
 

 واملعراج اإلرساء من دروس
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به إليه تقرَّب َمنْ  العامل�، ربِّ  هلل الحمد ه بلطفه عنه أعرض وَمنْ  وأدناه، وحباه قرِّ  .ناداه وودِّ

 ج�له عن له يكشف حتى قرباً  العبد من يْقرُب الصالة، يف وناجاه يديه ب� وقف عبد لكل القريب هو

 .عاله يف عزَّ  كالمه ويسمعه وك�له

 والوجهاء األكابر َوَوْضعَ  بعضهم، عىل الخلق تََعاظُمَ  َعلِمَ  له، رشيك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد

اباً  حجاباً  واألغنياء  يطلب وح� وقت أي يف استثناء، بال للجميع بابه وجلَّ  عزَّ  ففتح الفقراء عن وُحجَّ

 :يقول وهو وجلَّ  عزَّ  إليه اسمع جنبيه، ب� التي نفسه من إليه أقرب فيجده ربَّهُ  الَعبْدُ 

 شربا إيلَّ  تقرب ومن منهم، خ�ا مأل يف ذكرته مأل يف ذكر� ومن نَْفِيس  ِيف  َذكَرْتُهُ  نَْفِسهِ  ِيف  َذكََرِ�  َمنْ )

 البخاري ) (هرولة أتيته �يش أتا� ومن باعاً، إليه تقربت ذراعا إيلَّ  تقرب ومن ذراعا، إليه تقربت

 (عنه هللا ريض هريرة أيب عن ومسلم

داً  سيدنا أن وأشهد  قاب القرب حرضة يف صار حتى وأدناه، وَحَباهُ  هللا قربَّه ورسوُله، هللا َعْبدُ  ُمَحمَّ

 عزَّ  فهو زمان، يظهره وال األكوان، تحيطه ال وجلَّ  عزَّ  هللا أن مع هللا، ج�ل حيطة من أد� أو قوس�

 ببالك ما فكل إنسان، أي وَخلَدِ  بعقل يدور الذي الفكر وعن واإلمكان، الحيطة عن عليائه يف تعاىل وجلَّ 

 :ألنه ذلك بخالف، وجلَّ  عزَّ  وهللا هالك فهو

ِميُع َوُهوَ  َيشءٌ  كَِمْثلِهِ  لَْيَس {  .)الشورى11} (الَبِص�ُ  السَّ

دٍ  سيدنا عىل وبارك وسلِّمْ  صلِّ  اللهم  طريقه وسلوك هديه إلتباع ووفقنا وااله، ومن وصحبه وآله ُمَحمَّ

 {" هللا َقْوَل  املمنوح� من الدنيا يف نكون حتى هللا، يا إليك التقرب يف

 {هللا بقول ُمواَجِه� وسكناتنا حركاتنا كل يف ونكون .[الحديد}4] "كُنُتمْ  َما أَيْنَ  َمَعكُمْ  َوُهوَ :

 .أجمع� واملسلم� وإخواننا وبناتنا وأبناءنا نحن ،[البقرة115]} "ّهللاِ  َوْجهُ  َفَثمَّ  تَُولُّواْ  َفأَيَْنَ� " :

 :املؤمن� ج�عة األخوة أيها

الة، فريضة فيه علينا فرض أن امليمون، املبارك األََغرِّ  الشهر هذا يف وجلَّ  عزَّ  هللا حكمة من كان  الصَّ

الة لَة تحقيق حقيقتها يف والصَّ  .باهلل الصِّ

 

 



 

 قلوبنا عن الحجب ويكشف الخطاب، علينا ويرد فيسمعنا هللا مع نتحدث كيف باهلل؟ نتصل كيف

 الجواب؟ لذيذ منه فنسمع

  !والباطنة؟ اهرةالظ مكنوناته وإبداع !طلعته؟ وج�ل !حرضته؟ أنوار عن لنا يكشف كيف

 !املحراب؟ يف وجلَّ  عزَّ  يديه ب� ونَْحنُ 

 وسلم عليه هللا صىل بحبيبنا فيه وبدأ لنا، هللا رسمه الذي املنهج هو ذلك

  اليق� علم مؤمن كلَّ  يعلم ليك العميل، البيان عليه وأجرى 

 .وجلَّ  عزَّ  العامل� بربِّ  االتصال له يصح كيف

  وأنبيائه، رسله بجميع يواجهه وأن مبناجاته، حبيبه ينعم أن وجلَّ  عزَّ  هللا أراد ملَّا

