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 ومـا بينهمـا ومـا فوقهمـا ومـا تحتهمـا وهـو علـى  فـى األرض  فـى السـموات ومـا لـه مـا ،العـالمين الحمد هللا رب
فـى  كمتحـرّ يتحـرك  ال ،سـكن كـل متحـركويُ  ،حـرك كـل سـاكنهو وحده الـذى يُ  ،سبحانه.. سبحانه . كل شئ قدير

َمـا َسـَكَن ِفـي اللْيـِل َوالنـَهـاِر َوُهـَو السـِميُع  َولَـهُ ( ،أمرهواليسـكن سـاكن فـى السـموات واألرض إال بـ ،إال بإذنـهالكون 
  .)األنعام١٣( )اْلَعِليمُ 

األعلـين و  خـرينمـن األولـين واآل يحـيط أحـدٌ  ال ،فـى ذاتـه العلى  ،شريك له وحده ال ،وأشهد أن ال إله إال اهللا
  .ولطفه وهباتهفضله  ى عليهم بشئ من إال إذا تجل  ،دنين بشئ من صفاتهواأل

ا ونبيـ ،للمرسـلين وجعلـه رسـوالً  وحبـاه وأدنـاه، ،اهإصـطفاه مـواله ورقـ ،هه ورسـولُ عبـدُ  اً هد أن سـيدنا محمـدشأو 
 وأرسله رحمة عظمى من عنده للخلق أجمعين ،ينللنبي.  

 اللهــم صــل  مــن جــاء بالهــدى وديــن الحــق  ،، الرحمــة العظمــى لجميــع العــالمم وبــارك علــى ســيدنا محمــدوســل
ى اهللا عليــه صــل . والجــن واألنــس والمالئكــة بــل وأهــل عــالين ،وأهــل الســموات وأهــل األراضــين ،خــرينلألولــين واأل

.. آمــين  ،عــينوعلينــا معهــم أجم ،هتــدى بهديــه إلــى يــوم الــدينامــن  وكــل  ،وصــحابته المبــاركين ،وعلــى آلــه الطيبــين
  .العالمين رب  آمين يا

مـن واحـداً  رانريـد أن نعـرف ِسـ سـراء والمعـراج،ليلـة اإلكـرى ونحـن اليـوم فـى ذ  :أيها اإلخوة جماعة المؤمنين
  .ه بشأنه فى كتاب اهللاث عنه ونو وتحد  وجل  عز الذى ذكره اهللا  ،ومعراجهأسرار إسراء اهللا بحبيبه ومصطفاه 

   ؟بحبيبه وعرج به وجل  عز لماذا أسرى اهللا 
ــاء مــن األنبرســول و  نبــى  أرســل كــل  وجــل  عــز ن اهللا إ ــنهم والرســل الســابقين إلــى قومــه ي ــذين عــاش بي والــذين ال

ولـذلك   ،رسـالة إلـى غيـرهمف بتبليـغ الوهو غير مكل  ،إلى جماعته نبى  وكل  ،رسول إلى قومه فكان كل  ،يحيطون به
 .رسـول لجماعتـه وكـل  ،لقومـه نبـى  ألن كـل  ،وأكثر مـن نبـىّ أكثر من رسول  وجل  عز فى الزمن الواحد يرسل اهللا كان 

) َوَمـا َأْرَسـْلَناَك ِإال َكافـًة للنـاِس َبِشـيًرا َونَـِذيًرا( :فقـد قـال اهللا لنـا ولـه فـى شـأنهصـلى اهللا عليـه وسـلم أما رسـولكم األعظـم 
 ،للجـن  وجـل  عـز وأرسـله اهللا  -حتـى السـابقين ين مـن آدم إلـى يـوم الـد  -لجميـع اإلنـس  وجـل  عـز ، أرسله اهللا )سبأ٢٨(

إال  - الســفل أو فــى العلــو -مخلــوق مــن مخلوقــات اهللا  نْ فمــا ِمــ، وأرســله اهللا للمالئكــة، وأرســله اهللا ألهــل عــالين
   .صلى اهللا عليه وسلموالمرسلين د األنبياء باإليمان بسي  بٌ الَ مطَ و  بٌ مخاطَ  وهو

