
    

  
  
  

  
  



  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
  

  املقدمة

















 






 





 ىكْرذ و ة رصتَب



  
نيبٍ م دب كُلِّ عل 



  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
  ـي أَسالَّـذ انحبسر     ـجِدسالْم ـنم اللَـي ه ـدب ى بِع

 نم هي نرِ ل لَه وا حن كْ اري بى الَّذالْأَقْص جِدسامِ إِلَى الْم رالْح
 ريصب يع الْ مالس ونَّه ه نا إِ اتآي 

 


ــ ا الَ  وإِن كَ ذً إِ ــا و ه ن ــوكَ م خْرِجي ضِ لاألَر ــنم ونَكزف ــتَ سي ادوا لَ

 الَ تَجِدا ون ل سر نم لَك ب نا قَ لْ سأَر قَد نةَ من س يالل فَك إِالَّ قَ الخ ثُونب لْ ي
لُوك الشمسِ إِلَى غَسـقِ ال  دل ة الالص م ق يال أَ وِ ا تَحن ت ن سـرِ    لَّلالْفَج آنقُـر ـلِ وي

          لَـةً لَـك نَاف بِـه ـدجتَه يـلِ فَ لَّ ا ومـن ال ودـهشم ـرِ كَـانالْفَج آنقُر  إِن
 قدلَ صخدي ملْن خأَد بقُلْ ر ا و ودم حا مقَام م كب ر ثَكع ب ي  ى أَنسع

ني ملْ لع اج و قدص جخْري منرِجأَخ ا و ريانًا نَص لْطَ س نْك لَد

 


 
  اللغة




                                                        

 
 



  
 




 










 


 
 

 
  

 
 





 

 

 
  

                                                          

 



  

  ملع كُلٌّ قَد
هبِيح تَس و تَه الص

 



 




 


انحبس



انحــب س


 



 

 
 

 

                                                        

 



  
 

 
  

   

ِرسا ي ذَ يلِ إِ لَّ ال و



 







 


 


 





 



                                                        

 
 



  





 














 











 







  


 





 


 كَة ارب م ة رجش



 











    الْجِـن ـرشعـا مي

م أَن تَنفُذُوا من أَقْطَارِ السماوات واألَرضِ فَانفُذُوا  تُ ع تَطَ اس اإلِنسِ إِن و
لْطَانٍ  إِالَّ بِس الَ تَنفُذُون 

                                                        

 
 



  










 
 ـان ات آي نم




 








 
 ريصالْب يع م الس و نَّه ه إِ







                                                        

 



  
 











 






 





 

ىري أَسالَّذ انحبس  
 








  

 


 







 


 



 




 



ايمظع كي لَ ع فَضْلُ اللَّه كَانو م لَ ع م تَكُن تَ لَّمك ما لَ عو




                                                        

 



  



 










 
  
 م لَ ي ـــ ا جـــ فَ لَّ يـه ال لَ ع ـــ نب كَ و ا ـــ ا قـالَ ه ـــ لُ رأَى كَ ذَ

ربي 
 

 
 

 



 
 


 

                                                        

 



  

 
 

 
 

  
  
 

 
  
 

 
 

 
 


 

 
 

 
 

 


                                                        

 



  



م لْ ل قُولُ  تَ ذْ  ثَة إِ بِثَال كُمبر كُمدمي أَن م يكُ ف منني أَلَن يكْ ؤ

نيلزن م كَةئ الم آالَف من الْ 






    ونــــر ـــــا الْكَاف ه ي أَ يــا  بــد مــا  * قُــلْ  الَ أَع
ونــد ب ع تَ 

 
 

 


 
 


 

  
 

                                                        

 
– 



  


 
 


 

 



   يـادب ع فَأَسـرِ بِ
ونعب تَّ م م نَّكُ إِ يال  لَ




 
 

  ـكب ر إِن
أَد وم قُ نَّك تَ م أَ لَ ع لِ ي ي لَّ لُثَي ال نَى من ثُ 

 
 ٍرا بِعشاهنمتْم أَ لَةً ولَي نيثى ثَالوسنَا م داع وو

 
 

                                                        

 
 
 



  










 

 
  
 

 
  
  
 







