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 سم اهللا الرحمن الرحیمب
راطه  ِصعبـمن اتـاحلمد هللا الذي جعل السعادة يف الدنيا واآلخرة خاصة ل

الكرمي، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني  املستقيم متمسكا بكتابه وسنة نبيه
 .واجعلنا منهم يا رب العاملني

قي الدين بن عبد عال حممد تت املُة الكبريقر العباد إىل رمحـيقول أفأما بعد ف
 :  اليلالقادر اهل

ما رجعت إىل املغرب ـقضيت شبايب وكهوليت وبعض شيخوخيت يف الشرق ول
ما ال مزيد عليه ـاكتشفت ب)  هـ1379(بسبب الفتنة اليت صارت يف العراق سنة 

كررة من صحاح البصر وأنا معه ألين كنت يف ذلك من البحث والتحقيق واملشاهدة املت
 أن التوقيت املغريب ألذان الصبح ال يتفق مع التوقيت لتباساالوقت أبصر الفجر بدون 

نا شرعيا، فأذانه يف ذلك الوقت يـب الفجر تِنيـب وذلك أن املؤذن يؤذن قبل ت،الشرعي
عمل به إىل أي بذلك وـفتصرت أُال حيل صالة الصبح وال حيرم طعاما على الصائم، و

حدث تشويش عند إخواننا، ) هـ1394(يومنا هذا، ويف رمضان من هذه السنة 
وسببه أن بعض اإلخوان من أهل الوعظ واإلرشاد زار املغرب يف رمضان، فزعم قوم ممن 
رافقوه أنه شاهد الفجر الشرعي مطابقا للتوقيت املغريب، وحدثين الثقة عنه أنه وجد بني 

فجر الشرعي املشاهد بالعيان وبني التوقيت املغريب وكان يف الفضاء خارج املدينة ال
دقيقة شك هو نفسه، فهذا اخلرب متناقض من شخص واحد، فإن  )15(دقيقة أو ) 13(

كان ما حدثوا به صحيحا من مطابقة تبني الفجر الشرعي التوقيت املغريب فهو خطأ عند 
 خيفى أن أهل البالد اليت يكثر فيها  يبصر به، والكل من يعرف الفجر الشرعي وله بصر
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الغيم والضباب ال يعرفون الفجر وكذلك مل يعنوا به من أهل الصحراء، ومن أراد معرفة 
الفجر الشرعي فال بد له من أمرين، أحدمها أن يدرس األحاديث النبوية اليت تفرق بني 

أن : عني واألئمة اتهدين، الثاينالفجر الكاذب والفجر الصادق، وأقوال الصحابة و التاب
ولبيان األمر  .يكون ممن اعتاد رؤية الفجر لكونه مؤذنا أو لكثرة أسفاره يف الرباري

الصادق وامتيازه عن الفجر  بيان الفجرميه ـاألول، اشرع يف تأليف هذا الكتاب واس
 :، وذلك يظهر يف شواهدالكاذب

وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم ( :األول تفسري قوله تعاىل يف سورة البقرة
ر هذه اآلية ابن كثري رمحه اهللا سفَ .)الْخيطُ اَألبيض ِمن الْخيِط اَألسوِد ِمن الْفَجِر

  :بأحاديث

 
صحيحني من حديث القاسم عن عائشة أن رسول اهللا صلى ال ورد يف :األول

 واْل فكلُيلَي ِبناِده ينإكم فوِرحالل من سم أذان ِبكَعنمنـال ي":اهللا عليه وسلم قال
واْواشربحىت أذان ابن أم م لفظ البخاري( "نه ال يؤذن حىت يطلع الفجرإوم فكت.( 

ما يف معناه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ـنفهم من هذا احلديث وغريه م
وم، فجعل ت مكى وهو ابن أممخر أعل واآل وهو بالريِص باله يف رمضان مؤذنان أحدمه

النيب صلى اهللا عليه وسلم املؤذن البصري الذي ينبه الناس على قرب الصباح يؤذن بليل 
  فما مقصوده،أي قبل طلوع الفجر، وجعل املؤذن األعمى يؤذن بعدما يطلع الفجر

