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 _A_ مض يخشع كيف

اسةالوابمه

بعدها؟ّشمله فيإ الصلاة أثناء و،و؛ؤ هل 
الاحرين؛ومشاكل مشاكااالث، ق ءتث\5ر الصلاة؛ أثناء وغرتا شرئا بذهتالئج تتجول هل 

ومفترحات؟حلولا لها نحد ثم ومن 
آية؟كل من افلقصود تدرك فلا صلاتك أثناء الكريم القرآن مع الاتصّال تفقد هل 
لمعانيهااستيعاب دون وسبحان أو خمد0لأ، لن اض وسهع أو أكبمرء، واش تقول؛ هل 

الصلاة؟أثناء 

أوفرك أوص الأندام، عل الارتكاز كآفيادل الصلاة، أناء الحركة من هلمحتر 
جلدك؟

أوالمجد مكونات تحديد فتتطح مجودك؛ موضع الصلاة أناء بصرك يتجاوز هل 
أمامك؟المصلمن صفة أو الغرفة، 

الصلاة؟أناء تثاءب هل 
مول،؟ما تمييز استطعت، الصلاة أناء جوارك إل أحدهم تكلم إذا هل 
ففشلت،؟الصلاة أناء نكي؛ أن حاولت هل 
الصلاة؟j تطيل أنه ي الإمام تهم هل 
الركعات؟عدد الهول من يعاق هل 
قرأالإمام؟أو نرأمحث، السور بأي الصلاة يعد تى هل 
تنغم؟لا ثابتة بائعيه مجودك ق وتدعو محدودة، معثنة ور بصل هل 
العشاء؟صقث، إذا ^jjil عل من رسر قد تقيلا ميتا بآن تشعر هل 

الكريمة•■وأحك، الكريم•■ أحمح، 
مزا..أحفيلث، فلا الأمثلة.. هده غالسؤ عل ،اينعم• أجبن، إذا 

جدالحطثر!.. ووصعلئ، الخشؤع! غياب علامات هده؛عمى 
امنهاا عودة لا طويلة.. رحلة ل تدهب أن قبل نفسالث، أدرك 



عت؛ثتُسسسممخنمص

وقدءط

ودمجثدالقرآن، تدبر عن دوما ينصرف ذهنه إن قال<ت . الصلاة. ق حاله ل يشكو وقف 
إنهبل الصلاة.. تقفي حتى تماما فيها يغرق الي الأشياء، عثرات يذكر الصلاة ق دخوله 

نالصلاته.. ق يذكرها به فإذا فثل، ولكنه تذكرها ق الصلاة قيل كثيرا اجتهد أثباء يذكر 
الأوقاين،!معفلم ق منها أعان مزمنة مثكلة هنْ ل! 

الصلاةق ليت الحقيقية ذ٠شكلتائ، حهلرإ عرض.لرض هذا أحي؛ هدوء؛ ؤ، له ملت 
بالغهاوا وعزصك للأسف— —يا ذلك من أعمق ولكنها — للملأة العظمى الأهمية —مع ذاما 

شاءإن الخل بداية وهذا مهتم، أنك يعني فهذا تشكو! أنلأ، افه أحمد فانا ذللت، وْع الخطورة؛ 
افه.

وعلاقتي. ممه——الحمد أنا دكتور؟ يا مرض أي ويقولت قليلا، محادل أن حاول 
الملاهءال ااالسر.حان مشكلة فمهل. لكنها دانتإ.. يكرمني وريي( تكون، ما أفضل عل بافه 

الموقف!موئل أريد لا • التركتز• يعفى أحتاج أنض أعتقد 
إذاهل ت الصورة بص تثفح قل معير متل ق ولنتدير الموصؤع، هن.ا نرلئ. دعنا له! قلت 

تطل—_،أو للث،، لحة ممقضاء ق تاذنه أوتعلاوة، تهلملب العمل ق رئيسك عل يحلن، 
طلباتالئهتطلبؤ الحالة هذه ل هل ١ العترد. أو اإعق،ادب، يتوحبؤ منالئؤ بدر حطا عل عفوه 
التركيز؟!قنة ق تكون أم غافل، لأْ وأن 

الارتبالئ.!مذلاهر بعأض عاليه ولاحفلتؤ صاحبى، ّكتؤ 

أقفالله كريم رجل التالية! العفسلة نحل مص وتعال السابؤؤ، المثال من دعلتؤ له؛ قلتط 
مزتثم يكره.. ما وأتيثؤ محس،، فيإ وحالفته حقه، ل وقعتؤ لأخر أو ببؤ لعليك.. ممرة 
حتىكلمإتالثؤ سترسبج فكيمؤ ءار0، نحد ولر المال! من مثلعا منه تقترض أن واحتجثؤ الأيام 

حئه؟!ق حهلئلنؤ بعل. يسفك أن يقبل 



أفهمها!لآ بحروف تمتم لعله أو ■ ينطق• وإ الحثرْ، أمارات صاحبي عل بدت 
لثله..معزصى وكلنا حدا.. وارد موقف هدا . ٠ عملّان لتكن . للحيرة.داعي لا له! قالت 

محنه؛للهللب طريقة أنسب ل معا نفآهر تعال 

المافة..بأفضاله له بالاعتراف نبدأ سا 

الخميع..يعرفه الذي كرمه عل يثني ثم 
.حقه. ل أحطائتا عن صراحة نعتدر ثم 

كلها..نعود ألا ونعي 

الحديد..القرض فطلنا تشجعنا عنا رصي أنه ظننا عل غلب فإذا 
حطئنامن الرغم عل يعطينا، أن بل مثا؛ بسمع أن قبل أنه كثثرا شكرناه أعط-انا فان 

حقه..ق السابق 

نطلبم وتحن محطثرن، ونحن مالك، فالمال الحي؛ كل معك له! قلنا يحهلنا ل؛ وإن 
كرمك.ل طمعا إنإ له، استحقائا القرض 
إوالمعضلة؟ المثال هل لصاحبي! قلغ ثم 

الحيلة؟!نعم..ومحا قال! 

الأزمةمن نخرج ه، اض علاشا عل العضلة وهزم المثال، هذا فلمنمط سرة! قلت،: 
بإذزاض..

عندماالعمل، ل نا رنيعل ندخل عندما شعورنا من ءري_، بنحور الملأة ق لودخلنا 
ونحنالصلاة ل ولودخلنا كبرا، الملأة ق خشوعنا لكان عفوا أو إذنا، أو هللتا، منه نريد 
وأنهحفه، ق كشرا أخطانا أننا علمنا مع والأخرة، الدنيا ل أمانينا لنا محقق أن ربنا من ثريد 

ءا-دهلودخلنا ضرْ.. لنا وليس منه، ؤللبنا مما أكثر وأءءلانا كشرا، علينا وحلم هلويلأ، سرنا 
محالة..لا سياق الخشؤع فان عليه الروح 

غافل!وهولا؛ ينقد0 لن يده يمد لا الغريق إن 

ددر0اض ر مي. لا هوأننا واحدات شيئا إلا تعني لا الأمر واير 3، غفلتنا إن 











عثتُمسسممخئص
،فكيفه،، فه هؤ الرسول احتياج مدى لندرك الساشة؛ الأدعيه قراءة نعيد أن وأرجو 

بما؟!

الحكمةوما غره، من أرجى جود الل الدعاء كان ،نايا السؤالثإل أحرى مرة وعودة 
فيه؟

ذلا١^١٠^ وأكثر هق، فه حضوعا الصلاة أوص؛ع هوأكثر الجود وضع أن الأمر داُع 
إنهالناس.. به سمح .ى ٧١، الأنفويجد الإنسان، -٦١ يعتر التي الجهة نحضع ففيه له 

إعلانأعفلم هل.ا كان هنا ومن ه؟ ض إلا يفعله أن الفهلرة نوى أحد يمل لا الذي القام 
قريبة؛تكون يعانه لجارة فإن العلاقة هل.ه طبيعة العبد أدرك وإذا الحاقلن، لرُب، للعبودية 
منقريب فاض [، ١٨٦قرب—،ه قإي عني عبادي سأللث، ووودا تعالت اف قال ولدللئ، 

افه؟امن يقزب فكيف، العلاقة هده كنه يدرك لا الذي أما العياد0أا، 
الإجابةموطن هو الجود جعل وراء من أراها ودقيقة حميلة أحرى حكمة هناك أن غر 
تكبوهاي الركعة كل فكاف الركعة، ل عمل آخر هو جود الأن وهي الصلاة.. j الأزب 
لوصلث، حتى وعظمته افه فيها ءثر.اث، مقدمة إلا هي ما وحمدها، وركوعها وقرآما وفاتحتها 

نبلضربناه الذي الثال إل رجعنا ؤإذا بغيتلئ،.. ات من فيه تطلبا الذي جود الإل "١ايتها 
هناكله—ا الركعة ئصح حئه، ق وقعنا فضل احبؤ صمن قرصا نطلب، وفيه لئ،، ذل

الانكسارؤإظهار والتعفليم، التبجيل ولتقديم حطننا، عن للاعتذار نبذلها التي كالمحاولات، 
صاحب،من ثريده ما استحياء عل فيه نهللب، الذي الوضع إل النهاية ل لنصل ،، والضعف
الفضل.

فقدفيه؛ الاجتهاد وعل الجود، ل الدعاء كثرة عل لما ه افه رسول حن، جاء هنا ومحن 

النجودوأما ه، الرب يه قعنلئوا الرمغ ثأثا قال• ه اف رسول أن عباس ابن روتم، 
لإننا حبثؤ ١^؛ ل ندعو لا فنحن لىا«أأ،. بمشحاط، أن قثمنُا' الدعاء؛ ل قايحهدوا 
الركعةأركان من وغره الركوع ل سا إذا أنا الإجابة، ن تكفاى التي المقدمات بند نستكمل 

١ّ  ٩٨؛/ ايهاج، راانرويت  ٠٣آ/'* الارمح،، نتح ■^ —٥٨الع حم ابن وجدير• دحرى حغض آ فن ٢ ر١ 
واو__انيداودرأس(، وأبو (. ٤٧٩جود،)والالوكرع j القرآن ما،ة عن الهي بابم. الصلاة، محاب نم; م)٢( 

(.١٩•(،و١،س>«٢١٨)





إسقثحسسسسحئس
يد-كاءالطويل اليوم عبادة نختم كله، اليوم صلاة بعد حض او كلها، الليل صلاة بعد فهنا 

كلق اض تمجيد بعد إلا ذلك يكن ول؛ والركة، وااوالأ0 وا،لعافاة الهداية نطلب طويل! 
السابقة.الصلوات 

النبيعن ه أوص بن شداد فحن الامتغفارت يد بالمعروف الدعاء ل ها نفوالفكرة 
 Mعدك،ذق ئقش 1ث، إلا لا؛تة ي أنت ١^؛^ ئقوو: آن الأنتذفار «ط قال،: نه أ
عئ،يننهثلث، لك< آبوء صثنت، ما ثر مى بك آعود انتطنته، تا ووعدك عهدك عل وآنا 

^١^٠٣١دالهامنالنجار إلأأنث،«.ةاو:»ثس ذاواذلذش 
موبمائ،ات موقن دص مذالليل ومذمالها ا-بمق، الهل مقومذ أذبمي، لآن، يوئي ثى ءت 

الحنؤ(اااا.ض من ثؤؤ أذيقبح، 
هوصيدالأثمار؟خاصة النص هدا لماذا والسوال؛ 

قوأخطأن عليك، أنعم مّعم مؤ، المغفرة فيها تطلب التي الصيغ أفضل لأنه والإجابة؛ 
حمه!

وغجيلوبتوحيد بدأ لقد 
الوفاءعل بالبهاء وغد ثم 
بالخطأاعتراف نم 

بالنعمةواعتراف 

للمغفرةطال_إ نم 

إلاالأنونم، يغفر لا وهوأنه حقه، ل أخطأ العبد أن مع إليه اللجوء ممّر إبراز وأخثرا 
غره!دون منه الطلب من مناص فلا هو، 

ثواباممه وجعل الامتغفار، بسيد الرعاء هدا ءرف-ا لدلك لنا؛ ه اض يغفر أن نتوقع هنا 
يل.قد المغفرة ت، طلأف عل دلالة الخنة، نوله 

فكشرمعفلمتا! يصليها التي الصلاة عن نحنلف المنظور هدا من الصلاة أن يتبق، سق مما 
واجن،،أداءُ أما الصلاة،'فيشعر عليه م ء اف لأن إلا لثيء لا ئفز اسن من 
راحلّوس؛ي)-اأبمي(، (، ٣٣٩٣راكِ.ذى)(، ٥٩٤٧الاضار،)اقفل اب ^/^، كاب الخارى: )١( 

(١٧١٥٢.)











^١٦صلاقك؟ ض تخشع كيف 
لإلأ'ائمرأام1نامبما!

بنفسه،فهم عث وفيها البنر، إل رسالاته نفرأ أن العالي رب لعرفة الطرق أوثق من 
غه؛عليه دليلا الرسالات هذ0 هف الله جعل وند لهم.. ومحبه منهم يريده ما فيها لهم وذكر 
إيداو.رْ حي افه دد.روا ٠ؤرما >أهت قال لدللت، وتوقر0؛ ْ لتقدير الطرق أقرب فهي نم ومن 
وطىنورا موسى به جاء الدي الكتاب، أيرل، مى قل ميء من تشر عل افه أنرل، ما ئالوا 

يمافه ئل اباؤ'كم ولا آئتم لم'5نلموا ما وء1نتم يرا ومحمول سدوثتا قزاطيل محنلوثه للناس 
أمؤلتندر يديه ث؛ئ الذي ممدي مبارك آيرلثاه كتاب وظا ه ز درهم 
]١^٢:نح١فظوله تؤي° عل دهم به بومنوذ محاالذين حنلها ومذ الخرى 

هوجوالذيأنه عليهم ردا وذكر قدارْ، لل4 يقدرون لا وأبم الكفار، حال هي فدكر [. ٩٢. ٩١
تموالإنجيل التوراة إن وحيت فالقرآن، الإنجيل، أنزل ثم ^&؛؛، موسى عل التوراة أنزل 

الكريم،القرآن إلا تعال اممه لمعرفة الرسالات ط، من سليم طريق هناك يحي. لر فإنه محريفهإ، 
٩[،]الحجر؛ له ؤإثا الأكز ثرلنا حن ^إيا ت تحال نال بحفظه.. اممه تكمل والدي 
لإنذاروسيلة أبئر وأنه السابقة، الكتت، ق جاء ما حمع وأنه مبارك، الكتاب هدا أن غه وذكر 

الكتابآإن.ا يعتبرون الدين أن وهو مونحوعنا، ق محصتا مهثا أمرا ذكر كإ والناس، القرى 
ئمومن والصلاة؛ هف اقه تقدير و؛ان القران قراءة بين وثيقة فالعلاقة صلامم؛ عل محافظون 

فيه.ويتدبر الكريم، القرآن يقرأ أن صلاته ل محشع أن يريد لمن مباشرة دعوة فهي 
أسراروفيه التأثير، غاية وموئر الإعجاز، غاية معجز وهو هي، الله كلام الكريم والقرآن 

علينايمز يوم وكل أسراره، غال-، لنا تظهر ولر فاذهلمنا، منها بسيهل طرف لما ظهر عجيبة، 
هن.0ليت، ولكن ملأننا، ل العظيم القرآن هدا نقرأ ونحن ١ والحديد. الحدين. فيه نكتثف، 

القرآنلقراءة ت، ثابورد عل الحافظة أقصد إنإ المقتلة؛ هاوه ق أقصدها المى القراءة هى 
اكابت،الورد وهلءا الليل، صلاة ق أو المكتوبة، المائة خارج والشهر اليوم أثاء الكريم 
وأقلالمائة، ق الملقاتي الخثؤع إل بدورْ سيقود وهذ.ا القلم،، ل هف افه دد.ر س مرقع 

شهر،ل كاملا القرآن فتختم يوميا؛ القرآن س واحد جزء قراءة هو رأيي ل مناسح ورد 
أنالقرآن لهاجر وش القرآزإ هجر من نوعا ذللئ، ضن أكثر ي القرآن محتم يكون أن وأخشى 

أن؛^٠؛ءهف؛؛ءفي العاص بن عمرو بن الله عبد ه الله رسول نمح وقد صلاته؟! ق محشع 



صمحسسممممحئ1ص
قال:خر زال ء أم. أيق ق قال: ثهر«. ثل j ررائزأالمآل فيثهر،نةالله: 

.٢١١لأثااJjرر

أيام،ثالثة ق القرآن نحتم أن أعلاه فجعل الحديث، هدال القياس وضع ه فالرصول 
بلومتدي؛ نرشد طاعته بمجرد ونحن حنة، أسوة ه فيه ولما شهر، ق نحتمه أن وأدناه 
محمإذ ُؤدل قفو: فقال هذ؛ ف العبد حب عل عائمة اف رسول ابلع ه الله جعل 
وهدا[، ٣١عموان: زآو رحتمه عمور وافه ذنوتئم ٣ ؤيغفز اطه ءئسئم يايوف اطه ثمئوذ 
هداعل سمإنإ( الكريم.. القرآن قراءة وهو وأجلها، الأعإل أشرف س عمل ل اباع 

إليمل القرآن قراءة عل نحافظ والدي له، وتقديرنا قو طه حبنا عل دليل الموتم، الهدي، 
ينأنس فعن العجتبة المنزلة بادْ ه افه رسول عرفنا وقد أبدا؛ بتخيلها لا قد راقية مدزلة 
أهل>اهلم قال: م؟ تذ اممه؛ رمول ا قالوا: الناص،. من ألهلأ طه »إئ قال: ه أنه ه مالك 

وخاصته؛اطه أهل س تصح عندما الخليل، الفضل إل فانغلر وحاصف،رآآؤ اطه أهل ١^^، 
الصلاة؟؛ز الخثلأّوع عنهم يغيب أن لهؤلاء فكيف 

؛^^j،قو: فقال والحشؤع، القرآن قراءة بين وثيئا ارتباهئا هنال أن لنا ذكر هذ افه إن نم 
ها تجل. للأدقان نحثوذ ظبز تئو ود؛ ميه من الع1لم أوتوا الذين  j1لأ؛وش آذ ئه آمنوا 

حئوءاهبمكوذييزيدهم للأيمان ونحردف كاذيغدرثتالمئولأ. نبماذرناإذ دمر.لء.ف 
موضعق هذ وقال الخشؤع، تزيان القرآن تلاوة أن بوضوح ندكر فالأية [، ١ ■ -٩ ما'١ ]الإسراء: 

ؤووقال ٢[، ]الأنثال،: إذ،ائايم رادبم قلميهمآبإته تلمين ُؤوإدا الؤُ~؛ن• حال يصف وهو آحر 
قزادتمآتنتوا الد.ني قاما إذ،ادا هده رادئه أنجم يقول من لبتهم ّورْ أنزلت، ما ^وإدا أيصا: 

متناسبةفالعلاقة الكريم؛ القرآن ق ممر ذلك، ومثل [، ١٢٤االترية؛ يثشروذه وهم إمحايا 
الكريمالقرآن أثر أن وياوكر البشر حدود العاين رث، يتجاوز بل واضحا؛ طرديا تناّبا 

حابمالزأذت -بمل عق \فر'\ة ٤^١ أنزلثا >ؤلز ء: فيقول الصثاءا؛ الحادات إل يتعدى 

ولائردئلتبع ئل ادامأ0ِفي ت لم وعندم(، ١  ٨٧٧)وإفطاريرم، يوم صرم دب الصوم، كتاب البخاريت ( ١ ) 
(.١١٥رك يفطر، إ أو حما له فونحت، أو به تضرر لمن الدهر صرم عن الّهي باب الصيام، كتاب ت ملم دلكء. 

وأرد٢(، ١ )٥ وشه القرآن تعلم تى فضل باب والعلم، الصحابة وفضاتل الإيمان ي الكتاب افتتاح ماحهت ابن )٢( 
(،وطحه٢٠٤٦(٠والخاكمر٣٣٢٦بم١رم)

ابامعصحيح انظ-رت الأو-ابي، وصححه ، ٤  ١٠/ ١ المحيحتن، ل ليس مما الصحح ابامع انفلر! الرادعي، 
ATI \



كيفصدعضطه<؟مثِ  ٢٤-^
سءءصءَسحمب صصبسصسصسيصس ستبممستءص سمحب سجمس ف-حبستءمذختمحب 

القرآن،عليه ثل إذا نحثع القامحى الحاد هذا لكن فإذا ٢[، ١ ]١^: ^^ ٥١لحنتة مى متصدعا 
اسإ؟ابقلب فكيف 

قرأناهفإذا يدره، ف يقدر أن إل تدرمحيا يقود القران قراءة محرد أن نعلم سيق ما كل ين 
خثؤعول عام، يشكل الخشؤع ل زيادة تلقائي بشكل ذللئ، وينع ef؟؛،، فه تقديرنا زاد يتدبر 

يفوقأحر وهر الكريم، القرآن لقراءة العميم الأحر تحصيل عن قفلا خاص، بشكل الصلاة 
نحلأتابكشر!

iارمكرفيخاقضiاساJ
تعال؛نال، نيره.. حى ف ندروا ما أمم الناس عل تعتب الحج سورة ل آية ل ودبرُن، 

أنلنا يمكن وكيف أقول،ت وصرمت، [، ٧٤]١-،؛،^: عزيزه لثدي النت إل ددرْ ■ص افه قدروا ^٠١ 
تفتحأحرى ايه الأية هده قبل ذكر قد غه أته فوحديت، العزيز؟ القوي وهو قدره، غفؤ؛ له يقدر 

 U\ ى و\بJالنازلإ؛ا ؤ;أ مالها: العزيز اف قال نقد ئدرْا ث قدر أن عل تساعدنا الا
ثإلله اجتمعوا ولو دثاتا ظموا لذ افه دون مذ ئدعوذ الذيذ إف له ئانتمعوا مثل صرب 

بذلكدهر [' ٧٣دالطتوبيم الطالب صعقن منه بمثنقدوه لا ث1ثا الدنان، ينقهم 
ولاممه! حلق ل التقعر باب وهو أقرب؛ افه تقدير إل لكثا منه لوولحنا واسعا، بابا لنا يفتح 
ومعالطالن بذحنأ للغاية يهل بضعيف، بمخلوق مثلا لما اق صرب الأية 
لذالنه دون مذ ئدعوذ الذيذ ُؤإ0 للشر؛ التحدي وسائل س وسيلة وهو محجر، فهو ذلك، 

فكيف،أ ذبابة تحلفوا أن إمكانيامم يكل البشر يتحدى قافه له^، احثئعوا ولو يبابا تحلفوا 
الأمرلذللاج عل،لالأحت،^عا ويتحثهم التحدي ل يزيل تم نر؟ أو فيل أو حل أو ببقرة 

مروعل الختلفة، الحضارات، وس والغرب، الشرق س ، ٣١احتإع أن لهم فثعلن العبر، 
يسلبهمؤدإJا فيقول؛ مرة سخرية منهم يخر بل المجال! هدا ل شيئا تجدي لن الأزمان، 

ماء،قطرة أو سكر ذرة سلبهم لو الفعيف، الكائن فهدا ينتتقدوه لا سيئا اJدبارب 
ساسالأ،واشللوب4ااالكاشف؛ الختامي التعليق ثم اشردادها! ق فشلون فإمم 

وقوته؟وحكمته اطه قدرة ينكرون الدين هؤلاء من 

أونحن؟ 

له؛قانئمعوا مثل صرب، الناص أنجا ^؛١ الثل لهذا استمعنا أن بحد حشوعنأ هل 











حثنقكسسسحئاس
قل؛س،وحاناس،ل

تمكنولكن ؛، iLJlل ا،لوجودة الحيوانات أنولع عدد كم بالضبط أحد يعرف لا ٤( 
مننؤع مليون ونصف مليون من أكثر تصنيفا من الأن حتى العلياء 

٧٠من عام كل يكتشف يزال وما الحيوانات،  ٠ ا،حديدأ نؤع ١ ٠ ر ٠ • ٠ إل ٠ 
نجرةأن اكتشفوا العلياء أن علم إذا القارئ عند مداها الدهشة تثير وربيا 

عصفورمن جديدا نوعا  ٤٣عليها يعيش يثرو ل مدارية غاية ل واحدة 

النجدةالملكة ق العصفور هدا أنولغ عدد العدد هدا اوي ؤيا، الن،الأ 
كلهاءم.

علمعنا تعيش التي مع المليون من الحيوانات من شل نؤع مائة اذكر وتدبر؛ وقمة 
الكوكب!هدا ذلهِ 

وبخاصةبعدإ محتشف لر الحشرات أنولع غاليية أن العلياء يرجح سرتثات فئ ى4ة 
أنويُاتمة تصل وربيا الرطبة، الدافثة الدارئة الغابات ماطق ي تعيش الش الأنولخ 

العلبيعيةالبيئات ق الحاري للدمار ونتيجة ٢! نؤع؛ ٌلأي؛ن عشرة من أكثر إل الحشرات 
منمحروق غم نؤع يوميا ينقرنحى أن المحتمل نمن المهلبمرة، الغابات متاطق ق وبخاصة 
سأد الماتات 

سوحاناسلقل؛ 

ا!الباتات١ من نؤع ٢ ٦ ' , ٠ ٠ ٠ من أكثر الأن حتى العلياء يعرف ٥( 
الثهاوايت،حلق م تعال: نال البثر؟ زرعها الأنولع هده من نوِع كم وقمةوJدJر: 

تجرهابوا آذ محم كال تا بمجه دان حدايئ، به ئأبتا ماء الث؛اء من محم دأنرل والأزص 

.http://ai\ wilcipedia.orgموسرو؛كاوي1: افةأ اندم انظر: )١( 
الختوسة،أميركا يقطن الان>ى تمرة، أيو يسمى الذي الطائر تشبه الصغيرة، الطيور من لنؤمن اسم المال■ عصفور ( ٢) 

معالبني، إل مائل زس احفر ولونه وانخفاصا، ارماعا الحركة دائم طويل ذيل وله مم، ١ ٥ نحر طوله ويباغ 
القرسةالتلال نمر اش الغايات ق العليور مده وتكن صدره، يطول داكنة وحطوط الأصنل، الحزء ق بياض 

الغايات.*ذ• أرض من تالتتطها التي يالحثرات وثغن>ى االاْ، محاري من 
.www.niarefa.orgموقع^:أحيوانأ )٣(انظر: 

.http://ar.wikipedia.orgويكيبديا: مرتع احثرهء انظر: )٤( 
.http://arwik:ipedia.orgويكييديا: موئع اعلم انظر: )٥( 















.1صلاقك؟ ض تخشع كيف س  ٣٦س 
^سمءمبدصبظدمحسحًبممصءَسءبمتءس سءبجس.ستبمم خ-مّسذبمبذءب 

محال^؛^٥ تعال• ئال هائل•• كبثر ظلم وص شرك، صورة ل ظلم فهدا افه•■ شئ وتأحم 
كفرص ثم [، ١٣_u: ^ ١^٣٣إن محان 

تارةوزير أو ملك ؤإل تارة، ه نفإل بها منله، اض أعطاها الش نحمى، لا اش ؛اكُم 
هؤلاء،إل بالشكر يتوجه وس؛إ راب"ةا تارة الصدفة ؤإل ثالثة، تارة ، الظروفؤإل أحرى، 
ه!اف بشكر أن ويني 

والخاحدين؛الظالمثن عن نعمه ينسلئ، لا اف فإف الأسان من والخحود الظلم هذا ومع 
لوبعيرنا النعم، شكر ل تمصرنا لما يغفر فهو ذللئ، من وأكثر ويرزق•• يرزق زال، ما بل 

لكنالعم، كثرة مسالة ذكر المحل سورة ل معيد حقه، أوتأدية حياله، رد عل نمرتنا عدم 
لعمورايه إن نحصوها لا اف تنمه ثند.وا مهول،! الكئار! الظلوم للإنسان بالمغفرة يتبعها 

يتجاوزء شكره ل تمصرنا حتى سص؛ وعمناء كريم، فضل فهن.ا [، ١٨]١^۶٠; ر-صمه 
حه؟إل ذك يدعونا ألا لما؛ ؤيغفره عنه، 

أمرالأمثلة صرب، محني محثرإ أمر هذا فإن علينا نعمه عل أمثلة نضرب، أن ولوأردنا 
~ويافالعم توعبه؟ منفكيمؤ شيئا ذكرنا ولو منترلأ؟ ّّمحاء وأي مندكر؟ ٌّيء فأي محثرأ 

نحمى®لألا ما بل العم، ملأيمن بل العم؛ ألاف الواحا-ة العمة د-احل ففي مزكتة! للعجب،— 
منها!

منالقرآنية الآياءن٠ بعض برح أكتفي بأن المستحيلة المهمة هده من أهرب، ويعوق 
تتوهأحرى نعم من منها ينبثق وما نعمة، كل ل بفكره يغوص القارئ وأترلث السور! إحدى 

عقولناونعطي . نفرأ-ا_دوء. الحل.. مورة من الآيارتح ولممرأبعض العقول،! عددهان، 
حدعن نحرج معان عن فليلة يعن؛^١^، والذ.ى العجز، القرآل الص ق باحة الفرصة 

الإحصاء!

أئاإلا إلت لأ أئه أدردا أذ محالة بس بثاء م، عل م5 بن لألردح الملأي٤ث 
•و• والقوى، والهداية، الإسلام، نعمة ق تف،5ر ٢[.. ]المحل: ءماموزه 

ئر؛ددذجئ جال محها ذظب ٠ ثينهائآئوذ ن؛ساى دذ-اء يها ٥^٠١ حلمها اؤوالأاعام 
ثرءدئثزبمم إل الأمس بشي، إلا بابجي لمْ بلد إل أماققم وءنمل ه ئتزحوو وحص 

نحتل• ه-ح[• دغلئوف4 لأ ما د؛نلمح، وزينة محلإوها والحبثد وال؛ثاو والخيل رجم. 







صض ٣٩خئح مأبب0ه..حضساتهإ 

|يغلفشرا؛ا1تؤاه..
الكون!صورة آيات وق النحل، محورة آيات ق التجوال يعد والسؤال 

إف؟ حثا ازداد هل 
نعم؛اللهم 

افبملأثغدوىاينض..و"أحثوا ه.' بى صدق 
ادإبارثاذيراإتوزفيظ4داو

أنرمن ءمظوث4 حلفه ؤمى يديه ثم من مسثات ^له تعال! قوله أمام يوما تقف !لر 
ا\[؟لالرءد:اف4 

هاوياتابل هاوية! حافة عل نعيش الأمر~ "واسر إننا 
عامانعيش لكننا مهلكة.. ولمصيبة قاتل، لخطر نتعزض حياتنا لحظات من لحظة ل كق 

بالنة!ورحمة هائلمة، معجزة —لعمري— هده إن وأعواما! 

أوبركان..زلزال( فيضان.. أو حريق طائشة.. سيارة والأرض.. السإء بين معئقة طائره 
حور!مأوكلب • خمور• وعربيد ٠ ظالإ. ٠ قاتل■ • • د-ماءية حلطة قلبية.. سكتة 

والهلكات؟المصاب هده كل من محفظنا نن 

وعقلتندرته، —تناهت ه اف أن لولا لحظة! كل ق نموت أن الأصل أن تعلمرن ألا 
له؟سحانه أخلنا الذي أجلنا محن أن إل بمفظنا - إحاطته 

ه!حسنا من ذلك، عزنتؤ 
الزنطز حظا وحط ^^١، حطا ه اليثر *حط نال،ت ه عود مبن الله عبد عن 
وماو:الومط، ز الن.ي جايه مذ الومط ز الن-ى، هد-ا إل صمارا حبملظا وحط منه، حارحا 

الحطهلوهن•؛ أمله، حايج م ادبتم، وهدا به، أحاط يل■ أو محيهل>يه، أجله وهئ.ا الإئثان، هدا 
>اوو\ثيثةأحطأه ؤإذ ^١، ثننه ط) أحطآه ماذ الأءزاض، الصثاز 

والجود،الدكرع ل، بمال، ما باب الصلاة، محاب ت لم مروا0 الصلاة، ل احد وم هأ الحم، دعاء ٌر، جز' ، ١١
را-ه؛(،واينُا.بم)ا؛\رم(،وأحمد)1بما-ْآ(.

(،٤٢٣١)U؛o واين ٢(، ٤ ٠ ٤ ر والترُذؤ، له، واللففل ٦( • ٥ وطول.،)٤ الأمل ي باب _il^،، محاب الخاري: ر٢< 
واخمدرآها"م(.



ءرآسصعضطك؟ ص •٤ س
تعترض؛١١١التي ١^'-؛، وأساب الكوارث هي اض رسول يذكرها التي فالأعراض 

ينا،رحمته —من ^ اض لكن حداها، بإ للإصابة معزصون لحظة كل ل ونحن لحظة، كل حياتنا 

ابنيقول الكوراث! هده من داتم بشكل بحإيتنا يقومون كراما ملائكة نحر لنا— وحبه 
قدرحاء فإذا حلفه، ومن يديه بين من محففلونه ؤاملأتكة الأية؛ هده عل نعليها محنحل عباس 

أوالهإية؟ هده مثل يوفر وزير، أو ملك أو سلطان، أو زعيم هناك فهل عنهءأ حلوا النه 
لوالحفظ الرعاية هده مثل وأمهاتنا آباؤنا لنا يوئر هل بل الحإية؟ هده مثل أصلا يملك 

أبدا.ذللأ< ق نشك لا لنا.. وآبائنا أمهاتنا حي، س أكثر محبنا افه إن حياتنا؟ 

رسولعل قدم الحطأبهدت بن عمر لنا محكيه الذي الوثر الوقف هذا ل معي ثدبروا 
ببطنهاثألممته أحذثه السبي ق صبيا وحدت، إذا ؛ ٦١الثني س امرأة فإذا بنبي ه ،؛،■ ١١

واف،لا نلنا1 النار؟* ولدهاي طارحه النأْ هده أئنول  ١٠ه! اف رسول كا فقال وأرضعته، 
يوليها،هذه من بعباده أرحم ف ١٠اف رسول فقال تهلرحه. لا أن عل تقدر وهي 
هيفبينإ عقلها؛ ذهل وفد عنه تبحث هي فإذا الرضع، ولدها غغأ ملهوفة امرأة فهذه 

الصورةهذه نائل ثديبمال وتلقمه ببهلنها، وتلصقه مغتبعلة، فتحمله ابنها! نحد ما إذا كذللث، 
النار؟"لب ولدها طارحه ا،زأه هذه ^^ ١١اف رسول سؤال أجب نم الرحيمة.. 
لنا،اف حب أن اعلم ثم ذهنلثج، ل الرحمة من الدرجة هل.ه صع واف!.. لا البدت،ية. والإجابة 

به!ورحمتها لأبنها، الرأة هذه حب، س أعل بنا ورحمته 
له..نصل الذي ئؤ اف هو هذا 

مكروه..أي أو النار أو الحؤع من ولدها الأم تحففل مما أكثر المكروه س محفغلنا الوي 
أحل.اثإمن حوكا ما ؤب بفكرك اسرح ثم 

الأم؟رحم ل والمضغة والعلقة النهلفة محففل من 
والغثروسات؟والبكتثينا الغذاء ونقص الأمراض من الخنين محفغل من 

هم:سممآنص،إ/خم،،راسش:اكر

، ٤٣• / ١ • اياري، فح العملاق: حجر ابن لرلدعا. ر٠لاJة ّاءٍت غهي ولوعاالمقود، تبض أك،: بم،؛  ٢٢)
.V/\U_،والزوى: 

رحمةعة ّؤ، باب التوبة، كتاب ومسالم: ، ٢٠٦٠٣ومعانقته،)وتمله ل ال رحمة ماهم، ، ، الأيهمؤ كتامالخاوء،: )٣( 
.٢٢٧٥٤غضه،)ّبم وأما تع1ق  ٥١



جق'مأساه...ضناس
الهلاك؟أساب لكل تعرصت وقد الدنيا، إل الولود تيسر حثن ا،لوت من الأم محففل من 

..هناك؟ ويعدو ها، يقفز وهو الصغر، الطفل محفغل ومن 
سمحفظالنوما؟..

بعيدة..غريبة.. بلاد إل فرنا سل 

صروس••وحرب 
٠مطثرة٠ يلة لل 

الثياطن؟امن فظنا حمش 

الفسيح..الكون لتا محففل من بل 
٠نجومه. وثلألأ قمره، وينثر شممه، تشرق 
.ينزل. ومهلر يتحزك، وسحاب مب، رياح 

موت!بعل ونحيا ظمأ، بعل تروى وأرصى 
[..٦٤ه صادقن محم إذ هائوا مز " ١٥١تغ ؤ؛ذ4 

لأحببناه!غفو محفظنا ، كيفثقهنا لو 
له!حثعنا ولوأحببناه 

الطريق!أول، هو وهذ.ا 

مماi^اكااممدرشمهوسرمم 
؛نىِساكرلأ4طئ؟!

بان• موشز^. ي؛ن الاختيار نماللث، إنما مثلهم.. الطاعة عل نمل لر ّ ملائكة. لسنا إنا 
الحمحاوبتن والثر-، الخبر بلن الأخيار نملك الحياة.. مناهج من مجنهج_؛ن ؛؛ن ذو\د1وآ.. 
الأسوأ!الاختيار نختار ما كثبرا ثإنا معصوم؛ن، وضر كاملى، ضر إننا وحيث، والباطل.. 

لمعروف••ئزكا معميه.. ذبا.. عمد! عن - -للأسفح إنإ أوعلم، دراية ضر عن شل ليس 
بمنكر..أمرا 

خمبعا..معنا هدا محدث< 

ولاغرابة..



كيفدخشءضطك؟ّأِنحٍث  ٤٢ ss.؛؛
^^ءبسعسسهمسءاممصبمء^سسصسسجمحءءم

هدهتتعارض ما وكثبرا وطموحات.. ورغبات شهوات لنا شر-أ النهابة ل فنحن 

.إدراكنا.من الرغم عل وثخالف ونحننعلم، فنعمي اللههث، ضع مع الداحلية النزعات 
وأخطاءبالخوارح أحطاء إحماءها! تهلح نلا قد ممره.. ممره هده أحطاءنا إن بل 

تصلقد بل نعرفها! لا وأخرى نعرفها أخaلاء . بالأعإل. وأخهتاء بالأقوال أخطاء . ؛القالوب. 
هذ!بافه فنثرك الشاعة من فائحة درحة إل أخطاونا 

ؤيعلموعمدنا، وجهلتا وعيننا، ومزنا وظاهرنا، باطننا ؤيعلم خلقنا، الذي هو ه وافه 
واهية،أعدارنا تكون متى ~كاولاان،— ويعلم والقهر، والاصعلرار ؛الظروف، يعدر متى 

صمحةإننا وئلوبنا.. وأقوالما أعإلنا عن ثيء كل يدرك إذن فهو لها• معنى لا وحججنا 
محانه!أمامه مفتوحة 

معدوم،أعإلنا عل الخطأ الحكم فاحتنإل بنا! عالحاب، يكون أن نتوي الحالة ذه هل 
عإسأل ولا يشاء، كإ كونه ل ، يتمزقفهو م ومن الالنيا؛ ويملكؤ يماإكنا كاJلاك٠ وهوغ؛ق 

له!راد لا عقابا يعني قل" حقه ق فحملونا لدللث، يفعل؛ 

ربنا!به يعاملنا الذي هو هدا فليس ذللث، وْع 

إنإتعاملنا؛فم..الهايعاملنا؛عدلها لا إنه 

مقصرون..فكلنا حميعا، هلكنا بعدله عاملنا ولو 

[٤٠]ظ>: داثت..ه من علءرها تزك تا محنوا ء اف4ُالناش ؤؤإئو)اياو تعال: ىل 
مجحانه!كريم إنه 

كسبنا..لاتزاخدنابا 
يزنا..إنإ 

١.لتا 

يعفوعنا..

ّبعدنا. مهإ يقبلنا 

حميلأ!أمنا لكم أمر يعوق 
إلهية!إرادة العباد عل التوبة إن 





صلاتك؟ض تخشع كيف صش ٤ ٤ صح 

عظيم!قدمحي حديث ل الكريم افه يقوله نيإ تدثر بل 
وأزيد،أمثالها عئز قيه بالخسنة جاء ارمن 
أعمئ،أو مثلها نسئ ٥^^١^ ئالثس4 جاء وثن 
يراعا،منه ئثزيت شرا مش Jمب ومن 
باعا،منه مزت يراعا بض مرب دنن 
،٢١أئ١بيث٠ئىأثيهموقرومذ 

ئمثلهائذفزه|اآأ.لاثثركبيثثاثمتت حط«ثة الأزض بمراب ومذلقني 
وعشنا!ومرني مرة السابق الحدث اقرأ 

١^'بعد؟ف ألر 
عنه؟معرصا زلت أما 

والحلوان؟!والدعاء والقرآن، الصلاة ز الخشؤع ونت حان أما 
لاسا-اا..مموبمإكمالهِبملإويذالحقه 

تهدا كلامه ل فتدبر بعد ف حبم، يردد لو!،٢ 
^،الهدى ءثلوق هدق؛ ثذ إلا ضاو هقب يائي، أثا 

أرويئم،متئدف آعنيث؛ مذ إلا قير وئئم 
دانثمحJيإيممiومحنjاشنة، 

غملم،هذلأأيالي،

ؤيكرنونوانله، ممترصاته وأداء طاعته إليه ماانا0ت ومشيه وإتانه وذراعا شبرا إليه بالتهرب انمب وصف ( ١ ) 
ةنونهُ•*أيه توله؛ ويكون رمته، من وتمده طاعته، عل إثايته عن عبارة والثى وأتانه ءجلْ من -سبحانه تقربه 

ابنالقصود. إل الوصول ق الكم الثي إل احوجه وب ب|ا، وسبقته الرحمة عليه وصبن مرعا، ثرابير أتاه ١^،؛ 
.،و١لروى:س٥١٣/١٣L٧١/٣اUري،

إلاف4نمال،)سا"آآ(والتقرب والدعاء الذكر ضل باب والاستغفار، والدئءواكوبة الذكر )لإ(ماوم:ىاب 
xy\T؟A)_\j^TAy\)_^\j، ٠٠٠^واللففلله،ءنأبي 

وذلك(؛ ١٢ص مقاربة)انفلرت يالماظ ملم صحح 3؛ الحديث أن مم ماجه وابن الترمذي برواية م أن آثرت )٣( 
فوقيقفز فإنه نحفظه حيفا نحد عندما القراء فبعض التدبر، عل فأماعده القارئ؛ عند الرتابة حاجر أكسر حش 

ممراحير فيفوته تراءته، دون العلور 



^ث!ممسِسممسخثص
قلبهملآثى اجمنوا وثابنئم دبغم، و-صكم وآخرؤم، أيدكم أ0 يلذ 

بموصة،خناخ ثلكي j دلك راد ثا همادى، مذ همد 
قلبأشمى عل اجثئنوا ذذجلإ' ذمسكم، وحدكم دآحرؤم، أيدكم دلوأد 

بموصة،جناخ مذممحى دلك مامص همدمذهمادي، 
واحد،صيد ز اجتمعوا ييابمثئم درففم دب،ئم، وحدكم وبوؤز-ا أيدكم أف يلذ 

مذديك مص تا •تؤأل، ما مدكم نائل *كل ئأءط4ئ< نيه، تالعن ما مدكم إننان م قنأي، 

ماجد،جذاد بم دلك 
^٢١٣،

طامحمحأنمحوقؤذبجن«ءى.
بإمعان؟قرأت هل 

الأن؟قلبك كيف 

القادر؟!الخالق من أكثر تؤذي إل نحتاج زك أف 
إليك!بمش العزة رب إل قابع إذا 

سئزئكءلناكانسث'لأكفي،
U ظثزشصتكثلأ1دافي،صآن ذنوثك بمن لذ دم، آ^
لأنتكأسثا بير تشرك لا لمش م حهنايا، الأرض بقزات أئيش لذ إيلث، آدم؛ ابذ با 
ئيفنة|مزاجا 

ياكاب ا-فلة مر.مم U رم مذاالثي،، تحنق ثم وس 'كذ•، ك يقول ش1ا ١^ ^١ ه  ٥١أن أى )١( 
ماثرة.الحديث 
(و١سل،عنتيذدم٢٤٩٠(،مذي)٢٠٧٧مماباJرواكلأوالآداب،بابتحريمم،))^(طم: 
الأرداءوطتّحدثشبب رنال ٢"(،  ١٤٠٥وأحمد)(٠ ٤ ٢  ٥٧ماجه)وابن حس. حديث ونال 

بنانس محن ( ٣٥٤نمادْ،)•اش رخمت والاستغفارومايكزمن التوبة فضل ق باب الدعوات، كتاب ١لتر٠ديت )٣( 
أسدتسليم حسان ونال (، ٢٧٨٨والدارمي)(، ٢١٥١وأحمد)■حن. حدث الرعدي؛ وتال ، ٠٠٠ماك 

(.١٢٧)الصحيحة، السلسلة انظرت الألبال، وصححه حسن. إسناده 















أ[؟ا]\صو.■ ام؛مه ^ ٥ الإنناذثا ؤ:اي 
الصلاة..مغزى إل الظر أعيدوا 

ؤءاثكوء. وسيلة سماطة إنبا 

المشكورأيرصى أن أبهلها قواعد.. وله أصول، له والثكر 

وحياةوالثنة القرآن ق كثيرة أمور لنا وصحت المغزى هدا مقها أن ؛عد  ٧١١١٩
هت..الرسول 

هذاالوقف:ذ؛دضقو( 
فقالتندما0ا ا ئممطز١١حتى الليل من يقوم لكن ه النه نبي أن •محفإ عائثة عن 

ناحر؟وما ذنبك من تقدم ما لك الله غفر وفد افه، رمحول يا هدا نمغ ؤّ ت *محمحأ عامثة 
jاميركع أن أراد فإذا حالنا، صو -تئة ثوكثز شكوزا؟!«. ^١ بكون أن أجي »أقلأ ئال; 

ففرأنءركعُأر
الأن..واصحه الصورة أن أنوي 

بوصوحئئرها إنإ أواصطرار.. تكاليف باما الهلويلمة صلاته يزر لر افه رسول إن 
*بءا*.فقال؛ المقام، يناب الذي بالوصفح نمه ووصف غك، ض الئكر من نؤع أما عل 
بدلا لكن وكدللث، العبودية، إعلان من يد لا فكان سبحانه، ا١الرباا عطاء بجزيل يئعر لأنه 

الطويلة..الصلاة هي النكر ق وسيلته وكانت النعمة.. من؛رشكر® 

آحرين..صحابة مع الوقف ذلك منه وتكرر 
له!فقيل قدما0، انتفخت حتى ه افه رسول صل قال! ه سعبة بن المغيرة فعن 

ا. ١٠١سآكورا؟!علميا أكون #أفلا قال! تأحر؟ وما ذنبك من تقدم ما لك غفر وقد ^١ أتتكلمف 

او-ارى،نتح ملاق: العحجر ابن انظر: لأتاءا. ئزرت—ئ رحئى للخاري: رواية ري تشل، اى ضلر: )١( 
ْ/هْ.مائة)نطر( العرب، ان ملمظور: وابن ، ٤ ٦ ١ ءأ/ الأحوذى، نحفة والماركفورى: ؤ  ٢٨٢• م 

بابواحكامهم، اكاشن صناث، محاب وملم: له، واللففل (، ٤٠٥٧الفتح.)صورة الضير، كاب الخاري: ( ٢> 
(.٢٨٢يالمائة،)• والاجهاد الأء،او، إمحار 

الأء،الاإكثار باب راحكامهم، ادا»ق؛ن صفات، كاب وسالم: (، ٤ ه 0 اكح،)٦ صورة النفير، محاب البخاري: )٣( 
له.و١لالفظ ( ٢٨١المادة،)٩ ي والاجتهاد 





٥؛^^،آتاق جزيل إف ت وقاو رأنه، رقع م الئجود، قأطاو ناجيا، قحز القي سمن ئ؛ 
عاث.نك عاتك نئر ^ عي، طت عين، قز نن ثكؤ: مول افَهق )ن ئثاو: 

فقكتاا(لينجديتؤ 

*انظرواقال! ثم فقتلهم، الخوارج إل ه عل مع حرجنا قال! زيادرآ،، بن طارق وعن 
يالخؤ من جوى تم حلمهم، تبور لأ يالخؤ يةكلئويى قوم سحرج "إيه نال؛ ه الله ض فإن 

كانإن • نود" ثارا'تح بيه اكدِفي محدغ أنوي رجلا تنهم أئ سإئم الري، ثى الثهم تمج 
اراطلبوالإ.قال؛ م فبكيتا، الاسأا. خثر قتلتم فقد هو يكن لآ وإن الناس•؛ شر قتلتم فقد هر 

ساحدارممعنا عئ وخر سجودا ٠فخررJا الحدج، فوحدنا فطلبنا 
اإيإمهل٤/نح جاءه حيمي فهد آبوتكر نجد قال! عون، أي وعن 

*السكر• وسائل ٌن واصاح■ه وسيله السم^^^د ص>ار لقد 

حتىكاملة، صلاة يصل ولا الشكر، عند واحدة سجدة يسجد أن الرسول واختار 
هناكتكون وقد مرايتج، والليلة اليوم ق تتكرر ند السارة فالأخبار السالم؛ن؛ عل الأمر يبمر 
السجدة؛لده الوصوء يشترط لا ، الفقهاءأ من كيثرا عددا إن بل الكاملة؛ الصلاة ل مشمة 

ظرف..أو وقت أي ل لأدائها تيسثرا 
اشرسول جعل فقد ef^؛ ف سكرنا عن ببا يعبر التي هي فقط الشكر سجدة وليست، 

امحممعمانل بصدف مر إذا كان لفظه؛ ما التهايه ول الرتفع، البناء أسإء من والصدفة والفاء، اله«التين =والوال 
جانيه.من نائلك وهوما الحبل؛ مسلف تثثيها هوي عظيم بناء كل وضمتن شتحتن المدق 3الت الثى، 
.١  ٢٧*ا/ الأخار، مض مندالأخيارثرح احادث الأوطارس نتل انقلر: 

تقات.ورجاله أحمد رواه الهيثس• وتال ٨(،  ٤٧يعل)وأبو نمره. حن الأرنا،وطت شعتب ونال (. ١٦٦٤أحمد))١( 
.١ ٢ ٦ م الختارة، الأحاديث انظر: حن. إطدْ الئدمي: الدن ضياء وقال ، Y٥٧٨/الزوائد، محع انظر: 

الهربه طاف أي بن عل مع شهد اكابعن، من الرصش من اوثادة الطبقة من الكرب،، زياد بن طارق، هو: )٢( 
.٥ ٠ ١ / ١ ٠ بغداد تاريخ الملادىا: الخهليس، انفلر: الخاأ.ج. نمة عنه وروى، بالمهروان، 

حديث،هذا ونال: (، ٢٦٠٨والحاكم)لخدم. حن الأرناءوط: شعيب وقال ( ٨٤٨واحمد)(، ٨٠٦٦ائي)الن)٣( 
ووافقهالشكر. مجود ب، صحيح ب، غريوهو الشكر صجدة بن.كر محرجاه ول؛ الشيخ،ن صرط عل صحيح 

.Y٤٨٢/ المف، أبيث_ة: وابن (، ٥٩٦٣اكف،إ"ا/مه"ا)الر'زاق: عبد )٤( 
وشيخحزم، وابن جريرالط،رتما، كابن الحققع،؛ من وكيد ١لالكيةv بعض واختاره لم،، الممن كير تول هدا )٠( 

ج،رينوابن عسما وابن باز ابن العاصرين ومن واقعان، والشوكال، القيم، وابن تيب، ابن الإسلام 
أل٢٨٧/٣٦امملر:ءلةاJحرثالإي،وغرهم. 





^^١صاآثلئ<آ  ٧٥تخشع 'يبق 
طتاصيدا كثنوا تاء يلوا ئلم الغثاء لامنتم أو الثاتط مى يخب أحد جاء آذ تمر 

للهرثمثريد دلكن حرج ثى ئبجم ثريد ما منه دأبب!ئم بدجومغم قانتحوا 
تعال:فيها قال الي الأيه، خاتمة فلاحظ ٦[، س5ئووه قصأ نمئتت محشم 

الصلاةق الدخول سر هو والتيمم بالوصوء العمة إتمام فغرصن ينكرونه، أؤلعلكم 
الشكر.باب هي الى 

أكثرالروية لما توصح الي الأمور بعمى إل فننظر ها، نفالصلاة ل نتدثر دعونا بد 
وأكثر..

تعال:نوله نفرا الفانحة ق نقرأ ما وأول ركعة، كل ق الفاتحة قراءة من لما تئ لا إنه 
ضوالشكر الحمد مؤنق، ق الأن ألما واضح إعلان فهل-ا ٢[! التانزه رب ف ؤالحند 

يديهمن لقف، جثنا قد يمتا ما نقول~ ما ~أول ذللثج نقول أن رننا علمنا ولذبللث٠ جق؛ 
الحهريةالمالوايتؤ ق إننا اللطف! غاية ق الحقيقة وهوق ل، بدا آخر معنى هنالم؟ بل نشكره.. 
يقول!مع نما أول الإمام صويت، مع نالتراويح" ق وكذ.لان، والعشاء، والمغرب "الصبح 

ويكونالاستفتاح، دعاء نقول الإحرام ذكرة بعد أنه نعلم في الناذرأيما زب ف  ١JLاؤالحم
ممكدللث،، سرا وعون الرجيم، الشيْلمان من الاستعاذة نقول وبعده جهر، ت.ون محرا هن.ا 

ااصث؛تاقال؛ ه أنس لحديث، ،؛ سرار عون انبما الفقهاء غالت، رأي ول الجملة، نقول 
الالعا^١راه زب، طه ب.اؤالحنن. سممت،محونى قكائوا وعماف وعمر تكر ق اللمي. حلفن 

oj'^k  ٠^١ل السالم نتدثر'أبما آخرها'«رآأ. ثَلأو أذلنناء'ة الذحبمل الذم اف بمم
الهيجح:الوقف 

ء

فقطعهمالإحرام، تكعيرة كم أن يعد الإمام، حلف صامتين حاثمن يقفرن الصالون 
منلحظات م الوهاب., العزيز الملك حضرة ل الإن أننا لهم وأعلن بآذْ الدنتا عن 

الأسفتاحدعاء الل٠حفلات هد0 ق الإمام يقرأ همنا•* إلا المصلون فيها يسهع لا الصمتؤ 

يلينأبسالم:بحق
نعيمومحمد —٨٨، ٨٨٦/ الكويتية الفقهية واإلوص-رءة ا/ا؛ه~أأه، الأئمة مناهب ونوصح وأدلته السنة 
١٠  ٥٨\إ الإسلامي الفقه ل الحمهور اتل مٌرصوعة ساعي• هان محمل 

النال؛ من حجة باب الصلاة، كتاب وملم؛ ٧(، ١ التكبير،)٠ بعد يقول ما باب الصلاة، صفة كتاب البخاري؛ )٢( 
له.را،ا،ما(راللفظ محهربابلة. 











^^ثظةتئظسسسخئص
دناحتى يقول، ما ينمه ولا ، ٠١صوته؛ذوي يس»ع الرأس، ئايز ئجد، أهل من ه اف رسول 

هلنقال: ؤالثبمت«. ل صأواُت، احمز ه: اف رسول فقال الإسلام، عن هويال فإذا 
عئهل ئال: . )اوصيامافه.؛ رسول ئال ئطؤغ*. أذ إلا ®لا، نال: غرها؟ عئ 

غرها؟عئ هل قال: الزكاة، ه اف رسول له زذو قال: ثوغ،. أن إلا »لأ، قال: غرْ؟ 
قالأمص. ولا ٥^٠١ عل أزيد لا واف! وهويقول: الرجل فالبر نال• ئطؤغء• آذ إلا ٠لا قال: 

الفرائض؛أداء الأءرني>د مإذمحلأ؛.ظرملسشلسهزارسول 
يذحلنصدى »كن قال: فه مالك بن أنس عن أخرى رواية وق بالفلاح، وسر0 بل 

قيامرك مى ء0فثءل العاص بن عمرو بن اف عبد محير آخر موقف، ق ه ولكنه الخنةااُ"ا'؛. 
تامدث:ك التل بموم كان ئلأن مثل محن لا اف؛ عد »;ا له: فيقول افلة! كونه مع الليل 

الإسلام،حديث الأعرابير الملم؛؛ن من الهلاووم_، ق يأإئق الحكيم. فالرسول التل®؛؛؛• 
ومسالإيإن، طريق ل طويلا سوطا قطع الذي ءمحقهل العاص بن عمرو بن اش عبد و؛؛ن 
قوطولا العبادة، ق ترقيا الأعرابي من يطالب، ذللئ، يحد ولحثه والقرآن، والقيام الصلاة عل 

وتقويا.اجتهادا منه رأى إذا الصلاة 

لكيبالخثؤع مط-المن حميعا كنا ؤإن درحايته، الصلاة ل الخشؤع أن يؤكد هذا كل 
سنأن الطرح هذا ق طليه نحرصى الذي الأعظم الدور ويبقى حتما، ستتفاويت، فيه درجاتنا 

ممصت.اصار فاته إن الذي خاثعا، ينمى حتى محقمه أن للمسلم ينبغي الن-ي الأدنى الحد 
النون،التدرج تحقيق من نتم،كن حتى الأعل؛ الا.رجا>نتح عل ذللئ، يعد نطير ثم محاستا، 

ودواما.استمرارية لتا يضمن الذي 

لرالتصنيفات هذ0 أن ت وجل. ولكني الخشؤع؛ لدرجات كثيرة تصنيفات وهناك 

بم-،من نائي لأنه كاولك، كان وإما متكررلامهم، رم مرت الل-وىت الخ٠٧بي• ثال، الجي• بدرابلين نالط ٢ ١ ١ 
 ،J؛_j ;ئ•، ايواء ق المريته ص الدريJخمد؛انظرت الحل؟ ثيءكدري ت لامهم شوط* صوُت، رمعناء: وءا

•٢ ٦ ٦ / ١ اليخاري محح شرح القاري 
هياكي المارات يان باب، الإيإن، ئاب، لم: وم(، ٤٦الإسلام،)من الزكا؛ باب، الإبجان، محاب، الخاري: ر٢( 

احداركانالإّلأم،)اا(.
والدارمي(، ١٢٤٧٩واحمد)٢(، ٤ • رالماثي)١ (، ١ الإسلام،)٢ أركان عن وال الباب، الإمحان، محابه مالم: )٣( 

وا؛ن-مان)ْْا(.(، ٦٠٢)
بابالصيام، محابط لم: وم(، ١١٠١يآنرمه،)كان اللتل،لى ثام ترك من مايكره باب اكهجاد، أبواب الخاري•  ٢٤١

(١٠ ١ ٠ حمااولرمهلر،)٩ به أونوت يه ر الد-هرلذتم صرم عن اض، 





.حِصحمحمِهتحنممح^نئميةهمماسوع 

قمتأحناه قائتصز مقلوب أل رثه ؤوأوقا مثلا! قرأ وإذا واصحة، عامة إحمالية ماء.ان من 
١-• ]١^: ميزه محي م عل الماة ئالظى عثونا الأزض زئغزا ثيصر. ءء المحاء أبواب 

له،استجاب افه وأن الكفار، عل ينصره أن جث اممه دعا ؛ ٥٤١١نوحا أن افلقمود أن أدرك ا،  ١٢
مإء،المن ا،لاء امإر عن نتج الذي الطوفان، طريق عن كاننا نوح لقوم الإهلاك طريفة وأن 

وهكذا.الأرض، من الاء ينابيع وتفجير 
١اممه؛ رسول يا ه؛ بلال فقال الليل، صلاة يمل وهو ليلة ذايت، ه الّم، بكمح، ولقد 

لمدشكورا؟! عيدا أكون اءآمحلأ قال! احر؟ وما ذنبكر من تقدم ما للئ، انفه غفر وقد نكي، 
ؤالأنضادثةاؤاُت، >إنوخلق ^1: ثقكن ث^أ لن ثنن أنة، ٥ عو ن3لن 

أفمحا الويل س_، ولز ا«ااا.  ١٩• ]iJ، الأيابه لأول زالبجارلآ:امت، اشل ؤاختلأف 
محققإ فإنه القرأن قرأ وإن فهو الخئؤع؛ درجايت، أدنى محقى لر فيها يتفاكر ولر قرأها الذي 
عنالأدزاهم، ساللمؤ ٠! مليإزأ بن الرحمن عد وقال والعقل، والفهم وهوالتدبر منه؛ المراد 
وهوءيمروهى قال؛ ثم ^^، ناطرق الويل؟ هذا من وينجيه اكُلؤ، يتعلق ما أدنى 

يعقلهىت"أُ
الأوامرتنفيذ عل نفه محته ولر بعد، للعمل الممل مثة تتحزك لر الدرجة هذه وق 
الدرجةإل الارتقاء يعني فهدا للعمل النفس تتحرك هدما أما فقعل، الراد يفهم لكنه الربانية؛ 

محاق.كإ الطمع درجة وهي الثانية؛ 
هرمدرجاين، فكل التالية؛ الورجان، ق بالتأكيد يرتقي لن الدرجة هده محقق لا والذي 

لكثيريفر- ند وهذا والإدراك، والوعي الفهم درجه وهي، الدرجة، هذه عل مبنية الخشؤع 
قهها يقرأ التي الخشؤع، من العالية الدرجامتتح إل الوصول عل قدرتم عدم المملن من 

لم.مثرط عل صحتح إٌناد0 ت الأرناءومحا شعيب )•آ1(،وةال التوبة، باب الريائق، كتاب ت -محان ابن ( ١) 
(.٦٨)الصحيحة، لسلة سالانظرن الألبان، وصححه 

رجال،من القة الحديثه، الفقيه، !.(، ٠١٧١مرنا- - ٠٦٦حفللة)بن اظه ب. بن ملي،ان بن الرحمن ب- هرت )٢( 
U محبرأعلام؛١لاjهييت ه. اللائكة غسيل وهوحفيدحفللة لم، ويعندالبخاري الحديث  ،،^j /٣٢١٢—

.٨٥ه/ القاث، ت حبان وابن ، ١ ه ٤ U؟/ امال،، مذيب، والزى؛ ، ٥٣٢
؟■اس.الومحتيل، والعجم ، ١٣٦٠; ه رهنا( س الرب،  jUابزمفلور؛ منازمان. القليل ائةةإ)٣( 

الثور،الدر ق نور الذكر كما اكفئر j الدنيا أم ابن وأخرجه ، ١٩آ/•العظيم، القرآن :نير ■ ص ابن ( ٤> 
■٢ • ٠ ا/ الفتحاماوي، واياوي: ، ٤ • ٩ أ/ 





























والعل،اءأا،الصحابة بعض يقوله ما اكال سل عل منها الكريم؛ القرآن ق مهمة 
مصراعيهعل الباب تعال الله فيها فتح التي الزمر، محورة آية هي القرآن ق آية أرجى أن من 

ألي عل أءفوا ض يائي :l م تعال: فقال كان؛ ذنب أي من التافن لكل 
لرهنا وهو [، ٠٣]الزمر؛ الرج؛ميم النفور م إثه ؛ينا نوب بنقر اٌّ 1ل اٌّ رمحي ثن مثطوا 

ثملبل والحديث، القديم ذلك وثمل والكبار، الصغائر ذلك فشمل الإمراف؛ نؤع محدد 
القرآنل آية أرجى فهده سليمة.. بعقيدة اف إل ورجع منه، العبد تاب إذا باض الشرك ذلك 

درجةق وكنا سبحانه، الرحيم اش ق الرجاء عل البشر حمزت آية أكثر أما بمعنى الكريم، 
قونحن الأن أمحا توازما! آيات معها ليس بمفردها نزك وكاما الأية هال.ه إل ننظر ااالهل٠عاا 

معزثومحح الش التالية الأيات إل فننتبه كاملة، الصورة إل ننفلر فإننا 'الوجل* درجة 
محيركلها آيات بع متبوعة الكريم القرآن ق آية أرجى أن فوجثتا إننا للغاية! مهثإ إصافثا 

سعوجدنا إننا الوازن! القرش السياق عن منفصالث والرجاء الغمرة آية قراءة عواقب من 
أرجىبعد تمال فال ه.. اش ص ق متهاون أي كيان رلزل الي القوايع الأيات من آيات 

ناتبتوامحزون. لا P ١^١^، :اتئم أن م من لت زأنلأوا ذبخأ إل ٠ؤثأنتثوا آية: 
ئمول،أو ه شروق لأ وأسم ثنته المداب آذثأيبجم مل مذ ربمم ثذ إلبجم أنزل ما أحنى 
هدياة نوأذ أوئقوو ه ١^١حرين نن محق وإذ اف جشبؤ ؤ، يرن—، ما عل حنرئا ا يص 

ئدتق ه الغستيو| مذ قآقوذ ^٠ ل لوأف المد.اب رى ح؛ى أومول( ه اضى مذ لمحئ< 
ثدثواالدئ رى ١^١^ رزم امحافريذ. مذ زقت ثانكبي<ت، بما ةئ.ئت، آثاق لحاآئك 

أه-*ا■[..]١^: تإنىإإسويذه جهم ألذj منزده ؤجوههلم ض عق 
ألوانلكل مستحقا ه تففرى عمله، ل كشرا ينق لا ارالوجل٠ درجة ق المصل إن 
لأيةالنبي النبان إل يشعر أن دون يقوده وهدا القوارع، الأيات هده ق قرأها الي العقاب 
أنأرى أسي والحي ا 'بالوجل* يشعر ثم ومن العذاب! آيات ق الثسديد والتركيز الرجاء، 

وهومنه النجاة إل وأقرب أمائا، أكثر *الوجل*" درجة "وهي الثالثة الدرجة هده ل الصل 

عودمابن قال ه. سرر بن رعداض صر، ين الد وعد معود، ين اض رعد طالبه، أي بن ص هؤلاء من ( ١ت 
يعرالسرذاي؛ انللر: ءمحفد. العاص صروين بن اه عد نال وهكاوا الأيت. طْ اف محام، ل آية أرجى ،ه: 

صربن الثه عيد ونال • • الأية، هل-ه من أومع آية القرأن ق ما م' طالب، أب ين عل وقال . T١٩١/ العلوم، 
.١٢٦٩; ٥ القرأن، لأحكام الخامع القرطي: انللر: والقرآن. أرجىأية وس.، •محفل: 

















^^ثقممسسسِسئمم
القراءةعن يكم، أن يناشدْ اض. رسول فم عل يده روصع الوْ-تينإ من كثثر إليه يمل 

،oLNlبحدق موقن أنه يعني مما وتمودأأ؛ا عاد عل نزل الذي العذاب نزول من 'وجلا؛ 
افأل ونالأول، الكفرية حالته إل وعاد ا،لؤءت، حشوعه ونسى انتكس، أن لن، ما لكنه 

العاقة.

اثدرحةاJرابعةاااأفشة:

هالسعا-ى أثار وقل جلئ، باغ ايرفة زيادة وسببها الوحل؛ لدرحة تلقائي تطور وهي 
ذك،ل الخشية وتشاركه اش، محارم عن العبد يمغ ٠فالخوف فقال؛ العتى هدا إل ضره نل 

تنشُؤإما تعال• اممه نول نجد الكريم القرآن وؤ، اف'أآ،• بمعرفة مقرون حوفه أن وتزيد 
حقاش يعرفون الال-ين هم لأمم للعل،اء؛ الخثية فينسب [، ٢٨اناطر: المءه ث؛ من اة 

ايرفة.

القالبحالة عن شر الخم عل حارحية آثار خلهور هو الل*رحة هده يميز ما وأهم 
يسممليعلا شاملة حشية ولكنه الئل، إلا به يشعر لا القلب، ب اصطرابا ليس فهو الخاشع، 

علالعلامايتخ هدْ من الخشية؛ شدة عل تدل بارزة علامات، لها فتظيِ نحميها؛ أن المصل 
ؤاّهتعال• قوله ل جاء ٌا وهو إ ان الأتنعر يمم، حتى الخلد ميت، قشعريرة الثال سبيل 

[،٢٣لالز•-ر: رمم؟؛؛ تننوذ ين الغ• جلود منه مشعر مثال متنابما كتابا بثا الخل• أحس ثرل 
رحم.ؤؤثذن0ه الذين حذ ل القشعريرة هذْ جعل ه افه أن هنا ولاحفل 

ماثمعوا ^^١ تعال؛ اف نال كتابه؛ ل ^ اف وصم، كإ العيون من الدمؤع امإر ومنها 
 ،j^ خداكتث١ ١^١ زبما بمولود الخن من عريوا مما ١^•^ من ممن أعينهم درى الرنول إل

العلمأوتوا ١^•^؛, إل ثومتوا لا آد بي آبنو.ا جؤ؛ قلذ• فوله ق جاء وكا [. ٨٣لالأثدْ: الشاهدين^ 
ربماكال إف نبنا نبماف دبمولول . نجد.ا للأدقان نحروذ محم بمل إدا يي بن 

[١٠ • -٩ ١  ٠٧]١^١،: حثوعاه ديزيث-هم للأيمانقثؤو0 محانحردل ثعولأه 

الألباق،وصححه ، ٢٢١ص اليوة، دلاثل والأص-هالت ، ٥ ٠ ٢ / ١ النوية، المرة كبرت ابن ت كاملة القصة رام ( ١ ) 
وابن، ٣٤٩م/ يعل أي ند موق ، ٢ ٩ ٦ / ١ ٤ الصف ثسةت اي وابن ، ١٦١ص الموية، اليرة صحتح انفلرت 

٢^١.ا/ الترةالنوة، إمحاق: 
T٦٢،٣٦١سفيطصةفرمآن،ص



٠ صلاتك؟ض تخشع كيف ص  ٨٦س 

فقغالخطاب بن عمر عن روي ما وهو الخشية! شدة من عليه مغشئا الصل يمط قد بل 
\/[أاأ.٧، .' jjLiWدافره مى تاو4 ه ثواى ربك عياب ُؤإيى قدت اف قول عندمامممع 
الثال؛مسيل عل فقال كثيرا؛ كتابه ق هق ربما مدحها عظيمة درجة هد0 الخشية ودرجة 

<٥١رسول بئرنا ولقد ا. ١٢]؛_،; يره وآجر تغفرة لهم بالثيب ريم نحسوذ البين وإ 
افم،حنية من همخن عين النارت تمئهإ لأ ،•بان فةالت عباس،ويخز— ابن رواه في،ا ~ه 

اف«أآ/سير ءمسو بائن وعى 
لكن""التي درحة من تدرمحنا يرتقي المصل أن ٠االوجلاا درجة ل ذكرنا وقد 

فيهيتوازن الذي السنوي إل والقهر~ اليقاب صفات عل الإلهية الرخمة صفات فيها ينلب 
لذلك؛'فيوجل، ذنوبه؛ ويستحضر والقهر، البطش صفات إل الالتفات ل فيبدأ بيا، ن

فترنحيالجوارح؛ كل عل يوثر حتى الأمر هذا يريد درجة ق وهنا ويضطرب، 
جانبعل الخوف جانب هنا الةد_ا عل غلب لقد القالس،.. وينتفضر العن، وتقيمي الخم، 
نحصلا ٠لالخشيةاا درجة نإن لهذا الدنيا؛  ٤١٠٧٠عن ان الإنولقل أير، الهاغ قمار الرجاء، 

الرفيعة،الدرجة هده إل المرتقي المؤمن فيها يعيش عامة حالة هي إنإ فقتل، الصالة وفت 
لأو دعاء، ق سواء قلق؛ ياف الخلوة أوثان أثناء وكيلك الصلاة، أثناء تكون ما أشد وتكون 

ربنافيها يكافئنا التي العظيمة الحالات إحدى وهى تفكر، ق أو يكر، ل أو قرآن، قراءة 
إلاظل لا ثوم ظله ِفي اش يظلهم رانبمه اض رسول قال القيامة! يوم بظله بالنعم 
ارنحشى®كان رجل فهدا 'آ؛. ءيثاْاار'قمافش حالتا افه يكز ررورجل متهم؛.. وذكر . ٠١١ظله..

القيامة.يوم 'رآمن® فهو الدنيا، ل الله 
الصحابةترغيب عل حريصا كان افه رسول فإن للغاية عظيمة الدرجة هد0 ولكون 

تارخام: عوابن ،  ٤٣• U/ الخليم، القرآن تر وش، ٦ • ٧ T/ الفاروق  xaمحبر: ابن القمة اننلر )١( 
قوآثاركتاب أ>اددث نحرج انثلرت القاف، وصعق ،  ١٦٣ U/ الثور، الدر واليومحلي; ٣، ٠ ٨ / ٤ ٤ دمثق 
المآنصِا؛؛.فللأل 

حديثوثاوت له، واللمفل ( ١  ٦٣٩)اف، سيل ل الحرص قفل ل جاء ما باب الخهاد، فقاتل كتاب اممذي1 )٢( 
ولرحدثصمح١سم محيا (، ٤٣٤٦(،وببمل)١٧٢٥٢^ن.رأخمد>

.٥  ٢٣ه/ ١^١^، محمع انظرت ثقات. يعل أي ورجال يعل•■. أبو رواء افتثمي• وقال محرجا؛- 
سمأر عن ( ٦٢اياحد،)٩ وثقل الصلاة طلر الجد ق جالس س باب وا'بمذ، الخاص كاب البخاري: )٣( 

١(.٣• الميت)١ إحنا، فضل باب ازكاة، محاب وسام: ض، 





























ىفصعضطه<؟َِيٍَ .اثئح.
سصبءءمحءعبسءمحتءبسءسبممحبدحتءمم

مىانبنم  ٢١أواقءاهدا ناوت ثم السإء، إل بمره فشخص اض. رسول مع كنا 
كيف: ٢٢١٠٠الأنصاري الخزرحي ليد بن زياد ممال غيء"• عل منه مدريا لأ حش الناص 
ه:اس، رسول فقال وأباءا. اءنا تقزأنت ل'فواف! القرآن؟! قرأنا وفد منا عنتم 

عنددالإنجل امحاة ثدة المدق، أهل محاء مى لأعدك محت إذ زيادإ يا أنث ءثكلتك 
ألافث: ، ٠٠الصامت بن عبادة فالقيث، جبم؛ نال إ" عنهم؟ تني، محادا واثئارتمؤ، اليهوب 
أبوصدق قال: الدرداء، أبو قال باليي فامحرته الدرداء؟ أبو أحرك يقول ما إل تسمع 

مجدندحل أن يوثاك الخشؤع؛ الماص؛ من يري علم بأول لأحدسك سثت إن الدرداء، 
حاشعار''أ،.رحلا فيبم، ترى فلا حماعة 

الصامتين عيادة الحلل المحاب ويأق ونقصه، العلم باحتلاص يتتبا ه فالرسول 
الهداقال: قد اف رسول أن والمقنع الحشؤع، هو احتلأنا العلوم أول أن لما فيفئر ، ٠٠

الإي،انيةالحالة أن نعلم جيعا ونحن ه! زمانه ص بدأ الخثؤع نقص أن بمعنى أوان..ا. 
الملايةالقرون كاث القرون خر وأن الزمان، بتا تقدم كثإ مطرد بشكل تقل عامة بصورة 
ووقفات!.وقفات إل منا وتحتاج الأن، حدا متدهورة تكون قد المسالة أن يعني، وهذا الأول، 

هذهإل ية يالمكالمعتاد الكتاب أول ق وليس الأن، الة المسهذه أفتح أن آثمرت وقد 
ن،كذلك ير اختلاف إل ّنؤأي كان الخشوع تعريف عل الكبثر الاختلاف لأن المال؛ 

للمصل؛!الخارجي بالفلهر الخثمؤع درحة محلي بعضهم أن خاصة الظاهرة، انتشار تقدير 
عنيكون ما أبعد المصل يكون بينإ باافلاهر، فينخلع بالخشؤع، ثوحي الخارجية هيئته فيجد 

الحقيقي.الخنؤح 

٤.٣ ٠ U/ الأحرذمح،، محة الاركمرمح،: لب. ؤيبمطف اى: بمنى؛ )١( 
هاجر،حتمحر معه نأنام بمكة اث. يسول إل( خرج الخز_رم، الأنصاري سان ثمن ثعلة بن لد بن نياد عر: )٢( 

افه.،رصرل كلهامع والشاس وبدراوأحدارا-كدق،، القبة شهد مهاجرى. أنماري له: ينال فكان 
نيسبن ظهرثمالأشعث كتد.ةاوهوالدي من الردة أعل بقتال أبوبكرْه* وولاه حضرموت، عل ه له واتي
وابنا  ٤٥٣ ،  ٥٣٣\ا الاستيعاب، المرن عبد ابن انظرن طهء، معاوية خلافة أول ق مات ءهغ، بكر أي إل فره 
(.٢٨٦٦) ٥٨٦١٦الإصابة، حجر: وابن ، Y٣٢٥/ أدالغابة، الأشر: 

انيوالنحن. حديث، ونال: له، واللففل ٢(  ٦٥٣العالم)ذهاب ل جاء ما باب العالم، مماب ررأزماJي: )٣( 
(،٤  ٥٧٢حان)وابن إسنادتوي. رهاوا صحح حدّث، الأرناءوط: ثء__، ونال (، ٢٤٠٣٦واحمد)(، ٥٩٠٩)

الألبال،وصححه الدهيي. ووافقه رواته. بجميع الشيخان وتدامحج هاواصحيح وفال: (، ٣٢٧والحاكم)
انظر:صح؛حذناورديمهه)مهآأ(.



َمح١ِ • ١ حمما هلتقْىاكئثوعظاهرة؟ل 
ءاص_،ءمطصسحاّمعح^<ّ^>سحعّحسح^مءء^^خ؛ء^^

إننقول؛ أن تطح نالخص، بدرجاته الخثؤع، 'هرم نظرية امتعرصا أن بعد  ٧١١١٩
أوالظاهر؛ عل وليس الباطن عل أي الخارج؛ عل وليس الداخل عل مثن الهرم درجات كز 
الرابعةالدرجة حتى والخوارج• الخد عل وليس والعقل، القلب عل مبنثة فمل؛ ثنتا إن 
تاكانالخوارج، عل تفلهر ممرة علامات فيها أن ذكرنا الش 'الخشية®، درجة وهكب لهرم؛ اق 

•الخوارح ق تغما وجدنا لما تأثره ولولا الأساس، ق ااقاو_ا ناثر نتيجة العلامات هده كل 
ورئته،القلب، لن بحتي وهو الأساس؛ ل القلبح خشؤع هو نقصده الدي الخشؤع إدا 

انمنمثل الخوارج؛ خمح حشؤع لاحما سيتبعه وهدا وانكساره، وخضوع،،، وسكونه، 
كلهالخد ق يوثر الخشؤع أن لجد حتى فيهمس، از واللمفتمت،، والأذن فتبكى، 

ألا'••• م■' النم، قاله ما نمهم هذا محوء ل ولعلمنا كله، الخم ق كامل نغم إنه . فرنحمح. 
وهيألا سه، الخند مد ؤإدا كلمه، الختد صاغ صلحت، إدا مصغه الخنثد ز ؤإ}؛ 

اكالث،«>اء.

ه؛مزيفخشؤع فهر القلب، ل محير له يكون أن دون الخوارج عل، يفلهر الذي الخشؤع أما 
وهوه، ' اايإن١٢بن حديقة الخليل الصحابي لا وصح ك،ا الفاؤ(، علامات من علامة إنه بل 

أنقال؛ الفاق؟ خشؤع وما له؛ فقيل الفاق! وخثؤع نال؛'إياكم حيثح النافقين؛ أحوال ق خجر 
بألفافلآخرين صحابة عن المعي نفس دروى بخاثعّرمآا• ليس والقلب، خاشعا، الخد ترى 

منمعها؛ لذ فقالت، منكرين، يمشون لثبا'سم، متنلرا رمحفة عائشة استنكرت لدا ، مقاربة 

امحاة،ايتماب لمت ر*أه، يشير بن العان عن (، ٥٢اسرالدينم،)من قفل باب الإيإن، كاب االخاري• )١ 
(.١٥٩٩الشبهات،)وترك الخلال اخذ باب 

وأراداهورأبرء أملم .، اض رسول م وصاحب، الصحابة، كبار من السي، اف4 عبد أبو ابيان بن حدقة عوت )٢( 
بمفرهم،فجاءه نربش إل ينظر الخندق يوم ه اش رمول وبثه شهدأحدا، التركون، نمدهما بدر شهود 
حتىعليها يزل فلم الل-اتن عل ءي عمر واستعمله يده، عل والديتور والري همدان فتح وكان ماوند، وشهد 
أسد«الأنير؛ وابن ، ٢٧٧/ ا الاستيعاب، الجرن ءثاس ابن انغلر؛ . ٠٣٦منة مات يوذا، بأربد،ن عل بيعة بعاد مات 

١(. ٦٤٩) ٤٤آ/ الإصابة، •٩آ،'وا؛نحجر: ؛/ الغابة، 
مدارجت الميم ابن النفاق،... وحئؤغ إبافم بمول،• رنوحيينه، ه الصحابة ركاذبنص ث القيم ابن نال )٣( 

 ،،j^_ /وابنرحب،الحبل: ١٥٢ ؛، jالصلاة،الخشوع.
ندبم،بالخشية؛ ئا4ناولأمئاممل؛، 

ندلكرالغرج دالتيوالرجل واللتان والمر- سمع والرالتلب، ايند ل، يظهر التلب، عل وحشؤع الفاق، 
ُم؛دانامأب؛ال■ الدذذا؛ أي، ُءى ٣(، • " )٧ ، ٢ ■ ٤ ٢؛ الفردوس، لهتدّ الديالمي أحرجه الإي،ان'• حشؤع 

ًوالعلب ابنيحاثنا أذيزك، نال: الغاق،؟ حنؤغ ئاآناالئزدا؛ارنا فثل: نال: الئاؤ،ا حفؤع من 



ضتخشع كيف ِس ١ .

ؤإداأسمع، قال ؤإذا أسميع، منى إدا فهع الخطاب بن عمر لألكن فه-التت نئاك. محالرات هرلأء؟ 
حما*لاا.الناسك م ولكن أشع، أطعم ؤإذا أوجع، صرب 

دونلكية الدين من نحرج قد لقلبه رعاية دون الجوارح بخشؤع هم الدي أن دلالثاs من وأكثر 
يكرأبا ءآل فها الخيري سعد أب فعن البرة؛ ل العجيثة الواقف أحد لنا ينثر وهذا إ يدري أن 

شحثعرجل فإذا وكذا، كذا برادى مررت إف افة؛ رسول يا ه، اممه رسول إل جاء فهد 
علرآ0 قام أيوزكر، إليه فذهب قال: داق1له!؛ا, إل ءادب الني له فقال يصل. الهيثة حن 

قاقتله!®ءادمن، لعمر: . الك، فقال نال- افه.، رسول إل فرمع يقتله، أن كرْ الحال تلك 
رسوليا فقال: فر-ح نال: يقتله، أن فكر0 نال: بكر، أبو رآه اش الحال تلك عل فرآه عمر فذهب 

فلمعئ فذهب فال: ءاءتلث«. !، ٠٥٥١عئ؛ »ثا دأل: أ؛تلئ. أل يكرهن متحنعا مز زأسئ إق اش؛ 
منءولوآصحاب هدا رإل ه: الّى فقال فال■ ،• !^٠١٢لرإل اف؛ رسول يا فقال؛ عئ، فرجع يزم، 

حىيه ينوذدذ لا م الرمقُة، مى الئهم ينرى محا الدين ثى بنريدف محاورئرايهم، لا اكزآف 
إ\إئو>وأئإشزالإمماااْ/^ ثنود١٣

كانبالظاهربينإ يبتمون اض.— لمارسول بى ~ك،ا وكانوا الخوارج، أصل هم فهؤلاء 
ارمتخشعا،ا.'محفل: وعمر بكر أب كلام بنص بل حاننا، ظاهرهم كان لقد خاويا.. باطنهم 

الإبإنفب وايهقي: ، ١ ١ >_U الزهد محل: بن رامحي (، ١٣٠٧ اكف،)١ شية: ش ابن بثشع. ل ث= 
كحوذ و وُال ظت،لإومانتلأككزاله.سائو: : Jliحزم بن عنرر ش بن وءسأبيأبمح (. ٦٩٦٦)

اندزآونقايى*حشؤغ قال،: النقاق؟ خشؤغ وما اممه، رمول يا النفاق،. حثؤع مى باض ،لJتودوا م' 
يكرأي حدين، من الشعب ق الهني احرحه الراض; وبال (. ٦٠ ٦٨الإيان)شعب ال—همل: المالب.،. 
.١٣٣ T/ اللّين علوم إحياء انظر؛ مس■ وابن أحمد صعق الأيادي همتي بن الحارث رب الصديق 

الكبرىالطمات معد؛ عندابن اف همد ينت، الشفاء عن دكنت والرواية ، ٥ ٢ ١ / ١ السالكين، صدارج القيم؛ ابن )١( 
اكر؛عوابن ، ٢١٢وممرك؛/الرمل تاييح راممدي؛ ٣، ٤ ٢ ا/ ٠ الأشراف اب أنوايلاذري؛ ٢، ٩ • ٣; 

همترأنصعيئا، فتكون الواتدي عل الأثر مدار عيس؛ أل، محن بن السلام عيد وتال، ، ٢٨٨ ٤ft دمشق تارخ 
هالإدارية ته وسياّالحطاب بن عمر شخصية ل الواردة الرويايث، ق نقدية دراسة انظر؛ صحيح. معناْ 

.Tda/\

السكن.هاء آحرء ول للمجهول، مني يا والفعل يرى، رأى محن ضء؛ ل! ٢( )
يته بملي، وم أخرتم، جهة م، المد من، نفد إذا السهم خريج ت محرجون اتم،؛ الرث" مى الئيم بمري، 'محا )٣( 

الدين•محن الخريج رئة - صل دلالة ومدا ، ١ ٠ ٩ U/ التهاج النووتم،؛ الرم،• الخيد عي والثمة منه، 
.٧٠٧آ/الوسيط والعجم ٣، ١ ٥ ١/ ■ مائة)نوق( لسانالعرب، متظور: ابن منه. الوئر محوصع الهم؛ نوق )٤( 
انظر؛الأuل، وحث ، ٦٣٣٠/ الزوال، محع انظر: تقا.ت،. ورحاله أحمد رواء وقاوالئس: ١(، ١  ١٣٣أحمد))٠( 

اسةانمحمحة،)ههإآ(.



٣•\وسهلتقصالخشوعظاضئ؟ل 

لكناض رسول لكن • نظرتهإ' لفت ما وهذا الخشؤع، شدة عل للدلالة مبالغة صيغة وهي 
حراب!داخلهم لكن خاشعون، الخارج من أبم فاخثر الوحي، ءرض عن باطنهم يعرف 

قلتاك يم ولر ندإح أو بوعي يقرأ لر لهو الساء، إل ثيء منه يصعد لا يقرءونه الذي والهمآن 
تماما!الدين من الخروج إل ما يوما سفودهم الداخل الخراب وهذا عقلا، ولا 

اضرمول صور وقد جدا، حسن بل حسن! صلامم وظاهر العقائدي الدمار هذا كل 
أنلدرحة حدا، عالية — الظاهر —ق أما عل الصلاة ل محنوعهم درحة آخر حديث ل . 

وراجعواأنمهم! الصحابة من أعل بل خشوعا؛ الناس أعل هؤلاء أن يعتقدون الصحابة 
أنهفقء الخيري سعيد \لي فعن ج^؛ الرسول سمرة ل رأيناْ الذي الغربمبا اطلوقف هذا ٌحى 
بنيمن رجل وهو ا-قويمرة، دو أئاْ ذن؛ا يقيم وهو ه اف رسول عند نحن بيكا مال؛ 
؛وحجزت١١يت قد آغدل،، لمُ إدا بمدو ومي 'رؤيتك ٠قالت اغدل،. اف رسول يا فةالت تميم، 

له؛ Jp'ردعئ؛ نقال: عقه. فاضرب فيه ل اندف اف، رسول يا عمر: فقال أعدوا. لم'آض إ0 
لانحاورالئنآل بمرءوو صيامهم، ْغ وصثامه صلامم، تغ صلائه نحقز أصحابار٢، 

الوقفهذا ل م فالرسول الثمق...«أ"آأ. من الثهم ةنتوأ ي الدين مى يمرمؤذ ترايهم، 
ويصومون،يصلون رحال أمام مشدوها الصحابي فيه ميقف عجيب، مستقبل بموقف يتنبأ 

ذلل؛،ومع هؤلأءا بصلاة بالقارنة شق تساوى لا شخصثا هو صلاته أن الصحاب همثرى 
فقهاالخثؤع مسألة يفقهوا لآ لأنيم تماما؛ الدين من سيخرجون أمم ه الرسول نجرنا 

أهيئته هي هذه لكنت، من ولا لظاهرهم، واهتموا باطنهم، فاهملوا سلي،، 

الضميمض فهكا، وبخصأ يحجرن* ي"حيث التاء بمتح روي دحجرث*• ح4ن ند رآعدو، إدا "وتىبميل ٢ ١ ر 
أشهروالقح لايعدل. بنن ومقتدتا تابعا لكونك اعدل لا كنن إذا التاع أيما أنت خن القح■ وتقدير ظاهر، 

.١ ٥ ٩ U/ النهاج، ١لوويت أعلم• واف 
وزادلأء. *سال! الأوزاعى• رواية ول ذره، لأي،( كذا ٥^٠. *ئمال شيب.' رواية ي - دعه* الدال،ت توله- )٢( 

الأمرترك ان ظاهره هذا أصحايااا, له ارهإن ةولهت آئئل يالذي أئا ما 'رثمالت روايته' ل اه عبد ئن أفلح 
بإألبي. مواجهة من أظهرْ ما مع قتله ترك يقتفي~ لا وهذا الذكورة، بالصمت أصحابا له أن بسبب قتله 

إظهارمع المادة ق بالمالغة وصمهم لأنه البخاري؛ نهمه كإ التألق لمصالحة يكون أن فيحتمل واجهه، 
الباري،فع انمسقلأي؛ حجر ابن الإسلام. ق غيرهم يحول عن تنفيرا ذللثج لكان قتلهم ل أذن فلو الإسلام؛ 

له،ه.د:ىابىاوكاة،شذكءلأسافةفالأسلأم،رة؛أم(.اس ات )م(الخالى:كتاتاداف، 

؛(.الخرارجوشماتمم،)أأ،



\لأزبوبح\\\لأ\

وليسا،لهالك، إل يقود ند والعقل— القلب حنؤع —وهو الحقيقي الحشؤع وإهمال 
إليقود ند إنإ هف؛ باق الصريح والكفر الدين من الكامل الخروج إل يقود أن بالضرورة 

نتغرماالتي الصور بعض لنا فتظهر والحرام؛ بالحلال الاكتراث وعدم الدين، نونثر عدم 
أبعدوأفعالم معاملامم ل لكنهم فيها؛ اريتخثعونا بل الصلاة؛ عل تحافظون لأناس حدا 

وأصوله.وقواعدْ الإسلام روح عن يكونون ما 
حشرعهاذب التي الصلاة لأن متانية؛ وقفات إل منا بمتاج الصور هده مثل وحول إن 
الالصورة •؛ذم الصلاة وهدم أحلاقه، أو ان الإنملوكيان ق إبجابثا توثر لا صلاة الحقيههم، 

عودمبن اف عبد قول ذلك ويؤيد تفنه! إت؛ا قالت،؛ إن أباغ لا بل تنفحه؛ ولا الإنسان ئفيد 
رفعوقد بمو.ا*أا،! إلا اف من يردد ر المتم عن ينهه بالمروف صلاثه دأرْ لمً ررس فمحءت 

للذياف س اليد سبب ولعل صعيف،أآأ، ند يولكن ه الله رمول إل القول هذا بعضهم 
وحشوعهصلاته إل ينثلرون فالناس لالناسا فتنة يصيح أنه المنكر عن ملأته ينتهي لا 

الناستيقول فهنا متتاقضة، سلوكياته فتأق عنه، ويعبد الإسلام، يمثل فيعتبرونه الظاهري 
فتنةميح وبدلك الدين، عن الزيف، الخانع هذا سلوكيات فتمدهم الإسلام! هودين هذا 

لا٤تنالنا^^^"١ الؤمت؛ن• لسان عل قال عندما قرآنه ق ه افه وصفه ما وهر المسلمن، إغيرِ 
..هكروا. للمذيى قننه لاثمتلنا ؤربنا قالت آخر موضع ول [، ٨٥]يرني: الظايزه للمموم فتنه 

نفعه!س يكشر أين المزيف الحشؤع هذا ضرر يكون و7ادا ْا، ]المتحة: 
وليت،أعإل، فقاتل خري ليست، الخشؤع ألة مأف للقارئ لنثبت، التحليل هذا ذكرنا 

يسدنأحد أهمله لو ٠ للغاية. حيوي أمر ولكنها والملمة، الملم حياة ق هامثؤية مالة 
١^؛،؛من هم الما؛نرج بالكلية، الدين من فقد؛نرج إهماله ل ولواستمر ملوكياته، 

حاثنا!الك،»قلإا،ا فاللهمإنا 

بن(،وأخمد ١٢٦(،ربيbود:همهد)٢٩٩٤:بالإبمان))ا(اساق: 
الزواندجمع انفلرت الصحح. رجال ورجاله الكبير، ى الطبراق رواء الهتثمي• ونال (، ٨٧٣)الرمحل ت حنبل 

انظر:الزينهمافي:اهمءنحملالأثارصهي؛.:؛/ااْبا،رئلمينالمراثي:إسس. 
٣• ٥ ا/ التهاب، ند مرالتفاص: ٢(،  ٩٩٢الإبان)شب رايهقي: (، ١١• ٤٧امر)المجم الميدان: )٢( 

)A■؛،(.





^^،٢ض تخشع كيف ص  ١٠
^محسسمحبدص—سه^دسء^سممحسسه^سممحس،سحبممحم

امارولو الصلاة، سما لكن خمسة، أرلكن عل بي العملاق" الصرح —هدا الإسلام إن 
يلالأرلكن؛ هده من ركن أي الصلاة ت، ولي،]،،! ^١٥الصرح امار الأرلكن هذه من ركن 
حدين،ز الرسول قاله ما ذلك ويؤيد ماثرة، انفه إلا إله لا أن نهاية يعد الأهمية ق تاق 
الأمرءرأس تال! هؤ اض رسول أن ءمحُ جبل ين معاذ روى فقد الصلاة؛ قيمة موصحا أحر 

يقومواحدا عمودا بمار أن ه الحكيم الرسول أراد فعندما الصلأل..اارآ/ وعموده الإسلام 
التشريعق لأهميتها جليا واضحا انطباعا يععلينا وهدا الصلاة، احتار الإسلام عليه 

•الإسلامي 

الأرلكنل تتوافر لا الض الأمور ببعض ميزها ه انفه فإن الأهمية برذْ ولكرما 
ينبغى..كإ إقاسما عل نحرص وبالتال قيمتها، تلقائيا فندرلئ. الأحرى، 

الأركانيينإ مزامحت،؛ خمس — —كفريفة يوم كل ق تردى أما —مثلا— الأمور هده من 
وهوفقط؛ واحدا ا شهن سنة كل ز يودى الفرض فانميام موسمي.. بشكل يودى الأحرى 

قواحلآة مزة الحج يودى يينإ كلها؛ نة الق واحدة منة تؤدى لكأإلث، والرلكة رمضان، سهر 
قواحدة مرة المريقة مسيل عل لم اليهولها الiJهه إلا إله لألا شهادة! حتى ١ ١ لكه العمر 

الذيالوحيد الركن هي الصلاة فإذ موسمية لكها الأحرى الأرلكن طيعة كون فع انممرأ 
مورعة؛؛نوهي لكملة، مراين، خمس يل اليوم، 3، واحدة مرة ولبن، يوميا، أداته من بد لا 

الأهمية.شديدة العبادة هده دوما متدكزا الملم ليقلن والليل؛ النهار 
—اللهمتركها ل مسلمة أو للم عذر لا أنه ل الأرلكن بقية عن الصلاة نحلف، ولك.لاوث، 

الأن شهادة بامتثناء الأحرى، الأرلكن أداء لعدم أءذ.ار توجد بينإ وماسها— المرأة يص حق 
ولوكانيبرأ، أن إل الصيام فيوجل —مثلا— المريض منه يعفى رمضان فصيام الله؛ إلا إله 

يوجلكذللن، والسافر المفروضة، الفدية وييسر الصياملكية، من ينفى أن يمكن محزمنا مرصه 
رمخان؛صيام ممالة ق كذللئ، يعدرون وآخرون سفره، من عودته حين إل الصيام فريضة 

إذاإلا الملم يودبما لا والزلكة الناقة.. الهام وأصحاب، الكبثر، والشيح والرضع، لكلحامل، 

انيوالتصحح. حن حدث رتال؛ (، ٢٦١٦الصلاة)حرمة ز جاء ما ماب الإيإن. كتاب ل،زمذىت اا 
وهذاونراهدْ بطرف صحح الأرناءوط: شمب رنال، ٢(، ٢ • ٦ )٩ واحمد (، ٣٩٧٣ش-بم)وابن (، ١ ١  ٣٩)٤ 

٤٣م الرمن-ي سنن صحتح انظر• الألمان، وصححه (، ١٧٠ ٢٣)الكبير، العجم والط،رانيت مثي،. إسناد 
(٢٦١٦•)







ممح١َ ' ٩ ثؤثا ضعبأنسنجإشاصاء؟ل ٢^^١٦ 
^صّح»ّجسصءممحءمحع-ِحسحمحءع^محمعءت

هذا!أحمل ما 

وزير؟!أو ملك مع دونا ذلك نفعل أن نستطع هال 
وأمهاتنا؟آباتنا مع دونا نفعله أن ستطيع هل ؛ال 

ظروفإل فلنوجاله للطلب؛ الأن مناب غر الوقت فيها: نقول لحظات هاك ألبت 
أقرب؟تكون الاجابة لعل أخرى، 

تأجيل!هناك وليس ظروف! هناك غهليت، اض مع لكن 
أنت!تحدده الذي الونت، ز والأرصن الموات لث، مالعل للدخول هائله فرصة إما 

عنده!فتكون الصلاة ق وتدخل نتوصأ أن فيكفى 

كبقيةتفرض ولر العلا، الوات ق الحمى الصلوات فرصت، بب، اللهذا ولعل 
الكريموالرب، المحتاج العبد بى مباشرة علاقة أما إل للاثارة الأرض؛ ق ادات العب

سحا^.

*٠ السإء إل العظم النبوي الموج رحلة ي فرصتا إنها 

المإء!!نفس إل المؤمن معراج ذاته الوقتج ل وهى 

ماأكرملئ،!

فماذايركها! بل صلاته، إقامة ق ممل نم وأكثر، مبق ما كل يعرف مالتا رأيت، إذا 
حاله؟ل نقول 

لخطثر!موقفه إن واض 

الصلاة—تأمر ل التهاون خهلورة من المسلمان محير —وهو يقول الرسول هو ها 
ذ\ظب)'لأالخلأة«اا؛!محالثخلث:أناتيك 

المحوف!الخطر النص لفهم الفقهاء واجتهد 

هخل.اه ب بن جابر ص (، ٨٢) الصلاة، ترك من عل الكفر ب إطلاق يان باب كابح؛^j، سلم; ( ١ر 









عنتثصسسسحئنس
بمدةضام محي »أفيز اض رسول فقال اض.، لرمول ذك يكز أو ه، اف لرسول ذك 

نحمىكتف فانظر ؛. ٢١الثنةااصلاة ركعة وكد! 'كدا أو ركعةُاا آلاف ستة وصل رمصاو، 
حزئيةكل أهمية عل للدلالة الصلوات، يعدد وليس الركعات يعدد الصلاة اف رسول 

الصلاة!حزئيات من 

جوارحنا..وهدوء قلوبنا، وسكون نقوصنا، راحة عن البحث، ؤمنهات 

فهداالصلاة— أجئها ~ومن مقدماما وتعفليم الإسلامية، الأمة حد ق الانتظام وهتها: 
موىمى ئإي اف ثعايز بمفلم ومي دللن، ؤ تعال؛ نال • هف. اف لشريعة وتمجيد للدين، توبر 

[.٣٢اكلومح،4لالخج: 
لنا؛يغفرها غثره لنا وليس عنها، والعفو عفراما وموال بذنوبنا، الله إل الفرار ومنها؛ 

كاناف. رسول أن ه هريرة أبو وروى ■ْء، لالناري،تت اف..ه إل ُؤدمروا تعال؛ قال 
إداتينهى ما ثكمرات رمصان إل ورمصان الحنعة، إل والحنعه الخمش، Vالصلوات يقول؛ 

تثتييأن دون الدنوب، كل  ٠١لاتغل الصلاة أن يدكر آخر ين، حل. ول • اليير"أ اجثب 
ثبناأن لو ءأرأيتم فهد—؛ هريرة أبو رواء ~في،ا ه اف رسول فنهول، كبثرة؛ أو صغثرة منها 

دؤيثمن محي لا قالوا؛ دييث؟" ثس كي ديك مول ما حمنا بذم ثل بي بنلهل، أ"ءبؤم ياب 
.٢٤١يحواش.؛االخطايا((الخمس الصالوايتح مقل لأيدللث، قال! ثسا. 

ومعادنا..ومعاشنا وآحرتنا، وأولانا ودنيانا، ديننا لإصلاح الكشرة طلباتنا تقديم ومنها؛ 
■قو\وث4هعندثأ إلا ثيء مى ُؤوإدا تحال؛ قال تنفد.. لا وخزائنه سبحانه، ييل.ْ قيء فكل 

الدنيامظع من ثريده ما كل أن ي*نيا فهذا الأية؛ ل القمر أسلوب ولاحفل [، ٢١]الحجر؛ 

فمبحb المريقة صلاة ق ركعة ١ ٧ ابرم ق نمل وبن يوهما،  ٣٥٤الهجرية السنة أيام عدد ركعة• آلاف يغ ( ١ ) 
بم!ضلمضيمافصنيأ

رحالرجاله أسدت سليم حسين وتال (، ٦٤٨)يعل وأبو حن- إساد0 ١لأرناءوطت ثعيب وقال (، ٠٨٣٨ ر أحد )٢( 
انظر!الألباق، وصححه ، ٩٣٣ / ١ ٠ الزوائد، ممع انظرت حن. وإستاده أخمد رواه افتثش- وتال الصحيح. 
اكحيحة)\هد1(.الللة 

والترمذي(، ٢٣٣)رمضان... إل ورمقان الخمعة إل والخممة الخمس الصلوات باب الطهارة، تماب ملم! )٣( 
(.٢٠٥٤٨)ناممرى، (،وامحت٩١٨٦١J(،وأحمد)٢١٤)

ومواضعالساجد كناب ومسالم! (، ٥٠٥)كم.ارة، الخمس الصلوات باب الصلاة، مواقيت كاب البحاري! ( ٤ ) 
٦(.)٧٦ الدرجات، به وترفر الخطايا به تمحى الصلاة إل الثي باب الصلاة، 



.١٦صلاثك؟ في تخشع كيف ِسصص ِم 
هك!الله حزانن j( موجود والأجرة 

•••••• ومنها؛•

ومنها؛•■•••••

الصلاة!هي فهال.ه والحصر، الاستقصاء ستطيع لا 

إلوانظر حياته، من الأخرة اللحظات، حتى الأمة -٦١ يوصى افه. رسول، ظل ولهذا 
حىه افه رسول وصية عائة كائن، يقول؛ وهو فها ماللث، بن أنس من المور الوصف هن-ا 

أي؛اكتملمإ،اأا،.مال،كت، وما -^، ٥١١١٠بنفسه;وهويعزغز الوداْ حصزئة 
٠الده. رسول يا حييي 

حنؤع؟!بلا صلاتيم الملمون هذا كل ابمد 
الصلاةز الخشؤع مسالة يناقشون العلمإ؛ حعك الصلاة ق الكبمرى الأهداف هذ0 كل 

صللو حتى ثصغ الصلاة أن أم به؟ إلا الصلاة تتم لا واجب هو وهل الفقهية، الناحية من 
حشؤع؟بلا السلم 

والغالبالحضور، من أتل الصلاة ق الذهن غفلة كاس ®إن •وفرت تيمية اين قال 
السهوبأن تواترت قد النصوص^ فإن ناقصا؛ الثواب يكون ولكن الإعادة، نحب لر الحضور، 

ففيهالحضور، عل الغفلة غلبت إن وأما السهو، بسجيل بعفه محر وإنا الصلاة، يبطل لا 
صالةشبيه فهو محمل، لآ الصلاة مقصود لأن الصلاة؛ تصغ لا ت أحدهما قولان! لليبء 

الغزالحامل وأبير حنبل(، بن أحمد أصحاب )من حامد بن الله عبد أب قول وهدا الرائي، 
ثواب،ولا فيها، له أجر لا كان وإن الإعادة، عليه نحب فلا الذمة، ن؛رأ والثال! وغمدهما. 

والتنلالرور قول لإبمغ أاس ه؛ الرسول قال فقد الزور؛ يقول الذي صوم يمنزلة وذلل؛، 
وغار0أحمد، الإمام عن المأثور هو وهذا ا. ومرابهأا١ طعامه ييغ أل حاجة فه يليس والحهل به 

(،١٢١٩0(،واس٧٠٩٤(،واuر)٢٦٩٧ه5)را(اينما-بم4:كواب 
سليمحسان ونال (، ٢٩٩٠يعل)وأبو المحتح• رحال مات رحاله صحيح حديث الأرناءوط؛ شيب وقال 
ماجهابن منن صحتح انظر؛ الألال، وصححه (، ١٩٦٤٢الكبير،)العجم والعلرال؛ صحح• إصناده أصد؛ 

٢٢٠)٣٦٣/٢ ٠.)
عنتيله ايه(واسظ [،)• ٣٠بىلالحح: 

صش)هأآم(،وس)همهو(،واينحان)،ه؛م(.