 
  
  
 



  

 
  ىوالْه نع قطن ي ما  و *  ـيحإِالَّ و و ه إِن

يوحى


 
 


 

 




 
 

ه دب ع يالبِ لَ 





 






                                                        

– 



  









 

 






 
 


 

 

 

 


 
 







  




الي لَ






ه دب ع بِ


 

الي ــ لَ







 
 











  


 
 







 
     وحالـر كَـةُ وئ الم ج الْ ـرع تَ

 ةن س لْف ه خمسني أَ ار قْد م مٍ كَان و ي يه في  لَ إِ



 

 



 

 






 

                                                        
 



  

 









 
 





 
 




 
 


 

 
 

 





  


 


     نيـتَعـاكَ نَسي إِ و ـدب ع يـاكَ نَ إِ


 











 


 
 

 
 

 


 
                                                        

 



  




 


 
 



    َالو لَّـه ا ل ـدب ع كُـوني أَن يحسالْم فتَنك سي لَن

 ونبقَر م ئكَةُ الْ الم الْ 



 







 




                                                        
 
 
 



  






 













 







 




                                                        

 



  









 
 

 ِام رالْح جِدسالْم نم 


  ـيب تَ ي ن لَكُـم الْخَـيطُ   حتَّـى 
ود من الْفَجرِ األَس طي بيض من الْخَ األَ

 


 
  ِام رالْح جِدسالْم






 
 





  


 
 








 
 


 ةب قَ ر فَك












 جِدسوا الْمب قْر ي  فَال سنَج رِكُونشا الْمم نَّ إِ
ا م هذَ عد عامهِ ب ام رالْح

                                                        

 
 



  

الَّذ انحبس نم اللَي ه دبى بِعري أَس
الْمسجِد الْحرامِ



 

 






 
 








 
  
  
  
  






  











 

 

 ىالْأَقْص جِدسإِلَى الْم 

 

 الش لُوك دل ة الالص م ق مسِ أَ
يلِ  لَّ إِلَى غَسقِ ال 

  





 التِّني و

                                                        

 



  

يتُونِ  الز و * نيينطُورِ سو *نياألَم لَد ب ا الْ وهذَ


 








 


     ــنم ـكل ب نا مـن قَ لْ ــ سأَر ـنلْ م اسـأَ و
نا ل سر…
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 لَه ا حون كْ اري بالَّذ 











 



  
 





 
 

 ان اتآي نم هي نرِ ل 


 









 كُوني ل ضِ واألَر و اتاوم الس لَكُوت م يم اه رب إِ لك نُرِي  كَذَ و
نينوقم من الْ


 




                                                        

 
 



  











 
 

 و نَّه ه يع الْبصري إِ م الس 





 



 







 



  
  اإلسراء بالبدن




 
ه ــد ب ع بِ ــرى  ي أَســذ ــبحان الَّ س

 
 




 
 ه دب ع بِ

 ا ذَ ا إِ دب ى عهن ي يت الَّذي  أَ ر أَ
صلَّى
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الَّذ تي أَ ى أَرهن ي ا صـلَّى * ي  ا إِذَ دب ع

 اللَّه دب ع ا قَامم نَّه لَ أَ و
 وه عيد

 








 
 













                                                        

 
 



  


 

 



 

 



 
 


 

 
 

 
 

 







 

 



  
 

 




 
  اإلسراء ووالدة الزھراء







 




 






 





                                                        

 



  







 











 











 


                                                        

 



  











 





 






 


 










  

 








 









 














                                                        

 



  
 













 
 

  
 


 







 

 


                                                        

 



  

 
 





 

 
 

 



 

 
 




 



  
  الروح

يبرِ رم الروح من أَ ونَك عن الروحِ قُلْ  لُ أَ سي و 


 
  
  
   لَـه لْ نَز قُـدسِ  قُ روح الْ

 كب ر نم
 

  
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 
 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
 


 

  
  
  
  
  
 


 

 
 

  
  
  



  
  
 
 
 


 








 

 







 


 


 


 



  




 





 








 
  إلسراء عقًالا











 







  


 









 








 




 
 




 
 






  



 

 



 





 
  
  
  









 



