦م ،وىمٞمؾ ًمٞمغم سمٜم٧م قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبَ .و ِ َزم اخلالوم٦م سمٕمد اسمـ قمٛمف ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اعمٚمؽ
سمـ ُمروان ،ويم٤من ُمـ أئٛم٦م اًمٕمدل ،وأهؾ اًمديـ واًمٗمْمؾ ،ويم٤مٟم٧م وٓيتف شمًٕم٦م وقمنميـ ؿمٝمرا ُمثؾ وٓي٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مري٥مُ :قمد ُمع اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ .وًمد ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم ،وُم٤مت يقم اجلٛمٕم٦م ًمٕمنم سم٘ملم ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م إطمدى وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل
( 432 /21شمرع٦م  ،)4277وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 114 /5شمرع٦م .)48
ػ ُي ْ٘م ٌَ ُض ْاًم ِٕم ْٚم ُؿ.
()745ذيمره اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٕمٚمؿَ ،سم٤مب َيم ْٞم َ
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ختتٚمط سم٤مًمًٜم٦م ،يمام أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من ي٠مُمر أصح٤مسمف سمٙمت٤مسم٦م اًم٘مرآن ،ويٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ يمت٤مسم٦م طمدي٨م -صغم
اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ -وم٤معم٘مّمقد هق قمدم اظمتالط هذا ذا.
قمز ّ
وضمؾ -هذا ُٕم٦م حمٛمد ،ومٞمج٥م قمغم اعمرء أن يٕمٜمك سم٤مُٕمريـ ُم ًٕم٤م :إصؾ وهق اًمٙمت٤مب واًمًيٜم٦م،
وىمد متؿ اهلل ّ -
وأن يٕمٜمك سمٙمت٥م اًمٗم٘مٝم٤مء ،وم٢مهنؿ ىمد طمرروا اعمذاه٥م وٟم٘محقه٤م ،وقمرومقا اجلٛميع واًمٗميرق ،وأصيقل اعمًي٤مئؾ وإؿميٌ٤مه
واًمٜمٔم٤مئر ،ومجٕمٚمقا يمؾ ُمذه٥م ُمًت٘مالً سمٜمٗمًف.
واًمٗم٘مف ٓ يٜم٤مًمف اعمت٠مظمر إٓ سمام ٟم٤مًمف سمف اعمت٘مدم ،وُم٤م زال إقمالم ُمٜمذ إئٛم٦م إول سمٕمد اًم٘مرون اعمت٘مدُمي٦م اًمثالصمي٦م ُميـ
طملم أومّمٚم٧م اعمذاه٥م ي٠مظمذون اًمٕمٚمؿ قمـ ـمريؼ اعمذاه٥م ،ومٚمٞمس ًمؽ احلؼ أن شم٘مقل :إن اعمذه٥م اًمٗميالين أومْميؾ ُميـ
اعمذه٥م اًمٗمالين ،وىمد ذيمر اسمـ ُمّمٚمح قمـ ؿمٞم اإلؾمالم اسمـ َشمٞمْ ِٛمٞمَّ َ٦م -يمام ذم يمت٤مب اًمٗميروع -أن ُميـ ىمي٤مل :إن احليؼ ذم
ُمذه٥م ومالن ُمـ إرسمٕم٦م أو همػمهؿ دون همػمه ،أٟمف خيِمك قمٚمٞمف اًمٙمٗمرٟٕ :مف ظمص اًمديـ سمٛمذه٥م واطميد ،وإٟميام شمٕمٜميك
سم٤معمذه٥م اًمذي ذم سمٚمدك ،وقمٚمٞمف إؿمٞم٤مخ ،ومتتٗم٘مف قمٚمٞمٝمؿ ،وٓ شم٠ميت سمٖمري٥م ،صمؿ سمٕمد ذًميؽ يتٗم٘ميف ذم هيذا اعميذه٥م ،ومي٢من
ومٝمام وؾمٕم٦م اـمالع وطمًـ اضمتٝم٤مد ،ومٌ٢مُمٙم٤مٟمؽ أن شمٜمٔمر ذم اخلالف ،ؾمقاء اًمٕم٤مزم أو اًمٜم٤مزل ،وشم٘مقل سمام يني اهلل -
رزىم٧م ً
قمز ّ
قمٚمام يمٚمام ازداد رهٌ٦م ًمالضمتٝم٤مد وظمق ًوم٤م ُمٜمف ،وىميد ذيمير اإلُمي٤مم اًمِمي٤مومٕمل أن
ّ
وضمؾً -مؽ ،وًمٞمٕمٚمؿ اعمرء أٟمف يمٚمام ازداد ً
اًمٗم٘مف أرسمٕم٦م أرسم٤مع:
اًمرسمع إولَُ :مـ شمٕمٚمٛمف وفمـ أٟمف أقمٚمؿ اًمٜم٤مس ،وم٤مضمتٝمد ذم يمؾ ُمً٠مًم٦م ،وصحح ووٕمػ ،وىمقم همػمه ُمـ اًمٕمٚميامء،
وهق أىمٚمٝم٤م.
اًمرسمع اًمث٤مين :إذا شمٕمٚمٛمف اعمرء وقمٚمؿ أٟمف ىمد وم٤مشمف سمٕمض اًمٕمٚمؿ ،وم٠مراد أن يزداد ذم اًمٕمٚمؿ.
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اًمرسمع اًمث٤مًم٨م :إذا شمٕمٚمٛمف اعمرء قمٚمؿ أن ُم٤م وم٤مشمف أيمثر سمٙمثػم َم٤م أدرك ،ومٝمٜم٤م هي٤مب وخي٤مفً :مذًمؽ اإلُمي٤مم أمحيد يمي٤من ذم
يمثػم ُمـ إطمٞم٤من إذا ؾمئؾ ىم٤مل ٓ :أدري ٓ ،أدري ،ومٚمام ىمٞمؾ ٕيب سمٙمر إصمرم  : 746عمي٤مذا يٙمثير أمحيد ُميـ ٓ :أدري؟
(

)

وم٘م٤ملً :مٕمٚمٛمف سم٤مخلالف ،ومٛمـ قمٚمؿ اخلالف ،ورأي يمالم أهؾ اًمٕمٚميؿ هي٤مب اًمٗمتيقىٟ ،م٤مهٞميؽ قميـ أن هيي٤مب آضمتٝمي٤مد
قمز ّ
قمز ّ
وضمؾ -ذم ٟم٘مٚمف ،ومي٢من
وضمؾ -وخمؼم قمـ ذقمف ،ومٞمت٘مل اهلل ّ -
واًمتّمدر ذم اعمً٤مئؾ ،واعمرء إٟمام هق ُمقىمع قمـ اهلل ّ -
قمٛمـ يتجرأ وجيتٝمد ذم يمؾ ُمً٠مًم٦م ،ويم٠مٟمف طم٤مز ىمّم٥م اًمٕمٚمؿ ،وُمٜمتٝميك
سمٕمض اًمٜم٤مس يٜم٘مؾ اًم٘مقل قمغم همػم وضمٝمفٟ ،م٤مهٞمؽ َّ
اًمًٌؼ ذم اًمٗم٘مف!
وشم٠مظمرا ومٞمف.
اًمرسمع اًمراسمع ٓ :يٜم٤مًمف أطمد ،إذ اًمٕمٚمؿ ٓ ُمٜمتٝمك ًمف ،واًمٜم٤مس إٟمام يتٗم٤موشمقن ذم اًمث٤مًم٨م واًمث٤مين ،شم٘مد ًُم٤م
ً
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :وم٢مِ ْن َيمَ٤م ُٟمُقا ِذم اًمًٜمَّ َِّ٦م ؾمقاء َوم َ٠م ْىمدََ ُمٝمؿ ِهجر ًةًَ ،وم٢مِ ْن َيمَ٤م ُٟمُقا ِذم ْ ِ
اهل ْج َر ِة َؾم َقا ًء َوم َ٠م ْىمدََ ُُم ُٝم ْؿ ِؾمٜماا٤م،
ُُ ْ َْ
ُّ َ ً
اًمر ُضم َؾ ِذم ُؾم ْٚم َٓم٤مٟمِ ِفَ ،وٓ َي ْ٘م ُٕمدْْ ِذم َسم ْٞمتِ ِف َقم َغم َشم ْٙم ِْر َُمتِ ِف إَِّٓ سمِ٢مِ ْذٟمِ ِف).
اًمر ُضم ُؾ َّ
َوٓ َي ُ١م َّم َّ
ىمقًمفَ ( :وم َ٠م ْىمدََ ُُم ُٝم ْؿ ِؾمٜماا٤م) ،أي :أيمؼمهؿ ِؾمٜماا٤م ،وىمقًمف(ِ :ذم ُؾم ْٚم َٓم٤مٟمِ ِف)ً :مثٌيقت ذًميؽ قميـ اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وآًميف
وؾمٚمؿ -ذم اًمّمحٞمح ،ومال جيقز ًمِمخص أن يت٘مدم قمغم ؿمخص وٓ جيٚمس قمغم شمٙمرُمتف ،أي :اعمٙم٤من اًمذي جيٚمس هق ومٞمف
(إَِّٓ سمِ٢مِ ْذٟمِ ِف) ،واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يمام ذم اًمّمحٞمحلم عم٤م دظمؾ ُمٜمزل قمتٌ٤من  ، 747وىم٤مل ًمف قمتٌ٤من :أرييدك أن
(

)

شمّمكم زم صالة ٕضمٕمٚمٝم٤م ًمٚمٛمّمغم ،وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :أ ْي َـ ُأ َص ِّكمش  ، 748ومدًمٜم٤م ذًمؽ قمغم أن اعمرء إذا
(

)

( ) 746احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م ،أسمق سمٙمر ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مٟمئ ،اإلؾمٙم٤مذم إصمرم اًمٓم٤مئل ،وىمٞمؾ :اًمٙمٚمٌل ،أطمد إقمالم ،وُمّمٜمػ اًمًٜمـ ،وشمٚمٛمٞمذ اإلُم٤مم
أمحد .ظمراؾم٤مين إصؾ .وًمد ذم دوًم٦م اًمرؿمٞمدُ .م٤مت سمٛمديٜم٦م إؾمٙم٤مف ذم طمدود اًمًتلم وُمئتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ .اٟمٔمر:
هتذي٥م اًمٙمامل ( 467 /1شمرع٦م  ،)143وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 623 /12شمرع٦م .)247
( ) 747قمتٌ٤من سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕمجالن سمـ زيد سمـ همٜمؿ سمـ ؾم٤ممل سمـ قمقف سمـ قمٛمرو سمـ قمقف سمـ اخلزرج إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمً٤معمل .سمدري
يم٤من إُم٤مم ىمقُمف سمٜمل ؾم٤ممل .ويم٤من أ قمٛمك ،وىمٞمؾ :يم٤من ذم سمٍمه وٕمػُ .م٤مت ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر :أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 454 /3شمرع٦م ،)3535
واإلص٤مسم٦م ( 432 /4شمرع٦م .)5444
(ُ ) 748متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اعمً٤مضمد ذم اًمٌٞمقت ( ،) 425وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اًمرظمّم٦م ذم
اًمتخٚمػ قمـ اجلامقم٦م ًمٕمذر (ُ )33مـ طمدي٨م قمتٌ٤من سمـ ُم٤مًمؽ -ريض اهلل قمٜمف -سمٜمحقه.

آداب المشي إلى الصالة
دظمؾ سمٞم٧م أطمد ومال جيٚمس ذم ُمٙم٤من طمتك يٕمٚمؿ أن ص٤مطم٥م اًمٌٞم٧م أذن ًمف ،إُم٤م سمٜمّمف أو سمٕمرومف ،سم٠من يٙمقن اعمجٚميس يمٚميف
يمراد ومٞمجٚمس ذم اعمٙم٤من اًمذي ضمٕمؾ ًمٚمٜم٤مس ًمٞمجٚمًقا ومٞمف.
ِ
ٞمح ْ ِ
ْؼم ُيم ُْؿش .) 749
اًمّمح َ
(و ِذم َّ
ىم٤ملَ :
لمَ « :ي ُ١م ُُّم ُٙم ُْؿ َأ ْيم َ ُ
(

)

أي :ؾمٜماا٤م ،وذم سمٕمض أًمٗم٤مظ أيب ُمًٕمقدَ « :وم٢مِ ْن َيمَ٤م ُٟمُقا ِذم ْ ِ
اهل ْج َر ِة َؾم َقا ًء َوم َ٠م ْىمدََ ُُم ُٙم ُْؿ ِؾم ْٚم ًامش  ، 754إي :إؾمال ًُم٤م ،وُمًي٠مًم٦م
شم٘مديؿ إيمؼم ُمٝمٛم٦م ،وم٤مًمنمع قمٜمل سمت٘مديؿ إيمؼم يمث ًػما ،وىمد صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف ىم٤ملًَ « :مٞمْ َس ُِمٜمََّّي٤م
َُم ْـ َمل ُ ِ
جي َّؾ َيمٌَِ َػم َٟمَ٤مش  ، 751وم٢مضمالل اًمٙمٌػم وشمٕمٔمٞمٛمف ُم٘مّمقد ذ ًقم٤م ،وإيمؼم ُم٘مدم ذ ًقم٤م ذم يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم ،ومٝمق ُم٘مدم
ْ
(

(

)

)

ذم ُمً٠مًم٦م اإلُم٤مُم٦م ،يمام ذم احلدي٨م اًمذي ُمٕمٜم٤م ،وُم٘مدم ذم أظمذ اًمٕمٚمؿ ،وم٘مد ضم٤مء قمـ اسمـ ُمًٕمقد -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف ىم٤مل:
ٓ شمزال هذه إُم٦م سمخػم ُم٤م أظمذوا اًمٕمٚمؿ قمـ إيم٤مسمر ،أي :أيم٤مسمر اًمًـ ،وم٤مُٕم٦م ٓ شمزال سمخػم ُم٤م أظمذوا اًمٕمٚمؿ قمـ أيمي٤مسمر
ّ
وضميؾ -قميغم
قميز
اًمًـ ،اًمذيـ أُمْمقا أقمامرهؿ ويمدوا ؾمٜملم طمٞم٤مهتؿ ذم أظمذ اًمٕمٚمؿ ،وٕن يمؼم اًمًـ ىمريٜم٦م سمي٠مُمر اهلل ّ -
اًمتقومٞمؼ ومٞمفً :مذا ي٘مقل اسمـ ىمتٞمٌ٦م - 752وٟم٘مٚمٝم٤م قمٜمف اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي  753ذم ٟمّمٞمحتف ٕهؾ احلدي٨م -ىم٤مل ٓ :يٙميـ
(

)

(

)

(ُ ) 749متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب إذان ،سم٤مب ُمـ ىم٤مل ًمٞم١مذن ذم اًمًٗمر ُم١مذن واطمد (،)7246 ،6448 ،819 ،685 ،631 ،628
وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م (ُ )647مـ طمدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 754أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م (ُ )673مـ طمدي٨م ايب ُمًٕمقد إٟمّم٤مري -ريض اهلل قمٜمف.
( )751طمًـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد (ُ ) 22755مـ طمدي٨م قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم "اًمّمحٞمح٦م" ( :)195/5هذا إؾمٜم٤مد طمًـ.
( )752اًمٕمالُم٦م اًمٙمٌػم ،ذو اًمٗمٜمقن ،اًمٜمحقي اًمٚمٖمقي أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞمٌ٦م اًمديٜمقري ،وىمٞمؾ :اعمروزي ،اًمٙم٤مشم٥م ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ.
ٟمزل سمٖمداد ،وصٜمػ وعع ،وسمٕمد صٞمتف .طمدث قمـ :إؾمح٤مق سمـ راهقيف ،وحمٛمد سمـ زي٤مد سمـ قمٌٞمداهلل اًمزي٤مدي ،وزي٤مد سمـ حيٞمك احلً٤مين ،وأيب
طم٤مشمؿ اًمًجًت٤مين ،وـم٤مئٗم٦م .طمدث قمٜمف :اسمٜمف اًم٘م٤ميض أمحد سمـ قمٌد اهلل ،سمدي٤مر ُمٍم ،وقمٌٞمد اهلل اًمًٙمري ،وقمٌٞمد اهلل سمـ أمحد سمـ سمٙمر ،وقمٌد اهلل
سمـ ضمٕمٗمر سمـ درؾمتقيف اًمٜمحقي ،وهمػمهؿ .ىم٤مل أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م :يم٤من صم٘م٦م ديٜم٤م وم٤موال .ويم٤من رأؾم٤م ذم قمٚمؿ اًمٚمً٤من اًمٕمريب ،وإظمٌ٤مر وأي٤مم
اًمٜم٤مسُ .مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف" :قمٞمقن إظمٌ٤مر" ،و"همري٥م احلدي٨م" ُ .م٤مت ذم ؿمٝمر رضم٥م ،ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمٌٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (/13
 296شمرع٦م  ،)138وإٟمٌ٤مه اًمرواة ( 143 /2شمرع٦م .)357
( ) 753اإلُم٤مم إوطمد ،اًمٕمالُم٦م اعمٗمتل ،احل٤مومظ اًمٜم٤مىمد ،حمدث اًمقىم٧م أسمق سمٙمر ،أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي اًمٌٖمدادي ،ص٤مطم٥م
اًمتّم٤مٟمٞمػ ،وظم٤ممت٦م احلٗم٤مظ .وًمد يقم اخلٛمٞمس ًمً٧م سم٘ملم ُمـ ع٤مدى أظمر ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وشمًٕملم وصمالث ُمئ٦م .ؾمٛمع وهق اسمـ إطمدى قمنمة ؾمٜم٦م،
وارَتؾ إمم اًمٌٍمة وهق اسمـ قمنميـ ؾمٜم٦م ،وإمم ٟمٞمً٤مسمقر وهق اسمـ صمالث وقمنميـ ؾمٜم٦م ،وإمم اًمِم٤مم وهق يمٝمؾ ،وإمم ُمٙم٦م ،وهمػم ذًمؽ .ويمت٥م

آداب المشي إلى الصالة
ؿمٞمخؽ ؿم٤م اسم٤م ،وإن يم٤من حمد ًصم٤م ،وإن يم٤من ُمًٜمد دهره ،أي :وإن يم٤من ُمًٜمد قمٍمه وإُم٤مم قمٍمه ،ومي٢من اًمِمي٤مب ٓ يي١مُمـ
يمثػما ُمـ اًمِمٌ٤مب شمتٖمػم آراؤهؿ سملم اًمٗمٞمٜم٦م واًمٗمٞمٜم٦م.
قمٚمٞمف اًمٗمتٜم٦م ،وٓ اهلقى ،وهذا ِّسملم ،وم٢من ً
وشمتٕمدد اضمتٝم٤مداهتؿ ،ومل شمًت٘مر ىمدُمٝمؿ قمغم ُم٘م٤مم واطمد ذم اًمٗم٘مف ،سمٞمٜمام إذا شم٘مدم اعمرء ذم اًمًـ وم٢مٟمف يٙمقن أؾمٚمؿ ـمري٘م٦م
قمز ّ
وضمؾ ،وىمد ذيمر اسمـ اجلقزي - 754رمحف اهلل شمٕم٤ممم -قمـ إُم٤مُمٜم٤م أمحد سمـ طمٜمٌؾ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -أن رضمالً
ُٕمر اهلل ّ -
(

)

ُمـ اعمحدصملم ىم٤مل :دظمٚم٧م سمٖمداد ؾمٜم٦م ُم٤مئتلم وصمالث ُمـ اهلجرة ،ومً٠مًم٧م قمـ أمحد ،وم٘مٞمؾ :إن أمحد ذم سمٞمتف ٓ حيدث ،صمؿ
ضمئ٧م ؾمٜم٦م أرسمع وُم٤مئتلم ُمـ اهلجرة ،ومً٠مًم٧م قمـ أمحد ،وم٢مذا هق ذم ضم٤مُمع اعمٜمّمقر ،وإذا طمٚم٘متف أيمؼم احلٚم٘م٤مت ،ىم٤مل اسميـ
اجلقزي أسمق اًمٗمرج ذم ُمٜم٤مىم٥م أمحد :وذم هذه اًمًٜم٦م أشمؿ اإلُم٤مم أمحد أرسمٕملم ؾمٜم٦م ،وم٤معم٘مّمقد أن اعمرء يٕمٜميك سم٤مٕظميذ قميـ
اعمِم٤مي إيمؼم ؾمٜماا٤م ،اًمذيـ اسمٞمْم٧م حل٤مهؿ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،وذم سمذًمف وَتّمٞمٚمف ،وم٢من إظمذ قمٜمٝمؿ قمالُم٦م اًمتقومٞمؼ سم٠مُمر اهلل
قمز ّ
وضمؾ.
 ّوىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :وم َ٠م ْىمدََ ُُم ُٝم ْؿ ِؾم ْٚم ًامش َّ ، 755سملم اًمِمٞم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اعمٕمٜميك وم٘مي٤مل :أي:
(

)

أىمدم إؾمال ًُم٤م.
(و َُم ْـ َص َّغم سمِ ُ٠م ْضم َر ٍة َمل ْ ُي َّم َّغم َظم ْٚم َٗم ُف).
ي٘مقل اًمِمٞم َ :

اًمٙمثػم ،وشم٘مدم ذم هذا اًمِم٠من ،و ّ
سمذ آىمران ،وعع وصٜمػ وصحح ،وقمٚمؾ وضمرح ،وقمدل وأرخ وأووح ،وص٤مر أطمٗمظ أهؾ قمٍمه قمغم
اإلـمالق .ويم٤من ُمـ يمٌ٤مر اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،شمٗم٘مف قمغم أيب احلًـ سمـ اعمح٤مُمكم ،واًم٘م٤ميض أيب اًمٓمٞم٥م اًمٓمؼمي .ويم٤من ُمٝمٞمٌ٤م وىمقرا ،صم٘م٦م ُمتحري٤م ،طمج٦م،
طمًـ اخلط ،يمثػم اًمْمٌط ،ومّمٞمح٤م ،ظمتؿ سمف احلٗم٤مظ .شمقذم ذم اًمً٤مسمع ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم وأرسمع ُمئ٦م سمٌٖمداد ،ودومـ سمٌ٤مب طمرب إمم
ضم٤مٟم٥م سمنم سمـ احل٤مرث .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 274/18شمرع٦م  ،)137وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( 29 /4شمرع٦م .)259
( ) 754قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد .ع٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج اسمـ اجلقزي اًمِمٞم اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،احل٤مومظ اعمٗمن ،ؿمٞم اإلؾمالمُ ،مٗمخرة اًمٕمراق،
اًمتٞمٛمل اًمٌٙمري اًمٌٖمدادي ،احلٜمٌكم ،اًمقاقمظ ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػً .مف ُم١مًمٗم٤مت ضمٞم٤مدُ :مٜمٝم٤م :زاد اعمًػم ،وومٜمقن إومٜم٤من .وًمد ؾمٜم٦م شمًع -أو قمنم-
ومخس ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم ومخس ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 365 /21شمرع٦م  ،)192واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (458 /2
شمرع٦م .)227
( ) 755أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمًٞم٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م (ُ )673مـ طمدي٨م أيب ُمًٕمقد إٟمّم٤مري -ريض اهلل قمٜمف.