محتقثيشسسسخثنس
الأجرأن عل يثن ونإ والأثار النصوص فإن أرجح؛ الأحثر القول وهدا الأئمة.. من 

الإعادة®وجوب عل تدل لا ولكنها الدهن، بحفور مشروط والثواب 

القاشهدا إدراك فإن عنه الفلر وبصرف بنا، اف رحمة من الأخلاق محوا أن وأرى 
فيرم.للخضع نقاور محعلنا الياء بين الفقهي 

أنالضروري من بل ئ؛ الصلاة أهمية عند يقف ألا ينبغي امامنا فان هنا ومن 
ونتعبونكد عى نلن فإننا الصلاة، ل االخئسوع• أهمية عن الخدين، إل ذللث، نتجاوز 

وأهميه.قيمته أدركنا إذا إلا ثيء عل للحصول 
الدءوب،اغفران ل مثاشزا سبا يكون أنه الصلاة ل الخشؤع ثمرات كرى من ولعل 

وأجنامغفرة لم تعال اف أعد الذين القوم صفات حمعت، التي الحامعة الكريمة الأية ففي 
دالرثهثوالنيات المنلم؛ر( ُؤإ0 تعال• تال بينهم؛ بارزة الخشؤع صفة نجد ءغلي،ا 

والخاشعمنوالصاعزاتر والصائرين والصاديايت، والصادقئ والث١نثادتs والماتيرا واأؤمناتا 
والخافظاُت،موجه؛إ والخافظل والصاتهايث، والصائميرن والنصيمايث، والنصي والخاشعات، 
ولعلناْمأإإ، ]الأحزاب: عظقاه وأجنا مغفرة لهم اض أعث■ ؤالد'ا'كرات محيا افت دالئا؛رين 

نقمنصلاة أي قالين، ٠االخاشعان®، حدد إنإ )االمل؛ناا، يدكر لر محسبحانه أنه هنا نادحظ 
الخانعة.الصلاة القمري إنإ المغفرة، لصاحبها 

علاقةعل كشرة مواقف، ق ينبه ه اض رسول نجد لاخ؛شع القصوى الأهمية ولهده 
أفهدقال! أنه ه الصامت، بن عبادة رواء ما ~مثلأ~ الواقف، هده فمن بالغفرة.. الخشؤع 

وصوءهى،أحنى مى ئعال؛ اف ايرصهى صئوات، حمى ٠١يقول! ه اف رسول سمعت، أق 
بمعزلإ دنى له، تنفر أذ عهد  ٠٠٥١ض له ^ وحشوعهن، رؤوعهن وأم لوفهى، واصلأس 

لصالعجيبة الصياغة إل فاظر ء1.ته،رآ؛! ثاء له عقن ثاء إذ عهد، افه عل له قيى 
صلاته،أتقن لذ يغفر أن ادلاث،~ بماج ~ولأ عهدا ه نفعل ه اف• جعل حنؤ الحدين،، 

.٤ • ص\■ وأحكامها، الملأة نقه ق.. الث مرّرئ تب: ابن وامملر: ٠ ٢ ٢ ٦ أ/ الكرى. الفاوى تمة: ابن ( ١ر 
نم،، ٢JUj(،  ٢٧٥راص)٦ (، ٤٢٠الهالوات،)ونت، عل الحافظة j باب الملأئ، محاب أبوداود: )٢( 

الكبرى،السن واليهني: الصنابحي. ائته عبيد غير الشيخين رجال نقامحت، رحاله صحيح ناده إّالأرناءوهل: 
،Tin؛/الأحكام، حلأئ انظر: المروى. وصححه (. ٤٦٥٨ادُجمالأوّطّ.)والقران: (، ٦٢٩٢)

٠.٣ ٢ داود، أي صحح انغلر: الألبان، وصححه 







.1'سصشعضطمحآ /محقِ  ١١٨^٠^
صلأتمق \ض0 أنا اف'ذهاإلاديلأ<اراا. أنما، ي يا؛ اكبمان، تلا)'ب 

امتحانوهو الصعب، الامتحان ل ينجحون بل لسة؛ الالتجارب هْ يمرون لا ُإّام 
امتحانوهو ج^، اف رسول لنا شرعها التي وبالعلريقة أوئاما، ل الصلوات عل الحافظة 

علإلا ليرة ؤإثبما والصلاة ٠ؤواسثعيتوا تعال! نال ءير•! انه هك اف، وصفه 
ويتثنىالناس، عموم عل وثاق كببر أمر بالصلاة ذالأمتعانه ا، ٤ ٥ الخاثع؛رنه 

امتعانتهمفتكثر محببا، ميثرا عليهم، سهلا الأمر تبدون فهم المشمة؛ هذه من ال١لخاثعونا١ 
بالصلاة.لذلك 

طريقتعرصى الش الدنيوية أزماته من الخروج عل الملم يساعد فالخشؤع دللث، وفوق 
^^٠الأرض! ق الإنسان حال وهويصف قه اف نال وقد الأزمات! هذ0 أكثر وما حياته، 
وحلالكنب، لفالن، بالدعاع أيدبمم الناس يرغ ما وممرا ، ٢٤-؛ ١٧١]كبده ِل الإساو حلفنا 

محتلم،افأمرهم الخانعون أما الإجابة! فلاتتحمق الأزمات، 
محابة؟!دعوة تريد هال 

طنا؟!ولدا ثريد هال 

صالحة؟!زوجة ريي هد 

الغم!هذه عف الخمول ل الإلهي النهج إل انظر 
زيارعول "كائوا زم روجه له وأصلحنا عش له ووهبنا له ؤهانتجنا تعال! قال 
•٩[!تالأن_ا،: حاشلأه قا زكانوا ننما نعتا ثتدعوننا الحرات 
الكممن بغ قد فهو ، ١٦٠لممتثر ؤ0ؤ؛ زكريا الكريم النبير هذا قصة هث افه لنا ذكر لقد 

Uوكن والولادة، الحمل باسحالة تقفي \ب الأحوال وكل عاقنا، امرأته وكانت، عيا، 
بالأنياء،خاصة معجزة هذه نعم المالح.. الولد ورزقهم العاقر، المرأة هثأ هذ افه أن رأيناه 
اممهققاستجاب أجلها من التي المرنات الأية ق ذكر إنإ العجزة، بذكر يكتف لر جك افه لكن 

إلا>وجٌنالإنسان احتاج فكلما القيامة، يوم إل الخم مخ؛ توص لا لكي امحلأ، لزكريا 

والتناش(، ١٦٠)والترمذي (، ٦٢٢)بالعصر.، التبكير امثحباب باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب ت ملم ( ١ ] 
x٣٦٩٦<،رأميعل)١٢ن١٨(،وأحمدر١٤٩رم^



ع1تةممسمسسفسنص
الواضح..الرباj( المنهج لخآإل مشكلة، حل إل أو أزمة، 

الآ-محرة؛نعم وبعدها الدنيا، نعم لتحقيق منهج إنه 
الخيرات.ل ارعة ملا0 

وحنت4،وراسنسمعمحونار0.ء ه

بالخشوعأحتم م ث0 

هذاكان تعقيدا! إلا ١^١^ ق يزيدها فلمن الملريق هذا بغير أزماته حل أراد ومن 
إلحينها يميع كان نقد خانقة؛ أو بازمة مز إذا ه اممه لرسول العمل النهج هو الخثخمع 
اليإنبن حديقة عناه ما وهدا أموره، -٦١ ربنا له وييسر المرج، فتجد فتها، فيطمس الصلاة، 

صلا'أااأم ^إداحرنت *آقاذالس نال؛ نن حه 
حلاله،من جلالا علميهم سحانه الله فألقى هف، لله نلمومم قزغوا قوم الخانعين إن 

معهميتعامل ولا بخشوعهم، وأحس إلا أحد يراهم فلا نوره، من ونورا منه، من ومبة 
النقية،نلو:ا-م عن يكثف ما وجوههم عل الناس يرى بل إليهم، واء؛لمال لهم، ري( إلا إنسان 

محسوسوأم مشاهدة، حقيقة هو بل حيالأ؛ أو ومحا ليس هذا إن الزكية.. وأرواحهم 
لرجلرويته عن محكي وهو التابعمن، كار س وهو ه، عياداى بن فنس إل وانظر أ ملموس 
خانع!

الخشؤع،أثر وجهه عل رجل فيحل المدينة مسجد ل جاينا كنت عبادت بن فيس يقول 
حثنإثك ئملثات وثبنته محرج، ثم نجوزبه،ا فمل(ركعتتن ايق• أهل من رجل، هذا فقالوا؛ 
الما يقول أن لأحد ينثغي ما وافه! ت قال الخنة. أهل س رحل هذا قالوا؛ المجل دخلت، 

ثبوالمهني: (، ٢٣٣ ٤٧واحمد)(، ١٣١٩اليل،)من ه البي نام وت باب الصلاة، مماب أبوداود: ( ١> 
،١  ٧٢ّآ/ الباري، فح ائظرت حس. يإ-سناد داود ابر أخرجه ١لسهلأنىت حجر ابن وتال ٣(،  ١٨١)

.٦ ٥ 0م داود، أي صحح انغلرت الألبال، وحسنه 
تليلثقة كان َعال: ابن قال التابمن، كار من اوصر.ي، الغبي، القسى.، اف، أبوعيد عباد، ين نص هوت )٢( 

لقاغ ابن وذكره وفره، النسار ووثقه الصالخين. كبار من ثقة وقال؛ التابعثن، ق العجل وذكره الحدث. 
الناس،محزض كلها مواطنه معه فشهد الأشعث ابن ع حرج ونل؛ مرسلا، حديثا له وأورد الصحابة، معجم 

الإصابة،حجرت ابن —. ٠٠٨ صة بعد تول عنقه• فضرب الحجاج إليه فبمت، ينته، ل جلس انته أهلكهم إذا حتى 
.٦-٤٩٦ Y/ ٤ المال، تمذبب، والمزي: (، ٠٧٣ )٧  ٥٣٥ه/ 



ّأممثةشعضذه<آ س  ١٢س.
سءاصءءجممحتحيمءمتء«صسءصسء^م سصس، -متمحضتصس ،متمحب ظمجمسصّصسضثس-ضصّ 

قكأق ورأيت عليه، فقصصئها ه، الني عهد عل رويا رأيت ؤ■داك، وتاحديك يعلم، 
قوأعلاه الأرض، ل أسفله حديد؛ من عمرد ونعلها وحصزتيا— نعتها من ~دكر روصة 
محنفرغ  ٢١ءاتازإأستملح. لا قالت،؛ ارى. ل نقيل؛ عروة، آعلاه ذ السإء، 
ؤإمائاستمفلت استمسك. ^ فقيل بالعروة• فاحدت أعلاها، ق كنت حتى حلفي 

عمودالعمود ودلك الإسلام، \ؤمأ'ت' ء>تلك هال: الني.، عل فقصصتها يدي، لفي 
لأتيى،محءلالإيمنىةوقلأاازسامؤةءزثة ، ٢٩١

والثاهدطه، ملام ين اف عبد الخليل الصحاب هو قيسرا عنه تحدث الدي الرجل وهدا 
سلامين النه عبد الخليل المحايى وحه عل الخشؤع أثر رأى ه عباد بن فيس أن الوقف من 
لعبادهافهجك يرزقه الذي الإكرام من لون وهدا أحدا بدلك تحرم أن درن ذلك؛ وأدرك ه، 

أوعليهم، ، فيتم أن قل حبهم فلبه ل فيقع الإنسان يراهم ند بل الخاسع؛ن؛ الصالح؛ن 
رآهحث ه، حبل بن معاذ العالر الخاشع المحاب مع —مثلا— جدث وهوما ! ٣٠٠٠يتكلم 

أبويقول معه! أويتعامل معه، يتكلم أن قبل فأحبه الأولأبير'اآ لم أبومالخليل التابص 
فإذاه، النك، أصحاب من كهلا نلأت؛ن من نحو ب فإذا خص، مجد •ادحلت، فهء؛ مسالم 
الوه،قعليه أئبلوا ثيء ل الثوم امرى فإذا ّاكئ، الثايا، براق العينثن، أكحل ساب فتهم 

مئغلهقمىخيالأ؛ا.لخم. بن معاذ هدا قال: نذهدا؟ فقلث،بمىلي: 

V ١١٣ U/ الباري نتح العسةلأقت حجر ابن للخدى. الدرك المغير الو محو وملت الخادم، ت الصف ( ١ ) 
ادهاج\'ا/أأ.والورى: 

المحايةخفاتل كاب لم: وم٣(،  ٦٠٢فهه،)سلام بن اض عبئ منانب باب الصحابة، غضاتل كاب البخاري: )٢( 
(.٢٤٨٤ه،)سلام ين اف عيد فضاتل من باب ه، 

الخاعلتة،أدرك ١كابعانi كبار من عابد ثقة الشامي، اليإق، الزاهد، أثوب، بن اف عبد الخولأي، أبوملم هو: )٣( 
تتبالما فل: وفضائل؛ كرامات وله ه، بكر أي حلافة ل الوينة ودا-<م يره، ولر ه اطه رمول حياة ق أسالم 

رسولمحمدا أن أتشهد قال: اّظع. ما نال: اه؟ رسول أق أتشهد له: فقال مالم، أب إل بعث باليمن الأموي 
توقاتّعه. من عيه بمد لا حش بالرجيل فآمره ذس، يضره فلم فيها وألقاه عظيمة، ينار فآمر نعم. تال: اف؟ 
؛/يهيا-ه0با،وادنالأفر:أّدالخابة،م/أها،الأذيعاب، ابنعبدالر:م. ٦٢تة

؛ا،واسدي:اترافيبالوياتيا/هه،ره.
(٢٢١اهمد)٣٣ رواه والشهداءء. السثول نوريعبطهم مثابرمن هم جلال ءالتحابوذق جديث: هداق وتوله )٤( 

فقدمرزوق أق ن حييبا غير المحح رجال ثقات رحاله صحح إسناده ١لأرناءوحلت ثعيب، وتال له، واللففل 
حبان)وماه(،والحاكموابن ئلوطأ-روايةضاسي)االأا(. 

<.١٦٩٠٧انمبممهم،))؛ام'ا(،والفرم: 

















منتهىق فاللكات , ٢١١٠يصمها،ئئثها رئئها خمئها ئدئها ئبعها يمنها سعها صلاته، عنر 
الخثؤيعبدرجة مقرون الأحر من لك كتب وما للغاية، متفاوتة والأجور والإبانة.. الوضوح 

ءللسشت الشهوره كلمته يقول أن إل مؤفخقد عباس بن افه عبد الأمة ح؛ر لغ ما وهدا محالة، لا 
فانهه الرسول إل مرفوعا يكن لر ؤإن الكلام وهدا ا. ٢١منهاااعملث، ما إلا صلأتلئ، من للئ، 

الحتى المسالة هذه ل يتدبر أن السالم وعل ريب،، بلا صحح ومعناه كلامه، من تنبهل م
يتخئاله!لا بإ القيامة يوم يفجع 

ربمن الصلاة؛الكلثة رقص أن — متوع أمر الرنية —وهوباذ0 سيق ما كل من وأشنع 
وعقاب!نكال بل ثواب؛ ولا أجر، فلا الع١لين! 

®لاثنظئفيه; يقول افه. لرسول قولا؛نوئا لنا ينقل ه الخنفىر"ا؛ عل بن طلق فهدا 
قالأجر تتخثل فكيف ونجودها(،؛؛،. سلأمميلمبجاتجبمنثؤوئا ٍنلأة إل اشُ.ق 
قالعجلة هده إن ا لصلاته؟ ورفقا الغافل، العبد من غصا العالمين رب إليها ينظر لر صلاة 

يشعرلأنه صلاته؛ ق الإمرلع إل المرء يدسر الخشؤع نقص أن كإ حثوعهأ، أذمت، الصلاة 
إلتدع الصلاة ق مرعة مغاjقةا تعيسة دائرة ق العبد يدخل وهكذا أكتافه! عل عبء أما 

إلالأمر يصل حتى وهكذا الصلاة.. ق مرعة إل يا.سإ الخشؤع ق ونقص الخشؤع، ق نقص 
العيشة!!الصلاة شذه إل ينظر فلا العالمين، رب إغضاب 

uuهذاتجائري١؟!اد

وقال(،  ١٨٩ ١٤)وأس. ٦(،  ١٢)اتى والن^١(، ٩٦)الصلاة معان ق جاء ما باب الصلاة، كتاب أبوداود! ( ١ ) 
نادهإّأمدت ساشر حثن تال، (، ١٦١٥)وأبويعل آ،  ١٨٨٩)حبان وابن صحح• حديث، الأرناءوءلت معين، 
.٣٨٢م/ داود، أي صحح انئلر: ^، ٧٧١وحث (، ٤٣٣ )٢ ١^، المن واJهقي: حن. 

ونال،. ص٨٩٣الأءتدال،، من.نهاج التئى والذمي: ،  ١٣٤،آ/  ١٣٢ْ/ البوية، ة المهاج تبب: ابن )٢( 
أبوانغلر؛ >رذوءااا أجده >1| العرا»يت الزين ئئال، منها•. صل ما إلا صلاتي ايزللعدمى ونال الغزال؛ 

منالإحياء ق ما نحرج ل الأممار، ق الأسفار خمل عن الغتي كتاب وبذيله الدين، علوم إحياء الغزال: حامل 
سلسلةانفلر: لمه،. المسبعض عن صح وإن،ا مرفوعا، له أصل 'لا الألبال: ونال ، ١ ٠ ٩ / ١ للعر١فى، الأحبار، 

اضمفة،)ا؛وآ(.الأحاديث، 
لمعه وعل افه.، رسول قدمواعل الدين الوغد احد صحاي، الحنفي، تنس بن الذر بن بن ًللت، هوت )٣( 

الواقما/هْ؛،والمفدي: مدي_،الكإل، والني:  ١٧٧٧، ٢٧٧٦; الاميعاب، الر: عبد ابن الجد. باء 
(.٤٢٨٧ْ)٣٨/٣،وابنحجر:١لإصاة،٢٨٢/١٦يالوفيات،

الكبيرj والملبراق أحمد رواء ايثمي: ونال (، ٨٢٧٧الكبير،)العجمر واممراق: له، واللفقل ١(  ٦٣٢أحمد)٦ )٤( 
٢(. ٥٣٦الصحيحة،)السلسلة انظر: الألباق، وصححه ٣، ٠ ٢ أ/ الزوائد، محع انثلر: ثقات،. ورحاله 



مح؛يصسسممهثثص
الكراموصحايته ه افه لرسول ومواقف أنوالا لنا تفتر العلقة التعيسة الدائرة وهد0 

التخويف؛أومحرد اثل صرب نيل من لت حقيقية مواقف وهي ه، 
ثملتثن صلاه، له ئمل وما تنه، ثصل الرجل *إف ه•' افه رسول قال ففد 
علالعهد به حلال رحل فهذا الثؤوغاال١/ م ولا الثجوذ، ثثم اشمحود، يإ ولا الزهمغ، 

فالنتيجةذلكا وْع كاملة! ست سن صل أن به الأمر وباغ المنقوصة، العيثية الصلاة هذه 
كلها!الصلاة رقصت لقد محزية! كانت 

سنة!ستين صلاة رفقت 

ملاليس حد \ا\م  ٧١
الشللطريقة مغايرة بهلريقة صل فلقد المتن؛ مر عل عبادته محلول للرجل يشفع ب إنه 

العمرإتعب عليه أصاعت، الرجل هدا ءابتدعياء الش العلريقة وهده الهدى نبي ببما جاء 
الرجلا رأى ه افه رسول أن من ه الأشعري اف أبوعبد رواه ما المعنى هذا ويوكد 

حالوثذه،عل هدا الومات .ت النه رسول فقال يصل، وهو سجوده ق وينقر ركوعه يتم 
مثلنجودة، ديقرِو( رؤوعت، ثم لا الذي "مثل قال تم محمد ملإ عم عل مات 

صلأش^نئفئا١مر٣<.
محمد،املة غثر "عل مات قد الرجل وهوأن ■حْلرا، جديدا بندا يفيق، الموقف، هذا إن 

ITI/Yرالرمب، الترقب دالأمهام: فه، ر*ريرة عن  ٢٨٨/ ١ المف، ق ب أب ابن أخرحه ر١( 
(.٥٢٩صمحالترفرالترمب،\ا\أ\)انفر: (،وى١٩٢٢)

تاركيكن م ولولاذلك محرم، ترى رأن واجب، الصلاة والجودق الرمع بمام أن عل الأحاديث ءذْ دلت، )٢( 
قتما الصلاة، نرك دون الدين من لا؛ضج نإنه للصلاة، نارك تارك أن عل مويدل بل الدين؛ ن خارجا 

وأنا١كلرثياثدثنن،. *ئنى ت دراية ول الئلأة•. القهررك الندربهن ابهن ^ ١٥ه الني عن الخدين، 
الوسننلو'ب، ذو'ت، م الصلاة ؛إن ا-ئن؛ غاية فغي لنلأيمركوءهولأمجرده هذاالحديث، ل اكروب 
فاداموروحه، غداءتلبه اصتول فقد محلاته أتم فني وتربه، ومناجاته ذكراث من عليه اشتمالت، بط وغداوها، 

^٠٠٠٤وعداءها، توما وروحه تلبه يترف فلم صلاته يم ب وتى وعانته، صحته ودات نوته، كملت ذلك عل 
اللائمومنه غداته تثاول، لريكمل إذا ؤيقم الجد يمرمحى كإ غداته، لفقد مات؛ أو *رصي وربا وصعق، تليه 
٥٠ ٢ ؛،ر ال١رى، دح ت رجب ابن له. 

حزيمهوابن (، ٣٨ ٤٠)اعبر، العجم والفر١قت جنده إسنادء أمدت سليم حسين وقال ٧(،  ١٨٤)أبويعل )٣( 
وحن، T٣٠٣/ الزوائد، محع انفلرت حن. وإمناد0 يعل وأبر المجتر ل الطترال رواء الهتثص• وتال (، ٦٦٥)

(.٠٢٨\الأ\\)بمدْالأس،م:بحامنمب



ج? ٢٥٧١^همآ يخشع كيف ِس  ١٣٠١٥^
منوخروجه كفره، يعني هذا إن بعضهم؛ قال طويلا•• الأمر هذا أمام الدلاء ووقف إ ه؛ 

،!الردع١١سل عل هذا إن وقالآخرون: الإسلام. 
ئالأمر؟و

•■ حياتا ل هامسإ الخضإ لسب 

قممل ثم حياتنا، ق حدا الهامشية القضايا من ممر ق الدقيقة بالتفاصيل مم إننا بل 
افة!من محرج إهمالا صلاة 

الكر0ألاعّي بع أمعار يديؤ يعرف 1عاغاف\ 
الفاس!أحور يابع بمضنا 
الما.;واوألعاب ودوكولأ؛ والالقاطعة المات حل امحرف• بمتضنا 

القرآن!قراءة أوتعلم الصلاة، لإتقان ونتا هدا بعن• ثبد لا تم 
إنماكلها.. ورفضها الصلاة، هدء إل الحافلن رب نظر عدم ود١١ء هوالسبب هذا ولعل 

اللأدةةاغير الصورة -^-٥ الرب ْع يتعامل أن للب• وليس اعتناء، ولا اكتراث بلا أقيمت 

بقدرالركؤع ق الطماسة أن ال الحنمة( من يوسف وأبر والحنابلة والثانمة الفقهاء)المالكية حمهور ذب )١( 
ادى-ءنمة ق م توله ت الطمأنينة وحرس عل الخمهور أدلة ومن بد.وثأا. انمؤلأة تصغ لا فرض، ييحة ت

ينتنر.يى الن•ى نرقه الناس 'أموأ ه' البي ولأ-ول، الح،-ث■ داكنا'■ ئطغيى حتى ازثغ 'نم تصلاته 
ظهرهلأستراء وذلك لاصتقث؛ الماء فلهرْ عل غلوصب امتوى، ركأ إذا كان أنه البي.١ عن وروى صلاته'... 

لحرعل ت ولومت صلبت، ما نقال: والجود الركوع لايتم رجلا ه حديقة أبو رأى وثد ّ غيه.. ولأتلثانه 
بهيعتد لا أولا، الأجزاء بقدر أتى هل شلث، تم الركؤع من رأصه رغ فإذا محمدا.. عليها اف فعلر التي الفعلرة 
وأنفرصا، لبت، الركؤع ق الطمأنينة أن إل الحفية وذهب، فيه. ثلثح ما عدم الأصل لأن الركؤع؛ إعادة ويلزمه 
لأنتانهاهتثل، فئد الانحناء بأصل أتى فإذا والميل، الانحناء امز الركوع من الفروض لأن بدوما؛ تصح الصلاة 

بموانائلوانبماه]الحح:ص،
الصلاة،واجبات من صدهم وهي الدوام. لابماتفي بالفعل والأمر الفعل، أصل عل فان-وام العلمأنينة أما الأية. 

حنيفةمحيأب اماّنة الحرجال أبومحلاش وذكر ماهيا، السهوإذاتركها مجود ويلزمه عمدا، تركها ولهدايكره 
إلكان إن الركؤع، ل صلبه لريقم فيمن جنة ش عن الحن وروى هرا المجود بركها يلزم ولا ومحمد 
للاممرمقامافامة أجزاء، القيام إل مه أهرب، الركوع غام إل كان وإن لرمحزنه، الركوع ممام إل ت أقرب، القيام 
قالطماية وجرب محل يدل والحديث، الثوكاف: وفال . ١ ٢ ٨ ، ١  ٢٧/ Ytالكويية الفقهية الوّرءة الكل. 

نقىحدينة أف ظاهرء لأف الصلاة؛ تارك تكفير وعل الصلاة، يٍطل الإحلال.jI أف وعل والمجود، الركوع، 
.٣١• Y/ نتلالأوءلار، الثركان: قومآحرين. محي ا،لالنة وعل توم، محي حقي؛قه وهوعل محه، الإسلام 

المناب.المكان ق الأرقام وضع عل مبنية منعلمقية يابانية لعبة الردوكرت )٢( 



راما ijuالسجود، ولا الركؤع يتم لا رجلا فقق حذيفة رأى قال؛ وهب بن زيد عن 
.٢١علنها*؛ ا. محمل. اف قطن اكي الفطرة عم عل ْئ ولومئ صلنش 

أيهاالسلمون}وبس 
أيهاالومنوزلودس 

أنقئثع؟ليأنلقلوبنا ألم 
بقي}كم أعلم واس عمرطويل.. فات قد 

أمماساسردد..ماداس ساسة زاك 
فه>واإشاس..

إنيتتكم4نمحنذيرسنل

لكلام} بعدهذاالكلام وليس 

 ٠٠ ٠

(.٧٥٨الرمع،)يم م إذا ياب الصلاة، منة كتاب Jخارى: اا 



^١ستغشعضطه<؟ ِ ِِثئاما-اا 
^جمسسمسمءممءممصسسء^سمصسسحبممح

.مضاصلصضاضلأة.

٠إليها. الناس ندعو أن ونريد الصلاة، وقت حان قد 
عاذاصل؟ل

يدق!ينز هوولا ما اكلاء أن نحثل 
افيه ينفح مزمار  ٩١
السإءإق ثرفع راية او 
صاروخ!أو مدفع  ٩١
مطرقة!أو طالة  ٩١

٩١

هتاف!! ٩١

أو....٩١
الطرق..ومثاثمتؤ الوسائل، عشرامت، 

مناية..ومممنا بيئة، تحرنا ىلها 
ذكلأبجكتجافيقالونا..كل لكن 

وصإترنا..ومشاعرنا عواطفنا عذاط_إ لا 

كياننا!لاثزلزل، 
سق..ما كل فخلاف جونا اض ا->تار0 الذي أما 

ؤحانية. رقيقة لطيفة دعوة لنا احتار لمد 

.وشموبالروح..اكف. توقظ 
أكر..اض أير اش ّ أير. أكراف اف 

اف..إلا إله لا أن أشهد اف.. إلا إله لا أن أشهد 
ؤاض. رمول محمدا أن أشهل. . ٠ الاه رسوله محمدا أن أشهد 



^حسحس_حمِكنئثلس
حيعلاكلأة..مضاكلأة..

الفلاح..عل الفلاح..حي عل حي 
أكر..اش اضأكر١ا

لأإلهإلأاف!

حانية؟إدعوا السن 

العايزأرب من انها 

مدهالصلاة ناواء ثبعل أن جق اض شاء وقد محكم، الشمع هذا وان مت؛ن، الدين هذا إن 
منوسلة بل القلوب، ترقيق ومحاتل من ومحيله ذاته النداء يصح حتى الرقيقة؛ العورة 
ويوحده،قلوبنا، ق هه الله ئدر من ينل نداء فهو الصلاة، ل للخشؤع لم التهيئة ومحانل 

ل؛من هو حما الخاسر وأن فلاح.. العلاء أن لنا ويوكد ج^، افه برمحول وJدكرنا ويمجدء، 
عالية..ومثة متوئة، ونفى محامية، بروح الجد إل الممل فياق • الخامحع. النداء هدا يلب 

١حما. جميل نداء إنه 

كذك،..حيلة المد.ان عل فرصه وقعة 

بغرمواقيتها لحين بالصلاة إليه عقتع إد،ا الديتة قدم حين الله رمحول أن صح فمد 
ثمكرهه، م لملأتهم، يه ثدعوف الدين اليهود تجوق بوئا بجعل أن النه. رسول، ئهم يعوم، 

عبدرأى إذ ذللث، عل هم فبينا الصلاة، إل للمسد.ثن يه ل؛مزج، ثنحثج بالناقوس امز 
إئهاتله؛ رسول يا فقالت ه، الله رمحول فأتى الخزرج بن ؛لحارث! أحو ربه عبد بن زيد بن الله 

عديا مملترت يده، ل ثاقوما ينمل أحمران ثوبان علته رحل بٍإ مر طانق،، الليله ل طاف 
عقأدللثا افلأ دال،ت الصلأة. ول به يدعو دلث،ت يه؟ ئضثع وما ئماو،ت اإنادوس؟ هدا أثبح افه؛ 

لأأمحمحأتي،أبجوأللأيم؟ يمذذلك؟دالئ،:ثنا 
عقحل ^، ٥١رسول محث.دا ا0 أسهد ؛^ ١١رسول ^^•١ ال امحهل ، ٠٥١إلأ وثة لا ال امحأهد الله إلا 

ماالهُ. الهَإلأ لا ارلنجُأمحث افسُأكر الفلأح، قل م الفلأح قل لخل ، ٠٥١قل لخل ؛ ٥١
ثانن،يذ ؛ ٥١ُانت ئد ئال: ١^ ^١، زلخذلها ئاJ، نا إق ^ ءم ممر، عي ١^١> 

منامه.ق رويا رأى ي أا 



إذخئ لتؤ:ا "إي ثمال: M اش رنول غا ثؤ مو اشُ• إًلأ َلأهَ افُأمح محت ص الخلأة، 
بنعم سمعها بلال أدذ فل، ينك'ا. صوثا أندى ئإثه ءل؛ه، قألمها بلال خ لقم اف، ثاء 

واثذيالله؛ ض يا وهويقول: إزاره، وهوهز ه اف رمحول إل نخرج بيته، وهول الخطاب 
أبت،(الا/الخنديداك ،ايلئب افه رمحول فقال مارأى. مثل لقدرأيت بالحيا بعثلف 

النيائم قال: الأمار من له عمومة عن  ٢٢أنس'بن عمتر أن عن أحرى رواية ول 
أدذرأوها فإذا الصلاة، حضور عند رايه امب له: فقل لها، الناس عئنع كف لصلاة ل. 

شتوززلأْ،: الئ؛ونا؛أ-زدال تش اكلح١٣٢قدكننه ق١ل: ذلك، فلمبممه بعضا. بعضهم 
بن،ئؤ فقال: الماقوس، له ئدكز قال: التهودرا. آمر اهومى ونال: ذلك، يعجبه ملم البجود" 

ثأريه، اف رّرلا لهم وهومهثم فقي ربه عبد بن زيد بن اف عبد فانصرفح • النصارى؟ أمر 
نائملبى إل افه؛ رسول يا له. فقال فاحجره؛ اممه رسول عل فغدا قال: منامه، ق الأذان 

فكتمهذللت، بل رآه قد ه الخطامح بن عمر وكان قال: الأذان. ثاراي، آينح، اتاف إي ويقظاذ 
عبدسبقني فقال: عنيل؟اا أذ مننك ااما له: فقال ه، الني أحجر ثم نالت يوما، عشرين 

نيدبن افه همد ئه يأمرك ما ئاظر ئم بلال؛ اريا ه: افه رسول فقال فاستحيبتح. زيد بن اممه 
فاقتلت«انال:فاذنبلأل.ل،.

ينافه عيد كان وكيفح لالم«..المان، الأذان خمح كيفح لنا توضح الخميلة الروايارّتا فهده 
الحق،الرؤيا هده لميه ه اممه احتاره ولذلك، ه؛ افه رسول قم مهء ه ربه عبد بن زيد 

وأخمد٧(، ٠ ماجه)٦ وابن (، ١٨٩رالترمحدي)له، واللخظ ( ٤٩٩الأذان؟)كفح باب، الصلاة، محاب أبوداود: )١( 
وقال،له، واللفتل (، ١ ١ والدارس)٧٨ إسادءنوى. الأرلاءوط: ثمب وتال (، ١  ٦٧٩جان)وابن (، ١ ٦ ٥ ٢ )٤ 

وهححه(، ١٧٠٢٧الكيبو،)العجم ت والفراق صحح. الحديث ولكن صمف إسناد أد: محاليم حخن 
.٤٠٧آ/ داود، أب صحح - انظر الأيابيرط 

بذيِذحجر؛ ابن انظر: حجر. ابن وف أنى، يلد أكبي وكان الأنصاري، عالك، بن أنس بن عمجر أبو مو: ر٢( 
ء١٨٨/١٢اكهJسج

.y٧٦٣/ وانمجمالوسيط ٢،  a٩٧/ رتغ( مادة العرب، لسان متفلورث ابن البوق. المع؛ )٣( 
حدثد3، نونعرب، يمال،: التوى، ١مر: ودن لإ و١لنيد صحح، بترف يئن، محي، ثى'بمنح الثجردت ٢ ٤ ل 

انثلر:ذ\ٌ'يو\ف4-. بمؤثنيأنماتوز،زموئأئايااش، 
.٣٩١أ/ )شم( مادة العرب، لسان منغلورت ابن 

الحديث.رواة أحد العدائي، الطومي نياد بن أيوب بن نياد حوت )٥( 
حجرابن ونال (، ١٧٠٤)الكرى، السنن واليهغست (، ٤ )٨٩ الأذان بدء باب الصلاة، كتاب داردت أبو )٦( 

١.٨ y/ الباري، فتح انظرت صحح. يسند أبوداود أحرجه الدقلأبيات 



حيع1ىاثض..صضامملأحل٢.^ 
التميزففيه النصارى؛ ولا اليهود نداء يشبه ولا بالسلِْ؛ن، خاص الأذان هذا أن وكيف 

والوقار.الخلال وعليه والانفراد، 

لمالولتم.تا حتى وذلك نانه؛ من وعظم الأذان، أمر من كئثرا افص رسول رفع وقد 
اشالصلاة، ق الخشؤع إل حتتا سيقول فإنه ذلك، حديثج ولو معانيه، ق ويتدبر موعدْ، إل 

الأولوالصف، النداء مال، الناس يعلم ^ ١٠ه•' افه رسول فمال ونجاحه.. العبد فلاح هي 
وادتوةق ما الأس يعلم لو أي . ٢١١لأنيئو!..#م بمتهئو! أن ولا بمو.وا أ ئأ 

صلاة!لم يؤدن مذ لأحبار قرعة بإجراء لقاموا الأذان ولنا.اء"~أى 

سفيانأتجٍر بن معاوية عته روى كإ ~ فقال الموذنض شأن من مموا ه افه رسول وأعل 
يومخاصة مكانة لهم المؤذنين إف بل الم1مةااأآ؛. ثوم الناس أطول رراiوذنول ; ^؛؛؛؛.— 
—أراهالنك كيان عل رءئلاثة اممه رسول قال قال! مؤتفثل عمر ابن روى فقد القيامة، 

ورجلناصون، يه وهلم قوما آم ورجل مواليه، وحئ، افه حهم، أدى عبد القثامة- ثوم قال; 
سماء>اموو;لخرثلإ."<.

بنالرحمن عد بن افه عبد فعن أصلا! المجل. وجود أو المجل. بحجم هدا يرتبط ولا 
الغنمتحب أراك إق له؛ قال ه الخيري سعيد أبا أل الازفل؛ا ثم الأنصاري صعصعة أبير 

بممعلا ٠ فإثه بالنداء؛ صوتك فارع بالصلاة فادنتح ياديتلئؤ أو غنمالث، ق كنث، فإذا والبادية، 
صسمعته أبوسعيد؛ قال الماثة«. وم إلاشهدثة ولأ ولاإنس جن المودن صوت مدى 

قوحيدا كان لو حتى للملأة يؤدن أن له ينبغي المرء أن إل يثر فهن.ا هلْا. اممه رسول 

سويةباب الصلاة، كتاب لم; ومه، هريرة أب عن ( ٥٩٠الأذان،)ق الامنهام ياب الأذان، كتاب، ا!بخارىت )١( 
(.٤٣٧وشلالأول...)ؤإناُتها انمفوف 

وأحمد(، ٧٢٥ماجه)وابن (، ٣٨٧ّءاءه،)_J الشبلان وهرب الأذان نفل باب اثملأة، محاب سلم: )٢١( 
(.٥٢٤والحاكم)٤ ؟rAn ،)Uوأبريعل (، ١  ٦٦٩حان)وابن ١(،  ١٢٧٥١٢)

وأحمدبط• غريحن ونال: (، ١  ٩٨٦انمالح)الملوك نفل ق جاء ما باب وانملة، البر كتاب الترماوي: )٣( 
انظر:ائتتمي، حجر ابن وحمه (، ١١١٦انمغير،)والعجم (،  ١١١٠٦ )٨ الكبير، العجم والطثرانر؛ (، ٤٧٩٩)

به.لابأس وانمغيوبإسناد الأوط ق الفراق رواْ الهمام: ابن ونال ، ٤١٢ ١ / ١ اعاتر انتراف عن الزواحر 
اننلر:فتحاكويرا/خأمأ.

التابعين.من ثقة الدق، الازنى الأنماري معمعة أبى بن الرحمن بر بن عبئاض هوإ )٤( 
وأحمد(، ١٦٠٨والسابى)(، ٧٢١٠)U-^، وابن (،  ٥٨بالداء،)٤ انمون، رفع بابه الأذان، كتاب، البخاري: ( ه) 

(.٩٨٢وأبويعل)(، ١٦٦١حبان)وابن (، ١  ١١٠٢٦٠)



ءوممثخشعفء؟صإآه،؟ ص س٦٣١ 
يومله وتشهد معه، محتوالخإدات الخن لكن سمعوه لن البشر أل من الرغم فعل صحراءأ 

أجرفهو بالصلاة، الناس إحبار محرد يتعدى هنا الأذان فدور ه، الصادق أنير كإ الشامة 
أنهفهد أبوهريرة رواه ما انمتى هدا ويريد الصلاة.. ل للنضع مهبا كونه إل إخافة عقلتم، 
^٠^،كل له ؤتنهد صؤته، بند له يغمر ارالوذن يقول• الله رمحول ئم من سمعه 

منربكم "بمجب يقول• افه رسول سمعت فقءت عامر بن ممّة قال ولال.ا ٢. وثاسا،أ 
ء?بتم،، ilاظروا قئول ويقل، بالصلاة يودف نجم، رأس 3، عم رامح، 

ماهدا س وقريج، الخنةا،أم. وأدحئته لعتدي، ^^، قد مني،  ٠٠١٥٤الصلاة، وميم يودذ هن•؛ 
منادياسمعتا أسفاره بعضن ل ه الله رسول مع نحن بين،ا فقال! ه عود مبن الله عبد رواه 

فقالاممه. إلا إله لا أن أشهد فقال: الفطنة،. »عل ه: اف نبئر فقال أكر. افه أكر افه بمادي; 
الصلاةأدركته مائية صاحب، هو فإذا فا؛تدرنا0أ؛،، قال،: النار،؛ مى راحنج افه نبي 

إْ؛.فنا'دى 
بمتيعوكاف اشم، طلع إدا يغم ه افه رسول، كال ه• ماللئح بن لأنس رواية وق 
زثول؟، ١٠٠اف4ُأكثا االهُألإ مول: زيلا شخ أعان، زالا أئنك أذانا شثع ءاِل الآذال، 

اللهزثول ممال افبمُّ ^٩٩ أف اللهُأنهد لا أشقيأف قال،: م التي؛«. »َعل ه: افه 
هووامح،لإدا كظروا النار*• بى ®حزجث ه■' 

أببن معدان قال فقد أحد، -با يقوم فلا الأذان مسألة ممل أن ثماما ذلاان١ وعكس 
قال:حمص. دون قرية ق قلت،: قال: مكنلئ،؟ أين ه: أبوالدرداء ل قال اكدمري: طلحة 

شعبوقال (، ٦٢٠١واحد)(، ١٦٠٩واكاش)(، ٥١٥الأذان)ي الهرم، رقع باب الصلاة، ممأب، أبوداود: )١( 
رالط،رابي:(، ١٧٢٨الكبرى،)افن هقي: و١J(،  ١٦٦٦ماز)وابن تري• إناد وعن.ا صحح الأرئءرط: 

(.٦٦٧مثكاةالصاييح،)(،وصححهالأJابي،انفلرت ١٢٠٥٠١٠العجمألكبير،)
الخبل.)أ(ممةسرأس 

(،وذالتجِ،١٧٤٧٨(١واحمد)١٦٣(،واuني)•١٢الخر)■٢•)■١( 
العجموالءا،رانيت (، ١٧٦٤)الكبرى، تن الواليهق-يت (، ١٦٦٠)مال وابن صحح. حديث، الأرناءوطت 

(.٤١)الصحيحة، .الة الّالانقلرت الألبان، وصححه (، ١٤٥٢٠)الكبر، 
)بل"ر(مادة العرب، ن ( لمنفلور• ابن إليه• يبق أتيم بعصاإليه بعضهم بادر أي• أمراوت؟ادروْ؛ ايتدرالقوم )٤( 

إ/خ؛،والعجمالربلا/"ا؛.
جانوابن (، ١٠٦٦٤)اش والنلم. مشرحل عل صحيح إستاده الأرناءوءلت نمب وتال (، ١٢٠٨٦ احمد) ( ٥ ) 

٥٤٠)وأبويعل (، ١٦٦٥) ١٠)الكبر، العجم والعلار١نيت صحح. إستاده اّلت الم ّحبن وتال (، ٠ ٠٨٢.)
(.٣٨٢الأذان،)تيهم سح إذا الكفر دار ل قوم عل ١لإuرة عن الأم باب الصلاة، مماب، حلم: )٦( 



ص ١٣٧سا حيءشاسلأ5..صضاسمحر 
اءء-ِ»>نمِ«ءت—احم -ح~ حت-َاءعحسِحمحصحتس - ءح~ -ءتءبمتس ■• 

انتحودإلا الصلاة يهم مام ولا يؤد0 لا لريه ز ثلاثة مى *ما يقول• افه. رسول ممعت 
اكاصتقأرمالدتث:أثو قإن محم 

ألالما رسغي بالصلاة، اهتإمه من كجزء بالأذان بمتم ان بجب المسلم أن سق ما كل ومعنى 
فاللمولولك إثامتها! عند للملأة الاستعداد مراسم ق نبدأ ثم نداء من سمع ما نتغاصى 

موعدويرئب يوم، كل ل الصلاة أوقات معرفة عل بمرص أن له بد لا الخشؤع عن يحث الذي 
يصنعه النتي كان ُا ■ 'ءَءإ عانثة مأث ئاوت يزيد بن الأسود وعن أيدا، به بماجآ ولا الأذان، 

علحي ت يقول فالأذان حرج*أآ؛• الأداذ نخ ئإدا أنله، مهق ز ؟كوذ *كال ت نالت، لمستخ؟ اق 
مه،اأمال من يدْ ل متثاُلأ؛،ا يظل نم ذللث، يسمع ألا للمسلم وينغي الفلاح• عل حي الصلاة 

قالوق• ه! نفالأذان مستظر بل شل، الصلاة ينتظر لن فإنه هذا أد"رك وش مهمة، كانت 
إلحيدا نهوينته ا،لسجدار؛؛. ق وأنا إلا منة، نلأت؛ن مند المرين أدن اما ٠! المسسخ؛ بن معين- 
مطالمابالأذازافهولابماجأ المؤذن، ينهه أن نبل السجد إل لمادمتخ إنه حتى الأذان؛ ونت، 

إذالم ث-أ_اكل أعمالايقوم هناك إن بل المؤذنين، عل مقصورة لمتخ عبادة والأذان 
•وتدر• حشؤع إل تحتاج أمال دهم، للأذان، اسمع 

*إدا^١^ اف وصول أف فهد الخندري معيل• أف فعن الأذان؛ ترديد الأمال هن>ْ وأول 
الملاحعل حي الصلاة عل حي ذكر عنن- إلا الوددااارْأ. يهول، نا بثل ئمولوا ١^١٤ نمنم 

واللختل٢(  ١٧٥٨وأخمد)(، ٩٢ر• اثي واف(، ٠٤٧الح،اءة)ترلث. ق اكدبم. ق اب الملأة، كاب أبوداود: ( ١> 
واينالصحيح. مامحتارحال، رجاله وباني حبيش بن أانّب، الاجل من حن امناده الأرناءوط: سمب، وتال، له، 

الذهي.وواممه نحرجا،. وتر الإّاد صمح حا-بث، حاذا>ا*اأ(،ثالخاكمرآ"آيم<،وتال،:سا 
وأخمد(، ٢٤٨٩)والترمذي له، واللقط ( ٥٠٤)٨ أهله، ي الرحل خدمة اب بالنفقات، كتاب —١;،^ الخ ( ٢) 

رآ'اآ؛آ(،والهقي:اضمى،رهخبمآ(.
الفقهاءوأحد التاوع؛ن، تمار من م، ١ ٣ سنة وك محمر، أبو ألقرثي، المخزومي حزنا بن السسج، بن معيد هوت )٣( 

وكانععياء، ياخذ لا بالزيت،، التجارة من يعنس وكان والولع، والزهد والفقه الحدبث، ب؛ن م بالدية، السبعة 
ابنانظرت —. ٤٠٩ منة بالدية توق عمر، رائية سمي حش وأتضيته، ظهه الخطاب بن عمر لأحكام الناص أحفظ 

إوص١زي:طقات٢٤٦-٢١٧/٤محمسمء، SWA-TVo/yخلكان:وفاتالأعيان، 

،١٦٢/٢الأوJاء،حلية ى،،آ/هاأ،وأبوب: اكنف،،>/اهم، ر؛(ابنلينية:
.١٣٤ >/ الأرشد، الضد مفلح: وابن 

القولاستحباب باب الصلاة، كتاب ومطلم؛ (، ٥٨٦النائي،)سع إذا يقول ما باب الأذان، كتاب البخاري• )٥، 
(.٣٨٣سعه...)لن تووالموذن طل 



.ؤصلاتك؟ ض تخشع كيف ِ هحونزسسسص 
صفان\لي بن معاوية أن من البخاري رواه لما وذلك باض. إلا قوة ولا حول لا ت نقول فإننا 

باق.ذداَل:ظ.اتجاض.لزلأمة١لأ 
:فوُل«را<.

عو؛لإنةثنرر..مطوا قال: لأنه ه؛ اف رمول عل نمل الأذان انمهاء بعد دام 
ذلوظضافُمياتيا((رأ/

قابجا، ٧١ل اشَ طوا م .. ١٠قال: ممد ه؛ انته لرسول الوسيلة مزلة أل نوالثا: 
الوس1لهق دثنَسأل ئو، آنا ؟'كول وأرجوآذ اف، عباد مى لعبد إلا بثي لا الحق 3، مثنله 

خكأهاكفاص«ام.

فعنالإسلام، ودين ه ورمحوله هك باق رمحانا ويعلمن التوحيد، بشهادة نغلق ورابعات 
الأذ أئهئ. المؤدنى؛ بممع حى مال ااس قال؛ أيه ه اف رسول عن فه وقاص أبي( بن سعد 

رسولاوبمحمد ربا باق رصيت، ورسوله، عألْ محمد.ا وآة له، مريلث، لأ وحد.ه اف إلا إله 
دئالإنلأمبث.محض؛؛•

►هقفلعمرو بن اف عبد فعن ٠^١؛ اف بإذن قاب وهودعاء نشاء، بإ اف ناوعو وحامنا: 
قإدايقولونى، نقإ 'ريل، افرسول فقال يقفلونا• الوينع( إل اف؛ رسول يا قال. رحلا أف 

اي،قثلمملأ؟،.
الصالة،من أوجس، عمل الأذان بعل فليس الصلاة، إل مسرعين نقوم وأمحرا: وسادما 

بئتا.كإ ه الرسول سنة هى وهد0 

بابالص_لأها كتاب ومسلم؛ له، واللمظ (،  ٥٨٨)المنادى، مع ّإذا يمول( ما باب ١لأذانا كتاب ( ١ ) 
(.٣٨٥)سمعه... لن الوذن قول، مثل القول اصتح-اب 

اءوظل عمرو بن اض عبد عن ( ٣٨٤)سمعه... لن الوذن تول مثل القول استماب باب الصلاة، كءاب مسّلمم! )٢( 
(.٦٥٦٨(،وأحم)١٦٤٢(،والماش)٣٦١٤(،وامطى)وأبو 

الخريج)٣( 
داودوأبو (، ٢١٠)والرمدى (، ٣٨٦)سمعه.,. لن المؤذن تول مثل القول استحباب باب الصلاة، كتاب ت مسالم )٤( 

(.١٥٦(،وأحمد)ه٧٢١(،وابنماجه)١٦٤٣(،صبى)٥٢٥^
(،ونال٦٦٠١(،وأحمد)٩٨٧٢(،والاش)٥٢٤مالهذن)يقول ما اب بالصلاة، محاب داود: )ه(أ؛و 

الألبال،وصححه (،  ١٧٩٣الك؛رى،)المن والسهقيت (، ١٦٩٥حيان)وابن لغتره• حس الأرناءوطت شعيب 
.١ ٩ م داود، أن صحح انظرت 



محمحق١٣٩َ.ثطا حيعلىاثذ..صضصو ".7 
^!مسسصسسحسسحسطصعضحمسمءت

الأحر،عظيمة وهي وبعده، الأذان أثناء وقت تمريغ إل نحتاج مهمة ممرة أعإل فهذه 
أوالأعإل عن امتطعنا— —ما الكف لنا يبغي ثم ومن الشفاعة؛ لنا وتحل الغفران، ننال وببا 

إعلاممحني وليس ثمبة محفة عبادة أنه عل الأذان إل نفلر أن وينبغي ا،لوذن، أدن إذا الكلام 
خانعة.لصلاة السلم تييثة ق الأذان محمقه الذ.ي الرئيس الدور ندرك أن ينبغي كإ بالصلاة، 
نحرجحتى أمور عدة الوذن يلزم فإنه القيمة، من النحوالمهم هدا عل الأذان كان ؤإذا 

المرجوة..بالصورة الأذان 

لعبد. اش رسول قال ففد الأذان، عند الصويت، حمال حدا المهمة الأمور هده فمن 
ّا،لااصوئامنك. أندى قإيه بي؛ يليوذل مارأيئ عليه ئالق بلال تغ مئم • . •  ٠٠زيدفقبّ؛ بن افة 

هدايتمناه كان شرف للملأة النا.اء أن ومع هد، زيل. بن افد عبد رآها الرؤيا أن فمع 
ماإائ^بن أنس بن افد عبلؤ أبوعمير قال حتى كلهم، الأنصار يتمناه كان بل الخليل، الصحاب 

اشدرسول لخعله مريما يومئل. كان أقه لولا زيل. بن افد عبد أل تزعم الأنهار إف ه؛ 
وهوالعوامل، هده كل عل الموت حلاوة رجح الرمحول فال ^ا كل مع ،! موذنار
قروعة وهده للقوم، أو للرجل الفردية المملحة عل للأمة العامة المهطلتة ينجح بذلك 
نحئعوكلنا للأذان، المستممن عل لهميدة ا لهآثاره الأخيار هدا أن شك ولا الأمور.. إدارة 

القراءمشاهم بحمى من الأذان سمملع عند ونحشع والمدينة، مكة أذان بسمع عندما 
غمرجل من وكم اللم؛ن، غم بعض ل يوثر قد الخاشع الأذان هدا إن بل والمنشدين١. 

يسألأن إل فدفحه ّمحه؛ خاشع أذان سبب بالإسلام دخل العربية اللغة يعرف ولا مسالم، 
هداثقارن أن ولك هدايتهر"'آا! ق سبتا هدا وكان الإسلام، عن سال ثم وسببه، الا.اء هدا عن 

وابن(، ١  ٦٠٢وأحمد)٤ ٧(، ■ ماجه)٦ واين له، والالفغل ( ٤٩٩الأذان؟)تمف باب الصلاة، محاب أبوداود: )١( 
نادإّي: آميم حسان ويال، (، ١١والداومي)٧٨ قوي. أتائه الأرناءوهل: ثعيي، وءالا (، ١  ٦٧٩حبان)

أي؛،صحح انظر: الألبان، وصححه (١  ٠١٧  ٢٧الكبير،)العجم والطيران: صحح. ١^٠^، ولكن ا صعيف

(.١٧٠المنالكرى،)٤ واليهقي: ٤(،  ٩٨بدءالأذان،)باب الصلاة، محاب أبوداود: ذكره )٢( 
الخرمحر،—مجع. وإمام دبا، رتلفزيون إذاعة ومؤذن القرآن، ~قارئ الزلينتي الدين نور الثاط عند الشيخ يقول، )"آ( 

علويتعرفا إمسلأمهإ يعدنا أن يريدان ثحمتن بدحول السجد ق الكريم للقرآن قراءته حلال فوجئ نه إ• 
هدانحاء يرمن بعد أنه ويضيف مرات، خمس اليوم ل يقيمه الذي الأذان وإل قراءته إل استمعا يعدما الإسلام، 

الإمارية،اليان جريدة انفلرت الإساد'دي. الدين ل للدحول وأصدقائها زملائها بعض ومعها الشخصان 
.www.albayan.aeأم: ٠ ١ ٠ أبريل  ١٦بتاريخ: 



أوله! وظيفة لا من وظيفة فجعلته الأذان، ق المرن خمال أهمية ئفمه ل؛ التي احي المببعض 
أصوامم!جودة عن الفلر صر؛، والتوبة الأجر ل للطامحن جعلته 

ينادىءلأ قال! فهغ هريرة أبا فإن الأذان؛ قل الوذن يتوصأ أن ~أشا~ الأمور هذه ومن 
غرعل الأذان ق العلم أهل احتلف ولهدا صعيض. والحديث، متوصئااُاا. إلا يالصلاة 
وصوءالأذان؛غثر ق ورحص ، ٢٢وإسحاقرالشافعي مثل الءالإء بعض فكرهه وصوء، 

فاناالبيهل الفقهي الاحتلافج هذا عن وبعيدا ا، وأخمد؛ المباركُ'ا وابن الثوريُ"اأ؛ سفيان 
كانإن للمؤذن يتبغي فإنه له، يشترؤل ولا الأذان، ل فضيلة الوصوء كان لو حتى أنه أرى 
عندواضحة نية ؤيأحد بالوصوء، للأذان يتهيأ أن للم>ملين حاثعة رسالة يوصل أن يريد 

الناسأملغ إل صوته يمل لن وعندها عظيمة، وعبادة حليل، عمل ؤ، أنه للصلاة النداء 
تاو:ءمأّيخرق بل فقط، 

لرؤياالشارحة الروايايت، إحدى ففي القبلة؛ الوين يتقبل أن ~أيذا~ الأمور ء هن ومن 
علبهسحصا رايتؤ إي واليقظان النائم بش انا البيثا افهت عبد ئال، هد نيد بن الله عبد 

صعيفانظرت الأل-اق، وصعقه (، ٢٠١)شروضرء الأذان كراهية ل جاء ما باب، الصلاة، أبواب ذكرءالرمذي- )١( 
شعل ونقه صحح ثم صعقه، إل وأثار (، ١٧٢٠)الكبرى، المن ال-ءقيت ورواء ، ٢ صْ الرمذى، سن 

الأياديءء: أبوهربرة تال نال: الزهري عن وغثرْ يزدالأيل بن يرس روايت والمحح فقال: *ريرءه، 
لأسإلأثمص«.

الخفغنj بخراسان ممر.، إمام راهويه، ابن الروزي، أبويشوب الخغل غلي بن إبرامم بن لسحاذ، *وت ، ٢١
رمثىكنته، وكتب، به، وانتفع وناظره، به واجتمع وأمم. الثافعي. عن روى أهلها، عنان عالمه انتثر والفتوى، 

انفلر:أشياء. ق نحالغنا كان وإن إمحاق، مثل حرامان لل الحر يعثر ب ت حنبل بن أخمي. لإمام ١ وقال • متوانا• عل 
١٠ ١ ص؟ الشانسن طغاته ممرت ابن 

وأميرالخمامحل إمام الإّ؛ّلأم. ثيح الجتهد، الكول، الثوري، اه أبوعد مر-وقه، بن معياّ بن سفيان هوت )٣( 
طلبهوالده، باعتناء حدث وهر الملم طلب ه،  ٩٧سنة ؤلد زمانه، ق الماملن اللهاه ٌيان ١•^.^^،، ق الومبن 
النبلاءأعلام ٌثر الن-هييىت انفرت ه.  ١٦١تخماصتة مبالمر-؛ ومامحت. ٍت؛نؤ فتوارى للحكم، الهدي 

٢٧٩-٢٢٩/٧.

ّةولد وأبوءتركي، خوادزب أمه - الرحمن ب أبو التبس- الحنظل رامح، بن الماوك بن الد ب هر: )٤( 
الملمطلب أحدالأعلام، الخازى، الحاتفل، ونته، ق الأتقياء وأمير زمانه. عالي الإسلام. سيخ الإمام، ه،  ١١٨

الفقراءقعل يتفق وكان واسعة تماره له وكانتت، ط القيانين وسمع حنيفة أبا صاحيح ّنةه عشرين وهوابن 
انفلرتد(■  ١٨١)نة ّترؤ، غزوالروم، من منصرعا الفراش( )عل ؛بغاءاد ؛•—، I7مامث، درهم، ألف، مائة المنة 

.٤ ٢ -١ ٨٣٧٨; الملأ، أعلام سير ١^: 
٠٣٨٥ه/ الباري فتح ت رجب، ابن وانفلرت المابق، التخريج انفلر الحديثؤ، عل الرمدي تعلتق هازا )٠( 



افأكمّ..االا،.أم !ف مماو: المنة ئانقتل أحصزان 
صوثكئاري م' الخيري سعيد أبي( لقول صوته يرغ؛^؟j( أن ومنها• 

الشامة.يوم له ينهي يمعه من كل قاف بنا مز وك،ا ٠■  ١٠بالنداء..
بالم.لأةقرفتاي يم بلال اريا ه■' اض رسول قال فم،- نام؛ بوئن أن ومنها! 
هالنه عد بن وهب ححيمة أبو روى كإ الأذان، أثناء أذنيه ل إصعيه يفع أن ومنها! 

.٢٤١٠.أذسه. وإصتا0ق هنا، وها هنا ها داْ ويدوروينح بلالايودذ ®رأبت نال• 
مولت،مرتطان وصيامهم الناس صلاة إن حيت جيدا، الوقتر ينحزى أن ومنها! 

واعفزالأنئه، أنشد اللهم موس، والويئ صامى، *الإمام ه.' اف رسول قال وقد االودن، 
لالئؤذمح«رْا.

بالأمانةيتميز مذ إل يوكل أن بد ولا ومهمة، دقيقة الأذان عملية أن الواضح فن 
وليومفمخيارثم، محم ُل؛ؤديى نال• ه افه رسول أن محي عباس ابن روى لدلك والكفاءة؛ 

البخاريله روى فقد السعودي غم رحال ثقات رحاله الأرذاءوطت شيب وتال (، ٢٢ ١٧٧)أحمل رواه ( ١ر 
بعدهارون ين ويزيد ناصم~ بن هاشم ~وهر النضر أي ورواية احتلط، قد وكان المن، وأصحاب استشهادا 

الكبرى،المسنن والءهمي،ت لتل• أبا ابن عل ب اختلف وند معاذ، من يسمع ل! لمل أبا وابن الاختلاط■، 
(.١٧٠٢٧(،و١ممرابي;انممهمإر١٧٠٦)

والساشريىاءا(،واحمد(، ٧٢٣ص)وابن (، ٥٨٤بالمداء،)\موت ونع باب الأذان، كاب البخاري: )٢( 
(.٩٨٢(جوأيوملر١٦٦١حيانر(،واين ١١٣٢٣>

الأذان،بد، باب الصلاة، محاب وملم: عمر. بن اف عبد عن ( ٥٧٩الأذن،)يد، باب الأذان، كاب البخاري: )٣( 
(٣٧٧.)

ححيفةأي حديث، ونال: (، ١  ٩٧الأذان،)عند الأذن ق الأصح إيحال ز حاء ما باب الصلاة، أبواب ١لر٠دي: )٤( 
ونالالأذان، ق أذنيه ق إصبعيه الوذن يدحل أن يستحبون العالم أهل عند العمل وعليه صحح، حس حديث، 

(.٧٢٥والحاكم)وهوتولالأوزاعي• أذنيه. ل إصبعيه يدحل —أيفا~ الإقامة ول الحالم: أهل بعض 
(،٥١٧وأبوداود)هريرة، أي عن ( ٢٠٧مؤتمن)والوذن ضامن الإمام أن جاء محا باب الصلاة، أبواب الترمذي؛ )٥( 

يحلوأبو (، ١  ٦٧٢)حبان وابن لم. مشرط عل صحتح إسنادْ الأرناءوؤل: شعيب وتال (، ٨٨٩٦وأحمد)
الحديث١لأايابي: وقال ١(.  ٨٦٨الكثرى،)السنن والبيهقي' صحح• إّستادْ أمد: صليم حسثن وتال (، ٤٥٦٢)

٣.م/ داود، أي صحح اتفلر: فيه. شبهة لا صحح 
المنهمى،ه(،وا؛نئجه)أآلأ(،وابج:

علصحح إّستاده حديث هدا مغلطاي: الدين علاء وقال (.، ١١٦٢٩الكبير،)العجم والطهراف: (، ١٨٤٨)
■١ ١ صء٦ ماحه، ابن متن شرح انغلر• والسي. حزيمة ابن الحافثلن ثرط 



ءآص
ستِضصبصتصب سًسضضجس خ-محسستبمسطسءس 

الاحرام!تكبيرة من وليس الأذان، لحفلة من يبدأ الصلاة حثؤع أن يؤكد سق ما وكل 
مارأيتكم؟ل

هلااق4قتمنمماعالأذان؟ل
فاحمدالله..نعم. الإجابة: إنكانت 

ذمم،فا'سضاةهذااص4لمةذاسةلل



وسامامصوءاتساخل
هف؛ئنصذهسدهاسمحمسذمحس'ح^سذعمّحسَح^مّحقضذاح،ام 

وسا\م\محضوء\ك\ؤخ\

ماأكقوحطايإن1إ
نحطئ..لسان 

 )j^•••نحطئ
.أذلنحطئ.
يدنحطئ..

•نحطئ• قدم 
اطين؟ لطخت الخطيئة لوكانت 0اذ\ 

وسخ!درن.. . دنس.
والأوساخ؟!والأدران الأدناس بوْ تكونهبما تث 

دش؟!-شاربها  ١١١
نظافة..

طهارة..

وصفاء..نقاء 

الوصرءأهو هدا 
هوطهور..

.غسول. هو 

هوثطرالإ؛ءاناا،..

ياب.الطهارة، كتاب م؛ الحمالإيهان.. قطر الطهور ٠ أنه؛ال،ت اهة. رسول، عن الأشعرتم، مالك أي^ ث لحي• ( ١ّ 
واليدان:(، ١٨٠الكرى،)المن والمهقي: (، ٦٥٣والدارس)(، ٢٢ ٩٥٣)وأخمد (، ٢٢٣الوصر،،)شل 

صحح.حديث، هذا وقال،: مئفلثالإبمانأا.مطي)يا0م( 
(٠وا;نبن٢٨(،و١ينض)•١٢٢١٧فناشرى،)بج:

ابنصحيح عل الحان انفلر: الألبان، وصححه صحح. نادْ إءالأرناءوط: ثعيب، وتال، ( ٨٤)٤ 
.٢١٨/٢حبان، 



.١٦صلاتك؟ ض تغشع كيف ضظ؛؛ييس 
بالأحرى..هو 

['٣٤]إيرامم; محنوهاه لا اف ننمغ مدوا إير  uijr  ■ا•، لتمح'مم■ ٠ 'ب ,ب ~~-و'

هاف اعتم حيث المائدة، محررة ل الوصرء آية عل تعقيب من رأيته ما نظري لفت، 
هاغثلواالفلاة إل سلم إذا آننوا الدين محا فقال:.ءة:ا الشكر، تحف تنمة الوضوة 

^١محثي ذئ ص ك ص ثاضوا النافق إل ثآ:ددها ث-ميم 
قلمالئناء أولأمنتم النايط من مناكم أحد نمرأوجاء أوعل مرصى آكسم ؤإف ثاطهروا 

ءلن،ئملتجعل اش يربد ما منه وأيديكم بوجوهكم قامتحوا طيبا صعيدا قتيمئوا ماء تجدوا 
٦[.]\س: شكئويى4 عوقمنشمثعنتئ لنقهرثم يريد دلكذ حرج ؛_ 

يريد'ؤولكى فهوالتطه،ر الأولت قاما أمران؛ منه الغاية أن ذكر الوضوء افه ذكر أن فبعد 
توجب،يوذاك وهدا ءل؛٤مه، ننمته ُؤوثم النعمة إتمام فهو اكافت وأما يبنهرؤم^، 

الوضوء؟!ق المممة وجه أين السؤالت يبقى ولكن قق، فه النكر 

الظاهرحد عل يقف لا للمسلم الوضوء يهلهثر أن محي النبوية الأحاديث، ق الدبر إن 
كدلالن،االأسان باطن الوضوء يطهر إنإ الناص، من يبدولكشر ك،ا فقعل 

وطاثاتىطزثباطنالإس1ن؟ل
غبمرهاأثيء ولا الدنويتج، انها 
فيحملهاحهلايا0 عل ايبج ينه نفالوقت، وق الإنسان، ظاهر لينظف، الوضوء وياق 

الطاهر!الخد عن بعيدا 
هدْضةكرى؟ااكسا 

اتتوصأ؟ وأنت، النعمة هده تستشعر هال 
االشجر؟ أوراق تتساقعل ك،ا الوضوء أثناء عؤك ص تتساقط وهى بذنوبك تجس هال 

امأبقاوالث،كلأمالرّرلهإ
وفيهحطاباوجهه ئتتثرإلاحزمته ؤينتشق قثمفممن وضوءه يثرب، رجل ُمامئكم 

اقامتغ لخثه أطنان، من وجهه حطابا حرت إلا اطه أمره وجهه'كيا عتل إدا ئم وحياثيمه، 



ممحق١ِ ٤ ٠ وسام|مشوءاثس1وغل 

اناءتغ ثعره أطزاف بس حطابارأسه إلاحرت رأسه بمنح نم 
.٠١١٠..الاء. تغ ؛ ijlj؟ين حطابارحلته ولاحرت اثكنتثن إل يدمنه نجل يم 
الصورة!هدْ أرؤع ما 

الختنالوضوء حعل ما هو الوضوء مع ربعة الالصورة -٦^٥ الخطايا حروج ولعل 
عثإنمول حمرال عن حديث هن.ا ويوين. لذنوبنا، هث افه لغفران المياسرة ١لأساب أحل. المسبغ 

.ءاذالالعصر، عند الوين فجاءْ المجل، بفناء وهو ه عفان بن عثإن سمعت قال! غيتٌ 
إلحدثكم، ما افه كتاب ق آبه لولا بثا Jb-لأحدثنحم واف! قاوت م فتوصا، بوضوء 
عمإلا صلاة قبمل الوضوء قحسى منيم رجل *لأيتوصأ يمول،ت ه الته رسول سمعت 

اكاُت،بن أنزثا U ثكثئون  'ه>iJ؛ والآية; تيها«رأ،. ١^، ء ثتأن نا:ظ افُلت 
[،١٠٩]١^: اللاعنوذه يبمتثهم افه بمتنهم أدكك الكتامح، للناسِفي يتاه ما مذبمد دالهدتم، 

،.يع٠الوا١٣ولا عاليه يتكلموا آن حشية نحرهم؛الحي.ين، ألا يريد وكان 
الإبجازْ.انطئ بانه للوضوء ه اف رسول وصف لنا يفتر الحدث هذا ولعل 

وكإالصلاة، مع الوضوء هو الكامل الإيإن ويمسح للصلاة، ضرورية مقدمة فالوضوء 
أعلالصلاة أن شك فلا حقيقثا*ر؛الأ نصئا يكون أن النهلمر ق يلزم 'وليس الووتم<ت يقول 
للصلاةالأساسية اللوازم مجن الوضوء فصار وضوء، بغثر صلاة لا لكن الوضوء، من قيمة 
منعلامة ه نفالوضوء أن ه افة رسول بمرح ل الكرى•• الإبجان علامة هي التي 

موين،رْا.إلا الوضوء عل ثثافظ *ولا ~ت ههر أبوامامة يروي ك،ا ~ فيقول الإي،ان علامات 

(.٨٣٢ب،)ين صرو إسلام باب ونمرما، الم—انرين صلاة محاب لم؛ م)١( 
(.٢٢٧عف،)والصلاة الوقر، مل باب الطهارة، محاب سالم: )٢( 

ااا.ادهاج،م/«>اّ)م(الووى:
.\ءادهاج،م/.)؛(الووي:

الوض،)ييآ(،رأىرأمأآآ(،ونالفس،عل ا،لحانطة باب رّتها، الطهارة احم:محاب )ه(ا;ن 
ساليمحمقن ونال (، ٦٥٥والدارمي)الصحيح. رجال نقامت.، رحاله اصناد وهدا صحيح حديثإ الأرتاءوط؛ 

ونال؛(، ٤٤٩والحاكم)صحيح. حاويث، الأرناءو»ل؛ سعتي، ونال (، '١ جان)٧٣ وابن صحح• إسنادء اصد؛ 
إلاوهمهداالحيث^ بمثالهامثل بملل علة له اعرفح ت، ولولرينرجا،، الثخن شرحي عل صحيح حديث، ها-ا 
معاوية.اي؛ يل فيه وهم الأثعري بلال آي! من 





ص١ِ  ٤٧صح وسامامصوءاوساوغل 
ءعشا-تس.>ح-مّ ّءحم-1تتم.حشحمم-عتت~->حت--حمح.حت-ح=ح>يِحم 

عجيب!—واش— فانه ه، امامة أبو محكيه فيإ ٩^٢ 

يافقال! رجل، جاء إذ معه قعود ونحن الجد ق و.ؤ اش رسول بين،أ أمامة؛ أبو قال 
رسوليا فقال! أعاد ثم اغ رسول عنه فكت، عئ. فاقمه حدا أصت، إل اش؛ رسول 

ناله اف ض انصرف فال، الصلاة، وانيتت •؛ته، فكت، عئ. فانمه حدا أصيت إل اف؛ 
عليرد ما انظر اض رسول دابيت امرق، حن اف رسول، الرجل فاثح أمامة؛ أبو 

أبوقال علإ. فأقمه حدا أصبت، إل اف؛ رسول يا فقال! ه، اف رمول الرحل ملجم، الرجل، 
قأحثنتؤئوصأثر ئد أليس ينك من حرجت، حس ®أرأيت، اض رسول له فقال أمامة؛ 

اف.رسول يا نعم فقال؛ معنا؟" الصلاة >ئهورت، ®ثم قال! اف. رسول يا يل قال! الوضوء؟٠ 
اادسكااأا،أأوتال؛ حدك،. نلث، ئدعم افه ®ئان ه! اف رمول له فقال قال؛ 

ئدأيلث،؟ل
عفليإ؟الدين هذا اكس 
رحما؟الترع هذا امحسا 

اننتبه أن ينبغي لكن، 
١^^؛؟اقآحثتث٠ مصا;ته ئي. اليل مال• لقار~ 

النؤغ..ا-لثنن هوالوضوء بل السيثااتح، بؤ يده وضوء كل فليسا 
مى®؛نا يقول؛ اض رسول سمعت، قال؛ حيتح ه عئ ين، حد ن، ه نفالشرؤد ويفلهر 

افله،.ومعم إلا ار؛وه، بمثغم م ركعتس، قثضل بموم ئم الطهور، قبمسس دسا، يدنب، عبد 
إل[ ١٣٥]TJ، اأنهه دووا أمنهم أوظلموا ئاحثه ئعلوا إدا 'ؤوالن•ين الأية؛ هده قرأ 

،.٢vآخرالأ

رأبول، واللخظ ( ٢٧٦٠)[، ١ ١ ٤ ]مود: الثقات^ الخنان'دمن م)؛ ممال: قول باب التوبة، كتاب لم: م)١( 
الكِبر،انمجم واسمبدال: (، ١٧٢٧حبان)وابن (، ٢٢٢١٧(إوا-ىل)٧٣١٢واUثي>داود)اا/-ا؛(، 

ائيوالنله، واللمثل ( ١٥٢١وأبوداود)(، ٤٠٦التوبة)عند الصلاة ل حاء ما باب الصلاة، أبواب • الترمذي ر٢( 
ننالوال—يقي: صحيح. إمنادْ الأدناءوط: ثع؛_، ونال، وأخمد)٢(، (، ١٣٩٠ماجه)وابن (، ١ ١ • )٨٧ 

١الكيركي،) حينوقال، (، ١ يعل)٥ وأبر حن• إمحناده الأوناءومحل: ثعيِح وقالي (، ٦٢٣حبا)؛،)وابن (، ٠٢٤٧
أبيرداود،صحيح انظر: الألابي، وصححه (، ٥٨٤الأو-علط)العجم والل،رار؛ت صحح. اقتاده آدت مليم 

ه/آهآ.



صلاتك؟ض تخشع س ريٍث ثهنا\/ؤا 
ستبممسنمحّذص.سع^,عءمحً>يت=محَسصبحتص صتبمس حتيص متصجًسضصس 

الأحر،يعضها من ينقيك غو اف وذكر الشيطان، سّيطرة يعص من ينفيك والوصوء 
ارينقدقال! الله رسولا أن ه هريرة أي فعن بالكامل• سيهلرته من تنفذك والصلاة 
ثلعثك ئكام عمدة  J<rمرب ممو، نلاث لأم ص ^١ أخدئي ثأس ياية عد التنان 

احثئصلر د1ل عمده، ائحثئ ئوصأ ئال عهد0، \ضذذ اف؛ مدو انت؛مظ لأن لازثد، شل 
،را/المس حنث ثإلأأصح المس، ثب د1صحئيط ئها، عمدة 

معتادغسيل يعد نشاطلت، عن محلف نشاط هو الوصوء يعد يه تشعر الذي فالنثاط 
نشاط!من أروعه وما الشيهلان، من الت٠مر نشاط إنه اليد، أو للوجه 

الجمرنعيم فحن القيامة، يوم حاصه مكانه لهم الوصوء محسنون الذين والسلمون 
وإليقوون ه النتمح، سمعت إل فتوصأ، المسجد ظهر عل فهند هريرة أبي( ْع رقيت قالت 
عريهبجل( أف بئئم انتطاغ ثمن الوصوء، آثار مذ محبجث عرا القيامة يوم يدعوف اهمتي 

مضيئةيعلامات القيامة يوم الخلائق ين متميز وأنت هيثتالث، ل تدثرت فهلا ٠ قلمنلء 
بينوأوسمتهم بنياشينهم يتياهون وهم الدنيا أهل إل تنظر ألا وصويك! أثر من خميلة 

ألاالأخروية؟ اربانية الأوسمة هدْ جوار إل والأوسمة الماشن هدم قمة فا الماس؟! 
إالساخ؟ الوضوء وسام حملنا وقد الصلاة إل ذاهبون والزهوونحن يالمخر نشعر أن نحب 

الراتقة!الحالة الصورة هده ل المتوضئ أ-را معي وعش 
لهوأسد،، عدن؛ مى أنلمئ مذ أبعد حوصي *!ل ت قال ه النه رسول أن ه هريرة أيير عن 

الناسلأصد يإل النجوم، عدد مذ  ؛مولأيقه لألئس، الخم مذ وأحل التلج، مذ ناصا 
ررثمم،يومثد؟ أتعرفنا اف؛ رسول يا قالوات حوضه*. عذ الناص إبل ازرجل مد "كا عنه 

بابونمرعا، انرين انصلاة مماب لم: وم٣(، •  ٩٦وحريم،)إبلس صفة باب الخلق، بدء كتاب )١( 
(.٧٧٦اصح،)حش أجع اللل نام نمن ماروي 

لأنهايبمم سمي نئة، تام' ءتا؛ذن، فه الخْلاب ين عمو مول الدق، اه، أبو■مد الجمر الم تمد بن نعم هوت )٢( 
المثرينحدود ل ترق أحاديث، وله ستة، عثرين مريرة أبا حالي بالطيب، ءتخير0 يقوم أي السجد بحمر كان 

،وصثسرأعلام٤٨٩-٤٨٧/٢٩Lصل، ٣٠٩/٥اسقاتامرى، اينسد:ئلاتة.
.HA/TU\ف\و؛\فؤ1ت والصفدي: ، YYU/oالنلأء، 

كتابت لم وم(. ١٣٦الوصوء،)آثار من الحجلرن والغر الونحرء فخل بماب الوضوء، كتاب الخاريت )٣( 
٢(.٤ الوضوء،)٦ ق واكحجيل الغرة إطالة اتماب باب الطهارة، 
كلوتمبمقاصالديا؛٠٢٠٠ >أ(أممرمن 



ص١ ٤ ٩ صح وسامامضوءاثسابغل 
.حسحاذمحعِحمحمحمحاّظص^،هصنعح ٠٥٠^^^.

أثرالؤصوء«اا؛.من عزانحجلى ئردوذعؤ الأثم، لأحدمن هالبمغ س٣ 
هاتل..واسع حوض 
اص؛من أمحص 
l__،!من أحل 

أالهاء! نجوم من أم آنية 
اخاصة لجموعة خالعنا يه ليحتفظ الخوض، ورود من الخلائق يمغ عفليم ورحل 
حدا..خاصة 

للمتوصتيزا!

منهم!تكون آن يمكن 
بمدا،تءخ،ارطهاسولأ؟ل

كفحشوط،شصلأسوقددحلتهابوساماتوشوء؟ل
قضيةهي القضة فليست كان.لك، مهم آخر حانب من الوضء إل ننغلر أن بد لا أتنا غر 

خهلعر،آخر نق لها القفبمية إنها الخهنايا، محو أو الدرجات، رغ أو فقهل، الحنان تحميل 
يهكنالمثال، سيل وعل ^١، ١٨١١رب مجن العقاب ستوجيه الخنن الوصوء إهمال، أن وهو 
تمرةق عنا الني ينثفن نال• ءمح؛ءل■ عمرو بن اض عبد بمكته الدي التال المؤنق تدبر 

بأعلفنائي أرحلنا، عل ونمح نتوصا ثجعلنا العم.زُاُ، أرهقنا وقي. فأدركنا سافرتاها، 
قالصحابة يمل لر المرقق هازا ففي أوثلائارم. مزت؛ن الثار*. من للاغئاص، »زنل صوته: 

ندأنه بمعنى العصر أرهقهم إنها فه؟. حاش شأنه.. من تقلبلأ أو نيره، من انتقاصا الوضوء 
وردك،ا الماء لفقد ؤإما ما، لأمر عنهم الرسول. غياب بسبب إثا مر، العصر وقت من مث 

وامن(، ٤٣٠٢)ماجه وابن (، ٢٤٧)اروص-رء، ق والتحمل الغرة إطالة استحباب باب الطهارة، كتاب مسالم؛ ( ١ ) 
حان)\؛أب(.

انمزءتوروي؛ بعدها- التي بالصلاة وثالحمها يعشيها كدنا حش وثنها عن أحرتاها اى الصلاة؛ أرهفنء ( ٢) 
امسممهمهث^^لالوفحساالإدراكواسان،وفل:كاناكحاة الإرهاق: 

مائة)رهق(العرب، لسان محننلور: وابن ، ٢٦٥ا/الجاري، فح العس-ئلأنى: حجر ابن انفلر؛ معه. فملوا 

له،ومسالم:ىابمحضاكاومن،)اآا(،واسظ )٢( 
(.٢٤١يكإلهإ،)١^-؛^( غل وجوب باب الطهارة، 



٣^١دسءض كيف ريءٍث «هانتتيا

يغسلوافلم الوصو■،، ق سرعتهم إل ذلك فأدى ا،لرهفة؛ فر اللفلروف وإما ا، واية١١رل 
هداأن إل بنظر ولر الصعبة، ظروفهم إل ئ. اض رسول، بنلر فلم أقدامهم، حرة مؤ حيدا 

بمداكلعاته فجاءت للتقصير، الفعالة النتيجة إل نظر إنإ متكرر، وعتر عابر متهم التقصمد 
والصرامةIالوصوح 

الصوت!اعل داء ن ٠

إبالويل توعد و "

IjIjJIjمديد و ٠

لاتهديدمريزأويلأتة!٠

الرصولتوعده لصل واثى متقوصا، يكون خشوعه فان حاله هدا كان من أف ثّك ولا 
أن؛فشعااالنار ثه 

الوصوء..ل تقصر أي عل ينح_، الأعقاب، عن قلناه  ١٥٩

١٠١كل إل وحهٌلأملالاء 
الاء!4ه!يكاد لا مرفق 

ق١fلأترىفيدضنياثماماJللأ

ونور؛وويل ووعيدبالنار، صائعة، وصلاة وصوءمتقوص، يقودإل هدا هل 

النجاة!يرجو حث من المرء و٠٠الائ، 

الصلاة!ق للخشوع غياب، سق.. ما وفوق 
الموقفهذا يراجع أن فعليه الوصوء، عن منفصل الصلاة ل الخشؤع أن أحد نحثل وإذا 
أتهفنجد الآ"؛مينأ إل الوضوء إحسان عدم أثر فيه تعدى والذي النوية، ثرة الل ااعجسِا 

حشؤععلط بل( المملزأ حشؤع عي، التاثتر إل تعدى إنا شل، المهمل حشرع عل يوثر ل؛ 
روىالنادرة• القصة هذه ل هذا ورد وقل ه!! افه رسول العابدين، وسيد الحظيم، النتي 

لم•*— انمر-•••'; عند نوم نمثل بالطريق ياء تما اذا حض إل؛_ مكة اثسس رمل< مع ارجعنا غال: ( ١ ؛ 
(.٢٤١)يكمالهيأ، الرحل^ن غل وجوب باب الطهارة، كتاب 



/محف١َ ٥ ١ ثئا وسامامصوءاثساوخل 
^^تسِح^مبحتسسح؛مِحسِط^^سحءمحع

فل،ي، ق ^ >\لأو؟ فقرأ الصبح، س المي مع صل أنه رحل عن  ٢١١٠رنح أبو سب 
ثنىالوصوء، عئسئول لا يصلول؛،١^ منغم أقواما أو المراق ءلسا يلبس ®إيه ت قال انصرف، 

علالروم سورة آحر ل شرم ل ممر ابن علق وقد الوصوءا،ل'آاا قبحسن متا الصلاة شهد 
هأته وهو غرب، ونبأ عجيب، مز وفيه حن، ومتن حن، إسناد ®وهذا قائلا! القمة هدْ 
الإمام*ل'آا.بصلاة معلقة المامرم صلاة أن عل ذللئ، فدل به؛ انتم من وضوء بنقصان اثر 

الأصحاب،ر؛ا،عل أثر لها الصحبة أن ٠ السندي منه واستنبط متعددة، برواياُت، ورد والحديث، 
المالمن!إيإن درحة حب مجد إل مجد من عنتلمج الخشؤع أن يعني وهدا 

الأنتهاءساآوصوء؟بعد وماذا 

لالمتوصئإالحنة أبوامحب فح ؤ، محببا تكون فهي ذللئ، وْع للغاية، قصرة أذكارا هناك إن 
مالأذكار الروايايث، وأجع متثرح، بصدر الصلاة ق ويدحله قلبه، يلقي ذلل؛، أن سلئط ولا 
ئاحننئوصا *من ه! افه رسول قال قال! ٠ الخْتاب بن عمر عن رواية هي الوضوء بعد 

وزسوله،عنده محمدا وأشهدأل ك، لاشريك وحده النه ولا لاوله أف أنهد د١ل! م الوصوء، 
تىبذحل الحنت، أبواب ث،ايئ ق نمن اكطهريى، مى داجعلني اوابتذ بى اجتلهي اللهم 

أياسلْ،.
وسرعتها؟الأذكار هده سهولة أرأيت، 
التوحيد.*شهادة 

^.^•إ٧١بى داجنني التدابع، مى اجهم، *البجم نمتر؛ دعاء ثم 

نبإبن محب أو روح، ابيا بن لهب أنه المعروف حجرت ابن وئال سبجالب، الكلاع ذي ملة س صحاب ا ١ ؤ 
١.٣ ٦ "T/ الصحاية مميز ق الإصابة حجرت ابن انظرث الحمص. الكلأعي روح ابر 

ائىوالنلإيصاله. صعق إسناد وهذا حن، حديث الأرناءوط: شعتب وتال له، واللفظ ( ١٥٩١٤احمد))٢( 
احمدورحال رجل، عن روح ش عن ورواءالن—اثي ه، نفروح ش أحمدعن رواء اختثم،ت وتال، (، ١٠١٩)

٥٣/ ١ والترهيب، الترغيب صحيح انغلترت ابي، الأو_وحسنه ، ٥ ٥ ٠ / ١ الزوائد، محمع انظر؛ الصحيح. رحال 

اص،أ/بمأم.القرآن رآ(اينهم:سر 
.١٥٧،١٠٦/٢)؛(حامحةالمدىعو-ننالمابى، 

والطارانيتالكثرى،)همام(ا المتن و١ليهميت (، ٥٠الوصرء،)يعد بمال نيإ باب الطهارة، أبواب الترمدي؛ )٥( 
انفلرتالألمان، وصححه ، ١ ٠ ٤ ٨ y/ الشيوخ، معجم انظر؛ عساكر، ابن وحنه (، ٤٨٩٥الأوصعل،)ا،لعجم 

٦(.١  ٦٧٠الخاح)صحيح 



صهتك؟فم؟ تخشع كيف 

الخنة!!إل ت حل ند الذي الباب نحتار بعدها 

وأيىسغيأنضصا؟ل
الع،سأعند ساذج موال لخله 

هناكأن الأمر واقع لكن غثرء؛ *ع يستوي مكان أي ل الوضوء أن الذهن إل يساير نقد 
قالت قال هع هريرة أب عن منها البت؛ ق كان إذا الوضوء أجر عفلم إل أمارت أحاديث 

ئرايضثى يريقه ضي اف، بجين بى بجت إل نشى م محه، ل ئهن ُسم اق.• يسول 
دزجئ«ءاأ.والأحرىئرح حيثث، ظ إخدامح١ حطوئاه كائن ض، 

ومحيلهالقائمة، للصلاة نما اكل يمهد أنه البت لوضوء الأجر زيادة ل العلة ولعل 
وJالتاليوالسسثات، الذنوب من ■نحفظه وهذا ونقاءه، طهارته سثعر وهر الطريق ي بثر 
ويثالمبالصلاة، الست أهل يدكر فهر دناك وفوق الصلاة، ل حشوعو درحة من يرغ 

اسّاىي كل عل ذلك كل نحفى ولا المكان، j إيانية روعا ؤيث الأْلفال، 
^^٠٠..جليل إزاثوصوءصل 

والأرضن.٠موات الرن للقاء استعداد أنه يكفى 

الحار..العزيز ْع للتواصل استعداد 

بنعل يدح كان ما وهذا الصدور.. ل الرهبة يبعنا أمر المنظور هذا من وهو 
الوضوء؟عند يعآريلئا الاJى هذا ما أهلهت له نيقول لونه! يصفر أن إل توصأ إذا الحزرآ، 

dyLi :.محولين:ذيتيأئوم؟إ«رم
نعمته!وندرك الوضوء، رهبة سندرك الحز بن عل أدركه ما ندرك ويوم 

والمنة!الحد فالله 

ومواضعاحد ١!— كتاب ت لم وم(، ٦٢الحإعة،)'صلاة وحرب باب والإمامة، الخ،اعة كتاب الخارى; )١( 
ل؟واممفل ( ٦٦٦الدرجانم،)الخطاياوترنع؛٠ يه ممحى الملأ؛ إل الثي باب الصلاة، 

ثريشرأت، ما الزهري: وثا)، ست،، تتة ست وك. العابدين، زين طالب،، ش بن عل بن الحز بن عل هو: )٢( 
"٢٢٦٦! الأعسان، ومات، حالكان: ابن . ٠٩٣منة نوؤ، لعيادته، العا؛د.ين زين بالدية يمي وكان منه. أفضل 
إ،وأ؛رنم-م:• -• ٣٨٦؛/الملأ،، أعلام ّي والدهس: ، ٤ • ٤ - ٢٣٨٢; ٠ تمدي_،الك،ال،، والني: ، ٢٦٩
.١٣٣/٣الأولياء، حلة 

. ١٢٣؟/والهاة البداية وابنممر: ، ٤٣٧٨/ ١ -اربحدمثق ماكر: ابن )٣( 



آينذصقيصلأةظثئت؟«،^^؛٦ 
تسقمممءثصذحصِحيجِحضح.صذهسذ^|ِحعضصِحص

رخاس؟ صلاة نملي ابن 

ظفوض\

.الغرب. صلاة نبيل بيتك إل عيث أنك 
نزهة--أوزيارة•■سمءمل--أو 

عجالة..ق الغرب صاليث ثم ؤلعامك، تناوث 
الراحة..من نطا تتناول حك نم 

أوتلفاز!قراءة.. فاكية.. سمر.. 
لالعث.اء..أدن نم 
افأكر..أىر..اف 

العشاء..صلاة صل ونث 

ونتها!أول عل الصلاة نحب أنك تزعم 
إيلهث، أولادك من ولد حاءك 

صدره!أعإق من يصرخ 
أذركاش!!

نارامن شعله يمسك، الييتر حارج رجل 
شعلةكي،رةأ

اكبثرة! كب؛رة.. 

^^iA!البيت يدخل أن ونير 
■تع>بال0ن> 

و\وخ0ب\لأو 

دالأةربءّن••الزر.جة 
التاعوالزاداّ



صلاقك؟ض قخشع كيف رمحٍث ثه<؛ها

فزعا!!صلاثك قطعش 
متقهلمر!مرنحف.. يموت صرحن 

ننهدا؟تزهدا؟! 

قالوا..

وأرفقالخلق، أرحم كان ه اض رسول آن ق الملم؛ن~ من الأقل ~ءل اثنان نحتلف لا 
قال!حين الخفليم كتابه ق النبوية الرحمة هده ال أثار قد هش اض أن ويكفي البشر، 

زحمهزءدفث بالمح.بجئ علبجم حريص عقم ما عثي عزير أمجئم مى رنول جاءثم 
فالبعثةقوة؛ أو جفاء موقف المرة ل نحد أن حرصت— —ولو تعليعر نولن [، ١٢٨لالوبةإ 

ؤوثاالبعثة! هده يصّف وهو هث اف قال وقد الرحمة، ألوان ص لون إلا هي ما النبوية 
منظورناق ه منه نوة أنه نظن ما فكل ثم ومن [؛ ١٠٧]الآسا،: رخمه إلا أزسلناك 

علينا..حفيت الش الرحمة وجوه من وجه ل يكون 

المجيب!المبوي الموقف ^ا ق معا ولتيير 

المشاءصلاه الناشز عل صلاة أثمو »Jj و. افه رسول قال قال! ظه هريرة ش عن 
نمفتمام، بالصلاة امز آذ محنت، ولمد ولوحبوا، لأُومحا يهها ما زلوبملموذ المجر، وصلاه 

يشهددذلا يذم إل حطب من حزم معهم برجال ض أطيق م بالناس، قبمل رجلا آمر 
باونارإ((؛ا؛.يوثم عليهم ئآحرى الصلأْ، 
الوقف!هدا ق الرحة عن أحدنا يتساءل قد 

وأحبتي!السؤال هدا من دعاك أقولت وأنا 
صمخحا;داراكساامتارالآدة؟

حزا؟ااأشد جهنم ثار فقال! المغليم كتابه و الموال هدا عن هف افه أجاب لقد 
اح[..لالمة:

وُوامعراجد ايمحاب وسلم: (، ٦٢٦الخ،اعة،)ل الثاء نفل باب رالإ.ا.ة، الحإى لكب لخاوي: اا 
له.واللفظ (، ٦٥١)عنها، آلتخلم، ق التشديد وبيان الخإعة صلاة فضل باب الصلاة، 



هْاَمحثنجا أينسشدخاسم؟ل اء؛" 

االقيامة؟ يوم نتامن المجد، إل ليدفعك الدنيا بنار يرهبك أن إذن الرحمة من اكس، 
أنيمكن بالخرق— ثتددك اض. —ورمول طن، ل للفريفة صلاتلن، أن تعتقد وهد 

حاثعة؟اصلاة تكون 

أحلائا؟!أوتحنن مسارا، تعدل( أن يمكن حنوعبما ذهب قد صلاة أن تعممي وهل، 

الصلاةعن هؤلاء أن إل أحرى رواية 3، أشار ه اف رسول، أن ذلك من وأكثر 
أبيرفعن ولهوا لعب هناك أوكان ؤلعام! الصلاة مع المجد ل لوقدم مسرءين مياتون كانوا 

أمنمم يطن،، محطب، آمن أذ محمت، لمد إ يده ميى رروالذتم، ؛ هال( اض. رسول، أف ه هريرة 
والدىيثوم، ءل1هلم ئأ>ئإأ رجال( وق ١حالما ثم النا«ص، زجلاكوم امن م لها، موئل د١لصلأة 

فالعنقلنهيالعشاءا*لا؛. حنتتم آومرمائم نجدعزقانميتا، انه أحدهم ميىيد؛ألوبملم 
عنالمخلفون نهولاع -ا_إلآا. يثن.، اللذان الهإن هما قيل! والرمانان هواللحم، السمين 
ومواهم!إيإنبمم ل الحمقى القص إنا مرض، ولأيقعدهم صحة، تنقصهم لا الخاعة 

لصل إن عليه ه اف رسول غم( وعلم المعان(، هذْ أدرك رجل j( تقول( ماذا ثم 
إصعبة؟ *ظروؤ،* إهمال(! ل ويقول( يكرمثا، لا هو نم يته، 

الخالدة..؛كبياته السؤال( هذا عن محبب ه عود مبن افه عبد أترك 
لخلمنالئوات ئإلأء قل ثصافظ ئنل، عدا افَ ثلخى أف نزُْ »_ اض! عد يقول( 

3(صلمثم دلو٣ افدي، نش ثى نإّس افدتما، نس ه لببجم ثنغ افّ' ءإف نس؛ بمادتم( 
وْنالصLللتلم، يبجم ئتة ولوئركتم ستةلإثم، لركئم يته 3( ١^^—٠ هدا يصل، ك،ا يؤذكم 

لئلأكلاض كنت، إلا المناجي، هده من ننجد إل يغمد مم الطهور، ثغيس بملمهر رجل من 
إلاعنها يثحلنن وما زايتنا ولمي تيئه، تنا عنه ريمط درجه، ؤا ويزئعه حنق، نجطوها حطوة 
الءثف،لميمام3ِ، حش الثجل؛ز( بتي( بجادى به يوكط الرج}، كاف دلقي القاف،، منلموم منامح، 

الساجدكتاب ت لم ومله، راللمفل ٦(،  ١٨الحإعة،)صلاة وجرب باب والإمامة، الحياعة كتاب الخارى،ت )١( 
(.٦٥١عنيا،)التخلف ل، التنديد ويان ١لخءاءث صلاة قفل باب الصلاة، ومواضع 

. ١٢•• ، ١  Y٢٩/ ,.^،، ٧١فتح حجر: ابن انئلر: )٢( 
وابرداودله، واللففل (، ٦٠٤إ)الهدتم، تن من الخإعة صلاة باب الصلاة، الماجدومواضع كتاب لم: م)٣( 

٠)أ'ابم'أ(. واحمد (، ٧٧٧ماجه)وابن (،  ٩٢والماتي)٢ (، ٥٥)•



صلاقك؟فم؟ تخشع كيف 

صتمحراب'شغايحامضحلإنها 
٠الله رسول لثة ترك السجد در1كصلأ0 
نحلأل..المسجد Jرثغصلأة 

ودرجات..لحسنات تضييع المسجد صلاة 

النفاق..علامات ْن علامة السجد در٢لثaاصلأة 

قفمحمودة النوافل أئا شل، الفريضة صلاة خض هدا أن يدرك الحمح أن شك ولا 
بتؤيئم،و صلايئم مذ ®اختلوا ةالت ه الني عن  ٠٠عمر ابن رواه لما وذلك اليت؛ 

دثوتا«را،.ؤلأقحدوها 
.المرأة. دون المعذور ير الرجل محس هدا أن كذلك يدرك الحميع أن فك ولا 

بصا..دولكننا المساجد، ل الحإعة صلوات عن التحلف أعدار عن البحث يصدد ولسنا 
إلسبقونا آخرين نوم نلوب محشع بتنإ بيوتنا، ل مثا صاعت التي قلوبنا عن البحث 

المساجد!

كانالأصدقاء أحد أن لدرجة السستا، ق الخثسؤع عن تماما السجد ق الخشؤع نحتلف 
ئلبىأجد أنا نال. السب عن سالته فلمإ النفاق، من نفى عل أحسي أنا ويمول. سكول 

منافاأكون أن فاحاف البيت، ق الفريضة صليث إذا كن.لك أجاإ-ه ولا المسجد، ق حاثنا 
بالشرحلكن بك، خاصا ليس الأمحر هدا إن له؛ تلت ولكني الناس! أمام للمخشؤح متصنعا 

ممرة،.لأسباب وذلك للخشؤح؛ أدعى فعلا السجد أن شن والتجربة 
عمرابن فعن أعفلم، أجرها أن بدليل الفردية؛ الصلاة من ارأجودءا هنملأواتجماط 

دزئألآ/وعشرين بنغ صلاة من أئشل الخهاعة ءصلأة قال: ه اف رسول أف محمح، 
البيتصلاة عن وحركاتما أركاما ق المسجد صلاة تزد ولر الصلاة، هي الصلاة أن فع 

مجرة!وعشرين سينا تضاعف الأجر فإن سيثا، 

بابونمرها، المارين صلاة كتاب ومسلم: (، ١١٣١الست،)ق اسع باب التعلمؤع، أبراب ١لخاريت )١( 
له.واللفظ صلأةاسموبهدئفيص،ريبب(، استحاب 

ومواصعالماجد كتاب ومسلم: (، ٦١٩الحءاء_ةا)صلاة وحرب باب والإمامة، ا-اماعة كتاب الخاري: )٢( 
له.واللفظ (، ٦٥٠عتها،)التخلم، ل التشدد وسان الحإعة صلاة ضل باب الصلاة، 



ينصأيصلأقحاشوة؟ل

»ئن١؛؛،، رسول نال قال; خه، هريرة أبي( فعن ^١١، ٥١ءايت ن( وم،لأةاتج.اظئؤدى 
حطزتاةثاثغ اف، ذو'}ص من قرمة ضى- اف، س؛>،ثوت إل نشى نم محي، نطهنل 
عنمحلف اض* ®يت j( حتسومحا أن سك ولا دزجهاار١أ. والأحرىئزئع حطسة، ئ إحداحا 

•بيوتنا ل يفعل مثل،أ أق  ٠١٥١بيت ل وقلوبنا الشيطان؛عقولنا يعبث ولا 'ابيوتتاُ؟ ل حثوعتا 

عمرابن وعن( المؤمنين(، بصمة ونحن( أمهل يكون الشيطان عل تغثنا فإل ذلك( وفوق 
فيناس اف رسول كمقام فيكم قمت إل الناس؛ ابما يا فقالت بالخابية فغق عمر حطبنا قال! ءةقة؛ل 
عنيسحتى، مشواثتمن-ب، م يلرثم، الذ؛ر( مم يلوثم، الذيؤ، م بآصحابي(، *أوصغم فقالت 

نيليامأةإلأثاذ،ممحا
لإايس،زفنيرالأمحفيند،س

فهدااأؤمن«لم. يدلئم شئ وناءئه حنت مزثزية انيعه، قلطرم أرادبمبوحه 
وقيامالنقل صلوات ل الشي9لان من ميعمملئ( اض كان ؤإن الواحد، هع الشيطان أن نمرح 

ءخالفناْ!نصليهاحماعت أمرناأن اش الفريضة صلاة j( يفعل لن فإنه اللل،، 
مكانق فأنسا للمصل؛ الطبيعية النقية التهيئة عل اعد يظلساضو مثن، لما وانحافة 

إضافةوالكون، للراحة لث، نغتتهيأ البيت، مكان 3، وأنت، للعبادة، لت( نفتتهيأ العبادة 
فتهثأالعمل، مكان 3، أما الخشؤع؛ عن ذهنلث نمرق، أن يمكن، التي، الكشرة البيت لثاكل، 
الخشؤع.عن كرى سواغل، كذللئ، وهي، والأعإل، للمإل نفنلث، 

التخلف،أن بمعنى، نافلة، وليست، فرصا الخإعة صلاة يعت١رون الفقهاءل؛ا بعض فإن لهذا 

•١ قنريه يق  ٢١١
.٣٢\ا١ الأحوذى،( نحقة اإوارممورؤ،ت وطهاوخيارها. يكن أرادأن من اؤ،; الختة؛ أرادبحبوحة من )٢( 
اص،والنصحح. حن حدث هذا وئاوت ( ٢١٦٠الحاية)لزوم 3، حاء ما باب الفن، كتاب الترمحذير؛ )٣( 

حمانوابن الشيني(. رحال ثقات رحاله صحيح إستاده الأرناءوطوت شعيب وقال (، ١١٤)وأخمد (، ٩٢٢٥)
صحححديث، هدا ونال: ( ٣٨٧والحاكم)ممان،. رحاله أمد: اليم ّحض وتال (، ١ ٤ وأبوسإ،)١ (، ٥٧٢ )٤ 

الشيخان.شرط عل 
الخإعةاولأ؛ ت يل في،ا وئاما خلفة، اقوال الخإعة صلاة حكم يان ق للفقهاء الكويتية؛ الفقهية الوصرعة ق جاء ( ٤ ) 

ثسةالفرائص ق الخاعة صلاة أن إل للثافية تول وهر المالكية، وأكثر الأصح~ ~ق الحنفية ذهب لفرائص؛ اق 
فرصيأما إل ~ عندهم الأصح ~في الشافعية وذهب الحفية. عند القوة ق بالواجب شييهة وهي للرجال، موكلة 
فشلوند المالكية، بعص عن الماورى نقله ما وهو واكلحاوي، كالكرحي الحفية؛ فقهاء بعض تول وهو كفاية، 
=ل ونق تركوها، إذا عليها أهلها فتقاثل راابلد~ ~أى الحملة حيث من كفاية فرص إما فقالوا؛ المالكية بعص 





أينذصإيصلأ5خاضة؟د

ةوإل'حزئع إلا قط مذتتي ١^ه حج تا ئاك: محك ملمة أم عن أخرى رواية ول 
أوأجهلأوأطنم، أوأطبم أوأرو، أوأزو أذأصنأوأصن، أعوديك، ر'االهم فقاوت ^١؛، ٠١١

محمحقق،أاء.
عباسبن الله عبد فعن الصبح، لصلاة حمج إذا خاصا دعاء يقول الله رمحول وكان 

حلقِق لإلأ يقول• وهو وثوصآ، قثنوك ئانتيمظ هه اش رسول عند رثد ادا< 'محمحل 
ممزأ[، ١٩٠نم\0.■ ]آل ١^١^،< لأول لأثاُتغ والمحار الئل داختلأن، والأرض الئ؛اوات، 

نالزكوغ١^١٢ ييحا ئاثال زكقن، فتل قآم نأ الثوزةَ، ٣ خز الآ:ات هإلأ؛ 
ديككلر ركعات ث مرامت، ؛٨^٠-؛، ذللت، معل يم ثفح، لحى فنام امرف ثم والئجود، 

وهوالصلاة إل نحتج ، jl^،iئأذف بثلاث، اوثز ثم الأيات، هؤلاء ويمرأ ويثوصأ ينثاك 
بمريل داجنل ررا، نمص واجتلِفي نورا، بماو دل نورا ٧؛؟؛، ل اجتل *اللهم يقول؛ 
المممثورا، ض يئى ثورا ظ بى واجتل ثورا، أناثي لبى ثورا حم بى واجتل ثورا، 

أغطنينونا«رى.
المسجد،إل طريقه ل وهو ويشمله لم يالمحيط الذي الساخ النور هدا إل فانظر 

أالتورانيه؟ الحالة هده ق وهو المسجد ق صلاته تتوي وكيف 
المسجد،لحول دعاء بدكر غ؛و الله بيت إل رحلته السجد إل الذاهب أن؛نتم أجل وما 

دوتاء.إليها الانتباه ينبغي أمور إل أنثلمارنا يلفت وهو 
مال:انجد زحل إذا ثان »أنث ه الض عن العاص،محفل بن عمرو بن اض همد عن 

قالدلك قال قإدا الث-؟يم... الئتطان من الثد-بم وننطاني الآقربم وبوجهه الت؛يم أعودبالله 

صحيح.حس حديث هذا ودالت (، ٣٤٢٧يتهء)من جرج إذا -قرل ُ*ّا ت باب الدعوات، كتاب الترمذي• )١( 
والحاكم(، XTIOA)وأخمد (، ٣٨٨٤)ماجه وابن (، ٩٩واسني)-اال، واللخفل ٠(، • ٩٤وأبر^)

(،١  ٩٦٧٨)الكبيرi العجم والطيران; نحرحاه. ولر الثيخن شرط عل صحتح حدث هذا ونال; (، ١٩٠٧)
x٢٣٨٣الأوط،)والعجم 

باب،ونمرئ، انرين ايصلاة محاب، وملم: (، ٥٩٥٧باللٍل،)انب إذا الدئ. باب، الرءوات٠، محاب، الخاوي: )٢( 
له.واسط (، ٧٦٣وصلاةالللوناس،)الدعا، 

أبورواه حن حديث، التووي• وقال (، ٤٦٦السجد)يحوله عند الرحل يقوله فيا باب، الصلاة، ٠ سن،.أبوداود؛ )٣( 
.٤٣٦ / ١٢داود، أب صحح انفلر: وصححه؛/SJ(^، ٣، ١ ٤ / ١ الأحكام، حلاصة انغلر: حيد. بإسناد داود 



ضصلمخ يف 

البيت،من الخروج عند الرحيم الشيطان من بالاستعاذة بدأت المجد إل الرحلة إن 
اش.هقثتكمل الحاكن وق السجد، يحول، عند الرجيم الشيطان من بالأستعاذة وانتهت، 
ندحلأن نبل اللدود عدونا عل حمقناه هائل انتصار ناي ووسوسته، الشيطان من بحإيتنا 

تعال..اف شاء إن الصلاة ق ير بخثؤع يبشر هدا إن لصلاة! اق 
فعنالجد؛ لحول عند كاولك، نقوله أن يمكن آحر دعاء هناك فان الصورة ولأستكإل 

أبوان،اهعل اللهم يلمزن المنجد، أحدثم ذحل ُإدا ه؛ اف رمول نال نالت ه اسيد أن 
افرسول ا'اثايى نالته؛ أما ه افه رسول بنته ختفأ فاطمة عن رواية وق • رخل2،...اا 

ثا٠عفياغفزفيذ/بي، الل؛لم اث، 3^3، عل والثلأ؛ افِ، سم افجدمموو: ذخل ذا إج 
.٢٢١٠مان،تخك..

\اقؤ<ل..مقف 
االفريضة؟ أصل أين يسأل! أن الخشؤع عن لباحث، ينبغي لا إنه 
الصالحهن..عند له معنى لا سؤال إنه 

٠٠ حا أر رمد من عوننا لج لعا عون طييبه إل ندهب، فكا 
.أصابنا. كر لتجبير عظام جراح إل نذهب وكا 

حيال..ودون بداهه وذاك هذا نفعل كإ 
الخشؤع!نقص من قلوبنا لعلاج الماحي إل كذللثه ندهته فإننا 

يا.اهه..ندهكج 

حيال..ودون 

فالامرهناب.

س!اف هورسول 

(،٤٦٥داود)وأير له، واللففل (، ٧١٣الجد،)يحل إذا مول، ما باب ونمرها، ايافرين صلاة كتاب ت ملم )١( 
(.٤٨٦ح؛ان)لأ؛-آ(،واّويعل)وانماوس)؛ا'ما(،واين (، ٢٣٦واuني)٨•٨(،واحمد)٦ْ

حنحديث، غامحلمة حادي.ث، وتالت ٣(،  ١٤)السجد د-حوو، عناو يقوله ما ل حاء ما باب انملأة، أبواب الرمنى<• ( ٢) 
توله؛دون لغيرء صحح الأوناءومحل؛ نّمبج وهال، (، ٢٦٤٦٠وأحمد)(، ١٧٧ ) ماجه وابن بمتمل. إستاده ويس 

(.٦٧٠٤وأبو^،)يعن. االل؛لم\جنفي»نوب*. 



