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ٍد وعىل آله، ورِِضَ اهللهُ عن  احلمُد هللِ ربِّ الَعاملنََي، والصالة والسالُم عىل َنبِيِّنَا ُُمَمه

 بإحَساٍن إىل يوم الدين، وبعد:املَُهاجِريَِن واألنصار والهذيَن اتبعوُهم 

1 

فإنني انصح كل مسلم ومؤمن حقيقي ان يكون فيه هذه الصفات الثالث حتي 

 يتحقق له اإليامن احلقيقي:

 

 ال يكون عابدًا إال هلل وحده،  واحلنفي هو: أن

هْن َأْسَلَم ﴿:  َبعَ َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا ِّمِّ َة  َوْجَهُه هللِهِ َوُهَو ُُمِْسٌن َواته ِمله

  (١٢٥:النساء)﴾ إِْبَراِهيَم َحنِيًفا

ْسَتِقْيمٍ ﴿ : اٍط مُّ ْ اىِٰل ِِصَ نِْي َهٰديِنْ َرِّبِّ َة اِْبٰرِهْيَم َحنِْيًفا ُقْل اِنه له  َما وَ  ِدْينًا قَِياًم مِّ

كنِْيَ   (١٦١:األنعام )﴾ َكاَن ِمَن املُْْْشِ

ا َء َربِّهِ لقاَفَمْن َكاَن َيْرُجْوا  ﴿ : ْك بِِعَباَدِة َربِّهِ وه  َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاحِلً  اَل ُيْْشِ

 (٠١١:الكهف) ﴾َاَحًدا
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 وذلك اتباعًا مللة إبراهيم عليه السالم،

ْبٰرِهْيمَ  ِشْيَعتِهِ َو اِنه ِمْن ﴿:     (٨٣:الصافات)﴾  اَلِ

 :﴿ 

(١٥:القصص)﴾ 

وصفففة املتشففيع أنه ير ويريد أن يعمل مثل عمل املتشففيع به يف الصفففات 

 رشك، واألخالق واألعامل، والتشيع يف غري األنبياء

 َو اَل َتُكْوُنْوا ِمنَ   ﴿ :

كِنْيَ  ِ ُقوْ  امْلُْشففْ ِذْيَن َفره له ًعاِمَن ا َي َكاُنْوا شففِ َدْْيِْم ب ِحزْ ُكلُّ  ا ِدْيَنُهْم َو  لَ باَِم 

 (٣١،٣٢:الروم)َفِرُحْونَ 

ءٍ ﴿:  َن ِمنُْهْم يِفْ َ ْ ًعا لهسفففْ َي
َكاُنْوا شففِ ُقْوا ِدْينَُهْم َو  ِذْيَن َفره له اَم  اِنه ا  اِنه

 (١٥٩:األنعام)﴾ ُينَبُِّئُهْم باَِم َكاُنْوا َيْفَعُلْونَ ثم َاْمُرُهْم اىَِل اهللهِ 
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ُكْونَ َاْكَثُرُهْم بِاهللهِ ااِله  ُيْؤِمنُ َوَما ﴿: ْْشِ  (١٠٦:يوسف)﴾ َو ُهْم مُّ

ٰيطنِْيَ ﴿ :  اِْن وَ  لُِيَجاِدُلْوُكمْ  َلُيوُحوَن إىَِلٰ َأْولَِيائِِهمْ َو اِنه الشه

ُكْونَ  َاَطْعُتُمْوُهمْ  ُكْم مَلُْْشِ  (١٢١:األنعام) ﴾اِنه

 

 

بدل وال يغري ال لذي ال ي بالسففني هو: ا يام فرآئواملقصففود  ض، مثل: الصفف

 والصالة والزكاة واحلج وأي عبادة مفروضة، 

 يِف ُسنهَة اهللهِ َما َكاَن َعىَل النهبِيِّ ِمْن َحَرٍج فِْياَم َفَرَض اهللهُ َلهُ ﴿ :

ْقُدْوَراَو َكاَن َاْمُر  الهِذْيَن َخَلْوا ِمْن َقْبُل   (٣٨:األحزاب) ﴾اهللهِ َقَدًرا مه

ْبُل ﴿ : ِذْيَن َخَلْوا ِمْن َق له َة اهللهِ يِف ا نه ْبِدْياًل  سففُ ِة اهللهِ َت نه َد لِسففُ ََتِ  ﴾َو َلْن 

 (١٦٢:األحزاب)

نهتِنَا  ﴿:  لِنَا َو اَل ََتُِد لِسففُ سففُ ْلنَا َقْبَلَك ِمْن رُّ نهَة َمْن َقْد َاْرسففَ ِوْياًل سففُ  ﴾حَتْ

  (٧٧:اإلرساء)

فمن كان فيه هذه الصفات، فهو املؤمن احلقيقي ومن أراد الثواب الكبري، 

 فلينْش هذا، واحلمد هلل رب العاملني
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2

وا باهلل أن يؤمن واملؤمنةاألمر بالعبادة واإليامن باهلل ورسوله واألفضل للمؤمن 

سبحانه ويؤمنوا برسوله عليه الصالة والسالم وأن يقولوا آمنن بأنه ال إله إال 

وأشففهد أن  اهلل وآمنن بأن ُممد رسففول اهلل بدال من أشففهد أن ال إله إال اهلل

 ُممد رسول اهلل

ْكُم إاِله اهللَ َأَمَر ﴿:  يُن إاِله َأاله َتْعُبُدوا إِِن احْلُ اُه ٰذلَِك الدِّ إِيه

 (٤٠ :)يوسف ﴾َيْعَلُمونَ كِنه َأْكَثَر النهاِس اَل اْلَقيُِّم َولٰ 

نَس :﴿ نه َواإْلِ  :)الذاريات﴾ إاِله لَِيْعُبُدونِ  َوَما َخَلْقُن اجْلِ

٥٦) 

ينَ  إاِله لَِيْعُبُدوا: ﴿َوَما ُأِمُروا    ( ٥: )البينة﴾  اهللَ ُُمْلِِصنَي َلُه الدِّ

ينَ  َأْعُبَد اهللَ ُقْل إيِنِّ ُأِمْرُت َأنْ : ﴿  (﴾١١﴿ :)الزمر ﴾ ُُمْلًِصا لهُه الدِّ

باعه : اتء عن نواهيه ، وعبادة الشيطان هيوالعبادة هي اتباع أوامر اهلل واالنتها

 يف ُمالفة أوامر اهلل ونواهيه.

هُ يطان الشه  اله َتْعُبُدوا َبنِي آَدَم َأنَأََلْ َأْعَهْد إَِلْيُكْم َيا : ﴿  َلُكْم إِنه

بنِيٌ   (٦٠:)يس ﴾ َعُدوٌّ مُّ
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ولِهِ : ﴿َفآِمنُوا    َواهللَ باَِم َتْعَمُلوَن َخبرِيٌ لنا َوالنُّوِر الهِذي َأنزَ  بِاهللهِ َوَرسففُ

  (﴾8﴿ :)التغابن ﴾

نَا َسِمْعنَا ُمنَاِدًيا: ﴿  نَا إِنه ُكمْ َأْن  ُينَاِدي لِْْلِياَمنِ  َربه آل )  َفآَمنها﴾ آِمنُوا بَِربِّ

 (  ﴾193﴿ :عمران

... بِاهللَ َوَرُسولِهِ : ﴿َفآِمنُوا   يِّ  (١٥٨ :)األعراف ﴾النهبِيِّ اأْلُمِّ

وُل ﴿: سففُ ِه َوامْلُْؤِمنُوآَمَن الره بِّ ْيِه ِمن ره ِباهللَ ُكلٌّ آَمَن  نباَِم ُأنِزَل إَِل

لِ  سففُ ن رُّ ُق َبنْيَ َأَحٍد مِّ لِِه اَل ُنَفرِّ ِمْعنَا ه َوَماَلئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرسففُ َوَقاُلوا سففَ

نَا َوإَِلْيَك امْلَِصريُ  ناَوَأَطعْ   (٢٨٥:)البقرة  ﴾ُغْفَراَنَك َربه

 

 

 

 وصفة اإليامن هي : بالغير

َتاُب اَلَرْير (١) اَل: ﴿  ِلَك الْكِ ِذيَن ُيْؤِمنُونَ ٢ُهًدى لِّْلُمتهِقنَي )  فِيهِ   َذٰ  ( اله

اَلةَ  بِالَْغيِْر   (٢، ١ : )البقرة... ﴾ َوُيِقيُموَن الصه

 

 وصفة الشهادة هي : برؤية العني ويكون حارضا

ْهَر َفْليَُصْمهُ : ﴿   (١٨٥:)البقرة ﴾ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشه
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َشَهاَدُة َبْينُِكْم : ﴿ ا الهِذيَن آَمنُوا  َ ََضَ َيا َأْيُّ َأَحَدُكُم املَْْوُت إَِذا َح

 (١٠٦ :)املائدة ﴾ ِحنَي اْلَوِصيهةِ 
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3  

 

 

م القيا ال يُق  ها، حيُث خول وقتِ دُ  حنيَ  ، الةٍ َص  لِّ لكُ  ُل ْس الغُ  واملفروُض 

 وقتها. عد دخولِ إال بَ  للصالةِ 

 

2 

أنه ال إله  هللاآمنن ب –أنه ال إله إال اهلل آمنن باهلل   –اهلل أكرب  -اهلل أكرب  بلفظ:

ي ح -رسول اهلل  ُممداً  بان آمنن - اهلل رسول ُممداً  بأن آمنن –إال اهلل 

 -حي عىل الفالح  -حي عىل الفالح  -عىل الصففالة حي عىل الصففالة 

. "ال إله إال اهلل -اهلل أكرب  -اهلل أكرب  -أقامن الصففالة أقامن الصففالة 

فال  (حي عىل خري العمل)سففواء مرة أو مرتني أو أكثر، ومن أضففاف 

 جناح عليه إن شاء اهلل.
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ْهُن َوْجِهيَ ﴿  (٥)ثم  اَمَواِت َواأْلَْرَض َحنِيًفا إيِنِّ َوجه َوَما َأَنا ِمَن  لِلهِذي َفَطَر السه

كنَِي  اَل  ،ُقْل إِنه َصاَلِِت َوُنُسكِي َوَُمَْياَي َوَِّمَاِِت هللِهِ َربِّ اْلَعامَلنَِي ، امْلُْْشِ

يَك َلهُ  ُل امْلُْسلِِمنيَ  رَشِ لَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوه احلمد هلل الذي َل يتخذ ﴾  َوبَِذٰ

 ولدا وَل يكن له رشيك يف امللك وَل يكن له ويل من الذل وكربه تكبريًا.

