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 تأليف :
 ـــــاعــــيالــــــرفـ ولــــــيـــد

 ماجستري السنة النبوية وعلومها

 واؼبشرف العام على دار الصحابة لعلوم القرآن والسنة النبوية

 ومدرس اغبديث وعلومه.
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 المقدمة  

اغبمد  رب العاؼبني والصالة والسالم على أشرف اؼبرسلني نبينا ؿبمد وعلى آله وصحبه 
 وسلم تسليما كثريا  بإحسانوالتابعني ؽبم 

 وبعد :

مدددددددددة الصدددددددددالة لددددددددده وحدددددددددد    ـبلصدددددددددني لددددددددده اقإمدددددددددر رب العددددددددداؼبني عبددددددددداد  اؼبسدددددددددلمني بفقدددددددددد أ
الدددددددددددديخم    ددددددددددداتريخم ـببتددددددددددددني    ااشدددددددددددعني   متددددددددددد للني  شدددددددددددداكريخم  نعدددددددددددم رب العدددددددددددداؼبني 
ال إأن تددددددددداتم صقامددددددددة الصددددددددالة   والدددددددد  تدددددددد  صددددددددلة العبددددددددد بربدددددددده   ومددددددددا أقامهددددددددا العبددددددددد 

مطلوبدددددددده   وفبددددددددا   دددددددد  الن ددددددددوس صقامددددددددة وأعلددددددددى ذكددددددددر    وأجدددددددداب هبددددددددا رفعدددددددده ا تعددددددددا  
مددددددددا أعددددددددد  ا تعددددددددا  لعبدددددددداد  اؼبقيمددددددددني ؽبددددددددا علددددددددى مددددددددا  بدددددددده ا مددددددددنهم الصددددددددالة معرفددددددددة 

ويرضددددددددددا    وُب تدددددددددد   ا سددددددددددطر أذكددددددددددر ن سدددددددددد  واؼبسددددددددددلمني بشدددددددددد   مددددددددددخم فوا ددددددددددد إقامددددددددددة 
ن ن هبدددددددددددا أو فعلهدددددددددددا ا دددددددددددرد  ددددددددددداترا    دون ا تيددددددددددداالصدددددددددددالة والددددددددددد  أمدددددددددددر ا بإقامتهدددددددددددا 

ركاهنددددددددددددا أشددددددددددددرو ها و  بإقامددددددددددددةامتهددددددددددددا  دددددددددددداترا وبا نددددددددددددا بالقلدددددددددددد  واعبددددددددددددوارح   اؼبقصددددددددددددود إق
ها علدددددددددددددى النحدددددددددددددو اؼبطلدددددددددددددوب   ف سدددددددددددددال ا اؼبددددددددددددددد والعدددددددددددددون وعليددددددددددددده ننوواجبتهدددددددددددددا وسددددددددددددد

  وا مدددددددددددددددددخم ورا  القصدددددددددددددددددد   وصدددددددددددددددددلى ا علددددددددددددددددد  نبيندددددددددددددددددا ؿبمدددددددددددددددددد وآلددددددددددددددددده االعتمددددددددددددددددداد 
 .وأصحابه ومخم تبعهم بإحسان

 

 و :ــــبـتـــوك  

 يــــاعــــــرفــــــد الـــيــــــول  
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 من فوائد إقامة الصالة :

     عــــــــــــــــــن افوــــــــــــــــــا  والمن ــــــــــــــــــرات وال ــــــــــــــــــوا   : تنهــــــــــــــــــ  -1
ِهددددى    ِِ َمددددخِم الأَنتِدددداَب ِوأِقَددددَم الص دددداِلِة َإن  الص دددداِلِة تِدندأ قددددال تعددددا : َاتأددددَي ِمددددا أَوَحددددِ  َإلِيأدددد

بِدَر  َر الل َه ِأكأ ِشاَ  ِوالأَمنِنَر ِوِل َكأ نِدَعوِن(ِوال ِعخَم الأِ حأ  . 1ل َه يِدعأِلَم ِما ِتصأ

 اتباعدددددده  تالوتدددددده ومعددددددى العظدددددديم  النتدددددداب تدددددد ا وتددددددو وتن يلدددددده  وحيدددددده بددددددتالوة تعددددددا  يدددددد مر
 أابددددددار   وتصدددددددي  هبدددددددا   واالتتدددددددا  عندددددده  ينهددددددى مددددددا واجتندددددداب بدددددده  يدددددد مر مددددددا بامتثددددددال
 فيندددددون. النتددددداب تدددددالوة ُب داالدددددة كلددددده  الدددددديخم أل ا ددددده   فإقامدددددة وتدددددالوة معانيددددده  وتددددددبر
 وشدددددرفها  الصدددددالة ل ضدددددي العدددددام  علدددددى اػبددددداص عطددددد  بددددداب مدددددخم{ الص دددددالةِ  ِوأِقَدددددمَ : }قولددددده

ِهدددددى الص دددددالةِ  َإن  } وتددددد  اعبميلدددددة  وآثارتدددددا ِشدددددا َ  ِعدددددخمَ  تِدندأ  كدددددي:   وال حشدددددا {ِوالأَمنأِندددددرَ  الأِ حأ
 معصدددددددية كددددددي: الن ددددددوس  واؼبننددددددر تشددددددتهيها الدددددد  اؼبعاصدددددد  مددددددخم واسددددددت ح  اسددددددتعظم مددددددا

 .وال طر العقول تننرتا

  ركاهندددددا اؼبدددددتمم ؽبدددددا  اؼبقددددديم العبدددددد أن واؼبنندددددر  ال حشدددددا  عدددددخم تنهدددددى الصدددددالة كدددددون ووجددددده
 ُب رغبتددددددده وتقدددددددو  إميانددددددده  ويددددددد داد فددددددد اد   ويتطهدددددددر قلبددددددده  يسدددددددتنري واشدددددددوعها  وشدددددددرو ها

 تددددد ا علدددددى عليهدددددا واافظدددددة مدددددداومتها فبالضدددددرورة  الشدددددر  ُب رغبتددددده تعددددددم أو وتقدددددي اػبدددددري 
 ُب وٍِب  . وشبراهتددددددددا مقاصدددددددددتا أعظددددددددم مددددددددخم فهدددددددد ا واؼبننددددددددر  ال حشددددددددا  عددددددددخم تنهددددددددى الوجدددددددده 
 بالقلدددد  ا  ذكددددر مددددخم عليدددده اشددددتمل  مددددا وتددددو وأكدددد   تدددد ا مددددخم أعظددددم مقصددددود الصددددالة
 مددددددنهم تقددددد  عبدددددادة وأفضدددددي لعبادتددددده  اػبلددددد  الدددددد  إمندددددا تعدددددا   ا فدددددإن. والبددددددن واللسدددددان
رَ : }قدددددال وؽبددددد ا غريتدددددا  ُب لدددددي  مدددددا كلهدددددا  اعبدددددوارح عبوديدددددات مدددددخم وفيهدددددا الصدددددالة   ِولِددددد َكأ

بِدرَ  الل هَ   .{ِأكأ
                                                           

 45سورة العننبوت:  1
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 مدددددخم أكددددد  الصدددددالة ادددددارج تعدددددا  ذكدددددر  أن أاددددد  ومددددددحها  بالصدددددالة أمدددددر ؼبدددددا أنددددده و تمدددددي
 مدددددددخم أفضددددددي الصددددددالة  ن أو   ا ول لنددددددخم اؼب سددددددريخم  صبهددددددور قددددددول تددددددو كمددددددا الصددددددالة 

 .2ال كر أك  مخم بن سها -تقدم كما- و هنا اارجها  ال كر

:  أي رسدددددول ا أصدددددالة وأمتددددده تبعدددددا{ ِوأِقَدددددَم الص ددددداِلةِ }بدددددددددد -أيهدددددا القدددددارئ الندددددر   - واؼبدددددراد
ا القدددديم  الوجدددده علددددى وأدا هددددا إقامتهددددا علددددى داوم  إليدددده واصنابددددة تعددددا   ا وجدددده بدددد لِ مريددددد 
 له.  واػبضوع اػبشوع م 

  مدددددددر متضدددددددمن ا بإقامتهدددددددا  أمدددددددر  كدددددددان وؼبدددددددا اؼب روضدددددددة  الصدددددددلوات تندددددددا بالصدددددددالة واؼبددددددراد
 الظددددداترة بشدددددرا طها اؼبقروندددددة وتددددد  اؼبعروفدددددة { الص ددددداِلةِ  َإن  : }بقولددددده ذلدددددِ علدددددي هبدددددا  ا مدددددة

ِهددددددددددى} وآداهبددددددددددا  ركاهنددددددددددا اؼبسددددددددددتوفية والبا نددددددددددة   شدددددددددد هنا مددددددددددخم: أي وسبددددددددددنعهم  الندددددددددداس{ تِدندأ
ِشددددددددا َ  ِعددددددددخمَ } وسبددددددددنعهم تنهدددددددداتم أن وااصدددددددديتها  كال نددددددددا القبيحددددددددة ال علددددددددة عددددددددخم: أي  {الأِ حأ
 الددددددد نوب مدددددددخم الشدددددددرع والعقدددددددي  أنندددددددر  مدددددددا كدددددددي وعدددددددخم: أي  {ِوالأَمنأِندددددددرَ } مدددددددثال   والسدددددددرقة
 3اػباص . على العام عط  ف يه واؼبعاص  

 وتعصددددديه  ذلدددددِ ت عدددددي أن بدددددِ يليددددد  وكيددددد  بددددده  أتيددددد  ؼبدددددا أتدددددي تدددددو رب دددددا تعصددددد  فنيددددد 
 وك يا ددددده  اؼبعبدددددود عظمدددددة علدددددى تددددددل وأفعدددددال  أقدددددوال مدددددخم بددددده أتيددددد  دبدددددا أتيددددد  وقدددددد وأنددددد 

 ال حشددددددا  وفعلدددددد  عصدددددديته إذا وقهددددددر   عب وتدددددده واضددددددوعِ إليدددددده  وإنابتددددددِ لدددددده وإاباتددددددِ
 .وفعله قوله بني ن سه كاؼبناقض تنون واؼبننر

 االشدددددتاال حدددددال وصددددداا رتا  كبا رتدددددا اؼبعاصددددد  عدددددخم لالنتهدددددا  سدددددبب ا الصدددددالة لددددد لِ كانددددد 
 مراعي دددددا كدددددان فمدددددخم منددددده  اشدددددية للدددددن   وتدددددورث ا تددددد كر إهندددددا حيدددددث مدددددخم وغريتدددددا  هبدددددا

 يوم ا. السيئات عخم ينته  أن إ  ذلِ جر  للصالة
                                                           

 ت سري السعدي بتصري  2
 حدا   الروح والر ان بتصري  يسري 3
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 ُب دام مددددا العبددددد إن: ومددددخم صبيددددي مددددا وق دددد  عليدددده ُب تدددد ا اؼبعدددد  قددددول النلدددد  ُب ت سددددري  
  الندددددددد  إ  رجددددددددي جددددددددا : قددددددددال تريددددددددرة أيب فعددددددددخم 4مننددددددددرا . وال فحشددددددددا يدددددددد ٌب ال صدددددددالته
 5". تقول ما سينها  إنه: "فقال سرق؟ أصبح فإذا بالليي يصل  فالنا إن: فقال

 تنبيو :

 عدددددخم  النددددد  سدددددئي: قدددددال  حصدددددني بدددددخم اغبدددددديث اؼبدددددروي ُب تددددد ا البددددداب عدددددخم عمدددددران
 عدددددخم صدددددالته تنهددددده مل مدددددخم: "قدددددال{ واؼبنندددددر ال حشدددددا  عدددددخم تنهدددددى الصدددددالة إن: }ا قدددددول

 وعمددددران البصددددري اغبسددددخم بددددني لالنقطدددداع فددددال يصددددح  . 6"لدددده صددددالة فددددال واؼبننددددر  ال حشددددا 
 وأيضا فيه عمر بخم أيب عثمان ؾبهول . اغبسخم   نة عنعو     حصني بخم

 تنهددددده مل مدددددخم: "  ا رسدددددول قدددددال: قدددددال عبددددداس  ابدددددخم اغبدددددديث اؼبدددددروي  عدددددخموايضدددددا : 
 فهو ضعي  . 7".بعدا إال ا مخم هبا ي دد مل واؼبننر  ال حشا  عخم صالته

 

 

 
                                                           

 ت سري ابخم ايب زمنني 4
 ( 9778صحيح ا سناد: روا  أضبد َ 5
 (985مننر : السلسة الضعي ة َ 6
( والل ظ له  11٢25( 11/54َ(  والط اين 2٢/41َ« َالت سري»أارجه الط ي ُب  7

(   وفيه ليث بخم أيب سليم ـبتل  ُب االحتجاج به   وفيه 5٢9« َمسند الشهاب»ُب  والقضاع 
 ىي بخم أيب  لحة ذكر  ابخم حبان ُب الثقات وقال النسا   لي  بش     وقال االمام االلباين ُب 

      الضعي ة با ي. 
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 : دليل االيمان وسبيل االخوة -2

  8: َفإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا ال كاة فإاواننم ُب الديخم(.  قال ا

 اقامتهمدددددا الت مدددددوا أي ال  كددددداةِ  ِوآتِددددددَوا الص دددددالةِ  ِوأِقددددداَموا العظدددددا م وسدددددا ر الن دددددر عدددددخم تدددددابَوا فِدددددَإنأ 
واَنَنمأ  فرضدددددديتهما واعتقدددددددوا  مددددددا وعلدددددديهم لنددددددم مددددددا ؽبددددددم الددددددد يخمَ  ُب  إاددددددواننم فهددددددم أي فِددددددَإاأ

 وا مددددددوال الدددددددما  عصددددددمة وال الددددددديخم ُب االاددددددوة ربصددددددي ؽبددددددم ال علددددددينم   فددددددإن مل ي علددددددوا 
 فددددددد لِ: ذبيحتندددددددا وأكدددددددي قبلتندددددددا واسدددددددتقبي صدددددددالتنا صدددددددل ى مدددددددخم":    وقدددددددال رسدددددددول ا 

 9"رسدددددددددددددددددوله فدددددددددددددددددال زب دددددددددددددددددروا ا ُب ذمتددددددددددددددددده وذمدددددددددددددددددة ا ذمدددددددددددددددددة لددددددددددددددددده الددددددددددددددددد ي اؼبسدددددددددددددددددلم
 

 تأتي بالحسنات وتذىب السيئات : -3

ددددددا الند ِهددددددارَ   ِددددددِرُبَِ  الص دددددداِلةِ  ِوأِقَددددددمَ  }قددددددال ا تعددددددا  :  ِسددددددِناتَ  َإن   الل يأدددددديَ  َمددددددخمِ  ِوزَِل    اغبِأ
 ِ َتبأ ِِ  الس ي ِئاتَ  يَ أ ِر  ِذَل اَكرَيخمِ  ذَكأ  .1٢{ لَل  

 ويددددددددددداي وآاددددددددددر   أولدددددددددده: أي{ الند ِهددددددددددارَ   ِددددددددددِرُبَِ } كاملددددددددددة الصددددددددددالة بإقامددددددددددة تعددددددددددا  يدددددددددد مر
دددددددددا} والعصدددددددددر  الظهدددددددددر وصدددددددددالتا ال جدددددددددر  صدددددددددالة تددددددددد ا  ُب  ويدددددددددداي{ الل يأددددددددديَ  َمدددددددددخمِ  ِوزَِل  
 ت لددددددددد  فبدددددددددا فإهندددددددددا الليدددددددددي  قيدددددددددام ذلدددددددددِ ويتنددددددددداول والعشدددددددددا   اؼبادددددددددرب صدددددددددالة ذلدددددددددِ  ُب

ِسدددددددددددددددِناتَ  َإن  .}تعدددددددددددددددا  ا إ  وتقربددددددددددددددده العبدددددددددددددددد  ِ  اغبِأ َتبأ دددددددددددددددي ِئاتَ  يَددددددددددددددد أ  فهددددددددددددددد  : أي{ الس 
: وتددددددددد  اغبسدددددددددنات  أكددددددددد  مدددددددددخم التطوعدددددددددات مدددددددددخم هبدددددددددا أغبددددددددد  ومدددددددددا اػبمددددددددد   الصدددددددددلوات

 السدددددددددددديئات تدددددددددددد ت  فإهنددددددددددددا الثددددددددددددواب  وتوجدددددددددددد  ا  إ  تقددددددددددددرب حسددددددددددددنات أهنددددددددددددا مدددددددددددد 
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 عددددددددددددخم الصددددددددددددحيحة ا حاديددددددددددددث قيدددددددددددددهتا كمددددددددددددا الصدددددددددددداا ر : بدددددددددددد لِ واؼبددددددددددددراد وسبحوتددددددددددددا 
 إ  واعبمعدددددددددددددة اػبمدددددددددددد   الصدددددددددددددلوات: "قولدددددددددددده مثدددددددددددددي وسددددددددددددلم  عليددددددددددددده ا صددددددددددددلى الندددددددددددد 

 بددددددددددي  "النبددددددددددا ر اجتنبددددددددد  مددددددددددا بيدددددددددنهخم ؼبددددددددددا من ددددددددددرات رمضدددددددددان  إ  ورمضددددددددددان اعبمعدددددددددة 
 ِكبِدددددددددا َرِ  ذِبأِتَنبَدددددددددوا َإنأ : }تعدددددددددا  قولددددددددده وتددددددددد  النسدددددددددا   سدددددددددورة ُب الددددددددد  اآليدددددددددة قيددددددددددهتا كمدددددددددا

ِهوأنِ  ِما َالأَنمأ  ِسي ِئاَتَنمأ  ِعنأَنمأ  َنِن  رأ  ِعنأهَ  تَدندأ ِاال ِونَدأ  { .ِكرمي ا َمدأ

 اؼبسدددددددددددددتقيم  الصدددددددددددددراط علدددددددددددددى االسدددددددددددددتقامة لددددددددددددد وم -أيهدددددددددددددا القدددددددددددددارئ الندددددددددددددر   -واؼبدددددددددددددراد 
 بإقامددددددددددددددة وا مددددددددددددددر  لمددددددددددددددوا  الدددددددددددددد يخم إ  الركددددددددددددددون وعدددددددددددددددم وتعديدددددددددددددده  ؾباوزتدددددددددددددده وعدددددددددددددددم

ددددددددددددِر } اعبميدددددددددددد  السدددددددددددديئات  يدددددددددددد تب اغبسددددددددددددنات أن وبيددددددددددددان الصددددددددددددالة  { لَلدددددددددددد  اَكرَيخمِ  ذَكأ
 اغبسددددددددددنة ا وامددددددددددر لتلددددددددددِ وميتثلددددددددددون عندددددددددده  وهندددددددددداتم بدددددددددده  ا أمددددددددددرتم مددددددددددا هبددددددددددا ي همددددددددددون
 إ  ربتددددددددددداج ا مدددددددددددور  تلدددددددددددِ ولندددددددددددخم والسددددددددددديئات  للشدددددددددددرور الدافعدددددددددددة للخدددددددددددريات  اؼبثمدددددددددددرة
دددددددددددَ أ } :قدددددددددددال وؽبددددددددددد ا عليهدددددددددددا  والصددددددددددد  الدددددددددددن    ؾباتددددددددددددة  ن سدددددددددددِ احدددددددددددب : أي{ ِواصأ
 فِدددددددددددَإن  } .تضدددددددددددجر وال واسدددددددددددتمر لددددددددددد لِ  وإل امهدددددددددددا معصددددددددددديته  وعدددددددددددخم ا   اعدددددددددددة علدددددددددددى
ددددددددددرِ  َيَضددددددددددي َ  ال الل ددددددددددهِ  َسددددددددددَننيِ  ِأجأ  عملددددددددددوا  الدددددددددد ي أحسددددددددددخم عددددددددددنهم ا يتقبددددددددددي بددددددددددي{ الأَمحأ

 للدددددددددد وم عظدددددددددديم  ترغيدددددددددد  تدددددددددد ا وُب يعملددددددددددون  كددددددددددانوا مددددددددددا ب حسددددددددددخم أجددددددددددرتم  وجيدددددددددد يهم
 11.وفرتت ون  كلما ا  ثواب إ  الضعي ة الن   بتشوي  الص  
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 إن}قولددددددددددددده : 12فت مدددددددددددددي يدددددددددددددا حبيددددددددددددد  فضدددددددددددددي إقامدددددددددددددة الصدددددددددددددالة   قدددددددددددددال ؿبددددددددددددد  السدددددددددددددنة
 يددددددددددددددددددددد تب اػبمددددددددددددددددددددد  الصدددددددددددددددددددددلوات إن: يعددددددددددددددددددددد { السددددددددددددددددددددديئات يددددددددددددددددددددد تب اغبسدددددددددددددددددددددنات

 13.اػبطيئات

 ُب إن: ؽبددددددددددا فقلدددددددددد  سبددددددددددرا تبتدددددددددداع امددددددددددرأة أتتدددددددددد : قددددددددددال اليسددددددددددر  أيب ُب ن لدددددددددد  أهنددددددددددا روي
 ف تيددددددددد  فقبلتهدددددددددا  إليهدددددددددا ف تويددددددددد  البيددددددددد   معددددددددد  فددددددددددال : منددددددددده أ يددددددددد  سبدددددددددرا البيددددددددد 
 وتددددددددد   ن سدددددددددِ علدددددددددى اسدددددددددرت: فقدددددددددال لددددددددده ذلدددددددددِ فددددددددد كرت عنددددددددده ا رضددددددددد  بندددددددددر أبدددددددددا

 ن سدددددددددددِ علدددددددددددى اسدددددددددددرت: فقدددددددددددال لددددددددددده  ذلدددددددددددِ فددددددددددد كرت عنددددددددددده ا رضددددددددددد  عمدددددددددددر ف تيددددددددددد 
 لددددددددده  ذلدددددددددِ فددددددددد كرت وسدددددددددلم عليددددددددده ا صدددددددددلى ا رسدددددددددول ف تيددددددددد  أصددددددددد  فلدددددددددم وتددددددددد  
 مددددددددددخم أندددددددددده  ددددددددددخم حددددددددددى تدددددددددد ا  دبثددددددددددي أتلدددددددددده ُب ا سددددددددددبيي ُب غازيددددددددددا أال دددددددددد : "فقددددددددددال
: إليددددددددددده ا أوحدددددددددددى حدددددددددددى وسدددددددددددلم عليددددددددددده ا صدددددددددددلى ا رسدددددددددددول فددددددددددد  رق الندددددددددددار؟ أتدددددددددددي

 رسدددددددددول أصدددددددددحاب فقدددددددددال اآليدددددددددة { الليدددددددددي مدددددددددخم وزل دددددددددا النهدددددددددار  دددددددددرُب الصدددددددددالة وأقدددددددددم}
 للنددددددددددداس بدددددددددددي: "قدددددددددددال عامدددددددددددة؟ للنددددددددددداس أم ااصدددددددددددة أؽبددددددددددد ا: وسدددددددددددلم عليددددددددددده ا صدددددددددددلى ا

 14".عامة
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  الرزق :سبيل  -4

ِهددددددددددا زِِكرَي ددددددددددا الأمَ ا قددددددددددال  ددددددددددرِاِب ِوِجددددددددددِد َعنددددددددددِدِتا تعددددددددددا : ََكل ِمددددددددددا ِدِاددددددددددِي ِعِليدأ حأ
دددددددددِ اقِددددددددداِل يِددددددددد رَزأق دددددددددا َِ تِ  َإن  الل دددددددددِه  قِالِددددددددد أ َتدددددددددِو َمدددددددددخمأ َعندددددددددَد الل دددددددددهَ  ا ِمدددددددددرأِ َ ِأه   لِددددددددد

يِدرأَزَق ِمخم ِيِشاَ  َبِاريأَ َحِساب(. 
15 

رزقهدددددددددددا  فنددددددددددان ي تيهددددددددددا عبادهتدددددددددددا  ؿبددددددددددي ُب وجاللتهددددددددددا سددددددددددديادهتا عددددددددددخم تعددددددددددا  أادددددددددد 
 فاكهدددددددددددة عنددددددددددددتا وجدددددددددددد تعدددددددددددا  يعددددددددددد  الصدددددددددددالة  ب ضدددددددددددي ا تعدددددددددددا  ؼبدددددددددددا أقامددددددددددد 

 .الصي  ُب الشتا  وفاكهة الشتا  ُب الصي 

 ا سدددددددددداقه رزق بددددددددددي تعدددددددددد   وال كسدددددددددد  غددددددددددري مددددددددددخم أي قددددددددددال االمددددددددددام السددددددددددعدي :
 تدددددددددو قالددددددددد  تددددددددد ا لدددددددددِ أه}  زكريدددددددددا ؽبدددددددددا فيقدددددددددول هبدددددددددا  ا أكرمهدددددددددا وكرامدددددددددة إليهدددددددددا 
 حسددددددددددداب بادددددددددددري يشدددددددددددا  مدددددددددددخم يدددددددددددرزق ا إن}  وإحسدددددددددددانا فضدددددددددددال{  ا عندددددددددددد مدددددددددددخم
 يتددددددددد  ومدددددددددخم: } تعدددددددددا  قدددددددددال كسددددددددد   وال العبدددددددددد مدددددددددخم حسدددددددددبان غدددددددددري مدددددددددخم: أي{ 
ددددددددددا لدددددددددده جيعددددددددددي ا  دليددددددددددي اآليددددددددددة تدددددددددد   وُب{   تسدددددددددد  ال حيددددددددددث مددددددددددخم ويرزقدددددددددده ـبرج 

 ا ابدددددددددددار تدددددددددددواترت قدددددددددددد كمدددددددددددا للعدددددددددددادة اػبارقدددددددددددة ا وليدددددددددددا  كرامدددددددددددات إثبدددددددددددات علدددددددددددى
 16ب لِ.
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  الذرية : -5

ددددددددِراَب ِأن  الل ددددددددِه ا قددددددددال  تعددددددددا : فِدِناِدتأددددددددَه الأِماِلَ ِنددددددددَة ِوَتددددددددِو قِدددددددداَ م  َيِصددددددددل   ُب الأَمحأ
دددددددددددىِي   دددددددددددَرِك بَِيحأ ا ِوِحَصدددددددددددور ا ِونَِبي دددددددددددا م دددددددددددخِم  يَدِبش  ق ا َبِنَلِمدددددددددددةا م دددددددددددخِم الل دددددددددددَه ِوِسدددددددددددي د  َمِصدددددددددددد 

17الص اغَبَنِي(.
  

وتدددددو قدددددا م يصدددددل  يدددددا ؽبدددددا مدددددخم من لدددددة عظيمدددددة   صدددددلة العبدددددد بربددددده   ي تقدددددر ػبالقددددده سدددددبحانه  
ويتضددددرع اليدددده   ودبدددد  بددددني يديدددده   وتددددو قددددا م يصددددل    يتقددددرب دبددددا  بدددده ا مندددده  ويرضددددا  

الصدددددددالة   يسددددددد ل ربددددددده مدددددددخم فضدددددددله العظددددددديم وتدددددددو ُب الصدددددددالة ويددددددددعوا ا تعدددددددا     إقامدددددددة
 تعدددددا  ا أن السدددددالم  عليددددده زكريدددددا  رأ  فريزقددددده ا ال ريدددددة   يقدددددول االمدددددام أبدددددخم كثدددددري : ؼبدددددا

 الشدددددددتا   ُب الصدددددددي  وفاكهدددددددة الصدددددددي   ُب الشددددددتا  فاكهدددددددة السدددددددالم  عليهدددددددا مدددددددر   يددددددرزق
 واشددددتعي العظددددم  مندددده وتددددخم و ضددددع  قددددد كبددددريا شدددديخا كددددان وإن الولددددد  ُب حينئدددد   مدددد 
 ربددددده سددددد ل كلددددده تددددد ا مددددد  لننددددده وعددددداقرا  كبدددددرية ذلدددددِ مددددد  امرأتددددده كانددددد  وإن شددددديبا  رأسددددده
{  يبدددددة ذريدددددة} عنددددددك مدددددخم: أي{ لددددددنِ مدددددخم يل تددددد  رب: }وقدددددال ا يدددددا  نددددددا  وندددددادا 
 { .الدعا  ظبي  إنِ} صاغبا ولدا: أي

 اؼبال ندددددة اا بتددددده: أي{ ادددددراب ُب يصدددددل  قدددددا م وتدددددو اؼبال ندددددة فنادتددددده: }تعدددددا  ا قدددددال
 وؾبلددددددد  الوتددددددده  وؿبدددددددي عبادتددددددده  ؿبدددددددراب ُب يصدددددددل  قدددددددا م وتدددددددو أظبعتددددددده  اطابدددددددا شددددددد اتا

: أي{ بيحدددددددىي يبشدددددددرك ا أن: }اؼبال ندددددددة بددددددده بشدددددددرته عمدددددددا أاددددددد  ٍب. وصدددددددالته مناجاتددددددده 
فت مدددددي يدددددا رضبدددددِ ا من لدددددة إقامدددددة الصدددددالة    18 دددددىي. اظبددددده صدددددلبِ مدددددخم لدددددِ يوجدددددد بولدددددد

 رزقنا ا وإياك إقامتها على الوجه ال ي يرض  ا عنا . آمني
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 : 19الصالة نورف نور -6

 اؼبيدددددددددددد ان سبددددددددددددأ  واغبمددددددددددددد اصميددددددددددددان شددددددددددددطر الطهددددددددددددور :  ا رسددددددددددددول قددددددددددددال 
 السددددددددددددددددماوات بددددددددددددددددني مددددددددددددددددا(  سبددددددددددددددددأ أوَ  سبدددددددددددددددد ن  واغبمددددددددددددددددد ا وسددددددددددددددددبحان

 2٢نور...... والصالة وا رض

 مدددددددددددخم سبندددددددددد و  فمعنددددددددددا إقامددددددددددة الصددددددددددالة نددددددددددور   تنددددددددددري للعبددددددددددد  ريقدددددددددده   وهتديدددددددددده السددددددددددبيي 
 النددددددددددددور أن كمددددددددددددا الصددددددددددددواب إ  وهتدددددددددددددي واؼبننددددددددددددر ال حشددددددددددددا  عددددددددددددخم وتنهددددددددددددى اؼبعاصدددددددددددد 
 . به يستضا 

   اصسدددددددددالم وأصدددددددددي   اصميدددددددددان مركددددددددد  الصدددددددددالة كانددددددددد  وؼبدددددددددا قدددددددددال اصمدددددددددام ابدددددددددخم القددددددددديم :
 مدددددددددددخم العبدددددددددددد يندددددددددددون مدددددددددددا وأقدددددددددددرب   ا إ  والقربدددددددددددة اؼبناجددددددددددداة وؿبدددددددددددي   العبوديدددددددددددة ورأس
 كاندددددددددد :  سدددددددددداجد وتددددددددددو   صددددددددددالته ُب مندددددددددده ينددددددددددون مددددددددددا وأقددددددددددرب   مصددددددددددي وتددددددددددو ربدددددددددده

 21. اؼبسلم نور الصالة

 

  برىان ونجاة : -7

: "مدددددددددخم حدددددددددافظ عليهدددددددددا كانددددددددد  لددددددددده ندددددددددور ا وبرتان دددددددددا وقبددددددددداة  قدددددددددال رسدددددددددول ا 
يدددددددددددوم القيامدددددددددددة  ومدددددددددددخم مل  دددددددددددافظ عليهدددددددددددا مل يندددددددددددخم لددددددددددده ندددددددددددور  وال برتدددددددددددان وال 

                                                           
 وهتدي إ  الصواب كما أن النور يستضا  به 19
(   الدارم  28٢(   ابخم ماجه 2437َ(   النسا   3517َ(   الرتم ي 223َمسلم َروا   2٢
 (.229٢8-229٢2(   اضبد 679ََ

 (2/453ال ساد والري َهت ي  سنخم ايب داود وايضاح مشنالته   باب غيبة أتي  21
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قبدددددددددددداة  وكددددددددددددان يددددددددددددوم القيامددددددددددددة مدددددددددددد  قددددددددددددارون  وفرعددددددددددددون  وتامددددددددددددان  وأيب  بددددددددددددخم 
  22ال ".

