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توانذإعامذعدجدذدانذدوراو ذ
داملذغضريذجوػر ذ
ذ
ضرػان ذعاتاػاري ذتاػون ذ1441ﻫ ذ0202/م ذاطن ذبرالطو ذصدذ
ػاري ذاحد ذؼاءؼت ذ 09ذذوال ذ1441ﻫ ذبرداعاءن ذ 01ذجونذ
0202م.ذ
دتققذضرػانذدػارا :ذ
30.30ذفتغ ذ  :ذدـتوػنذاولذبوظنذطػدذعاتاػاري ذ
30.33ذفتغ ذ  :بوظنذعـوتويفذ 1/4عاتاػاري ذ
30.85ذفتغ ذ  :طؿوخنقذضرػانذعاتاػاريذدػاراذ ذ
33.03ذفتغ ذ  :ذبوظنذعـوتويفذ 1/4عاتاػاريذ ذ
33.83ذفتغ ذ  :دـتوػنذاخريذبوظنذطػدذعاتاػاريذ ذ

ذ

.1
ذ

.0

ذ

 .3ذاوظقه ذاؼت ،ذاداظه ذدضاظؼؽن ذتوان ذاعام ذدان ذصارا ذمجاسهذ
عـدؼرؼؽنذصالةذضرػانذبرعوالذصدذجم  0.03صتغ .ذ
ذ

خاتنت:ذ ذ
صالةذدوغةذضرػانذعاتاػاريذػـدضؾهذدالطوطنذدخاراذصرالػنذ
دػرتيذصالةًػرضذزفرذدانذسصرذطرانذاؼاثذبرالطوذصدذدقاغذ
ػاري .ذ
ذ

دؽقانذاوغتوقذععؾوعن .ذ
ذ
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﴿قاعده صالَ ضرهان ماتاهارٍ﴾
.1

ػـدضؾه ذدالطوطن ذصالة ذضرػان ذعاتاػاري ذاصابقالذ
برالطوث ذضرػان ذدان ذػابقس ذوضتوث ذدشن ذترظػسذ
مسوا ذدؽاظي ذعتاػاري ذاؼت ذدري ذدظقتويف ذضرػاغثذ
اتاوذتربـؿثذعتاػاري.

.0

حؽوم ذعغرجاطـث ذدـة ذمؤكد ذدان ذدـة ذدطرجاطنذ
دشنذخاراذبرمجاسه ذدانذدباضايذضـيتذإضاعةذػـدضؾهذذ
الةُذجَاعِعَة".
دباخذ"اظصَّ َ

صالَ ضرهان ماتاهارٍ
 لفظ نية: أُصَمِِّ سُنََُّ كُسُىف الشَّمِسِ إِمَاماّ  /مَأمُىِمّا رَكِعَتًَِنِلمّه تَعَاىل .ذ
ذ

ارتقث :ذدفاجذاطوذمسبفقغذدـةذضرػانذعاتاػاريذ
عـجاديذإعامذ/ذعأعومذدواذرطعةذطرانذاظؾَّهذتعاىل .ذ
3

ركعُ فرتام:
 .1تؽبريةذاإلحرامذدرتاذغقة
 .0ممباخ ذدساء ذإفتتاح ،سورة الفاحتت دان سورة
الكافرون
 .3رطوع
 .4إستدال
 .5ممباخذدورةذالفاحتتذدانذدورةذاظـصر
 .6رطوع
 .7إستدال
 .8دجود
 .9دودوقذاغتاراذدواذدجود
 .12دجود
ذ

ركعة كدوا:
 .11ممباخذدورةذالفاحتت دان سورة اإلخالص
 .10رطوع
 .13إستدال
 .14ممباخذدورةذالفاحتتذدانذدورةذاظـاس
 .15رطوع
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.16
.17
.18
.19
.02
.01
ذ

إستدال
دجود
دودوقذاغتاراذدواذدجود
دجود
دودوقذدرتاذممباخذزقةذأخري
ممربيذدالم.

