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   ناماز هةققعدة ساؤات

   مذهةممةد مةهمذد ظةسسةؤؤاف

  

  دذلالهظاب: تةرجعمة قعلغذحع

  

  حممد حممود الصواف

 تعليم الصالة 
عنع  ان، صعشانعس ةت قعلغ ذنعثغا ظعتاظ تعص ظ ذص يئ ةققعنع تذن تعدعكع ه ارعنعث ظىس ابنع صةرؤةدعض ذ آعت ب
ان   ع بولغ ث ياراتقذحعس دعرعغان، ظأزعنع قا ظال ة قويذش ىن سةجدعض ةلتىرىش ظىح ةجا آ ذيرذقلعرعنع ب ذنعث ب ظ

دا روه ؤة  ظالالهقا ظذنعث آاتتعلعقع، ظىستى   نلعكع توغرا ؤة ظةبةدعي داؤام قعلعدعغان ظعسالم دعنعنع تذنعغان هال
ا             ي دذنياغ اآعزة روهع اك ـ ص دعن ظئشعص ص ذ ماددع ع نعجعس ؤة قارعغ ان، روه بةدةننعث ظةزالعرع سةجدعضة بارغ

  .ظأرلعضةن بارلعق آشعلةرضة تةقدعم قعلعمةن
ذل   ةتلعك مذس دعكع هأرم ابعمنع يذقعرع ذ آعت ة ب ة،   يةن ةن بعرض ش بعل دعم قعلع لعرعمغا تةق مان قئرعنداش

ال    ذلمان ظاي ان مذس تعن قورقق عيلعق قعلعش ا ظاس ةن ؤة ظالالهق عص، ظعشةنض ول تئص وغرا ي ذالرنعث ت ظ
ذ       ص ظذالرغعم د قعلع لعرعنع ظىمع ذل قعلعش وغامنع قوب ارةت س ابتعن ظعب ام آعت ذ ظعخح عثالرنعثمذ ب قئرعندعش

  .غذحع جانابع ظالالهتذرمذؤةصصةق قعل. تةقدعم قئلعمةن
  مذهةممةد مةهمذد ظةسسةؤاص        
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المنعث تى    ذص        ؤناماز ظعس دذ        ،رىآع ؤة دعننعث ظاساسعي بول ةتظعي بولماي قا ق ذنعثغا سةلقاراش  ، ظ
دذ ذ بولماي قا تئخعم ةرآع قعلعش عر . ت اآع آاص عق ي ذحعالر صاس از ظذقذمعغ المدا نام ع ظعس حىنك

دذ عدئي ذلمان   . لع ةن مذس ذثا م ةن  ،ش لعقع        دئض ةرآع قعلماس ةتظعي ت ازنع ق عنعث نام ر آعش ةر بع ه
  . الزعم

وغرا ـ دذرذس          ازنع ت لعماقحع بولغانالرنعث نام از باش دعن نام اآع يئثع ناماز ظوقذص آئلعؤاتقان ي
  .ظوقذشع تةلةص قعلعنعدذ

دذ     ذمات بئرع ذق مةل دة تذل از هةققع ة نام اب سعزض ذر آعت دذ . مةزآ اؤاب بعرع وظاللعرعثعزغا ج . س
ام  آعتاب ذص         ، ظعخح ان بول لعك يئزعلغ تئمعلعق ؤة حىشعنعش قا        ، سعس ذرظان ؤة هةدعس ةلعرع ق  مةنب

  . ظاساسلعنعدذ
ذص      رع بول العمالردعن بع ذلغان ظ عدا تذن ا دذن   1914 ،مذظةللعص ظعسالم دذنياس ع ظعراقت ا  ي ـ يعل اغ

  .    معسعر ظةلظةزهةر ظالعي بعلعم يذرتعدا ظعلعم تةهسعل قعلغان،آةلضةن
  . عمالعرعدعن ظةمجةد ظةززةهاؤع بعلةن ظعسالم قئرعنداشلعقع تةشكعالتعنع قذرغانظعراق ظأل
  .  مةآكة مذآةررةمةدعكع شةرعظةت صاآذلتعتلعرعدا دةرس ظأتكةن،باغدات

  .صةلةستعننع قذتقذزذش تةشكغالتعغا رةظعس بولغان

  .  ظعسالم دذنيا تةشكعالتعنع قذرذشقا قاتناشقان

    .ن ـ يعلع ؤاصات بولغا1992 

  يعضعرمة بةشعنحع نةشرعضة آعرعش سأزع

  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان ظالالهنعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
دعغان،      ذهتاج بولماي ة م ورايدعغان، هئحكعمض اردةم س دعن ي ةقةتال ظذنعث ة ص ان، هةمم انة بولغ ة ـ يئض يةآك

دع     داش بواللماي ذنعثغا تةث دذ       توغمعغان ؤة توغذلمعغان ؤة هئحكعشع ظ عز هةم ان ـ ساناقس ا س ابع ظالالهق غان جان
  .ساناالر بولسذن

ظذنع ماختايمةن ؤة ظذنعثغا شىآرع ظئيتعمةن، ظذنعثدعن مةغصعرةت تعلةيمةن ؤة ظذنعثدعن مئنع توغرا يولغا              
الالنغعنع،             دة ت باشلعشعنع ظأتعنعمةن، مةخلذقاتلعرعنعث ظةث ياخشعسع، صةيغةمبةرلةرنعث ؤة ظةلحعلةرنعث ظعحع

ة ـ        ظ اك ظاظعل ذنعث ص االمغا، ظ ةد ظةلةيهعسس ان مذهةمم ذحع بولغ ا حاقعرغ ةق يولغ وغرا ؤة ه انعيةتنع ت عنس
ا                  ة دذظ ذالرغا ظةضةشكةنلةرض ةن ظ علعق بعل تاؤابعظاتلعرعغا، ظالعي جاناص ساهابعلعرعضة ؤة قعيامةت آىنعضعحة ياخش

  .ؤة ساالم يولاليمةن
ةيغةمبعرعمعز مذهة    انا، ص دذ س ا هةم ةتكة     ظالالهق يعن، مةقس دعن آئ االمغا دذرذت يوللعغان ةد ظةلةيهعسس مم

ةك قا   : آةلس عر قعلعش عدا نةش انالر ظارعس ان ؤة ظعنس عص قعلغ ا نعس نع ماث زعش ؤة رةتلةش ث يئ ابع ظالالهنع جان
ان   ةق قعلغ اؤات «مذؤةصص دة س از هةققع دعن        » نام ا ـ ظارقع ث ظارق ك آعتابنع ذ آعحع ع ب املعق قولعثعزدعك ن

ر  دعن نةش الالندذرعدذ       يئثع ةن خذش ع هةقعقةت زعش مئن أز يئ رعش س ةن آع عؤعتع بعل ع مذناس . ع قعلعنعش
وق                   ةن ي آعتابخانالر بذ آعتابنع ناهايعتع ياقتذرذص ظوقذدع ؤة نذرغذنلعرع مةيلع مةن بار يةردة بولسذن، مةيلع م

ذ          شذثا بارلعق ضىزةل ماختاشالرغا اليعق بولغان جانا      . يةردة بولسذن ماثا دذظا قعلدع     ان ب ا قعلغ ا ظات بع ظالالهقا ماث
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دذ             ازلعق قعلع ةنعال ظ ام ي انا ظئيتس دذ س ك هةم ىن قانحعلع املعرع ظىح ع ؤة ظعنظ ةزلع ـ نئمعت دعن . ص ظذنعث
  .دذظالعرعمنع ظأز دةرضاهعدا قوبذل قعلعشعنع سورايمةن

اد قعلع    ع ي دا مئن ك دذظالعرع ةنلعكع ؤة ظعجاؤةتلع ع جاسارةتلةندىرض ث مئن ذرغانلعقلعرع آعتابخانالرنع ص ت
  .ظىحىن، مئنعثمذ ظذالرغا دذظا قعلعشعم ؤة رةهمةت ظئيتعشعم ظذالرنعث هةققعدذر

ع    كة تعرعشعش ا آةلتىرىش ابالرنع قولغ اش آعت ا ظوخش ع آعتابق النالرنعث قولعثعزدعك عزآع، ظعنس  ،شىبهعس
ادةت قعلعش يو                 ة ظعب انالرنع ظأزعض دعغان ؤة ظعنس ارةت بئرع لعقتعن بعش ان،      ظومذمةن ياخش ةت قعلغ ا هعداي لعغ

ةت                  ة ظعتاظ ذالرنعث ظأزعض ارقعلعق ظ نامازنعث مةنعسعنع، ظذنعث تةلةصكة اليعق رةؤعشتة ظادا قعلعشنع ظىضعتعش ظ
الرنعث          لعك ظعش قا تئضعش ىآىر قعلعش ا ش ارع ظالالهق ةرنعث صةرؤةردعض ان ظالةمل ةق قعلغ قا مذؤةصص قعلعش

عدعندذر ع . جىملعس المنعث ظاساس از ظعس ع نام االمعتع ؤة  حىنك ةقؤادارالرنعث ظ ذظارع، ت ث ش ع، دعننع  تىؤرعك
ث     دة ظالالهنع ةر يىزع ذحعالر ي ق ظوقذغ كة اليع ازنع تةلةص ذص، نام ع بول دعلعرعنعث آعيعم ع بةن ث ياخش ظالالهنع

ة ) دعننعث( ارقعلعق ظالالهنعث ظةمرعض ق ظوقذش ظ ازنع داؤاملع ةش ؤاقعت نام دعغان، ب ذظارلعرعنع ظذلذغالي ش
 ظةهمعيةت بئرعدعغان ظالالهنعث ظةسكةرلعرع بولذص، ظاسمانالرنعث ؤة زئمعنعث صةرؤةردعضارع بولغان           بويسذنذشقا

اردذر        ةر ب العي دةرعجعل رعش،      . ظالالهنعث دةرضاهعدا ظذالر ظىحىن ظ اردةم بئ المعيةتكة ي عدعغان ؤة ظعس نعجات تاص
ازاد قع  ع ظ ش، ؤةتعنعن ة قعلع تىنلىآكة ظعض عنع ظىس ث آةلعمعس أتىرىش ؤة  ظالالهنع عز آ ايرعقعنع ظعض ش، ب لع

د    ع ظىمع اد قعلعش دا جعه الاله يولع ىن ظ ةلتىرىش ظىح ا آ دعن قولغ عنع قايتع المنعث شةرعص ادا ظعس دذني
  .قعلعنعدعغان جاماظةتمذ ظةنة شذالردذر

ق    ا، جانابع ظالالهتعن بعزنعمذ ظذالرنعث جىملعسعدعن قعلعشعنع، بارلعق مذسذلمانالرنع ظأزعضة ظعتاظةت قعلعش
ورايمةن              . ظأزعنعث مةغصعرعتعضة، رازعلعقعغا ظئرشعشكة ؤة ظأزعنعث يولعدا جعهاد قعلعشقا مذؤةصصةق قعلعشعنع س

ة         اردةمحع ـ ه ع ي ةن ياخش ة دئض عدار ؤة نئم ع ظعض ةن ياخش ة دئض الاله نئم ع ظ اناالر  ! حىنك دذ س ارلعق هةم ب
  .ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارعغا خاستذر

  سةؤاصمذهةممةد مةهمذد ظةس        
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  بعرعنحع نةشرعضة آعرعش سأز

  .ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان ظالالهنعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
ةت           ة ظعتاظ ذحع، ظأزعض ةن ظعش قعلغ ةت بعل ل، هئكم دعل، ظادع قةتلعك، رةهعم اناالر شةص دذ س ارلعق هةم ب

يعلعق قعلغانالرغ     ة ظاس قعتعنع، ظأزعض م ـ شةص ع ؤة رةهع ا رازعلعق ذغ قعلغانالرغ ان ظذل ازابنع ؤةدة قعلغ ا ظ ا بولس
دذر    ىك ؤة آاتتع دعن بىي ىك، هةممع دعن آىحل ةت، هةممع دعن بعهاج ذ هةممع تذرآع، ظ ا خاس ذنعث . ظالالهق ظ

ا     . ظذلذغلذقع ؤة صادعشاهلعقعنعث آاتتعلعقعغا اليعق هةمدذ ساناالر ظالالهقا خاستذر         هأآىم قعلعش هوقذقع ظالالهق
  .قايتذرذلعسلةرخاس بولذص، ظذنعث تةرعصعضة 

مذسذلمانالرغا بعر آئحة ـ آىندىزدة بةش ؤاقعت نامازنع صةرز قعلغان ؤة ظذالرغا بةش ؤاقعت نامازنع داؤاملعق  
 אאאאאאAظوقذشنع يةتتة قات ظاسماننعث ظىستعدعن خعتاب قعلعص        

تذرذثالر،    ن) بةش( ةرنع داؤامالش ادا        (امازنع، بولذصمذ ناماز دعض ذق ظ دا تول ةن ؤاقعتع ةرتلعرع بعل ىتىن ش ةنع ص ي
ذرذثالر   ) يةنع نامازدا(، ظالالهنعث هذزذرعدا )قعلعثالر ةن ت ةنلعك بعل ةر سىرعسع   (» ظعتاظةتم ةت  238بةق )  ـ ظاي

  .دئضةن ظالالهتعن باشقا ظعاله يوقلعقعغا ضذؤاهلعق بئرعمةن
ةد      بةن ابع مذهةمم العي جان ةيغةمبةرلةرنعث ظ ةقؤادارع ؤة ص ةقؤادارالرنعث ت ةزعلةتلعكع، ت ةث ص ةرنعث ظ دعل

ذ ؤة        دا رذآ ذنعث ظالالهنعث هذزذرع ةن ؤة ظ ظةلةيهعسساالمنعث ظالالهنعث ظةلحعسع ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بئرعم
  .يمةنسةجدة قعلغان ظاظعلة ـ تاؤابعظاتلعرعغا ؤة ساهابعلعرعضة ساالم يولال

ا   ذنع دعققعتعثالرغ يعن، ش دعن آئ االم يوللعغان ا ؤة س االمغا دذظ ةد ظةلةيهعسس انا، مذهةمم دذ س ا هةم ظالالهق
قا             ايعن قعس اب ظعنت ذ آعت دعلعرع     «سذنماقحعمةنكع، مةن يازغان ب از قاظع ر نام ذص،      » بع اب بول دعكع آعت هةققع

دعم ناهايعتع ظئهتعياجلعق بولغانلعقعنع آأرضةنلعكعم ظىحىن تةي اش ـ       . يارلع مذ ي علةردة، بولذص ذن آعش ةن نذرغ م
  .ظأسمىرلةردة توصتوغرا دعنعغا، ظالالهنعث ظةبةدعي ظةلحعلعكعضة قارعتا ماختاشقا ظةرزعيدعغان نذقتعالرنع آأردىم

ع        المنعث ظاساس مذ ظعس نع، بولذص ا قعلعش علةرنع بةرص ي ؤةزعص دة دعنع ذالرنعث ظعحع عزآع، ظ شىبهعس
االس بولذشنعث              تىؤرىآلعرعدعن بعرع  دعن خ  بولغان، جانابع ظالاله دعننعث مذنارع قعلغان، تةقؤادارالرنعث غةم

اجعنع        » ناماز«ظاحقذحع بولغان ؤة ظعسالمنعث مذستةهكةم بعناسع بولغان         ادا قعلعش ظئهتعي نع تةلةصكة اليعق ظ
ا ؤةز          . آأثىللعرعدة هئس قعلعدذ   ذ آاتت عغا ب ي دذنياس انلعق      ظذالرنعث آأصعنحعسعنعث روهع ادا قعاللمعغ عنع ظ عص

دذ            ذالر    . تىصةيلع ظالالهنعث هذزذرعدا قولدعن بئرعص قويغان مذآاصاتالر يىزعسدعن هةسرةت حئكع ذ ظ هةقعقةتةنم
ذن                ) تةؤبة بعلةن (ظالاله تاظاال تةرةصكة     ةرعظةتكة ظذيغ ذنع ش ةن ظ وللعرع بعل قايتعشقا ؤة صةرز نامازنع ظادا قعلعش ي

دذ     رةؤعشتة قانداق ظادا قعل    ذ          . عش مةسعلعسعضة آةلضةندة توختاص قالع تعن ب ذالرنعث آأص قعسمع خعجعللعق ظ
عتعنالمايدذ     كة ص كارا سأزلةش عنعث       . ظةمةلعيةتنع بعرةر قئتعممذ ظذحذق ـ ظاش اراص يعش ة ق أز نةصسعض ذ ظ ع ظ حىنك

ة   حوثعيعص آةتكةنلعكعنع، ظعلعم ـ صةن ؤة ماددعي جةهةتتتن هةممة ظذنعثغا هةسةت قعلغذدةك دة  ة ظعض رعجعض
  .بولغانلعقعنع آأرعدذ ـ دة شذنعث بعلةن باشقعالردعن سوراشقا خعجعللعق هئس قعلعدذ

ك       مىر ـ آعحع ذالرنعث ظأس ذن، ظ ذرذص تذرس تة ت ر تةرةص وثلعرع بع ذلمانالرنعث ح ذق مذس ذنداق تذرذقل ش
  .بالعلعرعمذ ياخشع بعلعشع الزعم بولغان نامازنع تةلةصكة اليعق ظادا قعاللمايدذ

اهالندذرغذحعدذر    «אGא: انابع ظالاله مذنداق دةيدذ   ج انالرنع ظاض علةردعن  . ظعنس س
اآع     ) جةننةتكة( تعن (ظعلضعرعلةشنع خالعغان ي اهالندذرغذحعدذر      ) دوزاخ ةرنع ظاض ان ظادةمل نع خالعغ . »حئكعنعش
  ) ـ ظايةتلةر36 ـ 35مذدةسسعر سىرعسع (
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أزلةؤاتقان               ما دا س ذالنغان هال ايعن ظةصس ة ظعنت أز ـ ظأزىمض يعن ظ ةندعن آئ ةن آأرض أزىم بعل أز آ ةن ظ ذ م نا ب
لعنارلعق ؤة                  ذ ظةصسذس ذلمانالرنع مذش ذن مذس ةهعرعمعزدعكع نذرغ ناهايعتع ظاححعق بعر هةقعقةت بولذص، مةن ش

انالرنعث مةنص      . ظاححعق ظةهؤالدا آأردىم   دعن صايدعلنعشع      ظةنة شذ ظاححعق هةقعقةت ظعنس ةظةتلعنعشع ؤة ظذنعث
  . قوللعرعدا بولسذن دئضةن ظىمعد بعلةن بذ قعسقا آعتابنع هازعرلعدعم،ظىحىن

ا، مئيعت                      ا، ظعككع هئيت نامعزعغ ةت نامعزعغ ا، جاماظ ة نامعزعغ هةر بعر مذسذلمان بةش ؤاقعت نامازغا، جىم
ا، تةهةججذت         نامعزعغا، سةصةر نامعزعغا، ظعستعخارة نامعزعغا، سذ تةلةص         ع نامعزعغ قعلعش نامعزعغا، حاشضاه ؤاقت

ذ نامازالرنعث            ... نامعزعغا ؤة هاجةت نامعزعغا    دا ب مذهتاج بولغانلعقتعن ظذالرنعث صايدعلنعشعنع ظىمعد قعلغان هال
الع      ،شذنعثدةك. هةممعسعنع بذ آعتابتا قعسقعحة بايان قعلدعم ةن زعي العالر بعل  مةن بذالرنع حوث ـ آعحعك زعي

ص      بو ادعر قعلع دة س ايدعلنعص، بةزع ذ ص از ظوقذيدعغانالرنعثم دعن نام ع ؤة ظذنعث ث حىشعنةلعش لمعغانالرنع
 ظذنعثدعن صايدعلعنعص صةرز نامازالرنع     ،قويعدعغان خاتالعقلعرعنع تىزعتعؤئلعشع ؤة ناماز ظوقذمايدعغانالرنعث بولسا      

  .ةهمعيةت بةردةمظىحىن آعتابنعث ظعنتايعن ظاسان بولعشعغا ظ.... ظىضعنعؤئلعشع
وغرا              االمدعن ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا ص عص، آعتابت قا تعرعش يةنة مةن مذمكعن قةدةر ظعخعتالصتعن يعراق تذرذش

ولالردعن ( ةنحعلعك ي ةن       ) ظعش ة آةلض اق صعكعرض ع ظورت ث آأصعنعحعس الم ظالعملعرنع ان ؤة ظعس ةقعل قعلعنغ ن
دعم  ا ظالمع عنع آعتابق الردعن باشقعس ابع. آأزقاراش د   جان عنع ظىمع ا باشلعش ع يولغ ةث ياخش ع ظ الالهتعن مئن  ظ

دذ        . قعلعمةن ذنعثدةك . حىنكع يولالرنعث ظةث ياخشعسعغا ظذنعثدعن باشقعسع هعدايةت قعاللماي اال     ،ش الاله تاظ  ظ
ذ      ع ظةص علةرنعث مئن دعن بذ آعتابنع خالعسانة ظأز رازعلعقع ظىحىن قعلعشعنع، آعتابتا خاتا ـ نوقسان تاصقان آعش

  .جانابع ظالاله تاظاال مئنع مذؤةصصةق قعلغان ظعش مانا مذشذنعثدعنال ظعبارةتتذر. عنع ظىمعد قعلعمةنقعلعش
ذناهلعرعمعزنع ؤة                     ةن بعزنعث ض ةؤةبع بعل ذنعث س نع، ظ ايدعلعق قعلعش جانابع ظالالهتعن بذ آعتابنع بعزضة ص

تةهكةم      خاتالعقلعرعمعزنع، ظعشلعرعمعزدعكع ظعسراصحعلعقالرنع آةحىرىم قعلعشنع     ةدةملعرعمعزنع مذس ، بعزنعث ق
ورايمةن          ةم تذرغذزىشنع س دا مةهك ة ظعمان ا ـ ظاخعرةتت ع دذني نع، بعزن ة      . قعلعش ذ نئم ذر، ظ ا يئتةرلعكت الاله ماث ظ

  .دئضةن ياخشع ؤةآعل، نئمة دئضةن ياخشع دوست ؤة نئمة دئضةن ياخشع ياردةمحعدذر
  مذهةممةد مةهمذد ظةسسةؤاص        

   مةرتعؤعسع ؤة تةرك قعلغذحعنعث هأآمعظعسالمدا نامازنعث

  ناماز دعننعث تىؤرعكعدذر
علة  ةن نةرس عص آةتك ة ظورنعش ذنعث قةلبعض ان ؤة ظ هذر بولغ دا مةش ذلماننعث ظاغزع ر مذس ةر بع رع ه رنعث بع

ع  « ث تىؤرعك از دعننع ذنداق   »نام ذ ش ذص، ظةمةلعيةتتعم ةنلعكع بول ةن    .  ظعك ذلمانلعق بعل از مذس ع نام حىنك
عرلعقنعث  تىن     آاص ث ظىس ذص، نامازنع ان بول را قعلعنغ ر حئض دة بع دعغان ظاالهع عنع ظايرعي ةك حئضرعس ح

رعص،                   ةتنع بئ ذ سىص ذنعثغا ب ةيلعدعنال ظ ةهمعيعتع تىص دةرعجعسعمذ ظذنعث صةيغةمبعرعمنعث نةزعرعدعكع حوث ظ
ان      ع قعلغ تىن صةللعس ث ظىس ع ؤة دعننع ث تىؤرىآ ذنع دعننع الاله   . ظ ىن ظ ذنعث ظىح اال بعزن ش ا تاظ ع نامازغ

  :رعشكةن بذيرذص مذنداق دةيدذئظةهمعيةت ب
  َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواِت َوالصَّالَِة الُْوْسطَى َوقُوُموا ِللَِّه قَاِنِتَني «
تذرذثالر،           ) بةش ؤاقعت  ( ةرنع داؤامالش از دعض مذ نام ازنع، بولذص دا          (نام ةن ؤاقتع ةرتلعرع بعل ىتىن ش ةنع ص ي

 238بةقةر سىرعسع   . (»ظعتاظةتمةنلعك بعلةن تذرذثالر  ) يةنع نامازدا (هنعث هذزذرعدا   ، ظالال )تولذق ظادا قعلعثالر  
  )ـ ظايةت
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ه               : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ    ائر عمل لحت س ـ أول مايحاسب عليه العبد يوم القيامة الصالة فإن ص
ل ـ     ائر عم ورع       ”وإن فسدت فسد س ابع س اؤؤال هئس ةث ظ دعنعث ظ ع بةن ةت آىن ازدذر  قعيام ة نام . لعدعغان نةرس

ق           كة اليع امعزع تةلةص ةر ن دذ، ظةض ع بولع ذ ياخش قا ظةمةللعرعم ذنعث باش ة ظ ق آأرىلس كة اليع از تةلةص ةر نام ظةض
  .“آأرىلمعسة ظذنعث باشقا ظةمةللعرعمذ ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ

ذص، نع                  ةختلعك بول ة ب ا ؤة ظاخعرةتت ازنع دذني ة نام دعكع ظايةتت ةتكة    ظالاله تاظاال تأؤةن نعث، مةقس جات تئصعش
  :قذتذلذشنعث يولع قعلعص آأرسعتعدذ) دوزاختعن(يئتعشنعث، غةلعبة قعلعشنعث ؤة 

 الَِّذيَن ُهْم ِفي َصالَِتِهْم َخاِشُعونَ * قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ 
دعن  ظالالهنعث ظ (ظذالر نامازلعرعدا ) شذنداق مأمعنلةرآع (مأمعنلةر هةقعقةتةن بةختكة ظئرعشتع،     « ذلذغلذقع

  ) ـ ظايةتلةر2 ـ 1مأمعنذن سىرعسع . (»ظةيمعنعص تذرغذحعالردذر) سىر بئسعص آةتكةنلعكعدعن
  نامازنعث مةنعؤع تةسعرع

اآاليدذ                    ع ص ذص، روهن ع يذرذت از دعلن ل نام ذلغان آامع ةن ظوق ذزذ بعل دعحعلعكنعث    . خذشذ ؤة خ ة بةن آعشعض
ذحعنعث دعل    از ظوقذغ دعلعرعنع ؤة نام ةدةص ـ قاظع ارقعلعق  ظ ورنعتعش ظ ع ظ ا ؤة بىيىآلىآعن ث آاتت ا ظالالهنع عغ

عتعدذ            ة  . بةندعضة جانابع ظالاله ظىحىن ظادا قعلعدعغان ؤةزعصعلعرعمعزنع قانداق ظادا قعلعدعغانلعقعمعزنع ظىض يةن
لذش، نامازنعث ظعنساننع ضىزةل ظةخالققا ظعضة قعلعص، ظذنع راسحعللعق، ظامانةتكة رعظاية قعلعش، قاناظةتحان بو            

علعق       ؤةدعضة ؤاصا قعلش، هةلعم ؤة آأيىمحان بولذش، آعحعك آأثىل بولذش، ظادعل بولذش ؤة باشقعالرغا ياخش
دذ     ةن بعزةي لةتلةر بعل ىزةل خعس اش ض قا ظوخش ة     . قعلعش تىن مةرتعؤعض ذحعالرنع ظىس از ظوقذغ از، نام ة نام يةن

  .ظئرعشتىرىص، ظذنع يالغذزال ظالالهقا يىزلةندىرىرعدذ
دذ      شذنعث بع  دة . لةن آعشع ظالالهنع تئخعمذ آأص ياد قعلص، ظذنعثدعن تئخعمذ بةك قورقع ذنعث  ،نةتعجع  ظ

ةتتعن،        انحعلعقتعن، خعيان ذرذص، يالغ راق ت عيةتتعن يع ذناه ـ مةظس ذص، ض اآعزة بول ع ص العي، نةصس ع ظ هعممعت
ذزاق تذر         ةببعرلعكعتعن ظ ةزةبتعن ؤة مذتةآ ةهرع ـ غ دامحعلعقتعن، ق انلعقتعن، ظال دذ يام مةنلعك،   . ع ذم، دىش زذل

دعكع     . صةسكةشلعك، صاسعقلعق ؤة ظاسعيلعقتعن ساقلعنعدذ     دئمةك، بةندة ناماز ظارقعلعق جانابع ظالالهنعث تىؤةن
  .ظايعتعدة دئضةنلعرع ظةمةلعيلعشعدذ

 كَْبُر َواللَُّه َيْعلَُم َما َتْصَنُعونَ َوأَِقْم الصَّالَةَ ِإنَّ الصَّالَةَ َتْنَهى َعْن الْفَْحَشاِء َوالُْمْنكَِر َولَِذكُْر اللَِّه أَ
ذناهالردعن       ) حىنكع(ظوقذغعن،  ) تةظدعل ظةرآان بعلةن  (نامازنع  ....« الردعن ؤة ض ناماز هةقعقةتةن قةبعه ظعش

ان   ) يةنع ظذنعثدعن باشقا هةممة ظعبادةتتعن(توسعدذ، ظالالهنع ياد ظئتعش هةممعدعن       الاله قعلعؤاتق ظذلذغدذر، ظ
  ) ـ ظايةت45ظةنكةبذت سىرعسع (، »عثالرنع بعلعص تذرعدذظعش) هةممة(

 ناماز دعلغان شعصادذر
ا ع بولس دذر، روه ةزاالرنعث ظعبادعتع ةآلع ظ ذنعث ش ذص، ظ ارةت بول تعن ظعب ةآعل ؤة روه از ش  دعلنعث ،نام

ع  يةنة ناماز هةم جعسمانعي تةلعم ـ تةربعية هةمدة روهعي تةربعية بولذص، ناماز ظوقذغ  . ظعبادعتعدذر ذحعنعث دعلعن
دذ    . يذرعتعدذ، يىزعنع ظعالهعي نذر بعلةن يذرعتعدذ   ع آأتىرىلع ذنعث روه ةن ظ ذنعثدةك . ناماز بعل دة   ،ش از بةن  نام

ةث حوث                            كة اليعق ظوقذش ظعماننعث ظ ل تةلةص ذنع آامع ذص، ظ ة بول ر ظاالق عدا بع بعلةن صةرؤةردعضارع ظوتتذرعس
ةث آاتتعسع ؤة          نع            ظاالمعتع، دعنعي شذظارالرنعث ظ ىآىر قعلعش ا ش ةيلعدعن ظالالهق ةتلعرع تىص عزلعغان نئم سانس

ذنعث          . بعلدىرىدعغان ظةث روشةن نامايةندعدذر    ع، ظ ناماز ظوقذماسلعق بولسا، ظالاله بعلةن مذناسعؤةتنعث ظىزىلعش
ة      الاله تاظاالنعث ص ئلعش ؤة ظ زلع ـ  رةهمعتعدعن، نئمةت بذلعقعدعن ؤة نذرغذنلعغان صةزلع ـ ظئهسانعدعن مةهرذم ق

  .ظئهسانع بعلةن ظذنعث نئمةتلعرعضة آأز يذمغانلعقتذر
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العق دورا      ا شعص ي بعظاراملعقالرغ ة ؤة روهع ىرةك آعسةللعرعض عم ي ر قعس از بع ا نام ادا قعلعنغ ق ظ كة اليع تةلةص
  .بولذص، ضذناه ـ مةظعسعيةت قاراثغذلذقلعرعنع يوق قعلغذحع نذردذر

ـ : ية قعلعندذآع، ظذ رةسذلذلالهنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغان      ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعيؤا    
ه شيء ـ       ن درن ى م لةر  ”أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدآم يغتسل منه آل يوم خمس مرات هل يبق داق قارايس  ، قان

تعم   ةش قئ دة ب تةثدة آىن ذ ظأس ع ظ ذ آعش ذص، ظ تةث بول ر ظأس دا بع عنعث ظالدع ةر بعرعثالرنعث دةرؤازعس ظةض
صةيغةمبةر .  دةص جاؤاب بئرعشتع   »ياق، ظذنعثدا آعر قالمايدذ   «: لةرسا ظذنعث بةدعنعدة آعر قاالرمذ؟ ساهابع     يذيذن

دذ            ”: ظةلةيهعسساالم العقالرنع ظىحعرعؤئتع ةن خات ذنعث بعل الاله ظ ذص، ظ “ مانا بذ بةش ؤاقعت نامازنعث معسالع بول
  ).ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايعتع. (دئضةن

  رلعك باراؤةرلعكنامازدعكع بع
ثالر (“ حي على الصالة”مذظةززعن . نامازدا ظادالةت ؤة تةث ـ باراؤةرلعك نامايةن بولعدذ  دةص  )يةنع نامازغا آئلع

از             قان، نام ةرآعب تاص ةردعن ت ةتحع ؤة خعزمةتحعل ك، رعياس ةل، حوث ـ آعحع اي ـ آةمبةغ نعدا قعلغعنعدا ظذ، ب
ةزاننع دعن ظ علةرنعث ظعحع ان آعش ةرز بولغ دذص ا حاقعرع عنع نامازغ علةرنعث هةممعس ان آعش النغان .  ظاثلعغ توص

. ظذالرنعث ظارعسعدا هئحقانداق بعر ظايرعمحعلعق ؤة ظاالهعدعلعك بولمايدذ       . ؤاقعتلعرعدا بولسا، بعر سةصتة تذرعدذ    
اد قعلعش ؤة ظالالهنعث ظأيل        الالهنع ي تة ظ ان رةؤعش ا ظئلعنغ ة تعلغ دعكع ظايةتت ع هةممعسع تأؤةن عرعنعث حىنك

  .بعرعدة ظذنعثغا باش ظعضعش ظىحىن بعر يةرضة توصالنغاندذر
 َوأَنَّ الَْمَساِجَد ِللَِّه فَالَ َتْدُعوا َمَع اللَِّه أََحًدا 

اثالر  « ادةت قعلم ة ظعب ذص هئحكعمض ا قوش تذر، ظالالهق ا خاس جعدلةر ظالالهق ع . (»مةس ن سىرعس  ـ    18جع
  ).ظايةت

ة ي   ع قعبلعض ذالرنعث هةممعس ة ظ ا    يةن ذز ظالالهق ان يالغ عرعكع بولمعغ داق ش دا، هئحقان ةن هال ىز آةلتىرض
دعن    ص، ظازابع د قعلع ع ظىمع ذنعث رةهمعتعن ذنغان ؤة ظ ذنعثغا بويس كةن، ظ اش ظةض ىن ب ادةت قعلعش ظىح ظعب

انلعقع ظىحىن                دعلعرع بولغ ذرغان ظالالهنعث بةن عدا ت ذقنعث     ،قورققان هالدا بعر ظعمامنعث ظارقعس ي مولل  ظعالهع
  .الرنعث ظىستعضة يئغعشع ؤة ظذالرنعث ظعالهعي رةهمةتنعث ظأز ظعحعضة ظئلعشع ظةجةصلعنةرلعك ظةمةسظذ

 : جانابع ظالاله مذنداق دةيدذ
 َواْدُعوُه َخْوفًا َوطََمًعا ِإنَّ َرْحَمةَ اللَِّه قَِريٌب ِمْن الُْمْحِسِنَني 

دعن... (« ان ؤة ) ظالالهنعث ظازابع ع(قورقق د) رةهمعتعن عزآع، ظىمع ثالر، شىبهعس ا قعلع دا دذظ ان هال  قعلغ
  ) ـ ظايةت56ظةظراف سىرعسع . (»ظالالهنعث رةهمعتع ياخشعلعق قعلغذحعالرغا يئقعندذر

  نامازنع تةرآةتكىحعلةرنعث هأآمع

دع   ع قعل ث تىؤرعك ذنارع ؤة دعننع المنعث م ذنع ظعس دع ؤة ظ ا قوي ازنع يولغ اال نام ذبهانةهذ ؤةتاظ ذ س . ظالاله
  ـ :  ظةلةيهعسساالم بذ هةقتة مذنداق دةيدذصةيغةمبةر

   رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا
دا                       ” الاله يولع ا ظ ةث يىآسةك دةرعجعسع بولس از، ظ ذنعث تىؤرىآع نام ذص، ظ الم بول هةر ظعشنعث بئشع ظعس

  ).تعرمعزع رعؤايعتع. (“جعهاتتذر
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ان               ناماز جانابع ظالاله ظةث ظ     ةرز قعلعنغ راج آئحعسع ص ذص، معظ ادةت بول نامازنعث  . اؤؤال صةرز قعلغان بعر ظعب
اتتتعلعقع          ايعتع آ عنعث ناه دعكع مةرتعؤعس ث نةزعرع ذنعث ظالالهنع ةنلعكع ؤة ظ ةتلعك ظعك ايعن ظةهمعي ظعنت

ذحعنعث ج        ةرك قعلغ ذنع ت ذص، ظ ذرغان بول تة ظذقت ة بعؤاس ذنع ظةلحعسعض الاله ظ ابع ظ ةيلعدعن جان ع تىص ازاس
  .توغرعسعدا قاتتعق ظعصادة قولالندع ؤة ظذالرنع آذصذر ؤة ظازغذنلذق دةرعجعسعضعحة ظئلعص باردع

ة                ةزةص نةصرعتعض ارعنعث غ قان، صةرؤةردعض شذنعث ظىحىن آعمكع نامازدعن يعراقالشسا، ظعسالمدعن يعراقالش
ةؤةبتعن           ظأز دعنعنعث ظةمرعضة خعالصلعق قعلغان، ظأزعنع هاالآةت ضعردا        ،ظذحرعغان ذ س ان ؤة ب ئلعص بارغ ؤعغا ظ

دذ  ان بولع ا حعقارغ لعرعنعمذ بعكارغ ع ظعش قا ياخش أآمع  . باش ذحعنعث ه لعق قعلغ ة خعالص ث ظايةتلعرعض ظالالهنع
ذنعث     . بولسا، ظعنكار قعلغذحعنعث هأآمع بعلةن ظوصمذ ظوخشاشتذر       ا، ظ ان بولس حىنكع ظةضةر ظذنع ظئتعراص قعلغ

  . عص، بذ ساماؤع ظةمعرلةرضة ظعتاظةت قعلغان بذالتتعمةزمذنعغا ظاساسةن ظةمةل قعل
 : ظذلذغ ظالاله مذنداق دةيدذ

 َوأَِقْم الصَّالَةَ طََرِفي النََّهاِر َوُزلَفًا ِمْن اللَّْيِل ِإنَّ الَْحَسَناِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت ذَِلَك ِذكَْرى ِللذَّاِكِريَن 
عدة « ع تةرعص دىزنعث ظعكك ةن(آىن ةنع ظةتعض داي ذرذن ؤاقعتلعرع كع ) دة ؤة آةحق ث دةسلةص ؤة آئحعنع

دذ  الر يذيذلع ان ظعش ارقعلعق يام الر ظ ع ظعش عزآع ياخش ذغعن، شىبهس از ظوق دا نام ىحعلةر . ؤاقعتلعرع ذ حىشةنض ب
  ). ـ ظايةت114هذد سىرعسع . (»ظىحىن ؤةز ـ نةسعهةتتذر

 اِء َوالُْمْنكَِر َولَِذكُْر اللَِّه أَكَْبُر َواللَُّه َيْعلَُم َما َتْصَنُعونَ َوأَِقْم الصَّالَةَ ِإنَّ الصَّالَةَ َتْنَهى َعْن الْفَْحَش
ذناهالردعن        ) حىنكع(ظوقذغعن،  ) تةظدعل ظارآان بعلةن  (نامازنع  ... « الردعن ؤة ض ناماز هةقعقةتةت قةبعه ظعش

ان   ) يةنع ظذنعثدعن باشقا هةممة ظعبادةتتعن(توسعدذ، ظالالهنع ياد ظئتعش هةممعدعن       الاله قعلعؤاتق ظذلذغدذر، ظ
  ). ـ ظايةت45ظةنكةبذت سىرعسع . (»بعلعص تذرعدذر) هةممة ظعشعثالرنع(

 فَِإذَا اطَْمأَْننُتْم فَأَِقيُموا الصَّالَةَ ِإنَّ الصَّالَةَ كَاَنْت َعلَى الُْمْؤِمِنَني ِكَتاًبا َمْوقُوًتا 
مذآةممةل ظادا قعلعثالر، شىبهعسعزآع،    ) تلعرع بعلةن صىتىن شةر (خاتعرجةم بولغان حئغعثالردا نامازنع     ... «

  ) ـ ظايةت103نعسا سىرعسع . (»ناماز مأمعنلةرضة ؤاقتع بةلضعلةنضةن هالدا صةرز قعلعندع
ةز ةد  ه امع ظةهم ذدعن ظعم ذ ظةنه ابعر رةزعيةلاله ا ج االم بولس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةت رعتع ص لعم رعؤاي ؤة مذس

دذ   ةقعلغان هةدعست  ادةم  ”بني الرجل وبني الكفر تـرك الصـالة         : مذنداق دةي عدعكع       ظ ذرنعث ظوتتذرعس ةن آذص  بعل
  ).مذسلعم رعؤايعتع. (“تذررا نامازنع تةرك قعلعشحئض

دة        تا بذرةي ر هةدعس ان بع ةت قعلغ ذدعن رعؤاي ذ ظةنه دة رةزعيةلاله قعالر بذرةي ةد ؤة باش ام ظةهم ة ظعم يةن
يةنع (ظذالر  ”ـ  العهد الذي بينناوبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر        : ةننداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغانعك  رةسذلذلالهنعث مذ 

دذ              ) آاصعرالر عر بولع ا آاص زع  . (“بعلةن بعزنعث ظارعمعزدعكع توختام نامازدذر، شذثا آعمكع ظذنع تةرك قعلس تعرمع
  ).رعؤايعتع

ةيغةمبة         دذآع، ص ةت قعلعن ذدعن رعؤاي ذ ظةنه ع    يةنة ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلاله ر آىن االم بع ر ظةلةيهعسس
   : رعسعدا سأز قعلعص مذنداق دئضةنناماز توغ

من حافظ عليها كانت له نورا، وبرهانا وجناة، يوم القيامة، ومن مل حيافظ عليها مل يكن له نورا وال برهان والجناة وكان يوم                       
  القيامة مع قارون وفرعون وأيب بن خلف 
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ة، نام    ” ةت بةرس ا ظةهمعي ع نامازغ اتلعق      آعمك ةت ؤة نعج ذر، هأجج ع ن ةت آىن ىن قعيام ذنعث ظىح از ظ
دذ     . بولعدذ) ؤةسعلعسع( ذ بولماي ذ ؤة هأججةتم ذ، نعجاتلعقم ذ  . آعمكع ظذنعثغا ظةهمعيةت بةرمعسة ظذنعثغا نذرم ظ

  ).تعرمعزع رعؤايعتع. (“قعيامةت آىنع قارذن، صعرظةؤن ؤة ظذبةي ظعبنع خةلةف بعلةن بعرضة بولعدذ
ر                يذقعرعقع ؤة ب   ةيلعدعن بع ا مةرتعؤعسع تىص اشقا هةدعسلةرضة ظاساسالنغان هالدا نامازنعث ظعسالمدعكع آاتت

ذ                  ذنلعغان ظالعمالرم ذص، نذرغ عدا بول أز قارعش قعسعم ساهابعلةر نامازنع تةرك قعلغذحعنعث آاصعر بولعدعغانلعقع آ
  .ظذالرنعث بذ آأزقاراشلعرعغا قوشذلغانلعقعنع ظعصادعلعضةن

تةن                 شذنعث بعلةن ب   تعن قةس ار قعلماس ةرزلعكعنع ظعنك العمالر نامازنعث ص عم ظ ر قعس قا بع ذالردعن باش ة ظ عرض
ىن     لعقع ظىح ة بولماس ان ظىلض ة يام دعغانلعقع، آعشعلةرض ذناهكار ـ صاسعق بولع ذحعالرنعث ض ةرك قعلغ ازنع ت نام

ذرذش          ظذالرغا تةزعر جازاسع بئرعش ؤة ظذالرنع قاماققا ظئلعص ناماز ظوقذشقا ظادةتلةنض           ذص ت ا تذت ةدةر قاماقت ة ق ةنض
  .الزعملعقعنع سأزلعضةن

ذص،  عكرعدة بول ع ص نعث الزعملعق ذحعالرنع ظألتىرىش ةرك قعلغ ازنع ت دا نام ردةك هال املعرع، بع ةب ظعم مةزه
علةن  ةدةؤع ظأزعنعث   : مةس ةد ظةلظ ةد ظةهم ذحع    ”مذهةمم عهةتنعث ظاحق ذق ؤة ؤةز ـ نةس دا  “ نذت املعق آعتابع ن

داق    . ناملعق آعتابعدعن نةقعل قعلغانلعرعنع ظوقذص بئقعث      » بعدايةتذل مذجتةهعد  «ظعبنع رذشدعنعث  ذ مذن ظ
ع             ”: دةيدذ دذلاله ظعبن هاصعز ظابدذلظةزعم ظةلمذنزعرع مذنداق دئضةنعدع، ساهابعلةردعن ظأمةر ظعبنع خةتتاب، ظاب

ذالر       مةسظذد، ظابدذلاله ظعبنع ظابباس، مذظاز ظعبنع جةبةل، جابعر ظعبنع ظابدذلاله          ذ ظةنه  ؤة ظةبذددةردا رةزعيةلاله
دذ                    عر بولع ذمعغان آعشع آاص از ظوق تةن نام ةتكىحعلعك قةس ع حعقعص آ ذرذص آعشع ؤاقت دةص “ قاتارلعق بعر ض

  .قارايدذ
ةظع،               ذبارةك، ظةننةخ ساهابعلةردعن باشقا ظةهمةد ظعبنع هةنبةل، ظعسهاق ظعبنع راهعؤةي، ظابدذلاله ظعبنع م

قعالرمذ           هةآعم ظعبنع ظةبع شةي    ةرب ؤة باش ع ه رة ظعبن ةت قعلسذن       (بة، زأه ة رةهم الاله هةممعسعض ظوخشاش  ) ظ
  ).ناملعق آعتابعدعن“ ظةتتةرغعب ؤة ظةتتةرهعب”هاصعز ظةلمذنزعرعنعث . (صعكعردة بولغان

ةرك              ،ظذالردعن باشقا بعر ضذرذص ظعسالم ظالعملرع      ازنع ت تةن نام تعن قةس ار قعلماس ةرزلعكعنع ظعنك  نامازنعث ص
ةزعر جازاسع                  ق ذحعغا ت ةرك قعلغ ازنع ت علغذحعنعث صاسعق بولعدعغانلعقع صعكرعدة بولذص، بعر قعسعم ظالعمالر نام

م                       ذرذش الزع ذص ت ا تذت ىحة قاماقت قا ظادةتلةنض از ظوقذش بئرعش ؤة آعشعلةرضة يامان ظىلضة بولماسلعقع ظىحىن نام
  .دةيدذ

ذحعنعث     ةرك قعلغ تةن ت ازنع قةس املعرع نام ةب ظعم ذص،   مةزه عدا بول أز قارعش ع آ ع الزعملعق ظألتىرىلعش
ىن  انلعقع ظىح عر بولغ مع آاص ر قعس اش بع ة ظوخش ع مذبارةآك هاق، ظعبن ةد، ظعس دعن ظةهم ذالرنعث ظعحع ظ

ا                  . ظألتىرىلعشع آئرةك دةيدذ   ر قعسمع بولس لعرعغا ظوخشاش بع ة ؤة سةصداش ذ هةنعص ظعمامع مالعك، شافعظع، ظةب
ةت قعلسذن      . ش الزعم دةص قارايدذ   هةد جازاسع سىصعتعدة ظألتىرى    ة رةهم ع رذشدعنعث     (              .ظالاله هةممعسعض ظعبن

  ).ناملعق آعتابعدعن» بعدايةتذل مذجتةهعد«
ذلمان     ،ظأزلعرعنع بعز مذسذلمان  ةن مذس ادا قعلعش بعل  دةص تذرذص ظعسالمنعث رذآنعلعرعنع ؤة صةرزلعرعنع ظ

ةنلة ة آأرسةتمعض ةنلعكعنع ظةمةلعيةتت عق ظعك اآع صاس عر ي ة آاص أآمع بويعح ةرعظةت ه اش ،رنع ش  دةص ظات
ذناهكار             ذحعالرنع ض از ظوقذمعغ ذناهع     ،ظةجةبلعنةرلعك ظةمةس، بعز قذرظان آةرعمنع ظوقذغان ؤاقتعمعزدا نام ذ ض  ش

عرالر بع  «: بذهةقتة ظالاله تاظاال. بعلةن جةهةننةمضة آةتكىحعلةر دئضةنلعكعنع آأرعمعز    ذلمانالرنع آاص ةن  بعز مذس ل
 ـ  35قةلةم سىرعسع . (دةيدذ» !باراؤةر قعالمدذق؟ سعلةرضة نئمة بولدع؟ قانداقحة مذنداق هأآىم حعقعرعسعلةر

  ) ـ ظايةتلةر36
  :شذنعثدةك، قذرظان آةرعم ظأزعنع مذسذلمانمةن دئضةن ضذناهكار آعشعنع مذنداق سىصةتلةيدذ
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قَالُوا لَـْم   * َما َسلَكَكُْم ِفي َسقََر     * َعْن الُْمْجِرِمَني   * ِفي َجنَّاٍت َيَتَساَءلُونَ    *  الَْيِمِني   ِإالَ أَْصَحابَ * كُلُّ َنفٍْس ِبَما كََسَبْت َرِهيَنةٌ      
فََمـا  * َتاَنا الْـَيِقُني  َحتَّى أَ* َوكُنَّا ُنكَذُِّب ِبَيْوِم الدِّيِن * َوكُنَّا َنُخوُض َمَع الَْخاِئِضَني * َولَْم َنُك ُنطِْعُم الِْمْسِكَني * َنُك ِمَن الُْمَصلَِّني   

 َتْنفَُعُهْم َشفَاَعةُ الشَّاِفِعَني 
ةيلعدعن       « لعرع تىص ا (هةر ظعنسان قعلمعش ةمعن         ) دوزاخت هابع ي ةقةت ظةس تذر، ص اظادةتمةن    (مةهبذس ةنع س ي

ةر ذناهكارالردعن    ) مأمعنل ذص، ض ةردة بول ذالر جةننةتل نا، ظ دعن مذستاس ةن  ”بذنعث ا آعرضىزض علةرنع دوزاخق س
ة ذالر “ ؟نئم ورايدذ، ظ دذ(دةص س ةن ظئيتع ز  ”: جاؤاب دذق، بع ام بةرمع ة تاظ دذق، معسكعنلةرض از ظوقذمع ز نام بع

عحة                          ز ظألض اآع بع ذق، ت ار قعالتت ع ظعنك ةت آىنعن ذق، قعيام أز قعالتت ذدة س ةن بعه بعهذدة سأز قعلغذحعالر بعل
دذق ( ذنداق قعل ايدا بة   “ )ش ذالرغا ص اظعتع ظ ذحعالرنعث شاص اظةت قعلغ دذ شاص ث   (رمةي ذالرنع ظالالهنع ةنع ظ ي

ذ،         ان تةقدعردعم اظةت قعلغ ن شاص ةهلع زئمع ىتىن ظ ذالرغا ص دذ، ظ اظةتحع بولماي دعغان شاص دعن قذتقذزع ظازابع
  ). ـ ظايةتلةرغعحة48 دعن 38مذددةسعر سىرعسع . (»)ظذالرنعث شاصاظعتع قوبذل قعلعنمايدذ

راقتعن       نامازنع تةرك قعلعش هئح نةرسع     ،ظذنداق بولغانعكةن  نع قالدذرمايدعغان، ظعنسانالرنعث آأزلعرعضة يع
دذ          ذم      «. آأرعنعدعغان دوزاخقا تاشلعنعص مذؤاصعق جازا بئرعلعشعنع ؤاجعب قعلع ة زذل ارعث هئحكعمض صةرؤةردعض

علعق                    . »قعلمايدذ ذيرذقلعرعغا ظاس ارعنعث ب ا، صةرؤةردعض ع يعقعتس ر تىؤرعكعن أز دعنعنعث بع حىنكع بعر آعشع ظ
ىحع    ،ابع ظالالهقعلسا، جان اةت بةرض ا رازع    ، توغرا يولغا باشلعغذحع ؤة خذش ـ بعش ادا قعلغانلعقعغ عنع ظ  ؤةزعصعس

اثالص،     ةتلعرعنع ظ اهالندذرغذحع ظاي ث ظاض ا، ظالالهنع ع حعقس ة قارش ةيغةمبةرنعث آأرسةتمعلعرعض ان ص بولغ
عنع دا علعق قعلش تذثلذق ؤة ظاس ةنعال باش يعن، ي ةندعن آئ دعن تةسعرلةنض ارعغا ظذنعث تذرذص صةرؤةردعض ؤامالش

  .ظذنداق آعشعضة قارعتا بذ هأآىم هةرضعزمذ آأص ظةمةس... بةندعحعلعك قعلشتعن باش تارتقان بولسا
ةرك قعلعش        ازنع ت ث نام ة ظأزعنع ا، ظةلؤةتت عص باقس ازراق هئسابلعش ةن ظ أزع بعل أز ـ ظ ع ظ ذ آعش ةر ظ ظةض

ةنلعكعنع ؤ     ص آةتك عدعن حعقع الم حئضرعس ارقعلعق ظعس ةتلعرعنع    ظ ث سىص دعكع ظأزعنع ذرظان آةرعم ة ق
اش     ة ظوخش ان تأؤةندعكعض ةت قعلغ االمدعن رعؤاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اس ص ع ظابب يعن ظعبن ةندعن آئ حىشةنض
ذقعنع بلعص                     ةققع يوقل ة قارشع حعقعش ه ل هأآمعض هةدعس شئرعصلةرنع ظوقذغاندعن آئيعن، ظذنعث بذ ظادع

  .يئتةتتع
   : ةيهعسساالم مذنداق دةيدذه ظةلبذ توغرعدا رةسذلذلال

شهادة أن الإلـه إال  : عرى اإلسالم، وقواعد الدين ثالثة، عليهن أسس اإلسالم، من ترك واحدة منهن فهو هبا كافر حالل دم            
   اهللا، والصالة املكتوبة، وصوم رمضان

ة قذرذلغ  ” ذالرنعث ظىستعض ع ش الم دعن ذص، ظعس ىح بول ع ظ ث ظاساس ذحع ؤة دعننع المنعث تذتق دذرظعس . ان
ةيلع           ذ تىص ذنعث (آعمكع ظذالردعن بعرعنع تةرك قعلسا، ظ عر       ) ظ ةآعلدة آاص دعغان ش االل بولع أآىش ه ع ت قئنعن

