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 (خاص خطبه)

 جوهر دنضري صبح صالة وقتو فروبهن 
ذذذ

 م1212ذجاغواريذ21برداعاءنذػـذ2442ذمجادى األول 12
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  ھ ...

(221ايات:   النساء)   

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبِدُهُمُحَمَّدّاپ    ڦ 

ٿ    سًَ ِّد نَاں  وَسَل ِّمِصَل ِّ ڈ      

ۇئ    وَأَصِحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  فًََاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقِىَىچ  أُوص ًكُمِ

  ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ
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ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  

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

 (95)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذبرإميان"عؼصود: ذؼغ ذاورغ ذطػدذذ،واػاي ذطاعو راستؾه

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

ذ طاظغنذطاعو.ذطؿودؼنذذصداورغذؼغذبرطواس(ذدر)األعر"

ذ،بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذصرطارا-جؽـذطاعوذبربـته

عؽـذػـدضؾهذطاعوذعغؿباظقؽـثذطػدذ)طتاب(ذاهللذ)اظؼرءان(ذذ

ذ) ذردوظثاظدـةدان ذبـرذ،( ذطاعو ذاهللذذجقك ذطػد برإميان

ذ ذػاري ذ)باضيذذأخرية.دان ذباءؼق ذظبقه ذاداظه ذدعؽني ؼغ

 دانذظبقهذاؼؾوقذصوالذطدودػـث".ذ،طاعو(
 

 ذ،اهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ
ذدشنذوتعاىلذدبحاغهذاهللذطػدذبرتؼوىذعارؼؾهذطقت

ذدانذصرؼـتفثذدضاالذعؾؼدـاطنذدوشضوه-بردوشضوه

ذالرشـثذدضاالذعـقغضؾؽن ذعـداصتذطقتذعودػن-عوده.

ذخريةأدذدانذددغقاذػقدوفذطربطنتذدانذرمحة ذصدذخطبه.
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ذممػرطتاطنذاؼنذطاظي ذصالةذوضتوذصروبفنذبرطـاءنذاطن

ذ.رجوػذدغضريذصبح

ذبالغ ؼغذإدالمذاورغذطاتسذدواجبؽنذفرضذصالة

.ذترتـتوذوضتوذصدذدفاريذطاظيذ9ذدباثقذبرسؼلذدان

ذوضتوذظقمذصالةذاؼاظهذددؼرؼؽنذواجبذؼغذفرضذصالة

ذدانذمغربذ،سصرذ،زفرذ،صبحذؼاءؼتذ،مساملذدفاري

ذسشاء ذعغقؽوتذصالةذعـوغاؼؽنذواجبذعدؾمذدتقاف.

ذممػوثاءيذصالةذطران عؾقغفؽـثذتـػاذدتتػؽنذتؾهذؼغذوضتو

.ذوتعاىلذدبحاغهذاهللذاوظقهذدتتػؽنذتؾهذؼغذوضتوذمسػادان

ذتاديذخطبهذداولذدباخاطنذؼغذوتعاىلذدبحاغهذاهللذفرمان

ذ:ذبرعؼصودذؼغذ221ذاؼاتذاظـداءذدورةذدامل

ذذ

ذمسبفقغ..." ذؼغذطتتػنذداتوذاداظهذاؼتذددوشضوػث

ذ.ذ"وضتوثذترتـتوذؼغذ،براميانذؼغذاورغذاتسذدواجبؽن

ذذ

ذوععدذابن ذذرضىد ذسـه ذاؼنذاؼاتذمـػسريكنذداملاهلل

ذؼغذثوضتو ذممػوثاءيذاؼتذصالةذدتقافذبفاواذبرطات

ذدػرتذدامذصداثذدظؼداغاطنذاوغتوقذواجبذؼغذترتـتو

.ذحاجذسبادةذصرظؼداغاءنذباضيذدتـتوطنذؼغذوضتو

ذدرصدذداتوذداظهذعروصاطنذصالةذوضتوذعادوضثذعغتاػوءي
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ذعثتاطنذبردػاطتذتؾهذفؼهذسؾؿاءذرااص.ذصالةذصحذذرط

ذدانذ،دتتػؽنذؼغذثوضتوذممػوثاءيذفرضذصالةذدتقاف

ذاؼتذوضتوذداملذدالطوطنذعديتذصالة ذ،بضقتوذغاعون.

