
اذان دس ت قبل اْ مثل پرهس 

يیٌْك ِيف املكُْلِ َولَْم   ا َولَْم يَُكْن هَلُ َرشِ ْي لَْم يیَتَِّخْذ َو دَلً ِ اذّلِ َوُقِل احلَْمُد هلِلّ

ا.  هُ تَْكِبْريَ ْ لِّ َوَكربِّ يَُكْن هَلُ َوِيلٌّ ِمَن اذلُّ

قبلة سامنس كهرا رهي نس بيوس هاـ نس چهتا راكهي نس اذان دس 

 



اذان 

اPَُ اَْكَرب اPَُ  اَْكَرب       اPَُ اَْكَرب اPَُ  اَْكبَر 

اَْشهَُد اَْن َال ِاهَل ِاالَّ هللا   اَْشهَُد اَْن َال ِاهَل ِاالَّ هللا 

اَْشهَُد اَنَّ ُمَحّمًدا َرُسوُل هللا       
                                                                        

اَشهَُد اَنَّ ُمَحّمًدا َرُسوُل هللا 
                                                                          

اَشهَُد اَنَّ َمْوَالاَن عَِليیًّا َوِيلُّ هللا 
                                                                           

اَْشهَُد اَنَّ َمْوَالاَن عَِليیًّا َوِيلُّ هللا 
                                                                            

لوة   لوة      يَحَّ عََىل الصَّ يَحَّ عََىل الصَّ

يَحَّ عََىل الَْفَالح       يَحّ َعََىل الَْفَالح 

يَحَّ عََىل َخْريِ الَْعَمل    يَحَّ عََىل َخْريِ الَْعَمل 

ُهتَُما َخْريُ الِْعَرت  ُمَحّمٌد َوعَِيلٌّ َخْريُ الْبََرش َوِعْرتَ

ُهتَُما َخْريُ الِْعَرت  ُمَحّمٌد َوعَِيلٌّ َخْريُ الْبََرش َوِعْرتَ

اPَُ اَْكَرب اPَُ اَْكَرب 

َال ِاهَل ِاالَّ هللا َال ِاهَل ِاالَّ هللا 

حَيَ عَلَى لصّلْواة   كهيت وقت مجين طرف انس حَيَ عَلَى الفَالَح  كهيت وقت دايب طرف منهـ پهراوس 

  

  

 



َّهُمَّ  اَللّهُمَّ عَلَْهيَا اَْحَىي َوعَلَْهيَا اَُمْوُت َوعَلَْهيَا ُابَْعُث ِانَْشاَء ُهللا تََعاىل اَلل
نيَْیا َوْاالِخَرِة ِانَّك عََىل ُلكِّ  ْيِن َوادلُّ ْ اَسـْئكَُلَ الَْعْفَو َوالَْعاِفيََة ِيف ادلِّ ِاينِّ

ٍء قَِدْيٌر.  َيشْ

اذان ديدا بعد سنة ين مناز پرهس. مغرب نا فرض قبل سنة ين مناز نتهي ت سي مغرب ين اذان دئي نس 

بيتهس انس بيوس هاـ نس منهـ   نا مقابل اوحنا كري نس اْدعاء پرهس 



اقامة 

اPَُ اَْكَرب اPَُ  اَْكَرب       اPَُ اَْكَرب اPَُ  اَْكَرب 

اَْشهَُد اَْن َال ِاهَل ِاالَّ هللا   اَْشهَُد اَْن َال ِاهَل ِاالَّ هللا 

اَْشهَُد اَنَّ ُمَحّمًدا َرُسوُل هللا  
      

                                                                             
اَشهَُد اَنَّ ُمَحّمًدا َرُسوُل هللا 

                                                                             
لوة  لوة      يَحَّ عَىل الصَّ يَحَّ عَىل الصَّ

يَحَّ عَىل الَْفَالح       يَحَّ عَىل الَْفَالح 

يَحَّ عََىل َخْريِ الَْعَمل    يَحَّ عََىل َخْريِ الَْعَمل 

لوة  لوة      قَْد قَاَمِت الصَّ قَْد قَاَمِت الصَّ

اPَُ اَْكَرب اPَُ اَْكَرب   
     

َال ِاهَل ِاالَّ هللا 

حَيَ عَلَى لصّلْوة   كهيت وقت مجين طرف انس حَيَ عَلَى الفَالَح  كهيت وقت دايب طرف منهـ پهراوس 

  

  

 



اقامة بعد كهرا رهي نس اْ دعاء پهرس 

ًدا ُسْؤهَلُ يیَْوَم   َالِة الْقَائَِمِة اَْعطِ ُمَحمَّ ِة َوالصَّ ْعَوِة التَّامَّ اللّهُمَّ َربَّ ادلَّ

ِتِه   َرَجَة الَْوسـيِْیةَلَ ِمَن الْـَجنَِّة َوتَقَبَّْل َشَفاَعتَُه ِيف ُامَّ ِّْغُه ادلَّ الِْقيَاَمِة َوبَل

َواْجَعلِْينْ ِمْن َخِري َصاِلِحْي اَْهِلهَا َمعًَال. 
 



نية 

َوَجلَّ اََداًء   ْ فَْرَض َصلوِة الْـَمْغِرِب ثََالَث َرَكَعاٍت Pِ َعزَّ ُاَصيلِّ

 . ُمسـْتَْقِبَل اْلَكْعَبِة الـَْحـراِم اPَُ اَْكَربُ

-مناز ين هر نية ما مردو مُستَقبِل الكَعبة احلَرامِ كهس انس بئريو مُستَقبِلَة الكَعبة احلَرامِ كهس. 

- نية نا اْخر ما اهللا اكرب يعين ك تكبرية االحرام كهيت وقت بيوس هاو نس كانو نا مقابل اوحنا 

كرس. 

- مناز ين نية لس ت وقت بيوس هاـ نس اْ مثل منهـ   نا مقابل اوحنا كرس. 

� 	  



فريضة ين مناز ما نية ليدا بعد اْ دعاء پرهس 

مَواِت َوالاَْرَض َحِنيْیفًا ُمْسِلًما َوَما ااََن  ْي فََطَر السَّ ِ ـَي ِلذلَّ ُت َوهْجِ ْ َوهجَّ

ِ َربِّ   ِكَني ِانَّ َصلوِيتْ َونُُسِيكْ َوَمْحيَیاَي َوَمَماِيتْ هلِلّ ِمَن املُْرشِ

 ِ يیَْك هَلُ َوِبَذاكِلَ ُاِمْرُت َوااََن ِمَن املُْسِلِمْيـَن عَىل ِمةلَّ ْالَعالَِمْيـَن َال َرشِ

اِملْيـَن   ٍد َوَوَاليیَِة عَِيلٍّ َواَبْـَرُأ ِاليَْیِه ِمْن اَْعَدائِِه الظَّ ِاْبَراِهْميَ َوِدْيِن ُمَحمَّ

 . ِجْميِ ِميْیعِ الَْعِلْميِ ِمَن الشـَّيْیَطاِن الرَّ اَُعوُذ اِبPِ السَّ

 وجهت وجهي ين دعاء ما مردو حَنِيفًا مُسلمًا كهس انس بئريو حَنِيفَةً مُسلمَةً  كهس ‐-

وجهت وجهي پرها پچهي بسم اهللا الرمحن الرحيم كهي نس قراءة شروع كرس. ‐-

هر فريضة ين مناز ما پهلي بس ركعة ،قراءة ، ما احلمد ين سورة پرها بعد بيجي سورة اتريت ‐-

پرهس يعين جيم قران جميد ما ترتيب ؛ امي پرهس، مثال پهلي ركعة ما احلمد انس انا اعطينا 

انس بيجي ركعة ما احلمد انس قل هو اهللا احد. باقي ين ركعة ما فقط احلمد ين سورة پرهس. 

قراءة ما بئريو اهنا بيوس هات اهنا سينا پر مو كس.‐-

ركوع 

ْمِدِه.  َ الَْعِظْميِ َوِحبَ سـُْبَحاَن َريبِّ
قراءة پرها بعد بيوس هاو نس كانو نا مقابل اوحنا كرس انس اهللا اكرب كهي نس ركوع دس انس اْ ‐-

تسبيح تني وار كهس  

ركوع ما مردو بيوس هاـ نا پنجا سي، انگالؤ چهتا راكهي نس گوضهن نس برابر پكرس انس بيوس ‐-

بازو نس ورا باهر نكا لس، ماو انس پيضهـ برابر سيدهي راكهس. بئريو ركوع ما جهانگ پر  

هاـ موكس انس ماو ورو احنو راكهس. 

 



َّنَا كَلَ الْـَحْمُد  َد َرب َع ُهللا ِلَمْن َمحِ َمسِ
  ركوع سي ماو اوحنو كرس ت وقت بيوس هاـ  نس كانو تك اوحنا كرس انس اْ مثل كهي نس اهللا اكرب

 كهس

سجدة 

َ الاَْعَىل َوتََعاىل  سـُْبَحاَن َريبِّ
 سجدة ما اْ تسبيح تني وار كرس ‐-

سجدة ما جائي تو پهلس هاـ  زمني پر موكس انس پچهي گوضهن زمني پر موكس ‐-

سجدة ما ناك انس پيشاين زمني پر لگاوس ‐-

بيوس هاـ   ماا سي ورا دور زمني پرسوالوي دس،كانو نا level پر، انگالؤ   نس ساس ‐-

جوري نس راكهس،  بيوس كوين وري باهر نكالس 

ِينْ َواْرفَْعِينْ  ِينْ َواْجُربْ 	اَللّهُمَّ اغِْفْرِيلْ َواْرَمحْ  

 - سجدة بعد بيتهي نس اْ دعاء پر هس

 - مجنا پگ نس دابا پگ نا اوپر موكس انس بيوس هاو نس بيوس جهانگ پر موكس

 - ت بعد اهللا اكرب كهي نس بيجو سجدة دس انس ايج مثل تني وار تسبيح كرس.



ِتَك اَُقْوُم َواَْقُعُد  ْوكِلَ َوُقوَّ ْ ِحبَ الَلّهُمَّ ِاينِّ

 سجدة بعد اهللا اكرب كهي نس كهرا اتا هوا اْ مثل پرهس‐-

 كهرا ايت وقت پهلس گوضهن نس زمني پر سي اواوس  انس پچهي هاـ  اواوس‐-

پهلو تشهد 

اُء الْـُحسـْىن ُلكُّهَا Pِ اَْشهَُد   ِبْسِم ِهللا َواِبPِ َوالْـَحْمُد Pِ َوْاَالْمسَ

ًدا َعبُدُه  يیَْك هَلُ َواَْشهَُد اَنَّ ُمَحمَّ اَْن َال ِاهَل ِاالَّ ُهللا َوْحَدُه َال َرشِ

ِتِه   ٍد نَِبيَِّك َوتَقَبَّْل َشَفاَعتَُه ِيف ُامَّ لِّ عََىل ُمَحمَّ  َوَرُسوهُلُ اَللّهُمَّ صَّ

اِهِرْيَن.  لِّ عَليَْیِه َوعَىل اَْهِل بَيِْتِه الطَّ َوصَّ

ظهر، عصر، مغرب، انس  عشاء ، نا بيجي ركعة ما بيتهي نس اْ دعاء پرهس. ‐-



بيجو تشهد 

اِبغَاُت   اُت السَّ اِكيَیاُت النَّاِمعَ اِهَراُت الزَّ لََواُت الطَّ َباُت َوالصَّ يیِِّ اَلتَِّحيیَّاُت الطَّ

اِحئَاُت Pِ َما َطاَب َوَخلَُص َوَطهَُر َونَمى َوَصَفى َوَزَىك فَِلهّلِ   الْغَاِداَيُت الرَّ

يیَْك هَلُ َواَْشهَُد اَنَّ ُمَحّمًدا َعْبُدُه َوَرُسوهُلُ  اَْشهَُد اَْن َال ِاهَل ِاالَّ ُهللا َوْحَدُه َال َرشِ

اعَِة اَْشهَُد اَنَّ َهللا   نَِذيیْـًرا بَْيـَن يیََدِي السَّ ا وَّ  اَْرَسهَلُ اِبلْهُدى َوِدْيِن الْـَحقِّ بَِشْريً

ُسْوُل َو اَْشهَُد اَنَّ ُمْوَالاَن عَِليیًّا ِنْعَم الَْوِيلُّ   ًدا ِنْعَم الرَّ بُّ َواَْشهَُد اَنَّ ُمَحمَّ ِنْعَم الـرَّ

اَن َحقٌّ  َواَنَّ الْجنََّة َحقٌّ َوالنَّاَر َحقٌّ َوالْـَمْوَت َحقٌّ َوالَْبْعَث َحقٌّ َوالِْمْزيَ

اعََة اَِتيَیٌة َال َريیَْب ِفْهيَا َواَنَّ َهللا يیَْبَعُث َمْن ِيف الُْقُبوِر  اَط َحقٌّ َواَنَّ السَّ َ  َوالرصِّ

ٍد  امَكَ َصلَّيْیَت َوَسلَّْمَت عَىل ِابـَْراِهْميَ   ٍد َوعَىل اِل ُمَحمَّ  اَللّهُمَّ َصلِّ عَىل ُمَحمَّ

ُة ِهللا   َا النَِّيبُّ َوَرْمحَ َالُم عَليَْیَك اَهيُّ يْیٌد َمِجيْیٌد اَلسَّ ََّك َمحِ َوعَىل اِل ِابـَْراِهْميَ ِان

يَّ   اِلـِحْيـَن اَللّهُمَّ اغِْفرِيلْ َوِلَوادِلَ الُم عَليَْینَا َو عََىل ِعَباِد ِهللا الصَّ َوبَـَرَاكتُُه اَلسَّ

ُالُم عَليَْیُمكْ   ُة ِهللا َوبَـَرَاكتُُه اَلسَّ َالُم عَليَْیُمكْ َوَرْمحَ َّيَیاِينْ َصِغًريا اَلسَّ هَُما امَكَ َرب َواَْرَمحْ

ُة ِهللا َوبَـَرَاكتُُه.  َوَرْمحَ

مناز ما چهلي ركعة ما بيتهي نس اْ دعاء پرهس ‐-


