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، الــذي ال يدركــه أحــد علــى كنــه العــاملني، األحــدي الــذات، الســرمدي الصــفات � ربِّ  احلمـد
لعلــوه يف عزتـــه وجربوتــه عـــن اإلدراك (حليطــات، ال تدركـــه  ،حقيقتــه ولــو جـــاء (ملعجــزات الكرميـــات

ســبحانه . خطــر ببالــك فــا� تعــاىل وراء ذلــك فكــل مــا ،العيــون، وال تصــل إىل مكنــون ســره الظنــون
وتعـاىل يف علـو شـأنه عـن النظـري وعـن  ،سبحانه، تعاىل وجهه عن الشريك، وتعاىل يف قدرته عن املزيـد

الـوزير وعـن املشـري، قيـوم ال يفـوت علمـه شـئ، قـادر ال يعجـز أبـداً عـن شـئ، حلـيم ال يسـفه، واحــد 
  .فرد صمد، ليس كمثله شئ وهو السميع البصري ،أحد

وأشـــهد أن ال إلـــه إال هللا وحـــده ال شـــريك لـــه، كـــان وال شـــئ معـــه قبـــل خلـــق الزمـــان وإجيـــاد 
مـا مـّس الـرتاب وال  وجـلَّ  عـزَّ  كوان، وهو اآلن وبعـد اآلن علـى مـا عليـه كـان، فكمـا أنـهاألفالك واأل

مـا مـّس العـرش وال حّسـه وال جّسـه، العـرش حممـول بقدرتـه ومعمـول  وجـلَّ  عـزَّ  فهـو ،حّسه وال جّسه
 يف كنــه ملكوتــه وعظمتــه يــدرك األشــياء وال يدركــه أي شــئ مــن األشــياء، وال  وجــلَّ  عــزَّ  حبكمتــه، وهــو

  .ألنه وسع األشياء ومل يسعه شئ يف األرض وال يف السماء ،حييطون بشئ من علمه إال مبا شاء
حبمـــل الرســـالة، وبصـــفاء أنـــوار  وجـــلَّ  عـــزَّ  وأشـــهد أن ســـيدi دمحماً عبـــد هللا ورســـوله، اختصـــه هللا

ره الكـل مـن نـوره، أيّده بنوره وأظهـر لـه مـا يبهـر قـد .وجعله فاحتاً خامتاً  ،وبضياء معارج الفتوة ،النبوة
  .واصطفاه هادtً للخلق يف الدنيا وشفيعاً هلم أمجعني يوم الدين

والــذي رأت عينــاه مــن قــدرة  ،علــى ســيدi دمحم، قطــب دائــرة األفــالك و(ركْ  مْ وســلِّ اللهــم صــلِّ 
قدرتـه مـن العلـوم واحلكـم مـا جعلـه بفضـله و  وجـلَّ  عزَّ  صل إىل رؤيته أمة األمالك، وأعطاه هللايهللا ما مل 

وكــل مــن اهتــدى  ،هللا عليــه وعلــى آلــه وصــحبه ىصــلَّ ، وحيــداً يف أخــذه ورســالته وشــريعته نبيــاً فريــداً 
   ..أما بعد .العاملني t ربَّ آمني . }ديه إىل يوم الدين

العـاملني خطـا(ً وجيـزاً يف كلماتـه، حكيمـاً يف ألفاظـه  مسعنا من ربِّ  :فيا عباد هللا مجاعة املؤمنني
معجــزاً يف معانيــه وأســراره وبالغتــه، يتحــدث عــن رحلــة أخــذ هللا فيهــا حبيبــه ومصــطفاه مــن وعباراتــه، 

س حيـــث صـــلى (لنبيـــني أمجعـــني إمامـــاً  ،بيتـــه احلـــرام إىل دار هجرتـــه ـــه إىل  ،إىل بيـــت املقـــد مث عـــرج ب
إِل�ى السَّ�ماِء إِل�ى السَّ�ماِء إِل�ى السَّ�ماِء إِل�ى السَّ�ماِء إِل�ى السَّ�ماِء إِل�ى السَّ�ماِء إِل�ى السَّ�ماِء إِل�ى السَّ�ماِء         َب�ْیَن ُك�ّلِ َس�ماءٍ َب�ْیَن ُك�ّلِ َس�ماءٍ َب�ْیَن ُك�ّلِ َس�ماءٍ َب�ْیَن ُك�ّلِ َس�ماءٍ َب�ْیَن ُك�ّلِ َس�ماءٍ َب�ْیَن ُك�ّلِ َس�ماءٍ َب�ْیَن ُك�ّلِ َس�ماءٍ َب�ْیَن ُك�ّلِ َس�ماءٍ         {{{{{{{{ :مى هللا عليـه وسـلَّ صـلَّ فهـو كمـا قـال  ،مسـاءاً وراء مسـاء ،السموات العلـى

}}}}}}}}        الّتي تَلیھا َمس�یَرةُ َخْمس�مائَِة َس�َنةٍ الّتي تَلیھا َمس�یَرةُ َخْمس�مائَِة َس�َنةٍ الّتي تَلیھا َمس�یَرةُ َخْمس�مائَِة َس�َنةٍ الّتي تَلیھا َمس�یَرةُ َخْمس�مائَِة َس�َنةٍ الّتي تَلیھا َمس�یَرةُ َخْمس�مائَِة َس�َنةٍ الّتي تَلیھا َمس�یَرةُ َخْمس�مائَِة َس�َنةٍ الّتي تَلیھا َمس�یَرةُ َخْمس�مائَِة َس�َنةٍ الّتي تَلیھا َمس�یَرةُ َخْمس�مائَِة َس�َنةٍ 
٢٢٢٢٢٢٢٢

والنـار ومـا أعـده للكـافرين واملشـركني  ،مث أراه اجلنـة ومـا فيهـا ،
وعـــوامل ال يـــدريها أحـــد إال هللا، ورجـــع بعـــد ذلـــك  ،وعـــوامل الكرســـي ،وعـــوامل العـــرش ،والعاصـــني فيهـــا

