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ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
ﭱ ﭖ مُحَمَّدّا عَبِدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمِ ﮞ سًَِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصِحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فًََا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصًكُمِ ﭻ بتَقِىَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ
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ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)95:

برعؼصود :ذ"واػاي ذاورغ ذؼغ ذبرإميان ،ذراستؾه ذطاعو ذطػدذ
اهلل ذدان ذراستؾه ذطاعو ذطػد ذردول ذاهلل ذدان ذطػد ذ"أوىلذ
األعر"ذ(اورغذؼغذبرطواس)ذدرصد ذطاظغنذطاعو.ذطؿودؼنذ
جؽـذطاعوذبربـته-بـتهذ(بردؾقدقفن)ذداملذددواتوذصرطارا،ذ
عؽـذػـدضؾهذطاعوذعغؿباظقؽـثذطػدذ(طتاب)ذاهللذ(اظؼرءان)ذذ
دان ذ(اظدـة) ذردوظث ،ذجقك ذطاعو ذبـر ذبرإميان ذطػد ذاهللذ
دان ذػاري ذأخرية .ذؼغ ذدعؽني ذاداظه ذظبقه ذباءؼق ذ(باضيذ
طاعو)،ذدانذظبقهذاؼؾوقذصوالذطدودػـث".
دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،ذ
عارؼؾهذطقت ذبرتؼوى ذطػد ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل ذدشنذ
بردوشضوه-دوشضوه ذعؾؼدـاطن ذدضاال ذصرؼـتفث ذدانذ
عـقغضؾؽن ذدضاال ذالرشـث .ذعوده-عودػن ذطقت ذعـداصتذ
رمحة ذدان ذطربطنت ذػقدوف ذددغقا ذدان ذدأخرية.ذخطبه ذصدذ
2

طاظي ذاؼن ذاطن ذممػرطتاطن ذبرطـاءن ذصروبفن ذوضتو ذصالةذ
صبحذدغضريذجوػر .ذ
صالة ذفرض ذدواجبؽن ذطاتس ذاورغ ذإدالم ذؼغ بالغذ
دان ذبرسؼل ذدباثق ذ 9ذطاظي ذدفاري ذصد ذوضتو ذترتـتو.ذ
صالة ذفرض ذؼغ ذواجب ذددؼرؼؽن ذاؼاظه ذصالة ذظقم ذوضتوذ
دفاري ذمسامل ،ذؼاءؼت ذصبح ،ذزفر ،ذسصر ،ذمغرب ذدانذ
سشاء .ذدتقاف ذعدؾم ذواجب ذعـوغاؼؽن ذصالة ذعغقؽوتذ
وضتو ذؼغ ذتؾه ذدتتػؽن ذتـػا ذعؾقغفؽـث طران ذصالة ذممػوثاءيذ
مسػادان ذوضتو ذؼغ ذتؾه ذدتتػؽن ذاوظقه ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل.ذ
فرمان ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل ذؼغ ذدباخاطن ذداول ذخطبه ذتاديذ
داملذدورةذاظـداءذاؼاتذ221ذؼغذبرعؼصود:ذ ذ

ذ ذ

"...ددوشضوػث ذمسبفقغ ذاؼت ذاداظه ذداتو ذطتتػن ذؼغذ
دواجبؽنذاتسذاورغ ذؼغذبراميان،ذؼغذترتـتوذوضتوث".ذ ذ
ذ
ابن ذعدعود ذرضى ذاهلل ذسـه ذدامل ذمـػسريكن ذاؼات ذاؼنذ
برطات ذبفاوا ذدتقاف ذصالة ذاؼت ذممػوثاءي ذ وضتو ث ذؼغذ
ترتـتو ذؼغ ذواجب ذاوغتوق ذدظؼداغاطن ذصداث ذدام ذدػرتذ
وضتو ذؼغ ذدتـتوطن ذباضي ذصرظؼداغاءن ذسبادة ذحاج.ذ
عغتاػوءي ذعادوضث ذوضتو ذصالة ذعروصاطن ذداظه ذداتو ذدرصدذ
ذ
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ذرط ذصح ذصالة.ذصارا ذسؾؿاء ذفؼه ذتؾه ذبردػاطت ذعثتاطنذ

