برسضرا منديريكن صالة فرض صبح
 22شوال  9341برساماءن  6جوالي 2192

ﭑ ﭒ لْقَـآئِـلِ
ﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ
ﯷ ﯸ (الروم ايات )49

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
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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 (الهساء)91:

برعؼصود :ذ"واػاي ذاورغ ذؼغ ذبرإميان ،ذراستؾه ذطاعو ذطػدذ
آ ذدان ذراستؾه ذطاعو ذطػد ذردول ذآ ذدان ذطػد ذ"أوىلذ
األعر"ذ(اورغذؼغذبرطواس)ذدرصد ذطاظغنذطاعو.ذطؿودؼنذ
جؽـذطاعوذبربـته-بـتهذ(بردؾقدقفن)ذداملذددواتوذصرطارا،ذ
عؽـذػـدضؾهذطاعوذعغؿباظقؽـثذطػدذ(طتاب)ذآذ(اظؼرءان)ذذ
دانذ(دـه)ذردوظث،ذجقكذطاعوذبـر ذبرإميانذطػدذآذدانذ
ػاري ذأخرية .ذؼغ ذدعؽني ذاداظه ذظبقه ذباءؼق ذ(باضي ذطاعو)،ذ
دانذظبقهذاؼؾوقذصوالذطدودػـث".
ذ

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذآ ،ذ
ذعارؼؾهذطقتذبرتؼوىذطػدذآذدبحاغهذوتعاىلذدشنذ
عؾؼداغاطن ذدضاال ذصرؼـتفث ذدان ذعـقغضؾؽن ذدضاالذ
الرشـث.ذدباضايذدأورغذؼغذتؾهذ ُم َكلَّفِذ(إدالم،ذبالغذدانذ
برسؼل)،ذواجبذطأتسذدؼريذعـدؼرؼؽنذصالةذفرض ذظقمذ
2

وضتو،ذزفر،ذسصر،ذمغرب ،سشاءذدانذصبح.ذخطبه ذاطنذ
ممػرطاتاطنذتـتغذبردضراذعـدؼرؼؽنذصالةذفرضذصبح .ذ
ذ

ععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذآ ،ذ
فرمانذآذداملذدورةذاظرومذاؼاتذ49ذبرعؼصود -:ذ
"ػـدضؾه ذطاعو ذ(واػاي ذحمؿد ذدان ذصغقؽوت-صغقؽومتو)ذ
دـتقاسذرجوعذطؿباظيذطػدذآذ(دشنذعغرجاطنذسؿل ذ
بؼيت)ذدرتاذبرتؼواظهذطاعوذطػداثذدانذطرجاطـؾهذمسبفقغذ
دشن ذبتول ذمسػورغا ذدان ذجاشـؾه ذطاعو ذعـجادي ذدرصدذ
ضوظوشنذأورغذعشرك" .ذ
ذ

ذوضتو ذصبح ذبرطاءؼت ذدشن ذغاعاث ذفجر .فجر
برعؼصود ذخفاي ذدالشقت ذدبؾه ذتقؿور ذدبؾوم ذعاتفاريذ
تربقت.ذفجرذتربفاضيذدوا -:ذ
ب ذ
صرتامذ:ذفجرذطَاذِ ِ
ق ذ
طدواذ:ذفجرذصَادِ ِ
ذ