ذؼغذاورغذعاظهذ،مماداءيذبؾومذدفاجذوضتوثذداملذبرصالة

ذصالةذعالطوطنذدبؾومذوضتوثذعغتاػوءيذعديتذبرصالة

ذتقدقذؼغذددأورغذصالةذصحذتقدقذ،اؼتذاوظقه.ذتردبوت

ذدالطوطـثذؼغذصالةذواالوصونذوضتوثذعادوقذعغتاػوءي

 .ذدذرؼعتؽنذؼغذوضتوذصدذتػتذعقؿغذاؼت
ذذ

،رمحؽمذاهللععاذرذاملدؾؿنيذ  

ذصادقذفجرذتربقتذطتقكذاؼاظهذصبحذوضتوذصرعوالءن

ذتربقتذعاتاػاريذػقغضذبرترودنذدان ذبردادرطنذاؼن.

ذاهللذردولذبفاواداثذعدؾمذاعاماوظقهذذؽنترواؼد ؼغ حديث

ذ:ذبردبداذودؾمذسؾقهذاهللذصؾى

ذذ

  الشَِّؿُس َتْطُؾِع َلِم َما اْلَػِجِر ُطُؾوِع ِمِن الصُِّبِح َصاَلِة َوْقُت 

ذ"برعؼصود ذفجرذتربقتذدريذاداظهذصبحذصالةذوضتو:

ذ(ذعدؾمذاعامذرواؼة)ذذ"ذتربقتذبؾومذعاتاػاريذدالعا

ذذ

ذخفايذبؾفنذطؾوارثذاؼاظهذاؼتذفجرذددوشضوػثذذ

ذؼغذتثــصػذطرانذددعؽنيذدغاعاطنذايذ،تقؿورذدريذصوتقه
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 فجرذدانذطاذبذفجرذؼعـىذجـقسذدواذممقؾقؽيذاي.ذمماخنر

ذصادق ذعوخنولذؼغذخفايذباؼغنذاداظهذطاذبذفجر.

ذغهت-دتغهذتسطأذعغارهذباوهذدريذمماخنرذ،تقؿورذداوفوق

ذالشقت ذعوخنولذؼغذفجرذاؼاظهذصادقذفجرذعاغاطاال.

ذطاذبذفجرذددوده ذدرتاذعثرظهذدانذصوتقهذخفقاث.

ذدانذتقؿورذاوفوقذظقـتغذضارؼسذعغقؽوتذعـداترذطؾقفنت

ذطالشقتذغاءؼقذراعثقبذالػن-صرالػن ذبردػاطتذسؾؿاء.

ذصادقذفجر)ذاؼـقؾه فجرذبفاوا ذصـتاصنذداملذترصاطايذؼغ(

ذ.ذصبحذوضتوذعادوضثذصرعوالءنذباضيذذرعذحؽوم

ذذ

ذذ،دؽاظنيذاهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذدسؿؾؽنذؼغذعالؼوذتاغهذدغضريذصبحذصالةذوضتو

ذدودوتذبردادرطنذدػقتوغذعردؼكذدبؾومذدجق

ذوضتوذجدوال.ذدرجهذ12ذطدودوضنذصدذعاتاػاريذتوغدوق

ذعالؼوذساملذفؾكذاػؾيذاوظقهذدػقتوغذاؼنذصبحذصالة

ذطرياءنذصاتيذطتابثذدداملذجاللذاظدؼنذريراػذشقخذدػرت

ذ2511ذتاػونذصدذدتربقتؽنذؼغ ذاؼنذمتأخريذدعؽنيذغاعون.

ذدشنذعثؾوروهذدانذعـداملذدخاراذصثؾقدؼؼنذطاجنيذدؾػس

ذدعؾقدقاذفؾكذصاطرذاوظقهذضاسدهذصؾباضايذعغضوغاطن
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ذدرجهذ21ذصدذعاتاػاريذتوغدوقذدودوتذػقتوشنذدداصيت

ذوضتوذصرعوالءنذصــتوانذداملذتػتذظبقهذاداظهذاوفوقذدباوه

ذ.ذدعؾقدقاذصبحذصالة

ذذ

ذجابنتذ،رجوػذغضريذباضيذاؼتذدشنذدفوبوشن

ذجاوتـؽواسذخاصذعشوارتذعغاداطنذتؾهذرجوػذمػيت

.ذاؼنذصرطاراذممبقـخغؽنذخصوصذرجوػذغضريذفتوى

ذدتقافذدريذتؾقيتذصـوهذدشنذؽنثدحبذدانذدظقفتذدتؾه

ذتؾهذرجوػذغضري فتوىذجاوتـؽواسذعكذ،دودوت

ذذ:براؼؽوتذدباضاميانذطػوتودنذممبوات

ذذ

ذبفاواذبردتوجوذرجوػذغضريذفتوىذجاوتـؽواس"

 دارالتعظقمذرجوػذغضريذباضيذصبحذصالةذوضتوذصرعوالءن

ذصدذعاتاػاريذتوغدوقذدودوتذػقتوشنذعغضوغاطنذاداظه

ذفوقاوذدباوهذهدرجذ21 ذصالةذوضتوذعثببؽنذاؼنذصروبفن.

