
 

 الشدة  بعد  الفرج في دروس والمعراج اإلسراء

 ابوزید محمد فوزي الشیخ لفضیلة جمعة خطبة

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

ن وَمنْ  كفاه، علیھ توكَّل َمنْ  العالمین، ربِّ  ہلل الحمد نھ بحضرتھ تحصَّ  .دعاه أجاب وجلَّ  عزَّ  دعاه وَمنْ  أعطاه، سألھ وَمنْ  ووقاه، حصَّ

 مواله، سائالً  یدیھ رفع عبًدا عطائھ من ِصْفراً  یردُّ  وال ارتجاه، عبًدا یخیِّب ال سبحانھ، .. سبحانھ

 :وسلم علیھ هللا صلى قال

 .[1]{عطائھ من صفًرا یرده ثم ویسألھ یدیھ أحدكم یرفع أن یستحي وجلَّ  عزَّ  هللا إن}

هٌ  الزمان، عن عليٌّ  لھ، شریك ال وحده هللا إال إلھ ال أنْ  وأشھد  اإلشارات، بھ تحیط وال العبارات، تلحقھ ال واإلمكان، والحیطة المكان عن ُمَنزَّ

 :اآلیات صریح في ورد بما إال معبِّرٌ  حضرتھ عن یعبر وال

ِمیعُ  َوُھوَ  َشْيءٌ  َكِمْثلِھِ  ﴿لَْیسَ   .[الشورى11] الَبِصیُر﴾ السَّ

 رفع .باہلل آمن َمنْ  لكلِّ  حسنةً  وقدوةً  طیِّبةً  وأسوةً  مسداة، ونعمةً  مھداة، رحمةً  وجلَّ  عزَّ  هللا جعلھ ورسولُھ، هللا َعْبدُ  محمًدا سیدنا أنَّ  وأشھد

 :ولنا لھ خطابھ في علیھ وأثنى وزره، ووضع ذكره، ورفع شأنھ،

 .[الشرح4 :1] ِذْكَرَك﴾ لَكَ  َوَرَفْعَنا .َظْھَركَ  أَنَقضَ  الَِّذي .ِوْزَركَ  َعنكَ  َوَوَضْعَنا .َصْدَركَ  لَكَ  َنْشَرحْ  ﴿أَلَمْ 

 على نوًرا وتجعلھ قلوبنا في اإلیمان بھا وتزید األمور، لنا بھا وتیسر الصدور، لنا بھا تشرح صالة محمد؛ سیدنا على وباركْ  وسلِّمْ  صلِّ  اللھم

 والسرور، الحبور أھل من القیامة یوم وتجعلنا ومغفرتك، رضوانك بھا وتمنحنا نور،

 .العالمین ربَّ  یا آمین .. آمین

 … بعد أما

 :المؤمنین جماعة األخوة أیھا فیا

 لنا عبرةً  اإللھیة القصة ھذه من نأخذ أن نرید السالم، وأتم الصالة أفضل علیھ المصطفى بالحبیب والمعراج اإلسراء لیالي ذكرى في ونحن

 والمرسلین؛ األنبیاء قصص ألن شئوننا، جمیع بھ وجلَّ  عزَّ  هللا فیصلح ضوئھ، على ونسیر بھدیھ، نتمسك حیاتنا في لنا ودرًسا نفوسنا، في

 :أجمعین لنا عنھا وجلَّ  عزَّ  هللا یقول

ُْولِي ِعْبَرةٌ  َقَصِصِھمْ  فِي َكانَ  ﴿لََقدْ   .[یوسف111] األَْلَباِب﴾ ألِّ

 :علیكم نطیل ال حتى الوقت بھ یسمح ما َقْدرِ  على واحدة عبرةً  وسنأخذ

 بسبب یرید ال عاله، في جلَّ  هللا رضا إالَّ  ورائھ من یرجو ال األمر بھذا فقام هللا، دعوة یبلِّغ أن مواله منھ طلب وسلم علیھ هللا صلى يُّ النب

