
 الصلةا كتاب

 : الدعاء اللغة في الصلةا
ْذ: (  وتعالى سبحانه قوله ومنه ِهْم ِمْن ُخ ِل َواَ َقًة َأْم َد َص

ُهْم ّهُر َط ِهم ُت ّكيِّ ُتَز َهاَ َو ِهْم َوَصّل ِب ْيِّ َل َتَك  ِإّن  َع َ َكٌن َصلَ ُهْم  َس ) ّل
لهذا وسلم عليه الله صلى النبي امتثال كان ولذا

له دعا بصدقته أحد جاءه إذا أنه الرباني المر
أوفى أبي بن الله عبد عن ومسلم البخاري روى
قوم أتاه إذا وسلم عليه الله صلى النبي : كان قال

فأتاه ، فلن آل على صل اللهم:  قال بصدقتهم
أوفى أبي آل على صل اللهم:  فقال ، بصدقته أبي

.

ّلنا وهذا ّدمة الشرعية الحقيقة أن على يد على ُمق
اللغوية الحقيقة

ما الطوال الساعات ودعا الله بيت عند واقف وقف فلو
. الصلةا عن أجزأه ول ذلك كفاه

مخصوصة بنية مخصوصة : أفعال الصطلحا في والصلةا
. بالتسليم مختتمة بالتكبير ُمفتتحة مخصوصة أوقات في

ّبه وبين العبد بين ِصلة هي والصلةا ر

ّيه على وجل عز الله فرضها الصلةا ولهمية الله صلى نب
حديث في كما ، سماوات سبع فوق من وسلم عليه

. عليه المتفق والمعراج السراء
وسلم عليه الله صلى والنبي ُفرضت أنها يعني وهذا

. بمكة وهو الليل قيام عليه ُفرض بل ، بمكة

ِلِعظِم ًا وجل عز الله سماها الصلةا مكانة و فقال ، إيمان
ّلوها التي صلتهم عن ّلُه َكاََن َوَماَ: ( المقدس بيت إلى ص اَل

َع ُيِِّضيِّ ُكْم ِل َن ) ِإيَِماَ
اليمان من الصلةا باب:  الله رحمه البخاري المام قال
ّلُه َكاََن َوَماَ: (  تعالى الله وقول َع اَل ُيِِّضيِّ ُكْم ِل َن ) ِإيَِماَ

. البيت عند صلتكم يعني 
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عند وسلم عليه الله صلى اللِه رسوِل وصية هي والصلةا
الله صلى كلمه آخر فكان ، راتَكّسال ونزول الموت حلول
 الله فيما ملكتاتقوا الصلةا ، الصلةا:  وسلم عليه

 . رواه المام أحمد وأبو داود .أيمانكم

ُد عنههه ُيحاسههب مهها  أول- الصههلةا  أي- وهههي يههوم العبهه
أبههي حههديث مههن وغيههره أحمههد المههام رواه لمهها ، القيامة
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول أن عنههه اللههه رضههي هريرةا
مههن القيامههة يههوم بههه الناس  يحاسب ما : أول قال وسلم

- للملئاكههة وجههل عههز ربنهها : يقههول قال.  الصلةا أعمالهم
فإن ؟ نقصها أم أتمها عبدي صلةا في  انظِروا- أعلم وهو

قههال شيئا منها انتقص كان وإن ، تامة له كتبت تامة كانت
: قههال عّتطههو له كان فإن ؟ عّتطو من لعبدي هل انظِروا: 

علههى العمههال تؤخذ ثم ، تطوعه من فريضته لعبدي أتموا
.  ذلك

ٍءء فأي ، الدين  عمود- الصلةا أي-  وهي ٍءة بقا بعد لخيم
    ؟ عمودها ذهاب
وعموده ، السلم المر : رأس والسلم الصلةا عليه قال

أحمد المام  رواه. الجهاد سنامه وذروةا ، الصلةا
. ماوغيره الترمذيو

.  القتال حال بالصلةا والمؤمنين رسوله الله أمر وقد
َذاَ: (  وتعالى تبارك قال ِإ ِهْم ُكنَُت َو َقْمَت ِفيِّ َأ ُهُم َف َة َل َ ُقْم اَلّصلَ َت ْل َف
َفٌة ِئ ُهم َطآَ ْنُ َعَك ّم ْاَ ّم ُذو ْأُخ َيِّ ْل ُهْم َو َت ِلَح َذاَ َأْس ِإ ْاَ َف ُدو ْاَ َسَج ُنو ُكو َيِّ ْل ُكْم ِمن َف ِئ ْأِت َوَرآَ َت ْل َو
َفٌة ِئ ْاَ َلْم ُأْخَرىَ َطآَ ّلو ْاَ ُيَِص ّلو ُيَِّص ْل َعَك َف ْاَ َم ُذو ْأُخ َيِّ ْل ُهْم َو ْذَر ُهْم ِح َت ِلَح َأْس ) َو
أو ، للعدو المصاّف لُعذر الصلةا بترك ُيعذر أحد كان فلو
ِتل الذي لُعِذر ّدةا في العدو ُيقا . قتاله ش