ن املؤذن البصري وهو رنا بعقولنا الناقصة لظهر لنا أ لو فكَّصلى اهللا عليه وسلم بذلك؟
بالل، أوىل باألذان األخري وأحق به من املؤذن األعمى ليتحرى طلوع الفجر ببصره 
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ِميٍصِصوعند أول ب تنع الناس من األكل والشرب عند أول  الفجر يؤذن حىت ميوِرن ن
ل ليعلم الناس أن الصبح قريب، يلَن ِب املؤذن األعمى هو الذي يؤذِّنطلوع الفجر، ويكو

ولكنه عليه الصالة و السالم عكس فجعل األعمى هو الذي يؤذن األذان الذي حيرم به 
الطعام والشراب وحتل به الصالة، إذ أراد بذلك التوسيع على أمته وال شك، وال يريد 

 .)ن لكمحىت يتبي(:  ما وسعه اهللا ورسوله فقد اخطأ، وقوله تعاىلقيق، فمن ضييِّضتـال
نه مل يقل حىت يطلع الفجر بل قال حىت يتبني لكم أيها الناس، أي إمطابق للحديث ف

 . هذا إن شاء اهللاححد وسيأيت ما يوضأجلميع الناس حبيث ال يشك فيه 

فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكثوم، وكان رجال (ويف رواية البخاري ومسلم 
 .ن كنت من أهلهفأفهم هذا املعىن إ ).أعمى ال يؤذن حىت يقال له أصبحت، أصبحت

 
      :احلديث الثاين

محد وذكر سنده عن قيس بن طلق عن أبيه أن أم قال ابن كثري، وقال اإلمام ـث
ق ولكن ـيل يف األفُِطستمـ الفجر اليسلَ:(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ع اِطلسم اكُنيدِهكلوا واشربوا وال ي: (ورواه الترمذي ولفظه ).مرـعترض األحمـال
مث ذكر ابن كثري روايات ابن ).مرـمصعد فكلوا واشربوا حىت يعترض لكم األحـال

 .هذا احلديثـجرير إمام املفسرين، ل

:       لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: مرة بن جندب قالعن س : الرواية األوىل
)ال يغرداء ِبكم ِننِجنفَالل وهذا البياض، حىت ييطلع الفجر الفجر أور (. 
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ال يغرنكم أذان بالل وال (: عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال :الرواية الثانية
 .)رـهذا البياض العمود الصبح حىت يستطي

  .رواه مسلم يف صحيحه باللفظ الذي رواه به ابن جرير:الرواية الثالثة

ال رسول اهللا صلى اهللا عليه ق :قال عن حممد بن ثوبان :الرواية الرابعة البن جرير أيضا
 املستطري امـ، وإنئاًم شيرحرحان ال يفالذي كأنه ذنب الس الفجر فجران(: وسلم

  وهذا مرسل جيد) الذي يأخذ األفق، فأنه حيل الصالة وحيرم الطعام
رحان معناه ذنب الذئب ألنه يرفعه فيصري نب السذَ: قال حممد تقي الدين

 . الفجر الكاذب به إىل فوق، فشبهصاعداً

ما فجران فأما الذي يسطع يف ـه": بسنده عن ابن عباس قالقرواه عبد الرزا
لِّحالسماء فليس يوال ي ر على رؤوس اجلبال هو ـتني، ولكن الفجر الذي يسئاًم شيحر

الذي يحرأن هفأما إذا سطع سطوعا يف السماء، وسطوع":، وقال عطاء"رابم الش 
 به صالة وال يفوت به ل حت به شراب للصائم، والمحرنه ال يإماء طوال فيذهب يف الس

، وهذا "احلج ولكن إذا انتشر على رؤوس اجلبال حرم الشراب للصيام وفوات احلج
 .إسناد صحيح إىل ابن عباس وعطاء وهكذا روي عن غري واحد من السلف رمحهم اهللا

 يوم التاسع من ذي احلجة، هاراًـعرفة نى فوات احلج أن احلاج إذا فاته الوقوف بـمعن
هذه الصفات فحجه صحيح فإن وصل ـوأدركه قبل طلوع الفجر الصادق املوصوف ب

