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 لِـئِآـلْقَٱ  ٻ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  

 (49 ايات  الروم) ېئ  ېئ

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبِدُهُمُحَمَّدّاپ    ڦ 

ٿ    سًَ ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمِڈ      

ۇئ    وَأَصِحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  فًََاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقِىَىچ  أُوص ًكُمِ
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  ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (91)الهساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذطػدذ"عؼصود: ذطاعو ذراستؾه ذبرإميان، واػايذاورغذؼغ

ذ"أوىلذ ذطػد ذدان ذآ ذردول ذطػد ذطاعو ذراستؾه ذدان آ

ذ طاظغنذطاعو.ذطؿودؼنذذصداورغذؼغذبرطواس(ذدر)األعر"

بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذصرطارا،ذ-جؽـذطاعوذبربـته

عؽـذػـدضؾهذطاعوذعغؿباظقؽـثذطػدذ)طتاب(ذآذ)اظؼرءان(ذذ

برإميانذطػدذآذدانذذظث،ذجقكذطاعوذبـردانذ)دـه(ذردو

ذطاعو(،ذذأخرية.ػاريذ ذ)باضي ذباءؼق ذظبقه ذدعؽنيذاداظه ؼغ

 دانذظبقهذاؼؾوقذصوالذطدودػـث".
ذ

ذدقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذآ،

عارؼؾهذطقتذبرتؼوىذطػدذآذدبحاغهذوتعاىلذدشنذذ

ذدضاالذ ذعـقغضؾؽن ذدان ذصرؼـتفث ذدضاال عؾؼداغاطن

دانذذبالغ)إدالم،ذذُمَكلَِّفالرشـث.ذدباضايذدأورغذؼغذتؾهذ

ظقمذذفرضبرسؼل(،ذواجبذطأتسذدؼريذعـدؼرؼؽنذصالةذ
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اطنذذخطبهسشاءذدانذصبح.ذمغرب، وضتو،ذزفر،ذسصر،ذ

ذصبح.ذفرضعـدؼرؼؽنذصالةذممػرطاتاطنذتـتغذبردضراذ

ذ

ذععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذآ،

ذ-برعؼصود:ذ49آذداملذدورةذاظرومذاؼاتذذفرمان

ذصغقؽوت" ذدان ذحمؿد ذ)واػاي ذطاعو صغقؽومتو(ذ-ػـدضؾه

ذدـتقاسذرجوعذطؿباظيذطػدذآذ)دشنذعغرجاطنذسؿل

ذبرتؼ ذدرتا ذمسبفقغذوبؼيت( ذطاعوذطػداثذدانذطرجاطـؾه اظه

ذ ذمسػورغا ذبتول ذدشن ذعـجادي ذطاعو ذجاشـؾه ذدرصددان

ذ."ضوظوشنذأورغذعشرك

ذ

ذذ ذغاعاث ذدشن ذبرطاءؼت ذصبح فجر. فجر وضتو

ذ ذدالشقت ذخفاي ذبرعؼصود ذعاتفاريذدبؾه ذدبؾوم تقؿور

ذ-تربفاضيذدوا:ذفجرتربقت.ذ

ذِبِذاَطذفجرصرتامذ:ذ

ذِقِداَصذفجرطدواذ:ذ

ذ

اؼاظهذخفايذؼغذتربقتذدطاطيذالشقت،ذذِبِذاَطذفجرذ

ذعـجوراي ذدػرتي ذصبح.ذ-طؾقفنت ذوضتو ذعـجؾغ جوراي

ذالشقتذ ذطؿدؼن ذدفاج. ذدؽجف ذتربقت ذاؼن خفاي

ذتربقتذ ذاؼت، ذدؾػس ذالعا ذتقدق ذمسوال، ذضؾف عـجادي
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ذ ذ)ذفجرصوال ذتربقتذِقِداَصذفجرطدوا ذؼغ ذؼاءؼتذخفاي )

ذ ذػاري. ذدقاغ ذطػد ذممباوا ذالشقتذؼغ ذدطاطي ايذعؾقـتغ

ذ ذدؾػس ذجم ذداتو ذِقاِدَصفجر  .َكاِذِب فجرطؾقفنت

ذمتػتذ ذددقتوظه ذتقؿور، ذاوصوق ذالشقت ذدطاطي عوخنول

ذ ذعاتفاري. ذتربقت ذأول ذطتقك ذعاتفاري دشنذعوخنول

(ذاؼنذعــداطنذتؾهذعادوقذِقِداَصذفجرعادوقذصجرذطدواذ)

