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 اإلسراء والمعراج دروٌس وعبرٌ خطبة بعنوان: 

 م 2019مارس  29 -هـ 4014 رجب 22بتاريخ: 
 عناصر الخطبة:

 بعد المحن تأتي المنحالدرس األول: 

 الصداقة الحقيقة بين الواقع والمأمول :ثانيالدرس ال

 : ذكر هللا على كل حال  الثالثالدرس 

  { أسرى بعبده}  العبودية: شرف  الرابع الدرس

 عموما : مكانة المسجدخامسالدرس ال

 : أهمية ومكانة المسجد األقصى الدرس السادس

 !!العبادات: أهمية الصالة وسبب فرضيتها في السماء دون بقية الدرس السابع

 : تسليم القيادة والريادة للنبي محمد صلى هللا عليه وسلمالدرس الثامن

 في تثبيت القلب وزيادة اإليمان وأثرها : رؤية الحقائق الغيبيةتاسعال لدرسا

 حرمة أكل مال اليتيم: عاشرال لدرسا

 المقدمة:                                                            أما بعد:

 بعد المحن تأتي المنحالدرس األول: 

ي صلى لدعوة لق بالجهر بابدعوته ثالث سنوات؛ وحينما أمره هللا من المعلوم أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أسر  

قر  ضرده وهللا عليه وسلم أشد أنواع اإليذاء واالضطهاد منذ أن جهرر بالردعوة علرى جبرص ال؛روا ؛ ووران أول مرن 
إليرذاء م تروالى اأقرب الناس إليه عمه أبو لهب قائال: تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا؟! ونزل في ذلك سرورة المدرد؛ ثر

لك وله ذ الجزور عليه وهو ساجد أخرى؛ وبالح؛ار في الشعب ثالثة؛  وأشق من بالدب والشتم تارة؛ وبرمي سال
طرائ  عنردما ذهرب إلرى أهرص التبر  ذلرك خديجة بنر  خويلرد رضري هللا عنهرا  و هفقدان عمه أبو طالب وزوج عليه

ل؛بيان طوا عليه افآذوه إيذاًء شديداً؛ وسلعمد إلى نور من ثقي   ؛ فيطلب منهم الوقوف بجانبه وأن يدخلوا اإلسالم

ل قرم لدران الحرابفنزل جبريص عليه قرائالً  يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه؛ ثم عاد صلى هللا عليه وسلم إلى مكة؛
عرراج؛ !! فكانر  رحلرة اإلسرراء والمإذا وان أهرص مكرة وذوو وطرردوو فربن رب البريرة لزيارتره يردعوو يا محمد:

 وبعد المحن تأتي المنح.

نيا داُر الترواء ا أن الدتعل ِّمن إن هذه المحن واالبتالءات والشدائد التي نمر بها في حياتنا يها الدعاة:أيها المسلون؛ أ
د أن هللا قرو  ال داُر استواء   ومنزل ترر  ال منرزُل فرر    وأن مرن عرفهرا لرم يورر  لرخراء   ولرم يحرزن لشرقاء   

لوى بآلخرة من نيا لعطاء اآلخرة سبباً   وجعص عطاء اجعلها دار بلوى   وجعص اآلخرة دار عقبى   فجعص بالَء الد

 الدنيا عوضاً   فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي .
َكماً َجليلة  منها أنها تدوق أصحابها إلى باب هللا تعالى   إنها داَء العُبودية  تُلبدهم روتُعلمنا أن للمحن والم؛ائب حِّ

 وتُلجئهم إلى طلب العون من هللا .

 . أن ه ال ينبغي أن تَ؛د نا المحن والعقبات  عن متابعة الدير في استقامة وثباتإنها تُعل ِّمنا 
ال قُمنرا فري هرذا وخرافقين   إنها تُعل ِّمنا أنه لوال الجهادُ وال؛بر   ما ُعبِّدَ هللا فري ارر    وال انتشرر اإلسرالم فري ال

دُ هللا ونُدب ِّحه   وندعو إليه  . المكان   وعلى أمواج ارثير نوح ِّ

 إنها تُعل ِّمنا أن اليدر م  العُدر   وأن الن؛ر م  ال؛بر   وأن الورج م  الكرب . 

 بين الواقع والمأمول الصداقة الحقيقة :ثانيالدرس ال

وعلرى  ورذبوه فيمرا قرال؛ صلى هللا عليه وسلم من رحلة اإلسراء والمعراج وقص على قرري  مرا حردث فحينما عاد

شرهرا  أنا أشهد أنك واذب  نحن نضررب أوبراد اإلبرص إلرى بير  المقردس م؛رعدا :رأسهم المطعم بن عدي الذي قال
بكر رضي  إلى أبي قري  انطلق نوٌر منووالالت والعزى ال أصدقك.  !؟شهرا  أتدعي أن  أتيته في ليلة ومنحدرا

بوا وقا: " لئن وان قال لهم هللا عنه يدألونه عن موقوه من الخبر   فقال دقه أنه : " أو ت؛لواذلك لقد صدق"   فتعج 

ه لرك   أصردقذ؛ إني رصدقه فيما هو أبعرد مرن "   فقال: " نعم !ذهب الليلة إلى بي  المقدس وجاء قبص أن ي؛بح ؟
 (والرشاد وسبص الهدى عيون ارثر ,). لق عليه من يومها لقب " ال؛ديق"بخبر الدماء في غدوة أو روحة "   فأط
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كى أبا بكرر وهذا الحب هو الذي أبفي الهجرة؛  صلى هللا عليه وسلم الرسولوال نندى لهوة أبي بكر وحبه ل؛حبة 