سلفس صالَ:
ذ

.1
.0

ممباخذدواذخطبت
ممػرباثؼؽنذإستغفارذدانذبردساء.
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ضرهان ماتاهاري
09ذشوال 1441هذبرداعاءن  01جونذ0202م ذ
ﭑ ﭒ لْقَـائِـلِ ذ
ﳊ ﳌﳍ ﳎﳏ ﳐ
ﳋ
ﭐ ﳆ ﳇ ﳈﳉ
(ابراػقم)33:

ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
وَ ﭱ ﭖ مُحَمَّدّا عَبِدُهُ ﯨ

ﮈ صَنِِّ وَسَمِّمِ ﮞ سًَِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصِحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فًََا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

ذ
ذ

أُوصًكُمِ ﭻ بتَكِىَّ ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
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دقدغذمجاسهذؼغذدرمحيت اوظقهذاهلل ،ذ
عارؼؾه ذطقت ذبرتؼوى ذطػد ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل ذدشنذ
عـجوروغ ذدضاال ذصرؼـتفث ذدان ذعـجاءوػي ذدضاالذ
الرشـث.ذعوده-عودػن ذطقت ذعـداصت ذرمحة ذدان ذطربطنتذ
ػقدوف ذددغقا ذدان ذاخرية.ذددوشضوػث ذطجادؼن ذضرػانذ
عاتاػاري ذؼغ ذبرالطو ذصد ذصتغ ذاؼن ذعغاجق ذطقت ذاوغتوقذ
عـؿبفؽن ذالضي ذطأمياغن ذتـتغ ذطبدرن ذدان ذطؽواداءن ذاهللذ
دبحاغهذوتعاىلذدباضايذصـتدبريذصراؼدرنذعاتاػاري،ذبوظن،ذ
بوعي ذدان ذدؾوروه ذسامل ذاؼن.ذػرعان ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل ذؼغذ
دباخاطن ذداول ذخطله ذتادي ذدامل ذدورة ذإبراػقم ذاؼات ذ33ذ
ؼغذبرعؼصود:ذ ذ
ذ

"دان ذاي ذجوض ذؼغ ذعـجادؼؽن ذعاتاػاري ذدان ذبوظن ذدـتقاسذ
براؼدر ،ذاوغتوق ذطػـتقغن ذطؿودػن ذطاعو ،ذدان ذؼغذ
عـجادؼؽنذعاملذدانذدقاغذباضيذػاءؼدهذػقدوفذطاعو".ذ ذ
ذ

دقدغذمجاسهذؼغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
دتقاف ذصراؼدرن ذؼغ ذبرالطو ذدخؽراوال ذاؼن ذتؾهذ
دتـتوطن ذاوظقه ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل ذدان ذطدؿوا ذاؼت ذبراؼدرذ
صد ذمتػت ذصراؼدرن ذعادقغ .۲ذاؼن ذاداظه ذعروصاطن ذدواتوذ
7

طجادؼن ذطؽواداءن ذدان ذطأضوشن ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل ذؼغذ
تقدق ذداصت ذدتـدؼغي ذدشن ذسؼل ذدان ذطػقـرتن ذعاءغدي.ذ
صراؼدرن ذعاتاػاري ذدان ذبوظن ذاؼن ذدـتقاس ذتراتور ذدتقافذ
ػاري ذتـػا ذصرغه ذترخػت ذاتاوصون ذترملبت.ذعاتاػاري ذاطنذ
طؾقفنت ذدوضتو ذدقاغ ،ذعاغاطاال ذبوظن ذاطن ذطؾقفنت ذصد ذوضتوذ
عامل،ذمسواذطجادؼن ذاؼنذاداظهذعغقؽوتذضدرةذدانذارادةذاهللذ
دبحاغه ذوتعاىل .ذاي ذممػوثاءي ذحؽؿه ذدان ذتوجوانذ
تردـدؼري ،ذاغتاراث ذباضي ذممبوظقفؽن ذعاءغدي ذاوغتوقذ
بؽرجاذصدذدقاغذػاريذدشنذعودهذدانذصدذعاملذػاريذصوالذ
داصتذبرحيتذدانذبرعـاجاتذطػدذاهللذدبحاغهذوتعاىلذدشنذ
تـاغ.ذ ذ
ذ

