
(1) 

¢ 

ََلةِ » ُة َعْينِي فِي الصَّ  هـ1443رجب  24« َوُجِعَلْت ُقرَّ

 مْ اهُ َد هَ ، وَ مِ عَ الن  بِ  مْ اهُ بَّ رَ ، وَ مِ َد عَ الْ  نَ مِ  مْ هُ قَ لَ َخ  ْد قَ فَ  .ىَص ْح  تُ َل  هِ ادِ بَ ى عِ لَ ى عَ الَ عَ تَ  اللِ  مُ عَ نِ  :ونَ مُ لِ ْس مُ ا الْ هَ ي  أَ 

﴿َوَآَتاُكْم ى: الَ عَ تَ  اللُ  اَل قَ . مْ هُ كُ لِ هْ يُ وَ  مْ هُ قُ وبِ ا يُ مَّ مِ  مْ هُ رَ ذَّ َح ، وَ مْ هُ ر  ُض ا يَ مَ  مْ هُ نْ عَ  َف رَ َص ، وَ مْ هُ عُ فَ نْ ا يَ ى مَ لَ إِ 

اٌر﴾.  وا نِْعَمَة الل ل ُتْحُصوَها إِنَّ اإِلْنَساَن َلَظُلوٌم َكفَّ  ِمْن ُكل  َما َسَأْلُتُموُه َوإِْن َتُعد 

 كَ  نَّ إِ 
 عَ الْ وَ  ةِ حَّ الص  كَ  :ةَ يَّ س  حِ الْ  ةَ يَّ وِ يَ نْ الد   مَ عَ  الن  لَّ ى إِ الَ عَ تَ  اللِ  مِ عَ نِ  نْ مِ  ونَ رُ ِص بْ  يُ َل  اسِ النَّ  نَ مِ  اير  ثِ

 الِ مَ الْ وَ  ةِ يَ افِ

، ةِ لَ ائِ الزَّ  اِت ذَّ لَ مَ الْ وَ  عِ تَ مُ الْ  نَ ا مِ هَ رِ يْ غَ وَ  ِب اكِ رَ مَ الْ وَ  سِ بِ ََل مَ الْ وَ  ِب ارِ َش مَ الْ وَ  لِ آكِ مَ الْ بِ  عِ ت  مَ التَّ وَ  دِ لَ وَ الْ وَ 

 الَّ  ةِ يَّ ينِ الد   مِ عَ الن   نِ عَ  ُلونَ ْغفُ يَ وَ 
، ادِ بَ عِ ى الْ لَ ا عَ ر  ثَ أَ  مُ ظَ عْ أَ  يَ هِ ا، وَ هَ يْ لَ إِ  مْ اهُ َد هَ وَ  ،مْ هُ ى لَ الَ عَ تَ  ا اللُ هَ عَ رَ ي َش تِ

 بَّ رَ  ُض ائِ رَ فَ ، وَ ةٌ يَّ عِ رْ يُف َش الِ كَ ا تَ هَ نَّ  أَ لَّ ا إِ يهَ فِ  نَ وْ رَ  يَ ََل ، فَ مْ هُ ا لَ ع  فْ نَ  رُ ثَ كْ أَ وَ 
 ونَ بُ اقَ عَ يُ ا، وَ هَ ائِ دَ ى أَ لَ عَ  ونَ رُ َج ؤْ يُ  ةٌ يَّ انِ

ي ا فِ هَ رَ ثَ أَ ، وَ اِت ادَ بَ عِ الْ وَ  ضِ ائِ رَ فَ الْ  هِ ذِ هَ لِ  ةَ يمَ ظِ عَ ي الْ انِ عَ مَ الْ  كُ رِ ْد يُ  نْ مَ  اسِ النَّ  نَ مِ  يٌل لِ قَ وَ  .ايهَ فِ  يطِ رِ فْ ى التَّ لَ عَ 

