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 صالة ضرييأداب مغحا
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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 خسحس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ٱ

 (061-068 ايات األنعام)               حض  جض مص خص حص مس

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

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

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فًََاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   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  

 (95)الهساء:    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
ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

ذدشنذوتعاىلذدبحاغهذاهللذطػدذبرتؼوىذطقتذعارؼؾهذذ

.ذالرشـثذدضاالذعـقغضؾؽنذدانذصرؼـتفثذدضاالذعؾؼدـاطن

ذدشنذعوظقاذخالقأبرذدوصايذاوعتثذعـدؼدؼقذإدالم



 3 

ذاؼتذصرطاراذعغـاءيذ۲ادبذددرتاطن ذاطنذخطبه.

ذ.ذصالةذضرييعغحاذادبذتـتغذممػرطتاطن

ذ

ذ،ذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهللععاذرذ

ذ:ذبرعؼصودذاألغعامذدورةذ061ذ-068ذاؼاتاهللذذفرمان

ذسبادتؽو،ذ ذدان ذمسبفقغؽو ذددوشضوػث "طاتاطـؾه:

ػقدوصؽوذدانذعاتقؽو،ذػاثاظهذاوغتوقذاهللذتوػنذؼغذممؾقفاراذ

ذدانذ ذباضقث، ذدؽوتو ذتقاد ذسامل. ذدؽاظني ذعـتدبريطن دان

ذدانذاط ذدصرؼـتفؽن، ذ)أغتاراذدشنذؼغذدعؽنيذدفاجذاطو و

ذ)ؼغذ ذصرتام ذاول ذؼغ ذإدالم ذاورغ ذاداظه ذاوعتؽو( دؾوروه

ذذبردرهذدؼريذطػدذاهللذدانذمماتوػيذصرؼـتفث(".

ذذذذ

ذصالةذعـدؼرؼؽنذتـتغذممػرطتاطنذاصابقال ذغدخاي،

ذؼاءؼتذاغتاراثذصالةذصحذذرطذتـتغذبرطاءؼتذاطن

ذدؽرياث.ذمتػتذدانذصاطاؼن،ذبادنذصدذرقسذدرصدذدوخي

ذترداصتذمتػتثذدانذصاطاؼنذتتايفذدفاجذبادنذصدذدوخي

ذرقس ذصحذتقدقذصالةذغدخاي، ذصدذدوخيذدؽرياث،

،ذرقسذترداصتذصالةذمتػتذتتايفذصاطاؼنذدانذبادن

ذعـجاضذاعتذإدالم،ذاؼتذاوظقه.ذجوضذصحذتقدقذغدخاي

ذدؼريذنيرباذدانذزاػريذطدوخنيذدانذطربدقفن
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ذمتػتثذدشنذبدرتاذاؼتذعدؾمذددأورغ ذبوطنذبفؽن.

ذصالةذعـدؼرؼؽنذػـدقذطتقكذدفاج ذعـجاضذتوغتوتن،

،ذصؽرجاءنذادذدامذدضيذمسواذداملذعؾواسذاؼنذطربدقفن

ذصـداصنت ذصؿاطـن، ذصؿاطاؼن، ذدانذطدؼاعنذمتػت،

ذ:ذ9-4ذاؼاتذِرثِّدَّامُلذدورةذداملذاهللذفرمان.ذوعػؿاثأد

 مج حج مث  هت مت خت ٱ
دانذصؽاؼـؿو،ذعكذػـدضؾهذاشؽاوذبردقفؽن!ذ":ذبرعؼصود

 طجاػنت،ذعكذػـدضؾهذاشؽاوذجاءوػي".ذدانذدضاال
ذ

ذ:ذودؾمذسؾقهذاهللذصؾىاهللذذردولذحديثذدرتودث

َعرِيْ َْماِلْكْأَِبَْْعنْ  َش  هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسولُْْقَالَْْقَاَل:ْاْل  َْوَسّلََْْعَلَي 

هُورُْ رُْْالطُّ ميَانَِْْشط  ِ ْ(ذعدؾمذرواه)ْْْْْاْل 

ذاهللذردول،ذبرطاتذاألذعريذعاظكذأبيذدرصد:ذبرعؼصود

ذاؼتذيخبردو(:ذ"عؼصودث)ذبردبداذودؾمذسؾقهذاهللذصؾى

ذ."ذاميانذدرصدذدبفاضني

ذ

ذدأورغذاغتاراذصرمتوانذعروصاطنذاؼنذصالةذسبادة

ذاهللذؼاءؼتذصـخقػتاثذعفاذدشنذػؿبا ذممربؼؽنذتؾهذؼغذاهلل.

