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يصليأنيحبمنكلإلىبازبنعبداللهبنعبدالعزيزمن
كما@اصلوا:لمجيبقولهعملايصلي،@وواللهرسولكانكما

أصليرأيتموني
@ا

محأ.@لوو@

ا-
عملاالله،أمرهكمايتوضأأنوهوالوضوء:يسبغ

آلضلوةققتؤإلىإداآلدبءامئوأيأس@افيوتعالى:سبحانهبقوله

إدوأزحلحتملرءوسكتموآمسحوأآئمرا@قإديكتموأيدوخوهكتمغسلوأط

رطهوبغيرصلاةتقبل@الا@ص:النبيوقول(6@اندةأ@للاآتكغين

@اغلولمنصدقةولا
صجحه،.يرمدم@لوو@

2-
كانأينماالكعبةوهيالقبلةإلىالمصلييتوجه

بجميع

نافلة،أوفريضةمنيريدهااقيالصلاةفعلبقلبهقاصدابدته

مشروعغيرباللسانالنطقلأنثبالنيةبلسانهينطقولا
لكنة

رضيأصحابه-ولابالنيةينطقلملمج@النبي
الله

عنهم
@

منفردا،أوإماماكانإنإليهايصليسترةلهيجعلأنويسن

لا"
فيإلاالصلاةفيشرطالقبلةواستقبالبذلك،مجيه@ثهاالنبيمر

العلم.أهلكتبفيموضحةمعلومةمستثناةمسائل



--5-@

"2*
"

ص
@

ح@ء

اليل@ةفجاسالتاقلم

إلىببصرهناظراأكبر@االله@اقائلأ:الإحرامتكبيرةيكبر-2

سجوثه.محل

4-
حيالإلىأومنكبيه،حذوإلىالتكبيرةعنديديهيرفع

أذنيه.

5@

لورودالشرى،كفهعلىاليمنىصدره:علىيديهيضع

ذلك
أبيهعنالطائيهلتبنوقبيصةحجربنوائلحديثمن

-

رضي
عنهما-.الله

أ@
وهو:الاستفتاحدعاءيقرأأنيسن

@ا

وبينبينيباعداللهم

خطايايمننقنياللهموالمغرب،المثرقبينباعدتكماخطاياي
خطايايمناغمسلنياللهمالدن@،منالأبيضالثوبينقىكما

رضيهريرة-أبيحديثمنعليهمتفقوالبرثداوالثلجبالماء
عنه-الله

منبدلاقالشاءدان@ما،النبيعن
@اسبحانكذلك

@اغيركإلهولاجدك،وتعالىاسمك،وتباركبس@واللهم

الاستفتاحاتمنبغيرهماأتىو)نالنبىعنذلكلثبوت

الرلمجالنبىعنالثابتة

ا

وتارةهذايفعلأنوالأفضلفحسن،
هذا

منلاللهأعوذ@ايقول:ثمالسة،اتباعفيأكملذلكنلا"تارة

بسمالرجيمالشيطان
الرحيمالرحمنالله

الفاتحة،سورةويقرأ@ا

بعدهاةويقول@االكتاببفاتحةيقرألملمنصلاة@الاحفدع:لقوله

@اامين@ا
3ية،السرالصلاةفيوسراالجهريةالصلاةفيجهرا



الح@فجالمسالتاق
لاة:+هني

الظهرفيالقراعةتكونأنوالأفضلالقران،منتيسرمايقرأ

وفيطوالهمنالفجروفيالمفصلأوساطمنوالعشاءوالعصر

أوساطهأوطوالهمنحيانالا"بعضوفيقصارهمنالمغرب

أنويشرعمجيهس@ا،النجيعنذلكثبتكماالمغرب-فيأعني-

أخفالعصرتكون
الظهر.من

جاعلاأفنيه،أومنكبيهحذوإلىيديهرافعامكبرايركعلأ-

أصابعه،مفرقاركبتيه،علىيديهواضعاظهره،حيالرأسه

العظيمربي@اسبحانةويقولركوعهفيويطمئن
أنفضلوالا"@ا

معيقولأنوشتحبكثر،أوثلاثايكررها
@اسبحانكذلك:

لياغفراللهموبحمدكربنااللهم
لم-

منكبيهحذوإلىيديهرافعاالركوع،منرأسهيرفع

قائلا:أفنيهأو
@اسمع

منفردا،أوإماماكانإن@احمدهلمنالله

ملءفيهمباركاطيباكثيراحمداالحمدولك@اربنارفعه:بعدويقول

شيءمنشئتماوملءبينهماماوملءالأرض،وملءالسمواث

العبدقالماأحقوالمجدالتاءأهل@اذلك:بعدزاددانبعد@ا.