بذاؼاظهذخفايذؼغذتربقتذدطاطيذالشقت،ذ
ذفجرذطَاذِ ِ
طؾقفنت ذدػرتي ذعـجوراي-جوراي ذعـجؾغ ذوضتو ذصبح.ذ
خفاي ذاؼن ذتربقت ذدؽجف ذدفاج .ذطؿدؼن ذالشقتذ
عـجادي ذضؾف ذمسوال ،ذتقدق ذالعا ذدؾػس ذاؼت ،ذتربقتذ
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ق) ذؼاءؼت ذخفاي ذؼغ ذتربقتذ
صوال ذفجر ذطدوا ذ(فجر ذصَادِ ِ
عؾقـتغ ذدطاطي ذالشقت ذؼغ ذممباوا ذطػد ذدقاغ ذػاري .ذايذ
قذ
طؾقفنت ذداتو ذجم ذدؾػس ذفجر كَاذِبِ .فجر صَا ِد ِ
عوخنول ذدطاطي ذالشقت ذاوصوق ذتقؿور ،ذددقتوظه ذمتػتذ
عوخنول ذعاتفاري ذطتقك ذأول ذتربقت ذعاتفاري .ذدشنذ
ق)ذاؼنذعــداطنذتؾهذعادوقذ
عادوقذصجرذطدواذ(فجرذصَادِ ِ
وضتوذصبح،ذعكذعاملذتؾهذصرضي،ذدقاغذتؾهذطؿباظي،ذوضتوذ
سشاءذتؾهذمتت،ذالظوذحرامذباضيذأورغذؼغذبرصواداذاوغتوقذ
عاطن ذدان ذعقـوم .ذاؼـقؾه ذطؿوظقاءن ذإدالم ،ذدتقافذ
طجادؼن ذخملوق ذاؼت ذترداصت ذصرطارا ذؼغ ذتردورت ذدانذ
تردريتذؼغذصرظوذعاءغديذبرفيكري ذتـتغذطجادؼنذخملوق ذ
آ.ذ ذ
ذ

ذصالة ذفرض ذصبح ذجوض ذدغاعاطن ذصالة ذعُبَارَطَ ْةذ
ددببؽن ذباثق ذطربطاتن ذدتوروغؽن ذاوظقه ذآ ذوضتو ذاؼت.ذ
دػرتيذحديث ذردولذصؾىذآذسؾقهذودؾمذؼغذدرواؼتؽنذ
اوظقهذاعامذعدؾمذبرطاءؼنتذصالةذدـةذضَِبؾِقَةْذدبؾوعث -:ذ
اَّلل عَل َ ْي ِو َو َس َّ ََّل قَا َل َر ْك َعتَا امْفَ ْج ِر خ ْ ٌَْي ِم ْن
ع َْن عَائِ َش َة ع َْن امنَّ ِ ِِّب َص ََّّل َّ ُ
(رواه مسَّل)
ُّادله ْ َيا َو َما ِفهيَا
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برعؼصود :ذ"درصد ذسائشة ذرضي ذآ ذسـفا ذدرصد ذغيب ذصؾىذ
آ ذسؾقه ذودؾم ذبردبدا ذ(عؼصودث) ذدوا ذرطعة ذصالة ذدـةذ
فجرذظبقهذباءؼقذدرصدذدغقاذدانذاؼدقث" .ذ
ذ

ذداتوذضـجرانذؼغذاعتذبدر،ذطادغ ذعاءغديذتقدقذ
ترظقفت ذضـجران ذؼغ ذبدر ذاؼن ذطخواظي ذعرؼك ذؼغ ذدصقؾقهذ
اوظقهذآ .ذ
ذ

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذآ ،ذ
ذآ ذعـجـجقؽن ذطؾبقفن ذؼغ ذبدر ذباضي ذأورغ ذؼغذ
عـجاضذصالةذفرض ذصبحثذدباضاميانذحديث ردولذآذ
صؾىذآذسؾقهذودؾمذؼغذدرواؼتؽنذاوظقهذاعامذأمحد:ذ ذ
اَّلل عَل َ ْي ِو َو َس َّ ََّل قَا َل
اَّلل َع ْن ُو أَ َّن امنَّ ِ َِّب َص ََّّل َّ ُ
ِض َّ ُ
ع َْن ُعثْ َم َان ْب ِن َعفَّ َان َر ِ َ
َم ْن َص ََّّل امْ ِع َشا َء ِِف َ ََجاعَ ٍة فَي َُو ََكَ ْن قَا َم ِه ْص َف انل َّ ْي ِل َو َم ْن َص ََّّل
(رواه أمحد)
امص ْب َح ِِف َ ََجاعَ ٍة فَي َُو ََكَ ْن قَا َم انل َّ ْي َل ُُكَّ ُو
ُّ
برعؼصود:ذ"درصدذعثمان بن عفان رضي آذسـهذبفاواذغيبذ
صؾى ذآ ذسؾقه ذودؾم ذبردبدا ذ(عؼصودث) :ذبارشدقافذ
صالة ذفرض ذسشاء ذبرمجاسه ذصفاالث ذدػرتي ذأورغذ
عـدؼرؼؽنذصالةذدػاروهذعاملذدانذبارشدقافذصالةذفرضذ
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صبح ذبرمجاسه ذصفاالث ذدػرتي ذعـدؼرؼؽن ذصالة ذدػـجغذ
عامل" .ذ
ذ

