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 فوزى محمد أبو زيد/ فضيلة موالنا الشيخ لقاء  
 حلقات دروس رمضان بمغاغة ـ المنيا 

  هـ 0325رمضان  52موافق  01/6/5104الخميس 
 مسجد أبو العزائم ـ مغاغة 

 
 :بسم اهلل الرمحن الرحيم

يف رمضان وبعض ادلسلمني وقد فاتتو اجلماعة األوىل،  أحد ادلؤمنني ادلسجدإذا دخل 
يف ادلسجد ألن فيو مجاعة فال يعمل مجاعة مبفرده  هجد،ح أو التيف الًتاوي لة يف مجاعةيصلون ناف

 وماذا يفعل؟ ـ مقامة
ينوي الفريضة خلف  نأ أجاز لو السادة العلماء اإلمام الشافعي والسادة العلماء األجالء

رك ركعًة واحدة وإن أدتسليم اإلمام فيكمل، فإن أدرك الركعتني بعد اجلماعة اليت تصلي نافلة، 
فيكون قد أدرك اجلماعة ويأخذ ثواب أيضًا بعد تسليم اإلمام فُيكمل، وإن أدركهم يف التشهد 

 .أيضاً ُيكمليسلِّم اإلمام  ثواب اجلماعة، وعندمافينال م اإلمام وحىت لو سل  اجلماعة 
أحٌد وال يوجد نفرض أننا يف غري رمضان ودخلت واإلمام الراتب للمسجد صلى باجلماعة 

ولو صلي معو مجاعة، ووجدت اإلمام يصلي ركعيت السنة أنوي خلفو اجلماعة، ادلسجد أليف 
أصلي الفريضة  انع أنفال ممع أنو يصلي السنة  إلمامجاء أحٌد بعدي ينوي أيضاً مجاعة خلف ا

 خلفو.
ثة أو الركعتني أكمل بقية الفريضة إن كان يف ادلغرب فُأكمل الثالمن إلمام اوبعد أن ينتهي 

 كمل األربعة.الصالة الرباعية أيضاً أُ 
ؤمن فأباح لكل مأن ميكننا مجيعًا من ىذه الطاعة  عز وجلوألجل ثواب اجلماعة أراد اهلل 

حىت نكون على علٍم باحلكم الشرعي  خلف من يصلي النافلة يف أى وقتن يصلي اجلماعة أ
 الباب.يف ىذا 
 ادلسألة الثانية:  

 :صلى اهلل عليو وسل مكما قال   عز وجل، واهلل مامة يف الصالةحنن مجيعاً معرضني لإل
ٌٌ بحب الرفٌ يف األمر كلو  ))إن اهلل   1 رفي
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على القلب ر وال تقرأ كأنك يف حمفل ألن ذلك سيؤثر تفإذا صليُت إمامًا قال يل: ال تتو  
 ثر على األعضاء هبذه التوترات كلها، فكيف ُأصلي إذن؟ويؤ 

  2يخفف  ))من أم  بالناس فل
وأشبع الُغن  مططأأنين أىضم القراءة وأسرع يف القراءة، وال معناه ليس والتخفيف ىنا 

 كيف أقرأ؟إذن   التجويد يف القراءة ـوقواعد وادلدُّ، 
، "احلدر"خواننا العلماء وأمسها فها إصطلح عليها السادة العلماء الىت يعر القراءة اليت إ

 :حة واأللفاظ الصحيحة مع ادلشي يف القراءةواحلدر يعين ُُيرج ادلخارج الصحي
وال تتعب  لكي تقرأنك ال تقرأ يف حمفل فيها ست مدود فيكفي إثنني، أل "والسماء"

ة اليت اختارىا وىي القراءر نفسك وال هتيج قلبك وال تؤثر على أعضاءك، تِّ وال تو صوتك 
 .الُقراء األماجد حىت يف احلرمني واليت ميشي عليهاالسلف الصاحل 

ون  باحلدر، فال يقرأقراءهتم مستمرة جيد أن  فمن صلى يف احلرمني ادلباركني يف مكة وادلدينة
يف حمفل حىت ال يرىٌ نفسو وال يؤثر على أعضائو ويف نفس الوقت يقرأ قراءة واضحة يقرأ  كمن

إن شاء ألن الصالة فيها شيٌئ من األناة ومن اخلفِّة والسرعة يطيل عليو وال ن حولو دلومفهومة 
، فيأيت بعضهم ويقول: أن من اهلل، بشرط أن ال ُيسرع كما نرى بعض األئمة يف صالة ادلغرب

