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 -خطبة احلاجة-

نشرع بفضل اهلل جل وعال وتوفيقه تعليقا على كتاب عظيم من الكتب اليت صنفها إمام من أئمة هذا العصر وهو 
، هذا الكتاب الذي انتشر يف اآلفاق وطبعت منه «-رمحه اهلل  -ناصر الدين األلباين  بنحممد »: الشيخ احملدث الفقيه

كتاب كانت رمبا كلما طبعت منه طبعة ال ينتهي العام حىت تنفذ الطبعات العديدة والنسخ الكثرية، إىل درجة أن هذا ال
 .وإن طبع منها باآلالف من النسخ، وهلذا كانت طبعاته كثرية متعددة رمبا وصلت إىل ما يزيد على العشر طبعات أو أكثر

رمحه اهلل  -ليل وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على القبول، الذي ناله هذا الكتاب العظيم من مثل هذا اإلمام اجل
بركن من أركان هذا الدين، وهو أول األركان العملية اليت دلت النصوص  ،، كيف ال وموضوع الكتاب يتعلق بأمر عظيم-

 .يف بيان أمهيتها وفضلها -المالة والس  عليه الص  -ه ة نبي  وسن   -جل وعال-الكثرية من كتاب اهلل 
ك صفة صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم من التكبري إىل التسليم كأن  »: اه صاحبه عليه رمحة اهللهذا الكتاب الذي س  

، وقد صدق فيما قال أن هذه الصفة اليت أودعها هذا الكتاب فعال كأنك تراها، معتمدا على هذا األصل الذي هو «تراها
 :بني علمني -ئل الصالةلتقرير مسا-أنه مجع يف هذا الكتاب أي  ،-صلى اهلل عليه وسلم-شطر حديث من أحاديث نبينا 

على ترتيب أفعال  ،مسألة ،تضمن تقرير املسائل مسألةفهو كتاب علمي حديثي فقهي،  ،بني علم احلديث وعلم الفقه
صلوا كما »، معتمدا هذا األصل املقتبس من حديث رسول اهلل: -عليه الصالة والسالم-الصالة بأدلتها من سنة النيب 

  .(1)«رأيتموين أصلي
 والطريقة اليت سار عليها واملنهجية اليت اختارها مؤلف هذا الكتاب ،وأمهية موضوعه ،أمهية هذا الكتاب ظهرتوهلذا 

 .-رمحه اهلل  -
من حيث تنقيح  هاوالبحث واالجتهاد في -عليه الصالة والسالم-ة نبينا هذا اإلمام الذي أفىن عمره يف خدمة سن  

 .شهد له به املخالف قبل املوافق ،فكان له يف هذا باع كبري وجهد عظيم ،ومتييز صحيحها من سقيمها ،نصوصها
 ]سبب اختيار هذا املنت[

اليت نسأل  ،وطلب أن يكون التعليق عليه يف هذه احللقات من دروس إذاعتنا ؛الذي اقرتحه بعض أبنائي نتهذا امل
  .والعمل الصاحلقنا فيها للعلم النافع وأن يوف   ،أن يبارك لنا فيها -جل وعال-اهلل 

يف هذا  -جل وعال-ر اهلل يس  قد و  ،حسن إقبال إخواننا وأخواتنا على متابعة دروس هذه اإلذاعةوما نلحظه من 
 ،هلذه اإلذاعة ا وتقوية  دعم   ؛موا بإعطاء بعض الدروس واحلصصا من مشاخينا الفضالء الذين تكر  أضفنا بعض   املوسم أن

                                  
 .فظلوغريه هبذا ال (631لبخاري)ارواه ( 1)
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 .افع والعمل الصاحلق اجلميع ملا حيبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم الن  ف  أن يو  -تبارك وتعاىل-فنسأل اهلل 
-ه لصلته برب   لدينه، وتقوية   واملسلم كما هي توجيهات ونصائح مشاخينا يستفيد من كل هذه الوسائل املتاحة خدمة  

 .، وهلذا كانت مثل هذه الدروس واحللقات اليت تذاع عرب أثري هذه اإلذاعة-جل وعال
 الدرس[ ]موضوع

