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ونعوذتانفرْ، ونتعينه وننحمده لله، الحمد إن 
اللهي|اله من أعإلنا. وميتاين، نا أنفثرور من بالله 

إلاألاإله وأشهد له. فلاهادى يضلل ومن له، فلامضل 
ورموله.عده محمدا أن وأشهد له، مريلئ، لا وحده الله، 

اللهق وجاهد الأمة، ونصح الأمانة، وأدى الرسالة، يمر 
الشن.أتام حتى جهاده؛ حق 

وحمتعال، الله كتاب الحديث أصدق فان بعد؛ أما 
محدثةوكل محد.ئاما، الأمور وشر ج^، محمد هدى الهدى 
النار!ق ضلالة وكل ضلالة، بدية وكل يد-عة، 

مادماحمعت، الصلاة فريضة ل رسالة فهلْ يعد؛ أما نم 
ه^،الله رسول سنة من صح دميا الله؛عال، كتاب من 

اللهعند قاJرها وحقيقة الصلاة، عظمه بيان تبما قعدت 

قياممن وصحبه الله رسول عليه كان وما علام، جل 
يتركهااللاحقة والأحرؤية الدنتوية الخسارة مدى يم يحقها، 

وتضيعها!

نفسهو المشرة، الرسالة هده موضع أن بالذكر وجدير 
اعتمدالأحم هدا أن إلا ، ١١الصلاة قناديل ء كتابتات موضع 
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المجنحةالكلمة واممملى مادته، عرض ل الأدبا الأسلوب 
همإنيا الخطاب هذا مع يتفاعلون الذين وغالب غايته. لبلؤخ 
الرسالةهذه بيتإ لغته. يتذوقون أو الأدب، يتعاطون الذين 

الذيالمياثر، التقريري الأسلوب عل مادما عرصى ق مبنية 
هذابمثل الفع ولعل اختماصاتمم. بكل القراء كل يتذوقه 
النوىالجدين، جعلته فقد وانلاك الله. ثاء إن وأعم أقرب 

نموصهوصنفت، أهدافها، ومرثكز أساسخطا-را، الشريف 
بن•المحي ملريقة عل وبتاناتما، رمالأتما دلخءس تراجم صمن 

إليمرب بأن وأجدر، أحرى الملأ٥ موصؤع أن ومعلوم 
واللغادت،يمالوسائل ويكل الأمالم، بكل الناس 

وقيل-ت"نصوصها، عزيز من حمعتؤ ما ححن، وإن،ا هذا، 
بحق~ أولا ~ لنمي تذكره أسرارها؛ عظيم س قيلاّت، ما 

العبوديةمن إزاءه لها ينبغي وما العظيم الئه 
العمرطريمح، j، دغفوما غفلتها من لها إنقادا ثم والخضؤع، 

أحاء؛و_،رسالة وساؤْا ^٠ جل الله إل ميزا المحدود؛ 
أنكرلم،كلعا بالعالخة؛ إليها أرجع أن عسى أولا؛ نفي بها 

تحال،إليه محيري ق خطوي واستثقلت، رب، مع حال 
٠،الممرذوذ تي ار ) كل،ا العابدين، ركب عن متخلئا 

اللهالذاكرون » فال: الله؟ رسول ا المقرئون وما قالوا: 
.٠٠١(والذاكران،!" كثيزا 

مسلم.رواه )١( 



!٩•قدعة 

الخد،نحد عندما ينفعي أن أرجو ما منها أتزود رسالة 
إعمل إلا ثيء كل عني يننمرف نثري ثشر عل وأوضع 

الأولاللحظة من وابواب، الموال يرة موتبدأ 
الحساب!يوم إل  ٤٧١

بعدأحد— يتجر لن أنه يقيئا الله كتاب من علمت ولقد 

وسلإمنيوأن ؤ عمل؟ س ثلم بجا إلا " وعفوْ الله رحمة 
©ااد؛رآآالأوف بمرق م © سود.رئ سنته' تآة © سمط ما إب 

إن— كان! مهإ ~ عمل بأي تجاه لا أنه يقيئا علمت يم 
ثمكامله! الصلاة فريقه يديه ب؛ن تدم قد العبد يكن لر 

كسحهعليه نزد ولر يلفظها! نلم الله ميزان عل عزصها 
منواها ئوائا! الخاسرين! من صاحثها ويكون منكسزئ! 

محِلأئامحطذلك 
ه-ثسإبم أشسايهاؤتحركاتى ًكاتة؛ثثتاد-محن رإذ< 

الأنيا.:؟؛[.]

يومثدلعمل وزف لا ؤإنه ألا الغرورة!•• نفى ما 
تغضن،اذا صحيحة! صلاة عل - الإبجان بعد - بجن لر 

تنفعوما والألقاب؟ الناصب تغنير وماذا والفيوم؟ العلوم 
بحققانتا حقا، لله عبدا العبد إيكن إن والأموال؟ الأتمال 

آسئوذستاؤ وحاصعا؟ حاثعا وراكعا، ماحيا العغلم؛ ربه 



ا١ب

ومئمأيخربج'شمحميىهامتابمويامحدرآ'لآحة 
[.٩ الزم: ] ه الأنف اوزأ تثدكز يإتإثو0اه ١^،^؛>

الجاريمغ " بالتع ~ ما خاطئ رماله هي ثم 
عليهمصاف، ممن والكهول، الثبابح من والمغمومتن، 

القلق،وطاردهم الخوف،، فحاصرهم رحثن،، ب،ا الأرض 
المال،ل حارة بمبب إما أ والقنوط الياس وحهلمهم 

الخطاياأوحال ق غرقا أو متم،، أو لخا؛ فقدان أو 
أنوبدل ابءا ق عمونا فثل أو فكاكا، يتطعون لا 

لؤيضيعون الضلال أحضان ل يرممون الله، إل يلتجتوا 
ؤيهلفثرنلهيي،العطشبالرمضاء!التيه،يعالخونالداءبالداء! 

إلفليلا أبمارهم رفعوا ولو زثقا! إلا ذلل، يزيدهم فلا 
واللام!بالرحمة تتدفق الروح ثلالأن، لثاهدوا الماء 

ثخئوو!ظهورها والاءُدنيى 
مفتوحةالخضراء، الصلاة بوابة وهاهنا ؤيالمون.. يعانون 

واستمدادتعال، به الثقة ؤشن بالله، الأنس حمال عل 
والفتحوالتمكين النمر بشائر ويلمي ئناؤ0، حل منه الأمان 
وأوهامه،وأحزانه نحارفه من الإنسان نحرر فالصلاة المسن! 

وتأييده.الله بحففل وتسلحه 

ارحمنوباب إ كريم جواد دملك رحيم، ثغور قارب 
يردلا سواء، واااJنبان المحنن من طرفه، من لكل مفتوح 



١!•قدمت 

محث\لثضلزؤعاعءاُأش ؤ نال أحدا! الرحمن 
^س؛صصلئثلإمحبمنا

مألاشوإذا ؤ ثن1ؤ0ت حل وقال [،  ٦٢المل: ه] تدحفتحى 
ثليسثجببؤأدعان ١^١ آلئ)ع دعوه أجييب يريب ثال ■^٠؛ ^؛^٥^٠٠ 

[.١٨٦اوقرْ: ه] ليولثؤلجأهتلهئرتشوث 
الديالعظم، الللئ، ربه إل العد يسند الصلاة نفي 

وكل،ثيء كل عل وص والأرض، الساران حزائن بيده 
والأرضالساوايت، ملكوت ق ثيء من ما أن ؤيشاهد 

يدخلنعيما العشم! لحلاله خاضع له، ممالولث وهو إلا 
أساتهأنوار من ؤيتلقى ه■( حماه ل يدخل الصلاة ل العبد 

منويتزود تعال، يه قويا بالله غنثا نحعله ما الحسنى 
بالله،وفرحا أملأ قاته يملأ ما والحلال الحال مقامات 

وثيبحيائه، فتتجدد حما؛ ٠ الله عبر » أنه فيشعر 
حديدة،متوة حديد، من الحياة إل هوينهللق فإذا عزيمته؛ 

الروا'ك،إالجال، ئهد وقوة 
هذاق الاس من محناتفه أيما -يا خاؤلبتؤ الة رمحهي يم 

فيهموغلبت، والتصورات، الفاهيم عندهم املبّتا الزمان، 
~( والر الخثد ر من أعال ل انخرمحلوا العبادات! عل العادات 
ماذاعجتأ..! أداتها! ق أوماونوا الصلاة، وتركوا — زعموا 
النوىالهدبث، صح ولقد عملها؟ ق الأمة لهذه حدث 

فإوالصلاة! القيامة يوم العبد يه يلحاتب ما أول ن;) أل 
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نايزمند متين ؤإذ عنله، ناتئ ثن صاغ صلحئ 
.٠١٠(عنله! 

عمرة،أو حج، أو صام، أو زكاه، أو صدئئ، نفع فإذا 
بماليلا الأحمق أن والواقع إلخ؛ جهادٌ... أو ذكث، أو 

فينللرمضان، يصوم الناس س ممرا وجدنا ولقد ا أصلا؟ 
حتىيفهلر فلا والفرج، العلن نهوق عن مضلنا كله النهار 
واحدة!ركعة للمه يصل لا ذلك مع وعو الأذان؛ له يأذل 
ولكنهانعم؛ أعاو، تلك دين؟أ وأي محيا، عنليم جهل ناي 

\kSئأكأكممعانامح"تثازهث 
[.٢٩]^:ه مقئءثثاثة 

بعضهمائب آخرين، قوم من آخر عجبا ورأبئ 
حانمن ثني أصابعهم تفتأ لا بزعمهم؛ ( لذاكرين ل) 
الرحال،ؤيندون والأذكار، الأوراد من مولثه آلائا بحة ال

ونتاالمكتو؛امحت، لااملوا>ت، يعلمون لا وعم ثياب محامعها إل 
j،يتكلمون ثنيا! ولا يله لها يعرفون ولا عدا! ولا 

الأذالؤينادي ~ زعموا ~ الروح دممارج المحاق، حْائمحا 
دإُاذللثثأرةمأؤ ؤيلهم! يا يستجيبون!.. فلا الأذان بعد 

الغرايه!نقر نقرؤها فعلوا فان [.  ٤٨المرسلات: 

لابير الألبوصححه مؤو-ن\. أنس عن والضياء الأومط، ل ١^٠١^١ رواه ( ١ ) 
الصحيحة.واليالة المغير، الخاعع صحح 
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يعفىعندهم نفختا ثباتا •|ا حاحلت رمحالة هي يم 
متنانل وتصدرتا أحرى، حسابا عل الدين ل الفاهيم 

حابعل الله همع ل االؤحراثا الغرؤغ أولوياتيم 
بجِمذامنهم العشرات فتجد الوكدات! اكدمات الأصوو 
واسعراصات!ومهاترات والهاربمجادلأت اللل أعإرهم 

وفنا؛آذامم j كأن كانوا للصلاة نودي ؤإذا 
منهم؛مرأى لعل الناس من ملأ ل صل إذا مذ ومنهم 

ثمنهاالعظيم  AJjJحلا ؤإذا (، امتعراصيه ) صلاة صل 
بكلينجو لن أنه الأحمى وبحهل وانصرف! منا يديه ب؛ن 

أولا!بصلاته ينج لر إن الكاذبة والغزاعات الفقاعات نالك 
الحركة٠ بممى لهم صنه لا ممن — الناس ص ممرا ؤإن 

ؤيكميكصلاتئم! بمجزد الله شاء إن ينجون — ٠ الإسلامية 
الُحمانول من الملح الصمح الحدينؤ ذلكا من 

إةيا،لمدأ ؛ فقاو وئنال، كارك الله عند مى جزيل ئان أ٠ 
ئنىصنوا>تاا خمس امتكؤ عق تول ثن وق ت يقول قق الئه 
دنجوبيsا؛ودؤوعهى دموانتتهى وصؤيهى عل داو 
ئدلمي ومذ الجنةأ بمي أذجلمه :أراعهدأدا عندي له ثاذ 

ؤإنعينته شئت إن عبدا عندي ك ثلتس نظ دلاث من انممهس 
ماولكن الكبرى! الأحرؤية الحقيقة ص تلك رحته!«'١؛ ثئق 

—الختارة؛ ل والضياء والطراق، الصلاة، كتاب ل نصر بن ومحمد العليالي، واه ر( 
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االزمان هذا ض ق الته أشد٣^، 
jالأهواء نحكم سب الانحراف ذلك كان ؤإنا 
اضللةالإعلأب بالأصواء والأفتان الأعال، مقاصد 

للأنواووالأسال!

ملمن كله ذلك عن ينتج ما لساع القس ويحب 
بيالله تع تع نى ٠ أن ه السي عن صح وند ا وقال 

«'م.الماتةا:زم 

الورنات؛-آدْ الصلاة نصوص حمت وذاك؛ هذا أجل من 
خاصةل -يا أسمن خاصة، تذكرة ل تكون أن عسى 

علالامحللاع له بمن لر من حا الله ينفع أن وعى أمري، 
الثريعية،الحقاس من إياها صمته مما محتواها، مثل 

العبادةهذه ل الله جعلها التي العبدية، والقاصد 
حقائقلكل جامع عجيبا، شمول من لها يا العظمى، 
أصنافسائر إل ؤإخلاصا؛ توحيدا العقائد من الإسلام، 
الحقيقيوجهها عل أداءها يجعل مما وفروعا؛ أصولا الحبادامتؤ 

القيامة،يوم الجاة منال،نح بالعبد ينللئؤ أن ~ الله بإذن ~ كانا 
منالعلما، اللرجا>ت، إل به يرتقي نوافلها j، الاجتهاد وبجعل 

انمحيحان.واليالة الخاعع، صحيح ق وصححه الصامت. ين عبادة =عن 
يقوم*ا الناس يسمع أن االر;« قصد هنا! يالتمح وا،لقصود الخاوي. رواه ( ١ ر 

الأشهادرووص عل اف نفضحه والئننة، والرياء الصب من ب طيا عمل؛ عن يه 
الخاب.تحال اف نأل ^^^١ 



٠١ ر 4قدمت 

بدليلهبيانه محاق كإ حما! والأولياء الصدبمن منازل 
الله.ثاء إن 

سثنكلهما الكاوٍات هذه تقرأ وأنت سالك بملر وند 
معهامس وريا صاحبها الملام سجى كف وهو؛ بعضهم 
إلح.اغتنر..؟! ولا حغ ونا زكاته عطو وربا وفجر؟ 

مسما حما صل من واحدةت بكلمة هو إنا والخراب 

ألكثلو؛وأني ؤ تعال؛ الحو نول من الحو وائرأ مجرا ولا 
ندم^^،َوا'ظ 

لالمعتى هذا فصلنا ولقد [. ٤٠]اوذتمو>ت.: ه ءاسبجت١صثمئ 
هاهنا:لك نقول ؤإنا  ٠١١لنا الله بر ما قدر عل آحر، موطن 

الصلاة) لأي وباطنه؛ ظاهئْ كلمه! أمرك يستقم صل 
لكل-أرك فات طا؛ محل تحت إن سل(. هي كا رك 

وقتلبالله، الشرك مثل من والموبقات! الكبائر محن منكر 
مالوأكل الربا، وأكل بالحق، إلا اف حرم التي النفس 
المؤمناتالمحمنات وقذف الزحف، يوم والتول اليتيم، 

والمشروبات؛المهلعومات من الحرمات تناول وكذ.ا الغافلات، 
الله،لغير به اهل وما الخنزير، ولحم والدم، الميتة، كأكل 

والخيرات،المسكرات وسائر الفواحش، أم الحمر وشرب 
والغم،،كالغللم، المعاملات؛ من المحرمات ل والسقوءل 

الاستزادة.ى، لن القرآنا( ارالأ بلاغ محابما) j الض لهذا تنمل لنا 
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والقإر،؛، JJsULالناس أموال وأكل الزور، وشهادة 
تعالى:الله  Jyه كلذلك وجامع \ككو\ت\ وسائر 

•^٢٥٧كنكثا؛ صب ثنس الثلؤث إاك> أني ؤؤ 
نابصر[. ٤٠الشوت: ] ^ ماثننمث بملث ُأش شقن انف ؤلدكر 
كأمانمها! للملأة النهي فعل أسند تعال الله أن كيف 
مهمتهيودي مرسل نى هيأة ل معنوي، شخص ذاما هي 

نلتعدالإصلاحية! بوظيفته يقوم مصلح عبد أو التبليغية، 
آلتنكآ؛ئب تنم لث> ؤ ولنتدبر: التلاوة 
عجيب![ ٤٥الخكبوت:] ه تإلمتمب 

إلحهتاياك عن ترحل أن هو ٠; صل أف ٠ محنى إن 
وهذاالعبادة. درحات إل العادة دركات من نحرج الله.. 

