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 اإِلرساءُ  -43

 اخلطبي األوػ 

ؾِؾح َؾالَ َهوِدَي  ـح ُيضح ـح ََيحِدِه الِلُ َؾالَ ُمِضؾَّ َفُف، َوَم َتِعقـُُف، َم َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح  ِإنَّ اْلح

َفُد َأنح الَ إَِفَف إِ  ًدا َظبحُدُه َوَرُشقُفُف.َفُف، َوَأصح يَؽ َفُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ    الَّ الِل َوحح

 أمو بعد . 

ُؼقا الِلََّ َوآِمـُقا  ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َو افَّ ؾلوصقؽؿ أَيو ادممـقن بتؼقى الِل تعوػ: ﴿َيو َأَيه

َتِِف َوََيحَعؾح َفؽُ  ـح َرْحح ِ ِم
َؾغح تُِؽؿح ـِػح ِػرح َفُؽؿح َوالِلَُّ َؽُػقٌر بَِرُشقفِِف ُيمح حُشقَن بِِف َوَيغح ؿح ُكقرًا ََت

 . َرِحقٌؿ﴾

ؾوتؼقا الِلَ ظبود الِلِ واصؽروه، ظذ أن أشبَغ ظؾقؽؿ كعَؿف، طوهرًة وبوضـًي، واظؾؿقا 

ظبوَد الِلِ أن مـ أجؾِّ كعؿ الِل ظؾقؽؿ أن جعؾؽؿ مـ أمي اإلشالم، ومـ أتبوع خر 

مـ أمي ُمؿد  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، افذي رؾع فف ذـَره، ووضع ظـف وزَره، األكوم، 

ـِ وشقُد األكوِم، صوحُى  غوَر ظذ مـ خوفَػ أمَره، ؾفق خؾقُؾ افرْح وجعَؾ افذلَّ و افصِّ

ادؼوِم ادحؿقِد، وافؽقثِر واْلقِض ادقروِد، ؾـعؿُي الِلِ ظؾقؽؿ بف يو ظبوَد الِل أجؾه 

 رْحًي وؾضاًل، ؾؾِؾِف اْلؿُد ظذ ذفؽ ـثرًا ـثرًا.  افـعؿ، وأظظُؿفو

 ظبود الِل، أَيو ادممـقن.

ف  ، وخصَّ إن الِلَ تعوػ ؿد اصطػك ُمؿدًا  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، افـبلَّ األملَّ
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 ٌُ َؾُؿ َحقح بخصوئَص ظديدٍة، وؾضوئَؾ ـثرٍة، ؾوَق هبو األوفغ واآلخريـ ﴿الِلُ َأظح

 .ُف﴾ََيحَعُؾ ِرَشوَفتَ 

 بف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، مـ 
ِ
ؾؿـ خصوئِصف افعظقؿِي، وآيوتِف ادبقـِي، خُز اإلرساء

حؾُي   ثوكقًو، تؾؽ افرِّ
ِ
امء ادسجِد اْلراِم إػ ادسجِد األؿىص أوالً، ثؿ افُعُروِج بف إػ افسَّ

 افعجقبُي، واآليُي افعظقؿُي افبوهرُة. 

وشؾؿ  كوئٌؿ يف اْلجِر، يف افؽعبِي، ؿبؾ اهلجرِة، أتوه   ؾبقـام رشقُل الِلِ  صذ الِل ظؾقف

آٍت، ؾشؼَّ مو بغ ثغرِة كحِره إػ أشػِؾ بطـِف، ثؿ اشتخرج ؿؾَبف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  

اُق، فُز ؾؿأَله حؽؿًي وإيامكًو، ثؿ ُأيَت  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ بدابٍي بقضوَء، يؼول هلو: ا

ؾرـَِى  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  ومعف جزيُؾ، حتك أتقو يضُع خطَقه ظـد مـتفك ضرؾِف، 