مددددددد  اهندددددددا ندددددددور فهددددددد  ايضدددددددا برتدددددددان واضدددددددح ودليدددددددي  ددددددداتر علدددددددى صددددددددق اميدددددددان العبدددددددد   
 بهدددددددددا  وتددددددددد  ايضدددددددددا قبددددددددداة مدددددددددخم اؼبهالدددددددددِ ُب الددددددددددنيا واالادددددددددرة   لددددددددد لِ كدددددددددان النددددددددد  

 ويوص  هبا   ويعظمها   ويبني فضا لها و ث على إقامتها ؼبنانتها العالية 

مددددددددددخم حددددددددددافظ بددددددددددني فضددددددددددلها وشددددددددددرفها وفضددددددددددي  وؼبددددددددددا ذَكددددددددددرت الصددددددددددالة يومددددددددددا عنددددددددددد  
أقامهدددددددددا وأداتدددددددددا ومل ي دددددددددرت عنهدددددددددا : يعددددددددد  عليهدددددددددا( حددددددددداِفظِ  ِمدددددددددخم َ:عليهدددددددددا وأقامهدددددددددا فقدددددددددال

وقدددددددددد   َلمددددددددددات ُبتنددددددددددون لدددددددددده نددددددددددورا تضددددددددددي  لدددددددددده  ريقدددددددددده ُب الدددددددددددنيا واالاددددددددددرة 
ِ
 بددددددددددني اؼب

دددددددددددد مخم حقيقددددددددددددة أو معنويددددددددددددا برتكدددددددددددده لل حشددددددددددددا   وجدددددددددددده النددددددددددددور علددددددددددددوي ببهافبسدددددددددددد  يديدددددددددددده
َ
اؼب

ه عددددددددددددددددخم للصددددددددددددددددالة ِتصددددددددددددددددد  فإقامتهددددددددددددددددا  واَب الص دددددددددددددددد إ  ديددددددددددددددددهوهتِ   واؼبننددددددددددددددددر 
ِ
  الددددددددددددددددِاؼب

 .بالنورَ  َيسِتضا َ  كما  الس المة   ري  إ  وَتوَصله

ددددددددددددددة": وبَرتان ددددددددددددددا"  يددددددددددددددهَ : يعدددددددددددددد   القيامددددددددددددددة  يددددددددددددددوم إ  وقِبدددددددددددددداة  " واضددددددددددددددحة   َحج   مددددددددددددددخم تَنج 
 مأ يَدددددددددددددداو  ومل أدا هدددددددددددددا  ُب فقص دددددددددددددر عليهدددددددددددددا ظأ َ ددددددددددددداف مل وِمدددددددددددددخم  ة القيامددددددددددددد ومِ يددددددددددددد العددددددددددددد اب
 يددددددددددددوم وكدددددددددددان اة  قبددددددددددد وال رتدددددددددددان  ب وال ندددددددددددور   لدددددددددددده يندددددددددددخم مل ِكهدددددددددددا وِتر  هددددددددددداوأمهل عليهدددددددددددا 
دددددددددددا ؿب أو شدددددددددددور ا ؿب" القيامدددددددددددة ب ا أو بوس    فرعدددددددددددون  وزيدددددددددددر وتامدددددددددددان  فرعدددددددددددون مددددددددددد " َمعددددددددددد  

 وتدددددددددددو َحددددددددددددا أ يدددددددددددوم  بيِدددددددددددد   النددددددددددد هقتلددددددددددد الددددددددددد ي  النددددددددددد  َدو  عددددددددددد  ا لدددددددددددا بدددددددددددخم يِب  وأ
  والص ددددددددددد يقني الن بي ددددددددددني مدددددددددد  كددددددددددان عليهددددددددددا حدددددددددداِفظِ  ِمددددددددددخم بدددددددددد ن   ِتعددددددددددريض   وفيدددددددددده ك  مشددددددددددر 

ددددددددددددِهدا   ديددددددددددددد  وهت ديد شدددددددددددد تالدددددددددددديظ تدددددددددددد ا اغبددددددددددددديث العظدددددددددددديم   دددددددددددد   فوالص دددددددددددداغَبنيِ  والشُّ
 الص الة. على اافظة كَ لتار  ظيم  ع
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 :  طمأنينة القلوب -8

َر الل َه ِتطأِمَئخمُّ الأَقلَ تعا  قال  23وَب ﴾:﴿ ِأاِل َب َكأ

 ذكددددددددددر   سددددددددددو  لشدددددددددد   تطمددددددددددئخم ال أن وحددددددددددري   هبددددددددددا حقيدددددددددد  قددددددددددال الشددددددددددي  السددددددددددعدي :
 بدددددددده وا ندددددددد  االقهددددددددا  ؿببددددددددة مددددددددخم أحلددددددددى وال أشددددددددهى وال للقلددددددددوب ألدددددددد  شدددددددد   ال فإندددددددده

 علدددددددددى تددددددددد ا لددددددددده  ذكرتدددددددددا يندددددددددون لددددددددده  وؿببتهدددددددددا بدددددددددا معرفتهدددددددددا قددددددددددر وعلدددددددددى ومعرفتددددددددده 
 .ذلِ وغري وتنبري وهتليي تسبيح مخم لربه  العبد ذكر ا  ذكر ب ن القول

 تدددددددددددد ا فعلددددددددددددى للمدددددددددددد منني  ذكدددددددددددر  أن لدددددددددددده الدددددددددددد ي كتابددددددددددده ا بدددددددددددد كر اؼبددددددددددددراد إن: وقيدددددددددددي
 وأحنامددددددددددده القدددددددددددرآن معددددددددددداين تعدددددددددددرف حدددددددددددني أهندددددددددددا: ا بددددددددددد كر القلدددددددددددوب  م نيندددددددددددة معدددددددددددى

 وبدددددددددد لِ وال اتددددددددددني  با دلددددددددددة اؼب يددددددددددد اؼببددددددددددني اغبدددددددددد  علددددددددددى تدددددددددددل فإهنددددددددددا ؽبددددددددددا  تطمددددددددددئخم
 ُب وذلدددددددددددددددِ والعلدددددددددددددددم  بددددددددددددددداليقني إال القلدددددددددددددددوب تطمدددددددددددددددئخم ال فإهندددددددددددددددا القلدددددددددددددددوب  تطمدددددددددددددددئخم
 النتددددددددددد  مدددددددددددخم سدددددددددددوا  مدددددددددددا وأمدددددددددددا وأكملهدددددددددددا  الوجدددددددددددو  أًب علدددددددددددى مضدددددددددددمون ا  كتددددددددددداب
 ا دلددددددددددة تعددددددددددارض مددددددددددخم قلقددددددددددة تدددددددددد ال ال بددددددددددي هبددددددددددا  تطمددددددددددئخم فددددددددددال إليدددددددددده ترجدددددددددد  ال الدددددددددد 

{ كثدددددددددريا ااتالفدددددددددا فيددددددددده لوجددددددددددوا ا غدددددددددري عندددددددددد مدددددددددخم كدددددددددان ولدددددددددو}  ا حندددددددددام وتضددددددددداد
 العلدددددددددوم  أندددددددددواع مدددددددددخم غدددددددددري  وتددددددددددبر وتددددددددددبر   ا كتددددددددداب اددددددددد  مدددددددددخم يعرفددددددددده إمندددددددددا وتددددددددد ا
 . 24عظيما فرقا وبينه بينها جيد فإنه

 وإمنا يشعر ب لِ كله مخم قام  تعا  مصليا فتهدأ ن سه ويطم ن قلبه.
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 ن س :للرا ة  -9

 25صلى.إذا ح به أمر  كان الن   

ف يهدددددددددددددا صددددددددددددد ا  الدددددددددددددروح مدددددددددددددخم    وربددددددددددددده العبدددددددددددددد بدددددددددددددني صدددددددددددددلة   وتددددددددددددد  الصدددددددددددددالة ومل ال
اؼبناصددددددددددددات واؼبندددددددددددددرات   فإقامتهددددددددددددا سددددددددددددب  ُب ت ددددددددددددري  اؽبمددددددددددددوم واالحدددددددددددد ان والامددددددددددددوم 

وتددددددددددو مددددددددددخم تددددددددددو   كددددددددددان اذا أح ندددددددددده أمددددددددددر  وتسددددددددددهيي الصددددددددددعاب   فهدددددددددد ا رسددددددددددول ا 
قدددددددددددددرة للعدددددددددددددني   للدددددددددددددن   و  راحدددددددددددددة ن ُب إقامتهدددددددددددددا وأمهددددددددددددده أقدددددددددددددام الصدددددددددددددالة  تعدددددددددددددا    

ليددددددددددددده سدددددددددددددبحانه واللجدددددددددددددو  إالتوكدددددددددددددي علدددددددددددددى ا تعدددددددددددددا   فيعلمندددددددددددددا الرسدددددددددددددول العظددددددددددددديم 
 وتعا  ُب ا مور كلها . 

 

 : ما دا  في ُمصالّهالمالئ ة عل  صا بها  تصل -11

: "اؼبال نددددددددددة َيصددددددددددلُّون علددددددددددى أحدددددددددددكم مددددددددددادام ُب ؾبلسدددددددددده قددددددددددال رسددددددددددول ا  
الددددددددد ي صدددددددددلى فيددددددددده  يقولدددددددددون: الل هدددددددددم ارضبددددددددده  الل هدددددددددم اغ دددددددددر لددددددددده  الل هدددددددددم تددددددددد  

 26ي َذ فيه  ما مل  دث فيه".ا مل عليه  م

تدددددددددد ا أجددددددددددر عظدددددددددديم وفضددددددددددي عمدددددددددديم ت ضددددددددددي ا تعددددددددددا  بدددددددددده علددددددددددى عبدددددددددداد  اؼبصددددددددددلني   
اؼبقيمدددددددددددني الصدددددددددددالة إذا انتظدددددددددددروا الصدددددددددددالة بعدددددددددددد الصدددددددددددالة   وتدددددددددددم علدددددددددددى حددددددددددداؽبم مدددددددددددخم 
الوضددددددددددو  واعبلددددددددددوس ُب اؼبصددددددددددلى فددددددددددإن اؼبال نددددددددددة تدددددددددددعوا ؽبددددددددددم بالرضبددددددددددة واؼبا ددددددددددرة والتوبددددددددددة 

 الصالة تلو الصالة.  فياله مخم فضي ؼبخم أقام 
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ــــــــي ا  ترــــــــال  ف قامتهــــــــا يقــــــــرب  27أ ــــــــب وأف ــــــــل -11 طاعــــــــة ال
 من ا  سبحانو:

: أي العمي أفضي؟ قال:  قال: س ل  رسول الل ه  عبد الل ه بخم مسعود  عخم
 .28"الصالة لوقتها" 

 أحددددددددددد  شدددددددددددي  عدددددددددددخم أي رسدددددددددددول ا  الصدددددددددددحايب اعبليدددددددددددي ابدددددددددددخم مسدددددددددددعود يسددددددددددد ل
 ديددددددددددخم فددددددددددال الصددددددددددالة تددددددددددرك  ن مددددددددددخم لوقتهددددددددددا الصددددددددددالة قددددددددددال :؟ ف االسددددددددددالم ُب ا عنددددددددددد
 مدددددددددددخم بددددددددددده إال تدددددددددددتم مددددددددددداال علدددددددددددم أي   فمدددددددددددخم أقامهدددددددددددا االسدددددددددددالم عمدددددددددددود والصدددددددددددالة لددددددددددده

 سددددددددددارع أي عليهددددددددددا وحددددددددددافظ وسبامهددددددددددا صددددددددددحتها علددددددددددى يتوقدددددددددد  ومددددددددددا وأوقاهتددددددددددا وضددددددددددو ها
 أضدددددددددددي   مدددددددددددخم سدددددددددددواتا ؼبدددددددددددا فهدددددددددددو ضددددددددددديعها ومدددددددددددخم دينددددددددددده ح دددددددددددظ وقتهدددددددددددا وُب فعلهدددددددددددا إ 

فقددددددددددد أتددددددددددى  حبقهددددددددددا  اسددددددددددتخ افا يضدددددددددديعها ومل عليهددددددددددا وحددددددددددافظ لوقتهددددددددددا  الصددددددددددالة صددددددددددلى
 ومل لوقتهددددددددددا  يصددددددددددلها مل ومددددددددددخم يدالدددددددددده اعبنددددددددددة  أن عهددددددددددد علددددددددددى ا دبددددددددددا  بدددددددددده ا ولدددددددددده

 إن لددددددددددده عندددددددددددد ا تعدددددددددددا    عهدددددددددددد فدددددددددددال حبقهدددددددددددا  اسدددددددددددتخ افا وضددددددددددديعها عليهدددددددددددا  دددددددددددافظ
 إ  أحددددددددددد  العمدددددددددددي كدددددددددددان   فنلمدددددددددددا لددددددددددده غ دددددددددددر ا تعدددددددددددا  شدددددددددددئ  وإن ع بددددددددددده  شدددددددددددا 
وأحدددددددددد  ا عمددددددددددال ايل ا تعددددددددددا  مددددددددددا أفرتضدددددددددده علددددددددددى عبددددددددددد  أكثددددددددددر   ثوابدددددددددده كددددددددددان ا 

  ال الوقدددددددددددد   الشددددددددددددارع حددددددددددددد  الدددددددددددد يالوقددددددددددد   وقتهددددددددددددا  ُب اؼب روضدددددددددددة الصددددددددددددالة وتددددددددددد 
: اغبن ددددددددددد  العيددددددددددد  الدددددددددددديخم بددددددددددددر قدددددددددددال الددددددددددد ي  ددددددددددد  االنسدددددددددددان ان يصدددددددددددليها فيددددددددددده    
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 الرتااددددددددد  مدددددددددخم أفضدددددددددي وقتهدددددددددا أول ُب الصدددددددددالة إ  البددددددددددار أن فيددددددددده: بطدددددددددال ابدددددددددخم قدددددددددالَ
 لوقتهددددددددددا أقيمدددددددددد  إذا ا عمددددددددددال مددددددددددخم أحدددددددددد  تنددددددددددون أن فيهددددددددددا شددددددددددرط إمنددددددددددا  ندددددددددده فيهددددددددددا

فقددددددددددد أبتلدددددددددد  الددددددددددبعض بتدددددددددد اري الصددددددددددلوات عددددددددددخم وقتهددددددددددا بددددددددددال عدددددددددد ر  .29(اؼبسددددددددددتح ....
يعددددددددددا بعددددددددددد االنتهددددددددددا  فبددددددددددا تددددددددددم بصدددددددددددد  مددددددددددخم اللعدددددددددد  أو   زاعمددددددددددني أهنددددددددددم يصددددددددددلوهنا صب

 تعددددددددددا  ا ندددددددددددا  إ  اؼببددددددددددادرة فيددددددددددهفإقامددددددددددة الصددددددددددالة علددددددددددى وقتهددددددددددا  اللهددددددددددو أو العمددددددددددي  
 .العظيم ال رض هب ا واالعتنا  أمر   وامتثال

 

 إقامتها في جماعة م اع ة : -12

صددددددددددددالة اعبماعددددددددددددة ت ضددددددددددددي صددددددددددددالة ال دددددددددددد  بسددددددددددددب  وعشددددددددددددريخم : رسددددددددددددول ا قددددددددددددال 
 3٢درجة .

امهيددددددددددة إقامددددددددددة الصددددددددددالة ُب صباعددددددددددة ومددددددددددا فيهددددددددددا مددددددددددخم فضدددددددددددي  يبددددددددددني لنددددددددددا رسددددددددددول ا 
 ال وا ددددددددددد عظدددددددددديم   ومضدددددددددداع ة لأجددددددددددر   مدددددددددد  مددددددددددا ُب اقامددددددددددة الصددددددددددالة ُب صباعددددددددددة مددددددددددخم

 ال دددددددددددد  وتددددددددددددو صددددددددددددالة علددددددددددددى وت يددددددددددددد تضدددددددددددداع   اعبسدددددددددددديمة فهدددددددددددد  واؼبصدددددددددددداح العظيمددددددددددددة
 النبدددددددددري الت ددددددددداوت مدددددددددخم العملدددددددددني بدددددددددني ؼبدددددددددا الثدددددددددواب  مدددددددددخم مدددددددددرة وعشدددددددددريخم بسدددددددددب  اؼبن ددددددددرد

فمحددددددددددروم مددددددددددخم ضددددددددددي  تدددددددددد ا االجددددددددددر اعب يددددددددددي  اؼبصدددددددددداح  وربقيدددددددددد  باؼبقصددددددددددود  القيددددددددددام ُب
دددددددددددا ا حاديدددددددددددث بعدددددددددددض ُب جدددددددددددا    وقدددددددددددد  درجددددددددددددة  وعشدددددددددددريخم خبمددددددددددد ا  عنهدددددددددددا ت يدددددددددددد أهن 
َصدددددددددددل    بدددددددددددااتالف دتلددددددددددد  ذلدددددددددددِ بددددددددددد ن   الدددددددددددروايِتني بدددددددددددني العلمدددددددددددا  وصبددددددددددد 

 حبسددددددددددد  اؼب
 بددددددددددد ن   بينهمدددددددددددا اعبمددددددددددد  يندددددددددددون وقدددددددددددد الصدددددددددددالة  وكمدددددددددددال اعبماعدددددددددددة  وكثدددددددددددرة اشدددددددددددوعه 
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 ٍَب   وعشددددددددددددريخم  طبسددددددددددددا   ا مددددددددددددر بدايددددددددددددة ُب ذكرتددددددددددددا -وسددددددددددددلم عليدددددددددددده ا صددددددددددددلى- الندددددددددددد   
َصدددددددددددل     وي يدددددددددددد أجددددددددددددر31وعشددددددددددددريخم سدددددددددددبعا   ذكرتدددددددددددا

 عدددددددددددددد كدددددددددددان َكل مددددددددددددا صباعدددددددددددة ُب اؼب
َصددددددددددددل ني

 َمددددددددددددخم أِزأكددددددددددددى الرَجدددددددددددديَ  مدددددددددددد  الرَجدددددددددددديَ  صددددددددددددالةِ  إن  : »  الندددددددددددد    لقددددددددددددول أكثددددددددددددر  اؼب
 تدددددددددو ومدددددددددا الرَجدددددددددَي  مددددددددد  صدددددددددالتَه َمدددددددددخم أِزأكدددددددددى الدددددددددرَجِلنيَ  مددددددددد  وصدددددددددالِته وحدددددددددِد   صدددددددددالتَه
 32.«وجي   ع    اَ  إ  أِح ُّ  فهو أكثِدرَ 

 ثددددددددددواب علددددددددددى صباعددددددددددة َب اؼبصددددددددددلى ثددددددددددواب تضددددددددددعي  علددددددددددى قددددددددددال ابددددددددددخم بطددددددددددال : يدددددددددددل
وقدددددددددددددال   33اؼبددددددددددددد كورة.... أتددددددددددددددد ا وصددددددددددددداف وتددددددددددددد   ا جددددددددددددد ا  هبددددددددددددد   وحدددددددددددددد  اؼبصدددددددددددددلى

 سددددددددددددددب  دبثابدددددددددددددة اعبماعدددددددددددددة صددددددددددددددالة فتندددددددددددددون الصدددددددددددددالة بالدرجددددددددددددددة اؼببدددددددددددددارك وري : اؼبدددددددددددددراد

                                                           
م  والسب  بوجو  : منها أن ذكر قال اغبافظ ضبه ا ُب ال تح : وقد صب  بني رواي  اػب 31

القليي ال ين   النثري   وت ا قول مخم ال يعت  م هوم العدد   لنخم قد قال به صباعة مخم أصحاب 
الشافع  وحن  عخم نصه   وعلى ت ا فقيي وتو الوجه الثاين : لعله صلى ا عليه وسلم أا  

عق  ب نه  تاج إ  التاري    وب ن داول باػبم    ٍب أعلمه ا ب يادة ال ضي ف ا  بالسب    وت
النس  ُب ال ضا ي ـبتل  فيه   لنخم إذا فرعنا على اؼبن  تعني تقدم اػبم  على السب  مخم جهة 
أن ال ضي مخم ا يقبي ال يادة ال النقص .ثالثها أن ااتالف العدديخم بااتالف فبي مها   وعلى 

ال ي روي عنه اعب   روي عنه الدرجة . وقال  ت ا فقيي : الدرجة أصار مخم اعب     وتعق  ب ن
بعضهم : اعب   ُب الدنيا والدرجة ُب اآلارة   وتو مب  على التااير .رابعها ال رق بقرب اؼبسجد 

وبعد  .اامسها ال رق حبال اؼبصل  ك ن ينون أعلم أو أاش  .سادسها ال رق بإيقاعها ُب 
صالة وغري  .ثامنها ال رق بإدراك كلها أو بعضها اؼبسجد أو ُب غري  .سابعها ال رق باؼبنتظر لل

 .تاسعها ال رق بنثرة اعبماعة وقلتهم .
 عاشرتا السب  ـبتصة بال جر والعشا  وقيي بال جر والعصر واػبم  دبا عدا ذلِ .

 حادي عشرتا السب  ـبتصة باعبهرية واػبم  بالسرية ....
 (21265(   أضبد 13٢5َالدارم  َ(   843(   والنسا   554َحسخم : روا  أبو داود َ 32
 (4/345شرح البخاري البخم بطال َ  33
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فهدددددددددددددد ا يدددددددددددددددل علددددددددددددددى أمهيددددددددددددددة إقامددددددددددددددة الصددددددددددددددالة ُب صباعددددددددددددددة    . 34صددددددددددددددالة. وعشددددددددددددددريخم
 فاحرص يا رعاك ا عليها.

 

  التـــــــــــــــــي تليهـــــــــــــــــا : الصـــــــــــــــــالة لـــــــــــــــــيمغ ـــــــــــــــــرة للـــــــــــــــــذنوب إ -13
: "ال يتوضدددددددددددددددد  رجددددددددددددددددي مسددددددددددددددددلم فيحسددددددددددددددددخم الوضددددددددددددددددو   قددددددددددددددددال رسددددددددددددددددول ا 

 35ا بينه وبني الصالة ال  تليها".فيصل  صالة إال غ ر الل ه له م

أن مددددددددددخم أتددددددددددى بالوضددددددددددو  علددددددددددى أكمددددددددددي وجدددددددددده   مددددددددددخم أركددددددددددان  د نددددددددددا الندددددددددد  النددددددددددر  
وواجبددددددددددددددات وسدددددددددددددددنخم وآداب مريددددددددددددددددا بددددددددددددددد لِ إقامددددددددددددددة الصدددددددددددددددالة أي كانددددددددددددددد  فرضدددددددددددددددا أو 
ن دددددددددال  وـبلصدددددددددا  تعدددددددددا    كانددددددددد  تددددددددد   الصدددددددددالة سدددددددددببا ؼبا دددددددددرة الددددددددد نوب اؼبتقدمدددددددددة   
ك ددددددددددددارة ؼبددددددددددددا مضددددددددددددى مددددددددددددخم الدددددددددددد نوب الدددددددددددد  تقدددددددددددد  بددددددددددددني الصددددددددددددالتني   وتدددددددددددد ا التن ددددددددددددري 

ِهدددددددددوأنِ  ِمدددددددددا ِكبِدددددددددا َرِ  ذِبأِتَنبَدددددددددوا كمدددددددددا قدددددددددال تعدددددددددا : ََإنأ مشدددددددددروط باجتنددددددددداب النبدددددددددا ر    ِعنأدددددددددهَ  تَدندأ
ددددددددددرأ  َالأَنمأ  ِسدددددددددددي ِئاَتَنمأ  ِعددددددددددنأَنمأ  َنِن   ِاال   ِونَدددددددددددأ ُب    وكمددددددددددا قددددددددددال النددددددددددد   36ِكرمي دددددددددددا( َمدددددددددددأ

» : قددددددددددال : قددددددددددال رسددددددددددول ا  منهددددددددددا حددددددددددديث ايب تريددددددددددرة  37غددددددددددري مددددددددددا حددددددددددديث 

                                                           
 (248/  1رب ة ا حوذي َ 34
 (227روا  مسلم َ  35
 31سورة النسا  :  36
بوب النووي ُب شرح صحيح االمام مسلم   قال : باب الصلوات اػبم  واعبمعة إ  اعبمعة  37

 ورمضان إ  رمضان من رات ؼبا بينهخم ما اجتنب  النبا ر.
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 النبدددددددددا ر اجتنبددددددددد  مدددددددددا بيدددددددددنهخم ؼبدددددددددا ك دددددددددارات اعبمعدددددددددة إ  واعبمعدددددددددة اػبمددددددددد  الصدددددددددلوات
   و ن النبا ر ربتاج لتوبة . 38«.

 

 :للذنوب  39ت  ير -14

: "الصددددددددددددددددددلوات اػبمدددددددددددددددددد   واعبمعددددددددددددددددددة إ  اعبمعددددددددددددددددددة   قددددددددددددددددددال رسددددددددددددددددددول ا 
 4٢ورمضان إ  رمضان من رات ما بينهخم  إذا اجتنب  النبا ر".

واافظدددددددددة عليهدددددددددا يدددددددددا لددددددددده مدددددددددخم فضدددددددددي ت ضدددددددددي ا بددددددددده علدددددددددى عبددددددددداد    فإقامدددددددددة الصدددددددددالة 
 ا حبقددددددددددوق اؼبتعلقددددددددددة للدددددددددد نوب تددددددددددو إمنددددددددددا التن ددددددددددري وتدددددددددد ا   سددددددددددببا ُب تن ددددددددددري الدددددددددد نوب

 مدددددددددد  باؼبقاصددددددددددة فيهددددددددددا النظددددددددددر يقدددددددددد  فإمندددددددددا اآلدميددددددددددني حبقددددددددددوق اؼبتعلقددددددددددة وأمددددددددددا   سدددددددددبحانه
  . والسيئات اغبسنات

 فددددددددإهنخم اػبمدددددددد   الصددددددددلوات تدددددددد   علددددددددى حددددددددافظوا: سددددددددلمان قددددددددال ابددددددددخم رجدددددددد  : وقددددددددال
 .اؼبقتلة تص  مل ما اعبراح  ؽب   ك ارة

 تن ددددددددددر ال النبددددددددددا ر وأن ذلددددددددددِ  علددددددددددى اصصبدددددددددداع وغددددددددددري  الدددددددددد  عبددددددددددد ابددددددددددخم حنددددددددددى وقددددددددددد
 .ااصة الصاا ر اػبم  الصلوات تن ر وإمنا اػبم   الصلوات دبجرد

                                                           
(   ابخم ماجه 462(   النسا   214َ(   الرتم ي 343َ(   أبو داود 233َروا  مسلم َ 38
 (8715(   أضبد 1٢86ََ

لل نوب ومل دص ا عمال  مخم ا عمال فجعله من را  لل نوب كما تو أفضي ا عمال اؼبن رة  39
 حاصي ُب الصالة

 ( .214(   الرتم ي 233َروا  مسلم َ 4٢
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 مدددددددددخم جع ددددددددر بددددددددخم الع يدددددددد  عبددددددددد بنددددددددر أبددددددددو: مددددددددنهم العلمددددددددا   مددددددددخم  ا  ددددددددة ذتدددددددد  وقددددددددد
 فدددددددددددددإن الصددددددددددددداا ر  الصددددددددددددلوات لتن دددددددددددددري شدددددددددددددرط النبددددددددددددا ر اجتنددددددددددددداب أن إ  - أصددددددددددددحابنا

 عطيددددددددددة ابددددددددددخم وحنددددددددددا  الصدددددددددداا ر  مددددددددددخم شدددددددددديئا   الصددددددددددلوات تن ددددددددددر مل النبددددددددددا ر ذبتندددددددددد  مل
 اجتنبدددددددددددددددد  مددددددددددددددددا: ََقولدددددددددددددددده لظدددددددددددددددداتر السددددددددددددددددنة  أتددددددددددددددددي صبهددددددددددددددددور عددددددددددددددددخم" ت سددددددددددددددددري "  ُب

 ((.النبا ر

 وحندددددددددا  عطيدددددددددة  ابدددددددددخم ورجحددددددددده العلمدددددددددا   مدددددددددخم كثدددددددددري إليددددددددده ذتددددددددد  الددددددددد ي والصدددددددددحيح
 إذا مطلقددددددددددا   الصدددددددددداا ر تن ددددددددددر الصددددددددددلوات وأن بشددددددددددرط  لددددددددددي  ذلددددددددددِ أن: اغبدددددددددد اق عددددددددددخم
 41.النبا ر مخم تصري عليها باصصرار فإهنا عليها  يصر مل

 أن اؼبراد ولي  تا ر ال فإهنا النبا ر إال تا ر كلها ال نوب النبا ر أن اجتنب  و معى إذا
 كان وإن ت ا فإن   الصاا ر مخم ش   يا ر ال كان  فإن كبرية تنخم مل ما تا ر ال نوب
 ما ال نوب غ ر مخم اغبديث ُب اؼب كور ت ا عياض القاض  قال ي با  اغبديث فسياق ؿبتمال

 تعا  ا رضبة أو التوبة ين رتا إمنا النبا ر وأن السنة أتي م ت  تو كبرية ي ت مل
 42وفضله

على باب أحدكم  43: "مثي الصلوات اػبم  كمثي هنرا غمرا قال رسول الل ه  و
 44ياتسي منه كي يوم طب  مرات". 

 الدددددددد نوب مددددددددخم قبلهددددددددا مددددددددا تن ددددددددر ب هنددددددددا ددددددددد  للصددددددددالة  ا رسددددددددول ضددددددددربه مثددددددددي تدددددددد ا
 كدددددددددي فيددددددددده ياتسدددددددددي هنددددددددر ببابددددددددده مدددددددددخم مثدددددددددي ذلددددددددِ مثدددددددددي فجعدددددددددي النبدددددددددا ر   اجتنبدددددددد  إذا

                                                           
 (4/23فتح الباري البخم رج  َ 41
 (1/247رب ة ا حوذي َ 42
 ب تح الاني أي كثري اؼبا  متس  اعبري 43
 (668روا  مسلم َ 44
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 منددددددددددده يبقدددددددددددى ال حدددددددددددى بددددددددددد لِ ينقدددددددددددى ووسدددددددددددخه درنددددددددددده أن كمدددددددددددا مدددددددددددرار  طبددددددددددد  يدددددددددددوم
 حددددددددددى واػبطايددددددددددا الدددددددددد نوب سبحددددددددددو يددددددددددوم كددددددددددي ُب اػبمدددددددددد  الصددددددددددلوات فندددددددددد لِ شدددددددددد   

 .ش   منها يبقى ال

"مدددددددددددا مدددددددددددخم امدددددددددددرئ مسدددددددددددلم ربضدددددددددددر  صدددددددددددالة منتوبدددددددددددة  فيحسدددددددددددخم  : وقدددددددددددال 
وضدددددددددددددددو تا  واشدددددددددددددددوعها  وركوعهدددددددددددددددا إال كانددددددددددددددد  ك دددددددددددددددارة ؼبدددددددددددددددا قبلهدددددددددددددددا مدددددددددددددددخم 

 45ال نوب  ما مل ي َت كبرية  وذلِ الدتر كل ه". 