الصلةا ترك في وسلم عليه الله صلى النبي ُيرّخص ولم
: العذار من جمع الذي العمى للرجل جماعة
البصر عمى

الدار ُبعد
ُيلئامه قائاد له ليس
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الهواّم طريقه وفي

مرض في وهو وسلم عليه الله صلى النبي يتركها لم بل
 الناس ؟أصلى:  موته مرض في يسأل كان بل ، الموت

كما في الصحيحين .

الله جعلها السلم في مكانتها وكبير الصلةا ولهمية
ًا ّد  والسلم الكفر بين فاصل ح

ِإن:  (  فقال ْاَ َف ُبو ْاَ َتاَ َقاَُمو َأ َة َو َ ْاَ اَلّصلَ ُو َت َة َوآَ َكاَ ُكْم اَلّز ُن َواَ ِإْخ ّديِِن ِفيِ َف ) اَل

بين فاصل حدا أيضا وسلم عليه الله صلى النبي وجعلها
والكفر الشرك وبين الرجل بين:  فقال والكفر السلم

. مسلم . رواه الصلةا ترك
: كان البلخي الله عبد بن شقيق التابعي قال ولذا

من شيئا َيرون ل وسلم عليه الله صلى محمد أصحاب
. الصلةا غير كفٌر تركه العمال

لبي وسلم عليه الله صلى الله رسول وصية وفي
أو عتُّطق وإن شيئا بالله تشرك : ل له قال أنه الدرداء

تركها ومن ، ًمتعمدا المكتوبة الصلةا تتركن ول ، قتّرُح
مفتاحا فإنها الخمر تشربن ول ، الذمة منه برئات ًمتعمدا

.  ماجه ابن واه. ر شر كل

وبينهم بيننا الذي العهد إن:  والسلم الصلةا عليه وقال
والترمذي أحمد المام رواه . كفر فقد تركها فمن الصلةا

. ماجه وابن والنسائاي

جديد من وبدأ التوبة عليه وجبت الصلةا تِرك فمن
. العمل واستأنف

ّبل ل لنه صلوات من فاته ما قضاء عليه وليس منه ُيتق
. النصوحا التوبة عليه ،بل

أن يجوز ل ، بالله كافر الصلةا تارك أن فالصحيح
ّلى في ُيدفن أن ول ، ُيغّسل أن ول ، عليه ُيص

3



ول ، عليه ُيترّحم أن يجوز ول المسلمين مقابر
. قريب له مات إن يرث ول يورث

ّبر وسلم عليه الله صلى فالنبي ّتهرك به ع " وألفظ " ال
. لذاتها مقصودةا الشارع

ُكْم َماَ(  النار أدخلهم عما النار أهل ُسئل وإذا َك َل ِفيِ َس
َقَر ُلواَ : ( يذكرونه ذنب ) فأول َس ّليَِّن ِمَن َنُك َلْم َقاَ ْلُمَص ) اَ

: فقال ، عنها المتكاسلين بها المتهاونين الله توّعد وقد
ْيٌِل(  َو ّليَِّن َف ْلُمَص ِذيَِن*  ّل ّل ِهْم َعن ُهْم اَ ِت ُهوَن َصلَ ) َساَ

ّلين من أنهم أثبت أنه مع هذا ؟؟ بالتاركين فكيف ، المص

ّددون وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب كان وقد ُيش
 الصلةا ترك مجّرد في
- التابعين من وهو – البلخي الله عبد بن شقيق قال ولذا

شيئا َيرون ل وسلم عليه الله صلى محمد أصحاب : كان
.  الصلةا غير كفر تركه العمال من

دخل مخرمة بن المسور أن الموطأ في مالك المام روى
فأيقظ فيها عنُط التي الليلة من الخطاب بن عمر على
في ّظهح  ول! : نعم عمر فقال ، الصبح لصلةا عمر

.  دما يثعب وجرحه عمر فصلى ،  الصلةا ترك لمن السلم
ٍءئ ُعذُر فما وعمُر ؟ يكون ما أنشُط وهو الصلةا يترَك امر
ّلي ًا يثعُب وُجرحه ُيص من فخرج اللبُن ُسقَي نهإ حتى ، دم
.  ُجرحه

