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 اهلل كبسرن تندا  معراج إسرأ
  

 9102اػرقلذذ5برداؿاءنذذ0441ذرجب 92
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ
  خي حي جي يه  ىه مهجه ين ىن من خن حن جن

(0ايات  اإلسرأ )                                                                          

 

 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

 : 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  

 (52)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذبرإميان"ؿؼصود: ذؽػدذذ،وافايذاورغذقغ ذؽاؿو راعتؾه

ذ"أوىلذ ذؽػد ذدان ذاهلل ذردول ذؽػد ذؽاؿو ذراعتؾه ذدان اهلل

ذ ؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذذػداورغذقغذبرؽواس(ذدر)األؿر"

ذ،بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذػرؽارا-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢جقكذؽاؿوذبـرذ،(ذردوؾثدـةدانذ)

ذؽاؿو(ذأخرية.فاريذ ذ)باضي ذباءقق ذؾبقه ذدؿؽنيذاداؾه ذ،قغ

 ث".دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـ
 

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدغنذاهللذؽػدذنؽتؼوأذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدانذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوه

ذثالرغـذدضاالذؿـقغضؾؽن ذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.

ذ.ذاهللذؽبدرنذتـداذؿعراجذدانذإدرأذتـتغذممػرؽتاؽن

ذذ
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ذدامل.ذإدالمذداملذؿوؾقاذقغذ۲بوؾنذداـتاراذاداؾهذرجبذبوؾن

ذدجارهذداملذػـتقغذػرقدتقواذدواتذؿـخاتتؽنذتؾهذاقنذبوؾن

ذ92ذػدذؿعراجذدانذإدرأذػرقدتقواذبرالؽوثذقاءقتذ،إدالم

ذنؽؽوادأذ،ؽبدرنذتـتغذبوؼيتذداتوذؿروػاؽنذقغذرجب

ذدباخذقغذاقاتذدباضاميانذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽفقبنتذدان

ذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمانذ.تاديذخطبهذاولد

ذ.0ذاقاتذدرأاإل

ذبرؿؼصود ذفؿباثذؿـجاؾـؽنذتؾهذقغذاهللذدوخيذؿفا":

ذحمؿد) (ذدؿؽة)ذاحلرامذؿدجدذدريذفاريذؿاملذػد(

ذبرؽاتيذؽاؿيذقغذ(،دفلسطني)ذاألؼصىذؽؿدجد

ذنؽؽوادأ)ذ۲تـداذؽػداثذممػرؾقفتؽنذاوـتوقذ،دؽؾقؾقغث

ذؽبدرنذدان ذؽاؿي( ذؿفاذقغذجواؾهذاهللذددوغضوفث.

ذ.ذ"ؿغتافوءيذؿفاذالضيذ،ؿـدغر

ذذ

،ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل  

ذؾوارذقغذػرقدتقواذؿروػاؽنذاداؾهذؿعراجذدانذإدرأ

.ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذاوؾقهذدعامليذقغذبقادا

ذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبرالؽوذاقنذػرقدتقواذدبؾوم

ذؽرانذددقهذاؿتذقغذدوادانذؿالؾوءيذتؾهذودؾم
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ذداغتذدانذبرجاسذاؿتذقغذاـدانذاورغذدواذؽفقالغن

ذدانذخويلد بنت خدجيةذدقدتـاذاقدرتقثذقاءقتذ،دؽادقفي

ذردولذػرجاؾـنذبرؿؼصودذإدرأ.ذراؾبذابوذدوداراثذباف

ذاِقَرُبذؿـاءقؼيذدغنذؿاملذوؼتوذػدذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهلل

.ذدفلسطنيذؼصىألاذؿدجقدؽذدؿؽةذراماحلذؿدجقدذدري

ذؿدجقدذدريذبضقـداذػرجاؾـنذبرؿؼصودذػوالذؿعراج

ذداملذىَفَتـِامُلذِدِدَرُةذدفقغضذ،ؽتوجوهذؽالغقتذؼصىألا

ذدخاراذبرالؽوذاقن ػرجاؾـنذ.دقغؽتذبضقتوذقغذؿاس

ذ،ودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبضقـداذروحذدانذجدد

ذ.ذعؾقهذدالمذجربقلذؿالئؽةذاوؾقهذقرقغيداذدغن

ذذ

دداملذػرجاؾـنذدريذؿدجقدذاحلرامذدؿؽةذؽؿدجقدذ

ذ ذػرقدتقوادفلسطنياألؼصى ذدػرؾقفتؽن ذتؾه ذبضقـدا قغذذ۲،

ذتقباذ ذاػبقال ذاوؿتث. ذؽػد ذػغاجرن ذدان ذػراقغنت ؿـجادي

ذػاراذؽدؿواذؿاؿيؿغقذبرصالةذبضقـداذؼصىألاذؿدجقدد

ذذ،ردول ذذدالغقتؿـؽاال ذؽتوجوه ذفقغض ذبضقـداػرتام

ذنؽأدأذدػرؾقفتؽنذ،ردولذػاراذدبفاضنيذدػرمتوؽنذدغن

ذ ذدبحاـهذاهللذؽبدرنذ۲تـداذدرتاذـراكذدانذذرضػغفوـي

ذالءقنذقغذوتعاىل ذامُلد. ذاهللذدوحقوؽنذبضقـداذ،ىَفَتـِِدِدَرُة
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ذؾقمذوؼتوذفرضذصالةذؽواجقػنذػرقـتهذدغنذوتعاىلذدبحاـه

ذ.ذإدالمذداملذاوتامذػاؾقغذقغذعبادةذؿروػاؽنذقغ

ذذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؿروػاؽنذاقنذػرقدتقواذبفاواذبرػـداػتذعؾؿاءذػارا

ذاهللذذداتو ذاـضره ذاهللذذتقغضيذػاؾقغذقغؿعجزة ذردول ؽػد

ؿقؼقينذذدانذبراعتؼادذدواجبؽنذؽقت.ذصؾىذاهللذعؾقهذودؾم

ذبرالؽوذ۲بـرذاداؾهذؿعراجذدانذإدرأذبفاواذفاتيذدػـوهذدغن

ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذؽػد ذؽرانذاداؾهذاقن.

ذػرقدتقواذؿغقغؽريذاقتذؽتقكذؿؽةذؿشرؽنيذكافريذاورغ

ذتقدقذاداؾهذتردبوتذخرقتاذؿرقكذػد.ذاقنذؿعراجذدانذإدرأ

ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذؿـودوهذدانذعؼلذؿادوق

ذػـدودتاذدأورغ ذقغذصحابةذػاراذدؽاالغنذبضقتوذـاؿون.

ذذممػرخاقاءيذثامياـذتضوهذتتف ذدبارغذؽراضوان ذافتـػا

،ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذاوؾقهذدمسػاقؽنذقغذجوا

ذذرضىذؽربذابوذدقدـاذاـتاراث ذدبريذبؾقاوذدفقغضاهللذعـه

ذ.ذ"ممبـرؽنذقغذاورغ"ذبرؿؼصودذقغ"ذقاؾصدق"ذضؾرن

ذذ

ذاهللذفؿباذدباضاي ذدانذبراميانذواجبذؽقت،

ذدانذػـخقػتاذدباضايذوتعاىلذدبحاـهذاهللذبفاواذػرخاي
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ذبردادرؽنذػرؽاراذمسواذؿالؽوؽنذممػوذمسدتاذعاملذػـتدبري

 .ذؽفـدؼث

 

ذ:082ذاقاتذالذعؿرانذدورةذداملذتعاىلذاهللذفرمان

  

مث زث رث يت ىت نت متزت رت  يب ىب  
  

ذالغقتذػؿرقـتهذؽواسذجواؾهذاهللذباضيذدان"ذ:برؿؼصود

ذ.ذ"ددواتذ۲تقفذاتسذؽواسذؿفاذاهللذدان،ذبوؿيذدان

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؿغؿبقلذػرؾوذإدالمذاوؿتذدباضايذؽقتذاقتذاوؾقه

ذدبحاـهذاهللذاوؾقهذدتوروؼؽنذتؾهذقغذػغاجرنذدانذاعتبار

ذؿـقغؽتؽنذداملذدحقاتيذاوـتوقذ،اقنذػرقدتقواذداملذوتعاىل

ذبضقـداذؽػدذدانذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذؽقتذؽأمياـن

ذػغاجرنذدانذحؽؿهذاـتارا.ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردول

ذذ-:اقاؾهذاقنذػرقدتقواذدامل

ذذ

ذ0 ذدانذبوؼيتذداتوذداؾهذؿروػاؽنذؿعراجذإدرأذػرقدتقوا.