صرضرضن ذعاتاػاري ذدان ذبوظن ذؼغ ذتراتور ذدان ذتتفذ
جوض ذداصت ذدضوغاطن ذاوظقه ذعاءغدي ذاوغتوق ذدجادؼؽنذ
تؼوؼم ذتاػوغن ذدػرتي ذصرضرضن ذعاتاػاري ذباضي ذتؼوؼمذ
عالدؼة ذعاغاطاال ذصراؼدرن ذبوظن ذباضي ذتؼوؼم ذػجرؼة.ذ
ددوشضوػث ذدتقاف ذطجادؼن ذؼغ ذبرالطو ذترعادوقذ
ضرػان ذعاتاػاري ذاؼن ذاداظه ذاوغتوق ذعغتوق ذصقـتو ذػاتيذ
عاءغدي ذاضر ذدـتقاس ذبرذؽور ذدان ذبرػقؽري ذتـتغ ذطجادؼنذ
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سامل ذباضي ذعؾقفت ذدان ذعغـاظي ذصػة ۲ذطبدرن ذدانذ
طؽواداءن ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل.ذػرعان ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىلذ
داملذدورةذالذسؿرانذاؼاتذ192ذؼغذبرعؼصود:ذ ذ
ذ

"ددوشضوػث ذصد ذطجادؼن ذالشقت ذدان ذبوعي ،ذدان ذصدذ
صرتوطارن ذعامل ذدان ذدقاغ ،ذاد ذتـدا ۲ذ(طؽواداءن،ذ
طبقجؼداغاءن ،ذدان ذطؾوادن ذرمحة ذاهلل)ذباضي ذاورغ ۲ذؼغذ
برسؼل".ذ ذ
ذ

دقدغذحاضريقنذؼغذدرمحيتذاهللذدؽاظني،ذ ذ
ضرػان ذعاتاػاري ذؼغ ذبرالطو ذتؾه ذعـوروضؽن ذطػدذ
طقت ذبفاوا ذطجادؼن ذاؼن ذمسواث ذبرالطو ذاداظه ذاتس ذارػنذ
دان ذصرؼـته ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل .ذاعتؾه ذعاظغ ذدؽرياث ذادذ
دطاالشن ذعاءغدي ذؼغ ذعادقه ذعـجادؼؽن ذعاتاػاري ،ذبوظنذ
دان ذددواتو ذدالءؼن ذدري ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل ذدباضايذ
توػن ذؼغ ذدمسبه.ذضوظوشن ذاؼن ذدبـرث ذضاضل ذممفؿي ذبفاواذ
اداث ذطواس ذؼغ ذظبقه ذػقبت ذعـخقػتاطن ذسامل ذاؼن .ذعرؼكذ
ضاضل ذعـججؼي ذتـتغ ذاداث ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل ذؼغ ذعغاتورذ
دضاال ذصرضرضن ذعاتاػاري ،ذبوظن ذدان ذبوعي .ذاؼـقؾه ذاغتاراذ
طؾؿفنذسؼلذعاءغديذؼغذتقدقذبرصـدوطنذسؼقدهذدانذاميانذ
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ؼغ ذطوطوه ذاوغتوق ذعغـاظي ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل ذتوػنذ
صـخقػتاذسامل.ذػرعانذاهللذدبحاغه ذوتعاىل ذداملذدورةذػصؾتذ
اؼاتذ37ذؼغذبرعؼصود:ذ ذ
ذ