ممحَ ١٦١ثخا اأصراعاثىثمسثصماتطلل 
،هذدءح^مبحس-ذحس جءس َحتمَحتس -ذصمءجمّحت،مسعص ~-؛تابم>تسذ>تم -١ 

ماأكثرصراع1تاىولأل
نمماؤع..، jlilعل 
نممارع..الأرض عل 
نتصائسالنمب عل 
.نتصاؤع. النساء عل 
الدنيا..طع عل 

وزينتها••

وزحرفها••
ونتهايع!ونتمحسايع نتصاؤع 

تصئ؛ل!إمامة عل نت0أوع قد بل 
الحهاداأرض ق جنس نثادة أوعل 

نط.١نتصايع لر لكننا 
٠٠أبدانتصاؤع لا وقد 
مقروصة!!صلاة ق الأول الصف عل 

حهلواتتا..ثثاقل 
ّحقيقيا. نزهل.زهدا 

اعليه ال؛كالة باحادنا نرمي حائط عن ننبحث نأق قد بل 
مكرس!غثر السجد ومط ل أونجلس 

أحر•.من الأول الصف ل ما علمنا ولو 
إليه..نفوسنا لأنتاف 

عاليه!صراعنا ولهلال 
وياللصرة!ولكننا 







نحص ضقآتشع كيف صٍ  ١٦٤.مح\

الأخرالصقن من تبدأ حاجز— دون الرجال مع مالن كن —إذا الماء صفوف أن الاعتبار 
أدعىهدا يكون وبالتال مبكرات، أتين اللاق للماء أستر وهذا '، الإمام؛ انحاْ ق تتوال ثم 

لخشوعهى!—كذلك— 

مسشيجكانشهذااسفالأولامم1ش؟ل
مبكرين..ناق أن الأحوال غالت، ل يلزمنا 

الأول!الصف ق أته محي ذلك ومع جدا، متاحزا المل فيه يأق ند زمان ل ولكننا 
إلالتبكثر عل فحمى المنكر، الوصع هدا القه رمحول يف ول؛ الصالمن! لقثة وذلك 

ولوبمتمول... ١٠ت تهه— هريرة أن يرؤيه —فيإ فقال المملن؛ عدد عن الفلر بصرف المسجد 
جديدبعد لنا يتضح وهنا ٢، للمصلأءر التثكثر هو والتهج؛ر ا.  ١٠١إله. لأنؤتبموا التؤحثر ماِل 

إنإالأول، يالصف، مكانا تدرك أن فقهل القضية فالم,ت الجد، إل المبأكر القدوم سألة مق 
ثمومن أكثر؛ الصلاة جو ل يعيش أبكر المجد ياق الذي أن ذلك ومر لذاته! التبكير يقصد 
دنالمتفاوت الأجر هذا ولعل وأجل؛ أعظم أجره كان لذلك أفر؛ الخثؤع عل يصبح 

الحمعة..صلاة ل المحلى لأجر ه الرسول وصف ل بوضوح يترز واثاحرين الباقرين 
ثكاد،اراح ثم الحثايؤ عنل الحئعؤ يوم اءث~ل *نن قالت ه افه رسول أف ه هريرة أب فعن 

ئكأءالئاكة الئاعت ل زاغ زنن منة، قنت ةك1وا الئاية الئاغة j زج نثن بمةا؛ا، قنب 
الئاعةق راخ وتى دجاجه، ئزب قكأء الرابعة الثاعة ق راح ومي أئزذ، محئا قرب 

ا!الدكز،أ سشعوبي الملائكة حصزت الإمام لإداحنج ئكأئإقرنرسمه، الخامنة 

راماإذاملنالرحال، مع يمل؛ن اءاللواق النصفوف ذاالرادبا-ف.ث: الشاء صنوف امحا الورى: قال )١( 
ار،جالل المغرق بثز- والمّاد أرلهارنزعاآحرما، خيرمفرقهن كالرجال فهن الرجال لامع •تم؛زاث، 
الشاءآخرصفوف وإنماخمل يعكسه، وخيرها الثر.ع، رأيعدهامن،هللوب ثواباوقفلا، أتتها واكا* 

وماع■حركاتمم دنية محي بمم القلب وتعلق ويلينهم، الرحال نحالطة من لبمدعن الرحال مع الخاصرايت، 
.١ ٦ • ا/ النهاج، الروي: ذلائ،ا لعكس صفوفهن أول وذم ونحوذلك،، كلامهم، 

ؤإقامتهإالمعوق توبة باُ-ح الملأة، محاب وملم: (، ٥٩٠الأذان،)ق الأستهام باب الأذان، كاب الخاوي: )٢( 
(.٤٣٧الأول...)وقفل 

ادهاج،أ/مه).ابنحجر:مالاري،؟/^،والووي:)٣( 
لعظمبدللئ، صمت، والغروالغنم، الإبل من الواحدة عل يقع الغقهاء: من وجاعت اللغة أهل جهور تال الدنة: )٤( 

• ١٣٦ا"/النهاج، ١لرويت كمربحالأحاديث،؛د.للث،. وخمهاجاعةبالإبل،والرادهناالإبلبالاتفاق؛ ؛يئنا. 
ابمعة،برم واك والالق، باب ابمعة، كاب وسلم: ٨(، ٤ ر١ ابمعة، فضل باب ابمعة، كاب البخاري: )ه( 

.(A،>«>



ِمح-ِ ١٦٥اسراعاكىنمسدثصشاثت،طلل ١^^^٠ 
جيسحبم-ظ3^^خنلح^^-حع— ^^بمذ^ضصحمممح^'-

مكراحاء الذي فهدا اليكرا القدوم الجثد المالن هائلا؛_ تفاوثا الأحر تفاوت لقد 
لكنإبعدم حاء الذي ثم والأزمة، الأعراف كل ق هانلة صدنة وهي بناقة! مدق كاًن،ا حدا 

وهيأقرن، بكبش تصدق كانإ بعدهم والذي كذلك، يرة صدقة وهي بقرة، تصدق 
وصفه الرسول أن حاصة كّمِة، زالت، ما فإما سا؛قين المن أقل كانت، ؤإن صدقة 

فيكونذللت، بعد ياق للذي بنية الأحر يتناقص ئم لقي«ت>ى تعظي، وهذا أقرن، بأنه الكبش 
بعدحاء والذي ا بيضة إل يصل حتى الأحر يتهاوى النهاية ل ثم أ بدحاجة تصدق كنى 
اكله الأجر منه  ٤١٠ذللن، 

مفهوماعندهم لرمح الخر، إل التسابق إل هللاحا كل تدفع راقية نبوية مدرسة إما 
معحاله عن ثغتالف، التعبدية، الأمور وْع الأحرة، أمور مع حال له المسالم وهوأن جليلا؛ 

فقالعظيم، إ؛داع ق ه الرسول لنصه - ما وهو الدنيا، أمور من وغرها والتاع، المال أمور 
٠■الآجرة''ل ٌْل حيثإلأِل ثيء كل ز ااالتؤدْ I الشريف، لخدين، اق 

^^،شلاسلأقادضJصة؟جنناالسجد وماذا 

حايقوم التي الإحماء عملية بمثابة الحإعة لصلاة ايقة الس|القرة هذ0 أعتر إنني 
يانفنحهز وقد الفريضة صلاة الحل فيدحل لرياصتهم! الرسمي الأداء قبل الرياضيون 

القيامويمكن وأوثق، أثرهاآكد كان القرة هذه ْلالن، وكلم،ا أقرب،، الخشؤع إل محعله بشكل 
٠عديدة. باعإل فيها 

انهه الثالس قتادة أي عن لحيين، وذلك، المجد., تحية صلاة الأعإل هذه أهم من 
رسولفقال ت،، فجلقال؛ الناس، ظهزاق بين جالس الله. ورسول الجد يحلن، قال! 

جالتارأيتلئ، النه؛ رسول يا فقلت،؛ قال؛ ثنلش؟* أذ مل ركشن رلإ آذ مننك، *ما افه.؛ 
وهمانكثأن«اأ؛. ض:>لإ صز قلا اتحد آلخدمحر دخل »ةإذا قال؛ جلوز. والاس 

حديث(، ٢١٣والحاكم)وقاص، أي بن سعد عن ( ٤٨١الرفق،)•ق باس، الأدم،، مماس، أبوداود; )١( 
الإيإزاوشعب (، ٢٠٥٩٢)الكيرى، السنن والتهمي* الذهى، وواقيه محرجاه• وام الشيخئن شرط عل صحح 

اليلةانظرت الأل-اق، وصححه ثقات. رحاله اصدت مليم حسبن ونال ٧(،  ٩٢)وابويعل ، ٢٨ ٤١١)
(.١٧٣٤اكحّحة،)

السافرينصلاة كتاب لم: وم(، ٤٣٣رنمن،)فالمركع الجد دخل إذا باب الساجد، -واب )؟(اوخاري:اب
له.واللفظ ٧(،  ١٤صلامإ..,)نيل الخلوص وكراهة بركتن السجد تحية استحباب باب وتمرها، 
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أنوبعد المجد، باق أن نبل بتته ل يصليها أن للمصل يمكن وبعدية قبلية متن فهده 

قعنها ل التكاماعتاد من أمح كنت، ؤإن المجد، ل يصليها أن كدللئ، له ويمكن يعود، 
أثرإل إخافة عاليه، للتلط فرصة الشيطان يعطى لا حتى وذللث، المجد؛ ق يؤدثر-ا أن البيت 
المقروصة.الخإعة لصلاة الممل ميتة ل النوافل هده 

قضاءوهو وحطثر جليل عمل ل المقروصة الصلاة فبل وقته المصل يقفى أن ويمكن 
وبعضهمنوايتؤ، المادار عل الصلواُت، من العديد فاتتهم السلمان من فكشر الفوائت،! 

وفريقبالتقريب، يعرف، الأحر والبعض الصلاة، عن فيها انهي التي الفترة تحديدا يعرف، 
فرشن..إل الفوانت، قضاء قفية ل مون ينقوالحلمإء حطثرة، والمالة يعرف،! لا ثالثؤ 

المحح،العدد أنه الفلن عل يغلبا ما أو الفوائن،، عدد إحماء من بد لا أنه يرى أحدهما 
الثاقوالفريق ، ٢١١باإقماءإلا رأيا.م~ ~في أبدا تشل لا لأُ-اا كامل؛ بشكل يقوم؛قضائها ثم 

فترةالصلاة تركوا الذين أولئلث، عل التوبة فرصة يصمب، فد الكامل القضاء هدا أن يرى 
ماالفواشتح من يصلوا أن وعليهم التوبة، يكفيهم أنه يرون ولدللئح أعإرهم؛ من طويلة 

ا.يتهليحوزأ 

وقت،ل بعضها— —أو الفوانتؤ هن0ّ ئصل أن لنا فينبغي الرأي؛ن من بأي أحدنا وسواء 
فيهاثكره التي الأوقات -إلا نشاء ونت، وأي نصل أن يمكن الونتح؟ هذا يتكون فمتى ما، 

بعضيرى حيث، والإقامة، الأذان بجن الذي الوقت، الأوقات هذه أفضل ومن الصلاة— 
قبلالمرء يصل أن ؛معنى حالية، مفروضة صلاة كل مع قانتة صلاة قضاء يمكن أنه العلياء 
إممبل وهكذا، العصر، قبل وكدلالئا القانتة، الفلهر صلوات إحدى —مثلا— الغلهِ صلاة 

الوسرعةالغواثت. تفاء يلزمه انه الفقهاء جهرر يرك، ت الترك ق التعمد الكويتية؛ الفقهية الوصرعة ق جاء )١( 
براءةيتيقن حتى يقفي أن عليه بجب عل.دها يدرك، لا فواست، عليه من الخريرك،• وتال، ، ٢٦/ v٤الكريتية الفقهية 

القضاءعند ولايلزم ذمته، براءة قلته عل يغلبؤ أن يكفي والحنفية؛ اثالكية، رثال( والحنابلة؛ الثانعية، س ذمته، 
الفقهالخزيرى؛ الرحمن عيد اننلر؛ الحنفية. وحالفه مثلا، العمر أو كالنلهر النوتم، نعيان يكفي بل الزمن، تعم، 

.٤٥الذامب،الأر؛عة،؛/•عل 
عياض؛نال، الترك، ق او التعالقضاءعل وجوب، عدم الفقهاء بعض ويرى الكويتية؛ الفقهية الوسوعة ق جاء )٢( 

r٠٢٧/ ٤ الكويتية الفقهية الرّوعة الثانعي. عدالرحمن وابن داود صوى احد عتد هذاالرأي( ولايصح)اى 
عبدالرحمنداودوابن مرى احد عن ولايصح العد. قانتة لامفى ثاذة؛ قولة ماللت، عن صمعت عياض؛ تال، 

الفواتتذيتشاغلعله وإذاممرن، الحتابلة؛ مدمب، وق . ٤٣٦ / ١ اللت، المبلغة الالكيث انماوى الثاتم. 
.١٤٢آ/وأدلته، الإّلامي الفقه النحيل؛ انغلر؛ أواله. بدنه ق ثقة ريلخقه ما بالقضا، 
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اذهبفقال; فقغ، الخطاب بن عمر فإذا فنظرت، رحل دحصسيأاا المجد، ل ياء رءكنت 
لوىت،انال: الخانق. أهل س قالا: أنتا؟ أين أومن أنتا؟ نن قال: بما، فجف حدين. ثاني 

هر)مٍ؛jl ^jرموف ءسجال ق اصواةة،لآا ئزثعان لأو-جنتتقا؛ البلد أهل من 
النوممثل الشواغل؛ من ذلك غير عن نقوله مرتني بموت الكلام عن قلتا0 الذي ومثل 

الاوعّ_،وكدللن، ءو، ض مناحابمم عن وتصرفهم العابدين تزعج أصوات عنه ر يمد قد الذي 
قالمسالم أدب سرء عل علامة يعد يسببه الذي الإزعاج فرق فهر فيه* الكلام أو بالمحمول، 

الصلاة!ساحة داخل 

كنت،لو بل النوافل، من ثيتا صل فلا أقيمت، قد الصلاة فوجدت، المسجد دخلت، وإذا 
تكبيرةلتدرك الافالة صلاة فاقطع الصلاة، واقيمت، النافااة صلاة من الأول لركعة اق 

أنب*إدا نال؛ ه الني عن ه هريرة ش فعن الفرض؛ صلاة }، الخاعة مع الإحرام 
وقت،اّفلة يمز الذي أن، الأمر لهذا الحكم أبرز من ولعل اأكثو:ه«ل،اؤ  ٩٣قلا الفلاة 

فلاالصفوف، لملء الناص حركة وْع المكتوبة، الصلاة مع مشغولا دهنه يكون القرصي صلاة 
فيهانحثع فلا القرصي صلاة ليدرك دلك بعد مسرعا يقوم يم النافلة، صلاته ل نحثع 

ألاسل فتنبض الماهلة، ثواب ص يكشر أعل الفريضة ثواب أن عن فضلا هدا كيلك، 
الأدنى•لتحقيق الأعل بقيع 

متسايعوليس النفس، هادئ مطمثنا الصلاة ق يدخل الصلاة إل مبت5تا ياق والدي 
افرسول أمرنا لدلك للمخشؤع؛ أدعى ئك لا وهدا ركعة، لتدرك بجري كالذي الأنفاس 

بالخثؤع،نفرر لكي الصلاة؛ من ثيء فاتنا لو حتى هادت؛ن الصلاة نأق أن 

لسانمتظورت وابن ، ٥ ٦ ١ / ١ الاريا فتح حجرت ابن الصغار. الخحى والحصباء؛ بالحصّاءا رماق أيت حصني: ( ١ ) 
١.٣ ٨ / ١ )حصب( مادة الرب، 

ؤإنا\وذيلأيجوذو\صإ اللغط من إيه محاجان لا ما اصوامإ رنما فلاما عمر إنكار بعضهم:أما ر:آ(نال 
جاتزغثر ب باللغط المجد ق المرن رفع أن وعنا البلد أهل من كانا إن أما ليعلم ْ أنتا؟ أين *من سألهات 

مححتحشرح الشاري عمدة البي؛ الدين بدر بالحهل• عيرهما اللي عثر من أما أمحراْ فلط وأدحا، زجرهما 
•٣٦٧/٤الخاري،

(.٤١٤٣)الك؛رى، النن واليهقيت (، ٤  ٥٨)المساحد، ي الصوت رنمر باب المساحي، أبراب البخارىت )٣( 
والرمدى^١(،  ١٠)المؤذن، شرؤع بعد نافلة ي الشر-وع كراهة باب ونمر-دا، السافرين صلاة كتاب مسلم؛ ( ٤) 

(.١٤٤٨والدارمي)ص)بي(،وابنءاحه)اهاا(،وأخمد)و،لإ،ا(، )الإ؛(،وابو 



ِمحٍتَ ١٧٣.مح؛،ا اسراعاثذىنمسثسشاتكخول .٦ 
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سعوو،ثأثوثا قلا الصلاة أيمت إدا ٠١يقول؛ ه اش رسول سمعت مال؛ فه' هريرة أف فعن 
قمحا«لا؛.^١، آذزكثب ة الثك؛٤، زائوهاتمشون 

عبدوعن لحاجة، إلا ءار0 أو المجد إل نحرج ولا بنتها، ل تقر أن لها فالأفضل المرأة أما 
اوبي1انلأأ،لم.انشزققا ص قإذا ٧، «المزأق ئال؛ ه الني عن ه عود مبن اف 

بأمارهميتارعوغأا الذين الرحال خنؤع يصرف، فد وكدللئ، حئوعها، يمرق، قد فهدا 
داخلق حتى بل الجد، إل قدومها من أفضل منزلها ل المرأة فصلاة ^^، وعقولهم؛ 

وأديب،خشوعها، عل محاففل وهدا الأماكن، أمز ل صلاتبا تكون أن يتبعي النزل، 
أيصلسها ١^١؛ل اصلأة قال؛ أنه ه اُنم، ص مسعوده بن اف عبد فعن ا؛ الزائرين 

؛•صلأييازمحهاُأ من وصلانجازنحدعهاآئثل حجرييا، صلأيبمال من 
)صلاةا الحديث،؛ هدا تعليماعل داود أي منن شرح ق المعبود عون ق جاء ما وانظر 

لثلايا من )أضل متري. لكال الداخل( )البيت الداخلأئ أي محقا(؛ j اوأ؛ 
إليها،البيوت أ؛واب، تكون U بالحجرة أراد الفلالث،لآ؛؛ ابن قال الدار. ضنن أي خمج١(: 

لالدال فح ْع وئكر وتحح الميم بفم ءئد.عها(؛ ز اليت•)وصلالجا مى حالا أدنى وهي 
بابانمسلأةا وموأصع المساجد كتاب ت لم وم(، ٨٦٦)الخمعة، إل الثي- باب الخمعة، كتاب اJخاريت )١( 

(.٦٠٢صما،)إتياما عن والنهي وسكينة بوتار الصلاة إتيان اسحباب 
الأّتنرافجل والأصل بما. ويغرى لغوبما إلثيا نظر أي د؛تل•' الرجال،، نظر ل نتها ت أي الشتْلال،؛ امتثرفها )٢( 

فإذاوظهورها، بروزها تقيح يالرأة أن وال٠نىت الخاحب، نرق الكف وبط ال.ثي-ء إل المرللنظر رغ 
بالشيطانتريد أو الفتة. ق أواحدهما ليوقيهإ بما؛ ضرها ؤيغرى بغرها، لغربما إليها الفلر أمعن حرجتا 
.٢٨٣أ/ الأحوذى، تحئة الماركفوري: اكب. يل به ، ١٢٠الفق أهل س الإنس شيطان 

وابنحن. حديث ودالت (، ١١)٣^١ المغيسات عل الدحرل، كرامة ل جاء محا باب الرصاع، كاب ١^٠^^ )٣( 
الكبير،العجم والط_؛رايت ملم. شرط عل صحيح إسناده اءوط! الأونشمب ونال، (، ٥٥٩٩)ان حب
وصححه، ١ ٥ ٦ / y الزوائد، جمع انظر؛ مومون. ورجاله ل,الكيثر الطبمراق رواه الهيث٠يت ومحال (، ١ ' ١ ٣ ر٥ 

.a١٥٦/حيان، ابن صحيح عل الحسان التعليقات اتغلرت الألبال، 
مدحلل المرأة كانت، فإذا طارق الباب يأالرق محقي البصر؛ عفن عل البيعت، زوار اعي ننحدعها ق ١^١٥ صلاة ( ٤ ) 

وللزاتر.لها أحفذل. فهدا نحدعها ق أما للزاتر، ظهرت البيت 
ونال:(، ٧٥٧والحاكم)(، ٥٧٠السجد()إل اكاء رحردج ذلك j، اكثديد باب الصلاة، كتاب داود: )ه(أبو 

ونال(، ٥١٤٤الكبرى،)السنن والبيهقي: الذهبي، ووافقه نحرجاْ. ولآ الثيخن شرط عل صحح حديث 
الألبال،وصححه ، X٦٧٨/الأحكام، خلاصة انفلر؛ مسلم. شرط عل صحح بإسناد داود أيو رواء النووي' 

١٠ ٠ ٨ V/ داود، أي صحيح اننلر: 
مصابيحشرح له حنفي، محقته الرومي، المالك ابن الحنفي، الكرمال الزير ■مد بن اللعلتف عبل بن ممد محو: )٦( 

.٢١٤٥٠^=؛ ٤٨٥ ستة توق لابغرىط المنة 







شرحهق النووي ذم الثال مبل وعل الخطمّ، ا،لوصوع هذا ل ممرا العلياء تكلم وقد 
روحاحرجت الذي لكلئت فيجعالونمأ يوحروماز الصلاة(؛ )يميتول ءامعتى لم! ملصحيح 

الأمراءعن القول فإل وما خمع عن لا المختار وقها عن أي وقتها؛ عن بتامحرها والمراد 
وقتهاحمثع عن متهم أحد يوحرها المختاراول( وقتها تاحثرها'عن هو إن،ا والمتاحرين المتقدمض 

الوقت.أول الصلاة عل الحق الحدث! ^ا ول هوالواقع. ما عل الأحبار هده خمل فوجب 
مفرداالوقت أول يصلتهاق أن للمأموم وقتهايستحب أول إذاأحرهاعن الإمام أف وفيه! 

إحداهماعل الأنصار أراد فلو والح،اعا الوقت أول فضيالخي فيجمع الإمام؛ مع صلها ثم 
أحرق خماعة فنلها عل الاقتصار أم الوقت، أول ل منفردا فنلها عل الاقتصار الأفضل فهل 

منالئمم باب ل وصحته وقاو الراجح، ل واحتلفوا لأصحابنا، مشهور حلاف فيه الوقن،؟ 
موافقةعل الحث، وفيه! التاءحثر. يفحش لمً إف الأنتذلار استحباب والمختار المهذبا شرح 

٠^الأحرى! الرواية ل قال ولهذا الفتنة؛ وتقع الكلمة تتفزى لتلا معصية؛ غثر ق الأمراء 
١^ ٥٠٨٥١١أف وفيه! الأطراذج'اآآا.  ٢١١^^؛عبدا ثال ؤإذ وأطع أنح أف آوصال حليل 

جاءوقد ذللئا ق صريح الحديث، وهذا نفلا! والثانية فريضة الأول تكون مرت؛ن يصليها 
أربعةفيها مذهبنا ال..الةأوق ط0 ق العالياء أيصاواختلف الحديث هذا غر ق به التصريح 

أفوالثانر! -با. ممهل الخْتاب ولأف للحديثا الأول هي القرض أف الصحيح! أقوال! 
افمحب، الإ-رام عل إحداهما المزض والرابع! فرض. كلاهما والثالث،! أكنلهإ. قزش 

كباقيوالغرب والعصر الصبح بإعادة بأس لا اثه الحديث،! هذا وق ثاء. بايتهإ تعال 
هووهذا وصلاه صلاة ؛ى يفرق ول! الملأإ الأمر؛اعادة أطلهم، ه الّكا لأل الصلرارن،ت 

يعدهماتنئل ولا نفل الثانية لأف والعصر؛ الصبح يعيد لا اثه وجه ولنا مذهثتا. ق الصحيح 
٠.وهوضعيف، شفنا تمثر لثلأ الغرب يعيد لا ائه ووجه 

المجالاتستهم دارت وكيف وقتها، عل بالصلاة العالهاء اهتم درجة أي إل فانظر 

الناسزمن؛ زنشض يض ؤث ث ازذأاف زاليدغ اشنخ، زاليغ الأطراف، تثطع أي وزي فدغ ( ١ر 
ادهاجْ/ار؛ا.الووى: انفلر:ث.

المأموم...شف وما المحتار وقتها عن الصلاة تامحر كراهية باب الصلاة، ومواصع الماحي كتاب ملم؛ ( ٢ ) 
رَرلاقه،وضلج)أصآ(،وضجان)أأآْ(،أي وحلل: )خ؛ا"(،راكول،ت1لأبيم>؛ه،. 

اضاهمى،)اأآْ(.والبمإي:
اإوهاج،ْ/م\؛ا،\ا؛ا.الروي: )٣( 



خنميثه^^ع؛ثذىنمسثصضاتطلل 
الأمريكن لر إذا فكيف الصلاة، -امحر إل اضطر إذا لم المحال ق للمفلمر والماظرات 

وماوزاتكال إنا انحطرازا، 

هللئميو تعالت نوله يفئروا أن الياء بعض دعا هوالذي الهي هذا دلعث، 
أولعن الصلاة يوحرون الدين بآ*ام ؛،[، ٤، ]الاءون: ناهوذه صلامم ض هم 
ُبم"ا

أوغيرذلك؟!أولهوأوراحة عمل ل تنثغل نم الداء تسمع هدا بعد فهل 
الصا-لحن!الومن نيم من ليس السلوك هذا أن هو الخالة هذه ق يقال ما أدنى إن 

السجلاص.من ذلك غير أول الصِالحين، سجل ل محتب أن لفك فاختر 
أحصيهامر إثا ■مائي؛ ويا القدمىI لهدث ا ز وتعال تارك اث قال وكا 

إلايلوني ملأ دلك ع؛ر وجن- دثذ افه، ملبممد حيّا يجئ قمى أباها، م محم، 
شنئ«رأ<!

لخقذلةضامم1ضن..
فإناسدابمنيدىفكسليمل

نزبعضهم: فقال ٥[، لالاءون; نائوذه صلأ؛؛لم معزتول: j التاؤيل أعل راخلف غال )١( 
وعبدرناص، ش بن ّعد منهم: رذتمو وءتها". خروج بعي- إلا بملوتأا فلا ص.ونتبا، يرحردما أم بذلك 

ببن صر همن الطبري وذكر . ٦٣١، ٦٣اليان؛أ/•جامع اممرى: انظر: ومروق. ه•، عري مبن اث 
[،٠٩]مريم: ؤنحلف1>مرتمدبمحلفتآصاعراالصلاةوابنواالئهواتسونتلئوذماه أن*نرا: العزيز 

٢ّ ١ ٦ / ١ ٨ المان جامع الطري: انظرت أمحاعراالونت،. ولكن ترما• إمحاهمتهم يكن م فال: ثم 
(،٧٦• والحاكم)١ ل، واللفنل م، أب همن ٢(،  ٠٧٧النللم،)تحريم باب والاداب، والملأ البد محاب لم: م)٢( 

<.٤٩)• \ _TUالأدبالنرد، والمخاري: ١(،  ١٢٨٣المنالكبرى،)والتبمي: 



قعثثممصّ.
صلاتك؟ض تخشم كعف 

خانوانب،صا

اسأكبر..مميرةاصام..
الخثؤع..وقت وحان الصلاة، بدأت 

هذا؟!ما لكن 

أوأزرق وأصفر وأحضر أحر • • أ مزركشا مزركشا.. نميصا يالبى ثاب 
.٠ آحر ثاب ظهر عل أجنبية كتابات وهذه 

ئرى.اذاتض؟!
إمااملأءب!لأ؛لامفرضكرةا

بلهم،بلأضإلأ--
■أوأعلنيلأأعرذها• 

ابرتغالية تكون أوقد إيطالية.. أو إسانية.. لعلها أ إنجليزية ليت، أما أعتقد 
هناك؟امن المنبعثة الراتحة هذْ وما 

الرحل؟٠ذاأكز ْاذ\ 
عجيبة!رائحته ادري•. لآ 

هكذا؟ي_( يلتصق لماذا بجواري.. الذي وطا 

لباسه؟عل الذي الأسود الشحم يلحفل ألا 
ملابمي؟!انحنت، إدا موعدي إل ساذهبج ممف 
ممسكين!المسامب وهذا 

ظهره..انكشف، أوسجد ركر كلمإ 
ذللئح؟!يعلم ألا 

تبطلصلاته؟!هال 





^مثثقته^
الخيابفان سيق ما كل ونوق الصلاة، ل التركيز عل ساعد وهدا للجسم، راحة أكثر أنه 

محكلفدون ينصرف وبالتالي العبادة، حو تالقائئا العقل يتحضر حيث للقس، أهدأ الوامع 

افعبد بن جابر نالئا تال؛ ه إلخارث ين سعيد محكيه الذي اجلوتف هذا إل وانظر 
نجثتأسفاره، بعص ق الك، ْع تحرجت فقال' الواحد، الثوب ل الصلاة عن ءهتقهل 

فالثإجانبه، إل وصليت به، فاستملت واحد، ثوب وعل يصل نوجدته أمري، لبعفر ليله 
^٠٥١٧٢٢هدا ٠نا محال: زغت نلثا بحاجتي، يأجرنه جاي؟اا يا ^١، ءنا ئال: أنموف 

كانثإن ؤابتائ1كءفلأم، كان »هإن قال: -بمي,و\ق- ثرب كان ناث: ت5ت؟اا اثذي 
سترلتاض الواسع الثوب j الصلاة عل ه الرسول حرص إل فانظر بؤاااْ؛.  ٠٤ثاتزر ثقا 

للمصل.الخشؤع وحالب، العورة، 

أنالممكن من التي الزائدة، النقوش من الخال الثوب عل الحرص لنا ينبغي فانه ثانيات 
بنقوشأكترمث، لا إنني أحدت يقولى ولا المسجد، ل افلصلن أو نفسه، المصل انتباه تلفح 

الصلاة!ق تركيزه من نفسه افه رسول نحرج أن كادمن، النقوش هذه فإن حول• الملابس 
فاونظرة، أعلامها إل ننظر ، ٠٧٣١قا ممةُأ، j نل س الض أف محيإ ائنة عض 

قإيجهم، م ٨^١^٩٠ دأيول ، ٢٨جهمرش إل هذة بمحمبض »ادموا نال: امرق، 
. ٤٧٢/ ١ نح حجر: ابن اللل. ل سرك أي: سب,تراك؛ ما اى الثزى؟ .ا )١( 
 )٢( U تنحرج لا كف بدنه عل اكوب تدير إن مر أتكرم الذي الاثتال نل: إنكار، اسفهام كأنه الاثت،ال،؟ هدا

حجر:ابن طرمهء ؛؛ن حالم، وانه صيما كان اكوب أن بسبب كان الإنكار أن روايته ق ملم بين لكن يده... 
•نتحالارى،ا/مآ'اأ 

٤To-، /Y -اجالروس الزيدي: ممض. الق،؛٠: )٣( 
.١ ٦ / ١ الوسط انمبمم اننلر: ١^٥. من الأقل باس، محط ثرب والإزار: كالإزار، ايه أي: اتزر؛٠؛ )٤( 
الزهدمحاب لم: ومله، واللفظ (، ٣٠منا،)٤ اكوب كان إذا باب الياب، ل الصلاة أبواب البخاري: )ه( 

٣(.٠ ١ ر٠ السر، أب ونمة الطويل جابر ^٠^، باب والرقائي،، 
.٤٣م/النهاج، <والنووي:  ٤٨٣/١فتحال١رى،، ابنحجر: كساءنرعلهعيان. )٦(الخممة: 

•٤ ١ ٦ ل/ ٢ مجادة)علم( العرب، لسان متنلرر: ابن انغلر: اكوب عل رنم ومحو العلم: ع الأعلام )٧( 
بنيوهوتمن با، يالنسعلامة كان التح، لمة ممن صحاي العدري، المرثي حديقة بن اض عبيد جهم أبو هو: )٨( 

الأربعةأحد وهو نه، يافن من أنيد المارتين وبع، النبع، ابن مع به بش حش عنر ثم الخاهله، j المن، 
ابة،الإصقلان: العحجر وابن ، ٠٥٧، ٥٥٦آ/ البلاء، أعلام سر الذمي: انظر: فه. عمان دنن تولوا الدين 

7U ٦٣، ٦٦٢; الغاة، أد وابنالأنير: <، ٩٦٩)١  ٧٢، ٧١.
ء ٤٣ْ/ الهاج، والووي: ١  ٤٨٣/ ١ اuري، نح حجر: ابن له. طم لا غيظ كاء الأنبجانة: )٩( 



محثممثصسسسحئذص
النيأن •محفأ عائثة عن ًه الزبثر بن عروة عن أحرى رواية ول ٢• صلاقءأ ض آيئا ألهش 

نياث1الضصمحيرأ،!
اإللأس!ل والرصوم النقوش الاقتتال من ه نفعل عناق اض. رسول فهذا 

يإرصالحصه. وإث،ا ه، جهم أبب الخليل المحاب إل الكساء -(ذا يذهبوا أن مر قيأ 
عاسةعن أحرى ؤلريق من ا،لوطأ ل مالك رواه ك،ا ه؛ للني أهداها كان لامع الخميصة 

الملأإفيها فشهد علم لها خميمة افة رسول إل حذيفة بن أبوجهم أهدى نالت• ■هف؛ 
أنجهم أبا يلرم لا أنه سك ولا جهمااأ"أ؛. آي؛، إل الخميصة هذه *ردك، قال؛ انصرف فحا 

 ،jمنهاؤتتنيط الوقف! ^اتعلماعل ق حجرالعملاق ابن وقال الصلاة. يستعملها
فيهه؛ الءلرّ،ل؛أ وقال ونحوها... والئوش الأصٍاغ من الصالة عن يشغل ما كل كراهية 

فضلايعني الركبة• والنفوس الطاهرة القلوب ن؛ ناشرا الظاهرة والأشياء للصور بال إيل-ان 
عنندوما،لْ؛.

الأحرىالألوان وأ الصلاة أن ئك ولا الصلاة! ل البيضاء اللابس بلبس أنصح ؛الئا؛ 
سنةالبيضاء فاللأس خاص! من-اوا له الصلاة ملابس ق الأبيض اللون لكن فيها، صر لا 

ه؛افه رسول قال قال؛ حث ههل عباس ابن رواه ما فيها ؤيكفينا ه، الرسول عن 
البيضاءواللأبس . ٢٦مؤد١ثلماارفيها وكمنوا ييابمكم، ■قم ةس يإبجا الناص؛ ثذيابمكم "ايثوا 

ئابت لم وم(، ٣٦٦)ءاإمه_ا، إل ونظر اعلأم له ثرب ل صل إذا باب الشاب، ق الصلاة أبواب ا ١ أ 
(.٥٥)٦ املأم، له ثوب ق الصلاة كراهة باب الصلاة، ومواضع الماجد 

(.٣٦٦إلعلمها،رصلفيتوبلأعلأموظر إذا انملأةفيالشاب،باب رأ(أوغارى:أبواب 
إسنادلأرنا،وط:ضثهمحوهذا 

(.٢٣٣٨حبان)حن.وابن 
يآية كانت والسان، والشم الحدث علمإء من اليّي، الدين، شرف اض، عبد بن محمد بن الحسين هوت )٤( 

الخيراتوجره ق ينفقه يزل فلم والتجارة الإرث من ثروة ذا وكان والس، الكريم القرآن من الدئاتق استخراج 
والسان،العانر ق التيياب ث تماتيمه من والعلامنة، المثدعة عل الرد شديد وكان فقيرا، عمره آخر ق كان ان إل 

ه. ٧٤٣سنة تول التيوية، السنن حقاثق عن والكاشف الصابيح، مشكاة وشرح الحديث، أصول ل والخلاصة 
ه٦/٢.٢الأعلأم.واترركل:١٤٧/١همين

٠ ٤٨٣/ ١ ١لارىا فح حجر• ابن ، ر٠ 
(،٣٨٧٨داود)وأبر صحيح• حض حديث ونالت (، ٩٩٤الأكفان)من يستحب ما باب الحنائر، كتاب الرمديت )٦( 

والحاكموابنحبان)آآ؛ه(، آآ(،وةالثمبالأرنا،وط:محح. 
الذهبي.ووافقه نحرحاه. ولر الإسناد صحح حديث هذا وقال! (، ٧٣٧٨)





أنبشعورك العنوية روحاك من ورفعت نهشت، قد كنت إذا خشوعك يكون كيف 
وهمالناس صلاة ستكون وكيف الصلاة؟ ل بجوارك شف من ويسعي خميلة، راثحتك 

العلية؟الروائح هدْ يستنثشون 

،!ه؛LJمالك بن أنس فعن الدنيا، من ه اف لرسول حيت الي الأشياء من الععلر إن 
الئلأة«لأ/ق عنتي مء وجعل والطيب، اشاءل١ا، الدسأ من إق *رحيب ه! اف رسول قال 

•ءمحفةعاتثة عنه روت ~كإ اف رسول نال لدا السواك؛ استعإل ويلحق؛الهلبّي، 

افهرسول تمص الخليكن الفاممت^ن هادن ولأجل للربءرص• منصا0 يلثم، مطهرة ءالئواك 
آذ*لولا ؛ ه— أبوهريرة عنه يروي "م فقال. صلواتم، كل ل اكلون بمتعمله ن أه 

ض-لآمضااثناكلخوم"'.
رمضانتيار ق الصئن أن يعلم وكان المصلن، حثؤئ عل حريصا ه افه رسول وكان 

وهوكثيرا ستاك ذلك لأجل فكان حشرعهم، فيذهب الصائمين، فم رائحة من يتادون قد 
أوأحصي لأ ما صائم وهو بمثاك . امي لارأيت ه' ربتعة بن عامر قال وقد صائم، 

مم«وْ/

انزأهالدثأ ثع وحيو ثغ، ُالدسا ~ت محنحد عنرو بن الئه عند رواه نيإ ه اض رسول تال وقد زوجاته، أي )١( 
(.١٤ ٦٧الصالحة،)الراة الدنا متاع حير باب الرصاع، كتاب ت ملم الصالحهء. 

يعلوأبو حمن. إسناده الأرناءوطت شعيب وتال (، ١  ٢٣ ١٠)وأحمد (، ٨٨٨٧الكبرى،)السنن ت الشاش )٢( 
شرطعل صحح حديث هذا ودالت (، ٢  ٦٧٦)والحاكم حن. إسناده أمد؛ سليم حستن ونال (، ٣٥٣)٠ 
السمالأذ،النامرى،)آمآما(،واسرني: ئبج:امولمنحرحاه.ووىاص، م
نحريجالنيرل البدر انفلر؛ صحيح. إستاد النمساش؛ حديث إسناد عل تعليما اللعن ابن وقال (، ٥٢٠٣)

(.١٣١٢٤ظر:صحح١لحا٠ع)بمفيمحهما/ا،ه،ومى0الأس، 
(،الكيرى،)٤ السن والنائيت للصائم، واليابس الرطب السواك باب مقدمة ي الصوم، كتاب ق البخاري ذكره )٣( 

فياأن إلا ثقات رحاله مد وهذا لخيره صحيح الأرناءوط؛ تسببه ونال وأحمد)٧(، (، ٢٨٩محاجه)وابن 
(، ١٣٥حزيمة)وابن • الصحيح رحال ثمان رجاله الأرتاءوط؛ شبب ونال (، ١٠٧٠حبان)وابن انقهتاعا. 

ثقات.رحاله أصد! صليم حين وتال (، ٤٥ ٩٨)يعل وأبر ثقات• إستاده رحال الأعغلمي؛ وقال 
السواك،باب الطهارة، مماب لم: ومله، واللفنل (، ٨٤٧الحمعة،)يرم السواك باب ا-اسة، كاب الخاري: )٤( 

(٢٠٢.)

بابالصوم، كتاب والرمدي؛ للصائم، واليابس الرطب السواك باب مقدمة ل الصوم، كتاب ق البخاري ذكره )٥( 
(،وأبويعل١٥٧١٦(،وأخمد)٢٣٦٤^ن٠وأدوداود)(،ونال: ٧٢٥للصانم)UحاءJالراك 

انفلرتوالحافظ. الترمذي وحسنه البخاري وعلقه حسن بإستاد داود وأبر أخمد أحرجه الرياعي؛ وقال ٧(. ١  ٩٣)
.٨٧٢الخارأ/نيا سة لأحكام تحالخفارالحا.ع 













ممحقِ ١٨٩صح لأتكىعوثصْلأنضسثإ 
ءعس—حسءحمعءح^ِحمّحمِ-اعمِ-ام«حمحع ا؛==ء1اهِممءحء

حفيةحكمة هناك ولعل الحتقم، منه استبيتا الذي النبوي الحديث وذكرت حضر، قد 
ثريدهلا أتبما وهي الصلاة، إل الخروج من القاسم مع إل دفعتها حمحنحة عائشة ذهن ل أحرى 

صلاتهق ينثع لن وهو له، يريدها لا معصية فهده منها، غاصب وهو الصلاة إل ؛نرج أن 
الطعامعل تلاطفه أن يمكن أنيا كإ بيتها، ق حدث الذي اطلونف إل منصرئا ذهنه سظل بل 

أعلم.والله غضه، حدة من نخفف 
ث:لأسساممامشلاسمقل

امتلاءأن والوانم كذلك! يذهبه البعلن امتلاء فإن الخشؤع، يذهب ند الجؤع أن فم 
بنمقدام يرويه ~فثا فقال برصوح، رصولنا ذك لنا ذكر وند كبثرإ شر البطن 
صلته،منى آدم!'كلأت ابن بخنست، تطن، مذ ثرا وعاء آدثي ملأ *ما • ~ ه كرب معدي 

قإليقول؛ رواية ل بل لثسهااأاا. ونم، كزابه، وئك لطنامه، قثك محاقه لا ثاذ لإل 
أنفالأصل حدا؛ الطعام تقليل عل الخص ق واصحة فالصياغة ! ٠٢١٠منه..الاذئ عثت 
^،Ijيملأ أن له ينح فإنه شهوته ا0 الأنغلت فان البطن، والث.< من أقل الهلعام يكون 

الصلاة.ومنها حياته، أمور بقية ل حاصزا ذهنه يظل حتى وهدا بطه؛الهلعام! 

كانتإذا وخاصة قريبة، الصلاة كانن، إذا أوب المأكل j الاقتصاد فهذا محا ومن 
النقلصيام أيام أوق رمضان، شهر ل السلم؛ن أنصح لل٠ا الرواح؛ كملاة طويلة الصلاة 

حفيماإفطارا يتناولون ثم حامة، الغرب، يصلون نم قليلة، تمرات عل يفئلروا أن المنة طوال، 
فلاتوازن ل الطعام ق يزيدوا أن أرادوا إن ويعدها والرواح، العناء يملون نم دسم، غثر 

ثقيل،نوم ق يدحلمهم هذا لأن كثرا؛ أكلا النوم قبل يأكلوا ألا لمتن المأنصح كا . • بأس 
الباكر،للاستيقاظ قابليتهم عل يوثر وهن.ا مزعجة! أحلام ذا مضعلمربا نوتا يكون ما وغالبا 

نفه!الفجر يفوبم قد بل القيام؛ صلاة تفومم وبالتال 

صحح.حن هاناحديثه رةالت (، ٢٣٨ر٠ الأكل ممره كرامة ماجاءق باب الزهد، كتاب ١لرمذ١يت )١( 
نم،، JU(، ٦٧حبان)٤ وابن (، ٢١٧٢ راجي)٥ (، ٤٣٣ ماجم)٩ وابن (، ٦٧٦٩اممرى،)المن والمالي: 

ولرمحرجاه.الإمتاد صحح حديثه هدا وناله: (، ٧٩ ٤٥والحاكم)مالم. شرمل عل صحح إمناده الأرناءوط: 
(.١٧٤• انمحمالهمد،)• راسداي: الذمي، يواس 

صححانظر: الألماق، وءس (، ٤٣٣ المع)٩ وي»ة الأكل ذ الاصاد باب الأطسة، محاب اجه: ابن )٢( 
(.٢٧٢ّنا؛نسملأما)•





ِمح١ِ ٩ ١ نممح لأم،مداممسمئنضصكل 
^^اصِح^«عحهس.حعسضعسطبمِءحسمءحءء

قدالخطأ وهذا حسع، خطأ صلاتك ق نحطئ قل بل فقط، الخشؤع تفقد لن إنك نائم؟! 
كأنازا بالإنصار أودعاء ذكر إل يقود أوقد أركاتبا، ق كان إن ويصيهأ الصلاة يذهب 
فإنأقصد؛ لر دمت ما ، Lc-jJLlنجيب بلن غ؛و اف إن أحد يقولى ولا مثلا! ه نفعل يدعو 

مي1هناك أن كإ عقابا، أو عنانا توجب يوهذا اكتراث، عدم فيها النعاس حال ق الصلاة 
®إدانال؛ ه البي أف ■محنجأ عائشة فعن الأمر؛ هذا بمثل القيام عن الأة. رمول من ماشنا 
زصلأمللظضل هإِنأخوفب؛ذ! ١^؛، عنه خز:دهن يومي الضلأة شن 

قحجر ابن وذكر عليهارأ؛، يدعو أي ه نفبسب، ومعنى . ٢١١١مثه،مسب ينتغفر يدهب 
-هين،نويت ينن، الحولأء الخليلة الصحابية قصة وهي قصةُم، الحديث لهذا أن الباري فح 

بننويت، بتن، الحولأء أف الزيجر بن عروة \نم؛و'ت الُكا. نلج عائشة"ًهيغأ أف وذلك، 
بنت،الحولأء هذه ت فقلت، ه^، اش رسول وعندها حا مرت، العرتم، عبد بن أمد بن حبيبا 
ماالنمل مى حذوا اللإل؟ا ثثام ®لا ه.' اض رسول فقال الليل. تنام لا أما وزعموا نويت،، 

يرقد.أن الناعس فيه أمر الذي الحدين، ذكر ثم ساموا،اأ؛؛. حى اننه بمأم لأ قواش! تطيقوق، 
من-محإ جحش ؛نن، زينب، الومنن أم زوجته ه اممه رسول مع السبّب، هذا أجل ومن 

لحلقال! أنه فه ماللثخ بن أنس فعن الشديد؛ التعب، أو بالغاص الشعور عند القيام مواصلة 
لزينب،حبل هدا قالوا! الخبل؟® هد.ا ءثا فقال! الثارينن، بين حبل؛دود فإذا السجد ه الني 

قردأشن.ْرآ،.قإدا ساطه، أخوكم ليضل حلوه، ®لا، الّكاه! فقال دمتتارْاثعلئلم،٠ فإذا 
بالهيئةزكترث ولا المعاق، إل ولكن الأشكال إل ينظر لا الذي الإملأم روعة إل uنظر 

اليمثؤا؟الخشؤع عن ولكن المض~و، ابهد عن يحث ولا بالروح، ولكن 

٢(،٠ )٩ وضوءا، الخفقة أو تتن والعة العمن ير م رنن النوم هن الوضوء باب الوضوء، كتاب البخاري! ( ١ ) 
أوالذكربأنالقرآن عليه أواستعجم صلاته ق نمس نن أمر باب ونمرها، افرين المصلاة كتاب لم! وم

له.واس. (، ٧٨٦)يرقّا 
١.٣ ٥ ١; ازرى، فتح حجر! ابن اننلر! )٢( 
١.٣ 0 / ١ ازري، كح حجر! ابن انفلر! )٣( 

١١٠)العبادة، ق التثب.اويم من يكره ما التهجد، أبواب الخارتم،• آ ٤ )  ونمر_ها،افرين المصلاة كتاب لم! وم(، ٠
له.واللغفل (، ٧٨٥)يرفد، بأن أوالدكر القرآن عليه أواستعجم صلاته ل نعس نن امر باب 

.٣٦م/ الباري، فتح حجر! ابن الصلاة. ق القيام عن كلت، فرت! )٥( 
١)العبادة، ي التشدييء من يكره ما التهجد، اب أبه إ البخاري )٦(  افرينالمصلاة كتاب لم! ومله، واللفغل (، ٠٩٩

(.٧٨٤،)يرتل بان أوالذكر القرآن علته أواستعجم محلاته ق نعس نن أمر ب ب ونمرها، 



r؛S'ذك؟ ض تخشع كيف ِِهث  ١٩٢^^
اصعامم4وذطءجمك:حامث: 

وهىأصوات، من حولها ما إل تلتفتؤ ما ومرعان أ الحامية غاية ق انية الأنالأذن 
وحولكصلاتلث، ق نحثع أن حدا الصعمتح فمن لذللثح حا؛ بحط بمأ تأثمرا الحواس أول 

الروية،محال، ق يكونا لر ؤإن حتى يعملان، ~مئلأ~ المدياع أو والتلفاز تصل فلا لدا ضوضاء؛ 
مواءيمل؛ إنسانا هناك أن دام ما والسكينة الهدوء عليهم أن برفق الأؤلفالي تنبيه بحب كدللث، 

المصلحول، هادئة بيئة بوجود الرّول اهتإم بغ وقد المسجد، أوي البيت، ق هدا كان 
المتحدقنبجوار ولا دراية، دون أصوائا يصدر قد الذي الاتم، بجوار صل أن ماتا أنه 

تصلواررلأ قال،! ؤه النبي. أن هلإ عثاص بن افه عبد فعن بخشوعنا؛ يذهبون قد الدين 
إنخاصة القيام؛ صلاة قيمة أدركنا الفقرة هذه بعد ولعلنا التحدثأاُاالآا. ولأ الثانم حلم 
الماس،حل نام وقد المهست،، كون الهذا ق وذللث، اللمل، س الأسمر اكلن، ق كانت، 

ملهيات!أو شواغل أو قواطع دون بربه.،، الموص وحلا الأصوات، وهدأت 
عيتاشارتمأى لا سادسا: 

كانت،إذا الص فإن هنا ومن أمور، من حولها بإ الانشغال، مسألة ق الأذن بعد المن تاق 
السلام!الخشؤع عل فقل الصلاة أثناء وغربا شرقا تتجول، 
حشؤعس نتم،5ن حتى سجودنا؛ موضع ق ننقلر أن علمتا الأكرم. رمولما إن 
حدايفيق بذللثج وهو الأرضل''آا، نخو بتصرْ ورمى رأمة، طاطا صل إذا فكاف صادي،، 

النموت الناوي يلهي. ما منه يدو . ١٠و١لاJم بحديثه، يلهي التحدث لأن يديه؛ يثن منهعا وواحد يمل أن أي )١( 
.٩٢٤آ/ الحاحاكغ؛ر بشرح 

رايهفي•، ٢٩٥)٩ ماحه وابن ل، واللمظ ، ٢٦٩٤)والشام التحدين إل الصلاة باب الصلاة، كتاب داويت أبو )٢( 
داودالطاوي.في(،وأبر ١٥٢٤٦بالأوط،)^^سرابي:المن 

(،وىل١فنمى:٢٤٩١)٦١/٢اكف،، الرزاق:اكف،آ/يهآ،وس ابيئسة:ته)هةا'آ(،وابن 
الزوائد،محمع انظر؛ به. الاحتجاج ل واختلف علقم—ت عمروبن بن محمد وفيا الأوصط. ق ١لaلارابي روا0 

.YUU-YU•؟/؛ابيداود ستحالخاح)هةص،وسح 
عيناه،تدور السإء إل رأصه رفر صل إذا اث رصول كان قال؛ محمد، عن عون، ين اه عيد اعن الخديث؛ لففل )٣( 

[،٢٤١لالومتون1 حاشعر صلأتم ل هم ه الويتوذ أئاح ^١؛ اض فانزل وهاهنا، هاهنا ينظر 
•رفونارواه ( ٣٤٨٣)سمهمى،)؛هص،والحاتم رف عون خطأءلاا؛ن 

فمدسيرّينآ ابن )وهو ممد عل فيه خلاف لولا الشيختن ثرط عل صحح حديث هدا وتال؛ هريرة، أب عن 
النبيأصحاب من عشرة حديث عن شاهد اوللحديث... وقال؛ الألباق، وصححه نحرحاه. ولر مرسلا عنه؛ قيل 

٨•٠ ص الشي:< صلاة صفة الألبانىت انغلر؛ ه*. 











١/محثِ ٩٧لأصمناسنما1نضصكو ٢^٩٦ 

ئذوممئ1;ق''رقمحشوائ>''إ'/
الشيطانمن مراممة باما هذه الشيطان آله ميوصح جؤثتنحل عمر بن الله عبد رواية ول 

'كاف*إدا ناوت ه اف رسول أف محيي عمر بن اض عد روى ممد اضل؛ يدي بى لمائ 
٢■امينُأ نثر يإل يلماتله، آبى قإل ثديي، يمرلإل أحدا قلاينع بمل أحدثم 

ائهفالأصح منها، وتاعد كائن، أو سرة، غم إل صل لألو الخل أف ه النووي ويرى 
٢.تنكه((ل الأول ولكن يديه،  ijuحيتئد الرور م يم ولا لتمصره، الدفع له ليس 

وبانبينه يمر أن لأحد يمح ولا مرة، يتخذ أن انمل إل يالطلب، توجهنا قد كنا وإذا 
لحدين،وذللث، أبدا؛ ممل يدي ، j،Jيمزوا ألا السالمان عموم إل كدللث، نتوجه فإننا الره، 

مم،أف دكاف عليه نايا المصل يدي بى المار ُلوبملمم ه■ افه رسول قال قال• ه جهنم أب 

فلوتدكرثا،! نهأ أوّأوشهرا يوما أربع،ن أقال! أدري لا ؛ الرواة" ~أحد النفر أبو فال 
اكرامثؤ،دون المملن أمام من نمر أن حهلوره لأدركنا . اف رسول من التحذير هذا 

حشوعنا.عل نحاقفل كإ تماما الناس حشؤع عل ولحافظنا 

ذلكلخالمة لاح؛ باليقاتله ان لايلزمه أنه وأجعواعل نل; الأول، اشدمن الثاق دسه يزيدق أي )١( 
. ٥٨٣/ ا الباري، نح حجر: ابن انفلر: مصل ونه فيها. -باوالخنوع والاشتغال الصلاة عل الإئال لقاعدة 

الاردمنعل افنان وإطلأو ابل، عل الشريش إلا أبى لأنه الثطان؛ سز سله أي: هوشٍءلان؛ فانا )٢( 
نتححجرت ابن [. ١١٢]الأنعام: را-بسه الإنس ؤن؛اط؛ذ تعال،؛ نوله القرآن ل حاء وند شانع؛ صائغ الأنس 

.٤٢٢ أ/ اكهاج، ،والووي: ٠٨٤\/الباري، 
ايادمنع باب الصلاة، كتاب لم: وم٤(، يديه،)^١٨ يئن محث س المل يرد باب المل، سترة أبواب البخاري: )٣( 

ماجهوابن (، ٨١٢الكبرى،)٠٢ السنن اثي: والم(، ٥٠٦الصل،)يدي المار؛،ن مغ باب الصلاة، كتاب مسلم: )٤( 
>ههبم(،وأحمد)هعهه(،واينمان>مامأا(.

-ص - —(■ - - م ن ئ م -yO م '■٢. ٣• ؛»، 'ّد،  UIJ'*دوي'  ijrدسريث ىِر  اننلر:^لأنلوكه'.ناهأغاللم«.
٠٢٩٥ا/روصةالعلمالمنوعمدةالقين، النووي: 

المار؛؛نمنع باب الصلاة، مماب لم: وم(، ٤ المصل،)٨٨ يدي ب؛ن المار انم باب المصل، سترة أبواب البخاري: )٦( 
،)؟•ه(.المصا يدي 



ءأكيفدغشعضذص٢ ممحثِ ٠^٨٩١ 
مء^-سص-عءممءسحضعم-سءصء؛'َ^-ءبعءصبخعيحًسحءصحًسمذمحب 

فهوالرورالأول أما المز؛ \زوو>خ0,طي لمسألة اسشاءين محاك أذمأن الفائدة ولإتمام 
للصلاة،فالغ مكان إل للوصول وذللئ، الزحام؛ حال ل الخإعة صلاة ق اكالين صنوفج |ين 

العتاد،الزحام سنح الاستثناء هدا يكون وقد ٢، د٠كةل الحرام المجد ق فهو الثال وأما 
أعلم.واف ، ٠٢١الكعبةحول الطائفان وحركة 

مباشرة:لأترتبطهوعدبعداثصلأة عاشرا: 

مباشرة،الصلاة بعد مهم بموعد مرتبطون لأننا إلا لثيء لا حثوعنا يدم، ما ممزا 
المملبمنلس قد بل طويلة، الدقائق وتمر صلاته، ق أطال ونقلنه الإمام، صلاة نستثقل وها 

هذهل يتويع حشؤع فاي الزمزإ تولف يتمش السجد أوساعة ساعتته إل الننلرايت، بحفس 
اuلة؟!

وبالتال، ١٦٢دوما يدكرنا فهذا الصلاة، باوقايثج حياتنا نربهل أن الراغ من أنه أعلم 
الصلاة؛مائة من حدا الو-ى. اقتراب، من نحذو أن ينبغي ولكن وقتها، أول ل علميها نحافغل 

الشيطان،عل الماب هذا يغلن، وبذلل-، الإمام، من تطويل أي أو الإقامة، ل تاحجر لأي نحئنا 
هذ.ض صلاتنا ل وثحلمص 

ثمومن بما؛ الشيهنان عبث من وعقولنا قلوبنا نحمي أن يمكن اني، الأموي. بحمر هده 
الموفق.واف ٠ أند. ق؛ اش من قرينا ؤيكون أكجر، الخشؤع عل قدرتنا تكون 

اوماثاكلرعاف، لخل ار ،، صفل يرجة ن لاو للطاشح، المل يدي ي؛ن الرور الإثم من الفقها، اسشى )١( 
وعد، ٧٦>،U-؛ ٩ ؛/ رادف، الإسلامي الفف الزحل: وانظر: ،  Y١٨٦/ ٤ الكرف، الممهتة الوّوص ذللئ،. 

.٢٤٦/١الأربمة، التفالرخمنالخزيري:
نمعهمبم، وازدحامها الناس لكرة ممرها. لم، مكة لأن احد: ُال، (: ٣٨الكوف)vr/ الفقهة الرّوئ )٢( 

اليدالحتارعل رد متره. ينه،ا ولمي دي« يجن بمزرن والناس بمكة صل ه الني أن روي لما علتهم، تضيق 
،٠٣، ٥٢آ/ الماج لمائة انمددمح، لحافة ، ٢٨• ، ٢٧٩ا/ والخرثى ،  ١٧٢آ/ ٤،  ٢٧ا/ المار 

.٤  ٨٢/ ١ النهى اول _، _JLJصعد: بن ومصطفى 





ءوصلاتك؟ ض تخشع كيف ص ٢ ٠ ٠ س

إونخل حجارة 
ونظافة..بساطة 

.وسكينة. هدوء 

الم|لمانأب؛ن وألفة 

اف..

ألأ-شامن1لسجددثال4؟!

.والفضة. بالذم، أعمدته تزين أو حدرانه، علو هع المسجد دور ينمو لا 
تماتا!العكس إنا 

الحقيقة..هذه الملمون يقمه ويوم 
إحياتنا! ق الغلهور إل ه افه رسول مجد سيعود 

الإنفاقل الث.لؤيد اليذخ يعي افه لبت والتومر الاحترام أن لمن الممن ممر يعتقد 
ناقثم الغزيرة، الأموال بتوتنا عل ينفق أن القبول من ليس أنه ذللث، ق حجته وتكون عليه! 
دوناحينا منترك ثم فتية، نحفة بيوتنا تكون أن المعقول من وليس غؤد! افه بيثج عل ومتر 

نقشو'وينا

الفهم..لهذا مغايرة الإسلام حقيقة لكن 
علالأماس ل يعتمد ذلل؛، كل تنسيقه، وفنون تثييا.ه، وطريقة اء، البنفشكل 

«وظيفتهاا!

١كره. ملعب، تأسيس عن ، نحتلفتثفى متأسيس 
*الوظيفة•..إل الفلر إنا الكلفة.. إل نظرها لا 

الماحيأكوظيفة ليمت، والقصور البيويتح ووظيفة 

جلفاالله بيتح بناء من كهدل ليس بيتي بناء من وهدل 
وا؛وا؟افه ست، ف هن. وما الجد؟ وظيفة فا 

يقه..وتنوناسه لبنانه الثل الطريقة أدركنا ذللثج لوئقهنا 



ضشسسسحنكص
مناثتى  viUJUانملأة؛ إتامة هي الجد ُي من الش الأول الوظيفة ولعل 

يصدالسهجد تصمم كان * * الوالمسءجدء لسمي العناء، هدا امم الصلاة هذه صجود 
فلو٠ حشؤع. دون معتزة صلاة هناك وليست له! الأول الوظيفة بدلك نحعفى ما الصلاة 

بذهبولوكان بنائه، من الأول الغرض محقق فهومجد الخشؤع إل يودي المجد كان 
أول!غثره ل والصلاة فتركه الخشؤع 

ومنوالخمعة، الخإعة صلوات تولى فمه الساومان؛ اا-ما كيلك المهمة وظائفه ومن 
ءالمسجدامم المدينة أهل معظم محمع الذي الكبثر الرئيمي المجد عل لمون المأطلى هنا 

الخاْع،.

والتناءالعلم، دروس مكان فهو للغاية، مهم وكلها ممره، أحرى وظائفا وللمجد 
الخامعة..المالمن قضايا ومناقثة الأفراح، ؤإعلأن المسلمن، 

فيهوينوى يالحراب،، فيه وتلمإ الحيوش، منه وتحرج المريض، فيه يطثب، كان وهدينا 
غثروأكثر، ذللث، فيه يفعل كان ٠ الوفود• فيه ونتفافح الشورى، محالس فيه وتعمد الفقجر، 

أبنيةق تحمد الأمال هذ0 معظم جعل المؤسسات، وكشص الرفعة، واسلمع الموز، تطور أن 
..خاصة-٦١

اال-يجد والالأول، مكاما ق الصلاة— إقامة ~وهي الأول الوظيفة بقيت ذللئ، ومع 
أدواره..أغل بذلك يفقد صورة أفضل عل محمقها لا 

لخثوعاكلأة؟ على وتنسيقه بناءالسجدوتأسسه سافظ فيض 
١ولأتالحذرصامحرصاثدuنمهل

ماديةالمسالة ت، وليمزخرفة! المساجد مجل زماننا؛ ق تغربا مصار الهللس، ^ا لعل 
تكاليفها.قلة من الرغم عل جدا ومعمرة كثجرة الزخرفة تكون أحيانا ولكن شل، 

الماجد؟!زخرفة U يبغي لا ولأذا 

محفلءباس ابن فعن بذللمثؤ؛ أمر ه افه رسول أن وأهمها أولها كثجرة؛ لأساب، ذلك 
قالتطاول يعنى اجد الموتثييد ا. المأساجدااأ يتشييد أمرت ه»و\ افه رسول قال ثالُ 

إسناد.—الأوناءوط; ثعيب وقال (، ١٦١٥حبان)وابن (، ٤٤٨الساجد)بناء ق باب الصلاة، كتاب داويت بو أا 





القربىيا ُؤؤآت التبذير؛ عن اف مانا ويد وتبذير، إسراف هذا أن ا— —أثمومنها 
زثانالياطم إخنان كانوا اثدرين إن تنيتا. يدن ذلا المل زا;ن زاكن -نقئ 

[.٢٧، ٢٦لالإّرا،: كموواه لزي الئ1طال 
بلرديثة، هشة بصورة الجد نبني أننا وزحرفتها الساجد تشييد عن النهي معنى وليس 

مل.يل.ة،قروئا بل محلويلة سنوات أقول لا مهمته، أداء ق تمن يحتى جدا؛ بنانه إتقان لتا ينبغي 
المانلرينيبهر لطينا أنبئا نحرج أن والتاميس— المعإر ل اطة المنحرتم، ~مع يمكن كإ 

والأناقة.بالخإل الإخلال دون دوره الجد يودي ومذا بجإله، 
والخلفاءافه رسول عهد ق النبوي المجل. تاريخ بتتح النقطة هذه نختم أن وحميل 

بناش عبد لنا فيحكي الخيلالفريي.! هذا أخرجت، التي البساطة فنرى الأربعة، الرائّالين 
وعندهالخريد، ونهقة الئن، بميا ه افه رسول عهد عل كاف النجد "أف محمحل عمن 

اشرسول عهد ل سان-ه عز وبماه عتز، فيه وز١د ئ1ئا، أثوتكر فيه ثزذ النحل، حشت، 
وبثيكشره، زناده فيه نراد عثنان، عره ئم حشتا، عنده وأعاد والخريي.، البن مه 

وتممهمتقوثة، حجارة من عمده وجعل واإهصسةلاا، التقوثة دالخجار0 جدار0 
الثاجرن«رم.

السجدبنيان ل الئنة أن عل يدل وهدا ت وعره بطال ابن قول اكح ل حجر ابن ونقل 
شرام عنده المال وسعة أيامه ل الفتوح كثرة ْع عمر كان محقي تحسينه؛ ل الغلو وترك العصي 
كانثم أيامه، ق ثحر قد كان النخل جريد لأن تحديده إل احتاج وإنا عليه؛ كان عئا السجد 

الزخروةا(ل؟ا,يقتض لا بإ فحننه أكثر زمانه ل والمال عثان 
زحرمحةمن الغرضى أن كيلك ووصح اجد، المأحوال ق الئنة لنا قوصح 

رسوليه تنبأ ما وهو الناس، بثن التفاخر من نوعا يكون محي يل شرعتا؛ غرصا ليس المساجد 

أهلبلغة ابهس وهى الهمله؛ الصاد وتشديد القاف بقح وبالقصة، أي! والعصة؛ العيني! الدين يدر قال ( ١ ) 
أهلينميه الذي وهو وكرها، ابيم فتح لغتان• وفيه كج، وأصلها• معرثة؛ قارصين لغة اُلحعس؛ نلت! الحجاز. 

-٢ ٠ ٦ / ؛ البخاري صحح شرح القاري عمدة انظر! كلنا. ينثونه الشامية البلاد وأهل جرا• مصر 
•٢ ٠ ٦ أ/ البخاري صحح شرح القارى عمدة انفلر! قيمة. وله الند من يه معروف الخشب من نؤع الساج! )٢( 
وأبوداود)اه؛(،وأخمد)ا،"أاأ■(.(، ٤٣٥)الجد، بميان باب الماجد، أبواب البخاري! )٣( 

)ة(ابنحجر!قحابريا/،أه.



زانس ضاهى حس الئاعئ موم ارلأ ه-! مالك ين أنس عنه رواه "فيا نال حن ه اض 
انم«اأ

السجد:ض للإعلأذاتوامحاتالإطاديح صوابيدمهمة ثانيا؛ 
ندأبا غثر خمة، قوامي نحقق وهى وتعليمية، إرشادية يلوحات اجد الممن ممر تمتلئ 

وضعوحب لذا الرسمية؛ المجد مهمة ق يوم مما المملن! حشؤع مع أحيانا تتعارض 
أصرار.دون الغاناJة تحقق أن يمكن التي الضوايعل يعص 

وهومواجهتهم ل لا المملن، ظهر ل اللوحات هذ0 ئوصع أن الضوايهل هذْ من 
صلاتهتذهب وند حشوعه، فذهب الصالة، أثناء الممل فيها يفرأ لا حتى وذك يملون؛ 

الصالنمواجهة ل وجودها إن حيث الصالة؛ ختام أذكار ذلك من تثنى يوند كلهاأ 
عدمصرورة إل أحر إل حن من ينبه أن لالآم١م ويفصل الصلاة، تذكرها؛عل. عل اعدهم ب

الصلاة.أثناء إيها النظر 

وهذافمهل، المرمة الأحاديث عل معتمدة اللوحات هن-0 تكون أن الفوايعل هذ.ه ومن 
نصلالمصلثن ين يدور قا- الذي الخيل من يملل أنه إل إضافة الشرعية، الناحية من مهم 

الصلاة.أثناء حثوعهم عل يور قد مما الأحادبثط؛ يعص حول الصلاة 
التليفونغلق إل الصالن تدعو ( أ تفزة م )غبر رقيقة إعلانات وجود يفمبحل كإ 

ولكنتشغله، لا حتى الممل مواجهة ق الإعلانات هذْ تكون ألا عل وذك المحمول، 
الوضوء.أماكن أوق مؤخرته، أول مثلا، المجد ياب عنلر توضع 

نفثافةالسجد:ثاثقا: 
يهلةالبالماجد من فكم تاميّه! أو فرثه فخامة من ممرا أهم السجد نفنافة نعبر 

أخرىاجل. منحد التقيض وعل والخشؤع، السكينة إل تا_ءوالصلن ■بميلة تتميز؛نذلافة 
ولاالمصاحف! حتى ثيء، كل يعلو التراب فتجد أحد؛نظافتها؛ بمتم لا ولكن كبيرّةب 

الأرضيات!فدارة من مجودك ق الأرض عف رأسك تضع أن تمتهليعر 

رآح.(، ٧٣٩ماجه)وابن (، ٧٦٨اني)والنله، واللفظ (٠ ٤ ٤ احي)٩ المزبتاء باب انملأة، كاب داويت بو أا 
النووي،وصححه (، ١٦١٤حبان)وابن لم. مشرط عل صحيم إسناد؛؛ ت الأوناءوط شعب و؛الا (، ١٢٤٠٢)

.٢٣٤٨; ايداود صحيح انظر: وصححهالألماق، ٣، ٠ ه ١/ الأحكام حلاصة انظر: 



محشممسسممممحنشص
الكاذإنظافة من ند فلا حفيفه الخشؤع أردت لو 

مالكبى انس رواه —فيإ فقال ثدييا؛ حرصا الأمر هذا عل حريصا ه اض رصول وكان 
يقعما هي والمياه الن1حد«أا؛. بن الزجل محرجها المدام حم اش أجور عد *عرصت ه-•' 

الرسولتشجيع ظهر هنا رمن جدا؛ صغثرا يكون العادة ل وهو أوومخ، تراب من لمن ال 
فانالأحر الخانب وعل الضثيلة، اخ الأوسهذه من حتى المجد تنظيف عل للمملمن 

الاستغفاريكفي لا حطبه وهي حْلجة، يعد المجد تلويث ق التستب أن نبهنا ه الرسول 
ه:نالك ن \وو نال القاذورة.. أو الوسخ إ3الة وكفارما كفارة، إل محاج بل لرفعها! 
زمحازبأخطبه، المتحد ل اوائرآ<( رواية: )ول »الممل ممول: ه ، ٥١ننول نبث 

اشجيتزان ذفن4اِفي »ازاد الجمهور: قال وقد المزاد.دمبجا، ي النجء زامحلمف دءنها«لم. 
.٢٤بحرجها®؛ وث،حوهاوإلأ اوحماة اورمل تراب فيه كاف إذ وحماته ورمله 

أففقف مالك بن انس فروى الجد؛ بنظافة يم من حدا يثير ه افه رسول وكان 
الأئصارمن امزأْ يجاءئه وجهه، احمز حش يثقب المتحد، ملمة ق ثحامه رأى ه الّذ 

موقفوق . ٢٦١٠٠هدا!أحنن ررتا ه: اف، رسول مقال حلودارْا، ^١ ١٤٠وجعتت، ئحكتها، 
كاكباما جرم رواية ""ول سوداء امزا؛ او أسود رجلا اف فهد ءزيتْ أبو يروك، آخر 

كنتمرأللأ ،: د١Jما١ن٠. ئمالوا: عنه ه الئل دنأل ينات، اكجد،  ٢٨١كال؛٠^— ١٢٧١٥١٠^

حذننال، (، ٤٢٦٠وأبويعل)(، ٢٩١٦والرمذي)(، ٤٦١الجد)كتر ق باب الصلاة، كاب أبوداويت )١( 
واستغربهأبوداودوال،رمذؤاج رواه اكنعازت ونال، (، ١٢حزيمت)^١٩ وابن جدا. ضعيف، إسناده أٍدأ سليم 

عارضةانظر! ١ل٠_ربي، ابن وحسنه ، ٢ ٩ ٦ / ١ الغفار فتح انظرن •صحيحهء. ى وأحرحه حزيمه ابن ته ومح
.٧٧م/ الزمذى صحح ؛—رح الأحوذك، 

بابالصلاة، اياجدوُواضع كاب ام: وه(، ٤ • وانجد،)٠ الزاق كفارة باب الماحي، أبواب الخاري: )٢( 
(.٥٥٢و.نيها،)الصلاة ق زالمجد المات، عن النهؤ، 

(.٥٥٢وغيرها،)الصلاة ق الجد ق الماق عن النهى باب الصلاة، ومواضع احي المكاب لم؛ م)"١( 
ادهاجه/ا(.)((الووى:

الأوّاذ،،(،وصسه ١٢٩٦حزي٠ة)وابن (، ٧٦٢ماجه)وابن ٨(، )٧• ١لأحد نحلمق \ص كاب آلماثى: )٦( 
الةاكب)«ه••؟(.لاظر:ال

المنوالمهقي: (، ١٢٩٩حزيئ)وابن (، ١  ٥٢٧القيد)عل الصلاة j حاء ما باب الجاذز، كاب ماجه: ابن )٧( 
(^٧٢٦٤.)

)م(ظف،.



؛^١صلاتك؟ ض ثغشع كيف أممح ' ؛محاا'
حه^,-حعءع^1َص>ص~ّصصدصصبس^س حمحيحءص ■ء-ءمحسستيم ^عسعمح-مء^- 

منوالشاهد ع1تهالا/ ئتل aL^3 ئأش ررمةااأ. ت قال أو قم0أا. عق يزف بؤ، آدئتموف 
كاسعليها— ه اف رسول محال أجلها من ~النى الرأة لاز0 الممثزة العلامة أن الرواية 
عليها.ئ. اف رسول بصلاة البسيطة السوداء الرأة فازت الفضبالة وحده السجد، تنظيف 

توممع وذلك بنصه! السجد يتنفليمؤ يقوم كان ال؛ة رسول. أن ذلك من وأكثر 
تكبمرفلا والقدوة، الثل لنا يضرب كان لكنه الأمر؛ ذلك يكمو0 أن يمكن الدين الصحابة 

بنيعفوب عن مرسل بمني ئثه م ابن روى وقد ^، اف يخت خدمة عن أحد نفس 
^تيمازاسجم1^لىاوالئلأم زيدأ؟،ااا؟نشاضلأة 

أرؤعوما الصالمن، خمؤع ل المهمة القضية هده ثروا أن إل والدعاة الأئمة أدعو وإنني 
والأطفالالشباب يتحسزك أن أرهمع وما كلها! الأمة اجد ملتنغليف شعبية •حملة تماد أن 

يكونأن للنساء ويمكن فيه، يصلون الذي السجد رعاية فيه يتم مثلا شهر كل يوم لتنفلتم 
الشأن.هدا ق كيلك مباشر دور لهى 

تؤذيالسجد باب عل القإمة فاكوام بالمسجد؛ المحيطة الييثة عن يعقل أن نحب ولا 
داخلإل الكريية والرائحة والوسخ الغبار نحمل الرح أن كا للصلاة، دخولهم عند المصيى 
المصلين.بحشؤع يدهب قد الوضع هدا أن شك ولا السجد، 

المياهدورات بتخلافة كيلك الاهتإم هي السجد نظافة نقعلة ق إليه الانتباه نلفت، مجا وآخر 
منشرحة،بنفس الصلاة إل يدخل المصل فإن ومرمحة نظيفة كانت لو لأحا بالمسجد؛ الملحقة 

دوراتمنافي عند الأرضي عل حصير وضع كدللثؤ ويراعى خشوعه، زيادة عل يساعد وهذا 
فسادإل يودى قد مما السجد؛ سجاد ل بالماء المبلولة الأقدام تور لا حي السجد؛ إل المياه 

السجاد.رائحة 

الخنائز،كتاب ت وعلم (، ٤٤٦والعيدان،)والقذى الخرق والتقاط المسجد كنس باب المساجد، أبواب البخارىت )١( 
اضر،رأه؟(.عل الصلاة باب 

مناادين-ة(، الميل)ناصي يرصف ابر التئمي، القرش ملتكة أبى ين اض عبد بن طلحة بن زيد بن يعقوب هرت )٢( 
الطبقاتانظر؛ ه(. ١ —٨٥  ١٣٦صنوان)بين كانت التي المتصور جعفر أب حلافة أول ق ونو3، التابعين، صغار 

.٣٨١ه/
الْش)\،ا.ة(.أبيب:ابن )٣( 





صلاتك؟ض تخشع كيف صق ٢ .  Avs-؛

حا4س1:ٌيجاكجد:

الخشوع؟اتويع ص محقا الحئ كان إذا 
عندوأيقا الحارة، الصيف أوقات ق خاصة الماجد؛ ق نقي هواء عل الحفاظ من بد لا 
الخشؤع.معه يصب صيما تب الكشرة، والأنفاس الثديي، الحر لأن الزحام؛ اشتداد 

نوفثرعل محرصى كان ه افه رسول فإن ااترفإ ألوان من لون هدا أن أحد يظس ولا 
الأيامل الظهر صلاة تأحثر عل الخص إل وصلت التي الدرجة إل للمهلمن رطب حو 

علالصلاة لقيمة حميعا علمتا مع هذا الحرارة؛ فيه نحفئ وقب إل الأول وقتها عن الحارة 
الحزائتي ،إدا محال! ه اض رسول، أن ه عتر بن افه وعبد هريره ابو روى الأول•• وقتها 

وقتليحول الانتظار هو والإبراد . ٢١١١٠٢۴-قج من الحز شد.ة هأ' الصلاة، عن قاتردوا 
الأمرحمل العلمإ، وحمهور العصر، وفت من والاقتراب الظهر، وقت أول عن العد أي البرد؛ 

اهتإمهو الحدين، من الثاهد لكن الوجوب؛ عل حمله ا ر ويعصهم الاستحباب، عل 
•حمل حورطب ؤب بالصلاة ه الرسول 

قالفقد وقته! ب، أغالذهب، حتى الحرارة لشدة الظهر ل حر بؤ ظل أحر موقف، ل نه إل 
وه'اللمي ئئال، للظهر، يردف اذ المؤلف داراد صمر، j، ه اللمى ٌع ءهُ•'ئ الغماري در ابو 

سرإل ه: ١^٠ نمال، ^١؛،، ٥١يء نأيت؛ حز رأبرذ*• له؛ _؛J، يردف، أي، أزآد ئم رآنردر• 
التلول،ظل تمي الألول وؤ^ء بالصلاهءر قابردوا الحؤ ائتي قإدا جهنم، قغ مى الحز 

ءأئع-حجر ابن يثرح -كإ والقمري أوتراب، رمل من ارتقع ما كل وهو تل؛ حع والتلول 
وين،أكثئ دم، إدا ظل؛^٠ ثا يظهث قاد مأحصة، عر مثطحه العاو_إ 3، التالول "أف 

روح؛بلا ثودى حركات عتري ليت، الملأ- أن ه اف رسول لتا لوكد كله فه،وا الغلهراار؛ا. 
مشرح.وصدر مطمك، نفس إل نحتاج افه ْع صلة هي إنإ 

الساجدكتاب لمت ومله، واللفظ (، ٥١٠الحر،)شدة ي الظهر الإبراد باب الصلاة، مراتيت كتاب اJخاريت )١( 
(.٦١٥خماعة...)إل يمضي لن الحر شدة ى بالظهر الإبراد امتحباب باب الصلاة، ومواصع 

ذمحْ'ياص خكاْ للإ.جء.ب• م بل ديون أم)ذئاد- نيلت انثخباب• أم بالإبراد حجرت'والأم ابن نال، )٢( 
•١ ٦ آ/ اياري نتح حجرت ابن 

الماجدكتاب لم: ومله، الإبراد؛الظهرفياكر،>ةاه(.واسظ باب الصلاة، كتاب.راتت اليخاري; )٣( 
(•٦١٦••)خماعة. إل يمفى لن الحر شدة ل بالغلهر الإيراد استحباب باب الصلاة، ومحراصع 

١UJ٠^)^(ضحجر:ي/rي



^^^ق؛نسسسهشص
وطرقللممحالن.. الخوالرطب هذا ميئة ل نساهم ان الختر أعال أفضل فمن هنا ومن 

اختيارالهلرق هذه أهم ومن والإمكان؛ات؛ واإلكان الزمان باختلاف ونحتلف كثمِة، ذلك 
محتالش الرياح حركت مع تتفق بحث والنوافذ؛ الأبواب تصميم وحنن الجد، مكان 

المجد.داحل مستمر هواء بتيار 

محلفناكان وقد طثة، رطبة عليها والمحافظة الجد، حول الأشجار بعض زؤع ت ومنها 
حرارةدرحة عل نحافظوا حتى بالنوافر! بل فقيل— بالأشجار —لا الجل.• يزودون 

متخس.ّةلا،

مدروس؛هندمي بشكل توزيعها يتم التي الكهربانثة بالراوح الجد تزيني ومحنها؛ 
لأماسبنا؛ أغل كانت، ؤإن الحيدة، المراوح اختيار ويراعى ممكنة، كفاءة أعل "ثقؤ، بحت 
علتشوينا ينثب لا مما صوما هدوء إل إضافة أفضل، بقوة وتعمل أطول، فترة تعيش 

الصل؛ن.

الكهربائية،واكريد التكييف، باحهزة الجد تكييف، الإمكانيات— سمحت، —إن ومنها 

تكييف،عل الأموال ينفق أن الأول وس كبيرّْ، فاتدما لكن مرتفع؛ ثمنها أن أعلم وأنا 
تعليةأو المسجل•، زخرفة عل إنفاقها س بدلا الجد 

عنيصرفهم فلا عرقهم، الملون ليمسح احي المل ورقية مناديل علب توم ومنها؛ 
غرهم.يؤذي ولا الصلاة، 

النهايةل كله وهذا للممصل، لهليف، مرح حو خلق إل مدق وسائل كلها فهذْ 
ومحشوعه.تركيزه درحة عل بالتأكيد ّينعكى 

إضاءةالسجاو:سادسات 

الناحيةوعل والكل، الخمول إل يدعو فهذا حدا صحيفة المسجد إفاءة كانت، إذا 

درحةترفع أما كإ للنصل، تثب، إل الأحرى هي يودى المانمة الإفاءة فان الأحرى 
غرالبيضاء الهادنة الإضاءة رأيي— —ق والأفضل بالضيق.. الشعور يزيد مما المكان؛ حرارة 

المجالل بمتخمص الاصتعانة ؤيمكن مؤذية، غر ولكنها حيدة؛ إضاءة توفر التي المباشرة؛ 

الأصلابالحضارة ل الهداتق أر انتتث، بمحلالعالما، اليون قدم ءماذا كناسات ق ذلك أعثلة بعض راجع )١( 
الامراتصبم'آا--آ؛ب.ص\<لإ\-->!صوبث 



ج! ٢٥٧١^ض ثغشع كيف س.اأ/ِءٍث 
صءسحًأءءٍِ■ضحصسصب،ء-حم~سءمحسءسمءس سصب ستيّس سضجسِصسسةصب 

•ممكن وصع أقفل بمص علمي بشكل الإفاءة يظم 
الإضاءةنحفيص مقلون احي المعن المستولن بعض أن إل هنا الأنتاه لفت، وأحن، 

إلللوصول محاولة ق وذللث، غره؛ أو رمضان ل التهجد أو التراويح صلاة أثناء حدا 
النعاسب، محالقد الخافت، الضوء هدا أن ل~ شخصية نحربة ""وهده أشعر ولكنني الخشؤع؛ 

إلغالنا المصل بمتاج وهنا ماخر، ونونتها طويلة، الصلاة إذاكانتح خاصة الممئن؛ لبعض 
الكامل!الهدوء له محل، ما إل لا ويوقفله، ينعنه ما 

سابنا؛مصاحفاصجد:
المجدتحية صلاة وبعد المجد، إل مث،5رين كثر— قفل —وهذا الصلن بعض باق 
قللخضع مباشر بشكل ميته القراءة وهده هف، افه كتائب، ل يقرأ أن الملم بمتاج والنافلة 
الصلاة،ل الخشؤع لتحقيق جدا مهثإ أمنا الجد بمماحفج الاهتإم صار ئم ومن الصلاة؛ 

ذاتما.القراءة من التحمق الهائل الأجر عن فضلا 

التيالسته؛ ق عنده القديمة الماحق ببعض ياق المسالم،ن بعض أن كثثرا نلحظ- ؤإننا 
وإكرام!فضل هن-ا أن يملى؛ال-لائه وهو الجد، ق فيفيها منها! اريتخلص٠ أن يستهليع لا 

نرصاهألا أول ياب، فمن لبتوتنا نرصاه لا وما بيوتنا، من عندنا أغل الساجد أن والوافي 
المسجد،مكتبة ثكل يشوه ييح، كل من يممحمج الإتيان أن إل بالإضافة هلف.. افه لببتؤ 

بجإلها.هبه ويد 

منلحنة يكونوا أن المتهلرعهن من عاليه أوالقاتمهن مجل، كل أدعوإدارة فانا هنأ ومن 
الن*يالقيد النفلمام من نؤع فيحديث، الأخرى؛ الأمور وسائر المكتبة، شئون تتول السجد آهل 

اكين..لكل الفائدة محمق 
ستسهمأنها اعتقد الصاحف؛ بخصوصي النصاح يبعص اللجان هذه إل أتوجه وإنني 

٠الطلوب. الخشؤع إل تقود ويالثال القراءة، عل الناس تحفيز ل مباشر يشكل 

الشهبمرةالطبعة من خاصة الحديدة؛ اكاحف من ير عدد توفير الصانح هد0 من 
عليهاواعتاد مكان، كل ل منتشرة افه يفضل صارت التي الشربمن؛ الحرم^ن حائم لطاع 
وهدهللمصاحف، القديمة الطبعات يعاصروا ل؛ الدين الشباب خاصة الهتئن؛ جهور 

مرمحةفيها القراءة أن شك فلا القراءة، طول عل القارئ سجع الحديدة الصاحف 





صلاتك؟ض تخشع كيف محتنقممحِ 
السجد:توسعية ثامنا؛ 

رافة؟!منطقة ز مل بيت ل رأيك ما 
البحر؟!شاطئ عل فما نمزا لوكان وماذا 

ايعجباك؟

ضاتجنة؟لبيت فماذاتقولإذنش 

والبيتا الحنة ز بيتا له اف يبتي مجدا ض ييى الذي أن ه افر رمول بئرنا لقد 
تشتاقألا اض! يا متعددة! حجرات وفيه ومحقق.. حد.ران له مثني.ّ بيت محاني؛ لا حقيقي 

إي5مه.' الرنرل ننجد بى حى فيه الئاس قول عسي ه عماف بن عخان قال ا لهدا؟ 
الحدث(ترواة )أحد بكيث ~دال بز •_ يقولت ه الئى نمعن نإل ١^^؛، 
الإش قائل■ يقول وقد . ٢١٠١١الحقمثلهِل له افه بز اف— وجه يه يثني قال! انه لحسبت 
منتبنيه أن ~لأ مجدا تومحع أن لك يكفي إنه فنقولت ١ مجل. بناء مجن يمكنني ما أمتلك، 

ومعإنها ا؛تاواء؛ النبوي الجد يبن لر فهء عفان بن فعيان الأحر، هدا محقق حتى البداية" 
١برواده. محاق أن بعد القديم المسجد 

شاركله! فانول مجدا، به يوسع ما محان لا ال.المان من كثثرا فإن الحالة هده ق حتى 
يفعلوماذا تقول! هل إ توصمعته أو مجل. بناء ل درهمن أو بدرهم شارك ا تستطيعه ؛عا 

يغدرهم إلا هما U والأشت، الألف فان الأول: أن أمرين؛ للأ، أنول والدرهمان؟ الدرهم 
يسميطا..درحا كان ولو تل.قعه محيء أي عل مأجور فانلث، اكال: وأما احر، درهم جوار إل 

مذعثة مثقال ؤإذ"كاو ثنتا ثمل قلائظثم القيامة ليوم الئنط الموازيذ ومع ؤ تعال: قال 
موضعق أوضح هو ما ؛.، JJأقول بل [. ٤٧لالأن—I،: عامحسمزه بنا وكثي نيا آتنثا لحتذبأ 
لأدنىينهر الماجن. بناء أجر أن كدرك الأمحماص؛ من الم؛ّاجد بناء أو الماجن. توسعة 

فمن«حد.ا B_تر ئال: هت اممه ننول أف جمد اض عد تن خايز روى العمل؛ ق مشاركة 
القطاة،طائر هوعس القطاة ومفحص الحنتا<أآآإ ل بثا له النه بر أوأصم قطاة كتفحص 

الصلاة،ومواضع الساجد كتاب ت ومسلم له، واللفظ (،  ٤٣٩)مسجدا، بني من باب الساجد، أبواب البخارىت ( ١ ) 
بابضلذا،اداجدواكشا،)ممه(.

الأرناءوؤل;شعيب وقال (، ٢١)^١٥ وأخمد (، ٧٣٨مجدا)طه بني من باب والخإعات، الساجد كتاب ماجهت ابن )٢( 
انظرنالألبال، وصححه ، ٩ ٤ / ١ الزجاجة ممباح انظرت صحيح. إسناد هذا الوصري؛ وتال لغثره. صحح 



ضممسسسمئنص
قبث يبتي ه اض أن ه الرسول سئرنا الحديث وق بالعصفور! أشبه صغ^ر الهلائر وهذا 
لملأ أن لأحد يمكن وهل والسؤالت أوأصغر! العش هذا حجم ل مجدا بني لذ الحنة 
التحفيزفهو الأول؛ أما أمرين؛ الحديث من أفهمه ما إن فاقول! حدا؟! الصغثر الجد هذا 

وأماصغمزا، كان مه، مجد لبناء وسعه قدر سعى الحديث يسمع ان إنكل لأن والدفع؛ 
أوالبناء ق المثاركة قضية إل أنظارنا يلفت ه الرسول أن أوضح، عندي وهو الثان(؛ الأمر 

ملايينخمة مثلا سيتكلمح ضخم مجد توسعة أو بناء مشرؤغ هناك أن فلو التوسعة، 
منلكشر متتئر مبلمغ وهر نحوها، أو جنيه مائة اوي نفيه قطاة مقحمي مساحة فلعل جنيه؛ 
التيالساحة نظر الحنة ل بيتا قث افه للث، فيبني الساجد، بناء ل يرغبون الذين الحر أهل 

الوهاب.الرازق من وكرم فضل وهذا الكبير! المسجد ق بإمهاملئ، أضفتها 
الصلاة؟ق بالخشؤع المسّاحد توسعة علاقة وما قارئ! يال وفد 

أمور..ستة السؤال هذا إجابة ق محضري 

مزيحغير وقوف إل تودي للمسجد الضيقة الساحة أن فهو الأول• الأهر أها 
لهيتيئر لا وذاك الصحيح، بالشكل  ojXaعل يده يضع أن يستهلح لا فهذا للمصل؛ن، 
ولاوهكذا! يشاء، كإ ويدعو ينبح أن تطح مفلا بالغة بصعوبة يسجد ث، وثالالوقوف، 

منكثير عنل. الخشؤع ل نقص إل لودي التزاحم، صور من وغيرها الصور هذ-ْ أن شك 
الص>ل،ُ،.

يمزواأن إل الصّلن من كثيرا تمطر للم.ّجار. الضمه المساحة فان الأمراثثائي؛ واث 
المثنصئلهي كان -إن هذا أن شك، ولا أوهناك، هنا فراغات للء الصفوف بين 
صلاتمم•عن 

بعضعند القبلة انحراف إل كثثزا ثزأي القي الجد j الزحام أن والأمراثثاثث: 
غيرأماكن ق الوقوف إل الصلين بعض يفهلؤ الزحام إن حث كثثزا؛ أراه وهذا الصئن! 

عننينحرف يجد، أو فيها يقف، مساحة محي فلا محدودة منطقة ل التياع أو للصلاة، معدة 
احثؤعفإن الله بإذن الصلاة صحة علا يوئر لا الاضطرار هذا أن وْع مضعلزا، القبلة 

الجامعصحح 



صلاقكTض تخشع كيف مح<'؛اأِقمح 
محَءتصممح—ضمعص 

نحثع؟افكيف صلاته، طوال السألة -ءذْ منشغلا المصل يظل ما غالبا يل يدهي،؛ 
المياه،دورامت، جوار إل الصلاة إل المملى تضطؤ الضمة اجد المأن اماى؛ والأمر 

ذهنتشتت إل رئي الحيدة" غر —يرانجها الأماكن وهده الأحذية، وضع وأماكن 
ونت!أقرب ل صلاته من ينتهي أن يتمى يل خشوعه؛ فيضع المصل، 

خارجالشاؤع ل الصلاة إل الصلى يعص قديمطث الجد ضيق أن والأمرالخامس؛ 
.١^١^٠٤ق الموجودة اللهيايث، كل ْع المجد 

وأنافيه، محتمعوا أن المصلمن من كيثر لعدد يتح الواصع الجد فان وأماالأمراتسادست 
لكنوأعلم؛ أعل فاض لماذا؟ أما ١لخشوعا درجة زادت الملي عدد زاد كنإ أنه قناعة عندي 

أوالجد، ل بالصلاة هؤ الرسول سه اتباع بركة أو المصلى، اجت،إع بركة هذا يكون قد 
أولشعورناالمصلمن، والطمأنينة؛؛ن الراحة جو يشيعون الذين المومنى من أكر عدد رحود 
الهئ؛ثعيِي، لسان عل فقال نعمه؛ الكثرة هث اف عد وقد متكاثرون، ونحن والعزة بالأمان 

لخرأو [، ٨٦ةكؤثلم,,ه قليلا ^ إذ قومه: عل اض يعم بمدد وهو 
يلاحظها.أن للجمع ويمكن مشاهدة، حقيقة العموم عل وهي الأسباب؛ من دلك 

ختامأفضل ولعل الوامحع، الجد ل أقرب المصلى خثؤع نجعل ستة أمور هذه كانت 
قبيلبيته ق المافقون حاصره حى غهغ عفان بن لعثإن المؤثر الشهد هذا نقرأ أن النقطة لهذه 

المجد!توسعة قيمة سنرى الموقف هذا وق قاإثالة، بأيام استشهاده 
أنزفحى الدار اسهدن التا؛عين—ت كبار من "وهو المئزي لحزن بن تمامه يقول 

المدينهمدم ه اف رّول ال ثعلممول هل وبالإللأم! Jاف اJشدكلم ممال! عتنآن، علمتهم 
دلاءح فيهادلوه مجمل بئررومه يشري امى ئمال! سررومه، عم -ياماءينتعدب ولبس 

دلاءمع فيها دلوي مجعلث، مال، صل-، مى ماسريتها  ١١الحق؟ ق منها له بحم ائنلمى 
ثعم•النهم مالوا؛ البخر• ما؛ ثى أنرب لحم بنها الشرب ثى النوم وأقم المحذ، 

Ju : ١^لأو\: مذ ١^٠ -بمش خئزث أل نشرن ئل زالإ:لأمإ بأض فأنشنكلم
اضرسول ممال ثاهلمه، صال المنجد اف ئثالئوذ هل والإسلام؛ باق ماسيكم قال! تنم• 
مذمانريتها الحق؟"• منهال لت بلحم المنحد ق قثزيدها ملأن أل بئعه يشري >امذ ه! 

ئال!ثعم• اللهم دالوات ركعتى• فيه أصل ١؛، قنعوف وأيتم ١،^-^، ق ءزد-تا مافي، صن، 



^^ءب؛وسسسحةئص
بكرابر ومعه ؛ ٤٠سر سر عل لك0 ه اف رسول أف ئنلمو0 هل ^^'٠^٢! باق ائثدكم 

عتدئلإء »ا:قنيث، ن3ال: ننول ئزكفة ائل، ز1ا،'قمك زصئ 
أنJ_ الكنتة، ورب ل شهدوا أمحر، اف قال؛ نعم■ اللهم عالوا؛ ونهيدان®• وصدص 

٢١١٠٧.

1حمعين..الصحابة وعن عفان، بن عنان عن اللهم وارض ه، ستا عل اللهم نمل 
اللهمآمين..

صكانالأطيةشاصجد،ل
بالخثوع؟!يذهب أن لحياء يمكن هد 
بالخشؤع؛طريقتين!يذهب أن له ايمكن نعم 

رانحه!من نحني عندما الأول 

امرفته من تحشى عندما والثانية 

المصلينعموم يؤذي الممل من جدا قريبا الحداء فوضع ا معضلة فيه الأمر أن والحي 
الصفوفعن بعيدا المجد موحرة ق الحذاء وضع فان ه نفالونن، ل لكن برائحته؛ 
يتشرالض البادئ بعض ل خاصة الرقة؛ من عليه نحاف حيث المصل ذهن يثغل الأمامية 

الرقاُت،امن النؤع هذا ~للأسف~ فيها 

ضد؟\_\ 

عثرارت<به كيبمر حشبي دولاب عن وهوعبارة الصناديق؛المفاتح، نظام اّتخلاام يمكن 
إلمعه مفتاحه ويأخذ بأمان، ويغلمقه الصندوق، ل المصل يضع حبشا المزينة؛ الصناديق 

يطمئنه نفالوقت، ول ورائحته، المسجد نفلافة عل النظام هذا فيحاففل المجد، من جنرج أن 
لمنتثرة التجربة هذه برزية ين، معد ولقد الشيطان، يه يلعب فلا ممتلكاته، عل الممل نفس 

الصناديقهاوْ أن أعلم وأنا مصر، ل احي المبعض ل كذلك، موجودة وهي الشقيقة، 'ّوريا 
الأميؤع..أيام طوال تامة بكفاءة عميا متودي لكنها الحمعة؛ صلوايت، ق المصلين تكفي لن 

(،٦٤٣٥اتي)والمحن. ب وقال: ءفانْه)م«يئ، بن ءث،ان واذ_، j باب اداذّ،، محاب )؛(ام.دّى: 
٤.• ، T٣٩/ الخلل إروا، انظر: رحتالأJاق، 









حمملبمسسسحئنص
حقا!راغ موص 

وراغحانهة! صلاة عل تساعده ظروف أقفل تييثه ق محتهد أن حدا راغ 
فهدبكر أيا أحذ أنه حدا ورائع الكشرة! انشغالاته ْع معه نحاوب م افه رسول أن جدا 

حتىءالستي، المسجد هدا ق خماعة يصلوا أن حدا وراغ الداخل! المسجد ااافتتاحأا ليشهد 
الصغبراالسجد هدا ل اباْع السجد فهدشعور مالك بن عتبان ياحد 

١لصورةاصتكإل عل تساعد بصورة الكان تهيثة إل فلنسع كذلك، الأمر كان وإذا 
يساعدعملية وسائل عدة أقترح وأنا أير، بشكل الفائدة تتحئق وبذلك للمسجد، الذهنية 

الثال:سيل عل منها الأمر؛ ذا هق 

التميه.التهيثة ق ناهم حتى المكان هدا عل المجد اسم إطلاق ، ١ 
البتفلوكان الممتظع، فدر الناس وحركة اكوخاء عن منعزلا المكان جعل ٢( 

الحجراتأحد ق ركنا خصمنا كذلك يكن لر ؤإن الأمر، لهذا حجرة حممنا كثرا 
شابه.ما أو اكيافة، حجرة مثل كثثرا البيت أهل يدحلها لا اش 

إليهتدخل ولا فيه، أرضى تليفون وضع عدم ينبغي المكان هدوء عل للحفاظ ٣( 
الستطاع.فدر التليفزيون عن بعيد مكان ق وحوله يثمل ك،ا المحمول، يتليفونلث، 

المصليشغل فد كلمه ^ا لأن مشغولات؛ أو نحف، أو صور وحول عدم عل الحرص ٤( 
الخشؤع.له يتحمق فلا صلاته، عن 

الجد.طاح لياخذ دائم بشكل جاد بالالمكان يفرش أن بممل ٥، 
ولتكننقوش، ولا زخارفح بلا المكان ق تائر والالجاد يكون أن عل نحرص ٦( 

أونحوذللئح،حدا الفاتح أوالأزرق كالأبيض للاعمابؤ ومرمحة هادئة الألوان 
حادلت،ولو الكثثرة! الزخارفح وحوي ق الركيز عل القدرة لثح نفل تفترض ولا 

٢١٢١كاف؛;فقال: ه بنأنس حكام موقفا راجع أن فيكفيلئ، الشلة ذه هق 
قإئههدا ؤت\»وي عنا ءأميطى ه؛ اف رسول ممال بيتها، جانب به سرت مد لعانئه 

وألوان.نقوش فيه الصوف من رقيق ستر هر القرام ( ١ ّ 



.1كأفقخشعضطمح؟ س
^سمحسحتسمءمممحب،ح^سسمسسعءءمحَ

سوفحمحالأكالآنكاض
~معظمها نإن بيوتنا، ل عليها نصف أن اعتدنا التي الصلاة سجاحد قضيه 

أنمع تفكير دون قبلناه الذي البلاء من وهذا والألوان، بالقوس ملء للأسف" 
امانالس-ااالستمرين لأحد التوقست هذا ل دعوة نهللق ولعلنا سسيرإ اصسلاحه 
المأسلمينزخارف بلا الجاد من نوعا ينتج أن السالم؛ن صلاة عل الغيورين 

إمحلاتم ل الخشؤع عل 

علثبر- حتى محغرة، مكتبة ل أو بسيطة، منفية عل مصاحف وضع يفضل ٧( 
التهنةل مباشر بشكل مئاهم أما كا الخفنل، أوثراجع يقرأ أن ادكان ل الحالي 
•للممل النفبة 

إليهيرجع حتى القرآن وآيات لكالهأت مئهل صغير شر وضع يفضل ٨( 
الخشؤع،عل بفزة يعن القرآن معال فهم لأن المهمة؛ الكليات بعض تفسير لقراءة 

متاحا.ير الخفمحي لر إذا انمي عن البحث عن المز يكل وند 
أونافدة طريق عن طبيعية كانت مواء المكان؛ ق جيدة الخيرية تكون أن يبني ( ٩ 

تكييف.أو مروحة طريق عن صناعية أو شرفة، 
الباشرة.غير البيضاء الإضاءة وممل جيدة، الإضاءة نكون أن ينبغي أيما ( ١ ٠ 

وماالياءإ إل معراجك، الثست، ق البقعة هده نجعل أن يمكن التي الخمايح يعفى هذه 
مو,آيمنبمحاأذ وأجي ثوتى 1ل، تعال؛ نوله ل تتدثر وأن فيها صل أن أرؤع 

١ّ [ ٨٧]يونس: ونشرالؤمت؛نه الصلاة وأقيموا يله بيومحم واخعثوا بمفرتوثا 
•الحكيم• العزيز أنت إنك مثا، وتقبل قبلة، بيوتنا اجعل فاللهم 

ءسدماتنهى تمدصلاته؟ مل أوتمادير ب، عملثومحب، ل صل إن باب التياب، ق الصلاة أبواب البخاري: ( ١ث 
(.٣٦٧ذلك،)



عممعسسسحئ؛ص

خأقوعاإلأدك4

اف!من أخوف لكن اف أعرف لكن من 
وسحه..وامتغفاره ودعائه صلاته ل حثع الله من خاف ومن 

حياةاللأتكة!وهكذا 

وتبيح..واستغفار وبكاء.. ودعاء وسجود.. ركؤع 
١تكلف. دون الخشؤع فليرمهم الله عظمة يدركون إ*ام 

[ ١٣]الوعل: ه خيمته من والملايكه حمده الثءت٠ ا،ؤوبمبح 
بحانه!به أعرفهم لأنه خوئا! أندهم الأكر وزعيمهم 

جربوص■
وزعامته.٠وقيادته مكانته إل الكريم الخلق هدا يلتفت لا 

ّؤ كريم رسول أنه يعلم هو 
•الأمتن• الروح أنه يعلم هو 
مكين..العرش ذي عند ذونوة أنه يعلم هو 
القوى!نديل. بل فحب قويا ليس إنه 

ولورأيته!!
تال؟!فإذا اسهار.. ذ فوصف الملائكية صورته ل حبيبناه رآه 

الدرن البجابل ريبي بى بمقث. جناح، سبائة علة المنتهى، بن-ر؛ عند جتيل ُرأبم، ذال،؛ 
ؤاياهوتلأا؛ب.

المهيب؟!الخلق هدا محثؤع كيف 

وجمييلبيرياللأالأعل أمري لبمث ٠^^ جثرل• حنؤع واصما ه اف رسول يقول 

وأبو(، ٦٤٢حبان)٨ وابن حن. إصناده الأرناءوطت ثعب، وقال، ه، معود بن عيداف عن ٣(،  ٩١٥-)حمل أا 
نوى.وعداإمادحل احمدن رواية عن ممر ابن ونال، حن. إسادْ أسد: يم حض ونال (،  ٥٣٦يعل)'

.١  ٧٨آ/ الحان اكيقات، انظر: الألأي، وحظ ، ٤ ٥ ١ U/ الشم القرآن شر ممر: ابن انظر: 







صلاتك؟ض يخشع كيف 

إلماثر شكل محتويي وهذا الصلاة، صفوف ق الأسظام إحسان إل يدفعا هذا كل 
لباللأيكة ونتث أمرْ، ل ه اف رصسول نثع أننا ويكفى الخماعية، الملأة ل الخنؤع 
عاليها..به رينا نصلنا بإ الأمم ونعلويوقا مبمها' 

التيالتامة الهينة عل نجعلها وكيف صفوفنا؟ تريب، ثحن ، كيف
دبنا؟ئرصى 

الأتية!النقاط ق نجملها أن ويمكن النبوية، الننة ق بيئة موصوفة الهيئة هذْ إن 

اسفوق؛ننمؤيه أولإ: 

وكانت،متأحر، أو متقدم فيه ليي المسنقيم، كالخط الصف جعل ت*ني، الصقن وية ت
تكثبرايك،ر أن قبل تسسويتها إل الصلن ينبه وكان تماما، هؤ اف رسول، تشغل السألة هذه 

وأقيموا..  ١٠هه،—! هريرة أبو روى —كإ مثلا يقول فكان كثيرة؛ ألفاظ ذللث، ل وله الإحرام، 
نال؛ه مالل؛، بن أنى رواية وق ؛. ١١١٠٠١٨^حسن يس الصقن إمامه لإل الصلاة لر الصقن 
فهماللث، بن لأنس أحرى رواية ول . ٠٢١٠الصلأةقام يى الصقن سويه صمويكم؛ل ا١سووا 

الأمرأهمية شدة ومن • • ا الصلأة(اُ إمامة يى الصفوف، سويه لإل صفومكم سووا  ١١قال؛ أيما 
يلضت،أن دون ظهره ق التي الصفوف رؤية عل د. قدرته وهي معجزة؛ له ^؛؛١ افه جعل 
موالذيانتووا، انتووا ١اانتووا يقول،ت كاف ه البل اف غهف مالالئ٠ بن أنى روى فقد إليها؛ 
يكتفيو. اف رسول يكن ولر • •  ٢٤بمي*أم( بس آراثم ثإ حلفي مى لأراثم إل يده متى 

بشره!بن النمان قال فقد ينوبما؛ الصفوف بين بنفسه يمز كان بل المسألة، هذه ق بالقول 

انالخاكأاومات اننلرت الأفاق، وصححه (، ١  ٦٩٧حبان)وابن ثقات. رحاله لم منرهل يل =ءعح 
•آ/'آأمآ،رال1لأالصسةناا/؛ا(.

