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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أيها المستمعون الكرام :     
 وبعد :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،      
فإننى أحمد إلييكم هللا الي ال إ إليه إإ ،يو ، وأويلى وأسيلم عليى مين لادنيا بالهيدال وديين      

رسييلين ، وئا ييد ال يير الحييس سيييدنا وموإنييا محمييد سيييد ارولييين وااألييران وأمييير ارن ييياد والم
المحلليين إليى لنيال النعيييم ، ويلوال هللا وسيالمه علييه أ ييد اا يدين ، وويلوال هللا عليى  لييه 
وأوييحابه وأاوالييه و راتييه ، وميين واإ،ييم  إحسييان إلييى يييوم الييدين ، ور ييى هللا عيين أسييالفنا 

 الوالحين ، وعن مشايألنا فى هللا ألمعين .
 

 أما بعد :     
 إعنى  إحياد المناسبال الدينية رالشكر ألالوًا له ه اللمعية المباركة التى تفإنى أتقدم ب     

نميا كانيل دنيانيا مميرًا رألرانيا ،  نتلهى بالدنيا عن ااألرة ، فيإن هللا أللقنيا لرأليرة إ لىوليى ، وا 
فال يلوا أن ننسيى البيائى بالنيانى ، وهللا تعيالى يقيون م ينيًا حكمتيه فيى أللقنيا : ت وميا أللقيل 

للن واإلنس إإ ليع دون * ما أراد منهم من راق وما أراد أن يطعمون * إن هللا ،يو اليرااق ا
 ،  1 و القوة المتين (

                                                 
-

1
 من سورة الذاريات . 58 – 56اآليات :  
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، كما يقون ليل لالليه  1ويقون لل لالله : ت  ل تؤثرون الحياة الدنيا * وااألرة ألير وأبقى (

يليييوا أن ن نيييل عييين هللا  ، فيييال يليييوا أن ننسيييى  يييدنيانا أألرانيييا ، وإ 2: ت وهللا أليييير وأبقيييى (
لحالتنا نحين إليى اإرتبيا  سبحانه وتعالى ال ال أللقنا لعبادته إ لحالته تعالى لعبادتنا ، ولكن 

به سبحانه ، وئد كرمنا بالعبادة وشرفنا  ها لتكون وولة  يننيا وبينيه ، و،يو ال نيى عنيا ونحين 
 النقراد إليه أ دًا ، وودق من ئان مألاطبًا ربه تعالى :

 لنقير إليكم وال نى بكم     وليس لى بعدكم حرص على أحدأنا ا
 كما ودق من يقون :     

 إنى إليك مع ارنناس محتاج     لو كان فى منرئى اإلكليل والتاج
 

 أيها ارحباب :     
إنيى أشيكر ملليس إدارة اللمعيية ، وأشيكر بوينة ألاوية ارز العاايا ارسيتا  أحميد  نييم      

النروة السعيدة رلتمع بأعاا ى من المؤمنين ، وأتحيد  إلييهم فيى اإلسيراد ال ال أتاح لى ، ه 
والمعراج ، و،ى مناسبة سعيدة فى تاراخ موإنا رسون هللا ويلى هللا علييه وسيلم ، الي ال يقيون 

فليم يأليص هللا سيبحانه وتعيالى  3له ربه فى كتابه الألالد : ت وما أرسيلناك إإ رحمية للعيالمين (
، فكل العوالم أدأللها هللا فى رحمته على يده ولى هللا علييه وسيلم ، وإ فيرق عالمًا دون عالم 

  ين عالم اإلنس أو عالم اللن أو عالم المال كة ، فما أسعد 
                                                 

1
  سورة األعلى . 17،  16ن : اآليتا  -

-
2

 سورة طه . 73اآلية :  
3

 سورة األنبياء . 107اآلية :  -
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حظنييا  هيي ا الرسييون ارعظييم اليي ال يقييون وييلوال هللا وسييالمه عليييه ، ي أنييا حظكييم ميين ارن ييياد 

 عليه وسلم ، فقد ورنا  تكرام هللا له أليير وأنتم حظى من ارمم ي فما أعظم حظنا به ولى هللا
 أمة أألرلل للناس ، رنه ولوال هللا وسالمه عليه أكرم ارن ياد والمرسلين عند هللا .

وأث ل هللا تعالى لنا ، ه الأليرايه بقوليه تعيالى : ت كنيتم أليير أمية أألرليل للنياس تيأمرون      
 .  1بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل (

 
 أيها ارحباب :       
نتكلم الليلة إن شاد هللا تعالى فى  كيرال وائعتيين ك ييرتين شيرف هللا  هميا موإنيا رسيون        

 هللا ولى هللا عليه وسلم فى إعااا أألص من أال إعااا ، و،ما وائعتا اإلسراد والمعراج .
ان الييرليم ، بسييم هللا يقييون الحييس لييال وعييال فييى وائعيية اإلسييراد ، أعييو  بيياهلل ميين الشيييط     

من المسلد الحرام إلى المسلد ارئوى ال ال  الرحمن الرحيم : ت سبحان ال ال أسرال بع ده ليال
 . 2باركنا حوله لنراه من  ياتنا إنه ،و السميع البوير (

أما وائعة المعراج فهى المشار إليها فيى سيورة الينلم بقوليه تعيالى : ت والينلم إ ا ،يوال *      
بكم وما  وال * وميا ينطيس عين الهيوال * إن ،يو إإ وحيى ييوحى * علميه شيديد ما  ل واح

القوال *  و مرة فاستوال * و،و بارفس ارعلى * ثم دنا فتدلى * فكان ئاب ئوسين أو أدنى * 
 فأوحى إلى ع ده 

                                                 
1

  سورة البقرة . 110اآلية :  -
2

  سورة اإلسراء . 1اآلية :  -
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مييا أوحييى * مييا كيي ب النييؤاد مييا رأال * أفتمارونييه علييى مييا يييرال * ولقييد ر ه ناليية أألييرال * عنييد 

نتهى * عند،ا لنة المأوال * إ  ي شى السدرة ما ي شى * ما ااغ البور وما ط ى * سدرة الم
 ( . 1لقد رأال من  يال ربه الك رال 

فإ ا تأملنا فى ئوله تعالى فى وائعة اإلسراد ت لنراه من  ياتنا ( وفى ئوله تعالى فى وائعة      
تين انطوتا على تكرام ألاص ،  ل المعراج ت لقد رأال من  يال ربه الك رال ( ي دو لليا أن الوائع

أألص لموإنا رسون هللا ولى هللا عليه وسلم ، فقيد شياد هللا و،يو النعيان لميا يشياد أن ييننس 
عن رسوله باإلسراد والمعراج بعد الشدا د التى لقيها مين أ،يل مكية والطيا ر فيأراه مين علا يب 

مه علييهم ألمعيين . وئيد كيان ويلوال هللا وسيالالملكول ما لم يره  يره من الن يين والمرسلين 
اإلسراد والمعراج ئ ل الهلرة الن وية المباركة إلى المدينة المنورة  نحيو عيام أو أكثير ، أال بعيد 

 الرسالة الن وية بأثنى عشر عامًا أو أئل .
ال أليارال ومسيلم و ير،ميا وئد تحد  موإنا رسون هللا عميا كيان فيى ،ي ا الشيأن فيميا رواه      

 عليه وسلم : فقان ولى هللا
ي أتيييل بييال راق ، و،ييو دابيية أ يييا فييوق الحمييار ودون الب ييل ، ي ييع حييافره عنييد منتهييى      

طرفه ، فرك ته فسار  ى حتى أتيل  يل المقدس فربطل الدابة بالحلقة التى تربط فيها ارن ياد 
نيياد ميين ليي ن  . ثييم دأللييل فوييليل فيييه ركعتييين ، ثييم ألرلييل فلييادنى ل راييل  إنيياد ميين ألميير وا 

 فاألترل الل ن ، ئان ل رال : أو ل النطرة . ئان ثم عرج  ى إلى السماد الدنيا . 
                                                 

-
1

 سورة النجم . 18إلى  1اآليات :  
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فاستنتح ل رال ، ئيل : من أنل ؟ ئان : ل رال ، ئيل : ومن معك ؟ ئان : محمد ، ئيل :      