  !!وفراشه ساخن مل يربد بعد
مبـا رأى فيهـا ومـا دار أثناءهـا، ورد علـى مجيـع  -عن كـل هـذه الرحلـة  موسلَّ  ى هللا عليهصلَّ وأخرب 

ــة واحــدة وعبــارة واحــدة حــوت كــل ذلــك  الشــاكني واملشــككني واملــر�بني وأهــل الزيــغ أمجعــني يف آي
رحلـة . وهذا مجال اإلعجاز وال يقدر علـى ذلـك إال هللا ،فكان فيها إجياز وألغاز وبيان وروح ووضوح

                                      
  .م٢٩/١٠/١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠من رجب  ٢١دينة الزقازيق وم اجلمعة املوافق كانت هذه اخلطبة مبسجد سيدي دمحم أبو عامر مب   ١
س ٢  .... املستدرك للحاكم عن العبا
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أخبارهــا يف آيــة  عــز وجــل  يســوق هللا ،ســان يف ســرد بعضــها الحتــاج إىل ماليــني الســننيلــو أخــذ اإلن
 َأْسـَرىُسـْبَحاَن الـَِّذي   ﴿﴿ :وجـلَّ  عـزَّ  يقول يف جمملها ويف حمكمهـا ويف مـوجز هـذه الرحلـة اإلهليـة ،واحدة

ــَن اْلَمْســـِجِد اْحلَـــَراِم ِإَىل اْلَمْســِجِد اَألْقَصـــى الـَّـ ِذي َ(رَْكَنـــا َحْولَـــُه لُِنرِيَــُه ِمـــْن آtَتِنَــا ِإنَّـــُه ُهـــَو بَِعْبــِدِه لَـــْيالً مِّ
  :على هذا املوجز الر(ين اً سريع اً تعليق  وهنا أسوق لكم وهنا أسوق لكم   ..))اإلسراءاإلسراء١١((  ﴾﴾السَِّميُع الَبِصُري 

غلقـت األبـواب أمـام كـل متشـكك ظهـر يف الكـون أو سـيظهر  ):َأْسـَرىُسـْبَحاَن الـَِّذي (كلمـة 
فمــن يقــول كيــف ذهــب مث عــاد وفراشــه مل يــربد؟ وكيــف رأى مــا رأى وال  ،بإىل يــوم العــرض واحلســا

العـاملني أخـرب أن  ، لكن ربَّ !؟يستطيع اإلنسان مهما قدر أن يرى بعض ما رأى إال يف آالف السنني
ومــا دام األمــر أمــر هللا، وتعلــق بقــدرة  ،هــذه املعجــزة وهــذه احلادثــة توالهــا هللا مــن البدايــة إىل النهايــة

  .وال يقف أمامها شئ ،فقدرته ال يعجزها شئهللا، 
ــة  صــلَّى هللا عليــه وســلَّملــو كــان اإلســراء منســو(ً إىل النــيب ف ــه بــدون ¤ييــد مــن مــواله أو كفال لذات

 عـزَّ  مـع أنـه نصـاً حمفـوظ يف كـل أمـوره حبفـظ هللا ،ورعاية من حضرة هللا كـانوا رمبـا خيـالطهم بعـض شـك
، وبصـره  ))الـنجمالـنجم٤٤--٣٣((  ﴾﴾  ِإْن ُهـَو ِإالَّ َوْحـٌي يُـوَحى .َوَمـا يَنِطـُق َعـِن اْهلَـَوى  ﴿﴿ :فكالمه يقـول هللا فيـه  ،وجلَّ 

طن ومظهر ،ورؤيته إىل كل جوهر ،إىل كل منظر طَغَـى زَاغَ َمـا   ﴿﴿ :يقول هللا يف شأ»ا ،و(   ﴾﴾  اْلَبَصـُر َوَمـا 
  . وجلَّ  عزَّ  ألنه وحي من احلميد ا®يد ،، كل كالمه صدق وأكيد))النجمالنجم١٧١٧((

وهــو الــذي خلــق اإلنســان، وهــو الــذي  ،ذي أســرى بــه هــو الــذي خلــق الســموات واألرضفالــ
خلق األكوان، وخلق الزمان، وخلق كل شئ يف الكون أو خارج نطاق األكوان، والـذي بيـده القـدرة 

محن ،الصاحلة لكل ما يعلم اإلنسان وما ال يعلمه اإلنسان  ألنه هو الذي معه القدرة املطلقـة وهـو الـر
فـاألمر علـى اليقـني ال حيمـل شـكاً وال غيـاً وال  ،ومصـطفاه )أسـرى بعبـده(فمـا دام أخـرب أنـه  .لَّ وجـ عزَّ 

  .مى هللا عليه وسلَّ صلَّ تردداً من أي مسلم يؤمن (� ويصدق بكتابه ورسوله 
ومــا الــذي رأى بينهمــا بعــني العنايــة؟ مــن املســجد احلــرام   ؟ومــا نقطــة النهايــة ؟مــا نقطــة البدايــة

ألن رحلـة املعـراج يف آtت سـورة  ،ته، إىل املسـجد األقصـى كانـت »ايتـه يف رحلـة اإلسـراءكانت بداي
ِمــْن آtَتَِنــا ِإنَّــُه ُهــَو  لُِنرِيَــهُ   ﴿﴿  :شــأنه عــزَّ وبينهمــا رأى بعــني أفاضــها عليــه هللا مــا أمجلــه هللا يف قولــه  ،الــنجم

هـو الـذي كشـف لـه، وهـو الـذي وضـح معـامل  جـلَّ و  عزَّ  أي أن هللا )لنريه( .))اإلسراءاإلسراء١١((  ﴾﴾السَِّميُع الَبِصُري 
  .له وجلَّ  عزَّ  صفاته، وهو الذي أمده بنور من عنده لريى ما أظهره هللا

والقمــر، وفيــه عــني يف  فاإلنســان وأي إنســان فيــه عــني ظــاهرة تــرى األكــوان بشــعاع الشــمس
 قلبـه مـن عـني القلب ترى مالئكة السـماء إذا وصـل إىل حالـة الصـفاء بشـعاع نـوراين سـلط علـى عـني

