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 تواى إمام مشجد داى سوراو
 دامل نضري جوير

 

اؽنذبرالؽوذػدذفاريذمذذ9112/ذه1441ذضرفانذبوؾنذتافون .1

ذبرداؿاءنذه1441ذذواؾؼعدةذ14ذؿاملذرابو(ذقاءقتذثالث)رابو

 ذ.ػاضيذ6115ذػدذجممذ9112ذجواليذ11
 

 ى:ضريا ۲دتيق .9
بولو موال مماسوقي بايغ ضلف بومي دغو  - فاضي 0044

 ميهيت. 56 درجة 41كتيغضني بولو:
دغو كتيغضني  %50ضرياى بولو دغو قدر  - فاضي 0004

 ميهيت. 5درجة  59 : بولو
 %60 كموخنق ضرياى بولو سفارا دغو قدر - فاضي 40.5

 ميهيت. 11 درجة 96دغو كتيغضني بولو :
بايغ ضلف بومي دغو  موال كلوار دري بولو - فاضي 50.4

 ميهيت. 1 درجة 11 : كتيغضني بولو
بولو تله كلوار سفهويث دري بايغ ضلف بومي  - فاضي 6044

 ميهيت. 11 درجة 9 دغو كتيغضني بولو :
 

اوليه ايت اداله دضالقلو تواى إمام مثرو داى مغاجق فارا  .5
 فدك عالنلوإددغو  بولومجاعه مهديريلو صالة ضرياى 

 .قريه ايلي
 

 سلني اونتوق معلومو.
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 ﴾ قاعده صالة ضرهان بىلن ﴿
ذ

ذرؽعةذػرتام

ذ:لفظ نية -1

ًاْؾَؼَؿٔر ًُخُيوِف ًُدـَٖة ًِؾّؾِهً\ٔإَؿاؿًا ُأَصؾِٓى ًَرْؽَعَمِقٔن َؿلُؿِوّؿا

ً.َتَعاَؾى

ذ ذدفاج ذؿـجاديذارتقث: ذبوؾن ذضرفان ذدـة ذصالة اؽو

ذؿام/ذؿأؿومذدواذرؽعةذؽرانذاؾؾَّهذتعاىل.إ

ذ.(درتاذـقة)ةذاإلحرامذتؽبري -2

 .إػمماحممباخذدعاذ -3

 ؽنذؿغواتؽنذدوارا(ؿامذددـت)إذ.اؾػاحتةممباخذدورةذ -4

 .اؾؽاػرونممباخذدورةذ -5

 رؽوع. -6

 إعتدال. -7

 ؽنذؿغواتؽنذدوارا(ؿامذددـتإ)ذ.اؾػاحتةممباخذدورةذ -8

 .اإلخالصممباخذدورةذ -9

 رؽوع. -11

 إعتدال. -11

 دجود. -12
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 دودوقذاـتاراذدواذدجود. -13

 دجودذؽدوا. -14
ذ

ذؽدوارؽعةذ

 

 ؽنذؿغواتؽنذدوارا(ؿامذددـتإ)ذ.اؾػاحتةممباخذدورةذ -15

 .اؾػؾقممباخذدورةذ -16

 رؽوع. -17

 إعتدال. -18

 ؽنذؿغواتؽنذدوارا(ؿامذددـتإ)ذ.اؾػاحتةممباخذدورةذ -19

 ممباخذدورةذاؾـاس. -21

 رؽوع. -21

 إعتدال. -22

 دجود. -23

 دودوقذاـتاراذدواذدجود. -24

 دجودذؽدوا. -25

 .أخريدودوقذزقةذ -26

ذممربيذدالم. -27

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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 طلهخباخذدواذدؾػسذاقتذمم. 

 دانذبردعاء.ذدمغػارإممػرباثؼؽنذ 

 ذبرالؽوثذ ذاػابقال ذبوؾن ذضرفان ذصالة ذدالؽوؽن فـدؼؾه

ذفقؾغذضرفانذذمتتضرفانذدانذ ذضرفانذدتؾه ؿاسذصالة

 دريذػـداغن.

 دانذدـةذدؽرجاؽنذدغنذذةمؤّكدحؽومذؿغرجاؽـثذدـةذ

ذبرمجاعه ذ"ذخارا ذدباخ ذإؼاؿة ذضـيت ذدباضاي ذاؾصَّاَلُةدان

ذة".َعاِؿَج
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 خطبه خاص

 بولن ضرهان 
 

لِـائِـلْقَٱ  ٻ  
 

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 يب ىب  نب مب زب رب يئ

   (5 :ايات اجلاثقة)

 

 ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ
 ى   عَبِدُهُ مُحَمَّدّاپ    ڦ َو

 ٿ     سًَ ِّد نَاں   صَن ِّ وَسَم ِّمِڈ      
 ۇئ     وَأَصِحَاب ه  ل ه آڇ  

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فًََاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَكِىَّچ   أُوص ًكُمِ
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 :ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 ىث    حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث

 (59 ايات الهشاءسورة )  
ذ

ذ ذبر"ؿؼصودث: ذقغ ذؽػدذوافايذاورغ ذؽاؿو ذراعتؾه إميان،

ذ"أوىلذ ذؽػد ذدان ذاهلل ذردول ذؽػد ذؽاؿو ذراعتؾه ذدان اهلل

ذ ذدريذؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذ)األؿر" اورغذقغذبرؽواس(

بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

برإميانذؽػدذاهللذدانذدانذ)دـه(ذردوؾث،ذجقكذؽاؿوذبـرذ

ذؽاؿو(،ذذأخرية.فاريذ ذ)باضي ذباءقق ذؾبقه ذدؿؽنيذاداؾه قغ

ًدانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".

ذ

ذ ،درمحيتذاهللذدقدغذمجاعهذقغ

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذىبرتؼوذؽقتذؿارقؾه  

ذاؽنذؿـجاءوفيذدانذػرقـتفثذدضاالذؿـجوروغذدغن
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ذالرغـثذدضاال ذةرمحذؿـداػتذؽقتذؿودفن-ؿوده.

ذخريةأدذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدان ذاهللذػرؿان.

ذداملذتاديذخطلهذاولذػدذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـه

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ5ذاقاتذاثقةاجلذدورة

ذ

ذػد)ذدان" ذ،برضـيتذدقؾقهذدقاغذدانذؿاملذػرتوؽارن(

ذدريذاهللذاوؾقهذدتوروـؽنذقغذرزؼي(ذػد)ذجوضذدانذ

ذدبوؿيذ۲فنتوؿبوذدغـثذفقدوػؽنذايذالؾوذ،الغقت

ذػد)ذدرتاذ،ؿاتقثذددوده ذ)اغنيذػراقدرن( ذمسواث،

ذؿغـدوغيذاقت ذ،اهللذؽأداءنذممبوؼتقؽنذقغ)ذ۲تـدا(

ذؽؽوادأـث (ذرمحتثذؽؾوادنذدرتاذ،ؽبقجؼداـاءـث،

 .ذ"نػقؽريذعؼلذؿغضوـاؽنذؿافوذقغذؼومذباضي
ذذ

ذؽجادقنذؿروػاؽنذاداؾهذبوؾنذضرفانذػرقيمقوا

ذدانذؿاتافاريذاداـتارذغهت-دتغهذبرادذبوؿيذؽتقك

ذاؽنذبوؾنذخفايذ،برالؽوذبوؾنذضرفانذاػابقال.ذبوؾن

ذدفقغضذػرالفنذدخاراذؽؿريفنذؿـجاديذبراوبه

ذبرالؽوذفاثذاقنذػراقدرنذدانذبوؿيذؿؾػديذتؾهذبوؾن
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ذترتـتوذقغذؿاسذددواتذػد ذدبحاـهذاهللذػرؿان.

ذ:ذ39ذاقاتذقسذدورةذداملذوتعاىل

ذذ

حق مف خف حف  جف مغ جغ مع ٱ  

ذ"برؿؼصود ذديذتؼدقرؽنذؽاؿيذػوالذبوؾنذدان:

ذداخريذدفقغضذ،ػرقغؽتذبربافذؿالؾوءيذبراقدر

ذذذاوؾثذؽػرقغؽتذػوالذؽؿباؾقثذؽؾقفنتذػراقدرـث)

ذؿؾغؽوغذبربـتوق .ذذذذذذذذذذذذ"ؽرقغذقغذتـدنذدػرت(

 ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجاعهذدقدغ

ذدرػدذداتوذاداؾهذبوؾنذضرفانذػرقيمقوا

ذػـخقػتاثذنأداـؽبقجؼذممػرؾقفتؽنذقغذعاملذؽجادقن

ذـديأؿذدؽؾنيذؽػدذاعتبارذؿـجاديذدان ذضرفان.

ذودواتذ،ؽجادقنذودواتذ،ػروبفنذودواتذاقاؾهذاقت

ذؿاتافاريذػدذبرالؽوذقغذتوفنذؽبدرنذدانذؽأضوغن

ذاؿتذقغذػرؽاراذودواتذاداؾهذاقنذؽجادقن.ذبوؾنذدان

ذذ.ذؿالؽوؽـثذوتعاىلذدبحاـهذاهللذباضيذؿوده

ذ
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ذتافونذبرالؽوذقغذبوؾنذضرفانذددوغضوفث

ذتـتغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذػراقغنتذؿروػاؽنذتافونذدؿي

ذؿـوروؼؽنذجوضذاقنذػرقيمقواذدانذؼقاؿةذفاري

ذ.ذاقنذعاملذتسأؽذوتعاىلذدبحاـهذاهللذنأؽؽواد

ذذ

ذؽقتذاقنذضرفانذبرالؽوذاػابقالذاقتذاوؾقه

ذؿالؽوؽنذاوـتوقذبردضراذدوػاقاذدأرورؽن

ذ،ءبردعاصالة،ذؿالؽوؽنذذدػرتذؽباجقؼنذ۲ػرؽارا

ذدرتاذبرادمغػارذدانذبرصدؼةذ،برتؽبريذ،ريؽقبرذ

ذؿوغؽرذ۲ػرؽاراذؿالؽوؽنذدرػدذدقريذؿغفقـدرؽن

ذ.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػد

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذحاضريقنذدقدغ

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفؿباذدباضايذؽقت

ذخؾقػةذدباضايذؽقتذؽواجقػنذاؽنذؾوػاذدرقغؽاؾي

ذاقنذبوؿيذدؿوك ذؽدقالػنذؿالؽوؽنذؿودهذؽقت.

ذدبحاـهذاهللذنأؽؿورؽذؿغوـدغذقغذؽداهلنذدان

ذوتعاىل ذدانذدوروفنذؿؾؼدـاؽنذالاليذؽقت.
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ذترػدوـاذقغذؽقتذداـتاراذادذدفقغضذػرقـتفث-ػرقـته

.ذفاري-دفاريذؽفقدوػنذداملذؽؿوغؽرنذدغن

ذدؿيذفاريذؽقتذؽداهلنذدانذدوداذددرذؽقتذتـػا

ذمساؽنيذفقتمذ۲تققبقـذدانذبرمتبهذمساؽنيذفاري

ذ.اقنذؽقتذدفاتيذمياـنإؽذخفايذؿغفقؾغؽن

ذ

ذ،اجؾثذؿـؿوءيذفؿػريذمساؽنيذؽقتذاودقا

ذدانذػردقاػنذممبواتذالضيذبؾومذؽقتذددغ

ذ.ذتردبوتذفاريذؿغفاديفذداملذدواجرثذقغذنأػرددق

ذ

ذؽقتذؿارقؾهذ،اقنذفـقغذقغذػاضيذػدذ،اقتذاوؾقه

ذاهللذؽػدذبرتوبةذدـتقاسذاضرذؽقتذدقريذيفؿغقـصا

ذؽدقالػنذدانذؽداهلنذدضاالذدريذوتعاىلذدبحاـه

ذتؾهذقغذؽؿعصقنتذدانذؽؿوغؽرنذدضاالذؿثدؾيذدرتا

ذاقنذدبؾومذؽقتذداـتاراذادذدؽرياث.ذالؽوؽنذؽقت

ذدبحاـهذاهللذػرقـتهذترفادفذاقغؽرذدانذالاليذقغ

ذجاؾنذؽػغؽلذؽؿباؾيذؽقتذؿارقؾهذؿكذ،وتعاىل

ذمموفونذءبردعاذدانذؽباجقؼنذعؿلذؿالؽوؽنذدغن
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ذػرؿانذدباضاميانذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذؽأؿػوـن

ذ:ذ133ذاقاتذعؿرانذالذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهلل

ذ

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل
  خن حن جن يم

ذ

ذ"برؿؼصود ذؿغرجاؽن)ذؽػدذؽاؿوذدضراؾهذدان:

ذؿـداػتذاوـتوقذباءققذقغذ۲عؿل ذدريذؽأؿػوـن(

ذدؾواسذبقدغثذقغذذرض(ذؿـداػت)ذدانذ،ؽاؿوذتوفن

ذ۲اورغذباضيذدددقاؽنذقغذ،بوؿيذدانذالغقتذضاالد

ذذ."ىبرتؼوذقغ

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذحاضريقنذدقدغ

ذؿغفارػؽنذممربذ،اقنذفاريذػدذخطلهذخرييأؿغ

ذؿـقؿبوؾؽنذاؽنذاقنذبوؾنذضرفانذؽجادقنذاضر

ذدانذمياـنإؽذالضيذؿغواتؽنذدانذؽددرنذ،ػنـصاإؽ

ذ۲دامذقؾهؿار.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذؽقتذنأؽتؼو

ذقغذضرفانذمسوضذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذبردعاذؽقت

ذؽػدذبوروقذقغذؽدنذؿـداتغؽنذتقدقذاقنذبرالؽو
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ذدرتاذتوؿبوفن-توؿبوهذ،دؽقرتذعاملذ،ـديأؿ

ذاقنذددـقاذؽفقدوػن ذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذػرؿان.

ذ:ذ37ذاقاتذػصؾتذدورة

 

  خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث
 جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس

ذ جغ مع

ذ

ذ"برؿؼصود ذؿاملذاقاؾهذـثأؽؽوادذ۲تـداذداـتاراذدان:

ذبوؾنذدانذؿاتافاريذدرتاذ،دقاغذدان ذؽاؿوذجاغـؾه.

ذؽػدذدجودذػوالذجاغـؾهذدانذؿاتافاريذؽػدذدجود

ذقغذاهللذؽػدذدجودذؽاؿوذفـدؼؾهذدباؾقؼثذدانذ،بوؾن

ذؽػدذبرعبادةذفاثذؽاؿوذلذؾهبتوذؽاالوذ،ؿـخقػتاؽـث

ذ."اهلل

 

ڻ       ڦ  ڑ  ہفَعَن ٌنـَـوَ  ،ىئلِكُرَِْان ب اېئ ەئ    ٺبَارَكَ

جب  حب  تَهُ ت الَوَ    ڳ  ٺوَتَكَبَّنَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ   ٹ  ې  ہخب  مب
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ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَآ ر 

لتَّآ ب نيَڀيَا وَلِمُسِتَغِف ر ينَٱفَىِزَفًََا حئ
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ًكدوا  خطبة

ً

ًَحِؿّداًَؽِنِقّراًَؽَؿاًَأَؿَرًْؾَوِؿُدًِؾؾَِّها

ًَوِحَدُهًاَلًَذٔرِقَكًَؾُهاؾؾَُّهٔإالًًََّهَؾآلًٔإًَأِذَفُدًَاِن

ًَؽَػَرٔإْؼَراّراًِبُرُبوِبٖقِمِهًَؤإِرَغاّؿاًِؾَؿِنًَجَوَدًِبِهًَو

ً

ًـَاًُؿَوٖؿّداًَدقُِٓدًاْؾَلَشَرَوَأِذَفُدًَأٖنًَدقَِٓد

ًقِِٓدـَاًُؿَوٖؿٍدؾؾَّهًَوَدؾََّمًَعَؾىًَداَصؾَّىً

ًُذْنًِبَىَلٕرَوَصِوِلِهًَؿاًاٖتَصَؾِتًَعِقْنًِبـََظٕرًَوُأًِهَوَعؾَىًآِؾ

ً

ًِػقَؿاًَأَؿَرًؾؾََّهاٖتٌؼواًاؾؾَّه،ًاِعَلاَدً

َعٖؿاًـََفاُؽِمًَعـُِهًَوَزَجَرًـَِمُفوااَوً

ذ

ذ

ذ
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ذفؿب ذبفاذاوافاي ذاقغتؾه ذااؾؾَّه، ذاقن ذدـقا متػتذذداؾهوا

ذا ذـتووتوؿػاغن ذمسـتارا، ذدبـرذخريةأق ذقغذذ٢جواؾه متػت

ؽػدذذوىؼتالؿاث،ذاوؾقهذاقتذؿارقؾهذؽقتذبر-ؽؽلذدالؿا

ذدقريذا ذدرتذؿثالؿتؽن ذؽبفاضقاءن ذؿـداػتؽن ذاـتوق ؾؾَّه

دورةذاألحزابذداملذؾؾَّهذاذػرؿانذدرػدذدقؼداءنذايفذـراك.

ذ:56ذاقات

ذ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  

 (56 ياتا )األحزاب چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ذ

ذبرصؾواتذ ذؿالئؽتث ذػارا ذدان ذاهلل ذددوغضوفث ارتقث:

ذوافؽ ذـيب، ذؽأتدثذاأتس ذبرصؾواتؾه ذبرإميان ذقغ ذاورغ ي

ذقغذ ذػغحرؿنت ذدغن ذدجفرتا ذدالم ذاوخػؽـؾه درتا

ذدػـوفث.

ذ

ًَصلًَٔٓوَدؾِِٓمًَعَؾىًَدقِِٓدـَاًُؿَوٖؿٍدًؾؾَُّفٖمًا

ًَوَعَؾىًآٔلًَدقِِٓدـَاًُؿَوٖؿٍد

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذؾؾَّهادرمحيتذذقغؿدؾؿنيذ

ذدـقاذذمسوا ذدعامل ذبرالؽو ذقغ ذؽجادقن ذدان ػراقدتقوا

اقنذممػوثاءيذرفدقا،ذحؽؿةذدانذاعتبارذدامذادذقغذجؾس،ذ

ذ ذدغن ذبرددواقن ذاقن ذترمسبوثي. ذقغ ذػون ذؾؾَّهاذفرمانؿافو

ذ:191ذداملذدورةذآِلذعؿرانذاقات

ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

 (191اقاتً)آلًعؿرانً    ک  ک     گ  گ  گ  
ذدرتاارتقث:"ددوغضوفثذػدذؽجادقنذالغقتذدانذبوؿيذ

ذتـدا ذاد ذدقاغ، ذدان ذؿامل ذػرتوؽرن ؽؽواداءن،ذذ٢ػد

ذ ذرمحة ذؽؾوادن ذدان ذقغذاؽبقجؼداـاءن ذاورغ ذباضي ؾؾَّه

ذبرعؼل".