 .إىل عرفة بعد طلوع الفجر الصادق فال حج له يف تلك السنة

 :كفوري رمحه اهللامبارـ وشرحه لشيخنا عبد الرمحن الحاديث جامع الترمذيأ
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 :احلديث األول
 مع رسول اهللا صلى اهللا ارنتسح":نده إىل زيد بن ثابت قالقال الترمذي بس

مسني ـقدر خ : كان قدر ذلك، قالقلت كم :نا إىل الصالة قالمم قُـعليه وسلم ث
 . "آية

أخربنا العامل السلفي أبو علي احلبيب بن علي : حممد تقي الدين اهلاليلقال  
هذا بني سحور النيب صلى اهللا عليه العلوي أنه قرأ مخسني آية يف دقيقتني فيكون على 
ها مخس دقائق فاجلاهلون بالسنة ـوسلم وبني صالة الصبح دقيقتان فقط وهب أن

 فرغ من أكله قبل صالة الصبح خبمس دقائق أن صيامه غري صحيح، نحيكمون على م
  .وستزداد املسألة وضوحا بعد هذا إن شاء اهللا

ل أبو عيسى حديث زيد بن ثابت قا -مث قال الترمذي ويف الباب عن حذيفة 
 .حديث حسن صحيح، وبه قال الشافعي وأمحد وإسحاق، استحبوا تأخري السحور

 

  :يـثانـالاحلديث 
 :قال الترمذي بسنده إىل طلق عن علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

كلوا واشربوا وال يهيدنكم الساطع املصعد، وكلوا واشربوا حىت يعترض لكم (
 . )مرـحاأل

علمنا من هذا احلديث أن الفجر الكاذب الذي  :قال حممد تقي الدين اهلاليل
يتقدم الفجر الصادق، أبيض خالص البياض ومرتفع من األرض إىل السماء، وهذا ال 

يحرطعاماًم صالة الصبح، والفجر الصادق معترض يف األفق لُِّح على صائم وال ي 

::: www.alhilali.net :::



طلوع الشمس فهذا هو الذي حيرم الطعام وحيل قدم ـتـمرة اليت تحـمشرب بال
قدر مخسني آية، أي متوسطة ال طويلة وال  :قال شيخنا يف الشرح عند قوله .الصالة

 . ونسب ذلك إىل احلافظةها تكون متوسطة، ال سريعة وال بطيئـقصرية وقراءت
 

 :  ثاحلديث الثال
واية زر بن حديث حذيفة أخرجه الطحاوي يف شرح اآلثار من ر: قال شيخنا

ـزل حذيفة فدخلت منـتسحرت مث انطلقت إىل املسجد فمررت ب":حبيش قال
:  مث قال،فحلبت وِبـِقدٍر فسخنت -الناقة احللوب  :ةحقِِاللَّ -ة حعليه فأمر ِبلَِق

وأنا أريد الصوم، فأكلنا مث شربنا مث أتينا املسجد  :ل إين أريد الصوم، قات، قللْكُ
ي النيب صلى اهللا عليه وسلم أو صنعت مع رسول هكذا فعل ِب :لفأقيمت الصالة، قا

بعد الصبح غري أن الشمس مل  :بعد الصبح؟ قال: تاهللا صلى اهللا عليه وسلم، قل
 .، وأخرجه النسائي وأمحد"تطلع

رين ماذا يف صيام النيب صقَمـ والينِرنقول للقاِص :قال حممد تقي الدين اهلاليل
ن إف ؟يحا أو باطال كان صحلوصيام حذيفة وزر بن حبيش، هصلى اهللا عليه وسلم 

 تبني لكم فساد ما ظننتموه من وجوب القضاء على من أكل بعد م كان صحيحاًتـلقُ
ـارة املغربية، مع أنفَّـالصها تمث قال .ر بليل قبل طلوع الفجر الكاذب والصادقفِّص :

تبة إىل جواز التسحر ما مل تطلع وذهب معمر وسليمان األعمش وأبوجملز واحلكم بن ع
الشمس واحتجوا يف ذلك حبديث حذيفة الذي أشار إليه الترمذي، وعن ابن جريج قلت 

ال بأس بذلك،  :قال ي أصبحت ؟لِّعدري لَأه أن أشرب وأنا يف البيت ال ريكْأَ: لعطاء
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 يكونوا مل:  وقال ابن أيب شيبة حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن مسلم، قال.هو الشك
 . ما كانوا يعدون الفجر الذي ميأل البيوت والطرقـيعدون الفجر فجركم، إن