 .ةِ رَ ِخ اْل  ةِ نَّ ى َج لَ إِ  ةُ لَ وِص مُ ا الْ يَ نْ الد   ةُ نَّ َج  يَ هِ ا، فَ هَ بِ  مْ هِ ِش يْ عَ  اءِ نَ هَ ، وَ مْ هِ ورِ مُ أُ  ةِ امَ قَ تِ اْس ، وَ ادِ بَ عِ الْ  وِب لُ قُ  ِح ََل َص 

ى لَ عَ  هُ انَ َح بْ ُس  وهُ رُ كُ ْش يَ  مَّ ، ثُ مْ هِ يْ لَ ا عَ هَ بَ َج وْ أَ ، وَ مْ هُ ا لَ هَ عَ رَ َش  ينَ ى حِ الَ عَ تَ  وا اللَ رُ كُ ْش يَ  نْ أَ  ادِ بَ عِ ى الْ لَ عَ  ٌب اجِ وَ فَ 

  طَ رَّ فَ  وم  رُ ْح مَ  نْ مِ  مْ كَ ا، وَ هَ مْ لَ عْ يَ  مْ لَ  ل  اهِ َج  نْ مِ  مْ كَ فَ  ا،هَ ائِ دَ ِلَ  مْ هُ قَ فَّ وَ ا، وَ هَ تِ فَ رِ عْ مَ لِ  مْ اهُ َد هَ  امَ 
 مْ كَ ا، وَ هَ ائِ دَ ي أَ فِ

 !ا؟هَ نْ عَ  َض رَ عْ أَ  ر  بِ كْ ـتَ ْس مُ  نْ مِ 

ا، هَ  بِ لَّ إِ  هُ لَ  امَ وَ  قِ ي َل ذِ الَّ  هُ ودُ مُ عَ  يَ هِ ، وَ نِ يْ تَ ادَ هَ الشَّ  َد عْ بَ  مِ ََل ْس ي اإْلِ فِ  ضِ ائِ رَ فَ الْ  مُ ظَ عْ أَ  ةَ ََل الصَّ  نَّ إِ  :اللِ  ادَ بَ عِ 

 .هُ لَ  ةَ انَ مَ  أَ ََل فَ  ؛عُ يَ ْض ا أَ اهَ وَ ا ِس مَ لِ  وَ هُ ، وَ هُ ينَ دِ  يَّعَ َض  ْد قَ ا فَ هَ يَّعَ َض  نْ مَ ا، وَ هَ كَ رَ تَ  نْ مَ لِ  مِ ََل ْس ي اإْلِ ظَّ فِ  َح َل وَ 

 يُح بِ ْس التَّ وَ  آنِ رْ قُ الْ  ةُ اءَ رَ قِ وَ  يرُ بِ كْ التَّ  :اهَ الِ وَ قْ أَ  نْ مِ ، فَ الِ عَ فْ اْلَ  لِ َض فْ أَ وَ  ،الِ وَ قْ اْلَ  نِ َس ْح ى أَ لَ عَ  ةٌ لَ مِ تَ ْش مُ  ةُ ََل الصَّ وَ 

  .ىالَ عَ تَ  هِ لَّ لِ  يمِ ظِ عْ التَّ وَ  ل  ي الذ  فِ  ةَ ايَ غَ الْ  ِت غَ لَ بَ  ْد قَ وَ  ودُ ُج الس  وَ  وعُ كُ ا الر  هَ الِ عَ فْ أَ  نْ مِ ، وَ اءُ عَ الد  وَ  رِ كْ الذ   اعُ وَ نْ أَ وَ 
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 :ورٌ مُ أُ  هُ لُ ََل َج  لَّ َج  ب  الرَّ  َد نْ ا عِ هَ تِ لَ زِ نْ مَ  يمِ ظِ عَ وَ ، ةِ ََل الصَّ  ةِ انَ كَ ى مَ لَ عَ  ل  ُد ا يَ مَّ مِ وَ 