 

7 

 وهو قائم (الفاحتة): اسِ ن النه مِ  ةُ املسامه  

 وهو قائم  (٣وأقل اآليات عددها )         
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ْمِدهِ )بلفظ            َ اْلَعظِْيِم وبَِح َحاَن َرِّبِّ ْب ند (سففُ وع ثالث مرات أو الرك، ع

 أكثر. 

 

 

احلمد هلل رب العاملني سمعنا " عند اإلفراد أو بف هُ َد َْحِ  نْ اهلل ملَِ  عَ مِ َس " (١١)ثم 

 يف حالة أنه مؤتم.وأطعنا 

 .ةٍ عَ كْ رَ  لِّ كُ لِ  نْيِ تَ َد ْج وهي: َس  عند كل سجدةاهلل أكرب  (١٢)ثم 

ْمِدهِ )بلفظ  َ األعىل وبَِح َحاَن َرِّبِّ ْب جدة (سففُ ، ثالث مرات أو أكثر يف السفف

 األوىل، ويف السجدة الثانية يضاف إليها دعاء من القرآن.

 

سنى كلها" (١٣)ثم  سامء احل سم اهلل وباهلل واحلمد هلل، األ شهد اهلل ب أنه  هلل، 

ال رشيك له، وآمنن بأن ُممدًا عبده  هُ حدوآمنن باهلل و ال إله إال هو،

سالمي عىل  صالِت و صيل عىل النبي ُممد وعىل آله و سوله، اللهم  ور

 "النبي
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سبحان اهلل، واحلمد اهلل، وال إله إال )سورة احلمفد املسمى من الناس الفاحتة

 :(اهلل واهلل أكرب

بِّ اْغِفْر يِل َولَِوالَِديه َوملَِن َدَخَل َبْيتَِي ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمننَِي َوامْلُْؤِمنَاِت َواَل ﴿   ره

 ، أو أي دعاء واستغفار من القرآن.(٢٨:نوح)﴾  َتِزِد الظهاملنَِِي إاِله َتَباًرا

 

سبحان اهلل، واحلمد اهلل، وال إله إال ) سورة احلمد املسمى من الناس الفاحتة

  :(اهلل واهلل أكرب
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َنا اْغِفْر َلَنا﴿  اَفَنا  َربه َنا َعىَل الَْقْوِم ُذُنوَبَنا َوإرِْسَ ْ يِف َأْمِرَنا َوَثبِّْن َأْقَداَمَنا َوانرصففُ

 أو أي دعاء واستغفار من القرآن.  ،(١٤٨:آل عمران) ﴾ الَْكافِِرينَ 

 القنوت قبل آخر ركعة للفجر، وهو: دعاء واستغفار من القرآن.  (١6)ثم 

 

ال إله  ، شهد اهلل أنههللبسم اهلل وباهلل واحلمد اهلل، األسامء احلسنى كلها  (17)ثم 

عبده ورسوله،  ال رشيك له، وآمنن بأن ُممدًا  هُ حدوآمنن باهلل و إال هو،

اللهم صففيل عىل النبي ُممد وعىل آله كام صففلين وباركن عىل إبراهيم 

  ."وعىل آل إبراهيم، إنك ْحيد جميد

 "عىل عباده الذين اصطفى احلمد اهلل وسالم"

عباد  السالم عىل"... عىل اليمني  "السالم عىل عباد اهلل ورْحة اهلل وبركاته"

 .... عىل الشامل "اهلل ورْحة اهلل
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هُ : ﴿  (.١٤١)األنعام:  ﴾  َيْوَم َحَصاِدهِ  َوآُتوا َحقه

مْ ﴿   : ْعُلومٌ  َحقٌّ  َوالهِذيَن يِف َأْمَواِِلِ  (٢٤)املعارج:﴾  مه

ْم َصَدَقةً  ُخْذ ﴿ :   (١٠٣)التوبة:  ﴾ ِمْن َأْمَواِِلِ

اَم ﴿ :  َدَقاُت  إِنه لِْلُفَقَراِء َوامْلََساكنِِي َواْلَعاِملنَِي َعَلْيَها َوامْلَُؤلهَفِة  الصه

بِيلِ  سه َسبِيِل اهللهِ َواْبِن ال َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف  ْم َويِف الرِّ َض  ُقُلوُُبُ َن اهللهَِفِري َواهللهُ  ًة مِّ

 (٦٠)التوبة:﴾  َعلِيٌم َحكِيمٌ 

 

 

، تؤخذ أو تأِت بدون أي مشقة، وهي التي سما الغنيمة: ففريضتها اخلمأ( 1)

مثل الكنز، مثل اللقية، كالعسففل، ومثل املسففمى من الناس: مناجم الذهر 

والفضففة والنحاس واحلديد والبلول، ومثل أحد يأتيك بربح من املرابحة 

 (، أو أحد)التعرمي: ستنصر، أي امل ر عليها والغبدون أن تل
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 يأتيك ُبدية أو صدقة أو موهبة أو معونة، فكذلك عليها اخلمس. 

ٍء َفَأنه هللِهِ  ن َ ْ اَم َغنِْمُتم مِّ  ﴾  ُُخَُسهُ : ﴿َواْعَلُموا َأنه

 (٤١)األنفال:

 

سان الذي  ما اإلتيانأو (1) شئ، والعْش عىل اإلن سه، فالعْش من أي  بنف

صر، أي سه ويصل فيه لغر ون سمى )ال يعمل بنف . مثل عر(تامل

ْشاء، أو مثل حرث املال من العنر واحلر ومجيع الفواكه  البيع وال

أو ما شابه ذلك، أو مثل تربية األنعام وغري ذلك ِّما يكتسبه اإلنسان، 

ومثل أجرة العامل اليومي أو الشففهري، كذلك عليه العْشفف، قل أو 

 كثر.

َسنَِة َفَلهُ : ﴿ ا َعْْشُ  َمن َجاَء بِاحْلَ ﴾  َأْمَثاِِلَ

 (١٦٠)األنعام:

أي عندما تعطي أي  ء ِّما أتاك اهلل؛ فلك عْشفف أمثاله، مثل، أن تعطي 

 درهم.
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ثل: أن تعطي صففف لك عْشففة دراهم، وم لك عْشففة اف ع من احلبوب ف

 أصواع.

 (٤٥)سبأ:﴾ َما آَتْينَاُهمْ  ِمْعَشارَ  َوَما َبَلُغوا: ﴿

ن ُكلِّ َما َسَأْلُتُموهُ  َوآَتاُكم: ﴿ وا نِْعَمَن اهللهِ اَل  مِّ َوإِن َتُعدُّ

ُصوَها   (٣٤)إبراهيم:﴾ حُتْ

اِل اهللهِ الهِذي آَتاُكمْ  َوآُتوُهم: ﴿ ن مه  (٣٣)النور:﴾  مِّ

واملفروض، أن تدفع وتسففلم اخلمس أو العْشفف من لون املال الذي          

أتاك اهلل، سففواء كان حر فتدفع حر، أو عنر فتدفع عنر، أو 

 ،أنعام فتدفع أنعام أو دراهم فتدفع دراهم

ْعُروَشاٍت : ﴿   (١٤١)األنعام:﴾  َوَغرْيَ َمْعُروَشاٍت مه

 .من األموالتشمل كل  ء  "غري"وكلمة              

ُه َيْوَم َحَصاِدهِ : ﴿ ُفوا َوآُتوا َحقه  (١٤١)األنعام:﴾  َواَل ُتْْسِ

 واإلرساف: هو تبديل وتغيري لون بلون أو شئ بيشء آخر         

ِْم : ﴿ ُْم إىَِلٰ َرُبِّ ْم َوِجَلٌة َأَّنه ُقُلوُُبُ َوالهِذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتوا وه

ا (٦٠) َراِجُعونَ  اِت َوُهْم َِلَ رْيَ  ُأوَلٰئَِك ُيَساِرُعوَن يِف اخْلَ
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قِّ َوُهْم  َواَل ُنَكلُِّف َنْفًسا إاِله ُوْسَعَها (٦١) َسابُِقونَ   َوَلَدْينَا كَِتاٌب َينطُِق بِاحْلَ

 (.٦٠،٦١،٦٢)املؤمنون:  ﴾ اَل ُيْظَلُمونَ 

 

 

 

صاب الغنائم هو: اخلامس من أي  ء سواء دراهم او أي  ء يكتال ن

 نصاب الزكاة: العارش من أي  ء، واهلل أعلم وغريها وكذلككاحلبوب 

 والشواهد لكيفية أعامل الصالة والزكاة يف كتاب األوامر من اهلل

www.allahorders.net  

 من اهلل واإلنقاذ من الناراألوامر 

 

  

http://www.allahorders.net/
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4

 

يَاِم ﴿ :   صِّ َفُث ُأِحله لَُكْم لَيَْلَة ال َسائُِكمْ  الره اٌس ُهنه لِبَ  إىَِلٰ نِ

نه  ُكْم َفتَاَب َعَليْ َعلَِم اهللهُ َأنهُكْم ُكنتُْم   لهُكْم َوَأنتُْم لِبَاٌس ِلهُ تَاُنوَن َأنُفسففَ ُكْم ََتْ

وُهنه َواْبتَُغوا َما َكَتَر اهللهُ لَُكمْ   َوَعَفا َعنُكمْ  ُبو   َفاآْلَن َبارِشُ  اَوُكُلوا َوارْشَ

َوِد ِمَن الَْفْجِر  يِْط اأْلَسففْ يُْط اأْلَْبيَُض ِمَن اخْلَ َ لَُكُم اخْلَ ُّوا م ثَحتهٰى َيتَبنَيه َأِِت

يَ  صِّ َساِجدِ  اَم إىَِل اللهيْلِ ال وُهنه َوَأنتُْم َعاكُِفوَن يِف امْلَ َك ُحُدوُد تِلْ   َواَل ُتبَارِشُ

َها اِس لََعلهُهْم َيتهُقوَن  اهللهِ َفاَل َتْقَرُبو نه ِتِه لِل َيا ُ اهللهُ آ ِلَك ُيبنَيِّ البقرة: ) ﴾َكَذٰ

١٨٧)  

والصوم عن وننصح كل إنسان بالصيام من األكل والْشب وغريه، 

كالم الناس غري ذكر اهلل وقراءة القرآن، وإذا كان اإلنسففان يف حاجة 

أي شئ وهو صائم، فعليه باإلشارة بيده لقضاء حاجته، والصوم غري 

م الكال ب، بينام الصوم هو منكل والْشالصيام، فالصيام هو من األ

 الناس  مع

 )البقرة( ﴾َخرْيٌ لهُكْم  َتُصوُمواَوَأن ﴿ 
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َم اْلَيْوَم ﴿:  ْوًما َفَلْن ُأَكلِّ ْْحَِٰن صففَ َفُقويِل إيِنِّ َنَذْرُت لِلره

 (مريم)﴾  َفَأَشاَرْت إَِلْيهِ ﴿قوله: لو (٦٢:مريم)﴾ نِسيًّاإِ 

َيامُ  ُكتَِر َعَلْيُكمُ ﴿:  ﴾َعىَل الهِذيَن ِمن َقْبلُِكمْ  َكاَم ُكتَِر  الصِّ

  (البقرة)

 بالتأيسونحن أمرنا اهلل  (األنعام)﴾   اْقَتِدهْ  َفبُِهٰدُْيمُ ﴿: 

 برسول اهلل عليه الصالة والسالم. 

