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ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
و ﭱ ﭖ ُمحَمَّدًا عَْبدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ َوسَّلِمْ ﮞ سَّيِدِنَا ﭢ
صحَابِوِ ﯰ
ﮁآلِوِ َوأَ ْ

ﭠ ﰁ فَيَا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصِي ُكمْ ﭻ ِبَتقْوَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
1

ﭩﮇ ﮫﮃِكتَابِوِ ﮚ :

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)95:

ؿؼصودث :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبرإميان ،ذطاعتؾه ذؽاؿو ذؽػدذ
اهلل ذدان ذطاعتؾه ذؽاؿو ذؽػد ذردول ذاهلل ذدان ذؽػد ذ"أوىلذ
األؿر"ذ(اورغذقغذبرؽواس)ذدريذؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذ
جك ذؽاؿو ذبربـته-بـته ذ(بردؾقدقفن) ذدامل ذددواتوذ
ػرؽارا،ذؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ(ؽتاب)ذاهللذ
(اؾؼرءان)ذذدانذ(دـه)ذردوؾث،ذجكذؽاؿوذبـرذبرإميانذؽػدذ
اهلل ذدان ذفاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضيذ
ؽاؿو)،ذدانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذؿارقؾه ذؽقت ذبرتؼوى ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدغنذ
ؿؾؼدـاؽنذدضاالذػرقـتفثذدانذؿـقغضؾؽنذدضاالذالرغـث.ذ
فاري ذؽبدرن ذإدالم ذادراء ذؿعراج ذؿـجؾؿا ذؽؿباؾي،ذ
باضاميان ذػغحقاتن ذؽقت ذترفادف ذفاري ذؽبدرنذ
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تردبوت،ذدان ذخطبه ذاؽن ذممبخاراؽن ذتـتغ ذػغاجرن ذادراءذ
ؿعراج.ذ ذ
ذ

دورةذاإلدراءذاقاتذ9ذبرؿؼصود:ذ ذ
"ؿفا ذدوخي ذاهلل ذقغ ذتؾه ذؿـجاؾـؽن ذفؿباث ذ(حمؿد)ذػد ذؿاملذ
فاري ذدري ذؿدجد ذاحلرام ذ(دؿؽة) ذؽؿدجد ذاألؼصىذ
(دػؾدطني) ذقغ ذؽاؿي ذبرؽاتي ذدؽؾقؾقغث ،ذاوـتوقذ
ممػرؾقفتؽن ذؽػداث ذتـدا ٢ذ(ؽؽواداءن ذدان ذؽبدرن)ذ
ؽاؿي .ذددوغضوفث ذاهلل ذجواؾه ذقغ ذاؿت ذؿـدغر ذالضيذ
اؿتذؿغتافوءي ".ذ

ذ ذ

ػرقدتقوا ذادراء ذدان ذؿعراج ذؿروػاؽن ذػرجاؾـن ذدانذ
ؿعجزة ذاضوغ ذقغ ذدؽورـقاؽن ذاوؾقه ذاهلل ذؽػد ذؿاءـدي ذقغذ
ػاؾقغ ذالقق ذدان ذتراضوغ ذقاءقت ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقهذ
ودؾم .ذدامل ذػرجاؾـن ذتردبوت ذدػرؾقفتؽن ذؽػد ذبضقـداذ
ػؾباضاي ذضاؿربن ذدان ذػؿـدغن ذدري ذعامل ذػـوه ذرفدقا ذقغذ
ؽدؿواث ذاقت ذؿغـدوغي ذػؾباضاي ذحؽؿه ذدان ذحؼقؼة ذقغذ
أخريث ذبردغؽوت ذػاءوت ذدغن ذاف ذقغ ذبرالؽو ذدعاملذ
ظافري ذاقن ذدري ذاورودن ذدان ذؽفقدوػن ذػارا ذفؿبا.ذ
ػرقدتقواذادراءذدانذؿعراجذػـتقغذاوـتوقذدحقاتيذتراوتاؿاثذ
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ؿاءـدي ذزؿان ذؽقين ذقغ ذمساؽني ذجاءوه ذدري ذداػت ذؿثؾؿيذ
حؽؿه٢ذإهلي.ذ ذ
ذ

اـتارا ذػغاجرن ذترػـتقغ ذقغ ذدػراوؾقفي ذدرػد ذػرجاؾـنذ
ادراءذدانذؿعراجذاقاؾهذتـتغذصالة.ذداـتاراذكفرضوانذصالةذ
دانذؿعجزةذادراءذدانذؿعراج،ذترداػتذفوبوغذؽاءقتذقغذ
بضقتوذؿـداملذدانذإقرت،ذدفقغضذؿـادبفؾهذدـاؿاؽنذصالةذ
جذاؾ ُّروِح .ذ
اقتذدباضايذاملِ ِعرَا ُ
ذ ذ