حبيب صرلى إن هذا الحب هو الذي أرخص عند أبي بكر وص ماله ليؤثر به ال !!فرحاً ب؛حبته صلى هللا عليه وسلم

 هللا عليه وسلم على أهله ونوده.
سرول هللا نطلق م  رفي الدالئص: " أن أبا بكر ليلة ا وفي طريق الهجرة وما ذور ابن القيم في زاد الميعاد  والبيهقي

ا يأتي الطلب )م ـ صلى هللا عليه وسلم ـ إلى الغار  وان يمشي بين يديه ساعة  ومن خلوه ساعة  فدأله  فقال: أذور

لرو  " :ممن الخل ( فأمشي خلوك  وأذور الرصد )المترصد في الطريق( فأمشي أمامك  فقال صرلى هللا عليره وسرل
ول هللا كانرك يرا رسر  قال: أي والذي بعثرك برالحق  فلمرا انتهيرا إلرى الغرار قرال: م"شيء أْحبَْبَ  أن تُقتص دوني؟  نوا

  حتى أستبرئ لك الغار  فاستبرأه "

قة هكرذا ال؛رردا؛ ومررثال رائعرا فري أن ال؛ررداقة مبرادئ ومواقرر   وليدر  شرعارات وأقرروااللنرا  لقرد ضررب ال؛ررديق
 : الحقيقية, وهلل در من قال

 جزى هللا الشدائد وص خير * * * * * عرف  بها عدوي من صديقي

   الم؛رلحةوإنك لو نظرت إلى واقعنا المعاصر تجد أن ال؛داقة من أجرص الم؛رلحة والمنوعرة والوائردة؛ فربذا انتهر
نقرة؛ معاان والوالوائدة انقط  حبص ال؛داقة؛ وتجد الشخص يتودد إليك بالكالم المعدول؛ ويقابلك بالقبالت وارحض

ثرة ال ثالحكريم: فبذا احتج  إليه وق  العدر والشدة وأنه ال يعرفك؛ ووان أبعد الناس منك؛ وفي ذلك يقول لقمران ال

 إالارخ  وال يعررف ؛عنرد الحررب إالوال يعررف الشرجاع ؛ عند الغضب إالال يعرف الحليم : عند ثالثة إاليعرفون 
 وووي بالواق  المعاصر على ذلك دليال!!!  ؛ (دينوريالمجالدة وجواهر العلم لل) .إليهعند الحاجة 

 : ذكر هللا على كل حال  الثالثالدرس 

هرا   ا إلرى يائتبدأ سورة اإلسراء بكلمة " سبحان " فيها التنزيه والتعظيم واإلجالل ل؛احب هرذه المعجرزة مرن ألوهر
ز عرلتمجيرد هلل درس التدربيح والتعظريم واارمرة ترتعلم  ير هللا وبقردرة هللا عرز وجرص   ولكرفكان  المعجزة ولها بقرد

 وجص ومواد ذلك : 

هلل عرز  وتدربيحها هلل ... أن تعي  ارمة ذاورة هلل .......... أن تعي  ارمة موصولة بذورها ةأن تعي  ارمة مدبح
رررْن َشرررْيء  إِّ }وجرررص   ولمرررا ال تعررري  ارمرررة مدررربحة لربهرررا والكرررون ولررره مدررربح هلل يقرررول تعرررالى:  ب ُِّح يَُدررر ال  َوإِّْن مِّ

هِّ   ( .44)اإلسراء: {بَِّحْمدِّ

َخْلرقِّ  إِّن  فِّري}فكص عبادة في هذا الدين الحني  لها حد ووق  إال الذور ليس له حد وال وق  وال حال يقرول تعرالى: 
يَن يَرال   *الد َمَواتِّ َوارَْر ِّ َواْختِّالفِّ الل ْيصِّ َوالن َهارِّ آليَات  رُولِّي ارَْلبَابِّ  َ  ْذُوُرونَ ذِّ ْم قِّيَاًمرا َوقُعُرودًا َوَعلَرى ُجنُر ّللا  وبِّهِّ

الً ُسر  – 190{)ول عمرران: الن رارِّ   فَقِّنَرا َعرذَابَ ْبَحانَكَ َويَتَوَك ُروَن فِّي َخْلقِّ الد َمَواتِّ َوارَْر ِّ َرب نَا َما َخلَْقَ  َهرذَا بَراطِّ

 : "-"  -ومدرجته عند ربه فقال له المع؛رعن عباده يدهص يطبقها وترف   -" -فهذا الرجص الذي سأل النبي (؛191
 )أحمد والترمذي(". ال يزال لدانك رطبا من ذور هللا

لره وصرحبه وصرلى هللا عليره وعلرى  -ومن العجيب أيضا أن عبادة ذور هللا وان  وصية خليص هللا إبراهيم للمع؛وم

ة عء الدرابإلرى الدرما -وصرحبه وسرلم لرهصلى هللا عليه وعلرى و -في هذه الرحلة المباروة فعندما صعد النبي -وسلم
الجنةَ  أخبرهم أنو ؛أمتك مني الدالم ئيا محمد أقر :المعمور فقال لهوجد خليص هللا إبراهيم ساندًا ظهره إلى البي  

 ة إال باهلل".. ول وال قوحطيبة التربة وأنها قيعان  وأن غراسها سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أوبر وال 
يره وعلمنرا ف أمرًرا إال وسرلمأن يكون للمرء ورد ذور فري يومره وليلتره  فمرا تررو رسرول هللا صرلى هللا عليره  فينبغي