وئد أرسل إليه ؟ ئان : ئد أرسل إليه ، فنتح لنا فإ ا بآدم فرحب  ى ودعيا ليى  أليير . ثيم عيرج 
السماد الثانية ، فاستنتح ل رال ، فقيل : من أنل ؟ ئان : ل رال ، ئيل : ومن معك ؟  ى إلى 

ئان : محمد ، ئيل : وئد بع  إليه ، ئان : ئد بع  إليه ، فنتح لنا فإ ا أنا بيا نى الألالية يحييى 
وعيسى فرحبا  ى ودعيا لى  ألير . ثم عرج  نيا إليى السيماد الثالثية ، فاسيتنتح ل رايل فقييل : 

أنل ؟ ، ئان : ل رال ، فقيل : ومن معك ؟ ئان : محمد ، فقييل : وئيد أرسيل إلييه ؟ ئيان : من 
ودعا  ىئد أرسل إليه ، فنتح لنا ، فإ ا أنا  يوسر ، وا  ا ،و ئد أعطى شطر الحسن ، فرحب  

لى  ألير . ثم عرج  نا إلى السماد الرابعة ، فاستنتح ل رال ، فقيل : من أنيل ؟ ئيان : ل رايل 
لنا فيإ ا ل : ومن معك ؟ ئان : محمد ، فقيل : وئد بع  إليه ؟ ئان : ئد بع  إليه ، فنتح ، فقي

أنا  إدراس ، فرحب  ى ودعا لى  ألير . ثم عرج  نا إلى السماد الألامسة ، فاستنتح ل رايل ، 
فقيل : من أنل ؟ فقان : ل رال ، فقيل : ومين معيك ؟ ئيان : محميد ، فقييل : وئيد بعي  إلييه ، 

ئد بع  إلييه ، فنيتح لنيا فيإ ا أنيا  هيارون فرحيب  يى ودعيا ليى  أليير . ثيم عيرج  نيا إليى ئان : 
السماد السادسة ، فاستنتح ل رال ، فقيل : من أنيل ؟ ئيان : ل رايل : ، فقييل : ومين معيك ؟ 
ئان : محمد ، فقيل : وئد بع  إليه ؟ ئان : ئد بع  إليه ، فنتح لنا فإ ا أنا بموسى فرحيب  يى 

ير . ثم عرج  نا إلى السماد السابعة ، فاستنتح ل رال ، فقيل : من أنل ؟ فقان : ودعا لى  أل
ل رال ، فقيل : ومن معك ؟ ئان : محمد ، ئيل : وئد بعي  إلييه ؟ ئيان : ئيد بعي  إلييه ، فنيتح 
لنا فإ ا أنا  إ را،يم مستندًا إلى ال يل المعمور ، وا  ا ،و يدألله كل يوم سبعون ألر مليك ، ثيم 

 دون   إ يعو 
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إليه . ثم  ،ب إلى سدرة النتهى فإ ا أورائها كآ ان النيلة ، وا  ا ثمر،ا كالقالن ، فلما  شييها   

يستطيع يونها مين حسينها . ئيان :  من أمر هللا ما  شيها ت يرل فما أحد من أللس هللا تعالى
نتهييل فأوحى هللا إلى ما أوحى ، وفيرا عليى فيى كيل ييوم وليلية ألمسيين ويالة فناليل حتيى ا

إلى موسى فقان : ما فرا ربك على أمتك ، ئلل : ألمسيين ويالة فيى كيل ييوم وليلية ، ئيان : 
نى ئد  لول  نى إسرا يل وأل يرتهم ،  ارلع إلى ربك فاسأله التألنير ، فإن أمتك إ تطيس  لك وا 
ئان : فرلعل إلى ربى فقلل : أال رب ألنر عن أمتى فحط عنيى ألمسيًا ، فرلعيل إليى موسيى 

فعلييل ، ئلييل : ئييد حييط عنييى ألمسييًا ، ئييان : إن أمتييك إتطيييس  لييك فييارلع ربييك إلييى ئييان : مييا 
أرلع  ين ربى وبيين موسيى ويحيط عنيى ألمسيًا ألمسيًا  أان فاسأله التألنير رمتك . ئان : فلم

سيون حتى ئان : يا محميد ،يى ألميس ويلوال فيى كيل ييوم وليلية ، بكيل ويالة عشير في لك ألم
ت ييل لييه حسينة فييإن عملهييا كت ييل ليه عشييرًا ، وميين ،ييم هييا كلمويالة ، وميين ،ييم بحسيينة فليم يع

بسي ة ولم يعملها لم تكتب ، فإن عملها كت يل سيي ة واحيده ، فناليل حتيى انتهييل إليى موسيى 
فأأل رته ، فقان : ارلع إلى ربك فاسأله التألنير رمتك ، فإن أمتك إ تطيس  ليك ، فقليل : ئيد 

 رلعل إلى ربى حتى استحييل منه .
 

 عااد :أيها ار     
لى ح راتكم تو يح بعا اللوانب الهامة فى اإلسراد والمعراج .        وا 
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 أوًإ : اإلسراد

 : سبحان ت أ (

إن السورة كما تسمى سيورة اإلسيراد تسيمى  ل  – دأل السورة بقوله تعالى : ت سبحان (      
يد البياد ( وسبحان مويدر سيماعى لسيبح ت  تشيد –ك لك سورة سبحان ، وسورة  نى إسرا يل 

أو اسم مودر ، وينيد التنااه عن النقيا ص كميا ينييد التقيديس ، ولياد لنظهيا منويوبًا بنعيل 
مقدر أال أسبح هللا سبحانه ، تس يحًا ، والتس يح ،و التقديس وتنااه ال ال والونال وارفعيان 

عمل وارسماد وارحكام ، رنه تعالى متور بكيل كميان ومننيى عنيه كيل نقيص ، ولي لك إ تسيت
كلمة ت سبحان ( إإ فى شأنه عا ولل ، واؤايد  ليك ئوليه تعيالى فيى السيورة  اتهيا : ت ئيل ليو 
كان معه  لهة كما يقولون إ ن إ ت وا إليى  ال العيرس سي يال * سيبحانه وتعيالى عميا يقوليون 
ن ميين شييىد أإ يسييبح بحمييده  علييوا ك يييرا * تسييبح لييه السييموال السييبع واررا وميين فيييهن وا 

، كميا يؤايده ئوليه تعيالى : ت سيبحان الي ال  1قهون تس يحهم إنه كان حليما  نورا (ولكن إ تن
وئوليييه تعيييالى : ت  3كلهيييا مميييا تن يييل اررا ومييين أننسيييهم ومميييا إيعلميييون ( 2ألليييس اراواج

 وئوله تعالى على ألسنة   4فسبحان هللا حين تمسون وحين توبحون (
                                                 

1
  راء .سورة اإلس 44 – 42اآليتان :  -

2
  األزواج : أى األصناف من أنواع مختلفة فى اللون والطعم والشكل والصغر والكبر . -

-
3

 سورة يس . 36اآلية :  
4

  سورة الروم . 17اآلية :  -
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وكي لك ميا حكياه هللا مين أ،يل اللنية فيى ئوليه  1( المال كة ت سبحانك إ عليم لنيا إإ ميا علمتنيا

تعييالى ت دعييوا،م فيهييا سييبحانك اللهييم وتحيييتهم فيهييا سييالم و أليير دعييوا،م أن الحمييد هلل رب 
 و ير  لك كثير فى فى القر ن الكرام . 2العالمين (

 
 : ال ال أسرال بع ده ليالت ب ( 

مودر من ي أسرال ي اإلسراد ومن يقان فى الل ة : أسرال وسرال بمعنى سار فى الليل ، وال     
ي سرال ي السرال ، ومعنى ت أسرال بع ده ( أال ويره ساراًا لييال وئيان تعيالى : ت لييال ( بيالتنكير 
لينيد أن اإلسراد لم يست رق الليل كله  ل است رق بع ه ئيل أربع ساعال وئيل ثال  ساعال 

اللسيد واليروح معيًا ، رن الع يد إ بوئيل أئل ، وئوليه تعيالى : ت بع يده ( أفياد أن اإلسيراد كيان 
يطلس على الروح وحيد،ا ، كميا أفياد أن الع يد ميا سيرال وحيده  يل أسيرال بيه ربيه ، و،يو القيادر 
على كل شيىد ، ولي لك  يدأل السيورة بقوليه تعيالى : ت سيبحان ( و،يو ييدن عليى أن ميا بعيد،ا 

أن الع وديية الكاملية هلل كان من فعل هللا القادر على ميا يعليا عنيه البشير و يير،م ، كميا أفياد 
شرف ك ير على ،امة المقربين مين سيادتنا الرسيل الكيرام علييهم الويالة و السيالم ، فقيد نعيل 
هللا تعالى فى تلك الرحلية العليبية أوينى أوينيا ه وأك ير رسيله بالع وديية فقيان تعيالى ت أسيرال 

ية فنتحلى  هيا كميا تحليى بع ده ( ولم يقل  ن يه وإ  رسوله وإ بح يبه ليدلنا على شرف الع ود
  ها رسون هللا ولى هللا عليه وسلم . 