آداب المشي إلى الصالة
ىم٤مل أسمق داود :ؾمئؾ أمحد قمـ إُم٤مم ي٘مقل :أصكم سمِ ُٙمُؿ رُمْم٤من سمٙمذا ويمذا! وم٘م٤مل :أؾم٤مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ،و َُمـ يّمكم ظمٚمػ
هذا! ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء :إٟمف ٓ جيقز أظمذ إضمرة قمغم أقمامل اًم ُ٘م َرب ،وُمـ أقمامل اًم٘مرب اًمّمالة سم٤مًمٜمي٤مس وأذان ،وشمٕمٚميٞمؿ
شم٘ميق ُم
اًمٜم٤مس اًم٘مرآن ،ويم٤من اًمًٚمػ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -يِمددون ذم ذًمؽٕ :ن أقمامل اًم٘مرب ًمٞمً٧م ُميـ إقميامل اًمتيل َّ
قمز ّ
وضمؾً :مذًمؽ وم٢مٟمف ٓ جيقز أظمذ إضمرة
سم٠مقمامل اًمدٟمٞم٤مٕ :هن٤م ًمق يم٤مٟم٧م شم٘مقم سم٤مُٕمقال عم٤م يم٤من ًمٚمِمخص أضمر قمٜمد اهلل ّ -
شمٕمٚمٞمام ًمٚمٜم٤مس اًم٘مرآن أو اًمرىمٞم٦م.
قمغم أقمامل اًم٘مرب ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م إُم٤مُم٦م أو أذا ًٟمً٤م أو ً
طمتك اًمرىمٞم٦م ٓ جيقز أظمذ إضمرة قمٚمٞمٝم٤مً ،مٙمـ جيقز أظمذ اجلٕمؾ ،وظم٤مص٦م إن يم٤من اجلٕمؾ ُمـ إُمي٤مم ،أو وىميػ وم٢مٟميف
جيقز ،وُم٤م زال قمٛمؾ اعمًٚمٛملم قمغم ذًمؽ ُمٜمذ اًم٘مدم ،وىمد صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري - 756ريض
(

)

اهلل قمٜمف -أٟمف قمٜمدُم٤م رىمك اًمٚمديغ ،اؿمؽمط أن جيٕمؾ ًمف ضمٕمالًً ،ومتحرضمقا ُمـ ذًمؽٟٕ :مف قمغم ىمرسم٦م ،ومٚمام ؾم٠مًمقا اًمٜمٌل -صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أضم٤مز هلؿ ذًمؽ ،وىم٤ملَ « :وا ْىم ًِ ُٛمقا ِزم َؾم ْٝم ًامش  ، 757ومدل قمغم أن اجلٕمؾ جيقز ،سمٞمٜمام إضمرة ٓ دمقز.
(

)

ضمدا ا ،ؾمقاء ُمـ طمٞم٨م اًمّمٗم٦م أو ُمـ طمٞمي٨م إصمير ،أُمي٤م اًمٗميرق ُميـ طمٞمي٨م
واًمٗمرق سملم اجلٕمؾ وإضمرة ومرق يمٌػم ا
اًمّمٗم٦م :وم٤مجلٕمؾ هق أضمرة -إن صح اًمتٕمٌػم -قمغم اًمٜمتٞمج٦م ،وم٤مًمذي رىمك اًمٚمديغ أظمذ إضمرة قمغم اًمِمٗم٤مء ،ومل ي٠مظمذه٤م قمغم
ىمراءة اًم٘مرآن ،وأُم٤م إضمرة وم٢مهن٤م شمٙمقن قمغم اًمٕمٛمؾُ ،مثؾ :أٟمؽ َتٛمؾ ًمِمخص طمٓم ًٌ٤م ،ومحٛمؾ احلٓم٥م هذا قمٛمؾ ،وم٤مٕضمرة
شمٙمقن قمغم اًمٕمٛمؾ ،واجلٕم٤مًم٦م شمٙمقن قمغم اًمٜمتٞمج٦م.
أُم٤م ُمـ طمٞم٨م آؾمتح٘م٤مق :ومال يًتحؼ اًمٕم٤مُمؾ ذم اجلٕم٤مًم٦م ؿمٞمئً٤م إٓ سم٢ممت٤مم اًمٕمٛمؾ ،سمٞمٜمام ذم اإلضم٤مرة شمتجزأ سمتجيزأ ُمي٤م
ومٕمؾ ،وُمـ طمٞم٨م اًمْمامن واجلقاز واًمٚمزوم ..وهمػم ذًمؽ ُمـ إطمٙم٤مم ،وىمد ذيمر أهؾ اًمٕمٚميؿ أٟميف جييقز اًمّميػمورة إمم

( ) 756ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٌٞمد سمـ إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ،اإلُم٤مم اعمج٤مهدُ ،مٗمتل اعمديٜم٦م.
واؾمؿ إسمجر :ظمدرة ،وىمٞمؾ :سمؾ ظمدرة هل أم إسمجر .اؾمتِمٝمد أسمقه ُم٤مًمؽ يقم أطمد ،وؿمٝمد أسمق ؾمٕمٞمد اخلٜمدق ،وسمٞمٕم٦م اًمروقان .وطمدث قمـ
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وم٠ميمثر وأـم٤مب ،وقمـ أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤مئٗم٦م ،ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم .اٟمٔمر:
آؾمتٞمٕم٤مب (ص 286 :شمرع٦م  ،)915وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 451 /2شمرع٦م .)2436
(ُ ) 757متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اإلضم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م يٕمٓمك ذم اًمرىمٞم٦م قمغم أطمٞم٤مء اًمٕمرب (ُ ،) 2276مًٚمؿ :يمت٤مب اًمًالم ،سم٤مب ضمقاز أظمذ
إضمرة قمغم اًمرىمٞم٦م سم٤مًم٘مرآن (ُ )2241مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري -ريض اهلل قمٜمف.

آداب المشي إلى الصالة
اًم٘مقل اًمْمٕمٞمػ حل٤مضم٦م ،ومٛمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ َُمـ أضم٤مز أظمذ إضمرة قمغم اإلُم٤مُم٦م ،ومدل ذًمؽ قمغم أٟمف دميقز اًمّميػمورة هليذا
اًم٘مقل طمٗم ًٔم٤م عمً٤مضمد اعمًٚمٛملم ،إن مل يٙمـ ذم شمٚمؽ اًمٌٚمد إُم٤مم يّمكم سم٤مًمٜم٤مس.
اخت ْذ ُم َ١م ِّذ ًٟمً٤م َٓ يتَّ ِ
ِ
َّخ ْذ َقم َغم
َ
أضمرإ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :و َّ ُ
ًمٙمـ ٓ ؿمؽ أن َُمـ ٓ ي٠مظمذ أضمرة أقمٔمؿ ً
ِِ
قمز َّ
وضمؾ ،وذم اًمّمحٞمح أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَُ « :م٤م ُِمي ْـ
أضمرا قمٜمد اهلل َّ -
َأ َذاٟمف َأ ْضم ًراش  ، 758ومٝمق أقمٔمؿ ً
َهم ِ
َ٤مز َي ٍ٦م َي ْٖم ُْزو َن َوم َٞم ْٖمٜمَ َُٛمق َن إَِّٓ َشم َٕم َّج ُٚمقا ُصم ُٚمثَ ْل َأ ْضم ِر ِه ْؿش َ ، 759م٤م يدل قمغم أن َُمـ يٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ واًم٘مرآن ،أو يٕمٛميؾ ؿميٞمئً٤م ُميـ
(

)

(

)

قمز ّ
قمز ّ
وضمؾ.
أضمرا قمٜمد اهلل ّ -
اًم٘مرسم٤مت هلل ّ -
وضمؾُ -مـ همػم أضمرة وٓ ضمٕم٤مًم٦م ،أٟمف أقمٔمؿ ً
ِ
ِ
احل ِّلَ ،و ُه َق ُيم ُُّؾ إِ َُم٤م ٍم َراشمِ ٍ
قؾم٤م).
(وٓ ُي َّم ِّكم َظم ْٚم َ
ىم٤ملَ :
٥م إِ َذا ا ْقمتَ ََّؾ َص ُّٚمقا َو َرا َء ُه ُضم ُٚم ً
ػ َقم٤مضم ٍز َقم ِـ ا ًْم٘مٞمَ٤م ِم ،إَِّٓ إِ َُم٤م َم ْ َ
ومال جيقز ًمٚمِمخص أن يّمكم ظمٚمػ قم٤مضمز قمـ اًم٘مٞم٤ممٕ :ن َُمـ صغم ظمٚمػ قم٤مضمز قمـ اًم٘مٞم٤مم :وم٢مٟميف جيي٥م قمٚمٞميف أن
ضم٤مًمً٤م ،ومٞمٙمقن ىمد شمرك ريمٜمًً٤م ُمـ أريم٤من اًمّمالة يم٤مًم٘مٞم٤مم ..وٟمحيقه ،وٓ جييقز شمريمٝمي٤م ُميـ هميػم قميذر ،أو ؾميٌ٥م
يّمكم
ً
ُمقضم٥مً :مذًمؽ ٓ جيقز أن ُي َّ
ّمغم ظمٚمػ َُمـ هق قم٤مضمز قمـ اًم٘مٞم٤مم ،وذيمرت أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :وإِ َذا
ِ
َص َّغم ِ
قؾم٤مش  ، 764وذيمرت اعمذه٥م ذم هذه اعمً٠مًم٦م.
اإل َُم٤م ُم َضم٤مًم ًً٤م َوم َّم ُّٚمقا ُضم ُٚم ً
(

)

قم٤مضمزإ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞميف
احل ِّل) ،وهق يمؾ إُم٤مم راشم٥م ،ومٞمجقز أن يّمغم ظمٚمٗمف وإن يم٤من
ً
وىمقًمف( :إَِّٓ إِ َُم٤م َم ْ َ
ضم٤مًمً٤م ،ومّمغم ظمٚمٗمف اًمٜم٤مس ىمٞم٤م ًُم٤م ،وذم طمدي٨م أيب سمٙمر أٟمف عم٤م صغم اًمٜمٌل -
وؾمٚمؿ -صغم سم٤مًمٜم٤مس -وهق اإلُم٤مم اًمراشم٥م-
ً

( )758صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 16274أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب أظمذ إضمر قمغم اًمت٠مذيـ ( ،)531اًمؽمُمذي ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب
ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م أن ي٠مظمذ اعم١مذن قمغم إذان أضمرا ( ،) 249اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب إذان ،سم٤مب اخت٤مذ اعم١مذن اًمذي ٓ ي٠مظمذ قمغم أذاٟمف أضمرا (،)672
اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إذان واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب اًمًٜم٦م ذم إذان (ُ ،) 714مـ طمدي٨م قمثامن سمـ أيب اًمٕم٤مص ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :إؾمٜم٤مده
صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ.
( ) 759أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب سمٞم٤من ىمدر صمقاب ُمـ همزا ومٖمٜمؿ وُمـ مل يٖمٜمؿ (ُ )1946مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو -ريض اهلل قمٜمٝمام.
(ُ ) 764متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب إذان ،سم٤مب إٟم٤م ضمٕمؾ اإلُم٤مم ًمٞم١مشمؿ سمف (ُ ،) 688مًٚمؿ ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ائتامم اعم٠مُمقم سم٤مإلُم٤مم ()412
ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.

آداب المشي إلى الصالة
ِ
ضم٤مًمً٤م أؿم٤مر هلؿ أن اضمٚمًقا ،وم٘م٤ملَ « :وإِ َذا َص َّغم ِ
قؾم٤مش ٕ : 761ن اًمٜمٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
اإل َُم٤م ُم َضم٤مًم ًً٤م َوم َّم ُّٚمقا ُضم ُٚم ً
ً
(

)

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هق اإلُم٤مم اًمراشم٥م.(و ُه َق ُيم ُُّؾ إِ َُم٤م ٍم َراشمِ ٍ
ضم٤مًمً٤م ،وأُمي٤م إذا وميتح صيالشمف
قؾم٤م) ،أي :إذا اومتتح صالشمف
وىمقًمفَ :
ً
٥م إِ َذا ا ْقمتَ ََّؾ َص ُّٚمقا َو َرا َء ُه ُضم ُٚم ً
ضم٤مًمً٤م ويّمكم اعم٠مُمقُمقن ظمٚمٗمف ىمٞم٤م ًُم٤م ،وهذا هق ُمِمٝمقر ُمذه٥م اإلُمي٤مم أمحيد
ىم٤مئام ،صمؿ قمرض قمٚمٞمف قم٤مرض ،وم٢مٟمف يّمكم
ً
ً
ع ًٕم٤م سملم إدًم٦م ،وفم٤مهر اًمًٜم٦م اًمٕمٛمؾ سم٤محلديثلم ُم ًٕم٤م.
ثَ ،أو َقم َٚمٞم ِف َٟمَج٤مؾم ٌ٦م و َمل يٕم َٚمؿ إَِّٓ سمٕمدََ َومرا ِغ اًمّم ِ
ِ
الة َمل ُي ِٕمدْْ َُم ْـ َظم ْٚم َٗم ُفَ ،و َأ َقم٤م َد ِ
(وإِ ْن َص َّغم ِ
اإل َُمي٤م ُم
َّ
ىم٤ملَ :
اإل َُم٤م ُم َو ُه َق ُحم ْد ٌ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ
ْ
احلدََ ِ
ث).
َو ْطمدََ ُه ِذم ْ َ
هذه اعمً٠مًم٦م ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممُ -مِمٝمقر اعمذه٥م ،وهل ُمً٠مًمت٤من:
اعمً٠مًم٦م إومم :إذا صغم اإلُم٤مم وقمٚمٞمف ٟمج٤مؾم٦م ،واًمٜمج٤مؾم٦م شمٙمقن ذم صمالصم٦م أُمقر :إُم٤م ذم سمدن اإلُم٤مم ،أو ذم صمقسمف اًمذي
يتحرك سمحريمتف ،أو ذم ُمقوع ؾمجقده -أي :ذم اًمٌ٘مٕم٦م اًمتل يّمكم ومٞمٝم٤م -ومل يٕمٚمؿ إٓ سمٕمد ومراغ اًمّميالة ،ومي٢من صيالشمف
صحٞمح٦م ،واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صغم ُمرة ،ومخٚمع ٟمٕمٚمف ،ومخٚميع اًمّميح٤مسم٦م -رويقان اهلل
ِ ِ
ِ
قمٚمٞمٝمؿٟ -مٕم٤مهلؿ ،ومٚمام اٟمٗمتؾ ُمـ صالشمف ىم٤مل« :إِ َّن ِضم ِ
ؼم ِين َأ َّن ِذم َٟم ْٕم ِيكم َأ ًذىش ، 762
اًمًالَ ُمَ -أ َشمَ٤مين آٟم ًٗم٤مَ ،و َأ ْظم َ َ
ؼمائ َٞمؾ َ -قم َٚم ْٞمف َّ
َْ
أيٟ :مج٤مؾم٦م ،ومخٚمٕمٝمام اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومل حيٙمؿ سمٌٓمالن اًمريمٕم٤مت إُ َولُ ،مع أٟميف يمي٤من ذم ٟمٕمٚميف ٟمج٤مؾمي٦م،
(

)

هٙمذا َُمـ صغم طمتك اٟمتٝم٧م صالشمف وهق قمٚمٞمف ٟمج٤مؾم٦م ،وم٢مٟمف ٓ حيٙمؿ سمٗمً٤مد صالشمف ،واحلدي٨م سيح ذم هذا.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :إذا يم٤من حمد ًصم٤م وصغم ،ومل يٕمٚمؿ إٓ سمٕمد اٟمتٝم٤مء صالشمف ،وؾم٠مذيمر اعمذه٥م ،صمؿ أذيمر ُم٤م رضمحيف اًمِميٞم
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،اعمذه٥م :أٟمف يٗمرق سملم طم٤مًمتلم:

( )761ؾمٌؼ خترجيف.
( )762صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 11877 ،11152أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة ذم اًمٜمٕمؾ ( ،)654وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح
أيب داود :صحٞمح.
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احل٤مًم٦م إومم :أٟمف إذا اسمتدأ اًمّمالة حمد ًصم٤م وم٢من صالشمف وصالة اعم٠مُمقُملم ظمٚمٗمف سم٤مـمٚم٦م ،ودًمٞمٚمٝمؿ قمغم أهن٤م سم٤مـمٚم٦م طمدي٨م
أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف -ذم اًمّمحٞمحلم أٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ َٓ« :ي ْ٘م ٌَ ُؾ اهللُ َصالَ َة َأ َطم ِد ُيم ُْؿ إِ َذا َأ ْطمدََ َ
ث َطم َّتَّك
َي َت ََق َّو َ٠مش  ، 763ومٝمذا ٟمٗمل سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،ومال شم٘مٌؾ صالشمف ،وم٢مذا سمٓمٚم٧م صالة اإلُم٤مم سمٓمٚم٧م صالة اعم٠مُمقُملم ،سمخالف اًمٜمج٤مؾم٦م
(

)

وم٢من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -مل ي٘مؾ ٓ :شم٘مٌؾ صالشمف.
احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :إذا يم٤من احلدث ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة ،أي :اؾمتٓمٚم٘م٧م ريح ُميـ اإلُمي٤مم ومي٤مٟمت٘مض وويقؤه ،ومٝمٜمي٤م اإلُمي٤مم
يًتخٚمػ ،وأول صالشمف صحٞمح ،وم٢من اؾمتٛمر ذم صالشمف سمٓمٚم٧م صالشمف ،وسمٓمٚم٧م صالة اعم٠مُمقُملم ،هذا هق اعمذه٥م.
أُم٤م ُم٤م رضمحف اًمِمٞم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،هق ُم٤م ذه٥م ًمف ؿمٞم اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،أن اعمحدث إذا مل يٕمٚميؿ سمٕميد
اٟمتٝم٤مء اًمّمالة ،إٟمام شمٗمًد صالة اإلُم٤مم وطمده دون صالة اعم٠مُمقُملم ،ؾمقا ًء يم٤من ذم احل٤مًم٦م إومم أو ذم احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وٓ
ومرق سملم احل٤مًمتلم.
احلدََ ِ
(و َأ َقم٤م َد ِ
ث) ،أُم٤م ذم اًمٜمج٤مؾم٦م ومال يٕمٞمدٕ :ن اًمٜمٌل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -مل يٕميد،
وىمقًمفَ :
اإل َُم٤م ُم َو ْطمدََ ُه ِذم ْ َ
ومحٚمقا طمدي٨م أيب هريرةَ َٓ« :ي ْ٘مٌَ ُؾ اهللَُّ َصالَ َة َأ َطم ِد ُيم ُْؿ إِ َذا َأ ْطمدََ َ
ث َطمتََّّك َيتَ ََق َّو ُ٠مش  ، 764قمغم اإلُم٤مم وطمده.
(

)

(و ُي ْٙم َْر ُه َأ ْن َي ُ١م َّم َىم ْق ًُم٤م َأ ْيمثَ ُر ُه ْؿ َي ْٙم َْر ُه ُف سمِ َح ٍّؼَ ،و َي ِّم ُّح ا ْئْتِ َام ُم ُُمتَ ََق ِّو ٍئ سمِ ُٛمتَ َٞم ِّٛم ٍؿ).
ىم٤ملَ :
(و َي ِّم ُّح ا ْئْتِ َام ُم ُُمتَ ََق ِّو ٍئ سمِ ُٛمتَٞمَ ِّٛم ٍؿ)ٟٕ :مف اًمٜمٌل -صغم
ىمقًمفَ ( :ي ْٙم َْر ُه ُف سمِ َح ٍّؼ) ،أي :سمًٌ٥م طمؼ يمدي٤مٟم٦م وٟمحقه٤م ،وىمقًمفَ :
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَُ « :م ْـ َأ َّم َىم ْق ًُم٤م َو ُه ْؿ ًَم ُف َيم ِ
َ٤مر ُهق َنش  ... 765احلدي٨م ،وهٜم٤م اعم٘مّميقد سم٤مًمٙمراهي٦م يمراهي٦م احليؼ ،أُمي٤م
(و َي ِّم ُّح ا ْئْتِ َام ُم ُُمتَ ََق ِّو ٍئ سمِ ُٛمتَ َٞم ِّٛم ٍؿ)ٟٕ :مف
اًمٙمراه٦م اًمتل شم٘مع سملم اًمٜمٗمقسُ :مـ اًمتح٤مؾمد ..وٟمحقه ،وم٢مهن٤م همػم ُمٕمتؼمة ،وىمقًمفَ :
(

)

ُمرشمٗمع طمدصمف ،وًمٞمس هذا ًمف شمٕمٚمؼ سم٤مإلسم٤مطم٦م.

(ُ ) 763متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمقوقء ،سم٤مب ٓ شم٘مٌؾ صالة سمٖمػم ـمٝمقر (ُ ،) 135مًٚمؿ ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب وضمقب اًمٓمٝم٤مرة ًمٚمّمالة
(ُ )225مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( )764ؾمٌؼ خترضمف.
( ) 765طمًـ :أظمرضمف اًمؽمُمذي ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ أم ىمقم وهؿ ًمف يم٤مرهقن ( ) 364ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ همري٥مُ ،مـ طمدي٨م أيب
أُم٤مُم٦م -ريض اهلل قمٜمف ،-وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :طمًـ.
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قف اعمَ ْ٠مُم ِ
ػ ِ
اإل َُم٤م ِم).
لم َظم ْٚم َ
قُم َ
ىم٤ملَ :
اًمًٜمَّ ُ٦م ُو ُىم ُ ُ
(و ُّ
حلدي٨م ضم٤مسمر  766وضمٌ٤مر  ، 767عم٤م وىمٗم٤م قمـ يٛمٞمٜمف ويً٤مره -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -وم٠مظميذ سم٠مييدهيام وم٠مىمي٤مُمٝمام
(

)

)

(

ظمٚمٗمف  ، 768وطمدي٨م ضم٤مسمر وضمٌ٤مر  ، 769ويمذا طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس  774يدٓن قمغم أن اًمًيٜم٦م أن يٙميقن اعمي٠مُمقُمقن
(

)

(

(

)

)

ظمٚمٗمف ،وًمٞمس واضم ًٌ٤م ،وَم٤م يدًمٜم٤م قمغم أٟمف ُمـ اًمًٜم٦م أهنام وىمٗم٤م قمـ ضمٜمٌف ،صمؿ أرضمٕمٝمام ،وًمق يم٤من واضم ًٌ٤م عمي٤م صيح٧م اسمتيداء
صالهتؿ قمـ يٛمٞمٜمف وقمـ ؿمامًمف ،ومدل ذًمؽ قمغم أن وىمقف اعم٠مُمقُملم ظمٚمػ اإلُم٤مم ؾمٜم٦م ،ووىمقومٝمؿ سمج٤مٟمٌف ظمالف اًمًٜم٦م،
ووىمقومٝمؿ أُم٤مُمٝمؿ ُمٌٓمؾ ًمٚمّمالة.
ىم٤مل( :و َأُم٤م صال ُة اسم ِـ ُمًٕم ٍ
قد سمِ َٕم ْٚم َ٘م َٛم َ٦م
ْ َ ْ ُ
َ َّ َ

( )771

َوإَ ْؾم َق َد

( )772

َو ُه َق َسمٞمْٜمَ ُٝم َام) إِ ْن َص َّح َو ْىم ُٗم ُف . 773
(

)

( ) 766ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسمق قمٌد اهلل ،وأسمق قمٌد اًمرمحـ إٟمّم٤مري،
اخلزرضمل ،اًمًٚمٛمل ،اعمدين ،اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ويم٤من ُمٗمتل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف.
ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف ؿمٝمد سمدرا .ؿم٤مخ ،وذه٥م
سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتًٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 114 :شمرع٦م  ،)296وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م
( 492 /1شمرع٦م .)647
( ) 767ضمٌ٤مر سمـ صخر سمـ أُمٞم٦م سمـ ظمٜمً٤مء سمـ ؾمٜم٤من سمـ قمٌٞمد سمـ قمدي سمـ قمٜم ؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م إٟمّم٤مري ،صمؿ اًمًٚمٛمل .يٙمٜمك أسم٤م قمٌد اهللُ .م٤مت
ؾمٜم٦م صمالصملم ذم ظمالوم٦م قمثامن ،وهق اسمـ اصمٜمتلم وؾمتلم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 117 :شمرع٦م  ،)312واإلص٤مسم٦م ( 449 /1شمرع٦م .)1457
( ) 768أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب ،اًمقهد واًمرىم٤مئؼ ،سم٤مب طمدي٨م ضم٤مسمر اًمٓمقيؾ وىمّم٦م أيب اًمٞمن (ُ )3414مـ طمدي٨م أيب اًمٞمن -ريض اهلل قمٜمف.
( )769ؾمٌؼ خترجيف.
(ُ ) 774متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب اًمًٛمر ذم اًمٕمٚمؿ (ُ ،) 117مًٚمؿ ،يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اًمدقم٤مء ذم صالة
اًمٚمٞمؾ وىمٞم٤مُمف (ُ )763مـ طمدي٨م ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
٤مس.
( ) 771قمٚم٘مٛم٦م سمـ ىمٞمس سمـ قمٌد اهلل سمـ ُم٤مًمؽ سم ـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ ؾمالُم٤من سمـ يمٝمؾ ،وي٘م٤مل :اسمـ يمٝمٞمؾ سمـ سمٙمر سمـ قمقف ،وي٘م٤مل :اسمـ اعمٜمتنم سمـ اًمٜمخع
اًمٜمخٕمل ،أسمق ؿمٌؾ اًمٙمقذم .يٕمد ُمـ اعمخيُملم .ويم٤من قم٘مٞمام ٓ يقًمد ًمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمٌ٧م .ىمٞمؾُ :م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى أو اصمٜمتلم
أو صمالث أو مخس وؾمتلم ،وىمٞمؾ :اصمٜمتلم أو صمالث وؾمٌٕملم ،وًمف شمًٕمقن ؾمٜم٦م .اٟمٔمر هتذي٥م اًمٙمامل ( 344 /24شمرع٦م  ،)4417وؾمػم أقمالم
اًمٜمٌالء ( 53 /4شمرع٦م .)14

آداب المشي إلى الصالة

وىمػ سمٞمٜمٝمام ،وم٠مضم٤مب اسمـ ؾمػميـ  774أن اعمٙم٤من يم٤من وٞم ً٘م٤م ،أو أٟمف يدل قمغم اجلقاز ،وًمٞمس قمغم اًمًٜمٞم٦م ،واحلدي٨م
(

)

صح) ،وٓ يّمح رومٕمف إمم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -مٙمٜمف إن صح وىمٗمف.
ومٞمف ُم٘م٤ملً ،مذًمؽ ىم٤مل( :إن َّ
ىم٤مل( :وإِ ْن َيمَ٤م َن اعمَ ْ٠مُمقم و ِ
ػ َقم ْـ َي ًَ ِ
يٛمتُ ُف).
ػ َقم ْـ َي ِٛمٞمٜمِ ِفَ ،وإِ ْن َو َىم َ
اطمدًً ا َو َىم َ
٤مر ِه َأ َد َار ُه َقم ْـ َي ِٛمٞمٜمِ ِفَ ،وٓ َشمٌْ ُٓم ُؾ َ ْ
ُ ُ َ
َ
َت ِر َ
ىم٤مئام ذم صالة اًمٚمٞمؾ ،قمٜمدُم٤م سم٤مت ذم
حلدي٨م اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام -أٟمف عم٤م رأي اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -
سمٞم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م ،ىم٤مل :ومّمٗمٗم٧م قمـ يً٤مره ،وم٠مظمذ سمرأد ُمـ وراء فمٝمره ،صمؿ ضمٕمٚمٜمل قمـ يٛمٞمٜمف  ، 775ومٝمٜم٤م اٟمٕم٘مد اًمتحريؿ،
(

)

وهق أٟمف وىمػ قمـ يً٤مرهَ ،م٤م يدل قمغم أن اًمقىمقف قمغم اًمٞمً٤مر ًمٞمس َمٜمق ًقم٤م قمغم اإلـمالق ،واًمقىمقف قميغم اًمٞمٛميلم هيق
اًمًٜم٦م ،وسمٕمض اًمٜم٤مس ي٘مقل :إن اًمًٜم٦م أن يت٠مظمر اعم٠مُمقم قمـ اإلُم٤مم ىمٚمٞمالًً ،وهذه مل يرد ومٞمٝم٤م ٟمص قميـ اًمٜمٌيل -صيغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
اًمر ُضم َؾ).
اًمر ُضم ُؾ َقم ْـ َي ِٛمٞمٜمِ ِف َواعمَ ْر َأ ُة َظم ْٚم َٗم ُفَ ،وٓ ُشم َُّم ُّ
(وإِ ْن َأ َّم َر ُضمالً َوا ُْم َر َأ ًةًَ ،و َىم َ
ىم٤ملَ :
٤مف اعمَ ْر َأ ُة َّ
ػ َّ