لخرروج مرن ذوًرا ودعاًء  ذور االستيقاظ من النروم  دخرول الخرالء والخرروج مرن الخرالء  لربس الثيراب  الطعرام  ا

عبيدًا  بذور هللا شغلنا أنودنا بذلك ووان  ألدنتنا رطبةً المنزل  رووب الدابة.. وص شيء حتى تعود إلى نومك.. فهص 
 وعبادًا؟

 : { أسرى بعبده}  العبودية: شرف  الرابع الدرس

هِّ  } :يقول المولى سبحانه ي أَْسرَرى بِّعَْبردِّ رسروله أو نبيره أو حبيبره أو بولمراذا لرم يقرص  (؛ 1{) اإلسرراء: ُسرْبَحاَن ال رذِّ
لكن عباد   والكافرونا والعاصي والمؤمن فينا الطائ  في ؛  فكلنا عبيد هللايد وعبادفلله عز وجص في وونه عب خليله  

هم عنره ه ومرا نهراهللا هم الذين أخل؛وا له فاتحد اختيارهم مر  مرنههللا هللا سربحانه وتعرالى   مرا قرال لهرم افعلروه فعلرو

بَرادُ َوعِّ }عرالى: تيدرميهم عبرادًا يقرول برين خلرق هللا ال يدرميهم عبيرد ولكرن  همك عندما يتحدث القرون عنانتهوا؛ ولذل
لُوَن قَ  يَن يَْمُشوَن َعلَى ارَْر ِّ َهْونًا َوإِّذَا َخاَطبَُهْم اْلَجاهِّ ْحَمنِّ ال ذِّ  .(63: )الورقان{الًما الُوا سَ الر 
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ا  ًمرريكرن منا أن اإلسرراء برالرو  والجدرد ولرم :والحرق قرد اسرتخدم ولمرة عبرده ليلوتنرا إلرى حقيقترين هرامتين؛ ارولرى

إلندران  ص إليهرا اأن هللا جص جالله يريد أن يثب  لنرا أن العبوديرةَ لره هري أسرمى المراترب التري ي؛ر :والثانية وارهم

رْن َجردَا َعْبرفَوَ  }: سبحانه وتعالي يقول الحقوفي ذلك  ؛فالعبودية هلل عزة ما بعدها عزة   وعطاء ما بعده عطاء دًا مِّ
نَا وتَْينَاهُ َرْحَمةً مِّ  بَادِّ ْلًماعِّ ْن لَدُن ا عِّ نَا َوَعل ْمنَاهُ مِّ ْندِّ  .(65 {) الكه :ْن عِّ

ص جررده مرن وريإن العبودية هلل شرف   والعبودية للبشرية نقي؛رة وذلرة ؛ رن الدريدَ يريرد أن يأخرذ خيرر عبرده وأن 

كون خًرا أن يفحقوقه وماله  ولكن هلل سبحانه وتعالى يعطي بغير حداب فكوى بالمرء عًزا أن يكون عبدًا وووى به 
اخترار أن يكرون ا رسروالً فبرين أن يكرون نبي را ملًكرا أو عبردً  -صلى هللا عليه وسرلم  -هللا له ربًا   ولقد ُخي ِّر رسول هللا

؛ص إليه يى مكان  لم إل - صلى هللا عليه وسلم -وبهذه العبودية وصص رسول هللا ) دالئص النبوة للبيهقي( ؛..نبياعبدًا 

  حترى تورمر بي مرسص  بص وان رسول هللا يجتهرد أن ي؛رص إلرى هرذه العبوديرة الحقرة بقيرامِّ الليرصملٌك مقرٌب وال ن
 لذي غور هللاوقال : يا رسول هللا هون على نودك فأن  ا -رضي هللا عنها -فلما أشوق  عليه زوجه عائشة ؛أقدامه

مته ذلك؛ لَب من أبص ط ؛)متوق عليه( "؟! ا" يا عائشة  أفال أوون عبدًا شكورً :من ذنبك وما تأخر.. فقال لك ما تقدم

بررد هللا لرروا عفقو ؛فبنمررا أنررا عبررده ؛: " ال تطرونرري ومررا أطرررت الن؛ررارى ابررن مررريم- صررلى هللا عليرره وسررلم -فقررال
 )البخاري(."ورسوله

َوَعردَ }ل تعرالى: وليعلم وص مدلم أن التمكين والن؛ر والتأييد وارمن ال يكون إال لعباد هللا عرز وجرص المخل؛رين قرا

وَن ُهم فِّري ارَرْ  الَِّحاتِّ لَيَْدرتَْخلِّ لُوا ال؛  ْنُكْم َوَعمِّ يَن وَمنُوا مِّ ُ ال ذِّ رنَ اْسرتَْخلََ  ال ر  ِّ َوَمراّللا  ْم َولَيَُمك ِّ رْن قَرْبلِّهِّ يَن مِّ يرنَُهْم ذِّ ن  لَُهرْم دِّ
ْم أَْمنًا  ْن بَْعدِّ َخْوفِّهِّ لَن ُهْم مِّ ي اْرتََضى لَُهْم َولَيُبَد ِّ  (.55)النور:  {ُووَن بِّي َشْيئًاال يُْشرِّ  يَْعبُدُونَنِّيال ذِّ

 مكانة المسجد عموما:  خامسالدرس ال
يمررة قدرس وخررر وهررو ربررل الرحلررة فرري برردايتها ونهايتهررا بالمدررجد  فررالخروج مررن مدررجد وإلررى مدررجد لررتعلم ارمررة 