ذ

اوؾقهذاقت،ذؿارقؾهذؽقتذؿغؿبقلذاعتبارذدانذػغاجرنذ

ذتـدا ذأؽؽوادذ٢درػد ذاقن،ذان ذضرفان ذػراقدتقوا ذدامل ؾؾَّه

ؿغحقاتيذذدرتاذمياندانذإذإدالمؿػورـاؽنذتوـتوتنذؿثدغنذ

 دالمذداملذمسواذبقدغذؽفقدوػن.إاجارنذ
ذ

ًْغِػِرًِؾْؾُؿِيِؾِؿِقَنًَواْؾُؿِيِؾَؿاِتاؾؾَُّفٖمًا

اأَلِحَقاِءًِؿـُِفِمًَواأَلِؿَواِتًَواْلُمِؤِمِننَي َواْلُمِؤِمَناِث
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ذؿدؾؿات،ذؾؾَّهاذقا ذدان ذؿدؾؿني ذدؽؾني ذاؿػوـؽـؾه ،

ذادذقغذؿادقهذفقدوفذاتوذػونذمؤمناثدانذذنيمؤمن ،ذدام

ذؿـقغضلذدـقا. ذتؾه ذقغذذقغ ذؽاؿي، ذعؼقده ذاهللذػؾقفاراؽـؾه قا

ذَأ ذواجلؿاعه، ذاؾدـه ذافل ذعؼقده ذاأَلَذاِعَرْةذَرِقِؾبرؾـددؽن ن

ذَاْؾَؿاُتِرِقِدقَّْة. ذ دان ذذؾؾَّهاقا ذفداقة،ذذتوػققؽورـقاؽـؾه دان

ذؽدجفرت ذؽػدأؽؼواتن، ذػرتوؾوغن ذدان ـضاراذذ٢ؽتواذن

ذراج ذدان ذ-ادالم ذاْؾَحاِرَسذخاراجاث ذَعِبَدَك ذؽػد صث

ذ ذانَطْؾدُّؾاذمِوُحِرَؿاْؾذِنِباِذمِقاِفَرِبِإذانَطْؾدُّؾاِؾَشِرِقَعِتَك

ذِرَدـَِؽِدِإ ذجاجفنذذدؾطان، ذدان ذـضري ذباضي قغدػرتوان

ذَداُراْؾ ذذ،َتِعِظِقمتعؾوقذجوفر ذصوػقاهذزارقثذراجدانذؽػد

ذجوفرذ،هاذذادرقسذدؾطانذاملرحومذبـت ذػرؿاقدوري

ذبرافقمإذدؾطانذابنذإمساعقلذتـؽوذؽػد ذؿفؽوت، ذتـؽو

ذذ،جوفر ذػوان ًبودماؿم،ًخؾقداخيء ذدانذ٢ػوتراذبـت

ذ.دؽاؾنيذترعقذدانذدراجذ٢بةؼراذ،ػرتقث

ذ

ًا ًَأِعٖز ًَوإٔلاؾؾَُّفٖم ًَواْؾُؿِلَمِدَعَةًْؾُؿِيِؾِؿنَي،اِداَلَم ًاْؾَؽَػَرَة ًًَواِخُذٔل

ًؾِٓؾدِٓقٔن.ًَةاؾٖيقَِٓك ًَعُدوٌّ ًُفَو ًَؿِن ًوُؽٖل ؾؾَُّفٖمًاًواْؾُؿِشٔرِؽنَي،
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ًا ًَعـٖا ًِصٔرِف ًَوَعِن ًُدْؾَطاـِـَا ًؿاقيوريًجوفرػَوَعِن َوَعٔنًر

ًَوا ًاْؾُؿِيِؾِؿنَي ْؾَؼِوَطًاً،ْلُمِؤِمَناِثاْلُمِؤِمِننَي َواَوْؾُؿِيِؾَؿاِت

ًَواَو ًَواْؾَلاَلَء، ًاْؾَوِرَب ًؾؾَّاإٔلِعِمَداَء، ًاُفٖم ًَعـٖا ًَواِدَػِع ْؾِػَمَنًاْؾَوبَاَء

ًَواَو ًَوَؿاًؿَاً،َوَنِؿْؾاؾٖزاَلٔزَل ًِؿـَِفا ًَفَذاًًَظَفَر ًَبَؾِدـَا ًَعِن َبَطَن

ً،ٕرـَٖكًَعَؾىًُؽلًَٔٓذِيٍءًَؼِدقإًٔ،ْؾُؿِيِؾِؿنَيًَعكٖؿًةاَوُبْؾَدأنًً،َخكٖصًة

قَاًأَلِبَرأر،ًاًَؿَعًْؾَهـَٖةاَؾـَاًَوُػُروَعـَاًـَاًَوُأُصوَأِدِخْؾـَاًَوُذرٖٔٓقاِتًؾؾَُّفٖما

 ِؿنَيْؾَعاَؾاَعٔزقُزًَقاًَغػَّاُرًَقاَرٖبً

ھ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

پ  پ   پ   پ  ڀ  ڀ  ،ًے  ے

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ، ڀ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ،ًٹ  ٹ  

 .پ  پ  پ  پَو  ،ً ۉ  ې  ې  ې
ً

ًآ ًَوِعَلاَد ًَواإٔلِحَيأن ًِباْؾَعِدٔل ًَقْلُؿُر ًاؾؾََّه ًٔإٖن ٔإقَمكٔئًِذىً،

ًاْؾَػِواْؾُؼِرَبىًَوَقـِ ًَواْؾَلِغٔىَفىًَعٔن ًَواْؾُؿـَِؽٔر ًَقِعَشكِء ُظُؽِمً،
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ًَتَذؽَُّروَن ًَؾَعؾَُّؽِم ًَػاِذُؽُروا ًَقِذُؽِرُؽِم، ًاْؾَعِظقَم ،ًاؾؾََّه

ًـَِعِؿِه ًَعَؾى ًَوًَواِذُؽُرِوُه ًَأْؽَلَقٔزِدُؽِم ًاؾؾَِّه ًَواؾؾَُّهًُرَؾِذْؽُر ،

ًًَقِعَؾُمًَؿاًَتِصـَُعوَن.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 خاص طبهخ

 متواري ضرهان 

نضري جوهر  سوراو  مسجد دان

 دارالتعظيم
0291 
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ذتوانذإؿامذؿدجدذدانذدوراو

ذداملذـضريذجوفر
ذ

ذ .1 ذتافون ذؿتفاري ذػدذ2119/ذه1441ضرفان ذبرالؽو ذاؽن م

ًاذ29قاءقتذذمخقسفاريذ ذذه1441ذخرألربقع ذ26برداؿاءن

 .ذػتغذ1221مذػدذجمذ2119دقدقؿربذ
ذ

ذدتققذضرفان: .2

ذ95ذدرجةذ66:ذدـتوفنذاولذبوؾنذؽػدذؿاتافاريذ-ذػاضيذ0.7..

