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  بني النظرية والتطبيق دروس وعرب من اإلسراء واملعراج : خطبة بعنوان
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 وأثرها في تثبيت القلب وزيادة اإليمانرؤية الحقائق الغيبية: عاشر اللدرسا 
 

  بعد المحن تأتي المنح: الدرس األول
 أمره اهللا باجلهر بالدعوة لقي صلى اهللا عليـه وسـلم أشـد أنـواع  بدعوته ثالث سنوات؛ وحينماَّمن املعلوم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أسر

تبا لـك يـا حممـد : اإليذاء واالضطهاد منذ أن جهر بالدعوة على جبل الصفا ؛ وكان أول من وقف ضده أقرب الناس إليه عمه أبو هلب قائال
 وبرمــي ســال اجلــزور عليــه وهــو ســاجد أخــرى؛ وباحلــصار يف ونــزل يف ذلــك ســورة املــسد؛ مث تــواىل اإليــذاء بالــسب والــشتم تــارة؛! أهلــذا مجعتنــا؟

عنـدما ذهـب إىل أهـل تبـع ذلـك  خدجية بنت خويلد رضي اهللا عنها، وه فقدان عمه أبو طالب وزوجالشعب ثالثة؛  وأشق من ذلك كله عليه
ًيدا؛ وســـلطوا عليــه الـــصبيان يرمونـــه ًفــآذوه إيـــذاء شــدعمـــد إىل نفـــر مــن ثقيـــف، ؛ فالطــائف يطلـــب مــنهم الوقـــوف جبانبــه وأن يـــدخلوا اإلســالم

 إذا كـان أهـل مكـة آذوك :ً فنزل جربيل عليه قائال بلـسان احلـال قـم يـا حممـدباحلجارة حىت أدموا عقبه؛ مث عاد صلى اهللا عليه وسلم إىل مكة؛
  .فكانت رحلة اإلسراء واملعراج؛ وبعد احملن تأيت املنح!! وطردوك فإن رب الربية لزيارته يدعوك

ُ تعلمنـا أن الـدنيا دار التـواء ، ال دار اسـتواء ، ومنـزل  إن هـذه احملـن واالبـتالءات والـشدائد الـيت منـر .ـا يف حياتنـا:لمسلون؛ أيها الدعاةأيها ا ُ ِّ
َبــالء ُتـرح ال منــزل فــرح ، وأن مـن عرفهــا مل يفــرح لرخـاء ، ومل حيــزن لــشقاء ، وأن اهللا قــد جعلهـا دار بلــوى ، وجعــل اآلخـرة دار عقــىب ، فجعــل 

ًالدنيا لعطاء اآلخرة سببا ، وجعل عطاء اآلخرة من بلوى الدنيا عوضا ، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي  ً.  
ُ تعلمنــا أن للمحــن واملــصائب حكمــا جليلــة، منهــا أ:ــا تــسوق أصــحا.ا إىل بــاب اهللا تعــاىل، وتلبــسهم رداء العبوديــة، وتلجــئهم إىل طلــب إ:ــا ُ ُُ َ َ ً َ ِ

  .العون من اهللا 
َّعلمنا أنه ال ينبغي أن تصدنا احملن والعقبات، عن متابعة السري يف استقامة وثبات ُإ:ا ت َ َّ ِّ.  

ُإ:ــا تعلمنــا أنــه لــوال اجلهــاد والــصرب ، مــا عبــد اهللا يف األرض ، وال انتــشر اإلســالم يف اخلــافقني ، وال قمنــا يف هــذا املكــان ، وعلــى أمــواج األثــري  َ ُِ ُ ِّ ُ
ِّنوحد اهللا ونسبحه ، و ُِّ   .ندعو إليه ُ

ُإ:ا تعلمنا أن اليسر مع العسر ، وأن النصر مع الصرب ، وأن الفرج مع الكرب  ِّ ُ .  
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   بين الواقع والمأمول الصداقة الحقيقة:ثانيالدرس ال
  كــذبوه فيمــا قــال؛ وعلــى رأســهم املطعــم بــن عــدي صــلى اهللا عليــه وســلم مــن رحلــة اإلســراء واملعــراج وقــص علــى قــريش مــا حــدثفحينمــا عــاد
 !؟شــهرا، أتــدعي أنــت أتيتــه يف ليلــة  أنــا أشــهد أنــك كــاذب، حنــن نــضرب أكبــاد اإلبــل إىل بيــت املقــدس مــصعدا شــهرا ومنحــدرا:الــذي قــال

ذلـك لـئن كـان قـال : "  هلـم إىل أيب بكر رضي اهللا عنه يسألونه عن موقفه من اخلرب ، فقال قريشٌانطلق نفر منو. والالت والعزى ال أصدقك
؛ إين ألصـدقه فيمـا هـو نعـم: " ، فقـال " !أو تصدقه أنه ذهب الليلة إىل بيت املقدس وجاء قبل أن يـصبح ؟: " ّجبوا وقالوا، فتع" لقد صدق

  ) وسبل اهلدى والرشاد،عيون األثر (. "الصديق" لق عليه من يومها لقب ، فأط" أبعد من ذلك ، أصدقه خبرب السماء يف غدوة أو روحة 
ًوهـذا احلـب هـو الـذي أبكـى أبـا بكـر فرحـا بـصحبته صـلى اهللا  يف اهلجـرة؛  صلى اهللا عليـه وسـلمبه لصحبة الرسولوال ننسى هلفة أيب بكر وح

  . إن هذا احلب هو الذي أرخص عند أيب بكر كل ماله ليؤثر به احلبيب صلى اهللا عليه وسلم على أهله ونفسه!!عليه وسلم
أن أبـا بكـر ليلـة انطلـق مـع رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ إىل : "  والبيهقي يف الـدالئلويف طريق اهلجرة كما ذكر ابن القيم يف زاد امليعاد،

فأمــشي خلفــك، وأذكــر الرصــد ) مــا يــأيت مــن اخللــف(أذكــر الطلــب : الغــار، كــان ميــشي بــني يديــه ســاعة، ومــن خلفــه ســاعة، فــسأله، فقــال
ُن شـيء أحببـت أن تقتـل دوين؟  لـو كـا" :مفأمشي أمامك، فقال صـلى اهللا عليـه وسـل) املرتصد يف الطريق( َ ْ أي والـذي بعثـك بـاحلق، : ، قـال"َْ

   "مكانك يا رسول اهللا حىت أستربئ لك الغار، فاستربأه : فلما انتهيا إىل الغار قال
  : در من قالوهللا ، هكذا الصداقة احلقيقية؛ ومثال رائعا يف أن الصداقة مبادئ ومواقف، وليست شعارات وأقوااللنا  لقد ضرب الصديق

  عرفت .ا عدوي من صديقي* * * * * جزى اهللا الشدائد كل خري 
وإنك لو نظرت إىل واقعنا املعاصر جتد أن الصداقة من أجل املصلحة واملنفعـة والفائـدة؛ فـإذا انتهـت املـصلحة والفائـدة انقطـع حبـل الـصداقة؛ 

