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    واملعزاج اإلصزاء مً روسد 
مِبعشيؾضيِدِهمَأدضيرشيىماظَِّذيمدصيؾضيقشيانشي}:معادلنيم،ماظؼائلمسيمطؿابهماظعزؼزماحلؿدمٓمربماظ

مػصيوشيمإغيغؼيهصيمآؼشياِتشيامِعنضيمِظصيرغيؼشيهصيمحشيوضيَظهصيمبشيارشيْطشياماظَِّذيماْظَأْضصشيىماْظؿشيلضيِفِدمإغيَظىماْظقشيرشيامغيماْظؿشيلضيِفِدمِعنشيمَظقضيًؾا

ُٓمإغيالَّمإظهشيماَلمأنضيموَأذفدصي،مم{اْظؾشيِصريصيمقعصياظلؼيِؿ موغؾقؼيـامدقـيدشيغامأنؼيموَأذفدصيم،مَظهصيمذشيرؼَكمالموحدشيهصيما

متشيِؾعشيفصيمضيموعشينضيم،موصقِؾِهمآِظِهموسَؾىمسَؾقهموبارغيْكمودؾِّمضيمصشيلـيماظؾَّفصيمؼيم،موردوُظهصيمسشيؾدصيهمربؿدطيا

  : دـوبعم،ماظدـيؼنغيمؼومغيمإَظىمبإحلانػي

مادلعفزةمتؾؽمم،موادلعراجماإلدراءمذطرىمغاخباررمجالمرجبمذفرمسؾقـاملعيػأمصؽؾؿا

موجلمسز)مآمأطرمماظيتماإلهلقة مودؾممسؾقهمآمصؾى)مغؾقهمبفا( ماظزعانمظهمصطوىم،(

اظلؿاواتممإديمبهمعرجوؼم،ماألضصىمادللفدمإديماحلراممادللفدمعنمبهظقلريمموادلؽان

مم.ماظعالم،مثممإديمددرةمادلـؿفى

موجلمسز)مآمخؾدمصؼدمادلعفزةمػذهمةؿقوألػ مطؿابهمعنمعوضعنيمسيمذطرػا(

سؾىمعرـيممادلعفزةمذهدبؾقدامهلمدمفذاماالبممسقتو(ماإلدراء)مدورةمسي:مماألول,مماظؽرؼم

ماْظؿشيلضيِفِدمِعنشيمَظقضيًؾامِبعشيؾضيِدِهمَأدضيرشيىماظَِّذيمدصيؾضيقشيانشي}م:دؾقاغهماحلقمؼؼولم،اظعصورمواظدػورم

صيرغيؼشيهصيمحشيوضيَظهصيمبشيارشيْطشياماظَِّذيماْظَأْضصشيىماْظؿشيلضيِفِدمىإغيَظماْظقشيرشيامغي م،{اْظؾشيِصريماظلؼيِؿقعصيمػصيوشيمإغيغؼيهصيمآؼشياِتشيامِعنضيمِظ

معشيا*ممػشيوشيىمإغيذشياموشياظؼيفضيمغي}:موتعاديمتؾاركماحلقمؼؼولمحقثم،(ماظـفم)مدورةمسيم:مواظـاغي

مذشيِدؼدصيمسشيؾَّؿشيهصي*ممؼصيوحشيىموشيحضييظيمإغيظَّامػصيوشيمإغينضي*ممْظفشيوشيىامسشينغيمؼشيضيِطقصيموشيعشيا*ممَشوشيىموشيعشيامصشياِحؾصيُؽمضيمضشيلؼي

مَأوضيمَضوضيدشيقضينغيمَضابشيمَصَؽانشي*ممَصؿشيدشيظَّىمدشيغشيامثصيمؼي*مماْظَأسضيَؾىمِباْظُأُصقغيموشيػصيوشي*مَصادضيؿشيوشيىمِعرؼيٍةمذصيو*مماْظُؼوشيى

مؼشيرشيىمعشيامسشيَؾىمَأَصؿصيؿشيارصيوغشيهصي*ممرشيَأىماعشيماْظُػؤشيادصيمَطذشيبشيمعشيا*ممَأوضيحشيىمعشيامسشيؾضيِدِهمإغيَظىمَصَأوضيحشيى*ممَأدضيغشيى