َأَو َمــن َكــاَن َمْيتــاً   ﴿﴿: ويف حــال هــذا وأمثالــه يقــول هللا، وجــلَّ  عــزَّ  البقــاء، لــريى بنــور مــن هللا مالئكــة هللا
َنــاهُ  ِس  فََأْحيَـيـْ ــِه ِيف النَّــا ــُه نُــوراً َميِْشــي ِب ــا َل وبعــد أن ضــرب لنــا مجيعــاً األمثــال فــإن  .))األنعــاماألنعــام١٢٢١٢٢((  ﴾﴾َوَجَعْلَن

أنـه ذهـب إىل  ىفـري  ،لنوم يرى ما ال يستطيع إحصاءه يف اليقظـة يف آالف السـننيالرجل منا يف عامل ا
طاف حوله مث جالس فالiً مـن عبـاد هللا وفـالiً مـن أنبيـاء  ،مث سعى بني الصفا واملروة ،البيت احلرام و

ويســتيقظ يف منامــه يف أقــل مــن ملــح البصــر فيجــد جســمه كمــا هــو  ،ورأى فــالiً مــن مالئكــة هللا ،هللا
  !!.على هيئته وعلى فراشه ومل يتحرك من مكانه

 بعلم من هللا، ونور من هللا، وقـدرة مـن هللا يقـول فيهـا هللا كيف ذهب وكيف رأى وكيف علم؟  
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م�ا تق�رب م�ا تق�رب م�ا تق�رب م�ا تق�رب م�ا تق�رب م�ا تق�رب م�ا تق�رب م�ا تق�رب         {{{{{{{{ :رة وأورده اإلمام البخـاري ومسـلميف حديثه القدسي الذي يرويه اإلمام أبو هري  وجلَّ  عزَّ 

ُب إَِليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى أُِحبَّ�ھُ، الالالال    الالالال    وووووووو        ،،،،،،،،علیھعلیھعلیھعلیھعلیھعلیھعلیھعلیھ        إلّي عبدي بشئ أحب إلي مما افترضتھإلّي عبدي بشئ أحب إلي مما افترضتھإلّي عبدي بشئ أحب إلي مما افترضتھإلّي عبدي بشئ أحب إلي مما افترضتھإلّي عبدي بشئ أحب إلي مما افترضتھإلّي عبدي بشئ أحب إلي مما افترضتھإلّي عبدي بشئ أحب إلي مما افترضتھإلّي عبدي بشئ أحب إلي مما افترضتھ ُب إَِليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى أُِحبَّ�ھُ، َیَزاُل َعْبِدي َیتََقرَّ ُب إَِليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى أُِحبَّ�ھُ، َیَزاُل َعْبِدي َیتََقرَّ ُب إَِليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى أُِحبَّ�ھُ، َیَزاُل َعْبِدي َیتََقرَّ ُب إَِليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى أُِحبَّ�ھُ، َیَزاُل َعْبِدي َیتََقرَّ ُب إَِليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى أُِحبَّ�ھُ، َیَزاُل َعْبِدي َیتََقرَّ ُب إَِليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى أُِحبَّ�ھُ، َیَزاُل َعْبِدي َیتََقرَّ ُب إَِليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى أُِحبَّ�ھُ، َیَزاُل َعْبِدي َیتََقرَّ َیَزاُل َعْبِدي َیتََقرَّ

َوِرْجَل�ھُ َوِرْجَل�ھُ َوِرْجَل�ھُ َوِرْجَل�ھُ َوِرْجَل�ھُ َوِرْجَل�ھُ َوِرْجَل�ھُ َوِرْجَل�ھُ         َفإذَا أَْحَبْبتُھُ ُكْنُت َسْمَعھُ الَِّذي َیْسَمُع ِبِھ، َوَبَصَرهُ الَِّذي یُْبِصُر ِبِھ، َوَیدَهُ الَِّت�ي َی�ْبِطُش ِبَھ�ا،َفإذَا أَْحَبْبتُھُ ُكْنُت َسْمَعھُ الَِّذي َیْسَمُع ِبِھ، َوَبَصَرهُ الَِّذي یُْبِصُر ِبِھ، َوَیدَهُ الَِّت�ي َی�ْبِطُش ِبَھ�ا،َفإذَا أَْحَبْبتُھُ ُكْنُت َسْمَعھُ الَِّذي َیْسَمُع ِبِھ، َوَبَصَرهُ الَِّذي یُْبِصُر ِبِھ، َوَیدَهُ الَِّت�ي َی�ْبِطُش ِبَھ�ا،َفإذَا أَْحَبْبتُھُ ُكْنُت َسْمَعھُ الَِّذي َیْسَمُع ِبِھ، َوَبَصَرهُ الَِّذي یُْبِصُر ِبِھ، َوَیدَهُ الَِّت�ي َی�ْبِطُش ِبَھ�ا،َفإذَا أَْحَبْبتُھُ ُكْنُت َسْمَعھُ الَِّذي َیْسَمُع ِبِھ، َوَبَصَرهُ الَِّذي یُْبِصُر ِبِھ، َوَیدَهُ الَِّت�ي َی�ْبِطُش ِبَھ�ا،َفإذَا أَْحَبْبتُھُ ُكْنُت َسْمَعھُ الَِّذي َیْسَمُع ِبِھ، َوَبَصَرهُ الَِّذي یُْبِصُر ِبِھ، َوَیدَهُ الَِّت�ي َی�ْبِطُش ِبَھ�ا،َفإذَا أَْحَبْبتُھُ ُكْنُت َسْمَعھُ الَِّذي َیْسَمُع ِبِھ، َوَبَصَرهُ الَِّذي یُْبِصُر ِبِھ، َوَیدَهُ الَِّت�ي َی�ْبِطُش ِبَھ�ا،َفإذَا أَْحَبْبتُھُ ُكْنُت َسْمَعھُ الَِّذي َیْسَمُع ِبِھ، َوَبَصَرهُ الَِّذي یُْبِصُر ِبِھ، َوَیدَهُ الَِّت�ي َی�ْبِطُش ِبَھ�ا،