"دان ذداغتارا ذتـدا ۲ذطؽواداءغث ذاؼاظه ذعامل ذدان ذدقاغ ،ذدرتاذ
عاتاػاري ذدان ذبوظن.ذجاشـؾه ذطاعو ذدجود ذطػد ذعاتاػاريذ
دان ذجاشـؾه ذصوال ذدجود ذطػد ذبوظن ،ذدان ذدباظقؼث ذػـدضؾهذ
طاعو ذدجود ذطػد ذاهلل ذؼغ ذعـخقػتاطـث ،ذطاالو ذبتول ذظهذ
طاعوذػاثذبرسبادةذطػدذاهلل".ذ ذ
ذ

اوظقه ذاؼت ،ذباضي ذاوعت ذإدالم ذؼغ ذبراميان ،ذطجادؼنذ
ضرػانذاؼنذاداظهذعروصاطنذطجادؼنذؼغذداصتذعغوطوػؽنذ
سؼقده ذدان ذعـقغؽتؽن ذالضي ذطأمياغن ذطػد ذاهلل ذدبحاغهذ
وتعاىل .ذاؼن ذطران ذطجادؼن ذضرػان ذعاتاػاري ذاداظهذ
بردادرطن ذضدرة ذ(طؽواداءن) ذدان ذارادة ذ(طفـدق) ذاهللذ
دبحاغه ذوتعاىل ذؼغ ذعغاتدي ذطواس ذدان ذطفـدق ذدالءؼـث.ذ
ددوشضوػثذسؼقدهذؼغذبـرذمنجاديذبؽؾنذؼغذصاظقغذبرػرضذ
اوغتوقذممباواذعاءغديذطػدذجاظنذؼغذدرضاءيذاهللذدبحاغهذ
وتعاىل.ذسؼقدهذؼغذبـرذاؼنذاداظهذسؼقدهذؼغذبرظـددؽنذصضغنذ
اػؾي ذاظدـه ذواجلؿاسه ،ذسؼقده ذؼغ ذبرسوغصور ذطتؼواءن ذدانذ
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تقدق ذعثؽوتوطن ذاتاو ذعثروصاءي ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل ذدشنذ
ددواتو ذؼغ ذالءؼن.ذدالءؼن ذدرصد ذاؼت ،ذطجادؼن ذضرػانذ
جوض ذبوطـؾه ذعروصاطن ذتـدا ذاطن ذتقؿبول ذدواتو ذطجادؼنذ
ؼغ ذاغقه ذدان ذعغـخوارريطن .ذاؼاث ذبوطـؾه ذددببؽن ذاوظقهذ
طؿاتني ذاتاو ذطالػرين ذددأورغ ذدباضاميان ذحدقث ذؼغذ
درواؼتؽن ذاوظقه ذاعام ذاؾلىاري ذدرصد ذؿُغِِقرَة ذبن ذ ُذعِبَه ذطاتاثذ
صد ذعاس ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾم ذتؾه ذترجاديذ
ضرػان ذعاتاػاري ذؼاءؼت ذبرتػنت ذدشن ذػاري ذعـقغضؾثذ
ابراػقم ذ(صوترا ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾم) .ذطرانذ
اؼت ذاورغ ذباثق ذبرطات ذتردجادؼث ذضرػان ذعاتاػاريذ
طران ذعـقغضؾث ذابراػقم .ذالظو ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذسؾقهذ
ودؾمذبردبداذؼغذبرعؼصود:ذ ذ
ذ

"ددوشضوػث ذتردجادؼث ذضرػان ذعاتاػاري ذدان ذبوظنذ
بوطـؾه ذطران ذطؿاتني ذاتاو ذطالػرين ذددأورغ ،ذاصابقالذ
طاعو ذعؾقفتث ذعك ذصالتؾه ذدان ذبردساظه ذطػد ذاهلل ذدبحاغهذ
وتعاىل".ذ(رواؼةذاعامذاؾلىاري)ذ ذ
ذ

