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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد 
 ىـ 3656 رجب 48موافق  7/6/4235: اجلمعة 

 حدائق ادلعادي ـ مسجد النور ـ خطبة اجلمعة
  {دروس وعظات من أنوار رحلة اإلسراء}
العليُّ عن مجيع احلركات والسكنات، ادلنزَّه عن اإلدراك جبميع احلمد هلل رب العادلني، 

وأمره كما قال عن نفسو  يدرك ذاتو إال ذاتو، وال يعلم كنهو إال ىو،األدوات واآلالت، الذي ال 
 يف كتابو:

ِميُع اْلَبِصيرُ  ﴿  الشورى(.33) ﴾ َلْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَّ
قُربو من العرش كقربو من الفرش، وقربو إىل ، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو

نفسهم، وأقرب إىل كل إنساٍن من حبل الوريد، سبحانو مجيع الكائنات أقرب إليهم من أ
ظر إىل نور عظمتو إنسان، وال ينزه زمان، وال حييط بو مكان، وال يستطيع أن سبحانو ال حيي  

يستطيع أن يواجو جتليات مجالو وجاللو وكمالو إنٌس أو جان، إال إذا أىلو اهلل وأعطاه رحيق 
و نورًا من نوره يُبصر بو على قدره ما يستطيع أن يرى من العناية من عنده جل يف ُعاله، فُيعطي

 مجال أمساء وصفات ربو.
صلى اهلل عليو وقد وعدنا اهلل عز وجل بذلك أمجعني يف الدار اآلخرة يوم القيامة، قال 

 :وسلَّم
 )إنكم سًتون ربكم يوم القيامة، واهلل عز وجل عَّبَّ عن ىذه احلقيقة فقال:

 )القيامة(. (45) ﴾ ِإَلى رَب َِّها نَاِظَرةٌ ( 44) نَاِضَرةٌ ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ  ﴿
أعمالنا الصاحلة يف الدنيا ُُنلص فيها لُعالك،  اللهم اجعل غايتنا يف الدنيا رضاك، وكل

  مني.مجالك وجهك أمجعني يا أكرم األكر بالنظر إىل  ومتعنا يوم الدين
وأعاله، ورفع قدره على مجيع أنبياء اهلل رقاه مواله ن سيدنا حممداً عبد اهلل ورسولو، أوأشهد 

ورسل اهلل، بل وجعل مكانتو أعلى يف القدر من مالئكة اهلل، وكان ادلعراج إظهارًا ذلذه 
 اخلصزصية، وبياناً ذلذه األفضلية.

ت العايل القدر العظيم اجلاىن واجعلنا أمجعني حتاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد 
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 واحينا يف الدنيا بالعمل بشريعتو ومبتابعة حضرتو أمجعني. يا أهلل، لواء شفاعتو يف اآلخرة 
 أيها األحبة مجاعة ادلؤمنني:

وجز يف ألفاظو، فإن اهلل عز وجل يعلم كل مؤمن أن يدرٌس عظيم يعلمو لنا الرب الكرًن، 
ل ن خيتصر يف كلمتو وأن خيتزل يف تعبرياتو، على أن تكون جامعًة لشتات أفكارىن وتلم بكوأ

 يف عاله.ما يدور يف صدور سامعيو، ألن ىذه ىي بالغة اهلل اليت يعلمها للمؤمنني باهلل جل 
ولذا اهلل عز وجل يذكر رحلة ربانية، أخذ فيها احلبيب من مكة إىل بيت ادلقدس، وصلى 
باألنبياء، مث ُعرج بو إىل السماوات مساءًا تلو مساءن وعرض كل مساء مسرية مخسمائة عام كما 

، وبني كل مساء ومساء مسرية مخسمائة مائة عام، مث وصل إىل سدرة صلى اهلل عليو وسلَّم أخَّب
بو ذلك حىت كان قاب  صلى اهلل عليو وسلَّمادلنتهى ووقف األمني جبريل واخًتق احلبيب 