                                                 
1

  سورة البقرة . 31اآلية :  -
2

 سورة يونس . 10اآلية :  -
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وئد تكرر وور موإنا رسون هللا بالع ودية فيى  ييال كثييرة مين كتياب هللا عيا وليل وفيى      

وئيان تعيالى : ت  1مواطن التكرام فقان تعالى مثال : ت الحمد هلل ال ال أنان عليى ع يده الكتياب (
وئيان تعيالى : ت أرأييل الي ال ينهيى  2لى ع ده ليكون للعالمين ني يرا (تبارك ال ال نان النرئان ع

وئييد ورد أن موإنييا رسييون هللا وييلى هللا عليييه وسييلم تمنييى ليليية المعييراج أن  3ع ييدا إ ا وييلى (
 أحبه واشتهاه .فحقس هللا له ما تمناه ومنحه ما ينسبه هللا إليه  تمام الع ودية ، 

 
 : معنى الع وديةت ج ( 

مقوود بالع ودية أن يقر المؤمن من ربه موئر الع د مين سييده فيطيعيه فيميا أميره بيه ال     
وانتهى عما نهاه عنه ، وإ يكتنى باعتقاده أنه ع د هللا ثم يألرج عن حدود هللا ، فيكون ع يدًا 
بالعقيدة وحرًا فى تورفاته ، وك لك يلب أن ير ى الع د بالق ياد وأن يوي ر عليى اليبالد وأن 

 الرألاد . يشكر فى
ويقرب لكم فهم ، ا المقيام ميا وئيع لسييدال اإلميام بشير الحيافى ر يى هللا عنيه وأر ياه ،      

وكيان يعاوير  –و،و من كبار ارولياد ، فقد ور  عن أ ييه مياإ كثييرًا وئويرًا فألميًا فيى ب يداد 
الألمر  فأئ ل بشر فى شبابه على اللهو والملون وشرب –الأللينة العباسى المأمون رحمه هللا 

 كعادة  

                                                 
1

  ف .سورة الكه 1اآلية :  -
2

  سورة الفرقان . 1اآلية :  -
3

  سورة العلق . 10 – 9اآليتان :  -
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أ ناد ار نياد ، وكان ينادمه بعا أترابه من الشباب ، وأراد هللا بيه ألييرًا ، فطيرق بياب ئويره 
 ال ليلة أحد ارولياد المعاوران ، وئد كشر هللا عين بوييرته فيأحس بالمعاويى التيى تليرال 

، ا القور حر فى  لك القور ، فألرلل له لاراة ، فقان لها  لك الوالى : يا لاراة ، واحب 
أو ع د ؟ فألا ل فى اعتااا بسيد،ا ئا لة :  ل ،و حير مين السيادال ، فقيان لهيا : ويدئل ييا 
لاراة ، لو كان ع دًا إستحيا أن يعوى سيده تحيل سيمعه وبويره ، وإسيتعمل أدب الع وديية 
 مع سيده ، ثم انورف الولى وتركها ، فلما دأللل اللاراة سألها سيد،ا عن الطيارق ، فقويل
عليه ما لرال  ينها وبينه ، فطرئل كلمال الرلل الويالح ئلبيه ، فحيرص عليى لقا يه ، فسيألها 
عين الطرايس الي ال سيلكه ، وكيان بشير ألالعيًا نعلييه ، فأسيرح حافييًا حتيى إ ينوتيه لقياد الرلييل 
الوالح ، فأدركه وئان له : ما ا ئلل للاراتى فى شأنى ؟ ئان : إنى أئررتهيا فيميا ووينتك بيه 

وب إليى هللا عليى ييديك ، فتياب تيبشير : اان فهميل كلمتيك وأك حر مين السيادال ، ئيان من أن
توبة نووحا ت وافية ( وأئ ل على الطاعال وتيرك المألالنيال ، وتويدق بأمواليه عليى النقيراد 
والمساكين . ورن السعادة سيقل إليه و،و ألالع نعليه ، التام الحناد طون حياتيه ليي كر ف يل 

 ه العظة البال ة التى أيقظته من  نلتيه ون هتيه إليى أمير  ألرتيه ، والعميل عليى هللا عليه فى ،
 مر اة ربه عا ولل ، وله ا عرف  بشر الحافى .

 
 أيها ارحباب :

  إن الناظر فى كتاب هللا عا ولل يرال أن هللا تعالى وور رسله      
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ن تعيالى فيى سيورة اإلسيراد فيى الكرام بالع ودية داإ على كمالهم فى ولتهم به لل وعيال ، فقيا

، وئان تعالى فى شأن سييدنا اكرايا  1وور سيدنا نوح عليه السالم : ت إنه كان ع دًا شكورًا (
، وئييان تعييالى فييى شييأن سيييدنا  2عليييه السييالم : ت كهيييعص *  كيير رحميية ربييك ع ييده اكراييا (

السييالم كييان شيياكرًا  رن سيييدنا سييليمان عليييه 3سييليمان عليييه السييالم : ت نعييم الع ييد إنييه أواب (
نعمة هللا عليه ، وئان تعالى فى شأن سيدنا أيوب عليه السالم : ت إنا ولدناه وا رًا نعيم الع يد 

، رن أيوب عليه السالم كان وا رًا على بالد هللا  ير مت رم بيه ميع طيون مر يه  4إنه أواب (
 ، و،ك ا .

ربه لينان مين شيرف الع وديية ميا  على كل منا أن يسعى إلوالح ما  ينه وبين بل لك يل     
 ي يا به ولهه  ين يدال هللا تعالى يوم القيامة .

 
 : من المسلد الحرامت د ( 

أال ال ال بمكية ، والحيرام أال الي ال إ يليوا انتهياك حرمتيه ، ويقيان ليه ال ييل المحيرم أال      
 المعظم .

 
 : إلى المسلد ارئوىت ه ( 

ه كيان أبعييد مين المسيلد الحيرام عند ي  ، و،يو ثييانى أال  ييل المقيدس وسيمى ارئويى رني     
 المسالد فى اررا بعد الكعبة الشرانة .

 
 : ال ال باركنا حولهت و ( 

  أال بارنهار وارشلار والثمار ، وباركه هللا تعالى ك لك بأن لعله      
                                                 

1
  سورة اإلسراء . 3اآلية :  -

2
 سورة مريم . 2و  1اآليتان :  -

3
  سورة ص . 30اآلية :  -

4
  سورة ص . 44اآلية :  -
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الألليس  مقر ارن ياد ومهبط المال كية واليوحى وئ لية المويلين ئ يل الكعبية ، و،يو كي لك محشير

 يوم القيامة .
 

 : لنراه من  ياتنات ا ( 
ي ين هللا تعالى أن اإلسراد كان رحلية تكيرام أراد هللا تعيالى  هيا أن يطليع رسيوله ويلى هللا      

عليه وسلم على ما شاد أن يطلعه عليه من  يال ئدرته وعلا ب ملكوتيه ، سيبحانه إ ا ئ يى 
 أمرًا فإنما يقون له كن فيكون .