﴾  َحَسنَةٌ ُأْسَوٌة  لهَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهللهِ﴿: 

  (21 األحزاب)

 حيث ومن صفات الصائمني أَّنم عاكفون يف املساجد لتعظيم الصيام من

 كالم الناس،

وُهنه َوَأنُتْم ﴿:    (157:البقرة) ﴾ َعاكُِفوَن يِف امْلََساِجدِ َواَل ُتَبارِشُ

         ﴾َفاَل َتْدُعوا َمَع اهللهِ َأَحًدا امْلََساِجَد هللِهِ َوَأنه ﴿: 

 (١٨:اجلن)
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 وقن الصيام من اخليط األبيض من الفجر إىل الليل، وهو الظالم

ْيُل َنْسَلُخ ِمنُْه النهَهاَر َفإَِذا ُهم﴿:  ُم الله ْظلُِمونَ  َوآَيٌة ِلهُ     ﴾ مُّ

 (٣7:يس)          

ْيِل إَِذا ﴿:   (١:اليل)﴾ ىَيْغٰش َوالله

والغيش هو: الليل يغطي النهار، وهو َّناية الشفق األْحر، والشفق هو من 

ساعة أو أكثر من  جر، وهو حوايلفطرف النهار مثل ضوء أو نور طرف ال

 نداء املغرب من طريف النهار.

اَلَة ﴿:  ِم الصه
  .(ود)﴾  النهَهارِ  َطَريَفِ َوَأقِ

ْيلِ ثم   ِمَن اْلَفْجر﴿:  َياَم إىَِل الله ُّوا الصِّ  (البقرة)﴾  َأِِت

ْيَل َوالنهَهاَر آَيَتنْيِ ﴿:  ْيلِ  َوَجَعْلنَا الله ا آَيَة َوَجَعْلنَ  َفَمَحْوَنا آَيَة الله

ةً   فاملغرب من البصرية، والبصرية هي: ضوء .(اإلرساء)﴾  النهَهاِر ُمْبرِصَ

 النهار.

َفِق َفاَل ُأْقِسُم ﴿:  ْيِل َوَما َوَسَق ،بِالشه ، 16: االنشقاق)﴾  َوالله

17.) 
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شفق هو: من  سم من اهلل بالليل، إذن ال شفق من الليل لكان الق فلو كان ال

طريف النهار، وهو: وقن املغرب، وال شففك وال رير يف ذلك، وهو: ما 

 بني املغربني املغرب األول، عند غروب الشمس 

 من األرض، واملغرب الثاين، عندما تغير الشففمس يف السففامء التي أنن

 حتتها.

وهو مثل قسم  (٧١:الرْحن)﴾  املَْْغِرَبنْيِ َوَربُّ ﴿: 

 الفجر.

 والفجر من طريف (٢،١:الفجر)﴾  َوَلَياٍل َعْْشٍ  َواْلَفْجرِ ﴿: 

وهو ما بني املْشقني: املْشق األول: عند رشوق  ،وال شك فيه ،النهار

 ،أي: النور الذي يبدأ معه وقن الفجر ،الشمس يف السامء التي أنن حتتها

 . عند رشوق الشمس يف األرض التي أنن ُبا ،واملْشق الثاين

َقنْيِ َربُّ ﴿:  خطأ اإلفطار عند  (٧١:الرْحن)﴾  امْلَْْشِ

 غروب الشمس،

 . من غروب الشمس واحلق بأن وقن اإلفطار بعد ساعة وُخسة عْش دقيقة 

 

َياَم ثم ﴿:  ُّوا الصِّ ْيلِ َأِِت  (٧١٨:البقرة) ﴾ إىَِل الله



 كتاب االوامر من اهلل

22 
 

 

5 

 

وكذلك ننصففح مجيع املسففلمني واملسففلامت بالصففالة يف أوقااا ، وإِتام 

الصففالة الرباعية يف السفففر ،وتكون مثل صففالة املقيم ،حيث وَل يوجد يف 

كتاب اهلل ، وهو احلق بلسففان نبينا ُممد عليه الصففالة والسففالم ،نقص يف 

الصففالة الرباعية أو مجع فرضففني يف وقن واحد ، مثل أكثر املسففلمني يف 

عرصنا هذا أثناء السفر وغريه ، ويعتربون أن النقص هو القرص ، واحلقيقة 

 أن القرص هو : التأخري واللك من وقن إىل وقن آخر.

ْقُصوَراٌت ُحوٌر : ﴿مثل  َياِم  مه   (۷۲:﴾)الرْحنيِف اخْلِ

أي : متأخرة حتي يأتيها نصيبها : أو مقصورة لزوجها يف اجلنة ، والنقص 

 هو نقص اليشء . 

 (۳:)املزمل ِمنُْه َقلِيًل ﴾ َأِو انُقْص : ﴿نِّْصَفُه مثل 

 (٤١:)الرعد ِمْن َأْطَرافَِها ﴾ َننُقُصَها: ﴿اأْلَْرَض مثل و

 (٨٤ :)هود امْلِْكَياَل َوامْلِيَزاَن ﴾ َواَل َتنُقُصوا: ﴿ومثل 

 

ثل  َقُص : ﴿وم ن ُي اٍب﴾ َواَل  تَ ِك ُمِرِه إاِله يِف  ُع   ِمْن 

 (۱۱:)فاطر
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عض ( ، أو بالوضوء) ىفاملقصود بالقرص من الصالة : ترك الغسل املسم

الركوع أو بعض القراءة ، من أي خوف يدث ، وهو : تأخريها وتركها 

 بأمان ، حتي ولو خرج وقتها .حتي يطمئن 

َناٌح  ْبُتْم يِف اأْلَْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُج َأن : ﴿َوإَِذا رَضَ

وا ُ اَلِة إِْن ِخْفُتْم َأن َيْفتِنَُكُم الهِذيَن َكَفُروا َتْقرصففُ وا إِنه اْلَكافِِريَن َكانُ  ِمَن الصففه

بِينًا ﴾ ا مُّ  (١٠١:)النساء َلُكْم َعُدوًّ

صالة يف حالة وجود خوف يف وقن الصالة وهذه اآلية تربهن أنه سواء   ،

 ري وترك  ءالفجر أو املغرب أو الظهر أو العشففاء فال جناح عليه بتأخ

 .من الصالة حتي يطمئن

ُقوا اهللَ: ﴿  (١٦:)التغابن ﴾ َما اْسَتَطْعُتمْ  َفاته

 فإذا وجد األمان ، فليقم الصالة .

اَلةَ  َفإَِذا اْطَمْأَننُتمْ : ﴿ يُموا الصه
اَلَة َكاَنْن َعىَل  َفَأقِ  إِنه الصه

ْوُقوًتا﴾  (١٠٣ :)النساء امْلُْؤِمننَِي كَِتاًبا مه

6 

 رآن ، أو أي عبادة اهلل يفالقُ  والصيام وقراءةِ  بالصالةِ  ِت اَم سلِ املُ  نصُح ونَ 

 وَل حيُث  ؛رفٌ سففَ  الصففيام إذا كانن مريضففة أو عىلإال يض، حِ وقن املَ 

الصففالة  عليه مدٍ نبينا ُُمَ  انِ لسففَ و بِ اهلل ، الذي هُ  تاِب يف كِ  سففتثناءُ وجد اِ يُ 
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عبادة ، من أي أو ع املرأة احلائض من الصفالة والصفياميمنماوالسفالم 

 الرجل للمرأة يف املحيض . وإنام ورد يف إتيانِ 

ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوا  املَِْحيضِ : ﴿َوَيْسَأُلوَنَك َعِن 

 (٢٢٢ :)البقرة﴾  املَِْحيضِ النَِّساَء يِف 
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 العلامء يستدلونبعض إن حيث 

هُ : ﴿اله   ُروَن﴾ َيَمسُّ   (۷۹:)الواقعة  إاِله امْلَُطهه

 وقلوب املؤمنني ، ويفتي العلامء عىلللمالئكفة  "املطهرون "ف     

املرأة احلائض أن ال تصففيل وال تصففوم وال تقرأ القرآن ، فالعلامء 

قة ، أن اللمس  حد ،واحلقي يظنون أن اللمس و املس مقصفففد وا

بأي عضففو من اجللد اخلارجي ،أما املس فهو:  باأليدي أو  يكون 

شية ع واخلداخل يف الصدور ،لألَل والَضر واملنفعة واخلري واخلشو

 واخلوف.