ذطقتذعروصاطنذاوعتذحمؿدذصؾىذآذسؾقهذودؾم،ذ
اوعت ذترصقؾقه ،ذدطورغقاطن ذأودقا ذؼغ ذصقـدؼق ،ذتـاضـ ذؼغذ
ترباتس ،ذتقدق ذدػرتي ذاوعت ذتردػوظو ذدباضاميان ذؼغذ
دخربكن ذعالظوءي ذاظؼرءان ذضقصه-ضقصفث .ذتتايف ذطؾبقفنذ
طقتذعغاتديذاوعتذتردػوظو .ذ
ذ

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذآ ،ذ
ذآ ذممربؼؽن ذصرؼغاتن ذطػد ذطقت ذدوصاي ذعغؿبقلذ
برتذتـتغذصالةذدباضاميانذحديث ذردولذصؾىذآذسؾقهذ
ودؾم -:ذ
هللا َع ْن ُو أَ َّن امنَّ ِ َِّب صَّل هللا عليو وسَّل قَا َل :أَ َّو ُل
ِض ُ
ع َْن أَ ِِب ى َُرْي َر َة َر ِ َ
َما ُ َُي َاس ُب ِب ِو امْ َع ْب ُد ي َ ْو َم امْ ِقيَا َم ِة ُ َُي َاس ُب ب َِص َالثِ ِو ،فَإ ِْن َصل َ َح ْت فَ َق ْد
ِس.
أَفْل َ َح َوأَ ْ َْن َحَ ،وإ ِْن فَ َس َد ْت فَقَ ْد خ َ
َاب َو َخ ِ َ
برعؼصود:ذ"درصدذابوذػرؼرةذرضي ذآذسـهذبفاواذغيبذصؾىذ
آذسؾقهذبردبداذ(عؼصودث):ذصرطاراذصرتامذدحدابذاوظقهذ
آ ذصد ذػاري ذضقاعة ذطأتس ذػؿبا ذاداظه ذصالتث ،ذدؽرياثذ
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صالتث ذباءؼق ،ذعك ذاي ذبرجاي ذدان ذبرأوغتوغ ،ذدؽرياثذ
صالتثذرودق،ذعكذايذروضيذدانذتقدقذبرأوغتوغ" .ذ
ذ

درتودث ،ذ
ع َْن ُأ ِّم أَيْ َم َن أَ َّن َر ُسو َل َّ ِ
امص َال َة
اَّلل َص ََّّل َّ ُ
اَّلل عَل َ ْي ِو َو َس َّ ََّل قَا َل ََل ث َْْتُكْ َّ
اَّلل َو َر ُس ِ ِ
امص َال َة ُمتَ َع ِّم ًدا فَ َق ْد بَ ِرئ َ ْت ِمنْ ُو ِذ َّم ُة َّ ِ
ول ذ
ُمتَ َع ِّم ًدا فَ ِإه َّ ُو َم ْن ت َ َركَ َّ
برعؼصود:ذ"درصد ذُأمُّ ذأَؼِؿَ ِن رضي ذآذسـفا ،ذبفاوا ذغيب ذصؾىذ
آ ذسؾقه ذودؾم ذبردبدا ذ(عؼصودث) :ذجاشـؾه ذطاعوذ
تقغضؾؽن ذصالة ذدخارا ذدغاج ذطران ذبارشدقافذ
عـقغضؾؽن ذصالة ذدخارا ذدغاج ذعك ذترظػس ذدرصداثذ
صرظقـدوشنذآذدانذردوظث".ذ ذ
ذ