ضيؿشيفشيىمِددضيرشيِةمِسضيدشي*ممُأخضيرشيىمغشيزضيَظًةمرشيآهصيموشيَظَؼدضي*م ماظلـيدضيرشيَةمؼشيغضيششيىمإغيذضيم*ماْظؿشيْأوشيىمجشيؼيُةمِسضيدشيػشيا*مماْظؿصي

مم.{ىاْظُؽؾضيرشيمرشيبـيِهمآؼشياِتمِعنضيمرشيَأىمَظَؼدضيم*مَرغشيىموشيعشياماْظؾشيصشيرصيمزشياغشيمعشيا*ممؼشيغضيششيىمعشيا

مصإغـام،مأحدمسؾىمىدبػمالماألعةمتارؼخمسيماظعظقؿةماألحداثمػذهموضائعمطاغتموإذام
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مػذهماظطرؼقم،موعنمظـامتـريموسربمدروسمعنمصقفامعامسؾىمبعضمظؾوضوفمعادةمحاجةمظػي

مم:مععفامغؼفمأنمؼـؾغيماظيتماظدروس

موارتػعشيم،مرصيفشيذشيمعنمذشيرصيفشيمبه ، الدرجات وأرفع ، املكامات أشزف العبىديُ مكاو أٌ *

مصؾى)ماظـيبمضدرمسؾوعيمؼؾقظماظؽرؼمماظؼرآنمسيمادلؿدبرمأنموذظكم،مارتػعشيمعنمآمسـد

مخارؾهموإمنامذبردطيامبامسهمخيارؾهممل(موجلعيمسزعي)مآمأنعيمسيمربهمسـدم(ودؾممسؾقهمآ

ماحلدؼثمسـدمأعام،م{ولصياظرؼيدصيمَأؼؽيفشيامؼشيا}مضالوم،{اظؼيِؾيؽيمَأؼؽيفشيامؼشيا}:مصؼالمواظرداظةماظـؾوةمبوصف

م،ممادلعفزةمػذهمسن مضالصؼدموصػهممبؼامماظعؾودؼةماظذيمػومأذرفمادلؼاعاتموأسالػا

م،{َأوضيحشيىمعشيامسشيؾضيِدِهمإغيَظىمَصَأوضيحشيى}،موضالمتعادي:مم{َظقضيًؾامِبعشيؾضيِدِهمَأدضيرشيىماظَِّذيمدصيؾضيقشيانشي}:متعادي

غؾقهم)صؾىمآممبهجل(مظوصفمآم)سزمومظوصفامػذامعنمأذرفموصفظيػـاكممطانمصؾو

ممم.مواإلجاللمؿؽرؼماظمؼامعمؼامم،ادلمػذامسيمسؾقهمودؾم(

متواضعطيامظـػله(مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـيبمارتضاهماظذيمادلؼامموػماظعؾودؼةإنمعؼامم

م)مَضالشي(مسـهمآمرضي)مػصيرشيؼضيرشيَةمَأِبيمصعشينضيم،(موسالمجل)مربهمعع ماظؼـيِؾيـيمإغيَظىمِجؾضيرغيؼلصيمجشيَؾسشي:

ماْظؿشيَؾَكمػشيذشيامإغينؼي:مِجؾضيرغيؼلصيمَصَؼالشيمؼشيضيزغيلصي،معشيَؾٌكمَصإغيذشيام،ماظلؼيؿشياِءمإغيَظىمَصشيَظرشي(مودؾممسؾقهمآمصؾى)

:ممَضالشيممرشيبؽيَكمإغيَظقضيَكمَأرضيدشيَؾـِيم،معصيقشيؿؼيدصيمؼشيا:مَضالشيمغشيزشيلشيمَصَؾؿؼيام،ماظلؼياسشيِةمَضؾضيلشيمخصيِؾقشيمؼشيوضيمغيمعصيضيذصيمغشيزشيلشيمعشيا

مبشيلضي:مَضالشيم،معصيقشيؿؼيدصيمؼشيامِظرشيبـيَكمتشيوشياضشيعضي:ممِجؾضيرغيؼلصيمَصَؼالشي,مرشيدصيوًظا؟مسشيؾضيدطيامَأوضي,مؼشيفضيعشيُؾَك؟مِؾقؾياغشيمَأَصؿشيِؾًؽا