حـــضان واملعانقـــة؛ فـــإذا احتجـــت إليـــه وقـــت العـــسر والـــشدة كأنـــه ال وجتـــد الـــشخص يتـــودد إليـــك بـــالكالم املعـــسول؛ ويقابلـــك بـــالقبالت واأل
وال يعـرف ؛  عنـد الغـضبإالال يعـرف احللـيم :  عنـد ثالثـةإالثالثة ال يعرفـون : يعرفك؛ وكان أبعد الناس منك؛ ويف ذلك يقول لقمان احلكيم

  !!!  وكفي بالواقع املعاصر على ذلك دليال؛ ) العلم للدينورياXالسة وجواهر( .إليه عند احلاجة إال وال يعرف األخ ؛ عند احلربإالالشجاع 
  ذكر اهللا على كل حال  : الثالثالدرس 

ر فيها التنزيه والتعظيم واإلجالل لصاحب هذه املعجـزة مـن ألفهـا إىل يائهـا ، فكانـت املعجـزة كلهـا بقـد" سبحان " تبدأ سورة اإلسراء بكلمة 
  : درس التسبيح والتعظيم والتمجيد هللا عز وجل ومفاد ذلك األمة لم  تتعياهللا وبقدرة اهللا عز وجل ، ولك

أن تعـيش األمـة موصـولة بـذكرها وتـسبيحها هللا عـز وجـل ، وملـا ال تعـيش .......... أن تعيش األمة ذاكرة هللا ...  هللا ةأن تعيش األمة مسبح
ْوإن من شي{: األمة مسبحة لر.ا والكون كله مسبح هللا يقول تعاىل َ ْ ِ ْ ِء إال يسبح حبمدهَِ ِ ْ َ ِ ُ َِّ ُ َّ ِ   ) .٤٤: اإلسراء(}ٍ

ِإن يف خلــق الــسموات واألرض {: فكــل عبــادة يف هــذا الــدين احلنيــف هلــا حــد ووقــت إال الــذكر لــيس لــه حــد وال وقــت وال حــال يقــول تعــاىل َْ َ َِ َ َّ ِ ْ َ ِ َّ ِ
ِواختالف الليل والنـهار آليات ألويل األلباب  َ ََْ ُِ ٍ ِ َ َّ َ َِ َّْ ِ ِ َ الذين ي*ْ َ ِ َذكرون الله قياما وقـعودا وعلـى جنـو.م ويـتـفكـرون يف خلـق الـسموات واألرض ربـنـا مـا َّ َ ُ ً ََ ََُّ َ َ َ َ َِ َْ ِ َِ َّ ِ ْ َ ِ َ َُ َُّ َ َ ْ ِ ََ ً ُ ُ ِ َ َّ ُ ْ
ِخلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار  َّ َ َ َ ََ ََِ َ َ َ َْ َُ ً ِ َ َ هـا  عـن عبـاده يـسهل يطبق- "- فهذا الرجـل الـذي سـأل النـيب؛)١٩١ – ١٩٠: آل عمران(}ْ

  )أمحد والرتمذي(". ال يزال لسانك رطبا من ذكر اهللا : "- " -وترفع درجته عند ربه فقال له املعصوم
 يف هـذه الرحلــة - صـلى اهللا عليــه وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم-ومـن العجيـب أيـضا أن عبـادة ذكـر اهللا كانــت وصـية خليـل اهللا إبـراهيم للمعـصوم

ًة وجــد خليــل اهللا إبــراهيم ســاندا ظهــره إىل البيــت ع إىل الــسماء الــساب-لــه وصــحبه وســلم وعلــى آ صــلى اهللا عليــه-املباركــة فعنــدما صــعد النــيب
َ وأخـربهم أن اجلنـة طيبـة الرتبـة وأ:ـا قيعـان، وأن غراسـها سـبحان اهللا واحلمـد هللا وال إلـه إال ؛ أمتـك مـين الـسالمئ يا حممـد أقـر:املعمور فقال له

  ".. باهللاهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال 
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ً أمرا إال وعلمنا فيه ذكرا ودعاء، ذكـر االسـتيقاظ مـن وسلم أن يكون للمرء ورد ذكر يف يومه وليلته، فما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه فينبغي ً ً
فهــل .. مــككــل شــيء حــىت تعــود إىل نو.. النــوم، دخــول اخلــالء واخلــروج مــن اخلــالء، لــبس الثيــاب، الطعــام، اخلــروج مــن املنــزل، ركــوب الدابــة

ًشغلنا أنفسنا بذلك وكانت ألسنتنا رطبة بذكر اهللا عبيدا وعبادا؟ ً ً  
   : }أسرى بعبده{  العبوديةشرف  :  الرابعالدرس

ِســبحان الــذي أســرى بعبــده  { :يقــول املــوىل ســبحانه ِ ِْ َِْ َ ْ َ َّ َ َ   فللــه عــز وجــل يف وملــاذا مل يقــل برســوله أو نبيــه أو حبيبــه أو خليلــه ،؛ )١: اإلســراء( }ُ
، ولكن عباد اهللا هم الذين أخلصوا له فاحتد اختيارهم مـع مـنهج نا والعاصي واملؤمن فينا والكافر الطائع في؛، فكلنا عبيد اهللاكونه عبيد وعباد

بيــد  بــني خلــق اهللا ال يــسميهم عهمك عنــدما يتحــدث القــرآن عــناهللا ســبحانه وتعــاىل ، مــا قــال هلــم افعلــوه فعلــوه ومــا :ــاهم عنــه انتهــوا؛ ولــذل
ًوعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هونا وإذا خاطبـهم اجلاهلون قالوا سالما {: ًولكن يسميهم عبادا يقول تعاىل َ َ ََ ُ َ َْ َ َُّ َ َِ ِْ ْ ُ َ َ َِ ًَ ْ َ ِ َْ َ َُ َْ َ َّ ِ ُ   .)٦٣: الفرقان(}ِ

 أن اهللا جــل :ً يكــن منامــا، والثانيــة واألهــم أن اإلســراء بــالروح واجلــسد ومل:واحلــق قــد اســتخدم كلمــة عبــده ليلفتنــا إىل حقيقتــني هــامتني؛ األوىل
 ؛َجالله يريد أن يثبت لنا أن العبودية له هي أمسى املراتب الـيت يـصل إليهـا اإلنـسان، فالعبوديـة هللا عـزة مـا بعـدها عـزة ، وعطـاء مـا بعـده عطـاء

َ فـوجدا عبدا من عبادنا آتـيـناه ر{:  سبحانه وتعايليقول احلقويف ذلك  ُ َ ْ َْ َ ِ َ ْ َِ ِ ً ََ َ ًمحة من عندنا وعلمناه من لدنا علماَ َِْ ِ ِ َِّ ُ َ ْ ُْ َ ْ ََّ ََ ًِ ْ   .)٦٥: الكهف( }ْ
َإن العبوديــة هللا شــرف ، والعبوديــة للبــشرية نقيـــصة وذلــة ؛ ألن الــسيد يريــد أن يأخـــذ خــري عبــده وأن جيــرده مـــن كــل حقوقــه ومالــه، ولكـــن هللا 

