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ََلِة َسَكَت  ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »َكاَن َرُسوُل اهللِ  - 210 إَِذا َكبََّر لِلصَّ

ُهمَّ َباِعْد َبْينِي َوَبْيَن َخَطاَياَي َكَما َباَعْدَت َبْيَن ُهنَيًَّة َقْبَل َأْن َيْقَرَأ، َفَسَأْلُتُه، َفَقاَل:  َأُقوُل: اللَّ

نِي ِمْن َخَطاَياَي َكَما ُينَقَّى الثَّْوُب الَ  ُهمَّ َنقِّ ُهمَّ الَمْشرِِق َوالَمْغرِِب، اللَّ َنِس، اللَّ ْبَيُض ِمَن الدَّ

 « ُمتََّفٌق َعَلْيِه. اْغِسْلنِي ِمْن َخَطاَياَي بِالَماِء َوالثَّْلِج َوالَبَردِ 

 : (1)الشَّرُْح

َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »َكاَن َرُسوُل ):  للا    ه  ِْحَ رَ   لَ اقَ   الرَِّحيِم،   الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ 

ََلِة َسَكَت ُهنَيًَّة َقْبَل َأْن َيْقَرأَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ   ...(.إَِذا َكبََّر لِلصَّ

دعاء   يفصفة اثنية ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب صفة الصالة؛ لبيان 
  االستفتاح.

َنسِ )اًل، وقوله:  ياتً قل سكو   : أي  ( ُهنَيَّةً )قوله:    (َوالَبَردِ )الدرن والوسخ، وقوله:    :يعين  (الدَّ
 هو املطر إذا نزل متجمداً. 

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
ََلةِ )قوله:  املسألة األوىل: يدل على أن أول عمل يف  (َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َكبََّر لِلصَّ

 الصالة هو تكبرية اإلحرام. 
 .يدل على أن دعاء االستفتاح يقال سراً  (َسَكَت ُهنَيَّةً )قوله: الثانية:  املسألة
 كان جيهر بقراءة الفاحتة يف  ملسو هيلع هللا ىلصيدل على أن النيب  (َقْبَل َأْن َيْقَرأَ )قوله:  الثالثة: املسألة

 اجلهرية.  الصالة
االقتداء على  للا عنهم    يدل على حرص الصحابة رضي  (َفَسأَْلُتهُ )قوله:  الرابعة:    املسألة

 عما مل يسمعوه.  إذ يسألون  ؛ملسو هيلع هللا ىلصابلنيب 
دل على أن الذكر والقراءة يف الصالة ال بد من حتريك  (َأُقولُ )قوله:  اخلامسة: املسألة

ال تصح الصالة به من غري حركة  ف  ر  ك  فَ وعدم حتريك اللسان ال يسمى قوالً وإمنا ت َ   ، اللسان فيها
 .اللسان
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هذا الدعاء العظيم يشتمل  (اللَُّهمَّ ََبِعْد بَ ْيِِن َوَبْْيَ َخطَاََييَ )قوله:  السادسة: املسألة
 :على ثالث مراتب

 .الدعاء ابلسالمة من الذنوب  األوىل: املرتبة
 .حمو أثر الذنب الثانية: املرتبة
فيقبل العبد على الصالة وهو    ؛غسل هذا احملو حبيث ال يبقى للذنب أثراً   الثالثة:   املرتبة

 من الذنوب فريجى قبول صالته.  نقىً م
اللَُّهمَّ ََبِعْد بَ ْيِِن َوَبْْيَ َخطَاََيَي َكَما ََبَعْدَت َبْْيَ املَْشِرِق )قوله:  السابعة: املسألة

يف جانب   الذنوب حبيث يكون الذنبفعل من  نبك للا ن جيب دعاء اليدل على  (َواملَْغِربِ 
ساملًا منه  كون فأ الذنبابلسالمة من عقوبة هذا  :وأيضاً  ،انب بعيد آخرجوأنت يف  بعيد،

 فالذنب يف جانب وأان يف جانب آخر ال يلحقين أثره.
  ، فيه علم من أعالم النبوة (َكَما ََبَعْدَت َبْْيَ املَْشِرِق َواملَْغِربِ )قوله:  الثامنة: املسألة

 .واملغرب من األرض أطول مما بني الشمال واجلنوب  قوهو أن ما بني املشر 
اللَُّهمَّ نَ قِ ِِن ِمْن َخطَاََيَي َكَما يُ نَ قَّى الث َّْوُب األَبْ َيُض ِمَن )قوله:  التاسعة: املسألة

 .يف القلب دث سواداً يدل على أن الذنب ي   ( الدََّنسِ 
ده اخلطااي و ِ سَ اخلطااي أبيض فت  يدل على أن القلب قبل أن حتل فيه  العاشرة: املسألة

 ويتاج إىل غسل ابلطاعة والدعاء.
يدل على أن القلب سريع   (َكَما يُ نَ قَّى الث َّْوُب األَبْ َيضُ ) قوله:  :املسألة احلادية عشرة

ب على جفي ، نب كما أن النقطة السوداء يظهر أثرها على الثوب األبيض الناصعذالتأثر ابل
   املعاصي كلها، فنقطة سوداء مع نقطة سوداء حتيط ابلقلب والعياذ ابهلل. نيبتعد عالعبد أن 

يدل   ( اللَُّهمَّ اْغِسْلِِن ِمْن َخطَاََيَي َِبملَاِء َوالث َّْلِج َوالََبَدِ ) قوله:  : املسألة الثانية عشرة
فكأن الداعي  انر الذنوب يف القلب، و يطفئأعلى أن هذه الثالثة من أعظم ما يزيل الوسخ 

  أ ويهد ،ألن القلب يغلي ابلذنوب  ؛على القلب ثلج وبَ َرد وضع ،اغسلين من اخلطااي :يقول
 . [28]الرعد:  ﴾َأاَل ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِئن  اْلق ل وب  ﴿ ابلطاعة

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
 


