














القرآنقراءة فضل اب نتآ 
رسولسمعت قال — عنه اش رصئ — نمعاذ ُن الثواس وعن —  ٩٩٢

الدنيابه؛ي ^ن٠لويى كانوا الذين وأهله بالمرآن القيامة يوم ُريؤنى • يقول البه 
.ملم[ ]رئاء صاحبهناء عن محاجان وآل المرة سورة ميمه 

قراءةقفل في الأحاديث يورد — تعالى الله رحمه — المؤلف يزال لا ءأ؟■ 
•ئلالحدث هذا وقي القرآن، 

والهاب.الحناء يوم أي؛ القيامةاا يوم اريوتى 
وصمهمالذين وهم وأهاله —، وجل عز — الله بكتاب أى؛ رربالقرآنوأهله" 

Iبقوله 

زجرعما وينزجرون ر أمبما قيأتمرون الدنياءا في يه يعملون كانوا ^^٠ ١٠
حرامه.ويحرمون حلاله، يحلون عته، 

٠أى؛ ^^٠^^ 
وأكثرالامحللاق، على ورة حموأطول القرآن، محتام وهى البقرةا؛ ور ررمح
هنامحلفوسميح، وفروعه• وأصوله الد*ين لقواعد وأجمعها أحكاما، سوره 
وبهائها,لحفلمها القرآن 

وفيهاخر، ألما وفيها نهي، وألفا ر، أمألمط القرة: ودة مفي قيل 
,مثلا عثر وحمة حكم، ائة حم

اللهول رمحعن لم مرواه ما منها • أحاديثا فضلها في ورد وقل■ 
ورةحمفيه تقرأ الذي البيت من ينفر الثيهئان إن مقابر بيوتكم قبملوا ررلا قال: أنه 

فيهاما لكثرة وذللث، بركت® أحدها فانه البقرة، محورة رراقرؤوا ت هؤ وقال البقرة® 
والفوائدوالمواعفل، والأحكام والحجج الكثير، والخير الحفليمة، المناع من 

والعبر.

إماهذا على يتحسر فانه بغيرها، عنها اشتغل من أي؛ ا؛ حرة رروتركها 
الأجرة.فى ؤإما الدنيا فى 



نجالسائل كتاب 

لأناااوطالة<ا د الحرة عن وعبر حرة. الأي؛ اوطلة(ا تنتفها ))ولا 
فعلهم.يامم سماهم باطل يأتون ما 

تالبقرة محورة حففل إذا الرجل عن — عنه اش رصي — مالك بن أنس قال 
,إمامااامقدما عظيما، محييا رركان 

الأسرةتلك قصة لورود عمران( )آل ؛ ورة الممست حمكمرانءا راوآل 
القدرةمظاهر من فيها نحلى ولما عيسى، أم مريم والد عمران( )آل الفاصلة 

اللامعليهما — عيي وابنها مريم بولاية الإلهثة 
أي؛نحادلأن.راتحاجان«

والعمل.التدبر مع عمران وآل البقرة لسورة التالي أي؛ صاحبهما٠٠ ررعن 
يقولالذي القوي القادر قدرة من متبعد غير اروذلك وكاتى الثقال 

فزكزن((كن للشيء؛ 
لهليكون أيام، بعة حمكل في القرآن يقرأ أن تحمي، رريI قدامة ابن قال 
]يو؛أااكل في حتمة 

أحمدتالإمام قال عذر، بلا يوما أربعين فوق القرآن حتم تأحتر ويكرم 
نسيانهإلى يقضي التأحير ولأن أريعين، في القرآن يختم أن سمعت ما ررأكثر 

به"والتهاون 
وآلالبقرة ورتي ستلاوة وفضل القرآن. تلاوة قفل I الحديث وفي 
عمران.









)جالسائل _

ريفشحن كريم، حلقهم أي؛ بررة® *كرام *وقوله ت كثير ابن قال 
أنالقران لحامل ينبغي ههنا ومن كاملة، رة محناهبارة وأفعالهم وأحلافهم 

والرشاد.دال العلى وأقواله أفعاله في يكون 
علىويثقل قراءته في عليه يتردد أي؛ ذه« ويتتعتع القرآن يقرأ *والذي 

•لممانه 

لضعفاانه لسسعلى بثقله وذلك حففله، أو قراءته فى اق« ااوهوعليهث
حفظه.

والمشقة.التعب أحر والثاني; التلاوة. أحر الأول; الهأجران® 
منأكثر الأجر من له عليه، يتتعتع الذي معناه ®وليس وغيره; القاصي قال 

ولمكثيرة، أجور وله قرة المع لأنه أجرا، وأكثر أقفل الماهر بل به، الماهر 
—تعالى — اممه بكتابا يحس لم من به يلحق ا وكيفلغيره، المنزلة ذه هيذكر 

.أعلم١١ وافه فيه مهر حتى كاعتنايه وروايته، تلاوته وكثرة ؤإتقانه، وحففله 
لتعليمجلس أنه الخيامحل، أحمد بن _د محم_متصور أبو ترحمة في اء ج
لهم،يأل وكان طه، دهرا العميان لقن أمم، عليه وتلا دهرآ، افه كتاب 
.ألفاسبع؛ن العميان من أقرأ أنه عته ونقل عليهم. وينفق 

بقهفا، نفيكتيح أراد أنه والذلاهر تحيل، م®هذا الذهبي; قال 
.كثيرا؛،حيرا عمل فقد صريرا بعئن بالقرآن لقن ومن ألفا، فختل القلم، 
الصبيانبتتعليمي لي افه غفر فقال; موته، بعد رئي •' حمحاني القال 
للهجرة.وتعان وتسعة أربعمائة ستة رحمة توفى ٠ الفاتحة 

ورفعةقراءته ويتقن الكريم القرآن تلاوة يجيد من فضل الحديث،; وفي 
يتتعتعمن وأجر الأجرة، في منازلهم في قرة الالملائكة مع وأنه مئزلته، 

ذلكهع تمتحته؛ على وأجر قراءته غلى أجر أجرين؛ له دإن القرآن، في 
دراس—تهوكثرة بالقرآن اعتنائه لمزيد المعية تلك عليه دلت كما أكمل فالأول 

مهرفيه.حتى لحروفه ؤإتقانه له 







بابضلهماءهاكر|نرَتتآ 
*إفت قال القي. أل - عنه افه رصي - الخهلاب بن عمن وعن -  ٩٩٦

.لم[ مزيرا؛؛ آخرين'؛ به يبمع أقواما الكتاب بهيا يري اف 

ومنزلته— وحل عز — اممه كتاب حامل لخال بيان الحديث؛ هذا في ءإو 
تالزركشي قال كما — وحل عز — الله وكتاب والاحرة. الدنيا في ة العالي

يملأا3كرى، سنة من الأجفان في وألذ المدى، قهلر من الأكباد عر ررأندى 
ونثرا®.عبيرا القراح في ؤيبعث بشرا، القلوب 

أقوامااض يرفع الكريم، بالقرآن أي؛ أقواماا< اب الكتيهدا يرفع اف *إن 
المنازليبلغوا حتى فيه يما ويعملون ويقرؤونه يتلونه الذين وهم وحماعالتا؛ 

]روا،احمد[.•راقرأورتلواصعد® للقارئ ويقال المعيم، جنات في العالية 
يستكبرونلأنهم -آخرين وجل عز - به ويخفض أي؛ ارويضع؛هآحرين« 

بأحكامه.يعملون ولا بأحباره يصدقون فلا القرآن، عن 
تببوذلك والآ"مْ؛ الدنيا في ويكرم يشرف ت رريعني القرطي• قال 

فيويصغر يحقر يعني ارؤيضعء فيه، يما والعمل ه، بوالعلم به، الاعتناء 
به*العمل وترك به، والحهل تركه، تت، بوذللث، والأحرة؛ الونيا 

والأخرتم،،الدنيا في ة ومكانمنزلة — وجل عز — الله كتاب فل ولحاف
بنجابر عن الشر• في تقديمه — وجل عز — الله كتاب حاففل مكانة ومن 

منالرحلن بض يجمع كان المبي. أن - عنهما الله رصي - دالله عب
قدمهأحدهما إر أثير ررفان أكئرأحذآلأقرأن«، رأيهما يقول: ثم أحد، قتر 

اسارى[بلرواْفياللحد«
*إنقال وكيدْ، يطان الشمن حرز في القرآن وحاففل ارئ قوأن 

٠لم[ م]رو!، البقرة،، سورة فيه تقرأ الذي البيت، من ينفر الشيطان 



)ج(كت1باوفضائل 

أولمن رآيات عشحفظ ارمن قال I الدجال فتنة من مأمن في ه وأن
لم[.م]رواه الدجال،ا من عصم الكهف سورة 

•وأرفعها المنازل أعظم فهي الأخرة ي فالقرآن صاحب منازل ا وأم
فإنالدنيا، في ترتل كنت، كما ورتل وارتق امرأ القرآن لصاحب رريقال ت . ال ق

٠واكرمدي[ داود أبو ]رواه أ؛ تقرؤها اية اح^ عند منزلتك 

القرآنرريجيء • قال ت الكرامة حلة يلبس منزلته ورفعة لكرامته ه وأن
فيلبسزده، رب يا يقول! ثم الكرامة، اج نفيلبى حله، رب يا فيقولت القيامة يوم 
بكلويزاد وارى اقرأ فيقالت عنه، فيرضى عنه، ارصن رب يا يقول ثم الكرامة، حلة 

٠الترمذي[ ترواْ ء حسنة اية 

فإنهالقرآن، 'رائرءوا • قال الاكر• الفنع يوم شنح القرآن أن وفته؛ 
لم[«م]رواء لأصحابه،؛ سفيعا القيامة يوم يأتي 

وتعلمهقرأالقرآن ررمن ت قال القيامة؛ يوم نور من تاجا يلبس أته وفيه؛ 
•الحاكم[ ]صحح الثمىاا صوء مثل صوؤْ نور من تاجا القيامة يوم ألبس به وعمل 

بالقرآن،القيامة يوم قال ت القيامة وم يحجة القرآن أن وفيه؛ 
صاحبهما٠٠عن تحاجان عمران، وآل البقرة محورة تقدمهم به، يعملون الذين وأهاله 

لم[.م]رواء 

تلاوة— وجل عز — القه اب بكتالاهتمام على الحض ت الحديث، وفي 
عنهأعرض ومن ذكره، عفلم يدللث، لث، متمن لأن وعملا، وحففلآ وفهما 

والاحرة.الدنيا خر به يؤمن ولم وأهمله 







ارمر|نقراءة فضل باب رِث( 

يمرأرجل لكف ت قال — عنهما الله رصي — عازب بن البراء وعن — ٩  ٩٨
يدنو،دجعاو0 نحاثة كعشته يشطني مربوط فرس وعنده الكهس، وره حم

فقال:ذلك له مدكن . اثئ. آئى أصبح ملئا منها. ينفر هرنسه وجعل 
صب[.]مق لاومرش« ثزوت، سياثكينه 

الحيل.المهملة؛ والعناء المعجمؤ الشن يمتح الشطي 

ماالقرآن، قراءة فضل باب في — تعالى الله رحمه — المؤلف ذكر ء،؛■ 
واللاحقة.السابقة الأحاديث من القرآن قراءة فضل على يدل 

رصي_ عازب بن الثراء الحليل الصحابي رواه الذي الحديث؛ هدا ومنها 
فضلها;في ورد التي الكهف، محورة في يقرأ كان رجلا أن ت قال — عنهما الائه 
.الحمتنأ<بين ما النور من له أضاء الحمعة يوم قرأها ص ارأن 

وفتنةالحاه، وفتنة المال، فتنة فأن؛ أربع من التحذير الكهف محورة وش 
اللعلة.وفتنة العلم، 

المالبكثرة يرتبط لا الحق أن لبيان واقعية ة أمثلثلاثة ورة الوفى 
بالعقيدة.متربعل هو ؤإنما لعنان، وال

قصةفي ؤإممانه، بعقيدته المعتز والفقير ه، بمالالزهو للغني الأول؛ ادئل 
•الحنسبن اصسحالب 

•وزوال فناء من يلحقها وما للحياة والثاني• 
عنوامتتاعه إبليس حادثة فى مصورة والغرور؛ التي مثل والثالث؛ 

والأمثالالقصص هذه وكل ان، والحرمالعلرد من ناله وما لائم جود ال
والاعتبار.الحفلة بقصد 

والعصمةالنجاة كيفية إلى الإرشاد فى ظاهرة إيحاءايت، المسورة وتحوي 
المنأعغلم من تعتبر للفن؛ أمثلة ثلاثة السورة في فان ؛أنواعها، الفن من 

•المرء بها يبلى الك، 



نجالقصاص كتاب 

هدهالرحل كفر وكسف الحنت؛ن، صاحب قعة فى ال المفتنة ت الأولى 
ماله.افه فمحق العمة 

وشكر— لام العليه — ى مومحهع الخضر قصة في العلم فتنة والثانيةت 
العمة.هده الخضر 

منالقرنين ذو نحح وكيف القرنين، ذي قصة في الملك ة فتنوالتالثة؛ 
.افه طاعة قى وامتعملها العفليمة، العمة هذه يشكر الأيتلأء 

الفتنة.، iLljكل من يحصم أنزل الذي بالكتاب المسك أن ييان وفيها؛ 
هذهيقرأ كان حضير؛ بن أسيد وهو الرجل. هذا أن ذم الحديث؛ وفى 
نزل،قرأ كلما غمامة كأنه الغللمة مثل شيء وعلاه غتلماه أي؛ فغشيه. السورة 

الذيمن تنفر حلمن والموثق المربوط الفرس وجعل فوق، من نزل قرأ كلما 
ذلك.له فذكر ه، الّكا إر جاء تلك ليك ْن أصبح فلما • رأته 

فقال.:
إليه,للمشار تفخيما للبعيد إشارة امم 

نقه.فى الإنسان يجدها ورحمة طمأنينة وهى، تنرلتء ''السكينة 
الملائكة.هي وقيل: 
الإنسان.دجه وجه لها هفافة ريح هي وقيل• 
افه.من روح هي وقيل: 

ومعهورحمة طمأنينة فيه المخلوقات من شيء أنها ُُوالختار ■ الووى قال 
اللأئكة«ب

لقراءته؛اّتهلاية حضير، بن لأميي تهع الملأتكة "كانت ت القرطبي قال 
علىله الله ؤإطلاع ؤإحلاصه، C وحشوعه قليه، وحضور ترتيله، ن حل

عبادتهءفي واحتهادأ يقينه، ْع يقينا ليزداد له، رامة إظهار ذللث، 
حصلتالي الغللة هذه وأن الكهف، محورة لفضيلة بيان • الحدين، وفى 

له.كرامة هذه ااكهم، محورة يقرأ كان الذي القاريء لهذا 



 )TT( المرانقراءة فضل باب

•الله رمول قال • قال — عنه الله رنحى — عود مابن وعن — ٩ ٩ ٩ 
خرف،م لا؛تول: أثابها ر بمشوابق حق، فله اف مأِ>ءأمذمماب اس 

صحح[.حن حدث دئل: اكر.ذي لرراْ ^؛،٠ وبا ^٠-،، ولأم حزئ،، أيم، ولكن؛ 

يراءةفضل فى الأحاديث، يورد — تعالى الله رحمه — الولف، يزال لا ءأي 
الكريم.القرآن 
فقالالقرآن، لقارئ ة العغلمالأجور س الني ذكر الخدين، ذا هفي 

رسولعلى المنزل العظيم القرآن هو الله كتاب، اف" كتاب، من حرفا قرأ لأمن 

.المقروء الحرف ذللثإ هي حسةاا *نله 
مجزية.٠ والحنة  ١١
.حناُت، يحشر الواحد الحرف عن مجازى فالقارئ أمثالها،ا يعشر  ١١

حرف.الثلاثة الأحرف مجمؤع أن أقول لا أي؛ حرف" الم أنول ®لا 
ثلاثنذللث، قارئ اب، فيثأي؛ حرف® وميم حرف للأم حرف ف، أل*يل 

كلمن حرفه يكل للقارئ وأن القرآن، تلاوة على الحث، الحديث،؛ وفي 
مضاعفة.حنة يتلوها لكلمة 

قفلاالأحر للعباد يفاعمج وأنه وكرمه، وفضله الله رحمة عة موفيه؛ 
ونعمة.منه 

وحلعز — الله كتاب، وحففل قراءة فضائل ومن 
افأحرفه ما إهاب، في القرآن ^جمع ١٠؛ قالالمار: من والنجاة السلامة 

٠الازز[ وحسنه الشعب يى اليهقي لرواْ بالمار® 



)rJ(اوسائل كتاب 

شيءجوفه ش ليس الذي ءإن قال الخراب«' من قلبه ملامة وكذلك 
اكر.ذي[.لرراْ الأربا< كالست، القرآن من 

لايريدإلاالسجد غداإلى ءمن لقوله.I ت تامة حجة أحر غدوة بكل ؤإن 
٠الأيانيء وصححه اليراتي زروا، حجتهء تاما بج كأجر له كان أوي٠ن٠ه، حيرا يتعلم أن 

رصي— عود مابن قال ت القرآن حملة ياداب تأدب القرآن صاحب ومن 
إذوبنهاره نائمون، الناس إذ بليله يعرف أن القرآن لحامل ®يتيغى • — عته اطه 

يختالون،الناس إذ وبتواصعه يخلهلون، الناس إذ وبورعه مجفهلرون، الناس 
الناسإذ وبصمته يضحكون، الناس إذ ويمكائه يفرحون، الناس إذ وبحزنه 

ومكارمها.الأخلاق مجحاّس من بها فأنعم يخوصون، 
يأتيهلا الذي العاين رب كلام صدره في يحمل أنه فخرا السلم ويكفي 

الناسغالب صدور فيه امتلأت زمن في حلفه، من ولا يديه من؛؛ن الباحلل 
■ومحرم تافه هو بما اليوم 

ورفعةنان الخمن والازدياد القرآن قراءة على الهث، الحديث،; وفي 
الدرجات.

مماكثير على ْمدم فهو القرآن حففذ طب ®وأما الاصلأم؛ يخ شقال 
فيمقدم أيضا وهو النفع، قليل أو باطل إما وهو علما، اس النميه ت

فانوالفرؤع، الأصول من الدين علم م يتعلأن يريد مجن حق في م التعلي
أصلفإنه القرآن بحففل ييدأ أن الأوقات هذْ في هذْ مثل حق في الشرؤع 

الدين®•علوم 



فراءهفضل باب 

اممهول رمحقال ت عنهما—قال افه عباس—رصي ابن وعن — ١ • *  •
وقال:الترمذي لرراْ الخرب* كالبيت المران مى ثنيء جوفه قي ليس الذي رإل ا ؛
٠صحح[ حن حدث 

ؤإليهبدأ منه مخلوق، غير منزل —، وجل عز — الله كلام رآن القءإد 
إنهنقول ولا وحيا، وله رمحعلى وأنزله قولا، يه الله م تكالود، يع

ومعانيه،حروفه افه، كلام ض هو بل عبارة، أو - وجل عز - الله حكاية 
منهماوكل اين، المرٌخاتم محمد على الامئن، الروح الله عند من به نزل 

العالمن.رب عن مثلغ 
وكمالوتثجيله، واحترامه شأنه، وتعظيم منزلته، إئزاله علينا حقه من 

لقائله.محبة ومحبته ربنا، كلام فهو محبته؛ 
اللهيحب أنه يعلم أن يحب كان ارمن ت — عنه الله رصي — عباس ابن قال 

القرآنقاتما الله، يحب فهو القرآن أحب فان القرآن، على ه نففاليعرض 
ارل4«.كلام 

.إليه. والدعوة وتعليمه، علومه، تحلم محبته ومن 
•الخاوي؛! ]رئاء وعلمه* القرآن تعلم من رر■خيركم قال 

اللهرصي - خباب ال ق• • ات الطاعوأكمل ات، القربأقفل و فه
أحببشيء الله إلى تتقرب لن فانلث، استطعت،، بما افه إلى راتقرب ت — عنه 
,كلامه* من إليه 

وثوابالقرآن قراءة فضل فى الأحايين، من حملة ١^١٥.، أورد أن د بع
الأجور.ومضاعفه القارئ 

منيئا ثيحفغل لم الذي أي؛ القرآن* من شيء جوفه فى ليس الذي ^ ١٠
!لقرآن.



نقتآالسائو كتاب 

علىالمحل م لأمإطلاقآ القلب به وأريد الخوف ارأطلق ت القلسي ال ف
منيرجنؤ آس لخعو ئا ؤ تعالى: قوله في حقيقته على تعمل اموقد الخال، 

الخراببالست له التثسه ليتم لذكره واحتيج ٤[ ]الأحزاب: ه حوفه-ء ؤ؛ قلبهب 
فيهما قلة بحب مزينا عامرا يكون الخوف في كان إذا القرآن أن يجامع 

والتفكرالحق والاعتقاد التصديق من منه له يد لا عما حلى ؤإذا ه، وكثرت
منيعمره عما الخالي الخرب كالين يكون وصماته ومحبته اطه آلاء في 

والتجمل،الألكث 
الأمتعةومن والسكان الخير من حاليا عثا ثيكون الذي ٠ الخرب، ®كالبيت 

دبهجته•زينته بها التي 
العزيزالكتاب ور وبنبالعلم مس—تنيرا ويجعله الملبح يعمر القران لأن 
وكثرته.فيه ما قلة بحسيج مزينا عامرا يكون بحفه أو القران يحففل وذللثط 

.آياته وتدبر كتابه وقراءة — وحل عز — افه ؛aلاءة تتغدى الروح فإن 
مامنه فخذوا افه مأدبة القرآن هدا رءإن — عنه الله رصي — مسعود ابن قال 

،ثيء الله كتاب من فيه ليس بيت من أصغر شيئا أعلم لا ءإُي، استملحتم' 
الذيالبينتح كحجرات حرب شيء الله كتاب من فيه ليس الذي القلب، ؤإن 

.الترمذي[ ]ردا• له® مكن لا 
أريعفي القمر ورة سفي — وحل عز — الله ذكر كما ميمر رآن والق

٤[.]١^: للذي ^؛١^ ^jI ^د مواصع: 
به.الحمل وميسر التدبر، وميسر الحففل، وميسر التلاوة، ميسر فهو 

وحففله.القرآن قراءة على الحث، : الحديث،وفى 



القرآنفراءه فضل باب 

عن- محهما اطه رصي - العاص ين عنرو بن اش عبد وعن - ١ • •  ١
اهمادانسدنرنىاكممحفىمحمح:

صحح[.حن حدث ت وقال عدى واكن داود.ا أبو ]روا؛ تهمؤفاا اية اح^ محي منر3ثك ٢^٠ 

رحمه— الولف أورد وقد — وجل عز — الله اب كتالعظم رآن القءأي 
القرآن.صاحب ومنزلة رفعة فى الحديث هذا _ ادله 

معلتلأوته الملازم يعفه، حافظ أو حافظه، أي؛ القرآن® لصاحب #يمال، 
يآدايه.والتأدب بأحكامه، والحمل لاياته؛ التدير 

لهوملازما إلفه، كان إذا إلا رآن القصاحم_، بأنه القارئ ف، يوصولا 
القرآن،وهو الماحمتا هذا ق خالعلى وكان لصاحبه، الصاحس_، ة ملازم
القرآن،صاحب، فهو القرآن، وحلقه ديدنه كان فإذا خليله، دين على فالمرء 
..اقرأ.القؤآن: لقارئ يقال لقال ذللث، ولولا يصاحبه، فليس ؤإلأ 

لمؤإن فيه، بما الحامل يه، الحالم هو القرآن ب، ح®محا القيم؛ ابن قال 
منفليس ته يعمل ولم يفهمه ولم حفغله من وأما قلبا، ظهر عن ه يحفظ
هم®.الإقامة حروفه أقام ؤإن أهله، 

القرآن.آي من حفغلته ما بمقدار الحنة درج اصعد أى؛ وارتق® ®اقرأ 
تكليف،لا إذ الملائكة كحثادة التلذاذ؛ لمجرد الحنة في اقرأ أي؛ ®ورتل® 

محاك.عمل ولا 
بالقراءة.التأني هو ت والترتيل تقرأ، أى؛ ترتل® كشت، ®كما 
وتلاوته.القرآن قراءة من الدنيا في ءادتالi، هي كما أي؛ الدنيا، ءفي 
فيدرحات القران لصاحب، وأن الحنة، درجات تفاوت الحديّثح; د؛ي، 

وعلءمالقرآن قراءة على والمداومة الحث، وفيه ٠ منه يحففل ما بعدد ة الحن
١يآدايه والتأدب حفغله، في واكرغسب، هجره، 



المضانلكتاب 

فيبها يطمش فهو المؤمن، در صربيع وتدبره القرآن تلاوة أن ت وفه 
•الاحرْ في بها ويتلدذ الدنيا 

ظهرعن حافظه القرآن(( ارصاحب بقوله الراد أن اروأعلم ت الألباني ال ف
احفظهم،أي؛ اف...(( مماب أقروهم القوم رايوم قوله حد على قلتا 
وليسالدنيا، قي الحفظ حب عالي هو إنما الحنة درحات في ل فالتفانح

فضيلةففيه بعضهم، يتوهم كما منها وامتكثارْ يومئد قراءته حب على 
تبارك— اف لوجه ه حففليكون أن يثرؤل لكن القرآن، لحاففل رة فناه

.والدينار(( والدرهم للدنيا وليس _، وتعالى 
:منهاكائل، - وجل عز - الله كتاب وتحفيفلهم الأبناء تعليم وفي 

منتعلم*حيركم س؛ قال منزلات بها وكفى الأمة هدْ حيار من ابنلث، إن 
الخاوي[.لرواْ وعلمه(( القران 

هعبالقرآن ®الماهر قال.I البررة؛ الكرام القرة منزلا بلؤغ حفظه وفي 
ملم[.]وواء البررة..٠ الكرام السمرة 
قوماجتهع ءوما ؛ قال عفليمة؛ ذكر مجالس في ؤينثا يعيش ابنلح إن 

السكينة،عالهم رلتا إلا بينهم، ونه ويتدارماف كتاب يتلون اف بيومنتا من فى؛ينا 
ملم[.]رواْ عنده(( فيمن اف وذكرهم الملائكة، وحفتهم الرحمة، وغشيتهم 

يظويتليمنتقؤآلذثن إن ؤ • تعالمحا الله قال العفلم• الثواب رجاء وفيه 
ه■3 تجوز لي، يرم ئرجوث وعلابثه برا يزكهم ثنا وأنمموا آلصلموة وأياموأ 

افكتاب من حرفا قرأ *من قال.؛ العمل؛ قلة على التراب كثرة و'فيه؛ 
ولأمحرف، ألم، ولكن حرف، *الم(( أقول لا أمثالها، بعشر والحنة نة، حبه فله 

.الترطى[ لرواْ حرف(( وميم حرف، 
فيإلا حسد *لا س؛ قال العظيم؛ الحمل بهيا المغبوطتن من ذريتلث، إن 
ءف<[.]مممق الهار...،١ وآناء الليل آناء به فهويقوم القرآن اف آتاه رجل •  ٧٥٠٠٤١



لكسيانوالتحديرمن بتادهد ا؛لآمر باب 

ساقامويص ءاس'ير٠٥ اعهرآه ا،ا(م؛قم اب ■  ١٨١

قال؛. افى عن - عنه الله رص - مونى آبى عى - ١ • ■ ٢ 
عملها،قي الإبل س ئملتآ لهوآثئ ه يل محمد مس ئوالذي القرآذ هذا الدماهدوا 

.عله[ زضق 

قراءةفضل المم—ابق اياب في — تعالى الله رحمه — المؤلف ذكر ءأه 
والتحذيرالقرآن تعهد الأمر الباب هذا وفي ذلك، على والمداومة القرآن 

افهرصي — الأشعري موسى أبى حديث أورد وقد للنسيان، تعريفه من 
قال:أنه المى. عن - عنه 

علىووامحلبوا ه قراءتعلى وا وداوموا حاففلأي؛ القرآن، ®تعاهدوا 
تلاوته.

قراءتهعلى واؤلبوا أي؛ العهد• وتحديد المحافغلة ااالتحاهد ت الهليبى ال ق
ينمى،.لئلا درامته تكرار على وداوموا 

•— وجل عر — بالله النبي من م قيا"ْه محمل• نفس ررفوالل>ى 
فىتثبيته فى مبالغة بصدقه المقهلؤع الخير عند المم *فيه حجرت ابن قال 
سامعيه،صدور 

وذهابا.وفرارا تخلصا أثل• القرآن، أي؛ رالهوأثل•تفلتا، 
وطفي البعير به يشد حل وهو عقال، جمع عقلها، في الإل *من 
الذربع.

ذهبتأطلقها ؤإن أمسكها، الإنسان تعاهدها إذا المعقولة بالإز شبهها 
وضاعت،.

إذاالإل فان نقارا، الأنسية الحيوائ^، د أشلأنها بالذكر: الإل وخص 
تلحق.تكاد لا حتى تنفلت، فإنها العقال من تخلصت، 



نقآكناب 

النافرة،يالإبل القالب ظهر لن محموظا كونه فى القرآن ررشبه ت الهلسي فال 
هدهالقرآن؛ منحهم وكرمه بلهلمه — تعالى — والله بالحبل ا عليهعقل وقد 

.عاليه، والواظبة بالحفظ القرآن تياهدوا أن عليهم فينبض العفليمة العمة 
أحرىيعد رة مباللأوة تعاهده إن رآن القحافظ أن الحديث ونى 

منوتفلتا ذهابا رء أملأنه يه ونعنه ذهب ؤإلأ قلبه، فى بقى 
ص.

وتعاهدهعليه الداومة وأن الصدور، من القرآن تفلت دة ثبيان ت وفيه 
ككونالحكمة من ذللث، ولعل . و؛قاءه حففله إلى ثيل الهى ومراجعته 

•حرف بكل العفلم الأجر لينال، تلاوته من الإكثار إلى دافعا 



واونأميان AiiiJjJtjواJتحنيرمن اوقر1ن ا؛لآمربتعهد باب 

ئال؛. اض وو رم أة — عنهما اش رصي — عمر ابن وعن — ١ • • ٣ 
أطلمها،ؤإذ أنن1كها، عليها عاهد إذ ايملن، الإبل كمثل المران صاحب تثل ؛!نحا 

.ءاو4[ ]•غى ذمف، 

يتعهدالأمر في الأحاديث يورد — تحار اطه رحمه — الولف يزال لا ظة 
للنسان.تعريضه من والتحذير القرآن 

ه:محال الحديث هدا ومحي 
القرآنقي الأمثال وصرب الشابهة، والحال هوالصورة اكلت *إ،—ا،ij؛* 

الراد.المعنى لتقرب وذلك حدا كثير ته والالكريم 
القرآنوصاحب ٠ محلب قلهر عن وحافهله ه حاملأي؛ القرآن( أصاحم_، 

له.صاحبا القرآن وصار ألفه الذي يعش 
إنماأي؛ الحنة. اب أصحكقوله وهو الصاحبة »الؤالفة اض: عيمحال 

الشأن(.العجيبة صفته 
ركبهقي يشد الذي الحل وهو • بالعقال ا،لربوطة أى؛ العقلة( الإل *كمثل 

٠ويذههب يتقالت لا حتى العر 
الشرود.مته يخشى الن.ي البعير بريهل تلاوته واستمرار القرآن درس شبه 

موحود.محالحففل موجودا التعاهد زال محما 
والمحاففلة.بالربهل أى؛ عليها( عاهد ءإن 

والتفلت.الضياع من حمفلها أي؛ !أمسكها( 
عنها.العقال يفلث، أي؛ أؤللقها( !ؤإن 

صاحبهامن ونقلتن ذهبت إذا الإل أن والعروق . انفلتت، أي؛ !ذهبت( 
القرآنصاحمب، محكنألك ومشقة؛ تحب بعد إلا بها اك الإمعر يقدر لا 
كبيرةمشقة إر واحتاج منه انفلت والراجعة بالتكرار حففله يتعاهد لم إن 

لأستراجعه.



)ج

البعيرأن كما موجود، فالحففل موجودا التعاهد دام ررما حجرت ابن ال غ
وخصمحفوظ، فهو بالعقال وحص محفوظ، فهو بالعقال مشدودا دام ما 

استكمالبعد تحصيلها وفي نفورا، الإنس الحيوان أشد لأنها للدكر الإبل 
.٠ صعوبة نفورها 

ذلك،ترك ؤإن وفر، بالتلاوة تعهده على دام إن القرآن صاحب، وكذا 
بمافىولا قة، والمشالكلفة غاية بعد إلا عوده على يقدر ولا حففله من فر 

لأتهبالإبل، القرآن تشبيه من مر ما الإبل بحاحب، القرآن حب، ها تشبيه 
ماتعهد إلى كل احتياج فى بصاحبها صاحبه يشبه بالإبل القرآن به يثكما 

يفقده.لا حتى عنده 

بلوكسث،، كست، آية ست، يقول! أن لأحدهم ما اربئس •' الأحر الحديث، وش 
نئى".
الحالبثس أى؛ القول. ذم لا الحال ذم عاليه يتأول ما ررأولى • عياض مال 

.نميهء حتى عض، اغفل ثم حففله من حال 
غلكظش ؤإنا ى: تعالقوله يوافق الحديث، راهذا بطال: ابن قال 

ئدمس مهل بلرع آلمرءان سرثا ولقد ؤ وقولهت ْا. لالز><: ا;ئ;:ه لقيلا مولا 
أعرضومن له، ر يوالتعاهاو بالحافغلة عليه أقبل فمن [ ١٧المر: ]ه 

.منهء تفلت، عنه 

بدوامالقرآن محافظة على الحض الأحاديث، طْ ®وفى حجر: ابن وقال 
.اكاصد((لإيضاح الأمثال وصرب تلاوته، وتكرار دراسته 
اللهير والعمل والمداكرة بالحففل القرآن علكؤ أقبل من أن • الحديث، وش 

صه.تفلت، عنه أعرض ومن لكله، ذللثإ له 



المهونخسبن استعماب باب هت، 

UT  بم1هرآدصداسنءت اصاب ،اب ز
سءا،أساء اسءت منير  ٥٠ا1هواء؛ وهم 

اممهول رممسممي ت قال — عنه افه رصي — هريرة أبى عى — ١ • ■ ٤ 
تجهئ؛؛«بالمرآن يتض الصوت حنن لني أدى ما لثضء اف أذذ ®ما ت قول ي. 
.٠[ لطس 

والمول.الرصى إلى إثارة وهو استمع، أي افه؛ أذل معنى 
الصوتتحسبن تحباب امباب — تعالى اش رحمه — المؤلف أورد ءأه 

الصوتن حمن القراءة وطلب القلوب، في أوغ ذلك لأن ه وترقيق
.لها الأّتماع وأقبمر للسامع أنفع ليكون 

اللهول رمسمعت I قال — عنه الله رصي — هريرة أبي حديث وأورد 

اسماعه.أي؛ إذنه. والقدير: نافيه ».اأذنافلشى«»ما« 
أي؛تشبيه. الكلام ش لمي، إذنه أي؛ مصدريه. اأذنك_يى'«»مااا »م
والقبول.الرنحى إلى إشارة وهو لمى. كإذنه 

مايالقرآن الصوت تحسن تحباب اسعلى العلماء ررأحمع النووي: قال 
أوا، حرفزاد حتى حرج إن فيالممهليهل، القراءة حل. عن يخرج م ل

حرم®.حماه 
.الصوت((ااحسن 

نها،ويحسبقراءته يجهر ئبى لقراءة رركاستماعة معناه: كثير ابن ال ق
وتمامحلقهم ال لكمالصوت طسبا الأنبياء راءة قفي يجتمع أنه وذلك 
ذلك*.فى الغاية هو وذلك الخشية، 



ن؛؛؛(المصاص كتاب 

صفاتيشابه لا وعفلمته بجلاله يليق —تملع ام— — وحل عر — واستماعه 
■[ ١١]الشورى• ه لمبميروج( ا الشمع وهو ّرلء نميّليط إنس ُؤ حلقه 

حن،،بصوت يقروه رريعنى •' عشمن ابن مال القرآن،، يتغنى  ١١
توقيل به، تغناء الامحت وقيل بقراءته، الصوت تحن I بالقرآن التغني 

له.والأستحلأء يه التلدذ وقيل! يه، التشاغل وقيل! به التحزن 
كعادةالغناء هجيراه والفارغ المسافر يجعل كما هجيرا0 يجعله أن وقيل! 