اء دولرة ي بدايرة بنرفر - ى هللا عليه وسرلمصل -المداجد ومكانتها في اإلسالم  فهو بي  ارمة الذي اهتم  به رسول هللا

دعوة  ين يحملوناإلسالم  فالمدجد له مكانته وله دوره في اإلسالم الذي ال بد أن يعود حتى يتخرج منه الرجال الذ

ُ أَْن تُْرفَرَ  َويُرْذوَ }هللا ويبلغون رسالته وي؛دق فيهم قول ربهم:  َن ّللا  ِّ  ب ِّحُ اْسرُمهُ يَُدر َر فِّيَهرافِّي بُيُروت  أَذِّ لَرهُ فِّيَهرا بِّاْلغُردُو 
ِّ َوإِّقَامِّ ال *َواآلَصالِّ  ْورِّ ّللا  ْم تَِّجاَرةٌ َوال بَْيٌ  َعْن ذِّ يهِّ َجاٌل ال تُْلهِّ َوا؛ الةِّ وَ رِّ يرهِّ اْلقُلُروُب فِّ ةِّ يََخافُوَن يَْوًما تَتَقَل ُب إِّيتَاءِّ الز 

لُ  *َوارَْبَ؛اُر  ُ أَْحَدَن َما َعمِّ يَُهْم ّللا  رْن فَْضرلِّهِّ وَ لِّيَْجزِّ يدَهُْم مِّ ُ يَروا َويَزِّ َدراب  ْرُزُق َمرْن يََشرّللا   – 36{) النرور: اُء بِّغَْيررِّ حِّ

38).. 
 الة الورردصروهنا يجب أن يعلم وص مدلم أن المداجد إنما أنشأت لل؛الة   وحينما جعص هللا صالة الجماعة توضرص 

ي إصرال  د ..... فال؛رالة فري جماعرة ببير  هللا هربدب  وعشرين درجة لم يكن ذلك إال رهمية ال؛رالة فري المدرج

 لغررب ووير لللنوس وتطهير لها مما علق بها بالدنيا   وإذا أردتم أن تعرفوا فضص عر  النوس على هللا انظرروا 
ن فيهرا بص ويقردرون تلرك الجلدرات الطبيرة ويردفعو ؟!أن معظم أفراده يعرضون أنودهم على أطباء المر  النودي

لى مداومين عونظرة على المدلمين وخاصة ال !!وولما وان الطبيب ماهرا عل  قيمة مقابله المادي !!أغلى ارثمان

ى فاطر ... رنه يعر  نوده خمس مرات يوميا عل!!صالة الجماعة أتحدى أن يكون منهم من يعاني مرضا نوديا 
يُ  اْلَخبِّيرُ أاََل يَْعلَُم َمْن َخلََق َوهَُو الل   } :ارر  والدموات وسبحانه إذ يقول  .(14الملك: ) {طِّ

 : أهمية ومكانة المسجد األقصى الدرس السادس

م وسرل لقد بعث الرسول في مكة؛ وبها أول بير  وضر  للنراس؛ ولقرد أثبر  العلرم الحرديث أن مكرة والمدرجد الحررا

د مرن المدرج -ه وسلمصلى هللا علي –ومروز اليابدة في العالم؛ والدؤال الذي يطر  نوده هنا: لماذا أسري بالنبي 

 بعثره؟!!ليعرج به من هناو ولم يعرج به من المدجد الحرام مباشررة مرن حيرث موطنره وم إلى بي  المقدس الحرام
 أقول: ذلك لحكم وثيرة وجليلة تتلخص فيما يلي:

ُسول َصل ى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسل َم حين سألته قري  عن نع *  بي  المقدس  فنعتره  أن ذلك َواَن إظهاراً ل؛دق دعوى الر 

رنهم ال لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه  ولو َواَن عروجه إِّلَى الدماء من مكة لما ح؛ص ذلك  
ووية ذلك أنى   لذلك قال لقري : " لَى ما في الدماء لو أخبرهم عنهعَ  إطالعهمإذ ال يمكن علم لهم بالعالم العلوي  

ذا ووذا  فأنورهم حس الدابة  فند لهم بعير فدللتهم عليره وأنرا متوجره إلرى الشرام  ثرم مررت بعير بنى فالن بوادي و

مررت بعير بنى فالن  فوجدت القوم نياماً ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشئ  فكشو  غطاءه وشرب  مرا فيره  
قردمها جمرص أورق عليرره ثرم غطير  عليره ومرا وران  وويررة ذلرك أن عيررهم ت؛روب اآلن مرن ثنيررة التنعريم البيضراء  ي
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قرال: فابترردر القرروم الثنيررة فلررم يلقهرم أول مررن الجمررص الررذي وصرر  لهررم  غرارتران إحررداهما سرروداء وارخرررى برقرراء.

وسألوهم عن اإلناء وعن البعير  فأخبروهم وما ذور صرلوات هللا وسرالمه عليره  وذورر عرن إسرماعيص الدردي  أن 

فدعا هللا عز وجص فحبدها حترى قردموا ومرا وصر  لهرم. قرال: فلرم  الشمس وادت أن تغرب قبص أن يقدم ذلك العير 
 سيرة ابن وثير(و  ي)البيهق"تحتبس الشمس على أحد إال عليه ذلك اليوم وعلى يوش  بن نون.

