
آهاء وادعراج 
: العـورص

آهاء رحؾي تعجز عـدهو العؼقل 
الديـ عـد اهلل واحد 

حمؿد شقد آولني وأخريـ وإمومفؿ 
وبعد 

!!! مع اهلل متحك ادسوفوت وتـتػل ادؼويقس*** 
هذا إدب الذي ادبؽ بف ربؽ يف مطؾع شقرة اإلهاء فـبفؽ !!! لذا الزم إدب 
  (أهى)....فؼول لؽ قبؾ أن تؼرأ !!! وعؾؿؽ قبؾ أن يؽؾؿؽ!!! قبؾ أن حيدثؽ

فنذا قرأت واعتؼدت صفدت لميي أكقارا أي ...واعتؼد شبحون  (شبحون)اقرأ  
.... أكقار

التـزيف فؽلن ... التسبقح (شبحون الذي أهى بعبده)بدأت أيي بؼقل ربـو عزوجؾ 
إكف تـزيف جمرد !!!  ولؽـ أي تـزيف؟؟؟...اهلل يؼقل لؽ قبؾ أن تؼرأ أثبً هلل تـزهيو 

فؼد جوءت صقغي التسبقح يف ...عـ الزمون وهذا مو يؼتضقف التعبر بوشؿ الػعؾ 
وادضورع كام جوء يف صدر ... الؼرآن بؾػظ ادويض كام جوء يف شقرة احلرش والصػ

شقرة احلديد وختوم شقرة احلرش وصدر شقرة اجلؿعي وجوء بؾػظ إمر يف صدر 
وكام يؼقل الؾغقيقن واشاملػعؾ جمرد مـ ...لؽـ بدأ اإلهاء بوشؿ... شقرة إعذ

فودصدر فعؾ ... كزه ربؽ بام كّزه بف كػسف... كلن اهلل عز وجؾ يؼقل لؽ...الزمـ 
حمؿد / د)!!!!         فوففؿ... وكذاك فعؾ ربؽ مـزه عـ الزمـ.... مـزه عـ الزمـ

 (شومل
فنذا ففؿً ففذا فعؾ ربؽ الذي أهى بعبده فرشح لف صدره وكشػ لف مـ أكقاره 

إٓ !!!  ولـ يؽشػ ٕحد مـ خؾؼف بعده... مومل يؽشػف ٕحد مـ خؾؼف قبؾف
ويؽقن حمؿد صذ اهلل عؾقف وشؾؿ هـوك عـد الؽشػ ...يف دار كرامتف ... هـوااااك

 (حمؿد شومل/ د).وكحـ ان صوء اهلل لف تبع. إمومو
فال تؼس بعؼؾؽ ادحدود فعؾ ربؽ ادقجقد القاحد ادعبقد ومـ أمجؾ مو عز بف 

: الشعراء هذه آبقوت الرائؼوت التل يؼقل فقفو الشوعر
 رقك إىل مؼــوم هتووت دوكف الػؽر*** دع عـؽ مو ققؾ يف ادعــراج حقٌ 

 و يؿــؾؽ ادــرء يف تصديؼف هَبــــر*** فـــذاك أمر يراه العؼؾ ممـــتـعو 
 مـ اهلــــقاء و فقفو يؽؿـ اخلـــطر*** فنن يف اجلـــق أبعودا مػــــرغي 

 إىل الػــوء الذي يف اجلق يـتظر***  لق جـــوزهو ادرء ٓقك حتــػف و مه
 و راح يـــؽر يف جفؾ و يدكــر*** هذا كــالم الذي قــد راح معسوو 

 يسخــر الؽـــقن لؾفودي و يؼتـــــدر*** و فـــوتف أن مــقٓكو بؼدرتف 



 فال جـ يعل ههو يف الؽقن أو برش*** و ادعجزات شؿً فقق العؼقل
 إلف عظقٌؿ عظقُؿ الشلن مؼــــتدر***  و تؾؽ معـــجزة ادختور كرمف هبو  

 و ٓ ادؽون مؽـــون عـد مـ كظروا*** فال اهلقاء هـــقاء عـد مـ عرفقا 
  لؾؿصطػك رحــــــؾي يف ضقفو عز***  كظـــؿفو –جؾ اهلل - و إكام اهلل 

آهاء دلقؾ عذ خريف هذه آمي وترشيػ هلو ***
ومـ صقر هذا التؽريؿ ...فرحؾي اإلهاء متثؾ أعظؿ تؽريؿ لبرش عذ آضالق

لتؽقن ذكرى ... والعظؿي أن شجؾفو ربـو شبحوكف وشؿك يف الؼرآن بوشؿفو شقرة
ففذا تؽريؿ دائؿ .... التؽريؿ لرشقل اهلل بوققف ببؼوء كالم ربـو وكالم ربـو بوق ببؼوءه 

. متقاصؾ لرشقل اهلل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ وٓمتف مـ بعده فقوعبد اهلل اتبع وٓ تتبتدع
مـ ارتؼك عـ أروقتف حؾ مؽرمو يف مؾؽقت ربف *** 