مكانالقراءة هجيراهم يكون أن .و الّك، أحب القرآن ُرل فلما رب، الع
والترنم.التغني 

.بالقرآن،،الترنم حن ارهو وقيل! 
أنهوهو التأويلات، أكثر بن الخمح ممكن أنه اروالخاصل حجرت ابن قال 
غيرهعن به متغنيا التحزن، ؤلريق على مترفا به، جاهرا صوته به يحن 

.اليدا،غنى به راجيا لنفس، غنى به 'لمالبا الأخبار، من 
الأخرالحديث، له ويشهد وترقيقها، القراءة تحن ارمعناه الشافعي! قال 
،غناء الحرب، عند فصوته ووالاه صوته رغ من وكل بأصواتكم،، القرآن ررنينوا 

منغيره أو لني كامتماعه رصي تْاع اسلأحد تمع اسما اش أن والمعنى 
.به،، متعينا القرآن يرتل المحالحن القرآن أهل 

قواده.من ورقة — تعالى — الاه من خشية على قراءته تعينه والمعنى؛ 
تغنىربما غم أصابه إذا الإنسان لأن وذلك، الغموم، ، كشفمعناه وقيل! 

.فيه هو مما فرحه ذللث، يهللمتإ ؛الثحر 
عنيشغلهم عما صدورهم وصيق المعاد، همة همومهم ون والصديق

ربهم.كلام ذكر إلا كربهم من ينقرجون ولا اطه، 
بالقرآن.الصوت تحن استحباب، I الحديث، وفى 



بالقرانخسين استحباب باب 

افهرسوو أل — عنه اممه رصي — الأن—عري مومحى أبى وعن — ١ ' • ٥ 
.U؛*[ ]•ضى داود® نراميرآل مذ مرتادا أوتيت لألمي له! قاو 
تثعأنسوأئا ررلورأيض له؛ قال الله ول يمحأف للم؛ رواية وفي 

.البارحه® لقراءتك 

)أبوفيس بن الله عبئ • اٌبمليل الصحابي هو الحديث؛ هذا راوي ءأي 
موسىأبو قدم باليمن، مشهورة قبيلة الأشعر إلى بة تالأشعري( ى موس
وأصحابجعفر مع وقدم هاجر، ثم فأسلم الهجرة قل . الشي على مكة 

توفىويجله، يكرمه الله رسول وكان خيبر، بعد الاشعرين من فينة ال
للهجرة.وأر؛عين أربعة منة بالكوفة 
إلىاستمع الله رسول أن — عته الله رصي — ذكر الحديثا؛ هدا وفي 

له:قال فآعجثته، ليلة ذات قراءته 
ورزقت،.أءهلست، أي؛ أوتيت،ا؛ لألقي 

المزمار.بموت نغمته وحلاوة صوته حمن البى.ؤ شبه لامزمارا® 
مميت،وبه الحسن، الصوت والنمور المزمار العلماء لاقال ت القرطى قال 

مزمارا،.الزمر آلة 
داودومزامير _ لام العليه — ه نفداود يه الراد داويا مزاميرآل امن 

علميه— داود أن يعني وهدا الدعاء. ومحروب الزبور من يه يتغنى كان ا م
الصورتا.حن كان — اللام 

'•له قال اممه رسول أن ت لمسلم رواية وفي 
أبصرتني.أي؛ الورأيسا 

ذللث،.لسرك أي؛ ال؛ارحةا لقراءتك ®وأناأستمع 
.تحبيراللث، لحبرته تمحه أنلث، أعلم لو الله رسول يا ت مومى أبو فقال 

سمعت،.مما أحن زينته أي؛ 



نققآاكضائل كت1ب 

فييرغب ذلك لأن بالقرآن الصوت نحسن استحباب الحديث؛ وقي 
.القالب إلى ونفوذا حلاوة له ؤيجعل اوسماع 

يإدا۶ تعالى قال له، والإنصات القرآن إلى الأس__تماع استحباب وفيه؛ 
.٢[ • ٤ لالأءراف; بأ وئ؛ ترحمون لتكم وانعبمتوأ ر له قاستمعوأ آلقزءان قركثة 

منالناس من ه، منبل لا القرآن ماع ّعند الأس_تماع أن واكصود 
ْعوالاستماع الأية، فى كما الإنصات من بد لا يكفى، لا لكن يمع، 

لقراءةالمتمع يجد العلم أهل يقول ولدا عليه، المرء يؤجر ات الإنص
أماينحر، لا هدا قصد دون من تمع ي الذي يعني • الس—امع دون القارى 

مثلالأجر من له أنه شك لا القراءة بهده والأنتفاع تماع الاسيقصد الذي 
•القارئ أجر 

القارئشريك لله الخالص الله عند فيما الراغب، ررفالمتْع بانت ابن قال 
وعنإخلاص عن كان إذا أعغلم؛ أو القارئ أجر مثل له يكون عظيم أجر 

._ااوتعالى سبحانه — الله عند فيما رغبة وعن صدق، 
—بالقرآن الموت تزين في — وغيرهما القيم وابن الإسلام شخ وقال 

ماإلى الهمة صرف ولا قلب، وحضور بخثؤع والترنم التحسن ررهو 
وتفخيمهاوترقيقها الحروف، خروج في ة بالومومالناس أكثر به حجب 

والفصل،بالوصل وشغله والتوسهل، والقصير الهلويل بالمد والنهلق ؤإمالتها 
كتابتغيير إلى مقص هو مما ذللث،، وغير والتتلريب، والإرجاع والإصجاع 

كلامه،من الرب مراد فهم عن لها قاطع للقلوب، حائل به، والتلاهمبذ الله، 
تينقراءتهم، على لسان كل أهل وإقراره س، اممه رسول هدي تأمل ومن 

.منتها؛ س ليس الحروف إخراج في بالوسوسة التنطع أن له 



بالقرانالصوت خسين اب نؤتآ 

يعدهممن حلف ثم بالغاتهم. يقرون الناس كان د وقةت؛بة ابن وقال 
أقتضتهما وأما وأصلوا، وصالوا فهفوا الأعاجم وأبناء الأمصار أهل من قوم 

التغنيوهو يفعالونه، لف الكان الذي فهو تكلف غير من القارى طبيعة 
.الممدوح١٠ 
حففلمن فان عاليه والمداومة به العناية وحاففله الله اب كتحاففل وعلى 

•الدين هذا راية حملة من فهو القرآن 
رايةحامل رآن القررحامل _ث الله ه رحم— عياض بن الفضي—ل ال ق

الإسلام((.



ينقآكتاب 

اثئسمعت قال! — عنهما افه رصئ — عازب بن البراء وعن — ١ ■ * ٦ 
منه.صويا أحنن آحدا ممعن منا والزيتون، بالتي العثاء في ئزأ .ؤ 
._[ ]ضق 

استحبابباب فى الأحاديث هذه — تعالى الله رحمه — ؛الولف يورد ءأو 
الكريم.بالقرآن والقراءة الصوت تحسين 

الحارثبن ازب عبن البراء عمارة، أبو هو ت الحديث ذا هوراوي 
معغزا صغيرا، لم أمالفتوح، وأصحاب لم؛ن المقواد من الخزرجي، 

عفانبن عثمان ولى ولما الخندق، أولها غزوة عشرة حمى اذإه رسول 
فملكها،قزوين ثم وفتحها، أبهر فغزا بفارس الري على أمرآ جعله الخلافة 
للهجرة.وبلتن إحدى ستة توفي عنوة، فافتحها زنحان إلى وانتقل 

والزيتون()التتن بسورة العناء صلاة في قرأ . الّكا أن الحديث؛ وفى 
.ا،لفصل قمار من وهما 

فيهايقرأ أن أس بلا اء العشصلاة أن على دليل ت الحديث، هدا وفي 
منفيها يقرأ أن الأكثر ولكن المفصل قصار محن التئن لأن الفصل، بقصار 

فيهايقرأ أن - ءض< الله رصي - جبل بن معاذ أمر . الشى لأن أوماطه، 
يغشى(إذا )والليل الغاشية( يثر حد أتاك )هل الأعلى( ربك اسم أس—بح — ب

١وصحاها( مس )وال
٠ق^( الني من محونا أحن أحدأ سمحت، )فما ت الراء قال 

علىدليل وهذا بالقراءة، المحوت ن ح. النبي أن على دليل وهذا 
اللهكمله؛الحامنكلها.أن 

نبيااف بعث ارما — عنه الله رصي — أنس حديث، من الترمذي عند حاء وقد 
,مجونا« رأحتهم وجها أحسنهم سكم وكان الموت، حن الوجه، حن إلا 

إليهاوالإصغاء الصوت حن من القراءة طال، ارويتحتح اكووي؛ قال 
٠الله رمحول عن ثابتة منه وهو الصحيحة، الأحاديث، لهذه 



بالقرآناكوت خسين استحباب باب نة؛، 

ؤيتومطالفجر، في بملل أن أحواله غالب في س الني هدى من وكان 
اربين مليمان عن ائي النروى كما الغرب، فى ويخفف العش—اء، فى 
اشول يرصصلاة به أثأحد وراء صالت راما ت قال هريرة، أبى عن 
فلأن،،.من 

الاحرين،ويخفف الظهر، من الاولن الركعتئن بملل راكان •' سليمان قال 
بومهلاء العشفى ويقرأ الفصل، بقصار الغرب فى ويقرأ العصر، يخففا 

,الفصل،، بملوال الصبح في ويقرأ الفصل، 
إلىارعم،، ومن »ءماا، إلى »3،ا، من الفصل »وطوال عثن ابن قال 

.قمارا،آحرْ إلى *الضحى،، ومن اءل، أوّ*الضحى،، 
بالقراءة.الصويتف تحان استحباب ت الخديثا وفى 



_ J؛L_|ؤجع

الثىأف —، عنه افه رصي — المئذر عبد بن بشير لجابة أبى وص — ١ ■ ■ ٧ 
حد[.يإساد [بوداود ]رواث ثناء ثلتس بالمآن يثى لم *_ ت ثال 

■أ\ذو°آ0 صوته يخس بمعنى: ومش 
القرآنوأحكام آداب فضائل في الأحاديث يورد الولف زال يلا ء،؟■ 

للناس.وشفاء هوى القرآن أنزل - وحل عز - افه فإن العقليم، 
الصحيحين:ففي الهلاعات، وأحل القربان أقفل من القرآن راءة وق

وهوعاليهفيه ؤيتتع؛ع القرآن يقرأ والذي الررة، الكرام المرة مع بالقرآن •رالماهر 
أجران*.له شاق 

الأوسي.المنير عبد بن بشير ين لبابة أبو هو الحديث؛ هذا وراوي 
أنقال: 

القراءةتحزين معناه وفيل • به الصوت ن يحأي؛ بالقرآن* بمغن لم ررمن 
•وترقيقها 

غثرْ•عن بالقرآن بمض الراد؛ لقيل 
بالصوتين التحهو إنما شرعا المتللموب أن ®والغرض كثير؛ ابن قال 

.للهلاعة؛ااوالانقياد والخضؤع والخثؤع وتفهمه القرآن تدبر على الباعث 
حتىفيه والخشؤع الصوت ين حتمع يه الحهر اروالتغني باز؛ ابن وقال 

وحتىتخشع، حتى القرآن بهذا القلوب تحريك الراد لأن القلوب، يحرك 
٠.تتقيد وحتى تهلمثن، 

•وٌلريقتنا هدينا أهل من ليس أي؛ منا* ُءلءس 
الوجوب.على وليس الاستحباب، على محمول وهو 

الصوتالقرآن وحلية حلية، شيء *لكل وغيره• الرزامحا همد عن وروتما 
أسهلاع#.ما *يحنه قال: المحوت؟ حن يكن لم فإن قالوا• الحسن* 



و1رفر|نالممون فسبن امتساب باب ننقآ 
نافيهيئة إلى ي—ودي عما القرآن يتزه أن ®الواجب دت رث ابن وقال 

فيويزيد القالب، ه منيخشع الذي الوجه على إلا يقرأ ولا الخشؤع، 
٠الثه® عند فيما ويثوق الإيمان، 

تكلفغير من القريحة، له وتسمح الطيعة، تقتضيه بما الممدوح والتغني 
تريثنبفضل طيعته لت واسرمحوطعه، حلي إذا بل وتحليم، تمرين ولا 

تحبيرا.لك لحبرته • موصى أبو قال كما وتحتن، 
لأنالقرآن؛ بقراءة الصوت ض حتالنوى الهدى من أن الحديث؛ وفي 
.وتأثيرا حنا القرآن يزيد الحس الصوت 

لهالخير وهذا وترتيله، القرآن حفغل يمل أن إلى عي ياالوذق والأب 
ذلك!ومن الكثير؛ الشيء وال-و؛ة الأجر من فله ولأبنائه؛ 

وصلبه،وتعالمه ةرأالقرآن لأمن س؛ قال ت حلتئن القيامة يوم يلس الأب أن 
بهمالايقوم حلمن والداه ؤيكسى الشمس، مثل صوؤ0 نور من تاجا القيامة يوم ألبس 

الفبي[.^١٠٥٠ الخاكم ]صححه القرآن، ولدكما يأحد فيقال! كينا؟ فيقولأن!وم الدنيا، 
مماعله،الخير على ءالدال س! لقوله الخير على الدلالة أجر ولكما 

•ملم[ لرواْ 

وكتابالدين هدا ومحبة قلوبهم في الإسلام غرس ثواب استمرار وكلما 
شىلا تعه، من أجور ثل الأجر من له قال.! الله! 
•ء ملم ]روا• ® • • شيئا• أجورهم من ذلك 

فان، والمعارف، والخيران الأهل في وسننه الإسلام معالم إقامة وكذللئ، 
فالهحنة محنة الإصلأم فى محس ®من ' قالبعضا! يعضهم يتبعون الناس 
الحديث.بعده...،١ من بها عمل من وأجر أجرها 

موتكما،يعد ذخرا لكما ليكون والصلاح الخير على الابن ثة تنشوفيه؛ 
انقطعابنآدم مات »إذا .! فقال الولد، في الصلاح اشترط . الني فان 

سلم[.]رواء له، يدعو صاغ ولد *أو منها وذكر ثلاصث،* من إلا صله 



ؤجكت1بالفضانل 

 A • • امحقعاوني عنه-ءاو:اش رصي - منئود انن وص - ١:
Iهال أرل؟! وعنك عناك أهزأ الله، وذ رميا I هملت ، اثمآر(ا، ررائرأعنى 

هلْإلى جئت حمى الثناء سورة عليه ممرات عيري'ا من أنمته آن أحب ٌإبى 
هى ؤيلوا هتولأ؛ عق بك وحئثا لشهيد امة مزكل جئئا يىكماإذا ؤ الادة: 
]مقعب[.ءإداعثاةتدرهان. إثه، فالثت الأ^ هال: 

رصي- عود مبن الله عيد من الثي. طلب الحديث؛ هذا في ءأه 
حشيةمن البكاء باب في المؤلف أوردْ وقد القرآن، عليه يقرأ أن — عنه الله 

تعالىالده_ 

الرسولله هال وهد الأمة، علماء من — عنه الله رصي — حول موابن 
وءليلث،عليالثا رأ أقت وقال معود، ابن ءتعجسا القرآن® علمي ررائرأ 

حففلهليختبر لا بقراءته، ليتلدذ بالقراءة أمر أ؛، عود مابن فهم وقد أنزل. 
للتحء>با.مقام فلا ؤإلأ متعجبا مأل فلدللث، وصثقله، 

والتدبرالتفهيم في آباغ لكونه غيري* من أٌمعه أن أحب "إُي ■ فقال 
مشغولوالقاريء الايات، وتدبر المعاني لتعقل يخلص حينثد القلمتح لأن 

والعادةجبريل، من مماعه اعتاد ولأنه حقها، وأدالها الألفافل بضبط 
منة.الغير على القرآن عرض كان ولهدا بالطبع؛ محبوبة 

إلىقراءته هى وصل حتى الثاء، ورة سعود مابن عليه فقرأ 
غتولأ؛عق ة وحئثا بجلئ أن؛ منكل جئثا إذا ممح-م، ؤ تعالى: ه قول

•نبيها وهو بعملها، عليها يشهد شاهد أي رؤدشه؟ده 
ذلك.يكفيلث، أي؛ ارحبالفالآن« فقال 

الأمرلينفلر الله رمول إلى والتفت، القراءة ص عود مابن فتوقف 
حبك®.١٠؛ النبيوقول الكمح، إلى الداعي 



و1ومرآنالصوت خسين استعباب اب ننثح 
تعود مابن قال 

.دموعهما سيل أي؛ تذرفان( عيناه )فادا 
هلفمثل لأنه الأية، هدم تلاوة محي بكى. ررإنما بطال: ن ابقال 
بالتصديق،لأمته شهادته إلى له الداعية الخال وشدة القيامة، يوم أهوال 

البكاء®.محلول له يحق أمر وهو ا،لوقم، لأهل الشفاعة ومواله 
عليهميشهد أن بد لا أنه علم لأنه لامته، رحمة اريكى حجر•' ابن وقال 

أعلم®.والله تعذيبهم إلى يقضي فقد مستقيما يكون لا قد وعملهم بعملهم، 
استماعاستحباب منها; فوائد هدا عود مابن حدين، ُُوفى • النووي قال 

القراءةءلال_ا تحباب واسوتدبرها، محدها، والبكاء ب والإصغاء القراءة، 
وفيهه، بنمقراءته من والتدبر التفهم في أبغ وهو له تمع ليغيره من 

أتباعهم®.مع ولو والفضل العلم أهل تواصع 
ألونؤييصعقون، ولا يبكون العلماء، أحوال راوهدْ ت القرمحلبى قال 

يتموتون®.ولا ويتحازنون يصيحون، ولا 
الصالحين،وشعار العارفين، صفة القرآن قراءة عند ®البكاء ت النووي وقال 

حزواؤ وقال: [ ١ • ٩ :٠ االآذدان قنحرون ؤ تعالى: افص ال ف
.١[" ٧• ]1^1،: ٠ ولمحا نجدا 

حسث،— محه الله رصي — عود مبن الله عبد لفضل بيان ؛ الحديث، وفى 
ابنحرص على يدل وهدا فه، من الله كلام سماع .ؤ ول الرسأحب 

ذللث،.كان وقد ؤإتقانه، وحفظه القرآن تهللب، على مسعود 
بخلافجللتدبروالتفكر، فهوأدعى الاحرين، من القرآن اّماع استحباب وفيه: 

حقها.وأداتها الألفامحل بضبعل يشتغل أو وترتيله، حففله يرقب، فانه التالي 
الكونالتزام مماعه،ع أو تلاوته عند القرآن تدبر على الحث، I وفيه 
التقى.في أثر له يكون حتى الصراخ وعدم الصمت، وحن 

للمصلحة.القرآن قراءة بقطع الأمر جواز وفته• 
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مءمةت وآيا ص ض اس  ٠٠٥باب ■  ١٨٣
ليمال : مال •كنه اطه نءس المعنى بن رافع سعيد أبي عن - ١ • • ٩ 

ر؛المنجد؟ من تبرع أن مل انمنآن في سورة أعظ؛ا ررألأممسك لإ! افه رسول 
لأعلمنكملت إك الله ول رميا ت قك يخرج أذ أرديا قلما بيدي، فأحد 
والهمآنالثاني، السع هي العالمي رن، ف ررالخمد ت مال اكن1ن؟ في سورة أعظم 

,البخاري[ ]رواء ء أوتين الذي العظيم 
مراءةعلى الحث ابق سباب في — الله رحمه — المؤلف—، ذكر أن بحد ءأت 
فضللها مخصوصة؛ آيات سور على الحث، الباب هدا وفى عموما، القرآن 

أممى ونالقرآن، في سورة أعغلم فهي الفاتحة ورة مذللث، ومن حاص، 
,،[ ijUtJi]رواْ الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن صلاة ررلأ : الحديث،وفي القرآن، 
اللمديغ،على قرأ للذي قال البي. لأن ة. رقيأنها خصائصها ومن 

نافعة.شاملة أدعية السورة وفى الخاوي[ ]رواء رئة••" أنها يدريك اردما • فبري 
.الفاتحة،،دعاء وآحكمه؛ وأعفلمه الدعام ارأنفع ت تيمية ابن قال 

_تعنه افه رصي - العلي بن رافع سعيد لأبي قال. الحديث هدا وفي 
دلالةهذا وفي ،، المجد؟ من تخؤج أن قبل القرأن في سورة أعفلم أعلمك ررألأ 

علىوحثهم لهم ه وبيانالخير الماس تعلثم على . المح، حرص ك، عل
تفريغإلى أوفى ليكون ايتل،اء بها يعلمه م ولذللث، له قال ؤإنما • به العمل 

بكليته.عليها ؤإقياله لملقيها ذهنه 

جد؛الممن نخرج أن أردنا فلما يدي. الّ؟ي فأجل ■ را؛ع ال ق
القرآن؟في سورة أعقلم الآءلمنلثإ قلت، إنلث، الله رسول يا ت قلت 

الفاتحة.سورة أي؛ الالتنآا رب ف ررالحمد 



مخصوصقو|و1ت سور على الحث مي باب ؤثح 

واثتمكالكريم القرآن مقاصد حمت لأنها القرآن في محورة أعظم ومي 
عقيدةمجمل ففيها القرآن، رر حمباقي في مفصلا جاء ما مجمل على 
منالماصن بقصص والعبرة والوعيد، والوعد الخالق، اش وعبادة د التوحي

والضالن.عداء ال

الفاتحةوسمبت، آيات، ع حمالفاتحة لأن الأي؛ أى؛  ١٠الثاني البع ررهي 
لفرصتهاالصلاة من ركعة كل في الصلاة في وتعاد تثنى لأنها مثاني 

.ودعاء ثناء ت ءلىم|مين ولاثتمالها 

ولمدؤ التنزيل؛ وقي أمره، بما الله على ثنيها يثنى ررأنها معناها؛ ولحل 
[.٨٧]الحجر: ر)ي؛;ه آلنهم وآلمرءان آلمان من سعا ءاثننلقح 

هيالفاتحة أن على دلال *فيه الخطابي: فال أوسه، الذي العظيم *والقرآن 
وو؛راالث__ثن، ، juتفصل التي بالعامحلمة لبت، الواو وأن ، العغليم القران 
ومحاورثانتجامحه ؤ كقوله؛ التفصيل، بمعنى نحيء التي هي 

[.٢٨٥]القرة؛ ؤزنوي-ءه وكتبه، ؤونق؟محهت وقوله [ ٦٨]الرحمن: 
والقرآناب، الكتفاتحة هي الثاني، ع ®القال: عود مابن وعن 
١القرآن١١ سائر العفليم: 

أويعثم القرآن، في السائقة الكتب، علوم أوقع الله ®إن الخن؛ فال 
.تفسيره١٠عالم كمن كان نفيرها علم ذّْن الفاتحة' في علومه 

الثموأنها القرآن، فى محورة أعفلم الفاتحة أن على دليل الحدث؛ وفى 
ادنانى'•

الخير•على ودلألتهم الناس تعليم على الني. حرص وفته؛ 
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اللهرسوو آل — عنه اممه رصي — الخيري سعيد آبى وعن — ١ • ١  ■
■القرآزُ نلث لتندل إثها سده، مى اروانذي أحد افه هو قل فى قال 

مرآآذ أحدكم ،رأينجر ت لأصحابه قال اش رمحول أف ت رواية وفي 
اممه؟رسول يا ذلك يطيى اينا ت وقالوا عليهرا، ذلك نيئ ليلة في القرآن بثلث 

ص:.لرداْ ائئنآن« ثلث الصند: اق الهٌأحل، هو »هل ثقال: 
رسولأل — عنه الله رصي — الخيري سعيد أبو ذكر الحدث هذا قى ظه 

آية،بأول المسماة السورة أي؛ ؛ أحد( اممه هو ورة)قل حمفي قال النه 
فيها.التوحيد لإحلاص الإخلاص محورة ونمى 

الخيرعلى والحث الأمر لتاكيد الشمم تحباب اسفيه سدْاا شي ®والدي 
عليه.والحض 

وأحبار،أحكام، القرآن لأن معانيه، باعتبار أي؛ ارإنهالتعدليرن،القرآنءا 
محمجنلولهذا خالصا، التوحد على ورة الهده استملمت، وقد ويوحد، 

شيثافيه.ا يذكر فلم لقسه أخلصها — وحل عز — الله لأن الإخلاص ؤرة ب
والتعطيل.رك الثمن صاحبها تخلص ولأنها وصفاته الله ماء أسمن إلا 

وهيالكمال أوصاف، جمح يتضمنان — تعالى — الله أسماء من اسمان وفيها 
والظئر.الشبيه لفي المتضمن طه الكفو نفي وفيها والصمد( )الأحد، 
وستةالفجر، ومحنة الوتر، صلاة فى تقرأ أنها المسورة هذه فضل ومن 

النوم.وعند والمساء، الصياح أذكار وفي الطواف،، 
Iصحابه لا قال ه اطه رسول أن رواية وفى 

الساهعوتنبيه الفعل، على التحضيص منه يراد استفهام؛ ءأيعجزأحدكمء 
حديثه.على للإقبال 
ابهيخرهم م ولورة الم أبهللة" في رآن القبثلث رأ يق®أن 

الالأعمال أعظم من ليلة في القرآن ظح، قراءة إن فويق، للتثابتداء 
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تال؛لدك العالة. الهمم أصحاب إلا يستطيعه 
ليلة.قي الثلث راءتهم من ذكر ما أي؛ علتهم( ذلك )فشق 
واعطاءالتدبر *ع لكثرته ذللث، ؤيتهليع يهليق( )أينا لرسول ونالوا 

٠حقه حرف كل 
سؤالمنه ّ_ؤالهم الراد أن إلى إمماء ه بأتوا ااإه( ول رم)يا وتولهم 

عندالكانة علو من ه ليعلمون ئا م بهوالرفق التخفيم، — تعالى — اش 
—.ّيحانه _ اا،وه 

اارآن<<.؛J؛، الصمد، اف أحد، محواف »iJ فقال.: 
أن- عته اض رصي - ممب بن أثي عن الترمدي رواْ ما نزولها وب 

هدْيزلم، نسبه، كا اذكر أي؛ ريلث،؟ كا او_ا للشى نالوا الشرك؛ن 
٠السورة 

معتقد.ايه، حارما قولا — محمد ا ي— تل ت أي وه احد عوآقت ل ئؤ 
بالكمال،التفرد له، سريالث، لا واحل أيI أحد، اطه إن بمعناه، عارفا له، 

العليا.الكاملة والصفات، الحسنى الأسماء له الدي 
عنه.وتألون عته تتحدثون الذي الله هو أي• ه احد!إي؛! س آؤ 
لهوليسى مثيل، له ليس وعفلمته، بجلاله متوحد أي" رتء{أه خد اؤ 

عر— والحفلمة بالحلال رد متفهو بل وأفعاله، وصفاته ذاته فى سريلث، 

إليهافتقرت، الذي صفاته، في الكا٠ل ؤأسآلئند;ثأ;:هأي: تعالى: 'ئل 
فىكمل قد الذي والشريف سردده، فى كمل الذي السيد مخلوقاته، حميع 

وتفريجالحوائج قضاء فى القصود محاه، فى كمل ى!. الذي والغنى شرفه، 
الحاحات،.وقضاء الكرب 

ال— وعلا جل — لأنه و؛نات،؛ أبناء له وليس وثم١، يتخذ لم ه يلد م لؤ 
•له ممحل 
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ليسالذي الأول هو — وحل عز — ولأته غناه، لكمال ;ِأا؛ه يولد لم وؤ 

ستتيمح:لمبست,ألأم
أحدياؤيه لا — >اسحانه _ فهو ، أفعاله فى ولا ، أوصافه فى ولا أسمائه 

كماله.صفات من شيء فى أحد يشاركه ولا يكافئه ولا ، بماثاله ولا 
•أحل•( الله هو )قل • الممل. صوره فضل بيان ت الحديث وفى 
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هلمايرددها أحد الله هو محل يقرأ؛ رجلا سمع رجلا أة وعنه — ١ • ١ ١ 
مماويممالها الرجل د؛اف ذلك محدكر ه، الثه رمول إلى جاء أصبخ 
.الخاوي[ ]رواْ الهمآن* ثاك ثندو إثها ندم، مى ®والذي س؛ افه رسول 

فى؛قال . افه رسول أل - عنه الله رصي - هريرة أبى وعن - ١ * ١ ٢ 
.يم[ م]وواْ المآن،ا ثالث، ثندل ررإنها أحد؛ افه هو قل 

الحثباب، قى الأحاديث، يورد — تعالى افه رحمه — ا،لولفج يزال لا ■؛،؛■ 
الخيريمحعيد أبى عن الحديث، هذا وفى مخصوصة، وآيامت، سور على 

يرددهاأحد( افه هو )قل يقرأ؛ رجلا ممع رجلا أن — عنه الله صي ر— 
اممه.رسول إلى حاء الصباح قي يحل فلما وكررها، قراءتها ويمد 
يعدهاأي؛ تهالها( الرجل )وكان ورة، الوترديده الرجل قراءة له وذكر 

التنقيص•يرد ولم والثواب، العمل قى قللة 
•الله رسول فقال 

-•وجل عز - بربه الني. من قم  ٠٠شي؛^•رروالدي 
منهائالثإ أقسام! ثلاثة على أنزل القرأن لأن قيل ثدث،اكرلناا لتعدل ®إنها 

وهذهوالصفاُت،، ماء الأسمنها وثاJث، ووعيد، وعد منها وثلث، الأحكام، 
التقرير.تمام التوحيد وتقرير والصف.اُتإ، الأسماء حميتؤ السورة 

الحامعالأحد، الواحد — وجل عز — الله صنايثؤ بعض ذكر السورة؛ وفى 
عنالتنزه سواه،  ١٠كل عن الغنى الدوام، على القمود الكمال، لممارّثؤ 
الصارىعلى ورة الوردت والماثلة، ة الجانوعن القص، صفاته 
والتن.الذرية فه جعلوا الذي الشركن وعلى يالثالبحإ، القائلين 

تحزئلا لكنها القرآن، ثلث، كأجر الأجر، فى رريعنى • عثتمهن ابن ال ق
فىالفاتحة قراء بدل مرايت، ثلايث، مثلا ان الإنقرأها لو ولهذا القرآن عن 

الأجزاء،فى والعادلة الأجر في الحائلة من فرقا هناك لأن تحزته؛ لم الصلاة 
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.إجزائه١١ فى يعادله لا ولكنه أجره فى للشيء معادلا الشيء يكون قد 
فلملنفسه، أحلمها الله لأن الأمم، بهيا ''الإحلأصيى'ا مورة ميت، ومح
الشركمن صاحبها تخلص ولأنها وصفاته، بأسمائه يتعلق ما إلا فيها يذكر 

والتعطيل.

ال— وعلا حل — لأنه وبتايتح؛ أبناء له وليس ولدا، يتخل لم ه يلد م لؤ 
له•مبل 
ليسالذي الأول، هو — وحل عز — ولأنه غناه، لكمال، ئأ؛مج يولد لم وؤ 

مولودا.يكون فكيف ، شيء قبله 
ءلواJفاثلايثح على رد ه يلذ لم ؤ تعالى وقوله 

افه.بنات الملائكة بأن زعموا الذين •' المشركون 
•افه ابن عريرأ أن الزاعمان ت اليهود على درئ 

اممه.ابن المسيح أن الزاءمين ت النصارى على رد 
ثلث،تعدل أحد( الله هو )قل الإخلاص ورة حمأن ت الخدين، وفى 

القرآن.
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إنيافه رسول يا I تمال رجلا أف — عنه الله رصي — أنس وص — ١ * ١ ٣ 
الرذي]وواْ الحنة، أيحلك حبها ؛إل قال؛ أجد، افه هو قل الثورة؛ هده أحب 

.تعليقا[ صححه فى البخاري رواه حن- حدث ت وتاو 

أنسروى فقد ، أحد( الله هو )قل محورة فضل بيان الحديث هدا قي ءأه 
هدهأحب إني الله ول رمحيا •' قال رحلا أن — عنه الله رصي — مالك ن ب

وتقديسه؛وتعظيمه الله توحيد على لاشتمالها أحد( الله هو )قل ■ ورة ال
إممانهبه يكمل ما بقراءتها تد يأن على كامل إيمان ذى كل يحمل وذلك 
•إيقانه ويزيد 

إياها.حبك أي؛ حبها، ارإن 
درجاتها.أفاصل أناللش أي؛ الحنت،ا ررأدحلك 

الإيجازغاية في جاءت وقل أيان، أرع من مؤلفة الكريمة السورة وهذه 
—وعلا جل — الله ونزهت، والكمال، الحلال صفات وأوصحت، والإعجاز، 

والتقعى.العجز صفات عن 
تعالى!قال التحدد، ونمت، الوحدانية، الأولى! الأية حح أثبتي. فق

٠زو'إ'آه احد هوآق ل قؤ 
قالوالحجز، الشص ونمت، _، تعالى — ه كمالالثانية! ت، وأثيت
.ه ;؛T؛( ألصتي أس ؤ تعالى! 

تعالى!قال والتنامحل، الدرية ونفت، اءه وبقأزليته الثالثة! وأثبتت، 
■■'X■'٩ يدلن ولم - ١٢م اؤ 

تعالى!قال والاصداد، الأنل.اد ونفت، ه وجلالعفلمته الرابحة! وأثبتتح 
•4 أخدم ْفموا لهُ ئآش لم وؤ 

.الص٠اJ الأحد، النه، اممه! أسماء من أسماء ثلاثة السورة وفي 
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للربوتنزيه والكمال، الخلال صمات لإثبات حامعة املة ثوره فال
•النقائص عن التنزيه صور بأٌمى 
»أيعجزأحدكممال: ال؛ي. عن الدرداء أبي عن الحديث؛ في اء —وج 

اٌُص ُقل • قال القرآن؟ ثلث يقرأ وكيف مالوا: ٠ القرأن؟ ثلث ليلة ني يقرأ أن 
لم[.ومخارى J١]رواء ٠ القران ثلث تعدل أحد 

هوأسمل ؤ إن قيل: فإذا الفتاوى: مجمؤع مي لأم الإمٍح ثقال 
سائرفي التماثل اعتبار من بد فلا القرآن ثلث ثواب نوابها يعدل ه ;يد؛! احد 

العملةهع بقراءتها والخشؤع التدبر ْع غيرها مراءة اعتبر فإذا ؤإلأ الصفات، 
والحمداش ®سبحان ؛لمدكونمولالخثد: لميكنالأمركذس؛

أفضلبمعانيها ؤإنصافه القلب حضور مع أك؛راا وافه اطه إلا ه إلولا طه 
هدمفهم في متفاصلون والناس والغفلة، الحهل ْع ورم المهده قراءة من 

القرآنءا.سائر فهم في متفاصلون أنهم كما عليه، اشتملت وما ورة ال
القرآن.ثلث، تعiلل وأنها الإخلاص، سورة فضل إثبات الحديث: وفي 
الصحابيطا كان فقاو ركعة، كل فى واحدة بسورة القراءة جواز ت وفيه 

ركعة.كل فى ورة الهده يقرأ 
الصحابيهدا كان فقد ة، الركعفي ورتن البئن الحمع جواز •' وفيه 

معها.أحرى سورة يقرأ ثم الإخلاص، بسورة الحمد بعد قراءته يمتتح 
الحنة.صاحبه يدخل وأنه الإخلاص سورة حب فضل إلمات • وفيه 
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• • قال:اممه. رسول أ0 - عنه اش رمحؤ - عامر بنر عقبه وعن - ١٤١

أعوذويل المثى، نزأعوذبرب ئط؟ يرمثلهى لم اللتله هذْ أئنك ايات نر *ألم 
•ملم[ ]رواء الناسُ برب 

ريفثأمير كبير، صحابي عامر؛ بن عقية هو الحديث هذا راوي ء•؛' 
والياكان الشام، فتوح وباشر البحر، غزو ور شاعر، فرصي مقرئ، فصح 

للهجرة.وحمسين ثمانية سنة — عنه الله رصي — توفى معاؤية، زمن لصر 
افهرسول قال قال: 

عامر.بن لعقيه والخهلاب تبصر، ألم أى؛ تعجب، كلمة *ألمترا 
الانتباه.ولفت، التشويق باب من الليالةا هده أنرلت، *آيايت، 
وهداالسورتين٠ هاتتن غير تعويد آيايت، يوحد لم أي؛ مثلهنقط؟٠ ارلمير 

القرآن.من ورتن الهاتى أمر وتعقلتم مخيم عر دلل 
اعتصمأعوذ: أي -. وحل عز - اش هو الفالق رب الفالق® برب أعوذ »ئل 

الحب،وفلق المبح، فالق أي؛ عنه. ق ينفلالليل لأن الصبح ق؛ والفل
[,٩٠ؤانآشَداِؤآك،ؤانيته تعار: قال والنوى، 
أربعةأمور من الاستعاذة تفمنتؤ السورة وهن|ه 

.عموماشر لها التي الخلوقات، شر أحدهما: 
ومت،.إذا الغامق ثر الثاني: 

العقد.فى النفائارؤتi شر الثالث،: 
حد.إذا الحامد شر ١^١^ 

وأولهوأجمعه، لفغل بأوحز كلها رور الشهذه من الاستعاذة فتضمنته 
الشرنحت، يحل إلا الشر من شر يبق لم ؛ءحسثإ استعاذةوأعمه الراد، عر 

فيهما.منه التحاد 



)ج(

حامحدعائن فكل أعم، لأنه العائن، دون الخامد ذكر السورة في وحاء 
فيهلحل الحامد ر ممن تعاذ اسفإذا عائن، د حامكل وليس بد، ولا 

وبلاغته.ؤإعجانه القرآن شمول من وهذ>ا العائن؛ 
الذيوهو الناس برب وأعوذ والتجئ أعتصم أي؛ الناساا برب أعوذ اروقل 

بنعمه.رباهم 
قو4آئاس بمب ه ماك،آقام ئ ينتآئا<،ي أعود ثل ؤ تعالى قوله وفي 

والملانا،الربوبية، وحل عز - الرب صفات، من صفات، ثلايث، ذه وه
ومملوكهمخلوقة الأشياء وحمح ؤإلهه؛ ومليكه شيء كل رب فهو والإلهية، 

الصفات،.بهذه بالمتصفخ يتعوذ أن التعوذ — سبحانه — فأمر له، 
)كانI ءالتا— عنها الله رصي — عائشة عن الآحر؛ الهديث، في جاء وقد 
اللههو ررقل وقرأ فتهما ونفث، كفيه جمع فراشه إلى أوى إذا الله رمول 
ووجههبرأمه يبدأ جده، من اّتهلاع ما بهما مح ثم وراوالحوذئن® أحدا؛ 

السس[,امو ]رراْ ثلاثا(. ذللث، يفعل جده، من أقبل وما 
السورتينااهاتئن قفل عفلم بيان فته الحديث، ررهذا •' النووي قال 

به،التحاد في الحواْع على لاشتماله العوذتين فصل ت الحديث، وفي 
ّمنه والمتعاذ 



مخصوصةوآيات سور على الحث في باب رآ0إآ 

رسولكال قال؛ — عته افه رصي — الخيري عيد مأبى وعن — ١ • ١ ٥ 
ئزلتا،يلما المعودتان، نزلت حتى الأسان، وني، الخال، مى يتعوذ اممه 

٠حن[ حدث وقال الترمذي لرراْ > سواهما ما وترك يهما أحذ 

علىالحث باب في أحاديث يورد — الله رحمه — المؤلف زال يلا ءأه 
.مخصوصة آيات سور 

منيتعوذ كان اليي أن الخيري حيي مأبو ذكر الحديث؛ هدا وفي 
ان.الإن، j^Jالحان، من بافه أعوذ يقول بأن والأذكار؛ يالأدعية الحان 
العوذتين— وحل عز — الله أنزل حتى الحاسد، الإنسان ■من إصابة من أي؛ 

سواهماما وترك غاليا، بهما والتعوذ وقراءتهما بهما فاحد والناس( )الملق 
مزالرقيات.