از                         . بولعدذ ةرز نام رعش، ص ذؤاهلعق بئ ا ض اله يوقلعقعغ قا اليعق ظع ادةت قعلعش قا ظعب الالهتعن باش ذالر، ظ ع  (ظ الرن
  )رعؤايعتعظةبذ داؤذد . (“ؤة رامعزان ظئيعدا زذزا تذتذش) ظوقذش

ةت      ق هةرعك ة اليع نعث تةلعؤعض ان ظعش ذص بولغ ذش، مةنس ذص قوي ال بول ة مةنسذص ر نةرسعض داق بع هةرقان
مةيدذ  ةظةت ظةمةلعيلةش ايدا مةنص ان ص د قعلعنغ لذقتعن ظىمع ذ مةنسذص ة ظ ةزع . قعلمعغذح ذنعثغا ب دة ب ز تأؤةن بع

  :معسالالر بئرعص ظأتعمعز
  معسالالر

ذ                ـ سعز بعر ظعدارعضة مةنسذص       1 عزنعث ظ ان س عثعز، قاح ةيعن قعلعنس ة ت ر خعزمةتك دا بع ذ ظعدارع ذص، ظ بول
ذن           ة ظذيغ عثعز ظةمةلعيةتك ةن ماظاشنع ظئلعش ظعدارعنعث بعر خعزمةتحعسع دةص ظاتعلعشعثعز ؤة سعزضة بةلضعلةنض
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الش       ش باش لعقلعرعثعزغا ظع دارة باش ص، ظع ول تعقع قا ق ة ظعش عزنعث ظةمةلعيةتت ةت س عز؟ مةقس دذ دةيس  بولع
عثعز           نع داؤامالشتذرذش اي ظاخعرعغعحعلعك ظعش ئلعش ظىحىن ظ دعن ماظاشنع ظ عثعز، ظان ع خةتلعتعش آىنعثعزن
عثعز         ذنع داؤامالشتذرمعس عثعزمذ ظ اآع باشلعس الزعم ظةمةسمذ؟ مذبادا تةيعن قعلعنغان خعزمةتكة باشلعمعسعثعز ي

ة قعلعص ماظ        ةن مذظامعل عقلعق بعل ر ـ بئس ا ظئغع قا      ظعدارة سعزضة قارعت عزنع ظعش ةبعظعكع س ذ؟ ت عثعزنع بعرةرم اش
ةث                  دةش ظ دعن هةي عزنع ظعدارع دذرذص س ظئلعشقا ظعدارعنعث قارارع حعققان تةقدعردعمذ، قارارنع ظةمةلدعن قال

 .قوالي ظعشالردعن بعرعدذر
اآع         2 تعتذتتا ي ر ظعنعس عثعز        ـ ظةضةر سعز بع ذحع بولس ة ظوقذغ ر مةآتةبت دعغعنع       ، بع ةص قعلعنع عزدعن تةل  س

عزدعن                 د ةب ظعدارعسع س اآع مةآت تعتذت ي ةرسلةرضة قاتنعشعش، مذنتعزعم هالدا داؤامالشتذرذش ؤة شذ ظعنعس
عثعز،                    اش ظةضمعس ة ب دارعنعث ظةمرعض عز ظع ذبادا س مذ؟ م تةلةص قعلغان هةممة نةرسعنع تولذق تةييارالش ظةمةس

عثعز،   ظذنعث سأزعضة قوالق سالمعسعثعز، مةآتةب ياآع ظعنعستعتذتنعث قانذن ـ ظ  لعق قعلس عنتعزاملعرعغا خعالص
عزآع،       ةك ـ شىبهعس عز؟ ش ص آئتةمس دعن حعقع اآع ظذنعث عز؟ ي ذص قاالالمس ع بول ةبنعث ظوقذغذحعس ذ مةآت ظ

 .ظوقذغذحعلعقتعن حعقعص آئتعسعز ؤة بذ ظوقذغذحعلعقنعث سعزضة هئحقانداق صايدعسع بولمايدذ
عزدعن           ـ سعز ظةسكةرلعككة ظئلعنعص، قذشذنغا بعر ظوفتسعر ي       3 عثعز، س ةن قوشذلس عتع بعل كةر سىص اآع ظةس

يعص ةرنع آئ كعرع آعيعمل دعغعنع ظةس ةص قعلع والق ،تةل ذيرذققا ق داق ب دعغان هةرقان دانعثعزدعن آئلع  قذمان
عثعز            سئلعش ؤة قارشعلعق بعلدىرمةستعن، دةرهال ظعتاظةت قعلعش ظةمةسمذ؟ مذبادا سعز ظذ آعيعمعنع آئيمعس

ذ  يعص قوي ع آئ اآع آعيعمن زام ؤة  ي كعرع ظعنتع عثعز ؤة ظةس ةت قعلمعس ة ظعتاظ دانعثعزنعث ظةمعرلعرعض ص قومان
ع      ذش ؤةزعصعس ذص بول ة مةنس لعك خعزمةتك ذ شةرةص عحة ب عثعز، ظةآس ةت بةرمعس قا ظةهمعي ذيرذققا بويسذنذش ب

عثعز           لعق قعلس ة خعالص ةرنعث هةممعسعض ةن ظةمعرل اتلعقعد       ... سعزضة يىآلعض ذبلذقنعث باياش ذ مةنس عزحة ب عن س
ةق ـ         ارلعق ه ان ب ةن بولعؤاتق ايرعلعص بةهرعم بةهرعمةن بوالالمسعز؟ ياآع آأز يذمذص ـ ظاحقذحة ظةسكةرلعكتعن ظ

عز          أآىم قعلس ذغؤار        . هوقذقالردعن مةهرذم بوالمسعز؟ مةنحة سعز ظايرعلعدعغانلعقعثعزغا ه ذ ظذل عزنعث ب ع س حىنك
 .خعزمةتكة الياقعتعثعز يوق

ذ  ا مةنس الم دعنعغ عزنعث ظعس الاله،   س ارعثعزنعث ظ عز صةرؤةردعض ذنداق، س ذددع ش عثعزمذ خ ب بولذش
دىردعثعز   ق بعل ة رازعلع االم ظعكةنلعكعض ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرعثعز مذهةمم الم ؤة ص ث ظعس داق . دعنعثعزنع ظذن

ادا                        ةرزلعرعنع ظ لةص، ص ذرذقلعرعنع ياخعشع ظعش ذ دعننعث تاصش دعغعنع ب ةص قعلعنع عزدعن تةل ةن س بولغان ظعك
ان         قعلع ةص قعلعنغ عثعز تةل ةجا آةلتىرىش عزنعث ب داش ؤة س ق ظورذن كة اليع ع تةلةص ذنعث رذآنعلعرعن ش، ظ

ازدعن      ان نام ع بولغ دة بةلضعس ذلماننعث ظاالهع اش مذس ة ظوخش كةرنعث آعيعمعض ذهعمع ظةس ةث م النعث ظ ظعش
  ظعبارةت ؤةزعصعنع ظورذنداش ظارقعلعق مذسذلمان ظعكةنلكعثعزنع ظعسصاتالش ظةمةسمذ؟

ل          ي عدعن نازع الاله تةرعص ار ظ ان صةرؤةردعض ع بولغ ذدرةت ظعضعس ىح ـ ق ع آ ةص قعلعنغعن عزدعن تةل ة س ةن
ة مةنسذص                   ان ظذممةتك ل قعلعنغ ذرظان نازع قعلعنغان قذرظان آةرعمنعث بذيرذقلعرعغا قوالق سئلعص، قذرظان ؤة ق

  بولغان هالدا ظذنعث ظةمعرلعرعضة بعرمذ بعر ظةمةل قعلعش ظةمةسمذ؟
ة س ةن  يةن ذرع بعل ذنعث ن ثعش، ظ ة مئ ةتمعلعرع بويعح ةيغةمبعرعثعزنعث آأرس ع ص ةص قعلعنغعن عزدعن تةل

ذنعثغا               عزنع ظ الاله س ابع ظ ع جان مذ؟ حىنك ةت قعلعش ظةمةس ةص ظعتاظ ر ـ بعرل ة بع ذنعث ظةمعرلعرعض يىرىش ؤة ظ
  . ظعتاظةت قعلعشقا بويرعغان ؤة ظذنعث ظعزعدعن مئثعشنع سعزضة جعكعلعضةن ـ دة

ة   ظةض ةيغةمبعرعثعزنعث آأرسةتمعلعرعض ص، ص عيلعق قعلع ذيرذقلعرعغا ظاس ارعثعزنعث ب عز صةرؤةردعض ةر س
ر ـ        ذحلعرعنع بع المنعث تذتق عثعز، ظعس أرىص ظئتعؤةتس كة ح ر تةرةص ةرعمنع بع ذرظان آ عثعز، ق لعق قعلس خعالص

عثعز  بعرعلةص صاحاقلعسعثعز ؤة ظةث ظاخعرعدا نامازنعمذ تاشالش ظارقعلق تامنعث ظوث ي           ة    ... ىزعضة تةصس عز بذنح س
عزنعث       عز؟ س وغراص دةص قارامس عثعزنع ت ذلمان دةص ظاتعلعش ث مذس يعن، ظأزعثعزنع دعن آئ الرنع قعلغان ظعش
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دا    ان هال ذص بولغ عزدعنغا مةنس ةبا س ذ؟ ظةج ايدا بعرةرم ة ص عثعز سعزض ذلمان دةص قويعش ةن مذس ةقةتال م ص
دانغا             قئلعؤعرةرسعزمذ؟ ياآع ظذنعثدعن خاالس بولذص، ظ      ةردعلةر مةي الغذ ؤة ص ارعثعزدا تذس ةن ظ ايرعلعص دعن بعل

  آعلةرمذ؟
كارا ؤة         ذق ـ ظاش اؤابع ظذح دعكع ج ةرعظعتعنعث هأآمع الم ش اك ظعس عزنعث ؤة ص ث، س ذظالالرغا مئنع ذ س ب

دذر عدعكع    «. مةلذم ذر ظوتتذرعس ةن آذص ع بعل ة(آعش تذر  ) نةرس ةرك قعلعش ازنع ت ان   . نام ا زعي عرالر بولس آاص
  .»حعالردذرتارتقذ

  ظالالهنعث رةهمعتعنع ظىمعد قعلعش

ذحع،                     ةت قعلغ ذحع، مةرهةم ذ قعلغ ذ ظةص ذحع، بةآم عرةت قعلغ ةث داظعرعلعك مةغص الاله تاظاالنعث آ سعز ظ
انالرنعث    هةممعدعن مذهعمع ظذنعث رةهمعتعنعث هةممة نةرسعنع ظأز ظعحعضة ظالعدعغانلعقع، ظذ رةهمةتنعث ظعنس

ا        بئشعنعث ظىستعدة، هةتتا  عمذ ظالالهق ةرعكعتع ياخشع بولمعس مذ ظعش ـ ه ظذنعثدعنمذ يئقعنراق بولذشع، بولذص
عكرعثعزنع             ال ـ ص ادعثعز خعي ان ظئتعق ة بولغ ذنداق ظعكةنلعكعض لةر ظىحىن ش ان آعش ذماندا بولغ قارعتا ياخشع ض

ر ظع      دعغان بع قا بولماي الالرغا تةتبعقالش ةن معس ة آةلتىرض دا سعزض ةن يذقعرع عنعث م ن ظعش ةنلعكع دع ش ظعك
  !حىشةنجعسعضة ظئلعص بارمعسذن

عرةت                  ةث داظعرعلعك مةغص ةنلعكع، آ ان ظعك قةتلعك ؤة مئهرعب شىبهعسعزآع، مةنمذ ظالالهنعث ناهايعتع شةص
ذنعث              ذرغانلعقع، ظ قعلغذحع ظعكةنلعكع، رةهمعتعنعث ظاسمانالرنع، زئمعننع ؤة ظذالردعكع نةرسعلةرنع قورشاص ت

ارلعق                شةصقةت ؤة آةرعمعنعث ظاز    ر تامحعنعث ب دعن بع الاله تاظاالنعث سئخعلعق دئثعزع المايدعغانلعقع، بةلكع ظ
ة     دة سعزض دعغانلعقع هةققع قا يئتع اص تورذش ةن قورش ةتلعرع بعل علعق بةرعك ةت ؤة ياخش ازذ نئم انالرنع ن ظعنس

  .قوشذلعمةن ؤة سعزنع قولالص قذؤةتلةيمةن
ة  ذنداق ظعكةنلعكعض دة ش ةن هةم ذنع دةؤاتعم ةن ب ىتعمةنم ن ص ذرظان . حع عزنع ق ة س ةن بعرض ذنعث بعل ش

ةدعس          االمنعث ه ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرعمعز مذهةمم ةآكذر قعلعش ؤة ص عكعر ـ تةص آةرعمنعث بةزع ظايةتلعرعنع ص
اآع ظالالهنعث    . شئرعصلعرعدعن بعر نةرسة حىشعنعش ظىحىن ظازراق مةن بعلةن بعللة بولذشعثعزنع ظأتىنعمةن           ت

ان ؤة             رةهمعتع، ظذنعث ت   ةلتىرىص باقمعغ ذ آ ةلةص قعلغان ياآع قعلمعغان ؤة ظىمعدمذ قعلمعغان، هةتتا خعيالعغعم
دعغان                 عز تارقعتعلع ة هةقس ان آعشعلةرض ظذنعثغا يىزلعنعش، ظذنع قولغا آةلتىرىش هةققعدة هئح ظويالصمذ باقمعغ

  .ظةرزان بعر نةرسعمذ ياآع ظذنداق ظةمةسمذ؟ آأرعؤااليلع
ةرعظعتع                  مةنحة ساغالم حىشةن   الم ش عدعغان ظعس ةدعي داؤاملعش ةقعل ؤة ظةب ان ظ جة ؤة مةنتعق ظعضعسع بولغ

دذ       ذل قعلماي عنع قوب ة بولذش ر نةرس ار ؤة تاشالندذق بع ذنحعؤاال خ دعغان ب ة بئرعلع ة آعشعض ةتنعث هةمم ! رةهم
ةيلع      لعرع تىص ان قعلمعش ذالرنعث يام ارآع، ظ ةي ـ    هالبذآع ظعنسانالرنعث ظعحعدة شذنداق ظادةملةر ب اغالر ظوثت  ت

دذ  . توثتةي بولغعلع، ظاسمان يئقعلغعلع ؤة يةر تةؤرعضعلع تاسال قالعدذ       ا تانع ذنعث  . حىنكع ظذالر رةهمان تاظاالغ ظ
تةرلةيدذ      ارقعلعق نةش ئلعش ظ ذم س ةت ؤة زذل ان ـ زةخم انالرغا زعي دذ، ظعنس ذق قعلع ة نانكورل ازذ نئمةتلعرعض . ن

دذ       . عق قعلعدذ ظالالهقا ؤة ظذنعث ظةلحعسعضة ظاسعيل     . ظالاله ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنعث ظةمعرلعرعضة خعالصلعق قعلع
  .هئحبعر ظةمرعضة قوالق سالمايدذ، ظةآسعحة هةر نةرسعنع ظذالر ظةضةشكةن شةرعظةتنعث ظةآسعحة قعلعدذ

ال        ارةت ظ تعن ظعب عي سعز مذشذ يوسذندا هةرعكةت قعلغانالرنعث صةرؤةردعضارعنعث رةهمعتعنع قولغا آةلتىرىش
ا    ةت بولس ذص، رةهم راق بول ةتتعن يع ذالر رةهم عزآع ظ عز؟ شىبهعس داق قارايس ةلةيدعغانلعقعغا قان ا ظئرعش ماقامغ

دذر   ايعتع يئقعن ذحعالرغا ناه ش قعلغ ع ظع دذ  . ياخش داق دةي الاله مذن دا ظ ذ توغرع ْن  : ب ٌب ِم ِه َقِري َة اللَّ ِإنَّ َرْحَم
ِنيَن   عزآع، ظالالهنعث رةهمعت «اْلُمْحِس دذر شىبهعس ذحعالرغا يئقعن علعق قعلغ ةظراف سىرعسع  . (»ع ياخش  ـ   56ظ

  )ظايةت
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 َوَرْحَمِتي َوِسَعْت كُلَّ َشْيٍء فََسأَكُْتُبَها ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوالَِّذيَن ُهْم ِبآَياِتَنا ُيْؤِمُنونَ 
ذر   « ة ظورتاقت ذقاتنعث هةممعسعض تعم مةخل ث رةهمع ع رةهمعتعم. مئنع ذناهتعن (ن دعن ؤة ض ) آذفرع

اقالنغذحعالرغا،  ث(س دعغانالرغا  ) ماللعرعنع ان ظئيتع ة ظعم ث ظايةتلعرعمعزض دعغانالرغا ؤة بعزنع ع بئرع زاآعتعن
  ) ـ ظايةت156ظةظراف سىرعسع . (»تئضعشلعك قئلعمةن

دذآ          داق دةي االم مذن الاله مذ     تأؤةندعكع هةدعسع قذدعسعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسس ابع ظ ةن   ع، جان داق دئض  : ن
ا         ”كيف أجود برمحيت على من خبل بطاعيت        . ماأقل حياء من يطمع يف جنيت بغري عمل        تعن تام ةل قعلماس ةننعتعمنع ظةم ج

ة از ه ةن ظ ة دئض عنعث هاياسع نئم ان آعش ذ ! قعلغ ة قانداقم ان آعشعض ق قعلغ تا بئخعللع ةت قعلعش ا ظعتاظ ماث
 شةصقةتكة صةقةتال ياخشع ضذمان قعلعش قاتارلعقالر ظارقعلعق حىنكع رةهعم ـ “ رةهمعتعم بعلةن سئخعلعق قعالي؟

دذ  كعلع بولع تعقاليدعغان       . ظئرعش ذنع تةس ق، ظ ة اليع ث تةلعؤعض ذ ظعماننع ا ب ةلتىرىش بولس ان آ ذنعثغا ظعم ظ
اننعث (لئكعن ظذنعثغا   . ظعماننع قورذق ظارزذ بعلةن قولغا آةلتىرضعلع بولمايدذ      . ظعشالردذر ورذن    ) ظعنس عدة ظ نةصس

  .ظالعدعغان، مةهكةم ظورذنلعشعدغان ؤة ظذنع ظةمةلعيةتتة ظعسصاتاليدعغان ظعشالر بعلةن ظئرعشكعلع بولعدذ
 : ظعمامع بذخارع ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعص مذنداق دةيدذ

 من الدنيا وال حسنة هلم،      ليس اإلميان بالتمين ولكن ماوقر يف النفس، و صدقه العمل، وإن قوما غرهتم األماين حىت خرجوا               «
ذ            (،  »حنن حنسن الظن باهللا تعاىل، و كذبوا، لو أحسنوا الظن ألحسنوا العمل           : وقالوا ئكعن ظ ةس، ل ارزذ ظةم ورذق ظ ان ق ظعم

ذنداق          . نةصعستة ظورذن ظالغان، ظةمةل ظذنع تةستعقلعغان نةرسعدذر       ارزذالر ش ورذق ظ ةتنع ق شىبهعسزآع بعر معلل
دع              ظالدعدعكع ظذالر دذنيا   داق دئ ذالر مذن ةتتع ؤة ظ ايرعلعص آ عز ظ الالهنع ياخشع      : دعن هئحبعر ياخشلعقس ز ظ بع

ع       دع                  . ضذمان قعلعمعز، هالبذآع ظذالر يالغان ظئيتت ا ظع ان بولس ذمان قعلغ الالهنع ياخشع ض ذالر ظ ةر ظ ع ظةض حىنك
  ).ظةلؤةتتة ياخشع ظعش قعلغان بذالتتع

حىنكع . سعزلةنمةسلعكعثالرنع سورايمةن دث رةهمعتعدعن ظىمع  لةرنع ظالالهنع بذالرنع ظوقذغاندعن آئيعن سع   
ظذنداق بولغانعكةن ظالالهقا تةؤبة بعلةن     . ظذ هةقعقةتةن سعلةرضة ظعنتايعن يئقعن ؤة آأز ظالدعثالردا هازعر بولعدذ         

لعقعدعن قايتعث ؤة سةجدة قعلغذحع ظابعدالر بعلةن بعللة بولذث، ظالالهنعث رةهمعتع، ظذنعث مةغصعرعتع ؤة رازع            
عز         ة ظئرشعس ان نئمةتلةرض أثلعثمعز خالعغ عش ؤة              . ظعبارةت آ دا نعجات تئص ذميىزلىك هال ة ظوم ا ؤة ظاخعرةتت دذني

  .بةخعت ساظادةتلعك بولذشنعث يولع شذدذر
ذر               ةر ؤاقعت ظوحذقت عز  . ظذنداق بولسا تةؤبعضة ظالدعراث، حىنكع ظذنعث دةرؤازعسع آعرضىحعلةر ظىحىن ه س

اردةم    ظالالهقا ظالدعثعز  نعال قعلسعثعز ظالاله سعزضة ظالدعنع قعلعدذ ؤة سعزضة آىحلىك، يئثعلمةس بعر شةآعلدة ي
ةن        . قعلعدذ ةتظعي ظعشةنض ان          ،دعنع ؤةزعصعلعرعثعزنع ظادا قعلعث، ظالالهقا ق ةجدة قعلغ ان ؤة س ذلحعلعق قعلغ  ق

ا     ص، خات عرةت قعلع ذناهلعرعثعزنع مةغص عزنعث ض الاله س ورذث، ظ دا ت دا قعيام دذهال . لعقلعرعثعزنع ظىحىرعؤئتع
ارايالر        . سعزنع ظأزعنعث رةهمةت قانعتع ظاستعغا ظالعدذ ايؤان ـ س ة ظ ازعرالص، سعزض تانالر ه ذ بوس سعز ظىحىن باغ

  .مذنكةر ظعشالردعن ساقالص جانابع ظالالهقا يئقعنالشتذرعدعغان نامازنع تةلةصكة اليعق ظوقذشقا ظالدعراث. ياسايدذ
ان               نامازنعث   ،شذنعثدةك دعن قورقق العس ؤة ظذنعث الاله ظىحىن خ ابع ظ ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع بولغان جان

ا       ع نامازغ اث، حىنك اش بولم ة ظوخش ان ظعضعلعرعض ارزذ ظارم ورذق ظ ىن ق ع ظىح از بولذش ر نام ذلغان بع دا ظوق هال
دذ         ل بولع امعزعثعز باتع ذغان ن ان، ظوق ان هام عص قالغ ا ظارعلعش ة رعي از ظوقذغ . آئحككعن ا ـ      نام ذحعنعث جاص

  .مذشةققةتلعرعنع بعكارغا آةتكىزعؤئتعدذ
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  قوبذل بولمايدعغان ناماز

تىرعدذ  ةخالقنع ضىزةللةش اآالص، ظ عنع ص از نةصس لعدة نام ذناهتعن،  . ظةس ةرخعل ض ذحعنع ه از ظوقذغ نام
ةن    ظةضةر ناماز ظوقذيدعغان، ظةمما     . يالغانحعلعقتعن تذسذص، ظذنع آعرلةردعن ؤة نعجاسةتتعن صاآاليدذ       ذنعث بعل ب

قا           عؤعتعنع بوزذش ارا مذناس أز ـ ظ علةرنعث ظ دعغان، آعش ع يةؤالع ال ـ مىلكعن علةرنعث م ةقتعن آعش ة ناه بعرض
ازنع         ةتتا نام دعغان، ه ةرنع قعلع ش ـ هةرعكةتل ت ظع ة زع عل خعسلةتلعرعض ث ظعس دعغان ؤة دعننع ظورذنع

ان،      انالعرعغا ظئرعشعش ؤاستعسع قعلعؤالغ ذؤاتقان      ظعنسانالرنعث مةدهع ـ س ارقعلعق ظونعث ظوق از ظوقذش ظ  نام
ذنع     امعزع ظ ةن ؤة ن عيةتلةرنع يأضعض ذناه ـ مةظس دعغان ض تعن زعت آئلع الرغا تىص ان ياخشع ظعش امعزع بويرعغ ن
ذل         امعزع قوب ذنعث ن ع، ظ عمعز آعرةآك ذنع بعلعش عنعمعزدة ش لةرنع آأرض ان آعش ذص قااللمعغ ذناهتعن توس ض

اآع              قعلعنمعغان باتعل بعر ناماز بو     ذ خالعسذن ي لذص، ظذنعث نامازلعرع آونا آيعم توصالنغاندةك توصلعنعص مةيلع ظ
لعنعدذ  ة تاش ذن يىزعض دذ  . خالعمعس ايدا بةرمةي ئح ص ذنعثغا ه ازلعرع ظ ا   . نام ذنع ظالالهق ازالر ظ ذ نام ظ

  .دذيئقعنالشتذرماستعن، ظةآسعحة بذ خعل نامازالر ظارقعلعق يعراقلعق ؤة زعياندعن باشقعسع آأصةيمةي
  : هةدعستة مذنداق دئيعلعدذ

  ) من مل َتْنهه صالُته عن الفحشاء واملنكر مل يزدد من اهللا إال ُبعداً(
ع        « الالهتعن يعراقلعق عنعث ظ ان آعش اقالص قااللمعغ ذناهتعن س الردعن ؤة ض ه ظعش ازلعرع قةبع ذغان نام ظوق

  . »تئخعمذ آأصعيعدذ
ا ظةه ةرعظعتع نامازغ الم ش امعنع ظعس ذ ي ذ ؤة بذنعثدعنم ان، خذش ل ظالمعغ ارةتنع آامع ةن، تاه ةت بةرمعض معي

ق      كة اليع عنع تةلةص عنع ؤة سةجدعس ان، رذآذس ذق قعلمعغ ذزذظنع تول ةن (خ ةرآان بعل دعل ظ ان ) تةظ قعلمعغ
رةك          . آعشعلةرنعث نامازلعرعنع يىزعضة ظاتعدذ    انلعقتعن دئ ةققةت تارتمعغ حىنكع ظذنعث آأثىل بألمةسلعكع مذش

  مذشذ آاتتا ظةمةل ظىحىن حارحعمعسا باشقا قايسع ظعشتا حارحايدذ؟ظةضةر ظذ . بئرعدذ
داق              ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذن

  : دئضةن
. ي بيضاء مسفرة  من صلى الصلوات لوقتها وأسبغ هلا وضوءها وأمت هلا قيامها، وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وه              (

ومن صلها لوقتها، ومل يسبغ هلا وضوءها، ومل ُيِتْم هلا خشوعها، وال ركوعها، وال سـجودها،                . تقول حفظك اهللا كما حفظتين    
ضيعك اهللا كما ضيعتين، حىت إذا كانت حيث شاءت لفت كما يلف الثوب اخللق مث ضرب                : خرجت وهي سوداء مظلمة، تقول    

  ) هبا وجهه
ازالر « ع نام ذ ؤة         آعمك امعنع، خذش ا، قعي ل ظالس ارةتنع آامع ىن تاه ذنعث ظىح ا، ظ دا ظوقذس أز ؤاقتع نع ظ

عتعدذ ؤة                       امعزعنع تىض دا ن ان هال اق بولغ ىتتةك ظ ا س خذزذظعنع، رذآذسعنع ؤة سةجدعسعنع تةلةصكة اليعق قعلس
ذنعثغا     عزةت قعلسذن               ”ناماز ظ ذ سئنع مذهاص ةندةك ظالالهم ةت بةرض ا ظةهمعي دذ “ سةن ماث ازنع    آ. دةي عمكع نام

كة                     نع تةلةص ذ ؤة سةجدعس ذزذظنع، رذآ ذ ؤة خ ا، خذش ل ظالمعس ارةتنع آامع ا، تاه ؤاقتع ظأتكةندعن آئيعن ظوقعس
دذ             ازدعن حعقع دا نام ذنعثغا   . اليعق بةرصا قعلمعسا آئحة قاراثغذسع آةبع قارامتذل هال از ظ ا      ”: نام ع زاي سةن مئن

دذ          ا قعلسذن دةي النغاندعن           ه . قعلغاندةك ظالالهمذ سئنع زاي دة توص ا آعيعم ان ؤاقعتقعحعلعك آون ةتتاآع خالعغ
  .»آئيعن ظاندعن ظذنعث بعلةن يىزعضة ظذرذدذ

ابع     عدة جان ع قذدعس دعغان هةدعس ذمات بئرعلع ذق مةل عدا ظوح علةر توغرعس ان آعش ذل قعلعنغ امعزع قوب ن
تعش       ظالالهقا قوالق سئلعث ؤة شذ ظارقعلعق يولدعن ظئزعص آةتكةن، دعننع ظأزلعرعنع           ا يئ ث شةخسع ظارزذلعرعغ

لةر                       ةن آعش از ظىتعض داش ظىحىن نام ةتلعرعنع قام دعكع هاج ان ؤة ظأزلعرعنعث ظعحع ظىحىن بعر ؤاستة قعلعؤالغ
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دذ            . ظعبرةت ظالسذن  االك قعلع ذالرنع ه اال ظ الاله تاظ دعغان        . ظذالر نةضعال بارمعسذن ظ ذل قعلعنع امعزع قوب دع ن ظةم
  :عسعضة قاراص بئقعثالرآعشعلةرضة ظالالهنعث قعلغان ؤةد

  : ظالاله تاظاال مذنداق دةيدذ
إمنا تقبل الصالة ممن تواضع هبا لعظميت ومل يستطل على خلقي، ومل يبت مصرا على معصييت، وقطع النـهار يف ذكـري،                      ( 

 أجعل له يف    ورحم املسكني وابن السبيل واألرملة، ورحم املصاب، ذلك نوره كنور الشمس، أكلؤه بعزيت، وأستحفظه مالئكيت،              
  ) الظلمة نورا، ويف الظلمة نورا، ويف اجلهالة حلما، ومثله يف خلقي كمثل الفردوس يف اجلنة

ا                     « ان، ماث ذق قعلمعغ ذقاتلعرعمغا حوثل عص، مةخل اش ظعض دا ب اتتعلعقعم ظالدع از مئنعث آ شىبهعسزآع، نام
ة                دىزلعرعنع بألض اد قعلعش ظىحىن آىن ع ي ان مئن عيلعق قعلمعغ عرالرغا،   داؤاملعق ظاس ة، مذساص ن، معسكعنلةرض

ان    قةت قعلغ دذ   ... قئرعنداشالرغا ؤة مذسعبةتدارالرغا رةهمع ـ شةص ذل قعلنع علةردعن قوب ذنعث   . آعش قةت ظ شةص
دذ       . ظذنعث مئنعث آىحىم بعلةن شىمىرعدذ    . نذرعدذر، آىن نذرعغا ظوخشاش    عزةت قعلع ذنع مذهاص تعلةر ظ . صةرعش

ةن      مةن ظذنعثغا قاراثغذلذقتا نذر، جاه ا قعلعم ةلعملعك ظات ةلعم ـ س ة ه الع     . الةتت ذنعث معس دة ظ ذقاتعم ظعحع مةخل
  )بةززار. (»جةننةتتعكع صعردةؤسكة ظوخشايدذ

  صعحةك دةلعل

دذ    اؤاب بئرع داق ج ذالر مذن عثعز ظ ذيلع دةص حاقعرس از ظوق علةرنع نام ةزع آعش ةس ”: ب ازدا ظةم ن نام . دع
ذالر نا   ارآع ظ دذ  مةسعلةن، نذرغذنلعغان آعشعلةر ب از ظوقذي ارا، نامازنعث        . م اص ـ ق رع ق ذالرنعث دعللع ذآع ظ هالب

ذنعثدةك اك، ش ةلبعمعز ص ا ق ارةت، بعزنعث بولس ذناهتعنال ظعب دعغان ظعشع ض عدا قعلع ع ،تئش ع ياخش ز دعنن  بع
دذر مانا بذ ظذالرنعث صعحةك دةلعللعر    ... آأرعمعز ؤة ظذنع ناماز ظوقذيدعغانالردعن بةآرةك هأرمةتلةيمعز ؤاهاآةزا        . ع

ا قارشع  ا نامازغ ةينع ؤاقعتت ا ؤة ظ دة دعنغ ذالرنعث نةزعرع ةر ب ذ ظادةمل ان ظاش ذل قعلعنمعغ ازلعرع قوب ذددع نام خ
  .دةلعلدذر

ةنحة ؤة    خذددع دعن آأثىللةردة دةصنة قعلعنعش ظىحىنال آةلضةندةك ؤة هئح بولمعغاندا دعللعرعدعكع حىش
  ! قعلعدعغان هئحقانداق بعر آأرىنىش يوقتعكعدةكبذدعننعث هاياتتا جانلعق ظعكةنلعكعنع نامايةن 

علة    قا ؤةس ارقعلعق يئقعنلعشعش لةش ظ ةرنع ظعش ع ظةمةلل ذنعثغا ياخش ذثالر، ظ الالهتعن قورق انالر ظ ع ظعنس ظ
ةن         أزةثالر بعل دعراثالر ؤة ظ قا ظال الرنع قعلعؤئلعش ع ظعش ذرذن ياخش تعن ب غذلعيةتكة باغلعنعش زدةثالر، مةش ظع

ارعثالرن ارقعلعق            صةرؤةردعض ش ظ ان قعلع ةدعقة ـ ظئهس ذش، س از ظوق أص نام عؤةتنع آ عدعكع مذناس عث ظارعس
  .ياخشعالثالر

ةس  ذ ظةم اآعلعقعدعنال ظعبارةتم ث ص دةك، دعلنع ارةت بولمعغعنع ازدعنال ظعب ع نام الم دعن ع، ظعس  ،بعلعثالرآ
ة ؤ                       دة ؤةدعض ةت هةم ةم مذهةبب اآلعقع ه ةم دعلنعث ص از ه ةم نام ع ه ةم       بةلكع ظعسالم دعن ا قعلعش ه الاله  (اص ظ

ةم       . قعيامدا تذرذش هةمدة ظالالهنع آأرىص تورعؤاتقاندةك ظعبادةت قعلعشتذر       ) ظىحىن ةج ه هةم سئخلعق هةم ه
العس                           الرنع خ ة ظعش دة هةمم اد قعلعش هةم دا جعه الاله يولع ةم ظ ادةت ه ةم ظعب شاهادةت ظئيتعش هةم زاآات ه

  .ظالاله ظىحىن قعلعشتذر
دذ جانابع ظالاله بذ توغ  ع  «فَاْدُعوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الـدِّيَن  : رعدا مذنداق دةي ادعن  (دعنعثالرن عرعكتعن ؤة رعي ) ش

  )  ـ ظايةت14غاصعر سىرعسع . (»...ساص قعلغان هالدا ظالالهقا ظعبادةت قعلعثالر
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ئلع    . يةنة ظعسالم دعنع قوماندانلعق هةم ظعبادةتتذر      ا ظ ع قولغ دا   هةم قذرظان آةرعم هةم قئلعحن الاله يولع ص ظ
دذر     ةم ظعمان اد قعلعش ه دذر    . جعه دة ظةمةل م هةم ةم ظعلع ذر    . ه ةم تةمكعنلعكت ةلعم ه ةم ه ةم    . ه ةت ه ةم جةنن ه

  .هةم ظعتاظةت هةم هأرمةت هةم جاماظةت هةم ظعنتعزامدذر. جةهةننةمدذر
دذ         ذل قعلماي عنع قوب ذص، صارحعلعنعش ىتىن بول ذرظاننع  . ظعسالم ظايرعلماس بعر ص عنعث ق معغا   آعش ر قعس ث بع

دذ       ،ظعشنعص انعنع              .  يةنة بعر قعسمعغا ظعشةنمةسلعكع جاظعز بولماي ذ ظعم دة ب نع هةم ةم ظعشعنعش عنعث ه ذ آعش ظ
  .ظعسصاتالش ظىحىن هةممعضة ظةمةل قعلعشع آئرةك

ا، آعمكع تةؤبة قعلس   . ظالالهتعن قورقذثالر ؤة ظألىم آئلعشتعن بذرذن ظالالهقا تةؤبة قئلعثالر        ! ظع مذسذلمانالر 
دذ،          ذل قعلع ذناهلعرعنع (جانابع ظالاله ظذنعث تةؤبعسعنع قوب ة           ) ض ذنعثغا ياخشع مذظامعل دذ ؤة ظ عرةت قعلع مةغص

ةن            . قعلعدذ ة دئض ع نئم ة ظالالهنعث رةهمعت ةن آعشعض ا يىزلةنض ةص قعلعش ظىحىن ظالالهق رةهعم ـ شةصقةت تةل
ة  ةثرع ه ان   ! آ ارامعثالردا بولغ ةت ؤة ظ علةر راه ا س داق بولس الاله   ظذن اآع ظ ذثالر ت الالهنع تون ثالردا ظ  ؤاقتع

ثالردا تونذسذن        ان ؤاقتع ا           . سعلةرنع قعيعنحعلعقتا قالغ عثالر ظىحىن دعنعثالرغ ة ظئرعشعش ا ؤة ياردةمض نعجاتلعقق
ة       ذرظان سعلةرض ذثالرآع، ق ةرعمنع ظوق ذرظان آ ابع ق ارعثالرنعث آعت ايتعثالر، صةرؤةردعض ة (ق ظاخعرةتت

ةن            . بايلعق، نذر ؤة يذرذقلذق بولسذن    زاصاس  ) ظةسقعتعدعغان ئلعص آةلض االم ظ ةد ظةلةيهعسس علةر مذهةمم ة س يةن
عمذ                   انع بولس ثالر، ص اؤات قعلع نذرغا ظةضعشعثالر، جانابع ظالاله سعلةرضة بةرضةن بايلعق بعلةن ظاخعرةت يذرتعنع ظ

  . خاالس،ظعبارةتتذردذنيادعكع نةسعؤةثالرنعمذ ظونذتماثالر، دذنيالعق ظعشالر ظويذن ـ حاقحاقتعن 
عتنة        ) باشقعالرغا(ظالاله سعلةرضة ظئهسان قعلغاندةك سعلةرمذ       ياخشعلعق قعلعثالر، زئمعندا بوزذقحعلعق ؤة ص

ة                ةن بعلل ذحعالر بعل ذ قعلغ رعثالر ؤة رذآ ع بئ ذثالر، زاآعتعثالرن كة اليعق ظوق ازنع تةلةص اثالر، نام ـ صاساد حعقارم
ثالر ذ قعلع دا . رذآ الاله يولع ةن  ص(ظ ثالر بعل ثالر ؤة جئنع ثالر) ذل ـ مئلع اد قعلع حة جعه . تاقعتعثالرنعث يئتعش

  .شىبهةسعزآع، سعلةرنع ظةث حوث جعهاد آىتىص تذرماقتا
ارقعلعق قارشع         ازعرلعنعش ظ ةن ؤة ه ظةضةر ظذ جعهادنع تاظةت ـ ظعبادةت بعلةن، سةؤرع ـ تاقةت قعلعش بعل

اقعلغاي    (عمعز ظأزعمعزضة تذتذق بولذص قئلعص ظالمعساثالر، صات ـ يئقعندا بعزنعث ظعشعلر  اناهعدا س أز ص الاله ظ ) ظ
العمعز    ذص ق ذحعالردعن بول ان تارتق ز زعي الالهتعن  . بع ذثا ظ عدعن   (ش ئلعص قئلعش ث آ ذنعث ظازابعنع ةنع ظ ) ي

  . قورقذثالر
الَِّذيَن ُيْنِفقُـونَ ِفـي السَّـرَّاِء َوالضَّـرَّاِء         *  أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني    َوَساِرُعوا ِإلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواألْرضُ        

  َوالْكَاِظِمَني الَْغْيظَ َوالَْعاِفَني َعْن النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسِنَني 
مان ـ زئ     « ةثلعكع ظاس ةييارالنغان، آ ىن ت ةقؤادارالر ظىح ة ؤة ت ارعثالرنعث مةغصعرعتعض ة صةرؤةردعض معنح

ال  (تةقؤادارالر آةثحعلعكتعمذ، قعيعنحعلعقتعمذ ظالاله يولعدا . آئلعدعغان جةننةتكة ظالدعراثالر سةرص  ) صذل ـ م
ان        (ظاححعقعنع يذتعدعغانالر،   ) ظأح ظئلعشقا قادعر تذرذقلذق   (قعلعدعغانالر،   أزةك قعلغ اآع ب ان ي ) يامانلعق قعلغ

ران سىرعسع    . (»ق قعلغذحعالرنع دوست تذتعدذظالاله ياخشعلع. آعشعلةرنع آةحىرعدعغانالردذر الع ظعم  ـ  133ظ
  ). ـ ظايةتلةر134

ة  ) دعكع جاصا ـ مذشةققةتلةر (ظالاله تاظاال هةممعمعزنع ظةث توغرا يولغا باشلعسذن، بعزنع تاظةت ـ ظعبادةتلةر   ض
ذن ةق قعلس قا مذؤةصص داملعق بولذش ا حع ذن،. قارعت وش قعلس ةن خ از بعل أثىللعرعمعزنع نام ة آ  بعزض

ا قعلسذن     . حوث ياردةم قعلسذن) مةغلذبعيةتسعز( دعن ظات ظعسالم دعنعغا غالعبعيةت ؤة ظعززةت ـ شةرعصعنع قايتع
ة          . ؤة بذ دعن ظىحىن تأهصة قوشعدعغان آعشعلةرنع يئتعشتىرسىن        ة ؤة نئم جانابع ظالاله نئمة دئضةن ياخشع ظعض

  .ةملةرنعث صةرؤةردعضارع بولغان ظالاله تاظاالغا خاستذربارلعق هةمدذ ساناالر ظال! دئضةن ياخشع مةدةتكار هة
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  نامازنعث ظذقذمع توغرعسعدا

ا ”ظةسلع ظذقذمع  ) ساالت(نامازنعث   ةن       “ دذظ امع بعل ةتلعرعنعث ن ةزع هةرعك ذص، ب ةن بول از ”دئض دةص “ نام
  .حىنكع نامازنعث بعر قعسمع دذظا دذر. ظاتالغان

ذمع  ذغالش”نامازنعث ظةسلع ظذق ةن “ ظذل ذصدئض عم ،بول ذ ظعس ىن مذش انلعقع ظىح الاله ماختالغ دا ظ  ظذنعث
ذنع           . بعلةن ظاتالغانمذ دئيعلعدذ   ظعسالم دعنع نامازنع صةرز قعلعص، رةهمةت صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظ

امالر ظةضةشكةن                   ي ظعم قا دعنع ةر ؤة باش اهابعلةر، تابعظعنل ذنعثغا س ان ؤة ظ تعال     . بايان قعلغ ةن ظعس ذنعث بعل ه ش
  : جةهةتتعن ناماز دئضةن ؤاقتعمعزدا

) ظالالهذ ظةآبةر (مةخسذس سأز ؤة هةرعكةتلةر ظارقعلعق ظالالهقا ظعبادةت قعلعدعغان ؤة ظذنع ظولذغاليدعغان،            
لعنعص،  ةن باش ةآبعرع بعل ذلاله(ت ذم ؤة رةهمةت االمذ ظةلةيك ع  ) ظةسس الم دعن ةيدعغان، ظعس ةن تىض االمع بعل س

ةرتعص ـ    ظئلعص آةلضةن ؤة ظذنعث دة ت  نذرع ؤة آأرسةتمعسعضة بعناظةن بارلعق مذسذلمانالر مئثعص آةلضةن ظاالهع
  .ظعنتعزام بعلةن ظوقذلعدعغان بعر ظعبادةت آأز ظالدعمعزغا آئلعدذ

دع      اقلعنعص آةل ع س ةت مةنعس ارةت لذغ تعن ظعب ا ؤة ظذلذغالش ث دذظ ةن نامازنع ذنعثغا ظاساس ث . ش بعزنع
ذص،   «سأزعنعث ظذقذمع بولسا، ) سسةالتذ لعلالهعظة(تةشةههذدتا ظوقذيدعغان   ظالاله تاظاال ظذلذغلعنعشقا اليعق بول

  .دئضةن بولعدذ» ظذنعثدعن باشقعسع ظذلذغلعنعشقا اليعق بولمايدعغان دذظاالر صةقةتال ظالالهقا خاستذر
   :نامازدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يولاليدعغان

ةد          » ...ع ظةال مذهةممةد  ظالالهذممة سةلل  ― اللهم صلى حممد  « ةنع مذهةمم ا، ي دذرذتلعرعمعزنعث مةنعسع بولس
ةرعظعتعنع            ع غالعب قعلعش ؤة ش ش، دةؤعتعن تىن قعلع عنع ظىس امع ـ شةرعص ذنعث ن ظةلةيهعسساالمنع دذنيادا ظ

ذغلعغعن ارقعلعق ظذل تذرذش ظ ة داؤامالش اظةتحع قعلعش ؤة. قعيامةتكعح ة شاص ذنع ظذممعتعض ا، ظ ة بولس  ظاخعرةتت
  .ظذنعث ظةجرع ؤة ساؤابعنع هةسعسعلةص بعرعش ظارقعلعق ظئزعز قعلغعن دئضةن بولعدذ

ة دذرذت                       ان بةندعسع ؤة ظةلحعسعض ع ظأزعنعث تاللعغ الاله بعزن ع، ظ ذنعث مةنس دذآع، ظ ا (يةنة دئيعلع ) دذظ
ة قعلعص                   ا هاؤال ذنع ظالالهق ةحكة ظ ة يةتمعض ع   «يولالشقا بويرعسعمذ بعز ظذ ظةمرعنعث قةدرعض الاله ظ ةد  ! ظ مذهةمم

دعغانلعقعنع            ذص ـ بولماي االمغا نئمعتعث اليعق بول ةد ظةلةيهعسس ةزعز قعلغعن،حىنكع مذهةمم االمنع ظ ظةلةيهعسس
ةث ياخشع بعلعسةن       دذق » سةن ظ االت «. دئ ةت،         » ظةسس ا رةهم اب قعلعنس ة خعت تعن صةيغةمبعرعض الاله تةرةص ظ

  .سا دذظا ؤة آاتتعالش دئضةن مةنعنع ظعصادعلةيدذصةرعشتعلةردعن آةلسة ظعستعغصار، بعزدعن سادعر بول
  : جانابع ظالاله مذنداق دةيدذ

   ِإنَّ اللََّه َوَمالَِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَِّبيِّ َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما
دذ    « ةت يولالي ة رةهم ةن صةيغةمبعرعض الاله هةقعقةت ةنع(ظ دذ،   ي ةت قعلع االمغا رةهم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

دذ  تىن قعلع عنع ظىس دذ، دةرعجعس ذغ قعلع ةنعنع ظذل ةن )ش تعلةرمذ هةقعقةت ة(، صةرعش عرةت ) صةيغةمبةرض مةغص
ذلذلالهنعث   (سعلةر صةيغةمبةرضة دذرذت ظئيتعثالر ؤة ظامانلعق تعلةثالر     !  ظع مأمعنلةر  ،تةلةص قعلعدذ  ع رةس حىنك

تىثال  علةرنعث ظىس ذققا     س ةتتعن يورذقل ة، زذلم ذمراهلعقتعن هعدايةتك علةرنع ض ذ س دذر، ظ ةققع حوث ردعكع ه
  ) ـ ظايةت56ظةهزاب سىرعسع . (»)حعقارغذحعدذر

ةن ؤة             تعص آةلض اقعرعقع يئ االمنعث ح ةد ظةلةيهعسس ال، مذهةمم ةر ـ ظاي ةن، ظ ة يةتك ةقعللعق، باالغةتك ناماز ظ
ةن             بةرصا قعلعشقا آىحع يئتعدعغان، نعجاسةتتع     م آةلض ن ؤة آعر قاتتعن صاآعز هةر بعر مذسذلماننعث ظوقذشع الزع

  .صةرزع ظةيعندذر
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قا                    ،ظأسمىر بالعالر بولسا   ة ياش قا ظادةتلعنعشع ظىحىن يةتت ذنع ظوقذش دا حوثعيعشع ؤة ظ  نامازنع سأيضةن هال
ا ؤة ناماز ظوقذش توغرعسعدا      ياشقا آعرضةندة ناماز ظوقذغعلع ظذنعمعس     10ظةضةر  . آعرضةندة ناماز ظوقذشقا بذيرذلعدذ   

م  ) يذمذشاقراق(ظاتا ظانعسعغا ؤة تةربعيلعضىحعنعث سأزعضة قوالق سالمعسا         ذرظان      . ظذرذش الزع عدا ق از توغرعس نام
داق    . رآةرعمدة ناهايعتع آأص ظايةت نازعل بولغان بولذص، تأؤةندعكعلةر ظذالرنعث بعر قعسمعدذ           جانابع ظالاله مذن

  : دةيدذ
  ةَ كَاَنْت َعلَى الُْمْؤِمِنَني ِكَتاًبا َمْوقُوًتا  ِإنَّ الصَّالَ

  ). ـ ظايةت103نعسا سىرعسع . (»شىبهعسعزآع، ناماز مأمعنلةرضة ؤاقتع بةلضعلةنضةن هالدا صةرز قعلعندع«
  ةُ ِللتَّقَْوى َوأُْمْر أَْهلََك ِبالصَّالَِة َواْصطَِبْر َعلَْيَها الَ َنْسأَلَُك ِرْزقًا َنْحُن َنْرُزقَُك َوالَْعاِقَب

نامازغا بويرعغعن، ظأزةثمذ ظذنع ظادا قعلعشقا حعداملعق       ) ؤة ظذممعتعثنع (ظاظعلةثدعكعلةرنع  ! ظع مذهةممةد «
تذر         . بولغعن، سةندعن بعز رعزعق تةلةص قعلمايمعز      ةقؤادارالرغا خاس . »ساثا بعز رعزعق بئرعمعز، ياخشع ظاقعؤةت ت

  ).  ـ ظايةت132تاها سىرعسع (
  وا الصَّالَةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ َواْركَُعوا َمَع الرَّاِكِعَني َوأَِقيُم

ثالر               « ذ قعلع ة رذآ ةن بعلل ذحعالر بعل ةر سىرعسع    . (»نامازنع ظادا قعلعثالر، زاآاتنع بئرعثالر، رذآذ قعلغ بةق
  ). ـ ظايةت43

اق              ذحعالرنعث ظ ةرك قعلغ ذنع ت عدا   شذنعثدةك نامازنعث ظةهمعيتع، صةرزلعكع، شةآعللعرع ؤة ظ عؤعتع توغرعس
دة                 نذرغذنلعغان هةدعسلةر رعؤايةت قعلعنغان بولذص، ظذالرنعث بعر قعسمع بذ ظعخحام آعتابنعث بعرعنحع بألىمع

دع  ا ظئلعن ذن     . تعلغ ا قارعس ةدعس آعتابلعرعغ انالر ه نع خالعغ نع بعلعش رةك هةدعس ذ آأص ذ  . تئخعم ع ظ حىنك
  .باردذر) بولغذدةك هةدعسلةر(شعصا ) دعللةرضة(ماتالر ؤة آعتابالردا ظذنعث ظعهتعياجعنع قامدعيالعغذدةك مةلذ

  نامازنع باشالشتعن بذرذن قعلعشقا تئضعشلعك ظعشالر

ظةمما آعشع   . نامازنعث بعر بىلىك شةرتلعرع بولذص، بذ شةرتلةر ظذرذندالماستعن، ناماز ظوقذش توغرا بولمايدذ           
ذنعث صةرؤة           ا ظ داص بولس ذق ظورذن ادا قعلعش ظىحىن       قاحانكع ظذ شةرتلةرنع تول ازنع ظ دا نام ارعنعث هذزذرع ردعض

  :مةزآذر شةرتلةر تأؤةندعكعحة. تذرذشع جاظعز بولعدذ
 .تاهارةت بذ بةدةننعث، آعيعمعنعث ؤة ناماز ظوقذلعدعغان يةرنعث صاك بولعشعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ .1
ذص،        .2 ةرلعرع بول ارةت ي ك تاه وث ـ آعحع لعدة ح ا ظةس ةؤرةت بولس ةش ظ ةؤرةتنع يأض ةرنعث ظ ظةرل

ةؤزةل ؤة   . آعندعكعنعث ظاستعدعن باشالص ظالدع ـ ظارقعسعدعن تعزعغعحعلعك دةص بةلضعلةنضةن  ةث ظ بذ بولسا ظ
 .ظايالالرنعث ظةؤرعتع بولسا يىزع ؤة ظالقعنعدعن باشقا بةدعنعنعث هةممعسعدذر. تذلذقراقعدذر

ذ       .3 تعن ب ةس    ناماز ؤاقتعنعث آعرعشع شةرعظةتتة بةلضعلةنضةن ؤاقعت آعرعش وغرا ظةم از ظوقذش ت . رذن نام
 .ظالاله خالعسا بةش ؤاقت نامازنعث ؤاقتعنع شةرعظةت آأرسةتكةن بويعحة ظايرعم بايان قعلعمعز

ةدعكع     .4 ةظع مذآةرةم ةنع مةآك ش ي دعنع قعلع ة ظال أآىش (قعبلعض ان ت عدا ق ان  ) ظةتراص ارام قعلعنغ ه
 . بةيتذلالهقا يىز آةلتىرىش

  تاهارةت

انلعقتعن              ظعسالم دعنع ظعنسان ت    ذ بولمعغ ةرلعك س ذص، يئت ع بول ةبعظعتعضة ماس آئلعدعغان مةدةنعيةت دعن
ةقعقعي    ذ ه عمذ، ظ ان بولس ذرعغا حعقق دا ظوتت رعم ظارعلع ةرةص يئ ان ظ دةرةص قالغ دعغان ؤة حأل از بولع ةت ظ زعراظ
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اقعردع            ا ح ذميىزلىك تازعلعقق دع ؤة ظوم ةزعلةتلعك ظع  . مةدةنعيةتنعث ظاساسلعرعنع ظئلعص آةل قا    ص الرنع قعلعش ش
  :ظىندعدع ؤة تأؤةندعكعلةرنع ظعبادةتنعث ظاساسع قعلعص بعكعتتع

اداؤةتتعن،       1 ادعن، ظ عقلعقتعن، رعي ذقتعن، مذناص عرعكتعن، ظازغذنل ىبهعدعن، ش ةك ـ ش ث ش ـ دعلنع
ذلمانالرغا ظ             الاله ظأحمةنلعكتعن، حعدعماسلعق قاتارلعقالرنعث آعرلعرعدعن صاك بولعشع بولذص، ظعسالم دعنع مذس