من التكبري إىل  -صلى اهلل عليه وسلم-صفة صالة النيب »: تعليق على كتابالهو  أما عن موضوع هذه احللقات
 ، وقد اعتمدنا يف هذا التعليق:«ك تراهاالتسليم كأن  

جل -رمحة اهلل  ،املطبوع لدار املعارف للنشر والتوزيع «-صلى اهلل عليه وسلم-منت صفة صالة النيب »أوال على  -
 .-رمحه اهلل  -على صاحبها الشيخ سعد الراشد  -وعال

، هذا الشرح الذي «هلذا املنت -وفقه اهلل جل وعال لكل خري-لشيخ الفاضل: حممد بازمول اشرح »واعتمدنا على  -
 ه ويرضاه.قه ملا حيب  ا ووف  خري  صاحبه فجزى اهلل  ،اوإن كان شرحا خمتصرا يسريا إالا أنه نافع جد  

وهو املطبوع كذلك وهو كذلك من نشر  «-صلى اهلل عليه وسلم-أصل صفة صالة النيب »كما اعتمدنا على   -
صفة صالة  خترجياته ألحاديثع يف وتوس   -رمحه اهلل  -وهو األصل الذي اعتمده الشيخ  ،وتوزيع مكتبة املعارف بالرياض

 .-صلى اهلل عليه وسلم-النيب 
وقع  كتاب قد طبع حديثا، أو خمطوط  قد وجدت يف بزيادة يهيف األصل مث يعود إلخيرج احلديث كان ه  رمبا أنوسببه 

 .بني يدي الشيخ حديثا، فيضيف إىل ذاك التخريج األول، مثل هذه اإلضافات
، ويف النهاية خرج هذا -عليه الصالة والسالم-يف صفة صالة النيب ض املباحث الغري موجودة بعجتد يف األصل رمبا و 
 .-عليه الصالة والسالم-ملنت صفة صالة النيب ومباحثه الشيخ يف خترجياتهع قد توس   ؛جامعا-األصل يعين-الكتاب
لى اهلل عليه ص-وهلذا املطلوب من الطلبة ممن يتابع هذه الدروس واحللقات أن يكون بني يديه منت صفة صالة النيب  

النيب  ةو أن يكون بني يديه إن مل جيد منت صفة صالأ ،، حىت يسهل عليه متابعة هذه الدروس واحللقات-وعلى آله وسلم
اليت  ،هذه احللقاتويتابع معنا  ،لصفة الصالة -حفظه اهلل- شرح الشيخ حممد بازمول :شرحه -عليه الصالة والسالم-

 النافع والعمل   العلم  قنا فيها ملا حيبه ويرضاه وأن يبارك لنا يف أوقاتنا وأن يرزقنا دائما وأبدا أن يوف   -جل وعال-نسأل اهلل 
 .-جل يف عاله-الصاحل الذي نتقرب به إىل ربنا 

 نة:هذه احللقات هبذه املقدمة املتضم   -جل وعال-فنبدأ على بركة اهلل تبارك وتعاىل مستعينني به 
  .-رمحه اهلل  -ترمجة موجزة خمتصرة لإلمام األلباين  :أوال

يف شرحه  -رمحه اهلل  -لإلمام األلباين  -حفظه اهلل-به الشيخ بازمول هذه الرتمجة اخرتت أن تكون مقتبسة مما ترجم 
 .-رمحه اهلل  -حيث ذكر ترمجة مبتكرة للشيخ األلباين  -عليه الصالة والسالم-لصفة صالة النيب 

حممد هو الشيخ العالمة احملدث اإلمام أبو عبد الرمحن » :فقال –رمحه اهلل  -هذه الرتمجة بدأها بذكر مولد الشيخ 
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وهذا نسبة إىل مولده حيث ولد يف مدينة اسها  «ناصر الدين بن احلاج بن جنايت بن آدم اآلشقودري األلباين األرنؤوطي
صلى اهلل عليه -هلجرة النيب  1332من القرن الثالث عشر عام يف الثلث األول  ،آشقودرا مدينة ألبانية على حبرية شقودر