ْسَك ﴿َوإِن  : َس ُه إاِله ُهوَ  َيْم ِشَف لَ َُضٍّ َفاَل َكا ُ بِ  اهلله

ٍء َقِديٌر﴾ َيْمَسْسَك َوإِن   َفُهَو َعىَلٰ ُكلِّ َ ْ
 ( ۱۷:)األنعام  بَِخرْيٍ

نِيَ : ﴿َأينِّ   ْيَطاُن بِنُْصٍر َوَعَذاٍب﴾ َمسه   (٤١:)ص  الشه
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  (۲۸:)الرعد  ﴾َتْطَمئِنُّ اْلُقُلوُب : ﴿َأاَل بِِذْكِر اهللهِ  

ُمْ : ﴿  ْوَن َرُبه ْشففَ َْ ِعرُّ ِمنُْه ُجُلوُد الهِذيَن   ُجُلوُدُهمْ  ُثمه َتلنِيُ  َتْقشففَ

ْم إىَِلٰ ِذْكِر اهللهِ   (۲۳:)الزمر  ﴾َوُقُلوُُبُ

اُت : ﴿  يَ ْْحَٰنِ إَِذا ُتْتىَلٰ َعَلْيِهْم آ وا الره ا﴾ َخرُّ يًّ
ًدا َوُبكِ جه  سففُ

    (٥٨ ٠:)مريم

ِذيَن إَِذا: ﴿  له َنا ا َياتِ ِبآ اَم ُيْؤِمُن  ُروا إِنه ا  ُذكِّ واُِبَ ًدا﴾ َخرُّ جه  سففُ

 (١٥ :)السجدة

َقْوا إَِذا: ﴿  ُهمْ  إِنه الهِذيَن اته سه ُروا َفإَِذا َم ْيَطاِن َتَذكه شه َن ال  َطائٌِف مِّ

ونَ  ْبرِصُ  (۲۰۱ :)األعراف ﴾ ُهم مُّ

ُبوا بِآَياتِنَا: ﴿  ُهمُ  َوالهِذيَن َكذه سُّ ُسُقونَ  َيَم  ﴾اْلَعَذاُب باَِم َكاُنوا َيْف

 (٤٩ :)األنعام

َقْوا بَِمَفاَزِاِْم اَل : ﴿  ي اهللهُ الهِذيَن اته ُهمُ  َوُينَجِّ وُء َواَل  َيَمسففُّ السففُّ

 (٦١ :)الزمر ﴾ُهْم َيَْزُنونَ 
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اِهلِيهِة  َج اجْلَ ْجَن َترَبُّ :﴿َوَقْرَن يِف ُبُيوتُِكنه َواَل َترَبه

اَلةَ اأْلُوىَلٰ   َكاَة﴾ َوَأقِْمَن الصه   ( ۳۳:األحزاب) َوآتنَِي الزه

اَلةَ : ﴿  يُموا الصففه
َكاَة  َوَأقِ اكِِعنَي﴾َوآُتوا الزه  َواْرَكُعوا َمَع الره

 (٤٣:)البقرة 

َلَواِت : ﴿َحافُِظوا َعىَل   َطٰى َوُقوُموا هللِهِ  الصففه اَلِة اْلُوسففْ َوالصففه

 (۲۳۸: البقرة)  َقانِتنَِي﴾

ائِِمنَي   ائاَِمِت : ﴿َوالصه  (٣٥:)األحزاب ﴾  َوالصه
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حلائض ف  ماحكم ا كاإلنسفففان أ ها  نه دم حكم لذي ْرج م املجروح ا

ستطا صالة بقدر ا ستمر ، فعليه تطهريه يف وقن ال صيلم سواء عته ، وي  

 . كان ذكر أم أنثى

 ."إكراه"ي أو احليض للمرأة يعترب ألن ذلك اجلرح للذكر أو لألنث

ياَمنِ  ُأْكِرهَ  إاِله َمنْ : ﴿ ِباإْلِ ُه ُمْطَمئِنٌّ  بُ حل  ﴾َوَقْل )الن

:١٠٦) 

ُقوا اهللَ: ﴿   (١٦:)التغابن   ﴾َما اْسَتَطْعُتمْ  َفاته

حائض ،  عادة لل لدم عن ال نه إذا زاد خروج ا فالعلامء يفتون :أ

فلتصففيل املرأة وتصففوم وتعمل كل العبادات ،فاحلكم هو نجاسففة 

عادة عد  لدم أو غريه ، ب ية احليض وخروج ا بدا احليض  ،سفففواء يف 

 نجاسة كذلك.

لِّنيَ  إاِل: ﴿  الِاِمْ * الهِذيَن  امْلُصففَ  :)املعارج ﴾َدائُِمونَ  ُهْم َعىَل صففَ

۲۳) 
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والدوام بدون انقطاع ، ويف هذه احلالة املرأة احلائض تقطع الدوام يف 

شهر ، فلامذا أنتم ياأْيا العلامء َل تتدبروا هذه اآلية الكريمة البينة  كل 

وكذلك إذا قتلن املرأة وال تسفتطيع دفع الدية عليها صفيام شفهرين 

 متتابعني بدون انقطاع 

   امتثاال

يَامُ   ََيِْد َفصفِف َتابَِعنْيِ  َفَمْن ََلْ  ْهَرْيِن ُمَت َكاَن اهللهُ َعلِيشففَ َبًة ِمَن اهللهِ َو اًم َتْو

 (92:)النساء َحكِياًم 

فالصالة والصيام ومجيع العبادات مفروضة عىل النساء أثناء احليض  

  غريه أو
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7

اَل ﴿ :    [.۱۱۰]البقرة:﴾ َة اكَ َوآُتوْا الزه  ةَ َوَأقْيُموْا الصه

اَلَة ﴿ :    َكاَة َوَأقِْمَن الصه  [.۳۳]األحزاب:  ﴾َوآتنِْيَ الزه

الة  ؟ َما الصه

 [.41ر:]النو﴾ َصاَلَتُه َوَتْسبِْيَحهُ : ﴿كلٌّ َقْد َعلَِم 

ا َوِمْن  َوَسبِّح: ﴿  ْمِس َوَقْبَل ُغُرْوُِبَ بَِحْمِد َربَِّك َقْبَل ُطُلْوِع الشه

ْيِل َفَسبِّْح َوَأْطَراَف النهَهاِر َلَعلهَك َتْرِٰض﴾]طه:  [.۱۳۰آَنآِء الله

ُمُه : بُِّح ﴿يِفْ ُبيْوٍت َأِذَن اهللهُ َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِْيَها اسففْ ُه فِْيَها لَ ُيسففَ

 [.36ُغُدوِّ َواآْلَصاِل﴾ ]النور:بِالْ 

 

اَلة                     صه ُصُل وهيالِعَباَدة عامة، : هيوال ِصَلة أو التوا : بقصِد ال

ُب إِليه بالفرائِض واتِباِع أَوامره.   باهلل عزه وجل، والتهَقرُّ
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مْ كَ َس  َك ﴿إِنه َصاَلتَ  :  [. ۱۰۳﴾]ألتوبة:ٌن ِلهُ

َا  : ُسْوِل َأاَل إَِّنه مْ ﴿َوَصَلَواِت الره  [. ۹۹﴾]التوبة:ُقْرَبٌة ِلهُ

:﴿ ْ  [.43]األحزاب:﴾َعَلْيُكْم َوَماَلئَِكُتهُ  ُهَو الهِذْي ُيَصيلِّ

، والطهارة للقلر البدن أو غريه الطهارة باملاء من النجاسففة للثياب أو   

 . واإليامنمن الكذب بالصدق 

ابنِْيَ َوُيِرُّ  ُيِرُّ ﴿إِنه اهللهَ  :   ِرْينَ التهوه   ﴾ امْلَُتَطهِّ

 [.۲۲۲]البقر:                                     

رْ َوثَِياَبَك ﴿ :   [.4﴾ ]املدثر: َفَطهِّ

ُر ٰذلُِكْم ﴿ :  [.۳۵]األحزاب:﴾لُِقُلْوبُِكْم َوُقُلْوُِبِنه َأْطهِّ

رَ ُأْوٰلئَِك الهِذْيَن ََلْ ُيِرِد اهللهُ َأْن ﴿ : َطهِّ  [.41]املائد: ﴾ُقُلْوَُبُمْ  يُّ

آًء ﴿ : مَ َمآِء  َن السفففه مِّ ُكْم  ْي َل َع ُل  َنزِّ ُي ُكمْ َو رَر هِّ َط ُي هِ  لِّ  ﴾بِ

فال: له: ﴿[.۱۱]األن ًة ولقو قَ َد ْم صفففَ
ْمَواِِلِ ُرُهْم ُخْذ ِمْن َأ ُتَطههِّ

ْيِهمْ   [.۱۰۳﴾]التوبة:َوُتَزكِّ
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َمآِء َمآًء ﴿ :  [.48﴾]الفرقان:َطُهْوًراَوَأْنَزْلنَا ِمَن السه

 

 
 

واملفروض الغسل لكل صالة، حني دخول املسمى من الناس: )الوضوء(

األمر وكذلك  وقتها، حيث ال يق القيام للصففالة إال بعد دخول وقتها

بالتيمم باللاب الطير، وهو الذي يصففعد يف السففامء، واملتيمم يمسففح 

وجهه وأيديه مرة واحدة أو مرتني، حيث أن الغسففل والتيمم للصففالة ما 

 )النظافة(. املسامة ب هو إال تعبد، وليس للطهارة

ِذْيَن ٰاَمنُْوا﴿ : ا اله ُلْوا  ٰياَأْيُّ اَلِة َفاْغسففِ إَِذا ُقْمُتْم  إيَِل الصففه

ُكْم َو َأْرُجَلُكْم إيَِل  ُحْوا بُِرُءْوسففِ ِدَيُكْم إيَِل امْلََرافِِق َواْمسففَ يْ ُوُجْوَهُكْم َو َأ

َفٍر  َأْو َجآَء   ْرِٰض َأْو َعيٰل سففَ ًبا َفاطههُرْوا َو إِْن كنُْتْم مه اْلكْعَبنْيِ َو إِْن كنُْتْم ُجنُ

َسآءَ  َأَحٌد  ْسُتُم النِّ َن اْلَغآئِِط َأْو مٰلَ نْكْم مِّ ُمْوا ماَفَلْم ََتُِدْوا  مِّ َطيًِّبا  َصِعْيًداًء َفَتيمه

ْن َحَرٍج وه  نُْه َماُيِرْيُد اهللهُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم مِّ ُحْوا بُِوُجْوِهُكْم َو َأْيِدْيكِْم مِّ َفاْمسففَ

َرُكْم  ِرْيُد لُِيَطهِّ   [.6املائد:] ﴾َولُِيتِمه نِْعَمَته َعَلْيُكْم َلَعلهكْم َتْشُكُرْونَ ٰلكِْن يُّ
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الغسففل قبل دخول وقن الصففالة أو غسففل واحد للصففالتني  واخلطأ

 .مفروضة

 وهو عىللم: احلالنساء أو   األمر باإلغتسال من اجلنابة سواء ملبارشة -4

 الرجل واملرأة.