مم.م(رشيدصيوًظامسشيؾضيدطيا

ًّع  ،مال ييضِ أولًاءه (عّش وجّل)أٌ اهلل :مموعنمدروسماإلدراءموادلعراج وال يض

)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م،مظؾـيبمامؾؼدمجاءتمععفزةماإلدراءموادلعراجمتصدؼًؼصم،مأحباءه

موتلظؼؾؾمتـؾقؿًاو م، مرؼةمسنمغػلهمه مسؾىمحوجلعيمأرؾعهمآم)سزعيممبا، موأدرارمؼ( ائقمشقؾهم،

موتعاديمطوغه مدؾقاغه متـؾئمسنمضدرته مسؾىمم، موتؤطد مععق، مبؿه موسـاؼؿه موجل( مـؾقه)سز

مممم.م)صؾىمآمسؾقهمودؾم(
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مسؾقهمآمصؾى)ردولمآممصقهمَصَؼدشيموضتسيماإلدراءموادلعراجممععفزةمظؼدمحدثتممم

مبعاممؿيدصيسيمساممواحدمادلعنيمعنماظؾشرمماظـاصر،مواظقدماظيتمطاغتمحتـومسؾقهم(مودؾم

مماحلزن معشاقماظيتمحتؿؾتمم(سـفامآمرضي)مخدجيةمادلؤعـنيمأمؼيمَصَؼدشيحقثم، ععه

م م، مواظرداظة مسـدعاموادؿهواظدسوة موغػلفا م)صؾىمبؿؽذمادلشرطونمامضممباهلا موإؼذائه ؼؾه

طؿامَصَؼدشيم)صؾىم،ممهوأدلمهحزغ،مصؽاغتمدبػفمسـهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(ممآمسؾقهمودؾم(

دلؽاغؿهمورصعةمذأغهمبنيمماظذيمطاغتماظعربمتفابهموجتؾهمراظبماأبهم(مسؿؼيقهمودؾمآمسؾ

مؼدتنمص:مؼامربؿدمإموطأنمآم)سزعيموجلعي(مؼؼولمظؾـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م،اظؼؾائلم

مص ماظزوج مصؼدتعؤاغلة موإن م، ماألسؾى مبادلأل معؤاغس مرباطممأغت مصأغت ماظعم رياؼة

مم.محبؿاؼةماظربعيم،موإنمجػاكمأػلماألرضمصإنمأػلماظلؿاءمؼرحؾونمبك

موعـممممم مفا مالو ،مواصتكزارٍا احلًاَ الصتكامُ ضزورٍ أمز باألصباب األخذ أٌ:

مصؾى)مظـؾقهتعاديممآمدكرمصؼدم،(موجلمسز)مآمسؾىماظؿوطلمعػفوممععذظكممؼؿعارض

مأنمضادر(موجلمسز)مآمأنمععمرحؾؿهمسيمهغؿؼاظامودقؾةمظقؽونماظرباق(مودؾممسؾقهمآ

مُطنضيمَظهصيمؼشيُؼولشيمَأنضيمذشيقضيؽطيامَأرشيادشيمإغيذشيامَأعضيرصيهصيمإغيغؼيؿشيا}صفومدؾقاغهماظؼائلم:مم،مودقؾةمدونمبـؾقهمؼلري

م.{َصقشيُؽونصي

مودؾممسؾقهمٓامصؾى)ماظـيبموصلموسـدعا ماظيتماظرباقمربطمادلؼدسمبقتمإدي(

ممباألدؾابماألخذمبضرورةمظألعةماتعؾقؿطيم،مظهمتعاديمآمدكره م)..صؼال، مِباْظقشيْؾَؼِةمَصرشيبشيْطؿصيهصي:

مسيمباالحؿقاطماألخذماظرباقمربطموسي"م:مماظـوويماإلعاممؼؼولم،م(اْظَأغضيِؾقشياءصيمِبِهمؼشيرضيِبُطماظَِّؿي

مم.م"اظؿعيوّطلمسيمؼؼدحمالمذظكموأنم،مدؾاباألموتعاري،مماألعور

موعـمممممم مفا م،  أخىَ مجًع األىبًاء واملزصلني: موادلردؾون مأصقابمصاألغؾقاء ذيقعطيا