  
  اسراء األنبیاء









جِنيخْرا بِمه ن م م ا هم و

 





 









 




                                                        

 



  







  بِـ يـكنَا آت أَ تَابِ  الْك نم م لْ ع ه دن ي عقَالَ الَّذ  ـلَ أَنب ه قَ
ا من فَضْلِ ربي ه قَالَ هذَ دن ا ع رق تَ سم آه ا رم لَ فُك فَ طَر كي لَ إِ  تَد ري 











 ِتَـاب الْك نم م لْ ع ه دن ي عقَالَ الَّذ



 
 وهلَب ا صم و وه لُ تَ ما قَ و

م لَه هب ش نلَكو
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  اإلسم األعظم











 






 كي لَ ا عن لْ نَز و
ب ت تَاب الْكء يكُلِّ شانًا ل ي 










 

                                                        
 



  








 



 












 
  اإلسراء واألذان












  












 












 












  





 

 
  
  
 







 






 
  الصالة واإلسراء





ِوندبعيإِالَّ ل اإلِنسو الْجِن لَقْت ا خم و

                                                        

 



  





 









 






 










 




  











 





 






 








 


 



  






–
–




 
   ِيم حنِ الـرمحالـر مِ اللَّه بِس *   بر لَّـه ل ـدم الْح

نيالَمع الْ

 دأَح اللَّه و الرمحن الرحيم قُلْ ه بسم ا *مالص اللَّه د


 دأَح اللَّه و قُلْ ه * دمالص اللَّه * ولَدي لَمو دلي ا * لَمكُفُو لَه كُني لَمو
 دأَح… 







                                                        

 
 
 
 



  

 









 

  بحث عرفاني




 







 






                                                        

 



  


 






 











 









 






  




 












 






 






 






  





 
  اإلسراء والدعاء





 









 



 

  اإلسراء ونزول القرآن




 





  









 











 ُولسالر نآم
ر نم هي لَ إِ لَ  نزِ ما أُ الْمؤمنون بهبِ و

له الَ نُفَرقُ بين أَحد من رسله وقَالُوا  سرو بِه تُ كُ و هت ئكَ الم و بِاللَّه ن كُلٌّ آم
ريصالْم كي لَ إِ ا ون ب ر انَك فْر نا غُ ع أَطَ ا ون ع م سَكا إِالَّ الَ ينَفْس اللَّه لِّف

 تبا اكْتَسا مه ي لَ عو تبا كَسا مه ا لَ ه ع سو نَا إِن ؤاخذْ نا الَ تُ ب ر
ــا نَ أْ و أَخطَ ــينا أَ نَس ْــل م الَ تَحــا و ن ب ر

ــ  لَــى الَّ ع ــه تَ لْ م ــا ح م ا كَ ــر ــا إِص ن ي لَ ــا ع ن ل ب ذين مــن قَ

      ـان فـر لَ اغْ ـا ون ع ـفاع و ا بِـهن نا ما الَ طَاقَةَ لَ لْ م الَ تُحا ون ب ر



  
    رِينمِ الْكَـاف قَـو لَـى الْ نَا ع ـرنَا فَانص والَ م نْت نا أَ م حار و

 


 
  اإلسراء والحج













 




 



 









  

 




 









 

  بحث كالمي









 







 



  


 لَىع نمحالر
ى الْعرتَوشِ اس هِمقفَو نم مهبر خَافُوني 

 ه ادب قَ عو قَاهر فَ و الْ هو







 






 








                                                        

 
 
 



  


 ة را نَاظه ب إِلَى ر 





 





 



 ىرالْكُب هب ر اتآي نأَى مر قَد لَ


     ُل ـزن ي و ةـاعالس لْـم ع ه ـدن ع اللَّه إِن

 ثي غَ الْ


                                                        

 
 
 
 
 
 



  
 





 












 
َأ يك قَالَ رب أَرِني  لَ إِ  نظُر








 

                                                        

 
 
 



  











 












    نظُـر نـي أَ قَـالَ رب أَرِ

    قَر ــتَ اس ــإِن ــلِ فَ ب ــى الْج ــر إِلَ ــن انظُ لَك ــي و ان تَر ــن ــالَ لَ ــك قَ ي لَ ِ إ
 انَه مكَ 