ذهدرجذ12ذػقتوشنذعغضوغاطنذؼغ)ذادذددؼاذصبح ذباضي(

ذ1ذدباثقذدمتبهذصرظوذاؼنذدبؾوم دارالتعظقمذرجوػذغضري

ذعقـقت ذدؾطانذعوظقاذعفاذؼغذدوظيذصرطـنذتقتهذاتس.

ذدصرتوانذؼغذدؾطانذ،ادؽـدرذدؾطاناملرحومذذابنذابراػقم

ذ،دارالتعظقمذرجوػذتعؾوقذجاجفنذدانذغضريذباضي
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ذجـواريذ2ذصدذبرضواتؽواسذاؼنذصبحذوضتوذصروبفن

ذذ."1212

ذذ

ذذ،دؽاظنيذاهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذصالةذعؾقبتؽنذخصوصذاؼنذطتتػنذدانذصروبفن

ذدفاجذصبح ذؼغذصالةذوضتوذصدذصروبفنذعؾقبتؽنذتقدق.

ذعاتاػاريذتربقت)ذذروقذوضتوذترعادوضؾهذالءؼن ذؼاءؼت(

ذترخاتقتذؼغذدباضاميانذطؽلذصبحذوضتوذثبراخريذوضتو

ذطدودوضنذطرانذاداظهذاؼن.ذرجوػذغضريذصالةذتؼوؼمذدامل

ذ،براوبهذتقدقذاداظهذعاتاػاريذعغؾقؾقغيذبوعيذصرضرضنذدان

ذدباوهذعاتاػاري توغدوقذدودوتذػقتوشنذطتتػنذػاث

ذدانذدغقاليذصادقذفجر تربقتذوضتوذصــتوانذباضيذاوفوق

ذ.ذمسوالذدتتػؽن

ذذ

ذعغضوغاطنذؼغذاؼنذدبؾومذصبحذصالةذصؾؼداغاءن

ذتتفذاوفوقذدباوهذهدرجذ12ذصدذعاتاػاريذػقتوشن

ذ(دقضاءذصرظوذتقدق)ذصحذدحؽوعؽن ذطرانذاداظهذاؼن.

ذ ذواالوصون ذضطعيذدخاراذدابقتذصالةذوضتوحد ذغاعون،

ذبردادرطنإجتفادؼهذذطػدذترتعؾوقذؼغذَزـ ِّىذاداظه صــتواغث

ذدانذصوتوسدذتؾهذؼغذافذصدذبرضـتوغذدانذ۲صثؾقدؼؼن
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ذاألعرذدانذسؾؿاءذاوظقهذدصردتوجوءي ذدباضايذأوىل

ذ:ذؼاءؼتذفؼه ضاسدهدشنذذبرتػنتذاؼنذصرطارا.ذصؿرؼـته

ذذ

 ِباإِلِجِتَفاِد َأِو ِبِؿِثِؾِه ُيـَِؼُض اَل اإِلِجِتَفاُد

ذ"برعؼصود ذداوعػؿاثذدشنذدبطؾؽنذبوظقهذتقدقذجتفادإ:

ذ"ذجتفادإذدشنذاتاو

ذ

ذذذ،دؽاظنيذاهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذاؼغنيذممربذ،اؼنذطاظيذصدذخطبهذخرييعغاذجدرتو

ذتـتغذععؾومذعغؿبقلذداصتذاضرذدؽاظنيذمجاسهذصاراذعثرو

ذطػدذممعؾوعؽنذداصتذدانذاؼنذصبحذصالةذوضتوذصروبفن

ذعغقؽوتذصالةذعؾؼدـاطنذداصتذاضرذطقتذطؾوارضذضوم

ذوضتوث ذممربؼؽنذاطنذطخواؼنذدبارغذطرانذاداظهذاؼن.

ذصالةذسبادةذمسوض.ذطقتذسؿؾنذخاتنتذطػدذبوروقذطدن

ذاهللذفرمان.ذوتعاىلذدبحاغهذاهللذدترمياذاؼنذالطوطنذطقتذؼغ

ذ:ذ11ذاؼاتذدراءاإلذدورةذداملذوتعاىلذدبحاغه

ڃ     ڃڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 ڃ  ڃ چچ  چ  
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ذضؾقـخريذطتقكذمسبفقغذاوظقفؿوذدؼرؼؽـؾه"ذ:برعؼصود

ذمسبفقغ(ذدؼرؼؽـؾه)ذدانذ،عاملذضؾفذوضتوذػقغضذعاتاػاري

ذددؼدقؽنذاداظهذاؼتذصبحذمسبفقغذددوشضوػثذصبح

ذ(".ؼدتقؿقواءغثطإ)

 

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 ڀوا يا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ

 
 

 