بابالملأة، محاب ت لم وم(، ٦٨٩الملأة،)تمام من الصف، إتامة باب والإمامت، الخ،اعآ كتاب البخاري: )١( 
أولإلهاوتقديم والماقآ الأول، الصف حمل منهاوالازدحام ُالأول، الأول، ؤإقامنهاوضل الصنوف نويت 

(.٤٣٥الإ،ام،)س وميبهم الفضل 
وايايقةالأول، المن، حمل والازدحام منها يالأرل، الأول، ونفل وإتامها الصفون، سوية باب الصلاة، كاب مالم: )٢( 

١(. ٢٨٣٦)واحمد (، ٩٩٣ُاحه)وابن (، ٦٦٨وأبوداود)(،  ٤٣٣الإ.ام.)م وتنيبهم ص أول أوهاُ-ض.؛م 
(.٦٩٠تمامالصلاة،)من الصف إذا.ة باب والإ.ا.,ة، الخاحمة محاب البخاري: )٣( 
الأرناءوط:شم_> ونال (،  ١٣٨٦)٥ واحمد (، ٨٨٧استووا؟)يقول ره كم والخ،احمة، الإمامت كاب الماثي: )٤( 

وصححهصحيح. إصناده أسد: سلم تن حونال (، ٣٢ ٩١وأبويعل)لم. ممرهل حمل صحيح سناده إم
لةافبءة)ْههم(.اللانفر:الأuني، 





















»دطلأبميالرقاة: ز القارى >، الملأ وقال الصفوف، ض أي ؛. ١١٠ثدارثوا:بجا..
اكم المجد كان لو حتى ذلك عل نحرص أن لما وينبغي }  ١٠١أحن صس الصقن يمن 

افلرسول ممانزا أمرا ثطيع أولا فنحن كفرة، ذلك وراء من فالفوائد والمصلمون 
صفإل صف من الأسمال نا أنفعل سهل ه نفالوقت وق اللمنة، أحر بدلك فناخد ج^، 

أنكإ الشياطين، أبواب همتغالق وهدا المحفوف، لأحد المفاجئ النقص حال ق لإتمامه 
فيفقدونالجد آخر ق اس النيتزاحم فلا أكبر، أعدادا بدلك، توعب ميالجد 

تماما!تركيزهم فيذهب الجد، خارج الشص ق يصلون أو خشوعهم، 
المفرقبين الشديد المقارب فينمض جدا الزحام اشتد إذا فانه المدأ هذا من وانطلاقا 

فلاالأرض، عل جود للفرصة لك ييع لا فد وهذا المملين، من إ-حواناائ، لاصتيعاب 
موصعإل مل أن تستطع لا ~وأنت، الحالة هذه ق للئ، محوز فانه بحشوعلاه! ذللئ، يذهبذ 

~وهوفهد الخطاب بن عمت لقول أمامك؛ الذي المصل ظهر عل جد تأن جوح~ ال
ائتيهمإدا والأيصار، الهاجرول منه وحن اللحد هدا بى ه افه رسول، ارإل نحءلإ~: 

ندروض المغني: و قيامة ابن ونال آخ-ه«أم.. ظهر عز الئجوَيخإ ئلبميد الرخام 
وأبوالثوري قال وتمدا . * واجرأه• دلك لنمه قدمه أو إنسان ظهر عل السجود عل الزحوم 

المندرر؛؛.وابن ثور وأبو والشافعي حنيقة 
لأنالخشؤع؛ عل ناعيك الزحام هدا مثل ل المشاعر يعضر تستحضر أن الحميل ومن 

الرموللنت اتباعك المشاعر هده ومن حشوعك، نذهسا يفايقك* قد الشديد الزحام 
ومنهاالأجر، من الأنلمع هدا ل وما الزحام؛ حال ل أمامك الذي النل ظهر عل بالسجود 

حاجتهم،ل فانتؤ للصلاة، مكانا محيون لا الدين إحوانك عل الأمر سهيل ق مشاركتك، 

نوةباب الصفوف، أواب تفرع داود: )\(تج 
شرطعل صحيح إسنادء الأرناءوط: شيب وقال (،  ٦٣٣حسان)٩ وابن لم• مشرط عل صحتح إستاده 

'٨،٧ y/ الأحكام حلاصة اتفلر: لم. مشرط عل يإصتاد داود أبو رواء صحيح النووي؛ ونال الشخن. 
(.٦٧٣)٢ ٤ ٥ ٣; داود و صحيح انظر: الأب^ وصححه 

 )Y( المعبود عون آبائي: العظيم /y الصائح مشكاة شرح الفاتيح مرتاة الهروى: والملأ ٢، ه ٩ /T والبيضاوى:، ٢٨٥
.٥ ة/ القا-ير فيض والمناوي: ، ٣٣٨/ ١ الستة ممابح شرح الأبرار تحفة 

الطيالي.وداود وأبو (، ٥٨٣٧الكوى)المن والتهم: صحيح. ١لأرuءوط: نم، وتال ٢( ١ أخمد)٧ )٣( 
٣.صرا٤ الستة فقه عل اكعلميق ق المنة قّام انظر: الألباى، وصححه ٧(، ر٠ منيه 

.٢٣٣، Y٢٣٢/ المض ر؛(اينندامة: 



.أمحئتةشسسسطسص
قواف • ٠■ فقد—1 عزيزة —ذ،ارواءابر ه اف رسول لتول حاجتك حءق سكون هك واف 
ومنهاالعابدين، لكثرة بالفرح الشعور ومنها .<اأُ أحبه. ز اكد كاف ما العي. عون 

الضيق،شعور عنك مر-ف إمحاسة مشاعر من ذلك وغر المسلمين، لكثرة بالمزة الشعور 

الخشؤع.روح لكا ونجلب 
وsيفماهأاسق، نمين اينسأ ض سادث؛ 

ومطل جعلوه أي أمامهم؛ الإمام وسهلوا صذ من أقل حماعة الإمام مع كان إذا 
أنه هربرة أبا نمن تقريبا، اوين متوالشإل اليمين ق المسلون يكون فحيث الصقن، 
الخلل[ااآ/زئدواالإمام *وسطوافال: ه اف رسول 

عائشة—برواية ه لقوله المنة؛ جهة من الصقن ]نإ إحر ممل ذللث، بعد جاء فإذا 
كناه: عازب بن الراء ولقول ؛. ٣١١٠الصقوفرميامن عل ثمّلول وملايآكته الفت *إن ■قي—: 

ممعتنيال،؛ بوجهه، علثا مبل يمنه، عذ اذ احبثا ه اف رسول حلم، صثثا ]يا 
*ينبغيهع: الغزال نال ولهذا ء1ادك*ر؛ا.. —أوقنئغ— جتث يوم عدابلث، قني *رب، يفول،ت 

ا. ١٠١أهلهاعل يصل تعال اف وإن وبركة، يمن فإما الصم، ميمنة يقصد أن الجد لJا■حل 
الصفح،متوسطا الإمام ليظل السال جهة فليأحذ أكثر اليمين ل الناس فوجد ممل جاء فإذا 
الإمام.توسيهل. سنة تطييق أجر القه بإذن سيأحد لأنه ذللئح؛ نحريه ولا 

منكير~ جد مل الأحجر المم، كان لو -حض صفث كل تكوين سبيا هدا وعل 

(٢١ ٦ ٩ الذم،)٩ وعل القرآن تلارة عل الاجماع نفل باب والاستغفار، راكوة والدصا، الذم محاب لم: م)١( 
(.٧٤٢١^)(، ٢٢واينسرهU٧٢٨٤ش)(،و١٤٢٥١U(،Jمثى)٤٩٤٦رأبوbرد)

المغيرالجامع انغلر؛ ال—ترطي، رح—نم ( ٦٨الصفا)١ من الإمام مقام باب المفرفا، أبواب تفريع داود؛ أبر )٢( 
•(٩٦٢.)

ماجهوابن (، ٦٧٦الناخر)وُ\ج< الصف، ق الإمام يل أن يتاحِا من باب د ، الصفرفأبواب تفريع داود؛ أبو )٣( 
علبإمناد ابرداود روا، التووي. ونال، ح—ن. إسناد، الارتاءوط؛ نمي، وقال، (، ٢١١حمان)■وابن (، ١ • • )٠ 

والختارتضعيفه. إل الييهني وأثار الطيرال، أبوالتام وصح[حه فيه، محلف، رحل وفيه الم، مسثرط 
صححانظر؛ الألبال، وحمته ٧، ١ ٠ أ/ الأحكام خلاصة الووي؛ انظر؛ صعثا. يمتفي ما يذم فلم تصحيحه 

(،٦١٥داود)وأبو له، واللفغل ٧(، ٠ )٩ ١لإمجام، يمين اتحباب باب وتمرها، افرين سالمصلاة كتاب ■سلم؛ )٤( 
(.١٨٧٣٣واحد)(، ١ • • ماجه)٦ وابن (، ٨٩٦والمسار)

٠٢٧الئ؛وى؛فثضاسمأ/•)ه(انظر؛



٢^٢ض صء كيف ِكقَ ةهث\آ"ّآآ 
حءصسءسظسصبستَبسعسم 

وهكذا..فالشإل، اليمين ثم الوسط، 

جضلءثاس ابن رواه  liوذلك الإمام؛ يمن عن ^؛٠-؛؛ الإمام مع واحد رجز صل وإذا 
تلكبتامعة •هفإ مموتهءا؛ حاش مت، وهوق ه، امحي إل ه العباس بني؛، مال• 

عليجمك، محرم خلف من قناوش سارة، عى ممث القل، ثى صل، قام التلة، 
تتءى.

سابن1؛سلأةاسودمماسؤ:
ُ!؟#.  الصلاةهذه حكم فإ الصف! خالم! بمفرده يصل مصليا الصلوات بعاس ل أحيائا نرى 

الخإعة؟صلاة عليها تفرم التي فكرة فيها احتلتؤ الش 

استن؛مى حالة محتمل الصم، حالم، الفرد هدا موقف، إن 

قالعلم أهل اختلنج ند وهذا يعه؛ مكان الصقن ق يكون أن الأول؛rf^؛، الحالة أما 
حلفنالثج-ل يصل اذ العلم اهل من يوم *كره ت .* الرمدى الإمام تال صلاته؛ صحة 

ثموإنسحاو،ء. احمد ينول، وا_ه ولحده. الصم، حلفن صل يعيدإدا وثالوا• وخده، الصم، 
أنلثس موم مال مال؛"دلا ثم ددثتع• ل؛ل أف وابن نلمحاف أف بن حماد عن ~أبما~ حكام 

ا،لساركوابن الئوري مناف وهونول وحده• ١^—فن حنمه مل إدا تخزنه ت العلم 
نالش؛>ص.
للمفردمحوز لا أنه من العلم، أهل من وغتره أحمد الإمام إليه ذهبا ما ذلك' ل والراجح 

ددجبصلاته، بطلتا ذللن، فعل إذا وأنه نيه، الدحول، أمكنه إذا المم،، حالفؤ يصل أن 
حلم،رحلاصل أف وغرهمامى أبوداودواا^رمني مارواه ذلك، عل دل وقد الإعادة. عليه 

الطلب،ب- بن الماس زوجة الغفل أم أحتج رمي ه، الني زوج الومض أم الهلألة الخاريث، بمغ ممونة ( ١ ر 
وتزلجهاياهمم؛ممونة، قق الني هماما برة. اسمها: ونل لأمها، ءمثس بتت، أساء رأختح وأمها، لأيها 

معرفةل الأستيعابح الر: عد ابن انظر: ءه. ١ منة ودننت، ومانعت،.أا  iiAUمنة برق القعدة ذي ق القضاء 
مزالصحابةj الإصابة حجر: وابن ٢،  U٦٢/ الخان امد الأئه: وابن ، ١ ٩ ١ -٨ ١ ٩ ١ ٤ الأصحاب،/ 

(،٦٦٦تند،)لر بمت إل الإمام فحوله ١^٣ ار مبعن الرحل قام إذا باب والإئ.ة، الخ،اص محاب الغاري: )٢( 
ل.والأفظ (، ٧٦٣وفتامه،)اللل صلاة ل انمظ، باب ونمرى، السافرين صلاة محاب وسلم: 

(•٢٣وحده)٠ الصم، حلفه الصلاة ق حاء ما باب الصلاة، أبواب الارمدي: )٣( 











;صئ؛ثسسسسئص
اء.التصفوف محموعة وأخيرا العلمان، صفوف محهوعة يم الرحال، صفوف محمرعة 

-بما؛خاص صف ل بمفردها نمل فإنبما الرحال ->La_، واحدة امرأة هناك كانن، ارؤإذا 
الالصقن خلف وحدها صلأتبما فإن اء نمع الرأة كانت، إذا أما حئها، ق هوالنرؤع وهذا 
.٢١١١نمحا

حتىالرحالل٢ا؛ صفوف عن امحثرهم تم إذا الأؤلفال مشاعر مراعاة عل اكنبيه ؤينغي 
ثيءفيها تاخثرهم ذكريت، التي الأحاديث وأن خاصة المجد، من نفورهم إل ذللت، يودي لا 

الميين-وخاصة الأطفال يبقى أن الأول من أته أرى وأنا نحربجها، من نس ك؛ا الضعف من 
والفوزالسجاو إل الإمرلع عل كدللث، لهم وتحفيزا لهم، تعلتئا الأول الصفوف ل منهم— 

وطاالصقن، ق المغار لأينائه الأب بمجاورة سمح هدا أن ك،ا التقدمة، يالأماكن 
أعلم.واغ للجإعة، واحترامهم أديبمم مراعاة ل أفضل متكون 

اسةاتجد:اسلأةب؛ق كراس عاقرا: 
حرصولذللن، دون لة متمتكون أن ويتها نوحن الصفوف تمام من 
—المسجد أعمدة يئن الصلاة نحنب عل الله، رخمهم التابعون يعدهم ؤمن ه، الصحاية 

باةتيداودضبامنىتم،وال:
ابوندكنص-لأوهاا. -أ_لم، نإصل حلمهم وصف الرجال وصث الصلاة، ارهاقام ثال؛ ه اش يصلاة 
انفلرتحن. يإساد واليهئي أبوداود، رواه ١لووىت وقال (، ٥١٦٥الكثرى)المن والييهقي• (،  ٦٧٧داود)

كإصعيف وهر شهر فيه ضعيف وإستادهما وأبوداود... أحد رواه الألبال• وتال ٧، ١ ٤ أ/ الأحكام حلاصه 
أحدفلم وراءهم الصبيان جعل وأما صحيحة، أحاديث الرجال وراء لوحدهم الن—اء صفن وق مر،إ عثر سبق 

ئثع،الصقن ل كان إذا الرجال •ع الصبيان وتوف من بأنا أرى فلا حجة، به ولاتقوم الحديث، هدا صوى فيه 
٠ ٢٨ص؛ الة فئته عل التعليق ل الة تمام انفلر.* ذلك. ل حجة ه وراءه أنص •ع المم وصلاة 

(.٤٠٢رقم)فترى ٣، ٩ / ١ ٣ عثيمتن ابن الشخ ودّاثل فتاوى جمؤخ ا ١ ر 
انسمع اليتيم وصلاة متع، الصقن ق إذاكان الرجال •ع الصبيان وترف بأنامن فلاأرى الأيال؛ ذكرتاقول )٢( 

رجالاجتمع إذا اترعبرى: ونال الةص؛خأ، فقه عل التعلق ي التة تمام انظرت ذلك• ق حجة قف وراءه 
حالفهم.والتاء الإمام، حلف والعميان الرحال ؤيكون حاعة، يصلوا أن الصلاة عند فالثنة اء ونوصيان 

ول، ٤  ٦٩٣! الإصلاص الممه موسوعة الت-وبجرىت انظرت عيزهم. محن به أحق نهم مكان إل الصبيان مبق وإن 
يصعلفواأن وأرادوا الراهئات والعميان والصبيان اء والتالرحال ولواجتمع ت الكريتية الممهية الرسوعة 
الثافمةعند وجه ول بعدهم، المسميان ثم الإمام، يل مما أوصفوف أوصمن صف ل الرجال وتف للجإعة 

الكبمرةين والشافعية ١لالكية عند فرق ولا التاء يقمح نم الصلاة. أفعال ليتعلم صبي رجل؛ن كل بتن يقف 
الوصرعةانظر: الهمرات. التاء وراء يقفن الراهقات المسميات أن فثرون والحنابلة الحنفية أما الراهقة. والصبية 

اإكويتتةماأ/مام.الفقهية 



عنديمول ولهذا انقطاعه، وعدم الصم، اكتإل ابتغاء واري— يالزمامم ل مرق وكانت 
الأمناءمى أمثر حنم، صلنا ! — المرة أهل من التاسين ~وهوأحد ءوم محمود بن الثمي 

نثمىندار)كا ه: نننالالئ، ئالأص ه ثو الئار:ثين، ئذوا:ين النازراء، ماصطثنا 
افبجي *كثا نقال؛ المعنى هدا عل فهن إياس بن فرة أكد وقئ ^٠١ اف رسول عهد عل 

الصلاةعن لهى ركنا فهءث مالك بن أنس وقال طندا،اأ"'أ؛. عنها وثطزد الثواري بئ مم، 
تنهقشوري بن تعد وروى الشوكاز(أْا؛ وقال طندا®أ٤؛. عنها وثطزد الثواري بى 

بمرقولا الناس؛ ث ابس وقال ه، وحديثه عثاس وابن منعود ابن عن دلك عذ الم، 
ثيملفjاضاه١٦/

أحرى..جهة من الا'موم؛ن وصلاة جهة، من المنفرد أو الإمام صلاة بض العلياء لإق وقد 
محاهدعن البخاري رواه لما الأعمدة صلاتهم العلهاء جوز فقد المقرئ أو الإمام أما 

عنتابن ممال الكنبة. يحل ه اش رسول هدا ت له مميل مؤممظ، عمر ابن ررأئ الت حمه 
ثلثه:يلألأ مآث ١^، قاخأَ;دين زأجد خنخ، ئن. ه زالني ءامن1،، محنحد: 
م_، إذا الوز،علص ص  ٠٣:نم، قال: المحن؟  jMالئ أنل 

الزحام.سب )١( 
حن.حدث وثال: (، ٢٢٩والترمذي،)(، ٦٧٣ال-رارمح،)بتن المفر؛، اب بالصلاة، محاب أبرداود: )٢( 

صحيحانظرت الألباق، وصححه صحيح. امناده الأرناءوطأ شمب وئال، (، ١  ٢٣٦)١ وأخمد (، ٨٩٥اني)والن
أبيداودماهآ)بلأآ(.

(،٢٢١٩حيان)وابن (، ١ • • اكف)٢ j واوي الب؛ن الصلاة باب فيها، والسة انملأة إ؛ا،ة كاب اجه: ابن )٣( 
الألبان،وصححه الذهبي، ووافقه الحاكم وصححه (، ٤٧٩ ) والحاكم حسن. إمائه الأوناءومحل! شعيب رقال، 
(.٨٢٨) ٢٩٨ا/ماجه صنناين صحيح انظر! 

والحاكمحن. إّاءًّ الأداءوط: شمب، وقال ٢(، ٢ ١ )٩ الإئم محابعة فرض باب انملأة، كاب حبان: ابن )٤( 
الحانالعليمات انظرت الألبان، وصححه (، ١٥ ٦٧حزيمة)وابن الذمي، ووافقه الحاكم وصححه (، ٧٩)٤ 

كثارمحهدمن فقيه م(،  ١٨٣٤-  ١٧٦• اء_= ٢ ٥ -• ١  ١٧٣النوكاني))ه(،روتيىدبنءلبنمح.دبنءثداف 
السنتأهل عقتدة وعقيدته زيد، الإمام مذمتح عل تممه بما، حاكتا ومات محتعاء تفاء ول اليمن، عينء 

السلم،،هت، يمت. والتحم، الأ-حبار، منتقى أسرار من الأوؤنار ونيل القلآير، فتح شر مؤلفاته! من والحاعة، 
الزرم،تواننلر! ٢، ٢ ٤ أ/ ايابع يعدالقرن من العنالع؛محاسن البدر محايه! ق ترخمه لمّه الشوكان كب، 

.٣٧٩\االتاييح عب، القرآن حفاظ معجم ومحمدالرمحين! ٢،  ٦٩٨; الأعلام 
٠٢٢أ/٩ الأوطار نيل النوكانء انظر! )٦( 







حملةمن ثلمك عن أحدث آذ »أذذل ه: اممه رسول قال اف،؛محفل: عبد بن جابر نال 
اممزحفثان زعاص أذنؤ وصَثس انئزش، نعل}'>؛ الثمل، الأم دجلأةِفي النزش، 
محث،«اا،!ظ ئبمانك ،: Mlنق، نمائة 

علإنلث، أرواحنا، ويعد أفئدتنا، علينا يملأ ملأتكتالث،، كخشؤع حشوعا ارزقنا فاللهم 
ءدأر•لكّىء 

ءو؛وءإي 

الأوسط،j رواءاسراو بنُالاوث،فه،وقال،الهبمي: (عناص ٦٥•٣)٣  ١٤/ A العجمالأوسط، اممران:١

أ١ ٥ ر١ الصحيحة سلة السلانفلرت الألاني، وصححه 



^^،..لأضظهاصممح

ه..اللنش مين\لمنخث 

عجيب!!أمر ذو جليل صحارِا 

منالتاسع وهوالعام الوفود، عام ل ه اف رسول عل الشاب المحابير هذا وفد 
كانلقد أ كاملة يوما عثر-ين مدة قبيلته؛ من سباب ومحموعة هر معه، ومكث، الهجرة، 
الكفرفي، مالك تعلم المريد آكر العهذا وق ه.. البشر- مع"يثر رائعا إيانيا معكرا 

يعلمونهمقومهم، إل رملا هووأصحابه، ار، صبل ررالإسلأمااأ تعلم لقد والكث2ر.. 
•وبمفهونمم• دبرندونمم 

ءنمت4؟لض وأيناسمم_، 
عنينقل ب ذللث، ومع كله، الإملأم نلنا— —كإ للمدينة رحلته ق تحلم أنه العجب 

صلاةإل إلا الرحلة هذه ق يلتفت، لر وكأنه فقعل! بالصلاة حاصة أمورا إلا ه افه رسول 
هذهلإثبات! — ن، قمولقد عنها! يئ، والحد بنقالها إلا ذللث، بحد ينشغل ولر هؤ، الرمحول 

ففوحننؤعنه، نقلت، الني الأحايين، ، لأعرف•ءك، حنبل بن أخمد ند مبمراحعة المعلومة— 
الصالة!عن تتحدث استثناء— -بلا كلها حديثا عثر سبعة أنها 

وغيره،البحاري عنه ونقلها رواها، التي الأحايين، أحد نصر ق وحدته ما الأعجب، يم 
تيال، — التابعن —وهوأحد قلابه ايي( فعن الصلاة، حاصر؛أحايين، يشكل احتفاله إل يشير 

عندهيأقمنا مممار؛ولُآ؛،  ٠١ستة؛وتحن ه البي إل آتبما قال• ه الحويرث بن ماللن، حدثنا 
قد—أو أهلثا ائتهننا ئد اذا قلى ئلثا رقيما، رجي، ه ؛^ ١١رسول، وكاف رليله، بوما عشرين 
وعلموهميهم، دآيْوا أقليكم إل ثال،؛"ارجعوا ئآحترتاْ، بعدنا ركنا عمل سألنا ائتمنا— 

بررة'وجعها بار مثل ثباب، أي ببة ث ( ١ ر 
ألعلم.ل أو السن ل متقاربون أي )٢( 



^^^٢٤٧ثض ^^ت..لأسىسءاض1يحةل 
^-حن_حمِحم_حس—حمِحسكئنخشومحع

حفزتقإدا أصل، رأيتمول ي "وصلوا أحمظهاُا،- أولا احمنلها أفناء —ودكن ومئو،رلماا 
نكؤتئلممحتم«أأ/.سةدلثؤذنهإأطتم، 

أنتاءأرويكن فهدت الخويرث بن مالك كلام عن هر قلأية أبو يقول الوقف هدا ففي 
المويةئلأةْنكلأمسهوسم أبو م«.وعذكفاكيذمه أظفا 
هداعل هلابة أب ْع كلامه ق ركز مالكا أن يعني وهدا أصلااا رأيتمول ثكأ ررصلوا الخامعة1 

معينة،يدرحة الحملة هده هلابة أبو حفظ حتى منان عدة أمحمإعه عل أعاد0 ولعئه الوصؤع، 
نفها!بالدرجة ■فرها محفظ ولآ 

هد0ومحفظ وتهتم يسعى من الحديث رحال من نحر هل اللة أن والأعجب الأعجب لم 
بلوالستن؛ الفقه كتب ل الحمل أنجر من صارت حتتى مالك، نملها التي النتوية الحملة 
والدارهظتيحيّان وابن البخاري نقلها فقد الناس، عامة ألمة عل الحمل أشهر ومن 

الاشتهار،هذا وكل النقل، هذا كل والممىإ خزيمة وابن والدارس والثاض واليهقى 
علمهق الله ارك بلكن يوما! عشرين من أكثر صحبته تدم إ صحاب لسان عل نقلت لكلمة 
ونحزدإحلاص دليل وهذا 3، بقعة كل إل، وصل حتى ومله 

أنمن ءرم نلأبة أبو ذكره ما هو القمل، هذا حا وأبدأ ألتقطها أن أريد التي واللمتة 
رأيتمويكنا ت"صالوا الصيحة هذه يني لا أبدا لكنه يها؛ نقد فهن مالك ذكرها مما أشياء 

وإلاالمحيحة! هذه وا تنفلا وستتم، ونيتم يتم نلو الكتامحبذت أقول،!^١، وأنا إ أصل،، 
إالقبو)،؟ عن محتبحث، كيف قل؛ بل أ الخشؤع؟ عن محتبحث، فكيف 

ينال،الذي فان وندم؛ بذ)، لن سر حائزة الخشؤع أن دام ما أنه تامة نناعق عندي إن نم 
اضرسول، ثهليع أن علينا انآرمحل هث واض معهليها.. بئروؤل يلتزم أن بد لا الخ-ادزة هذه 

ئاثيعولافه تحبوذ ؤنتم إل مل ؤ تعال! نال الخشؤع؛ حائزه يعطينا ثم ومن بحنا؛ حتى وئعه 

فحاظر: القح. j حجر ابن  JUمالك-كإ كلام من -دلس قلابت أي كلام من ا>افب حملة الحملة _، )١( 
■الارى'آا/ا"آآ 

jالملأ؛ الزذن ونول وم بعرنة وممJلك والإنامة خماعأ كانوا إذا لقام الأذان باب الأذان، محاب الخاري: )٢( 
النواJهقي: (، ١٦٥٨ماز)وابن (، ١٢٥٣والدارس)٦(، • أواللمثدة،)ه اناردة _ j الرحال 

٣(،١ منيم)٩ ي والناض ٢،  ٩٦آ/ ة الثرح والغوي: ٣(،  ٩٧حزين)وابن (، ٤ • ٢ الكرى)٢ 
والالارض)عآ-ا(.



دسذقك؟ ض صشع كيف َمح  ٢٤٨١.؛؛؛؛
نا«مح-ستعام--ءتعبحءسطتاام

له الرسول ولوأطعنا [.. ٣١سران: ]ال رحمه عقور واف ذنوتتمم لئم ثيغفر اف نجبمم 
وليكناف، محبها التي المررة ل صلاتنا ولخرجت لاهتدينا، بالصلاة؛ الخاصة أوامره 
أوامرهق نهليعه أن علينا محب إنه بل [.. ٥٤]اكور: ثبموواه تطيعوه ُؤوإوا صلاتنا؛ ل شحارنا 

صلاتنا،ق خشوعنا عل مردوت. له سيكون ا وهن. فقط، الصلاة ق وليس كلها لحياة اق 

عام.ذكل أء،الا قبول عل وكيلك 
الذيالكتاب؛ هن.ا متظور ق داخلة ليت تفصيلاما يكل الصلاة كيفية إن وحيث 

صلاتهلكيفية نحتمر. بر.د هنا أكتفي حمفإنّي الصلاة، ق الخشؤع مسألة شل يتناول 
الفقهية،المذاهب الأحتلأذارتs ق كيم تفم.يل دون وكاولك، ممرة، آيلة ق الخوصى دون 

ثرولماللصلاة أن نعرف أن ينبغي فإننا عام وبشكل الفرعية، التفصيلات أوامتعراض 
النحوالتال؛عل وهي ٢؛ ومبطلأتأ ومحننا وفراتص 

ر؛واْلاثصلأقتش٠ 

منهاباطلة؛ صلاته تكون منها شيئا لوترك ؛حيث، به؛ يأق أن الممل عل محب، ما هي 
ئروؤلءفيه محمقت، من عل إلا أصلا نحب لا فالصلاة ، ٢٢صحة؛ وشروط وجوب شروط 

عليه.وجبتا لن الصلاة لصحة لازمة ثروط فهي المحة شروط أما الوجوب، 

سراوطامجمب:أولأ: 
الإمحلأم.١— 

آ-العمل.

•آ-البالوغ.

والفامحى.الحيض دم هن القاء — ٤ 

معالققد من عل الصلاة نحب لا أى فقعل-، البصر أو هع، ولوالالحواس، سلامة ~ ٥ 

إلالصلاة أعمال، بتمسم الشانمة اكفى حيث، العرض؛ محهولة الأول،ت ببثزت لالشافعي الاو،با اعتدت )١( 
لمراء؛المراء عند اصطراتا أحي.ث ألا أنرت ثم ومن ممر؛ ق الشافعي الفقه نيؤع م والثاقت ومتن. فروض 

شةئ الوجود؛ الاختلافات الخاشية؛ل ق ندأشرت فإق ذلك وع الصلاة؛ ق ءلرفتهم عن ممرة امحلأفات 
يقفلونه.الن-ى الذهب، اتباع القراء لكل تي يتحتب وذلك ١^١١٠^؛ 

ثنتاثالثاوزاد١لالكث٠ صحة، وئزوط وجون، ئزرط إل; الملأة ئزوط والئاسئ راأالكثه، الخقئه، قئب )٢( 
.٥٥/ yuالكويتية الفقهيه الوءسوعة قعا. وصحة وجوب ئزوحل هزت 









صلاقك؟ض ثخشع كيف رس ,مح\أهاآ 

زاكتاءرا/ئطتئن حص ارثع ءم صلاته؛ المسيء حدث ق ه لقوله الركؤع؛ ٣( 
١^»للم صلاته: النيء حديث ق ه لقوله ناء؛ والاعتدال الركوع س الرنع ٤( 

خزنندوئاج*؛"؛.
أذ»أمنت : ^٤٥- ماس ابن حدث ل لقوله. السعة؛ الأعضاء جودعل ال٥( 

مح-دفَثسثلبمدامحثاص
المنمح"لم•وأطراف 

■حسثهإثثنجالتا،أ؛أ.ازئغ *م صلاته؛ الميء حدث ز لقوله. الجود؛ من ارفع ٦( 
ا.لأته؛ارحىطثثىجالتؤا،ل ٧( 
كلل له يقول كان صلاته المسيء علم لما امح،. لأن الأركان؛ جع ل الهلماسة ٨( 

الذكربقدر كون الهي الطمأنينة؛ أن العناء بعض وذكر ااحىئطئثرر''رأ؛. ركن؛ 
لريكن فلولر الواجب، 

قتقدم ك،ا علميه، وداوم حالنا، فعله البي. لأن الأح-؛/؛ للمتثهد الخلموس ٩( 
الأحاديث،.

»ئلم«.نائلا؛ >بة صلاته الي-ء ظم البي. لأن الصلاة؛ أركان بى التربب ( ١ ٠ 
الم،ابق.التحرج ( ١ ) 

الجوداعضا، باب الصلاة، محاب لم: وم(، ٧٧٩الأنف،)عل الجود باب الصلاة، صئة محاب الخازى: )٣( 
(.٤٩الصلاة،)•ق الرأس و-ممص والترب التعر كف عن والنهي 

٠٢٥٠صى الصلاة( ميء )حديث نحرمحه صسق ( ر٤ 
•٢ ٥ ٠ صى الصلاة( ميء )حديث نحربجه سبق )٥( 
.٢٥٠ص الصلاة( ميء )حديث نحريجه سبق )٦( 
ايثناثاالرجل اطمأن اُبومري• تال الواجب، الد-كر يندر الكون الطاء، يقم وم والطمآسة تاسم؛ اين تال )٧( 

ائربعالروهمى حاشية تاسم. ابن انظر. أعضاره. وتستتر يكن أن صابطها واحد؛ غم وتال مكن. وطمأتيتة 
قوياتوي؛ن قل. وإذ التكون تولنا؛ ي؛ن القولين، يئن قرى يظهر هل إنسان؛ قال فإذا عثتمتزت ابن وقال ، ١ ٢ ٦ آ/ 

أنونسي- الواجب، الدكر لدي دون قاليلأ مكوثا لوتكن لأته نعم؛ تالخواب؛ الواجب؟ الدكر مدي الثكون 
صلاثهيون نل، ؤإذ السكون هي الطمأنينة بأن القول نمل صلاته، ق اصتمث نم الواجب الدكر ينول 

الدكرالواجبيقدر يكون أن لاند يانه القول وعل الراجسا، لترك الثهو مجود عليه يجب لكن صحيحة؛ 
علالمتع الشرح ءيم؛نت ابن انفلر؛ الواجب. الدكر يثدي يتقث لر حيث بالركن يأت لر لأته صحيحة؛ غم كون 

مآ/'\«مآ،ا>'مأ،وراحعصا"آا.التقع زاد 







ههمآرَِلأسر،هذداسسحةل 

ص_ئنالإؤولمت1ص
أبيرحديث منها أحرى استفتاح أدعية وهناك إدالث،اأه. وأئوب أنتغفرك وئعاثث، 

أفمل هب نكش الصلاة كلِفي اف.إدا رنول كاف ت فيه ثاو الذي ه، هريرة 
ماوالق_زاءة افقب_م تئ نكوثك ارايث وأمي انن داب_( اف رسول يا ت ئك يمرأ، 

وا،كراسا،اiنرق تى ثاعدت حطاباي"كإ وتى نص ناعي اللهم راأدول؛ ئال؛ مول؟ 
محيرطض،اءلمابجَع

دامحد«أُدام باكلج خطاياي 
إدااف. ننول كاف ثال: ه اقدري نعيد أف لحديث الشيطان؛ من باض التعوذ ٦( 

١^^ثبسكاشأ »شحانك مول: نأ و، بالم الئلأة ثامإل 
لههمثيثاُمئولثاأهمودباف

علسري ومدا ومنه«ُم، ومخه محنة من الرجم الئبمان مذ الثلم الشيع 
محنا.والنقل الفرض صلاة 

معااصئ؛ت ئال: ه مالك بن انس لحديث الجهر عدم والأشهر البملة؛ ٧( 
افُؤبن-م يقرأن منهم ألحدا ظزأنمغ وعؤاذ، وعمن، بكر، وم اض. رسول 
فتيةهربرة أي لحديك  ١٢٠الجهر الخافعية واصتحّأؤ ٠ اء ١ ؛^ ]١١٠الرحيم^ الرحمن 

الرحمناف قمرأبنم هريرة آبي( زرا■؛ صليث ثان،؛ المجير محم قس النسائي، سنن ؤا 
ؤلأاكالن'،قال:

(.٧٧وتيامه،)١ الليل صلاة ل الوعاء باب وتصرها، افرين مل١ صلاة ءثاب ت لم م)١( 
بابالصلاة، ومراصع الماجد كتاب ت لم وم(، ٧١١)التكبير، بعد يقول، ما باب الصلاة، صفة كتاب البخاري! ( ٢) 

(٥٠  ٩٨)وامحراءة، الإحرام تكبيرة بين يقال،  ١٠
والترمذي(، ٧٧٥)وبعدك اللهم ببحاناكه الأمفتاح راى من باب الصلاة، اصتفتاح تغريع أبواب داولت أبو  ٢٣١

وصححه، ٢ ٦ ه / Y الزوائد محّع انفلر! نقامته. ورجاله أخمد، رواه الهيثمي■ وهال، (، ١١٤٩١)وأمل (، ٢٤٢)
(.٧٤٨■٢)٦y١مد١ودإ'الأوابيفيس 

النثةال إل الثانمئ ودنت، والخيرية... ال-ري؛ ١لصالآة براي، البمنلة تزاءْ نس انه إل وافابله الخقثه ينب  ٢٤١
استنئامكرامه المثترر عل الالكثه وبزى بمدها... الثورة رق الناقة ِفي ابهرية الصلاة ز بالئلمميي ابهر 

المزالويال، وجهزا. برا بمنُا اش اا~دن؛ دف الٌنآتي أم نطقاِفي الرمم الرض ا؛تح ينم الصلأ؛ ن، الترا؛؛ 
الومويةانظر؛ الجهريا■ يابرادبخز؛ يأي، إلأثه اللأي، خروجامى النابمة أدل اينتلة 'لددغ يى'لالك؛ة•

الفلهة

(١٣٩١٩٠(،واحمد)٩٧٩(،والماني)٣٩٩بااة،)





شيا^^ت..لأسسضمحاممصيحةث 
^سحنذعسسءبمِحسِحمِحتمِه^تحمحسئص^

لالخهر نوصح كمة أحرى وأحاديث .•آآ،. بالطور. اكرين، ق قرأ اف. رسول 
والعناء.واكري، الصح صلاة 

قلناقال: أبوننثر اله _u ه خباب لحديث، \ذثت4جسم الصلاة ي الإمرار ( ١١ 
دال:محا.محا:يمممإوانمئر.؟ نئولاف.:قنأوش لخثاُ-،:أكان 

ض^.باصطزاب قال: ذاك؟ تحرقون 
بننئزة ض المرى الحتن لحديث، كلها؛ القراءة س الفرغ بعد السة الكة ( ٢١ 

بندأئ،كردللئ،عنزان مكثثأنخففلتهإعصرسولافهه. جندبفهءقال: 
أذحمظأي ه،كث1، بالد.يثة، محب بن أج ه،نمناإل نكثه. لحففلنا وقال: حصتن، 

ؤإداصلاته، ق يحل إدا قال؛ ^^١^!؟ ١١هاثان تا لقتادة: قمالنا نعبد: قال سئن0. 
وكانسهإذاقال: زلاالضال؛ن. ^١: ثإذا بمدذيمخ: i؛j نأ اكتاءَة، قئثن 

بتذذو الشوكاق: ونال محنمق،ض:خاثإفساى. ين مخ 
اكررىوقال ، ١ ٤ ٢ اكانمي؛/ الإُام نئة j الهدب ١^^،: انظر: ال-لن،. نن ا-قاف مل س ًدالنلل 

قدلهم لذ الثاموذ وهم والخلمي... الأمن هذه اوائل ^١^ الفيتوف هم اللعي ق الثلْن عب؛ رمه حي 
الحثعةؤقصلاؤ والعساء والمرم، المّح قرمحتتي الخهئ ثالثئة الثّألة حكم آثا  ٠٠والقفل.ا.اتجوالعلم 

^^ضاصنحالآخاد.بال؛شا؛ من واك١لأنالثاس الغرب ذتاف \ض 'والنم ي والإ'مان 
الع؛اورى:فال وعندا-فنهور، ابهرعندو؛ لن ثس وأثانخول' الإمام، نداحكم ذلك، عل اثفايرة الشبمحي 

■اثثرذ أة الووىوا-المهود- -اى ذلئا ^١؛. التردضان؛ يم غق،ث،ل: إلامحا ثاة دبالمحا؛ نم 
ف؛،محأممنممؤاسبمدم١^٣ 

وانظر:، ٣٩• ،' T٣٨٩/ الهدب تمح الجموع الو'ُى: ناء'. كبم، للتدثر غا زقهن اكنا؛ة، إطاُي ئل رندنتي 
الدوديرالكبرلكح اكر.ح المالكي: وفي وانمّ، ٣٣٢ا/ الإكاع متن عن اكاع كشاف الحل: ١^ 

.١٦•،والكاّاقالحتنى:بيانعاكالحفيتربال؛رم؛/ ٢٤٣،٢٤٢ا/ وحاناانم-وفي 
الصسح،ق القراءة بآب الصلاة، كتاب ت وملم (، ١٧٣ ) الغرب، ق الحهر باب الصلاة، صفة كتاب اJخارىت ( ١ ) 

(٤٦٣.)

الأئمة،من عندثلاثة نة وهومالخص، الغراتض من الخهر محاععامراصع ممل، لكل الإمرار النن ومن ، ٢١
الماليودنت . ١٢٣٧; الأرس الذاب عل الم الخزيري: انظر: لانتة. مدوب ونالالألكة:إن، 

المعربوالأرلثيرامذ وابتنة كالصح الجيرية؛ الصاذة ل  ٠٠يالمزانحهن أف للإمام يس أية إل والخنابله 
والإنرارلالجيرية الصلأ؛ الإمامِفي اضرعل يجوب إل الخب يدب ال-ري؛• نييرذالملأ؛ دالع—ا؛، 

.٠١•٥، / rrالوّوءأالفقهةالكويتة انظر:الئلأةودج: 
إلالمر. رفع باب الصلاة، صفة كتاب البخاري: آما. ١ برتم العصر، ق القراءة باب الأذان، كتاب البخاري، )٣( 

٢(.١ • )٩٩ واحمد (، ٥٣والنماش)• ٨(، • ١ داود> وابر (، ٧١٣الصلاة،)ى الأئ، 
حاويث،وقال: (، ٢٥١والترمذي)(، ٧٨عندالافتتاح)٠ الكتة باب الصلاة، امتفتاح مرع أبواب أبوداود: ، )٤ 

وةال=اكبحن. رحال نقالته رجاله الأرناءوط: شاب-، وتال (، ١٨•حبان)٧ وابن (، ٨٤٤ماجه)وابن حن. 







.^١صهتك؟ ض ثخشع كيف 
لحديتالشام؛ ل الركبتن نل اليدين دربع السجود، ل اليدين فل الرك~؛ن وصع ، ١٩

ؤإداركثيي يفع إداتجن ه اف ويول ران ،^ Jijفه حجر ين واتل 
محتئء:ذفةلثه'"

ونموفه! يرفعه فهم حديقة لحديث السجود؛ ل ثلائا الأعلءا ري ®محان نول! ( ٢٠
الآعل«رأ/زق دمال:ئبمان نجد، 

حمدأي لحديث ينهعأ؛ والجود السجود، ل أوالأذنين حدوالتكيبن اليدين وصع ، ٢١
روصعجسه ض يدنه وحى وجبهته أنثه د1نآكذ نجد نم .٠ ٠ ئال! ه الساعدي 

ثبنجبهئه ومع نجد ئانثا ٠ ٠  ١١نال! رواية وق . ؛ أ ء . ٠ حدوتثكتنه كمه 
إداكان ١١النثي. أن ه وائل لحديث المجود؛ ق اليدين أصاح وصم كميه..أال؛ا. 

أصائئث،له/تجدصر ^^١ أصائعه ثئ مج ركع 
إدارجثه وثمثحأصاخ ء حمده! أي لحديث الجود؛ ق الرجلن أصابع تفرج ( ٢٢

لحديث،الجود؛ ق والرجلتن اليدين أصاع بأؤلراف القبلة واستمال، ،٠ تحو..؛ال 

وياوت٢(  ٦٨و\ذزىذي•')(، ٨٣٨)يديه؟ مل ركبيه يفع كف باب الصلاة، اصتفتاح تفرح ابواب داود؛ ابر ، )١ 
إمتادءامدأ سيم حين ونال (،  ١٣٢رالدارمي)٠ (، ٨٨٢ماجه)وابن (، والشاش)٦^١٦حسن. حديث 

حن.واينحان)آا\،ا(.
سهملةفيصلأةاشل،)آ^(،وابوضايازين صلاة محاب )٢(^: 

(.٢٣٣٠٩(،وأخمد)٦٥٦راuش)(، ٨٧٤)
حسنحدسثح ونال؛ (، ٢٧٠والرمدى)(، ٧٣الصلاة)٤ افتتاح باب الصلاة، اصتفتاح تفرح أبواب داود؛ ابر )٣( 

انظر؛الألباق، وصححه رحالالشيخين. ثقامتح رحاله الأرتاءوط؛ شببح وفال (، ١٨٧١حيان)وابن صحيح. 
(.٧٢٣)٣٢٤/٣داود ر صحيح 

(،١٧٩١١ابهم)(،ضاق:٧٣٦سم٠)معاماحسمة، أبواب داود: )؛(أبو 
الصلاةل اليدين رع باب الصلاة، اصتفتاح مريح أبواب أبرداودت ■ ٠٠٢ب؛وا"لجهة ودصع نجن ُم وبلفط؛ 

أيصحج انظر؛ الأإسابيرإ وصححه صحيح. إسثادْ الأرتاءوط؛ ثعيب وتال (،  ١٨٦٢حيان)وابن (، ٧٢٣)

محلصحتح حديث، ونال؛ ( ٨٢)٦ ٨(،  ١٤والحاكم،)(، ١٩٢٠الصلاة)صفة باب الصلاة، كتاب حيان؛ !ين )٥( 
الكمون، ١لهلاراني رواه الهيثمي؛ ونال (،  ١٧٨٧٧)الكبير، العجم واليراق؛ الدهي، ووائنه مسالم. شرط 

.٣٧٣ jrالحان اكعاوقاُت، ^م:صهمواتدآ/هما،ومححهالأنني،امملر: وإمادءحس. 
حسنحديث وقال؛ ٣(، ٠ والرمدي)٤ (، ٧٣الصلاة)٠ افتتاح باب الصلاة، اصتفتاح مريع أبواب أبوداود؛ )٦( 

صححاسناده الأرناءوط؛ شعيب وتال (، ٢٣٦٤٧وأخمد)(، ١٠٦١ماجه)وابن (، ٦٨٨والنساش)صحح. 
انفلر؛الألمال، وصححه صحح. إمحناده أسد؛ مليم حين ونال (، ١٣٥٦والدارمي)الم. مشرط عل 

.١١٦داود؛/ابير صحح 











النيرابن قال القهقهة؛ عنه يعم ما وم أوغثره، الصل بمعه بموت الضحك ٢( 
الص٠لأةاأر١ا,ينسد الضحك أن عل راوأجعوا ت هم 

صلاتهق أونرب أكل من أن عل اوأحمعوا ه.' النزر اين قال والشرب، الأكل ٣( 
الإءادة«آأآ؛.عليه أن عامدا الفرض 

ا.العورة؛ سر الصلاة شرومحل من لأن عمدا؛ العورة كشف ( ٤ 

الملأة؛؛/شرومحل من نرمل القبلة ار>سمال، لأن القبلة؛ استقبال عدم ٥( 
الكشرة؛ْ؛.الحركة ٦( 

يرفعه،ه هريرة أب لحديث الصلاة؛ ئروهل من نرهل لأبا العلهارة؛ انتقاصي ٧( 
ا.٦١سوصآااحس أخديث، مى ®لامتنصلاة وذهت 

أونيةإبطالها عل أوعزمه فيها، أوتردده النية بقح الصلاة نطل ت النية نغير ٨( 
لا،أم نوى هل أوشكه الصلاة، من فعله ما ؤإلغاء أوإبطالها الصلاة، من الخروج 

عملا.الشلثه مع فعمل 

محله.مل عمدا ليم الت( ٩ 

(.٤٨>أ(اينالذر:الإخماعبمرتم)
.٢٦٦ا/الممهعلالدام،الأربعث ،را-بييرى:٤٠• ، ٤٤٩آ/مّوءثالممهالإسلام )٣(الومحرتم،: 

والتريرى:، ١٢٨المة؛/ف رمدابق: ، ١  ٦٣، ١  ٦٢الأئمة؛/ المنامب همل الفف الخزيري: انظر: )٤( 
الطهر٠رالة الكتاب نمه ق المسر.؛ الفتية  ipjyالووالعوايثة؛ ، ٤  ٢٣أ/ الإسلام الفف عرموعأ 

الملام،ق ليي ان،اعله إليه لدّاءلر ؛نل ما وهو الصلاة، جض من ليس •^، ٧١الكثتر بالعمل الصلاة نعلل رْ، 
حطواتثلا/ث، بحر الكئيو العمل نحدوا اقب الثأما والحنابلة، انالكية، همتي البلل الكثير العمل حد وهن.ا 

هملالأحرى( عن لانعدإحدامامتقعلعة أن توالها ومعنى كرة؛ واحدة كوشة عدا؛ معنى ق وما بمتتا، متواليامته 
أنإليه ان> شك لا ما الكفر العمل الحفية: ونال عدر... نمر كان إذا الكثة الخل يهلل وإما الراجح؛ 

عداأومواءو؛، للصلاة؛ بلل الكثثر واكل الأصح، عل، فهوقلمل النايلر امته فإن الصلاة، j( ليس فاعله 
التةفقه سيدسابق: وانفلر: بممرف، ٢  ١٦٧ ٢  ٦٦ا/ الأربعة الدامي، عل الفقه الحريرتم،• انظر: سهوا، 

.١ • ٣ ١ ٢; وأدله الإسلام الفقه والزجل: ، ٤٤٩أ/الإسلام الفته مَوءة والتومحري: ، ٢٧٣/ ١ 
اللهارةوجرب باب العلهارة، كتاب لم: وم(، ١٣٥بغيرهلهور،)صلاة لامل باب الوضوء، مماب الخارتما، )٦( 

لالصلأة،)هأآ(.



كيفصءضطك؟مسأصن 
شرعي١١/عذر لغم شروطها، من أوشرطا الصلاة، فراتص أحد المصل ترك إذا ( ١٠

ااإكت_،تها درامق ولم-ج_ع ا، فيهنخص لر كثم؛ تفصلان اك هنأن شك ولا 
يفدبل نقط؛ الخشؤع نخر لا فقهه وبغم وملمة، لم ملكل لازم أم وص المختصةُآا، 

الدين•

مونئانتخثل ونحن أويستثقله، اليعفى ينمعبه محي الدي الفقهي، القمل هدا ولترلأ 
مننفئغ أن أهمية ويبحز الأيتدلع، لا الأت-اع عل الحرص أهمية لما يثرن القيامة يوم مهيبا 

وليصحوغرها، الملأة ق ه^، الرمحول منة لتنلم ^^١ جانبا وحياتنا وجهودنا أوقاتنا 
هداه..ثقع أن هو الواضح هدفنا 

'هالبل ثال، ه' صعد بن صهل يقول 
ا>آ;افتكإءلاير.ّ

لإيظنأأبدالشرب وس درئثرب، ثى 
أغريهمأقدام عة 

ضذم\\
القصارابن نال ملأته، يعلموا أن الحاف والأسر للمريض الق—ام عن العجز عثل ثرعي لعذر ركن ترك ( ١ر 

عنه.يعجز ب لما بدل إل محاج ولا عته، عجزه حب يدله ياق أركاما من ركن عن الصلاة ق العاجز ١االكيت 
مفيصلأةاشئركنسأركاما،وعن

الفترىالأول( الدائمة)الجموعة اللجنة فتاوى انظرت ومحوجالس. بمل فانه لايستمليعالقيام الصل كان إذا 
~لعذر كان وإن صلاته، يطالت ولوسهوا عدر لغير شرحنا ترك من تامم؛ ابن وتال 'اا(م/هب، رقم)ها'

،y١٣١/ ١،^^ الروض حاشية انظر؛ صلاته. صحّت، بجة— حس أو السترة أو والتراب اناء عدم كمن 
الوسوعةبس\/؟أ؛،والمووشة:، ٣٧٠

.١٠٣٨/٢وأيكه الإ-لأم الفقه والزحثل: ٣، ٠ ٥ آ/ الطهرة والمة الكاب نقه ي الحرة الفقهية 
الإملامي،الفقه موسوعة واكوبمريت الستة، نقه ت محابق وسند الأربعة-، الدام، عل الفقه الخزيريت مثل )٢( 

صوءق وممللأتبا ومكروهابا، وسننها، وواجباتبما، الصلاة، أركان اني! الفحطاوهفs بن عل بن وسعيد 
مالكوأبو المطهرة، والسنة اعاب فقه ق المسرة الفقهية الموصوعة العوايثة: عودة بن وحسثن والمنة، امماب 

وأدلته،الإملامي الفقه والزحتل• الأئمة، مذاهب، وتوضيح وألكه المنة فمه صحح ّالمت اليد ين كإل 
بنومحمد سترسم،وابن؛از:ممةءلأةمه، صلاة صفة والأuني: 

هفاكي، صلاة وصفة الصلاة لأحكام الحامع سعدت ين عادل الرحمن عبد وأبر الصلاة، اح،كام الر٠ابt عبد 
الأعلام.للأئمة 



^^^٢٦٧سءءلأذتسهذداتمبدةل 
-حسّ-ح^^^^-ح^س'ءامعم-حصمِح^سسذهمِه^ةتِ

ئأدوو:إئمي،أ
ظ:بملأممرىظصلوابمك..

ظ/و;َثخئائنقائيو;شى«اا<أ
نصض؛

أعدقراءةاتذم،لل
اص،لللأعد»دراسات« عقوا.. بل 

]الأنفال:ظشوا.ئدلم4 ض لأنمن قأ >ؤناشوا ال: تاف نرل ل حا، U باب الض، محاب لخارى: ا١ 
٢(.٢ ٩ )١ ٢(، ٢ ٩ وصفاه،)• >وضب. إنات باب الففاتل، كاب وملم: ٦(، ٦  ٤٣)[، ٢ ٠ 



جكءفسءضطص؟ >؛-^ ٢٦٨١٥.؛=

)٥^٠٥^٤٥

به!غدروا 

اللثام!جنس من أمم أدرك وما حيرا، نهم فغلى والباق، العهد أعطوه 
أحرحوه..أيام وبعد وحبسوه.. قيدوه 

لكل!لاليٍرة..ولكن 
الطغاة..ئال تموت؟ا أن ثل طلب ألك 

ركعتن..

ركتزإثل 

ه..ءا-ى بن حبيب أجاب هكاوا 
اصؤ(رئما•ذعطا

كلام:قالأعجب ثم مكرُْ،يكغتمح.. 
نزذتاجنغ ب، مآ أف محسنو١ لزلأأف ؛^١^ ئاو: 

•أحدا• بيم س ولا بدئا، واقتلهم ^١، أحمهم اللهم ثال: ثم 

غلأينيكالله؛ث>ءيكت،محجمأدوشوا 
لو.معيارل-'ءلأؤصالبميتأ  o\jالإل-ي دان ق ودلك 

محمداان أمحب وثاندوْ: Jادو٥ نمائوب، وص التّلأح، فيه وصعو! ئؤا 
داو:لأثاضاضم..

 I:، ٢ ١ ^؛؛١ ق بثوكة يني يمل. أف أحب•

(.٣٩٨٩)تمر، غروة باب الغازي، كتاب الخاريت ( ١ ] 



^^ئثشسسسحئتس
وطعنوه!!. ٠ إليه فقاموا 

يموتأأن تبل صلاها التي تللئ، صلاة، من أعجبها ما 

لالمالم\ن؟!ث صارت أنها أتدرون 

القتل..عند ركعت؛ن نس مجن أول فهد حبيب كان لقد 
خاشعة.,كانت أنها شك لا 

الخشؤع..شديدة بل 
وعو،هذهانماه*.فدثلل

مرهثم وحول، سابق دون ما عمل إل صحابي( يوئق أن أبدا الصادقة ميل من لص 
صح\ابأئا الفاعل أن( أي تقريرية.. ننة الأصول،— علياء يقول( ~ك،ا نمح ه، اض رسول( 

ه!افد به الشريعة من جرءا صارت ثم ومن أقرها؛ الرسول(. لكن 
بالصادفة!يكون أن يمكن  ١١هذا

أنالمواب إنما الوحي.. من متايعة الثردون من ابتكارا اف منع يكون أن ف حاش 
أرهايبقى لا خاصة كرامة يعتلهم أن فأراد عباده، يعفى تلوب ق الصيني عل، ١^^ قث اف 

أعمالاوجرارحهم قلوحم عل فأجرى الدينا يوم إل أثرها يقيئ إما فقءل، عامير1( أو عاما 
لم.يثره ب،ا جق افه هو الثئع ينيا إليهم؛ وية منفصارت الترمه؛ صمم من هي معينة 

الكتاب،هذا صفحات ق بنا مز ك،ا ه بلال( يا.أهما وند الوصوء، منة ركعتا ذلك مثال 
منةبدللت، فصارت عليه( وأثنى مدحه بل عليهيا؛ أقزه ولكنه ؤ^؛ الله رسول ي٠علهءا يكن ول؛ 

يمليهمامن كل لأجر اويا مأجرا يآخد ه بلالا فان وبالتال الديني، يوم إل السلمغي لكل 
الدنيا!آخر إل الوصوء بعد 

عنإنماجاء الوحي؛ طرين، عن ه الله رسول، يات ل؛ فإنه الأذان، -أينا- ذللن، ومثال 
>آاوْالأذان فصار ه، الرسول وأفره ه، ربه عبد بن ليد بن الله عبد رآها رؤيا طريمح، 

إلمرين كل لأجر اويا مأجرا ه ربه عبد بن زيل بني الله عبد ويأحد تقريرية، سة الكيفية 
القيامة!يوم 

صلاةتسنة صس من وهوأول ه، عدي بن خبيب موقف، القمل هدا ؤ، أيدينا و؛ينا 





ص؛ةقتحسسممخقص
.٠ ربه لقاء إل الدنيا يولع رجل صلاة ٠ هؤغ• حييب صلاة من قريبة سكون إما 

بعيد؟!أو صعيف احتإل مباشرة الصلاة بعد الموت احتإل وهل 

أييستهليع ولا نموت! أن لحظة كل ق الأنرب الاحتإل بل للخاية؛ قريب احتإل إنه 
الاللمحنلة.. هد0 اقتراب ننمى نحعالتا العملة ولكن صاعه؛ أو يوما سيعيثى أنه محزم أن إنسان 
ولاشعرنا، ل يدب بالثميب نمثر ولا ومساء، صباحا حولنا اقطون يتالدين بالمولى نتعظ 

أحبابنا..وتصيب صيبنا الأدواء إل نلتفت 
ثعجيب}

ويسنوعيه،ذلك، يدرك فكلنا الإنسان، من وقربه الموت فجاة بادلة ناق أن نحتاج لا أننا 
علداومنا إذا أننا يفن عل وأنا الحتمي، الزانر حدا ئدكرنا عملية مناهج إل نحتاج لكننا 
فمالتكثثرا؛ الموت ثدكر عل اممه رسول حثنا ولدللئح ّتحتلم،؛ صلاتنا فان الموت ثدكر 

وتدكزوْ مثلا: مز فلم لذكرْ، مث ونذا U محدد ولر الثداترأالأُ قاذم ذم »أكئثوا 
فيهنتفاوت لط، الأمر ترك ولكنه أوأمل؛ ذلك من أوأكثر منة، أسؤع كل أوب منة، يوم كل 

أوالمرضى، عيادة أو الموتى، روية عند إلا الموت بعصتا يتدكر لا فبينإ إيإننا؛ درحة حب، 
تنتظرفلا أمنيت ءرإذا ت يمول كان مؤفممل عمر بن الله عبد أن نحد والدروس، المواعفل عند 

قيشعر وهكذا يوم! نصف يتعدى لا أمله فطرل الساءااا تنتفلر فلا أصيحث، ؤإذا الصياح، 
علتعليما الواعية الكلمإت هده قال وقد فيها، حتتا فيعحثع بعدها، سيموت أنه صلواته كل 

ا٠نبيلاأ١٣أوعاين عرم،، 'كأتلئا الدئتا الرسول:٠ حديث 
أبوذركان لذلك ٠ وترتا• حوئا ازددت الأمر حدية عرفت، وكيا حما! الأمرمحوف إن 

دترى،<أ؛/أوصعِفي يوم ممري؟ بيوم أحمكم يقول،؛"ألا ه الغفاري 

الدنيالذائد من يبقى ما حاء إذا لأنه أو فيها، يريد ذكر0 لأن إما وعر الوت، والراد ئاطعها، بمعص هاذم ( ١ ) 
A/iاياش عل المدى حاب انظر; شنئا. 

آدووال:صثِن.وسني)أآخ؛دوابن٢(امثي:محابمءد،بابuهفيذكر 
الخ_اءعصحح انفلر; صحح. حسن الألبال; ونال (، ٢٩٩٢جبان)وابن (، ٧٩١٢وأحمد)(، ٤٢٠٨ماجه)

•٦(. ٥٣اككأنك.غربنأزقامتسل•.)«كنj )٣(الخارى:محابالرئاق،بابثولالنيه: 
ال،-ين■عللم ت!حا' الغزال، دابرحامد داشاتح، الذنوب تنزءص س ذم ل، الزمرالفائح ايزوي■' ابن ، ١٤ 







_.TUtS  َءآذك؟ ض صع كيف ِمحق
ماثاءاف!

هاف رسول ، ٦٢أوصى اش الثلاثة فالأمور الموت؛ تدكر وحلاصتها جامعة.. الوصية 
التيفهم حبيب صلاة وهي للدنيا، مويع صلاة هر الأول فالأمر المعنى؛ هدا ق نمب 

والأمروالدنيإ، لخياته مولع والأخرة، موته عل مقبل رحل صلاة كلامنا.. أول ق وصفناها 
والأمرالمرن، يعد علميه يتيم نيإ ان الإنيقع فلا واللماز؛ الأعصاب عل السيطرة هو الثال 

لآحرتلثح؛معهم ما تحتاج ولا الموت عل مشل لأنك الناس؛ أيدي ل في،ا رئي الثالث 
مولعصلاة راصل افه.قالت رسول أن ممحفل عمر بن النم عبد يروي آحر موقف ول 
لإنمحث،لأواةو:ماك«رأ؛.،، ١١٥^^

فهن-:بن.L_، أنس روى -كإ فيقول الأمر، ل حميلأ تفصيلا ه افه رمول، وممل 
وصلصلاثة نحسن آذ ■نري صلاته الموتِوا دو إدا الرجز صلأيلثادإ0 ل ١^^، ٠ائو 
منه*أم.ينتد.ر آنر ومكن وؤاك ٤^٥١، صلأْ بمل آذ لأثظى رجل صلاه 

البانرة؟؛التميحة هده قراءة بعد شعورك ما 

الكتاب!صفحات، أول من عنه نبحن، اأن.ي الدواء إنها 
الخشوع؟عن نحث، السنا 
الطريق!هو فها 

تجنسأذ *■نري صلاثه؛ سيحسن الموت يذكر الذي أن بجزم ه النه رسول إن 
صلأته«ء؟

فقد^aI!*، صلاة أذبمل ينلن لا رجل صلاة *وصل فقال؛ نادرة بوصية ذلك وأبع 
علذلك، سقط. أن دون عام بشكل به نتاثر فد أو جدا، بقربه نشعر لا لكن الموت نتذو 

عضعندمانثل انه ه اف رمرل عن ه الخطاب ين عمر حدث ق حاء ما وعثاله ه، اف ترى لكنك أى ( ١ ) 
يلجم سزال باب الإبان، كتاب الخاري؛ ثراك*• ئإثن راْ لم'ةكرا نإذ راه، ثأثث ايآ ننتد ءآذ محاوت الإحان 

والإحازووحربوالإسلام يازالإيان باب ىاب١لإبجان، والإّلأم،)،ه(،وملم: ١لميهعن١لإيان 
اغ،)٨(.قدر بإثبات الإيان 

والمهفى:نمبالإبانله، إبآ،واللفظ \ا اشرخ معجم ماكر: (،واين ٤٤٢٧)الأوسط انمم اسران:
(١٠ (.١٩١٤الصحيحة)اليلة انفلر؛ الأJابي، وصححه (، ٠٦٠

حس.إنه حجر(: وقالالسخاوى:وتالمما)اين الخطابا/اجأ،)هءيا(، بمأثور الفردوس )م(انمدي:
(,٢٨٣٩)(، ١٤٢١السلسلةالصحيحة،)وصححهالألباق،انظر: ، القاصدالخسنةص٦٢٢الخاوي: انفلر: 



للاسعدادالمدى طويلة حطة وصع ق نفكر أو الساشن، موتانا عل الشفقة نتآحذنا دواتنا، 
انملأةهي تحديدا الصلاة هذه أن تعتقد أن فهو الواصح النبوي الطلب أما • للموت. 
السإدراكا وهويدرك فهم، -تصسا بشعور فتشعر الكلمة! بمعنى الأحثرة ٠ لك. الأخيرة 

الصلاة!هده بعد سقتل أنه ثك~ عنالخه 
الصلاةوهذه المسابقة، صلواتك بين الفرق نورا سدرك فإنلثج الشعور هذا شعرت لو 

الحديدة..

ايهاالود'عل ٧١١١٩
الأخرة؟!صلاتك ق رتك من تريد ط\ 

أبعدمريعان؟ مره إل يدخل هادايريدرجل 
ححإسينشغل ولكنه عودة؛ بلا مائيا تركها إل سبيله ق هو بدار سينشغل أنه أعتقد لا 

نادم!عليها هو بدار 

١^٢!منربم1؛ااتريد ماذا 
الوت؟مكرات عيك اف مجأو أن تريد هال 

■محمحإعائشة تروى أ أليمة كانت البشر- خير عل حتى . ألمه. سكرات أنيا حما 

وثخرى،سخري رمح( يرثي، رو محي ل وة ه اف رسول أف عد اف ثذ(بما إف 
منيةوانا النواك، وبيده أ ١ الرحمن؛ عبد عو يحل موته، عند وريقه ريبي ذ ببع افه واف 

ئاثان>بيلك؟ آخدث قلت: ١^١^، تحق أنة ن.مت ق، مأ;فت:ظئ ض، زثول 
يديهوئ 3امثه، ماؤته يعم، ال برأبه مائار للئح؟ ألبنه وثلث،: عاليه، ثائتد ذثاولتن يعم، أل( 

الماءق يديه يدخل دج»نل ماء، نبها الحديث،— رواة أحد معيد بن عمر —يثلث، علبه او ركوه 
مول،:يجعل يده، ثم( س5زاات،*. للموت( إل افه، إلا إله ٠لا يهول،: وجهه، -بنإ منتح 

،لمحالآشدنيمحزه:ثئ؛أ/.
الونم(؟هذا مثل عالياكط نحس( أن ثريد ألا 

جضي،وماخوعا.،بكرالصديق ين١٠٢الرحمن ر١؛بد 
(.٤١٨٤ووفاته،)ه النبي مرض باب الغازي، كتاب اJخاريث )٢( 



*،،!آثك؟ض تخشع كيف 

ا١لأخره صلاتك ق تدعو؛ذلك أن يمكن 

تريدأزريزإلأنتكونآحرما-كلاس:«لأ1لخ1لأايى؟ ١١١
قبلالأخرة كلمك تكون أن ممرصة اض، كل بل يوم؛ كل جدا ممر بكلام نتكلم إننا 

اف!بثاء أن إلا احتيارها، يمكن ولا جدا، يعيدة فرصة الأة* إلا إله *لا موتك 

#منه جبل بن معاد رواه ~فتا ه اض رمول قال ففد • الأمر. هدا أجر تعلم أنت 
مصلأبميافُةخلايتث«اا؛..

الأمر؟أنثنساإلهداالأخرة صلاتا j اف من نملك، لا فلماذا 
اليوم؟!سيحله الذي قرك j تريد وماذا 

أئلهااأأ'ا..همل ظلمه المورمملوءه هذة #إل ه■' اف رنول نال موحش! مظلم إنه 
أبويرؤيه ~في،ا ه اف رمول يقول • • ثلاثة أمثلة عن يسألانك غليظان ملكان فيها ومحياتيك 

القئ.لأحدمتتات مال آررقان، أمويان ،ن آتاه؛٧٥أوالإسال، يرأحد *إدا فهدت هريره 
إنستفعل؟ ف،اذا . ٢٣١٠محئد؟..م ة1ا ل تمول محت نا ق: يمولان المحن، والأخت: 
الموقف؟هدا ل تثبيتا تتض ألا الإجابة! ق فتفثل الروح، معه تذهل قد المرعب مفلرهما 

كلق حريصا افه رسول كان وند هذا، الأحبرة صلاتك ق افه تسأل أن يمكن 
ندكزتعثها، دحاك ث؛رديه أف •محقا عاينه روت فقل. الضر؛ عذاب من يسو أن صلاة 

عدابعذ النه. رنول، عايشه نثألك المر. عداب، مى افه اعادك قا: ثثاك المر، عداب، 
صأ,افمحثن_ل ل لَث، 1ُا؛"أق -هئ: عائثه  ilJ\jا)مم«. طان> #من، ممال: ^، ٥١١

'ق-إًلأًلأ,منمي■. 
فرك،من فتخرج الصور، صاحب نفخة قرك ق سمع عندما مسك؛ن يا ستفعل ومادا 

الجامعصحح اتتلرت الألجالا وصححه (، ١٢٩٩)والحاكم ٣(،  ١١٦)التلفن ي باب، الجاتز، كتاب داويت ابر ( ١ ) 

بابانملأةضاهم،رأهه(،واس)هآ،و(.)آ(ملم:ىابالجام، 
له،وئالواللفظ ( ٣١١٧)حدثحن.واينمان ١(،ودال: •اكر)١٧عذاب ^^،باب )٣( 

(.١٣٩١الصحيحة)اييلة اننلرت l/؟Jl^، وصححه توي• إسناده الأرناءو٠لت شعيب 
ومواصعاجد المكتاب ومسلم؛ له، واللمفل (، ١٣٠٦الفر،)عذاب ل جاء ما باب الجار، كتاب البخاري؛ )٤( 

(.٥٨٤الشر،)عذاب من التعوذ اصتحياب باب الصلاة، 



عمحسسسسمممِسحقتس
علهائمون أحمعون الخالق وخرج قد القبور ترى أحد! ذلك قيل در0 ل؛ ما فتنهد 

،٤ ٩ زالواس: بوم ممات إل لجئوءول ه الأيلئ إة ،)ij وجوههم! 
خاطرتاحال ومهإ القمطريرأ العبوس اليوم المشهود•• النوم • الميلوم' هراليوم هذا [•• ٥٠

ونقربنا، كتاب ل لنا وصف، بإ شل،انتصور، إنإ الحقيقة.. إل نصل فلن اليوم هاأ-ا عن 
المائةبزم إل أذثئظز نزه *ثن < ٠٥١ننول ئال : ءهف؛ءل■عنز بن اف عبئ قال ه. نبينا 
[١ لالأمطأر: اشلنته الثهاء وءؤإدا [ ١ ]\أككويو.' ه الشص'كورن، ودم ئليمرأت عم رأى كانه 

•• ٢١١[،١ اسه الئإء وؤإذا 

الخسيمة!بأحداثه البعث يوم هدا 
المثاثؤإذا ه شون الحناو ؤإذا ه انكدزت النجوم ؤإذا . الئنز ^١ 

ؤإذاه روجن النفوس ؤإدا شجنت. اليخار ثإدا ه حيزت الوحوش ؤإدا ه عطلن 
ثإداه آكشعنت، الشهاء وإدا ه سزث الم1حفن ؤإدا ه ينلن دب يآى ه نثنن ١^٤^٥ 
•[•  ١٣- ١ ]١^؛^: قئذه الحنة ؤإدا ه شرت ١•^-؛؛ 

الموثنإذا ٠ يجزن ^١ انيت. الكناك-ن، ؤإذا امطنت. الش؛ائ ^^١ 
•ا-؛[• لالأمطار:بمثزتب< 

فيهاما وألمت، ه مدت الأرض ؤإدا ه وحمن، لربا وأذئتط ه اسمت، الثهاء ٠^^١ 
•٥[• - ١ ه وحمت، لزثيا وأذيت، ه ونحلت، 

اليوم؟ذللث، بخصوص نيئا الأحبرة صلاتلث، ق ربلث، من ثريل  ١١١
مءلمثنا؟آنا تثنت، أن نئض  ١١١

الرحمن؟عرم، ظل j بثي تكون أن كلم  ١١١
ربلث،،من تريدها كثيرة أمورا لتمنيت، والنشور البعث بعد فيإ لويوبرن أنالثح ثلمثؤ ولا 

٠غبمر0. يملكها ولا 

وأحمدحسن• حد-يث ونال* (، ٣٣٣٣)كررت الش—مس إذا سررة ومن باب القرآن، نمير كتاب لترمذي؛ اا 
وواممهالإسناد. صحيح حديث وتال؛ (، ٨٧ ١٩)والحاكم حمن. إسناده الأرناءوط؛ شيب وتال (، ٤٨٠٦)

الأوّازا،وصححه ،  U١٣٤/ الزوائد محمع انفلر؛ ثمان. ورحالهإ يإ-نادين احمد رواه الهيثمي؛ وتال الذ-هىإ 
(,١٠٨١)الصحيحة السلسلة انظر؛ 



ذهآ؟ض تسع كيف صِ  YUAs.؛-^
^محب-سءح=ءتم^^-طسمسظسمسسضثسخسصب 

الصحفأتطاير عند نيئا منه زيل 
jjp  ا،لوازين!ضب س شيئا ْنه

القهرمحرل حوصى ظهور عند ثيئا منه نايي 
بحانه!يديه بين وانق وأنت ثبئا منه نايي 

تقرأكتايك!ثبتاوأنت ناييمنه 
عاليه!تمث أن توشكر الصراط أمام وأنت شيئا منه نابي 
ونعقا..حنة تريد أنك شك ولا 

حاب..بغثر لحولها تريد وقد 

وعذاما..ازر من نجاة تريد أنك شك ولا 

اليوم؟ذلك ق ظهرك عل نحملها قد وآثام ذنوب من نحاف ألا 
[؟١١١]د: ظلهاه خمل مى ؤوددحاب تعال؛ نوله تقرأ أم 

الانقضاء؟!وشك عل الخنل هدا لتخفف الأخرة فرصتك أن تشعر ألا 

اليوم؟ذلك ل لك شافعا يريد حيلتك، وقلة موقفك، بضعف تشحر ألا 

الشافحين؟!مى تريد ذمرأ 

ثريد!مذ الأمحرة صلأتالئ، ق فلتطلم، 

ه؟!افه رسول أثريي 
لهيردالله فلن للث، ولوشغ له، حبيب ربه، من قريب وهو الحموي، المقام صاحب انه 

للث،..شافعا الكريم الني هدا يكون أن الأ-جمرة صلأتلث، ل بالدعاع فلتلهج شفاعته، 
الثافُين؟من ~أيف-ا~ تريد ومن 

ثريد..بنن الأمحرة فرصتلث، ق الأن افه ايغ 
الصيام..أو شافعا القرآن تريد لوكنت، 
العرش..حول والبحين الرحمن ملائكة تريد لوكنث، 



ض'فسسمممممقمحثنص
اهلاو_اماترياو..

إذا؟!!طلب نمى الأخرة، صلأك ي الأن تطلب ولول؛ 
\0\لأم-أ0ولأهملؤ<..

.منتكونن فلا حماقة، الناس وغفلة 

المولع..ابما حةاداائأ حزم فا 

الممر..اقترب 

زاتءإبضر إليه نحرحى فلا 

أحدإلأس!ذلك فعل فا 
ستكون أن فإياك 

ه:نما كلمات آذاننا وق القمل هذا وسلم 

أحدمناعندقستب النائم يايرى آتاه ه اف رسول )، ١٠٠محمحد عباس ابن عن 
دثئلفدا نئل اصرب ت رأبه عند للذي رجيه علمي الذي قال رأبه، عند والاحر دجلة 

^١^أثته. 

ا.٠مثارة١١رأس وق ١^١ نمر قوم كمثل أمته وتؤإ مثله إل 
يرجعوفما ولا المارة، به مطتوذ ما الزاد مى معهم يئى قلم 

ئِكإذيامظلمحبجةرأآّؤ
\وبفالأآرواء، وحتاصا ننسه، رياصا ب،ةم ورذت إذ أرأيم همان، 

نعم.ممالوات 

jاوها؛ة الأفر: ابن اظر: ماث. نزنإذا ين نلاقة، دلك نبمتح اقادز، دالخنع: المز• التئم ١قادةث ، ١ ١ 
. ٤٧٨*ا/والأ/ بالحدين، 

رمل:محيط، مزين ثوب مر واقر: رمواكزي؛ن، اكسر من غطفا. اء( كالروي)اى من لكن ما جبم؛ت ، ٢١
حلةصاحب، واماره الحلة بماحِؤ ه وتثتيهه ندى: الوتال ، '١ ١ / ١ ;^، ٧١كح حجر: ابن انفلر: جديد. 

الإمام>ند حاث—ة ندي: الاننلر: يصدئه. تنهد الحل ذللث، ق الحلة لأل ذغواه؛ ق انمدق علامة محن  ٠٠٠لما 
؛.UU/Yبزجل، احمد 



'_YA  ءاس

•ينميا• يثرثرا قأظوا يراء'، وحتاصا تنشق، راضا بمي، ئاطنق قاو: 
وحاصارثاصاننسه بكم ؤرإذوردت قجنالئم الحال تلك عل آلثآكم ألمُ ت لهم قمال 

آذيرو؟رداء 
فثاووا:ثل.

■ئابنوو• هذة، بى أزرى ص دجياصا قدة، ثى أغثب رياصا أيديغم تى قإل ئاد: 
قال:

وافلئ،تنه..سالث،ءلاتقهصارى 

^^ىاك1اممير،أسلل

إلالتبعية ومن القوة، إل الضعم، من الأمة أه غانتقلت، والخير، والنور جاءتابالهدى ه اذته رمول، أن التل معص )١( 
ابنةإل، دعانا ذللث، بعد ثم اتعناء، لأننا إلا ذلك كل ولريكن الدنيا، لما وينحن، العزة، إل الدلة ومن السيادة، 

•باليتنا ورصيت طاتفة وتكاملت وراءه، ومارت طائفة فتحمت وتممها، 
والدراي؛الذمي، وراق الشيختن• شرط عل صحح حدث ونال؛ (، ٠٨٢ ٠ ) والحاكم (، ٢٤٠٢)اخمد ( ٢) 

،وةالاِ:روا٥احمد١٣١/٣^بمابي١ر
.a٢٦٠/ الزوامم محمع انظر! حسن. ؤإّعناده والزار والطرال 







وعندبما، النطق نبل راعيها أن بد لا أمورا هناك أن أرى بما اهتإمنا ثحن دلكي 
حشوعاأكثر بصورة القهار الغمار هع الحوار سدأ ذلك يعد ثم -٦!! الطق وبعد بما، النطق 

ازناءاف!

سعترأنك مستحفزا سجودك، موصع إل ناظرا رأملث،، مطأطأ حشؤع ل قف ١( 
رباف ْع للحوار الفرصة 

أوتلتفت؛ليهم؛الناس، مع تتحدث وأث الخالدة اللحظة هد0 إل تدخل لا ٢( 
ماكثا.٠صامثا تكون أن احرصي ولكن 

عندهاوستجد المحمولء!! مل ما ءعصر- ل اك أتونحيل إ تماما محموللثا أغلق ٣( 
ومسسوراأسيهيا الأمر 

فرديةصلاة تصلي كنت لو خاصة صحيحا؛ اصتمالأ للملة استماكؤ من تيمن ٤( 

المسجد.حارج 

الصلاة.أثناء الوساوس تدخلك لثلأ ثيابك؛ طهارة من كيلك تيمن ٥( 

بهيدخل الثيهئان أبواب من كبير باب وهدا وصوء! عل أتاك —أمحصا— وتيمن ٦( 
الخشؤع.فيضيع طهارتم، ل فيثاككهم الصين، عل 

ولاركنكدلل؛،، وهي الإحرام؛ تكبيرّة نّبق فائتة بوصوح'٠ استحضرنيك ٧( 
بمارآ؛،بتلمفل ولا القلب، ق المة أن عل الفقهاء وغالب بغرها، صلاة تصح 

فريضةالصلاة كانت ؤإذا والنافلة، المريقة ببن تفرق أن نتلث، ق وينبغي 
JycJj ، الشيطانأن والواقع . ذلك. غبر أم عنز.ا أم ظهزا كانت، إن بوضوح
حاطتة،نية أحدوا أمم روعهم ل فثلقي الصثن، لبعض الصلاة ل أحيانا يدحل 

بُإن أجزاء، اعقدبمبه نمى الممدالقل-،، ومل الس.، ص عبارة إذعي محلهاالقاب؛ النة الزحل: غال ( ١ل 
ؤثننبالية، اممظ ترك محيالالي والأول الخامل، النمل نحزته فلم بمب، الب لرمحئر إن ائ انه، بييمل 

بماالخهر ويكز. زا، بما التلففل يتم، أنه الحاباة محل ١الانم، أل إلا حا، المظ والخايلأ لثانمة اس 
الإملاهيالغنه ت النحيل انظرن ة. الوموّليفر تحن ويباوعة، بالنية التلقفل إن تالوات والحنفية وتكرارها، 

الحريري:وانظر: ، UA«-UU؛/ ا الفقهالإّلأُيوأدك النحيل: التة: j الفقهاء وانظرأراء ، ٣٨ا/•وأدك 
بعدها.وئ  ٥٩؛/ ٢ الكويتة الفقهية والوّوعة ، ١ ٩ -ه ١  ١٩٢; الأربعة الانؤا،و_، عل الفقه 



.١٦صهتك؟ ض تغشع كيف ظإيشيضصصدٍبِ 
الصلاة! If-بدأ التي تدكرنثته ل اكزأ يبدأ حمن الخشؤع ب-هب 

جوازمن الفقهاء بعض ذكرْ ما اللهم الفريضة، صلاة نية مع النوايا م بجون لا ٨( 
أحازحث النوانل، ق أيسر- والأمر ؛ ٢١١الفريفةصلاة مع الجد نحية ية نم 

ا.القبالثة١٢الة ْع الجد تحية جع الفقهاء معظم 
أخرىنوايا أخذ ناخدها" أن بد لا التي الأمامية النية ~ْع فيمكنك ذلك ؤ-مع ٩( 

ترجووأنك الذنوب، من التوبة نية أحد مثل وذلك خشوعك؛ درجة من ترفع 
أنهتشعر معينا ذسا سحفر أن ماح ولا ، iiljLiaiكاملة-مغفرة الصلاة هذه من 

لكيمحو أن اف من راحما تصل ن، فأنوبالتال عاقبته، من نحاف وأنك كثم، 
والخوفخاتما، صرت لأنك الخشؤع بزيادة كفيل وهذا وغبره، الذني، ذلك 

الخنوع.ؤلريق 

١ أءت-اتعل أنك واعلم تحقيقها، تريد التي والأحرة الدنيا حاجات امتحضر ( ٠
لاوثي.ء!يقول الذي الرحمة، حزائنر بيده الذي والأرض؛ موات الملك< مقابلة 

ويشفيدينك، ويمضي- همك، ويزيل كربك، يمثج أن يمكن الذي فيكون، كن• 
فلوغلبلخدمتك.. الحلق عحر ؤيللن،، الحر ويجلب عنك، الظلم ويرفع ولا-لئ■، 

صور؛ومه منلوJت، أخرى عبادة الفروصة العيادة مع يتوي أن النية"؛ ل ؛؛التشرك الكويتية الفقهية اأالوصوعة ق ( ١ ) 
ماوهمتها شط، النمل عمحمل هما ومنها شط، الفرض محصل هما ومنها معا، ومحصلأن البعللأن ينتفي لا *ا منها 

لووكذا مما، وحصلا صحت، والتحية، الفرض ببا ونوى يصلاه احرم الأول* نهمن الكل• ي الللأن ينتفي 
عكسا،أو تطونا سرة وقرنه الفرض حج نوى أو الحاصرين، عل واللام الصلاة محن الخروج بملامجه نرى 

اهمصر،*'ومنإل امرق التطرع نوى لو لأنه فرصا؛ ويع والتطؤع الفرض يحجه نوى الثاما؛ ومن ذلك• ونحر 
كرالواح؛ ولن ت*الوع* صال«ةة ووقعت زكاة تع ب المملؤع، وصدقة الزكاة -٦١ ونرى دراهم خمسة أخرج الثالث• 
}التتره،؛أصلا الصلاة تنعقد لر الرك-ؤعء.. إل والهوى التحرم -٦١ ونرى واحدة تكبيرة راكع والإمام البوق 

قرصاتنعقد فلم بابمإ، اميرللإحرام هذا بمنمص ول! منا، والنقل الغرض لصلاة ركن الإحرام مدة لأن 
لأنالسائقة؛ الزكاة نفلاكمسألة الصلاة تتعقد وجه؛ وق الإحرام، تمجيرة اعتبار ق محتها فرق لا إذ نفلا؛ وكدا 

.٩٢/ ، ٢ الكوسية الفقهية ١إلوصرعة المملؤع. صدتة همعنى ومحيا تثرعا، فشت الزكاة عن نجزئ ل( اليرامحم 
الفجريركعني نرى إذا كا نافلمن، نوى إذا وأما الحنفية••• قال واحدة"؛ ينية عبادتقن ي؛ن ق؛الحمع الزحيل ذكر )٢( 

يرمصرم لونوى لكن محصلان، فلا تفلاآخر النقل هع لونوى اليومحر؛ وذكر عتهإ• اجرات والسنة التحية 
ءسنةوتضاء المحى كنة الأخرى ق إحداهما تدخل لآ فإن 'شن؛ نرى لو أهما فيصح• مجثلأ، و١لأثنين عرفة 

مثلا،الظهر نت وّالجد كتحية الأخرى ق إحداهما دخلت إن وأما يينهإ• التثريك عند تتعقدان فلا الفجر، 
اصالإسلأسوادلخا/أحا،7حا.سا.اسم؛لأن يتعقدان؛ 







مح1محممسمسسحئ؛صُ
ثي؛إادلكوأبض تئهووه، محنونثأ آتماو رثلها صدره، ]ق يزئئه، لكل غئه 
وعيه٠ حدو ُالرني ومحي■ هذا؛ عمر ابن حديث بالخديث العلم أهل عنذ 

يديهيزئع لكف أيه عمر ابن عن ودي وثذ الخديب، وأهل االأ>ثمتخ الممها؛ خمهور 
حنن،رابح دلك دم ميلا• دبك دلف الإحرام عثر وِفي حذومكسه، الإحرام فا 

عندمعمول ، Ilj^وكل ومحرجه، يفأويله اعلم وهر افديثح هذا روى عمر وابن 
الءءبه«لا/

ليسإنه وحث كثيرة؛ أقوال عل التكبير عند اليدين رغ حكمة ق العلإء تفأكر ٥( 
وفدالاجتهاد، محل ل فالأمر اكود عل الئئة أو القرأن من مباشر دليل محاك 

علساعد محموعها ق لأما حجر.-؛ لابن القح مجن انمال هذه أنقل أن أحببت، 
•• ل حجر• ابن نال • بموصوعنا■ الصالة وثيقة فهي ثم ومن الصلاة؛ ل الخشؤع 

اثترانالخكمهتي العلنإءت من يريق ثال افاوئد عز عن الكيتاء صفة نش النفع 
ويل•ازآعمى• وسمعه ا/،؟صم الإمام" يرى —أي يرام اف التكبير مع اليدين رفع 

الاتجلأمإل انماsإنئيj نل بمته نالإيال ١^^١ طزح ال الإثازة نتاة 
إنازةفهازنل دم تا ذوذ[ذ / Jyفلا زالأمحادلتاس_، 

بميلتجوإونو امحد بثذ الخجايب رفع الماماونوإل قام إو 
دال،تالبمين؟ رفع معز ما والشا؛مرت 3الت، ودال استها. هدا القنٍوإ.' دال 

مذايدثن ريع مالت أيه عمر ابن عن الم عبد ابذ دمو لإه• ننة واتاغ افه ثنظتم 
إصبعبكل حنثامتأ عشر- رفع ُبكل • يال، عامر بن عقبه وعن الصلاة* زينة 

خنثة«(ر^.

.٢٢٩/٩J^،وابلأjمطأسسبيرالأساا
سذمْاينباوروابىل:قو1مم

اشعبد بن عساص أحير-بي يال• ينب، بن اش عبم• ئاو،ت البايئ، الُابّم بن أحن بن علب حدسا الاثرم• 
رن—مرعياض ينا• الآيب-ي دنُع اُّيّ الئلأ؛ دنية نية ثي؛ ب،قل بميل■ لكف عتر بى اقث عبد أف اليزي 

أمة->-دث ائنافري ناع.ارر بن مئز.ح اأمع-ا ز فعن ظب، عامر بن عقبة عن ثقل ما أثا ■محممل، عمر ابن من 
اوحننئ بئزأمع يي■; شرناالرجل إثار؛ م ِفي يحثب ُأدن مول• بذعايرابني، ت-نيءب 

الزوائدمحمع انفلر؛ حن. ؤإمنادم اليبراق رواه الهتثمي- وتال (، ١٤٥٠٧)الكب العجم الطبراق! 
 /Tخمحا،إآ'لأذخلنائوذلخننا خز•__... ززاث •زندا الزرتاف: ون'ل ، ١  ٠٣

.٢٩٤ا/ شرحايرنافعلامط1 انظر: لالئأييث'. 









ع؛ممضسسسمنثص
عقعإبراهيم وعن ،. ركعة؛ يقفى. رأيته فإ ستئن، من نريتا إليه واحتلفت الأول، التكبيرة 

تأص-ونال،صبنسدك اررءاونjصةالأولuغل رأت إذا ذ1ل;
بنمحمد ونال ٢. ترج فلا الأول التكبيرة يدرك لر من ت يقول وكينا ست ابمّ! 

يوماإلا الأول التكبيرة تفتني لم سنة أربعن مكث ه.' الكوق التميمي القاصي سإعة 
٢.أمي' فيه ماتت واحدا 

إدراكق أجر من عرفناْ ما إل بالقياس تغربا مأمنا ليس السابقة الفقرة ق ذكرناه ما إن 
يدركونالذين أول؛ك من يكون أن ينبغي فعلا الاستغراب أن أزعم إننير بل الإحرام؛ تكبيرة 

كليهالحإعة أويتركون الخإعة، يدركون بمتمة مم ثم الإحرام لتكثيره القيمة هذه كل 
محوr-»(؛ل مفردين ويصلون 

و4نةاخرى..
.ب1باللاش<<. تكسرةالإصامضاضا>>دقة عتاو4انتتثؤإش 

شاتناممهاسsونشأداآحرللفإن 

(.٧٥٥)مند )١( 

لامحرب.)Y(__؛ 
١.٢ ٥ ،/ الأرب. حالا الأمهاي: أبونمم )٣( 

(.٢٦)٤(اJهفى:فبالإين)٢ه
للذمي،الإسلام وتاريخ ، ٦٤٦الملأء، أعلام وسر ٣، ١ ٩ Y/ ه الكال، ومذيب ، ٣٤١ه/بغداد، لأرخ ر0( 

xro/w





عثمحتسسسهئنمم
يقيم\لق؛و؛ مومحى ورأينا فرعون، ائع معل كالصواعق ١^٥^ موسى كئإت نزلت، 

أولاهلعا! رعتا ولا ولافزعا، حوما ومارأينا بشجاص، الحقيقة ويوضح بقوة، الحجة 
 ^L. ذلك؟ق

كيدوأن العالن، رب، بيد ثيء كل أن يعرف، سديد.. ركن إل يأوي كان الؤ-أنه 
أذهلت،هائلة نوة اْ أءهلهدا وكل يكن، لر يشأ لي وما كان، اش ثاء ما وأن تباهمتح، ل فرعون 

به!يلوح الجن إلا محي فلم صوابه، عن الهلاغية أحرج عجيسأ وثبايا فرعون، 
وهوالعالن.. هورن، ص لوس الخارقة اكزة هدْ كل أعش الذي العفليم الإله هدا 

إياهاعوى التي بصفته عرفناْ فهل مزاُت،، عدة يوم كل معه نتحاور يديه نقف؛؛ن الذي 
ص؟موس الكريم التي 

محاصمحدنا:بجاه••
•الأولذه• آثابمم درب 

سنهإه..وما والثرُسه الشرق ت ؤ 
اسبحانه معه حوارنا ل حتتا لخثعنا الصفا'ت، معوهتاه-٢ذ٥ 

العالمثن..آخر؛رب، كريم نبي يارفنا الكريم القرآن ق آخر موطن وق 
والسلام..الصلاة علية هوإيراهيم والنيي 

الكريم:الني يقول، 

[..VU: ]١^١٠النائي^ ءددفيألأزبؤ 
•• ٢٧٨^١- ١١قهوثيديزه حلم ؤالذ-ي 

•;!• ٧٩]اكرا،: ؤدالذ-ي 
•٨[..مرصت،  ١٥٢^

[..٨١: ]١^١٠نجمه ئم سئي ُؤدالذ'ي 
[.٨٢يأذضزفيسيينمهمه]سماء: 





كلفاستحضر الإحرام، رتك>اره يايه طرفن، أن بعد العايزرا ٌرب حضرة ل دحيت، فإذا 
ماوءوالم والميت.. البحار وءوالم واللائكة.. والخن الإنس عوالز والآخرة.. الدنيا ل العوال؛ 

وءوالم٠ ١ آخرتنا وء_والم . ١ ا دنيانوءوالم نعرفه.. لا وما نعرفه ما وعوالز ٠ ؤ نراه لا وما نراه 
العوالمهده كل ق ف التمزفاiالك أن اعلم الاستحقار هذا ويعد أ منحلق! وعوالر حلت، 

ويعءليالئk. ٠ عليك ويثني . ١ كلأملث، ويمدح متلئ،.١ مع يمحاورك.١ أمامه لتقف، اختارك فد 
ويح3ليلث،ؤّ

ء

الحمد..تحق تنعمة  ١٦٠١

العالزهذب ف ؤالخ٠LJ كيانلئ،ت ق ذرة كل متق، بل انائ،ا. لمع قلبلث، حتف عندها 
آآ:أا]الفائ:

^واراسوياو4عم،امماصل..

أمور!بثلاثة له نمدم أن علينا الحوار هذا ل نتتدبر أن قبل ولكن 
عنتكلمتا وفر للاستفتاح، دعاء من السابق الفصل ق ذكرناه فهوما الأول، الأمر أما 

وفوايره.أهميتنه وذكرنا وأنواعه، صفته 

انالإنبتن فالحرب الرجيم؛ الشيطان من باق الاستعاذة فهو الناف الأمر وأما 
أثناءللعبد هائلة مداخل وللشيطان الصلاة، ميادينها أكم ومن أبدا، نتفبح لا والشيطان 

صلاتناق مانقول، نفقه حتى اللع؛ن هذا من باق نثدأبالاستعاذة لزمناأن لذا صلاته؛ 
لالشيطان لداخل الكتاب، هذا ز خاصا فملأ الله— —بإذن وسافرد منه، تفيد ون

عليها؟التغلب، يمكن ، وكيف٢، الملأة١ 

الثخم1نافه نول،سم أي فهوالبسالة؛ الحوار ز الدخول نبل اكالثؤ الأمر وأما 
افتتاحمحني أو الفامحة، سورة آيات، من آية البسملة كانت، إن ، خلافعل والعل،اء الثحيم،ا، 

قلانث_ته داعي لا وبالخال الكتاب، منظور ق ليس الأمر هذا أن والحق القرآن، سور كبقية 
أننعلم أن يأما الذي ولكن • للفامحة• قراءتنا ما منييأ الأحوال كل ل أننا خاصة المقام، هن.ا 

وأيعثليم، لحمل مباركة بداية إذن فهده الله؛ باسم العمل هذا أبدأ أني هو البسملة معنى 

.٤٦شطانالخئرعص؛انظر: :١( 





U؟T/_ثٍذ\ اء؛" 

تال.ما ؤلعبدي لعبدي هذا الرب! 
لحوارعذمل}ا ا

الأخر؟!إل محاج الأي الفاهمون- الومون أبما - تن 
ؤيقبلؤيقربه، ويدنيه معه، ويتلطفا عبل.ه، إل يتودد العال؛ن— عن —وهوغنى الربا إن 

ويعف.,منه 

..CjSBوئدلر 
ينعمةنعر من يالحماد يسدأ لا وكيفا العالض، ربط اش بحمار حواره يسدأ العبد إن 

أنهائلا معروئا لك، جلذ اف أصدى لقد , كلها. الأكوان لخالق المناجاة نعمة ُدر ومن الصلاة، 
هدال فثااوا الدين البئر ويلايثن ملأيثن إل ولتنظر • معه• والخوار يديه يثن الوقوف لك بثر 

نقدأفته أثا لاتذل؟ا.. المن الممن .وكي أصلا؟!. اف يعرنؤ كزمزالبنرلأ الأمر.. 
كيفنذمملمك لك ويثر علميها، والحرص حا، والامحام الصلاة، حي ، iJUiiل افه ألقى 

فائدةنحقق أننا إل بالاصافة وشكر، حمد إل محتاج ذلك وكل معانيها، إل وهداك صؤليها، 
يحمدتبدأ لا الش فالأع،ال النقصان! من صلاتنا نحففل أننا وهى بالحمد؛ البداية من عفلممى 

ههد—تيره ابوهن رواه ~فيءا لقوله ودلك، فيها؛ مبارك وغير ومبتورة منقطعة أعال هى افه 
الالركة مقطؤع أى الضلع، هو والأجادم ئهوأجدم'اأا'ا. ف يالحند فيه سدأ لا مكلأم ''ؤل 
أيوأمرذي؛ال، بالحمدأهطع*أآأّ لايبدأفيه بال أمرذي *كل ٠احهت ابن رواية وؤ؛، فيه، حير 
الصورة..هذه عل الحوار بداية تكون أن فلزم الصلاة؛ من أهم ثيء وأي مهم، أمر 

بلفد نهوؤلو >>حمد.بياعندبياا١ بقوله؛ علميه اض الهلمريقةرد افمجلف-بيه العبد مد ؤإذا 
أنمن يكثثر أعظم وهي ارعبدي*.. فقال؛ سبحانه! إليه ثئبلث، أن تشريما زادك لكنه حما.ك؛ 

العجموالaلرابيت ٥(،  ٩٧٨)الكبمرى، تن الواليهقي؛ (، ٤٨٤٠)الكلام ل الهدي باب الأدب، كتاب أبوداويت ( ١) 
امر)آاخه؛(.

وتال، ٢٧٩*؛/ الأذكار شائح انظر: حجر، ابن وحث (، ١٨٩٤الذكاح)حية باب الكاح، محاب U-؟،،: ابن )٢( 
وهوالدعاوي، القادر مد للحافظ الأربسن محاب كلهاي الألفاظ عدْ رؤيا الحديث: روايات عن حجر ابن 

الحدثروي ؤإذا الإستاد، جيدة الوصول ورواية مرملا، وروى ذكرنا، كا موصولا روي وتق حن، حدث 
شاتجانظر؛ الحإهير. عند شولة وهي ثقة، زيادة لأب العالياء جهور عند للاتصال فالحكم ومجرملأ موصولا 

.yww/Tj_



لأوليانهالشرف هذا يعطي لكن ه الله إن بل ير؛ نرق ض البولية فإن فلأن• حمدل يقول• 
وهوله محمد رسوله حق ل كقوله والقفل، التكريم مقامات أعل ل وهم وأصضانه 

عبدافلكونه [، ١ لالإّرا،: لتلا■.ه بعبمدة أنرى الذي ؤنإحا0 التكريمية! الإسراء رحلة 
تدعون١^ ب ٥،؛  liوكقوله: دالإمراء؛ عليه أنعم مقزثا 
اسمصافه رمولآ فعلها فلثا البؤة، غاية وهي الرمحالة، لب هي فالدعوة ا، ١ ٩ لالخن• 

اه<ا..»عأد ننه: عبدا سسبإ بان الشرف 

بالبةفاكرمك له، وءلاءتلثv لأمره، وامتثالك، يلأيه، بين وقوفلئ، عن رضي قد هف فالله 
إلها!فانتبه كرامة، ^٥١ ما كرامة وهي الحوار، كامل ل ذللثح و<ستكثر ٠ءLJيا١. فقال،! إله، 

أعصابيريح ما كثارة~ ~وهي العلا صفاته من الكتاب فاتحة ل احتار ه الد4 إن ئم 
منضرهما يذكر أن الممكن من وكان الئحٍمه. فقال: قواده.. وسكن عبده، 

بلقائه،أن يريد لكنه والمنتقم.. والقهار، والحبار، العزيز، مئل؛ المتحدية.. صفاته 
أفعاله..وجليل صفاته، بعفليم المقام هذا ق هوفلث، أن فآبى حواره، قلثك ويتعد 
والشفقةالرحمة بصفات هف فه وصف هو الثح؛م؟ار ءؤالثحمن قرللأ،: كان ا ولم

هناقانت، عندي".■ همل أش ٠ ؛ ذللث، عل العالمثن رب من الرد يكون أن ناب والإحسان، 
هف.افه عل ثناء فهو الرغبة، ب، جاننعلت، 

اؤلمتنانلن، نفإل يتسزب وألا تعال، رمته من الغرور يهيبلثه ألا ، ٧١أحب، إنه تم 
إليهبعودتلثج ~؛لطف،~ فذكرك ودينه، بثرعه الاستهتار إل يدفعالث، عفوه إل أوركون مقعد، 

ضرإثارة إئبما الدينره! بوم فقال: يوم؛عثلث،! ق يديه ؛،ن ووفوفلث، القيامة، يوم 
احتارفقد ذللث، ومع الغرور.. من وتحفغللث، بالحقيقة، تبصرك لكنها معها؛ تقنع لا مباشرة 

يومارماللث، أو الحر-ةاا. يوم ارماللثح مثلا: يقل فلم الأحرة، أوصاف أل3لف، محن وصما لك، 
نحرجأن دون اليوم تتذكر أن لل؛ح أراد إنإ غرفة، أوصاف من ذللمثؤ إل ما أو الأكرءا. الفنع 

سبحانه.رحمته عفليم من وهذا سكينتك،، عن 

منكايع وتحانثا، نلبلثج ودي، يملكه، افه أن وأدركت، القيامة، بيوم اعترنتج فإذا 
ت،نعلهنا ت، قانالخلأاليل؛ للرب متلث، وتقويما العظيم، للإله متالث، ممجيدا هذا كان حاشعا، 

بقوله:أو عيدي". ررمحدي تعال: يقوله ءايلث٠ الرد يكون أن ناب واذللث، الرهبة؛ ب، جان



\\آوستضؤ حواربمءعرباسمحل 

رأمض؛ثهمدىاا•
أولل شرحتها الئي الخشوع٠؛ اهرم نظرية إل يعيدنا اوساشين الفقرت^ن ل ذكرته وما 

درجسةوهى النظرية، ق الثانية الدرجة مع يتناسب الرحيمه فلنسظ الكتاب؛ 
درجةوهي النظرية، ل الثاكة الدرجة مع يتناسب الدينه يوم ولففل ااالهل٠عاأ، 
قجعلت، ولدللثا البهلش؛ صفات قبل الرحمة صمات بدكر المانحة ق اف يدأ وقد ّالوجل''، 

الوجل.درجة قبل الملمع درجة النظرية 

ومرمنالحياة، هده ل لهمتك ومستوعب فاهم أنك حضرته ق تعلن أن اش يذكرك نم 
العالم؛نءأ..رب ارعثادة هي ٠ الوحيدة• مهمتك بل الأول■• ومهمتك ٠ عليها• وحربمس ?٦١، 

هل[؟ ٥٦]!__ إلايبمثدوزه والإص ابن حلفئ الكريمت كتابه ق جلف افه يقل ألآ 
فتحنذلك ومع هدا؟ من أبلمر وتصر حصر هناك وهل ذلك؟ من أكثر للمهمة وصوح هناك 
فمذسبحانه، صرر به يلحق ولا حقنا، ق الضرر كان نسيناها ولو كثثرا، المهمة هده نمى 
تجده..الأول: مهتا بإعلان اللقاء هذا ي يكره أنه رحمه 

ولنكبثرة.. كيبرة المهمة أن يعلم إدراكه— ومحللانة علمه، —يكإل بحانه ولكنه 
إعانةإل فهومحتاج لذا الأكمل؛ الوجه عل حا يفرم أن المحدودة بإمكانياته الإنسان يستملح 

نقول:أن ربما يشنا قلدا العالمن! رب إلا المطلوبة الإءان؛ن إعانته عل يقوى ولن ومساندء.. 
وهيلهمتنا مدركون نحن رب.. رريا يقول! وحالنا مقالنا فلسان ٠ ؤ سش؛رره ؤوإو\ذت 
علتعن نلا فنحن العبودية.. قمة وط0 عوئالث،اا.. فتهلمالتا التقصثر نخنى لكننا عبادتك؛ 

لذلكالعم؛ أنويع وأحل الفهم، درحات أرؤع وهذء وحدء، يه تعن نإنإ بغبمرء، عبادته 
له،حبه عن يعبر هدية ه حبل بن معاذ صاحبه -؛دي أن أراد عندما ه ال،ة رسول فإن 

رسول،أف ه حبل بن معاذ فإن • الطرين،• هذا إل وترند الفلك،، هدا ق تدور هدية أهداء 
اأوصيك،ثامعادسال،: إئلاتجيذه. واف إللأحئالث،، واف >ايامعاد؛ ويال،: احديي.ه ه اش 
ففيهمادنائ،«آأأ.. وحنن وشكرك ذكرك عق أعم !؛^ ١١موو: ضؤب' دبر'كز j( ئدص لا 

(،ر٠ال،بب٢٢١٧٢(،رس)٩٩٣٧(،وافLنير١٥)ا(أبو 
١٠)والحاكم (، ٢٠٢٠)حيان وابن صحيح. إسناده الأرنا،وطت  ائيوالنداود. أير رواه النروي؛ ونال (، ١٠

٢، U٩٦/ الأفكار نتاج حجر• ابن انخلرت حجر، ابن وصححه ، ٤  ٦٨/ ١ الأحكام حلاصة انظرت صحح. بإسناد 
٢. ٥٣ه/ داود أبير صحح انظرت الألبانر، وصححه ، ٢  ٩٧



صلاقك؟ض تخشع كيف رِِ .٣ صح.

علهث اش من الإعانة نطلب أن —ويعلمنا— ه معادا س اف رسول يعلم الهدية الدعاء هدا 
ثمةق ثيء وهذا صلاة.. كل ذبر ق ذللت، وبجعل العبادة، مهمة وهى الكبيرة، مهمتنا أداء 

سيزه،ؤإثاك ثنتن. ؤإياك ه اغ ك،اعالك يعلن الصلاة أول ل فأتت الحءالاوالروعةأ 
وحننوسكرك ذكرك عل أعني ررالثهم ه' ض رسول علملن، كا يعلن الصلاة ختام وق 

أعميق ونهم مبيع، تناسق هدا ول * عباديك، 

ثّضراه،ؤؤاك تجد ؤإياك فتقول؛ نمسك، ذكر عل قق اض ذكر مدم أنلث، ولاحقي 
ؤ.مقامه وتثريفا العاين، رب لتعفليم وهذا نستحينكإاا. وتحن تعبدك ارنحن تقول؛ ولا 

وهل.غ! التواضع فرط من وهذا ااأءثل.ا. تقول؛ ولا الحمع ميغة تتكلم أنلث، كإ 
أنالناس ب؛ن عليه ، األتعارفلأن تواضع؛ صيغة أما عل الصيغة هذه فهم س القارئ يتعجب، 
للعبادةفإءلأنلث، بجتلف، هنا الوضع ولكن للتعافلم؛ يكون الخمع بصيغة القس عن الخدي.ث، 
ممصر-ت، فأنسبحانه، لعبادته أهلا وحدك نمك، نرى لا أنالئؤ أولا؛ معنا0 الحمع مبغة 

الذيهوالملوك هدا أن منلث، هوإقرار وثانيا؛ الموعنتن، عداد ل ملث، ثدخل لذا ومحش؛ 
الت، أنوتالثاث لعبادته، ممكه يه_لم لر عمن تعتذر نكأنالث، حميعا؛ الخلق عليه يكون أن يسغيإ 

كبيراثبثا فعلث، قل. أنلث، فتشعر أءباؤ.ااا إياك ٠١موللث،؛ يويه بين بمفردك تيامك، تعظم أن تريل. 
ربيدي بحم، تقف أن ماب أنن، ورابعا؛ لذللتج. نمالث، فكير اواس، كثيرمن فعاله ما 

ومطهم،ؤ، وأنتا بالسكينة فتنحر انعبدا؟ بقولكر؛ المومن؛ن معالث، فتحثد بمفردك العالين 
الؤمن؛ن؟.بجمؤع ^؛؛١ الاه عند تثفع نتضعيئا ويهدك قليلا، ترى أنته وخامتّا؛ 
واسعالجال أن ثلث، ولا الخمع، ميغة الحديث، من تبدول التي المعال بعض هذه 
للتدبر••

7اا؟القيام حمن عل عونه ورحوث، له، عبوديتنثه إذاأءالن.ت، لك، هق اف يقول اار1اذ\ 

تماما!مناسا يأق التعليق إن 

^1،اض إلا حقيمتها يعلم ولا ربه، وبين العبد بين مز وهي إخلاص.. العبودية إن 
ه•'الله يقول ولهذا أصلا.؟ هومز \ذذي الإخلاص، لزيادة هوطلن، عليها العون وطالبه 

.؛ئاىنئيي،زتيىاو.س



حوا>بممعدباسمحل

.الطالب. عل هودائم دام ما له سحققه والله ا،لومن، وبين الله ين مر الهللب هل،ا 

لكينبغي ما الرحيم افه يعلمك ومدده، عونه إل وفاقتك فه، عبوديتك إعلان بعد ثم 
.ويتحرف. يشط وقد ويتوه، يدهل قن، الوقف، هذا مثل ق فالعقل المقام.. هذا ل منه تهللبه أن 

تيءفأي والكبر، الكشر منه وتحتاج ١ العوالمب كل ق ويتمزق يملك الذي أمام تقف فأنتج 
تحقثه؟!أن تحب معلمح وأي تْللبه؟ أن ينبغي 

محددانحتصز.ا مرينا ءللتا مني اطو_ا النادر الثريمج المقام هذا ق ءبدي.ّ يعلْلأات إنه 
اطءؤالئز إل الهداية امحللبج! ١ . aJuuميء لأي تحتاج ولا والآحرْا الدنيا معادة للئ، محئق 

ا1تقيلمه!