                                                        

 



  









 

 ة رنَاض ذئ م و ي  وه جـا   * وه ب إِلَـى ر
ة رنَاظ 












  كُـه الَ تُدرِ
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 ارصب األَ 



 


 





 











 





 


                                                        

 



  



 



 

  الجنة والنار مخلوقتان ھل
–


 


 










 نيتَّقلْم ل تدأُع

 رِينلْكَاف ل تدأُع َةن الْج كجزَوو نْت م اسكُن أَ اآدي 

                                                        

 
 
 



  







  ـهه جإِالَّ و كاله ءيكُلُّ ش






 
  ـارالن

  ـدأَش نوعرلُوا آلَ ف خةُ أَداعالس وم قُ م تَ و ي ا وي شعا و و ا غُدهي لَ ع ضُونرع ي
الْعذَابِ 







 





                                                        

 
 



  
 وم قُ م تَ و ي و

الساعةُ 






 








 





 

                                                        

 






 



  





 





 









 








 
 



  
     اـيشعا و و ـا غُـده ي لَ ع ضُـونرع ي

 
 

 
 

 
 

 
 


 

 



 

 


 
 

 
 



                                                        

 



  

 
 

 
 




 
 


 





 

















  





 






 

 


 
  
  
 

 
  
 

 
 

 



 



  

  اإلسراء واألخالق








 








 





 









 




  






 











 







 





 





  


 

  النبوة واإلسراء









 

 م هِ نْفُس أَ نا في اآلفَاق وفي  اتآي م يهِ سنرِ











 



                                                        

 
 



  





 










 
            

             
       
                

        

              

             
            

               

               

           
           

            



  

              

            

                 

             








 









 اك د لَه ع لِ جب لْج ل هب لَّى را تَجم لَ فَ
قًا ع ى صوسم رخو 

 




                                                        
 
 



  


  
  اإلسراء والوحي









 


 












  ْأ اقْـر

                                                        

 



  

 لَق ي خالَّذ كب مِ ر لَقٍ * بِاس ع نم اناإلِنس لَق خ * م كْر بك األَ رأْ و اقْر
مِ *  لَ قَ الْ م بِ لَّ ي عاإلِن* الَّذ م لَّ ع م لَ ع ي  م سان ما لَ 










 





 










 



                                                        

– 



  







 







 


 ام و
 نيــالَم ع لْ ــةً ل م حاكَ إِالَّ رن لْ ــ سأَر









 



                                                        

 



  









 







 


 ذَتْهأَخ هآل و هي لَ ع لَّى اللَّه ص ولَ اللَّهسر أَن
نَز ه نامه رِجاالً ينزون علَى منبرِ ي مأَى ف فَر ه برِ ن لَى م ع و ه ةٌ وسنَع وندري ة درالْق و

يه و آله جالساً  لَ ع لَّى اللَّه ص ولُ اللَّهسى رتَو ى فَاسقَر ه قَ م الْ قَابِهِ لَى أَع ع اسالن
اآليـة  و ه بِهذ المالس هي لَ يلُ ع برِ تَاه جِ أَ هِه فَ جي وف فرع ي ن زالْح   ـان لْ ع و مـا ج

يا الَّ ؤالر مفُهنُخَو آنِ وي الْقُرونَةَ فلْعالْم ة رجالش اسِ ولنةً لتْنإِال ف يناكَ  ي أَرت
ياناً كَبِرياً غْ م إِال طُ هيد يزِ  فَما  



                                                        

 



  





 










 





 
  

  المعراج والمالئكة 





 
 

    




  

 يطَفصي اللَّه
ئكَة رسال ومن الناسِ الم من الْ 







 




 


 

 
 

 



 




                                                        
 
 



  



 









 







 











 



  






 



 



 




 






 







 اللَّه ونصعالَ ي



  
رم ؤ ي علُون ما  فْ ي و م هرم ون ما أَ 










 



 




 




 








                                                        

 



  


 








 









 
