ذدبواهذؿـجادقؽنذدغن،ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذنؽؽوادأذتـدا

ذ.ذؽفـدؼثذؿغقؽوتذبقاداذؾوارذدوغضوهذقغذػرقدتقوا
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ذذػرقدتقواذ.9 ذاداؾه ذذؿروػاؽناقن ذدان ذقغذفدقهػغوبت

ذقغذندوضأذدانذاوجنيذدريذػغضـيتذدباضايذتراضوغ

ذداملذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذاوؾقهذدالؾوءي ،

ؿثربؽنذادالمذدانذجوضذاتسذؽفقالغنذاورغذقغذدداقغيذ

ذقأقتذادرتقثذدانذبافذدوداراث.

ذ3 ذاوـتوقذبوؼيتذؿروػاؽنذاداؾهذؿعراجذإدرأذػرقدتقوا.

ذاهللذردولذؽردوؾنذؿغوؽوفؽنذدانمموؾقاؽنذذ،ممـتػؽن

ذاهللذاوؾقهذدػقؾقهذقغذدأورغذدباضايذودؾمذعؾقهذاهللذصؾى

ذذ.ذادالؿقةذدعوهذؿثؿػاقؽنذداملذوتعاىلذدبحاـه

ذ4 ذدامل ذذؿعراجذػرقدتقوا. ذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولاقن

ذؾقمذفرضذصالةذؿغرجاؽنذاوـتوقذػرقـتهذؿـرمياتؾهذذودؾم

ذاؿتذاقنذوؼتوذؾقمذفرضذصالةذػرقـته.ذمساملذدفاريذوؼتو

ذؽػدذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذاوؾقهذدتقتققذبرتؽن

ذدانذإدالمذاضامذتقاغذؿروػاؽنذاداؾهذاقاثذؽرانذ،اوؿتث

ذقأنضؽبفاذجاؿقـنذدرتاذددـقاذعؿؾنذدضاالذؽوخني

ذ.خريةأد

ذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذحديثدامل دبواه ذ

ذردولذبفاواداث،ذاهللذعـهذرضىذفرقرةذابوذدريذرتؿقذياؾ

ذ :برؿؼصودقغذذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهلل
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ذ

ذدأورغذػدذدحدابذؽاؾيذػرتامذقغذعؿلذددوغضوفث"

ذصالتثذاداؾهذؼقاؿةذفاريذػدذفؿبا ذاقتذصالةذدؽرياث.

ذجكذدان.ذدالؿتذدانذبراوـتوغذتؾهذايذدوغضوهذ،باءقق

.ذ"براوـتوغذتقدقذدانذروضيذاؽنذايذؿك،ذرودقذصالتث

ذ(ذرتؿقذياؾذرواقة)

ذذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذبوؾقهذقغذػغاجرنذدانذحؽؿهذباثقذددوغضوفث

ذاوؿتذدباضايذؽقتذاقتذاوؾقه.ذاقنذػرقدتقواذداملذداؿبقل

ػغاجرنذذدباضايذاقنذػرقدتقواذؿـجادقؽنذػرؾوذإدالم

ذضـداؽنذؿؾقػتذاندذمياـنؽإذؿـقغؽتؽنذؽقتذداملذاوتام

ذؽرانذاداؾهذاقنذ.وتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذعبادةذعؿل

ذباضيذاوجنيذداتوذؿروػاؽنذؿعراجذدانذإدرأذػرقدتقوا

ذمياـثاذتقػقسذقغذؿرقكذاتاوذبراميانذ۲بـرذقغذؿرقكذؿؾقفت

ذدانذوتعاىلذدبحاـهذاهللذترفادفذاقغؽرذكفورذقغذدان

ذاقاتاؾـجمذذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان.ذردوؾث

ذ:ذ04ذفقغضذ00

 اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت ٱ
مل يك ىك مك لك  
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ذحمؿدذـيب)ذفاتي"ذ:برؿؼصود ذقغذافذؿـدودتاؽنذتقدق(

ذدؿؽنيذجكذ.دؾقفتث ذممبـتفثذفـدقذؽاؿوذػاتوتؽه،

!ذددوغضوفثذدؿيذدان.ذاقت؟ذدؾقفتثذتؾهذقغذافذؿغـاءي

ذروػاثذبـتوقذدامل،ذجربقلذؿالئؽة)ذؿؾقفتذتؾه(ذحمؿدذـيب)

ذ".ذددرةذاملـتفى"ذددقدي.ذالضيذدؽاؾي(ذاصلذقغ

 

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 ْ
 

 

 
 