ائيص اء بني إسرر  فأنبيصلى هللا عليه وسلمفبي  المقدس هو مهبل النبوة قبص نبوته  :الترابل بين مهبل الرساالت* 

ا  إذاً يدرتقبلونه وأصرحابهصلى هللا عليه وسلم لك ارر  المقدسة  وهناو القبلة ارولى التي َواَن النبي بعثوا في ت
يضراً  وفيره ابقة لهرا أوبرين مهربل النبروة الدر -النبوة الخاتمرة-فهناو ربل بين هذا النبي الجديد وبيئته وبلدته الجديدة 

رص صرلى هللا عليره وسرلم إشعار بأن هرذا النبري  ٌم لرسراالت ارَْنبِّيَراء قبلره  فهرو خراتممكم ِّ فري براب  هم  ولرم يرأتِّ ومرتم ِّ

 التوحيد واإليمان بجديد عما جاءوا به في أَصصِّ القضية  وإنما دعا إِّلَى ما دعوا إليه.
ثالرث أن أر  فلدطين ومرا حولهرا أر  مبارورة  برورة حدرية ومعنويرة  فيهرا بير  المقردس؛ أولرى القبلترين  و *

ويعقروب  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عاش هناو أغلب ارنبياء  ودفن هنراو إبرراهيم ولروط الحرمين  ومدرى

صررفة   ويحيى وزوريا عليهم الدالم  ولقد مدحها هللا في القرون الكريم في خمدة مواض ؛ وهري أر  إسرالمية
هلها أحوها ونحو يبي ِّن واجبنا نليد  ملًكا لحاوم وال لشعب  وإنما هي ملك لإلسالم والمدلمين في وص مكان  وهذا 

ن لهم وال مروالمقدسات التي على أرضها  وفي الحديث: "ال يزال من أمتي أمة قائمة بأمر هللا  ال يضرهم مرن خرذ

ير  ال: "فري بقرخالوهم؛ حتى يأتيهم أمر هللا وهم على ذلك" )البخاري(. وفي رواية: )قيرص: أيرن هرم يرا رسرول هللا؟ 
 قدس". ووص البالد اإلسالمية التي تحيل بها من أوناف بي  المقدس.المقدس وأوناف بي  الم

 !!العبادات: أهمية الصالة وسبب فرضيتها في السماء دون بقية الدرس السابع

ة, فلمراذا ن ال؛الة هي الوريضة الوحيدة التي فرض  ليلة اإلسراء والمعراج فري الدرماء الدرابعة وبردون واسرطإ 
ليه أحد إأخذ هللا نبيه إلى مكان لم ي؛ص ف  يق الوحي على وجه ارر  دون ال؛الةفرض  العبادات ولها عن طر

 فتور  هناو خاصة؟!!

جدرد ورو   فالجدرد خلرق مرن طرين وغرذاطه مرن طرين والجواب عرن ذلرك أقرول: إن اإلندران يتكرون مرن قدرمين: 
ري رْن ُروحِّ ْيتُهُ َونَوَْخُ  فِّيهِّ مِّ يَن{ فَقَعُروا ومرجعه للطين  والرو  مخلوقة من رو  هللا } فَبِّذَا َسو  دِّ )الحجرر:  لَرهُ َسراجِّ

وانرره أع(  وغررذاطها غررذاٌء روحرري هررو العبررادة وال؛ررالة  ومرجعهررا إلررى هللا ومررا فرري الحررديث أن ملررك المرروت و29

 –   منرهي؛عدون بها إلى هللا حين قبض الرو  من العبد مباشرة  فناسب أن يكون غرذاطها مرن المكران الرذي خلقر
ُ ففأصربح  معراجراً روحيراً بينرك وبرين هللا    فورض  هنراو -والجدد وغذاطه  لَى:  تَعَراوري صرحيح مدرلم " قَراَل ّللا 

ي  اَلةَ بَْينِّي َوبَْيَن َعْبدِّ ي َما َسرأََل. فَربِّذَا قَرقََدْمُ  ال؛  ِّ اَل اْلعَبْ نِّْ؛وَْينِّ َولِّعَْبدِّ ُ دُ:}اْلَحْمردُ لِّ  يَن{ قَراَل ّللا  ِّ اْلعَرالَمِّ  تَعَرالَى:  َرب 

ُ تَعَالَى: أَثْنَى عَ  {قَاَل ّللا  يمِّ حِّ ْحَمنِّ الر  ي. َوإِّذَا قَاَل:}الر  دَنِّي َعْبدِّ ي. َوإِّذَا قَ لَي  عَ َحمِّ {قَالَ اَل:}َمالِّكِّ يَوْ ْبدِّ ينِّ دَنِّي مِّ الد ِّ : َمج 
ي. فَربِّذَا قَاَل:}إِّي راَو نَْعبُردُ َوإِّي ر َ  إِّلَي  َعْبردِّ ةً: فَو  ي  َوقَاَل َمر  يُن{قَاَل: َهراَو نَْدرَعْبدِّ ي َولِّعَ تَعِّ ي َمرا ذَا بَْينِّري َوبَرْيَن َعْبردِّ ْبردِّ

َراطَ  َراَط اْلُمْدتَقِّيَم صِّ نَا ال؛ ِّ يَن أَْنعَْمَ  َعلَ  َسأََل. فَبِّذَا قَاَل:}اْهدِّ ْم غَ ال ذِّ رال ِّيَن{قَ ْيررِّ اْلَمْغُضروبِّ ْيهِّ ْم َواَل الض  اَل: َهرذَا  َعلَرْيهِّ

ي َما َسأََل" ي َولِّعَْبدِّ  لِّعَْبدِّ
  وإشارة فال؛الة معراج لألروا  والنووس  خمس مرات وص يوم في ارداء  وخمدون في ارجر والثواب عند هللا

على فري المثص اروحه فوق الشهوات والشبهات  ودائًما يتطل  إلى المعالي  ويتعل ق بإلى أن المدلم يدمو بنوده ور
 وص شيء من قيم الحياة  فال يرضى بالدون أو المؤخرة. 

