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ﭱ ﭖ مُحَمَّدّا عَبِدُهُ ﯨ
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ﭠ ﰁ فًََا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ
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ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)55:

برؿؼصود :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبرإميان ،ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػدذ
اهلل ذدان ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػد ذردول ذاهلل ذدان ذؽػد ذ"أوىلذ
األؿر"ذ(اورغذقغذبرؽواس)ذدرػد ذؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذ
جؽـذؽاؿوذبربـته-بـتهذ(بردؾقدقفن)ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ
ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ(ؽتاب)ذاهللذ(اؾؼرءان)ذذ
دانذ(دـه)ذردوؾث،ذجؽـذؽاؿوذبـر ذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ ذ
ؿارقؾهذؽقتذؿـقغؽتؽنذؽتؼواءنذؽػدذاهللذدبحاـهذ
وتعاىل ذدغن ذبردوغضوه-دوغضوه ذؿؾؼدـاؽن ذدضاالذ
ػرقـتفث ذدان ذؿـقغضؾؽن ذدضاال ذالرغـث .ذؿوده-ؿودفنذ
ؽقت ذؿـداػت ذرمحة ذدان ذؽربؽنت ذفقدوف ذددـقا ذدانذ
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داخرية .ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ذاؽن ذممػرؽتاؽن ذتـتغ ذادراءذ
دانذؿعراجذفوبوغـثذدغنذصالة.ذ ذ
ذ

ادراء ذدان ذؿعراج ذاداؾه ذؿروػاؽن ذػرقدتقوا ذقغ ذؾوارذ
بقادا ذدان ذؿروػاؽن ذؿعجزة ذقغ ذفاث ذدعاملي ذاوؾقه ذبضقـداذ
ردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم .ذػرقدتقوا ذاقن ذبرالؽوذ
دتافون ذدبؾوم ذفجره ذدان ذاقاث ذؿروػاؽن ذتـدا ذبوؼيتذ
ؽؽواداءن ذدان ذؽأضوغن ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذترفادفذ
فؿبا۲ث .ذفرمان ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذقغ ذدباخاؽن ذداولذ
خطبهذتاديذداملذدورةذاإلدراءذاقاتذ1ذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
"ؿفا ذدوخي ذاهلل ذقغ ذتؾه ذؿـجاؾـؽن ذفؿباث ذ(حمؿد)ذػد ذؿاملذ
فاري ذدري ذؿدجد ذاحلرام ذ(دؿؽة) ذؽؿدجد ذاالؼصىذ
(دػؾدطني) ،ذقغ ذؽاؿي ذبرؽاتي ذدؽؾقؾقغث ،ذاوـتوقذ
ممػرؾقفتؽن ذؽػداث ذتـدا ۲ذ(ؽؽواداءن ذدان ذؽبدرن)ذ
ؽاؿي.ذددوغضوفثذاهلل ذجواؾه ذقغ ذؿفا ذؿـدغر ،ذالضي ذؿفاذ
ؿغتافوءي".ذ ذ
ذ