خاصة الكثري من  فر  ، مثلما يوعيالعائلة كلها من ألبانيا اليت اكتسحها احلكم الش  مع  مث هاجر به أبوه إىل الشام -وسلم
 .هاجروا إىل بالد الشامو أهل العلم 

عمان بعد ، مث استوطن املنشأ واحلياة األصل شامي   ألباين   -عليه رمحة اهلل-بالشام، فالشيخ  عائلة الشيخ واستقرت 
بنفسه إىل عمان -رمحه اهلل- ففر   ،من االمتحان والبالء بسبب وشاية الواشني وقتهاا وقع له فيها خروجه من الشام مل

 .-صلى اهلل عليه وسلم-من هجرة النيب  1420واستقر هبا حىت توفاه اهلل جل وعال عام 
قبل على فأ ،ة املنارد حممد رشيد رضا يف جمل  ب اهلل إىل قلبه علم احلديث بعد مقاالت قرأها للسي  حب  »قال الشيخ : 

الشيخ وقعت بني يديه نسخة من جملة املنار فقرأ فيها مقاال ماتعا حملمد رشيد رضا كان هذا  وذلك أن ،«دراسة احلديث
من مثل هذا األمر بسبب واألئمة اية وهذا يقع للكثري من العلماء سببا يف رغبته وإقباله على علم احلديث، كانت هذه البد

م منهج أهل له يف حياته العلمية واملنهجية، فأقبل الشيخ على دراسة احلديث وعلومه وترس  لتحو   اأو مقالة تكون سبب كتاب
مه مذهبا ومنهجا فهو رجل احلديث وإما ؛عرف إال باحلديث وطريقته وأهلهاحلديث حىت خالط بشاشة قلبه فما عاد ي  

  .السائر على منهج السلف الصاحل
-قد ترجم للشيخ األلباين -حفظه اهلل-الشيخ بازمول  وذلك أن رمجة مبتكرةأهنا ت :كما قلت  ز هذه الرتمجةالذي مي  و 

الدعوية، ومن و ض هلا الشيخ األلباين طيلة حياته العلمية تعر   اليت عوناتمن خالل مبحث ذكر فيه مجلة من الط   -رمحه اهلل
ت اليت قال ، هذه الطعوناأحوالهذكر شيوخه و جهوده و  ويبني  الطعونات كان يرتجم للشيخ خالل دفاعه ورده على هذه 

هذا ليس باألمر الغريب أن يتعرض أهل العلم لطعونات ف ينكحال غريه من أئمة الد    له؛ قد تعرضعنها الشيخ بازمول : 
إذا كان مثل هذا اإلمام الذي مأل بعلمه الدنيا وأحيا اهلل ف ، رينمني أو املتأخ  سواء بالنسبة للمتقد   ،ما أكثرهاو  اعننيالط  

ل يف و  وعلى الطريقة اليت كان عليها سلف هذه األمة األ   ،جل وعال بسببه هذا العلم الشريف املبارك فعاد إقبال الناس إليه
، وهذه اجلهود وهذا العلم مل يشفع لدى اخلصوم يف عدم الطعن يف -صلى اهلل عليه وسلم-خدمتهم حلديث رسول اهلل 

 :وخالصة ما رموه به ،هذا اإلمام
 :وقالوا ،أنه حمدث وليس بفقيه :وقالوا عنه ،أنه مرجئ :-عليه رمحة اهلل تبارك وتعاىل-عن الشيخ األلباين  واأن قال 

أنه  عىن:مب -ملا عليه العلماء :أي-خمالف ملا عليه الناس شاذ  :وقالوا ،ال شيوخ له :وقالوا كذلك ،ال علم له باألصول
بعض  نربيأللباين له شذوذات ينبغي أن يالشيخ ا» :قال ،وهذه سعناها من بعض أدعياء العلم عندنا ؛صاحب شذوذات