 عاله، في جلَّ  هللا رضا إال بھ یرید ال وإنما الناس، عند شھرةً  أو سمعةً   وال فانیاً، ماالً  وال دنیویاً، منصباً  هللا دعوة

 



 

 :لھ ویقول یفاوضھ من وأرسلوا عرضھم، مكة أھل علیھ عرض عندما تجلَّى ما وذلك

 كان وإن علینا، ملَّكناك ُمْلًكا بھ جئت بما ترید كنت وإن جمیعاً، أغنانا تكون حتى أموالنا من لك جمعنا ماالً  بھ جئت بما ترید كنت إن محمد یا)

ا أي - الجنِّ  من رئیاً  یأتیك الذي  كان لمن وسلم علیھ هللا صلى فقال .الداء ھذا من یشفوك حتى والحكماء األطباء لك جلبنا - الشیطان من مّسً

 :یفاوضھ

 قولك؟ من انتھیت ھل

 .نعم :قال

 :اسمع قال

 .[2](وجلَّ  عزَّ  هللا كتاب من بینات آیات علیھ وتال

ِبيُّ  وجد ولما  مكانٍ  عن َبَحثَ  رسالتھ؛ على القضاء ومحاولة محاربتھ في یشتطون بل لدعوتھ، یستجیبون ال قومھ أن وسلم علیھ هللا صلى النَّ

 وأحكام القرآن، مبادئ نور لھم ویشرح اإلسالم، إلى أھلھا یدعو الطائف إلى فذھب وجلَّ، عزَّ  هللا وِدینَ  هللا دعوة لینشر إلیھ یذھب آخر

 وآذوه، ذلك على زادوا بل كذبوه، أن إالَّ  منھم كان ما وجلَّ، عزَّ  الرحمن وھو والمكان والزمان األرض خالق بھ أرسلھ التي اإللھیة التعالیم

 جانبي على صفین یقفوا أن وَعِبیَدُھمْ  َخَدَمُھمْ  وأمروا مدینتھم، من یخرج أن أمروه - هللا إلى یدعوھم أسبوعاً  فیھم مكث أن بعد  وأمروا

 لم حتى قدماه، دمیت حتى ومدینتھم، قریتھم من خارج وھو باألحجار علیھ وسالمھ ربي صلوات ویقذفونھ باألحجار ویمسكون الطریق،

 .وعال جلَّ  هللا إلى الخلق یدعو ألنھ وذلك األلم، شدة من علیھا السیر یستطع

 فعل؟ ماذا

 وفي ھمٍّ، أي وفي نكبة، أي وفي ملمة، أي وفي شدة، أي وفي ضیق، أي في أجمعین للمؤمنین قال هللا ألن عاله؛ في جلَّ  هللا ودعا هللا، إلى لجأ

 :ضنك أي وفي غّم، أي

 .[غافر60] لَُكْم﴾ أَْسَتِجبْ  ﴿اْدُعوِني

 :قالھ مما وكان .إلیھ وتضرع عاله في جلَّ  هللا وتدعو

 أبالي، فال غضب على بك یكن لم إن ربي، وأنت المستضعفین ربُّ  أنت الناس، على وھواني حیلتي، وقلة قوتي، ضعف إلیك أشكو إني اللھم}

 عليَّ  َیِحلَّ  أو غضبك، بي تنزل أن واآلخرة، الدنیا أمر علیھ وصلح الظلمات، بھ أشرقت الذي وجھك بنور أعوذ لي، أوسع عافیتك ولكن

 .{بك إال قوة وال حول وال ترضى حتى العتبى لك سخطك،

 !!مواله؟ بھ وصنع فعل ماذا

َ  َیتَّقِ  ﴿َوَمن  من بقطف إلیھ ذھب المدینة، ھذه في رجالً  لھ وجلَّ  عزَّ  هللا قیَّض .[الطالق3 ،2] َیْحَتِسُب﴾ َال  َحْیثُ  ِمنْ  َوَیْرُزْقھُ  َمْخَرًجا لَّھُ  َیْجَعل هللاَّ