ذ ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذ ذ
ادراء ذبرؿؼصود ذػرجاؾـن ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقهذ
ودؾم ذػد ذوؼتو ذؿامل ذدغن ذؿـاءقؼي ذبوراق ذدري ذؿدجدذ
احلرام ذدؿؽة ذؽؿدجد ذاالؼصى ذدػؾدطني .ذؿعراج ذػوالذ
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برؿؼصود ذػرجاؾـن ذبضقـدا ذدري ذؿدجد ذاالؼصى ذؽالغقتذ
ؽتوجوه ذدفقغض ذددرة ذاملـتفي .ذػرجاؾـن ذاقن ذبرالؽوذ
دخارا ذجدد ذدان ذروح ذبضقـدا ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقهذ
ودؾمذدغنذدإقرقغيذاوؾقهذؿالئؽةذجربقلذعؾقهذاؾدالم .ذ
دؿدجد ذاالؼصى ذبضقـدا ذبرصالة ذؿغقؿاؿي ذؽدؿواذ
ػاراذردول،ذؿؾقفتذبقتذاملؼدقس،ذممقؾقهذدودوذدانذؿـوؾقذ
ارق .ذدالغقت ،ذبضقـدا ذبرمتو ذدبفاضني ذػارا ذردول،ذ
دػرؾقفتؽن ذؽأداءن ذػغفوـي ۲ذذرض ذدان ذـراك ذدرتا ذتـدا۲ذ
ؽبدرن ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذقغ ذالءقن .ذدددرة ذاملـتفي،ذ
بضقـدا ذدوحقوؽن ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدغن ذػرقـتهذ
ؽواجقػن ذصالة ذقغ ذؿروػاؽن ذعبادة ذقغ ذػاؾقغ ذاوتام ذداملذ
إدالم.ذ ذ
ػرقدتقوا ذقغ ذاضوغ ذاقن ذبوؽن ذدؼدر ذؼقصه ذقغ ذػرؾوذ
دؽتافوءيذؿاؾهذاقاثذواجبذدإمياـيذدغنذدػـوهذفاتيذافذ
قغ ذبرالؽو ذؽاتس ذجوروغن ذبدر ذـبىذحمؿد ذصؾى ذاهللذعؾقهذ
ودؾم.ذدباضاي ذاوؿت ذإدالم ذؽقتذفـدؼؾه ذؿغؿبقل ذاعتبارذ
دان ذػغاجرن ذقغ ذتؾه ذدتوروؼؽن ذاوؾقه ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىلذ
دامل ذػرقدتقوا ذاقن ذاوـتوق ذدحقاتي ذدامل ذؿـقغؽتؽن ذؽإمياـنذ
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ؽقتذؽػدذاهللذدبحاـهذوتعاىل ذدانذؽػدذبضقـداذردولذاهللذ
صؾىذاهللذعؾقهذودؾم.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني ،ذ
اـتارا ذتوجوان ذبضقـدا ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقهذ
ودؾم ذدادراء ذدان ذؿعراج ذاداؾه ذاوـتوق ذؿـرميا ذػرقـته ذعبادةذ
صالة ذؾقم ذوؼتو ذدفاري ذمسامل.ذػرقـته ذعبادة ذصالة ذاقن ذػدذ
ؿوالث ذدفرضوؽن ذدباثق ذ 52ذؽاؾي .ذاؽن ذتتايف ذبضقـداذ
ردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذؿغـغؽن ذاوؿتث ذتقدق ذممػوذ
ؿؾؼدـاؽـث ،ذؿك ذبضقـدا ذتؾه ذبراوؾغ ذؽاؾي ذؿغفادف ذاهللذ
دبحاـه ذوتعاىل ذاوـتوق ذمموفون ذدوػاقا ذدرقغـؽن ذجوؿؾهذ
تردبوت ذدان ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذتؾه ذممػرؽــؽن ذػرؿقـتاءنذ
بضقـدا ذدغن ذؿغورغؽـث ذؽػد ذ 5ذؽاؾي ذدفاج ،ذـاؿونذ
بضقتوذػفالثذدامذدغنذ52ذصالةذفرض.ذ ذ
اقن ذؿـوروؼؽن ذبفاوا ذعبادة ذصالة ذاداؾه ذؿروػاؽنذ
عبادة ذقغ ذػـتقغ ذدان ذؿوؾقا ذدفقغضاؽن ذاقاث ذدػرقـتفؽنذ
ؽتقك ذبرالؽوث ذػرقدتقوا ذادراء ذدان ذؿعراج.ذصالة ذجوضذ
اداؾه ذؿروػاؽن ذػرؽارا ذاوتام ذدامل ذعبادة ذدان ذاقاث ذؿروػاؽنذ
عؿؾن ذقغ ذاؽن ذدحداب ذترؾبقه ذدفوؾو ذدفاري اخرية ذؽؾق.ذ
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دؽؾقػونذددأورغذاقتذؿالؽوؽنذعبادة۲ذالءقن،ذـاؿونذ
جك ذتقدق ذؿغرجاؽن ذصالة ذؿك ذدؾوروه ذعؿؾنذ
ؽباءقؼؽـثذاؽنذدتوؾقذاوؾقهذاهللذدبحاـهذوتعاىل.ذ ذ
دامل ذدبواه ذحديث ذقغ ذدرواقتؽن ذاوؾقه ذاؿام ذاؾرتؿقذي ذدريذ
ابو ذفرقرة ذرضي ذاهلل ذعـه ،ذبفاواداث ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهللذ
عؾقهذودؾمذبردبدا:ذ ذ
"ددوغضوفث ذعؿل ذقغ ذػرتام ذؽاؾي ذدحداب ذػد ذدأورغذ
فؿبا ذػد ذفاري ذؼقاؿة ذاداؾه ذصالتث .ذدؽرياث ذصالة ذاقتذ
باءقق ،ذدوغضوه ذاي ذتؾه ذبراوـتوغ ذدان ذدالؿت.ذدان ذجكذ
صالتثذرودق،ذؿكذايذاؽنذروضيذدانذتقدقذبراوـتوغ".ذ ذ
(رواقةذاؿامذاؾرتؿقذي)ذ ذ