نا له خطأه فيه بقي على إصراره ومكابرته ودافع هذا املتفيقه ملا ناصحناه يف هذا األمر وبي  و  ،«عها وبياهناطلبة العلم لتتب  
ون مث يتعلل   خالفات، يقعون يف امل«!!كذا وكذاوكان مقصودي !!صديأنا كان ق»على رأيه بالطريقة املعهودة عند هؤالء 
  .-نسأل اهلل جل وعال العفو والعافية-باملقاصد، هذه طريقتهم وهذه عادهتم 
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 :كذلك  هاومن ،أنه ال حيرتم العلماء وال يعرف قدرهم :ومن هذه الطعونات كذلك اليت قيلت يف الشيخ ظلما وعدوانا
 :قالوا ،هذا بالنسبة ألولئك الذين يزعمون االشتغال يف احلديث- يف التصحيح متساهل : أنهومنها ،أنه ظاهري املذهب

والتساهل يف مثل هذا الباب باب، ل عليه يف هذه الوهذا للتقليل من شأنه ورد جهوده حىت ال يعو   -متساهل يف التصحيح
من الشؤون ويف  ئتني يف كل شأناحلسنة اليت تكون بني السي   ا هوواالعتدال دائما وأبد   ،من العيوب عند احملدث ايعترب عيب

  .كل علم من العلوم
حىت أصبح الكثري  هقصدهم ضرب جهودو  لون من علم الشيخيقل   منهجا واضحاألنفسهم هؤالء اآلن الذين اختذوا ف

هؤالء وغريهم، إذا رأينا كتابا ز بني حىت أصبحنا مني  كتبهم، أحكام الشيخ على األحاديث يف بعض   م يتقصد عدم ذكرمنه
تخرجيات أو أحكام الشيخ لوال إشارة  امن الكتب سواء كان حديثيا أو فقهيا أو ما إىل ذلك من الكتب وال جند ذكر 

  .-نسأل اهلل جل وعال العفو والعافية-األلباين علمنا أن هؤالء من أصحاب ذاك املنهج املنحرف 
وهذه النتيجة وصلوا إليها من خالل تراجعات  ،تناقض يف أحكامه على احلديثم ا قيل يف حق الشيخ كذلك: أنهمم  و 

 احلق أو وهذا جلهلهم وسوء مقاصدهم جعلوا الرتاجع أو الرجوع إىل ،سيئات همسنات أمثال هؤالء تعترب عندحفالشيخ، 
اهلل  هز ق اهلل إليه هذا الشيخ ومي  وهذا مما وف -نسأل اهلل جل وعال العفو والعافية-تناقضا يف األحكام  التصويب والتصحيح

وهذا  ،أو بسهوه إن حصل ،معرتف بتقصريه إن وجد -تبارك وتعاىل-أنه رجاع حلدود اهلل  ؛عن غريه به -تبارك وتعاىل-
ال يهتم بنقد املنت، يعين اهتمامه باإلسناد فحسب  وا:جهد بشري وأي جهد بشري قد تعرتيه مثل هذه اآلفات، وآخرها قال

وكأنه جيوز لنا نقد املنت، ولكن رمبا قصدهم العلة اليت تكون  ؛فهو قيل ليس بفقيه فيه وليس بعارف ملعانيه وليس لناقد له
 .متعلقة باملنت ال بالسند كالشذوذ مثال وما إىل ذلك

تناول مبحثا ، ها وأبرزهاتوجد غريها ولكن الشيخ اقتصر على أمه   بعد هذه اجلملة من الطعونات اليت ذكرها ورمباو 
  :آخر وهو
ما  وهذا ،فضلهم يف األمةلنا الواجب على كل صاحب حق أن يكون ذابا على أعراض العلماء مدافعا عنهم مبي  أن 

قة مجلة من املباحث متعل  ها وكانت يف ردوده على هذه الطعونات كل   حيث رد   -حفظه اهلل جل وعال-الشيخ بازمول  صنع
 : أنهعلى قوهلم كذلك  هرد  مبحث يف العقيدة ماتع، و يف لشيخ األلباين باإلرجاء ا من اهتمه على باملباحث العقدية كرد  
 ما وبني   ذكر جهودهف ،أن الشيخ ال علم له باألصول :ويف رده كذلك على فرية ، فضل هذا اإلمامحمدث ليس بفقيه بني  