ذ
ذ
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دقدغذحاضريقنذؼغذدرمحيتذاهللذدؽاظني،ذ ذ
اوظقه ذاؼت ،ذاصابقال ذبرالطوث ذضرػان ذعاتاػاري ذاؼن،ذ
طقت ذدباضاي ذاوعت ذإدالم ذاداظه ذدأرورطن ذدوصاؼاذ
بردضرا ذاوغتوق ذعالطوطن ذسؿؾن ۲ذؼغ ذصاحل ذدػرتيذ
بردساء ،ذبرذؼؽري ،ذبرمسبفقغ ،ذبرتؽبري ،ذبرصدضة ذدانذ
برادمغػار.ذدمسػقغذاؼتذعارؼؾهذطقتذعالطوطنذسؿل۲ذؼغذ
صاحل ذدان ذعغفقـدرطن ذدؼري ذدرصد ذعالطوطن ذصرطارا۲ذ
عوشؽرذدانذععصقةذدرتاذصربواتنذذرؼكذؼغذبرخغضهذدشنذ
اجرن ذإدالم .ذدامل ذدبواه ذحدقث ذؼغ ذدرواؼتؽن ذاوظقهذ
دقدتـا ذسائشة ذرضى ذاهللذسـفا ذبفاواداث ذردول ذاهلل ذصؾىذ
اهللذسؾقهذودؾمذبردبداذؼغذبرعؼصود:ذ ذ
ذ

"ددوشضوػث ذعاتاػاري ذدان ذبوظن ذاؼت ذاؼاظه ذدوا ذتـداذ
درصد ذتـدا ۲ذطؽواداءن ذاهلل ،ذتقدضؾه ذطدواث ذبرضرػانذ
طران ذعاتقث ذددأورغ ذدان ذتقدق ذصوال ذطران ذػقدوصث،ذ
جك ذطاظني ذعؾقفت ذضرػان ،ذعك ذبردساظه ذطػد ذاهلل،ذ
برتؽبري،ذظؼداغاطـؾهذصالةذدانذبرصدضفؾه".ذ ذ
(رواؼةذاعامذاؾلىاري)ذ ذ
ذ
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جدرتو ذعغاخريي ذخطله ذصد ذطاظي ذاؼن ،ذممرب ذاؼغنيذ
عثروذصاراذمجاسهذدؽاظنيذ ذعارؼؾهذطقتذعـادهذتاشنذمموػونذ
دؾواس-ظوادث ذطأعػوغن ذطػد ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىلذ
ترػادف ذمسوا ذدودا ذدان ذطداهلن ذطقت .ذعوده-عودػنذ
طجادؼن ذضرػان ذعاتاػاري ذاؼن ذاطن ذعـقؿبوظؽن ذطأغصاػنذ
دان ذعـؿبه ذدرتا ذعغواتؽن ذالضي ذطأمياغن ذدان ذطتؼواءنذ
طقت ذطػد ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل.ذمسوض ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىلذ
ممربؼؽن ذتوػقق ذدان ذػداؼة ذطػد ذطقت ذاضر ذعـجادي ذػؿباذ
ؼغ ذدـتقاس ذعـطاسيت ذصرؼـته ذاهلل ذدبحاغه ذوتعاىل.ذػرعان ذاهللذ
دبحاغهذوتعاىلذداملذدورةذاظزعرذاؼاتذ:5ذ ذ
ذ