ذ.ؿقـقت

ذ8ذدرجةذ59 :ؿاتافاريذ4/1ذبوؾنذؿـوتويف -ذػاضيذ0.4..
ذؿقـقت.

ذ56ذدرجةذ54:ذؿاتافاريذ9/1ذبوؾنذؿـوتويف -ذػاضيذ004..
ذؿقـقت.

ذ1ذدرجةذ56:ذؿاتافاريذ4/5ذبوؾنذؿـوتويف -ذػتغذ0.4.
ذؿقـقت.

ذ66ذدرجةذ54ذ:%100ذؽؿـخقذضرفانذؿاتافاري -ذػتغذ0.4.

ذ.ؿقـقت

ذ5ذدرجةذ51:ذؿاتافاريذ9/1بوؾنذؿـوتويفذ -ذػتغذ0.4.
ذؿقـقت.

ذ91ذدرجةذ65 :ؿاتافاريذ4/1ذبوؾنذؿـوتويف -ذػتغذ004.

ذ.ؿقـقت

ذ2درجةذذ42ذ:بوؾنذؽػدذؿاتافاريذاخريدـتوفنذ -ذػتغذ4..3
ذؿقـقت.

 

ذػاراذ .3 ذؿغاجق ذدان ذؿثرو ذإؿام ذتوان ذدضاؾؼؽن ذاقتذاداؾه اوؾقه

ذ ذضرفان ذصالة ذؿـدقرقؽن ذذؿتفاريمجاعه ذعالـؽنإددغن

 .ؼرقهذافؾيذػدؽ
 

ذدؽنيذاوـتوقذؿعؾوؿن.
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 ﴾ماتاهارٍ ضرهانقاعده صالَ ﴿
 

ذؿ 12 ذضرفان ذصالة ذدالؽوؽن ذاػابقالذاتافـدؼؾه فاري

ذوؼت ذفابقس ذدان ذضرفان ذترؾػسذبرالؽوث ذدغن وث

ذضرفاـثذ ذدؾقتويف ذدري ذاقت ذؿتافاري ذدؽاؾي مسوا

 اتاوذتربـؿثذؿتافاري.
 

ذ 22 ذدـة ذؿغرجاؽـث ذدؽرجاؽنذذمؤكدحؽوم ذدـة دان

ذبرمجاعه ذفـدؼؾهذذداذدغنذخارا نذدباضايذضـيتذإؼاؿة

 ة".َعاِؿَجذدباخذ"اؾصَّاَلُة
 

 ماتاهارٍ  ضرهانصالَ  
 

 :نية لفظ -

مَأمُىِمّا رَكِعَتًَِن   / إ مَاماّ س أُصَم ِِّ سُنََُّ كُسُىف  الشَّمِ -

ذل مّه  تَعَاىل.

ذ

ذضرفانذؿذارتقث: افاريذتادفاجذاؽوذمسبفقغذدـة

ذؿأؿومذدواذرؽعةذؽرانذاؾؾَّهذتعاىل.ؿـجاديذإؿامذ/ذ
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 :فرتام  ركعُ
 تؽبريةذاإلحرامذدرتاذـقة .1

ذدعا .2 إفتتاح، سورة الفاحتت دان سورة ذءممباخ
 الكافرون

 رؽوع .3

 إعتدال .4

 دانذدورةذاؾـصرذالفاحتتممباخذدورةذ .5

 رؽوع .6

 إعتدال .7

 دجود .8

 دودوقذاـتاراذدواذدجود .9

 دجود .11
ذ

 كدوا:  ركعة
 الفاحتت دان سورة اإلخالصممباخذدورةذ .11

 رؽوع .12

 إعتدال .13

 دانذدورةذاؾـاسذالفاحتتممباخذدورةذ .14

 رؽوع .15
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 إعتدال .16

 دجود .17

 دودوقذاـتاراذدواذدجود .18

 دجود .19

 أخريدودوقذدرتاذممباخذزقةذ .21

 ممربيذدالم. .21
ذ 

 :صالَ سلفس
ذ

 خطبتممباخذدواذ .1

 .ءدانذبردعاذراإستغفممػرباثؼؽنذ .2
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 ماتاهاري ضرهان

ذ2119ذديسيمرب 26 برداؿاءن 1441 خرربيع األذ29

ذلِـائِـلْقَٱ  ٻ  

 مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ٱ
  جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض مصخص  حص
 مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ
 (6-5)يىنس:               جم هل مل خل حل جل

 

 ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ
 ى   عَبِدُهُ مُحَمَّدّاپ    ڦ َو

 ٿ     سًَ ِّد نَاں   صَن ِّ وَسَم ِّمِڈ      
 ۇئ     وَأَصِحَاب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فًََاحئ  ٺ  
 ڎ   ۓڈ  ۆئ    ب تَكِىَّچ   أُوص ًكُمِ
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ذ،اهللذاوؾقه درمحيتذقغذهعامجذدقدغ

ذدغنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذىبرتؼوذؽقتذؿارقؾه

ذدضاالذاؽنذوفيأؿـجذدانذػرقـتفثذدضاالذؿـجوروغ

ذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقتذؿودفن-ؿوده.ذالرغـث

ذخريةأدذدانذددـقاذفقدوف ذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذػرؿان.

ذ6-5ذاقاتذقوـسذدورةذداملذتاديذخطلهذاولذػدذدباخاؽن

ذ:ذبرؿؼصودذقغ

ذ

(ذبـدرغذترغ)ذدقـر-بردقـرذؿاتافاريذؿـجادقؽنذقغذدقؾه"

ذ۲تقفذػرجاؾـنذؿــتوؽنذقغذدقؾهذدانذ،برخفايذبوؾنذدان

ذرـده-برػقـده)ذاقتذداتو ذ۲ؿادقغذػراقدرـثذ۲متػتذػد(

ذنأؽريذدانذتافونذبقؾغنذؿغتافوءيذداػتذؽاؿوذدوػاقا

ذؿاس ذدغنذؿالءقـؽنذاقتذمسواثذؿـجادقؽنذتقدقذاهلل.

ذدبـرذقغذضوـاثذدانذقدهلػذاداث -اقاتذجؾدؽنؿـذاهلل.

