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ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ :

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (الهساء)95:

برعؼصود :ذ"واػاي ذاورغ ذؼغ ذبرإميان ،ذراستؾه ذطاعو ذطػدذ
اهلل ذدان ذراستؾه ذطاعو ذطػد ذردول ذاهلل ذدان ذطػد ذ"أوىلذ
األعر"ذ(اورغذؼغذبرطواس)ذدرصد ذطاظغنذطاعو.ذطؿودؼنذ
جؽـذطاعوذبربـته-بـتهذ(بردؾقدقفن)ذداملذددواتوذصرطارا،ذ
عؽـذػـدضؾهذطاعوذعغؿباظقؽـثذطػدذ(طتاب)ذاهللذ(اظؼرءان)ذذ
دانذ(دـه)ذردوظث،ذجقكذطاعوذبـر٢ذبرإميانذطػدذاهللذدانذ
ػاري ذأخرية .ذؼغ ذدعؽني ذاداظه ذظبقه ذباءؼق ذ(باضي ذطاعو)،ذ
دانذظبقهذاؼؾوقذصوالذطدودػـث".
ذ

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذعارؼؾه ذطقت ذبرتؼوى ذطػد ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل ذدشنذ
عؾؼدـاطنذدضاالذصرؼـتفثذدانذعـقغضؾؽنذدضاالذالرشـث.ذ
إدالم ذعـدؼدؼق ذاوعتث ذدوصاي ذبرأخالق ذعوظقا ذدشنذ
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ددرتاطن ذادب ۲ذعغـاءي ذصرطارا ذاؼت .ذخطبه ذاطنذ
ممػرطتاطنذتـتغذادبذعغحاضرييذصالة.ذ ذ
ذ

ععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذ ذ
فرمانذاهللذاؼاتذ-068ذ061ذدورةذاألغعامذبرعؼصود:ذ ذ
"طاتاطـؾه :ذددوشضوػث ذمسبفقغؽو ذدان ذسبادتؽو،ذ
ػقدوصؽوذدانذعاتقؽو،ذػاثاظهذاوغتوقذاهللذتوػنذؼغذممؾقفاراذ
دان ذعـتدبريطن ذدؽاظني ذسامل .ذتقاد ذدؽوتو ذباضقث ،ذدانذ
دشنذؼغذدعؽنيذدفاجذاطوذدصرؼـتفؽن،ذدانذاطوذ(أغتاراذ
دؾوروه ذاوعتؽو) ذاداظه ذاورغ ذإدالم ذؼغ ذاول ذصرتام ذ(ؼغذ
بردرهذدؼريذطػدذاهللذدانذمماتوػيذصرؼـتفث)".ذ ذ

ذ

ذذ ذ

اصابقال ذممػرطتاطن ذتـتغ ذعـدؼرؼؽن ذصالة ،ذغدخايذ
اطن ذبرطاءؼت ذتـتغ ذذرط ذصح ذصالة ذاغتاراث ذؼاءؼتذ
دوخي ذدرصد ذرقس ذصد ذبادن،ذصاطاؼن ذدان ذمتػت.ذدؽرياثذ
دوخي ذصد ذبادن ذدفاج ذتتايف ذصاطاؼن ذدان ذمتػتث ذترداصتذ
رقس ،ذغدخاي ذصالة ذتقدق ذصح ،ذدؽرياث ذدوخي ذصدذ
بادن ذدان ذصاطاؼن ذتتايف ذمتػت ذصالة ذترداصت ذرقس،ذ
غدخاي ذتقدق ذصح ذجوض.ذاوظقه ذاؼت،ذإدالم ذاعت ذعـجاضذ
طربدقفن ذدان ذطدوخني ذزاػري ذدان ذبارني ذدؼريذ
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ددأورغ ذعدؾم ذاؼت ذبدرتا ذدشن ذمتػتث .ذبفؽن ذبوطنذ
دفاج ذطتقك ذػـدق ذعـدؼرؼؽن ذصالة ،ذتوغتوتن ذعـجاضذ
طربدقفن ذاؼن ذعؾواس ذدامل ذمسوا ذدضي ذدام ذاد ذصؽرجاءن،ذ
صـداصنت ،ذصؿاطـن ،ذصؿاطاؼن ،ذمتػت ذطدؼاعن ذدانذ
دأوعػؿاث.ذفرمانذاهللذداملذدورةذاملُ َّدِّث ِرذاؼاتذ:9-4ذ ذ
ﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧﲨ

برعؼصود:ذ"دانذصؽاؼـؿو،ذعكذػـدضؾهذاشؽاوذبردقفؽن!ذ
دانذدضاالذطجاػنت،ذعكذػـدضؾهذاشؽاوذجاءوػي".
ذ

درتودثذحديثذردولذاهللذصؾىذاهللذسؾقهذودؾم:ذ ذ
اّلل ْعَلَي ِْه ْ َو َس ََّْلْ
ّل ْ َ ُْ
اّلل ْ َص َ ْ
ول ْ َ ِْ
ال ْ َاْلش َع ِريْ ْقَا َلْ :قَا َْل ْ َر ُس ُْ
عَنْ ْأَ ِ ْب ْ َم ِ كْ
ُّ
ان ْ ْ ْ ْ ْ(رواهذعدؾم)ذ ْ
ُورْ َشط ُْرْ ِاْلمي َ ِْ
الطه ُْ
برعؼصود:ذدرصد ذأبي ذعاظك ذاألذعري ذبرطات،ذردول ذاهللذ
صؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾم ذبردبدا ذ(عؼصودث):ذ"بردوخي ذاؼتذ
دبفاضنيذدرصدذاميان".ذ ذ
ذ

سبادة ذصالة ذاؼن ذعروصاطن ذصرمتوان ذاغتارا ذدأورغذ
ػؿبا ذدشن ذعفا ذصـخقػتاث ذؼاءؼت ذاهلل .ذاهلل ذؼغ ذتؾه ذممربؼؽنذ
دضاال-ضاالث ذدػـجغ ذطفقدوصن ذطقت ذدأتس ذعوك ذبوعيذ
اؼنذدشنذصؾباضايذغعؿةذدػرتيذغعؿةذسؿورذدشنذعراداءيذ
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طفقدوصن ،ذغعؿة ذطصقحنت ذتـػا ذداطقت ،ذغعؿة ذعـجاعوذ
عاطـن ذتـػا ذدؽاتن ذدان ذدأوعػؿاث .ذصردوءاظن ،ذباضاميانذ
صردقاصنذطقتذاصابقالذػـدقذبرمتوذاهللذداملذسبادةذصالة؟.ذ ذ
االعام ذالغزالي رمحه ذاهلل ذبرطات ذدامل ذطتاب ذاظبِدَاؼَةذ
وَاظْفِدَاؼَ ْة-:ذ ذ
"واػاي نػسوكو ،ذتقدضؽه ذاشؽاو ذبراس ذعاظو ذدشن ذاهللذ
توػـؿو ذؼغ ذعـخقػتاطـؿو.ذبتاف ذاشؽاو ذبوظقه ذعاظو ذدػادصنذ
عاءغدي ذؼغ ذمله ذاؼن ذدان ذدي ذػاثاظه ذداظه ذداتو ذدرصد ذػؿباذ
توػـؿو.ذاصابقالذعاءغديذاؼنذعـؾقيتذمسبفقغؿو،ذاشؽاوذبوظقهذ
خشوع ذدان ذأشضوتاعو ذعـجادي ذتـاغ ذدرتا ذمسبفقغؿوذ
عـجادي ذاؼؾوق ذدػداصـث ،ذددشؽن ذاي ذتقدق ذممقؾقؽيذ
اف ۲ذدان ذتقدق ذداصت ذممربي ذدبارغ ذكمضرتن ذاتاوذ
كمنػعنت ذطػداعو.ذطؿدؼن ذبتاف ذاشؽاو ذتقدق ذعاظو ذطػدذ
اهلل ذتوػـؿو ذؼغ ذعغتاػوءي ذدضاال ذرػدقاعو ذدان ذبتافذ
اشؽاو ذتقدق ذعراس ذتاطوت ذطػد ذطبدرغث.ذاصاطه ذاهلل ذاؼتذ
ظبقه ذػقـا ذصد ذصـدشـؿو ذدرصد ذداظه ذدأورغ ذػؿباث؟ .ذعك،ذ
اظغؽه ذبدرث ذطظاظقؿـؿو ذدان ذداشت ذطجاػقؾـؿو ذدرتاذ
اظغؽهذبدرذصرعودوػـؿوذترػادفذدؼرميوذدـدؼري".ذ ذ
ذ
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دقدغذمجعةذؼغذبرتؼوىذطػدذاهلل،ذ ذ
جك ذدظقفت ذوضتو ذدػوظو ،ذسؾؿاء ۲ذدقؾم ذدانذ
غودـتارا ذعغاجر ذاصابقال ذػـدق ذعغحاضريي ذصالة ذػـدضؾهذ
عـجاض ذأداب-أدابث ،ذأداب ذدبؾوم ،ذمساس ذدان ذدؾػسذ
صالة،ذاغتاراث-:ذ ذ
ذ

