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  مشاهد اإلسراء  

فما املشاهد اليت فما املشاهد اليت ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص استفادت األمة من رحلة املعراج يف املشاهد اليت رآها استفادت األمة من رحلة املعراج يف املشاهد اليت رآها 
  تستفيد منها األمة يف رحلة اإلسراء؟تستفيد منها األمة يف رحلة اإلسراء؟

--------------------------------------------------------------------------  

 قـال رسـول هللا :قـال N منهـا مـا رواه اإلمـام أمحـد بسـنده عـن أنـسمشاهد كثرية 
ـــاٌر ِمـــْن ُحنَـــاٍس َخيُْمُشـــوَن ُوُجـــوَهُهْم َوُصـــُدوَرُهمْ ( :ملسو هيلع هللا ىلص ـــَرْرُت بَِقـــْوٍم َهلُـــْم َأْظَف ـــا عُـــرَِج ِيب َم  ،َلمَّ

ــــُل؟: فـَُقْلــــتُ  ِء hَ ِجْربِي الَ الِء الَّــــِذيَن lَُْكُلــــوَن ُحلُــــوَم النَّــــاِس َويـََقُعــــوَن ِيف : َقــــالَ  ،َمــــْن َهــــُؤ َهــــُؤ
لَـَة ُأْسـِرَي ِيب َعلَـى ُموَسـى (: ملسو هيلع هللا ىلص قـال رسـول هللا: قـال Nوعن أنس ). َأْعَراِضِهمْ  َمـَرْرُت لَيـْ

 .١)َعَلْيِه السَّالم َوُهَو ُيَصلِّي ِيف قـَْربِهِ 

الئل النبوة عن أيب سعيدوروى احلافظ أ رضي اخلدري  بو بكر البيهقي يف كتابه د
: َمْن َهَذا؟ َقالَ : فَاْستَـْفَتَح ِجْربِيُل َ�َب السََّماِء، ِقيلَ ( :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا: قال هللا عنه

نـََعْم، فَِإَذا َأَ� ِ�َدَم  : ِإلَْيِه؟ قَالَ َوَقْد بُِعَث : ُحمَمٌَّد، ِقيلَ : َوَمْن َمَعَك؟ َقالَ : ِجْربِيُل ِقيلَ 
َئته يـَْوِم َخَلَقُه ا�َُّ َعَلى ُصورَتِِه تـُْعَرُض َعَلْيِه َأْرَواُح ُذرِّيَِّتِه اْلُمْؤِمِنَني، فـَيـَُقولُ  ُروٌح طَيَِّبٌة : َكَهيـْ

ُروٌح َخِبيَثٌة : ْرَواُح ُذرِّيَِّتِه اْلُفجَّاُر، فـَيـَُقولُ َونـَْفٌس طَيَِّبٌة، اْجَعُلوَها ِيف ِعلِّيَِّني، مثَُّ تـُْعَرُض َعَلْيِه أَ 
نيٍ     .َونـَْفٌس َخِبيَثٌة اْجَعُلوَها ِيف ِسجِّ

َها حلٌَْم ُمَشرٌَّح لَْيَس يـَْقَربـَُها َأَحٌد، َوِإَذا َأَ�  مثَُّ َمَضيْت ُهَنيهة فَِإَذا َأَ� �َِْخِونٍَة َعَليـْ
َها  َها، قـُْلتُ �َِْخِونٍَة ُأْخَرى َعَليـْ hَ ِجْربِيَل، َمْن : حلٌَْم َقْد َأْرَوَح َوَنِنتَ، ِعْنَدَها ُأَ�ٌس lَُْكُلوَن ِمنـْ

الِء؟ قَالَ  رُُكوَن احلَْالَل َوlَُْتوَن اْحلََرامَ : َهُؤ الِء ِمْن ُأمَِّتَك يـَتـْ   .َهُؤ

ثَاِل اْلبُيوِت، ُكلََّما نـََهَض َأَحُدُهْم مثَُّ َمَضيْت ُهَنيهة، فَِإَذا َأَ� �َِقْـَواٍم بُطُوِ�ِْم َأمْ : قَالَ 
                                                 