ذ ذ

ذ ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
ـاؿون ذبضقتو ذػد ذفاري ذاقن ،ذاد ذدؽاالغن ذاوؿتذ
إدالم ذقغ ذؿادقه ذؿرميقه ذدان ذؿغاباقؽن ذؽواجقػن ذصالة ذاقنذ
دفقغض ذؿرقك ذتقدق ذراس ذبرداؾه ذؽران ذتقدق ذؿؾؼدـاؽنذ
عبادة ذصالة ذاقن .ذاد ذقغ ذصالة ذبوؽن ذؽران ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل ،ذدباؾقؼث ذؽران ذؿاؾو ذدان ذاقغني ذدػـدغ ذؿوؾقا ذاوؾقهذ
ؿاءـدي.ذادذجوضذقغ ذصالةذمسقغضوذدؽاؾيذدفاجذقاءقتذ
صالة ذمجعة ذتـػا ذؿغؿبقل ذبرت ذترفادف ذؽواجقػن ذصالةذ
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فرض ذؾقم ذوؼتو .ذدالءقن ذدرػد ذاقت ذاد ذدؽاالغن ذاوؿتذ
إدالم ذقغ ذتقدق ذؿغؿبقل ذبرت ذبرؽـاءن ذدغن ذعؾؿو ذصالةذ
دفقغضاؽن ذؿرقك ذتقدق ذداػت ذؿـقالي ذحؽوم ذحؽمذ
برؽـاءن ذعبادة ذتردبوت .ذاخريث ذصالة ذتردبوت ذتقدقذ
اؽن ذممربي ذمنفعة ذؽػد ذدقرقث ذدان ذتقادا ذـقالي ذددقدي ذاهللذ
دبحاـه ذوتعاىل ،ذؿاؾه ذاد ذقغ ذؾبقه ذددت ذالضي ذاػابقالذ
ؿثتاؽنذبفاواذعبادةذصالةذاقتذتقدقذواجب.ذ ذ
ذذ ذددوغضوفث ذاضام ذإدالم ذاؿت ذممـدغ ذبرتذ
ترفادف ذؿرقك ذقغ ذؿغاباقؽن ذدان ذؿغقغؽري ذؽواجقػنذ
صالة ذاقن ،ذدفقغضاؽن ذػارا ذعؾؿاء ذبردػاؽت ؿثتاؽنذ
بفاوا ذددأورغ ذقغ ذؿـقغضؾؽن ذصالة ذؾقم ذوؼتو ذدغن ذدغاجذ
اداؾه ذبردودا ذبدر ذدان ذاؽن ذؿـداػت ذحؽوؿن ذدانذ
ؽؿورؽاءن ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدرتا ذؿـداػتؽن ذؽفقـاءنذ
ددـقا ذدان ذاخرية .ذفرمان ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدامل ذدورةذ
ؿرقمذاقاتذ55ذقغذبرؿؼصود:ذ ذ

ذ ذ

"ؽؿدقن ذؿرقك ذدضـتقؽن ذاوؾقه ذؽتوروـن ۲ذقغ ذؿـخواقؽنذ
مسبفقغ ذدرتا ذؿـوروت ذفاوا ذنفسو ذ(دغن ذؿالؽوؽنذ
ؿعصقة);ذؿكذؿرقكذاؽنذؿغفاديفذعذابذ(داملذـراك)".ذ ذ