أكلف؟هن\ هك كقفآ لؤآ هاد\ 

هكذاأإمحللاقه عل المستقيم لالaلريق هديت، ند أك يعني هذا 
حياك.٠كل ل المستقيم الهلريق إل هديت، 

معّ وأولادلث.. زوحتلن، مع وأمك.. أييلث، مجع ييتلث،.. ل المستقيم العلمريق إل هديت، 
٠وحجراك. رخملئ، 

.وأءع^للثا. وأموالك، تحارك ل المستقيم الطريق إل هديت، 
•• دمارك ليللف ل المستقيم الهلريق إل هدث 

 )j وترحاك..حلك

وترفيهلئ،..جدك 3، 

اختياراك..ل ١ ١ راراك قق 

و،كلأحوالك••
يعثاك<!يوم قجرك! ق موك! لحفلة ل ايتقيم الئلريق إل هديت، 

المحشر..أرض ل المستقيم الهلريق إل هدث 
ه!افه رّول حوض إل أنت وتمل • الناس• من ممتر مضل 



مءصهتك؟ ض يخشع كيف ءثوا0ئسؤ 
الخة!!إل أن نمل 

العال؛زأرب حضرة ق ونحن نطليه الذي المتمم هوالطريق هذا 

صه؟اعغلم هو  Idهن\ك هل 

مه..هوأعظم ما محاك ليس لا.. 
دلتة_لمسيله عن لأكم نتمنى الئثل ولأثسعوا ئاسعوْ ئني صزاطى هدا ٠^^)؛ 

ا..١٥٣لالأنعامتوصاكميهلنلكمثمموذه 
يفبعلقق افه فإن الأهواء، يلن، تنحرف أو الأمور، ؛، LJipالشيطان يلئس لا ولكي 

٠المستقيم. الطريق إل الوصول محاولامت، ل >سقائح من تارخ يقراءة المستقيم مارك 

إلاقسموا د اض إل ايرين المسإن 

•لوصل• فته ار مالمستقيم الْلريق إل ئي'ى نحلص فريق 
فلعن!عمدا فتركه التغيم الْلريق إل ئيوأ ئزض وفريق 
الطريق،علامات، فني- الأمو، عليه فطال المستقيم، الهلريق إل هدى منحرف وفريق 

فضنا
عليهم..^يقالأولههماممين١نمماس أم 

ضقالثانيفهماممضوبعليهم..
.وأما١^^^١^١^، 

الفريقينطريقي من به تعوذ وأن الأول، الفريق طريق سأله أن ه ربنا منا طلي، وير 
ولاعلميهم عبرالموت، علميهم أتعنت، ١^'^، صراط ؤ ت نقول أن فعلمنا والثالث،، الثاق 

الصالزه..

سآ:فقال العخليم؛ ازكتاب ل أحرى آية ق لما يثته فقد عليه افه أنعم الذي الفريق أثا 
واك-هد.اءوالئد.يق؛را الأي؛ن من ظهب افه انعم الذ*ين ئأوكك؛غ دالرنول اق تى.ض وؤ 

قث،اش كتاب ق واضح الأنبياء وطريق [، ٦٩: ٠٧١]رقماه أوكاا1، وحنسن يى والمسا 
وصالحوهاالأمة علياء اجتمع ومن الكرام، المحابة من عنهم انفه رصي الن•ين طريف، وكذلك 

ليأق أن أخمل وما ■ والشهداء• والعثادوالحلياء والزهاد الجاهدين من عليه والمناء تزكيته عل 



أواف.، رمول فتدكر هؤلاءأ من واحد ه عليهم آننمث الدين ُؤصراط تقرأ؛ وأنت ذهنك 
أويكرأوعمر ا أبأوتذكر لام، العليهم أومحي أوعيي أوموسى أوإيرامم نوحا ثدكر 

افرصي أوفاطمت أوعانثة أوحيثية مريم أو أوتذكرآمة ٠؛؛^، أوالخن أوعليا عثإن 
مالكاتدكر أو اش، رحمهم داود أبا أو النائي أو الهرميى أو منلثا أو الخاري أوثدكر عنهن، 

الدينأونور الدين عاد أوتذكر اف، رحمهم حزم أوابن حنل أوابن أوالشافعي حنيفة أبا أو 
الألأفمن و-فرهن غبرهم أوثذكر . اف. رحمهم الفاتح محمدا أو أونطز الدين أوصلاح 

.فه. ومارت به، فتعين التقيم، صراطه إل هذ النه هداها التي الولفة 
إورر.. فال! ظه،— حاتم بن لعدي رواية "ل ■ه الله رسول يكر ففد الاحران الفريقان وأما 
المشم،الهلريق معالم أدركوا فد فاليهود . ٠١١النصارى..*الخالن وإ0 اليهود، عيهم المنصونه 

فقدالمارى وأما عليهم، افه عف ولذلك والتدليس؛ والانحراف الزيغ تعمدوا اك-تهم 
وهمباق فاثركوا أنييانهم، تُاليم فيه يلتزموا ول؛ احترعوْ، بهلريق الله رصا إل الوصول حاولوا 

ؤورمائهتمال؛ قال فيها.. الرقي محاولون ومم عبادمم وفدت تعظيمه، عن يبحثون 
هذافكان [، ٢٧]١^^: رعايتهاه حن رعوها قا افه رصوان اثتثاء إلا عليهم كثاها ما ا'يثت>ءوها 

يلحقوكذلك الهلريق، عن الزيغ ثعمد من باليهودكل يلحق أنه ولاشك هوالضلال، 
إليها.افه هداه أن بعد الامتقامه عن به فمل مبثا الدين ل ابتيع ٌن كل بالنصارى 

الثمين..طلبك أتبيت فادا 

المستقيم..الصراط إل يدي أن قلبك أعاق من وتمنيت، 
المؤمنين..من عليهم الله أنعم الذين فيه صار الذي الصراط 

القالون..أو علميهم المغضّوصح إليه يوئق ل؛ والن.ى 
الكريم؛الإلهي الرد حاءك الخال.. اس، هذا أتبيت، إذا 

نألاا!ما ؤلعندى لع1دبى ا ارهن. 

١٩٤٠أ.ءا-)( ١ت  والطّارابيتلغيره. حن حاايّث، الأرتاءرط،ت ثمّي، ونال (، ٦٢٤٦حبان)رامحن له، واللغفل (، ٠
رحالورحاله والهلير١بي١ أحمد، رواه الهيثم-يت ونال (، ١٣٩٢٥الكبير)والعجم (، ٣٨١٣الأوسعل)العجم 

انظّر:الألبان، وصححه ، ٢ ٠ ٨ ٦/ الغواني ومع الزرامحل ممع انظر: وهومحقة. حيش، بن عيال غير الصحح 
(.٣٢٦٣اةالصس)ل١ل



٠ذك؟ ض ص ص س1«*اس 

١١٥١\ض 
وعطاءالكرم، نوق فهوكرم ا ءآس، بكلمة: أنت مائي أن قبل الطلن افث أجاب لقد 

العطاء!فوق 

الأستجايةهو هنا المقصود أن فانتبه استجبء— لم ااالا!ه_—ومعناها: آمين قك: فإذا 
فلاللغاية، وثمين عزيز لتا— نبي —كإ وهوطال_ا المستقيم، الصراؤل إل بالدابة 

كيانائ،إق ذرة بكل اهتف بل لساك.. مع ؛٥!^، واهتم، أوهناك، هتا إل ذهنالن، ينصرفن 
^^1ضديةاممادطصرباممامحل

•اذاول

هلو،دطااثسلاءعطاء؟ل

•• بنته ؤ، اغ يزوروا كي جهدا بدلوا لن • • الجاعة صلاة عل للحريص؛ن هديته إما نعم.. 
أوأثناءها..يقرأالمانحة أن قبل الإمام فأدركوا بكرين، نشيهلن جاءوا ولن 

لمحكاسمع 
يئسيومي، اللايكه ثإل ^١، ٠٧القارئ أمي  ١٥٤:*ثاJ ه اتي عن ه م'يز0 ر عن 

أيناه هريرة لأب أحرى رواية ول ،!  ١٠ذنبه مى ئمد.م ما له غفر اللائآكة ئامص ئأمنه والق 
عفزالأيزى ^١^٠إحو.امحا آمين. ص: \صؤفي' وس آمين، أخد:دلم: 3\ذ »إذا يقوو: 

لثنائقدممذي«رآأا
ماشاءاف!

منقرعا زلت ما لكنلث، المستقيم؛ الصراط إل بالهداية _iJ^، إجابة إل تطمثن قد إنلن، 
السامة؟ذنوي ق أفعل ماذا لكن المستقيم؛ الطريق ق الأن من مأسر نعم الماضية.. ذنو؛الئ، 

علمحلامم ل محرصرن الدين أولثلن، ٠ الختن،• للمخاشعين بشرى هده الغفران هال.ية فتأق 
•الرحمن:أا• عطايا بكل الفوز وعل خثرفيها، كل نحمق 

واكحميدالسمع باب الصلاة، كاب وملم: له، واللفظ (، ٦٠٣٩اكأس،)ياب الدعوات، كتاب اوأحارى: )١( 
والأمين،)*اأ(.

والتحميدالسمع باب الصلاة، كتاب لم: وم(، ٧٤٨اكامن،)قفل باب الصلاة، صنة كاب ١لخاريت ر٢( 
والاس،0ائ(.



هاتههيفاقهاتادكتابل
وهاتههيفاء٠ةانملأةل

حضرته..ل ونحن معه >را لنتحاور العالين رب ارتضاها التي الطريفة هى وهدء 

االعاق؟ هدم تدرك وتحن خنوعنا يضح أن يمكن فهد 
الصلاةتمح لا الصلاة أركان من ركنا ه اض جعله أن وقيمته الخوار هذا عظمة من إنه 

لر'يمزأياملى صلاة ءلأ يال! ه اف رمحول أف ه الصامت بن عناية روى فقد به، إلا 
اكزآن«لُ.

إإ نعمة وأي نعمة.. النظور~ هدا ~من الفاتحة إن 

اكاقزه!ب ف ؤ\-وثئ تكون;دابمها: أن لزانا كان ذلك كل أجل من ولعثه 
لبثنه اف رمحول ُين د.ار لطيف بحوار تمتع نونحن الفصل هدا نختم أن أجل وما 

تيمتها..وعظمة الكريمة، ورة الهده فضل لنا يبين فهغ كعب بن أيأ 

*يااف رسول ثال، كنساه، بن ايأ عل حرج ه اف رسول اف ه هريرة م ص 
مماو،ته ض رسول ام>زفإل ئم ئحمقب، أق وصو ورمحة، انأ دالتمنا وهوتصل، • أق؛• 

ايآذيئسيمامننلث،يا *وعلتاكالثلأم، ه'ا مماث،رسول،اغ ّ يارسول،اغ عليلث، الئلأم 
أنوئ اف أوحى ٥^١ ثمد *أفنم دال،؛ ١^٠٨^٥. كنثرِل إي ١؛،^؛ رسول، يا ثاثا؛ دعودك،؟ءأآ؛ إل 

يجهروما والغر الحفر ق كلها الصلوات ق والمأموم للإمام القراءة وجوب ياب الصلاة، صفة كتاب لخالي' ا١ 
الفائ،مجن لر إذا يإئه ركمة كل j الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، محاب وملم: (، ٧٢٣نحانم،،)وما فها 

^لأأمضاثرأُا-سرلسضدئ،0آم(،واسللخ.

البمبولو الإجاتئ تجب اذ ثخئبل ناث—ظننت، فدث ا مى نقص أولا؛نرج الملأ؛ يى ^ ١٢٨٤؛؛^
الدينزين وقال، ه/هْا،بمها، الباري نتح حجر: ابن اننلمر: الثايث. بمص جح دبك دإل، الصلاة بى 

وحكسوالنووي• الراض جزم وبه الثاض مذهب عو البمللأن وءد.م الإجابة وجوب محن ذكرنا، ومحا المافيت 
إننالأ: بأن المالكبة بعض عله واهمرض العبد: ينق ابن نال، الصلاة، به ونطل لاتحب وجياانه الرفعة ابن 

الصلاة.بصحة الحكم محنه لايلزم القول،: يجب ان تقدير وعل فتهاالإبجاء• غتكميئ فيها؛ لاتتمجابالقول،. الإجابة 
قأتبم بعدالعالم باللفغل اجا؛و0 أمم الحديث، هن*ا ق ثلتؤ: انتهى، الامحتتنافج. ريلزمحهم الإجابة، تجب أن بوان 

العراقي:الع.ين نين انفلر. أعلم. واللة الشافعية. محايقوله فم-جح ،، بالامحتتنافولريامحرهم الصلاة، مم وأكمل الصلاة، 
الحللفينرحِظلم/0هم.ا-للابالزء؛نى:مواب >حاكريبفيثرحاكقريبم/إا،وامملر: 







صلاقك؟ض يخشع كيف .هيثنمئسس 
عاليه!تعليقي وهذا نرانه، وفقهت فيه.. رأيي وهلءا محمدا، سمعت 

•الجأ• بأشعار ولا مني، فصده ولا برجزه ولا مني، بالشعر اعلم رجل فنكم ما *واغ 
هذا..من شيئا يقول الذي يشبه ما وافه 

لطلاوة..عاليه وإن لحلاوة، لقوله إن وافه! 

أمقاله..مشرق أءلأ0، يثر ؤإنه 

•• عله وماثعل، لعلو ؤإنه 
وإنهليحطممامحه«رآ؛ا!

نمةل هوالأصل بل . ^^١٠أمرا ليس فريش زعيم ا،لغثره بن الوليد ُع حدث ما إن 
كلمع ا وهن. فعله، رد هذا كان إلا وندئ يإنصات أحد له اسمع ما العفليم؟. القرآن هذا 

بنالوليد مع ث حل. الذي ومثل والدهماء.. العامة مع وكذلالئ، والحكإء، الخثراء مع الاساا 
معجزالكلام هذا أن الحميع أدرك لقد وغرهما٠. جهل وأبا ربيعة بن عتبة ْع رأيناه الغثرة 

أنالأول، الوهلة منذ وأدركوا قط.. مثله أويموغوا محاكوه أن مآكروا فلم المقاييس، يكل 
كلأمالبشرولأالحن.٠من ليس هذا 

.للقرآن٠ الستمحين كل ْع حدث هذا 
عنهورغب الحي أدرك وكافر القرآن، امحتمع كلمإ إيإثا يزداد مؤمن إل الماس وانقسم 

نسلمنهم سورة آنزلت، ما ^^!١ تعال! نوله ل الaلائفتين هاتض قلق اطه ذكر ه! نفق لحاجة 
الذينلأئا ( ١ ٢ )٤ بمشزون وهي إبجاو مادبجلم آ؛توا ١^^ هذْإخا؛ائأئا زاذته أئئي ممول 

 ،j ؤ[. ١  ١٢٠، ٢ ٤ ]الترة: 'كاذئويىه وهي وتاثوا رججبم إل رجنا قزادبجم نزص يلوبمم
أثنا.بفته وأحدث إلا إذا أحدا القران يترك لا 

ضااثاتىساوث4عبضتا؟ل

فيه!يقنع ولا إمامه، س له مع يأو صلاته، ل القران يقرأ من منا إل 

روانفالخاري• ثرط عل الإسناد صحح حديث الخاكم: ونال، محفل، عباص ين افه عد عن ( ٣٨٧٢رالحاكم )١( 
المدةاحاديث من الصحح انظر: انمرياق، وصححه ٢، • القول، لباب بوطي: الوانظر: الذمي، 

،١ ٥ _A النبوة الثرة صحح ق الألباي وأورده ، ٥ ٥ ط ٥ ٤ ص البوية 



^تققشسسسحنقص
ضاذاذضه1طون؟ل

غاظون؟!محه نحن U أ>ا محاك أن أم نلوبما؟إ من أرى انمرة بن الوليد قلب أكان 
اطةسوالقرآن هوالقرآن! ما الخفقان عل يفهم لر القرآن يتدثر لا الذي أن الأمر واقع 

هو»رسالة«ا

ماوهر وآخرتم، دنياهم تصيح ما عل فيها يدلهم الثر إل العالن رب من رسالة إنه 
ربمم،من رسائل القرآن رأوا نبلكم كان ش *إل العميق؛ نوله ل محنحو عل( ثن الخس ذكرْ 

نمطهر المرأن ق التدبر هدف فليس ولهدا  ٠٢الهارااأ ق ويت؛مدوما باليل، يتدثروما فكانوا 
نصلحتى منا قق اش مراد عن الححؤ هو الهدف إنإ الخسنات؛ وتكثير الدرجات، رغ 

والدييتمت؛ القصرد هدا يفهم والدي والحنة! بحانه رصاه وهي يغيتنا، إل بفضله 
محالة!لا يتأثر ذللن، يفعل والدي ويتدثر، يفهم ينمت 
إلهعند من الكتاب هدا أن يثبت فهو ٠ الوْن* حياة ق نوعية نقلة القران ق التدبر إن 
ويشتهش، فه عبوديته ق الومن يطنئن وهدا أبدا، مثاله يبدعوا أن للبشر وليس قدير، حكيم 

كلها؛الإنان حياة عل الواصح انعكاسه له وهدا العقيدة، ويموي الشبهة، ويزل التشكلث،، 
افعز عند من وأو'قان \فو*لآ يتدثروذ ^١٥^ تعالت يقول لدلك شل؛ الصلاة عل وليس 

الخالقعل دليلا تدثرئاه~ أن ~بعد القرآن فصار [، ٨٢]الساءت يراه احتلائا فيه قجدوا 
سبحانه.

عظيمة،أسرار وفيه ^1^_، مذاق له فالقرآن هداية؛ ؤلريق كدللث، القران ق والتدبر 
يضلأن عليه نحشى القرآن يتدثر لا والدي الهداية، أبواب له اف يفح فيه الزمن تدبر وبقدر 

٢[.٤ ]محمد: آممالهاه تلوت عل آم القرآذ يثدثروذ أفلا ؤ تعال؛ نوله نفهم هتا ومن ويرخ، 
العلمبكنوز العاين رب ملأ0 فقد العرفة، من هائلة مباركة آفاقا يفح القرآن ؤ( والتدبر 

لذللت،إليه؛ الوصول عل غيره يقدر لا ما إل يصل القرآن نور ل يتعلم والدي فروعه، بثس 
الآسه]ص:هآ[..^^يرواآسهدؤأولو يقولتعال: 

أرادلأمن ه؛ ممعود بن اش عبد نال لهدا فا؛ مائة لا بركات للعبد يفح الآيات فتدبر 

حامدرأبر ، ١ ٠ ٧ / ١ التوحيد مقام إل الرد طريق ووصف الحبوب معاملة ق القالوب ترن الكيرت أبوطاب ، ١ ت 
القرآنص؛ه.حمالة الهاززآداب 





ثاثةي|

الطريفة،ء|اوْ يفرأ الذي الوحيد الكلام لأته اف؛ تقرأكلام أنك دوتا نظرك وتالمت، النفس، 
[.٤ لالزمل: ئرتيلاه المزأل ورمل ؤ تعال! اف نال حث ماشر إلهي أمر أنه إل انة إص

علالحريص المسلم أن ودهي منها•• السرية حتى صلواتك كل ل ذلك يكون أن واحرص 
بمعنىاأارنيل، قواعد تعلم أوجبوا العل،اء من وممر الترتيل، قواعد يتعلم أن بد لا الخشؤع 

معثنة،بطريقة يقرأ أن بحب وهوغثأ الأة، كلام نالقرآن ُ؛ يأثم؛ يغرها القرآن يفرأ الذي أن 
ااقرآله الرسول وقرأ رسولناه، عل الفريدة العلريقة -ءاوْ القرآن المحو؛ جريل قرأ وفد 

الطريفةبعادهم من حاء ومن واكابعون الصحابة وتناقل الصحابة، عل ها نفيالعلريقة 
القراءةكيفية تشرح كثرة كما هناك أن ومع اض.. برعاية محفوظا إلينا وصل حتى ها نف

أحكامبتقن محيل• قارئ يدي بين الخلوس يستلزم الصحيح التعلم فان الترتيل؛ بقواعد 
لدلكوتصحيح؛ ومتابعة ملع حمت•ون الأمر ا هن• تتقن أن التحيل من يكون ويكاد القراءة، 

وتعاليمهاللقرآن، الصحيحة القراءة لتعلم وحهد ونت تفريغ إل الملمين كل أدعو فانا 
نإنالأمر، فJا وقئا بمئ أن ق للم عدر لا أنه وأرى والحار؛،، والحبران والأولاد للأهل 

المهارات!بعض تعلم مثل الدنيا؛ أمور لتعلم الكثير ونته من مغ قد كلنا~ يكن ل! ~إن معظمنا 
نجدلا أننا للادعاء مطقى صر هناك فليس الألعاب! أوأحيال أوالهوايات، اللغات، أو 

أوأيام يضعة بماج إنكا طويلا؛ وقتا يأحد لا التعلم هز-ا أن حاصة التعلم؛ لهذا الكاؤ، الوقت 
المرآذيثرثا ؤولئد• ت كتابه ق ه افه قال وقد ومحيور، سهل وهوأمر الأكثر، عل أمابيع 
منسواء السليمة؛ للقراءة المممنين نوئر إل بالإضانة [، ١٧]امر: مد.كره مذ ثهل يلدكر 
قواعادتعلم أن نعرف أن وينبغي والعارف،، فاء الأصل• من أو المحممين، والقراء العلياء 

محا؛اثندتوذمن ذله، ثن ب، الخنل أنا كنانة، التجردزص بملم الانتعال أو ف لاخلاف ( ١ت 
الإمامعن النثرملأ الحرريتي بن محمن قال ثاركت، ثأنم واجب د التجئأصول يجمغ الأحد أ0 إل والتجويي• 

افاخزوفودلهب يلاثتب• حى ظرالقرآف أف القارئ عل ونجب القراءة، ق قرض الأذا؛ حنن مراذزولإؤأ• 
مادالمنئى،أذ شدالثى إل رقة مايودى دم ١^^■، منايل ّرمحا.ص رداجب م ب؛ذنا آلممصل إل، 

أفيانه تغد الناري عئ الشح قال ! التناءj إماي لئام العلم دبم، أنل أرجا أي صئاعذ( نورداجب ما وبئ 
بثمحابمي ديونا ماءي-عم حمغ ^^، أف قم الترب؛ لن؛ ف مغت؛دة رئثتلقابما وصنابما، ا؛ردب محادج 
اميتِةالفقهسة رءي الوّالأداء. حال النطق ُي ؤيشمن اللئغث بي نجس محا وانتخنابا المش، ويمد المش 

والقارئ:، ١ ١ ص يعلمه)الخزرية( أن القارئ عل بجب محا المقدمة مطومة الجزري: وانئلر: ، ١  ٧٩، ١  ٧٨/ ١ • 
الكبيرالحاوي الاوردتم،ث وانظر؛ ، ٢ ْ • ، ٢ ٤ ٩ / ١ الشر- فة ترح واكويري: ، ١ ص٩ الجزئية المقدمة ثرح 



ّأممنمحشعضذمم<؟ ص فءذ\آا'ا 
العمليةلهذه اض رسول وصف شرإل أن ؤيكفي اش، إل القربان أقفل من الرتيل 

^٢)،٥١ثعئم نى ،حبركم ت ه~ عئاف بن عثتأن عنه رواه "فيإ تال حث المتميزة؛ التعليمية 
وعثئئ«اأا.
رسولمن مباشر أمر وهذا الخشؤع.. إل يدم فهذا اجتهدأنو،صساام،وت، ياتثا: 

أنروى فهت وماص أي بن معد إن بل بآصواذكلم*أآا. ١^١)؛ ،ريوا قال؛ حث ه اطه 
الترهيب؛هذا من بعضهم حئى ولقد . ٢٣١٠باكنآنلإبمي تى منا ءيز قال! اف. رسول 

مامحثنه نال؛ الموت؟ حن يكن لر إذا أرأيت محمد؛ أبا يا ماليكةأ؛ا؛ بى ابن الوا ن
وحثؤعاباع تقية هي إنإ نقط؛ للمراءة تحميل نفية ليت إذن فالقضية امتطاعءْ/ 

ألءهمم~ الأشعري موسى أي بن عامر ~وهو بردة ابر روى ولقد المالم؛ن؛ إل وانتهاء وهداية 
1"آ،اثم لقراءيه، يستمعان مماما بيته، يمرأِل دم ه موتى بم مرا مهغد وعاتثه اليثر. 

الثارحهئك مررت موتى أنا ،يا ئثال؛ ه افه رسول ه موصى أنا لقل مالناأصح مصبا، 
؛!١١رسول، وي؛١ أما موسى؛ أبو له مهال، . داصث٠عث١ا يممنا سك،، ئقزأِز وأنت، ء١تثrة، ومهى 

مغلأ1،لإث،'لك،ياص.
آلمرامم مى مرنارا أؤتيث شد مرسى؛ آنا ،يا له؛ مال س الرسول أن رواية وق 

ل،وأبودارد)ملْإ؛(،والس ( ٤٧٣٩رس،)امكمس-طإالترآن باب القرآن، مماتل محاب )ا(اوخارى: 
٤(.١ راخمد)٢ (، ٢ ١ ط-بم)٢ وابن .٨(، )٧٣ رالماتي ٢(، ٩ • والترمذي)٧ 

اشوالته، عازب بن اوراع عن (، ١٤)٨٦ المراء؛إ ق الرسل اصتحباب باب الصلاة، كتاب أبرداود؛ )٢( 
والدارميصحيح. ناد0 اٌالأرناءوط؛ ثعيب ونال (، ١٨٥١٧)واحمد (، ١٣٤٢)ماجه وابن (، ١٠)٨٨ 

(■ ٠١٣٢ ) ٢ ٠ ٨ ه/ دإود أي صحح انظر؛ الألابي، وصححه صحح. إصناده اصد؛ مليم حسين وتال ( ٣٥٠٠)
غبمإئه أداجهردا يذمحم ؤن١ءروا تعاذت قولااف باب التوحيد، محاب ءيّ: هرير؛ ش عن رواءالبخاري )٣( 

والدارس\(\ is\)xAjف، واللفظ ١(، وأبوداود)بما■؛ «٧(، )٩٨[،  ١٣]\س.■ اشنور< يذاب 
•(١٤٩.)

الخدين،.هذا رواة من ثقة تادمٍا )٤( 
شسن محتح انغلر؛ الألبال، ووصححه (، ١٤٧١القراء؛،)ق الترتيل امعاب باب الصلاة، محاب أبوداود: )٠( 

داود،ْ/أاأ)آآ:آما(.
وواق(،والحاتم)أأهْ(،وقال:ءدذ،يمحالإناد. )ا-(ايربمل:حدثر.رمى 

نابعبن •*١^ ونيه أبويعل، روا، الهيمي: ُقال، ، ٢ ١ ٢ م الأفكار نتائج اننلر: حجر، ابن وحنه الدعي، 
ثرطهمل ورجاله ال»فداف، روا، آخر؛ مونمع i( رنال، ط ١  ١١٢ U/ الزوائد ممع انتلر؛ وهومعف. الأشعري 
.٣٦٠، ٣٠٩؟/ الزواى. محع •حماعة. وضعنه حبان ابن ووثقه الأشعري، نام بن ■حالن. غير المحيح 





ءوصلاتك؟ ض تخشع كيف فئشكس 
القرآنمور ض ل التجئ مممة من ه نفنحرم ألا ليمل فنغي • سوبعاسمد• حاث 

محدوداعددا إلا صلواته كل ق يقرأ يكاد لا الصلن نعص الكشرة.. وآياته انعدذة، الكريم 
فدهدا أن أحد عل عئى ولا المحفوظة، الآياتا محموعات من أو السور، قصار من حدا 
تشعرحتى آيايت، من تحففل ما ب؛ن تتجول، أن فالأول لهذا الخشؤع؛ ندهب، رتابة إل يقود 

قيلالملأة ق صيقرءوما التي الور نحددوا أن للمصيؤ، ونصيحتي صلاة.. كل ل بجديد 
بشكلالمانحة بعد السورة قراءة ق يبدأ الصلاة ؤ، الإنسان لأن الإحرام؛ بتكببمرة يتعلقوا أن 

ونصيحةيقرأه، أن اعتاد ما فقط فهويقرأ م ومن الاختيار؛ فرصة ممرا له يتح لا عفوتم، 
محبطهفهذا ثلاثا، أو آسن يوم كل محفغل أن ولو القرآن، حفظ من يكثر أن للمصل أخرتم، 

خاصةالحففل؛ لتثست، حديثا حففلناه بإ نصل أن ويممل القراءة، تنوع عل تساعده حصيلة 
يراجعأن الخفغل عل القدرة ه نفؤ، ثبي لا من وأنصح القراءة، ل نركترا محستلزم هدا أن 

الأمرنحعل أن يمكن عملية، ائل وومخمة، فوائد ففيه الكريم'؛، القران نحففل ءكيف، كتاب 
ءوقت؛زعنيو بن اف علمي عنه رواه ~في،ا ه النس قولي دوما واذكروا الله، بإذن مسورا 

lJ^' ، ،آيةأحر عند منرلتا1، قإل ١^^١، 'كنت، ^١ درثل، دانم، اقرأ المزآن• لماجن
تهمأ.؛ا«را*.

سادس1:اتقراءةسامححف..

أنوهي مهمة، مشكلة الليل قيام محصنة عل الحفاظ يريدون الدين الملمون يواجه 
قالمنالن يوم الذي الإمام نمنها المشكلة يواجه ك،ا ؤلويلة! المطلوبة والقراءة نليل حفظهم 

ولانمقه، أو القرآن، محتم محا اجد المبعفى رواد يرغبا حيث رمضان؛ ؤ، الاراويح صلاة 
هذاحكم فإ ، المحق، من القراءة إل أوالإمام المصل يلجأ وهنا حافظا! إماما محيون 
الأمر؟

ض،س،ةس،اشتلأصسدلأ،_،الئوث، 
المحق،من القراءة تثيآ لا حيث سلأبماممريضات؛ خاصة لأوشضي 

ينقلولر قلبج، ظهر عن القراءة وأمححابه ه اا~م، عن الحفوظة الثق لأن الصلاة؛ ذه هق 

jUij(، ١٤٦٤وأبوداود)محمح. ص حديث، ال: وي(، ٢٩١٤المران)ائل نفمحاب، امءذى; ;١( 
داودأب صعح انظرن الألبانر، وصححه نمره. صحح ١لأJناءو٠لت شعسب، رتال، (، ^٩٩١٦وأخمد)٨(،  ٠٥٦)

ْ/ه'أ.



سخقةتنمسسسحئنص
للقرانوالإتقان الحفظ الإمامة ق التفضل معيار ولأل المحق؛ من القراءة منهم أحد عن 

وقددنانا..*أاا. أكئزثم ؤلثؤمتكلم ..  ١٠ه-;تلمه وبن عم عنة رواه -ذ،ا هؤ قوله لفناهر 
يهللانإل حنيفة أبو وذهب فيه، يزحموا ولر الفريضة ق الصحف من القراءة العلم أهل كره 

حافظاكان فمي الكراهة١٣/ مع الصلاة صحة يرى الحمهور كان ؤإن ؛،؛؟،، JUJbالصلاة 
ولاور التلك وليكرر السور" نمار ~ولومن له تيئر ما فليقرأ حافظا يكن ب وش فلنقرأ، 
أداءمن ليتمكن السور من أكبر قدر حفنل ل محتهد أن له وينبغي ذلك، ق عاليه حرج 

الصحفا.إل نغلر غبر من الفريضة 

منالقراءة ق بأس لا أنه الراجح فالقول ه'حاصة'سملأقاممافله،؛ 
الفلj انوي ولأن الخفيف؛ عل مناه الثريعة j الفل لأن القيام؛ ل لاميا المصحف 

عليترتب ولما حافظا، يكن لر لن ذلك تحص الصحف من والقراءة القيام، وكثرة الإءلالة 
يهم،قد لأنه عنهم؛ الحرج ورفع الناس عل السبر س ذلك ل ولما القرآن، مكلع من ذلك 

مندكواو عندها ®يومها كان أنه ■محفل عاننة عن ست، ولأنه المساحي؛ بعض ل حماظ وحوي 
حيارناكان فقال! المحق ق رمفان ل يقرأ رجل عن الزهري ومثل • المحمرا' 

لأناسمالكر؛ قال زذلك؛ والحنابلة والشافعية المالكية رحص وفد ،. المحقر١ ق يقرءون 
الشافعية(؛)من الروي وفال ا. الناذiJة١٦ؤق رمقاف المضحفاتي والناستي الإمام يوم باق 
لر-^١ ذبم، قيه لا؛;زير أم محفظة نؤاءٌكال ئلأتة؛ المْنمم، ئ ١^ وأ لن 

(.١٠٩٤٣)راخمد (، ٨٦والنماتي)٤ (، ٤ • ٥ ر١ اكح، نهد س باب، الغازى، محاب الخادتم،: ر١( 
،٤٢١؟/ الداية شرح البناية الُتني• الدتن يبدر ، ٢٣٦/ ا الثر"ا؛ع ترتيب ل ناتع انم بيانع ١لكاسابيت انظرت ( ٢) 

اسمارا:قشرحكزصآ/اا.س:
j)أي ئثا لاأننغي4ا أيد: الإنام زئال، الئلأة، ِفي اكجمر ين القنا؛؛ إل \ي '3الئاست ذق )٣( 

بعضوذمر نطاقا، المنض ق'فلآ؛ الفحم، ين اكناءْ الالكثئ وره الفريضة(. ؤ، الصحف من القراءة 
، ٠٨،  ٠٧/ rrالكوذ النقهة الو-وئ اننلر: تاثة ثوندرزثثي. أي محي الصلاة  clfiذللتر إل الحمة 

الهروايةثرح البناية العيني: الدين وبدر ، ٢٣٦ا/ الثراغ ترسيه ق الصناع بياع والكامحانر: ، ١٢١١١/ ٣٨
.١١ا/ثرحىزص المحرالراتق نجيم: وابن ، ١٤٢ ٢; 

ووصلهوالمول. البد إمامة باب، والإمامة، الحإعة كتابه البخاري: به، محزونا معلما صحيحه ل البخاري ذره )٤( 
خلاصةالأحكامانظر: بإسنادصحيح. الثثهقي رواه النووي: وتال (، ٣٤ ٩٧الكبرى)السن اليهقي: 

ِبماملدبمرضندئبامحرم،من
.٢٨٨/١الدونة)٦(ُاللث،:





هيثقسسس-ممممحنثتص
/١١لااملأةمبطل وهدا 

دونالفوائد تحصيل أمرساعاواممائضاىص،شايرل 
يقرأالذي االص-حمه يضع أن الأمور هده ومن الخشؤع؛ درجة من تقلل قد أشياء ق الو3وع 

يينإفمهل، فيه ينفلر بل المحق،؛ خمل إل مقطرا يكون لا ثا ُحيمرتني حامل عل فيه 
كبيراالمصحف، حجم يكون أن ب، يتهللوهذا ثة، الق كإ ري العل المنى ييده يقبصر 

~الأمور هذه ومن ذاته، بي، للحيدة إضاءة يتطاليح كإ يعد، عن فيه يقرأ أن يستطيع حتى 
وفيهالغرض، لهذا حموصا مصمم وهومهحف، التهجدُإ 'رمصحفا استخدام أبما— 
لرءوا يق أن القراء عادة من كان ولما متقاياكن، صفحتين ل الخرء أرباع من ريع؛ن كل يوجد 

الركعتين؛ق ريعين يقرءون ويالتال واحدا، رينا الراوح أو القيام ركعات، من ركعة كل 
منيقلل شلن، لا وهذا القراءة، أثناء الصفحات، تقاليج، إل لن؛محتاج القارئ أن يعني فهذا 

الخشؤع.عل اعد ويالحركة، 
هم؛ةممسيراهرآن..^ات 

معنىتدرك أن الخشؤع حطوات، أول فإن الخشؤع هرم نظرية ل ذللث، نبل ذكرنا ك،ا 
وحل،يعل بذلك، وحل أومعناها؟! مرادها تفهم لا آية ق صتخنع فكيف، وإلا الأياتح، 

لحاصة عته، يديل لا مطالب، وهو الكريم، القرآن تممثر يعناية ~أوتسمع— نقرأ أن وهو 
مفهومغير الكريم القرآن كلياتح من الكثير وصار العريية، لغتنا فيه ضعفت، الذي زماننا 

القمودمنأحيائايكون إنه أفول! ذللا، من أكثر يل النزول،؛ جهيابأسباب عن فضلا عندنا، 
وهذاالمعنى، واضحة ظنتا- —ل الآيارإ كانت، لو حتى تماما! نعتقد ما غير التعبيراتؤ يعص 

ذكائهأوحدة العريية، لغته نوة كانت، مهإ ان إنأي بميب، أن يمكن الفهم ق اللبس 
•الكريم• مقروالقرآن وهم التخصص، أهل إل يالرحؤع إلا الحل يكون ولن وفعلنته، 

بقوةله مشهودا رحلا فيه شاهدنا الذي الوقف، هذا مراحعة يكفى المعنى هذا عل وللمتأكيد 
هووالرجل المتخممين، إل يالعودة إلا المعنى حقيقة يدرك لر أنه كيف الذكاء، وحدة اللغة، 

حاتمبن عي"ي ص الكريم النك، ص والتخصص ه، حاتم ين عدى الخلل المحايا 
عنيت[، ١٨٧اندأنوده الخيط ثى امحص الخيط محم سى _J؛،; لما ال،ت عه 



كبماصءضطٌ؟ءأ/نحث ^^٨١٣ 
مءمحسمحبخ-ءب،ذٍسحمحب

؛بينس_ئلأ الليل ارظئتي ئجنلئ وسائق، محث، يجعلننا أيص، عمال ؤإل أنوي عمال إل 
وثاضالل؛ل >تّواد دلك ارإئ؛ا صال،: ؛،، LJSلة لالإمئ ه رسول!غ عز ئعدوت ق، 

الوحي،فيه ينزل زمن وق العربية، للغة الذهى الزمن ل صحابي(جليل هو فها آلنهار*أا؛.. 
آخرومثال افه... رسول إل الرجؤع بعد إلا الأية من الحقيقي المراد يمهم لا ذللثح ومع 
إيإائ٠موريلتوا آمنوا ^١^•^؛، لمائزلن،ت يال،! فهدحسح عود مبن اممه عبد رواه مهم 

اال1زئال،: _؟ لأ:ذلا_لم أثا ض؛ زنرل، ي قالوا: اسن، شئذللث،.ثل [ ٨٢س
اكز.ك؛ن تشركلأ ض :ا مظه: زم لابنه محان قال ظ أ^ر•شنوا ١^، ئز إي ذك، 
وصرحمع الأية من الراد يفهموا 1؛ الصحابة من عددا أن يرى فها ،.. ٢١٠؛؛؟ ٠٣لظال؛إ 

يمكنلا وهدا بينهم، عليه ، التعارفالفللم معنى عن نمر لا فيها ارالفللم٠ كلمة لأن ألفاظها؛ 
لأما اف.، رسول كان هنا والمفتر التخصص، أهل من جر التفطريق عن إلا يغرف أن 

أوالكرام المحاية أو ه افه رسول تفامثر ينقل الذي الشيح أو الكتاب م فالمفثر حياتنا 
حهابن.ةالخلاء.

عزاتخقؤع:سر،اممصامس1حأز، 

داعيولا كاملا، الكريم القرآن جر تفلقراءة ممنهجة ثاملة حطة تضع أن يفصل ( ١ 
الوهناك هنا المتفرقة القراءة أن بمعنى كثجزا، حجرا عليك تضيع قد التي للعشوائية 

جرهاتفتعرف ب السور وأي جرها تفقرأيتح السور أي الوف، مرور معها،ع تدري 
جر؛الآرتيسحتقرأالتفكان محسوبة، مكتوبة حطة ح_< القراءة م فالمقصود ظ[ بعد؛ 
دونكاننح لو حتى كله القران تشمل حطة كتابة أو العكس، أو الناس، إل البقرة من 

متقثم يس، جر تفنم الكيف، جر تفنم أولا، الأحم اُبمزء تقم تقرأ كان ترتيب، 
فتضمنكله، للقرآن شاملة الخهلة تكون بحيث وهكذا، مثلا.. والمثرين التاصع الحزء 

لمعانيه.إدراك دون القرآن من ثيء يفوتلثح ألا النهاية ق ؛دللثا 

الآن-زدهالخبب ثى الآ؛؛ص الخبل هم شئ خص وانزبوا ؤوم\ تعال: اف تول باب الصوم، محاب اJخاري: ر١( 
لهوأن الفجر يمللؤع محصل الصوم ق الدخول أن بيان باب الصيام، مماب الم: وم(، ١٨١٧[،) ١٨٧]البقرة: 

الأكلوضر.،)'ا<'ا(.
(،٤٣٢ )٦ [١ ١ ٢ للم،ان: ب  •ظأن اكت ؤزس^يا تعال: ص قول س 1_، ى\ب البخاري: )٢( 

(.١٢٤)وإخلاصه، الإيإن صدق باب الإيعاز، كتاب ث وملم له، واللفظ 



صلاتك.ق قراءما من وئكثر تحفظها التي ور البر تقبفراءة ابدأ ٢، 
مفهومةغر أوآية كالمة تسمع أن ك ينغي لا نإنه النظمة الخطة مبدأ أنررنا أننا ْع ٣( 

لأنحزا؛ متأ الخطة ق ا مكانهلوكان حتى معناها، لعرفة نعى لا ثم القرآن من 
تعرفلا أنك فيه تكتشف الذي الوقت، هو آية ر تفلءرذة الأونات، أفضل 

مرورمع معناها تني لن وعالنا يشغف،، البحش، يكون فعندئذ منها! ا،لقمود 
الوقت،.

لأنلث،وأةمر.هاأاأ، بر التفاّأمهل يعهليلث، مئط. كتاب، من التفسير قراءة ١^١ ٤( 
فكرةومحتاحذ القراءة، لإك،ال، معنوية دفعة يعط_ان، القراءة ق إنجارا محتحقق 

الخشؤع.من به بأس لا نطا للث، توفر الكريم القرآن معاق عن شاملة 
قتدرج بل بذلكإ؛ تكتم، فلا الكريم القرآن لتفسير مبهلة قراءة ص انتهيت، إذا ٥( 

يرنفمحرفة س انتهيت، إنني أبدا؛ تقولي ولا أكثر، نم أكثر يرا نففاقرأ التوثع، 
الازديادإل حوج في، ومتظل له، ساحل لا بحر هذا فإن أومعانيه، الكريم القرآن 

القديمةالقرآن ير تفامحمن احمازه يمعِ، ما اك وهنحياة! يلث، طالت، ما 
وهناكمحليا! ءنر-ين يربوعل ما ومنها واحد، محلل- هول ما منها والحديثة؛ 

علفداوم الإسلامية، الأقطار معفلم ،اء لعالالمجال، هذا ق هائلة هامايت؛ إّ
والعلمإءس~بل العلم وطلاب، الله. ثاء إن حشوءانؤ يزدد المعرفة س الاستزادة 
ولقدحشوعا، ليزدادوا واكاؤيل التفسير كب ل القراءة من الاستزادة محتاحون 

ماالمحال س منها يدرك كان أنه يعني ثما واحدة! بآية كاملة ليلة ه اش رسول قام 
ثامتال؛ أنه ه در أبير عن ماجه وابن النسائي روتم، ففد الناص؛ عامة يدركه لا 

ئإثكلهم ئثفز ثإو عبادك قإم يعدبمم والأخ باية، أصخ إدا حى الني. 
اللكلجمع والتفراليسر.، السيوطي، الدين وجلال الحل الدين لحلال الحلالن شر التفاصيرت هده من وا 

الأزهر،^٣١٠ من لحنة تأليف! الكريم، القرآن تفر ق والتتخب، السعوديت، — الثريم، الصحف، لعلباعة نهد 
النان(،كلام شر ي الرخمن الك-ريم ربثر العلي وشتر مصر-، ~ الإسلامية للثّتون الأعل الجلس 

وزادوالعيون(، )الكمت، اياوردي تر وتفللغوي، القرآن فير ي اكزثل وم*الم إ للرحيل الوبل والتفسثد 
ممرابن شر تمذيب ق النير والصياح شاكر، محمل لأخمد التفامحتر وعمرة الحوزي، لابن التفسير علم ق السم 

للدكتورللناشنتن القرآن ير ونفطتلماوي، صيد محمد للشح الكريم للقرآن الوصيط والتفسير للميارممرري، 
جير•الحسن ب وعل توتس لحليم اب 



























٢^١ذص؟ ض محشع كيف مئمحَ  ٣٣٢١٥.؛-

أكبر:اض اأ)وو: الغوس 
الفصلوحذف وصفاته، وأمإئه، ذاته، ل ثيءت كل من أكبر تعال الله أن يعنى وهذا 

كلعن وتنزيهه له، كإل كل لإثبات جامع سبحانه فتكبثره ميء، كل اللفظ ليتناول عاليه 
وإجلاله.وتعفليمه بذللخ،، ونحميمه وإفرادْ وعس،، نقص 

للخلأةالإعلان نبداية لكلأة، والأجل الأكبر العنوان بمون الذكر هذا افه اخار وقد 
الصلاةبداية أن كإ ه، نفيالدكر يكون الإعلان ختام وكذللثح بالتكبثر، تكون لأذان اق 

ركعة.Iكل ق موصع غبر ق التكيثر يصاحبنا نم بالتكيبر، تكون نضمها 

وهمومنا،تواعالنا من أكبر فاش معنى! نعيشه أن محب، فإننا لغة ذلاائ، أدركنا قد كثا ؤإذا 
ومنحياتنا؛ كل من أكبر وهو وأموالنا، نجارتنا من أكبر وهو وأرحامنا، أحبابنا من أكبر وهو 

الشواغل.هذه من ثيء باي عنه للأمشعال معنى فلا ثم 
اض:سبحان الثاني؛ الغوس 

عنوكذللث، والضعف، والعجز، كالخهل، القص؛ مهللق عن الله تنزيه يعنى التسبيح 
عنتنزيهه إل بالإصافة ويفعله، نحلقه في،ا والإعياء اكمبح عن مثلا: فينزه كإله؛ ق القص 

١[.١ ]\س: الئميع كثه ؤ4و تعال: قال ب ايغلوقن؛ مشاه 
يقول!أن الصل عل بجب فانه الركؤع ل قاما جود، والالركؤع هوذكر والتيح 

فإنهجود الل وأما منان، ثلايث، يقولها أن ويس مرة، الأقل عل العذل؛م'ا. ربي، بحان س٠ 
.مرات١٢٠نلأُثا يهولها أن وبس مرة، الأقل عل الأءل'ا• ربي( امبحان يمول؛ 

أنذلك من الحكمة ولعل ااالعفليماا، بصمة الركؤع ل نذكرْ أن قك افه لل اختار وقد 
الأن؛زماننا ل يمدث زال ما ا وهن. اكعفليم، سيل عف لملوكهم يركعون الاسرا من كثيرا 

ؤ(الدكر هذا لآ اختار قد هق افه فكان الركؤع، تثبه انحناءة الزائرون ينحني حيث، 
مه،االأرض ملوك وأن الركؤع، نحى يهوالذي وحده وأنه حما، العفليم أنه الركؤع 

٢(. ١٣٧ونحوم،)ويانع السئ يالأسإ، ائب كراهة باب الأداب، كاب .سلم; ( ١ر 
.،■٢ ٥A-T • ص وبللأما رثها الصلاة فراتض ذللخ، ف راجع ر٢( 



^^!ممسسسخنتص
النسلينعي أن أنه نمن الروح  sJLf-والركؤخ بحانه. ض عبيدا يظلون عفلمتهم تناهت 

اللكبأنه تشعر أنك كإ بحانه، العظيم اف إل المثُين من صار إنه حيث ويرقيه؛ 
عليكوJالمي عزتالئح، من صلاjliv ترفع وبا-دا الأرض، ملوك عينك ل فممغر الحقيقي، 

والوقار.الهية من فللألأ 

أحمصق جود الل نكون حيث الأعل؛ منة نذكره أن ربنا لنا احتار جود الوق 
وفيههذ، فه الحفؤع تمام فيه وهذا للنفاد، مناسا قمار الأرض، إل وأدناها الأوصاع 

ذلكر،من يأنفون العرب، وكان جود، المن يانفح ألا له ينبغي المضل أن إل إثارة كذلك 
فهيسجد أنه مجوده ق لم اليظمئن هك افه فكأن ، ذللثح نحلب ق مشهورة قصصي ولهم 

ورفعة.عزا إلا يزيده لن له وحموعه الأعل، بافه المسلم ارتباط وأن ثيء، كل من الأعل 
إل،القس ويسكن الخثؤع، درجة من يرفع أن ثانه من جود الل، المعاق هده عثل وتدبر 
بحانه.افه حوار 

منهاالسابقة؛ الألفاظ غير الصلاة ق ييح التعل تثتمل الصلاة ق أحرى أذكار وهناك 
ئد.وساائصح ت ومجوده ركوعه ل يقول كاف أنه ه افه رسول عن 'هيأ عانثة نقلته ما 

عنه افه وهوتنزيه بحان، من مبالغة صيغة ارصبوح، وقوله! ،. والريح" اللأناكة رب 
ل،لقل العتوب، من التطهثر وهو التقديس، من مالغة صيغة فهي ارمدوس" أما نقص، كل 

أءالما"اأ.قه وافه ال؛ظوأ، ح١ريل يكون أن أومحتمل عظيم، مللث، إنه الالروحُت 
ركوعهتقولتي ايي ؤال مالته! ؛؛؛،؛ ٠٢عانثة روته ما بيح التأذكار من وأيقا 
ركوعق مال ذكث فهذا لأ/ ; ٠٠١اليأ زخندك نثثا اليأ »نحانك ونجوده: 

فرمجد، إلا المرم من أحد بقي يا 7ءا، نسجد بمكة للجم ه الّص قرأ قال* ه معود بن اي عند يروك ، ١ أ 
lyLSئل"ذلك بعد فرأيته هذا. يكفي وتال: ■ماله، نسجد جبهته إل ورفعه أوتراب حمى من كثا أحذ شخ 

١سجدةالجم،)باب سجودالقرآن، أبواب البخاري؛ حالف(ء. بن أمية روهو  صورةالتفسير، وكتاب (، ٠٢٠
(,التلاوة،)٦^١٥سجود باب الصلاة، ومواصع الساجد كتاب وملم: (، ٤  ٥٨٢والجم،)

وأخمد(، ٦٣٦)والنماش (، ٨٧٢وأبوداود)(، ٤٨٧والمجود،)الركوم j يقال ما باب الصلاة، كتاب ملم: )٢( 
(٢٤١٠٩.)

٠٢٨٠الأوطارآ/يل دأ/خي،بمم>،واكوكافي: ^ضوى:ادهاج؛/أ'أ،ه.أإوافي:شرحني )٣( 
الركؤعق ينال محا باب الصلاة، كتاب ومسلم: ٦^١(، الركؤع،)١ ل الدعاء باب الصلاة، صفة كتاب البخاري: )٤( 

(.٤٨٤والسجود،)



'^لض ممشع كيف  ٣٣٤ئذ،ا
ستصب،ستصبسءمسء^س،ممحسظسمحيةءَ^محمحب،سًسد-ءًس،ِتًّبمحءس 

بفضلكرب يا سبحتك إنإ يمول! العتل فكان الخملس، إليه أصيف وقد جود، وال
الذكرهذا إل أصيف كإ والشكر. الحم.ل. تستحق أنت لذا ونوق؛ بعلمي وليس وهدايتك، 

قالدعاء أءلّ_إ يكون إنإ الدعاء، مكان ليس الركؤع لأن مبسطا؛ دعاء وحاء بالمغفرة، دعاء 
الحقيقة.ل الدكر من هونؤع الاستغفار أن كإ الجود، 

له اغ رسول يقوله كان التسبيح أذكار من آحر ذكرا غه مالك بن عوف لنا ونقل 
ثدأقمل، قام نم وئوصأ، مدآئانثاك ه، الئحم، ةّع *نمت نيمول• وركوعه، سجوده 

يميتعوذ، وقف إلا عدامحت، يمزلأية ولا ونأل، وقف ولا رحه لأية يمر لأ المزة، مى قانممح 
والكنيياءواللغويته ا-لح،نوت ذي نجاذ رغوعه؛ ق بمول يامه، مدر راكعا ئئكث، ركع 

والملكوتالح-مثرتا ذي نجاذ سجوده! ز يمول ركوعه، يثير سجي. ثب والعظمة. 
ذكر؛^-١ ؛. دللثأا'ار نل تعل مورم، ئم موزه، ثم ع٠.نايى، قنأآل( ثم والعظمة٠ والكاترياء 
عنفيه الحبار افه ينزه وهو القيام، صلاة ق ومحجوده ركوعه ق يقوله هؤ القه رسول أحركان 

لهويفر للمللث،، مبالغة صيغة ال١لاكردتحاا فكلمة كله، للكون يملكيته له ويعترف أ، نقح.ركل 
مالك،بن عرف إن حتى فيه، ويتدبر الحاثع، ا1ا.كر هذا ق حدا ويهليل والعفلمة، بالك١رياء 

يدرنوتةمئ ركع "ئلتا روايةت j، نتقول اركؤع، وقت طول أحرى رواية ل صل مه 
فكيفوالعذلمهااُآا! والكإرداء  iZJjklHjا-نمثوات، ذي نجانى زكوعه! ي المنة؛مول 

القرآن؟!من جزأين من أكثر قراءة قدر الراكع فيه يمكث، الذي الخشؤع هذا يكون 
اممرساثلت:اسض:

اللهمحمل. فالد.ي صلأتكخ! ل الحمل. نزلل عندما وقيمته الحمد معنى تستشعر أن أرؤع ما 
عطائه،ل حكيم وأنه بيده، كله الأمر وأن سبحانه، عنده من كلها العم أن موقن أنه يعلن 

ونال٧(، ١ )٨ ائي والنله، واللغظ (، ٨٧٣)وسجوده، ركوعه ي الرجل يقول ما باب الصلاة، كاب أبوداود! ( ١ ر 
رواهصحيح حديث حجر؛ ابن ونال ، ٣٩٦/ ١ الأحكام حلاصة انظرت صحيح. يإصناد داود أبو رواه النووي؛ 
داود،أب سن صحيح انظر؛ الألباي، وصححه . x٧٢/ الأفكار نتاتح انفلر؛ صنتهإ. ل والنائي أبوداود 

(.٨١٧) ٢٧؛/
لأرظءوطثإضادْمي.واسراف؛ِ

الأفكارنتاج انظر؛ صنتهإ. ق اني والنأبوداود رواه صحح حديث حجرت ابن وقال (، ١٤ ٢٨٢ ) الكبير 
 /xالأفكار نتائج انظر؛ احمد روايه حجر ابن وحن ، ٧٢ /X المايحمشكاة انظر؛ الألبال، وصححه ٧، ٤

٢٧٨/١.



;صةتظتشسسس،سنمم
فوالقدير والتوفر التوحيد معال كل تشمل جامعة كالمة إما لكونه.. مريقه ل قدير وأنه 
أكثرمن فهي ولذلك الإيإن؛ مكتمل مؤمن إلا الحقيقة- -ل مدق يقولها ولا العالهن، رب 

الأعإلل تحرفه الذي العادي يالقيامحي فقط تثير لا أما لارجة العبد، يفعلها التي الحنان 
افهل لس4 فه نال ، عج, خاص تقيئ لها انا أمالها، مش الحنة ن تك4 حسن، /؛ ع الأخ 

»..زائفمحايزان.اأا<!ه:
مطلقا!الدعام أقفل هو بل الوعاء، من كللانج متثر فإنه الدكر من كان وإن والحمد 

افه،إلا إنه لا ا}أع أقفل ١٠مول:ه اممه ننول( تمم، جمو: اف عد ن خابز قال فقد 
وعده اف هوأن المسبج ولعل دعاء، هنا الحمد فجعل ف<الآا. الحمد الدعاء وأقفل 

إذاالعبد فكأف ٧[، : ]١^١٠٣ثكزئيَلأزذتمه ه فقال: الطاء، ي بالزيادة الشاكرن 
علالنه خمد وإذا فيه، الزيادة يطانذ — مباشر غر وبشكل —بأدب فكانه مثلا المال عل افه خمد 

١^١^أو الصالح، أوالعمل الناير، العلم عل افه خمد ؤإذا فيها، الزيادة يطلبح فكأنه الصحة 
تحديددون مطلما افه خمد ؤإذا الحليله، النعم ط0 كل ل الزيادة فكانه'ي3لال._< الإسلام، إل 

بدلكالحمد فيصر النعم، كل ق الزيادة يهلاو_، فكأنإ الملأة، ق كإ وذلك، معينة؛ لنعمة 
الوما تعرف وما أدعية، من تتذكر لا وما نتذكر ما إجابه للئ، محقق حيث الدعاء؛ أقفل 
وءهلايا.نعم من تحرف 

ومثله. خمد.0،ا لذ اف راسخ الركؤع: من الدغ عند يقول الإمام أن الروية هن0 ويؤكد 
جكافه لأن الشامل؛ الطلق الملع ليس مع الj( هنا والمراد وحده، يصل الذي المنفرد يقول 

أنكب٠ع٠ما للدعاء، الإجابة ّّاع هو ا،لراد إما والكافرين،؛ الحامدين ويسمع ثيء، كل مع ي
كانسواء الصل عل محب لذلك المستجاب؛ الدعاء باب لك يفح افه فإن اض حمدت إن 

اثيدالن٣(، ٥ ١ رالترمذي)٧ في، ١لأشمتم، مالك أي ص ٢(  ٢٣الوصر،،)ممل باب اسهارة، محاب .L،؛; ( ١> 
(.١٨٣١٣>ياآآ(،واحد)

حبانوابن (، ١ •  ٦٦٧راو_اتي)(، ٣٣٨٣تجابة)مسم دعوة أن جا. اب.L الوعوات، محاب الترض: )٢( 
ابنوتال، الإسناد. صحيح حديّثؤ وقالت (،  ١٨٣والحاكم)٤ حن. إسناده الأرناءرطب؛ ثعيب، وتال (، ٨٤)٦ 

لةاللانظر؛ الأJاني، وصححه ٦، ٤ / ١ الأفكار نتائج انظر؛ اش. والنالترمذي أحرجه حن، حدث حجر؛ 
(.١٤ ٩٧الصحيحن)

كلj( التكبه إثبات باب الصلاة، كتاب لم؛ ومْه، عربرة ابِ( عن (، ٧٥٦الصلاة،)صنا؛ كتاب البخاري: )٣( 
(.٣٩٢الركوع،)من رفعه إلا الصلاة ل ورفع حفص 



^١^،؟ض تخشع كيف َنحث تء؛\ا"*ا*ا 
س،س؛ص—سءصبححءم.سء^سسمحسمء^هسءمحسكسذحعبجبج

الخمعفيصح . ٠١الخماJااللك رنا ١١الخملة! هذه س،إع بعد يقول أن أومتفردا أومأموما إماما 
جودللتأهيل الأمر واغ ل هذا لكل المستجاب، الدعاء باب لم ميفتح والأن حامدين، 

فكأفأ الإجابة باب له نح وند الجود إل المصل تهوي الركؤع، من الرلمع بعد القادم 
المعاق،ق يديق الصل ولت هذا! أرؤع فا الأدعية، لكل الإجابة مفتاح م بذللث، الحمد 

لأحد.محاج لا وافه المحتاج، هو فانه ذهنه، غاب لما ذلاك« كل أدرك لو فانه 
إجابةمفتاح أن اطه رسول فيها وصح التي المرة؛ مواقف أحد ذللخ، كل ويدعم 

يحلإي ئاعد ه افه ننول بثا ئال: عثده، بذ عقاله روى فقئ ه؛ افه هوخمد الدعاء 
إذاالمقل، آيا »ءخ، ه: اف ننول قال نانهم،. ل اعفز م قال: ينل زلحل 

دلك<بعد رجنرآحئ صل ئم • عال، • ادعئ* ئم عل وصل هوأهله، د١خمد!طه؛؛١ قعدت صلمث 
اهاو فكان . ٢٢١٠١نحن، انع المصل ؛^، ١١ايي.؛ له يثال ه البي قل، وصل افن نحمد 

الإجاة,مفتاح ص الحمد أن افه رسول من تصرثئا 
يتق_ثببل تعال؛ ض حمد0 ق الكامل التركيز عل محرصي العاق هذه يدرك الذي والسلم 

أومع،شكل الإجابة باب له يفح حتى والأجل الأكثر الحمل بصخ الوقف هذا ل اض إل 
هذهرةهغ~ الزرفي رافع بن رفاعة ~وهو جليل صحاي فيه اسشعر الذي الوقف أرؤع وما 

آنسروى فقد الرجوة! الإجابة له تتحمق حتى أكثر بكلعات غ حمده يزيد أن فقرر الفرصة 
ماتكاؤوو'\ يدا ف ا-كد قال: ١^١٢١٢ خفزث نقدؤ \ذثنأ عدخو -^1؛ نيلأ ف أه 

قال:،، ^؛١٤ُأزم اكدادامحاج،؟أاا  ٣١٠ُال،: هضلأتئ ١^ قشزنوو نو فيه. 
»كدقال: مملتهاؤ ٠ ١^٠خفنق زن جتت زين: قال أَملطنا«. لإ بما م  ٣١١
فابماالزيادة هذه أم الومول^ إن وحت^ أئ4ييردنقا»رْا. نقكاثلئوي١ عش ام زأنتؤ 

نقولها.أن جينا لنا ويستحفح صق، صارت 

كلالتك—يرق إنات ياب، الصلاة، كتاب ومسالم: هريرةطه، اي عن (، ٧٥٦الصلاة،)صفة كتاب البخاري: )١( 
(.٣٩٢الركوع،)من إلارفعه الصلاة ق ورفع حفض 

الألبان،وصححه (، ١٢ ٠٧واكاتي)له، واسل حن. حديث وتال: \سم\ت)م1م كاب )٢(اإترمذى: 
.vtaAالحاح صحح انظر: 

.٩٧ه/ايهاج الروي: انظر: )٣(-تثزةاقز؛أي: 
yA/0الهاج الووى: انظر: نمحوا. أي: القزم؛ فازم )٤( 
٦٠والقراءة،)الإحرام تمجترة ب؛ن يقال ما باب الصلاة، ومواصع الساجد كاب مالم: )٥(  ٠.)



عقعسسسسحتص
؛؛jJiLjJlرب فر الحمد عميق إبراز إل مدق كلها الحمد صيغ ق أحرى نيادات وهناك 

الركؤعمى رأنه رم إدا ه اف رنول كاف ت محال ه طابب أبا بن عئ رواه ما مثل وذلك 
يملءماثبجا ثملء الأرض محملء القنوات ملء الخند دلك ربما افُلمذحميم ®نبغ مال؛ 

لصلاةاليكن هدا حصص ئد -، ٥۶حنيقة لكبير بعضهم، أن ومع ثندارا/ ميء مل( شئث ما 
الكتومةالصلاة ق حائز الذكر هذا أن من وغره الشافعي فاله ما الراجح قاف شل، المملؤع 

بانفيها صرح ه طالتا اف بنر عيل عن رواية هناك أن خاصة ا، سواء١٢حد عل والتطؤع 
الكوبةأ٣ا.الصلاة ق الدكرلكن هدا 

رأنهريع اش.إدا رنول كال ئال: ه اقدري أنوتعد روا، ما ذلك من أم بل 
أفلثئثَختيبم، ثمنانا زالازض ^ل،:»لآتائ،امحلئاحاؤات، 

4نم زلا أغيث 1\ ناغ لا ١^؛؛ ب، لك زها اشد، داَل نا أخثر زالقد، افاء 
الذيالماغ الرائع الحمد هذا إل الدتر بمن ظظر اض؛/ منك الحد ذا يقع زلا ثنت، 

ملءاف خمد أن فبعد بجلاله، يلينر بإ اف نحمد حتى التعبثر ؤر هؤ اف رسول، فيه يبيع 
ماعل ئاليل والأرض المإوات ملء وآن يكفي! لا هذا أن وحد فكاك والأرض، ال،اوات 

(٢)

وقال؛(، ٢٦٦)والترعذي (، ٠٧٦ ر الوعاء من الصلاة يه يتفتح ما باب الصلاة، اصتفتاح تفريع أبواب أبوداود• ، ١
وصححهصحيح. إمنادء الأرناءوطت شعيب ونال ( ٧٢)٩ وأحد (، ٦٥٠)والنار صحح. حن حديث 

٠(. ٧٣٨) r٣٤٦/ داود أب صحة اظر: الألبال، 
التكودةانل، من العلم أهمل بنص وقال اصحاثا، وتعص السافم عند \-هوب هدا عل والعتل قال 

ماباب الدعوات، خاب ١^٠٠^^ لايزاْ. وأخمد ا.ققتوة. ق رلاتقولة الممنؤع، صلاة  ijهمدا ثقرل، وعترهم' 
ال٤وiةئولبمشأغل )نقال قزلن: الماركفوري: وقال: ^كاحالصلأةآلأل)آأأآ(، 

عالهما زالش>ح ١^^١،  Jjufcغل دلل لا الخثمت وقوقول صلاة ق مولن ولا اشلثع صلاة ق ج 

وأفوصراب، حى والقلؤع. اهوبة ق ندا يمول وءزْت قول أف الئوايات -يذْ قئ ١ثةتوته٠... 
تحفةانفلر: ليربم-حح. \لأنو<. صلاة ق ولأتموله القلوع صلاة ق ندا يمول ١لكوئةت أنل يحض قول 

.٢٧١ا/ سىرحننمثي A الاحرذمح، 
)آ(عنا

،والداجم)إوأا(،وقال:إطادحنصحح.
(.١١٨٤٥واحمد)(، ٨٤٧وأبوداود)٤(، الركؤع،)٧٧ من إذارفررأسه يقول ما باب الصلاة، كتاب ملمت ( ٤ت 







ّآصلاقك؟ ض قخشع كيف ص  ٣٤• س
الوقنفالقلب . ٢١١٠لها(اشُ عقن ^٩ ملب إل ذلك اف،:>جع زئوو وم الهُ إلا محلأألت 

وأفااحأنجا اف، إلا إله •لا ذكر عند الخالة هده ل كان ومن لا؛، غم خانع ملب 
اغراساخوى؛

قهكذا مضها يقولها السالم أن بمعنى دوريه، أغراس السائقة الأعراس هده كانت إذا 
وهيصلواته، بعض ق ه اممة رسول يقولها كان رائعة أخرى أغرانا هناك فإن صلاة، كل 

قويرددها محففلها أن محثوعه عل لجرينس ا لم للموينبغي حليلة؛J_^، الأحر، عفليمة 
صلاته..

ثال!ءةفف؛إ> عمر ابن فعن واكبيح، والحمد اككبم ثمل جامع ذكث الأعراس هذه من 
\'جمف زالخند ^١ أكلخث افُ القزم: من زيل فال ^إذ اض ننول نغ مز ثنن ثج 

مذرجل مال وكدا؟® ثدا المائل'كلنه ُمن ه؛ افه رئول ئمال وأصيلا. بكنه اف ونحاو 
دإممحقتل: عتن ابن ئال الثهإء،. أبواب لها ةتحت< لها، •ءأصت، ئال،: اممه. رنول يا انا القوم؛ 

قالكدممت، ص عم ابن عن رواية وق ذلك،اى. يمول ه اف ننول تمنت ئند ثزممهذ 
أنبعد ص عمر ابن أن لاحفلنا ولقد ندكاءرم. عم. \d »كد آض رسول 
الأجر^ا يتذكر كان أنه ثلث، ولا ءمرْ، طوال عليه داوم العفليم الدكر هذا أجر أدرك 

تكبرهبعد يقال الذكر ا وهن. صلاته، ق ردده كلمإ إء ايأبواب نتح تثعر ويالهائل، 
الصلاة.استفتاح أدعية من أنه أي ،؛ الفانحة١٤قراءة وميل الإحرام 

روىفمد الليل؛ صلاة ق يقولها اف. رسول كان كثيرة أذكار الأعراس هاوْ ومن 
وجهي®j-^، مال،؛ الصلاة، مامإو إدا كاف انه ايفه. عذرثول ه، طالب، م ن عز 

حديثالأ;ظ،رط: ئم، ونال، ٢(، ٢ • ه راحمي)١ (، ٣٧٩٦)إلااق ألخ لا نفل باب آلأدب، أبرق ط.بم: ابن ( ١> 
٢(. ٢٧٨المحيجة)السلسالة انظرن ^، ijViوصححه صحح. 

(،٣٥ ٩٢والترمدتم،)(، ٦٠١)والقراءة، الإحرام تكبيرة ب؛ن يقال ما باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب مسلم; )٢( 
(.٤٦٢٧و١حمد)

(.٩٥٩الصلاة)به تفتح الدي القول الصلاة، افتاح محاب الماتي: )٣( 

(٨٥٨.الحاكم) صححتاصمح"م نئاّي،،.الل4لمإو
الدعي.ووانقه الإساد. 



حثثظضسسسهنئمم
ومحياي،وينكي، صلاق، إن \.ينر.ير؛.( من أنا وما حيئا، وا'لأنص الثةاوات< قطن للذي 
لاهافذ أنت اليأ اشن، من زأن\ أمزت ذكوهذ ثن، شرك لأ الناقن، زب ض ذص 

ألئ محنا، ذنوف قاعمزل دنى، ص،)ص ظنت زأنأعدك، _، آنت ت، 1ه 
عنيواصرف أنتح، إلا لأخننها يدي لا الأحلاق لأحنن واهدبي( أق، إلا الدJونا يعفن 

بملأ،ؤامحئتو:د;د،،
ثك'راللهم و\و1.' ركع، وإدا ■ إلتاكٌ داتدب أسثغفرك ودنالست،، سار'كثا وإوٍائ،، ^، آنا 

وعمى،.وعظمي، وتحي، ومري، ننيي، لك حئع أنشئ، ولك امنت، دبك ركنئ، 
ناوملء ماسنما، وملء الأزض، دمزء الثءوات، الحندل؛ لك رثا راللهم فال،: نإدارثع، 

مجدأنالنتؤ، محئنؤ، دبلن، تجدن، لك،  ٣٤٧١٠ئال،: نجد، نإدا ثندء. ميء من ثئق 
منيآقوف ثم الخ-الق؛لاا. أحنن اف بارك وصز.ْ، نمتن وثن وصوره، حلئئ، للذي دجهمحب 

وماوماأننز>ت وماآحزمت،، اعفزبرماقدمت *اللهم التشهدوالئنلم: بئ آحرماتمول 
ه؛ث1ت،الؤم\لأبمإلأ1ث«اا<..ولككزك أغثت، 

ثاهدنانفد نتعلمه؛ أن حمنا بثا محير الخثؤع ل عمليا درنا الرواية هزه ل رأينا لقد 
قراءةعند بالخنؤع يكتفي فلا الصلاة، لحظات من لحفلة بكل ه اش رمول ا'استمتاعاا 

إلركن من الانتقال وأثناء الإحرام، تكبهرة يكز أن بمجزد عنشع إنا أوالدعاع، القرآن، 
المناجاةلدة فيها تفلهر كاملة حنوعية حالة إما اللام! ونل والجود، الرمع وأثناء ركن، 

العالين,ب رض 

الئاواتقطر للذي وجهي الإحرام:.ُوحهت، بعدتكأيرّه يقول اف. رمول كان 
الالتاين، ذج ف وتاق ومحاي، وسكي، صلاق، إو الفركث، مى أئا دما حمحما، 

سلأبمبجأكَ،ألأ،ض،دآتابممحتديامحامح، ثريك 
إلاأق،الدنوب، لاثئفئ إيه محعا، ذنوف ئاعفرل بيض، واعمتدت، ئنيى، ظلمت، عبدك، 
عنىيفر.ف لا نكها عنى واصرف أك، إلا لأخنيها بجدي لا اًلأحلأئ، لأحثن دائدف 

صثطد:كثالإظثوبملأ،،

(،٧٦داود)٠ وأبر (، ٧٧وأيامه،)١ الليل صلاة ل الدعاء اب بونمرحا، السارين صلاة كتاب لم؛ م١ 
واوز.ذي)آأإمآ(إواحمد)ا،آي(.





عيىسسمممممحئثص
ا<واصابم..

الصلاة!ق اطمئنان  JOUالختن الدكر يصالح لن 
قاسان بغم مه والإكثار قوله س شش لن الخلقة الأماس س ذكرناه ما كل \ن 
طولهوق إنإ القرآن؛ قراءة يكثرة ولا القيام، بهلول عيه نحكم لا والاطمثنان الصلاة، 
منالمختلفة الأذكار إن ث، وحيحيال، بلا القيام أهمية ْع الأساس، ل جود والالركؤع 
قالاطمئنان صار الأركان، بن والانتقال جود، والالركؤع ل مال وحمد ونكبم نسح 

أندحريصا اف رسول كان لهدا ّلع؛ ترديدا الأذكار لرديد الضامن هو المواضع هذه 
قصبحاات،آياُن، إل قيامه ل قراءته المصل احتصر لو حتى وقته ركن كل يأخد أن عل الحرص 

هافه رسول فأمره صلاته، نحبن لر الذي الرحل مع واضحا برز ما وهذا قليلات! 
جود،والالركؤع ل الاطمئنان هوعدم للصلاة إحسانه عدم من البارز وكان بالإعادة، 

هذاثدرك حتى ئصه ولنراجع صلاته((، ارانيء بحديث، والفقه الثنة كتب ل انتهر ما وهو 
الدقيق:انمى 

١^٠عو مث1لم ئصو، نجز، ندحز المنجد يحق ه ارله رنول أف فه ميرْ م ض 
ض؛نلياذلامخاء'،ظانل

بمىبمالئ،لألحئن1بيممال،:»انجغ ١^،^، 
ارثعم \ذز'ؤأ,أ من تعك، ئثئز ما ١^١ ثم قثم، الصلاة إل همئ، ®إدا ممال،: معلمنى. ٤^٠، 
حتىم ناجيا، تطئص حز انجد م ياجا، تنيل حر ازئغ ثم داكنا، يشن عر 

تؤبمذئها(اااا.3، ليلن واينل، جالتا، يشن 
أالوقف هو هذا 

تكن؟لر كآنبما حتى الرجل صلاة اد فم ها 
مرعاأحرى إل حركة من ينتقل الرجل فكان الاطمئنان، ■عدم هو فتها الواضح العيب 

وصفهق كرر ه الرسول أن بدليل سلتم، بشكل الأذكار لترديد فرصة ه نفبطي، أن دون 

الصلاة،كتاب ت لم وم(، ٧٦واليانينة،)٠ ب والاعتدال الركؤع إعام حق باب الصلاة، صفة محاب لخارىت ١ا 
غمما،من له تعلمهانرأماير. ولااشه المانحة، إذالرمحن وإنه ركعة كل j الفاتحة زاءة وجوب باب 

(٣٩٧.)



بتحديدحتم لر القيام وصف وعندما مرات، ثلاث را راتطمئن كلمة انمبحة للصلاة الموجز 
أوالإحلاص، ؤرة بالقراءة فلتكن القن^نا. مى تعك تيثز نا ءاقرأ سساطةت نال إنإ طوله، 

الرفعوق والسجود، الركؤع ق الاطمئنان ينغي ولكن ذلك،؛ ل صر لا أوالعصر، الكوثر، 
حمه.وإعطائه الركن امحتيعاب من نتمكن حتى منهإ؛ 

ه!نمهؤ اش رسول صلاة كانن، هال0 أن والواح 
قهذا لكن الأقدام؛ تتفطر حتى القيام بهلول أذهاننا ق اف رسول صلاة ترتبط فقد 

الأصلفكان المكتوبات الصلوات أثا مفرذا، نملته وكان الليل، نيام ل إلا يكن ل( الحقيقة 
—الكرام الصحابة وصف من ذلك عرفنا ولقد والجود، الركؤع ؤإطالة القيام، نحفيف فيها 

ه.لملأته ه— ماللن، بن أنس حاصه 

•محم*أأا• الصلاة ل يؤجر كاف اي. *أف ه: أنى فتى 
زتام،أآأ..صلاه النا>س أحف مى كال ه < ١٥١رثول، *أل أيما: وعنه 
الأوهرنول مى صلاة وت'انم ^^٥، آحف قط إم١م ^١؛ صك*، دال; أئه كدإك وعنه 

مموررم(

أوموجزة ه نفالوقت، وق تامة ه الرسول صلاة كون من القارئ يتعجب، وند 
بندرسولصكت، •ما فقال; أحرى رواية ق الأمر ه نفه ماللئ، بن أنس فثر وقد حقيقة! 

بحليكان قاليي • وسجود٠أ٤؛. رمحع قام ه،و، اف رئول صلاة مى أحم صلاة ه افه 
بىكإ حقيقة الصلاة ت، كانبل والجود؛ الركؤع ولكن القيام؛ طول ليس تمامها الصلاة 

ه.أنس ، وصف

التا؛عانعلياء من وهو هع، أسلم بن زيد من سمعناه ما يعد وصرحا لنا الأمر زاد ولقد 
بنوهوعمر زمانه، ل المدينة إمام صلاة لنا وصفح وند المدينة، سكان من وكان وفقهاتهم، 

(•٤٦٩تمام،)ي الصلاة بتخفيف آمرالأئمة ياي، الصلاة، كناي، ت لم م)١( 
(.٤٦٩تمام،)ل الصلاة يتخفيئ، أمجرالأئمة ياي، الصلاة، كتاب ت لم م)٢( 
بابالصلاة، محاب ومسالم: (، ٦٧٦الصبي،)محيكا، الصلاة أحف من باب والإمامة، الحاية محاب البخاري: )٣( 

(.٤٦٩ذخمنحالصلأةفيئام،)الأئمة آمر 
الشيخثن•شرط عل صحح إمحتاده الأرناءوط: شعيب، وتال، (، ١٢ ٦٧٦أخمد))٤( 





.1'ىوفمحشعضطه<؟ ص ثئ\ا-أ*ا 
عءع؛ص-عءعظاءمعصم-ءءسمصء^اعءمعءءبم:َ

ئدالمائل; تمول حتى داي،ا، اسفب الرنيع من رأنه وغ كال؛^١ ئصنئوئث، أرا'فم لا سقا 
زيؤررا(أر)آ(ِثن ذاكائل• خذم ثكث،، الثجدة مى رأنه رغ ^١ نيى• 

صادته،نحسن لر عبد من الملام بمل لا قد جك افه أن من اف. رسول حدر وعندما 
جود؛والالركؤع إتمام عدم هو ه رأيه 3، الأغلب السبب كان منة، بن صلاها لو حتى 
لهافه ولأتمل تنآ سنان ليقل الرجل "إف د:' الله رسول يال ئال• ه هريرْ أيا دس 

كانكيف واظر الئضع«لم. الئجوةثلأيأ ^ ١^؛، الئمعاثلأيأ يأ لتله نلأة، 
نهببن زيد قس صلاته! ق والجود الركؤع يم لا لم ممع صرعئا فهن اليهان بن حديقة 
\صيإ لا نبمل كندة ١^١-!، م مما ثنن زيل ءإِذا الجد ه خدمة ذخز ال: قه 
تنة.ئندأزتمن ،: J،iءنلأطئ،؟«، هد0 كز ظ خدمة: نال،َلأ امزد، ئو اشتموئ، زلا 

عزعزصلأواا1اثت، وهذه ونومت، ننهأ؛ا، أرمن مند صقت، ®؛؛I لخدمه: ثه ، jl_ :،Jدا
لثخف1،زالثخ-ل رإل ثال،: يشه، عيه أمل يم ياله؛ • محمده" عليها يطر اش الفطرة 

منثكثر أن الرحل من يريد ه حديقة يكن فلم والئجود«اْا. الإلمع ثم يإنه صلاته، 
جود.والالركؤع وإتمام إحسان له يريد كان شل إنإ القراءة، 

إلان إنمن ثنتالف، جود والالركؤع إتمام وأن ض، الأمر أن أحد يقلى لا ولكمح، 
يهليلأن أراد ومن للن،، ن. لأدنى حدا هؤ اغ رسول وصع طوله، تقدير نملح فلن ان إن

3،انه ثبي ؟قوذالراذائه أف ر؛قنل ١^^' ناله ال—جود• إل، اثري ويرب نبك، أتم،• ندنتمح<؛ حجر• ابن قاله  ٢١)
بىالإنئاءيل س ودع كاذجالتا، ح—ثه ال*نهي أوونث •؛-_N، ك،و •حيث، المنريت، رنت، طذآئت أز صلاة، 
البارينح حجر: ابن انظر: نامي. لموو لأيل أي المام. لمرو من ندثبي- ئثا: ئب؛ ض سر طريق 

.٢٨٨آ/
أركاناعتدال باب الصلاة، كتاب ت وملم (، ٧٨٧)الجدتين، يين الكث باب الصلاة، صنه كناب ١لخاريت ر٢( 

له.واللفظ (،  ٤٧٢) تمام، و ومحنها الصلاة 
٢(. ٥٣٥)الصحيحة السلسلة انظر؛ الألبال، وصححه ٢(،  ٩٦٣)تسة أي ابن مصنف )٣( 

خميهوق • • • ٠ نته متد ت نئال ؟ صثت، كن متد ٠ ممال! ئعتة عن جنفر بن عذ أخمد زاد حجرت ابن ثال ( ٤ ) 
يتتنه نات حدبمث لأيا رذللب، ذJان٠؛ لإتد-كز البخاري تموز موانثةإ<'في دللث٠ وأقلى ثقن، طائر؛ عل 

محرصتآتعد،ثردكى الصلاة ولعل أواممر، صتين بأرح الهجزة مل الدكرر صلاة ايداء آقون ندا نعل ودلأت؛را؛ 
ثمنمدن.،الثة

عنبعنده نبيلة من الرحل يكون وهوأن ثالثا، احتنإلأ هناك أن وارى . Y٢٧٥/الباري نع حجرث ابن انفلرت 
أعلم.واف الصلاة، هده يصل بلائه إل وعاد الحرام، للبلد نيارة ق الهجرة نل أسلم وتد مكة، 
(،واسل٢٣٣٠٦(،وأحمد)٧٠٨تماركوع،)باب انملأة، صفة كاب الخاري: محمحزا، البخاري )ه(رواْ 
■( ١٨٩٤حبان)وابن ٦(، ٠ واكائي)٨ الشيخين. شريل عل حبح ص إسناده الأرناءوءل؛ سبب، وقال له، 



مم!ثشسسسحنمحصن
قال؛عطاء بن عمرو بن محئد فعن الحد؛ هدا عن النزول أيدا يصح لا لكن فليفعل؛ عنه 

بنقتادة ابو احدهم الني اصحامحت، من عنزة ق وم ءهٌ، الساعدي حيد ابا 'ثمعت 
ولاصخبه له ايدئنا كنئ ما نالوا! ه. افه رسول محملاة أعلئغم آنا يقول! ه، ربعي 

اسلالفلاة إل قام اف.^1 زئوو قال!َ»ثان قامص. قالوا: :j. ^! . ٦^١١لئ 
م:؛؛ا٠-^؛؛؛، حى بذيه رقع ئإداأرادآذيزمع بمكأمق، محاذي حى ثديه ئاقادرقغ 

محمركتبه، ض يديه ووضع ولمْيهبمأ٢،، رأسه؛١ُ يصوب قنم اعقل محم ورٌح، أك،؛ر. ؛فه قال! 
ممعتدلا، موضعه عظمِز ثل جع ين حتى واغثدل يديه ورع خمد0. لن اف سخ قال; 

أصابعدئح إبطيه عس عضديه جال محم أكبر- اممه قال! ثم ناجيا، ادأزضن إل أهوى 
محا،لإائضيزئمطملبم

عظمم يرجع خص واغثدل وقتد رجله ثى م أكم• افه قال! ئم تاجد-ا، أخوى محم معثي-لأ، 
كؤالثجدم من قام إدا حتى دلك، مثل الئاتة الركعة صعِفي ثم ثآاس، ثم وضعه، مز 

كايتؤحتى 'ئدلكا صثع ثم الفلاة، افسخ حى صثغ ثإ منكتته تنإ محاذي خص يل-يه ورع 
وقتلماأ؛ا. ثم متورثا، شقه وقعدعق البمزى رجله أحن فيهاصلامحه ثتمفى ١^٠ الثكعه 

هرْ؛•الئذ ئل ثكدا ضيفت قالوا: أنم رواية 
الحركة،بعد التام كون الهو للت،ام الأدنى الهد أن السابقة الرواية ق لنا وصح وقد 

خميدأبو بى وكإ محلاته®، رراليء حدث ق هؤ اض رمحول ءنا0 الدى الاطمئنان هو وهدا 
وضعق أي معتدلا؛ يكون الركؤع ل و. الرسول ظهر فان الشرح هدا ق ه الساعدي 

أفقيةعن نحققها فلا أي يقويا؛ فلا ظهره، توى م ص ق رأمحه ويكون تماما، أفقي 
ساكتاالمستقيم الوصع هدا ق ويقلل ظهر0، مسعتتوى عن يرفعها لا أي يقنعها؛ ولا ظهره، 

تلقوله نمير وهذا يعتدل، بل يليثا؛ حعئا قمحهله لر أي التصويب؛ من وهو عنففه، ر أي رأسه؛ يصوب نلم ( ١ ) 
. ١١٨ Y/ الأحوذي تحفة والياركفوري: ، ١ ٤ ٠ ا/ الترمذي جامع عل الغتذي قوت الموطئ؛ انظر؛ "اعتدوا. 

علالغتذي توت السيوطي: انغلر: ءلهر0. من أعل يكون حتى رل يرفع لا أي رنع إذا رأسه اقنع من منع: ولر )٢( 
Y٠١٨١/ تحفةالأحوذي و١لLركفوري; ١، ٤ ١ ١; الترمذي جامع 

انظر؛اللثن■ القح وأصل الرجل، باطن إل وثناها منها، الفاصل مرصع وغمز صبها أي• رجلته؛ أصاع وفح رّآ، 
١٠ ٤ ١ / ١ الترمذي جامع عل الغتذي ترن الموطئ؛ 

وصححهصحح. حس حديث وقال؛ ٣(، ٠ ٤ ر الصلاة وصف ق حاء ما باب الصلاة، أبواب الترمذي؛ )٤( 
.١ ٤ / Y أحاديث.نارالسل نحريج ق الغلل إرواء انظر: ١لأuني، 

اسادهأسد؛ سليم حنن وتال (، ١٣٥٦والدارمي)(، ١٠٦١ماجه)وابن ٣(، ٠ والترمذي)٥ ٣^١(، أبوداود)٠ )٠( 
٧(.Y )٠  ٠٣٢ ٣، ١ ٩ T/ داود أي صحح انظر؛ الأل-ال، وصححه (، ١  ٨٦٧)حبان وابن صحح. 







ضقخشع كيف مس  ٣٠ثٍبي.
ممبسصبذعس

الخمد_J.؛،! سئنت، ه اف رسول حلث صلنت ئال! أنه ه، راغ بن رئاعه فعن .، 
هاف ننول ضل ئل، زقى. يرزى تحي ي عك، مازثا يه، نازة ًي ي! دا مخف 

j »ننالثاتة; قافا ثب ئبأكبأخد، الئلأة؟*، اكلإو »نن ممال: ١^،  fkdl
ننزاي١^؛ممالرئائ الفلأة؟« »نناكلإو الثالة: فاقا م مب؛هاأظ، الثلأة؟«، 

طثامان:كاىت1 _! ف الخط ئنث،: ئال: دك؟«، >لين قال: ١^. زنرل ٢ أن! ه: ^;١؛ 
اثدزuأقد »زالديثسى.ضْ، ايل.: قال ثتزضى. زقا تحي ي عي، لإان:قا فه 

معدبماءرا*!أتم تنكا، وثلائوو بضعه 
مرصةحاله يصاحب أته أو صلاته، عن المصل شغل قد الطاس أن إنسان يتصور قد 

افهرمول أعجبن، كاملة حتوعية حالة هو رأينا0 محا ولكن المصل؛ فكر تثنت، أن يمكن 
علينافسون ملكا ثلافن مهاأكثرمن قل الدي / illزل فارسل اقُجإق أحثها ل . 
هدافع بس رقاعة الواص المحايي( دفع الذي الدهن حضور إن السإءأ إل الدكر هذا حمل 
الخليلأمام وقوفه تحضر-تماما فهويحاشع، من إلا يأق لا جث فه العظيم الحمل هذا إل 

النزولهذا فكان -بما، طق قد قلبه كان أن بعد ؛الْ لسانه طق ئم ومن سبحانه؛ 
uخاشعين!إلا يكون لا وهدا الهس،، الملائض 

ه؛اوه

وتال•(، ٤٠٤والترمذي)(، ٧٧٣الدعاء)من الصلاة به يتفتح ما باب الصلاة، امتفتاح تفرح أبواب بوداويت أا 
٠٣٦ ٣; داود ٍمحأبي انظر: ^، ٧٠٥١تم وحوام)آ؛ذْ(، (، ١ • واثاش)م• حنن. حدث 

(٧٤٧.)



.سحنثقمح

عثنفز ولا واصني( 
ؤات5زفيزلأةيء

لائدى ويئر واهدي؛( 
واص<ءسممحء
تتا-وتازوكض

دلكناثك 
وكنئا:ا

مطواعانك 
Jكي١،

ي؛١^١^٢؛ 
نبثمز،ئمح

ناشز
دغنقوأجب 
حجتيوقت 
يلنا وسدد 

ثنىدائي 

اربرب!

 iالترمذيحاعع عل الغتدي نرت اليرطي• انظرت و١ني١صع. ا-كوع، والإحتاتت ئطيعا، حانثا أي! بنا؛ حم
٩٥٩٨.

.٣٧٨؟/ الأحرذى محفة ؛. isvBiالأواه ت ومل طاعتي، ل المفر نا'مثي مءن النائم 
٩٠ ٥ ٩ أ/ الترمذي جامع عل الغتذي ترن ت الموطئ انظر؛ أي؛ثمي• حرم؛ واغل رم 











٢^١ض '٠^^٤ ممحقَ  ٣٥٦١٥،؛-
^سمحسظمحصبسء^سسءمسمسسصسمءعسسء^بسجءءءم

القوأن:قراءة اثناء لدطء ا؛ 
صلاةق وذلك غلق؛ اف كتاب من الايات بعض المانحة بعد صلاته ل لم اليقرأ 

بعدالقرآن يقرأ كإ الرباعية، والصلوات الغرب صلاة من ريتن أول، أول الصح، 
أوالأنساء ألة عل دعاء صورة ل الأيات تكون U وممزا الرافل، صلوات كل ل الفاتحة 

منهراجنا بقلبه اف إل يتوجه أن الأيات ه هال أمثال قراءة أثناء للمسلم وينبغي المالحين، 
صلواتق ماع ولا كدللث،، للخسمخ أدعى انه كإ للقبول، ثلث،— —بلا أدعى وهدا الإحابة، 
وحنؤعبإ-محادص اش ويدعو الأيات هذه عند —أوممرا— قليلا اتصل يتومم، أن النوافل 

ؤرثثالأتواخدثاإلالثالت محبيل فمنهاعل ممرة؛ الأيات وهد0 الإجابة؛ تحقيق منه ءلال1ا 
ألت١ ^١ زلا أ>امحاهءلاكينمحملثانثا ذلا أخطمحا أز تجا 
]١^:الكافرين القوم همل داثئز.ثا مزلأيا أنت، وارحمنا يا واعفز عنا واعف به لنا طاقه 
الوهاب،هأنت، ، زحمه|j،i؛، LjJيامن ذب دلوثناثنيإيةديثنا لاثزغ ومنهات [، ٢٨٦

 ،iJ[ :ء،مان ،]العنبرألت، إنك نثنا لثا وآعمز كمئوا ئدين فتنه عبملنا لأ ؤنثن١ ومنهات ٨
دابذييعل عل أنعمش اكي  jvl_؛أفاكز أذ أوزعى ٠^^ ومنها! [، ْ لالس>نة: الخكيميم 

ب،إدلن،ثإوخاسهصف:
^١^اعقرل دكا دعاءه دمل ركا لصح ثمى الصلاة ضم اجنلص ^3^، ومنها: ا، ١ ٥ 

للغاية،ممرة القرآن ق الأدعية هده وأمثلة ٤[، ١ ٤، • لأبرامم: الخثابه يقوم ثوم ^لقوتن 
إلالحنوفل كتابه ق فذكرها غثرها دون حليها ند هق اش أن ؤيكمى مباركة، أدعية وهى 
الأياتهذه وهويتلومثل بالشر-ود لذهته مح يأن للمسلم ينبغى فلا القيامة، يوم 

فيها.الإجابة لتحقيق الاحتياج أشد ق أته خاصة الخالدات، 
ايدئءأكء١^^اسادنا؛ 

كانففد ذللث، ومع سحانه؛ الرب لتعظيم جعل إنإ للدعاء، مرصعا الركؤع ليس 
يالت،؛أتجا •هيأ، عايشه فعذ افه، من المغفرة فيه هلااأا محتمزا دعاء فيه يقول افه. رسول 
 0^" Mمدل، يكثرآذ الس j اعمزم دبمتمندك رثنا ١^^ نبماس، وئجودة: رؤوعه
اممهقال حين، النمر، محورة هو ■هيئ عاتنة كلام ل بالقرآن والمقصود المزآذرا؛. يتأول ^٠. 

(.٤٨٤والجود،)الركوع ز قال، U الصلاة، لم: وم(، ٧٦١الركوع،)j الاط، الصلاة، صئة اليخاري: ( ١أ 



ظق'سسسممسثص
بحمديتح ه أهواجا اف دين لب يدحلول الناس وزأث ه والمئح اش ثمر جاء ُؤإدا تعال• 
®مائاوتا1 ■همحإ، عانقه روته ما ذلك ودلل -٣[، ١ ]النصر.: واتاه ثال اثن وانتذفنه ربك 
يمولإلا [ ١ ]المر.: ؤالمتح4 اف مر- جاء ^إدا عش; ئزت أذ بغد صلاة ه البئر صل 
التسيحمكان الأول الروابة وحددت . ٢١١١١ؤ! اعقر اللهم وحندك ربنا رائجحاثك فيها؛ 

قا.كإ والجود الركؤع ق والأسنغفار والحمد 
الومخ:ض الوقع ضد الدعاء سابنا؛ 

غبردعاء الحقيقة هوق والحمد الركؤع، من رفعه عند الله محم؛• ه الله رمحول كان 
]إبرامم:لآزيات.ثكمه سكنئم ٠^^١ فقال! والزيادة؛ بالعطاء الشاكرين وعد اممه لأن مباشر؛ 

tU افه،إلا إله لا الأكر رآهصل ؛ - ممحممل اممه عي. ننر جابر روى "كا ه اق رمحول قال لل-ا ؛
الكتاب،هدا فصول من، سابق فصل ل الأمر هالا ل ئصلنا وقل-  ١٢٢١١١٠٥الحمت. الدعاء وآئصل 
نعيدايٍإ فعس الركؤع؛ منر الرفع ءنل« تعال فه حميم ق يهليل ه اطه رسول كان وأحيانا 
الحندملءُلف، »تقا ئال: الركوع من زأنة زلإ هإذَا اق ننول كاف نال: ه، ا-قد.ري 

اكت•،نال أحؤ(ما ؤالجد.، الثناء أهل، بند، مؤرثئء ثشت، ما محيلء وا°لأنض، الماواتر 
،.١^٠١٣الحدِمئلأ، ص،ثلأص،لاثوث،،نلأ:شعذا ؤهالك،بو، 

فقط؛حالتن ل اللهم للا-ءاء؛ الصلاة مراطن من اجلوطن هذا بمنص يكن ل( ولكنه. 
اسىتالأوش:اكعأءشمتامتر:

نالروى فقد الوتر؛ بصلاة والليلة اليوم صلاة حتم عل المسلمين ه افه رسول حص 
الصحي،وركثي شهر، ثل، من، محام ثلاثة "صتام بثلاث؛ حليل. ه■' لمريرْ لإو 

وهوالصلاة، هد0 ق خاص بدعاء يدعو أف ه تقه س وكان لأاماار'ا. آذ مل، أؤيز وآذ 
كلتايتهافه. رسول، ع1مني، جضي؛ عل بن، الحثن فعن الوتر؛ بفنون المعروف الل-ءاء 

الركهمعق مايقال ياب، الصلاة، كتاب، لم: ومله، واللففل ٤(،  ٦٨٣المر،)محررة اكفر، كتاب، البخاري: )١( 
رالجود،)،ع؛(.

>أ(صنحرمحهم،أمم.

)مّ_قنحرءبمم،ممم.
لم:وم(، ١  ٨٨وخمّراعاترا،)٠ عنر.ة وأربح عنر.ة ئلامث، البيض أيام صيام بابظ الصوم، كتامب، الخاوي: ا ر٤ 

ركعامتح،وأكمالهانان أنالهاركعتان وأن الضأمه صلاة اّتحبابه محاب، ونمرعا، انرين المصلاة كتامت، 
(٧٢١.)







مء7صلآقك؟ يي تخشع كيف ه^نتةمكسب 
تذكرند الألفاظ فكثرة ذلك وفوق ربه، إل الإنسان افتقار شدة عل تدل نفه لوقت اق 

دقيقأنه عل فعله ونش إله نظر أوذنبا الر، ق فعله ذنبا يذكر كان اه، نند يذنب الإنسان 
ألزم،منها ونويته آكد، منها امتغفاره كان معينة ذنوبا الإنسان ولوتذكر وهكذا، صغير، أو 

ونحنمحاصيتا صفحات لما شح الذي الألفاحل ق المنوع كان لهذا أمحي؛ عمابأا من وخوخه 
ماافه لرسول غفر ند ^٠ الله أن وبدهلي الخاضن- خشؤع ق الوية إل فنسرع صاحيين، 

عنهايعمى التي الأمور يعتثر ف وخشيته ثقانيته لشدة هنا لكنه تأحر؛ وما ذنبه من تقدم 
وندعوئصل كيف ليعلمنا ذلك، يقحل أنه كإ منها، فيتغفر حقه ق ذنوبا اليشر. لكاثة 

ونتوب!ونخثع 

ثملتئالمتات أبا حق؛ءل عاشه عى ه ابوهريرة نقله ما كذللت، الجود أدعية ومن 
ومحاالنجد وضتي ئدميه بطن عل ييي مويعن، ئالتمنثه، الفراش محي ليله افه. رسول 

وآعوذعقومك، مس وبمعاياتك سحطالث،، محي أعوذبرصاك ءاللهم وهويقول; متصوبثان، 
قتتدبر أن ممتع هم وكم عنرمسالث،ااراا. أثتيش ^ آيئ و؛اء^il^،، لاأحمى محنك،، بك 

الْلرقأقمر من تعتر ذاما حد ل الحبيرات فهذه ربه، يناجي عندما ه الله رسول تعبيرات 
ياعل محخهلتا لو إنلث، ت فيقول فريدة، ض؛ءلريقة توحيده يعلن هتا فهو للخشؤع، وأوضحها 

فلنعقويتلث، أستحق كنت، ولو عني، نرضى حتى إلملته ألخا أن إلا مهرب ل فليس رب 
فلبىأنت،، بلت، أعوذ أن إلا ل فلبى ؤللتي ولو العفو، تحث، لأنالث، عفوك؛ إلا منها ينجيتي 

يإاش عل الماء عل الكامل عجزه بوضوح يعلن ثم عليه! أعتمد ند ولا إليه، ألخا نغلير للئ، 
ومننعوتنا؛ التتالية وينوينا تحمى، لا الكثيرة وتعمه دلك، تبع لا القاصرة فعقولنا يستحمه، 

تقديرافه إل فأوكل م>سك،ا• عل ألنبت، كإ ظ!الذ ثناء أحمي لا * دعاءه؛قولهت حتم ثم 
أبدا!نمليحه لا إننا حبثؤ الناسي،، الماء 

ُّيمائك،ومجوده• ركوعي بمولِذ، أذ يكتر كال ه أنه خ؛أ عانشة رواية ينا ومثت 
اءلمنثثاثبسكممحفي«ام

٣(،٤  ٩٣والترمذي)(، ٨٧٩وابرداود)(، ( والجود،)٦٨ذالركوع ماينال باب ١^:، محاب سلم: )١( 
٢(. ٤٣٠٧واحد)(، ٤ ٩ وا،لوطأ)٩ (، ٤٣٨ ئ-بم)١ وابن (، ١٥٨والماز)

ئم؛بم»_U0؟.سق )٢( 



محثض'سسسسحثتص
رتوو ٢٢يتنؤرأكيث ثميث  ٢١١ميمرثهحاش بيت ق ب—، ثال؛ 'محفل، عباس ابن وروى 

مئأطألق القز:ت ى؛}ق نأ ، م!١٢ذم زخهت عنز نز مال، ئثام ثال: ه  ٥١
مالوصوءينأ؛ا، ثى •حثنا وصر؛! ثوصأ نأ ءLثها، سده مأي *؛، ١٠۵٥١١^ \-آؤذؤ.أ ق صب 

يمينه،عى هأدامني ئأحدق ت نال يثاره، عس ئقمن، جسه، إل ئقمت، يجنن، يصل، محام 
إدائاميعرفه وكنا ثنغ، حتى نام ثم ركعه، عنزأ ثلاث ه اف رصِول صلاة زكاملت، 

اجعزل،®اللهم ت نجوده أول، صلاته، ل، مول، نجعل ثمل، الصلاة إل حرج يم بشحه، 
وأناميئوزا، شإل وعن _^l، يميني وض نورا، بمري دو نورا، سمعي دؤ، ثورا، قلتي 
،.٠١٠١٧»ؤاحننى نال: أز نونا«، ل واجعل نورا، وثم نورا، دئوش نورا، وحلفي ثورا، 

نفعأحرى روايات هناك كانت، ؤإن جود، الل كان الدعاع بان جزم النائي رواية وؤ، 
موضع.من أكثر ل يقوله كان ه ولعله الموطن، هذا غر ق الدعاء هذا 

وهنعيه ئزئعتح سدها نلننته مصجعها، من ه الئ مميت أما ختغأ عائثه وض 
نيتهازةنلأئا«رئ.أتت زكاها حرمن منا٠ازؤهاألت، مجي أعط *رب، ناجدوهويقوون 

كانوإن غيرها، من أول وترديدها وحهفلها سجوده، ق ادعيته من خملة فهلم-ه 
بأمورعون يل. أثأّم دام ما مجودهم ل الدعاء ق محتهدوا كي المسالمين أمام مفتوحا المجال 

ياJءوأحد مى *ما يقول! ه افه رسول سمعت، قال! فهر، جابر روى وقد والملاح، الر 
فمدرحم،رخا. أوقطيعة لأنم لم'يدع ما مثله، الئو؛ مى عته أوضأ نأل ما افه اتاه إلا بدعاء 

؛.الو•rCjأم الحارث بنت، ممونة ( ١ ) 
.٤ ٩ آ*/ النهاج اJوويت انظر؛ ورتعت. رقيت يتعز ويموت مت، يمال،؛ وئظزت، رثبت آى بمز؛ ين قيت ، ٢ؤ 

٤.٤ ا■/ ايهاج ١^: انظر: الزتد. j )٢٩ الحييالإى أي: ثئاثها؛ )٣( 
القاصيوانظر؛ ، ٤٩ا■/المنهاج اكوومح،؛ انظر؛ قواما. دلك زكاذتلا بمر، دل( يرى بجي؛(■ الوصوم؛ تلا ، ٤ ل 

.١ ٢ • ، ١ ١ ٩ م سالم فوا.د المعلم إمال ماض؛ 
بابونمرها، افرين المصلاة كتاب الم؛ وم(، ٥٩٥٧باللل،)انتبه إذا الJءاء باب الدعوات، كتاب البخارمخ،؛ )٥( 

(.٢٠وأحمد)٧٦ له، واللمفنل (، ٧٦١٢ونامه،)اللل صلاة j الدعا، 
٧(.• الجود)٨ ل الدئ، اكيق، محاب المائي: )٦( 
المححرحال ورجاله أحمان، أحرجه حجر؛ ابن وتال ثقات. رجاله الأرئاءوؤل؛ نعيت، وقال ٢(،  ٥٧٩٨)أحمل )٧( 

رواءالهبمي؛ ونال ، V٩٨/ الأفكار تتاتح انفر؛ حبان. ابن ممات إلاj ^١ أجدله ظم مد، بن إلاصالح 
.١ ١ • ١; • ، ١  T٢٨/ الزوائد محمع انظر: صاث،. ورجاله أحمد 

ئعبونال (، ١ ٤  ٩٢واحمد)٢ (، ٣٣٨ستجاة)١ لم الدعوة ماجاءأن باب الدعوات، محاب الترمدي؛ )٨( 
(.٥٦٧٨) ٩٩١أ/ ١-^(^ صحح انغلر؛ الألبان، وحته لنيره. حن الأرناءوط؛ 



^١٦صلاتك؟ ض تخشع كيف ،ظتتقسس 
اش,ثاء إن فهومقبول سواهما ما أثا الرحم، وءْيإ بالإيم هنا الإجابة عدم 

^ةب؛يااسمالايجا:

فإنطويلا؛ وقثا المعتاد ق تاحد لا حقيقة ة حلمجدبن البن التي ة الحلأن مع 
يصله انفه رسول رأى انه ههء، حذيفة روى فقد الدعا،؛ عن فيها يغفل لا كان ه الرسول 

مىئحوا الثجدم فنإثى مند وثايز .. ٠ ت فال أن ه لملأته وصفه من فكان . • الثيل يى 
محفممد،عثاص لأبن أحرى رواية ول • ٠١١١٠٠١اعقر.رب ل، اعقر اررب يئول؛ وكاذ نجود؛، 

ؤاهدل،وعافي، وانمني، ل، اعمز ال1جدس: بين مول كاف ر. صل الس أف 
قإحداهما نحتار أن ويمكن!المعتل ه، اممه رسول عن نابتان صغتان فهاتان ٢ وارزءيُل 

صلاته.

:م:١^٠^٠ ^^١ 

تدعوكالإت< من فيه وما التشهد عن الحديث اف،س اء ث—إن قادم فصل ل سياق 
دعاءوهو واحدا، دعاء نحوى الأحثر التشهد أن إل فقعل هنا نشر ولكننا والتدبر، للخشؤع 

يملأن وحرى، ج^، افه لرسول والركة ؛الرفعة دعاء إنه حيث افه؛ بإذن مممبل جليل عظيم 
روايةق جاء كإ -وذلك، التشهد من الثال ، الصفل نقول فنحن الدعاء، هدا مثل اض 

ثماصكمحئي■، يعلآل محثب•، عل صل "اللهم ه~■' افه رمول عن غه عجرة بن كعب، 
اهلم:اركغلمح،دنلآلص،مابجآلإ;نابأ،أنكشتمحن، 

وبماركبصلا أن افه ندعو فنحن . ٢٣رمحيي® تحد إيلثإ إبرامم، آل لعل إبرايم، مل تاركث 
ربتا،علمينا فيصل بالمثل، الحزاء ؤيكون الدعاء، هذا اف فيقبل آله، وعلا محمد عل 

رأبن(، ٦٥٦والنسائي)له، راللفغل (، ٨٧وسجوده،)٤ ركوعه ق الرجل يقول ما باب الصلاة، كتاب أبوداولت )١( 
صحتحانظر؛ الألجال، وصححه صحيح. حديح، الأوناءوط؛ ثاُس؟، وتال (، ٢٣٤٢٣وأمد)(، ٨٩٧ماجه)

•الإسناد صحتح حديث وقاوت (، ٩٦٤)والحاكم (، ٠٨٥ ) السجدتين، بين الوعا* باب الصلاة، كتاب أبوداود! ( ٢) 
الأحكامحلاصة انظرت حسن. بإسناد وآخرون و١لبرمدىا داود، أبو رواه النووي؛ ونال الدمي، ووانمه 

٤٣٦/٣داود انظر:مححأبي آ/واا،وحسهالأببي، ا/هاأ،وحسنهاينَ،امتقاتجالأعار 
(٧٩٦.)