ذؽبدرـثذ۲تـدا)ذاقاتث ذؿافوذقغذؼومذباضيذػرداتوذداتو(

(.ذدجادقؽـثذقغذددواتذحؽؿة)ذؿغتافوءي

ذ،برضـيتذدقؾقهذدقاغذدانذؿاملذػرتوؽارنذػدذددوغضوفث

ذ،دبوؿيذدانذدالغقتذاهللذاوؾقهذدجادقؽنذقغذدضاالذػدذدان
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ذاهللذػراتورنذدانذ۲اوـدغذؿـوروؼؽنذقغ)ذ۲تـداذاد ذؽػد(

ذ.ذ"ىبرتؼوذؿافوذقغذؼوم

ذ

ذؿفاذوتعاىلذدبحاـهذاهللذبفاواذؿـجؾدؽنذاقنذاقات

.ذؽجادقنذدضاالذاؽنذؿغتافوءيذؿفاذدانذبرؽواس

ذػـوهذدغنذػرخايذواجبذؽقتذإدالمذاوؿتذدباضاي

ذدضاالذ،عاملذدؾوروهذػـتدبريذوتعاىلذدبحاـهذاهللذبفاواذقؼني

ذدانذؿاتافاريذ،بوؾنذ،بوؿيذ،خؽراواالذػراقدرن

ذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذنأؽؽوادذدباوهذاداؾهذداوؿػؿاث

ذؿغضرؼؽـث ذتراتورذقغذؿاتافاريذدانذبوؾنذػراقدرن.

ذبراقدرذؿاتافاريذ،ضـيت-برضـيتذدخاراذفاريذدتقاف

ذاتسذاداؾهذؿاملذدوؼتوذبراقدرذبوؾنذؿاـاؽاالذ،دقاغذدوؼتو

ذيأممػوثذاقاثذدانذوتعاىلذدبحاـهذاهللذارادةذدانذؼدرة

ذػـتدبريذ،اهللذدوخيذؿفاذ،ردـدقريتذتوجوانذدانذحؽؿة

ذ.ذعاملذدؽاؾني

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجاعهذدقدغ

ذؿاملذؿـجادقؽنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذددوغضوفث

ذوادأـثؽؽذتـداذدباضايذاداؾهذدقاغذدان ذجوضذبضقتو.

ذودواتذؿروػاؽنذاقاثذؿاتافاريذضرفانذؽجادقنذدغن
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ذؽبدرنذدانذؽأضوغنذودواتذ،ؽجادقنذودواتذ،ػروبفن

ذضرفانذؽجادقنذ.ؿاتافاريذػدذبرالؽوذقغذفنتو

ذاـتاراذدجاجرذؽدودوؼنذدريذعاؼبةذبرالؽوذؿاتافاري

ذبوؿيذدانذبوؾنذ،ؿاتافاري ذاؽنذدبضقينذؽدودوؼن.

ذاقتذؽرانذؽبوؿيذمسػايذدرػدذؿاتافاريذخفايذؿغفاؾغ

ذؿاتافاريذضرفانذدـاؿاؽنذاي ذضرفانذػرقدتقوا.

ذـديأؿذتاوؿذؽػدذاعتبارذودواتذؿروػاؽنذؿاتافاري

ذدبحاـهذاهللذددقديذملهذدانذؽخقلذخمؾوقذاداؾهذؽقتذبفاوا

ذوتعاىل ذدرػدذددقؽقتذممػرؾقفتؽنذوتعاىلذدبحاـهذاهلل.

ذضرفانذػرقدتقواذؿالؾوءيذـديأؿذؽػدذؽؼوادأـثذبوؼيت

ذؿودهذاؿتذقغذؽهادقنذداتوذداؾهذؿروػاؽنذقغذؿاتافاري

ذ.ذباضقث

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذحاضريقنذدقدغ

ذقغنتإػرذداتوذؿروػاؽنذاداؾهذاقنذضرفانذادقنؽج

ذبرؽفـدقذوتعاىلذدبحاـهذاهللذجكذبفاواذـديأؿذؽػد

ذدانذبوؿيذ،بقـتغذ،بوؾنذ،ؿاتافاريذػراقدرنذؿغفـتقؽن

.ذؿودـهذاؽنذاقنذؽفقدوػنذدؾوروهذػدتقؾهذدودهذالءقـث

ذعاملذؿغفـخورؽنذبوؾقهذوتعاىلذدبحاـهذاهللذددوغضوفث
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ذؿاتافاريذػراقدرنذضؾقـخريثذندغذؿودهذبضقتوذدغنذاقن

ذاؽنذمسدتاذعاملذبرالؽوذاقنذجك.ذػؽدقثذدريذبوؾنذاتاو

ذؿودـهذدانذفـخور ذ،ضرفانذبرالؽوذاػابقالذاقتذاوؾقه.

ذؼؽنثممػرباذدأرورؽنذاداؾهذإدالمذاوؿتذدباضايذؽقت

ذدانذريؽقبرذذ،ءبردعاذ،مسبفقغذدػرتذعبادةذعؿل

ذبرادمغػار ذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذحدقثذدباضاميان.

ذاهللذردولذبفاواداثذ،اهللذعـهذرضىذؿودىذابوذدريذؿدؾم

ذ:ذبرؿؼصودذقغذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾى

ذ

ذعؾقهذاهللذصؾىذـيبذزؿانذػدذؿاتافاريذضرفانذبرالؽوذتؾه"

ذودؾم ذاؽنذتاؽوتذنأؽأدذداملذباغونذبضقـداذالؾو.

ذدؿدجدذتقباذبضقـداذدفقغضذؼقاؿةذفاريذبرالؽوث ذالؾو.

ذرؽوعثذ،بردقرقثذػـجغذػاؾقغذقغذصالةذؿـدقرقؽنذبضقـدا

ذدداملذالؽوؽنذبضقـداذؾقفتذاؽوذػرـهذقغذدجودثذدان

ذاداؾهذاقنذددوغضوفثذ:ذبرؽاتذبضقـداذؽؿدقن.ذصالة

ذاتاوذؽؿاتنيذؽرانذبرالؽوذتقدؼؾهذاي.ذفاـرتذاهللذقغذ۲تـدا

ذاوـتوقذؿغفـرتثذاهللذتتايفذاؽنذ.ددأورغذؽفقدوػن

ذفؿباثذػدذتاؽوتذراسذؿـقؿبوؾؽن ذؾقفتذؽاؾنيذاػابقال.
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ذ،اهللذؿغقغيتذدغنذػرؾقـدوغنذؿـخاريذدضراؾهذ،برالؽوذاي

ذ(ذؿدؾمذرواقة.ذ)ؽأؿػوــثذمموفونذدانذؽػداثذبردعا

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذحاضريقنذدقدغ

ذدبحاـهذاهللذ،اقنذؿاتافاريذضرفانذؽجادقنذدغن

ذاضرذـثأؽؽوادذدرػدذدبفاضنيذؿـوروؼؽنذتؾهذوتعاىل

ذاهللذاخنؿنذؽػدذتاؽوتذدانذضرونذ،فـصااذدضراذـديأؿ

ذ.ذوتعاىلذدبحاـه

ذ

ذؿارقؾه،ذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؿثروذممربذ،اقتذجدرتو

ذضرفانذػرقدتقواذدغنذػغاجرنذؿغؿبقلذ۲دامذؽقت

ذؿـدؽتؽنذدانذؿغقغيتذؼؽنثممػرباذدغنذاقنذؿاتافاري

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذؽقتذدقري ذؽقتذؿارقؾه.

