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 مجعة صالة حرميت
 

 1109ذاليجوذ01ذبرداعاءنذ0441ذذواظؼعقدةذ9
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ ٱ

  خي حي  جي يه ىه مه جه ينىن من خن

ذ(9:ذؿعةدورةذاجل)                                                           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ٿ     سَي ِّد نَاں   صَل ِّ وَسَل ِّمِڈ      
 ۇئ     وَأَصِحَاب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فَيَاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص يكُمِ
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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  

 (99)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذطػدذ"عؼصود: ذطاعو ذراستؾه ذبرإميان، واػايذاورغذؼغ

ذ"أوىلذ ذطػد ذدان ذاهلل ذردول ذطػد ذطاعو ذراستؾه ذدان اهلل

ذ طاظغنذطاعو.ذطؿودؼنذذصداورغذؼغذبرطواس(ذدر)األعر"

بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذصرطارا،ذ-جؽـذطاعوذبربـته

عؽـذػـدضؾهذطاعوذعغؿباظقؽـثذطػدذ)طتاب(ذاهللذ)اظؼرءان(ذذ

برإميانذطػدذاهللذدانذذ٢دانذ)دـه(ذردوظث،ذجقكذطاعوذبـر

ذطاعو(،ذذأخرية.ػاريذ ذ)باضي ذباءؼق ذظبقه ذدعؽنيذاداظه ؼغ

 ث".دانذظبقهذاؼؾوقذصوالذطدودػـ
 

ذذ،اهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

دامذعـقغؽتؽنذطتؼوأنذطقتذ-عارؼؾهذطقتذبردام

ذوتعاىلذدشنذعؾؼدـاطنذدضاالذصرؼـتفثذاطػدذاهللذدبح غه

ذعوده ذالرشـث. ذدضاال ذعـقغضؾؽن ذطقتذ-دان عودػن

ذد ذدان ذػقدوفذددغقا ذطربطنت ذدان .ذأخريةعـداصتذرمحة
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ذصالةحرعيتذصدذػاريذاؼنذاطنذممػرطتاطنذتاجوقذذخطبه

ذ.مجعة

ذ

ذرطعةذدواذفرضذصالةذعروصاطنذاداظهذصالةذمجعةذ

ذعغضـتقؽنذػاريذصدذدالطوطنذؼغ ذدانذزفرذصالةذمجعة

ذذ.مجعةذخطبهذعـدشرذدؾػسذبرمجاسهذدخاراذدالطوطنذاي

ذدطرجاطنذواجبذؼتأؼذ،سنيذفرضذحؽوعثذمجعةذصالة

ذاهللذفرمان.ذترتـتوذ۲ذرطذدشنذظالطيذمكلفذدتقافذاتس

ذدورةذداملذتاديذخطبهذداولذدباخاطنذؼغذوتعاىلذدبحاغه

ذ:ذبرعؼصودذ9ذاؼاتؿعةذاجل

ذ

(ذغب)ذاذانذددروطنذاصابقالذ،براميانذؼغذ۲اورغذواػي"

ذدضراظهذعكذ،مجعةذػاريذصدذمسبفقغذعغرجاطنذاوغتوق

ذطؿدجد)ذصرضيذطاعو ذدشن)ذاهللذعغقغيتذاوغتوق(

ذصد)ذبؾي-برجوالذتقغضؾؽـؾهذدان(ذمجعةذمسبفقغذعغرجاطن

ذجكذ،طاعوذباضيذؼقباءذاداظهذدعؽنيذؼغذ،(اؼتذداست

ذ.("دبـرثذؼغذؼقؼةح)ذعغتاػوءيذطاعو

ذ

ذ،ععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل

ذاؼنذمجعةذصالةذصرؼـتهذعؾؼدـاطنذداملذددوشضوػث

ذسبادةذممدتقؽنذباضيذادبث-ادبذعـجاضذصرظوذجوضذطقت
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ذاهللذاوظقهذدترمياذدانذطدنذممربيذالطوطنذطقتذؼغ

ذوتعاىلذدبحاغه ذدبؾومذاؼاظهذتردبوتذ۲ادابذداغتارا.

ذمماطايذ،مجعةذـةدذعـديذددـتؽنذطقتذ،طؿدجد

بائؼثذدحصؽنذ-دبائقؼغذذصاطاؼنذمماطايذ،واشني-واشي

ذبرسبادة ذبرددواؼنذؼغذدانذبردقهذ،اوغتوق ذ،اؼتذاوظقه.