وروى.  حىت يقول اجلاهل ال صوم لهاًوعن معمر أنه كان يؤخر السحور جد 
سعيد بن منصور وابن أيب شيبة وابن املنذر من طرق عن أيب بكر أنه أمر بغلق الباب 

 عن علي رضي اهللا عنه أنه صلى حوروى ابن املنذر بإسناد صحي. حىت ال يرى الفجر
: وقال ابن املنذر. "ن اخليط األبيض من اخليط األسوداآلن حني يتبي":الصبح مث قال

أن ينتشر البياض يف الطرق تبني بياض النهار من سواد الليل ذهب بعضهم إىل أن املراد ب
وروى بإسناد صحيح عن سامل بن عبيد األشجعي وله صحبة أن أبا . والبيوتوالسكك 

ه تـيـرت مث أتظَفن: أخرج فانظر هل طلع الفجر، قال":بكر رضي اهللا عنه قال له
قد :  طلع الفجر فنظرت فقلتع، مث قال اخرج فانظر هلطَ وسقد ِإبيض: ـقلتف

لوال : وروى من طريق وكيع عن األعمش أنه قال. اآلن ابلغين شرايب :اعترض فقال
وقال احلافظ  .كذا يف عمدة القاري وفتح الباري.الشهرة لصليت الغداة مث تسحرت

 وال يلزم يف رمضان وال يف غريه إال ِبـتـبـيـِن طلوع الفجر الثاين:ابن حزم يف احمللى
وأما ما مل يتبني فاألكلُ والشراب واجلماع مباح كل ذلك كان على شك من طلوع 

 بعدها ما لنه مل يطلع، مث ذكر آية البقرة املتقدم ذكرها، وقاأالفجر أو على يقني من 
ألنه تعاىل أباح الوطء واألكل والشراب إىل أن يتبني لنا الفجر ومل يقل تعاىل حىت : نصه

ال حىت تشكوا يف الفجر فال حيل ألحد أن يقوله وال يوجب صوما يطلع الفجر وال ق
فقد صح أن األكل صباح بعد طلوع الفجر :  قال أبو حممدمث, بطلوع ما مل يتبني للمرء

أي وقت ":قلت حلذيفة: ما مل يتبني ملريد الصوم طلوعه، مث قال بسنده إىل زر بن حبيش
          ."هو النهار إال أن الشمس مل تطلع:  قال؟تسحرمت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم
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إذا (: صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا :  وروى بسنده إىل أيب هريرة قال
ـع أحدكم الِمسمث قال ابن ،)داء واإلناء على يده فال يضعه حىت يقضي حاجته منهن 

مها  فجر فشك أحدإذا نظر الرجالن إىل ال: (حزم بسنده إىل أيب بكر الصديق أنه قال
كان أبو بكر يقول : وروى بسنده إىل سامل بن عبيد قال). هماـفليأكال حىت يتبني ل

سامل بن عبيد هذا أشجعي كويف من أصحاب "ن الفجر حىت نتسحرـقم بيين وبي":يل
مث روى بسنده عن .  وهذه أصح طريق ميكن أن تكونصلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

مث روى من ".  الباب حىت نتسحرواْفُـجأَ":كر الصديق كان يقولأيب قالبة أن أبا ب
طريق حاد بن سلمة عن أيب هريرة أنه مسع النداء واإلناء على يده فقالم:"أحرها ـتز

الكعبةور مث روى من طريق ابن جرير عن ابن عباس قال". ب:"لَّ اهللا الشراب ما أح
 اهللا رمع لَكأش":قال ابن عباس: عكرمة قالمث روى عن "شككت، يعين يف الفجر

واً لْرأيت ابن عمر أخذ د: مث روى بسنده عن مكحول األزدي قال".  فشرب،اسقين
ال، فشرب : أطلع الفجر؟ قال أحد مها قد طلع، فقال اآلخر":من زمزم فقال لرجلني

يب طالب ومها وروى بسنده عن حبان بن احلارث أنه تسحر مع علي بن أ". ابن عمر
 وروى بسنده من طريق ابن أيب شيبة .لما فرغ قال للمؤذن أقم الصالةيريدان الصيام ف