 
 : ه ،و السميع البويرإنت ح ( 

أال سمع سبحانه أئواله ولى هللا عليه وسلم ووئر على افعاليه وأحواليه فألويه بيالتكرام      
ال ال اننرد به فى ، ه الرحلة المباركية ، وويدق سيبحانه إ  يقيون ليه ت وكيان ف يل هللا علييك 

 . 1عظيما (
 

 ثانيًا : المعراج
 ( : والنلم إ ا ،وال ت  ئوله تعالى

ئسييم بالثراييا إ ا نالييل ميين وسييط السييماد إلييى الم ييرب مييع النليير وات ييين الرا ييى لهييا  ،يي ا     
ن كانيل  اللهال ارولية من الشرق وال رب والشمان واللنيوب ، والعيرب تسيمى الثرايا نلميا وا 
فى العدد نلوما ، وئييل إنيه ئسيم بيالقر ن الكيرام ، رنيه نيان عليى موإنيا رسيون هللا ويلى هللا 

ا أو ملادًا ولم ينان عليه لملة واحدة ، وئييل ،يو ئسيم  نليوم السيماد كلهيا عليه وسلم نلوم
حييييين ت ييييرب ، والييييرالح فييييى التناسييييير أن اليييينلم ،ييييو الثراييييا ، رنييييه وييييار علمييييا بال لبيييية . 

                                                 
1

  سورة النساء . 113أية :  -
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ورأيل فى تنسير القرط ى ر ى هللا عنه ئوإ  ألر اننيرد بيه سييدال اإلميام لعنير الويادق      

ئسييم  لييدنا الموييطنى وييلى هللا عليييه وسييلم حييين ،ييبط إلييى  ر ييى هللا عنييه حييي  ئييان : أنييه
اررا بعد معراله ، ولقد ارتحل ئل يًا لتنسيره ،ي ا الي ال تتيرابط بيه ااييال التاليية لهي ه اايية 
والتى تونه ولى هللا عليه وسلم بأعلى الونال وأحال،يا ، وتكشير عين سيمو ئيدره عنيد ربيه 

 سبحانه وتعالى ، و، ه اايال ،ى :
 
 ( : ا  ل واحبكم وما  وال مت 

و،و لواب القسم ، وفيه رد على اتهامهم الباطل لموإنا رسون هللا ويلى هللا علييه وسيلم      
، والمعنييى مييا  ييل فييى ئولييه ، ومييا  ييوال فييى فعلييه وييلى هللا عليييه وسييلم ،  ييل ،ييو الوييادق 

 الملتام ورا  هللا المستقيم .
 

 ( : وما ينطس عن الهوال ت  وئوله تعالى
أال وما يودر نطقه عن ،وال ننسه ،  ل ،و م لغ ما أنان إليه من ربه ، ومط س أحكيام      

 ربه ، فتلرد عن الهوال فى ئوله وفعله .
 

 ( :إن ،و إإ وحى يوحى ت  وئوله تعالى
أال ال ال يقرؤه عليكم من القر ن ، وك لك أئواله وأفعاله وأحواله ، إنميا ،يى  يوحى يوحييه      

 .هللا تعالى إاليه 
 

 ( : علمه شديد القوال ت  وئوله تعالى
ال ييمير فييى ئولييه تعييالى ت علمييه ( عا ييد علييى موإنييا رسييون هللا وييلى هللا عليييه وسييلم ،      

وئولييه تعييالى ت شييديد القييوال ( يشييير إلييى ل راييل عليييه السييالم حييي  كييان يأتيييه بييالوحى اليي ال 
 ل رال عليه السيالم ئيوة ك ييرة يوحيه هللا تعالى إلى رسوله ولى هللا عليه وسلم ، وئد  تى هللا

 حتى إنه ائتلع 
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 لناح واحد ت من ستما ة لناح له ( ئراة سيدنا لو  عليه السالم وطار  ها إلى السماد حتيى 
سمعل المال كة وياح الديكية ونبياح الكيالب وئل هيا رأسيًا عليى عقيب ، كميا أنيه وياح وييحة 

المرسيلين ويويعد أسيرح مين طرفية العيين ، على ثمود فيأ،لكتهم ، وكيان يهيبط عليى ارن يياد و 
 وهللا يؤتى ف له من يشاد .

 
 ( :  و مرة فاستوال ت  وئوله تعالى

وور لسيدنا ل رال بالحوافة فى عقله ورأيه ، والعرب تقون لكيل ئيوال العقيل واليرأال  و      
وعيال تله ، ومعنى فاستوال أال ارتنع ل رال علييه السيالم فمن أمررل الح ل إ ا أحكمل  –مرة 

إلى مكانه فى السماد بعد أن  لغ موإنا رسون هللا ولى هللا علييه وسيلم ميا أوحياه إلييه ربيه . 
ن يى ويلى هللا وئيل فاستوال أال ئام وظهر فى وورته التى أللقه هللا عليها ، رنه كان ييأتى ال

 دمييين ، فطليب إلييه الن يى ويلى هللا علييه وسيلم أن يرايه ننسيه فيىااعليه وسيلم فيى ويورة 
وورته الحقيقية ، فظهر له فى وورته الحقيقية مرتين ، مرة فى اررا وكان ولى هللا عليه 
وسييلم فييى  ييار حييراد ، ومييرة فييى السييماد ، ولييم يييره أحييد ميين ارن ييياد والمرسييلين فييى وييورته 

 الحقيقية  ير موإنا رسون هللا ولى هللا عليه وسلم .
ا رسيون هللا ويلى هللا علييه وسيلم حيي  ارتنيع و،ناك ئون ثان بأن ال ال استوال ،و موإني     

بييالمعراج . وليياد فييى ئييون ثاليي  أن اليي ال اسييتوال ،ييو هللا سييبحانه وتعييالى ، أال اسييتوال علييى 
 العرس .

 
 ( : و،و بارفس ارعلىت  وئوله تعالى

 أال أفس الشمس عند مطلعها . وئد ظهر ل رال عليه السالم للن ى       
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علييه وسيلم ك ارفس بوورته التى أللقه هللا عليها ، فر ه ويلى هللا ولى هللا عليه وسلم فى  ل

 فس .رو،و ب ار حراد ئد سد ا
 ( :ثم دنا فتدلى فكان ئاب ئوسين أو أدنى ت  وئوله تعالى

أال فنييان ل راييل عليييه السييالم فييى وييورة اادميييين وئييرب ميين رسييون هللا وييلى هللا عليييه      
 د فى القرب منه لدًا .اوسلم أال ا 

 
 ( : فأوحى إلى ع ده ما أوحىت  وئوله تعالى

أال أوحى تعالى إلى ع ده ل رال عليه السالم ما أوحاه ل رال إلى موإنا رسون هللا ويلى      
 هللا عليه وسلم ، ونكر سبحانه الموحى به تنأليمًا لشأنه .

 
 ( : ما ك ب النؤاد ما رأال: ت  وئوله تعالى

 علييه وسيلم ميا ر ه  بويره مين الويورة الحقيقيية لل رايل أال ما ك ب فؤاد الن ى ولى هللا     
 عليه السالم .

 
 ( : أفتمارونه على ما يرال : ت  وئوله تعالى

 الألطاب لكنار ئراس والمعنى أفتلادلونه وتنكرون عليه رؤاته ل رال عليه السالم .     
 

 إ  ي شييى*  لمييأوال عنييد،ا لنيية ا*  ولقييد ر ه ناليية أألييرال عنييد سييدرة المنتهييى: ت  وئولييه تعييالى
 ( :  السدرة ما ي شى

أال ولقد رأال موإنا رسيون هللا ويلى هللا علييه وسيلم ل رايل علييه السيالم ميرة أأليرال ليلية      
 اإلسراد .

  وسدرة المنتهى ،ى شلرة ن س على يمين العرس ، إ يتلاوا،ا أحد     
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 كيية وأرواح الشيييهداد و ميين المال كيية أو  يييير،م . ولنيية الميييأوال ،ييى التيييى تييأوال إليهيييا المال 

 المتقين.
 

 ( : إ  ي شى السدرة ما ي شى: ت  وئوله تعالى
ورد فى الحدي  الشرار : ي فلما  شيها من أمر هللا ما  شيها ت يرل فما أحد مين ألليس      

هللا تعالى يقدر أن ينعتها من حسنها ، فأوحى إلى ما أوحى فنرا على ألمسين والة فى كل 
 يرالع حدي  المعراج عن أنس  ن مالك ر ى هللا عنه .يوم وليلة إلخ .. 