اػابقال ذؿعراج ذـيب ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذدغن ذجددذ
دان ذروحث ذؽالغقت ذدباضاي ذدوات ذؿعجزة ،ذؿك ذاهللذ
ؿـجادقؽن ذباضي ذاوؿت ذحمؿد ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذؿعراجذ
روح ذػد ذدتقاف ذفاري ذدباثق ذؾقم ذؽاؾي.ذدؿان ذروح ذدانذ
فاتي ذؿرقك ذػرضي ذؿـؿوءي ذاهلل ذباضي ذممدتقؽن ذؿرقكذ
بقبس ذدري ذؽؽغن ذفاوا ذنفسو ذدان ذؿثؼدقؽن ذؽأضوغنذ
اهلل،ذؽؽواداءن ذدرتا ذؽأداءـث،ذدفقغض ذؿرقك ذؿـجاديذ
اورغ ذقغ ذؿوؾقا ذدأتس ذػرؿوؽاءن ذبوؿي ذاقن.ذؽؿوؾقاءن ذقغذ
دػراوؾقفي ذبوؽن ذدغن ذجاؾن ذػـقـددن ،ذؽؼواتن ذدانذ
ؽؿـغن،ذتتايف ذدغن ذجاؾن ذؽباءقؼؽن ذدان ذؽتقغضني،ذجاؾنذ
ؽدوخنيذدانذؽؿوؾقاءنذدرتاذجاؾنذصالة.ذ ذ
ذ
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تقدؼؾه ذصالة ذاقت ذدؼدر ذروبوت ذاتاو ذػرضرؼنذ
اؾت ٢ذقغ ذتقدق ذممػوثاءي ذؿعـى ،ذتتايف ذاي ذاداؾه ذدبواهذ
ؿدردة ذقغ ذؿـدقدقق ذؼوم ذمؤمنني ذاتس ذمسوؾقا-ؿوؾقا ذؿعـىذ
ؽباءقؼؽن ،ذؽخقـتاءن ذدان ذؽؿوؾقاءن ذدامل ذؿـؿػوهذ
ؽددؼؽن ذفقدوف ،ذفريوق-ػقؽوق ذدان ذؽجافتـث.ذ
صالةذؿروػاؽنذدبدر-بدرذعؿؾنذداملذإدالم.ذددقاػاذقغذ
ممؾقفاراث ،ذؿك ذدي ذاؽن ذممػراوؾقفي ذؽبفاضقاءن ذدانذ
ؽأوـتوغن .ذددقاػا ذقغ ذؿـقغضؾؽـث ،ذؿك ذدي ذاؽنذ
ممػراوؾقفيذؽخالؽاءنذدانذؽروضني.ذ ذ
ذ

ردولذاهللذصؾىذاهللذعؾقهذودؾمذبردبدا:ذ ذ

بْصىلْهللاْعليهْوسملْ،قَا َْلْْ:انْ َأو َْلْ َماْ
َعنْْ َأ ِ ْبْه َُري َرةََ ْ،أنْْالن ِ ْ
َِ ِ َ ِ
َ
َ
َ
بْب َِصالثهْ،فانْْ َصل َحتْْفقدْْ
بْ ِب ِْهْال َعبدُْْيَوَْمْال ِق َيا َم ِْةْ ُ َُي َاس ُْ
ُ َُي َاس ُْ
َسْ ِ ْ(رواهْالرتمذي)ْ ْ
َابْ َوخ ِ َْ
َأفلَ َْحْ َو َأ َْن َحَ ْ،وانْْفَ َسدَ تْْفَ َقدْْخ َْ
ؿؼصودث:ذ" ِدري ذابو ذفرقرة ذرضي ذاهللذعـه ذبفاوا ذـيب ذصؾىذ

اهلل ذعؾقه ذودؾم ذبردبدا ذ(ؿؼصودث) ذعؿؾن ذػرتام ذقغذ
دحداب ذباضي ذفؿبا ذػد ذفاري ذؼقاؿة ذاداؾه ذصالتث.ذ
دؽرياث ذصالتث ذاقت ذباءقق،ذؿك ذبرجاقاؾه ذدان ذبراوـتوغؾهذ
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اي ،ذدؽرياث ذصالتث ذاقت ذرودق ،ذؿك ذرودؼؾه ذدانذ
بقـادؾهذاي".ذ ذ
ذ