( ) 772اإلُم٤مم ،اًم٘مدوة ،إؾمقد سمـ يزيد سمـ ىمٞمس ،أسمق قمٛمرو اًمٜمخٕمل اًمٙمقذم .وىمٞمؾ :يٙمٜمك أسم٤م قمٌداًمرمحـ .يم٤من يّمقم طمتك يًقد ًمً٤مٟمف ُمـ احلر،
طم٩م واقمتٛمر صمامٟملم ُمرة مل جيٛمع سمٞمٜم ٝمام .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :خميم صم٘م٦م ُمٙمثر وم٘مٞمفُ .م٤مت ؾمٜم٦م مخس وؾمٌٕملم قمغم اًمراضمح .هتذي٥م اًمٙمامل
( 233 /3شمرع٦م  ،)549وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 54/4شمرع٦م .)13
( ) 773أظمرضمف ُمًٚمؿ :اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اًمٜمدب ووع إيدي قمغم اًمريم٥م ذم اًمريمقع (ُ )534مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد.
( ) 774حمٛمد سمـ ؾمػميـ ،أسمق سمٙمر إٟمّم٤مري ،إٟمز اًمٌٍميُ .مقمم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ .وًمد
ٟمًٞم٩م وطمده .مل يٙمـ سم٤مًمٌٍمة أقمٚمؿ ُمٜمف ،ويم٤من طمًـ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٗمرائض ،واًم٘مْم٤مء ،واحلً٤مب .ىم٤مل اسمـ طمجر
ًمًٜمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر .يم٤من
َ
ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمٌ٧م قم٤مسمد يمٌػم اًم٘مدر .شمقذم سمٕمد ُمقت احلًـ اًمٌٍمي سمٛمئ٦م يقم ،ؾمٜم٦م قمنم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 344 /25شمرع٦م
 ،)5284وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 646 /4شمرع٦م .)246
( )775ؾمٌؼ خترجيف.
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(واعمَ ْر َأ ُة َظم ْٚم َٗم ُف) :حلدي٨م أٟمس  776أٟمف ىمي٤مل :صيٗمٗم٧م أٟمي٤م واًمٞمتيٞمؿ
ٕن ُمّم٤موم٦م اًمرضمؾ اًمقاطمد شمٙمقن قمـ اًمٞمٛملمَ ،
(

)

ظمٚمػ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -واًمٕمجقز ُمـ ورائٜم٤م  ، 777وم٤معمرأة شمّمػ -وًمق يم٤مٟم٧م وطميده٤م -صي اٗم٤م ُمًيت٘مالاا،
(

)

اًمر ُضم َؾ)ٕ :ن اعمرأة ٓ شمّم٤مف اًمرضمؾ ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وًمق يم٤مٟم٧م حمر ًُم٤م ًمف وميال شمٙميقن ُمٕميف ذم صيػ
وىمقًمفَ ( :وٓ ُشم َُّم ُّ
٤مف اعمَ ْر َأ ُة َّ
واطمد.
يػً :مِ َ٘مقًمِ ِ
ػ ُِمٜمْف َأ ْوم َْم ُؾ ،و َيم ََذا ُىمرب اًمّم ُٗم ِ
قف َسم ْٕم ُْم َٝم٤م ُِم ْـ َسم ْٕم ٍ
يف َص َّ
يغم اهللُ
اًمّم ِّ
ْ
ضَ ،و َيم ََذا َشم ََق ُّؾم ُط َّ
ْ ُ ُّ
َ
اًمّم ِّ ُ
(و ُىم ْر ُب َّ
ىم٤ملَ :
ِ
َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ « :و ِّؾم ُٓمقا ِ
اخلَ َٚم َؾشَ ،و َشم َِّم ُّح ُُم َّم٤م َّوم ُ٦م َصٌِ ٍّلً :مِ َ٘م ْق ِل َأ َٟم ٍ
اإل َُم٤م َم َو ُؾمدُُّّ وا ْ
يقز
يٞمؿ َو َرا َء ُه َوا ًْم َٕم ُج ُ
َسَ :ص َٗم ْٗم ُ٧م َأ َٟمَ٤م َوا ًْم َٞمت ُ
َظم ْٚم َٗمٜمََ٤مَ ،وإِ ْن َص َّغم َوم اذا َمل ْ َشم َِّم َّح).
ػ ُِمٜمْ ُف َأ ْوم َْم ُؾ)ٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -طم٨م قمغم اًمدٟمق  ، 778واًمدٟمق يِمٛمؾ اًمدٟمق
اًمّم ِّ
(و ُىم ْر ُب َّ
ىمقًمفَ :
(

)

(و َيم ََذا
ُمـ اإلُم٤مم سم٤مقمتٌ٤مر اًمّمػ إولٟٕ :مف إومْمؾ ُمـ اًمّمػ اًمث٤مين ،ويِمٛمؾ دٟمق اًمّمػ إول ُمـ اإلُم٤مم ،وىمقًمفَ :
ُىمرب اًمّم ُٗم ِ
قف َسم ْٕم ُْم َٝم٤م ُِم ْـ َسم ْٕم ٍ
ض)ٕ :ن ىمرب اًمّمٗمقف ُمـ سمٕمض يٙمقن ومٞمف ؾمامع ًمٚمّمقت ،ورؤي٦م ًمألومٕم٤مل ،وىمقًميف:
ْ ُ ُّ

( ) 776أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر .اإلُم٤مم ،اعمٗمتل ،اعم٘مرئ ،اعمحدث،
راوي٦م اإلؾمالم ،أسمق محزة إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدين ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وىمراسمتف ُمـ اًمٜمً٤مء ،وشمٚمٛمٞمذه ،وشمٌٕمف،
ووًم ِد َ
وًمده َ
وآظمر أصح٤مسمف ُمقشم٤م ،وروى قمٜمف قمٚمام ع٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع َت٧م اًمِمجرة .دقم٤م ًمف اًمٜمٌل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ َ
وًم ِده ٟمحقا ُمـ
ُمئ٦م ْٟمٗمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 53 :شمرع٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( 126 /1شمرع٦م .)277
(ُ ) 777متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة قمغم احلّمػم (ُ ،) 384مًٚمؿ ،يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ضمقاز
اجلامقم٦م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م واًمّمالة قمغم احلّمػم (.)658
( ) 778صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مة ،سم٤مب ذم اًمٖمًؾ يقم اجلٛمٕم٦م ( ،) 345واًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ومْمؾ همًؾ يقم اجلٛمٕم٦م
( ،) 1398 ،1384 ،1381اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٖمًؾ يقم اجلٛمٕم٦م (ُ ،)1487مـ طمدي٨م َأ ْو ِ
س ْسم ِـ
َأ ْو ٍ
س .ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

آداب المشي إلى الصالة
ػ)ً :م٘مقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :و ِّؾم ُٓمقا ِ
اخلَ َٚم َ
اإل َُمي٤م َم َو ُؾميدُُّّ وا ْ
يؾش  ، 779أُمي٤م ىمقًميفَ « :و ِّؾمي ُٓمقا
اًمّم ِّ
(و َيم ََذا َشم ََق ُّؾم ُط َّ
َ
)

(

ِ
اإل َُم٤م َمش ،وم٢من احلدي٨م ومٞمف وٕمٞمػ.
(و َشم َِّم ُّح ُُم َّم٤م َّوم ُ٦م َصٌِ ٍّل)ً :م٘مقل أٟمس :صٗمٗم٧م أٟم٤م واًمٞمتٞمؿ وراءه ،واًمٕمجقز ظمٚمٗمٜم٤م  ، 784وٓ يًيٛمك اعميرء
وىمقًمفَ :
)

(

صػ ُمع صٖمػم ،وًمق يم٤مٟم٧م ُمّم٤موم٦م اًمٞمتٞمؿ ٓ شمّمح ًمّمػ أٟمس سمج٤مٟم٥م اًمٜمٌيل -
يتٞمام إٓ إذا يم٤من دون ؾمـ اًمٌٚمقغ ،ومٝمٜم٤م َّ
ً
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٠مٟمف ؿمخص واطمد ،واعمِمٝمقر ُمـ اعمذه٥م أن اعمّم٤موم٦م اًمتل شمّمح ،إٟمام شمٙمقن َمـ يم٤من ومقق ؾميـ
اًمتٛمٞمٞمز ،أي :ومقق اًمً٤مسمٕم٦م أو اًمً٤مدؾم٦م ،ومٛمـ يم٤من دوهن٤م وم٢مٟمف ٓ شمّمح ُمّم٤مومتف.
ِ
(وإِ ْن َص َّغم َوم ا
يح) :عمي٤م صمٌي٧م أن اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -هنيك قميـ صيالة اًمٗميذ ظمٚميػ
يذا َمل ْ َشمَّم َّ
وىمقًمفَ :
اًمّمػ  ، 781وذم رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح أٟمف أُمر سم٢مقم٤مدة صالة اًمٗمذ ظمٚمػ اًمّمػ َّ ، 782
ومدل قميغم أن
(

)

(

)

َُمـ صغم ظمٚمػ اًمّمػ ومّمالشمف همػم صحٞمح٦م ،وجي٥م قمٚمٞمف إقم٤مدهت٤م ،واحلدي٨م سيح سمقضمقب اإلقم٤مدة.
قف ،و َيم ََذا ًَمق َمل ييرى َأطميدََ ُمه٤م إِ ْن ؾم ِ
ِ
(وإِ ْن َيمَ٤م َن اعمَ ْ٠م ُُمق ُم َي َرى ِ
يٛم َع
اًمّم ُٗم ُ َ
اإل َُم٤م َم َأ ْو َُم ْـ َو َرا َء ُه َص َّح وًمق َمل ْ َشمتََّّّم ِؾ ُّ
ىم٤ملَ :
َ
َ َ
ْ َْ َ
اًمتَّ ْٙمٌِْ َػمَ ...و ْ
َػم ُه َأ َّن َذًمِ َؽ ٓ َي ْٛمٜمَ ُع آ ْىمتِدََ ا َء).
اظمتَ ََ٤مر اعمُ َق َّوم ُؼ َو َهم ْ ُ
(و ْ
اظمتَ ََ٤مر اعمُ َق َّوم ُؼ
سم٢مُمٙم٤مٟمف آىمتداء سمًامع اًمتٙمٌػم يم٤معمِم٤مهدة ،وإن يم٤من سمٞمٜمٝمام ـمريؼ ىم٤مـمٕم٦م اًمّمٗمقف مل شمّمح ،وىمقًمفَ :
َػم ُه َأ َّن َذًمِ َؽ ٓ َي ْٛمٜمَ ُع آ ْىمتِدََ ا َء)ً :مٕمدم اًمٜمص واإلع٤مع ،وهذه ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م وهلَُ :مـ يّمح ًمف آىمتداء سم٤مإلُم٤مم؟ ي٘مقل
َو َهم ْ ُ
اًمٗم٘مٝم٤مء :إن َُمـ ي٘متدي سم٤مإلُم٤مم ًمف طم٤مًمت٤من:

( ) 779وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٘م٤مم اإلُم٤مم ُمـ اًمّمػ (ُ ،)681مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف ،-وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم
وٕمٞمػ أيب داود :إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ.
( )784ؾمٌؼ خترجيف.
( )781صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 16297اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب صالة اًمرضمؾ ظمٚمػ اًمّمػ وطمده (،)1443
ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف :صحٞمح.
( )782صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 18442أسمق داود ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمرضمؾ يّمكم وطمده ظمٚمػ اًمّمػ ( ،)682اًمؽمُمذي :يمت٤مب
اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمالة ظمٚمػ اًمّمػ وطمده ( ،) 234،231ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب
صالة اًمرضمؾ ظمٚمػ اًمّمػ وطمده (ُ ،) 1444مـ طمدي٨م واسمّم٦م ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

آداب المشي إلى الصالة
احل٤مًم٦م إومم :أن يٙمقن ذم داظمؾ اعمًجد -أي :اعم٠مُمقم -ويًٛمع اًمتٙمٌػم وًمق سمٛمٌٚمغ ،وم٘مد ٓ يًٛمع صقت اإلُم٤مم،
ًمٙمـ يًٛمع صقت اعمٌٚمغ ،يم٠ميب سمٙمر قمٜمدُم٤م سمٚمغ ظمٚمػ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومٝمٜم٤م يّمح آئتاممُ ،مث٤مل ذًمؽً :ميق
يم٤من اًمٜمً٤مء ذم ُمّمغم سمٕمٞمدات قمـ اًمرضم٤مل ًمٙمٜمٝمـ يًٛمٕمـ صقت اإلُم٤مم سم٤مًمتٙمٌػم قمـ ـمريؼ اعمٞمٙمرووميقن ،وم٢مٟميف طمٞمٜمئيذ
يّمح آئتامم.
أو أن يٙمقن ذم داظمؾ اعمًجد ،ويرى اعم٠مُمقم اًمّمٗمقف أُم٤مُمف -ومال يِمؽمط أن يرى اإلُم٤مم -وإن مل يًٛمع اًمّمقت،
ومػماهؿ ي٘مقُمقن ويريمٕمقن ويًجدون ...وٟمحق ذًمؽ ،ومحٞمٜمئذ يّمح آئتاممٟٕ :مف سم٤مًمرؤي٦م يٕميرف ىمٞمي٤مُمٝمؿ وىمٕميقدهؿ
وؾمجقدهؿ ...وٟمحق ذًمؽ ،وسم٢مُمٙم٤من أطمد اًمرائلم أن يٌٚمغ اًمٌ٤مىملم قمام يراه ومٞمّميح اإلمتي٤مم ،وهيذا إذا يمي٤مٟمقا ذم داظميؾ
اعمًجد.
أُم٤م إذا اٟمٕمدم اًمقصٗم٤من وم٢مٟمف ٓ يّمح آئتاممُ ،مث٤مًمف :قمٜمدُم٤م يٙمقن اعمّمٚمقن ذم ىمٌق اعمًجد ،ويٜم٘مٓمع ُمٙمؼم اًمّميقت
(اعمٞمٙمروومقن) ،ؾمقاء ىمٌؾ اإلىم٤مُم٦م أو ذم أصمٜم٤مئٝم٤م ،وم٢مٟمف طمٞمٜمئذ ٓ يّمح ائتامُمٝمؿ سم٤مإلُم٤ممٕ :هنؿ ٓ يرون اًمّمٗمقف اًمتل شم٠مشمؿ
سم٤مإلُم٤مم ،وإن يم٤مٟمقا يمثػميـ وٓ يًٛمٕمقن صقشمف وٓ صقت ُمٌٚمغ قمٜمف ،ومحٞمٜمئيذ يٜمٗمتٚميقن ُمٜميف إن يمي٤مٟمقا مل ييدريمقا أول
اًمّمالة ،ويّمٚمقن :إُم٤م ع٤مقم٦م أظمرى ،أو يمؾ واطمد قمغم طمدة ،وإن يم٤من ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة ومٞمجيقز هليؿ إُميران :إُمي٤م أن
ي٘مدُمقا أطمدهؿ ًمٞمتؿ ؿ اًمّمالة ،أو أن يٜمٗمتؾ يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ومٞمّمكم وطميده ،وهيذان إُميران روايتي٤من ذم اعميذه٥م
ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝمام.
احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :إذا يم٤من اعم٠مُمقم ظم٤مرج اعمًجد ،يم٠من يٙمقن ذم اًمٗمْم٤مء اًمذي ظم٤مرج اعمًجد ..وٟمحق ذًمؽ ،ومٝمٜم٤م يّمح
ائتامم اعم٠مُمقم سم٤مإلُم٤مم ذم ظم٤مرج اعمًجد سمنمط واطمد ً-مٞمس سمقصٗملم ُمثؾ داظميؾ اعمًيجد -وهيق اشمّمي٤مل اًمّميٗمقف،
ومٞمج٥م أن شمتّمؾ اًمّمٗمقف ،وُمٕمٜمك اشمّم٤مل اًمّمٗمقف أٓ يٙمقن سملم اعم٠مُمقُملم اًمذيـ ذم ظم٤مرج اعمًجد ،وسملم اعمي٠مُمقُملم
اًمذيـ ذم داظمؾ اعمًجد ـمريؼ ؾم٤مًمؽ ،أو ُم٤م ومٞمف طمٙمٛمف يمٜمٝمر جيري ،وم٢من يم٤من سمٞمٜمٝمؿ وم٤مصؾ يمٓمريؼ ،وم٢مٟمف طمٞمٜمئذ ٓ يّمح
آئتامم ،وسمٕمض اعمً٤مضمد جيٕمٚمقن ُمّمغم اًمٜمً٤مء ذم ظمٞمٛم٦م ،ويٗمّمؾ سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمًجد ؿم٤مرعٟ ،م٘مقل :آئتامم ٓ يّمح.
اإلُم٤مم َأ ْقم َغم ُِمـ اعمَ ْ٠مُم ِ
لمَ ...وٓ َسم ْ٠م َس سمِ ُٕم ُٚم ِّق َُم ْ٠م ُُمق ٍم).
قُم َ
ىم٤ملَ :
َ ُ
(و ُي ْٙم َْر ُه َأ ْن َي ُٙمُق َن ِ َ ُ

آداب المشي إلى الصالة
ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد حلذيٗم٦م  : 783أمل شمٕمٚمؿ أهنؿ يٜمٝمقن قمـ ذًمؽ؟ ىم٤مل :سمغم ،رواه اًمِم٤مومٕمل سم٢مؾميٜم٤مد صم٘مي٤مت  ، 784وٓ
(

(

)

)

سم٠مس سمٕمٚمق يًػم يمدرضم٦م ُمٜمؼم :حلدي٨م ؾمٝمؾ  785أٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ -صيغم قميغم اعمٜميؼم ،صميؿ ٟميزل اًم٘مٝم٘ميرى
)

(

وؾمجد ...احلدي٨م  ، 786واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صغم قمغم اعمٜمؼم ،يم٤من ُمٜمؼمه -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ -صميالث
(

)

درضم٤مت ،وؾمجد -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -ذم أصؾ ُمٜمؼمه.
(وٓ َسم ْ٠م َس سمِ ُٕم ُٚم ِّق َُم ْ٠م ُُمق ٍم) ،يم٠من يّمكم ذم اًمدور اًمث٤مين وٟمحق ذًمؽٕ :ن أسم٤م هرييرة صيغم قميغم فمٝمير اعمًيجد
وىمقًمفَ :
سمّمالة اإلُم٤مم ،رواه اًمِم٤مومٕمل . 787
(

)

اإل َُم٤م ِم ِذم َُم ْق ِو ِع اعمَ ْٙمتُُق َسم ِ٦م َسم ْٕمدََ َه٤مَ ...وٓ َيٜمْ َ ِ
(و ُي ْٙم َْر ُه َشم َٓم ُّق ُع ِ
ف اعمَ ْ٠م ُُمق ُم َىمٌْ َٚم ُف).
ٍْم ُ
َ
(وٓ َيٜمْ َ ِ
ف اعمَ ْ٠م ُُمق ُم
ٍْم ُ
قمكم ،وىمقًمفَ :
حلدي٨م اعمٖمػمة ُمرومق ًقم٤م ،رواه أسمق داود ً ، 788مٙمـ ىم٤مل أمحد :وٓ أقمرومف قمـ همػم ٍّ
قد وَٓ سمِ٤مٓ ْٟم ٍِْم ِ
ِ
ِ
يافش  ، 789ىمٚمٜمي٤م :إن اعميراد
يج َ
٤مًمً ُ
ي٤مًمر ُيمُق ِع َوَٓ سمِ ُّ
َىمٌْ َٚم ُف)ً :م٘مقًمف –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ َٓ« :شم ًَْيٌِ ُ٘مقين سمِ ُّ
َ
(

)

(

)

سم٤مٟٓمٍماف أطمد أُمريـ :إُم٤م اًمًالم وهذا واضم٥م ،وإُم٤م :اًم٘مٞم٤مم ُمـ ُمٙم٤مٟمف ،وىمٚمٜم٤م :إن هذه ؾمٜم٦م ،وٟم٘مؾ

( ) 783طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن سمـ ضم٤مسمر اًمٕمٌزُ .مـ ٟمجٌ٤مء أصح٤مب حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق ص٤مطم٥م اًمن .واؾمؿ اًمٞمامنِ :طم ًْؾ -وي٘م٤مل:
ُطم ًَ ْٞمؾ -اسمـ ضم٤مسمر اًمٕمٌز ،اًمٞمامين ،أسمق قمٌد اهلل ،طمٚمٞمػ إٟمّم٤مرُ ،مـ أقمٞم٤من اعمٝم٤مضمريـ .وأُمف اًمرسم٤مب سمٜم٧م يمٕم٥م سمـ قمدي إٟمّم٤مري٦م .شمقذم ؾمٜم٦م
ؾم٧م وصمالصملم سمٕمد ُم٘متؾ قمثامن .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 138 :شمرع٦م  ،)394وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 746 /1شمرع٦م  ،)1113واإلص٤مسم٦م ( 44/2شمرع٦م
.)1649
( )784صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اإلُم٤مم ي٘مقم ُمٙم٤م ًٟم٤م أرومع ُمـ ُمٙم٤من اًم٘مقم ( ،)597وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 785ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ظم٤مًمد سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ طم٤مرصم٦م سمـ قمٛمرو سمـ اخلزرج سمـ ؾم ٤مقمدة إٟمّم٤مري اًمً٤مقمديُ .مـ ُمِم٤مهػم اًمّمح٤مسم٦م ي٘م٤مل :يم٤من
اؾمٛمف طمزٟم٤م ،ومٖمػمه اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -طمٙم٤مه اسمـ طمٌ٤منُ .م٤مت اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق اسمـ مخس قمنمة ؾمٜم٦م ،وهق آظمر ُمـ
ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 348 :شمرع٦م  ،)1454واإلص٤مسم٦م ( 244 /3شمرع٦م .)3535
(ُ ) 786متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة قمغم اًمًٓمقح واًمٜمؼم اخلِم٥م (ُ ،) 377مًٚمؿ ،يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة،
سم٤مب ضمقاز اخلٓمقة واخلٓمقشملم ذم اًمّمالة (ُ )544مـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد -ريض اهلل قمٜمف.
( )787وٕمٞمػ ضمدا :أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ذم اعمًٜمد (.)245
ذيمره اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤م :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة ذم اًمًٓمقح واعمٜمؼم واخلِم٥م .وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم "إرواء اًمٖمٚمٞمؾ" ( :)333/2إؾمٜم٤مده ٍ
واه ضمدا.
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اسمـ رضم٥م - 794رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ذم ومتح اًمٌ٤مري قمـ يمثػم ُمـ اًمًٚمػ اؾمتحٌ٤مب ذًمؽ :وًمذًمؽ ىمي٤مًمقا :يًيتح٥م
(

)

ًمإلُم٤مم أٓ يٓمٞمؾ ذم ُمٙم٤مٟمف.
اختَ٤م ُذ ُم َٙم ٍ
(و ُي ْٙم َْر ُه ًمِ َٖم ْ ِ
َػم ِ
َ٤من ِذم اعمَ ًْ ِج ِد ٓ ُي َّم ِّكم َوم ْر َو ُف إَِّٓ ومِ ِٞمف).
ىم٤ملَ :
اإل َُم٤م ِم ِّ َ َ
ًمٜمٝمٞمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمـ إيٓم٤من يم٢ميٓم٤من اًمٌٕمػم ،ومٞمٙمره ًمٚمٛمرء أن يٙمقن ذم ُمقوع واطمد ٓ يتٖمػم ،وىم٤مًمقا ذم
٧م إَر ُض ِز ًْم َز َاهل٤م * و َأ ْظمرضم ِ
وضمؾ﴿ :إِ َذا ُز ًْم ِز ًَم ِ
قمز ّ
٧م إَ ْر ُض َأ ْصم َ٘م َ
٤مهل َ٤م﴾  ، 791ضم٤مء ذم سمٕمض أصم٤مر -وإن يم٤من
ىمقل اهلل ّ -
َ َ َ َ
ْ
(

)

ومٞمف ٟمٔمر :أن ُمٕمٜمك إظمراج إرض أصم٘م٤مهل٤م :أن شمِمٝمد ًمٚمٕمٌد سم٠مٟمف صغم ذم ُمقوع يمذا وُمقوع يمذا.
ويٕمذر ذم شمرك اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م ُمريض وظم٤مئػ وٞم٤مع ُم٤مًمف أو ُم٤م هق ُمًتحٗمظ قمٚمٞمف ٕ :ن اعمِم٘م٦م اًمالطم٘م٦م سميذًمؽ
أيمثر ُمـ سمٚمؾ اًمثٞم٤مب سم٤معمٓمر اًمذي هق قمذر سم٤مٓشمٗم٤مق ًم٘مقل قمٛمر  :يم٤من اًمٜمٌل  يٜم٤مدي ُمٜم٤مديف ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمٌ٤مردة أو اعمٓمػمة ذم
اًمًٗمر  .صٚمقا ذم رطم٤مًمٙمؿ  ،أظمرضم٤مه وهلام قمـ اسمـ قمٌ٤مس
اًمّميالَ َِة ُىم ْ
أٟمف ىم٤مل عم١مذٟمف ذم يقم ُمٓمػم يقم عٕم٦م (إ َذا ُىم ْٚم٧م َأ ْؿم َٝمدُُ َأ َّن ُحم َ َّٛمدًً ا َر ُؾم ُ
يؾ َصي ُّٚمقا ِذم
قل اهللَِّ َومالَ َشم ُ٘م ْؾ َطم ِّل َقم َغم َّ
ِ
اؾمتَٜمْ َٙم َُروا َذًمِ َؽ ! َوم َ٘م َ٤مل َوم َٕمٚمف َُم ْـ ُه َق َظم ْ ٌػم ُِمٜمِِّّل  -يٕمٜمل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ -وإِ ِّين
ُسم ُٞمقشم ُٙم ُْؿ َ ،ىم َ٤مل َوم َٙم َ٠م َّن اًمٜمَّ َ
َّ٤مس ْ
َيم َِر ْه ُ٧م َأ ْن ُأ ْطم ِر َضم ُٙم ُْؿ َومتَ َْٛم ُِمق َن ِذم اًم ِّٓم ِ
لم َواًمدََّّ َطم ِ
ض).
ويٙمره طمْمقر اعمًجد عمـ أيمؾ صمقُم ً٤م أو سمّمال وًمق ظمال ُمـ آدُمل ًمت٠مذي اعمالئٙم٦م سمذًمؽ .