وئيل ت شا،ا أنوار هللا تعالى ، رن الن ى ولى هللا عليه وسلم لما وويل إليهيا تلليى ربيه      
لها كما تللى للل يل ، فظهيرل ارنيوار لكين الشيلرة كانيل أئيوال مين الل يل وأث يل ، فقيد انيدك 

سالم وعقًا حيين انيدك الل يل ، وث يل موإنيا رسيون الل ل وث تل السدرة ، وألر موسى عليه ال
هللا فى ، ا المقام وليم يويعس ، وكيأن لسيان الحيان يقيون ليه : إن كيان موسيى ئيد طليب فأنيل 

ن كان إ را،يم ئد أحب فأنل المح وب .  المطلوب ، وا 
 

 أيها ارحباب :     
ميييراد وبيييين ال يييير إ تتعل يييوا مييين  ليييك ، فال يييد مييين أن يقيييوم النيييرق  يييين المرايييد وال     

والمست اف ، وهللا  و الن ل العظيم ، وعلى التنسير ارألير ،ي ا يكيون اليدنو والتيدلى مشييرًا 
إليى دنيو موإنيا رسيون هللا ويلى هللا علييه وسييلم مين ربيه ، و،يو دنيو مكانية وتشيرار إ ئييرب 

ا يكون معنى مسافة من ال ال القدسية  ل كان الع د فى المكان والرب فى الالمكان ، وعلى ، 
إليى ع يده محميد ويلى هللا علييه وسيلم ميا ت فأوحى إلى ع ده ما أوحى ( أال فأوحى هللا تعالى 

أوحاه إليه بال واسطة ل رال . و،و ما يشير إليه سيدال العيارف بياهلل الشييخ أحميد الحليوانى ت 
 والد شيألى العارف باهلل الشيخ 
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 : ع د السالم الحلوانى ر ى هللا عنهما ( بقوله 

 ارتم  الشرف  لك  ألاط ته إ  إ حلاب لدال الألطاب     أإ ،ني ا             
 والمنعم ارعلى   اك ،و الحكم   شا،د        لك أدنى   أو ومقام 

 
 ( : ما ااغ البور وما ط ى: ت  وئوله تعالى

أال وئيير موإنييا رسييون هللا وييلى هللا عليييه وسييلم موئيير اردب الكامييل فلييم يتليياوا الحييد      
 ال ال أراده هللا وأ ن له به .

 
 ( : لقد رأال من  يال ربه الك رال : ت  وئوله تعالى

أال رأال اايال العظام التى أراد هللا أن يراه إيا،ا فى مسراه ، و،ى المشار إليها فى ئوليه      
ت سبحان الي ال أسيرال بع يده لييال مين المسيلد الحيرام إليى المسيلد ارئويى الي ال باركنيا تعالى 

حوله لنراه من  ياتنيا أنيه ،يو السيميع البويير ( ولنير الك يرال إميا أن تكيون ووينًا لرييال أو 
 تكون منعوإ لنعل رأال والتقدير لقد رأال الك رال من  يال ربه .

 
 : إمامة رسون هللا لىن ياد والمرسلين

 أيها المستمعون الكرام      
مر عليكم فى الحدي  الن وال الشرار أنه ولى هللا عليه وسلم ولى ركعتين فى المسيلد      

ارئوى . وئد ولى ،اتين الركعتين إماما بارن يياد حيي  حشير،م هللا إسيتقباله وئدميه علييهم 
 ل رال عليه السالم بأمر ربه .

 
 : كير تم المعراج

هللا ولى هللا عليه وسلم ومعه ل رال عليى معيراج ت سيلم ( ليه عشير درليال  عرج رسون     
 نوبه ل رال عليه السالم فلعل أسنله على وألرة  يل 
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المقدس وأعاله إلى العرس وبين كل درلة وأألرال كما  ين السيماد واررا ، فاليدرلال السيبع 

الثامنية إليى سيدرة المنتهيى ، ارولى رئى  ها درلة درلية إليى السيماد السيابعة ورئيى بالدرلية 
وبالتاسعة إلى الكرسى ، وبالعاشرة إلى العرس ، فوئر ل رال عند سدرة المنتهى واج  رسون 
هللا ويلى هللا علييه وسيلم فيى الحليب حتيى ووييل إليى مقيام ئيان عنيه ويلى هللا علييه وسييلم ت 

ى ربيى ورأيتيه الم ي ولاد فى حيدي  ليه ويلى هللا علييه وسيلم ي فألياط نئسمعل فيه ورار ار
بعينييى بوييرال ، وأوحييى إلييى مييا أوحييى ، وئولييه وييلى هللا عليييه وسييلم ي مييا أوحييى ي أال أسييرارًا 

 عليبة لم توح ل يرال من ارن ياد وبع ها لم يؤ ن لى فى إظهاره .
وروال الحاكم فى المستدرك عن ا ن عباس ر يى هللا عنهميا ئيان : ئيان رسيون هللا ويلى      

اللميل لهي ا الحيدي  أال رأيتيه ربيى عيا وليل ي ولياد فيى تنسيير اإلميام  هللا عليه وسلم ي رأييل
ليليية اإلسييراد بعينييى رأسييى عشيير مييرال ارولييى عنييد فييرا الوييالة والتسييع فييى مييرال الحييط 

 واإلسقا  .
 

 : لما ا كانل المرالعة من سيدنا موسى عليه السالم
سييماد السييابعة لييم يشيير علييى يقييون العلميياد إن سيييدنا إ ييرا،يم اليي ال ر ه رسييون هللا فييى ال     

رسون هللا ولى هللا عليه وسلم بمرالعة ربه فى ألنا عدد الولوال رن سييدنا إ يرا،يم علييه 
و،يو مقيام يقت يى التسيليم  1أف ل الوالة والسالم فى مقام الأللة ت واتألي  هللا إ يرا،يم أللييال (

نيا رسيون هللا فيى السيماد موسى عليه أف ل الوالة والسالم الي ال ر ه موإ واإل عان أما سيدنا 
 و،و مقام   2السادسة فهو كليم هللا ت وكلم هللا موسى تكليما (

                                                 
1

  ساء .سورة الن 125اآلية :  -

-
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 سورة النساء . 164اآلية :  
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 الدإن واإنبسا  ، ل لك أشار بالمرالعة فى ألنا عدد الولوال .

 
 : حوافة موإنا رسون هللا ولى هللا عليه وسلم

حويافة رسيون هللا ئوله ولى هللا عليه وسلم ي ئد رلعل إلى ربيى حتيى اسيتحييل ي ينييد      
رنه لو رلع إلى ربه فيى الميرة العاشيرة لكيان مين المحتميل أن يقا يل طلبيه بيالق ون أو اليرفا 
فلو حط هللا الألمس ولوال البائيية لحيرم ننسيه وأمتيه مين شيرف الويالة التيى ،يى ويلة  يين 

سه بعد المؤمن وربه ينالى ربه فيها واناليه ربه فيها ، ولو رفا هللا طلبه لشس  لك على نن
أن أليب تسع مرال ئ ل  لك . وإ شك أنه وئر موئر الر ا والتسيليم واألتيار ميا األتياره ربيه 
بالولوال الألمس ، وأسعد أمته  ها ، فلااه هللا عنا أليير ميا يلياال بيه ن ييًا عين أمتيه ورسيوإ 

 عن ئومه .
 

 : شرف الوالة
حييي  فر ييل فييى الح ييرة  ونالحيير أن الوييالة فر ييل ليليية المعييراج للتن يييه علييى ف ييلها     

المقدسة المطهيرة ولي لك كانيل الطهيارة مين شيأنها ومين شيرا طها . وفرا ية الويالة إ تسيقط 
 عن المكلنين والمكلنال من المؤمنين والمؤمنال فى سنر وإ ح ر وإ وحة وإ مرا .