 الةا لصددددددددددد وقددددددددددد    عليددددددددددده يَ دايددددددددددد مسدددددددددددلم امدددددددددددرئا  مدددددددددددخم مدددددددددددا أن ددددددددددده  دددددددددددد  رسدددددددددددول ا 
َسدددددددددددددخمَ » اػِبمدددددددددددددَ   ال دددددددددددددرا ض مدددددددددددددخم  روضدددددددددددددةا م   «ورَكوِعهدددددددددددددا وَاشدددددددددددددوِعها َوضدددددددددددددوِ تا فَيحأ
 فَيسددددددددددددددَب  جددددددددددددددها و  أحسددددددددددددددخم علددددددددددددددى اوكي ي اهتدددددددددددددد بَشددددددددددددددروَ ها ا مددددددددددددددور تدددددددددددددد    د ييدددددددددددددد: أي

 تنددددددددددون بدددددددددد ن التهصدددددددددد ُب شدددددددددد د ٍب اؼبدددددددددداَ   مددددددددددخم ق ددددددددددهح عضددددددددددوا  كددددددددددي ويعطدددددددددد  الوضددددددددددو 
 مثددددددددددي الص ددددددددددالة أركددددددددددان مُّ ويددددددددددت َه تددددددددددمعظ مسِتحَضددددددددددرة ا علددددددددددى قبلددددددددددةم كلُّهددددددددددا اعبددددددددددوارح
 الةَ الصدددددددددد وتدددددددددد   ا عمددددددددددال  تدددددددددد  كاندددددددددد  ذلددددددددددِ اؼبسددددددددددلم فعددددددددددي فددددددددددإذا َ  وغددددددددددري  الرُّكددددددددددوع
 تدددددددددداف مر  النبددددددددددا ر اأمدددددددددد  الص دددددددددداا ر مددددددددددخم طايددددددددددا وا هل نوبدددددددددد  رانَددددددددددهوغ ا لتن ددددددددددري ِسددددددددددِبب ا
 تدددددددددو بدددددددددي دا ؿَبددددددددددِ  بوقددددددددد  اـبتصددددددددد ولدددددددددي  عدددددددددام   فضدددددددددي   ا مدددددددددخم الِ ضدددددددددي وتددددددددد ا اَ  إ 

: والنبدددددددددددددا رَ   ال  مدددددددددددددان مدددددددددددددر   علدددددددددددددى فبتددددددددددددد   أو كل ددددددددددددده  العدددددددددددددام: أي كل ددددددددددددده  الدددددددددددددد تر فَبتددددددددددددد  
 أو الَقددددددددددرآَن  ُب- عليدددددددددده أَ لَدددددددددد  ِذندددددددددد  كددددددددددي وتدددددددددد   الِعظيمددددددددددة  الدددددددددد ُّنوب هبددددددددددا اؼبقصددددددددددود
دددددددددن ة  فيدددددددددده َأادددددددددَ   أو ِعظدددددددددديم  ذنددددددددد    أن ددددددددده أو ِكبددددددددددرية   أن ددددددددده -اصصبدددددددددداع أو الص دددددددددحيحَة  السُّ
 فيدددددددددده وِرد أو فاعلَدددددددددده  علددددددددددى الن نددددددددددريَ  َشددددددددددد دِ  أو ِحددددددددددد   فيدددددددددده كددددددددددان أو  العقدددددددددداب بشددددددددددِدة

 .فاعَله ِلعخمَ 
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 فيها:من الم  رات التي يختصم المأل األعل   -15

 ريب رأيددددددددددددد  روايدددددددددددددة وُب ريب مدددددددددددددخم آت الليلدددددددددددددة : أتددددددددددددداين قدددددددددددددال رسدددددددددددددول ا 
 تددددددددددي قددددددددددال وسددددددددددعديِ لبيددددددددددِ قلددددددددد  ؿبمددددددددددد يددددددددددا يل فقددددددددددال صددددددددددورة أحسدددددددددخم ُب

 كت دددددددد  بددددددددني يددددددددد  فوضدددددددد  أعلددددددددم ال قلدددددددد  ا علددددددددى اؼبددددددددأ دتصددددددددم فدددددددديم تدددددددددري
 ُب مدددددددددددددا فعلمددددددددددددد  كبدددددددددددددري ُب قدددددددددددددال أو ثددددددددددددددي  بدددددددددددددني بردتدددددددددددددا وجددددددددددددددت حدددددددددددددى

 يدددددددددددا قدددددددددددال واؼبادددددددددددرب اؼبشدددددددددددرق بدددددددددددني مدددددددددددا قدددددددددددال أو ا رض ُب ومدددددددددددا السدددددددددددموات
 الددددددددددددددرجات ُب نعدددددددددددددم قلددددددددددددد  ا علدددددددددددددى اؼبدددددددددددددأ دتصدددددددددددددم فددددددددددددديم أتددددددددددددددري ؿبمدددددددددددددد

 السددددددددددد ات ُب الوضدددددددددددو  وإسدددددددددددبا  اعبماعدددددددددددات إ  ا قددددددددددددام ونقدددددددددددي والن دددددددددددارات
 46.."  الصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالة بعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالة وانتظددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

 بنثددددددددددددرة وينددددددددددددون اؼبسددددددددددددجد عددددددددددددخم الدددددددددددددار ببعددددددددددددد ينددددددددددددون اؼبسدددددددددددداجد إ  اػبطددددددددددددى كثددددددددددددرة
 بعدددددددددددد العصددددددددددر صددددددددددالتني ُب ينددددددددددون الصددددددددددالة بعددددددددددد الصددددددددددالة وانتظددددددددددار عليدددددددددده   التنددددددددددرر
 مدددددددددددا الصددددددددددداا ر ين دددددددددددر فددددددددددد لِ وغدددددددددددري  اؼبسدددددددددددجد ُب   اؼبادددددددددددرب بعدددددددددددد والعشدددددددددددا  الظهدددددددددددر
 .النبا ر اجتنب 

"  الدددددددددد نوب من ددددددددددرات مددددددددددخم الثالددددددددددث السددددددددددب "  يقددددددددددول اصمددددددددددام ابددددددددددخم رجدددددددددد  اغبنبلدددددددددد  :
 صدددددددددددددالة انتظددددددددددددار اعبلددددددددددددوس هبدددددددددددد ا واؼبددددددددددددراد الصددددددددددددلوات  بعددددددددددددد اؼبسدددددددددددداجد ُب اعبلددددددددددددوس: 

 الصدددددددددددددددالة  بعدددددددددددددددد الصدددددددددددددددالة وانتظدددددددددددددددار: " ... تريدددددددددددددددرة أيب حدددددددددددددددديث ُب كمدددددددددددددددا أاددددددددددددددر 
 عدددددددددد  ا سددددددددددبيي ُب الربدددددددددداط مددددددددددخم تدددددددددد ا فجعددددددددددي" .  الربدددددددددداط فدددددددددد لنم الربدددددددددداط  فدددددددددد لنم
 اعبدددددددددددددال  فدددددددددددددإن النتظارتدددددددددددددا  الصدددددددددددددالة قبدددددددددددددي اعبلدددددددددددددوس مدددددددددددددخم أفضدددددددددددددي وتددددددددددددد ا وجدددددددددددددي 
 صدددددددددددلى مدددددددددددخم خبدددددددددددالف انتظدددددددددددار   مددددددددددددة تقصدددددددددددر يددددددددددد ت  ٍب لي ديهدددددددددددا الصدددددددددددالة النتظدددددددددددار
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 صددددددددالة صددددددددلى كلمددددددددا كددددددددان فددددددددإن تطددددددددول  مدتدددددددده فددددددددإن أاددددددددر  ينتظددددددددر جلدددددددد  ٍب صددددددددالة
 ُب الربددددددددداط دبن لدددددددددة ذلدددددددددِ وكدددددددددان بالطاعدددددددددة  عمدددددددددر  اسدددددددددتارق بعددددددددددتا مدددددددددا ينتظدددددددددر جلددددددددد 
 .وجي ع  ا سبيي

 رسددددددددول مدددددددد  صددددددددلي : قددددددددال عمددددددددرو بددددددددخم ا عبددددددددد عددددددددخم ماجدددددددده ابددددددددخم وسددددددددنخم اؼبسددددددددند وُب
َ  ا رسددددددددددددددول فجددددددددددددددا  عقدددددددددددددد   مددددددددددددددخم وعقدددددددددددددد  رجدددددددددددددد   مددددددددددددددخم فرجدددددددددددددد  اؼبادددددددددددددرب َ  ا

 ربنددددددددم تدددددددد ا  أبشددددددددروا: " فقددددددددال ركبتدددددددده عددددددددخم حسددددددددر وقددددددددد الددددددددنِ    ِحِ دددددددد   قددددددددد مسددددددددرعا  
 انظددددددددروا: يقددددددددول اؼبال نددددددددة  بنددددددددم يبددددددددات  السددددددددما  أبددددددددواب مددددددددخم بابددددددددا   علددددددددينم فددددددددتح قددددددددد
 47أتد. " أار  ينتظرون وتم فريضة قضوا قد عبادي إ 

 

  جرىــــــــــــــــــــــا وإن فاتتــــــــــــــــــــــو :عليهــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــو أالمحــــــــــــــــــــــاف   -16
فوجدددددددددددددد  48"مدددددددددددددخم توضددددددددددددد  ف حسدددددددددددددخم الوضدددددددددددددو   ٍب راح:  رسدددددددددددددول ا قدددددددددددددال 

النددددددداس قدددددددد صدددددددلوا أعطدددددددا  الل ددددددده عددددددد  وجدددددددي مثدددددددي أجدددددددر مدددددددخم صدددددددالتا وحضدددددددرتا  
 49ال ينقص ذلِ مخم أجرتم شيئ ا".

وذلددددددددِ  ندددددددده كددددددددان ؿبافظددددددددا علددددددددى إقامددددددددة الصددددددددالة   حددددددددريص عليهددددددددا   تعلدددددددد  قلبدددددددده هبددددددددا 
  يقددددددددول اغبددددددددافظ ابددددددددخم حجددددددددر بعددددددددد مددددددددا ذكددددددددر    فددددددددال  ددددددددرم مددددددددخم االجددددددددر غبسددددددددخم عملدددددددده 

 ثددددددددددددواب لدددددددددددده ينتدددددددددددد  أندددددددددددده: كلدددددددددددده تدددددددددددد ا كالمددددددددددددا ُب ن دددددددددددد  اؼبعدددددددددددد  :........ ومعددددددددددددى
 الليددددددددي قيددددددددام نددددددددو  كمددددددددخم فاتتدددددددده  قددددددددد كاندددددددد  وإن إليهددددددددا  وسددددددددعى نواتددددددددا ؼبددددددددا اعبماعددددددددة 

                                                           
 ااتيار ا و  ُب شرح حديث ااتصام اؼبأ ا على 47
 أي: ذت  إ  اؼبسجد  أي وق  كان 48
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 لدددددددده ينتدددددددد  فإندددددددده سدددددددد ر  أو دبددددددددرض عندددددددده فعجدددددددد  عمددددددددي لدددددددده كددددددددان ومددددددددخم عندددددددده  نددددددددام ٍب
  5٢أتدد .أجر 

 ا فضدددددددددددي لنمدددددددددددال الدددددددددددنقص أو ا جدددددددددددر مدددددددددددخم شددددددددددديئا أجدددددددددددورتم مدددددددددددخم ذلدددددددددددِ يدددددددددددنقص ال
 يعطدددددددددددى   ولعلددددددددددده التقصدددددددددددري عدددددددددددخم ناشدددددددددددئا التددددددددددد اري يندددددددددددخم مل إذا وتددددددددددد ا رضبتددددددددددده  وسدددددددددددعة
 ؼبددددددددددا جدددددددددد ا واآلاددددددددددر عملدددددددددده  مددددددددددخم اددددددددددري اؼبدددددددددد مخم نيددددددددددة أن: أحدددددددددددمها. لددددددددددوجهني الثددددددددددواب
 الثدددددددددواب أصددددددددي بالنيددددددددة لدددددددده يعطددددددددى أندددددددده   والتحقيدددددددد  ل واهتددددددددا التحسددددددددر مددددددددخم لدددددددده حصددددددددي
 51.اتد . اؼبضاع ة مخم فاته ما وبالتحسر

   مـــــــــــــــن أســـــــــــــــباب ر يـــــــــــــــة ا  الر ـــــــــــــــيم فـــــــــــــــي الجنـــــــــــــــة : -17
يعددددددددددد   -إنندددددددددددم سدددددددددددرتون ربندددددددددددم كمدددددددددددا تدددددددددددرون تددددددددددد ا  : رسدددددددددددول ا قدددددددددددال 
فددددددددددإن اسددددددددددتطعتم أال تالبددددددددددوا علددددددددددى صددددددددددالة ال تضددددددددددامون ُب رؤيتدددددددددده    –القمددددددددددر 

يعدددددددددددد  صددددددددددددالة العصددددددددددددر  -.  وقبددددددددددددي غروهبددددددددددددا فددددددددددددافعلواقبدددددددددددي  لددددددددددددوع الشددددددددددددم  
 52. -وصالة ال جر

 علددددددددددى دل كمددددددددددا اآلاددددددددددرة  ُب لددددددددددرهبم اؼبدددددددددد منني رؤيددددددددددة ثبددددددددددوت ُب نددددددددددص اغبددددددددددديث تدددددددددد ا
ِمئَددددددددد ا  َوَجدددددددددو   : } تعدددددددددا  قولددددددددده ذلدددددددددِ  قولددددددددده وم هدددددددددوم   53{ نِددددددددداَ ِرة   ِربد ِهدددددددددا إ *نِاَضدددددددددِرة   يِدوأ

مأ  ِعخمأ  َإند َهمأ  ِكال: } الن ار ح  ُب َجوبَونِ  يِدوأِمَئ ا  ِرهبَ   .54{ ِلِمحأ
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 أوليددددددددددددا   أن علددددددددددددى دل السددددددددددددخ  ُب أعدددددددددددددا   حجدددددددددددد  ؼبددددددددددددا: وغددددددددددددري  الشددددددددددددافع  قددددددددددددال
 .الرضا ُب يرونه

"  أوااددددددددددددر ُب بعضددددددددددددها البخدددددددددددداري ذكددددددددددددر وقددددددددددددد جدددددددددددددا   كثددددددددددددرية ذلددددددددددددِ ُب وا حاديددددددددددددث
 مدددددددددخم الصددددددددداح السدددددددددل  ذلدددددددددِ علدددددددددى أصبددددددددد  وقدددددددددد  " التوحيدددددددددد كتددددددددداب"  ُب" الصدددددددددحيح
 .وأتباعهم اص مة مخم بإحسان ؽبم والتابعني الصحابة

 ال جدددددددددر صدددددددددالة ومهدددددددددا الصدددددددددالتني  تددددددددداتني علدددددددددى باافظدددددددددة لددددددددد لِ أمدددددددددر رسدددددددددول ا 
 أشددددددددددرف وأهنمددددددددددا الصددددددددددالتني  تدددددددددداتني قدددددددددددر عظددددددددددم إ  إشددددددددددارة وفيدددددددددده العصددددددددددر  وصددددددددددالة
 والقددددددددددول الوسددددددددددطى  الصددددددددددالة إهنددددددددددا: منهمددددددددددا كددددددددددي ُب قيددددددددددي وؽبدددددددددد ا اػبمدددددددددد   الصددددددددددوات

 .عليه تعويي ال غريمها الوسطى ب ن

 ذكددددددددددددر عقيدددددددددددد  الصددددددددددددالتني تدددددددددددداتني علددددددددددددى باافظددددددددددددة ا مددددددددددددر مناسددددددددددددبة ُب قيددددددددددددي وقددددددددددددد
 مددددددددددخم الدددددددددددنيا ُب مددددددددددا وأشددددددددددرف وجددددددددددي  عدددددددددد  ا رؤيددددددددددة اعبنددددددددددة ُب مددددددددددا أعلددددددددددى أن: الرؤيددددددددددة

 ورؤيدددددددددددة اعبنددددددددددة داددددددددددول هبدددددددددددا يرجددددددددددى عليهمددددددددددا فاافظدددددددددددة الصددددددددددالتان  تاتددددددددددان ا عمددددددددددال
 55أتد.فيها وجي ع  ا

 وعشدددددددديا   بنددددددددرة مددددددددرتني وجددددددددي عدددددددد  ا وجدددددددده ُب ينظددددددددر مددددددددخم من لددددددددة اعبنددددددددة أتددددددددي فدددددددد على
 تدددددددددداتني علددددددددددى واافظددددددددددة اؼب يددددددددددد  يددددددددددوم ُب صبعددددددددددة كددددددددددي ُب يروندددددددددده اعبنددددددددددة أتددددددددددي وعمددددددددددوم

 أن بددددددددددددددده يرجدددددددددددددددى وآداهبمدددددددددددددددا واشدددددددددددددددوعهما ووضدددددددددددددددو هما ميقاهتمدددددددددددددددا علدددددددددددددددى الصدددددددددددددددالتني
 .الوقتني ت يخم ُب اعبنة ُب وجي ع  ا إ  النظر يوج 
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ــــــــــــــــــــــــة  -18  : بســــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــــباب دخــــــــــــــــــــــــو  الجن
يددددددددددا أيهددددددددددا الندددددددددداَس أفشددددددددددوا السددددددددددالم وأ َعمددددددددددوا الطعدددددددددداِم  " : قددددددددددال رسددددددددددول ا 

". وَصددددددددددلوا ا رحدددددددددداِم وصددددددددددلُّوا بالليددددددددددَي والندددددددددداسَ   56نيددددددددددام  تدددددددددددالوا اعبن ددددددددددِة بسددددددددددالما
 مددددددددددخم بالليدددددددددي فالصدددددددددالة   نيددددددددددام الشددددددددداتد مدددددددددخم اغبدددددددددديث قولدددددددددده وصدددددددددلوا بالليدددددددددي والنددددددددداس

 عددددددددد  ا قدددددددددول عليددددددددده دل وقدددددددددد حدددددددددديث  غدددددددددري ُب ذكدددددددددر  سدددددددددب  كمدددددددددا اعبندددددددددة موجبدددددددددات
دددددددددددم آتددددددددددداتم مددددددددددد  آاددددددددددد يخم"  وَعيدددددددددددونا  جنددددددددددداتا  ُب اؼبتقدددددددددددني إن  : َوجدددددددددددي  كدددددددددددانوا إهندددددددددددم رهبُّ
 تددددددددددم وبا سددددددددددحارَ "  يهجعددددددددددون مددددددددددا الليددددددددددي مددددددددددخم قلدددددددددديال   كددددددددددانوا"  ؿَبسددددددددددنني ذلددددددددددِ قبدددددددددديِ 

 بالليدددددددددددددي  بدددددددددددددالتيقظ فوصددددددددددددد هم  (وادددددددددددددرومَ  للسدددددددددددددا يَ  حددددددددددددد    أمدددددددددددددواؽَبم وُب"  يسدددددددددددددتا رون
 .أمواؽبم مخم وباصن اق با سحار  واالستا ار

 أمدددددددددددا فصدددددددددددي   قدددددددددددم: لددددددددددده فقدددددددددددال منامددددددددددده ُب آتا  ف تدددددددددددا  نا مدددددددددددا   السدددددددددددل  بعدددددددددددض وكدددددددددددان
 .ا  اهنا تم ا اهنا تم الليي  أصحاب م  اعبنة م اتيح أن علم 

 ومدددددددددددخمَ: َ لنبيددددددددددده تعدددددددددددا  ا قدددددددددددال اعبندددددددددددة  ُب الددددددددددددرجات علدددددددددددو   يوجددددددددددد  الليدددددددددددي وقيدددددددددددام
دددددددددددأ  الليددددددددددي  فجعددددددددددي  (ؿبمددددددددددودا   مقامددددددددددا   ربُّددددددددددِ يبِعثددددددددددِ أنأ  عسددددددددددى لددددددددددِ نافلددددددددددة   بدددددددددده فتهج 
 أعلددددددددددددى وتددددددددددددو امددددددددددددود  اؼبقددددددددددددام يبعثدددددددددددده أن بالليددددددددددددي بددددددددددددالقرآن التهجددددددددددددد علددددددددددددى جدددددددددددد ا  
 َ. درجاته

 ميل دددددددددددوا  حدددددددددددى فيعطددددددددددديهم أقوامدددددددددددا   اعبندددددددددددة يدددددددددددداي ا إن: " ا عبدددددددددددد بدددددددددددخم عدددددددددددون قدددددددددددال
 ربندددددددددددا: فقدددددددددددالوا عرفدددددددددددوتم  إلددددددددددديهم نظدددددددددددروا فلمدددددددددددا الَعلدددددددددددى  الددددددددددددرجات ُب نددددددددددداس وفدددددددددددوقهم
 إهنددددددددددددم  تيهددددددددددددات تيهددددددددددددات: فيقددددددددددددول علينددددددددددددا؟ فضددددددددددددلتهم فددددددددددددبم معهددددددددددددم  كنددددددددددددا إاواننددددددددددددا
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 حددددددددددددددني ويقومددددددددددددددون تددددددددددددددروون  حددددددددددددددني ويظمئددددددددددددددون تشددددددددددددددبعون  حددددددددددددددني جيوعددددددددددددددون كددددددددددددددانوا
 " . زب ضون حني ويشخصون تنامون 

 عدددددددددد  ا قددددددددددال الدددددددددددنيا  ُب العبدددددددددداد عليدددددددددده يطلدددددددددد  مل مددددددددددا اعبنددددددددددة نعدددددددددديم أيضددددددددددا   ويوجدددددددددد 
ددددددددددددم يدددددددددددددعون اؼبضدددددددددددداج  عددددددددددددخم َجنَددددددددددددوبَدَهم تِدِتجدددددددددددداَب: َوجددددددددددددي  وفبددددددددددددا و معددددددددددددا   اوفددددددددددددا   رهب 

دددددددددنَيا  قَددددددددددر ة مدددددددددخم ؽبدددددددددم َأاَ ددددددددد ِ  مددددددددد  ن ددددددددد    تعلدددددددددم فدددددددددال"  يَن قدددددددددون رزقنددددددددداتم  دبدددددددددا جددددددددد آ    أِعأ
: وجدددددددددددددي عددددددددددددد  ا يقدددددددددددددول: " قدددددددددددددالَ  النددددددددددددد  عدددددددددددددخم الصدددددددددددددحيح وُب(. يعملدددددددددددددون كدددددددددددددانوا

 اطددددددددددددددددر وال ظبعدددددددددددددددد   أذن وال رأت  عددددددددددددددددني ال مددددددددددددددددا الصدددددددددددددددداغبني لعبددددددددددددددددادي أعددددددددددددددددددت
 قَددددددددددر ةَ  مدددددددددخم ؽبدددددددددم َأاَ ددددددددد  مددددددددا ن ددددددددد    تعلدددددددددمَ  فدددددددددال: َشددددددددئتم إن اقدددددددددر وا. بشدددددددددر قلددددددددد  علددددددددى
 العمددددددددددددي  أا دددددددددددوا: السددددددددددددل  بعدددددددددددض قدددددددددددال( " . يعملددددددددددددون كدددددددددددانوا دبددددددددددددا جددددددددددد ا    أعدددددددددددنَيا 
 .عند  ا عني تلِ  قر   عليه قدموا فلو اعب ا   ؽبم ا ف ا ى

 اعبنددددددددددة  ُب العددددددددددني اغبددددددددددور مددددددددددخم ا زواج كثددددددددددرة: الليددددددددددي ُب اؼبتهجددددددددددديخم بدددددددددده جيدددددددددد ي وفبددددددددددا
 عددددددددد  ا عندددددددددد ؼبدددددددددا  لبدددددددددا   ب زواجددددددددده التمتددددددددد  ولددددددددد ة الندددددددددوم لددددددددد ة تدددددددددرك قدددددددددد اؼبتهجدددددددددد فددددددددإن

 تندددددددددا ومدددددددددخم اعبندددددددددة  ُب العدددددددددني اغبدددددددددور وتدددددددددو تركددددددددده فبدددددددددا ادددددددددريا   تعدددددددددا  ا فعوضددددددددده وجدددددددددي 
 بعدددددددددض وكدددددددددان. اعبندددددددددة ُب العدددددددددني اغبدددددددددور مهدددددددددور التهجدددددددددد  دددددددددول: السدددددددددل  بعدددددددددض قدددددددددال

: لددددددددده فقدددددددددال منامددددددددده ُب آتا  ف تدددددددددا  ذلدددددددددِ  عدددددددددخم ف دددددددددرت بالصدددددددددالة الليدددددددددي  يددددددددد  السدددددددددل 
: قدددددددال. ذلدددددددِ؟ عدددددددخم بدددددددِ قصدددددددر الددددددد ي فمدددددددا اػبطبدددددددة  ُب تددددددددأب فدددددددالن يدددددددا كنددددددد  قدددددددد
 قدددددددددام إذا اؼبتهجدددددددددد أن علمددددددددد  مدددددددددا أوِ  الليدددددددددي  مدددددددددخم تقدددددددددوم كنددددددددد : قدددددددددال. ذلدددددددددِ؟ ومدددددددددا
 ُب بعضددددددددددددهم ورأ   اطبتددددددددددده؟ إ  اػبا ددددددددددد  قدددددددددددام قدددددددددددد: اؼبال ندددددددددددة قالددددددددددد  التهجدددددددددددد إ 

. ا أمددددددددة حددددددددورا : قالدددددددد  أندددددددد ؟ مددددددددخم: ؽبددددددددا فقددددددددال الدددددددددنيا نسددددددددا  تشددددددددبه ال امددددددددرأة منامدددددددده
 ومددددددددددا: قددددددددددال. وامهددددددددددرين سدددددددددديدي إ  ااطبدددددددددد : قالدددددددددد . ن سددددددددددِ زوجيدددددددددد : ؽبددددددددددا فقددددددددددال
 .التهجد  ول: قال  مهرك؟
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 :تنشد حورا  منامه ُب فرأ  ليلة ذات اؼبتهجديخم بعض نام

 حرام عن ا ابني ونومَ ...  تنام وع    مثل  أزبط َ 

 الصيام برا  الصالة كثري...  امرئا  لنيَ  َاَلقنا  ن ا

 جاريددددددددددة منامدددددددددده ُب فددددددددددرأ  ليلددددددددددة  عندددددددددده فنددددددددددام الليددددددددددي مددددددددددخم ورد السددددددددددل  لددددددددددبعض وكددددددددددان
. نعددددددددددددم: قددددددددددددال.أتقددددددددددددرأ؟: فقالدددددددددددد  كتدددددددددددداب  فيدددددددددددده رق   ومعهددددددددددددا القمددددددددددددر وجههددددددددددددا كدددددددددددد ن
 :منتوب فيه فإذا ف تحه إيا  ف عطته

 اعبنان َغِرفَ  ُب اػبريات م ...  عي ا  اري عخم ِنومةا  ل ةَ  أأؽبتِ

 اغَبسان م  اعبنان ُب وتنَعمَ ...  فيه موتِ  ال ـبل دا   تعي 

 بالقرآن التهجُّدَ  النوم مخم...  اريا   إن منامِ مخم تيِدق ظ

 .النوم ع  ذت  إال ذكرهتا ما فوا: قال فاستيقظ 

 لددددددددده فقدددددددددال منامددددددددده ُب فدددددددددى عليددددددددده فوقددددددددد  عنددددددددده  فندددددددددام ورد لددددددددده الصددددددددداغبني بعدددددددددض كدددددددددان
 :ؿب ون بصوت

 حبورتا اعبَنان ُب ربظى لعلِ...  فى يا الليي مخم لساعاتا  تيق ظ

 ي ورتا واػبلييَ  فيها ؿبمد  ...  نعيَمها يدومَ  دارا  ُب فتنَعمِ 

 مهورتا مخم بقى ما َتوُب   عساك...  ساعةا  بعد ساعة   فتيقظأ  فقمأ 

 سدددددددددنة  سدددددددددتني ا إ  شدددددددددوقا   وبندددددددددى التعبدددددددددد  كثدددددددددري الصددددددددداغبني السدددددددددل  بعدددددددددض كدددددددددان
 ل لددددددددددد  شدددددددددددجر حافتدددددددددددا  باؼبسدددددددددددِ  جيدددددددددددري هندددددددددددر ضددددددددددد ة علدددددددددددى ك نددددددددددده منامددددددددددده ُب فدددددددددددرأ 
 :واحد بصوتا  يقلخم م ينات جبوارا  فإذا ال ت   قضبان مخم ونب 
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 قَدو مَ  بالليي ا قدام على لقوما ...  ؿبمدا  ربُّ  الناس إلهَ  ذرانا

 نَدو مَ  والناسَ  القومَ  مهومَ  وتسري...  إؽبم العاؼبني رب   يناَجون

 أومددددددددددا: فقلددددددددددخم. بَنددددددددددخم أعيددددددددددنهم ا أقددددددددددر   لقددددددددددد  تددددددددددم؟ مددددددددددخم  ؽبدددددددددد ال  بدددددددددد  بدددددددددد : فقددددددددددال
 .والسهر القرآن أصحاب اؼبتهجدون ت ال  بال: فقلخم. ال: قال  تعرفهم؟

 فيسددددددددددتيقظ منامدددددددددده ُب اغبددددددددددورا  فتوقظدددددددددده هتجددددددددددد  ُب نددددددددددام ردبددددددددددا الصدددددددددداغبني بعددددددددددض وكددددددددددان
 ذات النددددددددددددددوم يب ذتدددددددددددددد : قددددددددددددددال أندددددددددددددده الددددددددددددددداراين سددددددددددددددليمان أيب عددددددددددددددخم وروي بإيقا هددددددددددددددا 

 أترقددددددددد  سددددددددليمان أبددددددددا يددددددددا: وتقددددددددول تنبهدددددددد  اغبددددددددورا : يعدددددددد  هبددددددددا فددددددددإذا صددددددددالٌب  ُب ليلددددددددة
 ُب ليلدددددددددة ندددددددددام أنددددددددده عنددددددددده روايدددددددددة وُب . سدددددددددنة؟ طبسدددددددددما ة منددددددددد  اػبددددددددددر ُب لدددددددددِ أريب وأندددددددددا

 واؼبلددددددددددِ عيندددددددددداك أترقدددددددددد حبيدددددددددد : وقالددددددددد  برجلهددددددددددا ركضدددددددددت  هبددددددددددا فدددددددددإذا: قددددددددددال سدددددددددجود 
 علدددددددددددى ندددددددددددوما  لددددددددددد ة آثدددددددددددرت لعدددددددددددني ب سدددددددددددا   هتجددددددددددددتم؟ ُب اؼبتهجدددددددددددديخم إ  ينظدددددددددددر يقظدددددددددددان
 تددددددددد ا فمدددددددددا بعضدددددددددا   بعضدددددددددهم ابدددددددددون ولقددددددددد  ال دددددددددرا   دندددددددددا فقدددددددددد قدددددددددم الع يددددددددد   مناجددددددددداة
 مندددددددددددد  اػبدددددددددددددور ُب لددددددددددددِ أريب وأندددددددددددا عيندددددددددددداك أترقددددددددددددد عيدددددددددددد ؟ وقدددددددددددرة حبيدددددددددددد  يددددددددددددا الرقددددددددددداد