مغؾقموإنماخؿؾػتمذرائعفمرداظةمواحدةمسيماألصولمواظعؼائدم،م مضالمتعاديمزبارؾطيا مه،

مَأغشيامإغيظَّامإغيَظهشيمَظامَأغؼيهصيمإغيَظقضيِهمغصيوِحيمإغيظَّامرشيدصيولػيمِعنضيمَضؾضيِؾَكمِعنضيمَأرضيدشيْؾشياموشيعشيا}:مم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(
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م{َصاسضيؾصيدصيونغي موضال م، مودؾم(غؾقـا م)م)صؾىمآمسؾقه مذشيؿؼيىمُأعؼيفشياتصيفصيمضيم،مِظعشيؾَّاٍتمإغيخضيوشيٌةماْظَأغضيِؾقشياءصي:

م(م،موضدمطانمذيقعماألغؾقاءموادلردؾنيمسيمذرفمادؿؼؾالماظـيبم)صؾىمآوشياِحدظيموشيِدؼصيفصيمضي

م مؼلؿؼؾؾونمسؾقه مطاغوا موسيماظلؿواتماظعال م، مإعاعطيا موصؾىمبفم مبؾقتمادلؼدسم، ودؾم(

اظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(موؼرحؾونمبهمضائؾني:معرحؾطيامباظـيبماظصاحلمواألخماظصاحلم،م

ريم،موضدمطانمذظكمإؼذاغطيامباغؿؼالماإلعاعةمسيماألرضمإديماظـيبم)صؾىماخلوؼدسونمظهمب

م، مودؾم( مسؾقه مسؿؾقؾيومآ متطؾقًؼا مآمسيمغػسماظوضت مأخذه ماظذي موادلقـاق مظؾعفد ا

مسؾقفممعنمظدنمآدمم)سؾقهماظلالم(مإديمسقلىمبنمعرؼمم)سؾقهماظلالم(م )دؾقاغهموتعادي(

:ممحقثمضالمدؾقاغهم،مهمودؾم(موؼـصروهمإذامأدرطوامزعـهأنمؼؤعـوامباظـيبم)صؾىمآمسؾق

مِظؿشيامعصيصشيدـيقظيمرشيدصيولظيمجشياءشيُطمضيمثصيمؼيموشيِحْؽؿشيٍةمِطؿشياٍبمِعنضيمآتشيقضيؿصيُؽمضيمَظؿشياماظؼيِؾقـينيشيمِعقشياقشيماظؾَّهصيمَأخشيذشيموشيإغيذضي}

مَضالشيمَأْضرشيرضيغشيامَضاُظوامإغيصضيرغييمذشيِظُؽمضيمسشيَؾىموشيَأخشيذضيتصيمضيمَأَأْضرشيرضيتصيمضيمَضالشيموشيَظؿشيضيصصيرصيغؼيهصيمِبِهمَظؿصيؤضيِعصينؼيمعشيعشيُؽمضي

مم.{اْظَػاِدُؼونشيمػصيمصيمَصُأوَظِؽَكمذشيِظَكمبشيعضيدشيمتشيوشيظَّىمَصؿشينضيم*ماظشؼياِػِدؼنشيمنشيِعمعشيعشيُؽمضيموشيَأغشيامَصاذضيفشيدصيوا

صػيمػذهم ،بًاٌ ميشلُ الصالَ وأٍنًتَا :مموعنمأسظممدروسماإلدراءموادلعراج

مصرض مادلؾارطة مسؾىمآمتعاديمماظؾقؾة ماظصالة مودؾم)اظـيبمأعة مبدونمصؾىمآمسؾقه )

مموادطة مضالم)صؾىمآمععراجمادلؤعـنيمإديمربماظعادلنيماظصالةأنمتؽونمبمإؼذاغطيا، ،

م) م: مودؾم( مصشياَلًةسؾقه مُأعؼيِؿيمخشيؿضيِلنيشي مسشيَؾى موشيجشيلؼي مسشيزؼي ماظؾَّهصي محشيؿؼيىممَصرشيضشي مِبذشيِظَك مَصرشيجشيعضيتصي ،