مانعلااللهمعبد،لكوكلنا
ينفعولاصنعتلمامعطيولاأعطيتلما

غبهه@االنبيعنثبتقدذلكلأنحسن،فهوالجد@امنكالجدذا

يقول:فإنهمأموماكانإنأماالصحيحة،حاديثالا@بعضفي

مااخرإلىالحمد@اولك@اربناالرفع:عند
أنويستحبتقدم.



لأيريم@
اليلاةف@سالتاقلم

الركوع،قبلقيامهفيفعلكماصدرهعلىيديهمنهماكليضع

حجربنوائلحديثمنطحح!النبيعنذلكعلىيدلمالثبوت

بنوسهل
سعد-

عنهما-.اللهرضي

فإنذلك،تيسرإذايديهقبلركبتيهواضعامكبرايسجد@9

ويديهرجليهبأصبعمستقبلاركبتيه،قبليديهقدمعليهشق

معالجبهةالسبعة:أعضائهعلىويكونيديه،أصابعضاماالقبلة،

ويقول:الرجلين،أصابعوبطونوالركبتن،واليديف،لأنف،ا

أنوشمتحبكثر،أوثلاثاذلكويكررالأعلى@اربي@اسبحان

معيقول
لياغفراللهموبحمدك..ربنااللهم@اسبحانكذلك:

@ا

منويكثر
أما@اطمي!:النبيلقولالدعاء

الربفيهفعظمواالركوع

فيفاجتهدواالسحودوأما
لكميستجابأنفقمنالدعاء

وقوله@ا

بأض@اص@س@:
فأكثروا@لدعاء@اساجد؟وهوربهمنالعبديكونما

صجحه(.ثيمملم@مالوو@

ة،والآخرالدنياخيرمنالمسلمينمنولغيرهلهربهويسأل

جنبيه،عنعضديهويجافينفلا،أوفرضاالصلاةكانتسواء

عنذراعيهويرفعلساقيه،عنوفخذيهفخذيه،عنوبطنه

أحدكميبسطولاالسجودفياعتدلوا@اص@ا-يى:النبيلقولرض،لا@ا
صخه(.علىأ@تفق@االكلبانبساطفواعيه