  وهداه جربيل، األم� إليه أرسل وس�واته؛ ملكوته يف به يعرج وأن

 !!الطهارة هي البداية فكانت .الكب� العيلِّ  من العطاء وهذا النوال هذا به له يتم سبيل خ� إىل

 الحرام، هللا بيت جوار إىل وأخذه فأيقظه نامئًا وكان وسلم، عليه هللا صىل الحبيب جربيل الحبيب أخذ

 املالئكة وجاء فانشق، صدره عىل يده أمرَّ  ثم ظهره عىل وأضجعه الكرام املالئكة من نفراً  معه وجعل

 ثم الطست، يف ووضعوه قلبه فأخرجوا زمزم، مباء مملوء فضة من إبريق ومعهم ذهب من بقسط

 السموات مالئكة من آخر نفرٌ  جاء ثم .زمزم مباء قلبه وَغَسلُوا بعيداً، به وَرُموا الشيطان حظ منه أخذوا

 األم� ومرَّ  موضعه، يف وضعوه ثم والحكمة، باإل�ان قلبه فحشو وحكمة، إ�اناً  مملوءً  نور من بطسٍت 

 !!وعاين وشاهد فسافر األوىل، حالته إىل فرجع صدره عىل جربيل

 ما ورأى الجنات ودخل وكلَّموه، وكلَّمهم السموات يف املالئكة وعاين وحادثوه، وحدثهم األنبياء عاين

 إىل وصل ثم ولئيم، مجرم لكل هللا أعدها أهوال من فيها ما ورأى الجحيم ودخل النعيم، ألوان من فيها

 خليله؟ الخليل يرتك أههنا :جربيل يا أخي يا فقال جربيل األم� عنه وتأخر املنتهى سدرة

مَت  لو أنت محمد يا :قال مُت  لو وأنا الخرتقت، تقدَّ  زجه به وزجَّ  ظهره عىل يده وضع ثم .الحرتقت تقدَّ

 .الربية خ� يا أدنو محمد، يا أدنو أحمد، يا أدنو :يقول الغفور العزيز فسمع النور، عوامل يف فدخل

 النبي أيها عليك السالم :فقال .هلل الطيبات الصلوات املباركات التحيات :فقلت صدري هللا فرشح :قال

 هللا عباد وعىل علينا السالم :مقام كل يف معه نكون أن الحريص وهو -الحبيب فقال وبركاته، هللا ورحمة

 :أجمعون املالئكة فقالت الصالح�،

 



 

 أد� أو قوس� قاب فكان ورسولُه َعْبُدهُ  محمداً  أن ونشهد له رشيك ال وحده هللا إال إله ال أن نشهد

 .)النجم10) ﴾ أَْوَحى َما َعْبِدهِ  إَِىل  ﴿َفأَْوَحى

 النبيل، السيد لهذا وجلَّ  عزَّ  هللا أعطاه م� - قليل ولو - نصيب عىل نحصل كيف

 

 .ومصطفاه حبيبه مع هللا جعله الذي املنهج اتبعنا إذا

 هللا للقاء بها نتجهز األعضاء فنغسل للصالة ظاهًرا نتطهر أن املختار الحبيب أمرنا

لة قلبه يطهِّر أن العظيم املقام أراد ملن وينبغي   صوركم إىل ينظر ال هللا فإنَّ  باهلل، للصِّ

 .وأع�لكم قلوبكم إىل ينظر وإ�ا أموالكم، إىل وال 

ها م� الجوارح تتطهر  وتتطهر العيوب، ومن الذنوب ومن الدنس ومن اللغوب، ومن اللغو من مسَّ

 يف الطمع من تطهره املكتوب، كالمه يف عنه نهى يشء كل من تطهره الغيوب، عالم لحرضة القلب

 والحسد الحقد ومن للمسلم�، والغشِّ  الغلِّ  ومن خطيئة، كل رأس ألنه الدنيا ُحبِّ  ومن الخلق،

 :العامل� ربِّ  قول يردد وقلبك  وجلَّ  عزَّ  هللا عىل وتدخل للمؤمن�،

نْ  ُصُدورِِهم ِيف  َما َونََزْعَنا{" رٍ  َعَىل  إِْخَوانًا ِغلٍّ  مِّ َتَقاِبلِ�َ  ُرسُ  .[الحجر47] "}مُّ