نفسل عمقها مدى يعلم لا إيإنية، حقاتق عن يعثر كلام 
يتغثرومدل، الأذواق تتحول إذ الله؛ إلا المل العبد 
شهواتذوق ؤيتبدل تستحليه. فلا فلبك ق النكر ؤلعم 

أبمرآخرا حلئا وتصح الغضبة! إل الرغبة محن الحرام 
عيبئنم ؤ إما نعم، تصنعك! الصلاة فإن أمر! تم 

الفاحشةغلبتك هل [  ٤٥]انمكرت: وألقم4 النثئآء 
ما؟حطيثة عل مدمن أنت هل منها؟ التخلص تستطع ولر 

صل!لا! لا، أصل.. إنني ل: تقول صل! واحد: دواوك 
ثنسءيح؛شكآين[محلإؤإاك>آلمئز• ^1! - تصل لا فإك 

نحد[صل  ٤٠لانممت؛ ه رأأا،ثثلأ،قننمث ؤلدكرأفيقة؛ 



٧١ I •قيمة 

نلبكؤيملأ بالأمس، الحرمات من يأمرك ماكان أن 
أبغضمن هو منه؛ الخالص تسمملح فلا ورغبه، نروه 

القولنطع إذا قاطع، سف القرآن إن اليوم! إلك الأشياء 
بمدتادا ؤ كالمته; الحي نال ولقد يعدا مزاء فلا قيقة حق 

4ليرض:آ■؛[.آذم،إلأأظثأديررث 
لمنازلفأش الماء؛ إل الأرض من مفر الصلاة إن 

للدرجاتشهود لا أبدا، الحرام؟ بموازل تصطدم أن اللام 
 j٠١٠(الدنكاتا تانة ن.

~وجهها وعل بشروطها الين ~إذا الصلاة أن ذللن، 
انيةالأنللقس الشامل للإصلاح موضوعة عميقة، عبادة 

اعلعل البد بجعل محا :أا والرثي الله، إل ترها مل 
الأنبياءليدل وذلك تعال. إليه التعرف، ق الكيال درجات 

كانت،ولدلالثج الله؛ بحول مزى كيا فيها والصدشن 
الدين!كل الدين هي الصلاة 

كما— الة الرملهده الرئيس العنوان جعلنا هنا ومحن 
ه■'اليي نول غرار عل آ الصلاة! هو الدين ) ~ رأث 

منالركن لدللث، الك،رى الركزية لبيان ' ٢١٠>^! نمح ا» 

يتصرف.٠ ألقرآنية الرمالة بلاغ كتابا■' ُن )١( 
الرحنب عن واليهقي، والحاكم، الأربعة، المن وأصحاب أحمل، رواه ( ٢) 

وصحتحوالإرواءا الخا*ع، صحيح ل الألاف وصححه مرفوعا• تصر ابن 
المد.تحقيق ل الأرناووط تعيب الشتح صححه كا مننهم- 
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الإسلامأعال أعفلم لكنت الصلاة فكذلك الحج. أرلكن 
الوزان:نفس عل القاتل يقول أن أمكن حش الإيان! بعد 

علعندنا تقوم يرى حقيقة وهد0 ا الص٠لأةأ هو لإسلام ا ٠
منممر اليوم محها غفل حقيقة لكنها وبرهازإ قاطعة حجة 

منذكرت لما وذك أ والعامة الخاصة من اس، الن
إعادةإل حاجة ل إذن الصلاة أن نفسي ل حتى أسباب؛ 

ؤإلاكتشاف! إل حاجة ل ه نفالدين إن بل اكتشاف؛ 
الفهوممن وتحريره عنه، التقليدية المعلومات غبار شص 

الإسلامي؛العمل أهل بعض عل حتى يجلر مما المسكوكة! 
نحلمىمما الساطعة، الخمانق هذه أعرض فإنني وعلمته؛ 

منوذللئ، الإسلام؛ ق الصلاة مركزية حول يقينا، لدي 
الإيات،محكم عل قاتمة واضحة، ييانامت، تقديم حلال 

^^٥،أو لتأؤيله محال لا مما الصحيحة، الأحاديث، وصرح 
وذللث،العلمية، مادمم عرض ل المحدنن منهج معتمدا 

كليدي بغ، نحتمرة، فقهية تراجم بتقديم بالأكتفاء 
قضايامن نقية كل عل الدالة الموصى من محموعة 
١^٤نفها والأحاديث الأياينؤ أنٍتبانر عسى الصلاة؛ 

ماعرضنا فقد ثم ومن دسه. من الله بمراد الملقي 
هي.ييائا، عثر محته ق نصوصي من لد.ينا محصل 
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jLuJI الأول

هو1ا0واام..أ1ورساام كون فى 
اوو|دبأتاوتئا مى |ودأأإاة وان 

وآكذمأ!الأء0ال وافضل الإو0ان• بمد 
خاآأءهً

أركانأماس ~ الثهادتين بعد ~ أما باعتار وذلك 
هناومن الاطلاق؛ عل الدين أعال أفضل داما الإسلام، 

لث!(دين ملأ لت ضلأة لا تن الخالة:) القاعدة صاغة أمكن 
يل:وهوكإ والسنة، الكتاب من يياما ؤإليلثح 

ابتداء!الإنسان حلى أحلها من الخي الغاية هي الصلاة إن 
دارومحراته بدراته كله فالكون كرى! قرآنية حقيقة وهدم 

القهار،الواحد لله وسجودا ركوعا العيادة، لك فل 

اهفامح*ىفي سمؤ،ألثعربج أزرأنث ؤ تعال؛ قال 

سدأق له» ما وش هوإه 
رما-ثلمقاينمحآلإصؤ نوله إن تم [. ١١٨^:] ه مائهء 

مفهومللعبادة نعم إ الصلاة هو إنإ أ ٥ ٦ ] ه إلأل؛اأبوني 



٢'!

للمهعابدا العبد يكون فالصلاة أشمل! الصلاة ولكن شامل؛ 
يدومابل ثيءإ بأي له عابدا يكون لا وبعثرها ثيء، بكل 

أولكان ئد وليلك ثيء! كل ق له عاطا أو كافنا يكون 
نارل يعدبوذ وهم هم أنفعل الكفار ذكرها مواحدة 

أممرغم الصلن! من كونوا 1؛ أمم - بالله والعياذ - جهنم 
النعيمأهل سؤال محكي هث قال أصلا! مسلمين يكونوا لر 

©ثازأذشسأكإ؛بم.همحؤ للمجرس• 

^هزممداثنمم؛هلاكر;أأ-هإ[.

وب،ابه، والكمر بالله الشرك هو الكائر أير أن نرغم 
اللهجعله قد والنشور؛ بالبعث الكفر من ذلك عل يرتب 

وعلالمالحة الأعإل تضيع وندم الأية! ل يكز ما آخر 
وجدواوكأمم *قالتهم المعيبون نال ولذلك الصلاة! رأسها 

عبادممبسبب نجوا إنعأ العياب من حميمه نجوا الذين أن 
منءلائفة أن وجدوا ثم أعإل، من يليها وبإ بالصلاة لله 

والعياذالمار ل معهم حم الإي ند ويجارهم السلمين عماة 
منعمل بلا لخأن ينجهم فلم للصلاة! تركهم يثب بالله؛ 
بيومفكفرهم أصالة؛ بالله الكفار هؤلاء أما ائه! عياب 
حلقوا!أجلها من اش الصلاة عن انصرافهم ل مثتا كان الدين 

هذه[  ٤٣الدر: ] ه المتين ين ثك ز ؤ قالوا؛ ما أول قالوا فلذلك 
الدين!ل العظمى لحميمة اص 



٢١!الأول اياذ 

منفيه بإ وتوعده الإنسان تعال الله ذم  iiهنا ومن 
العياب؛من يمجاة جعلهم الناس س من امتثتى هلع؛ 

الوصف٢^١ وألحق مصلن! كومم هي أساس، مركزية لعلة 
علبعضها ، ممهلون- نمية تفاصيل هي إنإ قض صفات 
إةآلإذ-سثمح،ؤ تعالت نوله وذلك مصلين! لكومم بعض- 

تيثا0إلأ^ائانثاكئخموةا0نإذاتئأمح 
مأممم و دأكزثى 0 ديمح؛ نلأ؛آلم مد  'جأقه ه ا'ثثغذ« 

مثذهآه آتين ©هثاإل،ةكررم.ثأتية ئنزم 
>إمحجؤمتأم)ؤأ0ارأكن مد ريم عياب شوذ0إث ريم عياب 

ههمن مد لإمم يثم ملكث u أو أكييمم عك إلا © لحيقوة 
©دءنبمر٧ ©ءآمحنملأش؛آم دوث ر١دا ^١ ١٠

4أنفك 0 بماء؛رئ عدنلأ؛آ؛أ م ثأص 0 يوث بمر؛تي م وأدي 
لالعارج:و؛-ه'؛[.ه ءزيأ ٣٠٢

سلجناكومم س نابعة هي إنإ كلها الأوصاف فهده 
وسميه!ثنمظه ثم كله هازا فيهم تصغ الصلاة لأن نتدبر..! 

أمم•هو عصين كومم عن ضغ وصف أول أن والعجيب 
يهخبب وصم، آحر كان دت1زليمنم نعمم عد هم قه آؤ 

لحعلوذللث، ه' بمافلون نلاغم ء ؤ ت أمم هو السياق 
لفعلها،إدامة الصلاة؛ بميزان خميعها.راقية الصالحة الأعال 
والثات،القاء لها يضمن ما ودلك وخشوعها. لوقتها وحفظا 

أوانتهاء ابتداء صلاة بغبمر للإسان صلاح فلا 
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جائلتعال أنه السياق هذا ق ١لآيات أعجب وس 
خاطبهمتم بالحق، والاعتراف، بالقرآن الإبان j إمرايل بني 
بالقرآنايانم وكأن والزكاة! بالصلاة ماثرة ذلك بعد 
الصلاة!وأولها لله الحقة العبودية تحقيق أجل من هو إنا 
خنأرمحوأ ألرئز، دءاكأ الملأ دأبينإ ؤ قانل؛ ثى عر نال 

ثتودوآتم آس،لأ ألرثثثوئ ألناس ١^^ أومحا.ه 
وإتتالكارْإلألأنمنإ تتلوث. قؤ؟ ألكثب 

4رجنون i؛؛^ وأم ريم ثنما آبجم يثلون أل،ذ 0 محئ أؤ 
[.-أ؛-ا■؛لاو؛رة:

آسلملن تتهظز إذ أق يماد ءؤ أ-؛مى؛ آية ل لهم وقال 
أقوأهمئ_نم رء>نئثونتأ دءامتم ألنجكو• دءاتثم 

فنو<جقت وؤر'-ب1ثحأ تلإ' ثنهثامحثا 
تنأ;مر نثذ د'إوثتب=ظلم بنت يكمن ألأيرئش قتآثا ثن 

بهأمز فيا  ٠٠القيم الدين را مفهوم وحمر ا.  ١٢_؛: ] ألشاسلييم 
لله،التوحيد إخلاص وهو له، يستجيبوا ولر إمرائتل بنو 

ؤوثايثرأإلأصبحانه! فقال الزكاة! ؤإيتاء الصلاة ؤإنام 
محأآقلز;نقزأأوكزتنذ;ك

المناته]او-ة:ه[.ديذ 

انههء،موس الله نبي موف وأجلها المواقف انه_، ومن 
كانما فكان الأيمن! العلمور بجاب، مرة لأول ربه ناداه لما 
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~وتعال نارك ~ الله عرئئ اطمأن ظا ورمتهإ موس فنع من 
قفقال الصلاة! رامها وعل بالعّادة أمره ثم أولا، بض 

رأن؛دأئأ،آمدق إلأ لآإلن آثت أ1ُ إيح ؤ ت عجيبة حق عجيبة آية 
َةللقضيا آكاد »ايت ؛^١٥٥ إة ه لذحقيئ ؛لثلزْ 

٠[ ١ ٥ ، ١ ٤ I د ل ^ شل سا يمن 

وتداخلاكاهيم، عاليه اخالطت، الذي الضال للكافر قال ثم 
الضلال،له نمت، إذ الشياطن؛ ففتته بالباطل، الحق عنده 

يامحبةوالالإعلامية الخطايات من ممر مع كإ هدى! 
لٌأحهإث الشتلقي،ألابجر آنثهوئه ؤ هذان ماننا زق 

ندآلهغ-ةولَ،ئاسىأئي أذثأئلإركث^ دىبدمدمآإد٢لإدءا 
يند١^٤،تأقم؛ آي-بموأألكأوآ أجأوآن آقشى لتي، لئتّلم 

الصلاةأن إشارة ذللث، وق [. ٧٢ ٠٧١ه إقومحثثوث 
١٣محي، المح، والأهواء الشبهات فتنة من العاصم هي 

الجهال!عل الصلأل، 

وماالأرض، ل الدين إقامة أن قرر تعال فانه ولذللئ، 
أولا!الصلاة هي الأساسية غايته إنإ وجهاد؛ دعوة من تتهللبه 

آنامإ^،"^؛!؟؛j، ظتحز أمحنءن ؤ الإسلأمت أعإل من يانحقها وما 
يموئهوأ ألمنثي؛ي، ُأمحميإ البمفز• ^١ ١٧

موطنما غثر ل - الأمة هدْ ووصف، [. ٤ ١ الخح: ل ا'اشٍب عشه 
وحملالناس، عل الشهادة صاحبة يكوما - القرآن من 
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تعال:قال الزكاة؛ ؤإباء الصلاة إقام الشهادة تاك ماط 
سالآؤر،ط، بز ين كدا؛ن 

ثفييإأق١ين ْق ئ؛اوآء وظ>وآ ؛ ٤٠٥٠سؤ؛دا أؤمن 
بوذتءّآلعهار رءامإألزكؤأ 
.[UA:^!]