  
 ىوالْه نع قطن ي ما  و *وه ى  إِنوحي يحإِالَّ و 














 
  ُكَـةئ الم الْ و

م من كُلِّ بابٍ  يهِ لَ ع لُونخدـى  * يقْب ع م ع ن م فَ تُ رب ا صم م بِ يكُ لَ ع م الس
ارِ  الد




 

                                                        

 
– 



  

  حجیة اإلسراء








 








 

 لَّة األَه نع ونَك لُ أَ سي









 

                                                        

 



  
   ـيقُـلْ ه

 جالْح اسِ ولن ل يتاق و م












 






 

  اإلیمان بالمعراج




 


                                                        

 



  













 












 














  
 







 

 


 

 

 

 
 
 

 
  اإلسراء والھبوط










                                                        
 



  

 












 








 


 إِن
بِيلَى النع لُّونصي تَه ئكَ الم و اللَّه





                                                        

 



  
 









 

















 



 

                                                        
 



  





 


 ا كَانم

نيبِيالن م اللَّه وخاتَ م ولَكن رسولَ  با أَحد من رِجالكُ أَ  دم حم 







 











 

                                                        
 



  
  اإلسراء والجن

 ِوم م نَارِ الس نلُ مب ناه من قَ قْ لَ خ انالْج و 










 











 


خ نيط نم تَه قْ لَ خنَارٍ و ني مقْتَن لَ

                                                        

 
 
 



  







       ـهن م م نْـتُ أَ ا  ذَ ا فَـإِ ضَـرِ نَـاررِ األَخـجالش نم م علَ لَكُ ي جالَّذ
 وندتُوق 













 


  ــن ــن الْجِ ا م ــر فَ ــك نَ ي لَ إِ نا  فْ ــر إِذْ ص و

 آنــر قُ معون الْ ــتَ سي


                                                        

 
 



  


 ِباك و ينة الْكَ يا بِزِ نْ الد اءم ا السن ي فْظًا من كُلِّ شيطَانٍ * إنَّا زَ حو
 د مارِ 











 
  اإلسراء وملك الموت

م كِّلَ بِكُ ي والَّذ توم لَك الْ م م فَّاكُ و تَ ي لْ  قُ 









 
                                                        

 
 
 



  








 






 





 

















  


 





 




 





  ٌـلأَج و

 ه دن ى عمسم


 






                                                        

 
 



  










  ـواب اذْه
من يوسف فَتَحسسوا  














… 






                                                        

 



  









 








 


    ىـرب ا جـاءت الطَّامـةُ الكُ ذَ فَـإِ


 








                                                        

  



  







 











 




 
  اإلسراء والعلم









                                                        

 



  








 









         َقًـا قَـال نـدها رِزْ ع ـدجو ابـرحم يـا الْ كَرِ هـا زَ ي لَ ـلَ عخا دم لَّ كُ

اللَّه إِن اللَّه دن ع نم و ه ا قَالَت م أَنَّى لَك هذَ ي رامي  اءشي نزُقُ مري
يرِ حسابٍ غَ بِ 











                                                        

 



  





 

  المعراج في القرآن



  ىــر ــةً أُخ لَ نَز آه ر ــد قَ لَ و *  ة رــد س ــد ن ع
نتَهى  م الْ 





 










 



                                                        

 



  


 
صاغَ الْب ما طَغَى ما زَ و ر






 ا طَغَىم و

 
 أَىر لَقَد

به الْكُبرى  ر اتآي نم






 






                                                        

 
 
 



  







 















 

     ان ـل سر ـنم ـكل ب نا مـن قَ لْ سأَر نأَلْ ماس و
ةً يهآل الرحمنِ  نا من دونِ  لْ ع أَج وندبع







                                                        

 



  



 








 














 






                                                        

 



  







      فـوسو ـكم قول و لَـك كْر لَـذ نَّـه إِ و
 ألُونتُس 

  اإلسراء والعلوم المعاصرة









 











                                                        

 



  


 










 








 

  

  تأريـخ اإلسراء 













  


 














 

  

  

 


 

  
  
 


 

 
 



  
  
  

 


 

 
 


 

  
 

 
  
  
 

 
 

 
  




                                                        

 
 



  


 

 


 



 








 






 

  قصة المعراج








  



 







 