منواحدة مرة الربوبية بمحنة القارئ استعاذة الفالق ورة سفى ورد وقد 
—وعلا حل — لله صفات يثلاث الناس سورة في يستعيد بينما أشياء، أربعة 
الشيهلانحطر لشدة إلا ذاك وما — الشيهلمان وهو — واحد شيء شر من 

.الإنسان على مداحلمه وكثرة 

وخصوصا،عموما المخلوقات شر من الاستعاذة ررفيها الإسلام! شيخ قال 
الإصباحفالق فان الناس، برب هدم في وقيل الفلق، برب فيها قيل ولهدا 

الهبوفالق الشر، من الظلمة في ما الخير من نوره في بما يزيل ور بالن
والنوىالهب فلق فإن النفاثات، عقد فى ما يزيل انعقادهما بعد وى والن

وشحه،الإنسان صيق من هو الحد وكيلك، الفائات، عقد حل من أعظم 
بضيقبمحصل ما ل يزيالفلق فرب عليه، الله ام لانعصدره رح ينثولا 

الإصباحفالق فهو بخير، إلا شيئا يفلق لا — سبحانه — وهو وشحه، الحاصد 
والنوىالحب وفالق العباد، صلاح يه الذي الوهاج والسراج الهادي، بالنور 
محتاجوالإنس—ان ودوابهم، الماس رزق هي التي والأقوات الفواكه يأنونع 



)نهق(القصاص كتاب 

الذيوالرب حاصل وهدا والرزق، الهدى من النفعة جلب إلى 
تماممنه فيطلب الناس، يفر تما به يستعاذ منافعهم به تحصل ما للناس فلق 

عنالشيء وفلق عليه، بإنعامه ابتدأ الذي عبده عن المؤذيات يصرف نعمته 
الحييخرج كما صده من الشيء ؤإحراج القدرة، تمام على دليل هو الشيء 

قادر— بحانه س— فهو الفلق، نهمع من وهدا الحي، من والت الت، من 
الافع«.بالصد المؤذي الضد دفع على 

السوربن،بهابن الاستعاذة أن على دليل الحديث *في الشوكاني! قال 
التعوذفي بل الاستعاذة، مهللق في لا لكن بغيرهما، تعاذة الاسمن أولى 

.ازا، الإنوعين الخان من 
السوربن،هابن بغير التعوذ من المنع على يدل لا رروهدا حجر! ابن قال 

لمابهما أحذ ؤإنما بغيرهما، التعوذ ثبوت ْع سئما ولا الأولوية على يدل بل 
.وتفصيلا؛؛ حملا مكروه كل من الاستعاذة جوامع من عليه اشتملتا 
يكونأن روط! ث ثلاثة اجتماع عند الرقى جواز على العلماء أجمع وقد 
يعرفتما أو الحربي، وباللسان وصفاته، مائه بأسأو _ تعالى _ افه بكلام 
بالرقىبأس رالا قال بذاتها، توثر لا الرقية أن يعتقد وأن غيره، من معناه 

.نم[ م]رواه شرك® فيها يكن لم ما 
علىيقرأ اشتكى إذا )كان - محها اش رصي - ة عائشقالت، رواية وفي 

رجاءبيده وأمح عليه أقرأ كنتا وجعه أشتد فلما ويتمث،، ؛المعوذات ه نف
 Cالخالي[ ]رئاء • بركتها•
علىيقرأ اشذكى إذا كان ه الني وأن المعوذبن، فضل : الحديث،وفي 

بهما,نفه 



مخموصقوآيات سور على الحث مي باب 

تقاو . اممه وو رم أف - عنه افه رصي هريرة- آبى وعن - ١ • ١ ٦ 
بوْالذي شارك لبى■ يث، غم خص برجل نفث ايه ئلاثوذ ورة مالمران ررمى 

.حن[ حديث ن وقال والترمذي داود أيو لدواْ الملك؛ا 
ارتشهغ«.داود: أبي رواية وفي 

قراءةباب في أحاديث يورد — تعالى الله رحمه —  ١٠٠٧^يزال لا ء؟ه 
مخصوصة.وآيات مور على والحث القرآن 

افه.رسول أن - عنه افه رصي - هريرة أبي عن الحديث؛ هذا وفي 
"ئل:

آية.ثلاثون هى أى؛ سورة. صفة آية،؛ ثلاثون سورة القرآن ررمن 
لقارئهاتشفع أي؛ • أش أو كان ذكرا المسلمين من أي؛ راشفعتلرجل® 

فيها.ترغيبا الوقؤع تحقق لإفادة ررشفعت® بالماصي والتعبير القيامة، يوم 
علىوحافظ ورة البهذه آمن لمن يرجى الفضل وهذا له® غفر راحتي 

منفيها بما عاملا والمواعظ، العبر من فيها بما محتبرأ الله وجه ابتغاء قراءتها 
له.تشفع أن أحكام 

ليكونالخ، . . وهي ت بقوله وحصره بينه ثم وأبهمه قبلها ما س ُلول 
.قراءتهاعلى الموافلبة في وأبلغ وفخامتها شرفها في أوقع 

مىونمكية، سورة وهى ، الللئ، سورة أي؛ اسج® بيده الذي تبارك راوهي 
•قال الشر، عذاب من قارئها نقى لأنها وارالمنجية®؛ ر٠ااانعة® ورة م

الترمذي[.لرواْ القبر® عذاب من تجي النجية، لص المانعة، ارهي 
وفضله،ونعمه آلائه من جملة ورة الفى — وجل عز — الله ذكر وقد 

ومماته.ؤإحيائه وجوده ب، بومحعبادته، فى لأيتلائه ان الإن■حلق وذكر 
يكنهمالوجود وغاية الهلاف نهاية هي البعث، منكري عند الدنيا الحياة ولأن 

محاقثم والنار، والحنة والحناء، الحساب من الموت بعد بما — وجل عز — الله 



)vo(كت1باافضائل 

المواتحلق ذلك أعفلم ومن وقدرته، عقلمته على والشواهد الأدلة 
والأكوان.الأجرام س مها وما 

.آلئاالث،يم يءدْ آلذى برك ؤ * تعار قال 
ومنإحسانه، وعم وعفلم، اض حير وكثر وتعار، تمجد أي: تيارك: 

السماوات*الك، هو والالاائ، والقالي، العلوي العالم مجللتج بيده أن عفلمته 
—تحار — اممه إر اليد إصافة من ويماد والأحرة، الدنيا قي والأرض 

سيحانه— له ذات صفة ثيوت 

 sميررقئئ؛ه ء س•
فيالكامل والممبمرف الخامة، المدرة له شيء، كل ءر القادر وهو أي: 

ص،ؤيخفص وبمع، فهوتعطي مدابع ولا منارع غثر من ور، الأمكل 
لقفاته.راد لا ومميت،، ؤيحيى 

يياهريم عفلمته، يعفنام لافتتاحها تيارك، مورة قفل الخديثؤ؛ هدا في 
بدكرثم عنه، أعرض أو ذللث،، في نانع من يدم ثم صنعته، ؤإتقان قدرته، 

الحم.من عليهم ومجاله عقابهم، 
يه.ويعمل يقرأه لن يشفع الثه كتاب، وأن القبر، عياب، إثيات وفيه• 
تشفعوأنها وتلاوتها، حمفلها على والخض المللث، ورة حمقفل وفيه: 

•له يغفر حش لقارئها 



مخحيوصةسوروآيات على الحث في باب نهقآ 

المى.عن - عنه افه رض - الدري عود مأبى وعن - ١ •  ١٧
.ءال<[ ]ضق نتلة قى المرة سورة آخر من االآي؛ين هرأ ررمن ت قال 

التو.وم مذ ه زقي: الأةَ، طك \م/( كثائ قيل: 
رصص— البدري عود مأبي حديث الباب؛ هذا قي ا،لولف أورد ء؟؟■ 

سنا،أصغرهم وكان السعين، ْع العقية شهد الخليل، الصحابي — عنه الته 
سنةوتوفى الكوفة، ونزل بعدها، وما أحدا وسهد وشهدها، بدرا مكن 
وأربض•إحدى 

قال:أنه ه الني عن روى وقد 
يماءاسآلرّولت ؤ • نعالك، قوله وهم، ادقرُْ سورة سآحر بالآ^٠ين قرأ س  ١٠
ثمزقلأ وزنلي-ء وكيه، ؤظنأمحهِء باش ءاس وآلنومخوزج؛5 ثبي، بن إلنه ارل 

وإومح!.آدماضو؛[عمزاممئ،تيا واطعغا نين1ا وقالوا بن اخم ثيت 
إنخدئآ نؤ؛ لا زه آكثنتن، ما وعيا كست، ن، لها إووتعها؛ُ  L^Jيةةم،آس لا 

قتلنامن آلذضئ عل خمإتةُ كم، ؛صرأ عتثآ ثخمل ولأ ذئتا أوأحْلادائُ سيئآ 
مولتااث وآزلخمتآ نئا وآغفز عغا وآعغح يهِء ننا طاقه لا ما ئحنلتا ولا زئتا 

.[ ٢٨٦ِ  ٢٨٥]الغرة: :يجأه آوموبآلخففر؛ث عل قانصزيا 
لأنونواهيه، وأوامره افه لأقضيه ليم والتالتفويض غاية الايات وفي 
التأس_ييعلى ذلك، حماله ه واطعغا سمعئا ؤ الكمل أولئلث، قول تأمل من 

أنهاباعتقاد النمس وهمم فه التواضع غاية وعلى العلي، القام في م به
الموتذكر وغاية بهم، التاسي على ذلك، حمله وربما ، شيء على ليته 

الأمل.وتقليل العمل تكثير على أولهما الحامل البعث واستحضار 
إلىرجوعه تأمل من لأن الخلق، حقوقا من الترى على ا؛ وثانيهم

فيالناقشة ورطة من ؤيخلصه يبرئه فيما ساؤع اب، للح— تعالى — اش 
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متكفلفتهما بما الدياء لأن الكثيرة الأدعية من ورد عما كفتاْ أو الحساب. 
والأخرة.الدنيا لخير 

قيامعن كفتاه وقيل والخن، الإنس ر ثعنه ينما أي؛ كفاه® ليلة »ذيى 
اللل•

عنكفتاه وقيل شر، كل عنه وينما والأتترة للدنيا أهمه ما كفتاه وقيل، 
للخالق.التفويفى من عليه اشتملت لما الإيمان، تحديد 

شيءمحللمب عن الثواب من ببهما بلهما حصل ما كقتاه معناه وقيل 
إلىانقيادهم بجميل الصحابة على الثناء من يدلك اختصتا وكأنهما آخر، 

إلىالإجابة من لهم حصل ا ومإليه ورجوعهم وابتهالهم - تعالى - افه 
•مء٧وبهم 

٠حميعهااا الأمور هده أرادة من ماع ررولأ الثوكائي قال 
.ليلة® قيام عته أجرأيت، البقرة خاتمة قرأ لأمن ت رفعه عود مأبى وعن 
بهماحتم منهآذين، وأنزل كتابا كتب، اف ءأن رفعه ير يثبن العمان وعن 

.الخاكم[ لررا0 ليال، ثلأرث، الشي3لان فيقربها دار في يقران لا البقرة، سورة 
.البقرة محورة أواحر فضل بيان • الحديث وءكا 
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ال٠ ت قال .ؤ افه رسول آل — عنه اممه رص—ى — ءريرْ أبى وعن — ١ ■ ١ ٨ 
.لم[ مل;را0 المرة؛؛ محورة تقرأفيه الذي الين من يم الئيطان إل مقابر، ييوثكم نحعلوا 

عز_ الله وجعل ، المسالمين جماعة ْع الساجد في الصلاة شرعت ءأء" 
العياداتتلك ومن • بيته في والهلاءات العبادات من نميبا للمسلم — وجل 
.القرآن قراءة 
وأكثرالإطلاق، على وره حموأطول القرآن، سنام هي البقرة ورة وم

ورالمن وهى ، وفروعه أصوله الدين لقواعد وأجمعها أحكاما، سوره 
.الرع بجامحب يعنى التي المدله 

العقاتد،في الأحكام! معظم على الكريمة ورة الهذه تملت، اثوقد 
والحدة،والهللاق، الزواج أمور وفي والأخلاق، والمعاملات، والعبادات، 

الأحكام.من وغيرها 
لعفلمهاالقرآن،؛ ارفهنامحل ! لهاويقال البقرة؛؛ ررمحورة الكريمة السورة سمست 

ظهرتالتي البقرة نمة في ولما والمواعفل، الأحكام من تضمنت وما وبهائها 
شخصقتل حيث، الباهران؛ والايات المعجزات من الكليم موسى زمن في 
يعرفلعله موسى على الأمر فعرنحوا قاتله، يعرفوا ولم رامحل إمبني من 

الميتيضربوا وأن بقرة، بذبح يأمرهم أن إليه — تحار ~ اذإه فأوحى القاتل، 
فدرةعلى برهانا وتكون القاتل، عن ويخبرهم افه إذن بفيحيا منها بجزء 

•الموت بعد الخلق إحياء في — وعلا جل — افه 
منجمعت قد أفنان، ذات وأمحاليبها أطرافها، مترامية ورة الوهنأه 

تستهلحفلا القرآن؛ فسطاءل لتلقيبها ممداقا كان ما السور أغراض ائح وث
بحسبان.محتوياتها إحماء 

فيمحكمة لخمة من البلاغية والاعتبارات المناسبات، ينح حيكت وقد 
الكلمات.نماحة من متن وندى الكلام، نقلم 
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علىالدين هدا سمو شت م قI قسمين إلى م ينقأغرانحها ومعظم 
.التقوس تطهير وأصول هديه، وعلو معيقه، ما 

مجتمعهم.ؤإصلاح لأتباعه، الدين هده ثراتع يبان وقم 
افهول رمأن — عنه الله ونحى — هريرة أبى عن الحديث؛ وفى 

العملمن حالية كالمقابر بيوتكم تكن لا أي؛ مقابر١١ بيوتكم نحعلوا ررلا 
,الافالة به؛ والمراد ذللث،. فى كالموتى فتكونوا والقراءة 
الصلاةتصح لا المقبرة لأن مقابر؛ فيها الصلاة عدم حال البيوت سمى ؤإنما 

•وقال ، ]روا0والحمام* المقبرة إلا مجد كلها ءالأرض ءالج^ت فيها، 
الحنانة.صلاة ذلك ْن ؤيستى لم[ ملروأْ القبورولانحلمواملميها، ®لأتصلواإ!ى 

عن!ؤيصد ويبتعد بالغا إعراضا يعرض أي؛  ١١البيت، من ينفر الشيaلان ارإن 
وامتثالهمقراءتها ببركة ؤإصلالهم إغوائهم ْن ليأسه البقرةاُ ّودة تقرأفيه ررالذي 

وخصاليقتن• طلبا في، واجتهادهم الدين في جدهم من يرى لما أو فتها، لما 
١فيها والأحكام س تعالى — اطه أسماء وكثرة لقلولها بدلك البقرة سورة 

منالبقرة سورة فى ما القرآن من ورة سفى ليس ®لأنه ت علان ابن قال 
خاصةوذكر العجيبة، والمحجزات الغريبة والوقائع والحكم الأحكام تفصيل 
بهتوسل ما وكثن، ولعنه، الني2؛لان وتمضيح عباده، من والمصّهلفين أوليائه 

وتشريعاتوأحكام أحبار على اشتملتا ولأنها وذريته، لأيام التسويل إلى 
.وعقااّث،اا ثواب من وجزاء 
البقرة؛سورة حفغل إذا الرجل عن — عنه اممه رضي — ماللث، بن أنس قال 

.امجاما( مقدما عظما، دا س®كان 

فىكلمها البقرة سورة بقراءة يحصل أنه أعلم — تعالى — وافه ُالأءلهر • باز ابن قال 
. ١١البيت، ذللث، من الشيهلمان فرار من س النبي ذكره ما الين، صاحب أومن ١^^٤ 

١البقرة سورة فضل ؛ الحديث، وفي 



مخموصةسوروأيان ع[ى الحث في باب لكآ 

افهرسول محال ت محال — عنه افه رنحى — كنب بن أتئ وعن - ١ • ١ ٩ 
إذلا افه ت محك ، آغظم؟ ممك اف كتاب من أيآية أدنري الذر ا أبا *بم

النذر®آنا الثلم ®ليهنك ومحال؛ صدرى في محمرب الموم، الحي و هإلا 
•ملم[ ]رئاء 

أنكعب، بن أبى الخليل الصحابي راؤه ذي الالحديث؛ هذا في ءإو 
له:محال ه الله رسول 

إليه.وتقربا نحيبا بكنيته ناداه النذر® أبا رريا 
أنهإلى >امعلث،® بقوله ار. وأثأعثلم* معلث، اف كتاب من أيآية ءأتدري 

•زمنه. في القرآن حفغل ممن - عنه افه صي ر- 
(iJLs ، الحي هر إلا إله لا اممه ت )تمكاثلما ي الكرمآية قفل القيوم
عنوتنزيهه وصفاته، ماته، وأّوألوهيته، افه، ربوبية إثبايت، من عليه 

القائص.
وبصيرة.علما يزداد أن فى وترغس-، له، تنشيهل صدري( فى )فضرب 

ونافعا،هنيئا لك وليكن به، تهنأت أي؛ المنذر® أبا العالم الث، ليهنال! #ون
.قيه ورسوخه العلم يتيسر له دعا لذكرك. ورافعا 
مستقلة؛حمل عثر على مشتملة الأية وهذه كثير: ابن محال 

فقوله:
الخلائق.لحمِح بالألوهية المتفرد بأنه إحيار هوه إلا إلنه لا س آؤ 
لغيره.القيم أبدأ، كويت، لا الذي ه نففي الحي أي؛ لك آؤ 
ذهولولا غفلة، ولا نقص ه يعتريلا أي؛ ه ئوم ولا مثة واخدهُ لا ؤ 

٠حلقه عن 

ملكه،وفي عبيده الحميع أن ار إخبه آلأوض ؤ، وما آلثننوب ل ا مؤ 
٠و>>سلهلانه قهره ونحتا 



هنآالسائل كتاب 

وكبريائهوحلاله عقلته من وهذا إب عذْن نقمع آلذى ذا ن مؤ 
قيله باذنه إلا عنده، لأحل يشفع أن أحد ر يتجامحلا أنه —، وحل ز ع— 

الشفاعة.

بجميععلمه إحامحلة على دليل ه أيديهزوماحلمهم مامحثق علم يؤ 
ومتقبلها.وحاصرها ماصيها الكائنات 

علممن أحد لا ت أي ^ نآ، بما إلا عاامه-ء من بثئ، يحيْلون لا وؤ 
وجلعز — الله أعلمه ما إلا شيء على افه 

موصع®الكرسي، عباس: ابن مال ه وآلأوض آائمنو'ت كذيلمه يع وؤ 
ع،الموات الأن لو وعنه قدره، أحد يقدر لا والعرش ان، القدم

سعةفي كن ما بعمى، إلى بعضهن وصلن ثم هلن، بالم—ع، والأرصئن 
المفازة.في الحلقة بمنزلة إلا الكرسي 

زيدتابن قال مال؛ وهب ابن أيبرني يوث، حدثتي جرير؛ ابن مال 
الكرسي،في السع موات الفي ®ما I افه ول رممال؛ ت مال أبي حدش 

اممهرسول معتا ّذر؛ أبو وقال قال؛ • ترسُ في ألقيت، مبعة كدراهم إلا 
فلاةقلهري بتن ألقيت حديد من كحلقة إلا العرش في الكرسي *ما قول؛ ي. 

•منالآرض"ا
مواتالحففل يكترثه ولا يثقله لا أي؛ ه حفْلهبما يثودهُ ولا ؤ وقوله؛ 
لديه.يسير عليه، سهل ذللئ، بل سهما، ومن فيهما ومن والأرض 

كقوله:العفليم العلى وهو ه آلعطيز:،و؛: هوآلعث وؤ 
٩[.ي: 

الإعجاب،عليه أمن إذا وجهه، في ان الإنمدح جواز الحديث؛ وممح، 
ذللث،.ونحو علمه كإظهار مملحة، فيه وكان 

بكنيته.الرجل ينادى وأن للرحال، الكنى استحباب وفيه؛ 



مخصوصةسوروآيات على الحث فى باب 

اش.وو رم وكلنى قال: - محه النه رصي - هريرة أبى وعن - ١ * ٢ • 
الطعام،من يحثو ئجعل آت، ئآثاني رمضال، زكاة بحمظ 

محثاج،إني ال؛ قه، اض رصول إلى لأرئعنك فملئ: دآحديه 
اممهرمول ممال قآصبحت، عنه، ثحلنت شديوة. حاجة وبى عيال، وعلى 

حاجةنكا اممه رسول يا قلت،: انارحه؟،، يرك أمسل ما هريرة، أيا ريا ر :
يعريتجفذكدبك(وميعوده إيه ارآما ممال: مسيله. هحلست، زحمته، وعيالا، 

مملت،:الطعام، من يحثو يجاء هرصدته. اش رٌثول لمول تعود مأنن 
العيال وعم مختاج، قاني يغني قال: ه، اش رسول إلى لأزمعنك 

ايا: اللهول رسلى ممال يآصحت، بيله، حموحلست، فرحمته أعود، 
وعيالاحاجة مكا اممه ول رميا قلت،: ادارحه؟اا أميرك يعل ما هريرْ، آبا 

٠الثالثه فرصدته ٠ وسعود١١ كديك، نو ءإيه ممال: تيله، سوحليت، زحمته، 
وهذاالاه رسول إلى لازيعنلثا مملمت،: هآحدته، الطعام، مى يحثو فجاء 

قإنييغنى فقال: مود، م ثثحود، أنلث، زعم لا أنك مرات يلأيث، آخر 
فراشالثؤإلى أويت، إذا قال: هى؟ ما قلنتؤ: بها، الله ينمعالئ، كلمات أءلمائ، 

شتطانيمرثالثا ولا حاففل، اش مى عالبم، يزال لن محإثه الكرمسى، آيه ئازأ 
ثملأما : اللهرسول لى فمال هأصحتؤ، —ييله ّ ثحللت، تصيح، حتى 

اممهينمحني كلمات أيه"يعلمنى زعم البُ رسول يا ممينثج: ال؟ارحه؟® أمسرك 
فراشل1،إلى أويث، إدا لي: قال قلت،: هي؟٠١ ررما قال: سبيله. ثحليتإ بها، 

الحئَالقوبئو إلا إلت لا اممه محرالاث: خش أولها مث الكنّث ايه ثامأ 
تصبح.حص ماطان يمريلئ، ولن حاففل، اف، من عليك يزال لا • لمح، وقال 

يادلأُث، مند ثحاطنؤ من ثنلم وهوكذويج، صدئلث، ئد إنه *آما : النيال فم
تررا.اوخارىا.»داكثنطالاا ئال: لا، قلتر: أبائريزة؟ا 

عفليمة،عجيبة قصة من هريرة لأبى جرى ما بيان الحدين، هدا فى ءأه 
أولاد.له وأن آدمي صورة فى يتلبس الثيهلان وأن 



هيالمصاص كتاب 

حفظاء مُت قى يإحلاص قرنت إذا وأنها الكرمى آية فضل ت وفيه 
النوم.عند قراءتها ويندب • الليلة تلك، الشياءلين من 

.عليه افه اسم يدكر لا الذي الطعام من يصيبون الخن أن ت وفيه 
٠سبيله فخلى هريرة أ،و رحمه حسث، للخلى، الصحابة رحمة ت وفيه 

يقلنمن على والستر العير نول وفيه ان، إنأي مجن الحق نول وفيه؛ 
الصدق.يه 

يصدق.فد الكذوب إن ت وفيه 
رسولهيه اه أيد الذي التأييد باب من .ؤ التئي ذكرْ ما أن وفيه؛ 

سل-؛مارْءنالخيب•



مغمموصةسوروأيان على الحث في و1ب يح 
قال؛. اممه ول رمأف — عنه اش رصي — الدرداء آبى وعن — ١ • ٢ ١ 
•الدجال،* من عمم الكهف، صورة أوو من ايات عشر حفظ ارمز 

•ملوأ لرو،ً الكهف،٠ سورة أس؛خر ت رواية وفي 
ولرمأن الحديث، هدا فى — عنه الله رصي — الدرداء و أبروى ءأءُ 

افههئل:
قلب.فلهر عن أي، الكهف* سورة أول من ءشر^آيات حفظ امن 

وعصمهالكدام،، الدجال المسيح فتنة من حففل أى؛ ارعمممنالدجال* 
شره.من الله 

يغترلأنه هده من الدجال واشتقاق دجلته فقد غتليته شيء كل فيل: 
الكثير.بالحمع الأرنحن 

باحريخرج الذي الدجال المسيح فتنة من عاصما يكون حففلها أن والمراد 
امطريت ماء للكقوله يديه على الخوارق وتظهر الألوهية، مدعيا الزمان 

شفتنة توجد لم ولدا الفتة، في زيادة لوقتها فتنبت، انبتي وللأرض لوقتها، 
لفالوكان منه. قومه حدر إلا نبي ل أرموما فتنته، من أعفلم الأرض 
.الكتاتسس،فى الأولاد حبره يعلمون 
تنهد*إدا ت فقال صلاة كل فى منه بالله تيعد نأن البى أمر وقد 

ومنجهنم، عذاب من أعوذبك إني اللهم يقول؛ أرح؛ من فلمتندباق أحدكم 
ملم[.]روا، ااا.جال* المب^ فتتة صر ومن والمامت، المحا فتنة ومن اكر، عذام، 

رواية؛ومح، 
اشتمالهامنه الايايتؤ حفغل من عصمة ومر الكهف(* سورة ُُمنآحر 

الفتيةأولثلث، ذكر أولها ففي وأيضا فتنته، من تاو؛رها بمنع آيايت، ءجاس_إ على 
افهينجه حتمح، قارئها على بركته فتعود زمانهم، جار من افه نحاهم الذين 



)جع

دله،ثى عبادى يتخذوأ أن ايىصسبمحينكمروأ ؤ آخرها وفي أنحاهم، كما 
ا[.أ-]١^٠: |نكأئجه 

التزحزحوعدم الإممان، قوة من القلب قي الآJات هذه تبعثه لما وقيل! 
■البلاء واشتد الفتنة عفلمت مهما عنه 

فتنةت أولها ت فآن أربع فيها — وتعالى سبحانه — اش *ذكر ت العلم أهل قال 
والسلطان*والخاه الملك فتنة ثم العلم، فتنة نم المال، فتة نم الدين، 
الدجال،لحال المناسة العاني من ورة الآخر في لألما القرطي: قال 

بتخصيصي٢[ ]الكهف: سااوتهه شديدا ناسا يذر ؤ تعالى؛ لقوله ت وقيل 
دعوىفي الدجال من يكون لما متاست، وهو واللمدنية، ديي الثالبأس 

فتنته*.وعظيم وامتلائه، الإلهية، 
رآهمن فإن يراه، فلا ه عنالابتعاد الوجال فتنة من كيلك يعصم ا ومم
وهوليأتيه المزمن إن فواف عنه، فالينآ باكجال ءع ٌ*من I الحديث في افتن، 

٠الشبهات* من به يبعث لما فيتبعه، مزمن أنه ت، يحم
•قال لشرفهما، ومكة المدينة كنى مسالدجال فتنة من يعصم ومما 

١الخاوي[ ]وواه الدجال* ولا الطاعون يدحلها لا ملائكة المدينة أنقاب لأعلى 
كلهاالكهف ورة سبقراءة فحليه والكمال التمام له يحصل أن أراد ومن 

ماالنور من له أضاء الحمعة، يوم الكما محورة قرأ لأمن لقوله الحمعة، يوم 
•الخاكم[ ]رئاء الخمتن* بين 

وفيهالكهف؛، سورة أول من آيات عشر حففل على الهثا ت الهديث، وفى 
منها.بادله والتعوذ المن مواطن عن البعد 



مخصوصقسوروآيات علي الحث في باب نهتآ 

عليه- جبرل ببما ت مال - عنهما افه رصي - عباس ابن وعن - ١ • ٢ ٢ 
ررهذا■' مماو رإته مرغ قومه، ثن لقيما نمع اؤي عب قاعد — السلام 

ملكهذا فقاوت ملك منه كرو اليوم، إلا مط بمبح محك التهم؛ فخ السناء من اب ب
و؛زيؤدهةاأويتهنا، بتورين أبشر دئالت منلم اليوم إلا مط بمزل لم الأرض إلى ئزو 

منهاإلاأءطيت4ا(ئئرآ؛^٥.، نن المرة، ورة موحوايم الكتاب، هانحة منك،؛ بى 
.ملم[ ]^١= 

.الصوت النقيفس 

اللامعليه - "بمريل بينما أنه - عنهما اممه رصي - هماس ابن وي ره 
البابصوت، هو: والقبض فوقه, من نقيضا مع ّالني. محي اعد ق- 

ماءالأحوال على إمحللاعا أكثر لأته جبريل قيل ه، رأسفرفع • افح إذا 
للض،هم، وميل عنها، بالاخار وأحق 

فقال:رأمه فرفع 
الدنيا.ماء الأى؛ اليوما' فتح الماء من ياب ارهذا 
الأن.أي:١^^٢٠، ارفح 
علمهعلى يدل وهدا بالفتح. لتخصمبمه به أشار اليومءا إلا مهد شع ارولم 
للملائكة.ورئاسته بأبوابها ومعرفته ، ماء البأحوال 

الباب.من أي؛ ارفزلمنهمالالث،ا، 
نزل.مللث، هدا جريل فقال أي؛ ارفقالهداملك،نرلإرالأرض® 

اليومهدا إلا الأرض إلى نزل أن له بق يلم أي؛ اليوم® إلا ممل >رلمسزل 
١عفليم بأمر لاختصاصه 

الللث،.ذإلث، أي؛ ررمالم® 
الوحه.على البشر آثار فتفلهر والمرح السار الخبر وهي أبشر® اروقال 

نورالمامه يكون متهما كل لأن بتورين؛ فبشرة أي؛ 'ربنورينأوستهما'؛ 



)£؟؛(كنأباوفضائو 

فييتأمل بأن الدنيا في أو وتعفلمه، لإحلاله أمامه عي يالقيامة، يوم 
المستقيم.الصراؤل إلى ذللشا ___، هدايتهم عن كناية معانيه، 

أعهليتهما.أي؛ 
عليهاشتملت، لما ودللث، ٠ شأنهما علو إلم، إشارة نييقيالالئؤاا لألم^^٠١

الأنياءدون يه حص مقدم لنبينا قفل وهذا الخامعة؛ ة العفليمالمعاني من 
قبله.

جمعقبل فتكتبت، الصحف، بها يفتتح لأنه ، iiJJijمحمستج رافانحةالكتاي،؛؛ 
العانيعلى لاشتمالها القرآن أم مست، وس الصلاة، في بقراءتها ويبدأ السور 

والوعيد،والوعد والنهي بالأمر والتعبد افه، على الثناء من القرآن في التي 
المبدأذكر على واشتمالها والفعل، والصفات الذات ذكر مجن فيها ما وعلى 

والمعاش.

ب. .آلأزض.ق وما آلثننو'ت ؤر ما ممي ؤ قوله من اJقرةاا ورة حمرردحواتيم 
تجابهامسإلا موقنا مؤمن بها يدعو لا دعائية حمل بع حما فيه[ ٢٨٤]\ّ■: 

الأ؛ةله.