 ،غ األحيـاءوكيـف إذا بلـ !؟ألرض جميعـاً غ أهـل ابل البشرى أن يُ بجسمه  صلى اهللا عليه وسلمالحبيب  قُ يطِ يَ  هلو 
وأهـل الملكـوت األعلـى غ المالئكـة وكيف يبلـ !!؟غ الجنوكيف يبل  !!؟كيف يبلغ السابقين من األنبياء والمرسلينف

  .تبليغ رسالة اهللاه وأعانه على هو الذى قو  ألن اهللا الذى أرسله ،ذلك له كل  وجل  عز أ اهللا فهي  !!؟وأهل عالين
 - ولم يؤمن بـه مـنهم إال قليـل ،مكة به أهلُ بعد أن كذ  - إلى مدينة الطائفصلى اهللا عليه وسلم فبعد أن ذهب 

مــن  إليــه نفــرا وجــل  عــز أرســل اهللا  وهــو فــى طريــق العــودة إلــى مكــة ،وه ولــم يؤمنــوا بــهوه ورد فصــد ذهــب إلــى الطــائف 
 صـلى اهللا يبلغـونهم دعـوة النبـى العـدنان وذهبـوا إلـى إخـوانهم  ،منوا بـهفـآإستمعوا إليـه وهـو يتلـو القـرآن  عظماء الجن

 َولـْوا ِإلَـى قـَـْوِمِهم َوِإْذ َصَرفْـَنا ِإلَْيَك نـََفًرا مَن اْلِجن َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن فـََلما َحَضُروُه قَـاُلوا َأنِصـُتوا فـََلمـا ُقِضـيَ (عليه وسلم 
   .)األحقاف٢٩() منِذرِينَ 
اب عـن حضـرة رسـول النـو وكـانوا هـم الـدعاة  ،هينِـدِ وبِ وأخبروهم أنهم آمنـوا بـه قومهم إلى ذهبوا م بعد ذلك ث

جمــع اهللا لــه  !!!فــى طرفــة عــين أو أقــل ن نــا الِجــغ نبي فبلــ .وهــو اإلســالم وجــل  عــز اهللا  يــنِ إلــى دِ  فــى دعــوة الجــن اهللا 
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فـآمنوا بـه فـى الوقـت  ،وذهبوا إلى أتباعهم وطلبوا منهم اإليمان به ،بهفآمنوا  ،واستمعوه وهو يقرأ القرآنهم ءعظما
  .فى طرفة عين أو أقل فهكذا كان إيمان الجن  !!والحال

الــدنيا وقبــل  قبــل خلــق - ألن اهللا أخــذ علــيهم العهــد ،الســابقينلــه األنبيــاء والمرســلين  وجــل  عــز ثــم أحيــا اهللا 
ـْيَن َلَمـا آتـَْيـُتُكم ( :هم ورسـولهم أجمعـينوأن يكـون نبـي  ،أن يكونـوا لـه أتباعـاً  - الخلق قِ لْ خَ  ِبيـَوِإْذ َأَخـَذ اللّـُه ِميثَـاَق الن

لَتـُـْؤِمُنن بِـِه : (جـل فـى عـالهلواجـب علـيهم؟  قـال لهـم اهللا ا ما ،)من ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ثُم َجاءُكْم َرُسوٌل مَصدٌق لَما َمَعُكمْ 
وقائد الخلـق أجمعـين إلـى  ،ينالنبي  نه رسول المرسلين ونبى أل ،نو البد أن يؤمنوا به أجمع). آل عمران٨١( )َولََتنُصُرنهُ 

 العالمين  رب وجل عز.  
بعــد بعثتــه  وجــل  عــز فكــان لهــم والبــد لهــم أن يحيــيهم اهللا  ،عثــوا قبــل بعثتــهقــد بُ ن و ولمــا كــان األنبيــاء والمرســل