ًســبحانه وتعــاىل يعطــي بغــري حــساب فكفــى بــاملرء عــزا أن يكــون عبــدا ِّ وكفــى بــه فخــرا أن يكــون اهللا لــه ربــا ، ولقــد خــري رســول اهللاً ُ ً صــلى اهللا  -ً
ً بــني أن يكــون نبيــا ملكــا أو عبــدا رســوال فاختــار أن يكــون عبــدا -عليــه وســلم  ًً ً  و.ــذه العبوديــة وصــل رســول ؛) دالئــل النبــوة للبيهقــي( ..نبيــاَّ

ٌ إىل مكان مل يصل إليه ملـك مقـ- صلى اهللا عليه وسلم -اهللا ٌرب وال نـيب مرسـل، بـل كـان رسـول اهللا جيتهـد أن يـصل إىل هـذه العبوديـة احلقـة ٍ
يا رسول اهللا هون على نفـسك فأنـت الـذي غفـر :  وقالت- رضي اهللا عنها- فلما أشفقت عليه زوجه عائشة؛ِبقيام الليل حىت تورمت أقدامه

ًدا شكورايا عائشة، أفال أكون عب" :فقال..  من ذنبك وما تأخراهللا لك ما تقدم صـلى  -َ بـل طلـب مـن أمتـه ذلـك؛ فقـال؛)متفق عليه ("! ؟ً
  )البخاري(."لوا عبد اهللا ورسوله فقو؛ فإمنا أنا عبده؛ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي: " - اهللا عليه وسلم

ْوعــد اللــه الــذين آمنــوا مــنكم {: ل تعــاىلولــيعلم كــل مــسلم أن التمكــني والنــصر والتأييــد واألمــن ال يكــون إال لعبــاد اهللا عــز وجــل املخلــصني قــا ُ ْ ِ َُ َ ِ َّ ُ َّ َ َ َ
لنـهم مـن بـعـد خـوفهم ْوعملوا الصاحلات ليستخلفنـهم يف األرض كما استخلف الذين من قـبلهم وليمكنن هلم ديـنـهم الـذي ارتـضى هلـم وليبـدِّ ْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْْ َ ْ َُ ُ ْ َ َِ ُِ ُ َُّ ََّ َ َ ََ َ َ َ ْ َُ َُ ََ َ َْ َّْ ِّ ََّ َِ َّ ََ َ َ َ َّ ُْ َْ َْ ِ َ ِ ِ ِ َ 

ًْأمنا يـعبدونين ال يشركون يب شيئا َْ ًِ َ ُِ ْ َُ ُ َِ ُ ْ   ).٥٥: النور (}َ
  مكانة الليل : خامسالدرس ال

ِأراد اهللا أن يلفت األمة إىل قيمة الليل ومكانته حني يقسم بالليـل يف أكثـر مـن موضـع، واهللا ال يقـسم إال .. ًملاذا كانت الرحلة واملعجزة ليال ؟ ُ
ًيت رضــيت بــاهللا ربــا وباإلســالم دينــا ومبحمــد صــلى اهللا عليــه وعلــى آلــه وصــحبه وســلم نبيــا ورســوال وبــالقرآن علــى عظــيم، وعلــى هــذه األمــة الــ ً ًً

َّحكما ومنهاجا وشريعة ودستورا أن تعظم ما عظم اهللا تعاىل ِّ ُ ًً صـلى اهللا عليـه  - فتدرك خري الليل وتستفيد من بركـات الليـل؛ فكـان رسـول اهللا؛ًً
َّ فرسـانا بالنهـار رهبانـا بالليـل إذا جـن ا- صـلى اهللا عليـه وسـلم -ٍلعشاء إال لضرورة، وكان أصحاب رسول اهللا يكره السهر بعد ا- وسلم ً لليـل ً

ًلذا على كـل مـسلم أن يـدرك قيمـة الليـل ويعـرض نفـسه لرمحـات اهللا خاصـة عنـدما تنـزل احلـق تبـارك وتعـاىل يف ؛ oمسعت هلم دويا كدوي النحل
  ..  أال من كذا أال من كذا حىت يؤذن الفجر؛ال من داعي فأجبهأ ؛أال من سائل فأعطيه: قولالثلث األخري من الليل وي

َكـانوا قلـيال مـن الليـل مـا يـهجعـون{:  الليل لـه رجالـه يقـل احلـق فـيهم:أحباب رسول اهللا ًُ َ َ َ ْْ ِ َّْ ِ َِ ُ َ وباألسـحار هـم يـستـغفرون  *َ ُ ِ ْ َ ْ ََ َْ ُ ِ ْ َ  ؛ ١٧: الـذاريات (}ِ
ُتـتجاىف ج{، )١٨ ََ َنوبـهم عن المضاجع يدعون ربـهم خوفا وطمعا ومما رزقـناهم ينفقونََ َ ُْ ِ ُِ َ ْ ُْ ْ ُْ َ َُْ ََ َ َ َ َ ََِّ ً ُ َُ ً ْ َ َّ ُ َِ ، ولقد فطن أعـداء هـذه األمـة هلـذا )١٦: السجدة (}ْ

لربكـة مـن األمـة يف  فـضاعت ا؛وأناموهـا بالنهـارمن النت والدش والفيس بوك وغـري ذلـك؛ سهروها الليل فيما ال يفيد أفحاربوا األمة يف ليلها ف
  )والرتمذيوأبوداود  أمحد ( ".بارك اهللا ألميت يف بكورها اللهم : "بكورها وضاع منها دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي قال
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   عمومامكانة المسجد: سادسالدرس ال
م األمـة قيمـة املـساجد ومكانتهـا يف اإلسـالم، درس آخر وهو ربط الرحلة يف بدايتها و:ايتها باملسجد، فاخلروج مـن مـسجد وإىل مـسجد لـتعل

 يف بدايــة بنــاء دولــة اإلســالم، فاملــسجد لــه مكانتــه ولــه دوره يف اإلســالم - صــلى اهللا عليــه وســلم -َّفهــو بيــت األمــة الــذي اهــتم بــه رســول اهللا
َيف بـيـوت أذن اللـه أن تـرفـع {: م قـول ر.ـمالذي ال بد أن يعود حىت يتخرج منه الرجال الـذين حيملـون دعـوة اهللا ويبلغـون رسـالته ويـصدق فـيه َ ُْ ْ َ َُ َّ َ ِ ٍ ُُ ِ