   ـوه يم اه ـرب إِ  م بِيكُ أَ لَّةَ  م

ماكُ لُسب م الْمسلمني من قَ 


 









                                                        

 
 
 



  





 





 








 






 






                                                        

 



  


 


 ملَه قَالَ  و
م إِن آيةَ  هي بِ تيكُم التَّابوت فيه سكينةٌ من ربكُمنَ  ملْكه أَن يأْ


 


 


 







  اد د ـزي و
انًا مي وا إِ ن آم ينالَّذ 

  الُبراق
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  في الطریق الى بیت المقدس







 



                                                        

 
 



  









 











 

 
 

 
  





                                                        

 


 



  


 






 




 
 




 





 






                                                        

 



  

 






 





 








 




ي   االَّـذ قُـوم ي ما  قُومون إِالَّ كَ ي با الَ  الر كُلُون أْ ي  ينلَّذ
  ــس م ــن الْ م طَانــي الش ــه بطُ يتَخَ




                                                        

 



  


 











 


     م نـتُ بـا إِن كُ الر ـنم ـيقا بوا مذَرو قُوا اللَّه ها الَّذين آمنوا اتَّ ي ياأَ

فَإِن نينم ؤ م  فَلَكُم تُمتُب إِنو هولسرو اللَّه نبٍ مرنُوا بِح م تَفْعلُوا فَأْذَ لَ
ونلَم لمون والَ تُظْ م الَ تَظْ الكُ و م رءوس أَ


 








                                                        

 



  



 

















 






 ِيم حنِ الرمحالر مِ اللَّه سبِا نَّه إِ و انمي لَ س نم نَّه إِ


 

                                                        

 
 



  




 



 
 





 

  
  
 

ىإِنِّي أَر كل م قَالَ الْ و
 

 
 






                                                        

 



  

 
 





 
 





 

 



 





 






 

                                                        

 



  
  
  

  

  

 
 

 
 

 
 
  في بیت المقدس










 










  

 



 








 





 

 
 
 


 




                                                        

 
 



  






…


 


   ـنـا من لْ ع جو
ء حــيٍّ  ــيــلَّ ش  الْمـاء كُ
   يشما ينُور ا لَهلْنعجو اهنييتًا فَأَحيم كَان نمأَو

بِه في الناسِ
 










 
                                                        

 
 
 



  






 





 






 







 ِاسلن ل عافن م و بِري م كَ ثْ إِ ما  يهِ رِ قُلْ فسي م الْ رِ وم ونَك عن الْخَ لُ أَ سي

ما هِ ع فْ بر من نَ كْ ما أَ ه م ثْ إِ و 


                                                        

 



  






 

–








 



 

  العروج الى عالم الملكوت



 












  











 



                                                        

–











 







 



  



  

ونفْتُر ي النهار الَ  لَ واللي ونحبسي


 









بثَاق ابهش هع ب تْ أَ فَةَ فَ إِالَّ من خطف الْخَطْ




 








                                                        

 
 



  














 




 








 





                                                        

 



  















 
  الغیبة وقبحھا  










 






 




  


 

 


 


 
 م غْتَب بعضُكُ ي والَ 

بحي مـوه   بعضًاأَ تُ تًـا فَكَرِه ي م يه أَخ م كُلَ لَح أْ ي  أَن م كُ دأَح



 





 









                                                        

 



  

 





 




 






 








. 





 



  

  ر الناقةعاق



 

قَر ع تَعاطَى فَ م فَ ه ب احا ص و ادن فَ











 





 








                                                        

 



  
  ينالَّـذ إِن

كُ      يــأْ مــا  نَّ إِ مــا  لْ تَــامى ظُ ي الَ الْ ــوم كُلُون أَ ا   يــأْ نَــار  م هِ طُــونــي بف لُون
ا  ريعس نلَو صي سو 








 

  

  حرمة وعاقبة الزنا





 






  قْـت لَ ا خم و

عبدونِ ي إِالَّ ل اإلِنس و الْجِن
                                                        

 
 



  


 

     
  











 








 












  

 

  من عقوبة الزنا












 
 

  
  
  
 

 







 



  

  الدعوة الى االسالم




 











 إِن  ونـدفْسم وجأْجم و وجأْجي
في األَرضِ 








 