األنبيـاء  وجـل  عـز فأحيـا اهللا . إلـى الخلـق الرسـالةبـأداء  وجـل  فه اهللا عـز أن كل بعد  ،ضرتهبحليحقق لهم كمال اإليمان 
ين ن ألفـاً مـن النبيــيوكـانوا مائــة ألـف وأربعـة عشــر  - بيــت اهللا المقـدسوحشـرهم فــى أرض المحشـر فـى  ،والمرسـلين
فأخــذه جبريــل مــن يــده  ،ة األمــين جبريــلفــى صــحب صــلى اهللا عليــه وســلموكــان  ،وا فــى ســبعة صــفوفف ُصــ ،والمرســلين

 ،قتــدينوكـانوا بـه مُ  ،أجمعـين صـلى اهللا عليـه وسـلمى بهـم فصــل  .فأنـت اإلمـام لهـم ،بهـم م وصـل يارسـول اهللا تقـد  :وقـال
 هم خلفه فى الصالة وكل التى صل بأن  اً ليكون هذا إعالن ،العالمين ى بها لرب المرسلين النبيين ورسولُ  هذا نبى.   

فمـن  آدمُ  ،واللـواء الكـريم يومئـذ بيـدى ،الخلـق أجمعـين يـوم القيامـة دُ أنا سـي ( :صلى اهللا عليه وسلمولذلك قال 
  .الذى أرسله اهللا رحمة لجميع العالمين الخلق وإمام الكل  دُ ألنه سي  ،١)تحت لوائى يوم القيامةدونه من األنبياء 

  ةِ عَ ابَـ تَ المُ  قِ دْ ى صِ لَ عَ  وكَ عُ ايَـ بَ  دْ قَ   مْ هُ لَ  امُ مَ اإلِ  تَ نْ أَ ِإْذ  كَ اءَ رَ وا وَ ف صُ 
  ةِ لَ ــــــــاضَ فَ المُ  ورُ ا نُ دَ ــــــى بَ ت حَ  اهللاِ بِ   اً ــــــمصِ تَ عْ مُ  اً هللاِ ــــــــهج وَ تَـ مُ  تَ يْ ل صَ 
  ةِ ـــــــنَ ايَـ عَ المُ  لَ بْ قَـ  مُ هُ ر ــــــــسِ وَ  رَ خْ فَ   الوَ  ودِ جُ الوُ  ر ــــسِ  ايَ  تَ أنْ  مُ وهُ بُ أَ 

هـم مـن رسـول اهللا ليأخـذ مالئكـة السـموات حظ  ،سـماًء تلـو سـماء ،وعـرج بـه السـموات وجل  عز ثم أخذه اهللا 
كائنـات اهللا   ورسـول كـل  ،ورسول المالئكة ،واإلنس ورسول الجن  ،ألنه رسول األنبياء والمرسلين ؛صلى اهللا عليه وسلم
  )سبأ٢٨() َكافًة للناِس َبِشيًرا َوَنِذيًراَوَما َأْرَسْلَناَك ِإال  ( :العلوية والسفلية

أســتطيع أن أقــول فــى لمــح  ال -ار إلــى الســموات ســف ،لــه المكــان وجــل  عــز وطــوى اهللا  ،طــوى اهللا لــه الزمــان
فـه اهللا كل  وعـرض علـيهم مـا ،وقابـل مالئكتهـاألنه ذهب إلى كل سماء  ،لكنه كان فى أقل من لمح البصر - البصر

فكلــف كــل ســماء  ،النبــوة والرســالة ، فلهــم نصــيب مــن الرســالة كمــا لنــا نصــيب مــنمــن ديــن اهللا الحــقّ م بإبالغــه لهــ
   .حتى وصل إلى سدرة المنتهىوصعد السموات  ،التى كلفهم بها اهللامن رسالة ربهم بنصيبهم 

 هم رب فــى عــوالم اهللا العلويــة بحقيقــة التوحيــد الــذى يطلبــه مــن وكــل مــاوذهــب ليكلــف أهــل العــرش وحملتــه 
ــ ،البريــة ه اهللا والــذى خص عــز  واألعلــين لألولــين واألخــرين وجعلــه المعلــم األول فــى مــادة التوحيــد والتفريــد  ،بــه وجــل

