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

يف   -رمَحُه هللُا تعاىل-لشيِخنا وللحاضريَن واملستمعنَي. قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن بُن انصٍر السَّعديُّ 
 "ن القرآنِ مِ  ستنَ َبطةِ املُ  َواألحكامِ  َواألْخَّلقِ  َوالتَّوحْيدِ  العَقاِئدِ  ِعلمِ  يف مِ الَعّلَّ  امللكِ  فَتُح الرَّحيمِ " كتاِبِه:
 : الصَّّلُة:-رمَحُه هللاُ -قاَل 

 هُ وإخبارُ ، اآلايتِ  تّلوةِ  عندَ  ن مل يسجدْ مَ  ، وذمَّ بهِ  ها األمرُ ويف بعضِ  يف القرآنِ  جداتِ السَّ  هللاُ  وقد ذكرَ 
 هُ وأوجبَ  ،العلماءِ  مجهورِ  ، استحباًبا عندَ ّلوةِ الت ِ  سجودِ  ةِ على مشروعيَّ  فهذا يدلُّ  املخلوقاتِ  بسجودِ 

 (ها شكراا هللِ نسجدُ  توبةا فنحنُ  ها داودُ )سجدَ : يف ص وقالَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - هم، وسجدَ بعضُ 
 .كرِ الشُّ  سجودِ  ةِ على مشروعيَّ  يدلُّ 
ويف [، 49-48]الطور: }َوَسبِ ْح ِبَْمِد رَبِ َك ِحنَي تَ ُقوُم * َوِمَن اللَّْيِل َفَسبِ ْحُه َوِإْدًَبَر النُُّجوِم{تعاىل:  وقالَ 

 لواتِ الصَّ  عقبَ  كرُ ، والذ ِ هُ وخصوصاا آخرَ  يلِ اللَّ  على صّلةِ  يدلُّ  [40]ق: }َوَأْدًَبَر السُُّجوِد{األخرى: 
 .اخلمسِ 

}َوِإَذا َضَربْ ُتْم يف اأَلْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تَ ْقُصُروْا ِمَن الصََّّلِة ِإْن ِخْفُتْم َأن يَ ْفِتَنُكُم تعاىل:  وقالَ 
أو  طويلٍ  ، يف كلِ  سفرٍ نيِ إىل ركعتَ  ةِ ًبعيَّ الرُّ  ّلةِ الصَّ  قصرِ  ةُ فيها مشروعيَّ [ 101]النساء: الَِّذيَن َكَفُروْا{

 ا ِبسبِ هيئاتُ  تْ ، وقصرَ ةِ ًبعيَّ الرُّ  ّلةِ الصَّ  عددَ  قصرَ  فرُ والسَّ  اخلوفُ  ، فإذا اجتمعَ اآليةِ  إلطّلقِ  قصيٍ 
}َوِإَذا ُكنَت تعاىل:  هُ عليها قولُ  ، كما دلَّ -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - ب ِ عن النَّ  اخلوفِ  صّلةُ  بهِ  تْ ما وردَ 

فقط، وهذا  العددَ  قصرَ  بّل خوفٍ  سفرٌ  كانَ   ها، فإنْ إىل آخرِ [ 102]النساء: ََلُُم الصَّّلََة{ِفيِهْم فََأَقْمَت 
  .قُ املطلَ  القصرُ  وذلكَ  ًبخلوفِ  قييدِ التَّ  ن فائدةِ مِ 

ُتُم الصََّّلَة فَاذُْكُروْا اَّلل َ ِقَياماا َوقُ ُعوداا َوَعَلى تعاىل:  هُ وقولُ  ُجُنوِبُكْم فَِإَذا اْطَمْأنَنُتْم فََأِقيُموْا }فَِإَذا َقَضي ْ
، كما اعموما  املكتوًبتِ  لواتِ الصَّ  عقبَ  كرِ الذ ِ  ةُ : إحدامها: مشروعيَّ فيها فائداتنِ  [103النساء:] الصََّّلَة{

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - عنهُ  األحاديثُ  بذلكَ  تْ تكاثرَ   . -َصلَّى اَّللَّ
، العذرِ  فيها ألجلِ  اخلللِ  بعضِ  حلصولِ  اخلوفِ  صّلةِ  بعدَ  أكيدِ التَّ  على وجهِ  كرِ الذ ِ  ةُ مشروعيَّ  : فيهِ انيةُ الثَّ 

تعاىل:  . قالَ هللاِ  ذكرِ  إلقامةِ  تْ عَ رِ ا شُ إّنَّ  ّلةَ الصَّ  ، ألنَّ هِ رب ِ  ن ذكرِ مِ  العبدَ  ا ملا فاتَ جبا  هللاِ  يف ذكرِ  فكأنَّ 
إذا  ، فينبغي للعبدِ اجلليلِ  َلذا الغرضِ  تْ عَ رِ شُ  العباداتِ  مجيعُ  وكذلكَ  [14]طه: }َوَأِقِم الصََّّلَة ِلذِْكِري{

