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 زل اللـه مــن داء إال وأنــزل لــه شـفاء ًمـا أنـ َ ِ ُ َُ َ ََ َْ ــ َْ ََ َّ ِ ٍَّ َ ْ َِ ... ) الــصحيحة :

٥١٨( 























 











 " ْإن اللـــه ال يـقــبض اْلعلـــم انتزاعــا يـنتزعـــه مـــن َ َِ ُ ُ َ ً َِ ْ َِ ِْ َ ْ ُ ِ ْ َ َّ َِّ

ِاْلعبــاد  بض اْلعلــم بقــبض اْلعلمــاء ، َِ ِولكــن يـق َ ََ ــ ُْ ِ ْ َُِ َِ ْ ِ َ ْ ِ ِحتَّــى إذا لــم يـبــق ، َ ُْ َْ َ َ ِ
ا  ـــعالم ًِ ى نـــاس جهـــال[ ؛ َ ٌفـيبـق َّ ُ ٌَ َ ـــ َ ْ ذ النَّـــاس ر ] َ ُاتخ ُ َ ـــ َ ًوســـا جهـــاالُؤَّ َّ ُ ً  ،
ُفسئلوا  َِ ٍفأَفـتـوا بغير علم، ُ ْ ِ ِ َْ ِ ْ َ ْ ْفـيـفتون بـرأيهم [ َ َِِْ ِ َ ُـ ْ ُّفـضلوا ؛   ]َُ َ ُّوأضـلوا، َ َ ََ 

)  ومــا بــني املعقــوفتني مــن روايــة البخــاري رواه البخــاري ومــسلم( " 
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َوآخر دعوا ُْ َ ِ َأن اْلحمد لله رنا َ ِ َِّ ُ ْ َ ِ َب اْلعالمينَ ِ َ َ ِّ
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الدنيا بحر عريض ، هلك فيه األولون واآلخرون ، ( (
فاجعل تقوي اهللا سفينتك فإن نجوت فبرحمة اهللا ، 

  .)) وإن هلكت فبذنوبك 
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-  أي : سألت النبي صلى اهللا عليه وسلم:عبد اهللا، قال عن

 ٥٠٤البخاري). الصالة على وقتها: (العمل أحب إلى اهللا؟ قال
     

      
  



  

 


-قال رسول اهللا صلى -:  عن سهل بن سعد الساعدي؛ قال 

 المشاءون في الظلم بنور تام يوم ليبشر((اهللا عليه وسلم 
٧٨٠صحيح ابن ماجه)).القيامة 
   


       


من :(قال رسول اهللا صلى اهللا وسلم، جندب بن عبداهللا عن

   ).صلى صالة الصبح فهو في ذمة اهللا تعالى
     


في من صلى العشاء) ليه وسلمصلى اهللا ع(قال رسول اهللا  

جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة 
 مسلمهروا.فكانماقام الليل كلة  

      
        




        
 

  ليس : (قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي هريرة قال
اء، ولو يعلمون ما صالة أثقل على المنافقين من الفجر والعش

فيهما ألتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، 
ثم آمر رجال يؤم الناس، ثم آخذ شعال من نار، فأحرق على من 

. البخاري ).ال يخرج إلى الصالة بعد 




    
      

       


       
      

       
     


       

       
      


   


أن رسول اهللا صلى اهللا عليه ،رضي اهللا عنه  عن جابر

جل وبين الشرك والكفر ترك ران بين ال(-:وسسلم يقول
رواه مسلم)الصالة 

      


      
     


       


     
 






  

 






         


     
 

     



      

     
  

        





 
      

   
        


         

       


      


       
     

       
      


   

      
       

      
     

          
       

       


     
     

   
  
     
     

     


      
 


     

       
    
 

    




  

 


   –عليهم الصالة والسالم-

} واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي
إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى  )٤٥( األيدي واألبصار

 )٤٦_٤٥: ص (}) ٤٦(الدار  
       

      
      

    
)  ْواجعل لي لسان صدق ِ َ َ ِْ ِ َ ْ َ

َفي اآلخرين ِ ِ َ ْ  ،)٨٤:الشعراء ) (ِ  
 َووهبـنا ْ َ َ َ

َلهم من رحمتنا َ َ ْْ ُْ ِ ِوجعلنا لهم لسان صدق عليا َ َِ َْ ِ َ ْ ََُ ْ َ ) ٥٠: مرمي( ) َ
   ) َورفـعنا لك َ َ ْ ََ َ

َذكرك َْ   )٥:الشرح) (ِ
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َســـــــلمة ُُّأم« َ َ َ «


  
»  ـــــــت حتيـــــــضهن مـــــــن ـــــــيت كان ـــــــام ال ـــــــايل واألَي ر عـــــــدة اللي ْلتـنظ َِ ِ َِّ َ َُ ُ َْ َ ِْ َّ ِ َّ ْ َ ِْ َّ َّ ــــــ ُـ َِ

ل أن يـــــــصيبـ َالـــــــشَّهر قـب ُِ ْ َ َ َْـــــــ ِ َها الـــــــذي أصـــــــابـها فـلتتــــــــرك الـــــــصالة قـــــــدر ْ ْ َ َ ََ َّ ْ ُْ َْ َ َ ََ َ ِ َّ

ــــستثفر بثـــــوب  ت ذلــــك فـلتـغتــــسل مث لت ــــشَّهر فــــإذا خلف ــــك مــــن ال ٍذل ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِْ ــــ ََُّ ْْ ِ ِْ َ ََ َ َْ َّ َِ ْ ْ
ِمث لتــــصل فيــــه ِ ِِّ َُ َُّ«.