  صحيح مسلم والنسائي ١
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، يـَُقولُ  ال تُِقِم السَّاَعَة، قَالَ : َخرَّ فـََتِجيُء : َوُهْم َعَلى َسابَِلِة آَل ِفْرَعْوَن، قَالَ : اللَُّهمَّ 
الِء؟ hَ : َفَسِمْعتـُُهْم َيِضجُّوَن ِإَىل ا�َِّ ُسْبَحانَُه، قـُْلتُ : السَّابَِلُة فـََتطََأُهْم، قَالَ  ِجْربِيُل، َمْن َهُؤ

ال َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه : قَالَ  ال يـَُقوُموَن ِإ  �الِء ِمْن ُأمَِّتَك الَِّذيَن lَُْكُلوَن الّرَِ َهُؤ
  . الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ 

ْفَتُح : ِبِل، قَالَ مثَُّ َمَضيْت ُهَنيهة، فَِإَذا َأَ� �َِقْـَواٍم َمَشاِفُرُهْم َكَمَشاِفِر اإلِ : قَالَ  فـَتـُ
عزَّ  َعَلى َأفْـَواِهِهْم َويـَُلقَّْوَن َذِلَك احلََْجَر؛ مثَُّ َخيُْرُج ِمْن َأَساِفِلِهْم، َفَسِمْعتـُُهْم َيِضجُّوَن ِإَىل ا�َِّ 

الِء؟ قَالَ : فـَُقْلتُ  وجلَّ  الِء ِمْن ُأمَِّتَك lَُْكُلوَن َأْمَوالَ : hَ ِجْربِيُل، َمْن َهُؤ : اْليَـَتاَمى ظُْلًما َهُؤ
َا lَُْكُلوَن ِيف بُطُوِ�ِْم َ�رًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا(   .)ِإمنَّ

  مثَُّ َمَضيْت ُهَنيهة فَِإَذا َأَ� بِِنَساٍء يـَُعلَّْقَن بُِثِديِِّهنَّ، َفَسِمْعتـُُهنَّ َيِصْحَن ِإَىل ا�َِّ مثَُّ َمَضيْت ُهَنيهة فَِإَذا َأَ� بِِنَساٍء يـَُعلَّْقَن بُِثِديِِّهنَّ، َفَسِمْعتـُُهنَّ َيِصْحَن ِإَىل ا�َِّ : : قَالَ قَالَ 
الِء النَِّساِء؟ قَالَ : : قـُْلتُ قـُْلتُ   عزَّ وجلَّ،عزَّ وجلَّ، الِء النَِّساِء؟ قَالَ hَ ِجْربِيُل، َمْن َهُؤ الِء الزَُّ�ُة ِمْن أُمَِّتكَ : : hَ ِجْربِيُل، َمْن َهُؤ الِء الزَُّ�ُة ِمْن أُمَِّتكَ َهُؤ   ..َهُؤ

ْلَقُموَن، فـَيُـَقاُل : : قَالَ قَالَ  ْلَقُموَن، فـَيُـَقاُل مثَُّ َمَضْيُت ُهَنيهة، فَِإَذا َأَ� �َِقْـَواٍم تـُْقَطُع ِمْن ُجُنوِ�ِِم اللَّْحُم، فـَيـُ مثَُّ َمَضْيُت ُهَنيهة، فَِإَذا َأَ� �َِقْـَواٍم تـُْقَطُع ِمْن ُجُنوِ�ِِم اللَّْحُم، فـَيـُ
الِء؟ قَالَ : : َأِخيَك، قـُْلتُ َأِخيَك، قـُْلتُ   ُكْل َكَما ُكْنَت �َُْكُل ِمْن حلَْمِ ُكْل َكَما ُكْنَت �َُْكُل ِمْن حلَْمِ : : َلهُ َلهُ  الِء؟ قَالَ hَ ِجْربِيُل، َمْن َهُؤ الِء : : hَ ِجْربِيُل، َمْن َهُؤ الِء َهُؤ َهُؤ

  ..))اْهلَمَّاُزوَن ِمْن ُأمَِّتَك اللَّمَّاُزونَ اْهلَمَّاُزوَن ِمْن ُأمَِّتَك اللَّمَّاُزونَ 

عزَّ  ومن املشاهد ما رواه اإلمام أبو جعفر بن جرير عن أيب هريرة يف قول هللا
َن اْلَمْسِجِد ( :وجلَّ  اْحلََراِم ِإَىل اْلَمْسِجِد اَألْقَصى الَِّذي ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْيًال مِّ

السراء١١(( )َلهُ َ�رَْكَنا َحوْ  السراءا َوَمَعُه ِميَكائِيُل، فـََقاَل ِجْربِيُل  ملسو هيلع هللا ىلص جاء ِجْربِيُل ِإَىل النَِّيبِّ ( :قال ))ا
َر قـَْلَبُه وَ : ِلِميَكائِيلَ  َفَشقَّ َعْنُه : َأْشَرَح َلُه َصْدرَُه، قَالَ اْئِتِين ِبَطْسٍت ِمْن َماِء َزْمَزَم َكْيَما ُأَطهِّ

َبْطَنُه، فـََغَسَلُه َثالَث َمرَّاٍت، َواْختَـَلَف ِإلَْيِه ِميَكائِيُل بَِثالِث ِطَساٍس ِمْن َماِء زَْمَزَم، َفَشَرَح 
، َوَمَألُه ِحْلًما َوِعْلًما َوِإميَاً� َويَ  ِقيًنا َوِإْسالًما، َوَخَتَم بـَْنيَ  َصْدرَُه، َونـَزََع َما َكاَن ِفيِه ِمْن ِغلٍّ

تَـَهى َبَصرِِه َأْو أَ  ِة، مثَُّ َأَ¤ُه ِبَفَرٍس َفُحِمَل َعَلْيِه، ُكلُّ ُخْطَوٍة ِمْنُه ُمنـْ ْقَصى َكِتَفْيِه ِخبَامتَِ النـُّبـُوَّ
  . َفَساَر َوَساَر َمَعُه ِجْربِيُل َعَلْيِهما السَّالمُ : َبَصرِِه، قَالَ 
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ى قـَْوٍم يـَْزَرُعوَن ِيف يـَْوٍم َوَحيُْصُدوَن ِيف يـَْوٍم، ُكلََّما َحَصُدوا َعاَد َكَما  فَأََتى َعلَ : قال
، : hَ ِجْربِيُل َما َهَذا؟ قَالَ (: ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن، فـََقاَل النَِّيبُّ  الِء اْلُمَجاِهُدوَن ِيف َسِبيِل ا�َِّ َهُؤ

ُر ُتَضاَعُف َهلُُم احلََْسَنُة ِبَسْبِع ِمائَ  ِة ِضْعٍف، َوَما َأنـَْفُقوا ِمْن َشْيٍء فـَُهَو َخيُْلُفُه َوُهَو َخيـْ
   .الرَّازِِقنيَ 

ال  مثَُّ َأَتى َعَلى قـَْوٍم تـُْرَضُخ رُُءوُسُهْم ِ�لصَّْخِر، ُكلََّما ُرِضَخْت َعاَدْت َكَما َكاَنْت، َو
ُهْم ِمْن َذِلَك َشْيٌء، فـََقالَ  الِء hَ : يـَُفتـَُّر َعنـْ الِء الَِّذيَن تـَتَـثَاَقُل :  ِجْربِيُل؟ قَالَ َما َهُؤ َهُؤ