ذ ذ

ذ
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دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
ددامل ذػرقدتقوا ذادراء ذدان ذؿعراج ذاقن ذجوض ذبضقـداذ
ردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذتؾه ذدػرؾقفتؽن ذؽػد ذداتوذ
ؼوم ذقغ ذدفؿػف ذؽػالث ذدغن ذباتو ۲ذبدر .ذدتقاف ذؽاؾيذ
دفؿػف ،ذؽػاال ذؿرقك ذبرؽخاي.ذؽؿدقن ذبرخـتوم ذمسوالذ
دػرت ذددقا ذؽاال.ذحال ذاقن ذتروس ذؿـروس ذبرالؽو ذتـػاذ
فـيت.ذبضقـدا ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذبرتاث ذؽػدذ
ؿالئؽة ذجربقل ذعؾقهذاؾدالم ذتـتغ ذػرقدتقوا ذتردبوت ،ذؾـتسذ
جربقلذعؾقهذاؾدالمذؿـجواب،ذ"ؿرقكذاقتذاداؾهذاورغ۲ذقغذ
دـتقاس ذؿاؾس ذاوـتوق ذؿـوـاقؽن ذصالة ذفرض" .ذدؿؽقـؾهذ
بتاف ذدفشتث ذدقؼداءن ذؽػد ذؿرقك ذقغ ذؿاؾس ذدان ذدوؽاذ
ؿـقغضؾؽنذعبادةذصالةذاقن.ذ ذ
اوؾقه ذاقت ،ذتقادا ذارتقث ذبرإميان ذدغن ذػرقدتقوا ذادراءذ
دان ذؿعراج ذاقن ذدأـداقث ذؽقت ذتقدق ذؿـوروؼؽن ذبوؼيتذ
دغن ذؿـوـاقؽن ذدان ذؿؾؼدـاؽن ذػرقـته ذصالة ذاقن.ذجودرتوذ
ؿغاخريي ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ،ذممرب ذاقغني ذؿثرو ذػارا ذمجاعهذ
دؽاؾني ،ذؿارقؾه ذؽقت ذؿغقـصايف ذدقري ذدان ذادتؼاؿة ذداملذ
ؿـدقرقؽن ذعبادة ذصالة.ذجاغـؾه ذؽقت ذؿغؿبقل ذرقغن ذتـتغذ
ؽواجقػن ذصالة ذاقن ذدان ذجاغـؾه ذؽقت ذترؿادوق ذداملذ
ضوؾوغن ذقغ ذالالي .ذدمسػقغ ذاقت ،ذؽقت ذجوض ذفـدؼؾهذ
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دـتقاس ذممدتقؽن ذافؾي ذؽؾوارض ذؽقت ذترؿادوق ذاقدرتيذ
دان ذاـق ۲ذؽقت ذتقدق ذؿغاباقؽن ذؽواجقػن ذصالة ذاقن.ذ
فرمانذاهللذدبحاـهذوتعاىلذداملذدورةذرهذاقاتذ:135ذ ذ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻﮼

﮽﮾ ﮿ ذ

برؿؼصود :ذ"دان ذػرقـتفؽـؾه ذؽؾوارضاؿو ذدرتا ذاوؿتؿوذ
ؿغرجاؽن ذمسبفقغ ،ذدان ذفـدؼؾه ذاغؽاو ذتؽون ذبرصربذ
ؿـوـاقؽـث .ذؽاؿي ذتقدق ذممقـتا ذرزؼي ذؽػداؿو ،ذ(بفؽن)ذ
ؽاؿقؾهذقغذممربيذرزؼيذؽػداؿو.ذدانذ(اقغتؾه)ذؽدودفنذقغذ
باءققذاداؾهذباضيذاورغ۲ذقغذبرتؼوى".ذ ذ
ذ

ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اوه اَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوت ا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ِيَ ذ
ينَ او اَ
ﰁ فايااَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
َي ﭝاَةَٱلتَّائِب ا
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