«)٢(
»حــــديث«



                                                        
  -  كتاب الطهارة-سنن أيب داود   :صحيح)٢(

    















»بـــن تيميـــةا» 

  »٦٢٨ / ٢١جمموع الفتاوى 
ديث أخـــــــــذ مجهـــــــــور العلمـــــــــاء يف المـــــــــستحاضة  « ـــــــــذا احل ِو َِ َْ ََ ْ ُ َ ُ َْ ْ ـــــــــ ِْ ِ َ َ َُ ُ َُ َ َ ِ ِ

ِالمعتـــــــــادة  َ َْ ُ ـــــــــا وهـــــــــو مـــــــــذهب أيب حنيفـــــــــة . ْ ع إىل عاد َأنـهـــــــــا تـرج َ َ َِ َ َ َُِ َُ َ ُْ َ َ ِْ َ َ َ ــــــــ ـ ِ َ َّ
افعي واإلمام أمحد َوالشَّ ِّْ َ ِ َ ِْ َ َِ ِ« .  


      
     
      
      















  

 







ش « ٍمحنــــة بنــــت جح ــــ ْ َ ِ ْ َ َِ َْ «












ُفـقال أنـعت  « َ ْ ََ َ َ لك الكرسف فإنه يذهب الدمَ َّ ُ ِ ْ ُ ُْ َُُّ َِ َ ْ ِ َ 


      


»  ًفاختذي ثـوبا َْ ِ َِّ َ« . 


       



»  ت أجـــــــزأ عنـــــــك مـــــــن اآلخـــــــر ِســـــــآمرك بـــــــأمرين أيـهمـــــــا فـعل َ ْ ْْـــــــ ُ َِ ِ َْ َ َ َ ََ َ ُْ ْ ِْ َِ َ َّ ِ َ ُِ

ُوإن قويت عليهما فأنت أعلم َ َْ َ َِ ِْ َ ََ َِ ْ َ ِ ْ ِ«.  
































«)٣(  
»حـــديث«








                                                        
    - كتاب الطهارة-سنن أيب داود   :حسن)٣(



  

 














  

ــــــيش « ت أيب حبـ ٍفاطمــــــة بن ْ َُ َِ ِ ْــــــ َِ َ ِ َ«


ضة فإنــــــه أســــــود يـعــــــرف فــــــإذا كــــــان ذلــــــك ِإ « َذا كــــــان دم احلي َِ َ ََ َ َ َ َ َِ ُِ َ َْ ُ َُ َ َْ ُ ــــــ َْ َّ ِ ْ ُ
َفأمـــــسكي عـــــن الـــــصالة فـــــإذا كــــــان اآلخـــــر فـتـوضـــــئي وصـــــلي فإمنــــــا  ََِّ َِ َ َ َ َ َِّ َ َ ِ ِ َِّ َ َُ َ ْ ِ َ َّ ْ َ َْ

ٌهــو عــرق ْ ِ َ ُ«.






«)٤(  
» ــــشوكاين ــــل األوطــــار «»ال »٣٤١  /١ني

  
      

     


  

                                                        
  -  كتاب الطهارة-أيب داود  سنن  حسن)٤(











 

  .١٣٦متام املنة 
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الحمد هللا وحده ، و الصالة والسالم على من ال نبي بعده 
  :و بعد ....

      
        
 





 ) ِّيـا بنـى آدم خذوا زينـتكم عنـد كــل َُ ْ ُِـ ْ ُ َُ َ ِ َ َ َِ َ

ٍمسجد ِ ْ    )٢١:سورة األعراف) (َ
)ٍعند كل مـسجد ِ ْ َ ِّ َُ ْ ِ(





















































 












  

 




 NIKE


NIKE

  NIKE
NIKE

NIKE      





 ) َيـا بنــى آدم َ َِ َ
ْخــــذوا زينــــتكم  ُ َُ َ ِ ٍعنــــد كــــل مــــسجدُ ِ ْ َ ِّ َُ ْ ٢١:ســــورة األعــــراف) (ِ


      

       


      
        
       

  
        


   

       
      


         

       
     

     
NIKE








  






: لم يكن يترك فـي بيتـه شـيئا فيـه تـصاليب إال 

ـــــــة المـــــــرام نقـــــــضه والتـــــــصليب صـــــــور الـــــــصليب ١٤٢/  ، غاي
التصليب(

 












 : 

 ال ينظــر اهللا عــز وجــل إلــى صــالة عبــد ال يقــيم صــلبه بــين



  

 

." ركوعها وسجودها 


        



















 َثالثة ال يكلمهم الله يـوم ْ َ ُُ َّ ُ ُ ُ ِّ َ َ َ ٌََ
ََاْلقيامـــة وال ِ َِ يم  َ ـــزكيهم ولهـــم عـــذاب أل يهم وال يـ ٌيـنظـــر إل ْ َ ْ َ ــْ ِـ َ ٌ ُ َْ َ َُ َ ــ َِـ ِِّ ُ ََ ِ ُ ْ ..."

ُاْلمسبل ِ ْ ُـ





















)ال إله إال اهللا(

)بـةكع( 





      
  

      

      

        
        

         
       َّإن ِ

ِالصالة تـنـهى عن الْفحشاء واْلمنكر َ َُّ َ َ َْ ََ َ َِ َ ْ  ) ٤٥ : العنكبوت( 
    







         
 

َوآخر دعوا ُْ َ ِ ُ أن احلمدناَ ْ َْ ِ َ لله رب العالمنيَ ِ َ َّ ْ ِّ َ ِ ِ  