ﲰﲲﲳﲴﲵ ﲶ
ﲱ
ﲭﲮﲯ

ﲽ ﲿﳀﳁ
ﲾ
ﲹﲻﲼ
ﲺ
ﲷﲸ

ﳂ ﳄ ﳅﳆﳇﳈ
ﳃ
ذ

برعؼصود :ذ"اي ذعـخقػتاطن ذالشقت ذدان ذبوعي ذدشن ذادذ
ػاءؼده ذدان ذضوغاث ذؼغ ذدبـر ،ذاي ذصوال ذعـجادؼؽن ذعاملذ
عؾقغؽري ذدقاغ ذ(دشن ذضؾػث) ،ذدان ذعـجادؼؽن ذدقاغذ
عؾقغؽري ذعامل ذ(دشن ذخفقاث) ،ذدان ذاي ذعـجادؼؽنذ
عاتاػاريذدانذبوظنذبراؼدرذعـوروتذصرؼـتفث،ذتقف۲ذداتوذ
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دري ذطدواث ،ذبراؼدر ذاوغتوق ذدواتو ذعاس ذؼغ ذتؾه ذدتتػؽن.ذ
اؼغتؾه!ذدؼؾهذؼغذعفاذطواس،ذالضيذؼغذدـتقاسذعغؿػوغي".ذ ذ
ذ
بَارَكَ ﭞ ﯬ ﯶ بالِكُرَِْانِ ﯻ ،وَ نـَـفَعَنٌ ﮧ
ْ
ﮖ
ﮍ ﭮ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ،وَتَكَبَّنَ ﭞ

تالَوَ تَهُ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ،ﮩ ﯧ ﭦ َو ﭲ

ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ ،وَلسَآرِ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ،ﰁ فًََا فَىِزَ ٱلِمُسِتَغِفرِينَ
وَ يَا ﭝةَ ٱلتَّآبنيَ.
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خطبة كدوا

ً

ً

اْؾوَؿِدًُؾِؾَّهًِحَؿِدّاًؽَنِقِرّاًؽَؿَاًأَؿَ َر
أَذِفَدًُاَنًِآلًٔإؾَهًَإٔالًَّاؾؾَّهُ وَحِدَهًُالًَذَرٔقِكًَؾَهُ ً
إٔؼْرَارّاًبِرُبُوبِقِٖمهًِ َوإٔرِغَاؿّاًؾِؿَنًِ َجوَدًَبِهًِوَؽَػَرَ ً
ً

ً

َوأَذِفَدًُأَنًٖدَقِٓدَـَاًؿُوَؿٖدّاًدَٓقِدًُاؾْلَشَرَ ً
صَؾَّىًاؾؾَّهً َودَؾَّمًَ َعؾَىًدَقِٓدِـَاً ُؿوَؿٖدٍ ً
وَعَؾىًَآؾِهًِوَصَوِلِهًِؿَاًاٖتصَؾَتًِعَقِنًْبِـَظَرًٕ َوُأذُنًِْبىَلَرٕ ً
ً

ذ

ذ

عِلَادًَاؾؾَّهً،اٖتؼٌواًا َّؾؾهًَػِقؿَاًأَؿَ َر ً
ًوَاـِمَفُواًعَؿٖاًـَفَاؽُمًِعَـِهًُوَزَجَرَ
ذ
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واػاي ذػؿبا ذاهلل ذ ،ذاؼغتؾه ذبفاوا ذدغقا ذاؼن ذاداظه ذمتػتذ
توعػاشن ذاوغتوق ذمسـتارا ،ذأخرية ذجواظه ذدبـر ٢ذمتػت ذؼغذ
طؽلذدالعا-العاث،ذاوظقهذاؼتذعارؼؾهذطقتذبرتؼوىذطػدذ
اهلل ذاوغتوق ذعـداصتؽنذطبفاضقاءنذدرتذعثالعتؽنذدؼريذ
درصدذدقؼداءنذايفذغراك.ذػرؿان ذاهلل ذداملذدورةذاألحزابذ
اؼاتذ :56ذ
ذ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀ
ذ

ارتقث :ذددوشضوػث ذاهلل ذدان ذصارا ذعالئؽتث ذبرصؾواتذ
طأتس ذغيب ،ذواػاي ذاورغ ذؼغ ذبرإميان ذبرصؾواتؾه ذطأتدثذ
درتا ذاوخػؽـؾه ذدالم ذدجفرتا ذدشن ذصغحرعنت ذؼغذ
دػـوػث .ذ
ذ