  . ٣}}}}}}}}ألْعِطَینَّھُ، َوإِِن اْستََعاذَِني ألِعیذَنَّھُ ألْعِطَینَّھُ، َوإِِن اْستََعاذَِني ألِعیذَنَّھُ ألْعِطَینَّھُ، َوإِِن اْستََعاذَِني ألِعیذَنَّھُ ألْعِطَینَّھُ، َوإِِن اْستََعاذَِني ألِعیذَنَّھُ ألْعِطَینَّھُ، َوإِِن اْستََعاذَِني ألِعیذَنَّھُ ألْعِطَینَّھُ، َوإِِن اْستََعاذَِني ألِعیذَنَّھُ ألْعِطَینَّھُ، َوإِِن اْستََعاذَِني ألِعیذَنَّھُ ألْعِطَینَّھُ، َوإِِن اْستََعاذَِني ألِعیذَنَّھُ         الَِّتي َیْمِشي ِبَھا، َوإِْن َسأََلِنيالَِّتي َیْمِشي ِبَھا، َوإِْن َسأََلِنيالَِّتي َیْمِشي ِبَھا، َوإِْن َسأََلِنيالَِّتي َیْمِشي ِبَھا، َوإِْن َسأََلِنيالَِّتي َیْمِشي ِبَھا، َوإِْن َسأََلِنيالَِّتي َیْمِشي ِبَھا، َوإِْن َسأََلِنيالَِّتي َیْمِشي ِبَھا، َوإِْن َسأََلِنيالَِّتي َیْمِشي ِبَھا، َوإِْن َسأََلِني
ألنـه يـرى بفضـل هللا مـن عـوامل هللا  ،والذي ينظر بعني هللا ال يتقيد بشئ من كائنات هذه احلياة

فلـم  ،ومن هنا تظهر أنوار هذه اآليـة القرآنيـة ومجاالµـا يف عباداµـا القدسـية ،ما هيأه وكشفه له مواله
ألنـه لـو قـال أسـرى  ،)سـبحان الـذي أسـرى برسـوله(أو  ،)هان الـذي أسـرى بنبيِّـسـبح(يقل جل شأنه 

، لكـــن هللا فـــتح البـــاب لكـــل مى هللا عليـــه وســـلَّ صـــلَّ بنبيـــه أو رســـوله كـــان اإلســـراء قاصـــراً علـــى حضـــرته 
إال أن الفـارق  ،وجعل اإلسراء لكل مـن وصـل إىل مقـام العبوديـة مـن اتبـاع النـيب املصـطفى ،األحباب

 ﴾﴾بَِعْبـِدِه  َأْسَرىُسْبَحاَن الَِّذي   ﴿﴿: لذلك قال هللا ،ني حبيبه ومصطفاه أنه أسرى بروحه وجسمهبينه وب
.  

أمـا اجلســم الـذي فارقتــه احليـاة فنقــول . وكلمـة العبــد ال تطلـق إال علــى اجلسـم الــذي فيـه حيــاة
م الــذي فيــه لكننــا ال نقــول العبــد فــالن ألن العبــد هــو اجلســ ،أو جثــة فــالن ،قبضــت روح فــالن: عنــه

، فكانـت كلمـة العبـد إثبـات جلميـع البشـرية أن هللا أسـرى وجـلَّ  عـزَّ  روح وفيه حياة ¶مر امللك السبوح
بــــه روحــــاً وجســــداً حــــىت ال يتشــــكك متشــــكك يف ذلــــك ويقــــول لقــــد كانــــت رؤيــــة مناميــــة وإال فمــــا 

  !!إعجازها؟
مـررت بعـري فـالن يف  :قـال هلـم ،هوأيد هللا هذا الكالم مبا  دار بينه وبـني الكفـار، فعنـدما كـذبو 

ودللتهم عليه، وكنـت ظمـآiً وكـان معهـم إiء يف  - أي ضل الطريق -وقد شرد هلم بعري ،ع كذاموض
، مى هللا عليـه وسـلَّ صـلَّ هيئة كذا فجذبته وشربت ما به من املاء، فلما رجعوا حكـوا هلـم مـا رواه فصـدقوه 

ولكنـه إثبـات مـن حضـرة هللا و¤ييـد وبرهـان  ،كـال .وهل الروح تشرب مـن إiء ويصـبح اإلiء فارغـًا؟
  . على أنه أسرى به روحاً وجسماً  صلَّى هللا عليه وسلَّملرسول هللا 

بـل يقـول كمـا قـال هللا عـن  ،وال يقبـل مسـلم تشـكيك يف ذلـك ،يف ذلـك اً فال نصـدق مشـكك
ـْن ِعنـدِ  بِِه ُكـلٌّ آَمنَّا   ﴿﴿ :الصاحلني من عباد هللا ه �، فـنحن نـؤمن لـفجعـل األمـر ك ..))عمـرانعمـران  آلآل٧٧((  ﴾﴾  رَبِّنَـا مِّ

بعـد ذلـك تفـتح ا®ـال  )بعبـده(وكلمـة . مى هللا عليـه وسـلَّ صـلَّ نه حبيبـه ومصـطفاه به كما ذكره هللا وكما بيَّ 
ألي عبد تصفو روحه ويطهر قلبه، ينام يف ساعة الفـتح اإلهلـي الـيت قـدرت لـه فيكشـف هللا عـن عـني 

ال علــى  ،علــى قــدره صــلَّى هللا عليــه وســلَّمممــا رآه ســيد األنبيــاء  ،شــعاع وميتعــه بقــبس أو ،(صــرته الغطــاء
   ،وقد كان ذلك حىت يف زمانه، قدر رسول هللا

َكْی�َف َكْی�َف َكْی�َف َكْی�َف َكْی�َف َكْی�َف َكْی�َف َكْی�َف {{{{{{{{: وقد كان مسرtً بـه قـال - رضي هللا عنهُ  فقد قال يوماً ألحد أصحابه وهو سيدi حارثة

