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 صالة غند غنثهىبى معراج دان اسراء
 

ذمذ5252ذؿخذ52برداؿاءنذفـذ1441ذرجب 55
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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  

 (55)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذؽػدذ"ؿؼصود: ذؽاؿو ذراعتؾه ذبرإميان، وافايذاورغذقغ

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

ذ ؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذذػداورغذقغذبرؽواس(ذدر)األؿر"

بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

برإميانذؽػدذاهللذدانذذدانذ)دـه(ذردوؾث،ذجؽـذؽاؿوذبـر

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

 ث".دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـ
ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

ؿارقؾهذؽقتذؿـقغؽتؽنذؽتؼواءنذؽػدذاهللذدبحاـهذ

ذبردوغضوه ذدغن ذدضاالذ-وتعاىل ذؿؾؼدـاؽن دوغضوه

ذالرغـث ذدضاال ذؿـقغضؾؽن ذدان ذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذةخرياد ذذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه. ذادراءتـتغ

ذ.ذصالةذدغنذفوبوغـثذؿعراجذدان

ذ

ذؾوارذقغذػرقدتقواذؿروػاؽنذاداؾهذؿعراجذدانذادراء

ذبضقـداذاوؾقهذدعامليذفاثذقغذؿعجزةذؿروػاؽنذدانذبقادا

ذبرالؽوذاقنذػرقدتقواذ.ودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردول

ذبوؼيتذتـداذؿروػاؽنذاقاثذدانذفجرهذدبؾومذدتافون

ذترفادفذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽأضوغنذدانذؽؽواداءن

ذث۲فؿبا ذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان.

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ1ذاقاتذدراءاإلذدورةذداملذتاديذخطبه

ذ

ذؿاملذػد(ذحمؿد)ذفؿباثذؿـجاؾـؽنذتؾهذقغذاهللذدوخيذؿفا"

ذدؿؽة)ذاحلرامذؿدجدذدريذفاري ذؼصىاالذؽؿدجد(

ذاوـتوقذ،دؽؾقؾقغثذبرؽاتيذؽاؿيذقغذ،(دػؾدطني)

(ذؽبدرنذدانذؽؽواداءن)ذ۲تـداذؽػداثذممػرؾقفتؽن

ذؿفاذالضيذ،ؿـدغرذؿفاذقغذجواؾهذاهللذددوغضوفث.ذؽاؿي

ذ".ذؿغتافوءي

ذذ

ذذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذػرجاؾـنذبرؿؼصودذادراء

ذؿدجدذدريذراقوبذؿـاءقؼيذدغنذؿاملذوؼتوذػدذودؾم

ذدػؾدطنيذؼصىاالذؿدجدؽذدؿؽةذراماحل ذػوالذؿعراج.
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ذؽالغقتذؼصىاالذؿدجدذدريذبضقـداذػرجاؾـنذبرؿؼصود

ذـتفياملذددرةذدفقغضذؽتوجوه ذبرالؽوذاقنذػرجاؾـن.

ذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبضقـداذروحذدانذجددذدخارا

ذعؾقهذاؾدالم.ذجربقلذؿالئؽةذاوؾقهذقرقغيدإذدغنذودؾم

ذؽدؿواذؿغقؿاؿيذبرصالةذبضقـداذاالؼصىذدؿدجد

ذؿـوؾقذدانذدودوذممقؾقهذ،ؼدقساملذبقتذؿؾقفتذ،ردولذػارا

ذارق ذ،ردولذػاراذدبفاضنيذبرمتوذبضقـداذ،دالغقت.

ذ۲تـداذدرتاذـراكذدانذذرضذ۲ػغفوـيذؽأداءنذدػرؾقفتؽن

ذالءقنذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽبدرن ذ،ـتفياملذددرةد.

ذػرقـتهذدغنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدوحقوؽنذبضقـدا

ذداملذاوتامذػاؾقغذقغذعبادةذؿروػاؽنذقغذصالةذؽواجقػن

ذ.ذإدالم

ذػرؾوذقغذؼقصهذدؼدرذبوؽنذاقنذاضوغذقغذػرقدتقوا

ذافذفاتيذدػـوهذدغنذدإمياـيذواجبذاقاثذؿاؾهذدؽتافوءي

ذعؾقهذاهللذصؾىذحمؿدذـبىذبدرذجوروغنذؽاتسذبرالؽوذقغ

ذاعتبارذؿغؿبقلذفـدؼؾهذؽقتذإدالمذاوؿتذدباضاي.ذودؾم

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاوؾقهذدتوروؼؽنذتؾهذقغذػغاجرنذدان

ذمياـنؽإذؿـقغؽتؽنذداملذدحقاتيذاوـتوقذاقنذػرقدتقواذدامل
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ذاهللذردولذبضقـداذؽػدذدانذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذؽقت

ذ.ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾى

ذ

ذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبضقـداذتوجوانذاـتارا

ذعبادةذػرقـتهذؿـرمياذاوـتوقذاداؾهذؿعراجذدانذدادراءذودؾم

ذػدذاقنذصالةذعبادةذػرقـته.ذمساملذدفاريذوؼتوذؾقمذصالة

ذؽاؾيذ52ذدباثقذؽندفرضوذؿوالث ذبضقـداذتتايفذاؽن.