ِويذكر فيها امسه يسبح له فيها بالغدو واآلصال  َ َ ََ ُ َِّ ُ ُ ْ ِ ِ ُِ َُ َِّ ُ ُُْ َ َ َ رجال ال تـلهيهم جتارة وال بـيع عن ذكر الله وإقـام الـصالة وإيتـاء الزكـاة خيـافون يـومـا تـ*ْ ًُ َ ْ َ َْ َ ُ ََ ََ ِ ََِّ ِ ِ َِ َ َ ََّ ِ َِّ ِ ْ ٌِ َ ٌ ْ َِ ْ ِ ِ ْ ٌ ُتـقلـب ِ ََّ َ
ُفيه القلوب واألبصار  ََ َْ ُ ُُْ ِ ٍ ليجزيـهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يـرزق من يشاء بغري حساب*ِ َ َِ ِ ِِْ ََ ِ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َُ ُ ْ ْ ُْ َُّ ََّ َِ ِْ ََ ُ ِ ُِ ِ َ ْ َْ   ..)٣٨ – ٣٦: النور( }ُ

 صالة اجلماعـة تفـضل صـالة الفـرد بـسبع وعـشرين درجـة مل وهنا جيب أن يعلم كل مسلم أن املساجد إمنا أنشأت للصالة ، وحينما جعل اهللا
فالـصالة يف مجاعـة ببيـت اهللا هـي إصـالح للـنفس وتطهـري هلـا ممـا علـق .ـا بالـدنيا ، وإذا أردمت ..... يكـن ذلـك إال ألمهيـة الـصالة يف املـسجد 

 بـل ويقـدرون تلـك !؟م على أطبـاء املـرض النفـسيأن تعرفوا فضل عرض النفس على اهللا انظروا للغرب وكيف أن معظم أفراده يعرضون أنفسه
 ونظـرة علـى املـسلمني وخاصـة املـداومني !! وكلمـا كـان الطبيـب مـاهرا علـت قيمـة مقابلـه املـادي!!اجللسات الطبية ويدفعون فيها أغلـى األمثـان

ميـا علـى فـاطر األرض والـسموات ألنـه يعـرض نفـسه مخـس مـرات يو... !!على صالة اجلماعة أحتدى أن يكون مـنهم مـن يعـاين مرضـا نفـسيا 
ُأال يـعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري { :وسبحانه إذ يقول َِ ْ ُ ِ َّ َ ُ َ َ َ َ ََ ْ َ َُ ْ   .)١٤: امللك (}َ
  أهمية ومكانة المسجد األقصى : الدرس السابع

مركــز اليابــسة يف العــامل؛ لقــد بعــث الرســول يف مكــة؛ و.ــا أول بيــت وضــع للنــاس؛ ولقــد أثبــت العلــم احلــديث أن مكــة واملــسجد احلــرام وســط و
 ليعـرج بـه مـن هنـاك ومل يعـرج  إىل بيـت املقـدسمـن املـسجد احلـرام -صلى اهللا عليه وسلم –ملاذا أسري بالنيب : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا

  :ذلك حلكم كثرية وجليلة تتلخص فيما يلي: أقول !!به من املسجد احلرام مباشرة من حيث موطنه ومبعثه؟
َن إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى اهللا عليه وسلم حني سألته قريش عن نعـت بيـت املقـدس، فنعتـه هلـم وأخـربهم عـن عـريهم َأن ذلك كا*  َّ ََّ َُ ِ ََْ ُ َ َّ ًَ

َاليت مر عليها يف طريقه، ولو كان عروجه إىل السماء من مكة ملـا حـصل ذلـك،  ِ َ َلـى َ عإطالعهـمإذ ال ميكـن أل:ـم ال علـم هلـم بالعـامل العلـوي، َ
وآية ذلك أىن مررت بعري بىن فالن بوادي كذا وكذا، فـأنفرهم حـس الدابـة، فنـد هلـم بعـري : " ، لذلك قال لقريشا يف السماء لو أخربهم عنهم

ًفدللتهم عليه وأنا متوجـه إىل الـشام، مث مـررت بعـري بـىن فـالن، فوجـدت القـوم نيامـا وهلـم إنـاء فيـه مـاء قـد غطـوا عليـه بـشئ، فكـشفت غطـاءه 
مـــا فيــه، مث غطيـــت عليـــه كمــا كـــان، وآيـــة ذلــك أن عـــريهم تــصوب اآلن مـــن ثنيـــة التنعــيم البيـــضاء، يقـــدمها مجــل أورق عليـــه غرارتـــان وشــربت 

فابتـــدر القــوم الثنيـــة فلـــم يلقهـــم أول مـــن اجلمـــل الـــذي وصــف هلـــم وســـألوهم عـــن اإلنـــاء وعـــن البعـــري، : قـــال .إحــدامها ســـوداء واألخـــرى برقـــاء
هللا وسالمه عليه، وذكر عن إمساعيل الـسدي، أن الـشمس كـادت أن تغـرب قبـل أن يقـدم ذلـك العـري، فـدعا اهللا فأخربوهم كما ذكر صلوات ا

 ،يالبيهقــ(".فلــم حتتــبس الــشمس علــى أحــد إال عليــه ذلــك اليــوم وعلــى يوشــع بــن نــون: قــال. عــز وجــل فحبــسها حــىت قــدموا كمــا وصــف هلــم
  )سرية ابن كثريو
، فأنبيــاء بــين إســرائيل بعثــوا يف تلــك األرض صــلى اهللا عليــه وســلمت املقــدس هــو مهــبط النبــوة قبــل نبوتــه  فبيــ:الــرتابط بــني مهــبط الرســاالت* 

َاملقدســة، وهنــاك القبلــة األوىل الــيت كــان النــيب  ه ًوأصــحابه يــستقبلو:ا، إذا فهنــاك ربــط بــني هــذا النــيب اجلديــد وبيئتــه وبلدتــصــلى اهللا عليــه وســلم َ
َِْمكمـل ومـتمم لرسـاالت األنبيـاء صلى اهللا عليـه وسـلم ً وبني مهبط النبوة السابقة هلا أيضا، وفيه إشعار بأن هذا النيب -النبوة اخلامتة-اجلديدة  ِّ َِّ ٌ

َقبله، فهو خامتهم، ومل يأت يف باب التوحيد واإلميان جبديد عما جاءوا به يف أصل القضية، وإمنا دعا إىل ما دعوا إ ِ ِ َ   .ليهِ
 أن أرض فلسطني وما حوهلا أرض مباركة، بركة حسية ومعنوية، فيها بيت املقدس؛ أوىل القبلتني، وثالث احلـرمني، ومـسرى رسـول اهللا صـلى *

 اهللا عليه وسلم عاش هناك أغلب األنبياء، ودفن هناك إبراهيم ولوط ويعقوب وحيىي وزكريـا علـيهم الـسالم، ولقـد مـدحها اهللا يف القـرآن الكـرمي
ِّيف مخسة مواضع؛ وهي أرض إسالمية صـرفة، ليـست ملكـا حلـاكم وال لـشعب، وإمنـا هـي ملـك لإلسـالم واملـسلمني يف كـل مكـان، وهـذا يبـني  ً
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ال يــزال مــن أمــيت أمــة قائمــة بــأمر اهللا، ال يــضرهم مــن خــذهلم وال مــن : "واجبنــا حنوهــا وحنــو أهلهــا واملقدســات الــيت علــى أرضــها، ويف احلــديث
يف بيــت املقــدس وأكنــاف بيــت : "أيــن هــم يــا رســول اهللا؟ قــال: قيــل: (ويف روايــة). البخــاري" ( يــأتيهم أمــر اهللا وهــم علــى ذلــكخــالفهم؛ حــىت