ًَ ادؼدِس، ؾدخَؾ ادسجَد ؾؾؼل األكبقوَء مجقعًو، ف صذ هبؿ رـعتغ، ـؾهفؿ يصع  بق

خؾَػ ُمؿٍد  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، ثؿ خرَج رشقُل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ مـ 

 
ٍ
 ؾقف مخٌر، وإكوء

ٍ
، ؾوختوَر  صذ الِل ظؾقف   ادسجِد األؿىص، ؾجوَءه جزيُؾ بنكوء ـٍ مـ فب

 افدكقو، 
ِ
، ؾؼول فف جزيؾ: اخست افػطرَة، ثؿ ظرج بف جزيؾ إػ افسامء ـَ وشؾؿ افؾب

ؿقؾ:  ،ؿقؾ: ومـ معؽ؟ ؿول: ُمؿد،ؾوشتػتَح جزيُؾ. ؾؼقؾ: مـ أكً؟ ؿول: جزيُؾ 

ؿ ادجلُء جوء، ؾػتح فف ٌَ إفقف؟ ؿول: كعؿ، ؿقؾ: مرحبًو بف، ؾـِعح ، ؾقجَد آدَم وؿد ُبع

ـِ افصوفِح  ؾسؾَّؿ ظؾقف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، ؾردَّ ظؾقف افسالم، وؿول: مرحبًو بوالب

 افثوكقي، ؾوشتػتَح جزيُؾ 
ِ
وافـبلِّ افصوفِح، ثؿ ظرَج بف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ إػ افسامء
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ـَ  ـَ مريؿ وحيقك ب زـريو ؾػتَح فف، ؾرأى ؾقفو افـبله  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ظقسك ب

بو بف وَدَظقو فف بوخلِر، ثؿ ُظرَج بف إػ افسامء افثوفثي، ؾنذا هق  صؾقاُت الِل ظؾقفؿ، ؾرحَّ 

ى بف ودظو فف بخٍر، ثؿ  ، ؾرحَّ ـِ صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ بققشَػ، وؿد أظطَِل صطَر اْلُس

 افرابعِي، ؾنذا هق بندريَس ظؾقف افسالم، ثؿ ُظرَج بف إػ اف
ِ
 ُظرَج بف إػ افسامء

ِ
سامء

ى بف ودظو فف، ثؿ ظرج بف إػ افسامء افسودشي، ؾنذا هق  اخلومسِي، ؾنذا هق هبوروَن ؾرحَّ

بؿقشك ؾرحى بف ودظو فف بوخلر، ثؿ ظرج بف إػ افسامء افسوبعي، ؾنذا هق بنبراهقؿ 

ظؾقف افسالم ُمسـِدًا طفَره إػ افبقً ادعؿقر، وهق بقً يدخؾف ـؾَّ يقم شبعقن أفَػ 

يعقدون إفقف، ثؿ ُذهى بف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ إػ شدرة ادـتفك، ؾؾام  َمَؾٍؽ، ال

ؽشقفو مـ أمر الِل مو ؽشقفو تغرت، ؾام أحٌد مـ خؾؼ الِل يستطقع أن يـعتفو مـ 

حسـفو، ؾلوحك إفقف الِل تعوػ مو أوحك، وؾرض ظؾقف مخسغ صالة يف ـؾ يقم وفقؾي، 

ؽ، ؾوشلفف افتخػقػ، ؾنن ُأمتؽ ال يطقؼقن ؾــزل إػ مقشك، ؾؼول فف: ارجع إػ رب

ذفؽ، ؾرجع  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ؾقضع الِل تعوػ ظـف ظؼًا، ومو زال يراجع حتك 

اشتؼرت ظذ مخس ؾرائض يف افققم وافؾقؾي، ثؿ كودى مـوٍد: ؿد أمضقً ؾريضتل 

وخػػً ظـ ظبودي، ثؿ ظود رشقل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ إػ ؾراصف ؿبؾ 