ذصاطاؼنذ،طؿسذتقدقذؼغذبرصاطاؼنذعغقؾؼؽنذػـدضؾهذطقت

ذتوظقدن،ذخورق۲ضؿربذيممػوثاءذؼغ ذ ، ذ،طورغذاؼؾوقؼغ

ذدفقغضذوبربأذدانذبردقهذتقدقذتردبوتذصاطاؼنذاتاوصون

ذ.ذبرسبادةذاوغتوقذؼنالءذمجاسهذنككخشوعذعغضغضوذبوظقه

ذ

ذاولذظبقهذداتغذددـتؽنذطقتذجوضذمجعةذػاريذصد

ذطؿدجد ذظوصاذجاشـؾهذ،طؿدجدذمسػايذطقتذاصابقال.

ذالطوطنذدانذعدجدذعادوقذػـدقذطتقكذفاستؽاذبرغقة

ذطقتذبوظقهذفاءيده ذباثقذمسقؿغث.ذدجداملذحتقةذدـةذصالة

ذاطنذطقتذاغتاراثذ،طؿدجدذاولذداتغذجكذصرأوظقفي

ذ،اظؼرأنذممباخذ،فبراستؽاذدشنذعاسذيعغقدذداصت

ذدباضاؼثذدانذبرصؾواتذ،ريؽؼبرذ ذروضقثذاظغؽهذعك.

ذػاريذصدذطرانذطؿدجقدذظقواتذحاضريذؼغذاورغذباضي

ذاوغتوقذصؾواغذداتوذداظهذعروصاطنذاداظهذاؼنذمجعة
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ذؼغذ۲ػاريذدشنذبربـدؼغذدعدجدذسؿؾنذؼؽنممػرباث

ذ.ذؼنالء

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذػاريذصدذدجاضذصرظوذؼغذادبذ،اؼتذدرصدذؼندالء

ذدمسػاؼؽنذؼغذمجعةذخطبهذعغحرعيتذاداظهذمجعة ذاداظهذاؼن.

ذذرطذظقمذدرصدذداتوذداظهذعروصاطنذاداظهذخطبهذطران

ذمجعةذصالةذصح ذؼغذخاراذعروصاطنذاداظهذمجعةذخطبه.

ذنغاصدذدرتاذصراؼغنتذعثؿػاؼؽنذخطيبذاوغتوقذؼقترباء

ذصدذطرانذ،إدالمذتعشارطذطػدذياِوغَقُدذدانذيِوخَرُا

ذاطنذصغؽتذدانذبغداذطرياذتقدقذعدؾؿنيذضومذمجعةذػاري

ذعـوغاؼؽنذدانذخطبهذعـدشرذاوغتوقذونبرػقؿػذدودوق

ذ.ذمجعةذصالة

ذ

ذغاعونذ،اؼنذمجعةذخطبهذصراغنذبدرثذدوشضوػػون

ذعـجاضذتقدقذؼغذمجاسهذصاراذدطاالشنذترداصتذعادقه

ذعرؼكذداغتاراذادذدفقغضاطنذخطبهذعـدشرذطتقكذ۲اداب

ذدانذدمسػاؼؽنذمجعةذخطبهذطتقكذبوال-بربوالذعادقهذؼغ

.ذدباضاؼثذدانذبقؿبقتذتيليفونذعغضوغاطنذظقكذؼغذصوالذاد

ذاداظهذاؼنذ،دػـتقؽنذػـدضؾهذاؼنذدػرتذصرطاراذدػتوتث
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ذػـدضؾهذمجاسهذصاراذ،خطبةبرذتؾهذخطيبذاصابقالذطران

ذخطبهذترػادفذدػـوػثذصرػاتنيذعـوعػوطنذدانذعـدشر

ذاوظقهذدرواؼتؽنذؼغذحديثذدبواهذدامل.ذدباخاطنذددغذؼغ

ذسـهذرضىذػرؼرةذابوذدريذالبخاريذاعام ذبفاواداثذ،اهلل

ذ:ذبرعؼصودذؼغذبردبداذودؾمذسؾقهذاهللذصؾىذاهللذردول

ذ

ذ،دميؾهذ،مجعةذػاريذصدذصحابتؿوذصدذبرطاتذاشؽاوذجك"

ذتؾهذاشؽاوذدوشضوػثذ،خطبةبرذددغذخطيبذطتقك

ذ(ذالبخاريذرواؼة.ذ)"ذ۲دقاذبرطات

 