ذممػوذتقدقذاوؿتثذؿغـغؽنذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردول

ذاهللذؿغفادفذؽاؾيذبراوؾغذتؾهذبضقـداذؿكذ،ؿؾؼدـاؽـث

ذجوؿؾهذدرقغـؽنذدوػاقاذمموفونذاوـتوقذوتعاىلذدبحاـه

ذػرؿقـتاءنذممػرؽــؽنذتؾهذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدانذتردبوت

ذـاؿونذ،دفاجذؽاؾيذ5ذؽػدذؿغورغؽـثذدغنذبضقـدا

ذ.ذفرضذصالةذ52ذدغنذدامذػفالثذبضقتو

ذؿروػاؽنذاداؾهذصالةذعبادةذبفاواذؿـوروؼؽنذاقن

ذدػرقـتفؽنذاقاثذدفقغضاؽنذؿوؾقاذدانذػـتقغذقغذعبادة

ذؿعراجذدانذادراءذػرقدتقواذبرالؽوثذؽتقك ذجوضذصالة.

ذؿروػاؽنذاقاثذدانذعبادةذداملذاوتامذػرؽاراذؿروػاؽنذاداؾه

.ذؽؾقذاخرية دفاريذدفوؾوذترؾبقهذدحدابذاؽنذقغذعؿؾن
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ذـاؿونذ،الءقنذ۲عبادةذؿالؽوؽنذاقتذددأورغذدؽؾقػون

ذعؿؾنذدؾوروهذؿكذصالةذؿغرجاؽنذتقدقذجك

ذ.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاوؾقهذدتوؾقذاؽنذؽباءقؼؽـث

ذدريذرتؿقذياؾذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذحديثذدبواهذدامل

ذاهللذصؾىذاهللذردولذبفاواداثذ،اهللذعـهذرضيذفرقرةذابو

ذ:ذبردبداذودؾمذعؾقه

ذذ

ذدأورغذػدذدحدابذؽاؾيذػرتامذقغذعؿلذددوغضوفث"

ذصالتثذاداؾهذؼقاؿةذفاريذػدذفؿبا ذاقتذصالةذدؽرياث.

ذجكذدان.ذدالؿتذدانذبراوـتوغذتؾهذايذدوغضوهذ،باءقق

ذ.ذ"براوـتوغذتقدقذدانذروضيذاؽنذايذؿكذ،رودقذصالتث

ذ(ذرتؿقذياؾذاؿامذرواقة)

ذذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاوؿتذدؽاالغنذادذ،اقنذفاريذػدذبضقتوذـاؿون

ذاقنذصالةذؽواجقػنذؿغاباقؽنذدانذؿرميقهذؿادقهذقغذإدالم

ذؿؾؼدـاؽنذتقدقذؽرانذبرداؾهذراسذتقدقذؿرقكذدفقغض

ذاقنذصالةذعبادة ذدبحاـهذاهللذؽرانذبوؽنذصالةذقغذاد.

ذاوؾقهذؿوؾقاذدػـدغذاقغنيذدانذؿاؾوذؽرانذدباؾقؼثذ،وتعاىل

ذقاءقتذدفاجذدؽاؾيذمسقغضوذصالةذقغذجوضذاد.ذؿاءـدي

ذصالةذؽواجقػنذترفادفذبرتذؿغؿبقلذتـػاذمجعةذصالة
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ذوؼتوذؾقمذفرض ذاوؿتذدؽاالغنذادذاقتذدرػدذدالءقن.

ذصالةذعؾؿوذدغنذبرؽـاءنذبرتذؿغؿبقلذتقدقذقغذإدالم

ذحؽمذحؽومذؿـقاليذداػتذتقدقذؿرقكذدفقغضاؽن

ذتردبوتذعبادةذبرؽـاءن ذتقدقذتردبوتذصالةذثاخري.