ذبوعيذعوكذتسأدذطقتذطفقدوصنذدػـجغذضاالث-دضاال

ذعراداءيذدشنذسؿورذغعؿةذدػرتيذغعؿةذصؾباضايذدشنذاؼن
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ذطفقدوصن ذ، ذداطقتذتـػاذطصقحنتغعؿة ذ، ذعـجاعوغعؿة

ذوعػؿاثأدذدانذدؽاتنذتـػاذعاطـن ذصردوءاظن. ذباضاميان،

ذذصالة؟.ذسبادةذداملذاهللذبرمتوذػـدقذاصابقالذطقتذصردقاصن

ذاهلل الغزاليذاالعام ذةَؼاَداظِبذطتابذداملذبرطاتذرمحه

ذذ-:ْةاَؼَدِفَواْظ

ذنػسوكو واػاي" ذاهللذدشنذعاظوذبراسذاشؽاوذتقدضؽه،

ذدػادصنذعاظوذبوظقهذاشؽاوذبتاف.ذعـخقػتاطـؿوذؼغذتوػـؿو

ذػؿباذدرصدذداتوذداظهذػاثاظهذديذدانذاؼنذملهذؼغذعاءغدي

ذبوظقهذاشؽاو،ذمسبفقغؿوذعـؾقيتذاؼنذعاءغديذاصابقال.ذتوػـؿو

ذمسبفقغؿوذدرتاذتـاغذعـجاديذأشضوتاعوذدانذخشوع

ذدػداصـثذاؼؾوقذعـجادي ذممقؾقؽيذتقدقذايذددشؽن،

ذاتاوذكمضرتنذدبارغذممربيذداصتذتقدقذدانذ۲اف

ذطػدذعاظوذتقدقذاشؽاوذبتافذطؿدؼن.ذطػداعوذكمنػعنت

ذبتافذدانذرػدقاعوذدضاالذعغتاػوءيذؼغذتوػـؿوذاهلل

ذاؼتذاهللذاصاطه.ذطبدرغثذطػدذتاطوتذعراسذتقدقذاشؽاو

،ذعكذػؿباث؟.ذدأورغذداظهذدرصدذصـدشـؿوذصدذػقـاذظبقه

ذدرتاذطجاػقؾـؿوذداشتذدانذطظاظقؿـؿوذبدرثذاظغؽه

ذ."ذدـدؼريذدؼرميوذترػادفذصرعودوػـؿوذبدرذاظغؽه

ذ
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ذ،ذاهللذطػدذىبرتؼوذؼغذمجعةذدقدغ

ذدػوظوذوضتوذدظقفتذجك ذدانذذ۲سؾؿاء، دقؾم

ذػـدضؾهذصالةذضرييعغحاذػـدقذاصابقالذعغاجرذغودـتارا

ذأدابث-أدابذعـجاض ذدبؾومذأداب، ذدؾػسذدانذمساس،

ذذ-:اغتاراثذ،صالة

ذ

ذددبوتذاتاوذْةؼَِّدِعَبذدانذْةقَِّؾِبَضذدـةذصالةذعـدؼرؼؽن:ذصرتام

ذِباِتَوَرذدـة ذدـة)ذذدـةذطػدذدبفاضقؽنذطؿدؼن.

ذ(.ذدتوغتوتذتقدقذدـة)ذ ُرِيَغذدان(ذدتوغتوت

ذذاملدجد،ذُةقَِّحَتذدـةذصالةذعـدؼرؼؽن:ذطدوا

ذعدؾمذددامذبرمتوذاصابقال ،ذدالمذاوخػنذدشنذصغحرعنت،

ذطؿدجدذعادوقذاصابقال ذَتِحقَُّةذصالةذدشنذصغحرعنت،

ذاملدجد ذاحلرامذطؿدجدذعادوقذاصابقال، ذدشنذصغحرعنت،

ذبالَبِيت )بيت اهلل( طواف ،ذطِؿـَىذعادوقذاصابقال،

ذ.ذْةَرِؿَجذعؾوغرتذدشنذصغحرعنت

ذذبرصاطاؼن،ذخارا:ذطتقض

طتقكذػـدقذصالةذذبرصاطاؼنذصـؽـنذممربيذساظقمذاورغذاد

ذدوشؽوقذمماطايذدشنذؼاءؼتذثطدؿػورغاءغذطػدذػقغض

ذادذدام،ذسورةذعـوتويفذؼغذصاطاؼن،ذدربنذاتاوذطوصقاهذاتاو
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ذِهجَّبرُحذدشن،ذواشنيذدرتاذبرطاءؼنذدشنذمسػورغاذبرجوبه

ذاهللذدػادصنذ۲دؼديذعـجاديذاطنذاؼنذ۲صاطاؼنذبفاوا

ذباضقؿان،ذصالةذعـدؼرؼؽنذػـدقذطتقك،ذصردوءاظن.ذطؾق

ذباجوذاؼت؟.ذوضتوذصدذطقتذصؿاطاؼنذخارا ذدانذدؾوار،

ذدباضاؼث ذطتقكذدػوظوذوضتوذطقتذعشارطاتذبوداؼا.

