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صيدة � مجاًال قد الح أ١   .ًال جلياً وشرحها ز ـ ق
  .ـ احلكمة من إسرائه ٢

ـــــــــــــــــــــــــــاً ز � مجــــــــــــــــــــــــــاًال قــــــــــــــــــــــــــد الح أ   ًال عليـ
  

  قبــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــن كنــــــــــــــــــت ظــــــــــــــــــاهراً وعليـــــــــــــــــــاً   
  

  � كـــــــــــــــــامًال أشـــــــــــــــــرقت قبـــــــــــــــــل التجلـــــــــــــــــي
  

ـــــــــــــــــــاً    ـــــــــــــــــــت نورًاعلي ـــــــــــــــــــت يف القـــــــــــــــــــدس كن   أن
  

  حـــــــــــول ذاتــــــــــــه العلـــــــــــّيّ◌ طبــــــــــــت حبيبـــــــــــــي
  

ـــــــــــــــــــــــــور   ـــــــــــــــــــــــــ قبضـــــــــــــــــــــــــة الن ــــــــــــــــــــــــــاً ب   دت أبدي
  

  حــــــــــــــول اJالـــــــــــــــي نــــــــــــــور يطــــــــــــــوف أنــــــــــــــت
  

  أفالكـــــــــــــــــي كنـــــــــــــــــت نبيــــــــــــــــــاً  قبـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــون  
  

ــــــــــــــــــــدان وال روح عيســــــــــــــــــــى   حيــــــــــــــــــــث ال أب
  

ــــــــــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــــــــــار اخلــــــــــــــــــــــــــري      ...........من
  

  وعــــــــــــــــــــــــــــــد هللا رســـــــــــــــــــــــــــــــله � حبــــــــــــــــــــــــــــــىي
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أتباعـــــــــــــــــــــــــــــــــــه أزلي   أن يكون
  

ـــــــــــــــــــه ودعـــــــــــــــــــوهم ـــــــــــــــــــومهم ب   وبشـــــــــــــــــــروا ق
  

ــــــــــــــــــــــــاً    ــــــــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــــــــوًال جلي ــــــــــــــــــــــــاع احلبي   إلتب
  

  
. وهذه كانت حكمة اإلسراء واملعراج  ملسو هيلع هللا ىلصتدين لسيد[ رسول هللا كل احلقائق العالية والدانية . يف احلقيقة � إخواين 

    ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
  فقربه منه. حاشا h عز وجل ، وات السبع ن أجل ربنا فوق السمم ؟ عرج به ملاذا س
  .وهو على البطحاء ملسو هيلع هللا ىلصمن فوق سدرة املنتهى كقربه منه  ملسو هيلع هللا ىلص

   س فلماذا كان املعراج ؟
  وحكمــــــــــــــــــة إســــــــــــــــــراء احلبيــــــــــــــــــب إغاثـــــــــــــــــــة

  
محـــــــــــــــــــــــة حنـــــــــــــــــــــــانلعاملـــــــــــــــــــــــ     ه األعلـــــــــــــــــــــــى ور

  

ـــــــــــــــ   هومل يكـــــــــــــــن رب العـــــــــــــــرش فـــــــــــــــوق مسائ
  

ــــــــــــــــــف وعــــــــــــــــــن برهــــــــــــــــــان   ــــــــــــــــــزه عــــــــــــــــــن كي   تن
  

ــــــــــــــــــيظولكـــــــــــــــــن إل   هـــــــــــــــــار اجلمـــــــــــــــــال العال
  

  مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــامل األعلـــــــــــــــــى ونيـــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــاين  
  

  إليه اشتاقكما  ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسول هللا  اشتاقتاملعيه 
َوِإْذ َأَخـَذ اyُّ  ����: ث قـال تعـاىل النبيني واملرسلني وقد عاهدهم هللا عز وجل من فضله علـى أن يؤمنـوا بـه ويتبعـوه حيـ