ئس           دعغانلعقعنع ه ع قالماي عنعث مةخص ر ظعش ذنعثغا هئحبع دعغانلعقعنع ؤة ظ أرىص تذرع ذالرنع آ ث ظ تاظاالنع
دذ     . قعلدذرعدذر ةرنعث     «َيْعلَُم َخاِئَنةَ األْعـُيِن َوَمـا ُتْخِفـي الصُّـُدورُ         : بذتوغرعدا ظالاله تاظاال مذنداق دةي الاله آأزل ظ

 ). ـ ظايةت19غاصعر سىرعسع . (»ةرسعلةرنع بعلعص تذرعدذخعيانعتعنع ؤة دعلالردعكع يذشذرذن ن
دا   2 ذ توغرع الاله ب ابع ظ ع، جان اك بولعش ةتحعلعكتعن ص ةتتعن ؤة مةين دعن، نعجاس ر قاتلعرع ةدةننعث آع ـ ب

  : مذنداق دةيدذ
  ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّاِبَني َوُيِحبُّ الُْمَتطَهِِّريَن 

دذ       ) هارامدعن ؤة نعجاسةتتعن  (حعالرنع ؤة   ظالاله هةقعقةتةن تةؤبة قعلغذ   « ع دوست تذتع . »صاك بولغذحعالر ن
 ). ـ ظايةت222بةقةر سىرعسع (

  : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بولسا مذنداق دئضةن
   الطهور شطر اإلميان 

   ). ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. (»دذرصاآعزلعق ظعماننعث يئرعمع«
ةآبعر،      « ـ     ، وحتليلها التسـليم مفتاح الصالة الطهور، وحترميها التكبري اآعزلعق، باشالنغذحع ت ذحع ص نامازنعث ظاحق

  ).ظةبذ داؤذد. (»ظاخعرع بولسا ساالمدذر
   :مذنداق دئيعلعدذهئكمةتلعك سأزلةرنعث بئرعدة بولسا 

   النظافة من اإلميان 
ذص، يذقعر      “ صاآعزعلعق ظعماندعندذر ” ةرتع بول دعنقع ش ا تذرذشنعث ظال اآعزلعق نامازغ عنعمعزدةك،   ص دا دئض ع

از      ع نام ع، ظىحىنحعس اك بولعش ةآنعث ص يعم ـ آعح اآلعقع، ظعككعنحعسع آع ةدةننعث ص ل ؤة ب بعرعنحعسع دع
  .ظوقذلعدعغان يةرنعث صاك بولعشع قاتارلعقالرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ

دذ       ةن بولع ىي                 . بةدةننعث صاآعزعلعقع سذ بعل ز س ىيع، دئثع ىيع، ظأستةث س ذر س ا يامغ ذ بولس ذ س اآع   ب ع ي
ذرعقع                  اآع ص بذالق ؤة قذدذق سذلعرع قاتارلعق تاهارةت ظالغعلع بولعدعغان تةبعظعي سذالر بولذص، تةمع، رةثضع ي

رةك ع آئ ةن بولعش ا . ظأزضةرمعض ةن بولس ذرعقع ظأزضةرض اآع ص ةمع ي ع، ت ةر رةثض الم ،ظةض ةددةس ظعس  مذق
ةن       ،شنشةرعظعتعنعث هأآمعضة ظاساسةن نعجعس هئسابلعنعدذ ؤة ظذنع ظعحع         ظعستئمال قعلعش ياآع ظذنعث بعل

أثلع        . تاهارةت ظئلعش دذرذس بولمايدذ    عقعلعدذ ؤة آ ع س عنعدذ، دعل حىنكع ظعنساننعث روهعي ظذنعثدعن يعرض
دذ ةت بولماي ةرعظعتع . راه الم ش دعغانلعقعنع ظعس ان يةتكىزع االمةتلعككعمذ زعي ةن س ذالرنعث ت ل س ذ خع ب
  .مع بعلةن ساغالم ظةقعل ظعضعلعرعمذ قوبذل قعلعدذ يئثع مئدعتسعنا ظعل،تةآعتلعضةندةك

  بةدةننع نعجاسةتتعن صاآالش

  :بةدةننعث صاآلعقع نعجاسةتتعن صاآعلعنعش بولذص، نعجاسةت ظعككع خعلدذر
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نع ؤة 1 ارةت ظئلعش ذص، تاه ارةت قعلعش بول ا (ـ آعحعك تاه تئمال قعلس ذ ظعس اآع س ان ي اك بولمعغ ذ ص س
ذ أزىر مةؤج ر ظ دعغان بع دابولماي دذ) ت بولغان ذمنع ؤاجعب قعلع دعن . تةيةمم اننعث بعرع ع ظورض ا ظعكك ذ بولس ب

 .صعشةص ياآع سىيدىك ياآع بولمعسا يةل حعقعش ظارقعلعق مةيدانغا آئلعدذ
دذ        2 لعنع ؤاجعب قعلع ذ غذس ذص، ب ارةت بول ةر ـ          . ـ حوث تاه اآع ظ ذش ي تعالم بول ذدا ظعه ا ظذيق ا ي ذ بولس ب

  : جانابع ظالاله مذنداق دةيدذ. عث بعر ـ بعرع بعلةن ظذحعرعشعشع ظارقعلعق بولعدذظايالنعث تةناسذل ظةزالعرعن
  َوِإنْ كُْنُتْم ُجُنًبا فَاطَّهَُّروا 

دة سىرعسع   (» )يةنع غذسلع قعلعثالر(ظةضةر جذنذب بولساثالر صاآلعنعثالر « ةت  6ماظع الالردا   )  ـ ظاي ة ظاي يةن
 .عب قعلعدذآأرىلعدعغان هةيعز ؤة نعصاسمذ غذسلعنع ؤاج

  تاهارةتنع قانداق ظئلعش توغرعسعدا

  : جانابع ظالاله تاظاال مذنداق دةيدذ
  ْيِن َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذَا قُْمُتْم ِإلَى الصَّالَِة فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيِدَيكُْم ِإلَى الَْمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسكُْم َوأَْرُجلَكُْم ِإلَى الْكَْعَب

ذص     ! (ظع مأمعنلةر « عز بول علةر تاهارةتس از   ) س ذص   (نام ذماقحع بول ذثالر،      ) ظوق ع يذي ذرغعنعثالردا، يىزىثالرن ت
دة سىرعسع   (» ...بئشعثالرغا مةسهع قعلعثالر، صذتذثالرنع ظوشذقذثالر بعلةن قوشذص يذيذثالر ةت  6ماظع ).  ـ ظاي

يعن            مانا بذ ظايةت بعلةن تاهارةت، ظذنعثسعز ناماز ظوقذغع        دعن آئ ئلعص بولغان ارةت ظ ةقةتال تاه لع بولمايدعغان، ص
عز      . ظاندعن ناماز ظوقذش جاظعز بولعدعغان قةتظعي بعر صةرز بولدع         ذص، تاهارةتس تاهارةتسعز ظوقذلغان ناماز باتعل بول

  .ناماز ظوقذغان آعشع ضذناهكار بولعدذ
دعغانلعقعن      ذص،           صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاهارةتنعث قانداق ظئلعنع ةن بول ةآعلدة شةرهلعض ر ش ي بع ع ظعلمع

  :تأؤةندة سعزضة تاهارةتنعث قانداق ظئلعنعدعغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتعمعز
ارةتتعن                      دعغان تاه ةتلعك قعلع قا الياق از ظوقذش عزنع نام دعن س رةك، ظان ظالدع بعلةن سذنعث صاك بولعشع آئ

ة             دا نعي ان هال نع مةقسةت قعلغ عز  ظعبارةت صةرزنع ظادا قعلعش اآع          . ت قعلعس عثعز ي ةن قعلعش أز بعل ةتنع س نعي
ةس          عثعز ؤة         . بولمعسا ظذنعث ظىحىن ظاالهعدة جاصا حعكعشعثعز شةرت ظةم ة صىآعش ةتنع آأثلعثعزض عزنعث نعي س
   :ظاندعن. دعلعثعز بعلةن صةرز تاهارةتنع ظئلعشقا ظعرادة قعلغانلعقعثعز آذصاية

ولعثعزنع بارماقلعرعثعزنعث ظارعسعنع ظارعلعغان هالدا جةينعكعثعز      دةيسعز ؤة ظعككع ق    “بسم اهللا الرمحن الرحيم   ”
عز   تعم يذيذس ىح قئ ذص ظ ةن قوش تعم    . بعل ىح قئ عز ؤة ظ ا ظالس ذنع ظاغعزعثعزغ ئلعص ظ ذ ظ ا س دعن قولعثعزغ ظان

عز  اغزعثعزنع حايقايعس ؤاك     . ظ ىن معس اآعزعلعقع ظىح عثعزعنعث ص دا حعش اغزعثعزنع حايقعغان ا (ظ اآع حوتك ) ي
  .عشكة ظةهمعيةت بئرعثظعشلعت

  معسؤاك ظعشلعتعشنعث سىننةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا

ىننةتتذر     ر س ةن بع لعتعش تةآعتلةنض ؤاك ظعش اش ؤة     . معس عثعزنع ب عثعز حش ؤاك ظعشلةتمعس ةر معس ظةض
ذص،               . ظعشارةت بارماقلعرعثعز بعلةن ظذؤذالث    ان بول ةت قعلعنغ ةدعس رعؤاي ايعتع آأص ه عدا ناه معسؤاك توغرعس

   . هةدعسع ظذالرنعث جىملعسعدعندذرلاله ظةلةيهعسساالمنعث شذ رةسذلذ
  يت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة لو الأن أشق على أم
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دا                  « ذماقحع بولغان از ظوق ةرقئتعم نام ذالرنع ه ام، ظ ظةضةر ظذممعتعمضة ماالل آئلص قئلعشتعن قورقمعغان بولس
  ).بذخارع ـ مذسلعم(» معسؤاك ظعشلعتعشكة بذيرعيتتعم

علةرنع        ظ ذرنعثعزدعكع نةرس ارقعلعق ب قعرعش ظ ئلعص معش ذ ظ ذرنعثعزغا س تعم ب ىح قئ يعن ظ دعن آئ ذنعث
عز ز ؤة    . صاآاليس تعم يذيذيعس ىح قئ ع ظ دعن يىزعثعزن دا (ظان ع يذغان ع ؤة   ) يىزعثعزن ث ظةتراص ذنع يىزعثعزنع س

عز ة يةتكىزعس ث هةممعسعض ةنع يىزىثعزنع ةدةر ي ا ق ولعثع. زاثاقلعرعغ وث ق دعن ظ ع ظان الص ظعكك زدعن باش
دعن         ذنع تأآعؤاتقان ئلعص س ذ ظ قولذثعزنع جةينعكعثعز بعلةن قوشذص ظىح قئتعم يذيذسعز، ظاندعن قولعثعزغا س
انعثعزغعحة       دعن صعش عز، ظان هع قعلعس ة مةس ا مئثعثعزغعح الص ظارق انعثعزدعن باش ةن صعش ولعثعز بعل يعن ق آئ

عثعزمذ    قايتذرذص مةسهع قعلعسعز، بعر ظال    ) قذلعثعز بعلةن ( قعنعثعز بعلةن بئشعثعزنعث بعر قعسمعغا مةسهع قعلس
  .بولعدذ

تعن     ذ ظالماس دعن س ا يئثع ع قولعثعزغ يعن ظعكك دعن آئ ةن   (ظذنعث ذ بعل ان س هع قعلغ قا مةس ةنع باش ) ي
عز   هع قعلعس عغا مةس ع ؤة تئش ذالقلعرعثعزنعث ظعح ذص    . ق ةن قوش عقعثعز بعل ذتعثعزنع هوش ع ص دعن ظعكك ظان

ى   الص ظ دعن باش راق      ظوث ارعالص ياخش ارعلعقعنع ظ ث ظ دا بارماقلعرعثعزنع ذتعثعزنع يذغان عز، ص تعم يذيذس ح قئ
عز ر   . ظذؤاليس االمدعن هئحبع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص ذ توغرع ةك ب ة آةلس هع قعلعش مةسعلعسعض ة مةس ضةدةنض

  .هةدعس رعؤايةت قعلعنمعغان
    :لغاندعن آئيعن آةلعمة شاهادةتنعتاهارةت ظئلعص بو

   وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  ال إله إال اهللاأشهد أن
  : ؤة شذ دذظانع ظوقذث

  ) اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطرين(
الاله « ع ظ ن  ! ظ ذحعالردعن قعلغع اك بولغ ع ص ن، مئن ذحعالردعن قعلغع ذل قعلغ ع تةؤبعسع قوب ام (» مئن ظعم

  .شتا يذقعرعدا آأرستعلضةن تةرتعصكة رعظاية قعلعش الزعمتاهارةت ظالغاندا هةر قايسع ظةزاالرنع يذيذ). تعرمعزع
ذص،               ارةت بول دعغان تاه مانا بذ سعزنعث صةرؤةردعضارعثعزنعث هذزذرعدا تذرذشعثعزغا ظعمكانعيةت يارتعص بئرع

  .بوزذلذص ؤة ياآع سذنذصال آةتمعسة ظذ تاهارةت بعلةن ظعككع ياآع تئخعمذ آأص نامازنع ظادا قعالاليسعز

  ظىستعضة مةسهع قعلعش توغرعسعدا) يعمعآع(ظاياغ 

أز     ذص، ظ رع بول ىننةتلعرعدعن بع االمنعث س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ش ص هع قعلع ة مةس ع ظىستعض اغ آعيعم ظاي
دذ          ة مةسهع قعلع ةس ظىستعض تعغا ظةم اي ظاياغنعث ظاس . يذرتعدا ياشاؤاتقان آعشع بعر آئحة ـ آىندىز ظعككع ص

رةك       . ةسهع قعلعدذمذساصعر بولسا ظىح آئحة ـ آىندىز م  ارةت ظئلعشع آئ ذرذن تاه تعن ب اغنع آعيعش ئكعن ظاي . ل
أتىرعؤئتعش        ةققةتنع آ ا ـ مذش ذالردعن جاص ىن ؤة ظ ذن ظىح ايلعق بولس ذلمانالرغا ظوث ع مذس ذالرنعث هةممعس ب

  .ظىحىندذر

  تاهارةتنع سذندذردعغان ظعشالر

دذ         تاهارةتنع بذزذص ظذنع يوق قعلعدعغان بةزع ظعشالر بولذص، ظذال         ارةت بذزذلع دا تاه ردعن بعرع سادعر بولغان
  :ظذالر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت. ؤة آعشعنعث يئثعدعن تاهارةت ظئلعشع الزعم آئلعدذ

ا          1 دعغان ظاؤازغ عز آئلع اآع تذيذقس ةل ي ةص، ي ىيدىك، صعش دعن س ةتلعرعنعث بعرع ا مةقظ دع ـ ظارق ـ ظال
دذ    ارةت بذزذلع ا تاه ة حعقس ر نةرس اش بع ةمم. ظوخش از    ظ اؤاز نام دعغان ظ ق آئلع ةيلع داؤاملع ةللعك تىص ا آعس
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از         . ظوقذؤاتقاندا آةلضةن تةقدعردعمذ آعشعنعث تاهارعتعنع بذزمايدذ      بذنداق آعسعلع بار آعشعلةر هةر ؤاقعت نام
 .ظىحىن ظايرعم تاهارةت ظالعدذ

ذخالش 2 دع    ،ـ ظ وخالش بذنعث تعن ظ ة يىلةنمةس ر نةرسعض دة هئحبع ذرغان يئرع ئكعن ظولت نا ل . ن مذستةس
ذ            ا، ب ان بولس عدةص قالغ ذرؤئتعص مىض ىص ظولت عنع آىت ث آعرعش از ؤاقتعنع عحتتة نام ع مةس علةن آعش مةس

 .مىضعدةش ظذنعث تاهارعتعنع سىندذرمايدذ
اش  3 ة ظوخش ةرلعك حعكعملعكك ذش ؤة زةه ئلعش، مةست بول ذص ق اراث بول ةنع س تعش ي عدعن آئ ـ هذش

 .بعلةن هذشعدعن آئتعش تاهارةتنع سذندذرعدذتاهارةتنع سذندذرعدعغان بعرةر سةؤةب 
 .ـ شةهؤةت بعلةن قةستةن ظايالالرغا قول تةآكىزىش4
ـ قةستةن يالعثاح ؤة ظارعدا هئحقانداق بعر آيعم بولماستعن ظأزعنعث ياآع باشقعالرنعث جعنسع ظةزاسعنع           5
 .تذتذش
 ).قذسذش(ـ ظاغزع تولغذدةك قةي قعلعش 6

  غذسلع توغرعسعدا

اك  لع ص ذرغذس ذش دئمةآت عنع يذي ةدةننعث هةممعس ةن ب ذ بعل ذ . س ا س ة ؤة حاحالرغ ةدةننعث هةممعسعض ب
ايدعلعق      ة ص ةن ساالمةتلعكعض اآعزعالش ؤة ت ع ص دعكع آعرالرن عنع ؤة بةدةن ةدةننعث هةممعس ا، ب أآىش بولس ت

  .بولغان يذيذنذش ظارقعلعق بةدةننع جانالندذرذشنعث ظةث ياخشع يولعدذر

  عغان ظعشالرغذسلعنع صةرز قعلعد

  :تأؤةندعكع ظةهؤالالردا غذسلع صةرز بولعدذ
 ،ـ ظويالش ظارقعلعق بولسعمذ شةهؤةت بعلةن ظئتعلغان هالدا مةنع حعقعسا 1
قاندا     2 اهع ظذحراش ث خةتنعض ةن ظايالنع ةر بعل عنعث   ،ـ ظ ا ظعككعس اه ظذحراشس ع خةتنعض  ظعكك

 ،هئحقايسعسعدعن مةنع حعقمعسعمذ غذسلع صةرز بولعدذ
ة 3 عدة           ـ ظ اآع آأرصعس دة ي دا آعيعمع ان ؤاقتع ذحع ظويغانغ تالم بولغ دا، ظعهع تعالم بولغان الالر ظعه ر ـ ظاي

دذ  ةرز بولماي لع ص ة غذس ذ آعشعض ة ظ ةر آأرمعس ر ظةس داق بع ذنعثدةك. هئحقان اش ،ش ة ظوخش ذ ظةرلةرض  ظايالالرم
ةرز بو           . ظعهتعالم بولعدذ  ة غذسلع ص دذ ظةضةر بعر ظايال ظويغانغاندا مةنع آأرس دذ     . لع ةرز بولماي ة ص ع  . آأرمعس حىنك

ئح        . سذنع الزعم قعلعدذ  ) يةنع مةنع ( سذ   ،هةدعستة دئيععلضةندةك  بذنعث ظةآسعحة ظةضةر بعر آعشع حىشعدة ه
 ،نةرسة آأرمعسعمذ ظويغانغان ؤاقتعدا مةنع ظعزع آأرضةن بولسا غذسلع قعلعشع صةرز بولعدذ

 ،قعلعش صةرز بولعدذـ ظايال آعشع هةيعزدعن صاك بولغاندا غذسلع 4
ةر                 ) تذغذت هالعتع (ـ يةثضعضةن   5 ذص، ظةض ةرز بول دة غذسلع قعلعشع ص ىن ظأتكةن ظايالالر تذغذتتعن قعرعق آ

ق آىننعث                          اآلعنعدذ ؤة قعرع ذص ص دعردة يذيذن ذ تةق ا، ب ان بولس تعن توختعغ ىن توشماس ق آ ظذنعث قئنع قعرع
 ،تذشذشعنع آىتمةيدذ

ال 6 دعن ظعس ع يعثع ر آعش ةر بع ص  ـ ظةض ار قعلع انلعقعنع ظعزه ذلمان بولغ ذ مذس ا، ظ ةن بولس ا آعرض م دعنعغ
 .بولغاندعن آئيعن غذسلع قعلعشقا بذيرذلعدذ
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  غذسلعنعث قانداق ظادا قعلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا

يعن   دعن آئ رعص بولغان ذنحعغا آع ازعرالص م ذنع ه ةن س ع بعل ذش نعيعت اك بول ةتتعن ص ىك نعجاس بىي
ذش،              : عز سىننةت تأؤةندعكعلةرنع قعلعشعث  تعم يذي ىح قئ قولنع ظىح قئتعم يذيذش، ظةؤرةت جاينع سذ بعلةن ظ

يعن                       دعن آئ لعنع قعلعص بولغان ذتعثعزنع غذس ة ص ذ تاهارةتت ئكعن ب ئلعش، ل نامازغا تاهارةت ظالغاندةك تاهارةت ظ
عز  اظعز    (يذيعس مذ ج دا يذيذلذش ارةت ظالغان ة تاه اقلعرعثعز  ). ظةمم احلعرعثعزنع بارم دعن ح ارعالص  ظان ةن ظ  بعل

بولغاندعن آئعين بئشعثعزغا ظىح ظذح معقدارعدا سذ تأآعسعز ظاندعن سذ قذيذص بةدعنعثعزنعث قالغان قعسمعغا           
رةك    لعقع آئ ةر قالماس ةن ي ذ تةضمعض ةدعنعثعزدة س عثعز ؤة ب ذ تأآعش ذؤالص  . س ع ظ ة يئرعن ةدعثعزنعث هةمم ب

  .حعقعشعثعز مذستةهةبتذر
ة ؤة    شذنعثدةك غذسلع، ظعغز ـ بذر  اآع ظأستةثض ا ي ذننع حايقاش ظارقعلعق تاهارةت ظالغاندعن آئيعن دئثعزغ

دذ    ادا بولع ذ ظ أمىلىش بعلةنم ذغا ح ة س ةق هالةتت اآع مذتل دذ  . ي ادا بولع ذ ظ ةلق مذنحعلعرعدعم ة خ . يةن
ذص       ذتعثعزنع يذي دا ص يعن ظاخعرع دعن آئ أآىص بولغان دذ    ،بةدعنعثعزنعث هةممعسعضة تولذق سذ ت ا هةم ـ  ظالالهق

عز       ىننةتتذر           . سانا ظئيتقان هالدا بةدعنعثعزنع قذرذتذشقا آعرشعس عثعز س انع ظوقذش ذ دذظ يعن ش لعدعن آئ . غذس
انالردعن         ظع ظالاله (» اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين      « اك بولغ انالردعن ؤة ص ذل بولغ ع تةؤبعسع قوب  مئن

  ).قعلغعن
  :ظةسكةرتعش

ر ن1 ذحعنعث بع لع قعلغ مـ غذس ةؤرةتلعرعنع يئصعشع الزع ةن ظ ة بعل اآع . ةرس دا ي ر جاي ؤةت بع ئكعن خعل ل
ةؤرعتعنع              ةن ظ ة بعل ر نةرس دة بع ظةؤرةتنع ياصااليدعغان بعر سذغا حأمىلىش ظارقعلعق غذسلع قعلغان آعشع ظاالهع

 ياصمعسعمذ بولعدذ
ذ2 ان تةقدعردعم تةثدة بولغ ر ظأس ذحعنعث بع ارةت ظالغ ذحعنعث ؤة تاه لع قعلغ راص ـ غذس ذنع ظعس  س

ةيتانغا               . قعلماسلعقع آئرةك  عدة ش ذنعث نةتعجعس لعقع ؤة ب أنىص قالماس خورلذققا آ حىنكع ظعنسانالرنعث ظعسراص
ث      ان تاظاالنع ان رةهم قا بويرعغ ادحان بولذش تا ظعقتعس ةر ظعش ارقعلعق ه ةرعظعتع ظ ث ش ص ظأزعنع ةت قعلع ظعتاظ

 .آلعضةنظةمرعضة خعالصلعق قعلماسلعقع ظىحىن شةرعظةت بذنع حة

  تةيةممذم

المنعث     لعقع ظعس ةآلعص قعلماس قا ت ر ظعش دعغان بع اقعتع يةتمةي ة ت ث هئحكعمض ابع ظالالهنع جان
ذر         ايعتع ظةهمعيةتلعكت رع ناه المدا نامازنعث رذآنعلع ذص، ظعس الم    . قواليلعقلعرعدعن بعرع بول ةتتعن ظعس ذ جةه ب

لعك    ةت بةرمةس ذنعثغا ظةهمعي اآع ظ ش ي ةرك قعلع ازنع ت ع نام ر  دعن داق بع ىن هئحقان ىرىش ظىح ؤة آعحعكت
  .سةؤةبنع قوبذل قعلمايدذ

ر    اآعزعلعغذحع بع ةقعقعي ص ا ه ذ بولس ذص، س ةرت بول ر ش لعق بع ارةت ظاساس عنعثعزدةك تاه دا آأرض يذقعرع
ذص            . ؤاستعدذر ةردة بول اآع سةص ةللعثعزدة ي أز مةه عز ظ ار             ،ظةضةر س ىيعثعز ب عزنعث س اآع س عثعز، ي ذ تاصالمعس  س

الع آةسكعن       (آعسةل ؤة سذ بعلةن تاهارةت ظالسعثعز سذ سعزضة زعيان قعلسا           لئكعن سعز    زعيان قعلعش ظئهعتعم
ذ                    ) ؤة آأصرةك بولذش شةرتع بعلةن     ةر س ئكعن ظةض عثعز ل ذص قالس ذب بول ةمما جذن ةس، ظ ةل ظةم ياآع سعز آعس

ةققةتكة   بعلةن غذسلع قعلغعنعثعزدا بةك قاتتعق سوغذق بولغانلعقتعن آعسةل بولذص قئلعشتعن            ا مذش ياآع جاص
ةن       راق بعل اك تذص ا ص ذنعث ظورنعغ الاله س ابع ظ ةهؤالالردا جان داق ظ عثعز، بذن تعن قورقس ذص قئلعش ار بول دذح
ةنلعك ؤة           أثىل بألض ة آ ق، سعزض ر قواليلع عز ظىحىن بع ا س تةيةممذم قعلعشعثعزنع يولغا قويغان بولذص، بذ بولس
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ع   ث رذآن وغرا دعنعثعزنع از(ت ا ظةهمعي ) نام ةنلعكتذرغ ةن ؤة   . ةت بةرض أثىل بألض ةتنع آ دعكع ظاي عز تأؤةن س
  : ظالاله تاظاال مذنداق دةيدذ. ظعنحعكة ظويالنغان هالدا ظوقذث

كُْم َوأَْرُجلَكُْم ِإلَى الْكَْعَبـْيِن     َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذَا قُْمُتْم ِإلَى الصَّالَِة فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيِدَيكُْم ِإلَى الَْمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوسِ             
َوِإنْ كُْنُتْم ُجُنًبا فَاطَّهَُّروا َوِإنْ كُْنُتْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمْن الَْغاِئِط أَْو الََمْسُتْم النَِّساَء فَلَْم َتِجُدوا َماًء فََتَيمَُّمـوا                        

 ِبُوُجوِهكُْم َوأَْيِديكُْم ِمْنُه َما ُيِريُد اللَُّه ِلَيْجَعلَ َعلَْيكُْم ِمْن َحَرٍج َولَِكْن ُيِريُد ِلُيطَهَِّركُْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعلَْيكُْم لََعلَّكُْم                  َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا  
  َتْشكُُرونَ 

ذص     ! (ظع مأمعنلةر « عز بول علةر تاهارةتس از   ) س ذص   (نام ذماقحع بول ذرغعنعثالر ) ظوق ذثالر،     ت ع يذي دا، يىزىثالرن
ةن                   ذقذثالر بعل ذتذثالرنع ظوش ثالر، ص عثالرغا مةسهع قعلع ذثالر، بئش قولذثالرنع جةينعكعثالر بعلةن قوشذص يذي

اآلعنعثالر     اثالر ص ثالر   (قوشذص يذيذثالر، ظةضةر جذنذب بولس ةنع غذسلع قعلع اثالر    )ي ةل بولس ةر آعس ذ  (، ظةض س
ا دعغان بولس ان قعلع اآع سةص)زعي ذص ، ي تعدة بول اثالر(ةر ظىس ذ تاصالمعس رعثالر )س علةرنعث بع اآع س ، ي

دعن        ) يةنع تاهارةت سذندذرغان  (هاجةتخانعدعن آةلضةن    ق قعلغان بولساثالر، ياآع ظاياللعرعثالر بعلةن يئقعنحعلع
ةن يىزى            ) غذسلع تاهارةت ظىحىن  (آئيعن   ذنعث بعل ثالر، ظ ذم قعلع ان  سذ تاصالمعساثالر، صاك تذصراققا تةيةمم ثالرغ

مةسهع قعلعثالر، ظالاله سعلةرضة مذشةققةتنع خالعمايدذ، لئكعن ظالالهقا شىآىر قعلعشعثالر ظىحىن سعلةرنع صاك            
نع،  ةن    (قعلعش ش بعل ان قعلع ةرعظعتعنع باي الم ش دذ   ) ظعس نع خاالي ة تامامالش ع سعلةرض دة (، »نئمعتعن ماظع

  ) ـ ظايةت6سىرعسع 
ةن     ،تةيةممذم ة قةسد قعلعش دئض ةن     لذغةتت ة ظأتك ذص، ظايةتت عيد ” بول ةن     “ ص راق بعل ا تذص آةلعمعسع بولس

دذ   ةن بولع ارةت دئض ان تاه عدذر   . ظئلعنغ اك بولعش ذلماننعث ص ا مذس اآلعق بولس ذم   . ص المعغاندا تةيةمم ذ تاص س
راق ظةضةر تةيةممذم قعلغاندا ظالقانغا ظاز    . قعلعشتعن مةقسةت يىزعنع ؤة ظعككع ظالقاننع تذصراققا ظذرذش ظةمةستذر        
  .تذصا يذقذص قالغان بولسا ظذنع صىيدعؤةتكةندعن آئعين تةيةممذم قعلعث

از         ) ظالاله ظةث ياخشع بعلعدذ   (لئكعن مةقسةت    هئحقاحان نامازنع تةرك قعلماسلعق ؤة بذنعث نةتعجعسعدة نام
ذص قال   دعغان بول ذق قعلع دا هورذنل اقحع بولغعنع ادا قعلم ذنع ظ لعق ؤة ظ أنىص قالماس لعققا آ لعق ظوقذماس ماس

تذر               نع قعلعش ر ظعش االيدعغان بع ع باس لعنعث ظورنعن ة          . ظىحىن تاهارةت ؤة غذس الاله بعزض ابع ظ ارقعلعق جان ذ ظ ش
تعؤاتعدذ        ةنلعكعنع آأرس ةتلعك ظعك ان             . نامازنعث قانحعلعك ظةهمعي ذص قالغ ةل بول المعغان ؤة آعس ذ تاص ذثا س ش

  . تةلةصكة اليعق ظادا قعلعشعمعز آئرةكهالةتتعمذ نامازلعرعمعزنع ظوقذشعمعز ؤة ظادا قعلغاندعمذ
يعن              ) مذناصعقلعق(ظةضةر يىرعكعدة    ة قئ لعتعش آعشعض راق ظعش ة تذص آعسعلع بولغان بعر ظعنساننعث آأثلعض

عنعث                  ذص، آعش ر ظعش بول دعغان بع ان     (آئلعدعغان ؤة توغرا قاظعدة يذسذنالرغا زعت آئلع ذ بولغ ) ظعككع آأزعم
داق        !  ظع مذسذلمان  ، سعغمايدعغان بعر ظعش دئسة    يىزعضة تذصراقنع سذؤعشع ظةقعلضة    ة مذن داق آعشعض عز بذن س

  :دةث
ا      ذ بولس ذص، ب ان بول ةرت قعلغ عنع ش اآعزة بولعش اك ـ ص راقنعث ص اؤؤال تذص ع ظ الم دعن عزآع، ظعس شىبهعس

ةس           انلعق ظةم ذ زعي ةن تةقدعردعم رعص آةتك رعص              . آأزعضة آع ا آع ة تذص دا آأزض ة تةيةممذم ةن بعرض ذنعث بعل ش
ىك              . تمةيدذآة ةن تىرل شامال ظعنسانالرنعث آأزعضة هةرآىنع ظأزع ظذحذرذص آةلضةن ؤة بذرانالردا آأتىرىص آةلض

دعغان   .  ظةمما بعر نةرسة بولمايدذ،حاث ـ تذزان آعرضىزعدذ  دا قعلعنع هالبذآع تةيةممذم بولسا ظئهتعياجلعق بولغان
ذاليلعقنع            مأمعننعث آأثلع بذنعث بعلةن راهةتلعنعدذ ؤة     . بعر ظعشتذر  ذ ق تذرغان ؤة ب لعرعنع قواليالش ذنع ظعش  ب

ة          ذ ظذممةتك عدعن ب هةدعية قعلغان ؤة قواليلعقنع ظأزعنعث خذسذسعيةتلعرعدعن بعرع قعلغان جانابع ظالاله تةرعص
  : ظذلذغ ظالاله بذ توغرعدا مذنداق دةيدذ. بئرعلضةن بعر نئمةت هئساباليدذ
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  كُْم ِمْن َحَرٍج َولَِكْن ُيِريُد ِلُيطَهَِّركُْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعلَْيكُْم لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ َما ُيِريُد اللَُّه ِلَيْجَعلَ َعلَْي
نع،               « اك قعلعش علةرنع ص ظالاله سعلةرضة مذشةققةتنع خالعمايدذ، لئكعن ظالالهقا شىآىر قعلعشعثالر ظىحىن س

  ) ـ ظايةت6ماظعدة سىرعسع (» ةرضة تامامالشنع خااليدذنئمعتعنع سعل) ظعسالم شةرعظعتعنع بايان قعلعش بعلةن(

  تةيةممذمنعث قانداق قعلعنعدعغانلعقع

زدةث،                         راق ظع اك تذص ذمغا ظوخشاش ص دا، ساس ؤة ق ذص قالغان ةرز بول سذ تاصالماي سعزضة تةيةممذم قعلعش ص
ىز    دةث ظ “ بسم اهللا الرحمن الرحيم   ”ظاؤؤال ظعحعثعزدة تةيةممذمغا نعيةت قعلعث ظاندعن        اندعن بارماقلعرعثعزنع ت

ذث  عغا قوي ع تذص القعنعثعز ن دا ظ ان هال القعنعثعزنع ظاحق ذص، ظ ىرتكةندعن . تذت راققا س القعنعثعزنع تذص ع ظ ظعكك
ع ؤة                        ةن يىزعثعزن القعنعثعز بعل دعن ظعككع ظ ىدعؤئتعث، ظان عالرنع ص ان تذص ذص قالغ أرىص يوق آئيعن، ظذالرنع آ

ذ نعث      .  بعلةن قولعثعزغا جةينعكعثعز بعلةن قوشذص مةسهع قعلعث          ظعككع ظالقعنعثعزنعث تاشقع تةرعصع    ا ب مان
  . حىنكع بذنعث بعلةن تاهارةت ظالغاندةك بولعسعز،بعلةن نامازنع ظادا قعلسعثعز بولعدذ

عز                ذم قعلعس ة ظوخشاشال تةيةمم عثعز يذقعرعدعكعض المعغان بولس ذ تاص ذ  . ظةضةر سعز جذنذب بولذص قئلعص س ب
عزدعن  ذم س دذ تةيةمم ادا قعلع ع ظ ث خعزمعتعن أتعرعؤئتعص تاهارةتنع ةتنع آ عنعث . جعناب المعغان آئعش ذ تاص س

دا                     ذم قعلغان عز ؤة تةيةمم ةت قعلعس عنع نعي أتعرعلعص آئتعش ةتنعث آ زدة جعناب تةيةممذم قعلعشع بولسا ظعحعثع
  .بعسمعلاله دةيسعز

ةقةت ظوخشعمايدعغان تةرعصع بولسا    تةيةممذمنعث هأآمع بولسا تاهارةتنعث هأآمع بعلةن ظوخشاش بولذص، ص        
ر           . سذ تئصعلغاندا بوزذلذص آئتععشعدذر    علغذحعلعك بع تاهارةتكة ظوخشاشال سذنذص آةتكىحعلعك ؤة ياآع سذ تئص

دذ         ة     . تةيةممذم بعلةن خالعغعنعثعزحة صةرز ؤة نةصلع ناماز ظوقذسعثعز بولع ذ دئضعنعض ةب ظعماملعرعنعثم ةزع مةزه ب
ع     ) عن رازع بولسذنظالاله هةممعسعد (ظوخشاش   راققا قولعن ول ظىحىن تذص بعر قئتعم يىز ظىحىن يةنة بعر قئتعم ق

  .ظذرذش ظارقعلعق تةيةممذم قعلعش ظةث توغرعسعدذر

  نعجاسةتنع يوقعتعش

يعم   ،ناماز ظوقذماقحع بولغان آعشعنعث نامازغا تذرذشتعن بذرذن صاآعزعلعشع الزعم آةلضةن نةرسعلةر بولسا             آع
ذ               . وقذلعدعغان يةر ؤة بةدعنعدذر   ـ آعحةك،ناماز ظ   ذنع س ا ظ ان بولس ذص قالغ ة نعجاسةت يوق ظةضةر بذالردعن بعرعض

رةك             ع يوقعتعشع آئ ةتنعث دئغعن ةتلةر          . بعلةن يذيذص صاآلعشع ؤة نعجاس ان نعجاس رةك بولغ وق قعلنعشع آئ ي
ان ؤة      ظعت ؤة ت  . بولسا، سىيدىك، ضةندة، هأل مةنع، ظةمما قذرذق بولسا ظذؤلعؤاتسا بولعدذ          الذآع، ق وثضىزنعث ش

  .يعرعثالردذر
رةك       ) قان(ظايالالرغا نعسبةتةن هةيعزدعن آئعين ظذنعث       ذق  . دئغعنع يوق قعلعص غذسلع قعلعشع آئ تذغذتل

دذ    اش قعلع ذنعثغا ظوخش ذ ش ذص،        . ظايالالرم اقعت بول از س ة نام ذددعتع بويعح ةيعز م الالردعن ه ةيعزدار ظاي ه
رةك            . عنع قعلمايدذ ظوقعيالمعغان نامازلعرعنعث قازاس   دعن تذتعشع آئ عنع قعلعشع ؤة قايتع . ظةمما رذزعنعث قازاس

ئكعن رذزا                     دذ، ل اقعت بولع از س ذ نام ذزارغان تةقدعردعم عحعلعك ظ ق آىنض شذنعثدةك تذغذتلذق ظايالالردعن قعرع
ع غذسلع ق                    . (ساقعت بولمايدذ  ان آىن ان توختعغ ا، ق ان بولس ان توختعغ تعن ق ىن توشماس علعص  ظةمما قعرعق آ

  ).رذزعغا باشلعشع آئرةك) رامعزاندا بولسا(ناماز ؤة 
دذر                ذالرغا يئقعنلعشعشع هارام ةرنعث ظ دا ظةرل ذق ؤاقعتلعرع اآع تذغذتل ل      . ظايالالرنعث هةيعز ي ذ خع ع ب حىنك

دذ        ةت بئرع الم      . هةرعكةت هةم ظةر ظىحىن هةمدة ظايال ظىحىن ظةزعي ذ ظعس وغرا نةزةرعيةلةرم ورال ؤة ت انعؤع ق زام
  : بذ توغرعدا جانابع ظالاله مذنداق دةيدذ. عنعث دئضةنلعرعنع قولالص قذؤةتلعمةآتةدعن
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َوَيْسأَلُوَنَك َعْن الَْمِحيِض قُلْ ُهَو أَذًى فَاْعَتِزلُوا النَِّساَء ِفي الَْمِحيِض َوالَ َتقَْرُبوُهنَّ َحتَّى َيطُْهْرنَ فَِإذَا َتطَهَّْرنَ فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيـثُ                    
  كُْم اللَُّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّاِبَني َوُيِحبُّ الُْمَتطَهِِّريَن أََمَر

ةد(« ع مذهةمم ذق  !) ظ ةيز توغرذل ةندعن ه ذالر س نعث   (ظ ة قعلعش ع ظاالق ةن جعنس ال بعل ةيزدار ظاي ةنع ه ي
ة  (هةيز زعيانلعقتذر   ”:ظئيتقعنكع. سورايدذ) دذرذسلذقع ياآع دذرذس ظةمةسلعكع توغرذلذق     علعدة   يةنع ه يز مةزض

ذر        ة زعيانلعقت ةر ظعككعسعض ذن ه ةر ـ خوت ش ظ ة قعلع ع ظاالق رع  )جعنس اللعرعثالردعن نئ علعدة ظاي ةيز مةزض ، ه
دعن          ) هةيزدعن(تذرذثالر،   ذيرعغان جاي الاله ب ذالرغا ظ دا، ظ صاك بولغذحة ظذالرغا يئقعنحعلعق قعلماثالر، صاك بولغان

دذ      ظالاله هةقعقةتةن تة  “ يئقعنحعلعق قعلعثالر  ذحعالرنع دوست تذتع ةتتعن    . (ؤبة قعلغ دعن ؤة نعجاس اك  ) هارام ص
  ) ـ ظايةت222بةقةر سىرعسع . (»بولغذحعالرنع هةقعقةتةن دوست تذتعدذ

  نامازنعث ؤاقعتلعرع

ةس                اظعز ظةم ذرذن ظوقذشع ج تعن ب ع آعرعش ازالرنع ؤاقت دا        . مذسذلمانالرنعث صةرز نام ذ توغرع الاله ب ابع ظ جان
  : مذنداق دةيدذ

  نَّ الصَّالَةَ كَاَنْت َعلَى الُْمْؤِمِنَني ِكَتاًبا َمْوقُوًتا ِإ
دع        « ةرز قعل دا ص ةن هال ع بةلضعلةنض ة ؤاقت ازنع مأمعنلةرض الاله نام ا سىرعسع   (» شىبهعسعزآع، ظ  ـ  103نعس
ةت دع        ). ظاي ةزر قعلعن دا ص ةن هال ةآعلدة بةلضعلةنض ر ش ايرعم بع ايرعم ـ ظ ع ظ از ؤاقت ة نام ذثا نامازنع. يةن ث ش

  :بعز تأؤةندة نامازنعث ؤاقعتلعرعنع بايان قعلعص ظأتعمعز. ظاساسلعق شةرتلعرعدعن بعرع ؤاقعتتذر
ةقعقعي              ،ـ بامدات نامعزعنعث ؤاقتع   1 ان ه ارةت بولغ ذردعن ظعب دعغان ن  آئحة قاراثغذسعدعن صاشالص حعقع

 بامدات نامعزعدعن بعرةر    آعمكع آىن حعقعشتعن بذرذن   . تاث شةرقتعن تذغقاندعن باشالص آىن حعققذحعلعكتذر     
 . رةآظةتنع ظوقذؤالغان بولسا بامدات نامعزعنع ؤاقتعدا ظادا قعلغان بولعدذ

  ناماز ؤاقتعدا ظوخالص قالغان آعشعنعث قانداق قعلعدعغانلعق توغرعسعدا

تةن                   ان آعشع قةس يعن ظويغانغ دعن آئ ناماز ؤاقتعدا ظذخالص قئلعص، نامازنعث ؤاقتع ظأتىص آئتعص بولغان
ا                   ظذ ان ظويغانس امعزعنع قاح ةن ن ةرتع بعل ذق قعلماسلعق ش خلعماسلعق ؤة ظورنعدعن تذرذشتعن ظعرعنعص هذرذنل

دذر        . شذ ؤاقتعدا ظوقذيدذ   ان ؤاقتع ع ظويغانغ ازا       . حىنكع ظذ نامازنعث ؤاقت امعزعنع ق ذق قعلعص ن آعمكع هذرذنل
  .قعلسا ظذحذقتعن ظذحذق حوث زعيان تارتقان بولعدذ

عننعث ؤاقت 2 ع    ،عـ صعش عرنعث ؤاقت الص ظةس ةندعن باش عدعن ظعضعلض ماننعث ظوتتذرعس ذياش ظاس  ق
ىحعلعكتذر اظةت   . (آعرض ةن س ةن ظةتتعض دذ  12تةخمعن الص آعرع ن باش ش    .  دع از ؤة قع اظةت ي ذ س ئكعن ب ل

عدعمذ       ةت ظارعس ر دأل قا بع ةن باش ةت بعل ر دأل عنعدةك، بع عص ظأزضةرض ة ظةضعش ذملعرعنعث ظأزضعرعشعض مةؤس
 ).ولعدذصةرقعلعق ب

دذ           ،ـ ظةسعرنعث ؤاقتع  3 دا آعرع ة ظذزارغان ر        .  هةر نةرسعنعث سايعسع ظعككع هةسس ا بع عز قولعثعزغ ةنع س ي
ةنلعكعنع            ذزذن ظعك ة ظ ع هةسس دعن ظعكك عنعث قةلةم ذنعث سايعس ارغعنعثعزدا ظ عغا ق ئلعص سايعس ةم ظ قةل

عرنع ظوق   از ظةس ا نام ذ ؤاقعتت دذ ؤة ب ع آعرع عرنعث ؤاقت عنعثعزدة ظةس عرنعث  آأرض از ظةس ذص، نام ةرز بول ذش ص
ا              . ؤاقتعنع آىن قعزعلغعحعلعك آعحعكتىرىشكة بولمايدذ     ازا قعلس عرنع ق از ظةس ةن آعمكع نام بعر هةدعسقا بعناظ

ذغ                 . ظذنعث باشقا ظعبادةتلعرع بعكارغا آئتعدذ     ذص، ظذل ان بول ا ظئلعنغ دة تعلغ عر ظاالهع از ظةس دة نام قذرظان آةرعم
تذرذثالر     ) بةش ؤاقعت («: ظالاله مذنداق دئضةن   ةرتلعرع    (نامازنع بولذصمذ ناماز دعضةرنع داؤامالش ىتىن ش ةنع ص ي
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ذرذثالر   ) يةنع نامازدا (، ظالالهنعث هذزذرعدا    )بعلةن ؤاقتعدا تذلذق ظادا قعلعثالر     ةر  (» ظعتاظةتمةنلعك بعلةن ت بةق
 ) ـ ظايةت238سىرعسع 

ع   4 امنعث ؤاقت از ش ىن   ،ـ نام ارتعص، آ اتقاندعن ت ذياش ص ذق     ق ع قاراثغذل دعن آئيعنك رعص آةتكةن  آع
ةك  ع ب ذنعث ؤاقت ذص، ظ ذحعلعك بول ع يوقالمعغ ىن قعزعل دعغان آ ةص قالع تا ق ا ظةتراص كعحعلعك ظارعلعقعت حىش

 .شذ تىصةيلعدعن ظذنع ظوقذشقا قانحعلعك ظالدعرعساق شذنحة ياخشع بولعدذ. قعسقعدذر
ذر     آىن قعزعللعقع يوق بولغاندعن ت     ،ـ خذصتةننعث ؤاقتع  5 اث ظاتقذحعلعكت تعن      . ارتعص ت اث ظئتعش آعمكع ت

دذ         االم    . بذرذن خذصتةننعث بعر رةآظعتعنع ظوقذؤالسا خذصتةننع ؤاقتعدا ظوقذغان بولع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ئكعن ص ل
ع    ) دذنيالعق(خذصتةندعن بذرذن ظذخالشنع ؤة خذصتةندعن آئعين        ةن    . سأزع قعلعشنع يامان آىرةتت ذنعث بعل ش

م ظى ة ظعلع ةت   بعرض قا رذخس اراث قعلعش ك ص يعن آئحعلع تةندعن آئ ىن خذص ذش ظىح ان ظذزذت عنعش ؤة معهم ض
 .قعلغان

ث       عنعدة نامازنع ذص، آعحعكتىرض ةزعلةتلعك بول ىرىش ص عحة آعحعكت ةن بعرعض ث ظىحت تةننع آئحعنع خذص
ةن    ؤاقتعنع قاحذرذص قويذشتعن ياآع جاماظةتنع قولدعن بئرعص قويذشتعن قورقسا ظذنع ؤاقعتنعث آعرع            شع بعل

ةر            . تةث ظوقذغان ياخشع   مانا ظعسالم دعنع بةش ؤاقعت نامازنعث ؤاقعتلعرعنع يذقعرعقعدةك بةلضعلعمة ؤة ظألحةمل
ةرتعش     ة ظأزض اراص خالعغانح ة ق ذملةرنعث ظأزضعرعشعض اآع مةؤس ةرتعش ي ذنع ظأزض ذص، ظ ان بول ةن توختاتق بعل

ذملرعدة ناما   . مذمكعن ظةمةس  از ؤة قعش مةؤس اظعتعثعزنع      لئكعن سعز ي عنعش ظىحىن س ع ظىض زنعث ؤاقعتلعرعن
  .مةسحعتلةردعكع مذظةززعنلةرنعث ظةؤازعغا توغعرلعسعثعز بولعدذ

  :ظعالؤة
يعن    ةندعن آئ اقنع يئض ا، تام ان بولس ذص قالغ ازعر بول اق ه ةحلعك تام دا آ ةزان حعققان ا ظ ام نامعزعغ نامازش

امعزعثعزن تعن ن دا ظالدعرعماس ةم بولغان أثلعثعز خاتعرج ذثآ ارعتعثعز . ع ظوق وث تاه اآع ح ك ي عزمذ آعحع هةرض
ذماث    از ظوق ذق نام ان تذرذغل تاص قالغ از     . قعس ة نام داق هالةتت االم بذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةزعرعتع ص ع ه حىنك

  .ظوقذشنع مةنظع قعلغان

  ظاسمان نعداسع

  )ظةزان(
ئالن قعلع    ةنلعكعنع ظ از ؤاقتعنعث آعرض ارقعلعق نام أزلةر ظ دة س ةزان ظاالهع اظعتعنع ظ ذلمانالر جام ش ؤة مذس
  .دذنيا ـ ظاخعرةتتة نعجاتلعققا سةؤةب بولعدعغان نامازغا هازعر بولذشقا حاقعرعشتذر

ةث حوث    ،ظةزان نامازدعن بذرذن قعلعنعدعغان بعر ظعبادةت بولذص       ذظارلعرعدعن ؤة ظ  ظعسالمنعث ظةث حوث ش
دذر  دعن بعرع ةنعث  . ظاالمةتلعرع ذش هعجرعي ةزان ظوق المدا ظ ذ     ظعس ذص، ظ ذلغان بول ا قوي ع يولغ ع يعل  بعرعنح

ةردة               اآع سةص ةهعرعدة بولسذن ي أز ش دىز ظ ة ـ آىن االم آئح ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةزعرعتع ص ارعخعتعن باشالص ه ت
دعغانلعقع            ،بولسذن داؤامالشتذرغان  كة بولع  ؤاصات قعلغذحعلعك ظذنع ظةمةلدعن قالدذرغانلعقع ؤة ياآع تةرآعتعش

داق  عدا هئحقان ذر    توغرعس ر ظعبادةتت ةن بع ة دئمعض ر نةرس ةزان    .  بع يعن ظ االمدعن آئ ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس
ر                       ا ظوخشاش بع اآع ؤاجعبق انلعقع ظىحىن ؤاجعب ي قا بويرعغ توغرعسعدا بعر نةححة هةدعس بعلةن ظةزان ظوقذش

  .ظعبادةت بولذص هئسابالندع

  ظةزاننعث شةكلع
  :ستع مذنداقسةهعه هةدعسالردا بايان قعلعنغان ظةزاننعث تعكع
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   قئتعم 4    اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب
   قئتعم2   أشهد أن الإله إال اهللا، أشهد أن الإله إال اهللا

   قئتعم2 أشهد أن حممداً رسول اهللا، أشهد أن حممداً رسول اهللا
   قئتعم2    حي على الصالة، حي على الصالة
   قئتعم2    حي على الفالح، حي على الفالح

   قئتعم2         اهللا أكرب، اهللا أكرب
   قئتعم1           الإله إال اهللا

ذرذن     ) اهللا أكرب (تعن آئيعن ؤة ظاخعرقع     “ حي على الفالح  ”صةقةتال بامدات نامعزعدا مذظةززعن      ن ب الصـالة  (دع
  .دةيدذ)  اهللا،اهللا أكرب، اهللا أكرب الإله إال(ظاندعن . نع ظعككع قئتعم دةيدذ ) خري من النوم، الصالة خري من النوم

دانعث  ذ نع عثعز يىرعكعثعزنعث ب اؤازعنع ظاثلعس ان ظ لعقعدا ياثرعغ اؤا بوش عنعث ه مان نعداس انكع ظاس قاح
عزنع   ،ظةزعمعتع ؤة نعدا قعلغذحعنعث بىيىآلعكعنع ظالاله تاظاالنعث ظعسمعنع تعلغا ظالغان هالدا هئس قعلعث                س

ظئلعث ؤة بعلعثكع ظالالهتعن باشقا ظأزعنع حوث تذتقانالرنعث        حاقعرعؤاتقان ياخشعلعق ؤة نعجاتلعقنع ظعسعثعزضة      
عدذر    ر نةرس ةس بع ايعن ظةرزعم ع ظعنت ةنلعكعنع      . هةممعس ا ظعك عنعث آاتت ر نةرس اتتعكع بع عز آاظعن ةر س ظةض

  .تةسةؤؤذر قعلسعثعز هةممعدعن آاتتعسع جانابع ظالالهتذر
والق   ذنعثغا ق زدا ظ تكةن ؤاقتعثع اؤازعنع ظعش ةززعننعث ظ ارلعق  مذظ ةلبعثعزدعن ؤة ب ن ق ئلعث، حع  س
عنع دةث          أز ظةينعس ةنلعرعنعث ظ ةمما  . ؤذجذدعثعز بعلةن مذظةززعننعث دئض حي على الصالة، حي علـى الفـالح،   (ظ

ذلع            . دةث) دئضةن ؤاقتعدا الحول وال قوة إال باهللا، الحول وال قوة إال بـاهللا               ان رةس ةت قعلغ ذخارع رعؤاي دا ب ذ توغرع ب
والق سئلعث       ظةآرةم مذهةممةد  عغا ق ذ .  ظةلةيهعسساالمنعث هةدعس ةززعن   «: ظ ةندة  ) اهللا أكـرب، اهللا أكـرب     (مذظ دئض

أشهد أن الإله إال اهللا، أشهد أن حممدا رسول       (دئضةندة ظذمذ   ) اهللا أكرب، اهللا أكرب، أشهد أن الإله إال اهللا        (سعلةرنعث بعرعثالر   
ةندة   ) الحول وال قوة إال بـاهللا، اهللا أكـرب        ( دئضةندة   )صالةأشهد أن حممدا رسول اهللا، حي على ال       (دئضةندة  ) اهللا اهللا (دئض