 واعية بأذن ويسمع هللا، مع صفا إذا يتحدث والذي هللا، عن يستقبل الذي االستقبال جهاز هو القلب

 هلل، صاحبه طهَّره إذا السموات مالئكة وكالم الكائنات تسبيح ويسمع هللا، حديث الجفا من طُهرْت 

 !!العظيم الفضل تستوجب التي الطهارة هي وهذه

 .الباطنية والطهارة الظاهرة الطهارة ب� العبد يجمع أن

ين والُهدى العلم يف هو من وهو عنه هللا ريض الشافعي اإلمام أوىص ولذلك  !!والدِّ

  :فيه وسلم عليه هللا صىل واآلخرين األول� سيد قول يكفيه

 .)مرفوعاً  هريرة أيب عن للخطيب بغداد تاريخ }((1){ونوراً  عل�ً  األرض طباق �أل قريش من َعالِمٌ {

 صالة عليه لتصيل عنها، هللا ريض نفيسة السيدة موضع إىل الطاهر جسده يأخذوا بأن وفاته عند أوىص

 :واألنبياء الرسل سيد لقول الصلحاء عليهم يصيل أن يوصون وكانوا الجنازة

 .(عنه� هللا ريض عمر بن حديث من البيهقي الدارقطني أخرجه}( وجلَّ  عزَّ  هللا عند شفعاءكم فإنهم أمئتكم تخ�وا{

 الحكمة بالغ موجز بخطاب ومدحته عليه أثنت الشافعي مات وقالوا بلغوها فل�

 



 

 )الوضوء يحسن كان من مات لقد() :قالت قالت؟ ماذا !

 أحسن الوضوء أحسن من ألن نعم !!!الوضوء بإحسان إال متتدحه ال عل�ً  األرض مأل الذي الفقه عامل

 .عاله جل مبوالة صلة عىل فأصبح الصالة

 قلبه يرتك لكنه ينبغي ك� ظاهًرا يتوضأ - الظاهر الوضوء إحسان أقصد وال - الوضوء يحسن مل من أما

 !!املصطفى النبي ألحباب والحسد بالحقد ومملوءا املصطفى، النبي ألتباع بالعداء ومملوءً  بالجفا مملوءً 

 لعباد - هللا يبغضه ما بكل مملوءة كسلة قلبه والح� الوقت هذا يف وهو الصالة يف عليه هللا يقبل كيف

 !!هللا وأحباب هللا

 

 هلل يصيل اإلسالم يف عارضيه ليشيب املرء إن) :عنه هللا ريض الخطاب بن عمر فيه يقول هذا مثل

 يحسن ال ألنه) :قال املؤمن�؟ أم� يا وملاذا :قالوا .كاملة واحدة صالة له تكتب ومل عاماً  خمس�

 {هللا فيه قال القبول أساس فإن .(وخشوعها وسجودها ركوعها يتم وال وضوءها،

 .[املؤمنون1،2}] (َخاِشُعونَ  َصَالتِِهمْ  ِيف  ُهمْ  الَِّذينَ  الُْمْؤِمُنونَ  أَْفلَحَ  َقدْ " :

 الحضور؟ موطن وأين الخشوع؟ موضع أين

 قلب اإلرساء رحلة يف هللا طهر ك� هلل صاحبه طهره صايف بقلب إال يكون ال هللا مع والحضور الخشوع

 القلوب إال تراها ال راقية، ك�الت ومن عالية، ج�الت من هللا له أالحه مبا ليمتعه ومصطفاه حبيبه

ُدورِ  ِيف  الَِّتي الُْقلُوُب  تَْعَمى َولَِكن اْألَبَْصارُ  تَْعَمى َال  َفإِنََّها" :املوىل يقول ولذلك الصافية،  .[الحج46] "الصُّ

 

 ملكوت يف لنظروا آدم بني قلوب حول يحومون الشياط� أن لوال} :وسلم عليه هللا صىل قال

 .(عنه هللا ريض هريرة ايب عن احمد رواه){السموات

 

 .باإلجابة موقنون وأنتم هللا ادعوا قال ك� أو

 

 :الثانية الخطبة

 

 



 

 حبيبه وحبُّ  هللا كتاب وأعظمها نعمه، خصائص وأوالنا بُهداه، علينا أنعم الذي العامل� ربِّ  هلل الحمد