اَلَة َوَأنُتْم ُسَكاَرٰى ﴿  : ا الهِذيَن آَمنُوا اَل َتْقَرُبوا الصه َ َيا َأْيُّ

 َوإِن ۚ  َحتهٰى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن َواَل ُجنًُبا إاِله َعابِِري َسبِيٍل َحتهٰى َتْغَتِسُلوا 

ْرَضٰ  ُكنُتم نُكم َأَحٌد  َجاءَ  َأوْ  َسَفرٍ  َعىَلٰ  َأوْ  مه نَ  مِّ  النَِّساءَ  اَلَمْسُتمُ  َأوْ  اْلَغائِطِ  مِّ

ُموا َماءً  ََتُِدوا َفَلمْ   اهللهَ  إِنه  ۚ  وا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم َفاْمَسُح  َطيًِّبا َصِعيًدا َفَتَيمه

ا َكانَ  وذلك يكون االغتسال قبل غسل [.43النساء:]﴾ اَغُفورً  َعُفوًّ

 .إذا كان يف وقن صالة الصالة،

 

اَلةَ ﴿ : ِم الصه
َوَأقِْمَن ﴿ولقوله: [.14]طه:﴾لِِذْكِريْ  َوَأقِ

َكاَة َوَأطِْعَن اهللهَ َوَرُسْوَلهُ  اَلَة َوآتنِْيَ الزه  [.33]األحزاب: ﴾الصه

 أنه اهللب   آمنن –أنه ال إله إال اهلل  آمنن باهلل – أكرب اهلل –اهلل أكرب " بلفظ:

 – اهلل رسول ُممدا بان آمنن – اهلل رسول ُممدا بأن آمنن – اهلل إال إله ال
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 عيل حي – الفالح عيل حي – الصففالة عيل حي – الصففالة عيل حي

 إله  ال – أكرب اهلل – أكرب اهلل – الصالة أقامن الصالة أقامن – الفالح

]حي عيل خري العمل[ أضافومن  هأكثر أو مرتني أو مرة سواء"اهلل إال

.فال جناح عليه إن شاء اهلل

 :: قوله تعاىلوبرهان ذلك

وْا ﴿ : ُ   [.185البقرة:] ﴾َولُِتَكربِّ

 [.198 ﴾]البقرة: هُ َواْذُكُروْ ﴿ :

 [ 81 ] آل عمران: ﴾َشِهَد ﴿ :

 [.136]النساء: ﴾وَ  آِمنُْوا بِاهلله ﴿ :

: ﴿ولقوله

 [.157﴾ ]األعراف:
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 [.۵۱۸]البقرة:﴾  َشِهَد  ﴿ :

 

،،

،

 . 

: ﴿﴾ 

 [.2۱]األحزاب:

. 

اَلَة َوإَِذاُكنْ ﴿: ُم الصففه  ﴾َن فِْيِهْم َفَأَقْمَن َِلُ

 [.102]النساء:
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 [.104:]النساء﴾َأَقْمَن فَ  

 

1 

 

ْيَطاِن ﴿َفإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن  : َتِعْذ بِاهللهِ ِمَن الشففه َفاسففْ

ِجْيِم﴾  [.98]النحل: الره

ِحْيم 2 ْْحَِن الره  وهي: بِْسِم اهللهِ الره

.[1﴾ ]العلق:إِْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الهِذْي َخَلَق ﴿ :  

3

ْ  "بففلفففففظ: َي إيِنِّ هففِ ُن َوجففْ هففْ َواِت َوجففه مففٰ َر السفففه طففَ ِذْي فففَ لففه
لففِ

كنِْيَ ،َحنِْيًفا،َواأْلَْرَض  ِ َما َأَنا ِمَن املُْْشففْ كِْي َوَُمَْياَي ،وه اَلِِتْ َوُنسففُ إِنه صففَ

مَلِنْيَ  َعا ْل اِِتْ هللِهِ َربِّ ا َ ِّمَ ُل ، َو ا َأوه نَ ِمْرُت َوَأ َك ُأ
لِ ٰذ بِ ُه َو لَ َك  يْ اَلرَشِ

 ."املُْْسلِِمنْيَ 
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ْيٌك يِف ﴿ : ُه رَشِ له ََلْ َيُكْن  ِخْذ َوَلًدا وه ِذْي ََلْ َيته ْمُد هللِهِ اله َاحْلَ

لِّ  َن الذُّ ُه َتْكبِ امْلُْلِك َوََلْ َيُكْن لهُه َويِلٌّ مِّ ْ اَوَكربِّ  [. 111]اإلرساء: ﴾رْيً

نِْي   [.33]فصلن: ﴾امْلُْسلِِمنْيَ ِمَن : ﴿َوَقاَل إِنه

4

 

 [.74﴾]الواقعة:َربَِّك اْلَعظِْيمَفَسبِّْح بِاْسِم ﴿ :

ِه َفَصيله اْسَم َوَذَكَر ﴿ :  [.15األعيل:﴾]َربِّ

5

 

بِّْح ﴿وَ  : َك سففَ بِّ ْمِد َر  [.48﴾]الطور:ِحنْيَ َتُقْومُ  بَِح

اِلا الفخذين وإرس والقيام بكله عيل أصله،وقيام اليدين مظمومة إىل

 ."املالكي مذهر"وذلك مثل قيام املسمي:  األسفل. إىل

اا ھَأْو َتَرْكُتُموْ ﴿ :  [.5]احلْش:﴾َقائَِمًة َعيَل ُأُصْوِِلَ

ْر َبْيتَِي لِلطهائِِفنْيَ ﴿ ولقوله: ِع َواْلَقائِِمنْيَ َوَطهِّ كه َوالرُّ

ُجْود﴾]احلج:  [.46السُّ
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6

3

 

 

: ﴿ َ  [.40]املزمل: ﴾ِمَن اْلُقْرآنِ  َفاْقَرُؤْوا َما َتَيْسه

ٌة َقائَِمٌة : ﴿ ْن َأْهِل اْلكَِتاِب ُأمه ْتُلْوَن آَياِت اهللهِ َلْيُسْوا َسَواًء مِّ اَء آنَ يه

ْيِل َوُهْم َيْسُجُدْونَ  وكذلك تربهن اآلية برفع .[113]آل عمران: ﴾الله

ل آناء الليالصوت بآيات اهلل يف صالة املغرب والعشاء والفجر، وهي: 

للعشاء، وأطراف النهار للمغرب والفجر، والتالوة: يقصد ُبا رفع 

 الصوت.

َن اهللهِ ﴿ : َرٌة﴾.َيْتُلْو َرُسْوٌل مِّ َطهه  [.2]البينة: ُصُحًفا مُّ

ِل ﴿ :  يْ له ل اِء ا نَ ِمْن آ ْح َو بِّ َك َفسفففَ له َع َل اِر  هَ نه ل ْطَراَف ا َوَأ

 [.130َتْرِٰض﴾]طه:

ُكْم ُتْرَْحُْونَ َفاْسَتِمُعْوا َلُه َوإَِذاُقِريَء اْلُقْرآُن ﴿ :  ﴾َوَأْنِصُتْوا َلَعله

 بإخفاء الصوتاألمر وكذلك [.204]األعراف:
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 يف القراءة يف صالة الظهر ويف الصالة املسامة من الناس:العرص. 

ًعا ﴿  بهَك يِفْ َنْفِسَك َتََضُّ َوِخْيَفًة َوُدْوَن َواْذُكْر ره

ْهرِ  ﴾اجْلَ َن اْلَغافِلنِْيَ  ِمَن اْلَقْوِل بِاْلُغُدوِّ َواآْلَصاِل َواَل َتُكْن مِّ

 [.205]االعراف:

وإخفاء الصوت يف باقي  ،وكذلك األمربرفع الصوت يف الركعتني األوىل

 ركعات الصالة.

َهْر َواَل ﴿: ِتَك ََتْ اَل ِفْن بِصففَ ا َُتَ ِلَك  َواَل اَواْبَتِغ َبنْيَ ٰذ ُِبَ

 [.110﴾ ]اإلرساء:َسبِْياًل 

7

اكِِعنْيَ َواْرَكُعْوا ﴿ :  [.43]البقرة:﴾َمَع الره

اكِِعنْيَ َواْرَكِعْي ﴿ :  [.43]آل عمران:﴾َمَع الره

ِع ﴿ : كه ُجْودَوالرُّ  [.26]احلج:﴾السُّ

  عند الركوع ثالث مرات أو أكثر.،"وبحمده سبحان رِّب العظيم"بلفظ:
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 [52]احلاقة:﴾بِاْسِم َربَِّك اْلَعظِْيمَفَسبِّْح ﴿ :

اًبابَِحْمِد َربَِّك َفَسبِّْح ﴿ : ُه َكاَن َتوه    ﴾َواْسَتْغِفْرُه إِنه

 [.3]النرص:

اكِِرْيَن اهللهَ ﴿ : ا َوالذه اكَِراِت َكثرِْيً الذه  [.35]األحزاب:﴾وه

 أو ب ،عند االفراد  "سمع اهلل ملن ْحده  " ب القيام بعد الركوع -8

 .يف حالة أنه مؤتم "العاملني سمعنا وأطعنا احلمد هلل رب"

 [.1]املجادلة: ﴾َقْد َسِمَع اهللهُ﴿ :

ْمُد هللِهِ َربِّ اْلَعاملنَِْيَ ﴿:   [.65]غافر:﴾َاحْلَ

نَا َوإَِلْيَك املَِْصرْيُ ﴾َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا ﴿ :  ُغْفَراَنَك َربه

 [.285]البقرة:

 

 

9
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َعيَل ُجنُْوُِبِْم ﴿َالهِذْيَن َيْذُكُرْوَن اهللهَ قَِياًما  : وه ُقُعْوًدا وه

، أي: عند "وعيل جنوُبم" واملقصود ب[.191عمران:]آل ﴾ 

 الركوع وعند السجود .