ذعغعؿؾؽنذباثق،ذصالةذعـدؼرؼؽنذاوغتوقذطؿدجدذػـدق

ذغودـتارادقؾمذدانذذ۲سؾؿاءذترادؼدي ،ذاؼنذوضتوذصدذتتايف،

ذطؿباظيذتـػاذصرضيذدانذعغفقؾغذطقانذاؼنذبوداؼا ذحاضري.

ذدقغؽتذدانذرؼغؽسذؼغذباجوذدشنذطؿدجد ذدشن،

ذضاعربذدرتاذورغاذدانذخورقذصؾباضايذتوظقدن ذؼغذاد.

ذعثـغؽنذتقدقذؼغذبرباءوذحاضري ذعغضغضوذبوظقهذثخريأ،

ذصؿاطاؼنذدبضقينذعؽروهذحؽوعث..ذالءؼنذؼغذمجاسه

ذ

ذدظوصاطنذطقتذ۲طادغ ذصالةذعـدؼرؼؽنذاصابقال،

ذمسػورغاذصـوهذدشنذبرصاطاؼنذاطنذطقتذ،دعدجد ذتتايف،

ذخاراذصربقذاءنذجاءوهذدروعه،ذصالةذعـدؼرؼؽنذاصابقال

ذبرصاطاؼن .ذدصاطايذممػوذؼغذدؼدرذدشنذخوطوف،

ذدشنذدعدجدذصالةذمتػتذممبقذاطنذدػرتذوظهأذ-وظهأد



 8 

ذعـدؼرؼؽنذؼاءؼتذدامذؼغذصؾؼداغاءنذتتايف،ذطدؼاعنذروعه

ذ.ذصالة

ذ

ذؼغذذحديث ذودؾم ذسؾقه ذاهلل ذصؾى ذاهلل ردول

درواؼتؽنذاوظقهذابنذعاجهذبرعؼصود:ذ"اصابقالذطاعوذػـدقذ

ذؼغذ ذاورغ ذصالتث ذدػرتي ذعكذصالتؾه ذصالة، عـدؼرؼؽن

ذػـدقذبرصقده".

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذؼغذمجعةذدقدغ

،ذاؼدرتي،ذدؼريذعـدؼدؼقذدام-بردامذطقتذعارؼؾهذذ

ذدامذإدالمذسؿؾنذعغفقدوصؽنذداملذضرؼهذاػؾيذدانذطؾوارض

ذادبذعـجاضذترعادوقذروعهذدظوارذاتاوذروعهذداملذاد

ذاضرذطؼواتنذطقتذممربؼؽنذاهللذاعوض.ذصالةذضرييعغحا

ذدِوُػذدورةذداملذاهللذفرمان .ادتؼاعةذدانذبراودفاذداصت

  -:008ذاؼات
 يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱ

  ىل مل

ذحمؿد(ذذبرعؼصود: ذ)واػاي ذاشؽاو ذػـدضؾه ذاؼت، "اوظقه

ذؼغذ ذدباضاميان ذبتول ذؼغ ذجاظن ذدأتس ذتضوه ذتتف دـتقاس

دصرؼـتفؽنذطػداعو،ذدانذػـدضؾهذاورغذؼغذرجوعذطؿباظيذ
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طػدذطبـرانذعغقؽومتوذبربواتذدعؽنيذدانذجاشـؾهذطاعوذ

ذحؽوم ذباتس ذاعتذذ۲عؾؿػاوي ذاهلل ذددوشضوػث اهلل،

 ذذعؾقفتذاطنذافذؼغذطاعوذطرجاطن".
ذ

َءانَِِْبْېئ ەئ    ٺََبَركَْ ڻ       ڦ  ڑ  ہَوهََـَفَعِنْ ،ىئل ُقر 

جب  حب  ِتاَلَوتَهُْ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَْ  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

ِفرِينَْ حئ تَغ  َزْٱل ُمس   ٱلتَائِِبيَْْةَْڀ َوْيَْْفَيَاْفَو 
 