 :وقال وسلم علیھ هللا صلى فأخذه العنب،

 :البالد ھذه في وال األرض، ھذه في تقال ال الكلمة ھذه إن الرجل فقال .الرحیم الرحمن هللا بسم

 :وسلم علیھ هللا صلى فقال

 



 

 :قال أنت؟ بلد أي ومن

 - العراق بالد في الموصل من قریبة قریة - نینوى من

 .یونس أخي بلدة :قال

 وشیوخھا، البلدة أكابر وھم یونس عن شیئاً  یعرفون نفر أربعة فیھا ولیس نینوى تركت ولقد

 مؤمنا وكان باہلل، إیمانھ وأعلن وجھھ بھا ویمسح أقدامھ یقبل وأخذ أقدامھ، على نفسھ ألقى أن إال الرجل من كان فما نبّي، وأنا نبيٌّ  أنھ :فقال

 ،[3](عاله في جلَّ  باہلل

ِبيُّ  یخرج ال حتى ِبيِّ  وآمن خاطره، ویطیِّب یجبر وجلَّ  عزَّ  هللا وأن البد .وجلَّ  عزَّ  باہلل یؤمن برجل رجع وأنھ سفرتھ، من خائبا النَّ  رجل بالنَّ

 :یقول وسلم علیھ هللا صلى ألنھ الكبیر واألجر العظیم، بالفوز فاز فقد واحد،

 ،[4]{النعم حمر من لك خیرٌ  واحًدا رجالً  هللا بك یھدي ألن}

 .[5]{غربت أو الشمس علیھ طلعت مما لك خیر} :روایة وفي

ِبيُّ  سار ثم  تسمى بلدة من الِجنِّ  من بطائفة فإذا وجلَّ، عزَّ  هللا كتاب یتلو وأخذ مكة، إلى رجوعھ طریق في خطواتھ وسلم علیھ هللا صلى النَّ

 :الرحمن قال كما فقالوا القرآن، ھذا إلى یستمعون الشام بالد من نصیبین

ا ْشدِ  إِلَى َیْھِدي َعَجًبا قُْرآًنا َسِمْعَنا ﴿إِنَّ ا الرُّ  .[الجن2 ،1] ِبِھ﴾ َفآَمنَّ

ِبيِّ  حضرة إلى فجاءوا ین ھذا إلى جمیعاً  سیدعونھم قومھم إلى رسلٌ  وأنھم برسالتھ، وتصدیقھم بدعوتھ إیمانھم وأعلنوا النَّ  مسلمین، لیكونوا الدِّ

، عوالم في واآلخرین األولین سید لدعوة فتحاً  ذلك فكان  بھ لیؤمنوا الجنِّ  عوالم لھ هللا ففتح اإلنس، عالم في یدعو الوقت ھذا إلى كان فقد الِجنِّ

 :وجلَّ  عزَّ  هللا لھ قال أجمعین، هللا وخلق والمالئكة والجنِّ  لإلنس دعوتھ ألن أجمعین،

 .[سبأ28] َوَنِذیًرا﴾ َبِشیًرا لِّلنَّاسِ  َكافَّةً  إِالَّ  أَْرَسْلَناكَ  ﴿َوَما

 :بفعلھ لھ یقول هللا وكأن لكربھ، وتفریجاً  لصدره، شرحاً  الرباني، واإلخراج اإللھي، التقریر ھذا في فكان

 عزَّ  هللا خلق وجمیع والجن لإلنس مرسلٌ  ولكنك فقط، لإلنس مرسالً  ولست الثقلین رسول ألنك الجن، عوالم بك آمن فقد اإلنس لك یؤمن لم إن

 .وجلَّ 

 لھ وَجَمعَ  والمعراج، اإلسراء رحلة في فأخذه ورسالتھ، نبوتھ وعظیم درجتھ ورقَّي مكانتھ، جاللھ جلَّ  وبیَّن  تكریًما، وجلَّ  عزَّ  هللا زاده ثم