 

10

َكِع  : ُجْود ﴿َوالرُّ  [.125]البقرة:﴾السُّ

 [.43]آل عمران:﴾َواْسُجِديْ : ﴿َيا َمْرَيُم اْقنُتِْي لَِربِِّك 

ُجُد ﴿َوهللِهِ  : ا يِفْ اأْلَْرِض﴾َيسفففْ مَ اَمَواِت َو ا يِفْ السفففه  مَ

 [.49]النحل:

َبَك يِفْ  : اِجِدْيَن ﴿َوَتَقلُّ سه شعراء: ﴾ال وهذا دليل  [.219]ال

ثر ثالث مرات أو أك"سبحان رِّب األعيل وبحمده"السجدتني. بلفظ:

 رآن.القيف السجدة األويل، ويف السجدة الثانية يضاف إليها دعاء من 

 [.1]األعيل:﴾۱َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلْعيَل ﴿ : 

اِجِدْيَن﴾َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك ﴿ : َن السه  [.98]احلجر: َوُكْن مِّ
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َذُر اآْلِخَرَة :  ْ اِجًدا وه َقائاًِم يه ْيِل سففَ ْن ُهَو َقاِنٌن آَناَء الله َوَيْرُجْو ﴿أَمه

ةَ  ْْحَ ِه﴾  َر بِّ ُكُرْوا اهللهَ [.9]الزمر:َر ُنْوا اْذ َم ْيَن آ ِذ له ا ا َ ْيُّ اَأ يَ له: ﴿ ولقو

ا  ِثرْيً َك ْكًرا تني ب[.41]األحزاب: ﴾ِذ جد بني السففف برية  ك ت ل اهلل "ا

 :تعاىلقوله  عند القعود وعند الرجوع إيل السففجود، ودليلها"أكرب

َعيَل ُجنُْوُِبِْم ﴿َالهِذْيَن َيْذُكُرْوَن اهللهَ قَِياًما   [191]آل عمران:﴾ وه ُقُعْوًدا وه

11

َلَواِت : طٰي ﴿َحافِظُْوا َعيَل الصفه اَلةِ الُْوسفْ  هللِهَِوُقْوُمْوا َوالصفه

﴾  وهذا يعترب مثل للموضوع.[.238]البقرة:َقانِتنِْيَ

ْبَنا لِلنهاِس يِفْ ٰهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ  : َأَِّب فَ َمَثٍل ﴿َوَلَقْد رَضَ

 [. 89]األرساء:َأْكَثُر النهاِس إاِله ُكُفْوًرا ﴾

ِهَد اهللهُ: ﴿ ٰلَه إاِله ُهَو  شففَ ُه اَل إِ نه َقائاًِم َأ َكُة َوُأْوُلْوا اْلِعْلِم  َوامْلَاَلئِ

كِْيُم ﴾  [.18]آل عمران: بِاْلِقْسِط اَل إِٰلَه إاِله ُهَو اْلَعِزْيُز احْلَ
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َكاَن  ٌد : ﴿َما مه َجالُِكْم َوٰلكِْن  ُُمَ ْن رِّ َحٍد مِّ َبا َأ ْوَل اهللهِ َأ سففُ  ره

ٍء َعلِْياًم﴾َوَخاَتَم النهبِيِّنْيَ َوَكاَن اهللهُ   [.40]األحزاب:بُِكلِّ َ ْ

هد اهلل أنه كلها هلل، ش األسامء احلسنى بسم اهلل وباهلل واحلمد هلل،"بلفظ:

عبده  ال رشيك له، وآمنن بأن ُممداً  وحدهُ إال هو، وآمنن باهلل   إلهال

 . "ورسوله. اللهم صيل عيل النبي وعيل آله وصالِت وسالمي عيل النبي

َبُعوا النُّْوَر  آَمنُْوا بِهِ ﴿َفالهِذْيَن  : ْوُه َواته ُرْوُه َوَنرَصُ َوَعزه

 [.157]األعراف:الهِذْي ُأْنِزَل َمَعُه ُأْوٰلئَِك ُهُم املُْْفلُِحْوَن﴾

يِّ : ﴿ ْولِِه النهبِيِّ اأْلُمِّ لاَِمتِِه َوكَ الهِذْي ُيْؤِمُن بِاهللهِ  َفآِمنُْوا بِاهللهِ َوَرسففُ

َتُدْوَن﴾ َواتهبُِعْوُه َلَعلهُكمْ   [.158]األعراف:َاْ

ُقُعْوًدا: ﴿َالهِذْيَن َيْذُكُرْوَن اهللهَ قَِياًما   [.191]آل عمران:﴾ وه

الركعة بعد التشففهد األوسففط للمغرب  أو الركعتني للعشففاء أو  -12

ثاين  واملسففمى من  ناس بركعتني للظهر األول أو الظهر ال  ال

 ]العرص[.
 



 كتاب االوامر من اهلل

44 
 

بعد ]احلمد هلل ، سففبحان اهلل، واحلمد هلل وال إله  الركعة الثالثةويقرأ يف 

ا  َربِّ اْغِفْريِلْ "إال اهلل واهلل أكرب[: نً ِتَي ُمْؤِم ْي َب َخَل  ْن َد َديه َومِلَ
لِ َوِلَوا

املنِِْيَ إاِله  ظه َناِت َواَل َتِزِد ال لِْلُمْؤِمننِْيَ َواملُْْؤِم َباًراوه ، أو أي [ 48]نوح:"َت

ستغفار من القرآن.ويف   بعد ]احلمد هلل وسبحان الركعة الرابعةدعاء وا

نَا اْغِفْرَلنَا"اهلل[ يقرأ:  اَفنَا يِفْ َأْمِرَنا َوَثبِّْن َأْقَداَمنَا َواْنرُصْ  َربه َنا ُذُنْوَبنَا َوإرِْسَ

َكافِِرْينَ  دعاء و اسففتغفار من  ، أو أي[147]آل عمران:"َعيَل اْلَقْوِم اْل

 القرآن. 

 [.41]الروم:اهللهِ﴾ َفُسْبَحانَ ﴿ :

ُه َوَخره َراكِعا وه َأَناَب﴾ َفاْسَتْغَفرَ ﴿ :  [.42]ص:َربه

 واالستغفار هو: الدعاء.

انِتنِْيَ ﴿َوُقْوُمْوا هللِه  : له: [.238]البقرة:﴾قَ ولقو

ُه  َأَناَب ﴿َفاْسَتْغَفَر َربه  [.24]ص:﴾َوَخره َراكًِعا وه

13
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ُه اَل إَِلَه إاِله ُهَو َواملاََْلئَِكُة َوُأْوُلْوا اْلِعْلِم  َشِهَد اهللهُ﴿  : َأنه

كِْيُم﴾  [.18]آل عمران: َقائاًِم بِاْلِقْسِط اَل إَِلَه إاِله ُهَو اْلَعِزْيُز احْلَ

َكاَن  ٌد : ﴿َما  مه ْوَل اهللهِ  ُُمَ سففُ َجالُِكْم َوٰلكِْن ره ْن رِّ َحٍد مِّ َبا َأ َأ

ٍء َعلِْياًم﴾  [.40]األحزاب:َوَخاَتَم النهبِيِّنْيَ َوَكاَن اهللهُ بُِكلِّ َ ْ

سني كلها هلل،" بلفظ: سامء احل سم اهلل وباهلل واحلمد هلل، األ هد ش ب

له نه ال إ باهلل و إال هو، اهلل أ له، وآمنن  هُ حدوآمنن  بأن ال رشيك 

له كام  النبي وعىل وبارك عىل ُممدا عبده ورسففوله. اللهم صففيل آ

 . "آل إبراهيم، إنك ْحيد جميد إبراهيم وعىل صلين وباركن عىل

اد اهلل عب السالم عىل"."عباده الذين اصطفياحلمد هلل وسالم عىل "

 اليمني. عىل…"ورْحة اهلل وبركاته

 الشامل. عىل …"رْحة اهللعباد اهلل و السالم عىل"

 

 

لُّْونَ ﴿إِنه اهللهَ َوَماَلئَِكَتُه  : ا الهِذْينَ  ُيصففَ َ  َعيَل النهبِيِّ َياَأْيُّ

ْوا َعَلْيِه  ُمْوا َتْسلِْياًم آَمنُْوا َصلُّ  [.56]األحزاب:﴾َوَسلِّ
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 [.191]آل عمران:﴾وه ُقُعْوًدا﴿ َالهِذْيَن َيْذُكُرْوَن اهللهَ قَِياًما  :

َبُعوْا النُّْوَر الهِذْي  آَمنُْوا بِهِ َفالهِذْيَن ﴿ : ْوُه َواته ُرْوُه َوَنرَصُ َوَعزه

 [.154]األعراف:﴾ُأْنِزَل َمَعُه ُأْوٰلئَِك ُهُم املُْْفلُِحْونَ 

يِّ : ﴿ تِِه ُيْؤِمُن بِاهللهِ َوَكلاَِم الهِذْي  َفآِمنُْوا بِاهللهِ َوَرُسْولِِه النهبِيِّ اأْلُمِّ

ُكْم  بُِعْوُه َلَعله َتُدْوَن﴾َواته  [.158]األعراف:َاْ

ْمُد هللِهِ  الهِذْيَن اْصَطَفي﴾  َوَساَلٌْم َعيَل ِعَباِدهِ : ﴿َاحْلَ

 [.59]النمل:

حلارض والغائر واملالئكة، وهو هو: شففامل ا ،والسففالم عيل عباد اهلل

 األفضل. 

اَلةَ ﴿ : بًا  إِنه الصفففه ا تَ ِك ِننْيَ  ِم ْؤ مْلُ َعيَل ا ْن  نَ َكا

ْوُقْوًتا  [.103]النساء:﴾مه

 

ُساًل  اَمَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل املاََْلئَِكِة ُر سه ْمُد هللِهِ َفاطِِر ال :﴿َاحْلَ

ْثنَي ُأْويِلْ  وصففالة الفجر [.والتسففبيح1]فاطر: ﴾َوُثاَلَث َوُرَباعَأْجنَِحٍة مه
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والعشاء والظهران أو املسمي من الناس  ثالثة، واملغرب: جناحنيهي: 

 هي: خاصة للمؤمنني واملالئكة. جنحة، واألأربع أجنحةبالعرص: 

َحَك ﴿َواْخِفْض  :  َنا ﴾ َج [. 88]احلجر:لِْلُمْؤِمننِْيَ

اَم  ولقوله: ﴾ َجنَاَح ﴿َواْخِفْض َِلُ لِّ  [.24]اإلرساء:الذُّ

 

: عندما ْر اإلنسان من القيام إيل األرض أو إيل الركوع.  