لذا وصػ ربـو شبحوكف حبقبف ... وٓ يؽقن ارتؼوء إٓ بؽامل العبقديي هلل رب العودني
والعبقديي لؽؾ أحد َوَعٌي آ هلل ....صذ اهلل عؾقف وشؾؿ بولعبقديف يف هذا ادؼوم

.... فؽقػ وربؽ قد أووفف لـػسف فؼول أهى بعبده .... فترشيػ
وحسده ... مـ ختؾ عـ غؾف وحؼده...فتخؾ عـ أروقتؽ تؽـ يف مؾؽقت ربؽ 

ويف ... يرفع اهلل يف الدكقو ذكره...كون عبدا ربوكقو .... وواللف وغقف.... وكػره
أمو ...  ولؽـ رفع الدرجوت عذ احلؼقؼي فؾـو يف أخرة...آخرة درجتف ومؼومف 

لذا كون فرض الصالة هـوك ...احلبقى فػل الدكقو قبؾ آخره لثبقت كامل ادحبي 
ومؽومـ إكقار التك ... وه إهار.... ومـتفك أمؾ أمؾني ... ٕهنو مرقوه الؼبقل
فؿـ أراد أن يرتؼك فؾقؾِزم كػسف ...ارحـو بولصالة يو بالل...قول عـفو احلبقى 

ووطء البسوط ...فوذا كون الؼرب... اِعـّل عذ كػسؽ بؽثرة السجقد...السجقد 
بؾ كون احلول كسوبؼ ... ورأى مو ٓ يستطقع لسون التعبر عـف... ذاق مو ٓ يقصػ

وهق يف بحر .. وكقػ يطغك كظر أو يزيغ قؾى...موزاغ البرص ومو ضغك... احلول
 (حمؿد شومل/ د).إكقار عـد ذي اجلالل وآكرام؟؟؟؟

وشوحً يف مؾؽقتف مع آضؿئـون ... فؿـ ختذ عـ اروقتف ارتؼً روحف اىل ربف
بؾ مـ جولس مـ جولس الـقر شبحوكف فؼد هت  ... (واشجد واقسب)والسؽقـي 

فقف إكقار وتغشتف إهار لذا ٓ تعجى مـ ققل الصحى الؽرام كام جوء يف 
َُشقِِّديِّ قول وكون مـ ُكتَّوِب رشقل  2106ص/4صحقح مسؾؿ ج ْٕ فعـ َحـَْظَؾَي ا

اهللَِّ صذ اهلل عؾقف وشؾؿ قول َلِؼَقـِل أبق َبْؽٍر فؼول َكْقَػ أكً يو َحـَْظَؾُي قول قؾً َكوَفَؼ 
َحـَْظَؾُي قول ُشْبَحوَن اهللَِّ مو َتُؼقُل قول قؾً َكُؽقُن ِعـَْد رشقل اهللَِّ صذ اهلل عؾقف وشؾؿ 

و رأى َعنْيٍ فنذا َخَرْجـَو مـ ِعـِْد رشقل اهللَِّ صذ اهلل عؾقف  ـَِّي حتك َكَلكَّ ُرَكو بِولـَّوِر َواجْلَ ُيَذكِّ
و َلـَْؾَؼك  ْقَعوِت َفـَِسقـَو َكثًِرا قول أبق َبْؽٍر َفَقاهللَِّ إِكَّ َد َوالضَّ َٓ َْو ْٕ َْزَواَج َوا ْٕ وشؾؿ َعوَفْسـَو ا
ًُ أكو وأبق َبْؽٍر حتك َدَخْؾـَو عذ رشقل اهللَِّ صذ اهلل عؾقف وشؾؿ قؾً  ِمْثَؾ هذا َفوْكَطَؾْؼ



َكوَفَؼ َحـَْظَؾُي يو َرُشقَل اهللَِّ فؼول رشقل اهللَِّ صذ اهلل عؾقف وشؾؿ ومو َذاَك قؾً يو َرُشقَل 
و رأى َعنْيٍ فنذا َخَرْجـَو مـ ِعـِْدَك  ـَِّي حتك َكَلكَّ ُرَكو بِولـَّوِر َواجْلَ اهللَِّ َكُؽقُن ِعـَْدَك ُتَذكِّ

ْقَعوِت َكِسقـَو َكثًِرا فؼول رشقل اهللَِّ صذ اهلل عؾقف وشؾؿ  َد َوالضَّ َٓ َْو ْٕ َْزَواَج َوا ْٕ َعوَفْسـَو ا
ْكِر َلَصوَفَحْتُؽْؿ  َوالَِّذي َكْػِِس بقده إن لق َتُدوُمقَن عذ مو َتُؽقُكقَن ِعـِْدي ويف الذِّ

اٍت  ـْ يو َحـَْظَؾُي َشوَعًي َوَشوَعًي َثاَلَث َمرَّ
. .اْدَاَلئَِؽُي عذ ُفُرِصُؽْؿ ويف ُضُرقُِؽْؿ َوَلؽِ

