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القارئ: احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، وصلَّى هللاُ وسلََّم على نبيِ نا حممٍَّد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي، اللَّهمَّ اغفْر 

يييُر عبييُد الييرَّلِا دييُا  صييٍر النيَّييعد    يف   -رلَييُه هللاُ اعيياى-لشيييِننا وللحايييروَا واملنييي معنَي  ليياَخ الشَّ
 "ا القرآنِ مِ  ني نَيَبطةِ املُ  َواألحكامِ  َواألْخَّلقِ  َوال َّوحْيدِ  العَقاِئدِ  ِعلمِ  يف مِ الَعّلَّ  امللكِ  فَ ُح الرَّحيمِ " ك اِدِه:

 :الثُ الثَّ  وعُ النَّ 
 واملواروثِ  واملعامّلتِ  يف العباداتِ  األحكامِ  علمُ 
أ :  [144]البقيير : احْلَييَراِم َوَحْيييُث َمييا ُكنييُ ْم فَيَول ييوْا ُوُهييِوَ ُكْم }فَيييَوخِ  َوْهَهييَك َرييْطَر اْلَمنْيييِ ِد اعيياى:  وليياخَ 
  العنيِ  إصادةِ  رِ اعذ   عندَ  اجلهةِ  اس قباخُ  ، فأوهبَ هُ هه ُ 
وا كم واسيي ُ وا ثيييادَ أ : البنُييي [31]األعييرا : }ََي دَييِ  آَدَم ُخييُذوْا  ِونَيييَ ُكْم ِعنييَد ُكييدِ  َمنْيييِ ٍد اعيياى:  وليياخَ 
يي مييا اييدف ُ  ونييةَ ، فييَّنَّ ال  ِ ّلةِ كم للصَّييعييورااِ   حصييوخُ  ونييةِ ال  ِ  أخييذِ  ، ومتييامُ العييورةِ  يف كشيي ِ  والقييبحَ  ناعةَ الشَّ
  ةِ نَّ يف الني   د  مفصَّ  مبنيَّ   كما  وَ   باسِ الل ِ  ، ود كميدِ العورةِ  دني ِ  واِ ابألمرَ  أمر   ، ففيهِ اجلماخِ 
 يف  يذا إنصياتُ  ميا ويدخدُ  وأدلي ُ [ 204]األعيرا : اْلُقْرآُن فَاْسيَ ِمُعوْا لَيُه َوأَنِصيُ وْا }َوِإَذا ُلِرَئ اعاى:  ولاخَ 

 ذ  ويدخدُ الَّي والقنيوتِ   ودِ والني ي كيوعِ والر   ابلقييامِ  هللاُ  ، وليد أميرَ ةِ اجلهروَّي ّلةِ يف الصَّي هِ إماِمي لقيراةةِ  امليأمومِ 
 }ََي أَوي َهيا الَّيِذوَا آَمنُيوا ارَْكُعيوا َواْسيُ ُدوا ، [238]البقيرة: }َوُلوُميوْا ِِّ  لَيانِِ نَي اعياى:    فقاخَ كوتُ الني   فيهِ 

َرُُوا َميا اَيَينيَّيَر ِميَا اْلُقيْرآِن : ولاخَ  [،77]احلج: ي امليذكوراتِ   يذ ِ  ففي   يذا فلييلةُ [، 20]امل ميد: }فَياليْ ا وأّنَّ
  ّلةِ للصَّ  أركان  
ُ لُِيِليَ  ِإميَاَنُكْم : هِ ميا ا يف لولِ إ ّلةَ الصَّ  ى هللاُ وسَّ   ّ  سِ املقدِ  كم لبيتِ أ : صّلاُ [ 143]البقرة: }َوَما َكاَن ا
  اإلميانِ  مي انُ  ّلةَ الصَّ  ألنَّ  ،القبلةِ  حتوودِ  لبدَ 

}َحيياِفظُوْا َعلَييى : هِ خصوصاييا يف لولِيي العصييرِ  عموماييا، وعلييى صييّلةِ  لواتِ علييى الصَّيي ابحملافظييةِ  هللاُ  ولييد أمييرَ 
علييى  وق ليي  احملافظييةَ  عليهييا، وذلييكَ  نيَ وأثييع علييى احملييافظِ [ 238]البقييرة:الصَّييَلَواِت والصَّييَّلِة اْلُوْسييَطى  

 هليا ويدخ   ناُة على املقيمنيَ ها والثَّ إبلام ِ  األمرُ  ا، وكذلكَ ّلتِ هلا وعلى مكم ِ  ما ول مُ  ا ومجي ِ ها وأركاّنِ رروطِ 
  على ذلكَ 