 ََل مَ الْ  :ُل وَّ اْلَ 
  ِق لْ َخ  ُل َض فْ أَ  مْ هُ وَ  - نَ وي  بِ النَّ وَ  ةُ كَ ئِ

ى الَ عَ تَ  ى اللِ لَ إِ  ونَ بُ رَّ قَ تَ يَ  - هُ انَ َح بْ ُس  هِ بِ  مْ هُ مُ لَ عْ أَ ى، وَ الَ عَ تَ  اللِ

 َل  مَّ ثُ  ى،الَ عَ تَ  هِ لَّ لِ  يهِ فِ  ونَ ل  َص يُ  ك  لَ مَ  َف لْ أَ  ونَ عُ بْ َس  م  وْ يَ  لَّ كُ  هُ لُ ُخ ْد يَ  اءِ مَ ي السَّ فِ  ورُ مُ عْ مَ الْ  ُت يْ بَ الْ فَ  ا.هَ بِ 

ُثمَّ » :اءِ رَ ْس اإْلِ  يِث دِ ي َح فِ  اَل قَ ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ بِ النَّ  نَّ أَ  ،ڤ ك  الِ مَ  نِ بْ  سِ نَ أَ  نْ عَ  «نِ يْ يَح حِ الصَّ »ي ا فِ مَ كَ  ، ونَ ودُ عُ يَ 

ْوم  َسْبُعوَن ُرفَِع لِي اْلَبْيُت اْلَمْعُموُر، َفُقْلُت: َيا ِجْبرِيُل َما َهَذا؟ َقاَل: َهَذا اْلَبْيُت اْلَمْعُموُر َيْدُخُلُه ُكلَّ يَ 

، إَِذا َخَرُجوا مِ   نْ مَ  انَ َح بْ ُس ، وَ هُ ا لَ وبَُّد عَ تَ  نْ مَ  انَ َح بْ ُس فَ «. َما َعَلْيِهمْ  نُْه َلْم َيُعوُدوا فِيِه آِخرَ َأْلَف َمَلك 

 مْ هِ ودِ ُج ُس وَ  مْ هِ وتِ نُ قُ  رِ كْ ذِ بِ  يءٌ لِ مَ  آنَ رْ قُ الْ  نَّ إِ فَ  ۏ اءُ يَ بِ نْ ا اْلَ مَّ أَ وَ  .ام  لْ عِ  مْ هِ بِ  اطَ َح أَ ا، وَ د  َد عَ  مْ اهُ َص ْح أَ 

 .مْ هِ تِ ََل َص وَ  مْ هِ وعِ كُ رُ وَ 

 نٌ َس َح »: اَل قَ ، وَ ي  ذِ مِ رْ الت  ، وَ ُد مَ ْح أَ  امُ مَ اإْلِ  َج رَ ْخ . أَ هِ  بِ لَّ إِ  ومُ قُ  يَ ي َل ذِ الَّ  ينِ الد   ودُ مُ عَ  ةُ ََل الصَّ  ي:انِ الثَّ 

ََلةُ  ،َرْأُس اْلَْمرِ اإْلِْسََلمُ ملسو هيلع هللا ىلص »َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِ ڤ َعْن ُمَعاذِ ْبِن َجَبل   ،«يٌح حِ َص  «. َوَعُموُدُه الصَّ

. اهَ ادِ َس فَ وَ  هِ تِ ََل َص  ِح ََل َص بِ  هُ ادُ َس فَ وَ  هِ لِ مَ عَ  ُح ََل َص ، فَ ةُ ََل الصَّ  هِ لِ مَ عَ  نْ مِ  ُد بْ عَ الْ  هِ يْ لَ عَ  ُب اَس َح ا يُ مَ  ُل وَّ أَ  :ُث الِ الثَّ 

 رَ بَ الطَّ  َج رَ ْخ أَ 
  ي  انِ

 هِ بِ  ُب اَس َح ا يُ ُل مَ وَّ أَ ملسو هيلع هللا ىلص: » اللِ  وُل ُس رَ  اَل : قَ اَل قَ ڤ  ك  الِ مَ  نِ بْ  سِ نَ أَ  نْ عَ ، «طِ َس وْ اْلَ »ي فِ