[الملأنفيص.،)"لأ\م(،وساانملسلفياوخاري:كابالأنيا،،باب )٣( 
مسلم؛ول ، ٥٩٩٦ورنم ، ٤٥١٩برتم الخاري، ل نحتمزا هدا كعب حديث حاء وتد ه، الم، عل الصلاة 

(.٤٠٦التشهد،)بعد وج الشي عل الصلاة باب الصلاة، كتاب 





ء|'ٍفصءضطص؟ َمحت 

الثانيةالفائدة وأئا الؤلكة، الفن هذْ س الوقاية وباص الدعاء، قبول فهي الأول الفائدة 
مواجهتها،ق صلابة صيعطينا وهدا حياتنا، ق نقابلها الش الدنيوية الثاكل استصغار فهي 

يكونأن اف رسول نى وفد وزينتها، الدنيا ل زهدا مباشر غر بشكل داخلنا ميزؤع كإ 
معهفتفلل كلإت<، من المصل بدهن يعلق ٌا آخر ليكون التسليم وقبل التشهد يعد الدعاء هدا 
ممر.خر وهدا الصلاة، خارج إل متعديا النفع كبعل وهدا الصلاة، بعد 

رسول،ءال ت خق؛ءإ عائشة، ص حاء ما منها أخرى؛ بصيغ ه نفالسابق الدعاء ورد وقد 
المسحفتنه مى بلن، رأعوذ العبر، عدايسؤ مذ بك، أعوذ إي اراللهم الصلاة! ق يدعو كاف ه اممه 

_LJوالنزماا. المأثم من بالئ، أعود ال1هلمإي ١^١^،، وفك ا،لخا، فتنة مذ بك، وأعود الدجال، 
ؤثء1ةك1ب، خدث زم، ^١ اويل »إن ظ: الننم! من تنضيد اممزنا ذt يائل: نئ 

وهووالمغرم المختلفة، بانواعه الإثم وهو المأنم؛ من الاستعاذة هنا فيها وزاد قاحلم،ااأا،. 
منوط0 الوعد، ، وخلفالكدب، إل المسلم يقود قد الغرم فإن . الرسول يئا وكإ الدين، 

والنفا3ا.الإثم من دعائه ل يستحيي ه الرسول فكأف الفاؤ،؛ علاماينح 
هالصديق ابوبكر رواه ما التسليم وقبل التشهد بحل ~أيصا~ ثقال التي الأدعية ومن 

الثيلمإومح،شمح»لل: و\ذ: ص. ِفي أذئوبه ^ شني ليذ قال انئ 
الثئدرأن-، إثك ولإعهى عئدك، بذ نذفنْ د١عقرل آست،، إلا اJدثوب، يعمر ولا محرا 

أنهيرى ٢ ١ البعض كان وإن التشهد، بعد الدعاع هازا أن ه البخاري ورجح 
صلايءا.ق به ءادعو فهم؛ الصديق كلمة لعموم الجود، ق أو التشهد، يقال؛عل. أن يمكن 

مامذآخر يئوف نم افه.٥١^ لرسول الليل لصلاة ْهء طالبؤ أب بن عن وصف، وق 
زئآح، زثا  ٠Lمزؤثا أخزث  Uj ،i^؛u ي ١^; أ)امحأ ثالظ؛: اائشيد ض بموو 

اث؛؛،.إلا إله لا ، ؛i١٧^؛J؛ أنث، نر به أعلم أئث،  Uj\ينذ1 
ا؛"حب-ك،،إي *يامنادوافه وقال! احدبيدة ه اطه زسول اف ه جبل معادبن ويروي 

بابالصلاة، ومواصع الماجد محاب وملم: (، ٧٩٨اللام،)نل الدئ، ياب، الصلاة، صلة مماب، الخارق: )١( 
(.٥٨٩)صلاة، ق مه يستعاذ ما 

•٨ ٢ ص محربجه صبق ( ٢ ) 
.ص٢٨الحدث عل التعليهات را"؟ع )٣( 



















ارأنجاه.' هزيزه ال برواية ه الجس ندل ذلك وبجمع اده، عبمن الطيب العمل إلا يقبل 
فانوحدك ك الصلاة هدم أن جقك،ا غ نقول فحن افَطبملأقليثا«اا/ إن الناز 

كيلك.لك حالمة كلها فهي أومعاملة، نفقة، أو عبادة، من القليبة أء،الا كل 
المحللأغرِا رالءليث_اتا؛ حالة من أم-ا محع البداية ق ٠رالصلواتا اف رسول ويكر 

الطيبات..اتر عل،ولففلمها المناجاة، فيه حدثت الذي 

؛)ضتينةاو4 اسم1مهليلذأئنا 
منوحي كلها فالشريعة افه.؛ ومول هر له المعلم كان ؤإن هق، الله من لتشهد اص 

مامنها وكان القرآن، وهو ه، نفالفم كلام من هو ما منها فكان سبحانه، الحكيم الاله عند 
الذيهر الحقيقة" ~في غوأ قافه ولدللئ، وهوالئنة؛ ج^، محمد ورسوله عبده إل به افه أوحى 

لنبثناعظيم تكريم  ١Jوهاسبحانه، له اكحثات ئدمنا أن بعد رموله. عل سلم أن أمرنا 
الكريم^•

منمباشر غير إعلائا هؤ افه لرسول واللام قلذ فه للتحيات يمنا تقل. بعد التشهد صار 
ورسوله،باقة الإيإن إلا؛*LJ التا مسيكون لا فالمسلم الإيإن؛ صحيح مسالم بأنه المصل 

التوحيال٠بشهادة الصل ينهلق ءنارما -؛إ بالإيإن مباشر إعلان التشهي. ق قليل بعد وسياق 
علزلما ما أننا فيه نوكد العال،ن رب، إل يقل.م دوري هوتقرير ؛دلك، الت.ث.هل. فكاة صرمحة، 

الإيهان.عهد 

لمعان رفيه الثر-.، ليد العغليم التكريم من نؤع هو ه النه رسول عل واللام 
كلمةولقيه_ا التي اللأمائية الطلال فلنتجيل الخشؤع، لحقيق بعضها يكفي اللهلف،! غاية 

فواطه ارإف اطه رسول نال ففد ه؛ نفه هوافه اللام فان بدء ذي فيادئ الآم«، ااال
والتكريموالرعاية، الحفظ هوبه الرسول عل اطه سلام أف يعني فهذا ئم«ا^. 

لهوالدعا، المصالن، من اطه رسول عل هوالتسليم المحنى يكون أن يمكن وكل.لك، والتبجيل، 

واحد٢(،  ٩٨٩والرصذي)(، ١٠١٠وتربيتها،)الطيب، الكب، من الميتة نول، باب، الزكاة، كتامب، ت لم م)١( 
(.٢٧١٧)•"ا"اد(،والوار.ي)

)آ(سقءنرمح«.



.كدفصعضطمح٢ ثٍئح1ِامآس 
صءمسءصدصبذبمسسءس،ئبمصظتس 

وقد»الءلمنقريم«را؛. الصراط: الماس عبور أناء الرسل دعاء فإف الاحرة، j بالملامة 
منأوفوفه ذلك كل يكون وقد دين، من لما تركه وما شرعه عل هوالملام اكصود يكون 
الحللة•المعاق 

محاءعلمك المخاطب: بصيغة ه اض رسول عل الملام إلقاء مسألة العال،اء ن\فش وقد 
لالأول أن بعضهم ورأى أظهرنا، ض يعد لر ه الرسول أن مع هكذا جعلت ولماذا البي". 
علمك؛رالملأم قول: من بدلأ المبيء. عل راللأم نقول: أن الرسول وفاة بعد المنهي 

عثمنيفال: نقد عودفهت، مبن اف عبد الحائل الصحابي! العلمإء هؤلاء ومن الني". ابما 
لله،ءاشءئاُت، المزآن: مى الثورة يعلمني كنا التنهد، كمه بئ وكفي ه، افه رسول 

اثبمهماد نعل عثثا ١^٢ ث;نكاته، ^ ٥١ذر'ء؛ ١^٠ أبجا عنك الملام ؤالقاث٠، زالثيات 
ملثاظهزائيا، وهوبى ورم_ولهاا. همدة محمدا أل وأنهي اف■، إلا ؛، Jjلأ أذ أنهد الصالخى، 

صيغةعل تنص كلها المشهد فرواياُت، ذللا، ومع • ^٠٢٠الين عل الملام ملنا: مبص 
هوه عود مبن انفه عبد قاله ما وكان علميها، الأربعة الفقهاء اتفق لهدا كاملة؛ الخاطب، 

سيمويثحأنه يعلم كان ه اممه رسول أن والواقع الصحابة، حل علميه يقزه ولر منه، اجتهاد 
فقدذللن، ومع •٣[، لايمر: بوله وإم مثئ وغذ له: جثت اممه قال وقد الأيام، محن يوما 

الحقيقةق أننا وهو دقيق آخر معنى إل بالإصافة بالأتباع، أول فهي الصيغة؛ هده علمنا 
منلمت كخْلا؛نا له حطابنا فليس الملام، علميه نلقي عندما فعلا هب افه رسول نخاطب 

وقدالملام! علمينا -ه- ه ينفهو نبرئ الحقيقة عل روحه علميه يرد قل اممه لأن الموتى؛ 
هملL افه رد ولا همل ألحدبمئم مذ راما مال: أنه هؤ افه رسول فهدعن هزيزة ابو روى 

ادلأم«؛م.عنه أزد حض روحي 

بابالإبإن، محاب لم: ومءهّ، هريرة أي همن (، ٦٢• جهم،)٤ جر انمراط باب الرتاق، كاب الخاري: )١( 
(.١٨٢)الرزية، ؤلريق معرفة 

عتبنونال له، واللقط (، ٣٩٣٥واحمد)ه(، ٩ ١ ٠ ر باليدين، الأحد باب الاستئذان، كتاب البخاري: )٢( 
صحيح•إستاده أسد: مليم حان وقال (،  ٥٣ ٤٧وأبويعل)اكخن■ شرط عل صحح إسناده •' الأرناءوط 

حسن.إسناده الأرتاءوط: سعيب وتال (ا ١ ٠  ٨٢٧وأحمد)(، ٢٠٤١القبور)زيارة باب الناسك، كتاب داود: أبو )٣( 
وأحرجهحجرت ابن وتال ا ٤ ٤ ١ ، ٤ ٤ ٠ / ١ الأحكام خلاصة انظر: صحح. بإستاد داود أبو رواه النووي: وقال 

داودأبا صحح انغلرت الألبانر، وحسنه ، i٢٣/الأفكار نتاج انظر: المحح. رجال ورحاله أبوداود... 
٢٨١/٦.





سج7ض تقشع كيف محهقَ خءة؛\ا"بّآ 
"ءممح؛محَ<تبمءم مصمص 

الدعا■،ق كان ه بنتففلوبدأ ه، نفحب عل محول الإنسان أن ذللث، ومرد الآحرين' ذكر 
رالخضؤع؛التواضع فيه أن كإ بحق، الخبر لها وينمى مدق، ه نفسيرحم لأنه أحثع؛ 

يفترضفكأنه ه نفدون ولويكرالناص فقبرإليه، اللام، إل محتاج أنه اظلمل بمئين حنث 
أنهمنته ص كان لذا الدعاء؛ ص إليه الناس محتاج ما إل بمٌاج دلا منهم وأقفل أعل أنه 

ُأله، كنت، بن أيأ روى وند غبره، يدعوإل أن قبل ه لتفيبدأ؛الدعاء كان ما كبرا 
دأبنسه«لا/يدعاة أخدا ذثز إذا ■ك١ن ه اان4 زنوو 

مع١^؛ موس قمة ق ه افه رمول عن —أما— ه كنب بن أبا رواه ما ذلك ومثال 
موتى،وهمل علبما افه *رخمه اثكان: هدا عند ه اف رنول .'ئمال، قال:. فقد ءك؛ الخضر 

محتهاأء،ؤئالإننأقك،ضتي
دال،تالتجت،•. ولوصؤلرأى [، ٧٦]الكهف:عذراه مىلدل بلعث، ئد ماحسي ئلأ بندها 

.٢٣١.«^١. أخي وعل عيا اف زحئ شه: دأ ا*لأيا؛ من ^١ يكن نكال^١ 
لاعشز ؤو>غ نائلا: المحهء نوح دعا فقد ^١؛ السالوك هدا مثل القرأن ق رأينا وقد 
الصلاةعليه إبرامم ودعا [، ٢٨]نرح: والؤمنات،ه ؤللموج مؤمنا سل يحل ولن ^١^۶^ 
مجوسيودعا [، ٤ ١ ]ابراهم: الخثاُت،ه موم يزم ؤللئوطر ؤلزالدي ل اعفز اؤربنا واللام: 

[،١٠١]\س: ا^احمئه أزلخم زأنتح ، Iji^j jزأذحلنا زلأحي ل اعفز ن>ن، ص ص: 
الشهد.ق نفعله مجا وهو الدعاء، ق الأمثل الأسلوب، هو فهدا 

لمسبالدعاع نآكتفى حتى ولا نا، لأنفالخير يحس، نكتفى لا العغليم الدعاء هل.ا ول 
نوجرأننا ك،ا الؤمن؛ز،، لكل الخثر حب نتعلم وحدا الصالحض؛ افه عباد نا.ءولكل بل نحث،، 

افه.رمول، تمنن، ئال،: ه، الصامت، بن عتأذة روى وقد عفلتأ، أحزا العاطفة طْ عل 
ونسحننه•؛؛؛. ومؤمنة بئزنومن نه رفه "21، ضؤمجنىوالإذاف، »ثن موو: 

صحح.غريب، حن حديثه ودار،ت (، ٣١٠٨٥) ه بدأبقالداعي أن جاء ما باب الدعوات، كتاب، الترمدي; )١( 
(-٣٣٨٠) ٢٩٠الرمن«ى'ل/ صتن صحح انظر* الأياف، وصححه (، ١١٣١٠)اثي والت

الهاجال—ورمح،• اننلرت والآرل٠نواكيور. نلاته. وينرت محاكه، فترار ان—خياء أؤ، ذنان٠ت يىصاحه )٢(أحدئه 
\io/\o

(.٢٣٨ر* الخضرالهي، نضائل من باب القفائل، كاب لم: م)٣( 
١،٢ ٠ ١; ٠ الزوائد امملر;صع جد. وإّاد. اليران،، روا. ايثم: وقال، (، ٢١٥٥مدالثابن،)اممراق: )٤( 

انئلر:صححالخاحأ/أا.ا.^، ٧٧١وحيه 









.؟٦'س<دسعضطك؟ مِهَ  ٣٨فهلا•
قولكعند فيها تدثرت ولو الوحدين، لكل يرى بشارة وص كتانه؛ من تاء موته عند ذكره 

للسإءأخسرعلك درجه سرغ أما سئ^ فلا الهد ق للسهادت؛ن 
وسهلق يقال ما وهو الأوسهل، بالتنهات يعرف ما يكون أنوال من سمقا ها كد ؛ان 

وهوالأ-ير، الشهد بأق ثم والعشاء، والغرب والعصر الظهر ل ركعتن أول بعد الصلاة 
أشرسول عل الصلاة إليه مض-اءا نفسه الأوسهل التشهد وهو صلاة، أي به نحتم الذي 

.الايراهيمية® ٠ربالصلأة الفقه كتب ق المعروفة وهي إياها، علمتا التي بالصيغة 

إئكإبرامحم، آل يعل إنرابمم، عل صك ء محمي، آل يعل محمد عل صل اللهم 
إبراهيمآل يعل إبرامم، عل ثاركث محا محمد، آل يعل محمد عل تارك اللهم نجد، تحد 
<:^١١محي إنك 

سطت}ماتهاأمأياغة 

اض.،رسول مع تعاملهم ل الكامل الصواب نحرى عل ■حريص؛ن ه الصحابة كال 
ائريقةعن فيها بالونه كانوا اكي الدرجة إل وذلك واكوم، الأدب غاية ق وكانوا 

قنواياهم بأن يتعئالون ولا الخاصة، للاحتهادات ذللث، يتركون ولا لتونثره ب الأن
هاف رسول عل لكاء الأفضل الوسيلة عن ال؛ة- حوار -إل يبحثون إنا صائنة، توقره 

معهالتعامل من وحيرهم والإجلال، التوقر •يذا أمرهم ند جق اف أن خاصة أواحزامه، 
يشيكم'كدعاء سكم الئ>،ول دعاء ^لأءنعالوا فقال! العض، يعضهم ح يتعاملون كا 

فقال!عليه واللام بالصلاة الكريم القرآن ق أمرهم ند سبحانه إنه نم [، ٦٣]التررت ثنصاه 
]\س:تنمحاه ثنئئوا عك ضلوا محوا الذين :١١^١ اي عل يملون فهَ اي 

لالموجودة الطريقة وهي ج^، افه رسول عل اللام ٍلريقة أدركوا قد والصحابة [، ٠٦
كيفلايدرون ولكنهم وثزثائه*، افه ورحك أبماانيب علتك *الثلأم التشهدالأول! نمق 
التشهدامن الثال الصم، عرفنافيه الدي الوقف، هذافنتج الصلاة، تآكرن 

ةك4م،عنئنا0، ممد عايلئ، الث_لأم أئا افه، زئول تا مو! ه، عجزة بمن كم، عن 
ى،ثغلمى،ياث،علآل

إبراهيم،آل عل ثاركمث، مجا محمد، آل وعل محمد، عل تارك اللهم نجد، حمد إثك إبراهيم، 
٣■ص"اا" ءه عجرة ين كب عن ءزمه سق )١( 



سإ؛ظءنمسسسذفثص
اكخمدمحد«.

ء1دك؟مّل قين اش1سم هذا اف رسول يا هلثا؛ مالت ه، ا"ثدري تعيد اف وعى 
همليبارك إبرامم، آل عل صشث محا درنؤلك، همدك محمد عل صل امحم ُملوا• يال■ 

محامحمد، آل يعل محمد، عل ٠ رواية؛ ول • ٢ 1براءتم'أ١ عل مجاتاركث، محمد، آل يعل محمد، 
يألمحني، همل يبارك إبرامم، همل صثت، رمحأ رواية؛ ول 1برامم*لآا• آل عل باركث 

•مائةبن تند محلى ق وثخن ه اف رمول اتائا قال; ه، منعودالأنصاري م وعى 
يصلاف، رسول يا ، iLllثمل،اذ ثعال اف أتزثا قهرت نعد بن شر له ممال ههّ، 

ر١ئولواتافه.I رثول ثال م ئر'يناله، انه ممبا حر ه، افه رسول مثأتمت، ءالأ عليك؟ 
آلوهمل محني همل يبارك إبرامم آل همل صفت، مجا محمد، آل وعل محمد عل صل اللهم 
ءلمثم*أ؛ا.قد مكإ والئلأم بيد• شد إثلثؤ النائي، 1براهيملا آل عل باركث، مجا محمي 

ننولقال ي،؟ نمل محق اممه ننول :i قالوا: أنم ه، الئاءدي خد ر وعى 
يباركابرامحم، آل همل صفت، مجا يدرينه، وأرداجه محمد عل صل اللهم ٠^^١؛ ه؛ اف 

محت«لْ/شد iيراممونك أل عق مجاتاركق دأرداجه محمد عل 
كانتؤإن التشهد، ل للذكر تصالح وكلها ج^، افه رسول عل للصلاة محتلمة صغ فهدم 

الممهاء؛؛"؛.من ممر وعليها وكإلأ، شيوعا أكثرهم هي الأول الصورة 

ّورةالأحناب،)«آآْأ(.الضر، محاب )ا(اوغ1رى: 
(.٤٥٢٠الأحزاب،)سورة الضر، كاب الخاوي: )٢( 
(,١٣٦٤وأبويعل)(، ١١٤٥١واخمد)(، ٤٥٢٠الأحزاب،)صورة النضر، محاب الخاري: )٣( 

اش.ساسم،)ه•؛(.عل الصلاة باب الصلاة، محاب لم: )؛(م
)ه(الخارى:كاب

اكهور:أن ق خلاف المالي الصلأةضضهفيصالأمحتيط،وس والمايإلأن الحس ذم، )٦( 
آلوعل فئي■ غل مل اللهم هي: الحفية محي اليي. عل الصلاة صخ وأنفل فضلة؟ أو -تة م، عل 

مكءلمموضممم،محاتانمحث،غل
يحذفلكن المالي محل الصلاة صغ انقل -ايصا- ومي بيل■• همد ال*ال؛ذ؛إئك ل إبرايبم آل يقل! إبرابم، 

وندأنانملأةءلاني.بموصالأشرركن... والحابلأ الشانب الأول.وذعب محي( ب )إنلت، 
المخأفضل وص والمالكية" الحتمية الإها الش الصورة مس ~أى عجرة بن، كب حديث يصيغة الحنايلمة أخذ 

آلبجرزإبدال لا وصرحوابأنه محل(• عل صل )اللهم بتول: ه الم( عل الصلاة ركن، يتحمت، رم، عندمم، 
=البي عل الصلاة اقل الشافعية; وقال دن،. عل اتاى، وآله زوجته، أر أقاربه الرجل أعل، لأن باعل؛ 





سظمحسسممحكص
الشف؟محك: دإنزذثق4نمحثص. »ئثت، ئال: ١^؛؛؟ ينغ: و\و: ررىدئث«. 

زذتقيقإن شئت، »تا ئال: قاككن؟ ملت: قاو زذث،3يمحئك. قإن شئت،،  u» :،Jقا
فلوذوالئ،«ءا<. لك رفقئ ص )راذامحمى ُاو،: محا؟ ئلاق أيي'٧٠، يلت،: وك«. محت 
فتدثر!هذا إل حاجة ي كث 

بوم;دتةروى فقد شل! ثقيل أجئ ئ ه اض رسول، عل الصلاة فإن وذ،ثذا: 
فكونعله، صل قانت، ؛. ١٢١١٠١^٠٤علتؤ اف صل واحده عؤ صل مذ  ٠١قال؛ اض. ل، رنو 

افوصلاة عثز.ا! عليالتج بمل الكريم واف واحدة صل وأنن، عللئذا اف يصل أن الحناء 
وتكريم.تنريمه هن فيها ما فول، رخمة، عليتا هك 

أمرناهك قاف نبوية؛ ورغبه ربانيا أمرا ينفذ ه اش رمحول عل صلاتنا ق نحن ويابنا؛ 
الرصول،ورغبة [، ٠٦]الأحزاب: علتوه صلوا الذيذآمنوا ^؛،١^١ فهال،: اف رسول، عل بالصلاة 

عنالعاص بن عمرو بمذ اف عند رواه ما منها ا؛ موقفمن أكثر j( واضحة ذللث، j( و. 
هملصل مذ قإثئ عل، صلوا نم يقول، ما ملل قمولوا المودذ، نمعتم ُإدا نال،: اش. رسول، 
بمدي لأتنمي الحنة، j نتزق قاِبجا الزسانئ، اشَفي ^^١ م ^١، ثلاشءاك5بما ئلأة 

هوفها الثماعةاال''آا. له حلث، الوسيله بر سال، ئمذ هو، أنا أكوذ زأرجوآذ ض، ثذ'بماد 
لحثوعنا زاد النبوية، الرغبة وئ.ه الريال، الأمر ءأنا نا أحفلو عليه، الصلاة يطلب، 

محالة.لا الصلاة 

ومكانتهواللام، الصلاة عليه إبراهيم الكريم الجك، مسثرة يكر وحاساوأخيرات 
وآلهه اش رسول، عل والركة الصلاة محعل أن جق اش منر صلاتنا ل نطلب، حتينح السامقة؛ 

لكلاوثر.يمه ا هاو وني وآله، واللام الصلاة عاليه إبراهيم عل سبحانه جعلها التي مثني 
والرمحلين.الأنبياء من، إحوامم وعل علتها وسلامه اش صلوالت، التئن 

(،٣٠٧٨والحاكم)صحح. حن حديث وقال: (، ٢٤ ٠٧والوؤع)والرناتق القيامة صفة كتاب الرمن.ىت )١( 
وحسنهالأفكارأ/ه؛،آا، نمانج انظر: حجر، ابن وحسنه الذهّي، ووافقه الإصناد. صحيح حديث، وتال،ت 

٢(.٤  ٥٧) ٥٩• Y/ اكر.اوى سن صحح انظر؛ ١لأuق، 
رآ(ّقنحرمحهص؛آآ.

؛.rvرمآ(سقمحرحه 













ع1ثة،عسسسحثثص
ُاومام■.

حدثمحهو الخإعة صلاة ل معنا للمصالن هوملام والشإل اليم؛ن عن سلامنا أن دليل آما 
الئلأماف، ززية قلم الئلأم ئك: ه اف نإ طنا إذا كنا ثاَل; ه، ء' نن خابر 

■قياشيج J٠١١و٠غون»فلأم : اف 3نزو ممال اك:،، إل ث؛ وأثار اث• ورحمة ثم 
قلمذ أمحه غل بلم يم دخذْ عل بمْ بمغ أذ ١^^ يكفي محل  ٠٢١^^،
علرد أنه آخرون وبرى المجاور، الممل عل سلام هذا أن العض ويرى دشءاله''أ؛،• يبتثب، 
االخمدةأْ،.الفقه كب ق إله الرحؤع يمكن مميل المسالة ول الصلاة، إمام ملام 

أذاف رمحول ااأمد١ محال! ههر جنيين، بن ة ممن ص روى ما اكاؤيلأت هذْ ويدعم 
تنض®؛؛"/عق تنئنا  i»JiUوآذسحاباوآذالثلأؤ أنئتثا ثردعق 

r،U/Yنٍلالأوطار الثولكم: لإنا3ة. الإمحاث )ا(من0: 
١.٣ ٦ / ١ الوسط العجم آحرْ. ثيء كل ومن الختوان ذيل وهو ذنب،، جع أدناب، )٢( 
بفواتيالعالم إكمال ءِاصت الماضي إذانخس. لايسم ما كل الدواب من معا وضمها الم بسكون الثمن )٣( 

حاثب^ممكبمنايازأنبما.اد: محاضلأممث:لئين، وئلال_وطي:  strfyلم م
وئرالشن، بتح ئئوس جع الشوكاي: وقال ، ١٥٢الهاج؛/والووىت ، ٦٢■ا/ار التسن ءل ثوطي ال

.T٣٤٧/ الأوءلار نل ا-قلفي. صب النجال،ت ومن دي، عل ينتح الذي القود، الددابط بن 
وإتماماللام ورفعهاعند باليد الإثارة عن والنهي الصلاة ل كون الأمربالباب الصلاة، كتاب ت لم م)٤( 

(،١٢٤١والنمائي)(، ٩٩٨وأبوداود)له، والشظ (،  ٤٢■بالاجت،اع،)١ والأم فها رالزامن الأول اكفون، 
وأخمد)آ(ع،أ(.

إنقالرات الخثفية . ٠ يساره. عل من الثان وبلامه ميته عل من الأول بلامه الصل يرتم، أن يس ابزيري• ناله ا ر٥ 
ؤإنوالصالن إمامه ينوي مقتدتا كان ؤإن واللأتكة، وابن الإنس من الملثن الخطاب بضمثو يتوي إماما كان 
إنسومجرمجني ملائكة مجن ^؛-< لم يم من عل اللام يتوي تالوات الشانمة الحفظة. اللائكة ينوي متفردا كان 

أنله ين قالوات الختابله نمايتها. إلر اللام جهة ابمداء من ُءأ'وم إمام من علته ملم من عل الرد ربومحا لجن 
الحروجبه نوى إن ولكن الصلاة، ل معه ومن اللأتكان به ينوى أن له ولاين الصلاة من الخروج باللام ينوى 

الأولبالتفان الصل ضد أن ب يل. قالوا: الاإك؛؛ن يأس. فلا فيها معه ون الحفللة عل الملام الصلاة،ع من 
علواللام الصلاة من الخروج نمد إماما كان ؤإن إمام، غثر كان إن افللامكة عل واللام الصلاة مجن الخروج 

محيري:اسهضساسالأرمةولسخمالإماموصضها والقتدين، اللأتكة 
-١٣١٤\إ ،و١،لوسوئاّةالكوسة ٠٨٦ r/ وأيكه الإمجلأم الفقه الزحتل: وانظر: ٢، ٤ ١ ٢، ٤ ٠ ا/ 

^سيالالكي:محاسنا/جم،وانظر: ، ٣١٦
٠.٤ ٠ ١/ الغني وابنقيامة: ، ٤^١٤م الهدب الجمؤعشرح رالووي• 

١٠الإمام)عل الرد باب التشهد، أبواب تفريع داود* أبو )٦(  الإسناد.صحح -حديث وتال:(، ٩٩٥والحاكم)(، ٠١
حديثالووي: وتال (، ٣١١٤الكيرى،)المنن واليهقي: له، والالفغل (، ١ ^١ ١ حزيمة)١ وابن الذمي، ووافقه 
٤٠ ^١٤ ١/ الأحكام حلاصة التروي: انظر: والمهقي. والدارقلتي، أبوداود، رواه صحح، أو حس 





مح؛محأصسِس>ذنئثص
تفهمين0 ابو روى فقد وأغناهم! السالمين فقراء البر عمل ق خميلة تنافسية نمة طريق 

والنعيمالعل بالدرجات ١^^١١٠ أغل يهب ئمالوا؛ م اف رسول أئوا الهاجرين فمراء اف 
ولاويتمييوف ئموم، كنا ويصوموف مل، كنا يصلوف ئالوات داك؟® ارونا ت ممال 

منبه ثسائووؤ^؛ ارأيلأأءلم\دلم ه.' اض رسول، _LJ ولانمق. ويعتق_ول ثثتتدى، 
هثزناصتثلم؟اصع إلامن دلايئوذأحدأقفزمنتقم بميمكم، س وسبموذبه بئم، 

•مره* دئلامحئ يلائا ذ؛ن"كزصلاة وئنأثئ.ونى دد،كمثو0 ٠رسبحول مالت • ٠٥١رسول، يا بل دالوا• 
اهلإحواما نمع صالوا! ه اف رمول إل الهاجرين ممزاء ئزجع ؛! ر صالح ابو نال 

فانفلر^^^ئ،ضلافمحس:ثابم. ٌبةائناسثواثئ.ممالننول 
ينفلروهو الذاكر حشؤع ونحثل الآحرة، أمور ق فيه التنافس كان الذي الخميل الزمن هدا إل 
به!لحق ومن سيفه من به نجاوز قد أنه فيجد المختصر، الدكر هدا أجر إل 

هاف رسول ض ه عجره بن كف فش السابق؛ من نرسأ عددا ذكرت رواية وهناك 

ئكبير0ءأ؛ا.وئلأثوJ وأرح ءنم؛دْ، وثلائوذ وثلأث 
ألخ؛فغل عمر بن اض عبد روي ففد عددآحر؛ فيها ورد صحيحة عجيبة نمة وهذه 

فال:أمناأننمحثلأىزيلانأىفينا:>ىاتيب،قيلل4ُقيثتي؛أننكيببجا.؟ 
حمت—١تب«?وا ،! Jiiمائة. قالك ودلأنيرا، وممأ1أزبما ودلأنيرأا، ثلأئ-ا وحمد وولأنارأ، 
قتلكؤءنر-ين، حمنا وهللوا دءنر-ين، حمنا د'كووا وءنر-ين، حمنا واحملوا دع-ريى، 

الآنماري«اْ،.قال »اسلوا^١ :  ٠٥١زنوزممال .، ذلك، ذم ئؤاأطبخ مائه. 

.0٩٢إ ص ص: ١^ زمالاوامح؛ت. زاحذناو؛ الوترر: )١( 
بالديتة.يعيثرن كانوا الذين التا؛عين ْن ومر السإن، ذكوان هر ( ٢) 

بابالصلاة، ومواصع الساجد كتاب ت وملم (، ٥  ٠٩٧ ) الصلاة، بمد الدعاء باب الدعوات، كتاب البخاري• أّآا 
ء(,رث؟ ^،0، ويان بعدالصلاة الذكر استحباب 

والرمذى(، ٥٩)٦ صفته، وبيان الصلاة يعد الذكر استحباب باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب ملمت ( ٤ ) 
وسش)آيآآا(.(، ٣٤١٢)

فهدثابت ين زيد همن ٣،،  ٤١٣)المنام عند والتحميد والتمجتر السح باب من باب الدعوات، كتاب الرمن*ىت ( ٥) 
حجر،ابن وحسنه جتممدط هممر بن الته عبد عن له واللمففل (، ١  ٢٧٤)والناني صحح. حس حديث وتال؛ 

بالأرناءوط:بمصحح.واإدارم)أهآا(،
ا/؛م؛،)اهما(.النار، صحح انفلر؛ الألبال، وصححه صحح. إسناده أسد؛ سلمتم حنن وتال 





عثظ:صسسسحئتص
وإثاإلسثق، إل ^مميثئة،زةلظة رسول 

غالرسولث1وكءأآ/ قثد عزيدك إل قرنت ثاثن رمن اقثدى، ئثد نق، )ق قرته كائن قنن 
تكالمة وصفها ما وهي إياف، نشاط لخظات تأتيه فهو عام، بشكل العابد حال يصف هنا 
وصفهاما وهي نسبثا؛ ليإل صعق لحظات كيلك وتاتيه والرغبة، النشاط أي؛ ُلثرةء؛ 
النجاةمقياس أن اف رسول وصح ثم والانكسار، والضعف الفتور أي" ءلقرُْ؛ بكلمة■ 

ايإنثا؛مرض، وأنت اللمنة تطبيق ق نشيطا كون أن الطبيعي من لأنه لحفنات ق ليس 
نذيرفهذا بالثثت يذهب الفتور كان فإذا الفتور، لحظات ل كون الحقيقي اطلقياس ولكن 
الشنةعن يبحث دتورْ~ حال ق ~حتى الملم كان إن وأما بذلك، الملم ي|لك وقد شوم، 
أداءهاستنهلمر ميئزة سنة هناك كون أن هنا ؛ ٧١وينقذ حثر، وبشارة هدى، علامة فهذه 

منشغلا،أو فارعا كان أو سمغ، أو صحيحا كان أو أومسنا، ثابا كان سواء أحواله؛ ل كل 
فيهامحي أن أحواله كل ق للمسلم يمكن حيث النبوية، التننة روعة مذلاهر إحدى هي وهذ0 

حياته.ظرف يناسب ما 

رابنا:اصل:
افهرسول عن كله هذا ورد وقد الطويل، ومنها الحتصر، منها متعددة؛ صخ له وهذا 

صحيحة.روايات ل و. 

ناممه عيد رواية ق ورد ما وهدا الأهُ• إلا إله ُلأ بقول■ الاكتفاء هي الصخ هدْ وأقصر 
وكانج^، اض رسول أنرها رويا الأنصاري رأى وفيها قليل، مند بنا مرت المح، ممحقثل" عتر 
خمناl؛u،« إلا إله »الأ نقول: أي ؤعشرين«. خمنا »وهلإوا مها: جاءت الش الأذكار صمن من 

والتحميدالشيح أذكار أن احزنا إذا إلا العدد هدا نندد لا ولكتا منة، وعثرين 
لنا.رصفت كإ النبوية الئنة ؤلبما قد نكون وبذلك منة، وعشرين خمنا والتكبثر 

ذرهأب ب؛ن دار حوار من عرفناها وند صحيحة، دهي أطول؛ أحرى صيغة وهناك 
رسولبا ئال: ه در أنا أف فننه ْهغ، هريرة أبو إلينا الخوار هدا نقل وقد ج^، اف ورمول 

.٢٨٤،/ أحد مندالإب حاشة الندى: انظر: ْثْ. والفترة له، الخرصءلاكى،واكاط )\(ال؛ئة: 
)حان وأبن او؛سخين. شرط عل صحح امناده الأر؛اءوطت ثمب وتال له، واللفظ (، ٦٤)٧٧ احمد ( ٢ر 

(.٢٨٥0اسةاسحةلأJانىواظر: 



صلآُك؟ض كبمأيخشع ِمحث  ١٠٩
مءحمحعءفعءعص؛صمءح^-ةصمعصام_عءمضطبمكِ

مقوووكم صوم، كإ ونموموف صل، ي يتلوف الدور؟/^■>^_J، أصحاب دمت، انفه، 
ود!^'—، عق ^Ui، ءأفلأ اض رئوو ئثاو • يه ثثتتدى ما لنا ول؛س بنا، بمنيموف أمواو 
ننولبا بق ; JlJعنلك؟« بمثز أحد من إلا ثلحماك ولا نمك، من أدركث نس عمك 

وئلأفلأ، Ij^Ajومحني وولأئارأ، ثلاثا ونمح وJلأفرا،  Lj^Ajتؤ؟' يبز'كز ر'ث،كمث قالت • اف' 
ددير((لا؛.ثل عل وص مبم،ق،قاثلك،ذقائ، 

والتحميدوالتسبيح التكبثر ختام بعد واحدة مرة الصياغة برذْ التهليل ردد الرواية هذْ هم، 
١^^أذكار دون مرات ثلاث الصيغة -بمده التهلّل نندد أن ودم،كن منة، وثلاثئن ثلائا 

ه,'المقرة إل ه معاوية كثتؤ فمد فهن شعبة بن المغثرة لرواية وذللئ، والتحميد؛ والتسبيح 
عنانيقول نمعته إنر المغيرة! ةكبإلته مال) ه. اممه رمول من نمعته إوبحديث، اكثّتؤ أن 

ثيء"كل عل وص الخمد، وله الالائا له له، ثريالئ، لا وحده افه إلا إله لا  ٠٠الصلاة! مذ اصزافه 
المال،ؤإصاعة ثمحنةالئ-ؤالص، ررثكان:شءذة؛لزداَلآأ، ^ك،دال:دديث«.ئلأث 

رسولأن كيلك ه المغرم عن وورد / الثاُتجاال ووأد الأمهامحت،، وءقو3، وقايتؤ؛؛،، ومع 
كافافه رسول أف —فهن— فعنه يثا، نأتلول بصيغة ولكن واحدة؛ منة يقولها كان اممه 

وهوالحمد، وله الملك، له له، ثرياك لا وحده افه إلا ررلأإله تلمم! إدا صلاة دبركل ق يقول 
نك، الخد١٦ذا ثلأ:س تثن، لما زلاثنطن لماَأغثق، ئانث ١^؛لأ مدين، سء ؤ عل 

الحد(الص.

نمبوو1ل له، واللفظ (، ٤٧٢ ر٢ وأخمد (، ١ ه • بالحمى)٤ ايح باب، القرآن، مماثل أبراب، خماع أبوداود: )١( 
صحح.إسناده أصد؛ مليم -ين ونال (، ١٣ ٥٣)والدارمي لم• مشرط عل صحح إصناده ءوط؛ الأرنا 

١٠)الصحيحة السلسلة اتفنرت الألبال(، وصححه  ٠.)
 )٢(jj ، :الإكثارض ئض أنآ }١^١؛: نقالأ، ثزلأذه قنت، ممول: زم)؛،. يل غن ش ئال،: كأ؛دن ننذر اكال، وئالا

٣.• ٦ ١/ ١ ^ ٧١نح حجر: ابن اظر: الكلام. بمن فه ُاممة لا ، 
نتححجر: ابن المال- قولث ثاتنه ززخخأبمئم الال j ااثؤ١ل محن؛ ض ُالن؛ي المزاد حجر: ابن ض )٣( 

الارىل؛/لأ*آ.
أبزدإعءلانيذنا الثهيمغ بمن والحاصل هاء، ، l^Sمملمتّيه؛/هاج،آمحت، اصل الإيثاء، ين امر ببل هامت:، وثان: مغ )٤آ 

.٤ ٠ ٦ / ١ ٠ اياري محح حجرت ان ١^٥. 
(.٠٦١ وتال،)٨ نل من يكرم ما باب الرقاق، كتاب الخاوي: )٥( 

صذ\ظل\0زاممة د زئزالخظ 
.١  ٩٦المنهاج؛/ الوويت انظرت الصالح. العتل وينجيه يشه وإما منك؛ حفلئ ينجيه لا اي حظه، منك 

بابالصلاة، ومواصع المساحي كتاب ث وملم ه(،  ٩٧الصلاة،)١ بعد الدعاع باب الدعوات، كتاب اJخاريث )٧( 
٥(. ٩٣صفته،)وبيان الصلاة ببمد الذكر استحباب 





لوردت وفد الرحيم، الشيطان من محفوظون نحن وثابات ه، اف رمول لثنة ملمعون 
أيوب\لي حدث وكدلاان٠ ءه،أا،، هريرة أب حدين، منها عدة، مواقف ق ممرة أحاديث، ذللث، 

مائةالذأية هذه حروف، فعدد كريم، حاليل لثواب ءمق_ون نحن وثالثا! '، ههترأ الأنصاري 
آيةأعغلم أما عن قفلا حنة، وخمس؛ن وثإنإئة ألما كا تحقق فهي حريارم؛ وثإنون وخمسة 

افلإحابة موهالون نحن ورابعا؛ ذللثح! من أعظم نراءما أحر يكون نمد ندمنا؛ كا لقرآن ال 

،،،jJ^-Uالطعام مس بمر ُجيل، آج زنفاف، زكاة بجقظ ه الته رمرل، وكلني • ثال همحّ، ميرْ اف عل ا ١ ت 
م،ِء' ". ةاآِ*م_نأ .اآ اW . _َِاااٌ اث. م- ا! !،؟".•،؛ ٥١۶اأآم . ١ . .ُ ' ،آ وا,1ُتًا،. ا،أّ 1 1تأ 

 J،ثأصحت،، سيلت، نقتئ نزف، اعرذ. ?١ ، رعو■؛؛lJ_ ئريرء، •ياآب، ه'  ٥١ونول ،ل Lممزأسرك•؟؛
ونبمود•.قد'قدتاش إنه *أنا ئالت تثينة. ئحثت ر•مالأ، ثديية، حا-جه  I5w ٥١زئرو يا دأوتات 

أيكمراتا، يلامث، آخر وتاوا ١^، رسول ول لأر0قش ،؛ _llثأ•>دJهإ ١لطآiام، من يجو ئجاء ١^١^، ئزصدله 

ءس٠ وقأو• رصرمإ ءسماي ٣• ا سعيمصيح- حى صماما بمرس وو حائم، 

دالأعلته: ض؟• 'ما قاو،ت سبيله. نحنق -^١، اض يتننم، كينات ينلنض أئن دعم افه، دصرل، يا ئالت،ت ١^١^٠؟ 

ا"ق؛د~۶، ّتي؛ "دثاراأحرض ثضبغ حى فبمال ولابمرتك حائط،  ٥١يى عثك يرال، لى ،: jlوقال [، 
نال؛لا. صدقاك،وئوكدرب،ئنلمتن،^1^،قثدئلاثل؛الياآنائزننْ؟ائان،؛ 'آنازة؛IJ الئ^؛ 

,١^١

ل:
٢٥٠،]

وإنحام، ئهو اطلوكل زأحازْ شيئا الوكيل رجلانترك إذاوكل باب، الوكالة، محاب، خانى: J١ثبمازا. ؛ذاك 
(.٢١٨٧جاز،)مص بلاجل انفه 

لقعناقاذللث، نال،ت ثأحدنه، ن،قادثذتجيءالئول يهاقئ، سإوْ له كاستv انه ه، الأماري رام;ن، ض ( ٢) 
نال،:نآحدنا،نحشت،أذلانعودامحآ.ئال،؛'نائم،نإدادآيبمائل،•بنمافهأجنتيرئرلافي'• 

ثتا.تتآد' *ه؛،، .■ ئتأاا%-ن.; نآن'ت.؛ا■. ُّاآ؟«؛اآ\ آ.َ أ:أ1.'أ ا,آُ؛اهئتاأ.• ١ . II؛ 11:1أ•'آ:أ. 

نقاتلمحاب الترمذب،: ممرب>«. ذم •^j؛، قال: ناغت:نبجاقانن، قال: آسرك؟• قتل 'U قال:الض. 
(،٢٣٦٤)٠ وأخمد حن. حديث، ونال: (، ٢٨٨الكرا،ي)٠ وآية البقرة سررة قفل ل، جاء ما باب القرآن، 

١ r٥٣/ الز.الؤى ذن صحح انغلر: الأuل، وصححه (، ٤ • ١ الكبثر)٢ انمبمم واسراو: (، ْ  ٩٣٢والحاكم)
فيهيرضع أو١لaلاوط بالرف، شيه ونيل: باُيرانة، ثيه تليلأ، ١لأرصل  ijصغرمنحدر ييت، واإ،ثّهوة: (. ٢٨٨)٠ 

،٧١٩أ/الخدى نريت، السيوطي: انغلر: والثياط؛ن. الخن من جض وهي الغيلان، احد والغول: الشء. 
.١ ٤ ٩ M الأحوذي تحئة والمارممورى: 

الكتاب.محذا من الخروف حساب طريقة را"أع  ٢٣)



محثمح؛صسسس،سثص
آيةق موجودا يكون فد أجاب به دعى إذا الذي الأعظم اف اّم إن حيث لدعاما؛ هف 

بيننابحل ولا الحنة، من جدا قريبون نحن وحامتا! ، ٠١القيوم٠ار"الحي يكون وقد الكرمحى، 
-وهذاالدنيا ق الأ-حبرة محلانا هى هذه فلوكانت الحديث، ذكر كإ الموت إلا وسها 

إالحنة إل منها ننطلق ففد محتمل— 

عنالشيطان مر.فغئ، فلا ففعل! ثانية ءنر.ين ستغرق الأية قراءة أن وجدت وفد 
كئذا!خزا فيها ك فإن فراءما، 

العإدات:قواءة سادنا: 
ثلدبت أيزأبااكودات< اف.أو رنوث، ررأنرف دال،ت ه، ا-فهتي عامر بن عمته عذ 

صلاهءآم.

التيالعودان ما الصلاة بأذكار الخاصة الرواية هذه ل ه اف رمول يوصح ولر 
عمةثاو فقد منها؛ الراد وصح كيلك، ه عامر بن عب عن أحرى رواية ل لكنه يقصدها؛ 

١[،لالإ-خلأصت أحده هواف ئال؛ أقول؟ وما ئللم،؛ ررئل"• ه! اممه رسول ل مال ه! 
افرسول ئمزأئى [. ١ لالاس: الثاسه أعود ؛^٥]؛ [، ١ ]الفلق: اكأيى4 ت بت أعود 

هيالقصود أن فتبين يخءس*رم• الناص ؤ بمنين، الناص *زبمدذ ت مال، لم س، 
الإحلاصنورة ذكت أن اياري نتح ل حجر ابن ذكر وقد والناس، والغلق الإخلاص سور 
أنوالقنة . ر؛٢ التعويذ يلمظ فيها اريصزح تإل الرن، صفة من علميه اسئلت، لما ئعلمييا نجما 

مكتوبة.صلاة كل بعد واحدة مرة السرر هذه تقرأ 

المنة،نزرٌ: آجانال بي ض إذا الذي ا'لآغظلم اف «ام  ٥١ننول ئال، ئال،; ه اتامن أنانة أٍيى ض )١( 
القيوم.الحي مر؛ الثلأيث، السرر ق التك-ئر الأمم ان الرحمن عد ;ن القاصم التابس ويرى جنولأول'• دآل، 

الأ'بو،وت (، ١٨٦٦والحاكم)(، ٣٨٠الأعفلم)٦ اض اسم باب، الدظء، مماب، ئجا<: ابن الحأبثح روى 
انئلر:الأ'بف، وت (،  ١٨٦٦الحاكم)عدالرحمن: بن القاسم راي واننلر (. ٧٤٦الللأالخسة)انفلر: 
(.٧٤٦لأ١نمس؛ن)الLل

(،ونال،١٧٨٢٦(،وأس)١١r٥٩والنماش)\ذوي؛ابفيالأتفار)'اآها(، أ؛واب، تفرح باب ):آ(أ؛وداود: 
(.١٦٠٦٣) ٢٥٤ه/ داود أي صحيح انغلر: الالياي، وصححه صحح. او.ث، حاةالأرنا'وحل: ثعتت، 

وتال(،  ١٤٦٣٩اير)الجم واليراي: ل، واللفظ. (، ٧٨٥٢الامتُاذة)باب الاممماذة، محاب اناتي: )٣( 
صحيحانفلر: الأناف، وصححه ، ١٤٩/ JاpواداU محمع انفلر: اثمحثح. رحال ورحاله الزار، رواه الحثص: 
ا؛يم؛ه؛)آ؛؛ه(.نناك

)؛(ابنحجر:دحابريه/أآ.







افزنرل أن الثتى نسب بن عإزة عن أحر لفظ ق الأذكار هذ0 جاءت وكدا 
وهزضنجىتس وه ع ه إهبجافُوخد^لأفىكه، لأ داَل: »ثن ال: قه 
حتىالئ_تطان مى منانحئ ١،،^ بعث النرب إز عل يديرعنرثران ثى•؛ ؤل عل 

،،موبئات١٣سكان - عشر عنه ومحا مو-جباتأآ؛، حثتات عشز- نيا لت افث وكتب مسح، 
مومناتاال٤؛.دئاب عثر يعدل له ومقام، 

هذاعل بالخفاظ كذلك، وكفيل الخشؤع، بجل_، لكنيل الهائل الأجر ه-ذا يدبر وإل 
اكحمقالأجر عظم يوصح الروايات وجميع حاجة، أووجود الوقت، صيق مع حتى الدكر 

أصعهاحتى سويا بجمعها قمت، ولقد وا،لعربج، الصح دير العظيمة الأذكار هذه ترديد من 
الأذكارتهذه قيمة عندئد فندرك محتمعة أعيننا أمام 

يضبح.حض الئ1طان مى هتكرإن مسلحه اض بعث، ( ١ 
للجة.موجتاين، حتناُت، عئز -يا له اف كثث، ٢( 

^■زسيثات،مومارتحمهالكات.٣( 

مؤمنايت،.رياب، عسر بعدل له كاثن، ( ٤ 

•درجات عثر لة رئ ( ٥ 
ٌمحوة•م يذ جررا كائن ٦، 
لمْتحلبمو،درمحيمك.٧( 
كالمئأسلضظ.٨( 
الأيام؛من يوما عنه محيتخل المر العض لهدا الهاطة النتائج ؟يا-ْ سيعلم من أن أعتقد لا 

ابنو؛ال ، ١ ١  r٤٣/ الأسباب الر: ب ابن انظر: المحاة. j .ذكور الم: عد ابن ثال صحت؛ عل محلف )١( 
الغاةأصد الأتم: ابن انغلرت نبأ. إل بة نتي والعار. وقتل؛ الصحابة، ز يكر بثي السبي، بن عاره الأييرت 

صحت،ل خالف حجر: ابن وتال ٢،  ٤٨آ/ ١ الكال تماني_، الزى: صحت. ق محلف الزي: وقال ، ٤١٣٣; 
. ٤٧٩المحاة؛/ مز j الإصاة حجر: ابن اننلر: _. ل الكن: ابن ونال عار. وثل: 

.٣٦٢آ/ الأحوذى تحفة الماركفوري: انفلر: للجة. موجات أي ئوجات؛ )٢( 
.٣٦٢الأحوذى\اتحفة الماركفودي: اظر: أيملاكات. ئومات؛ )٣( 
نتائجانظر: حجر، ابن وحت (، ١٠٤١٣ائي)والنحن. حديثه وتال: (، ٣٠٣٤الدعوات)أبواب الرمذي: )٤( 

مي١٧/٣الأفكار



حمح؛صسسممهضص
ينوعتر دقيقة من أكثر تاحذ لا الواحدة والرة الثوم، ل فقط مرس إلا مال لا أما خاصة 
ثانة!

رةضادارسصلأماسأواممرب؛

امركءإدا ممال! إليه أنز انه اش. رسول عذ هفق اشيجي افارث بن مسلم روى 
مت>فيئم دلك ئك )^١ قإئك مزات؛ نخ النار. مى أجرق اللهم يقل• ائّرب صلاة ثى 

محبثدثاك ق مت، أيى قانك كديك، م القح نئت ثإذا ^١، جزات لكَ ك وبك 
لكجزاتْءا«اة.

المارمن نجار الذي لأن الحنة؛ يال ولر المار من بالامحتجارة ه اف رمول واكتفى 
وعلاضل، عل ولأيوله الترديد الذييهل الاخممار هذا فكان حء، الحة يدخل 

الحنة*،أسألك إق ،اللهم ميغة! الاختمار بجعل أن ه الرسول يشأ لر الأخرى الماحية 
دخولمن تمنع لا الحنة ودخول الدعاء هذا استجابة لأن التارلأ؛ من أجرل ءاللهم من بدلا 
ُؤد1ذتعال؛ قوله ل وذلك جهنم؛ يردون المشر خمح أن حكم قل اش أن خاصة قبلهاإ المار 

الالمار من الإجارة أن العلم مع ٧[، ١ ]مريم: تمضئاه حما رثك عل 'قاذ واردهاإلا منغم 
المرورخري يكون كأن المؤمن، عل بسترا سهلا الورود هذا يكون ولكن ورودها؛ تض 

اضئول عن اقمدان؛، مرة مالت ت محال حين الثدي ذكره ما هذا ويدعم الصراط، عل المسرع 
ئال!ه منعود بن اغ عد اف محييتي ٧[، ١ ]ريم: واردهاب؛ إلا منغم '^jIo ه' 
ئماو؛رذا، ئمح ئأولهم مئها يندروو ئم النار الثاس ءيرذ ه•' اف رمحول قال 

لإضتؤ،(>،<.مخئئ لإ نخلي، ثالثاكبj نأ اكنساأ،، ضفر م ي 

(،١٨٠)٣٨ وأحمد ٩(،  ٩٣اني)٩ والنله، واللفغل (، ٥٠٧٩إذاأصح)مايقول باب، الرم، أبواب أبوداود• ، ١١
.Y٣٢٦/ حجر لأبن الأفكار نتائج اظر: الروايات، حجراحدى ابن وحن ٢(، •  ٢٢١حان وابن 

واليرطي:، ٤٣٥ ٨ / ١ ١ السن( حقائق عن الشكاة)الكاشف ثرح القي: انئلر: الشديد.  'و'صامحر: )٢( 
.٧٨٥آ/مت١لخذى 

ايكاوىقوت والسيوطي:  ٤١٣٥ ٩ ا/ ١ السن حقائق همن الكاشف القي: انشر: غيوم. أي الأيل: كثي )٣( 
.٧٨٥/T

ونال(، ٢٨١٠والدارمي)حن، حديثه وتال: ٣(،  ١٥٩هريم)محررة ون باب الانرآن، ير نفممابه الرمدي: )٤( 
والحاكمحن. إمناده أد: صالم حين ونال (، ٥٠وأبويعل)٩٨ حن. اصءناد0 أد: مليم حن 

عمدةانظر: العيني، الدين بار وحّته الدهمي، ووافقه لم. ممحرءل عل صحيح حديثا ونال: (، ٨٧ ٤١)
٣(.١ ٥ )٩ ٢ ٨ ٠ ٣; التردي منن صحيح اننلر: ١لأuق، وصححه ٣، ٤ ٨; القاري 



^٦صلاتك؟ ض تخشع كيف ظظثتيسس 
نالوند عليه، وسلاما بردا النار فتكون له، آمن يحول هو للمؤمن الورود يكون أن ويمكن 

وداو(آحرووا!مؤمن. بدحلها لا نوم! ممال، بالمنة، الورود j( احتلمنا ٠! ءمحءأ سمثة أبو 
اغعند بى جابر ئلقيئ جيا. فيها الفثالمى ويدر اموا، الدين افه ينجى ثم حميعا، يدحلوئيا 

جارءامتم، نال: اختلأي قدكن ١^. مملت:إنا حمنا. دخلوي ممال: ئنالثة محمحل 
يالدخول، ®الورود: يقول: الله.ؤ رسول، ممعن، اكذ لمً إف صمن ممال،: أذنه إل( بإصبعه 

ذلأفاحمألأصئونشمح:زئازطىماكانم،نلسص،
الظائيمحيير امزا الذين( افه يم، م بزيهم، ثن( صجبحا بهم" يال• "أؤ إلإلئاي- حك، 

ذياجثئا«اآا.

منالإجارة المسال.لم فثنطى فقط، يوم نصف يدوم أثره فإن الدعاء من واضح هو وكإ 
إللم الممحتاج م ومن الصبح؛ إل المغرب وقت، أومن الغرب، إل الصبح وقتط من، النار 

النار.من الدائمة الإجارة يقمن حتى عليه المواخلية 

تث:الد،ئء:
الرسولأن يرتم( العلمإء فبعض الصلاة؛ بعد اكءاء مسألة ل الحل،اء اختلاف؛،j، هناك 

ذللتحومع القيم ابن هؤلاء ومن الصلاة، يحد للل.عاء خصوصا يمكث، يكن ر ل. 
ؤ،وأدلتهم ومحمود، مندوب ءنل-هم هو بل الصلاة؛ بعد .ءاء الالسنية عل العالياء فجمهور 

افه:رسول( ممال، انفر؟ الدعاء اي يل: قال: حبنا ه، أمامه اى حديث، منها ممرة، ذللئ، 
الثيءدبر بأف وغثره القيم ابن ؤيعرض اققثوبارت،اا؛؛،. الصلوايت، ودبر الأخر، اللمتل ارجوفسا 

السليم،وقبل التشهد بعد أؤ( يعني،آخرها؛ الصلوامت، دبر فيكون عته، ينفصل ولا هوآخره 

المماتمال: ابن اننلر: زياد. بن صر صه روتم، اش مل بن جابر عن يروى، وثال: جان، ابن رمه تابعي )١( 

الإيإنثعب وال_هقي: الن.مي، ووانمه الإباد. صعح حديث ونال،: (، ٤٨٧٤ ر رالحاير (، ١٤٠٦اخمد)•)٢( 
الزوائدمحمع انظر: مات. ورجاله احد، رواء الهيثمي: رنال، حن. إناد البيهئي: وقال، له، واللفغل (، ٣٦)٤ 

أصلا،نديه.١ بى دبم، تقس نلم أوالا'نوب؛را، القبمة نطبل الصلاة مى الث.لأم بند ١اد•ء١ء وائا القيم: ا؛ن ثال، )٣( 
حجرابن تطيح، وانغلر ، ٢٤٩الماد؛/ضر عدتم، ل، العاد زاد اننلر: حنن. ولا صحح يإنثاد صه روتم، ولا 

؛؛/؛ماّءلرأيه:نعابرتم،
صححاظر: ^U_، وحنه (. ٩٩٣٦اتي)واكحن. حديث، ونال،: (، ٣٤٩٩الديران)محاب الترض: )٤( 

(.٣٤٩٩)٤٤٢،٤٤١/٣ننالشطمح،,



وليسالملأة اابع_داا بمعنى اادبر،ا كالمة فيها وردت أحاديث لعدة محالف هذا أن والواسر 
الصلاة؛بعد العودان فراءة أمر ل ذكرناه الذي ه عامر ين عقبة حديث منها ،آحرما،؛ 

~نت،اأحد يقل ولر ا• صلاهءأ "كل يبز Jاiنودات أقزأ أل ه اف رئوو ررأتزف قال• ه، فعنه 
إنإالتسليم، وتبل الصلاة نباية ق أوغمِها، المعوذات سواء القرأن، يقرأ الممل أن أءالم~ 
هالرسول تصد فإذا الصلاة، بعد القراءة هذه أن فثبت، فقعد؛ القيام ل الصلاة قراءة تكون 

منذكره ما أن يعتي فهن*ا 'ردبرُ؛ بكلمة ذللئ، عن تعمِ الصلاة بعد المعوذات قراءة تكون أن 
احرها.وليي الملأة رربعدار يقصد فهو الصلوات اادبرُ يقال ما فيها ين-كر أحرى أحاديث 

ساف رسول كان معينة أدعية ذكر ق وردت ث، أحاديعدة نفهم الطالق هذا ومن 
تله يال( ه اللمي ال ذم ففد ه، حبل بن معاذ حدبث، منها الصلاة؛ بحد عليها محرص 
وسكركأبممح،هملذك-رك اللهم صلاةأذئة-ول،ت ممغذبر'قل؛ > ٨٥والهإقلأحئك؛، معاد؛ 

ء؛ادتك«أآا.وحنن 
إمات لموسى، اكنز يزى الن-ي باق حلث 'آا كاسال'أف من نعد ابومرواف رواه ما ومنها 

لجعلته الذي دسي، ي أصلح داو،:"اراللهلم صلاته من، انصزف إدا كاف اف ض، ذاوي أف نجد 
سحطلن،،من برصاك أعود إرأ اللهم معائى، فها جعلت، اكي، دئياي لم، وأصئ عصته، 
ولاأءط؛ت،، لما لأمانع مئلث،، بلث، وأعون نستلثؤ، مؤر يعموك يكزكلمه؛نماها— —م وأعود 
صهيبافهدأف كنب، وحدثتي، أبومروازت وقال، الخد•. الخدمنلئ، يا دلايي مثعث"، لما معطي 
صلاته؛٤؛.منر ادمتافه عند يقوقن ^١^ محمدا أف حدثه، 

الصلاةبعد يدعو من، رأى إنه بل، صلاته؛ بعل الله يدعو كان الله مول ر أن بت، إدا 
افهرسول، سنا ثالاأ ه، عبيل• ئماله؛ن، روى فقد له، يدعوشتجاب كيف علمه ؛ل، فاقزه؛ 
رعحلمثه■' الله رمنول ثال، وازخمني• ب، اءفز اللهم ممال،؛ يصل، رحل، لحل، إي اعد قه 
'_A؟٣.نحربجه سي، )١( 

'آ•'ر'اامت،مبمص'
ه،الني رفا؛ بعد ناصلم ;أودثا، كان الحر، العلامت، لو،انى، الخمثرمح،، ماتع بن، كعب، وص الأحار: كعبؤ اتح، )٣( 

حنوكان الصحابة، عن، سنن، الفاحذ ه محي أصحاب ذج_ادرا مهء عمر أيام ل اليمن من ا،لدية لندم 
سبمأءلأماولأ،الدض: انفلر: الإسلام. 

ابنصححه ٢(، • ٢ حبان)٦ رابن، (، ٩٩٦٥المالوانه)دبر j الأتاذة راليلة، الرم عمل، محاب اتي: )؛(اك
.٣٣٥نتانحالأءك١ر؛/ حجر،انفلرت ا؛را وحسنه (، ٧٤٥حزيمة)





;محتمحصسسسحقصد
مسسك أعود ابير التشهد: بعد دعاته ومثل ومؤْاالأا. وعلايثه وآحزه وأوله وجله، 
فتنةمن ثك وأعوذ الدجال، فتنة مى ئك وأعوذ ، المتو ءداات، مذ يالث، وأموذ جهم، ءداُت، 
ؤايات«أأ؛.ا1ما 

لاق

ذكرودعاء..

-ومميرومحليل• ^يحوصيدّ 
م،كحاءوطالوساجاة..

هوبق1ءلأثرالخسوعشاممافلثم 
حناميعد اثنل فقام يعدها، ما إل تعداها بل ضل؛ عليها يقتصر لر الصلاة ل فعمالنا 

مليم.,جديد بقل-، حياته إل وصار مثتلأ، خاشعا مهلمثنا هادئا الصلاة 
مر.ءين،هكذا لقائالئ، اء إنبمنهليق لا إننا اف: إل خاشع فهوإعلان كله ذلك وفوق 

بلقاءعلينا نمى أن عسى وذومل-، وندعوك ونشكرك، نذكرك الدقاتق هذه مصلانا ق فمكثنا 
مهيلة!صلاة ق جديد 

وهذههيدوعةاتخت1مل

لا،جمءربحهصآه•
.٢ ٦ صء نحريه سق )٢( 



ُءم  ه؟اف رّرو محق مذ 
ه؟العظيم النبي موت يعد الأمة قيادة يتول أن يمكن من 
حليفة؟ه بنماحتار لو نحتار ئ.؛ افّ رمول كان من 

عمر؟أم بكر أبا أيكون 
^١؟٢١ءث،لن أم 
الزبمس؟أم طلحه أم 

كالعباس؟أمرحلأسالأءام 
عبادة؟بن كحد الأنصار من رحلا أم 
محنيان؟كا'بير الزعإء من دجلا أم 

تحؤالصحا؛ة'تيس
هؤغ..بكر أبا احتاروا ثم 

بن؛عدْمإأتى مذ بعص دمن 
غره؟دون الرحل هدا احتالوا لماذا 

كثيرة.٠كثيرة والأمتاب 

واحدة!مسالة ق كان الرئيس السبب أن فهد طالب أبير بن عئ راى ولكن 
jبكر ي قدم ه الني قوحدنا همنا، نخلث،و ه الن؟ئ ئبص »لما فه: عذ ئال 
الهاالا،ابكررخمه آبا سدننا لديننا، اف. رثول رصي ما لدئياثا يزصيتأ الصلاة، 
قللصلاة إمامته فان الكريمة، صفاته تعدد وْع العفليمة، فهد بكر أب متان، كثرة ْع 

هداقيمة إل الصحابة نظر لنت، أمر أعفلم هي كانت، ه، منه وبحرص القه.، رسول حياة 

وابرنممالأمهاف:(، ٣٣٣) ١٢٧٤/ الة بنالحلال،:،وأبوبكر ١٣٦•ا/الطقات>الكبرى سد: )١(!بن 
•١ الراثدينصاْ الحلفا• ضاتل 



افرّرل عئن ل العظتم الرجل 
تحديدا!ه الصديق إمامة عل هؤ اطة رمول حرص نرى عندما رصوحا الأمر ويزداد 

ثا،والتنفيلم الهئلأة عق الزاظته -^؛4؛، عاننه عند كنا داJ: الأنزد، عن 
رامرواقالت ئأدد الصلأة، نحفزت فه، مات ١^•^، مزقه ه اغ رسول، مرض لما ^١^،؛ 

 d أفلمًبمشيغ ذماماك، ِفي دام ١^١ أذ إذ َرم ؤ إف ثة: همل بالناس«. ئلبمو م
1واتكرموا يوئم،، صواحن، ارإئئن ممال،: اكاكة، دأعاد ئاعادوائه، وأعاد يالناس. بمل 

صبجادى نحرج حمه، ثنته ئى غ البث، يوجد ننل،، أبوبكر نحرج بالناس*• ثلمل 
الهؤ البي ألك مأونا يثأحر، اف أ؛وبفر ماواد الوجع' ثى نحطان رجلته اَنظر كاف رجمح،، 

•ر١أ'• جنبه إل جلس حس به اقا مم ثك،، ١٤٠
الصلاةهده صحه ق الكثرى المسحوب تع الإمام وعل المسالمين، صلاه إنبما 

انسانلأي ينبغي لا حهلثر عمل الصلاة إمامة أن الموقف هذا من الصحاية وفهم وخشوعها، 
تعمدتومهإ الظروف،، كانتا مهإ معترة، وئروؤل خاصة، معايم من بد لا بل يتسلمه؛ أن، 

هدال بتا مز الذي فقس، الختلمابه بن عمر طعن مومم، نراجع أن، أرؤع وما الأمور، 
اختيارعل حريصا كان، — العميقة إصابته من الرغم —عل فهر الفارون( أن، فنرى، ٢، الكتاب،١ 

لالملأةاولدمه غهغ ، عوفبن الرحمن عبد فأخيبيد الخطبرة، المهمة ببده حدير إمام 
قال،!ه هزيزة ر فعق خاصة؛ دعوة ه اض رمول، له دعا للأمام امرى الأهمية لهذه 

ثانيِللئؤذتين«لآ/^، الل4أآزشد صاثن، دالإئام قوممن، *المؤذى افه.: قاورسول 
الماسصلاة كانت يالإمامة وجديرا مناسبا الإمام كان وكلمإ ١لامومين، صلاة يضمن فالإمام 
الصلاة،صلحت صلحوا فلو بالرثاد، الصلاة لأئمة الله رسول دعا لهذا وأحثع؛ أفضل 

كله.الأمة حال صلح الصلاة صلحت ولو 

يابالصلاة، كتاب وسلم: (، ٦٣٣الخاية،)شهد أن الريض حد باب والإط0، الخ،اعة )ا(اوغاري:ىاب 
(.٤١يصل،)٨ من وغيرهما ومفر مرضى محن عذر له عرضى إذا الإمام استخلاف 

وأحمد(، ٥١٧داود)وأبو ٢(، ٠ مرعن)٧ والمؤذن ضامن، الإمام أن حاء ما باب الصلاة، أبواب الترمذي؛ )٣( 
داودأب صحح انظر؛ الأJ٠ابي، وصححه مسالم. شرط عل صحح إءسناد0 الأرتاءوط؛ شعيب وقال (، ٨٨٩٦)

0T*)T/r,)



هذاأن وْع الصلاة، لأئمة تصايح لتوجيه القمل هذا خصّصت فقد محبق ما ولكل 
الأحيانبعض ق إماما لم مأي يملأ أن الممكن من لأنه ؛ ١^١٠لكل مهإ الفصل 

يهرمونالذين العامالان الأئمة عل متعود الفصل هذا من القصوى الفائدة أن إلا والظروف، 
ااكالإاتا!هذه أوجه فإليهم المعتاد، ق بالإمامة 

فيهايكون قل أنه منطالق من وأيما كرى، تولية مالصلاة إمامة أن منهللق ومن عداية، 
أنعاليه بل للإمامة؛ يسعى ألا الم للمالأفضل فإن والشهرة، الظهور ق أورغبة نفس، حظ 

ذللت،من ويتثنى القرآن، قراءة محسنون لا اLماJن بقية يكون أن إلا اّت3لاع، ما منها ترررس، 
إدارةمحالس تل من أو الدولة، تل من إما للإمامة اثئون الأئمة وهم الراتبون، الأئمة 

لغحرج دون للإمامة يتقدمون فهؤلاء ما، مكان ق اثنالن ؛؛ن عريا أو اجد، الم
والقراءة.الإمامة شئون ق غبمرهم من أكثر ولدرايتهم ^^٠١، والتنانخ الاختلاف 

حالةق وذلك، لالمّلأة؛ الإمام لاختيار المهمة المعايير بعض هؤ افه رسول، وصع وتد 
فهوالأول،ت أما رئيسين؛ أمرين إل مدق المعايير وهذه للمجد، راتب إمام وجود عدم 

مسالةعل لمان المالتنانع؛؛ن فمغ الثال؛ وأما خاشعة، صحيحة لمحلاة فرصة أكر توفير 
الإمامة.

منعوداإِإ عن جاء ما أشمالها من ولعل صحيحة، روايايت، عدة ل المعايير هذه وجاءُت، 
يركانوا قإوأ اف، يكتاص، أقروهم الثوم ٠^٢ ه؛ اف رسول، ئال، ماJات أنه ه، الأيصارى 

زكاثوا قإو هجرة، قآقدمهم سواء، الثغ ز ئلإ\ يإي! يالثق، هآءلئ,هلم ، ،^١٤القراءة 
ضل:ث ضن زلا ئلظانه، >يلو ١^ ثونئ زلا مغ، ئأَقنم تناء'، ا4يزة 

تكرثتهلا،إلأباذنه«.

 ،j٢٣١١-؟سغ: ثك1ل رنا:ته: ،^١٢٢^ ئا.
باختلافولكن كذلك؛ ه مسحود أيى عن أخرى رواية ل ها نفالمعايير وجاءيت، 

.١ ٧ ٤ ه/ التهاج يي. ومحص التزل لصا■؛ب بمط بما وئحوْ المراس ^٠^ ٥١النياءت قال ت تكرمته ( ١ ) 
حالل•أب عن كلاهما الأشج صعيد وأبر ثسة أي بن أبويكر وحيننا ق سالم قال الحدث، رواة أحد )٢( 
والترمذي(، ٥٨٢داود)وابر (، ٦٧٣بالإمامة؟،)أحق من اب بالصلاة، ومواصع المساحد محاب لم; م)٣( 

(٢٧٧٢.)





صلاقك؟فم؟ قهشع كيف ممحثِ ٤ ١ ٠

\yji\j^١٣ انث ئ تغفوا 1لأ ام: من ؛ ۶١قانت ص، نمك تنين إذا 
\}نحس^مبدلك حي م هر->تستيء ما قميصا، قطعواي 
حيثللامامة؛ بميم الذي هو حفظا رالأم* أن عل الأدلة أباع من السابق افلونف هذا 

منالسابعة أو السادسة ق فهو للغاية، الس صغثر الوقم، هذا ق ه سلمة بن عمرو إن 
القديمةالعربية البيئة هذ0 طيعة الاعتبار ق أحذين للإمامة، قدموه ذللث، وْع عمره، 

الزععاءصم طفل يقود أن يقبلوا أن الءذيم، من يكن فلم والمجار، للشتوخ وتوفرها 
أمامهم.الوحيد الاختيار هو هذا يكون أن إلا القبيلة؛ وثيوغ 

ولاالحروف،، لمخارج ومتقنا للقراءة، محييا للقرآن الأقرأ يكون أن اللففل. من ويدهي 
منليس لأنه القارئ؛ ق تحمقها من يد لا امحيامحت، أّفهذه المعنى، شر لحنا قراءته ق يلحزرم 

حففله.كإ كان مهإ سليمة، بهلمريقة القرآن يقرأ لا رحل بالتاص يصل أن القبول، 
الدين،ق الأفقه هو وهذا بالسئة،، ٠الأءالم الاختيار معاع من ا!ثاوة المرتبة ق ياق يم 

آراءفيه لم وكانت، الارتي_إ هذا أمام العالٍاء ثوهف وقد وعلومها، الشريحة بقواعد والأدرى 

انلسق قال قارت؛قم. ءنر0 وارواعنا الشاءت من امرأة فقالت داويت ولأب وعجزه، ديره أيت قارئكم؛ ام، )١( 
ثرحاقلقانح مرعاة الاركفوريت الواصل. ألفّ، له الجتلية ادحذ.وف وهومن معروفه، والأس، تة الالعرب،ت 
.٦٦الصابح؛/مشكاة 

(.٢٠٣٤٨وأخمد)(، ٥٨٥داود)وأبو له، واللففل (، ٤٠٥١الفتح،)نهد من باب، الغازي، كتاب، البخاري؛ )٢( 
وال1نتى)أىوالممريص، والفعلته، والغناء، والاغئ، الإعرامحبه، ق الخعل1 معان؛ صتة للحن وغيره؛ بري ابن قال )٣( 

صاراماثم جهته، عن الكلام صرفلث، وهر  ٩١٣١^/  ١٣مائة)لخن( العرم،، ان نمننلور؛ ابن انظر؛ الفحوى(. 
اللغويةالفروق المكري؛ انظر؛ كلامه. ق لخن -قول؛ القول؛ ق إلا لايكون وهو الاعرام،، لخالقه لأذنا 

التعرينات،انقلن؛ فيإيظال. والقمر ذ،ايقصر، مراكلريل والأذان؛ القرآن ل اللحن الحرجازت ؤول ا صْه 
اللحنأن وانمحح وخس، حئ إل اللحن المنإ، وقئم تجويد؛ بغير هوالترا•؛ القرآن ي واللحن . ١٩١ص

أيةسرقته نحص والخفي وعيدهم، ١^١، يعرفه يلا>ا إخلالا نحل الخان أن إلا فيخل، الألفانل عل يطرأ حلل 
واليمن. ٢٥• ا/ الشر. لما شرح الزيري؛ انظر: العل،اء. أفواه من ُتكننا الأداء مطواألقائل الدين ١^١، 
التاءفيدل ٣[ ١ ]الأحزامح؛ يمنت،ه ؤومن يقرأ• كنى بحرف حرف بإبدال الكلمة، حروف ق يكون قد الخل 

نثلث،ينيلن، وؤولث.ونت، المصان، من صادا السثن فيبدل ٨[ ٤ ]النساء؛ وؤمىه ييأس، أي يقتتل هنا؛ 
قرأ؛من مثل بحركه، حركه بإبدال الختلآ يكون رقد فتهللئ،، أي دالأفردى الضاد فول [ ٥ ]المّحى؛ نرمحمره 

قولهق كلمة)رمرله( من بالكرة الضمة وإ؛انال فتحها، ااّل أنعمت، تاء فضم ما[ ]الفاتحة؛ ؤأن،تمّت،عايهمه 
كالإدغامالملأوة أحكام من حكم فهوترك أماالخفي ٣[، ]اكوبة؛ الثريدورنوده اف؛بريءمى ^١١، تعال؛ 

وفريالًىمأآ، القرآن علوم معجم الخرمي• محمد إبراهتم انغلر• وغبرها. والمنة واش- والإ؛لهار والإخفاء 
القرآنتجويد أحكام ق اليزان المبد؛ نكرا 





الأزمانأوق زمانه ق سواء الأمة، حال بملح بإ أعلم ه والرمول واضح، الحديث نص 
ما،الثانية ا،لرتبة ق بالسنة الأعلم ه اض رسول جعل وقد القيامة، يوم إل ستأق التي 
بالثثةالعالم مسألة كان، ولو طلق، بشكل ئثدم للقرآن الأنرأ أن عل ماشر دليل وهدا 

أنإلمساّن ويرك يعقلها أن الممكن من كان الأقل عل أو عناء، دون لقدمها الأهم هي 
الأولبان نزح إنا ذللث، يفعل ل؛ ه ممه الدين؛ j الأفقه أنه عل لأقران الأنرأ يتازلوا 

الأنرألكتابافههو بالإمامة 

*الأقرأ،لكلمة الدلول وهذا ذلك، قبل ئث، كا حفظا الأكثر هو لأقران والأنرأ 
يئنالأقرأ أنياس' أن فهي، الأول أما الموضؤح؛ صلب ق بمبان إمحاببج، نتيجتن إل مودي 
دونللإمامة سقيم لأقران حفظا uلأكثر بالثنة، الأعلم قياس س بكثر أسهل اثنلن 

امحلة،بثالسألة حمت، فقد دلاثج؛ من أقل وعيره ملأ، حزءا عرين محففل قهذا كبير، عناء 
بالسنةالأعلم تحديد لأن الشيطان؛ أمام الباب وأعلق والنزلع، الاحتلأف، فرصة وقلت، 

أوالفقه، بقواعد المعرفة أو الأحاديث،، حففل أساس عل المصلارأ من والمقارنة بكثير، أصعس، 
توفيرعل حريصا هؤ الحكيم الرسول فكان الناس، يتهليعه لا صمب، أمر الشريحة، أصول 
أدنىدون إمامهم نحتاروا أن الظروف أغيثج ق السلمين أغلب  ١٦٠ستعثمع بسيطة وسلة 

فهدهالأزمات، وكئدمحشر المثاكل يورث الذي هو النهج هذا عن الخروج أن والحل مشكلة، 
لأحكامئممنا يكون ما غانا لأقران حفظا الأكثر أن فهي الثانية الشجة ل أول. نميجه 

بملر،كيف يعرف لا السور من كبير لعدد الحاففل يكون أن التوي ص فليس الصلاة، 
كاكالأقرأ عل بالثنت الأعلم تقديم والخهلارِإ والشافعي ماللئح الأئمة احتار وءنالما 
أواحداثحسهو، س عليها يطرأ قل وما الصلاة، بأحكام أعلم سيكون أنه ذلأث، ل حجتهم 

وعلمهلة، بها والدراية محدودة، الصلاة أحكام أن والواقع تفد، لا حتى فقيه إل تحتاج 
ثمومن غيره؛ من أكثر لها متهنا صار إمامته كثرة س ولعله يعرفها، لأقران فالأحفغل الأغل، 

المحابهقدم وقد الفلروف، معفلم ؤ، الصلاة صحة عل يور لن لأقران الأقرأ فتقديم 
معرفةعل والأندر الأفقه أن ْع عمره، س السابحة ل وهو للإمامة ه سالمة بى عمرو 

الصلاةأحكام إن إذ المسألة؛ هذ0 ق ييحثوا لر لكنهم منا؛ منه الأكثر يكون قد الأحكام 
إسلامه.دفإاات، أول ق المسالم ويتعالمها بسيهلة، 



^^قي!مسسسخقس
فمنواحترناه، قلناه ما ْع يتعارض لا للامامة ههق بكر لأبير اف. رمحول تقديم إن ثم 

أنفالحي للقرآن؟! الأقرأ وجود عع الأفقه لأنه ه يكر أبا ندم ه اف رمحول إن قالت الذي 
لأنهحفظا، هوالأكثر الأفرأ أن امحرظ U إذا هدا الصحابة، بن لأقران الأنرأ كان ه بكر أبا 

ايرفةعل وليس القراءة ^ عل ذلك قل ذكرث كا والقياس ، كاملأ١١٢القرآن محففل كان 
حقل اف رسول قاله بإ هنا يوحذ فلا وعاليه التعدده، وقراءاته الختلفة القرآن بعلوم 
مناكنآ0 وامءوا ه: قوله مثل القرآن، قراءة ق متخفصتن كوثم من الصحابة بعض 
ثمن-محدبمه، \و ۴ ثمن محنت،، بن أو وثن - به -بدأ عبد أم ش بن مر؛ أزبمت 
قالوقد القراءة، ق لاغاية مهثا كان وإن الصوت،، بجإل كيلك، يوحد ولا ٠• جبلٌأ بن معاذ 

آلمرامم مزمارا؛_ أييث لمد موتى آبا رريا ه• الأشعري مومحى لأب ه اف رسول 
فانبالناس، لأصلاة ه الأشعري موصى أبا ه اف رمحول بميم فلم ذلك وُع ٢• داودءآ 

هوليس نعم نقول! فإننا الصحابة. بن لاقرأن الوحيد الحافظ ليس ٥؛^؛' بكر أبا إن قيل• 
لوأنه قفى قد ه افه رسول فإن يالثنت، الحافغلن أعلم ولأكنه لأقران؛ الوحيد الحاففل 

أبوقال وقد حيال، بلا ه يكر أبر وهو بالئنة، الأعلم بميم الحففل ل الملون اوي ن
هبكر أبا ه افه رمحرل قدم فلهذا اءاومنا..ال؛أ. بكر آبو وىل فهدت الخيري صعيد 

لاصلأة.

العياروهالا الهجرة، قدم وهو ياللمنة، والحلم القران، كثرة ؛عل. الثالث، العيار ياق ثم 
منعدد وجود عند وذلك، بقليل؛ وبعده ه افه رسول زمان ل أوسع ينكل متخذنا كان 

إلحينثذ فيلجا الثنة، من يعلمونه وما القرآن من محفظونه ما ل يتساوون وقد الهاجرين، 
ؤإنفقعل، الهجرة سرق ت، لينللأ٠ ل العلة ولحل الدينة، إل مكة من الهجرة تاريخ معيار 

كانما وغاتا أكن، ذكل ه افه رّول، طصر الأقدم الهاجر لأن ولكن عغمحا؛ هذا كان 

،٥٣ص: الخلخا، تاريخ رالسرش: ، ٠٢ا</ ازري نح حجر: وابن ٢،  ٠٦ه/ راكهاة الدايآ ممر: ابن انظر: )١( 
\/U؛Y.والإ-مانفي 

(.٢٤٦٤مؤيختل،)عودرامه مبن اش همد فقاتل من بابه عنهم، تعال افه رصي الصحابة فقاتل كتابج لم: م)٢( 
السافرينصلاة كاب. الم: وم(، ٤٧٦١للقرآن،)بالقراءة انمومحت، حن باب القرآن، فقاتل مماب البخاري: )٣( 

(.٧٩٣)بالقرآن، الصوت نمّتن اصتحياب باب ونمرها، 
اهرمحي الصحابة فضاتل كتاب ت وملم (، ٤٥٤)السجد، والممرق الخوخة باب المساجد، أبواب الخاري• )٤( 

(.٢٣٨٢)b؛،،، الصديق يكر اي فقاتل من باب عنهم، تعال 





سجقعسسحنئنص
عحيأل العلعام يعص كره وقد ملكه، ل لقيادته واحراتا أمامهم، له وتكري، لطانه، مل 

مزأف *الثتت وثالوات أعالم، أو أقرأ لوكان حتى الصلاة بامامة الزوار لأحد البيت صاحب 
بالإمامة،لزائر ياذن أن الببت، حبط لما محوز أنه آحرون يرى ولكن '• أ  ١٠البست، صاحب، 
الصلاة؛ل للامامة وليس التآكرمة، عل إالجالوس كان الخدبمثح ق الإذن أن ، الخلافوصبب 
ه■'آلنى ُوءول، حثل• بن أحمد يال، لهذا منا؛ للأمرين شامل أنة عل بعمهم فهمه ولكن 

الإلفأف جو ثان ئإداآذف • بإديه" إلا بجي 3، محرمتي عل نحلس دلأ نلمطايه، j( الرجل بوم لا " 
ج;1ناإذاأذللةألضاتحو^/

التبت،وأهل الزوار يوم أن لغيره وائل الأحير، الرأي يبمدا أخد إذا البيت، صاحب، وعل 
أوأصداد، هناك يكون فقد الفعل؛ -^١ أحد صدر إيغار عدم عل حريما يكون أن 

أحدهمتقديم فيكون ما، قضية ق للحكم جاءوا قد متخاصمون هناك يكون أو متتامون، 
أوفكرية مدارس س أو القام، ق قريبون ^؛،۶ هناك يكون أو الأحر، عند الغلي لسوء أدعى 
الحالأيت،هذه كل ق والأول مفسدة، فيه آخر حاب عل لأحد التقديم في،كون محتلمة فقهية 

أعلم.واف الشيهلان، أبواب بدللئ، ويغلق للامامة، البيت، محاحب، يتقدم أن 
حضرأو ه، نفالبلاد سلطان حفر إذا أنه وهي أخرى، مسالة المسالة هذه من ويتفنع 

الهلاوهرألأن الملمين؛ س واحد ببته ق الصلاة كانت، لو حتى بالناس يصليان فإنما نائبه، 
نائبهأو لطان الحضر ،رفإن النوويتنال، لهذا وغيره؛ الرحل هذا بثت فيه ؤيدخل أثمل، 

هداص ولعله ءامةال؛ا. وملطنته ولايته لأن وغيرهما؛ المسجد وإمام البيت، صاحب عل قدم 
واليفعل وكيلك، والأحت،اءانإ، والأعياد امحع ل الين يزم الاطان فإن المطلق 

تصح—أيما— المهللق هذا ومن وهكذا، جيشه، ل الخيش قاني ؤيفعل مدينته، ق المدينة 
هوأقرأمن وجود احت،ال مع الجد ق انتثن س لغيره الدولة تل س ال-ص الإمام إمامة 

الأحوذىنحنة ايادممودى: وانظر: (، ٢٣٥بالإف.ة)أحق س باب، الصلاة، أيواب، ت: ق الترذى ذللث، مل ( ١> 
٤.ذ5اةاكايح؛/٩ اكاتحثرح المارممورى:إسحاق،انظر: وندثالذلك ٣، • ، ٢٢٩;

سل.الخلوس ق وليس والجلوس، الإمامت ذ أي )٢( 
،١٥١آ/ الغني ابن وانغلر: (، ٢٣٥يالامامة)أحق من باب، الصلاة، أبواب، صنته: ق الترمذتم، ذللث، مل )٣( 

مشكاةشرح الفاتح مرتاة اللأالهروي: وانظر: ، ٢١ا/القح متن الكيثرعل الثرح ندامة: ابن الدين وشص 
.٣٨٦٣; الصائح 
ادهاجه/ما.)؛(الروي: 





عإجعشسسسحئنص
أحرىوتفريعات مميلات وهناك الصلاة؛ إمام لأخيار اللامح بعص هذه كانت 

ولكنيائل، المهدم كل يناقش أن الكتاب منظور ل وليس الفقه، كتب 3، موجودة كمة 
الصلاة.ق الخشؤع أية يمأوأحرى بصورة علاقة له أن ثعررت، ما هتا احترتر 

بعضالقائمة الطور هدْ ل أوجه به، ورصنا الصلاة، ل إمامنا احترنا أن ويعد 
حنؤعنيادة ق اف~ ~يإذن ساعد وهي إليه، النصائح 

منها:قاولاتم،اه، سم4رةسطإ؛و، أوتا: 
للدسا.كمويع والصلاة الصلاة، ق الخشؤع - ١ 

المحمول.، ائ:;؛،٢-غلق 

المنطقة.ق الرنة حوادث اشتهرت إن حاصة الشخصية؛ المقتنيات رعاية ٣" 
٠الصنوف ل يعضهم يرى لوكان المغار، الأطمال رعاية — ٤ 

دوجياهصاصحاث<سضفانملأة:يانيا: 
مهامه،إحدى نهال.ه الصلاة، قيل ثماما الصف استواء عل محرص أن الإمام عل — ١ 
يكتفيألا للإمام ؤينبغي فتحطمرهلوخم*أآا. ولاعممقوا، ١انتووا، لم; يقول أن له وبس 

،الكتات١٣^ا ق ينا مر وقلأ ه، ينفالصم، تسوية عل محرص أن علميه يل ذلك،؛ ل بالقول 
مناكثئاينتح افه.ؤ رئول، 'قال ابوننعوده■' وقال ذللث،، يفعل ه اش رسول كان كيف 

وهوه ميمون بن عمرو وقال يويبما، الصفوف بين يمث ه الرسول فكان . الصلاة ِل 
رإدا حش استووا، دالت المميز، بى مث إدا *وكاف للناس! ه الخهناب بن عمر إمامة يصف 

صموةدلم،»نئوا قال: ه اي عن ه، ناللث، نن انس وعن ثكم«أْ،. مدم خللا هى نم 
غافه كاد_ نال،: ه، :ثم ين المحان الفلأة»رآا. الئئوف  ٠٤٣؛ن 
(،٤١١الصف)•سة: ش وابن (، ٣٥٩كارمون)له ومم ارتوئآ ذٍمن باب انملأة، أبواب الترمذي؛ )١( 

:آ)بمهم(.الترءانيا/ه*متن صحيح انظر: الألياق، ناده إّوصحح 
.٢٤٥ص محرمحه سق )٢( 
.YTY»_اللأذئ« •خثوع راجع )٣( 

ل،؛سو،ءمبج*صْاآ•
•٢ ٤ ■ ص ءذرص يق ( ْ ) 

)ا-(سقمبج4صهآأ.



ئئام،توتا حرج ثم عته، عثلثا ئد اذا راى حى آ  ١٤^١^7١١يا بنوى كأمأ حر صفوكا ينوي 
أوصقوهكم، كثؤول اض "عباد ممال1 الصقن، مى صدره تائيا رجلا ئراى يكبث كاذ حر 

كبيلزى منا الرجو "رأبتؤ ه؛ تيم بذ النماف JئاJا وجومكلم«أآ،. ت؛ئ افه لحايس 
صاحتي،يتنكب منكت4 يلرق احدثا ®وكاف ئال؛ فيغ، مايلت، بن اض وص ٢• صاحبه'ار بكعب 
أنالإمام وعل الصفوف، تسوية عل سماعي عملية وساتل كلها فهده. بمدْه،ر؛ا. وقدته 

وترسمه.الصمآ تحدد الأرصى ل ^ستممة حطوط هناك كانتر لو حتى عليها محرصن 

يدعألا له ؤيتبغي فالأول، والأول الأول، الصفوف اكتإل من يتاكد أن الإمام عل ٢"" 
^١٠١قال! ه اف رمول اف فهت، ماللث، بن آني نعى للشيطان؛ فرجة الصل؛ن فوف صق 

عن&قثم، أنى وعى الؤحراأْ/ الصقن j قلتفن مص كاJ ؤإي( يليه، الذى م الصقن
إربتيه ثنيى لوالدي بالآءناق، وحادوا سها وقاربوا صثوئكم اررصوا ئال،! اممه. رسول 
منلكاثفثكايااثJثر٦/تدخن اك^طان َلأثى 

؛نجلوننقل الأول؛ الصقن ق حلفه ومحيلهم والعلإء ا-قماءل عن يحث أن للأمام يبنى ٣" 
الأحلامأولو مئكم التلث؛ى يقول؛ ه افر رسول وكان المقدمة، ق والوقوف الصفوف احتراق من 

وكياسة؛وأدب، برفق ذللئ، يفعل أن الإمام وعل ؛. ٧١٠ثلوم..الدين م يلوم، الدين م واش 
منهم.واحد محكال أوالكمر العال؛ يأحد ند حبث الأول الصفح ل المصالن صدور يوغر لثلأ 

ووجيمساصحاضسراةاممرآن:ثاتقإ: 
إنعفليم أحرك وأن يعطيه، لا الثيء فانل٠ أن واعلم متدبرة، حاثعة قراءة اقرأ — ١ 

أحسنمى ®إل ه؛ افه رسول قول ل وتدبر بخشومخج، المصثن حؤع فحتنثه حثحث، 

)؛(خممحالضصآأ!آ.
.TY1»_)أ(.خ،رمح 

_.TTA.
(.٦٩٢انمف،،)ق بالقدم والقد،( بالكب الكب إلزاق باب والأس، الح،ائت محاب الخاوي: )٤( 
.ص٢٣٢نحرمحه سق )٠( 

>آ(ّقمصصأمأ.
الأولالمسف، عل والازدحام مها فالأول الأول ونضل وإناأتها الصفوف ت—وية باب الصلاة، كاب م—لم: )٧( 

وابن-مالله، واللفتل (، ٩٧٦احه)وابن (،  ٤٣٢م)س وتقريهم الفضل اول وتقديم إلها ايقة والم
)أ'ا؛آ(،والخاكم)'ْاأ(.













.١٦صأآ3ك؟ ض يخشع 
آذئريدوذ انقم بمش *اثن ثم؛ قال ه، ١^ رسول دلك ' خأائنّجد، يزُب بمملواإل أف 

د:امنت؛ ض »;ا قال: ذبك. أنه ند اف زترل م،:١ 3الوا: اثنمأ<. رب تظألوا 
١١٠٣.،

سحأذ ئاردنا المنجد، عن ئايه ديارئا كانت، يال؛ ؤفقثد، اف عبد بن جابر عن وأحثرا 
دنجه،(رى.حطؤؤ بكل لكم *إل قاله؛ ه، افه ثهايارمحول المنجد، مى ئقرب، بيوئنا، 

هاذاامميمىاكيوى4نهمدد؟}سد 

اأسلأل

(١٠ ٤ ٦ ٠ )٦ وأحد (، ٦٦٥)الماحي، إل الخ،لا كثرة ضل باب الصلاة، ومراصع الماجد ياب سلم؛ ( ١ ) 
(.٦٦٤الأجد،)إل كثرةامحلا شل باب الصلاة، ومواضع -؛^ aiكاب ملم: )٢( 









.١٦ممحمحِ  ٤٢٨١٥^؛
سءتءيِح؛ص-حء^.ضعبءصء^— ذمحسمذصح حّءص حءص متمح-سءبءتءس 

الأحنفومرا اقاق، يى ؤرة باكايية ول ، ٠١البمرةلمن ايه وعثر!ن يإئة الأول لركعة ال 
الصحفقغ عمن مع صل انه ويكر دوئس~ ~أو يوصف الثانه ؤق الأول، ق الكهم، به 

قتادةوقال اقصل، مى ؤرة بالثانية ول الانثال، مى ايه بازثعى فه! تنعود ابن وقرأ يحا، 
٢.افااأ كثاب ّكل ركعثم• واجادْتي مورم اويردد ركعى واحدْتي مورم يقرأ يني 

أنينوي كان الرسول أن غهه السانب بن اف عبد كلام من يفلهر السابقة لرواية ال 
مامعفلم لأن ميتمها؛ كان ولعله عال، البسبب تويم، ولكنه ءالمومنوزا؛ سورة ق يكمل 

وصورةالركتن، أوق واحدة ركعة ق إما كاملة، السورة هوقراءة ه الني عن ورد 
محورةإن حيث ظد؛ برزة أبو ذكره مما قليلا وهوأكبمر كيم، قياس فهذا أر؛إع، ثلاثة المؤمنون 

بنلحمر المح صالوايتح من واحدة البخاري ذكر نم آية، عثرة وث،اق مائة ؛المؤمنون® 
وزالبقرة! محورة من أر؛اع بنحومحثعة فقعل الأول الركعة ي صل أنه فبى فهّ، الخهلاب 

^؛٥١١إل يونس من ور الالأغلب— —عل هي والمثال المثانرأم، س يسورة الثانية الركعة 
روايةل وحاء أربلع، أربعة إل ثلاثة س ومتوسطها أوالشعراء، أويوسف، يونس، مثل أي 

بنووةثميننها المرة، ثى محالإ القح صلاة يئرال ج عمر ُثال ناله؛ رابع، م عى أحرى 
منأؤ اكال، من بنوزة ؤبمنها عنناJ، يىآل ب،ائة دمنأ المثئل، صدور بى أد اثال، من 

يليننواقنكL اش نتكا إف نل يلئ4لم ثبغ حتى ولااش-ادمح، اييود عنك رقى تحال: توله محي أي )١( 
[.١٢٠قر٥؛ ل١Jولائصره ولإ محن الته محي ثاك محا العلم بى جاءك الذي بعد اتعغ 

ورة،ّبل لسورة الخواتم، والقراءة ركعة، j 'ورمحن بتن المع باب ترجة j ض محا كل الخاري ذكر )٢( 

يرادمحعما'دكرذ،الريب•'؛٧ينقطث-ة زإيأزادالحاريمحنهئولهكزكئاب١٥لقرذ3؛؛"ينتن.لن؛ 
؛؛U/Y.Tحجر:ذحابدي ابن اننلر: 

^-١^،'ميت، يل،* الم،اأثُثل• الطوال تاعداالثع ويل• آوبلعها• ايؤ لم'ينلإمائة ما يل■ الثال حجر• ابن ثاب، ، ٣١
>نكنآئثاكباسميبيلآيثضِفيمغ؛.زاثا 

ام:ضَ:فحابريآ/يْآطوبل:ظتيذ/س.[ ٨٧اثانه]ا.لم: 
آث-ث•يائي غل منها داجي؛ كل الثوراش؛زين- م داقوذا اشذ■ عن وئشش اشئل آيامحاعل ئزثن■ ، حمص 

،١ ٤ -١ ١ ٢ ٩ /  ١٧الساق حامحع الطبري: انظر: رللمزيد ، ١ ١ ٤ / ١ النرأن لأحكام الخامحع الغريي: انشر: 
.٦٥، ٦٤تقبرالقرآن"ا/ق اكزيل معام واJمي: ٢، ٦ / ١ والعيون الكت واناوردي: 



السورأي القمل وصدور القرآن، \-خو \ل الحجرات أول من والفصل الفئلا<رآ/ صدور 
لمامقاربة أخرى تقديرات البخاري ذكر ثم والداريات، وق، الحجرات، هش•' فيه؛ الأول 

■؛قء.مسعود بن اف وعبد ء؛|ء، فيس بن الأحق صلاة ل سبى 

المحه اف رسول مع صقث، ئال; هه؛، الكلأهمر روح ابو رواْ ما سيق ما وقريب 
مم١^١^١ أن الئزآن علقا ي »إنئ ئال: ةأدلإا دأالئواديذئِفي نوزة \'م

الروموسورة ؛. ٢١الوصوءاايلحسن تعنا الصلاة نهد متى الوصوظ نحسنوى لا تعنا يصلوذ 
*الوموزا.سورة من الحجم ل قرية ومي آية، ستون 

عىه سئت0 بى خابز صاث ئال(ت سناك فعن أنل؛ بقياسات أخرى روايات وحاءت 
نال:'نلأةاتيهثال،ت 

ماللئ،تن تجه ذلك وأكد ووتوهال"آ؛. ا، ١ ]ق: والمزآزه داؤق المجر بمزأj كاذ ه اف 
،٢٤['١ • ]ق: لهاطالإثضيده باسمات! ؤواانأحل الشح; مزأق ه النش سجع أنه فدكر فقف، 

لأنبماتحديدا ااقاا لسورة سإعه يدكر أن اختار أنه الأنهلباع يعطي ه سمرة بن جابر وكلام 
الصبح،صلاة ق ممرا افه رسول سمع قد أنه الزكي فمن ذكره؛ أراد الدي التوسط تعم 
كإفهغ، جابر روية ل قراءته هومتوسط هدا فكان وأقصر، ذللئ، من أٍلول يقرأ وكان 
لمعتادة تكن ل؛ القراءة من القدر هدا عل الزيادة أن الواضح فقدالأنهلبلع جابر كلام يعطي 

•هؤ الرسول صلوات 

الرسولوفاة بعد زمانه، ق الأئمة تطول من متاء كان ه سمرة بن جابر ويبدوأن 
يمله اممه رسول، كاذ قال: فقد آخر؛ موقف ف، فعلهم عن رصاه عدم فكرر ه، 

منأحص صلائه هئ نحمص، كاى ولكنه اليوم، مطو0 الص صلأم كثخومن الصلواتا 

ه٦٣٣Xر٣١٢/١اكف،أبيب:)ا(اين 
شعيبوقال له، (، ١٥٩١٤)وأحمد (، ١٠١٩)باروم انمبح ل القراءة الصلاة، افساح كتاب ت ائي الن، ٢ )

٤،٢ ١ / ١ الزواثد عيمع اتظرت اثمحح. رحال ورحاله أحمد، رواه اخشيت وتال حس. حديث الأرناءو٠لت 
السليمالقرآن ميز كنترت ابن انظرن حن،. ومتن حن، إمتاد اومدا تسره: ق ممر ابن الخافذل وقال 

(.٤٥٨الصح،)ل القراءة باب الصلاة، كتاب ت سالم )٣( 
٤(. ٥٧انحسح،)ق القراءة باب الصلاة، كتاب ملمت )٤( 





صخمحوسسسظلتص
ينبأفوذ ئشني مشا؟« ئوزئن خؤ 1لأأشف عمه،  ٧٠ل: سال، الئفر، ِفي 

الخحنزل،بملأة ئو جدا، بو)ي نلي.}ي قال: اثسيم، وؤءزمذ.رب اكمح،ه، 
عب،»:ا مماو: القث،إو، الخلأة من ه اف ننول نئ ئو بلئاس، اليح نلأة ي نل 

ممنأنق،؟«رُ

بومعدا ما الأسؤع أيام من يوم أي ل المسح صلاة ل كان روايات، من بنا مز ما وكل 
اليومهدا فجر ق يقرأ كان فقد النم رسول عند خاصة قراءة له كانت، والدي الخمعة، 

الخمنة؛^١!؛يوم الصنح يمزأفي ئ)؛ ه السل ءاف ه هريرة ايٍ( فعذ والإنسان؛ جدة، بال
الدممن جئ الإنثان عل آتى ظ الثاج: زل الأول، ١^^ 3، ٢[ ، ١ ]الجدة: ئزيزه ت. 

["'٢؛.١ ]\y_■ شبما لإتكن 
يقرؤ0كان ما وبعض المسح، صلاة ل . اورٌول( قراءة عن ورد ما معفلم هذا 
النوط.ق يقروه كان ما مقدار عن بثا نانطباعا تعطينا وهي ه، الصحابة 

١]،^واسر:ملأني ش ه ع3،ثوارقواءةامسوو ورد ئ ثانيا: 
صلاةق قراءته تقدير مع الأحيان معظم ل الظهر صلاة ل ه الرسول، قراءة تقدير ورد 

التالية.الفقرات ها.ه ق معا بالملأت،ن الخاصة الروايات بجمع قمت، ولخللث٠ الحصر؛ 

موممفل،سمرة بن وجابر الخيري، سعيد أب الخليلن المحابيين عل الروايار-إإ هده مدار 
النبويةالسنة وكعادة الصورة، تقريثؤ ق اعي نأن يمكن الي الأحرى الرواباُت، بعض ُع 

الذيالكفر العمل ففيها ااّمين؛ العامة وناس_ؤ لكي واسع مدى ذات تكون دوما فإم-ا 
اأبأن ويبدو نحته، ننقص ألا ينبغي الذي القليل العمل كنلاائح وفيها فوقه، نزيد ألا ينبغي 
هسمرة بن جابر كان بينإ النبوية؛ الثّنة ل الأقمى-،ا ®الحد مدرمحه يمثل كان فهد سعيد 
الأدنى•!وهو*الحد النبوية، الثنة ْن الأخر ائرف، ثئثل 

لذكر فقل. والعصر.! الظهر صلاق بطول مشعزة فهد الخيري سعيد \لي روايات تاق 

أا،خمءهمبحهصبموآ
 (٢ )Jمايمرالباب الحمعة، كتاب ت لم وم(، ١٨٥ ) نجرالخمعة، صلاة مايمرال باب الخمعة. كتاب خاريت ١

الحماأة،)*حخ(.



مئصهتك؟ ض تخشع كيف 

ا^كعشز انمنر. وق ،- lulضم، أوماو: - آته عشز.ه حمس ئدر •^؛؟؛، ٠٥١وز آته، 
وقمم،َدوال1،،أ١ا. ئدر اًلأحنت؛ن وق عنزأآته، خس براءة يدر ركعة ؤل ل اًلأدمحا 

قئحرزثاتامة الظهروالتفر.، ل ه اف رسول يام *آك-احررأآ؛ ئاوت أحرى رواية 
ئدرالأحرلإن ق ياته وحرزنا الثجدة، نئزبز ال( بناءة يدر الظهر بى الأدلإن الركمح، 

محِسمامضمصوسم
تحديدق مممضان والروايان دللن،،ارم. من اشم، عل المفر من الاحزنح، دق الظهر، مى 

آية.ثلاثون السجدة محورة لأن القراءة محلول 

هوركعة كل ق القراءة متوصط أن ه أبوسعطل يؤكد حيث بيا؛ نطويلة نراءْ فهدم 
الركعتنق  iiLJJLيطيل؛كان ه اف رسول أن ذكر إنه بل جدة؛ المحورة فراءة فدر 

يعدمحورة بفراءة القول إل الفقهاءل؛ا بعض دفع ما وهدا والعمر، الفلهر من الأ-ىرت؛ن 
اافمهوردم، فمد الشهور؛ الرأي -محلأف هذا ولكن الأحثرتغ،؛ الركعتتن ءات؛ز، ل الفاتحة 

قالقاتمة فتا؛ةنوتةبمو الثاثإلأنةلأ؛ظ ث الأفلفز زص زالخثاش  tsmمن 
تي.أنئلأ:مأبجايثالأْ؛.فلاة قائة لأف الأل>ين، الزكمح، 

المدتمر.ثتا! فقال محلويلة، القراءة هذه محوون الناس أن يعلم أبومحعيده ولقدكان 

(.٤٥٢والمر،)الفلهِ j الما،ة باب، الصلاة، محام، لم: م)١( 
.TrU^طر:حاتجافؤىضسنالمار\/

(.٤٥٢والمر،)الغلهر محاب،الصلاة،باب،الهما،ةj سلم: )٣( 
لمُو،قسإوما أحّئ، كاو زاد وما راية، المرآبي أم الأحريتن وق الأمحرتئن: الركعتثن ل القراءة عن الثانص قال )٤( 

شنةقالأُيتي،زوالنائ ثنا،'ةال؛رنةبم وهال،اناوردي: ،  ١٣١الأم؛/ الثاض: انظر: غالإي• ثممل اناتا 
jورة الورا،ة تتم، مل الحرير:  JU. ٦٢٣٦! ١^١^ الاوردى: القزلم. غلأخب الأممح 

مل—وإليه ١حاJ١هما مثمرصين: تولين فعل الرباعية؟ الملوايته من الأحريتن ^١^٠^*-،^، المّبج ٌن الثالثة 
سورةالتراءة إن العمل— —وعليه الثال والقول، الفاتحة... إثر عل ركعة كل ق متحبة أتيا الخدياوة— النصوص 

الألاويإمائة الحويص: انظر: التخفيف. عل الرييايتؤ من يعرهما ما بناء فإن الأوليتن؛ الركع،ير1، ؛٠١ لانتعي، 
عزنراءة غل دلالة ومي ذلائ،ء، من الأحرييراقدرالتهمه ءرل المتعاق: وقال، ، ١ ٥ ٤ أ/ المدهت، راية دل 

لرمح١Jالصلران وذمث،الحفية ، ٢٦٢\أ الملام نبل الصنعاق: انظر: الآّ. j الناةةن<يا 
الثاءوجه محل المانحة يمرا ترأ ؤإن سح، ثاء وإن قرأ، ثاء ؤإن صكت«، شاء إن ثيء؛ علته بمب لا الأحرقن 

اوث.راتعجب ؤل انمناتع بيانع والكاصانآت ، ١ ٢ ٩ / ا الفقهاء تحفة اومسيت الدين علاء انظر؛ والدكر. 
\صب\سم\ؤ\ششمحشم'انمي: الدين ا/ااا،آاا،ويدر 

.٢٨٩، ٢٢٨٨; ٥ الكويتة الفقهة الوسرعت )٥( 



عصثوسسسستنص
جمسلإ:ضئ\مقوتمو

افهوجملأولئبجئ«اُ
ااناسق نفث ٥!، وهومكثور ه، ا-قدري تعيد ٧ اتيت هع! وقال 

ه؟اف رسول صلاة عى أنألك محك: عنة، نولأء ، iut_ع، أنأك لا إق محك: عنة 
أحدثاوقمام ١^؛^ صلأْ ٠ر'كاJن _؛J،: محا■ءاذهاعثي، حز* داك؛ى مالأنال دماJا؛ 
الرئؤاف.ذ درندل النجد إل يرجع م ثثدصأ، أفلت ق م قمفى امحع 

الآول،ل؛،!
اضرسول سنة عن محره أل البداية ق رمحض محقي عجيبا! ردا نزعة عل ظك أبومعيد رد لقد 

لكألاالأكل إنه أي خز،اإ ذاك؛ئ ذ لذ ءنا له: نال إنه ل الملأة؛ ي القراءة ندر ل ه 
و!؛عليك ثى ذلك تكثفت ؤإن حشوعبما، وكإل لهلولها بمتلها الأنتان نتطح لن لأنك تعرفها، 
بانه الخيري سعيد أؤى قناعة إل يشر هذا وكل وتركنها، السنة علمتؤ محي فتكون تدركه، 

^^٠افه رسول مع الصحابة عليه يصر كان ما عل الصر تتهلح لن الحديدة الأجيال 
النهرسول نحفيف إل يشر ما يروي ه سمرة بن جابر كان الأحرى الناحية وعل 

إذا_ؤاتي، ياش ل ه:>؛ الي؛ »كان محال: ه سه والمر؛ الفلهر صلاق ذ لقراءته 
أيما«آلوعنه دوك«آْ؛. من أنول المح وز حودس، العفر دل أ، ١ تاللتلإ ه يغشى 
منبآطزل المح ول ١ا، ]الأعل: اْلأغ-له ربك انم الظهربؤن4ح بمرأؤ، كال ه الس 

دامحت،يانياء والعفر. الظهر يقرأل 'تمايز اف. رنوت، *أف ثاكة، رواية ل ويكر دللئ،ااآا"أ. 
^؛j_،الزوج، 

(.٤٥٤)وال^lصرا الظهر ل القراءة باب الصلاة، كتاب ملم؛ )١( 
مذيبحجرت ابن اننلرت ثمة، دمرتابمب سميان، أبنا بن زياد مول المر-ى، الغادية أبو بحى بن ؛زعأ م؛ )٢( 

.A٣٧٧/التهذيب 
. ١٧٦إ/ اتهاج الورى: انقلي: ث. ممذرذللاتجاذ؛ نال بمدن اى ■ظ؛؛ ^ )٣( 
(.١١٣٢٥)وأحد (، ٤٥٤والصر،)الظهر ل القرا•؛ باب الصلاة، كتاب ملم: )٤( 
واحد(، ١٠٥٢اتي)والأ(، ٨٠٦وأبرداود)له، واللفغل. (، ٤٥٩المح،)ق يلمءالقراءة الصلاة، كتاب لم: م)٥( 

(.٤٦٠)الصح، ق القراءة باب الصلاة، كتاب ملم؛ ( ٦) 
بمنجابر حديث، ونال؛ له، واللفظ ٣(، ٠ )٧ والعصر الظهر ق القراءة ق -حاء ما باب الصلاة، أبواب الترمذي؛ )٧( 

١)والنسائي، ٨(،  ٠٥)داود أبر صحيح. حس فهء سمرة  =الأرناءوط! شعيب وتال ٢(، ١ ٠ ٢ ٠ ر وأحمد (، ٠٥١







؛^١٩صهتك؟ ض ثغشع كيف مض 
الرؤيةيميزون كانوا أمم معناه وهذا -تاااأاُ. رش إدا مهامه ملإل؛ها اش اiلواصغ ءاي 

الصلاة.سرعة يعنى وهذا الضوء، وجود عل دلالة بعيدة، لمسافة 

بئا؛نطويلة ور ي١^١'.؛;، بعض ل المغربه صلاة ل ه اف رمول قرأ فقد ذلك، وْع 
ب_ءؤالزنلأتالمنرب "يمرأذ نمتالثىه دالن<ت ٢?؛؛؛،، ا-ثارث بنت الثقل ام فعذ 

داو،ته، مطعم بن جبم وص ■ ٢٢١٠٠٠٥١قمه حص بنت.ها لنا صل تا ثم ء، ١ لمّلأت: عز٥١^ 
أادزآه الثى أى محفل، عنز ابن وعن المعرب؛الطور*رآ،. ل ارقرأ ه  ٠١٥١رسول، نمنت 

.٢٤١[،١ ]محي: ؛^ ٥١تبل ض وصدوا كثزوا ب-ؤالن-ين اي ل بمب 
ايون،ايٍ( فعس ا ا.لغرب صلاة ل جدا طويلة قراءة تحفا صحيحة روايايت، ودت وز 

وقا^'كنةإن«اْ،. المنرُ-،بالآءزافو j البذه،'٠^١ أف ءه ثان ثن ريي أوض ه، 
iJJالنرب صلا؛ قرأل اف. ر'ّولا ُآل محفأ، عاتثة عى رواية   i لئرقها الآءناب٠

سورةالنرُس، مى الث'كشن يفزأز اكال ه البي ال ه أيوب اب-، وص ركعئ؛زا*رآا• 

قرصيةيظن لئلا العلويالة، القراءة جواز لبيان كاست، .^، ١^١١هذه ق الإطالة هذه ويبدوأن 
ينحرواأن ه الصحابة ببعض حدا الذي بب، الهو ه،وا ولعل المغرب، ل القصيرة القراءة 

Y/\؛.)ا(اينحجر:ذحىدى 
٤(.١  ٦٦)ورفاته، مرض باب الغازي، كتاب الخاري؛ )٢( 
انمجح،ق المراءة باب الصلاة، كتاب ت وملم (، ١٧٣ ) الغرب، ق الحهر باب الصلاة، صفة كتاب ١لب٠>اريت )٣( 

(٤٦٣.)