 وئد اشتملل كل ركعة من ركعال الوالة على ئييام وركيوح وسيلود وئيد ورد أن السير فيى     
لمييع الوييالة لهيي ه الحركييال أن موإنييا رسييون هللا وييلى هللا عليييه وسييلم رأال المال كيية ليليية 
المعراج فى أشيكان شيتى فمينهم القيا م إليى ييوم القيامية ومينهم الراكيع إليى ييوم القيامية ومينهم 

 السالد إلى يوم القيامة فسر موإنا رسون هللا مر ،م فى ، ه الوور فلمع هللا له ورمته 
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الوور فى الركعة الواحدة ، ول لك يقون ولى هللا عليه وسلم ي ... ولعلل ئيرة عينيى فيى  تلك

 الوالة ي .
 

 : حكمة اإلسراد إلى  يل المقدس
وئالوا إن الحكمة فى اإلسراد به ولى هللا عليه وسلم إليى  ييل المقيدس دون العيروج بيه      

سيرال بيه هللا إليى ،ناليك ليسيهل من مكة ،ى أن  ييل المقيدس سييكون فييه محشير الألال يس فأ
   ركة أثر ئدميه فى تلك اررا .على أمته يوم القيامة وئوفهم فى المحشر 

 
 : ،ل كانل الرؤية بوراة أو منامية

ئان ا ن عباس ر ى هللا عنهما فى تنسير ئوله تعالى ت وما لعلنا الرؤيا التى أرانياك إإ      
رواه ال ألييارال .  – عليييه وسييلم ليليية أسييرال بييه أراهييا وييلى هللا،ييى رؤيييا عييين  1فتنيية للنيياس (

وك لك ئان ا ن عباس ر يى هللا عنهميا : ي أتعل يون أن تكيون الأللية إل يرا،يم والكيالم لموسيى 
 والرؤية لمحمد ي ولوال هللا وسالمه عليهم ألمعين .

، ثيم  وئالل السيدة عا شة ر ى هللا عنها : من ئان إن محمدًا رأال ربه فقد أعظيم النراية     
ئرأل ر ى هللا عنها ئون هللا تعالى ت إ تدركه اربوار و،و يدرك اربوار و،و اللطير الأل ير 

)2 . 
وئد وفس بعا العلماد  ين ئون ا ن عباس وئون السيدة عا شة ر يى هللا عنهميا فقيالوا      

لمؤمنييون ان اإلدراك معنيياه اإلحاطيية ورؤيييا العييين فييى المعييراج كانييل بييال أحاطيية ، كمييا يييراه ا
 سبحانه فى اللنة بال كير وإ إحاطة مودائًا لقوله تعالى ت ولوه يوم   نا ره * إلى ربها  

                                                 
-

1
 سورة اإلسراء . 60آية :  
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، وال ين لم يروا التوفيس  ين ئون ا ن عباس والسيدة عا شية ر يى هللا عنهميا ئيالوا  1ناظرة (

هياد منهيا . إن السيدة عا شة لم تسند ئولها إلى رسون هللا ولى هللا عليه وسلم ،  يل ،يو الت
وئييان بعييا ميين استمسييكوا بقييون ا يين عبيياس حييين والهييو،م بقييون السيييدة عا شيية : وهللا مييا 

 عا شة عندنا بأعلم من ا ن عباس .
وئالوا فى ئوله تعالى ت ثم دنا فتدلى * فكان ئاب ئوسين أو أدنى ( كان الع د فى المكيان      

هللا تعيالى تقيدس عين الاميان والمكيان  والرب فى الالمكان كميا ن هيتكم إليى  ليك مين ئ يل ، رن
نما دنوه ولى هللا عليه وسلم ،و  و،و ألالس الامان والمكان فال يحوره امان وإ يحده مكان وا 
ئرب تكرام وتشرار وفيو ال وليس ئرب مسافة إ  إ مسافة  ين الع د وربه . أما ال ين ننوا 

يه وسلم دنا من ل رال وتدلى فكان ئاب رؤية العين فقد فسروا الدنو والتدلى بأنه ولى هللا عل
 ئوسين أو أدنى منه كما سلر القون .

وبعا العلماد ئالوا إن اإلسراد والمعراج كانيا مناميا ثيم تحققيا فيى اليقظية رنيه ويلى هللا      
عليه وسلم كان يرال الرؤيا فى المنام فتتحقس كنلس الوبح ، كما رأال فى المنام فيتح مكية فيى 

رة فتحقيس النيتح فيى السينة الثامنية مين الهليرة وئيان تعيالى فيى  ليك ت لقيد سنة سل من الهلي
وييدق هللا رسييوله الرؤيييا بييالحس لتييدأللن المسييلد الحييرام إن شيياد هللا  منييين محلقييين ردوسييكم 

  2ومقوران إ تألافون فعلم ما لم تعلموا فلعل من دون  لك فتحا ئرابا (
 

 : المعتمد من ارئوان
 راد والمعييراج كانييا يقظيية إ منامييا وميين اردليية التييى سيييقل لتأييييد  لييك :المعتمييد أن اإلسيي     

                                                 
1
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إن تنسير ا ن عباس للرؤيا التى كانل فتنة للناس أنها رؤيا عين . إ  لو كانيل مناميا ميا -1

ت ل لل أفكار أ،ل مكة حين سمعوا  ها حتى أن بعا  عاف اإلسالم ارتد بعد أن كيان أسيلم . 
 ن عباس ر يى هللا عنهميا يث يل رؤييا العيين والسييدة عا شية ر يى وارووليون يقولون إن ا

 هللا عنها تننيها ، والمث ل يقدم على النافى عند التعارا .
أن  لييك كييان بالقييدرة اإللهييية العلمييية التييى إن ئولييه تعييالى ت سييبحان اليي ال أسييرال ( ينيييد  -1

 إيملكها إإ هللا تعالى . 

د كييان باللسييد والييروح وكيي لك كييان المعييراج اليي ال وئولييه تعييالى ت بع ييده ( ينيييد أن اإلسييرا -2
 أعقبه .

أنه لو كان بالروح ما احتالل الروح إلى دابة ترك هيا و،يى ال يراق الموويوف فيى الحيدي   -3
 الشرار المتقدم . 

ئوله تعالى ت ما ااغ البور وما ط ى ( والبور من  إل ال دن وليس من  إل الروح ...  -4
يا المنامية حي  وئعل  كرل فى القر ن بأنها مناميية فقيان وأئون وئد ألهمنى ربى أن الرؤ

تعالى مثال فيميا حكياه سيبحانه عين سييدنا إ يرا،يم الأللييل علييه أف يل الويالة والتسيليم ت 
ف يين  1فلما  لغ معه السعى ئان يا  نى إنى أرال فيى المنيام أنيى أ بحيك فيانظر ميا ا تيرال (

هللا تعييالى فييى شييأن موإنييا رسييون هللا عليييه أنهييا فييى المنييام بوييراح العبييارة . وكيي لك ئييان 
أف ل الوالة والتسليم ت إ  يراكهم هللا فى منامك ئليال ولو أراكهيم كثييرا لنشيلتم ولتنيااعتم 

 . 2فى ارمر ولكن هللا سلم إنه عليم   ال الودور (

 وك لك ألهمنى ربى أن هللا تعالى حين أرال سيدنا إ را،يم عليه 
                                                 

1
  سورة الصافات . 102اآلية :  -
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إ مناميا ، و ليك ميا يشيهد ليه  م ملكول السموال واررا أراه  ليك عيانياأف ل الوالة والتسلي

ئوله تعالى ت وك لك نيرال إ يرا،يم ملكيول السيموال واررا وليكيون مين الميوئنين * فلميا لين 
عليه الليل رأال كوكبا ئان ، ا ربيى فلميا أفيل ئيان إ أحيب اافليين * فلميا رأال القمير باا يا ئيان 

 ن لم يهدنى ربى ركونن من القوم ال الين * فلما رأال الشيمس باا ية ، ا ربى فلما أفل ئان ل
ئان ، ا ربى ،  أك ر * فلما أفلل ئيان ييا ئيوم إنيى  يرالد مميا تشيركون * إنيى ولهيل ولهيى 

. كمييا أن سيييدنا إ ييرا،يم عليييه  1لليي ال فطيير السييموال واررا حنينييًا ومييا أنييا ميين المشييركين (
أراه تعيالى إحيياد  2فقان ت رب أرنى كير تحييى الميوتى ( أف ل الوالة والتسليم حين سأن ربه