 الدماء م  فرضية ال؛الة في الدماء: أن ال؛الة هي العبادة الوحيدة التي يشترو فيها أهص منوثمة حكمة أخرى 

سرص تتناال ح وتشرب حتى ت؛روم  وال تتنراوال  تزوي رنها ال تملك المال  وال تأوص وأهص ارر   رن المالئكة ال
ال حدرنة  حتى تؤمر ب؛لة اررحام وضوابل المعامالت  وإنما هي أجدام نورانية لطيوة قادرة على التشكص بأشك

 م القرائم المدربح ومرنه ومرنهم  ومرنهم الدراجد ال يرفر  رأسره  موطورون على العبادة  منهم الراور  ال يرفر  رأسره

  وورررم هللا اإلندرران رنرره جمرر  فرري صررالته أنررواع صررلوات المالئكررة مررن قيررام ورورروع وسررجود وتدرربيح وغيرهررا
بادتك. وإذا وان  عناو حق  فالمالئكة يدب ِّحون الل يص والن هار ال يوترون  فبذا وان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبد

 !ن هلل؟ذا نقول نحفما –م  أن الراو  والداجد ال يرف  رأسه إلى يوم القيامة  -ن التق؛يرالمالئكة تقول ذلك حياًء م

 لذلك ناسب أن تور  ال؛الة في الدماء الشتراو  أهص الدماء م  ارر  فيها.
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ي مرن خرالل لرو جئنرا إلرى التطبيرق العملري لوجردنا أن الكثيرر مرن النراس يغورص عرن هرذا المعرراج الروحر عباد هللا: 

 حزن!!!و؛الة والعبادة؛ ويهتم بأمور الدنيا وشهواتها وملذاتها؛ وبعد ذلك يقول: إنني في ضيق وغم وهم ال

علرى    وال أدلإن الحياة بدون عبادة حياة خاوية الرو   مظلمة الوكرر  منتنرة الطبر   متعونرة الوطررة  مررة المرذاق
يجة نتحار نتروحي؛ حيث يندف  الكثير منهم إلى االذلك من حاالت الناس في تلك المجتمعات التي فقدت الدلطان ال

 برين دوافر والقلق النودي  فبن عبادة هللا سبحانه وتعالى بهرا يحورا التروازن برين مطالرب الجدرم ورغائرب الررو   

 نيرر جوانربالغرائز ودواعي الضمائر  وبين تطلعات العقص وأشواق القلب  وهي مدد ووقود لجذوة العقيردة التري ت

: " أقم ال؛رالة بضيق أو َهم   يقول إذا حزبه أمر صلى " ) أبو داود (  وولما أحس  لذلك " وان النبي و النوس.

ضرنك  ودي وتروتر يا بالل أرحنا بها ") أبو داود (  فكلما بعدت  عن العبادة والطاعة ونَ  في ضيق وغم   وقلق نو

يَشةً َضْنكً َوَمْن أَْعَرَ  َعْن ذِّ }والشواء والعالج في صلتك باهلل   ي فَبِّن  لَهُ َمعِّ يَاَمرةِّ أَْعَمرى  قَراَل ُرهُ يَرْوَم اْلقِّ ا َونَْحُشرْورِّ
يًرا  قَاَل َوذَلَِّك أَتَتَْك وَيَاتُنَا  َم َحَشْرتَنِّي أَْعَمى َوقَْد ُوْنُ  بَ؛ِّ ِّ لِّ يتَهَ فَ َرب   (126 - 124) طه: {يَْوَم تُْنَدىا َوَوذَلَِّك الْ نَدِّ

هري عبرادات فتدقل بحال من ارحوال؛ وإنما يعتريها التخوي ؛ أما ال؛وم والزواة والحهللا فضال عن أن ال؛الة ال 

 ه ناسررب أنتدرقل بالكليرة عنرد عرردم االسرتطاعة؛ ومرا أن ال؛ررالة أول مرا يحاسرب عليرره العبرد يروم القيامررة؛ لرذلك ولر
 تور  في الدماء.

ق راج عرن طريرهللا بهرا فري ليلرة اإلسرراء والمعرفما أحوجنا إلى المحافظة على هذه الوريضة العظيمة التي أورمنرا 

 نبيه صلى هللا عليه وسلم!!

 : تسليم القيادة والريادة للنبي محمد صلى هللا عليه وسلمالدرس الثامن

هم هللا د أن أحيراوهذا الدرس العظيم يتمثص في صالة النبي صلى هللا عليه وسلم بجمي  ارنبياء والمرسلين إمامرا بعر

در والهردف   وإشرارة إلرى وحردة الرسراالت الدرابقة فري الم؛رإلى مكانة النبي عنرد ربره إشارةٌ ذلك وفي  له جميعا؛
احرد يرؤدي ويرنهم  ورص والغاية  فم؛درها جميعًا من هللا  وهدفها تعبيد الناس إلرى هللا  فارنبيراء جميعًرا إخروة فيمرا ب

ا إال ًرا فأتمهرنبياء من قبلي ومثرص رجرص بنرى دادوره  ويأتي من بعده ليكمص الرسالة  وفي الحديث: "مثلي ومثص ار