( ) 788صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم اًمرضمؾ يتٓمقع ذم ُمٙم٤مٟمف اًمذي صغم ومٞمف اعمٙمتقسم٦م (ُ ،)1446مـ طمدي٨م أيب هٌػمة ،ىم٤مل
إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 789أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب َتريؿ ؾمٌؼ اإلُم٤مم سمريمقع أو ؾمجقد وٟمحقمه٤م (ُ )426مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ -ريض اهلل قمٜمٝمام.
( ) 794قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م ،اًمٌٖمدادي ،صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم ،زيـ اًمديـ ،اًمِمٞم  ،احل٤مومظ ،اعمحدث ،اإلُم٤مم اعمِمٝمقر .عع ٟمٗمًف قمغم
اًمتّمٜمٞمػ واإلىمراءُ .مع قمٌ٤مدة وشم٠مًمف وذيمر .ذح اًمٌخ٤مري ،واًمؽمُمذي ،وأرسمٕمل اًمٜمقوي .شمقذم ؾمٜم٦م مخس وشمًٕملم وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :إٟمٌ٤مء اًمٖمٛمر
( 464 /1شمرع٦م  ،)16واًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م قمغم ضائح احلٜم٤مسمٚم٦م ( 474 /2شمرع٦م .)296
( )791اًمزًمزًم٦م.2 – 1 :
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ِ ِ
يض ،و َظم ِ
ىم٤مل اًمِمٞم ( :ويٕم َذر ِذم َشمَر ِك ْ ِ
اجل َام َقم ِ٦م َُم ِ
يق ُُم ًْيتَ َْح َٗم ٌظ َقم َٚم ْٞمي ِف ُِمي َـ
ي٤مئ ٌ
ػ َوي َٞم٤م َع َُم٤مًميفَ ،أ ْو َُمي٤م ُه َ
ير ٌ َ
اجل ُٛم َٕم٦م َو ْ َ
ُ
ْ
َُْ ُ
إَُم٤م َٟم ِ
َ٤مت).
َ
ِ
ِ
ِ
يٞمامش ،
٥م ًَم ُف َأ ْضم ُر َُم٤م َي ْٗم َٕم ُٚمي ُف َصيح ً
ٕن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َّن ا ًْم َٕمٌْدََ إِ َذا َُم ِر َض َأ ْو َؾم٤م َوم َر ُيمُت َ
ٞمح٤م ُُم٘م ً
واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ختٚمػ قمـ اجلامقم٦م ًمٕمرض اعمرض ،وهذه شمًٛمك قمقارض إهٚمٞم٦م ،وىمقًميف( :و َظم ِ
ػ
ي٤مئ ٌ
َ
َوٞم٤مع ُم٤مًمِ ِف)ٕ :ن طمٗمظ اعم٤مل ُم٘مّمقد ذ ًقم٤م ،وىمقًمفَ ( :أو ُم٤م هق ُمًتََح َٗم ٌظ َقم َٚمٞم ِف ُِميـ إَُم٤م َٟم ِ
َي٤مت)ٕ :ن اعمِمي٘م٦م اًمالطم٘مي٦م
ْ
ْ َ َُ ُ ْ ْ
َ َ
َ َ َ
( )792

سمذًمؽ أيمثر ُمـ سمٚمؾ اًمثٞم٤مب سم٤معمٓمر ،اًمذي هق قمذر سم٤مٓشمٗم٤مقً :م٘مقل قمٛمر :يم٤من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يٜم٤مدي ُمٜم٤مديف
ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمٌ٤مردة أو اعمٓمػمة ذم اًمًٗمر :صٚمقا ذم رطم٤مًمٙمؿ ،أظمرضم٤مه.

( )793

وهلام قمـ اسمـ قمٌ٤مس أٟمف ىم٤مل عم١مذٟمٞمف ذم يقم عٕم٦م ُمٓمػم :إذا ىمٚم٧م :أؿمٝمد أن حمٛمد رؾمقل اهلل ،وميال شم٘ميؾ :طميل قميغم
اًمّمالة ،ىمؾ :صٚمقا ذم سمٞمقشمٙمؿ  ،ىم٤مل :ومٙم٠من اًمٜم٤مس اؾمتٜمٙمروا ذًمؽ ،ىم٤مل :ومٕمٚمف َُمـ هق ظمػم ُمٜمل ،ي٘مّمد رؾمقل اهلل -
( )794

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وإين يمره٧م أن أطمرضمٙمؿ ومتٛمِمقن ذم اًمديـ واًمدطمر ،وهذه اعمً٠مًم٦م اؾمتدل ٤م اًمِمٞم -رمحف اهلل
شمٕم٤ممم.
ي٘مقل اًمِمٞم ( :وي ْٙمْره طم ُْمقر اعمًَ ِج ِد عمَِـ َأ َيم ََؾ ُصمقُم٤م َأو سمّمالًً ،و ًَمق َظمال ُِمـ آد ُِملً :مِتَ َ٠م ِّذي اعمَ ِ
الئ َٙم َِ٦م سمِ َذًمِ َؽ).
َ ْ
ْ ً ْ َ َ
ْ
َُ َ ُ ُ
ْ َ ٍّ
ُ ْ
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َّن اعمَْالَ َِئ َٙم َ٦م َشم َت َ٠م َّذى َِم َّ٤م َي َت َ٠م َّذى ُِمٜمْ ُف َسمٜمُُق آ َد َمَ :وم٢مِ َذا َأ َيم ََؾ َأ َطميدُُ ُيم ُْؿ َؿمي ْٞم ًئ٤م ُِمي ْـ َهي٤م َشم ْ ِ
َلم
اًمِم َج َر َشم ْ ِ
َّ
َلمَ ،ومالَ َي ْ٘م َر َسم َّـ َُم ًْ ِجدََ َٟمَ٤مش
( )795

قؾمك.
( )792أظمرضمف اًمٌخ ٤مري ،يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب يٙمت٥م ًمٚمٛمً٤مومر ُمثؾ ُم٤م يم٤من يٕمٛمؾ ذم اإلىم٤مُم٦م (ُ )2996مـ طمدي٨م َأ َيب ُُم َ
(ُ ) 793متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب إذان ،سم٤مب إذان ًمٚمٛمً٤مومر إذا يم٤مٟمقا ع٤مقم٦م واإلىم٤مُم٦م (ُ ،)632مًٚمؿ ،يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ
وىمٍمه٤م ،سم٤مب اًمّمالة ذم اًمرطم٤مل ذم اعمٓمر (.)697
(ُ ) 794متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمرظمّم٦م إن مل حيي اجلٛمٕم٦م ذم اعمٓمر (ُ ،) 941مًٚمؿ ،يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م،
سم٤مب اًمّمالة ذم اًمرطم٤مل ذم اعمٓمر (.)699
(ُ ) 795متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب إذان ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمثقم اًمٜمل واًمٌّمؾ واًمٙمراث (ُ ،)853مًٚمؿ ،يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة،
سم٤مب هنل ُمـ أيمؾ صمقُم٤م أو سمّمال أو يمراصم٤م أو ٟمحقه٤م َم٤م ًمف رائح٦م يمرهي٦م قمـ طمْمقر اعمًجد طمتك شمذه٥م شمٚمؽ اًمريح وإظمراضمف ُمـ اعمًجد
(ُ )561مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام.
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اًمِمجرشم٤من مه٤م :اًمٌّمؾ واًمثقم ،وىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :ومالَ َي ْ٘م َر َسم َّـ َُم ًْ ِجدََ َٟمَ٤مش ،ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت
أٟمف ىم٤ملَ « :ومالَ َي ْ٘م َر َسم َّـ اعمَْ ًْ ِجدََ ش ،وىمٚمٜم٤م :إن يمٚمٛم٦م اعمًجد شمِمٛمؾ أُمريـُ :مقوع اًمًجقد ،وشمِمٛمؾ :اعمٌٜمك اعمح٤مط ،وقميغم
ذًمؽ وم٢من اًمٗم٘مٝم٤مء يمرهقا أيمؾ اًمٌّمؾ واًمثقم ،طمتك وإن صغم اعمرء وطمده ذم سمٞمتفٕ :ن اعمالئٙم٦م ؾمتحي اًمّميالة يميام ذم
ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،وًمٙمـ اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وهل ىمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :ومالَ َي ْ٘مير َسم َّـ ُمً ِ
يجدََ َٟمَ٤مش ،شميدل قميغم أن هيذا قمي٤مم،
َ َ ْ
ير َسم َّـ
واعم٘مّمقد سم٤معمًجد هٜم٤م اعمًجد اعمح٤مط ،وسمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ىمي٤مل :إن ىميقل اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿَ « :وميالَ َي ْ٘م َ
َُم ًْ ِجدََ َٟمَ٤مش ،ي٘مّمد ُمًجده -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وطمده دون همػمه ُمـ اعمً٤مضمد ،وومٞمف ٟمٔمر ،وُمِميٝمقر اعميذه٥م هيق
فم٤مهر أن يمؾ اعمً٤مضمد ٓ شم٘مرسمف إن أيمٚم٧م صمق ًُم٤م أو سمّم ً
الً ،وإن يم٤من اعمرء ي٘مّمد ُمـ أيميؾ اًمثيقم واًمٌّميؾ اًمتخٚميػ قميـ
آصمام.
اجلامقم٦م وم٢مٟمف يٙمقن ً
باب َصالة أهل األعذار
جي٥م أن يّمكم اعمريض ىم٤مئ ًام ذم ومرض حلدي٨م قمٛمران ( ص ِّؾ َىم ِ٤مئام َوم٢مِ ْن َمل َشمًَتََٓمِع َوم َ٘م ِ
٤مقمدًً ا َوم٢مِ ْن َمل َشم ًَْتََٓمِ ْع َوم َٕم َغم َضمٜمْ ٍ
ْ٥م )
ْ ْ ْ
َ
ً
ْ

رواه اًمٌخ٤مري  .زاد اًمٜمً٤مئل ( وم٢من مل شمًتٓمع ومٛمًتٚم٘مٞم ً٤م ) ويقُملء ًمريمققمف وؾمجقده سمرأؾمف ُمي٤م أُمٙمٜميف ًم٘مقًميف  ( : إِ َذا
ِ
اؾمتَ َٓم ْٕمتُ ُْؿ ) .
َأ َُم ْر ُشم ُٙم ُْؿ سمِ َ٠م ُْم ٍر َوم ْ٠م ُشمُقا ُمٜمْ ُف َُم٤م ْ
وشمّمح صالة ومرض قمغم راطمٚم٦م واىمٗم٦م أو ؾم٤مئرة ظمِمٞم٦م شم٠مذ سمقطمؾ وُمٓمر حلدي٨م يٕمغم سمـ أُمٞم٦م رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل :
اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ .
واعمً٤مومر ي٘مٍم اًمرسم٤مقمٞم٦م ظم٤مص٦م وًمف اًمٗمٓمر ذم رُمْم٤من وإن ائتؿ سمٛمـ يٚمزُمف اإلمت٤مم أشمؿ  .وًمق أىم٤مم ًم٘مْم٤مء طم٤مضم٦م سمال
ٟمٞم٦م إىم٤مُم٦م وٓ يٕمٚمؿ ُمتك شمٜم٘م

أو طمًٌف ُمٓمر أو ُمرض ىمٍم أسمد ًا  .وإطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمًٗمر أرسمٕم٦م  :اًم٘مٍم واجلٛمع ،

واعمًح  ،واًمٗمٓمر .
وجيقز اجلٛمع سملم اًمٔمٝمريـ وسملم اًمٕمِم٤مئلم ذم وىم٧م أطمدمه٤م ًمٚمٛمً٤مومر  .وشمريمف أومْمؾ هميػم عٕميل قمرومي٦م وُمزدًمٗمي٦م
وعمريض شمٚمح٘مف سمؽميمف ُمِم٘م٦م ٟٕ :مف  عع ُمـ همػم ظمقف وٓ ؾمٗمر وصمٌ٧م اجلٛمع ًمٚمٛمًتح٤مو٦م وهق ٟمقع ُمرض  .واطمت٩م
أمحد سم٠من اعمرض أؿمد ُمـ اًمًٗمر وىم٤مل  :اجلٛمع ذم احلي إذا يم٤من ُمـ ضورة أو ؿمٖمؾ وىم٤مل  :صح٧م صالة اخلقف قمـ
اًمٜمٌل ُ مـ ؾمت٦م أوضمف أو ؾمٌٕم٦م يمٚمٝم٤م ضم٤مئزة وأُم٤م طمدي٨م ؾمٝمؾ وم٠مٟم٤م أظمت٤مره  .وهل صالة ذات اًمرىم٤مع ( َـم ِ٤مئ َٗمي ً٦م َصي َّٗم ْ٧م
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ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍْم ُومقا َو َص ُّٗمقا ِو َضم٤م َه ا ًْم َٕمدُُ ِّو َو َضم٤م َء ْت
َُم َٕم ُف َو َـم٤مئ َٗم ً٦م و َضم٤م َه ا ًْم َٕمدُُ ِّو َوم َّم َّغم سمِ٤م ًَّمتل َُم َٕم ُف َر ْيم َٕم ً٦م ُصم َّؿ َصم ٌَ َ٧م َىم٤مئ ًام َو َأ َمت ُّقا َٕ ْٟم ُٗمً ِٝم ْؿ ُصم َّؿ ا ْٟم َ َ
ِ
اًمر ْيم َٕم َ٦م ا ًَّمتِل َسم ِ٘م َٞم ْ٧م ُِم ْـ َص َالشمِ ِف ُصم َّؿ َصم ٌَ َ٧م َضم٤مًمِ ًً٤م َو َأ َمت ُّقا َِٕ ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ ُصم َّؿ َؾم َّٚم َؿ ِ ِ ْؿ ) ُ .متٗمؼ قمٚمٞميف ،
اًم َّٓم٤مئ َٗم ُ٦م ْإُ ْظم َرى َوم َّم َّغم ِ ِ ْؿ َّ
وًمف أن يّمكم سمٙمؾ ـم٤مئٗم٦م صالة ويًٚمؿ ٤م رواه أمحد وأسمق داود واًمٜمً٤مئل  ،ويًتح٥م محؾ اًمًالح ومٞمٝم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  :ﭽ
ﭧ ﭨ ﭼ اًمٜمً٤مء 142 :وًمق ىمٞمؾ سمقضمقسمف ًمٙم٤من ًمف وضمف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀﮁﮆﮇﮄ ﮅﮈﮉﮂ

ﭼ اًمٜمً٤مء 142 :وإذا اؿمتد اخلقف صٚمقا رضم٤مٓ وريمٌ٤مٟم ً٤م ُمًت٘مٌكم اًم٘مٌٚم٦م وهمػم ُمًت٘مٌٚمٞمٝم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭞ
ﭼ اًمٌ٘مرة 239 :يقُمئقن إيامء سم٘مدر اًمٓم٤مىم٦م ويٙمقن اًمًجقد أظمٗمض ُمـ اًمريمقع وٓ دمقز ع٤مقم٦م إذا مل متٙمـ اعمت٤مسمٕم٦م .
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم( :سم٤مب ص ِ
الة َأ ْه ِؾ إَ ْقم َذ ِار:
َ ُ َ
َِ
يض َىم ِ٤مئ ًام ِذم َوم ْر ٍ
ض).
٥م َأ ْن ُي َّم ِّ َكم اعمَ ِر ُ
جي ُ
يمثػما ،واحلدي٨م ومٞمٝم٤م ـمقيؾ ضمداا اً ،مٙمـ ٟم٘متٍم قميغم
صالة أهؾ إقمذار ُمـ اعمً٤مئؾ اعمٝمٛم٦م ،اًمتل ـم٤مل ومٞمٝم٤م اًمٌح٨م ً
ِ
ُم٤م ذيمر اًمِمٞم  ،وأول أهؾ إقمذار هؿ اعمرى ،و َُمـ ذم طمٙمٛمٝمؿ ،ىمقًمفِ َ :
يكم اعمَ ِ
ير ٍ
ض):
ير ُ
(جي ُ
يض َىمي٤مئ ًام ِذم َوم ْ
ي٥م َأ ْن ُي َّم ِّ َ
حلدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :ص ِّؾ َىم ِ
ي٤مئ ًامَ ،ومي٢مِ ْن َمل ْ َشم ًَْيتََٓمِ ْع
َ
َوم َ٘م ِ
٤مقمدًً اَ ،وم ْ٢م ِن َمل َشم ًَْتََٓمِ ْع َوم َٕم َغم َضمٜمْ ٍ
ْ٥مش  ،وزاد اًمٌخ٤مريَ « :وم٢مِ ْن َمل ْ َشم ًَْتََٓمِ ْع َوم ُٛم ًْتَ ْٚم ِ٘مٞمً٤مش  ،هذه اعمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ُمً٤مئؾ:
ْ
( )796

( )797

( )798

اعمً٠مًم٦م إومم :أن اعمريض يً٘مط قمٜمف اًم٘مٞم٤مم ،وًمٙمـ َُمـ هق اعمريض؟ اعمريض هق َُمـ يم٤من ىمٞم٤مُميف ذم صيالشمف يزييد
ُمروف ،أو ي١مظمر ُسم ْر َءه ،أو يِمؼ قمٚمٞمف ُمِم٘م٦م سمٞمِّٜمََ٦م ،وم٘مد يٙمقن اًمِمخص اًم٘مٞم٤مم يِمؼ قمٚمٞمف ويتٕمٌف ،ومٝمٜم٤م جيقز ًميف أن يّميكم

( ) 796قمٛمران سمـ طمّملم سمـ قمٌٞمد سمـ ظمٚمػ ،أسمق ٟمجٞمد اخلزاقمل .اًم٘مدوة اإلُم٤مم ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .أؾمٚمؿ هق وأسمقه وأسمق
هريرة ؾمٜم٦م ؾمٌع .وًمف قمدة أطم٤مدي٨م .ووزم ىمْم٤مء اًمٌٍمة ،ويم٤من قمٛمر سمٕمثف إمم أهؾ اًمٌٍمة ًمٞمٗم٘مٝمٝمؿ ،ومٙم٤من احلًـ حيٚمػُ :م٤م ىمدم قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٍمة
ظمػم هلؿ ُمـ قمٛمران سمـ احلّملم .يم٤من جم٤مب اًمدقمقة ومل يِمٝمد اًمٗمتٜم٦م .شمقذم سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخًلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 521 :شمرع٦م
 ،)1868وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 269 /4شمرع٦م .)4448
ىم٤مقمدا صغم قمغم ضمٜم٥م (ُ )1117مـ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم -ريض اهلل قمٜمف.
( )797أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب إذا مل يٓمؼ ً
( ) 798أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب صالة اًم٘م٤مقمد (ُ )1116 ،1115مـ طمدي٨م قمٛمران سمٛمٕمٜم٤مه.
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ضم٤مًمً٤م قمٜمدُم٤م ضمي٤مءه اًمٌقاؾميػم ،
ىم٤مقمدً ا ،وقمٛمران -ريض اهلل قمٜمف -اؾمت٠مذن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم اًمّمالة
ً
ً
( )799

وهذا اًم٘مٞم٤مم إٟمام هق ُمـ سم٤مب اعمِم٘م٦م قمٚمٞمف ًمقضمقد إمل قمٚمٞمف -ريض اهلل قمٜمف.
ضم٤مًمً٤مً :م٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :ص ِّؾ َىم ِ٤مئ ًامَ ،وم٢مِ ْن
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن اعمرء إذا ؾم٘مط قمٜمف اًم٘مٞم٤مم ،وم٢مٟمف يّمكم
ً
َمل َشمًَتََٓمِع َوم َ٘م ِ
ضم٤مًمً٤م ،ىم٤مًمقا :جيقز ًمف أن جيٚمس قمغم أي هٞمئ٦م ؿم٤مء ،ومٞمجقز ًميف أن يّميكم ُمؽمسم ًٕمي٤م،
٤مقمدًً اش  ،وصٗم٦م اًم٘مٕمقد
ْ ْ ْ
ً
( )844

ً
ُمٗمؽمؿم٤م ُمثؾ هٞمئ٦م اعمّمكم ،وجيقز ًمف أن يّمكم ضم٤مصم ًٞم٤م قمغم يديف ،وجيقز ًمف أن يّمكم حمتٌ ًٞم٤م ،وجيقز ًمف أن
وجيقز ًمف أن يّمكم
يّمكم ُم٤م ادا اًمرضمٚملم ،ومٙمؾ هذا وارد قمـ اًمًٚم ػ واًمّمح٤مسم٦م ،واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ :أن اًمّمٗم٦م ىمد ؾم٘مٓم٧م ،ومٙمذا اهلٞمئ٦م ُمـ
سم٤مب أوممً ،مٙمـ إومْمؾ أن يّمكم اعمريض ُمؽمسم ًٕم٤مً :مثٌقت ذًمؽ قمـ همػم واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،وٓ يّمح رومٕمف ًمٚمٜمٌيل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
وأُم٤م ذم طم٤مل اًمًجقد ،واجلٚمً٦م سملم اًمًجدشملم ،واجلٚمقس ًمٚمتِمٝمد وم٤مٕومْمؾ أن جيٚمس قمغم هٞمئ٦م اعمٗميؽمش ،اًمتيل
ضم٤مًمً٤م.
هل ىمريٌ٦م ُمـ هٞمئ٦م اجلٚمً٦م سملم اًمًجدشملم ،أو اًمتِمٝمد إول ،هذا ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمالة
ً
وىمقًمف –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :وم٢مِ ْن َمل َشم ًَْتََٓمِ ْع َوم َٕم َغم َضمٜمْ ٍ
ضم٤مًمًي٤م ومٕميغم ضمٜمي٥م ،وهٜمي٤م
ْ٥مش ،أي :إن مل شمًتٓمع اًمّمالة
ً
ْ

اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :قم َغم َضمٜمْ ٍ
ْ٥مش ،ومٞمدًمٜم٤م ذًمؽ قمغم أن اًمّمالة قمغم ضمٜم٥م هل٤م أرسمع هٞمئ٤مت:

اهلٞمئ٦م إومم :وهل أومْمؾ اهلٞمئ٤مت ذم اًمّمالة قمغم ضمٜم٥م ،عمـ مل يًتٓمع اجلٚمقس ،وم٢مٟمف يّميكم قميغم ضمٜمٌيف إيٛميـ،
ُمتج ًٝم٤م سمقضمٝمف إمم اًم٘مٌٚم٦مٟٕ :مف ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ذم طمدي٨م ضم٤مسمرَ « :قم َغم َضمٜمٌِْْ َؽ إَ ْي َٛم ِـش .
( )841

اهلٞمئ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن يّمكم قمغم ضمٜمٌف إينُ ،متج ًٝم٤م إمم اًم٘مٌٚم٦م ،واًمتٗم٤موؾ سملم اًمدرضم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م إٟمام هيق شمٗم٤مويؾ
اؾمتحٌ٤مب ،وًمٞمس شمٗم٤موؾ وضمقب ،ومٞمجقز ًمؽ قمغم اًمٞمٛملم ،وجيقز ًمؽ قمغم اًمٞمً٤مر ،طمً٥م ُم٤م شمٞمن ًمؽ ،وإومْمؾ قمغم
اًمٞمٛملم.

( )799ؾمٌؼ خترجيف.
( )844ؾمٌؼ خترجيف.
( )841وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ( ،)42/2اًمٌٞمٝم٘مل (ُ ) 3493مـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمف ،ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم (:)525-524/3
وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤محلدي٨م وٕمٞمػٓ :ؿمتامل إؾمٜم٤مده قمغم وٕمٗم٤مء وجم٤مهٞمؾ.
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يًػما ،ومٞمٙمقن يم٠من وضمٝمف إمم
اهلٞمئ٦م اًمث٤مًمث٦م :أن يّمكم ُمًتٚم٘م ًٞم٤م قمغم فمٝمره ،وىمد ضمٕمؾ رضمٚمٞمف ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م ،ويرومع فمٝمره ً
اًم٘مٌٚم٦م سمقؾم٤مدة وٟمحقه٤م ،ودًمٞمؾ هذه اًمّمٗم٦م ُم٤م ضم٤مء ذم رواي٦م اًمٜمً٤مئلَ « :وم٢مِ ْن َمل ْ َشم ًَْ َتَٓمِ ْع َوم ُٛم ًْ َت ْٚم ِ٘م ًٞم٤مش وي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء :إٟمف
ٓ يّم٤مر إمم هذه اهلٞمئ٦م إٓ قمٜمد اًمٕمجز ،وقمدم اًم٘مدرة قمغم اًمّمالة قمغم اجلٜم٥مٕ :ن رواي٦مَ « :ص ِّؾ َقم َغم َضمٜمْ ٌِْ َؽش أصيح
( )842

( )843

ُمـ رواي٦مَ « :وم ُٛم ًْتَ ْٚم ِ٘مٞمً٤مش.