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

اؾؾَّفُمًٖصَ ٔلًٓوَدَؾِٓمًِعَؾَىًدَٓقِدِـَاًؿُوَؿٖدًٍ ً
وَعَؾَىًآلًٔدَقِٓ ِدـَاًؿُوَؿٖدٍ ً
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عدؾؿنيذؼغذدرمحيتذاهلل ،ذ
مسوا ذصراؼدتقوا ذدان ذطجادؼن ذؼغ ذبرالطو ذدسامل ذدغقاذ
اؼنذممػوثاءيذرػدقا،ذحؽؿةذدانذاستبارذدامذادذؼغذجؾس،ذ
عاػو ذصون ذؼغ ذترمسبوثي .ذاؼن ذبرددواؼن ذدشن ذفرمان ذاهللذ
داملذدورةذآلِذسؿرانذاؼاتذ :192ذ
ذ

ﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑ ﮒﮓﮔ

ًًًً

ذ

ارتقث:ذ"ددوشضوػثذصدذطجادؼنذالشقتذدانذبوعيذدرتاذ
صد ذصرتوطرن ذعامل ذدان ذدقاغ ،ذاد ذتـدا ٢ذطؽواداءن،ذ
طبقجؼداغاءن ذدان ذطؾوادن ذرمحة ذاظؾَّه ذباضي ذاورغ ذؼغذ
برسؼل" .ذ
ذ

اوظقهذاؼت،ذعارؼؾهذطقتذعغؿبقلذاستبارذدانذصغاجرنذ
درصد ذتـدا ٢ذطؽواداءن ذاهلل ذدامل ذصراؼدتقوا ذضرػان ذاؼن،ذ
دشنذعثؿػورغاطنذتوغتوتنذإدالمذدانذإميانذدرتاذعغحقاتيذ
اجارنذإدالمذداملذمسواذبقدغذطفقدوصن.
ذ