،ممصشياَلًةم:معشيامَصرشيضشيماظؾَّهصيمَظَكمسشيَؾىمُأعؼيِؿَك؟مُضْؾتصي:مَصرشيضشيمخشيؿضيِلنيشيم،مَصَؼالشيمعشيرشيرضيتصيمسشيَؾىمعصيودشيى

،مَصرشيجشيعضيتصيمم،مَصوشيضشيعشيمذشيْطرشيػشيام،مَصرشياجشيعضيتصيم،مَصإغينؼيمُأعؼيؿشيَكماَلمتصيِطققصيمذشيِظَكم:مَصارضيِجعضيمإغيَظىمرشيبـيَكمَضالشي

مرشيبؼيَكم:موشيضشيعشيمذشيْطرشيػشيامإغيَظىمعصيودشيى،مُضْؾتصي مَصَؼالشي:مرشياِجعضي مُأعؼيؿشيَكماَلمتصيِطققصيم، مَصإغينؼي مَصرشياجشيعضيتصيمم، ،

مذشيْط مإغيَظقضيِهمرشيػشياَصوشيضشيعشي مَصرشيجشيعضيتصي مَصَؼالشيم، مإغيَظىمرشيبـيَكم، مارضيِجعضي مذشيِظَكم: متصيِطققصي ماَل مُأعؼيؿشيَك مَصإغينؼي ،مم،

مخشيؿضيسظيمَصرشياجشيعضيؿصيهصي مِػيشي مَصَؼالشي: مخشيؿضيلصيونشيم، موشيِػيشي مَظدشييؼيم، ماظَؼوضيلصي مؼصيؾشيدؼيلصي ماَل مإغيَظىمم، مَصرشيجشيعضيتصي ،

م.م(:مادضيؿشيقضيقشيقضيتصيمِعنضيمرشيبـييم،مَصُؼْؾتصيمعصيودشيى،مَصَؼالشي:مرشياِجعضيمرشيبؼيَك
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،ممصقفامالمغػرطسباصظمسؾقفامصظذاموجبمسؾقـامأنمغعرفمهلذهماظشعريةمضدرػام،موأنم

ممالو مؼؼولماحلقمدؾقاغه: م، مغـشغلمسـفا م}غؿؽادلمأو مِظْؾؿصيصشيؾِّنيشي مسشينضيمم*َصوشيؼضيلظي مػصيمضي اظَِّذؼنشي

م.{دشياػصيونشيمصشيَؾاِتفغيمضي

موعـمممم مفا اليت تتجلِ مثارٍا يف أوقات الصدائد أٌ الصداقُ احلكًكًُ ٌٍ :

مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـيبمسادمصعـدعام، واألسمات مأغهمعؽةمأػلمأخربم،مرحؾؿهمعن(

مصذػؾواممخذوأم،مظقؾؿهمسيمسادمثممادلؼدسمبقتمإديمذػب مذاػدم، ممبا حيدثمضرؼشطيا

مإغيَظىماظؾَّقضيَؾَةمِبِهمُأدضيرغييشيمغؼيهصيَأمؼشيزضيسصيمصيمصشياِحِؾَكمإغيَظىمَظَكمػشيلضي:م)موشيَضاُظوامظؾصدؼقم)رضيمآمسـه(

ماحلؼقؼقةمصداضةوػـامتؿفؾىماظم،غشيعشيم(م:مَضاُظوامذشيِظَك؟مَضالشيمَأوشي:مأبومبؽرمَؼالشيص،مماْظؿشيْؼِدسغيمبشيقضيِت

مسـدمأبيمبؽرم)رضيمآمسـه(مععاغقفامأمسىمسي م،(مودؾممسؾقهمآمصؾى)مآمظردولمـ

م)مؼالص ممَضاُظوام،مصشيدشيقشيمَؼدضيَظمذشيِظَكمَضالشيمَطانشيمَظِؽنضيم: مبشيقضيِتمإغيَظىماظؾَّقضيَؾَةمذشيػشيبشيمَأغؼيهصيمتصيصشيدـيُضهصيمَأوشي:

مُأصشيدـيُضهصيم،مذشيِظَكمِعنضيمَأبضيعشيدصيمػصيوشيمِصقؿشيامَظَأصصيدـيُضهصيمإغيغـييمغشيعشيمضي،:مَضالشيمؼصيصضيِؾحشي؟مَأنضيمَضؾضيلشيموشيجشياءشيماْظؿشيْؼِدسغي

مظؼِّبمبم،م(مرشيوضيحشيٍةمَأوضيمَشدضيوشيٍةمِصيماظلؼيؿشياِءمِبكشيؾشيرغي مماظصـيدـيؼقوعنمػـا ماإلدالممسيمصاظصداضة،

م:ماظؼائلمؼؼولمذظكموسي،ممحؼقؼؿهمسؾىماإلغلانموتظفرم،ماظرجالمتصـعمغػقسمععدن

ممصدؼؼيمعنمسدويمبفامسرصت*م*م*مممممخريمطلماظشدائدمآمجزى

 ولكه لٌ اهلل وأصتغفز ٍذا قىلٌ أقىل
م*مممممممم*مممممممم*م

موأدؾمموأصؾيم،ماظصاحلنيموظيمآمإالمإظهمالمأنموأذفدم،مادلنياظعمربمٓماحلؿدممممم

م.ممأذيعنيموصقؾهمآظهموسؾىم،مربؿدمدقدغاموادلردؾنيماألغؾقاءمخامتمسؾى

    :اإلسالم خوةإ
موادلعراج ممإنمعنمأسظممدروسماإلدراء معنم: مدلصر معا أنمؼدركمادللؾؿونمذيقعطيا

يبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مإديمددرةمصققـؿامصعدماظـ صضلموعؽاغةمسـدمربماظعادلنيم،
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مؼشياال:م)صؼمبارـان،موغفرانم،مزاػرانمغفرانمأصؾفامعنمرجخي،ممأغفارمأربعةمرأى ادلـؿفى

:ماظظَّاِػرشيانغيموشيَأعؼياماْظفشيؼيِة،مِصيمَصشيفضيرشيانغيماْظؾشياِرشيانغيماظؼيفضيرشيانغيمَأعؼيا:مَضالشيم(.اْظَأغضيفشيارصي؟مػشيِذِهمعشيامِجؾضيرغيؼلصي،

ممم(م.وشياْظُػرشياتصيمَصاظــيقلصي

معؤعـةم معصرؼة مباعرأة موادلعراج ماإلدراء مظقؾة معرعي مودؾم( مسؾقه مآ م)صؾى مأغه طؿا

مسـفؿامآمرضي)مسؾاسمابنمصعنذفاسةمسيماجلـةم،م مسؾقهمآمصؾى)مآمردولمأن(

مػشيِذِه:مَصَؼالشيمِجؾضيرغيؼلصي؟مؼشيامػشيذشيامعشيا:مَصُؼْؾتصيم،مَرقضيؾشيٍةمِبرشياِئقشيٍةمِبيمُأدضيرغييشيمَظقضيَؾَةمعشيرشيرضيتصي)ضال:مم(ودؾم

ضيِتمعشياِذَطُة ممَصَؼاَظتضيمؼشيدشيػشيامِعنضيماْظؿصيشضيُطمَصوشيَضعشيمتشيؿضيشصيُطفشيامَطاغشيتضيم،مِصرضيسشيوضينشيمِب مَصَؼاَظتضيم،ماظؾَِّهمِبلضيمغي:

ممِصرضيسشيوضينشيمِبضيتصي مَضاَظتضيمَأِبي؟: مَضاَظتضيم،مَأِبقِكموشيرشيبؽيموشيرشيبؽيِكمرشيبـيي: مَضاَظتضيمَظهصي؟مَأُضولصي: مي،ُضوِظ:

ممَظفشيامَصَؼالشيم،مَصَؼاَظتضي مَأَظِك: ممَضاَظتضيمَشقضيرغيي؟مرشيبٍّمِعنضيم :مَضالشيم،ماظلؼيؿشياِءمِصيماظَِّذيموشيرشيبؽيَكمرشيبـيي:

:مَضاَظتضيمحشياجشيؿصيِك؟موشيعشيا:مَضالشيم،محشياجشيًةمإغيَظقضيَكمِظيمإغينؼي:مَظهصيموشيَضاَظتضيم،مغصيقشياسػيمِعنضيمغصيْؼرشيًةمَظفشيامَصَأحضيؿشيى

مَضالشيم،موشيَظِديمِسَظامغيموشيبشيقضينشيمِسَظاِعيمبشيقضينشيمعشيتشيفضيؿشيمَأنضيمحشياجشيِؿي مِعنشيمسشيَؾقضيشيامَظِكمادلمَظِكمذشيِظَك:

مَصإغيغؼيِكمُأعؼيؿشياهصيمؼشيا:مَصَؼالشيمصشيِؾيؿيمآِخرشيػصيمضيموشيَطانشيمَصوشياِحدطيا،موشياِحدطياماظؽيْؼرشيِةمِصيموشيَظدشيػشيامَصَأْظَؼىماْظقشيقـي،

مممبؾدماإلميانمواظؿوحقدم.مبإذنمآمظلزاظتمودؿعامطاغتموصؿصرمم،(اْظقشيقـيمسشيَؾى

م مصؼدماغؿفىاألقصِ أٌ يعزف كل مضله مكاىُ املضجدوعـفا: مردولمإدراءمإظقهم،

مودؾم(، مسؾقه مآ م)صؾى مددرةمإديمثمماظعؾى،ماظلؿواتمإديمععراجهمبدأموعـهمآ

مأغهمأوديمادلـؿفى، متشدماظيتماظـالثةمادللاجدموأحدم،ماحلرعنيموثاظثم،ماظؼؾؾؿنيمطؿا

مأغهم،ماظرحالمعنمأجلماظصالةموثوابفامإظقفا مصعشينضيم،ماألرضمسؾىمبينمعلفدمثاغيمطؿا

مذشيرٍّمَأِبي مَضالشيم،(سشيضيهصيماظؾَّهصيمرشيِضيشي)م ِٓمرشيدصيولشيمؼشيامُضْؾتصي: مَأوؼيلصيماأَلرضيضغيمِصيموصيِضعشيمعشيلضيِفٍدمَأيؽيما

مبشيقضيشيفصيؿشيامَطانشيمَطمضيمُضْؾتصي(ماأَلْضصشيىماْظؿشيلضيِفدصي:م)الشيَضمَأيؿي؟مثصيمؼي:مُضْؾتصي:مَضالشي(ماْظقشيرشيامصيماْظؿشيلضيِفدصي:)َضالشي

م)مَضالشي مِصقِهماْظَػضضيلشيمَصإغينؼيمَصصشيؾِّهضيمبشيعضيدصيماظصؼياَلُةمَأدضيرشيَطؿضيَكمَأؼضيشيؿشيامثصيمؼيم،(دشيشيًةمَأرضيبشيعصيونشي: مصقهم،موصالة(

ماظـؾويم،موادللفدماحلراممادللفدمادللفدؼنمسدامدواهمصقؿامصالةمزيلؿائةمعنمخري
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َصضضيلصيماظصؼيَؾاِةمِصيماْظؿشيلضيِفِدماْظقشيرشيامغيمسشيَؾىمَشقضيرغيِهمحقثمؼؼولماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(:م)

(م،موشيِصيمعشيلضيِفِدمبشيقضيِتماْظؿشيْؼِدسغيمخشيؿضيلصيِؿائشيِةمصشيَؾاٍةم،موشيِصيمعشيلضيِفِديمَأْظفصيمصشيَؾاٍةمِعائشيُةمَأْظِفمصشيَؾاٍة

مأعةمضؾوبمسيمعؽاغةمذوصفومماإلدالعقة،مادلؼدداتمعنمؼؿفزأمالمجزءم،مصادللفدماألضصى

مأعاغشيٌةم(ودؾممسؾقهمآمصؾى)مربؿد موػو مصالمؼـؾغيمأنممسيم، مادللؾؿنيشيمذيقعطيا، أسضيـاقغي

مأنمغغرسمسيمأبـا مجيبمسؾقـا مطؿا م، مسؾقفا مغؿفاونمسيماحلػاز مأو م، مػذامئغػرطمصقفا ـا

صىمظدىمذيقعمادلعـىم،محؿىمالمتـلىماألجقالماظؼادعةمعؽاغةموضددقةمادللفدماألض

ممادللؾؿنيم.

 ، والعمل القول يف ثباًتا نسألك إنا اللهم
ممالدنيا واآلخرة. ويف