ُتُكم مِّن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة مثَُّ َجاءُكْم َرُسولٌ  هنـاك فـرق بـني النبـوة وبـني "  سورة آل عمـران) ٨١(���� ِميثَاَق النَِّبيِّْنيَ َلَما آتـَيـْ
  تة جلميع األنبياء من قبل اخللق ـ �ب:ـ فالنبوة . الرسالة 
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  .هللا ويبلغها إىل خلق هللا وقت ظهور النيب  ألنه �خذ رسالة من. البوجود النيب بني اخللق ـ ال تكون إ:ـ أما الرسالة 
  على أنه رسول ، فالبيعة كانت وهم أنبياء عند هللا على أي شئ 

ا جاء إىل كم   سورة التوبة) ١٢٨( ����َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل  ����كم رسول ء بني مكانة جا ���� مثَُّ َجاءُكْم َرُسولٌ  ����: قال تعاىل 
 h النبيني جاء إلينا حنن واحلمد.  

ُصـُرنَّهُ  "هذا اإلميان "  سورة آل عمران) ٨١(} لَتُـْؤِمُننَّ ِبِه {  "وبعد ذلك  صـرونه "  َولََتن فهـذا العهـد . يؤمنـون بـه وين
ادهم فضـًال عـن فجمعهم مجيعاً يف بيت املقدس بذوا�م وهيئا�م وإشه ملسو هيلع هللا ىلصحققه هللا هلم بعد رسالة سيد[ رسول هللا 

صـلى هللا وهـم مجلـة األنبيـاء أمجعـني ووقفـوا يف سـبع صـفوف خلفهـم . مائة واربعة وعشرون ألف نيب أرواحهم وكانوا 

صلي �م وقال  ملسو هيلع هللا ىلصوأخذ سيد[ جربيل عليه السالم بيده  عليه وسلم   .أنت إمامهم يف هذا اليوم : وقدمه إمامًا هلم لي
ـــــــــــت اإلمـــــــــــام هلـــــــــــم ـــــــــــك إذا أن   صـــــــــــفوا ورائ

  
  املتابعـــــــــــــــةقـــــــــــــــد �يعـــــــــــــــوك علـــــــــــــــى صـــــــــــــــدق   

  

ــــــــــــــــــــت � ســــــــــــــــــــر الوجــــــــــــــــــــود ــــــــــــــــــــوهم أن   أب
  

  وال فخروســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمهواقبل املعاينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
  

دائــم يف بيــت  وعملــه حبــل األولــني واآلخــرين معــني ســيد رفيــع األنبيــاء يف مواجهــة ســيد األنبيــاء واملرســلني مــن       
ة اخلتــام ومســك املقـدس وجعــل كــل نــيب يبــني مــا آ�ه هللا عــز وجــل مـن الفضــل والنبــوة واحلكمــة ويف اآلخــر قــال كلمــ

   -: ملسو هيلع هللا ىلصاخلتام سيد األ[م 
وبعد أن خطب ، فقال احلمد h الذي جعلين خامتًاوجعل أميت أمة وسطاً وشرح صدري ورفع ذكري وسّريأمري       

ـ اجتمــع يف كــل مســاء قــي دور املالئكــة � - ملسو هيلع هللا ىلصاخلطـاب الطويــل إلتفــت إليــه ســيد[ إبــراهيم وقــال يف هــذا  فضــلكم 
  .وات هللا وسالمه عليه صل حلبيبمقربوها ليحظوا �

س ملاذا ؟ ألن املالئكة منذ أن خلقهم هللا عز وجل وهم يف شدة الكرب والوجل واخلوف من عظمة هللا وجالل هللا  
متواصـل ال ينتهـي خوفـًا مـن مقـام جـالل هللا عـز وجـل فطلبـوا  سبحانه وتعاىل وبعضهم وهم الكـروبيني يف كـرب دائـم

محة املرسلة جلميع العاملني قاىل تعاىل هللا أل¢م يعلم رسول   : ون أنه الر
ْمحًَة لِّْلَعاَلِمَني {   . والعاملني كل ما سوى هللا عز وجل   سورة األنبياء) ١٠٧(} َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َر

محـة املهـدا وحـىت ال  ملسو هيلع هللا ىلصه والنعمـة املسـداه كل ما سوى هللا من عرش وفرش وكرسي وجنة و[ر وغريها فهو خمتوم �لر
وقف  أطيل عليكم فنكتفي �إلشارة إىل ما حدث بينه وبني سيد[ جربيل عليه السالم عندما وصل إىل سدرة املنتهى