   .........حتى وصل إلى قاب قوسين أو أدنى به فعرج  ،أجمعين واألدنين

                                                 

َأنَا َسيُد َوَلِد آَدَم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوالَ َفْخَر َوبَِيِدى ِلَواُء اْلَحْمِد َوالَ َفْخَر َوَما  : (صلى اهللا عليه وسلمٍد قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه مذي َعْن َأِبى َسِعيروى اإلمام التر  ١
 ).ِمْن نَِبى يـَْوَمِئٍذ آَدُم َفَمْن ِسَواُه ِإال َتْحَت ِلَواِئى
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قـام مـن النـوم وقطـع   !!عـدوفراشـه الـذى كـان ينـام عليـه لـم يبـرد ب -اإللهيـة الكبـرى وتلك المعجـزة  -ورجع 
 هذه المسافات كل،  وال  وال يستطيع أن يسيطر عليهـا فكـرٌ  ،ها حاصٍ ييحص التى ال ،هذه الجهات وذهب إلى كل
إذا لكـن اهللا  !!تن الـزمن ال يزيـد علـى دقـائق معـدوداأى أ !!ورجع وفراشه الذى كان ينام عليـه لـم يبـرد بعـد ،عقل

أمــر  وجــل  إذا كــان اهللا عــز  .الكبيــر إذا كانــت البركــة مــن العلــى  ،بــل ويغنــى عــن الكثيــر اً،بــارك فــى القليــل صــار كثيــر 
بـل وأوليـاءه وحزبـه والمتقـين  - ه ورسـولهفـإن اهللا يجعـل نبيـ ،األسـباب لكـل أهـل األرض وتسهيل ،بتيسير األسباب

كـون المعاملـة فـى ذلـك الحـين مـن اهللا وت ،تتوقف عنـدها األسـباب ،ومعامالٌت ربانية ،لهم أرزاٌق إلهية -من عباده 
  .)الطالق٣، ٢( )َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث َال َيْحَتِسبُ . َوَمن يـَتِق اللَه َيْجَعل لُه َمْخَرًجا( !!بغير حساب

لــتعلم أن أشــد  - ليكمــل رســالته إلــى اإلنــسإلــى اإلنــس  لَ زَ ثــم نـَــ ،إلــى جميــع خلــق اهللادعــوة اهللا  غ النبــى فبلــ
 ينِـرْ مُ  ،محمـد يـا :وقـالليه ملك الجبـال عندما نزل عومع ذلك  - اإلنسهم كانوا والمعاندين لحضرته  رضين المعا
يخــرج مــن إنــى أطمــع أن  ال، :قــال، أى الجبلــين المحيطــين بمكــة -خشــبين إن شــئت أطبــق علــيهم األ ،شــئت بمــا

  .)النور٣١) (ًعا َأيـَها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلُكْم تـُْفِلُحونَ َوتُوبُوا ِإَلى اللِه َجِمي( .)وجل  عز يوحد اهللا  نْ أصالبهم مَ 
  :الخطبة الثانية

 العالمين الحمد هللا رب ـحَ سيدنا مُ  الطاهر الزكىّ  ، الذى جعلنا من أمة هذا النبىوأشـهد أن ال إلـه إال اهللا  .دم
، وتجعلـه فـى أعلـى درجـات القـرب نه يوم الدينفى الدنيا، وترفع شأقالها  نْ مَ  رَ دْ على قَ شهادة تُ  ،شريك له وحده ال

 هاهللا ورسولُ  عبدُ  اً وأشهد أن سيدنا محمد .ة النعيمفى جن،  غ الرسالةبل،  ـحَ وتركنا على المَ  ،ى األمانةوأدة البيضـاء ج
   .يزيغ عنها بعده إال هالك ال ،هاها كنهارِ ليلُ 