دتقاف ذصالة ذفرض ذممػوثاءي ذوضتو ث ذؼغ ذدتتػؽن ،ذدانذ
صالة ذعديت ذدالطوطن ذدامل ذوضتو ذاؼت .ذغاعون ذبضقتو،ذ
برصالة ذدامل ذوضتوث ذدفاج ذبؾوم ذمماداءي ،ذعاظه ذاورغ ذؼغذ
برصالة ذعديت ذعغتاػوءي ذوضتوث ذدبؾوم ذعالطوطن ذصالةذ
تردبوت.ذاوظقهذاؼت،ذتقدقذصحذصالةذددأورغذؼغذتقدقذ
عغتاػوءي ذعادوق ذوضتوث ذواالوصون ذصالة ذؼغ ذدالطوطـثذ
اؼتذعقؿغذتػتذصدذوضتوذؼغذدذرؼعتؽن.ذ

ذ ذ

ععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،
صرعوالءنذوضتوذصبحذاؼاظهذطتقكذتربقتذفجرذصادقذ
دان ذبرترودن ذػقغض ذعاتاػاري ذتربقت .ذاؼن ذبردادرطنذ
حديث ؼغ درواؼتؽنذاوظقهذاعامذعدؾمذبفاواداثذردولذاهللذ
صؾىذاهللذسؾقهذودؾمذبردبدا:ذ ذ

ذ ذ

جرِ مَا لَمِ تَ ْطُؾعِ الشَّؿِسُ
َوقْتُ صَالَةِ الصُِّبحِ ِمنِ ُطؾُوعِ الْػَ ِ
برعؼصود :ذ"وضتو ذصالة ذصبح ذاداظه ذدري ذتربقت ذفجرذ
دالعاذعاتاػاريذبؾومذتربقت"ذ ذ ذ(رواؼةذاعامذعدؾم)ذ ذ

ذ ذ

ذ ذددوشضوػث ذفجر ذاؼت ذاؼاظه ذطؾوارث ذبؾفن ذخفايذ
صوتقهذدريذتقؿور،ذايذدغاعاطنذددعؽنيذطرانذصػــتثذؼغذ
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مماخنر.ذاي ذممقؾقؽي ذدوا ذجـقس ذؼعـى ذفجر ذطاذب ذدان ذفجر
صادق .ذفجر ذطاذب ذاداظه ذباؼغن ذخفاي ذؼغ ذعوخنولذ
داوفوق ذتقؿور ،ذمماخنر ذدري ذباوه ذعغاره ذطأتس ذدتغه-تغهذ
الشقت .ذعاغاطاال ذفجر ذصادق ذاؼاظه ذفجر ذؼغ ذعوخنولذ
ددوده ذفجر ذطاذب .ذخفقاث ذصوتقه ذدان ذعثرظه ذدرتاذ
طؾقفنت ذعـداتر ذعغقؽوت ذضارؼس ذظقـتغ ذاوفوق ذتقؿور ذدانذ
صرالػن-الػن ذعثقبار ذغاءؼق ذطالشقت .ذسؾؿاء ذبردػاطتذ
بفاوا ذفجر اؼـقؾه ذ(فجر ذصادق) ذؼغ ذترصاطاي ذدامل ذصـتاصنذ
حؽومذذرعذباضيذصرعوالءنذعادوضثذوضتوذصبح.ذ ذ