 ل ددددددددد  منطقهدددددددددا حدددددددددالوة وإن: قدددددددددال لددددددددده  توبيخهدددددددددا مدددددددددخم ف عدددددددددا   فوثددددددددد  عدددددددددام؟ طبسدددددددددما ة
 .وقل  ظبع 

 ؽبددددددددوتم  ُب اللهددددددددو أتددددددددي مددددددددخم ألدددددددد  لدددددددديلهم ُب الليددددددددي أتددددددددي: يقددددددددول سددددددددليمان أبددددددددو وكددددددددان
: العجمدددددددد  غببيدددددددد  الرقاشدددددددد  ي يددددددددد وقددددددددال. الدددددددددنيا ُب البقددددددددا  أحببدددددددد  مددددددددا الليددددددددي ولددددددددوال
 ومددددددددا الليددددددددي   لمددددددددة ُب التهجددددددددد مددددددددخم الدددددددددنيا ُب العابددددددددديخم لعيددددددددون أقددددددددر شدددددددديئا   أعلددددددددم مددددددددا

 مدددددددددخم لعيدددددددددوهنم أقدددددددددر   وال العابددددددددديخم عندددددددددد ألددددددددد    وسدددددددددرورتا اعبنددددددددان نعددددددددديم مدددددددددخم شددددددددديئا   أعلددددددددم
. الندددددددددددر  ؽبدددددددددددم وذبلدددددددددددى اغبجددددددددددد  تلدددددددددددِ رفعددددددددددد  إذا العظددددددددددديم الن يدددددددددددا  ذي إ  النظدددددددددددر
 .عليه ماشيا   وار   ذلِ عند حبي  فصاح
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: سددددددددددليمان أبددددددددددو وقددددددددددال. الليددددددددددي  ددددددددددالم ُب تددددددددددرد ال وا ددددددددددد رأيدددددددددد : يقددددددددددول السددددددددددري وكددددددددددان
 وجدددددددددرت أقددددددددددامهم  ابدددددددددة أتدددددددددي افدددددددددرتش حببيبددددددددده  جبيددددددددد  كدددددددددي وادددددددددال الليدددددددددي جدددددددددخم إذا

  ج يددددددددددددي يدددددددددددا فندددددددددددداد   جاللددددددددددده جددددددددددددي اعبليدددددددددددي أشددددددددددددرف اددددددددددددودتم  علددددددددددددى دمدددددددددددوعهم
 مددددددددددا: ج يددددددددددي يددددددددددا فدددددددددديهم ندددددددددداد مناجدددددددددداٌب  إ  واسددددددددددرتوح بنالمدددددددددد   تلدددددددددد ذ مددددددددددخم بعيدددددددددد 
 أن يب جيَمددددددددددددددي كيدددددددددددددد  أم أحبددددددددددددددا  ؟ يعدددددددددددددد ب حبيبددددددددددددددا   رأيددددددددددددددتم عددددددددددددددي  البنددددددددددددددا ؟ تدددددددددددددد ا
 القيامددددددددة يددددددددوم علدددددددد    قدددددددددموا إذا حل دددددددد  فدددددددد  سبلقددددددددوين؟ الليددددددددي جددددددددن هم إذا قومددددددددا   أعدددددددد ب
 .إليهم وأنظر إيل   ينظرون وجه  عخم ؽبم  كش خم  

 الددددددددددوا صهنددددددددددم: قددددددددددال وجوتددددددددددا ؟ الندددددددددداس أحسددددددددددخم اؼبتهجدددددددددددون كددددددددددان مل: اغبسددددددددددخم وسددددددددددئي
 كدددددددددد ن منامهددددددددددا ُب الصدددددددددداغبات مددددددددددخم امددددددددددرأة رأت. نددددددددددور  مددددددددددخم نددددددددددورا   ف لبسددددددددددهم بددددددددددالرضبخم
 الدددددددددد ي انتهددددددددددى فلمددددددددددا َجحددددددددددادة  بددددددددددخم ؿبمددددددددددد مسددددددددددجد أتددددددددددي علددددددددددى َفرقدددددددددد  قددددددددددد َحلددددددددددال  
 ؽبددددددددا يقددددددددم فلددددددددم: قالدددددددد  صدددددددد را   َحلددددددددة   مندددددددده فدددددددد ارج ـبتددددددددوم بسدددددددد  ا  دعددددددددا إليدددددددده ي رقهددددددددا

 لقددددددددددد فددددددددددوا: قالدددددددددد . السددددددددددهر بطددددددددددول لددددددددددِ تدددددددددد  : وقددددددددددال إياتددددددددددا  فنسددددددددددا  بصددددددددددري 
 تلدددددددددددِ تعددددددددددد . عليددددددددددده ف زبايلهدددددددددددا ذلدددددددددددِ بعددددددددددد جحدددددددددددادة بدددددددددددخم ؿبمدددددددددددد: أراتتعددددددددددد  كندددددددددد 
 .اغبلة

 إ  السدددددددددما  مددددددددخم ينظددددددددرون اؼبال ندددددددددة إن: قددددددددال كعبددددددددا   أن بلادددددددد : وبدددددددددرة بددددددددخم كددددددددرز قددددددددال
 .السما  قبوم إ  أنتم تنظرون كما بالليي يتهجدون ال يخم

 َعم  قد وقل  اغب    وأبصَروا...  بالتُّقى الصاغبون فازِ  ن  َ  يا

 ا قَبمَ  نورِ  ي وقَ  ونورتم...  جن هم قد والليي حسنَهم يا

وا  بالرتّنَُّ   اب قد فعيشهم...  ليلهم ُب بال كر ترمن 

 َمنظ مَ  كل ل ا  دموعهم...  ت ر غ  قد لل كر قلوهبم
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 الَقِسمَ  اريَ  الا ران وَال َ ...  أشرق  قد ؽبم هبم أسحارتم

. فالنددددددددا   وأّن فالنددددددددا   أقددددددددم ج يددددددددي يددددددددا: ليلددددددددة كددددددددي وجددددددددي عدددددددد  ا يقددددددددول اآلثددددددددار بعددددددددض ُب
 الددددددددددد د فضدددددددددددربه رث دددددددددددة القدددددددددددان عليددددددددددده وكدددددددددددان بددددددددددداردة  ليلدددددددددددة ُب الصددددددددددداغبني بعدددددددددددض قدددددددددددام
  .تبن  ٍب وأمنناتم  أقمناك: يقول تات ا   فسم  فبنى 

 وجدي نسيمَ  ت    النر   ذا كم...  اؼبنحى وادي أتيِ  يا تنب هوا

 وَمبدي وكاًبا  وراقدا ...  وساترا  وِجو   االا  بني كم

 .ذنوبنم أبعدتنم: قال. الليي قيام نستطي  ما: مسعود البخم قيي

 ي تددددددددددددي إمنددددددددددددا. اطايدددددددددددداكم قيدددددددددددددتنم: قددددددددددددال. الليددددددددددددي قيددددددددددددام أعج نددددددددددددا: للحسددددددددددددخم وقيددددددددددددي
 كددددددددددان مددددددددددخم ف مددددددددددا ومعدددددددددداملتهم  ودادتددددددددددم ُب دلددددددددددص مددددددددددخم وـبددددددددددا بتهم للخلددددددددددوة اؼبلددددددددددوك

 :ل لِ يرضونه فال ـبال تهم أتي مخم

 ويِدَعوا يسمعوا ك  اصط يتهم قد...  َأحاَدثَهم و حبايب يل اللييَ 

  ََبعوا ؽبم وإرشادي َودادي على...  َملئ  ؽبا بإسرارا  قلوب   ؽبم

 ارت عوا به فبا ِجِنوا إذ ِجنوا فما...  عنِدتم ال همَ  شجراتَ  أشبرت قد

 انقطعدددددددددددوا فمددددددددددا تقددددددددددري  حبدددددددددديِ  وواِصددددددددددَلوا...  ِضدددددددددددَعَ وا ومددددددددددا عجدددددددددد ا   وَتنددددددددددوا فمددددددددددا َسددددددددددرُّوا
 57.أتدد

 

 ترفع الدرجات في الجنة : -19
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فإنددددددددددددِ ال تسددددددددددددجد  سددددددددددددجدة إال رفعددددددددددددِ ا هبددددددددددددا »: قددددددددددددال رسددددددددددددول ا 

 58« اطيئة  هبا عنِ وح    درجة

اؼبسددددددددددددلمني علدددددددددددددى مددددددددددددا فيددددددددددددده   دددددددددددددض الندددددددددددد  الندددددددددددددر   -أيهددددددددددددا القدددددددددددددارئ النددددددددددددر   -
 والرتغيددددددددددددد    سددددددددددددعادهتم ُب الددددددددددددداريخم   ف رشددددددددددددددتم بتنثددددددددددددري السددددددددددددجود وحدددددددددددددثهم عليدددددددددددده

   الصددددددددددددالة ُب السددددددددددددجود بدددددددددددده واؼبددددددددددددراد فيدددددددددددده   وذكددددددددددددر ا جددددددددددددر لتعلددددددددددددو اؽبمددددددددددددة ل علدددددددددددده 
 التواضدددددددددد  غايددددددددددة السددددددددددجود و ن سدددددددددداجد  وتددددددددددو ربدددددددددده مددددددددددخم العبددددددددددد ينددددددددددون مددددددددددا فدددددددددد قرب

 وجهدددددددددده وتددددددددددو وأعالتددددددددددا اصنسددددددددددان أعضددددددددددا  أعدددددددددد  سبنددددددددددني وفيدددددددددده   تعددددددددددا   والعبوديددددددددددة
 بدددددددددد ن   وتدددددددددددلنا ل ظددددددددددة "عليددددددددددِ" علددددددددددى اؼبالزمددددددددددة وميددددددددددتهخم يددددددددددداس الدددددددددد ي الددددددددددرتاب مددددددددددخم

 اػبضددددددددددوع والتدددددددددد ام االفتقددددددددددار إ هددددددددددار مددددددددددخم وتطمدددددددددد ن فيدددددددددده   وؼبددددددددددا فيدددددددددده السددددددددددجود تطيددددددددددي
 السددددددددجود علددددددددى باؼبداومددددددددة يرتقددددددددى العبددددددددد يدددددددد ال اؼبلددددددددوك   فددددددددال ملددددددددِ يدددددددددي بددددددددني وال لددددددددة
 اصؽب . القرب مخم اؼبعلى بالقدح ي وز حى فدرجة درجة

 بددددددددده واؼبدددددددددراد   والرتغيددددددددد    السدددددددددجود كثدددددددددرة علدددددددددى اغبدددددددددث فيددددددددده قدددددددددال االمدددددددددام الندددددددددووي :
 إ الدددددددددة مدددددددددخم أفضدددددددددي السدددددددددجود تنثدددددددددري يقدددددددددول ؼبدددددددددخم دليدددددددددي وفيددددددددده   الصدددددددددالة ُب السدددددددددجود

 59.أتد القيام

 6٢.القيام  ول دون السجود بنثرة د أوصا  ما إذ القيام  ول فضيلة يناُب ال وت ا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  -21 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة : مرافقـــــــــــــــــــــــــــــــــــة النب  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الجن
 ا رسددددددددول مدددددددد  أبيدددددددد  كندددددددد  قددددددددال : ا سددددددددلمى  كعدددددددد  بددددددددخم عددددددددخم ربيعددددددددة

 أسدددددددددددددددد لِ فقلدددددددددددددددد «.  سددددددددددددددددي»    فقددددددددددددددددال وحاجتدددددددددددددددده بوضددددددددددددددددو ه ف تيتدددددددددددددددده 
»  قددددددددددددال. ذاك تددددددددددددو قلدددددددددددد «.  ذلددددددددددددِ غددددددددددددري أو»  قددددددددددددال. اعبنددددددددددددة َب مرافقتدددددددددددِ

  61«. السجود بنثرة ن سِ على ف عى
 ُب مطمدددددددددددددددد  ال الدددددددددددددددد  العاليددددددددددددددددة الدددددددددددددددددرجات مددددددددددددددددخم اعبنددددددددددددددددة ُب  اؼبصددددددددددددددددط ى مرافقددددددددددددددددة
 انظرفددددددددددد   السدددددددددددجود بنثدددددددددددرة الددددددددددددنيا ُب ا عندددددددددددد ال ل دددددددددددى حبضدددددددددددور إال إليهدددددددددددا الوصدددددددددددول

 فددددددددددإن دقيدددددددددد  سددددددددددر علددددددددددى لتقدددددددددد  القددددددددددرينتني وارتبدددددددددداط الشددددددددددريطة تدددددددددد   ُب اؼبت مددددددددددي أيهددددددددددا
 ا قدددددددددددددرب رام ومدددددددددددددخم ا مدددددددددددددخم بدددددددددددددالقرب إال ينالددددددددددددده ال   الرسدددددددددددددول مرافقدددددددددددددة أراد مدددددددددددددخم

 أوقدددددددددد  ( ا  بددددددددددبنم فدددددددددداتبعوين ا رببددددددددددون كنددددددددددتم إن قدددددددددديَ حبيبدددددددددده بقددددددددددرب إال ينلدددددددددده مل
 ا وؿببددددددددددة دبتابعتدددددددددده منو ددددددددددة العبددددددددددد ؿببددددددددددة أن وذلددددددددددِ ابتددددددددددني بددددددددددني الرسددددددددددول متابعددددددددددة
 .62 رسوله متابعة على متوق ة العبد

 النددددددد  والددددددد ي كدددددددان دددددددددم   فددددددد درك تددددددد ا الصدددددددحايب اعبليدددددددي ربيعدددددددة بدددددددخم كعددددددد  
  غددددددددري   أو بدددددددده يتوضدددددددد  مددددددددا  مددددددددخم إليدددددددده  تدددددددداج دبددددددددا لي تيدددددددده بيتدددددددده بدددددددداب عنددددددددد ويبيدددددددد 

 تدددددددددد ا فدددددددددد عرض ليعطيدددددددددده  يسدددددددددد له أن فدددددددددد مر  ادمتدددددددددده علددددددددددى جيازيدددددددددده أن  الندددددددددد  فدددددددددد راد
 وتدددددددددددددو اآلاددددددددددددرة ُب مطلدددددددددددد  أعددددددددددددد  وسدددددددددددد له الدددددددددددددنيا مطالددددددددددددد  صبيدددددددددددد  عددددددددددددخم الصددددددددددددحايب
 اعبنددددددددددة ُب رفيعددددددددددة درجددددددددددة تقتضدددددددددد  اؼبرافقددددددددددة تدددددددددد   كاندددددددددد  وؼبددددددددددا اعبنددددددددددة  ُب لدددددددددده مرافقتدددددددددده
 حددددددددداول الشددددددددداق  العمدددددددددي تقتضددددددددد  الدرجدددددددددة وتددددددددد   اعبندددددددددة دادددددددددول مطلددددددددد  مدددددددددخم أادددددددددص
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يطيقدددددددده  ال ردبددددددددا الدددددددد ي الشدددددددداق العمددددددددي فيدددددددده الدددددددد ي السدددددددد ال تدددددددد ا عددددددددخم صددددددددرفه  الندددددددد 
 أن وأىب سدددددددددد اله علددددددددددى الصددددددددددحايب فصددددددددددمم اؼبطالدددددددددد   مددددددددددخم أسددددددددددهي تددددددددددو فبددددددددددا غددددددددددري  إ 

 لتحصدددددددددددديي ن سدددددددددددده علددددددددددددى يعيندددددددددددده أن علددددددددددددى سدددددددددددد اله  الندددددددددددد  فقبددددددددددددي غددددددددددددري   يسدددددددددددد ل
 السدددددددددجود  كثدددددددددرة وتدددددددددو الددددددددددرجات  رفددددددددد  ُب وسددددددددديلة تدددددددددو مدددددددددا إ  وأرشدددددددددد  اؼبطلدددددددددوب 

 اطيئدددددددددة هبدددددددددا عنددددددددده وحددددددددد  درجدددددددددة هبدددددددددا ا رفعددددددددده إال سدددددددددجدة  يسدددددددددجد ال العبدددددددددد فدددددددددإن
 63.الصحيح ُب ثب  كما

 مددددددددخم القددددددددرب يوجدددددددد  وأندددددددده الصددددددددالة  مددددددددخم اصكثددددددددار علددددددددى اغبددددددددث: اغبددددددددديث تدددددددد ا ف دددددددد 
 اِ  يََطددددددددددد َ  ِوِمدددددددددددخم: }تعدددددددددددا  ا قدددددددددددال وقدددددددددددد اعبندددددددددددة  ُب  النددددددددددد  ومرافقدددددددددددة تعدددددددددددا   ا

ِِ  ِوالر َسدددددددددددددددولِ  لِئَددددددددددددددد يَقنيِ  الن َبي دددددددددددددددنيِ  م دددددددددددددددخمِ  ِعلِددددددددددددددديأَهم اَ  أِندأِعدددددددددددددددمِ  ال دددددددددددددددَ يخمِ  ِمددددددددددددددد ِ  ِفَ وأ  ِوالص دددددددددددددددد 
ِِ  ِوِحَسخمِ  ِوالص اغَبَنيِ  ِوالشُِّهِدا   64{ِرَفيق ا أَولَِئ

 

ــــــــــــــــــــــــــــة الحســــــــــــــــــــــــــــنات و ــــــــــــــــــــــــــــ  الخ يئــــــــــــــــــــــــــــات : -21  كتاب
دددددددددددر ُب بيتددددددددددده  ٍب مشدددددددددددى قدددددددددددال رسدددددددددددول الل ددددددددددده  إ  بيددددددددددد  مدددددددددددخم  : "مدددددددددددخم تطه 

بيددددددددوت الل ددددددددده  ليقضددددددددد  فريضدددددددددة مدددددددددخم فدددددددددرا ض الل ددددددددده  كانددددددددد  ِاطأِوتدددددددددا  إحددددددددددامها 
  65رب ُّ اطيئة  وا ار  ترف  درجة".

 توضددددددددددددددددد  إن سددددددددددددددددديما وال اعبمعدددددددددددددددددات  وإ  اعبماعدددددددددددددددددات إ  ا قددددددددددددددددددام علدددددددددددددددددى اؼبشددددددددددددددددد 
 ُب كمدددددددددددا فيددددددددددده الصدددددددددددالة إال خبروجددددددددددده يريدددددددددددد ال اؼبسدددددددددددجد إ  ادددددددددددرج ٍب بيتددددددددددده ُب الرجدددددددددددي

                                                           
 (   لعبد اغبميد ؿبمد بخم بادي  الصنهاج .48ؾبال  الت كري مخم حديث البشري الن ير َ 63
 69سورة النسا  :  64
 (.666(   مسلم 477َالبخاري َ روا  :مت   عليه  65
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 ُب الرجددددددددددددددي صددددددددددددددالة: " قددددددددددددددالَ   الندددددددددددددد  عددددددددددددددخم  تريددددددددددددددرة أيب عددددددددددددددخم الصددددددددددددددحيحني
دددددددددددددَع  اعبماعدددددددددددددة  ضدددددددددددددع ا   وعشدددددددددددددريخم طبسدددددددددددددة   سدددددددددددددوقه وُب بيتددددددددددددده ُب صدددددددددددددالته علدددددددددددددى ِتضأ
 إال درجدددددددددددددده ال اؼبسددددددددددددددجد إ  اددددددددددددددرج ٍب الوضددددددددددددددو  ف حسددددددددددددددخم توضدددددددددددددد  إذا أندددددددددددددده وذلددددددددددددددِ
 فددددددددإذا اطيئددددددددة  هبددددددددا عندددددددده وَحدددددددد    درجددددددددة  هبددددددددا لدددددددده رفعدددددددد  إال اطددددددددوة ددددددددد َ  مل الصددددددددالة
 عليدددددددددده  صددددددددددل  اللهددددددددددم: " مصددددددددددال   ُب دام مددددددددددا عليدددددددددده تصددددددددددل  اؼبال نددددددددددة تدددددددددد ل مل صددددددددددلى
 " . الصالة انتظر ما صالة ُب أحدكم ي ال وال  "  ارضبه اللهم

 ُب تطهدددددددددددر مدددددددددددخم: " قدددددددددددالَ   النددددددددددد  عدددددددددددخم  تريدددددددددددرة أيب عدددددددددددخم مسدددددددددددلم صدددددددددددحيح وُب
 كانددددددددد  ا  فدددددددددرا ض مدددددددددخم فريضدددددددددة ليقضددددددددد  ا بيدددددددددوت مدددددددددخم بيددددددددد  إ  مشدددددددددى ٍب بيتددددددددده

 " . درجة ترف  وا ار  اطيئة  رب  إحدامها: اطوتا 

 اطددددددددددددددوة كددددددددددددددي: " قددددددددددددددالَ    الندددددددددددددد  عددددددددددددددخم  تريددددددددددددددرة أيب عددددددددددددددخم الصددددددددددددددحيحني وُب
 " . صدقة الصالة إ  سبشيها

َ   الندددددددددددد  عددددددددددددخم  عددددددددددددامر بددددددددددددخم عقبددددددددددددة عددددددددددددخم حبددددددددددددان ابددددددددددددخم وصددددددددددددحيح اؼبسددددددددددددند وُب
 بنددددددددي كاتبددددددددا  لدددددددده كتدددددددد  الصددددددددالة يرعددددددددى اؼبسددددددددجد أتددددددددى ٍب الرجددددددددي تطهددددددددر إذا: " قددددددددال
 " . حسنات عشر اؼبسجد إ  دطوتا اطوة

 إ  راح ِمددددددددددخم: " قدددددددددالَ   الندددددددددد  عدددددددددخم عمدددددددددرو بددددددددددخم ا عبدددددددددد عددددددددددخم أيضدددددددددا   وفيهمدددددددددا
 ذاتبددددددددددا   حسددددددددددنة تنتدددددددددد  واطددددددددددوة سدددددددددديئة  سبحددددددددددو اطددددددددددوة: فخطوتددددددددددا  صباعددددددددددة مسددددددددددجد
 " . وراجعا  

 مدددددددددددخم ادددددددددددرج مدددددددددددخم: " قدددددددددددالَ   النددددددددددد  عدددددددددددخم  أمامدددددددددددة أيب عدددددددددددخم داود أيب سدددددددددددنخم وُب
 " . ارم اغباج   ك جر ف جر  منتوبة صالة إ  متطهرا   بيته
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 ف حسدددددددددخم توضددددددددد  مدددددددددخم: " قدددددددددالَ  النددددددددد  عدددددددددخم ا نصدددددددددار مدددددددددخم رجدددددددددي عدددددددددخم أيضدددددددددا   وفيددددددددده
 هبدددددددددددددا لددددددددددددده ا كتددددددددددددد  إال اليمدددددددددددددى قدمددددددددددددده يرفددددددددددددد  مل الصدددددددددددددالة  إ  ادددددددددددددرج ٍب الوضدددددددددددددو 
 أو فليقددددددددددددرب اطيئددددددددددددة  هبددددددددددددا عندددددددددددده ا حدددددددددددد    إال اليسددددددددددددر  قدمدددددددددددده يضدددددددددددد  ومل حسددددددددددددنة 
 " . له َغ ر صباعة ُب فصلى اؼبسجد أتى فإن ليبعد 

 .جدا   كثرية اؼبعى ت ا ُب وا حاديث

 االغتسدددددددددددددال  بعدددددددددددددد كدددددددددددددان إن سددددددددددددديما ال فضدددددددددددددي  م يدددددددددددددد لددددددددددددده اعبمعدددددددددددددات إ  فاؼبشددددددددددددد 
 اعبمعددددددددددددة يددددددددددددوم غسددددددددددددي مددددددددددددخم: " قددددددددددددالَ  الندددددددددددد  عددددددددددددخم أوس أيب عددددددددددددخم السددددددددددددنخم ُب كمددددددددددددا

ددددددددددددر واغتسددددددددددددي   ومل واسددددددددددددتم  اصمددددددددددددام  مددددددددددددخم ودنددددددددددددا يركدددددددددددد   ومل ومشددددددددددددى وابتنددددددددددددر  وبن 
 " . وقيامها صيامها: سنة أجر اطوة بني له كان يل  

 أفضدددددددددددي منددددددددددده اؼبشددددددددددد  كدددددددددددان اؼبسدددددددددددجد إ  منددددددددددده ميشددددددددددد  الددددددددددد ي اؼبندددددددددددان بعدددددددددددد وكلمدددددددددددا
 عدددددددددددخم نا يددددددددددة دارندددددددددددا كاندددددددددد : قدددددددددددال جددددددددددابر عدددددددددددخم مسددددددددددلم صدددددددددددحيح وُب اػبطددددددددددا  لنثددددددددددرة

َ  ا رسدددددددددددددول فنهاندددددددددددددا اؼبسدددددددددددددجد  مدددددددددددددخم فنقدددددددددددددرب بيوتندددددددددددددا نبيددددددددددددد  أن ف ردندددددددددددددا اؼبسدددددددددددددجد 
 "  حسنة اطوة بني لنم إن :وقال

 أال  سددددددددددلمة بدددددددددد  يددددددددددا: " قددددددددددالَ   الندددددددددد  أن  أندددددددددد  عددددددددددخم البخدددددددددداري صددددددددددحيح وُب
َ  الندددددددددددددددددد  أن  موسددددددددددددددددددى أيب عددددددددددددددددددخم الصددددددددددددددددددحيحني وُب  " . آثدددددددددددددددددداركم؟ ربسددددددددددددددددددبون

 " . ف بعدتم فبشى إليها أبعدتم: الصالة ُب أجرا   الناس أعظم إن: " قال

 عندددددددددده  البعيددددددددددة الدددددددددددار مدددددددددخم أفضددددددددددي اؼبسدددددددددجد مدددددددددخم القريبددددددددددة الددددددددددار فددددددددددن   تددددددددد ا ومددددددددد 
َ  النددددددددد  عدددددددددخم ح ي دددددددددة عدددددددددخم اؼبسدددددددددند ف ددددددددد  أفضدددددددددي  البعيددددددددددة الددددددددددار مدددددددددخم اؼبشددددددددد  لندددددددددخم
 ك ضدددددددددي الشاسدددددددددعة البعيددددددددددة الدددددددددار علدددددددددى اؼبسدددددددددجد مدددددددددخم القريبددددددددة الددددددددددار فضدددددددددي: " قددددددددال
 .منقط  وإسناد "  القاعد على الاازي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ََلةََََوُيقِيُمونََ  جمعَوترتيبَ:َوليدَالرفاعيَََََََََََََََََََََََََََََََالصَّ

 

38 

 

 ُب أوس حدددددددددددددددديث ُب تقددددددددددددددددم كمدددددددددددددددا الركدددددددددددددددوب مدددددددددددددددخم أفضدددددددددددددددي اؼبسدددددددددددددددجد إ  واؼبشددددددددددددددد 
 وكدددددددددددان ا قددددددددددددام  علدددددددددددى اؼبشددددددددددد  ذكدددددددددددر  معددددددددددداذ حدددددددددددديث ُب جدددددددددددا  وؽبددددددددددد ا اعَبمددددددددددد  
 اؼبصدددددددددددددددلى إ  ددددددددددددددددرج العيدددددددددددددددد حدددددددددددددددى ماشددددددددددددددديا   إال الصدددددددددددددددالة إ  ددددددددددددددددرج الَ   النددددددددددددددد 
 اػبضددددددددددوع إ  أقددددددددددرب ا قدددددددددددام علددددددددددى وال يددددددددددارة   زا ددددددددددر للمسددددددددددجد اآلٌب فددددددددددإن ماشدددددددددديا  
 :قيي كما والت لي

  أد يَ ؟ اغب    وأيُّ  حقا   أِد   مل...  بصري على أسعى زا را   جئتنم لو

 غدددددددددددددا مددددددددددددخم: " قددددددددددددالَ   الندددددددددددد  عددددددددددددخم  تريددددددددددددرة أيب عددددددددددددخم البخدددددددددددداري صددددددددددددحيح وُب
: والندُّدددددددددددَ ل" .  راح أو غددددددددددددا كلمدددددددددددا اعبندددددددددددة ُب منددددددددددد ال   لددددددددددده ا أعدددددددددددد   راح أو اؼبسدددددددددددجد إ 
 66.قدومه عند لل ا ر يَعدُّ  ما تو

 

 تجزي عن صا بها في الصدقة :  -22

 أحددددددددددددددكم مدددددددددددددخم 67سدددددددددددددالمى كدددددددددددددي علدددددددددددددى يصدددددددددددددبح» :  قدددددددددددددال رسدددددددددددددول ا 
 صددددددددددقة هتليلدددددددددة وكدددددددددي صددددددددددقة ربميددددددددددة وكدددددددددي صددددددددددقة تسدددددددددبيحة فندددددددددي صددددددددددقة

                                                           
 (57ااتيار ا و  ُب شرح حديث ااتصام اؼبأ ا على البخم رج  اغبنبل َ 66
بضم السني اؼبهملة وزب ي  الالم وفتح اؼبيم: اؼب صي   وقال اػبطايب ُب اؼبعامل « السُّالِمى» 67

:ت  عظام أصاب  اليد والرجي ومعنا  عظام البدن كلها يريد أن ُب كي عضو وم صي مخم بدنه 
 عليه صدقة.
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 صدددددددددددقة اؼبننددددددددددر عددددددددددخم وهنددددددددددى صدددددددددددقة بدددددددددداؼبعروف وأمددددددددددر صدددددددددددقة تنبددددددددددرية وكددددددددددي
  68«. الضحى مخم يركعهما ركعتان ذلِ مخم وجي ئ

 والنهددددددددددد  بددددددددددداؼبعروف وا مدددددددددددر ا ذكدددددددددددار  وسدددددددددددا ر التسدددددددددددبيح فضددددددددددديلة: اغبدددددددددددديث تددددددددددد ا ُب
 اؼبعدددددددددددروف فعدددددددددددي أندددددددددددواع صبيددددددددددد  مدددددددددددخم اؼبدددددددددددال بادددددددددددري تندددددددددددون الصددددددددددددقة وأن   اؼبنندددددددددددر  عدددددددددددخم

 ا عضددددددددددددا   صدددددددددددددقات مددددددددددددخم تن دددددددددددد  وأهنددددددددددددا الضددددددددددددحى  صددددددددددددالة فضددددددددددددي  و  واَصحسددددددددددددان
  واؼبنندددددددددددددر ال حشدددددددددددددا  عدددددددددددددخم وتنهدددددددددددددى اعبسدددددددددددددد  أعضدددددددددددددا  عبميددددددددددددد  عمدددددددددددددي الصدددددددددددددالة  ن  

   وسدددددددددلم عليددددددددده ا صدددددددددلى النددددددددد  عدددددددددخم فعلهدددددددددا ثبددددددددد    م كددددددددددة سدددددددددنة الضدددددددددحى وصدددددددددالة
: َ  قالدددددددددددد  أهنددددددددددددا   عنهددددددددددددا ا رضدددددددددددد  عا شددددددددددددة حددددددددددددديث مددددددددددددخم 69مسددددددددددددلم رو  كمددددددددددددا
 ِشدددددددا ِ  ِمدددددددا ِويِ َيددددددددَ    أِرأبِدع دددددددا الضُّدددددددِحى َيِصدددددددل   ِوِسدددددددل مِ  ِعِليأدددددددهَ  الل دددددددهَ  ِصدددددددل ى الل دددددددهَ  ِرَسدددددددولَ  ِكدددددددانِ 
 ( . الل هَ 