  .رُُءوُسُهْم َعِن الصَّالِة اْلَمْكُتوبَةِ 

مثَُّ َأَتى َعَلى قـَْوٍم َعَلى َأقْـَباهلِِْم رِقَاٌع، َوَعَلى َأْدَ�رِِهْم رِقَاٌع، َيْسَرُحوَن َكَما َتْسَرُح مثَُّ َأَتى َعَلى قـَْوٍم َعَلى َأقْـَباهلِِْم رِقَاٌع، َوَعَلى َأْدَ�رِِهْم رِقَاٌع، َيْسَرُحوَن َكَما َتْسَرُح 
الِء hَ : : الزَّقُّوَم َوَرَضَف َجَهنََّم َوِحَجارَتـََها، قَالَ الزَّقُّوَم َوَرَضَف َجَهنََّم َوِحَجارَتـََها، قَالَ اِإلِبُل َواْلغََنُم، َوlَُْكُلوَن الضَّرِيَع وَ اِإلِبُل َواْلغََنُم، َوlَُْكُلوَن الضَّرِيَع وَ  الِء hَ َما َهُؤ َما َهُؤ

ال يـَُؤدُّوَن َصَدَقاِت َأْمَواهلِِْم، َوَما ظََلَمُهُم : : ِجْربِيُل؟ قَالَ ِجْربِيُل؟ قَالَ  الِء الَِّذيَن  ال يـَُؤدُّوَن َصَدَقاِت َأْمَواهلِِْم، َوَما ظََلَمُهُم َهُؤ الِء الَِّذيَن  ًئا، َوَما هللاُ هللاُ َهُؤ ًئا، َوَما  َشيـْ   هللاُ هللاُ  َشيـْ
  ..ِبَظالٍم ِلْلَعِبيدِ ِبَظالٍم ِلْلَعِبيدِ 

حلٌَْم َنِضيٌج ِيف ُقُدوٍر، َوحلٌَْم آَخُر نـَيٌِّئ َقِذٌر َخِبيٌث، حلٌَْم َنِضيٌج ِيف ُقُدوٍر، َوحلٌَْم آَخُر نـَيٌِّئ َقِذٌر َخِبيٌث،   مثَُّ َأَتى َعَلى قـَْوٍم بـَْنيَ َأْيِديِهمْ مثَُّ َأَتى َعَلى قـَْوٍم بـَْنيَ َأْيِديِهمْ 
الِء hَ ِجْربِيُل؟ قَالَ : : َفَجَعُلوا lَُْكُلوَن ِمَن النـَّيِِّئ، َوَيَدُعوَن النَِّضيَج الطَّيَِّب، فـََقالَ َفَجَعُلوا lَُْكُلوَن ِمَن النـَّيِِّئ، َوَيَدُعوَن النَِّضيَج الطَّيَِّب، فـََقالَ  الِء hَ ِجْربِيُل؟ قَالَ َما َهُؤ : : َما َهُؤ

َيِبيُت   َهَذا الرَُّجُل ِمْن أُمَِّتَك، َتُكوُن ِعْنَدُه اْلَمْرَأُة احلَْاللُ َهَذا الرَُّجُل ِمْن أُمَِّتَك، َتُكوُن ِعْنَدُه اْلَمْرَأُة احلَْاللُ  َيِبيُت الطَّيُِّب، فـََيْأِيت اْمَرَأًة َخِبيَثًة فـَ الطَّيُِّب، فـََيْأِيت اْمَرَأًة َخِبيَثًة فـَ
ًال  ًال ِعْنَدَها َحىتَّ ُيْصِبَح، َواْلَمْرَأُة تـَُقوُم ِمْن ِعْنِد َزْوِجَها َحال َتْأِيت َرُجًال   طَيًِّباطَيًِّباِعْنَدَها َحىتَّ ُيْصِبَح، َواْلَمْرَأُة تـَُقوُم ِمْن ِعْنِد َزْوِجَها َحال َتْأِيت َرُجًال فـَ فـََتِبيُت فـََتِبيُت   َخِبيثًاَخِبيثًافـَ