 اللهــم صــل  وارزقنــا جميعــاً فــى الــدنيا  ،ا مــن حضــرته أوفــر نصــيبجعــل لنــاو  ،علــى ســيدنا محمــد وبــاركْ  مْ وســل
ومــن المســتظلين  ،واجعلنــا فــى الموقــف العظــيم مــن أهــل شــفاعته ،والمشــى علــى هديــه وشــريعته ،تهن ســتنان بُســاال

  .العالمين رب  شربة هنيئة مريئة ال نظمأ بعدها أبداً يا شريفةواسقنا بيده ال ،لواء حضرتهتحت 
 وجـل  أن اهللا عـز  ،فى هذه الرحلة المباركـة الميمونـةعلينا  وجل  عز من فضل اهللا  :مؤمنينأيها اإلخوة جماعة ال

السـابقة فـى طاعـة وال نسـتطيع أن نتعبـد كمـا تعبـدت األمـم  ،أقـل األمـم أعمـارا - الكـريم ى بِـأمة هذا الن  -أننا  مَ لِ عَ 
ــوجعــل فيهــا   ،لنــا الطاعــات وجــل  عــز فاختصــر اهللا  ،فــى عــاله جــل اهللا  يعجــز  ،ورفعــة الــدرجات مــن الثــواب عظيمــاً  اكم

واهللا ذو الفضـــل  ،هـــو المتفضـــل بـــذلك الفضـــل وجـــل  عـــز ألن اهللا  ،علـــى حســـابه -جتمعـــوا الـــو  -ن و الخلـــق أجمعـــ
  .العظيم

 عـز ، إختصـر اهللا والجهات فى أنفاس محدودات وأوقـات معـدوداتلحبيبه المسافات  وجل  عز كما طوى اهللا 
       .الصالة -بذلك حبيبه ومصطفاه بلغ وأ - فرض علينا فى هذه الليلة ،الطاعات فى هذه الليلة لنا جل و 

 عَ فَ ولمــا َشــ ،خمســين صــالة فــى اليــوم والليلــة - تــى نلحــق بــاألمم الســابقةح -هللا  ىَ وفــرض علينــا أن نصــل 
نحتـاج إليـه فـى  وبمـاومراعـاة أوالدنـا الح أحوالنا بإص وانشغالنا ،وكثرة مشاغلنا ،ضعفنا مَ لِ ألنه عَ  ،لحضرته الحبيبُ 
وخففــت  ،أمضــيت فريضــتى(: يعلمنــا بهــذا الفضــلل -حتـى قــال لــه  ،عنــا ببركــة شــفاعته وجــل  عــز ف اهللا خفــ - حياتنـا

أى أن كـــل رجـــل منـــا إذا صـــلى الصـــلوات  .)والثـــوابوخمســـون فـــى األجـــر  ،فـــى العمـــل سٌ ْمـــهـــى خَ  .عـــن عبـــادى
  .فى عاله جل لحضرة اهللا صالة مقبولة ن ى خمسيوأجر من صل يكتب اهللا له ثواب ليلة الخمس فى كل يوم و 



 ه وعرج بهلماذا أسرى اهللا بحبيب                                             فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد

  هـ١٤٣١رجب  ٢٧الموافق  ٩/٧/٢٠١٠-  محافظة الشرقية –ديرب نجم  -تل القاضى  - خطبة الجمعة           ٤

كمـن وتكتـب عنـد اهللا فـى األجـر والثـواب  صـلوات  سَ ْمـخَ نصـلى  ،فرحتنـا بـإكرام اهللا ويـا ،هنانا بفضل اهللا يا
 مقبولة عند اهللا  ،صالة فى اليوم والليلةى خمسين صل فى عاله جل !!!  