 والمرسلون النبیون اصطف أن بعد - جبریل األمین بیده وأمسك أجمعین، السابقین والمرسلین النبیِّین

م محمد یا :وقال  .لھم اإلمام فأنت بھم فصلِّ  تقدَّ

 إلى فرفعھ وزاده بل .أجمعین خلفھ وصلوا إماًما، بھم صلَّى الذي ھو ألنھ المرسلین، وزعیم النبیِّین، إمام أنھ وأعلمھم وجلَّ  عزَّ  هللا فأعلمھ

نا لیعلم ذلك السماویة، العوالم كلِّ  في بالمالئكة وكاشفھ العلویة، العوالم  .وجلَّ  عزَّ  هللا عند ومكانتھ ربِّھ، عند َقْدَرهُ وسلم علیھ هللا صلى نبیُّ

 :یقول إذ هللا وصدق

 



 

 .[النساء113] َعِظیًما﴾ َعلَْیكَ  هللاِّ  َفْضلُ  َوَكانَ  َتْعلَمُ  َتُكنْ  لَمْ  َما ﴿َوَعلََّمكَ 

 :وسلم علیھ هللا صلى قال

 النبیین من دونھ فمن آدم بیدي، یومئذ الكریم اللواء وفدوا، إذا خطیبھم وأنا یئسوا، إذا مبشرھم وأنا ُبِعثوا، إذا خروًجا الناس أول أنا}

 ،[6]{القیامة یوم لوائي تحت والمرسلین

 .[7]{فخر وال هللا حبیب وأنا أال} :وسلم علیھ هللا صلى وقال

 .باإلجابة موقنون وأنتم هللا فادعوا

 :الثانیة الخطبة

ه فضلھ فیض من وزادنا المسلمین، عباده من وجعلنا لدینھ اختارنا الذي العالمین ربِّ  ہلل الحمد  قلوبنا ومأل قلوبنا، في اإلیمان لنا وزیَّن وبرِّ

 .والیقین بالنور

 لما حیاتھ في ووفَّقھ كتابا، والقرآن رسوال، المصطفى والحبیب دینا، اإلسالم لھ رضي أحبَّھ من لھ، شریك ال وحده هللا إال إلھ ال أن وأشھد

 .یلقاه یوم السعادة بخاتمة لھ وختم ویرضاه، یحبُّھ

 .أجمعین المقام ھذا أھل من نكون أن هللا نسأل

 والضالل، الھدى وبین والباطل، الحق بین فارقاً  وجلَّ  عزَّ  هللا جعلھ ورسولھ، هللا َعْبدُ  محمداً  سیدنا أن وأشھد

 :وسلم علیھ هللا صلى قال

 اضربوا :األولون فقال تنام، ال وقلبھ عینھ تنام :اآلخر البعض وقال .نائم إنھ :بعضھم فقال ینزل السماء من بكبكبة إذا نائم، یوم ذات أنا بینما}

 وأكل المنزل دخل الداعي أجاب فمن إلیھا، الناس یدعو داعیاً  وأرسل ولیمًة، وصنع ُعرساً  أقام رجل كمثل أمتھ مع مثلھ :فقالوا ألمتھ، مثالً  لھ

لوھا :اآلخرون فقال .الولیمة من یأكل ولم المنزل یدخل لم الداعي یجب لم ومن الولیمة، من  وأما الجنة، فھي الولیمة أما :قالوا .َیْفَقُھَھا لھ أوِّ

 یدخل لم یجبھ لم ومن الجنة، دخل محمداً  أجاب فمن وسلم، علیھ هللا صلى محمد فھو إلیھا الداعي وأما وجلَّ، عزَّ  هللا فھو الولیمة صاحب