 .ه ودروسه أيام كان يف بالد الشامصول يف حلقاتس من كتب األدر  
والذي من خالله أبرز أهم شيوخ اإلمام  ،عن الشيخ بأنه ال شيوخ له مبحثا متعلقا برتمجته كذلك ادفاع ذكر كذلكو 

حيث درس عليه كما قال املرتجم حيث  -عليه رمحة اهلل-بأبيه الشيخ احلاج نوح  ء ابد -عليه رمحة اهلل جل وعال-األلباين 
سعيد الربهاين  درس على الشيخ ذكر أنهو  ،درس عليه الفقه احلنفي يف املختصر القدوري وقرأ عليه القرآن وختمه على يديه

ودرس عليه شذور الذهب يف النحو وبعض كتب البالغة وكان  ،يعترب كذلك من شيوخه يف الفقه احلنفي وهومراقي الفالح 
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لندوات الشيخ العالمة حممد هبجت البيطار يف الشام مع بعض أساتذة اجملمع العلمي  -عليه رمحة اهلل-الشيخ حيضر 
  .من مثل الشيخ حممد راغب الطباخ  -عليه رمحة اهلل-كذلك من لقيهم الشيخ األلباين    وبني   ،بدمشق

جهود هذا اإلمام وعلومه اليت  -حفظه اهلل-فهذا الذي ميز هذه الرتمجة للشيخ األلباين اليت أظهر فيها الشيخ بازمول 
رمبا تكفينا اإلحالة إىل هذه الرتمجة حىت يقف عليها أبناؤنا وإخواننا ويستفيدوا مما كتبه الشيخ بازمول ، و درسها وما إىل ذلك

وهي ترمجة أنصح أبنائي وإخواين باالستفادة منها وهذا يفيدنا يف قضية ال ينبغي علينا أن  -وفقه اهلل جل وعال لكل خري-
حبسن االستفادة من تراجم  دائما نصح أبناءنا وإخواننانولذا فإننا  ،املتعلقة برتاجم العلماءنستهني مبثل هذه املباحث 

ويستفيد  -عليه رمحة اهلل تبارك وتعاىل- للحافظ الذهيب كتاب السري  طالعةكنت  أنصح إخواين مب، وكثريا ما العلماء واألئمة
هؤالء فستا، يستفيد هديا و و كذلك،   هته فيته يف الطلب وحتسن ني  تقوى مه  و  ،د دراسته لرتاجم أمثال هؤالءطالب العلم عن

رمحة اهلل تبارك - من خالل وقوفنا على مآثرهم وحسن سريهم العلماء وإن مل خنالطهم بأنفسنا فإننا خنالطهم بأنفاسنا
 .-وتعاىل عليهم أمجعني

-رمحة اهلل تبارك وتعاىل عليه-هذا بالنسبة للمسألة األوىل املتعلقة باملقدمة أال وهي اإلفادة من ترمجة الشيخ األلباين  
 ، هذا اإلمام الذي ترك لنا هذا العلم العظيم الذي حنن اآلن بصدد دراسة ومدارسة شيء منه. 

 ]موضوع املنت[
مما ينبغي كذلك أن نبدأ به هذه احللقات ما تعلق مبوضوع هذا املنت أال وهو موضوع الصالة، هذا الركن العظيم من 

عليه الصالة -يف  مقدمة كتابه أصل صفة صالة النيب  -عليه رمحة اهلل تعاىل-الشيخ األلباين به  والذي بدأأركان ديننا 
احلمد هلل الذي »بة يف هذا الباب فقال بعد خطبة االستفتاح: مقدمة طي  ذكر ه بدأه بذكر أمهية الصالة، و ، فإن-والسالم

فرض الصالة على عباده وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها وعلق النجاح والفالح باخلشوع فيها وجعلها فرقانا بني اإلميان والكفر 
 للناس وأنزلنا إليك الذكر لتبني  }اهلل تعاىل:  وناهية عن الفاحشة واملنكر، والصالة والسالم على نبينا حممد املخاطب بقوله