 قوسني أو أدىن فأوحى إىل عبده ما أحوى.
ا من يها من علوم، ومبا فيهومبا فيها من مناظر، ومبا فىذه الرحلة مبا فيها من معاين 

 ض األعداء األداء واخلصوم، واحلجج اليت اليت ينبغي أن يواجهوا هبا.اإعًت 
 كل ذلك مجعو اهلل يف آية من كتاب اهلل:

ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْيال ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد االْقَصى الَِّذي بَارَْكَنا  ﴿
ِميُع اْلَبِصيُر حَ   اإلسراء(.3) ﴾ْوَلُو لُِنرِيَُو ِمْن َآيَاتَِنا ِإنَّو ُىَو السَّ

 ىذه اآلية، فيما تُعَّب عن الرحلة،ىذا موجز الرحلة، ولنا تعليٌق خفيٌف لطيٌف على أجزاء 
 ويف الرد على حجج ادلعًتضني على بعض أو كل ىذه الرحلة.

ليو رسول إوق السماوات السبع حىت يذىب قد خيطر خباطر البعض، ىل اهلل عز وجل ف
 اهلل؟ 

 ذا اخلاطر من أول كلمة يف اآلية:نفى اهلل ى
 اإلسراء(.3) ﴾ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى  ﴿

 وكلمة سبحان يعين التنزيو الكاملن نزه ربك عز وجل عن الزمان وعن ادلكان وعن احليطة
يو، ألنو ليس لو نظري وال مثيل وال شبيو، بل نزىو عن التنز  وعن احليز وعن الُعلو زعن اجلهة،

 ألنو:
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ِميُع اْلَبِصيرُ  ﴿   الشورى(.33) ﴾ َلْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَّ
 ذاً مل كانت الرحلة إىل ما فوق السماوات السبع؟

حىت  قدر ىذا النيب على ما سواه من أنبياء اهلل، وعلى كرامة ىذا النيب، ولُيبنيليظهر  
ريف الرباين، مل يبلغو نيبٌّ وال ويلٌّ وال اإلكرام اإلذلي والتشمستوى يف وأنو قد بلغ  مالئكة اهلل،

 كما قال اهلل لو:  صلى اهلل عليو وسلَّمصفيٌّ وال ملك، فهو 
 الزخرف(.83) ﴾ ُقْل ِإْن َكاَن ِللرَّْحَمِن َوَلٌد فَأَنَا َأوَُّل اْلَعاِبِدينَ  ﴿

  ىو أول العابدين هلل عز وجل.
دىش البعض كيف حتقق ىذه الرحلة كلها يف ىذه اللحظات القليلة حىت أن رواهتا قد ي

 قالوا:
 مل يَّبد بعد[. وفراشو دافئرجع  صلى اهلل عليو وسلَّم]إن النيب 

ىذا العجب قد يكون إذا كان من اجلن أو اإلنسن أو من الكائنات او ادلخلوقات، لكن 
فال حرج على فضل اهلل ألنو ال يُعجزه شيئن وقدرتو  مادام الذي قام بادلعراج ىو رب العادلني،

 صاحلٌة لكل شيئن ولذلك قال لناك
 اإلسراء(.3) ﴾الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدِه  ﴿

 من الذي أسرى بعبده؟
اهلل عز وجل، وما دام اإلسراء منسوٌب إىل حضرة اهلل، إذًا البد أن ندرك ونصدق ألننا 

لك مقادير السماوات واألرض، وقدرتو صاحلٌة لكل شيئ، نعلم أن اهلل على كل شيئ قدير، ودي
 كما قال عن نفسو: بكل شيئ حميط.   واهلل

ىل كان اإلسراء جبسده  ـ وزكَّى ذلك ادللحدين وادلستشرقني ـوحديثًا قدديًا إختلف الناس 
 وروحو؟ أم رؤيا منامية؟ 