للئج.غرض قفاء على أي؛ منهماء تقرأبحرف ®لن 
ما— وتعالى سبحانه — الله أءهلاك أو ثوابه، أءءلستا إلا أي؛ أءطيتهاا ارإلأ 
محورةحواتيم وكذللث، ، ودعاء ثناء فيها الفاتحة فإن ، الدعاء من عليه اشتمل 
وثوابهما.)وغفرانلثج( )اهاونا( قوله من تضمنته ما وهو البقرة؛ 

،والنساء عمران، وآل، البقرة، وهى الطوال، الور أول، البقرة ورة وس
يحدونكانوا لأنهم ة. والتوبوالأنفال،، والأعراف، ام، والأنعوالمائدة، 

واحدة.محورة وبراءة الأنفال، 
رسول،عن لم مرواه ما منها ، أحاديث، البقرة محورة فضل في ورد وقد 

تقرأالذي البيت من ينفر الئس3لان إن مقابر، بيوتكم نحعلوا *لا •' قال، أنه الله 



مخحموصقوآيات سور علي الحث في باب ننتآ 
وتركهابركة، أحدها فإن البقرة، ورة حمرراقرزوا ت . وقال • البقرة؛؛ محورة فيه 

٠الحرة يعنى اوءلاة،ا تتهليعها ولا -صرة، 
القرآنومحنام محتاما شيء لكل ®إن • قال أنه النبي عن الحديث؛ في 
فيهيقرأ الذي المث، من حؤج تقرأ، البقرة محورة سمع إذا الشيطان ؤإن البقرة، محورة 
.الصحيحة[ ]اللة البقرة؛؛ محورة 

اللهرسول سمعت، قال — عنه الله رصي — الباهلى أمامة أبى وعن 
الرهراويزتاقرءوا ه، لأصحابشفيعا القيامة يوم يأتي فإنه القرآن ®اقرءوا •' ول يق

أوأوغيايتان، غمامتان ا كأنهمالقيامة يوم يأتيان فإنهما عمران؛ آل ورة وسالبقرة 
.لم[ م]رواء أصحابهما..؛؛ عن تحاجان صوال، محلير من فرقان كأنهما 

فرأي®من النبي.؛ فيها قال التي الكرسي؛ آية البقرة ورة سوفي 
•اش[ الشترواْ أن؛^^،؛٠ إلا الحنة يحول من بمنعه لم مكتوبة، صلاة كل دبر الكرمحي 
والامتثالالتدبر مع قراءتها وأن البقرة، محورة قراءة فضل ت الحديث وفي 
والإصلأل.الغواية عن وتصده الشيطان تبعد _ فيها 



لييالقواءق على ا؛تجتماع اسيحباب اب 

Ui  ■ هر1ءة11ضى ا،أجةءاء ا،سب اب

اللهول رمقال I نال — عنه افه رصي — هريرة أبى ن وع— ١ •  ٢٣
سهم،وثه ؤيتدارئساف، محاب ظوذ اف منيون ست في ئوم اجتمع ®وئ-ا م: 

فيمناف ودكره؛إ اللأتكه، وحمتهم الزحمة، وءشسثهئا اشك؛نة، عليهم ثزلئ، إلا 
.سلم[ ]رواه 

تحثاب،اصباب قى الحديث هذا — تعالى اطه رحمه —  ١٠٠^١^أورد ء،؛" 
هداعلى تترب أشياء أربعة الحديث، هدا وفي * القرآن قراءة على الأحتماع 
بقوله:ه الني ذكرْ الذي الاجتماع 
عنبعيدآ أماكنهن فى الماء وكن الرحال، مل يثنوم* اجتمع روما 

•الرجال 
وأصاف،الماجد، هى الأرض فى الله بيوتا اله،ا بيوت من بيت ررفي 

وتلاوةذكره، محل ولأنها وتعفليما. تشريفا ه نفإلى الأماكن هذه الله 
وقدورباط، مدرسة نحو بالمجد وألحق بالصلاة. إليه والممرب، كلامه، 
ءوحل ءم اف ذكرون م، يقعد الا I يلفظ لم مصحيح في مطلقة وردت 

إلأحفهماسكة...«.
يقرءونه.أي؛ ءابملونكتاب،اف* 

الميال،حوف، ته دراسويوازعون يتعهدونه أي؛ ار بينهم ونه ارويتدارّ
الأول.قرأة ما المائي يقرأ أن فيها والأولى 

الوقارها والمراد للمجاكة، الكون، من فعليه _» علمهم نزلت »إلأ 
القلبفى _ وجل عز — الله يقذفه شيء كينة وال٠ والطمأنينة والرحمة 
قلق.عنده كون ولا ويستقر، ؤيوقن، فيْلمس، 

وغهلمهم٠عمتهم أي؛ اروغئجتهمالرحمة® 



ارمراءةالاجتماع استعماب باب 

•بهم أحاطت ؛ أى اللائكة؛؛ اروحفتهم 
أثابهم.أو عليهم أش أي؛ »وذكرهماف« 

ذةئوو0زلا ل وآقهًئروأ ُؤقاذكريفيآأيلاكم الملائكة من أي؛ عنده؛؛ رايم—ن 

الإسلامأصول من أصل القرآن الصبيان ارتعليم I السّ_يوءلي الحاينل قال ٌ ' '
منهاالأهواء تمكن قبل الحكمة أنوار قلوبهم إلى ويبق الفهلرة على يشأ به 

.والضلالءا العصبة بأكدار وموادها 
علىمقدم فهو القرآن حفظ طلب راوأما _ت الله رحمه — تيمية ابن وقال 

.النفع® قليل أو باطل إما وهو علما الناس سميه مما كثير 
إلىررتقرب لرحل: - محه الله رصي - الارت بن خباب قول فى وتأمل 

كلامه®من إليه أحب بشيء إليه تتقرب لن أنك وأعلم تهلعت، امما اممه 
٠الحاكم[ ]^١٥ 

اللهيحب فهو القرآن أحب ررومن —؛ عنه اممه رصي — عود مابن وقال 
الطرانيء'أرداءورسوله® 

ومدارستهالقرآن وتلاوة الله بيوت فى الاحتملع استحباب الحديث! وفي 
ورصاءالملائكة، وحضور الرحمة وهبوط الهلمأنينة نزول فى سبب ذللئإ لأن 
•المبارك بعملهم ماء الفي وذكرهم الجت٠عين عن — وحل عز — الله 

•وتذاكره مدارسته العلم حففل وصائل من أن ت وفيه 



)ج؛(الوضوء فضل باب 

Ua  ■ ام1دءءمي اب

.الوصوء فضل باب — تعالى الله رحمه — الولف أورد ءأو 
والظافة.الحسن وهى ت الوصاءة من ؛ والوصوء 

والأعضاءمخصوصة، صفة على الاريعة الأعضاء تهلهير ت الث__رع وفي 
•والرجلان والرأس، واليدان، الوجه، هي الأربعة! 

ءاعسأوأألثلز5 إل ئنئز ^١ ء'اثزآ آلذث >نتايا تعالى: ١^ ال ف
ولكنحنج نن عتطم ليجعل، مايريدآس ؤ ت تعالى قوله إلى ه وجوهكم 

.٦[ ]_: وه نهألإوت لطٍقب عنكم ذعنثهُ سم لزبختركم يريد 
أردتمإذا ا،لومنون ا أيها يه الصنوة إل قمتز إذا امنوا ، ناء-ا يؤ 
محدثون.وأنتم الصلاة إلى القيام 
ْعوالأيدي الوجوم لوا فاغآلمرافؤره إل واني وجوهاكم اعسلوأ قؤ 

.والعضل الدرنع بئن الدى المفصل والرفق! المرافق. 
الوجهقبل الكفن غل لأن الكفن؛ غل — وجل عر — الله يذكر ولم 
•براجب وليس نة ّ

اليمةأسفل إلى الجهة منحنى ومن عرصا، الأذن إلى الأذن من وإلوجه 
الأنقح.فى والاستنشاق الفم، فى المضمضمة فيه ويدخل طولا؛ 

واغسلواروومكم وامسحوا أو ذأوكطب ينةوست5لم آمنحوأ وؤ 
بالقدم.الساق ملتقى عند اليارزاذ العفلمان وهما الكمن، ا،ع أرجلكم 

لبغفتطهروا جنابة حالة فى م كنتئن ياطهروأك ثثا ج٣ 
الصالة.قبل البدن جمح 
كتمأو ، الماء ويضركم مرصى كتم ؤإن ه سمك أوعل مءس إن"يثم فؤ 

الماء.نحدوا ولم مافرين 



الوضوءفضل بأب 

حاجته.أحدكم قضى أو أي؛ سآنعآيطه نغم احد حا، و اؤ 
زوجته.جامع أو ه ألنسأ، لنمتثم و اؤ 
محلله،بعد ا،ياء نحدوا م ولأي؛ طيباه صعيدا كننوأ ناء -محدوا نم فؤ 

به.للتمم اله]اهر التراب واقصدوا الأرض وجه بأيديكم فاصربوا 
وأيديكموجوهكم فامحوا أي؛ م نئه وايديغم بوحوهعكم امسحوا فؤ 

المرية.المنة وصحت كما بضر١تين بالتراب 

عليكمفرض بما يريد ا مأي؛ ه حرج نن علمكم لهجعو يريدآلت ا نؤ 
عليكم،توسعة التيمم أباح بل عليكم، تضييقا والتيمم والغل الوصوء من 

بكم.ورحمة 
•أي ه ع يدكروث لعلخفم علاكم بعمثهُ يم لزلثهلفركم يريد لكن وؤ 

عليكمنعمته وليتم والتيمم، بالوصوء الخalايا وأدناس الذنوب من يهلهركم 
تماممن التيمم رحمة فكانت نعمه، على ولتثكروه الإسلام راع ث ببيان 
٠نهى وفيما أمر فيما يهلاعته المنعم، شكر تقتضي التي النعم 



المضائلكتاب 

اممهرسول محس—معت ت قال — عته الله رصص — هرينه أبى وعن — ١ ■ ٢ ٤ 
انتطاعقمن الوضوء سآدار هحجلى •ijY* القيامة توم ثدعورأ أمتي ررإل ت يقول 

.عب[ ]مممق قلمعل® ، ^j4يطيل أى مثكم 

.الوصوء قفل باب في — تعالي الله رحمه — الؤلف أورده الحديث هذا ءأه 

.الإجابة أمة ه محمد أمة — الأمة هده أى؛ أمتي® ارإن 
الدعوة.وأمه الإجابة، أمة I قسمين إلى م تنقالعموم في والأمة 

ء•للنك، استجابوا من هم ت الإجابة وأمة 
سواءالدعوة، إليهم توجه تمن الإجابة أمة عدا من كل ت الدعوق ة وأم

•والنصارى الهود من أو الوثنين، من أو المشركن 
اؤلتزانأو الحساب موقف في مول ويينالون أي؛ القيامة® يوم ®يدعون 

الأشهاد.رووص على 
أمور!لثلاثة القيامة بيوم وسمي 

ؤيرميمومأل1ا<،ر؛اتعالى: قال كما قبورهم، من يقومون الماس لأن أدلا• 
٦[.]اسفين: اممنجه زب،

هليور1ِلقطمة أنشتط. آلموزين وثصع ُؤ ت تعالى قال العدل، إقامة ئانيات 
 :،^[.٤٧]١

[.٥١]غام: ه آي ألأقهند يقوم ويوم ؤ ت تعالى قال هاد، الأشقيام ا• ثالث
تفيها كونهم حال اليوم ذللثا في، يدعون 

•وجوههم في، يكون المور به والمراد الوجه، بياض الغرة: ارغرا" 
ئمالفرس، ة جبهفي تكون بيضاء ة لمحالغرة اروأصل الحاففل; ال ق

١^١^٠المور هنا بها والراد الذكر، وطيب والشهرة الحمال في تعمك ام
•محمد أمة وجوه فى 



الوضوءفضل باب 

•وأطراف اليدين، أطراف الأطراف، بياض التحجيل; رامحجالينا< 
الصفة.بهده وهم القيامة يوم إلى يدعون أيضا، النور به والراد 

نوراتكون ا،لواصع هده أن الوضوء، آثار بست، أي؛ ررْنآثارالوصوءر؛ 
وهدهعنه، يتخلف، وما بقيته الشيء وآثار الأمة؛ لهده القيامة يوم يتلألأ 
•والجود الوصوء ت سببان له الوجه قى لأن محمد بأمة خاصة 
ا'سهلاعررفمن • الفعل ذلل—، على حاثا — عنه افه رصي — هريرة أبو ثال ثم 

•الأرواح حادي في القيم وابن تيمية ابن قال فليفعل٠٠ غرته يهليل أن منكم 
س،المي كلام من لا هريرة أبي كلام من الحديث في مدرجة الزيادة ررمهده 

أنيمكن لا اللففلة هده يقولI شيخنا وكان الحفاظ، من واحد غير ذللئ، ؛؛ن 
إلاتكون لا اليد؛ قي تكون لا الغرة فإن اممه.، ول رمكلام من تكون 

• ٠٠غرة نمى فلا الرأس في تدخل إذ ممكنة؛ غير ؤإطالته الوجه، في 
والكعبالمرفق يدخل بحيث الفرصن محل امتيعاب دللثا من والمقصود والمراد 

•ركبيه أوإلى ساقيه أضاف إلى قدمه أويغل إبهله إلى يديه يغل أن المعنى وليس 
يمعنىوالدوام فالطول يديمها، يمعنى غرتها رريهليل ال: يطابن ال ق

يهلولفإنه صلاة لكل الوصوء على يواءل_ا أن تطاع ام من أي; متقارب؛ 
لأنالحملة؛ عن بالغرة فكنى ازْ، بهويتضاعقح نوره، يقوى أي غرته، 

سبيللا والوجه محاقيه، نمحقإ إلى يتوصأ كان — عنه اف رصي _ هريرة ا أب
واجبا٠٠بالغل الوجه استيعاب إذ غسله؛ فى الزيادة إلى 

اممهول لرسجعل - وجل عز - اممه وأن ، الوضوء فضل الحديث: وفى 
•لاباتهم نح فإنهم المحسان فأما أمته، بها يعرف علامة 

والساقالعضد في بالشرؤع وذللئ، التحجيل؛ في الإطالة مع تشوقب: 
ذلكيفعل هريرة أبو وكان والقدمن، اليدين ل غمن للمفروض تكميلا 
المشروعة.وسننه الوصوء على الحافقلة وفيه ه^، الّكا إلكا برفعه وصرح 

•محمد أمة خمحايص من الوضوء أن وفيه; 



منالحالية ارثلغ ت يقول حلياز مثعت ت قال وعنه — ١ • ٢ ٥
٠لم[ مترواْ الوصوءآآ ينبغ ، حي

فضليابج في ث، الحديهذا — تعالى افه ه رحم— ف، الولأورد ء»ي 
الوصوء.
قال.حيث، — عنه الله رصي — هريرة أبو حديث، وذكر 

الذيالصحبة فى والخالمى الصديق هو الخليل؛ س( حليلى )سمعت 
حلل.صحبته فى ليس من هو وقيل: القلب. إلى محنه تخللت 

يقولالله رسول أى؛ حليلى( )سمعت، 
التحليأي؛ الحنة. أهل حلية هتا بها والمراد ة، الزينأي؛ الألية<ا ءاتبلغ 

والياقوُتج.بالدر الكلل والفضة الذه-،ب، بأساور 
يلبسن، اء والمالرحال بها يحلى القيامة يوم ااوالحلية عجبن ابن قال 
هقصة من اساور وحلؤا' ؤ ؤ ولولوفضة ب، ذهمن حلية اء والمالرحال 
[.٢٣]الخج: ه ولولوا ذمؤ من اناور من فيها ؤ"نحلودّن_ح [، ٢١]الإن~ان: 
منحليا الحنة في والمرأة الرحل يلبس الثلاثة، الأنوبع بهذه يحلون فهم 

علىمرصوفة تكون أن بد ولا ولولو، وفضة ذهب ت الملاية الأنولع ذه ه
شاكولا هذه من نؤع يكل المحلي لأن وأكثر؛ أكثر الحمال به يحصل وجه 

ترتيباورتبت، بعفن، إلى بعضها رصف، فإذا حمالا ان الإن-م-إ يكأنه 
ّالقيامةا، يوم أكثر حمالا ، iJaPlحنا 

منالوصوء مبلغ الحنة أهل حلية تببغ أي؛ الوضوء٠٠ سغ حيث، المؤس ررمن 
ولولو.وفضة ذم، من حلية مملوءأ حلية يكون ١^^ كل ف ،

وعرضا.ؤلولأ وجهه جميع يغل أن الغرة؛ وإءلالة 
ويغسلالعضدين، في رع يثحتى يديه ل يغأن المحجيل: وإ٠لالة 

الماقن.في يشرع حتى رجليه 



الوضوءفضل باب ؤقآ 

,والتحجيل الغرة إطالة على التحريض ت الحديث وني 
تالفعلة الوصوء ن موُن 

معاونة.غير من ه ينفوصوءه يتولى وأن • القبلة استقبال 
مستيقفلاكنت إن أما . الوصوء أول فى ثلاثا الكفن غل ت المستة ومن 

صبب ليل وم نس 
الوجه.غل قبل ٠ والامتنثاق بالمضمضة البدء وكيلك 

ثلاثكفيه )فغل I لحديث ياليسار، والامتثار ياليمن، اق والامتنث
.(. مرات ثلاث وجهه غل ثم وامتتثر، واستنشق تمضمضي يم مرات، 

■عيه[ 

فيااوبالح لحديث! م، المائلغير اق والاستنشالمضمضة فى والميالغة 
.الاريعة[ ]اير-بم صائما؛١ تكون أن إلا والاستنشاق المضمضة 

فمه.جمح في الماء إدارة أى؛ • المضمضة في البالغة ومعنى 
أنفه.أقصى إلى الماء جدب أي؛ ٠ الاستنشاق في المبالغة ومعنى 
اليحيث؛ ■ واحدة كف من والأسثشاق المضمضة المعسسن. ومجن 
كفمن واستنشق فتمضمض يده ألحل )ثم لحديث! بينهما يفصل 
.ءاو4أ ]ضق واحدة( 

بهايحلى القيامة يوم مواصعه تكون حيث الوضوء فضل الحل.يث! وقي 
الحنة.فى ان الأت

الأمم.ساتر على الأمة هن.ْ هضل وفيه: 



)ج(كن1باوفضام 

اضرمول ثال قال". — عنه افه رفس — عفاذ بن عثماث وعن — ١ •  ٢٦
ثىٌُمج حى جنب؛ س حطاباه ■>وِ:ةت الوضوء، قاحنن توصأ »_ 

٠صلم[ ترواْ ء أظفار؟ نجت 

الوصوءفضل في الحديث هدا _؛ تعالى الله رحمه — الولف أورد ءأق" 
مالالذنوب. مغفرة في وأثره 

السنجميع على مشتملا وصوءا توصأ أي؛ الوضوء، فاحن توصأ 
والاداب.

وشروطهالوضوء آداب بتعلم الاعتناء على الحث ه ارفيالمؤوي: قال 
العلماءجمح عند يصح وجه على والحرص فيه والاحتياط بدلك، والعمل 

والمضمضةوالية، التسمية على يحرص أن فينبغي بالاحتلأف، يترحمن ولا 
٠قيه، المختلف من دلك وعير والامتتثار، والامتناق 

وخروجهاالله، بحق المتعلقة الصغيرة الذنوب بها الراد #خرجت،حهلاواه(ا 
بأجسام,ليست، لأنها غفرانها عن كناية 

أجزائه.جمح من حرجت أي؛ جده، »من 
نحتما وهو مكان أدق من حتى أي؛ اره، أفلفنحتج من تخرج #حتى 
الأفلفار.

أولفي ثلاثا الكفن ل وغأوله، في مية المالوضوء: ن مدْن 
وتخليلوالدلك الصائم، لغير والاستنشاق المضمضة في والمبالغة الوضوء، 

والرجلن،اليدين في اليرى على اليمنى وتقديم الكثيفة؛الماء، ة اللحي
واحدة،مرة فالواجب والرجلن، واليدين الوجه فى ل الغوتثليث، 
الوضوء.يعد الوارد الذكر قول ويستحما 

عندالقران، وقراءة _ تعالى _ اطه ذكر عند له ويندب الوضوء ويستحس، 
أنأراد إذا للجنب، الوضوء ويتم_اصبا ذللث،، على لمواظبته.ؤ صلاة كل 



الوضوءفضل باب يعح 
الغل،قبل والونحوء الشرب. أو الأكل أو النوم أراد أو للجماع، يعود 

النوم.عند والوصوء 
غالبفي صلاة لكل يتوضأ كان الوضوء: في ه »_ المم: ابن قال 
وثلثهتارة، بالي يتوضأ وكان واحد، بوضوء الصلوات صلى وربما • أحيانه 
.تارة((منه وأزيد تارة، 

الإسرافمن أمته يحدر وكان الوضوء، لماء صبا الناس ر أيمن وكان 
مرةتوضأ أنه وصح الهلهور. في يتعدى من أمته في يكون أنه وأحبر فيه، 
وبعضهامربن الأعضاء بعض وفى ثلاثا، وثلاثا مربن، ومرتن مرة، 

ثلاثا.

النبياررأيت، حده: عن أبيه عن مصرف بين ءلاJحة حدسث، فى لكن 
أبيهعن طلحة عن إلا يروى لا ولكن اق* والامتنثالمضمضة ين يفصل 

صحبة.لحده يعرف ولا جدة، عن 
قال:من حدسث، يحمل وعليه ويدبر، يقبل وتارة كله، رأسه يمح وكان 

مسحه.يكرر لم أنه والصحيح مربن® برأسه ®مسح 
عليهالمحافنلة وأن للدنوي،، مكفر الوضوء أن الأحاديث،؛ مجمؤع وقي 
والتحليالحنة لحول جاب، أممن الوضوء وأن الإيمان، أهل علامات من 

.بحاليها

إتمامه٠على والحرص ، الوضوء فضل الحديث،: وقي 
الن.نور_ح.تكفير في الواسع افه فضل وفيه: 



)جك1اباومضائل 

ثمهذا وصوئي مثل يتوصأ س أش ول رّرأيت ت قال وعنه — ١ ■  ٢٧
اننسجيإلى ومثتيه صلائه وكانغ ينبه، من ثمدم ما له غفر هكذا ئوصأ ررس قال؛ 

المأ.]روا.منافل4» 

أتى— عنه الله رصي — عفان بن ان عثمأن الحديث؛ ذا هفي ءاه 
المشرؤع.كمال على بالوصوء 
منيديه على فأفؤغ بوصوء دعا أنه عثمان؛ ذكره الذي الومحوء ه وصف

تمضمضثم ، الوضوء في بمتنه ألحل ثم مرات، ثلاث لهما فغإنائه، 
ثمثلاثا، المرفقين إلى ويديه ثلاثا، وجهه ل غثم تتثر، وامواستنشق 

ثلاثا.رحليه كلتا غل ثم برأسه، مح 
هذا.ومحوئى نحو توضأ الله رسول رأيت ت قال ثم 
الرسولأي؛ قال؛ ثم 

.الوضوء هذا مثل أي؛ هئءاء توضأ ُرمن 
صغائروالمراد ذنبه، من التقدم الله غفر أى؛ ذنبه® من تميم ما له غفر  ١١

تعالى— الله بحق المتعلمة الذنوب، 
الذنوب،مغفرة على زائد وهذا نافالة® جد المإلى ومشيه صلاته ااوكانأت، 

الذنوب.مغفرة على زيادة أي؛ • بنافلة والمراد 
يسيرشيء راوهذا ت الحديث، هذا عن — تعالى الله رحمه — عثي٠حن ابن قال 

وأخذذنبه، من تقدم ما له يغفر ثم العمل هذا يحمل الإنسان أن الحمد ولله 
مىونركعتين يصلى أن الوصوء أسبغ لن تحمي، يأنه دلل، من العلماء 

أوالفجر بعد المهار، أو الليل فى ، الماء أو الصباح فى مواء الوضوء منة 
الرسولوضوء نحو الإنسان توضأ فإذ ، ب، مثلها سسنه لأنها الحصر، بعد 

.ذنبه من تقدم ما له يغفر ركحتع، يصلي فإنه 



الوضوءفضل اب رَقآآ 

زائدايعني نافلة؛ وصلاته المجد إلى يه مشوكان •' قال الحديث وفي 
مشيهفيكون الأولى، وصلاته بوصوئه غفرت ذنوبه لأن الذنوب مغفرة على 

النقللأن الذنوب مغفرة على زيادة أي نافلة؛ فريضة ولو وصلاته للمجد 
وكؤ<ئافله بهِء متهجد ومنآم ؤ تعالى قال كما الزيادة؛ معناه اللغة في 

الوضوء؛سن ومن 
معبالمواك لأمرتهم أمتى على أشق أن ارلولأ لحديث؛ الوضوء عند واك؛ ال

•أ ائي والناحمد ت وصوءلإ كل 
فىلحته يخلل ه )كان فقد: الوجه غل عند الكثيفة اللحية وتخليل 

الترمذي[.]أحرجه الوضوء( 

بخنيحلل الوصوء ررأمخ لحديث • والرجلتن اليدين أصابع وتخليل 
١^[.]أحرجه 

تلحديث اليسار. قبل والرحلين اليدين من البدء وهو •' والتيامن 
.عيه[ ]طق وءلهوره( تنعله في التيمن يعجبه س الله رسول ركان 

ماالأعضاء جميع في غلان. ثلاث إلى الواحدة لة الغعلى والزيادة 
واحدة.مرة مسحة نة فالالرأس، عدا 

الإتمامفهو ل، الغفي حقه عضو كل إءهلاء وهو I الوضوء باغ ؤإم
الأعضاء.واستكمال 

الذنوب.مكفرات من الوضوء أن الحديث وفى 
مجلاتهفتكون فضله من اللم يزيد بأن رحمته وسعة اممه كرم وفيه 

إلىبالمى الكثيرة الحسنات وزيادة الأجر، فى نافلة المسجد إلى وحروجه 
فيه.والصلاة المجد 

لالتالم.وأضبتل أبلغ لاكونه بالفعل التعليم I الحديث وفي 
٠اللهرسول فعله ما نحو على الوضوء فضل وفيه 



)٢٨(كن1بارفضائل 

®إذاقال؛ اش رّيل أف — عفّ اش رصي ~ ميرْ أبى وعن و ١ "  ٢٨
بمنهإلبجا نظر خطسة كذ وجهه س حرج وجهه لثل الموس أد المسبم ابن ئوصأ 

ثنتهاكاى ثمونيئة يالي4 من حرج يديه، حمل قإذا الماء، ئطر آخر أوخ الماء مع 
رحلأ0حط؛ئة'مذتها خزجئ،َكل رجليه، ء-و ئإذا الماء، قطر آخر •ع أن الماء خ يداه 
.ملم[ ]روا، الدنوب* من مثا ي1مج حى الماء، هطر نعآخر أي الماء مع 

.الوصوء فضل في الأحاديث يورد — تعار الله رحمه — المؤلف يزال لا ءأء■ 
تقال . اش رمول أن - عنه الله رصي - هريرة أبى عن الحديث؛ هذا وفى 

أنثى.أو ذكرأ رقيقا، أو حرأ ألمكلف أي؛ انمي* توضأ *إذا 
الراوي.من شك الموس® أد 'رالملم 
.غفرانها عن كاية خطيئة« كل وجهه ص خرج وجهه اافغسل 

تمراتب على الإثم ت العلماء بعض قال 
١^.الأولى: 

امحنايا.الثانية: 
اليئات.الثالثة: 

.١^^>..، كبائر ذلك، بعد ثم العاصي؛ الخامة: الرابعة: 
وكذاشرها. مكون لا ؤإلأفالفلر سينهعالماءءذماكيدلالمأالخة، 

الحياد٠وحقوق الكبائر بانير مخصوصة وهي الآتتين. ورجلاه يداه في يقال 
الوجهقي الخوارج أعفلم أن على دليل »»نثلرتإليهاعينمهء العلماء قال 
الظر.جارحة 

الراوي.من شلث، »أو« 
٠له الماس الماء جراء هع منه جزء كل حهليثة حروج فتكون الماء* آخرقهلرة *مع 

لأنهاوالأذن والأنف، الفم الوجه قمح، أف ٌع بالذكر المتن حمت وفتل• 
غيرها.عن فأغنت، ورائده اكو_ؤ ءلليعة 



الوضوءمضل باب نجآ 

يداهعملتها أي؛ الاءا< ْع يداه يطشتها حطيئة كل يديه من حرج يديه غل ®فإذ 
ذلك.غير أو صرر فيها كتابة أو صرب من 

قطره.ؤإنرال الماء إجراء القطر؛ الماء* تطر أحر *أوح 
الماء*قطر آخر أو،ع الماء رحلاه،ع مشتها حطيثة كل حرجت رجليه غل رفإن 

بها.مشت أي؛ 
المتعلقةالذنوب صغائر من ومطهرا متقى أي؛ الدوب* من نقيا يخرج ءحى 

الله-تعالىبحق 

منالذنوب حمح أو ، الوصوء أعفاء حمح وب ذن'رأى • الْليثي قال 
الصغائر*.

الذنوب،من طاهرا وصوئه من المتوضئ يممغ ارأي؛ ت الللئ، ابن وقال 
الأعضاء((.بهذه اكتسها النى أي 

إرمشى نم بيته في تطهر ررمن قال • اليت في الوضوء ت الن ومن 
حطيتةنحط إحداهما حطوتاه كانت اف، فرائص من فريضة ليقضى اش بيوت من بيت 

لم[.ملرر|ْ درجة* ترفع والأحرى 
بعده.أو الماء مع العفو على اليد إمرار وهو • الدللمثا السن من 

يحرمبل ءدا<ا. ]•ظز بالي( يتوضأ )كان ت لحديث، ! الماء في والاقتصاد 
الإمرافج.

صلىنم هذا وصوني توضأ أمن •' لحديث، I الوضوء ج ركعتين وصلاة 
.وملم[ ]الخارى ذنبه* من تقدم ما له اف غفر شه فيهما يحدث لا ركعمن 
نظافةأنه كما الصغيرة، الذنوب من ارة طهالوضوء أن ت الحديث، وفى 

الظاهرة.المادية الأقذار من 
النيحديثه نقل في - عنهم اطه رصي - الصحابة حرص ت وفيه 

ّنااائإ يذكرون الثالث، عند وأنهم 



نقهآكت|ب 

علتكمر>الئلأم ممال; الممر٥ أثى الله ول رمأث ه وعن_ ١ • ٢ ٩ 
'قاليااحوانناٌ دأبما ند أثا وددت لاحموى، بكم اف ثاء إذ ؤإيا نوم دار 

يأتيالم ١^^١ ؤإحواسا أصحابي، ررأنتم ت قال اذبه؟ رسول يا إحوادك ا( أولن
'•ممال اطه؟ ول رميا أمتك من بند يأتوا لم من ثعرف كيف ! قالوابعدا؛ 

حتله؟«يغرف ألا بهم، دهم حتو ظهري محجلمه؛؛٧ م حنو له زجلا أة لؤ ررأزأث 
وأئاالوضوء، من نحجلتن عزا يآتوذ ررقإثهم I قال ، اف، ول رسيا بلى ؛ قالوا

•لمء مب الخوض" على فوطهم 

الّمح،أن ~ عنه الله رصي — هريرة أبو ذكر الحديث،؛ هذا في ء1ي 
•وقال القبور، أهل على لم فبالمدينة البقع مقبرة أتى 

هيالأخوة وهدا إخوانه؛ يلقى أن تمنى إخواننا® رأيت، قد أتى اروددت 
الفضلاءولقاء الحير قي يما ملا التمني جواز وفيه اليقيني، الإيمان أخوة 
الصلاح.وأهل 

إنماؤ ت تعالى قال الصحابة، عصر بعد يانون من الني ؤإمحوان 
بعدهميأتي من على زادوا فقد الصحابة وأما ١[ • ت ]الحجرات ه إخوة ألمومنون 

■الصمحبة سرق 
تتجيئ للرسول الصحابة قال 
اممه؟(رسول يا إخوانلث، نا )أول
وزيادة،أخ فالماحب الأخوان من أخص أصحابي® ررأنتم قال 
منزلةبان جمعوا الصحابة فان متهم؛ أخص فأنتم مصاحبة. بلا أخ والأخ 

الصحبة.دون الأخوة منزلة فلهم بعدهم جاء ومن والإخوة• الصحبة 
ولبالرميؤمنون الصحابة يعد أتى من وهم يعد® يأتوا لم الذين ااوإحواتتا 

يرونه•لا هم وه 



الوضوءفضل باب نئة، 

منترهم ولم لعد يأتوا لم من رف تعكيفا ت وقالوا الصحابة فتعجب 
أي؛يالصحبة. مزيتهم ذكر ولكن لإحوتهم نفيا ليس ذا وهت قيل أمتلئ،؟ 

.بصحابة ليسوا إخوة يأتوا لم والذين صحابة، إخوة أنتم 
ه:قال غر، خيل له برحل مثلا لهم فضرب 

برحل:الثل، بضرب و. المي من بيان ررأرايت،لوأنرجلا؛• 
بياض-وجوهها في أي؛ غر" حيل ررله 

بياض.قوائمها في أى؛ »محجلةرا 
السوداء.والدهمة! أسود، جمع دهم'ُ حيل ظهري "بغأ 

غيرآخر لونا م لونهيخالهل لا ذي الوهو بهيم؛ جمع البهم رابهم" 
السواد.

غيرْ؟حيل من اشزة المة الواضحة العلامات بهذه راألأبمُرفخ؛له؟اا 
افه.رسول يا بلى •' قالوا 
إخواني.أي؛ ررفامء قال: 

أي؛محجلون. ، الوجوه بيض أي؛ الوصوم® من غرا رريأتون 
يومالناس يعرفهم ئصاءة نور بياض الياض وهذا والأيدي، الأرجل محض 

القيامة.
١الماء إلى المتقل.،؛ هو الفرمحل: ذرءلهم« »وأنا 

ومنوتشريفا، له تكريما النبي أعهليه الكوثر، أي؛ ءاملىالحوض" 
.١^١يضمأ لم منه ثرب 

الأمةلهذه بشارة وفيه الفضلاء، ولقاء الخير، تمتى جواز ت الحديث، وفي 
•اض رسول هو الماء إلى واردهم بأن 

غزأنهم وهو الأمم من غيرها عن تميزها مة سالأمة لهذه أن •' ه وفي
محجالون.



نققآالمضائل كتاب 

بهيمحواف ا معلى أدئكم ا>ألأ يال: اش. رنوو أف ه وعن- ١ • ٣ • 
»إنإغامح؛; Jliاش، ^ يا بلى : مالواض،ِرملجبمائرجات؟« 

الئ:اط،ثدم الئلأة، ند الئلأة واثقان اجد، المإر الخطا ولإة المكارم على 
أالم[.]رواء ء الرباط فدلكم 

الخطايا،ممحو ييرة بأعمال جزيل، وعطاءْ واس—ع، اش قفل ءأي 
الصحابةيسدأ النبي وكان وكرمه، جوده من وهدا الدرجالت،، ويرفع 
•عليه ويحثهم دينهم أص ش يفيدهم ما يعلمهم 
العبادات.هده بعض على النبي دل ؛ الحديث، هدا وقى 
.الدرجات،، ويرغ؛4 الخطايا به يمحواف ما على أدلكم ررألأ • . فقال 

الحفغلة،كتاب من محوها ويحتمل غفرانها، عن كناية I الخطايا ومحو 
غفرانها.على دليلا ويكون 

لمحسث، اش قفل مجن وهدا . الحنة في المنازل أعلى ت الدرجات ورفع 
الدرجات.إعلاء لدللث، صم بل الآثم، تكفير على يقتصر 

منه.والزيادة الخير في طمعا عليه، دلنا الله رسول يا بلى ت قالوا 
.الكاره،، على الوضوء اإ>صاغ ؛ قال 
تمامه.الوضوء: راوإسثاغ النووي: قال 

ذلك،.ونحو الخم وألم الرد، بشدة تكون والمكارم: 
.التكرار،،وكثرة الدار ببعد تكون الخهنا: وكثرة 
•مجتها الدرجات ويرفع الخطايا بها افه ممحو أمور ثلاثة وهي 
الشتاءزام في الوضوء إتمام أي: الكاره، على الوضوء ؛اغ ،اإمالأول: الأمر 

رغموأتمه وضوءه الإنسان أسخ فإذا النفس، على مشقة فيه وهدا بارئ، والماء 
_وجل عز — الله وطاعة الإيمان ال كمعلى هدا دل الماء وبرودة البرد دة جم

حهليثته.عنه ؤيحط. العيد درجات العمل بدلكؤ الله فيرفع أمره، وامتثال 



الوضوءفضل باب نهقآ 

الصلواتفي اداحال« الخهناإلى رركثرة الرسول.ت ذكره الذي الثاني والأمر 
توصأإذا المسالم فإن الحنان، زادت البسن عن الجد تعد وكلما الكتوية، 

لمالصلاة إلا يخرجه لا المجد، إلى حرج ثم الوصوء، غ وأمبيته في 
حهليئة.بها عنه وحقل درجة، بها له الله رغ إلا حهلوة يخْل 

فيفهو صلاة من ميغ إذا فهو الصلاهءا بعد الصلاة راانتظار الثالث،! الأمر 
دلالةوهدا شغله، أو بيته فى كان ولو الأحرى الصلاة ينتفلر وقلبه شوق، 

فيالله يفللهم الذين بعة الحديث، في بمفردها، عبادة وهذه ومحبة إيمان 
.يالماجد« معلق ئلبه ارورجل منهم؛ ذكر محلله إلا محلل لا يوم محلله 

الإقامةأصله الرباْل ا)فنلكمالرداٍلا< ه! لقوله اط، الربالرابع: الأمر 
وردالسالخين بلاد حفغل فيه لأن الأعمال أعفلم من وهو العدو، جهاد على 

الحديث.هذا به حتم فلذللث، • المعتدين 
اجد،المإلى الختنا وكثرة ، الوصوء إسيغ من ذكرها التي والأعمال 

لمااممه ييل مفي كالحهاد هي عاليها؛ والمحاففلة الصلاة بحد الصلاة وانتذلار 
الشهوات.عن ها وحبالنفس جهاد من فيه 

ولامهللقا الصغائر ر تكفبل الفرائض، تكفرها لا الكبائر أن م وليعل
فيحنمكتوبة صلاة تحضره لم مامرئ من ررما ه لقوله ر، الكبائر تكف

يونلم ما الذنوب من ئبلمها لما كفارة له كانت إلا وركوعها وحس—وعها وضوءها 
٠منم[ ]رواء كله® الدهر وذللثج كبيرة 

الحماعة،لزوم والتابعون! الصحابة عليها كان راحمة الاوزاعي: قال 
.والحهادا؛والتلاوة، الساجد، وعمارة السنة، واتباع 

وانتفلاراجد، المإلى الخطا وكثرة الوصوء، أسبيغ فضل الحديث،: وفي 
والرباط.الصلاة، بعد الصلاة 



المضائلكتاب 

رسولقال I قال — عنه اش رصي — الانعرى مالك أبى وص — ١ ٠ ٣ ١ 
]وو\.تج[.افه:االطهوثشطثالإ؟Lن٠ 

الصبر.باب فى بطوله مبق وقد 
آخرفى عنه—الثابق الله رصي — عته بن عمرو حديث الباب وفى 

الخيرات.من جمل على منثمل عظيم، حديث وهو الرجاء، باب 

فضلباب فى الأحاديث تعالى—يورد الاه افلولف—رحمه يزال لا ءأو 

•اطه رسول قال فال! الأشعري مالك أبو روى الحديث هدا وفى 
ظاهرة،فمان! الإممان حمال لأن نصفه، I أى الإيمان* شطر *الطهور 

الباطنة.الخصال من والتوحيد الظاهرة، الخصال من فالهلهور وباطنه. 
روفعنها، والتخلي والمعاصي والذنوب الشرك بترك ت الهلهور وقمر 
للصلاة.بالوصوء 

منومفتاح الصلاة، رط ث وهو يالهلهور، وصيته .ؤ الّك، ذم د وق
والمكان.والبدن الثياب تهلهير ويشمل الخنان، أبواب مفاتح 

الذنوب،صغائر تكفر ارة الطهلأن الإممان، شهلر الهلهور أن وقيل! 
شرطوالهلهور الاعتبار، بهذا الإيمان شطر فصار الكبائر، يكفر الإيمان بينما 

,عظيم شأنه وهذا الصلاة لصحة 
يقولثم ، الوصوء بقلبه وى ينأن علميه يتوضأ أن اللم يريد وعندما 

بأنوذللث، مرات تلأُث، ؤيتمفمص مرات، ثلاث كفيه يغل يم اش* ®بم 
عنالماء يجذب وهو مرات ثلاث ويستنشق يخرجه، ثم فمه فى الماء يضع 

وحدودمرات، ثلاث الوجه ؤيغل ، الماء يتنثر ثم الأنف، إلى النفس طريق 
الأحرى،الأذن إلى الأذن ومن الذقن، آحر إلى الرأس منان هي الوجه 

ثمالبشرة، من تحتها وما لها غوجب حقيقة لحية أو شعر بالوجه كان ؤإن 



الوضوءفضل اب ينؤ، 

مرةرأمحه يمح مم أولا، ياليمتن ويبدأ مرات ثلاث المرافق إلى اليدين يغل 
؛jykJUيبدأ إلى يغل ثم مرة، مرة أذنيه وكذلك واحدة 

ررأشهديقول; الوصوء من ينتهي أن وبعد الأصابع. مع اْ اليتخليل مع 
مناجعلني اللهم ورموله، عيده محمدا وأن له، شريلث، لا وحده الله، إلا إله لا أن 

اكلهرين«.من واجي التوابنن، 
الوصوءتمن ومن 

ذكرها.متى قالها نى ؤإذا ، الوصوء بداية فى وتقال ملة الث
لغعند بها والإتيان ، الوصوء آحر إلمح، ة النيذكر تصحابط واس

الوصوء.من الفرنخ بحد والنطق؛الثهادتين 
ورموله؛،عبده محمدا وأن له، لاشريلث، وحده اش إلا إله لا أن ارأشهد يقول! بأن 

أيهامائ.من يدحل الثمانية الحنة أ؛واب، له "إلاهتحت، وثمرتهات 
إلهلا أن أشهد وبحمدك، اللهم ررسبحاتلث، هو' أحيانا يقال آحر ذكر وهناك 

.إليلث،ااوأتوب، امتغفرك أنت، إلا 
الصالحان،ميما من وأنه عليه، والمحاففلة الوصوء فضل ؛ الحديث، وفى 
أجره.وعفلم الذكر فضل بيان وكذللث، 



)جكت1بالمض|ئل 

مال؛الني. عن - عئه افه رصي - الخطاب بن عم وعى - ١ ■ ٣٢
افهإلا إله لا أق أنهد مال؛ ثم الوضوء أومسخ قؤلغ يتوصأ آحل من مئكم ا ررم

الحنةأبواب له فتحت إلا وله، ورسصده محمدا أة وأنهي له، سريك، لا وحده 
.لم[ ملرواْ ثاء،ا أيها من يدخل الثماته 

•اتطهريى" ثى داجني التوابع، من اجعلتي اراللهم الترمذي؛ وذال 
فضلُانم، في الأحاديث، يورد — تعالى افه رحمه — ا،لولم، يزال لا "S،؛■ 

قالالحديث هذا وفي الوضوء. 
أنثى.أو ذكرا المالمان من آحدرا من منكم ررما 

ومندوJادتاواحباُت، ويكمل يتم أي؛ الوضوء« أومغ ماير رريتوضأ 
الوضوء.