هبذه الوظيفة حق القيام وكانت الصالة من أعظم  -صلى اهلل عليه وسلم-، فقام «هبذه الوظيفة حق القيام {ما نزل إليهم
لتأمتوا يب ولتعلموا ت هذا إمنا صنع» :نه للناس قوال وفعال، حىت إنه صلى مرة على املنرب يقوم عليه ويركع مث قال هلمبي  ما 

إمنا واإلمام  «لتأمتوا يب»يعين من صاليت على املنرب حىت يكون ظاهرا بارزا ألصحابه، قال:  «إمنا صنعت هذا»  (1)«صاليت
 ،«لتعلموا صاليت»، ولكن يف هذه الصالة زيادة لإلمتام به قال: -عليه الصالة والسالم-نا جعل ليؤمت به كما صح عن نبي  

، بروزه وظهوره «صلوا كما رأيتموين أصلي»يعين إضافة إىل اإلمتام تتعلموا هذه الصالة، تأخذوها مين امتثاال لقوله كذلك، 
، وبشر من صالها «يين أصل  صلوا كما رأيتمو »من على منربه، يراه كل أصحابه، وأوجب علينا االقتداء به فيها فقال: 

مخس صلوات افرتضهن اهلل عز وجل من أحسن وضوءهن وصالهن » :ة فقالا أن يدخله اجلن  كصالته أن له عند اهلل عهد  

                                  
 (917ومسلم) (544لبخاري)ا( 1)
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ومن يفعل فليس له على اهلل عهد إن شاء  ،لوقتهن وأمت ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على اهلل عهد أن يغفر له
 لوقتهن   فة بإحسان وضوئهن وبصالهتن  ، العهد أنه حيافظ عليها، أنه حيافظ عليها مبثل هذه الص   (1)«بهغفر له وإن شاء عذ  

، هبذا يكون قد أدى ما أمر به وحافظ على صالته حق احملافظة وبعد ذلك تكون النتيجة، كان وسجودهن   وبإمتام ركوعهن  
-رة للذنوب والسيئات بفضل اهلل فضائل الصالة أهنا مكف  على اهلل له عهد أن يغفر له، أن يغفر له ذنوبه، ألن من أعظم 

 .-تبارك وتعاىل
 ملا انتهيت من قراءة كتاب الصالة من الرتغيب والرتهيب وبعد مث إين  »:  -تبارك وتعاىل-مث قال الشيخ عليه رمحة اهلل 

كتاب الصالة من كتاب الرتغيب وهذا كان درس من دروس الشيخ قراءة أو تدريس   «-جل وعال-للحافظ املنذري رمحه اهلل 
هذا الكتاب العظيم كذلك الذي خدمه الشيخ وهو من أفضل كتبه كذلك، صحيح وضعيف كتاب الرتغيب  ،والرتهيب

 لنا ني وذلك منذ أربع سنني تبني  وتدريسه على بعض إخواننا السلفي  »: والرتهيب، فإذا كان درس من دروس الشيخ ، قال
خالل ما أورده احلافظ املنذري يف هذا الكتاب من األحاديث العظيمة يف بيان فضل الصالة،  من :يعين «مجيعا ما للصالة

تبني لنا مجيعا ما للصالة من املنزلة واملكانة يف اإلسالم وما ملن أقامها وأحسن أداءها من األجر والفضل واإلكرام، وأن ذلك »
أي نبينا صلى اهلل عليه - عليه الصالة والسالم، كما أشار إىل ذلك رهبا أو بعدها من صالة النيبخيتلف زيادة ونقصا بنسبة ق  

ا، تسعها مثنها سبعها سدسها مخسها ربعها ثلثها إن العبد ليصلي الصالة ما يكتب له منها إال عشره»بقوله:  -وسلم
وهذا بقدر إحسانه يف صالته، رمبا ينصرف ومل ينل من أجر وثواب هذه الصالة إال العشر فقط، وهذا   .«(2)«نصفها