                                                        

 



  


 
  صورة من النار








 






 




 
في السماء الدنیا 




 


 
 



  

 
 

 







 






 نيلِّي ي عارِ لَف رب تَاب األَ ك إِن ـا  * كَالم و

 ونلِّي ا عاكَ م رأَد * قُومرم تَابك *ونبقَرالْم ه دهشي





 





                                                        

 



  



 





 





 





 





 





                                                        

 
 



  


  نَـه رب كْ أَ

لَّه ما  ل اشح قُلْن و نهي دي أَ  نقَطَّع و     لَـك ا إِالَّ م ا إِن هـذَ ـرشا ب هـذَ
يم  كَرِ 








 








 









                                                        

 



  
 نيمالْي ابحا أَص م نيمالْي ابحأَص و 





     ـنم بِيـث يميـز اللَّـه الْخَ ل

الطَّيبِ 


 







 









                                                        

 
 



  


 

  في رحاب الملكوت












 












 ة و إِخ وننم ؤ م ما الْ نَّ إِ

 
                                                        

 
 



  





 


 



 





 

  
 

 
  
  
 


 








  

 
ُق نف أَ ــو ـي سقُ ـــ وا ف لْ تُ لَّـه والَ  يكُـــ بِيلِ ال دي أَ م إِلَـى  ـــ وا بِ

ة ــهلُكَالتَّ






 















 



                                                        

 
 



  







 
  في السماء الثانیة

















 











  



 







 
 ا ين ق ي وه لُ تَ ا قَ م و

ــه ي لَ ــه إِ لَّ ــه ال ع فَ ــلْ ر ب


 









 


                                                        

 
 



  
 
  
  
  
 

 
  
 

 
  
  
  
 


 





 


 





  

 



 




 
 

  

  في السماء الثالثة














 




                                                        

 
 



  



 









 








 



  

في السماء الرابعة 



 
    ـاهن ع فَ رـا وي بِ نَ ا  يقً ـدص كَان نَّه درِيس إِ كُر في الْكتَابِ إِ اذْ و

يا ل انًا ع مكَ
 





 


 

 









 

                                                        

 
 



  







 








 






 



 


 



  

في السماء الخامسة 











 
  في السماء السادسة















                                                        

 
 


 



  



 






 






 

  قصة زكریا من السماء









 




                                                        

 



  





 












 








 


 

                                                        

 



  
سابعةفي السماء ال 













   هـيسكُر ـعسو

 ضاألَر و اتو م الس 


 











 

                                                        

 



  





















 



 

                                                        




 
 
 



  
  لَـىو إِن أَ

وه وهذَ ع ب لَّذين اتَّ يم لَ اه رب إِ اللَّه ولي الناسِ بِ وا ون آم ينالَّذ و بِيا الن
نينم ؤ م الْ 












  لَـى أَو إِن

 يلو اللَّهوا ون آم ينالَّذ و بِيا الن بعوه وهذَ لَّذين اتَّ لَ  يماه رب إِ بِ الناسِ 
 نينمؤالْم 







                                                        

 
 
 



  
















 














 


                                                        

 



  














 



 











 


                                                        

 



  














 








 





 



  
سدرة المنتھى 




















 










 
                                                        

 



  

 ىـــرــةً أُخ ـ لَ نَز آه ر ــد قَـ لَ و * ة رــد ــد سـ نـ ع
نتَهى م الْ

 
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  




 








                                                        

 



  



 









 





 

بین القرض والصدقة 





 
صورة من الجنة 











  













 








 








قْصم ورامِحي ي الْخف اتور 


                                                        

 
––



  












 

في حضرة القدس 











   ـهت ئكَ المو اللَّـه الْمؤمنون كُلٌّ آمن بِ و
هلسر نم دأَح نيقُ بنُفَر له الَ  سرو بِه تُ وكُ



                                                                                                                                       

 
 



  


 















 

















  
 











 











 













  



















 

















  
 

  تشریع الصالة






 


 



ِب أَوصاني  اوي ح تم ا دم كَاة الز و ة الالص 





 





 





                                                        

 



  