: ل المنبر على قال أنه عنه الله رضي عمر عن وصّح
.  ُيصّل لم لمن إسلم

أو عليه ُينكروا ولم الصحابة من بمرأى ذلك وكان
ِلفوه .  ُيخا

دين فل الصلةا ترك : من عنه الله رضي مسعود ابن قال
.  له

له صلةا ل لمن إيمان : ل عنه الله رضي الدرداء أبو وقال
.  له وضوء ل لمن صلةا ول ،

. فيه ُيختلف ل كفٌر الصلةِا : ترُك السختياني أيوب وقال
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الفرائاض ترك سّمهوا : المرجئة عيينة بن سفيان وقال
ًا ركههوب لن  سههواء وليههس المحههارم ركههوب بمنهههزلة  ذنبهه

وتههرك ، معصههية اسههتحلل غيههر مههن متعمههدا المحههارم
 كفر هو عذر ول جهل غير من الفرائاض

الصههلةا تههارك كفر على وغيره أحمد المام استدل وقد
أعظِم لله السجود وترك ، لدم السجود بترك إبليس بكفر

 .
ِبه الصلةا ترك فمن َبٌه ف السههجود ترك لنه إبليس من َش

. لمره والنقياد له والخضوع لله
عههن حنبههل بههن أحمد : سألت سعيد بن إسماعيل قالو
ٌد يكفههر : ل قههالف ، ًمتعمههدا الصههلةا ترك من ٍءب أحهه إل بههذن

ًةا َتههَرَك فإن ، ًعمدا الصلةا تارك وقههت يههدخل أن إلههى صههل
ٍءةا . ثلثا ستتابُي أخرى صل

إذا ستتابُ: ي الهاشمى داود بن سليمان أيوب أبو وقال
وبههه ،  تلُق وإل تاب فإن ، وقتها يذهب حتى ًمتعمدا تركها

. خيثمة أبو قال
وقت يحضره الرجل في أبيه عن الجراحا بن وكيع وقال

بالصههلةا يههؤمر:  قههال.  صههلىُي فل ، ّلَص:  له قالُفي صلةا
. تلُق وإل صلى فإن ، صلوات ثلث ستتابُوي

: يقول إسحاق : سمعت المروزي نصر بن محمد وقال

تارك أن وسلم عليه الله صلى الله رسول عن ّصح قد

النبي لدن من العلم أهل رأى كان وكذلك ، كافر الصلةا

ًعمدا الصلةا تارك أن هذا يومنا إلى وسلم عليه الله صلى

ُتها يذهب حتى عذر غير من .  كافر وق

عليه الله صلى قال كما الشافعين بشفاعة الجنة ودخول

سعيد وأبو هريرةا أبو رواه الذي الشفاعة حديث في وسلم

يعرفون النار من يخرجون أنههم عنهما الله رضى جميعا

من للخروج المستحقين أن لك بين فقد ، السجود بآثار

ّيَز تعالى الله أن ترى أول ، المصلون هم بالشفاعة النار َم
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 (: تعالى فقال   بالسجود النفاق وأهل اليمان أهل بين

ْوَم ْكَشُف َيِ ْوَن َساٍَق َعن ُيِ َع ْد ُيِ َلىَ َو ِد ِإ ُعوَن َفلَ اَلّسُجو ِطيِّ َت ) َيِْس
َذاَ ( : تعالى الله وقال ِإ ُهُم ِقيَِّل َو ُعواَ َل َك ُعوَن ل اَْر َك َذاَ(  ) ، َيِْر ِإ َو

َئ ِر ِهُم ُق ْيِّ َل ُقْرآَُن َع ْل ُدوَن ل اَ ) َيِْسُج
أهل وبين والسلم الكفر ملة بين ما علمة جعل تراه أفل

الصلةا:  والخرةِا الدنيا في واليمان النفاق
 ُتحصر أن من أكثر الصلةا وفوائاد

. للرزق مجلبة ، للذنوب ممحاةا أنها عن فضل
المواقيت باب

: وهو ، الباب بهذا الصلةا كتاب الله رحمه المصنف افتتح
المواقيت باب

. الوقت من مأخوذ وهو ، ميقات : جمع والمواقيت
ُيطلق للفعل المضروب : الوقت اللغة في وهو على و

. الموضع
. وزمانية مكانية : مواقيت الحج مواقيت في ُيقال ولذا

ِقبل من للصلوات المحددةا : الوقات الصطلحا وفي
. الشارع
َة ِإّن:  (  وتعالى تبارك قوله ذلك في والصل َ َنْت اَلّصلَ َلىَ َكاَ َع
ِنُيَِّن ْؤِم ْلُم ًباَ اَ َتاَ ًتاَ ِك ُقو ْو )ّم

 موصيكإني:  لعمر عنه الله رضي بكر أبي وصية وفي
يقبله لبوصية إن أنت حفظِتها ؛ إن لله حقا بالنهار 

 لله حقا بالليل ل يقبله بالنهار ، وإنه لوإنبالليل ، 
 أبي شيبة . تؤدى الفريضة . رواه ابنحتىيقبل نافلة 
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