شرطعل صحيح إسناده ١لأرنء١ءوطت شعسبح ونال (،  ١٨٣٥)الصلاة صمة باب الصلاة، كتاب حسازت ابن )٤( 
لالفراي رواه افتم-يت ونال (، ١٧٤٢)الأوسط والعجم (، ١١٧)المغثر العجم والطاأراقت الشيخ؛ن. 

الحسانالتبمليقاته انظرت الألباق، وصححه ، ١  ١٨آ/ الزوائد محمع انظرت الصحيح. رحال ورحاله الثلاثة 

وابن(، ٨٦٦)والحاكم الشي٠حين. رحال ثمان رحاله صحح إستاده الأرناءوط! سبسح ومحال (، ٠٢٣٠٩ ) أخمد )٥( 
(^٥١٧.)

وصححها(، ٤٢٠٨الكثرى)المنن واليهقي؛ (، ١ ٠  ٦٣بالص)الغرب ل القراءة الصلاة، صفة كتاب المساني: )٦( 
انفلر:الألباق، وصححها ، ٣٨٦/ ١ الأحكام حلاصة انظر: حسن. بإسناد المائي رواء الروي: وقال اليهقي، 
الساشا/هآأ0بمبم(.سنن صحيح 

رواهالهينمي: وقال (، ٤  ٨٢رنم)٨ الحديثح ه ثابت، بن نيد عن أيصا وعنده (، ٣٨٩٣الكبير)العجم الطرامر: )٧( 
أملانفلر: الألمال، إسناده وصحح ، ١١٨آ/الزواتد محمع انظرت المحح. رجال ورجاله الكيرّ  ijالط؛راف 

الميهآ/بخ؛.صلاة صفة 





صلاقك؟ض تضشع كيف 

ولكن[«أآا. ١ لاك؛ن: والريثوزه بُؤاثن الركت؛زت إحدى البناءو مثرأِو نمر ل كال ث. 
هاف رمول كان حيث فر؛ الل كانت لأتبما كمقياس أخذها ستطيع لا الرواية هذه 

العاد.عن عام يشكل الصلاة ئف 
الأنصارياف •مد بمن جابر برواية وهي البار؛ نحدبد j أوضح رواية بقت لكن 

ئاصحةنرك يصل، ه معادا ئواش القل، جح وقد بثا'؛^^!،'٢؛ رجل اقبل دالت 'محقيل، 
ئآتىمنة، تال معادا ال وبلثة الرجل، ئايطنق ~أواشا؛~ البثرة نئرأبنونة معاذ، إل وأقبل 
مزار!؛، j^Aj—اوارأفاتن(ا— آوت،اا أقنان معاد، ؛! ١١ه! السل نمال معادا، إلبمه نثكا ه، البن 

وراءكثمل قإد4 يمنى، إدا والئبمل وصحاها، والشمى رثلث،، انم بنح صليت، ®ئتولأ 
يكزحث قليلا؛ محالفة بالماظ ها نفالقصة ووردت ودوالخاجةاال'آ'. والصميم الكبثر 

نملقومه باق يم ه، الثى مع ينل كاف ه، جبل ن معاد أف محنحل اض عبد بن جابر 
معادا،دللن، ئبلغ حضقهأ؛ا، صلأْ نص-ل رجل نتجوز د١لت النثز٥، تثم نثزا ^٥، ٠٥١١جإ 

1;يثا،نمنل قزم اف،]١١ ن.ثوذ :١ ممال: . ١^٠ ئأش النيل، ذلك ق ئثافق، إنة ؛^١^ 
ممالتنافى، ال فزعم ثتجورت، ئثرأالبمزة، اأبار-حها بثا صل معادا نإل بثواصحث١، وتنقي 

الأغل،ذيمذ ام ذنتح وصخائ زاف -ف-»امأ: آنث«. أقنان ثتاذ، ي ائ 
وثأمهاااْا.

العشاء،صلاة قراءة ل اض رسول به تصح الذي اطلفدار لنا وصحت القصة فهذه 
لأنالقصة؛ فيها حدثت التي الممتنة للظروف كان التحديد هذا إن نائلت يقول أن ويمكن 

ائميعني فهذا و. اف رسول مع صلاته من يرجع أن إل ينتظرونه ه جل بن معاذ قوم 
الخاصة.حالتهم لأحل بالتخفيف ه معادا الرصول أمر فذا متاحرين؛ صلامم يبدءون 

صلاةق معتادا كان المقدار هذا كون تدعم أحرى رواية هناك أن لولا هذا، يقال أن يمكن 

(.٧٣٣)ئةسمة،ابهمفيأس، 
اينَ:تحابرىش.ام:

٧(.٠ يديه،)ه يرفر أين إل باب الملام، صفة كتاب )٣( 
رحلفانحرف لم: مرواية وق ، ٥ ١ ٦ / ١ ٠ ايارى فتح حجرت ابن انظر؛ وحده، نمل انحاز أي ريل؛ ثجور آ ٤ ل 

(.٤٦٥العش،اء،)ق القراءة باب الصلاة، كتاب مسالم: وانصرف. وحده صل ثم نلم، 
أوحاط،)ههيه(،واسلل،ومالم:ىاب)ه(اوخاري:ىابالأدبإ 

(.٤٦٥العشاء،)ق القراءة باب الصلاة، 



أمحخمحوسسسفئص
زيقرأ  ١٠ه اف رمحول كاف ت قال ه، بربيه قس العادية، الظروف ق ه للرسول العشاء 
عادةعن هنا ثمحكى ههٌ فريدة ا. التؤورااُ مى ولحوها وصحاها، بالئنس ^٠ ١١١العثاء 
الثور؛؛.من ®وثحونا قوله! بدليل معي، ظرف عن تءد'ث، ولا نبوية، 

وقدحمثن؛؛, حديثؤ فهغ بريده ®حديث، بقولهت الخديث، هدا عل هأم الترمذي علق وقد 
عمالبن عتثال عس وروي والريتون*، ثامحا الأجرة العناء *قرأل انه م امحي عن روي 
ورويواصتاهها؛؛، الن١شل، ثحومحورة المصل اوناط بورمن العشاء يئناِل ®كاف نه اه 
وامحسععندهب ١^^ كأف وائل، هدا من أكثز قرءوا أثم والأابأير1ات ه، الني أصحايب، عن 

^١^،زص_ئاها، فمن ^١^١ أنة ه الئ-نا عن روي ما دللئ، 3، ثى؛ وأحس هدا، 3، 
•ءقع الترمذي كلام انتهى والريترزآآ؛• 

العشاء.صلاة ل القراءة بخصرصن ه اف رسول عن ورد ما هر لهذا 

اليوملصلوات! مهثا تفميلأ منها عرفنا جامعة روايه نذكر التقديرات لهذه وخفاها 
صلاهأمتت أحد وراء صلتث، ®ما ت قال ه هربره أن عن ينار، بن سلياف فعن الخمسة، 

وكئس١^؛،؛^،ا'لأولثإنمنالظهر، ®كا0يطيل قالناجاف: يرئولافهبىملأن؛؛. 
الفصل،بوسط العشاء ؤيقزأق الفصل، بقصار النرب، ييمرأ3، العفر، د؛ئمفث ا'لأحري؛ن، 

.٢٣١الفصلاابطول الصح ويمزأق 
حددفقد ه؛ الرسول لصلاة إجالنا نكلا — مياسر غر —بشكل عرفنا الرواية هذه 3، 

الإمامهذا امحم الرواية تذكر ولر صلاته، ق ه افه برسول شبها الأنمة أكثر فقنّ أبوهريرة 
ؤئع،العزيز عيد بن هوعمر الإمام هذا أن ماجه ابن لسنن شرحه 3، الجدلي وذكر العظيم، 
خ؛قعر؛؛.سالمة بن عمرو أو فهد، طالب، أب بن عل يكون أن ومحتمل 

وأخمد(، ١٠٧١اني)والنحن. ■يرث وئال؛ ٣(، ٠ العناء)٩ صلاة ق القراءة الصلاة، أيواب، الرمدتم،؛ )١( 
وحسنه، ٣٨٨الأحكام\احلاصة انفر؛ التووتم،، وحسنه امحنادءنوتم،. الأرناءوط.؛ نمبؤ وتال، (. ٢٣ ٠٤٤)

.١  ٨٣/ ١ الرمدى سن صحح انفلرت الألباق، وصهححه ، ٤ ٦ ١ / ١ الأفكار نتاتح انفلرت حجر، ابن 
٣(.٠ العناء)٩ صلاة ؤ، القراءة الصلاة، أبواب ت الرمدتم، )٢( 
سائيالنسن صحح انظر؛ الألسانر، وصححه (، ١٠٥٤والقراءة)القيام عنفيف، الصلاة، صمة كتاب النساتي؛ )٣( 

شرحانفلر؛ الحاحت،، إنجاح ا بعتوازن محاجه ابن لسن ثرحه 3، الحنفي الجددكا الغتي، همد المحمي الرحح هدا )٤( 
•٥ لغرم"؛r،؟ للتوحلي ماجه ابن سنن 









^ممحبسسممممحنقس
أحياثا،مهلول القراءة، ق يثؤع لكن أنه ا،لوكد ولكن الخ،اعة؛ صلوات ق ه الرسول مروه 

نتهالأمر أل وواصح حلالها، يتحركوا أن يمكن التي الخدود للمسالمين لسن أحرى، ومصر 
الصلاةطول ق الإمام نحؤ ولثن للغاية، ضروري ثيء المئن أحوال مراعاة وأن سعة، 
كلق صحيحة فالصلاة التهلويل؛ ل مبالغته من له أفضل فهدا القراءة وفت، تقصر ل فبالغ 

هدانحتم أن وبحن توقعاتيم، عن حدا زادت إدا للبعفن متمرة تكون قد لكنها الأحوال؛ 
بالعاحرصا نحرص أن بد لا الإمام أن يعلمنا النبوية المرة مواقف من موقف بدكر الفصل 

صلاةعس إي افه رمحول، يا وافه يال،! رجلا، اف فهغ، منعود اى فحن االاموم؛ز،؛ عل 
يربب،ينه عمبأ أثد موعظة قِق افه رسول، رأيت ما بتا• يطتل مما فلأن اجل بن الثداة 

ئداوالتير الصعم1ا فيهم قإل يلينجور، لألثاس صل تا يأبجم ٌتمرين، ممحا *إف نال• ئم 
حابإل بميل أن بالإمام الأزل أن عل كشرة دلالات الرفق مدا ففي الخاخة«لا/ 

عنه الرمحرل أل يلر فأولا الأب؛ تحديد يستقر لر إن التهلويل حالم، إل عنه التخفيف، 
أهميةعل دلالة ّؤال، دون الإمام ومح، ئدنْ \U تطويلا؛ الشاكي نئاها الش القراءة قدر 

أيالغداة؛ صلاة هي الجدين، ق الموصوفة الصلاة كانت، وثانيا المحيف،، المأموم حال رعاية 
حتىالإطالة الرسول لكن فإذا القراءة، ل رلأ الصلوات أكثر وهي الصبح، 

الن4رسول غضب، لكن وثالثا أول، الأحرى الصلوات ق الإطالة عن فالنهي الصبح لاة صق 
درحاتأمحي هذه أن اعتر ه عود مأبا أن لدرحة الأمر، -يدا علم عندما حدا ديدا صه 

ب،الغضمن الدرجة هل-ه الأحرى الناحية عل عنه تقل ولر ه، افه رسول غضثح 
يىورابنا التخفيف،، من أحطر القراءة ق التطويل أن فعلم للقراءة، الأئمة أحد لتخفيف، 

عدمل معذورة تكون قد الناس من صورا فدكر ،؛ التخفيفوراء من العلة ه النه رسول 
لرغبتهم تبعات يتحمل الضعفاء هؤلاء يأمر لر فهو ذللئ، ومعر أصلا، الخإعة صلاة حضور 
لأجلهم،والتخفيف وجودهم، باحبمرام الإمام ألزم إنإ عيرهم، مع الخ،اعة صلاة حضور 
أىالإمام لزم حاجة، صاحب، أو مريض، مصل أو كبثر، ثتح من مجد نحلو لن إنه وحينا 
الصلاة.فيه نحمم، مجد عن يثحثج أن المأموم يلزم وب أحواله، كل ل نحقق، 

كتاب،لم: رمح(، ٦٧والجود،)• الركوع الشام j الإمام محمف باّب، والإئ.ة، الحاص ئاب، الخاوي: ;١( 
(.٤٦٦)تمام، ل الصلاة يتحمم؛ الأتمة أمر باب الصلاة، 





خسوعبلأ*داممةله
سحنثممهاصماحءء؛صّحن

؛٥٥بلا،U خقئ 

أقيمتاتم،لأة..

أوا-فن..الخن طفلان محمل اف. رمحول حرج 
السلمون.ومعه الصلاة، ق ويحل  jSثم الأرض، عل وصعه 
تمزة..موالملأة يلهوصامتا، الطفل 

•فجود• مام،غركرع، 
ولمْإالاتسجودل

وطال(ا

وطال(.؛!

مريب!وصمتا 

االحراك؟ ستطيع فلا هؤ اف رمحول أصاب أهومرصى 
دالرمنتن؟أه المك، فاجأ اش~ ندر -لا هوموت أم 

الهاءامن وحل أولعثه 
ومناجاة!دعاء أو 

٠محجود. الصحابة وكل 
يصرام إلاواحدا 

ه..اقاد بن سداد 

ليطمثنااف. رسول، إل ونظر سجوده من رأسه رنع 
•امإتا؟ل

موت••ولا مرض لا 
ولأو>،ولأدءاء••

إضاهتط...

يري>،محرارّول.بجوا؛طفل 





^د!صممممممحنئثمص
نحققالذي التشريع بتطبيق يشسه هو يقوم حتى حياته ل والأحوال اللابسات حض 

الأفعالهذه أن ادعاء من الدين ق ائتثّددين هؤ افه رسول بذلك فيمغ السالم؛ن، عل 
البشريةالفعل ردود بعض إغفال يسممليع لا نفسه ه الرصول كان لو لأنه للخشؤع؛ محالممة 

أيدا.ذلك يستطيعوا لن عام يشكل السالّان أن اول باب فمن صلاته أثناء 
عليها!نوحر نبوية سنة الصلاة أثناء التيسيرات لهذ0 تطبيقنا صار بل محقط؛ هدا وليس 

تركأن ظاذ يظن وند تركها، عل يقدر بعضهم أن مع افه لرسول اتباعا فعلناها لأننا 
هناالفاعل أن الحقيقة ولكن أجر؛ زيادة وباكال قق، النه إل تقرب زيادة هتا الرخصة 
الثئة،وحالف سدد والتارك الثثة، طثق الفاعل لأن لها؛ التارك من أعغلم للرخصة 

يوصحولكنه الصلاة؛ موصؤع خارج كونه مع النبوية، السيرة من مثالا هذا عل ولأصرب 
تم^ر«*ال^^ورة 

صامزنقاذ ق نكه إل المح عام جرج هؤ الئه ينول أف اف عد بن جابر عذ 
ثمإلإه، الثاس ثظر حش ئزيعاَ، تاء من بمدح دعا ثم الثاس، صام النميم، كرنغ بلغ حر 

أوككالعصاْ، لآ\وؤإذأ ممال؛ صام، ق الناس بعفن إ0 دلك٠؛ بمد لن مقيل ثربا، 
عامنأكه إل حرج ه اش رمول أف أبثا، ه جابر عذ مقاربة أحرى القافل وق العصاة،اأاا. 

عليهمثق 3ن الناس إل ثن؛ مميل نعه، ااناس م وص( العميم، كربغ باغ حر صام المح، 
والناسئثرن<، العمر، بخد ماء من بمدح يدعا نعلث،، فيإ يطروف الناس نإف الصتام، 

®أوكلن،،؛ _lJصاموا، ثاتا أف ثلثن _،^، وصام _،^؛، نأنهثز إلنه، 
الضاة«رى.

قوالفطر الملمس، أرهق قد الصوم أن افه رمول علم السابق الموقف، ذا هق 
أنللناس الالفذلي يالمإح يكتفي أن ه اف رمول، يرد فلم معلوم، هو كإ رحمة المر 

مميلونأمم حاصة التطبيق، عل الل.ان يشبع كي بنفسه الرخصة ر١طبقاا ولكنه يفطروا؛ 
ثمالشريعة، عليه نحص الذي العظيم ثر التيس فهذا مكة، فتح ق هذا وكان جهاد، عل 

مرحالتثنصمر، إذاكان ،عمة ضر ق افر للمرمضان شهر ل والمطر الصوم جواز باب الصيام، كتاب لم: م)١( 
(.١١١٤يفطر،)أن عليه يس وش بمرم، بلاصررأن امحناته ش الأنفل وأن فاكثر، 

وصححهصحح. حن حديث وعاون (، ٧١)' المر ل الصوم كرامة ل حاء ما باب الصوم، أبواب الزمل.ىت )٢( 
٧(.١ A 0"؟ /• ١ الترمذي من صحح انفر; الألبان، 







ءرسمحشعضطمم،آ ثئا.0؛ 

صالله رسول من الفعل هدا ول الصئن، شه خشؤع ومحفظ الصمرا يرحم ولكنه لخاملها؛ 
دللئ،لكن سواء الصلاة؛ أثناء يبكون أطفالهم ترك بعدم خصوصا، وللأمهامن، للوالدين، تنبيه 

ذلكف الرسول البيع أجر وللوالدين يحملهم، تقفي الثغ بل السجد، ق أو لبيت، ال 
الاJه،شاء إن 

بمله اف رنول ءثاذ ثاوت ط ٠^ عثاس ابن عن حاء ما ه الرسول مواقف ومن 
مغهؤ اف رنول، ئآحدمحا ١^،، تشتدان افي همد ثتى من جاريتان ئجاءت بالناس، 
ةأيضا محذ محاس انن ض أحرى ألفاظ وى ذئ؛ال.زلاك«اا؛. الأخرى، من ؛خدامحا 
دربجمحا" يرق ~أن ثبجا قثرغ الني. بركم يأحدئا الطلب همد بنج، بى جاريتان جاءت 
صلاته!من نحرج أن دون ءلفلت؛ز، صراعا؛؛j، يقص ه النه رسول، فهذا ،أآا. ينمرذ

درنالخال، يطسعة وهذا يصل، وهو لهم إيناسا الأطفال، يلاطم، اف رسول، وكان 
حالته"~وهي محيأ المومتثف أم نبمويه عند بات انه ت ءمحقفل عباس بن اف عبد قس كلام، 

قامطولها، ِفي وأهله ه اف< رسول، *واصفح اليمادة، عرض عل ياصطجمح دال،ت 
ه،افه رسول، امثمظ ئم بملل- أوبندم بميل، -أومله اللبل اسصس حى ه اممه رسول، 

إلدام م عمراف، آل سونة حوايم آيات الثر قرأ م بمدة، وجهه ض النوم سح ئجلس، 
ءمحممل;عناص بن اف عد يال، يصل(. قام م وصوءه، قالخثن منها، فتوصا معلمة، ثن 

الثنيبيه ه اف رسول *قوصع جنبه، إل قسنؤ دهبنؤ، نم صثع، ما مثل قصنعن، نممن، 
مركنثم، ثم ركعتم، م ركعتم، قمل بيده، شلها البمك، بأدو وأحد رأيي، عق 

قملقمام، المودذ، جاءه لخص اصطجغ ئم اور، ثم ركعتم، م ركعتم،، ثم ركعكن، 
ليدهوضعه ص ه انثه رسول فعله الذي فهذا .  ٢٣١٠٠الصح مصل حرج، م حفيمكن،، ركعمح، 

شمبونال له، واللمظ (، ٢٣ ٥٦)حسان وابن ٧(، ١ )٦ الصلاة يقطع ما باب السترة، أبواب تفرح داويت أبو ( ١ ر 
صحح•ناده إّأسدت مليم حسان ونال (، ٢٧٤٩)وأبويعل لم. مشرط عل صحح إسناده الأرiاءوءلت 

.١  ٤٧ة/ الحان التعلقات انفلر: الأس، وصححه 
وأحمد(، ٨٣سترة)٠ الصل يدي بثن يكن لر إذا يقطعها لا وس الصلاة يقطع ش ذكر الساجد، كاب ت المائي ( ٢ر 

وقال(، ٢٥٤٨يعل)وأبو مامتج. رجاله حس إسناده الأرناءوطث شعب وتال له، واللفظ ٣(، ١ )٧٦ (، ٢٠٩٥)
(.٨٣٥حزيمة)وابن (، ١٢٩٢٤الكبتر،)العجم واسراف؛ صحح، إستاده أسدت سليم حستن 

لم'وم(، ١١٤٠الصلاة،)أمر من كان إذا الصلاة ق اليد امنعانة باب الصلاة، ق العمل أبواب الخارىث )٣( 
(.٧٦٣وقياهه،)الليل صلاة ق الدعا، باب ونمرها، السافرين صلاة كاب 







أنالرواية ق ونلحظ ندومه، أول عند الفارس روية ل رغبة الشف إل الصلاة أثناء يلتفت 
ءادياأمرا كان ولو .، اف رسول الممات عل الصحابي! تعليق بدليل متكئرا يكن لر الأمر 

منامايعد لا وليلك للملمين؛ وأهميته الأمر شرعية —أيما— ونلحظ عليه، عثق ما متآكئرا 
الصلاة.ق للخثؤع 

الخْلاببن عمر مع نحدث السابق الوص ق ه الته رسول ْع حدث الذي رأينا وند 
لوأنا جنبي، لأجهز *إق ه•' عمر قال ممد للمؤمنين، إمرته وقت ل وذلك فقغ؛ 

قربمثل الأمة، تبا تمز معينة فلروف عن يتحدث أنه فهد عمر كلام من ويفهم ٠. الصلاهءر 
مراجعةإل دفعه الذي فهدا قادمة؛ مواجهة من كيم قلق وحول أو حاسمة، معركة ق لحولها 

حين،الصيغة، تأده صر يكره ما متكررا أمرا كان ولو الصلاة، ق وقياداته جيشه صفوف 
حثرعهمق هة صر بأمثال وحري السامعين، عند غريبا انطباعا ستترك أنأا يعلم وهو قالها 

محل.ودة.مناسبات ق إلا الفكر هدا متهم يتكرر ألا 

اهلق:الباب ض؛ t ثاث 
ثلواحدا إلا المنزل ل يوجد لا ؛ين،ا البيت،؛ أفراد من فرد أو زائر البابخ يدل أحيانا 

البيت،،أهل نوم متومعا الدق من أويزيد يقلق، الطارق فلعل أحل الباب يفح لر وإذا يصل! 
ونحتاملبية، نتاج لها تكون قد أمور من ذللئ، غر أو مصلحة، تتقفي فلا يتصرف، لعثه أو 

ولذل1ئ،معا! والخشؤع المصلحة فتضع المصل، حشؤع يدمج، قد التوقعات هده كل ظل 
منقريبا الباب وكان فيه، بمفرده كان إذا البيت، باب يفنح أن للمصل افه رصول ٌل/ع 

المملثء ولن القبلة، انحاه ل الباب كان إذا خانة ليفتحه؛ كم عمل إل محتاج ولا المصل 
اكتج،بملِل افه.ؤ ورّول *جتتخ يالت،؛ قيل عايشه فعن الباب، وهويفح انحاهه من 

الملت'اأ*.ق اتاب، ووصمت، مكانه. إل ر-ح ثم ل، فخ حص سثى معلى، عك واثاب، 

ش-يأت'أب وابن الصلاة، ق العمل كتاب الصلاة، ق الثيء الرجل يفكر باب ق به، جرونا معلما البخاري ذكره ( ١ ر 
عنانش عن بإسنادصحح سية اب ابن ءرصله ت ٩ ٠ ّآ/ الباري، يتح ق حجر ابن وقال ٧(،  ٩٥١)الصف 
عنه*.الهدي 

ومال؛(، ٦٠١)اكلؤع، صلاة ق والعمل الثى من بجور يكرما باب السمر، ابواب ق الصلاة، كتاب الترمذي؛ ( ٢ ) 
وحنهحمن• إسناده الأرذاءوحلت شعيب وئال (، ٢٤٠)٣^١ وأخمد (، ٩٢٢)داود وأبو حن. حديث هدا 

ا;ظر:صححتيداود،أ/يب)ههخ(.^، ١^١٧





عثمحلأعسسسح؛ثثص
فعنموقف؛ من أكثر ق الصلاة أثناء يالإشارة اللام رد ه اف رسول من تكرر وقد 

سلمتمل وهو ه اف محول بن ررمزرت قال! ■فيق صهيب عن بيفثن عمر ابن عن نابل 
نثن;ن اف بُ وقال اض«ُم. إشانة ٠: ي أغئئه ولا قاَلاا،: إشانة، ٧ عي 

وهوعي ئثئموا ازأيصار، لآذة\-(وه ئال! فيه،؛، يصل قتاء ايفه.إل رنول راحرج محمحل؛ 
عيتتثثوف كانوا حئ علميهم ^٠؛ ه اض رئول رأيث كيث ليلأل! ،امملث دال: 

بطنئوجعل كمه، عون بن جعفر وبمط ■ كمه٠٠وبسط هكدا، يال،! يصل؟اا، وهو 
اتيتاختشة مى قدمت ئا قال! فه، مسعود بن اف عيد وص • قوى إل ظهرْ وجعل أنمل، 

دزأسهلْ/قأومأ عي قثئنئ يمز وهو المى. 
اصاء:وسخيق 4 نظرالإمام  ٥٥٧الوجاو تسبيح خاسا؛ 

سهملكف بماء عوف بن عمرو بتي أف ه اف رئول بلغ دالت ه، تعد بن هل نض 
الصلاة،وحاب ه اممه رسول قحسز أصحابه، من أناص بينهم يصلح قحتج ثيء، 
حائن،وقد حسنر، قد . اننه رسول إف بكر، آبا يا قمال،! ؤقهقل، بم أبا إل، بلال، ئجاء 

أثوثكرزتمدم الئلأة ه ُلأل ءأثام ثئث. إذ م ثال: اواّز؟ توم أذ قهز ١^٤، 

)نُاو(ايارممورى: ونأل ٢، ١ ٩ / ١ المن ُعالم انظر: بانيه. إثارة إلأقال اعلمه ولا قاومت: ص: قال )١( 
كزنابل اشاى: نقال نابل- أي رنال(؛ الثمآبائي: ونال ٣، ٣• T/ الأحوذي تحفة انظر: نابل. أي 

ابنوحاشية العبود عون انظرت عنر• ابن من سمع الشنأل. صاحب ويمال! انماء، محوصاحب وثابل بالنهوو. 
سمفيقائلءولأسء،و>حفي،امحة

انظرتأعالم. تعال قافه قاله، لما حجة منهإ كل يذكر ول! قنية، أنه ااالنهلّ صاحب وذكر نابل، بأنه الأحرذي'ُ 
.١  ٦٣/ ١ ٤ المجضر شرح ق العمى ذحيرة 

ابنأي نال(؛ )زلأأئونه'إلأ ٣، ٣• Y/ الأحوذي تحفة انظر: شز. ابن أي أمإلأ٢نi( )لا الماركفوري: نال )٢( 
٠ ١٣٧•T/ الشم ابن وحاشية انمر؛. عون نز. 

وأخمد<، ١ ١ • والماثي)٩ (، ٣٦٨والترمذي)(، ٩٢٥الصلاة،)ل الملام رد باب الصلاة، محاب أبوداود: )٣( 
أبصحح انظر: الألباق، وصححه (، ٢٢٥٩حبان)وابن صحح. حديث، الأرناءوطّ: شعيب وقال ( ١٨٩٥١)

XAOA)A\/i^j\i
صحح.حن حدث وفال! (، ٣٦٨)والترمذي (، ٩٢٧)الصلاة، ق اللام رد باب الصلاة، كتاب داويت أبو ( ٤ )

خلاصةانظر! اللغظ. بمذا وغيره أبوداود رواْ صحيح، النووي• ونال (، ٣٥٣٦)الكيرى السنن واليهقي■ 
وكافصه1تا رواية! وق (، ٠٨٦ )  ٨٣ة/ داود أب صحتح انفلر! الألبانى، وصححه ، ٥ ٠ ٨ / ١ الأحكام 

١)ماجه ابن منهء.  والدارمي،، ٠٧٣ )٨ الكبر العجم والطبرال* (، ٣٥٣٥)الكبرى السنن واليهقي• (، ٠١٧
أوJ؟(Sj، قملمحتح اردال،ت رواي-ةت ول ٥(،  ٦٣٨)وأبويعل صحيح. إسنادء أمدت سيم حسان وقال (، ١٣٦٢)

(.٣٥٣٧)اهمى افن ^! ب. 
(.٤٩)الرامتل داود! الصض)هاخة(،وأبو أبيثسة:وابن (، ٤٣٥ )١ س، الن ايهقى! )٥( 





عصئتثنمسسسحقثص
ملأننا؛يصر حتى حقيقة بحركة اللكز مق أن النبوية الئثة من كان لهذا وتركيز0؛ حثوعه 

شدةمى التويت، طرف آحدثا قمع ه، اللمي ْغ نمل *ئ ه، مالك بن انس فعذ 
١^١^ و ُاو ه ١^٠ أف ظك: تهم، وعن الئجود«لسم ثكان ز ١> 

تهيثةعل ماعدتا حفيفتان حركتان فهاتان ٢. قواحدةاا١ قاعلأ كنتؤ ءإذ دالت يسجد، حسثؤ 
توفيرإل بمدفان وهما واحدة، منة الحمى ومسح الثوب، وضع وهما؛ مناسبة؛ ميتة المكان 
الصلاة.ق الخشؤع وبن بينه،ا تعارض فلا للجود أفضل وضع 

ث1ث:هتلاسا/امحرب:
يقتلهمأأن له حاز الصلاة أثناء عقرب أو حثة برؤية للخطر السلم حياة تمتضن\ إذا 

ه!اف رسول، مال، دال،ت ْهبم، هريرة أف لحدث وذللن، صلاته؛ من نحرج أن دون مل وهو 
»تأذ،تداَف:نمب،«ام.ومال،باضينيثار: ائإ الأمشودة:»اءئلوا 

وذكرع1نباار؛ا. اما حسنت، ودال،ت برجله مصزتيا الصلاة ق وهو ريئه راى هج عمن 
ءؤلنال قتالها، ابيح اش الضارة الحشرات بكل يلحق الحكم هذا أن ءأتح■ البغوي 

،,وئمت\((١٦والئ1ئانرْا، كالزثابم، القتل مباح صرار كل رالنفرب الحيه نص 
اسني:يدي اإرورuيى ص الناس •نع ناسنا: 

الغهدا ؤيكون الصل، يدي محي اطلرور من الناس مع مسألة ، الكتابر هدا ق ينا مث 

احدايمحاب ت لم وم(، ٣٧٨الحر،)شدة ل الثوب عل الجود باب الباب، ق الصلاة أبواب البخاري•  ٢١١
(.٦٢٠الحر،)شدة غر ل الوقت أول ق الفلهر تءديم اصتحياب باب الصلاة، ومواصع 

ومواصعالساجد كاب ومسلم؛ (، ١١٤٩الصلاة،)ق الحصا مح باب الصلأ٥ا ل العمل أبواب اوأخارىت )٢( 
(.٠٤٦الصلاة،)ل التراب وترية الحمى مح كرامحة باب الصلاة، 

وقال؛(، ٣٩والترمذي)٠ له، واللمنل (، ٩٢١الصلاة)ق العمل باب الصلاة، ق العمل أبواب تفريع أبوداود•  ٢٣١
الأوناءومحل؛شعيب ونال (، ٧١٧٨واحمد)(، ١٢٤٥ماجه)وابن (، ٥٢٠والشاش)صحح. حن حدث 
حبانوابن صحيح. إمنادء أمد؛ مليم حقن ونال (، ١٥٠٤والداريي)ثمان• رجاله صحيح إسناده 

(.٨٥٤) ٧٦ ftداود أب صحيح انفلر؛ الألانى، وصححه صحيح. إسناده الأرناءوط؛ شعيب وتال (، ٢٣ ٥٢)
ونويملرينه عتتر ابى رأى دثار، بن اض عيد عص ويلمفل؛ له، واللفظ (، ٣٥٧٨الكهرى)السنن الييهقي؛ )٤( 

عنهقسه أبيأ ابن روى اياركفوري؛ وقال (، ٤  ٩٧الصنف)١ شيبة؛ أب ابن يننلمه• يفرتيا ععزب أما ئحسب 
.٣٣٥أ/ الأحرذي تحفة نجح. يإنتاد 

انماكب.من نؤع )٥( 
.٢٦٨■ا/)ا(اومى::رحالط 

•١ ٩ ارورب؛ندةاالمزص؛" عن الكلام راجع )٧( 



محظتقشهِ
كلهوذك أو،رْماتالتهاا؛ بالي، دفعه جاز المرور عل أصر فإن المرور، بعدم لييهه الد بمد 
يومز فهن افدرى تعيد آبا رأت دال1 الئثان، صالح أل فعن الصلاة، من الخروج دون 
ندعيديه، بى عبمار أف معيط أإ_ا بني من ثاب ئاراد الناس، مى يم0 ُّى؛ إل، بمل جعة 

نعيدابو ئدئعه تجتار، ئعاد يديه، ص إلا مناعا نجد ملم الشاب كظر صدره، أبونعيدلب 
تعيد،ا؛إ من لقل ما إليه مئ؛كا مزوال، عق يحل ثم تعيد، ر ين منال الأول، يى أند 

تمنتمال: تعيد؟ d ثا أحيك زلإتن لك نا ممال; نززاف، قل خلثئ تعيد أنو زذتحل 
بدبه،بأذ آذ؛بمار أحد يأراد الناس مذ بمره ثيء إل آحدئم صل "إدا بمرل،؛ ه الني 

هاِءهزظان«ااء.مإذريفاطت دقس 
فدرا:ر١ىبه إذا النعل حلع عاقرا: 

حينثدباس فلا منه، يتخلص أن له يمكن ثيابه س ثيء ؤب وسحا أن الصل، يكتشف فد 
رسولبينإ مال; فهغ، ائدري تعيد أبب فعذ الصلاة؛ ص الخروج دون التح الثيء لمع حس 
؛*١^،ألمزاالقوم دلك نأى يل، يناره، عن يزصعه، ثعاثيه حلع إذ بأصحابه يصلر ه اض 
ألمتزأتاك ^^١: مابمإ؟«، إلقاء عق خممحب »U فال:ًنلأتئ، ه اف زئوو ففي مو 

~أوقدرا يهيأ آذ ءاح؛تفي آناف ؟زيل، ُلل الاثه رسول، ممال يعالنا• يالمثا تغنيك 
أذىأز ددنا نش j نأى هإذ ميظز: انحد  jjخاء' ))؛ذا ؤنال: أذى-«، قال: 

قلاأحد"كم صل "إدا مال: ه اف رمحول ا0 فقن، هريره أف وعذ . ٢٢١٠٧٠^;زلبمل ملبمتحه 
أحد،بتارة عن لأتكو0 أذ إلا عمم، عن تتفو0 بمارة، عذ زلا يبنيه، عذ بمغثننه 

نسإنبم^/
نضعأن لنأ يتبغؤب وأنه يفدها، لا الصلاة أثناء النعل حلمع أن عرفنا الأحاديث هده ؤ؟ 

لالمنفرد وكذلك الإمام، أما الخإعة، صلاة ؤ؟ ثباورنا نتذ به ثوذي لا لكي أرجلنا بتن النحل 

•١ ص٧٩ محرمه سق ٢ ١ ر 
إطدْالأرنا.رط; ثمب وقال (، ١ ١ ١ ٦ وأمد)٩ (، ٦٥انمل)•j الصلاة بابه الصلاة، محاب، ابوداود: )٢( 

٢(، ١٨٠حبان)وابن صحح. ناده إّأصاوت ملم حين ونال، (،  ١٣٧٨والدارمي)لم. مثرًل عل صحيح 
انفلرتالصحيح. رحال، ورجاله الأومحهل ق اكلبمرال روا0 ت الهيثمي وهال، ٥(، ٠  ١٧)الأومهل العجم والءل،رالت 

(.٦٥٧)٢ ٢ • r/ داود ش صحح اننلر: ، juVوصححه؛، Y٥٦/ الزواتد محمع 
علصحيح ونال،؛ (، ٩٥٤والحاكم)(، ٦٥٤)فعهإ؟ أين نعلته خالع إذا المصل باب، الصلاة، كاب داود: ابر )٣( 

(.٦٦١) r٢٢٦/داود أبير صحيح انفلر؛ الأليال، وصححه الدهي، ووافقه الشيخن. شرهلو











مز1ممحء^ب؛اناممضعل 

[.٩١منتهروه أنم قهز الصلاة وعن ذكر!ف عن وم1.ئلم 
تدحرأن يمكن التي القوية الإي،انتة لحة الأميعرف الشطان أن الأية صحن، وس 
~الأسلحة وهده الأسلحة، هده استخدام من ا،لومنن مع عل حريص فهو م ومن -جنوده؛ 

لصديسعى فالشيطان وبالتال اللمن، بين والألفة والصلاة، اض، ذكر هي- الآية~ ئت ك،ا 
وهىيعصها؛ الأية ذكرتر كثيرة حلرق ذلك، ق وله الأسلحة، هده استخدام عن االومنان 

والمسر.الخمر 

٠الروية• هده تدعم التي والأحاديث، الأيايته من الكثير وعندنا 
سل■.■انده ذم قانثاهب الئنفان عيهم ؤانثمذ تعال: الذكر مخصوص 

مسيكون ما العندأحصى راؤإن قال،: ه اش رسول، أن ه الأشعرى الحاريتؤ وعن [؛ ١ ٩ 
الفلاةإن الفلاة ٠ؤزأذم تعال: قال الصلاة وبخصوص اله«ره. ذكر ق ثاذ إذا اكبمان 

الثي-ءمن الصلاة تمنع وبئا [، ٤٥]الصقّرت: ه أين ١^ ولذكئ والمنكر اشحثاء عن ئئهى 
يالسحناءهردأمئكم الممن يعدكم إطان ؤالئ_تعال: فال وقد الشيطان؛فعله، يامر الذي 

يالخهاعة٠^^٠٢ قال: اغ رصول أن عمره روى الخإعة ويخص—وصى [، ٢٦٨لاوقّرةت 
ابمد«رأأ.الإثكن من زص ص تغ اكkان ئإن زالفزقة؛ زإ:ائلم 

هذهيئوى اض رسول شرعها التي بالهلريقة الصلاة أداء أن نيحفلّ أن الخميل ومن 
حيالبلا أقوى الخاشعة فالصلاة الشيطنان؛ دحر عل المؤمن ثم؛عين، وُن الثلاثة؛ الأسلحة 

الكتابل تعلمنا وفد والمنكر، الفحشأء عن النهى عل ندرة وأكثر الثسطان، رب حق 

فهناكملحوظ، بشكل الخاشعة الصلاة يلازم ان ويكر الخشؤع، لزيادة كثثرة بويه وسائل 
علأرأكر للذكر خشوئاكان الؤس ازداد مدئ،زكال،ا ملها،وديلأتاثما،وذي 

مواجهةل رابطتنا نموي بذلك وهي الخإعة صلاة لنا حئ محي ه الرسول فإن وأجمرا قله، 

شرحألبغري- انظر؛ حسن. حدث غويث J١وتال صحح. حدث الأرناءوط؛ شممه وتال (، ١٧٢٠٩أحد)( ١ر 
ه٦.٣ / ١ الخاٌع صحح انظر؛ الأJاقف وصححه ، ٥ ١ / ١ ٠ السنة 

<،٩٢٢٥(،وقال:جثسنصحح.وافاني>٢١٦
الصحيحةاليلة انظر؛ الألباق، وصححه لغيره. حّن الأرناءومحل؛ شعيب ونال (، ٢٣ ١٩٤وأحمد)

(١١١٦.)





ممحثِ ٤٦٥،؛siS شيههناسوعل ..٦ 
>حسسحس_حمحمِحس_حس_حع_حس-هءت^^ّ

اسلأة:السهوي سلاح اولأث 
الأعإلالعبد ض المان! إل ينمه الإنسان إلهاء ق الشيءuل وسائل أكر من 
صالحوت أمر يان نإل القلأ موسى غلام اكطاف دفع ولقد س أراد ام المالخأن 
إلاائه أسموما الحوت ست ٠^٢^٠! الغلام! لأن عل تعال قال العالم؛ بلؤغ  ٧٢٠يمنمهعأ 

معالحديث يان نإل ااسةخ يوسف صاحب الشي3لان ودغ [، ٦٣لالكهم>ت أدمْه أذ الشيطان 
ؤهاس_اهتعال! قال محلويلة؛ سنوات جن الق شاؤْ ليستمر اص؛ يومف شأن ق ا،للك 

ا0الإنالشيطان ينمي وهكذا [، ٤٢]يوصف; ميزه بفغ الجن ميثِفي ريه ذكر الئبمنان 
نذيرهأشهرها متعددة؛ وصائل طريق عن النسيان هدا ويكون الصالحات، فعل عن فيسهو 
الأه٠لم!وينسى الإنسان، فيدكرها عينه، ق وتعظيمها أهمتة، أقل بأمور 

ولهالش1طال، أدبر للصلاة ®إدائودى ئال! ه افه رسول أف من_نءفه! أي( عذ 
,ض؛أم،ا ،غىإذالإب١٣هملأ:ضغالأأذين، 

اذمئا،تاو١^^١، بموو: ش، خمنحلنر؛ءلأنا>ء 
محخمخ>بجلأ:نريىمشص•

كيلكوعرفنا الصلاة، أمر من الثيهلان نفى ق الذي التنض تدر عزئنا الحديث ذا هق 
عالتاصونا الشيطان فيحدث أكر®! ®افه أن مع تأن نايي التي التكزة؛ ه نفعن شيئا 

الأكثرمحه فكان الشيطان، أقبل الإقامة انمهت فإذا أوالإقامة، الأذان صوت عل ئغطي منكزا 

ياوء-نذد؛ثنزأي الرتح• نروج نثنيمحم« لأنأ ظاعر؛ عل ظ بمي ■؛؛١^،: ُال، صزاط؛ لن )١( 
شالءوء_توء الأصتعن نسبم قفذ الأول؛ لحهنلأُتسرم حماص•. •له بم؛م1 رواته ويقويي نمايج؛ بدؤ 

.t٨٥/ الباري فتح حجر• ابن انفلرت له• متيحا صراطا ثم'تباه ا عن• 

يشبهنا إل رجع انه واصله ايتت، إذا يالعثلأة ئوب المط?ي• وقال • • ذيأ' إدا ثاب ين م يل* إإا'؛ن'ّب؛* ر"آا 
.٨٥آ/ الباري فتع حجرت اين انغلرت نهونثوب- صرئا يلذ مذ زم الاذاذ، 

زنتاث\ؤط زنن طثضمحم.، 
ثنيتثنيذرمن الوديأي ثص دأئابالفم _، ّب خثكننمب jدا ش المن •خطن من راصلن يونوض؛ 

ابنانظر; ثي؛• كل بالكل-ق هرخبن ونأل; ثهللما، المم ئوادؤه ق الحجري وصعق مشغالن. قليه وت؛ل 
■٨٦آ/ ١لارى نتح حجرإ 

الشطانوهرب الأذان ممل باب الصلاة، محاب وملم; (. ٠٨٣التأذين.)فضل باب الأذان، محاب الخاوي: )ه( 
سصاي،)ا'ا/م(.



ءرأذص؟ ض يخشع كيف ^٦٦٤ 
محمح-سصعبَ صءسصءمسءس،»ءص سصسسصس سصد صصد '،مح^نسءبةءس 

يصلحتى الدين، أمور من حتى أو العاش، أمور من حياته ل ممرة بأمور الإنسان يذكر أن 
اركعاتعدد ئيى- الذي أن وبدص محلاها! الي اركعات عدد المل ض أن إل الأمر 

مجردفصارت محلاته، ق تماما الخشؤخ ممد أنه أي والأذكار؛ الأيات معاق عن منشغلا كان 
سلوكه.أو حياته ق لها أر لا حركات 

ئالحلشذثاش؟ل

الملأةخارج أمور ق كشرا بم5ر أنه الصلاة لحظات من لهغلة ق السالم نعر إذا 
تيفعله ه الله رسول أمننا ما معه وليفعل حنزب! الخثؤع; شيطان فنل من هذا أن فليعرف 

ئلأت١اا.بنارك عق زامل منه، باق مم)° أخننته ،اقإدا 
إحراج—وهو الممل يكون نم ارجيم"، الشيطان من بافه راعوذ ت بصيغه يكون فالتحوذ 

الصلاة؛شيطان مها دخل الخي اس وهي اليرى، الماحيت عل للغاية- ، خفيفرذاذ 
حماعة،صلاة كاث إن الأسر. الحانب عل يصل الذي الصل إيذاء عدم مراعاة مع وذللئ، 

—راويه العاص أن بن عثإن لأن كشرا؛ هدا تكرار إل محتاج لا لم المأن وأحب 
لمترةدائنا كان والنقل الاستعاذة فار عنى•• اف ئادمه دلف،، ، iثال:»_Lالحديث- 

الممللاحغل إذا شل ولتكن الصلاة؛ ل شرود بادرة كل مع هدا بمنل ألا أرى لهذا طويلة؛ 
متكررا.صار يان النأن 

علفكن محلاها، التي اركعات عدد المصل يدرك ولر بالفعل، النسيان حدث إذا نم 
وردلما وذللث، الصلاة؛ من التسليم سهوقبل مجل-ق يجل. ثم زانية، ركعة ولمل الأقل، 

ثذ®إدا افه,:٠ رّول، يال، دالت ه، ا-قداري نعيد اي قس المسألة، هاوه ل أحادث من 
ماظن، ثا عل زكن الشك ئلتيح أزبما، أم نلأنا نل م ذر ٣ ًنلأيه، و ألحدثي 

إءاماصل كاف قإل صلائه، لة حمت_اشمس قإذ'كاذصل يلم، أ0 مل ننجدنجدس 
^^^غث١ك١وتياضلالأر١ا.

زأحدئم سلئ، ءإدا ه■' اف رنول يال( يال أيما ه تعيد اى عى آخر لففل ول 
صلائهيإذكائن، تجدتجدس، المام انثس هإد! المن، عل وكن الثك، ئلثلق صلاتي 

وثائتلصلاته، قاما 'كاب ياقصه كائن وإل ئافلئ ١^^٠٤ 'كاJت تامه 

(.١٥٧ ر له، والمجود الصلاة ق السهو باب الصلاة، ومواصع الماجد كتاب ْسالمت ( ١ ؛ 



"ي؛اى٠ >_■ رسون  ٧٧٥• اورب ام 'در'سسس ًعم بب إن يلوى ب ءسدا• 

ذؤنثئذآدأدثر، بدرأنح ملم منأتمم صل نس ص-لأيآةم، اكتطالِفي لأتمم زأذثتنثب 
إداأحد"تمم ارإل ئال; ه اف، رنوي أن فهد! هريرة أب؛، وض صلاتهءر؛؛. تام قإى نجدص، 

أحدئم،دلك وجد ئإدا صل، تمم يدري لا حتى عيه ملس الئبماذ، جاء يفل قام 
^دتجمحنمجم<اْا.

صلاها،التي الركعات عدد المل نيئ اليتم، هو الشيطان أن لنا نوصح الروايات فهده 
ترغيمإلا هما الهوما مجدق أن إل النفلر ت، لفعل حريصا ه الرسول كان هنا ومن 

عنالممل بإحراج الغلبة ه نفق ظى فد كان الشيطان إن حيث، له؛ ؤإفحام للشيطان، 
أكبر،محهود ببذل وذلك؛ الثيهلان؛ عل الغلبة وينرد الأوصلمع، يقلب بالصإ؛ب فإذا حشوعه، 

أنإما إما حيث العبد؛ حسنات ميزان ل ستكون الركعة وهذه زاممْ، ركعة صلاة وهو 

وتال(، ١١٨٤٨وأخمد)(، ١ • ٢ ٤ > النك اقي ئال، س واكلات، اكتآن و شك، إذا باب، الصلاة، مماب، داود: أبر ( ١ر 
حديث،وثال،: (، ١٢٠٢والحاكم)(، ٢٦٦٤حبان)وابن البخاري. شرط عل صحتح إمناده الأرناءوط: شعسب، 
(.٩٣٩) ١١٨ (/ داود أي صحيح انظر؛ الألبال، وصححه لم. مشرط عل صحح 

اكابوق الأول، اركة 3، الأعل ومرية الفاتحة الأولمن، الرممتن مرأ3، رتحاص ثلاث والوتر الشفع صلاة ( ٢> 
الفاتحةسورة بفيها يقرأ واحدة والوترركعة الث،نع، نس التي هي وهد0 هلم، نم الكافرون، وصورة الفاتحة 

لكنهيفتها لايقعد لكن ذلك،، فاله ملة اكلأت، الركعات، هد، يمل أن الصاي أراد وإذا يركع، نم والإخلاص 
أويوتربخص، أن وله للتشهدالأخير. وهر قعوداواحدا فيها وإنعايقعد اكرب،، صلاة تشبه لا حتى الأومعل 

.littpU/thtwa.islaniweb.net(: ٨٩٦رقم)الفتوى و_ب إملأم انظر: عنرة. أوإحدى أوتع، مبع، 
الأمنفالقصرد: لكم، أقول بإ العمل ترك بسبب اكلعب ذكر من احففلوف أي يثلم،•؛ واذ 'إياتمؤ ندي: النال، )٣( 

قوالناغ ٢، ت ٩ / ١ أحمد تدالإمام محاشية ندي: الانظر: اكلعّتج، عنهم يدع لكونه بايقول،، يالعل 
أنوهوبمنزلة ه، نفيرالإنسان وهوتحن.وأن...® ءإياي ٌثل■ للمتكلم، يكرن، وند ط الخاطب، يرادبه اكحديرأن 

ولياكم.التقديرإياي أن للزحاج؛ أحدهما وجهان: تقديره ول لاله؛ رلمخاءلي؛ن اكحدير ونيل: ه. نفيأمر 
الياق،من انمديرللمخاْلمن أن ۶؛ قد لأنه لثاكم تقدير إل لاحاجة انه واكاف: عليه. كدلألة إياكم فحدق 

الإمامتد معل الزبرجد عقود السيوطي: انظر: زجرهم. ي مالغة اكحدير 3، داحالآ يكن لر وإن نفه ذكر ولن،ا 
بتمري. ٤٧أ/•أحمد 

أمدرواه اخيثمي: ونال، (، ٤٧٠٠الأوصعل)العجم والهليراق: حن. الأرناءوط: شعتب، وقال( (، ٤٥٠أحمد))٤( 
عنكنة أب بن تزبد عن همدالد ابنه ورواء ءث،ان ص إسع وزيا عنان، عن ركثة بن يزيد >غ م، 

٠١٥٠آم الزواثد محمع انظرت ثقات. الطرشن ورجال نحرم أر مثله قال عثان عن مروان 
الصلاة،رمواصع الماجد كتاب ت لم وم(، ١١٧٥)والتهلؤع، الفرض ق السهو باب السهوk أبواب الخاري■  ٢٥ ل

(.٣٨٩)له، والمجرد الصلاة ق المهو باب 



محتثقن؟ع^أ
لالمجوس إل والإص.اوة هذا رانية، لكنت إن نافلت ثننب أن وإما للصلاة، متممة محثب 

الخهديريد اوثسّهلان كان سإ الهناعن ل أكبر جهدا فعل قد الموس فتكون الصلاة، مائة 
له•ودحر ترغيم فهذا الأيل، 

نجالسسى-، فد أنه الإمام يدوك لر فإذا الإمام، سهر عن الحديث القطة بزه ويتعلق 
والفت-واأن المأمومين عل فإف ة، الخامق أوقام أوالعشاء، أوالعصر- الظهر ثالثة ق مثلا 

هالبي نجت دال،ت ه، جابر فإن ه، افه رسول شرعها الش بالطريقة وذلك انتباهه؛ 
اشائ«له.ؤلتفثق قلبمتحالإلخاو، منطلاق، ثثا اتيل١ن »إذاموو: 

ثاث:سلأحالتثاؤب:
قالرغبة إل يدفعه هذا فان التثاؤب من اكل أكثر ؤإذا الكل، علامات من التثاؤب 

بدأهإذا اكين ق التناوب ينتشر وند أذكار، أو قرآن من يقرأ في،ا التركيز عدم م ومن النوم؛ 
الالم\نأالبلوى فتعم أحدهم، 

الصلاة،ق وخاصة إليه، الملم دفع عل الشيطان حرص لكثاوب البالغ الأثر ولهذا 
مسااالتثاؤب يال،؛ اف رسول اف ه ابيرهزيزه فعس بلاحيال، الخشؤع يمرفح فهذا 

ئال،:ه، اقدري نعيد م وعن ؛. ٢١٠٤٣١نا مملمر كوؤب شاء'ب قاذا الثنثان، 
الئبماندإِن انظاغ، تا ئلمتكطب الفلاة، أ-ئنتمو، ص "إذا افه:٠ ننول ئال، 

:نخن،،رم•
لحولوهي الثاوب، ل فمه الممل لفح عجيثة نتيجة رأينا الأخيرة الرواية هذه وق 
وندله، الوصومة أو علمه، المسطرة ق أبلغ هذا أن شلمثا ولا الإنسان! جوف ق الميطان 

أنخاصة آدم، لبني *حربه ق نقمة دفعة الميطان تعطي الإنسان ْن سخرية علامة تكون 
عندصوثا يصدر الملم روية عند وصحكه اكيهنان نرور ذكر قد القه رسول 

ناملمدْ أحدثم ئإدائثاءبر الئنط١ن، من »ااتئاؤبا قال: انيُره، عن فهء، هزيزه م ص 

(،١ ٤ ٦ ٩ واحمد)ه ٢(، ١ ٧ امل،)٤ إمحايته من مايكرن الرجل ذكر س مايكر، باب الكاح، محاب داود: )ا(أم 
(.١٤٤٧٩)اممرى السنن واليهقي• لخرء• صحتح الأرناءوطت شعيب وقال له، واللفغل 

ابامعصحيح الأو-ايى، وصححه صحح. حسن ونادت (، ٠٣٧ ر الصلاة ق التثاؤب كراب الصلاة، الزمذي؛ ( ٢) 
.٠٧٨^

تبانماضومساكثاؤب،رههه\(.الزهه. محاب ملم: )٣( 



أمحثءصسسسحف؛س
اثطان«ااآ.صحك ئ، داَل: إذا أخدئي قان ، ٤٣١
الشيطان!يحول يعد الأسان حرف من يكون الضحك هدا أن ذكر آحر لفظ ز بل 

قاداالئ1طان، من والقارب اف، من اااعثاس قال; وه اف رثول اف ه، هريره ف اص 
افتؤإ)؛ جوني، من ثمحاك الئ1طاو قإل  ٠١ ٠١دال،ت ؤإدا فه، عل يده ئلمع احد ئثاءب 

تظاليفحالث،فيإداقاءبئإلالثؤ٠١اءالئطاصويكن0التناوب،ئإداقالالث■جلت تحث،
خنفي«رآ،إ

ثاثا:ّلأحالألممو،شاسمة:
_،Jbنعتدها ءددث<، أمور إل انتاهه يلمتخ أو الصل، بجوار أمورا الشيطان نحدث، 

ننولنالت، -محفأ،: عاشه قالتخ وقد يرى! فيإ وينشغل حشوعي فيدهب، يراها، الخل 
التداأسم.١^^٣ ^»هؤسزممئ 

أنه الأشعري الحارث، فعن الصلاة؛ ق الالشايتح من ه الرسول محذرنا لذلك، 
وجههينصّت، افه ؤ)؛ قلا^^١، صلتم ئإدا بالصلاة، افبمأم'ئلم زإو ء.. قال: وه اف رمول 
.*أ؛؛.لمْيالتفت،. ما صلاته ل عبد؛ لوجه 

الؤضوء:م اثمسك سلاح رابنا؛ 
قبثنا كإ بأمرر البعص يدكر ثيء، أي إل الخل ذهن بمر-ف أن الشيطان محاول 

هداق إلا ثيء ق منكرون يكادون فلا وصوئهم، ق آخرين وينكلا، امة، المسالنقاط 
نتنا،تطني ق رإداوجداحدثم ثالت ه اف رنول عن ه، ابوهزيزه وقدروى الثلث،! 

آزنجدصزتا، بممغ النجدلحثي من قلامحزجى لا، أم منه آحزخ عليه ئأفكل 

٣(, ١١٠)وجنودْ، إبليس صفة باب الخلق، بدء كتاب الحاري• ( ١ ر 
صحيحانفلرت الألجاق، وحنه صحيح. حس )،؛ ١٠٠٠٠ما'آ(ا ٤ )٦ العطاس نحب اش إن باب الأدب، الترمذي؛ )٢( 

الخا-عمآ/ا،ه7.
(،٥٩٠)والترمذي (، ٩١٠)داود وأبر ما(، ١ الصلاة،)٨ ق الالتفات اب بالصلاة، منة كتاب البخاري؛ )٣( 

واواني)ا"مآه(.
صحح.حمس حديث وتال؛ ٢(،  ٨٦٣)والصدقة والصيام الصلاة مثل ق حاء ما باب الأمثال، كتاب الترمذي؛ )٤( 

ونال(، ١ ماه )١ وأبريعل (، ٦٢٣٣)حبان وابن صحح• حديث الأرتاءوط؛ ثعيب، وقال (، ١  ٠٧٢ وأحمد)٩ 
التعليقاتانغلر؛ الألبال، وصححه (، ٣٤٢٨)الكسير العجم والهل-ثراق؛ صحيح. إسناده أسد؛ سليم حسئنر 
.٦٨/٩الحان





ثءذ\أ.؟'قيْلأناسسمعل 

١^١٤٥ن الشط  ١٥٤•ثس '؛إمحإ ت قال بعفها، ؛ ثاثزأ١ الؤوم.ا سوره ممزأيها صلاة، !ف. 
كانفاذا الوصوءااأآُ. قاحستوا الصلاة آتيم ئإدا وضوء، مم الصلاة ثأثول أقوام آجل بى 
اكلعل باثره بالنا فإ ه، اف رمول ولوكان الإمام، عل ينعكس الق الوضوء أثر 

ه؟!نف

الإلتهاءبتميكقيء:سلاح سادنا؛ 
عنيشغله وبذلك، ترتيبه، أو أمر إصلاح ق يده يستخدم أن للمحل الشيهلان يرين قد 
أكثرليكون وذلك، عليه؛ الصلاة ت، كانإذا الأرؤس ق الحمى- نحريك، ذلك، ومثال صلاته، 
الأقلأوعل الأعإل، هلْ مثل عن افه. رسول ض لهدا الحلوص؛ أو للجود مناسه 

الصلاة،وهوق سده الحمى محرك رجلا محفل عمن بذ اف ب. رأى فقد منها، الإكثار عدم 
وثكنالثنلان، من ، لإل^Jiiلالملأة الحهيىوأنث، لا اف: قال،نةعد دنؤ، ۶٥١ئل، 

علاليمنى يده قوصع ثال،! يهمع؟ كاف وكيم، ئال،! يصع. ه اف رسول، كاف كنا اصع 
قال<:م ننوها. أن ورشبمرْإها الملة، ل الإيام يل النح، بانيه وأثار البخه، مخدة 

هيغ((أم.اف زئول نأت »هكدا 
ركتثهعق يديه وصع الصلأة 3، خلل إدا محمح■ عتن نن ١^ عد كال ئال،: ناذع وعن 

مصالشطان عل أثد ءانئ ه؛ افه رسول ئال، ئال،؛ ثز بم.ز-ه، وأبنها يأصعه واثار 
اممهبذكر مغلتؤ لأبا الحديد من الشيهنان عل أمد السبابة ولعل السبابةأ؛؛. يض، الحديد"• 

ث،يعبثيء أي الحمى- ويلحق؛تحريك، به، والعبث، الحمى بتحريك، ثلته ولر الثنة، وائباع 
د؟لثافه أن إل التنبيه مع ذلكؤ، أوغر الصلاة، أومجاد أومقتنياته، ه، كملاببه؛ الممل 

الأ>بمنهعب ولى ٧، ه ا</ أس- الأم  Jtuحانا اض: انظر خلط. أي: الثويد؛ أر ياكخفق، نس )١( 
٢.• ٢ / I ريس( مائة الخرب، لمان ابن.طور: لبماغالثزإذاخلذ 

ثبونال له، واللفنل (، ١٥٩١٢)وأخمد (، ١ • ١ بالروم)٩ المح ق القراءة الملأة. انتاح محاب اتي: اير٢( 
دجل،،عن روح أبا عن الن—اش ودوام شه، روح ل عن أجد دوام ادثست ونال حن• حديث، الأرنا،و>؛ل.: 

.٢ ٤ ١ / ١ - الزواى محع انظر* المحح- رجال أحمي• ورجال 
إّنادءالأرناءوط: ثبؤ وقال (، ١ ٩ ٤ جان)٧ وابن (، ٧٤٧التشهد)ق ايمر هوضع اكط_ق، محاب اثي: الم)٣( 

ّآ/الحان التعليقامته ١لأيابيإانغلر: وصححه لم. منرط عل صحح 
ابنوثنه زيل• بن كم وأحمدوفه رواءايزار الهتثص- وتال (، ٥٩١٧الزحار)ايحر والزار: (، ٦٠٠٠أحمد))٤( 

انفلر:الحسن. من تريب أو حن وهل.اسند الأيال: وقال ط ١ ٤ ٠ آ/ الزواتاد محع انفلر: غيمّْ• وصعقه حبان 
اضهم/هص-صلاة صفت أصل 



٦.
الضأف من ه معشب روى وكإ ٠، السابق؛ القمل ل ئا كا ذلك، من المثر يعفوعن 

منوهاز١ هواحدة*رآ؛. داءلأ محث *إل تنجدن حيث الراب ينوى الرجل ِفي ال• م. 
الشريعة.ل التيبر 

اسي:يدي ائووربينم، ط>دق الإمماءمي سلاح سابنا: 
لأحدأنثزثن وهي حثوعه، عن تئرجالمل لكي جبة حبة إل الني٠لاف يلجا أحيايا 

فهوواحدأ آن ل نر-من صرربمن بحمق منه، جدا ريبا أي يديه؛ ض المرور المجد أهل 
أفنمن الممل، يدي بتن المرير عن مى س الرسول لأن شرعي؛ إثم j المار يوبع أدلا 

مصدكاذآذ ماداعليه، الممل المارب؛دايدي ُلنبملمم ه• اُئه رّزل، يال، مال• ه جهنم 
أنالأذري، لا الحال-بث~؛ رواة ~أحد النفر ابو ومال • يد-يه' بع، بمر آذ مذ له "^/؛١ آنبع؛را

ذلكوحل خشوعه، مدهب، الممل يشغل المار فان وثانيا أوتقُم. نهرا، أن يوما، 
ماسا فيه ويكفينا صا؛ق؛؛أ، فمل ل الأمر لهن-ا تفصيل بنا مر ونل• سترة، إل الملم يصل أن 

م:طنحل]محا،سم.أُاإذامحك رواْسافه;نمح 
لأنولوقاتله؛ المرور من بمنعه أن حينئذ المصل فعل والسرة الممل ين بمر أن المار حاول 

مال-ه افه رسول اف فهغ، ا-قل.رى سعيي• اف فص للمردرإ المار هذا يدي( الن*ي هو الشيطان 
ئإقإيالماتله هإذآبى انتط١غ، ؛L ولتنرأ0 أحدابمرت؛واثد-نه ^بمغ ٨٥يمل كاذأ"حا.ثم ٠^١ 

ئنث4لان«لأ،.

ثأث؛ّلأحاممميلشاسلأة؛
قالتطويل حيلة وهي الناس؛ ص ممر إليها يلتفت، لا عجيبة حيلة إل الشيهنان يلجا نل■ 
أممروبالتال اض، إل تقث;ا أممر مدا كان ملأنه ذ ئإل كلما أنه يعتقد فالمسلم الهلأةإ 

المملفيبدأ والنسيان، الشرود إل نقود الملأ٠ ق الزانية الإطالة أن الواقع ولكن حنايتح؛ 

مّالنت".بلا "حشؤع فصل )١( 
٤٠ ٥ _A نحرمحه مبق )٢( 
•١ ص٨٩ نحريه ٍجق )٣، 

يسطانضشك"أصآحم
(.٤٧٦)ألخربة، إل الصلاة باب الصل، سرة أبواب الّخاريت )و( 
*١ ص٧٩ تحربجه ص )٦( 



شيطاناسمحعل

ياسربن عإر لذلك انتبه وقد الشيطان، سيطرة نحت، ويصبح الخشؤع، من تدرمحثا لخروج ال 
يامرهبى مار رايت ئاJات عنمه ين اف عبد قس حياته؛ مواقف س مهم موقف، ق ءهث؛ءو 
ثمدالغظان ابا يا مملتح1 ؛ته، قمت، حرج ثلثا يال• الئلأْ، ماحق—، مصل، المنجد يحل 

تهزة^-١ باذزُت، ئإئ( : داJ لا. يلت،: ث.ثا؟ حدودها من انمممستإ رأقى ئهو ماو،ت حممق. 
عشزها،إلا مئها له يكتمه ما الصلاة ليصل العد •إل يةول،ت ه افه رسول، سمعتح الشيطان، 

الأففملأن هال.ا فمعنى ننمهاءرأ،. ثلثها ربعها، حنقا، ئد٠^١، سبعها، ثمنها، سعها، 
طويلمهصلاة يصل أن من بالكامل أجرها له يكتنؤ حاثعه قصبرة صلاة يصل أن لمم للم

أأوربعه أحرها نمق له يكتب ماهيه 

اسلأة؛صفوي م اهلو لاح س: 

لهمويعطي فرحات، الصفوف ل سنهم كبعلوا أن أحيايا لالمسالم\ن الشيطان يزين 
أوصحثة، لدواغ أو الروائح، أومحتب ازدحام، دون الريح الوقوف مثل لذلك؛ مثررات 

مضأتباعه فيها ليبعث، الفرحات هذه يستغل إبليس أن يدركوا ول؛ مبمررات، من دلك غم 
ابيآفعذ والإلهاءإ الغواية ق أعظم أثرهم يكون يم ومن وأحيه؛ ابلم قتقفون الشياطن، 

يامالوا; ا'لأوواا. الصم همل يصلوق وملأئ،كثه افه *إو هI اف رنوو يال( ئالI ه أمامه 
زئووئالوا:؛ا الآثو«. القفن عل الهَؤ؛لأتكثهبمأون )•إن دال: ١^؟ ث-ثل ؛ش، زنوو 

افه،يارسول مالوا الآولاا. الصف، يصلوذعل وملانكته اننه ؛؛إل دالأ ^١^؛(؟ ١١وعل اغ، 
J؛J؛وحادوا صهوء،ةم، اامسووا افه رسول، ومال، الشاق،،. *وهمل ت مال، الشاق؟ وعل 

^ظان:مذةايخإبجلإالخلل؛ ثندوا وووووؤويألإونم 
هافه رصول اف ءهفث؛و، عمر ثن اف عبد وعس الصعاررآآ. الصأن اولاد ت يعنى الخأ.ذ،اا. 

الخانل،وسد.وا الماتمي،، وحادواثئ اللأي،كة، بصموف، قإثإثمموذ الصئوف، *آئيموا ثال: 
باركاف وصاله صما، وصل ومن لالسطان، ولائدروا إحواقم، أيدي ق ثلتنوا 

هصلأة*البي صفة أصل انظرت الألباق، وصححه صحح. حديث شعسباالأرنا،وطت وتال (، ١٨٩١٤أحمد)( ١ ) 

الك،ر>مأأيب<،وقالاسم واادران:بمل،وقاونمالأرهوط:سحض،. 
.٩ ١  ١٦الرواثد محمع انظر؛ عوثتون. احمد ورحال الكبير ق والطبرال احمد رواء اليثصت 



.آ^^٢ ض تخشع كيف ص
سءسسصسسءممصسسهمسءصسسءمعءءجًمممسعءملأءءسسصسسهم 

ؤتنال((را/تانك افه مطتت صما قخ وثن وئعال، 
انملأة:ش ا٢لآثJاع سلاح : طقنا 

أوللخضع، طريقة ءابتكار* إل لم المدسر الصلاة ي الشيطانية الأمحاليب أحطر من 
عائثهروت وقد النبوية، اللمئة ق ثري ر الوسيلة هذه كون ْع الأجر، لزيادة وسيلة ار١دتكاراأ 

شأنق بل قهوردا،أآا. فيؤ، يس ما هدا أمرئا آحدرثال؛ ررمن آالت اض. رسول، اف 'هغل، 
رأيتموقثها وصلوا .. * دال1 اليى. ال ه، الخويرث بن ماللئ، روى تحديدا الصلاة 
،.٣١٠أض..

صلاتهمن سيئا للشيطان احاJكلم محعل لا ت فمال فهء عود مبن افه عبد لدللئ، وانتبه 
عنسصر.فث، نحرا ه اليى رأبمئ ُرثئن يميه؛ ض إلا يشر-د، لا أف عليه حه-ا أف يزى 

بمارْ«أ؛أ.

س"أن بموحى مذ عل دبجب سارْ، دعذ عذلهته، ُيشل ه مالك بذ انس وكاذ 
منوهو صحتح، غثر الصلاة من الانصراف ل الأيتدلع فهدا ا. يمينهءر عن الأمثال ينمد— 

طريقةغبر عل افه يعبد أن للمسلم يريد والدي ههغ، عود مبن الته عبد صرح يا اإشيهلان 
فلاوعليه عليها، فيني أوبالزيادة ه، نفلريح يالقمي سواء بذلك، فيضل اف رسول 
اللمنة،من ّتد له يكن لر إذا حشوعنا من يزيد أن نتوي سيئا الصلاة إل نضيف أن لنا ينبغي 

لحيث مركيا؛ الإثم فتكون الرسول صنة ق عنه منهيا كان ما الإضافات هذه وأحطر 
رفعؤلريق عن للخشنع عي يمن ذلك ومثال عنه، المنهي ارتكب إن؛ا شل، المسلم يبتيع 

فعنه، الله رسول عنه نهمر قد فهدا تركيزه، عل الممل ليحاففل المجد ق بالقراءة الصوت 
الثرةكثف1ا قلإتو0^١^١؛؛ المنجد ق ه افه ننول اءككم، ئال; ةهُ سعيد اي 

لبمض عل بنئئم يزهمع دلا يمنا، بنصغم يوذبن ملأ ربه مناج ئتقم ون ألا ا> ت وم١ل 
)ا(سمبجهصمآ.

الأنثب،كتاب لم: وم(، ٢٥٥مردود،)•فاكلح حور صالح عل اصطلحوا إذا باب الصلح، كتاب البخاري: )٢( 
(.١٧١٨الأمور،)محد'اّ:، ورد الأحكام نقض باب 

)•ا(ّثقنحربمصبآآ.
صلاةكتاب ت لم وم٨(،  ١٤)والشمال، اليمان عن والأص-ر-اف الأنفتال باب الصلاة، صفة كتاب؛ الخاري! ( ٤) 

٧(.٠ )٧ رالشمال، اليمان عن الصلاة من الانصراف جواز باب وقصرها، السافرين 
الصلاة.صفة كتاب، والشإل، اليمجثن عن والانصراف الأنفتال باب عل البخاري نعلتما البخاري رواه )٥( 



تمحنئئنليختِح -عحببعمسحمسحمذ- شيهلأناسوعل ٢^^ 
إليهاالفلر أن معتقدا المإء إل المر. رفح كدك ومثاله الئلأة«أا؛. j فال: أن القراء'؛. 
نعىذلك؛ عن نص ه الرسول ان الواقع ولكن بالخنؤع؛ يا'زا وفل اف، مناجاة ز أقفل 

لالثماء إل أنصارهم تزدمول االبمهير؛اآئوام اف رنول مال قال: ه نمنم بن جابر 
الإمامدعاء عل التاين عند حدا الموت رسر أيما ومثاله ثر■ى لا أو الصلاة 

مفعي الدعاء، ل الموت رير عن هؤ اش رسول نس ونل والتآير، احثؤع امتجادب بغية 
زنو^موأثم،داِمحالأفه، 1^؛، نوني 
.٢٤١خده((وو<تال اس٠ه تبارك قريب، نمع ةع،ةم!ثه إثه عانتأ، ولا أصم ئدعوو 

اسل:شام ض التع سلاح عم: حادي 
قالقال: ه، ٥^^٥ م فمن العبادات؛ أشرف من الليل صلاة أن الث_يءلان يعرف 

قالشيطان محتهد لدلك ٢, الأنل(ل صلاة المريضة ثني الصلاة وآئصل ,, ٠ ج: اله رمحول 
إهمالب؛ن وطيدة علاقة هناك أن ه اغ رسول لما و؛يرن للصلاة، الأّتيةاءل من السلم مع 

هانيًر عند يكز قال: فف-،، معود بن اف عي. فتى معه؛ الثبهiان وعمل الليل لقيام الملم 
ئال:وي«صؤنيذاص،أز uلاك^طانj زين نال:»ذاك تيلنامَلبمءوأمخ، 

التيللدرجة عليه السيهلرة استتظع أنه وذلان؛ا أذنه؛ ل بال أن يه الشيطان استهزاء رحل 
إناليوم طوال ستمر اللم عل الشيهلان أثر أن لنا ه اض رسول ويبئن القيام، من منعته 

واحمد٨(، ٠  ٩٢)(،  ١٣٣٢الليل)اكرتاما،ةفيذة رفع اب اللمل، قام أبواب )أ(ابوداود: 
الروي•وقال (، ١١٦٢خريمة)وابن الشيختن• شرط عل صحح إستاده الأرناءوطت شبب وقال (، ١١٩١٥)

أبوأحرجه صحيح حديث ذا حجرت ابن وتال ، ١٣٩٣/ الأحكام حلاصة انظر؛ صحيح. يإصناد داود أبو رواه 
السلسلةانظرت اني، الأل-وصححه ، y١٦/ الأفكّار نتاج انظرت والحاكم حزيمة ابن وصححه والنسائي، داود 

(.١٥)^١٩ الصحيحة 
^لجاسمإلبءفيانملأة،>هآ؛(إوأبوداود>آاه(،وابنئجهالصلاة، >أ(ملم:كتاب 

ربماربع الفعل من وهي ، ٢ ٦ / ١ /١ المنهاج الووي؛ انظر؛ أصواتغم. واحفصرا _^، iLارممرا اربموا؛ )٣( 
.٩ a/٩ مادة)رع( العرب، لسان منفلورث ابن انظر؛ وانتصر. ونحبس وص إذا يرع ورع ط كفل 

الذكركتاب ت وملم (، ٠٢٨٠٣ ) التكبير، ق المرن رفع من يكره ما باب والمر، الحهاد كتاب البخاريت ( ٤ ) 
(.٢٧٠٤)بالذكر، الصرمت، حفض استحباب باب والاستغفار، والتوبة والدعا، 

(.١١ ٦٣)المحرم، صرم قفل باب الصيام، كتاب ملم؛ )٥( 
بابوقصرها، الماقرين صلاة كتاب وملم؛ ٣(، ٠  ٩٧)وجرده، إبليس صفة باب الخلق، بدء مماب البخاري! )٦( 

(.٧٧اصح،)٤ حش أجع اللل نام فن ماروى 



.١٦ض صخ 'س ريَ ؛ Unvss,؛
®ينقديال؛ ه اف رسول اف ه م؛ونه' ال نعى اللمل؛ قام عن إلهائه ق الشيطان نجح 

طؤيلر،نل ء1؛اك صدة ثل يقرب صد؛ ئلاث ئو؛١٢ إدا \لهم° زأس قامة عق \ذئإط\)؛ 
صدة،اثحلت، صل ^ji عقدة، ائحلت، ثوصأ ئاذ عقدة، احئت، اف، ئد*كن انتمظ قإن هارئد 

أنالخدين، لما فوصح كنلأنى*أاا. القس حبيث أصح ثإلأ القي طثب داصحَفلا 
سيبدلولذللم، الصلاة؛ نم والوضوء، ^١، افه بذكر يكون الشيطان ميطرة هن إلخروج 

كانفانه ذللئ، كل يعرف ه الرسول ولأن القيام؛ هذا من المسالم لمع جهده كل الشيطان 
هالبق •آل ؤمحفأ عائشه فعن نومه، نل؛ الرجيم الشيطان من ياف الاستعاذة عل حريصا 

سنجاكزآتجا:مئؤاشأظهآغوذ
رأسهعل تئها سدا جنده، مى احغؤأ ما تخا يمنح ثم الناص، أعوذئرب وقل المالث، برب 

الليلنام إذا اف. رسول وكان ثثادت،اارآ؛. ثلاث دلك يفتل جثدْ؛ من أبل وما ووجهه 
رسولكاف دالت ه، الخيري نعيد اي فعن الاستفتاح؛ دعاء بحد الرجيم الشيهلان من تعوذ 

ذظانئك، نثانك ؤبسك اليأ •ئبمانك يمول: م ■^، ١^،من قام إذا ه اف 
»اهٌيا«^لأئا،^^نا^مئول:

نلمثهماأار؛؛.ومثو،. وشحه، محنه، من الثج؛م الشنطان من العليم الثمح بافه ،أعود 
الصلاة:حتام ض النع سلاح عقو؛ ثاني 

اللممحققه الذي الحزيل والأجر الصلاة، حتام أهمية عن الحديث الكتثاب هذا ق بنا مؤ 
عنوذللث، الصلاة؛ حتم إهمال إل الملم دفع عل الشيطان محرصى ولذللث، الأذكار؛ -,ذه 

أذكارأهميهءمن أنل ثان،~ ~بلأ ولكنها مهمة؛ فعلا تكون قد أحرى، بأمور تذكيره طريق 
بنافه عيد فعن الصلاة! حتام وءينسى، أمور من عليه ما لأداء يرعة الملم فيقوم الختام، 

ظشلإإلأئخلايه،1لأ

ملأ؛محاب رمالم: (، ١ • ٩ باللتل،)١ لريمل إذا الرأس ناقة عل الشطان عقد باب اكهجد، أبواب )؛(الخاوي: 
(.٧٧٦اصح،)حتى أجع اللتل نام ممن ماروتم، باب ونمرها، السانرين 

(.٤٧٢٩ضلادمذا.ت،،)باب فضائلالقرآن، مماب الخاوي؛ )٢( 
العودعون آبائي: العظيم انظرن رالئس؛ّ العلن عانة عزك عظني عل علاوريع آي اتظنأ؛ الخد: )٣( 

٠٣٣٨/T
وصححه(، ٧٧)٥ و؛حمدبك اللهم جحانلئ، بالاستفتاح رأى من باب الصلاة، استفتتاح تفرع أبواب أبوداود: )٤( 

ان،ئلر:ءححأبيداودم؛أم)مأي(.١لأgبي، 



أمح!!؛قجمسسسحح؛ص
دتكمْءنز-ا، دءئمنْ ءنز.ا، صلاة ثل دثر اا؛آو بمثح قيل: بمإ بمئل وتى سر، ومحا 

ياللشان،ؤمائة حمسول، ارءتل_ك قال: ند0، ينقدها اض رسول ران د1)ا و\ل.' . ٤^١١١ 
مائهقتلك ، ٧١٠وءئنLJه وثكمء ئنثحه تمجنك الزان، ق ماثة وحمى وأفت 

ثي1،دالوا: سةؤ<،؟ وخمثماية أكن وال1بمة اليوم ز زَتيان،محكلمتنمل ئ ؛اللنان، 
خثىاذثزكدا، ١^^١، اثطانثصوم،سول: أحوؤم ،أ:أو iال: لأسيقا؟ 

أنذلك وحل ُ. وت\؛ها١ حص ينومه قلايرال، مضجعه، وهوِل ويأيته ألابمتل، ئلعله بممتل، 
معيقارن لا ثوابه وأن معدودات، دقائق عل يزيد فالن طال مه،ا الصلاة حتام أن نفك ئدكر 
الختام،عى ضر-فا التي الأحرى بالأعإل يدكرنا هوالذي الئسهنان وأن الأعإل، من غره 

هق.ننه الغالية الدقانق هده مصلانا ق ولنمكث، تحديه، إل نا أنففلندغ 
أسلحةوهي الصلاة، ق حثوعه عن اللم صرف، ل الشيطان أسلحة يعفى هي هده 
حرمجإبا مايتها! يعد يل مايتها، وإل تثدأ، أن قبل يل الصلاة، - أول من تتحدم 
فرصةلا فإنه والْلاقات القدرات هذه كل أوق فد إنه وحث لانراه، عدوحقي من صروص 

أنيرى الفقهاء خمهور فان ولهدا يه، والاستغاثة العظيم، يافه إلا؛الاستعانة مقاومته ق لما 
الصلاةساتر ق مقاومته عل يعينه فهدا ا، الرجتم١ الشيطان من صلاته أول ق لم المتعيد ي

كانؤإن الفاتحة، قراءة وقبل الاستفتاح، دعاء بعد واحدة مثة الاستعاذة وتكون ذلك، بعد 
عندالاستعاذة صيغة وتكون ٠، ركعة؛ كل يداية ق الاستعاذة تكرار يرون الفقهاء بعمى 

الاستعاذةالأفضل فبرون الحنابلةأ؛أ بعض إلا الثجيم٠، الثنطان مى باق اأءود الخمهورت 

صم\همآ.سق،نريه ( ١ر 
رزأيةأمحنىانأزاث\ع' 'ض'واأنننساخبلي، سمذ؛فيض؛لأشامحؤالثاثثم 

.١١أ/الوّوضالئضتام,ب اظر: تكثرذفيالمض.١^،، j ؛ ^ljJ)ي ص: أثاه 
صالأمح،وبجأئأخ1ام

رواتهابن ئل< الإثصاف؛تل صاحق صححها أخمد •قن رواته رم النافث، س الدنن رم حالمه، 
الئزTةئانثيدب،لهمنالئبمانالئج؛مهقرآث ^٥١ ؟ي: نول،اش عدهم دبم، قل والليل راجي؟• 

تن؛.آث\. ا;أآ'ت .؛ءئ ثاتت؛.َ؛ ااصً I ث! اأ؛'اب؛  1L:.'اآ• ؛؟؛م . أأ؛'أ؛ت•• '•؛ 1 اأ;_* آ؛ِ  ٢٥ء

\T/lالكهميه الغتهة الوّوئ 
لإذصامبكالي٣^لأفام،]٤(

=ِفي أبوتكم امحار، \ضلإأ* اوث_»يع نز  ٥١رإل ذلف، نغ تمول وغنة انن_س، نال ى؛ا تنتمذ، انه غل 



.صن ؛ UAs،؛s؛
،حمحسعمة^^بضعسحهس

٠١الثجيم،الشتتلأن من العليم الئمع باض أعوذ ١١بلفظ؛ 
بالصلاة؛الشيطان بعلاقة خاصة أحاديث من ورد ما معظم الفصل هدا ق جعت لقد 

يوسوسأن دون مطالما يصل أحدا يترك لن فإبالسس المسالة، حطورة إل السلم ليتتبه ودلك؛ 
افرصرل الرء٠سLJن؛ ؤإمام العابدين، سيد ْع ذلك فعل عل نجرأ فد أنه دلك ق وينيل له، 

كانفإذا معه، معركته ل يفلح فلم الرجتم، الشيهيان عل ه رسولنا أعان اف أن لولا ه، 
أؤلمع!الومنثن من غره >وب فهول ه الرسول حرب ل طامعا إبليس 

ملإشك، جعل الجن من عفريتا ارلأ اف ونول قال ئاذ■' ه، مبتْ ش عن 
خن،إل \وطث أن محثؤ ئكد ، ٢١١دنعتئثن افَأنكنى زإن عوالفلاة، فبغ اكارخه، 

ئولدثرت —أوئغم—ثم أfئنونى إلتؤ سظئول ئصبحوا خص ائنحد، صواري مى سايية 
افُئزدة [، ٣٥]ص: بمدي4 من لأخي لاضى ئذكا ل ومن، ل اعفز ززب ئمحاف: أخي 

خايئا«اى.

ياحذث،مصلاي، ز الئنطال »اء_رص يان،: . ٥١ننول عن ه، م'يز0 أير وعن 
لأصحس1تإل، أخي دعوة من ما'كال ولولا ئي، عل لساني برد وخدن خص ثخفته بخلقي 

إثي«أم.ثوممامحزون 
قال؛ثم مثكا،ا. باش ارأعود يةولت ئثمعناه اش رسول قام ثال،• تفهغ، الدرداء أي وعن 

اش؛رسول، يا سان الصلاة من مغ ثلنا صنا، يتناول كاته بد0 وبنط ثلاثا، اله٠ا. بلعئي ااألعنالئح 
ارإلثال،ت يدك• بثطتج ورايناك دلك،، مل ئقوثه سمعك، ثً سيئا الصلأة ق Jقول صمعناك ئد 

بهجزم الثجٍماا. ال1ّظتي بن النيم الثبح باه •أنوي مول: وعنن نغل، رابي الجرد، ل والقاصي ًاليإ 
٠العليم محوالنويع افن إف نعه وعنث اضئزى، والتعاتي التلخيص، ق والتزووقدته لتنثة. اق 

اراجحسرية ق الإنصاف الرداوي: اظر؛ نوني• ش ابى راحتازء وا-قلأصة، رالنتوب، ائداتي، ل بي جرم 
ا/م؛م.الض نياط: وابن ،، A/Yلخلاق اس 

•نع.ءتن' ' ئيه:أف بن رن،ئر رذرواي؛ ن—بم: ثال حشن، أي الهنلي؛ التم وئنجغ، ننجتة هو;داو ثدقتأ: )١( 
ال-وويتانظر؛ الشديد. الدل والثع والدهمت فديدا يئنا ذئنته أيما، صحح وهو انهنلة يالدال ينئي 

ألنهاجد/ا''آ•
ومراصعالمساحي كتاب لمت وم(، ٤٤٩)المسجد، ق يريط■ الغريم أو الأسمر باب الماحي، أبواب ال٠خاريت ( ٢) 

له.واللفظ (، ٥٤١)وحرانالعمل، محنه والتعوذ الصلاة أثناء ق الشيطان لعن جواز باب الصلاة، 
الخانالتعلمقات انظرن اني، الأو-وصححه حسن. إساده ثاسب١لأرناءو٠ل: ونال (، ٢٣٤ان)٩ حبابن )٣( 

.١٤٤؛/





.١ص صعع كيف ميمحِ ثءث\'ح1 
سءبمتصب،محتءمذمحسذصبحء^حسصس صءاصب مضصسصصسجمب 

٧١٥٥١٨٥١۶

جعلهال ت5رت ثم مريعة، محاصرة ق الصلاة ق الخشؤع مسألة أنافش أن أنوي كنت، 
النصائح؛ببعض تحقيقه يمكن لا الخثؤع أن لدي ترئخ الموضع ل بحثت، عندما نم كتيبا، 
منبد لا كان م ومن وطموحاته؛ وأهدافه الإنسان، لحياة كامل تغيثر إل بمتاج ولكنه 

أكر.الكتاب هذا لكان الإطالة حشية ولولا قكتاب، الموضع استيعاب 

يمحلحتى يفعالها أن له يبني التي الأمورّ كثرة من ينزعج قد كله الكتاب يفرأ والذي 
أنيهللب، الفصل فهدا عمنا! يستغرق قد عملا يْللج، فمحوله من فمل فكل الخنؤع، إل 

فمها؛يهللب، وراع علتا، يْللب، ونالت، نثكرْ، كيف، نتعلم أن يْللب، وذاك نيره، فه نقدر 
مفنية،وجهود ممرة، وأع،ال، طويلة، رحلة إما وعشرون؛ وعاشر ومادص، وحامى 

مرهقة!ء عبا أو 
كلهاتاضا'جلالءءسوع؟ل

نعم!أنول; 
اشالتكاليف، أحد محرد ليحؤ الصلاة فعبادة وأكثر؛ الخهد هذا كل تحتاج القضية إن 

أنققغ جبل بن معاذ فعن كله، الإسلام عاليه يعتمد الذي الحموي هي وإن،ا حا، افه أمرنا 
وكل،اا-بمهاد*أأأ. سنامه وذرؤْ الصلاة، وعموده الإسلام، الأمر *رأس قالت هؤ افه رمحرل( 

قالصلاة وقوة وأحكامه، الإسلام بنود حمل عل قدرما رادمت، قوه الصلاة ازدادت، 
محكمصلاته ل نحثع والدي وجيرانه، أهله معاملة عنين صلاته ق نحثع قاليي حثوعها؛ 

قنحنع والذي ايلأل،، الرزق، عل محرصى صلاته ل نحثع والذي بالعدل، الناس ؛؛ن 
والمنكر،الفحشاء عن يمتغ صلاته ق محشع والدي اض، سبيل ق الحهاد عل يقدر صلاته 
الإسلام.بنود كل ل وهكذا 

اتيرالنهّحح. حن حديث ر؛الت (، ٢٦١٦الملأ؛)حرمت ق ماجاء بام، الإيمان، محاب اممن.ىت ١( 
شرطعل محح حديث ^^^ن.ابم>آمابمم(،راءد>اآاآآ(،والخام>د؛ْم(،وىل،: 

٥(. ١٣٦الجامع)صحح انظرت الألبال، وصححه الذهي، ووافقه الثيخ،ن. 















محثمحثخسمسسسسف
أكدوقد لكلعاينة، الحر وليس قلل! بعد ينمملر، الذي الواغ لمعاينة الشور إل به نذهب 
قالقال! ه، مالك بن أنس فعن والخوارح؛ القلب ل توثر الفور زيارة أن ه اف رمول 
التأر|،وندمع الثنب، ترى فإي مزوروها؛ القبور زيارة ص ثلأكم رركئت ه•' اف رصول 

ص1شجاصذاءينيبامملبكذتكل
الرحةدوائر يستشر والرضي، والأرامل، والمساكن، كاليتامى، الضعفاء، أحوال قروية 

مرةه اف رنول إل شكا رجلا أف ه هزيزء م مس ويري،، يلي ئم وس لقلم،؛ ال 
»LJ__السيماالم. رأس وامثغ المنك؛رر، قاطعم يلثلث،، يتين أذ أرديثؤ ءوذ له؛ ممال، قلبه، 
المخالهلةإنإ والحز، الحز بض ما له نفقة إرسال أو لليتيم، تذكر محرد القلب يلم، الذي 

القيب،ييعنإ الذي فهذا معه، و٠لعام لرأسه، ومنح أمورم، وتدببر أحواله، ويفقد والمعايشة، 
ويثنطه.

الضعفاء..من أمثاله عن نقوله اليتيم •صث ملناه وما 

ز'قالجاهي. والمنكين، الأرملة عل ^٠١^٠؛ ١١٠ه؛ البي مال مال• ه' هميرْ أبا ذس 
المجتمعيالض، لجثد الكبثر الأحر هذا وليس النهان،ا؛؛؛. الصائم الثل الثائم أو اف، لميل 
jسءي عل يعود الذي كذللث، القلي لللهع ودكن والمحتاحض؛ الفقراء عل عاد الذي 

أفعنز،هقغن انن ينن اض، إل الخلق أحب، س للناس النافحون كان لهذا الناس؛ حاجاين، 
ا*لأمالأئ،إلنأي ولاغ؟ ألح1، الناس أي ١،^؛ ننول :ا اتيهئقال: ال خاءَ زيلا 

افإل اٌ ذآخئ، للناس، أنقم تنال اف إل الناس ااأخ1، ه: اض ننول ممال، اض؟ 
،^٠٤١عنه أو دينا، عنه أومفي عئه؛زنه، أوثكبص منلم، عل يذحلمه مرور د*اإإ 
المدينة-منجد -تمي المنحد هدا ل أعنكم أو من إل أحن، حاجه j( أخي مع أئبي دمحأيى 

٢. ٤0>،/ ءرب_،الحديث، ق الهاة ابنالأيد: ،. ٣٧١واعلأمالفحش، اتجر: )١( 
(، ١٣ ٩٢والحاكم)(، ٠٣٧ مل)٧ رأبو رثّراهد،. (أمد،)أاهآا(.رئل،نم،الأرظ،وط:سحطرف 

.١ ٨ • ص الجاتز، أحكام ق الأزو وحث (، ٧٤٤٩امرى)المن فى: fJرا
اننلر:انمح. رحال، ورحاله رواءأمد، الك،رى)ْ؛؟ي(،وىلاسي; نن الوال_هقي: ٧ْ(، ٦٦أحما-))٣( 

(.٨٥٣الصحيحة)سلة السالانظر؛ الألالا وصححه ، a١٦٠/ - الزواى محمع 
و١لرJازا،الزهد محاب ومالم: (، ٥ • الأمل)٨٣ عل الفقة قفل باب الفقات،، كاب هريرة: أي ص الخارتم، )٤( 

(.٢٩٨٢والميم)والمكض الأر.الة إل الإحان باب 

















صقدصسمسسحئنص

ا،ها_ادرواماجع

أولأ:امموآناص
تقاسيراممرآزوطوككتب ثانيا: 

ه١ ٤ ٢ ٢ الأول، الطبعة دمشق، — القلم دار القرآن، علوم معجم اُلرمي• محمد إبرامم 
=٠  ٢٢•١.

الحنظل،المس، المنذر بن إدريس بن محمد بن ارحمن عد محمد أبو حاتم، أبا ابن 
مكتبةالطب، محمد أسعل، نحقيق؛ حاتم(، I؛،؛؛ ابن )تفسثر العظيم القران تمسثر الرازي• 

ه.١ ٤ ١ ٩ الثالثة، الطبعة السعودية، العربية المملكة ~ الباز مصطفى نزار 

والمر زاد الخوزي: محمد بن عن، بن الرحمن همد الفرج أبر الدين جال ا-بموزي، ابن 
الأول،الهلبعة بيروت، ~ العربي الكتاب دار الهدي، الرزاق همد تحقيق■ التمسير، علم 

القراءاتشواذ وجوه نين ل المحتسب الموصلI جني بن عمان الفنح أبو جك،' ابن 
١٥١٤٢•مصر، الأعلللشثونالإسلامية، المجلس — الأوقاف وزارة عنها، والإيضاح 

=٢١٩٩٩.

أبوالفامى النادل الإدربمى الحسنى عجيثة بن الهدي بن محمد بن أحمل ابن'يمحة، 
الثانية،الهلبعة بيروت، العلمية. الكتب دار المجيد، القرآن تضر ز ١.^.^ البحر العباس! 

الأنيليععلة بن تمام بن الرحمن عد بن ■غالب بن الحمحا عد محمد أبو عقلية، ابن 
محمد،الشال عيد الملام عيد تحقيق! العزيز، الكتاب تفسير ل الوجيز المحرر المحاربيرت 

هر. ١٤٢٢الأول، الطبعة يثروت، ~ العالمية الكتب، دار 

العفليم،القران تمسثر الدمحشقي. القرمى كثير بن عمر بن إمحمإعيل الفداء أبو كثثر، ابن 
الثانية،الهلبعة السعودية، — والّرز-ع للشر طثبة دار ملامة، محمد بن سامي تحقيق! 

البحرالدين! أنثر حيان ين يوسف بن عل ين يوسف بن محمد الأتيلى، حيان أبو 



'سدخشعضطه؟ص  ٤٩٦١٥٤
-ءصح؛ًحممعمسصعصمح-عصءعم.عم.عم.عجءعيم

ه. ١٤٢٠و؛روت,1 ~ الغكر دار حمل، محمد صدقي تحقيقI الضر، ل الحيط 
أعده!العثليم(، القرآن بر تق)خصر ممر، ابن الخافظ التفاسبرعن عمية شاكر! محمد حمد أ ٠

=■ ٥١٤٢٦الثانية، الطعة مصر، — الصورة والتورع، والشر للطاعة الوفاء دار ال-از، أنور 
٢٠٢٠ ٠٥.

)تقبرالقرآن بر تقز التنزيل معالر عود؛ مبن الحي محمد أبو الستة محيي لغوي، ا ٠
وساليإنص٠بردة، حمعة وعثإن النمر، اض عبد محمد أحاديثه؛ وخرج حققه البغوي(، 

م.١ ٩ ^١٩ ه=  ١٤١٧الرابعة، الطعة والتورع، ليشر ية دار الخرش، لم م
برتقj الخان الخوامر اكالي؛ محلوف بن محمد بن الرحمن همد زيد أبو كداليا ا ٠

عبدأحمد عادل، والشخ معوخى، عل محمد الشح تحقيق؛ الثعالبي(، )تقم القران 
هر. ١٤١٨الأول، الطيعة بثروت، ~ العرب الراث إحياء دار ا.لوحود، 

العللكلام التفاّبر أبر أبوبكر؛ جابر بن القادر عبد بن موس بن جابر لخزائرتمر، ا ٠
الطعةالسعودية، الحربية المالكة الورة، المدينة — والحكم العلوم مكتبة الكثبر، 

.أم.ة،؛آ؛اه="ا'.الخام

القيمةمنظومة يوسف؛ بن محمد بن محمد الخرري، ابن أبوالحر الدين ثمن بزري، ا ٠
الأول،الهلعة والتورع، للنثر المغني دار رابزينة(، يعلمه أن القارئ عل محب ما 

القاهرة،— الح.ينا دار الحلالن، بر تقالسيوطي؛ الدين وحلال، المحل، الدين لال، ح٠ 
الأول.الهلمة؛ 

—الأول الطعة دمشق، — الفكر دار الوميط، التفجر مصعلفى؛ بن وهبة لنحيل، ا ٠

ايان،كلام بر تقل الرحمن الكريم تنبر اف؛ همد بن ناصر بن الرحمن همد عدى، لا ٠
الأول،العلبعة الرسالة، مؤسسة انالومحق، معلأ بن( الرحمن عند همق؛مح،• 

برتقحلاصة ل ايان الالْليف\ بر تياف؛ عبد بن ناصر بن الرحمن همد عدى، لا ٠
العربيةالملكة — والإرشاد والدعرة والأوئاف الإسلامية الثئون وزارة القرآن، 











^^لإصسسسممذصسحوسممح
محمودمصطفى تحقيقI المقال، فناري اف! عبد بن أخمد بن اف عد أبوبكر اخروزي، لمقال ا ٠

=ه ١  ٤٣٢الأول، الطبعة ممر، — عفان ابن ودار السعودية، ~ القيم ابن دار الأزهري، 
٢٢٠١١.

بنأحمد وترتيب،؛ جع الدائمة، اللجنة فناوى والإنتاءت العالمية للبحويثه الدانمة للجنة ا ٠
—للطع العامة الإدارة — والإفناء العالمية البحوث، إدارة رئاسة الل.ويش، الرنان( عبد 

الرياض•
صمنرمطيؤع الصلاة أحكام النجاJىت التميمي مليإن ين الوهاب عبد بن مد حم٠ 

محول،بن محمد الإمام حامعة الثالث،(، الخزء الوهاي،، عبد بن محماو الشخ مولفايت، 
السعودية.الحربية المالكة الرياض، 

اللامدار الإسلامي، الفقه ي ا*لجمهور ائل مموسوعة ساعي! هال محمد نعيم مل حم ٠
٠ه=  ١٤٢٨الثانية، الهلثعة ممر، والرخمة، والتونع والنثر للطباجة  ٠٣٢ ٠٧

الأوئاف،وزارة الكويتية- الفقهية الوسوعة الإسلامية! واك؛وذ( الأوئاف، وزارة ٠
الكويت،.~ الإسلامية والثئون( 

اتقق4اأ،ثني

الحثارعلرد الحنفي: الدمنغي عابدين العزيز عبد بن عمر بن امين محمد عابدين، بن ا ٠
م.١  ٩٩٢= ١ه ٤ ١ ٢ الثانية، الطبعة اممر-؛ثرورنح، دار المختار، الدر 

ولاللقالق، ممر ثرح الرائق البحر محمد: بن إبراهيم بن الدين زين المصري، نجيم بن ا ٠
القادرى،الحنفي العلوري عل بن حبن بن لحمد الرائق النحر تكملة احروت 

الثانية.داراممابالإّلأس،اس عابدين، وبالأشة:صةالخاشلأين 

الغيابيحض بن أحمد بن مرمى بن أحمد بن محمود محمد أبو العيني، الدين در ب ٠
الأول،الطبعة لبان،، ؛،روتح، - العلمية الكتب، دار الهداية، همح الياية الحنفي: 
٠٣٢٠^١٤٢٠ ٠ ٠

الدينحمال ايحامحمن أيو محمد، ين مومى ين ووّف الحفي، الدين حمال ٠
؛؛روت.— الكتوسا عالي الآثار، مشكل من الخنصر من العتصر 

كنزثمح الحقاتث، نجت، الحنفمح،؛ الدين( فخر الارءي،، محجن بن، عل، ب>، عثان لريلهم،، ا ٠



'جآممصعضطمح؟مس فهتاآ'ه 
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الأول،الطبعة القاهرة، بولاق، ~ الأمبمرية الكبمرى الطبعة الشلي، وحاشية الدئاس 
٥١٣١٣..

ُاروت،~ العر؛ة دار السوط، I الأئمة ئس سهل \لي بن أحمد بن محمد لرحى، ا ٠

ندرُس شمح الملاح مراقي الحض،• الممي ءإٍا بئن عار ن حن لشرنلأل، ا ٠
=ه ١ ٤ ٢ ٥ الأول، الطبعة العصرية، الكتبة زرزور، نعتم وراجعه• به اعتنى الإيضاح، 
٠٣٢٠ ٠٥

الفلاحمراقي عل الطحطاوي حاشية ت الحنفي إسإمل بن محمد بن أخمد الحلحطاوي، •
~بثروت العالمية الكتب دار الخالدي، العزيز عبد محمد ت تحقيق الإيضاح، نور تمِح 
م.١  ٩٩٧= ١،و ٤  ١٨الأول، الطبعة لمان، 

الكتبدار الققهاء، تحفة بكرت أبو أحمد، أب بن أحمد بن محمد مرقندي، الالدين لاء ع ٠
م.١ ٩ ٩ ٤ = ه ١ ٤ ١ ٤ الثانية، الطبعة لمان، - يبرون العلمية، 

لالصناغ بيانع الحنفيت الكاساق أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين، عادء لكاماي، ا ٠
م.١  ٩٨٦ه=  ١٤٠٦الثانية، الهلبعة لبنان، ببروت، العالمية، الكتب دار الشراع، ترتيب 

جامعالدين عمروحمال أبو يوص، بن بكر أي بن عمر بن عثانا الحاجب،، بن ا ٠
والتوزيع،والشر _Lpa اليامة الأحضري، الأحمر الرحمن عبد أبو تحقتذ،ت الأمهات،، 

٢،؛.٠ ٠ ٠ = هو ١ ٤ ٢ ١ الثانية، الطبعة يثرون، 

واكحملاليان القر رشد بن أخمد بن محمل الولد أبو رثي، بن الوليد بو أ ٠
داروآحرمح،، حجي، محمد د• محقثثما؛ المتخرجة، لمائل واسل والتوجيه والمح 

م.١  ٩٨٨ه=  ١٤٠٨الثانية، الطبعة لمان، — )؛ووت الإعلامي، الغريب، 
الرحمنعبد بن محمد بن محمد اف عبد أبو الدين ثص المالكي، الرعيتى لخطامحتح ا ٠

الثالثة،الطبعة الفكر، دار خليل، نحممر همح ل الحلل ُوام، المغرب• الطرابلى 

-سامة الماكر دار خلل، خصر مح اض: عبد أبو المالكي اض عبد بن محمد لحرثى، ا ٠



^ظثثسسسسحقئثمح
لاروص

وحاشيةالدردير للشخ الكيثر \ذشرح ت عرفة بن أحمد بن محمد المالكي، ادسوفي ا ٠
الفكر.دار الدسوقي، 

ابذاس'نزار بن شاص بن نجم بن اش عبد الدين جلال محمد أبو المالكي، لمعدي ا ٠
دارلحمر، محمر بن حميد ئ. أ. ومحقيق! دراسة المدينة، ؛ lipمدميج ل الثميتة الحواهر عمل 

م.٢ ٠  ٠٣= ه ١ ٤  ٢٣الأول، الطبعة -لمان، ؛روت الإسلامي، \مت 
الساللئ،،لأقرب، المالك، الخالوزإت محمد بن أخمد العباس أبو الالكي، لماوي ا ٠

الدرديرالمخ نرح هو الصغير المغير)الثرح الترح عل الصاوي بحانية العروق، 
،.العارفدار ماللث،(، م لذهب المالك، أقربه المس لمحابه 

الذحيرة،الالكيت الرحمن عبئ بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس أبو لقرانر، ا ٠
بثرويتح،الإسلامي" الغرب دار بوحزم، ومحمد أعراب، وسعيد حجي، محمد نحقيقت 

.٢١٩٩٤الطآعةالأول، 
الشحنحقتمح،؛ اكلق؛ن، ثمِح المالكي؛ اشتمي عمر بن عل بن محمد افة أبوعبد لمازري، ا ٠

٢٢٠الأول، الطبعة الإٌلامي، الغرب دار اللامي، الختار محمد  ٠٨.
الهلثعة؛؛رويتح، العلمية، الكتب، دار الدونة، الأصبحى! اف عبد أبو أنس بن الك، م ٠

الأول،ها؛اه=؛هوام.
فعي

ركنالعال، أبو محمد، بن يوسم، بن الله عبد بن الللأ، عبد الحرمين، إمام لجويني، ا ٠
محمودالعفليم عبد ئ. أ> فهارسه؛ وصغ حققه الذهتط، دراية ل الطلب، نهاية الدين؛ 

=■ ٥١٤٢٨عودية، ال— حدة الأول، الطبحة والتورع، للشر المنهاج دار الديبج، 
٠٢٢٠ ٠٧

معالمعرفة إل الحتاج مغني الثافعي؛ أحمد بن محمد الدين، نمى الشربتي، الخهليب، ٠
الأول،الطبعة بيرون،، العلمية، الكتب، دار الهاج، ألفاظ 

jالطالب، أسض أبوبحى؛ الدين زين الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا لمنكي، ا ٠
الإسلامي.الكتاب دار ب،، الطالروض ثنح 



ثءوصلاقك؟ ض ثفتشع كيف 
ببن شافع بن عثان بن انماس بن إدريس بن محمد اف عد أبو لشافعي، ا ٠

=\>و ٤ ١ ٠ و؛ووت.1 - العرفة دار الأم، الكي؛ القرئى ا،لطالي مناف عد بن اسب 
٢١٩٩٠.