بهكلم، عمل أول أن ست، فإما السوية الأحاديث، وأما 
هنفوالقرآن الصلاة! هو إنإ الإيإن بعد الله. رسول 
واللامالصلاة عاليه النيئ وبيرث هذا• عل صرح شاهد 

إلماأدم أول ل جبمل أناف " فقال:فيه لبى لا يائا ذللئ، 
الحديث،.٠ ااُ والصلاة الوضوء فع1منى 

—التوحيد قضية بعد — والزكاة الصلاة قضية الله وجعل 
القرةطيلة السالم، حياة ق الأساسية الإيإن معركة هي 

قالوالقتالية. الحيادية الأوامر من آخر ثيء أي دون المكية 
د*امأآلثلمذآ دمحدأ أيلاهم لمَةئوا نز ألإ'ي، إث أذر ؤ تعال: 
جهلأبو توعده لما لرسوله. وقال [.  VUاكاء; ] ه ألجئ• 

هتحالتؤأد»سأكء،سما قال العتيق بالبيت الصلاة من بمنعه 
أر«؛ثإنه آلمة أوأنر ه هزأتدة أرءثإن'كادا ءتيإه ء؛داإدا 

كثعاإذابتءومؤدبمتب ل ١^^٥.ؤ رثة.أذبمرأل كدي، 

■*و*وت حارت ;ن ني،- ل ص اسامة ص والحاكم، دالياوممي احد رواء )١( 
الصحيحة.واليلة الخا«ع، صحح ل الألLبي وصححه 
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لانمدوأنةه . ثادنن,.قيغ ثالثو. َكذ؛ت 
لمصؤية معرئ الصلاة فجعل [. ١٩- ٩ العلق: ل ه وأهرب 

دنأن ولا نته بماوم أن للموس سغي لا الإيازإ؛ا قضية 
سانزل مأوائل ق الأمر ه الله حم فقد بمون! ولاأن 
الدين؛يوم إل البانية الفصل يكالمة ه؛ محمي. عل القرآن 

١ا.٩ العلق؛ ] ه وأهرب نمد ال ؤ

فعنا،لوس أعال أفضل الصلاة بقيت هنا وس 
ثئصوا،ولذ إنتمئوا ١ قال! ه الله رسول أن ه ثوبان 

إلاعل؛لوصو؛ بمافظ ولذ الصلاه! حتر أو واغلنوا 

حمالصلاة  ٠١ه.' الله رسول قال نال؛ مدرْ ش وعن  ٠١١(ْوين 
(('ئكؤتكثن تنتكثن أن امتظع فمن ثوصؤع؛ 

علمحعح وتال: رالخاكم، واليهئي، والدارس، •اجع، وابن احمد، رواء )١( 
صحيحدj حمان ابن وروا، الأشعري. بلال ش ومم ّرى لع علغ ولا نركلهإ، 

أمالكمجمر ان وايلموا وناوبوا ل-دوا 'اولع؛) ل ونال بلال أي »لريق م غس 
كإأينا، امحامة عمروواي ابن عن واليرار ماجه ابن ورواه (، الخا-يث، الصلاة... 

يتملالحد.يث ُمل-ا ) الم؛ عبل. ابن قال الأكؤع. بن المة ّعن اسراق رواه 
العاص(عمروبن بن الله - ب وحدّث ثوبان، حديث، من ه الني عن تدا م
يتإلغيره. صحيح المغيب؛ صحيح ل الألبال وقال (،  ٣١٨/  ٢٤لتمهيد ا) 

صحيحل (  ٩٥٢ر رنم حاديث، المغير، الخاهع صحيح ل هعللعا صحأحه 
حديث،٠ ند؛ الق حلرقه بعض عن الأرناؤوءل■ ثعيت، الثخ لقال اباهع. 

.٠ الصحيح رحال تتامتط رحاله إستاد ومدا صحيح، 
معحل ١لألاني ال—ح وحمته هريرة• أب ص الأومط ل الطيدال رواه )٢( 

(.٣٨٧رنم)٠ حديث، الحاهع، وصحح الترغييؤ، 
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اللهإل الأعإل أحب عن واللام الصلاة عليه ومئل 
الوالدين،م م لوتها، الفلاة الله إل الأع،ال أحي ٠ فقال: 

سألت،قال: هٌ عود مابن وعن ' ٠' الله سل ل لخهاد ام 
عل!^٤ » مال: أصل؟ الأمال أي الله تنرل 

لأم.نبلالله  J^lثال:»أي؟ م نلت،: زمحا«. 
ووالعل ت، ليلكنها كشر، الإسلام ل الواجبامتح إن 
العامة،الواحباُت، فهناك واحِا. دون فواج—، واحد، 
الك،رىالواحات، أصول هي اش الخسة، الأركان وهاك 

 jفعنأولايكون! مخا الإنسان يكون ما واش لإسلام، ا
نال:الله. رسول أن ~ عنها الله رصي ~ عمر ابن 

لخغ'\زأن ائه، إلا إله ألا ثهاذة م؛ عل الإنلأم ثي ءر 
وصومالبيت،، يحج الركا؛، دليثأ؛ الصلاة، يإقام الله، رصول، 
ت،فليمراسي،! بذاما ص الأركان هذه ولكن • ٠٣•'رمماذ 

أومرةوالزكاة، كالصيام السنة ل مرة المؤمن من مر عبادة 
الثللئؤ،مدار وعل يوميا، منه ع كعبادة كالخج؛ لحمر ال 

ولهذاأحرى، طسعة ذات، فريضة فهذه العناء! إل الفجر من 
كإالمواطن أغلبج ق يالإيإن مقرونا القرآن ل وجوحا جاء 
منسح، صمن- ا وجههعل أنمنن، إن - هي إذ نن،؛ رأي

رفيعةتزكية من ها للنا الأركان؛ باقي أداء المؤمن 

)ا(طسءف.

)آ،م(.تفقءل؛،.



I٢٧ ال-انالأول 

الله!يإذن الكاملة المودية مقام إل العبد ترغ للنفس، 

عليهقال الإسلام؛اا عمود  ١١بأما التي،.y وصفها ومن؛م 
ا>''.الفلاة زأزالأنرالإنلأم، ٠ اكلأةواللأم: 

العودأو الضخمة الخشبة عل بمللق ~ العرب عند ~ والعمود 
يكونولدللئ، الومهل؛ من الخيمة به ترغ الذي الير 
انتصاب!للخيمة يكون لا وبدونه وأطول! وأعظم أنرى 

وهداالبناء. ل المركزية الأمهلوانة أو السارية يمثابة فهو 
لمنالإسلام ل حظ لا ٠ ه■' الخطاب بن عمر نول معنى 

-الإسلام أو - الدين هاهنا قولا معنى  ٠٢٠٠الصلاة! ترك 
هوالصلاة!

—الدين أحكام كل أن حما الانتباه يلفتؤ تما إنه ثم 
السإءمن ينزل الله، عند من وحنا كان ~ وئريعه عقيدة 

فقدالصلاة! إلا ص، جبحيل اللأك بواسطة الأرض، إل 
ركتنفرصت ما أول فرصت حيث أعل! امتياز لها كان 
إلالسإء من وحيا نفه، بايهج وذلكآ ا ودت!أ لكل فقط 

واممراو.والتهمي، رالخاكم، ماجه، وابن والترمذي، احمد، رواه حديث، جزء ( ١ر 
حديث٠، صحح ،١ الشيخ وتال ٠• صحح حن حدبث، ٠ الترمديت وقال 
الأوناووطثعيّّا الشح أيقا بملرقه صححه كإ الحاهع. صحح ل ( ٥  ١٣٦ؤ رنم 

الله.ثاء إن الرسالة ذآحر،ذه بمامه الحديث، وسيأبي للمسني. قيقه حتل 
اطلوطأ.ز مالك أحرجه )٢( 
ركسن،فرصت ما أول الصلاة ) فالت؛ أما عنها اف رصي عانثة من )٣( 

عليه.متفق ( الحضر صلاة وآتمت، الغر، صلاة غأثريت، 



ا ٢٨

الأشهرل بل القرآن، نزول تايئح عن الأول المنة ل الأرض 
بثانه•مق ك،ا إ الوحي بدء س الأول 
الميعةل للصلاة التهاني التشريع حاء ذلك يعد ثم 

المائعة!المإء إل شخصنا الله. رسول يامحتدعاء الكاملة؛ 
الأمراءليلة ل وذلك ميامرة! العالين رب من أمرها ليتلقى 

اللهفرض فقد ذاما! الكٍة الرحلة وحلال السا والمعراج 
الملاكواسطة ويضر المايعت، المإء ل . نسه عل 

اخففهتم وليلة، يوم كل j صلاة خمسين وي جميل 
القدسي؛الحديث ل نال نم خمس، ل اختزالا مثحانه، 

عشر،صلاة يكل وليلة، يوم كل صلوات خمس إمن محيا ا يا 
فضلهي الي هذْ فريضة فأي .. ٠١®؛صلاة خمسون فدللث، 
عادةؤإن كلها؟.. وحال كلها، ونور كلها، ورخمة كلها، 

صعدايالارماء لهرية اللأك؛ وامحعلة غر من المإء ل فرصت 
المإء..!؛'،.مقامات إل بائها 

لهل.ْولأكيدا حما يتتزل الكريم القرآن يزل لر هناك ومن 
ونونتاإفامه حفظها لل ويل.عو الإسلام، ل العفلمى الفريضة 

ساما؛من سورة نحلو تكاد لا إما حتى وخشوعا؛ وخضوعا 
أنلك إن حش وترهيتا؛ وترغنا وتعلقا، ؤييانا وتوجيها، أمنا 

هيوالتوحيل. الإيهان يعد للقرآن الكيرى القضية إن تقول؛ 

الصلاة.نتاديل رمالتنا'• من )٢( ملم. روا• ( ١ ت 



٢٩!الأيل أل_ال 

يمث<أدوََثةا؛؛'كاثث ٤٠٠١١إة ؤ تعال• قال الصلاة! قضية 
يىإثشة أئل ؤ سبحانه؛ وقال [ ١ • ٣ ل،كاء: كشأموهوثأب< 

ثنقءبيي'آك>كثاءأيقطؤث إركث^ عهف.' دأبءّ يى"أدهقهر 
ه]العتتموت:ْأ[.ثءمiثتاثنمث 

إد١الثلز، ؛ ^٠١٠٢تلك؛ف سبخُت• ولإ_و؛ ؤ ^٠• جل وقال 
وبئؤ تعال؛ وقال [.  ١٧•ل ب< أأمه؛ث أي لأشح 

دإق<دد-يحداأشثام، وذلنائآمإةآثشت ألمثلو،ميآمافي 
لمادىأكنئل ؤ سبحانه؛ وقال [. ١١٤زعود; ه ثلإءالألآخ؛تث 

سنناؤعلأيهينمثارئثننهم ريتفقؤأ ءامخأشيثؤأآلتأوه 
وئالتحال-ؤمحأشلوُ• [  ١١٠ إ;راعم؛ ت 4 •قلل لابحذيُلأ بجم 

هزعىهمءاث ل0 أشم وئزءاث أيل قي إق أشن \ؤؤ 
تثليئه]الإم1،:حي[.

بالقرآنلخثت القرآن ق الملأة موضوعات ولوشعت 
الصلاة؟هوصع إذا دينه من للإنسان يقي فإذا ا كله 

بيانق رهبه أثل• ولا ومحوحا أشد مثالا رأيت وما 
مامثل من الله عند وعظمتها الإسلام، ل الصلاة مركزية 
قكلام فيها لنا كان وقد (! الخوف صلاة د) الفقهاء يميه 
أنالعجب أعجب فمن يل؛) ما هاهنا منه نختصر آحر موؤلن 

^سنباكلأةإتراتاضوأحرجالظروف
ءدألكثلويتؤحيج0ؤ\ قال.؛ والقتال! الحرب وأحهلرها؛ 



'١٣

أوبالا حثثنِ ^jI . قنيبج" بمن دمبموأ ألبمد ثآلكثلدء 
ددمألم ما هكطم 'قما أقن ةدء=تروأ أينم ويذأفئإدآ 

هحفنتر ؤ ت سحانه فقوله [.  ١٢٣ ،  ٢٣٨الغرة:ل ه تئؤيى 
لحظةسواء والأمن، السلم اِانعدام الحرب حال ل ت يعني 

أي:دلإاك4 أن >زثاب■ وفيله: الترب. لحظة أو الاشتاك 
تيئزما عل — الفقهاء باصطلاح — الخوف( صلاة يصلوا) 

عانهي؛ عندهم ( الخوف صلاة و) ووصع! هيأة من لكم 
الحرب؛ظروف ل ثودى ءتا-ما ا،لفرورصة، الحمى الصلوات 

وانضنأرحلكم، عل أى: (، لا رج ) ثودى ق> حث 
أودباباتكم،حيولكم، راكسن أي؛ (، ركياثا أور أوسائرين، 

أوطاترانيم.ومصضحاتكم، 
صورل الحديث وشزاح والقرون الفقهاء فصل ونل 

َقشوإدا ؤ تعال؛ نوله عل بناء وأشكالها؛ الحوف صلاة 
وياثدرأثعاى تنير ثكمنر،لهح* \لخ§\' ثيثر ثأئت نير 

»ثاإثنر1ثأتي وري=محا من هلت؛<ؤرأ تثدوأ خءا آنيحتيخر 
نثمحثم ذتمحر تك;ثلغئوأ فلبمي بمزأ ل محي 

أو'كثممثلم تن أدى عيطترإزكاة رلأنثاح ويد؛ ثنلأ 
أعئأه إن -ؤددهز وئدوأ صتتلإ• ^^١ آن 

؛آذحأمحتثايختاث٤ق



jUl  الأول I٣١

قدَكانئ، ^؛؛ ١١أكأو،إة همثوأ \طثأئم ؛يا -ثو>اءقإ 
،'أ-ا[.اأا-]اكا،:ثنؤ5\ه 

إلالخالية الأعإل من صاح يا هذا بعد لك بقي فإذا 
كلعل ثر الأماس الصلاة ترى أس وها الله؟ باب 

ونكزه١؟مننطا حال، 
السننكتب ل معروفة كثثرة صور الخوف ولملأة 

الأحكاممن *،^؛ ١١هاهنا عندنا الغاية ؤإنإ الفقه. وكتب 
ايلممن طلب هك الله أن وذلك الأحكام. أنفس لا 

حنونيقمه لا طقا، عقاله دام ما حال كل عل الصلاة 
معناهما.ل ما أو إغإء أو 

الخوف؛صلاة ل الفقه لبعض أعرض أن هاهنا وأحب 
الناسمن كثثر صعها التي الفريضة ها-ه حجم لتعرف 
ضيعوا..!الواقعةبإ الخسارة حجم ولتعرف النوم، 

رواهما الخوف صلاة ل الوجوه أحرج من أن ذلك 
قال:- عنهإ الله رضي - عمر بن الله عبد عن البخاري 

العدو،ئواريثأ ثجد، يل الله. رّول مع زوت غ) 
طائفهفقامت لنا، يصل الله. رسول فقام لهم! نصاممنا 

وركع، [ تراقيه ت يعني ت العل.و عل طائفة وأقبلت، تمل، معه 
انصرفواثم سجل.لإن، ومجد معه، بمن الله. رسول 

يعني؛] فجاووا تصل، لر التي الطائفة مكاف لحراسة[ ل] 



٣٢!

ومجدركعة، بم ه الله رموو فركع t بعد يصلوا ب الذين 
ركعتلنفسه فركر منهم، واحد كل فقام سلم، نم سجدلإن، 

ا.(أ وسجد 

ماسابن عن أيضا البخاري رواء ا مذلك ومن 
قامئأل؛) الخوف،، صلاة صمة و، ~ •كنها الله محي ر~ 

ور؛عوركع معه، ويروا فكن ماُه، الناص وقام النك،. 
فقامللثانية قام ثم معه، ومجدوا مجد تم منهم، ناس 

الأحرىالطائفة وأتنا إحواتم، وحرسوا سجدوا الذين 
ولكنصلاة في كلهم اس والنمعه، وسجدوا فركعوا 

'.(٠٢بعصا! بعضهم رس بح 
واحدكل يصليها أن الإ>طلأق عل صورها أحرج ولحل 

ك،االخوف،، امتد إذا أته وذللث، يالإيإء! واحدة ركعة لفه 
لالاشتباك صور س ونحوها السائقة، عند الحال هو 

راحلا،أو راكبا واحدة، ركعة ه لفواحد كل يصل القتال، 
صلاةق واحتلفوا شره;) ق القرؤلبي قال وندبنا. تملأ 
حروجوحيف القتال، ومدة الحرب،، اكحام عند ، الخوف

وعامةوالشافعي والأوزاعي والثوري ماللئ، فقال الوقت،، 
حوفجكان فان ٠ - عمر ابن لقول أمكن؛ كتما يصل الحلٍاءت 

ققال ، ٠٠إيإء يومئ قائثا أو راكبا فمإٍب ذللث، س أكثر 

دولالخاوي.تا،آآ( 



٣٣ا الأيل التان 

عجيبمن وهذه ُ (أ متقيلهاأ وغبمر القبلة متقبل ١^^؛ 
أعيارمن ئيء يبغ هل ~ الله رخمك — فانفلر صورها! 