 . بحافص

ظبوَد الِل، ـؾه هذا افـبلِ افعظقِؿ، واألحداِث افؽبوِر، ـوكً يف فقؾٍي واحدٍة، ؾسبحون 

 الِل، واْلؿُد لِل، والِل أـز، وال افف إال الِل. 
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وظود رشقُل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ مـ فقؾتِف، ؾؾام أصبَح يف ؿقِمف أخزهؿ بام أراه 

َيؿ ظؾقف  مـ آيوتِف افؽز -ظز وجؾ-الِلُ  ى، ؾوصتدَّ تؽذيُبفؿ فف، وأذاهؿ إيوه، وتعدِّ

ًَ ادؼدِس، ؾجاله الِل فف حتك ظويـَف،  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، ؾسلفقه أن يصَػ هلؿ بق

ؾطِػَؼ خيُزهؿ ظـ آيوتِف وال يستطقعقن أن يردهوا ظؾقف صقئًو، وـون أبق بؽر  ريض الِل 

، أصفُد أكؽ رشقل الِل، ظـف ـؾَّام ؿول  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ص ًَ قئًو ؿول: صدؿ

ًِ ؿدوِمفو، ؾؽون األمر ـام  اه ورجقِظف، وأخزهؿ ظـ وؿ وأخَزهؿ ظـ إِبِؾفؿ يف مْسح

 ؿول، ؾؾؿ يزدحهؿ ذفؽ إال كػقرًا، وأبك افظودقن إال ـػقرًا. 

 أَيو ادممـقن. 

 بؿحؿٍد  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، وافعروِج بف إػ 
ِ
افسامواِت افعال، هذا خُز اإلرساء

آيٌي وظزٌة، يـتػُع هبو مـ أحقو الِلُ ؿؾَبف بوفعؾِؿ واإليامِن، وأمو افذيـ يف ؿؾقهِبؿ مرٌض، 

ؽقن، وصدق الِلُ، ومـ أصدُق  ؾفؿ يف ريبِفؿ يسدَّدون، ويف مثِؾ هذه األخبوِر يشؽِّ

ُؿح إِياَمكًو وَ  ـَ آَمـُقا َؾَزاَدْتح ِذي و افَّ ـَ يِف مـ الِلِ ِؿقال: ﴿َؾَلمَّ ِذي و افَّ وَن * َوَأمَّ َتبحِؼُ ُهؿح َيسح

وؾُِروَن﴾ ـَ ِسِفؿح َوَموُتقا َوُهؿح  سًو إَِػ ِرجح ُؿح ِرجح ؾوظتزوا يو أويل ، ُؿُؾقهِبِؿح َمَرٌض َؾَزاَدْتح

ـَ  ى بَِعبحِدِه َفقحاًل ِم َ ِذي َأرسح األبصور، ؾؼد ذـر الِل يف ـتوبف اإلرساء، ؾؼول: ﴿ُشبحَحوَن افَّ

َفف﴾ادحَ  ـَو َحقح ـح ِذي َبوَر َؿحىَص افَّ ِجِد األح ََراِم إَِػ ادحَسح ِجِد اْلح  . سح

ِؿ إَِذا َهَقى ) ( َمو َضؾَّ َصوِحُبُؽؿح َوَمو 1وؿول الِل تعوػ يف صلن ادعراج: ﴿َوافـَّجح
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ََقى )2َؽَقى ) ـِ اهلح ٌل ُيقَحك )3( َوَمو َيـحطُِؼ َظ ُؼَقى  ( َظؾََّؿفُ 4( إِنح ُهَق إاِلَّ َوحح َصِديُد افح

َتَقى )5) ٍة َؾوشح َذ )6( ُذو ِمرَّ َظح ُُؾِؼ األح ( َؾَؽوَن َؿوَب 8( ُثؿَّ َدَكو َؾتََدػَّ )7( َوُهَق بِوألح

َكك ) ِ َأوح َأدح
َشغح َحك )9َؿقح َحك إَِػ َظبحِدِه َمو َأوح ُػَماُد َمو َرَأى )11( َؾَلوح َذَب افح ـَ ( 11( َمو 