إلومحرء.إتمام بعد أي؛ قال(( ررنم 
لأن،يلساني، نامحلما مرية ولا فيه ك، ثلا يقينا علما أعلم أي؛ أنهده  ٠٠

القالي.،.قى ءم.ا ؤإحبار نطق الشهادة 
بمعنىفإله . — تعالى — افه إلا بحق ود معبلا أي؛ اف'ا إلا ه إللا ررأن 
إلهآلثنآء ق وهوآلذى ؤ تعالى؛ قوله ومنه عبد، بمعنى مأتي وأله ممود، 

ومعبود.مألوه أي؛ [ ٨٤]\ف->وق: ه إله آلأزمحتب ؤق 
للاثباُت،.توكيد ااوحدْ« 

للتفى.توكيد له(( »لأشريااث،
رمالتهمن ، أشرفعبوديته لأي، ب)اءبدْاا يدأ عباله،ا محمدا أن وأشهد  ١١
أعبدلأنه أو الموامحلن، ، أشرففى بها له — تعالى — وصمه على يا.ل كما 

اممه.لعبادة تحقيقا وأشدهم الناس 
إلى— الإسلام وهي — الرسالة حمل لأل، ، ول بالرسوصفه وله(؛ ورس ١١

كافة.الماس 



الوضوءفضل اب 

الحنةأبواب أن يزكي الحديث وهدا ال؛مانيةاا ة الحنأبواب ه لفتحت ارإلأ 
المححالحديث في لبت كما الطاعات، ؛حب، الأبواب وهلء ثمانية، 

افعبد يا القيامة يوم نودي اف مبل في زو-ض أنفق »_ قال: أته و. البي عن 
الصدئةأهل من كان ومن الصلاة، باب من دعي الصلاة أهل من كان فمن حير، هدا 

•الريان" باب من دعي الصيام أهل من كان ومن الصدئة، باب من دعي 
اللحوله عند ثم التكريم مجيل على له تفتح •' قيل شاء* أيها من *ؤيدحل 

عليه.أغلب، يكون الذي العمل باب من إلا يدخل 
الترمذي:وزاد 

فيللمبالغة ؤإما لتكرارها؛ إما مبالغة صيغة التواسزآر من اجملي »اله_م 
الصادقة.التوبة من يكثرون الذي أي، مكملاتها. وصبهل إتقانها 

العبدين اإلعصية كاستؤ فان ذستح، كل من واجبة ااالتو؛ة العلماء: ال ن
أنأحدهما: شروط: ثلاثة فلها آدمي، بحق تتعلق لا — تعالى - اش ر؛ين 
يعودألا يعزم أن والثالثة: فعلها. على يندم أن والثاني: ٠ المعصية عن يقلع 
التوبة.تصح لم الثلاثة أحد فقد فإن أبدا، إليها 

واءمله الحق يرد أن بق مما ْع فيجتإ بادمي تتعلق العصية كان ؤإن 
منها.يستحلمه أو ذلك؛، غير أو مفللمة أو مال من 

والخطايا.الذنوب من راواج٠اديمناكلهريناا 
وطهارةبالونحوء، الذلاهر ارة طهبن الحديثؤ هذا في جمع اد يق

وأخبروالاثام، الذنوب من والتطهر التوبة، وسؤال بالتوحيد، الباطن 
.ثاء أبوابها أي من الحنة دخول العمل هد0 ثواب أن 

•أبواب ثمانية لها الحنة وأن الوضوء، استحباب الحديث،: وفي 



رج(_ Viفضل باب 

ا،ل'،أادسق اب ■ ١٨٦

الإعلامهو والأذان الأذان، فضل باب — الله رحمه — الولم، أورد ءأ؛■ 
واجب.وهو مخصوصة، بألفاخل الصلاة، وفت بدخول 

.الدماء تحقن وبه الإسلام، دار وعنوان الإسلام، ثعائر أعظم من والأذان 
الإمامةمن أفضل وهو الأعمال، أفضل من اروالأذان ابن ال ف
وكذللئ،بالرسالة، للرسول هادة والشوتوحيده اطه لتعفليم يعلن المؤذن لأن 

مرات،خمس والليلة اليوم في الفلاح وإلى الصلاة إلى الناس يدعو أيضا 
حنالمؤذن صوت، مدى يمع لا فانه ذللئ، منه له يحصل لا والإمام وأكثر، 

قيمرتبته الأذان كان ولهذا القيامة، يوم له سهد إلا يء ئولا إض ولا 
الإمامةاا.مرتبة من أعلى الشرع 
الخلفاءولا ه؛وذن الرسول يكن لم لماذا كدللث، كان إذا قام: قال فإن 

كانواالراشدين والخفاء ٠ الني بأن هذا عن العلماء أجاب الراشدون؟ 
والأذانالأمة، أمور يدبرون وخالفاء أئمة لأنهم العباد؛ بمصالح غولن مث

أنان الإنأراد إذا الأن وقتنا، في كالأذان ليس ول. الرسعهد في 
يحل،لم أو حل الوقتتخ ويعرف، الساعة إلى ينفلر أن سوى عليه ليس يؤذن 
يعرفواحتى الفلل ؤيتابعون إلشس يراقون ه ول الرمعهد في لكن 

ثمغربت، أنها يعرفوا حتى يراقبونها أيضا وكذلك، ، زالت، قد مس الثأن 
لذلكإعفليمة، صحوبة صعوبة، ففيه الفجر، يراقبون لم الشفق، يراقبون 

منأقل فضله لأن لا الأذان، تولون لا دون الراشوالخفاء ه المني كان 
الأذان".عن فيه هم بما مشغولون لأنهم ولكن الإمامة، 

المح،إمامة وأما الإمامة، من أفضل الأذان أن لام الإسشتخ واختار 
ومحليفةفإنها عليهم، متعينة فكانت، — عنهم الله ؟رصي الراشدين الخفاء ؤإمامة 



الأذانفضل باب نقح 
حقهمفي الإمامة فصارت الأذان بيتهما الخمع ممكن ولم الأعظم الإمام 
أكل«.الأذان الماس لأكثر كان ؤإن أحوالهم، لخصوص الأذان من أفضل 
الشىلأن الأذان من أفضل ررالإمامة مال: فمد المغني في قيامة ابن ا وأم
.الأفض،لا<إلا يختارون ولا بعد0 من وحلفاؤه ه، بنمولاها ت. 

_رعؤيس—الأذان، ألفاظ في ويتمهل متطهرا، يكون أن المؤذن؛ آداب ومن 
يكونوأن الشالة، متقبل قائما، عال، موضع على ويؤذن الإقامة، في 

٠الوقت لحول يعد عالما أمينا 
علىالخمس للصلوات ينادى كان أنه المتواترة السنة رروفي • تيمية ابن قال 

لف((.معن حلفا التواتر وعملها الأمة وباحماع الله. رسول عهد 
وللصلواتالمنفرد وعلى والفر، الحضر في الرحال على واجب والأذان 

والعبيد.الأحرار وعلى والقضية المرداة 

®المؤذنه اطه ول رمقال قال: هريرة أبى عن 'أبا؛ يك—وواأن أولا؛ 
•داودء ابد أرداء لل٠ؤننين* واغفر الأئمة أرشد اللهم ضامن، والإمام مؤممن 

أبيحديث في حاء كما الماص، مع يكي صيتا: يكون أن ثانيا: 
الأذان(.فعلمه صوته أعجبه المبى )أن محدورة: 

ْع®فاحؤج زيد: بن افه لعبد لقوله الموت: ندى يكون أن ا: ثالث
أنالىومعنى أبوداود[ ]ووأء ا(( صوتمنك أندى فإنه بلال، وليناي عليه، فألمها بلال، 

الموت.وحن الصوت، رفع صوتا• مئلثإ 
قال:العاص أبي ن عثمان ارعن الأذان: على أجرا يآحذ لا أن ا: رابع

أذانهعلى يأحد لا مؤذنا انخل أن الله ول رمإلي عهد ما آحر من إن 
اضض[.لروأ«أحرا« 

لأنالقيامة، يوم م منزلهوعلو الوذنين مرق بيان الأحاديث،: وفي 
الخير.على ويدل الصلاة إلى يدعو المؤذن 



ز0بمحاومض1ول كتاب 

*لوقال: اض. رنوو أف - عنه الله رنحئ - هريرة آبى عن - ١ •  ٣٣
لأنتهمواعيه ينتهموا أذ إلا يجدوا لم نم الأول. والصص النداء في ما الناس يعلم 

والصنحالعتمة في ما ولوينلمون إلته، لأنتثقوا التهجير في ما ولوينلمول علته، 
عله[.]طس ولوح؛وا؛ا لأتوهما 

ض؛.أو \$يو والتنجين: ١^، الانتهاء: 
الأذان.فضل في الحديث هدا — تعالى الله رحمه — المؤلف أورد ءأق 
١^٠:رسول قال 

وقتبدخول الناس إعلام وهر الأذان، أي؛ النداء، في ما الناس ألويعلم 
الصلاة.

الإuم.ير الدى الصف والمراد الصلاة، في أي؛ الأول، »واس 
الإمامبه جهر إذا القرآن تماع لاسالأول الصف "وفصل • التئمي ال ق

لقراءته.والتأم؛ن 
الثانيوالمن، تخالفه امتخلأف، للامالإمام حتاج إذا أنه فمله ومن 

وهكذا،.الثالث، من أفضل 
الصلاة.إر الحضور قي بعضا بعضهم لق ُنملميجدوا* 

المكان.وضيق التنانع من عليه يقترعوا أي؛ علميه، يتهموا أن "إلا 
وفضله،لعفلمه الشرفط ^ا ينال أيهم بيتهم فتما قترعوا لا تهموا، "لام

الصلاة.إر ويدعو وتكسره وتعظيمه الله بتوحيد الناس ينادي لأنه 
جزائهاوعفلم وقدرها، الأذان فضيلة علموا لو أنه "معناه النووي: ال ن

للمجديؤذن لا لكونه أو ، الونت، لضيق به، يحملونه ؤلريقا يجدوا لم ثم 
٠تحميله، في لاقترعوا واحد؛ إلا 

العدوالناس فانع ار النهصدر القادسية فح ُحين • البرماوي ال وق
الأذان؛في الناس فتشاح المؤذن، وأصنت، الفلهر، صلاة حاك وقد فرجعوا 



الأذانفضل باب )ج 

سهمهه.خرج من همأدن معد بينهم وأمع بالسيوف، يجتلدون حتى'كادوا 
منوسة لأم الإمشعائر من لأنه الأذان في الترغيب I الحديث وفي 
يبادرونأصحابها لأن للصلاة، الأولى الصفوف في الترغيب وفيه متنه، 

لنثم للأمام تدعوا ة الرحمملائكة ولأن ، الوقت، أول في الصلاة إلى 
فضلوفيه . وهكذاالثاني المحق في من نم أولا، الأول ، قالمحفي 

العشاءصلاتي حضور على الحث، وفيه إليها، التبكير وقمل الحماعة صلاة 
معالصدق على علامة الصالواُتإ أول لأنهما الجد، في حماعة والصبح 

.الضلالة وأهل المنافقين على الملوا'ّتح أنقل وهما الله، 
الحر.شدة وهي الهاحرة، في السير التهجير: ارولو؛علمونمافىاسرا 

الطاعة،إلى والمسارعة الفضل من فيها وما الفلهر، صلاة إلى السكير والمراد 
يحتجلم ومكانا زمانا فيه التضايق ولعدم صلاة، في الصلاة منتظر ولأن 

وللمقرعة.فيه الساهمة إلى 
أولىلأنه الإمام، إلى الأفضل تقديم الحديث، هدا ررفي النووي: ال ق

ولأنهأولى، هو فيكون استخلاف،، إلى الإمام احتاج ربما ولأنه بالإكرام 
الصلاةصفة وليضبطوا غيره، له يتمهلن لا لما الهو، على الإمام لتشيه يتفطن 

وراءهم®.من ؛أفعالهم وليقتدهاالناص، ويعلموها وينقلموها ويحففلوها 
٠العشاء صلاة بها الراد العتمة® فى ما ®ولويعلمون 

الفجر.صلاة أي؛ اروالصح® 
وجهبأي لأتوهما جماعة محلاتهما فضل في ما علموا لو أي؛ ®لأتوهما® 

أماكن.
القحاوة.على أو والركبتن، اليدين على المشي الحبو؛ ®ولوحبوا® 

الأول.الصف حضور في والترغيب، الأذان على الحث، ث،: الحديدفمح، 
الحقذي تبن في الشريعة في أصل القرعة: وأن الفضل، من فيه ما وبيان 

مواضع.في 



نج(كتاباومض|ئل 

اشرمول س—ممن ئال — عنه اش رصي — معاديه وعى — ١ * ٣ ٤ 
.ملم[ لروا« القيامة، يوم أءناةا الناس آؤلول ^٥^)!، ١٠يقول! 

بنصخر فيان سأبي بن معاوية الصحابي هو الحديث؛ هدا راوي ءأه 
ولدالشام، قي الأموية الدولة مرمى الأموي، القرشي أمتة بن حرب 

فجعلهوالحساب الكتابة وتعلم للهجرة. ثمان منة فتحها يوم لم وأمبمكة 
الديارعثمان له وحمع دممق، ثم الأردن عمر ولأم كتابه، من الّمح، 

بهاودفن دمشق في توفي عاما، عثر تسعة الخلافة له دامت وفد الشامية، 
للهجرة.متن منة 

•غيره عن وتميزه القيامة يوم ا،لوذن ومكان الأذان فضل ذكر ؛ الحديث، وفي 
يقولالله رسول سمعت، — عنه الله رصي — معاوية قال 

.المعروف بالأذان للصلاة الناس يدعون الذين ارالؤذنوناا 
لغيرهم،ليت، ميزة لهم أن • أي • عنق جمع أعناقا، أعتاهاء الناس ®أمحلول 

عز— الله بتكبير ويعلن يؤذن ا،لوذن لأن لشرفهم، ؤإظهارأ بفضلهم فيعرفون 
ؤإلىالصلاة إلى والدعرة ، ؛ألرسالة لرّوله والشهادة ، وتوحيد0 س وحل 

العملجنس من جزاؤهم كان فلمهدا العالية، الأماكن في ويعلنونها الفلاح 
الأذانهذا في منها يتكلمون التي، وجوههم تحلو وأن بمم روءمتعلو أن 

 vاكيامة يوم أعناقهم ؛إمحنالة ونللث.
يطيلالتشوف لأن _، تعالى _ افه رحمة إلى تشوفا الناس أكثر قيل• 

الثواب،.من يرونه ما كثرة فجعناه. إليه، لما عنقه 
أعناقهمءلالتإ القيامة يوم العرق الماس ألحم ر'إذا • مميل بن الضر قال 

لعرق«.ولا ازكرب ذللث، ناله لملأ 
الحنق.بطول السادة تصف، والعرب ، وروماء مائة أنهم معناه ت وقيل 
أعمالاء.الماس أكثر ررمعناه ت الحربي ابن وقال 



ب1بفضلالأذان)ج 

الناسجماعات بالأعناق راد يأن وهو آخر وجه ®وفيه I الخطابي ال ق
أكثرالوذس أن يريد كثرة، جماعة أي؛ الناص• من عنق أتاني قولهم من 

.الصلواتء إلى أجابوهم الدين القوم وأتاعهم القيامة، يوم أتباعا الناس 
معنىلص ت أبيه عن داود أبي بن بكر أبي عن اليهقي؛ مس وقي 
عطشومن القيامة. يوم يعتلشون الناس ولكن تْلول أعناقهم أن الحدبثا 
,قائمة((فأعناقهم يعهلثون لا وا،لوذون عنقه، انطوت 

التوحيدكلمة إلا الأذان باقي وتثنيه الأول؛ التكبير تربح الآذان ة وصف
•كالتالي وصفته ترجيع، بلا 

أكبر.اض أكبز، اف أكبر، اف أكبر، اف 
اف.إلا إله لا أن أشهد اه، إلا إله لا أن أشهد 
اف.رسول محمد أن أثبد اف، رمول محمد أن أشهد 

الصلاة.على حي الصلاة، على حي 
الفلاح.على حي الفلاح، على حي 

أكبر.اف أكبر، اف 
لأإلهإلأاش.

بلالأذان هو وهذا جمالة، عشر خمس ا هنالأذان جمل عدد ؤيكون 
عنهالله صي ر— 

ؤإفرادالصلاة، قامت، وقد والأخير الأول التكبير ة تثنيت الإقامة وصفة 
رصي— بلال إقامة وهى جمالة، عشر إحدى عددها فيكون كلماتها محاتر 

•النه رمول يدي ين عليها يداوم كان التي، ~ عنه افه 
ذلك،:في الملقن ابن ه قالما الإقامة ؤإفراد الأذان نع شفي ة والحكم

فلاللحاصرين والإقامة إعلامهم، في أباغ ليكون فيكرر للغاببن ®الأذان 
ؤإنماالأذان، فى دونه الإقامة فى صوته يكون ولهدا تكرارها، إلى حاجة 

.الإقامة(( مقصود لأنه خاصة، الإقامة لففل كرر 



)ج(كت1بارفضائل 

عيدمأنا أن صعصعه أبى بن عبد بن الله عند وعى — ١ •  ٣٥
كنغفإذا والباديه العنم نحب أراك إني ة؛ قال — عسه الله رصي "" الخيري 

يسمعلا ءإو< بالنداء، صوئالث، محاري للصلاة، محأدنثر ؛ادنلث، أو عنمك، في 
محال،القيامة يوم له نهد إلا ، مئء ولا إنس، ولا جى، ا،لوذن صوت مدى 

.الخاري[ ]رواء . اش رسول من نمعته معيد؛ أبو 

وهوالأذن، من وافقامحة الإعلام على ة اللغفي ق يطلالأذان ءأو 
الأّتماع.

بنالرحمن عبد بن الله لعبد الخيري عيد مأبو قال ؛ الحديث، هدا وم، 
والحمعالحاصرة حلاف، أي؛ والبادية. الغنم تحب أراك إني صعصعة أبي 

وهوبالمرعى، إصلاحها إلى يحتاج محها لأن م الغنلأجل وذلك بواد• 
فيها.عمارة لا التي الصحراء وص المائية في، يكون الغالب قير 

أوغنملث، فى كنت، فإذا بقوله: عفليمة نصيحة له ذكر كدللث،، دمت، وما 
مدىيح لا فإنه بالنداء، صوتلثؤ فارغ للصلاة، الأذان فأرديتح باديتلث، 

إنم،ولا جن من المؤذن صوت إله يمل ما ومنتهمح، غاية أى؛ • صوتك 
لهشهد إلا • وغيرْ الحمال في عام وهو تخصيص بعل• تعميم • شيء ولا 
للمؤذن.والشهادة المملق على قدرة فيه الله يخلمقر بأن القيامة يوم 

صرر.يلحقه لا بحيث أمكنه، ما صوته يرنع أن له ويتحب 
العقيدة،ائل معلى تمل مشألفافله محلة عر ارالأذان القرطبي: قال 
افهوحوي تتضمن وهي بالأكبرية، بدأ — واللام الصلاة عليه — أنه وذلاثإ 

ثمرسوله، برماله ثلثإ نم بالتوحيد، ثنى ثم وكماله، ووجوبه — عالى ت— 
فأشعرالوائم، البقاء وهو بالفلاح ذللئ، صمن نم العلماعق، من أراد لما ناداهم 

توكيدا،.أعاد ما أعاد ثم جراء، ثم بأن 



الأذانفضل باب لج 

اشتهاروالشهادة الغيب عالم عند تع أنها ْع هادة الشهذه في ر وال
بالنهايةيفضح افه أن وكما الدرجة، وعلو بالفضل القيامة يوم له الشهود 

.آخرين بالشهادة يكرم فكذلك قوما 
الأذان!في حكم أربع ذكروا العلماء أن الملقن ابن ذكر وقل 

والتوحيد.الإسلام شعار اؤلهار الأولى: 
.الصلاة وقت بدخول الإعلام الثانية! 
الصلاة.بمكان الإعلام الثالثة: 

١الحماعة إلى الدعاء الرابعة: 
ذكر:ما إلى ويفاف 
الفجر،محللع إذا يغير لا كان س الشي أن وذلك الدم. عصمة الخامة: 

•أغار ؤإلأ أمك أذانا سمع فإن الأذان يتمع وكان 
الحديثفي كما وغلبته لطه تمن والسلامة الشيؤنان طرد ة: ادّاي

٠السابق 
إقامة.ولا آذان عليهن فليس النساء وأما 
تصليكانت إذا الصلاة تقيم أن المرأة على حرج ®لا عثيمن: ن ابقال 
علىنحب إنما الصلاة إقامة لأن ا، أيفبمحرج فلا تقمها لم ؤإن بيتها في 

.الرحالااحماعة 

،بالنداء الصوت ورع المنفرد أذان استحباب على دليل الحديث: هدا وفى 
ؤوالخماعة للمنفرد كيلك فهو الوقت حق وهو 

هدويشمحو؛نه، مدى له يغفر ارالوذن هريرة: أبي حديث من داود أبي وعند 
ويابس«١رطب كل له 



ؤجالفنمائل كتاب 

ت. الله ومول مال ت مال — عنه افه رصي - مرئرْ أبي وص ~ ١ "  ٣٦

وسمول:
عف[.]عممذ صرا؛ كم 

الإهامه.١^؛!،: 

فضلباب فى الأحاديث يورد — تعالى الله رحمه — ١^١^ يزال لا ءة؟" 
الأذان.

•الله رسول نال الحديث هذا وفي 
بالأذان.أي؛ يالصلأ0« نودي *إذا 

الإنسمن متمرد كل والثسهلان الأذان، موصع عن أى؛ ررأد؛رالشيهلانا، 
.إبليس به اراد قيل خاصة. الحن شيهلان هنا المراد ولكن والحن، 
خروجمنه يصح متغذ م جلأنه ظاهره على حمله يمكن صراط® ءوله 
للحماركما علميه الأذان لثقل وذلك نفاره؛ دة معن أنه ويحتمل الريح، 

الحمل•ثقل من 
بالصوتالأذان سما، عن ه نفؤإغفاله الثيهلان شغل ®شه الطتى؛ قال 

.له® تقبيحا صراطا سماه ثم غيره، مملع عن ويمنعه المع يملأ الذي 
لأنهبسببها، اكيهلان انزعاج تد يشهيبة الأذان ®على • الحوزي ابن قال 

فانالصلاة، بخلاف به الطق عند غفلة ولا اء ريالأذان في يقع يكاد لا 
الوسوسة®أبواب ١لشيهلان لها فيفتح فيها، نحفر النفس 

بعدالمجد من المرء حروج ص الزجر يكون أن ®يشه ت ؛هلال ابن وقال 
عنديفر الذي ؛الشيهلان مشبها يكون لئلا المعنى، هذا من المؤذن يؤذن أن 

أعلم®.والله الأذان، سماع 



الأذانفضل باب )؛ح( 

ذلكإحراج يعتمد ه أنءلاهر0 . لإديارْ تعليل التأذينء يح لا ااحتس 
بمنع.ذلكأو الوذن، رم1ع عن يخرجه الذي الموت ملع بليشغل 

لهيحمل بل ذلك يتعمد لا أنه ؤيحتمل السفهاء، يصنعه كما استخفاف 
٠ببها بالمجون ذلك، له يحدث حوف مدة الأذان سملع عند 

•ورجع عاد الأذان وانتهى مغ أي؛ أمل« الداء محي *^ذا 
عندالشيطان هرب ؤإنما الصلاة، أقام أي؛ أدبرا للصلاة ثوب إذا احتس 

الصلاةعند حاء ؤإنما التوحيد، كلمة إعلان على الاتفاق من يرى لما الأذان 
علىإفسادها إلى تهلرق فله ومناحاة سر غالبها لأن القرآن قراءة فيها أن 0ع 

حشوعه.إفساد أو فاعلها 
ورم•عاد أي؛ »حتيإذاتحياكؤس،اتل، 

غلهفيثقلبه وين بينه المرء من يدنو أي؛ ا؛ ه ونفالمرء بمن يخطر حتى  ١٠
الصلاة.في الخمور من يتمكن فلا له، ويوسوس 

علىيكن لم الثيء أي؛ ملُ من يذكر لم لما كدا وأذكر كدا اذكر *يق—ول، 
الصلاة.في شروعه قبل ذكر0 

غرضهلأن له؛ ته وسوسمن وذللئ، هاى« كم يدري ما الرحل يثلل ارحى 
كان.وجه بأي ؤإحلاصه حشوعه نقص 

وهروبهالشيهلان خوف من بسببه يحصل وما الأذان فمل الحديث،: وفى 
الأذانفي ورفعه التوحيد نشر من يرى لما بالحرة ورجوعه 

.للامان يوسوس فانه الشيaلان من التحدير I وفيه 



)rT(كتأبارمضائل 

—إنهعنهما اطه رصي — العاص بن عمرو ن بالله عبد وعى — ١ ■  ٣٧
صلوانم تقول، ما مئل ئقولوا النداء ممعتم ُإذا • يقول الله رسول مع س

الوسيله،لي اف سلوا نم صبرا، عليه؛ها اف صلى صلاة علي صر من قإثه عر، 
سالقمى مو، أثا أكوى وأنجوأذ اف عباد مى لعبد إلا سغى لا الخنأ نى منزلة ئاثها 

.|[ ju]روا، الئماءةا له حلغ الوسيلة لز 

أركانمن الثاني الركن إر دعوة وهو الإسلام، دار شعار الأذان ءأق 
•والليلة اليوم ر مرات حس يه ينادى • الإسلام 
•قال الحديث؛ هدا وقى 
الأذان.سمعتم إذا أي؛ الداء« سمعتم »إذا 

الفلاح؛؛على حي وار الصلاة؛؛ على حي  ١٠قول إلا مول؛ا ما مثل فقولوا  ٠١
باش.إلا قوة ولا حول لا يقول 

يتركأن حقه في فالأفضل ؤذن الموأذن القرآن يقرأ ان الإنكان ؤإذا 
٠لقوله امتثالا المؤذن، بمتابعة ويشتغل القراءة 
محمدأ.٠نيتا على أي، صلاة،؛ علي صلى من فان علي صلوا »ئم 

اللأتكةومن والمغفرة، الرحمة اش من الصلاة عقرا؛؛ بها عليه اف صلى  ١٠
٠الدعاع العباد ومن الاستغفار، 

هيوالوسيلة! ٠ الوسيلة لي اش ألوا اسأي؛ يلة؛؛ الوملي اف ملوا ؛انم 
اللك،،عند المزلة والوسيلة: غايته. إر ان الإنبها يتوصل التي الهلريقة 

فيوداره س اش رسول منزلة وهي الحنة، في منزلة أعلى على علم وهي 
_.وتحار سبحانه — الرحمن عرش إر الحنة أمكنة أقرب وهى الحنة، 

الحنة.في عالية مزلة أي؛ ا-إكةاا في منزلة ا>فانها 
•منزلته.و وهى هوا؛ أنا أكون وأرجوأن الله عباد من لعبد إلا تنبغي لا  ٠٠



الأذانفضو و1ب )ثتي 
العاليةالنزلة هدْ يعهليني أن اف، من طلب أي؛ يالةاا انيم_ر م_أل ^٠ ٠٠٠

'هو 
التجاوزطلب وهي له؛ ووُبمت الشفاعة نالته أي؛ قاصة® الخ—ك *حالت 

للغير.الغير من الخير طلب أو الذنوب، عن 
وهىالعغلمى، فاعة الشالقيامة يوم يعتلى الني أن هنا؛ بها والمراد 

بالثماعق.له ياذن لن س تعالى — افه من المغفرة موال 
عندويقول المؤذن، يجاب كما القيم يجاب أن راويتصس، بانت ابن قال 

الصلاة(قامت قد الصلاة، قامت )قد مثله الصلاة( قامت )قد القيم ول ق
منحير »الصلأة الفجر أذان في المؤذن قول عند يقول أن يتب ا كم

.وغيرها® المذكورة الأحادث لعموم الوم® من حير #الصلاة مثله النوم® 
ررحيمعنى فان بالفلاح، الفوز فى الرغبة عغليم على تدل المؤذن ؤإجابة 

•عقلتم معنى الفلاح® على حى الصلاة على 
الفوزوالفلاح: إليه، تعالوا أي كدا: على حي #ومعنى الروي: قال 
للمخرأجمع كلمة رب العكلام في ليس ت قالوا • الخير ة ؤإصاباة والج

الفوز،بتا سإلى تعالوا أي؛ الفلاح: على حي فمعنى الفلاح، لمقل من 
الغيم®.في والخلود الخنة، في والبقاء 

الأذانمن كلمة كل في يقول ما المؤذن مجاوبة استحباب الحاوث: وفي 
معاوية.حديث، في كما باض إلا قوة ولا حول ولا فيقول: الحيعلة إلا 

انتفاعوفيه يالوسيلة. له والدعاء . الّمح، عر الصلاة اتصاب وفيه: 
لكليهما.الثواب وحصول الفضول بدعاع الفاصل 
أنأشهد اكد.اء: بمع حإن قال #من قال: أنه الني. عن الحاJيثا وفي 

وبمحمدربا، باش رضيت، ورسوله عبد، محمدا وأن له. ثريالثإ لا وحده اف إلا إله لا 
لم[.م]روا؛ ذمه® له غفر دينا، وبالإسلام رمولأ 



)قجكت1باوفضائل 

ايإهرسول أف — عنه افه رصي — الخيري سعيد أبى وعن — ١ •  ٣٨
.عف[ رتق يقول كما ققولوا \ذئد\نى سمنتم رإدا ت ثال 

فضلباب قي — تعالى الله ه رحم— ا،لولف أوردْ الحديث؛ هدا ءأه 
الأذان.

فقالأكبر، اف أكر اف ئال: ءاذا قال: المى. أن لم؛ مالإمام روى وقد 
اث،إلا إله لا أن أشهد قال: اث، إلا إله لا أن أشهد قال: نم أكم، اف أكر اف أحدكم 

حى^ ١٥نم اف، رسول م٠ءمالا أن أشهد ةالت اف، رمول مأحمل.ا أن أشهل. ةالت ثم 
لأحولقال: ةال;حمئىس، ثم لأحولولأصةإلأباق، ال: قة 

إلاإله لا قال: ؛٠١ أكم، اف أكز اف قال: أكم، اف أكم اف قال: ثم اق، بإلا نوة ولا 
الم[.ملرراْ الخةا< لحل قلبه من اف إلا إله لا قال: اف، 

الأذان.أي؛ اس« »إذاّم،ت»اقوله.: 
ا،لؤذن«بيقول ما مثل رافقلوا 
١الوذن قال ئ.؛ أي؛ اف® إلا إله لا أن أشهد ®نال: ن,إ قوله: 
إلىآحرْ.. أحدكم.قال أي؛ اف« إلا لأإله أشهدأن »ةال: قوله: 
١إليها هلموا أي: الصلاة® على راحى قوله: 
والنجاة.والمجاح الفوز إلى أسرعوا أي؛ الفلاح® على ®حى قوله: 

يقلولجر يقول ما قال؛ الكرماني: قال يقول® ®ما ررقوله حجر: ابن قال 
كلمتها®.مثل كلمة كل بعد يجيبه يأنه ليشعر قال: مثلما 

حير®الصلاة مثله يقول أن النوم® من حير ®الصلاة المؤذن: قول وفي 
المؤذن®يقول ما مثل فقولوا النداء س—معت%أ ®ؤإذا النبي لحديث الوم® من 
٠البخاري[ ]رواه 

دعاء،الحيعلة أن لحوقلة: يا الحيعلة جواب فى ®والمناسبة الملقن: ابن قال 
منن فحيجيب؟ يبقى ممن دعاة، كلهم الناس لكان الس—امع قالها فلو 



الأذانفضل اب ؤج 

وتعارمحبحانه - اممه إر محض تفويض لأنها الحويالة، السامع 
الأعمالأن على هدا ودل مالبه، من مخلصا حاكا أي! للبه® ارمن قوله؛ 

القولفي الأصل لأن الإخلاص؛ بدون صل ولا الإخلاص، لها ترط يش
هآلذنن لن ■لجطوأ' آس ليعدوا إلا اخوأ ومآ ؤ تعار؛ نال الإخلاص، والفعل 

ه[.لاو_ة:

إلاإله لا أن ارأشهد أذاته من ينتهي أن يعد المؤذن سامع يقول أن ويستحب 
رسولا،وبمحمد ريا باق رصست، ورصوله، عبده محمدا وأن له، ثريك لا وحد اف 

لم[.م]رئاء ذسهاا له غفر دينا، وبالإسلام 
نافلة،أو فريضة صلاة في كان ومن منة؛ المؤذن إجاية أن العلماء: قال 

قراءةفي وهو الأذان سمع ولو ممثله. أتى سلم فإذا يوافقه؛ لم المؤذن مع ف
•المؤذن ممتايعة وأر فيه، هو ما قهلمر غيرهما؛ أو تسبح أو 

ومثلهالأذان، سمع لن موجه الحديث، في ه الّبيا عان، يالصلاة والأمر 
فييحل ولأته يشغله ما ولعدم حينثد، الأذان من لفراغه المؤذن للث، ذر 

ءشرأ«.يها عاليها افه صر صلاة عر صر »من قوله 



ؤجاوس\ش كتاب 

لأمنت محاو ه الله رصوو أف — عنه النه رصي — جابر وص — ١ ■  ٣٩
محيياات l^_؛، وااصلأة 1)^^؛، الدتمه؛ هل؛ رب اللهم الثداء* بممع حإن قال 

القيامة٠يوم ثماعتي له خلغ وعدته، الدي محيودا همانا رانمه والهصيلة، الوبيله، 
*الخالي[ ردوا، 

قفلقى الأحاديث ورد ي— تعالى الله رحمه — الولف زال يلا ءأه 
وترديده.الأذان 

وبعدالوذن، يقول كما نقول أن الأذان سمعنا إذا بآن الني أمر وقد 
نقول!ا،لوذن ومع الأذان، من الوذن انتهاء 
الضرورة.قي إلا ينهما يجمع لا فلذا يااف؛ أي؛ ^٠١٠ ١١٠

.با،لهللوب اهتماما الداء كرر *رب؛، 
ألفاظبمعنى هنا وهى الهللب، معناها الأصل فى الدعوة ال،عوة« ررطْ 

الشركلأن الوحيد دعوة بها وا،لراد . الصلاة إلى بها يدعى لأنها الأذان، 
نقص.