 النددددددددددد  فعلهدددددددددددا م كددددددددددددة سدددددددددددنة الضدددددددددددحى صدددددددددددالة: " ا رضبددددددددددده بددددددددددداز ابدددددددددددخم الشدددددددددددي  قددددددددددال
 .7٢"  أصحابه إليها وأرشد   وسلم عليه ا صلى

 الظهددددددددددر   وقددددددددددد ر  صددددددددددالة وقدددددددددد  قبيددددددددددي إ  وارت اعهددددددددددا الشددددددددددم   لددددددددددوع مددددددددددخم ووقتهددددددددددا
 صددددددددددالة قبيددددددددددي إ  سدددددددددداعة بربدددددددددد  الشددددددددددم  شددددددددددروق بعددددددددددد ب ندددددددددده عثيمددددددددددني ابددددددددددخم الشددددددددددي 
 الضدددددددددددحى  وأفضدددددددددددي لصدددددددددددالة وقددددددددددد  الوقددددددددددد  تددددددددددد ا فندددددددددددي 71.دقدددددددددددا   بعشدددددددددددر الظهدددددددددددر
 صدددددددددددالة: َ  النددددددددددد  لقدددددددددددول الشدددددددددددم  حدددددددددددر اشدددددددددددتداد بعدددددددددددد الضدددددددددددحى لصدددددددددددالة وقددددددددددد 

                                                           
(   1956(   الرتم ي َ  5243   1285(   أبو داود َ 1٢٢6   72٢مسلم َ روا   68

 (21475أضبد َ
 (1176روا  مسلم َ 69
 (11/389"ؾبموع ال تاو " َ 7٢
 (122/  4َالشرح اؼبمت   71
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 ومعدددددددددددددددى اصبدددددددددددددددي  أوالد تددددددددددددددد  وال صدددددددددددددددال   72( ال صدددددددددددددددال تدددددددددددددددرمض حدددددددددددددددني ا وابدددددددددددددددني
 دبضددددددددد  تددددددددد ا العلمدددددددددا  وقدددددددددد ر  الشدددددددددم  حدددددددددرارة وتددددددددد  الرمضدددددددددا  عليهدددددددددا تشدددددددددتد تدددددددددرمض

 73.الظهر وصالة الشم   لوع بني الوق  نص  أي النهار رب 

 وورد ُب فضلها أحاديث منها :

ِصدددددددددداين : َ  قِدددددددددددالِ   َتِريدأدددددددددددِرةِ  ِأيب  ِعددددددددددخمأ  :  أَِمدددددددددددوتِ  ِحدددددددددددى   أِِدَعَهددددددددددخم   ال بَدددددددددددِثاِلثا  ِاَليلَددددددددددد  ِأوأ
را  َكي   َمخمأ  أِي اما  ِثالثِةَ  ِصوأمَ   74( .َوتأرا  ِعِلى ِونِدوأما    الضُِّحى ِوِصالةَ    ِشهأ

ِصدددددددددداين : َ  قِددددددددددالِ   الددددددددددد رأِدا َ  ِأيب  وِعددددددددددخمأ   بَددددددددددِثاِلثا  ِوِسددددددددددل مِ  ِعِليأددددددددددهَ  الل ددددددددددهَ  ِصددددددددددل ى ِحَبيددددددددددَ   ِأوأ
دددددددد َ  ِمددددددددا أِِدِعَهددددددددخم   لِددددددددخمأ  را  َكددددددددي   َمددددددددخمأ  أِي دددددددداما  ِثاِلثِددددددددةَ  َبَصددددددددِيامَ :  َعشأ    الضُّددددددددِحى ِوِصدددددددداِلةَ    ِشددددددددهأ
 75( أَوتَرِ  ِحى   أِنِامِ  اِل  ِوبَِ نأ 

 

 ا رضددددددددددددددددد  تريدددددددددددددددددرة وأيب الددددددددددددددددددردا   يب  وصدددددددددددددددددية: "  ا رضبددددددددددددددددده القدددددددددددددددددر   قدددددددددددددددددال
 حافظددددددددددا ولدددددددددد لِ   وت كددددددددددد  ثوابدددددددددده وكثددددددددددرة   الضددددددددددحى فضدددددددددديلة علددددددددددى تدددددددددددل:  عنهمددددددددددا

  76" يرتكا  ومل   عليه

                                                           
 (748روا  مسلم َ 72
 (224/  27(   واؼبوسوعة ال قهية النويتية 36َ/  4انظر ا موع للنووي َ 73
 (721(   ومسلم 1178َمت   عليه : روا  البخاري َ 74
 ( .1183روا  مسلم َ 75
 شني مخم تلخيص مسلم.اؼب هم ؼبا أ 76
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 ِعِليأددددددددددهَ  الل ددددددددددهَ  ِصددددددددددل ى الل ددددددددددهَ  ِرَسددددددددددولَ  ِعددددددددددخمأ  عنهمددددددددددا ا رضدددددددددد  ِذر   ِأيب  و الددددددددددد رأِدا َ  ِأيب  ِعددددددددددخمأ و 
 أِرأبِدددددددد ِ  الند ِهددددددددارَ  ِأو لَ  َمددددددددخمأ  يل  ارأِكدددددددد أ  آِدمِ  ابأددددددددخمِ : َ  قِددددددددالِ  أِن ددددددددهَ  ِوِجددددددددي   ِعدددددددد    الل ددددددددهَ  ِعددددددددخمأ  ِوِسددددددددل مِ 
ِِ    رِِكِعاتا   َ   77.( آَاِر َ  ِأكأ

 الضُّددددددددددِحى ِصدددددددددداِلةَ  الأَمددددددددددرِادَ  َقيدددددددددديِ (  الند ِهددددددددددارَ  ِأو لَ  َمددددددددددخمأ : " َ  ا رضبدددددددددده اؼببددددددددددارك وري قددددددددددال
ددددددددددرِاقَ  ِصدددددددددداِلةَ  ِوَقيدددددددددديِ    شأ  الند ِهددددددددددارَ  فِدددددددددددرأضَ  ِأو لَ  َ ِن ددددددددددهَ  ِوفِدرأَضددددددددددهَ  الصُّددددددددددبأحَ  َسددددددددددن ةَ  ِوَقيدددددددددديِ    اصأَ

دددددددددددرأَع     ِصددددددددددداِلةَ  ِعلِدددددددددددى الر ِكِعددددددددددداتَ  ِتدددددددددددَ  َ  ِداَودِ  أِبَدددددددددددو وِِكدددددددددددِ ا الأَمِ ل ددددددددددد َ  ضِبِددددددددددديِ :  قَدلأددددددددددد    الش 
ِِ  ِحىالضُّدددددددددددد ِادددددددددددداِل  ِولَددددددددددددِ َل ِددددددددددددَديثِ  ِتددددددددددددِ ا أِدأ َ ددددددددددددَِ  الضُّددددددددددددِحى ِصدددددددددددداِلةَ  بِددددددددددددابَ  ُب  اغبأ (  ِأكأ
اتَدددددددددددددددددِ ِأيأ  َ دددددددددددددددددِ: ِأيأ : الط يدددددددددددددددددَ ُّ  قِدددددددددددددددددالِ .  الند ِهدددددددددددددددددارَ  ِأيأ (  آَادددددددددددددددددِر َ َ  َمَهم   َشددددددددددددددددداأِلِ ِأكأ

فِدددددددددد  ِوِحِواَ ِجددددددددددِ ِرَتددددددددددهَ  ِمددددددددددا ِعنأددددددددددِ ِوأِدأ دددددددددددِ  ِتنأ ددددددددددِى :  الند ِهددددددددددارَ  آَاددددددددددرَ  َإِ   ِصدددددددددداِلتَِ بِدعأ  ِوالأِمعأ
 ِحِواَ َجددددددددددددِ َبِقِضددددددددددددا َ  آَاددددددددددددرَ َ  ُب  بِالِددددددددددددِ أَفأددددددددددددرَ أ  الند ِهددددددددددددارَ  ِأو لَ  ُب  َبَعبِدددددددددددداِدٌب  بِالِددددددددددددِ أِفأددددددددددددرَ أ 
  78" اَندأتِدِهى

 صدددددددددددددددالة علدددددددددددددددى  دددددددددددددددافظ ال:  َ  ا رسدددددددددددددددول قدددددددددددددددال : قدددددددددددددددال تريدددددددددددددددرة أيب عدددددددددددددددخمو 
  79( ا وابني صالة وت  أواب  إال الضحى

ِا  بأددددددددخمَ  أِنِدددددددد َ  عددددددددخمو   قددددددددال أندددددددده وسددددددددلم عليدددددددده ا صددددددددلى الندددددددد  عددددددددخم عندددددددده ا رضدددددددد  ِمالَدددددددد
دددددددددمأ َ  ِتطألَددددددددد ِ  ِحدددددددددى   الل دددددددددهِ  يِددددددددد أَكرَ  قِدِعددددددددددِ  ٍَب     صِبِاِعدددددددددةا  ُب  الأاِدددددددددِداةِ  ِصدددددددددل ى ِمدددددددددخمأ : َ   ٍَب     الش 
َ  ِصل ى ِعتِدنيأ رَ  ِلهَ  ِكاِن أ    رِكأ ِرةا    ِحج ةا  ِكِ جأ  .8٢( تِام ةا    تِام ةا    تِام ةا    ِوَعمأ

                                                           
 ( 437صحيح : روا  الرتم ي َ 77
 ( .2/478"رب ة ا حوذي" َ 78
 ( .1/164روا  ابخم ا مية   وحسنه ا لباين ُب "صحيح الرتغي  والرتتي " َ 79
 (   وحسنه الشي  ا لباين رضبه ا ُب "صحيح سنخم الرتم ي" .586روا  الرتم ي برقم َ 8٢
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لَدددددددددددددددهَ  :  ُب ا رضبددددددددددددددده اؼببدددددددددددددددارك وري قدددددددددددددددال َ  ِصدددددددددددددددل ى ٍَب  : َ  قِدوأ ِعتِددددددددددددددددنيأ ددددددددددددددددِ :  ِأيأ   (  رِكأ  بِدعأ
دددددددددددمأ َ   َلَدددددددددددوعَ  ددددددددددددِ  ِصدددددددددددل ى ٍَب  :  ِأيأ :  الط يدددددددددددَ ُّ  قِدددددددددددالِ .  الش  دددددددددددمأ َ  تِدرأِتَ ددددددددددد ِ  ِأنأ  بِدعأ رِ  الش   قِددددددددددددأ
دددددددددددحا  دددددددددددرِاقَ  ِصددددددددددداِلةِ  َتِسدددددددددددم ى الص ددددددددددداِلةَ  ِوِتدددددددددددَ  َ    الأِنرِاِتدددددددددددةَ  ِوقأددددددددددد َ  ِدأدددددددددددرَجِ  ِحدددددددددددى     َرمأ شأ  اصأَ
 81"الضُِّحى ِصاِلةَ  ِأو لَ  ِوَت ِ 

 

 :  رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمان -23
 82الصالة"."إن بني الرجي وبني الشرك والن ر ترك :  قال رسول ا 

 83".: "العهد ال ي بيننا وبينهم الصالة فمخم تركها فقد ك ر  قال و  

فددددداؼبقيم للصدددددالة ادددددافظ عليهدددددا قدددددد أتدددددى بددددددليي إسدددددالمه   والتدددددارك ؽبدددددا عيددددداذا بدددددا اؼبضدددددي  
ؽبدددددا فمتوعدددددد بالندددددار إن سدددددلم مدددددخم الن دددددر ا كددددد  علدددددى اػبدددددالف اؼبعدددددروف بدددددني العلمدددددا  ُب 
ذلددددددِ   فت مدددددددي يدددددددا عبددددددد ا من لدددددددة الصدددددددالة عنددددددد ا تعدددددددا  لتندددددددون حدددددددا بدددددددني االسدددددددالم 

 والن ر .

 أتددددددددي بيننددددددددا الدددددددد ي واؼبيثدددددددداق ا مددددددددان العهدددددددددِ  أن    ا رسددددددددول ددددددددد وُب تدددددددد ا اغبددددددددديث  
ددددخم سددددبب ا ينددددون حبيددددث واؼبنددددافقني  اؼبسددددلمني بددددني أو اصسددددالم  أتددددي غددددري وبددددني اصسددددالم  ِ مأ
ددددددخص ددددددِ إذا الش  ددددددخم وَموَجب ددددددا بدددددده  سبس  ددددددا ِدَمدددددده غِبقأ  وإقامتهددددددا  أداؤتددددددا: أي الص ددددددالة  تددددددو إمن 

                                                           
 ( . :3/158رب ة ا حوذي بشرح جام  الرتم ي" َ 81
(   464(   النسا   262٢َ   2618(   الرتم ي 4678َ(   أبو داود 82َمسلم َروا   82

 (.14979(   أضبد 1269َ(   الدارم  1٢78َابخم ماجه َ
(   أضبد 1٢79(   ابخم ماجه 463َ(   النسا   2621َصحيح : روا  الرتم ي َ 83
َ22937.) 
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 ؽبدددددددا والتدددددددارك الشدددددددهادتني  بعدددددددد اصسدددددددالم أركدددددددان أعظدددددددم الصدددددددالة  ن ك دددددددر  تركهدددددددا فِمدددددددخم
ا الصددددالة وتدددددرك. واآلاددددرة الددددددنيا ُب وا يدددده وسدددددخطه تعددددا  ا لعقوبدددددة معددددرض عمدددددا  عمدددددد 
 -2. باصصبدددددداع ك ددددددر فهدددددد ا وجوهبددددددا  جحددددددود مدددددد  الصددددددالة تددددددرك -1: قسددددددمني إ  ينقسددددددم
 منهدددددا  اغبدددددديث تددددد ا واضدددددحة  صدددددر ة ب دلدددددة ك دددددر أيض دددددا وتددددد ا وتناسدددددال   هتاون دددددا تركهدددددا
 صدددددحايب يعلدددددم وال صدددددحيحة  ب سدددددانيد عدددددنهم جدددددا  كمدددددا الصدددددحابة  مدددددخم صبددددد  قدددددول وتدددددو
 العلمددددا   مددددخم واحددددد غددددري ذلددددِ علددددى الصددددحابة إصبدددداع وحنددددى ذلددددِ  خبددددالف قددددال واحددددد
 ولنندددده تاركدددده ويقتددددي عظدددديم  وذندددد  كبددددرية أندددده الثدددداين والقددددول بعدددددتم  فبددددخم صبدددد  بدددده وقددددال
 عظدددددديم  وذندددددد  كبددددددرية أندددددده الثالددددددث والقددددددول والشددددددافعية  اؼبالنيددددددة مدددددد ت  وتددددددو ين ددددددر  ال

 تركهددددا مددددخم وأمددددا. اغبن يددددة مدددد ت  وتددددو ين ددددر  ال ولنندددده يتددددوب أو ميددددوت حددددى  ددددب  وأندددده
 معدددددد ور  فهددددددو وقتهددددددا اددددددرج حددددددى ذلددددددِ غددددددري أو النسدددددديان أو كددددددالنوم ا عدددددد ار مددددددخم لعدددددد ر
 .ذكرتا إذا قضاؤتا وعليه

 

  ال تحرق النار مواضع سجود عصاة المصلين اذا دخلوا النار :  -24

 مخم داي النار مخم اؼب منني  فإهنا ال تصي  مواض  السجود مخم اؼبصلني ااصة 
وال يوجد ت ا ُب سا ر ا عمال  وعلي الرسول صلى ا عليه وسلم عدم إحراق 

السجود  لقوله النار مواق  السجود  كما ورد ذلِ ُب صحيح البخاري ُب فضي 
«. وحر م ا على النار أن ت كي مخم ابخم آدم أثر السجود»صلى ا عليه وسلم: 
 84«.إن أقواما  درجون  رتقون إال دارات وجوتهم»وُب رواية ؼبسلم: 

                                                           
( وما 182(  مسلم 22َ 8٢6 4581 656٢ 6573 7439عليه : روا  البخاري َ مت   84
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 ال  السبعة السجود أعضا  صبي  ت كي ال النار أن ت ا قال النووي رضبه ا تعا  :  اتر
 العلما  بعض قاله وتن ا   والقدمان والركبتان واليدان اعببهة:  وت  عليها اصنسان يسجد

 واؼبختار.  ااصة اعببهة السجود ب ثر اؼبراد:  وقال - ا رضبه - عياض القاض  وأننر   
 إال فيها  رتقون النار مخم درجون قوما أن مرفوعا ت ا بعد مسلم ذكر قد قيي فإن   ا ول
 ال ب نه النار مخم اػبارجني صبلة مخم ـبصوصون القوم ت ال  أن:  فاعبواب   الوجو  دارات
 منهم السجود أعضا  صبي  فيسلم غريتم وأما   الوجو  دارات إال النار مخم منهم يسلم
.  اص ما إال بالعام فيعمي ااص وذلِ عام اغبديث فه ا   اغبديث ت ا بعموم عمال
 85أتد. أعلم وا

 

 : بيتــــــــــــــــــــــــا  فــــــــــــــــــــــــي الجنــــــــــــــــــــــــة لمقيمهــــــــــــــــــــــــاا   يبنــــــــــــــــــــــــي -25
 كددددددددددي يددددددددددوم اثنددددددددددد   : مددددددددددا مددددددددددخم عبددددددددددد مسددددددددددلم يصددددددددددل  قددددددددددال رسددددددددددول ا 

 86.عشرة ركعة تطوعا غري فريضة إال بى ا له بيتا ُب اعبنة

  النددددددددد  أن عنهدددددددددا ا رضددددددددد  عا شدددددددددة حدددددددددديث ُب اغبدددددددددديث تددددددددد ا ت سدددددددددري جدددددددددا  قدددددددددد
 أربعدددددددا: اعبندددددددة ُب بيتدددددددا لددددددده وجدددددددي عددددددد  ا بدددددددى ركعدددددددة عشدددددددرة اثنددددددد  علدددددددى ثدددددددابر مدددددددخم: قدددددددال
 بعدددددددددددددد وركعتدددددددددددددني اؼبادددددددددددددرب  بعدددددددددددددد وركعتدددددددددددددني الظهدددددددددددددر  بعدددددددددددددد وركعتدددددددددددددني الظهدددددددددددددر  قبدددددددددددددي
  87.ال جر قبي وركعتني العشا  

                                                           
 (3/22َ شرح النووي على صحيح مسلم 85
(   ابخم 1796(   النسا   415َ(   الرتم ي 125٢َ(   أبو داود 728َ   28روا  مسلم َ 86

 (.26768(   أضبد 1478َ(   الدارم  1141َماجه َ
 (1794(  النسا   414َصحيح : روا  الرتم ي َ 87
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 أو بالليددددددددددي واحدددددددددددة دفعددددددددددة العدددددددددددد تدددددددددد ا صددددددددددلى مددددددددددخم أن ا حاديددددددددددث بعددددددددددض ُب وجددددددددددا 
  الندددددددددد  أنفعدددددددددخم أم حبيبددددددددددة رضددددددددد  ا عنهدددددددددا  ا جدددددددددر  ن دددددددددد  علدددددددددى حصدددددددددي النهدددددددددار
 بيتددددددددا لدددددددده وجددددددددي عدددددددد  ا بددددددددى بالليددددددددي أو بالنهددددددددار ركعددددددددة عشددددددددرة ثندددددددد  صددددددددلى مددددددددخم: قددددددددال
 . 88.اعبنة ُب

 دفعددددددددددة تطوعددددددددددا   ركعددددددددددة عشددددددددددرة اثندددددددددد  صددددددددددلى مددددددددددخم فددددددددددإن.. اغبددددددددددديث تدددددددددد ا علددددددددددى وبنددددددددددا 
 مددددددددخم وتدددددددد ا. اعبنددددددددة ُب بيتددددددددا لدددددددده ا بددددددددى الليددددددددي أو بالنهددددددددار ذلددددددددِ كددددددددان سددددددددوا  واحدددددددددة
 تدددددددد ا اؼبسددددددددلم صددددددددلى كلمددددددددا أندددددددده فنرجددددددددو تدددددددد ا وعلددددددددى بعبدددددددداد   وكرمدددددددده تعددددددددا  ا فضددددددددي
 ومدددددددددا اعبندددددددددة  ُب البيددددددددد  بندددددددددا  وتدددددددددو اغبدددددددددديث ُب الدددددددددوارد الثدددددددددواب علدددددددددى  صدددددددددي العددددددددددد
 . بع ي  ا على ذلِ

 م اؼبددددددددددددددد منني أمحسدددددددددددددددخم اسدددددددددددددددتجابة أ -أيهدددددددددددددددا القدددددددددددددددارئ الندددددددددددددددر   - ول ددددددددددددددد  انتبدددددددددددددددات 
 فمدددددددددددا: قالددددددددددد   حبيبدددددددددددة رضددددددددددد  ا عنهدددددددددددا حدددددددددددني روت اغبدددددددددددديث عدددددددددددخم رسدددددددددددول ا 

بعدددددددددد   أنظدددددددددر يدددددددددا رعددددددددداك ا ايل اؽبمدددددددددة العاليدددددددددة   وسدددددددددرعة اسدددددددددتجابة  أصدددددددددليهخم برحددددددددد 
  وليسددددددددددددد  تددددددددددددد  فحسددددددددددددد    ولرسدددددددددددددوله  تعدددددددددددددا   رضددددددددددددد  ا عنهدددددددددددددا م اؼبددددددددددددد مننيأ

 الطدددددددددددا    الثق ددددددددددد  أوس أىب بدددددددددددخم أوس بدددددددددددخم ال بدددددددددددي أحدددددددددددد رواة اغبدددددددددددديث وتدددددددددددو عمدددددددددددرو
اؼبدددددددددددد منني قددددددددددددال ن دددددددددددد   م  أمؼبددددددددددددا رو  اغبددددددددددددديث وظبدددددددددددد  كددددددددددددالالتددددددددددددابعني  كبددددددددددددار مددددددددددددخم

  وأيضدددددددددددا الدددددددددددراوي عنددددددددددده النعمدددددددددددان بدددددددددددخم سدددددددددددامل بعدددددددددددد أصدددددددددددليهخم برحددددددددددد  مدددددددددددا الندددددددددددالم :
الصددددددددددالة يددددددددددا  إقامددددددددددة  فدددددددددداغبرص اغبددددددددددرص علددددددددددى  ذلددددددددددِ مثددددددددددي الطددددددددددا    الثق دددددددددد  قددددددددددال

 عباد ا .

 سبب لدخو  الجنة : -26
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بِددددددددددددددددرأديخم: ََِمدددددددددددددددخم صدددددددددددددددلى ال قدددددددددددددددال رسدددددددددددددددول ا 
  9٢.  دادددددددددددددددي اعبندددددددددددددددة((89

 دادددددددددددول أسدددددددددددباب مدددددددددددخم الصدددددددددددالتني تددددددددددداتني علدددددددددددى اافظدددددددددددة أن: اغبدددددددددددديث تددددددددددد ا معدددددددددددى
 .اعبنة

 عليددددددددده ا صدددددددددلى- قولددددددددده ذلدددددددددِ علدددددددددى ويددددددددددل والعصدددددددددر  ال جدددددددددر صدددددددددالة: هبمدددددددددا واؼبدددددددددراد
 ُب زاد" غروهبدددددددددددا وقبدددددددددددي الشدددددددددددم   لدددددددددددوع قبدددددددددددي صدددددددددددالة: "جريدددددددددددر حدددددددددددديث ُب -وسدددددددددددلم
 قبدددددددددي ربدددددددددِ حبمدددددددددد وسدددددددددبح: َجريدددددددددر قدددددددددرأ ٍب"  وال جدددددددددر العصدددددددددر: " يعددددددددد  ؼبسدددددددددلم روايدددددددددة
 بددددددددددددردي ُب تصددددددددددددليان  هنمددددددددددددا  "بددددددددددددرديخم: "وظبيتددددددددددددا(. غروهبددددددددددددا وقبددددددددددددي الشددددددددددددم   لددددددددددددوع
 .اغبر شدة وت ت  اؽبوا  يطي  حني  رفا  ومها النهار

 مددددددددا ذلددددددددِ مددددددددخم الصددددددددالتني  تدددددددداتني فضددددددددي علددددددددى تدددددددددل كثددددددددرية أحاديددددددددث جددددددددا ت وقددددددددد
 صدددددددددلى رجدددددددددي   الندددددددددار يلددددددددد  ال: َ  النددددددددد  عدددددددددخم  أبيددددددددده عدددددددددخم َرؤيبدددددددددة بدددددددددخم عمدددددددددارة روا 
 91( تارب أن وقبي الشم   لوع قبي

 ووقددددددددددد  ول تددددددددددده  الندددددددددددوم عندددددددددددد يندددددددددددون الصدددددددددددبح وقددددددددددد  أن بالددددددددددد كر زبصيصدددددددددددها ووجددددددددددده
 صدددددددددددالته ف ددددددددددد  وذبارتددددددددددده  النهدددددددددددار أعمدددددددددددال بتتمدددددددددددات االشدددددددددددتاال عندددددددددددد يندددددددددددون العصدددددددددددر
 ويلدددددددد م للعبددددددددادة  وؿببتهددددددددا النسددددددددي مددددددددخم الددددددددن   الددددددددوص علددددددددى دليددددددددي ذلددددددددِ مدددددددد  ؽبمددددددددا
 أشدددددددددد كدددددددددان عليهمدددددددددا حدددددددددافظ إذا وأنددددددددده ا ادددددددددر  الصدددددددددلوات جبميددددددددد  إتيانددددددددده ذلدددددددددِ مدددددددددخم

 اقتصدددددددددددر مدددددددددددخم أن صفدددددددددددادة ال ذكدددددددددددر ؼبدددددددددددا عليهمدددددددددددا فاالقتصدددددددددددار غريمهدددددددددددا  علدددددددددددى ؿبافظدددددددددددة

                                                           
ة ال جر تق  ُب أبرد ما ينون مخم  ن صال ة ال جر وصالة العصر  وذلِ   ال دان: مها صال 89

مها داي اعبنة  يع  أن  ة العصر تق  ُب أبرد ما ينون مخم النهار بعد ال وال  ِمخم صال الليي  وصال
 تني الاافظة على تاتني الص

 (.635(   مسلم 574َمت   عليه : البخاري َ 9٢
 (.634روا  مسلم َ 91
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 اددددددددددالف  ندددددددددده ذلددددددددددِ  لدددددددددده  صددددددددددي اػبمدددددددددد  بدددددددددداق  دون هبمددددددددددا أتددددددددددى بدددددددددد ن عليهمددددددددددا 
 .النصوص

 علدددددددددددى صدددددددددددالمها اؼبدددددددددددراد( الددددددددددد ديخم صدددددددددددلى مدددددددددددخم: َ-والسدددددددددددالم الصدددددددددددالة عليددددددددددده- وقولددددددددددده
 مددددددددددددخم كددددددددددددان وإذا الوقدددددددددددد   ُب هبمددددددددددددا يدددددددددددد ٌب بدددددددددددد ن ذلددددددددددددِ بدددددددددددده  أمددددددددددددر الدددددددددددد ي الوجدددددددددددده

 واجبدددددددددددة  اعبماعدددددددددددة  ن اعبماعدددددددددددة  مددددددددددد  هبمدددددددددددا فليددددددددددد ت كالرجدددددددددددال اعبماعدددددددددددة أصدددددددددددحاب
 .عليها قادر وتو اؼبسجد ُب اعبماعة صالة يدع أن لرجي  ي وال

 

 الخشوع فيها سببا لدخو  الجنة : -27

 وَيصدددددددددددل  الوضدددددددددددو  فَيحسدددددددددددخم يتوضددددددددددد  أحدددددددددددد مدددددددددددخم مدددددددددددا :  ا رسدددددددددددول قدددددددددددال
 92اعبنة. له وجب  إال عليهما ووجه بقلبه يَقبي ركعتني

 -امدددددددددددرأةا  أو رجدددددددددددي- اغبدددددددددددديث وقدددددددددددام بددددددددددده   فددددددددددد ي مسدددددددددددلما فضدددددددددددي عظددددددددددديم ؼبدددددددددددخم تددددددددددد ول 
 فَيصدددددددددل   يقدددددددددوم ٍب اؼبدددددددددا   مدددددددددخم حقددددددددده عضدددددددددو كدددددددددي ويَعطددددددددد  وضدددددددددو    فَيحسدددددددددخم يتوضددددددددد َ 
  فيهمدددددددددددددا وِدشددددددددددددد َ  دلدددددددددددددصَ : أي ووجهددددددددددددده  بقلبددددددددددددده عليهمدددددددددددددا مقبَدددددددددددددي   وتدددددددددددددو رِكعتدددددددددددددني
دددددددددددددجود  موضدددددددددددد  غددددددددددددري إ  والن ظدددددددددددددر االلت ددددددددددددات تِددددددددددددرك: بالوجددددددددددددده واصقبددددددددددددالَ  ِتعددددددددددددا    السُّ
 لددددددددده وجبددددددددد  ذلدددددددددِ فعدددددددددي فمدددددددددخم. العبدددددددددادة َسدددددددددو  فيمدددددددددا عنددددددددده ال ندددددددددرَ  قطددددددددد : وبالقلددددددددد 

 اعبنَة.

 

                                                           
 ( وفيه قصة.234( ـبتصرا وأصله عند مسلم 9٢6َأبو داود َ روا صحيح :  92
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 القرب من الرب الرلي سبحانو : -28

 سددددددددددداجد وتدددددددددددو ربددددددددددده مدددددددددددخم العبدددددددددددد يندددددددددددون مدددددددددددا أقدددددددددددرب»: ا رسدددددددددددولقدددددددددددال 
 93«. الدعا  ف كثروا

 ُب ا عضدددددددددددا  مدددددددددددخم بددددددددددده مدددددددددددا أشدددددددددددرف يضددددددددددد  فإنددددددددددده سدددددددددددجد  إذا اصنسدددددددددددان  ن وذلدددددددددددِ
 ُب مددددددددددا أعلددددددددددى يضدددددددددد  أيضددددددددددا   وكدددددددددد لِ با قدددددددددددام  تو دددددددددد  الدددددددددد  ا قدددددددددددام وضدددددددددد  أمدددددددددداكخم
 جسدددددددددددددد  ُب مدددددددددددددا أعلددددددددددددى وجهددددددددددددده أن: يعدددددددددددد - جسدددددددددددددد  ُب مددددددددددددا أده حددددددددددددد ا  جسددددددددددددد 
 وتددددددددددددد لال   اضددددددددددددوعا   واحدددددددددددددد مسددددددددددددتو  ُب فيضدددددددددددددعهما  -جسددددددددددددد  ُب مدددددددددددددا أده وقدميدددددددددددده
 سدددددددداجد  وتددددددددو ربدددددددده مددددددددخم ينددددددددون مددددددددا أقددددددددرب كددددددددان وؽبدددددددد ا  -وجددددددددي عدددددددد -  وتواضددددددددعا  

 ذلددددددددددِ ُب فيجتمدددددددددد  السددددددددددجود  حددددددددددال ُب الدددددددددددعا  مددددددددددخم باصكثددددددددددار  الندددددددددد  أمددددددددددر وقددددددددددد
: سددددددددددددجود  ُب اصنسددددددددددددان يقددددددددددددول وؽبدددددددددددد ا  -وجددددددددددددي عدددددددددددد -  تواضددددددددددددعا   واؼبقددددددددددددال اؽبيئددددددددددددة

 ُب ا علددددددددددددى العلدددددددددددد  وتددددددددددددو -وعددددددددددددال جددددددددددددي- أندددددددددددده إ  إشددددددددددددارة ا علددددددددددددى  ريب سددددددددددددبحان
- ا عبددددددددددددددالل بالنسددددددددددددددبة النددددددددددددددازل السددددددددددددددافي تددددددددددددددو اصنسددددددددددددددان وأن صدددددددددددددد اته  وُب ذاتدددددددددددددده
 .وعظمته -تعا 

 

   : 94المنـــــــــــــــــــــــــــــــــاف  تميــــــــــــــــــــــــــــــــز المـــــــــــــــــــــــــــــــــ من مـــــــــــــــــــــــــــــــــن -29
ددددددددددددِتَطيَعونِ  قددددددددددددال ددددددددددددَجوَد فِدددددددددددداِل ِيسأ ِعوأِن َإِ  السُّ ِشددددددددددددَ  ِعددددددددددددخم ِسدددددددددددداقا ِويَدددددددددددددأ  تعددددددددددددا :}يِدوأِم َينأ

                                                           
 (9461(   أضبد 1137َ(   النسا   875َ(   أبوداود 482َروا  مسلم َ 93
ظ على الصالة فيها  وسجد  رغبة سبي  اؼب منون عخم اؼبنافقون  فمخم سجد  ُب الدنيا وحاف 94

 ورتبة سجد  يوم القيامة  ومخم مل يسجد تنا مل يسجد تناك.
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ددددددددددَجوَد ِوَتددددددددددمأ ِسدددددددددداَلَمونِ  ِعوأِن َإِ  السُّ  ِااَشددددددددددِعة  أِبأِصددددددددددارََتمأ تِدددددددددددرأِتَقَهمأ َذل ددددددددددة  ِوقِدددددددددددأ ِكددددددددددانَوا يَدددددددددددأ
}95 . 