  ..َمَعُه َحىتَّ ُتْصِبحَ َمَعُه َحىتَّ ُتْصِبحَ 

ال: : قَالَ قَالَ  المثَُّ َأَتى َعَلى َخَشَبٍة َعَلى الطَّرِيِق،  ال مثَُّ َأَتى َعَلى َخَشَبٍة َعَلى الطَّرِيِق،  ال َشْيٌء ِإ ال َشقَّْتُه، َو ال  َميُرُّ ِ�َا ثـَْوٌب ِإ ال َشْيٌء ِإ ال َشقَّْتُه، َو  َميُرُّ ِ�َا ثـَْوٌب ِإ
َهَذا َمَثُل َأقْـَواٍم ِمْن ُأمَِّتَك يـَْقُعُدوَن َعَلى الطَّرِيِق َهَذا َمَثُل َأقْـَواٍم ِمْن ُأمَِّتَك يـَْقُعُدوَن َعَلى الطَّرِيِق : : َما َهَذا hَ ِجْربِيُل؟ قَالَ َما َهَذا hَ ِجْربِيُل؟ قَالَ : : َخَرقـَْتُه، قَالَ َخَرقـَْتُه، قَالَ 

ال تـَْقُعُدوا ِبُكلِّ ِصَراٍط تُوِعُدونَ ((: : فـَيَـْقَطُعونَُه، مثَُّ َتالفـَيَـْقَطُعونَُه، مثَُّ َتال ال تـَْقُعُدوا ِبُكلِّ ِصَراٍط تُوِعُدونَ َو   ..))َو

َها،  ال َيْسَتِطيُع َمحَْلَها، َوُهَو يَزِيُد َعَليـْ َها، مثَُّ َأَتى َعَلى رَُجٍل َقْد َمجََع ُحْزَمًة َعِظيَمًة  ال َيْسَتِطيُع َمحَْلَها، َوُهَو يَزِيُد َعَليـْ مثَُّ َأَتى َعَلى رَُجٍل َقْد َمجََع ُحْزَمًة َعِظيَمًة 
ال يـَْقِدُر : : َما َهَذا hَ ِجْربِيُل؟ قَالَ َما َهَذا hَ ِجْربِيُل؟ قَالَ : : فـََقالَ فـََقالَ  ال يـَْقِدُر َهَذا الرَُّجُل ِمْن أُمَِّتَك َتُكوُن َعَلْيِه َأَماَ�ُت النَّاِس  َهَذا الرَُّجُل ِمْن أُمَِّتَك َتُكوُن َعَلْيِه َأَماَ�ُت النَّاِس 
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َهاَعَلى َأَدائَِها، َوُهَو يُ َعَلى َأَدائَِها، َوُهَو يُ  َهارِيُد َأْن َحيِْمَل َعَليـْ   ..رِيُد َأْن َحيِْمَل َعَليـْ

مثَُّ َأَتى َعَلى قـَْوٍم تـُْقَرُض َأْلِسنَـتـُُهْم َوِشَفاُهُهْم ِمبََقارِيَض ِمْن َحِديٍد، ُكلََّما ُقِرَضْت مثَُّ َأَتى َعَلى قـَْوٍم تـُْقَرُض َأْلِسنَـتـُُهْم َوِشَفاُهُهْم ِمبََقارِيَض ِمْن َحِديٍد، ُكلََّما ُقِرَضْت 
ُهْم ِمْن َذِلَك َشْيٌء، قَالَ  ال يـَُفتـَُّر َعنـْ ُهْم ِمْن َذِلَك َشْيٌء، قَالَ َعاَدْت َكَما َكاَنْت  ال يـَُفتـَُّر َعنـْ الِء hَ ِجْربِيُل؟ قَالَ : : َعاَدْت َكَما َكاَنْت  الِء hَ ِجْربِيُل؟ قَالَ َما َهُؤ الِء : : َما َهُؤ الِء َهُؤ َهُؤ

َنةِ خُ خُ  َنةِ طََباُء اْلِفتـْ   ..طََباُء اْلِفتـْ

مثَُّ َأَتى َعَلى ُجْحٍر َصِغٍري َخيُْرُج ِمْنُه ثـَْوٌر َعِظيٌم، َفَجَعَل الثـَّْوُر يُرِيُد َأْن يـَْرِجَع ِمْن مثَُّ َأَتى َعَلى ُجْحٍر َصِغٍري َخيُْرُج ِمْنُه ثـَْوٌر َعِظيٌم، َفَجَعَل الثـَّْوُر يُرِيُد َأْن يـَْرِجَع ِمْن 
َهَذا الرَُّجُل يـََتَكلَُّم ِ�ْلَكِلَمِة َهَذا الرَُّجُل يـََتَكلَُّم ِ�ْلَكِلَمِة : : َما َهَذا hَ ِجْربِيُل؟ َقالَ َما َهَذا hَ ِجْربِيُل؟ َقالَ : : َحْيُث َخَرَج َفال َيْسَتِطيُع، فـََقالَ َحْيُث َخَرَج َفال َيْسَتِطيُع، فـََقالَ 