 .وكل البالد اإلسالمية اليت حتيط .ا من أكناف بيت املقدس". املقدس
  !!العباداتأهمية الصالة وسبب فرضيتها في السماء دون بقية : الدرس الثامن

ــيت فرضــت ليلــة اإلســراء واملعــراج يف الــسماء الــسابعة وبــدون واســطةن الــصالةإ  ــضة الوحيــدة ال فلمــاذا فرضــت العبــادات كلهــا عــن ،  هــي الفري
  !!أخذ اهللا نبيه إىل مكان مل يصل إليه أحد فتفرض هناك خاصة؟ف ،طريق الوحي على وجه األرض دون الصالة

جــسد وروح، فاجلــسد خلــق مــن طــني وغــذاؤه مــن طــني ومرجعــه للطــني، والــروح : إن اإلنــسان يتكــون مــن قــسمني: واجلــواب عــن ذلــك أقــول
َفــإذا ســويـته ونـفخـت فيــه مــن روحــي فـقعــوا لـه ســاجدين{ خملوقـة مــن روح اهللا  ِ ِ َِ َُ َُ ُ َ َََ َّ َِ ِ ُِ َْ ُ ْ ُْ َ ٌ، وغــذاؤها غـذاء روحــي هــو العبــادة والــصالة، )٢٩: احلجــر(} ِ

أعوانه يـصعدون .ـا إىل اهللا حـني قـبض الـروح مـن العبـد مباشـرة، فناسـب أن يكـون غـذاؤها ومرجعها إىل اهللا كما يف احلديث أن ملك املوت و
ً فأصـبحت معراجـا روحيـا بينـك وبـني اهللا، ، ففرضت هنـاك- كاجلسد وغذاؤه – من املكان الذي خلقت منه ُقـال اللـه " فـي صـحيح مـسلم فً َّ َ َ

َتـعاىل َ ِقسمت الصالة بـيين وبـني عبدي : َ ْ َْ َْ َ ََ ِ َ َ َّ ُ ْ َ َنصفني ولعبدي ما سألَ َ َ َ ِ ََِْ ِ ْ َ ْ ُفإذا قال العبد. ِ َْ ْ َ َ ََ َاحلمد لله رب العالمني{:ِ ِ َ َ ْ ِّ َ َِِّ ُ ْ َقال اللـه تـعـاىل} َْ َ َ ُ َّ َ ِمحـدين عبـدي: َ َْ َِ َِ .
َوإذا قال َ َ ِالرمحن الرحيم{:َِ ِ َّ َِّ َقال الله تـعاىل}َْ َ َ ُ َّ َ ِأثـىن علي عبدي: َ َْ ََّ َ َ َوإذا قال. َْ َ َ ْمالك يـو{:َِ َ َِ ينِ ِم الـدِّ َقـال}ِ ًَّجمـدين عبـدي، وقـال مـرة: َ َ َ َ َ ِ َْ َِ ِفــوض إيل عبـدي: ََّ ْ ََ ََّ ِ َّ َ .
َفإذا قال َ ََ ُإياك نـعبد وإياك نستعني{:ِ ِ َ ْ ََ ََ ََّ َِّ ُِ َقال}ُْ َهذا بـيين وبـني عبدي ولعبدي ما سأل: َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ََِْ ََ َْ ِ َ َفإذا قال. َ َ ََ َاهدنا الصراط المـستقيم صـراط{:ِ ََ َ َِ ِ َِ ْ ُ ْ ِّ َ َ الـذين أنـعمـت ْ ْ َ َْ َ ِ َّ

َعليهم غري المغضوب عليهم وال الضالني ِّ َّ َ َ ََ َْ ِْ ِْ َْ ْ َِ ُ ْ ْ ِ َقال}َ َهذا لعبدي ولعبدي ما سأل: َ َ َ َ ِ ِ ِْ َْ ََِ َ َ"  
فالـصالة معــراج لــألرواح والنفــوس، مخــس مــرات كــل يــوم يف األداء، ومخـسون يف األجــر والثــواب عنــد اهللا، وإشــارة إىل أن املــسلم يــسمو بنفــسه 

َّوحه فوق الشهوات والشبهات، ودائما يتطلع إىل املعايل، ويتعلق باملثل األعلى يف كل شيء من قيم احلياة، فال يرضى بالدون أو املؤخرةور ً .  
أن الصالة هي العبادة الوحيدة اليت يشرتك فيها أهل السماء مـع أهـل األرض، ألن املالئكـة :  فرضية الصالة يف السماءمنومثة حكمة أخرى 

تتناسل حىت تؤمر بصلة األرحـام وضـوابط املعـامالت، وإمنـا هـي ال تشرب حىت تصوم، وال تتناكح وال  تزكي أل:ا ال متلك املال، وال تأكل وال
 ،ومـنهم الـساجد ال يرفـع رأسـه، أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل بأشكال حسنة، مفطورون علـى العبـادة، مـنهم الراكـع ال يرفـع رأسـه

 املسبح ومنهم القائم، وكرم اهللا اإلنسان ألنه مجع يف صالته أنواع صلوات املالئكة من قيـام وركـوع وسـجود وتـسبيح وغريهـا، فاملالئكـة ومنهم
َّيسبحون الليل والنهار ال يفرتون، فإذا كان يوم القيامة قالوا َّ ن ًوإذا كانـت املالئكـة تقـول ذلـك حيـاء مـ. َّما عبـدناك حـق عبادتـك! سبحانك: ِّ

 لـذلك ناسـب أن تفـرض الـصالة يف الـسماء الشـرتاك  ! فمـاذا نقـول حنـن هللا؟– مع أن الراكع والساجد ال يرفع رأسه إىل يوم القيامة -التقصري
  .أهل السماء مع األرض فيها

صالة والعبـادة؛ ويهـتم بـأمور  لو جئنا إىل التطبيق العملي لوجدنا أن الكثري مـن النـاس يغفـل عـن هـذا املعـراج الروحـي مـن خـالل الـ:عباد اهللا 
  !!!إنين يف ضيق وغم وهم وحزن: الدنيا وشهوا(ا وملذا(ا؛ وبعد ذلك يقول

إن احلياة بدون عبادة حياة خاويـة الـروح، مظلمـة الفكـر، منتنـة الطبـع، متعفنـة الفطـرة، مـرة املـذاق، وال أدل علـى ذلـك مـن حـاالت النـاس يف 
روحي؛ حيث يندفع الكثري منهم إىل االنتحار نتيجة القلق النفسي، فإن عبـادة اهللا سـبحانه وتعـاىل .ـا تلك اXتمعات اليت فقدت السلطان ال