َرى )12و َيَرى )َأَؾُتاَمُروَكُف َظَذ مَ  َفًي ُأخح َرِة ادحُـحَتَفك )13( َوَفَؼدح َرآُه َكزح ( 14( ِظـحَد ِشدح

َشك )15ِظـحَدَهو َجـَُّي ادحَلحَوى ) َرَة َمو َيغح دح َشك افسِّ َبََصُ َوَمو َضَغك 16( إِذح َيغح ( َمو َزاَغ افح

َى﴾17) ِف افحُؽزح ـح آَيوِت َربِّ  . ( َفَؼدح َرَأى ِم
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 اخلطبي افثوكقي

 أمو بعد. 

ؾوتؼقا الِلَ ظبوَد الِل، واظتزوا يو أويل األبصوِر بام يف هذه افؼصِي مـ اآليوِت 

ـِ افقاؾقوِت، ؾنن ؾقفو مو يبفُر افعؼقَل ويلرُس األفبوَب، ويزيُد اإليامَن يف  افبوهراِت، وادِـَ

 ؿؾقِب ادتؼغ مـ افعبوِد. 

 أَيو ادممـقن.

هذه افؼصِي: بقوُن ظظقِؿ مــزفِي هذا افرشقِل افؽريِؿ، ظـد الِلِ جؾ إن أبرَز مو يف 

، ؾؼَد جعؾف الِلُ إمومًو وبؾَّغف مــزفًي  ـِ وظال، ؾؿحؿٌد  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  خؾقُؾ افرْح

فغ واآلِخريـ، ؾبؾَغ مؽوكًو شِؿَع ؾقف رصيَػ األؿالِم  أي: :-مل يبؾغفو أحٌد مـ األوَّ

 َتؽُتُى األؿداَر، ورأى يف معراِجف اجلـَي وافـوَر. افتل -األؿالم صقَت 

 بـبقِة ُمؿٍد  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، 
ِ
ويف هذه اْلودثِي افعظقؿِي إؿراُر مجقِع األكبقوء

 وبذفؽ يظفر وؾوُؤهؿ بام أخَذ ظؾقفؿ مـ ادقثوِق. 

 وادعراِج أطفَر الِلُ ؾضَؾ هذه األمِي، وأهنو أمُي افػ
ِ
ـُ ـطرِة، وديويف فقؾِي اإلرساء فو دي

، ؾسالمُي  ـَ ـِ اختوَر افؾب افػطرِة، ؾنكف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ دو ُخرِّ بغ اخلؿِر وافؾب

ـِ  ـُ هذا افدي دانه أو ينرصانه أو »افػطرِة فب كل مولوٍد يولُد عىل الفطرِة، فأبواه هيوِّ

 . «يمجسانه
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 أَيو ادممـقن.

فقؾِي ادعراِج، ويف أَشِف مؽوٍن، ؾرَض الِلُ ظذ كبقِّف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ يف 

افصؾقاِت اخلؿَس، ؾرضفو ظذ كبقِّف مبوَشًة، بال واشطٍي، ؾدلَّ ذفؽ ظذ ظظقِؿ مــزفِي 

هذه افعبودِة، وظـويِي الِلِ تعوػ هبو: ؾوتؼقا الِلَ ظبوَد الِل، وحوؾظقا ظذ افصؾقاِت، ؾنكف 

يصؾِّ ؾؼد ؿطَع صؾَتف بربِّف ومقاله، وشقف يدظق ثبقرًا وي صذ شعرًا: ﴿َمو مـ مل 

ـَ ادحَُصؾَِّغ﴾ ح َكُؽ ِم  . َشَؾَؽُؽؿح يِف َشَؼَر * َؿوُفقا مَل

 أَيو ادممـقن.