وأعظؿ هيوهنو عذ أيدي مـ !!...أن آكقار يف إكقان تني؟؟؟.... أعرفً
فقو فرحي مـ ...ومـ شوروا عذ مـفٍ اهلل متبعني مـفٍ رشقل اهلل ...اصطػوهؿ اهلل 

فحؼ لف واهلل ان حيؿد ربف لقؾف وهنوره ٓن .... وجد صقخو مرٍب عذ مـفوج الـبقة
ولؽـ أيـ ... صقخف شقذيؼف مـ آكقار ويػتح لف مـ مشؽوه آهار مو يلخذ بؾبف

!!!. جتد أمثول همٓء؟؟؟
وفقف جؾقة الؼؾقب ...الؾقؾ وقً التجيل *** 

امو ...الؾقؾ تؾػف إشتور لذا كون زمون فتح كـقز إهار وآكشغول بولقاحد الؼفور
فولـفور لؾدكقو ُمْظِفَر والؾقؾ هلو شوترا ....الـفور فػقف آكشغول عـ العزيز الغػور 

رغؿ ان ... ٓ يؾتػً إىل صقئ... حتك يؽقن حمؿد لربف... هلذا كون آهاء لقال...
وإكرام وإعظوم مـ .... الرحؾف أوهلو أروقي لؽـ اكسف بربف جعؾ الرحؾي رحؾي ايـوس

فوكرم اهلل كبقف بورشول ....ووققف بوٕدب مـ احلبقى مع الؼريى ادجقى...اهلل لـبقف 
الزاق لف يؼقد بف جزيؾ فؽون جزيؾ دحؿد ممكسو ومشرا ومبعقث مـ اهلل إىل 

فـعؿ الصحبي ...فؽون ادبعقث مع كقكف صوحى مفؿف لؽـف كون أخو ....حبقى اهلل 
يسر بني يديف ويستلذن لؾحبقى حتك اذا بؾغ ادؼوم كون التؼدم لؾضقػ .... كوكً

فؿـ أراد الؼرب مـ اهلل . لقؼػ جزيؾ عـد هنويف معؾقمف فال يتخطل لقدكقا احلبقى 
!!!! فؾقؾزم ركعوت الؾقؾ فون هلو أهارا 

الديـ واحد وويؾ دـ حرف الؽتوب ***
وان )ادسجد احلرام كودسجد آقىص بقً اهلل يـبغل أٓ يدعقا فقفو أحد آ هلل 

ولؽـ يف لػً آكظور اىل ادسجد آقىص دلقؾ  (ادسوجد هلل فال تدعقا مع اهلل احدا
عذ ان ديـ اهلل واحد وأويل الـوس رشقل اهلل فؼد جوء لقصحح مسور البرشيي لردهو 

ولؽـ هؾ شللً كػسؽ ... ويرد عذ ادعوء ادبطؾني... إىل التقحقد الذي هق ادـفٍ
مرة مل الصالة هـوك؟؟؟ 

ومل جيؿع اهلل لف إكبقوء حتك يصيل هبؿ إمومو؟؟؟ صذ هبؿ حتك يعرفقا فضؾ رهبؿ 
صذ هبؿ حتك ...عؾقفؿ وأن اهلل أرشؾ مـ برشوا بف يف كتبفؿ واعؾؿقا بف أممفؿ 

يؽقن صوهدا عؾقفؿ يشفد هلؿ بلهنؿ بؾغقا أققامفؿ أخرج البخوري يف 
عـ أيب َشِعقٍد قول قول رشقل اهللَِّ صذ اهلل عؾقف ( 1215/3161ص/3)صحقحف

تِِف  ُمَّ
ِٕ ًَ فقؼقل كعؿ َأْي َربِّ فقؼقل  ْغ ُتُف فقؼقل اهلل َتَعوىَل هؾ َبؾَّ وشؾؿ جَيِلُء ُكقٌح َوُأمَّ



ٌد صذ  َٓ مو َجوَءَكو مـ َكبِلٍّ فقؼقل لِـُقٍح مـ َيْشَفُد لؽ فقؼقل حُمَؿَّ َغُؽْؿ َفَقُؼقُلقَن  هؾ َبؾَّ
ًي  ُف قد َبؾََّغ وهق َقْقُلُف َجؾَّ ِذْكُرُه َوَكَذلَِؽ َجَعْؾـَوُكْؿ ُأمَّ ُتُف َفـَْشَفُد َأكَّ اهلل عؾقف وشؾؿ َوُأمَّ

هلذا صذ احلبقى بولـبقوء هـوك وفقف مو فقف مـ (َوَشًطو لَِتُؽقُكقا ُصَفَداَء عذ الـوس
ومـ ثؿ ترشيػ ٓمتف ...ترشيػ لرشقل اهلل 

ويف آهاء عز وأيوت اكتقػً مـف هبذه الؾػتوت أشلل اهلل الؼبقل وآخالص 
. وكعقذ بوهلل مـ رشور اكػسـو وشقئوت أعاملـو

 (حمؿد شومل/ د)كتبف 
 
 
 