حيفظ التوازن بني مطالب اجلسم ورغائب الروح، وبني دوافع الغرائز ودواعي الضمائر، وبني تطلعات العقل وأشواق القلب، وهـي مـدد ووقـود 
ٍّ بـضيق أو هـم يقـولr، وكلمـا أحـس )أبـو داود " (  إذا حزبـه أمـر صـلى rكان النيب " لذلك و .جلذوة العقيدة اليت تنري جوانب النفس َ " :

ٍّ، فكلمــا بعــدت عــن العبــادة والطاعــة كنــت يف ضــيق وغــم وقلــق نفــسي وتــوتر وضــنك، والــشفاء )أبــو داود "( أقــم الــصالة يــا بــالل أرحنــا .ــا  َ َّ
ِومــن أعــرض عــن ذ{والعـالج يف صــلتك بــاهللا،  ْ ْ ََ َ َ ْ َ ُكــري فــإن لــه معيــشة ضـنكا وحنــشره يـــوم القيامــة أعمــى، قــال رب مل حــشرتين أعمــى وقــد كنــت َ ْ ُْ ْ َ َ ََ َ َ َ َْ َ ْ ُ ََ ََِ ًْ َ َ َ َ ََ ِْ ِّ َ ِ ِِْ َ ُُ َْ ً َ ُ َ َّ ِ ِ ْ

َبصريا، قال كذلك أتـتك آياتـنا فـنسيتـها وكذلك اليـوم تـنسى َُْ ُ ََْ َْ َ َ َْ َ َ َ َِ َِ ََ َِ َ ََ ََ َ َ ً   )١٢٦ - ١٢٤: طه( }ِ
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تسقط حبـال مـن األحـوال؛ وإمنـا يعرتيهـا التخفيـف؛ أمـا الـصوم والزكـاة واحلـج فهـي عبـادات تـسقط بالكليـة عنـد عـدم فضال عن أن الصالة ال 
  .االستطاعة؛ كما أن الصالة أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة؛ لذلك كله ناسب أن تفرض يف السماء

  !!اهللا .ا يف ليلة اإلسراء واملعراج عن طريق نبيه صلى اهللا عليه وسلمفما أحوجنا إىل احملافظة على هذه الفريضة العظيمة اليت أكرمنا 
  تسليم القيادة والريادة للنبي محمد صلى اهللا عليه وسلم: الدرس التاسع

 ٌإشـارةذلـك ويف  وهذا الدرس العظيم يتمثل يف صالة النيب صلى اهللا عليـه وسـلم جبميـع األنبيـاء واملرسـلني إمامـا بعـد أن أحيـاهم اهللا لـه مجيعـا؛
ً، وإشارة إىل وحدة الرساالت الـسابقة يف املـصدر واهلـدف والغايـة، فمـصدرها مجيعـا مـن اهللا، وهـدفها تعبيـد النـاس إىل إىل مكانة النيب عند ربه

نبيــاء مــن قبلــي مثلــي ومثــل األ: "ًاهللا، فاألنبيــاء مجيعــا إخــوة فيمــا بيــنهم، كــل واحــد يــؤدي دوره، ويــأيت مــن بعــده ليكمــل الرســالة، ويف احلــديث
 كمـا يـدل ذلـك داللـة واضـحة ). البخـاري"(لـوال هـذه اللبنـة، فأنـا هـذه اللبنـة: ًكمثل رجل بىن دارا فأمتها إال موضع لبنة؛ فكان الناس يقولون

ُوإذ أخـذ اللـه {: على العهد وامليثاق الذي أخذه اهللا علـى كـل األنبيـاء واملرسـلني لـئن بعـث حممـد وأنـتم أحيـاء لتـؤمنن بـه ولتنـصرنه؛ قـال تعـاىل َّ َ َ َ ْ َِ
ِميثاق النبيني لما آتـيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسـول مـصدِّق لمـا معكـم لتــؤمنن بـه ولتـنـصرنه قـال أأقــررمت وأخـذمت علـى ذلكـم إصـري  ْ ِ ْ ْ ْ ُْ ُ ُِ َِ ََ ْ ُْ ُْ َ َْ ََ ََّ َ َ َ َ َ ََْ ُ َْ َِّ َُ َُّ ُ َ ََْ ْ ُ َ ُ ََ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ َّ ُُ َ ُ َ ٌْ ٌ ُ َّ ْ ٍ َ َ ِ َ

َقـالوا أقـررنــا قـ َََْ َْ َال فاشــهدوا وأنـا معكــم مـن الــشاهدين ُ َِ ِ َّ ِ ْ ُ َ ََ َََ ُ ْ َ َ فمـن تـــوىل بـعـد ذلــك فأولئـك هــم الفاسـقون؛َ ُ َ َِ ِْ ُ ُ َ ََ َُ ََِ َ ْ َ َّْ َ قـال علــي  " ؛)٨٢ ، ٨١: آل عمــران (؛}َ
ّن بـعـث حممـدا وهـو حـي ما بعث اهللا نبيـا مـن األنبيـاء إال أخـذ عليـه امليثـاق، لـئ: بن أيب طالب وابن عمه عبد اهللا بن عباس، رضي اهللا عنهما َ ًَ َ

َليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ امليثـاق علـى أمتـه َُّلـئن بعـث حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم وهـم أحيـاء ليـؤمنن بـه ولينـصرنه: َ َّ ُ أن عمـر  وروي .ِ
صـبت كتابـا حـسنا مـن بعـض إين أ! يـا رسـول اهللا : بن اخلطاب أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهـل الكتـاب، فقـال 

لقد جئـتكم .ـا بيـضاء نقيـة ، ال تـسألوهم عـن ! فوالذي نفسي بيده ! أمتهوكون فيها يا ابن اخلطاب : (فغضب وقال : أهل الكتاب ، قال 
  )ري ابن كثري تفس" ( لو كان موسى حيا ما وسعه إال أن يتبعين! طل فتصدقوا به ، والذي نفسي بيدهشئ فيخربوكم حبق فتكذبوا به ، أو ببا

إن رسالة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم جاءت خامتة وناسخة لكل الشرائع اليت مـضت؛ وإن علـى اجلميـع اإلذعـان والتـسليم واالنقيـاد هلـذا 
َِومن يـبتغ غيـر اإلسالم دينا فـلن يـقبل منه وهـو يف اآلخـرة {الدين العظيم دين اإلسالم؛  َِ َِ ْ ِْ َ ُ َ َُ ْْ َ َ ُ ْ َ ْ َْ َ ََ ً ِ ِ ِ ْ َْ ِ َمـن اخلاسـرينَ َِ ِ ََعـن أيب هريــرة؛ و)٨٥:آل عمـران (}َِْ َْ ُ َِ ْ  ؛ َ

َعــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال َ ُ ََُّ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ََ ِ ُ والــذي نـفــس حممــد بيــده ال يــسمع يب أحــد مــن هــذه األمــة يـهــودي وال نــصراين مث ميــوت:"ْ َُ َُُّ ٌّ ِ َ ْ َ ََ ََ َ ْ ٌَّ ِ ُ َ ْ َ َ َِ َُِّ ْ ِ ِِ ِ ٍ َِ ٌ َ ِ ُ ِ َّ َ ُ ْ َْ ومل َّ َ
ِيـؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار َّ َ ُِ َ ْ ْ ُْ ُِ ِ ِ َِ َ َِّ ِ ِْ ْ ِ َّ   )مسلم" (ْ

َوقــــل احلــــق مــــن ربكــــم فمــــن شــــاء فـليـــــؤمن ومــــن شــــاء  {إن اإلســــالم ديــــن الــــسالم والتــــسامح؛ ومل يكــــره أحــــدا علــــى الــــدخول يف اإلســــالم ؛  ََ َْ َ ْ ُ ْ ْ ََ َ َ َِ ِْ ْ َْ َ ُْ ُ ِّ ُّ ِ
ْفـليكفر  ُ ْ ُوما على الرسول إال البالغ المبني{؛ )٢٩: الكهف( }ََْ ُِ َْ ُْ َ ََ ََِّ ِ ُ َّ   ! فهل يعي اآلخر ذلك ويطبقه؟) ١٨: ؛ والعنكبوت ٥٤: النور (}َ

   وأثرها في تثبيت القلب وزيادة اإليمانرؤية الحقائق الغيبية: عاشر اللدرسا 
يقني، فلو قلت لك هنـاك مـوت وبعـث وجنـة ونـار، فهـذا علـم، فنحن نعلم أن اإلميان بالغيب درجات ثالثة، علم اليقني وعني اليقني وحق ال

ًنة مثال فهذا حق اليقني، وكلما ارتقيت من درجة إىل أخـرى يـزداد يقينـك جل اليقني، فلو جربته وأكلت من انيفلو رأيت ذلك بعينيك فهذا ع
  .ّفليس من رأي وجرب كمن علم ومسع، وإميانك باهللا

 يف الــسوق؛ فهــذا علــم؛ فلــو ذهبــت إىل الــسوق ورأيــت العنــب ازداد يقينــك وتأكــدت؛ وانتقلــت إىل أن فاكهــة العنــب طرحــت: فلــو قلــت لــك
والـدرجات الثالثـة وردت  !!حـق اليقـني: الدرجة الثانية وهي درجة عني اليقني؛ فلـو اشـرتيت قطفـا وأكلتـه؛ وصـلت إىل الدرجـة األخـرية وهـي 

ُكال لو تـعلم{:يف القرآن الكرمي قال تعاىل َْ َ َْ َّ ِون علم اليقني َ َِْ َ ِْ َلتــرون اجلحـيم ) ٥(َ َِ َْ َّ ُ ِمث لتـرونـهـا عـني اليقـني ) ٦(ََ َِْ َ ْ َ َ َّ ُ َ ََ فهاتـان درجتـان، ، ) التكـاثر(} )٧(َُّ
ِإن هذا هلو حق اليقني{:والثالثة يف قوله تعاىل َِ َْ ُّ َُ ََ َ َّ ًه حقـا وح، فهـو حـق أي أن الكـل سـيجربروت وخـروج الـملـمري عائـد علـى اضوال) ٩٥:الواقعة(}ِ

َسـبحان الـذي أسـرى بعبـده لـيال مـن {: وقـد ذكـر ذلـك يف آيـات اإلسـراء فقـال،فاهللا أكرم نبيه يف املعراج برؤية الغيبيات هلذه احلكمـة .وميوت ِ ً ْ ْ َْ ِ ِ َِِ َ ْ َ َّ َ َ ُ
ِالمسجد احلرام إىل المسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آيات َِ ْ َ َ َ ََ ُ ُُِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َّ َ َْ ْ ْْ َ ْ َْ َْ ِ ِ ُنا إنه هو السميع البـصريَ ِ َِْ ُ َّ َ ُ َِّ ْلقـد {:، ويف آيـات املعـراج قـال)١: اإلسـراء (} َ ََ
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  )٧( 

َرأى مـــن آيـــات ربـــه الكبــــرى ْ ُ َْ ِ َِِّ َِ َ ْ كثـــريين قبلـــه، فهـــذا موســـى قـــال اهللا   بـــل مشـــل أنبيـــاء،ًصـــرا علـــى نبينـــا فقـــطقاوهـــذا األمـــر لـــيس ، )١٨: الـــنجم(}َ
َْواضــمم يــدك إىل جناحــك ختـ{:لـه َ ِ َ َ ََ ِ َ َ ْْ ُ ْرج بـيــضاء مــن َ َِ َ َ ْ ْ َغــري سـوء آيــة أخــرىُ ْ ُ ً ََ ٍ ُ ِْ َ لنريــك*َ َِ َ مـن آياتنــا الكبـــرىُِ ْ ُ َْ َِ َِ ِْ اذهــب إىل فر*ْ َ ِ ْ َ َعـون إنــه طغــىْ َ ُ َِّ َ ْ  -٢٢: طــه(} َ
ً فأراه اآليات أوال تثبيتا له مث عقبها بالذهاب إىل فرعون؛)٢٤ ً.  

َوإذ قال { :وهذا إبراهيم عليه السالم قال اهللا فيه  َ ْ ْإبـراهيم رب أرين كيف حتيي الموتى قال أومل تـؤمن قال بـلى ولكن ليطمـئن قـلـيب قـال فخـذ َِ ْ ُْ َ َ َ َ ََ َ َِ َّ َِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ َ ِْ َِ َ ْ ُ ََْ َ َْ ْ ُِْ َ ْ ِِْ ِّ ُ َ ِ
َأربـعة من الطري فصرهن إليك مث اجعل على كل جبل منـهن جزءا مث ادعهـن يأتينـ ِِّ ِ َِْ ُ َ َ ََّ َّ ُ َُّ ُ َ ُ َُ َ ْْ َّ َُّ ًُ ْ ْ ٍ َ ْ ْ َْ َِ ُ ْ َ ِ َّ َ ً ٌك سـعيا واعلـم أن اللـه عزيـز حكـيمَْ ِْ َ ًٌ ِ َ َ َّ َّ َ َْ ََ ْ جـاء ، )٢٦٠: البقـرة(} َ

َِْفصرهن إليك { : عن ابن عباس قال ":يف تفسري ابن كثري َّ ُ ُْ ًأوثقهن، فلما أوثقهـن ذحبهـن، مث جعـل علـى كـل جبـل مـنهن جـزءا، فـذكروا أنـه } َ
ًقهن وخلــط بعــضهن يف بــبعض، مث جــزأهن أجــزاء، وجعــل علــى كــل جبــل عمــد إىل أربعــة مــن الطــري فــذحبهن، مث قطعهــن ونتــف ريــشهن، ومــز