  .دئضةن» نع حعن قةلبعدعن دئسة جةننةتكة آعرعدذ) الإله إال اهللا(أكرب، الإله إال اهللا دئضةندة 
دعن          ث، ظان االمغا دذرذت ظئيتع مذظةززعنضة بذ رةؤعشتة جاؤاب بئرعص بولغاندعن آئيعن مذهةممةد ظةلةيهعسس

ةث          ظذنع الالهتعن تعل عنع ظ االر         ،ث ظىحىن شاصاظةت قعلشقا ؤةسعلة بولذش ان دذظ ةت قعلعنغ ذلذلالهتعن رعؤاي  رةس
ةد                    ةيغةمبةر مذهةمم ا ص ان آاتت بعلةن دذظا قعلعث ؤة ظالاله تاظاال بذرذنقع ؤة آئيعنكع ضذناهلعرعنع آةحىرىم قعلغ

ارلعق    ظةلةيهعسساالمنعث ظذممعتعدعن هةر ظةزاندعن آئيعن ظعنسانالر    ذالرغا ب دىرىش ؤة ظ نع يالغذزال ظالالهقا يىزلةن
اننع       دعغانلعقعنع ؤة خالعغ نع قعلع ان ظعش ذنعث خالعغ ةنلعكعنع، ظ اس ظعك ا خ نعث ظالالهق الردا تةسةررذص ظعش
عمذ،                    ذص آةتس ا بول عمذ ؤة قانحعلعك آاتت ة حعقعص آةتس تالاليدعغانلعقعنع، ظعنسانالر قانحعلعك يذقعرع صةللعض

ذنعثغا                        ظذالرنعث   دا ظ ةر جاي ةر ؤة ه ةر ي ةنلعكعنع، ه قةتلعك ؤة رةهعملعك ظالالهنعث بةندعسع ظعك ةرعبعر شةص ب
ةتكةن آعحعك                    ارقعلعق آأرس ا قعلعش ظ نع، دذظ ة دذرذت ظوقذش مذهتاج ظعكةنلعكعنع ظأضعتعش ظىحىن ظأزعض

اراث   ر ق ة بع ةنل    ! آأثىللىآلعكعض داق دئض ذلذلالهنعث مذن ةر رةس ع ظأم دذلاله ظعبن انلعقعنع ظاب عكعنع ظاثلعغ
  : ظئيتعدذ
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مث سـلوا اهللا يل     . إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علّي فإنه من صلى علّي صالة صلى اهللا عليه هبـا عشـرا                      (
   ) شفاعيتالوسيلة، فإهنا مرتلة يف اجلنة التبغي إال لعبد من عباد اهللا، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل اهللا يل الوسيلة حلت له

ةززعننعث « اؤازعنع(مذظ ا دذرذرت ) ظ دعن ماث الر، ظان ةينعنع دةث أز ظ عنعنعث ظ ذنعث دئض اثلعغعنعثالردا ظ ظ
ذثالر دذ. ظوق ةت قعلع ون رةهم ذنعثغا ظ الاله ظ ا ظ ر دذرذت ظوقذس ا بع ع ماث ع آعمك ىن . حىنك ةن ظىح دعن م ظان

ذ         . ؤةسعلة سوراثالر  ذص، ظ ةر بول ة اليعق           حىنكع ؤةسعلة جةننةتتة بعر ي ةقةتال بعرعض دعن ص  ظالالهنعث بةندعلعرع
ةن    ارزذ قعلعم نع ظ ع بولذش ذ آعش ةن ظ دذ ؤة م ث    . بولع ذنعثغا مئنع ا ظ علة سورس ا ؤةس الالهتعن ماث ع ظ آعمك

  ).ظعمام مذسعلعم رعؤايةت قعلغان(» شاصاظعتعم هاالل بولعدذ
دعغان    يعن ظوقذلع دعن آئ ةر ظةزان ان (ه ةت قعلعنغ ذلذلالهتعن رعؤاي دةك  ) رةس ع تأؤةندعكع ةزان دذظاس ظ

ةتكةن         ة ظأض اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، آت حممدا         «: بولذص، بذ دذظانع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزض
عدعن   ) ظعمام بذخارع رعؤايعتع   (»الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذى وعدته       ذنعث ظارقعس وارزقنا شفاعته إنـك  «ب

  .دذظاسعنع ظوقذغايعسعز»  امليعادالختلف
  تةآبعر 

ازعرلعق قعلعص  ا ه انالر نامازغ عدا ظعنس ةزاننعث ظارعس ةن ظ ةآبعر بعل يعن ت دعن آئ ةزان ظوقذغان ةززعن ظ مذظ
  .ظىلضىرةلعضىدةك بعر ؤاقعت آىتعشع سىننةت بولذص، تةآبعرنع ظةزان ظوقذغان آعشعنعث ظئيتعشع ظةؤزةلدذر

لعنعدذ            تةآبعر ناماز ظىحىن آعرةآ    يعن باش دعن آئ ذقلعنعص بولغان ةرتلةر تول انكع  . لعك بولغان بارلعق ش قاح
ةآبعر                 يعن ت صىتىن شةرتلةر ظورذندعلعص، نامازغا هازعر بولغاندا ظىرة تذرغان هالدا قعبلعضة ظالدعنع قعلغاندعن آئ

  . ظئيتعص ناماز ظوقذيدذ
  تةآبعرنعث قانداق ظئيتعلعشع 
  . رعؤيةت بولذص، هةر ظعككعلعسع سةهعهتذرتةآبعر توغرعسعدا ظعككع خعل 

ان        1 تعلعص، قالغ دعن ظئي ع قئتعم االت ظعكك ةن قةدقامةتعسس ةر بعل دعكع تةآبعرل تعكع ؤة ظاخعرع ـ باش
دذ       . آةلعمعلةر بعرةر قئتعمدعن ظئيتلعدذ    دةك    . بذنعث ظومذمعي آةلعمعسع ظون ظعككع آةلعمة بولع ذ تأؤةندعكع ب

 :ظوقذلعدذ
   أكرب، اهللا أكرب، اهللا ـ 1
   ـ أشهد أن الإله إال اهللا 2
     ـ أشهد أن حممداً رسول اهللا3
   ـ حي على الصالة 4
   ـ حي على الفالح5
     ـ قد قامت الصالة، قد قامت الصالة6
   ـ اهللا أكرب، اهللا أكرب7
   ـ الإله إال اهللا8
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دعن         2 ان     ) هللاالإلـه إال ا (ـ باشتعكع تةآبعرلةر بعلةن ظاخعرقع تةآبعرلةرنع تأت قئتعم تعم ؤة قالغ ر قئ ع بع ن
ذمع                   ةرنعث ظوم دا آةلعمعل ذص، بذنعث دعغان بول ارقعلعق ظئيتعلع آةلعمعلةرنع بولسا ظعككع قئتعمدعن ظوقذش ظ

 :بذ تأؤةندعكعدةك ظئيتعلعدذ.  بولعدذ17سانع 
   ـ اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب1
  إال اهللا ـ أشهد أن الإله إال اهللا، أشهد أن الإله 2
   ـ أشهد أن حممداً رسول اهللا، أشهد أن حممداً رسول اهللا3
   ـ حي على الصالة، حي على الصالة4
   ـ حي على الفالح، حي على الفالح5
     ـ قد قامت الصالة، قد قامت الصالة6
   ـ اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب7
   ـ الإله إال اهللا8

  :ظعالؤة
ةآبعرنع            ـ مذظةززعنعث ظة  1 زاننع آةلعملةرنعث ظارعسعنع سذآذت قعلعش ظارقعلق ظايرعغان هالدا ظوقذشع، ت

 .بولسا آةلعمعلةرنعث ظوتتذرعسعدا ساز قعلماستعن تعزراق ظوقذشع سىننةتتذر
دا             2 ـ ظةزان ظوقذغاندا قعبلعضة ظالدعنع قعلعش، سةهرادا يالغذزال بولغان تةقدعردعمذ ظةزان نعداسع توؤلعغان
 .ظاؤازع بعلةن يذقعرع ظاؤازدا ظوقذشع سىننةتتذربارحة 
ذماقحع                      3 عنع ظوق ا، قازاس ةن بولس ذص آةتك ازا بول امعزعثعز ق ئلعص ن ـ ظةضةر ظذخالص قئلعص ياآع ظذنتذص ق

ةزان               . بولغعنعثعزدا ظأزعثعز ظةزان ظوقذشعثعز آئرةك     تعم ظ ر قئ تا بع ا باش ظةضةر قازا نامعزعثعز بعردعن آأص بولس
 .ئيعن هةر نامازغا ظايرعم ـ ظايرعم تةآبعر ظوقذص قازاسعنع ظوقذشعثعز مذستةهةبتذرظوقذغاندعن آ

ةس          4 رةك ظةم وق       . ـ ظايالالرنعث ظةزان ؤة تةآبعر ظوقذشع آئ ع ي ا زعيعن ئكعن ظوقذس امع      . ل دا ظعم ذ توغرع ب
دذ  ) ظالاله رةهمةت قعلسذن(ظةهمةد  ةت قعلعنع الالر ظةض  ” : نعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤاي ةآبعر    ظاي ةزان ـ ت ةر ظ

اظعز   . ظوقذسا ظذنعث هئح زعيعنع يوق     عمذ ج ةنهانعث         “ ظوقذمعس ذ ظ ة رةزعيةلاله ةزعرعتع ظاظعش ة ه ةزان ؤة   ”: يةن ظ
تةآبعر ظوقذغانلعقع، ظايالالرغا ظعمام بولذص ناماز ظوقذص بةرضةنلعكع ؤة سةصنعث ظوتتذرعسعدا تذرغانلعقع رعؤايةت             

 )عتعظعمام بةيهةقع رعؤاي(، “قعلعنعدذ
ذغان          5 ةآبعر ظوق عنعدةك، ت ةينعنع دئض أز ظ عنعنعث ظ ةززعننعث دئض تكىحعلةرنعث مذظ ةآبعرنع ظعش ـ ت

دةك           دا قعلغعنع ةقةتال ظةزان ةندة   )حي على الصالة، حي على الفـالح      (آعشعنعث دئضةنلعرعنع تةآرارلعشع، ص ، دئض
ا     ) ، قد قامت الصـالة    الحول وال قوة إال باهللا، الحول وال قوة إال باهللا، قد قامت الصالة             ةندة بولس ازنع      ”دئض ذ نام الاله ب ظ
 .دةيدذ“ تةلةصكة اليعق قعلسذن ؤة داؤامالشتذرغعلع نعسعص قعلسذن

  قعبلعضة ظالدعنع قعلعش

 صةيغةمبةر بعر، قذرظان آةرعم بعر، قعبلة       ،حىنكع ظالاله تاظاال بعر   . ظعسالم دعنع بعرلعك ؤة باراؤةرلعك دعنعدذر     
أثىللعرع ؤة              بعر ؤة يةرشارعنع   ن آ ذلمانالر حع ارلعق مذس ان ب ث شةرق، غةرب، جةنذب ؤة شعمال تةرعصعدعن بولغ

االم  ةد ظةلةيهعسس لعغذحع مذهةمم ا باش دام يولغ عمذؤلع، داغ ذلمانالر بعرلعكعنعث س ةن مذس أزلعرع بعل ةقعل آ ظ
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دذ        ىز آةلتىرع ة ي ذغ آةظبعض ان ظذل ذ   . آأرسةتكةن نذرنعث مةنبعظع بولغ از ظوق ذثا نام عنعث   ش ان آعش ماقحع بولغ
دذر           ابع      . مةآكة مذآةررةمةدعكع ظذلذغ آةظبعدعن ظعبارةت بولغان قعبلعضة ظالدعنع قعلعشع الزعم دا جان ذ توغرع ب

  : ظالاله مذنداق دةيدذ
 َشطَْرُه ِلئَالَ َيكُونَ ِللنَّاِس َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ       َوِمْن َحْيثُ َخَرْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسِجِد الَْحَراِم َوَحْيثُ َما كُنُتْم فََولُّوا ُوُجوَهكُمْ            

  ِإالَ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم فَالَ َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِني َوِلأُِتمَّ ِنْعَمِتي َعلَْيكُْم َولََعلَّكُْم َتْهَتُدونَ 
دا (قةيةردعن حعقمعغعن،   ) سةصةرضة!ظع مذهةممةد (« ةرام     ) نامعزعث ع مةسجعدع ه ن    يىزىثن كة قعلغع .  تةرةص

ثالر        ) نامعزعثالردا(سعلةر قةيةردة بولماثالر،    )  !ظع مأمعنلةر ( كة قعلع ةرام تةرةص ةر  (» يىزىثالرنع مةسجعدع ه بةق
  ) ـ ظايةت150سىرعسع 

دذر          دعنع قعلعشع الزعم ة     . بةيتذلالهنع آأرىص تذرغذحعنعثمذ بةيتذلالهقا ظال ا آةظب ىحعلةر بولس ذنع آأرمعض ظ
دعغان    .  قعلعدذ تةرةصكة ظالدعنع  حىنكع ظذنعث قعالاليدعغعنع شذ بولذص، جانابع ظالاله هئحكعمنع آىحع يةتمةي

ص، مةسجعدلةرنعث         . بعر ظعشنع قعلعشقا بذيرعمايدذ    ةيعن قعلع عنع ت بذرذنقع ظالعملعرعمعز هةر دألةتنعث قعبلعس
ايمان     شذنعثدةك قعبلعنع آومصاس ياآع قعب    . معهرابلعرعنعمذ شذ تةرةصكة ياساتقذزغان    لعنامة دةص ظاتعلعدعغان س

اردذر      ذ ب ش ظعمكانعمعزم ةيعن قعلع ةن ت ذزع بعل ذب يذلت دعكع قذت ا آئحع اآع بولمعس ةن ي ة . بعل ذ بويعح  ،ش
دذ                       كة آئلع ذب تةرةص ة جةن عثعز قعبل ارقعثعزنع قعلس ذزغا ظ ذص، يذلت ا بول عمالعي ظعراقت . مةسعلةن، ظةضةر سعز ش

عثعز تئخ عدا بولس داد ظةتراص ةر باغ عزظةض ذثاي تاصااليس ذ ظ ذص . عم كة قوي ولعثعز تةرةص وث ق ذزنع ظ تعم يذلت ذ قئ ب
لئكعن غةربكة آأصراق   . بةسرةدعمذ شذنعثغا ظوخشاص آئتعدذ   . قارايدعغان بولسعثعز قعبلة غةربعي جةنذبتا بولعدذ     

  .ظعضعلعدذ

  قعبلعنع بعلةلمةي قالغان آعشعنعث قانداق قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

ةي                 بعر آعشع بولذتل   ةنلعكعنع بعلةلم تة ظعك ةيلعدعن قعبلعنعث قايعسع تةرةص ذق تىص ذق هاؤا ياآع قاراثغذل
رةك                 دعن سورعشع آئ دعغان بعرع . قالسا، ظذ آعشعنعث قعبلعنعث قايسع تةرةصتة ظعكةنلعكعنع آأرستعص قوياالي

قا تعر ةنلعكعنع تئصعش تة ظعك ا قعبلعنعث قايعسع تةرةص نع تاصالمعس ورعغذدةك بعرس ةر س عدذظةض ةنعال . ش ةمما ي ظ
دذ    امعزعنع ظوقذي اراص ن كة ق ان تةرةص ةخمعن قعلغ ارقعلعق ت ويلعنعش ظ ا ظ ذغان  . تاصالمعس از ظوق تة نام ذ رةؤعش ب

ةن                     انلعقع ناماي ذص قالغ ا بول يعن قعبلعنعث خات دعن آئع عتعص بولغان آعشعنعث نامعزع توغرا بولذص،نامازنع تىض
دذ  عنع قعلماي ث قازاس عمذ نامعزنع امعزعنع    ظةض. بولس ة ن ذؤئتعص بعلس از ظوق انلعقعنع نام كة قارعغ ا تةرةص ةر خات
  .بذزماستعن توغرا قعبلة تةرةصكة يىزلعنعدذ

تة  ذ تةرةص ة مذش يعن قعبل دعن آئ الال قاتذرغان ويالص آ دعغانلعقعنع ظ كة آئلع ةر قعبلعنعث قايسع تةرةص ظةض
ذمكعن ع م ا  ،بولعش كة ق ةن تةرةص ة آةلض ر صعكعرض أثلعثعزدة بع راؤ   دةص آ عزنع بع ذرغعنعثعزدا، س ا ت راص نامازغ

دعثعزنع قعلعث   ”: آأرىص، سعزدعن يىزلعنعشعثعزنع تةلةص قعلغان تةرةصنع آأرستعص تذرذص  كة ظال “ صاالن تةرةص
  .بذرذلذش ؤة بذ هةرعكةت تىصةيلعدعن نامعزعثعز بوزذلمايدذ. دئسة دئضعنعدةك قعلعث

ذدعن  ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ع ظأم دا ظعبن ذ توغرع دذب ةت قعلنع داق رعؤاي امعزعنع «:  مذن دات ن انالر بام ظعنس
دع       . ظوقذش ظىحىن قذبا دئضةن يةرضة حىشكةن ظعدع       ذ    ”: شذ صةيتتة بعر آعشع آئلعص مذنداق دئ عز ب شىبهعس

ذيرذدع        قا ب دعمعزنع قعلعش ة ظال ئلعص، آةظبعض ع آ االمغا ؤةهي ذلذلاله ظةلةيهعسس ة رةس ة  . آعح ذثا آةظبعض ش
ث  دعثالرنع قعلع ع     . الرظال ذقعرعقع ؤةهعين اتتع، ي كة قارعؤات ىرعية تةرةص رع س ذلمانالرنعث يىزلع ا مذس ذ ؤاقعتت ظ

  )بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان. (“ظاثلعغاندعن آئيعن دةرهال آةظبعضة ظالدعنع قعلعشتع
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ايرعم قعبل           ايرعم ـ ظ ا ظ ةر ؤاقعت نامازغ ا، ه ةي قالس ع بعلةلم ذددةت قعبلعن قا   ظةضةر بعراؤ ظذزذن م ع تئصعش عن
ذغان               . تعرشعدذ ذرذن ظوق دذ ؤة ب از ظوقذي ة ظاساسةن نام ظةضةر قعبلة توغرعسعداصعكرع ظأزضةرسة آئيعنكع صعكرعض

  .نامازلعرعنع قايتا ظوقذمايدذ

  قانداق حاغدا قعبلعضة ظالدعنع قعلعش ساقعت بولعدذ؟

  :بذ ظةهؤالالر تأؤةندعكعلةر. لعدذلئكعن بذ بةزع ظةهؤالالردا ساقعت بو. قعبلعضة ظالدعنع قعلععش صةرزدذر
ةللةرنعث                     1 عنعث ؤة آعس ان آعش تعدا قالغ ةت ظاس ةردة مةجبذرعي ر ي عنعث، بع ـ خةؤعص ظعحعدة قالغان آعش

اي    . قعبلعضة تةلتىآىس ظالدعنع قعاللمعسا باشقا تةرةصكة قاراص ناماز ظوقذشع جاظعزدذر          ع ظوث الم دعن حىنكع ظعس
  : يهعسساالم مذنداق دئضةنبعر دعن بولذص، رةسذلذلاله ظةلة

قا               «) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماستطعتم     ( حة ظورذنداش ةرنعث يئتعش ذنع آىحىثل ام ظ قا بذيرذس ر ظعش سعلةرنع بع
ةن      ). بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايعتع   (» تعرعشعثالر داق دئض فَـِإنْ ِخفْـُتْم فَِرَجالًـا أَْو ُركَْباًنـا         : يةنة جانابع ظالاله مذن

 ). ـ ظايةت239بةقةر سىرعسع (، ».... باشقا تةرةصكة ظالدعنع قعلغان هالداقعبلعضة ياآع«
دا   2 ان هال ةن قعلغ ارةت بعل عنع ظعش ذ ؤة سةجدعس ا، رذآ ذماقحع بولس از ظوق لع نام ىحع نةص ذالغقا معنض ـ ظ

ا ظ    . ظذلعغنعث ظىستعدة ناماز ظوقذشع جاظعز بولذص، رذآذسع سةجدعسعدعن تىؤةنراق بولعدذ          ذالغ قعبلعسع بولس
اراخذت      ،ياآع ماشعنا  عالن ؤة ص ذ                ...  صويعز، ظايرذص عمذ ش ذنعث قعبلعس ا ظ ان بولس اراص مئثعؤاتق كة ق قايسع تةرةص

عنا قايسع            . تةرةصتذر دعن ماش ظةضةر مذمكعن بولسا نامازنع باشلعغاندا قعبلعضة ظالدعنع قعلغان هالةتتة باشالص ظان
 .ظوقذؤئرعدذتةرةصكة قاراص ماثغان بولسا شذ تةرةصكة قاراص 

اراص         ة ق دعن مةدعنعض االمنعث مةآكع ذلذلاله ظةلةيهعسس لعمالر رةس زع ؤة مذس ةد، تعرمع امع ظةهم ظعم
ان                   ةت قعلغ ذغانلعقعنع رعؤاي از ظوق دا نام ان هال كة قارعغ ذ  . آئتعؤاتقاندا ظذلذغعنعث ظىستعدة آئتعؤاتقان تةرةص ب

ان        ذ      «فَأَْيَنَما ُتَولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اللَّهِ     :توغرعدا ظالاله تاظاال تأؤةندعكع ظايةتنع نازعل قعلغ ةثالرمذ ظ كة يىزلةنس قايسع تةرةص
ث  ةر ظالالهنع ان(ي ار قعلغ ة ظعختعي عدذر) سعلةرض ع . (»قعبلعس ةر سىرعس ةت    115بةق ذلذلاله ).  ـ ظاي رةس

  .بعراق صةرز نامازالردا بذنداق قعلمايتتع. ظةلةيهعسساالم نةصلع نامازالردا شذنداق قعالتتع

  نامازنعث قانداق ظوقذلعدعغانلعقع توغرعسعدا

دعن      ان ؤة ظذنعث بعز يذقعرعدا نامازغا تذرذشتعن بذرذن قعلعشعمعز الزعم بولغان، رةسذلذلالهتعن نةقعل قعلعنغ
ذق  ذص ظأتت الرنع تذن ألىك آعش ر ب ةن بع ةتبعقلعنعص آةلض عدعن ت ذلمانالر تةرعص يعن مذس ث . آئ دع نامازنع ظةم

  . زنعث نئمعلةرنع قعلعشعمعز ؤةنامازنع قانداق ظوقذيدعغانلعقعمعزنع تونذص ظأتةيلعظعحعضة آعرعص، بع
ث         ارلعق نامازنع ع قات ث آعرعش عش،نامازنعث ؤاقتعنع ةؤرةتنع يئص ارةت، ظ ان تاه ان ظئلعنغ دا تعلغ يذقعرع

دعثعزنع قع            ة ظال ن     ظالدعنقع شةرتلعرع ظذرذندعلعص بولغاندعن آئيعن، ظورنعثعزدعن تذرذص، قعبلعض عز ؤة حع لس
از      . قةلبعثعزدعن ظالالهقا يىزلعنعسعز   نعيةت ؤة ظةمعلعثععزنع ظالالهقا خالعس قعلغان هالدا ظذلذغ ظالاله ظىحىن نام

  .ظوقذشقا نعيةت قعلعسعز
مان ؤة   عز ظاس ع س ث، حىنك ئس قعلع انلعقعثعزنع ه زدعن قورقق ث ؤة رةببعثع ازعر قعلع أثلعثعزنع ه آ

ع           زئمعننعث صةرؤةردعضارعنعث هذ   زذرعغا حعقماقحع ظةمةسمذ؟ يةنة سعز جانابع ظالالهنعث آاتتعلعقع ؤة حوثلعقعن
رةك      عثعز آئ ةدةر قورقعش ز ق ةؤؤذر قعلغعنعثع عز تةس ع س ث، حىنك ةؤؤذر قعلع ةرنع  ،تةس دعن تأؤةندعكعل  ظان

  :قعلعث
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عرضة قولعثعزنع ظعككع دعن ظعبارةت تةآبعر تةهرعمة بعلةن باشاليسعز ؤة تةآبعر بعلةن ب       “ اهللا أكرب ”ـ نامازغا   1
 .قولعقعثعزنعث ظذدذلعغعحة آأتعرعسعز

دعكعثعزنعث                   2 ة آعن عنع بعرلعكت عز ؤة ظعككعس ة قويعس ـ ظاندعن ظوث قولعثعزنع سول قولعثعزنعث ظىستعض
 .ظىستعضة قويعسعز

ذلذلالهنعث ت         . ـ ظاندعن آئيعن ظالالهقا يىزلعنعش ؤة باشالش دذظالعرعنع قعلعسعز        3 ةردة رةس ذ ي عز ب ةآبعر س
العغعنعثعزنع                     دعن خ لعغان دذظالعرع ةن باش ذالر بعل ازنع ظ ان ؤة نام ذرذن قعلغ تةهرعمعدعن آئيعن، قعراظةتتعن ب

انع آأرستعص           . قعلسعثعز بولعدذ  ىح دذظ دعن ظ دعغان دذظالعرع تأؤةندة رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم نامازلعرعدا قعلع
ذ                سعز ظذالردعن بعرعنع يادلعؤئلعص، هةر ؤا     . ظأتعمعز ولغعنعثعزدا ش ذماقحع ب از ظوق ىننةت نام اآع س ةرز ي قعت ص

 . دذظانع ظوقذش ظارقعلعق نامازغا تذرغايسعز
ع     (“ سبحانك اللهم، وحبمدك، وتبارك امسك، وتعال جدك والإلـه غـريك          ”: بعرعنحع دذظا  لعم رعؤايعت ام مذس ). ظعم
ا   ق واملغرب، اللهم نقىن من خطايـاي باملـاء والـثلج           اللهم باعد بيىن وبني خطاياي كما باعدت بني املشر        ”: ظعككعنحع دذظ

ا   ) بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايتع   . (“والربد اللهم وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا مسلما         ”: ظىحعنحع دذظ
  .“وما أنا من املشركني، إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العلمني الشريك له، وبذلك أمرت وأنا من املسلمني

االرنع   . عز مذشذ ظىح خعل دذظانع بئرعش بعلةن آذصاية قعلعمعز     ب ةن دذظ ظةضةر بعر آعشع هةدعستا آأرستعلض
انع  ) نةصلع(تولذق ظوقذيمةن دئسة، بعلسذنكع رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم آئحعدة ظوقذيدعغان      نامازلعرعدا شذ دذظ

ذيتتع  ك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنيب فاغفريل ذنويب مجيعـا، إنـه           أللهم أنت امللك الإله إال أنت، أنت ريب وأنا عبد         ”: ظوق
اليغفر الذنوب إال أنت، وأهدين ألحسن األخالق، اليهدي ألحسنها إال أنت واصرف عين سيئاهتا، اليصرف عين سيئها إال أنت،    

ام  (“ توب إليـك  لبيك و سعديك، واخلري كله يف يديك والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت وتعاليت أستغفرك و أ                  ظعم
  ).ظةهمةد ؤة مذسلعم رعؤايعتع

ذرذن            4 ةتتعن ب يعن، قعراظ لعغاندعن آئ يعش  “ أعوذ باهللا مـن الشـيطان الـرجيم   ”ـ دذظا بعلةن نامازنع باش دئ
دذ   اناه تعلةي ةررعدعن ص ةيتاننعث ش ةن ش مع بعل ث ظعس ارقعلعق ظالالهنع ع  . ظ ةقةتال بعرعنح ةش ص اناه تعل ذ ص ب

ذر     رةآظةتتة بولذص، قالغ   معلاله يئتةرلعكت يعن    “ أعوذ”. ان رةآظةتلةردة بعس ن آئ “ بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم   ”دع
 .دئيعلعدذ

عز       5 عنع ظوقذيس اتعهة سىرعس دا ص ان هال ةآكذر قعلغ ِبِاْسـِم اللَّـِه   . (ـ ظاندعن مةنعسعنع ظويلعغان ؤة صعكعر تةص
اْهـِدَنا  ) 5(ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّـاَك َنْسـَتِعنيُ     ) 4(َماِلِك َيْوِم الدِّينِ  ) 3(الرَّْحَماِن الرَِّحيمِ ) 2(الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمنيَ   ) 1(الرَّْحَماِن الرَِّحيمِ 

د    .) )7(ِصَراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِهْم غَْيِر الَْمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوالَ الضَّالِّنيَ        ) 6(الصَِّراطَ الُْمْسَتِقيمَ  ذن، ظعقتع ذحع  ظعمام بولس ا قعلغ
ذحعنعث             يعن     “ َوالَ الضَّـالِّنيَ  ”بولسذن ياآع يالغذز ناماز ظوقذغذحع بولسذن هةر بعر ناماز ظوقذغ ن آئ امعين ”دع “ ظ

عي           ا مةخص ازالردا بولس ذلغان نام ع ظوق ىك، مةخص ازالردا ظىنل ذلغان نام ةهرع ظوق ذص، ج ىننةت بول ع س دئيعش
دذ ةقع مأ. دئيعلع جدلعرع مذتت ذلمانالرنعث مةس ان مذس دعن حعقق ذالرنعث قةلبع دعن ؤة ظ ةرنعث ظاغزع معنل

ةتتع         “ ظامعين” ة آئل عص زعلزعلعض ةن راؤاج تئص امعين ”.نعدالعرع بعل ذص مةنعسع      “ ظ ا بول ر دذظ ةن بع ع  : (دئض ظ
  .دئضةن مةنعدة بولعدذ) ظعجاؤةت قعلغعن! ظالاله
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يعن       6 اتعهةدعن آئ ة ظوخشاش     ....قل أعوذ برب الفلق   ... دقل هو اهللا أح   ... إذا جاء نصر اهللا   .... والعصرـ سىرة ص  آ
ذ                   ذص، ب ىننةت بول راق ظوقذشع س اآع آأص دارع ي ةت معق قعسقا سىرعلةردعن بعر سىرة ياآع قذرظاندعن ظىح ظاي
ةت  أت رةآظ عننعث ت ةرزعدة، صعش ةت ص ع رةآظ ةنعث ظعكك ةرزعدة، جىم ةت ص ع رةآظ داتنعث ظعكك ة بام قعراظةتت

دة، ظةسعرنعث ؤة ناماز شامنعث ؤة خذصتةننعث صةرزلعرعنعث ظالدعنقع ظعككع          صةرزعنعث ظالدعنعقع ظعككع رةآظةتع   
 .نامازالردا سىننةتتذر) سىننةت(رةآظةتعدة ؤة بارلعق نةصلع 

ةآبعر       7 ةر دةص ت ذ ظةآب يعن ظالاله دعن آئ ذص بولغان ىرعنع ظوق دعغان س عدعن ظوقذلع اتعهة ؤة ظارقعس ـ ص
عثعز ؤاجعب           رذآذد. ظئيتقاندعن آئيعن رذآذغا بارعسعز    ا ظعككع قولعثعزنع تعزغا ظذزاتقان هالدا بئشعثعزنع ظعضش

ةن           ول بعل بولذص، ظاجعزلعقنع ظعصادعلةص بئشعنع رذس تذتذش، بئقعندعن يعراق تذتذش بعلةن بعرضة ظعككع ق
ذرذش      ةرعص ت عنع آ ئحعش ؤة آأآس ذتنع ظ اقنع ؤة ص دا بارم ع قويغان ة قولعن ث ظىستعض اينعش، تعزنع ا ت تعزغ

عز          . تتذرسىننة رع قعلعس عز   (رذآذدا تأؤةندعكع دذظاالر بعلةن ظالالهنع زعك اد قعلعس ىح  » سبحان ريب العظيم  «): ي ظ
 ). هةممعدعن آاتتا بولغان صةرؤةردعضارعمنع نوقسان سىصةتلةردعن صاآاليمةن. (قئتعم
ةيلع ظع                    8 ذث م ام بول ةيلع ظعم عز ؤة م ىرة تذرعس ذحع    ـ ظاندعن رذآذدعن قوصذص راؤرذس هالدا ظ دا قعلغ قعتع

زدا           ذرغان ؤاقتعثع أزعنع   (» مسـع اهللا ملـن محـده   «: بولذث ؤة ياآع ظأزعثعز يالغذز ناماز ظوقذص رذآذدعن ت الاله ظ ظ
ا       . دةيسعز) ظذلذغلعغانالرنع ظعشتكىحعدذر  يعن بولس دعن آئ ع  (» ربنـا ولـك احلمـد      «،قعيامدا راؤرذس تذرغان ظ

ارعمعز اثا خا! صةرؤةردعض ةر س ارلعق مةدهعيةل تذرب عز) س دا  . دةيس ذرغان ؤاقتع ىرة ت ذدعن ظ ا رذآ ذالر بولس ب
ة   ان رعؤايةتلةرض ابعت بولغ لةردة س ةهعه هةدعس ذص، س ةآلع بول انا ش دذ س قا هةم ةث قعس دعغان ظ دئيعلع

: تأؤةندعكعلةر ظذالرنعث جىملعسعدعندذر  . دذر) ياخشع(ظاساسالنغاندا بذنعثدعن آأصراقعنع ظوقذش مذستةهةب      
  )بذخارع رعؤايعتع(»  ربنا ولك احلمد، محدا كثريا، طيبا، مباركا فيه،ده مسع اهللا ملن مح«

رع    ة بع ام  (»  ربنا ولك احلمد ملء السموات واألرض وما بينهما، ملء ما شئت مـن بعـد        ،مسع اهللا ملن محده     «: يةن ظعم
  )مذسلعم رعؤايعتع

ذرذن تعزعثعزن              9 ولعثعزدعن ب يعن ظعككع ق ةجدة         ـ رذآذدعن تذرذص بولغاندعن آئ دا س ان هال ة قويغ ع يةرض
ع                . قعلعسعز ذرذن ظعككع قولعثعزن ظةضةر بذنع قعلعش سعزضة قعيعن آةلسة ظعككع صذتعثعزنع يةرضة قويذشتعن ب

ق              . يةرضة قويذشعثعزنعث هئحقانداق بعر زعيعنع يوق      ةن قواليلع ايعتع بعل ع ظالالهنعث ظعن الم دعن ع ظعس حىنك
دذ   دعنع بولذص، بةزع ظعمامالر بذنع جاظع      ع ؤة             . ز دةص قاراي دعن ظعككع يىزعثعزن ع، ظان دعن ظعككع قولعثعزن ظان

عز ة قويعس ذرنعثعزنع يةرض ع  . ب عز، ظعكك ة قويس القعنعثعزنع يةرض يعن ظ دعن آئ ع ظذزاتقان ع قولعثعزن ظعكك
ةبعظع        . ظالقعنعثعزدعن آئعين يىزعثعزنع قويعسعز    ذص، ت تعن يذم  سةجدعدة بارماقلعرعثعزنعث ظارعلعقعنع ظاحماس

تعن                    ةردعن آأرتىرمةس ذالرنع ي عز ؤة ظ ذتعثعزنع تعكلةيس زدا ظعككع ص هالعتعدة تذتعسعز، سةجدة قعلغان ؤاقتعثع
تعنع        . بارماقلعرعثعزنع يةرضة حاصلعغان هالدا ظذحلعرعنع قعبعلعضة قارعتعسعز       ذتعثعزنعث ظىس ئكعن سةجدعدة ص ل

ةقعقع مةنعسع       . يةرضة حاصالص تذرماسلعقعثعز آئرةك    ارعثعزغا        سةجدعدة ه ذث، صةرؤةردعض الالهتعن قورق ةن ظ بعل
 .دةث“ سبحان ربي األعلى”: يئقعنالشقانلعقعثعزنع ظويالث ؤة سةجدعدة ظىح قئتعم

ذماث      ةم ظوق دعن آ عزمذ بذنعث ذثكع هةرض ثعز ظوق أص ظوقذس ة آ دعن قانح انع قانحع ذقعرعقع دذظ ون . ي ظ
  .قئتعمغعحعلعك ظوقذشعثعز مذستةهةب هئسابلعندذ

ذ ة رةس اية  يةن ةنال آذص بعه بعل ةجدعدة تةس ةن س ة بعناظ دعكع هةدعسعض االمنعث تأؤةن لذلاله ظةلةيهعسس
ةجدة           ”: قعلماستعن خالعغان دذظاالرنع قعلعش مذستةهةبتذر     ع س دعغان ؤاقت ئقعن بولع بةندعنعث ظالالهقا ظةث ي

  )مذسلعم رعؤايعتع(، “آأص دذظا قعلعثالر) سةجدعدة(شذثا . قعلغان ؤاقتعدذر
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   قعلعنعدعغان دذظاالرسةجدعدة
 اللهم سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره، فأحسن صوره فشق مسعه وبصره فتبارك اهللا                   ـ 1

 .أحسن اخلالقني
 .ـ رب أعط نفسي تقواها، وزكها أنت خري من زكاها أنت وليها وموالها2
ك، وأعوذ بك منك الأحصي ثناءا عليك أنـت كمـا           ـ اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك، و أعوذ مبعافاتك من عقوبت           3

 .أثنيت على نفسك
ـ اللهم اغفريل خطئيت، وجهلى وإسراىف يف أمري وما أنت أعلم به مين، اللهم اغفريل جدي وهزيل وخطئـي، وعمـدي       4

 . وكل ذلك عندي، اللهم اغفريل ما قدمت وما أخرت، وماأسررت وما أعلنت، أنت إهلي، الإله إال أنت
ذ    يذقعر ذص، ب ةآعللعرع بول ا ش دعغان دذظ دا قعلع ةجدة قعلغان االم س ذلذلاله ظةلةيهعسس االر رةس دعكع دذظ ع

ادقعلعص معنع ي ر قعس دا بع ئح بولمعغان ىن ،دذظاالرنعث ه ثعش ظىح دعن مئ االمنعث ظعزع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
ال  ان ظعش ذهعم بولغ ىن م اخعرةتلعكعثعز ظىح ا ؤة ظ زدا دذني ان ؤاقتعثع ةجدة قعلغ ا س عدا دذظ ر توغرعس

  . ظذ دذظاالر بعلةن دذظا قعلعشعثعز مذستةهةبتذر،قعلغعنعثعزدةك
يعن      10 دعن آئ ارام ظالغان ةجدعدة ظ ذحع س از ظوقذغ ةر ”ـ نام ذ ظةآب دا   “ ظالاله ان هال ةآبعر ظئيتق دةص ت

ة ظولتذر ذتعنعث ظىستعض وث ص يعن، ظ دعن آئ ر قويغان ة بع ذتعنع يةرض دذ ؤة ص عنع آأتعرع ةجدعدعن بئش دذ، س ع
وث     ان ؤة ظ ة قويغ ث ظىستعض ول تعزعنع ا س ع بولس ول قولعن ة، س ث ظىستعض وث تعزعنع ع ظ وث قولعن دعن ظ ظان

ةنع        . صذتعنعث بارماقلعرعنع تعكلةص ظذحعنع قعبلعضة قاراتقان هالدا ظولتذرعدذ        ة ي ةبعظع هالةتت بارماقلعرع بولسا ت
دا     “ ظالالهذ ظةآبةر ”ةنة  ظعضعلضةندةك بولذص، سةجدعدة ظارام ظئلعشع آئرةك، ظاندعن ي        دةص تةآبعر ظئيتقان هال

ىتىنلةي      . ظعككعنحع سةجدعضة بارعدذ  ةن ص ةجدة بعل دعنقع س ا ظال بذنعث شةآلع ؤة ظوقذلعدعغان دذظالعرع بولس
 .ظوخشاش

تةهةبتذر        اللهم اغفريل، وارمحين، واعف عـين،      «: ظعككع سةجدعنعث ظارعلعقعدا تأؤةندعكع دذظانع ظوقذش مذس
ع   (» ارزقين، واجربين واسـترين   وعافين، و  ذداؤذد رعؤايعت ةنع   ). ظةب الاله   (ي ع ظ ذناهلعرعمنع ! (ظ ا    ) ض عن، ماث آةحىرض

ع               عن، مئن ق بةرض ا رعزع ن، ماث االمةتلعكعمنع ياخشع قعلغع ة (رةهمع قعلغعن، مئنع ظةصذ قعلغعن، س ) تاظعتعثض
  ).مةجبذرلعغعن ؤة ظئيصلعرعمنع يأضعضعن

د     11 ة      ـ ظعككعنحع سةجدعنع قعلغان يعن يةن ةر   ”عن آئ ذ ظةآب عنع         “ ظالاله دا بئش ان هال ةآبعر ظئيتق دةص ت
 .مانا بذ سةجدعنعث تىضعشع بعلةن بعر رةآظةت ناماز تامامالنغان بولعدذ. آأتىرعدذ

  :ظةسكةرتعش
ةتنعث     ذلعرعنع ياخعشع ظ    بذ رةآظ ذختا          أرذآ ةن ص ذنع ظعنحعكعلعك بعل عنعؤئلعث ؤة ظ ادا       ،ض كة اليعق ظ  تةلةص

ا                      . شعثقعلعشقا تعر  يعن تعلغ دعن آئ ز بذن ذص، بع ة ظوخشاش بول ر رةآظةتك ذ بع حىنكع نامازنعث ظاساسعي مذش
ذختا   ك ص ةتنع قانحعلع ذ رةآظ ع ب ث هةممعس عدعغان نامازالرنع كة تعرعش دعغان ؤة حىشةندىرىش ظالع

  .ظأضةنضةنلعكعثعزضة باغلعقتذر

  بةش ؤاقعت ناماز

ذص، جا از بول ةش ؤاقعت نام دىزدة ب ة آىن ر آئح أثىللعرعنع بع ذلمانالرنعث آ ازالرنع مذس ذ نام الاله ب ابع ظ ن
ة باغلعشع                     ىك ظاالق ةن آىحل الاله بعل يعغعشع ؤة ظذنعث بعلةن دعللعرعنع صاآلعشع، هةممعدعن ظذلذغ ؤة آاتتا ظ
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ان           ةرز قعلغ ةردعن باشقعسع      . ؤة داؤاملعق ظالالهنع ياد قعلعص تذرعشع ظىحىن ص ةززعتعنع مأمعنل ذ ظاالقعنعث ل ب
عنعدةكبعل دذ،ةلمعض ع تئتعيالماي ةردعن باشقعس ذ مذتتةقعيل ث هاالؤعتعنعم ان ؤة ظعبادةتنع ذنامازالرنع .  ظعم ب

ازالرنع           ذ نام ذص، ب ع بول ىزعدعغانلعقعغا ؤةدعس ة آعرض ث جةننةتك علةرنع ظالالهنع ان آعش ادا قعلغ دا ظ اليعقع
دذ . ذحار قعلعدذبذ خعل آعشعلةرنع خالعسا ظازابقا د  . ظوقذمعغانالرغا ؤةدعسع يوقتذر   ذ   . خالسعا ظةصذ قعلع ع ب حىنك

ابعغا ظاساسةن                       ون هئس ة ظ ةندة بعرض اؤابقا آةلض ةجرع ؤة س نامازالر ظادا قعلعش جةهةتتة بةش ؤاقعت بولسعمذ، ظ
  .ظةللعك ؤاقعت نامازنعث ساؤابع بئرعلعدذ

ذن    ،بةش ؤاقعت نامازنعث ظعحعدة صةرز ؤة سىننةت نامازالر بولذص         ا، ظ داتتا     صةرزلةر بولس انع بام ةت س عث رةآظ
دىزدة       ،ظعككع، ناماز شامدا ظىح ة ـ آىن ر آئح ذص، بع ةتتعن بول  صعشعن، ناماز دعضةر ؤة ناماز خذصتةندة تأت رةآظ

ازالر                . جةمظع ظون يةتتة رةآظةتتذر    دعغان نام ذمعغانالر جازالعنع عدعغان، ظوق اؤابقا ظعرعش انالر س ان ظعنس ادا قعلغ ظ
ل          مانا مذشذ صةرز نامازالر      ر ظذحذق دةلع ا داظع ةزر قعلعنغانلعقعغ دة ص ذرظان آةرعم ةت  (بولذص، ق ةنع ظاي ان  ) ي بولغ
  .نامازالر صةرز نامازالردذر

دات ؤة                       ةت، بام ة رةآظ عندة ظالت ذص، صعش ةت بول ون ظعككع رةآظ سىننةت نامازالر بولسا، بذالرنعث ظومذمع ظ
ا       . رناماز شام ؤة خذصتةندة ظعككع رةآظةت سىننةت نامعزع باردذ         بذ نامازالرنع ظوقذغانالر ساؤابقا ظعرعشعدذ، ظالالهق

ز     . ظازاصقا دذحار بولمايدذ  ) قعيامةتتة(يئقعنلعشعدذ، لئكعن ظوقذمعغانالر،     شذنداقتعمذ رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم بع
عمعز     ىننةتلةرنعمذ ظوقذش انلعقتعن س ة بولغ ع ظىلض ةث ياخش ىن ظ د ،ظىح االمنعث ظعزع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عن  ص

دذ    . مئثعشعمعز آئرةك  داق دةي ذيرذص مذن قا ب َوَما آَتـاكُْم الرَُّسـولُ   : حىنكع، جانابع ظالاله بعزنع شذنداق قعلعش
ثالر           «فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَـاْنَتُهوا      ةننع ظئلع ئلعص آةلض ة ظ ةيغةمبةر سعلةرض ثالر    (ص ةل قعلع ذنعثغا ظةم ةنع ظ ، )ي

  ) ـ ظايةت7هةشعر سىرعسع (، »...حةآلعنعثالرصةيغةمبةر حةآلعضةن نةرسعدعن 
ارلعقالرنع      انع قات ةتلعرعنعث س ىننةتلعرعنعث رةآظ ةرز ؤة س داقلعقع، ص ث قان ت نامازنع ةش ؤاقع دة ب تأؤةن

  .تةصسلع بايان قعلعمعز

  بامدات نامعزع

ة       عزنع ظألتىرض عز ؤة س يعن  ظةتتعضعنع ظذيقعثعزدعن ظويغانغاندعن آئيعن آةلعمة شاهادةتنع ظوقذيس ندعن آئ
ةنع   » احلمد هللا الذي أماتين مث أحيـاين وإليـه النشـور          «: تعرعلدىرضةن ظذلذغ ظالالهقا   ع        (ي اناالر مئن دذ س ارلعق هةم ب

دذرمعز                ة قايتقذحع ذنعث تةرعصعض ز ظ ذن، بع ا بولس ةن ظالالهق ارقعلعق    ) ظألتىرضةندعن آئيعن تعرعلدىرض يعش ظ دئ
داص       . رلعق قعلعسعز هةمدذ سانا ظئيتعسعز، ظاندعن نامازغا هازع      ةرتلةرنع ظورذن ارلعق ش ان ب ا ظئلعنغ دا تعلغ يذقعرع

ظذ بولسعمذ صةيغةمبةر .  قعبلعضة ظالدعثعزنع قعلعص ظعككع رةآظةت سىننةت نامعزع ظوقذيسعز       ،بولغاندعن آئيعن 
  ) ركعتا الفجر خري من الدنيا ومافيها (،ظةلةيهعسساالم هةققعدة

). مذسلعم رعؤايعتع (،  »ة ظذنعث ظعحعدعكع هةممة نةرسعدعن ياخشعدذر     بامداتنعث ظعككع رةآظعتع دذنيا ؤ    «
ذغان                  ق ظوق ةردعمذ داؤاملع ةتتا سةص االم ه دئضةن بامداتنعث سىننعتع بولذص، بذ سىننةت رةسذلذلاله ظةلةيهعسس

  .ؤة تةآعتلعضةن بعر سىننةتتذر
عز بذ ظعككع رةآظةت نامازنع ظوقذص بولغاندعن آئيعن، ظعككع رةآظةت صةرزنع     ة    .  ظوقذيس ذ ظعككع رةآظةتت ب

ةنلعكعنع          . قعراظةتنع ظذزذنراق ؤة ظىنلىك ظوقذيسعز     شىبهعسعزآع، سعز بذ نامازدا ظعسالمنعث ظذلذغ بعر دعن ظعك
  .هئس قعلعسعز، قاراثغذ بعر ؤاقعتتا قذرظاننعث هاالؤعتعنع تئتعيااليسعز
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ذغعن،     «َمْشـُهوًدا ِإنَّ قُْرآنَ الْفَْجِر كَـانَ   : حىنكع ظالاله مذنداق دةيدذ    ذ ظوق دات نامعزعنعم دىزنعث ؤة  (بام آىن
ةت  78ظعسراظ سىرعسع (، »حوقذم بامدات نامعزعدا هازعر بولعدذ) آئحعنعث صةرعشتلعرع ةن   ).  ـ ظاي ذنعث بعل ش

ةت                  ق رةهم دذرذص داؤاملع ع نذرالن ان ؤة روهعثعزن انا ظئيتق دذ س ةن، هةم ةت تعلعض ع رةهم ع آىنعثعزن سعز يئث
ي                   قعلغذحع ظال  ان ظعالهع ع يورذتق ان ؤة ظعحعثعزن تعدا مةؤجذت بولغ اقعرعقع ظاس دعكع ح الهنعث بامدات ؤاقتع

  . نذالرنع قولغا آةلتىرضةن هالدا قارشع ظالعسعز
  ظعككع رةآظةت نامازنع قانداق ظوقذيسعز؟

ذق ؤة ظأ                  تذرذص ظأتت لع تذنذش دعغانلعقعثعزنع تةصس داق ظوقذي ةتنع قان زةمنعث  بعز يذقعرعدا بعرعنحع رةآظ
  .ظعالؤعلعرعم ظارقعلعق ظذنع صذختا ظىضعنعشعثعزنع ظعلتعماس قعلدعم

دعن             عز، ظان ىرة تذرعس “ بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم     ”بعرعنحع رةآظةتنعث ظعككعنحع سةجدعسعدعن آئيعن ظ
دعن         عز، ظان حة ظوقذيس دارعثعزنث يئتعش دعن ظعقتع ة قذرظان ةن بعرض اتعهة بعل ىرة ص عدعن س عز ؤة ظارقعس دةيس

ة ظعش                    “ ظالالهذ ظةآبةر ” ة نئم عز ؤة بعرعنحع رةآظةتت ةجدة قعلعس عز، س دةص تةآبعر ظئيتقان هالدا رذآذ قعلعس
عز      عنع قعلعس أز ظةينعس عثعز ظ ان بولس عز     . قعلغ يعن ظولتذرذرس ةندعن آئ ةجدة تىضعض دا  . ظعككعنحع س ظولتذرغان

ة    ظوث صذتعث . سول صذتعثعزنع يةرضة قويذص ظذنعث ظىستعدة ظولتذرعسعز       ان هالةتت عزنعث ظذححعنع قعبلعضة قاراتق
ارةت ؤة                        ذص ظعش تعدة قوي ع سول تعزعثعزنعث ظىس تعدة، سول قولعثعزن وث تعزعثعزنعث ظىس ظوث قولعثعزنع ظ
ذنع       ين ظةتتةهعييات دعن آئع دا ظولتذرغان باش بارمعقعثعزدعن باشقا بارماقلعرعثعزنع بعر ـ بعرضة يئقعن تذتقان هال

  .  ظةلةيهعسساالمغا دذرذت يولاليسعزظوقذيسعز، رةسذلذلاله
أتعمعز        التحيات هللا والصلوات والطيبات، السالم عليـك       «: تأؤةندة تةشةههذدتا ظوقذيدعغان دذظاالرنع آأرستعص ظ

  .»هالسالم علينا و على عباد اهللا الصاحلني أشهد أن الإله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده و رسول. أيهان النيب و رمحة اهللا وبركاته

  .اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك محيد جميد
  .إنك محيد جميد) يف العلمني(اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم 

ة  ا ؤة ظاخعرةتت ذحع دذني از ظوقذغ يعن نام دعن آئ ذص بولغان االرنع ظوق ذ دذظ ىن ب علعققا ظعرعشعش ظىح  ياخش
ذ                   . خالعغان دذظاالر بعلةن دذظا قعلعشع آئرة      ذص، ب تةهةب بول ا قعلعش مذس ةردة دذظ ر ي ذهعم بع داق م هةتتا بذن

ةق       مذهعم صةيتتة قعلعنعدعغان دذظا مةيلع نةقعل قعلعنعص آةلضةن دذظا بولسذن، مةيلع بذنداق بولمعسذن مذتل
ئكعن شذنداقتعمذ نةقعل قعلنعص آةلضةن دذظاالر بعلةن دذظا قعلعش تئخعمذ          ل. مةنادا دذظا قعلعش مذستةهةبتذر   

االمدعن                    . صةزعلةتلعكتذر يعن، س ةههذتتعن آئ اخعرقع تةش االم ظ ذلذلاله ظةلةيهعسس ة رةس دة سعزض ز تأؤةن ذثا بع ش
  .ظعلضعرع قعلغان دذظالعرعدعن ظىح خعل دذظانع آأرستعص ظأتعمعز

  الرنامازدا قعلعنعدعغان نةقلع دذظا

ةن        1 داق دئض ذ مذن دذآع، ظ ةت قعلنع ذدعن رعؤاي ا    ”: ـ ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنه االم نامازغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ةث ظاخعرقعسع             اللهم اغفـريل   (: تذرغان ؤاقتعدا تةشةههذد بعلةن ساالمنعث ظارعلعقعدا قعلعدعغان دذظالعرعنعث ظ

 )لم مين، أنت املقدم وأنت املؤخر الإله إال أنتماقدمت وماأخرت وماأسررت وماأعلنت، وماأسرفت، وماأنت أع
ذ         2 ذ ظةنه ةآرع رةزعيةلاله ذ ب دذآع ظةب ةت قعلنع ذمادعن رعؤاي ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ع ظأم دذلاله ظعبن ـ ظاب

عال     ”: رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمغا مذنداق دئضةنعدع   عتعص قويس ا ظىض ر دذظ دعغان بع “ ماثا مةن نامازلعرعمدا قعلع
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ذلذلاله ظ   االم رةس اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا واليغفر الذنوب إال أنت فاغفريل مغفرة من عندك وارمحـين                ”: ةلةيهعسس
 “إنك أنت الغفور الرحيم

قا    ) اللهم إين أعوذ بك من البخل والكسل، وأرذل العمر وعذاب القرب و فتنة القرب وفتنة احمليا واملمات                (ـ   3 دعن باش بذنعث
قا نعسعص            . مذشذالر بعلةن آذصاية قعلعمعز   دذظاالرمذ بولذص، بعز     دعن صايدعلنعش ةممعمعزنع ظذنعث الاله ه ابع ظ جان