اُْنُظْر َما تَقُوُل َفإِنَّ ِلُكل َشْيٍء َحِقیَقةً، َفَما اُْنُظْر َما تَقُوُل َفإِنَّ ِلُكل َشْيٍء َحِقیَقةً، َفَما اُْنُظْر َما تَقُوُل َفإِنَّ ِلُكل َشْيٍء َحِقیَقةً، َفَما اُْنُظْر َما تَقُوُل َفإِنَّ ِلُكل َشْيٍء َحِقیَقةً، َفَما اُْنُظْر َما تَقُوُل َفإِنَّ ِلُكل َشْيٍء َحِقیَقةً، َفَما اُْنُظْر َما تَقُوُل َفإِنَّ ِلُكل َشْيٍء َحِقیَقةً، َفَما اُْنُظْر َما تَقُوُل َفإِنَّ ِلُكل َشْيٍء َحِقیَقةً، َفَما اُْنُظْر َما تَقُوُل َفإِنَّ ِلُكل َشْيٍء َحِقیَقةً، َفَما : : : : : : : : قJا، َفَقالَ قJا، َفَقالَ قJا، َفَقالَ قJا، َفَقالَ قJا، َفَقالَ قJا، َفَقالَ قJا، َفَقالَ قJا، َفَقالَ أَْصَبْحُت ُمْؤِمَناً حَ أَْصَبْحُت ُمْؤِمَناً حَ أَْصَبْحُت ُمْؤِمَناً حَ أَْصَبْحُت ُمْؤِمَناً حَ أَْصَبْحُت ُمْؤِمَناً حَ أَْصَبْحُت ُمْؤِمَناً حَ أَْصَبْحُت ُمْؤِمَناً حَ أَْصَبْحُت ُمْؤِمَناً حَ : : : : : : : : قُْلتُ قُْلتُ قُْلتُ قُْلتُ قُْلتُ قُْلتُ قُْلتُ قُْلتُ         ،،،،،،،،أَْصَبْحَت َیا َحاِرُث ؟أَْصَبْحَت َیا َحاِرُث ؟أَْصَبْحَت َیا َحاِرُث ؟أَْصَبْحَت َیا َحاِرُث ؟أَْصَبْحَت َیا َحاِرُث ؟أَْصَبْحَت َیا َحاِرُث ؟أَْصَبْحَت َیا َحاِرُث ؟أَْصَبْحَت َیا َحاِرُث ؟

َوأَْسَھْرُت ِلٰذِلَك َلْیِلي، َوأَْظَمأُْت َنَھاِري، َوَكأَني َوأَْسَھْرُت ِلٰذِلَك َلْیِلي، َوأَْظَمأُْت َنَھاِري، َوَكأَني َوأَْسَھْرُت ِلٰذِلَك َلْیِلي، َوأَْظَمأُْت َنَھاِري، َوَكأَني َوأَْسَھْرُت ِلٰذِلَك َلْیِلي، َوأَْظَمأُْت َنَھاِري، َوَكأَني َوأَْسَھْرُت ِلٰذِلَك َلْیِلي، َوأَْظَمأُْت َنَھاِري، َوَكأَني َوأَْسَھْرُت ِلٰذِلَك َلْیِلي، َوأَْظَمأُْت َنَھاِري، َوَكأَني َوأَْسَھْرُت ِلٰذِلَك َلْیِلي، َوأَْظَمأُْت َنَھاِري، َوَكأَني َوأَْسَھْرُت ِلٰذِلَك َلْیِلي، َوأَْظَمأُْت َنَھاِري، َوَكأَني         ،،،،،،،،َقْد َعَزْفُت َنْفِسي َعِن الدُّْنَیاَقْد َعَزْفُت َنْفِسي َعِن الدُّْنَیاَقْد َعَزْفُت َنْفِسي َعِن الدُّْنَیاَقْد َعَزْفُت َنْفِسي َعِن الدُّْنَیاَقْد َعَزْفُت َنْفِسي َعِن الدُّْنَیاَقْد َعَزْفُت َنْفِسي َعِن الدُّْنَیاَقْد َعَزْفُت َنْفِسي َعِن الدُّْنَیاَقْد َعَزْفُت َنْفِسي َعِن الدُّْنَیا: : : : : : : : قُْلتُ قُْلتُ قُْلتُ قُْلتُ قُْلتُ قُْلتُ قُْلتُ قُْلتُ         ،،،،،،،،َحِقیَقةُ إِیماِنَك؟َحِقیَقةُ إِیماِنَك؟َحِقیَقةُ إِیماِنَك؟َحِقیَقةُ إِیماِنَك؟َحِقیَقةُ إِیماِنَك؟َحِقیَقةُ إِیماِنَك؟َحِقیَقةُ إِیماِنَك؟َحِقیَقةُ إِیماِنَك؟

ُظُر إِلى أَْھِل اْلَجنَِّة َیتََزاَوُروَن ِفیَھا، َوَكأَني أَْنُظُر إِلى أَْھِل ُظُر إِلى أَْھِل اْلَجنَِّة َیتََزاَوُروَن ِفیَھا، َوَكأَني أَْنُظُر إِلى أَْھِل ُظُر إِلى أَْھِل اْلَجنَِّة َیتََزاَوُروَن ِفیَھا، َوَكأَني أَْنُظُر إِلى أَْھِل ُظُر إِلى أَْھِل اْلَجنَِّة َیتََزاَوُروَن ِفیَھا، َوَكأَني أَْنُظُر إِلى أَْھِل ُظُر إِلى أَْھِل اْلَجنَِّة َیتََزاَوُروَن ِفیَھا، َوَكأَني أَْنُظُر إِلى أَْھِل ُظُر إِلى أَْھِل اْلَجنَِّة َیتََزاَوُروَن ِفیَھا، َوَكأَني أَْنُظُر إِلى أَْھِل ُظُر إِلى أَْھِل اْلَجنَِّة َیتََزاَوُروَن ِفیَھا، َوَكأَني أَْنُظُر إِلى أَْھِل ُظُر إِلى أَْھِل اْلَجنَِّة َیتََزاَوُروَن ِفیَھا، َوَكأَني أَْنُظُر إِلى أَْھِل أَْنُظُر إِلى َعْرِش َربي َباِرَزاً، َوَكأَني أَنْ أَْنُظُر إِلى َعْرِش َربي َباِرَزاً، َوَكأَني أَنْ أَْنُظُر إِلى َعْرِش َربي َباِرَزاً، َوَكأَني أَنْ أَْنُظُر إِلى َعْرِش َربي َباِرَزاً، َوَكأَني أَنْ أَْنُظُر إِلى َعْرِش َربي َباِرَزاً، َوَكأَني أَنْ أَْنُظُر إِلى َعْرِش َربي َباِرَزاً، َوَكأَني أَنْ أَْنُظُر إِلى َعْرِش َربي َباِرَزاً، َوَكأَني أَنْ أَْنُظُر إِلى َعْرِش َربي َباِرَزاً، َوَكأَني أَنْ 