 «إال نصفها» :اب إال التسع فقط، وهكذا حىت قالورمبا ينصرف وليس له من األجر والثو  ،بسبب تقصريه يف صالته
من صالته بعد انصرافه منها النصف أو قد يقارب التمام  واملتقن فيها واحملسن ملا أمره اهلل جل وعال فيها قد يفوق ما يناله

  .ملا فيها من عظيم األجر والثواب قنا حلسن إقامتها واالجتهاد فيها وهذاأن يوف   -جل وعال-والكمال، نسأل اهلل 
هت اإلخوان إىل أنه ال ميكننا أداؤها حق األداء أو قريب منه إال إذا علمنا صفة صالة  نب  ولذلك فإين  » :قال الشيخ

 ؛الة وما فيها من واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار مث حرصنا على تطبيق ذلك عملي  مفص   -صلى اهلل عليه وسلم-النيب 
، هذه الفائدة «لنا ما ورد فيها من الثواب واألجروأن يكتب  ،فحينئذ نرجو أن تكون صالتنا تنهانا عن الفحشاء واملنكر

اهلل تبارك وتعاىل شرعها يف ، فم كل ما يتعلق بالصالة، يدل على أمهية هذه العبادة العظيمة العظيمة يف اإلقبال على تعل  
سجدي واركعي مع يا مرمي اقنيت لربك وا} :-تبارك وتعاىل-كل امللل السابقة واألديان السابقة لدين اإلسالم فقال اهلل 

، وهي من بين إسرائيل أمرها -عليها السالم- مبعىن أن اهلل جل وعال أمر بالصالة مرمي  [، 43]آل عمران: {الراكعني
  .صالةوأمرها بالسجود والركوع وهي من أركان ال ،وهو طول القيام يف الصالة -جل وعال-بالقنوت هلل 

                                  
 وصصحه األلباين (425بوداود)أ( 1)
 وحسنه األلباين (796واه أبوداود)ر ( 2)
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قد فرضها على  -تبارك وتعاىل-تكمن يف فرضيتها فإن اهلل كذلك ة  أمهية الصالو ، بني العبد وربهاليت وهي الصلة 
يف ليلة عظيمة وهي ليلة املعراج الليلة اليت عرج به إىل السماوات العلى عرج  -صلى اهلل عليه وسلم-هذه األمة على نبيه 

حينذاك  ،مرسل وال ملك مقرب مع جربيل حىت وصل إىل مكان مل يصله نيب   -صلى اهلل  عليه وعلى آله وسلم-بنبينا 
  .ته ن يأمر هبا أم  أأمره اهلل جل وعال  

ما وجد يف عبادة من العبادات مباشرة من غري واسطة فهذا  -عليه الصالة والسالم-ه فرضها على نبي  إنه تعاىل مث 
 .-تبارك وتعاىل-اليت تعبدنا هبا ربنا 

صلى اهلل عليه - فراجع النيب   مخسني صالة   -ة والسالمعليه الصال-رضت على أمة النيب وكانت كذلك أول ما ف  
يف صحيحه من حديث   (1)ويدل على هذا ما رواه اإلمام البخاري ،خبمسني يف أجرها وثواهبا اربه فجعلها مخس -وسلم
هي  :فقال -أي راجع اهلل عز وجل-فراجعته »أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:  -رضي اهلل تعاىل عنه وأرضاه-أنس 

يا » :أن اهلل قال  (2)، أي هي مخس يف أدائها وفعلها، وهي مخسون يف أجرها وثواهبا، ويف رواية مسلم«مخس وهي مخسون
  .«فخمس خبمسني» : (3)ويف رواية للنسائي «حممد إهنن مخس صلوات كل يوم وليلة لكل صالة عشر، فذلك مخسون صالة

وهذا ال شك أنه فضل عظيم وهو فضل زائد على عموم ما جاء يف أن اهلل عز وجل يضاعف أجر وثواب األعمال 
، فكأمنا صلى مخسني، ملا  (4)قال يف كتابه الشرح املمتع -عليه رمحة اهلل تبارك وتعاىل-عنده كما أفاده الشيخ العثيمني 