القتال؟ق والحرج الشدة من العلٍاء ذكره ما يرحه اليوم الناس 
وقها؛عن أوتامحرها تركها، ل رخصة ذلك مع يزوا وم 

منهاالمسلم لات؛رأذمة الخلمى.. العبادة هده فعجيبأمر 
—<خلروفق حش بالرف، ربملها اكيد حاء وقد رؤد-راا حش 

الذيوقتها عن ملم يؤخرها لا حش قرأيتح؛ كإ الحرب 
ماأي المعركة، ل الاشتباك بل فالحرب، فيه. الله فرصها 

عنالصلاة لتامحر عيرا ليس (؛ السائقة ) ب قديها مي ي
شكلق شل رإن،اهويوثر لتركها• عذرا يكون أن بلة وقتها؛ 
أيعل صل وقها• عن إحراجها أد إسقاطها، ل لا أدائها 
ألثؤ.؛هأىهد 'كاثق س ؤإة ^! Jbrوخذ كت، حال 

(٠سواء..ا الحرب ول السلم ق [ ١  ٠٣،:]١٧َكشاثنمثاه 
٠٠٠

افب لأب (،  ٦٦٩ه/ )  j^iلأحكام يابا.ع ض القرطي، تم )١( 
(،-  ٠١٣٧٢) الثانة ط. اكب، دار نشر القرطي، احد بن محمد 

البردوق.العليم عبد أخمل تحقيق: 
بمرق.القرآنيت« ار1لث بلاغ سكتابما» )٢( 



I ٣٤

 u_اص

ر. Jgnjjll _Jأساس اكلأة ان في 
IpUujpفى وكذ9ل اكهلي او0غت1و ومي 

هم؛ ٢١ح 

العلامةهي — ثيء كل ونل أولا ~ الملأة كانت لقد 
الكفارمن أقامها فمن المحارب! الكافر لتوبة الأساس 
تعالنال أحوته! وحقت محته، ووجبت محاربته، ■حرمن، 

^١أؤيغوت١٧ألمتاوة وآئايأ دادوأ ؤ0 ؤ الحرب• أهل م، 
با]اكو>ةتْ[.وقالبحانه!قحبمر ثنور آئه إن لهثهم ئحأوأ 

ؤآلنييؤ-مي3قإ ألزء=قو، ^٠١^١ ألكثلو، وأكاتوأ ثايرا 0 ألؤ 
[.١١التوة: ] ه بمشؤى ويميلأ'لآينّي،حي 

عقدق — التوحيد بعد - بند أول الصلاة كانت هنا ومن 
وارد iiUUالناص. عن يتلقاها الرسول. كان التي البيعة 

قولهمنها الصحهحة؛ الثابتة أحاديثه من ثنى غ صل 
وأنشيئا، يه تشركوا ولا الله تعبدوا أن عل تبايعون ألا  ١٠

وتطٍعوا،وتسمعوا الزكاة، وتوتوا الخمس، الصلوات تقيموا 



٣٥إ اياذاس 

الصلاة-ارك لكن ها وس  ٠١٠((شث؟ انس شارا ولا 
افتأمل.. الله.! رسول لبيعة نامصا فيالخقيةة 
لأن(؛ قيء كل وقبل أولا الصلاة -:) قبل ْن - وقلت 

والسة،القرأن ق عطئا، ه مقرونه ثازكئ ما كشوا الزلكة 
بعدهامرب هي بل ورانيا، عل لثت، ذلك مع ولكنها 
للنصومحىالتام يالأستقراء معلوم وهذ.ا ثانية! ودرجة مباسرة 

كانا موذلك الواصحة. الصرمحة والخدمة القرآنية 
امتناهية دقة لأصحابه تعليمه محرمجرعل الله رسول 

~والسلام الصلاة عليه — رسمه الذي الدعوى المنهاج فتدبر 
ه!يقول اليمن، إل بعثه لما خهه حبل بن معاذ الفقيه للصحابي 

منء>ى  Js» فقال:\ي ول \ذد. زئول تقي 
ينول،وأل الله، إلا إله ألا نهاية إل ئاذعهم الؤاص، أقل 

امحضتنال الله أن ^١ ١٥لذلك، أًلاءوا م فان ١^،، 
لدلك،أطاعوا ئب قإن ؤليلة، توم كل ل صلزات حمل علتهب 

منتزظ ص1.ئة علتهم اءمص تنال ١^١٠ أن ءأءبنهلم 
قإثاكلدللشر، أطاءوا هم ^، ^١١٠عق ٥^! أءن_تايهلم 

اللهدبتذ بيها ليس قإه الظلوم، يعوم واثق ^١^١، ٠١وكرانم 
ممقإذ  ١٠الحديث،: ل المتكرر التمر فهذا  ٠٢٠((حجابرا 
منفائدة لا أنه: عل دالة شرطية، حملة هو (( لدلك،أطاعوا 

)'ا(متفقمه■)ا(روا0مام. 



ا ٣٦

أولا!نلها المذكور العمل تحقق لي إن بعدها المذكور العمل 
بعدمذكور أول ~ رأت كإ ~ الخمس الصلوات وكانت 
كلها.الموصى وردت هذا وعل سائرالأركان! ومل الإي،أن، 

٠٠٠
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اس|ن|وتالث

ه/ iJguJjgأش كمد 1و0اااة؛قض توك  jiمى 
؛/!dUflJI pgjاسل u/ ود،لادا 0ا اول وانما 

1 /dig إداقما!الأ اارس1ن نماه ل
iJlocdlسام ثهلى دأأأاوما / ULuiفض 

يهعهد الذي العهد ماهية بيان ل مسحاته الهرة رب قال 

إقوء؛ننا ؤ واللام: الصلاة عليهإ ؤإسإعيل إبراهيم إل 
دأمحًقجآش؛-مح4تالندمحن 

له،وميئة الله لبيت إعدادا الصلاة عهد ندللث، [. ١٢٥زم؛: 
هوالصلاة.الاعتكافف وأساس والعاكفان، حينه 

مناله إل برون يالدين العباد فهم الثجود الركع وأما 
دائمةعبادة ل فهم سجود؛ إل ركؤع ومن صلاة، إل صلاة 

نأثزلنهت(ؤ : ه لرسوله تحال قال ولدلالشا تقطعأ تكاد لا 
إلممؤئهؤألتنمة ئك قن رٍذيا لامثهث ثيا رأءنءلإ_ اا،ثاوق 

كأيهاآكمىؤ لأمته: وتال [. ١٣٢ه: طل 
[.١٢١^ا-لج; ] ه طوإأك؛رصءفمتيعئنت 



٣٨

ثمومبموأ ألوتعق ثآلمطلوء •ئدألكثاوب حطنأ ؤ ت تعال وقال 
الصلاةأداء عن محلف بمن وندد [.  ٢٣٨الغرة: ] ه ئننه 
ألصلؤأتاعإ حتف ثن -يف ؤ فقال شديدا، تنديدا 

عهدفدلك [, ٠٩مريم: ت عثاه يلهمن ئؤف ألثموتيا ؤآئهمأ 
قالالصلاة! صح عهد،لن ولا الصلاة! ت الله 

ِبدءأش أنر ^١ دإقشئ يثنقوء بمد من أش عهد ممحؤن قا دؤ 
ه^١^  ٠٣رث؛إ الهثه ثم أثليك أيJمy^ ؤ، ^٧٤ ٦٨١بجبمل أن 

]الرءال:هآ[.

الرسولقول من المحح، النوى الحدث صريح وهو 
وعن ٠١<اُثم قد رثها ئتن الصلاة، وينهم يثا الذي ١^■ را 

الرجلتذ إن 'ر يقول•الله. ونول سمعت قال؛ جائره؛ 
بزشفقالله عبد وعن الئلأة«'اا رك والممر الشزك ونص 

أصحابؤكاف ) قال! — الله رحمه ~ جلالته عل النفق التابص 
٠٣٠عي!_!(كم رئ الأمال من شك؛ يرزق لا محني. 

صحححنن حديث ،; JUjماجه، وابن والنار، أحد، رواه )١( 
وصححهمرفوعا. فه بريدة عن كلهم والحاكم، حبان ابن رواء كا غريب• 

شعيبالشخ وتال الخاْع. صحح ل ( ٤ ١  ٤٣ر رقم• حديث الألبابيأ• 
نوى.إستاده السند؛ تحقيق ق الأرناؤوءل 

نياضق إسناده التروي الإمام وصحح الإيإن، كتاب ل الترمدي رواه )٣( 
الرمن.ي،وصحح الترغيب، صحح ل الألبال صححه كإ الصالحين. 
الصلاة.تارك وحكم والمشكاة، 



I٣٩ اuنالثالث 

منالمحؤج العمدي التكفر ليس هاهنا ٠ يالكفر رر والقصود 
النارإل مصره بأن الملأة تارك عل محم ولكنه الملة، 

حلوداالعياب ل مثلهم نحلي لا أته ينهإ والفرق كالكفار؛ 
بالله؛والعياذ حزثا بذلك وكفى الخمهور. فسره هكذا موثدا• 

ئالرّووائه.:صجمنملأقاللخءاولااا،ولخلك 
وصلاهنوضوءهن، أثمن من هت الله افرصهن صلواج، حمش را 

أنعهن الله عل له كان وخيريهن؛ ركولهن وأتم لوفهى، 
شاءؤاق إذثاءعمنق عهت، ائه عل له نلمس لرفعل ومن له؛ يغفر 

ثمن أتان.جزيل » واللام: الصلاة عليه وقال «أآ؛ عدته! 
ثدإن يقول: هت الله إن محمد؛ ثا فقال؛ وئعال تتارك الله 

كلأتركها من وأما لها• جحودا الصلاة ترك من تكفثر عل العاناء أم ند ( ١ ) 
منومنهم الأ-حادسثا، يظاعر عملا كفره من نمنهم مه؛ اختلفوا فقد ولهاوتا 

الكفروهودون العمل، بالكفر سموه محا عل حقه ل الأحاديث وخمل فره، كإ 
عهسواء، العقدي كالكفر المار إل صاحبه يقود لأنه كفن)؛ سمي ؤإنا العقدى، 

الازر فقلل وممرها قللها منها، ؤلاكم الئه س - اففار مع فها نحلي لا 
الأحاديثهده ق بالكفر القصود أن عل فابمهرر وليلك - تليل له يقال 

الالذي العمل الكفر أنه أو واستهزاء. لها جحودا الصلاة ترك س حق ز وصف 
لأنالمار؛ إل تودي ؤلريق كل يتجنب من هو والعاقل المار. ل صاحبه نحلد 

لماوالمجاة السلامة الله نأل تعدوزا ثما سؤ كألقب فيها واحد يوم عداب 
وممره.قليله العذاب من ولكم 

والحاكم،حيان، وابن مجاحه، وان والمار، داود، وأبو واحمد، مالك، رواه ( ٢) 
صححل الألباق الشخ وصححه الصامت. بن عبادة عن كلهم واليهقي، 

ك،االصلاة. وصفة والشكاة، داود، أي وصحيح الترغيب، وصحح الخالع، 
السند.تحقيق ق الأرناووط ثعيب الشيخ صححه 



ا

دصمحبجن،عل بمئ داو ينذ صلدان، حمز أهتلئ، عل 
ألعلا بمن عندي ق لكل ونجودهن؛ دد'كدءهن، وتوايتهن، 

ثنشثانننش ذلك من انممص ثب لمي دنن ١^٤! بمن أذحلت 
زختث!«را؛.شثئ و1ل عدق شئت  jtعهت! يندي 

عن- ءنها الله رصي - عمرو ن الله عبد وروى 
عاليهالكنتحافثل اتن فقال: يوما؛ ذكرالصلاة أنه ه الني 

لهيكن لر علها محافظ لٍ ومن أ القيامة يوم ونجاه وبرهائا نورا له 
داوولمع القيامة يوم ولكن نجاه، ولا برهاة ولا نوت 

٠.رأ حلف نن وأي وهامان وفرعون 
ماأول، إة ٠ مال،• ه الله رسول، أل فه هريرة أب وعن 

ثقيصلخئ، ثان صلاته، عمله مذ القيامة يوم التئ. به نحاتس، 
مذ__ iiقان وحيز، حان، ثقي قندئق وإل وأسمح، أثاغ 

تطلع؟من بمدي هل، انظروا ه' الرب، يال، ثيء، ثريفتي 

لوالضياء والطرال، الصلاة، كتاب ل نمر ين ومحمد العليالي، رواه )١( 
الخاعع،مححح ق الألاف الشيخ وصححه الصامت. ين عبادة عن الخارة 

الصحيحة.واليلة 

وتالوالأوسط. الكييرّ ل والهلرابي والدارس، حيان، وابن أخمد، رواه )٢( 
^^دممات(.صموامم)ا/آهآ(.وضهاكثح

روايةأصد -صن الشح صحح كإ الند، عل تعليقه ل الأرنازوط نمب 
المنيّ،ابامع صعيف ل نصر ابن رواية من الألمال صمه بينإ الدارهي■ 

بإنابمع وعند ت تلت الصلاة. تارك حكم وق الستطاب، اكمر ق حسنه ولكن 
حسن.أو لغيرْ، صحح إنه ٠-،; قال ما ناقل طرته 



١إ الثالث ايان 

علأء؛الي تاير ثكو0 م المرمة، من ائثقص U مجثذمه 
؛الله. ئاورمحوو قالت مالك، بن أنس وعن  ٠١٠٠١مدا 

صيمحتافإن الصلاة! القيامة يوم انمي به نحاب ما أول را 
؛• ١٠عمله! مائر فد فسدت ؤإن عمله، مائر مجلح 

٠٠٠

الثعب،ول الم_ى ل والتهمي الأربعة، غن الوأصحاب أخمد، ررا0 )١( 
3،الألابي الشيح وصححه وصححه، والحاكم يعل، وأبو الأوط، ق والءلمّانى 

سننهم.وصحح 1ارغسسا، وصحح والشكاة، الخاح، صحح 
الشحوصححه مرفوعا. أض عن والضياء، الأوسعل، ق الءلأرابي رواه )٢( 

المحيحة.والسلسلة الخاعع، صحح ل الأاباني 



ا ٤٢

sjIUIالبيان 

ض|وأثءيطان كداف امم ض ؛/ ILnJIتوك  jiفى 
و1لءووقاتا1وذط1وا سالر في و1ارسان االلقأء 
jo jig  علىادهالأ/ بسبب 1وصالم ترك

jo  ومااهينإض ق1ن او0اتاتما|
ؤقرين

هو— يالث والشرك الكفر بعد — الصلاة ترك أن ت؛ين 
الإنسان!فها يقع أن يمكن موبقة وأحطر كبترة أم 

استدراجمن الأساس الهدف هي كانت؛ فمد ولدللث، 
الشالأحرى الذنوب ل يقع حتى ان! للأنالثسهلان 