ذ ذ

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهللذدؽاظني،ذ ذ
وضتو ذصالة ذصبح ذدغضري ذتاغه ذعالؼو ذؼغ ذدسؿؾؽنذ
دجق ذدبؾوم ذعردؼك ذدػقتوغ ذبردادرطن ذدودوتذ
توغدوق ذعاتاػاري ذصد ذطدودوضن ذ 12ذدرجه.ذجدوال ذوضتوذ
صالة ذصبح ذاؼن ذدػقتوغ ذاوظقه ذاػؾي ذفؾك ذسامل ذعالؼوذ
دػرتذشقخذراػريذجاللذاظدؼنذدداملذطتابث ذصاتيذطرياءنذ
ؼغ ذدتربقتؽن ذصد ذتاػون ذ.2511ذغاعون ذدعؽني ذمتأخري ذاؼنذ
دؾػس ذطاجني ذصثؾقدؼؼن ذدخارا ذعـدامل ذدان ذعثؾوروه ذدشنذ
عغضوغاطن ذصؾباضاي ذضاسده ذاوظقه ذصاطر ذفؾك ذدعؾقدقاذ
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دداصيت ذػقتوشن ذدودوت ذتوغدوق ذعاتاػاري ذصد ذ 21ذدرجهذ
دباوه ذاوفوق ذاداظه ذظبقه ذتػت ذدامل ذصــتوان ذصرعوالءن ذوضتوذ
صالةذصبحذدعؾقدقا.ذ ذ
ذ
دفوبوشن ذدشن ذاؼت ذباضي ذغضري ذجوػر ،ذجابنتذ
مػيت ذجوػر ذتؾه ذعغاداطن ذعشوارت ذخاص ذجاوتـؽواسذ
فتوى ذغضري ذجوػر ذخصوص ذممبقـخغؽن ذصرطارا ذاؼن.ذ
دتؾه ذدظقفت ذدان ذدحبثؽن ذدشن ذصـوه ذتؾقيت ذدري ذدتقافذ
دودوت ،ذعك ذجاوتـؽواس ذفتوى غضري ذجوػر ذتؾهذ
ممبواتذطػوتودنذدباضاميانذبراؼؽوت:ذ ذ
ذ

ذ ذ

"جاوتـؽواس ذفتوى ذغضري ذجوػر ذبردتوجو ذبفاواذ
صرعوالءنذوضتوذصالةذصبحذباضيذغضريذجوػرذدارالتعظقم
اداظه ذعغضوغاطن ذػقتوشن ذدودوت ذتوغدوق ذعاتاػاري ذصدذ
 21ذدرجه ذدباوه ذاوفوق.ذصروبفن ذاؼن ذعثببؽن ذوضتو ذصالةذ
صبح ذددؼا ذاد ذ(ؼغ ذعغضوغاطن ذػقتوشن ذ 12ذدرجه)ذباضيذ
غضري ذجوػر ذدارالتعظقم دبؾوم ذاؼن ذصرظو ذدمتبه ذدباثق ذ1ذ
عقـقت .ذاتس ذتقته ذصرطـن ذدوظي ذؼغ ذعفا ذعوظقا ذدؾطانذ
ابراػقم ذابن ذاملرحومذدؾطان ذادؽـدر ،ذدؾطان ذؼغ ذدصرتوانذ
باضي ذغضري ذدان ذجاجفن ذتعؾوق ذجوػر ذدارالتعظقم،ذ
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صروبفن ذوضتو ذصبح ذاؼن ذبرضواتؽواس ذصد ذ 2ذجـواريذ
."1212ذ ذ

ذ ذ

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهللذدؽاظني،ذ ذ
صروبفن ذدان ذطتتػن ذاؼن ذخصوص ذعؾقبتؽن ذصالةذ
صبح ذدفاج .ذتقدق ذعؾقبتؽن ذصروبفن ذصد ذوضتو ذصالة ذؼغذ
الءؼن ذترعادوضؾه ذوضتو ذذروق ذ(تربقت ذعاتاػاري) ذؼاءؼتذ
وضتو ذبراخريث ذوضتو ذصبح ذطؽل ذدباضاميان ذؼغ ذترخاتقتذ
داملذتؼوؼمذصالةذغضريذجوػر.ذاؼنذاداظهذطرانذطدودوضنذ
دان ذصرضرضن ذبوعي ذعغؾقؾقغي ذعاتاػاري ذاداظه ذتقدق ذبراوبه،ذ
ػاث ذطتتػن ذػقتوشن ذدودوت ذتوغدوق عاتاػاري ذدباوهذ
اوفوق ذباضي ذصــتوان ذوضتو ذتربقت فجر ذصادق ذدغقالي ذدانذ
دتتػؽنذمسوال.ذ ذ