أتيت عبد اهللا بن مسعود يف داره فأخرج لنا فضل سحوره ":عن عامر بن مطر قال
فتسوعن خبيب بن عبد الرمحن قال. "رنا معه فأقيمت الصالة، فخرجنا فصلينا معهح :

كان رسول اهللا :  قالتصلى اهللا عليه وسلمت قد صحبت النيب مسعت عميت وكان
إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلواْ واشربواْ حىت ينادي : ( يقولصلى اهللا عليه وسلم

وكان : بالل، وأن بالل يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حىت ينادي ابن أم مكتوم، قالت
 وعن ).ما أنت حىت نتسحرفكنا نعلق به فنقول ك: زل هذا، قالتـيصعد هذا وين
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وعن . متريتوعن احلسن كل ما إ. تبني لك الفجرحممد بن علي بن احلسني كل حىت ي
وعن . "الساطع ذلك الصبح الكاذب، ولكن إذا انفضح الصبح يف األفق":ابن جملز

وعن ابن جريج . م الطعامرح الصالة ويلُِّحمر يـعترض األحمـال":إبراهيم النخعي
ال بأس : أتكره أن أشرب وأنا يف البيت ال أدري لعلي قد أصبحت، قال":اءقلت لعط

ومن طريق ابن أيب شيبة حدثنا أبو معاوية عند األعمش عن مسلم . "بذلك هو شك
مل يكونواْ يعدون الفجر فجركم، إمنا كانواْ يعدون الفجر الذي ميأل البيوت ":قال

وعن معمر أنه .  املسجد فأقيمت الصالةوعن أيب وائل أنه تسحر وخرج إىل ."والطرق
: كان يؤخر السحور جداً حىت يقول اجلاهل ال صوم له، قال علي وقد ذكرنا يف باب

 فهؤالء أبو بكر . يف ذلك قضاءر أنه ليل من مل يهار وهو يظنـمن تسحر فإذا به ن
وزيد وعمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وابن مسعود وحذيفة وعمة خبيب 

هم خمالف من ـبن ثابت وسعد بن أيب وقاص فهم أحد عشر من الصحابة ال يعرف ل
الصحابة رضي اهللا عنهم، إالّ رواية ضعيفة من طريق مكحول عن ابن سعيد اخلدري ومل 
يدركه، ومن طريق حيىي اجلزاري عن ابن مسعود ومل يدركه، ومن التابعني حممد ابن 

وأصحاب ابن مسعود وعطاء واحلسن واحلكم بن عتيبة علي وأبو جملز وإبراهيم ومسلم 
 .      وجماهد وعروة بن الزبري وجابر بن زيد

 :سنن أيب داود وشرحه
مرة ابن مسعت س: ي عن أبيه قالِرشيعن عبد اهللا ابن سوادة القُ: قال أبو داود

ن من منعال ي(: صلى اهللا عليه وسلم اهللا لقال رسو: جندب خيطب وهو يقول
سوأخرجه مسلم ) رـالل وال بياض األفق الذي هكذا حىت يستطيبكم أذان وِرح

 . ر معناه يعترض يف األفق وينشر ضوءه هناكـقوله يستطي: وقال اخلطايب .والنسائي
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          .خريق بالبويرة مستطري    وهان على سراة بين  :قال الشاعر
صلى اهللا عليه سول اهللا قال ر: وروى أبو داود عن عبد اهللا بن مسعود قال

 - قال أو ينادي-ال مينعن أحدكم أذان بالل من سحوره فإنه يؤذن، (: وسلم
وليس الفجر أن يقول هكذا، ومجع حيىي يعين ) ه نائمكمِبتـنرجع قائمكم ويـلي

وأخرجه البخاري . القطان كفينة حىت يقول هكذا، ومد حيىي بأصبعيه السبابتني
 .وابن ماجةومسلم والنسائي 

وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم (: وروى عن عدي بن حامت ملا نزلت هذه اآلية
أخذت عقاالً أبيض وعقاالً أسود، فوضعتهما :  قال.)الْخيطُ اَألبيض ِمن الْخيِط اَألسوِد