ذمموفونذدرتاذءبردعاذدـتقاسذدانذعبادةذؿلعذؿـقغؽتؽن

ذقغذدوداذدضاالذاتسذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدريذؽأؿػوـن

ذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذػرؿان.ذالؽوؽنذؽقتذتؾه

ذ:ذ191ذ-ذ191ذاقاتذعؿرانالذ

 

 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث ٱ
 زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك
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 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من
   مئ خئ حئ جئ يي

ذ

ذ،بوؿيذدانذالغقتذؽجادقنذػدذغضوفثددو:ذ"برؿؼصود

ذ،نأؽؽواد)ذ۲تـداذادذ،دقاغذدانذؿاملذػرتوؽارنذػدذدان

ذاهللذرمحةذؽؾوادنذدانذ،نأؽبقجؼداـ ذقغذ۲اورغذباضي(

ذقتأق)ذ،برعؼل ذمساسذاهللذؿغقغيتذدانذؿثبوتذقغذ۲اورغ(

ذبربارقغذؿرقكذمساسذدانذدودوقذدانذبردقريذؿرقك

ذالغقتذؽجادقنذـتغتذممقؽريؽنذػوالذؿرقكذدانذ،ؿغريقغ

ذ"برؽاتذمسبقل)ذبوؿيذدان ذؽاؿيذتوفنذوافي(: ذتقدؼؾه!

ذدوخيذؿفاذ،۲دقاذدغنذاقنذ۲بـداذؿـجادقؽنذاغؽاو

ذ ."ـراكذعذابذدريذؽاؿيذػؾقفاراؾهذؿكذ،اغؽاو

 

 

ہ   فَعَن ٌوَ نـَـ ،ىئ لِكُرَِْان ب ا ېئ ەئ   ٺ  بَارَكَ

    ْڳٺ   وَتَكَبَّنَ، ڻ  ڻ  ڻ  ۀڦ     ڑ  

ڄ    َوٹ  ې  ہ  ، جب  حب  خب  مب تَهُ ت الَوَ

 ۀ ڻ وَل سَآ ر  ،ېئ ەئۉ   ڃ  
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  لِمُسِتَغِف ر ينَٱ فَىِزَ فًََا حئ، ہ ۀ
 .لتَّآ ب نيََة ٱڀ يَا وَ
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ًكدوا  خطبة

ً

ًَحِؿّداًَؽِنِقّراًَؽَؿاًَأَؿَرْؾَوِؿُدًِؾؾَِّهًا

ًَذٔرِقَكًَؾُهًَوِحَدُهًاَلاؾؾَُّهآلًٔإَؾَهًٔإالًًََّأِذَفُدًَاِن

ًٔإْؼَراّراًِبُرُبوِبٖقِمِهًَؤإِرَغاّؿاًِؾَؿِنًَجَوَدًِبِهًَوَؽَػَر

ً

ًَوَأِذَفُدًَأٖنًَدقَِٓدـَاًُؿَوٖؿّداًَدقُِٓدًاْؾَلَشَر

ًؾؾَّهًَوَدؾََّمًَعَؾىًَدقِِٓدـَاًُؿَوٖؿٍداَصؾَّىً

ًِبَىَلٕرًَوَصِوِلِهًَؿاًاٖتَصَؾِتًَعِقْنًِبـََظٕرًَوُأُذْنًِهَوَعؾَىًآِؾ

ً

ًؾؾََّهًِػقَؿاًَأَؿَراٖتٌؼواًاؾؾَّه،ًاِعَلاَدً

ـَِمُفواًَعٖؿاًـََفاُؽِمًَعـُِهًَوَزَجَراَوً

ذ

ذ

ذ
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ذا ذاقن ذدـقا ذبفاوا ذاقغتؾه ذاؾؾَّه، ذفؿبا متػتذذداؾهوافاي

ذا ذوتوؿػاغن ذمسـتارا، ذدبـرذخريةأـتوق ذقغذذ٢جواؾه متػت

ػدذؽذوىؼتالؿاث،ذاوؾقهذاقتذؿارقؾهذؽقتذبر-ؽؽلذدالؿا

ذدقريذ ذدرتذؿثالؿتؽن ذؽبفاضقاءن ذؿـداػتؽن ذاـتوق اؾؾَّه

دورةذاألحزابذداملذؾؾَّهذاذػرؿاندرػدذدقؼداءنذايفذـراك.ذ

ذ:56ذاقات

ذ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  

 (56 )األحزاب ايات چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ذ

ذبرصؾواتذ ذؿالئؽتث ذػارا ذدان ذاهلل ذددوغضوفث ارتقث:

ذبرإميؽ ذقغ ذاورغ ذوافاي ذـيب، ذؽأتدثذأتس ذبرصؾواتؾه ان

ذقغذ ذػغحرؿنت ذدغن ذدجفرتا ذدالم ذاوخػؽـؾه درتا

ذدػـوفث.

ذ

ًَصلًَٔٓوَدؾِِٓمًَعَؾىًَدقِِٓدـَاًُؿَوٖؿٍدًؾؾَُّفٖمًا

ًَوَعَؾىًآٔلًَدقِِٓدـَاًُؿَوٖؿٍد

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ،ؾؾَّهاؿدؾؿنيذقغذدرمحيتذ

ذدـقاذ ذدعامل ذبرالؽو ذقغ ذؽجادقن ذدان ذػراقدتقوا مسوا

حؽؿةذدانذاعتبارذدامذادذقغذجؾس،ذاقنذممػوثاءيذرفدقا،ذ

ذدغنذ ذبرددواقن ذاقن ذترمسبوثي. ذقغ ذػون ذؾؾَّهاذفرمانؿافو

ذ:191ذداملذدورةذآِلذعؿرانذاقات

ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

 (191اقاتً)آلًعؿرانً    ک  ک     گ  گ  گ  
ذدرتاارتقث:"ددوغضوفثذػدذؽجادقنذالغقتذدانذبوؿيذ

ذتـدا ذاد ذدقاغ، ذدان ذؿامل ذػرتوؽرن ؽؽواداءن،ذذ٢ػد

ذ ذرمحة ذؽؾوادن ذدان ذقغذاؽبقجؼداـاءن ذاورغ ذباضي ؾؾَّه

ذبرعؼل".