َها، َفال َيْسَتِطيُع َأْن يـَُردََّهااْلَعِظيمَ اْلَعِظيمَ  َها، َفال َيْسَتِطيُع َأْن يـَُردََّهاِة، مثَُّ يـَْنَدُم َعَليـْ   ..ِة، مثَُّ يـَْنَدُم َعَليـْ

َع َصْوً¤، فـََقالَ  َع َصْوً¤، فـََقالَ مثَُّ َأَتى َعَلى َواٍد، فـََوَجَد ِرًحيا طَيَِّبًة َ�رَِدًة، َورِيَح اْلِمْسِك، َومسَِ hَ hَ : : مثَُّ َأَتى َعَلى َواٍد، فـََوَجَد ِرًحيا طَيَِّبًة َ�رَِدًة، َورِيَح اْلِمْسِك، َومسَِ
َهَذا َصْوُت َهَذا َصْوُت : : َهَذا الصَّْوُت؟ قَالَ َهَذا الصَّْوُت؟ قَالَ ِجْربِيُل َما َهِذِه الّرِيُح الطَّيَِّبُة اْلَبارَِدُة رِيُح اْلِمْسِك؟ َوَما ِجْربِيُل َما َهِذِه الّرِيُح الطَّيَِّبُة اْلَبارَِدُة رِيُح اْلِمْسِك؟ َوَما 

َرِقي َوَحرِيِري، َوُسْنُدِسي : : اْجلَنَِّة، تـَُقولُ اْجلَنَِّة، تـَُقولُ  ، آِتِين َما َوَعْدَتِين، فـََقْد َكثـَُرْت ُغَرِيف، َوِإْستَـبـْ َرِقي َوَحرِيِري، َوُسْنُدِسي hَ َربِّ ، آِتِين َما َوَعْدَتِين، فـََقْد َكثـَُرْت ُغَرِيف، َوِإْستَـبـْ hَ َربِّ
َقرِيِّي، َوُلْؤُلِؤي َوَمْرَجاِين، َوِفضَِّيت َوَذَهِيب، َوَأْكَواِيب َوِصَحاِيف َوَأَ�رِي َقرِيِّي، َوُلْؤُلِؤي َوَمْرَجاِين، َوِفضَِّيت َوَذَهِيب، َوَأْكَواِيب َوِصَحاِيف َوَأَ�رِيَوَعبـْ ِقي، َوفـََواِكِهي َوَخنِْلي ِقي، َوفـََواِكِهي َوَخنِْلي َوَعبـْ

َلِك ُكلُّ ُمْسِلٍم َوَمْسَلَمٍة، َوُمْؤِمٍن َوُمْؤِمَنٍة، َلِك ُكلُّ ُمْسِلٍم َوَمْسَلَمٍة، َوُمْؤِمٍن َوُمْؤِمَنٍة، : : َورُمَّاِين، َولَِبِين َوَمخِْري، َفآِتِين َما َوَعْدَتِين، فـََقالَ َورُمَّاِين، َولَِبِين َوَمخِْري، َفآِتِين َما َوَعْدَتِين، فـََقالَ 
ْنَداًدا، َوَمْن ْنَداًدا، َوَمْن َوَمْن آَمَن ِيب َوِبُرُسِلي، َوَعِمَل َصاِحلًا َوملَْ ُيْشِرْك ِيب، َوملَْ يـَتَِّخْذ ِمْن ُدوِين أَ َوَمْن آَمَن ِيب َوِبُرُسِلي، َوَعِمَل َصاِحلًا َوملَْ ُيْشِرْك ِيب، َوملَْ يـَتَِّخْذ ِمْن ُدوِين أَ 