 أبطلت اآلية ىذه احلجة بكلمة قرآنية:
 اإلسراء(.3) ﴾ِدِه الَِّذي َأْسَرى بَِعبْ  ﴿

وكلمة العبد ال تقال غال جلسٍد فيو روح، فلو كان اإلنسان روحًا فقط، لقال: أسرى بروح 
أو نقول لو ميت، لكن كلمة العبد تقتضي أنو كان عبده، واجلسد بغري روح نقول لو ُجثـة، 
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  بروحو وجسمو صلوات ريب وتسليماتو عليو. 
روحن فلم االعًتاض عليو؟ وأي إنسان يستطيع أن ناىيك عن أنو إذا كان اإلسراء بال 

يرى يف منامو ما اليستطيع أحٌد إحصاءه وعدَّه، وال يعًتض أحٌد عليو ألنو رؤيا منام، لكن 
 إعًتاض الكافرين ألنو كان يف اليقظة وبالروح واجلسم.

وىل  ذىب إىل بيت ادلقدس راكبًا الَّباق، صلى اهلل عليو وسلَّمناىيك عن أن رسول اهلل 
الروح تركب؟ وُقدم لو شراٌب وشربو، ومر على قافلة بتجارة وشرب ماءىم، ودلا جاءوا 

كشفناه فوجدناه قد نفد منو ادلاء، ومل نعرف من شربو، وىم: قالوا: كان معنا قدر ماء، فسأل
صلوات ريب وتسليماتو روح ال تشرب، والروح ال تركب، وإمنا كان ذلك لروحو وجسده لوا

 .عليو
 م ليلة متَّ ىذا األمر؟ ويف كم شهر؟ ويف كم سنة؟يف ك

، وجاء بكلمة لياًل ادلنكَّرة، يعين يف ليلة واحدة، ويعين يف قطع اهلل عز وجل ىذه احلجة
طرٍف من ليلة، يعين يف وقٍت من ليلة الذي أسرى بعبده لياًل، يعين ليلٌة واحدة ذىب فيها 

كان الذي توىل أمره ىو رب العباد عز    عليو وسلَّمصلى اهللوعاد واخَّب القوم مبا ُيستفاد، ألنو 
 وجل.

 ، وإىل أي مكان ذىب؟ من أين ذىب
 دلسجد احلرام إىل ادلسجد األقصى الذي باركنا حولو.من ا

 
 وما حكمة ىذه الرحلة، ولماذا أخذه اهلل عز وجل في ىذه الُفسحة الربانية؟ 

 ، ما التستطيع إثباتو األقالم:قال اهلل عز وجل خمتزاًل ما ال يعده العد من الُصحف
 اإلسراء(.3) ﴾لُِنرِيَُو ِمْن َآيَاتَِنا  ﴿
ية لكية يف عامل ادللك يف األرض، ورأى آيات ملكوترأى آياٌت مُ فقد  :ريى من آيات اهللل

تدل على  ورأى آياتنان، جنانية عندما دخل إىل اجل يف ملكوت السماوات، ورأى آيات
 ن قاب قوسني أو أدىن.ى عندما كاذلية يف عامل اجلَّبوت العلإلالعظمة ا

 كيف رأى ىذه اآليات مع أنو سافر يف ظلمات؟
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وال يستطيع  ،يل يف ليلة السابع والعشرين من الشهر، ليٌل حالك ال يظهر فيو أي أثروالل 
 كيف رأى؟ ف ـ البصر النظر

 اإلسراء(.3) ﴾ِميُع اْلَبِصيُر ِإنَّو ُىَو السَّ  ﴿

لينظر إىل ما أباحو اهلل لو من عامل اآليات، أعطاه اهلل مسعًا من مسعو، وبصرًا من بصره، 
من أصناف ادلالئكة واألنبياء وادلرسلني والكائنات، وإذا كان اهلل يقول لو ويسمع إىل ما تعرض 

 يف الرجل الصاحل من أمة احلبيب:
أحب إيلَّ دما افًتضتو عليو، وال يزال عبدي يتقرب إيلَّ بالنوافل )ما تقرب عبدي بشيئ 