 عوقبدددددددددددوا وسدددددددددددالمتهم  صدددددددددددحتهم مددددددددددد  عنهدددددددددددا وامتنعدددددددددددوا الددددددددددددنيا  ُب الصدددددددددددالة تركدددددددددددوا ؼبدددددددددددا
 ريدددددددددا    أو كاذبدددددددددا  سدددددددددجد مدددددددددخم فندددددددددي السدددددددددجود  علدددددددددى قددددددددددرهتم بعددددددددددم القيامدددددددددة يدددددددددوم
 ادددددددددددر   السدددددددددددجود أراد كلمدددددددددددا واحددددددددددددة   بقدددددددددددة القيامدددددددددددة يدددددددددددوم  هدددددددددددر  يصدددددددددددبح ظبعدددددددددددة أو

 .ق ا  على

 القالقدددددددددي مدددددددددخم فيددددددددده واننشددددددددد  القيامدددددددددة  يدددددددددوم كدددددددددان إذا: أي قدددددددددال اصمدددددددددام السدددددددددعدي :
 القضددددددددددا  ل صددددددددددي البدددددددددداري وأتددددددددددى الددددددددددوتم  ربدددددددددد  يددددددددددداي ال مددددددددددا وا تددددددددددوال[ والدددددددددد الزل]

 ورأ  شددددددددد    يشدددددددددبهها ال الددددددددد  النرميدددددددددة سددددددددداقه عدددددددددخم فنشددددددددد  وؾبدددددددددازاهتم عبددددددددداد  بدددددددددني
 إ  يددددددددددعون فحينئددددددددد  عنددددددددده  التعبدددددددددري ميندددددددددخم ال مدددددددددا وعظمتددددددددده ا جدددددددددالل مدددددددددخم اػبال ددددددددد 
 وااتيدددددددددددددار ا   وع دددددددددددددا   يسدددددددددددددجدون كدددددددددددددانوا الددددددددددددد يخم اؼب مندددددددددددددون فيسدددددددددددددجد   السدددددددددددددجود
 وتندددددددددددددون السدددددددددددددجود  علدددددددددددددى يقددددددددددددددرون فددددددددددددال ليسدددددددددددددجدوا اؼبندددددددددددددافقون ال جدددددددددددددار ويدددددددددددد ت 
 جددددددددددددن  مددددددددددددا اعبدددددددددددد ا  وتدددددددددددد ا االكبنددددددددددددا   يسددددددددددددتطيعون ال البقددددددددددددر  كصياصدددددددددددد   هددددددددددددورتم
 وعبادتدددددددددددددده وتوحيددددددددددددددد   السددددددددددددددجود إ  الدددددددددددددددنيا ُب يدددددددددددددددعون كددددددددددددددانوا فددددددددددددددإهنم عملهددددددددددددددم 

 يومئددددددددد  تسددددددددد ل فددددددددال ويددددددددد بون  ذلدددددددددِ عددددددددخم فيسدددددددددتن ون فددددددددديهم  علددددددددة ال سددددددددداؼبون  وتددددددددم
 كلمدددددددددة علددددددددديهم وحقددددددددد  علددددددددديهم  سدددددددددخ  قدددددددددد ا فدددددددددإن مددددددددد ؽبم  وسدددددددددو  حددددددددداؽبم عدددددددددخم

 القيامدددددددددددددة  يدددددددددددددوم االعتددددددددددددد ار وال الندامدددددددددددددة تدددددددددددددن عهم ومل أسدددددددددددددباهبم  وتقطعددددددددددددد  العددددددددددددد اب 
 التدددددددددددارك[ يوجدددددددددد ] و اؼبعاصدددددددددد   علددددددددددى اؼبقددددددددددام عددددددددددخم القلددددددددددوب يدددددددددد ع  مددددددددددا تدددددددددد ا ف دددددددددد 
 96اصمنان. مدة

                                                           
 43سورة القلم :  95
 تيسري النر  الرضبخم للعالمة عبد الرضبخم بخم ناصر السعدي 96
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  ت ريج ال روب : -31
ِتَعيَنوا بَالص  أَ ِوالص اِلَة َإن  الل ِه ِمِ  الص اَبرَيخِم(.قال تعا : َيِا أِيدُِّها ال َ يخِم  آِمَنوا اسأ

97  

 ابددددددخم أن وروي واددددددخم  النددددددرب ت ددددددري  والاددددددم اؽبددددددم رفدددددد  أسددددددباب مددددددخم بالصددددددالة االسددددددتعانة
دددددددى ٍب فاسدددددددرتج  سددددددد ر  ُب وتدددددددو قدددددددثم أادددددددو  إليددددددده نعددددددد  عبددددددداس  ف نددددددداخ الطريددددددد   عدددددددخم تنح 
دددددِتَعيَنوا: َيقدددددول وتدددددو راحلتددددده إ  ميشددددد  قدددددام ٍب اعبلدددددوس  فيهمدددددا أ دددددال ركعتدددددني فصدددددل ى  ِواسأ
ِاَشَعني ِعِلى َإال   ِلِنَبريِة   ِوَإند ِها  ِوالص اِلةَ  بَالص  أَ   98(.اػبأ

 اؼبددددددددددددددد منني عبددددددددددددددداد  أمدددددددددددددددرلعظمدددددددددددددددة الصدددددددددددددددالة ورفعتهدددددددددددددددا وؼبن لتهدددددددددددددددا عندددددددددددددددد ا تعدددددددددددددددا  و  
: تدددددددددددو فالصددددددددددد { ِوالص دددددددددددالةَ  بَالص ددددددددددد أَ } والدنيويدددددددددددة الدينيدددددددددددة أمدددددددددددورتم علدددددددددددى باالسدددددددددددتعانة

 ا  اعددددددددددة علددددددددددى صدددددددددد تا: أقسددددددددددام ثالثددددددددددة فهددددددددددو تنددددددددددر   عمددددددددددا وك هددددددددددا الددددددددددن   حددددددددددب 
 فددددددددددددال اؼب ؼبددددددددددددة ا أقدددددددددددددار وعلددددددددددددى ترتكهددددددددددددا  حددددددددددددى ا معصددددددددددددية وعددددددددددددخم ت ديهددددددددددددا  حددددددددددددى

 لادددددددددددري سدددددددددددبيي فدددددددددددال أمدددددددددددر  كدددددددددددي علدددددددددددى العظيمدددددددددددة اؼبعوندددددددددددة تدددددددددددو فالصددددددددددد    تتسدددددددددددخطها
 فإهندددددددددددددددا اؼبسددددددددددددددتمرة  الشدددددددددددددداقة الطاعددددددددددددددات اصوصدددددددددددددددا   مطلوبدددددددددددددده يدددددددددددددددرك أن الصددددددددددددددابر 
 الزم فدددددددددددددإذا الشددددددددددددداقة  اؼبدددددددددددددرارة وذبدددددددددددددرع الصددددددددددددد   ربمدددددددددددددي إ  االفتقدددددددددددددار  أشدددددددددددددد م تقدددددددددددددرة
 واؼبالزمددددددددددة الصدددددددددد  عددددددددددخم واؼبشددددددددددقة اؼبنددددددددددرو  رد  وإن بالنجدددددددددداح  فدددددددددداز الصدددددددددد   صدددددددددداحبها
 تشدددددددددددتد الددددددددددد  اؼبعصدددددددددددية وكددددددددددد لِ اغبرمدددددددددددان  علدددددددددددى وحصدددددددددددي شددددددددددديئا  يددددددددددددرك مل عليهدددددددددددا 
 تركهدددددددددا ميندددددددددخم ال فهددددددددد   العبدددددددددد  قددددددددددرة ؿبدددددددددي ُب وتددددددددد  إليهدددددددددا ونوازعهدددددددددا الدددددددددن   دواعددددددددد 

 علددددددددددى بدددددددددا واسدددددددددتعانة تعددددددددددا    ونوازعهدددددددددا قلبددددددددده لدددددددددددواع  وكددددددددد  عظددددددددديم  بصددددددددد  إال
 إن اصوصددددددددددا الشدددددددددداق  الددددددددددبال  وكدددددددددد لِ. النبددددددددددار ال ددددددددددن مددددددددددخم فإهنددددددددددا منهددددددددددا  العصددددددددددمة
 مقتضدددددددددددداتا  ويوجددددددددددددد واعبسدددددددددددددية  الن سددددددددددددانية القددددددددددددو  معدددددددددددده تضددددددددددددع  فهدددددددددددد ا اسددددددددددددتمر 
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 واللجددددددددددددد  عليددددددددددددده  والتوكدددددددددددددي   بالصددددددددددددد  صددددددددددددداحبها يقاومهدددددددددددددا مل إن التسدددددددددددددخ   وتدددددددددددددو
 .الدوام على واالفتقار إليه 

 ا أمددر فلهدد ا أحوالدده  مددخم حالددة كددي ُب إليدده مضددطر بددي العبددد  إليدده ؿبتدداج الصدد  أن فعلمدد 
 وملندددة وصدد ة  القددا  ؽبدددم الصدد  كددان مددخم مددد : أي{ الص دداَبرَيخمِ  ِمدد ِ } أنددده وأادد  بدده  تعددا 
 عظديم  كدي عليهم وسهي واؼبنار   اؼبشاق ب لِ  عليهم فهان  وتسديد   وتوفيقه  دبعونته
 وتدد   وقربدده  ونصددر  ومعونتدده  ؿببتدده تقتضدد  ااصددة  معيددة وتدد   صددعوبة  كددي عددنهم وزالدد 
 لن دى ا  مخم اؼبعية هب   فازوا أهنم إال فضيلة للصابريخم ينخم مل فلو للصابريخم  عظيمة منقبة
 ِوَتددوِ : }تعددا  قولدده ُب كمددا والقدددرة  العلددم معيددة فهدد  العامددة  اؼبعيددة وأمددا وشددرفا  فضددال هبددا

 تدد  الصددالة  ن بالصددالة باالسددتعانة تعددا   مر  فدد للخلدد  عامددة وتدد  { َكنأددَتمأ  ِمددا أِيأددخمِ  ِمِعَنددمأ 
 صدالة العبدد صدالة كاند  فدإذا ربده  وبدني العبدد بدني الصدلة وتد  اؼبد منني  وندور الدديخم  عماد

 لبهددا تددو الدد ي القلدد   حضددور فيهددا وحصددي يسددخم  ومددا فيهددا  يلدد م مددا فيهددا ؾبتمعددا كاملددة 
 اػبدادم العبدد موقد  يديده  بدني ووقوفده ربده  علدى داولده استشدعر فيهدا  دادي إذا العبد فصار

 تدد   أن جددرم ال ودعا دده ربدده دبناجدداة مسددتارقا ي علدده  ومددا يقولدده مددا لنددي مستحضددرا اؼبتدد دب 
 ت ا و ن واؼبننر  ال حشا  عخم تنهى الصالة فإن ا مور صبي  على اؼبعونة أك  مخم الصالة 
 أوامدر امتثدال إ  يددعو  وداعيا وص ا  قلبه  ُب للعبد يوج  الصالة  ُب ينون ال ي اغبضور
 99.شددد   كدددي علدددى هبدددا نسدددتعني أن ا أمدددر الددد  الصدددالة تددد  تددد   نواتيددده  واجتنددداب ربددده 
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 مرتمر :لمقيمها أجر  اج أو  -31

: "مخم ارِج مخم بيَته متِطهر ا إ  صالةا ِمنتوبةا ف جرَ  ك جَر اغباج  رسول ا قال 
َحرََم ومخم ارِج إ  تسبيَح الضُّحى ال ينَصَبه إال  إي اَ  ف جرَ  ك جَر اؼبعتمَر وصالة  

اؼب
  1٢٢على إثَر صالةا ال لاِو بيِنهما كتاب  ُب عل ي ني".

  دا  اؼبسددددددددددددددددداجد إ  الددددددددددددددددد تاب فضدددددددددددددددددي إ  اغبدددددددددددددددددديث تددددددددددددددددد ا ُب  النددددددددددددددددد  يرشدددددددددددددددددد
 أبددددددددددو فيخدددددددددد  إليهددددددددددا  الدددددددددد تاب اعتدددددددددداد ؼبددددددددددخم اؼبعددددددددددد الثددددددددددواب ويبددددددددددني اعبماعددددددددددة  صددددددددددالة
 صددددددددددالة إ  مشددددددددددى مددددددددددخم: "قددددددددددال أندددددددددده  الندددددددددد  عددددددددددخم عندددددددددده ا رضدددددددددد  البدددددددددداتل  أمامددددددددددة

 ُب ال ريضددددددددددددددة صدددددددددددددالة قاصددددددددددددددا شددددددددددددداله أو سددددددددددددددوقه  أو بيتددددددددددددده  مدددددددددددددخم ادددددددددددددرج" منتوبدددددددددددددة
 لددددددددددده كدددددددددددان" غسدددددددددددي  عليددددددددددده ؼبدددددددددددخم االغتسدددددددددددال أو بالوضدددددددددددو " متطهدددددددددددر وتدددددددددددو" اؼبسدددددددددددجد 
 لندددددددددون ادددددددددرم باغبددددددددداج وشدددددددددبه حجدددددددددة  قددددددددددم مدددددددددخم أجدددددددددر يسدددددددددتوُب"ادددددددددرم اغبددددددددداج كددددددددد جر
 إن ٍب بددددددددددددوهنما جوازمهدددددددددددا لعددددددددددددم اغبددددددددددد   مدددددددددددخم اصحدددددددددددرام دبن لدددددددددددة الصدددددددددددالة مدددددددددددخم التطهدددددددددددر
 كددددددددددددان إذا الصددددددددددددالة إ  اػبددددددددددددارج فندددددددددددد لِ أًب  ثوابدددددددددددده كددددددددددددان ؿبرمددددددددددددا كددددددددددددان إذا اغبدددددددددددداج
 صدددددددددالة بددددددددده يريدددددددددد" الضدددددددددحى سدددددددددبحة إ  مشدددددددددى ومدددددددددخم" أفضدددددددددي  ثوابددددددددده كدددددددددان متطهدددددددددرا

 كددددددددددد جر لددددددددددده كدددددددددددان" وسدددددددددددبحة  تسدددددددددددبيح فهددددددددددد  هبدددددددددددا يتطدددددددددددوع صدددددددددددالة وكدددددددددددي الضدددددددددددحى 
 وانتظددددددددددر" صددددددددددالة إثددددددددددر علددددددددددى وصددددددددددالة" عمددددددددددرة  قدددددددددددم مددددددددددخم أجددددددددددر فيسددددددددددتوُب  "اؼبعتمددددددددددر
 مدددددددددخم شددددددددد   يشددددددددداله مل يعددددددددد " بينهمدددددددددا لادددددددددو ال" ي ديهدددددددددا  حدددددددددى الصدددددددددالة بعدددددددددد الصدددددددددالة
: أي  "عليددددددددددني ُب كتدددددددددداب" والدددددددددددعا   الدددددددددد كر ُب جيتهددددددددددد بددددددددددي عنهددددددددددا  الدددددددددددنيا شددددددددددواغي

 عمددددددددي البا ددددددددي  مددددددددخم ينافيهددددددددا مددددددددا زبلددددددددي غددددددددري مددددددددخم الصددددددددالة بعددددددددد الصددددددددالة مداومددددددددة إن
 الصددددددددداح  وعملددددددددده اؼبددددددددد مخم لنرامدددددددددة عليدددددددددني إ  اؼبقربدددددددددون اؼبال ندددددددددة بددددددددده تصدددددددددعد منتدددددددددوب
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   مضدددددددددددداع  علددددددددددددو ُب علددددددددددددو: وعليددددددددددددون وقبوؽبددددددددددددا  الصددددددددددددالة درجددددددددددددة رفدددددددددددد  إ  وإشددددددددددددارة
 .له هناية ال ك نه

 سددددددددددبيي ُب اعبهدددددددددداد مددددددددددخم اؼبسددددددددداجد تدددددددددد   إ  والددددددددددرواح الاددددددددددو: "  أمامددددددددددة أبددددددددددو قدددددددددال
 مدددددددددخم والدددددددددرواح الشدددددددددم   شدددددددددروق إ  الصدددددددددبح صدددددددددالة بدددددددددني الوقددددددددد  تدددددددددو والاددددددددددو  "ا
 وإمندددددددددددددا خبصوصدددددددددددددهما  الدددددددددددددوقتني تددددددددددددد يخم لدددددددددددددي  واؼبقصدددددددددددددود الليدددددددددددددي  إ  الشدددددددددددددم  زوال

 الددددددددددد تاب اعتددددددددددداد مددددددددددخم أن: واؼبعدددددددددددى اؼبسدددددددددددجد  إ  الدددددددددد تاب علدددددددددددى اؼبداومدددددددددددة اؼبقصددددددددددود
 ا سدددددددددددددبيي ُب ا اتدددددددددددددد أجدددددددددددددر بددددددددددددد لِ لددددددددددددده ينتددددددددددددد  تعدددددددددددددا  ا فدددددددددددددإن اؼبسددددددددددددداجد  إ 

 حضدددددددددددور علدددددددددددى واؼبوا بدددددددددددة اعبماعدددددددددددات  شدددددددددددهود علدددددددددددى حدددددددددددث اغبدددددددددددديث وُب.  تعدددددددددددا 
 1٢1 للصلوات اؼبساجد

 

 صا بها يو  القيامة:   ييررف النب -32
اؼبق ة فقال: َالسالم علينم دار قوم  رسول ا  أتى قال : عخم أيب تريرة 

ِنا  م منني  وإنا إن شا  الل ه بنم الحقون  وددت أنا قد رأينا إاواننا( قالوا: أِوِلسأ
إاوانِ يا ِرَسول الل ه قال: َأنتم أصحايب  وإاواننا ال يخم مل ي توا بعد( قالوا: كي  

أي  لو أن رجال  له ايي تعرف مخم مل ي ت بعد مخم أمتِ يا ِرَسول الل ه قال: َأر 
غر ؿَبِج ِلة بني  هري ايي دتم هبم أال يعرف ايله ( قالوا: بلى يا ِرَسول الل َه. 

  1٢2.( ...... اغبديث قال: َفإهنم ي تون غرا  ؿَبِج َلني مخم الوضو 
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 وهبدددددددددا اآلادددددددددرة  ُب غدددددددددريتم عدددددددددخم سبيددددددددد تم وصددددددددد ات ظبدددددددددات للمددددددددد منني تعدددددددددا  ا جعدددددددددي
 الوضددددددددو  أثددددددددر ذلددددددددِ ومددددددددخم القيامددددددددة  يددددددددوم أتباعدددددددده وسددددددددلم عليدددددددده ا صددددددددلى الندددددددد  يعددددددددرف
 .الوضو  أعضا  على  اترا نورا ينون ال ي

 ا صدددددددددددلى ا رسدددددددددددول أن: »عنددددددددددده ا رضددددددددددد  تريدددددددددددرة أبدددددددددددو يدددددددددددروي اغبدددددددددددديث تددددددددددد ا وُب
 مقدددددددددد ة تنددددددددددا واؼبددددددددددراد فيدددددددددده  يدددددددددددفخم الدددددددددد ي اؼبنددددددددددان وتددددددددددو  «اؼبقدددددددددد ة أتددددددددددى وسددددددددددلم عليدددددددددده

 إن- وإنددددددددددددا مددددددددددد منني  قددددددددددددوم دار علدددددددددددينم السددددددددددددالم: »وقدددددددددددال ا مددددددددددددوات فحيدددددددددددا البقيددددددددددد  
 النقضددددددددددددددا  اؼبدددددددددددددوت ُب ا حيدددددددددددددا  سدددددددددددددبقتم أنددددددددددددددتم: أي  «الحقدددددددددددددون بندددددددددددددم -ا شدددددددددددددا 

 آجالندددددددددددا تنقضددددددددددد  حدددددددددددني -ا شدددددددددددا  إن- بندددددددددددم سدددددددددددنلح  ا حيدددددددددددا  وكبدددددددددددخم آجدددددددددددالنم 
 رأيندددددددددددددددا قدددددددددددددددد أندددددددددددددددا وددت: »وسدددددددددددددددلم عليددددددددددددددده ا صدددددددددددددددلى النددددددددددددددد  قدددددددددددددددال ٍب الددددددددددددددددنيا  ُب

 إاواندددددددده ويلقددددددددى يددددددددر  بدددددددد ن وسددددددددلم عليدددددددده ا صددددددددلى الندددددددد  مددددددددخم سبددددددددخم وتدددددددد ا  «إاواننددددددددا
: قددددددددددددال ا؟ رسددددددددددددول يددددددددددددا إاوانددددددددددددِ أولسددددددددددددنا: »عددددددددددددنهم ا رضدددددددددددد  الصددددددددددددحابة فسدددددددددددد له
 صدددددددددلى النددددددددد  مدددددددددخم توضددددددددديح وتددددددددد ا  «بعدددددددددد يددددددددد توا مل الددددددددد يخم وإاوانندددددددددا أصدددددددددحايب  أندددددددددتم
 مدددددددددخم فهدددددددددو بددددددددده وآمدددددددددخم وسدددددددددلم عليددددددددده ا صدددددددددلى النددددددددد  رأ  مدددددددددخم بددددددددد ن وسدددددددددلم عليددددددددده ا

 .واصسالم الديخم ُب إاوانه فهم اؼبسلمني مخم ير  مل مخم أما أصحابه 

 بعدددددددددد يددددددددد ت مل مدددددددددخم القيامدددددددددة يدددددددددوم تعدددددددددرف كيددددددددد : عدددددددددنهم ا رضددددددددد  الصدددددددددحابة فسددددددددد له
 وسدددددددددلم عليددددددددده ا صدددددددددلى النددددددددد  ؽبدددددددددم فضدددددددددرب الددددددددددنيا؟ ُب تدددددددددرتم مل وأنددددددددد  أمتدددددددددِ مدددددددددخم
 دتددددددددم ايددددددددي  هددددددددري بددددددددني ؿبجلددددددددة غددددددددر ايددددددددي لدددددددده رجددددددددال أن لددددددددو أرأيدددددددد : »فقددددددددال مددددددددثال
 تدددددددددددددو: والتحجيدددددددددددددي الوجددددددددددددده  ُب البيددددددددددددداض تددددددددددددد : والادددددددددددددرة «ايلددددددددددددده؟ يعدددددددددددددرف أال هبدددددددددددددم 

 إذا أندددددددددددددددده واؼبقصددددددددددددددددود السددددددددددددددددودا  : الدددددددددددددددددتم الددددددددددددددددبهم واػبيددددددددددددددددي ا قدددددددددددددددددام  ُب البيدددددددددددددددداض
 والتحجيددددددددددددي  الاددددددددددددرة ببيدددددددددددداض بعددددددددددددض مددددددددددددخم بعضددددددددددددها سبيدددددددددددد  اػبيددددددددددددول تدددددددددددد   ااتلطدددددددددددد 
 نددددددددددور هبددددددددددم: أي  «ؿبجلددددددددددني غددددددددددرا يدددددددددد تون فددددددددددإهنم» القيامددددددددددة  يددددددددددوم اؼبسددددددددددلمون فندددددددددد لِ
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 علددددددددى فددددددددر هم وأنددددددددا» الوضددددددددو   أثددددددددر مددددددددخم وأرجلهددددددددم وأيددددددددديهم جبدددددددداتهم علددددددددى مضدددددددد  
 علددددددددددددى ومتقدددددددددددددمهم سددددددددددددابقهم تددددددددددددو وسددددددددددددلم عليدددددددددددده ا صددددددددددددلى والندددددددددددد : أي  «اغبددددددددددددوض
 يسددددددددددق  الددددددددد ي وسدددددددددلم عليدددددددددده ا صدددددددددلى النددددددددد  حدددددددددوض وتددددددددددو القيامدددددددددة  يدددددددددوم اغبدددددددددوض

 .أمته مخم عليه الوارديخم منه

 اغبدددددددددددوض عدددددددددددخم وتطدددددددددددرد تبعدددددددددددد سدددددددددددوف اؼبال ندددددددددددة أن وسدددددددددددلم عليددددددددددده ا صدددددددددددلى وأاددددددددددد 
 ويطددددددددددرد ميندددددددددد  كمددددددددددا اؼبسددددددددددلمني  مددددددددددخم وتددددددددددم إليدددددددددده  ومتوجهددددددددددون مقبلددددددددددون وتددددددددددم أناسددددددددددا

 الطعددددددددددددددام ُب ي اضبهددددددددددددددا وتددددددددددددددو إبلدددددددددددددده  مددددددددددددددخم لددددددددددددددي  الدددددددددددددد ي اعبمددددددددددددددي اصبددددددددددددددي صدددددددددددددداح 
 إ  ليدددددددددددددد توا الندددددددددددددداس تدددددددددددددد ال  ينددددددددددددددادي وسددددددددددددددلم عليدددددددددددددده ا صددددددددددددددلى والندددددددددددددد  والشددددددددددددددراب 
: أي  «بعددددددددددك بددددددددددلوا قدددددددددد إهندددددددددم: فيقدددددددددال» يطدددددددددردون؟ ؼبددددددددداذا يعدددددددددرف أن قبدددددددددي اغبدددددددددوض 
 عليددددددددده ا صدددددددددلى النددددددددد  فيقدددددددددول اغبددددددددد   عدددددددددخم بعددددددددددك واكبرفدددددددددوا حرفدددددددددو  أو الدددددددددديخم غدددددددددريوا
 وتددددددددددو للت كيددددددددددد  وكددددددددددرر  بعدددددددددددا  بعدددددددددددا: أي  «سددددددددددحقا سددددددددددحقا: »ذلددددددددددِ عنددددددددددد وسددددددددددلم
 .الرضبة عخم أو حوضه عخم باصبعاد عليهم  الن  مخم دعا 

 ا صدددددددددددلى النددددددددددد  حددددددددددد : وفيددددددددددده .عنددددددددددددتا يقدددددددددددال ومدددددددددددا اؼبقددددددددددد ة  زيدددددددددددارة: اغبدددددددددددديث وُب
 جدددددددددد ا  بيددددددددددان: وفيدددددددددده .الوضددددددددددو  فضددددددددددي: وفيدددددددددده .إلدددددددددديهم وشددددددددددوقه  تباعدددددددددده وسددددددددددلم عليدددددددددده

   النددددددددددد  حدددددددددددوض عدددددددددددخم لإلبعددددددددددداد سدددددددددددب  وأنددددددددددده ا  ديدددددددددددخم عدددددددددددخم واالكبدددددددددددراف التبدددددددددددديي
: وفيدددددددددددده .الوضددددددددددددو  ُب والتحجيددددددددددددي الاددددددددددددرة إ الددددددددددددة فضددددددددددددي بيددددددددددددان: وفيدددددددددددده .القيامددددددددددددة يددددددددددددوم

 صددددددددددلى الندددددددددد  أن: وفيدددددددددده .الصددددددددددالح وأتددددددددددي ال ضددددددددددال   ولقددددددددددا  اػبددددددددددري  سبدددددددددد  مشددددددددددروعية
 1٢3.سبحانه ا عليه أ لعه ما إال الاي  يعلم ال وسلم عليه ا

 

                                                           
 الساب  1٢3
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    جر عل  زيادة الخ وات:زيادة األ -33

 أبعددددددددددددددتم الصددددددددددددالة ُب أجدددددددددددددرا الندددددددددددداس أعظددددددددددددم إن» : قِدددددددددددداِل ِرَسددددددددددددوَل الل دددددددددددددَه 
 اصمدددددددددام مددددددددد  يصدددددددددليها حدددددددددى الصدددددددددالة ينتظدددددددددر والددددددددد   ف بعددددددددددتم فبشدددددددددى إليهدددددددددا

  1٢4.« يندددددددددددددددددددددددددددددددام ٍب يصدددددددددددددددددددددددددددددددليها الددددددددددددددددددددددددددددددد   مدددددددددددددددددددددددددددددددخم أجدددددددددددددددددددددددددددددددرا أعظدددددددددددددددددددددددددددددددم
 ومدددددددددددخم متعدددددددددددددة  باعتبدددددددددددارات صدددددددددددالهتم علدددددددددددى وثدددددددددددواهبم جددددددددددد ا هم ُب يت ددددددددددداوتون النددددددددددداس
 يتعلددددددددددد  مدددددددددددا: ومنهدددددددددددا القلددددددددددد   وحضدددددددددددور باػبشدددددددددددوع  يتعلددددددددددد  مدددددددددددا: االعتبدددددددددددارات تددددددددددد  

 وواجباهتدددددددددددا  شدددددددددددرو ها  واسدددددددددددتي ا  اسدددددددددددتنمال مدددددددددددخم اؼبطلدددددددددددوب الوجددددددددددده علدددددددددددى بإقامتهدددددددددددا
 .ذلِ إ  وما ومستحباهتا 

 ا جددددددر وأن   البعيددددددد اؼبنددددددان مددددددخم اؼبسددددددجد إ  اؼبشدددددد  فضددددددي ىعلدددددد يدددددددل ثاغبدددددددي وتدددددد ا
 ُب  اؼبسددددددجد إ  السددددددب  فضددددددي وعلددددددى   اؼبسددددددجد خمعدددددد اؼبنددددددان بعددددددد حبسدددددد  ويعظددددددم ينثددددددر
 1٢5. اصمام م  فيه الصالة وانتظار   الوق  أول

 اؼبشدددددقة لوجدددددود وذلدددددِ اؼبسدددددافة وتدددددو اؼبمشدددددى بعدددددد تدددددو الصدددددالة ُب ا جدددددر أعظميدددددة سدددددب 
 بعددددد حيددددث مددددخم اؼبشددددقة فيهددددا توجددددد صدددالة فنددددي أضب تددددا ا عمددددال أفضددددي أن علددددم وقددددد فيددده

