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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 (النساء)99:

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

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ذعارؼؾهذطقتذبرتؼوىذطػدذاهللذدبحاغهذوتعاىلذدشنذ
عؾؼداغاطن ذدضاال ذصرؼـتفث ذدان ذعـقغضؾؽن ذدضاالذ
الرشـث.ذمسوضذصالةذؼغذددؼرؼؽنذممػوذعـجادؼؽنذطقتذ
عاءغديذؼغذبرتؼوىذطػدذاهلل .ذ
ذ
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ععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل ،ذ
فرمان ذاهلل ذدامل ذدورة ذاظبؼرة ذاؼات ذ649-642ذ
برعؼصود -:ذ
"صؾقفاراظه ذطاعو ذ(طرجاطـؾه ذدشن ذتتاف ذدان ذمسػورغا ذصدذ
وضتوث)ذدضاالذصالةذفرض ذخاصثذصالةذودطى ذ(صالةذ
سصر) ذدان ذبردؼرؼؾه ذطران ذاهلل ذ(دامل ذصالة ذطاعو) ذدشنذ
راسة ذدان ذخشوع .ذدان ذجك ذطاعو ذتاطوتي ذ(ددواتوذ
بفاي)ذعكذصالتؾهذمسبقلذبرجاظنذاتاوذبرطـدراءنذطؿدؼنذ
اصابقالذطاعوذتؾهذاعانذدـتودا،ذعكذػـدضؾهذطاعوذعغقغاتيذ
اهلل ذ(دشن ذعغرجاطن ذصالة ذدخارا ذؼغ ذظبقه ذمسػورغا)ذ
دباضاميان ذاهلل ذتؾه ذعغاجرطن ذطاعو ذاف ذؼغ ذطاعو ذتقدقذ
عغتاػوءي" .ذ
ذ

ذسبادهذصالةذاداظهذداتوذسبادةذؼغذتؾهذدوحقوطنذاوظقهذ
اهللذطػدذردولذاهللذصؾىذاهللذسؾقهذودؾمذدخاراذظغدوغذ
تـػاذصرأغتاراءنذجربؼلذسؾقهذاظدالمذؼغذتؾهذطقتذطتاػوءيذ
ددامل ذصرؼدتقوا ذإدراء ذععراج .ذاؼن ذممربي ذصتوروق ذبفاواذ
سبادهذصالةذاداظهذسبادةذؼغذاعتذصـتقغذدفقغضذاهللذعغغؽتذ
ردولذاهللذصؾىذاهللذسؾقهذودؾمذدـدؼريذطالشقتذاوغتوقذ
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عـرميا ذكػرضوان ذصالة.ذاوظقهذؼغذدعؽني،ذطقتذتؾهذصونذ
مماػؿي ذدان ذعقؼقين ذبفاوا ذصغاروه ذصالة ذطػد ذطفقدوصنذ
اوعتذإدالمذترالظوذبدرذترأوتامذداملذممبـتوقذجقوا،ذدؼري،ذ
أخالق ذعوظقا ،ذصػة ذاعاغه ،ذصرصادوان ذدامل ذػقدوفذ
برطؾوارض ،ذعشارطت ذدان ذغضارا .ذحؽؿه ذصالة ذطػدذ
أورغذإدالمذؼغذبراميانذداغتاراثذاؼاظه -:ذ
صرتام:ذصالةذاوغتوقذعثؿبهذدانذعغقغاتيذاهلل.ذفرمانذاهللذداملذ
دورةذرَ َهذاؼاتذ -:93ذ
ﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭠ

ﭡﭢ
عؼصودث:ذ"دوشضوهذاطوظهذاهللذتقادذتوػنذعالءؼـؽنذاطو،ذ
اوظقه ذاؼت ذمسبفؾه ذاطو ذدان ذدؼرؼؽـؾه ذصالة ذاوغتوقذ
عغقغاتقؽو" .ذ
ذ

ذصالة ذاداظه ذصغعبدؼن ذدأورغ ذػؿبا ذطػد ذاهللذ
دبضاميان ذصغاطوان ذددامل ذذفادة ذدان ذإضرار .ذجودرتو،ذ
أورغذإدالمذؼغذتقدقذعـوغاؼؽنذصالةذدبـرثذاداظهذأورغذ
ؼغذتقدقذعغاطوءيذاهللذاؼتذتوػنذؼغذصاتوتذدمسبه.ذ ذ
ذ
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طدوا:ذتـداذصغعبدؼنذدانذذؽورذطػدذاهلل .ذ
صالة ذجوض ذعروصاطن ذتـدا ذصغعبدؼن ذدان ذذؽور ذدأورغذ
ػؿبا ذطػد ذاهلل ذأتس ذدضاال ذغعؿت ذدان ذرمحتث ذؼغذ
دطورغقاطن.ذفرمانذاهللذداملذدورةذالكوثر اؼاتذ -:6ذ