لسانو الذي ينطق حىت ُأحبو، فإذا أحببتو كنُت مسعو الذي يسمع بو، وبصره الذي يُبصر بو، و 
رجلو اليت ديشي هبا، ويده اليت يبطش هبا، ولئن سالين ألعطينو، ولئن إستعاذ يب بو، و 

 أُلعيذنو(.
 ن أبي ىريرة رضى اهلل عنو[.]اإلمام البخاري ع

بالكم بالرؤف فما ًن، بٍد يستقيم على منهج اخلالق الكر إذا كان ىذا حيدث مع أي ع
 ؟ صلى اهلل عليو وسلَّمالرحيم 

وأعطاه نورًا من نور إمسو  من مجال مسعو، ليسمع بو الكائنات،فقد أعطاه اهلل مسعًا 
تراه األعني ال وت ويُبصر يف اجلنات، ويُبصر ما يف ادللكالبصري يف الظلمات يف الدنيا، ويُبصر 

كيفية احلديث وكيفية التحديث   باألحداق، فسبحان الكرًن اخلالق الذي علمنا مجاعة ادلؤمنني
أمر ادلؤمنني أن يكون   ا، أو يف الدين، فإن اهلل عز وجلموزرنا يف الدنيأعن أي أمٍر من 

ن ليس ُيكثر من الكالم، وإمنا كالمو موزوٌن وادلؤم مهم فصل وأن يكون جٌد ليس باذلزل،كال
 باحلكمة، ألنو مشى على منهج اهلل عز وجل وقال يف اهلل:

 احلج(.46) ﴾ ِمَن اْلَقْوِل َوُىُدوا ِإَلى ِصَراِط َوُىُدوا ِإَلى الطَّيِِّب اْلَحِميدِ  ﴿
كان يف   غط والكالم إنلوما أحوجنا ىذه األيام إىل ىذا الدرس العظيم، بعد أن كثُر ال

وكثُرت الشائعات يف كل األماكن  ات، وكثُرت ادلقاالت يف الُصحف واجملالت،يالفضائ
رت األحاديث بني الناس فيما يفيد وما ال يفيد، وادلؤمن قد أنبأ اهلل عز وجل عن والبقاع، وكثُ 

 وصفو الذي حُيبو احلميد اجمليد، فقال فيو:
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َوالَِّذيَن ُىْم َعِن اللَّْغِو ( 4) يَن ُىْم ِفي َصالِتِهْم َخاِشُعونَ الَّذِ ( 3) َقْد َأفْ َلَح اْلُمْؤِمُنونَ  ﴿ 
 )ادلؤمنون(. (5) ﴾ ُمْعِرُضونَ 

 نصرىم، وسرُّ  فادلؤمن يُعرض عن اللغو بالكلية، وقد قيل يف أصحاب رسول اهلل وسرُّ 
رجون  خيُ ينتقون الكالم كما ننتقي أطايب الطعام، القوة مجعهم، كانوا  إئتالف قلوهبم، وسرُّ 

ال خُيرج الكلمة إال إذا تأكد أهنا ستكون يف صحيفة  الكالم ُجزافاً، وإمنا عن روية وعن تدجَّب،
حسناتو، وال حُيرر حمضرًا عنها ودعا النيب دلن كان على ذلك ـ نسأل اهلل مجيعًا أن نكون من 

 ، وأن ندخل يف دعاء احلبيب:أىل ذلك
 سلم(.)رحم اهلل إمرءاً قال فغنم، أو سكت ف

 [رضى اهلل عنو]في الصحيحين عن أنس بن مالك 
  أو كما قال: أعوا اهلل وانتم موقنون با إلجابة.