 1٢6. ذلِ فيها يوجد ال ال  الصالة مخم وأفضي أجرا أعظم فه  اؼبمشى

 جددددددا  وؽبدددددد ا اعَبمدددددد   ُب أوس حددددددديث ُب كمددددددا الركددددددوب مددددددخم أفضددددددي اؼبسددددددجد إ  واؼبشدددددد 
 إال الصدددددددالة إ  ددددددددرج ال  النددددددد  وكدددددددان ا قددددددددام  علدددددددى اؼبشددددددد  ذكدددددددرَ  معددددددداذ حدددددددديث ُب

                                                           
 ( 662(   مسلم 651َمت   عليه : روا  البخاري َ 1٢4
 (5/18َ بتصري   فتح الباري 1٢5
 (5/169عمدة القاري َ 1٢6
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تعددددددا        زا ددددددر للمسددددددجد اآلٌب فددددددإن ماشدددددديا   اؼبصددددددلى إ  دددددددرج العيددددددد حددددددى   ماشدددددديا  
 :قيي كما والت لي اػبضوع إ  أقرب ا قدام على وال يارة  1٢7

 1٢8  أد يَ ؟ اغب    وأيُّ  حقا   أِد   مل...  بصري على أسعى زا را   جئتنم لو

 نا يددددة ديارنددددا كاندددد : قددددال عنهمددددا  ا رضددددى   عبدددددا بددددخم جددددابر عددددخم مسددددلم  أاددددرج قدددددو 
: فقدددددال  ا رسدددددول فنهاندددددا اؼبسدددددجد  مدددددخم فنقدددددرتب بيوتندددددا نبيددددد  أن ف ردندددددا اؼبسدددددجد  عدددددخم
 رضدددددى عبددددددا  بدددددخم جدددددابر عدددددخم كددددد لِ مسدددددلم وأادددددرج. «درجدددددة اطدددددوة بندددددي لندددددم إن»
 قددددددرب إ  ينتقلددددددوا أن سددددددلمة بنددددددو فدددددد راد اؼبسددددددجد  حددددددول البقدددددداع الدددددد : قددددددال عنهمددددددا  ا

 أننددددددم بلادددددد  إندددددده: »ؽبددددددم فقددددددال وسددددددلم عليدددددده ا صددددددلى ا رسددددددول ذلددددددِ فبلدددددد  اؼبسددددددجد 
: فقدددددال. ذلدددددِ أردندددددا قدددددد ا  رسدددددول يدددددا نعدددددم : قدددددالوا. «اؼبسدددددجد قدددددرب تنتقلدددددوا أن تريددددددون

 ُب البيهقدددددد  وأاددددددرج. «آثدددددداركم تنتدددددد  ديدددددداركم آثدددددداركم  تنتدددددد  ديدددددداركم سددددددلمة بددددددى يددددددا»
 فجعددددددي عندددددده  ا رضددددددى أندددددد  مدددددد  مشددددددينا: قددددددال  البندددددداين ثابدددددد  عددددددخم «اصميددددددان شددددددع »

 ت علددددده؟ ومل: قددددال تدددد ا؟ بددددِ أفعدددددي مل تسدددد ل  ال مل ثابدددد  يددددا: فقدددددال اػبطددددى  بددددني يقددددارب
 أفعددددي مل تسدددد ل  ال مل: قددددال ٍب تدددد ا  مثددددي يب ف عددددي ثابدددد  بددددخم زيددددد مدددد  مشددددي  إه: قددددال
: يل وقدددددال وسدددددلم  عليددددده ا صدددددلى ا رسدددددول فعدددددي تنددددد ا زيدددددد فقدددددال فسددددد لته تددددد ا؟ بدددددِ
 تنثددددددر أن أردت: »قدددددال ت علددددده؟ ومل: قلدددددد  «تددددد ا؟ بدددددِ أفعددددددي مل تسددددد ل  ال مل زيدددددد  يدددددا»

 امشدددددوا: »قدددددال عنددددده ا رضدددددى مسدددددعود بدددددخم عبددددددا عدددددخم أادددددرج كمدددددا. «للمسدددددجد اطددددداي
 واؼبهددددددداجرون  وعمدددددددر  أبدددددددوبنر  مدددددددننم  ادددددددري تدددددددو مدددددددخم إليهدددددددا مشدددددددى فقدددددددد الصدددددددالة  إ 

 النسددددي غبددددار نددددن ض فهلددددم  . «وجددددي عدددد  ا ذكددددر وأكثددددروا اػبطددددى  بددددني قدددداربوا وا نصددددار 

                                                           
   وال أعلم فيه شيئا يصح ُب الباب ك ا قال  1٢7
 ااتيار ا و  ُب شرح حديث ااتصام اؼبأ ا على 1٢8
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لعبدددددددداد   أعددددددددد  دبددددددددا ماتبطددددددددني ا عنددددددددد اطواتنددددددددا ؿبتسددددددددبني اؼبسدددددددداجد إ  هبمددددددددة ولننطلدددددددد 
 . الضيافة كرم مخمالصاغبني 

 

 : إذا أدىا مع اإلما  تر يم األجر -34

 أبعددددددددددددددتم الصددددددددددددالة ُب أجدددددددددددددرا الندددددددددددداس أعظددددددددددددم إن: » قِدددددددددددداِل ِرَسددددددددددددوَل الل دددددددددددددَه 
 اصمدددددددددام مددددددددد  يصدددددددددليها حدددددددددى الصدددددددددالة ينتظدددددددددر والددددددددد   ف بعددددددددددتم فبشدددددددددى إليهدددددددددا

 1٢9«. يندددددددددددددددددددددددددددددددام ٍب يصدددددددددددددددددددددددددددددددليها الددددددددددددددددددددددددددددددد   مدددددددددددددددددددددددددددددددخم أجدددددددددددددددددددددددددددددددرا أعظدددددددددددددددددددددددددددددددم
 زادت فنلمدددددددددددا فيهدددددددددددا  اغباصدددددددددددلة واؼبشدددددددددددقة بددددددددددداصاالص مدددددددددددرتب  العبدددددددددددادة علدددددددددددى  جدددددددددددرا

 اصمدددددددددددام مددددددددددد  ليصدددددددددددليها الصدددددددددددالة ينتظدددددددددددر الددددددددددد يو  ا جدددددددددددر  زاد اصادددددددددددالص وزاد اؼبشدددددددددددقة
 ٍب مباشدددددددددددددرة وقتهدددددددددددددا أول ُب من دددددددددددددردا يصدددددددددددددليها الددددددددددددد ي مدددددددددددددخم أجدددددددددددددرا أعظدددددددددددددم صباعدددددددددددددة ُب

 ال مددددددددددددان   ددددددددددددول فندددددددددددد لِ ا جددددددددددددر زيددددددددددددادة ُب مدددددددددددد ثر اؼبنددددددددددددان بعددددددددددددد أن فنمددددددددددددا ينددددددددددددام 
 تددددددددددد ارت ولدددددددددددو اعبماعدددددددددددة مددددددددددد  الصدددددددددددالة  ف الواقعدددددددددددة اؼبشدددددددددددقة زيدددددددددددادة يتضدددددددددددمنان  هنمدددددددددددا
 .الوق  أول ُب من رد ا صالته مخم أفضي

 

و رباط في سبيل ا   111محو للخ ايا ورفرة للدرجات -35
     ترال :  

: "أال أدلنم على ما ميحو الل ه به اػبطايا ويرف  به الدرجات((؟   رسول الل ه قال
                                                           

 ( . 662(   مسلم 651َالبخاري َ روا  مت   عليه :  1٢9
 اؼبنازل ُب اعبنة. 11٢
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  وكثرة اػبَطا 112 الوضو  على اؼبنار  111قالوا: بلى يا رسول الل ه  قال: ََإسبا 
الصالة بعد الصالة  ف لنم الرباط  ف لنم  113إ  اؼبساجد  وانتظار

  115".114الرباط

 جوابدددددده  ُب سدددددديقولون مدددددداذا يعلددددددم وتددددددو عرض ددددددا  أصددددددحابه علددددددى  الندددددد  عددددددرض
 اؼبسددددددا ي يعددددددرض أحيانددددددا أندددددده والسددددددالم  الصددددددالة عليدددددده تعليمدددددده حسددددددخم مددددددخم وتدددددد ا
 أدلنددددم أال: قددددال إليدددده  سدددديلقى مدددداذا ويعددددرف لدددد لِ  اصنسددددان ينتبدددده حددددى عرضددددا 
 وسددددددديلة ا مدددددددور تددددددد  و  الددددددددرجات؟ بددددددده ويرفددددددد  اػبطايدددددددا  بددددددده ا ميحدددددددو مدددددددا علدددددددى
 . وجي ع  ا إ  والتقرب للما رة

 ومنحو الدرجات به نرف  دبا زب نا أن نود فإننا أا نا: يع  ا  رسول يا بلى: قالوا
 للجهاد وإعداد جهاد العبادةن علو  اؽبمة وتيئهم ؼبعرفة أ  علمهمفاػبطايا    به
 .اؼبعاص  عخم الن   وكبح اعبهد ب ل مخم فيها وما وربمي  وجلد ص  مخم فيه ؼبا

 أيام  ن الشتا   أيام مثي ل لِ  الن   كراتة حال ُب الوضو  إسبام: أوال: قالف
 ت ا دل اؼبشقة  ت   م  وضو   اصنسان أًب فإذا باردا  فيها اؼبا  ينون الشتا 
 أن: ثانيا. اطيئته عنه و   العبد درجات ب لِ ا فريف  اصميان  كمال على

                                                           
 استيعاب أعضا ه بالاسي. 111
 ما ينرته اصنسان  ويش  عليه كشدة ال د وأمل اعبسم وكبو ذلِ. 112
 وال نر هبا ولو كان ُب بيته أو شاله.تعل  القل   113
مالزمة ثاور العدو وحراستها  وظب  انتظار الصالة ربا ا    ن فيه جهاد الن   وحبسها عخم  114

 الشهوات.
 (.251روا  مسلم َ 115
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 ولو اػبم   الصلوات ُب وذلِ إتياهنخم  له شرع حيث اؼبساجد  اصنسان يقصد
 فقلبه صالة  مخم فر  كلما الصلوات  إ  اصنسان يشتاق أن: ثالثا. اؼبسجد بِدَعد

 ؽب   وشوقه وؿببته إميانه على يدل ت ا فإن ينتظرتا  ا ار  بالصالة متعل 
 به ا يرف  فبا ت ا فإن الصالة  بعد الصالة ينتظر كان فإذا. العظيمة الصلوات
 على اؼبوا بة أن وسلم عليه ا صلى الن  أا  ٍب. اػبطايا به وين ر الدرجات 
 على الناس تربية ينبا   فتعا  ا سبيي ُب كالرباط والعبادة والصالة الطهارة
 ُب فرتة ن سه وحب  الصالة انتظار يستطي  ال فال ي كبار   قبي العلم صاار
 وصا ي غا لة ودف  اؼبسلمني بيضة غبماية الثاور  ُب اؼبرابطة يستطي  ال ا بيوت

 . النافريخم

 

 ك اية لليو  كلو : -36

: يِا ابأخِم آِدِم   اِل تِدعأَج أ ِعخمأ أِرأِبَ  رِِكِعاتا َمخمأ ِأو َل  قِاِل اَ ِع   ِوِجي   :ِرَسوِل اَ قال 
 ِِ  َ   117آَاِرَ  (. 116الند ِهاَر ِأكأ

عبددددددددداد  علدددددددددى اػبدددددددددري كلددددددددده ويددددددددد مرتم بددددددددده فدددددددددريوي رسدددددددددول  وجدددددددددي عددددددددد  ايددددددددددل 
 يل ـبلصددددددددددا صددددددددددي: أي  "يل اركدددددددددد  آدم  ابددددددددددخم: "قددددددددددال أندددددددددده عددددددددددخم ربدددددددددده  ا 

                                                           
ِِ آَارَِ  ( أي : أنه ينون ُب ح ظ ا تعا    فيح ظه مخم شر ما يق   116  َ ومعى قوله : َ ِأكأ

 فبا يضر  ُب دينه أو دنيا  .  ُب آار ت ا اليوم
( 275( عخم نعيم بخم مهار    الرتم ي 22469َ(   أضبد 1289َأبو داود َروا   صحيح : 117

 ( عخم أيب الدردا    وأيب ذر رض  ا عنهم2748٢  أضبد َ
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 مدددددددددددخم وأرحدددددددددددِ عندددددددددددِ أدفددددددددددد  -واآلٌب بياهندددددددددددا إن شدددددددددددا  ا -تددددددددددد   االربددددددددددد   
 آاددددددددددر إ  واآلفددددددددددات الدددددددددد نوب مددددددددددخم: وقيددددددددددي تقلقددددددددددِ  الدددددددددد  وأمددددددددددورك مهومددددددددددِ
 .النهار

   الصددددددددددالة هبدددددددددد   اؼبددددددددددراد ُب -أيهددددددددددا القددددددددددارئ النددددددددددر   - العلددددددددددم أتددددددددددي ااتلدددددددددد و 
   أبدددددددددددوداود: مدددددددددددنهم   الضدددددددددددحى صدددددددددددالة هبدددددددددددا اؼبدددددددددددراد أن إ  بعضدددددددددددهم فددددددددددد ت 
 . وغريتم   اغبنبل  رج  وابخم   والعراق    والرتم ي

 ومددددددددددخم وسددددددددددنتها  الصددددددددددبح صددددددددددالة هبددددددددددا اؼبددددددددددراد أن إ  اآلاددددددددددر الددددددددددبعض وذتدددددددددد 
 ا رضبهمدددددددددددا القددددددددددديم ابدددددددددددخم وتلميددددددددددد     تيميدددددددددددة ابدددددددددددخم اصسدددددددددددالم شدددددددددددي  تددددددددددد ال 
: يقددددددددددول تيميددددددددددة ابددددددددددخم اصسددددددددددالم شددددددددددي  ظبعدددددددددد : "  القدددددددددديم ابددددددددددخم قددددددددددال   تعددددددددددا 
 118". وسنتها ال جر ت  عندي ا رب  ت  

 َكِ ايِتددددددددده يدَدددددددددِراد ِأنأ  ِ أِتَمدددددددددي: العظددددددددديم أبدددددددددادي  قدددددددددال فقدددددددددد الن ايدددددددددة نوعيدددددددددة وأمددددددددا
فِدددددددددات َمدددددددددخم ِدددددددددِواَدث اآلأ ظددددددددده يدَدددددددددِراد ِوِأنأ    الض دددددددددار ة ِواغبأ دددددددددو الددددددددد ُّنَوب َمدددددددددخمأ  َح أ  ِوالأِع أ
ِِ  ُب  َمنأهَ  ِوِق ِ  ِعم ا ِِ  َمخمأ  ِأِعم   ِأوأ  ِذَل  119.  ِذَل

  

                                                           
 (.348/ 1" زاد اؼبعاد ُب تدي اري العباد " َ 118
 عون اؼبعبود شرح سنخم ايب داود  119
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 مدددددددددددا عندددددددددددِ وأدفددددددددددد  وحوا جدددددددددددِ شدددددددددددالِ أك دددددددددددِ أي وقدددددددددددال اؼبدددددددددددال قدددددددددددارئ: 
 ُب بعبددددددددددادٌب بالددددددددددِ فددددددددددر  واؼبعددددددددددى. النهددددددددددار آاددددددددددر إ  صددددددددددالتِ بعددددددددددد تنرتدددددددددده

 12٢.اتد.. .  حوا جِ بقضا  آار  ُب بالِ أفر  النهار أول

 الصدددددددددددبح صدددددددددددالة الصدددددددددددالة هبددددددددددد   اؼبدددددددددددراد يندددددددددددون أن  تمدددددددددددي أنددددددددددده:  اغباصدددددددددددي
 أن للمسددددددددددددددلم فينبادددددددددددددد    الضددددددددددددددحى صددددددددددددددالة تنددددددددددددددون أن و تمددددددددددددددي   وسددددددددددددددنتها
 ال جدددددددددر صددددددددالة علدددددددددى ؿبافظتدددددددده مددددددددد  الضددددددددحى ُب ركعدددددددددات أربدددددددد  علدددددددددى  ددددددددافظ
ِِ : َ  قولددددددددده معدددددددددىوتدددددددددو  ال ضدددددددددي تددددددددد ا لددددددددده ليحصدددددددددي وسدددددددددنتها َ ددددددددد (  آَادددددددددِر َ  ِأكأ

 ُب يقدددددددددد  مددددددددددا شددددددددددر مددددددددددخم فيح ظدددددددددده   تعددددددددددا  ا ح ددددددددددظ ُب ينددددددددددون أندددددددددده:  أي
 . دنيا  أو دينه ُب يضر  فبا اليوم ت ا آار

 121" . ال نوب مخم أو اآلفات مخم ك ايته  تمي: "  العراق  قال

 اآلفدددددددددددددددات مدددددددددددددددخم ك ايتددددددددددددددده يدددددددددددددددراد أن  تمدددددددددددددددي: "  آبدددددددددددددددادي العظددددددددددددددديم وقدددددددددددددددال
 وقددددددددددد  عمدددددددددددا والع دددددددددددو الددددددددددد نوب مدددددددددددخم ح ظددددددددددده يدددددددددددراد وأن   الضدددددددددددارة واغبدددددددددددوادث

 122". السيو   قاله   ذلِ مخم أعم أو   ذلِ ُب منه

 آادددددددددددر ُب تعدددددددددددا  َ دثددددددددددده مدددددددددددا شدددددددددددر:  أي( آادددددددددددر  أك دددددددددددِ"َ اؼبنددددددددددداوي وقدددددددددددال
 إمندددددددددا تركددددددددده أو شددددددددد   ب عدددددددددي تعدددددددددا  فدددددددد مر    والباليدددددددددا ادددددددددخم مدددددددددخم اليدددددددددوم ذلددددددددِ
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   الطاعددددددددة تن عدددددددده فددددددددالسددددددددبحانه  تددددددددو وأمددددددددا   العبددددددددد علددددددددى تعددددددددود ؼبصددددددددلحة تددددددددو
 123"  اؼبعصية تضر  وال

 

  : ترصم الن س واألىل والما  -37

 بني فقسمها ب تيبة  النىب إ   على بعث قال:  اػبدري  سعيد أىب عخم
 وزيد   ال  ار  بدر بخم وعيينة   ا اشعى ٍب اغبنظلى حاب  بخم ا قرع ا ربعة
   كالب بى أحد ٍب العامر  عالثة بخم وعلقمة   نبهان بى أحد ٍب الطا ى
 إمنا»  قال.  ويدعنا قبد أتي صناديد يعطى قالوا   وا نصار قري  فاضب 
 اللحية كث   اعببني نات    الوجنتني مشرف العينني غا ر رجي ف قبي« .  أت ل هم

 على ا أي منى   عصي  إذا ا يط  مخم»  فقال.  ؿبمد يا ا ات  فقال ؿبلوق  
    فمنعه - الوليد بخم االد أحسبه - قتله رجي فس له« .  ت منوه فال ا رض أتي
 ال   القرآن يقر ون قوم - ت ا عق  َب أو - ت ا ضئض  مخم إن»  قال و  فلما
   اصسالم أتي يقتلون   الرمية مخم السهم مروق الديخم مخم ميرقون   حناجرتم جياوز

 االد وُب رواية َ قال.  عاد قتي  قتلنهم أدركتهم أنا لئخم   ا وثان أتي ويدعون
: االد فقال يصل  ينون أن لعله ال : قال عنقه أضرب أال ا رسول يا: الوليد بخم
: وسلم عليه ا صلى ا رسول قال قلبه ُب لي  ما بلسانه يقول مصي مخم وكم
 مق   وتو إليه  نظر ٍب: قال بطوهنم أش  وال الناس  قلوب أنق  أن أومر مل إين
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 حناجرتم  جياوز ال ر با  ا كتاب  يتلون قوم ت ا ضئضئ  مخم درج إنه: فقال
 قتي  قتلنهم أدركتهم لئخم: قال وأ نه الرمية مخم السهم ميرق كما الديخم مخم ميرقون
 .124«شبود (

  فهددددددددددد ا قدددددددددددر الصدددددددددددالة  يصددددددددددل  ينددددددددددون أنلعلددددددددددده  فالشدددددددددداتد مددددددددددخم اغبدددددددددددديث قولدددددددددده 
أن اذكدددددددددددر  رفدددددددددددا مدددددددددددخم   -أيهدددددددددددا القدددددددددددارئ الندددددددددددر   -وتعظددددددددددديم أتلهدددددددددددا ؽبدددددددددددا   وال مدددددددددددان  
 لتعم ال ا دة:كالم أتي العلم ُب شرح اغبديث 

 قلددددددددددوب ويقددددددددددرب سددددددددددبحانه  ا إ  يدددددددددددعو وسددددددددددلم عليدددددددددده ا صددددددددددلى ا رسددددددددددول كددددددددددان
 ُب لريغددددددددددددددبهم اؼبددددددددددددددال  السددددددددددددددادة بعددددددددددددددض يعطدددددددددددددد  كددددددددددددددان وقددددددددددددددد اصسددددددددددددددالم  إ  الندددددددددددددداس
 الدددددددددبعض إعطدددددددددا  ويدددددددددرتك اصسدددددددددالم  ُب ويددددددددددالوا بعددددددددددتم مدددددددددخم قدددددددددومهم وليددددددددد ٌب الدددددددددديخم 
 .بإمياهنم ثقة اآلار

 أيب بدددددددددددخم علددددددددددد  أن عنددددددددددده ا رضددددددددددد  اػبددددددددددددري سدددددددددددعيد أبدددددددددددو يدددددددددددروي اغبدددددددددددديث تددددددددددد ا وُب
 وسدددددددددددددلم عليددددددددددددده ا صدددددددددددددلى النددددددددددددد  إ  الددددددددددددديمخم مدددددددددددددخم بعدددددددددددددث عنددددددددددددده ا رضددددددددددددد   الددددددددددددد 
 مددددددددخم عندددددددده ا رضدددددددد  علدددددددد  أادددددددد   فبددددددددا وكاندددددددد  الدددددددد ت   مددددددددخم القطعددددددددة وتدددددددد  ب تيبددددددددة 
 بددددددددخم ا قددددددددرع: ن ددددددددر أربعددددددددة بددددددددني وسددددددددلم عليدددددددده ا صددددددددلى فقسددددددددمها الدددددددديمخم  أتددددددددي زكددددددددوات
 بددددددددد  أحدددددددددد الطدددددددددا   وزيدددددددددد ال ددددددددد اري  بددددددددددر بدددددددددخم وعييندددددددددة ا اشدددددددددع   اغبنظلددددددددد  حددددددددداب 
 ُب رؤسدددددددددددددا  وتدددددددددددددم كدددددددددددددالب  بددددددددددددد  أحدددددددددددددد العدددددددددددددامري عالثدددددددددددددة بدددددددددددددخم وعلقمدددددددددددددة نبهدددددددددددددان 
 عليدددددددددددده ا صددددددددددددلى الندددددددددددد  فتدددددددددددد ل هم بن ددددددددددددر  عهددددددددددددد حددددددددددددديث  كددددددددددددانوا وقددددددددددددد أقددددددددددددوامهم 
 اصددددددددددهم فلمددددددددددا معهددددددددددم  قددددددددددومهم فيثبدددددددددد  اصسددددددددددالم علددددددددددى ليثبتددددددددددوا اؼبددددددددددال هبدددددددددد ا وسددددددددددلم
 منددددددددددة  أتدددددددددي وتدددددددددم- قدددددددددري  غضدددددددددب  العطددددددددددا   هبددددددددد ا وسدددددددددلم عليددددددددده ا صدددددددددلى النددددددددد 
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 ا صدددددددددلى يعطددددددددد : وقدددددددددالوا اؼبديندددددددددة  أتدددددددددي وتدددددددددم وا نصدددددددددار  -اؼبهددددددددداجرون هبدددددددددم واؼبدددددددددراد
 اغبجدددددددددددداز بددددددددددددني أرض وقبددددددددددددد رؤسددددددددددددا تم : أي- قبددددددددددددد أتددددددددددددي صددددددددددددناديد وسددددددددددددلم عليدددددددددددده

 مددددددددددددخم العطددددددددددددا  هبدددددددددددد ا أحدددددددددددد  أن سددددددددددددهم رأوا فندددددددددددد هنم  يعطينددددددددددددا وال ويرتكنددددددددددددا -والعددددددددددددراق
 ؽبدددددددددم بدددددددددني تددددددددد ا  بقدددددددددوؽبم وسدددددددددلم عليددددددددده ا صدددددددددلى النددددددددد  علدددددددددم فلمدددددددددا ا ربعدددددددددة  تددددددددد ال 

 رغبدددددددددة اصسدددددددددالم علدددددددددى ليثبتدددددددددوا باصعطدددددددددا   يتددددددددد ل هم إمندددددددددا فإنددددددددده ذلدددددددددِ  سدددددددددب  موضدددددددددحا
 .اؼبال مخم إليهم يصي فيما

 بدددددددددخم حرقدددددددددوص واظبددددددددده اػبويصدددددددددرة  ذو: لددددددددده يقدددددددددال سبددددددددديم بددددددددد  قبيلدددددددددة مدددددددددخم رجدددددددددي وجدددددددددا 
 الدددددددددددددوجنتني  مشدددددددددددددرف ؿبجريهمدددددددددددددا  ُب داالتدددددددددددددني: أي العيندددددددددددددني  غدددددددددددددا ر وكدددددددددددددان زتدددددددددددددري 

: واعببدددددددددددددددني مرت دددددددددددددد   جبيندددددددددددددده: أي اعببددددددددددددددني  ندددددددددددددددات  غليظهمددددددددددددددا  اػبددددددددددددددديخم نددددددددددددددات : أي
 واليسددددددددددار  اليمددددددددددني مددددددددددخم اعببهددددددددددة ينتن ددددددددددان جبينددددددددددان إنسددددددددددان ولنددددددددددي اعببهددددددددددة  جاندددددددددد 
 كدددددددددانوا ؼبدددددددددا ـبال دددددددددا فندددددددددان رأسددددددددده  ؿبلوقدددددددددا كثدددددددددري  شدددددددددعرتا: أي اللحيدددددددددة  كدددددددددث وكدددددددددان
 ا صددددددددددلى الندددددددددد  علدددددددددى الرجددددددددددي تدددددددددد ا ف قبدددددددددي وفرقدددددددددده  الددددددددددرأس شدددددددددعر تربيددددددددددة مددددددددددخم عليددددددددده
 فقددددددددده قلدددددددددة علدددددددددى يددددددددددل كدددددددددالم وتددددددددد ا «ؿبمدددددددددد يدددددددددا ا اتددددددددد : »لددددددددده وقدددددددددال وسدددددددددلم عليددددددددده
 إذا ا يطدددددددددددد  مدددددددددددخم: ََلدددددددددددده وقدددددددددددال وسددددددددددددلم عليددددددددددده ا صددددددددددددلى فاضددددددددددد  الرجددددددددددددي  تددددددددددد ا

 لقددددددددددددول وإننددددددددددددار وسددددددددددددلم عليدددددددددددده ا صددددددددددددلى الندددددددددددد  مددددددددددددخم تعجدددددددددددد  وتدددددددددددد ا « عصددددددددددددي ؟
 يندددددددددخم مل إذا وأنددددددددده النددددددددداس  أتقدددددددددى وسدددددددددلم عليددددددددده ا صدددددددددلى أنددددددددده إثبدددددددددات وفيددددددددده الرجدددددددددي 

  تقيا؟ ينون ال ي ذا فمخم   تقو  الناس أكثر تو

 فددددددددددددددددددال ا رض أتددددددددددددددددددي علددددددددددددددددددى ا أيدددددددددددددددددد من : »وسددددددددددددددددددلم عليدددددددددددددددددده ا صددددددددددددددددددلى قددددددددددددددددددال ٍب
 ا رض  تدددددددددددي الرسدددددددددددالة تبليددددددددددد  علدددددددددددى نبيددددددددددده سدددددددددددبحانه ا اسدددددددددددت مخم فقدددددددددددد « تددددددددددد منوين؟
 عليدددددددددددده اعرتضددددددددددددوا الدددددددددددد يخم تدددددددددددد ال  ي مندددددددددددده ومل وا حنددددددددددددام  الددددددددددددوح  وإبالغهددددددددددددم صبيعددددددددددددا 
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 فعلهددددددددا عدددددددددم علدددددددديهم ينبادددددددد  الدددددددد  العجيبددددددددة ا مددددددددور مددددددددخم فهدددددددد ا  ا مددددددددوال بعددددددددض علددددددددى
 .تصورتا وعدم

 ُب وسددددددددددلم عليدددددددددده ا صددددددددددلى الندددددددددد  لدددددددددده يدددددددددد ذن أن الصددددددددددحابة مددددددددددخم رجددددددددددي  لدددددددددد  وتنددددددددددا
 قتددددددددددددددي  لدددددددددددددد  الدددددددددددددد ي الصددددددددددددددحايب أن اغبددددددددددددددديث راوي و ددددددددددددددخم الرجددددددددددددددي  تدددددددددددددد ا قتددددددددددددددي

 ت لي دددددددددا قتلددددددددده مدددددددددخم وسدددددددددلم عليددددددددده ا صدددددددددلى فمنعددددددددده الوليدددددددددد  بدددددددددخم االدددددددددد تدددددددددو اؼبخطددددددددد 
 ضئضددددددددددد  مدددددددددددخم إن: »وسدددددددددددلم عليددددددددددده ا صددددددددددلى قدددددددددددال الرجدددددددددددي  انصدددددددددددرف فلمدددددددددددا لاددددددددددري  
 جيدددددددددددداوز ال القددددددددددددرآن يقددددددددددددرؤون قومددددددددددددا تدددددددددددد ا عقدددددددددددد  ُب أو» نسددددددددددددله  مددددددددددددخم: أي  «تدددددددددددد ا

 ؾبدددددددددددر : وتدددددددددددو ا علدددددددددددى  مدددددددددددخم اغبلقدددددددددددوم منتهدددددددددددى وتددددددددددد  حنجدددددددددددرة  صبددددددددددد  «حنددددددددددداجرتم
 علددددددددى مددددددددرور  إال لددددددددي  القددددددددرآن مددددددددخم حظهددددددددم أن عددددددددخم كنايددددددددة وتددددددددو والشددددددددراب  الطعددددددددام
 بدددددددددي اؼبطلدددددددددوب  تدددددددددو ذلدددددددددِ ولدددددددددي  قلدددددددددوهبم  ليصدددددددددي حنددددددددداجرتم جيددددددددداوز فدددددددددال اللسدددددددددان 
 ُب يرسدددددددددددددد  مل اصميددددددددددددددان أن واؼبددددددددددددددراد القلدددددددددددددد   ُب بوقوعدددددددددددددده وتدددددددددددددددبر  تعقلدددددددددددددده اؼبطلددددددددددددددوب
 ملدددددددددة مدددددددددخم درجدددددددددون: أي  «الرميدددددددددة مدددددددددخم السدددددددددهم مدددددددددروق الدددددددددديخم مدددددددددخم ميرقدددددددددون» قلدددددددددوهبم 
 الدددددددددد ي السددددددددددري  القددددددددددوي السددددددددددهم مثددددددددددي بشدددددددددد    مندددددددددده يتعلقددددددددددون وال سددددددددددريعا  اصسددددددددددالم
 وتددددددددد ا غبدددددددددم  أو دم مدددددددددخم أثدددددددددر فيددددددددده يندددددددددون ال وسدددددددددرعته قوتددددددددده ومدددددددددخم الصددددددددديد  ُب ين ددددددددد 
 أتدددددددددددددي يقتلدددددددددددددون» علددددددددددددديهم  ودرجدددددددددددددون لأ مدددددددددددددة يددددددددددددددينون ال الددددددددددددد يخم اػبدددددددددددددوارج نعددددددددددددد 