  ا العباداتِ  ا مِ وغريِ  ّلةِ الصَّ  يف اكميدِ  ع ِ على النيَّ  فيها، ودخ   واملنافنيةِ  إى اخلرياتِ  ابملنيادقةِ  واألمرُ 
 يف  يذا الوعييدِ  ، وويدخدُ [5-4]املياعون: الَِّذوَا ُ ْم َعا َصَّلِتِْم َسياُ وَن  * }فَيَوْود  ل ِْلُمَصلِ نيَ اعاى:  ولاخَ 
 ، وهلذا ول َ هللاُ  هُ مَّ ذُ فيها فلم وَ  هوُ فيها، وأمَّا النيَّ  ا جيبُ مَّ  دش ةٍ  ها، واإلخّلخُ ول ِ  وافووتُ  ةِ يَّ ها ابلكل ِ اركُ 
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 وهييودِ  عنيدَ  ديذلكَ  هُ  َيأمَّ  ، وأميرَ ّلةِ الصَّي يف آخيرِ  نيِ سي داَ  ليهُ  وسي دَ  -مَ وسيلَّ  علييهِ  ى هللاُ صيلَّ - ب ِ ا النَّيِمي
  هِ سببِ 
ّ َ ِإالَّ َلِليّلا  ذواَ الَّ  اعاى املنافقنيَ  وذمَّ  ُُوَن النَّاَس َوالَ َوْذُكُروَن ا  }َوِإَذا لَاُموْا ِإَى الصََّّلِة لَاُموْا ُكنَياَى وُيَرآ

ألنَّ  ؛ ييياهييا ولعودِ  ا وليامِ هييا وسيي ودِ ركوعِ  ، واكمييييدُ ّلةِ يف الصَّيي مأنينييةِ الط   وهييوبُ  ففيييهِ  [142]الننييياة:
 اعاى  هللِ  واإلخّلصِ  كميدِ  هبذا ال َّ إالَّ  م ِ ا  ذا الذَّ مِ  لمُ ال وني العبدَ 

 رِ فيهيا وايدد   القليبِ  حبليورِ  خصوصايا، وذليكَ  ّلةِ ويف الصَّي األحيواخِ  يف مجي ِ  اعاى اخلشوعَ هللاُ  َوَلْد مدحَ 
 احلركةِ  اركُ  ذلكَ  ا لوا مِ   ومِ ورا ُ  فَّنَّهُ  ورا ُ  مل وكاْ  ، فَّنْ ورا ُ  كأنَّهُ   هللاَ  عبدَ أْن وَ  ذلكَ  ا، ومتامُ ا وأفعاهلِ ألواهلِ 

   ِ س ودِ  حملد ِ  ظرِ النَّ  وإل امُ  االل فاتِ  وعدمُ  ّلةِ يف الصَّ 
َورَا ِييِد }ََي أَوي َهييا اْلُم َّمِ ييُد * لُييِم اللَّْيييَد ِإالَّ َلِليييّلا * ِنْصييَفُه َأِو انُقييْي ِمْنييُه َلِليييّلا * َأْو ِ ْد َعَلْيييِه اعيياى:  وليياخَ 

}َكيانُوا َلِلييّلا مِ يَا  [،79]اإلسيراة: }َوِمَا اللَّْيِد فَي َيَه َّْد ِدِه َ ِفَلةا لََّك : هُ ولولُ  [،4-1]امل مد: اْلُقْرآَن اَيْراِيّلا 
، هِ وفليلِ  يدِ اللَّ  دقيامِ  فف   ذا األمرِ [  18-17]الذارَيت: اللَّْيِد َما وَيْهَ ُعوَن * َواِبأْلَْسَحاِر ُ ْم َونْي َيْغِفُروَن 

 وا دييذلكَ لييامُ  ا امليينمننيَ ِميي هُ مَعيي وطائفييةا  سييوخَ أنَّ الرَّ  "دِ مِ ييامل َّ " يف آخييرِ    وأخيي َ اخلليي ِ   ييم خيييارُ  هُ أ لَيي وأنَّ 
ُونَ  -غدِ والش   ا املرضِ مِ  األعذارِ  خصوصاا أ دَ - اسِ على النَّ  رَ ونيَّ  ، وأنَّ هللاَ قدورِ ال َّ  م وقر  رَ ميا اينيَّي فَّّنَّ
 عليهم وال َوُشْ   ما وَيُهونُ  يدِ ا اللَّ مِ  ونَ ، أ : وصل  منهُ 
 ، وأنَّيهُ هِ ، وفليلِ كيوعِ الر   ةِ وركنيَّي اجلماعيةِ  عليى وهيوبِ  [43]البقيرة: }َوارَْكُعيوْا َميَ  اليرَّاِكِعنَي : هِ دقولِ  خَّ دِ واس ُ 

  كعةُ الرَّ  دهِ  كُ درَ اُ 
 أوى  ا اببِ مِ  األماِ  يف حالةِ  اجلماعةِ  على وهوبِ  اخلو ِ  يف حاخِ  ابجلماعةِ  هللاِ  أبمرِ  خَّ دِ واس ُ 