ال ـ ز احلروف يف قراءتو، ن متيِّ يصلي خلفو صائم ويريد أن يأكل، فيقرأ ومن سرعتو ال تستطيع أ
 .صليمث  فكل أوالً إذا كنت تصنع ذلك 

قال وسل م  عليو اهلل صلىأواًل، ألن النيب كل لتأأو تذىب  ،ن تصلي صالًة فيها تأّنِّ أإما 
 للرجل:

  3لِعشاء والَعشاء فابدأ بالَعشاء  ))إذا حضر ا
 .كل قم فصلياح لك الشرع ذلك، وبعد األفكل وأبإن كنت جوعان 

ن اإلنسان يقف عند كل آية أإستحسنوا فاألئمة الكرام يف الصلوات الفرائض ادلفًتضات، 
 من آيات الفاحتة:

اهلل الرمحن الرحيم ـــ مث يقف برىة مث يقول: احلمد هلل رب العادلني ــ مث يقف برىة بسم 
 حاضرين.لويكون فيها خشوع لفال شيء يف ذلك، وىكذا، فلو قرأىا هبذه الطريقة 



3 

 لكن يف صالة التهجد أو يف صالة الًتاويح قال: 
على خمارج احلفاظ خذ الفاحتة على نفسني أو جزأين فيكون فيها شيٌء من السرعة مع 

 لفاظ وعلى إجادة ُنطٌ احلروف.األ
   .وىذا ما مشى عليو السلف الصاحل، وكما قالوا: ]من شابو أباه فما ظلم[

ويريدون تعب الناس يف زمننا ىذا أن الشباب ال يريدون اإلقتداء باألماجد األجداد، وما أ
 :ل اإلقتداءكمابمر يأديننا إن نفسهم هنجاً جديداً، ال ـ أن ُيرجوا أل

  4)صلوا كما رأيتموّن أصلي  )
والتابعني  ،فمشوا على هنجو ولكن رآه الصحابوكيف يصلي،   صلى اهلل عليو وسل م هُ رَ مل نَـ 

ومن جاء فمشوا على هنجهم، وتابع التابعني رأوا التابعني فمشوا على هنجهم،  رأوا الصحابة
صلى اهلل عليو رسول اهلل نكون دمن يتابع بعدىم مشوا على هنجهم فإذا مشينا على ىذا النهج ف

 .وسل م
  .وال تصح صالتو على ىذا النهج هنجاً جديداً منا كل واحٍد ح أن يصنع  فال يصِّ 

 :صلى اهلل عليو وسل مالذين قال لنا فيهم فالبد لنا أن نسري على هنج اجلماعة 
  5ا بالنواجز  )ني من بعدي عضوا عليه)عليكم بسنيت وسنة اخللفاء اذلادين ادلهدي

إىل األصول ويبحثوا عن حقيقة ىذه األصول من أرجوا من األحبة أمجعني أن يرجعوا 
 صحيح النقول ألنو قيل:

 صول بتضييع األصول[.]إمنا ُحرموا الو 
النهج الوسطي الذي اختاره لنا رب أن يعيد لنا وللمسلمني أمجعني  عز وجلنسأل اهلل 

         .يب ادلصطفى وصحابتو ادلباركنيالعادلني، والذي كان عليو احلب
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 كلِّه   األ مر   في الرِّفق   يحب   رفيق   اللَّه   إنَّ  (0)
 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 وإذا والكبير   عيف  والضَّ  السَّقيم   فيهم فإنَّ  فْلُيخفِّفْ  بالنَّاس   أح دُكم صلَّى إذا (5)
ه أح دُكم صلَّى  شاء ما فْلُيطوِّلْ  لنفس 
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 حبان ابن صحيح:  المصدر|  حبان ابن:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي 

 .بالع شاء   فاْبد ُؤوا الصَّالُة، وأُق يم ت   الع شاُء، ح ض ر   إذا (2)
 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 .ُأصلِّي رأيُتموني اكم ص ل وا (3)
 الفتح:  المصدر|  الشوكاني:  المحدث[ | الحويرث بن مالك: ] الراوي
 الرباني

 بالنَّواجذ   عليها عض وا ، بعدي المهديِّين   الراشدين   الخلفاء   وسنَّة   بسنَّتي عليكم (4)
 العلم بيان جامع:  المصدر|  البزار:  المحدث|  -:  الراوي

(5)  

 