رًا َأنح َيُؽقَن هَلُُؿ  ِمـٍَي إَِذا َؿَه الِلَُّ َوَرُشقُفُف َأمح ـٍ َوال ُممح ِم وَن دُِمح ـَ ـح ﴿َوَمو  ُة ِم َرَ
ِ اخلح

﴾ ِرِهؿح ، ؾنذا جوءه اخلُز أو اْلؽُؿ ظـ الِلِ، أو ظـ رشقفِف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ َأمح

هق ربه  -أَيو ادممـقن-ؿوبؾف بوفتصديِؼ وافتسؾقِؿ، بال صؽٍّ وال ِريبٍي، ـقػ ال وربهف 

ؾفق افعؾقُؿ اخلبُر  !؟افسامواِت واألرِض، افذي فف األمُر ـؾهف، وإفقف يرجُع األمُر ـؾهف

افؼقيه افعزيُز، ورشقُل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ صودٌق أمٌغ، ومو يـطؼ ظـ اهلقى، 

 إن هق إال وحل يقحك. 

ُؽقكؽ يف أخبوِر الِلِ ورشقفِف، وأحؽوِم  ؾوحذر يو ظبَد الِل أهَؾ افتشؽقؽ، افذيـ يشؽِّ

يِؼ هذه األمِي أيب بؽر   ريض الِل ظـف أشقٌة حسـٌي، ؾنكف دو ديـِؽ، وفقؽـ فؽ يف ِصدِّ
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 وادعراِج ؿول بؾسوٍن 
ِ
ُث بخِز اإلرساء جوءه أن رشقل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ حيدِّ

، وإيامٍن راشٍخ:  ًٍ ، ؾريض "إن ـون ؿد حدثؽؿ بذفؽ ؾفق صودق"صودٍق، وؿؾٍى ثوب

 الِل ظـف وأرضوه. 

 أَيو ادممـقن.

بعُض افػقائِد وافعِز ادستػودِة مـ هذا اخلِز، ؾوْلؿُد لِلِ ظذ إحسوكِف وامتـوكِف، هذه 

 وافشؽُر فف ظذ ظظقِؿ ؾضؾِف وإحسوكِف. 

 وادعراِج ـوكً ؿبَؾ هجرِة افـبلِّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ! ظبود الِل
ِ
إن حودثَي اإلرساء

خقن يف حتديِد افسـ ِي وافشفِر افذي وؿعً ؾقف هذه اآليُي إػ ادديـِي، وؿد اختؾػ ادمرِّ

افعظقؿُي، مـفؿ مـ ؿول: إهنو يف ربقٍع األوِل، ومـفؿ مـ ؿول: إهنو يف ربقٍع اآلخِر، 

ومـفؿ مـ ؿول: إهنو يف رجٍى، ومـفؿ مـ ؿول: إهنو يف رمضوَن، ومـفؿ مـ ؿول: إهنو 

 قف.يف صقاٍل، وفقس ظذ واحٍد مـ هذه األؿقاِل دفقٌؾ صحقٌح يعتؿُد ظؾ

، ؾال ُُتَصه بؼقوٍم  ـام أكف َيى أن تعؾؿقا يو ظبود الِل أكف فقس يف فقؾتِفو ؾضٌؾ خوصٌّ

وال احتػوٍل، وال بغِر ذفؽ، ؾنن هذا ـؾَّف مـ افبَِدِع، وـؾه بدظٍي ضالفٌي، وهبذا يتبُغ 

خطُل افذيـ حيتػؾقن يف فقؾِي افسوبِع وافعؼيـ مـ هذا افشفِر، ؾقالِلِ فق ـون ذفؽ 

 خرًا فسبؼـو إفقف افصحوبُي افؽراُم ومـ تبعفؿ بنحسوٍن.

ؾوتؼقا الِلَ ظبوَد الِلِ، ؾنن خَر اهلدي هدُي ُمؿٍد  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، وَشه األمقِر 

 ُمدثوُْتو، وـؾه بدظٍي ضالفٌي، وظؾقؽؿ بوجلامظِي، ؾنن الِل مع اجلامظي. 

 