 «.ِلهِ مَ ُر عَ ائِ ْت؛ َفَسَد َس َد َس ْن فَ إِ ، وَ ِلهِ ُر َعمَ ائِ ْن َصَلَحْت؛ َصَلَح َس إِ ُة، فَ ََل ِة الصَّ امَ يَ قِ َم الْ وْ ُد يَ بْ عَ الْ 

 مُ اكِ َح الْ وَ  ُد مَ ْح أَ  َج رَ ْخ أَ  .هُ نْ مِ  ءٌ يْ َش  َق بْ يَ  مْ لَ  ينِ الد   رُ آِخ  َب هَ ا ذَ ذَ إِ ، فَ ةُ ََل الصَّ  ينِ الد   نَ مِ  ُد قَ ا ُيفْ مَ  رُ آِخ  :عُ ـابِ الرَّ 

 بَ لْ اْلَ  ةُ مَ َلَّ عَ الْ  هُ َح حَّ َص ، وَ انَ بَّ حِ  نُ ابْ وَ 
َقاَل: َقاَل ڤ َعْن َأبِي ُأَماَمَة  ،«انِ َس حِ الْ  اِت يقَ لِ عْ التَّ »ي $ فِ  ي  انِ

ا بََّث النَّاُس بِالَّتِي َتِليهَ ا اْنَتَقَضْت ُعْرَوٌة َتَش ُكلَّمَ ة  فَ وَ ة  ُعرْ وَ َلتُنَْقَضنَّ ُعَرى اإْلِْسََلِم ُعرْ ملسو هيلع هللا ىلص: »َرُسوُل اللِ 

ُلُهنَّ  ََل وَ  ،ُحْكمُ : الْ اَنْقض   َفأوَّ : الصَّ   .«ةُ آِخُرُهنَّ

 يَّ ِص وَ  رُ آِخ  ةُ ََل الصَّ  :ُس امِ َخ الْ 
  ةُ مَ َلَّ عَ الْ  هُ َح حَّ َص ، وَ هْ اَج مَ  نُ ابْ وَ  ُد مَ ْح أَ  َج رَ ْخ أَ  .هُ تَ مَّ أُ ملسو هيلع هللا ىلص  ي  بِ ا النَّ هَ ى بِ َص وْ أَ  ة 
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ُة َوِصيَِّة َرُسوِل اللِ ڤ َعْن َأَنس   ،$ ي  انِ بَ لْ اْلَ  ََلَة َوَما »ِحيَن َحَضَرُه اْلَمْوُت: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َكاَنْت َعامَّ الصَّ

ََلَة َوَما َمَلَكْت َأْيَماُنُكمْ  ،َمَلَكْت َأْيَماُنُكمْ  ُيَغْرِغُر بَِها َصْدُرُه، َوَما َيَكاُد ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى َجَعَل َرُسوُل اللِ «. الصَّ

 «.  َها لَِساُنهُ ُيِفيُض بِ 

ِ  ملسو هيلع هللا ىلص ي  بِ النَّ  يَ ي ُدعِ تِ الَّ  الِ مَ عْ اْلَ  لِ ائِ وَ أَ  نْ مِ  ةُ ََل الصَّ  :ونَ مُ لِ ْس مُ ا الْ هَ ي  أَ 
ِ
 ةِ يَّ ك  مَ الْ  رِ وَ الس   ضِ عْ ي بَ فِ  ءَ اَج ا، وَ هَ تِ امَ قَ إل

ََل ُمنِيبِيَن إَِلْيِه ى:﴿الَ عَ تَ  اللُ  اَل قَ  ،ومِ الر   ةِ ورَ ي ُس ا فِ مَ كَ  .اهَ بِ  رُ مْ اْلَ  ُقوُه َوَأقِيُموا الصَّ  َتُكوُنوا ِمَن َة َوَل َواتَّ