ذ ذ

صؾؼداغاءن ذصالة ذصبح ذدبؾوم ذاؼن ذؼغ ذعغضوغاطنذ
ػقتوشن ذعاتاػاري ذصد ذ 12ذدرجه ذدباوه ذاوفوق ذتتفذ
دحؽوعؽن ذصح ذ(تقدق ذصرظو ذدقضاء) .ذاؼن ذاداظه ذطرانذ
واالوصون ذحد ذوضتو ذصالة ذدابقت ذدخارا ذضطعي ،ذغاعونذ
صــتواغث اداظه ذزَـِّى ذؼغ ذترتعؾوق ذطػد ذإجتفادؼهذبردادرطنذ
صثؾقدؼؼن ۲ذدان ذبرضـتوغ ذصد ذاف ذؼغ ذتؾه ذدصوتوس ذدانذ
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دصردتوجوءي ذاوظقه ذسؾؿاء ذدان ذأوىل ذاألعر ذدباضايذ
صؿرؼـته.ذصرطاراذاؼنذبرتػنتذدشنذضاسده فؼهذؼاءؼت:ذ ذ

ذ ذ

ا ِإلجِتِفَادُ الَ يُـِؼَضُ بِؿِِثؾِهِ أَوِ بِا ِإلجِتِفَا ِد
برعؼصود:ذ"إجتفاد ذتقدق ذبوظقه ذدبطؾؽن ذدشن ذداوعػؿاثذ
اتاوذدشنذإجتفاد"ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهللذدؽاظني،ذذ ذ
جدرتو ذعغاخريي ذخطبه ذصد ذطاظي ذاؼن ،ذممرب ذاؼغنيذ
عثرو ذصارا ذمجاسه ذدؽاظني ذاضر ذداصت ذعغؿبقل ذععؾوم ذتـتغذ
صروبفن ذوضتو ذصالة ذصبح ذاؼن ذدان ذداصت ذممعؾوعؽن ذطػدذ
ضوم ذطؾوارض ذطقت ذاضر ذداصت ذعؾؼدـاطن ذصالة ذعغقؽوتذ
وضتوث .ذاؼن ذاداظه ذطران ذدبارغ ذطخواؼن ذاطن ذممربؼؽنذ
طدنذبوروقذطػدذخاتنتذسؿؾنذطقت.ذمسوضذسبادةذصالةذ
ؼغذطقتذالطوطنذاؼنذدترمياذاهللذدبحاغهذوتعاىل.ذفرمانذاهللذ
دبحاغهذوتعاىلذداملذدورةذاإلدراءذاؼاتذ:11ذ ذ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ
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برعؼصود :ذ"دؼرؼؽـؾه ذاوظقفؿو ذمسبفقغ ذطتقك ذضؾقـخريذ
عاتاػاري ذػقغض ذوضتو ذضؾف ذعامل ،ذدان ذ(دؼرؼؽـؾه)ذمسبفقغذ
صبح ذددوشضوػث ذمسبفقغ ذصبح ذاؼت ذاداظه ذددؼدقؽنذ
(طإؼدتقؿقواءغث)" .ذ

اَب اركا

ﭞ ﯬ ﯶ َِبلْ ُق ْر اء ِان ﯻ اوه اَـ اف اع ِن ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوت ا ُه

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ او ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﰁ فاياا فا ْو از ٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اين او اي ﭝ اة ٱلتَّائِب اِي
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