اهلٞمئ٦م اًمراسمٕم٦م :أن يّمكم قمغم فمٝمره ،ورضماله إمم اًم٘مٌٚم٦مُ ،مـ همػم أن جيٕمؾ ؿمٞمئً٤م ،وم٢من مل يًتٓمع اًمتقضمف إمم اًم٘مٌٚم٦م ،وم٢مٟمف
يّمكم ُمًتٚم٘م ًٞم٤م قمغم أي ضمٝم٦م ؿم٤مء.
ُققم ِف وؾمج ِ
قُمئ ًمِر ُيم ِ
ِ
قد ِه سمِ َر ْأ ِؾم ِف َُم٤م َأ ُْم َٙمٜمَ ُف).
َ ُ ُ
ي٘مقل اًمِمٞم َ :
(و ُي ُ ُ
ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مإلُم٤مء سم٤مًمريمقع واًمًجقد ومٞمف ُمً٤مئؾ:
قم٤مضمزا قمٜمٝمام ،أو ومٞمٝمام ُمِمي٘م٦م قمٚمٞميف:
اعمً٤مًم٦م إومم :أٟمف ٓ جيقز ًمٚمٛمريض أن ي١مُمئ سم٤مًمريمقع واًمًجقد إٓ إذا يم٤من
ً
قم٤مضمزا قمـ اًمًجقد ،يمٛمـ سمف أمل ذم ىمدُمٞمف ُمثالًً ،ومٜم٘ميقل :جيي٥م
قم٤مضمزا قمـ اًم٘مٞم٤مم وم٘مط ،وًمٞمس
ٕن سمٕمض اعمرى يٙمقن
ً
ً
قمٚمٞمؽ اًمريمقع ،وجي٥م قمٚمٞمؽ اًمًجقد إن اؾمتٓمٕمتٝمام ،أو مل يٙمـ ومٞمٝمام ُمِم٘م٦م قمٚمٞمؽ.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أٟمف ي١مُمئ ًمٚمريمقع واًمًجقد ،وهذا ضم٤مء ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل

( )844

وهمػمه  ،واًمٜمٌل -صغم
( )845

ضم٤مًمً٤م قمغم رطمٚمف -ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر ذم اًمًٗمر  -يم٤من يقُمئ سمريمققمف وؾميجقدهَ :مي٤م
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمٜمدُم٤م صغم
ً
( )846

( )842ؾمٌؼ خترجيف.
( )843ؾمٌؼ خترجيف.
( ) 844اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م ؿمٞم ظمراؾم٤من أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اخلنوضمردي ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ .وًمد ؾمٜم٦م أرسمع وصمامٟملم
صمالث ُمئ٦م ذم ؿمٕمٌ٤من وُم٤مت ذم قم٤مذ ع٤مدى إومم ؾمٜم٦م صمامن ومخًلم وأرسمع ُمئ٦م سمٜمٞمً٤مسمقر ،وٟم٘مؾ ذم شم٤مسمقت إمم سمٞمٝمؼ ُمًػمة يقُملمُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف:
"اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" ،و"اخلالومٞم٤مت" .اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 163/18شمرع٦م  ،)86ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ (ص.)87
( )845صحٞمح :أظمرضمف اًمٌزار ذم ُمًٜمده ( - 568يمِمػ) ،اًمٌٞمٝم٘مل ( ،)3824 ،3819وذم اًمّمٖمرى ( ،)588،589ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمدراي٦م
( :)269رواشمف صم٘م٤مت ،واٟمٔمر مت٤مم اعمٜم٦م (.)314/1
(ُ )846متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمقشمر ذم اًمًٗمر (ُ ، ) 1444مًٚمؿ ،يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب ضمقاز صالة
اًمٜم٤مومٚم٦م قمغم اًمداسم٦م ذم اًمًٗمر (ُ )744مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام ،-واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري.
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يدل قمغم أن اًمريمقع واًمًجقد ًمٚمٛمريض طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمريمقع واًمًجقد ًمٚمٛمً٤مومرً ،مٙمـ اإليامء ًمٚمريمقع خي٤مًمػ اإلييامء
ًمٚمًجقد ُمـ وضمٝملم:
اًمقضمف إول :اًمًٜم٦م أن يٙمقن اإليامء سم٤مًمريمقع وأٟم٧م ُمؽمسمعً :مثٌقت قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،وأُم٤م
ً
ُمٗمؽمؿم٤م.
إيامئؽ ًمٚمًجقد وم٤مًمًٜم٦م -وًمٞمس واضم ًٌ٤م -أن يٙمقن
اًمقضمف اًمث٤مين :أن يٙمقن اإليامء ًمٚمًجقد أيمثر ُمـ اإليامء ًمٚمريمقع :عم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمٜميدُم٤م
صغم قمغم راطمٚم٦م ،وم٢مٟمف أوُم٠م ًمريمققمف وؾمجقده  ،ويم٤من إيامؤه ًمًجقده أيمثر ُمـ إيامئف ًمريمققمف ،وروي ذًمؽ ُمـ طمدي٨م
( )847

ضم٤مسمر ذم صالة اعمريض قمٜمد اًمٌٞمٝم٘ملَ :م٤م يدل قمغم أن اًمًٜم٦م أن يٙمقن اإليامء ًمٚمًجقد أيمثر ُمـ اإليامء ًمٚمريمقع.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :وهل ُمً٠مًم٦مَُ :مـ مل يًتٓمٞمع اًمّمالة قمغم ضمٜم٥م ،وم٘م٤مًمقا :إٟمف يقُمئ ٤م إيام ًء ،يمٛمـ يٙمقن ُمًتٚم٘م ًٞم٤م قمغم
فمٝمره ،واعمًتٚم٘مل قمغم فمٝمره ًمٞمس وضمٝمف ًمٚم٘مٌٚم٦م ،ومٝمذا يقُمئ إيامء إُم٤م سمرأؾمف أو سمجذقمفٟٕ :مف ًمٞمس ُمًت٘مٌالً اًم٘مٌٚم٦م ،وم٢من مل
يًتٓمٞمع اإليامء سمرأؾمف وم٢مٟمف يقُم٠م سمٓمرومف -أي سمٕمٞمٜمٞمف -وم٢من قمجز قمـ اإليامء سمٕمٞمٜمٞمف ،وم٢مٟمف يًتحي اًمّمالة سم٘مٚمٌف وم٘مط ،وأُم٤م
اإليامء سم٤مإلصٌع ومٝمذا ًمٞمس ًمف أصؾ ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وىم٤مل اًمِمٞم شم٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦مُ :مـ قمجز قمـ اإليامء وم٢من اًمّمالة شمًي٘مط
قمٜمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦مً ،مٙمـ ىمقل اجلامهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م أٟمف جي٥م قمٚمٞمف أن يًتحي ٟمٞم٦م اًمّمالة ذم ىمٚمٌف.
ض َقم َغم ر ِ
(و َشم َِّم ُّح َصال ُة َوم ْر ٍ
اطم َٚم ٍ٦م َو ِاىم َٗم ٍ٦م َأ ْو َؾم ِ٤مئ َر ٍةَ :ظم ِْم َٞم َ٦م َشم َ٠م ٍّذ سمِ َق ْطم ٍؾ َو َُم َٓم ٍر).
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ :
َ
حلدي٨م يٕمغم سمـ أُمٞم٦م  ،ورواه اًمؽمُمذي ،وىم٤مل :اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ
( )848

( )849

ومٞمجقز ًمٚمِمخص أن يّميكم قميغم

راطمٚم٦م ،وُمثؾ اًمراطمٚم٦م اًمٓم٤مئرة ،وُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م ىم٤مًمقا :اًمّمالة قمغم ُم٤م ٓ يًت٘مر -يم٤مٕرضمقطم٦م واًمداسم٦م ٓ -شمّمح:

( )847ؾمٌؼ خترجيف.
( ) 848يٕمغم سمـ أُمٞم٦م سمـ أيب قمٌٞمدة سمـ مه٤مم سم ـ احل٤مرث اًمتٛمٞمٛمل احلٜمٔمكم طمٚمٞمػ ىمريش ،وهق اًمذي ي٘م٤مل ًمف :يٕمغم سمـ ُمٜمٞم٦م -سمْمؿ اعمٞمؿ وؾمٙمقن
اًمٜمقن -وهل أُمف ،وىمٞمؾ :هل أم أسمٞمف ،وهل ُمٜمٞم٦م سمٜم٧م احل٤مرث سمـ ضم٤مسمر .يمٜمٞمتف أسمق ظمٚمػ ،وي٘م٤مل :أسمق ظم٤مًمد وي٘م٤مل :أسمق صٗمقان .اؾمتٕمٛمٚمف أسمق سمٙمر
قمغم سمالد طمٚمقان ذم اًمردة ،صمؿ قمٛمؾ ًمٕمٛمر قمغم سمٕمض اًمٞمٛمـ ،صمؿ اؾمتٕمٛمٚمف قمثامن قمغم صٜمٕم٤مء .ويم٤من ؾمخٞم٤م ضمقاد ُمٕمرووم٤م سم٤مًمٙمرم .ىمتؾ ؾمٜم٦م صمامن
وصمالصملم سمّمٗملم ُمع قمكم ،سمٕمد أن ؿمٝمد اجلٛمؾ ُمع قم٤مئِم٦م ،ويم٤من هق ص٤مطم٥م اجلٛمؾ ،صمؿ أقمٓم٤مه قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص:
 765شمرع٦م  ،)2778واإلص٤مسم٦م ( 685 /6شمرع٦م .)9365
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ٕهن٤م ٓ شمًت٘مر ،وًمٙمـ صمٌ٧م ذم اًمٜم٘مؾ أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صغم قمغم اًمراطمٚم٦م ،وطمتك اًمٗمريْم٦م جيقز صالهت٤م
قمغم اًمراطمٚم٦م ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م ؾمٞم٤مرة يم٤مٕشمقسمٞمس وٟمحقه ،وإن يم٤من يًتٓمٞمع اًمقىمقف قمٚمٞمٝمي٤م وىميػ ،وإن مل يًيتٓمع ؾمي٘مط
ًمٚمٕمجز قمٜمف.
٤مقمٞم َ٦م َظم٤مص ً٦م ،و ًَمف ا ًْم ِٗم ْٓمر ِذم رُمْم٤م َن ،وإِ ِن ا ْئتَؿ سمِٛمـ ي ْٚمزُمف آ ْئْتِامم َأشمَؿ ،و ًَميق َأ َىمي٤مم ًمِ َ٘مْم ِ
ِ
ِ
ي٤مء
َ َ
ُ َ َ َ
َ ُ َ َّ َ ْ
َ َّ َ ْ َ َ ُ ُ
َ
َّ َ ُ
اًمر َسم َّ
ىم٤ملَ :
ٍم ُّ
(واعمُ ًَ٤موم ُر َي ْ٘م ُ ُ
٤مضم ٍ٦م سمِال ٟمِ َّٞم ِ٦م إِ َىم٤م َُم ٍ٦م).
َطم َ
ِ
ِ
٤مص ً٦مَ ،و ًَم ُف ا ًْم ِٗم ْٓم ُر ِذم َر َُم َْم٤م َنَ ،وإِ ِن ا ْئتَ َّؿ سمِ َٛم ْـ َي ْٚم َز ُُم ُف
اًمر َسم٤مقمٞمَّ َ٦م َظم َّ
سمدأ اًمِمٞم ذم ذيمر أطمٙم٤مم اًمًٗمر ،وم٘م٤مل َ
ٍم ُّ
(واعمُ ًَ٤موم ُر َي ْ٘م ُ ُ
ِ
ِ
ِ
٤مضم ٍ٦م سمِال ٟمِٞمَّ ِ٦م إِ َىم٤م َُم ٍ٦م).
آ ْئْت َام ُم َأ َشم ََّؿَ ،و ًَم ْق َأ َىم٤م َم ًم َ٘م َْم٤مء َطم َ
ِ
ِ
ِ
ير ِذم َر َُم َْمي٤م َنَ ،وإِ ِن ا ْئْي َت ََّؿ سمِ َٛمي ْـ َي ْٚم َز ُُمي ُف
اًمر َسم٤مقم َّٞم َ٦م َظم َّ
اعمً٠مًم٦م إومم ذم ىمقل اًمِمٞم َ :
٤مصي ً٦مَ ،و ًَمي ُف ا ًْمٗم ْٓم ُ
ٍم ُّ
(واعمُ ًَ٤موم ُر َي ْ٘م ُ ُ

آ ْئْتِ َام ُم)

هذه اجلٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م ُمً٤مئؾ:
اعمً٠مًم٦م إومم :أن اًمرظمص ذم اًمًٗمر أٟمقاعُ ،مٜمٝم٤م :اجلٛمع ،وُمٜمٝم٤م :اًم٘مٍم ،وُمٜمٝم٤م :اعمًح قمغم اخلٗملم ،وُمٜمٝم٤م :اًمٗمٓمر
يمثػما ُمـ ُمً٤مئؾ اًمٌ٤مب ،واؾمتٞمْم٤مح هذه اًم٘م٤مقمدة شمقويح ًمٜمي٤م
ذم رُمْم٤من ..وهمػم ذًمؽ ،وهٜم٤م ىم٤مقمدة إذا قمرومٜم٤مه٤م قمرومٜم٤م ً
ضمٞمدً ا ،وهق أن اًمرظمص ذم اًمًٗمر ،قمغم صمالصم٦م أٟمقاع:
اًمٌ٤مب ً
اًمٜمقع إول :رظمص إومْمؾ ومٕمٚمٝم٤م.
اًمٜمقع اًمث٤مين :رظمص إومْمؾ قمدم ومٕمٚمٝم٤م ،ومٞمجقز ومٕمٚمٝم٤مً ،مٙمـ إومْمؾ قمدم اًمٗمٕمؾ.
اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م :اًمرظمص اًمذي يًتقي ومٞمٝم٤م إُمران :ومٞمجقز اًمٗمٕمؾ ،وجيقز اًمؽمكُ ،مـ همػم شمٗمْمٞمؾ ٕطميدمه٤م قميغم
أظمر.

( )849وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب أسمقاب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة قمغم اًمداسم٦م ذم اًمٓملم واعمٓمر ( ،)411ىم٤مل اًمؽمُمذي :همري٥م ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم
وٕمٞمػ اًمؽمُمذي :وٕمٞمػ.
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وٟمذيمر سمٕمض اًمرظمص وٟم٘مًٛمٝم٤م ،صمؿ ٟمٕمقد ًمٙمالم اًمِمٞم :
اًمرظمّم٦م إوممُ :مً٠مًم٦م اًم٘مٍم ذم اًمًٗمر ،وهق ؾمٜم٦م إومْمؾ ومٕمٚمٝم٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ومتٙميقن ُميـ اًمٜميقع إول ،وم٤مٕومْميؾ
ومٕمٚمٝم٤م ُمٓمٚم ً٘م٤مٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -م٤م صغم صالة ىمط ذم ؾمٗمر إٓ ىمٍمه٤م.
اًمرظمّم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :وهل اجلٛمع ،وًمف طم٤مًمت٤من:
احل٤مًم٦م إومم :أن يٙمقن اجلٛمع طم٤مًم٦م اؿمتداد اًمًيٗمر ،أي :طمي٤مل اًمٓمرييؼ سميلم اعميديٜمتلم ،ومٝمٜمي٤م اًمًيٜم٦م اجلٛميع سميلم
اًمّمالشملم.
ُم٘مٞمام أرسمٕم٦م أي٤مم وم٠مىمؾ ،واعم٘مٞمؿ أرسمٕم٦م أي٤مم وم٠مىمؾ ُمٚمحؼ سم٤معمً٤مومر ،وم٤مًمًٜم٦م ًمف شمرك اجلٛميع،
احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن يٙمقن اعمرء ً
ومٞمجقز ًمف اجلٛمع ًمٙمـ اًمًٜم٦م شمريمف ،وم٤مًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمٜمدُم٤م أىم٤مم سمٕمض إي٤مم ىمٍم ومل جيٛمع ،ومدل قمغم أن
إومْمؾ ًمٚمٛم٘مٞمؿ اًم٘مٍم دون اجلٛمعُ ،مـ سم٤مب إومْمٚمٞم٦م ،وؿمٞم اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ي٘مقل ٓ :جيقز اجلٛمع.
( )810

اًمرظمّم٦م اًمث٤مًمث٦م :اعمًح قمغم اخلٗملم ،وهق َم٤م يًتقي ومٞمف إُمران ،سمحً٥م طم٤مل اًمِمخص.
اًمرظمّم٦م اًمراسمٕم٦م :اًمٗمٓمر ذم رُمْم٤من ،وهق َم٤م يًتقي ومٞمف إُمرانٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملًَ « :م ِيٞم َس
ِ
ِ
اًمً َٗم ِرشً ،مٞمس ُمٕمٜم٤مه أن إومْميؾ
ؼم ِّ
ؼم ِّ
اًمّم َٞم٤م ُم ِذم َّ
اًمً َٗم ِرش وىمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿًَ « :م ِٞم َس ُم َـ ا ًْم ِ ِّ
اًمّم َٞم٤م ُم ِذم َّ
ُم َـ ا ًْم ِ ِّ
( )811

اإلومٓم٤مر ذم رُمْم٤من ،وًمٙمـ ُمٕمٜم٤مهً :مٞمس اًمّمٞم٤مم هق إومْمؾ ،أيً :مٞمس ومٕمؾ هذه اًمرظمّم٦م هق إومْميؾ ،ومل ي٘ميؾ :إن
شمرك هذه اًمرظمّم٦م هق إومْمؾ ،واٟمتٌف ًمٚمٗمرق سملم اًمٚمٗمٔملم.

احلراين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل،
( )814شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل ،وٟمٍم
سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر
اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرع٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 14 /7شمرع٦م .)619
ُ 811متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -عمـ فمٚمؾ قمٚمٞمف ،واؿمتد احلرً« :مٞمس ُمـ اًمؼم اًمّمقم ذم
اًمًٗمرش (ُ ،)1946مًٚمؿ ،يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب ضمقاز اًمّمقم واًمٗمٓمر ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ًمٚمٛمً٤مومر (ُ )1115مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل -ريض
اهلل قمٜمف.-

آداب المشي إلى الصالة
ويدل قمغم أن اًمٗمٓمر ذم رُمْم٤من َم٤م يًتقي ومٞمف إُمرانُ ،م٤م صمٌ٧م ُمـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف ىم٤ملً :م٘مد
 ،وم٤مًمٜمٌل -صيغم اهلل

رأيتٜم٤م ،وُم٤م ُمٜم٤م ص٤مئؿ -أي ذم اًمًٗمر -إٓ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وقمٌد اهلل سمـ رواطم٦م

( )813 ()812

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إٟمام يٗمٕمؾ إومْمؾ وإشمؿ ،وعم٤م رأى اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أسم٤م إهائٞميؾ
ِ
ِ
اًمً َٗم ِرش .
ؼم ِّ
اًمّمٞمَ٤م ُم ِذم َّ
َوم ْٚمٞمُ ْٗمٓم ْرَ :وم٢مِ َّٟم ُف ًَمٞمْ َس ُم َـ ا ًْم ِ ِّ

( )814

يرو ُه
صي٤مئام ىمي٤ملُُ « :م ُ
ً

( )815

ِ
ِ ِ
٤مص ً٦م)ً :مٗمٕمؾ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ -وحلدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض
اًمر َسم٤مقم َّٞم َ٦م َظم َّ
ٍم ُّ
ىمقل اًمِمٞم َ ( :واعمُْ ًَ٤موم ُر َي ْ٘م ُ
ِ
ِ
اًمًي َٗم ِرش،
ؼم ِّ
اًمّمي َٞم٤م ُم ِذم َّ
اهلل قمٜمٝم٤م ،وىمقًمفَ ( :و ًَم ُف ا ًْمٗم ْٓم ُر ِذم َر َُم َْم٤م َن)ٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملًَ « :م ْٞم َس ُم َـ ا ًْم ِ ِّ
وأُمر سمٕمض أصح٤مسمف أن يٗمٓمر.
ِ
ْتؿ سمِ َٛم ْـ َي ْٚم َز ُُم ُف اإلْ ِمت َ٤م ُم َأ َشم ََّؿ) ،أي :اعمً٤مومر إذا صغم ذم ُمًجد ُمع طم٤مضيـ ،وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞميف أن ييتؿ:
وىمقًمفَ ( :وإِن ا ْئ َّ
حلدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ذم صحٞمح ُمًٚمؿ عم٤م ؾمئؾ قمـ اعمً٤مومر يّمكم ظمٚمػ اعم٘مٞمؿ ،وم٘م٤مل :يتؿ :هل اًمًٜم٦م .
( )816

ِ
ِ
٤مء طم ٍ ِ ِ ِ ٍ
ِ
ٍم َأ َسمدًً ا).
ىم٤ملَ ( :و ًَم ْق َأ َىم٤م َم ًم َ٘م َْم َ َ
٤مضم٦م سمِالَ ٟمٞمَّ٦م إ َىم٤م َُم٦مَ ،وَٓ َي ْٕم َٚمؿ َُمتََك َشمٜمْ َ٘م َأ ْو َطمٌَ ًَ ُف َُم َٓم ٌر َأ ْو َُم َر ٌض َىم َ َ
هذه اعمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م صقرشم٤من ،وه٤مشم٤من اًمّمقرشم٤من أحل٘مٝمام اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤معمً٤مومر ،ومه٤م:

( ) 812قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ قمٛمرو سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ ُم٤مًمؽ إهمر سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ يمٕم٥م سمـ اخلزرج سمـ احل٤مرث سمـ
اخلزرج إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمِم٤مقمر اعمِمٝمقرُ .يٙمٜمك أسم٤م حمٛم د ،وي٘م٤مل :يمٜمٞمتف أسمق رواطم٦م ،وي٘م٤مل :أسمق قمٛمرو .وأُمف يمٌِم٦م سمٜم٧م واىمد سمـ قمٛمرو سمـ
اإلـمٜم٤مسم٦م ظمزرضمٞم٦م أيْم٤م .وًمٞمس ًمف قم٘م٥م .اؾمتِمٝمد سمٛم١مشم٦م .اٟمٔمر :أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 134 /3شمرع٦م  ،)2941واإلص٤مسم٦م ( 82 /4شمرع٦م .)4679
أي٤مُم٤م ُمـ رُمْم٤من صمؿ ؾم٤مومر ( ،) 1945وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب اخلٞمػم ذم اًمّمقم
ُ 813متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب إذا ص٤مم ً
واًمٗمٓمر ذم اًمًٗمر (ُ )1122مـ طمدي٨م أيب اًمدرداء -ريض اهلل قمٜمف.-
( ) 814اًمّمح٤ميب أسمق إهائٞمؾ .ىمٞمؾ :اؾمٛمف ىمِمػم ،وىمٞمؾ :ىمٞمس ،وىمِمػم هق اًمّمقاب ،وهق اًمذي ٟمذر أن حي٩م ص٤مئام .وٓ يٕمرف إٓ ُمـ هذا اًمقضمف.
اٟمٔمر :أؾمد اًمٖم٤مسم٦م (11 /5شمرع٦م  ،)5673واإلص٤مسم٦م ( 442 /5شمرع٦م .)7115
( )815ؾمٌؼ خترجيف.
( ) 816أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ( )688سمٜمحقه.

آداب المشي إلى الصالة
اًمّمقرة إومم :أن يٛمٙم٨م اعمرء ذم سمٚمد همػم سمٚمده اًمتل هق ُمًتقـمـ ومٞمٝم٤م أرسمٕم٦م أي٤مم وم٠مىمؾ ،ومٗمل هذه احل٤مًم٦م يٙمقن ًمف
طمٙمؿ اعمً٤مومر :ومٞمًتح٥م ًمف ىمٍم اًمّمالة وعٕمٝم٤م ،وإومْمؾ قمدم اًمٗمٕمؾ ،واظمتٞم٤مر ؿمٞم اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أٟمف ٓ جييقز
اجلٛمع ،وًمٙمـ ُم٤م و٤مسمط أرسمٕم٦م أي٤مم؟
ومٛميـ
احل٤مًم٦م إومم :ىم٤مًمقاُ :م٤م أٟمٞمط سم٤مٕي٤مم وم٤مًمٕمؼمة ومٞمف سم٤مًمّمٚمقات :ومٚمذًمؽ ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمالء اًمديـ اعميرداوي َ :
( )817

ومرو٤م وم٠مىمؾ ضم٤مز ًمف اًم٘مٍم واجلٛمع ،إذن اًمٕمؼمة سمٕمدد اًمٗمرائض.
أىم٤مم ذم سمٚمد قمنميـ ً
سمٚمدً ا ،وٓ يٕمٚمؿ ُمتك ؾمتٜم٘م
احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مَُ :مـ دظمؾ ً

ٟمٞم٦م ٍ
طم٤مضمتف سمال ِ
إىم٤مُم٦م ،مل ِ
يٜمق أٟمف ي٘مٞمؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمديٛمقُم٦م ،ومٗمل

هذه احل٤مًم٦م جيقز ًمف ىمٍم اًمّمالة ،وجيقز اجلٛمعً ،مٙمـ إومم شمريمف :حلدي٨م اسمـ قمٛمر أٟمف أىم٤مم ذم أذرسمٞمج٤من صمالصم٦م أؿميٝمر
طمتك ذاسم٧م اجلٚمٞمد  ،واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -عم٤م ذه٥م إمم شمٌقكُ ،مٙم٨م سمْمع قمنمة ًمٞمٚم٦م ي٘مٍم اًمّمالة  ،وم٢مٟمف
( )819

( )818

يم٤من ذم طمرب ،وٓ يدري ُمتك يرضمع -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،ومام دام إُمر ًمً٧م ُمًتٞم٘مٜمًً٤م أٟمؽ ؾمتٛمٙم٨م أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م
أي٤مم ،وم٢من ًمؽ طمٙمؿ َُمـ ٓ يٕمرف :يمؿ ؾمٞمٛمٙم٨م؟
ضمدا ا ،إذ اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م فمٜمل ،وُمـ أصح إدًم٦م قمغم إرسمٕم٦م أيي٤مم
وُمً٠مًم٦م َتديد إي٤مم إرسمٕم٦م ُمـ اعمً٤مئؾ اعمِمٙمٚم٦م ا
أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مٙم٨م ذم ُمٙم٦م أرسمٕم٦م أي٤مم ي٘مٍم اًمّمالة َ ،م٤م يدل قمغم أن ُم٤م زاد قمٚمٞمٝم٤م ٓ شم٘مٍم ومٞمٝم٤م
( )824

اًمّمالةٕ :ن إصؾ أن اعم٘مٞمؿ ُمٚمحؼ سم٤معمًتقـمـ ،وًمٙمـ أضمٞمزت هذه إرسمٕم٦م إي٤مم ًمٚمدًمٞمؾ.