نقصلا أو القيامة، يوم إلى تبديل ولا تغير يدخلها لا التي *اكامةُ 
بتمامها.للعقائد حامعة لأنها فيها؛ 

حتىالدائمة الباقية أو الأذان، د بحستقام الش أي؛ القاىةا< اروالصلأة 
الساعة.قيام 

منغيره دون الله ول برسخاصة منزلة وهى يلة® الوسمحمدا ررآمحتج 
الأنساء.

اترسعلى الزائدة المرتبة يممى هنا وهى القيصة، حلاف ٠ ة *والفضيل
الخلق.

عز- اش عند . البى شفاعق هو المحمود؛ المقام محمودا® مقاما *وابعض 
الرمل•من العزم وأولوا آدم عنها يتأخر حنن خلقه يتن القضاء فى - وجل 



الأذانفضل باب و

محئودازنك.ثاثا بجثك أن عتئ ؤ ك: بقوله« وءدتذي »ال
واجب.اش من أن على المسرون وأجمع [ ٧٩يء: 

.شفاعتى له وجبت أى؛ القيامة® يوم شفاعتي له ارحلن، 
الخنة،بال-محول والشفاعة العامة، ءالشماعق منها كثيرة محور لها والثفاعة 

حساب،®.بغير الاو.حول في الشفاعق ومنها النار، من الخروج قي والشفاعة 
الصلوات؛أوقات في اللءاء على الحض الحديث رروفي الهلب: ال ق
الإجابة®رجاء حال لأنه 

هدامن والحكمة الأذان، من الفرل؛ يعد الدعاء قفل : الحديث،وفي 
فال:النثى أن والترمذي داود أبو روى فقد الومن،، فضيلة هو التحديد 
•والإقامة* الأذان بنن لأثري *الدعاء 

واستحقاقالخير نجلب والإقامة الأذان يخآ الدعاء على الوافلبة أن وفيه: 
الشفاعة.

حصانصمن القيامة وم يوالشئأاءة يلة الومالمحمود المقام أن وفيه: 
س.محمل. رسولما 



اكضأئلكتأب 

هالنبي عن - عنه اطه رصي - وقاص ايى بن نني وعذ - ١ • ٤ • 
ل4،لانريك وحادْ اف إلا إله لا أذ أنتهي ا،لؤدنىث ينهع حى قال *_ ت ئاو أيه 

لهغفر ليثا، دبالإنلأم رمولأ، وبمحمد ربا، باق رصي*—، لرسوله، عبده محثدا وأة 
.مسلم[ ]رواْ ه دنيه 

وقاصأبي بن معد الخليل؛ الصحابي روى الحديث؛ هدا في ءأ' 
قال:أنه ه الني عن - محه اممه صي ر- 

هوله,أى؛ ررمنئال،حننبميعا،لؤذناا 
اممه.إلا بحق معبود لا أي؛ اش؛؛ إلا إله لا إن ارأيهد 
للإثبات،اكيد هاا »لأشريكلللض تأكيد اهأ»وحوْاا لاشريك *وحد، 

التوحيد.بمقام اهتماما تأكيد بعد تأكيد 
فأتبعه_، تعالى — الله عند من رسولا أي؛ وله® ورمعبده محمدا ®وأن 

نهى.عما وانتهى بأمره، ^ ١١به؛ حاء ما بكل 
.حقاؤإلها ومدبرا، ومتصرفا ومالكا، ملكا أي؛ *رصيتباقربا* 

حاءما بكل فأتبعه — تعالى — الله عند من رمولأ أي؛ رسولا* *وبمحمد 
ض.عما وأنم بأمره، به 

وشرائعه.بأحكامه أي؛ رردبالإسلامدينا* 
باض.اكيلقة الصغائر أي؛ لهذنبه* ءغفر 

رححفمنهم الذكر، هدا فيه يقال الذي الموصع في العلماء احتلم، د وف
فغلألا إلى أدعى أنه وقيل التأذين، من ١^^٠ فريغ بعد ال يقه أن

تشهدعند يقال كونه رجح من ومنهم الأذان، كلمات بعض ترديد عن 
المؤذن.
إلاإله لا أن أشهد ت هال إذا المؤذن أن الخدين، الظاهر ت عتيمان ابن قال 

بافهرصين، ذلك،! بحد تقول وأحبته، الله، رسول محمدا أن وأشهد الله، 



د1بفملالأذان)ج( 

حنئال ارمن فيه; جاء الحديث لأن رسولا، وبمحمد دينا، ويالإملأم ربا 
باقرضسث، ورسوله، بله محمدا أن وأشهد اف، إلا إله لا أن أشهد النداء; يمع 

قولهوفى وأناأشبدأ هال،; امن رواية وفى ولا* ديناوبمحمدرسرباوبالإسلام 
لأناف* إلا إله لا أن ررأشهد الوذن قول، عم، يقولها أنه على دليل أشهد* رروأثا 

مشرؤعذكر يوحد فإذا، المؤذن. قول، على فيعهلما عطف، حرف واو ال
الأذان*.أثناء 

منلكل قوله مثل المؤذن؛القول، إجابة بمتص، أنه ٠لوأءلم النووي; قال، 
منله مانع لا ممن وغيرهم وحائض وجشبا ومحدث، متهلهر من سمعه، 
نحوهما١١أو أهله جماع أو الخلاء فى يكون أن المنع أساب، ومن الإجابة، 

ناح.ذللث، من مخ فإذا 
مكفرات،من ال.اء النملع سعند الدعاء هدا تريدي أن الحديث،; وفى 
الدنوبؤ.



_PL_I ،ؤنج

الاهول رم3ّال ت ماو — عته الله رصي — أنس وعى — ١ • ٤ ١ 
■حس[ حدث لقال: واكرمذي دارء ابو ]رواء و1لإةاعةاا الأذان يين يرد لا ءالدياء 

.]رواْ العبادة( مر ءالدعام قال عثليمة؛ عيادة، الدعاء ءإه 
عز— الله عند فيما رغبة ، اء الدعإجابة مواطن على يحرص لم وال
منإجابة أرجى والأحوال والأمكنة الأزمنة بعفى قي الدعاء إن ف- وحل 

بعض•
م—ماعهوبعد الأذان عند يقال مجا — الله رحمه — ١^^، أورد أن د وبع
محالحت كبر، ئ^ل محيه ا عظمح^،إبا ها أورد تردده، من اء والانته

تميدءمن بد لا ولكن دعاء، لكل امل ش؛إمحللاقه الدعاء لمقل )رالدعاء( 
أورحم قطعة أو بإثم دعاء يكن لم ما أنه مجن الأحرى؛ الأحاديث، محي ا مب

اعتداء.

ا،لوانع.انتمت، إذا وكرمه وجوده افه بفضل أي؛ لايردا؛ ١٠
الأذان.من الزذن يعد أي؛ الأذانء *؛؛ن 

الخمس،الصلوات من صلاة كل من يعتي • الصلاة إمحامة أي؛ ®والإئا٠تاا 
الأذان.و؛عاو الإقامة قبل والمقصود 

اللهتجاب، امللصلاة الوذن أذن أي ايادي، نائي »إذا اوي: النال ق
الدنيابخير المسالم ويدعوا الإجابة،ا اعات ممن لكونها حيتئال> الداعي دعاء 

والأحرة.
الأذان؛بحد الشي3لان حضور عند الأذائ؛ن يبن الدء؛اء ارقرن العليى: محال 

تعانة،والامبالألتجاء إياه الصالي ودفع اوس، والوسالخملرات لأرماع 
التحامعند بالدعاع إرآحرها؛ اعوذيرتTقايئه محل ؤ تعالى قال كما 

.الله١١مسيل في مجاهدين لكونهما الدين؛ أعداء •ع والمحاربة الجأس، 



(m)

الفور،على يعينه المهللوب يقع ارة فتتتنؤع، حجرت ابن ال ق
المهللوبعين بغير ولكن الإجابة تع قد وتارة لحكمة، يتأخر ولكن يقع وتارة 

أوناجزة مصالحة الواع وفي ناجزة، مملحة المهللوب في يكون لا ثا حي
.منها(( أصلح 

إذااحسثادمةمحاع يريث، قان عق عنائي ناللث، ؤوإذا تعالى؛ ال ق
[.١٨٦]الدة: زى 

الاJءوةإجاية أن غير فيه، حلاف، لا افه من صدق وعد الدعاء ة إجاب
الله!فيقول رب• يا العبد؛ يقول أن الدعوة فاحابة الحاجة، قفاء تخالف 

إعطاءالحاجة؛ وقضاء مؤمن، لكل موجود موعود أمر وهدا عبدي، ليك 
وقدالاحرة، فى يكون وقد مدة، بعد يكون وقد ناجزا، يكون وقد المراد، 

لهءءاغترْ•الختر يكون 
الملوايت،أدبار الدع—اء إجابة فيها لم الميتحرى التي الأوقات ومن 
عرفة،ويوم الحمحة، يوم ساعة وآجر الليل، من الأخير والثلث الخمس، 

وغيرها.الجود وحال 
عليه،والثناء — تعالى — الله د بحمالدعاع افتتاح الدعاع؛ آداب ومن 

ورعالقبلة، تقبال واس، الوصوء وكدللئ، ، محمد نبينا على والصلاة 
وخفضالمألة، في والعزم الدعاء، في والإلحاح الدعاء، حال دي الأي

والمال،والأهل النفس على اء الدعي، ونحنبالدعاع، والإصرار الصوت، 
كريم•جواد - وجل عز - واش رحم• قْليعة أو بإثم يدعو وألا 

علىوالحض والإقامة، الأذان بين الوقت، هذا ففيلة بيان ؛ الحديث، وفي 
.الدعاء فيه يست،صسإ — تعالى — اش وأن فيه؛ الدعاء 



Lj _ واتسنمرLانم

UU ■ اسءاتسق اب

وهياايم، والتسمختتمة بالتكسر مفتتحة معالومة عبادة هي الصلوات 
الثهادتن،بعد الإسلام أركان وأفضل الثّهادتين، بعد الإسلام أركان أكد 

وربه.العبد ين صلة وهي الشهادتن، بعد الإسلام أركان وأنفع 
المسالمين،على اش وفريضة ، عيون وقرة الشن، معراج والصلاة 

الفلاحمحوان وهي الهلع، عند الهرب كالئها اب؛—نع، عند المنع وهي 
وطريقالنجاح•

يحابما أول وهى العبادات، من — تعالى — الله أوحيه ما أول والصلاة 
.موته عند أمته .ؤ اطه رسول بها وصى وصية آحر وهى الحبي، عليه 

حالكل في لم المعلى واجبة الله جعلها ومكانتها، الصلاة أمر ولعفلم 
ماوأركانها شروؤلها عن العجز عند حتى بل حوف، ولا بمرض نقط ولا 
أاصنو'تض حنسلوأ ؤ والقتال الفنع حالات في حتى موجودا، العمل دام 

أسمءإِذا رك؛اوا أو هرحالأ خفلمز قإن ١. فنمن للي وئوموا آلوسش وألصلوة 
.[ ٢٣٩ِ  ٢٣٨ظثوثو;أه ^^١ لم ئا علْهكم آشَكنا ءاذًفنوأ 

تعالى!قوله الصلوات؛ فضل باب فى — افه رحمه المؤلف أورد وقد 
إنأي! [ ٤٠]انمك—وت: ه ؤآلنتض آشمحثاء عب ثش آJصلزة' رث \ؤ 

أداهاإذا وأحكامها، لخثوعها المتوقية وآدابها، روؤلها لتالحامعة الصلاة 
لمامتدبرا ربه، لعفلمة متذكرا صلاته، في خاشعا وكان يتبغي، كما المحلي 

.والكرات الفواحش عن نهته يتلوا، 
الأعمال.من قبح ما ! والفحشاء 

فييعرف لا ما أشبهها وما واللوامحل كالزنا الذنوب؛ فواحش والمكر! 
.الفحشاء دون وهو الشمع، 



الميواتفضل اب 

مالأى زألمفتم ؤ ال. الأعممن قبح ما اآشحشآءى وى! البغال ق
القرع•في يعرف 

الفحشاءوهو مكروه لغ فيها الصلاة أفان •' تيمية ابن الإملأم شخ قال 
.اض١١ ذكر وهو محبوب تحصيل وفيها والنكر، 

أنوهو الدنيا، في شيء كل من أكبر اممه ولذكر >ؤولذكرأشأضره 
أموروقي وشرائلثا، بيعلث، وفي صلاتلث، في وتذكره وحلاله، عفلمته تتذكر 

شوونلث،.جمح في عنه تغفل ولا حياتلثإ، 
افه،معاصي عن ومزدجر نهى الصلاة ررفى ت وغيره عود مابن وقال 
منبصلاته يزدد لم المكر، عن سهه ولم بالمعروف، صلاته ىمرْ لم فمن 

.إلأ؛عاواااافه 
يصلي،فلأنا إن فقال: الني. إلى رجل جاء قال: هريرة أبي وعن 

]رواهأحمد[.ارإنهسينهاهماتقولاا فقال مرق، أصبح فإذا 
تشملوأنها الصلواُت، قفل من الكريمة الآية في ورد ما الباب؛ وفي 

وحافظعليها واظب فمن والكرات،، الفواحش ترك على شيئئن؛ على 
•الغي، سبيل من له عصمة كانتا مواقيتها؛ على 



()ouكت1بارفصام 

ُُ اقهرسول معت ّت محال — عنه الله رصي — هريرة أبى وص — ١ ■ ٤ ٢ 
مرات،حض دوم كل منه يشل أحدكم باب ثهرأ ارأرأيتم'لوأة ت ول قي. 
مثلررفدلك هاذ: ، شئء يرنه من سمى لا : هاثواسيىء؟ا، درته من سقى هل 

ءيٌآ.]مممى الخطايااء بهي افه يمحو الخنس، الص1نوارت، 

الصلوات.فقائل فى الحديث هدا — تعالى الله رحمه — المؤلف أورد ءث؛" 
ه؛الله رمول قال 

أمروز،•ررأرأيمٌأي؛
التسع.الخاري الماء مكان وهو نهرا• أن بت لو أى؛ ُُلوأننهرا" 

٠اغتالأت حمن أي؛ مرات® حمس يوم كل منه ل يعتأحدكم ررباب 
المقروصة.الخمس الصلوات بعدد 

شيء؟وسحه من يبقى هل أى؛ سء؟<ا يرنه من يبقى راهل 
الغلان.وتعدد الماء لكثرة شيء( يرنه من يبقى لا ! )قالوا

يومكل مرات حمس فيه المنغمس النهر ؤإزالة رير فمثل أي؛ ل—٠" ررفدل
•الحسي الدرن 

وحهو؛ين الذنب، من المحنوي الدرن رفعها فى الخمس® الصلوات ارمئل 
بقوله!الشبه 

بسببهن.أي؛ يهن® يمحواف  ١١
الماءلأن الكبائر، دون — بحانه م— بالله التحلقة الصغائر أى؛ ررالخطايا® 

ونحوه.الخازام يغل لا 
المحسوسةبالاقدار يتدنس كما المرء أن التمثيل راوحه ت الحربي ابن وقال 

أقدارعن العبد تهلهر الصلوات فدلك الكثير؛ اء المؤيطهر وثيابه يدنه فى 
١أمضلته® إلا ذنبا له تبقى لا حتى الذنوب 



ارصاواتفضل باب 

صغيرةمن منه بمدر ما إلى بالنسبة ان الإنأحوال العلماء فصل وقد 
حمسةقى تنحصر هى فقالوا وكبيرة 

الدرجات.يرغ يعارض فهدا البتة، شيء منه بمدر لا أن أحدهات 
حزما.عنه تكفر فها|ا إصرار، بلا بمغائر يأتي ثانيها؛ 
الصنيرةعر الإصرار أن قلما إذا تكفر فلا الإصرار مع لكن مذ ثالثها: 

وصغائر.واحدة، بكييرة يأتي أن رابعهات 
يجتنبلم إذا يحتمل نفلر فيه وهدا وصغائر، بكثائر يأتي أن ها؛ حام
يئاشتكفر لا أن ؤيحتمل الصغائر، تكفر بل الكبائر، تكفر لا أن الكبائر 

٠به يحمل لا جهته تتمن لم إذا الخالقة مفهوم لأن أرجح والماُي أصلا، 
أوالكبائر، لممحص أو والصغائر، الكبائر لاحتلاؤو إما شيئا تكفر لا فهنا 

يعملفلا الفمدلن من لدورانه المخالفة مفهوم جهة نتعن فلم الصغائر تكفر 
اجتنبتراما ومقتضى كبائر اك هنأن الكبائر نحنب، مقتضى أن ويزيده ه، ب

عنه٠الحديث فيصان كبائر لا أن الكباترء 

يقتمروالم لأنهم الن«نوب نقي في مثالغة الحديث ^ا ُرفى الُلً؛ي،' قال 
'أكيدا«اللففل أعادوا االأ« على الحواب فى 

إرورمضان إرالحمعة، والحمعة الحس، رالصلوات : قالولهدا 
ملم[.]روا• الكبائرا أجثنم، إذا بينهن لما مكفرات رمضان 

٠للتاس الأمثال صرب وجواز الخمس• الصلوات فضل ت الحديث، وفي 
والموجيه؛المحاورة.اكرغيس، أمحالوب فى المبى هدي بيان وفيه؛ 



()vu\وس1ئو كتاب 

ُ  .ُِ

ررمثلالله رسول قال ت قال — عنه افه رصي — جابر وعى — ١ •  ٤٣
خسيوم كل منه يفثسل أحدكم باب على جار غمر ئهر كمثل الخمس الصلوات 

فضلباب في الأحاديث يورد — تعالى الله رحمه — يزال لا ءة؛■ 
.الصلوات 

وعفلمالكريم، كتابه في الصلاة ذكر من _ بحانه م_ افه أكثر د وق
بهاالتهاون أل وأخبر ة، الخماعفى وأدائها عليها يالمحافظة وأمر أنها، ش

حئفقرواؤ الميثن; كتابه فى تعالى فقال المنافقان، صفات من عنها والتكاسل 
.[ ٢٣٨]البقرة: قثنتقن ثي وقوموأ آلوتعق وآلصلوة آلصلوت عل 

باآلركُين،إه؛ خ وآركثوا آلركوه ؤءاتوأ آلصلوه وأقءنوا' ؤ ت تعالى ال وق
والمشاركةالخماعة في الصلاة وجوب في نص الكريمة الأية وهده [ ٤٣لاوقرْ: 

بةمناستقلهر لم ضل إقامتها القصود كان و ولصلاتهم، في للممصافن 
ه؛و؛; عع وآركثوأ ؤ — بحانه — يقوله الأية ختم في ة واصح
الأية.أول فى باقامتها أمر قد لكونه 

معلث،ميم طآيعه ٥!^؛ الصلوه ٣ محاقمت ضب كث، قإذا ؤ ت تعالى وقال 
لمِأحنكت طابمة ونتات ووبٍقب من هلتغوئوأ نجدوأ هادا اتلحيلم ولتاحدوأ 

.[ ١ ■ ٢ : ، ]lJL.ه ..وانلحيمء حدرهن؛ ولقاخدوأ معك هلثصازأ ينبمازأ 
فكيفالحرب حال فى الخماعة فى الصلاة أداء — بحانه — فاوجب 

الصافونلكان جماعة في الصلاة ترك في يسامح أحد كان ولو لم؟ اليحال 
الخماعة،ترك في لهم مح يبأن أولى عليهم بهجومه والهددون دو للع

وأنهالواجبات، أهم من جماعق في الصلاة أداء أن علم ذلك يقع لم فلما 
ذللث،.عن التخلف لأحد يجوز لا 



انمطواتسال 

قالقال: _، عنه الله رصي - الله تمد بن جابر عن الحديث؛ هذا وفي 
وفصالها:الصلوات شرف مستا الله. رسول 

التيكالقمة وفخامته لغرايته هر الذي شأنها أى؛ الخمس* الصلوات امثل 
•عنها يتحدث 

لأنهيتض قد واقفا الماء كان ؤإذا الماء، كثير نهر أي؛ »سلنهرغمر« 
وقدنقيا. ماء يكون وجريانه تمرْ مع والماء فيسيل، الحاري أما وانق، 
وكثير٠جار؛ ماء كونه جمع؛؛ن 

لقربه.أحدكم باب على جار أي؛ *جارعلىبامطأحدكم* 
مراتحس يوم كل منه يتوضأ أي؛ مرات* خس يوم كل ه من®يغتسل 

الخمس.للصلوات 
الصلوات.أداء فضل ؛ الحدين، وفي 

الأوساخ.الماء يزيل كما ؤإرالتها الذ،نوب لحو سم—، أنها وفته: 



الفضائلكتاب 

امرأةمن آصاب رجلا أو — عنه افه رصي — مسعود ابن وعن — ١ • ٤ ٤ 
آيارطزق ؤابمِألصاوؤْ ؤ ت تعالى اش فأرل دأحبرْ ه الني فاثى ه، من

أرالرجل* —ال ٠٠( ١١٤]مرد: تٍيدتي(أمثاتجه بزآمأ ورليا 
._[ ]مق كلهم، أش ءلخمح •' قال هذا؟ 

صغائرتكفر وأنها الخمس، الصلوات فضل بيان الحديث؛ هذا محي ءإه 
الذنوب.

امرأةمن أصات رجلا أن — عنه اش رصي — عود مبن اش عبد روى 
قلة،سامحلصاسم•

•منه وقع وما صنع بما فاخرْ . الني وأر فعل ما على فندم 
•تحار قوله — وجل عر — الله أنرل، حتى شيئا، الله ول رمحيقل فلم 

ه.يدينالحسنين إن منأل1لج وزلفا آلتار طرق اقمّآلصلؤه وؤ 
الفلهر.أو والعصر، المح النهار؛ طرفا ؤؤافمِآاءثنيةشلآتياره 

أو. العشاء يه الراد فيل منه. اعات حمالليل نلف، ه سآليل زلما وؤ 
.والعشاء الغرب 

الذنوبيكفر رات الخيفعل أن أي؛ ه آلشؤئات يدين آلخنثت ن إؤ 
الفة.ال

دونل أيتتهي أي؛ هذا؟ أر الرجل: فقال 

لتوهملفحا رركلهم،ا بقوله! وأكدْ لخميعهم، هذا أي؛ كلهم* أمض لالجمح 
الأغلب.الأعم الجميع من المراد أن 

الميعنه ومال الرجل ذللتا أصابه الذي الذنت، راهذا رجب! ابن مال 
الصغائر((.من كان بسببه الأية فنزلت 



انميواتفضل باب 

قطنلا للحدود الموجبة المعاصي أن على العلماء ارأجمع ت النووي قال 
.يالصلأة،، حاJودها 
الصغيرةصاحب أن هنا؛ به والاهتمام إليه، الانتباه يجب مما أنه على 

كبيرة،حقه فى انقلثت والإنابة بالتوبة يتبعها ولم معصيته، على أصر إذا 
ْعصغيرة رالأ عنهما افه رصي — عباس ابن قال كما كت، أوثأو 

يعدلم ثم بها، ألم رة كبيمن صاحبها على أصر كان ربما بل الإصرار® 
إليها•

الإنس—انيقدم أن معناها في وما المكفرات هده معنى ليس ت العلماء قال 
نانالحهده يعمل أنه بحجة عليها، ويمر والشهوات المعاصي، على 

اللمؤإمما الموصى، هده إليه تودي ولا أحد، يقوله لا فهدا فتكفرها، 
معصيةفارق ؤإذا الواهي، واجتناب ر الأوامبعمل الش_رع بأصل مهنالب، 

منه،وقع ما على واكأمف، عنها، بالإقلاع الصوح اكوية إلى البادرة فعليه 
مثلالخير من للمس—لم يحصل ما مع فهذه إليها، العودة يعدم العرم وعقد 

اجتنبإذا وتكفرها يئات التكاثر _ نان الحوفعل والصلاة، الوصوء 
سيئاذكمعن،كم ثكمز عته نمون ما ًفثاير محيبوأ زن ؤ I تعالى لقوله الكبائر، 

[.٣١: ٠٧١]ه يدم مدحلا؛بئإ ويدحلخفم 
يدهيننان الحوأن للذنوب، كفارة الصلاة إقامة إن ت الحدسث، وفي 

ئات.ال



()Tuكنأباومضائل 

هؤاش ول رمآئ — عنه الله رصي — هريرة ى أبوعن — ١ * ٤ ٥ 
تغشلم ما سهن،  liكمارة الخمنة، إلى والحمسن الخس، واُت، ارالصالت يال 

•سالم[.]روا، الكياترء 

فضلباب في الأحاديث يورد — تعالى النه رحمه — الولف يزال لا ءأه 
•الصلوات 

هذهبتفضيله وكرمه اش فصل عقلتم على يدل الذي الحديث؛ هذا وفي 
ويوبها.أحرها وعظم الصلوات 

ته اش رمول ءال، 
على— وجل عز — الله فرصها التي وهي ة، المعروفأ الخص ءرالصلوات 

والفجر.والعناء والغرب والعصر الفلم وهي وليلة، يوم كل في مادْ 
الأحرى.الحمحة صلاة إلى الحمعة صلاة من أي؛ رروالخمعةإرابمعهء 

فإذاالصغيرة. الميثان من بينها يحصل لما مكفرة أى؛ بينهن* لما ®كفارة 
لكنهالختلمايا، تمحو فإنها الخمس، الصلوات هدم وأتقن سيئة الإنسان عمل 

اسشى:

الكبائر.نزت لم ما أي؛ الخائر* تغش لم »ءا 
الذنوب؛من وعظم المعاصي مءت كبر ما كل وهي كيرة جمع والكاتر؛ 

وأكلالزور، وشهادة الغموس، واليمين الوالدين، وعقوقا بالله، كالإشراك 
توبة٠إلى تحثاج فإنها • الغافلات المحصنات وفذفح اليتيم، مال، 

تكفيرمن ماح إتيانها لأن الر؛ ياعمال( ر تكفلا الكبائر أن منه راد والم
١الحمهور عليه ما هذا بالله، المتعلمة للصغائر الهلاءات 

لمما الذنوب غفران من الحديث، في المذكور ®هذا عياض القاصي هال، 
رحمةأو التوبة تكفرها إنما الكبائر وأن السمنة، أهل مذهب، هو كبيرة توت 

وفضله*.الله 



د1بهضلاكاوات)ج( 

مناعاير وفى رة، صغيولو القصاص من الناس حقوق في د بولا 
فإذاورمضان والحمعة الخص وات الصلش النقرة وعد ورد ثم ة. التوب

ولاصغيرة يصادف لم ؤإن الكبائر عن يخفف وبالواقي بأولها، يغفر تكرر 

والتواصيوالتقوى، البر على والتعاون التعارف ذلك، أوصح ومن ة، الخم
أهلؤاغاؤلة الخامل، م وتعاليالتخلف، وتثجح عليه، والصبر بالحق 
إليهوالدموة عباده، بين افه شعائر ؤإظهار مبيلهم، عن والبعد النفاق، 

الكثيرة.الفوائد من ذلك، غير إلى والحمل، ؛القول، — بحانه م— 
وكيلك،الصغائر، يكفرن وأنهن الخمس الصلوات فضل •' الحدبث، وم، 
الخمعة.إلى الخمعة 

الصالين.عباده على وكرمه جوده وسعة افه فمل وفيه! 



)؛u(اسائو كتاب 

رسولسمعت ت محال — عته اش رصي — عفان بن عثماف وعن — ١ ■ ٤ ٦ 
وضوءها،محسن مكتؤية صلاة نحضئ"ه منلم انريء ثن ا ®م• يقول الأب 

وذلك،كبيرة، توت لم ما الذنوب ثن ملها كهارْاا كانت، إلا وركوعها، وحثوعها، 
لددا».ام[.ه 'م

اليومفي صلوات حمس وهي ا،لكتوبة، الصلاة قفل ؛ الحديث، في ءأي 
•.ؤ قال • والليلة 
المسلمة.المرأة ومثله ملم( أمريء من *ما 

وفتها.فى مكتوية صلاة أي؛ مكتوبة( صلاة ®نحضر0 
والآداب.والمن الفرائض جامع به الإتيان أي؛ وضوءها( اافيحسن 

فيها.بقلبه — تعالى — الاثه على إقباله كمال أي؛ وركوعها" ®وحشوعها 
تعالى!كقوله الآحر، عن أحدهما بذكر اكتفاء إما جود؛ اليذكر للم 

الصلاة.أركان أشهر لأنه أو ؛! ٨١]النحل: آلحزبأ لجطز ،ربيل ّؤ 
الصلاة.أي؛ ررإلاكانتج( 

٠ليه هى التي الذنوب لصغائر مكفرة أي؛ الاننوب( من فبلها ئا (كفارة 
٠الكبائر إتيان عدم مدة أي؛ كبيرة( توت لم ®ما 

الاعترافوعدم الوجه، هللاقة كعدم المحغائر، الذووب! من بقوله والمراد 
إلثه■أحن لن الفضل 

منوعظم العاصي في ير ما كل دهي ىيرْ جمع *الكبائر ت الناوي قال 
أارعالثؤرنم، ذنب كل أنها والأقرب؛ أقوال، على فيها واحتلم، الذنوب، 

.علميه( بالوعيله وصرح حدا، علميه 
بنارقرن ذنب كل وقيل ة معميكل (الكبيرة القارى! عمدة في ال وق

-محهما الله رصي - عباس لابن رجل وقال عذاب، أو غفسي، أو لحنة أو 
ذنمبؤفكل نسبي أمر الكثيرة قالت، . — سبعمائة — إلى هي قال؛ مع! الكبائر 



اواتاك،فضر ؤته 

.كبيرة(<تحته ما إلى وبالمبة صغير، إله بالمة فهو ذب فرفه 
شده.ذكر ما تكفير أي؛ رروذلالث،ا، 
وأنه. زمن كل لكغائر الهتاعات تكفير تعميم على تنبيها كله® ®الدهر 

الأعمار.لسائر عام 
تغفر،لا فإنها الكبائر، إلا تغفر كلها الذنوب أن اه ررمعنالروي• قال 

معهايغفر لا افه كان فإن كبيرة، تكن لم ما تغفر الذنوب أن ا،لراد وليس 
١ياياه® الحديث، فسياق محتملا كان ؤإن هذا فإن الصغائر من شيء 

ماالالأنوب غفران من الحل>يلإث، فى الل.كور ارهذا عياض! القاصى وقال 
أوالوية تكفرها إنما الكبائر وأن المة، أهل مذهب هو كثيرة، توت م ل

.وقمله® اممه رحمة 

صغيرة،ولو القصاص محن الماس حقوق فى بل ررلأ ءلاهر! محمد ال ق
.التوبة® من الكبائر وقى 

•الرسول شرعه كما الوضوء إتمام على الحث ت الحديث، وفي 
الصلاة.روح الخشؤع أن • وفيه 

حاصروهو العبد ا يوليهالى هى سنوب المكفرة الملأة أن ه وفي
الله.وجه بها يبتغى الحوارح خاشع القلمسا، 



واكصرانمسح صلاة مضل باب 

١٨٨  I ،اسء|اسم_؛ سق ب ب

قال؛س الله ول رمأف - عنه الله رصي - ى موّأبى عن - ١ •  ٤٧
ءف[.]ضق الخنهء ذخز صر اثن 

والعصن.الص؛ح ت البندان 

قيسبن الله عبد موس أبو الصحابي هو الحديث؛ ذا هراوي ءأء 
إلىثم الحبشة إلى وهاجر أسلم"ممكة اليمن أهل من الأشعري، ليم مبن 

إلىوداعيا معلما اليمن إلى جبل بن معاذ مع الله ول رمبعثه الدينة، 
وأربعتناثمن وقل وحس—؛ن، اثتتتن نة س- عنه الله رصي - توفي • الله 

الكوفة.من ميلن على بالثوية وقل بمكة، ودفن للهجرة، 
بهذاأتى الصلوات فضل باب الم—ابق الباب في المؤلف أورد أن د بع

لعغلمالصلأتن هاتئن حص والعصر. الصبح صلاة قفل اب باياب؛ 

قال:أنه الني. عن الحديث؛ فى جاء 
لفعلهماالبريين؛ ومسميا والعصر. الصبح والبردان؛ البريين، صلى ®من 

غيرهما:فى ليس بفضل تميزتا الصلأتان وهاتان البرد، وقت، 
عنقإل أكنسي لدلوك أقمِآلصاووْ ؤ وتعالى: تبارك قال فقد المجر ا أم

يث.هل.ه[، ٧٨لالإ_را«: بر وج( مشيودا درءا0آكجركاتن إن آليلؤدرءانآشجر 
٠وملائكته الله 

الخصالصلوات عن مفصولة بأنها أيضا *واحتصت : ءثي٠ين ابن ال ق
و؛ينوبينها الأخير، الليل نصف العشاء صلاة و؛ين فبينها بوقتها؛ منفردة 
.الأولءاالنهار نصف، الظهر صلاة 



واليصرالصبح صلاة مضل باب ^٢^ 
عز_ الله يوه وقد ، طى الومالصلاة إنها فتمرن العصر صلاة ا وأم
هألونش وآكثزو0 أاصاوو'ت غل حئفهلوأ ؤ ت بقوله وخصها بفضلها - وجل 
[.٢٣٨]الغرة: 

تعالى!كقوله والفضل الشرف وهو الوسهل من الوسعلى؛ ومعنى 
عدولا.خيارا أى؛ [ ١٤٣تاكرْ؛ ^^نتكمائونلاه 

محببوقت الأولى لأن بهما، الاهتمام ي 'لريوالحصر الصبح وخص 
العبدوأن التجارة. في الربح من والمزيد للعمل محبب وقت والثانية للنوم، 

.غيرهما على محافظة أشد كان عليهما حافغل إذا 
الاJنوب.من يتهلهر أن بعال أو ؛ ابتداء إما الخنةا١ ،الحل 

الشصطلمهمع تبل صر أحد النار يالج لن *أنه • الأخر الحديث في جاء وقد 
العصر.وصلاة الفجر صلاة يعني غردبهاُ ينل 

الصلأتنهات؛ن يخصص لم . النبي أن العلوم *ومن ت التوربتشي قال 
ترخيصاأو الصلوات، من غيرهما إضاعة في للأمر هيلأ تبالحافظة؛ 

عاليهاوالحافظة الختار، الوقت، في بأدائها أمرنا ؤإنما أوقاتها، عن لتأخيرها 
الفجرصلاة فإن الأحر؛ في والزيادة الفضل من فيهما ا ئ•جماعة؛ في 

القوس؛فيها تثاقل إحداهما ثم النهار، وملائكة الليل، ملائكة هدها يش
فيواق الأمقيام عنال تقام والأخرى النوم، تحلأء وامالغفلة، لتراكم 
بزيادةالحاني هذه على الكالف^ن فنبه بالمعاملات، الناس واشتعال البلدان، 
ؤالتأكد® 

الحنة.دخول إثبات الأول! الحديث، ففي 
النار.دخول انتفاء الثاني! وفى 
يحلالصلاة على حافقل مجن وأن الخاتمة، حن إلى يشير ؛ الحديث، وهدا 

لما.ممات من إلا يدحلها لا إذ الحنة؛ 



(uv)

سمعتمال! — عنه اش رصي — رويه بن عمارة بن زهير وعن — ١ *  ٤٨
عردبها"وض الشنس طلوع نو صلى أحد النار يغ اريذ يقول؛ . اش رسول 

سلم[.]روا، والعفن. الفجن، يغني 

عمارةين زهير هال حيث الّ؛ي ْرا بشارة؛ الحديث هذا في ءأد 
تيقول الثى سْع أنه 

علىيدحلها لا ا،لراد أو ابتداء، أما المار؛ يدخل لن أي؛ المار® يلج ررلن 
ؤوإنبم5زإقُتعالى؛ ال قالدخول، وهو الولوج غير والورود المأيي—د. 