،ذوضتوذهذصرضي،ذدقاغذتؾهذطؿباظيؾوضتوذصبح،ذعكذعاملذت

مذباضيذأورغذؼغذبرصواداذاوغتوقذاحرسشاءذتؾهذمتت،ذالظوذ

ذدتقافذ ذإدالم، ذطؿوظقاءن ذاؼـقؾه ذعقـوم. ذدان عاطن

ذ ذدانذذخملوقطجادؼن ذتردورت ذؼغ ذصرطارا ذترداصت اؼت

ذخملوقتـتغذطجادؼنذذبرفيكريتردريتذؼغذصرظوذعاءغديذ

ذآ.ذ

ذ

ذذ ذُعذفرضصالة ذصالة ذدغاعاطن ذجوض ذْةَطَرَباصبح

ذاؼت.ذ ذوضتو ذآ ذاوظقه ذدتوروغؽن ذطربطاتن ذباثق ددببؽن

ردولذصؾىذآذسؾقهذودؾمذؼغذدرواؼتؽنذذحديثدػرتيذ

ذ-دبؾوعث:ذِؾَقْةِبطاءؼنتذصالةذدـةذَضراوظقهذاعامذعدؾمذب

َ قَاَل َرْكَعتَا امْفَْجِر َخْْيٌ ِمْن  َعْن عَائَِشةَ  ُ عَلَْيِو َوَسَّلَّ َعْن امنَِِّبِّ َصَّلَّ اَّللَّ

هَْيا َوَما ِفهيَا  مسَّل( ه)روا           ادلُّ
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ذ ذ"برعؼصود: ذسائشة ذغيبذصؾىذذاآذسـفذرضيدرصد درصد

ذدـةذ ذصالة ذرطعة ذدوا ذ)عؼصودث( ذبردبدا ذودؾم آذسؾقه

ذ."ظبقهذباءؼقذدرصدذدغقاذدانذاؼدقثذفجر

ذ

عاءغديذتقدقذذداتوذضـجرانذؼغذاعتذبدر،ذطادغذ

ذدصقؾقهذ ذعرؼكذؼغ ذطخواظي ذاؼن ذبدر ذؼغ ترظقفتذضـجران

ذاوظقهذآ.

ذ

ذدقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذآ،

ذؼغذذ ذأورغ ذباضي ذبدر ذؼغ ذطؾبقفن ذعـجـجقؽن آ

ردولذآذحديث صبحثذدباضاميانذذفرضعـجاضذصالةذ

ذصؾىذآذسؾقهذودؾمذؼغذدرواؼتؽنذاوظقهذاعامذأمحد:ذ

ُ َعْنوُ َعْن ُعثَْماَن ْبِن عَ  َ قَاَل  فَّاَن َرِِضَ اَّللَّ ُ عَلَْيِو َوَسَّلَّ أَنَّ امنَِِّبَّ َصَّلَّ اَّللَّ

اعٍَة فَيَُو ََكَْن قَامَ  َّْيِل َوَمْن َصَّلَّ  َمْن َصَّلَّ امِْعَشاَء ِِف ََجَ  ِهْصَف انل

َّْيَل ُُكَّوُ  اعٍَة فَيَُو ََكَْن قَاَم انل ْبَح ِِف ََجَ  أمحد( ه)روا                    امصُّ

آذسـهذبفاواذغيبذعثمان بن عفان رضي درصدذ"برعؼصود:ذ

ذبارشدقافذ ذ)عؼصودث(: ذبردبدا ذودؾم ذسؾقه ذآ صؾى

ذ ذأورغذذفرضصالة ذدػرتي ذصفاالث ذبرمجاسه سشاء

ذفرضعـدؼرؼؽنذصالةذدػاروهذعاملذدانذبارشدقافذصالةذ
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ذدػـجغذ ذصالة ذعـدؼرؼؽن ذدػرتي ذصفاالث ذبرمجاسه صبح

ذ."عامل

ذ

طقتذعروصاطنذاوعتذحمؿدذصؾىذآذسؾقهذودؾم،ذذ

ذتـاض ذصقـدؼق، ذؼغ ذأودقا ذدطورغقاطن ذترصقؾقه، ؼغذذـاوعت

ذؼغذ ذدباضاميان ذتردػوظو ذاوعت ذدػرتي ذتقدق ترباتس،

ذضقصهذدخربكن ذاظؼرءان ذطؾبقفنذ-عالظوءي ذتتايف ضقصفث.

ذطقتذعغاتديذاوعتذتردػوظو.

ذ

ذدقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذآ،

ذصرؼغاذ ذممربؼؽن ذعغؿبقلذآ ذدوصاي ذطقت ذطػد تن

ذدباضاميانذ ردولذصؾىذآذسؾقهذذحديثبرتذتـتغذصالة

ذ-ودؾم:

ُل َرِِضَ هللُا َعْنُو َعْن أَِِب ُىَرْيَرَة  أَنَّ امنَِِّبَّ صَّل هللا عليو وسَّل قَاَل: أَوَّ

َصلََحْت فََقْد َما ُُيَاَسُب ِبِو امَْعْبُد يَْوَم امِْقيَاَمِة ُُيَاَسُب ِبَصاَلثِِو، فَِإْن 