لرى لرة واضرحة عومرا يردل ذلرك دال موض  لبنة؛ فكان الناس يقولون: لوال هرذه اللبنرة  فأنرا هرذه اللبنرة")البخاري(. 
؛ قرال ولتن؛ررنه العهد والميثاق الذي أخذه هللا على وص ارنبياء والمرسلين لئن بعرث محمرد وأنرتم أحيراء لترؤمنن بره

كْ ى: }تعررال تَرراب  َوحِّ ررْن وِّ يثَرراَق الن بِّي ِّرريَن لََمررا وتَْيررتُُكْم مِّ ُ مِّ ٌق لَِّمررا َمعَُكررْم لَتُررؤْ  َجرراَءُوْم َرُسرروَمررة  ثُررم  َوإِّْذ أََخررذَ ّللا  نُن  بِّررهِّ ٌل ُمَ؛ررد ِّ مِّ

ي قَالُوا أَْقَررْ  يَن  فَاْشَهدُوا َوأَ الَ نَا قَ َولَتَْنُ؛ُرن هُ قَاَل أَأَْقَرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعلَى ذَلُِّكْم إِّْصرِّ دِّ َن الش اهِّ َمْن تََول ى بَْعدَ فَ  ؛نَا َمعَُكْم مِّ
ررقُونَ  ه عبررد هللا بررن عبرراس  قرال علرري بررن أبرري طالررب وابرن عمرر"  ؛(82   81ول عمررران: ) {؛ذَلِّرَك فَأُولَئِّررَك هُررُم اْلوَاسِّ

برره  ي  ليررؤمننن بَعَررث محمرردًا وهررو َحرررضرري هللا عنهمررا: مررا بعررث هللا نبيررا مررن ارنبيرراء إال أخررذ عليرره الميثرراق  لررئ

 نُن  بررهولين؛رررنه  وأَمررَره أن يأخررذ الميثرراق علررى أمترره: لررئن بعررث محمررد صررلى هللا عليرره وسررلم وهررم أحيرراء ليررؤمِّ 
 :تاب  فقال أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى هللا عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهص الكوروي  ولين؛ُرن ه.

ابررن  صررب  وتابررا حدررنا مررن بعررض أهررص الكترراب   قررال : فغضررب وقررال : )أمتهووررون فيهررا يررايررا رسررول هللا ! إنرري أ

و وا بره   أالخطاب ! فوالذي نودي بيده ! لقد جئرتكم بهرا بيضراء نقيرة   ال تدرألوهم عرن شرئ فيخبررووم بحرق فتكرذب
 ( ير ابن وثير" ) تود! لو وان موسى حيا ما وسعه إال أن يتبعنيطص فت؛دقوا به   والذي نودي بيدهببا

ميرر  إن رسررالة نبينررا محمررد صررلى هللا عليرره وسررلم جرراءت خاتمررة وناسررخة لكررص الشرررائ  الترري مضرر ؛ وإن علررى الج

ْسراَل اإلذعان والتدليم واالنقياد لهذا الردين العظريم ديرن اإلسرالم؛ } ينًرَوَمرْن يَْبتَر ِّ َغْيرَر اإْلِّ ْنرهُ َوهُرَو فِّري ا فَلَرْن يُْقبَرصَ مِّ دِّ  مِّ
َرةِّ  ينَ اآْلَخِّ رِّ َن اْلَخاسِّ ِّ ؛  َعْن أَبِّي هَُرْيَرةَ ؛ و(85ول عمران:) {مِّ ُ َعلَْيهِّ َوسَ َعْن َرُسولِّ ّللا  ي  :"الَ ل َم أَن هُ قَر َصل ى ّللا  َوال رذِّ

يٌّ َواَل  ةِّ يَُهودِّ هِّ اْرُم  ْن َهذِّ هِّ اَل يَْدَمُ  بِّي أََحدٌ مِّ د  بِّيَدِّ رلْ  وَ  ثُم  يَُموتُ ْ؛َرانِّيٌّ نَ نَْوُس ُمَحم  ي أُْرسِّ ْن بِّال رذِّ ُ  بِّرهِّ إِّال  َوراَن لَْم يُرْؤمِّ
ْن أَْصَحابِّ الن ارِّ   (مدلم" )مِّ

ْن ْم فََمْن َشاَء فَ ْن َرب ِّكُ َوقُصِّ اْلَحقُّ مِّ  إن اإلسالم دين الدالم والتدامح؛ ولم يكره أحدا على الدخول في اإلسالم ؛ } ْليُْؤمِّ

ُسرولِّ إِّال  اْلرباََللُ اْلُمبِّر(؛ }29{) الكهر : َوَمْن َشاَء فَْليَْكوُرْر  فهرص  ( 18 :؛ والعنكبروت 54النرور: ) {ينُ َوَمرا َعلَرى الر 
 يعي اآلخر ذلك ويطبقه؟!