 .قعلسذن
ذص   رعش                   ،ظةتتةهعيياتذنع ظوق االم بئ يعن، س دعن آئ ا قعلعص بولغان ة دذظ يعن خالعغعنعثعزح دعن آئ  ظذنعث
كة        ) السالم علـيكم ورمحـة اهللا     (ساالم بعرعشتة يىزعثعزنع    . ظارقعلعق نامازدعن حعقعسعز   وث تةرةص ة ظ ةن هالةتت دئض

  .دئضةن هالةتتة يىزعثعزنع سول تةرةصكة قارعتعسعز) السالم عليكم ورمحة اهللا(قارعتعسعز، ظاندعن يةنة 
يعن    . شذنعث بعلةن ناماز تىضعضةن ؤة ظاخعرالشقان بولعدذ  دعن آئ ازدعن حعققان رعص نام ةيغةمبةر  ،ساالم بع  ص

ة تلعرع ن ا تئكعس االمدعن دذظ ا ظةلةيهعسس ع، يادق ةل قعلعش ذنعثغا ظةم ذلمانالرنعث ظ ذص، مذس ان بول قعل قعلعنغ
ىننةتتذر                     ا قعلعشع س ةن دذظ االر بعل ذ دذظ . ظئلعشع ؤة رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمنعث ظعز باسارع بولذش ظىحىن ظ

دع    دعغان دذظالعرع يعن قعلع دعن آ رعص بولغان االم بئ ازدعن س االمنعث نام ذلذلاله ظةلةيهعسس دة رةس ر تأؤةن ن بع
  .قعسعم دذظاالرنع آأرستعص ظأتعمعز

  نامازدعن آئيعن قعلعنعدعغان دذظاالر

دذ    1 داق دةي ذ مذن دذآع، ظ ةت قعلنع ذدعن رعؤاي ذ ظةنه ةؤبان رةزعيةلاله االم  ”: ـ س ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس
اتتع         ار ظئيت دعن    “نامعزعنع تىضةتكةندعن آئيعن ظىح قئتعم ظعستعغص السالم، تباركت  اللهم أنت السالم و منك      (، ظان

 .دةيتتع)ياذاجلالل واإلكرام

ةن        -2 داق دئض مـن  (:  ظابدذراهمان رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلنعدذآع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذن
 له امللك وله احلمد بيده اخلري حييـي       . قال قبل أن ينصرف ويثين رجله من صالة املغرب والصبح، ال إله إال اهللا وحده الشريك له                

عشر مرات، كتب له بكل واحد عشر صدقات وحميت عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات                . ومييت وهو على كل شيء قدير     
فكان من أفضل النـاس عمـال إال        . وكانت حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ومل حيل لذنب يدركه إال الشرك              

ةص ظولتذرذشتعن           آعمكع بامدات ؤة ش     «)رجال يفضله يقول أفضل مما قال      ذتلعرعنع تعكل عتعص، ص ازلعرعنع تىض ام نام
 )ال إله إال اهللا وحده الشــريك له، له امللك وله احلمد بيده اخلري، حيي و مييت، وهو على كل شيء قدير          (بذرذن ظون قئتعم    

دذ، دةرع   ىدعقة يئزعلعدذ، ظون يامانلعق ظأح     هةر بعر قئتعمنعث بةدعلعضة ظون سة      ،دئسة ون    رعلعص آئتع جعسع ظ
ةيتاندعن                 ان ش دعن قوغالنغ هةسسة ظىسعدذ، يامان آأرعدعغان نةرسعلةردعن ساقلعنعشع ؤة ظالالهنعث رةهمعتع

دذ                  ذناهع قالماي ر ض قا هئحبع عرعكتعن باش ذنعث ش ذ      . ساقلعنعشع ظىحىن بعر قالقان بولعدذ ؤة ظ ةن ب ذنعث بعل ش
ةل        آعشع بذ دذظانع قانحعدعن قانحة آأصراق ظوقذش ظارقعلعق آأ         صراق ظعبادةت قعلغان بعر ظادةمدعن باشقا ظةم

 .جةهةتتعن ظعنسانالرنعث ظةث صةزعلةتلعكراقع بولعدذ
ةد    3 ةيغةمبعرع مذهةمم ث ص دذآع، ظالالهنع ةت قعلنع ذالردعن رعؤاي ذ ظةنه أبة رةزعيةلاله ع ش ذغعرة ظعبن ـ م

ع         وحده الشريك له، له امللك وله احلمد وهو على          الإله إال اهللا  «: ظةلةيهعسساالم هةر صةرز نامازدعن آئيعن شذنداق دةيتت
عدعن          »اللهم المانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت، الينفع ذا اجلد منك اجلد            . كل شيء قدير   ةر نامازنعث ظارقعس ة ه  ؤة يةن



 
39

 َتأُْخذُُه ِسَنةٌ َوالَ َنـْوٌم لَـُه َمـا ِفـي             اللَُّه الَ ِإلََه ِإالَ ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم الَ        : (ظايةتةلكذرسع شذدذر . ظايةتذلكذرسعنع ظوقذيتتع 
السََّماَواِت َوَما ِفي األْرِض َمْن ذَا الَِّذي َيْشفَُع ِعْنَدُه ِإالَ ِبِإذِْنِه َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخلْفَُهْم َوالَ ُيِحيطُونَ ِبَشْيٍء ِمْن ِعلِْمِه ِإالَ ِبَمـا             

 ) السََّماَواِت َواألْرَض َوالَ َيئُوُدُه ِحفْظُُهَما َوُهَو الَْعِليُّ الَْعِظيُمَشاَء َوِسَع كُْرِسيُُّه 
ع ص    : تةرجعمعس دارة قعلع ةممعنع ظع ذر، ه ة تعرعكت الاله هةمعش ذر، ظ اله يوقت ئح ظع قا ه الالهتعن باش ر ظ بع

ة ظالالهنعث    تذرغذحعدذر، ظذ مىضعدةص قالمايدذ، ظذنع ظذيقذ تذتمايدذ، ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعك     ة نةرس ع هةمم
دعكع                 ) مىلكع( ذالرنعث ظالدع الاله ظ عذن، ظ اظةت قعاللعس ذ شاص عز آعمم ادا    (دذر، ظالالهنعث رذخسعتس ةنع دذني ي

ةييارلعغان      (، آةينعدعكع   )قعلغان ة ت ذالر          ) يةنع ظذالر ظىحىن ظاخعرةتت دذ، ظ عنع بعلعص تذرع الرنعث هةممعس ظعش
ارقعلعق     (الرغا بعلدذرىشنع خالعغان نةرسعلةردعن     ظذ) ظالاله(ظالالهنعث مةلذماتعدعن    يةنع صةيغةمبةرلةرنعث تلع ظ

ذماتع (باشقا هئح نةرسعنع بعلمةيدذ، ظالالهنعث آذرسع    ) بعلدىرضةن نةرسعلةردعن  ع   ) مةل مانالرنع ؤة زئمعنن ظاس
ذقعرع مةرتعؤعل               . ظأز ظعحعضة ظالعدذ   ذ ي دذ، ظ ر آةلمةي ذنعثغا ظئغع اقالش ظ ع س دعن    ظاسمان زئمعنن ذر، هةممع عكت

  ) ـ ظايةت255بةقةر سىرعسع ).(ظذلذغدذر
حىنكع ظذنع ظوقذغان آعشع يةنة     . سعز بذ ظايةتذلكذرسعنع ياخشع يادلعؤئلعث ؤة هةر نامازدعن آئيعن ظوقذث         

اس       . بعر نامازغعحعلعك ظالالهنعث هعمايعسع ظاستعدا بولعدذ      يةنة رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم هةر نامازدعن آئيعن ن
ذيتتع             ؤ عنعمذ ظوق ة، ظعخالس سىرعس ةن بعرض ة ظعخالس        . ة فةلةق سىرعلعرعنع ظوقذش بعل ر رعؤايةتت ع بع حىنك

  .سىرعسعمذ مذظةؤؤعزةتةين دئيعلضةن شةيتاننعث شةررعدعن صانا تعلةش سىرسع جىملعسعدعندذر
ر آعشع بعل                  ئح بع يعن ه دعن آئ تعن   يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بامدات ؤة نامازشام نامعزع ن سأزلةشمةس

تعم     الاله   (،  »اللـهم إين أسـئلك اجلنـة      «يةتتة قئ ع ظ ورايمةن     ! ظ ةننعتعثنع س ةن ج ع ) م ذلذلاله    . دةيتت ة رةس يةن
د      ) سبحان اهللا (ظةلةيهعسساالم هةر نامازنعث ظارقعسعدعن ظوتتذز ظىح قئتعم تةسبعه          احلمـد  (ظوتتذز ظىح قئتعم هةم

اتتع ) كرباهللا أ (ؤة ظوتتذز تأت قئتعم تةآبعر      ) هللا ا   . ظئيت دا بولس له امللك ولـه    . الإله إال اهللا وحده الشريك له     «: ظاخعرع
  .دةيتتع» احلمد، وهو على كل شيء قدير

، دةص بعراقال ظوتتذز  اهللا أكرب، سبحان اهللا، واحلمد هللا، اهللا أكرب وسبحان اهللا واحلمد هللا،بةزعدة بذالرنعث هةممعسعنع
ذيتتع   تعم ظوق ىح قئ ذلذلال. ظ دذ،       رةس ةآبعر، هةم بعه، ت ة تةس ذ هالةتت ا مذش ازلعرعنع مان االم نام ه ظةلةيهعسس

ذراتتع          . ظعستعغصار ؤة دذظاالر بعلةن تىضعتةتتع     دعلعص ت ق نةم ذ  . ظذنعث تعلع ظالالهنع ظةسلةش بعلةن داؤاملع ظ
ع   ظولتذرسا، قوصسا ؤة ياتسا داؤاملعق ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث يارعتعلعشع توغرعسعدا صعكرع   ةآكذر قعالتت ـ تةص

ذالتتع                ة ب ة ظعض ر   . ؤة هةر بعر قئتعم قارعغان ؤاقتعدا بعر ظعبرةت ظالسا، هةر بعر سذآذتتعن بعر حىشةنجعض ةر بع ه
  .سأزدعن يالغذز ظالالهنع ظةسلعتعدعغان بعر نةرسة آأرةتتع

ان     ظذنداق بولغانعكةن بعزضة مذناسعب بولغعنع رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمنعث قعلغانلعرع        نع قعلعش، ظذ قعلغ
داق   . دذظاالر بعلةن دذظا قعلعش، ظذنعثغا ؤة ظذنعث يولعغا بعر ـ بعرلةص ظةضعشعشتذر  الاله مذن بذ توغرعدا جانابع ظ

دذ  ة ـ      « كَـِثًريا لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسوِل اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم األِخَر َوذَكَـَر اللَّـهَ  : دةي ةنع سعلةرض ي
ع          ة ياخش ذلذلاله ظةلؤةتت ة ـ رةس اد ظةتكةنلةرض أص ي الالهنع آ ان ؤة ظ د قعلغ ع ظىمع اخعرةت آىنعن الالهنع، ظ ظ

  ). ـ ظايةت21ظةهزاب سىرعسع . (»ظىلضعدذر
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  صعشعن نامعزع

ارغعنلعق ؤة حارحاش                   ةيلع ه ان ظعشع تىص انغا قعلعؤاتق يعن ظعنس دذ   آىندىزنعث يئرعمعدعن آئ ةيدا بولع . ص
ذش  قا تذت امعزع ظوقذش عن ن ذص، صعش ذهتاج بول قا م ر ظعش دعغان بع ع تعنحالندذرع ةن آعشع روهعن ذنعث بعل ش
ة      دعن قعبلعض دذ، ظان ارةت ظالع ىن تاه ش ظىح ةيدا قعلع دعن ص حانلعقعنع يئثع ةدععنعنعث ظاآتعص دذ ؤة ب قعلع

عي دةرتلعشعش       ظالدعنع قعلغان هالدا صةرؤةردعضارع بعلةن خالعي قالعدذ ؤة          سىيىملىك ياراتقذحعسع بعلةن مةخص
دعن  حانلعقنع قايتع ةتتعن ظاآتعص ي جةه دذ، روهع ذص آئتع ارغعنلعقعنع ظذنت تعص ظأزعنعث ه ذص آئ ةن بول بعل
ةآرةك                       ذ ب ة بذرذنقعدعنم تعدذ ؤة خعزمعتعض ازنع تأض دا نام ذلغان هال لذقتعن قذت يعن ناخوش دعن آئ صةيدا قعلغان

  .بعلةن قايتعدذآىحلىك ؤة حعث ظعرادة 
دة     (صعشعن نامعزع صةرزدعن بذرذن ظوقذلعدعغان تأت رةآظةت سىننةت          ىننعتع مذظةآكع ة س يةنة بعر رعؤايةتت

ةت  ع رةآظ ان ظعكك ىننعتع      ) بولغ دعن س عز، ظان ةرزنع ظوقذيس ةت ص أت رةآظ يعن ت دعن آئ ذص بولغان ع ظوق ن
ذث ؤة          مةيلع ظع . مذظةآكعدة بولغان ظعككع رةآظةت سىننةتنع ظوقذيسعز      ذحع بول دا قعلغ مام بولذث، مةيلع ظعقتع

  .مةيلع يالغذز ناماز ظوقذث صعشعن نامعزعنعث هةممعسعدة قعراظةتنع ظعحعثعزدة مةخصعي ظوقذيسعز

  تأت رةآظةت نامازنع قانداق ظوقذيسعز؟

ذق   عز   . بعز يذقعرعدا ظعككع رةآظةت ظوقذلعدعغان بامدات نامعزعنع تةصسلع تونذشتذرذص ظأتت ةر س ذنع  ظةض ظ
دذ            اي بولع عثعز ظوث ازالرنع ظىضعنعش ان نام عثعز قالغ ةن بولس از صعشعن   . ياخشع ظىضةنض ةر نام ةر ؤة   ،ظةض از دعض  نام

يعن    خذصتةنضة ظوخشاش تأت رةآظةتتعن ظوقذلعدعغان ناماز بولسا ظاؤؤالقع ظعككع رةآظةتنع ظوقذص بولغاندعن آئ
ذ  دع ظةتتةهعييات عز، ظان ةههذدقا ظولتذرعس ع تةش وث  بعرعنح ذرذص، ظ ورنعثعزدعن ت دعن ظ عز، ظان نع ظوقذيس

ع ؤة         ةن ظىحعنح ذنعث بعل عز، ش ازنع داؤامالشتذرعس عز ؤة نام ة قويعس ث ظىستعض ول قولعثعزنع ع س قولعثعزن
عز                 اتعهةنعال ظوقذيس ىرة ص ة س ذ ظعككع رةآظةتت عز، ب ةتنع ظوقذيس ةندعن      . تأتعنحع رةآظ ةت تىضعض أتعنحع رةآظ ت

ذر   ةههذدقا ظولت يعن، تةش ان       آئ يعن خالعغ دعن آئ ذص ظوقذغان ةن قوش الر بعل ذنع دذرذت ذص ظةتتةهعييات
يعن ظعككع      . دذظالعرعثعزنع قعلسعثعز، ظاندعن نامعثعزنع ساالم بعلةن تىضعتعسعز       صةرزنع تىضعتعص بولغاندعن آئ
  .رةآظةت سىننةتنع ظوقذيسعز شذنعث بعلةن صعشعن نامعزع تىضةيدذ

  مذهعم نوقتعالر
ئلعص نا انلعقعنع مةسجعدآة آ ذص بعرعؤاتق از ظوق ة نام ذلغانلعقعنع ؤة ظعمامنعث آعشعلةرض ةآبعر ظوق ا ت مازغ

عز از ظوقذمايس لع نام داق نةص عنعثعزدة هئحقان دا . آأرض ا ظعقتع تعلعص ظعمامغ ة قئ ةتنعث سئصعض عحة جاماظ ظةآس
عز ةن . قعلعس داق دئض االم مذن ذلذلاله ظةلةيهعسس ع رةس دا”: حىنك ةآبعر ظوقذلغان ا ت قا نامازغ ازدعن باش ةرز نام  ص

  .“هئحقانداق ناماز ظوقذشقا بولمايدذ
تذر                        ا خاس ظةمةس ر ؤاقعت نامازغ داق بع ذص، هئحقان ة بول ة ظعض ازدا آىحك ة نام عز    . بذ هأآىم هةمم ذثا س ش

ذلذلالهنعث      عثعزمذ رةس ارلعقعنع بعلس ت ب ةتكىدةك ؤاقع قا ي دا قعلعش ا ظعقتع ذص ظعمامغ ذص بول ىننةتنع ظوق س
  . قعلعش ظىحىن ظعمامغا ظعقتعدا قعلعشعثعز صةرزدذرظةمرعضة ظةمةل

  ناماز ظةسرع

  )َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواِت َوالصَّالَِة الُْوْسطَى َوقُوُموا ِللَِّه قَاِنِتَني(: جانابع ظالاله مذنداق دةيدذ
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تذرذثالر         ) بةش( « ةرنع داؤامالش از دعض ةن ؤ        (نامازنع، بولذصمذ نام ةرتلعرع بعل ىتىن ش ةنع ص ذق    ي دا تول اقتع
ثالر ادا قعلع دا )ظ ازدا(، ظالالهنعث هذزذرع ةنع نام ذرذثالر) ي ةن ت ةنلعك بعل ع (» ظعتاظةتم ةر سىرعس  ـ   238بةق

  ).ظايةت
ةن     . ناماز دعضةر تأت رةآظةت بولذص، صعشعننع ظوقذغاندةك ظوقذيسعز  اتعهة سىرعسع بعل ة ص ظةؤؤةلقع رةآظةتت

ةؤؤةل    ين ظ دعن آئع ىرة ظوقذغان ر س ة بع ةتنع    بعرض ع رةآظ اخعرقع ظعكك دعن ظ عز، ظان ةههذدقا ظولتذرعس قع تةش
يعن                    . ظوقذيسعز دعن آئ ذص بولغان ةتنع ظوق أتعنحع رةآظ عز، ت اتعهةنعال ظوقذيس ىرة ص بعراق بذ ظعككع رةآظةتتة س

  .ظاخعرقع تةشةههذدقا ظولتذرعسعز، ظاندعن ساالم بعلةن تىضعتعسعز
ةك  ة آةلس ةرنعث سىننةتلعرعض از دعض ةمما نام ر  ظ ةن بع دعغان تةآعتلةنض ق ظوقذلع ةرنعث داؤاملع ، نامازدعض

ذنع ظوقذشنع                      . سىننعتع يوق  تا ب ذص، هةدعس ىننةت بول ةت س أت رةآظ دعغان ت ذرذن ظوقذلع ةرزدعن ب راق ص بع
  .بذ ناماز بةزعدة ظعككع رةآظةت هالةتتة ظوقذلعدذ. تةآعتلةيدعغان رعؤايةتلةر بار

ة  ا هةمم ةت بولس ةردعكع قعراظ رعص نامازدعض ىن آع ين آ ةردعن آئع دذ ؤة نامازدعض ع ظوقذلع ة مةخص رةآظةتت
  . مةآرذهتذر) قانداق ناماز بولعشعدعن قةتظع نةزةر(آةتكىحعلعك ناماز ظوقذش 

  ناماز شام

تعش ؤة     ةت ظئ ا رةهم ان ظالالهق ع بولغ ذغ ياراتقذحعس ث ظذل غذالتعغا ظأزعنع ىك مةش ع آىنل ذلمان آعش مذس
ةن     ذش بعل انا ظوق دذ س ةت  حى(هةم از رةهم ع نام اليدذ) نك لعغان     . باش ةن باش تعش بعل ةت ظئ ة رةهم ؤة يةن

ةرتعص              اراظعتالرنع ظأزض ذحع ؤة شةرت ـ ش تذرذص تذرغ ةن ظالماش رع بعل ر ـ بع دىزنع بع آىندىزعنع آئحعضة ـ آىن
  .تذرغذحع صةرؤةردعضارعغا تةشةآكىر ظئتعش، رةهمةت ظوقذش ؤة دذظا قعلعش ظارقعلعق ظذزعتعص قويعدذ

ةرةن          نام ةتنع جةه ة قعراظ ع رةآظةتت ةؤؤةلقع ظعكك ذص، ظ ةت بول ىح رةآظ ةرزع ظ امنعث ص ىك(از ش ) ظىنل
عز  ةههذدقا ظولتذرعس ةؤؤةلقع تةش ين ظ دعن آئع ع  . ظوقذغان ذرذص ظىحعنح ورنعثعزدعن ت يعن ظ ةههذتتعن آئ تةش

دعن س         عز، ظان ذغا بارعس يعن رذآ دعن آئ ع ظوقذغان اتعهةنع مةخص ىرة ص ةقةتال س ة ص عز ؤة رةآظةتت ةجدة قعلعس
عز           ةههذدقا ظولتذرعس اخعرقع تةش يعن ظ ة            . ظعككعنحع سةجدعدعن آئ ازالر دعكعض قا نام ا باش ةههذتتا بولس ذ تةش ب

ةن                 االم بعل ين س دعن آئع ا قعلغان ة دذظ ظوخشاشال ظةتتةهعيياتذنع دذرذتالر بعلةن بعرلعكتة ظوقذص خالعغعنعثعزح
  . نامازدعن حعقعسعز

د    عتعص بولغان ةرعزنع تىض ىننةت        ص ةت س ان ظعككع رةآظ رع بولغ ىننةتلةردعن بع ةن س يعن تةآعتلةنض عن آئ
  .شذنعث بعلةن ناماز شام ظاخعرالشقان بولعدذ. نامعزع ظوقذيسعز

  :ظعالؤة
دذ ع ظوقذلع ةت مةخص عدة قعراظ ىننةت نامازالرنعث هةممعس ا . س ةر بولس دعغان يةرل ةهرةن ظوقذلع ةت ج قعراظ

ةرزع،    ةت ص ع رةآظ داتنعث ظعكك ةتلعرع    بام ع رةآظ ةؤؤةلقع ظعكك ةرزلعرعنعث ظ تةننعث ص امنعث ؤة خذص از ش نام
  .بولذص، قالغان صةرزلةردة قعراظةت مةخصع ظوقذلعدذ

  خذصتةن

قا،                     دعن باش ةهرةن ظوقذغان ةتنع ج ة قعراظ ةؤؤةلقع ظعككع رةآظةتت ذص، ظ خذصتةننعث صةرزع تأت رةآظةت بول
صةرز تىضعضةندعن آئيعن تةآعتلةنضةن    . ثعز شذنداق ظوقذيسعز  تامامةن صعشعننث صةرزعنع قانداق ظوقذغان بولسع     

عز            امعزع ظوقذيس ىننةت ن ةت س ةرزعنع ظوقذشتعن        . سىننةتلةردعن بعرع بولغان ظعككع رةآظ تةننعث ص ةمما خذص ظ
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دذ                     عثعز بولع از ظوقذس لع نام ةت نةص أت رةآظ اآع ت ةك، ظعككع ؤة ي امعزعنع    . بذرذنقع سىننةتكة آةلس تةن ن خذص
  .زعنع ظوقذش بعلةن ظاخعرالشتذرعسعزؤعترع نامع

  ؤعترع نامعزع

عمدذر                      ر ظس انة بع ان يعض دعن ظايرعلغ دعن بذرذنقع ذ ظأزع ذص، ب ةن بول ذز دئض ذنعث  . ؤعترعنعث مةنعسع يالغ ب
اممذ    . رةآظةتلعرع بولسا ناماز شامغا ظوخشاش بعرلعكتة ظوقذلعدعغان ظىح، بةش ؤة يةتتة رةآظةتتذر            حىنكع ناماز ش

  .قذلعدعغان ظىح رةآظةت نامازنعث ظعسمعدذربعرلعكتة ظو
ىننةتتذر     ر س ىننةتلةردعن بع ةن س رع تةآعتلةنض ث   . ؤعت ةزع ظعمامالرنع ةتتا ب العمالر (ه ذزلذق ظ أز ) نذص آ

ذر     . قارعشعحة بولسا ؤاجعبتذر   ونظىح رةآظةتت ا ظ ازعر   . ؤعترع ظةث ظاز بعر رةآظةت بولذص، ظةث آأص بولس ئكعن ه ل
  .عنعضة ظوخشاش ظىح رةآظةت ظوقذش آامالةتكة يئقعن بولغعنعدذرمذسذلمانالر ظوقذص آةلض

ر          : دئضةن آعتابتا مذنداق دئيعلعدذ   “ مةسؤا” زع بع ةث ظئ ظعمامالرنعث آأصحعلعكعنعث صعكرعحة ؤعترعنعث ظ
ذر         ونظىح رةآظةتت اآع ظ ونبعر ي ا ظ ع بولس ةث آأص ذص، ظ ةت بول ىح      . رةآظ ا ظ ع بولس ئقعن بولغعن ةث ي ة ظ آامالةتك

  .بعراق قانحعدعن قانحة آأصرةك ظوقذسا شذنحة ياخشع. ذررةآظةتت
يعن                    اتعهةدعن آئ ة ص دا بعرعنحع رةآظةتت ذغان ؤاقعتلعرع ةت ظوق ىح رةآظ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤعتعرنع ظ

ا       “ قل ياأيها الكافرون  ”نع، ظعككعنحع رةآظةتتة    “ ...سبح اسم ربك األعلى   ” قل هـو   ”نع ؤة ظىحعنحع رةآظةتتة بولس
  .نع ظوقذيتتع“ قل أعوذ برب الناس”ؤة “ قل أعوذ برب الفلق”ؤة مذظةؤؤعزةتةين دئيعلعدعغان “ أحداهللا 

اث        ان ت ع بولغ ث ظاخعرعس ارتعص آئحعنع دعن ت اخعرقع ؤاقتع تةننعث ظ ا خذص ع بولس ث ؤاقت ؤعترعنع
ذر از بولغ. ظاتقذحعلعكت ر نام دعغان بع دا ظوقذلع ةث ظاخعرع ة نامعزعنعث ظ امعزع، آئح ر ن ر ؤعتع ىن بع انلعقع ظىح

رعش                    ارعتعص بئ ق ي ذلمانالرغا قواليلع ذالرنعث هةممعسع مذس ذص، ب نةححة خعل شةآعلدة رعؤايةت قعلعنغان بول
  :بعز تأؤةندة سعزضة بذ شةآعللةرنع آأرستعص ظأتعمعز. ظىحىندذر

  بعرعنحع شةآعل
ذ     ذرذص ؤة ظةتتةهعييات ة ظولت اخعرقع رةآظةتت ذص، ظ ة ظوق ةتنع بعرلعكت ىح رةآظ ة  ظ ةن بعرض الر بعل نع دذرذت

عز    االم بعرعس يعن س دعن آئ عمايدذ    . ظوقذغان امغا ظوخش از ش ةآعل نام ذ ش ذلذلاله   . ب ةزعرعتع رةس ذآع ه هالب
  .ظةلةيهعسساالم ؤعترعنعث ناماز شامغا ظوخشاص قئلعشعنع حةآلعضةنعدع

  ظعككعنحع شةآعل
ر رة      دعن بع عز، ظان دعن     ظعككع رةآظةتنع ظوقذغاندعن آئيعن ساالم بعرعس ة ظوقذغان تةقعل هالةتت ةتنع مذس آظ

  .آئيعن نامعزعثعزنع تأضعتعسعز
  ظىحعنحع شةآعل

ذغا                 يعن رذآ ةتتعن آئ شىبهعسعزآع، ؤعتعر ظىح رةآظةت بولذص، ظارعسعدا ساالم بةرمةستعن ظعككعنحع رةآظ
اتعهة     ؤعتعرنعث هةر رةآظعتعد  . ظولتذرذص، ظىحىنحع رةآظةتتة رذآذدعن بذرذن قذنذت دذظاسعنع قعلعدذ        ىرة ص ة س

ا                . بعلةن بعرلعكتة يةنة بعر سىرة ظوقذيدذ      يعن دذظ دعن آئ ةآبعر ظئيتقان دا ت اقحع بولغان عنع قعلم ذت دذظاس قذن
دذ     قذنذتتا تأؤةندعكع ظعككع دذظا    . قعلعدذ ع ظوقذي اللـهم إنـا نسـتعينك ونسـتغفرك،         بعرعنحعسع ”: نعث بعرعن

اللـهم  . نثين عليك اخلري نشكرك وال نكفرك وخنلع ونترك من يفجرك         ونستهديك، ونؤمن بك، ونتوب إليك، و نتوكل عليك، و        
  .“ذابك، إن عذابك بالكفار ملحقإياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى وحنفد، نرجو رمحتك، وخنشى ع
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ا      رك يل فيما أعطَيَت، وِقِني َشرَّ      اللُّهمِّ اْهِدِنْي فيمن هَديَت، وعاِفِنْي فيمن عافَْيَت، وَتَولَِّني فيمن تَوليَت، وبا          (ظعككعنحع دذظ
   )ماقََضيَت، فإنك َتقِْضْي وال ُيقْضى َعلَيَك إنه الُيِذلُّ من َوالَيَت واليعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت

دا          ع يئرعمع ث آئيعنك ةقةتال رامعزاننع ع ص ذت دذظاس ردة قذن بةتةن ؤعتع ة نعس ث آأصحعلعكعض ظالعمالرنع
ذت دذظاسع ظوقذلعشع             لئكعن هةنةفع م  . ظوقذلعدذ ق قذن ةزهبعدعكع ظالعمالرغا نعسبةتةن ؤعتعر نامعزعدا داؤاملع
ذت دذظاسع ظوقذشنعث                   . آئرةك دا قذن امعزع ظوقذغان ر ن باشقا مةزهةبتعكع ظعمامالر هةر قانداق بعر ؤاقعتتا ؤعتع

امع مالعكت      رع ظعم ث بع ان ظعمامالرنع عكعردة بولغ ذ ص ذص، ب عكرعدة بول لعكع ص وغرا ظةمةس ةت  (ذر ت الاله رةهم ظ
  ).قعلسذن

دذ    ةن بولع از تىضعض ت نام ةش ؤاقع ةتكعنعمعزدةك ب تةننع تىض ة خذص ةن بعرض عتعش بعل ع تىض . ؤعتعرن
اس      ا خ الاله تاظاالغ ةقةتال ظ ةتنع ص ادةت، نعي ةت ـ ظعب ذنداق تاظ ا مذش ع مان دىزع ؤة آئحعس ذلماننعث آىن مذس

دذ  ةن ظأتع ذلمان ظوي. قعلعش بعل ذ مذس ةن ظ ذنعث بعل دىزنع قارشع ش ةن آىن ةن بعل انا بعل دذ س دا هةم غانغان
  . ظالغعنعدةك ظويقعغعمذ هةمدذ سانا، شىآىر ؤة دذظا بعلةن باشاليدذ

  بعر ـ بعرعضة ظوخشعمايدعغان مذهعم نذقتعالر

ـ نامازغا باشلعغعنعثعزدا ظذنعث ظةدةص ـ ظةرآانلعرعغا ؤة شةرتلعرعضة رعظاية قعلعش يىزعسعدعن هئحقانداق  1
أز ان             س ةدعنعثعزنع قااليمعق ةزالعرعثعزنع ؤة ب لعقعثعز، ظ ولغا قارعماس وث ـ س لعقعثعز، ظ  قعلماس

ر ظعش              . هةرعكةتلةندذرمةسلعكعثعز آئرةك  ان بع ازدعن بولمعغ اآع نام عثعز ي حىنكع ظةضةر سعز نامازدا سأز قعلس
امعزعثعز    بعلةن مةشغذل بولسعثعز ياآع بولمعغاندا نامازنعث شةرتلعرعدعن بعردة ـ بعر شة  عثعز ن ةرك قعلس رتنع ت

ب   عثعز ؤاجع دعن ظوقذش دا قايتع دعغان هال ةلتىآىس ظذرذن ةرتلعرعنع ت ازنع ش ذ نام عزنعث ظ دذ ؤة س ار بولع بعك
 .بولعدذ
أزعثعزنع 2 اراتمعغعنعثعزدةك، آ كة ق تىن تةرةص أزعثعزنع ظىس ازدا آ يعن نام لعغاندعن آئ ازنع باش ـ نام

ة          . ز ظذحذق بولسذن  ظةآسعحة آأزلعرعثع . يذمذؤالمايسعز دعغان يئرعثعزض ةجدة قعلع ظةضةر سعز قعيامدا بولسثعز س
ةث                   ةن ت اهادةت بعل ا ش ذرغعنععثزدا بولس ةههذدتا ظولت قاراث، رذآذدا بولسعثعز صذتعثعزنعث ظذححعغا قاراث، تةش

 .ظىستعضة آأتعرعدعغان ظوث قولعثعزنعث ظعشارةت بارمعقعغا قاراث
ئقعص           . از ظوقذشعثعز جاظعزدذر  ـ آةش ياآع ظاياغ بعلةن نام      3 ايعغعثعزنع ق ذرذن ظ ا تذرذشتعن ب لئكعن نامازغ

ا                   يعن نامازغ ىرتعؤاتقاندعن آئ عغا س ظذنعث تاصعنعغا قاراص، ظةضةر بعر هأللىك ياآع نعجاسةت آأرسعثعز ظذنع تذص
از ظوقذش         . تذرذشعثعز الزعم  دا   (بعتعثضة ياآع آةش بعلةن نام ةينع زامان ذدعالرغا ظوخش  ) ظ لعق ظىحىن    يةه عماس

داق     . زئمعننعث هةممعسع صاك ؤة مةسعجعدتذر    . نامازنعث سىننةتلعرعنعث بعرع ظعدع    شذثا مازارلعقتعن باشقا قان
ذث           امعزعثعزنع ظوق ا          . يةردة نامازنعث ؤاقتع آعرضةن بولسا شذ يةردة ن از ظوقذس تانلعقتا نام ةمما آعمكع قةبعرعس ظ

 .دعغان يةردة ناماز ظوقذش جاظعز بولمايدذيةنة ظعنسانالر غذسلع قعلع. باتعل بولعدذ
عثعز                       4 ةن بولس علةرنع يعض ذرايدعغان نةرس عنحعلعك ص ذنعثغا ظوخشاش يعرض اآع ش عياز ي اق، ص ـ سعز سامس

 .سعزدعن شذ صذراق يوقالمعغذحة مةسجعدآة آعرعص ناماز ظوقذؤاتقانالرنع بعظارام قعلماسلعقعثعز آئرةك
ذث    ـ مةسجعدآة آعرضةن ؤاقتعثعزدا      5 انع ظوق بسم اهللا والسالم على رسول اهللا، اللهم اغفـريل  ”: تأؤةندعكع دذظ

ع  . ظالالهنعث نامع ؤة رةسذلذلالهقا ظامانلعق تعلةش بعلةن آعرعمةن   : ( تةرجعمعسع “ذنويب، وافتح يل أبواب رمحتك     ظ
ؤاتقعن              ظالاله كعثنع ظئح ةت ظعش ا رةهم ن، ماث ةندة ظ   ).  ضذناهلعرعمنع مةغصعرةت قعلغع ةن     آعرض ذتعثعز بعل وث ص

بسِم اهللا والسَّالَُم علـى     ”: حعققاندا سول صذتعثعز بعلةن حعقعث ؤة حعقعؤئتعص تأؤةندعكع دذظانع ظوقذث         . آعرعث
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انلعق          : (تةرجعمعسع . “رسول اهللا، اللهم اغِفْرِلي ذُُنوِبْي، وافَْتْح يل أَْبَواَب فَْضـِلكَ          ذلذلالهقا ظام امع ؤة رةس ظالالهنعث ن
الاله  . آعرعمةنتعلةش بعلةن  ع ظ عكعنع          ظ ةتلعرعثنعث ظعش ةزلع ـ نئم ا ص ن، ماث عرةت قعلغع ذناهلعرعمنع مةغص  ض
 ).ظئحعؤةتكعن

ةس                       6 اظعز ظةم تعش ج أمىص آئ ة ح دعغان صعكعرلةرض ذزذ خذشذسعنع بذزع عنعث خ ذؤاتقان آعش از ظوق . ـ نام
 .علةن ظاؤات بولعشع آئرةكظةآسعحة ظذنعث دعلع ظالالهنع ياد قعلعش بعلةن مةشغذل بولعشع ؤة ظذنعث ب

ذنع ظألتىرؤئتعث          7 ا ظ ة ماثس ر نةرس دةك بع الن ـ حايان ةدعنعثعزدة يع ذنع  . ـ ناماز ظوقذؤاتقان ؤاقتعثعزدا ب ظ
دذ  امعزعثعز بوزذلماي ةؤةبعدعن ن عثعز س ئلعص   . ظألتىرش اال آ ك ب ر آعحع ة بع ذؤاتقعنعثعزدا سعزض از ظوق ة نام يةن

ا ظئلعؤئلعث     ظئسعلعؤالسا مةيلع ظذنع ظذزاقالشت    تذرعؤعرعث     . ذرذث ياآع بوينعثعزغ امعزعثعزنع داؤامالش ئكعن ن . ل
عكعثعزنع        ). حىنكع بذنعث بعلةن نامعزعثعزغا بعر خةلةل آةلمةيدذ      ( يةنة سعز ناماز ظوقذؤاتقاندا بعراؤ آئلعص ظعش

م بولمعس               )ياآع زعلنع حالسا  (قاقسا   ئح آع قا ه عزدعن باش امعزعثعزنع   ، ظأيدة ظعشعكنع ظئحعؤئتعش ظىحىن س ا ن
ةت       . بذزماستعن بئرعص ظعشعكنع ظاحقاندعن آئيعن نامعزعثعزنع داؤامالشتذرذث       ر هةرعك حىنكع بذ ظادةتتعكع بع

 .بولذص نامازنع بذزمايدذ
ر     8 قا بع ذؤاتقان باش از ظوق ذلماننعث نام ر مذس ذن بع ا بولس ةس بولس ك ت ىش قانحعلع اقالص آىت ـ س

وغرا  ع ت دعن ظأتعش ذلماننعث ظالدع ةسمذس ذنعثدةك. ظةم ر ،ش دعغا بع عنعثمذ ظال ان آعش ذماقحع بولغ از ظوق  نام
عزعق                   ر س ة بع دا يةرض ئح بولمعغان ياستذق، بعر دةرةخ، تام، بعر ظورذندذق ياآع بعر هاسعنع تعكلةص قويذشع، ه

 .تارتعص قويغاندعن آئيعن نامازغا تذرذشع الزعز
ص      ع قعلع ةردعن بعرعن ذقعرعقع تةدبعرل ذحع ي از ظوقذغ دعن    نام ذنعث ظالددع يعن، ظ دعن آئ ا تذرغان نامازغ

ذحع   . ظأتمةآحع بولغان آعشعنعث بذ سىترعنعث ظارقا تةرعصعدعن ظأتعشع جاظعزدذر  از ظوقذؤاتق ظةمما ظذ آعشع نام
أتكعلع قويمعسذن         ذنع ظ ذنعماي   . بعلةن سىترعنعث ظارعسعدعن ظأتمةآحع بولسا ناماز ظوقذاتقان آعشع ظ ةر ظ ظةض

  .حىنكع ظذ ظالالهنعث رةهمعتعدعن قوغالنغان شةيتاندذر. بولسا ظذنعث بعلةن ظذرذشسذنيةنعال ظأتمةآحع 
ةدعكع     . ناماز ظوقذؤاتقان آعشعنعث ظالدعدعن يات بعر ظايالنعث ظأتعشع نامازنع بذزعدذ          ة مذآةررةم ظةمما مةآك

دذ دا بذزماي جعدعل هةرام ان تةقدعردعم  . مةس ع بولغ ال آعش أتكىحع ظاي ةردة ظ ذ ي ع ظ ذؤاتقان حىنك از ظوق ذ نام
  .آعشعنعث ظالدعدعن ظأتىش جاظعزدذر

عغا    9 ةلنعث تارقعلعش ذق آعس اآع يذقذمل ع ي ذم قعلعش مةننعث هذج ة دىش ر معللةتك اآع بع ع ي ر آعش ـ بع
عبةت   ذن مذس ةن بولس ةت بعل اآع جاماظ ذز ؤة ي ذلمانالرنعث يالغ ةندة مذس عبةت آةلض رةر مذس اش بع ظوخش

ةرز    . نامازنعث هةممعسعدة قذنذت دذظاسع قعلعشع سىننةتتذر     آأتعرعلعص آةتكىحة بةش ؤاقت      قذنذت دذظاسع ص
أزع       . نامازالرنعث ظاخعرقع رةآظعتعدعال قعلعنعدذ    أتعرعص ظ ع آ ناماز ظوقذغذحع رذآذدعن تذرغاندعن آئيعن قولعن

 . ؤة خةلقع ظىحىن ياآع خةلقنعث ؤة دألةتنعث دىشمعنعضة قارشع خالعغانحةن دذظا قعلعدذ
اظعزدذرـ نا10 انا ظوقذشع ج دذ س ا هةم كىحعنعث ظالالهق ة ظئرعش ر نئمةتك اآع بع ىحعنعث ي ازدا ظىشكىرض . م

ذنعث   «) أَلَْيَس ذَِلَك ِبقَاِدٍر َعلَى أَنْ ُيْحِيَي الَْمْوَتى      ( ان ظالالهنعث         (ظ الرنع قعاللعغ دةك ظعش ةنع يذقعرعقع ةرنع  ) ي ظألىآل
ةت  40 قيامةت سىرعسع (، »تعرعلدىرىشكة آىحع يةتمةمدذ؟ دة      )  ـ ظاي ايعتع ظأتكةن ازاب ظ ة ظوخشاش ظ ظايعتعض

االمنع             . ناماز ظوقذغذحعنعث ظازابتعن صاناه تعلعشع سىننةتتذر      ا س االم قعلس ة س راؤ سعزض سعز ناماز ظوقذؤاتقاندا بع
 .ظعشارةت بعلةنال ظئلعث
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  سةجدة سةهؤع

ةؤةنلعكتعن ب    . ـ ظعنسان ظذنذتقاقتذر  11 راق    شذثا ظةضةر سعز نامعزعثعزدا س دعن آأص الرنع ظادةتتعكع ةزع ظعش
ياآع ظازراق قعلعص سالغان بولسعثعز، ظةتتةهعيياتذدعن آئيعن نامازنعث سةجدعسعضة ظوخشاش يئتعص قوصقاندا            

عز            االم بعرعس تعن س ةههذدتا ظولتذرماس يعن، تةش ا  . تةآبعر ظئيتقان هالدا ظعككع قئتعم سةجدة قعلغاندعن آئ مان
 .بذنع سةجدة سةهؤع دةيمعز

ذغان               عثعز ظوق نعص قالس ذ؟ دةص ظعككعل ر رةآظةتم ذ بع ةت ظوقذدذمم ظةضةر نامعزعثعز توغرعسعدا ظعككع رةآظ
قالسعثعز نامعزعثعزنع بعر رةآظةت هئسابالث، ظةضةر ظعككع رةآظةت ظوقذدذممذ ظىح رةآظةتمذ؟ دةص ظعككعلنعص             

لغان نامعزعثعزنع ساالمدعن بذرذن ياآع      رةآظةت هئسابالث، ظاندعن ظعككعلعنعص قا     ظوقذغان نامعزعثعزنع ظعككع  
ذقالث   ارقعلعق تول ش ظ ةجدة قعلع تعم س ع قئ يعن ظعكك ةيغةمبةر  . آئ ةزعرعتع ص عنع ه ع ظعككعلعس حىنك

  .ظةلةيهعسساالمنعث قعلغانلعقع هةدعسلةر بعلةن سابعتتذر
راقال ظ        يعن بع دعن آئ ةتنع ظوقذغان ع رةآظ ئلعص ظعكك ذص ق ةههذدنع ظذنت ةؤؤةلقع تةش ةر ظ ع ظةض ىحعنح

يعن          ةتكةندعن آئ امعزعثعزنع تىض عحة ن ذرماث، ظةآس دعن ظولت عثعز، قايتع ةن بولسس ذص آةتك ة قوص رةآظةتك
ةهؤةنلعكنعث                         ذ س ارقعلعق ب ةجدة قعلعش ظ تعم س يعن ظعككع قئ اآع آئ ذرذن ي االمدعن ب ظاخعرقع رةآظةتتة س

  .ظورنعنع تولدذرؤئلعث
ةم ظعما ا ه ةن بولس ةؤةنلعك ظأتكىزض ام س ةر ظعم ةجدة ظةض ذحعالرنعث س دا قعلغ ذنعثغا ظعقتع دة ظ منعث هةم

دذ م آئلع ع الزع ةهؤع قعلعش ذحع . س دا قعلغ ا ظعقتع ةر ظعمامغ ذحعالر(ظةض اآع قعلغ ةن ) ي ةؤةنلعك ظأتكىزض س
  .بولسا، بذ تةقدعردة ظعمامنعثمذ، ظذنعثغا ظعقتعدا قعلغذحعنعثمذ سةجدة قعلعشع الزعم آةلمةيدذ

ذرظان                   ـ ظةضةر سعز جىمة ؤة ياآع     12 دا ق ذ جةريان عثعز ؤة ب ان بولس ازنع آأتعؤاتق دة مةسجعدتة نام  باشقا آىن
بذ سةجدة تعالؤةت سةجدعسع     . ظوقذؤاتقان بعرعدعن سةجدة ظايعتعنع ظعشتسعثعز بعر قئتعم سةجدة قعلعؤئتعث        

 .دئيعلعدذ

  آعسةل بولغان آعشعنعث نامازنع قانداق ظوقذيدعغانلعقع توغرعسعدا

ةن   آعسةل آعشع آعسةلل   ةجدة بعل عك تىصةيلعدعن قعيامدا تذرالمعسا نامازنع ظولتذرغان هالةتتة ظوقذيدذ ؤة س
دذ  دةك قعلع ذنع ظادةتتعكع دعن    . رذآ عنع رذآذدعكع ةجدعدة بئش ذالرنع س ا ب ةجدة قعاللمعس ذ ؤة س ةر رذآ ظةض

ة           . صةسراق آأتىرضةن هالدا ظعشارةت بعلةن قعلعدذ      ة قعبلعض قا آىحع يةتمعس ذرذص ظوقذش دعنع قعلعص    ظولت ظال
دا آاللعسع                  . يان ياتقان صئتع ظوقذيدذ    ذزاتقان هال ارعتعص ظ ة ق ذتعنع قعبلعض ا ص ادعر بذاللمعس ذ ق ةر بذنعثغعم ظةض

دذ   ص ظوقذي ارةت قعلع ةن ظعش دذ     . بعل ةن قعلع ارةت بعل ا ظعش ةجدعنع بولس ةن س ذ بعل ذالرنعث  . رذآ ةمما ب ظ
 ظعسالم دعنعدا ناماز شذنحعلعك ظةهمعيةتلعك    ،دئمةك. رعدذهئحبعرعنع قعلعشقا قادعر بذاللمعسا نامازنع آئحكتى     

ذر               عثعز ؤاجعبت ادا قعلعش ذنع ظ ةزةر ظ عدعن قةتظعين ذنع     . بولذص، ظةهؤالعثعز قانداق بولعش عثعزمذ ظ ةل بولس آعس
  !يةآكة ـ يئضانة ؤة قذدرةتلعك بولغان ظالاله نئمة دئضةن ظذلذغ هة. تةرآعتعشعثعزضة رذخسةت يوق

   ناماز ظوقذشجاماظةت بعلةن

قا ؤة                     ردةك بولذش أزع بع قا، س ظعسالم دعنع بعرلعك ؤة باراؤةرلعك دعنع بولذص، ظالاله تاظاالنع بعر دةص تونذش
دذ ) ظالالهنعث دعنع(ظالالهنعث مذستةهكةم ظارغامحعسع  ر ـ      . غا مةهكةم يئصشعشقا حاقعرع ع بع الم دعن ذثا ظعس ش

عؤةت      بعرلعرع بعلةن تذنذشذص دوسلذق ظورنعتعشنع، ب ةن مذناس رع بعل عر ـ بعرعضة نةسعهةت قعلعشنع، بعر ـ بع
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ذلمانالرنع مةسجعدلةردة       باغالشنع، بعر ـ بعرعضة توغرعنع ؤة حعداملعق بولذشعنع تةؤسعية قعلعشع ظىحىن مذس
  . ناماز ظوقذش ظىحىن يعغعلعشقا حاقعرعدذ

ازدعن   ظعسالم دعنعنعث جاماظةت بعلةن ظوقذغان نامازنع يالغذز ظوقذغان نا         ةزعلةتلعك قعلعشع       27م ة ص  هةسس
تعدذ  ةتنع آأرس ةن ظةهمعي ذنعثغا بئرعلض ةرغعب قعلعش ؤة ظ قا ت از ظوقذش ةن نام ةت بعل ا، جاماظ دة . بولس تأؤةن

ان                 ةقعل قعلعنغ عدا ن ةزعلعتع توغرعس سعلةرضة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن جاماظةت بعلةن ظوقذلغان نامازنعث ص
  . بايان قعلعص ظأتعمعزهةدعسلةرنعث بعر قعسمعنع 

ةن                 داق دئض االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذآع ص ةت قعلعن ذدعن رعؤاي َصـالَةُ  (: ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنه
ذلغان       «) اجلََماَعِة أَفَْضلُ ِمْن َصالِة الفَذِّ ـ املُْنفَِرِد ـ ِبسْبِع وِعْشـِرْيَن َدْرَجـةً     ذز ظوق از يالغ ذلغان نام ةن ظوق ةت بعل جاماظ

  .» هةسسة صةزعلةتلعكتذر27مازدعن نا
انلعقعنع       داق دةؤاتق ذلذلالهنعث مذن ذ رةس دذآع، ظ ةت قعلنع ذدعن رعؤاي ذ ظةنه ذ دةردا رةزعيةلاله ظةب

ةن  فََعلَْيكُْم ِباجلََماَعِة ما ِمْن ثَالثٍَة ِفي قَْرَيٍة وال بدو الُتقَاُم ِفيِهم الَصالَةُ إال قد اْسَتْحَوذَ ـ اسَتْوىل ـ علَْيِهْم الَشْيطَانُ   (: ظاثلعغانعك
ةت         «)فِإنََّما َيأْكُلُ الذِّئُْب ِمَن الَغَنِم القَاِصَيةِ      از جاماظ ةردة نام ذ ي ذرذص، ظ بعر يئزعدا ياآع بعر حألدة ظىح آعشع بولذص ت

ع   ذثالر، حىنك ةن ظوق ةت بعل ازنع جاماظ علةر نام ذثا س دذ، ش ةللةت بولع ةيتان مذس ذالرغا ش ا ظ ةن ظوقذلمعس بعل
  .»ردعن ظايرعلغان قوينع بأرة يةيدذقاتا

ةن                    داق دئض االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذآع ص ةت قعلنع ذدعن رعؤاي ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله : مذظاز ظعبنع ظةن
ا    «)اجلَفَاُء كُلُ اجلَفاِء والكُفُْر والنِّفَـاُق ِمـْن ُمِنـاِدي اِهللا يُنـاَِدْي ِإىل الصَّـالَِة فَالُيِجُبـهُ                 ( ا حاقعرعؤاتق ن ظالالهنعث   نامازغ

ةن       ) يةنع مذظةززعننعث ظاؤازعنع  (حاقعرغذحعسعنع   ةت      (ظاثالص تذرذص ظذنعثغا جاؤاب بةرمعض ازنع جاماظ ةنع نام ي
  .»آعشعنعث ظوقذغان نامعزع بعكار، ظذ نانكور ؤة مذناصعقتذر) بعلةن ظوقذمعغان

داق دئض            قُلُْت َياَرُسـولُ اهللا أََنـا      (: ةنظعبنع ظذممع مةآتذم رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلنعدذآع ظذ مذن
ما : َنَعْم، قالَ: َتْسَمُع النِّداَء؟ قالَ: َضِرْيرُُ شاسع ـ َبعِْيد ـ الدار َوِلْي قَاِئد الَ ُيالَُيُمِنْي فََهل َتِجْد ِلْي ُرْخَصةُُُُُُُُُ أَنْ أَُصلِِّي ِفْي َبْيِتْي، قالَ  

ذص،              ! نعث ظةلحعسع  مةن دئدعمكع ظع ظالاله   «) أَِجُدلََك ُرْخَصةً  راق بول أيىم مةسجدتعن يع ور، ظ أزىم آ مئنعث آ
قا رذخسةت                     دة ظوقذش ازنع ظأيىم ذثا مئنعث نام وق، ش لعغذحعممذ ي مئنع مةسجعدآة باشالص بارعدعغان يولباش

دع » ظةزاننع ظاثالمسعز يوق؟  «: بارمذ؟ رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم   ذم      ،دئ ذممع مةآت ع ظ ةن   ”:  ظعبن ة ظاثاليم » هةظ
  .دئدع» ساثا رذخسةت يوق) ظذنداقتا(«: رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم. عدئد

ةن           داق دئض ذ مذن ِإنْ َسـِمْعَت  : أَْسمُع األذانَ قـالَ : ( باشقا بعر رعؤايةتتة ظعبنع ظذممع مةآتذم رةزعيةلالهذ ظةنه
ع ظالالهنعث ظةلحعسع     ”) األذانَ فَأَِجْب َولَْو َحْبًوا أَْو َزْحفًـا       عزآع، مئ  ! ظ ا           شىبهعس أزىم بولس راق، آ أيىم يع نعث ظ

ةن      . آأرمةيدذ ةن؟  (هالبذآع مةن ظةزاننع ظاثاليم داق قعلعم ةندة “ )قان داق    ،دئض االم مذن ذلذلاله ظةلةيهعسس  رةس
ةردع  اؤاب ب ةر سةن «: ج دانع(ظةض عمذ  ) نع دا بولس ةن هال ذالنغان ؤة ظأمعلعض اث يذم دعغان بولس ةزاننع ظاثالي ظ

  .»)ةنع جاماظةت بعلةن نامازنع ظوقذش ظىحىن مةسجعدآة بارغعني(بئرعص، ظذنع ظعجاؤةت قعلغعن 
ذم      ! ظع مذسذلمان  ةنلعكع مةل ةتلعك ظعك بذ هةدعسلةردعن جاماظةت بعلةن ناماز ظوقذشنعث قانحعلعك ظةهمعي

حىنكع جاماظةت . ظذنداق بولغانعكةن نامازنع جاظةت بعلةن ظوقذثكع، هةرضعزمذ جاماظةتنع تةرك قعلماث        . بولعدذ
دذ          بعلة اقعت بولماي ذ س از ظوقذش آورلةردعنم الالهتعن              . ن نام عدا ظ از ظوقذش توغرعس ةن نام ةت بعل ذثا جاماظ ش