 الموتى بالتلربة العملية يقظة إ مناما .
ئولييه تعييالى ت مييا كيي ب النييؤاد مييا رأال ( ووردل ئرادتهييا أي ييًا  تشييديد اليي ان أال مييا كيي ب  -5

النؤاد يدن على أن ئلبه ولى هللا عليه وسلم ودق ما رأل عينيه مين ااييال وليم يكين ميا 
وئوله تعالى ت ما ااغ البور وما ط ى ( دن على اإ فكان على يقين مما رأال بوره ر ه ألي

أنه ولى هللا عليه وسلم لم يتلاوا ما شاد هللا له أن يرايه ليه مين ااييال ودن  ليك عليى 
سمو أدبه وكمان أللقه . وعند ي  يكيون ئوليه تعيالى ت علميه شيديد القيوال ( رالعيا إليى هللا 

 تعالى إ إلى ل رال .
أننا لو ئسنا الألوارق بعقولنا القاورة ونظرنيا إليى الأليوارق بمقيياس ارسيباب التيى تقييدنا  -6

نحن البشر وإ تقيد ربنا سبحانه وتعالى رنكرنا عروج اللسم الكثير إليى السيموال العليى 
 بس ب لا  ية اررا ، 

                                                 
-

1
 سورة األنعام . 79 – 75اآليات :  

2
  سورة البقرة . 260اآلية :  -
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 نيا  ليك إليى إنكيار  ورنكرنا بالمثل نياون ارلسيام اللطينية كألسيام المال كية إليى اررا وأدال

 الوحى والن وال والمعلاال وأنكرنا والعيا  باهلل ولود هللا وكنا من الكافران الألاسران .
إن هللا تعييالى ئييص علينييا القيير ن الكييرام كثيييرًا ميين المعليياال والألييوارق ، كنقييل عييرس  -8

  لقيس من ونعاد إلى  يل المقدس فى أئل من طرفة العين عليى ييد ي الي ال عنيده عليم
من الكتاب ي كما ئص علينا سبحانه ئوة أ،ل الكهر ال ين أنامهم فيى رحمتيه سيبحانه 

بعثهم بقدرته كما نياموا ليم يت يير مينهم شيىد حتيى ظنيوا ثلثما ة سنين واادادوا تسعًا ثم 
 أنهم ناموا ساعال محدودة .

سيألوه أن إن موإنا رسون هللا ولى هللا عليه وسلم حين تحداه الكافرون من أ،ل مكة و  -9
يور لهم  يل المقدس وونه لهم وونًا وحيحًا فقالوا : أما النعل فوهللا لقد أوياب . 

ب الليلية إلييى  ييل المقييدس ثيم ئيالوا لسيييدنا أ يى بكير ر ييى هللا عنيه : أفتويدئه أنييه  ،ي
ل أن يوبح ؟ ئان : نعم ، إنى رودئه فيما ،و أبعيد مين  ليك ، أويدئه  أل ير  ولاد وئ

رواحه . وكان ر ى هللا عنه يقون لموإنا رسيون هللا ويلى هللا علييه السماد فى  دوه و 
وسلم و،و يور المسلد ارئوى : ودئل يا رسون هللا ، ويدئل ييا رسيون هللا ، فقيان 

 له ولوال هللا وسالمه عليه : وأنل يا أبا بكر الوديس .
ه : يا محميد أأل رنيا وك لك تحدال الكنار موإنا رسون هللا ولى هللا عليه وسلم فقالوا ل -10

عن عيرنا ، فقان ولى هللا ولى هللا علييه وسيلم : أتييل عليى عيير فيالن بالروحياد فقيد 
أ ييييييييييييييييييلوا نائيييييييييييييييييية لهييييييييييييييييييم ، فييييييييييييييييييانطلقوا فييييييييييييييييييى طل هييييييييييييييييييا فانتهيييييييييييييييييييل 
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إلى رحالهم فليس  ها منهم أحد ، وا  ا ئدح ماد فشربل منه ، ثم انتهيل إليى عيير  نيى 

ة  ي ياد ، فلميا حا ييل ر او ير ه  يرارة سيوداد فالن بمكان ك ا وك ا فيها لميل أحمير عليي
العير ننرل وورح  لك البعير وانكسر ، ثم انتهيل إلى عير  نى فالن فى التنعيم يقدمها 
لمل أورق ت رمادال ( عليه مسح أسود و رارتيان سيوداوان ، و،يا ،يى  ال تطليع علييكم 

 لييك اليييوم أشييرفل  ميين الثنييية ، فقييالوا : فمتييى تلييىد ، ئييان : يييوم ارربعيياد . فلمييا كييان
ئراس ينتظرون وئد ولى النهار ولم تلىد ، فيدعا ويلى هللا علييه وسيلم ، فاايد ليه فيى 
النهار ساعة ، وحبسل عليه الشيمس حتيى دألليل العيير ، فاسيتق لوا اإل يل فقيالوا : ،يل 
 ل لكم بعير ، ئالوا : نعم . فسألوا العير ااألر ، فقالوا : ،ل أنكسر لكم نائية حميراد ، 

وا : نعم ، ئالوا : فهل كان عندكم ئوعة من ماد ، فقان رلل : أنا وهللا و يعتها فميا ئال
شربها أحد منا وإ أ،راقل فى اررا ، فرميوا رسيون هللا ويلى هللا علييه وسيلم بالسيحر 

 وئالوا : ودق الوليد ت ال ال رماه بالسحر كنرانا وبهتانا ( .
ا اة وليو ليم تكين ليا اة ميا طل هيا سييدنا موسيى أن رؤية هللا تعالى بالعين فى الدنيا ل -11

عليه أف ل الوالة والسالم ، ولم يعاتبه ربه فى طل ها ،  يل عليس الرؤيية عليى اسيتقرار 
الل ل ، فكان من اللا ا أن يسيتقر الل يل ليو أئيره هللا تعيالى . وا  ا كيان هللا سيبحانه ئيد 

عليهم لميعًا أف ل الويالة  تللى للل ل فكير يستبعد أن يتللى على أعظم رسله الكرام
والسييالم . كمييا أن العلميياد ئييالوا فييى اإسييتدإن علييى لييواا الرؤييية فييى الييدنيا أن سيييدنا 

  موسى عليه السالم حين سأن ربه فقان : ت ربى أرنى
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 أنظر إليك ( ألابه سبحانه وتعالى بقوله ت لن ترانى ( ولم يقل هللا تعالى لن أرال .

ه أف يل الويالة والسيالم كيان يراليع موإنيا رسيون هللا ويلى هللا إن سيدنا موسيى عليي -12
رحمية  –فى كل مرة من المرال التسع رنه لما سيأن الرؤيية وليم يلبيه إليهيا عليه وسلم 

بقاد علييه  أحيب أن ييرال مين تلليى علييه ربيه بالرؤيية ، ويقيون سييدال ا ين وفيا  –به وا 
 ر ى هللا عنه فى  لك :

 لعه     ليلتلى النور فيه حي  يشهدهوالسر فى ئون موسى إ  يرا
 ي دو سناه على وله الرسون فيا      هلل حسن رسون إ  يردده             

ليكم بعد  لك بعا ما تكلم به الشعراد فى ، ا المقام . فقد ئان إمام       أيها ارحباب .. وا 
 عنه فى  ردته المادحين لرسون هللا ولى هللا عليه وسلم و،و اإلمام ال وويرال ر ى هللا

 المباركة :
 سرال من حرم ليال إلى حرم     كما سرال ال در فى داج من الظلم
 وبل ترئى إلى أن نلل منالة     من ئاب ئوسين لم تدرك ولم ترم

 والرسل تقديم مألدوم على ألدم     اد ييع ارن يييوئدمتك لمي             
 نل فيه واحب العلموأنل تألترق السبع الطباق  هم    فى موكب ك

 ستنميو وإ مرئى لميمن الدن   حتى إ ا لم تدح شأوا لمست س                
 فع مثل المنرد المعلمقام باإل افة إ       نوديل بالر ألن ل كل م

 تتمير أال مكيكيما تنوا  وول أال مستتر       عن العيون وس
 فحال كل فألار  ير مشترك      ولال كل مقام  ير مادحم