ذ

اوؾقهذاقت،ذؿارقؾهذؽقتذؿغؿبقلذاعتبارذدانذػغاجرنذ

ذتـدا ذذ٢درػد ذاقن،ذاؽؽواداءن ذضرفان ذػراقدتقوا ذدامل ؾؾَّه

ؿغحقاتيذذدرتاذؿثؿػورـاؽنذتوـتوتنذإدالمذدانذإمياندغنذ

 دالمذداملذمسواذبقدغذؽفقدوػن.إاجارنذ
ذ

ًْغِػِرًِؾْؾُؿِيِؾِؿِقَنًَواْؾُؿِيِؾَؿاِتاؾؾَُّفٖمًا

اأَلِحَقاِءًِؿـُِفِمًَواأَلِؿَواِتًَواْلُمِؤِمِننَي َواْلُمِؤِمَناِث
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ذؿدؾؿات،ذاؾؾَّهذقا ذدان ذؿدؾؿني ذدؽؾني ذاؿػوـؽـؾه ،

ذادذقغذؿادقهذفقدوفذاتوذػونذمؤمناثدانذذمؤمنني ،ذدام

ذؿـقغضلذدـقا. ذتؾه ذاهللذػؾقفاراؽذقغ ذقغذقا ذؽاؿي، ذعؼقده ـؾه

ذَأ ذواجلؿاعه، ذاؾدـه ذافل ذعؼقده ذاأَلَذاِعَرْةذَرِقِؾبرؾـددؽن ن

ذَاْؾَؿاُتِرِقِدقَّْة. ذ دان ذذؾؾَّهاقا ذفداقة،ذذتوػققؽورـقاؽـؾه دان

ذؽتوا ذػرتوؾوغنذؽػد ذدان ذؽدجفرتاءن ـضاراذذ٢ؽؼواتن،

ذراج ذدان ذ-ادالم ذاْؾَحاِرَسذخاراجاث ذَعِبَدَك ذؽػد صث

ذ ذانَطْؾدُّؾاذمِوُحِرَؿاْؾذِنِباِذمِقاِفَرِبِإذانَطْؾدُّؾاِؾَشِرِقَعِتَك

ذِرَدـَِؽِدِإ ذجاجفنذذدؾطان، ذدان ذـضري ذباضي قغدػرتوان

ذ ذدانذؽػد ذَداُراْؾَتِعِظِقم، ذصوػقاهذزارقثذراجتعؾوقذجوفر

ذجوفرذ،هاذذادرقسذدؾطانذاملرحومذبـت ذػرؿاقدوري

ذبرافقمإذدؾطانذابنذإمساعقلذتـؽوذؽػد ذؿفؽوت، ذتـؽو

ذذ،جوفر ذػوان ًبودماؿم،ًخؾقداخيء ذدانذ٢ػوتراذبـت

ذ.دؽاؾنيذترعقذدانذدراجذ٢بةؼراذ،ػرتقث

ذ

ًا ًَأِعٖز ًَواؾؾَُّفٖم ًَواْؾُؿِلَمِدَعَةًْؾُؿِيِؾِؿنَي،اإٔلِداَلَم ًاْؾَؽَػَرَة ًًَواِخُذٔل

ًؾِٓؾدِٓقٔنًاؾٖيقَِٓكَة ًَعُدوٌّ ًُفَو ًَؿِن ًوُؽٖل ؾؾَُّفٖمًاً.واْؾُؿِشٔرِؽنَي،
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ًَعـٖا ًِصٔرِف ًا ًَوَعِن ًُدْؾَطاـِـَا ًؿاقيوريًجوفرػَوَعِن َوَعٔنًر

ًَوا ًاْؾُؿِيِؾِؿنَي ًَواْلُمِؤِمِننَي َواْلُمِؤِمَناِثْؾُؿِيِؾَؿاِت ْؾَؼِوَطًا،

ًَواَو ًَواْؾَلاَلَء، ًاْؾَوِرَب ًاإٔلِعِمَداَء، ًاؾؾَُّفٖم ًَعـٖا ًَواِدَػِع ْؾِػَمَنًاْؾَوبَاَء

ًَواَو ًؿَاِؿْؾاؾٖزاَلٔزَل ًَوَؿاَظَفًَوَن، ًِؿـَِفا ًَفَذاًًَر ًَبَؾِدـَا ًَعِن َبَطَن

ً،ْؾُؿِيِؾِؿنَيًَعكٖؿًة،ًٔإـَٖكًَعَؾىًُؽلًَٔٓذِيٍءًَؼِدقٕراَخكٖصًة،ًَوُبْؾَدأنً

قَاًأَلِبَرأر،ًاًَؿَعًْؾَهـَٖةاـَاًَوُأُصوَؾـَاًَوُػُروَعـَاًَأِدِخْؾـَاًَوُذرٖٔٓقاِتًؾؾَُّفٖما

 ِؿنَيْؾَعاَؾاًَعٔزقُزًَقاًَغػَّاُرًَقاَرٖب

ھ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

پ  پ   پ   پ  ڀ  ڀ  ،ًے  ے

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ، ڀ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ،ًٹ  ٹ  

 .پ  پ  پ  پَو  ،ً ۉ  ې  ې  ې
ً

ًَؤإقَمكٔئًِذىً ًَواإٔلِحَيأن ًِباْؾَعِدٔل ًَقْلُؿُر ًاؾؾََّه ًٔإٖن ًآ، ِعَلاَد

ًَقِعُظُؽِمًاْؾُؼِرَبىًَو ًَواْؾَلِغٔى، ًَواْؾُؿـَِؽٔر ًاْؾَػِوَشكِء َقـَِفىًَعٔن
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ًَقِذُؽِرُؽِم،ً ًاْؾَعِظقَم ًاؾؾََّه ًَػاِذُؽُروا ًَتَذؽَُّروَن، َؾَعؾَُّؽِم

ًـَِعِؿِه ًَعَؾى ًَواؾؾَُّهًًَواِذُؽُرِوُه ًَأْؽَلُر، ًاؾؾَِّه ًَوَؾِذْؽُر َقٔزِدُؽِم

ًًَقِعَؾُمًَؿاًَتِصـَُعوَن.

 