ﮊﮋﮌ ﮍ ذ
عؼصودث :ذ"اوظقه ذاؼت ،ذطرجاطـؾه ذصالة ذطران ذتوػـؿوذ
مسات-عاتذدانذمسبؾقفؾهذضربانذ(دباضايذبرذؽور)" .ذ
ذ

ذدؽرياث ذدأورغ ذعدؾم ذتقدق ذعؾؼداغاطن ذصالة،ذ
بضاميان ذخارا ذدي ذعغوخػؽن ذذؽور ذطػد ذاهلل .ذاداطهذ
خوطوف ذدؼدر ذأوخاصن ذاحلؿدهلل ذتـػا ذصالة.ذ
ددوشضوػثذأورغذؼغذعـقغضؾؽنذصالةذاداظهذضوظوشنذؼغذ
كػور ذدشنذغعؿةذاهللذدانذدوعبوغذدػرتيذالضقذفرعونذ
دانذضارون .ذ
ذ

طتقض:ذصالةذداصتذعغفاصوسذدودا .ذ
دبداذردولذاهللذصؾىذاهللذسؾقهذودؾم -:ذ
إِنِ ِالِجِمِعِةِ ِإِلِى ِالِجِمِعِةِ ِِكِفِ ِارةِ ِ ِوالصِلِ ِواتِ ِالِخِمِسِِ
كِفِ ِاراتِلِمِاِبِيِنِهِنِِمِاِاجِتِنِبِتِِالِكِبِائِرِ ِ
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عؼصودث:ذ"ددوشضوػثذمجعةذطػدذمجعةذاؼتذصغفاصوس،ذ
دان ذصالة ذفرض ذ 9ذوضتو ذاؼت ذصغفاصوس ذدالضي ذاغتاراذ
طدواثذتقدقذعالطوطنذدودا٢ذبدر" .ذ
ذ

ذكػاره ذدودا ذؼغ ذدعؼصودطن ذددقين ذاداظه ذدودا٢ذ
طخقل.ذدباضايذعاءغديذبقاسذطقتذتقدقذاطنذترظػسذذ
دري ذعالطوطن ذدودا .ذعات ذطقت ذعوشؽني ذ ذترظقفتذ
صرطاراذعوشؽر،ذظقدهذطقتذعوشؽنيذبرطاتذددواتوذؼغذ
تقدقذبرحقذدصرطاتاطن،ذبضقتوذجوضذطػدذأشضوتا ٢ذؼغذ
الءؼن ذؼغ ذعالطوطن ذطؿوشؽران .ذعك ذعالظوءي ذصالةذ
اؼن ،ذدشن ذإؼذؼن ذدان ذرمحت ذاهلل ذطقت ذداصت ذمموػونذ
طأعػوغنذدانذممادعؽنذدودا٢ذؼغذالظو.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ذبرافذراعايذأورغذؼغذعغرجاطنذصالة،ذتتايفذصالةذ
ؼغ ذعرؼك ذطرجاطن ذتقدق ذداصت ذعـخضه ذدرصد ذصربواتنذ
طجي ذدان ذعوشؽر .ذددشؽن ذددامل ذاظؼرءان ،ذاهللذ
عـجؾدؽن ذبفاوا ذصالة ذاؼت ذداصت ذعـخضه ذدرصدذ
عالطوطن ذصربواتن ذطجي ذدان ذعوشؽر .ذاهلل ذبرفرمان ذداملذ
دورةذاظعَـِؽَُبوِتذاؼاتذ -:39ذ
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ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
عؼصودث:ذ"باخاظهذدرتاذاؼؽوتقؾهذ(واػايذحمؿد)ذاطنذافذ
ؼغ ذدوحقوطن ذطػدعو ذدري ذاظؼرءان ذدان ذدؼرؼؽـؾه ذصالةذ
(دشن ذتؽون) ذددوشضوػث ذصالة ذاؼت ذعـخضه ذدريذ
صربواتنذؼغذطجيذدانذعوشؽرذدانذددوشضوػثذعغقغاتيذ
اهللذاداظهذظبقهذبدرذ(صاءؼدػثذدانذطدـث)ذدانذ(اؼغتؾه)ذاهللذ
عغتاػوءيذاطنذافذؼغذطاعوذطرجاطن" .ذ
ذ

ذجك ذددأورغ ذاؼت ذدـتقاس ذصالة ذدامل ذعاس ذؼغذ
دام ذتقدق ذبرأوبه ذدرصد ذصػة ذبوروق ذطػد ذباءؼق ،ذاؼنذ
برععـى ،ذبوطن ذداظه ذصالتث ذتتايف ذؼغ ذداظه ذاؼاظه ذؼغذ
عالطوطنذصالةذ(صالطوث).ذ ذ
ذ