 ِيمحنِ الرمحالر مِ اللَّهبِس *نيالَمالْع بر لَّهل دمالْح
 

 الــرمحن بســم ا
 دأَح اللَّه والرحيم قُلْ ه * دمالص اللَّه

 دأَح اللَّه والرمحن الرحيم قُلْ ه بسم ا
 * دمالص اللَّه * ولَدي لَم و دلي كُ* لَمي لَم و دا أَحكُفُو لَه ن








 





                                                        

 
 
 



  







 












 











ِي الذِّكْرآنِ ذالْقُرص و
                                                        

 



  

 
  اكالیل التفضیل من الجنة





 







 

















                                                        
 



  




 





 









 









 








  











 
  
  
  
  
  
  








 




                                                        

 



  


 






 







 







 


 



                                                        

 
 



  

 









 










 





 
  رحلة الھبوط









  



 











 

















                                                        

 



  




 






 



























  


ي ده ي ي سبإِلَى ر بيإِنِّي ذَاهن

 ضَـىتَر ل  بر كلَي فَفـروا  وعجِلْت إِ
 إِلَى اللَّه 












 





 ةآي كَانةً ما آين لْ دا ب ذَ إِ و




                                                        

 
 
 
 



  





 






 


 ا    ي نـوا إِذَ آم ينـا الَّـذه ي اأَ
   ـره أَطْ و لَكُـم  ري خ كل اكُم صدقَةً ذَ ونَج يدي نيوا بمولَ فَقَدسالر تُم ي  نَاج

يمحر غَفُور اللَّه وا فَإِنتَجِد لَم  فَإِن 




َولسالر تُم ي ا نَاج نوا إِذَ آم ينا الَّذه ي يا أيها ياأَ

الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول

  أَن تُم قْ أَشـفَ أَ

                                                        

 



  
قَات دص اكُمو نَج يدي نيوا بم تُقَد    أأشـفقتم ان تقـدموا بـني

يدي جنواكم صدقات


 



 



 وا اللَّهحمي

تَابِ  الْك م ه أُ دن عو بِت ثْ ي و اء شا ي م



 نم كلب نا من قَ لْ سأَر نأَلْ م اسو
ا  ن ل سر




                                                        
 
 
 
 
 



  


 







 





 
  ْـأَلاسو

ــ ا مـ ن ــلْ ـ سأَر ـــنونِ  مد ـــنــا م نـ لْ عا أَج ن ــل ـ سر ـــنم ـــكل ب ن قَ
 وندب عي هةً  آل الرحمانِ 


اللَي هدبى بِعري أَسالَّذ انحبس 

امِ  رالْح جِدسالْم نم



                                                        

 
 
 



  











 



  

  العودة من بیت المقدس











 

  اإلسراء صبیحة 
–






 







 







  



 




 






 












 










  







 

















 







                                                        

 
 



  


 












 






                                                        





 






 



  


 












 
  اإلسراء وبیت المقدس







 







 




  





لِّ وفَو    ـجِدسالْم ـطْرش ـكه ج
امِ رالْح





 









 لَه و ا حن كْ اري بالَّذ 









 





  




 ان ثْ ع ب فإِذَا جاء وعد أُوالَهما 
ا  دعو كَانارِ وي لَ الدالوا خاسفَج يددأْسٍ شي با أُولن لَ ا  ادب ع كُمي لَ ع

فْعوالً  م








 














 
 
 



  
 

  
   













 
 

  
  
  
 

 








                                                        

 



  





 










و تي م إِذْ ر تي م ا رم ىومر اللَّه لَكن 
 



  
  المحتویات

  
 

  
      

    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

 
    
    
    
   

 
    
   

 
 



  

 
  

 
  

      
    
    
    
    
    
    
   

 
    
    
    
    
    
  

 





                                                        





  








 







 



 
 








                                                                                                                                       

 
 



  

 
 

 










 

 



 







                                                        

 
() 



  
  

 






 

 
 

 






 
 











 
 





  


 




 
 







 
 







 




 




 
 





  




 







 









 

 
 

}
 



                                                        

() 
() 
() 
 



  












 

 








 






                                                        
 



  

 



«







«





 


««
«




«



  


«







«




«





 








  
«
««




«





 
  

 

                                                        
 