منالعاصي، ائر بله الشيهلان فإغواء الصلاة! عن تصرفه 
غرأو الزنى، ل وقؤع أو للق،ار، لعب أو للخمر، شرب 
يتهاونأن أو الصلاة العد يترك أن عند0 غايته إنإ ذلك؛ 

سختلهمن تعال به نعوذ قك الله يغضب ب،ا دائها؛ أل 
اسو،هم يربع آن ألقثث ممد اتا ؤ ت تعال قال وغضبه! 
تهزأنمآلثاوع وءي< أم دؤ ص دبمدثر وأليم أئتم ؤ والتثا» 

؛؛"[.س-:



٤٣ا الرابع الماذ 

أن- محهإ الله رضي - عمرو بن الله عد وعن 
واجدةم، ن؛قتا الصلاة نزك ثمن ار غال: ه الله رسول 
الفلاةط ؤس ئثلإها! علبجا  Uj dji\له كائش فكآنء 
يئةيى بمتق أذ هك الله عل حما كاذ ثرات أنع نتئزا 

ياوتالله؟ رسول يا الخال طيئه ونا نل؛  ٠٠الخيال 
٠٠أهلجهنم! صارة ع٠ 

٠٠٠

كانحرجاْ- رم الإستاد صحح حديث هذا و؛الت والحاكم أخمد، أحرحه )١( 
الشحوتال والأوسط، الكيثر ي والطرال الشعب، وو الكثرى ل اليهقي رواه 

لالألباي حسنه كإ ء. حن إساده ٠ ت الند عل تعليقه ل الأرناؤوط شعيب 
الترغيب.وصحح الصحيحة السلسلة 



!،UOUlJI jLuJI

1 في  iji ذ0ااأ ا0م ض 1ا0ااام وتإمfijljjjl
paigوا1رو1سن. 1أ0أاكين ف والأه1 واكدشن 

سأش رلسءل اصياب صفات 
غؤق(خثهم، ٢١ح

تندوث٨،وأانح!جإي ٤٧قالتعاز(تؤنيثلتتهم
بلثاء—ديى وؤ!ارأدئلززصكآ»آؤ»كلآؤامإ 

إئهرب ؤ لسان عل محبحانه وقال [٠  ٧٣لأنيياءت ا] 

ا•*٤ ايرامم؛ دكاءه] يمثل ربمثا ٠؛^، وثن ثي؛-مآئوء 
يناسكت ئآإؤآ ؤ أبما؛ إبراهتم لسان عل تعال ومال 
ألثأد•شثوأ رها ألثما ؛يناف هت رغ ذى ءؤ يداؤ دبمف 

لعلهتِ^؛>؛، ١١نى ؤأرزمهم نيا.ليإ ؟، ۵١يث لمحت، نأبمتل 
&؛:إمإعيل نيه حق ل تعال وقال [. 4٣٧تإمحامم: .تص 

[. ٠٠،ريم: ] ؤاثءند.كءتيثاب< قادايأمزئهإذ1وقو؛لرئو؛آ ؤؤ 
لآإوتإلأ'أتأؤإئئائ(أئث الئؤ؛ت موصى نبيه كناطب تعال وقال 

تعالتقوله ومثله [• ١٤ت طه ] ه اوٍماة[أ وأنيِآكئؤة 



٥;ا الخاص اليان 

وآجموأ.ءه سنن إم؛تكا ءي أن وئيد توشم( ال، أوتآ تؤ 
[.٨٧]يرض: ه ئزه رمحسم( نثلث يوقبمتظم 

مافي، تاركا وجم، ؤ القهأت عمى سه لأن عل تعال وقال 
[. ٣١مريم: ] إه دتئ ما ر؛لزءقزآ آلثؤإ رأنبمي يكث 

القلزوثثنثلزهؤآك؛إصأ،واق، >ؤ ه؛ محمد ليه ه ونال 
لهق وقال [ ١٣٢طه: ] ه ثأيثهة.لأ-مءا م، ضا متثك 

ءينإئن وأستلثميف المخذكف\ ه تثى ؤ لأبنه; لقإل وصية 
لمان:لأا[.] مج؛لأمر^ محابلثإ)اد!لأك-ير< ثآ عق، ؤآصم التلم_ 
دحؤ الكفار: من وغثرهم إمرابل بمي، حق، ل تعال وقال 
ألثلو،ييقيثدأ ثثئآآ - أتيل ث تحص أق يتثدوأ إلا بثوأ 
[.الإثوب<]المة:ْ دين نذ;مم؛، أق؛ 

عثالهإل ه الخهلاب بن عمر ا،لومنئ( أمهر وكتب 
حفظهاثتى عندي أمركم أهم !ف ٠ ئال؛ 

سواهائا ئهو صنعها ومن ديته، حفظ علمها وحاينل 
.٠١٠٠(أضئ 

بنعمر عل لحث نال؛) ه غرمه بن، المنور وعن، 
[مقتله س طم، اش، الطعنة من، أي ] منعهم، وهو الخطاب 
بالصلاةأيقفلوْ قاك: ترتم،! كإ قالوا: ترونه؟ كيف فقث: 

٠صحح بند الوطأ ل مالك أحرجه ( ١ ل 



ا:

الملامفقالوا! الصلاة! من له أقنع لثيء توقنلوه لن فإنكم 
الإسلامق حق ولا ا إدا اله ها فقال؛ االؤمت؛ن! امتر يا 

دت1(يمَضئ مخهُ واف نمل الصلاة! ترك لن 
الموءلأل مالك وأحرجه ؤيتدفق! يتفجر ؛ ١٠يتعب ٠ ومعنى 

بنعمر عل يحل ته شم يى الجنون أف ) آحر؛ بلففل 
لصلاةعمر فأيقظ فتها، طعن التي الليلة من الخطاب 
الصلاة!ترك لن الإسلام ل حظ ولا نعم، عمر؛ فقال الصبح، 

(>'/دنا! ءمثو-مخه:ض نمل 
أصحابعن تروى التي القصص أعجب ومن 

الم؛نالنحرس بات الذي الأنصاري قصة و. اله رسول 
فرآ0رامته بثغر يصل قام حيث ١^٥^٤؛ دان بغزوة ليلا 

الأحر،تلو الواحد أسهم، بثلاثة فرماه المثرين من رحل 
يتلذذصلاته، ل ثابت يصل قائم والرحل بجري الدم فجعل 
مفصلا؛الحديث نص ؤإليلث، صلاته! يقطع ولر القرآن، بتلاوة 

هاله رسول ®ع حرجنا قال؛) ج الله عيد بن حائر عن 
فلمإالمثركن، من امرأه فاصيبت \لإؤ؛أ.أ ذايت، زوة غل 

-غائتا وكان — زوجها حاء قافلا َه اله رمول انصرف، 
فخرجمحمل! أصحاب ل دما يريى حتى ينتهي ألا فحلف 

والطير١ز،والدارممي، ممض، ل الرزاق رعد شية، ش وابن الميض، رئاء )١( 
٠.المحح رحال رجاله ٠ الهتثمي• أبوبكر وقال لأومط، ال 

)آ(ا،لوطا.



I٤٧ اليازالخاس 

'رسمرسم.قزلهمه>لأ،ممل:
الأمارمن ورجز الهاجرين من رجز فانتدب « _؟ لثتا 

بنمفكونوا ٠ نال؛ الله! رسول يا تحن فقالا؛ [، نمهإ ال 
حرجفل،ا الوادي• من شعب إل نزلوا وكانوا قال؛  ٠٠الئن_ج 

الأثلأي لامهاجري؛ الأنصاري قال الشنب نم إلى الرجلان 
أوله.اكفي نال؛ آحرْ؟ أو أوله اكم٤ه) أن إإ>—ك أحب 

يصل.الأنصاري وقام ئثام، الهاجري ثاصطجع 
ارجلشحص رأى ظإ [ النثرك يض الرجز] وأتى 

حارسأي؛ ] القوم ريقه أنه عرف [ يصل ناء لمسلم ا ]
وثبتفوصعه فنزعه فيه! فوضعه سهم فرماْ [، الاام؛ن 

وثبتفوضعه فنزعه فيه، فوضعه آخر هم برماه )م قائتإ،
ركعثم فوضعه، فنزعه فيه، فوضعه ثالث،، له عاد ثم قاؤا، 

موب،اتيتج! فقد احلس فقال؛ صاحته، ام، ثم ومجد، 
بهندروا مذ أف عرف الرجز راجما فنا أ [ لمهاجري ا ]

قال;الدماء س ؛الأنصاري ماالمهاجري رأى فلمإ فهرب! 
فلمأفرزي سورة ل ث قال: ألأأمبمى؟ الئه! سبحان 

ركعتاالرمي ئاح فلما امدئا! حتى أفهلعها أن أح_ا 
هالله رسول، أمرق يثرا اصح أف لولا الله وائم فاريتاثخ. 

ُ.أوامذهاا(' أفهلعها أن نل ميى لمهي بحففله 

والحاكمواليارظي، خزبمة، وابن واليهئي، حان، وابن وأبوداود، أحمد، رواه )١( 
~شعّب الشخ حلمه وتد القصة. اختمار مع معلقا البخاري رواه كإ وصححه. 



ا ٤٨

-عباس ابن صحسق قال:) ئلياكة أي ابن وعن 
قامنزل إذا فكان المدينة، إل ماكة من - عنها ه اللرنحى 
قرأ:قال: قراءثه؟ كانت، كيف، أيوب: فاله اللتلإ شطر 

ويكثرليرتل فجعل أ ١ ٩ j،: ] 4 ءمح، عاوأيوب -؛ا»ت دؤ 
البكاء!ندة والشيح: ' (٠ الشج! ذللئ، 

٠٠الصلوامتؤ؟ هذه ما يدركون لو العيال!؛. عل حسرة فيا 
هدهأبناء من وكهول ثباب عل حرة! يا ثم حرة ويا 

ببموتفرقت، وهناك، هنا من البل تيم تعدديت، الأمة، 
هذهوأضاعوا صوب، كل من الخيه ل وانغمسوا الأهواء، 

قولهعليهم ق نمل. وخمالها؛ ومواقيثها حشوعها الصلوارّتج، 
فنفؤإئعإألأموت -قنينبمي؛رإ'-ء1مااثامأالصليأ ؤ تعال: 

يلم0عثاه]مبم:هْ[.
الورين ما بينها الأجيال، من نوعن ين فاصلة آية تللئ، 

هيها اقرأها لوتدبرما، عفليمة رهبة فللأية دلالة، من والار 
يزمين آثم أضم أزيت،ألبم ؤ فتدبر! كاملة، ذي 

١ضاءوأثك،سسلإظ، ?0؛ا ^^١ مقمث١ثقأؤتتيمو١ءد١ 
منئا>-اوء١منؤهمل?^إلأ عثا يلمذ ننف، ألئمويح، ؤاتجمأ أدثلوْ 

داود٠أي سنن عل تعليقه ق الألياي الشتح كماحسه ني، المعل تعليقه ل لأرن١ؤوط ١~ 
(. V٣،٢/ ) للذمي اعلأمالبلاء، سثر )١( 



!٩;الخاص ايان 

.[ •٦ -  ٥٨ه]سم؛ و؟ صظحاهأنلتكدحتنثثيثث
JUJiij ،والعلامةاللم، هيرآية الصلاة الله جعل فقد ؛

الذيالفصل فهي النوى' التار؛خ مسيرة ل تمتنه التي الجميلة 
اللهمدح وما به. إلا يمثي لا الذي والنور به• إلا يعرف لا 

كانوايإ مدحهم كإ بثيء الله رسول أصحاب وتعال تبارك 
3الهقتؤفياوئثرونمئبيسه7الصلاة! مداومة من عليه 

امحتمي، ظتم ثللث ثمحبمهرثذأرأثهئ 4< دهثبمأ'طام 

نعملنأ»اثوأ ألقارؤبمرأثنأقاوأ ى شي ألثقع بميب ثه، 
[.٢٩القح:ل ه ؤلحملعغليعا أينهثتتمتئممغغ/ة 

علاشداء ) الخهادية; الأولي؛ن؛ صفثهم سبوا اكتوإن،ا 
صلاتهمعل كوتهم من (؛ بيتهم رحماء والخلقيث•) الكمار(' 
ريتهمقئاسداهؤ تعال! وهوقوله والنهار• بالليل دائم؛ن، 

اللممنه يتزود الذي الحال المعن هو ذلك لأن الأية؛ 
إثارةفيه سده ؤ تعال• فوله إن حيث من الحائق• 

التعبدية؛حركاتهم ق المستمر وحالهم دأب|م هو ذلك أن إل 
الفعلسياق ق (، ئثدا زنحا جثا) الفاءل باّم \سمر \د■ 

وهمالمؤمت؛ن، لقافلمة حية بصورة يوحي (؛ تراهم ) الضائع• 
ولافتور غير من المتواترة، الصلاة حركة j، متخرؤلون 



'ْا

حثإلهم، ثابتة صفه ذللث< كان حتى ا متم ميوا انمظع، 
('٠.مجدا ركعا تراهم ) تراهم 

بصرف.انقري« الرالأ يلاغ ا سمحاط: )١( 



٥١ !

ااأأأأوأأوأأأأدوس

aMعك عظم اوذ0أس  CjIgLnJIفضل ان فى 
L_jgj؛J|gولخأظاو| ةغ1و1ت والمن 

9ارم9وإللبدن و0طمرات 

5<^غ 

'آكنكظ؛قيئ ثنق الكطوء أنك لؤ و<تالا•' الله قال 
سمعتءالت ه، هريرة ابيأ وعن - [ ٤٠العتتموت; ل نألكره 

أحدثمياب مرا أ0 لو أرأيتم رر يقول• ه، الله رسول 
ثىء؟<ادتنهءا* من يمي هل ^1^،، حمش ^٢ ثل منت شل 

الشلناتثقل قديك » قال: ثيء، ذني من تقي لا 
اض:تجالهجائايا«''/

الصنوانامثل قال; ه الله رسول أن ه جابر وعن 
ثزمنه شز أحي>ؤم، ثامح، عل عنر جار ثم كنثل الخص 

ثومحمشمئات<اُم.

متفزطه.)٢( الوصح. الدزذت )١( 
،.iiiالكم العميق الئنر؛ رممى ملم• رواه )٣( 



بمطهنثنبم مامن ٠ قال: ه الله رسول أن ه ءث،ان وض 
الصلواتهذْ فمل عك، الله 'دب الذي الطهور يم 

امش،إلألكثممرةِكاظ(ا'ا/

ئأتىخطيثه، أصاب رجلا أل ) ت عود مابن وعن 
وفيءِألثا)زآثلزيأمالنئ.ئأ-نيهئأئزلاللهثتال:ؤ 

ممال[. ١١٤]مرد: ؛كءاتيؤ< دين أ-كشتي ورقاتي٢^^ 
«سممشا«(>'<.ظ;أوصئال:

الصلوات٠ د1لت ه الله رسول أل ه هريرة ش وعى 
تش١ نا تيهن، بثا ثئازة ا-نم، إل ثاكه الخنز، 

اتكائئ«>م.

الله.رسول سمعت دالت ه عفان بن عثإن وعى 

قبمبنمكنوه صلاه نحصزة منلم امرئ ثن ما ٠ يقول؛ 
دلهالنا محازة ثاث إلا وحئوعها، وضوءها، 

ور؛/ئة الدهز ؤذل،ك لإئوت'دمء، ما الدئوب مى 
٠٠*

عف.•تفق )T( )ا(رواْسلم. 
سلم.رواء )■آ،؛( 



٠٣ ا

jLuJI الساية

jiQSjIgاسبو د1أ1لوى فضل فصوص فى 

laajfl log  أسرار..!ض

ijig  0دغوظودأر|ع؛مرأ| عاأبماأا |]ءظفظ

1كال1في وساو0أ/ ش و0أ0أن 
1و0ا1'ولامل ض قان !ل ادنقرة- غي  jliJIض آس 

uILbII / اكس!يى

ني0ق تق ذزكأكني؛ك وص >ؤ ئال-مال:
وةالء|:لإلذزنانيىيهلالإم4:هي[. 