.  أَفْلََح َوأَْْنََح، َوِإْن فََسَدْت فَقَْد َخاَب َوَخِِسَ

آذسـهذبفاواذغيبذصؾىذذرضيدرصدذابوذػرؼرةذ"برعؼصود:ذ

ذصرتامذدحدابذاوظقهذ آذسؾقهذبردبداذ)عؼصودث(:ذصرطارا

ذدؽرياثذ ذصالتث، ذاداظه ذػؿبا ذطأتس ذضقاعة ذػاري ذصد آ
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ذدا ذبرجاي ذاي ذعك ذباءؼق، ذدؽرياثذصالتث ذبرأوغتوغ، ن

ذ."صالتثذرودق،ذعكذايذروضيذدانذتقدقذبرأوغتوغ

ذ

ذدرتودث،

اَلَة  ْك امصَّ َ قَاَل ََل ثَْْتُ ُ عَلَْيِو َوَسَّلَّ ِ َصَّلَّ اَّللَّ َعْن ُأمِّ أَيَْمَن أَنَّ َرُسوَل اَّللَّ

ًدا فََقْد بَرِئَْت  اَلَة ُمتََعمِّ َُّو َمْن تََرَك امصَّ ًدا فَِإه ِ َوَرُسوِلِ ُمتََعمِّ ُة اَّللَّ ذِمنُْو ِذمَّ

ذصؾىذغيبذبفاواذ،اآذسـفذضير ِنَأِؼَؿذمُّأُذدرصد":ذبرعؼصود

ذعؼصودث)ذبردبداذودؾمذسؾقهذآ ذطاعوذجاشـؾه(:

ذبارشدقافذطرانذدغاجذدخاراذصالةذتقغضؾؽن

ذدرصداثذترظػسذعكذدغاجذدخاراذصالةذعـقغضؾؽن

ذ.ذ"ردوظثذدانذآذصرظقـدوشن

ذ

ذذ،درتودث

ِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ   ْعُت  قَالَ  اَّللَّ ِ  َرُسولَ  ََسِ ُ  َصَّلَّ  اَّللَّ  َوَسَّلََّ  عَلَْيوِ  اَّللَّ
ُجلِ  بَْيَ  يَُقولُ  كِ  َوبَْيَ  امرَّ ْ اَلةِ  تَْركُ  اْمُكْفرِ  أَوْ  امِّشِّ   امصَّ

ذبرعؼصود ذسـهذرضيذسبدآذبنذجابرذدرصد": ذبفاواذ،آ

ذ(:عؼصودث)ذبردبداذودؾمذسؾقهذآذصؾىذغيبذعـدشرذاطو

ذ ذدشنذظالطيذدأورغذاغتاراذممقدفؽنذؼغصرطارا

ذ.ذ"صالةذعـقغضؾؽنذاداظهذناككفورذدانذؽنؽطشرؼ

ذ

ذ

ذ
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ذذ،آذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذدضرؼهذدوراوذدانذعدجدذعغفقدوصؽنذطقتذعارؼؾهذذ

.ذبرمجاسهذصبحذفرضذصالةذعـدؼرؼؽنذدشنذاغتاراثذطقت

ذعـجادؼؽنذممػوذطقتذدضرؼهذعدجدذاضرذبراودفاذطقت

ذصالةذدػرتيذصبحثذفرضذصالةذحاضريذؼغذمجاسهذجوعؾه

ذ،إدالمذذعارذعغفقدوصؽنذدشن.ذآعنيذاظّؾفم.ذمجعةذفرض

ذطقتذتسأطذآذرمحةذتوروغثذاطنذعوض ذاطنذتاطوتقؾه.

ذتـتغذاظػاذطقتذدؽرياثذطقتذعـقؿػاذاطنذؼغذآذسذاب

ذ.ذردوظثذدانذآذصرؼـته

ذ:ذ34ذػقغضذ41ذاؼاتذِرثَِّدامُلذدورةذداملذآ فرمان

جت   حت      خت     مت  ىت  يت  جث     مث  ىث  يث      حج  مج   

 جح    مح  جخ       حخ  مخ  جس     حس    خس   مس    حص  

داملذذرضذواظيذصواقذطاغن،ذ)عرؼكذدمتػتؽن(ذطخ":ذعؼصودبر

ذعرؼكذبرتاث ذغعؿة(، ذصـوه ذاورغذ-)ؼغ ذتـتغذ)متػتذتقغضل( تاث،

ذ ذؼغ ذاورغ ذعؾقفت ذ)دتؾه ذبرداظه، ذعرؼكذبرؼغ ذاؼت، داظه

برطات(:ذ"اصاطهذؼغذعثببؽنذطاعوذعادوقذطداملذغراك؟".ذاورغذ

طوعػوظنذذؼغذبرداظهذاؼتذعـجواب:ذ"طاعيذتقدقذترعادوقذدامل

ذ".اورغذؼغذعغرجاطنذمسبفقغ
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ڻ       ڦ  ڑ  ہَفَعِن هَـ وَ ىئمُْقْرَءانِ َِب ېئ ەئ    ٺََبَركَ 

جب  حب  ِثاَلَوثَوُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَ   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تَْغِفرِينَ  حئ متَّائِِبيَ ٱ ةَ ڀيَ  وَ  فَيَا فَْوَز ٱمُْمس ْ
 