از ظوقذش                ةن نام ةت بعل قورقذث ؤة نامازنع جاماظةت بعلةن ظوقذشقا ظةهمعيةت بئرعث ؤة بعلعص قويذثكع جاماظ
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د           الغذ بولع ة         آعسةل، قذرقذنحقا ظوخشاش جاماظةت بعلةن ناماز ظوقذشقا تذس تعن باالغةتك أزرة بولماس رةر ظ عغان بع
  .يةتكةن ظةقعللعق ظةرلةرنعث هةممعسعضة ؤاجعب بولغعنعدةك، ظذ ظعسالمدعكع حوث سىننةتلةردعن بعرعدذر

ذالرنعث    ةرنعث ظ ذص، ظةرل اظعز بذل ع ج ىن آئلعش ذش ظىح از ظوق ةن نام ةت بعل جدآة جاماظ ث مةس ظايالالرنع
ت  قا بئرعش از ظوقذش ةن نام ةت بعل ةسجاماظ اظعز ظةم ع ج ة     . عن حةآلعش ان ـ زةخمةتك رةر زعي ذالرنعث بع ةمما ظ ظ

دة                  از ظوقذشعدعن ظأيع ةن نام ةت بعل يوقذلذص قئلعشعدعن قورقسا، بذنداق ظةهؤالدا ظايالالرنعث مةسجدتة جاماظ
ان تةقدعرد              ،بعرع آعحعك باال  . ناماز ظوقذشع ظةؤزةل   ارةت ظعككع آعشع بولغ عدعن ظعب ذ   يةنة بعرع ظايال آعش عم

  .جاماظةتنعث صةزعلعتع هاسعل بولعدذ، ظةمما آعشعنعث سانع قانحعلعك جعق بولسا شذنحة ياخشع
لعقنع    ع قئرعنداش ذظارلعرعدعن ؤة دعن وث ش ةث ح ث ظ الم دعنعنع ذش ظعس از ظوق ةن نام ةت بعل جاماظ

ة               اي بعل ك، ب اداي،   آىحلةندىرىشنعث ظةث ياخعشع يوللعرعدعن بعرع بولذص، ظونعثدعن حوث بعلةن آعحع ن ض
تعن    ةرق بولماس ر ص داق بع عدا هئحقان ث ظأتتذرعس ةن تأؤةننع ا بعل ث   ،آاتت تة ظالالهنع ر سةص اراؤةر بع ة ب  هةمم

دذ دا تذرع ةقؤادار    . هذزذرع ةث ت دعن ظ ذالرنعث ظعحع ةزعلةتلعكراقع ظ ةث ص ذالرنعث ظ دا ظ ث ظالدع ظالالهنع
قعر، صادعشاه بعلةن قذل ظوخشاشال بعر سةصتة تذرذش       جاماظةت بعلةن ظوقذلغان نامازدا باي بعلةن صئ      . بولغانالردذر

دذ      ةن بولع ةت ناماي ةر  . ؤة ظىستىن بعر صةشتاققا جذغلعشعش ظارقعلعق ظادالةت، بعرلعك ـ باراؤةرلعك ؤة ظعتاظ ظةض
ذنعثغا   ةيتتع، ظ دعن بةرم ةتنع قول دع، جاماظ ة ظع ع بعلةلعس عنع ؤة مئغعزعن ذنعث مةنعس ذلمانالر ب مذس

عزلعك  أزلعرعنع       ظةهمعيةتس ذلمانالر ظ جعدلةرنع مذس ان مةس أيلعرع بولغ ث ظ ايتتع ؤة ظالالهنع ةن قارعم بعل
ئحكعم                دة ه ذدةك دةرعجع عكايةت قعلغ تةرآةتكةنلعكع ؤة ظذنعثدعن يعراقلعشعص آةتكةنلعكع ظىحىن ظالالهقا ش

  .بارمايدعغان بوش هالدا تاشالص قويمايتتع

  لعقع توغرعسعدانامازنعث جاماظةت بعلةن قانداق ظوقذلعدعغان

  ظعمامدا بولعشع آئرةك بولغان شةرتلةر
از      ة نام ةس بعرلعكت ذز ظةم اثالر يالغ ذماقحع بولس ةن ظوق ةت بعل ازنع جاماظ ذص، نام ةت بول ر جاماظ علةر بع س

عراق              . ظوقذشذثالرغا توغرا آئلعدذ   ةرعمنع ياخش ذرظان آ ابع ق شذثا سعلةرنعث ظعحعثالردعن آعم ظالالهنعث آعت
م      ظوقذيالسا ظذ  ام بولعشع الزع ةممعثالر ظوخشاش       .  ظالدعغا ظأتىص سعلةرضة ظعم تا ه ةرعمنع ظوقذش ذرظان آ ةر ق ظةض

ة ؤة     ةآرةك بعلس ىننعتعنع ب االمنعث س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةزعرعتع ص م ه ثالردعن آع دا ظعحع ذ حاغ اثالر ب بولس
ام بولسذن    أتىص ظعم م ـ بعل   . ياخشعراق حىشةنسة شذ آعشع ظالدعغا ظ ةر ظعلع ةنجعدة ظوخشاش    ظةض دة ؤة حىش عم

ام بولسذن                 ذ ظعم ا ش وثراق بولس ثالردعن آعمنعث يئشع ح ذم        . بولساثالر ظعحع امالر مةل ةمما مةسحعدلةردة ظعم ظ
  .بولغانلعقع ظىحىن ظذالر ظالدعغا ظأتىص نامازنع ظوقذص بئرعدذ، شذثا ياخشع ظعمامالرنعث سايلعنعشع الزعم

أتىص                ظعمامنع سايالص بولغاندعن آئيعن، ظذال     دعغا ظ رعش ظىحىن ظال ذص بئ از ظوق ر سعلةرضة ظعمام بولذص نام
سةصنعث ظوتتذرعسعدا سعلةرنعث ظالدعثالردا تذرغاندعن آئيعن، جاماظةتنعث سئصعنع آأزدعن آةحىرىص سةصنع           

دذ تىز قئلع دذر . تىص ةرتلةردعن بعرع دعغان ش ازنع تامامالي ش نام ىز قعلع نع ت ع سةص ةآبعر . حىنك ا ت نامازغ
دذ         حىشىر ذرذ قعلع ا ش ارقعلعق نامازغ تعش ظ ة ظئ ةآبعر تةهرعم ام ت ذنعث   . ىلىص بولغاندعن آئيعن ظعم علةرمذ ظ س

ة                     ر نةرس قا بع اتعهةدعن باش ذحعالر ص دا قعلغ ذرغان ظعقتع عدا ت ظارقعسعدعن تةآبعر ظئيتعسعلةر، ظعمامنعث ظارقعس
ةردة ظعمامغا ظةضعشعص ظعمام رذآذغا بارغاندعن      ظاندعن ظعمامغا ظعقتعدا قعلغذحعالر نامازدعكع هةرعكةتل     . ظوقذمايدذ

دذ                 . آئيعن رذآذ قعلعدذ   ذدعن آأتعرع عنع رذآ ذ بئش يعن ظذم ةندعن آئ عنع آأتةرض ذدعن بئش ام رذآ ام  . ظعم ظعم
دذ         ةجدة قعلع يعن س دعن آئ عدذ    ... سةجدة قعلغان ا ظةضعش ىحعلعك ظعمامغ از تىضعض علةن . نام االم   : مةس ام س ظعم

دذ     ظعقتعد ،بةرضةندعن آئيعن  ذنعث            . ا قعلغذحعالر ساالم بئرع اآع ظ ذرذن ي دعن ب ذحعالرنعث ظعمام دا قعلغ ظعقتع
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دذ            . بعلةن بعرلعكتة هةرعكةت قعلعشع هارامدذر     ةهرةن ظوقذي ةتنع ج ازالردا قعراظ دعغان نام ةهرع ظوقذلع . ظعمام ج
  .مةخصع ظوقذلعدعغان نامازالردا بولسا قعراظةتنع مةخصع ظوقذيدذ

دذ        ظعمامغا ظعقتعدا قعلغ   اتعهةنعال ظوقذي ىرة ص ال آعشع              . ذحع بولسا هةمعشة س رع ظاي ة بع اال يةن ر آعحعك ب بع
ولغعنعثعزدا      . بولغان تةقدعردعمذ ظعككع آعشع جاماظةت بولعدذ     ذماقحع ب ةن ظوق ةت بعل ازنع جاماظ شذثا سعز نام

وث        يئنعثعزدا باشقا بعر آعشع بولسا بعرعثالر ظالدعغا ظأتىص ظعمام بولسذن، ظعقتعدا قعل            ا ظعمامنعث ظ ذحع بولس غ
ةندة           . تةرعصعدة ظذنعث بعلةن تةث تذرسذن     ر آعشع آةلض قا بع دا   ،ظعككعثالرغا ظعقتعدا قعلعش ظىحىن باش  ظعقتع

ذ              ع، ظعمامنعثم ر سةص بولعش ة بع ةن بعرلعكت قعلغذحعالرنعث ظارقعغا حعكعنعص يئثع ظعقتعدا قعلغان آعشع بعل
م       عدا تذرذشع الزع ة . سةصنعث ظوتتذرعس وث         ظةض رع ظعمامنعث ظ ة، بع أآىمنع بعلمعس ذ ه ذحعالر ب دا قعلغ ر ظعقتع

ا                  يئنعدا، يةنة بعرع سول يئنعدا تذرسا ظذالرنعث بعر سةص بولعشع ظىحىن ظعمام ظذالرنعث قولعدعن تذتذص ظارقعغ
  .حعقعرعص قويعدذ

ا، ظ                   ال آعشع بولس عغا ظوخشاش ظاي اآع سعثلعس ذنعث ظعمامنعث   ظةضةر ظعقتعدا قعلغذحع ظعمامنعث ظايالع ي
ع          . ظوث تةرعصعدة ظةمةس ظارقعسعدا تذرذشع آئرةك      دعغعنع ؤة دعنن صةرز نامازالردا قذرظاننع ظةث ياخشع ظوقذياالي

ام    ظةث ياخشع بعلعدعغعنع بولذش شةرتع بعلةن ظاق ـ قارعنع صةرق ظعتةلةيدعغان آعحعك بالعنعث حوثالرغا ظعم
اظعزدذر ع ج ر رةآظةت. بولعش ث بع م ظعمامنع ث آع ذلغان نامازنع ةن ظوق ةت بعل ا جاماظ ةن بولس ة يئتعشةلض عض

دذ   قان بولع ةزعلعتعنع تاص يعن        . ص دعن آئ رعص بولغان االم بئ ام س معنع ظعم ةن قعس ا يئتعشةلمعض ةمما ظعمامغ ظ
ةندة          . تولذقلعؤالعدذ االم بةرض عتعص س ا        (يةنع ظعمام نامازنع تىض ان بولس ام قالغ امعزعثعز آ عزنعث ن ةر س عز  ) ظةض س

االم عز  س ورنعثعزدعن تذرعس ىن ظ ذقلعؤئلعش ظىح ةرنع تول ان رةآظةتل ةص قالغ تعن ق ازنع .  بةرمةس ث نام ظعمامنع
عز           . سىننةتكة ظذيغذن هالدا يئنعك ظوقذشع سىننةتتذر      اجعز، آىحس عدا ظ ذحعالرنعث ظارعس دا قعلغ حىنكع ظعقتع

  .ؤة هاجةتمةن آعشعلةر بولعشع مذمكعن
اتعهةد  ا ص ازنع يئنعك ظوقذش بولس ذص،  نام ةن بول قا ظوقذش دئض دة قعس ىرة زةم دعغان س يعن ظوقذلع عن آئ

أثىل          ا آ الردا بولس اش ظعش قا ظوخش ةلتىآىس رذسلعنعش عدا ت ةجدة ظارعس ةن س ذ بعل ةجدة ؤة رذآ ذ، س رذآ
ز    دة تع ةتكىدةك دةرعجع ع ي ا دةخل دا ؤة نامازغ ان هال ة قعلغ ةرآانلعرعغا رعظاي دعل ظ ةن تةظ ةتلعكع بعل راه

ذ دان               . ةكظوقذماسلعقع آئر  عص تذخ ازدا حئص علةرنعث نام ةزع آعش ةن ب امالر بعل عم ظعم بىضىنكع آىندة بعر قعس
ةس        ذن ظةم ة ظذيغ ةرعظةتنعث آأرسةتمعسعض ذص، ش ل بول ا باتع ازلعرع بولس ذغان نام دعراص ظوق ةندةك ظال . يئض

  .سةت ظةمةلضة ظاشمايدذدئمةآكع، نامازدا خذشذ ؤة خذزذ بولمعسا ظذ ناماز باتعل بولذص، ظذنعثدعن آىتىلضةن مةق
ةن      . بعر آعشعنعث سةصنعث آئينعدة يالغذز تذرذص ناماز ظوقذشع جاظعز بولمايدذ          شذثا بعر آعشع جاماظةت بعل

ة  ىن آةلس ذش ظىح از ظوق ا،     ،نام ةر تاصالمعس ر ي عغالغذدةك بع تة س ذص، سةص ةن بول ذص آةتك ةص توش راق س  بع
ر               ظاستاغعنا باراؤةر تذرذش ظىحىن ظاخعرقع سةصتعن ب       ع بع ة يئث ةن بعرلعكت ذنعث بعل ارتعص ظ عر آعشعنع ظارقعغا ت

  .حىنكع ظعمامنعث ظارقعسعدا يالغذز تذرذص ناماز ظوقذغان آعشعنعث نامعزع باتعلدذر. سةص تىزىص ناماز ظوقذيدذ
ازدا                   علةرنعث نام ةن آعش ةن ظةيعصلةنض اهعللعق بعل عقلعق ؤة ج يةنة سالعه آعشعلةر ياخشع آأرمةيدعغان صاس

ةسجاما ع ظةم ع ياخعش ام بولعش ة ظعم ةزعلةتلعك  . ظةتك ةقؤادار ؤة ص راق، ت دعن ظعلعملعك علةر ظأزع داق آعش بذن
م      ع الزع راق تذرذش رابتعن يع ىن معه ع ظىح ام بولعش أتىص ظعم دعغا ظ علةرنعث ظال ةتلعك  . آعش ا الياق ظعماملعقق

رةك    ارعم         . آعشعلةرنعثال سايلعنعشع آئ ةن صةرؤةردعض ز بعل امالر بع ع ظعم ذص،       حىنك ةلحعلعرعمعز بول عدا ظ عز ظارعس
ع      ةآس ظةتتذرعش ةن ظ اداقةتلعك بعل ع س ذالرنعث بعزن ع (ظ ةن قعلعش ث    ) ناماي ةرنع بعزنع ذ ظةلحعل ىن ب ظىح

  .ياخشعلعرعمعز ظارعسدعن سايلعشعمعزغا توغرا آئلعدذ
اْجَعلُـوا أَِئمَّـِتكُْم    : (ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلنعدذآع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن        

ثالر،          «) ِخَياِركُْم، فِإنَُّهْم َوفُْدكُْم ِفْيَما َبْيَنكُْم َوَبـْيَن َربِّكُـمْ         علةردعن قعلع املعرعثالرنع ظعحعثالردعكع ياخشع آعش ظعم
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ةؤعن    . »حىنكع ظذالر صةرؤةردعضارعثالر بعلةن ظاراثالردعكع ظةلحعلعرعثالردذر      ةدذل غةن عث يةنة ظعمامع هاآعم مةرس
التكم        : (تةرجعمعهالع توغرعسعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن نةقعل قعلعص مذنداق دةيدذ        ل ص رآم أن تقب إن س

م       ين ربك نكم وب ا بي دآم فيم إنهم وف ارآم ف ؤمكم خي علةرنع    «) فلي ع س ذل بولعش ث مةقب نامعزعثالرنع
ذن، حىنك  ام بولس عثالر ظعم ةث ياخش ة ظ ا سعلةرض الالندذرعدذرعدعغان بولس ةن خذش ارعثالر بعل ذالر صةرؤةردعض ع ظ

  .»ظاراثالردعكع ظةلحعلةردذر

  سةصةردة نامازنعث قانداق ظوقذلعدعغانلعقع توغرعسعدا

دذ         داق دةي دة مذن ا اللََّه  ُيِريُد اللَُّه ِبكُْم الُْيْسَر َوالَ ُيِريُد ِبكُْم الُْعْسَر َوِلُتكِْملُوا الِْعدَّةَ َوِلُتكَبُِّرو          (: جانابع ظالاله قذرظان آةرعم
دذ،              «)َعلَى َما َهَداكُْم َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ     لعكنع خالعماي دذ، تةس انلعقنع خاالي ة ظاس الاله سعلةرض اغزعثالر ظذحذق    (ظ ظ

ةت        ) يىرضةن آىنلةرنعث قازاسعنع قعلعش بعلةن رامعزان رذزعسعنع       علةرنع هعداي ذثالرنع، س انعنع تولدذرذش س
دذ     ) ظذنعث ظعنظاملعرعغا (عثالرنع  قعلغانلعقعغا ظالالهنع ظولذغلعش   عثالرنع خاالي ىآىر قعلعش ةر سىرعسع    (،  »ش بةق

  ). ـ ظايةت185
مذشذنعثغا ظوخشاش ظعسالم دعنع داؤاملعق ؤة ظةبةدعي هئحقانداق بعر جان ظعضعسعنع آىحع يةتمةيدعغان             

دذ             ا يىآلعمةي ةردة       .بعر ظعشقا مةسظذل قعلمايدذ ؤة تاقعتع يةتمةيدعغان بعر ظعشنع ظونعثغ ذنعثغا ظاساسةن سةص  ب
ةت             ازالرنع ظعككع رةآظ ةتلعك نام أت رةآظ الاله ت ابع ظ انلعقتعن جان الع بولغ قعيعنحعلعق تارتعص قئلعش ظئهتعم

ازالر ظعككع          . قعلعص قعسقارتعص ظوقذشقا رذخسةت قعلدع     عحة نام سةهعه هةدعسلةرنعث بعرعدة رعؤايةت قعلنعش
ةر     ذص، سةص ان بول ةرز قعلعنغ ةتتعن ص ا      رةآظ عدة بولس أز مةهةللعس عنع، ظ لعدعكعدةك ظوقذلعش ذنعث ظةس دة ب

ان      ان قعلعنغ ازلعرعثعزنع      . آأصةيتعص ظوقذشنع قارارالشتذرغانلعقع باي زدا نام ةردعكع ؤاقعتلعرعثع عز سةص ذثا س ش
دات         ،قعسقارتعص صعشعن، نامازدعضةر ؤة خذصتةن نامازلعرععنع تأت رةآظةت ظةمةس         ذث، بام ةت ظوق  ظعككع رةآظ

  .عزع بعلةن شام نامازلعرع بولسا قعسقارتعلماستعن ظةسلعدعكعدةك ظوقذلعدذنام
رنعال               سىننةت ؤة نةصلع نامازلعرع بولسا، بذالرنعث ظعحعدعن بامداتنعث ظعككع رةآظةت سىننعتع بعلةن ؤعتع

عز ر ر  . ظوقذيس ةن بع ة بئرعلض ةقع بةندعلعرعض عدعن مذتت اال تةرعص الاله تاظ ع ظ ث قعسقارتعلعش ةت ؤة نامازنع ذخس
الاله    ابع ظ ع جان دذر، حىنك علعرع الزعم ذل قعلعش ةنع قذب ذ هةدعي ذلمانالرنعث ب ذص، مذس ة بول ةص ”: هةدعي تةل
  ،“قعلعنغا ظعشالرنع قعلعشعمعزنع ياخشع آأرضعنعدةك رذخسعتعضة ظةمةل قعلعشعمعزنعمذ ياخشع آأرعدذ

ذ ؤاجعب              ع ب ذث، حىنك قا ظوق ازلعرعثعزنع قعس ةردة نام ذر شذثالشقا، سةص عالندا        . ت ةيلع ظايرذص عز م ةردة س سةص
عيادة،                     ةيلع ص ةر قعلعث م ةن سةص بولذث مةيلع ماشعنعدا، مةيلع صاراخذتتا بولذث مةيلع صويعزدا، مةيلع تىضة بعل

  .هةممعسع سةصةر دئيعلعدذ ؤة سةصةر بولغانعكةن هةممعسعدة ظوخشاشال ناماز قعسقارتعلعص ظوقذلعدذ
ذرذص              . از قعسقارتعلعص ظوقذلعؤعرعدذ  آعشع سةصةردعال بولعدعكةن نام    دة ت ان يئرع ذ آعشع بارغ ةر ظ ةمما ظةض ظ

دذ                       ذق ظوقذي ة تول ةت هالةتت أت رةآظ ازلعرعنع ت ا نام ذ ؤاقعتت ا، ب . قالماقحع ياآع ظذزذنراق تذرذص قالماقحع بولس
ذددةتنعث قان         دعغان م ةرلعك بولع ىن يئت ذش ظىح ذق ظوق ازنع تول عدا نام ث ظارعس ئكعن ظعمامالرنع ك ل حعلع

  .ظعكةنلكع توغرعسعدا ظعختالص باردذر
ةت        ”: مذنداق دةيدذ ) ظالاله رةهمةت قعلسذن  (بذ توغرعدا ظعمامع شافعظع      بعر يةردة تأت آىن تذرذشنع نعي

دذ  ةن بولع عرع تىضعض ذنعث سةص ان ظ ان هام ة بارغ ذ يةرض ا، ظ ان بولس ا “ قعلغ دا بولس املعق آعتابع لةر ن صرعنسعص
ابالنمايدذ                  ظةقعلغا”: مذنداق دةيدذ  ع هئس ان آىن ةن ؤة حعقق ة آعرض ذ يةرض ةن ظ . “ ظذيغذن بولغان صعكعرضة بعناظ

ة  ذ هةنعف امع ظةب ذن(ظعم ةت قعلس الاله رةهم دذ) ظ داق دةي دا  ”: مذن اآع يئزع ةهةردة ي ر ش اآع 15بع ىن ي  آ
قا مةز  . “ظذنعثدعن آأصراق تذرذشنع نعيةت قعلمعغذحعلعك مذساصعرلعق هأآمع آىحكة ظعضعدذز         ةرنعث  باش هةبل
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دذ              قارتعص ظوقذي ازلعرعنع قعس ذحعلعك نام ذم بولغ االم    . صعكرعحة ظذنعث تذرعدعغان يئرع مةل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
تا              ان ظذرذش ةن بولغ اآع    18مةآكة صةتهع قعلعنغان يعلع هةؤازعن قةبعلعسع بعل قارتعص     19 ي ازنع قعس ىن نام  آ

  . ظوقذغان
تعن             بعر آعشع شةهةرضة آعرسة، ظةمما لئكعن ظذ       ةت قعلماس ةننع نعي ةن دئض  يةردة مذنحعلعك ؤاقعت تذرعم

ل            ،ظةتة ياآع ظأضىن قايتعص آئتعمةن     ذ خع  دةص قايتعص آئتعش نعسعص بولماي ظاشذنداق قةصقئلعؤةرسة، مذش
ع      . هالةتتة بعر نةححة يعل تذرذص قالغان تةقدعردعمذ يةنعال نامازلعرعنع قعسقارتعص ظوقذيدذ           ذرذش نعيعت آعشع ت

قا باشاليدذ                  بولمعغ ذق ظوقذش ازلعرعنع تول ان نام ةن هام ايتعص آةلض . ان تةقدعردعمذ ظأزع ياشايدعغان شةهةرضة ق
ايدعغان                         أزع ياش عنع ظ ةن نامازلعرعنعث قازاس ذص آةتك ازاص بول ةن آعشع ق ذص آةتك ازا بول سةصةردة نامازلعرع ق

دذ ةت ظوقذي ع رةآظ ةردة ظعكك علةن. ي ةر: مةس عرغا سةص داتلعق معس ر باغ ع بع عننعث ؤاقت ا ؤة صعش  قعلعص بارس
عردعن          ،آعرسة داتقا ظةس عالنغا حعقعص باغ تعن ظايرذص ادا قعلماس ذنع ظ ةن ظ  بعراق ظذ سةصةر مةشغذلعيةتلعرع بعل

دذ                          ةت ظوقذي أت رةآظ ا ت عرنع بولس از ظةس ةت، نام عننع ظعككع رةآظ ذ آعشع صعش ا ب ة  . آئيعن آةلضةن بولس يةن
ذ نامازنعث               ظةآسعحة ظةضةر بعر آعشعنعث ظأزع       تعدة ظ ةر ظىس دعيارعدا بعر نامعزع قازا بولذص آةتكةن بولسا، سةص

  .قازاسعنع تأت رةآظةت ظوقذيدذ
عمعغان      ة ظوخش ر ـ بعرعض عدا بع ذددعتع توغرعس ةرنعث م دعغان سةص ةؤةب بولع ة س ث ظأزضعرعشعض هأآىمنع

ةن    دىز دئض ة آىن ىح آئح تا ظ عيادة مئثعش ة ؤة ص ع، تىض ذص، بةزعس عكعرلةر بول ذنعثغا ص ةر ب ا، بةزعل  بولس
ازنع  ”: هةدعسنع ظاساس قعلعدعغانالر بولسا مذنداق دةيدذ. ظوخشعمايدعغان صعكعرلةرنع بايان قعلغان   يذلذحع نام

ةت     . قعسقارتعص ظوقذيدعغان يول مذساصعسعضة مذناسعؤةتلعك هئحقانداق بعر رعؤايةت يوق         ةرنعث لذغ شذثا سةص
  .غرا آئلعدذؤة شةرعظةتتعكع ظذقذمعغا قاراشقا تو

ةت     دعكع ظاي ان     «)َوِإذَا َضَرْبُتْم ِفي األْرِض فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح أَنْ َتقُْصـُروا ِمـْن الصَّـالَةِ             : (بذ توغرع ة حعقق سةصةرض
عر قعلعص     ازنع قةس ذص، نام عدعن قورق ةتكىزىص قويعش ةت ي ان ـ زةخم ا زعي عرالرنعث ظأزةثالرغ ثالردا آاص ؤاقتع

ةتنع ( ةت قعلعص   يةنع تأت رةآظ دذ    )  ظعككع رةآظ ذناه بولماي ة ض اثالر سعلةرض ا سىرعسع   (، »ظوقذس  ـ  101نعس
  ).ظايةت

ةقعل       ةنلعكع ن داق دئض ذناظعننعث مذن د ظةله ع يةزع ةهيا ظعبن ذدعن ي ذ ظةنه وظبة رةزعيةلاله دا ش ذ توغرع ب
ر    مةن ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن نامازنع قعسقارتعص ظ”: قعلنعدذآع، ظذ مذنداق دئضةن   عدا بع وقذش توغرعس

ل    ”:  ظذ مذنداق دئدع   ،“سوظال سورعغانعدعم  ىح صةرسةخ      1رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم ظىح مع اآع ظ ا   2 ي  يعراقلعقت
  .“ظعككع رةآظةت ظوقذيتتع) قعسقارتعص(بعر يةرضة بارسا نامازنع 

تانلعق             اغ ـ بوس ةتراص ؤة ب ذنث ظ ةرآعتعص، ظ ع ت اآع يئزعن ةهةر ي عغان ش أزع ياش ذحع ظ أتىص  يذل لعرعدعن ظ
  .آئتعص بولمعغذحعلعك ظأيعدعن سةصةر ظىحىن حعقار ـ حعقمايال نامازنع قعسقارتعص ظوقذشقا باشلعمايدذ

اظعز            ) بارغان يئرعدة ياآع يول ظىستعدة    (يذلذحعنعث   ام بولعشع ج ة ظعم اؤاتقان آعشعلةرض ظأز مةهةللسعدة ياش
أز      . دذبولذص، ظذ ظعككع رةآظةت ظوقذغاندعن آئيعن ساالم بعرع        ا، هةممعسع ظ ذحعالر بولس دا قعلغ ظذنعثغا ظعقتع

شذنداقتعمذ يولذحع ظعمامنعث ساالم بئرعص بولغاندعن آئيعن ظأزعضة ظعقتعدا         . ظالدعغا نامازلعرعنع تذلذقلعؤالعدذ  
  .دئيعشع مذستةهةبتذر» مةن يذلذحع، سعلةر نامعزعثالرنع تولذقلعؤئلعثالر«: قعلغذحعالرغا

                                 
1   . معتعر1848ـ بعر معل ـ  

2   .بعر صةرسةخ ـ ظىح معلغا تةثـ  
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ذنعثدةك ذحعنع،ش دا        يذل ذنعثغا ظعقتع ذرذص ظ عدا ت علةرنعث ظارقعس اؤاتقان آعش عدة ياش أز مةهةللعس ث ظ
اظعزدذر ع ج ة   . قعلعش ةن بعرلعكت ذحعالر بعل دا قعلغ ا ظعقتع عص ظعمامغ ة ظةضعش ام ؤة جاماظةتك ذنعث ظعم ئكعن ظ ل

دةك  اظعز بولغعنع ع ج ذق ظوقذش ازنع تول اظعزدذر ،نام عمذ ج قارتعص ظوقذش ة .  قعس امع ظةهم ةمما ظعم نةد ظ د مذس
اس   ع ظابب دا ظعبن املعق آعتابع ذن (ن عدعن رازع بولس الاله ظعككلعس قا  ) ظ دعكع هةدعس ان تأؤةن ةت قعلغ رعؤاي
  :بعناظةن تولذق ظوقذش ظةؤزةلراقتذر

ةت               « أت رةآظ ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن نامعزع يالغذز بولسا ظعككع رةآظةت، ظعقتعدا قعلغاندا ت
  .»ظةنة شذنداق قعلعش سىننةتتذر: نعث ظةهؤالع سورالغاندا، ظذ مذنداق جاؤاص بةرضةنظذقذيدعغان مذسذلمان

لعم   ام مذس ة ظعم ذن  (يةن ةت قعلس ذنعثغا رةهم الال ظ ةت    ) ظ دا رعؤاي ذ توغرع ذدعن ب ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ظأم
دذ ةقعل قعلع نع ن دعكع هةدعس ان تأؤةن از ظوق”: قعلعنغ ص نام دا قعلع ا ظعقتع ر ظعمامغ ذحع بع أت يذل دا، ت ذغان

دذ           ةت ظوقذي ع رةآظ ا ظعكك دا بولس ذز ظوقذغان دذ، يالغ ةت ظوقذي أت رةآظ ازنع ت ةتلعك نام لعم (، “رةآظ مذس
  ).رعؤايعتع

  ظعككع نامازنع جذغالص بعرلعكتة ظوقذش توغرعسعدا

عرنعث     : مةسعلةن. يذلذحعنعث ظعككع ؤاخ نامازنع جذغالص بعر ؤاقعتتا ظوقذشع جاظعزدذر         از ظةس عننع نام  صعش
دذ      دا ظوقذي عرنعث ؤاقتع از ظةس دا نام ايرعم هال ايرعم ـ ظ عنع ظ ىرىص ظعككعس ة آئحعكت ةؤؤةل . ؤاقتعغعح ةنع ظ ي

دذ               ةن ظوقذي ةآبعر بعل ذرىص    . صعشعننع، ظاندعن ناماز ظةسعرنع بعر ظةزان بعلةن ؤة ظعككع ت ذنعثغا آئحعكت ا ب مان
  .جذغالص ظوقذش مةنعسعدة جةمظع تةخعر دئيلعدذ

دذ           يةنة بعر خعل ج    . ذغالص ظوقذش بولذص، بذنعثغا ظالدعغا ظئلعنغان جذغالش مةنعسدة جةمظع تةقدعم دئيلع
نعص                       دعغا ظئلع تةن ظال اآع خذص ة ي ةن بعرض دا صعشعن بعل بذنعثدا ناماز ظةسرع ظالدعغا ظئلعنعص صعشعننعث ؤاقتع

دذ   ة ظوقذلع ةن بعرلعكت ام بعل از ش دا نام امنعث ؤاقتع از ش ذش ت. نام ذغالص ظوق ذخعل ج عم ب ر قعس عدا بع وغرعس
اظعز      نعث ج ذغالص ظوقذش داق ج دا بذن اج بولغان ع ظعهعتعي عمذ، توغرعس تالص بولس عدا ظعخع امالر ظوتتذرعس ظعم

  . بولعدعغانلعقعغا ظاظعت صعكعردذر
دذ       ةقعل قعلع أن (: ظعمام ظةهمةد ؤة باشقعالر مذظاز ظعبنع جةبةل رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن تأؤةندعكع هةدعسنع ن

 اهللا عليه وسلم كان يف غزوة تبوك إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حىت جيمعهما إىل العصر يصليها مجيعـا،                       النيب صلى 
ىن           «)وإذا ارحتل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر مجيعـا مث سـار              دا آ ذك غازعتع االم تةب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

دا         اتلعنعص قالغان ارقعلعق            ظعضعلعشتعن بورذن هةرعكةتكة ظ ذغالش ظ ىرىص ج عحة آئحعكت از ظةسعرض عننع نام صعش
ا،      . ظعككعسعنع بعرلعكتة ظةسعرنعث ؤاقتعدا ظوقذيتتع     ان بولس ةت قعلغ يعن هةرعك دعن آئ آىن ظعضعلعص بولغان

  )ظةبذ داؤذد رعؤايعتع(» صعشعن بعلةن ناماز ظةسعرنع بعرلةشتىرىص ظوقذغاندعن آئيعن هةرعكةتلعنةتتع
دذ                   ظع ،ظعمام ظةهمةد  ةت قعلع نع رعؤاي ر هةدعس ذنعثغا ظوخشاش بع ذدعن مذش ذ ظةنه اس رةزعيةلاله . بنع ظابب

  .جىملعسع ظارتذقتذر) خذصتةن بعلةن ناماز شامنعث ظارعسعنع(....ظةمما ظذنعثدا 
دذ                       قا بولماي ة ظوقذش ذغالص بعرلعكت ازالرنع ج قا نام امدعن باش ةن نامازش تةن بعل عر ؤة خذص . صعشعن بعلةن ظةس

ةس           :مةسعلةن اظعز ظةم تىرىص ظوقذش      .  ناماز شام بعلةن ناماز ظةسعرنع بعرلةشتىرىص ظوقذش ج ةآكع بعرلةش دئم
 نامازنع جذغالص بعرلةشتىرىص ظوقذشنعث      ،تأت رةآظةتلعك نامازالردا جاظعز بولذص، باشقا نامازالردا جاظعز ظةمةس        

  .سةؤةبع بولسا ظعنسانالرغا ظاسانلعق يارعتعص بعرعشتذر
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  جىمة نامعزع

ان  عزلعقنع يام دعغان، ظعتتعصاقس كة حاقعرع دعغان، بعرلعشعش ع آأرع أملىآنع ياخش ك ؤة ظ الم بعرلع ظعس
رةتلةندىرعدعغان  ذص    ،آأرعدعغان ؤة ظذنعثدعن نةص ع بول أملىك دعن ا ظ ةن      ، آاتت رع بعل ر ـ بع ذلمانالرنعث بع  مذس

دع        ةؤةب بولع عغا س ةم بولعش ةردة ج ر ي عغا ؤة بع تلذق قذرذش عغا، دوس ة  تذنذشذش الرنعث هةممعسعض غان ظعش
  .مذسذلمانالرنع حاقعرعدذ ؤة ظذ ظعشالرنع قعلعشقا بذيرذيدذ

دة     . جىمة آىنع ظعسالم دعنع ظعنتايعن ظةهمعيةت بةرضةن آىنلةردعن بعرعدذر        ةرنعث ظعحع ع آىنل ة آىن جىم
لذص، مذسذلمانالر ظذ   ظةث صةزعلةتلعك آىن بولغعنعدةك، ظةينع ؤاقعتتا مذسذلمانالرنعث هةصتعلعك بايرام آىنع بو          

دذ     ذنع ظذلذغالي دذ ؤة ظ ر قعلع الالهنع زعكع دة ظ ادا قعلعش    . آىن ةرزنع ظ ذ ص تذرذلغان ب ةن ظورذنالش ةت بعل هئكم
عدذ ؤة      دة جذغلعش ث ظأيلعرع دا ظالالهنع ةن هال ول ظىزض الردعن ق عؤةتلعك ظعش ذنعثغا مذناس ا ؤة ظ ىن دذني ظىح

ة     هةصتعدة بعر بولعدعغان بذ حوث يئغعلعشتا خا ةن ظالعمالرنعث آأرسةتمعلعرعض تعصلةرنعث ؤةز ـ نةسعهةتلعرع بعل
  .قذالق سالعدذ

تذرعدعغان     حعلعككة تذنذش علعلعرعنع آأص تعلعك مةس ةتنعث هةص ذتبعلعرع جةمظعي ث خ ة نامعزعنع جىم
أرمعتعن               ززةت ؤة ه ان ظع عؤةتلعك بولغ دعن مذناس ع دةرسلةردعن ظعبارةت بولذص، بذ خذتبة دعنلعرع بعلةن يئقعن

ذرع ؤة        المنعث ن نع ظعس ةر ظعش عؤةتلعك ه ا مذناس ذلمانالرنع هاياتلعرعغ ىن مذس لعرع ظىح اقالص قئلعش س
علعدذر    ر ؤةس ىزةل بع دعغان ض اقعرعص تذرع دعن ح ق ؤة يئثع قا داؤاملع ذن قعلعش ذرذقلعرعغا ظذيغ ع . يولي حىنك

  . عز بولعدذمذسذلمانالر تةقؤا ؤة دعندارال بولعدعكةن ظذالر هأرمةتكة سازاؤةر ؤة ظةز
ةرز                       ر ص ةتلعك بع ةرزلعرعدعن هئكم ابع ظالالهنعث ص ان جان ان قعلعنغ جىمة نامعزع قذرظان آةرعمدة ظذحذق باي

  : بولذص، ظالالهذ سذبهانةهذ ؤة تاظاال قذرظان آةرعمدة مذنداق دةيدذ
فَِإذَا * ْسَعْوا ِإلَى ِذكِْر اللَِّه َوذَُروا الَْبْيَع ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم ِإنْ كُنُتْم َتْعلَُمونَ             َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذَا ُنوِدي ِللصَّالَِة ِمْن َيْوِم الُْجُمَعِة فَا         (

ةر    «)قُِضَيْت الصَّالَةُ فَانَتِشُروا ِفي األْرِض َواْبَتُغوا ِمْن فَْضِل اللَِّه َواذْكُُروا اللََّه كَِثًريا لََعلَّكُْم ُتفِْلُحـونَ               ع مأمعنل ة   ! ظ ع  جىم آىن
ادا               (جىمة نامعزعغا ظةزان ظئيتعلسا، ظالالهنع ياد ظئتعشكة         امعزعنع ظ ة ن قا ؤة جىم عنع ظاثالش ة خذتبعس ةنع جىم ي

عدذ      ) قعلعشقا علةر ظىحىن ياخش ذ س ةثالر ب ، »ظالدعراص بئرعثالر، ظئلعم ـ سئتعمنع قويذص تذرذثالر، ظةضةر بعلس
  ). ـ ظايةتلةر10 ـ 9جىمة سىرعسع (

ةرآعن      جىمة نامعزع با   ةن، ظ ازات (الغةتكة يةتك ر             )ظ ة ؤاجعب بع ذلمان ظةرلةرض اؤاتقان مذس عدة ياش ، مةهةللعس
ذر  ة ؤاجعبت ذلمانالر جاماظعتعض ذرعؤاتقان مذس عدة ظولت أز مةهةللعس عمذ ظ دا بولس ذص، يئزع ةق بول دا . ه ذ توغرع ب

ةهعه هة         ان      رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمدعن تأؤةندعكع هةدعسكة ظوخشاش نذرغذنلعغان س ةت قعلعنغ لةر رعؤاي دعس
ا           : (بولذص، تأؤةندعكعلةر ظذالرنعث جىملعسعدعندذر    ف عنه ن تخل إحراق م م ب ه ه االم    «) إن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ةنعدع   عمذ آةلض دىرعؤئتعش نعيعتعض الص آأي ذتقا تاش ذحعالرنع ظ ا بارمعغ ة نامعزعغ لعم (، »جىم ام مذس ظعم
  ).رعؤايعتع

ة ن   االم جىم ذلذلاله ظةلةيهعسس م    رةس عحعلعك داظع اخعرقع ظأمرعض ارتعص ظ دعن ت ةرز قعلغان الاله ص امعزعنع ظ
ذغان داق . ظوق عدا مذن ةش توغرعس نع حةآل امعزعنع تةرآعتعش ة ن ذرذص جىم تعدة ت ةرنعث ظىس ذلذلاله معنب رةس
  : دئضةن

ة    « )لينتهن أقوام عن ودعهم ـ تركهم ـ اجلمعات أو ليختمن اهللا على قلوهبم، مث ليكونن من الغـافلني   ( ةؤم جىم ر ق بع
دذ               ذص آئعتع ، »نامازلعرعنع تةرك قعلسا، ظالاله ظذالرنعث دعلعغا مأهور بئسعؤاتعدذ، ظاندعن ظذالر غاصعلالردعن بول

  ).ظعمام مذسلعم رعؤايعتع(
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ظةهمعيةتسعزلعك بعلةن   «)من ترك ثالث محع هتاونا طبع اهللا قلبه       ( : يةنة رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن    
  ).ظةبذ داؤذد رعؤايعتع(، »ص ظىح جىمة نامعزعنع ظوقذمعغان آعشعنعث دعلعغا ظالاله مأهور بئسعؤئتعدذقارا

ر       ذتقعنعث بع ةن ن ع سأزلعض ان آىن ةرز قعلعنغ امعزع ص ة ن االمنعث جىم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص تأؤةندعكعم
معدذر  ا، يف شهري هذا، من عامي هذا إىل يوم القيامـة  واعلموا أن اهللا افترض عليكم اجلمعة يف مقامي هذا، يف يومي هذ          (: قعس

فمن تركها يف حيايت أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا هبا وجحودا هلا، فال مجع اهللا مشله، وال بارك له يف أمـره، أال وال                   
بعلعص قويذثالرآع، جانابع    «)صالة له، أال وال زاكاة له، أال وال صوم له، أال وال بر له حىت يتوب، فمن تاب، تاب اهللا عليه                    

ةرز                       عحة ص ةت آىنعض دة قعيام ذ آىن دا ؤة مذش ذ ظاي دا، مذش ذ ظورنذم امعزعنع مئنعث مذش ة ن ظالاله سعلةرضة جىم
دع لعقع      . قعل ر باش م بع اآع زالع ل ي ذنعث ظادع يعن ظ دعن آئ اآع مةن دا ي ات ؤاقتعم ث هاي ذنع مئنع ذثا ظ ش

ار ق     دذ،        تذرذغلذق آأزضة ظعلمةستعن ؤة ياآع ظعنك الاله قوغدعماي ع ظ علةرنعث بعرلعكعن ان آعش ةرك قعلغ علعص ت
دذ ةت بةرمةي لعرعغا بةرعك ثالر. ظعش ةت قعلع دذ  ،دعقق ذل بولماي ع قوب ةن زاآعت عنعث بةرض داق آعش ة .  بذن يةن

دذ           ،  دعققةت قعلعثالر  ذل بولماي علعقع قوب ان      .  بذنداق آعشعنعث قعلغان هئحقانداق بعر ياخش ة قعلغ ةمما تةؤب ظ
  ).ظعبنع ماجة رعؤايعتع. (»نعث تةؤبعسعنع ظالاله قوبذل قعلعدذآعشع

  جىمة نامعزعنعث قانداق ظوقذلعدعغانلعقع توغرعسعدا

وغرا      ذالرغا ت دعغان ؤة ظ جىمة نامعزع مذسذلمانالر جذغلذشذص،ظعمام خذتبة ظوقذص ظذالرغا ؤةز ـ نةسعهةت قعلع
ا صعشعن نامعزنعث          . ذلمايدذيولنع آأرستعدعغان مةسجعدلةردعن باشقا جايالردا ظوق      ع بولس جىمة نامعزعنعث ؤاقت

  . ظةمما آىن ظعضعلعشتعن بذرذن ظوقذلسعمذ بولعدذ دةيدعغانالرمذ باردذر. ؤاقتعدا ظوقذلعدذ
ذرايدعغان                   ق ص اك ؤة حعرايلع دعن ص ش، ظان ة ظوخشاش   (جىمة آىنعدة مذنحعغا آعرعص غذسلع قعلع ) ظةترعض

علعتعش ظ       علةرنع ظش عقلعق ؤة             خذشصذراق نةرس ر بئس يعن، ظئغع ةندعن آئ ةرنع آئيض اك آعيعمل ىزةل ؤة ص ةث ض
  . سالماقلعق بعلةن مةسجعدآة بئرعش سىننةتتذر

عز “  بعزضة رةهمتعثنعث ظعشكلعرعنع ظئحعؤةتكعن      ظع ظالاله ”: مةسجعدآة آئرعؤئتعص  ىش    . دةيس ازنع آىت نام
ةت      ع رةآظ ذرذن ظعكك تعن ب ىن ظولتذرذش جعد ”ظىح ذل مةس رعش  (“ تةهعيةت االم بئ جعدآة س امعزع ) مةس ن

ةن        إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي        (: ظوقذيسعز، حىنكع هةزعرعتع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئض
از ظوقذماستعن ظولتذرمعسذن                «)ركعتني ةت نام ةندة ظعككع رةآظ ام  (،  »سعلةرنعث بعرعثالر مةسجعدآة آعرض ظعم

  ).بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايعتع
ةرنعث                 عز ؤة ظايةتل ذرظاننع تعثشايعس ظعككع رةآظةت ناماز ظوقذص بولغاندعن آئيعن ظولتذرعسعز ؤة ظوقذلغان ق

ظةضةر قذرظان ظوقذيدعغا آعشع بولمعسا صعكعر ـ تةصةآكذ قعلغان ؤة  . مةنعلعرع هةققعدة صعكعر ـ تةصةآكذر قعلعسعز 
ةزان           ياآع ظعحعثعزدة ظالالهنع ياد قعلغان هالدا ظةدةص بعلةن        ةززعن ظ ةندة مذظ ع آعرض ذرذث، نامازنعث ؤاقت  ظولت

ةيدذ        دعن            . ظوقذيدذ ؤة قذرظان ظوقذؤاتقان بولسا ظذ تىض ذلمانالرمذ ظورذنلعرع ةن مذس ذص آةلض ذماقحع بول از ظوق نام
دذ               از ظوقذي ذص،      . تذرذص خاتعص معنبةرضة حعقعشتعن بذرذن ظعككع ؤة ياآع تأت رةآظةت نةصلع نام لع بول ذ نةص ب

ةس          بةزعل ىننعتع ظةم ةن س ةنعث تةآعتلةنض دةك جىم ذمان قعلغعنع از      . ةرنعث ض لع نام دا نةص داق ظةهؤال ةر قان ه
از              . ظوقذش ياخشعدذ  لع نام رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم ظانحة ؤة ياآع مانحة رةآظةت دئمةستعن جىمة آىنلىآتة نةص

  .ظوقذشقا قعزعقتذراتتع
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انالر بولس    ة حعقمعغ ام خذتبعض ذ، ظعم قا    ظالعمالرم از ظوقذش لع نام عرع نةص ةرزعدعن ظعلض ةنعث ص ا، جىم
دةك،           . بولعدعغانلعقعنع ظئيتعدذ  ذغعلع بولمعغعنع از ظوق داق نام يعن هئحقان ظةمما ظعمام خذتبعضة حعققاندعن آئ
  .سأز قعلغعلعمذ بولمايدذ

ةزز              ة مذظ ةن بعرض ةزان   بذ نةصلع نامازدعن آئيعن خاتعصنعث معنبةرضة حعقعؤاتقانلعقعنع، شذنعث بعل عننعث ظ
ة        ةن بعرلعكت ذنعث بعل ةزاننع ظ عص ظ ة ظةضعش عزمذ مذظةززعنض ا س ذ ؤاقعتت عز، ب انلعقعنع آأرعس ظئيتعؤاتق

اث ذتبعنع تعثش ةن خ ز بعل ىتىن دعققعتعثع ئعن ص دعن آ ارام . تةآرارلعغان أز قعلعش ه دا س ة ظوقذلعؤاتقان خذتب
اث   «نعثغا  بولذص، يئنعثعزدا ظولتذرغان آعشع سأز قعلعؤاتقان بولسا، ظذ        أز قعلم ةص      » س ان ض عثعزمذ قااليمعق دئس

  .قعلغان بولذص قالعسعز، قااليمعقان ضةص قعلغذحعالرنعث بولسا جىمة نامعزع مةقبذل بولمايدذ
ئعن     دعن آ عتعص بولغان ذتبعنع تىض ع خ دعغان ظعكك ةن ظوقذي ذرذش بعل ر ظولت عدا بع ة ظارعس اتعص خذتب خ

ةآبعر ظوقذلع  دعن ت عدذ، ظان ةردعن حىش ةرزعنع   . دذمعنب ةت ص ع رةآظ ث ظعكك ة نامعزنع ة جىم ام آعشعلةرض ظعم
ذلغان        . ظوقذص بئرعدذ  ةن ظوق ةت بعل ةرزع جاماظ ظعنسانالر بولسا ظذنعثغا ظعقتعدا قعلعدذ، يةنع جىمة نامعزعنعث ص

نعث لئكعن بعرال ظوخشعمايدعغان يئرع بامدات نامعزعدا، بامدات      . بامدات نامعزعنعث صةرزعضة صىتىنلةي ظوخشايدذ    
  .صةرزعضة نعيةت قعلعسعز، ظةمما بذ نامازدا بولسا جىمة نامعزعنعث صةرزعضة نعيةت قعلعسعز

دا قعلعص                      ذنعثغا ظعقتع دذ، ظ االم بئرع ام س يعن ظعم دعن آئ جىمةنعث ظعككع رةآظةت صةرزع ظوقذلذص بولغان
دذ           االم بئرع عدعنال س ذنعث ظارقعس ةن ت      . ناماز ظوقذغذحعالر بولسا ظ االم بعل ةرز س عثعز      ص يعن خالعس ةندعن آئ ىضعض

  .مةسجعدتة، خالعسعثعز ظأيعثعزضة قايتعص جىمةنعث آئعنكع سىننعتعنع ظوقذيسعز
دعكع         االمنعث تأؤةن ذلذلاله ظةلةيهعسس ا رةس ىننةت بولس ذ س دعغان ب يعن ظوقذلع ةرزعدعن آئ ةنعث ص جىم

امعزعنع     «) عاإذا صلى أحدكم اجلمعة فليصل بعدها أرب      (: هةدعسعغا بعناظةن تأت رةآظةتتذر    سعلةرنعث بعرعثالر جىمة ن
  ).ظعمام مذسلعم رعؤايعتع(» ظوقذغاندعن آئيعن ناماز ظوقذماقحع بولسا تأت رةآظةت ناماز ظوقذسذن

  )  مذسلعم،ظعمام بذخارع. (بذ سىننةتنعث صةقةتال ظعككع رةآظةت ظوقذلعدعغانلعقعغا داظعرمذ رعؤايةتلةر باردذر
دذ مانا بذ سىننةت بعلةن جىمة       دعن  . نامعزع، ظذنعث سىننةتلعرع ؤة ظةدةص ظةرآانلعرع ظاخعرالشقان بولع بذن

  .آئيعن ظعنسانالرنعث يةريىزعضة تارقعلعص ظالالهنعث تةقدعر قعلغان رعزقعنع ظعزدعشع آئرةك
َوَتَركُوَك قَاِئًما قُلْ َما ِعْنَد اللَِّه َخْيـٌر ِمـْن   َوِإذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَْهًوا انفَضُّوا ِإلَْيَها       (: بذ توغرعدا ظالاله تاظاال مذنداق دةيدذ     

ا  ) يةنع نامازدعن صارعغ بولعغنعثالردعن آئيعن    (ناماز ظوقذلذص بولغاندا     «)اللَّْهِو َوِمْن التَِّجاَرِة َواللَُّه َخْيُر الرَّاِزِقنيَ      زئمعنغ
ةزلعد   )يةنع ظأز مةشغذالتعثالر بعلةن بولذص    (تارعلعص   تعثالرغا ظئرشعش         ، ظالالهنعث ص ثالر، مةقس ةص قعلع عن تةل

  ). ـ ظايةت10جىمة سىرعسع (، »ظىحىن ظالالهنع آأص ياد ظئتعثالر

  هئيت نامازلعرع

 ـ رذزع هئيت نامعزع1
 ـ قذربان هئيت نامعزع2

ةن                         ةزان بعل ازالردا ظ ذ نام ذص، ب از بول ةت نام دعغان ظعككع رةآظ ىك ظوقذي ةتنع ظىنل ظعككعلعسع ظعمام قعراظ
دذ            تةآب از ظوقذلماي ر نام ىن        . عر ظئيتعلمعغعنعدةك، صةرزدعن بذرذن ياآع آئيعن هئحقانداق بع از آ ذ ظعككع نام ب

ذص          20توغذص   ىن تذغ ا آ ع بولس ةمما ؤاقت دذ، ظ يعن ظوقذلع ىن     20 معنذتتعن آئ ارتعص آ دعن ت ذت ظأتكةن  معن
  .ظعضعلضىحعلعكتىر
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  رذزا هئيت نامعزع

دا زان ظئيع ذبارةك رامع ذلمانالر م ىن داؤام مذس ىح آ يعن ظ دعن آئ ادا قعلغان ذص ظ ع تذت ان رذزعن ةرز بولغ  ص
الاله ظىحىن           “ رذزا هئيت”قعلعدعغان  ابع ظ ايرامنع جان ذ هئيت ـ ب ذص، ب ةم بول ة ج مذناسعؤعتع بعلةن بعر يةرض

  .خالعسانة ناماز ظوقذش، دذظا قعلعش ؤة ظذنعثغا هةمدذ سانا ظئيتقان هالدا قارشع ظالعدذ
ةن    (ةؤؤال ظئيعنعث بعرعنحع آىنع بامدات نامعزعنع ظادا قعلعش ظىحىن            مذسذلمانالر ش  ةر يئتعشلةلمعض ظةض

يعن      دعن آئ لعتعص           ) بولسا ظوقذص بولغان ذراق ظعش نعص، خذشص ق آئي ص، حعرايلع ا     ،غذسلع قعلع ة خورم  بعردان
ةيغةم         ع ص ذالرنعث هةممعس م، ب ع الزع جعدآة حعقعش يعن مةس دعن آئ تار قعلغان عمذ ظعص ةن بولس بةر بعل