ولل مقدار ما وليل من رتب      وعا إدراك ما أوليل من نعم 
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 ويقون ر ى هللا عنه فى الهمااة :

 وترئى إلى ئاب ئوسين         وتلك السيادة القعساد                  
 رتب تسقط ارمانى حسرال     دونهما ما وراد،ن وراد

 
وانى الألليلييى ر ييى هللا عنييه ت و،ييو والييد ويقييون العييارف بيياهلل سيييدال الشيييخ أحمييد الحليي     

 شيألنا سيدال ع د السالم الحلوانى ر ى هللا عنه ( :
 بالعين ئد شا،دته متنردا        فالعين فلتنعم  هاتيك النعم                

 أكرومة لك إ ت ا،ى رفعة    مأل ودة لك يا مقرب فى القدم 
 

 قل فى إلهامه النورال :ويقون شيألنا العارف باهلل سيدال الشيخ على ع
 شهد هللا والن يون لمعا     أنل أعطيل بالر ا ما تشاد

 ورأيل اإلله رؤية عين     علال أن تحد،ا ااراد                  
 وتكلمل معه من  ير شك   بكالم لم تحوه العلماد                  

 
 ويقون أمير الشعراد شوئى رحمه هللا فى نهج ال ردة :

 والرسل فى المسلد ارئوى على ئدم   سرال بك هللا ليال إ  مال كه    أ   
 بالعلم   أو كاللند  بال در  كالشهب    لما ألطرل به التنوا بسيد،م                
 مييه يأتمي يب اللييومن ينا بح   ولى ورادك منهم كل  ال ألطر             

 مييلية اللييورة دراييعلى من   ل ل السموال أو ما فوئهن  هم            
 نس الرسميإ فى اللياد وإ فى اري   ركوبة لك من عا ومن شرف      

 مييتهيوئدرة هللا فوق الشك وال    مشي ة الألالس البارال وونعته               
 دمييعلى لناح وإ يسعى على ئ    حتى  ل ل سماد إ يطار لها                
 ميييويا محمد ، ا العرس فاستل      ه  يتد رت تييل كل ن ى عنوئ            
 يا ئارالد اللوح  ل يا إمس القلم    ألططل للدين والدنيا علومهما              
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 أحطل  ينها بالسر وانكشنل       لك الألاا ن من علم ومن حكم  
 و اعر القرب ما ئلدل من منن   بال عداد وما طوئل من نعم

 
 رحمه هللا فى ،مااته :ويقون 

 يتسادلون وأنل أطهر ،يكل      بالروح أم بالهيكل اإلسراد 
 ة وبهاديور وروحانيي هما سمول مطهران كال،ما     ن                  

 رال ويشاديف ل عليك ل ال اللالن ومنة     وهللا ينعل ما ي
 دتك سماديت شى ال يوب من العوالم كلما    طوال سماد ئل

 ومناكب الروح ارمين وطاد    وا مايدة وئيالعرس تحتك س    
 اشا ل يرك موعد ولقاديوالرسل دون هللا لم يؤ ن لهم     ح                

 
 كلمة ألتامية

 أيها ارحباب :     
د ئد رأينا أن هللا تبارك وتعالى ئد نعل موإنا رسيون هللا ويلى هللا علييه وسيلم ،ا نحن أوإ    

واطن التكيرام بالع وديية ، حيي  تمنيى ويلى هللا علييه وسيلم أن ينسيبه إلييه  هيا ، فى أشرف م
 فكان له ولى هللا عليه وسلم ما تمنى .

وئد علمنا مما تقدم أن الع ودية تقت ى الأل وح هلل عا وليل فنطيعيه سيبحانه فيميا أمير      
امره العليية ، يقيون : ت به أو نهى عنه . ونحن نلحر فى  يال هللا عا ولل أنه حي  أمرنا بأو 

 تلك حدود هللا 
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، وحي  نهانا  نوا،يه القدسية يقون : ت وإ تقربوا النواحس ما ظهير منهيا وميا  1فال تعتدو،ا (
، فليلا،د كل منا ننسه فى أوامر هللا ونوا،يه حتى نقر منه عا ولل موئير الطاعية  2بطن (

ا رسييون هللا وييلى هللا عليييه وسييلم ، كمييا التاميية فييى ارواميير والنييوا،ى متأسييين فييى  لييك بموإنيي
ينوحنا سبحانه وتعالى فى ئوله الكرام : ت لقد كان لكم فيى رسيون هللا أسيوة حسينة لمين كيان 

 . 3يرلو هللا واليوم ااألر و كر هللا كثيرًا(
إن موإنا رسون هللا ولى هللا علييه وسيلم إ يياداد بمثيل حنلنيا ،ي ا مليدًا  يل نحين الي ين      
بالحنل ملدًا إ ا أأل نا الع رة من تاراأليه الحافيل وسييرته الشيرانة العياطرة ، فنليد السيير  ناداد

إلييى هللا كمييا لييد ، ولنحييرص إتبيياح شييرح هللا كمييا حييرص ، ولنطلييع هللا كمييا أطاعييه ، ولنييؤثره 
سبحانه على كل شىد كما  ثره . ولنعلم  رارانا و وانا حدود الدين ، ونورثهم التط ييس العمليى 

اب هللا الكيرام وسيينة ن ينيا عليييه أف يل الوييالة والتسيليم ، فييإن أ نا نيا وبناتنييا ونسيادنا فييى لكتي
لهل  إحكام الدين ، وكثيير مين المسيلمين يتهياون فيى العبيادال والمعيامالل  يل وانقليون عين 

  ير المسلمين عادال  ارة ينهى عنها دين اإلسالم .
حانه وتعيالى القا يل ت ييا أيهيا الي ين  منيوا ئيو وارسرة أمانة فى عنس رب ارسيرة و،يو سيب     

أننسكم وأ،ليكم نارا وئود،ا الناس والحلارة عليها مال كة  الظ شداد إ يعوون هللا ميا أمير،م 
 .  4وينعلون ما يؤمرون (

                                                 
1

  سورة البقرة . 449اآلية :  -
2

  سورة األنعام . 151اآلية :  -
3

  سورة األحزاب . 21اآلية :  -
4

  من سورة التحريم . 6اآلية :  -
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 أيها ارحباب :     
، ئد علمتم مما سيمعتم أن الويالة فر يل علينيا ليلية المعيراج فيى اسيمى مقاميال القيرب      

ئييرب التكييرام واإلعييااا النراييد اليي ال ألييص بييه موإنييا رسييون هللا وييلى هللا عليييه وسييلم . فلييتكن 
فرا ة الوالة محل عنايتكم فى أننسيكم وفيى ا،لييكم ، وا كيروا عليى اليدوام ان الويالة أف يل 
ركن فى اإلسالم بعد التوحيد . ولييكن ميا ال أميامكم فيى كيل وئيل ئوليه تعيالى فيى ميدح سيادتنا 

ة الكييرام ت محمييد رسييون هللا واليي ين معييه أشييداد علييى الكنييار رحميياد  ييينهم تييرا،م ركعييا الوييحاب
، فلوإ أن الوالة  1سلدًا ي ت ون ف ال من هللا ور وانا سيما،م فى ولو،م من أثر السلود (

لها عند هللا المكانة الك رال ما وونهم بالركوح والسلود و،م أليير القيرون فيى ارمية المحمديية 
 عنهم ألمعين . ر ى هللا

وك لك مما وور هللا به عباده المتقين ئوله تعالى : ت وعباد الرحمن ال ين يمشون على      
.  2اررا ،ونييًا وا  ا أليياط هم اللييا،لون ئييالوا سييالما * واليي ين ي يتييون لييربهم سييلدًا وئيامييا (

ة أعيين والعلنيا وك لك لاد فى وونهم : ت وال ين يقولون ربنا ،ب لنا من أاوالنا و رااتنيا ئير 
 . 3للمتقين إماما (

 
ياكم لما يحب وار ى ، وأشكر لكم حسن استماعكم ، والسالم عليكم       وفقنا هللا وا 

 ورحمةهللا وبركاته .                                 حسن كامل الملطاوال 
 

                                                 
1

  ورة الفتح .من س 29اآلية :  -

-
2

 من سورة الفرقان . 64و  63اآليتان :  
3

  من سورة الفرقان . 74اآلية :  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


