
  ِبْســِم اِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ 

  مباركة اإلسراء
  :قال اهللا تعاىل

ُسْبَحاَن ٱلَِّذى َأْسَرٰى ِبَعْبِدِه لَْيالً مَِّن ٱْلَمْسِجِد ٱحلَْرَاِم ِإَىلٰ ٱْلَمْسِجِد ٱألَْقَصى ٱلَِّذى 
   ٱلَبِصريُ بَارَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِيَُه ِمْن آيَاتَِنآ ِإنَُّه ُهَو ٱلسَِّميُع 

  
ِإْن ُهَو ِإالَّ   َوَما يَنِطُق َعِن ٱْهلََوىٰ   َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوىٰ   َوٱلنَّْجِم ِإَذا َهَوىٰ 

ُمثَّ َدنَا   َوُهَو بِٱألُُفِق ٱَألْعَلىٰ   ُذو ِمرٍَّة فَٱْستَـَوىٰ   َعلََّمُه َشِديُد ٱْلُقَوىٰ   َوْحٌي يُوَحىٰ 
َما َكَذَب ٱْلُفَؤاُد   فََأْوَحٰى ِإَىلٰ َعْبِدِه َمآ أَْوَحىٰ   َفَكاَن قَاَب قـَْوَسْنيِ أَْو أَْدىنَٰ   فـََتَدىلَّٰ 

  ِعنَد ِسْدَرِة ٱْلُمنتَـَهىٰ   َوَلَقْد َرآُه نـَْزَلًة ُأْخَرىٰ   أَفـَُتَماُرونَُه َعَلٰى َما يـََرىٰ   َما رََأىٰ 
َلَقْد   َما زَاَغ ٱْلَبَصُر َوَما َطَغىٰ   يـَْغَشٰى ٱلسِّْدَرَة َما يـَْغَشىٰ  ِإذْ   ِعنَدَها َجنَُّة ٱْلَمْأَوىٰ 

   َرَأٰى ِمْن آيَاِت َربِِّه ٱْلُكبـَْرىٰ 

  قصيدة اإلسراء

  بالنور واإلشراق    يف ليلة تتزيا
  يدعوه فوق الرباق    جربيل جاء نبيا
  له الصالة تدوم    هو النيب األمني
  مأمونوفعله     وقوله قول صدق



  ياسيد األنبياء    أجب ندا السماء
  يف رحلة اإلسراء    ربايالايرعاك رب 

  مخس من الصلوات    أتيت حتمل فرضا
  خري من الربكات   ومتنح األرض فيضا
  من فوق سبع طباق    وعاد فوق الرباق

  باخلري يوم التالق    ملن صدقوه ميدع
  حياط باألنوار    صلو على املختار

  قد فاز باألسرار    ن الذي نرجتيهإ

  اللهم صل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا

  حارت األلباب فيها والعقول   ليلة املعراج معراج الرسول
  قد سرى كالبدر سرا يف الظالم   ىل األقصى من البيت احلرامإو 

  واجلهات الست إطالق السرور   واجتلى اآلفاق إشراقاً ونور
  خاطر قد مر فيه واجتلى   عني وال فرأى ما ال رأت

  راقيا يعلو إىل السبع الطباق   فامتطى خري الورى ظهر الرباق
  كان من عرش وملك يف السما   جنة الفردوس واملأوى وما
  يف السموات العلى واألصفياء   والتقى اهلادي بروح األنبياء

  حنوه وانقاد أمالك كرام   كل روح منهم تبدي السالم 
م    تالواقتدوا طرا به ملا    صلى إماما يف العلىبل 



  خلف طه املصطفى ملا وقف   صارت األمالك صفا بعد صف
  مثلما سار هالل يف سحاب   مث سار اجملتىب فوق احلجاب

  إمنا هذا مكاين وانتهى   نتهىقال جربائيل عند امل
  خري الورى هيبة هللا يا   يف السرى مل أجاوز عنه حدا

  من سنا األنوار هل هذا يطاق   يف احرتاقكن أأن أجاوزه 
  وتدرج يف مقامات الكمال  حبييب سر على حجب اجلمال يا

  هي إال احلبيب ليس يدري ما   أنت خمطوب ألسرار املغيب
  ليس فيه من رقيب أو زحام   أنت مدعو إىل أعلى مقام

  بسراه كي يرى رب العباد   فمضى يف السري وارتاح الفؤاد
  راجعا عنه وقد زاد اليقني   إذا عاد األمني وختطى احلجب

  مل جيد قوال به إال أنا   من مقام الرفرف األعلى دنا
  دس بساط النور قد حزت الندى   إذ أتى من ربه حسن الندى

  ومتتع يف سرور واغتباط   دس بنعليك على هذا البساط
  وانظر الكرسي والصنع البديع   وانظر األمالك والعرش الرفيع

  منك قد أوقعت كل املمكنات  منك قد أبدعت خلق الكائنات 
  واسأل املطلوب واستقص املغيب   حبيب  رسويل يا فادن مين يا
  مث سل واطلب فإعطائي يزيد   تريد حممد ما وارج مين يا

  رب أرجو أميت أميت يا   مااملطلوب إال أميت: قال 
  رمحيتما أنادي  وأنا قد   طه تنادي أميت يا: قال 



  رمحيت عمت عليكم والنعم   أنت خري الرسل خري األمم
  بل رأى الباري يقينا بالنظر   زاغ البصر فاهتدى اهلادي وما

  منه تتميما على وجه العموم   كل العلوم  واستفاد اجملتىب
  خمربا عن كل سر يف اخلفا   مث قد عاد الرسول املصطفى

  أتاه معلماقد رأى ملا    الصديق تصديقا مبا فازدهى
  واصطفاه خلفه دون األنام   فإذا مساه صديق الكالم

  مث عثمان وتاليه على   بعده الفاروق ذو العدل اجللي
  نه حق جرى ال يفرتىإ   مث شاع القول بني الورى

  يضام كل من صلى عليه ال   دائما صلو على خري األنام 
  الكرامعلى النيب واآلل والصحب    صل ريب دائما على الدوام

  متت القصيدة