ذػـدضؾهذبراميانذؼغذاورغذدباضايذطقتذ،اؼتذاوظقه

.ذدمسػاؼؽنذؼغذخطبهذعـدشرذطتقكذادبذعـجاضذدـتقاس

ذطاغدوشنذدريذصغاجرنذدانذاستبارذعغؿبقلذصرظوذطقت

ذصغؿػوغنذ،ضـجارانذممػراوظقفيذباضيذدباخاطنذؼغذخطبه

ذاوظقهذدرواؼتؽنذؼغذحديثذدباضاميانذ۲دوداذترػادف

ذسـهذرضىذػرؼرةذابوذدريذعدؾمذاعام ذبفاواداثذ،اهلل

ذ:ذذبرعؼصودذؼغذبردبداذودؾمذسؾقهذاهللذصؾىذاهللذردول

ذ

ذحاضري طؿدؼنذ،مسػورغاذدشنذءبروضوذؼغذددقاصا"

ذعـدشرطنذاوغتوقذدؼامذديذطؿدؼنذ،مجعةذبرصالةذاوغتوق

ذادذؼغذ۲دوداذترػادفذطأعػوغنذدبريذديذعكذخطبه
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ذدانذ،براؼؽوتثذؼغذمجعةذػاريذدانذمجعةذػاريذداغتارا

ذ(ذعدؾمذاإلعامذرواؼة).ذ"ذػاريذتقضذالضيذدمتبه

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذعـوغاؼؽنذطقتذداملذ،جوضذاؼتذدرصدذدالءؼن

ذعغاباؼؽنذدانذظوصاذطقتذجاشـؾهذ،اؼنذمجعةذصالة

ذءبردساذنأطأوتاع ذ،اهللذػؿباذدباضايذطرانذاداظهذاؼن.

ذدانذ،رمحةذ،طأعػوغنذعغفارصؽنذدـتقاسذػـدضؾهذطقت

ذوتعاىلذدبحاغهذاهللذصرتوظوشن ذبدرثذبتافذممـدشؽن.

ذعـجاديذاداظهذعكذ،مجعةذػاريذصدذءبردساذفضيلة

ذاوغتوقذطدؿػنتذعغؿبقلذتقدقذطقتذجكذطروضني

ذذءبردسا ذاعام ذعـوغاؼؽنذدؾػسدانذعغأعقـؽنذباخأنذدساء

ذمجعةذصالة ذؼغذػاريذاداظهذمجعةذػاريذددوشضوػث.

ذدضاالذصغفوظوذ،وتعاىلذدبحاغهذاهللذددقديذاضوغذصاظقغ

ذ.ذءبردساذاوغتوقذعدتجبذؼغذػاريذعروصاطنذدرتاذػاري

ذذ

ذاؼغنيذممربذ،اؼنذطاظيذصدذخطبهذخرييعغأذجودرتوذذ

ذاداظهذمجعةذػاريذبفاواذدؽاظنيذمجاسهذصاراذطػدذعغقغتؽن

ذنطؿوظقأذ،نؼدتقؿقوأإطذباثقذياءممػوثذدانذعوظقاذؼغذػاري

ذؼنالءذؼغذ۲ػاريذبربـدؼغذطؾبقفنذدان ذؼغذددقاصا.
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ذؼغذ۲ادابذعـوروتذؼقاءبذدشنذاؼنذمجعةذصالةذعؾؼدـاطن

ذؼغذضـجارانذعـداصتذاطنذصديتذدودهذدأجرطنذتؾه

ذممػرتقغؽتؽنذطقتذ۲دامذعارؼؾهذ،اؼتذاوظقه.ذبدرذداشت

ذباضيذطؽورشنذدتقافذؼؼياءممػربذدانذبرسبادةذداملذادب

ذمسػورغاذدشنذدالطوطنذداصتذطقتذسبادةذسؿلذممدتقؽن

ذاهللذفرمان.ذوتعاىلذدبحاغهذاهللذدريذنأكرضذعـداصتذدرتا

 : ٱ01ذاؼاتذتوبةاظذدورةذداملذوتعاىلذدبحاغه
 

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 خب حب جب  هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي
  جت هب مب

ذ

ذ"برعؼصود (ذعغفقدوصؽن)ذممعؿورطنذالؼقذؼغذداثػاثذ:

ذدانذاهللذطػدذبراميانذؼغذ۲اورغذاؼاظهذاؼتذاهللذ۲عدجد

ذزطاةذعـوغاؼؽنذدانذمسبفقغذعـدؼرؼؽنذدرتاذاخريةذػاري

ذ۲صفةذاداثذدشن)ذ،اهللذطػدذؼـؽنءعالذتاطوتذتقدقذدان

ذتردبوتذؼغ ذدريذعـجاديذعرؼكذدػارصؽنذاداظهذعك(

ذ.ذ"صتـجوقذعـداصتذؼغذضوظوشن

ذذ
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كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن  ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ     ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀ وا يا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ


