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مجَىريُ مصز العزبًُ
وسارَ األوقاف
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دروس مً اإلصزاء واملعزاج
احلؿدمٓمربماظعادلنيم،ماظؼائلمسيمطؿابهماظعزؼزم:م{دصيؾضيقشيانشي ماظَّذِي مأَدضيرشيى مبِعشيؾضيدِهِم
شيارطْـشيا محشيوضيظَهصي مظِـصيرغيؼشيهصي معِنضي مآؼشياتِـشيا مإغيغؼيهصي مػصيوشيم
ظَقضيؾًا معِنشي ماظْؿشيلضيفِدِ ماظْقشيرشيامغي مإغيظَى ماظْؿشيلضيفِدِ ماظْأَضْصشيى ماظَّذِي مب شي
ال مإظهشي مإغيالَّ مآُ موحدشيهصي مال مذشيرؼكَ مظَهصي م ،موأَذفدصي مأنؼي مدقـيدشيغا موغؾقؼيـام
اظلؼيؿِقعصي ماظْؾشيصِريصي} م،موأَذفدصي مأنضي م َ
ربؿدطيا مسشيؾدصيه موردوظُهصي م ،ماظؾَّفصيمؼي مصشيلـي مودؾِّمضي موبارغيكْ مسؾَقه موسؾَى مآظِهِ موصقؾِهِ م ،موعشينضي متشيؾِعشيفصيمضيم
بإحلانػيمإظَىمؼومغيماظدـيؼنغيم،موبعـد :
صؽؾؿامأػلعي مسؾقـامذفر مرجب مجالمخباررغامذطرىماإلدراءموادلعراج م،متؾؽم مادلعفزةم
اإلهلقة ماظيت مأطرم مآ م(سز موجل) مبفا مغؾقه م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م ،مصطوى مظه ماظزعانم
وادلؽانمظقلريمبهمعنمادللفدماحلراممإديمادللفدماألضصىم،موؼعرجمبهمإديماظلؿاواتم
اظعالم،مثممإديمددرةمادلـؿفىم.م م
وألػؿقة مػذه مادلعفزة مصؼد مخؾد مآ م(سز موجل) مذطرػا مسي معوضعني معن مطؿابهم
اظؽرؼمم,ماألولم:مسيمدورةم(اإلدراء)مومسقتمبفذاماالدممدبؾقدامهلذهمادلعفزةمسؾىمعرـيم
اظعصورمواظدػورم ،مؼؼول ماحلق مدؾقاغه :م{دصيؾضيقشيانشي ماظَّذِي مأَدضيرشيى مبِعشيؾضيدِهِ مظَقضيؾًا معِنشي ماظْؿشيلضيفِدِم
اظْقشيرشيامغيمإغيظَى ماظْؿشيلضيفِدِ ماظْأَضْصشيىماظَّذِي مبشيارشيطْـشيامحشيوضيظَهصيمظِـصيرغيؼشيهصي معِنضيمآؼشياتِـشيا مإغيغؼيهصيمػصيوشي ماظلؼيؿِقعصي ماظْؾشيصِري}،م
واظـاغي م :مسي مدورة م(اظـفم)م ،محقث مؼؼول ماحلق متؾارك موتعادي:م{وشياظـؼيفضيمغي مإغيذشيا مػشيوشيى م*معشيام
ِؾؽُمضيموشيعشيامشَوشيىم*موشيعشيامؼشيـضيطِقصي مسشينغيماظْفشيوشيىم*مإغينضيمػصيوشيمإغيظَّاموشيحضييظيمؼصيوحشيىم*مسشيؾَّؿشيهصيمذشيدِؼدصيم
ضشيلؼيمصشياح صي
اظْؼُوشيى م*مذصيو معِرؼيةٍ مصَادضيؿشيوشيى*موشيػصيوشي مبِاظْأُصُقغي ماظْأَسضيؾَى م*مثصيمؼي مدشيغشيا مصَؿشيدشيظَّى م*م َصؽَانشي مضَابشي مضَوضيدشيقضينغي مأَوضيم
أَدضيغشيى م*مصَأَوضيحشيى مإغيظَى مسشيؾضيدِهِ معشيا مأَوضيحشيى م*معشيا مطَذشيبشي ماظْػُؤشيادصي معشيا مرشيأَى م*مأَصَؿصيؿشيارصيوغشيهصي مسشيؾَى معشيا مؼشيرشيىم
*موشيظَؼَدضي مرشيآهصي مغشيزضيظَةً مأُخضيرشيى م*مسِـضيدشي مدِدضيرشيةِ ماظْؿصيـضيؿشيفشيى م*مسِـضيدشيػشيا مجشيـؼيةُ ماظْؿشيأْوشيى م* مإغيذضي مؼشيغضيششيى ماظلـيدضيرشيةَم
عشيامؼشيغضيششيىم*معشيامزشياغشيماظْؾشيصشيرصيموشيعشيامرَغشيىم*مظَؼَدضيمرشيأَىمعِنضيمآؼشياتِمرشيبـيهِماظْؽُؾضيرشيى}.م م
موإذامطاغتموضائعمػذهماألحداثماظعظقؿةمسيمتارؼخماألعةمالمدبػىمسؾىمأحدم،مصإغـا م
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ظػيمحاجةمعادةمظؾوضوفمسؾىمبعضمعامصقفامعنمدروس موسربمتـريمظـاماظطرؼقم،موعنمػذهم
اظدروسماظيتمؼـؾغيمأنمغؼفمععفام:م م
* أٌ مكاو العبىديُ أشزف املكامات  ،وأرفع الدرجات  ،بهمذشيرصيفشيمعنمذشيرصيفشيم،موارتػعشيم
سـد مآ معن مارتػعشي م ،موذظك مأن مادلؿدبر مسي ماظؼرآن ماظؽرؼم مؼؾقظ مسؾوعي مضدر ماظـيب م(صؾىم
آ مسؾقه مودؾم) مسـد مربه مسي مأنعي مآ م(سزعي موجلعي)ممل مخيارؾه مبامسه مذبردطيا موإمنا مخارؾهم
بوصفماظـؾوةمواظرداظةمصؼال:م{ؼشيامأَؼؽيفشياماظـؼيؾِيؽي}،موضالم{ؼشيامأَؼؽيفشياماظرؼيدصيولصي}م،مأعامسـدماحلدؼثم
سن مػذه مادلعفزة مصؼدموصػهممبؼامماظعؾودؼةماظذيمػومأذرفمادلؼاعاتموأسالػام،مضالم
تعادي:م{دصيؾضيقشيانشي ماظَّذِي مأَدضيرشيى مبِعشيؾضيدِهِ مظَقضيؾًا} م،موضالمتعادي:م{صَأَوضيحشيى مإغيظَى مسشيؾضيدِهِ معشيا مأَوضيحشيى}،م
صؾو مطان مػـاكموصفظي مأذرف معن مػذا ماظوصف مظوصفمآم(سزموجل)مبه مغؾقهم(صؾىمآم
سؾقهمودؾم)مسيمػذامادلؼامم،معؼامماظؿؽرؼممواإلجاللم.مم م
إنمعؼامماظعؾودؼةمػومادلؼامماظذيمارتضاهماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مظـػلهمتواضعطيام
عع مربه م(جل موسال)م ،مصعشينضي مأَبِي مػصيرشيؼضيرشيةَ م(رضي مآ مسـه)مضَالشي م:م(جشيؾَسشي مجِؾضيرغيؼلصي مإغيظَى ماظـؼيؾِيـيم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مصَـشيظَرشيمإغيظَىماظلؼيؿشياءِم،مصَإغيذشيامعشيؾَكٌمؼشيـضيزغيلصي،مصَؼَالشيمجِؾضيرغيؼلصي:مإغينؼيمػشيذشياماظْؿشيؾَكَم
عشيامغشيزشيلشيمعصيـضيذصيمؼشيوضيمغيمخصيؾِقشيمضَؾضيلشيماظلؼياسشيةِم،مصَؾَؿؼيا مغشيزشيلشي مضَالشي:مؼشيامعصيقشيؿؼيدصيم،مأَرضيدشيؾَـِيمإغيظَقضيكَ مرشيبؽيكَم مضَالشيم:م
أَصَؿشي ِؾؽًا مغشيؾِقؾيا مؼشيفضيعشيؾُكَ؟,مأَوضي مسشيؾضيدطيا مرشيدصيوظًا؟,مصَؼَالشي مجِؾضيرغيؼلصي م:متشيوشياضشيعضي مظِرشيبـيكَ مؼشيا معصيقشيؿؼيدصي م ،مضَالشي:مبشيلضيم
سشيؾضيدطيامرشيدصيوظًا)م.م م
وعنمدروسماإلدراءموادلعراج م:مأٌ اهلل (عشّ وجلّ) ال ييضِ أولًاءه م ،وال يضًّع
أحباءه م ،مصؾؼدمجاءتمععفزةماإلدراءموادلعراجمتصدؼؼًامظؾـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م،م

وتـؾقؿاً مظؼؾؾه م،موتلرؼة مسنمغػلهم ،ممبا مأرؾعه مآ م(سزعي موجلعي)مسؾى محؼائقمشقؾهم،موأدرارم
طوغه م ،متـؾئ مسن مضدرته مدؾقاغه موتعادي م ،موتؤطد مسؾى مععقؿه م(سز موجل) موسـاؼؿه مبـؾقهم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م.ممم م
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مممظؼدمحدثتمععفزةماإلدراءموادلعراجمسيموضتمصَؼَدشيمصقهمردولمآم(صؾىمآ مسؾقهم
ودؾم)ماظقدماظيتمطاغتمحتـومسؾقهم،مواظـاصر مادلعنيمعنماظؾشرمسيمساممواحدمدصيؿي مبعامم
احلزن م ،محقث مصَؼَدشي مأمؼي مادلؤعـني مخدجية م(رضي مآ مسـفا) ماظيت محتؿؾت مععه معشاقم
اظدسوة مواظرداظة م ،مووادؿه ممباهلا موغػلفا مسـدعا مضام مادلشرطون مبؿؽذؼؾه موإؼذائه م(صؾىم
آمسؾقهمودؾم)م،مصؽاغتمدبػفمسـهم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)محزغهموأدلهم،مطؿامصَؼَدشيم(صؾىم
آمسؾقهمودؾم)مسؿؼيهمأبا مراظب ماظذيمطاغتماظعربمتفابهموجتؾه مدلؽاغؿهمورصعةمذأغهمبنيم
اظؼؾائلم ،م وطأنمآم(سزعيموجلعي)مؼؼولمظؾـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم) م:مؼامربؿدمإنمصؼدتم
عؤاغلة ماظزوج مصأغت معؤاغس مبادلأل ماألسؾى م ،موإن مصؼدت مرياؼة ماظعم مصأغت مرباطم
حبؿاؼةماظربعيم،موإنمجػاكمأػلماألرضمصإنمأػلماظلؿاءمؼرحؾونمبكم.م م
ممممموعـفا م :مأٌ األخذ باألصباب أمز ضزورٍ الصتكامُ احلًاَ واصتكزارٍا م ،والم

ؼؿعارض مذظكمعع معػفوم ماظؿوطل مسؾى مآ م(سز موجل)م ،مصؼد مدكر مآ متعاديمظـؾقه م(صؾىم
آ مسؾقه مودؾم)ماظرباق مظقؽون مودقؾة ماغؿؼاظه مسي مرحؾؿه معع مأن مآ م(سز موجل)مضادر مأنم
ؼلري مبـؾقه مدون مودقؾة م ،مصفومدؾقاغهماظؼائلم:م{إغيغؼيؿشيا مأَعضيرصيهصي مإغيذشيا مأَرشيادشي مذشيقضيؽطيا مأَنضي مؼشيؼُولشي مظَهصي مطُنضيم
صَقشيؽُونصي} .م
وسـدعا موصل ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مإدي مبقت مادلؼدس مربط ماظرباق ماظيتم
دكره مآ متعادي مظه م ،متعؾقؿطيا مظألعة مبضرورة ماألخذ مباألدؾاب م،مصؼال:م(..صَرشيبشيطْؿصيهصي مبِاظْقشيؾْؼَةِم
اظَّؿِي مؼشيرضيبِطُ مبِهِ ماظْأَغضيؾِقشياءصي) م ،مؼؼول ماإلعام ماظـووي م:م"موسي مربط ماظرباق ماألخذ مباالحؿقاط مسيم
األعورم،موتعاريماألدؾابم،موأنمذظكمالمؼؼدحمسيماظؿعيوطّل"م.م م
مممممموعـفا م :مأخىَ مجًع األىبًاء واملزصلني  ،صاألغؾقاء موادلردؾون مذيقعطيا مأصقابم
رداظة مواحدة مسي ماألصول مواظعؼائد م ،موإن ماخؿؾػت مذرائعفم م ،مضال متعادي مزبارؾطيا مغؾقهم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم) م:م{وشيعشيا مأَرضيدشيؾْـشيا معِنضي مضَؾضيؾِكَ معِنضي مرشيدصيولػي مإغيظَّا مغصيوحِي مإغيظَقضيهِ مأَغؼيهصي مظَا مإغيظَهشي مإغيظَّا مأَغشيام
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صَاسضيؾصيدصيونغي} ،موضال مغؾقـا م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م :م(اظْأَغضيؾِقشياءصي مإغيخضيوشيةٌ مظِعشيؾَّاتٍ م ،مأُعؼيفشياتصيفصيمضي مذشيؿؼيىم
وشيدِؼـصيفصيمضيموشياحِدظي)م،موضدمطانمذيقعماألغؾقاءموادلردؾنيمسيمذرفمادؿؼؾالماظـيبم(صؾىمآم
سؾقه م ودؾم) مبؾقت مادلؼدس م ،موصؾى مبفم مإعاعطيا م ،موسي ماظلؿوات ماظعال مطاغوا مؼلؿؼؾؾونم
اظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)موؼرحؾونمبهمضائؾني:معرحؾطيامباظـيبماظصاحلمواألخماظصاحلم،م
وؼدسونمظهمباخل ريم،موضدمطانمذظكمإؼذاغطيامباغؿؼالماإلعاعةمسيماألرضمإديماظـيبم(صؾىم
آ مسؾقه مودؾم) م ،موسي مغػس ماظوضت متطؾقؼًا مسؿؾقؾيا مظؾعفد موادلقـاق ماظذي مأخذه مآم
(دؾقاغهموتعادي)مسؾقفممعنمظدنمآدمم(سؾقهماظلالم)مإديمسقلىمبنمعرؼمم(سؾقهماظلالم)م
أنمؼؤعـوامباظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)موؼـصروهمإذامأدرطوامزعـهم،محقثمضالمدؾقاغهم:م
شياءطُمضيمرشيدصيولظيمعصيصشيدـيقظيمظِؿشيام
حؽْؿشيةٍمثصيمؼيمج شي
{وشيإغيذضيمأَخشيذشيماظؾَّهصيمعِقـشياقشيماظـؼيؾِقـينيشيمظَؿشيامآتشيق صيضيؿؽُمضيمعِنضيمطِؿشيابٍموشي ِ
شيعؽُمضي مظَؿصيؤضيعِـصينؼي مبِهِ موشيظَؿشيـضيصصيرصيغؼيهصي مضَالشي مأَأَضْرشيرضيتصيمضي موشيأَخشيذضيتصيمضي مسشيؾَى مذشيِظؽُمضي مإغيصضيرغيي مضَاظُوا مأَضْرشيرضيغشيا مضَالشيم
ع شي
شيعؽُمضيمعِنشيماظشؼياػِدِؼنشيم*مصَؿشينضيمتشيوشيظَّىمبشيعضيدشيمذشيظِكَمصَأُوظَؽِكَمػصيمصيماظْػَادِؼُونشي}.م م
صَاذضيفشيدصيواموشيأَغشيامع شي
وعنمأسظممدروسماإلدراءموادلعراج م:مبًاٌ ميشلُ الصالَ وأٍنًتَا  ،صػيمػذهم
اظؾقؾة مادلؾارطة مصرض مآ متعادي ماظصالة مسؾى مأعة ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مبدونم
وادطة م،مإؼذاغطيا مبأنمتؽونماظصالة مععراجمادلؤعـنيمإديمربماظعادلني،مضالم(صؾىمآم
سؾقه مودؾم) م :م(صَرشيضشي ماظؾَّهصي مسشيزؼي موشيجشيلؼي مسشيؾَى مأُعؼيؿِي مخشيؿضيلِنيشي مصشيالَةً م ،مصَرشيجشيعضيتصي مبِذشيظِكَ محشيؿؼيىم
عشيرشيرضيتصيمسشيؾَىمعصيودشيى م،مصَؼَالشي م:معشيامصَرشيضشيماظؾَّهصيمظَكَمسشيؾَىمأُعؼيؿِكَ؟مضُؾْتصي:مصَرشيضشيمخشيؿضيلِنيشي مصشيالَةً م،م
ضَالشيم:مصَارضيجِعضيمإغيظَىمرشيبـيكَ م،مصَإغينؼيمأُعؼيؿشيكَمالَمتصيطِققصيمذشيظِكَ م،مصَرشياجشيعضيتصي م،مصَوشيضشيعشيمذشيطْرشيػشيام،مصَرشيجشيعضيتصيم
إغيظَىمعصيودشيى،مضُؾْتصي م:موشيضشيعشيمذشيطْرشيػشيا م،مصَؼَالشي:مرشياجِعضيمرشيبؼيكَ م،مصَإغينؼيمأُعؼيؿشيكَمالَمتصيطِققصي م،مصَرشياجشيعضيتصيم
صَوشيضشيعشي مذشيطْرشيػشيا م ،مصَرشيجشيعضيتصي مإغيظَقضيهِ م ،مصَؼَالشي م :مارضيجِعضي مإغيظَى مرشيبـيكَ م ،مصَإغينؼي مأُعؼيؿشيكَ مالَ متصيطِققصي مذشيظِكَ م،م
صَرشياجشيعضيؿصيهصي م ،مصَؼَالشي :مػِيشي مخشيؿضيسظي م ،موشيػِيشي مخشيؿضيلصيونشي م ،مالَ مؼصيؾشيدؼيلصي ماظؼَوضيلصي مظَدشييؼي م ،مصَرشيجشيعضيتصي مإغيظَىم
عصيودشيى،مصَؼَالشي:مرشياجِعضيمرشيبؼيكَم،مصَؼُؾْتصيم:مادضيؿشيقضيقشيقضيتصيمعِنضيمرشيبـيي)م .م
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ظذاموجبمسؾقـامأنمغعرفمهلذهماظشعريةمضدرػام،موأنمسباصظمسؾقفامصالمغػرط مصقفا م،م
وال مغؿؽادل مأو مغـشغل مسـفا م ،مؼؼول ماحلق مدؾقاغه :م{صَوشيؼضيلظي مظِؾْؿصيصشيؾِّنيشي م* ماظَّذِؼنشي مػصيمضي مسشينضيم
صشيؾَاتِفغيمضيمدشياػصيونشي} .م
مممموعـفا م :مأٌ الصداقُ احلكًكًُ ٌٍ اليت تتجلِ مثارٍا يف أوقات الصدائد
واألسمات  ،مصعـدعا مساد ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) معن مرحؾؿه م ،مأخرب مأػل معؽة مأغهم
ذػب مإدي مبقت مادلؼدس مثم مساد مسي مظقؾؿه م ،موأخذ محيدث مضرؼشطيا ممبا مذاػد م ،مصذػؾوام
ظؾصدؼقم(رضيمآمسـه) موشيضَاظُوا م:م(ػشيلضي مظَكَ مإغيظَى مصشياحِؾِكَ مؼشيزضيسصيمصي م َأغؼيهصي مأُدضيرغييشي مبِهِ ماظؾَّقضيؾَةَ مإغيظَىم
بشيقضيتِماظْؿشيؼْدِسغيم،مصؼَالشيمأبومبؽر:مأَوشيمضَالشيمذشيظِكَ؟مضَاظُوا:مغشيعشيم)م،موػـامتؿفؾىماظصداضةماحلؼقؼقةم
سي مأمسى مععاغقفا مـمسـدمأبيمبؽرم(رضيمآمسـه) مظردول مآ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)م،م
صؼال م :م( مظَؽِنضي مطَانشي مضَالشي مذشيظِكَ مَظؼَدضي مصشيدشيقشي م ،مضَاظُوا م:مأَوشي متصيصشيدـيضُهصي مأَغؼيهصي مذشيػشيبشي ماظؾَّقضيؾَةَ مإغيظَى مبشيقضيتِم
اظْؿشيؼْدِسغي موشيجشياءشي مضَؾضيلشي مأَنضي مؼصيصضيؾِحشي؟ مضَالشي:مغشيعشيمضي ،مإغيغـيي مظَأَصصيدـيضُهصي مصِقؿشيا مػصيوشي مأَبضيعشيدصي معِنضي مذشيظِكَ م ،مأُصشيدـيضُهصيم
بِكشيؾشيرغي ماظلؼيؿشياءِ مصِي مشَدضيوشيةٍ مأَوضي مرشيوضيحشيةٍ م) م ،موعن مػـا مظؼِّب مباظصـيدـيؼق م ،مصاظصداضة مسي ماإلدالمم
ععدنمغػقسمتصـعماظرجالم،موتظفرماإلغلانمسؾىمحؼقؼؿهم،موسيمذظكمؼؼولماظؼائل:م م
جزىمآماظشدائدمطلمخريممم*م*م*ممسرصتمبفامسدويمعنمصدؼؼيم م
أقىل قىلٌ ٍذا وأصتغفز اهلل لٌ ولكه
م*مممممممم*مممممممم* م

ممممماحلؿدمٓمربماظعادلنيم،موأذفدمأنمالمإظهمإالمآموظيماظصاحلنيم،موأصؾيموأدؾمم
سؾىمخامتماألغؾقاءموادلردؾنيمدقدغامربؿدم،موسؾىمآظهموصقؾهمأذيعني.مم م
إخوة اإلسالم:
إن معن مأسظم مدروس ماإلدراء موادلعراج م :مأن مؼدرك مادللؾؿون مذيقعطيا معا مدلصر معنم
صضلموعؽاغةمسـدمربماظعادلنيم ،صققـؿامصعدماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مإديمددرةم
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ادلـؿفى رأى مأربعة مأغفار م،مخيرج معن مأصؾفا مغفران مزاػران م ،موغفران مبارـان ،مصؼال:م(ؼشيام
جِؾضيرغيؼلصي ،معشيا مػشيذِهِ ماظْأَغضيفشيارصي؟) .مضَالشي:مأَعؼيا ماظـؼيفضيرشيانغي ماظْؾشيارِـشيانغي مصَـشيفضيرشيانغي مصِي ماظْفشيـؼيةِ ،موشيأَعؼيا ماظظَّاػِرشيانغي:م
صَاظــيقلصيموشياظْػُرشياتصي)م.مم م
طؿا مأغه م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) معرعي مظقؾة ماإلدراء موادلعراج مباعرأة معصرؼة معؤعـةم
ذفاسةمسيماجلـةم،مصعن مابن مسؾاس م(رضي مآ مسـفؿا)مأن مردول مآ م(صؾى مآ مسؾقهم
ودؾم) مضال:م(عشيرشيرضيتصي مظَقضيؾَةَ مأُدضيرغييشي مبِي مبِرشيائِقشيةٍ مرَقضيؾشيةٍ م ،مصَؼُؾْتصي:معشيا مػشيذشيا مؼشيا مجِؾضيرغيؼلصي؟ مصَؼَالشي:مػشيذِهِم
ِن مؼشيدشيػشيا مصَؼَاظَتضي م:مبِلضيمغي ماظؾَّهِ م ،مصَؼَاظَتضيم
عشياذِطَةُ مبِـضيتِ مصِرضيسشيوضينشي م ،مطَاغشيتضي متشيؿضيشصيطُفشيا مصَوشيضَعشي ماظْؿصيشضيطُ مع ضي
بِـضيتصي مصِرضيسشيوضينشي م :مأَبِي؟ مضَاظَتضي :مرشيبـيي موشيرشيبؽيكِ موشيرشيبؽي مأَبِقكِ م ،مضَاظَتضي :مأَضُولصي مظَهصي؟ مضَاظَتضي :مضُوظِي،م
صَؼَاظَتضي م ،مصَؼَالشي مظَفشيا م:مأَظَكِ ممعِنضي مرشيبٍّ مشَقضيرغيي؟ مضَاظَتضي م:مرشيبـيي موشيرشيبؽيكَ ماظَّذِي مصِي ماظلؼيؿشياءِ م ،مضَالشي:م
صَأَحضيؿشيىمظَفشيامغصيؼْرشيةًمعِنضيمغصيقشياسػي م،موشيضَاظَتضيمظَهصي:مإغينؼيمظِيمإغيظَقضيكَ محشياجشيةً م،مضَالشي:موشيعشيامحشياجشيؿصيكِ؟مضَاظَتضي:م
حشياجشيؿِي مأَنضي متشيفضيؿشيعشي مبشيقضينشي مسِظَاعِي موشيبشيقضينشي مسِظَامغي موشيظَدِي م ،مضَالشي:مذشيظِكَ مظَكِ مدلا مظَكِ مسشيؾَقضيـشيا معِنشيم
اظْقشيقـي،مصَأَظْؼَىموشيظَدشيػشيامصِيماظـؽيؼْرشيةِموشياحِدطيامصَوشياحِدطيا،م شيوطَانشيمآخِرشيػصيمضيمصشيؾِيؿيمصَؼَالشي:مؼشيامأُعؼيؿشياهصيمصَإغيغؼيكِم
سشيؾَىماظْقشيقـي)،مصؿصرمطاغتموعامزاظتمودؿظلمبإذنمآمبؾدماإلميانمواظؿوحقدم.مم م
وعـفا:مأٌ يعزف كل مضله مكاىُ املضجد األقصِ،مصؼدماغؿفى مإظقه مإدراء مردولم

آ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) ،موعـه مبدأ مععراجه مإدي ماظلؿوات ماظعؾى ،مثم مإدي مددرةم
ادلـؿفى ،مطؿا مأغهمأودي ماظؼؾؾؿني م ،موثاظث ماحلرعني م ،موأحد مادللاجد ماظـالثة ماظيت متشدم
إظقفا ماظرحال معن مأجل ماظصالة موثوابفا م ،مطؿا مأغه مثاغي معلفد مبين مسؾى ماألرض م ،مصعشينضيم
أَبِي مذشيرٍّ م م(رشيضِيشي ماظؾَّهصي مسشيـضيهصي) ،مضَالشي :مضُؾْتصي مؼشيا مرشيدصيولشي مآِ مأَيؽي معشيلضيفِدٍ موصيضِعشي مصِي ماألَرضيضغي مأَوؼيلصيم
ضَالشي(:اظْؿشيلضيفِدصيماظْقشيرشيامصي)مضَالشي:مضُؾْتصي:مثصيمؼيمأَيؿي؟م َضالشي:م(اظْؿشيلضيفِدصيماألَضْصشيى)مضُؾْتصيمطَمضيمطَانشيمبشيقضيـشيفصيؿشيام
ضيرطَؿضيكَ ماظصؼيالَةُ مبشيعضيدصي مصَصشيؾِّهضي مصَإغينؼي ماظْػَضضيلشي مصِقهِ)م،موصالة مصقهم
ضَالشي م:م(أَرضيبشيعصيونشي مدشيـشيةً) ،مثصيمؼي مأَؼضيـشيؿشيا مأَد شي
خريمعنمزيلؿائة مصالةمصقؿامدواه مسدا مادللفدؼنمادللفدماحلرامموادللفد ماظـؾويم،م
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حقثمؼؼولماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم):م(صَضضيلصيماظصؼيؾَاةِمصِيماظْؿشيلضيفِدِماظْقشيرشيامغيمسشيؾَىمشَقضيرغيهِم
عِائشيةُمأَظْفِمصشيؾَاةٍ م،موشيصِيمعشيلضيفِدِيمأَظْفصيمصشيؾَاةٍ م،موشيصِيمعشيلضيفِدِمبشيقضيتِماظْؿشيؼْدِسغيمخشيؿضيلصيؿِائشيةِمصشيؾَاةٍ)م
،مصادللفدماألضصىمجزءمالمؼؿفزأمعنمادلؼدداتماإلدالعقة،مصفومذومعؽاغةمسيمضؾوبمأعةم
ربؿد م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م ،موػو مأعاغشيةٌ مسي مأسضيـاقغي مادللؾؿنيشي مذيقعطيا ،مصال مؼـؾغي مأنم
غػرط مصقفا م ،مأو مغؿفاون مسي ماحلػاز مسؾقفا م ،مطؿا مجيب مسؾقـا مأن مغغرس مسي مأبـائـا مػذام
ادلعـىم،محؿىمالمتـلىماألجقالماظؼادعةمعؽاغةموضددقةمادللفدماألضصىمظدىمذيقعم
ادللؾؿنيم.م م
اللهم إنا نسألك ثباتًا يف القول والعمل ،
ويف الدنيا واآلخرة.م م