( ) 817ؿمٞم اعمذه٥م ذم قمٍمه ،وُمٜم٘محف ،وضم٤مُمع اًمرواي٤مت ومٞمف ،قمالء اًمديـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمقد اعمرداوي صمؿ اًمّم٤محلل
احلٜمٌكمُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اإلٟمّم٤مف" .شمقذم ؾمٜم٦م مخس وصمامٟملم وصمامن ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؿمذرات اًمذه٥م ( )514 /9ط :دار اسمـ يمثػم ،واًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م
قمغم ضائح احلٜم٤مسمٚم٦م ( 739 /2شمرع٦م  ) 449ت :د/قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٕمثٞمٛملم ،واًمِمٞم  /سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد.
( )818أظمرضمف قمٌد اًمرازق ذم اعمّمٜمػ ( ،)4339اًمٓمؼمي ذم هتذي٥م أصم٤مر ( ،)441اًمٌٞمٝم٘مل (.)5263
( )819صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 14139أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب إذا أىم٤مم سم٠مرض اًمٕمدو ي٘مٍم (ُ )1235مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد
اهلل -ريض اهلل قمٜمف ،-وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :إؾمٜم٤مده صحٞمح.
(ُ ) 824متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب شم٘مص اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمت٘مّمػم ويمؿ طمتك ي٘مٍم (ُ ،)1481مًٚمؿ ذم صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م
سم٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م (ُ )694مـ طمدي٨م أٟمس.

آداب المشي إلى الصالة
ويم٤من اًمِمٞم قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز ي٘مقل :إن هذه اعمً٠مًم٦م دًمٞمٚمٝم٤م ُمِمٙمؾ ،وًمٙمـ جي٥م اًمّميػمورة إمم ىميقل اًمٗم٘مٝمي٤مء ذم
هذه اعمً٠مًم٦مٟٕ :مف إـمالق اًم٘مقل ومٞمٝم٤م ٓ يًتٓمٞمع َت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط ومٞمف يمؾ ؿمخص ،ويِمؼ قمغم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس إـمالق اًم٘مقل
يمثػماً :مْمٌط اعمً٠مًم٦م ًمٚمٜم٤مس ،وظم٤مصي٦م أن اجلٛمٝميقر
ذم هذه اعمً٠مًم٦مً :مذًمؽ يم٤من اًمِمٞم يرضمع إمم هذا اًم٘مقل ويٗمتل ومٞمف ً
قمغم أهن٤م أرسمٕم٦م أي٤مم.
واًمٗمرق سملم احلٜم٤مسمٚم٦م واحلٜمٗمٞم٦م صالة واطمدة ،وم٤محلٜمٗمٞم٦م ي٘مقًمقن :أىمؾ ُمـ أرسمٕم٦م أي٤مم ،واحلٜم٤مسمٚم٦م ي٘مقًميقن :أرسمٕمي٦م أيي٤مم
وم٠مىمؾ ،واًمٗمرق صالة ،وإىم٤مُم٦م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم شمٌقك حمٛمقًم٦م قمغم أٟمف ٓ يدري ُمتك يرضمع -قمٚمٞمف اًمّمالة
اًمتقؾميع ذم هيذه
واًمًالمٟٕ :مف ذم طمرب ،واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -همػم ُم٘مٞمؿ ذم سمٚمد ،وإٟمام ُم٘مٞمؿ ذم سمٞميداء ،أُمي٤م
َّ
اعمً٠مًم٦م وم٢مٟمف يٚمزم قمٚمٞمف ًمقازم يمثػمة همػم صحٞمح٦مً ،مٞمس هذا ُم٘م٤مم سمٞم٤مهن٤م.
ِ ِ
ِ
لم اًم ُّٔمٝمري ِـ ،وسم َ ِ
يؾ ِذم َطم ِ
امه٤م ًمِ ْٚم ُٛم ًَي٤مومِ ِرَ ،و َشم َْر ُيمُي ُف َأ ْوم َْم ُ
ي٤مل
اجل ْٛم ُع َسم ْ َ
جي ُ
لم ا ًْمٕم َِم٤م َء ْي ِـ ِذم َو ْىم٧م َأ َطميد َ
َْ ْ ََْ
قز ْ َ
ي٘مقل اًمِمٞم َ ( :و َ ُ
ِ ِ
ع َٕم ْل َقم َر َوم َ٦م َو ُُم ْز َدًمِ َٗم َ٦مَ ،وعمَِ ِر ٍ
ؽم ِيم ِف َُم َِم َّ٘م ٌ٦م).
َػم َ ْ
يض َشم ْٚم َح ُ٘م ُف سمِ َ ْ
اإل َىم٤م َُم٦مَ ،هم ْ َ
ومٞمجقز عع اًمت٘مديؿ ،وجيقز عع اًمت٠مظمػم ،وٓ أومْمٚمٞم٦م ٕطمدمه٤م قمغم إظمرى ،وإٟمام اًمٕمؼمة سمام هق أين قمغم اعمً٤مومر،
وعمريض شمٚمح ُ٘مف ِ
ٍ
سمؽميم ِف ُمِم َّ٘م ٌ٦م) ،أي :جيقز ًمٚمٛمريض اجلٛمع سملم
وىمقًمفَ ( :و َشم َْر ُيم ُف َأ ْوم َْم ُؾ) ،أي اجلٛمعٟٕ :مف ٟمًؽ ،وىمقًمف( :
ُ
اًمّمالشملمٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أضم٤مز ًمٚمٛمًتح٤مو٦م -يمام قمٜمد أهؾ اًمًٜمـ -أن دمٛمع سميلم اًمّميالشملم ،
( )821

وًمٞمس يمؾ ُمرض جيٛمع اًمّمالة ،إٟمام اعمريض اًمذي جيٛمع اًمّمالة هق اًمذي خيِمك أٟمف إن صغم اًمّمالة ذم وىمتٝمي٤م ،أٟميف ٓ
يدرك اًمّمالة اًمث٤مٟمٞم٦م :إُم٤م إلهمامء أو ٟمحقه ،ومٝمٜم٤م ٟم٘مقل :يّمكم اًمّمالشملم ذم وىم٧م إطمدامه٤م ،أو أن يّمكم اعمريض اًمّمالشملم
ع ًٕم٤م إن يم٤من يٕمٚمؿ أن ذم صالشمف اًمث٤مٟمٞم٦م ذم وىمتٝم٤م ُمِم٘م٦م قمٚمٞمف ،أو إذا يم٤من ذم شمٓمٝمره ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م ُمِم٘م٦مٕ :ن اًمٜمٌل -صيغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أذن ًمٚمٛمًتح٤مو٦م أن دمٛمع سملم اًمّمالشملمٕ :ن ذم شمٓمٝمػمه٤م صمق ٤م ًمٙمؾ صالة ُمِم٘م٦م.

( )821طمًـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 27475 ،27474أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُمـ ىم٤مل إذا أىمٌٚم٧م احلٞمْم٦م شمدع اًمّمالة (،)287
اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اعمًتح٤مو٦م أهن٤م دمٛمع سملم اًمّمالشملم ( ،) 128ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة
وؾمٜمٜمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٙمؼم إذا اسمتدئ٧م ُمًتح٤مو٦م أو يم٤من هل٤م أي٤مم طمٞمض ومٜمًٞمتٝم٤م (ُ )627مـ طمدي٨م محٜم٦م سمٜم٧م ضمحش ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم
صحٞمح أيب داود :إؾمٜم٤مده طمًـ.

آداب المشي إلى الصالة
أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اعمِم٘م٦م ٕضمؾ اًمتٓمٝمر أو اًمقوقء وم٢مٟمف ٓ جيٛمع هل٤م اًمّمالةٟٕ :مف إن مل يًتٓمع اًمقوقء سمٓمٝم٤مرة يم٤مُمٚم٦م -
اًمقوقء سم٤معم٤مء -وم٢مٟمف يتٓمٝمر سم٤مًمتٞمٛمؿ ،واًمٓمٝم٤مرة سم٤مًمتٞمٛمؿ واًمّميالة ذم اًمقىمي٧م ،أومم ُميـ اًمّميالة سم٤مًمقويقء ُميع عٕمٝمي٤م
ًمٜمٔمػمهت٤مٕ :ن إومم سم٤مإلع٤مع ضم٤مئزة ،أُم٤م عٕمٝم٤م ُمع ٟمٔمػمهت٤م ومٗمٞمف ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ.
اجلٛمع ًمِ ْٚمٛمًتََح َ ِ
ٍ
ع َع ُِم ْـ َهم ْ ِ
َيق ُع
ي٘مقل اًمِمٞم َّٟ َٕ( :م ُف َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ َ -
٤مو٦مَ ،و ُه َق َٟم ْ
َػم َظم ْقف َوَٓ َؾم َٗم ٍرَ ،و َصم ٌَ َ٧م ْ َ ْ ُ ُ ْ َ
َُم َر ٍ
ض).
اجلٛمع ًمِ ْٚمٛمًتََح َ ِ
ير ٍ
ض) ،وذًميؽ
٤مو٦مَ ،و ُه َق َٟم ْ
يمام صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس  ،وىمقًمفَ ( :و َصمٌَ َ٧م ْ َ ْ ُ ُ ْ َ
َيق ُع َُم َ
( )822

ًمٚمٛمِم٘م٦م ذم اًمٜمج٤مؾم٦م ،يمام حيٛمٚمف وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م -قمٚمٞمٝمؿ رمح٦م اهلل.
ِ
ِ
احل َ ِ ِ
ور ٍة َأ ْو ُؿم ْٖم ٍْؾ).
اطم َت ََّ٩م َأ ْ َ
ىم٤ملَ ( :و ْ
ض ُ
اجلٛم ُع ِذم ْ َ
اًمً َٗم ِرَ ،و َىم َ٤ملَ ْ :
محَدُُ سمِ َ٠م َّن اعمَْ َر َض َأ َؿمدُُّّ ُم َـ َّ
ي إ َذا َيمَ٤م َن ُم ْـ َ ُ
أي جيقز ،وهذه اعمً٠مًم٦م هل اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم اعمذه٥م ،وهذا ظمالف ُمِمٝمقر اعمذه٥م ،وهق أٟميف جييقز اجلٛميع سميلم
اًمّمالشملم ًمٚميورة واحل٤مضم٦م اعمٚمح٦م ،وهذا هق اظمتٞم٤مر ؿمٞم اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،وهل رواي٦م قمـ أمحد ،واظمت٤مره٤م اًمِمٞم
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،ومٞمجقز اجلٛمع سملم اًمّمالشملم ًمٚمح٤مضم٦م :حلدي٨م اسمـ قمٌ٤مس :عم٤م ؾمئؾ :عم٤مذا عع اًمٜمٌيل -صيغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ ىم٤مل :أراد أٓ حيرج أُمتف .
( )823

وم٠مي صقرة ومٞمٝم٤م طمرج قمغم اعمّمكم ،وم٢مٟمف جيقز ًمف أن جيٛمع سملم اًمّمالشملمُ ،مثؾ اًمٓمٌٞم٥م إذا أراد أن ييدظمؾ ذم همرومي٦م
اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ،وم٢من ظمروضمف ٕداء اًمّمالة ذم وىمتٝم٤م ُ-مثؾ صالة اعمٖمرب -ومٞمف طمرج قمٚمٞمف ،وظم٤مص٦م أن وىم٧م اعمٖمرب ىمّمػم،
نق ُمي٤م
ومٞمجقز ًمف ذم هذه احل٤مًم٦م اجلٛمع ًمقضمقد احلرج واعمِم٘م٦م قمٚمٞمف ،ويمذًمؽ احل٤مرس اًمذي خي٤مف إن شمرك ُمٙم٤مٟمف أن ُي ْ َ
حيرؾمفٟ ..محق ذًمؽ ،ومٞمجقز ًمف اجلٛمع سملم اًمّمالشملم ،وسمذًمؽ صدرت اًمٗمت٤موى ُمـ ُمِم٤مخيٜم٤م.
ىم٤مل( :صح ْ٧م صالَ ُة ا ْخلق ِ
ف).
َْ
َ
َ َّ

(ُ ) 822متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب شم٠مظمػم اًمٔمٝمر إمم اًمٕمٍم (ُ ،) 543مًٚمؿ ،يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب
اجلٛمع سملم اًمّمالشملم ذم احلي (.)745
( ) 823أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اجلٛمع سملم اًمّمالشملم ذم احلي (.)745

آداب المشي إلى الصالة
سمدأ ذم صالة اخلقف ،ومٜم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم أمحد أٟمف ىم٤مل :صح٧م صالة اخلقف قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -ميـ
ؾمت٦م أو ؾمٌٕم٦م أوضمف يمٚمٝم٤م ضم٤مئزة ،وأُم٤م طمدي٨م ؾمٝمؾ  :وم٠مٟم٤م أظمت٤مره ،وطمدي٨م ؾمٝمؾ صمٌ٧م ذم اًمّميحٞمحلم ،أن اًمٜمٌيل -
( )824

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -صغم ؿ اخلقف ريمٕمتلم ،ومّمغم َُمـ ظمٚمٗمف ريمٕم٦م ،صمؿ ىم٤مم وم٠مـم٤مل اًمقىميقف ،ومي٠ممتقا صيالهتؿ صميؿ
ذهٌقا ،وضم٤مء آظمرون ،وم ْ٠م َمت ّقا سم٤مًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ومٚمام ضمٚمس اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
ًمٚمتِمٝمد أـم٤مل ذم اًمتِمٝمد ،وىم٤مُمقا وم٠مشمقا سمريمٕمتٝمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م ،ومّمغم إوائؾ وإواظمر ُمع اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ-
اًمريمٕمتلم شم٤مُمتلم ،واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يّمكم ؿ  ،وهذه اظمت٤مره٤م أمحدٕ :هن٤م أصح إؾمٜم٤م ًدا وأؾمٝمؾ صقرة،
( )825

واًمّمقر إظمرى ومٞمٝم٤م سمٕمض آظمتالف ،وهذا ُمـ اظمتالف اًمتٜمقع ،ويمٚمٝم٤م ضم٤مئزة قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ِ
ِ
اًمر َىم٤م ُعَ :ـم ِ٤مئ َٗم ً٦م َص َّٗم ْ٧م َُم َٕم ُف َو َـم ِ٤مئ َٗم ً٦م ِو َضم٤م َه ا ًْم َٕمدُُ ِّو َوم َّم َّغم سمِ٤م ًَّمتِل َُم َٕم ُف َر ْيم َٕم ً٦م ُصم َّؿ َصم ٌَ َ٧م َىم ِ٤مئ ًام َو َأ َمت ُّيقا
ىم٤ملَ ( :وه َل َصالَ ُة َذات ِّ
ِ
ِ ِ
ي٧م
اًمر ْيم َٕم َ٦م ا ًَّمتِل َسم ِ٘مٞمَ ْ٧م ُِم ْـ َص َالشمِ ِف ُصم َّؿ َصمٌَ َ
ٍْم ُومقا َو َص ُّٗمقا ِو َضم٤م َه ا ًْم َٕمدُُ ِّو َو َضم٤م َء ْت اًم َّٓم٤مئ َٗم ُ٦م ْإُ ْظم َرى َوم َّم َّغم ِ ِ ْؿ َّ
َٕ ْٟم ُٗمً ِٝم ْؿ ُصم َّؿ ا ْٟم َ َ

َضم٤مًمِ ًً٤م َو َأ َمت ُّقا َِٕ ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ ُصم َّؿ َؾم َّٚم َؿ ِ ِ ْؿ).

ٍ
ىمقًمف( :يّمكم ِّ
ـم٤مئٗم٦م) ،رواه أمحد وأسمق داود واًمؽمُمذي واًمٜمً٤مئل
سمٙمؾ

( )826

هذه ًمٞمً٧م صالة اخلقف ،وإٟمام هل صالة

قم٤مدي٦م.
اًمًالَ َِح ومِٞم َٝم٤م).
٥م َ ْ
ىم٤ملَ ( :و ُي ًْتَ ََح ُّ
مح ُؾ ِّ

( ) 824ؾمٝمؾ سمـ أيب طمثٛم٦م سمـ ؾم٤مقمدة سمـ قم٤مُمر سمـ قمدي سمـ جمدقم٦م سمـ طم٤مرصم٦م سمـ احل٤مرث سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ إوس إٟمّم٤مري إود .اظمتٚمػ
ذم اؾمؿ أسمٞمف :وم٘مٞمؾ :قمٌد اهلل ،وىمٞمؾ :قم٤مُمر .وأُمف أم اًمرسمٞمع سمٜم٧م ؾم٤ممل سمـ قمدي سمـ جمدقم٦م .ىمٞمؾ :يم٤من ًمف قمٜمد ُمقت اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -
ؾمٌع ؾمٜملم أو صمامن ؾمٜملم ،وىمد طمدث قمٜمف سم٠مطم٤مدي٨مُ .م٤مت ذم أول ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 349 :شمرع٦م  ،)1452واإلص٤مسم٦م (/ 3
 195شمرع٦م .)3525
(ُ ) 825متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب همزوة ذات اًمرىم٤مع (ُ ،)4134،4131مًٚمؿ ،يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب
صالة اخلقف (.)842
( )826صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 15712-15714أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ ىم٤مل ي٘مقم صػ ُمع اإلُم٤مم وصػ وضم٤مه اًمٕمدو
ومٞمّمكم ( ،) 1539-1537اًمؽمُمذي :يمت٤مب أسمقاب اًمًٗمر ،سم٤مب صالة اخلقف ( ،) 565،566ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب
صالة اخلقف ( ،)1553 ،1536،1537ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

آداب المشي إلى الصالة
ظمروضم٤م ُمـ إصؾ ،وهق أن محؾ اًمًيالح ومٞمٝمي٤م طمريمي٦م يمثيػمة ختيرج
ًم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًْم َٞم ْ٠م ُظم ُذوا َأ ْؾم ِٚم َحتَ ُٝم ْؿ﴾ ،
ً
( )827

اًمّمالة قمـ ُمٕمٜم٤مه٤م.
ىم٤ملَ ( :و ًَم ْق ِىم َٞمؾ ُسم ُق ُضمقسمِ ِف ًَم َٙمَ٤م َن ًَم ُف َو ْضم ٌف).
َ٤مح َقم َٚمٞمْ ُٙم ُْؿ إِن َيمَ٤م َن سمِ ُٙم ُْؿ َأ ًذى ُِمـ َُّم َٓم ٍر َأ ْو ُيمُٜمتُُؿ َُّم ْر َى َأن َشم ََْم ُٕمقا َأ ْؾم ِٚم َحتَ ُٙم ُْؿ﴾ .
يم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وَٓ ُضمٜمَ َ
( )828

ِ ِ
ِ
ىم٤ملَ ( :وإِ َذا ْاؿمتََدََّّ ْ
َػم َُم ًْتَ ْ٘مٌِ ِٚمٞم َٝم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وم٢مِ ْن ِظم ْٗمتُ ُْؿ َوم ِر َضم٤مًٓ َأ ْو
اخلَ ْق ُ
ف َص ُّٚمقا ر َضم٤مًٓ َو ُر ْيم ٌَ٤م ًٟمً٤مَُ ،م ًْتَ ْ٘مٌِكم ا ًْم٘م ٌْ َٚم َ٦م َو َهم ْ َ
ِ
ِ
ِ
ع٤م َقم ٌ٦م إِ َذا َمل َشم ُٙم ِ
ُـ اعمُْتََ٤م َسم َٕم ُ٦م).
قز َ َ
دم ُ
اًمر ُيمُق ِعَِ ،وَٓ َ ُ
اًمً ُجق ُد َأ ْظم َٗم َض ُم َـ ُّ
ُر ْيم ٌَ٤م ًٟمً٤م﴾ ُ ،يقُمئُق َن إِ َيام ًء سمِ َ٘مدْْ ِر اًم َّٓم٤م َىم٦مَ ،و َي ُٙمُق ُن ُّ
ْ
( )829

أي :ؾم٘مٓم٧م اجلامقم٦م قمٜمٝمؿ ذم هذه احل٤مًم٦م ،ومٞمّمٚمقن رضم٤مًٓ -أي :وهؿ يٛمِمقن قمغم أرضمٚمٝمؿ -أو ريمٌ٤م ًٟمً٤م –أي :قمغم
ريم٤مئٌٝمؿً :م٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وم٢مِ ْن ِظم ْٗمتُ ُْؿ َوم ِر َضم٤مًٓ َأ ْو ُر ْيمٌَ٤م ًٟمً٤م﴾ .
( )834

ِ
ِ
ِ
ع٤م َقم ٌ٦م إِ َذا َمل َشم ُٙم ِ
ُـ اعمُْتََ٤م َسم َٕم ُ٦م) ،أي:
قز َ َ
دم ُ
اًمر ُيمُق ِعَِ ،وَٓ َ ُ
اًمً ُجق ُد َأ ْظم َٗم َض ُم َـ ُّ
وىمقًمفُ ( :يقُمئُق َن إِ َيام ًء سمِ َ٘مدْْ ِر اًم َّٓم٤م َىم٦مَ ،و َي ُٙمُق ُن ُّ
ْ
ٓ شمّمح صالة اجلامقم٦م إذا مل يت٤مسمع اعم٠مُمقم اإلُم٤مم ،وهذه شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ىمٌؾ ذًمؽ.
باب ص ِ
الة اجل ْم َعة
َ
وهل ومرض قملم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ سم٤مًمغ قم٤مىمؾ ذيمر طمر ُمًتقـمـ سمٌٜم٤مء يِمٛمٚمف اؾمؿ واطمد  ،وُمـ طميه٤م َمـ ٓ دم٥م
قمٚمٞمف أضمزأشمف وإن أدرك ريمٕم٦م أمتٝم٤م عٕم٦م وإٓ أمتٝم٤م فمٝمر ًا وٓ سمد ُمـ شم٘مدم ظمٓمٌتلم ومٞمٝمام محد اهلل واًمِمٝم٤مدشم٤من واًمقصٞم٦م سمام
حيرك ا ًم٘مٚمقب وشمًٛمك ظمٓمٌ٦م  ،وخيٓم٥م قمغم ُمٜمؼم أو ُمقوع قم٤مل  ،ويًٚمؿ قمغم اعم٠مُمقُملم إذا ظمرج وإذا أىمٌؾ قمٚمٞمٝمؿ صميؿ
جيٚمس إمم ومراغ إذان حلدي٨م اسمـ قمٛمر رواه أسمق داود  ،وجيٚمس سملم اخلٓمٌتلم ضمٚمًي٦م ظمٗمٞمٗمي٦م عمي٤م ذم اًمّميحٞمحلم ُميـ
طمدي٨م قمٛمر  ،وخيٓم٥م ىم٤مئ ًام ًمٗمٕمٚمف  وي٘مّمد شمٚم٘م٤مء وضمٝمف وي٘مٍم اخلٓمٌ٦م  ،وصالة اجلٛمٕم٦م ريمٕمت٤من جيٝمر ومٞمٝمام سم٤مًم٘مراءة

( )827اًمٜمً٤مء.142 :
( )828اًمٜمً٤مء.142 :
( )829اًمٌ٘مرة.239 :
( )834اًمٌ٘مرة.239 :

آداب المشي إلى الصالة
ي٘مرأ ذم إومم سم٤مجلٛمٕم٦م واًمث٤مٟمٞم٦م سم٤معمٜم٤موم٘ملم أو سمًٌح واًمٖم٤مؿمٞم٦م صح احلدي٨م سم٤مًمٙمؾ وي٘ميرأ ذم ومجير يقُمٝمي٤م سميآمل اًمًيجدة
وؾمقرة اإلٟمً٤من وشمٙمره اعمداوُم٦م قمغم ذًمؽ  ،وإن واومؼ قمٞمد يقم عٕم٦م ؾم٘مٓم٧م اجلٛمٕم٦م قمٛمـ طمي اًمٕمٞمد إٓ اإلُم٤مم وميال
شمً٘مط قمٜمف .
واًمًٜم٦م سمٕمد اجلٛمٕم٦م ريمٕمت٤من أو أرسمع  ،وٓ ؾمٜم٦م هل٤م ىمٌٚمٝم٤م سمؾ يًتح٥م أن يتٜمٗمؾ سمام ؿم٤مء ويًـ هل٤م اًمٖمًؾ واًمًيقاك
واًمٓمٞم٥م ويٚمٌس أطمًـ صمٞم٤مسمف  ،وأن يٌٙمر ُم٤مؿمٞم ً٤م  ،وجي٥م اًمًٕمل سم٤مًمٜمداء اًمث٤مين سمًٙمٞمٜم٦م وظمِمقع ويدٟمق ُمـ اإلُم٤مم ويٙمثر
اًمدقم٤مء ذم يقُمٝم٤م رضم٤مء إص٤مسم٦م ؾم٤مقم٦م آؾمتج٤مسم٦م وأرضم٤مه٤م آظمر ؾم٤مقم٦م سمٕمد
اًمٕمٍم إذا شمٓمٝمر واٟمتٔمر صالة اعمٖمرب ٕٟمف ذم صالة  ،ويٙمثر اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل  ذم يقُمٝمي٤م وًمٞمٚمتٝمي٤م  ،ويٙميره أن
يتخٓمك رىم٤مب اًمٜم٤مس إٓ أن يرى ومرضمف ٓ يّمؾ إًمٞمٝم٤م إٓ سمف  ،وٓ ي٘مٞمؿ همػمه وجيٚمس ُمٙم٤مٟمف وًمق قمٌده أو وًميده  ،وُميـ
دظمؾ واإلُم٤مم خيٓم٥م مل جيٚمس طمتك يّمكم ريمٕمتلم خيٗمٗمٝمام وٓ يتٙمٚمؿ وٓ يٕمٌ٨م واإلُم٤مم خيٓم٥م ًم٘مقًمف َ ( : و َُم ْـ َُم َّس
احل ََم َوم َ٘مدْْ ًَم َٖمَ٤م ) صححف اًمؽمُمذي وُمـ ٟمٕمس اٟمت٘مؾ ُمـ جمٚمًف ُٕمره  سمذًمؽ صححف اًمؽمُمذي .
َْ
اجلُ ُٛم َٕم ِ٦مَ ،و ِه َل َوم ْر ُض َقم ْ ٍ
٤مب َصالَ َِة ْ
لم َقم َغم ُيم ُِّؾ ُُم ًْ ِٚم ٍؿ َسم٤مًمِ ٍغ َقم ِ٤مىم ٍؾ َذ َيم ٍَر ُطم ٍّر ُُم ًْتَ َْقـمِ ٍـ،
ي٘مقل اًمِمٞم -رمحف اهلل شمٕم٤مممَ ( :سم ُ
سمٌِِٜمَ ٍَ٤مء ِي ِْمٛم ُٚمف اؾمؿ و ِ
اطمدٌٌ ).
َ ُ ْ ٌ َ
اجلٛمٕم ِ
ي٦م
صالة اجلٛمٕم٦م ومرض قملم ،وهل آيمد اًمّمٚمقات ،واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل« :إِ َّن َُم ْـ َوم٤م َشم ْت ُف َصالَ ُة ْ ُ ُ َ
َوم َ٘مدْْ سم ِر َئ ْ ِ
اًمذُم ُ٦مش ،وهل ومرض قملم ،دم٥م قمغم ( ُيم ُِّؾ ُمً ِ
يٚم ٍؿ) أن يّميٚمٞمٝم٤م ،أُمي٤م هميػم اعمًيٚمؿ وم٢مٟميف ُمٓم٤مًمي٥م سمٗميروع
َ
ُ ْ
َ٧م ُمٜمْ ُف ِّ َّ
اًمنميٕم٦م ،وُمٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،يمام ىم٤مل اهلل -قمز وضمؾَ ﴿ :مل ْ َٟم ُ
لم﴾ َ ،م٤م يدل قمغم أٟمف ُمٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م،
َؽ ُِم َـ اعمُْ َّم ِّٚم َ
ًمٙمٜمٝمؿ ٓ حييون اجلٛمٕم٦م ،وٓ شمٜمٕم٘مد ؿ سم٢مع٤مع اعمًٚمٛملمَ ( ،سم٤مًمِ ٍغ) ومتج٥م قمٚمٞمف اًمّمٚمقات عٞم ًٕم٤م ،وُمٜمٝم٤م صالة اجلٛمٕم٦م.
( )831