ددقاػا ذقغ ذتقدق ذممؾقفارا ذصالتث ،ذؿك ذديذ
دحراؿؽن ذددـقا ذدرػد ذممػراوؾقفي ذـعؿة ذؽربؽنت ،توفيقذ
دان ذؽباءقؼؽن ذدرتا ذاؽن ذدعذاب ذدؾػس ذؽؿاتقـث ذدغنذ
دفـتؼؽن ذؽػالث ذؽباتو.ذدتقاف ذؽاؾي ذؽػالث ذاقت ذػخه،ذ
اؽن ذدؽؿباؾقؽن ذدػرت ذؽأداءن ذاصؾث .ذدي ذجوض ذاؽنذ
داتغ ذػد ذفاري ذؼقاؿة ذتـػا ذخفاي ،ذػتوروق ذؽأمياـن ذدانذ
دحراؿؽن ذتردالؿت ذدري ذعذاب ،ذؽفقـاءن ذدانذ
ؽرـدفن.ذ ذ
ذ

باثق ذالضي ذػغاجرن ذقغ ذترداػت ذدامل ذػرقدتقوا ذادراءذ
دانذؿعراجذتراوتاؿاثذبربافذؽأقدتقؿقواءنذقغذدؽورـقاؽنذ
ؽػد ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذباضي ذؿـوروؼؽنذ
ؽػد ذؽقت ذتـتغ ذؽتقغضني ذؿرتبة ذبضقـدا ذصؾى ذاهلل ذعؾقهذ
ودؾم .ذمسوض ذؽقت ذدضوؾوغؽن ذدؽاؾغن ذاورغ ذقغ ذخؾققذ
ؿات ذفاتي ذدفقغض ذؽقت ذداػت ذؿغحقاتي ذحؽؿه ذدانذ
ػغاجرنذددباؾققذػرقدتقواذاضوغ،ذادراءذدانذؿعراج.ذ ذ
ذ

ذ
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دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
برتؼواؾهذؽػدذاهللذدانذػؾقفاراؾهذصالةذدرتاذتوـاقؽـؾهذ
ؽران ذاهلل ذػد ذوؼتوث ذدغن ذخشوع.ذتقادا ذقغ ذؿغفاؾغ ذؽقتذ
اوـتوق ذؿـوـاقؽـث ذواالوػون ذددببؽن ذؽدجوؼن ذدانذ
جوض ذػؽرجاءن .ذبرؿُجَافَدَ ِه ذدفقغض ذؽقت ذتقدقذ
ؿغاباقؽن ذؿـوـاقؽن ذصالة ذصبح ذػد ذوؼتوث ذتتؽال ذؽقتذ
بردروـوقذؿـعؿيتذؽؾذاتنذتقدورذدانذؽتقكذؿاؾس.ذبضقتوذ
جوض ذبرجمافده ذدفقغض ذؽقت ذتقدق ذالالي ذؿـوـاقؽنذ
صالةذعصرذؽرانذترالؾوذدقبوقذؿـدفوؾوؽنذػؽرجاءن.ذ ذ
ذ

جادقؾه ذؽقت ذدري ذؽاؾغن ذؿرقك ذقغ ذترضوؾوغ ذداملذ
فرمانذاهللذداملذدورةذاؾـورذاقاتذ:44-43ذ ذ
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ؿؼصودث:ذ"(عبادةذاقتذدؽرجاؽنذاوؾقه)ذاورغذقغذؼواتذ
امياـثذقغذتقدقذدالالقؽنذاوؾقهذػرـقاضاءنذاتاوذبرجواؾبؾيذ
درػدذؿثبوتذدرتاذؿغقغاتيذاهللذدانذؿـدقرقؽنذمسبفقغذدرتاذ
ممربي ذزؽاة ،ذؿرقك ذتاؽوتؽن ذفاري ذ(ؼقاؿة) ذقغ ذػداثذ
برباؾقق-باؾقق ذفاتي ذدان ذػـداغـث" .ذ(ؿرقك ذؿغرجاؽنذ
مسواثذاقت)ذدوػايذاهللذممباؾسذؿرقكذدغنذدباءقق-باءققذ
باؾدنذباضيذافذقغذؿرقكذؽرجاؽن،ذدانذؿـؿبافيذؿرقكذ
الضيذدريذؾقؿػهذؽورـقاث،ذدانذمسقؿغثذاهللذممربيذرزؼيذ
ؽػدذددقافذقغذدؽفـدؼقثذدغنذتقدقذترفقتوغ".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
ََب َركَْ ﭞ ﯬﯶ َِْبل ُقر َء ِْان ﯻَ ،وه ََـ َف َع ِ ْ
ﮢ ﮣ ﮤ ،وََتقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِث َال َوثَ ُهْ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ،ﮩ ﯧ ﭦ َْو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ،
وَلِسَائِرِ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ،
ِي.
ْي ﭝَْةْألتائِب َْ
ينْ َو َْ
ﰁ فَ َياْفَو َزْأل ُمس َتغ ِف ِر َْ
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