[. ٣٩ق: ] ه آذري ومل آلشنيى لمبع نز ره تني ثنغ رؤ 
هالله رسول أف ه الأشعري موسى ر وعن 

"•"امحمح يمض  ٠٠١' إ ابق ذحل دين الم صل س  ٠٠ئال؛ 
هروسة بن ارة عمزمر ر وعن والنفث• الشح 

الثارأحدثلج لن ار يقول• ه الله رسول سمعت ت نال 

لا(«ت،زءده.



أْا

المجرت بمني ااُ'" عردبمأ يمز اكنس لملوع مز صل 
والعفن.

ته الله رسول ئال ،; JIjه بن،..مان جندب وعن 
يطلتتكلا ادم، ابى يا فائظن الله، ذثة ئهوز الصغ صل ن م> 

هالله رسول أن ه بريده وعن ؛ ٢٠٠'ئشء ذئتي مى الله 
٠.عناق«ا حبط ققد ال^تفر صلاة رك تن :٠ قال 

عندجالونا كنا ض.' فهد اتجل الله عبد بن جرير وعن 
ى٠ ثال: ١^، ئلة ١^ إل ثني لأ ف.؛ زئول 

؛؛؛iijن، مامؤذ لا المم، ئدا مو5 'تمنا وبخأ نروذ  ٢٠٩
ومناائ>ص طلؤع مز صلاه عق دذلاJا لا أذ انتطنتم قإن 

محيدمحح ؤ جر,رت ثزأ تم واشم، النفز مو:ياإاا 
٠.ء'  ١٣'هل>د: رشثلّأشنةليا 

سناثوذ» :الله. رسول قال 1^; ه هريرة أي وعن 
الفتحصلاة ق وئشنوذ وملاككن؛النهار، باليل، يئم؛^؛؛٥ 

وهو- الله منالهم يئم، باثوا الدين يرج م العفر، وصلاة 
ذئأثفلوذثركثاهم ممولوذت صادي؟ ئركم ين - بميم أغنم 

٠(١٠ يقنون وأس١هلموهلم 
٠٠٠

ملم.رواه )٢( ملم. رواه )١( 
•عليه ٌتما ( ٥ ، ٤ ) البخاري. رواه )٣( 



٠٠ I

/tlji Lujو0ا وأو0أأأجد. أكا(أعأ/ هلأة فضل في 
شمودض |وتذإف وان ا1عذكمأ  piJIض كا 

فطرعظلم!عل / ipLnينعل 1ك0ا£أت 

فال؛ه الله ننول أل ِ منها الله رمحي ~ عمر ابن عن 
(('١؛.درجة وءئرين الئدئثح صلاة ين أئفل الج؛،اعة صلاه را 

صلاة٠ قال؛ الله. رسول أن ه هريرة أبير وعن 
خمنانرثي دل ي؛ صلأي؛,ل غل شثم جاعي ل الرجل 

حثجم الوصوء، ئأحس إدائوصأ أنه وذلك صتما، وعفرين 
بماله إلا غطزة لم-نحث إلاالفلاة، لانحربث إلافجد، 

ثقلاللاذكه لإئزل صل قإدا حطٍئه، بما عته وحطن درجه، 
عليه،صل اللهم تقول: بخدن،، لر ما مصلاه ز ذام ما علته 

ا(رأآ؛.الصلاة! ائتفلز  ١٠زصلاة يزال ولا ارحه، اللهم 
فمال:أغنى، ريل ه النيل أتى ٠ نال: ه وعنه 

للمآ(.غزءل.



ا■٥ 

مألالتنحي، إل يقودير ئاتد ل ليس الله! ومول يا 
له،قزحص سه، ق مصل له بزحص أ0 ه الله رسول 

ترا يالصلأة؟ اكداء ئنئغ هل را له؛ ممال دعاه، ول فلما 
م.ئال:»دأجن«>ا•.

الحديث3، المذكور الأعمى دم ه مكتوم ام ابن وعن 
ائوامممره الندينه إف الله، رسول، يا ٠ مالت ائه ~ السابق 

الصلاةعل ص ئنتغ ر> الله.I رسول ءمال، والئثاعا 
صءلَاكلأح؟س«''/

ؤاJنى٠ ثال،: ه الله رسول أف ه هريرة أف وعن 
مئم قحطب، يحينا م أل خمئ< ثقن بتي؛أ ثني 

إلأحالمر ثم الثاس، يذأ دجلا أمر ثم لها، قتودل ئالصلاة 
محاكومالأار<ام

ألنزه من » ثال: ه عود مابن عن لم مصحح وق 
هزلأءعل 3نثحاذثل ننلتا، ى ثغال الله يلقى 

هلنتئم ثنغ الله ئاف نس! ينادى لحث ااصل-وارتا 

الزويوت والمهتي، والحاكم، خزبمة، وابن وأبوداود، ائي، الترواء )٢( 
لالأئاف ومححي (، تعال،! ت اخثيلار ءض ) وتال،: انمالحثن ياض رل 

داودوأل ال—•ني ّتتي صحح دل الشكاة، 
)•ا(طقءاو،.



٥٧ا اليانالثامن 

لصلثتم أنغم ولو الهدى، سنن من ؤإنس الهدى، تس 
ثبثغم،تنه لركتم تته ا1تحلفق هدا يصل كأ بيوتكم 

بمئثفزظ تأقا زقن  ١٣ظم نثة ثزم زي 
بهيوش الرجل كاف ولمد التماق! مغلوم متافق إلا عبجا 

ا<أا/

الله.رسول سمعت قال; ه الدرداء أي وعن 
الصلاةمهم ئقام لا ندو، ولا قرية، ق ثلاثة مى ما رر ت يقول 

أثلقانتا الخهاعة، صأ اك4لان. ض قد )!١ 
'.٢١٠القاصت 

هالله رسول أن ه الخيري تعيد اي وعن 
قلا؛ق نإداصلاها صلاة! وءئريرر حتا ئندل جاعة ق الصلاة رر 

والقمود1، صلاة حنييذ ومجودهاتلنت، ركوعهأ قأتم 
يشغلهلا الذي السافر — الصحراء وهي ~ فلاة ل بصلاما 

نايلاسه،ا فثى رجلن، عل يممد أي : يائي* ومض® ملم. رواه )١( 
والرض!الضعمج شدة محن 

أحمد،روا0 والحديث عنه. يعيدا الشاردة القطح، عن التعزلة القاصية! )٢( 
الكرىل وايهقي والحاكم، خزبمة، وابن حان، وابن داود، وأم إ والناني 
قالألّاق الشح حسنه كإ الصالحن. رياخى ق النووي وحسنه والشعب،. 

صحيحل ومحال داود. وأب الشانئ منتي صحح ول رالث،ةاة، الحامع، صحيح 
السند.تحقيق ل الأرتاؤوْل ثعتب الشخ حسنه كعأ صحيح. حن الرغس،! 

كاشرطها■ عل صحتح ومحال؛ والحاكم، حان، وابن داود، أم رواه )٣( 
داود■أب وصحح الرغيب، وصحح الخاهع، صحح ل صححه 



ا ٥٨

لكنانفرادْ فرغم صلاته، أداء عن ومشاقه منر0 تحب 
ممرهءق الصلاة أداء هوأحمس إن مفاعئا أجره 



٠٩ I

juuGJI ااأيان

اسو ifjJliaفى 1ك0اءأ/ شمول فضل فى 
cliiiJtJIg  واسراوض ضعفا و0ا

درراءتهر(|أ|ضأءأم ض ^ miUJI|وذسأرم وتتم 

هت)أ

هالله رسول سمعت ئال! ه عفان بن عثإن عن 
الثنل،نصف قام ق\قأدةا خماعة، ق العشاء صل س رر يقول■ 

ولجاءة،محضلامحه'اء. 
أنه عفان بن عثإن عن والترمذي داود أب رواية 

هثان خماعة j العشاء »ثنتج الله.قال: زئول 
لهكان جاعة ل والفجر العشاء صل دمى ليلة، نمق نام 

الله.رسول أل فهد هريرة ر وعن ٠،  ٠٠لبمة كقيام 
إلئإ ١^، والس الثداء j ن١ ال؟از منم ثن » قال: 

بمنئوفولد عيي، لانثهئوا عليه ثنثهنوا أذ إلا نجدوا 

لم.مرواه )١( 
الألبالوصححه صحح. حءنر حدث وiالت والترمذي، داود، أبو رواه )٢( 

الترغيب-صحح رز صنتيهإ، حح صق 



ا

الضةِفي ما ثن1ئوو| ولو إك، لأنتموا النيجر ق ما 
.صا!«'ا،.^ نامح1حلآتنمحا 

علأممل صلاة ليل ٠ قال! الله. رمول أن ه وعته 
فيهاما ثنالئوبي ولو والعناء! اشحر صلاة مذ الثناشذ 

لآتزمحاثلؤلإنا((>ا<.
٠٠٠

الأيل.ظننة أول وهي العتاء، صلاة وقت النتتة؛ ومعنى عليه. متفق )١( 
الئلأة.إل المحن والتيمث: والانتقام: 



j_l اكاشر

وااوأأأجد|أ0أإلم  jUiililفضل فى 

1 jig /1 و0أوهأ uulbj ا0وءنbjljuJI س
|ا0أااوةإيسم راروضأا د|لإ ٠! 

ثراولا » ثاو! . الله رسول أف ه هريرة ابي( عذ 
إلنقيب أذ لاتمثئة ئنسثه، الصلاه دامت ثأ صلاة ق أحدثم 

سإلأالثلأة«را'.

علمل الملاثئ ٠ ثال! الله. رسول أف ه وعنه 
مول!ؤئدث، لمُ تا نه، صل الذي قملاه ل ذام تا أحدئم 
الثلإازمح(ار'/غفزَلأاام 

إلالعناء صلاة احز ه الله رسول أ0 ه! انس وص 
قال!ضل، بموئ بزيهه ي أيل م الثم شطر 

،ولإماراومطمحمحوئ«م

)ا(طقءاوه.
الخارى.رواْ )أ،"آ( 



I ٦٢

نال:ه الئه رسول أن ه اتاهلإ أنانه ش وص 
ةومم'لأمح:بجابموتي،'اء.ظ٠ 

٠٠٠

اليرj واممراي والنمبؤ، الكثرى و دايهقي داود، دام أحمد، رواء )١( 
الترغيب،وصحيح اباعع، صحتح ق الأئاف وحسنه وانمغير■ والأوسط 
قالأرناؤو٠ل شببا\ الشيح صححه بينإ والشكاة. داود، أبي وصحيح 

الند.تحقيق 



٦٣ ا

1 ijLull سلك1دى

1 مي  ji 0فهرم 1ا0أ،أ1دد ااوأ ا0أثأماjgjg
أاكلم 0ل1زل بس وفور 

بخ\ء(هء

وأندمإق »امتث س أش تشبمن بممر تعال؛ؤإسا قال 
٧٢٣٥أقن إلا عمش وؤ الزْظو؛ وءال ألصاؤء ؤأثام ؛'لاجم 

[ ١٨التوبآ: ] ب< ألنثتدنجثن ثى كفيوأ أن اوؤف 
ديانيمحقز محئ اد أثث لإن .مت ؤ، ؤ ت بحانه وقال 

0رةاتلأيابمنتلأج
نوأأئزبي>ئثثثي ثنتا بمامن دآوأش ءن 

نأس^؛ ٥٥تن نتيددم حميأ ما لثن أق قلآمحر0ِبملآيم 
[.اكور:ا"ُآ- ] ه حاس ؛^^٠ٌزبماءإ؟؛بأي 

إلعدا من » مال: ه الض أ0 فمحّ هريرة أف وعن 
«ءم.نزلائإعداأز^١٤ ثاخأعداثهلنفيالخٍ 

نمىم محي، j ئطهر تى ٠ ت مال الني. أف ه وعنه 
)ا(مممقس.



ا

الله،ئرايض ةس ئريمه ضى الله يدج ثذ بب إل 
*jli ،*، ،١.٠ |(ُ ذرجأ رئع والأحرى حية، تحل إحداها حطواته

حنجاتن قال; الله. رنول أ0 ه امامه أنج( وض 
انحاج"ثآجر ءأجرْ مكئولة صلاة إل ظهرا ثنته يى 

إثاْإلا بجب لا الشص نبجح إل حرج دس ١^٢١ 
ثبجام َلأ ًنلأة وم غل نًنلأة انتشرا ثآحر نآ-من 

كثابوءمحن«ءم
الأمارمن رحل كاذ • محال: ه كنت، بن ابأ وعن 

نلأة،محطئ4ُ لا زك1ثش منه، اننم من أبمد أخدا أنلب لا 
الثمذاء؟ُم'وق النلتإء ؤ، لمك؛ه خمارا  ١٧٣١لؤ له؛ مميل 
أوأريد إر، اثنّحد! جنب، إل *_^، أد سنج( ٌا يال،• 

•أهل( إل رحم، إدا ورجوعي النجد، إل تحثاي ب، يكثن، 
ف•''.ذك ك الله جغ ئد :» ه الله ذثوذ ممال 

ئأراذائنجد، حول البقل؛ حلب ُ يال،• ه جابر وعن 
الئذ.ذلك، ملع المنجب•، نثقلوا)'ب أل نلنة بمو 

الكيjِ واسرام, واكب. امى j رالمهتر يائي' دابر احمد- رئاء  ٢٢)
الترغيب،وصحتح الخأءع، صحح ق الأياق وحمت والصغير. والأوسعد 
الند.تحقيق ل الأوناوومحل اكخنحيب س؛إصححه والشكاة. شداود، وصحيح 

دم.)،(روا. الخن. الر.فا،:ثدة )٣( 



٥اا

ائنحي؟ءهزب تثقلوا أذ ئريدوذ ٥^٠٢ بمي ّ كم■ قال 
نلنهامي _؛J،) أزدئادلك• ين• الله، يارمول نعم نالوات 

فقالوا:« Tئ١م! نكب ب;ايم T^! تكب دت١نثم 
ئ:نزناأناكا؛ذئكا''/

آغفلمإة ٠ ^١،؛ الله. رثول أن ه موس ر وعن 
i أين! ااثاس  j _ نشى\ؤة\ م
الذيين أ-ما أعظم الإمام تع بمنها حص الصلاة ثئثظث 

«"م.

لالنشائثث نثروا * ثاو؛ ه المي عن ه بريدْ دعن 
وعن*رم. المائة! ين؛ الئام بالنور التاجي إل اللملم 

بنحوما عل أدزكم ألا ٠ ثاو: ه الله رنول أف ه هريرة أبى 
الئه؟زنوو يا نل قالوا: « الدتجاُت،؟ به ر>ثع الخما بي الله 
١^١جئ،إل الخط١ ومحزم اثكارْ، عل الوضوء إنت١غ  ٠١قاو) 

،("٠.ص\إئ:[أ د؟بمددة،قيماوناطإ 

انس.حديث من محصزا نمء الخاري وردى لم، رواءمر١( 
)آ(،ممقءله.