 ورَ ُس  َل وَّ أَ  نَّ إِ  ْل بَ ﴾، ُمْشرِكِينَ الْ 
﴾.  ُتطِْعُه َواْسُجْد َواْقَترِْب  َل َكَلَّ ا: ﴿هَ رِ آِخ ي فِ  اءَ ، َج «أْ رَ اقْ » يَ هِ وَ  ْت لَ زَ نَ  ة 

 فَ ِص  ص  َخ أَ  ودَ ُج الس   نَّ ؛ ِلَ ةَ ََل الصَّ  ادَ رَ أَ وَ  ودَ ُج الس   هُ انَ َح بْ ُس  َق لَ َأطْ فَ 
 وَ  ودِ ُج الس   نَ يْ بَ  َربَطَ ا، وَ هَ اتِ

ِ
 نَ مِ  اِب رَ تِ قْ ال

هَ وَ  ذْ ؛ إِ نِ يْ تَ ادَ هَ الشَّ  َد عْ بَ  ىالَ عَ تَ  ى اللِ لَ إِ  ة  بَ رْ قُ  مُ ظَ عْ أَ  ةَ ََل الصَّ  نَّ أَ  ىلَ عَ  ل  ُد ا يَ مَّ ا مِ َذ هَ ى، وَ الَ عَ تَ  اللِ   هُ ولَ ُس ا رَ هَ يْ لَ إِ  جَّ

 مْ هُ وَ  مِ ََل ْس اإْلِ  لِ وَّ ي أَ فِ  هُ عَ مَ  نَ آمَ  نْ مَ وَ  وَ ي هُ ل  َص يُ  انَ كَ  هُ نَّ ى أَ لَ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص ي  بِ النَّ  ةُ يرَ ِس  ْت لَّ دَ وَ  .رِ مْ اْلَ  لِ وَّ أَ  نْ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص

 بَ لْ اْلَ  ةُ مَ َلَّ عَ الْ  هُ نَ سَّ َح ، وَ «هِ دِ نَ ْس مُ »ي فِ  ُد مَ ْح أَ  امُ مَ اإْلِ  َج رَ ْخ أَ ، يٌل لِ قَ 
َزْيِد بِْن َعْن  ،«اةِ كَ ْش مِ الْ »ي $ فِ  ي  انِ

ِل َما ُأوِحَي إَِلْيِه، َفعَ ملسو هيلع هللا ىلص:  َعِن النَّبِي   ،ڤَحاِرَثَة  ََلَة.َأنَّ ِجْبرِيَل ڠ َأَتاُه فِي َأوَّ َمُه اْلُوُضوَء َوالصَّ  لَّ

ا، وَ يْ أَ « هِ دِ نَ ْس مُ »ي فِ  ُد مَ ْح أَ  امُ مَ اإْلِ  َج رَ ْخ أَ وَ   َش  ُد مَ ْح أَ  ةُ مَ َلَّ عَ الْ  هُ َح حَّ َص ض 
 اْلكِنِْدي   ،$ ر  اكِ

ڤ َعْن َعِفيف 

، َفَأَتْيُت اْلَعبَّاَس ْبَن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ِلَْبَتاَع ِمنُْه َبْعَض  ا، َفَقِدْمُت اْلَحجَّ  الت َجاَرِة، َوَكاَن َقاَل: ُكنُْت اْمَرأ  َتاِجر 

 إِن ي َلِعنَْدُه بِِمن ى، إِْذ َخَرَج َرُجٌل ِمنْ 
ا، َفَواللِ ا َرآَها  اْمَرأ  َتاِجر  ْمِس َفَلمَّ ِخَباء  َقرِيب  ِمنُْه، َفنََظَر إَِلى الشَّ