 !!كتـب بسـبعين صـالةتُ وجعـل الصـالة الواحـدة  ،هـذا األجـر والثـواب وجل  عز رفع اهللا هر رمضان فإذا جاء ش
ى فريضـة هللا فـى رمضـان يصـل  نْ فكأن كل مَ  !!بسبعين فريضًة فيما سواهفيه  والفريضةُ  ،بفريضٍة فيما سواهالنافلة فيه 

فنضــرب ســبعين فــى عشــر فتكــون  ،ن بعشــرفــى غيــر رمضــاوإذا كانــت الفريضــة  ،ُتكتــب لــه ســبعين فــى غيــر رمضــان
   .وجل  عز عند الحنان المنان فضائل فى األجر والثواب  !!سبعمائةفى رمضان تساوى الفريضة 

 ى ِبــلــم يحــددها حضــرة الن  ،شــهر رمضــانوهــى ليلــة مــن جملــة العشــر األواخــر مــن  - فــإذا كانــت ليلــة القــدر
مــن صــلى ( :وقــالصــلى اهللا عليــه وســلم خفــف عنــا  ؟كيــف نطلبوهــا ،راأليــام والليــالى العشــ هــذه لنســتبق الخيــرات فــى

ومــن واظــب علــى صــالة الفجــر والعشــاء فــى  ،٢)فكأنمــا قــام الليــل كلــه ،والعشــاء فــى جماعــة ،الصــبح فــى جماعــة
أكثـر  تامـةً  مقبولـةً  عبـادةً اهللا  دَ بَـعند اهللا أنه عَ يكتب له  ، أدرك ليلة القدر، أيفى العشر األواخر من رمضانجماعة 

   !!يساوى ثالثة وثمانين سنة وأربعة أشهر أى ما، وجل  عز فى طاعة اهللا من ألف شهر 
 ــاً مــن اهللا  ،وتعطفــاً مــن اهللا ،ذلــك إكرامــاً مــن اهللا كــل  ،التــى أكرمهــا اهللالهــذه األمــة المرحومــة وشــفقة وحنان

 واحمدوه على عطاياه يهبكميزدكمعمه فاشكروا اهللا على ن .ويجزيها عليه بالشئ الكثير ،ل منها اليسيروتقب ،.  
وحســن وأن يعيننــا علــى ذكــره وشــكره  أن يوفقنــا لطاعتــه،المبــارك الميمــون فــى هــذه اليــوم  وجــل  عــز وأسـأل اهللا 

  .الحاضرين بين يديه فى كل وقت وحين الفاكرين  ،من عباده الذاكرين الشاكرينوأن يجعلنا  ،عبادته
 يـا  ،والمحافظـة علـى فـرائض اهللا ،وإليتاء الزكـاة ،وأحفادنا إلقامة الصالةنا وزوجاتنا وبناتوأوالدنا قنا اللهم وف
  .أكرم األكرمين

إنــك  ،ء مــنهم واألمــواتااألحيــ ،والمــؤمنين والمؤمنــات ،وللمســلمين والمســلمات ،ولوالــدينااللهــم اغفــر لنــا 
  .العالمين رب  يا ،سميع قريب مجيب الدعوات

ــاأمورنــا خيار  اللهــم ولــى ــا شــرارناوال تــول  ،ن صــلح حكــام المســلمين أو  ،ووالة أمورنــاصــلح حكامنــا أو  ،ى أمورن
ـــ ،وانصـــرنا علـــى اليهـــود ومـــن عـــاونهم ،حبيبـــك آخـــذين ةِ ن وبُســـ ،واجعلهـــم بشـــرعك عـــاملين ،أجمعـــين ر بيـــت وطه

  .خير الناصرين يا ،المقدس وأرض فلسطين من رجسهم
ـــَه (اتقـــوا اهللا، : عبـــاد اهللا  َهـــى َعـــِن اْلَفْحَشـــاء َواْلُمنَكـــِر ِإن الّل يَـــْأُمُر بِاْلَعـــْدِل َواِإلْحَســـاِن َوِإيَتـــاء ِذي اْلُقْربَـــى َويـَنـْ

   ).النحل٩٠() َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلُكْم َتذَكُرونَ 
  . اذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة

********************* 

  
  

                                                 
من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل  :لم عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هومس ٢

من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى  :ورواه الترمذي بلفظ .ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله
من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء  :ورواه أبوداوود بلفظ .له كقيام ليلة العشاء والفجر في جماعة كان

 .وكالهما عن عثمان أيضا .والفجر في جماعة كان كقيام ليلة