انسعن والحاكم، ماجه، ادن ورواء بريدة. عن دالرمن-ى أبويائي، رئاء )٣( 
jواممداف اكب،، وذ ١مى j ايهقي رئاء يا ص■ بن صهل دءن 
الحامع،صحح j الأياق وصححه حزبمة• وابن بمل، دابر والأوصط، امد 

الثلاثة.السنن وصحح الترغيب، وصحيح والثكاة، 
رواهمنم.)٤( 



!٦٦

عشا  ijLiJI ijUul

عل/ illعك  pLiiJIافصل اكس يوم ان مى 
/ujg^lالأسرار ض فيأ/ ا1ا/ تعل  Uiiاارظااوأ 

isiliuilg /ااروا(ااأا

السالمان،عل الحمعة صلاة وجبت فقد ثم ومن 
والتين،،لها الاغتسال ثيب، ئأكد عفليم! بفضل وثميزيت، 

منوالإكثار يومها، ه الض عل والصلاة إمحا، والتكتر 
الأسرارْن وفيها الخاصة! الإجابة ساعق فيها إذ الدعاء؛ 
ارئتا القالب يملأ ما التكويتية والعجاب الثدريه 
منممِردثإأظئ ء١متوأادآ افيق كأي ؤ ت ممال الله قال 

أمحتِصاإقذوآش
ينوآ,ثمإ ؤ، آنئثئوأ أمحّأوه ضني، ^٥١ ه ثتتوف 

ا،•؛[.الخم«ة: ] ةنإتؤمل<حرنه أق؛ك؛ر؟  ١٥١١محزآش؛؛
ثومجمر » قال: ه الله رسول أن ه هريرة ر وعى 

أدخلوفيه آدم، حلى فيه الخنتؤ- توم الئئس عليه طلنت، 



I٦٧ اواناك1قءثر 

وللحديثمسالم، رواية تلك، ُ ر ا؛ منهأ! أجرخ لمحي ابثة، 
هأنه ونصها صحيعحة؛ أحرى رواية ل عجيب تفصيل 

آدم،حلى فيه ا-لح٠عتت يوم الشص فيه ط1عت، يوم حيث ٠ قال،• 
محاالئاص! تقوم وفيه قبص، وفيه عليه، بجب وفه أبل، ونه 
نميحهالحمعة يوم تمح وهى إلا دابة من الأرض وحه عل 

ماعهوفيه آدم! ابن إلا الثاعت! من نث الثمل، نطي حش 
شيئاالله سأل، الصلاة ق وهو مؤمن عبئ بماديها لا 
.٠٢٠٠(ءطاْإثاة آي 

من٠ ; ه الله رسول( يال، ئال،ت ه هريرة أي وعن 
عفنرأنصت،، ئاسثتغ الحئعه، أتى ثم الوضوء ئآخنى ئوصأ 

الخضمس ومذ ثلاثة وزيادة ا-بممنة ؛ JUjتيه ما له 
صلنا«ص

الخنش،الصلوات ٠ ثاوت .ؤ الس أن ه وعنه 
سقنما متققرات زمثاذ، إل ورتفاذ الخنعه، إل والحنعه 

—معا كليهإ عمر ابن وعن وعنه ،• ٠ الكثاتر اجتنثت إدا 

ملم.رواه )١( 
والحاكم،حيان، وابن وال-اني، ُالتومني، داود، وأبو وأمد، ماللنؤ، رواء )٢( 
وصحيحالصغير، الخساهع صحح ل الألبان وصححه مرفوعا. هريرة ر عن 

تحقيقل الأرفاووط شعسبا الشح وتال والإرواء• الترعتب، وصحيح سننهم، 
٠•الثيخثن شرط عل صحح إسناده ٠ الند؛ 

(iwT ) ملم.رواه



ا ٦٨

•ثليقوو ه الله رسول نمتا أمإ ~ عنها الله رصي 
أولحننالخئنات وذعيم ص أئوام لإثهئ ٠ ش•' أعواد 

مذالثاذي؛ذإوكدن م ئلدتثم ؤ الله 
هالله رسول أل عنهات الله رمحي عمر ابن وعن 

وعن. «رأ؛محشل! ايئنه آخدئم ياء إذا » مال: 
عنل٠ مال: الله. رسول أف ه الخيري سعيد أبي( 
أنه نلثان وعن • ٠ * غت!إما 'ثث، عل واجب الخمن؛ توم 

دبمنهرالخمن؛، تدم رجل، ثشل، لا ٠ مال؛ ه الله رسول 
طبيذ بمس أذ لغيي، بذ ذبدهف نحر، ين انظاغ تا 

لت،ف ئا نفز م ١'^،، تئ ملأ عمج م تنه، 
نت؛نتيه U له عمن إلا الإنام، ئكلم إذا بجت نأ 

".٠٠المئنةالأ>ى 
اعثنلمن ٠ يال،: ه الله رسول أل فه هريرة أب وعن 

}بص الأود  j٧٧١ نء:١٤ الخناثة، عنل الخئئأ ثوم 
مكآتءاك الثاعي ئ زاخ وقن [، نامه أو حلا أي: ] ندة 

أيزن،■كثا زنح مهأنء اكاث  ٧٧١وثنزاخj قزلطتم؛، 
ل:خ ^ ذلخاخث، قنب فكانء ١^ الثائ ل نس;١٤ 

.oLpمتفق ٣( )٢، ملم. رواه )١( 
البخاري.رأ(رواْ 



٦٩ا اياذالثاوئر 

خفزت؛ u>lخزج قإذا تفه، قنب ص الخامتة الثامة 
حاءلن قفل لا أنه ومماْ ءرأ' الدم ضنين ' ٠١

الفريضة!أجر إلا له وليس ماخزا، 
تممال ا-بمعة، يوم يكز ه الله رسول أف ه; وعنه 

اللهبمأُل يفل قائم وص ثنلم، مد ثوابتها لا ناغه فا ي» 
Li ،ثنيةش وعن مئلهاُآ/ بيد؛ إثاة«ؤأشان أه إلا ؛
عمربن الله تمد قال قال; ه الأشعري موسى ر ابن 

سالله رسول عى يحدث أباك أتمعن، ءنه،أ؛ الله رصي 
يقول!سمعته ثعم، ت يلت، قالت ا-إقئعة؟ ناعة أن شق 

الإمامءبلس أن ماث؛وا هل ار يقول؛ ه الله رسول سمنت، 
إنىأنثشاائلأة«ءم.

نال؛اله. رسول أن ه أوس بن أوس وعن 
مص،وفيه آدم، حيق شه الخمعة، يوم أيامكم أفضل من إل ار 

فإلفيه! الصلاة من عل فأكثروا الصعقه، ويه الضمحه، وفيه 
ئغرضوكن، الله، رمول يا محالوات  ٠١عل معروفه صلاتكم 

إن ١١سالت بليت،، قد يقولوزت أي ارث؟ وند عاليلث، صلاتنا 
؛'.٠١٠ءلالأرصأنتمأحسائالأنياء 

لممرواء )٣( 'آ(مفقءاوه. )ا،
صوالحاكم، -ماز، وابن ماجه، وابن والناتي، داود، وابر احد، رواء )٤( 

=j الأنان صححه كما انمالحض- رياض ل الوومح، وصححه أوس، بن أوس 



!٧■

الخةز إل ار ،; JUه الله رسول أ0 ه انس وعن 
الشالرح ئثهئ الك، فها جمة، كز لوئا:أنوما 

فرجعولوحمالا، حننا نزداددل لنابهم وجوههم ل ئثحئوا 
واللهأهلوهم) لهم ^^3، وحمالا، حننا ازدادوا ومد أملهم إل 

لثدوالأ4 وأنتم ذةولول1 وحمالا؛ حننا تندئا ازددتم لقد 
.٢١٠حنناوجالا((ازددتم 
صلاةنرك عل الكم . الك، ئدد وذاك هذا أجل من 
ألفهر الخعد أي فعن جُعإ ثلاث تير حى ماوثا؛ الجاعة 
اشرطع حا؛ ماوئا حنغ ثلاث ئرك تى ٠ قال! ه اشر رسول 

قال)ه الله رسول أن فهر نيئ بن أسامة وعن ٠• ارر قلثو عل 
<اُم.الئنامن بن عرعيرمحب ثى جمتان ثلاث سثرك را 

٠٠٠

والإرواء،الترغيب، وصحح والشكاة، الصحيحة، واليلت الخاْع، ؛=صحح 
صحح.إمناده الند؛ تحقيق ل الأوتازوط شعيب الشخ وتال 

صححق الألبان وصححه والحاكم. الأرJعت، السنن وأصحاب أحد، رواه )٢( 
شعتبالشخ وحسنه الترف-،- وصحح لمثكاةا و سنتهم، صحح ول الحاسمرإ 

ند.التحمق ل الأرناووط 
حيانابن نحوه وروى الحا"ع• صحح ل الأيانا وصححه الْلراف، رواْ )٣( 

صححق الألباني وصححه مرفوعا، القمري الحعد ش عن حزيمة واين 
الترغيب.





ا ٧٢

همديإج شرب وما ثالخزُب' آدتحُ ممد دليا ي عادى س مال• 
إئعدي يرال وما عنه، اهوصئ ءة إو أحب ؛٢،؛ 

ّؤ،بمنع اJذي نمعئ محق أحيتئ  ١٥٥نجث.( حس بالنوافل 
بميامحق ودجله بما، بميس اش دينْ أي، محر الذي وتجرم 

'وفيانثناشَلأهمنف((لا،. 
عنيرمحنه فيا مال الني. أن ه ناللأ•، بن أس دعن 

لإبؤإدا ذزاعا، إك ئهمبث< ثبوا إؤ العد مرب إدا ار ت ربه 
،.((١٢>قنذذ؟ أثثتئ يمثي أئاف ؤإدا باعا، منه ئقرت ذراعا إث 

حمالملام را الله رمحول قال قال؛ ه هريرة أي وعن 
قوله;ومض ،، أ0ست؛ةءرئبمثتقيز؛٠١٣ثتنا'شلاغ موضع، 

عبدعن لكاس• وتجع تشريع ■حثي أتم،• ٠ ثذصؤع حم رُ 
يتوضأمنيم مى ما رر قال؛ الله. رسول أن ه عامر ابن 

بقلبيعليها محل ركمحا، فبمل ينوم نم دصوءْ، ميتحتس 
((رءا.ووخههإلأثجمنكاوئت

إلالأحاديث أحب ئمن أحرىا قمة الليل ولقيام 
الثاملى،مذ -ثي لمً آبائي، بتنر مام ٌى '١ يوله قمحي 

)ا،آ(رو1هاوخارى.

صححل الألباي الشيخ وحسنه هريرة■ أي _ الأوسط ل الطثراي رواء )٣( 
الترغيب.وصحح الخاح 

ملم.)؛(رواه 



I٧٣ اكالث^ءثر jUا

بمنمحب آي؛ بألب قام دس المامحذ، بمن لجب آيق باثة قام دس 
تنالت - عنها الله رمحي - عائثة وعن ؛ ١٠٠انمنطرين 

ثملتقدماه، سقطن حض الليل يى يقوم اليي. كاف رر 
منمدم ما عفزئك وقد ائه زئوو ثا هدا ي'ثصع لث: 

«ا'،.ءبماش٤ونا؟ أئلأ1قون * قال: زنا؛اخز؟ ذنبك 
ثثان<تثيلأ، وداطثه طزقه الض. أف ه.') عر وعن 

—اتدرى ا-نعيد ور هريرة ايى وعن ،• (٠ ءرألأثملتان؟* 
آيقظإدا ر> قال; الله. رسول، أن — عنهإ الله رضي 

ئثا-أزضلمحيتا،محافي
عمربن الله عد بن سال( وعن دالداكرات الئاكرين 

الله.رسول، أل أبيه عن ~ عنهم الله رضي ~ الخطاب، ابن 
ئال،اش« س بمي، ثان لن الله، عد >■؛>، ينم » قال: 

اللهب ص يزبم*، دائن جمان، وابن النعب، j والمهقي أبوداود، دوام )١( 
وصححاكحج، اليلة ول الحاسمر، صحح ل الأباف وصححه عمرو• ابن 

داود.أي منن وصحح الترغيب، 
ئب■بن اليثرة عن نحوه عل ويتفق عليه• يتفق )٢( 
عله.يتفق )٣( 

لوالءلراني والحاكم، حثالتا، وابن ماجه، وابن والنسائي، داود، أبر رواه )٤( 
معا،محهإ أو الخوري، معيد أي أو هريرة، أي عن كلهم والصخر، الأومط 

الحامع،صحح ق الألباق صححه كإ الصالحقن، رياض ق النووي وصححه 
علصحح الخاءذلت تال ه وءيهت الترغيب. وصحح والشكاة، مننهم، وصحح 

الشيخ^نا١.شرط 



ا ٧٤

اليلإلامن 4\؛ لا ذبك :ثكا0غاواشثني تاكأ 
اللهرصي ~ العاص بن عمرو بن الله عد وعن قيلا''*• 

صلا الله! عبت يا >ا الله رمرل ئال دالت — عنهإ 
بجمحكان:نيامحمحكتاماض^/

ئامرجل و. الئذ عد يكر ر محال؛ ه مسعود ابن وعن 
'.ك«(j٠٣ اشنان نجلثا'ل ذاك ء 3او: أنخ، ص َه 

الشيطانينقد ٠ ت محال س الله رمول فهرأف هريرة ر وعن 
مغل يفرن، صد، نلاث نام ص أ-تدمح؛}!١ م ؛؛ ٥١٥ي

تنالالله قدم انشقظ، قان >_! طؤيز ثز عازث م■ 
قإنضلاخثث،محدة^ط،هة،قإنهاممإئ.ة، 

المسحسئ، أصخ ؤإلأ المس، طيب ثشيطا قأصخ ثئها، 
كنلانءر".

اثياالناس، ١٠مال! ه الثني أف ه ّلأم بن الله عبد وعن 
تام،نالناز يالم نضرا الطتام، زأقرا الثلأم، أقشرا 

الله.رسول أن ه هريرة اي وعن '،  ١٠٠سلام الخق ئدحلوا 
)ا-أ(عءسءد،.

صحح٠ وتال! والحاكم، والدارمي، ماجه، وابن والترمذي، أحد، رواه )٥( 
كإصحح. حن حدث الترمدي: وتال ا. نحرجاه ول؛ النيختن ثرمحل عل 

وصححالصحيحة، والسلسلة والإرواء، الحا"عإ صحح ل ١^١^١^ صححه 
صحح،ءإصنادء ني! المتحقيق ل الأرناووط شعيب الشح ونال الترغيب. 