دٌ  الجنة،  .[8]{الناس بین َفْرقٌ  َفُمَحمَّ

 في جواره أھل من واجعلنا لقائك یوم بھ وألحقنا هللا یا الدنیا في بشرعھ للعمل ووفقنا ھداه وارزقنا محمد سیدنا على وبارك وسلم صلِ  اللھم

 .أجمعین النعیم جنات

 :المؤمنون األخوة أیھا فیا بعد أما

 ال أن البد أمر، تحقیق أراد أو شیئاً، أراد أو عمالً، یعمل أن أراد إذا والمسلم المؤمن أن ذكرناه، مما نأخذھا الذي والعبرة والعظة الدرس

 إذا إال لوطنھ، كان أو لمجتمعھ، كان أو لعائلتھ كان أو بیتھ ألھل كان أو لنفسھ كان إن عمالً  ینوي ال .عاله في جلَّ  ہلل األمر ھذا في نیتھ یجعل

 .وأجسامھم صورھم اختالف على هللا   خلق ذلك بعد ثم هللا، وجھ ابتغاء هللا، إرضاء أوالً  العمل ھذا في النیة كانت

 



 

اه، هللا أعانھ ثانیاً، هللا لخلق ثم أوالً، ہلل كلَّھ وعملھ وفعلھ قولھ وجعلھ النیَّة، ھذه في صدق فإذا  توفیقاً  وأبداً  دائماً  لھ وجعل تواله، وبوالیتھ وقوَّ

 یرید ألنھ یتمناه، ما تحقیق في األمل أبواب وجھھ في یستغلق وال ارتجاه، الذي رجاءه یرد وال مسعاه، یخیب فال هللا، من وصیانة وحفظاَ 

 وجل، عزَّ  هللا وجھ وفعلھ وقولھ بعملھ

 :وسلم علیھ هللا صلى فیھ یقول العدنان، النبي علیھ یسیر وكان القرآن، في هللا لنا یعلمھ الذي اإلخالص ھو وذاك

 القدسي حدیثھ في تعالى هللا یقول

 وسلم علیھ هللا صلى ویقول .[9]فیكتبھ﴾ ملكا أو فیفسده شیطان علیھ یطلع ال عبادي من أحب من قلب أستودعھ أسراري من سر ﴿اإلخالص :

 :ذر ألبي

 .[10]{العمل من القلیل یكفك أخلص ذر، أبا یا}

 .ذلل كل وجنَّبھ العمل، ھذا وراء من یرجوه ما وبلَّغھ األمل، لھ هللا حقَّق ہلل، تكون أن عمل أي في نیتھ جعل یعني ہلل العمل المرء أخلص فإذا

 :وقال عنھ، هللا رضي الخطاب بن عمر المؤمنین أمیر إلى فذھبا شدید، خالفٌ  بینھما حدث متزوجان وامرأة رجالً  أن وورد

 .الصلح یتم ولم رجعا ثم بینھما، للصلح وذھبا الرجلین، فانتدب بینھما، باإلصالح یقوموا أھلھ من ورجالً  أھلھا من رجالً  انتخبوا

 :عنھ هللا رضي عمر فقال

 :یقول وجلَّ  عزَّ  هللا ألن !!صلحاً  تریدا تكونوا لم إنكما :قال ال، :قاال .بینھما؟ الصلح أتممتم ھل

 .[النساء35] َبْیَنُھَما﴾ ّهللاُ  ُیَوفِّقِ  إِْصالًَحا ُیِریَدا ﴿إِن

دا هللا، إلى توبا  فعلم !!اصطلحا فقد المؤمنین أمیر یا أبشر :فقاال مستبشرین، وعادا فذھبا .اذھبا ثم بینھما، ما إصالح نیتكم واجعلوا النیة، وجدِّ

 .النوایا حسب یكون الصلح أن أجمعون المؤمنون

 :النوایا حسب على تكون هللا فیھا قال األرض في األرزاق إن بل

یِّبُ  ﴿َواْلَبلَدُ   [األعراف58] َنِكًدا﴾ إِالَّ  َیْخُرجُ  الَ  َخُبثَ  َوالَِّذي َربِّھِ  ِبإِْذنِ  َنَباُتھُ  َیْخُرجُ  الطَّ

 ،(األمنیة حقَّقت النیَّة صدقت إذا) .