فبسالتاقلم

عليهاويجلسأليسرىقدمهويفرشمكبرا،رأسهيرفع-10

ويقول:وركبتيهفخذيهعلىيديهويضعاليمنىرجلهوينصب

وارزقنيوارحمنيلياغفراللهملي،اغفرربلي،اغفر@ارب

واجبرنيواهدن@وعافني
فيويطمئن@ا

يرجعالجلوسهذا

كانعال@النبيلأنةالركوعبعدكاعتدالهمكانهإلىفقاركل

السجدتين.وبينالركوعبعداعتدالهيطيل

فيفعلكمافيهاويفعلمكبرا،الثانيةالسجدةيسجد-11

الأولى.السجدة

جلوسهمثلخفيفةجلسةويجلسمكبرا،رأسهيرفع-12

أصحفيمستحبةوهيالاستراحةجلسةوتسمىالسجدتين،بين

فلاتركهاو)نالعلماء،قولي
دعاء،ولانكرفيهاوليمىحرج،

تيسرإنركبتيهعلىمعتمداالثانيةالركعةإلىقائماينهضثم

الفاتحةيقرأثمالأرض،علىاعتمدعليهشقو)نذلك،
و

ما

لهتيسر
ثمالأولى،الركعةفيسبقكماالفاتحةبعدالقرآنمن

مسابقةللمأموميجوزولاولى.الا@الركعةفيفعلكمايفعل

أمتهحذرجبهقاالنبينلا@إمامه،
من

للإمام،موافقتهوتكرهذلك،

انقطاعوبعدتراخيدونمنإمامهبعدأفعالهتكونأنلهوالسنة

اتختلفوفلابهليؤتمالإمامجعلإنما@امجيهحالل!:النبيلقولصوته

قال.وإذافاركعواركعوإذافكبرواكبرفإذاعليه،
سمع

حمد@لمنلته



@لصلىفبرسالتاق
هز؟ص

عيه(.شمق@ديطأ@فاسجدوا@اسجدوإذاالحمد،ولكربتافقولوا

الفجركصلاةركعتينأيثنائية،الصلاةكانتإفا-12

رجلهناصباالثانيةالسجدةمنرفعهبعدجلسوالعيد:والجمعة

فخذهعلىاليمنىيدهواضعااليسرى،رجلهمفترشااليمنى،

التوحيدإلىبهافيشيرالسبابةإلاكلهاأصابعهقابضااليمنى،

والبنصرالخنصرقبضوإنالدعاء،وعندسبحانه-ذكره-عند

فحسنبالسبابةوأشارالوسطىمعإبهامهاوحلقاليمنىيدهمن

ةنارهذايفعلأنوالأفضللمجع،النبيعنالصفتينلثبوت

ثموركبته،اليسرىفخذهعلىاليسرىيدهويضعتارة،وهذا

فيالتشهديقرأ
وهو:الجلوس،هذا

والصلواتلتهالتحيات@ا

عليناالسلاموبركاته،اللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلاموالطيبات،

محمداأنوأشهدالنصإلاإلهلاأنأشهدالصالحين،اللهعبادوعلى

@ايقول:ثمورسولهعبده

@وعلى@محمدعلىصلاللهم

مجيد،حميدإنكإبراهيموآلإبراهيمعلىصليتكمامحمد

وعلىإبراهيمعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىوبارك

فيقول:أربعمنباللهويستعيذمجيد@ا.حميدإنكإبراهيمآل

@ا

ومنالقبر،عذابومنجهنم،عذابمنبكأعوذإنياللهم
فتنة

ومنوالممات،المحيا
@االدجالالمسيحفتنة

خيرمنشاءبمايدعوثم

فلاالمسلمينمنغيرهماأولوالديهدعاو)ذأوالاخرة،الدنيا



سالتاقلم
في3-@

لمجالهالنبيقوللعمومنافلةأوفريضةالصلاةكانتسواءبأس،

رضيمسعود-ابنحديثفي
التشهد@ا..علمهلماعنه-الله

منليتخيرثم
ةآخرلفظوفيفيدعو@اإليهأعجبهالدعاء

ثم

منليختر
جميعيعموهذاشاء@اماالمسألة

ما
الدنيافيالعبدينفع

@اقائلا:وشمالهيمينهعلىيسلمثموالاخرة،

عليكمالسلام

اللهورحمةعليكمالسلامالله...ورحمة

كالظهررباعيةأوكالمغرب،ثلاثيةالصلاةكانتإن-14

آنفا،المذكورالتشهدقرأوالعشاء،والعصر
مع

النبيعلىالصلاة

حذوإلىيديهرافعاركبخيه،علىمعتمداقائمانهضثم@به@حالها،

صدره،علىيديه-أيويضعهما-أكبر@االله@اقائلا:منكبيه،

منوالرابعةالثالثةقرأ@يو)نفقط،الفاتحةويقرأتقدم،كما

عنزياقالظهر
الفاتحة

مالثبوتبأس،فلاحيانألا@بعضفي

لهلمجالنبيعنذلكعلىيدل

أ

رضيسعيد-أبيحديثمن
الله

الثالثةبعديتشهدثم@عنه
الظهرمنالرابعةوبعدالمغر@،من

عذأبمنويتعوذ@مالنبيعلىويصليوالعشاء،والعصر

ومنالقبرعذابومنجهنم
المسيحوفتنةوالمماتالمحيافتنة

منويكثرالدجال،
تقدمكماالدعاء

ذلك
الثنائية،الصلاةفي

فييكونلكن
تحتاليسرىرجلهواضعامتوركاالجلوسهذا



ء

فجا@ل@لىسالتانلم
@لر@ايرب

لحديثاليمنىرجلهناصبارضالا"علىومقعدتهاليمنىرجله

فيحميدأبي
@اقائلا:وشمالهيمينهعنيسلمثمذلك،

السلام

ويستغفر@ا،أللهورحمةعليكمالسلامالله..ورحمةعليكم

@اويقول:ثلاثاالله

ياتباركتالسلامومنكالسلام،أنتاللهم

لهوالملكلهله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلالإكرام،واالجلالذا