الشيح\ناا.رجال ثقات رجاله 



٠٧ ا حمنر الثالث ال_ان 

وصلالأرحام، وصل الملام، وأئش الكلام، أط_، ٠ قال! 
ماللئ،أي وعن ٠. سلام؛ار ابنه ادحل ثم نيام؛ والناس ؛الليل 

عرئاالجة ق إ0  ١٠ءالت ه الله رسول أن ه الأئعرى 
اللهآعدها ظاهرها، من وثاطنها تاطنها، من بزى 
وصلالصيام، وتاخ الكلام، وألاذ الهلعام، أطعم لن تمال 

نيام«'rبالدلوانس 

أيصل ١٠قال؛ ه الله رسول أن ه هريرة اي وعى 
تعدالصلاة وأيصل ١!^؛، الله ثهر رمصاذت ثنن الصتام 

~عنها الله رصي ~ عمر ابن وعن ٠•  ٠٠١الليل صلاة المريصة؛ 
ختماذا قش، قش اقل صلاة  ٠٠قال: الض. أف 

هالثي كاف ) قال؛ ه وعنه ؛* ٠٠بواحن؛ ثأؤتر الصح 
٠•(' ييويربركعث الليلمثك،مش، بمن،مى 
منميئ الله. رسول كاف داو،ت) ه أس وعن 

ل١^^؛ وصححه هريرة• أي عن الخليه، ق نعتم وأبو حبان، ابن رواه )١( 
الخامع.صحح 

اوزمذيورواه الأشعري، مالك ش عن واليهقي، حيان، وابن احمد، رواه )٢( 
نرطها•ءو وصحي عمرو، ابن عن والحاكم الير، و واممراف ، عو عن 

أماوحسنه الترغيب. وصحح والشكاة، الخاح، صحح ل الألبال وحسنه 
السند.تحقيق ق الأرناووط شعثب الشخ 

روا0مسلم.)٣( 
عليه.متفق ( ٥ ، ٤ ) 



ا ٧٦

ألئظف حى ؤيصوم تنه، بمو؛ ألا ثقلن حى الئهر 
تنقاالثل من ;;١٠' أف ئشائ لا ;؛jlj شبما، منت شلز لا 

•٢١١(ولأثاةا!لأرأيثئ 1لأرأبم 

هالله رمحوو أل ~ت) عنها الله رمحي ~ عائثة رعن 
بمجد- اللل ق ثننى - نكته عنزة إحدى يقل لكل 

ثرئعأف ٥؛، آيه حمسي يمزا قدر؛;١ دلث مذ ١^^٥ 
عليمطجع م المجر، صلاة مو ركتمحن ثيزكع رأنة، 
—وعنها . ٠٢١(للصلاة المنادي ياذته حش الأيمن نقه 

—الله.يزيد رسول كاف ما قات؛) ~ عنها الله رضي 
يضلت ركنه عنزة إحدى عل ~ ي ل دلا مقال رل 

أذبمابفل ثم وطولهن، حننهن عن سأل ملأ أزبما 
ئملتاتثلاثا، يصل ثم وطولهذ، حننهن عن تنأل، قلا 

عصإن عايشه! رر؛١ سالت ئوير؟ أف يق اتثام ١^-؛، رسول يا 
ئثاظنولأيتا؛ش(((لم.

منصوي قال:»إداقام النبذ. أل ه رهريرة وعن 
-عائثة وعن حممهن«. ؛رمحش الصلاةئليمثح اللتل 
منقام إدا الله. رسول كال ) قالتات ~ عنها الله رضي 

)لآأ(رداْاوخارى.

)•ا(ثقءال.



٧٧ا عثد الييانالثالث 

همعود ابن وعن ٢• حمفتمر(' بزكعت؛ن صلاثه ائثح اللتل 
حثض م :زل ٣ ولة، ه ١^، طث؛٤ قال:) 

(١وأدعه أجلش أن هممت : قال حمت؟ ت،:I هين سوء، أمر 
لإةداث الئي. نع طت قال:) ه -محدبمه زض 

فقث:مصي، ثم المائي، عند يري ئملمت،• المزه، ئاهسح 
ائسخم -يا، يزكع فقلئ،؛ نمقي، ركعة، ل 7آا بمل 
سئلأ،يمزأ ممزأثا، بمزاف أل ١^ لإ ممزأئا، اشاء 

نزنإذا ناك، بثواو م ثإذا نج، شخ نيا بأية م إذا 
١١زب، سحال ٠ وقول.' ئجعل ري، تم بثعوذثعود، 

يزخمده،الله شخ ٠ قال؛ نم يامه، من ثحوا وكوعه ثكا0 
ئقال؛نجد، ثم ري، مما قريا طويلا قام ثم الح٠داا تك رننا 

(رنامي مذ قريا سجوده ة5او  ١١الأعل تحاذري س٠ 
الصلاةأي ه الله رسول نئل قال:) ه جابر وعذ 
يطولواكصود ،؛ (١٤ ٠١القنوُت، طول  ١٠قال؛ أيفل؟ 
ك،االصلاة، ق للقرأن القراءة عند القيام طول هنا: القنويت، 
الصالخين.رياض ل النووي شرحه 

-:عنهإ الله رمحي - العاص عمروبن بن الله عبد وعن 

)آ(متفقمه.)ا(روا0ماوم. 
ملم.رواه )r،؛( 



ا ٧٨

ذاوي،صلاة الله إل الصلاة أحب ٠ ت ثاو الله. رسول أف 
نق؛اللمل ننم بما؛ ثان صثا؛ الله إل القتام زآخي 

—عانشة وعن ٠•  ٠٠١نيمطريوما ثبمه؛^^١ ئدته، ؤبما؛ ثك 
الليل،أول بمار كاف . التي أل ر "■ عنها الله رصي 

زد؛آخنةءمل(''/
يقول؛ه الله رسول تمعن، ثاو؛ ه جابر وعن 

الئهتنالئنبأبمأل زجل لايناسها لشاعئ، الم ل ن إ» 
٨■قزينة وذياك وة، إلا١^ الدمحانالآ-مة، أم خوامن 

ثلةثل رسا ينزل  ١٠قال! ه الله رسول أن ه هريرة أيٍ( وعن 
يدعونثن نقول: ١!؟؛؛؛^، الليل ئلئ، يس حنن الدمحل تناء إل 

ااُ؛أ.له؟ فأغفر يتعفرن ثن فأعهله؟ أش يمن له؟ فأسجس، 
—الله ينزل ~ أوثلثاه ~ الليل شهلر عمى إذا  ١١لسامت رواية ول 

قبمر؟سام س هل نيقول: الدنيا البء إل وتعال- نارك 
حشله؟ يغفر ستغقر من هل له؟ قثنثجان دلع من هل 

/ااُ الصح يتفجر 

أمحزب ١١مولت س المي سْع أنه ه همسن بن عمرو وعن 
ئكولآذ اسهلعث فإن الليل، جوف ل الرب من العيد ؟كون قا 

ملم.رواه )٣( را،\(متفقعله. 
)ه(رواْملم.)أ(مممقءليه. 











٨٣!اyناراعئ/ 

حطرمن التحدير حديث فهو الثاق الحديث وأما 
الاستجابةعند للممل يقع قد مما الصلاة، ق الشرود 

الخيالشريط متابعة ل والتالي فيها، الشيaلان لوسومة 
فلبهومحجب صلاته، شهود عن المؤمن نحرج با اانيهلاف؛ 

حتىفاسدة؛ دنيوية حواؤلر ل به ؤيتيه فيها، حضوره عن 
يتتفصهوما يقول! ما ولا صلاته ل يفعل ما يدري لا فد إنه 

الشروداستغرقه إذا حتى أجرها! ل حناته من كله ذلك 
رواهما وهو لعوا! وكانت كلها! بهللت، كلها لاته صل 

قال؛نحيف، حديث، ق ه ياسر بن عار الخليل المحاي 
١٠الصلاة لمل  jL*jiإة » يقول: الله. رسول سمعت، 

سدسها،سثئها، نمها، نمتها، عشزها، إلا متها له يكب 
 ،٧^١، ^^١^I^b ،٠.ينمهاار

أحدهماويكمل بعصا، يحضها يمر الحديثان وهذان 
منله يقي إنا صلاته ي المستعجل أن يفيد با الآحر، 
والخثؤع!بالهلمأنينة فيه وتحقق فيه، يتعجل لر ما أحرها 

سجود،أو ركهمع من وحنؤع، طمأنينة بغثر أداه ما وأما 
دربصلاته! من اقئ هوفغل فكأنا أوتشهد؛ تلاوة أو 

بملي،وأبو -ماز، وابن اللحرتما، ل اني والنداود، وأبو أحمد، رواه )١( 
وصححاباح، صمح فا ١^٠^١^، وحنء الثب• وفا اعرتما فا والمهتي 
الراؤح■صلا؛ فا صحح، ينا الصلاة. رصفة داود، أي وصحح اوزء__،إ 

مطلقا.أحمد محتد الأرنارو٠ل شبب الشح صحح كما 















٩'!

البحر؟وتد مثل ولولكنت •همنا الذنوب يغفر الله ليس أو 
\إووإأتتبجإكتادئ ئز ؤ اللحت الءريح قوله فذلك برإ بل؛ 
آلدمحبيئغر  ٥٢إن آث؛ نتق تن قغهمأ لا أشهم هق 

لالزم:مآه[.ه ئرألأمزي_أو>بم 
بعدلله، حالمتان وبركعت؛ن لله، يروالحمد فالدين 

لنكونالله، من واللام الرصا العبد• ينالط نصوح، توبة 
أنه عامر بن عقبة فعن الله! اء نإن الحنة، أهل من 

وصوءة،يتوصأفيعن مسالم مامن را ت قال( ه الله رسول، 
لهدجبم، إلا دمح.جهه بمه عيها يابل ركتن فصل يقوم ثم 

الرحنللت، يغفئ ثقن زاحد رئوء بمجرد بل  ٠١٠٠الجئه! 
لياوليله مراه ما وذلك؛ الله! ث-اء إن ذنبك، من تقدم ما 

الله.بحول الأخر البيان هذا 
٠٠٠

تأ(روا0ملم.



٩١ ا

juiJI  مميراسادس

و1وأدن<لألوو ولمال واوا\ هفغإة اا9ذأأوء أن مي 
اإ1ئرة!فى لأ0وهن ولث/ 

ء/م\ح 

ئبممح،لإأإذامإلشتلز:ؤ داَل 
.ر»وسقموأضمأألمإ.تي إئ وأدوهم نائيأرأ ألكتزأ 

ثأمحأمحث أ؛محآ اد ثآنبمًمحا 
٠^٠أكتآ؛ لتنم آو آثيل تى ننآق؛ ند ■؟آ أو ثمر عق أو يتئ 

وأدورةسمأ نب، تي؛دا نثثموأ تآ» بسدوأ 
؛ئددء •ئمٍج نذ عثا==فم يجمل أس يرمن ثا ينه 

.[ ٦ اص: ] ننتثقؤملتلختئأ ِتيلإتقلموتيئ 
يقرل!ه الله رمحول نيغت ت ئاو ه هريرة ش وعن 

ثضالوصرء، م ئ ؛ عرامحبم؛ذر ٠٠١٠٠١١يوم ف إ" 
ثال:ه ومحه '. ٢١٠هلثئنل ء-ثئت ممل أ0 بكتمم انتفاغ 

نوروالتمرد اتداب، j ياض واشنجل; اممرص، جهت j بجاض المءن ( ١١ 
والأتدام.والوجو• الأيدي من المشع الرصوء 

رآ(مضقمه•



I ٩٢

يلعحط امحمن ئى ابلغ يلغ " يقول■' حلتل. شثغئ 
اكرهأتى . الله رسول أف ه.' وعنه . ٠ الوضوء 

لأتممالله ثاء إذ ؤإثا ؛,( jCAjiقوم ن\و حقب الئلأم  ١٠ممال؛ 
إخزاناككث( أز مالوا: إخوانا« نأثا قد  ١١٩ودذت لاحقون. 

إلالن.ين وإحواثئا أصحابي(، أسم  ١٠قال؛ الله؟ رسول يا 
أمتكمن بمد يأت لمْ نس ئنرف كيم، قالوا؛ ٠ بخد ثأئوا 

محجلهم حيلر زجلاله لوأن أرأت ٠ ،؛ _.lJالله؟ رسوله يا 
تل^١؛ ١٥«حيله؟ بمرق ألا ٢، ث؛مأ ذهم حيل ؛لهري ت؛و( 

الوضوء،من محجلن عزا يأئوذ ؛إقم  ١٠ماله؛ الله، رسوله يا 
ارم.دأثائرمحمعلالخوض، 

ئوصأمن  ١٠قاله؛ ه الله رسوله أل ه عفان بن ءئ،ال وعن 
منمحئج حر جتد؛ من حهناثاة حتجّت، الوصوء، قأحنن 

.الله رسول زأيث، ثاو؛ ه وعه  ٣٠أفاد، ثمت، 
ماله نحز مكيا ئوصأ مذ  ١٠قاله؛ ئم ندا، وصؤضر ثوصأ؛~ل 

ث\ذارئالنجد ول ونئنه ملاته وثائئ ذنيه، مذ مث.م 
الأجر؛ل زائد ممل أمإ هنا؛ نافلة ومش؛ صلاه كون ومعنى 

وضوئه!بمجرد ذنبه ءن تميم ما له غفر قد لأنه 

مسالم.رواه )١( 
صراه.لون لونه نحالط لا الذي ومر فيم■ جح * وبأ» ألمم• جح سود■ لنم• رأ، 

الم.مرواه ه( )٣- 



I٩٣ ضر الادس المال 

ئوصأإدا رر ثاوت ه الله رسول أف ه هريرة ش وعن 
ثلوجهه ثى حرج وجهه، ئثنل - الييى أد - المنلم الند 

عتلمحإدا الاء، قطر آخر أوتغ الاء، تغ ئنثي إثها ثظز حطيتؤ 
أوجالاء، تغ 'قاذثطثئهاثتا0 حطئق "كل ثديه من حنج ثديه 
نئئهاحطسة ثل حزجن رجلته مل قإذا اثاء، قطر آخر 

بىيا بجخ حى انا؛، قطر م تغ أد الماء، خ دجلأْ 
الدنوب«راا.

تقال ه الله رمحول أو أيمان ه مريرة أي وعن 
«بهنثزلإ _، ض ى:نتمو غل ١^ ألا ،1 

الكايْ،غل ؛ ١٠٣^!نئ » و\ذ: ف\ رسول :l تل قالوا: 
قدلئم\ pjai\بمد الئلأة ثانتظ1ث التاجي، إل الخطا وثنزة 

 ،k:^ الرباطفدلكم
قال؛الله. رسول أف ه الأسعري نالك اف وعن 

بنعمر وعن الوصوء• وهو ُ الإبجان شطر الطهور رر 
يتوصأأحد من مئ،قلم تا ٠ قال: ه البي عن ه الخطايب 

اللهإلا وله ألا أشهد يقول؛ م الوصوء، قبمح ~ أو ~ مئ 
ولاورسوله؛ غني، محثدا أن وأنهي لٌ، صريك، لأ وحده 
-طك«ر؛<  iu.بن ذخل 1^ الخ؟ي \وي لة نمغ 

ملم.؛(رواه — )١ 



.قوله ص حسنة، زيادة الترمذي وعند لم، مرواية 
بىداجنلي التدا؛يرقإ مذ اجنلي امحم ٠ التشهد: بعد 

امحين،ام•
الأذانبشائر هذه الحزين!.. القش أتبما فيا يعد؛ أما 
نكرنأن عى للصلاة؛ •معا فالنتوصا وناJالث،، قلى تْلرق 

المملهريزإس ونكون التوابع، من 
٠٠٠

•الترغيب صحتح ل الأنا^ وحسنه الترمذي. روا0 ( ١ ت





I ٩٦

الئلأة،وشي شظ، ي؛ ^ لا الئه تنثد ئتاز ائه 
ألاأذئك٠ الرثاء،وئصومزثماذ،ونحجاليث١١ثرئاوت 

كإالخطٍة ثطفئ والصدق جثه، الصوم الخبو؟ ايواُب، هل 
^^>مينمفاش،لإ؛لأؤبياق

ه«]الجدة;ا'ا،؟ا[.بمين ؤ خزج ه ءي,آدثاج -ثميهم 
ؤذزوةِوعموده، الأنر، برأس أمدك ألا ٠ مال؛ م ي~ 

١٢سامه؟ 

-ئأث::ل:ارسووشأ
القلأة،وعئوذة الإنلأم، الأم زأز » ال: م- 
®ائتهاد نثامه 

ألأأ-نيكيخكمكه؟«» -م
-دلغ:تليارّولافإ

ا<هدا علتك محث ٠ وءالت بلساني أحد م~ 
يه؟_sl؛ بإ لمواحذوذ ؤإثا ١^١٠! رسول يا لت،ت م~ 
١^دهزتقئاززj أفك؛١قناذأ ثكلئك ال;» مم- 

ءلثيوي4اإلأمحا:نّ(<'^

وفالوالفراو. والتهمي، والحاكم، ماجه، واين والترمذي، أخمد، روا0 ( ١) 
-صحيح ق ال الألّالشخ بطرنه وصححه صحح. حن حديث ١لترمديت 
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