  .ظةلةيهعسساالمنعث رذزع هئيتتا قعلغان ظعشلعرعدذر
تعن           از ظوقذماس داق نام ذلمانالر هئحقان لعنعدذ، مذس قا باش ةآبعر ظئيتعش الص ت عدعن باش ت آئحعس هئي

ايدذ          ةرعمنع تعثش ةن       . مةسجعدآة آئلعص، آىن حعققذحعلعك ظوقذلعؤاتقان قذرظان آ ىن حعقعص تةخمعن  20آ
  .ذحذق آأرعنعدعغان بولغاندا هئيت نامعزعنعث ؤاقتع آعرعدذمعنذتتعن آئيعن يةنع آىن ظ

دذ   دعن تذرع ىن ظورنع رعش ظىح ذص بئ امعزعنع ظوق ت ن انالرغا هئي ام ظعنس ةن ظعم ذنعث بعل انالرمذ . ش ظعنس
دذ               ة ظئيتع ةآبعر تةهرعم ام ت ين ظعم دعن آئع لعرعنع راؤ رذس قعلغان ا   . سةصكة تئزعلعص، سةص انالرمذ ظعمانغ ظعنس

) ...سـبحانك اللـهم و حبمـدك      (بعر ظئيتقاندعن آئيعن هةممة بعرلعكتة نامازغا باشالش دذظاسعنع         ظةضعشعص تةآ 
  .دذظاسعنع ظاخعرعغعحة ظعحعدة ظوقذيدذ) ....إين وجهت وجهي للذي(ظاخعرعغعحة ياآع 

ة ظوخشاش  ةآبعر تةهرعمض ام ت دعن ظعم ةآبعر 6ظان ا ظةضعشعص ت ذ ظعمامغ دذ، جاماظةتم ةآبعر ظئيتع تعم ت  قئ
ـأتعرعدذ               ظئيتعدذ، هةم ظعمام هةمدة جاماظةت هةر تةآبعر بعلةن بعرلعكتة قوللعرعنع قوالقلعرعنعث ظذدذلعغعحة آ

سبحان اهللا،  : (ؤة هةممة آعشع بعر تةآبعر بعلةن يةنة بعر تةآبعر ظارعلعقعدا مةخصع هالدا تأؤةندعكعلةرنع ظوقذيدذ             
ةآبع ) واحلمد هللا، والإلـه إال اهللا، واهللا أكـرب         ةآبعر                   ت تعم ت ة قئ ةن يةتت ةآبعر بعل ة ت ذ ظالت قاندا ب ةهرعمعنع قوش ر ت

  .ظئيتعلغان بولذص، بذالرنعث هةممعسع قعراظةتتعن بذرذن ظئيتعلعدعغان تةآبعرلةردذر
ع،     ) سبح اسم ربك األعلى   (ظاندعن ظعمام جةهرةن سىرة صاتعهةنع ظوقذغاندعن آئيعن         سىرعسعنع ظوقذش ياخش

قا نامازالرد دعن باش ىن    ظان ذش ظىح ةتنع ظوق ع رةآظ دعن ظعككعنح دذ، ظان ةجدة قعلع ذ س اش رذآ ة ظوخش عكعض
ة   5ظورنعدعن تذرذص قعراظةتتعن بذرذن      ةن يةن  قئتعم تةآبعر ظئيتعدذ ؤة بذ تةآبعرلةرنع ظئيتقاندا بعر تةآبعر بعل

عدا     دذ ) سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكـرب (بعر تةآبعر ظارعس اتعهةنع     . دةي ىرة ص يعن س ةآبعردعن آئ ت
دذ                ةههذدقا ظولتذرع ظوقذيدذ، غاشعية سىرعسعنع ظوقذش ياخشع، ظاندعن رذآذ ؤة سةجدة قعلغاندعن آئيعن تةش

ةندعن    . ؤة ظةتتةهعيياتذنع دذرذتالر بعلةن بعرلعكتة ظوقذغاندعن آئيعن ساالم بعلةن نامازدعن حعقعدذ           االم بةرض س
دذ        آئيعن ظعمام تأؤةندعكعدةك ت    اهللا أكرب، اهللا أكرب،    : ةآبعر ظئيتعدذ، جاماظةتمذ ظعمام بعلةن بعرلعكتة تةآبعر ظئيتع

  .اهللا أكرب، اهللا أكرب، الإله إال اهللا واهللا أكرب، اهللا أكرب وهللا احلمد
عنع ظوقذش ظىحىن            ايرام خذتبعس اتعص هئيت ـ ب يعن خ دعن آئ عدذ، ظان بذ تةآبعرلةر بعلةن ناماز ظاخعرلعش

ر ـ         .  حعقعدذمعنبةرضة ذش، بع ةث قورساق بول عهةت، آ ة نةس بذ خذتبة ظذلذغ هئيتعنعث ظةهمعيتع، بعر ـ بعرعض
ع      علعقنع ظالالهنعث رازعلعق بعرعنع زعيارةت قعلعش، بعر ـ بعرعضة ياردةم قعلعش، ياخشعلعق قعلعش ؤة بذ ياخش

عزلع     ةت قعلعش ظعتتعصاقس ا ظعتاظ قةتلعك ظالالهق م ـ شةص ش، رةهع ىن قعلع ث ظىح ىك، ظالالهنع ع يىزل ق، ظعكك
ق                   ا ؤة داؤاملع دعغان هئيتت الردعن حةآلةي قا ظوخشاش ظعش ظةمرعضة بويسذنماسلعق ؤة ظذنعثغا ظاسعيلعق قعلعش
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دا                  ذلمانالرنع ظأزلعرعنعث ظةخالقع ان ؤة مذس ع حاقعرغ مذسذلمانالرنعث دعققةت قعلعشع الزعم بولغان ظعسالم دعن
  .رآانلعرعغا رعظاية قعلعش تةشؤعق قعلغان مذهعم مةزمذنالردا سأز قعلعدذظذالرنع ظأزلةشتىرىش ؤة ظةدةص ظة

عدذ ؤة          عص آأرعش ول ظئلعش ةن ق ذلمانالر بعل ىص، مذس ةردعن حىش اتعص معنب يعن خ دعن آئ خذتبع
عدذ     مذسذلمانالرمذ ظذنعث بعلةن قول ظئلعشعص آأرعشعش ظارقعلعق بعر ـ بعرعنعث هئيت ـ بايرعمعنع تةبرعكلعش

  . عقعنع ظعزهار قعلعشعدذؤة خذشالل

  قذربان هئيت نامعزع

ايدذ،                    ا ظوخش ةن رذزع هئيت نامعزعغ ةتتعن تامام قذربان هئيت نامعزع تةآبعرلعرع، قعراظعتع ؤة شةآلع جةه
ا               ذربان   ،صةقةت بعرال ظوخشعمايدعغان تةرعصع نعيةت قعلعشتا بولذص، رذزع هئيعت نامعزعدا رذزا هئيت نامعزعغ  ق

  .سا قذربان هئيت نامعزعغا نعيةت قعلعسعزهئيت نامعزعدا بول
ا    ة ظارعلعقعت رعص بولغذح جعدآة بع ص مةس أيعثعزدعن حعقع ا ظ ع رذزا هئيتت عمايدعغان تةرعص ر ظوخش ة بع يةن

دذ  عثعزمذ بولع ةآبعر ظئيتمعس ارتعص     . ت دعن ت أيعثعزدعن حعققان ا ظ أيعثعز بولس ا ظ ا بولس ذربان هئيتت ئكعن ق ل
  .ةآبعر ظئتعشعثعز سىننةتتذرمةسجعدآة بئرعص بولغذحعلعك ت

  مذهعم ظعالؤعلةر
الرنعث                          ةن ظعش ةقعل قعلعص ظأتك دا ن ة يذقعرع ةن سعزض عدا م امعزع توغرعس العمالر، ظعككع هئيت ن حوث ظ
ة                ر ـ بعرعض عدا بع انع توغرعس تعم س ذنعث قئ ةآبعر ؤة ظ ذالر ت عمذ، ظ ان بولس عكعردة بولغ ر ص عدة بع هةممعس

أزلةرنعث                ظوخشعمعغان دةلعللةر بولغانلعق   ةن س دا سأزلةنض ذ توغرع ذص، ب قان بول تعالص قعلعش ع سةؤةبعدعن ظعخ
ةآبعرنعث بعرعنحع  ةن ت ةقعل قعلعص ظأتك ة ن دا سعلةرض ةن يذقعرع ع م ةث دةلعللعكرةآ هذرراقع ؤة ظ ةث مةش ظ

  . بذ آأصحعلعك مةزهةبنعث صعكرعدذر،رةآظةتتة يةتتة، ظعككعنحع رةآظةتتة بةش تةآبعردعن ظعبارةت بولذص
أت                        ةن قوشذص ت ة بعل ةآبعر تةهرعم ذرذن ت ةتتعن ب ة قعراظ ةزهعبعنعث بعرعنحع رةآظةتت بذ صعكعر هةنةفع م

تذر                         ة خعالص ةن صعكرعض دذ، دئض ذغا بارع ةن رذآ ةآبعر بعل ر ت ة بع يعن، يةن دعن آئ ةآبعر ظئيتقان ظعككع  . قئتعم ت
دا قع     ذنعثغا ظعقتع ام ؤة ظ عدة ظعم ةآبعرلعرعنعث هةممعس ث ت ت نامعزعنع ذلعقعنعث  هئي ع ق ذحعالر قوللعرعن لغ

دذ ة آأتىرع ا  . ظذدذلعغعح ة يارعش عنعث ظأزلعرعض ةر ظعككعلعس ذص، ه وغرا بول ع ت الرنعث ظعككعلعس أز قاراش ذ آ ب
  .دةلعللعرع باردذر

  هئيت نامازلعرعدا ظايالالرنعث قانداق قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

ستعن ظايالالرنع ظأيلعرعدعن حعقعص رذزع هئيت ؤة   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قعز ـ حوآان، ياش ـ قئرع دئمة  
ذيرعغان    قا ب ا بئرعش ت نامعزعغ ذربان هئي ئكعن      . ق عنع، ل ا بئرعش ت نامعزعغ ذ هئي ةيعزدار ظايالالرنعثم ةتتا ه ه

ة ؤة              لعرعنع، خذتب ازعر بولذش علعقتا ه عمذ ياخش از ظوقذمعس ةؤةبعدعن نام الغذ س ر تذس ةن بع شةرعظةتتة آأرستعلض
ظةنسارالردعن بولغان هارعسعنعث قعزع ؤة ظةسلع ظعسمع نةسعيبة بولغان ظذممع          . لعرعنع بذيرعغان دذظانع تعثشاش 

دذ          داق دةي ذ مذن دذآع ظ أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الفطر واألضـحى أن ختـرج         (: ظةتعيية رعؤايةت قعلعن
يارسـول اهللا إحـدنا ال      : قلت. ري ودعوت املسلمني  العواتق، واحليض، ذوات اخلدور، ولكن احليض يعتزلن الصالة ويشهدن اخل         

ذن،              «)لتلبسها أختها من جلباهبا   : يكون هلا جلباب، قال    ةنلةر بولس عغا آةلض أيلعنعش يئش االم، ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ذربان هئيت  ) هةممة ظايالالرنعث(هةيعزدارالر بولسذن ياآع ظأيلىك ـ ظذحاقلعق بولغانالر بولسذن    رذزع هئيت ؤة ق

از                 ئكعن نام عنع، ل ازعر بولعش دا ه ان دذظالعرع ذلمانالرنعث قعلغ ظذقذلعدعغان يةرضة بئرعص ياخشع ظعشالرغا ؤة مذس
ار،        ! ظع ظالالهنعث ظةلحعسع  ”: مةن. ظوقذماسلعقعنع بذيرعدع  ظارعمعزدا يىزعنع يأضعضىدةك بعر نةرسعسع يوقالر ب
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يأضةنضىدةك بعر نةرسة   (ظذنعثغا قعز قئرعندعشع    «: سساالمصةيغةمبةر ظةلةيهع . بذالر قانداق قعلعدذ؟ دةص سوردذم    
  ).ظعمام بذخارع ـ مذسلعم(» )يةنع هةممة ظايالالر هئيت نامعزعغا آةلسذن. (ظذنع آعيعندىرىص قويسذن) بئرعص

  هئيت نامعزعدا تةآبعر ظئيتعش مةسعلعسع

دىزدة،         بواليلع، مةيلع يولالردا ؤة ياآع بازاردا      رذزا هئيتتا مةيلع ظأيلةردة    اآع آىن ، مةيلع آئحعدة بولسذن ي
ةر ؤة        ةيلع ظ عر، م ةيلع مذساص ع، م مةيلع ظعنسانالر تعقمع ـ تعقمان بولغان يةرلةردة مةيلع ظأز مةهةللعمعزدة بواليل
ا                      ام نامازغ ارتعص ظعم دعن ت ىن حعققان ةزةر رذزا هئيت آئحعسع آ عدعن قةتظعين م بولعش ةن آع ال ظومذم ياآع ظاي

دذ      . آبعر ظئتعشع آئرةك  باشلعغذحعلعك تة  داق دةي ِلُتكَبُِّروا اللََّه َعلَى َما َهـَداكُْم َوَبشِّـْر        (: حىنكع جانابع ظالاله مذن
عثالر   .... «) الُْمْحِســِنَني ذنع ظذلذغلعش ةن ظ ة بعناظ ةهكاملعرعغا يئتةآلعضةنلعكعض علةرنع ظأزعنعث ظ ظالالهنعث س

  ). ـ ظايةت37هةج سىرعسع (» دذرذص بةردعظىحىن، ظالاله ظذالرنع سعلةرضة ظاشذنداق بويسذن
دذ داق دةي ذ مذن دذآع، ظ ةت قعلنع ةنهادعن رعؤاي ذ ظ ة رةزعيةلاله ع ظةتعيي ة ظومم ز ”: يةن الالر(بع ةتتا ) ظاي ه

عدا   ةرنعث ظارقعس الالر ظةرل دعن ظاي ذق، ظان قا بذيرعالتت اهقا حعقعش دا نامازض ت نامازلعرع ذ هئي ةيعزدار بولغانالرم ه
  . »لةن بعرضة تةآبعر ظئيتعاليتتعتذرذص ظذالر بع

دذ        ،قذربان هئتتا تةآبعر ظئتعش مةسعلعسعضة آةلسةك      داق دةي كَذَِلَك َسخََّرَها  : ( بذ توغرعدا جانابع ظالاله مذن
ذن              «) لَكُْم ِلُتكَبُِّروا اللََّه َعلَى َما َهَداكُمْ      ةن ظ ة بعناظ ةهكاملعرعغا يئتةآلعضةنلعكعض علةرنعث ظأزعنعث ظ ع ظالالهنعث س

ةردع  ةج سىرعسع   . (»ظذلذغلعشعثالر ظىحىن، ظالاله ظذالرنع سعلةرضة ظاشذنداق بويسذندذرذص ب ةت  37ه ).  ـ ظاي
ةردة      «)َواذْكُُروا اللََّه ِفي أَيَّاٍم َمْعـُدوَداتٍ     ( انلعق آىنل دة     (س رعق آىنلعرع ةنع تةش ثالرر،       ) ي اد ظئتع الالهنع ي ةنع  (ظ ي

  ). ـ ظايةت203بةقةر سىرعسع . (»)عثالرنامازلعرعثالرنعث ظاخعرعدا تةآبعر ظئيت
دذ     داق دةي ص مذن ةت قعلع ذدعن رعؤاي ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب عرعدة ظعبن ةتنعث تةصس ذ ظاي انلعق : ب س

ةردعن مةقسةت   دذر ،آىنل رعق آىنلعرع عرعدة     .  تةش ةتنعث تةصس ذ ظاي ا، ب ذ بولس ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس ظعبن
ةرنعث             ،ةردعن مةقسةد ظذ ساناقلعق آىنل  ”: مذنداق دةيدذ  دعغان آىنل ادا تذرع عنعدعن معن ع ظةتتعض ة آىن  ظةرةف

  .“ظاخعرعغعحعلعكتذر

  تةآبعرنعث تئكعستع

ةث     لةرنعث ظ ةن هةدعس نعص آةلض ةت قعلع عدا رعؤاي تع توغرعس ةآبعرنعث تئكعس دعغان ت ظئيتعلع
ع        ظعشةنحعلعكرةآع ظابدذرراززاقنعث سةلمان رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن توغرا ظعسناد ب        ان رعؤايعت ةت قعلغ ةن رعؤاي عل

ةر   “  اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكـرب كـبريا  :مذنداق تةآبعر ظئيتعثالر”: بولذص، ظذ مذنداق دةيدذ    ع ظأم ظعبن
ان                ةت قعلعنغ دعكع تئكعست رعؤاي ا تأؤةن ذماالردعن بولس اهللا أكـرب، اهللا    ” :بعلةن ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنه

نا       “ إال اهللا واهللا أكرب، اهللا أكرب و هللا احلمد        أكرب، الإله    الالر ظعستعس دا ظاي ةآبعر ظئيتقان اؤازع       ،ت اراثلعق ظ ةرنعث ج  ظةرل
  .بعلةن ظئيتعشع مذستةهةبتذر
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  جعنازة نامعزع

دذ  انالرنع قةدعرلةي ذ ظعنس ةندعمذ تعرعكلعكعدعم ع ظألض الم دعن ا، . ظعس ات بولس ذلمان ؤاص ر مذس انكع بع قاح
قا،      دعنمعز بعزنع ظ امعزعنع ظوقذش ذنعث ن كة، ظ ذنع يذيذص ـ تاراشقا، خذشصذراق نةرسعلةر سىرتىشكة، آعصةنلةش

  . دةصنة قعلشقا ؤة ظذنعثغا دذظا قعلعشقا بذيرعدع،ظذنع ظئالن قعلعشقا
ةردعنعدعن    ذلمانالرنعث ض قا مذس ا باش ذلمانالر ظوقذس ذرذص مذس ر ض ذص، بع ة بول ةرزع آذفاي امعزع ص ازة ن جعن

  .بذ ناماز مةييعت ظىحىن ظعح ظاغرعتقانلعق ؤة ظذنعثغا هأرمةت قعلغانلعقتعن ظوقذلعدذ. دذساقعت بولع

  بذ ناماز قانداق ظوقذلعدذ

ام   ا، ظعم ع بولس ذحع ظةرآعش ات قعلغ ةر ؤاص ين ظةض دعن آئع كة قويذلغان ة تةرةص ع قعبل ةييعتنعث جعنازعس م
دذ، ظا           عدا تذرع ىثعكعنعث ظوتتذرعس عدا            ظذنعث بئشع بعلةن تاغاق س ام ظوتتذرعس ا جعنازعنعث ت ال آعشع بولس ي

ةآبعردة  ةر ت ام ه يعن ظعم دعن آئ ورذن ظالغان عدة ظ ا تةرعص وث سول ؤة ظارق ا ظعمامنعث ظ ةت بولس دذ، جاماظ تذرع
  .قولعنع آأتىرضةن هالدا تأت قئتعم تةآبعر ظئيتعدذ، جاماظةتمذ ظذنعث بعلةن بعرضة تةآبعر ظئيتعدذ

  :بعرعنحع تةآبعر
ر      “ ...سبحانك اللهم و حبمدك   ”ةآبعردة ظعمام ؤة جاماظةت     بعرعنحع ت  ة بع اتعهةنع ؤة يةن ىرة ص ع ظاخعرعغعحة،س ن

  .سىرعنع مةخصع ظوقذيدذ
  :ظعككعنحع تةآبعر

  .دذرذتلعرعنع ظوقذيدذ) اللهم بارك على(ؤة ) اللهم َصلِّ َعلى(بذ تةآبعردة هةممة آعشع 
  :ظىحعنحع تةآبعر

دذ بذ تةآبعردة تأؤةندعكع دذظا      اللهم اغفر حلينا وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغرينا، وكبرينا، وذكرنا، وأنثانا،      (:ظوقذلع
الاله    ()اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم ومن توفيته منـا فتوفـه علـى اإلميـان                 ع ظ ع،    ! ظ بعزنعث تعرعكلعرعمعزن

ذاللمعغانالرنع، آع           انالرنع ؤة ب ةردة بولغ ذ ي ةرلعرعمعزن ؤة        ظألضةنلعرعمعزنع، ب ع، ظ ع ؤة حوثلعرعمعزن حعكلعرعمعزن
الاله       ع ظ عن، ظ ذن                ! ظاياللعرعمعزنع آةحىرض المغا ظذيغ ذنع ظعس اث ظ ةآحع بولس اتلعق بةرم ا هاي ارعمعزدعن بعراؤغ ظ

  ).ياشاتقعن، يةنة ظارعمعزدعن بعراؤنعث جئنعنع ظالماقحع بولساث، ظذنع ظعمان بعلةن آةتكعلع نسعص قعلغعن
  :عرتأتعنجع تةآب

 “اللهم الحترمنا أجره، والتفتنا بعده، واغفرلنا وله”: نامازغا هازعر بولغانالر بذ تةآبعردة مذنذ دذظا بعلةن دذظا قعلعدذ        
ازدذرمعغعن ؤة     ) ظايرعلغاندعن(بعزنع ظذنعث ظةجرعدعن مةهرذم قعلمعغعن، ظذنعثدعن       ! ظع ظالاله ( آئيعن بعزنع ظ

امعزعنع        ). آةحىرضعن) ضذناهلعرعنع(هةم بعزنعث هةمدة ظذنعث      ازة ن السـالم علـيكم    ”ظاندعن آئيعن ظعمام جعن
  .دةص ظعككع تةرةصكة ساالم بئرعش بعلةن تىضعتعدذ“ ورمحة اهللا

  .ظةمما هةر ظعككعسع توغرعدذر. هةنبةلع مةزهةبنعث صعكرعحة بولسا ظعمام صةقةتال ظوث تةرصكة ساالم بئرعدذ

   نامعزعنعث قانداق ظوقذلعدعغانلعقع آعحعك باال بعلةن غايعبتعكع آعشعلةرنعث

ىننةتتذر          ا قعلعش س عغا دذظ ا ـ ظانعس ذنعث ظات ا ظ اال بولس ذغان    . ؤاصات قعلغذحع آعحعك ب امعزع ظوق ازة ن جعن
عنعث  ) ومن توفيته منـا فتوفـه علـى اإلميـان         (آعشع ظىحعنحع تةآبعردة دذظا قعلعص بولغاندعن آئيعن،         جىملعس
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دا    اللهم ثقل به موزاينهما، وأعظم به أجورمها، وأحلقه بصـاحل          . الديه وفرطا وأجرا وشفيعا وجمازا    اللهم اجعل ذخرا لو   ”ظاخعرع
  .“وقه برمحتك عذاب اجلحيم. املؤمنني
الاله ( ع              ! ظع ظ ن، ظ اظةتحع قعلغع ةجعر ؤةسعلعسع ؤة شاص ةجعر، آأص ظ اس ظ ا ـ ظانعسع ظىحىن زاص ذنع ظات ظ
ذنع         ظذنعث بعلةن ظاتا ـ ظانعسعنعث ياخ ! ظالاله ن ؤة ظ ةجرعنع حوث قعلغع ذالرنعث ظ ن، ظ ر قعلغع علعقعنع ظئغع ش

  ). ظذنع ظأز شةصقعتعث بعلةن دوزاخنعث ظازابعدعن ساقلعغعن،سالعه مأمعنلةرضة قوشقعن
االم       ذلذلاله ظةلةيهعسس ذص، رةس اظعز بول ذش ج امعزع ظوق ازة ن ة جعن ايعص آعشعلةرض ةنع غ ان ي أزع بولمعغ ظ

دة   ألىص آةتكةن ع ظ و،نةجاش ان         ي ىننةت بولغ ذ س ذيان ب ذندعن ب ذغان ؤة ش امعزع ظوق ازة ن دة جعن . ق يئرع
  . بعر جاماظةتنعث جعنازة نامعزعنع ظوقذشمذ جاظعزدذر،بعرآشعنعث غايعصتا نامعزعنع ظوقذش جاظعز بولغعنعدةك

ذنعث جع               ،مةسعلةن تعن ظ ذلمانالرنعث غايعص ازة   بعر يةدة بعر ضذرذص مذسذلمان شةهعد قعلعنغان بولسا، مذس ن
  .نامعزعنع ظوقذشع الزعم

رام،     ذر ظعهتع ة حوثق ان يئرعض رع بولغ دعغان يئ اخعرقع ياتع ةييعت ظ يعن م دعن آئ ذص بولغان امعزع ظوقذل ن
دذ    ةن آأتىرعلع االر بعل ةيؤةت ؤة دذظ تانغا       . ه ئلعنعؤاتقاندا قةبعرعس ا س ا يولغ دعغان ظورنعغ ةدعي قالع ذ ظةب ظ

ذناهلعرعنعث ةييعتعنعث ض ذحعالرنعث م عبارغ ةحىرىم قعلنعش ة  ، آ ةن مذظامعل قةت بعل ذنعثغا شةص ث ظ  ظالالهنع
ذنعث      رعص ظ ا آع ذنعث يئنعغ يعن ظ تعن آئ از ؤاقعت ىن ؤة ظ ع ظىح دعن رازع بولذش ث ظذنعث ع، ظالالهنع قعلعش
ة ياخشع               ورايدعغان ظعككع صةرعشتعض وظال س ايرعم س ايرعم ـ ظ عدا ظ ةيغةمبعرع توغرعس ع ؤة ص ارع، دعن صةرؤةردعض

اؤاص بع  رةك  ج ا قعلعشع آئ أص دذظ ايعتع آ ىن ناه ة  . رةلعشع ظىح ةن بعرض ةييعت بعل االم م ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ع              داق دةييت ين مذن دعن آئع عثالر ظىحىن    ”: قةبرعستانغا بارغذحعالرغا مةييعتنع دةصنع قعلعص بولغان قئرعندعش

ةثالر      ) ظالالهتعن( ذنعث ظىحىن تةؤرةنمةسلعك تعل ةثالر ؤة ظ عرةت تعل وراق       حى. مةغص وظال ـ س ازعر س ذ ه نكع ظ
  )ظةبذ داؤذد(، “قعلعنعؤاتعدذ

الاله   ابع ظ ة(جان ذن   ) صةرعشتعلةرض ام قعلس لعك ظعله ةندة تةؤرةنمةس اؤاب بةرض انلعق  . ج ة ج ع هةمم حىنك
دذر ألىمنع تئتعغذحع دعغان      . ظ ث بارع ا بعزنع ةندة بولس ة، ظألض رعص ـ بعحارعلعكمعزض ادا غئ ث دذني الاله بعزنع ظ

ةن          يئرعمعزدة،  قةت بعل م ـ شةص ة رةهع زدا بعزض ذرغان ؤاقعتعمع دا ت قةبرعدعكع يالغذزلعقعمعزدا، ظأزعنعث هذزذرع
عمعزنع ظاسانالشتذرسذن              ةآراتتا بعزنعث ظعش ة س ة        . مذظامعلة قعلسذن ؤة بعزض الاله بةندعلعرعض ابع ظ ع جان حىنك

  .ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعباندذر

  ظعستعخارة نامعزع

ةر ظع    دذ              مذسذلمان ه ىح تعلةي اردةم ؤة آ الالهتعن ي ارع ظ عتا ظأزعنعث صةرؤةردعض ة        . ش ر ظعش آةلس عغا بع بئش
دذ    قا ظالدعراي ر     . ظأزعنعث ظعح صذشذق ؤة غةم ـ ظةندعشلعردعن راهةتلةندىرعدعغان ناماز ظوقذش ذهعم بع ذ م ة ظ يةن

دعغ                 ا بولع عنع قعلس ذ ظعش ان ظ اقحع بولغ دعغانلعقعنع     ظعش قعلماقحع بولغاندا ناماز ظوقذص، قعلم اآع بولماي ان ي
قا                . آأرستعشنع ظالالهتعن تعلةيدذ   ذ ظعش ة ظ ع آأرسةتس وغرا يولعن تا ت نع قعلعش ظةضةر جانابع ظالاله ظذنع بعر ظعش

دعغا       تعن ظال عغا قارعمساس ة بولعش ث نئم ةن ظاقعؤعتعنع ة بولغانعك ةن بعلل ذنعث بعل الاله ظ دذ ؤة ظ ظاتلعنع
  .ظعلضعرلةيدذ

ارع  ةر صةرؤةردعض اراص  ظةض ئح ق ذنعثغا ه ا ظ ام قعلس عنع ظعله ةرك قعلعش نع ت ان ظعش اقحع بولغ ذنعثغا قعلم ظ
  .قالماستعن تاشلعؤئتعص، باشقا ظعشالرنع قعلعشقا ظعنتعلعدذ

ذص           ع بول ر نئمعت ارعغا           ،دئمةك، ظستعخارة نامعزع جانابع ظالالهنعث بع ارقعلعق صةرةردعض از ظ ذ نام دعلعرع ظ  بةت
ذ نعث ظ ان ظعش اقحع بولغ ر  قعلم عدا بع دعغانلعقع توغرعس ئعلعص آئلع انلعق ظ اآع يام علعق ي ىن ياخش نعث ظىح
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عنع                 ام قعلعش ظعلهام بئرعشنع سوراص يىزلعنعدذ ؤة جانابع ظالالهتعن ظأزع ظىحىن صايدعلعق بولغان ظعشالرنع ظعله
  .ؤة ظذنعث ظىحىن ياخشعلعق بولغان ظعشالرنع آأرستعص بئرعشنع تةلةص قعلعدذ

ة              بذ ناماز صةيغةم   االم ساهابعلعرعض ذلذلاله ظةلةيهعسس ذص، رةس رع بول ىننةتلعرعدعن بع بةر ظةلةيهعسساالمنعث س
  .ظعستعخارة نامعزعنع خذددع ظذالرغا قذرظاننعث بعر سىرعسعنع ظأضةتكةندةك ظأضةتكةن

عز  بعر ظعشنع قعلماقحع بولغعنعثعزدا ناماز ظوقذص ظالالهتعن ظذ ظعشنعث          ! شذثا ظع مذسذلمان قئرعندعشعم    س
نع قعلعش                         ذ ظعش وراث ؤة ظ نع س دعغانلعقعنع آأرستعص بعرعش ئلعص آئلع انلعق ظ اآع يام علعق ي ظىحىن ياخش

  .ياآع قعلماسلعقتعن ظعبارةت صةرؤةردعضارعثعز آأرسةتكةن بويعحة ظعش قعلعث
دعغانلعقعغا آةلسةك         داق ظوقذلع ا       ،ظعستعخارة نامعزعنعث قان ةت نام قعرع ظعككع رةآظ ةرزدعن تاش ز  آعشع ص

نعث                      ان ظعش اقحع بولغ دذ ؤة قعلم عنع ظوقذي تعخارة دذظاس يعن ظعس ةتكةندعن آئ ظوقذص ساالم بعلةن نامازنع تىض
دذ    ةت قعلع ا دعقق ين آأثلعنعث مايعللعقعغ دعن آئع ا ظالغان معنع تعلغ قا  . ظعس نع قعلعش ذ ظعش أثلع ظ ةر آ ظةض

ذ      ا ظ ان      مايعل بولسا قعلشقا ظاتلعنعدذ، ظةضةر قعلماسلعققا مايعل بولس عراق بولغ دعن ياخش نع تاشالص، ظذنعث  ظعش
دذ     قا ظاتلعنع نع قعلعش ان          . باشقا بعر ظعش ع ظىحىن قعلمعغ نع ظالالهنعث رازعلعق ر ظعش ذلمان بع ر مذس ع بع حىنك

  .بولسا، جانابع ظالاله ظذنعث ظىحىن ظذ ظشنعث ظورنعغا ظذنعثدعن ياخشعراق بعر ظعشنع توغرعالص بئرعدذ
ةتكةن            بذ توغرعدا هةزعرعتع صةي    تخارةنع ظأض ة ظعس لعرع ؤة بعزض غةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث نذرغذنلعغان هةدعس

ةن      داق دئض االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اقحع      «: آأرسةتمعلعرع بولذص، ص ر ظعش قعلم رعثالر بع ثالردعن بع ظعحع
ا قعلسذن        داق دذظ يعن مذن لهم إين أسـتخريك  ال(: بولسا صةرزدعن باشقا ظعككع رةآظةت ناماز ظوقذسذن، ظاندعن آئ

اللـهم إن  . بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسئلك من فضلك العظيم، فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيـوب     
خري يل يف ديين، و معاشي، وعاقبة أمري، أو قال ـ عاجل أمري وآجله  ) ويسمي األمر الذي هم بفعله(كنت تعلم أن هذا األمر 

شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري، أول قال ـ  ) ويسميه أيضا(يل، مث بارك يل، وإن كنت تعلم أن هذا ـ فاقدره يل، ويسره 
  .“يف عاجل أمري وآجله ـ فاصرفه عين واصرفين عنه، واقدريل اخلري حيث كان، مث أرضين به

ع الاله : تةرجعمعس ع ظ ورايم     ! ظ لعهةت س ةندعن مةس عغعنعص س ا س ئنعث ظعلمعثغ ةن س ةنكع م ةن، جةزم
ورايمةن               دعن س ا نئمعتعث ورايمةن ؤة سئنعث آاتت ة      . قذدرعتعث بعلةن سةندعن ياردةم س ع سئنعث هةمم حىنك

دذ    دذ     . ظعشقا آىحىث يئتع ةمما مئنعث يةتمةي ةممعنع بعلعسةن     . ظ ز           . سةن ه ةن ؤة سةن بع ةن بعلمةيم ةمما م ظ
  .بعلمةيدعغان ظعشالرنع ناهايعتع ياخشع بعلسةن

اخعرعتعم ؤة         ) ولغان ظعشنع زعكعر قعلعص تذرذص    قعلماقحع ب ! (ظع ظالاله  العقعم، ظ مذشذ ظعشنعث مئنعث دذني
عدة     (بذ نةتعجة ظئتعبارع بعلةن      ازعر ؤة آةلضىس اآع ه ةن         ) ي نع م ذ ظعش ا، ب دعغان بولس ةن ظىحىن ياخشع بولع م

ن                 ا قعلغع ةت ظات ا بةرعك تا ماث ن     . ظىحىن تةقدعر قعلغعن، ظاسان قعلغعن ؤة بذ ظعش ذ ظعش ةر ب اقحع  (عث  ظةض قعلم
ةن    ) بولغان ظعشنع زعكرع قعلعدذ  ارع بعل ة ظئتعب مةن ظىحىن، دذنيالعقعم ظىحىن، ظاخعرةتلعكعم ظىحىن ؤة نةتعج
ا،       دعغان بولس ئلعحعكعم ظىحىن       (ياخعشع بولماي ازعرعم آ اآع ه تعن              ) ي ذ ظعش ا ب ع بولس دعن، مئن نع مةن ذ ظعش ب

  ).دعرقعلغعن، ظاندعن ظذ ظعشتا ماثا بةرعكةت ظاتا قعلغعنظذزاقالشتذرغعن، ياخشلعق نةدة بولسا ماثا ظذنع تةق

  آىن ؤة ظاي تذتذلغاندا ظوقذلعدعغان ناماز

دع     ةن تةربعيلع دعلعرع بعل ةدةص ـ قاظع تىن ظ أزعنع ظىس ع ظ ع بعزن الم دعن ث . ظعس ر ظعش بعزنع ة بع بعزض
دعن ي   ذغلعغان، ظذنعث ذنع ظذل ان، ظ ادةت قعلغ ذنعثغا ظعب ذرغاندا ظ ع صذش دعن ظعحعمعزن ةن، ظذنعث اردةم تعلعض
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أزع    يعن ظ دعن آئ نع، ظان ا يالؤذرذش دا ظالالهق ةن هال ةلعبعمعزدعن ظعستعض ن ق ذنعثغا حع ةن ؤة ظ ةدةت تعلعض م
  .خالعغانحة قعلعشع ظىحىن ظعشلعرعمعزنع ظذنعثغا تاصشذرذشنع ظىضةتتع

ل    آىن بعلةن ظاينعث تذتذلعشع ظالالهنعث بعرلعك ؤة بارلعقعغا ظذحذق ـ ظاشكارا   ةبعظع دةلع ؤة حوث ظعككع ت
  .بولذص، آأصعنحة ؤاقعتتا ظعنسانالر ظذنع آأرضةندة قورقعدذ ؤة يىرةآلعرعدة بعر تارلعق هئس قعلعدذ

ع،   ع تأآعش ةرنعث دةردعن ىن مأمعنل ل ظىح كارا دةلع ىك ؤة ظاش ع بىي ذ ظعكك ع ب الم دعن ةؤةبتعن ظعس ذ س ب
عش ةن مذثدعش ارع بعل ع ،صةرؤةردعض از ؤة مةخص ذ نام ةم   ب أثىللعرع خاتعرج ذالرنعث آ ارقعلعق ظ عش ظ مذثدعش

ذتبعلعرعنع         ،بولسذن لةرنعث خ لعتعدعغان خاتعص نع ظةس رةت حعقعرعش ر ظعب ةردعن بع  بذ ظذحذق ـ ظاشكارا دةلعلل
ةن        ذدرعتع بعل ىح ـ ق عز آ أزع تةثداشس تعثشعشع، غاصعل نةصسعلةرنعث ياراتقذحعنعث بىيىآلعكعضة ؤة ظذنعث ظ

ىك                آاظعناتتا قانداق    ذ ظعككع بىي ورذش ظىحىن ب خالعسا شذ بويعحة تةسةررذص قعلعدعغانلعقعغا دعققةتلعرعنع ب
دع             ا قوي ازنع يولغ ذرظان          . ؤة ظاشكار دةلعلنع آأرضةندة ظوقذلعدعغان خذسذسع بعر نام الاله ق ابع ظ دا جان ذ توغرع ب

دذ    اي            «) ُس َوالْقََمـرُ  َوِمْن آَياِتِه اللَّْيلُ َوالنََّهـاُر َوالشَّـمْ      : (آةرعمدة مذنداق دةي ةن ظ ىن بعل دىز، آ ةن آىن ة بعل آئح
  ). ـ ظايةت37صذسسعلةت سىرعسع (» ...ظاالمةتلعرعدعندذر) بعرلعك ؤة قذدرعتعنع آأرستعدعغان(ظالالهنعث 

  .ظذنعث قعلغانلعرعدعن سورذلمايدذ، ظةمما لئكعن ظعنسانالر قعلمعشعلعرعدعن سورعلعدذ

  ةؤةبعآىن تذتذلغاندا ناماز ظوقذشنعث س

االم         ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةزعرعتع ص دا ه ع يعللعرع ث آئيعنك از هعجرعنع دعغان نام دا ظوقذلع ىن تذتذلغان آ
دع          داق ظع ةريانع مذن أيىملىك    : تةرعصعدعن يولغا قويذلغان بولذص، باشلعنعش ج االمنعث س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

دع   ىن تذتذلغانع ع آ ان آىن ات بولغ راهعم ؤاص ع ظعب ذنع آأرض. ظوغل ةزعرعتع  ظ ىن ه ا، آ علةر بولس ةزع آعش ةن ب
دع     ذش ظىحىن تذتذل ةم تذت أز ـ     ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظوغلع ظعبراهعمنعث ؤاصاتعغا مات ذ س تع ؤة ب  دئيش

ةتتع       ا ي االم قولعقعغ ذلذلاله ظةلةيهعسس ةزعرعتع رةس ذرذص ه ارقعلعص ي ة ت ةك جةمظعيةتت ةن  . حأح ذنعث بعل ش
ذ   االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدعكع        ص ةهؤالالر توغرعس اش ظ ذنعثغا ظوخش ش ؤة ب وق قعلع ةنحعنع ي ا حىش  خات

ع       . هةقعقةتنع خةلققة حىشةندىرىش ظىحىن تعزدعن هةرعكةتكة ظأتتع       تأؤةندة سعلةرضة بذ هةقتعكع مذغعرة ظعبن
  : ظذ مذنداق دةيدذ،شأبةدعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعسنع تةقدعم قعلعمعز

االمنع   ذنعث                رةسذلذلاله ظةلةيهعسس دع، ش ذياش تذتذلغانع ع ق ان آىن ات بولغ راهعم ؤاص ع ظعب دة ظوغل ث دةؤرع
ان  .  دةص سأز ـ حأحةك تارقاتتع ، ظعبراهعم ؤاصات قعلغانلعقع ظىحىن آىن تذتذلدع،بعلةن آعشعلةر بذنع ظاثلعغ

دع       داق دئ  ينكسفان ملوت أحـد،     إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا عز وجل ال         (: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بولسا مذن
اي ظالالهنعث            «)وال حلياته فإذا رأيتموها فادعوا اهللا تعـاىل وصـلوا حـىت ينجلـي              ىن ؤة ظ ةنكع آ بعرلعك ؤة   (جةزم

ةيلعدعن               ) بارلعقعنعث انلعقع تىص ا قالغ اآع هاياتت دةلعللعرعدعن بعرةر دةلعل بولذص، بعراؤنعث ؤاصات بولغانلعقع ي
ذثالر               سعلةر بذ ظةهؤالنع    . تذتذلمايدذ از ظوق ثالر ؤة ظئحعلعشع ظىحىن نام ا قعلع » آأرضعنعثالردا ظالاله تاظاالغا دذظ

  )ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايعتع(

  آىن تذتذلغاندا ظوقذلعدعغان نامازنعث قانداق ظوقذلعدعغانلعقع

عمايدذ ا ظوخش قا نامازالرغ ة باش ةآعل جةهةتت از ش دعغان نام دا ظوقذلع اي تذتذلغان ىن ؤة ظ ذ. آ ع ب از ظعكك  نام
تذر       ةن ظوقذش ةت بعل ةؤزعلع جاماظ اظعز     . رةآظةت بولذص، ظةث ظ عمذ ج عنعث ظوقذش ذز آعش ئكعن يالغ ةت  . ل جاماظ

ة      . بعلةن ظوقذلغاندا ظعمام ظعككعلع رةآظةتتة قعراظةتنع ظىنلىك ظوقذيدذ        ناماز تىضعضةندعن آئيعن ظعمام جاماظةتك
  .غرعسعدا قعسقا بعر نذتذق سأزلةيدذبذنعثغا ظوخشاش ظةهؤالالردعن ظعبرةت ظئلعش تو
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دذ،                          اتعهة ظوقذلع ىرة ص دعن س لعنعدذ، ظان ةن باش ة بعل ةآبعر تةهرعم از ت داق، نام ا مذن ةآلع بولس نامازنعث ش
أتىرىص رذس              عنع آ يعن بئش ظاندعن قذرظاندعن بعر قانحة ظايةت ظوقذلعدذ، ظاندعن رذآذ قعلنعدذ، رذآذ دعن آئ

ت ةجدة قعلعش يعن س دعن آئ تذرعدذتذرغان نع داؤامالش ذرظان ظوقذش ذرذن ق ةت . عن ب ة ظاي ر قانح دعن بع قذرظان
ة       دعن سةجدعض دذ، ظان عنع آأتىرع ظوقذص بولغاندعن آئيعن يةنة بعر قئتعم رذآذ قعلعدذ، ظاندعن رذآذدعن بئش

دذ ةت       . بارع ع رةآظ ذص، ظعككعل دعغان بول ةن ظوقذلع ةجدة بعل ع س ذ ؤة ظعكك ع رذآ ةت ظعكك ةر رةآظ ةنع ه ي
  .ذنداق ظوقذلعدذمذش

أتىص،         نع آأرستعص ظ ا هةدعس ةت قعلعنغ ةنهادعن رعؤاي ذ ظ ة رةزعيةلاله دا ظاظعش ذ توغرع ة ب دة سعلةرض تأؤةن
  .بذ بذخارع ؤة مذسلعم بعرلعكتة رعؤايةت قعلغان سةهعه هةدعسلةردعندذر. شذنعث بعلةن آذصاية قعلمعز

ذ مذن         دذ  ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهادعن رعؤايةت قعلنعدذآع، ظ خسفت الشمس يف حياة رسول اهللا صلى       (: داق دةي
اهللا عليه وسلم فخرج رسول اهللا إىل املسجد فقام فكرب وصف الناس وراءه، فاقترأ قراءة طويلة، مث كرب فركع ركوعا طويال، هـو                       

ة طويلة، هي أدنا مـن القـراءة        مسع اهللا ملن محده، ربنا ولك احلمد، مث قام فاقترأ قراء          : أدىن من القراءة األوىل، مث رفع رأسه فقال       
مسع اهللا ملن محده، ربنا ولك احلمد مث سجد، مث فعل يف الركعـة              : األوىل، مث كرب فركع ركوعا هو أدنا من الركوع األول مث قال           

مث قام فخطب الناس فأثىن على      . األخرى مثل ذلك حىت استكمل أربع ركعات، وأربع سجدات، واجنلت الشمس قبل أن ينصرف             
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا عز وجل الينخسفان ملوت أحد، وال حلياته، فإذا رأيتمومها فافزعوا                 : مبا هو أهله مث قال    اهللا  

االم مةسجعدآة             )إىل الصالة   رةسذلالهنعث زامانعسعدا آىن تذتذلذص قالغانعدع، بذنع آأرضةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسس
يع دعن آئ دا تذرغان أزع قعيام ع ؤة ظ تة حعقت عدا سةص ث ظارقعس ذلمانالرنع ظأزعنع ع ؤة مذس ةآبعر ظئيتت ن ت

ةتتعن                      ذنع قعراظ اردع ؤة رذآ ذغا ب تعص رذآ ةآبعر ظئي يعن ت تذرغذزدع، ظاندعن ظذزذن بعر قعراظةت قعلغاندعن آئ
أتىرىص           ـ       ”قعسقعراق، ظةمما ظادةتتعكعدعن ظذزذنراق قعلدع، ظاندعن بئشعنع آ  “دمسع اهللا ملن محده، ربنا ولك احلم

دعن                 دع، ظان ةت قعل ر قعراظ دئضةندعن آئيعن ظةؤؤةلقعدعن قعسقعراق، ظةمما ظادةتتعكعدعن ظذزذنراق قعلعص بع
مسع اهللا ملن محده، ربنـا  ” ظاندعن ، بذ رذآذنع ظالدعنقعدعن قعسقعراق قعلدع،آئيعن تةآبعر ظئيتعص رذآذ قعلدع   

دع       “ ولك احلمد  ةجدة قعل دعن س دع، ظان د     . دئ يعن ظال دعن آئ ةتنع ؤة           ظان أت رةآظ ة ظوخشاش ت عنقع رةآظةتك
ذق          . ناماز تىضعمةستعن آىن ظئحعلدع   . سةجدعنع تامام قعلدع   انالرغا نذت ذرذص ظعنس دعن ت ظاندعن آئيعن ظورنع

دع              ،سأزلةص داق دئ يعن مذن دعن آئ ىن ؤة     «:  ظالالهقا اليعق بعر شةآعلدة هةمدذ سانا ظئيتقان عزآع، آ شىبهعس
اي ظالالهنعث   ع ؤ(ظ تعدعغانبعرلعكعن ذدرعتعنع آأرس ر ) ة ق ذ ظعككعسع بع ذص، ب ل بول ر دةلع دعن بع دةلعللعرع

عنعث                     ذ ظعككعس علةر ظ ذثا س دذ، ش ةؤةبعدعن تذتذلماي آعشعنعث ؤاصات قعلعشع ياآع هاياتقا آأزعنع ظئحعشع س
  »تذتذلغانلعقعنع آأرسةثالر دةرهال ناماز ظوقذثالر

ةل ؤ           ع هةنب ةد ظعبن افعظع، ظةهم دا              ظعمامع مالعك، ش اي تذتذلغان ىن ؤة ظ حعلعكع آ قا ظالعمالرنعث آأص ة باش
ذ         امع ظةب ذص، ظعم عدا بول أز قارعش ةنلعكع آ ىننةت ظعك عنعث س ةن ظوقذلذش ةت بل دعغان نامازنعث جاماظ ظوقذلع

دذ                   عنع شةرت دةص قاراي ةن ظوقذلعش ةت بعل امع  . يىسىف بعلةن ظعمامع مذهةممةد بذ ظعككع نامازنعث جاماظ ظعم
  . دةيدذ،عراق ظالعملعرع بذ ناماز يالغذز ظوقذلعدذظةزةم بعلةن ظ

ز   ” ةهر ـ دئثع دعغان  “ ب دا ظوقذلع اي تذتذلغان ىن ؤة ظ ذ آ دذآع، ظ ة قعلنع رةدعن هعكاي ا ظعت املعق آعتابت ن
  .نامازنعث هةم يالغذز هةمدة جاماظةت بعلةن ظوقذلعدعغانلعقعدعن ظعبارةت ظعككعلع صعكعرنع توغرا دةص قارايدذ
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  ستعغصارسةدعقة ؤة ظع

دعغان               عدعن بئرعلع ذممعتع يىزعس ةيغةمبةرنعث ظ ظعسالم صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا بعردعن بعر ص
تعن     . مذآاصاتنعث ظةث ياخعشعسع بئرعلسذن    دعن بةرمةس ةتنع قول ر صذرس حىنكع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم هئحبع

ق  أص قعلعش الرنع آ ع ظعش ذممعتعنع ياخش ايدعلعنعص ظ دعن ص ؤعق ظذنعث قا تةش علعق قعلعش انالرغا ياخش ا، ظعنس
دع ذنعثدةك. قعل ةدعقة ،ش ذممعتعنع س االم ظ ةد ظةلةيهعسس ةن مذهةمم عؤعتع بعل ذش مذناس اي تذتذل ىن ؤة ظ  آ

  .بئرعشكة، ظالالهنع ياد ظئتعشكةن ظعستعغصار ظوقذشقا ؤة تةآبعر ظئيتعشقا تةشؤعق قعلغان
ةن سةهعه بعر هةدعستا رعؤايةت قعلنعدذآع صةيغة    إن الشمس والقمر آيتان من (: مبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئض
ــه ــوت أحــد، وال حليات ــات اهللا، الخيســفان مل ث  «)آي اي ظالالهنع ىن ؤة ظ ةنكع آ ذدرعتعنع (جةزم ك ؤة ق بعرلع

تعدعغان أزعنع       ) آأرس ا آ اآع هاياتق ألعمع ي ث ظ اي بعراؤنع ةن ظ ىن بعل ذص، آ ل بول ر دةلع دعن بع دةلعللعرع
  )ظعمام بذخارع رعؤايعتع. (» ظىحىن تذتذلمايدذظاحقانلعقع

  سذ تةلةص قعلعص ظوقذلعدعغان ناماز

اددعي          ةن ؤة م قةت تعلعض م ـ شةص ان، رةهع ا قعلغ لعرعدا دذظ ارلعق ظعش  ،مذسذلمان هةر قانداق ظةهؤالدا ؤة ب
دذ ةت قعلع ا مذراجعظ الاله تاظاالغ دا ظ ةن هال اردةم تعلعض ةتتعن ي ةنعؤع جةه ةتل. م ع نئم ذحع حىنك عرعنع تئتعتق

  .يالغذز ظالاله تاظاال بولذص، قعيعنحعلعقتا قئلعص دذظا قعلغان آعشعنعث دذظاسعنع ظعجاؤةت قعلعدذ
ذنعثدةك كة     ،ش ذرذص آئتعش ةر ق تعص زعراظةتل ذرذص آئ ن ق ةر ـ زئمع اآع ي ا ي ذر ياغمعس ة يامغ ر شةهةرض  بع

نعص    ذنعثغا يئلع قةت،        باشلعسا، مذسذلمانالر ظالالهقا يالؤذرعدذ، ظ م ـ شةص دعن رةهع دذ ؤة ظذنعث ا قعلع ذرذص دذظ ت
  .ياردةم ؤة يامغذر، سذ تةلةص قعلعش نامعزع ظوقذيدذ

ارةت    تعن ظعب ةص قعلش ذ تةل الالهتعن س ابع ظ دا جان اجلعق بولغان ا، ظئهتعي امعزع بولس ةص قعلعش ن ذ تةل س
ىننةتتذر   ةن س از تةآعتلةنض ذ نام ذص، ب لعم . بول امع مذس ةت ق(ظعم الاله رةهم ذنظ ر  ) علس ان بع ةت قعلغ رعؤاي

دذ   داق دئيعلع تا مذن ىن      ”: هةدعس ذش ظىح امعزع ظوق ش ن ةص قعلع ذ تةل االم س ذلذلاله ظةلةيهعسس از (رةس نام
دع                  ) ظوقذيدعغان يةرضة  ةتىر آئي ع ت دع ؤة تونعن دعنع قعل ة ظال دع، قعبلعض عنع قعل “ حعقعص ظعنسانالرغا ظارقعس

دذ     بولسا بذنع ) ظالاله رةهمةت قعلسذن  (بذخارع   الؤة قعلع ذدع       ... «: ثغا شذنع ظع ىك ظوق ةتنع ظىنل ازدا قعراظ » نام
  .بذ توغرعدعكع هةدعسلةر ناهايعتع آأص ؤة بعر ـ بعرعضة ظوخشعمايدذ

  سذ تةلةص قعلعش ظىح خعلدذر

ةص     ذ تةل ارقعلعق س ش ظ ا قعلع ةقةتال دذظ ذن ص ةن بولس ةت بعل اآع جاماظ ذن ي ذز بولس ذلمانالرنعث يالغ مذس
  . ظةث ظاددعسعبذ. قعلعشعدذر

ذ                             ارقعلعق س ا قعلعش ظ يعن دذظ ازدعن آئ ةر نام ذ ه ان تةقدعردعم از بولغ لع نام اآع نةص ةرز ي ظوتتذرا هالع، ص
  .تةلةص قعلعش

ام            يعن ظعم ازدعن آئ ذش ؤة نام از ظوق ذس نام ا، مةخس ةآلع بولس ش ش ةص قعلع ذ تةل ةؤزةل س ةث ظ ؤة ظ
ذالرغا هةممع      ص، ظ عهةت قعلع ذلمانالرغا ؤةز ـ نةس الالهنع   مذس ذحع ظ ش قعلغ ةتلعك ظع تىن ؤة هئكم دعن ظىس

كة،          ةدعقة بئرعش ذالرنع س ة ظ دعغان، يةن عدعن قورقعتع دعن ؤة جازاس ذنعث ظازابع ذالرنع ظ لعتعدعغان، ظ ظةس
قا،     الرنع قعلعش قعالرغا (قوللعرعدعن آئلعشحة هةر خعل ياخعش ظعش ة     ) باش ذناهتعن تةؤب لعققا ؤة ض ذم قعلماس زذل