صرتام:ذعـدؼرؼؽن ذصالة ذدـة ذضَِبؾِقَّ ْة ذدان ذبَ ِعدِؼَّ ْة ذاتاو ذددبوتذ
ذ(دـةذ
ب .ذطؿدؼن ذدبفاضقؽن ذطػد ذدـة ذ
دـة ذرَوَاتِ ِ
ذ(دـةذتقدقذدتوغتوت).ذ ذ
دتوغتوت)ذدانذغَِيرُ
طدوا:ذعـدؼرؼؽنذصالةذدـةذتَحِقَّ ُةذاملدجد،ذ ذ
اصابقال ذبرمتو ذددام ذعدؾم،ذصغحرعنت ذدشن ذاوخػن ذدالم،ذ
اصابقال ذعادوق ذطؿدجد ،ذصغحرعنت ذدشن ذصالة ذَتحِقَّةُذ
املدجد،ذاصابقال ذعادوق ذطؿدجد ذاحلرام،ذصغحرعنت ذدشنذ
طواف بالبَيِت (بيت اهلل) ،ذاصابقال ذعادوق ذطؿِـَى،ذ
صغحرعنتذدشنذعؾوغرتذجَ ِؿرَ ْة.ذ ذ
طتقض:ذخاراذبرصاطاؼن،ذ ذ
اد ذاورغ ذساظقم ذممربي ذصـؽـن ذبرصاطاؼن ذطتقكذػـدقذصالةذ
ػقغضذطػدذطدؿػورغاءغثذؼاءؼتذدشنذمماطايذدوشؽوقذ
اتاو ذطوصقاه ذاتاو ذدربن،ذصاطاؼن ذؼغ ذعـوتويف ذسورة،ذدام ذادذ
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برجوبه ذمسػورغا ذدشن ذبرطاءؼن ذدرتا ذواشني،ذدشن ذبرحُجَّ ِهذ
بفاوا ذصاطاؼن ۲ذاؼن ذاطن ذعـجادي ذدؼدي ۲ذدػادصن ذاهللذ
طؾق.ذصردوءاظن،ذطتقكذػـدقذعـدؼرؼؽنذصالة،ذباضقؿانذ
خارا ذصؿاطاؼن ذطقت ذصد ذوضتو ذاؼت؟ .ذباجو ،ذدؾوار ذدانذ
دباضاؼث .ذبوداؼا ذعشارطات ذطقت ذوضتو ذدػوظو ذطتقكذ
ػـدق ذطؿدجد ذاوغتوق ذعـدؼرؼؽن ذصالة،ذباثق ذعغعؿؾؽنذ
ترادؼدي ذسؾؿاء ۲ذدقؾمذدانذغودـتارا،ذتتايف ذصد ذوضتو ذاؼن،ذ
بوداؼا ذاؼن ذطقان ذعغفقؾغ ذدان ذصرضي ذتـػا ذطؿباظي.ذحاضريذ
طؿدجد ذدشن ذباجو ذؼغ ذرؼغؽس ذدان ذدقغؽت ،ذدشنذ
توظقدن ذصؾباضاي ذخورق ذدان ذورغا ذدرتا ذضاعرب .ذاد ذؼغذ
حاضري ذبرباءو ذؼغ ذتقدق ذعثـغؽن ،ذأخريث ذبوظقه ذعغضغضوذ
مجاسهذؼغذالءؼن.ذصؿاطاؼنذدبضقينذعؽروهذحؽوعث .ذ
ذ