 .هِ لرب ِ  هِ ذكرِ  بكثرةِ  هُ وجيبَ  عن ذلكَ  ضَ يعو ِ  أنْ  نقصٌ  فيهِ  على وجهٍ  العبادةَ  فعلَ 
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َلةا{تعاىل:  هِ وىف قولِ  على  دليلٌ  هِ وملئِ  ن فرعونَ ا مِ وا فيها خوفا أي: صلُّ [ 87]يونس: }َواْجَعُلوْا بُ ُيوَتُكْم ِقب ْ
نا َشْرٌع لنا ن قبلَ مَ  شرعَ  مها، ألنَّ أو غيُ  أو مرضٌ  ا خوفٌ ، إمَّ ن األعذارِ مِ  لعذرٍ  يف البيوتِ  ّلةِ الصَّ  جوازِ 

 .هِ يف غيِ  ما ليسَ  سهيّلتِ التَّ ن نا مِ ، بل يف شرعِ هِ نا بنسخِ شرعُ  ما مل يردْ 
{تعاىل:  هُ وقولُ   هبا على جوازِ  استدلَّ  [115البقرة:] }َوَّلِلِ  اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنَما تُ َولُّوْا فَ َثمَّ َوْجُه اَّللِ 
 بلةِ إىل القِ  إذا اجتهدَ  ّلةِ الصَّ  ةِ ي، وعلى صحَّ املصل ِ  هَ ِقَبَل أيِ  جهٍة توجَّ  فرِ يف السَّ  احلةِ على الرَّ  ّلةِ الصَّ 

 .فرِ يف السَّ  اكبِ املاشي كالرَّ  ، وعلى نفلِ رورةِ للضَّ  عن االستقبالِ  العاجزِ  صّلةِ  ةِ ها، وعلى صحَّ فأخطأَ 
 هُ نَّ إكلِ ها، ف  املساجدِ  أحكامَ  يعمُّ  [36النور:] }يف بُ ُيوٍت َأِذَن اَّللَُّ َأن تُ ْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْْسُُه{تعاىل:  هُ وقولُ 
 ةِ يَّ احلس ِ  واألجناسِ  ، واألقذارِ ها عن األوساخِ ها وصيانتُ تعظيمُ  ذي هوَ ها الَّ : برفعِ فيها بشيئنيِ  أمرَ 

، انفعٍ  علمٍ  مِ ، وتعلُّ وقراءةٍ  ن صّلةٍ مِ  دِ عبُّ التَّ  أبنواعِ  هُ فيها اْسُ  رُ ذكَ هبا، ويُ  ئقةَ الّلَّ  العمارةَ  رُ عمَّ ، وتُ ةِ واملعنويَّ 
 يف هذينِ  داخلٌ  فهوَ  وهُ لُ وفصَّ  املساجدِ  ن أحكامِ مِ  العلمِ  أهلُ  هُ تعاىل فكلُّ ما قالَ  هللِ  ، وذكرٍ وتعليمٍ 
 .ورُ والنُّ  فاءُ اَلدى والش ِ  فيهِ  هُ كّلمَ   ن جعلَ مَ  ، فتباركَ ينِ األمرَ 
َلَح َمن [، 2الكوثر:] ِلَربِ َك َواْْنَْر{}َفَصلِ  ، [162األنعام:] }ُقْل ِإنَّ َصَّلِت َوُنُسِكي{تعاىل:  هُ وقولُ  }َقْد َأف ْ

األضحى  عيدِ  ينِ العيدَ  على صّلةِ  ذلكَ  بعمومِ  استدلَّ  [15-14األعلى:] تَ زَكَّى * َوذََكَر اْسَم رَبِ ِه َفَصلَّى{
 .يف هذا العمومِ  املذكوراتِ  بدخولِ  ، وال ريبَ الفطرِ  وعلى صدقةِ  الفطرِ  وعيدِ 
ُهم مَّاَت أََبداا َواَل تَ ُقْم َعَلَى َقْبِِه{تعاىل:  هُ وقولُ   }ُثَّ َأَماَتُه فََأْقَبَُه{ [84التوبة:] }َواَل ُتَصلِ  َعَلى َأَحٍد مِ ن ْ

على  ، والقيامِ على املؤمننيَ  اجلنازةِ  على صّلةِ  دليلٌ  [31املائدة:] }فَُأَواِرَي َسْوءَة َأِخي{[ 21عبس:]
على ما  هِ ودفنِ  هِ ، وعلى محلِ كلَّه سوأةا   هُ بدنَ  جعلَ  هُ ، ألنَّ كلِ هِ   تِ املي ِ  م، وعلى تكفنيِ َل عاءِ هم للدُّ قبورِ 
 .ةُ نَّ السُّ  بهِ  تْ وردَ 

 كاةِ الزَّ  أحكامُ ُثَّ قاَل رمَحُه هللاُ تعاىل: 
 للاَا،َماَشاءَ خيَرَللاَهَجزاكَ الشيخ: 

 