وًمٙمـ هؾ شمٜمٕم٘مد سمٛمـ يم٤من دون اًمٌٚمقغ؟ أي :هؾ يٕمتد سميف ذم إرسمٕميلم أم ٓ يٕمتيد؟ هٜمي٤مك روايتي٤من ذم اعميذه٥م،
ذيمرا ،أي همػم أٟمثك ،وم٤مٕٟمثك ٓ دم٥م قمٚمٞمٝم٤م صالة اجلٛمٕم٦م ،وإن صٚمتٝم٤م ُمع اًمٜم٤مس صح٧م
واًمّمحٞمح أٟمف يٕمتد سمف إذا يم٤من ً

( )831اعمدصمر.43 :

آداب المشي إلى الصالة
صالهت٤مً :مٕمٛمقم طمدي٨م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ َٓ« :متٜمَ ُٕمقا إُِم٤مء اهللِ ُمً ِ
٤مضمدََ اهللِش ً ،مٙمـ ٓ شمٜمٕم٘ميد ي٤م اجلٛمٕمي٦م،
َ َ
َ َ
ْ
( )832

سمخالف ُمـ يم٤من دون اًمٌٚمقغ.
وىمقًمفُ ( :طم ٍّر) ،وم٤مًمٕمٌد ٓ دم٥م قمٚمٞمف صالة اجلٛمٕم٦م ،وُمِمٝمقر اعمذه٥م أهن٤م ٓ شمٜمٕم٘مد سمف ،واًمّمحٞمح ذم اعميذه٥م أهني٤م
شمٜمٕم٘مد سمف ،ويٕمد ُمـ إرسمٕملم ،وًمٙمـ ٓ دم٥م قمٚمٞمف ،ومٚمق ختٚمػ ضم٤مز ًمف ذًمؽ.
ٍ ٍ
واطمدٌ ) ،ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم :إن اًمدور صمالث -واًمٕميدد إذا ؾميٌ٘مف
اؾمؿ
ىمقًمف( :
ٌ
ُمًتقـمـ سمٌٜم٤مء يِمٛم ُٚم ُف ٌ
اًمتٛمٞمٞمز ضم٤مز ومٞمف اًمقضمٝم٤من :اًمتذيمػم واًمت٠مٟمٞم٨م ،ومٞمجقز أن ٟم٘مقل :اًمدور صمالث ،وجيقز أن ٟم٘ميقل :اًميدور صمالصمي٦م -وهيل:
اًمدار إومم :دار اؾمتٞمٓم٤من ،واًمدار اًمث٤مٟمٞم٦م :دار إىم٤مُم٦م ،واًمدار اًمث٤مًمث٦م :دار ؾمٗمر ،وًمٙمؾ واطمدة ُمـ هيذه اًميدور أطمٙمي٤مم
شمتٕمٚمؼ ٤م ؾمقاء ذم اجلٛمع واًم٘مٍم ،أو ذم اجلٛمٕم٦م ،أو ذم احل٩م ،أو ذم اًمّمٞم٤مم.
اًمدار إومم :دار آؾمتٞمٓم٤من ،وآؾمتٞمٓم٤من هق ُم٤م ذيمره اًمِمٞم  ،وهق أن يٙمقن اعمرء ذم وـمـ ،أي :ذم ُمديٜم٦م أو ىمري٦م،
ُمًت٘مرا ومٞمٝم٤م ،واعميرء إذا يمي٤من
وأن يٙمقن ذم سمٜم٤مء حم٤مط ،ويِمٛمٚمف اؾمؿ واطمد ،أي :ذم ُمديٜم٦م يِمٛمٚمٝم٤م اؾمؿ واطمد ،ويٙمقن
ً
ُمًتقـمٜمًً٤م وم٢مٟمف دم٥م قمٚمٞمف صالة اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م ،وٓ جيقز ًمف اًمؽمظمص سمٌمء ُمـ رظمص اًمًٗمر سم٢مع٤مع اعمًٚمٛملم ،طمٙم٤مه
ؿمٞم اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،وإصؾ أن اًمِمخص ًمٞمس ًمف إٓ وـمـ واطمد ،وهق سمٚمده اًمذي يًتقـمٜمفٕ :ن اًمِميخص ذم
اًمٖم٤مًم٥م ٓ يٙمقن ؾم٤ميمٜمًً٤م إٓ ذم سمٚمد واطمد ،وجيقز أن يٙمقن اعمرء ُمًتقـمٜمًً٤م سمٚمديـ ،وم٢من قمثامن -ريض اهلل قمٜمف -قمٜمدُم٤م ضم٤مء
ُمٙم٦م أشمؿ اًمّمالة ومٞمٝم٤م ،وأٟمٙمر قمٚمٞمف سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م :إٟمٙم٤مر ىمقل ٓ إٟمٙم٤مر قمٛمؾ ،ومٕمثامن -ريض اهلل قمٜمف -سمٜم٤مه قمغم أن ًمف ذم
زوضم٤م وسمٞمتًً٤م ،وأن اعمرء إذا يم٤من ًمف زوج وسمٞم٧م ذم ُمٙم٤من ُمٕملم ،وم٢مٟمف يٕمتؼم ُمًتقـمٜمًً٤م ًمف.
ُمٙم٦م ً
دارا -وم٢مٟمف ٓ يًيٛمك
قم٘م٤مرا أو ً
ًمٙمـ إصؾ أن اعمرء ُمًتقـمـ عمٙم٤من واطمد ،وأي سمٚمد أظمرى -وًمق يم٤من يٛمٚمؽ ومٞمٝم٤م ً
ُمًتقـمٜمًً٤م هل٤م.

(ُ ) 832متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب هؾ قمغم ُمـ مل يِمٝمد اجلٛمٕم٦م ُمـ اًمٜمً٤مء همًؾ ( ،)944وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب
ظمروج اًمٜمً٤مء إمم اعمً٤مضمد (ُ )442مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.

آداب المشي إلى الصالة
اًمدار اًمث٤مٟمٞم٦م :دار اًمًٗمر ،وهق َُمـ يم٤من ُمتٜم٘مالً سملم اًمٌٚمدان ،ومٛمرة ذم اًمٓمريؼ سملم اًمري٤مض وُمٙم٦م ..وٟمحق ذًمؽ ،ومٝمذا
ُمً٤مومر سم٢مع٤مع اعمًٚمٛملم ،وسم٢مع٤مع اعمًٚمٛملم جي٥م قمٚمٞمف اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م ،واجلامقم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف سمقضمق ٤مً ،مٙمـ جي٥م قمٚمٞمف
قمدم اًمؽمظمص سمرظمص اًمًٗمر ،ودم٥م قمٚمٞمف اجلٛمٕم٦م سم٢مع٤مع اعمًٚمٛملم.
اًمدار اًمث٤مًمث٦م :دار اإلىم٤مُم٦م ،واإلىم٤مُم٦م هل اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ،وهل أن يٛمٙم٨م ذم سمٚمد أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م أي٤مم ،ومٝميذا
ُم٘مٞمام ،واعم٘مٞمؿ ي٠مظمذ طمٙمؿ اعمًتقـمـ ذم اجلٛمع واًم٘مٍم ،ومال جيٛمع وٓ ي٘مٍم ،وًمٙمـ اعم٘مٞمؿ ٓ دم٥م قمٚمٞميف صيالة
يًٛمك ً
اجلٛمٕم٦م ،وطمٙمك اإلع٤مع ؿمٞم اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -وم٘م٤مل :إن اعم٘مٞمؿ ٓ دم٥م قمٚمٞمف صالة اجلٛمٕم٦م سم٢معي٤مع
أيْم٤م ذم ُمً٠مًم٦م احل٩م :هؾ يتٛمتع اعم٘مٞمؿ ذم ُمٙم٦م أم
اعمًٚمٛملم ،إذن اًمٗمرق سملم اعم٘مٞمؿ واعمًتقـمـ ذم صالة اجلٛمٕم٦م ،وًمف شمٕمٚمؼ ً
ٓ يتٛمتع؟
ويمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ي٘مقل :إٟمف ٓ شمقضمد دار اؾمٛمٝم٤م دار إىم٤مُمي٦م ،وم٤مًمٜمي٤مس إُمي٤م أن يٙمقٟميقا ُمًي٤مومريـ ،وإُمي٤م أن يٙميقن
ُمًتقـمٜملم ،وهذا همػم صحٞمح ،سمؾ هٜم٤مك دار إىم٤مُم٦م ،وإصؾ ومٞمٝم٤م أن ي٠مظمذ طمٙمؿ ُمًتقـمـ ذم يمؾ رء ُم٤م قمدا اجلٛمٕم٦م.
دائامُ ،م٤م هل دار اؾمتٞمٓم٤مٟمف؟ ًمٞمً٧م ًمف دار اؾميتٞمٓم٤من ُمٓمٚم ً٘مي٤مً ،مٙميـ إن ضمٚميس ذم
أُم٤م َُمـ مل شمٙمـ ًمف سمٚمد ،ومٝمق ُمتٜم٘مؾ ً
ُمديٜم٦م أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م أي٤مم ،ومٞمٕمتؼم ُم٘مٞمؿ ،وإن يم٤من ُمتٜم٘مالً وم٢مٟمف يٕمتؼم ُمً٤مومر ،ومٚمذًمؽ ًمٞمس قمٚمٞمف صالة عٕم٦م ُمٓمٚم ً٘م٤مً :مذًمؽ
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَُ « :م ْـ َسمدََ ا َوم َ٘مدْْ َضم َٗم٤مش ٕ :ن اًمٌ٤مدي اًمذي يًٙمـ ذم اًمٌ٤مدي٦م ٓ يّمكم اجلٛمٕم٦م ،و َُمـ ٓ
( )833

يّمكم اجلٛمٕم٦م وم٤مشمف اًمٕمٚمؿ اًمٙمثػم ذم اخلٓمٌ٦م ،إذ هل إصؾ ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ،ووم٤مشمف طمْمقر اجلامقم٦م ُمع اعمًٚمٛملم ،وىمد يّمكم ُمع
ُمـ ُمٕمف ع٤مقم٦مً ،مٙمـ ع٤مقم٦م اجلٛمٕم٦م شمٗمقشمف ،وًمذًمؽ يٙمقن أىمؾ طم أم٤م ذم اإلؾمالم ُمـ احل٤مض ًمٚمجٛمٕم٦م :ومٚمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمٌيل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَُ « :م ْـ َسمدََ ا َوم َ٘مدْْ َضم َٗم٤مش ،أيٕ :ضمؾ هذا إُمر.ىم٤ملَ ( :وُم ْـ َطم َي َه٤م َِم َّ ْـ َٓ َ ِ
٥م َقم َٚمٞمْ ِف َأ ْضم َز َأ ْشم ُف).
دم ُ
َ
َ

( )833صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 8836واًمٚمٗمظ ًمف ،أسمق داود :يمت٤مب اًمّمٞمد ،سم٤مب اشمٌ٤مع اًمّمٞمد ( ،) 2859اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٗمتـ ،سم٤مب ُم٤م
ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ ؾم٥م اًمري٤مح( ،)2256اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اًمّمٞمد واًمذسم٤مئح ،سم٤مب اشمٌ٤مع اًمّمٞمد (ُ ) 4349مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم
صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

آداب المشي إلى الصالة
مل يتٙمٚمؿ اًمِمٞم قمـ ىمْمٞم٦م آقمتداد ذم اجلٛمٕم٦مً :مٚمخالف اًمذي ؾمٌؼ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾٕ :ن اًمّمحٞمح أن َُمـ ًمٞمس سم٤مًم ًٖمً٤م ،أو
طمرا أٟمف ُي ْٕم َّتَّد سمف ذم قمدد اجلٛمٕم٦م ،وهل رواي٦م صم٤مٟمٞم٦م ذم اعمذه٥م.
ًمٞمس ُمًتقـمٜمًً٤م ،أو ًمٞمس ا
ع َٕم ً٦مَ ،وإَِّٓ َأ َمت َّ َٝم٤م ُفم ْٝم ًرا).
ىم٤ملَ ( :وإِ ْن َأ ْد َر َك َر ْيم َٕم ً٦م َأ َمت َّ َٝم٤م ُ ْ
اًمّمالَ َةش  ،ومٛمـ أدرك ريمٕم٦م ُمـ اجلٛمٕم٦م وم٘مد
ٕن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَُ « :م ْـ َأ ْد َر َك َر ْيم َٕم ً٦م َوم َ٘مدْْ َأ ْد َر َك َّ
( )834

أدرك اًمّمالة ،وهل ريمٕمت٤من ،وُمـ مل يدرك ريمٕم٦م وم٢مٟمف مل ييدرك اًمّميالة ،ومػمضميع ًمألصيؾٕ :ن اجلٛمٕمي٦م سميدل اًمٔمٝمير
ومٞمّمٚمٞمٝم٤م أرسم ًٕم٤م.
( َوَٓ ُسمدََّّ ُِم ْـ َشم َ٘مدُُّّ ِم ُظم ْٓم ٌَ َت ْ ِ
محْدُُ اهللَِّ).
َلم ،ومِ ِٞمٝم َام َ ْ
ٕن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -م٤م صغم عٕم٦م ىمط إٓ سمخٓمٌتلم  ،ومال شمّمح صالة اجلٛمٕم٦م إٓ سمخٓمٌتيلم ،ومي٢مذا
( )835

هم٤مب اخلٓمٞم٥م ومال يّمح أن ي٘مقم ؿمخص ومٞمّمكم سم٤مًمٜم٤مس ريمٕمتلم سمدون ظمٓمٌ٦م ،وجيي٥م قمٚميٞمٝمؿ أن يٕمٞميدوه٤م ومٞمّميٚمقه٤م
أرسم ًٕم٤م ،أو أن ي٘مقم ؿمخص ومٞمخٓم٥م ؿ.
ِ
ِ
ىم٤ملَ ( :وَٓ ُسمدََّّ ُِم ْـ َشم َ٘مدُُّّ ِم ُظم ْٓمٌَتَ ْ ِ
محْدُُ اهللَِّ َو َّ
قب).
َلم ومِ ِٞمٝم َام َ ْ
حي ِّر ُك ا ًْم ُ٘م ُٚم َ
اًمِم َٝم٤م َد َشمَ٤منَ ،وا ًْم َقصٞمَّ ُ٦م سمِ َام ُ َ
ومٞمج٥م محد اهلل -قمز وضمؾ -ذم اخلٓمٌ٦مٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملُ « :يم ُُّؾ َأ ٍُمر َٓ ُي ٌْدََ ُأ ومِ ِٞمف سمِ َح ْٛم ِد اهللِ َوم ُٝم َق
احل ْٛمدُُ
َأ ْضم َذ ُمش  ،واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يمام ذم ظمٓمٌ٦م احل٤مضم٦م ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد يم٤من يًتٗمتح اخلٓمٌ٦م سميَ ْ « :
( )836

(ُ ) 834متٗمؼ قمٚمٞمف :اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ أدرك ُمـ اًمّمالة ريمٕم٦م ( ،) 584وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ
أدرك ريمٕم٦م ُمـ اًمّمالة (ُ )647مـ طمدي٨م َأ ِيب ُه َر ْي َر َة.
( ) 835أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ذيمر اخلٓمٌتلم ىمٌؾ اًمّمالة (ُ )862مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ريض اهلل قمٜمف.
( ) 836وٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب إدب ،سم٤مب اهلدي ذم اًمٙمالم (،) 4844واًمٚمٗمظ ًمف ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ظمٓمٌ٦م اًمٜمٙم٤مح
(ُ .)1894مـ طمدي٨م أيب هريرة ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ أيب داود :وٕمٞمػ.

آداب المشي إلى الصالة
هللَِِٟ ،م َْح َٛمدُُ ُه َو َٟم ًَْتَ َِٕمٞمٜمُ ُفش  ،وجي٥م أن يتِمٝمد اعمرء سمي٤مخلٓمٌتلمٕ :ن اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ -يمي٤من يٗمتيتح يام
( )837

ظمٓمٌتف .
( )838

ُ
اًم٘مٚمقب) ،وهق إُمر سمت٘مقى اهلل ،وهذه قمٌ٤مرة سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء وم٘م٤مًمقا :جي٥م أن يٙمقن ومٞمٝم٤م
حيرك
وىمقًمف( :واًمقصٞم ُ٦م سمام
َ
إُمر سمت٘مقى اهلل ،وم٠مىمؾ ُم٤م حيرك اًم٘مٚمقب أن شم٘مقل :اشم٘مقا اهلل ،وإصيؾ ذم اخلٓمٌي٦م اًميققمظ ،واًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف
وؾمٚمؿ -ذم هم٤مًم٥م ظمٓمٌف يم٤من يٕمظ ويذيمر سم٤مٔظمرة ،وُمـ اًمققمظ اإلظمٌ٤مر سمح٤مل اعم١مُمٜملم ذم اجلٜم٦م ،وطمي٤مل اًمٙمي٤مومريـ ذم
اًمٜم٤مر ،وُم٤م يٙمقن ذم آظمر اًمزُم٤من ،يمام ذم طمدي٨م أيب ذر أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مم وم٠مظمؼمهؿ سمذًمؽ ،واًمتيذيمػم
سمآي٤مت اهلل -قمز وضمؾ -وقم٘م٤مب اعمجرُملم ،وصمقاب اعمحًٜملم ..وٟمحق ذًمؽ.
وهذا يدًمٜم٤م قمغم أٟمف جي٥م أن يٕمٜمك اخلٓمٌ٤مء سم٠من يٙمقن اخلٓمٌ٦م ومٞمٝم٤م وقمظ وشمٕمٚمٞمؿٟٕ :مف إصؾ ،وأُمي٤م سف اخلٓمٌي٦م
قمـ هذا إُمر إمم أُمقر أظمرى ومخالف اًمًٜم٦م ،وومٞمٝم٤م طمرج وطمٔمر يمثػم ،ومٞمج٥م قمغم اعمًٚمؿ أن ي٘متدي سم٤مًمٜمٌل -صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وظم٤مص٦م أٟمف يتٕمٌد هلل -قمز وضمؾ -سمخٓمٌ٦م اجلٛمٕم٦م.
ىم٤ملَ ( :و ُشم ًَُ َّٛمك ُظم ْٓمٌَ ً٦م).
أي :جي٥م أن ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م ُم٤م يًٛمك ظمٓمٌ٦م :وًمذًمؽ اؿمؽمط سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء أن شمٙمقن ومٞمٝم٤م آي٦م قميغم إىميؾ ،وإن يّميكم
ومٞمٝم٤م قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ -وأٓ ختٚمقا ُمـ آي٦م ،وسمٕمض اخلٓمٌ٤مء ًمألؾمػ شمًٛمع ًميف اخلٓمٌي٦م واخلٓمٌتيلم
واًمثالث وإرسمع وٓ ي٘مرأ آي٦م ،وىمد روى اًمٗمري٤ميب

( )839

ذم يمت٤مب( :أطمٙم٤مم اًمٕمٞمديـ) ،ظمٓمٌ٦م قميـ أيب ُمقؾميك إؿميٕمري

يم٤مُمٚم٦م -وٓ أقمرف ظمٓمٌ٦م يم٤مُمٚم٦م روي٧م سم٢مؾمٜم٤مده٤م قمـ اًمّمح٤مسم٦م ،إٓ ظمٓمٌ٦م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري -وهذه اخلٓمٌ٦م ُمـ أوهل٤م

( ) 837أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ختٗمٞمػ اًمّمالة واخلٓمٌ٦م (ُ )868مـ طمدي٨م سمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام.-
( )838ؾمٌؼ خترجيف.
( ) 839ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ احلًـ سمـ اعمًتٗم٤مض ،أسمق سمٙمر اًمٗمري٤ميب اًم٘م٤ميض .اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمثٌ٧م ،ؿمٞم اًمقىم٧م .وًمد ؾمٜم٦م ؾمٌع وُمئتلم ،ذم اعمحرم،
وُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وصمالث ُمئ٦م ،وهق اسمـ أرسمع وشمًٕملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 96 /14شمرع٦م  ،)54وشمرشمٞم٥م اعمدارك (.)321 /1

آداب المشي إلى الصالة
إمم آظمره٤م آي٤مت  ،ومند أي٤مت وم٘مط ،وذم آظمره٤م دقم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملمَ ،م٤م يدل قمغم أن أًميزم ُمي٤م قميغم اخلٓمٞمي٥م أن يٕمٜميك
( )844

سمٙمت٤مب اهلل -قمز وضمؾ.
وىمد ذيمر اسمـ قمً٤ميمر

( )841

ذم شم٤مرخيف أن أطمد وٓة قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

( )842

أرؾمؾ إًمٞمف أٟمف ىمي٤مص ي٘ميص قميغم اًمٜمي٤مس،

وي٠مشمٞمٝمؿ سم٤مٕظمٌ٤مر ،ورسمام ذيمر أومٕم٤مًٓ مل شمٙمـ ُم٠مصمقرة ،وم٠مُمر قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز أن ُي ْٛمٜمَ َع ُمـ اًمققمظ واًم٘مص ،وىم٤ملُ :ميـ
أراد أن يٕمظ اًمٜم٤مس ومٚمٞمٕمٔمٝمؿ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،و َُمـ مل يتٕمظ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومال وقمٔمف اهلل.
يد ِ
انِ :حل ِ
لم إِ َذا َظمرج ،وإِ َذا َأ ْىمٌ َؾ َقم َٚمٞم ِٝمؿُ ،صمؿ َجي ِٚمس إِ َمم َومرا ِغ إَ َذ ِ
ىم٤مل( :ويً ِّٚمؿ َقم َغم اعمَْ ْ٠مُم ِ
ي٨م ا ْسم ِ
ير َر َوا ُه َأ ُسميق
قُم َ
ْ ْ َّ ْ ُ
َ
َ َ َ
يـ ُقم َٛم َ
َ
َ
ُ
َُ َ ُ
لم ُِمـ طم ِد ِ
ِ
ِ
ِ
اخلُ ْٓمٌَتَ ْ ِ
لم ْ
٥م َىم ِ٤مئ ًام).
ي٨م ُقم َٛم َرَ ،و َ ْ
جي ِٚم ُس َسم ْ َ
خي ُٓم ُ
ٞمح ْ ِ ْ َ
اًمّمح َ
َلم َضم ْٚم ًَ ً٦م َظمٗمٞم َٗم ً٦مَ :عم٤م ِذم َّ
َد ُاو َدَ ،و َ ْ
ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،وىمقًمف( :وإِ َذا َأ ْىمٌ َؾ َقم َٚمٞم ِٝمؿُ ،صمؿ َجي ِٚمس إِ َمم َومرا ِغ إَ َذ ِ
ان) :حلدي٨م اسمـ قمٛمر ،
ْ ْ َّ ْ ُ
َ
َ
َ
اخلُ ْٓمٌَتَ ْ ِ
لم ْ
َلم َضم ْٚم ًَ ً٦م َظم ِٗمٞم َٗم ً٦م) ،واًمٗمّمؾ سملم اخلٓمٌتلم واضم٥م قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء ،ويرون أن
جي ِٚم ُس َسم ْ َ
ورواه أسمق داود ،وىمقًمفَ ( :و َ ْ
( )843

( )844

َُمـ ظمٓم٥م ظمٓمٌ٦م واطمدة وم٢مٟمف ٓ شمّمح ظمٓمٌتف ،ومٞمج٥م أن يٙمقن هٜم٤مك ظمٓمٌت٤من ،وأن يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام ،وأُم٤م اجلٚميقس سميلم
اخلٓمٌتلم ومًٜم٦م :حلدي٨م ضم٤مسمر.