  ؟األمني جربيل قال � أخي � جربيل ملاذا ال تتقدم 
  . وأنت لو تقدمت ألخرتقت الحرتقتطرف األصبع  قال أ[ لو تقدمت قدر أمنلة أي قدر

  ! � أخي � جربيل أهاهنا يرتك اخلليل خليله: قال، ك تة دولاليلة ليلتك والدول
� رسول هللا احلمد h لقد نلت بـك يف : قال، قال له لك شئ عند هللا أطلبه لك، ) وما منا إال له مقام معلوم( قال

  تلك اليلة
: قال، أي أطلب،من شئ ال بد لك : قال، هللا عز وجل وكنت قبل ذلك ال آمن مكر هللا سبحانه وتعاىل األمان من

جسـر جهـنم حـىت متـر عليـه  علـى وأن �ذن يل أن أبسـط جنـاحي، أال حيرمين من النزول عليـك ٠ إسأل هللا عز وجل
  .أمتك 
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  جربيــــــــــــــــــل وهــــــــــــــــــو عظــــــــــــــــــيم يف مكانتــــــــــــــــــه
  

ـــــــــــــــــــــــــــــوار �مــــــــــــــــــــــــــــــم     مل يســـــــــــــــــــــــــــــتطع وجل األن
  

ــــــــــــن لطافتهــــــــــــا ــــــــــــت م ــــــــــــور [ل   فــــــــــــذاتك الن
  

  مـــــــــــــــــــا دونــــــــــــــــــــه وقفـــــــــــــــــــت ذات املالئكــــــــــــــــــــة  
  

أمل يطلــب  :قـال ،مـع حبيبـه بغـري مكـان وال زمـان وال أيـن والغـني والبـني ووقعـت العـني علـى العـنيفلمـا كـان احلبيـب 
بشـرط أن يكـون مطيـع  .قـد أعطينـاه مـا طلـب فيمـا أطاعـك واتبعـك: قال ، أنت أعلم � ريب :قال منك جربيل شئ

  .لرسول هللا 
ات بعد أن اجتمـع �ـم يف بيـت املقـدس وكلمـا او �ألنبياء وهم يف السم مرّ  ملسو هيلع هللا ىلصومن عجائب هذه اليله أن رسول هللا 

 !ثأوقد بعفيقولون ) دمحم( فيقول ؟ معك من فيقولون ،فيقول جربيل ؟من ،يقول جربيل عليه السالم عندما يستأذن
   !ويف رواية أوقد أرسل إليه

ع عليهـا لـوال يطّ كيف ذلك مع أ¢م صلوا معه منذ قليل هذه عجائب من عجائـب أمـر هللا وملكـوت هللا ال يعلمهـا   
محة للعاملني وال : فقال ،وواصل املسريه إىل أن وصل إىل العرش، جلو  إال املوقنني �h عز العرش � دمحمأنت املرسل ر

صييب � حبييب أن تشهد يل �لرباءة مما تقوله أهل الزور علىّ  محة ون صيب من الر زعموا أين أسع مـن ال مثيـل  بد من ن
حممول من احلامل للعرش/ س،يقولون أنه جالس على العرش، لهله وأحيط مبن ال كيفية    .؟ العرش حامل أم 

حممول �h عز وجل حممول ، العرش  زعموا أين أسع من ال مثيل له وأحيط مبن ال كيفية له � دمحم إين معمود حكمته و
  ،بقدرته
فكل الوجود عاليه ودانيه � ، ول اآلنأيها العرش إليك عين فال تشوش علّى خلويت أ[ مشغ  ملسو هيلع هللا ىلصإليه رسول هللا:فقال

صـل علـى منـاه إخواين يلـذ برسـول هللا ويتقـرب إىل هللا بسـيد[ ومـوال[ رسـول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصفهـو ، ويسـتغيث إىل هللا بـه ليح
   .الواسطة ولوال الواسطة لذهب كما قيل املوصول

ºنـواره العليـه وعلومـه الوهبيـه وأسـراره وأن يتفضل علينـا ،يف الدنيا واآلخرة ملسو هيلع هللا ىلصفنسأل هللا عز وجل أن يكرمنا جباهه 
محانيه ونظراته النبوية    .الر

  
  