ُه  :لقوله تعاىل َتْغَفَر َربه َأَناَب﴾ َوَخره َراكًِعا﴿َفاسففْ  ولقوله:[.24]ص:وه

ًدا﴿ جه ْوا سففُ ا﴾ َخرُّ يًّ
ُبكِ الذل وهو  ، أجنحتهمواملالئكة[.  58]مريم:وه

باع أوامر اهلل. عاىلالتسففبيح، وات له ت ْن َفْوقِِهمْ  :لقو ْم مِّ ُ اُفْوَن َرُبه َ َْ ﴿ 

 [.50]النحل:﴾َما ُيْؤَمُرْونَ َوَيْفَعُلْوَن 

 

 

ْوَن  : لففُ عففَ فففْ ْم َويففَ َرهففُ ا َأمففَ ْوَن اهللهَ مففَ ْعصفففُ ا ﴿اَل يففَ مففَ

 [ 6]التحريم:﴾ُيْؤَمُرْونَ 
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نْيَ ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش  املاََْلئَِكةَ ﴿َوَتَري   ِد بَِحمْ  َحافِّ

ِْم﴾   [.45]الزمر:َرُبِّ

: الصففالة ، واألمر سففواء للجن أو لْلنس أو   

سبيح، قبل خلق  صالة والت للمالئكة ، وكان األمر األول للمالئكة بال

 ة. اإلنس، وهي: األجنح

ِعٌل يِف اأْلَْرِض  : َجا  ْ َكِة إيِنِّ
َك لِْلَماَلئِ بُّ َقاَل َر ﴿َوإِْذ 

َماَء َوَنْحُن  ِفُك الدِّ ُد فِْيَها َوَيسففْ
ْفسففِ َعُل فِْيَها َمْن يُّ بُِّح نُ َخلِْيَفًة َقاُلْوا َأََتْ  سففَ

ْ َأْعَلُم َما اَل  ُس َلَك َقاَل إيِنِّ  [. 34]البقرة:َتْعَلُمْوَن﴾بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ

ْسُجُدْوا﴿َوإِْذ ُقْلنَا لِْلَماَلئَِكِة  : َسَجُدْوا إاِله إِْبلِْيَس َأَِّب  ا آِلَدَم َف

 [. 34]البقرة:َواْسَتْكرَبَ َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرْيَن﴾

ُكلِّ  : ٰهَذا اْلُقْرآِن ِمْن  اِس يِفْ  نه َنا لِل ْب َقْد رَضَ َثلٍ ﴿ َوَل ُهْم  َم َلَعله

ُرْوَن﴾   [. 24]الزمر:َيَتَذكه

ْبُع َواأْلَْرُض َوَمن فِيِهنه :﴿  اَمَواُت السه ن َوإِن ۚ  ُتَسبُِّح لَُه السه  مِّ

ءٍ  بُِّح  إاِله  َ ْ بِيَحُهْم  ُيسففَ  ياًم َحلِ  َكانَ  إِنههُ  ۚ  بَِحْمِدِه َوَلٰكِن اله َتْفَقُهوَن َتسففْ

 [.  44]االرساء: ﴾َغُفوًرا

 .مثل للموضوعوهذا يعترب 
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1

 وهو: قبل طلوع الشمس، وعند بداية اخليط األبيض،

ي: النور الذي يبدي الصباح من الْشق وحتي تطلع الشمس، وهو: طرف أ 

، املْشق األول:عندما تْشق يف السامء التي أنن وهو: مابني املْشقني النهار،

 حتتها واملْشق 

  ساعة حوايلوهو:عندما تْشق يف األرض التي أنن ُبا،الثاين: 

 فقط. الفجر ركعتنيوصالة 

 [.1]فاطر: ﴾َمْثنَي﴿ :

ْمسِ بَِحْمِد رَ  َوَسبِّح: ﴿  ولقوله:  [.39]ق: ﴾بِّك َقْبَل ُطُلْوِع الشه

اَلَة  ِم الصه
 [.114]هود:﴾َطَريَفِ النهَهارِ ﴿َوَأقِ

َقنْيِ : ﴿َربُّ   ﴾ امْلَْْشِ  [.41]الرْحن: َوَربُّ امْلَْغِرَبنْيِ

 

 

2
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وهو: بعد ما تغير الشمس عيل األرض التي أنن توجد ُبا، وحتي ينتهي 

 الشفق األْحر أي املغرب الثاين، أي: تغرب يف سامء األرض التي أنن ُبا.

َقنْيِ     [.41]الرْحن:﴾امْلَْغِرَبنْيِ َوَربُّ  ﴿َربُّ امْلَْْشِ

ْمِس  ﴿ : َوَقْبَل َوَسبِّح بَِحْمِد َربِّك َقْبَل ُطُلْوِع الشه

 [.39]ق:﴾اْلُغُرْوِب 

دقيقة، مثلام طرف الصففباح، الفجر. 15حوايل: سففاعة و   ووقته

اَلَة  : ِم الصه
 [.114]هود:﴾َطَريَفِ النهَهارِ ﴿َوَأقِ

  املغرب: ثالث ركعات.وصالة 

 [.1]فاطر:﴾َوُثاَلَث ﴿ :

 

 

3

 : يبدأ من َّناية الشفق األْحر إيل الفجر.وهو
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ْيِل َفاْسُجْد َلُه  :  َطِوْياًل﴾ َوَسبِّْحُه َلْياًل ﴿َوِمَن الله

 [.26]اإلنسان:

ِحنْيَ ُتْظِهُرْوَن﴾ َوَعِشيًّا: ﴿  [.18]الروم:وه

 .أربع ركعاتوهي: 

 [.1]فاطر:﴾َوُرَباعَ ﴿ :

4

أربع وهو: الظهر األول، وهي: "صالة الظهر" وهي: املعروفة عندنا، ب

 ، مثل صالة العشاء.ركعات

اعَ ﴿ : بَ فاطر:﴾َوُر ِحنْيَ [.1] ا وه يًّ
له: ﴿َوَعشففِ ولقو

 .الغداة صالةواحلقيقة هي: [. 18]الروم:ُتْظِهُرْوَن 

ُْم  : َيْدُعْوَن َرُبه ِذْيَن  له َك َمَع ا رِبْ َنْفسفففَ َغَداةِ ﴿َواصففْ  ِباْل

 ﴾  [.28]الكهف:َوالَْعيِشِّ

ْم  ُ  [52]األنعام: ﴾بِاْلَغَداةِ : ﴿َواَل َتْطُرِد الهِذْيَن َيْدُعْوَن َرُبه

 [.34َواآْلَصاِل﴾ ]النور: بِاْلُغُدوِّ  : ﴿
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ما اجلمعة فهي وهي:  يام اجلمعة، أ أربع ركعات إذا صففلين يف غري أ

 واألفضل أن يصيلللرجل، وهي: ركعتني مثل صالة الفجر، واهلل أعلم.

صيل أنه إذا علم،  صد ُبا امل صالة اجلمعة، و يق أربع ركعات للظهر بعد 

نافلة وتزود.   أن صففالة اجلمعة غري مقبولة عند اهلل ركعتني، وإال تعترب 

وصففالة الغداة: من دلوك ل هي: صففالة العرصفف، واهلل أعلم.واآلصففا

شمس، أي املسمي عندنا، ] شمس كاملة من الزوالال [، وحتي تظهر ال

 ء ُمروق، مثل الشباك املفتوح يف ظهر جدار، ويكون شعاع الشمس 

 كربها مثل حجم الفتحة يف الطول أو يكون ظل الشمس مثله.
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 . وعددها: –اآلصال  –وهو: الظهر الثاين أو 

ِحنْيَ  :  [.18]الروم:﴾ُتْظِهُرْونَ ﴿َوَعِشيًّا وه

ًعا ﴿:   ُّ َك َتَضففَ
بهَك يِف َنْفسففِ ْهرِ َواْذُكْر ره ِمَن  َوِخْيَفًة َوُدْوَن اجْلَ

َن اْلَغافِلنِْيَ  َواآْلَصالِ اْلَقْوِل بِاْلُغُدوِّ   [. 205]االعراف:﴾َواَل َتُكْن مِّ

يشءوبدايته من عند ظل [.1]فاطر:﴾ َوُرَباعَ ﴿ : مثله، أو  ال

من عند ظهور الشففمس من  ء ُمروق أو مفتوح يف جدار، ويكون 

شففعاع الشففمس كربها وطوِلا مثل اخلرق أو الفتحة وحتي غروب 

 الشمس. 

 [.48]اإلرساء:﴾﴿ :

وغسق الليل، من املغرب.واألفضل أن يركع اإلنسان ركعتني بعد كل 

 فريضة تزود. 
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ُدْوا﴿:  اِد التهْقَوي﴾ َوَتَزوه  [.419]البقرة:َفإِنه َخرْيَ الزه

صالة  سمي:  صالة الفجر،أو امل ضني،حتي ولو بعد  وكي ال َيمع بني الفر

 العرص. 

َمُعْوا َبنْيَ اأْلُْخَتنْيِ ﴿ :   [.23]النساء:﴾ َوَأْن ََتْ

لن: النسفففاء أو الفرضففني أو األذانني أو الركعتني أو  "األختني"و شففم

سط بعد  شهد األو سورتني أو الت سملة بني ال سورتني،مثل الب صالتني أو ال ال

:ليسن خاصة للنساء من األخوات، وهي "األختني"والركعتني، واهلل أعلم. 

 تشمل األشياء املتساوية، مثل:

اَم َدَخَلْن أُ  : ٌة لهَعنَْن ﴿ُكله  [.38]األعراف:﴾ُأْخَتَهامه
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  بسم اهلل الرْحن الرحيم

 6

 

توفاهم اهلل  نسأل عن افعال وأعامل الذين قد أنوال ينبغي 

ٌة َقْد َخَلْن : ا ۚ  تِْلَك ُأمه ا َوَلُكم َكَسَبْن  َما َِلَ  َواَل  ۚ   َكَسْبُتمْ  مه

 (134:البقرة) َيْعَمُلونَ  َكاُنوا َعامه  ُتْسَأُلونَ 

 وبعد...  

بيان األوامر والنواهي لألمم التي قد خلن من قبل وكذلك كيفية السنة 

 ومقصودها ومدلوِلا، وكيفية األسوة ومقصودها و مدلوِلا يف القرآن.