( )844أطمٙم٤مم اًمٕمٞمديـ (ص)197
( ) 841احل٤مومظ اًمٙمٌػم اعمجقد ،حمدث اًمِم٤مم ،صم٘م٦م اًمديـ احل٤مومظ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًـ سمـ هٌ٦م اهلل سم ـ قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل .اعمٕمروف سم٤مسمـ قمً٤ميمر،
ص٤مطم٥م شم٤مري دُمِمؼ .وًمد ذم اعمحرم ذم أول اًمِمٝمر ؾمٜم٦م شمًع وشمًٕملم وأرسمع ُمئ٦م .يم٤من ومٝمام طم٤مومٔم٤م ُمت٘مٜم٤م ذيمٞم٤م سمّمػما ذا اًمِم٠من ٓ ،يٚمحؼ
ؿم٠مؤه ،وٓ يِمؼ همٌ٤مره ،وٓ يم٤من ًمف ٟمٔمػم ذم زُم٤مٟمفً .مف شم٤مري اًمِم٤مم ذم صمامٟملم جمٚمدة وأيمثر أسم٤من ومٞمف قمـ قمٚمؿ ضمؿُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وؾمٌٕملم ومخس
ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 554 /24شمرع٦م  ،)354وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( 216 /7شمرع٦م .)918
( ) 842قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م اًم٘مرر إُمقي ،أسمق طمٗمص اعمدين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .أُمػم اعم١مُمٜملم ،اإلُم٤مم
اًمٕم٤مدل ،واخلٚمٞمٗم٦م اًمّم٤مًمح ،وأُمف أم قم٤مصؿ طمٗمّم٦م ،وىمٞمؾ ًمٞمغم سمٜم٧م قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبَ .و ِ َزم اخلالوم٦م سمٕمد اسمـ قمٛمف ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اعمٚمؽ
سمـ ُمروان ،ويم٤من ُمـ أئٛم٦م اًمٕمدل ،وأهؾ اًمديـ واًمٗمْمؾ ،ويم٤مٟم٧م وٓيتف شمًٕم٦م وقمنميـ ؿمٝمرا ُمثؾ وٓي٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مري٥مُ :قمد ُمع اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ .وًمد ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم ،وُم٤مت يقم اجلٛمٕم٦م ًمٕمنم سم٘ملم ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م إطمدى وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل
( 432 /21شمرع٦م  ،)4277وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 114 /5شمرع٦م .)48
( )843ؾمٌؼ خترجيف.
( ) 844صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اجلٚمقس إذا صٕمد اعمٜمؼم ( ،)1492وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود  :صحٞمح.
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وىمقًمفَ ( :ضم ْٚم ًَ ً٦م َظم ِٗمٞم َٗم ً٦م) :عم٤م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م قمٛمر

٥م َىم ِ٤مئ ًام)ً :مٗمٕمٚميف -صيغم اهلل قمٚمٞميف
 ،وىمقًمفَ ( :و َ ْ
خي ُٓم ُ

( )845

وؾمٚمؿ.

( )846

ِِ
ِ ِ
ٍم ْ
اخلُ ْٓمٌَ َ٦م).
( َو َي ْ٘مّمدُُ شم ْٚم َ٘م٤م َء َو ْضمفِِهَ ،و ُي َ٘م ِّ ُ
ىمّمدً ا سمقضمٝمف ،أي :يمي٤من
ىمّمدً ا أُمقر :ىمٞمؾً :
ىمّمدً ا ،وُمٕمٜمك يمقهن٤م ً
ٕن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤مٟم٧م ظمٓمٌتف ً
ٍم ْ
اخلُ ْٓمٌَ َ٦م)ً :م٘ميقل
يٜمٔمر أُم٤مُمف ،وىمٞمؾ :أي :ي٘مّمد ذم أًمٗم٤مفمف ،ومٞمختٍم ذم أًمٗم٤مفمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وىمقًمفَ ( :و ُي َ٘م ِّ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
اخلُ ْٓمٌَ ِ٦مَ ،و ُـم َ
ٍم ْ
اًمر ُضم ِؾش .
قل َّ
اًمّمالة َُمئٜمَ ٌ٦م ُم ْـ وم ْ٘مف َّ
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يمام ذم اًمّمحٞمح« :إ َّن ىم َ َ
( )847

لمَ ،أو سمِي( :ؾمٌح وا ًْم َٖم ِ
ِِ
ِ ِ
ومم سمِ ْ ِ
ِ
(وصالَ ُة ْ ِ
جي َٝم ُر ومِ ِٞمٝم َام سمِ٤م ًْم ِ٘م َرا َء ِةَ ،ي ْ٘م َر ُأ ِذم إُ َ
َ٤مؿم َٞم ِ٦م)،
َ ِّ ْ َ
٤مجل ُٛم َٕم٦مَ ،واًمثَّ٤مٟم َٞم٦م سمِ٤معمُْٜمََ٤موم٘م َ ْ
َ َ
ُ
اجل ُٛم َٕم٦م َر ْيم َٕم َتَ٤منْ َ ،
ُ
اإل ْٟمًْ ِ
ِ
احل ِد ُ
٤من)َ ،و ُشم ْٙم َْر ُه اعمُْدََ َاو َُم ُ٦م َقم َغم َذًمِ َؽ).
قر َة ِ َ
اًمً ْجدََ َةََ ،و ُؾم َ
ي٨م سمِ٤م ًْم ُٙم ُِّؾَ ،و َي ْ٘م َر ُأ ِذم َوم ْج ِر َي ْقُم َٝم٤م سمِي( :أمل َّ
َص َّح ْ َ
هذا صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمح  ،وصح احلدي٨م سم٤مًمٙمؾ  ،وىمقًمف( :وي ْ٘مر ُأ ِذم َومج ِ ِ
يقر َة
اًمً ْ
ْ
يجدََ َةََ ،و ُؾم َ
ير َي ْقُم َٝمي٤م سمِيي( :أمل َّ
ََ َ
اإل ْٟمًْ ِ
٤من)  ،أي :جي٥م أن شم٘مرأ يم٤مُمٚمتلم ،وٓ َتٍم اًمًٜم٦م سم٘مراءة ضمزء ُمٜمٝمام ،وإٟمام سم٢ممت٤مُمٝمام ،وىمقًمفَ ( :و ُشم ْٙم َْر ُه اعمُْدََ َاو َُم ُ٦م َقم َغم
ِ َ
َذًمِ َؽ)ً :مٙمل ٓ ئمـ أهن٤م واضمٌ٦م.
( )848

( )849

عٕم ٍ٦م ؾم َ٘م َٓم ْ٧م ْ ِ
ِ
ي ا ًْم ِٕمٞمدََ  ،إَِّٓ ِ
اإل َُم٤م ُم َومالَ َشم ًَْ ُ٘م ُط َقمٜمْ ُف).
ُ
ىم٤ملَ ( :وإِ ْن َوا َوم َؼ قمٞمدٌٌ َي ْق َم ُ ُ َ َ
اجل ُٛم َٕم٦م َقم َّٛم ْـ َطم َ َ
اجل ُٛم َٕم َ٦مش ،
ٕن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -عم٤م طميت اجلٛمٕم٦م ُمع اًمٕمٞمد ،ىم٤ملَُ « :م ْـ َص َّغم َُم َٕمٜمََ٤مَ ،وم٢مِ ْن َؿم٤م َء َص َّغم ْ ُ
( )854

وصالة اًمٔمٝمر شمٌ٘مك ،ومٞمج٥م صالهت٤م.

((ُ ))845متٗمؼ قمٚمٞمف :اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اخلٓمٌ٦م ىم٤مئام (ُ،) 928 ،924مًٚمؿ :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ذيمر اخلٓمٌتلم ىمٌؾ اًمّمالة وُم٤م ومٞمٝمام ُمـ اجلٚمً٦م ()861
( )846ؾمٌؼ خترجيف.
( ) 847أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ختٗمٞمػ اًمّمالة واخلٓمٌ٦م (ُ )869مـ طمدي٨م قمامر سمـ ي٤مه ريض اهلل قمٜمف.
( ) 848أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُم٤م ي٘مرأ ذم صالة اجلٛمٕم٦م (ُ )877مـ طمدي٨م أيب هريرة.
( ) 849أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُم٤م ي٘مرأ ذم يقم اجلٛمٕم٦م (ُ )879مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس.
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ِ
ىم٤مل( :واًمًٜمَّ ُ٦م سمٕمدََ ْ ِ
٥م َأ ْن َيتَٜمَ َّٗم َؾ سمِ َام َؿم٤م َءَ ،و ُي ًَي ُّـ َهل َي٤م ا ًْم ُٖم ًُُ ُ
يؾ،
اجل ُٛم َٕم٦م َر ْيم َٕمتََ٤من َأ ْو َأ ْر َسم ٌعَ ،وَٓ ُؾمٜمَّ َ٦م َهل َ٤م َىم ٌْ َٚم َٝم٤مَ ،سم ْؾ ُي ًْتَ ََح ُّ
َ ُّ َ ْ ُ
اك ،واًم ِّٓمٞم٥م ،وي ْٚمٌس َأطمًـ صمِٞم٤مسمِ ِف ،و َأ ْن يٌِ ِّٙمِّر ُم ِ
٤مؿم ًٞم٤م).
ُ ََ َ ُ ْ َ َ َ
اًمً َق ُ َ
َ ُ َ َ
َو ِّ
( َوَٓ ُؾمٜمَّ َ٦م َهل َ٤م َىمٌْ َٚم َٝم٤م) ،سمؾ يًتح٥م أن يتٜمٗمؾ سمام ؿمي٤مء ،وىمقًميفَ ( :و ُي ًَي ُّـ َهل َي٤م ا ًْم ُٖم ًُُ ُ
يؾ) :حليدي٨م أوس سميـ أيب أوس
احلدصم٤مين

( )851

قمٜمد أهؾ اًمًٜمـَُ « :م ْـ َهم ًََّ َؾ َوا ْهمتَ ًََ َؾش  ...احلدي٨م ،ي٘مقل اخلٓم٤ميب  :اًمّمقاب ذم ٟمٓمؼ هيذا احليدي٨م
( )853

( )852

همًؾ ،وُمٕمٜمك همًؾ أي :همًؾ رأؾمف ،واًمًٜم٦م همًؾ اجلًؿ همًيالً ُمٌ٤مًم ًٖمًي٤م ومٞميف سم٤مؾميتخدام
سم٤مًمتًٝمٞمؾَ ،هم ًََ َؾ ،وًمٞمً٧م َّ
اعمٜمٔمٗم٤مت يم٤مًمّم٤مسمقن وهمػمه ،واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :هم ًََّ َؾش ،أي :رأؾمفَ « ،وا ْهمتَ ًََ َؾش ،أي :همًؾ ضمًده.
اًمً َق ُ
ٞم٥م)ً :م٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف
اك)ٟٕ :مف ورد قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،وىمقًمفَ ( :واًم ِّٓم ُ
وىمقًمفَ ( :و ِّ
وؾمٚمؿ -ذم ٟمٗمس احلدي٨مَ « :و َُم َّس ُِم ْـ ـمِ ِ
ٞم٥م َأ ْه ِٚم ِفش  ،وـمٞم٥م اًمٜمً٤مء -ذم اًمٖم٤مًم٥م -يٙمقن أـمٞمي٥م ،وىمقًميفَ ( :و َي ْٚميٌَ ُس
( )854

( )855

( )854صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد (  ،)19318أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب إذا واومؼ اجلٛمٕم٦م يقم قمٞمد ( ،)1474اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب صالة
اًمٕمٞمديـ ،سم٤مب اًمرظمّم٦م ذم اًمتخٚمػ قمـ اجلٛمٕم٦م عمـ ؿمٝمد اًمٕمٞمد ( ،) 1591اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمام إذا اضمتٛمع
اًمٕمٞمدان ذم يقم (ُ ) 1314مـ طمدي٨م زيد سمـ أرىمؿ ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 851اًمّمح٤ميب أوس سمـ أوس اًمث٘مٗمل وصقب احل٤مومظ اسمـ طمجر أوس سمـ أوس (اٟمٔمر أؾمد اًمٖم٤مسم٦م (163/1شمرع٦م ،)288اإلص٤مسم٦م
(143/1شمرع٦م))315
( )852صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 16962 ،16961 ،16179 ،16175 ،16173 ،16172أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ذم اًمٖمًؾ
يقم اجلٛمٕم٦م ( ،)345اًمؽمُم ذي :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ومْمؾ اًمٖمًؾ يقم اجلٛمٕم٦م ( ،) 496ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب
ومْمؾ اًمٖمًؾ يقم اجلٛمٕم٦م ( ،) 1398 ،1384 ،1383 ،1381اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٖمًؾ يقم اجلٛمٕم٦م
( ،)1487وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( )853هق :اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٚمٖمقي ،أسمق ؾمٚمٞمامن ،محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ظمٓم٤مب اًمًٌتل اخلٓم٤ميب ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ .وًمد ؾمٜم٦م سمْمع قمنمة
وصمالث ُمئ٦م .قمٜمل سم٤محلدي٨م ُمتٜم٤م وإؾمٜم٤مدا .وأظمذ اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل قمـ أيب سمٙمر اًم٘مٗم٤مل اًمِم٤مر ،وأيب قمكم سمـ أيب هريرة ،وٟمٔمرائٝمامُ .مـ
شمّم٤مٟمٞمٗمفُ" :مٕم٤ممل اًمًٜمـ" ،و"اًمٕمزًم٦م" ُ .م٤مت سمًٌ٧م ذم رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م صمامن وصمامٟملم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 23 /17شمرع٦م
 ،)12ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ (ص.)81 :
اجلٛمٕم ِ٦م و َىم َ٤مل َأسمق ؾم ِٕم ٍ
ِ
ٞمدَ " :قم ْـ اًمٜمٌَِّ ِّل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -ي ًْ َت ُّـ".
اًمً َقاك َي ْق َم ْ ُ ُ َ َ
ُ َ
( )854ىم٤مل اًمٌخ٤مريَ :سم٤مب ِّ
( )855ؾمٌؼ خترجيف.

آداب المشي إلى الصالة
ِ ِ
ِّير
َأ ْطم ًَ َـ صم َٞم٤مسمِف)ٕ :ن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤مٟم٧م ًمف سمردة جيٕمٚمٝم٤م ًمٞميقم اجلٛمٕمي٦م واًمٕمٞميد  ،وىمقًميفَ ( :و َأ ْن ُيٌِ ِّٙم َ
ِ
َ٥مش َم٤م يدل قمغم أن اًمتٌٙمػم ؾميٜم٦م ،وأول
َُم٤مؿم ًٞم٤م)ً :م٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :و َسم َّٙم ََّر َوا ْسم َت َٙم ََرَ ،و َُم َِمك َو َمل ْ َي ْر َيم ْ
( )856

( )857

وىم٧م اًمتٌٙمػم ُمـ دظمقل وىمتٝم٤م ،أيُ :مـ ارشمٗم٤مع اًمِمٛمس ىمٞمد رُمح ،أيُ :مـ اًمً٤مقم٦م اخل٤مُمً٦م واًمثٚم٨م أو اًمٜمّمػ.
ىم٤مل ( َو َ ِ
اًمً ْٕم ُل سم٤مًمٜمِِّّدََ ِاء اًمثَّ ِ٤مين سمِ ًَ ِٙمٞمٜمَ ٍَ٦م َو ُظم ُِمق ٍعٍَ ،و َيدْْ ُٟمُق ُِم َـ ِ
اإل َُم٤م ِم).
جي ُ
٥م َّ
صمٌ٧م قمـ قمثامن -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف هق اًمذي ومٕمؾ اًمٜمداء اًمث٤مين  ،وجي٥م قمغم اعمًٚمؿ إذا ؾميٛمع اًمٜميداء اًمثي٤مين أن
ُقدي ًمِٚمّمالَ َِة ُِمـ يق ِم ْ ِ
ِ
٤مؾم َٕم ْقا إِ َمم ِذ ْيم ِْر اهللَِّ﴾  ،واعم٘مّمقد سم٤مًمٜمداء هٜم٤م :اًمٜمداء
حييً :م٘مقل اهلل -قمز وضمؾ﴿ :إِ َذا ُٟم َ َّ
اجل ُٛم َٕم٦م َوم ْ
َْ ُ
( )858

( )859

اًمث٤مين اًمذي يًٌؼ اخلٓمٌ٦م.
وىمقًمف( :سمِ ًَ ِٙمٞمٜمَ ٍَ٦م َو ُظم ُِمق ٍعٍَ ،و َيدْْ ُٟمُق ُِم َـ ِ
اإل َُم٤م ِم) ،وم٤مًمًٜم٦م اًمدٟمق ُمـ اإلُم٤ممً :م٘مقًمف –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :و َد َٟمَي٤م ُِمي َـ
ِ
اإل َُم٤م ِمش ،وشمٜم٤مزع إئٛم٦م -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم -هؾ إومْمؾ اًمدٟمق ُمـ اإلُم٤مم أم اًمّمػ إول؟ وم٘م٤مًمقا :اًمّمػ إول هق
إومْمؾ ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وُم٤م قمدا اًمّمػ إول وم٤مًمدٟمق ُمـ اإلُم٤مم أومْمؾ ،سمٛمٕمٜمك أن اًمّمػ اًمراسمع إذا يم٤من أىمرب ًمإلُمي٤مم ومٝميق
أومْمؾ ُمـ اًمّمػ اًمث٤مين إذا يم٤من أسمٕمد ،حلدي٨م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :و َد َٟمَ٤م ُِم ْـ إِ َُم ِ٤مُم ِفش ،ومٞميدل قميغم اًميدٟمق ُميـ
اإلُم٤مم أومْمؾ ،وهذا سيح ،وطمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد :أهنؿ يم٤مٟمقا إذا ظمٓم٥م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿَ -تٚم٘ميقا قمٚمٞميف
طمٚم ً٘م٤مَ ،م٤م يدل قمغم أٟمف يؽميمقن أسمٕمد اعمًجد ىمر ًسم٤م إًمٞمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ِ
ِ
ِ
اًمّمالَ َة َقم َغم اًمٜمٌََِّّ ِّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿِ -ذم َي ْق ُِم َٝم٤م َو ًَمٞمْ َٚمتِ َٝم٤م).
ىم٤ملَ ( :و ُي ْٙمْث ُر اًمدُُّّ َقم٤م َء ِذم َي ْقُم َٝم٤مَ ...و ُي ْٙمْث ُر َّ
رضم٤مء إص٤مسم٦م ؾم٤مقم٦م آؾمتج٤مسم٦م ،وأرضم٤مه٤م آظمر ؾم٤مقم٦م سمٕمد اًمٕمٍمً :م٘ميقل اًمٜمٌيل -صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ« :-إِ َّن ِذم
ِ
ِ
ِ
ْ ِ
٤مب اهللُ ُؾم َ١ما ًَم ُفش .
اؾمتَ ََج َ
اجل ُٛم َٕم٦م َؾم٤م َقم ً٦م َٓ ُي َقاوم ُ٘م َٝم٤م َقم ٌْدٌٌ ُُم ْ١مُم ٌـَ ،و ُه َق َىم٤مئ ٌؿ ُي َّم ِّكم ،إَِّٓ ْ
ُ
( )864

( )856وٕمٞمػ :أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ( ،)5779 ،5778ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم "اًمْمٕمٞمٗم٦م" ( :) 474/5وٕمٞمػ ،واًمّمحٞمح :يم٤من يٚمٌس يقم اًمٕمٞمد سمردة محراء،
يمام "اًمّمحٞمح٦م" (.)1279
( )857ؾمٌؼ خترجيف.
اًمً٤مئِ ِ
يد
٥م ْسم ِـ َي ِز َ
( ) 858أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب إذان يقم اجلٛمٕم٦م (ُ )915 ،913 ،912مـ طمدي٨م َّ
( )859اجلٛمٕم٦م.9 :
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ِ
اًمّمالَ َة َقم َغم اًمٜمٌََِّّ ِّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿِ -ذم َي ْق ُِم َٝم٤م َو ًَم ْٞم َٚمتِ َٝم٤م)ً :م٘مقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ:
وىمقًمفَ ( :و ُي ْٙمْث ُر َّ
ِ ِ
«إِ َّن ُِمـ َأ ْوم َْم ِؾ َأي ِ٤مُم ُٙمُؿ يقم ْ ِ
اًمّمالَ َِة َقم َ َّكم ومِ ِٞمفش  ،وشم٘مدم أن أومْمؾ صٞمغ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل -صيغم
اجل ُٛم َٕم٦مَ :وم َ٠م ْيمْث ُروا ُم َـ َّ
ْ
َّ ْ َ ْ َ ُ
( )861

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :اًمٚمٝمؿ ِّ
صؾ قمغم حمٛمد ،وقمغم آل حمٛمد ،يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ ..وهل اًمّمالة اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اعمٕمرووم٦م.

( )862

ِ
ِ
٤مب اًمٜمَّ ِ
جي ِٚم ُس َُم َٙمَ٤م َٟم ُفَ ،و ًَم ْق
ىم٤ملَ ( :و ُي ْٙم َْر ُه َأ ْن َيتَ ََخ َّٓمك ِر َىم َ
َػم ُه َو َ ْ
َّ٤مس ،إَِّٓ َأ ْن َي َرى ُوم ْر َضم ً٦م َٓ ُي َّم ُؾ إِ ًَم ْٞم َٝم٤م إَِّٓ سمِفَ ،وَٓ ُي٘م ُ
ٞمؿ َهم ْ َ
َقم ٌْدََ ُه َأ ْو َو ًَمدََ ُه).
ٕن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هنك اًمذي يتخٓمك اًمرىم٤مب ،وأُمره سم٤مجلٚمقس ،وىم٤مل« :إِ َّٟم َ
ي٧مش ،
ي٧م َوآ َٟمٞمْ َ
َّؽ آ َذ ْي َ
( )863

أي :شم٠مظمرتَ ،م٤م يدل قمغم أن ختٓمل اًمرىم٤مب ُمٙمروه يمراه٦م ؿمديدة.
ِ
جي ِٚم ُس َُم َٙمَ٤م َٟم ُفَ ،و ًَم ْق َقم ٌْدََ ُه َأ ْو َو ًَمدََ ُه) ،وهذا يِمٛمؾ اجلٛمٕم٦م وهمػمه٤م ،وشمٙمٛمٚمٜم٤م قمٜمٝم٤م.
َػم ُه َو َ ْ
وىمقًمفَ ( :وَٓ ُي٘م ُ
ٞمؿ َهم ْ َ
جي ِٚم ْس َطمتََّّك ُي َّم ِّكم َر ْيم َٕمتَ ْ ِ
خي ِّٗم ُٗم ُٝم َامَ ،وَٓ َيتَ َٙم َّٚم ُؿَ ،وَٓ َي ْٕم ٌَ ُ٨م َو ِ
ىم٤ملَ ( :و َُم ْـ َد َظم َؾ َو ِ
٥م).
اإل َُم٤م ُم َ ْ
َلم ُ َ
اإل َُم٤م ُم َ ْ
خي ُٓم ُ
خي ُٓم ُ
٥م َمل ْ َ ْ
أُم٤م اًمريمٕمتلم :عم٤م صمٌ٧م أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أُمر َُمـ ضمٚمس أن ي٘مقم ومٞمّمكم ريمٕمتلم ،وىمقًمفَ ( :وَٓ َيتَ َٙم َّٚم ُؿ،
َوَٓ َي ْٕمٌَ ُ٨م َو ِ
٥م) ً :م٘مقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :و َُم ْـ َُم َّس ْ
احلَ ََم َوم َ٘مدْْ ًَم َٖمَ٤مش ،صححف اًمؽمُمذي .
اإل َُم٤م ُم َ ْ
خي ُٓم ُ
( )864

(ُ ) 864متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمً٤مقم٦م اًمتل ذم يقم اجلٛمٕم٦م ( ،) 935وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ذم اًمً٤مقم٦م اًمتل ذم يقم
اجلٛمٕم٦م (ُ )852مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.-
( )861صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 16162أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ يقم اجلٛمٕم٦م وًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م ( ،)1447اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م،
سم٤مب إيمث٤مر اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يقم اجلٛمٕم٦م ( ،) 1374اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ذيمر ووم٤مشمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
(ُ )1636مـ طمدي٨م أوس سمـ اوس ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
(ُ ) 862متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،)6357 ( -وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب
اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ )446( -مـ طمدي٨م يمٕم٥م سمـ قمجرة -ريض اهلل قمٜمف.-
( )863صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ) 17674واًمٚمٗمظ ًمف ،أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ختٓمل رىم٤مب اًمٜم٤مس يقم اجلٛمٕم٦م ( ،)1118اًمٜمً٤مئل:
يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ختٓمل رىم٤مب اًمٜم٤مس واإلُم٤مم قمغم اعمٜمؼم يقم اجلٛمٕم٦م (ُ ) 1399مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ سمن ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح
أيب داود :صحٞمح.
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ىم٤ملَ ( :و َُم ْـ َٟم َٕم َس ا ْٟمتَ َ٘م َؾ ُِم ْـ َجم ْ ِٚم ًِ ِف).
ُٕمره -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمذًمؽ ،وصححف اًمؽمُمذي  ،سمٛمٕمٜمك أن آٟمت٘م٤مل ُميـ جمٚميس ٓ يٌٓميؾ اخلِميقع
( )865

واإلٟمّم٤مت ذم اًمّمالة.
أؾم٠مل اهلل -قمز وضمؾً -مٚمجٛمٞمع اًمتقومٞمؼ واًمًداد ،وأن يرزىمٜم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ،واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،وأن يتقٟٓمي٤م يداه،
وأن يٖمٗمر ًمٜم٤م وًمقاًمديٜم٤م واعمًٚمٛملم واعمًٚمامت ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،وقمغم آًمف وصحٌف أعٕملم.

) (864صحٞمح :أ ظمرضمف اًمؽمُمذي ،يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمقوقء يقم اجلٛمٕم٦م (ُ ) 498مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل اًمؽمُمذي:
طمًـ صحٞمح ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
( )865ص حٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ ٟمٕمس يقم اجلٛمٕم٦م أٟمف يتحقل ُمـ جمٚمًف ( ) 526ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح،
ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.