إلانمتاج نماية الدين؛ شهاب حمزة بن أحمد انماس أن بن محمد الرٌل،، الدين ص ن ٠
م.١  ٩٨٤= ه ١ ٤ ٠ ٤ بيرِوت، الفكر، دار النهاِج، همح 

الكتبدار الشافعي، الإمام قمة ل المهذب ^،• بن إ؛٢ّامم إسحاق أبو لشرازي، ا ٠
ييرولتا.العالمية، 

الكيبرالخاوي اJغداديت البصري حبيب بن محمد بن محمد بن عل أبوالحق لماوردى، ا ٠
محمدعل الشخ محقتق* المززآ، محصر ثرح روهر الشافعي الإمام مدم، قه فل 

الطبعةلينان، — بثروت العالمية، الكتب دار الوجود، عبد أحمد عائل الشح — معوض 
الأول،؟ا؛اه=وهوام.

المكر.دار المهيب، ئمح الجموع ثرف: بن بحى الدين نمي زكريا أبو لنووي، ا ٠
الكتبالمح،، وعمدة الطالن ردصة شرف: بن يمي الدين بمي زكريا أبو لنووي، ا ٠

ه.١٤٠٥بثروت، — الإسلامي 
الديننهاب الأنصاري، عيي الالهيتمي حجر بن عل بن محمد بن أحمد لهيتمي، ا ٠

عدةعل وصححتات روجعتتا النهاج، شؤح ل الحتاج نحفة اإعياست أبو الإسلام، سح 
محمل.،مصطفى لصاحبها بممر الكثرى التجارية الكتبة العياء، من لحنة بمعرفة نح 

.^\^Ar = ^\ro\/

الدينشباب الأنصاري، عيي الالهيتمي حجر ين عل بن محمل. ين أحمد الهيتمي، ٠
الكتب،دار الحضرمية(، القادمة )شمح القويم التهاج العباس; أبو الإسلام، شح 

٣٢٠^١٤٢٠الأول، الخبعة لمان، بمروت، العلمية،  ٠ ٠.

فقهموسوعة الحراق; تيمية بن الحليم ءبلأ بن أحمل. العباس أبو الل.ين تقي تيمية، بن ا •
*العريٍ، الفكر دار الحبيل، اليد وتعليق; وشرح دراسة وأحكامها، الصلاة فقه ّ المنة. 
م.١ ^٨٨٩  ١٤٠٨الأول، الطبعة لمان، 



—ادددائراجع٠۵٤١

ابندار النقع، زاد عل المع الشرح العشمانت محمد بن صالح ين محمد بن ا ٠
ه.١ ٤ -٨٢ ١ ٤ T ٢ الأول، الطعة الخوزي، 

الشخفضيلة ورسائل فتاوى جمؤع العيمينت محمد بن صالح بن محمد بن ا ٠
الوء1ندار ليإن، الإبراهم بن ناصر بن فهد ت وترب جع العئ؛مين، صالح بن محمد 

-دارالثرا،ما؛\ه.

الروضحاثية الجدي; الخنبإٍإ العاصمي فاسم بن محمد بن الرحمن عبد قاسم، بن ا ٠
ه. ١٣٩٧الأول، الطعة التمع، زاد ث/ح الرح 

القخ،متن عل الكبثر الئمِح محمد; أبو القدمى قيامة بن أخمد ين اف عبد قدامة، بن ا ٠
والتونح.للشر العربي الكتاب دار 

دارأحمد، الإمام فقه ل الكال محمد; أبو القدمى قيامة بن أحمد بن اض عبد قدامة، بن ا ٠
م. ١٩٩٤ه= ١٤١٤الكتبالعالمية،بثروت،الفةالأول، 

بنأحمد الإمام فقه ق الغني محمد; أبر القدصي قدامة بن أحمد بن اف عبد قيامة، بن ا ٠
ه. ١٤٠٥الأول، الطبعة يثرويتح، — الفكر دار الثساني، حنبل 

القاهرة،مكتبة الغني، محمد; أبو القدمى قدامة بن أحمد بن اش عبد قدامة، بن ا ٠
٣١٩٦٨^١٣٨٨.

تمحالدع مفلح؛ بن محمد بن اف عبد بن محمد بن إبراهيم الدين برهان ٌفلح، مح، ا ٠
٣٢٠^١٤٢٣الرياض، - دارعالرالكتب، القخ،  ٠٣.

المدميالدين نمى اف، عبد أبو مفرج، بن محمد بن مفلح بن محمد مفلح، بن ا ٠
الريادي،مليان بن عل، الدين لعلأء الفروع دمحح الفروع المالحي،ت ثم الراميك، 

الأول،الطعة الرمالة، ة مومالتركي، الحسن عيد بن الله عبد محقيق; 
٣٢٠^١٤٢٤ ٠٣.

الكتب،الثاويش، زهثر تحقيق; اف، صان ابنه رواية حنبل بن أحمد ماثل حنبل; بن حمل أ ٠
.٣١ ٩٨١= اه ٤ ٠ ١ الأول، الطبعة ؛ثرونح، - الإسلامي 

دارالممدة، ئمح المدة أبومحمد; أحمل، بن إبراهيم بن الرحمن عبد القدمحي، الدين اء ح ٠
م.٢ ٠ ٠ ٣ = ه ١ ٤ ٢ ٤ القاهرة، الخدبثج، 



صإآ3كآفم؟ ثخشع كيف هميض  ٥٠٦^^^

jالتقع زاد شمح الربع الروض الحنل: إدريس بن يونس بن متصور لهوق، ا ٠
لبنان.؛؛روت,أ — والنثر للهلباعن الفكر دار اللحام، محمل. صعيد ت تحقيق المغ، اختمار 

الردفالمنتهى لمح الهى أول لقام، الحنل،؛ إدريس بن يوس بن، منصور لهوق، ا ٠
م.١ ٩ =٣٩ ه ١ ٤ ١ ٤ الأول، الطعة الكتب،، ؛ iuالإرادات،، منتهى بهمح 

تحقيق:الإقناع، محن عن القناع كشاف، الحنبل: إدريس بن يونس بن منصور لهوق، ا ٠
ه١ّ ٤ * ٢ د^روت، — الفكر دار هلال، ومحهلفى ممبلحى، هلال( 

زالإنصاف الصالخى! الدمشقي الخنبل محليإن بن عل الحسن أبو الدين علاء لرداوي، ا ٠
العربير.الرائ، إحياء دار الخلاف، من الراجح معرفة 

الطبعةالإسلامي، الكتب، التتنهى، غاية همح ز الهمح، أول مطالب سعد. بن صؤهلفى م ٠
اكانية،هاةله=؛ههلم.

حاسا:كتبامنزوالأداو

■ما'صنىبن عثان بن إبراهمم بن محمد بن اف همد شيبة، أنجا بن بكر أبو شبية، انجا بن ا ٠
مكتبةالحوت، يوسف كإل نحقيق! والآنار، الأحاديث ل الصنف الكتاب السيت 

ه.١٤٠٩الأول، الطبعة الرياض، — الرند 
محليبن الضحاك بن عمرو بن أحمد وهو عاصم أبٍ( بن كر أبو عاصم، أي بن ا ٠

الدينناصر محمل بقلم: الستة نحريج ل الخنة ظلال، )ومعه الستة ك؛تاي، النميانر: 
١م. ٠٩٨ ١ه= ٤ • ٠ الأول، الطبعة الإسلامي، الكتب، الأuف(، 

عامرتحقيق: الخعد، ابن نل. مالبغدادي: الحوهري عبيد بن الحعد بن عل الخعا، بن ا ٠
٠٢١٩٩٠*اةاه= الأول، الطبعة ب2رومننؤ، نادر"" ة مويحيدر، أحمل 

ملوكوالليلة اليوم عمل أسباؤل: بن إبراهيم بن إّحاءا بن محمد بن أحمد السني، ابن ٠
الإسلاميةللثقافة القبلة دار الرق، كرثر تحقيق: العباد، ْع ومعاشرته L ربه ْع الشي 

بيروت.~ حدة القران، علوم ومؤسسة 

الحونية؛متم ا؛ر، الررتم، الدين شمس معد بن أيوب بن بكر أبا بن محمل القيم، بن ا ٠
الإسلامية،النار مكتبة — و؛ووت الرسالة، مؤسسة العباد، حم هدى ل العال زاد 

١٣١٩٩٤ه=  ١٤١٥والعشرونا ا؛عة الالطبعة الكوين،، 







محثلأصسسمحشمم
أحوالومعرفت النوة دلائل بكر: أبو موسى بن عل بن الحتن بن أحمد لبتهقي، ا ٠

ه. ١٤٠٥الأول، الطبعة بيروت، — العالمية الكتب دار الشريعة، صاحب 

عيدالمحمد تحقيق: ث٠بالإبجان، أبوبكر: موصى بن عل بن الح؛ن بن أحمد لتهمي، ا ٠
١٤١الأول، الهلبعة بثروت، ~ العلمية الكتب دار زغلول، يون ب ه.٠ 

رسننالصحيح الخامع السلمي: الترمذي عيسى أبو عيسى محمدين لترمذي، ا ٠
بيروت.~ العري_إ التراث إحياء دار وآحرون، شاكر محمد أحمد تحقيق: الترمذي(، 

الصحيح؛ن،عل المستدرك ابوري: النيالحاكم الثه عبد أبو افه عبد بن محمد لحاكم، ا ٠
دارالتلخيص، ل الذهبي تعليقات الكتاب: مع ، liapالقادر عبد ممهلفى تحقيق: 

.٣١٩٩٠ه= ١٤١١الأول، الهلثعة ب^روت، ~ العلية 
يباربن المان بن عود مبن مهدى بن أخمد بن عمر بن عل الحز أبر لدارئطني، ا ٠

شعيبعاليه: وعلق نمه وصتهل حققه الداريطى، متن الدارتطنى: اإبغا.ادي 
مؤسسةبرهوم، أحمد اض، حرز اللطف عيد ثالبي، المنعم عبد حن الارناءوط، 

م.٢ ٠ ٠ ٤ = ه ١ ٤ ٢ ٤ الأول، الطبعة لمان، - بثروت الرسالة، 
زمرلأحالدأحمد فواز تحقيق: الدارٌي، متن محمد: أبو الرحمن عبد بن افه عبد لدارمي، ا ٠

—العري الكتان دار علميها، أسد سليم حسان بأحكام مذيلة الأحاديث، العالي، المح 
ه.١ ٤ ٠ ^١ الأول، الهلبعة ؛،روت، 

عبدبن شافع بن عثإن بن العباس بن إدريس بن محمد اش عبد أبو لشافعي، ا ٠
؛ثروتالعلية، الكتب، دار الشافعي، ند مالكي: القرمي المطلي مناف، عبد بن المهللبح 

٠١٤٠ان، مل-  ٠.

تحقيق:المغثر(، رالمعجم الداي الروض أيوب: بن أحمد بن مليان القاسم أبو لطرال، ا ٠
الهلثعةعان، ؛؛روتا — عار دار الاصلاميا الكتب، أمري، الحاج محمود سكور محمد 

هذ؟امؤ= الأول،ه.؛اه
بنطارق تحقين،• الأوسعل، العجم أيوب: بن أحمد بن ساليان القاسم أبو ليلبراي، ا ٠

القاهرة،~ الحرم،ن دار الحسني، إبراهيم اطلمحّنبن وعيد محميأ اشبن عوصى 
ه.



صلاتك؟ض يخشع يف 

عبدبن حمدي تحقيق! الك؛م، العجم أيوب! بن أحمد بن محاليإن القاسم أبو لطرال، ا ٠
م.١  ٩٨٣ه= ١ ٤ ٠ ٤ الثانية، اتجة الوصل، - والحك؛ العلوم مكية الم، الجد 

عبئبن حمدى تحقيق! اكام؛ين، ند مأيوب! بن أحمد بن سليإن الفائر أبو لطرال، ا ٠
ه. ١٤٠٥الأول، الطبعة بثرودت<، — الرسالة محرمة السلفي، الجيد 

الرحمنحبيب تحقيق! الصنم،، المنعال! همام بن الرزاق عبد بكر أبو الرزاق، بد ع ٠
ه.١ ٤ ٠ ٣ الثانية، اظبعة بثروت، - الإسلامحي الكب الأعفلمي، 

عبدبن حمدي تحقيق! الشهاب، ني حماض! أبوعبد جعفر بن سلامة ين محمّد لفقاعي، ا ٠
م.١  ٩٨٦= ه ١ ٤ ' ^١ الثانية، الطبعة برويث،، — الرسالة ة مومحالسلفي، الجيد 

إحياءدار اللش، بميى رواية ~ ماللث، موطأ الأصبحى! اض عبد أبو أنى بن الك، م ٠
الباقي.عبد فواد محمد تحقيق! مصر، ~ العربي ١لارااث، 

الألبال،الدين ناصر محمد تحقيق! المابيح، مشكاة اكريزي، الحطسي، اض عبد بن مل حم ٠
م.١  ٩٨٥ه=  ١٤٠٥الثالثة، الملبعة ؛ثروُت،، — الإسلامي الكتب 

بنقلالختصر الصجح الند النسابوري! القشري الحسن أبو الحجاج ابن له؛، م ٠
نوالمحمل. تحقيق! ملم(، )صبح وسلم عليه الله صل الله رمول إل العدل عن العدل 

بروت،.— العرن الترار.ث، إحياء دار الباقي، عبد 
حدين،للمنوزي، الوتر وكتاب رمفان وئام الليل نام -نتمر عل! بن أس لقريزي، ا ٠

م.١  ٩٨٨= >،و ١ ٤ ٠ ٨ الأول، الئلبحة باكستان، - أباد فيمل أكادمحي، 
الصغرى(،الشانئ )سنن السنن من الجني الرحمن• أبوعبد نعيب بن أحم. لنسائي، ا ٠

الثانية،الطبعة حلب، — الإسلامية الطبوعات مكب، غدة، أبو الفتاح عبد تحقيق! 
م.١٩٨٦ه=١٤.٦

~العلمية الكتب، دار الكثرى، اتئ النّئن الرحمن• عبل• أبو نعيب، بن أحمد لنائي، ا ٠
ه~ ١٤١١ذا! حن، البتل.اريأومحييكروي عبدالعقارسليإن ئ. تحقيق! بيروت، 
٣١٩٩١.

-تيمية ابن مكتبة المحيحن، ل ليس مما المحح الحاْع هادي! بن مقبل لوادعي، ا ٠
م.١ ه=ههه  ١٤١٦الطبعة!لأول، ١^٤، 



محثُأسسسممخنئثمح
سLدساتىباتتخريج

بيانالحسن! أبو المامحى، الحميري الكتامي اللك عبد بن محمد بن عل الخطان، بن ا ٠
الرياضي،— طيبة دار صعيد، آيت الحسين د، تحقيق؛ الأحكام، كتاب ق والأيهام الوهم 

اسالأول،خاإابي؟؟ام.
الحاجتحفة اكر.ي: الشاقعي أحمد بن عو بن عمر حفص أبو الدين مراج الملقن، بن ا ٠

الطبعةالكرمة، مكة — حراء دار اللحسانر، محعاف بن اض عبد تحقيق! المنهاج، أدلة إل 
اه.٤٠٦الأول،

حلاصةالمصري: الناقص أحمد بن عل بن عمر حفص أبر الدين مراج الملقن، بن ا ٠
إم،اعيلالمجيد عد حمدى تحقق؛ للمرافص، امر المح كتاب نحرج 3، النثد الدر 

ه. ١٤١٠الأول، الهلبعة الرياض، ~ الرشد مكتبة اللفي، 
jانم البدر المصري: الشافعي أحمد بن ءإٍا بن عمر حفص أبر الدين مراج الملقن، بن ا ٠

وعبدالغيْل أبو مصقلفى تحقيق: الكبم، الثرح ل الواقة والأنار الأحاديث، نحرج 
الطبعةعودية، الرياض~ال~ دالتوزح للنشر الهجرة دار كال،، بن ويامر مليان بن اض 

'ام.>الأول،هأ؛اه=؛'
نحرج3، الأفكار نتاج العملاق: أحمد بن محمد بن عل بن أحمد أبوالفضل حجر، بن ا ٠

الثانية،الطعة ممر، ابن دار السلفي، الجيد عبد حمدي تحقيق: الأذكار، أحاديث، 

>عالأئمة، مذاهب وتوصج وأدك السنة فقه صحح ّالم■ اليد بن كال، ماللئ، بو أ ٠
عبدالشيخ/ فضيلة الألباق، الدين ناصر الشيح/ فضيلة معاصرة: فقهية تعليقايتج 

~القاهرة التوفيقية، المكتبة العيمن، صالح بن محمد البح/ فضيلة بار، ين المرير 
مصر،'آ"آآم.

آدم،بن نجاق بن نوح الحاج بن الدين اصر نمحمد الرحمن عيد أبو لألماف، ا ٠
المعارفهدار الأمة، ق السيئ وأثرها والوصوعة الضعيفة الأحاديث، سلسلة الأنقودري: 

.٢١٩٩٢= ه  ١٤١٢الأول، الهلبعة السعودية، العربية المملمآكة لرياض، ا~ 
آدم،بن نجاف بن نوح الهاج بن الدين اصر نمحمد الرحمن أبوعيد اف، لأليا ٠

وثاذْصحيحه من سقيمه وتمييز حبان ابن صحح عل الخان التعليقايتؤ الأثقودري: 



وج'ىلفمحسعضطٌ؟ صقَ .قه؛\مآاه 
الطبعةالسسعودية، العربية الملمكة ~ حدة والتوزيع، للنثر. وزير با دار محفوظه، من 

*آ"آم.= الأول،؛آ؛اه
آدم،بن تجاف بن نرح الحاج بن الدين اصر نمحمد الرحمن همد أبو اف، لألبا ٠

المعارفمكنسة وفوائدها، فقهها من وثيء الصحيحة الأحاديث ميالة الأثمودري! 
الرياض(•" والتورع للشر 

آدم،بن تجاف بن نوح الحاج بن الدين اصر نمحمل الرحمن أبوعد لأنائ(، ا ٠
الأول(،الطبعة الكويت، والتونيع، للمننر غراس ة مؤّداود، ش صحج الأثمودرى،ت 

آدم،تجاف؛>، نوح؛>، الحاج بمن الدين( اصر نمحمد الرحمن عد أبو لأل-اذ(، ا ٠
•ة الخامالهلبعة الرياض، — العارف مكثية والترهيب، الترغيب ص«حح الأنفودري; 

آدم،لجاق؛>، نرح؛>( الحاج  Crالدين!اصر نمحمد الرحمن أبوعد لأل-از(، ا ٠
الإسلامي.الكتب، ونياداته، المغر صححالخا،ع الأشقردرى،; 

آدم،بمن نجان بمن نوح الحاج بن( الدين( اصر نمحمد الرحمن، عد أبو لأناJ(، ا ٠
الأول(•الطبعة الأردن(، ع،اذ(، ~ الإسلامية الكتبة الغؤية، المرة صحح الأثقودري; 

آدم،بمن نجاف نوح؛>، الحاج  iriالدين( اصر نمحمد الرحمن، أبوعد لألمان(، ا ٠
الثاويثر،زهر علميه؛ والتعليق طياعته عل أمرق الترمذي، منن صعيف، الأشقودري؛ 

بتروت،~ الأسلامي الكنس( تونيع؛ الرياض، — الخليج لدول، العريٍ، التربية مكتب، 

آدم، Cjiنجاف نوح؛>، الحاج بن، الدين، اصر نمحمد الرحمن، أبوعد لأنائ(، ا ٠
الثاؤيم،،•رهم إشراف؛ البمل،، متار ث، أحادينحرج J( الغليل، إرواء الأنقودرتم(؛ 

•م ١  ٩٨٥= ه  ١٤٠٥الثانية، الطبعة ياروُت،، — الإملامي الكتب، 
آدم،نجاف؛j( ين نوح الحاج ؛>، الدين، اصر نمحمد الرحمن أبوعد لأنان(، ا ٠

الخامسة.الطبعة الراية، دار المة، فقه عل التعليق ل، الة تمام الأشقودري: 
آدم،بمن نجاف نوح؛>، الحاج بمن الدين(، اصر نمحمد الرحمن مد أبو اف، لألبا ٠

الأول،الهلثعة الخليج، لدول، ال٠ربي التربية مكتبه ابنماجه، سن صحح الأنقودري؛ 



ستضسسسسحقص
\ه.٤٠٧

بنآدم،تجاف بن نوح الحاج بن الدين، نام ممد الرحمن أبوهمد لألاف، ا ٠
الأول،الطبعة الخليج، لدول ١^^ التربية مكتس، النسائي، سنن صحيح الأنفودري! 

آدم،بن نجاف بن نوح الحاج بن الدين، اصر نمحمد الرحمن أبوهمد لأل-اف، ا ٠
لدولالع_ررى التربية مكتب، الثاؤيش، زهثر الترمذي، محتن صحح قودري! الأن—

ه. ١٤٠٨الأول، الطبعة الخلج، 
مح،سليم إّ،اهمل؛>، بن بكر أف أحمد؛>، الدين شهاب المام، أبو لوبري، ا ٠

محبمدمحقثرأ؛ ماجه، ابن زوائد ق الرجاجة مصباح الثاذعىت الكنال ءث،ان بن ءاي،از 
هر.١ ٤ ' ٣ رارو>ت،، — العربية دار الكثناوي، التقى 

بنسليم إساعل؛>، بكر؛>( أبا بن أحمد الدين شهاب المام، أبو لوبري، ا ٠
مديم1العشرة، انيد الميرواتد ا،لهرة الخثرة إنحان، الثافعي! الكتاق ءث،ازا بن ناياز 

العالميللحن، المشكاة دار ت تحقيق الكريم، عبد معبد أحد الدكتور الشح فضيلة 
ه١ ٤ ٢ ٠ الأول، الطبعة الرياض، ليثر، الومحلن دار إبراهتم، بن يامر فم أبو بإشراف 

=٢٠١٩٩٩.
منالمبمند أوالصحيح الصحيحة الأثار سلساله ت زهوي آل منمِ بن اض عبد أبو لدال، ا ٠

بنالدال اش عبد أبو فوادهات بعض وذكر وحرجها جعها والتابم،، الصحابة أقوال 
الفاروقدار العبيلأن، صراح بن اف عبد الشح فضيلة له! وفدم راجعه زهوي، آل بر 

.٠٢٢ هر=ما٠  ١٤٢٤الأول، الطعة والنثروالتوزح، للطاعة 
الفردوسالهمداق: شجاع أبو فناحّرو، بن برويه بن شهردار بن برويه لديلمي، ا ٠

الكتب،دار زغلول، بوق ببن العيد تحقيق! الفردوس(، ند )مالخهلااس، بمأثور 
م١ّ  ٩٨٦ه=  ١٤٠٦الأول، الهلثعة يثرون، ~ العلية 

الخا،عالغفار فع المتعال! أحمد بن محمد بن يوسف بن أحمد بن الحسن لر؛اءي، ا ٠
؛ilp■دار العمران، محملو بن عل الشح بإشراف محموعة تحقيق! المختار، نبينا ستة لأحكام 
هر.١ ٤ ^١٢ الأول، الطبعة المكرمة، مكة ~ والتونيع للنشر الفوائد 

بيانل الحسنة القاصد محمد! بن الرحمن عبد بن محمد أبوالخثر الدين ثمحر خاوي، لا ٠



صلاتك؟ض تخشع كيف ثه؛\هرس 
صءس.،حاالأًًم-مبمسمتصس حمحبستبمس م-تبمصذمحبحءس 

العربيرالكتاب دار الخثت، عثإن محمد نحقيق! الألسنة، عل الشتهرة الأحادث من ممر 
م.١  ٩٨٥= ٠٥١٤٠٥الأول، الطبعة ثروت، ب~ 

الهجرةدار القرآن، ظلال ق كتاب وآثار أحاديث نحرج القادرت عبد بن علوى لسقاف، ا ٠
٠٢١٩٩٥= ٠٥١ ٤١٦الثانية، الهلعة السعودية، الرياض، والتورع، للنشر 

الوطنمدار النيؤية، السيرة أحاديث، من الصحح خمدت ين محمل عمر، أبو الصوياق، ٠
للنشر.

العابدينزين بن عل بن الُارمح تاج بن الرءوف عد محمد الدين زين لناوي، ا ٠
تحقيق:البيضاوي، القاصى أحاديث، بمخرج الساوي الفتح القاهري; المناوئ الحيادي 

الرياض.— العاصمة دار محض، أخمد 

ندائيعن الأستار كشف سليإن: بن بكر أي بن عل الدين نور الحسن أبو لهثثس، ا ٠
الأول،الطيعة يارورأته، الرسالة، ة موّالأعظمي، اإر"همن حبين، محقيق: البزار، 

الفوائد،ومشع الروائي محمع سلميان: بن بكر أي بن عل الدين نور الحسن أبو لهتثمي، ا ٠
!.٠١٩٩٤ه=  ١٤١٤القاهرة، - المدمي مكتبة القدمي، الدين حام تحقيق: 

اثرمدواثرقايىسابعات 

الأمويالبغدادي قيس بن سفيان بن عبيد بن محمد بن اف عبد بكر أبو الدنيا، أبئر بن ا ٠
عوض،بن عل بن ممعلفى هريرة أيٍر باق عممم التحقيق: النفس، محاسبة القرمي! 

م.١  ٩٨٦= ٥ ١ ٤ ٠ ٦ الأول، الطبعة ؛ثرون،، العيية، الكتب دار 
الأمويالبغدادي قيس بن سفيان بن عبيد بن محمد بن اف عبد بكر أبو الدنيا، \لي بن ا ٠

الإسلامية.البشائر دار ورس، المحمل. ياسين عليه: وعلق حققه اليق،ن، القرمى: 

القادرعبد محمد تحقيق: والقباغ، الأنوب عن م، من ذكر ل الفائح الزهر الحزري: بن ا ٠
م.١  ٩٨٦= ه ١ ٤ ٠ :٦ ١ ط لمان، - بمروتح العلمية، الكتب، دار عطا، 

محمودتحقيق: الصفوة، صفة الفرج: أبو محمد بن عل( بن الرحمن، همد الحوزي، ؛ن، ا ٠
الثانية،اللبعة ياِورتج، — المعرقة دار حى، قالعه رواس محمد ود. فاحورى، 

















ثءثا'آآه/نحث
-تءممتبمبمعنبم|دحَ تجمح ص-ممنم سصَ -ءّجم َجم —٠ 

بغداد،تارخ مهدي! بن أحمد ين ثان بن عل بن أحمد بكر أبو البغدادي، لخطسس، ا ٠
الأول،الطبعة ؛اروت<، — الإسلامي الغرب دار معروف، عواد بثار الدكتور تحقيق! 
•٢م.٠٢= ه ١٤٢٢

اكاهبمرووفيايتف الإسلام تارح قايإز! بن عثإن بن أحمد بن محمد اض عبد أبو لذهبي، ا •
الثانية،الطبعة ؛،<روتا، العري، الكتاب دار التيمري، اللام عيد عمر تحقيق؛ والأعلام، 
.٣١٩٩٣ما؛اه= 

وفصلهحققه المصطفى، دار باخثار الوفا وخاء أحمد! بن عل الدين نور مهودي، لا ٠
لثنان،و؛ووتج ~ العلمية الكتب، دار المجيد، عبد الدين محيى محمد حواشيه! وعلق 

الرا؛عة،ة'ةاه=؛حهام.الطبعة 
العلميةالكتب، دار الكبرى، الخمائص الدين! حلال بكر، أب بن الرحمن عبد ليوطي، ا ٠

~بموت•

حمديتحقيق! الخلفاء، تارح الاJين! حلال بكر، أب بن الرحمن عبد لسيوطي، ا ٠
٣٢٠^١٤٢٥الأول، الطعة ام، مصطفى نزار عتبة الدمرداس،  ٠٤.

مصرنائح j المحاصر، حن الدين: حلال بكر، أي بن الرحمن عد لسيوطي، ا ٠
اليائي(عيسى ~ العربية الكتب احياء دار إبراهيم، الفضل، أبو محمد ت حققه والقاهرة، 

م.١  ٩٦٧= ه  ١٣٨٧الأول، الطبعة ممر، - وشركا، الحلبي 
الصحيحة،الأحاديث، ل جاءُت، كإ النبوية المرة حمد! بن محم،. عمر أبو لصوياق، ا ٠

٣٢٠ه=  ١٤٢٤الأول، الهلبعة العثيكان، مكتبة جديدة(، )قراءة  ٠٤.
أوالمتخؤجالمختارة الأحاديث، الواحد! عبد ين محمد افه عبد أبو المقدمى، الوين ياء ص٠ 

د.أ. وتحقيق! دراسة صحيمحيتيإ، ل لم ومالبخاري نحرحه لر ثما المختارة الأحاديث، من 
لبنان(،؛روت،، — والتوزيع والنثر للطباعة حضر دار دهيش، بن اد؛ه عبد بن الملانه عبد 

.٠٣٢٠ ^١٤٢٠٠الثالثة، الطبعة 

الرسل،نائح جعفرت أبو الأمل، غالب بن كثثر بن .زيد بن حرير بن محمد اطيرثما، ا ٠
ه. ١٣٨٧الثانية، الطبعة ببروتؤ، — الراث، دار العلبري(، )تارخ واللولئ. 
كتباثتواج٠رواكدJقاتعاشرا: 

ابزري•المحاق الواحل■ عد بن الكريم عد بن محمد بن ص الحسن أبو الأنثر، بن ا ٠



محمحقجمسممسسسسِذقص
—العربير التراث إحياء دار الرذاءي، أحمد عادل تحقيق! الصحاية، معرفة ز الغابة أسد 

م.١ ٩ ه=اُه  ١٤١٧الأول، الطبعة لينان، ؛،روت، 
اليدتحقيق! الثقات، تي! الثالتميمي حاتم أبو أحمد بن حيان بن محمل حبان، بن ا ٠

م.١  ٩٧٥هر= ١  ٥١٠٩ الأول، الطبعة ؛ثروت، ~ الفكر دار أحمد، الدين نرق، 
حاتم،أبو التميمي، تنبي، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حيان بن محمد حيان، بن ا ٠

وعلقووثقه حققه الأئطار، فقهاء وأعلام الأمصار عياء مشاهثر اليتي! الدارمي، 
الطبعةالنصورة، — والتورع والنشر للطباعت الوفاء دار إبراهيم، عل مرزوق عليه! 

اا؛اه=اههام.الأول،
مذيبحجر؛ بن أحمد بن محمد بن عنا بن أحمد الفضل أبو قلأف، العحجر بن ا ٠

ه. ٦١١٠٢ الأول، الطيعة الند، النظامية، المعارف دائرة مطبعة التهذمب،، 

الصحابة،تمييز ل الإصابة الفضل: أبو حجر بن عل بن أحمد قلاقر، العحجر بن ا ٠
ه. ١٤١٢الأول، الطثءة ؛؛روت، ~ الخيل دار البجاوي، محمد عل تحقيق! 

وفياتحلكان: بن بكر \نا بن محمد بن أحمد الدين ثص الماس أبو حلمكان، بن ا ٠
٠وت بم ~ صادر دار عباس، إحسان تحقيق: الرمان، أبناء وأنباء الأعيان 

البغدادي:البصري، الهاشمي؛الولاء، منح بن معد بن محمد الله عبد أبو معد بن ا ٠
م.١  ٩٦٨الأول، الطبعة ؛ثروت، ~ صادر دار عباس، إحسان تحقببق: الكثرى، الطبقات 

النمريعاصم بن الر عبد بن محمد بن الله عبد بن يومفج عمر أبو الر، عد بن ا ٠
—الخيل دار البجاوي، محمد عل تحقيق: الأصحاب،، معرفة ق الاستيعاب، القرطبي: 

ه. ١٤١٢الأول، الطبعة بثروت، 
تحقيق:الشافسن، طبقات الدمشقي: القرثى ممر بن عمر بن إمإعيل أبوالفداء ممر، بن ا '

—هّ ١ ٤ ١  ٢٠القاهرة، الدينية، الثقافة مكتبة عزبح، محمد زينهم محمد د. هاشم، عمر أحمد د• 
٢١٩٩٣.

١لأرشدالمقصد مفالح: بن محمد بن الله عيد بن محمل. بن إبراهيم الل.ين برهان مفلح، بن ا ٠
~الرشد مكتبة العثيمن، ساليإن بن الرحمن عبد د. محقين،؛ أحمد، الإمام أصحابه كر يل 

.٣١٩٩٠هر= ١٤١٠الرياض،السعودية، 



ِمحثَ ٥٢٤١٥.^
مس^سمحسسم-عء^سمءمسسءمسء^سس؛صسسمسطدحءءَ

ابنسبط الثافعي الطرابلى خليل بن محمد بن إبراهيم الوفا أبو الخلي، الدين رهان ب ٠
رصا،عل الدين علاء تحقيق؛ بالاختلاط، الرواة من رمي بمن الاغتباط العجهي! 

وتحقيقدارسة وهو ؛الاختلاط( الرواة من رمى بمن الاغتباط )مائة تحقيقه وسمى 
م.١  ٩٨٨الأول، الطبعة القاهرة، ~ الحديث، دار الكتاب، عل الراحم ل وزيادايت، 

سهيلتحقيق: الأشراف، أناب من حمل داود: بن جابر بن محيى بن أحمد لبلاذري، ا ٠
.٢١٩٩٦^١٤١٧الأول، الطبعة ؛روُت،، - الفكر دار الزركل، وراض زكار 

راّثعالقرين، طبقات ت المالكي الدين ثسمس أحمد، ين عل ين محمد لداوودي، ا ٠
؛؛روت.— العلمية الكتب، دار الناشر، بإشراف العبياء من لحنة أعلامهات وصبهل المسخة 

الأضاريمسلم بن صعيد بن حماد بن أحمد بن محمد بثر أبو لدولأيي(، ا •
~حرم ابن دار الماريابا، محمد نظر نية أبو له■ وندم حققه والأمماء، الكي الرازي• 
٢٢٠^١٤٢١الأول، الطبعة لمان، ؛؛روت،  ٠ ٠.

منمحموعة تحقيق! التلأء، أعلام سر ناياز• بن عمان بن أحمد بن محمد اف عبد أبو لدهي، ا ٠
هً ١٤٠٥الثالثة، الطبعة الرسألة، موصسة الأرناءوط، ثعبب، الثتخ بإشراف المحققين 
٢١٩٨٥.

لالاعتدال ميزان يايإز؛ بن عثإن بن أحمد بن محمد الله عيد أبو الدين شمس لذمي، ا ٠
لبنان،~ ؛؛روت والنثر، للطتامة المعرفة دار البجاوي، محمد عل تحقيق' الرجال، نىس 

م.١  ٩٦٣= ه  ١٣٨٢الأول، الطبعة 
الأعلامالدمشقي: الزركل فارس، بن عل بن محمد بن محمود بن الدين خثر لزركل، ا ٠

داروالمتنرقن(، والمستعرين العرب من اء والنالرحال لأشهر تراجم )قاموس 
.٢٢٠ ٠٢عشر، الخامة الطبعة لالملأuن، العلم 

تحقيق:الكبرى، الشافعية طبقات الدين! تقي بن الوهاب عباث الدين تاج بكي، لا •
الثانية،الطبعة والشر، للطباعق هجر دار الحلو، الفتاح وعبد الطناحي محمل محمود 
ه.١٤١٣

اب،الأنمعل.: أبو الرررى، التميمي متمور بن محمد بن الكريم عبد معاق، لا ٠
حيدرالعثإنية، المعارف دائرة محلى وغره، اليعاف العلمي محي بن الرحمن همد تحقيق: 

؛٢١٩٦٢ه= ١١٠٨٢الأول، الطبعة آباد، 



^^ثت؛صسسسستمم
اللضي؛نطبقات j الوعاة شة الدين: جلال بكر، أي بن الرحمن عد لموطئ، ا ٠

صدا.لبنان، — العصرية افلكتبة ايرامم، الفضل أبر محمد ت تحقيق والنحاة، 
الدمثقيالحنك، مْ بن الحن بن عإٍ، بن محمد المحامن، أبر الدين س ن ٠

jذكر من سوى الرحال، من أخمد الإمام مد ل رواية ك من ذكر j الإك،ال، الناقص: 
الدراساتجامعة منشورات قلعجى، أمذن انملى عيد د. ووثقه؛ حققه الكإل، مذيب 

باكستان.~ كراتثي الأسلامية، 
السائع،القرن بعد من بمحاسن الطاغ البدر اليمني؛ محمد بن عل بن محمد لشوكان(، ا ٠

ب؛روت.~ المرفه دار 

الدينجلال بن محمد هذبه؛ الفقهاء، محلمات عل؛ بن إبراهيم إسحاق أبو لشرازي، ا ٠
الطبعةلينان، — بثروت، — الُربي الرائد دار عباس، إحسان تحقيق؛ منغلور(، )ابن الكرم 

.٢١٩٧٠الأول، 
الأرناءوؤل،أحمل تحقيق: يالوفياُت،، الواز أيك: بن حلميل الدين صلاح لمندى، ا ٠

؟٠٢٢ ٠ ٠ ه=  ١٤٢٠؛ثروت، — التراث إحياء دار مصطفى، وتركي 
بنعمر شخصية ق الواردة الرؤيات ل نقدية درامة عيي: آل محن بن السلام بد ع ٠

النورة،المدينة الإسلامية، بالخامعة العالمي البحث، عإدة ه، الإدارية وسياسته الخهلا'-_، 
٠٢٢٠^١٤٢٣الأول، الطبعة السعودية، العربية الملكة  ٠٢

وجهودهالعالمية حياته عمقي.. الرزاق همد العلامة الشخ أحمد: سيد أحمد بن محط ٠
العربيةبالملكة العلمإء كبار من حماعة وتقريفل: تقل.يم الحميدة، وآثاره الدعوية 

الهلعةحولية، الحدة، — وادي الماكتثة بثروت، — الإسلاص الكتب، السعودية، 
\لأول.ا\\ا\\\ا\ى

يثرون،~ الجيل دار التارخ، عمّ القرآن حفاظ معجم محن: سال( محي محمد مد حم ٠
الطثعةالأول،أا؛اه=؟بمهام.

عوادبشار ئ. محقيهم،: الكإل، مذيب الحجاج: أبو الرحمن همد الزكي بن يوش لمزثم(، ا ٠
١٤٠الأول، العلبعة بثروت، — الرسالة مؤسسة معروف،  ١.٢  ٩٨٠ه= ٠ 

ىد،اداابمروالأدابحاديرعض: 
الكريمعبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن البارك السعادات أبو الدين محي الألر، بن ا ٠





حسالص—اددوالراجع 

= jtMVlمر، للمانر، الأول الطبعة والترخمة، واكوزيع للشر أقلام شركة 
٢٢٠١٣.

الأول،الطبعة والنثر، لالهلياءة الرسالة مؤسسة القرآنية، العجراُت، محي; ارون ه ١
م.' ٣'

الجلأتو4واةغالإنترسراىعشر: 
ثأسظك؛ص؛\ت.36الأمارنية: اليان جريدة 

العلميةالثحولث، لإدارات العامة الرئاسة عن تصدر دورية محلة الإسلامية، ال؛حولث، محلة 
الراض.- العنإ، كبار لهيئة العامة الأمانة والإرشاد، والدعوة والإمحاء 

.www.hniselklob.coniالوعة اكقافية همس محلة 

.www.aun.edu.egالبيئية: والبحوث الدراسات مركز 
.www.islaniweb.netؤيب، إملأم موقع 
.www.nisonis-aninie.netالعلمية: الموسوعة موقع 
.www.albayan.aeالإمارتية: البيان جريدة موقع 
.www.ibnothainieen.coniعشمي: ابن الشيخ حترية موقع 

.www.startiines.coniموقعسارتايمز: 
.www.startinies.coniتايمز: سار مرقع 
.www.alanba.coni.kwالأنباء: صحيفة موقع 
.www.niarefa.orgمحرفة: موقع 
.http://ar.wikipedia.orgويكببديا: موقع 

.www.3rbdr.netموقع: 
أ!يه؛و





حاديسائته؛٩  \ج
٤٦٣إنمىمكصاممثن.س.. 

٨٧ؤواؤأ.................... ربمئ عياب إف 
امحاثاتثالآنضسف

١٦٠سر١ءار••.••••••••■.٠■. ٠٦٤ ,٢٦
٢٩٣................. العاتحخ رب رمول إئا 

٢٢^ناسلإكالأمنإuقلخاش..... 
٦٦........أاصأنشتهتياّنا

٣٧٥إناثبتزإمضل.....ّّّ.ا.ّ...اا 
٢؛■ ••■••■••••■ إلاف 

آلأ.ينإذاذكنصثبمضبمإ
.٨■

٧٠

٣٢ |ءمحافَسمةامحا1
النداوءسكم يريدالئبماذأذبوؤع إثؤ 

uikjii.......................٤٦٤. ٣٨٧.؛
اثكايردذامحزأ إلا اف بذينح لامحاز إئت 

٢٣٥١,  ٩٧النيإ.ّ.ّ.......لصراط اب 
١١٨أوككممالوارثولء................... 

.آا, ٢٩٧إئاكثنثدؤإئاكضان.........
٠•■■ثزنيئووكْاك-••.••  ٣٦•.... ٠

٣٧٦نكزثوذ...................... هماي تل 
٦٩••■••■••••••■اكاجع عن جنوبمم بمجال 

الوبجذوعل نننلي غل نتية افث أنرل م
٩٣.ذكراف.ء.س;درانيدم

٤٨٣........ ■ ؤك بمي■ ؛ى v ^■?؛ئإئتثذ  ربقاو اذوت جاء'أحدهلم  ١٥حز!
٢٧؛اذجندن 

الختطثس امحش الخط يتمم حسيتمح 
٣١٨الأنود 

مدىبى قإما اف ثتاير بمظم دس لمبث 
٢.٨,١١٤٠.القلوب.ّ.ّا...ا.لأ.......؛.....

'٢٨٦يرض■ نثى الصلاة مم اجننف زب 

تثهق

ندبتامحق دبذيحل اغفرئييوايدي رب 
٣٧٧

اءبرفيدبفيلأالأبجصِلآنممحدب 
٤٧٩بعدى 

ت\صموِجم\أم'ر
٢٩٣ 'س

'كثمدماببجاإذ داترب الترف دب 
٦٩٣سوف 

٣٠٧ننمثك....٠■....أنكز أذ آوزصير زب 
٢٩٣■■•■■■■••■■•■الآول؛را اباذكم ودب دبآتمم 

بميمم؛ يبلئدمحذ يبدايذي اء؛زفي دبما 
٣٧٧, ٣٥٧, ٣٢٧الختاب■■................

١٣٥٧, • ٠٠٠نكالأمحثاقةشنمحثوا 
نكالأ^اقةبمزمامح........ْ.\

٤٩٠, ٣٥٧٠٠لأئ3ئوثاتندأدسوا 
٣٥٧.٠٠^^ؤاحنUإذئاأزأظيا...

٤٣٥, ٤٣٤, ٣٢٦نحاسنثكالآش....
٢٩٩.٠ص'........أنزىتْ الذي نبماذ 
؛■٣, ٢.٣٠شر....أمنث الذين صزاط. 
نؤح*كثرواانزأت تثلأ اف صنت 

.٠٠وانتأثلوط ٣٢٢......'.٠٠.............٠٠
٧٧......  ٠٠٠٠٠٠عاقرالد-بدقايلالتوب...

لهقثعوا روحى من فيه ومحت شويته ئادا 
٤ ٦١...................ا...... ٠٠ ٠٠

جآذيتمثافكثوافيثلأهم
'.٣■ ئأزتقاقتالطويأنثاقزائثاكثل 

اتيلانعاuخنبجاإاكاافئأزمحا 

ساةق,آققثاق

٣٢٦لدسك.وانتئفن حي اف وعد إل ئاصثر 











٤٣١. ثانزبمزس...ى............ب.
٤٢٧الفلاة...... بمب قأخف ، Uyمحت إذا 

٢٠٧.... ....ا.ّ.ّ..... |ذاإسالإئمئ1ئزا
ْ-م.....ءء......ء..ا.اذاآئناك1رئف1ئئوا

-٠٩٤. ...الئبمأئنثمنصلأو إذاآنناو 
ااأهلمقمل: امد_، صلاة مى ١^٥!، إدا

٤• ٢ النار مى أجرو 
تائلتكظم اط.لأة، ل نحدقب إدائثاءب 

٤٦٩............. ......انتطاغ.............
,٢٦٥مذأرع قلبمتعدئاف إداممهدأحال'كم 

نحلبوالإمام الخئنة جاءْأحت.ئلمثوم إدا 
١٢..... إذا'عنأمضل..................

١٦١م٣^١^^٠،ئلتئز...؟؟؟. 
٢٨٤إداثمنتمالودئاققولوابثلثايقول. 

الودقيمول ما مثل ققولوا النداء نبعتم إدا 

٤٦٧الشك يلثلق ضلأيي ثلث إدا 
لأاممأيموم،بجلمرمضل

١٩٧..مها.ئلتنئ شل' إل صلأذ.ذ إذا 
إذاضأظؤتمإلتي:خثيناض

يمينيعن ثفيي يثغ قلا أحد"^1 صل إدا 

محيئِفيئا'لأخدثلممحوداك إذا 
ْ-مالئهاءآمص 

٠.٠٨ .ّ.ّ ّ بليد0.ّ اف، تسخ ت الإمام قال إدا 
مل^كانآتاْ أوَالإساو، أحد'ئلم إدائم 

٢ ٧٧. ١ ١ ١ . ؤ . . . . . . ٠ . . ١ ٠ ٠ ١ . . ١ ٠ . أررقان أمودان 
٣٢٨إدامأابنآذماث؛ءدْ....ّ..ا.ا....... 

.لأ]صلآتك؟ ض تخشع كيف 
•م1مسصاهمعصعءبمحر

0٢ ٤ ... ّ النصوأ. ئأنخ الئلأ'ة إل قنت إذا 
٢٤٤, ٢٥•]؛١قنتأقض؛ةكرذّ.ّ.لأ.. 

٢٧٠مودع صلاة ئضل صلاتك ق قنث إذا  ١
بىيمز أحدا ينخ قلا يصل أحد'دلم 'كاذ إئا 

٤٧٢,١٩٨تدنه 

٤١•أ->ئاوأ.,......,ئال؛ؤمهلم 'كاJواثلائئ إئا 
١٩٢,,,,.......,.الصلاة ل أحد^؛٠ مس إذا 
٤٦٦,,,,,..,.الئنطاذ أدبن يكثلأؤ يودى إدا 

٤٧ثثا, إذاؤجدأحدقإِبيممي 
ئابدءواالصلاة، وأقمت، اكاء وصع إذا 

١٨٨نالنئ1آ 
٢٧٥.................صلايالئ،الزنj أدر 
النزشتنثي مذ ننم، عذ أ-ة>ن، أذ ي أذن 

١• ئافه........................"٢ ادم1ؤ 
١٨١■••■•جهم آل إل ئن■، بشبحم ادئبوا 
قدأنتز ذك من حزجث، حثث أرأب 

١٤٨ئزضات 

rii..ازجغضل،لإئ،وظ..... 
وعلميهميهم، أهإبجم إل ازجندا 

٩••••••■■••* المز ئءاُب ٌن إف انغس^أ-وا 
اف؛ويصلورنول ١^،^، انتئثخت 

٤٠٠..........زالملي......واكامحث، ثطوعا، 
الصقنحلفن للذي صلاة لا صلاتك انتئل 

..ْأا....,...,..,,...اشئواائؤواانثزوا
٢٤٥ئلوبئم....قغثيفن ءئلإموا ولا انتووا 
دبت'ئيي عليك لإتمأ ئلأ؛ احفو 

٢١٦زئهيدان 
ضلأييمذ بمرق الذي نرقة انس أنزأ 

١٢٧



ارساثذه

٤١٧انمان.................ظلث\ آثدالناس 

٤٧٩ّ. ّ.١ اءأ,تصالئنطالز؛،صلأى....١. 
٤٢٤صصة1سمءءا 

٣٧٩. ........يزمعزقة.دعاء ألفلالدعا؛ 
٣٥٨٠٣٤■, ٣٣٦افُّ إلا إلت لا الأكر أئثل 

٢٣٢... .أءذلامح'مأزح.................
٤ ٠٨٧ ٠ ٠ ٠ .٠ .٠ .٠ أ؛وتئإلم الومنى أيقل 

..............٣٩٢

٠٣.........^١ أ'كونتيا آن اقلأأجئ 

٣٩٥ ثمنكمن 
نم5لم،مى ستائدركوذبؤ أقلاأءكقم 

٣٩٢.. .١  ٠٠ّ..٠. .٠ مىبمب"كم...ب؛ دّ~ي-ف 
٦٤ ٠٥٩, ٥٤, ٠.٥٣ شغوزاءد.ا أئلأهم0 

٢٠٧٠دزْ.عل دلوير بي، آذنتموبي( كتم أفلا 
والتفنبالخثة، الصلاة؛ الآ'سودينِل ائتلوا 

٤١٤......... .مر..قج مى افوؤآ اقرءوا 
٩٨٠اصمكِسزآن....محةإبا

,١ ١ جو وئون، رني من التنيؤ ماتكوذ آئرب 
ااثةلم:اعن:تحالتيروالإقامة: بض لإو 
٣٥٦حطاتاى وت؛ن 

,٢٥٦تشوتثذحطاثاى.الثهلمت١ءن آئوو: 
٢٢٧التاكب.. تين وحادوا الصفوف أنموا 
ئايعاثصموذلصفوفالصفوفن، أقيموا 

٤٧٤.؛........ ...اّا.ّ..ّّب..األأتكت......ا
الظهروالتمر؟اف؛ااقمرأِفي ينول آّكاذ 

٤٨٧. ٢٧٦أكثرواذمه١ذمسات،...ّّّّ.ّ

٤ ٨٥ّ . ّ...٠ • ١^ ؤنوز س محز ض أدبم، أن* 
,٧٢.ّلأ ثا'بموافث5اضا

٤٦٤

٤٧٥٠..١١٠رب............مثاج ئفم ألاإف 
٢,^٢٢ ءن؛و ا^لأيئ ثإتصم، مئوذ 1لأ 

٢٣٢

٤٩٤......مضغه..........الخسد ق وإل ألا 
صلحصالحت، إدا مضغه الخني. ز دإئ ألا 

,آ.ا

١٤٢صاُن...ا....ّ..ا..ّ..ا....ّّ.ا.الإظ؛ 
١٨٢اكاص...ؤا.ّ...اّّ..محاستاهإ

..آأ؛...التثاؤن،مناسمان..ء.؟..ء..ء...
٦• .٦ .....٠ ...٠ .حطيئه......النحب و الممل 

٠.٧١ .٠ ٠ .؟ ّ.....٠ ّ.... ّ . 1^^. ط ف الخند 
م١نكاقيه ^١^١^^١ ا-نناوسخمتا 

٣٠١• وثزصى ربما تحب ثغ عنته، 
٣٥٣٠...........ئنالمتادْ.....يميم....الدعاء 

محت>يثلالإتامإمحابتب
٢٣١ثنطان 

٤٨٨ثالممنّ...ؤ.ؤا٠ّاائ١ءنءلالآننلي 
١٨٤٠٠...منصاءللث'م،الئواكمطهزهللثم، 

١٧٥................٠٠...ولهاش الملام 
بمت،أجممز!........ءؤؤا.هاا

٣٨٨٠ا-ك.إل ثآ-بمته الخنش اائلنات 
١١٤٠اك إل ؤابنن٠ الحنش، ١^١^١ 

٤٧س.شساف،ناقاؤن،ساتيلان.
-أا---س-------'-ضهمنونا

٣٥٥, ١٥٢, ٨٤٠التواب؛ن.من احتلي اللهم 
٦٣ ١ ّ.٠ ّ. منِشحطل1،... برص؛ك آئود البهم 
١٦■•••••••أوأصن أنين آذ يك أعود اللهم 

--آد•؟^اللهأمحفيشئن-.....-









—ائس٠٥١١

٩٢الخلق......ين الباتة الئنش:زم ئدز 
عودا*كالخمن اكلوم_، عل القس شو'ض 

١٢١نكاونئالإقم..اا.......ا......
١١٨الئنش تب ثن عئلس الناؤ صلاة تك 

النازويئي يقل نناذ، ثا أنث يئث 
٨١ازر 

٣٥٠الإيهان...حلاوة وجئ يي ي س ثلاث 
١٣٦..............ا4اك...

يثرارءوسهم فوق صلام رفع لا للأنف 
١٧ صلصلاة عق صل تى ئإئث عو؛ مر'نيئا 

١٣٩. اسعلهجا"تيا
٣٦٤... ....إل.أعجبت الدعاء يمتثلإث'مل 

صكج؛ثيري ■ حملْ لمن اف شح • يقول نم 

قآحدنالطل؛ا  Jls•ثنى يى ج1ءتُجارثثان 
\=آلألإو\دخىبب.ب..ب.....س..

إلوئوثلممئ مل ٠؛ اش ننول جعل 
٤٥٣...... لأ.بلأّ...ا..إا...ا.ّآ.الشف؟.ؤء.
الثلناتالأخر، جزذالمحل 

-لأآ,آ-أؤلأ..ّؤلأ..ااّلأ..ّالأ..الكئوتاج،آاا
فنشاكت،، اااهو3ئإرفي اف ورئول، جئت 

١٤٨٤قأويافاشالمّ..ّ......ء... 
ومثخؤ قوجت الئ، حرج 

٥٤تاحدا 

ضلأصاظثبم؛يئخلائ
٤٧٧■. ٢٩٣..ّ..ٍ...ثخآ 

ثن_،J؛ الهُ امحصس حمش 

٦٢• ■••■••••••والقلي التزم ق صلوات، حمش 
٣٧٩........ .....مز34دعاءثوم الدعاء حم 

هنئتص
١٢٠ئزو الناص حم 
١٧٥. ١٦٤١٠.....أولها صموف، حم 

٤٨٦, ٣١٣٠.وعلمته اكز1ل سلت من 
 ،Jانلآض...؟.....ذاكزيلثاk٤٧٦اك

٤٦٥حنرب..ّ..ا....ّّ.ل4 !، ١٥نبم0 داك 
ء1اوثا............ّا.أْ؛تم يى ث1ئا دثزت 
٤٠٢.•ا؛و'\الصلاة ل وانا ذكنتا 

١٤٨١, •نأشالأنرالإ:لأ؛.............٠٧
٤٣٨^^ب،تيغمنآبجاالأماذ،ا.الألأ.

٢٢٢••••••• المتتهى•• ذوا بم• جزيل رأث 
زئغالصلاة ائتثح إدا ٠ اف زنوو زآث 

٢٥٥تنكسي-................حرمحاذي ثديي 
ركبتييتضع تحد إدا هإؤ اش رمول رأيته 

٢٦١........١٠مزثدن4ء....ّئ..ّّلأ.؟ّ......
بطولالمنبه يمرأj( ٠ اف ينول رأين 

ّلأ..ّ.....لأ.ءا......ء.دأ؛الطولإن.ُ...لمّ.
نبأءطصممناها...ء.ء.ء.ّا....ّلأ.أآك

٣٠٢^؛،^^•••••■•••••••••••نبح 
١٤محفيجyوظلئصاق••■• نبه 

٣٦٣, ٨٣........ نب،اءفنل،تب،اءفزل 
٢ ٣٦ّ ٠ ّ ١ ١ ٠ ^١^ سذث توم عداتث قي ربأ 
.٢٦•والأرض المحارات بزة الحند تك نتثا 

٣٥٨, ٣٣٨

١٦٨٠...أزنتا الع3تي مل صل امرأ اله• يحم 
٣٧٧نوضء؛...........زعق ظنا ^حم4افه 

١٨٢••■•••••جهم• أف إل الخجيصة هث.ه ردى 
١٦٧.-ئ.---•••••نكنتااكترمينانتا

٣١-•٣ .- ..... اكزآنَأننابمإ....... زأوا 
ينولب؛ U  ٠١۶ الخطاب بن عئئ تأش 

-..--..--'ا؛ئاففقثن،اس؟أ--..-..- 
,٣٣٤. ٨٣؟؟. ثبمدك نبماساتيلم3^1 

٢٥٧

٣٥اعقرل..٨ اللهم وبخنب'ك رثثا نبحاثك 















قمح؛مممح

:اا;نمبم؛اتممننمهمغئزئ
٣١٤

ك.

؛٧٦^١^٨.......س.بب.ب.. ١۶٩٧
ثيءjح؛ثئاتئم ثامحم ازص، يامحا 

ياثنفح؟.......آحدم الصلاة 
.؟ ّ  ٠٠ّ.٠ ارحايالخلأة*.'.. ابلال 

اّلألقلمظباكلأة..........
؛٢٤....... تلمه ي سا 

,١٢. ٠ ّ ّ شي عل الثلفإ زئ إو ائي؛ يا 

.٤٥٧

٧٣ّا.

•١٤٢

!٢٨

ه؛... ٠ . هدنة ثن )لا صاو ئئن عبادى؛ يا 
ساف؛لأكنبجمحنىن:شاه

٦٢

وائي•رالناسالصلاة، ياءث،اواتحاورل 
٤٤ ٥ .ّ.٠ ٠ بأصعؤهم 

.٣٩٩ئرئثأ.نورص محت ألااعلئاك ثاعب 

Ij  ٣٣١........ مر أنثك أزئ محني
؛٣٩آنت.....................ّ 

؛•؛•٣. •لأحثك..........إق واف تعاد ثا 
لأحئكإل واف إز؛؛•؟Cil،، واذ نعاد يا 

.ؤ]صلاتك؟ ض ثخشع كيف 
ظءءيهعأرءص--ءجمعص،ءمءمح

بمدتءوذمنهاباغ؛الهمالنارم يردالناص 

...١٦٤........٠٠

صدعهاْبم-حءلبخنلأنىضكئلم 
١٩٧, ١٦٨النرب....قبل الر بملوذ 

١ ٣٧••• ى س •• ب • ق! ت.اهم بمؤبربماس 
,١٤٩أحدثم.رأس قاف عل اكبمان بمقد 
١٢ ٥ ددئل ائرأدانس المزآزت لماجب بمال 

وصحاها،يالئص ا(١■^؛ البناء بمرآق 
٤•؛ •■••••••••••••■•• الثور مى دثجوما 

نثحيهاثنبح آتت ثر إذا يمرأمرئلأ، 
٧١ ف.,.١ عبدي ظن أناعنن• ^١^؛ اف بمول، 

٨٩...يوافُهيرماكاتي::اآم...ل. 
افإلا إله لا الصلاة؛ من انصرافه عند مول، 

٣٣ *jJjLju

٩٣زت١م. ألفن نبموذ لها يوتتد بجهم يوش 
١٤ . , ٤ ■ اف....٩ لكثاص، أقروهم القوم يوم 



!٠٣

ممرنحر ا-لثتة رى لذ ئإك 1^0؛ أحب 
٢٧٣ربه(...................■■•••ب عبد )أم 

الأولالتكبيرة ق يتهاون الرحل راث إذا 
٢٩٢. ٠٠٠الخي( منه)إبرامم يدك فامل 

ه(الغفاري ذر قمري)ام بتن•؛ أح؟تكم ألا 
٢٧٢

ا،اثيرةالإثارواfلهماJ فهرس 
٢٧٣•••••••■••■■■••■ج، العاص رعمروبن اثن، بن أموم)عل ش يدي ص أتدروذ 

صاحبهبكغ—، كنبه بلزى ما الرجل رأيت 
٤١٩ه(..........)اكمانينثر  .٦٢٨٠

ئنانا ئاْ ويدورويتبع يلألأيردف رايت 
١٤٢٠٠.٠٠٠....٠٠٠)أبرسه(لأ.ّ.ا.ء...

عمربن اممه الصلاة)عبد نيئة من التدين زمع 
٢٨٨عؤخمز( 

الخيريسعيد )أبو بالداء صريك هاري 
١٤٢ه( 

يكراكفل)أم شنار المنرُب ل كر أبو قرأ 

ثأؤهمجالمرآي' مورمثى حفظ الأثا!ئ' كالط 
بناض علمها)عبد حش مرها إل عنها 

٤١٢ه( مسعود 
أ■٢ء ه( الدرداء رأم الممكر شاُنه أم كان 

كانمحوه:جثالأأناىاس
...................ٌ،آزللزه(بن )أنس 

٤٧٠لكه(.ّ...........ما بن بمار؛)أنس 
بذبنور العناء هيمزأل عثإن كاذ 

٤٤.بنءفانق(...المصل)ءثءان أزناط 
الرمحغمحم التزيز ءي بن عمر كاف 

بنوالمعوذ)زيد القتام وئثن والئجوذ، 
٣٤٦.......■..••••••■••••أمالم(...ء......ّ.•

رقعمحإدا افقب؛ر، يتم سلّمة عمروبن لكف 
جلس)هوبالثايتة الئجدة عن رأنه 

٤٤١ختياى( ال

ومحيالئركثن، محور لقم؛ أمول ما فيه كاذ 
٢■ '... ٠.٠١ ..١ ؟. فهغ(. مالك بن حرب)أنس 
امحمإفافنهدمبم.,ل؛^^^ا

ممعودبن اممه ااق؛ركاوه)عبد ين أع 

مبنيااممه. رسول عهي. عل كاف النجد 
؛•٢؛اللبن)تمدافونءمرمحل(.....ّ.؟ 

الأحريتنوأحذفِفي الأولتم قامدِفي آنا آما 
٤٣٥...........٠١)سعل؛نأبيوقاص.رإضم، 

ا:نال]ملاشمحطلبمأاياأن 
٢• ٨ ٠. ه(.....٠ الزبير بن اف بالمنك)ءّد 

ينثزلإ علم بأزو لأحدنتك تت إذ 
ا-االناس)أبرالدردا،ه"(ا..ذّ..ّ...ّ.ّّ

القرأنرائلسiلكمرأوا كان نن إن 
اآ-----ّ.----ر:م,رالحنينءلصآ

نرهممر الصلاة وأنال جسي، لأجهز إو 
٤٥٤الخطابهد( 

اش)عمررمول مجد ق اص.واثةنا ثزثعان 
١ ٧٢..... ٠٠٠ه(...............الخطاب بن 

صبواحعثو0 نمتم، إذا الزن ثزندوا 
٢٧٣.... انصري(النون _؛؛)ذو \1\ \يز 

بن)عمر تحاسبوا أن قبل أتمسكم حاسبوا 
٨٠الخطاب^( 

عثرالعزيز مد بن عمر ئ.كوع ق حرزنأ 
ئنّيحات،عثر تجريم زل ئنسحات، 

٣٠٠)ءصعيد؛نحبار(...................•... 
ه(عدي بن )حبس، ركعتي اصل ذعوف 

ليفهجلقهم وما المبور، أنل لكزت 







الإعلامفهرس 
؛•٣.. ٢٩؛, ٢٨٦, ٢٥٢إبراممال1هق>.....

٣٨١. ٣٧٧, ٣٦٣, ٢٣٢, ٣٣١, ٣٦٧,

٣,٣٨٤ •؛٢٨٣,٣٨٢,

٤٣٦. ٢٩٢إبراممالخعي...,,..........,,
٤٧٩. ٤٧؛, ٤٦٠؛, ٦٢؛, ٦٢, ٤٦١إبليس

١• ٨ , ٢ • .٧ سةش ابن 
محمدبن اش عبد وانفلرت , ١  ٨٩عتيق,أب ابن 
الرحمنعد بن 

بكرأبو وانظر: ٤.  ٠٧, ٤٢٢ قحافة.. أب ابن 
انمييق

٤٣٨, ٢١٢ابنأبْاليتكة..................,.
٣٢٥نجيح ابنأبير

•٣,١٢٧٤,.الميم...ابن 
٤٢٨, ٢٣٧,١٤١البارك................ابن 
١٧٤الملك ابن 

••••••••••■•النذل ابن 
مصي..........ام ابن 
............بطال ابن 

••••••••••••سمية ابن 

■••■•••••••ابزجريح 

٦٤٤ ,٢٦٦, ٢٣٠

،١،

 ....... ٢• ٤

.٤٣٨, ٢٨٧

٣٠٩جراس ابن 
٢٤٨..........حبان.,......,,.,.,...,..ابن 

..........حبيب...................ابن 
,١٨٨, ١٨٢,  ١٦٨الخئلأل,.,.,حجر ابن 

٤ ,٢٣١•١٩٢ ,٢٢٨,٢.٩,٢.٨,٢.

٤٣٦, ٣٩٨, ٢٨٨, ٢٨٧,٢٤٤

؛•آحزم•••••••••■••■••••■••■•■•••••- ابن 
٢٤٨حزيمة ابن 

ا؛نميداواس,.....,..,.,,............آ؛ا

١٤٤ا؛'.خ'ّثرين 
وانظر:. ٦٨٧, ٢٥٧.,ابنشهاب)الزمحرى(

الزمري
٢٨٨, ٢٨٧,.,.,..,.........,.,ابر.ابزعبد 

٤...عتيمتن.....ابن  ؛٢٣٨,٢٢٧,٢٢٦٢,
٨٤الكدري عطاء ابن 

٢٤٤, ٢٣٠......ابنندامة.

٣٢٤...كيان,..,ابن 
٤٤•, ٣٢•, ٢٩٨, ٢٣٨.........ماجه.ابن 

١٢••••■••••■••■•■ ■•■• ■أبو!لرصالخولأف■
١٦١اميد ابو 

٣٥٣امماض....................أبوالحسن 
,١٩١, ١٣٧,١١٧,١••, ٢٦,.أبوالدرداء

٤٧٩

٢٣٩اسري......................أبوالطيب 
٤٥٠,,,,نمر عبد بن ربيعة بن العاصن أبر 
٤٧٣,١٩٨الضر........................أبو 
بنعار وانظر: ,  ٤٧٤, ٤ ٤ ٢ اليقظان,... أبو 

مريا 
,٣٧٣, ٢٧.. ١٤٨,١٤٦البائل,,أمامة أبو 

٤٧٤,آ•؛,٢٩٦

•٤,•, ٣٩٧, ٢٧٤أبوأيوبالأنصارى....,
٤٣٨,٤٣٧

٣١٣أ؛ويردة 
٤٢٩برزة......,,,,..,...,....,...أبو  ,٤٢٨

٣,١. , ٨٣, ٦١, ٥٧, ٠٠انمديق..أبوكر 
٢١٩؛. ,٢١٦ ,٢٣٤■,٢ ,٢٣٣,٢٢,

٣٦٠.,٣١٤؛.ا,,٢٥٦ ,U.؛,٣٦,

٨٤٥٧,٤٠٦.؛, ,٤٣٨,٤١٤ ,٤١٢



ثمحشسسسحنئصحأع
٥بكرة. أبو 
٢٣=ثوي أم 
وانظر؛ ٠١٤٢ ٠٠الله عيد بن وهب جحيفة أبو 

النهعبد بن وهب 

٩•٣•••••■•••••••••••••••• •■••■■جهل•■•أم 
١٨٢■•■■■■■•■•■■■•■■•■•• حديقة بن جهم أم 

٢٣٦ ٠١١٠٠أبوحامل.الغزال................
,٢٦٤, ٢٦٢ ٠٢٦١. ٢٠٩الساعدي حيد أبو 

٣٨٢ ٠٣٤٨

,٣٢٨, ٣٢٩, ٣١٦ئ.آ, , ٢٣٠حيفة..أبو 
٤١٢ ,٤٢.,٣٥٩

٣,• ٤ , ٢  ٣٧, ٦ ٢ ٨ , ٢ • ٨ , ١ ٧ داود...٤ أم 

٠١٧٦, ٨٨, ٠٦ ٠٤٧ ٠١٦٠أبوذرالغفاري...
٠٣٢٠ ,٢٧٢ ٠٤٨٠.؛,•,٣٩٤ ٢٠٩,

•٤٩

٠٤٢٩٠

,٤٣..

٤٣٨

٤٧١

.١٣٦

••■■•■■■■■■■■■•■■■■راغ آم 
■■■■■■■■■الكلام لوح أم 

١,• ٤ ١, ٣• , ٠٨٩ الخيري أبومعيل 
٢٥١ ,١٩٧,١٨٥ ,١٤٢ ,٢٦.,١٣٨

٤١٤.,٣٩٩, ٣٨٢ ٠٣٠٨ ٠٣٢٨ ,٤١

٤٦٩ ,٤٦٧٠٤٠٩ ,٤٣٤ ,٤٣٣٠٤٢٢

٤٨٧,٤٧٧ ٠٤٧٥ ٠٤٧٣

٠٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ..٠ ٠ .٠ .٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ • ٠ سفيان.٠ أبو 
٠٠٠ ٠  ٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ • ٠ ٠ ٠ • ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٠٠٠ .٠ ٠ ٠ سلمة أبو 

ابوصمية

٤٠٩, ١٣٩٢,  ٩٧مان.........الأبوصالح 
مكحول,وانظر؛ ٢٧٣.....٠٠٠اش..أبومد 

١٣.. ٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠عثداشالأسعري..أبو 
١١٥. ٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠حامد بن اض تمد أبو 
٢٧٣ربه تمد أبو 

٤٠٧

١٦٨

٣.؛

٠١٣٥٠٠٠٠مالك بن أنس بن اف عبد عمر أبو 
مالكبن أنس بن اف تمد وانظر؛ , ١٤■

٤٣٥, ٥٠عون أم 
,٢٥٧ ٠١٦٦, ١٢٧.٠٠٠٠أبونادةالأنصاري.

.٠٣١٤ ,٠٤٣٥ ٢٩ ,٤٥٢. ٣٤٨ ,٤٥

٤٤١ ٠٤١. ٠٢٤٨,٢٤٧٠..٠٠٠٠٠٠بة..قلا أبو 
٢٤١...٠٠٠٠....٠٠أبومالكالأئعري. ,٢٢٤

٤٠٤معد مروال أبر 
٠٣٨٢ ٠٣٤٦ ٠٢٤٥عودالأنماري...مأبو 

٤٤٤ ٠٤٢٧٠٤١٨ ٠٤.٩

الخولاق....أبومسلم 
الأشعري؛موسى أبو 

٠٠.٠٠٠٠٠..٠٠..١٢١

,٤١٤ ,٣١٣,١٧.

٤٨٤, ٤٧٦,٤٣٨,٤٢٤

,٥٨, ٥٤, ١٣هريرة أبو 
١ ,١٣٧, ١١؛ ,١١٣, ٠٩

١٥٨٠١٥٦٠١٥٥ ,١٥٣,

٠١٧٣,١٧٢ ,١٧١ ,١٦٥

٠٢٢٥,أ ٠١٨٤

٠٢٦.,٢٥٧,٢٥٦, ٢٣٩

٢٩٧,٢٨٩ ٠٢٧٧,٢٦٦,

٣٤٤, ٣٠٦ ٠٣٣٢ ٠٣٢٨,

٣٥٥ ,٣٥٩, ٣٥٨, ٣٥٤,

٠٣٧٤, ٣٠٦٩, ٢٦٧, ٣٦٤

٣٩٧,٣٩٤ ,٣٩٢ ,٣٨٨,

٠٤٢٧٠٤٢٤ ,٤٣٢ ٤٢١,

.٠٤٥٨٠٤٤٣٠٤٤١ ٠٤٤

٠٤٧١ ٠٤٧. ٠٤٦٩ ٠٤٦٨

٤٨٨٠٤٨٧٠٤٨٥ ٠٤٨٤,

■■■■•••■■■■،^١٧^^
وائل■■■••■■•■■■■■■■■■■أم 

٨١, ٦٧ا, ,٧٩,

١٤٩ ١١٤١,

١٦٣٠١٥٩,

١٧٥ ٠١٧٤,

١٢٣٦ ٠٢٣١

٢٦٥, ٢٦٤,

ه.آ,, ٢٩٨

٣٥٣, ٣٤٧,

.٣٦١, ٣٦,

٣٨٤, ٣٧٥,

٤.٨٠٣٩٩,

٤٣٨, ٤٣٦,

٤٦٦, ٤٥٩,

٤٧٩, ٤٧٦,

٤٩١ ٠٤٨٩

nr..............

٤٤٢

,٣.٦,٢٥٨أبيا؛نكب
٤٢٤ ٠٤١٤

أحدينحنل....ْاا-
؛.٢٤٧,٢٣٩,٣ ٠٢٢٨

٠٣٩٦, ٢٨٢ ٠٣٧٧

٠٢٣٧١٢٣١ ١١٤١

,٣٢٩٠٣١٧,





ارساتقه
هسئثئ

.٣٦٦, ٣٢•؛•٣, , ٢٥٦, ٢٢٤المائي....
٢٩١, ٣٦٩, ٣٦٨

,٣٥٣, ٢٢٨, ٢٢٦. ٢٢٥الغإلبنثر...
؛٤٣, ٤٤٦, ٤١٨

٣٣•اللكدن............. سمعان بن الواس 
٢٢٦,٢٢٤^,١٤٦الروي.... .١٩٨٠١٧١,

٤٣٦,٤١٦,٣١٦,٢٣١

أ•،،ساق.,.....,..,,......,,,..........,

٣١•٩•؟, اثوودينالغيوة.,..,.ههم, 
٣٨٨الولد؛نتج........................ 

١٨٩ض ش ابن أم 
٢٦الدرداء أم 

٤٣٨,  ٤٣٧الحارث..........بنت القفل أم 
١٨٩القاسم.............................. أم 
١٦٧........... ٠٠ّ..ا.ا. أم!الومض حبيبة أم 
٤٣١, ٣١١.اا, الؤم؛نّ......أم ملة أم 

٣٢٣..صزكريا امرأة 
٣٢٢ممر....................... عزيز امرأة 
٣٢٢فرعون........................... امرأة 
٣٢٢اه>..قاا....ّ...لأا.ّ...لأ.لأ لوط !مرآة 
٣٢٢.... ص....................نوح امرأة 
,٩٦, ٦٢•ا,,٥٧,٢٣مالك.....بن أنى 

١٧١ ,١٦٨,١٥٩ ,١٣٧,١١٨,١١٥,

١٩٦,١٩٢ ه.آ,آآ,.•,١٨٨,١٨٤,

٢٣٢•,٢٢٧,٢٢٥,٢٢•,٢٠٦ ,٢٣,

٢٥٥,٢٤٤ ,٢٦.,٢٥٦, ٢٤٣,٢٣٤,

٣٥•, ٣٤٦, ٣٤٥, ٣٣٧, ٢٩١, ٢٧٥,

٤٢٤•,٤١٩,٤١٨,٣٦٨,٣٥٩ ,٤٢.

٤٨٨, ٤٧٥, ٤٦١, ٤٥٨, ٤٤١, ٤٣٥,

٤٨٩

٤٤١الختيان أيوب 
٤٤•, ٣٦٨الأيى....,الحصب بن بريئة 

٢٣٨ •••• •••••••٠ ٠ •• ٠ معد• 

٢١٣كر 

,١٣٥, ٩٦, ٧٣, ٦٤, ٠٤رياح..■•.بن بلال 
٤٥٦, ٢٧•,٦٤٣,١٤٢

١٣٤•••••■••••••••••••••الخزرج بن بلحارث 
٣٤٦البان.....,,...,.,,.,,,,,.,....,,ثابت 

٦١٥القشري....,..,,...,,,,,حزن بن ثإمحة 
,٨٤•٨, , ٦٧,,,,, ه اض رمول مول ثوبان 
٣٨٨

,٤٣•, ٢٩•, ٢٣٢, ٢٢٣سمرة....حابربن 
٤٨٤ ,٤٧٦,٤٣٥ ,٤٢٤ ,٤٣٢ ,٤٣١

,١٨٥, ١٨١, ١٦٧, ٩٤اف,...عبد جابربن 
٢٤٥ ,٣٥٨, ٣٤•,٣٣٦, ٢٤٦, ٢١٢,

,٤٣٩,٤٢٥,٤٢٤•؛,٣,٣٦٧,٣٦٢

٤٦٢,٤٥٥ ,٤٤٨

,٣١٢, ٢٤٥, ٢٢٢, ١٢٢مريلص.هه, 
٣٧١ ,٤٥٩, ٣٧١, ٣٣٤

٤٣٧,٢٥٧,,٨٥مطعم......مربن 
١شر بن مر 
٤١٧■■■■■•■■■■■■■■■■■■■- الحمي، مد بن -؛رير 
٤ْ ٦ ٠ • ٠ • ٠ ٠ • ٠ • ٠ • ٠ • ■ • • • ٠ • • ٠ • • • • من• ش حخر 

٣٢٤■■■■■■■■■•■■•■■■■■■■•■■■■ لوبر■ جدرج 
,٢٢٤, ١٣٢, ١.١٢, ال،ان-.-أ• بن حديقة 

٢٤٤ ,٣٢٥,٢٦٢, ٢٤٢ ,٢٦١ ,٢٥٩,

•٤٩١ ,٣٦٣,٣٤٧,٣٣

٠١ ٩ • ٠ •••••••••■■■••• ٠ ٠ ٠ ٠ • • نييصة بن حريث 

٤٢٠••••••••■•*••*••*••••••)القارئ( حفص 

٢٣٧ماليان.,٠,.٠,..,,...........حاد؛زاي( 
١٤٦عثان.,,.,•.•..■.•,.•.••.•■•مول حمران 

٣٢)القارئ(.........•...•.■■.-••■....،، حمزة 
٣٢٨اسب....................مد حزة؛ن 

٦٠٨الأرت.....■■.......■•■...■..بن خباب 



؛٣٦

٣٠١

٢٢٣

محثثشيم
,٢٧٢, ٢٧١, ٢٧., ٢٦٩خيبينءا|ى...

٢٧٦. ٢٧٠, ٢٧؛

٠٢ ٤ حويلد, بتت حدنحة 
٤١٧؛,٦٥خزب 

٤١٤؛•؛, , ٣٢٩, ٣١٤داودص-.........
١• ؛ .... ١ ..١ . ١ ّا . .٠ ّ.. . .. ّ.الخومرة... ذو 

٢٧٣ذرالوزالمري....................... 
ب•يح حد بن راغ 

٣٣٧,٢٠٩.٠٠٠رياعةينراذع...ّ.ّ..
١١٩.............ص.........نكرا 

3٤٥٥همبنءعاه--بب•■•••-• 
١٣٥•••••■■•الطو-ى ننال بن أيوب بن زياد 
١• ١ •••••• الأنماري الخزرجي ليد بن زياد 

٢٦٥•••••■•• •■•■•ب••••■• ■■•••• ^دبنأرف( 
٣٤٦, ٣٤٥بنأطم....................زيد 
٤٣٨ابت.....................U؟؛. بن زيد 

٢٤٧. ١٣٢زيد؛نومحبّّ.ّّلأ.....لأ..لأ.....

١٩٢, ٧٠••••••••■،•••••• جحش بنت زينب 

٣٢٣محية سارة 

٤١.............حذيفة 1بي مول سال؛  ٤١٤, ٠
.٣١٣, ٢١٥, ١٣٩وقاص,.,,.,أن بن ،عد 
٤٣٥, ٣١٦

•٧,٢٨٢٤.....٠.٠٠..٠٠٠.....عبادةبن سعد 
١٨١..... ..٠٠.٠٠٠٠.الحارثبن معيد 
٩٢ ١ ,١  ٣٨٠........ ٠٠اليب......بن عيد ّ

٤٤١

٢٤٣.................. ....متصور بن سعيد 

٢٣٧,٢٣٠.........٠٠الثوري.مفيان  ,١٤١
٠ساسماف  ١٦٧ ٠٠٠

ءق:::::::;،::::

ج7صاآتك"آ ض تخشع كيف 

٤٤١, ٤٤•يسار بن مليإن 
٤٣•مإك 

,٣٣٢, ٨٢٥٨•٢, , ١٨٣,ّمرة؛نخدب 

٤٠٣٠اينللية,,,...,..,.....,,....ابن مهل 
١٩٧بنشتس••••■••■•■•■•■••••••سهل 

؛٥١ ٠٢٦٧ ٠٢٣٣٠اعدى.عدالمهل؛ن،
٢٢٦, ٢٣•بق ما ميل 

-س-س--آْاشبيبأبوددح----ب----س-س-
٤٤٩الهاد....................آ؛؛, بن شداد 

أوصبن ندال 
٢١٠سذه 

٢٨٧.....................حمزة أيي( بن شعيب 
اقهيوسف صاحب 

٣٠٤

٤٥٦

•■ • ■ • • • الآيوي؛(■ ال-ين صلاح 

ًْ■■•■■■■■•■•■■■■•■•■■■■■■■•• زياد بن طارق 
٧,٣٧٩طلحة؛نعثيداف... •؛١١٣,٦١,

١٢٩■•■■■■■■■■■■•■•■••■■اثمب ض بن طلق 
٣٥٠حميد بن عاصم 

٣١٣■■■■■•■■■• الأشعري• موسى أن بن عامر 
١٨٤■■•••■••■■■■■•■■■■■■■•■■■■ ربيعة بن عامر 

,١١٢٨, ٢. , ٧٦, ٥٤, عاتنةأماالؤمان٣٥
١٨٤ ,١٨٢ ,١٨١ ,١١٨,١٦٧,١٦٤,

١٩٢ ,١٩١ ,١٨٩,١٨٨,١٨٧

•٢٦٣,٢٥٢, ٢٣■,٢٢ ,٢٧٦, ٢٣٦,

٣١٦,٣١٤؛.آ,,٢٩•,٦٧٧ ,٣١٣,

٣٦١, ٣٥٧, ٣٥٦, ٣٤•, ٣٣٤, ٢٢٩,

٣٦٥ ,٤.٨١٣٩٣,٢٩١, ٣٦٢ ,٣٨٩,

٤٥٧,٤٥٤ ,٤٤٥ ,٤٧٥■,٤٣٧ ,٤٧,

٣,• ٦ , ٢ ٥ ١ , ١ ١ ٦ , ١ ■ ١ الصامت بن عبادة 



؛محمحضسسسظئثص
٣٨., ٣٧٧

عبد

عد

عبد

عبد

عباد

عبد

عبد

عيد

عبد

عبئ

عبد

عبد

٢٩٦

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

M•

عبد

عبد

عبد

١٢٩

آ؛آ.................. ن لخميد 

٢٧٦بنأبييماف-يق•■•••••• لرحمن 
٣٨٣رحمن 
٦٤•••••••••••■••••••■ يان بن رحمن 

٢٤١.لرحنينءوف؛ْ, ,٢٤,i-A

•٤•غنم•••••••■•■••••■••••• بن رحمن 
٢٢٦ءمني•••••••••••••••••■•••رزاق 

ضالجمر.,.....,..,........,.....خ.ا

٣١٤ف؛نفينس••••••■••■■•■•■••■■• 
٤٩.جزء بن الحارث بن ف
٦,٢ ٤ , ٢  ٦٣, ٢ . ٨ , ١ ٩ ٤ . النم بن ف، 

٤٦٩, ٤٢٨ف؛ناواب..............
٢٥٤

٤٨٤

٠٠ بمحينه ن ممه 

لهبنبر■■■••■■■■■■•■■■■■■■■
٤٠٨دسار.....ّ...يم..يمّ..ّيميم.... ن بث 

,١٣٥, ١٣٤.,.ربه.,.عتل بن زيد بن ض
,٢٧.,١٤١

١٢٢.  ١٢١بزّلأم................,ض
٤٤٩.نداي..,..,..,.,...,..بن _،  ,٤٢

,٨٧, ٧٣, ٤١, ٣٦, ١٥ش؛نءباس.., 
,٦٠٢ ,١٩٣,١٨٢ ,١٦١ ,١٤٢,

٦٤٤ ,٦٤٣,٢٤٠ ,٢٢٧,٢٢٤ ,٢٠٣,

٣٥٥ ,٣٢٩,٦٨٠ ,٢٦٢ ,٢٥٣

٤٧١, ٤٥١, ٤١٧, ٣٧٢, ٣٦٣, ٣٦٢.

٤٨٦

١٣٦صعصعة أي بن ارخمن عبد بن الته عبد 
١٥٨,١٥٧,١٣٦,١عمر...بن اف عبد  ١٦,

٢٠٤ ,١٩٨,١٩١,١٧٥ ,١٦٨,١٦٧,

٢٤٢,٢٣٤ ,٢٣٣,٢٢١ ,٢٢٧,٢٠٩,

٢٨٨, ٢٧٨, ٢٧٥, ٢٧٢, ٢٦٣, ٢٥٥,

٣٩٢ ,٣٤١ ,٤١, ٣٢٩,٣٢٨ ٠ ,٣٩٤,

٤٧٤, ٤٧٣, ٤٧٢, ٤٥٨, ٤٥٦, ٤٢٧,

٣١٥ ,١٦٠ ,١٥٠ ,٣٨٤, ٣٧٩, ١٣٩,

٤٩٤, ٤٨٣,٤٧٧,٣٩٣,٣٨٧

٤٧٤عتمة بن النه عبد 
٢٢ ٥ ١ ٠ ّ . ..٠ افلكي.........١ قبل بن اف، عبد 
بكرش بن ارحمن ب بن محمد بن اف همد 

١٨٩المديق 
١٠٥عودمبن اف عبد  ,٩٣,٤١ ,١٤ ,١٣,

١٧٥ ,١٧٤ ,١٥٦,١٣٧,١٦٧,١٢٥,

٢٥١ ,٢٤٤ ,٢٤٣,٢٤٠ ,٢٦٨,٢٢٤,

٣١٩ ,٣١ ٠ ,٣٦٩, ٣٦٤, ٢٧٣,٢٥٤,

٤١٢, ٤٠٢, ٣٨٥, ٣٧٦, ٣٧٥, ٣٧٢,

٤٧٦,٤٧٥ ,٤٦٣,٤٥٦,٤٣٠ ,٤٢٩,

٤٩٦, ٤٨١

٠٠ ٠ اف عبد بن اف، عبيد   ٤٤ ......٣ ..١ ١ .. ٠ .١ ٠
٢٢٠, ٢ ١ ٩ ؤ.... ٠ الأنماري. مالك بن عتان 

٣٠٩, ٠٨٥ ٠ ربيعة بن عتة 

,٤٦٥, ٤٤٥, ٤٢٧عث،ان؛نأبيالعاص..,..

,٢ ٠ ٤ , ١ ٤ ٦ , ١ ١ ٧ ٧, ٠ ..... عفان بن عمان 
٢١٣,٣٠٤ ,٢٥٦ ,٢١٦,٢١٥ ,٢١٣,

٤٨٦ ,٤٦٨,٤٤١ ,٤٠٧

٣١٨, ٣٠٤, ٩٦, ٩٢تم,....... بزحا عدي 
٤٢٨, ١٩٢,  ١٨٢الزببر...........بن عروة 
٣٢٢ممر عزيز 

٣٢٥أد,,ام عطاءّ• 
ءريرُمر

••••••■■■■■■•■•■■يباح أبا بن عطاء 
٣٦٦ا'ب ءءل1،بنال

•• ■ • • • • • • • • - . . . . . . . . الحارث ش عشة 
٤٧. ١٣٧عامرالحهى....ءمةبن 

٤٣١, ٢٩٨, ٢٨٨ ,٤٠٤ ,٢٩٩

٤٥٢.

,٢٦٠



٢٠٥'ا-ا,,٠٥طالب..أف بن عل  ,١٤٨,
٧.؛,, ٣٦٥, ٣٥٦, ٢٤١, ٣٣٨؛•٣, 

١٠٣امحبب-ب--ب••• بن عل 
٢٣٨شسان بن عل 

ئ-آ------ء،ادانمينزش---س-س-سس-
٤٧٤, ٤٤٢, ٣٦٦, ١٢٨يامر......بن عار 

•؛١المش سب بن عارة 
٣,١. , ٨٧, ٦١, ٥٧, ٤١١الخطاب.عمربن 

١٧٣,١٥٨,١٥٢ا,؛• ,١٤٧,١٣٥,

٢٣٥؛.,١٩٨ ,٢٤., ٢١١,٢.٨٠٢,

,U.,،,٢٢٩؛.آ,,٢٥٦,٢٤٣,٢٤١

٤٣٥.,٤١٨خ•؛, ,٤٢٩,٤٢٨,٤٢,

٤٥٦,٤٥٤ ,٤٧٦, ٤٤٣,٤٣٨ ,٤٦٤,

٤٩١, ٤٨٩

٢٧٦بزمد عمر 

,٤٤•, ٣٥•, ٣٤٦, ٢٧٤ءمر؛نع؛دالزيز
٤٤١

٤٤١, ٢٥٨, ٢٥٢حصثن........بن عمران 

٤ما١ • المطلق بن الحارث صريبن 
٢٧٣, ١٢عمروينالعاص 

٤٣١••لا.............. بن صرو 

,٤١٣,٤١١, ٤١., ٣١٦عمروبنملمة...
.٤٤١, ٤٤

١١٧, ٧٢ءمرو؛نسةافلمي.......... 
٤٠٦عمروبنعوف........................

٤١٨, ٣٦٦, ٢٤,.عمروبنممرن,.

٣٦٩........٠................ ئد ن عمر 

٣٥., ٣٣٥, ٣٢٥...مالك

٤٢٨ء؛ىاقه.,.........,....,....؛.آ,
٤٦٦ءلأمموّىاةه..,.,..,,,..,..,..,., 

٣٠٤, ١٦١,ه اش رسول بنت ■محنحإ فاطمة 

,٣٢٧, ٣٢٢, ٢٩٥, ٢٩٤, ٦٩٣فرعون..,.
٤٨٢, ٣٢٨

٤٠٤,.عبيد.بن فضالة  ,٣٣٧
.أ؛,؟أ،،لألأ....قتادة...................... 

٢٤٤••••••••••••••••■•••إياس  .٢٤٣
٤٣٤نزعة 

٤٣. مالك..........................بن قطة 
٣٠٤فتلز 
١٢١, ١٢.عباد....................بن نس 
الأمار.كب 

,٢٨٣, ٣٨١, ٣٦٣, ٢٥١كب؛نءجرة,,, 
٣٩٢, ٣٨٥

٣٢٦,,لوط
,٤٤١, ٢٨٧,٢٤٨.٢٤٧مالك؛نالحويرث

٤٧٥

٨١١٨٢بنأنس..,.مالك 
٤١٣,٤١٢،،•آ, ,٣٥٩,٢٢٩,٣١٦,

.٤٣٨,٤٢

٣٢٥, ٢٩١, ٢٤٣,,هدمحا 

٣٦٧محجنينالأددعالأض•••■•••■••■■■
٣. ٤ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, الفاح محمد 

٢٩٢.,القاضي.......محمد؛نصاءة 
٣٤٨.,,,,,,.,,,,,,.,عطاء بن عمرو بن محمد 

,٤  ٤٣,  ٤٣٨, .٤ ٤ , ١  ٩٧الحكم.. بن مروان 

اللأم..........,.....,.....يىمعليها مريم 
٠٤ ٢ ............. التميمي. الحارث بن لم م
٣٦٩, r-i, ٢٢٤الحجاج.......,,ين لم م

٤٤ ١ افعبد بن معلوف 
,٢٧٧, ١٢٢, ١١٢١, ٧. , ٨١معاذبزجبل 

.,٤.٤., ٣٦٧,٣٦٥,٣٤..٣ ,٣٨,

٤٨١ ,٤٣٩,٤١٤



ادساممه
>ء=ءاحع-حتع^سهمححعِح^ّ

٤٣١الحهى اف عبد بن معاذ 
٣٩٠, ١٣٩, ١٣شان......،-أف بن معاوية 
١^١٣ العمري.......... طلحة أبير ين معدان 

^٢,٤٠٨١٤ممضب.ؤ..لأاا........ا...ّ؟.ُ..

١٩•................. كرب معدي بن مقدام 
٢٧٣مكحول 
٤١٧..................... العتمر بن منصور 

,٢٩٤, ٦٩٢, ١٨٧, ٩٦, ٢٢.. موسامحلآ؛
٤٢٨.٤؛•,٣٧٧,٣٢٨؛•آ,,٢٩٠

٣٧٦, ٣٧١ص...................مكايل 
,٢٦١, ٢  ٣٧الزمتن.أم الحارث ت برنة 

٤٠١, ٣٦٢

٤٠٦نابل 
٤٧٢عم.,.. ابن مول نافع 

مماالآزجم ابجوس!٢١^ 

ممم

•••ورص 

محنثثص
٢٠٦الجمر.....................نعيم  ,١٤٩

,٣٧٧,٣٢٧^3؛،^,... ٦٤
٤,٣٠ محمود.الدين نور 

٤٢٨...........................هاروزالمحءر
٠٣٩١الب؛نيزيداكلاش.,..,....,.....,,.,

٢٦٣-٢٦١حجر------------ْْأ• بن واتل 
٤٢ •■•••

ضاق....
*عضبن محا 

٣٢٧يعقوب...,..........,.,,...,.,....
٢•-ما• ب• نيئب بن بمفرب 

٤٦٦, ٣٢٧, ١٨٧يوضص.,.,,,.......

٢٠٣, ٢٩٢, ٢٩١, ٢٣٧

r-i.....................

٦٩٦

١٤١

١٧٤............................. ابناتانم، 
٨٤الكدري..,.......,,,...,,.,عطاء ابن 

١٢أبو 
١٨١•■•••••••••••••••••••• ••■■■•• م

١٣٠■•••••••■••••••••••••• أض بن عسر أبو 
••••■. الخولأل(•■•• أبوملم 

محلي.بن إبرامم بن اسحاق 
يريدبن السائب 

١٢١

٣٢٤

١٤١

١٧٢

٢ ٤٣,...,الشوكاف

٣٨•افابحى 

١٨٢اليى... 

٣٧٨القفال 

٣٤٦...,..,..,,,......,.....,...الماو ثاين، 

٤١٧,,,,,,.,,,....,,,,,الحميد عبد بن جرير 

••••••••••••■•"••■•••••••^٣٢٤

١• ٦ ,اليان بن حديقة 

١• ,,١ لبيدبن زياد 
١٣٨,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,سيب المبن معيد 

١٤١,,.,.,,,,.الثوري,,,,,,,,,,,.,.,■سفيان 

طارق؛نزياد---------------------------ْْ

٣٨٣•"••■"■"■"•■•الرحمن؛نشلل ب-
٦٤هملالرحن؛نصلي،ان•■■••■••,■•••••,■•• 

٢٢٦•■■■■■ ■■■•■■■•■•■■عض بن الرذاتا تمد 
٢ ٠٨الجمر اف عبد 



منحقَتءذاإ/هه 

١ ٣٦صعصعة أيى بن ارحمن عبد بن افه عبد 
٨٠ ١AjUl ف* عنة 

صتيم....-.....-.............ا^
١٠٣•■■_•••••••_■•■• الحض بن عل 

٤٣٤......... .فزعن........................

١٢•عباد بن نيس 

صلاثكTض تخشع كيف 
.تءنع؛سص-حمحدعءنحبم؛َ

٤• ّ..٤ ّ.... ؟.......؟■ .٠ ؟ ّّ الأحبار... كعب 
١الح؛ةم....ا....ا..........ا...ب؟ ين مروان 
بنالعتمر..ا..قّ..ا؟..ّ.....ّ..مااإممرر 

ااؤمتين..ب......لأآآأم الحارث بتت ميمونة 
١٤٩............................الجمر نعيم 

الأملكنفهرس 
أريما

٢٤٣.

٤٢١

٤٢١

٣•؛

٤٣٤

٢٧١

١٠٨

٤٥٦

٤٢١

.٤٢

٤٢١

٤٤٥

..٩٦.٠٠

•٢,•. ١٩٩٠.الكعبةالثرنة)اوتالحرام(
٢٧١ ,٢٤٢,٢١٧,٢١٦ .٢.٨

٤٤٣\]كوفه' 

١,•؛ ١, ٢٤ا,ا,؟-.ااأررة......الدية 
,٢٤٧.٢١٥ , ,٢٤٠,خً.أ,١٦٠

٤٤٣.٤٤١ ,٤٢٤ ,٤١٤ ,٢٧٨,٢٧٦.

•٤٨٨. ٤٨

؛•أ.,١٧٣,١٦٤..٠ الجدالنوى. 
٢١٣

٣٧٨الغرب 

•الأردن 
....................البصرة

.....١ ١ ٠ .١ لإ .١ ١ ١ ا .٠ ١ ا..١ .١ ..٠ ١ البقح...٠ 
ّ..... .٠ ١ ّ .. ٠ ....٠ ١ ...٠ ٠ ّ ٠ ّ.٠ ٠ ّ التنعيم. 
ؤؤ................. ءء..ء..ا.ّ  ٠٠٠اس 

........٠٠الحنة......................

١ ٧٣٠الئاثف.........................

الأحمر............لألألألأّ...ّؤ.ءالكثيب 

٢ ٩٠٠المالتكةا.كحدة...ء........ّّء....يم....

٣٧٨...لأ..ا.لأباليا؛ان..ّ.ؤ....ّا.٠...........

٤٢١اليمن 

٢٧٨, ٣٢............................أمركا
٣٧٨إندونييا 

r-r..........................

٢١٠•••••••••■••••••••••■•••••روعة•••••• بثر 

٢٩يرد 

٢١٦نبر 

٤٢١■■■■■■■■■■■•■حمرو■■■•••••■■■•■■■— 

٢١٧, ١٣٧حمص...........................

٢٤ ١ ,٢ ١ ,٧ ٢ ١ ،ررياّلأ..................٦ 

٢٤ ........١ ا....٠ ....١ .....٠ ١ .، .١ .٠ هلمهلن 

٤٥٦>؛,-......اء.ؤءء....ؤ.اّلأ......قثاء؟.

٤^١^٣.....................ّّ....ّخ؛ 
٤٢١٠لمان..................................

٢١ ١ •• ٠ • ٠ ٠ •••••■•■• ٠ ••••• ب خممى مجد 

٢١٧٠الوليد................بن حالي مجد 
٤٢١, ٣٢٨, ٢٩٣, ٢١٦٠..........ممر...

٢١٧,٢١٦,١٩٩.,١٢٥الكرمة مكن  ,١٤,
٤٤٨,٤٤٣,٤١٤ ,٣٧٨,٣.٨١٢٧١,



نص
ا،هه/ِءثضقا ارساثقه

ِعءبء>ّاصءت

٦٢>نجد ،٨؛

والعاركالغروات فهرس 
.....حنين..غزوة  ٩٧................ ٠١. ........الخيط صاح 
الرثاع.ذات غزوة  ٣٢٠٨.....................أحد........غزوة 
.........ِْكة. فتح  ٢٩١ ٠٩٧. ..........١١١..الكثرى بدر غزوة 

واكطستاس،، فهرس 
٣٣٧••••••••••••••••• ■••••أرم:أدمالقوم•••

٤٩• ٠٨٠٨..........ماء......الاطت أطط; 
١٢١الودوكو 

٤٣٥................ا..ا؛-ا. ألو:
؛١٢■••••••••••••■•■■ أمم؛^'^■•• 

١٨١أتبجانية 
٣ه ٢ . .....................٠ ......أوا0..؛ أو0 

١٥٨....... ................٠ يحيوحة ت بحح 
١١r٧..٠٠٠ّالقوم ابمدر بدر: 
١ ٦٨..........  ٠٠وارى....اليتدرون دل.رت 
١٦٥الدنة يدن: 

٨٢والرد.........والء بالثلج لني اغبرد: 
؛٧١........ ...........أبمز••••....بمس: 

١٤ ••■•■••■■■■ ■■■•■••■•■ بيوك.ى■■بغي؛ 
٣٦٢................. بقىتتمت\كفمل 

أهأ.................ؤ.....اكر........نر: 

٦٧نمهم............................تحف: 
٨٢...... ٠ ......٠ بالثلج......٠ اغلتي ثلج: 
٤٢٩••■•■■••••••.•..•■■■■■اكاو■•■■■■•ني: 

٤٦٦, ٤٥٣ئنب؛الهلأةلأ............ثوب: 
٤٩٢..,,...,...,.....,....,جخي:محذا...

٤٧٧٠٣٩٥...............الخد,....,,.جدد: 

١٧٧محدعالأطراف جدع: 
٤٣٩■■•■•■•■■■■•■•■ • ■•■نتجوزرجل■جوز؛ 

حرمحبمر. 

وحسحت يب: ح

,,....الدرن درن: 

,,٩٨

 ,,٩٤

٤٤٨٠

.•٢٨

,٤٥٢

.•٦٣

•

■■•■■■•■■■■■•■•■■■■■بمس حبس؛ 

■■■•■•■■•■■■■••■••■جحش حجس؛ 
١٧٢...............الرجل...أحارث حدث: 

٤٣٥,.حالف:أحازف...,,.,.,,.,...

٤٣٣■■■■•■•■■■■■■■■■■■■■■•■■•••■نحزر حزي؛ 
٢٢. ......................حزئان....حزق: 

١٧٣حمبنى حمب؛ 

٤• ...٢ ..................٠ ٠ ألحضر.حضر؛ 
٣٣٧الض..,.....,...,.,.,....حمز:حفزْ 

١٨٦الحاقنحفن: 
٩٢حقويبم• حمو؛ 

لخمحنن؛ 
٣٥٢■■■■•■••■■■•■■■■■■■■■■•■■حوبتي حوب؛ 
٣٥٢...........................محت ب: 

٧١ القرآن. محرختم؛ 
٢الخرب حرب؛ 

٧٣الخشخشة حشخش: 
٤٦٦....,...,..........,,,,.....حءلر:ءءهلر 

ا^؛؛^،•••■■■■■■•■■•■■■■•■■••••■■ا-
١٨١الخميمة خمءس: 

١٠٤٠■رت 

...........,.,.,....,,٣٣٩

١٩٧ذليل.فُه دفع: 



محظئص.-سمح~حنص--سءمسءسط
٣٢٩الدس.......................... دنى: 

٦٢الدوى•■••••••••••••■••••••••••••■ لدي:
،٧٩ذعت:ذث........................... 

٣٧٧ذماْة ذمم: 
٣٩,.أذناب........................... ذنب: 

٢٧٠................. ٠٠٠٠٠٠رأى:كآنكتراه 

٩٠. ٠٠٠١.٠٠ربيتةالقومب.،....ا.ب.ب......ربأ: 
٧٢الرباطاّّ.ّ...؟؟......ّ............ رط.:

٤٧٦ادبعوا••••••••••••■■■••••••••••••• دع؛ 
٦١٨العكس............. الفعل ردود ردد: 

٤٧■■■■■■■■■■•■■■■■■■•■■■■■■• أنفه رغم رغم: 

١٥٠الصلاة................... أرهقنا رهق: 
١٤٧روح؛ردحتها•■••■••••••■•••■•••••■••• 

مهقك"آفي يخشع كيف 

•••••الران•••••••• رين؛ 

١الحوت كيد زيادة زيد؛ 
الموال.....كثرة صأل: 
■••■■.••■ بوق السبق: 
قارئكمات صنه: 

•••• مئنممة سخمت 
الثرىّري؛ 
ّقل؛
ساهون......سها؛ 

٤٩١

٩٣.

٦٧.

٣٩٠

٤٦١

٣٠٣

١٨١

٤٩١

١٧٨

١ ٩٧الواري•••••••••••••••••••••••• سورت 

٢٠٤الساج.................ب......... أسعجت 
١٣٠الثسور.-.....-..........••■••.•-• نثرت 

٤٠٢ارجل...................... شد شددث 

٤٩١..........................تشرب 

٣٩٤الثزة............................ثرر: 
١٧٤الشيطان.............استرقها شرف: 

٤ ٦٨.......٠......٠......صلاة شع: 
٠٣٩ •••.٠•.٠• ٠٠•٠٠خلثمريثض-»س: 
١٨١الاشتإل شمل: 
٣٦٢.......٠....٠.........٠....شاقهاشق: 

ه٤ ...٠....٠..... ٠٠٠٠٠٠٠سقه.....صدق: 

٠٤٩ ............٠..٠٠الصعدات......صعد: 

١، ٥٠.الرجال...•ع الماء صقرف صفف: 
٠٣٣  ٠.٠٠٠.٠.٠٠٠٠٠صواف.......هلم صفف: 

٤٩١الصفا...........................صفو: 

١٦٣••.••.•■•الأول الصف عل يصل صلوث 
٩٤ .........٢ .......٠ .......٠ ٠ الخنع صغ: 

٣٤٨•.......٠٠٠رأسه.....يصوب إ صوب؛ 
٤٧١أصرط..........................صرط: 
٤٦٦صراط.......................له صرط: 
٦٧الخواداكمر.................... صمر: 
١٧٨...........٠٠الصلاة.....أصاعوا صح: 

٢ ٥٣..طمأسة................٠.....٠ طمأن: 

٤٤٩••••••••••••■••صلاته ظهراف بتن ظهرت 
.،محسا.

٤٢٨..حليه.................يعرق عرف: 

٤٢٤...٠١١.٠٠٠الدية.ّ.....ّ...ئعرى عرى: 
٢العضادة عضد: 

٦٦٤.•■..■•..■١١وخمسين...ثلاثة عقد عقد: 

١٨١أعلام علم: 
٨٨....ب...بب ١٠١٠١١أعلم ما تعلمون لو علم؛ 

٢٦٦•■••..■■■الصلاة ق الكثير العمل عمل: 





 ،<*\Y_ جكضدسعضطص؟ ص

الوضوماثفهرس 

٣القيمة!! مماة قل لقطات 

٣الأول اللقطن 
٠الاكطةاكانة 

٧الكطةالثالث؛ن 

٨صلأتالئج! أثناء 

٩مقدمة 

١٩دنر0 ف اقدر 

١٢٢^ص ^١أولا: 
٢٤الممكرلخاقاغ ىتا:

٣٣لوأحساه..خساك! 

٣٥علينا، اض تنم ل ثدثر الأول؛ الباب 
٣٩اضرفي ابباكال:

١٤ ........i....،،....•••••-"••،•••،،.،••• لنا؛ومغفرته سترم ق التدثر الثالث؛ الباب 
٤٨الشكر! حشؤع 

٥٩الخشؤع هرم نظرية 
٦٢الوض الأول: الدرجة 
٦٥اسع اكانLن: الJرحأن
٤^١الوحل الثالثة: الدرجة 

٨٥الخشية الراسة: الدرجة 

٩٢الاطمشان ة: الخامالدرجة 