درتودث،ذ ذ
اَّلل قَا َل َ َِس ْع ُت َر ُسو َل َّ ِ
ع َْن َجا ِب ِر ْب ِن َع ْب ِد َّ ِ
اَّلل عَل َ ْي ِو َو َس َّ ََّل
اَّلل َص ََّّل َّ ُ
ي َ ُق ُ
امص َال ِة
امِّش ِك أَ ْو ْام ُك ْف ِر ت َ ْركُ َّ
ول ب َ ْ َي َّامر ُج ِل َوب َ ْ َي ِّ ْ
برعؼصود :ذ"درصد ذجابر ذبن ذسبدآ ذرضي ذآ ذسـه ،ذبفاواذ
اطو ذعـدشر ذغيب ذصؾى ذآ ذسؾقه ذودؾم ذبردبدا ذ(عؼصودث):ذ
صرطارا ذؼغ ذممقدفؽن ذاغتارا ذدأورغ ذظالطي ذدشنذ
طشرؼؽؽنذدانذككفورانذاداظهذعـقغضؾؽنذصالة".ذ ذ
ذ
ذ
ذ
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دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذآ،ذ ذ
ذ ذعارؼؾه ذطقت ذعغفقدوصؽن ذعدجد ذدان ذدوراو ذدضرؼهذ
طقت ذاغتاراث ذدشن ذعـدؼرؼؽن ذصالة ذفرض ذصبح ذبرمجاسه.ذ
طقت ذبراودفا ذاضر ذعدجد ذدضرؼه ذطقت ذممػو ذعـجادؼؽنذ
جوعؾهذمجاسهذؼغذحاضريذصالةذفرضذصبحثذدػرتيذصالةذ
فرض ذمجعة.ذاظؾّفم ذآعني.ذدشن ذعغفقدوصؽن ذذعار ذإدالم،ذ
عوض ذاطن ذتوروغث ذرمحة ذآ ذطأتس ذطقت.ذتاطوتقؾه ذاطنذ
سذاب ذآ ذؼغ ذاطن ذعـقؿػا ذطقت ذدؽرياث ذطقت ذاظػا ذتـتغذ
صرؼـتهذآذدانذردوظث.ذ ذ
فرمان آذداملذدورةذاملُدَِّث ِرذاؼاتذ41ذػقغضذ:34ذ ذ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏﰐﰑ ﰒﰓﰔ ﰕﰖ

ﰗ ﰘﰙ ﰚﰛﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ
برعؼصود:ذ"طخواظيذصواقذطاغن،ذ(عرؼكذدمتػتؽن)ذداملذذرضذ
(ؼغذصـوهذغعؿة)،ذعرؼكذبرتاث-تاث،ذتـتغذ(متػتذتقغضل)ذاورغذ
ؼغ ذبرداظه ،ذ(دتؾه ذعؾقفت ذاورغ ذؼغ ذبرداظه ذاؼت ،ذعرؼكذ
برطات):ذ"اصاطهذؼغذعثببؽنذطاعوذعادوقذطداملذغراك؟".ذاورغذ
ؼغذبرداظهذاؼتذعـجواب:ذ"طاعيذتقدقذترعادوقذداملذطوعػوظنذ
اورغذؼغذعغرجاطنذمسبفقغ" .ذ
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ََب َركَ

ﭞ ﯬ ﯶ َِبمْ ُق ْر َء ِان ﯻ َوه َـ َف َع ِن ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِث َال َوث َ ُو

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ َو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﰁ فَيَا فَ ْو َز ٱمْ ُم ْس تَ ْغ ِف ِر َين َو َي ﭝ َة ٱمتَّائِب َِي
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