اؾؾَّفُمًٖاغْػِرًِؾِؾْؿُيِؾِؿِقِنًَوَاؾْؿُيِؾِؿَاتِ ً
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وَالْ ُم ِؤمِِننيَ وَالْ ُم ِؤمِنَاثًِاألَحِقَاءًِؿِـِفُمًِوَاألَؿِوَاتِ
ؼا ذاهلل ،ذاعػوغؽـؾه ذدؽؾني ذعدؾؿني ذدان ذعدؾؿات،ذ
مؤمنني ذدانذمؤمناث،ذدامذادذؼغذعادقهذػقدوفذاتوذصونذ
ؼغذتؾهذعـقغضلذدغقا .ذؼاذاهللذصؾقفاراطـؾهذسؼقدهذطاعي،ذؼغذ
برظـددؽن ذسؼقده ذاػل ذاظدـه ذواجلؿاسه ،ذأَظِِقرَن ذا َألذَا ِس َرةْذ
دان ذاَظْؿَاُترِؼِدِؼَّةْ .ؼا ذاهلل ذطورغقاطـؾه ذتوػقق ذدان ذػداؼة،ذ
طؼواتن ،ذطدجفرتاءن ذدان ذصرتوظوشن ذطػد ذطتوا ٢ذغضاراذ
ادالم ذدان ذراج-راجاث ذخاصث ذطػد ذسَبِدَكَ ذاْظحَارِسَذ
شرِِؼعَتِكَ ذاظدُّ ْؾطَان ذإِِبرَاػِِقم ذاِِبنِ ذاظْؿَ ِر ُح ِوم ذاظدُّ ْؾطَانذ
ِظ َ
إِ ِدؽَِـدَ ِر ،ذدؾطان ذؼغدصرتوان ذباضي ذغضري ذدان ذجاجفنذ
تعؾوقذجوػرذدَارُاظْتَعِظِقِم،ذدانذطػدذراج ذزارقث ذصوػقاهذ
بـت ذاملرحوم ذدؾطان ذادرؼس ذذاه ،ذصرعاؼدوري ذجوػرذ
طػد ذتـؽو ذإمساسقل ذابن ذدؾطان ذإبراػقم ،ذتـؽو ذعفؽوتذ
جوػر ،ذخيء ذصوان ذخؾقدا ًبـت ًبودماؿم ،ذصوترا ٢ذدانذ
صرتؼث،ذضرابة٢ذدراجذدانذرسقتذدؽاظني .ذ
ذ
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اؾؾَّفُمٖ ًأَعِزٖ ًاإلٔدِالَمَ ًوَاؾْؿُيِؾِؿِنيًَ ،وَاخِذُلٔ ًاؾْ َؽ َػرَةَ ًوَؿُلِمَدِعِىًً
اؾيٖقِٓكَةِ ًواؾْؿُشِرٔؽِنيًَ ،وؽُلٖ ًؿَنِ ًفُوَ ًعَدُوٌّ ًؾِٓؾدِٓقنًٔ .اؾؾَّفُمًٖ
اصِرٔفِ ًعَـٖا ًوَعَنِ ًدُْؾطَاـِـَا ًوَعَنِ ًصرؿاقيوري ًجوفر ًوَعَنًٔ
اؾْ ُؿيِؾِؿِنيَ ًوَاؾْؿُيِؾِؿَاتِ ًوَالْ ُم ِؤمِِننيَ وَالْ ُم ِؤمِنَاثًِ ،اؾْؼَوِطًَ
وَاؾْلَالَءًَ،وَاْؾوَرِبًَوَاإلٔعِمِدَاءًَ،اؾؾَّفُمًٖادِػَعًِعَـٖاًاْؾوَباَءًَوَاؾْػِمَنًَ
وَاؾزٖالَ ٔزلَ ًوَاْؾؿِوَنًَ ،ؿاَ ًظَ َفرَ ًؿِـِفَا ًوَؿَا ًبَطَنَ ًعَنِ ًبَؾَدِـاَ ًفَذَاً
خَكصٖةًً،وَبُؾْدَانًٔاؾْؿُيِؾِؿِنيًَعَكؿٖةًً،إٔـٖكًَعَؾَىًؽُلًٔٓذَيِءًٍؼَدِقرًٕ،
اؾؾَّفُمًٖأَدِ ِخؾْـَاًوَذُرٔٓقٖاتِـَاًوَأُصُوؾَـَاً َوػُرُوعَـَاًاؾْهَـٖةًَؿَعًَاألَِبرَارًٔ،قاًَ
عَزٔقزًُقَاًغَػَّارًُقَارَبًٖاؾْعَاؾَؿِنيَ.
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭ
ﮮ ﮯً،ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ،ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ً،ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ً،وَﭖ ﭗ ﭘ ﭙ.
ً
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عِلَادًَاهللً،إٔنًٖاؾؾَّهًَقَ ْلؿُرًُبِاؾْعَدِلًٔوَاإلٔحِيَانًٔ َوإٔقمَكئًٔذِىً
اؾْؼُرِبَىًوَقَـِفَىًعَنًٔاؾْ َػوِشَكءًِوَاؾْؿُـِؽَرًٔوَاؾْلَغِىًٔ،قَ ِعظُؽُمًِ
ًاؾؾهَ ًاؾْ َعظِقمَ ًقَذِؽُ ِرؽُمًِ،
ؾَعَؾَّؽُمِ ًتَذَؽَّرُونًَ ،ػَاذِؽُرُوا َّ
وَاذِؽُرُوِهُ ً َعؾَى ًـِعَ ِؿهِ ًقَزٔ ِدؽُمِ ًوَؾَذِؽْرُ ًاؾؾَّهِ ًَأؽْلَرًُ ،وَاؾؾَّهًُ
قَ ِعؾَمًُؿَاًتَصِـَعُونًَ ً.
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