ُجُل، َفَقاَمْت َخْلَفهُ  -َيْعنِي َقاَم ُيَصل ي  -َماَلْت   ُثمَّ َخَرَجِت اْمَرَأٌة ِمْن َذلَِك اْلِخَباِء الَِّذي َخَرَج ِمنُْه َذلَِك الرَّ

َعبَّاِس: َمْن َهَذا َيا َفُقْلُت لِلْ  ،َفَقاَم َمَعُه ُيَصل ي ُحُلَم ِمْن َذلَِك اْلِخَباِء،ِحيَن َراَهَق الْ ٌم ُتَصل ي، ُثمَّ َخَرَج ُغََل 

ُد ْبُن َعْبِد اللِ بِْن َعْبِد ا َفُقْلُت: َمْن َهِذِه اْلَمْرَأُة؟ َقاَل: َهِذِه ْلُمطَِّلِب اْبُن َأِخي، َعبَّاُس؟ َقاَل: َهَذا ُمَحمَّ

ِه. َفُقْلُت: َفَما َهَذا ، نَُة ُخَوْيِلد  َجُة ابْ اْمَرَأُتُه َخِدي ُقْلُت: َمْن َهَذا اْلَفَتى؟ َقاَل: َهَذا َعِلي  ْبُن َأبِي َطالِب  اْبُن َعم 



(4) 

، َوَلْم َيْتَبْعُه َعَلى َأْمرِِه إِلَّ  ُه َنبِيٌّ ِه َهَذا اْلَفَتى،  اْمَرَأُتُه، َوابُْن َعم  الَِّذي َيْصنَُع؟ َقاَل: ُيَصل ي، َوُهَو َيْزُعُم َأنَّ

ُه َسيُ   -ْلَْشَعِث ْبِن َقْيس  َيُقوُل َفَكاَن َعِفيٌف َوُهَو اْبُن َعم  اَوَقْيَصَر،  ْفتَُح َعَلْيِه ُكنُوُز كِْسَرىَوُهَو َيْزُعُم َأنَّ

، َفَأُكوُن َثالِث ا َمَع َعِلي  ْبِن َأبِي َم َلْو َكاَن اللُ َرَزَقنِي اإْلِْسََل  : - ُمهُ َوَأْسَلَم َبْعَد َذلَِك، َفَحُسَن إِْسََل 
َيْوَمئِذ 

 اُت وَ لَ الصَّ  ِت َض رِ فُ  مَّ ، ثُ هِ رِ ي آِخ فِ  ةُ يَ انِ الثَّ وَ  ،ارِ هَ النَّ  لِ وَّ ي أَ ى فِ ولَ : اْلُ نِ يْ تَ ََل َص  ونَ ل  َص وا يُ انُ كَ فَ ڤ. َطالِب  

 يَف رِ َص  عَ مِ ى َس تَّ َح  ةِ عَ ابِ السَّ  اءِ مَ السَّ  َق وْ ا فَ ى مَ لَ إِ  ملسو هيلع هللا ىلص ي  بِ النَّ  َد عِ َص  ذْ إِ  ،اِج رَ عْ مِ الْ وَ  اءِ رَ ْس اإْلِ  ةِ لَ يْ لَ  ي فِ  ُس مْ َخ الْ 

ى الَ عَ تَ  اللُ  َض رَ فَ ، وَ ة  طَ اِس  وَ ََل بِ  ة  رَ اَش بَ مُ  هُ لُ ََل َج  لَّ َج  هِ ب  رَ  نْ عَ  ةِ ََل الصَّ  ةَ يَض رِ فَ  َذ َخ أَ ، فَ رَ َد قَ الْ  ُب تُ كْ تَ  مِ ََل قْ اْلَ 

 مَّ ى أُ لَ عَ وَ  هِ يْ لَ عَ 
ي ا فِ مَ كَ  .ةِ وبَ ثُ مَ الْ وَ  رِ ْج ي اْلَ فِ  ينَ ِس مْ َخ وَ ، اءِ دَ ي اْلَ فِ  س  مْ ى َخ لَ ا إِ هَ فَ فَّ َخ  مَّ ثُ  ،ة  ََل َص  ينَ ِس مْ َخ  هِ تِ