ُتُه، إِ  َرَضِين َجَزيـُْتُه، َوَمْن تـَوَكََّل َعَليَّ َكَفيـْ ُتُه، َوَمْن َأقـْ ُتُه، إِ َخِشَيِين فـَُهَو آِمٌن، َوَمْن َسأََلِين َأْعطَيـْ َرَضِين َجَزيـُْتُه، َوَمْن تـَوَكََّل َعَليَّ َكَفيـْ ُتُه، َوَمْن َأقـْ ّينِ ّينِ َخِشَيِين فـَُهَو آِمٌن، َوَمْن َسأََلِين َأْعطَيـْ
ال ُأْخِلُف اْلِميَعاَد، َوَقْد َأفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن، َوتـََباَرَك ا�َُّ  ال َأَ�،  ال ِإَلَه ِإ ال ُأْخِلُف اْلِميَعاَد، َوَقْد َأفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن، َوتـََباَرَك ا�َُّ َأَ� ا�َُّ  ال َأَ�،  ال ِإَلَه ِإ  َأْحَسُن  َأْحَسُن َأَ� ا�َُّ 

  . . َقْد َرِضيتُ َقْد َرِضيتُ : : اْخلَاِلِقَني، قَاَلتْ اْخلَاِلِقَني، قَاَلتْ 

َما َهِذِه الّرِيُح hَ َما َهِذِه الّرِيُح hَ : : مثَُّ َأَتى َعَلى َواٍد َفَسِمَع َصْوً¤ ُمْنَكًرا، َوَوَجَد ِرًحيا ُمْنِتَنًة، فـََقالَ مثَُّ َأَتى َعَلى َواٍد َفَسِمَع َصْوً¤ ُمْنَكًرا، َوَوَجَد ِرًحيا ُمْنِتَنًة، فـََقالَ 
ا َوَعْدَتِين، فـََقْد  ا َوَعْدَتِين، فـََقْد  hَ َربِّ آِتِين مَ hَ َربِّ آِتِين مَ : : َهَذا َصْوُت َجَهنََّم، تـَُقولُ َهَذا َصْوُت َجَهنََّم، تـَُقولُ : : ِجْربِيُل َوَما َهَذا الصَّْوُت؟ َقالَ ِجْربِيُل َوَما َهَذا الصَّْوُت؟ َقالَ 

َكثـَُرْت َسالِسِلي َوَأْغالِيل، َوَسِعِريي َوَجِحيِمي، َوَضرِيِعي َوَغسَّاِقي، َوَعَذاِيب َوِعَقاِيب، َوَقْد َكثـَُرْت َسالِسِلي َوَأْغالِيل، َوَسِعِريي َوَجِحيِمي، َوَضرِيِعي َوَغسَّاِقي، َوَعَذاِيب َوِعَقاِيب، َوَقْد 
َلِك ُكلُّ ُمْشِرٍك َوُمْشرَِكٍة، وََكاِفٍر َلِك ُكلُّ ُمْشِرٍك َوُمْشرَِكٍة، وََكاِفٍر : : بـَُعَد قـَْعِري، َواْشَتدَّ َحرِّي، فَآِتِين َما َوَعْدَتِين، قَالَ بـَُعَد قـَْعِري، َواْشَتدَّ َحرِّي، فَآِتِين َما َوَعْدَتِين، قَالَ 
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ال يـُْؤِمُن بِيَـْوِم احلَِْساِب، قَاَلتْ وَكافرٍة، وَ وَكافرٍة، وَ  ال يـُْؤِمُن بِيَـْوِم احلَِْساِب، قَاَلتْ ُكلُّ َخِبيٍث َوَخِبيَثٍة، وَُكلُّ ُجَباٍر    ..٢٢""َقْد َرِضيتُ َقْد َرِضيتُ : : ُكلُّ َخِبيٍث َوَخِبيَثٍة، وَُكلُّ ُجَباٍر 

  وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
*************** 

                                                 
 .رواه الطربى ٢