معطيولاأعطيتلمامانعلااللهمقدير،شيءكلعلىوهوالحمد
لابالته،إلاقوةولاحوللاالجد،منكالجدذاينفعولامنعتطلما

الحسن،الثناءولهالفضلولهالنعمةلهإياه،إلانعبدولااللهإلاإله

@ا،الكافرونكرهولوالدينلهمخلصيناللهإلاإلهلا
ويسبح

الله

ويقولذلك،مثلويكبرهذلك،مثلويحمدهوثلاثين،ثلاثا

الحمدلهوالملكلهله،شريكلاوحدهاللةإلاإلهلا@االمائة:تمام

اللههووقلالكرسي،ايةويقرأقدير@ا،شيءكلىعلىوهو

كلبعدالناس،بربأعوذوقلالفلق،بربأعوذوقلأحد،

الفجرصلاةبعدمراتثلاثالسورهذهتكرارويستحبصلاة،

،@ه@النبي@عنبذلكالصحيحالحديثلورودةالمغربوصلاة

وصلاةالفجرصلاةبعدالمتقدمالذكربعديزيدأنيستحبكما

الحمدولهالملكلهله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلا@اقول:المغرب

ذلكلثبوتةمراتعثرقديرداشيءكلعلىوهووممي@يحي

بوجههوقابلهمالناسإلىانصرفإماماكانوإنت،لمج@النبيعن



لصللافجا@ر9لتاسالم

السلامومنكالسلامأنتاللهمقولهوبعدثلاثا،استغفارهبعد
كماة،المذكورذكارلا@بايأتثموالإكرام،الجلالفاياتباركت

عائثةحديثومنها،@والنبيعنكثيرةأحاديثذلكعلىدل

-

رضي
سخةالأذكارهذهوكلمسلم،صحيحفيعنها-ألله

علىيحافظأنومسلمةمسلملكلويستحبفريضة.وليست

الظهر،قبلأربعوهي:الحضر،حالفيركعةعشرةاثنتي

العشاء،صلاةبعدوثنتانالمغربصلاةبعدوثنتانبعدهوثنتان

عليها،يحافظكانلمج@النبيلأنةالصبحصلاةقبلوئنتان

حبيبةأمعنمسلمصحيحفيثبتوقدالرواتب،وتسمى

-

ههلمجالنبيعنعنها-اللهرضي

ا

اثنتيصلى@امنقال:أنه

بنيتطوعاوليلتهيومهفيركعةعتسرة
له

وقدالجنطا.فيبيتبهن

أماذكرنا،بماالحديثلهذاروايتهفيالترمذيالإمامفسرها

والعشاء،والمغربالظهرسنةيتركلج@االنبيفكانالسفرفي

اللهلقولحسنة،أسوةفيهولناوالوتر،الفجرممنةعلىويحافظ

2،1طالأحر@1لأحسةأس@ةآدئهرشولولكمكأننقذ@سبحانه:

أصليرأيتمونيكما@اصلواوالسلام:الصلاةعليهوقوله
والله@ا

محمدنبيناعلىوسلماللهوصلىالتوفيق..ولي
عبداللهبن

الدين.يومإلىبإحسانوأتباعهوأصحابهالهوعلى



ل@؟ئجطر
@لصلاةفبسالتانا

ال@

تجماعةلصلأ@أ

المسلميئمنيراهمنإلىبازبنعبداللهبنعبدالعزيزمن

منسلكفيياهمدونظمنيرضاهفيهلمااللهوفقهم
واتقاهخافه

ة-امين

بعد:أماوبركاته،اللهورحمةعليكمسلام

فقد
فيالصلاةبأ@اءيتهاونونقدالناسمنكثيراأنبلغني

أنعليفوجبذلكفيالعلماءبعضبتسهيلويحتجونجماعة

الا"لعظمهذاأبين
لاوأنهوخطورته،مر

يتهاونأنللمسلمينبغي

شأنهاللهعظمبأمر
الكريمرسولهشأنهوعظمالعظيم،كتابهفي

سبحانه-الله-كثرولقدوالتسليم.الصلاةأفضلربهمنعليه

بالمحافظةوأمرشأنها،وعظمالكريم،كتابهفيالصلاةذكرمن

عنهاوالتكاسلبهاالتهاونأنوأخبرالجماعة،فيوأدائهاعليها

حمظوأل@المبين:كتابهفيتعالى-فقال-المنافقي@ن،صفاتمن

1ةؤ@قنتيىللهوفوفوأآتوشطىوآلضلونآلصلواتعلى 2 38.

تخلفوقدلهاوتعظيمهعليهاالعبدمحافظةتعرفوكيف



فجا@لحللآاسالتان
ق@آ؟حم

وأقيموابمةتعالىوقالبشأنها؟وتهاونإخوانهمعأدائهاعن

آلزكعير@-معوآزكعوأالربهوةاتوأوعالضلوة
ص

الآيةوهذه(43أ@لقرةفي

للمصلينوالمشاركةالجماعة،فيالصلاةوجوبفينصالكريمة

مخاسبةتظهرلمفقطإقامتهاالمقصودكانولوصلاتهم،في

معوآزكغوأئمةسبحانهبقولهالايةختمفيواضحة
ء

كتدادانمتعالى:وقالالاية،أولفيبإقامتهاأمرقدلكونه

@إداأشببحخهتموتاحدوأفعثا@بمةط@لتفتمآلضلوةلفئم@أقضتفهتم

ايصلوأ@لجصلولؤأحرهطابمةولحأتضوراب@جملىدلمكول@أسحدوأ

حمدوئيأحمذوأسعك

وأشلححئهتمزهتم
ث

أ@لاء21،."

الحربحالفيالجماعةفيالصلاةأداءسبحانه-فأوجب-

فيالصلاةتركفييسامحأحدكانولوالسلم؟بحالفكيف

بأنأولىعليهمبهجومهوالمهد@ونللعدوالمصافونلكانجماعة

يقعلمفلماالجماعة،تركفيلهميسمح
الصلاةأداءأنعلمدلك

عنالتخلفحدلا@يجوزلاوأنهالواجبات،أهممنجماعةفي

رضيهريرة-أبيعنالصحيحينوفيذلك،
عنعنه-:الله

رجلاآمرتمفتقام،بالصلاةامرأنهممت@القدقال:أنه@النبي

لاقومإلىحطب@منحزممعهمبرجالأنطلقثمبالناس،يصليأن

بيونهمعليهمفأحرقالصلاةيشهورن
الحديث.@ا



ووءنجالآ
لا@ل@ف!سالتاق@

رضيمسعود-بنعبداللهعنمسلمصحيحوفي
قال:عنه-أدله

مريض،أونفاقه،علممنافقإلاالصلاةعنيتخلفومارأيتخا@القد

الصلاةيأتيحتىالرجلينبينليمشيالمريضكانان@

منان@الهدى،سننعلمناك@االلهرسولإن@اوقال:

أيضاوفيه@ا،فيهيؤذنالذيالمسجدفيالصلاةالهدىسنن

هذهعلىفليحافظمسلماغدااللهيلقىأنسره@امنقال:عنه

اللهفإنبهنيناثىحيثالصلوات
الهدى،سقلنبيكمشرع

يصليكمابيوتكمفيصليتمأنكمولوالهدى،سننمنو)نهن
نبيكمسنةتركتمولونبيكمسنةلتركتمبيتهفيالمتخلفهذا