ذعوشؽني ذصالة ذطقت ذعادقه ذالضي ذبؾوم ذمسػورغا،ذ
زاػريث ذصالة ذتتايف ذبارقـث ذتقدق ذصالة .ذعك ذصرباءؼؼقؾهذ
صالةذطقتذعالظوءيذصؿبالجرانذدشنذعغـخاضرييذجمؾقسذ
سؾؿوذدانذعروجوعذأورغذساملذباضيذعثؿػورغاطـث .ذ
ذ
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ذدؽرياث ذرػدقا ذصالة ذاؼن ذبرجاي ذددقغؽف،ذ
ؼؼقـقؾه ذإن ذذاء ذاهلل ذعاءغدي ذاطن ذبراوبه .ذاورغ ذؼغ ذتؾهذ
عؽؾف ذ(إدالم ،ذبالغ ،ذبرسؼل) ذواجب ذعـدؼرؼؽن ذصالةذ
فرض ليماذوضتو.ذاوظقهذاؼت،ذأغق٢ذطخقلذػـدضؾهذدأجرطنذ
صالةذطتقكذبرأودقاذتوجوهذتاػون.ذجك ذدوده ذبرسؿورذ
دػوظوهذتاػونذتتايفذاشضنذعغرجاطنذصالةذعكذاؼبوذبافذ
بوظقه ذمموطوظث ذدباضاي ذصغاجران ذبوطن ذصوطول ذؼغذ
عـداتغؽن ذطخدراءن .ذاصابقال ذمساس ذطخقل ذدوده ذدأجر،ذ
دأدوهذدانذدبريذضاظؼنذاوغتوقذدـتقاسذعغرجاطنذصالة،ذ
غدخاي ذاصابقال ذعرؼك ذعـقغؽت ذرعاج ذطؾق ذسؿؾن ذفرضذ
صالة ذاؼن ذدوده ذتقدق ذصرظو ذددوروه ذطران ذعرؼك ذتاػوذ
اطنذتغضوشجوابثذطػدذاهلل .ذ
ذ

ذترداصت ذباثق ذطدن ذصالة ذؼغ ذخشوع ذطػدذ
طفقدوصنذدتقافذاوعتذإدالم،ذاغتاراثذاؼاظهذداصتذعغاولذ
دؼري ذطران ذأورغ ذؼغ ذصالة ذدـتقاس ذعغاول ذػاتي،ذ
صؿقؽريان،ذصراداءنذدانذأشضوتاثذاضرذتقدقذممبواتذطرجاذ
دالءؼن ذؼغ ذعـجادي ذروطون ذضَوِِظي ،ذضَ ْؾِبي ذدان ذفِ ْعلِي.ذ
بردادرطن ذطدن ذتردبوت ،ذعك ذتربوضتقؾه ذصالة ذممػوذ
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عغاولذاشضوتاذدانذػاتيذدرصدذعالطوطنذطؿوشؽرانذدانذ
جوض ذععصقة ذترػادف ذاهلل .ذدالءؼن ذاؼت ،ذاعام ذالغزاليذ
عثاتاطنذبفاواذأورغذؼغذتقدقذخشوع ذصالتثذاداظهذدطرياذ
دقا ، ٢ذطران ذأورغ ذتردبوت ذتقدق ذاطن ذعرادا ذضرونذ
طتقك ذعالطوطن ذصرطارا ذطجي ذدان ذعوشؽر .ذصالة ذؼغذ
خشوع ذممبـتو ذعاءغدي ذاوغتوق ذتقدق ذعالطوطن ذصرطاراذ
عوشؽرذدانذععصقة.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذدرمحيتذاهلل ،ذ
ذعارؼؾه ذطقت ذحمادبه ذدؼري ،ذاداطه ذصالة ذطقتذ
دالعاذاؼنذممػوذعـخضهذدرصدذصربواتنذطجيذدانذعوشؽر.ذ
برأودفاظه ذاوغتوق ذعـخاصاي ذدرجة ذخشوع ذدامل ذصالةذ
دػرتقؿان ذصالة ذصارا ذصحابة ذدان ذتابقعي .ذعارؼؾه ذطقتذ
ربوتذضـجرانذؼغذدجـجقؽنذاوظقهذاهللذدباضاميانذفرعاغثذ
داملذدورةذاملؤمنونذاؼاتذ-:6-9
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

عؼصودث :ذ"ددوشضوػث ذبرجاؼاظه ذأورغ ٢ذؼغ ذبراميان،ذ
ؼاءؼتذعرؼكذؼغذخشوعذداملذمسبفقغث".ذذذ ذ
ذ
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بَارَكَِﭞ ﯬ ﯶِبالِقُرِءَانِﯻ ،وَ نـَـفَعَنٌِﮧ ﮍ ﭮ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤِ،وَتَقَبَّنَ ِﭞ ﮖْ تالَوَ تَهُ ِﰅ ﰆ

ﰇ ﰈِ،ﮩ ﯧ ﭦ وِ ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶِ،
وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦِ،
ﰁ فًََاِفَىِزَِٱلِمُسِتَغِفرينَِوَ يَاِﭝةِِٱلتَّائبنيَ.
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