 هللا ورضاء هللا وجھ بھا یرید أن النیة وِطیبُ  النیة، ِطیبِ  من ویتحقق القصد، إخالص من أوالً  البد وأخراه دنیاه في المرء یریدھا أمنیة أي

 في جالَّ  هللا وجھ بھا یرید وإنما هللا، خلق من شیئا وال منصباً، وال جاھاً  وال ماالً  وال ریاء، وال سمعة وال شھرة بھا یرید ال اآلخرة، والدار

 .عاله

 :هللا من یریده ما كل الدنیا في فلھ بذلك تحقق من

ا ﴿لَُھم  ،[الزمر34] َربِِّھْم﴾ ِعندَ  َیَشاءونَ  مَّ

 الدعاء ثم … .معھ هللا فصدق هللا مع صدق ألنھ !!مواله من یرجوه ما كل اآلخرة في ولھ

 



 

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

 اْألَْسَماء فِي َواْلَبْیَھقِيّ  َوَصححھُ  َواْلَحاِكم ماجة َواْبن وحسنة َوالتِّْرِمِذيّ  َداُود َوأَُبو أَْحمد َوأخرج :السیوطي لإلمام المنثور الدر في جاء [1] 

َفات  ،(صفراً  یردھما أَن إِلَْیھِ  َیَدْیھِ  رفع إِذا َعبده من یستحي كریم َحيّ  ربُكم إِن) َقالَ  َوسلم َعلَْیھِ  هللا صلى النَِّبي َعن اْلَفاِرِسي سلَمان َعن َوالصِّ

 .(خائبین َفَیُردُھَما إِلَْیھِ  الَعْبد یبسط أَن یستحي) :لفظ َوفِي

 وغیرھما كثیر وابن الطبري [2]

 ھشام ابن سیرة [3]

 .عنھ هللا رضي سعد بن سھل عن البخاري [4]

 الصغیر الجامع : وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول مولى رافع أبو القبطي أسلم عن السیوطي راوه [5]

لُ  أََنا) :عنھ هللا رضي أنس عن وأحمد والدارمي الترمذي روى [6]  , َوَفُدوا إَِذا َوَقاِئُدُھمْ  , أَْنَصُتوا إَِذا َوَخِطیُبُھمْ  ، ُبِعُثوا إَِذا ُخُروًجا النَّاسِ  أَوَّ

ةِ  َوَمَفاِتیحُ  ، ِبَیِدي اْلَكَرمِ  لَِواءُ  , أَْبلَُسوا إَِذا َوُمَبشُِّرُھمْ  , ُحِبُسوا إَِذا َوَشافُِعُھمْ   ، َفْخرَ  َوال َربِّي َعلَى َیْوَمِئذٍ  آَدمَ  َولَدِ  أَْكَرمُ  َوأََنا , ِبَیِدي َیْوَمِئذٍ  اْلَجنَّ

ُھمُ  َخاِدمٍ  ْلفُ أَ  َعلَيَّ  َیُطوفُ   .(اْلَمْكُنونُ  اللُّْؤلُؤُ  َكأَنَّ

 .عنھما هللا رضي عباس ابن عن الترمذي رواه [7]

 عنھ هللا رضي جابر عن البخاري [8]

ي ِمنْ  ِسرٌّ  اْإلِْخَالصُ ) :عنھ هللا رضي الحسن عن الخبر فى ورد [9]  .(ِعَباِدي ِمنْ  أَْحَبْبُتھُ  َمنْ  َقْلبَ  أَْسَتْوِدُعھُ  ِسرِّ

 .عنھ هللا رضي ذر أبي عن والبیھقي أحمد [10]

 اف دي بي أو وورد الخطبة لتحمیل

 

 

 