َيُذوَ ا ُ يُ واا َوَلِعبياا اعياى:  هِ دقولِي خَّ دِ اس ُ  وكذلكَ  ََّ }ِإَذا نُيوِد   و ،[58]املائيدة: }َوِإَذا َ َدوْييُ ْم ِإَى الصَّيَّلِة ا
َِّّ َوَذُروا اْلبَيْيييَ  لِلصَّييَّلِة ِمييا وَيييْوِم   لواتِ للصَّيي داةِ الن ِيي علييى وهييوبِ  ،[9]اجلمعيية: اجْلُُمَعييِة فَاْسييَعْوا ِإَى ِذْكييِر ا

، واجلمعيةِ  اخلميسِ  لواتِ للصَّي اجلماعيةِ  ، وعلى وهيوبِ هُ صف ُ  املنيلمنيَ  عندَ  رُ امل قر ِ  ، و وَ واجلمعةِ  اخلمسِ 
  ا يف املنياهدِ وعلى وهوهبِ 

  ُ ، وإخبيارُ اآلَيتِ  ايّلوةِ  عنيدَ  مل وني دْ  اْ مَ  ، وذمَّ دهِ  ها األمرَ ويف دعلِ  يف القرآنِ   داتِ النيَّ  هللاُ  ولد ذكرَ 
 هُ وأوهبَيي العلميياةِ  مجهييورِ  ، اسيي حباابا عنييدَ ّلوةِ اليي  ِ  سيي ودِ  ةِ علييى مشييروعيَّ  فهييذا وييدخ   املنلوليياتِ  دنييي ودِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - هم، وس دَ دعلُ  َّّ (  ا ريكراا هللِ ننيي دُ  اودةا فينحاُ   ا داودُ )س دَ : يف ص ولاخَ  -َصلَّى ا
  كرِ الش   س ودِ  ةِ على مشروعيَّ  ودخ  
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ُيفُتعليقُعليه؟ُاحلديثُ الشير: 
 نعمالقارئ: 
 أيشُقال؟الشير: 
  نيائ  ِ النَّ  سناِ  يف صحيحِ  األلبان   هُ حَ وصحَّ  نيائ   النَّ  هُ أخرهَ  القارئ:
 تُ أحسنُ الشير: 
-48]الطيور: }َوَسيبِ ْح حبَْميِد رَد ِيَك ِحينَي اَيُقيوُم * َوِميَا اللَّْييِد َفنَييبِ ْحُه َوِإْداَبَر الن ُ يوِم اعياى:  ولياخَ القارئ: 

 عقيبَ  كرِ ، واليذ ِ  ُ وخصوصايا آخيرَ  ييدِ اللَّ  عليى صيّلةِ  ودخ   [40]ق: }َوَأْداَبَر الني ُ وِد ويف األخرى: [، 49
  اخلمسِ  لواتِ الصَّ 
 [101]الننياة:  }َوِإَذا َيَردْيُ ْم يف اأَلْرِض فَيَلْيَس َعَلْيُكْم ُهَناح  َأن اَيْقُصُروْا ِمَا الصََّّلةاعاى:  ولاخَ 

ااالشييير:  اا  ُُ-اخاا ُرُوجااهااُللاُ ُهُللاُ رح اا-ُيخُ إىلُهنااااُا    ُهااعُعلاامُ ُا ااثُ ا ثُ ُا علاامُ ُأنُ ُذكاا ُ ُا علااع ُ ُأنااعا ُ ُاُذكاا ُ م 
اااالةُ ا ص ااُب اا نُ ُاُ ناااعُ ُعاهياُثُ وا ن ااُاألواماا ُ  إىلُمااااُُيفُهاااااُا  ااال ُ ُهُ اُوينب  ااعحياادُ ا تُ ُبعااادُ ُا عاجبااا ُ ُاُأعظاامُ ؛ُألن 
ُقُ اُيتعل ام اُهُا قا آنُ نُ علا ُاققيماهلُ ااُواعاشاعهلُ،يواااُومااُتضامُ ُأم راُهبااُونناا ُرُالةُ ا صُ ُيفُش نُ ُهُا ق آنُ نُ تضمُ 
ااُأعظاامُ ُالةُ اُ،ا ص ااعظيمااأُ ُهااااُمعااانُ ُاحلقيقااأُأنُ وااااُويفُواُوأح امُ بصاا تُ  ُوهاايُ ُاإلسااال ُ ُعمااع ُ ُوهاايُ ُ ائعُ ا   

ااُبعاادُ ُمبااااُاإلسااال ُ ُأعظاامُ  ااُهباااُوذكاا ُ ُنعيااهُ ماااُا تُ ُيفُا قاا آنُ ُاُو ااااُجااا ُ وا تهلُ ا    ااأركان  ُكماااُنب اااُوواجبات  ُهُ ا
 .يفُهااُاآلاي ُ ُيخُ ا  ُ 

 