 يدددددددددددعون أهنددددددددددم ا فعددددددددددال  عجا دددددددددد  مددددددددددخم وتدددددددددد ا   «ا وثددددددددددان أتددددددددددي ويرتكددددددددددون اصسددددددددددالم
: والدددددددددددوثخم يقددددددددددداتلوهنم  وال الن دددددددددددر أتدددددددددددي ـبال دددددددددددة ويددددددددددددعون أتلددددددددددده  ويقتلدددددددددددون اصسدددددددددددالم

 أدركددددددددتهم أنددددددددا لددددددددئخم» يعبددددددددد  واػبشدددددددد  اغبجددددددددارة كبددددددددو مددددددددخم متخدددددددد  جثددددددددة لدددددددده مددددددددا كددددددددي
 كمددددددددددددا أحدددددددددددددا مددددددددددددنهم أبقدددددددددددد  ال حبيددددددددددددث  ست صددددددددددددلنهم: أي  «عدددددددددددداد قتددددددددددددي  قتلددددددددددددنهم

 جدددددددددددا  والددددددددددد ي السدددددددددددالم  عليددددددددددده تدددددددددددود ا نددددددددددد  قدددددددددددوم تدددددددددددم وعددددددددددداد عددددددددددداد  است صدددددددددددل 
 وقددددددددددالوا اغبدددددددددد  باددددددددددري ا رض ُب فاسددددددددددتن وا عدددددددددداد ف مددددددددددا: }تعددددددددددا  ا قددددددددددول ُب ذكددددددددددرتم

 وكدددددددددانوا قدددددددددوة مدددددددددنهم أشدددددددددد تدددددددددو القهدددددددددم الددددددددد ي ا أن يدددددددددروا أومل قدددددددددوة مندددددددددا أشدددددددددد مدددددددددخم
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 لندددددددددددد يقهم كبسددددددددددددات أيددددددددددددام ُب صرصددددددددددددرا ر ددددددددددددا علدددددددددددديهم ف رسددددددددددددلنا*  جيحدددددددددددددون ب ياتنددددددددددددا
{ ينصدددددددددددددرون ال وتددددددددددددم أادددددددددددد   اآلادددددددددددددرة ولعدددددددددددد اب الدددددددددددددنيا اغبيددددددددددددداة ُب اػبدددددددددددد ي عدددددددددددد اب

 ومدددددددددددا ب ياتندددددددددددا كددددددددددد بوا الددددددددددد يخم دابدددددددددددر وقطعندددددددددددا: }عدددددددددددنهم وقدددددددددددال  [16  15: فصدددددددددددل ]
{ مسدددددددددددددددددداكنهم إال يددددددددددددددددددر  ال ف صددددددددددددددددددبحوا}و  [72: ا عددددددددددددددددددراف{ ]مدددددددددددددددددد منني كددددددددددددددددددانوا

 [.25: ا حقاف]

 .وسلم عليه ا صلى نبوته عالمات مخم عالمة: اغبديث وُب

 أن  حدددددددددد ولدددددددددي  ا  اولددددددددده فيمدددددددددا وسدددددددددلم عليددددددددده ا صدددددددددلى للنددددددددد  اغبندددددددددم أن: وفيددددددددده
 .فباته وبعد حياته ُب وت ا يعارضه 

 ا صدددددددددلى النددددددددد  أحدددددددددوال ُب التشدددددددددنيِ اؼبندددددددددافقني وعدددددددددادة صددددددددد ة مدددددددددخم أن بيدددددددددان: وفيددددددددده
 الندددددددددداس علددددددددددى التلبددددددددددي  مدددددددددد  عصددددددددددر  كددددددددددي ُب تديدددددددددده وـبال ددددددددددة وأفعالدددددددددده  وسددددددددددلم عليددددددددده

 125.وا حوال ا فعال توجيه ُب

  

                                                           
 اؼبوسوعة اغبديثية 125
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 الرجاعين  :126صا بها من األوابين   -38

: "ال  دددددددددددددددددافظ علدددددددددددددددددى صدددددددددددددددددالة الضدددددددددددددددددحى إال أواب   قدددددددددددددددددال رسدددددددددددددددددول ا 
 127وت  صالة ا وابني" 

 تِددددددددددددددرِمضَ  حددددددددددددددني ا و ابددددددددددددددني صددددددددددددددالةََ غبددددددددددددددديث شددددددددددددددرأحه ُب النددددددددددددددووي اصمددددددددددددددام يقددددددددددددددول
دددددددددددي: والر مضدددددددددددا  واؼبددددددددددديم  التدددددددددددا  ب دددددددددددتح تدددددددددددوتدددددددددددرمض  ((:الَ صدددددددددددالَ   اشدددددددددددتدتأ  الددددددددددد ي الر مأ
 مددددددددددددخم الصدددددددددددداار وتدددددددددددد  - الَ صددددددددددددال أا دددددددددددداف ربددددددددددددرتقَ  حددددددددددددني: أي بالشددددددددددددم   حرارتَدددددددددددده

 .الرمأي حر   شد ة مخم - فصيي صب  اصبي  أوالد

 الوقدددددددددد   تدددددددددد ا صددددددددددالة فضدددددددددديلة وفيدددددددددده الطاعددددددددددة  إ  الراجدددددددددد َ : وقيددددددددددي اؼبطيدددددددددد  : وا و اب
 كاندددددددددد أ  وإن الضددددددددددحى  لصددددددددددالة وقدددددددددد ا  أفضددددددددددي تددددددددددو: الشددددددددددافعي ة مددددددددددخم أصددددددددددحابَنا قددددددددددال
 128.ال وال إ  الشم   لوع مخم ذبوز

دددددددددددددددداعني: أي بالتشددددددددددددددددديد : ا و ابددددددددددددددددني صددددددددددددددددالة :اؼبندددددددددددددددداوي وقددددددددددددددددال  بالتوبددددددددددددددددة ا إ  الرج 
 تصدددددددددددددديبها حددددددددددددددني أي: ال صددددددددددددددالَ و  .اؽبددددددددددددددو  متابعددددددددددددددة وتددددددددددددددرأك الطاعددددددددددددددة  ُب واصاددددددددددددددالص
 الصدددددددددددي  ُب ارت ددددددددددد ِ  إذا الضدددددددددددحى فدددددددددددإن   اغبدددددددددددر   لشددددددددددددة أا اِفهدددددددددددا فتحدددددددددددرق الر مأضدددددددددددا  

 .ؼبماستها ال صال أا افِ  فتحرق الرمأضا   حرُّ  يشتدُّ 

دددددددددددا  إ  فيددددددددددده تدددددددددددركخمَ  الدددددددددددن    ن ا و ابدددددددددددني  إ  الوقددددددددددد  تددددددددددد ا ُب الصدددددددددددالة أضدددددددددددافِ  وإمن 
 مددددددددددددخم رجدددددددددددوع   بالصددددددددددددالة فيددددددددددده واالشددددددددددددتاال الطاعدددددددددددة إ  فصددددددددددددرأَفها واالسدددددددددددرتاحة  الدعدددددددددددة

 .القاض  ذِِكِر  الرب   مرضاة إ  الن   مراد

                                                           
 ا و اب: اؼبطي   وقيي: الراجَ  إ  الطاعة  برتأك ال نوب وَفعأي اػبريات 126
 ( .1/164حسخم : روا  ابخم ا مية   وحسنه ا لباين ُب "صحيح الرتغي  والرتتي "َ 127
 شرح صحيح مسلم للنووي. 128
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 واسدددددددددتدل   اغبدددددددددر   واشدددددددددتداد االرت ددددددددداع عندددددددددد الضدددددددددحى صدددددددددالة اؼبدددددددددراد: ا ثدددددددددري ابدددددددددخم وقدددددددددال
 129.اغبر   شدة إ  الضحى ت اري فضأي على به

 

  :  جة وعمرة كأجر ينركرتإقامة  -39

ٍب قعددددددددددددد يدددددددددددد كر ا    ُب صباعددددددددددددة الاددددددددددددداةصددددددددددددلى مددددددددددددخم  قددددددددددددال رسددددددددددددول ا 
ٍب صددددددددددددلى ركعتددددددددددددني كاندددددددددددد  لدددددددددددده كدددددددددددد جر حجددددددددددددة و   حددددددددددددى تطلدددددددددددد  الشددددددددددددم  

  13٢تامدددددددددددددددددددددة تامدددددددددددددددددددددة تامدددددددددددددددددددددة".   قدددددددددددددددددددددال : قدددددددددددددددددددددال رسدددددددددددددددددددددول ا عمدددددددددددددددددددددرة 
 وجلدددددددددد  صباعددددددددددة  ُب ال جددددددددددر صددددددددددل ى ِمددددددددددخمأ اعلددددددددددم علمددددددددددِ ا اػبددددددددددري قددددددددددار   النددددددددددر  أن 

حددددددددددددال كوندددددددددددده ذاكددددددددددددرا  تعددددددددددددا  أي نددددددددددددوع مددددددددددددخم  الشددددددددددددم  تطلدددددددددددد  حددددددددددددى مصددددددددددددال   ُب
 العظيم. ال ضي ت ا نال ركعتني صل ى ٍب  أنواع ال كر اؼبختل ة 

 فهي ت ا ال ضي للرجال والنسا  ؟

 داوؽبا ُب ااتَل  فقد اؼبرأة وأما الرجال  وتم اعبماعة  عليهم ذب  فيمخم نص  ف اغبديثأما 
 ُب جلوسها مشروعية إ  العلم أتي بعض ف ت   ال ضي ت ا ونيلها اغبديث  ت ا ُب

 ال ضي  ت ا وتنال الركعتني  تصل  ٍب الشم   تطل  حى ا ت كر البي   ُب مصالتا
 .ا رضبه باز ابخم االمام ااتيار وتو

 صباعة  ُب بالصالة مطالِبة غري لنوهنا ؽبا   صي ال ت ا أن إ  العلم أتي بعض وذت 
 .ذلِ فعل  لو اري على كان  وإن ا  رضبه عثيمني ابخم كالشي 

                                                           
 (.5٢72فيض القدير شرح اعبام  الصاري َ 129
 (586حسخم : روا   الرتم ي َ 13٢
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 والتسبيح بالتهليي ا  ت كر اؼبرأة وجلوس واس   تعا  ا فضي أن شِ فال كان  وأي ا
 تصل  ٍب رمح  قيد وترت   الشم  تطل  حى ال جر صالة مخم القرآن  وقرا ة والتحميد
 ال ي ا جر ن   كان سوا  النبري  لأجر وموج  عظيم  فضي ت ا أن شِ ال ركعتني 

 .غري  أم   اغبديث ُب

 

  تحر  مقيمها عل  النار : -41

 حرمدددددددده أربعددددددددا وبعدددددددددتا أربعددددددددا الظهددددددددر قبددددددددي صددددددددلى مددددددددخم»   ا رسددددددددول قددددددددال
131«. النار على ا

  

 بعدددددددددد أربددددددددد  علدددددددددى ووا ددددددددد    الظهدددددددددر قبدددددددددي ركعدددددددددات أربددددددددد  علدددددددددى ووا ددددددددد  ثِدددددددددابر فمدددددددددخم
 روايدددددددددددة وُب الن دددددددددددار  دادددددددددددول مدددددددددددخم مينعدددددددددددهتعدددددددددددا   ا أن   تدددددددددددو  فجددددددددددد اؤ   الظ هدددددددددددر صدددددددددددالة

دددددددددددده مل" أاددددددددددددر  وُب  "الن ددددددددددددار علددددددددددددى غِبمدددددددددددده ا ِحددددددددددددر م"  ب ضددددددددددددله ا منعدددددددددددده ".الن ددددددددددددار سِبِس 
 قبدددددددددي أربددددددددد  علدددددددددى اؼبدددددددددر  حدددددددددافظ إذا ِتقربددددددددده وال الن دددددددددار سِبسددددددددده فدددددددددال .الندددددددددار دادددددددددول مدددددددددخم

 . بعدتا وأرب  الظهر 

 

 

                                                           
( وقال عقبه : ت ا حديث حسخم غري  وقد رو  مخم غري 428رتم ي َصحيح : روا  ال 131

(   ابخم ماجه 1816 1815 1814  1812(   النسا   1269َت ا الوجه.   أبوداود َ
 (26764(   أضبد 116٢ََ
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 فيها كبناٍء في الجنة : الص ـوف سد الخلل الذي بين -41

 هبدددددددا ورفعددددددده اعبندددددددة ُب بيتدددددددا   لددددددده ا بدددددددى فرجدددددددة سدددددددد مدددددددخم:"  رسدددددددول ا قددددددددال
 132"درجة

 علددى همحددث اعبماعددة  صددالة أحنددام أمتددهعلددم   الندد  قددد علمدد  قددار   الع يدد  أن
يعددد   الصددد وف بإسبدددام وأمدددر .اللهدددا وسدددد وإسبامهدددا الصددد وف بتسدددوية الصدددالة إقامدددة

 صبيددددد  تدددددتم أن إ  وتنددددد ا  الثددددداين  الصددددد  ٍب وإسبامددددده  ا ول الصددددد  ُب الوقدددددوف
 أن: عا شددة رضدد  ا عندده   آاددر روتدده حددديث وُب فيهددا  الندداس ويددرتاص الصدد وف

: أي  "الصددددد وف يصدددددلون الددددد يخم علدددددى يصدددددلون ومال نتددددده ا إن: "قدددددال  الندددد 
 .وتسويته اعتداله أو الص  ُب ال رج سد على  رصون ال يخم على يصلون

 وأمددا رضبتدده  تدد : وقيددي ا علددى  اؼبددأ ُب العبددد علددى ثندداؤ : تعددا  ا مددخم والصددالة 
 .واالستا ار الدعا  فه  اؼبال نة مخم الصالة

 إ  ينضدددم بددد ن وذلددِ الصددد   ُب اؼبصددلني بدددني فراغدددا سددد مدددخم أي فرجددة سدددد ومددخم
 ومدددخم اعبندددة  ُب درجتددده يرفددد  بددد ن ا جدددازا أي  درجدددة هبدددا ا رفعددده ويسدددد   ال دددرا 
 أضبدد مسدند ُب كمدا اؼبصدلني  بدني الشيطان يداي أال: وال جوات ال رج سد حنم
 يددداي الشدديطان فددإن اػبلددي  وسدددوا: "  الندد  قددال    أمامددة أيب حددديث مددخم

 133".الصاار الض ن أوالد: يع  -اغب ف دبن لة بيننم

                                                           
 1892قال االمام االلباين ُب السلسلة الصحيحة : إسناد  صحيح رجاله ثقات برقم  132
 ( 22263د َصحيح لاري  : روا  االمام اضب 133
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 وصل الص وف فيها :صالة ا  ترال  ومالئ تو عل  من  -42

أن ا ومال نتددددددددددده يصدددددددددددلون علدددددددددددى الددددددددددد يخم يصدددددددددددلون  »:  قدددددددددددال رسدددددددددددول ا 
 134. «الص وف   ومخم سد فرجة رفعة ا هبا درجة

 وأمدددددددددددا لددددددددددده  والرضبدددددددددددة اؼبال ندددددددددددة  عندددددددددددد العبدددددددددددد علدددددددددددى ثنددددددددددداؤ  تعدددددددددددا  ا مدددددددددددخم الصدددددددددددالة
 ا أن: واؼبعددددددددددددددى للعبددددددددددددددد  واالسددددددددددددددتا ار الدددددددددددددددعا  فبمعددددددددددددددى اؼبال نددددددددددددددة  مددددددددددددددخم الصددددددددددددددالة
 ينددددددددد ل أو مال نتددددددددده  عندددددددددد ومدددددددددخم وصدددددددددلها اؼبتقدمدددددددددة الصددددددددد وف أتدددددددددي علدددددددددى يثددددددددد  تعدددددددددا 
 م.ؽب وتستا ر اؼبال نة  ؽبم وتدعو عليهم  رضبته

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (24381(   وأضبد 995َصحيح : روا  ابخم ماجه َ 134
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ل فالح   -43  :وجبر للخلل الواقع فيها صا بهاونجاح  

 مدددددددددددخم القيامدددددددددددة يدددددددددددوم العبدددددددددددد بددددددددددده َ اسددددددددددد  مدددددددددددا أول إن :  ا رسدددددددددددول قدددددددددددال
 ادددددددداب فقددددددددد فسدددددددددت وإن وأقبددددددددح أفلددددددددح فقددددددددد صددددددددلح  فددددددددإن صددددددددالته عملدددددددده
 انظدددددددددروا: وجدددددددددي عددددددددد  الدددددددددرب قدددددددددال شددددددددد     فريضدددددددددته مدددددددددخم اندددددددددتقص فدددددددددإن واسدددددددددر
 ٍب ال ريضدددددددددة مدددددددددخم 136اندددددددددتقص مدددددددددا هبدددددددددا 135فينمدددددددددي تطدددددددددوع مدددددددددخم لعبددددددددددي تدددددددددي
 137.ذلِ على عمله سا ر ينون

 الصددددددددددالةتدددددددددد ا اغبددددددددددديث اعبليددددددددددي ي يدددددددددددنا قدددددددددددر إقامددددددددددة الصددددددددددالة وشبددددددددددرة مددددددددددخم شبراهتددددددددددا   ف
 وجددددددددددددا ت كاملددددددددددددة كاندددددددددددد : أي صددددددددددددالته صددددددددددددح  إنفدددددددددددد ا عمددددددددددددال لبقيددددددددددددة كدددددددددددداؼبي ان
 منددددددددددده  ا وقبلهدددددددددددا واسدددددددددددتقام  وجدددددددددددي  عددددددددددد  ا عندددددددددددد والقبدددددددددددول التمدددددددددددام وجددددددددددده علدددددددددددى
 ا جدددددددددددر وبلددددددددددد  فدددددددددددازو  وأقبدددددددددددح أفلدددددددددددحو    أعمالددددددددددده بقيدددددددددددة قبدددددددددددول أسدددددددددددباب مدددددددددددخم فددددددددددد لِ

 ومل اؼبقبددددددددددددول الوجدددددددددددده غددددددددددددري وعلددددددددددددى ناقصددددددددددددة ناندددددددددددد ف الصددددددددددددالة أضدددددددددددداع وإن والثددددددددددددواب 
 دبدددددددددا وذلدددددددددِ   واسدددددددددر اددددددددداب  و أعمالددددددددده ضدددددددددياع أسدددددددددباب مدددددددددخم فهدددددددددو الصدددددددددالة تسدددددددددتقم

                                                           
 وقال ابخم رج  رضبه ا :" ااتل  الناس ُب معى تنميي ال را ض مخم النوافي يوم القيامة : 135

كمي ذلِ   فقال   ا  ة : معى ذلِ أن مخم سها ُب صالته عخم ش   مخم فرا ضها أو مندوباهتا
مخم نوافله يوم القيامة   وأما مخم ترك شيئا مخم فرا ضها أو سننها عمدا   فإنه ال ينمي له مخم 

النوافي    ن نية الن ي ال تنوب عخم نية ال رض .وقال   ا  ة : بي اغبديث على  اتر  ُب ترك 
إن شا  ا  -ال را ض والسنخم عمدا وغري عمد   وضبله آارون على العامد وغري    وتو ا  هر 

 ( .5/144تعا  " انتهى مخم " فتح الباري " البخم رج  َ
قال شي  اصسالم ابخم تيمية رضبه ا :" مخم ِقص ِر ُب قضاَ  ال وا َ  فليجتهدأ ُب االستنثار  136

 ( 4/1٢9مخم النوافي   فإنه َ اِس  هبا يوِم القيامة " انتهى مخم " جام  اؼبسا ي " َ
(  وابخم 467 466 465(   والنسا   413َ(   والرتم ي 864َاود َصحيح   روا  أبو د 137

 (16949   9494   79٢2(   وأضبد 1425َماجهَ
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 إتقاهندددددددددددددا علدددددددددددددى  دددددددددددددرص أن للمددددددددددددد مخم فينباددددددددددددد  وعقوبدددددددددددددة  جددددددددددددد ا  مدددددددددددددخم عليددددددددددددده سددددددددددددديق 
 توفيدددددددددد  أسددددددددددباب مددددددددددخم تدددددددددد ا  ن نقددددددددددص  إليهددددددددددا يتطددددددددددرق ال حددددددددددى وح ظهددددددددددا وإكماؽبددددددددددا

 ومدددددددددددخم دينددددددددددده  ح دددددددددددظ عليهدددددددددددا حدددددددددددافظ ومدددددددددددخم ذلدددددددددددِ  بعدددددددددددد أعمالددددددددددده صبيددددددددددد  ُب لددددددددددده ا
 علددددددددددددى حددددددددددددافظواَ وعددددددددددددال جددددددددددددي يقددددددددددددول وؽبدددددددددددد ا أضددددددددددددي   سددددددددددددواتا ؼبددددددددددددا فهددددددددددددو ضدددددددددددديعها
 . اآلية...( الوسطى والصالة الصلوات

 : ا رضبه عثيمني ابخم الشي  قال

 بالنسددددددددبة وتدددددددد ا   الصددددددددالة القيامددددددددة يددددددددوم أعمالدددددددده مددددددددخم العبددددددددد عليدددددددده  اسدددددددد  مددددددددا أول" 
 اددددددددداب العنددددددددد  فعلددددددددى وإال وقبدددددددددح أفلددددددددح فقدددددددددد صددددددددلح  فدددددددددإن   وجددددددددي عددددددددد  ا غبدددددددد 

 بددددددددددني يقضددددددددددى مددددددددددا فدددددددددد ول:  اآلدميددددددددددني غبقددددددددددوق بالنسددددددددددبة أمددددددددددا.  بددددددددددا والعيدددددددددداذ واسددددددددددر
   138." اغبقوق أعظم  هنا   الدما  ُب الناس

 

 دخو  الجنة قبل برض الشهداء :  -44

 وكدددددددان  ا رسدددددددول علدددددددى قددددددددما بلدددددددى مدددددددخم رجلدددددددني أن  ا عبيدددددددد بدددددددخم  لحدددددددة عدددددددخم
 فاستشددددهد منهمددددا ا تهددددد فادددد ا اآلاددددر مددددخم اجتهددددادا أشددددد أحدددددمها فنددددان صبيعددددا إسددددالمهما

 بدددددداب عنددددددد أنددددددا بينددددددا اؼبنددددددام َب فرأيدددددد   لحددددددة قددددددال. تددددددوَب ٍب سددددددنة بعددددددد  اآلاددددددر مندددددث ٍب
 فدددد ذن اددددرج ٍب منهمددددا اآلاددددر تددددوَب للدددد   فدددد ذن اعبنددددة مددددخم اددددارج فخددددرج هبمددددا أنددددا إذا اعبنددددة
  دددددث  لحددددة ف صددددبح. بعددددد لددددِ يدددد ن مل فإنددددِ ارجدددد  فقددددال إ  رجدددد  ٍب استشددددهد للدددد  
 أي مدددددخم»  فقدددددال اغبدددددديث   وحددددددثو   ا رسدددددول ذلدددددِ فبلددددد  لددددد لِ فعجبدددددوا النددددداس بددددده

 استشدددددهد ٍب اجتهدددددادا الدددددرجلني أشدددددد كدددددان تددددد ا ا  رسدددددول يدددددا فقدددددالوا«  تعجبدددددون ذلدددددِ
                                                           

 ( .5/1٢3شرح رياض الصاغبني " َ 138

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ََلةََََوُيقِيُمونََ  جمعَوترتيبَ:َوليدَالرفاعيَََََََََََََََََََََََََََََََالصَّ

 

75 

 

 سددددنة بعددددد  تدددد ا منددددث قددددد ألددددي »   ا رسددددول فقددددال. قبلدددده اعبنددددة اآلاددددر تدددد ا وداددددي
 السددددددنة ُب سدددددجدة مدددددخم وكددددد ا كددددد ا وصدددددلى فصدددددامه رمضدددددان وأدرك»  قدددددال. بلدددددى قدددددالوا«. 
 139«. وا رض السما  بني فبا أبعد بينهما فما»   ا رسول قال بلى قالوا«. 

انظددروا يددا رعدداكم ا : كيدد  كاندد  اقامددة الصددالة ُب عددام عاشدده تدد ا الرحددي قبددي موتدده سددببا 
لتقدمه   م  ما  ايه مخم ج يي ال ضي    وأذكر اؼبعدى االصبدايل ؽبد ا القصدة اؼباتعدة مدخم قدول 

 كمددا عندده ذلددِ ينقطدد  ربا دده ُب اؼبيدد  يعطددا  مددا أن: قددال رضبدده ا تعددا   الطحدداوياالمددام 
 العمدي ذلدِ فإنده القيامدة  يدوم إ  لده ينمدو عملده كدان وإن  عنده اؼبدوتى مدخم غري  عمي ينقط 
 تداجرا رويناتدا الد  اآلثدار ُب اؼبد كوران اؼبهاجران الرجالن وكان  به يلح  سوا  عمي ال بعينه
  ن سدددهما بددداذلني عندددد  وأقامدددا  ذلدددِ ُب فتسدداويا معدددا  وسدددلم عليددده ا صدددلى ا رسددول إ 
 ويصدرف وجدي عد  ا إ  هبدا يتقدرب الد  ا شديا  مدخم غري  ومخم جهاد مخم فيه يصرفهما فيما

 رسدول بتصدري  إال دد أعلدم وا دد ذلدِ يصرفه ينخم ومل  فيه قتي حى اعبهاد ُب منهما اؼبقتول
 فسدداوا  ذلددِ ُب معدده كددان قددد صدداحبه ينددون أن وعسددى فيدده  إيددا  وسددلم عليدده ا صددلى ا
 كان وإن الشهيد معى ُب ذلِ فنان ؼبثلها ن سه ب ل قد ال  الشهادة عليه اآلار وزاد فيه 

 ُب حددوال بعددد  عدداش ٍب لدد لِ  ن سدده بدد ل قددد فإندده القتددي مددخم بدده حددي فيمددا ب ضددله الشددهيد
 علدى ب لِ فت رد ماله  إن اق ال ضي مخم ول لِ وسلم  عليه ا صلى ا رسول إ  تجرته

 فيها  عليه مر ال ي رمضان شهر وصا ما تلِ  مدته صلوات مصليا ذلِ ُب وكان صاحبه 
 ُب اؼبن لددة ُب لصدداحبه ذبدداوز  يننددر أن جيدد  فبددا ذلددِ ُب ينددخم فلددم لدده  مددا ال ضددي مددخم ولدد لِ
 وسدلم عليده ا صدلى ا رسدول قدال ولقدد  اعبندة إ  إيدا  سدبقه استحقاق وُب عليها  الثواب

 منازل وجي ع  ا بلاه قلبه مخم صادقا الشهادة وجي ع  ا س ل مخم: مثله دون تو مخم ُب
 رسدول إ  تجرتده ُب ذكرندا ال  الرجي وأحوال: جع ر أبو قال فراشه على مات وإن الشهدا 
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  الصددداغبة ا عمدددال وإعمالددده فيددده يصدددرفه فيمدددا للتصدددرف معددده وتلبثددده وسدددلم عليددده ا صدددلى ا
  14٢.ذلِ فوق الشهادة  سباب ن سه وب له

 ُب صاحبه يرف  وأنه الصاغبة  بالنية اؼبصحوب الصاح العمي فضي بيان ف   القصة 
 .العمي حسخم م  العمر  ول فضي بيان  و الدرجات

 

 :م ردة للداء من الجسد لإلوم   ترال ، ومنهاة قربة أنها -45

 وتددددددو قددددددبلنم الصدددددداغبني دأب فإندددددده الليددددددي بقيددددددام علددددددينم» :   ا رسددددددول قددددددال
 أصددددح وتدددد ا عيسددددى أبددددو قددددال«.  لددددإلٍب ومنهدددداة للسدددديئات ومن ددددرة ربنددددم إ  قربددددة
 141.بالل عخم إدري  أىب حديث مخم

 ا إ  قربدددددددة و قدددددددبلنم  الصددددددداغبني دأب فإنددددددده الليدددددددي بقيدددددددام وُب ل دددددددظ " علدددددددينم
 عدددددددددددخم للددددددددددددا  مطدددددددددددردة و للسددددددددددديئات  تن دددددددددددري و اصٍب  عدددددددددددخم منهددددددددددداة و تعدددددددددددا  
 142اعبسد"

 وجددددددددي  عدددددددد  ا عنددددددددد وأعظمهددددددددا القربددددددددات  أجددددددددي ومددددددددخم اػبددددددددري نوافددددددددي مددددددددخم الليددددددددي قيددددددددام
 تدددددددد ا ُب كمددددددددا فضددددددددله  وكثددددددددري أجددددددددر   عظدددددددديم وبددددددددني اغبنيدددددددد   الشددددددددرع فيدددددددده رغدددددددد  وقددددددددد

  "الليدددددددددي بقيدددددددددام علدددددددددينم: "وسدددددددددلم عليددددددددده ا صدددددددددلى النددددددددد  فيددددددددده يقدددددددددول الددددددددد ي اغبدددددددددديث
 قيددددددددددددام: أي  "فإندددددددددددده" أدا دددددددددددده  علددددددددددددى وحددددددددددددافظوا عليدددددددددددده  وداومددددددددددددوا الليددددددددددددي  قيددددددددددددام ال مددددددددددددوا
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 فبدددددددددددخم وشددددددددددد هنم وعدددددددددددادهتم الصددددددددددداغبني سدددددددددددنة فهدددددددددددو  "قدددددددددددبلنم الصددددددددددداغبني دأب" الليدددددددددددي 
 صددددددددددلى فمددددددددددخم  "ا إ  قربددددددددددة الليددددددددددي قيددددددددددام وإن" السددددددددددابقة  ا مددددددددددم مددددددددددخم قددددددددددبلنم كددددددددددان
  "اصٍب عددددددددددددخم ومنهدددددددددددداة" تلددددددددددددِ  بصددددددددددددالته ا إ  ويتددددددددددددودد يتقددددددددددددرب فإندددددددددددده الليددددددددددددي قيددددددددددددام
 اآلثددددددددام ُب الوقددددددددوع مددددددددخم ومينعدددددددده ينهددددددددا  فإندددددددده الليددددددددي قيددددددددام علددددددددى وا دددددددد  مددددددددخم أن: واؼبعددددددددى

 ومطدددددددددددددردة" للددددددددددددد نوب  وما دددددددددددددرة للخطايدددددددددددددا  وؿبدددددددددددددو  "للسددددددددددددديئات وتن دددددددددددددري" والرذا دددددددددددددي 
 تددددددددددو أو اعبسددددددددددم  عددددددددددخم وا دوا  ا مددددددددددراض يطددددددددددرد الليددددددددددي فقيددددددددددام  "اعبسددددددددددد عددددددددددخم للدددددددددددا 
 .اؼبعنوي أو اؼبادي الدا  سوا  الدا   إبعاد ش هنا مخم حالة

 .فيه والرتغي  عليه  واؼبداومة الليي  قيام على اغبث اغبديث وُب

 143. الليي قيام ُب اعبسد وصحة الروح  سالمة  ل : وفيه

 
حس    وت ا مخم ربرر ايراد    وهتي  إعداد    وال حول وال قوة اال با   وتو 

 وصلى ا وسلم على رسول ا   واغبمد  رب العاؼبني   وا اؼبوف  واؼبستعان
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