                                      
 متفق عليه من حديث أيب هريرة ٣



    منح اإلسراء لألصفیاء       :اإلسراءشھر رجب و:   

ُ َقْلَب�ھُ، َعَرْف�َت ف�أَْن�َت ٱْم�ُرٌؤ َن�وَّ أَْن�َت ٱْم�ُرٌؤ َن�وَّ أَْن�َت ٱْم�ُرٌؤ َن�وَّ أَْن�َت ٱْم�ُرٌؤ َن�وَّ أَْن�َت ٱْم�ُرٌؤ َن�وَّ أَْن�َت ٱْم�ُرٌؤ َن�وَّ أَْن�َت ٱْم�ُرٌؤ َن�وَّ أَْن�َت ٱْم�ُرٌؤ َن�وَّ : : : : : : : : َفَق�اَل َل�ھُ النَِّب�يُّ َفَق�اَل َل�ھُ النَِّب�يُّ َفَق�اَل َل�ھُ النَِّب�يُّ َفَق�اَل َل�ھُ النَِّب�يُّ َفَق�اَل َل�ھُ النَِّب�يُّ َفَق�اَل َل�ھُ النَِّب�يُّ َفَق�اَل َل�ھُ النَِّب�يُّ َفَق�اَل َل�ھُ النَِّب�يُّ         ........النَّاِر َیتََضاَغْوَن ِفیَھاالنَّاِر َیتََضاَغْوَن ِفیَھاالنَّاِر َیتََضاَغْوَن ِفیَھاالنَّاِر َیتََضاَغْوَن ِفیَھاالنَّاِر َیتََضاَغْوَن ِفیَھاالنَّاِر َیتََضاَغْوَن ِفیَھاالنَّاِر َیتََضاَغْوَن ِفیَھاالنَّاِر َیتََضاَغْوَن ِفیَھا َّSَر ا�ُ َقْلَب�ھُ، َعَرْف�َت ف َّSَر ا�ُ َقْلَب�ھُ، َعَرْف�َت ف َّSَر ا�ُ َقْلَب�ھُ، َعَرْف�َت ف َّSَر ا�ُ َقْلَب�ھُ، َعَرْف�َت ف َّSَر ا�ُ َقْلَب�ھُ، َعَرْف�َت ف َّSَر ا�ُ َقْلَب�ھُ، َعَرْف�َت ف َّSَر ا�ُ َقْلَب�ھُ، َعَرْف�َت ف َّSْلَزمْ ْلَزمْ ْلَزمْ ْلَزمْ ْلَزمْ ْلَزمْ ْلَزمْ ْلَزمْ ااااااااَر ا        {{{{{{{{
فمـن نـور هللا . ٤٤٤٤٤٤٤٤

محن، فــتح هللا لــه مــن عــامل (إلميــان وصــفاه للعمــل (لســنة والقــرآن و  ــا ليلــه بــني يــدي حضــرة الــر أحي
 عليـه السـالمألن هللا قـال إلبـراهيم  ،اإلميان ما به يزيد إميانه، ويسطع برهانه ويطلع يف حضرة هللا إيقانه

ــَماَواِت َواَألْرِض   ﴿﴿:  ــَراِهيَم َمَلُكــوَت السَّ   ﴿﴿  - قبلنــا ومــن بعــدiمث قــال فينــا وملــن  - ﴾﴾وََكــَذِلَك نُــِري ِإبـْ

، أي أن كل من وصل إىل رتبة اإليقان يرى قبساً مـن نـور هللا ومـن  ))األنعاماألنعام٧٥٧٥((  ﴾﴾  ِمَن اْلُموِقِننيَ  َولَِيُكونَ 
ُ نُـوُر السَّـَماَواتِ   ﴿﴿ :فيض نـور هللا يف عـامل امللكـوت ويف غيـب السـموات ويف نـور األرض   َواْألَْرضِ  ا¾َّ

  ..))النورالنور٣٥٣٥((  ﴾﴾
�ف         {{{{{{{{: مى هللا عليــه وســلَّ صــلَّ لــه وممــا ورد ىف اخلــرب ىف األثــر قو ��ى وق��درة المنتھ��ى س��ت إل��ا دخل��ف لم��ى وق��درة المنتھ��ى س��ت إل��ا دخل��ف لم��ى وق��درة المنتھ��ى س��ت إل��ا دخل��ف لم��ى وق��درة المنتھ��ى س��ت إل��ا دخل��ف لم��ى وق��درة المنتھ��ى س��ت إل��ا دخل��ف لم��ى وق��درة المنتھ��ى س��ت إل��ا دخل��ف لم��ى وق��درة المنتھ��ى س��ت إل��ا دخل��ف لم��ى وق��درة المنتھ��ى س��ت إل��ا دخل�لم