ذاهللذددقديذـقاليذتقاداذدانذدقرقثذؽػدذمنفعةذممربيذاؽن

ذاػابقالذالضيذددتذؾبقهذقغذادذؿاؾهذ،وتعاىلذدبحاـه

ذ.ذواجبذتقدقذاقتذصالةذعبادةذبفاواذؿثتاؽن

ذبرتذممـدغذاؿتذإدالمذاضامذددوغضوفثذذذ

ذؽواجقػنذؿغقغؽريذدانذؿغاباقؽنذقغذؿرقكذترفادف

ذؿثتاؽن بردػاؽتذعؾؿاءذػاراذدفقغضاؽنذ،اقنذصالة

ذدغاجذدغنذوؼتوذؾقمذصالةذؿـقغضؾؽنذقغذددأورغذبفاوا

ذدانذحؽوؿنذؿـداػتذاؽنذدانذبدرذبردوداذاداؾه

ذؽفقـاءنذؿـداػتؽنذدرتاذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽؿورؽاءن

ذاخريةذدانذددـقا ذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان.

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ55ذاقاتذؿرقم

ذذ

ذؿـخواقؽنذقغذ۲ؽتوروـنذاوؾقهذدضـتقؽنذؿرقكذؽؿدقن"

ذؿالؽوؽنذدغن)ذنفسوذفاواذؿـوروتذدرتاذمسبفقغ

ذ.ذ("ـراكذدامل)ذعذابذؿغفاديفذاؽنذؿرقكذؿك;ذ(ؿعصقة

ذذ

ذ
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ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذبضقـداذجوضذاقنذؿعراجذدانذادراءذػرقدتقواذددامل

ذداتوذؽػدذدػرؾقفتؽنذتؾهذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردول

ذبدرذ۲باتوذدغنذؽػالثذدفؿػفذقغذؼوم ذؽاؾيذدتقاف.

ذمسوالذبرخـتومذؽؿدقن.ذبرؽخايذؿرقكذؽػاالذ،دفؿػف

ذتـػاذبرالؽوذؿـروسذتروسذاقنذحال.ذؽاالذددقاذدػرت

ذؽػدذبرتاثذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذبضقـدا.ذفـيت

ذؾـتسذ،تردبوتذػرقدتقواذتـتغذعؾقهذاؾدالمذجربقلذؿالئؽة

ذقغذ۲اورغذاداؾهذاقتذؿرقك"ذ،ؿـجوابذعؾقهذاؾدالمذجربقل

ذ"فرضذصالةذؿـوـاقؽنذاوـتوقذؿاؾسذدـتقاس ذدؿؽقـؾه.

ذدوؽاذدانذؿاؾسذقغذؿرقكذؽػدذدقؼداءنذدفشتثذبتاف

ذ.ذاقنذصالةذعبادةذؿـقغضؾؽن

ذادراءذػرقدتقواذدغنذميانبرإذارتقثذتقاداذ،اقتذاوؾقه

ذبوؼيتذؿـوروؼؽنذتقدقذؽقتذدأـداقثذاقنذؿعراجذدان

ذجودرتو.ذاقنذصالةذػرقـتهذؿؾؼدـاؽنذدانذؿـوـاقؽنذدغن

ذمجاعهذػاراذؿثروذاقغنيذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذخرييؿغا

ذداملذادتؼاؿةذدانذدقريذيفؿغقـصاذؽقتذؿارقؾهذ،دؽاؾني

ذصالةذعبادةذؿـدقرقؽن ذتـتغذرقغنذؿغؿبقلذؽقتذجاغـؾه.

ذداملذترؿادوقذؽقتذجاغـؾهذدانذاقنذصالةذؽواجقػن

ذالاليذقغذضوؾوغن ذفـدؼؾهذجوضذؽقتذ،اقتذدمسػقغ.
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ذاقدرتيذترؿادوقذؽقتذؽؾوارضذافؾيذممدتقؽنذدـتقاس

.ذاقنذصالةذؽواجقػنذؿغاباقؽنذتقدقذؽقتذ۲اـقذدان

ذ:ذ135ذاقاتذرهذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان

  ﮼﮺  ﮻  ﮹﮶  ﮷  ﮸  ﮵ۓ  ۓ     ﮲     ﮳   ﮴

ذ﮽  ﮾      ﮿  

 

ذ"برؿؼصود ذاوؿتؿوذدرتاذؽؾوارضاؿوذػرقـتفؽـؾهذدان:

ذبرصربذتؽونذاغؽاوذفـدؼؾهذدانذ،مسبفقغذؿغرجاؽن

ذؿـوـاقؽـث (ذبفؽن)ذ،ؽػداؿوذرزؼيذممقـتاذتقدقذؽاؿي.

ذقغذؽدودفن(ذاقغتؾه)ذدان.ذؽػداؿوذرزؼيذممربيذقغذؽاؿقؾه

ذ.ذ"ىبرتؼوذقغذ۲اورغذباضيذاداؾهذباءقق

 
 
ذ

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا ذٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا

 