إلىيعمدثمالطهورفيحسنيتطهررجلمنومالضللتم،

منمسجد
يخطوهاخطوةبكللهأدلهكتبإلاالمساجدهذه

ومارأيتناولقدسيئة،بهاعنهويحطدرجةبهاويرفعهحسنة

بهيؤتىالرجلكانولقدالنفاق،معلوممنافقإلاعنهايتخلف

الصففييقامالرجلينبينيهادي

رضيهريرة-أبيعنأيضامسلمصحيحوفي
عنه-الله

قائدليلي@إنهاللهرسولياقال:أعمىرجلاأن
إلىيلائمني

مج@الهأ:النبيلهفقالبيتي؟فيأصليأنرخصةليفهلالمسجد

تسمع@اهل
@افأجبقال:نعم،قال:@ابالصلاة؟النداء



فباقسال@لم
ةإثيء

علىوالجماعة،فيالصلاةوجوبعلىالدالةوالأحا@يث

فيهاويذكرترفعأناللهأفنالتياللهبيوتفيإقامتهاوجوب

الأمر،بهذاالعنايةمسلمكلعلىفالواجبجدا،كثيرةاسمه:

وسائروجيرانهبيتهوأهلأبنائهمعبهوالتواصيإليه،والمباثوة

لا"أمتثالاالمسلمين،إخوانه
مر

عنهاللهنهىمماوحذراورسولهالله

اوابتعا@ورسوله،
وصفهمالذيفالنفاقأهلمثابهةعن

بصفاتالله

ارآتممقيرلهاتعالى:فقالالصلاةعنتكاسلهمأخبثهامنفميمة

آلاسيرآءوركسالىقاموأآلضلؤهإليقافؤاوإداخدغفغوفوآللهتخدغود

إيئلآوهؤلآءإيئلأذايكيىقفذئذيرحتقييلاإيئآللهيدكروهولا

هؤلآع
ح

1أ@لاء241-سمحالا-*لأ:د@@ل@آدتهيضللوم@ 4.،3

تركهاأسبابأعظممنالجماعةفيأدأئهاعنالتخلفولأن

ة@ائرعنوخروجوضلالكفرالصلاةتركأنومعلومبالكلية،

تركوالشركالكفروبينالرجل@ابينةمجت!النبيلقولالإسلام،

رضيجابر-عنصحيحهفيمسلمخرجه@لصلامدا
عنه-.الله

وبينهمبياالذيالعهد@ا@بهيه@!:وقال
فصدتركهاف@نالصلاة

الحمةورو@هكث@ر@ا
حاديثوالا@والآياتصجهأ.@سادل!سلميالا@لريدةعن

ووجو@الصلاة،شأنتعظيمفي
كماو)قامتهاعليهاالمحافظة

شرع
كلعلىفالواجبومعلومة.كثيرةتركهامنوالتحذيرالله

وأناللهكما@ترعيقيمهاوأنأوقاتها،فيعليهايحافظأنمسلم



نرلم@طف@في
للى@ل@ف!سالتاقلم

بيوتفيالجماعةفيإخوانهمعيؤديها
سبحانه-لله-طاعةالله

عقابه.وأليماللهغضبمنوحذراك@ا،ولرسوله

عنه،يحيدأنلأحديجزلمأدلته،واتضحتالحقظهرومتى

@تزغتمفإر@يقول؟وتعالىسبحانهاللهنلا"فلان؟أوفلانلقول

حئر@أخسندالكحرالأوآتيؤ@يآللهتفمحوركتم@ول!لز@واآللهإلىفىفوهشىء

عنمخالفوندنيخدرآلديى@فاسبحانه:ويقولأ@لساء95،يبما@لأويلا!

ئمشصي@أدأضه@
ي@يهتمأو@تة

.(63أ@لنور@@شأليؤ@-عدا@

مايخفىولا
الكثيرة،الفوائدمنالجماعةفيالصلاةفي

البرعلىوالتعاونالتعارفذلكأوضحومنالجمة،والمصالح

وتشجيععليهوالصبربالحقوالتواصيوالتقوى
وتعليمالمتخلف

اللهشعائرو)ظهارسبيلهمعنوالبعدالنفاقأهلو)غاظةالجاهل

غيرإلىوالعمل،بالقوللسبحانه-إليه-والدعوةعبا@هبين

الكتيرة.الفوائدمنذلك

وفقني
ة،والاخرالدنياأمروصلاحرضاهفيهلماياكم@الله

مثابهةومنأعمالنا،وسيئاتأنفسناشرورمنجميعاوأعاذنا

كريم.جوادإنهوالمنافقيئ،الكفار

علىوسلمأدلهوصلىوبركاته،اللهورحمةعليكموالسلام

وصحبه.وآلهمحمدنبينا
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