أنعلى دلل دفيه التقبل، ش وتقريرْ الفك، لتأيد ُلنُ الض،إ ؤيدال 
أبلغوهدا الدخول بمعنى ليس [ ٧١لسم؛ ؤاردهاحب٠ نغكزإق" ؤ3\0 في الورود 

اب.يدخل قتل لو من 
٠لمة وملم مأي؛ ارأحدا؛ 
الفجر.صلاة واراد العللؤع، قبل بما أي؛ الشس® طلؤع قبل ررصلى 
والحرصبهما العناية زيد ؛الن.كر خمنا العمر. أي؛ غروبها* *ومل 

عليهما.

الصبحوقتا لأن والعصر الفجر وذكر الصلوا'ت،، وبقيه يهما والمقصود 
المهارأعمال بتتمات الأستغال عند العصر ووقعت، ولدته، الموم عنل. يكون 

المفسخلوص على دليل الملأتئن هانز أداء ففي العشاء، وتهيئة وتجارته 
وأنهاالصلوات، ببقية إتيانها ذلك من ؤيلرم للعبادة. ومحبتها ل الكمن 
—الله مل.ح ثم ومن ٠ غيرهما على محافظة أش—د كانت، عليها حافظت، إذا 

ومن[ ٣٧]المرد: ه عن بجع ولا خرْ شم رجالألأ ؤ ال وم- ك، نعال
،تاب، فحل ؤإن لائمي رة صغيولا كبيرة يرتكعبا لا أن حري كد،للث، هو 

.أبداالمار يلج لا هو فحينئذ مكفرة تع — تعالى — بالله التحلقة وصغائره 



واليصرارصبح صلاة فضل باب 

*لنهدا ومحي الردين® صر من النار بدحل ُلن الس—ابق الحديث وذي 
لحولانمماء الثاني: وفى الحنة، ول لحإنات الأول ففي النار® يلج 

محارهمحمد ألجنة وادخل ءنآذار رحزخ فنن ؤ تحار كقوله هدا فتكون النار 
[.١٨٥ب: ]\و 

علىق أثفالقيام الكرى لذة وقت الصبح ومحت لأن الملأس وح—ص 
عنيتلهى فما بالتجارة الاشتغال قوة وقت والعمر غيره، فى منه النفس 

والمهارالليل ملائكة تشهده مشهودان الوقمن ولأن دينه، كمل من إلا ذللت، 
اغلوالتشالتئاقل من مافيها ْع عليها حاففل فإذا الأعمال، فيهما وترفع 

يعأن فيالحري تفريهل منه يع أن عسى وما أند، غيرهما على فمحاففلته 
.النار® يلج فلن مكفرا 

منالمجاة حصول لإفادة ليس بالدكر والعصر الصبح صلاة وتخميص 
للُحثم بل النصوص بخلاف لأنه الخمس؛ باقي دون بهما جاء لمن النار 

حالييكون ما غاليا الصلوات هده مثل أدى ومن فملهما، على والتنتيه 
علىبها والقيام ادة للعبالنفس محبة ودوام ، والرياء الكل من النفس 
وجهها•

غيرهماعلى محاففلة أشل يكون الصلاتين هاتين على محاففلما كان ومن 
الصلوات.من 

أحرله وأن الله، ذمة في الدخول الفجر! صلاة ثمار من العلماء وذكر 
له،الملائكة وشهود القيامة، يوم التام والنور النفاق، من وبراءة الليل، قيام 

فيها،وما الدنيا من حير الفجر وركعتي —، تعالى — الله عند عليه وئناوهم 
.العفليمة الثمار من وغيرها القيامة، يوم — تعار — الله برؤية والفوز 



_L_JI ^٩٢٢()

ولرممال ت قال — عنه افه رصي — مياذ سبن جندب وعن — ١ • ٤ ٩ 
ذمتهمن اف تطلنك لا ابنآدم يا ه1ظإ اف ذمة في فهز الصنح صر ®من افه.: 

٠ملم[ أروا• بشيء® 

وأجزلالخمس، الصلوات لم المعلى — وجل عز — الله رض فه 
•تركها من وتوعد بها، وقام عليها حاففل لن العطاء 

منالتحذير ة غايوفيه الفجر، صلاة على الجن، الحديث ذا هوفى 
فيوأن الخمس، بقية لصلاة تلزمة المالمسح صلى لمن وء بالتعرض 
والعذاب.الإهانة غاية بسوء له التعرض 
قولهالحديث، هذا وفي 
•لمسلم أحرى رواية في كما جماجة؛ أي؛ الصح® صلاة صلى ®من 

وكلأءته.وعهده وأمانه حفظه في أي؛ اف® ذمة ®فهوفي 
الأمان®.وقيل الضمان، ها: ®الذمة الروي: قال 

منأحن. فقد الفجر صلى من أن الحديث ®معنى الحوزي: ابن ال ق
يطالبهالله فان ظلمه فمن بفللم، يؤذيه أن لأحد ينبغي فلا ا، ذمامالله 

يذمته®.

الكلفةمن فيها ا ملبالذكر؛ الصح صلاة حص ا ®ؤإنمالعليبي: ال وق
حالمامؤمنا كان ومن إبمانه، ومنه الرجل، حلوص مفلتة وأدارها والشقة، 

وعهده®._ تعالى — الله ذمة فى فهو 
أمانفي أي؛ اف®: ذمة فهوفي الصح صلى ®من وقوله: القرطبي؛ ال ن
قد— تعار — والله —، تعالى — الله بتجار امقد أي: جواره، وفى النه، 

قافهذلل؛، فحل فمن أذى، أو بفر له يتعرض أن لأحد ينبغى فلا أجاره، 
وعيل-وهذا ولأملجا، را مفيجد لم يطلبه ومن بحقه، يطلبه — عالى ت— 

الصبح®.صلاة حضور في وترغيب للمصلن، يتعرض لن شاويي 



والعصرالصبح صلاة فضل باب نتننآ 
يحتاجونالناس لأن يذلك؛ الصبح صلاة خصت العلم؛ أهل ال ن

بيعهمفي ويممرهون أعمالهم في ينتشرون لألهم الحففل هذا إلى ا بعده
بسببالأذى من شيء إليهم يمل فقد وحوائجهم، وثرالهم والهم وأم
منوالرعاية والحففل الكلأءة هذه مثل إلى قيحتاحون يالناس، الخلتلة ذه ه

تعالىاش_ 
—تعالى — الله ذمة في الدخول فضيلة أن إلى العلم أهل بعض ذهب وقد 
حماعة،في الصبح صلى لن تثبت ا إنمالحديث، في الذكورة ، وجواره 

ولوحتى وقتها، في الصبح صلاة من لكل تحصل ة الفضيلهذه إن وقيل 
.الحماعة يدرك لم 

صلاةترك من التحدير هو بالحديث المراد ءوفيل! ت القدير فيض في وقال 
.الصبح١١ 

غيرأو جماعة في صلى من ظاهرة الفجر® صلى لأمن ت عشمن ابن ال وق
عهدفى لحل أنه يعنى عهده، فى •' أى اف® ذمة لافهوفى وقوله ة، جماع

فالولهذا ؛ وء بأحل يصيبه لا أن — وجل عز — ض معاهد ه فكأنالله، 
عهديترك لا يعني بثيء؛ا ذمته في اف يهللبتكم ا'فلأ ت لام والالصلاة عليه 
يطلكمأن فانحم عهده، وفي اممه، ذمة في لأنه الفجر، صلى من على 

.يثيءا، ذمته من — تعالى — الله 
الصبح،صلاة عن غفلمتاك بب بالله يزاحذك لا أي؛ اف« »لأطاوتاك،

تعالىقال الله. ذمه فى هو لن بأذى تحرصلث، سبب، الله بنالث، يحاسلا أو 
تهتنغاأحتنلوأ قفي آًفثسوا وآوموستبميرما آلموميهمى يوذويك آلذس وؤ 

[.٠٨]الأحزاب: مبينا ؤإيما 

•جهنم" نار في وجهه عر يكبه ثم يدركه، بشيء ذمته من بملله من ®فإنه 
هولمن التحرصن عن التحذير في مبالغة ®بنيءا، قوله ينيءا؛ ذمته لأمن 
عرض.شان وأي كان، أمر أي في كللالثج 



ؤقيادل اومض،كتاب 

إم—لامهمصدقوا الدين المين الس-احترام يجب أ)ه على دليل هدا فمي 
لأحديجوز لا وأنه مؤمن، إلا بمليهأ لا الفجر صلاة لأن الفجر؛ بملأة 

•أذى أو بسوء له يتعرض أن أو • عليهم يعتدي أن 
لهجيء إذا كان أنه والذلالم البطش صاحب وهو الحجاج عن ذكر وقد 
أحبرهفان حماعت؟ في الصبح صلاة صلى هل • محس—أله به، ليبهلش برحل 

عنه.وأعرض تركه حماعة فى صلاها أنه 
والتحديرالحماعت، هع الصبح صلاة على داوم من فضل • الحديث وفي 

•بسوء لهم اكُرض من 



واليصرالصبح صلاة فضل باب 
م

افهرسول قال قال؛ — عته افص رصبمى — رة هريآبى وعن — ١ • ٥ • 
الصتحصلاة في ويجتمعون بالمهار، وملائكة باللئل، ملائكة فيكم رثنانون ا !

ركتمكيذ بهم؛ وهوأغلم اف ف؛نأها فيكم، باتوا اودين يعرج ثم العفر، وصلاة 
.^؛٠[ ]مممق يصلونا( وهم وأتيناهم يفلون، وهم تركثاهم قيقولون؛ عبادي؟ 

صلاةفضل ؛اب، فى الحديث، هدا — تعالى اطه رحمه — المؤلم، أورد "؛؛؛" 
س؛قال والعصر. الصبح 

في٠لائ٠ة؛ وبعدها أحرى، ءلائمة باثر طائفة تأتي أي؛ —،'ا فيك اريتعامول 
علميكم.المحاففلة 

منحلقهم الئه، حلق من كريم حلق وهم ململثا، جمع  ٠٠بالليل ®ملائكة 
افه.بإذن الخلق أمور بتدبير مكلفون اطه، طاعة فى مسخرون نور، 

حراس—ةعلى تتناوب، بالمهار. غيرهم وملائكة أي؛ أرار بالته®وملائكة 
•نهارا تحرمهم أحرى وطائفة ليلا، تحرسهم فهنائنة البشر، 

لهلفإمن فيهما اجتماعهم العصر،، وصلاة الصح صلاة فى ®ويجتمعون 
عليهمالملاذكة اع اجتمجعل إذ لهم، وتكرمته يالؤمنين — تعالى _ افه 

فتاكونربهم، طاعتهم على واجتماعهم عبادتهم أوقات، في لهم ومفارقتهم 
الصلأسهاتقن عغلم إلى ارة ؤإثالخير. من اهدوه مبما لهم شهادتهم 

إلىوالإثارة واحدة، طائفة غيرهما وفي الطائفتان، فيهما نجتمع لكونهما 
٠المذكورين الوقتن ه محرف

أعلى•إلك، أسفل من الصعود والحروج: يصعد. أي؛ »ميعرجا، 
الثيايتؤبه المقصود وليس معكم، وأقاموا فيكم كانوا أي؛ ءيكماا باتوا ®الدين 

١أيضا العصر إلى الفجر من بقيت التي الملائكة يسأل افه لأن الليل في 
عليهتخفى ولا وأحفى، الر يعلم لأنه أعلم، بهم وهو ®فسألهماض،ا 

ماء.الفى ولا الأرض فى حافية 



)m(ام كتأباسأ

آدملبني شهادتهم استدعاء سزالهم في الحكم ت قيل بهما< أعلم ٠^ 
الحكمةلإظهار وذلك عليهم،، التعهلف يقتضي مما وام_تنهلاتهم بالحير، 

نزيشيد ١٦٥٠ؤ١•فعإأ الملائكة من تال من مقابلة قي ان الإننهمع حلق من 
دذلنو0لا ما اعلم إق عال لك وئمذس سيح؛بجنتيك ولحن ؤنتغث٢^^٠ يها 

,[٣.

أعلم،وهو ذلك سألهم مادي؟* تركتم بق يهم م أعللص الهم *من
•ملائكته بهم ولياهي لفضلهم، وتنويها العيال، لشرف إظهارا 

•الفجر صلاة أي؛ بملموزا وهم تركناهم انمولوزت 
للاهتمامالترك حالة وتدم ■ العصر صلاة أي؛ يصلون، وهمم ُروأتبامم 

بها•
لكونهماالصلأتن هاتن عظم إر الإشارة الحديث وني ١٠حجر! ابن قال 
الوقت؛نشرف إلى والإشارة واحدة طائفة غيرهما وفي الهلائ؛اتان، غيها تحتْع 

ترعالأعمال وأن العصر، صلاة يعد يمم الرزق، أن ورد وألد الذكورين، 
واشعمله، وفي روقه في بورك طاعة في حنئد كان فن الهار، آخر 

الخماعايتف،فى ذلك أنه والأظهر للصلوات، ١^^،، شهود ت الحديث وفى 
وغيرها.الحماعات محتمل وقد 

الؤمجت؛نبعياله اش ة عنايوفيه والعصر، الفجر صلاتي فضل I ه وفي
صلاتيفي تحضرهم ملائكة خر محنث ؤإكرامهم الصلاة على الحاففلن 

الصلاة.؛أدائهم ربهم عند لهم وتشهد والعصر الفجر 
وفيهوالخواب، السؤال وع عليها لأنه العيادات، أعلى الصلاة أن ت وفيه 

ملائكته.>ع يتكلم — تعالى — اش أن 



والعصرالصح صلاة فضل باب )نننآ 

كنامال: - •ينه افه رص - البجالإً( افه همد بن جرير وعن - ١ • ٥ ١ 
ضن_ثننذركلمكمانال: كظيألشقتير، المن.، همد 

ملصلاة على ملثوا لا أذ نسطنتم قإن فيوردبم، لائتاموذ الممر، مدا ئرول 
.*[ jU-زضق فافعلوا® غروبها وتل الشمس، ؤللؤع 

عشنه«.أربع لتله القمر إلى ^ ١١رواية: وفى 
صلاةفضل باب، فى الحديث، هذا — تعالى اممه رحمه — المؤلف، أورد ء،ي 
افهمحيرون أنهم الإيمان لأهل البشرى الحديث، هدا وفي والعصر، الصبح 

نةالأهل مدم.، هو كما ارتياب ولا الثه ثبلا القيامة يوم — وحل ز ع— 
.والحماعة 

ففلرس، الشي هد كانوا أنه - هه الله رصي - الاه همد بن ذكرجرير 
لمبادرة^؛، Jbيمي الشهر من عشر الراح ليلة ليي البدر؛ ليلة القمر إلى 

وتحقيقالوعد لتأكيد ه فيهن والالحنة، في أى؛ ر؛كمُ ترون حمُإنكم 
وجوهكم.ترونه؛أ-من أي؛ الأمر. 

الماء.فى المعروف، القمر وهو القمر® هدا ترون اركما 
اشتباه،فيها ليس حقيقية روية البدر ليلة القمر نرى أننا كما والمعنى، 

—بالعهن حقيقية روية القمر هدا نرى كما — وجل 'م " "ربنانرى ٌفإننا 
هؤزيادْ أحسواأثتّى للذين ؤ تعالى: ال فاشتباه. بدون — بالبصر 

الكريم•اذله وجه إلمح، النفلر بأنها . النك، وفسرها ه ؤوزئاذْ [ ٢٦ليوست 
البدرليلة والقمر سحاب، دونها ليس الشمس ترون ®كما الروايالتا بعض وقمح، 

رزيته®.في تضامون لا 



()ouكن1باوفضائل 

نحقتقالمراد بل المرئيالمرئي، شه ولم للمرئي لا للمروية وادشه 
وهوآلّجعآفيأبم؛رآ1ا؛۶4نستجبه،نث، بحانه لأنه ونوتها• الروية 

•[ ١١لالشورىت 

فيوالتعب قة الثوهو صتم، يلحقكم لا أي؛ رويته® ش تضامون لا ٠' 
اليومالماس يرى كما الوزية في ر عفلا وقحة عة مفي ل • رويته 

•الروية في اجتمعت وتمل سعة؛ وترى وبلدْ مكانه في كل والقمر الشمس 
والوصوح.السعة 

تصلىأن ومنها كاملة، بها تأتوا أي؛ صلاة،ا على تغلبوا لا أن امتهلعتم ررفإن 
جماعة.فى 

للأستطاعة،ايافية الغلبة أساب قطع إلى ارة إث®فيه حجر؛ ابن قال 
لءاريالاسعداد ذلك ومقاومة والشغل، كالموم 

المحسح.صلاة أي؛ ُُملطلهمعالشمسا؛ 
العصر.صلاة يمي راوئلغروبها® 

ورفعهمفيهما، الملائكة لأجتْ_اع ١^٥^ هذين ُوحص المهلب؛ ال ق
العظيماء.المصل هذا يفوتهم لملأ العبادة أعمال 
علىبالحاففلة وحص والعصر، الفجر ُريعز، • الممود عون في ال وق

وقت،ولأن وهتهما، في الملاذكة سب لمعافوالحصر الصبح الصلأتتن هاتان 
ؤإتمامالصناعات،، من الفولغ وقت العصر وصلاة الموم، وقت الصح 

الْس«.على أشق فيهما فالقيام الوءلا؛فح، 
.محلواأي؛ »فاءعالوا« 

علىالحافقلة أن إلى رمز إلخ امتطعتم..٠ ءفان قوله في المرماري ال ن
•الرؤية® نيل بها يرم، الصلأتتن هاتتن 

أنالروية ذكر عند الهلأتين هاتئن ذكر يه منامارووجه • العلماء فال 
غيرهماعلى الفضل من الصلأتن لهاتين بت وقد الطاءات<، أفضل الصلاة 



وانمصرا1مبح صلاة سثل باب 

أكلفهما ذلك، وغير الأعمال، ورفع فيها، اللأتكة اجتماع من ذكر ما 
إلىالتفلر وهو العطايا بآضل عليهما ايحافقل يجارى أن تتاسث، انحلوات 

تعالىاش_ 
غيرمن - وحل عز - ف، الحة في الؤْنين  hjjثبوت الحديث: ونى 

يومتدربهم عن فإنهم الكفار وأما —، وتعالى بحانه — بكماله تليق تكييف، 
لحجويون•

بهمايرجى — والعمر المح — الصلاتئن هاتئن على المحافثلة أن ت وفيه 
ابنة٠لذائذ أعفلم وهم، الله، رؤية نيل 



(m)

ررمىت اممه رسول قال ت قال — عته الله رصي — بريده وعن — ١ •  ٥٢
البخاري[.]رواه عمله١١ حط همد العصر صلاة ترك 

فضلباب في الأحاديث يورد — تعالى الله رحمه — ا،لولف يزال لا ء؛؛■ 
المساحي.إلى والمشي الصلوات 

حرجحتى متعمدا العصر صلاة ترك فيمن الوعيد الحديث؛ هذا وفي 

انقضاءإلى بها وتسوقهم أشغالهم قضاء على وحرصهم أعمالهم اه مقام
. ١١وظائفهم 

وأحره.ثوابه يهللان به والمراد عمله، وفد بطل أي؛ عمله* حبط ®فقد 
عملبالعمل الراد ت وقيل للأحاديث، ره بكفعمله فيحبط المراد! قيل 

الصلاة.عن شغله الذي الدنيا 
أويومه، في عمله نقصان بالحبوط الراد أو يتمغ، ولا به ينتفع لا أي؛ 

عمله.حبط  LclSoأي؛ اكغليغل. سبيل على هو 
فإنهاغيرها، تفويت من أعفلم المصر ارتفويت الإممسلأم! شيخ قال 
علىفرصت، التي وهي عليها، بالحاففلة بالأمر المخصوصة الوسعلى الصلاة 
لماالتي وهي مرت؛ن، الأجر فله عليها حافظ فمن فضيعوها قبلنا كان من 
ؤفحل،، ما بالخيل فحل — عنه الله رصي — سليمان فات 

علىإلا به يتوعد لا العمل ®وحبوط ت الفتاوى فى — الله رحمه — ال وق
.الكبائر١١ أعفلم من هو ما 

منخاصة الحصر صلاة ! العلماء بعض ررفيقول I ابن الشيخ قال 
القولوهل.ا كفر، فقد عموما من الصلوات بغية وكذلك، كفر، فقد ا تركه



وانمصرارصبح صلاة مضل باب 

والعياذ— بالكفر إلا كون لا العمل حبومحل لأن الصواب عن ببعيد ليي 
.والردةاا — ؛الله 

يعنى؛وماله؛؛ أهاله وتر فكأنما العصر، صلاة فاتته ررمن ; الأحر الحديث وفى 
وماله.أهاله ملب 

وهىهلى، الوم الصلاة وهي عظيم، أمرها العصر ررصلأة بانت ابن قال، 
وآلصلوةألصلوت عل حتفْلوأ ؤ وعلا جل الله قال الخمس، الصلوايتؤ أقمل 

لممكل على فالواجب، زيادة، بالذكر ا فخصه[ ٢٣٨ال\وهمأ: منشب< 
يحافقلأن عليه ويجب، ا، عليهيحاففل وأن أكثر، بها يعتني أن لمة وم

وأن، ذللئ، وغير فيها والهلمأنينة ا بعلهارتهالخص الماإوات جمح على 
صلاةترك ررمن بقوله . النبي وخصها الرجل، الحمامة في بها يعتني 
يحنيوماله؛؛ أهل العصرفكأنماوتر صلاة فاته )امن وقال عمله،؛ حبط العصر 

بقيةترك من أن والصواب شأنها، عفلمة على يدل وهذا وماله، أهاله مالت، 
تخصيصلكن الصحيح، على كفر قد لأنه أيضا؛ عمله يحثقل الصل—وائت، 

ومنواحد، فالحكم ؤإلأ عفليمة، مزية على يدل الحصر مجلاة بذكر المبى 
يكفرلأن عمله، بعلل تعمدا الفجر أو العشاء، أو المغرب أو الفلهر ترك 

واحدةترك فمن كلها، الخمس الصلوات، على المحاففلة من بد فلا ، ؛ذلك، 
فيجميعا الخمس الصلوات على المحافغلة من بد فلا الحميع، ترك ا فكأنم

دةئفي عفلمى مزية لها الحصر صلاة ولكن والمرأة، الرجل من ا أوقاته
معإليها تقام واسعليها حاففل لمن الأحر عقلم وفي الإثم، دة ومالحقوبة 

.الصلوات،؛ بقية 
•وقتها في، العصر صلاة على الحافظة على الحض ت الحديثإ وفى 



احداثسي|وى الشي فضل باب 

فص ئ.ق\ل.■ نب'رصان-أن ا-ِأش مه-
ءاوا<[.ل.ضق راح؛؛ أو عدا كلما نزلا الخن؛ في له اف أعد رخ، أو المنجد إلى 

اياحدإلى المشي فضل باب — تعالى اطه رحمه — المؤلف أورد ءأء 
المد،عليه ثاب عمل الصالحة الأعمال إلى والمشي ذللمثج. في والترغسب، 

لعيالهأو رحم، لصالة أو العالم، محللب إلى أو المجل إلى مشى واء م
قالالصالحة، الأعمال من ذلك، غير أو اممه، سبيل فى للجهاد أو مريض، 

.[ ١٢]ص: وءايئزهم^ قدثوأ ما ؤن=فئث، ؤ تعالى؛ 
تعفىما أغفل آدم، ابن يا ثأنلث، من شيئا مغفلا اممه كان ررلو قتادة؛ قال 

حتىكله، وعمله أثرْ آدم ابن على أحصى ولكن ١لآثار، هذْ من اح الري
منكمامتهللع فمن معصيته، من أو افه ءلاءة من هو فيما الأثر هذا أحصى 

.فليفعلا؛ افه ءلاءة فى أثر0 يكتب أن 
٠؛قال الحديث، هدا وفى 

إلىالذهاب هنا راد والمالزوال، قبل النهار أول ار مأي؛ غدا® ررمن 
والعصر.الفلهر لصلاة الذهاب مثل المجد، 
العلم،مجالس وحضور فيها، الصلاة يحني؛ إليها والمشي المجداء ررإلى 

.وحود0 بكرمه — وحل عز — اطه هيأ ؛ أي الحنةاا فى اف اءأعد 
قدومه.عند إكرام من للضيم، يحد ما هو النزل؛ ررتزلأ؛، 
وروحة.غدوة بكل أى؛ راح" أد غدا "كلما 



الساجدالمشي فضل باب لتي 
حصولالحديث وظاهر عموما؛ المجد إلى الشى فضائل من وهدا 

والصلاةللعبادة يأتيه من منه المقصود لكن مطلقا، الجد أتى لن الفضل 

المزل،من الخروج دعاء على الحرص ت الصلاة إلى المشي آداب وس 
سكينةإليها والمشي متهلهرأ، الصلاة إلى والذهاب مكرأ، إليها والخروج 

الاصاع.تشبيلث، وعدم ووقار، 
المشي.قى والتأني العلمأنينة هى •' والسكينة 
الالتفات.وقلمة الصوت وحمص البصر وغص والحلم الرزانة والوقار! 

حناته.لتكثر خطأه يقارب أن ويستحب 
ؤإذاياليرى، والخروج اليمنى، بالرحال الدخول الجد؛ آداب ومن 

وقراءةبالدكر تغل ويركعتين، يصلى حتى يجلس فلا المجاأأ دخل 
فيفهو كذلك دام فما الدنيا ن، حديفي يخوض ولا كت، يأو القرآن، 
يحدث.أو يوذ لم ما له تستغفر والملائكة صلاة، 

للصلاةالسجد قصد لمن الحنة فى — وحل عز — افه إكرام •' الحديثر وفي 
الاسوعادة المحسنين. أحر يضع ولا الأكرمثن أكرم لأنه ومساء، صباحا 
أىدخله؛ فمن — تعالى — افه بيت، والمجد بيتهم، دخل لن طعام تقديم 
الأكرمين.أكرم وهو الحنة من أحره أءء؛لا0 نهار أو ليل من كان وفت 



()١٤٢كت1بارفضائل 

صطيفىبم،،لإض!رهُاو: م اليث أد رذ ١-  ٠٤
،محطَحهوسه إحداها حطواته كانغ اف زائض من نيئة ي؛ذبي اب' محلج ثس 

•أ لم ملوداً درجةُ ريع والأخرى 

أصافها، الله إلى البلاد وأحب ،  ٤٣١حير — وحل عز — افه بيوت ء؟ه 
.والكنه الرحمة متنزل وهى لها، تشريفا ه نفإلى — بحانه س— 

يحدث،لم ما مصلأْ فى دام ما أحدكم على ملي ارواللأئكة ت الخدين، وفي 
افهوجعل الرباط، من فيها الصلاة وانتظار ه* ارحماللهم له، أغفر اللهم 

»رحلظله إلا ظل لا يوم فلله في يفللهم الذين بعة السمن - وحل ز ع- 
.الساجد* فى معلق فلبه 

ه:فال الحديث هذا وفى 
حتىالطهارة أنولع مل وثاغتل، أو توضأ، أي؛ بيته* في تطهر ®من 
الماء.امتعمال عن شرعا أو حسا للعاجز التيمم 

كلزيتؤنيد خذوا ءادم ينبى ُؤ ٌت، والتطية الزينأحذ ا كمالهومن 
العورة.ستر على زائد قدر الزينة وأخذ [ ٣١]الأعراف: ه مسحي 

تؤذىرائحة وماله والكراث، والبصل الثوم أكل نجنبإ الاداب؛ ومن 
الملن.

أنومنه الخروج، حن المأثور اء والدعومشى، ذهبا أى؛ مضى* ررثم 
.اكر•ذي[ ]رواء باش* إلا قوة ولا حول، لا اش على توكلتا اف ®بم •' يقول، 

أوتضلنزل، أن من بلثخ تعوذ اللهم اف على توكلتا اف م *ب•' أيضا ورد ومما 
.الردى[ ]روا. عفا* يجهل أو نحهل أو نظلم أو 

إلىإضافتها إليه يومئ كما اجد، الممنها والمراد اف* بجوهمت، من ستا *إلى 
ؤقبيوتاذن^ستعالى; قال والتعفليم، التبجيل على الدالة الكريم الامحم 

.[ ٣٦]الرر: )وج(أه بالعدووآلاصال قطا لهُ محح آسمةُ بجا وئدْقر ريع أن 



الساجد|رى ائشي فضل باب ؤته 
فيه.ليؤدي أي؛ ررليقضي٠٠ 

مقروصة.أي؛ فريضة٠٠ ١١
المكلفألزم أو الخمس، كالصلوات أصالة فرصها التي اف'اا فرائض ن —٠١١

ّالنذورة كالهناعت القرب من شمه بها 
١١^٠^، بين ما بالضم حهلوة، جمع  ٠٠حطواته كانت  ١١

للسير.القدم رغ ت والختلو 
٠؛الخطوات عليهما المدلول الخطوتين أي؛ ٠لإحدا٠ااا 

.— , تعال — ياش المتعلقة العغائ م'. ؛ ، أء خطئة٠٠ رانحهل 

أي؛ئها.اروالأ>ى،ا 
الخطواتمن غالبا منها، وتنزيهه الصغائر تكفير يحد أي؛  ٠٠درحة ترفح  ١١

يزيدما الخطوات من عمل فمن له، كبائر لا لمن وهدا الورجات بها ترفع 
يغفرما بقدر منها يكفر أن رحى كبائر وله عددا، بها الكفر0 صغائره على 

وزادتصغائر ذا كان أو ، أصلا، ذسبإ ذا يكن م لفان الصغائر، من ا به
.أعلم٠٠ وافه الدرجات، زاد بما له رغ بها الكفر على خطواته 
ويرجعماشيا المسجد إلى يأتي أن للإنس—ان ينبغي '،' ١١١ت عشمتن ابن قال 

بالسيارة،يأتي أن بأس فلا معدون الأنان كان إذا ررولكن قال ثم ماشيا٠٠ 
حطوةتعتبر فهده واحدة دورة عجلها دار إذا لعجلتها، دورة السيارة وحهلوة 

إلىثانتة يرجع حتى يدور م ثالأرض باشر الذي يرتفع دوران،- عند لأنه 
ثانية،،.مرة وصعها ثم الأرض من القدم كرفع فهو الأرض 
عندوكله يفعلها، وكبيرة صغير كل على العبد محاسة الحديث! وفي 

الإيمانلأهل — وجل عز — اطه كرم وفيه؛ العبد. حهلوات حتى محقوفل اطه 
٠بالدرجات لهم ورفعة لذنوبهم كفارة الصلاة إلى حهلواتهم جعل بآن 

المساجد.إلى المشي فضل ت وفيه 



)ج(الساش كتاب 

سرجل لك0 قال: - ه عنالله رص - كنب بن أض وعن - ١ • ٥ ٥ 
صلصلاة، تنطثه لا وكانت، منة، المنجد من أتعد أحدا أعلم لا الائصار 

يمزنىما قال ء ١^٠^٠١ وفى الظلمماء فى لتركبه حمارا تريت، اشلو ت له 
النجد،إلى اي ممئلى يكتب أذ أريد إش المنجد، جنبج إلى منزلي أو 

ذلكللئ، اف جتع ُرءان • الي رسول فقال، • أهلي إلى رجعت إذا ورجوعي 
لم[.م]رواه كاهاا 

وفضلالخير، محلرق كثرة عالي الدالة الاحادسثط من الحديث،؛ هذا ءإق 
كانأته - عنه افه رصي - كعب بن أبي ذكر حث اجد؛ المإلى المشي 

لحرصه،الصلاة تفوته لا ولكنه المجد، عن الدار يعيد الأنصار من رجل 
عليها.ومحافظته 

الظلماءالليلة في لتركته حمارا اشتريت، لو ت له قيل داره بعد روي فلما 
ويقياكهوالهوام، دواب العن فترتفع الفجر؛ وصلاة العش—اء صلاة حن 
حرشد لتكفيلئ، الرمضاء وفي الفللمة، أول في المتثرة الهثرايت، أذى من 

حفاة.لأنهم الأرض؛ 
■يفرحنى أي؛ يرني( ما )قال 
الاستئناف،سيل على بقول ذللث، وعلل جد( المجّب إلى منزلي )أن 

اليام،؛
قدمى.على المشي بدلكا أقصد أي؛ أريد( )إني 
أي؛رحصت،( إذا أهلى إ"لى ورجوعي المجد إلى ممن—اي لي يكتب )أن 

أحرهما.فيفاعمج هما يكتبان أو أحرهما، 
لهIمخاطا فقال س الحم، الجر ذلك فبلغ 
بقولهوأكده والرجؤع، المشي أجر من • أي ا؛ كله ذللث، لك اف جمع ُ'ءد 

.راكلها(



 )TTالساجدإلى المشي فضل اب )؛

الثواب،عاليه ورتب للصلاة، الماجد نمد في الش—اؤع رغب ومحي 
لكنفمن همة، بها له المجد إلى انمالى يختلونا حعلوة كل وجعل 

منيالحقه لما أجره فى وزيد ممشاه، له كتب المجد إلى ومشى بعيدا بيته 
منولا الشاؤع من لا ابتداء تقصد الشقة أن على يدل لا هدا لكن المشقة، 

كتبيعيدأ لكن من لكن مقصودأ، ليس والبعد الشقة فحصول الكلف. 
ممشاه.أجر له 

فىكبيرا أثرا للنية أن ثك ارولأ تعالى الله رحمه — عثتمض ابن قال 
جميعايصليان ا؛نخمين من وكم ثوابها، في كيرا وأثرا الأعمال صحة 
مثلالثواب قدر في بينهما يكون ذلك ومع بعض، جنب إلى ا بعضهم

لكنفكلما العمل، ن وحالية بصلاح وذللث، والأرض؛ ماء المن ما 
أجرأأكثر لكن اطه. لرسول اتباعا وأقوى لله إخلاصا أصدق ان الأن

_اا.وجل عز — اطه عند مثوبة وأعغلم 
وأنووقار، بكنة ممسي وأن تاك، يأن المجد إلى للذاهب ن ؤي

والإتيانرى، ياليوالخروج اليمنى بالرجل المجد إلى الدخول يكون 
الخالوس،قبل المجد تحية وصلاه الخروج، وعند الدخول عند باليك—ر 

ومنهاوالذكر، القرآن قراءة في والإقامة الأذان بين الوقت، من تفادة والام
غيرإلى الإمام؛ من والقرب الأول، الصف في الصلاة أداء على الحرص 

الإياب.من ذللئ، 
الإنسانمكان ابتعد لكما وأنه الجد، إلى المشي فضل I الحل.يثإ وقي 

أكبر.إليه مشيه ُواب لكن المجل. عن 
الأجر.عفليم ينال والإخلاص القصاد بصحة الإنسان أن ت وفيه 
نحملهمْع المجد، في الخماعاُتج حضور على الصحابة حرص وفيه 
والثواب.الأجر فى رغبة المشاق 



ارف_ضائلكتاب 

النجد،حول اوم1ع حلت I قال — عنه الله رصئ جابر وعن — ١ * ٥ ٦ 
لهم:فقال المئر. ذلك ملغ المن_جد، هزب ثقلوا أذ بنه نسو uراد 

أردثاقد اش رمول يا نعم I قالوا النجد؟،، ئرب ثتتقلوا أن تريدوو أئكم رربلنتي 
:فقالواد1نىإكمحثىإ،ا ج ناته فقال: ذلك، 

٠أثس[ رواية عن محعناه وروى ؛، JL*لرواْ ٠ تحولثا كثا أيا سرنا ما 

بقوله:— عنه الله رصي _ افه عبد بن جابر ذكر الحديث؛ هدا في ءأه 
النبوي.المجد حول — الأرض من القهلعة وهى —  ٤١٥٢١١وفرغت حلتا 

فعلمالجد، قرب ينتقلوا أن ورغبوا أرادوا ؛ ذلك، لمة مبنو رأى فلما 
لهر:فنال بذلك ه التي 

حلاالدي والكان الارصى إلى ا،لجد؛ا رب ت؛تةاوا أن تريدون أكم "يلغي 
المس>ح^د؟فربح 

ذلك.أردنا قد ؛ رسول يا نعم ت قالوا 
فقال

الخزرج.من ثم الأنصار من كبير بطن وهم را؛نىامة،ا 
فيها.وابقوا دياركم الزموا سلمة، بني يا أي؛ رردياركم،، 

والعودة.الذهاب في المسجد إلى حطاكم أي؛ 
إلىان الإنمثى إذا أنه على دليل الحديث، رروقى عبيئ: ابن ال ق

رامفذللثا جاء وقد درجة، بها له رفع إلا حطوة يختلو لا فانه جد، ال
توضأررمن قال: الني. أن - عنه اش رصي - هريرة أبي حديث في 

حهلوةيخهل لم الصلاة إلا يخرجه لا السجد، إلى بيته من خؤج ثم الوضوء فأمخ 
يرفعأنه الأول: : ف-؛كتتحإلاكتيإافلهبهادرجةوحهلعنهبهاحهل؛ثةاا 

بيتهقى توضأ إذا هن.ا ة؛ حهليئعنه بها يحعل أنه والثاني: درجة، ا بهله 
—قليلة الخهلوات كاس مواء يعنى س قليلا ذللث، كان سواء ؛ الوضوء وأمخ 



المساجدإش الشي مضل اب )جآ 

عتهؤيحط درحة، بها يرغ •' يئان نخطوة بكل له يكب ه فإنكثيرة، أم 
.حتليثة® بها 

•بأرجلهم الأرض في والمشي خطاهم، آثارهم تكتبآثاركمء ®دياركم 
لخونتحولنا؛ كنا أنا رنا يما ت الني حدبث، معوا ّما بعد فقالوا 

ا،لكان.لقرب الخطا بقلة الاثار نقص من عليه يفوت لما المجد من القرب 
تكتباخالصة كانتح إذا البر ال أعمأن الحديث رروفى حجر! ابن ال ق

.حنان® آثارها 
المدة،ديارهم في البقاء في م لهه الني ترغسب، في والعلة قيل: 

كراهةالحلة ؤإنما عليها، ليثابوا الشقة قصد ولا بهم، الشقة إلحاق تر لي
جاءوقد جد، القرب إلى جميعا الناس تحول إذا خالية المدينة تصير أن 

أرادقال: — عنه اض رصي — أنس عن البخاري رواه فيما ذللئا، على النص 
المدينةتعرى أن افه رسول فكره المسجد قرب إلى يتحولوا أن ملمة ينو 

.فأقاموا® آثاركم، نحتسبون ألا مالمة بني ®يا وقال: 
تجلالأرض وأن المسجد، إلى بعد من المشي فضل الحديث،: وفي 

وتكتبه.عمل من يع ما 
أخرى،منفحة له حصلن، من إلا السجد بقرب السكنى استحباب وفيه: 

•علميها ويحق ه نقعلى يحمل لم ما المشي بكثرة الأجر تكشر أراد أو 



()vuاسائو كتاب 

ته افه رسول قال قال؛ — عنه افه رصي - موسى أبى وعى — ١ ■  ٥٧
الصلاةبمنظر والذي هأبمدهم. لمسي إليها أبعدهم الصلاة في أجرا الناس أعقم ررإف 

ءاوا<[.]مفى بم1م<ا م يصليها الذي من أجرا أعظم الإمام يصليها؛ع حى 

معدائمة يرة يأعمال على كبيرة أجورآ — وجل عز — الله رتب ءأي 
اللهوفقه من إلا ال الأعمهذه على يحافظ ولا ه، وليلتيومه فى د العب

منففيها الخمس، الصلوات ال الأعمتلكم ومن عليه، هلها وسلهناعته 
شروطهاالمصلى أتم إذا يما مولا له، حد لا ما والخير والمناير الأجور 

•وسنها بواجاتها وأتى وأركانها، 
الماجد.إلى الشي وفضل الخماعة، صلاة فضل فى الحديث، وهذا 
تقال — عته الله رصي — الأشعري موسى أيى عن الحديث، فى جاء 
افه.:رمرل قال 
ثوبا.أي؛ أجراه الناس أعظم ررإن 

لأجلها.أي؛ ارفيالصلأة« 
الختلما.ممرة المجل عن بعدا أكثرهم أي؛ ءشى« إليها ارأبعدهم 

فيكونأكثر، والمشقة الخهلوات كاJتا أكثر البعد كان وكلما ااءأ؛عدهماا 
للأجر.أعفلم ذللث، 

غايةوفيه ة، حماعأي؛ الإماما< مح يصليها حتى الصلاة ينتظر اروالذي 
الاثظار.