 عليه وسلمصلى اهللا ي فنظرت فلم أتبني، فذكرت ذلك لرسول اهللا ـحتت وسادت
، وقال عثمان )إن وسادك إذن لعريض طويل إمنا هو الليل والنهار: (فضحك فقال

وهو ابن أيب شيبة إمنا هو سواد الليل وبياض النهار، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
  .والنسائي

هذا احلديث أعله ابن القطان بأنه ":قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا
أنبأنا عبد األعلى بن محاد أظنه عن محاد : ألن ابن داود قال: صاله، قالتإمشكوك يف 

قلنا حلذيفة : عن حممد بن عمرو عن أيب هريرة فذكره، وقد روى النسائي عن زر قال
هو النهار إال أن الشمس مل ":وسلم قالصلى اهللا عليه أي ساعة تسحرت مع رسول اهللا 

فروى إسحاق بن راهوية عن وكيع أنه مسع األعمش لة أوقد اختلف يف هذه املس ".تطلع
 )).لوال الشهرة لصليت الغداة مث تسحرت((:يقول

::: www.alhilali.net :::



وهؤالء مل : مث ذكر إسحاق عن أيب بكر الصديق عن حذيفة حنو هذا، مث قال
وقد حكى عن ابن  .أخر كالم إسحاق  بني األكل وبني الصالة املكتوبة، هذايرو فرقاً

مهور إىل امتناع السحور بطلوع الفجر، وهو قول األئمة وذهب اجل .مسعود أيضا
 .قهاء األمصار، وروى معناه عن عمر وابن عباسـاألربعة وعامة ف

ن ابن ؤذِّلوا واشربوا حىت يكُفَ(:واحتج األولون بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
ض  يف البخاري، ويف بعا كذ،) يكن يؤذن إال بعد طلوع الفجر مكتوم، وملأم

 أن النهار ا، قالو"وكان رجال أعمى ال يؤذن حىت يقال له أصبحت، أصبحت"الروايات
 .ا هو من طلوع الشمسمـَّأن

وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض ِمن ( :واحتجوا بقوله تعاىل
كلوا واشربوا حىت : (وسلم اهللا عليه صلىوبقول النيب  ،)الْخيِط اَألسوِد ِمن الْفَجِر

ام وال حيل نه ال حيرم الطعإالفجر فجران، فأما األول ف( :وبقوله )يؤذن ابن أم مكتوم
وأما : قالوا. رواه البيهقي يف سننه ).نه حيرم الطعام وحيل الصالةالصالة، أما الثاين فإ

ذكره  .مع حذيفة هو الذي تسحر اًرحديث حذيفة فمعلول، وعلته الوقف، وأن ِز
 .النسائي

هكذا صنعت  :ألن حذيفة قال !يف هذا نظر ؟: قال حممد تقي الدين اهلاليل
ي به ِتفْـوهذا مرفوع وأوسط األقوال الذي ن. وسلمصلى اهللا عليه مع رسول اهللا 

ونعمن هذه األحاديث كلهال به أخذاًم : أن الفجر الصادق الذي يحعام على م الطَّر
مر أي الذي ـ الفجر األحصلى اهللا عليه وسلمالة هو كما قال النيب  الصلُِّحويالصائم 

يشوبـمرة ال بياضه حمعمأل البيوت والطرقات وال ـق، الذي يض يف األفُِرت
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ر ذلك كالفجر ـوأما غيحد من الناس، يشترك يف معرفته مجيع الناس، أختلف فيه ـي
الذي يـ اليِهِنعمإي فـغربمـت القِّوه باِطنل ال يحم طعاماًرعلى الص لُِّحائم وال ي 

 .حن نتأخر بعده أكثر من نصف ساعة حىت يتبني الفجر الصادقـونصالة الصبح، 
دِِفهذا الذي ناهللا به واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيلين . 

ِرونسأل اهللا أن ييحقّنا احلق ِعاً ويباعه وأن يننا على أتِرييِعنا الباطل باطالً وينا ين
 .على اجتنابه، واحلمد هللا رب العاملني

هـ من هجرة النيب 1394شوال سنة  4وكان الفراغ منه ضحى يوم السبت 
 . انتهــى-الكرمي صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله
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