ألنه لو كان املراد احلسنة بعشر أمثاهلا مل  ؛تضعيف احلسنة بعشر أمثاهلاوليس املراد » :ذكر حديث أهنا مخس خبمسني، قال
إذ يف كل عبادة احلسنة بعشر أمثاهلا، لكن الظاهر أنه يكتب لإلنسان أجر مخسني  ،يكن هلا مزية على غريها من العبادات

ل فريضة اخلمسني ب  وهو إمام أمته ق   -صلى اهلل عليه وسلم-ويؤيده أن النيب  «بالفعل»هذه الفائدة الزائدة  «صالة بالفعل
وهو مخسون صالة وهلل  ،ورضيه -صلى اهلل عليه وسلم-ه رسول اهلل ل  فكتب لألمة أجر ما قب   ،فها اهلل تعاىلورضيها مث خف  

 . احلمد واملنة
 .ة اجلليلة أال وهي الصالةهذا بالنسبة ملا ميز اهلل عز وجل به هذه العباد

  

                                  
(1 )(3342)  
(2) (163) 
(3 )(449) 
(4 )(2/6) 
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 ]تعريف الصالة[
 :فها الفقهاء بقوهلمعر   اليت
 [103]التوبة: {وصل عليهم إن صالتك سكن هلم} :-تبارك وتعاىل-، ودليل ذلك قول اهلل ءبأهنا الدعا لغة :أوال

  .ود بصالة النيب ألمته الدعاء هلماملقصفادعوا هلم،  :أي
قال -التعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم وإن شئت  :قيل هي :يف الشرع ثانيا:

أما قول بعض  :، قال الشيخ «هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم» :فقل -الشيخ العثيمني
فهذا فيه قصور بل البد أن نقول عبادة   ؛بالتسليمتحة بالتكبري خمتتمة العلماء إن الصالة هي أقوال وأفعال معلومة مفت

 .  (1)لومة حىت يتبني أهنا من العباداتذات أقوال أو نقول التعبد هلل جل وعال بأقوال وأفعال مع
عليه رمحة اهلل جل -تناوهلا الشيخ األلباين هذه الصالة وهذه العبادة العظيمة اليت ف ،وهذا هو األصل وهو املطلوب

وهبذا البحث املفصل املفيد إفادة عظيمة جدا سنقف على هذه األحكام وما جاء من ذكر لتفاصيلها  ،التصنيفهبذا  -وعال
أن يوفقنا فيه ملا حيبه ويرضاه، وأن تكون متابعة األبناء  -تبارك وتعاىل-يف هذا الكتاب املاتع املبارك الذي نسأل اهلل 

 .-عز وجل-واإلخوان لنا من خالل هذه اإلذاعة مع هذا املنت متابعة نافعة مفيدة بإذن اهلل 
وخاصة ملا رأينا أن دروس  -تبارك وتعاىل-هذه مقدمة ملا أردنا الشروع فيه متوكلني على ربنا عز وجل مستعينني به 

تقر لدرس يف الفقه واخرتنا أن يكون موضوع الفقه متعلق هبذه العبادة العظيمة ومتعلق هبذا الكتاب النافع نسأل اإلذاعة تف
محته الواسعة وأن يعظم أجره ومثوبته عنده وأن جيعله من صاحل أعماله وهذا الذي يصدق ر فه بد مصن  وجل أن يتغم   اهلل عز

ت ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صاحل إذا ما» :فيه قول النيب صلى اهلل عليه وسلم
صلى اهلل عليه وعلى آله -هذا من العلم الذي تركه وخلفه هذا اإلمام وتركه من بعده تنتفع به أمة نبينا  ،(2)«يدعو له

 اجلزاء وإىل اللقاء القادم حبول اهلل ، نسأل اهلل عز وجل أن جيزل له املثوبة واألجر وأن جيزيه عنا وعن اإلسالم خري-وسلم
 تبارك وتعاىل وقوته نستودعكم اهلل تبارك وتعاىل وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

                                  
 (2/5لشرح املمتع )ا( 1)
  (1631رواه مسلم) (2)