ی�ا ی�ا ی�ا ی�ا ی�ا ی�ا ی�ا ی�ا : : : : : : : : ھنا یترك الخلیل خلیل�ھ؟ ق�الھنا یترك الخلیل خلیل�ھ؟ ق�الھنا یترك الخلیل خلیل�ھ؟ ق�الھنا یترك الخلیل خلیل�ھ؟ ق�الھنا یترك الخلیل خلیل�ھ؟ ق�الھنا یترك الخلیل خلیل�ھ؟ ق�الھنا یترك الخلیل خلیل�ھ؟ ق�الھنا یترك الخلیل خلیل�ھ؟ ق�الأھاأھاأھاأھاأھاأھاأھاأھا        ،،،،،،،،یا أخي یا جبریلیا أخي یا جبریلیا أخي یا جبریلیا أخي یا جبریلیا أخي یا جبریلیا أخي یا جبریلیا أخي یا جبریلیا أخي یا جبریل: : : : : : : : فقلتفقلتفقلتفقلتفقلتفقلتفقلتفقلت        ،،،،،،،،یا دمحم تقدمیا دمحم تقدمیا دمحم تقدمیا دمحم تقدمیا دمحم تقدمیا دمحم تقدمیا دمحم تقدمیا دمحم تقدم: : : : : : : : األمین جبریل وقالاألمین جبریل وقالاألمین جبریل وقالاألمین جبریل وقالاألمین جبریل وقالاألمین جبریل وقالاألمین جبریل وقالاألمین جبریل وقال

ف�إذا ب�ي ف�إذا ب�ي ف�إذا ب�ي ف�إذا ب�ي ف�إذا ب�ي ف�إذا ب�ي ف�إذا ب�ي ف�إذا ب�ي         ،،،،،،،،ةًةًةًةً    ةًةًةًةً    ثم زّج ب�ي زج�ثم زّج ب�ي زج�ثم زّج ب�ي زج�ثم زّج ب�ي زج�ثم زّج ب�ي زج�ثم زّج ب�ي زج�ثم زّج ب�ي زج�ثم زّج ب�ي زج�: : : : : : : : قالقالقالقالقالقالقالقال. . . . . . . . دمحم أنت لو تقدمت الخترقت وأنا لو تقدمت قید أنملة احترقتدمحم أنت لو تقدمت الخترقت وأنا لو تقدمت قید أنملة احترقتدمحم أنت لو تقدمت الخترقت وأنا لو تقدمت قید أنملة احترقتدمحم أنت لو تقدمت الخترقت وأنا لو تقدمت قید أنملة احترقتدمحم أنت لو تقدمت الخترقت وأنا لو تقدمت قید أنملة احترقتدمحم أنت لو تقدمت الخترقت وأنا لو تقدمت قید أنملة احترقتدمحم أنت لو تقدمت الخترقت وأنا لو تقدمت قید أنملة احترقتدمحم أنت لو تقدمت الخترقت وأنا لو تقدمت قید أنملة احترقت

ب�د وأب�رد م�ن ال�ثلج         وسقطوسقطوسقطوسقطوسقطوسقطوسقطوسقط        ،،،،،،،،في عوالم النورفي عوالم النورفي عوالم النورفي عوالم النورفي عوالم النورفي عوالم النورفي عوالم النورفي عوالم النور ب�د وأب�رد م�ن ال�ثلج على لساني قطرة أحل�ى م�ن العس�ل وأل�ین م�ن الزُّ ب�د وأب�رد م�ن ال�ثلج على لساني قطرة أحل�ى م�ن العس�ل وأل�ین م�ن الزُّ ب�د وأب�رد م�ن ال�ثلج على لساني قطرة أحل�ى م�ن العس�ل وأل�ین م�ن الزُّ ب�د وأب�رد م�ن ال�ثلج على لساني قطرة أحل�ى م�ن العس�ل وأل�ین م�ن الزُّ ب�د وأب�رد م�ن ال�ثلج على لساني قطرة أحل�ى م�ن العس�ل وأل�ین م�ن الزُّ ب�د وأب�رد م�ن ال�ثلج على لساني قطرة أحل�ى م�ن العس�ل وأل�ین م�ن الزُّ ب�د وأب�رد م�ن ال�ثلج على لساني قطرة أحل�ى م�ن العس�ل وأل�ین م�ن الزُّ على لساني قطرة أحل�ى م�ن العس�ل وأل�ین م�ن الزُّ

        الس�الم علی�ك أیھ�ا النب�يالس�الم علی�ك أیھ�ا النب�يالس�الم علی�ك أیھ�ا النب�يالس�الم علی�ك أیھ�ا النب�يالس�الم علی�ك أیھ�ا النب�يالس�الم علی�ك أیھ�ا النب�يالس�الم علی�ك أیھ�ا النب�يالس�الم علی�ك أیھ�ا النب�ي: : : : : : : : فسمعتھ وھ�و یق�ولفسمعتھ وھ�و یق�ولفسمعتھ وھ�و یق�ولفسمعتھ وھ�و یق�ولفسمعتھ وھ�و یق�ولفسمعتھ وھ�و یق�ولفسمعتھ وھ�و یق�ولفسمعتھ وھ�و یق�ول        ،،،،،،،،التحیات المباركات الصلوات الطیبات Yالتحیات المباركات الصلوات الطیبات Yالتحیات المباركات الصلوات الطیبات Yالتحیات المباركات الصلوات الطیبات Yالتحیات المباركات الصلوات الطیبات Yالتحیات المباركات الصلوات الطیبات Yالتحیات المباركات الصلوات الطیبات Yالتحیات المباركات الصلوات الطیبات Y: : : : : : : : فقلتفقلتفقلتفقلتفقلتفقلتفقلتفقلت

الس�الم علین�ا وعل�ى الس�الم علین�ا وعل�ى الس�الم علین�ا وعل�ى الس�الم علین�ا وعل�ى الس�الم علین�ا وعل�ى الس�الم علین�ا وعل�ى الس�الم علین�ا وعل�ى الس�الم علین�ا وعل�ى         ::::::::فردد حملة العرش وسكان الحظیرة القدس�یة وق�الوافردد حملة العرش وسكان الحظیرة القدس�یة وق�الوافردد حملة العرش وسكان الحظیرة القدس�یة وق�الوافردد حملة العرش وسكان الحظیرة القدس�یة وق�الوافردد حملة العرش وسكان الحظیرة القدس�یة وق�الوافردد حملة العرش وسكان الحظیرة القدس�یة وق�الوافردد حملة العرش وسكان الحظیرة القدس�یة وق�الوافردد حملة العرش وسكان الحظیرة القدس�یة وق�الوا        ،،،،،،،،ورحمة هللا وبركاتھورحمة هللا وبركاتھورحمة هللا وبركاتھورحمة هللا وبركاتھورحمة هللا وبركاتھورحمة هللا وبركاتھورحمة هللا وبركاتھورحمة هللا وبركاتھ

