
 
 ميالرح الرحمن الله بسم

 والتابعين وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على وبارك وسلم صل اللهم

 وشعبان رجب أسرار إلى المنان هدي

 ةــــدمـــقــم

 : جليلتين بكرامتين المحمدية األمة على تعالى الله من   لقد

 وعشرون سبعة في الشريفة وروحه وسلم عليه الله صلى الكريم الرسول بجسد والمعراج اإلسراء :أوالهما
 العلى السماوات إلى به ُعرج هناك ومن األقصى المسجد إلى الحرام المسجد من الحرام رجب شهر من

 الذي واألصم صبا الطاعة أهل على الله رحمات فيه تصب الذي الشهر هذا ...الكبرى ربه آيات من ورأى
 جرم وجيم الله رحمة راء :أحرف ثالثة رجب اإلشارة أهل فيه قال والذي .خير وعلى بخير إال يشهد ال

 الصالة عليه فيه وقال ".وبري رحمتي بين عبدي جرم أجعل ": يقول تعالى الله كأن برا، والباء وجنايته العبد
  (1)"أمتي شهر ورمضان شهري وشعبان الله شهر رجب " والسالم

 عليهما داوود بن سليمان بناه الذي المبارك المقدس بيت من القبلة تحويل حادثة :وثانيتهما
 يكرمه والسالم الصالة عليه كان الذي شعبان شهر في وذلك الحرام المسجد إلى السالم،

 .إكرام أيم   القربات بشتى

 الكرامتين بين االنسجام ريب بال وهي الشأن بليغة حقيقة إلى أوال النظر ألفت أن وينبغي
 ألبستها أن الثانية نتائج ومن.  أداء وخمسا ثوابا صالة خمسين فرضية األولى نتائج من أن حيث

 الهجرة قبل خاصة السماوية العبادة هذه أداء كيفية إلى ثم  ..األصلية القبلة إلى االستقبال تاج
 .النبوية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . الغيوب عالم من القلوب مكاشفة: كتاب في الغزالي حامد أبو اإلمام وذكره مرسال الحسن عن الفوارس أبي بن الفتح أبو أخرجه (1)-



 في الكريم الرسول ليؤم السالم عليه جبريل نزل المعراج ليلة صبيحة في أنه الله رحمك فاعلم
 حديث من مروي هو كما والضرورية االختيارية أوقاتها ويريه أداؤها الواجب الخمس الصلوات

 ءاوالبر  حزم بن وعمرو ، الله عبد بن وجابر مسعود وابن موسى وأبي وبُريدة هريرة وأبي عباس ابن
 مرة مرتين، والسالم الصالة عليه به وأم   الحرام، البيت عند ذلك وكان عنهم الله رضي وغيرهم

 للصالة معلوما وقتا الوقتين بين وأن منها، والسرية الجهرية بذلك ليعلمه آخره ومرة الوقت أول
 الله رضي المؤمنين أم عائشة السيدة ذهبت فقد فرضت حين ركعاتها عدد عن ا  وأم   .المفروضة

 أول فرضت أنها إلى ..اسحاق ابن ومحمد مهران بن وميمون كالشعبي األئمة من وغيرها عنها
 صالة وأقرت والعشاءين كالظهرين أربعا فأكملت الحضر صالة في زيد ثم ركعتين فرضت ما

 والصبح ثالثا ففرضت المغرب، إال أربعا فرضت أنها إلى ذهب من ومنهم .ركعتين على السفر
 . األثر عيون في الناس سيد ابن ذكره كذا .أعلم والله ركعتين

 بدوي الطاهر الشيخ

*********** 

 المراجع 

 . في ظالل القرآن للسيد قطب رحمه الله -

 . الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي رحمه الله -

 . زاد الميعاد في هدي خير العباد -

 . مد الغزالي رحمه اللهمكاشفة القلوب من عالم الغيوب لإلمام أبو حا -

 . جوهرة التوحيد لإلمام اللقاني رحمه الله -

 . البن سيد الناس رحمه الله في فنون المغازي و الشمائل و السير ن األثرو عي -

 . التحرير و التنوير لإلمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله -

 . الطبقات الكبرى البن سعد -



دين أبي عبد الله محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد قصيدة البردة لإلمام شرف ال -
 . هالل البوصيري الله ابن صنهاج بن 

 . هشام البنالسيرة  -

متن بن عاشر ( للشيخ أبي محمد عبد الواحد  على الضروري من علوم الدين )معين لالمرشد ا -
 بن عاشر األنصاري األندلسي الفاسي . بن أحمد بن علي 

 د شرح جوهرة التوحيد للشيخ الباجوري رحمه الله .تحفة المري -

 تفسير اإلمام ابن كثير رحمه الله . -

************* 

 الفهرس
 .............................شهادة صدق وعرفان وتقدير

 ...................................................مقدمة

 ..........................................رجب شهر الله 

 .................................شهر شعبان وما يتعلق به

 ....................................فضل اإلسراء والمعراج

 ...................................عن حادث تحويل القبلة

 ...............................من دالالت اإلسراء والمعراج

 ..............االختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة

 .....................................................خاتمة

 ...................................................المراجع



 ..............................مؤلفات للشيخ الطاهر بدوي

 ..............................................سيرة المؤلف

 