ثوابا.أي؛ ررأعفلمأجراه 
٠مفردا الوقت، أول يصليها« الذي ررس 

.لهاانتذلار٥ مدة صلاة فى الأول لأن وذللث، ررنمينامه 
نوما،الانتظار عدم جعل ه لأنغرابة ررررئميئام٠٠ قوله؛ في الهليبى ال ق

فرصةينتظر كالمرابهل للوقت، مراقب، لأنه يقفلمان؛ فيه نام ؤإن المنتظر فيكون 



 )T؛a( المساجدإلى الشى فضل باب

ماأوى الذي كالأجير فهو كالنائم، الأوقات لث، تاليضيع وهذا الجاهدة، 
■ا، لسبيله مضى مم العمل من عله 

فىأو وحده صلى مواء ررأي حجر: ابن قال 
ولهذاأفضل؛ كان المساجد إلى المشي عليلثا ثق ءاوكلما رجب، ابن قال 

فيكما كله الليل بقيام وعدل الصبح، وصلاة العشاء صلاة إلى المشي فضل 
رسولسممت قال! — عنه اممه رصي — عفان بن عثمان عن ملم صحيح 
صلىومن الليل، نصف، قام فكأنما جماعة في الثاء صلى »ْن يقول: افه. 

غ.اللمل مجلي فكأنما جماعة في الصح 
الحماعة.وحضور اجد المإلى المشي على الصالح سلفنا وحافظ 

يات له فقيل الفالج به وكان الصلاة، إلى يقاد حشم بئن الربح كان د فق
الصلاة،على حي أسمع ارإني قال! ذللث،، في س رحص قد إنه يزيد، أبا 

.حبوا® ولو تأتوها أن امتهلعتم فإن الفلاح، على -ض 
إلىيحمله من تاجر يكان الممجد إلى المشي عن منهم عجز ومن 

للعالمذللث، وقع ا كمذلل؛،؛ على الأجر يتغي الخماعة لخفور المجد 
أصابهإذا فكان الخاصرة وجع به كان إذ - اش رحمه - ، حفيفابن المالكي 

فقيلرجل، ؤلهر على بحن بالصلاة نودي إذا آكان فالخركة؛ عن أقعدْ 
حيسمعتم إذا I — تعالى الله رحمه — فقال ك، نفعلى حققنا لو له؛ 

القبرة•في ؛اطلبوني اكف في تروني ولم انملأة على 
فضلوفيه الأجر، كثر المجد إلى الخطا كثرت كلما الحديث: وفي 

الصلاة.ينتنلر دام ما الصلاة ثوايتح له وأنه الصلاة، انتذلار 
المجدإتيان في الملم يجتهد أن على حسا بقه م—وما الحدسثإ وهذا 

ككبرعذر عند أو مشقة تكن لم ما بعيدة، داره كانت، ولو راكبا لا يا مائ
ونحوم.



)m(كتأبالمضأئل 

ُبمردا• مال الين. عن ~ رمحي — بزييه وعن - ١ •  ٥٨
راكر«دي[.داود أم ]رواْ القيان؛،١ يوم التام يالنور المناجي إلى الظلم في ا1ساتإن 
اللهواصهلفاها التوحيد، خلا العبادات سائر على الصلاة فقالت، ءإي 

بماالذي ررالعهد غ: فال والكفر؛ ان الإءدبض ص لكون ى. عالت. 
اكرطى[.لرواْ كفرار فقد تركها فمن الصلاة وبمهم 

الصلاة®ترك والكفر الشرك وبين الرحل ®بئن ت ه قال الأحر الخدين، وفي 
.ملم[ ]رواه 

وجعلاحي، الموهى بيوتا، الأرضي فى له جعل قد - وحل عز - وافه 
•— وتعالى سبحانه — إليه وأقربهم الخلق، أفضل هم عمارها 
إلىالمشي فضل فى الأحاديث، يورد — اطه رحمه — المؤلف زال يولا 

الفللممةفى اجد المإلى المشي أجر من جمع الحديث هدا وقمحا اجد، الم
والمجر.العشاء لصلاتي 

منيعدهم ومن الصحابة بدللثح والخاطج، بخير، أحبروا أي؛ ءيشروا® 
٠الملم،ن 

الماشتن.أي؛ »الشاين® 
والمجر.العشاء صلاتي تشمل وهي ظلمة، جمع رُفيالثللمم" 

الشائن.لخمع نفلرا الخمع الماجد® ررإلى 
ثابتجالفضل وهدا الظالمة. في السجد إلى ماشي كل بشروا والمعنى 

مضاءةالهلرق كانت، ولو الحماعة مع والمجر العشاء صلى لن اطه اء ثإن 
الليل.ظلمة فى الملأتن هانز لأن 

الصراط،على جوانبهم جمع من لهم يضيء بالور أي؛ الخام® رربالنور 
أعمالهم٠قدر على الخور في يختلفون الخاص أن الحر وقمح، 



بابفضل|ِ|شاسجد)ج( 

عظمالصلاة إلى الليل فللأم في سره كثر فمن الفللمة قدر على والنور 
أعمالهمقدر على نورهم رربطون • قال القيامة، يوم صياءه وعم وره ن

منومنهم ذلك، فوف( بض من ومنهم يديه، بمن الحل مثل نوره يعطى من م فمنه
يضيءقدمه إبهام على نورء يعطى من يكون[حر حض بيمينه؛ النخلة مثل نوره يعض 

بيتها.فى المرأة وكيلك مرة® ويتهلفئ مرة 

وإنضرهسأيب:أ-م ثورهم ؤآلموضب-ص ثرىآلنومبخن يوم ۶ تعالى نال 
١٢.]

المراحل.على أي؛ القيامة* *يوم 
قصيرا،أو محلويلأ المشي كانا مواء الصلاة إلى المشي فصل الحديث؛ وفى 

يومالمراحل على لهم يضيء التام بالنور ذللث، على يداوم من يثبي، اف وأن 
القيامة.

للّمحلواتيخرج أزيد أو عامن من نحوا الحفار بقى قد • الخْليب ابن قال 
أصحابهبعض كان حتى برجله، كان لشيء رجلتن، بغا يهادتما الخص 

الحماعة.بمحضر لم من على الله حجة الحفار يقول؛ 
ومنزلهبنفسه يجود وهو المؤذن صْع فقل الزبير بن الله عبد بن عامر أما 
اممعI فقال عليل، أن I له فقيل بيدي، حن.وا فقال. الجل. من قريب 
الإماممع فركع المغرب صلاة فى فدخل بيده فأحدوا إ أحيه؟ فلا الله داعي، 
الله.رحمه مات ثم ركعة 

القيامة.يوم الإيمان لأهل البشرى إحلهار امتحباب الحديث؛ وفى 
يكبالذي هو جماعة في والعشاء الفجر صلاة على الحفاحل أن وفيه؛ 

الدنياحللمة عباده على يجمع لا الله أن وذللثا ة، القياميوم النور ه صاحب
الدنيا.في بعبادتهم رحمته بفضل ء؛لريقهم لهم فنور والآحرة، 



رزآ\آالقصاص كتاب 
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ررألأت قال افه ول رمأذ عنه اممه رصي هريره أبى وعن — ١ •  ٥٩
وورميا بلى ! محالوا،، الدرجات؟ به و>و'غ الخطايا، به يمحواف ما على أدلكم 

الئلأةزانطاث افاجد، إلى أالخطا 'ُامحارْ، ض ائثذوَء ارإ,نماغ محاذ: \ش. 
•لم[ •—ترراْ الئباط٠ا يدلكم \لمأو\ط، نبكإ الصلاة، بند 

اللهففضل العبادات. بعض على الني. دل الحديث،؛ هذا في ءإه 
وهداالدرجات، ويرفع الأهلايا ممحو يسيرة بأعمال جزيل، وءهلاءه وامع، 

أمرفي يفيدهم ما يعلمهم الصحابة ييتدأ الني. وكان وكرمه، جوده من 
عليه.ويحثهم دينهم 
•وأخبركم أعلمكم أي؛ ^٠١٠ ٥١ررألأ I فالالحديث، في 

الواحدةيترك أو بذهابها، أي؛ الدرجاتاا ويرغ الخه!ايا يه يحواف ما ررعلى 
•— تعالى — بالله المتعلقة الصغائر والمراد الآحرة، في عليها 

الحفغلة،كتاب من محوها ويحتمل غفرانها، عن كناية الخهنايا! ومحو 
•الحنة في النازل أعلى ت الدرجات ورفع عفرانها. على دليلا ويكون 

منه.والزيادة الخير فى ؤلمعا افه، رسول يا بلى I قالوا
٠المكازْ« على الوضوء ررإساغ قال 
امتيفاءمع والمح بالغل أعضائه واستيعاب تمامه, ت الوضوء ياغ وإّس

ومنهاالشقة، وهو المكره من مكروه، جمع؛ والمكارهI ومكملاته. أدائه 
يثدهوتكون ٠ القس على يشق فإنه بئرؤله المثل بثمن راوه وثالماء طلب 
١ؤ دللويحو الحسم وألم البرد، 

٠التكرار وكثرة الل.ار ببعد تكون I الخطا وكثرة 
منها;الدرجات ويرغ الخهلايا بها الله ممحو أمور ثلاثة وهي 

الشتاءأيام في الوضوء إتمام أي: علىالمكارها( راإ<ساغالوصوء الأمرالأول; 
رغموأيه وضوءه الاسمان أسخ فإذا النفس، على مشقة فيه وطا بارد، والماء 



الساحدالشي!!ى فضل باب طقؤآ 

—وجل عر — الله وطاعة الإممان كمال على هدا دل الماء وبرودة الثري دة ئ
حطيئته.عنه ويحهل العبد درجات العمل بدلك الله فيرفع أمره، وامتثال 
وألمالبرد، بشدة تكون والمكاره! تمامه، الوصوء ااوإس-ياغ ت النووي قال 
ذلاائ،اا.ونحو الحم 

الصلواتفي اجد(( المإلى »كثرةالخطا ه: الرسول ذكر الذي والأمالثاني: 
توصأإذا لم المفإن الحنان، زادت البيت، عن المجد بمد وكلما المكتوية، 

لمالصلاة إلا يخرجه لا المجد، إلى حرج ثم الوضوء، غ وأمبيته في 
حطيثة.بها عنه وحمل درجة، بها له الله رغ إلا حهلوة يخهل 

فيفهو صلاة من مغ إذا فهو الصلاة(( بعد الصلاة ارانتطار ث،: الئالالأمر 
دلالةوهدا شغله، أو بيتته فى كان ولو الأحرى الصلاة يتفلر وقلبه سوق، 

فيالله يفللهم الدين ثعة الحديث، في بمفردها، عبادة وهده ومحبة إيمان 
.اجد((بالممعلق قاله ارورجل منهم؛ ذكر ظله إلا ظل لا يوم ظله 

علىالإقامة أصله الرباط »فدلكمالر؛اًل(( لقوله.: الرباط، الأمالرابع: 
السلمانبلاد حففل فيه لأن الأعمال أعغلم من وهو الثغور، قي العدو جهاد 

الثغوررباط فان ذللث،، على د للتأكيالرباط(( ررفدلكم وكرر الخدين؛ ورد 
الوجود.دائمة الأعمال اJثإ وتلأمنه، يدوم ولا ينتهي مكانته م عفلعلى 

بالحديث،.هدا حتم فلدللث، 
اجد،المإلى الختلما وكثرة ، الوضوء إسباغ من ذكرها التي والأعمال 

لماافه بيل حمفى كالحهاد هى عليها؛ والمحاففلة الصلاة يعل. الصلاة وانتفلار 
الشهوات.عن ها وحبالنفس جهاد من فيه 

ولامهللقا الصغائر ر تكفبل الفرائص، تكفرها لا الكبائر أن م وليعل
فيحضمكوية صلاة تحضره لم مامى من ررما لقوله. ر، الكبائر ذكف

يونلم ما الن.نوت من قبلها ا ملكفارة له كانت، إلا وركوعها وعها وحش—وضوءها 
١لم[ م]دوام كله(ا الدهر وذللث، كبيرة 



وكن1باوفض1نو 

ررإذاقال: النبئ. عن - منه الله رص - الخيري سعيد أبى وعن - ١ • ٦ • 
منتحريعمر إيما ؤ عردجل• اف ئال بالإيمان الساجدفانهدداك ينثاد الرجل رايم 

.حن[ حدت وقال: الرمذى ]ردا• الآة]اكرة:عا[. وآلثومِآلآمه بالثي ءامت س آممب 

وفىالماحي، إلى المشي فضل قي الأحاديث يذكر المؤلف يزال لا ءأء 
•قال الحديث؛ هدا 

أى؛ضتم.»إذارأبمإاا
إلىمنه يخرج أن مذ يالماحد متعلق قله أن • أى اجدا يعتادالمُالرجل 

يعود.أن 
معناهوليس فيه، الخماعات وملازمته له حبه شده ررالمراد ت يومحلى القال 

فيه<ا.القعود دوام 
.اقتلعواأي؛ ررفاشهدوا" 

بيلمعلى ان اللمالقلب مواطاة عن نمد الشهادة فإن بالإيمان" ®له 
الشهادةمن ماغ فلا الخير وأفعال الإيمان أمارات منه ظهرت ومن • ؛^ ٥١١
منه.ظهر بما له 

واقاموألءومّآأثُخر لألثي ءامت> من آّي مننجذ بممر إذنٌا ؤ ت تعالى ال —ق 
المؤمنإلا يعمرها لا أي؛ [ ١٨]١^: ه آس إب ول»ز'قس ألرْكوه وءاق آليثلموه 

ه.إيما ؤ قوله من الأية في بما الموصوف 
وتنفليفها،وقمها منها، انهدم ما رم تتناول ®العمارة الكشاف! في قال 

فيها".والذكر واعتيادها وتعفليمها بالمصابيح، وتنويرها 
ا-لحماءة،لزوم ت والتابعون الصحابة عليها كان ®حمس—ة الاوزاعي• قال 
والخهادا.والتلاوة، المساحي، وعمارة الستة، واتباع 

حمحفى المجد تحية يودى أن جل• اللحل إذا لمم للمميّبهم، ويا 
الأسباب.ذوات من لأنها الأوقات، 



الساجد1رى الشى فضل باب 

عامداحلس إن أما الحلوس، وقل ، الدخول عند المجد تحية ووقت 
وقتها.فوت نحث بها، للإتيان القيام له يشيع فلا عالما 

شؤعبالتحية، الإتيان قل ناميا أو جاهلا، وحلمن المجد دخل من أما 
المعدور،حق في بالخلموس تفوت لا لأنها ركعتن؛ والصلاة القيام حقه في 

.اتفاقا الفصل يهلل لم ما ؛شرط- 
حكىو بوجوبها، قال من بخلاف منة، فهي الجد تحية حكم أما 

ذللئ،.على الإجماع النووي 
ؤيوخرالمؤذن، يجيب أن حقه في فالمشرؤع يؤذن، والمؤذن المجد دخل ومن 

الأذانبدأ وقاو الحمعة يوم المجد دخل إذا إلا الإجابة. أفضلية ليدرك المسجد تحية 
أهم.الخطة ّماع لأن الإجابة، على المجد تحية يقدم الحال هدا فمي، للخهلبة، 

ركعمنيصلي أن له ين يخهلب، والإمام الخمعة يوم السجد دخل من أما 
ركعتإن،ايصلى حتى يجلس ررفلأ •' لحديث، تركها ويكرْ ؤيخففها المسجد، تحية 
لم[.وعالخاوي ]وواْ ف؛همااا وليتجوز ركعتين رافليركع وحديث، لم[. ومالخاوي لرواْ 

صلىإن الداخل فلن على وغليا الخعلبة آخر في الخطستا كان إذا ا أم
الحتى يجلس ولا الصلاة، تقام حتى وقف الصلاة، أول يدرك لم ة التحي
أكثرعند الهلواف الحرام المسجد وتحية • اكحية قز المجد في جلن يكون 

المقيمأما القادم، حق في الئلواف الحرام المجد ارنحية الووى! وقال الفقهاء، 
القلواف.يقصد لم ما مراده ولعل سواءا، ذللثا في وغيره الحرام المجد بحكم 

الصواب.وهو الركعتين. عن بالهلواف يستغنى فإنه الهلواف اراد إن أما 
الخير.علامات من وأنها الماجد فى الصلاة على المحاففلة فضل الحديثؤ؛ وفى 
وتلاوةوالصلاة بالذكر الله اجد ميحمرون الذين أن •' ثح الحديوقى 

الإيمان.أهل هم القرآن 
الاهتداءفيرجى الاهتداء، على ارات أمالهناعات؛ أن إلى إيماء ت ه وفي
٠قهلعة لأعلامات عندها 



ارصلأ0انتظار فضل باب 

الماداس؛فهش أباب  ١٩'

•قال هؤ افه ول رمأف — عنه افه رصي — هريرة آبى عى — ١ ■ ٦ ١ 
 ^bJ^إلاأخله ور ثقلث آن بمثت لا ئنه، الثلأة نات نا نلأة في »لأ:د>ال؛

صف[.]ضق الصلاهء 

واءمالصلاة انتظار فضل باب — تعالى الله رحمه — المؤلف أورد ءأو 
وذكرالصلاة، ينتظر المجد إلى الإنسان تقدم أو سابقة صلاة بعد ذلك كان 

تقال الله. رمول أن هريرة؛ أبي حديث 
صلاة،.في أحدكم الايزال 

لهيحل لأنه حكمها، نى لا صلاة، ثواب فى ®أي حجرت ابن ال ن
الصلاة*.فى مغ مما وغيره الكلام 

.صلاة.قي فهو الصلاة انتفلر من أن الاثار ®تواتريتج ت البر عبد ابن وقال 
بهاينتفلر ولا البر، أعمال أقفل من الصلاة إذ قفلا، هدا من بلث، وح
إليها((.مم من إلا 

لها.منتظر وهو أهله إلى الانصراف محن تمنعه أي؛ تحبه* الصلاة دامت أما 
يوحره.ولا يحجزه لا *لابمنعه* 

الصلاة.أداء إلا أهاله إلى يرجع أي؛ الصلاة® إلا أهله إلى يتقل-، ®أن 
إلىالداخل يصليهما ركعتان! المسجد تحية يودي فإنه السجد لحل ومن 

السجد.دخل من كل حق فى إحماعا سنة وهى السجد، 
يملىفلا الخمحة لخهلبة دخل إذا المجد، خطبما هدا من تثنى ؤي

٠عليه فتشق دخوله التكرار المجد يوالى الذي السجد، قيم وأيضا ركعتأن 
بعدأو مكتوبة، صلاة فى والإمام المسجد، دخل من حق فى تسن لا كما 

الممجد.تحية عن تغني الفريضة لأن الإقامة، في الشرؤع 



انتظارفضل باب 

كمااللام، بمنزلة النزل يحول في كأنها للمجد، إكراما التحية ونودي 
لقائه.عند صاحبه على الرجل لم ي

منهاالمقصود لأن المجد، رب بتحية م يعفه®وعبر ت النووي ال ف
الاللك، يحيى المللث،، ست، يحل من لأن المجد إلى لا اض، إلى القربة 

الستإ«.

المجدفى الصلاة مسنة المجد، تحية عن القبلية الراتبة المم—تة وتحزيء 
بالصلاة،للمجد الداخل يبدأ أن المحية من المقصود لأن التحية، عن كافية 
المحيةأو الراتبة، نة والسالتحية نوى ؤإن الراتب—ة. نة بالموجدت وقد 

خلاف.بلا المؤوي! قال • جميعا حصلا والفريضة 
جودبولا جنازة، بصلاة ولا واحدة بركعة تحمل لا المجد وتحية 

.شكر بجود ولا تلاوة 
إقامةموعد لاقتراب الجد تحية عن ؛المكتوية المجد إُام اكتفى ؤإن 

ذللث،.كفاْ الصلاة، 

مسجدفى الصلاة تكون عندما إلا . تحية فلا الصحراء فى الصلاة وعند 
معاوالفريضة الجل. تحية نوى ؤإن أدائها فله ، فره محال الهلريق على 
أصح.ذللث، 

لأنهالممجد تحية يصلى فلا قرب عن ويعود المجد من يخرء الذي أما 
خرجإذا أنه ه الله رمول عن ينقل لم ولهدا منقهلعا؛ خروجا يخرج لم 

ّركعت،ن يصلي كان أنه عاد يم معتكف، وهو لحاجة لبيته 
الصلاةينتفلر دام ما ان الإنوأن الصلاة، انتفنار فضل ت الحديث، وفي 

والثواب.الفضل حيث من صلاة فى حكما فهو دنيوي آخر غرض له ليس 
لهالوصف، ثثت، قد كان إذا منتفنرها على الصلاة لففل إمحللاق جواز ت ه وفي
الكلام.له يباح أنه إلا ، الحديث، في كما 

وثوابه.المحلى أجر فله الصلاة ينتفلر الممجد فى حلس من أن وفيه! 



الفضائلكتاب 

ماأحدكم علي تصلي ءاللأتكه ت قال الب رسول أذ وعنه — ١ * ٦ ٢ 
انحنه«اللهم ك، اعفن اللهم ت ئمول يغيث،  ١٧تا ب صلى الذي مصلاه في دام 

٠الخاريآ ترواْ 

فضلباب في الأحاديث يورد — تعالى افه رحمه — ا1لولض يزال لا ءءه 
,الصلاة انتذلار 

•قال الحدث؛ هدا وفي 
بالرحمةبالدعاء الحديث في ر فوقد له، تدعو أي؛ تصلي'ا ®اللائكت 

.والمغفرة 
مكم.الواحد أي؛ »عالىأحدكم« 

المجد.جمح وقيل صلاته، مكان أي؛ مصلأة® في دام ارما 
.ونقالها الصلاة لفرض عموما فيه،، صلى ااالدي 

١٧ما ت وقيل وء، للونحالناقص ؛الحدث الأتيان أي؛ |ايحدث،، لا ررم
•النية أو والشراء كالح عنه المنهي الدنيا بكلام يتكلم 

الملائكة.أي؛ ررتقول،، 
منموال لأنه منه ماح ولا الذنوب، لكيائر شامل ظاهره له،ا اغفر اراللمهم 

الشرك.إلا شاء ما يغفر وافه الغفران، افه 
3بمتمحوثنيم ض يبغون وآلنفيكه ؤ تعالى؛ لقول م٠لابر، وهو 

آدميني أفعال على يهللعون أته»ا فيه الر قيل؛ ْ[ ]٣^: 4 رض آلا؛ ق لمن 
لهمتغفار الاسعلى فيقتصرون الطاعة، في والخلل المحصية من فيها ا وم
ذللئ،.من 

إلىوالصالح المنافع إيصال تقتفي صفة I ة الرحمارحمه،، م ،،الله
الحبي.

عليه.الإحسان إفاصة ااوالرحمةاا الذنوب، متر ت ،،المغفرة،، قيل! 



انتظارالحملأةفضل باب ؤقي 

الصلاة.انتظار قفل وفيه؛ .  ٤١٥٠١١حير وأنها احي المفضل وفيه؛ 
أوالثوم أكل لمن احي المحضور عن الهي '' اجد المحضور آداب ومن 
.كريهة ورائحة لحان من ونحوهما البصل 

٠وسكينة بحشؤع الصلاة إلى والمشي ■ احي المإلى البكثر واستحباب 
زرا،بي ش اجعل ®اللهم الصلاة إلى المشي عند المش—ريع الدعاء وذكر 

دفوهينورا، بماري دعن نورا، مميني وعن نورا، مص -وفي نورا، بصري دفي 
سلم[.]دوام نوراء لي وأعظم نورا وحلفي نورا، وأمامي نورا، وتحي نورا، 

رراللهمت لتقل ثم الشي. على لم يأن السجد إلى للداخل ويستحب، 
.فضللث،ء من أسأللث، إني  ١٠٠٧١٠فليقل خرج ؤإذا رحمتلث،* أبواب لي افع 

عندرى واليالدحول عند اليمنى الرحل تقديم تحباب اسوكذللئ، 

•مزكية سنة وهى الممجد لحول عند السجد تحية أداء واستحباب 
للصلاةؤإنما تين"لدلك،، لم فهي المجد، في والشراء البيع عن والهي 

القرآن.وقراءة والذكر 
احي،المفي الصوت رفع وعدم المجد، في الضالة إنشاد عن والهي 

•والهليثإ للمجل الذهاب عند الزينة أحذ واستحباب 
الأذان.بعد المجد من الخروج عن والهي 

•ذللثا من ة ل. مقتحصل لم إذا المجد في بالنعال الصلاة I الستة ومن 
وتستغفرتدعوا الملائكة وأن احي؛ المفي الحلوس فضل I الحاJيث، وفي 

•الإيمان لأهل 



القصاصكتاب 

صلاةليلة أحر الله رسول أة — عنه الله رصي — أنس وعن — ١ '  ٦٣
»ءنالئفقال: طى نا بمد زييه فنا م  ١٥اقل شطر إلى العشاء 

الخارى[.لرراْ انتظنتموها٠ عند صلاة في ثرالوا للم درُددا الثاس 
أعمالعلى عفليمة أحورا رتب أن الأمة هذْ على الله م نعمن ءأد 
وجودا.وكرما منه فضلا يسيرة؛ 

وفضلكثير حير فيه الصلاة وانتذلار والذكر للعبادة المسجد في والخلوس 
الوحسن.نصوص ذلك على دلت عطيم؛ 

يلهُ يسيح آنمهُ فيا ؤيدًفز ترقع ان آلقث اذن  ٣٣ؤا ؤ تعالى: ال ن
ؤإيثآء^وضذ/اشوإِضاتحفية 

خملدأما أحنن آس ل؛جذيم وآلآضرققة:ا آلملوب فيه ثممئب نؤثا دون آلركو؛ 
.[ ٣٨-  ٣٦]ض: بغمحساصإنتإ؛؟< نثاة نن يزنى واشُ محلؤ، نن يقزيذهم 

اللهول رمأن — عنه الله رصي — مالك بن أتن روى الحديث؛ هدا فى 
يدلوهذا الليل، نصف إلى المحتاد وقتها عن اء العشصلاة للة خر أه 
عليهم.يشق ولئلا بهم رفقا تقدبمها كان أحوالهم غالب أن على 

بالفضللهم مبشرأ صلاته من لم ومصلى ما بحد بوجهه أمل. ثم 
ه:قال بهم. الصلاة تآحيرْ من نالهم الذي 

غيرقي أو ه، الشي مع للصلاة المنتظرين غير أى؛ اس® النراصلى 
معه.الصالي . مسجده 

.ونامواأي؛ راورقدوارا 
الثواب.حيث من أي؛ صلأة« ني تزالوا »ولم 

إياها.انتظاركم وقت ابتداء من أي؛ *منذانتذلرتموهاا 
أصحابه،عن تأخر إذا م والعالللأمام يس—تحمتا أنه ®فيه ت النووي قال 
•اليهم" يعتدر أن عيهم يشق أنه يظن ما منه وجرى 



انتظاراJصلأةفضل باب 

صلاةتأخير استحباب وفيه الليل، نصف إلى بمد العشاء صلاة ووقت 
.ذلك له ر نيلمن العشاء 
ألافحقه ربه يجالس فإنما المجد فى حلس ررمن ت المسيب بن سعيد قال 

.خيرا* إلا يقول 
المنتنلرثواب وأن الليل، نصف إلى العشاء تأخير جواز •' الخدث فى 

الصلاةوتعجيل ردا، متفوصلى تعجل ممن أفضل الخماعة مع للملأة 
واقلبالذي هو التعجيل لأن تأخيرها؛ من أفضل الوقت أول فى ة جماع

قدأته هدا ينافى ولا قليلا، التأخير منه ووغ حياته محليلمة الرسول عليه 
الصلاة.تواب له عبادة الصلاة فانتذلار الأنتذلار، ثواب لهم حصل 

تومنها المعروفة بالاداب الالتزام فحليه المسجد في الخلوص له نير ومن 
الماجد.في الصوت رغ عدم 

قبلالمجد إلى الخروج عند الاصاع بيك سعن النهي الاداب؛ ومن 
.بعدها وجوازْ الصلاة، 

بالأمور— المجد في — أخيه ْع الرجل يتحدث أن جواز الاداب؛ ومن 
أصحابهوكان اض.، رسول فعله فقد ذلك، في عليه إثم ولا المباحة، الدنيوية 

ولكنجوازه. على دال وهدا ذلك، على ؤيقرهم معهم وهو بالمسجد يتحدثون 
٠الدنيا يشوون يتعلق فيما السجد فى التحدث عند أمور، عدة مراعاة ينبغي 

أوالمشتغالن؛العلم.للقرآن أوالتالن الصلين من حوله من يشغل لا أن أدلا• 
.عادة يتخذ لا أن ثانيا! 
الحرمة.الأفعال أو الأقوال فيه يجتنب أن ثالثا! 

.كثيرالا قليلا الكلام يكون أن رائعا• 
فىيأكل كان اطه رمول لأن الجد، فى والشرب بالأكل بأس ولا 

فىؤلعامأ أكل أو شرب من على ينبغي ولكن الخوان. دليل وفعله الجد، 
الشراب.أو الهلعام يقفلان المسجل. يلوث لا أن السجد 



ز\ذ\إ(الجماعة صلاة فضل باب 

اس«ائتمدمائة باب ■  ١٩١

الفاصلوهي الش—هادس، يعد لأم الإمأركان أعفلم الصلاة 
سمعتقال؛ — عنه افه رصي — جابر حديث في جاء كما والكافر، الملم 
.|[ JL.]رواء الصلاة® ترك والكفر الشرك ويتن الرجل ُبين يقول ه الله رسول 

قالالتي الف؛لاهرة، الإسلام شعائر أعفلم من اجد المفي الحمامة وصلاة 
حالفى أوجبها — وجل عز — الله أن ؛ ذللث، ة أدلومن بوجوبها، العلماء 

تعالى؛قال أوجب، الأمن حال فى ذلك أن على دليل هدا وفى الخوف، 
انلح؛مولثاحدوأ معك ميم طآيمه إقنآ آلصلزه لهز فاهمت بيم 'كث إذا وؤ 

هثعنارا'يصزأ لز احركن> طايمه ولتأت وزآيبمتقم من نجدوأ فإلا 
]الماء:

وصلاةالعشاء صلاة المناءقين على الصلاة أثقل ررإن قوله.؛ الأحاديث ومن 
فتقام،بالصلاة أنآمر هممت، ولقد ولوجموآ، لأتوهما فيهما ما ولويعلمون الفجر، 
القوم إر حطب من حرم معهم برجال س انطلثا ثم بالنام،، بمش رجلا نمآٌر 

.لم[ ومالخاري لرُاْ باكار® بيوتهم عليهم فأحرق الصلاة، يشهدون 
أمرلعفلم إلا الأمر؛ يدلك يهم لا بأمته الرحيم وهو محمدا ا ونبين
اجد.المفي الحماعة مع الصلاة 

قائدلي ليس الله رسول يا ت فيقول . الني إلى يأتي أعمى رجل وهذا 
بيته،في فيملي له يرحص أن الله رسول فسأل جد، الإلى يقودني 
نعم.قال؛ بالصلاة؟® النداء مع تررهل فقال؛ دعاه، ولى فلما له، فرحمي 

داويا.لرواْام ررفاجب® قال؛ 

أى— عنها ، يتخلفوما رأيتنا راولقد — عنه افه رصي — عود مابن وقال 
.الفاق® معلوم منافق إلا — الحماعة صلاة عن 



الجماعةصلاه فضل باب ؤتي 
بدلكيريد الخماعة صلاة فضل باب — تعالى الله رحمه — الولف ال ق

الحماعة.مع الصلاة فضل بباب 
وأحلالعبادات، أفضل من الحمامة صلاة أن عالي اء؛ العلماتفق وقد 

الصلاة؟لصءحة ثرمحل أو واجب أو منة هى هل اختلفوا لكن الaلاعات، 
تثلاثة أقوال على 

فلاتركها ؤإن ذلك على أثيب الإنسان به قام إن صنة أنها الأول! القول 

فانالخماعة مع يصلى أن الإنس—ان على يجب واجبة أنها الثاني! والقول 
صحيحة.وصلاته آثم فهو يفعل لم 

معيصل لم إذا وأنه الصلاة، لصحة ثرمحل الحماعة أن اكالث،! والقول 
منه.تقبل ولا ؛اؤللة، فصلاته الخماعة 
أحمد!الإمام عن وروايه تيمية ابن الإمحلأم شخ اختيار الأخير وهذا 

كالذيلاتقبل، صلاته فإن شرعي عذر بدون وحده صلى إذا ان الإنأن 
أنوالقاعدة! واجمة، الخماعة صلاة بأن ذلك، وعللوا ، وضوء بغير يصلى 

واجمةأنها الراجح! القول لكن صلاته، ، iJJajالصلاة فى واجما ترك من 
مرءلافليمت، صلاته، قثلمت، وحد6 صلى إذا ولكنه بتركها، ان الإنيإيم 

—عنهما الله رصي — عمر بن الله عبد حديث، لهذا ويدل الصلاة، لصحة 
•درجةٌ وعشرين ببع الفذ صلاة من أفضل الخماعة مجلاة ١١قال! الني، أن 

المفاصلةصحنن، ما فيها ثواب لا المنفرد صلاة لوكانسمتح أنه الدلالة ووجه 

.الخماعة مع يصلى لا الذي الإتان يأثم ولكن 
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