عل�م أمرن�ي باإلخب�ار ب�ھ وعل�م أمرن�ي عل�م أمرن�ي باإلخب�ار ب�ھ وعل�م أمرن�ي عل�م أمرن�ي باإلخب�ار ب�ھ وعل�م أمرن�ي عل�م أمرن�ي باإلخب�ار ب�ھ وعل�م أمرن�ي عل�م أمرن�ي باإلخب�ار ب�ھ وعل�م أمرن�ي عل�م أمرن�ي باإلخب�ار ب�ھ وعل�م أمرن�ي عل�م أمرن�ي باإلخب�ار ب�ھ وعل�م أمرن�ي عل�م أمرن�ي باإلخب�ار ب�ھ وعل�م أمرن�ي         ؛؛؛؛؛؛؛؛ث�م أعط�اني هللا ثالث�ة عل�ومث�م أعط�اني هللا ثالث�ة عل�ومث�م أعط�اني هللا ثالث�ة عل�ومث�م أعط�اني هللا ثالث�ة عل�ومث�م أعط�اني هللا ثالث�ة عل�ومث�م أعط�اني هللا ثالث�ة عل�ومث�م أعط�اني هللا ثالث�ة عل�ومث�م أعط�اني هللا ثالث�ة عل�وم: : : : : : : : ق�الق�الق�الق�الق�الق�الق�الق�ال        ........عباد هللا الصالحینعباد هللا الصالحینعباد هللا الصالحینعباد هللا الصالحینعباد هللا الصالحینعباد هللا الصالحینعباد هللا الصالحینعباد هللا الصالحین

   ........}}}}}}}}        بكتمھ وعلم خیرني فیھبكتمھ وعلم خیرني فیھبكتمھ وعلم خیرني فیھبكتمھ وعلم خیرني فیھبكتمھ وعلم خیرني فیھبكتمھ وعلم خیرني فیھبكتمھ وعلم خیرني فیھبكتمھ وعلم خیرني فیھ
  .ادعوا هللا وأنتم موقنون (إلجابة ،أو كما قال

        :    :    :    :    الخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیة

محن احلمــد � الـــذي وهبنـــا اهلـــدى وأشـــهد أن ال إلـــه إال هللا،  .واإليقـــان، وصــفاء القلـــوب للـــر
أشــهد أن ســيدi دمحماً و . اده األتقيــاء األنقيــاء األصــفياءعطــي صــفاءه إال لعبــوحــده ال شــريك لــه، ال ي

محـة والنقـاءخلص العـرب واألُ  ،ههللا ورسولُ  عبدُ  ومـن اجلهالـة  ،ميـني أمجعـني مـن الغلظـة واجلفـاء إىل الر
  . كمة من كتاب هللا ومن وحي السماءإىل العلم واحل

وزده نـوراً و}ـاءاً وضـياءاً،  ،آلـه وصـحبه وسـلم وسـلم و(رك علـى سـيدi دمحم وعلـىاللهم صلِّ 
. . آمــني، واجعلنــا ممــن يــرث نقطــة مــن مقامــه العظــيم مــن الصــفاء، وأحشــرi معهــم مجيعــاً يــوم اللقــاء

محني ،آمني    ..أما بعد .t أرحم الرا
َــ  ﴿﴿ :عظمــة اإلســراء وقــال جــل شــأنه وجــلَّ  عــزَّ   هللابــنيَّ  :ؤمننيفيــا عبــاد هللا مجاعــة املــ  ُه ِمــنْ لُِنرِي

ومـن غيـوب أمسـاء  ،لكنـه مـن آtت هللا ،مل يقـل لنريـه مـن آtت الكـون أو مـن آtت السـماء  ،،﴾﴾آtَتِنَـا
أمــا األســرار الــيت حصــلها فأشــار . هللا، وصــفات هللا، وقــدرة هللا الــيت ال يناهلــا إال مــن اصــطفاهم هللا

 النهايـة وبينهمـا سـرٌّ  tءألف البدايـة وآخرهـا فأوهلا   ،،﴾﴾ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى   ﴿﴿: شأنه، فقال إليها جلَّ 
وقــد أملــح إىل ذلــك  صــلَّى هللا عليــه وســلَّممل يكشــفه هللا ألحــد مــن األولــني واآلخــرين، إال حلضــرة النــيب 

  ..))النجمالنجم١٠١٠((  ﴾﴾َأْوَحى  ِإَىل َعْبِدِه َمافََأْوَحى   ﴿﴿: فقال

                                      
 رواه الطرباين وأبونعيم ٤



    منح اإلسراء لألصفیاء       :اإلسراءشھر رجب و:   

مـــن غرائـــب علمـــه و  ،ومـــن لطيـــف قدرتـــه ،ومـــن خاصـــة وحيـــه ،مـــن خاصـــة علومـــههللا أعطـــاه 
حـىت نـوقن مجيعـاً أنـه أعظـم  ،ملزيتـه ورفعـة مكانتـه ،ه ألحـد مـن السـابقني والالحقـنيوصنعته مـا مل يعطـ

الرسل قدراً، وأعلـى النبيـني شـأiً، وأنـه هـو الـذي حّصـل مجيـع أحـواهلم، وأعطـاه هللا مجيـع أخالقهـم، 
محــة العظمــى للخلــق أمجعــنيو  ،نيفهــو صــفوة املرســلني، وكنــز النبيِّــ ،وتفضــل عليــه جبميــع علــومهم  .الر

ب فضــل هللا وكنــز  ألنـه ( ،ونتمسـك ¶حكامــه، ونطمــع مجيعـاً أن نــدخل يف رحابــه ،فلنتخلـق ¶خالقــه
   .كرم هللا

  .   >> مث الدعاء<< ... 

 