تذر          قعلعشقا ؤةسعلة بو   ةص قعلعش ذ تةل ذ        . لعدعغان بعر ناماز ظوقذش ظارقعلعق س ةن ب دا آأرستعلض ع يذقعرع حىنك
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نعث علعص قئلعش ذرنعث آئس الر يامغ نعث،ظعش ذرذص آئتعش ث ق ذص ، زئمعننع اس بول ذ حعقم ذدذقالرنعث س  ق
دذحار بولذص  غةزعؤعضة  ) ظالالهنعث(قئلعشنعث، رعزعقتعن مةهرذم بولذص قئلشعنعث، ظومذمةن قعلعص ظئيتقاندا         

ة ظوخشاش         ،قئلعشنعث يعص آئتعشعض ةرنعث آئمع ؤة ـ حعؤعل ةت ؤة مئ  قورقذنح، ظاحلعق، صذل ـ مالنعث، زعراظ
ةلكع       ةيمعز     (ظالالهنعث جازاسعغا ظذحراشنعث، ب اناه تعل الالهتعن ص ةيكوم          ) ظ ذننعث آومص ان راي م بولغ ةلقع زالع خ

  .بولذص آئتعشنعث سةؤةبع بولذص قئلعشع مذمكعن

  ازنعث قانداق ظوقذلعدعغانلعقعبذ نام

سذ تةلةص قعلعش نامعزع تةآعتلةنضةن سىننةت بولذص، صىتىنلةي هئيت نامعزعغا ظوخشاش ظعككع رةآظةت             
دذ ذرذن     . ظوقذلع ةتتعن ب ة قعراظ ع رةآظةتت ام بعرعنح ةنع ظعم ين،    7ي دعن آئع تعص بولغان ةآبعر ظئي تعم ت  قئ

يعن     دذ       5ظعككعنحع رةآظةتتة بولسا، قعراظةتتعن آئ ىك ظوقذي ةتنع ظىنل دعن قعراظ دذ، ظان ةآبعر ظئيتع تعم ت .  قئ
ة    . قعراظةتتعمذ هئيت نامعزعدا ظوقذلعدعغان سىرعلةرنع ظوقذيدذ   ةؤؤةلقع رةآظةتت ا ظ َسـبِِّح  ”يةنع ظةضةر ظوقذيالعس

ا    ظةضةر ظوقذيالم. سىرعسعنع ظوقذيدذ “ َهلْ أََتاَك َحِدْيثُ الَْغاَشَيةِ   ”،  “اْْسِم َربِّك األْعلى   عنعنع ظوقذس دعن بعلض عسا قذرظان
  . بولعدذ

دا             ةن هال لةتكةن، زعنةتلةنض لةرنع ظعش ذراق نةرس دعن خذشص ذلمانالر ظأيلعرع دا مذس يةنة بعرع هئيت نامعزع
بعراق سذ تةلةص قعلعش نامعزعدا بولسا، خذشصذراق ظعشلةتمةستعن ؤة         . هئيت نامعزع ظوقذيدعغان يةرضة باراتتع    

دذ  تعن بارع عحة       زعنةتلةنمةس ذنعث ظةآس دعغان، ب ةلب قعلماي ع ج انالرنعث دعققعتعن ا ظعنس ذ نامازغ ةتتا ب ، ه
ذرغانلعقعنع     أزعنع تاصش ذنعثغا ظ ةنلعكعنع ؤة ظ ذق ظعك ر مةخل ةس بع ث ظةرزعم دا ظأزعنع ث هذزذرع ظالالهنع

دذ     ةن بارع رع بعل ا آعيعملع ادعلةيدعغان آون دذآع،    . ظعص ةت قعلع ذ داؤذد رعؤاي ع ظةب ةيغةمبةر”حىنك  ص
از  ص نام دعن حعقع دا ظأيع ان هال ا يالؤذرغ عظعل، ظالالهق ك ص ةتكةن، آعحع ار آأرس أزعنع خ االم ظ ظةلةيهعسس

  .“ظوقذيدعغان يةرضة آةلضةن
أزلةيدذ     ة س انالرغا خذتب ذرذص ظعنس دعن ت ام ظورنع يعن ظعم ةندعن آئ از تىضعض ةيغةمبةر  . نام ع ص حىنك

  .حعقعص خذتبة ظوقذغانظةلةيهعسساالم سذ تةلةص قعلعش نامعزعدا معنبةرضة 
خرج نيب اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        (: ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلنعدذآع، ظذ مذنداق دةيدذ        

يوما يستسقي وصلى بنا ركعتني بال أذان وال إقامة مث خطبنا ودعا اهللا وحول وجهه حنو القبلة رافعا يديه مث قلـب رادءه فجعـل                         
رعش    ”)ر واأليسر على األمين األمين على األيس   ذص بئ بعر آىنع رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم سذ تةلةص قعلعش نامعزع ظوق

ةندعن                 ،ظىحىن ظأيعدعن حعقعص آئلعص    ذص بةرض از ظوق ةت نام  بعزضة ظةزان ؤة تةآبعر ظوقذماستعن ظعككع رةآظ
دىرىص    ة يىزلةن ع قعبلعض دع ؤة يىزعن ا قعل أزلعدع، دذظ ة س يعن، خذتب يعن   قوللعر،آئ ـأتىرضةندعن آئ ع آ عن

  .“يةآتعكعنع تةتىر آعيدع
لعك       . خاتعصنعث خذتبعدة ناهايعتع آأص ظستعغصار ظئيتعشع الزعم       قا تئضعش حىنكع بذنداق ظةهؤالالردا قعلعش

  .ظةث مذناسعص ظعش ظعستعغصاردذر
دذ       ةتىر آيع ع ت ةت بولسذن تونلعرعن ذن، جاماظ اتعص بولس تا قاتتعقعحعلعقنعث   . خ داق قعلعش ةت ـ    بذن راه

ا      ذص، دذظ ارةت بول صاراغةتكة، قعينحعلعقنعث ظاسانلعققا، غةزةصنعث رازعلعققا ظأزضةرتعلعشع ظىحىن بعر ظعما ـ ظعش
اهع ؤة    ث صادعش ارلعق آاظعناتنع دذ ؤة ب ع آأتىرع دا قوللعرعن ذناهلعرعنع(قعلغان قانالرنعث ض ةحىرىم ) خاتاالش آ

ع   . ـ زارلعنعص تذرذص ظعحعدة ؤة ظىنلىك دذظا قعلعدذقعلغذحع بولغان ظالالهنعث هذزذرعدا خارلعنعص   ام مةخص ظعم
  .دذظا قعلغاندا جاماظةت دذظا قعلعدذ، ظىنلىك دذظا قعلغاندا بولسا جاماظةت سذآذت قعلعدذ
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ع   ع ياخعش ا قعلعش ةن دذظ العرع بعل ان دذظ االمنعث قعلغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةدةر ص ذمكعن ق انالرنعث م ظعنس
اظعزدذر              بولذص، ظةضةر ظذ دذظ    ا قعلعشع ج ةن دذظ االر بعل ان دذظ ة خالعغ ال بولمعسذن دذظانعث      . االرنع بعلمعس نعمع

تعش       ،ظالالهقا يالؤذرذش، باش ظعضعش ار ظئي مذ ظعستعغص ارقعلعق، بولذص نعش ظ  ظذنعث هذزذرعدا خارلعنعص ـ زارلع
  .بعلةن قعلنعشع آئرةك

  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سذ تةلةص قعلغان دذظالعرع

اللهم سقيا رمحة السقيا عذاب وال حمق وال بالء، وال هدم، اللهم على الظراب واآلكام، ومنابت الشجر وبطون األوديـة،                    «
  ».اللهم حوالينا وال علينا

 اللـهم إن بالعبـاد  . اللهم أسقنا الغيث والجتعلنا من القانطني    . اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا جملال سحا طبقا دائما          «
والبالد من اجلهد واجلوع والضنك ماال نشكوه إال إليك، اللهم أنبت لنا الزع، وأدرلنا الضرع وأنزل علينا بركات السماء وأنبت                    

اللهم إنا نستغفرك إنك كنت بنا غفارا، فارسل السماء علينـا           . لنا من بركات األرض، واكشف عنا من البالء ماال يكشفه غريك          
  )ؤايعتعظعمام شافعظع رع(“ مدرارا

الاله   : تةرجعمعسع ع ظ االآةت                      ! ظ اآع ص ةن، ي ةت بعل االيع ظاص اآع ب ةن ي ةن، جازايعث بعل ع ظازابعث بعل بعزن
ةس ةآعلدة ظةم دعغان ش ئلعص آئلع ذغارغعن،ظ ةن س ث بعل الاله.  رةهمعتع ع ظ ة، ! ظ دأثلىآلعرعمعزض

  .ظورمانلعقلعرعمعزغا ؤة حأل ـ باياؤانلعرعمعزغا يامغذر ياغدذرغعن
م                  ! الهظع ظال  ان، داظع ة ظوخشاش تارالغ ة يةرض بعزنع نذرمال، ياخشع ؤة آأص بةرعكةتلعك، سىيع آأص، هةمم

لعغذحع       ع قاص دعغان، زئمعنن ذغارغعن            ،يعغعص تذرع ةن س ذر بعل ر يامغ دعغان بع ع يعغعص تذرع الاله  .  داظعم ع ظ ! ظ
الاله  . عغعن بعزنع رةهمعتعثدعن ظىمعت ظىزضةنلةردعن قعلم     ،بعزنع يامغذر بعلةن سذغارغعن    ع ظ عزآع،  ! ظ شىبهعس

ذالرنع      ز ظ ارآع، بع ةغعللعكع ب احلعقع ؤة آةمب ع، ظ ذنداق قعيعنحعلعق ةهةرنعث ش ذ ش دعلعرعثعزنعث ؤة ب بةن
ة       ! ظع ظالاله . سةندعن باشقعسعغا شعكايةت قعلمايمعز    بعزنعث زعراظةتلعرعمعزنع ظىندىرىص بةرضعن، بعزنع ظأزىثض

ماننعث ب  ة ظاس ذندذرغعن، بعزض عن  بويس ةتلعرعنع حىشىرض دذرغعن (ةرعك ذر ياغ ةنع يامغ ث  ) ي ة زئمعننع ؤة بعزض
ةتلةرنع            االيع ـ ظاص ذ ب دعغان ب ئحكعم آأتعرعؤعتةلمةي قا ه ةندعن باش زدعن س ارغعن، بع دعن حعق بةرعكةتلعرع

أتعرعؤةتكعن الاله. آ ع ظ ز ! ظ ذناهلعرعمعزنع(بع ث  ) ض ةن بعزنع ع س ورايمعز، حىنك عثنع س ةحىرىم قعلش آ
  .لعرعمعزنع ظةصذ قعلغذحعسةن، ظذنداق بولغانعكةن بعزضة مول يامغذر ياغدذرذص بةرضعنخاتالعق

ىننةتتذر           داق دئيعشع س سبحان من يسبح الرعد حبمـده      ”: ضىلدىرماما ؤة حاقماق حاققاندا مذسذلمانالرنعث مذن
تعل            (“ واملالئكة من خيفته   دذ، صةرعش بعه ظئيتع ةن تةس ةش بعل الالهنع مةدهعل ذص     ضىلدىرماما ظ الالهتعن قورق ةرمذ ظ
  ).تةسبعه ظئيتعدذ

الاله  ”: يةنة مذسذلمانالرنعث يامغذر ياغقان حاغدا مذنداق دئيشع سىننةتتذر  ع ظ ذر    ! ظ ايدعلعق يامغ آأص ؤة ص
ةن م “ ياغدذرغايس ا قعلعش الزع ة دذظ ا خالعغانح ان ؤاقعتت ذر ياغق ة يامغ ةت . يةن ةقع رعؤاي ام بةيه ذ ظعم ع ب حىنك

قا  ر هةدعس ان بع دذر  قعلغ دعغان ؤاقتعالردعن اؤةت بولع ا ظعج ةن دذظ االر  ”: بعناظ ةردة دذظ أت ي عزآع، ت شىبهعس
دا،          ذر ياغقان دا، يامغ ذدذل بولغان ذ ظ ظعجاؤةتتذر، جعهاد مةيدانعدا مذسذلمانالر دىشمةن حعرعكلعرع بعلةن ظذدذلم

  .“نامازغا تةآبعر حىشىرىلضةندة ؤة آةبعنع آأرضةندة
ىننةتتذر  يامغذر ياغقاندا مذسذلمانال عمذ س ةتع       ”: رنعث مذنداق دئيش ةزلع ـ مةرهةم ان ص ة بولغ ظالالهنعث بعزض

  .بارلعق ماختاشالر ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع ظالالهقا بولسذن“ بعلةن يامغذر ياغدع



 
66

  حاشضاه ؤاقتعدا ظوقذلعدعغان ناماز

ازدذر       ر نام تةهةب بع ان مذس أص بولغ اؤابع آ ةجرع ـ س امعزع ظ ع ن اه ؤاقت ب ل. حاشض از ؤاجع ذ نام ئكعن ب
دذ                   ذنع ظوقذي ذحعالر ظ اؤابقا قعزعقق ةجرع ؤة س دعغان ظ ذغانالرغا بئرعلع . بولمعغعنعدةك، صةرزمذ ظةمةس، ظذنع ظوق

  .بعراق ظذنع ظوقذمعغانالر بولسا ظوقذمعغانلعقلعرع ظىحىن ظةيعصلةنمةيدذ
دذ  ظةبع سةظعد ظةل خذدرع رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلنعدذآع، ظذ مذ          كان النيب صـلى اهللا     (: نداق دةي

ع         ”)عليه وسلم يصلي الضحى حىت نقول اليدعها، ويدعها حىت نقول اليصـليها            اه ؤاقت االم حاشض ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس
نامعزعنع شذنداق داؤامالشتذراتتعكع، بعز ظذنعث بذ نامازنع هةرضعز تاشلعمايدعغانلعقعنع ظويالص قاالتتذق، يةنة            

دة( ذنداق) بةزع ايدذ دةص   ش دعغان ظوخش ع ظوقذماي ازنع ظعككعنح ذ نام ذلذلاله ب ز رةس لعؤئتةتتعكع بع  تاش
  ).ظعمام تعرمعزع رعؤايعتع(، “قاالتتذق

دذآع،         ةت قعلنع ذدعن رعؤاي ذ ظةنه ةمظان رةزعيةلاله ع س ةؤاس ظعبن عدا ن ةزعلعتع توغرعس ث ص ذ نامازنع ب
ةن     ابن آدم ال تعجزن عن أربع كلمات يف أول النـهار أكفـك             : جلقال اهللا عز و   (: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئض

تعن                           ”) آخرة ةن سئنعث حىش ذغعنكع، م از ظوق ةت نام أت رةآظ ذرذن ت تعن ب دذ، حىش داق دةي اال مذن الاله تاظ ظ
  . “آئيعنكع ؤاقعتلعرعثغا آاصالةتلعك قعالي

دذ         داق دةي بصيام ثالثة أيام يف    :  اهللا عليه وسلم بثالث    أوصاين خليلي صلى  (: ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ بولسا مذن
ىن رذزا                  ”)كل شهر، وركعيت الضحى، وأن أوتر قبل أن أنـام          ىح آ اي ظ ةر ظ ا ه االم ماث ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تذم ص دوس

ىح               ارةت ظ ع ظوقذشتعن ظعب تذتذش، ظعككع رةآظةت حاشضاه ؤاقتع نامعزع ظوقذش ؤة ظذخالشتعن بذرذن ؤعتعرن
  .“ظعشنع ؤةسيةت قعلدع

ةندة     ام تعكلةنض ىن ت لعنعص، آ ةن باش ع بعل ع ظأرلعش ح بوي ر قعلع ث بع ع آىننع ث ؤاقت اه نامعزعنع حاشض
  .شذنداقتعمذ آىن رةسمعي حعقعص ظعسسعق بولغعلع تذرغاندا ظوقذش مذستةهةبتذر. تىضةيدذ

دذ       ة    . بذ ناماز ظةث ظاز بولغاندا ظعككع رةآظةت ظوقذلع االمنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس راق ص دا   بع ث آأص بولغان
  .سةآكعز رةآظةت ظوقذغانلعقع رعؤايةت قعلنعدذ

ةن   دذآع، هةس ص دةي ةقلع قعلع ةندعن ن ذر هةس ع مةنس ةظعد ظعبن االمنعث ”: س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ذمتع؟      ازنع ظوق ورعغانعدع  “ ساهابعلعرع بذ نام ةت          ”: هةسةن . دةص س ذالرنعث بةزعسع ظعككع رةآظ ذنداق، ظ ش

  . دةص جاؤاب بةرضةن“ آظةت ؤة بةزعسع حىشكعحة ظوقذيتتعظوقذسا، بةزعسع تأت رة
دا،                        ةر ؤاقتع دا، نامازدعض دا، صعشعن ؤاقتع كاه ؤاقتع ةهةردة، حاش اث س ذنداق ت ا مذش ذلماننعث مان بعز مذس

أرعمعز                    انلعقعنع آ ةن بولغ الاله بعل ق ظ ةندة داؤاملع عدة ؤة ظةتتعض دا، آئحعس م  . آةحلعكتة ؤة خذصتةن ؤاقتع آع
دذ           ظالاله بعلة  ة بولع ةن بعلل ذنعث بعل ا         . ن بعللة بولسا، ظالالهمذ ظ ان آعشع بولس ة بولغ ةن بعلل ذنعث بعل الاله ظ ظ

أثىل   ة، آ ع ؤة هعمايعسعض أثىل بألىش ث آ عدذ، ظالالهنع ةت تاص دذ، هعداي ة بولع ة ظعض ىح قذؤةتك آ
عدذ    اتلعقعغا ظئرش ذش باياش اظادةتكة، تذرم ةخت ـ س ة، ب الرنعث م. خاتعرجةملعكعض ذ ظعش ةمعنع ب اهعيعتعنعث ت

ةن      ذش آةحىرض ع تذرم ة ياخش ان بويعح الاله ؤةدة قعلغ ابع ظ ةن ؤة جان نع بعلض ةززةت ظئلعش ان، ل تعص باقق تئ
دذ    . آعشعلةردعن باشقا آعشعلةر بعلةلمةيدذ    داق دةي دا مذن َمْن َعِملَ َصاِلًحا ِمْن ذَكٍَر أَْو أُنثَـى  (: ظالاله تاظاال بذ توغرع

ةردعن آعمكع ياخشع           «)ْحِيَينَُّه َحَياةً طَيَِّبةً َولََنْجِزَينَُّهْم أَْجَرُهْم ِبأَْحَسِن َما كَاُنوا َيْعَملُـونَ َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُن ال مأمنعل ةر ـ ظاي ظ
ة  ذنع ظةلؤةتت ز ظ ةن، بع ةل قعلعدعك ةق (ظةم ة مذؤةصص ع ظةمةللةرض ق ؤة ياخش االل رعزع ةتحانلعق، ه ادا قاناظ دذني
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ص عتعمع ) قعلع دان ياش ذالرغاظذب ة،ز، ظ ز   ، ظةلؤةتت اؤاب بئرعمع عراق س ذ ياخش ان ظةمةلعدعنم ةهعل . (» قعلغ ن
  ). ـ ظايةت97سىرعسع 

  هاجةت نامعزع

داق                      ذ مذن دذآع، ظ ةت قعلنع ذمادعن رعؤاي ذ ظةنه ةؤفا رةزعيةلاله ةبع ظ سةهعه بعر هةدعستا ظابدذلاله ظعبنع ظ
دذ ا حعقع  ”: دةي ث يئنعمعزغ االم بعزنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع ص داق دئ اآع  «: ص مذن ا ي ث ظالالهق آعمنع

دعن                          از ظوقذسذن، ظان ةت نام ئلعص، ظعككع رةآظ ارةت ظ ل تاه ا، آامع اجع بولس ر ظئهتعي ة بع ظعنسانالرنعث بعرعض
الإله إال اهللا   «: ظالالهقا هةمدذ سانا ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دذرذت ظئيتعص بولغاندعن آئيعن مذنداق دئسذن            

 سبحان اهللا رب العرش العظيم، واحلمد هللا رب العاملني أسئلك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل                  احلليم الكرمي، 
ذنب، والغنيمة من كل بر، والسالمة من كل إمث، ال تدع يل ذنبا إال غفرته، وال مها إال فرجته، وال حاجة هـي لـك رضـا إال         

  .»واآلخرة ماشا فإنه يقدرمث يسئل من أمر الدنيا . قضيتها ياأرحم الرمحني
ا                 ( وق، آاتت اله ي داق ظع قا هئحقان بةندعلعرعنع جازاالشقا ظالدعرعمايدعغان هةلعم ؤة آةرةملعك ظالالهتعن باش

اناالر آاظعناتنعث                 دذ س ظةرشعنعث ظعضسع بولغان ظالالهنع نوقسان سىصةتلةردعن صاك دةص تونذيمةن، بارلعق هةم
ةؤةبلعرعنع        صةرؤةردعضارع ظالالهقا بولسذنكع،   ةندعن رةهمعتعثنعث س ةن س دعغان       ، م عدة بئرعلع ذنعث نةتعجعس  ظ

عدار             ،ياخشعلعقالرنع ع هةسس لعقتعن مئن  بىيىك مةغصعرةتعثنع، صىتكىل ضذناهالردعن ساقلعشعثنع، هةممة ياخش
ذرايمةن     ثعنع س تعن ساقلعش لةص قئلش ةت ظعش عثنع، جعناي الاله . قعلعش ع ظ ذ   ! ظ ذناهلعرعمنع ظةص ث ض مئنع

ةث         قعل ن، سةن ظ اجلعرعمنع راؤا قعلغع دعغان ظئهتي دذرغعن، سةن رازع بولع غعن، دةرت ـ ظةلةملرعمدعن قذتذل
دذ          ،ظاندعن دذنيا . مةرهةمةتلعكسةن اجعتعنع تعلةي الالهتعن ه ة ظ الاله    .  ظاخعرةتلعكع ظىحىن خالعغعنعح ع ظ حىنك
  ) ظعبنع ماجة رعؤايعتع، نةسةظع،تعر معزع). (هةممعضة قادعر دذر

علةيدذدئم اننع بةلض ةن خالعغ ع بعل ث ظعلم ة ظأزعنع الاله سعزض ابع ظ ةل . ةآكع، جان ع ظةم الاله ياخش ظ
  .قعلغذحعالرنعث ظةجرعنع هةرضعزمذ زايا قعلؤةتمةيدذ

ا يىزلعنعث      ةن ظالالهق ةزالعرعثعز بعل ةت ظعضعسع     ،ظذنداقتا سعز بارلعق هئس ـ تذيغذ ؤة سةزضى ظ ةزلع ـ نئم  ص
ازذ ث ن ذ زاتنع ان ظ عنع    بولغ ةن بئرعش ئخعلعق بعل ةندعمذ س عنع، بةرض ةت بئرعش عبةتلةرنع    ، ـ نئم اال ـ مذس  ب
الاله        . حىنكع هةقعقع ياخشعلعق يالغذزال ظالالهقا يىزلعنعشتذر     . آأتىرعؤئتعشنع آىتىث  ةس ظ ةن ظةم باشقعسع بعل

دذ            ذ يئتع ة ظ د   . بعلةن لةززةتلةنضعن، آاتتا صادشاه بعلةن لةززةتلةنضةن آعشعض ىتكىل هةم ةرنعث     ص اناالر ظاالمل ذ س
  .صةرؤةردعضارع بولغان ظالالهقا خاستذر

  آئحعنع ظعبادةت بعلةن ظأتكىزىش ؤة تةهةججذد نامعزع توغرعسعدا

ع ؤة مأمعننعث           ةقؤا آعيعم ةث ياخشعسع ت ةللعرعنعث ظ ةن ظةم ذلماننعث ظعشلعض شةك ـ شىبهة يوقكع، مذس
ازدذر     ان نام امع مالعك     . معظراجع بولغ ذ   (ظعم الاله ظ ةت قعلسذن    ظ داق        ) نعثغا رةهم دا مذن املعق آعتابع ذؤةتتا ن م

دذ  ةنلعكع        ”)  استقيموا ولن حتصوا، واعملوا أن خري أعمالكم الصالة        : (دةي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
دع    ةت آةل ر رعؤاي ا بع عدا ماث انعماثالر ؤة    ”: توغرعس ةمعلعثالرنع س ةن ظ ذثالر، ظعشلعض وغرا دذرذس بول ت

اهابعلةر  (شذثالشقا مأمعنلةر   “ عرعثالرنعث ظةث ياخعشعسعنعث ناماز ظعكةنلعكعنع بعلعص قويذثالر      ظةمةلل ) يةنع س
ذرظان               الاله ق ذيتتعكع،جانابع ظ از ظوق ذنداق آأص نام كةندةك ش ةن مذسابعقعلةش رع بعل ر ـ بع تا بع ا بئرعش نامازغ

ةنعدع      داق سىصةتلعض ذالر   «)َوِباألْسـَحاِر ُهـْم َيْسـَتْغِفُرونَ     *  اللَّْيِل َما َيْهَجُعونَ     كَاُنوا قَِليلًا ِمنْ  : (آةرعمدة ظذالرنع مذن ظ



 
68

 18 ـ  17زارعيات سىرعسع (» مةغصعرةت تعلةيتتع) صةرؤةردعضارعدعن(آئحعسع ظاز ظذخاليتتع، ظذالر سةهةرلةردة 
  ).ـ ظايةتلةر

 )َوالَِّذيَن َيِبيُتونَ ِلـَربِِّهْم ُسـجًَّدا َوِقَياًمـا       (: يةنة بعر ظايةتتة جانابع ظالاله ظذالرنعث سىصعتعنع مذنداق تعلغا ظالعدذ         
ةن       « ذرذش بعل دا ت ش ؤة قعيام ةجدة قعلع ارعغا س ةرنع صةرؤةردعض ذالر آئحعل ةن   (ظ ذش بعل از ظوق ةنع نام ) ي

  ). ـ ظايةت64فذرقان سىرعسع (» ظأتكىزعدذ
ع ظاب    ةد ظعبن تع مذهةمم ةنحعلعك دوس ع ؤة ظعش ث ظةلحعس الاله ظأزعنع ابع ظ االم(دذلاله جان ا ) ظةلةيهعسس غ

دع    لة      «)َوِمْن اللَّْيِل فََتَهجَّْد ِبِه َناِفلَةً لََك َعَسى أَنْ َيْبَعثََك َربَُّك َمقَاًمـا َمْحُمـوًدا             (: شذنداق ظةمر قعل اثا نةص ادةت (س ) ظعب
معدا     ر قعس ث بع ىن، آئحعنع ع ظىح قا  (بولذش ذرظان ظوقذش قا، ق از ظوقذش انغعن، ) نام ة (ظويغ ع مذهةمم !) دظ

ا        دعغان ظورذنغ ا       (صةرؤرةدعضارعثنعث سئنع مةدهيعلعنع اظةت ماقامعغ ىك شاص ةنع بىي ذر   ) ي » تذرغذزذشع هةقعقةتت
  ). ـ ظايةت79ظعسرا سىرعسع (

عمذ،                ر ظعش بولس االمغا خاس بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص عتع بعل قا (تةهةججذد نامعزع صةرز بولذش سىص ) باش
ةس نة        ةرز ظةم بةتةن ص لعدذر مأمعنلةرضة نعس ا                . ص ذمعغان آعشع بولس دذ، ظوق ةجرعنع ظالع ذغان آعشع ظ ذنع ظوق ظ

دذ ذناهكار بولماي عش   . ض االمغا ظةضعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةزعرعتع ص حعلعكعدعن ه ذلمانالر آأص ذنداقتعمذ مذس ش
دذ          ة آعرع دعغان ب       . تةلةص قعلعنغانلعقع ظىحىن بذ نامازنعث هأآمع داظعرعسعض عدا ظوقذلع ذ آئحعنعث ظوتتذرعس

ىن       امعزع ظىح ة ن ذلمانالر آئح انلعقتعن مذس أزلعرع ظئيتعلغ اش س ذن ماخت عدا نذرغ ةزعلتع توغرعس ث ص نامازنع
تا مذسابعقعلةشتع        ع مذثدعشعش ةن مةخص ارع بعل ةلمانذل صارسع     . تذرذش ؤة سأيىملىك صةرؤةردعض دا س ذ توغرع ب

ةن         داق دئض  ،عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني قـبلكم    ( :رةزعيةلالهذ ظةنهذ دةيدذآع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذن
ع         «)  ومطردة للداء عن اجلسد    ، ومنهاة عن اإلمث   ، ومكفرة للسيئات  ،ومقربة إىل ربكم   ذرذثالر، حىنك دا ت رع قعيام آئحعلع

ارعثالرغا    علةرنع صةرؤةردعض ذص، س ادعتع بول علةرنعث ظ العه آعش عرعكع س علةردعن ظعلض ش س داق قعلع بذن
دذ     يئقعنالشتذرعد ارةت بولع ذنع    . ذ، ضذناهلعرثالرغا آاص ةن     (ؤة ظ ةرنعث ظأتعشع بعل دعن     ) آىنل تعدذ ؤة بةدةن تىض

  .»آعسةللعكلةرنع يوق قعلعدذ
دذ  ) رةزعيةلالهذ ظةنهذ (يةنة سةهل ظعبنع سةظد      : جاء جربيل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         : (مذنداق دةي

ت فإنك جمزي به، واحبب من شئت فإنك مفارقة، واعلم أن شرف املؤمن قيـام               يا حممد عش ماشئت فإنك ميت، واعمل ماشئ       
دع            )الليل وعزه استغناؤه عن الناس     داق دئ ئلعص مذن ا آ : جبرعظعل ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغ

ذ    . سةن خالعغعنعثحة ياشا، حىنكع سةن ظألعسةن     ! ظع مذهةممةد « ا  خالعغعنعثنع قعل، حىنكع سةن ظ الرغا يارعش
ةن ازا آأرعس اآع ج ات ي ةن ؤة . مذآاص دعن ظايرعلعس ةن ظذنعث ع س عن، حىنك ع آأرض العغعنعثنع ياخعش ةن خ س

انالردعن      ذنعث ظعنس ا ظ بعلعص قويغعنكع مأمعننعث شةرةص ـ هأرمعتع آئحعدة قعيامدا تذرذشعدا، ظعززعتع بولس
  .»بعهاجةت بولعشعدا

  سعدانةصلة نامازنعث يولغا قذيذلعشع توغرع

ة يئتعشع ظىحىن            ) ؤةسلعسع(نةصلة نامازالر بةندعلةرضة رةهمةت      العي دةرعجعلةرض ةتتعكع ظ ؤة ظذالرنعث جةنن
ة               ،بعر تىرتكة بولذشع   ىن، يةن  صةرز نامازالردا آةمحعلعكلةر بولذص قالغان بولسا، ظذنعث ظورنعغا هئسابلعنعشع ظىح

د   علمايدعغان دةرعجع ةردة تئص قا ظعبادةتل ث باش ذلغان   نامازنع ا قوي ىن يولغ انلعقع ظىح ةزعلةت بولغ تىن ص ة ظىس
ةن              داق دئض االم مذن إن ما  (: بولذص، ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلنعدذآع صةيغةمبةر ظةلةيهعسس

م نقصها؟ فإن كانت انظروا يف صالة عبدي أمتها أ: حياسب الناس به يوم القيامة من أعماهلم الصالة، يقول ربنا ملالئكته، وهو أعلم       
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أمتوا لعبدي فريضته   : انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال         : تامة كتبت له تامة، وإن كانت انتقص منها شيئا قال         
تة               «)من تطوعه، مث تؤخذ األعمال علـى ذلـك         ذالردعن دةسلةص دة ظ ةللعرع ظعحع انالرنعث ظةم ع ظعنس ةت آىن قعيام

دذ           . زدذرهئساب ظئلعندعغان ظةمةل ناما    داق دةي ذرذص مذن : صةرؤةردعضارعمعز صةرعشتعلةرضة ظأزع ياخعش بعلعص ت
ادا                        ذق ظ ةر تذل ذ؟ ظةض اآع ظوقذمعدعم ذ ي ذق ظوقذدعم ازلعرعنع تذل ذ نام بةندةمنعث نامعزعغا بعر قاراص بئقعثالر، ظ

ذ                     امعزع بارم لة ن ذغان نةص ذنعثغا ظوق ا ظ ةم بولس ذن، آ ذق يئزعلس اراص       قعلغان بولسا ظذنعثغا تذل ذنعثغا ق ذ ظ  يوقم
ةن      ازلعرع بعل لع نام ازلعرعنع نةص ةرز نام ان ص ةم قالغ دعنعث آ ا، بةن امعزع بولس لع ن ذغان نةص ةر ظوق ثالر، ظةض بئقع

  ).ظةبذ داؤذد رعؤايعتع(» ظةمةللةردعن هئساب ظئلعنعدذ) قالغان(تولذقالثالر، ظاندعن 

  نةصلة ناماز نذردذر

ذ         ـ نةصلة ناماز نذردذر ؤة يذرذقلذق    1 ةن يذرذتذشع ظىحىن ب از بعل ذبارةك نام ذ م أيعنع ب تذر، شذثا آعشعنعث ظ
ةن      . ناماز ظأيدة ظوقذلسا تئخعمذ ياخعشع بولعدذ      داق دئض صالة الرجل يف بيته    : (حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذن

ذثا خالعغ               «) تطوعا نور، فمن شاء نور بيتـه       ذردذر، ش امعزع ن لة ن ذغان نةص دة ظوق عنعث ظأيع أيعنع    آعش ان آعشع ظ
 ).ظعمام ظةهمةد رعؤايعتع(، »نذرالندذرسذن

اظعزدذر         2 عثعز ج ذرذص، ظوقذش ذ ظولت ةن تةقدعردعم ز يةتك قا آىحثع ذرذص ظوقذش ىرة ت ازنع ظ لة نام . ـ نةص
ذنعثدةك دذ       ،ش مذ بولع ذرذص ظوقذش ىرة ت ا ظ معنع بولس ر قس ذرذص بع معنع ظولت ة   .  بعرقعس ر رةآظةتت ذنع بع ب

ذرغان             قعلسعثعزمذ بولؤئرع  دذ، مةسعلةن، بعر رةآظةت نامازنعث بعر قعسمعنع ظولتذرغان، بعرقعسمعنع بولسا ظىرة ت
ر دةم    . هالدا ظوقذسعثعزمذ بولغعنعدةك، بذرذن ظولتذرذص ظاندعن ظىرة تذرغان هالدا ظوقذشمذ جاظعز بولعدذ            يةنة بع

ذ نع   .  ظولتذرذص ظوقذسثعزمذ بولعؤئرعدذ   ،ظىرة تذرذص ظوقذغاندعن آئيعن    وق      ب ع ي داق زعيعن ذ    . ث هئحقان ة ظ يةن
دذر  ذش ظةؤزةل ةتتعن ظوق أت رةآظ ئكعن ت دذ، ل ة ظولتذرع ازدا خالعغانح لعم . نام امع مذس دا ظعم ذ توغرع الاله (ب ظ

ذن   ةت قعلس ذنعثغا رةهم دذ     ) ظ داق دةي ص مذن ةت قعلع ذدعن رعؤاي ذ ظةنه ة رةزعيةلاله ة  ”: ظةلقةم ةن ظاظعش م
ذلذلاله ظ  ةنهادعن رةس ذ ظ داق     رةزعيةلاله دا قان ذرذص ظوقذغان ازنع ظولت لع نام ةت نةص ع رةآظ االم ظعكك ةلةيهعسس

قالت يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام        : (قعالتتع؟ دةص سوردذم، ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها بولسا مذنداق جاؤاب بةردع         
ازدا قعر                 ”) فركع ةت نام ذغان ظعككع رةآظ دا ظوق ذرغان هال االم ظولت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ئتع      ص ذرغان ص ةتنع ظولت اظ

 ).ظعمام مذسلعم رعؤايعتع(، “ظوقذيتتع، ظةمما رذآذ قعلماقحع بولغاندا ظورنعدعن تذرذص رذآذ قعالتتع
دا                      3 ذخالش ؤاقتع عنعث ظ ان آعش ةزآحع بولغ ةن ظأتكىم ادةت بعل ع ظعب ذص آئحعن امعزع ظوق ـ تةهةججذد ن

ةبع د . آئحة ظورنعدعن تذرذشنع نعيةت قعلعشع سىننةتتذر      دذآع،     ظ ةت قعلنع ذدعن رعؤاي ذ ظةنه ةرداظ رةزعيةلاله
ةن       داق دئض االم مذن من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حىت يصبح كتب               : (صةيغةمبةر ظةلةيهعسس

ا                  «) له مانوى، وكان ونومه صدقة من ربـه        ةت قعلعص ياتعقعغ از ظوقذشنع نعي ذرذص نام دعن ت ة ظورنع آعمكع آئح
ة از   آعرض ةن نام ة ظاساس ان نعيعتعض ا، قعلغ ان بولس ذخالص قالغ ة ظ اث ظاتقذح اي ت ة ظويغعنالم يعن آئح ندعن آئ

عدعن                 . ظوقذغاننعث ساؤابع يئزعلعدذ   ارع تةرعص ا صةرؤةردعض ذ بولس ذص، ظذيق ان بول ذل قعلعنغ بذ ظةهؤالدا ناماز قوب
 ).ظعبنع ماجة رعؤايعتع(» )بولذص هئسابلعنعدذ(سةدعقة 

ةت   ! زآأرعؤاتامسع سعز آئحة ظورنعثعزدعن تذرذص ظالالهنعث هذزذرعدا بعر نةححة رةآظةت ناماز ظوقذشنع نعي
ةجعر ؤة        ة ظ قعلعص ياتقعنعثعزدا ظذيقعثعزدعن ظويغعنالماي، ظورنعثعزدعن تذرالماي قالسعثعزمذ جانابع ظالاله سعزض

عزنعث ظويقعثعزن           . ساؤاب يازعدذ  عثعزال س ان بولس دذ      يةنع نعيةت قعلعص ياتق ةدعقة قعلع ر س عز ظىحىن بع . ع س
  :شذثا مذسذلمان آعشع ظذخالشتعن بذرذن مذنداق دةيدذ. صةزلع ـ نئمةت ؤة معننةت قعلعش ظالالهقعال خاستذر
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ظةضةر مئنعث جئنعمنع ظالساث    . ظع ظالاله ظعسمعث بعلةن ياتعمةن ؤة يةنة سئنعث ظعسمعث بعلةن قوصعمةن          «
ذ                ظذنعثغا رةهعم قعلغعن، ظةضةر ظالم     اث ظذنعم عزةت قعلس داق مذهاص دعلعرعثنع قان العه بةن عساث ظذنع سئنعث س

  .ظاندعن ظايةتذلكذرسعنع، سىرة ظعخالسنع، سىرة فةلةق ؤة سىرة ناسنع ظوقذيدذ» شذنداق مذهاصعزةت قعلغعن
ذلماننعث               4 ان مذس ذماقحع بولغ امعزع ظوق ذد ن ـ آئحعنعث ظوتتذرعسعدا ظالالهنعث رازعلعقع ظىحىن تةهةجج

م                   ة ظوقذشع الزع يعن خالعغعنعح لعغاندعن آئ ةن باش از ظوقذش بعل ةت نام . آئحة نامعزعنع يئنعك ظعككع رةآظ
دذ     كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  : (حىنكع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهادعن رعؤايةت قعلنعدذآع، ظذ مذنداق دةي

ةيغ  «)إذا قام من الليل ليصلي، افتتح صـالته بـركعتني خفيفـتني            از           ص ذرذص نام دعن ت ة ظورنع االم آئح ةمبةر ظةلةيهعسس
 ).ظعمام مذسلعم رعؤايعتع(، »ظوقذغاندا نامعزعنع ظعككع رةآظةت يئنعك ناماز ظوقذش بعلةن باشاليتتع

ةن    داق دئض قال (: يةنة ظةبع هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلنعدذآع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذن
از    (سعلةرنعث بعرعثالر آئحة     «)ليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صالته بركعتني خفيفتني          النيب صلى اهللا ع    لة نام نةص

ةن باشلعسذن                  ) ظوقذش ظىحىن  از ظوقذش بعل ةت يئنعك نام امعزعنع ظعككع رةآظ ا، ن ام  . (»ظورنعدعن تذرس ظعم
  ).مذسلعم رعؤايعتع

لعش ؤة بعرلعكتة ظةجعر ساؤابقا ظئرعشعشع ظىحىن ظةهلع ـ  ـ آعشعنعث بذ مذبارةك ظعبادةتلةرنع بعرلعكتة قع5
م  ويغعتعش الزع العنع ظ ةيغةمبةر   . ظاي دذآع، ص ةت قعلنع ذدعن رعؤاي ذ ظةنه ذرةيرة رةزعيةلاله ذ ه ع ظةب حىنك

ةن      داق دئض االم مذن  رحم اهللا رجال قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح يف وجهها املاء، رحـم اهللا                (: ظةلةيهعسس
آئحة ظورنعدعن تذرذص نةصلة ناماز ظوقذغان  «)امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أىب نضحت يف وجهه املاء        

ع قعلسذن                   ،ؤة ظايالعنع ظويغاتقان   الاله رةهم ة ظ ان ظةرض عص ظويغاتق ذ سعص ة س ا يىزعض ة  ، ظويغانغعلع ظذنعمعس  آئح
لة (ظورنعدعن تذرذص    ذغان ؤة ظئرعن      ) نةص از ظوق عص               نام ذ سعص ة س ا يىزعض انغعلع ظذنعمعس ةر ظويغ ان، ظةض ع ظويغاتق

 )ظةبذ داؤذد رعؤايعتع. (»ظويغاتقان ظايالغا ظالاله رةهمع قعلسذن
ةن               داق دئض االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس إذا (: يةنة ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلنعدذآع، ص

العنع       «)ركعتني مجيعـا يف الـذاكرين والـذاكرات   أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى  ةهلع ـ ظاي دة ظ آعشع آئحع
رع               ) نةصلة(ظويغتعص بعرلعكتة    الالهنع زعك ا، ظ از ظوقذس ناماز ظوقذسا، ياآع ظعككعسع بعرلعكتة ظعككع رةآظةتال نام

  ).ظةبذ داؤذد رعؤايعتع. (»قعلغان ظةر ؤة ظايالالرنعث قاتارعدا يئزعلعدذ
م   ـ ظأزعنع بةك قع   6 لعقع الزع ىدةك             . ينعماس عر يةتمعض ة تةس ةتكىحعلعك ؤة ساالمةتلعكعض حة آىحع ي ظةآعس

ا               . شةآعلدة ظعبادةت قعلعشع آئرةك    ارغعنلعق ؤة خوشياقماسلعق هئس قعلس ئلعص، ه يةنع قاحان ظذيقذسع آ
م         ةنهادع       . ناماز ظوقذشنع توختعتعص ظذيقذسع ظئحعلغذحة ظذخلعشع الزع ذ ظ ة رةزعيةلاله ع ظاظعش ةت   حىنك ن رعؤاي

ةن        داق دئض االم مذن إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما            (: قعلنعدذآع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسس
ذرذص            «)يقول فليضـطجع   دعن ت ة ظورنع رعثالر آئح علةرنعث بع دا   (س ادةت قعلؤاتقان ع      ) ظعب ة تعل ذرظان آةرعمض ق

ال    ةي ق ع بعلةلم ة دةؤاتقعنعن علع ؤة نئم ا آةلمعض اي (غعلع تذرس ع قعينعم ذن) جئنعن لعم  (» ياتس ام مذس ظعم
 ).رعؤايعتع

دذ         داق دةي ذ مذن ذ ظةنه عغا            «: ظةنةس رةزعيةلاله ىؤرىك ظوتتذرعس رعص ظعككع ت االم آع ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس
ةردع  ) ساهابعلةر(» بذنئمة؟«: تارتعلغان بعر تانعنع آأردع ـ دة مذندا دئدع   اؤاب ب ةبن  «: مذنداق ج ا زةين عث تان

عؤئتعثالر  ”: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . بولذص، حارحعغاندا ياآع ظارعلعقعدا ظذنع تذتذؤالعدذ      علةرنعث  . ظذنع يعش س
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ذن   دا ظولتذرس از ظارعلعقلعرع ا نام انكع حارحعس ذن، قاح از ظوقذس دا نام ذرغان ؤاقتع انلعق ت رعثالر ج ام (» بع ظعم
  ).بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايعتع

ة نامعزعغ7 ع آئح ىآرع ـ آعش أص ش ذنعثغا آ دعغان ؤة ظ رع قعلع أص زعك الالهنع آ الص، ظ ا باش
لعكع      علمعغذحة تاشلعؤةتمةس ذنع زأرىرةت تئص ع ؤة ظ ادةتنع داؤامالشتذرذش ذ ظعب يعن، ب دعغانالردعن آئ ظئيتع

دعغ           . الزعم ان حىنكع رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمدعن قايسع ظةمةلنعث جانابع ظالالهقا نعسبةتةن ظةث ياخشع آأرىلع
االم      ع       «)  أدومه وإن قـل    : (ظةمةل ظعكةنلعكعنع سورعغاندا، رةسذلذلاله ظةلةيهعسس ق بولغعن عمذ داؤاملع از بولس » ظ

 .دةص جاؤاب بةرضةن
لعم  ام مذس ذن (ظعم ةت قعلس الاله رةهم داق    ) ظ ذنعث مذن ص ظ ةت قعلع ةنهادعن رعؤاي ذ ظ ة رةزعيةلاله ظاظعش

دذ      ةقعل قعلع ةنلعكعنع ن ذلذلاله  «)  صلى اهللا عليه وسلم دمية، وكان إذا عمل عمال أثبتـه       كان عمل رسول اهللا   : (دئض رةس
ع         ع قعالتت ذنع ياخعش ا ظ نع قعلس ر ظعش دع ؤة بع ق ظع ةلع داؤاملع االمنعث ظةم ةيغةمبةر  . »ظةلةيهعسس ة ص يةن

ةن        دذلاله  «: ظةلةيهعسساالم ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذغا مذنداق دئض ع ظاب االنعغا   ظ  ظوخشاش   سةن ص
لعؤةتتع   ة تاش ع، آئعينح ادةت قعالتت ذرذص ظعب دعن ت رع ظورنع ذ آئحعلع ا، ظ لعم (» بولم ذخارع ؤة مذس ام ب ظعم

  ).رعؤايعتع
عدا                8 ذن، ظوتتذرعس ـ آئحة نامعزعنعث بةلضعلعك بعر ؤاقتع يوق، شذثا بذ نامازنع آئحعنعث ظةؤؤعلعدة بولس

 .  آئيعنال ظوقذلسا بولعدذبولسذن ياآع ظاخعرعدا بولسذن ظعشقعلعص خذصتةندعن
دذ   ما كنا نشـاء أن  : (ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمنعث نامعزعنع سىصةتلةص مذنداق دةي

ويفطر . نراه من الليل مصليا إال رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إال رأيناه، وكان يصوم من الشهر حىت نقول ال يفطر منه شيئا                       
دا                       «) ل ال يصوم من شيئا    حىت نقو  ذ هال ذنع ش ولغعنعمعزدا ظ ةآحع ب دا آأرم ذغان هال از ظوق ذنع آئحعسع نام ز ظ بع

ر   ذق، بع ة آأرةلةيتت ذ هالةتت ذنع ش ولغعنعمعزدا ظ ةآحع ب ة آأرم ذخلعغان هالةتت ذنع ظ ز ظ ة بع ذق، يةن آأرةلةيتت
ئح               اينع ه ذمان      ظاينعث شذنحة آأص آىنلعرعدة رذزا تذتاتتعكع بعز ظذنعث ظذ ظ دعغانلعقعنع ض عز ظأتكىزمةي رذزعس

ذق،   ا (قعلعص قاالتت دة بولس ئح رذزا    ) بةزع دا ه ذ ظاي ذلذلاله ب ز رةس ذتمايتتعكع بع ذزذن ؤاقعت رذزا ت ذنداق ظ ش
  ).ظعمام بذخارع رعؤايعتع(، »تذتمايدعغان ظوخشايدذ دةص قاالتتذق

دذ        داق دةي ا مذن عز بولس ذلذلاله   «)وقت معني بل حبسـب مايتيسـرله    مل يكن لتهجده صلى اهللا عليه وسلم        (: هاص رةس
ذ                       ا ش ان خالعس ذ قاح عحة ظ دع، ظةآس وق ظع ع ي ظةلةيهعسساالمنعث تةهةججذد نامعزع ظوقذيدعغان مةلذم بعر ؤاقت

  . »ؤاقعتتا ظوقذيتتع
ةن            اخعرقع ظىحت ع آئحعنعث ظ ةؤزةل ؤاقت ةث ظ ذدنعث ظ ةنكع، تةهةجج ظالعمالر شذنعثدا هةم صعكعرضة آةلض

ةن          .بعرعدذر داق دئض يرتل ربنا عز وجل كل ليلـة     : فقال(:  حىنكع رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم بعزضة خةؤةر بئرعص مذن
 )ومن يسـتغفرين فأغفرلـه    . ومن يسألين فأعطيه  . من يدعوين فأستجب له   : إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول        

ظىحتةن بعر قعسمع قالغاندا دذنيا ظاسمعنعغا حىشىص مذنداق صةرؤةردعضارعمعز ظالاله تاظاال هةر آئحة آئحعنعث      «
دعن                   ”: دةيدذ ةن، آعمكع مةن اؤةت قعلعم عنع ظعج ذنعث دذظاس ا ظ ا قعلس ة   (آعمكع ماثا دذظ ر نةرس ا  ) بع سورعس

  ).ظعمام بذخارع رعؤايعتع. (»آةحىرىم قعلعمةن) ظذنعث ضذناهلعرعنع(بئرعمةن، آعمكع ظعستعغصار تعلعسة 
ذ زةر » آئحة ظعبادةتنعث قايسعسع ظةؤزةل؟ «: ظةبذ زةرضة مذنداق دئضةن   ظةبذ مذسلعم    سألُت رسـولَ اهللا  (: ظةب

االمدعن سةن         «)جوف الليل الغـابر وقليـل فاعلـه       : صلى اهللا عليه وسلم كما سألَتِني فقال       ذلذلاله ظةلةيهعسس ةن رةس م
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ذلذلاله ظةلةيهعسس           دعم، رةس ةنعدع        سورعغان سذظالنعث ظأز ظةينعنع سورعغان ظع اؤاب بةرض داق ج ا مذن : االم بولس
  )ظعمام ظةهمةد رعؤايتع. (»بذنع قعلعدعغانالر ناهايعتع ظاز) لئكعن(قاراثغذ آئحعنعث تام ظوتتذرعسعدعكع، «

ذحعالردعن ؤة            ) آأص (جانابع ظالالهتعن بعزنع ؤة سعزنع       امعز ظوقذغ ذد ن ة تةهةجج ذحعالردعن، آئح رذزا تذتق
ةن قايتق    ة بعل ذنعثغا تةؤب ع         ظ ةن ياخش ة دئض ت ؤة نئم ع دوس ةن ياخعش ة دئض ذ نئم ذن، ظ ذحعالردعن قعلس

دذر ةرنعث . ياردةمحع دعنقعالرنعث ؤة آئيعنكعل ا، ظال ارع ظالالهق ةرنعث صةؤةردعض اناالر ظالةمل دذ س ارلعق هةم ب
ا ؤة    ة تاؤابعظاتلعرعغ ذنعث ظاظعل االمغا، ظ ةد ظةلةيهعسس حعمعز مذهةمم ذ يولباش ع ؤة بعزنعثم ارلعق يولباشحس ب

  .ساهابعلعرعضة ساالم بولسذن

  خاتعمة

انة               ظاخعرعدا جانابع ظالالهتعن بذ آعتابنع صايدعلعق قعلعشعنع ؤة بذآعتابنع ظأزعنعث رازعلعقع ظىحىن خالعس
  .قوبذل قعلعشعنع سورايمةن

ا         ةن ظ ةحىرىم سوراش بعل الر ظىحىن آ اآع ظئزعش العق ي رزذ ـ  مةن بذ آعتابتا آأرىلىش ظئهتعمالع بولغان خات
ةت                   . ظىمعدلعرعمنع تةآراراليمةن  ن ظىحىن خعزم ةقةتال دع دعم ؤة ص نع خالع حىنكع مةن ياخشع بعر ظعش قعلعش

ةن ؤة           . قعلعشنع مةقسةد قعلدعم   ظةمما مذؤةصصةقعيةت ظالالهنعث ظعلعكعدة بولذص، مةن ظذنعثغا تةؤةآكذل قعلعم
ةن       ذنعثغا قايتعم ةن ظ )  َما ُنْخِفي َوَما ُنْعِلُن َوَما َيْخفَى َعلَى اللَِّه ِمْن َشْيٍء ِفي األْرِض َوالَ ِفي السََّماءِ         َربََّنا ِإنََّك َتْعلَمُ  . (تةؤبة بعل

ارعمعز « دعكع            صةرؤةردعض مان ـ زئمعن ةن، ظاس انلعرعمعزنع بعلعص تذرعس كارا قعلغ ذرذن ؤة ظاش  سةن بعزنعث يذش
ةت   38ظعبراهعم سىرعسع  (» هئح نةرسة ظالالهقا مةخصع ظةمةستذر  َربِّ اْجَعلِْني ُمِقيَم الصَّالَِة َوِمْن ذُرِّيَِّتي َربََّنـا  () ـ ظاي

ارعم  «)َربََّنا اغِْفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِللُْمْؤِمِنَني َيْوَم َيقُـوُم الِْحَسـابُ         * َوَتقَبَّلْ ُدَعاِء    ةؤالدعمنع            صةرؤةردعض عم ظ ر قعس ع ؤة بع  مئن
ن         ردعضارعمعزنامازنع ظادا قعلغذحع قعلغعن، صةرؤة     ذل قعلغع ايعمنع قوب ارعمعز .  دذظ دعغان       صةرؤةردعض  هئساب ظالع

ن      ) يةنع قعيامةت آىنعدة(آىندة  عرةت قعلغع ة مةغص ا ؤة مأمعنلةرض ا ـ ظانامغ راهعم سىرعسع  (» ماثا، ظات  ـ  40ظعب
  ). ـ ظايةتلةر41

  . ظالالهقا خاستذربارلعق هةمدذ ساناالر
  