طادغ ۲ذطقت ذدظوصاطن ،ذاصابقال ذعـدؼرؼؽن ذصالةذ
دعدجد ،ذطقت ذاطن ذبرصاطاؼن ذدشن ذصـوه ذمسػورغا ،ذتتايفذ
اصابقال ذعـدؼرؼؽن ذصالة ذدروعه ،ذجاءوه ذصربقذاءن ذخاراذ
برصاطاؼن ،ذخوطوف ذدشن ذدؼدر ذؼغ ذممػو ذدصاطاي.ذ
دأوظه -ذأوظه ذدػرت ذممبقذاطن ذمتػت ذصالة ذدعدجد ذدشنذ
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روعه ذطدؼاعن،ذتتايف ذصؾؼداغاءن ذؼغ ذدام ذؼاءؼت ذعـدؼرؼؽنذ
صالة.ذ ذ
ذ

حديث ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾم ذؼغذ
درواؼتؽنذاوظقهذابنذعاجهذبرعؼصود:ذ"اصابقالذطاعوذػـدقذ
عـدؼرؼؽن ذصالة ،ذعك ذصالتؾه ذدػرتي ذصالتث ذاورغ ذؼغذ
ػـدقذبرصقده" .ذ
ذ

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذعارؼؾه ذطقت ذبردام-دام ذعـدؼدؼق ذدؼري،ذاؼدرتي،ذ
طؾوارضذدانذاػؾيذضرؼهذداملذعغفقدوصؽنذسؿؾنذإدالمذدامذ
اد ذدامل ذروعه ذاتاو ذدظوار ذروعه ذترعادوق ذعـجاض ذادبذ
عغحاضريي ذصالة.ذعوضا ذاهلل ذممربؼؽن ذطقت ذطؼواتن ذاضرذ
داصت ذبراودفا ذدان ذادتؼاعة .فرمان ذاهلل ذدامل ذدورة ذ ُػ ِودذ
اؼاتذ-:008
ﲀ ﲂﲃﲄ
ﲁ
ﭐﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ
ﲅﲆ

برعؼصود :ذ"اوظقه ذاؼت ،ذػـدضؾه ذاشؽاو ذ(واػاي ذحمؿد)ذ
دـتقاس ذتتف ذتضوه ذدأتس ذجاظن ذؼغ ذبتول ذدباضاميان ذؼغذ
دصرؼـتفؽنذطػداعو،ذدانذػـدضؾهذاورغذؼغذرجوعذطؿباظيذ
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طػدذطبـرانذعغقؽومتوذبربواتذدعؽنيذدانذجاشـؾهذطاعوذ
عؾؿػاوي ذباتس ذحؽوم ۲ذاهلل ،ذددوشضوػث ذاهلل ذاعتذ
عؾقفتذاطنذافذؼغذطاعوذطرجاطن".ذذ
ذ

ن ﮧﮍﭮ ﮡ
ََب َركَْ ﭞ ﯬﯶ َِْبل ُقر َء ِْان ﯻَ ،وه ََـ َف َع ِ ْ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت َال َوت َ ُهْ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ َْو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ْي ﭝَْةْٱلتَائِب َِيْ
ينْ َو َْ
ﰁ فَيَاْفَو َزْٱل ُمس تَغ ِف ِر َْ

9