وأخـذ رؤوسـهن بيـده، مث أمـره اهللا عـز وجـل، أن يـدعوهن، فـدعاهن كمـا أمـره : قـال ابـن عبـاس. سـبعة: وقيـل. أربعـة جبـال : ًمنهن جزءا، قيـل
للحـم، واألجـزاء مـن كـل طـائر يتـصل بعـضها إىل بعـض، اهللا عز وجـل، فجعـل ينظـر إىل الـريش يطـري إىل الـريش، والـدم إىل الـدم، واللحـم إىل ا

ــيت ســأهلا، وجعــل كــل طــائر جيــيء ليأخــذ رأســه الــذي يف يــد  حــىت قــام كــل طــائر علــى حدتــه، وأتينــه ميــشني ســعيا ليكــون أبلــغ لــه يف الرؤيــة ال
ٌواعلـم أن اللـه عزيـز { :ل اهللا وقوتـه؛ وهلـذا قـالإبراهيم، عليه السالم، فإذا قدم له غري رأسه يأباه، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقيـة جثتـه حبـو ِ َ َ َّ َّ َ ْ َْ َ

ٌحكــيم  ِ عزيــز ال يغلبــه شــيء، وال ميتنــع منــه شــيء، ومــا شــاء كــان بــال ممــانع ألنــه العظــيم القــاهر لكــل شــيء، حكــيم يف أقوالــه وأفعالــه : أي} َ
ِْولكن ليطمئن قـليب{ :  تعاىل يف قولهابن عباسقال  .وشرعه وقدره َْ َّ ِ َِ ََ ِْ   ه.أ" ما يف القرآن آية أرجى عندي منها } َ

 وحنـــن جعلنـــاك جربـــت ذلـــك -الدرجـــة الثانيــة عـــني اليقـــني- فأنـــت طلبـــت الرؤيـــا يـــا إبـــراهيم،وكــأن اهللا يقـــول لـــسيدنا إبـــراهيم حنـــن أكـــرم منــك
  .ثةبنفسك فأعطيناك الدرجة الثال

َفعــن حنظلــة األســيدي قــال !!هللا عليــه وســلم فمــا بالــك برؤيــة اهللا؟ة الرســول صــلى ايــ الــصحابة يــزداد يقيــنهم وثبــا(م وإميــا:م برؤلــذلك كــان َ ِّ ِ ِّ َ ُ ْ َ ََ ْ َ ْ َ": 
َلقيين أبو بكر فـقال َ َ ٍ ْ َ ُ ََ ِ ُكيف أنت يا حنظلة؟ قال قـلت: َِ َُْ ََ ُ ََ ْ َ َ َْ َ ْ ُنافق حنظلة: َ َََ ْ َ َ َقال. َ ُسـبحان اللـه مـا تـقـول؟: َ ُ َ َ َِ َّ َ ْ ُقـال قـلـت! ُ ُْ ِنكـون عنـد رسـول اللـه: ََ َِّ ِ ُ َ َ ْ ُ ُ َّ صـلى َ َ

َاللـــه عليـــه وســـلم يـــذكرنا بالنـــار واجلنـــة حـــىت كأنـــا رأي عـــني فـــإذا خرجنـــا مـــن عنـــد رســـول اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم عافـــسنا األزواج واألوالد  َ َ ََْ َْ ْ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ ََ ََ َ ْ َ ََ َ ُ ََّ َّ َّ َّ َّ ََّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُْ َُ ِ ِ ْ ْ َ َ َُ ِ ٍ ُ ْ ََّ َّ ََّ َّ ِ ِ َ ِّ َ
ًوالضيـعات فـنسينا كثريا ِ َِ َ ََ ِ َ َّْ ٍ، قال أبو بكرَ ْ َ َُ َ َفـوالله إنا لنـلقى مثل هذا، فانطلقـت أنـا وأبـو بكـر حـىت دخلنـا علـى رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم : َ َّ َّ َّ َّ ََّ َُ َ َِ ِ ِ ِْ ََ َ ََ ََ َُ َ ِ َ َْ َْ َّ ََ َ ٍُ ْ َ ََ ْ َُ ْ ْ َ ََ َ َِّ َ

ُقـلـت َّنــافق حنظلــة يــا رســول اللـه فـقــال رســول اللــه صــلى اللــ: ُْ َّ َّ ََّ ِ ُِ َ َُ َُ ََ ُ ََ ََ َََ ْ َه عليـه وســلمَ َّ َ َ ِ ََْ ُومــا ذاك؟ قـلــت: ُ ُْ َ َ َ ِيــا رســول اللـه نكــون عنــدك تــذكرنا بالنــار واجلنــة : َ ِ َِّ ََّ َْ َ َِ ِ َ ُ َُ ِّ َ ََ َ ْ ُ ُ َّ ُ
ًحىت كأنا رأي عني فإذا خرجنا مـن عنـدك عافـسنا األزواج واألوالد والـضيـعات نـسينا كثـريا ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ ِ َ ْ ْ ََّ َ َ َ َ ْ ََ ََْ َْ ْْ َ ََ ْ ََ ِ ْ ْ ََ َ ِ ٍ ُ ْ ََّ َفـقـ. َّ َال صـلى اللـه عليـه وسـلمَ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ ِوالـذي نـفـسي بيـده : َ ِ َِِ ِ ْ َ َّ َ

َإن لــو تــدومون علــى مــا تكونــون عنــدي ويف الــذكر لــصافحتكم المالئكــة علــى فـرشــكم ويف طــرقكم، ولكــن يــا حنظلــة ســاعة وســاعة ثــالث  َ ََ ُ َ َ ََ َ َ ًَ ً ُ ُ ْ ُ َ ََ َ َ ََ ََ َ َ َ َْ َْ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َ ُ ُِ ُِ ُِ ِّ ُِ َْ َ ِ ْ َ َ ُ ْ ْ ِ
ٍمرات َّ  كقلبـلك أدعـى لزيـادة اإلميـان وتثبيـت  واآلخـرة؛ فـذ، فينبغي عليـك أن تتـذكر الغيـب أمامـك؛ وتعمـل كـل عمـل يـذكرك بربـك)مسلم"( َ

  !على طاعة الرمحن
إشـارات إىل حتـذير األمـة مـن هـذه االحنرافـات؛ حيـث كانـت العقوبـات و  رسـائليف رحلـة املعـراجالرسـول هذا فضال عـن أن املـشاهد الـيت رآهـا 

ِّأل:ـا أمـراض اجتماعيـة تـدمر والغيبـة والنميمـة وغريهـا؛ الربـا، والزنـا، وأكـل مـال اليتـيم؛ كِّلشديدة املنفرة، فيحـذر النـيب األمـة مـن هـذه اآلفـات ا
   .الفراد واXتمع

  !خلصنينسأل اهللا أن جيعل ما قلناه وما مسعناه حجة لنا ال علينا يوم القيامة؛ وأن جيعلنا من العاملني العاملني امل
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