، الً يو تفصففأكل اعاملنا الصففاحلة، مفروضففة أو نافلة أو تطوع، مجلة أوال: 

الصففالة والسففالم،  عليه : اتباع لرسففول اهللهحسففنسففنة أو أسففوة، 

ذِ ﴿ : له ْوُه  ينَفا ُ ُرْوُه َو َنرصففَ ِبِه َوَعزه َبُعواٰاَمنُْوا   َواته

ٰٓئِك ُهُم امْلُْفلُِحْوَن﴾   ( 157)األعراف:النُّْوَر الهِذْي ُاْنِزَل َمَعُه ُاوٰل

ِذْي  يِّ اله ْوِله النهبِيِّ ااْلُمِّ  ِمُن ِباهللهِ َوكلِٰمِتهِ يؤ:﴿َفٰاِمنُْوا ِباهلله َو َرسففُ

بُِعْوُه  َتُدْوَن ﴾َواته ُكْم َاْ  ( 158)األعراف:َلَعله
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قوم مكذبون ومنكرون يقتلون الرسففل عليهم السففالم أن هناك ثانيا: 

شارة ،والذين آمنوا سوله عليه  ،والقرآن فيه إ سان ر بقوله تعاىل بل

 الصالة والسالم: 

ًقا       ُبْوا َو َفِرْي َكذه ًقا  ُهْم َفِرْي ْوٌل باَِم اَل َاَْوي َاْنُفسففُ َجآَءُهْم َرسففُ اَم ﴿ُكله

ْقُتُلْونَ   ( 70)املائدة: ﴾يه

ِن اهللهِ  : يٰ ِبٰا ِذْيَن َيْكُفُرْوَن  له  َحقٍّ بَِغرْيِ َوَيْقُتُلْوَن النهبِينَي ﴿إِنه ا

َيْقُتُلْوَن  ُهْم بَِعَذاٍب َألِْيمٍ وه ْ ْشِّ ْسِط ِمَن النهاِس َفَب  ﴾الهِذْيَن َيْأُمُرْوَن بِاْلِق

 وكذلك،( 21)آل عمران:

ُقْوُلْوا ٰاَمنها َو ُهْم  : ُكْوا َأْن يه ْلَ َر النهاُس َأْن يُّ
اَل ﴿ َأَحسففِ

َدُقْوا َو - ُيْفَتنُْونَ  َوَلَقْد َفَتنها الهِذْيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفَلَيْعَلَمنه اهللهُ الهِذْيَن صففَ

 ﴾  ( 1،2:العنكبوت)َلَيْعَلَمنه اْلٰكِذبنِْيَ

اَلَة َوْأُمْر بِاملَْْعُرْوِف َو اْنَه َعِن امْلُنَْكِر :   َو اْصرِبْ َعيٰل ﴿ٰيُبنَيه َأقِِم الصه

 ( 17إِنه ٰذلَِك ِمْن َعْزِم ااْلُُمْوِر﴾ )لقامن: َما َأَصاَبَك 
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فالذي يأمر باملعروف وينهي عن املنكر، ويذكر بالقرآن من الناس، فسوف 

 الشياطني.يواجه أذي كثريا من 

عليه الصففالة والسففالم أمر بتبليغ القرآن واتباعه، لقوله  يأن النب  

سالم:﴿ َوُأْوِحَي إيَِله ٰهَذا  صالة وال سان رسوله عليه ال  ْرٰانُ اْلقُ تعايل بل

 (   19)األنعام:َبَلَغ ﴾  ۚ  أِلُْنِذَرُكْم بِِه َو َمنْ 

بِْع  :    (18﴾ )القيامة:ُقْرٰاَنهُ ﴿َفإَِذا َقَرْأٰنُه َفاته

ْلَنا َعَلْيَك : ا َنْحُن َنزه َك َو اَل  -اْلُقْرٰاَن َتنِْزْياًل ﴿ إِنه ْكِم َربِّ رِبْ حِلُ َفاصففْ

  (۲۳،۲۴ُتطِْع ِمنُْهْم ٰاثاًِم َأْو َكُفْوًرا﴾ )اإلنسان:

َصِص باَِم  : َسَن اْلَق ٰهَذا إَِلْيَك  ۚ  َأْوَحْينَا ۚ  ﴿َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َأْح

﴾  اْلُقْرٰانَ   ( 3)يوسف:َو إِْن  ُكنَْن ِمْن َقْبلِِه مَلَِن اْلٰغِفلنِْيَ
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ملاذا تروون وتقولون عن فالن وعن فالن من السابقني،  يا أهل الذكر الكرام:

من  يَّنفهذا فيه  وقد توفاهم اهلل من بعد رسول اهلل عليه الصالة والسالم؟!

 .اهلل سبحانه وتعايل

ا والسالم: ﴿بلسان رسوله عليه الصالة   ٌة َقْد َخَلْن َِلَ تِْلَك ُأمه

ا َكَسْبُتْم  ُلْوَن َعامه َكاُنْوا َيْعَمُلْونَ َما َكَسَبْن َو َلُكْم مه  :ةرالبق)﴾ َو اَل ُتْسفففلَ

134  ) 

اِر فِْيِهمْ ﴿: ُِتَ نُْهْم   َفاَل  ْفِن فِْيِهْم مِّ َت َظاِهًرا وه اَل َتسففْ إاِله ِمَرآًء 

﴿َقاَل َفاَم  لقوله:(  وكذالك قول فرعون ملوسففى 22ف:كهال)َأَحًدا﴾ 

ْ يِفْ كِٰتٍر  -َباُل اْلُقُرْوِن اأْلُْويٰل  ْ َو اَل  ۚ  َقاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َرِّبِّ لُّ َرِّبِّ
اَل َيضففِ

 (  52 51)طه:َينََْس﴾ 

  .وقد حدد اهلل لنا أن نتأيس برسوله عليه الصالة والسالم دون الراوي

ْوِل اهللهَِلَقْد كاَن َلُكْم  ﴿ : َنةٌ  يِفْ َرسففُ َوٌة َحسففَ ﴾ ُأسففْ

بدون  (21)األحزاب: عا  نا اهلل، ملن سففبق أن نقول ِلم مجي قد أمر و
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لذين )تفصففيل:  اتبعوهم رضففوان اهلل عيل املهاجرين واألنصفففار وا

 .(بإحسان

بُِقْوَن : ُلْوَن ِمَن املُْٰهِجِرْيَن ﴿َوالسففه اِر اأْلَوه َواأْلَْنصفففَ

ْوا ِِضَ اهللهُ َعنُْهْم َوَرضففُ اٍن ره َبُعْوُهْم بِإِْحسففَ ْم َجنهٍن  َعنْهُ  َوالهِذْيَن اته َوَأَعده َِلُ

َتَها اأْلََّْنُٰر ٰخلِِدْيَن فِْيَها َأَبًدا ٰذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِْيُم﴾  ِرْي حَتْ  (100:ةالتوب)ََتْ

. 

َبُعْوهُ ﴿َلَقْد تهاَب اهللهُ َعيَل النهبِيِّ :  َواملُْٰهِجِرْيَن َواأْلَْنَصاِر الهِذْيَن اته

ةِ يِفْ  نُْهْم ُثمه َتاَب َعَلْيِهْم  ۚ  ِمنْ  َساَعِة اْلُعْْسَ َبْعِد َما َكاَد َيِزْيُغ ُقُلْوُب َفِرْيٍق مِّ

ُه ُِبِْم َرُءْوٌف  ِحْيٌم﴾  إِنه  (117:ةالتوب)ره

 .ِلم مجيعا، وأمرنا اهلل أن نستغفر
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ِذْيَن َجآُءْو ِمنْ ﴿: َنا اْغِفْر َلَناَبْعِدِهْم َيُقْوُلْوَن  ۚ  َواله  َربه

ْياَمنِ  َبُقْوَنا ِباإْلِ ِذْيَن سففَ َنا اله
ْخَوانِ ِذْيَن ٰاَمنُْوا َوإِلِ له َعْل يِفْ ُقُلْوبَِنا ِغالًّ لِّ  َواَل ََتْ

ِحْيمٌ  َك َرُءْوٌف ره نه َنا إِ قد َّني اهلل املؤمنني األولني ( 10)احلْشفف:﴾ َربه و

بة والتجسففس،  عاىلواآلخرين عن الظن والغي قال ت ِذْيَن ۚ  يٰ ﴿ :ف له اا َ ْيُّ َأ

َن الظهنِّ إِنه َبْعَض  ا مِّ ْوا  الظهنِّ ٰاَمنُوااْجَتنُِبْواَكثرِْيً سففُ اَل ََتَسففه  َتْر َواَلَيغْ إِْثٌم وه

ا ُكْم َبْعضفففً نا – العلامء وعىل (.12)احلجرات: ﴾بهْعضففُ جزاهم اهلل ع

سالم:  -خريا صالة وال سوله عليه ال سان ر أن يتدبروا قول اهلل تعايل بل

ُم  ﴿ ْيَل َِلُ بُِعْواَو إَِذا قِ َبْل  اته َقاُلْوا  َبآءَ َما َأْنَزَل اهللهُ  ْيِه ٰا َنا َعَل َما َأْلَفْي َنا َنتهبُِع 

َتُدْونَ  َأَوَلْو َكاَن ٰاَبآُؤُهْم اَل َيْعِقُلْوَن َشْيًئا وه   .(170)البقرة: ﴾ اَل َْيْ
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ُم ﴿  :  ْيَل َِلُ بُِعْواَوإَِذا قِ  َنتهبُِع َما َوَجْدَنا َعَلْيهِ َما َأْنَزَل اهللهُ َقاُلْوا َبْل  اته

ْيٰطُن َيْدُعْوهُ  ٰاَبآَءَنا ِعرْيِ  ْم إىِلَأَوَلْو َكاَن الشه  .(21)لقامن:﴾  َعَذاِب السه

ِفُرْوَن﴾  :  ٰك ْل ُهُم ا َك  ئِ ٰلٰٓ ُأو فَ ْنَزَل اهللهُ  ِباَم َأ ُكْم  ْي  ْ َمْن َله ﴿ َو

 ( 44املائدة:)

ْيِه لََعلهُكْم ﴿  : َذا الُْقْرٰاِن َوالَْغْوا فِ ِِلٰ َمُعْوا  ِذْيَن كَفُرْوا اَل َتسففْ له َقاَل ا َو

اهلل ْيدنا  ،( وأكثر الناس مقلدين او متبعني آلبائهم26فصففلن:)﴾ َتْغلِبُْونَ 

 وإياهم.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

www.allahorders.net 

  

http://www.allahorders.net/


 كتاب االوامر من اهلل

63 
 

 رقم الصفحة

 4 ..........................................................العقيدة -1

 7..........................................................العبادةاالمرب -2

 10............................كيفية أعامل الصالة والزكاة للذكر واألنثى -3

 15...............................................................ةكاالز -4

 19.........................................................كيفية الصيام -5

 23 ..................................................كيفية صالة املسافر -6

 25..................................................عبادة املرأة احلائض -7

 31.  ................................................... االمر بالصالة . -8

 48..................................دليل أوقات الصالة وعددالركعات -9

 57............................................بيان ألهل الذكر الكرام -10