تِي َخْمِسيَن َصََلة  ملسو هيلع هللا ىلص: » ي  بِ النَّ  اَل : قَ اَل قَ  ڤ س  نَ أَ  يِث دِ َح  نْ مِ  «نِ يْ يَح حِ الصَّ » ، َقاَل: «َفَفَرَض اللُ َعَلى ُأمَّ

تَِك؟ َقاَل: ُقْلُت: َفَرَض َفَرَجْعُت بَِذلَِك  َحتَّى َأُمرَّ بُِموَسى، َفَقاَل ُموَسى ڠ: َماَذا َفَرَض َرب َك َعَلى ُأمَّ

، َقاَل لِي ُموَسى ڠ: َفَراجِ  َتَك َل ُتطِيُق َذلَِك، َقاَل: َفَراَجْعُت ـَعَلْيِهْم َخْمِسيَن َصََلة  ْع َربََّك، َفإِنَّ ُأمَّ

َتَك َل ُتطِيُق ـ، َفَأْخَبْرُتُه َقاَل: َراجِ ڠا، َقاَل: َفَرَجْعُت إَِلى ُموَسى َرب ي، َفَوَضَع َشطَْرهَ  ْع َربََّك، َفإِنَّ ُأمَّ

، َقاَل: َفَرَجْعُت إِلَى  ،َوِهَي َخْمُسونَ  ،َذلَِك، َقاَل: َفَراَجْعُت َرب ي، َفَقاَل: ِهَي َخْمٌس  ُل اْلَقْوُل َلَديَّ َل ُيَبدَّ

 «. اْسَتْحَيْيُت ِمْن َرب ي ـْع َربََّك، َفُقْلُت: َقدِ َراجِ ُموَسى، َفَقاَل: 

َل َما ُفرَِضْت َكاَنْت َرْكَعَتْيِن «: ىاوَ تَ فَ الْ  وعِ مُ ْج مَ »ي $ فِ  ةَ يَّ مِ يْ تَ  نُ ابْ  مِ ََل ْس إْلِ ا ُخ يْ َش  اَل قَ  ََلَة َأوَّ َوَقْد ُرِوَي َأنَّ الصَّ

، بِاْلَغَداِة َوَرْكَعَتيْ  اْلَعِشي 
ْت َصََلُة  ُثمَّ ُفرَِضِت ِن بِ ا َهاَجَر ُأِقرَّ اْلَخْمُس َلْيَلَة اْلِمْعَراِج، َوَكاَنْت َرْكَعَتْيِن َرْكَعَتْيِن، َفَلمَّ

َفرِ، َوِزيَد  ُموَن فِي الصَّ  فِي َصََلِة اْلَحَضرِ، َوَكاَنِت السَّ ل  َيَتَكلَّ ، َفَكاُنوا َأوَّ
ََلُة ُتْكَمُل َشْيئ ا َبْعَد َشْيء  ََلِة، َوَلْم َيُكْن الصَّ

ِد، ٌد، ُثمَّ ُأِمُروا بِالتََّشه  َم َعَلْيِهمُ  فِيَها َتَشه  َما ُشرَِع اْلََذاُن بِاْلَمِدينَِة  َوُحر  َة َلُهْم َأَذاٌن، َوإِنَّ اْلَكََلُم، َوَكَذلَِك َلْم َيُكْن بَِمكَّ

 اهـَبْعَد اْلِهْجَرِة. 

 ا.هَ تِ اعَ َض إِ  نْ وا مِ رُ َذ اْح ، وَ مْ كُ اءَ َس نِ وَ  مْ كُ اءَ نَ بْ ا أَ هَ يْ لَ وا عَ لُ مِ اْح ، وَ ةِ ََل الصَّ  يفِ  اللِ  ادَ بَ عِ  وا اللَ قُ اتَّ فَ 