 .ومصطفاه

 له، رشيك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد

داً  سيدنا أن وأشهد  .ورسوُله هللا َعْبدُ  ُمَحمَّ

 ومألته األغيار، من وقلبه األوزار، من بدنه طهَّرت الذي محمد سيدنا عىل وبارك وسلِّمْ  صلِّ  اللهم

 .غفار يا عزيز يا ورضاه قربه وارزقنا النهار، ويف الليل يف ج�التك بكل ويتمتع يرى جعلته حتى باألنوار

 املؤمن� ج�عة األخوة أيها

 

 م� الصحيحة األحاديث يف ورد ما بعض نسمع أو نطالع املباركة األيام هذه يف املؤمن� ج�عة ليتنا

 وجل عزَّ  هللا كرم ومبلغ علينا، هللا فضل بعض لنعلم املباركة، الليلة هذه يف املصطفى الحبيب رواه

 مالئكة األعىل املأل يف وسلم عليه هللا صىل رأى فقد ذلك؛ يف واحد مثال إىل نش� أن ويكفي !!إلينا

 ثم البذور لتضع شهور، إىل وال أيام، إىل يحتاج ال -كان ك� الزرع عاد حصدوا وكل� ويحصدون، يزرعون

 فيحصدن والوقت، الحال يف كان ك� الزرع عاد حصدوا كل� وإ�ا بالن�ء، هللا ويواليها باملاء، تواليها

 والوقت الحال يف حاله إىل الزرع فيعود

ُقون الذين مثل هذا :قال جربيل؟ يا أخي يا هذا ما :فقال  .وجلَّ  عزَّ  هللا سبيل يف وينفقون يتصدَّ

يها التي األع�ل أعظم من  فيجده اليس� باليشء املرء يتصدق !!الصدقات :والحال الوقت يف هللا ينمِّ

َق  َما) :النذير البش� ومثله بعضه يف يقول كث�اً، ك��  القيامة يوم  يَْقَبُل  َوالَ  طَيٍِّب، ِمنْ  ِبَصَدَقةٍ  أََحدٌ  تََصدَّ

 ِمنَ  أَْعظَمَ  تَكُونَ  َحتَّىٰ  الرَّْحَمـٰنِ  كَفِّ  ِيف  َفَرتْبُو مَتْرًَة، كَانَْت  َوإِنْ  ِميِنِه،ِبيَ  الرَّْحمنُ  أََخَذَها إِالَّ  الطَّيَِّب، إِالَّ  هللا

هُ  أََحُدكُمْ  يَُريبِّ  كََ�  الَْجَبِل،  (عنه هللا ريض هريرة ايب عن ومسلم البخاري)(َفِصيلَهُ  أَوْ  َفلُوَّ

 من فيها الفائدة تبدأ هللا بنوك أما املائة، يف عرشة إحدى عن تزيد ال هذا أيامنا يف البنوك فوائد أكرب

 السبع�ئة لكن مرة، عام كل نأخذها املائة يف عرش واإلحدى .يشاء ملن هللا ويضاعف سبع�ئة،

 من نحن فأن !!كان ك� عاد حصدوا وكلَّ� ويحصدون يزرعون !!مرَّة نََفٍس  كل يف تأخذها ومضاعفاتها

 !!الصدقات؟

 .وقصوره وذنوبه وتقص�ه خلله ويجرب هللا حرضة عىل العبد به يدخل الذي األعظم الباب هي الصدقات

 الخ�ات، فاستبقوا

 الدعاء ثم ....  فيه مستخلف� وجلَّ  عزَّ  هللا جعلكم م� وأنفقوا الصالحات، الباقيات إىل وسارعوا

 



 

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

 

 عل�ً، األرض طباق �أل عاملها فإن قريشا، اهد اللهم) : مرفوعاً  هريرة أيب عن للخطيب بغداد تاريخ (1)

 مشكاة رشح املفاتيح مرقاة كذلك انظر .مرات ثالث بها دعا ،(نواالً  فأذقهم عذابا أذقتهم ك� اللهم

 طرقه (عل� األرض طباق �أل قريش عامل) :خرب وورد :وفيه القاري محمد سلطان بن عيل املصابيح،

 والبيهقي، نعيم، وأيب كأحمد، الحديث أمئة بينه ك� فيه وهم ملن خالفا مبوضوع وليس مت�سكة،

 .ذلك عىل العل�ء وتبعه أحمد، الشافعي عىل حمله وممن ، مشهور حديث إنه :وقال .والنووي

 

 ابوزيد محمد فوزي الشيخ فضيلة موقع عىل الدخول وللمزيد

 