               

 الخطبة الثانية:
 الذي أكرمنا هبُداه، احلمد هلل رب العادلني 

   .حُيب التوابني وحيب ادلتطهرين، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو
إمام األنبياء وادلرسلني والشفيع األعظم جلميع عبد اهلل ورسولو، ا حممدًا وأشهد أن سيدن

 اخلالئق يف أىوال يوم الدين.
، وآلو الطيبني وصحابتو ادلباركينن وكل من تابعو اللهم صل  وسل م وبارك على سيدنا حممد 

 على ىذا اذلثدى إىل يوم الدينن واجعلنا منهم واحشرنا يف زمرهتم أمجعني.
 ا بعد فيا أيها اإلخوة مجاعة ادلؤمني:أم

ء اهلل، لكن حنتاج إىل تذكري احلمد هلل مساجدنا معمورٌة بعباد ادلسلمني الطالبني لرضا
داب اليت ينبغي علينا أن نتجمل يف بيوت الو، وخاصة يف يوم اجلمعة، فإن اهلل عز وجل باآل

إىل ادلنَّب اجرًا عظيمًا كردياً، يقول جعل يف يوم اجلمعة دلن يدخل ادلسجد قبل أن يصعد اإلمام 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمفيو النيب 

)من ذىب يف الساعة األوىل كان كمن حنر بدنة هلل عز وجل، ومن راح يف الساعة الثانية  
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كان كمن حنر بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة كان كمن حنر كبشاً، ومن راح يف الساعة الرابعة   
 ومن راح يف الساعة األخرية كان كأمنا قدم بيضة(. كان كمن ذبح دجاجة،

 [.رضى اهلل عنو]الصحيحين عن أبي ىريرة 
ىذه الئحة ادلكافآت للذين يدخلون ادلسجد قبل صعود اخلطيب إىل ادلنَّب، أما الذين 

ال ُيكتبوزن يف الئحة ادلكافآت، كل ما يف األمر أهنم ال يدخلون بعد صعود اإلمام إىل ادلنَّب 
صلى اهلل عليو عليهم الئحة اجلزاءات، واجلزاء دلن ترك اجلمعة صعٌب وثقيل، يقول فيو تصدر 

 :وسلَّم
)من ترك مجعة هتاونًا هبا إسود ثُلث قلبو، ومن ترك مجعتني هتاوانًا هبما، إسود ثلثي قلبو، 

 ومن ترك ثالث مجع هتاوناً هبم إسود قلبو كلو(.
 ويف رواية أخرى:

 ذي والنسائي عن أبي اْلَجْعِد الضَّْمِريِّ رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال : أبو داود والترم]روى 
 [.) َمْن تَ َرَك َثاَلَث ُجَمٍع تَ َهاُونًا ِبَها طََبَع اللَُّو َعَلى قَ ْلِبِو (

انا حضرة النيب إذا هتيأنا للجمعة أن نغتسل ونزيل العرق، ونلبس أحسن ما عندنا من وصوأ
 الثياب، ونتطيب، ونغسل الفم واألسنان، وال نأكل ما يؤذي برائحتو ادلصلني:

 )من أكل ثوماً أو بصاًل فلعتزل مسجدنا(. 
 .[رضى اهلل عنو]البخاري عن ابن عمر 

أي ال يدخل إىل ادلصلى، يغسل فمو ويطهر جسمو من العرق ويلبس أحسن ما عنده 
فيوجد اآلن خباخة يف الصيدليات هُتب رائحة ويتطيب وال بأس اآلن ان يضع خباخة الفم، 

  من بعضنا.، حىت إذا جتمعنا ال نتأذى الفم
وأوجب على القائمني على ادلسجد أن جيملونو قبل الصالة يوم اجلمعة بالبخور حىت يكون 

 للمسلمني.ادلكان طيباً، والقادمني يكونوا طيبني، ألنو يوم عيد 
 وبني النيب فضلها وقال يف شأهنا:األوىل،  وأمر الداخلني أن جيلسوا يف الصفوف

مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليو الستهموا،  والصف األول )لو يعلم الناس ما يف النداء
  .(ولو

 [.رضى اهلل عنو]متفٌق عليو عن أبي ىريرة 
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َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  يَْأُمرُ  ﴿ِإنَّ اهللَ   بِاْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويَ ن ْ
ُروَن﴾  النحل(.92) َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ

 أذكروا اهلل يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة.