 وأثرها في تثبيت القلب وزيادة اإليمان : رؤية الحقائق الغيبيةتاسعال لدرسا
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ث و مروت وبعريقرين  فلرو قلر  لرك هنرافنحن نعلم أن اإليمان بالغيب درجات ثالثة  علم اليقين وعين اليقين وحق ال

يقرين  ذا حرق الجنرة مرثالً فهرلن اليقين  فلو جربته وأولر  مرن ايوجنة ونار  فهذا علم  فلو رأي  ذلك بعينيك فهذا ع

ب ومن علم وسم .  وولما ارتقي  من درجة إلى أخرى يزداد يقينك وإيمانك باهلل  فليس من رأي وجر 
قينرك فري الدروق؛ فهرذا علرم؛ فلرو ذهبر  إلرى الدروق ورأير  العنرب ازداد ي فلو قلر  لرك: أن فاوهرة العنرب طرحر 

لدرجررة وتأورردت؛ وانتقلرر  إلررى الدرجررة الثانيررة وهرري درجررة عررين اليقررين؛ فلررو اشررتري  قطوررا وأولترره؛ وصررل  إلررى ا

( 5)ْلَم اْليَقِّينِّ عِّ وَن ْعلَمُ والدرجات الثالثة وردت في القرون الكريم قال تعالى:}َوال  لَْو تَ  ارخيرة وهي : حق اليقين!!
يَم ) رجتان  والثالثرة فري قولره تعرالى:}إِّن  َهرذَا لَُهرَو فهاتان د)التكاثر(   ({ 7( ثُم  لَتََرُون َها َعْيَن اْليَقِّينِّ )6لَتََرُون  اْلَجحِّ

{)الواقعة:  قراً ويمروت.حه و   فهو حق أي أن الكص سيجربرموت وخروج اللمير عائد على اض( وال95َحقُّ اْليَقِّينِّ

ي أَْسَرى اْبَحاَن وقد ذور ذلك في ويات اإلسراء فقال:}سُ   فاهلل أورم نبيه في المعراج برطية الغيبيات لهذه الحكمة ل ذِّ
ي بَاَروْ  دِّ اْرَْقَ؛رى ال رذِّ دِّ اْلَحرَرامِّ إِّلَرى اْلَمْدرجِّ َن اْلَمْدرجِّ هِّ لَْياًل مِّ رنَرا َحوْ بِّعَْبدِّ يَرهُ مِّ ريُر{ نَرا إِّن ره هُرَو الد رمِّ ْن وَيَاتِّ لَرهُ لِّنُرِّ يُ  اْلبَ؛ِّ

رْن وَيَراتِّ َرب ِّرهِّ اْلُكْبرَرى{)النجم: 1)اإلسراء :  صرراً قاوهرذا ارمرر لريس   (18(  وفي ويات المعراج قال:}لَقَْد َرأَى مِّ

رَك تَ وثيرين قبله  فهرذا موسرى قرال هللا له:}َواْضرُمْم يَردََو إِّلَرى جَ  بص شمص أنبياء  على نبينا فقل رْخرُرْج بَْيَضراَء نَاحِّ ْن مِّ
يَكَ  *َغْيرِّ ُسوء  وَيَةً أُْخَرى ْن وَيَاتِّنَا اْلُكْبَرى لِّنُرِّ فرأراه اآليرات أوالً  ؛(24 -22: { )طره َطغَى إِّن هُ َعْونَ اْذَهْب إِّلَى فِّرْ  *مِّ

 تثبيتاً له ثم عقبها بالذهاب إلى فرعون.

نِّري َوْيرَ  تُ وهذا إبراهيم عليه الدالم قال هللا فيه:} َوإِّْذ قَراَل   ِّ أَرِّ يُم َرب  ْن قَراَل بَلَرى ْوتَى قَراَل أََولَرْحيِّري اْلَمرإِّْبرَراهِّ ْم تُرْؤمِّ
َن الط ْيرِّ فَُ؛ْرهُن  إِّلَْيكَ  ْن لِّيَْطَمئِّن  قَْلبِّي قَاَل فَُخْذ أَْربَعَةً مِّ رْنُهن  ُجرْزًءا ثُرم  ادْ  عَرْص َعلَرى ُورص ِّ ثُم  اجْ  َولَكِّ َك ُعُهرن  يَأْتِّينَرَجبَرص  مِّ

يٌم{ )البقرة:  يٌز َحكِّ َ َعزِّ بن عباس قال: } فَُ؛ْرهُن  إِّلَْيك { ا"عن  :جاء في تودير ابن وثير  (260َسْعيًا َواْعلَْم أَن  ّللا 

م ثفذبحهن   أوثقهن  فلما أوثقهن ذبحهن  ثم جعص على وص جبص منهن جزًءا  فذوروا أنه عمد إلى أربعة من الطير
قهن وخلل بعضهن في ببعض  ثم جزأهن أجزاًء  وجعص على ورص جبرص مرنهن جرزًءا  قطعهن ونت  ريشهن  ومز

ن هن  فردعاهقيص: أربعة جبال . وقيص: سبعة. قال ابن عباس: وأخذ رطوسهن بيده  ثم أمره هللا عز وجص  أن يردعو

 وارجزاء مرن للحم وما أمره هللا عز وجص  فجعص ينظر إلى الري  يطير إلى الري   والدم إلى الدم  واللحم إلى ا
لرطيرة وص طائر يت؛ص بعضها إلى بعض  حتى قام وص طائر علرى حدتره  وأتينره يمشرين سرعيا ليكرون أبلر  لره فري ا

  فربذا أسه يأباهرالتي سألها  وجعص وص طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم  عليه الدالم  فبذا قدم له غير 

يرقدم إليه رأسه تروب م  بقية جثته بحو َ َعزِّ ريمٌ ل هللا وقوته؛ ولهذا قرال:} َواْعلَرْم أَن  ّللا  غلبره  { أي: عزيرز ال يٌز َحكِّ
رعه أفعاله وشرشيء  وال يمتن  منه شيء  وما شاء وان بال ممان  رنه العظيم القاهر لكص شيء  حكيم في أقواله و

ْن لِّيَْطَمئِّن  قَْلبِّيتعالى في قوله ابن عباسقال  وقدره.  " أ.هى عندي منها{ ما في القرون وية أرج : } َولَكِّ

نحرن و -اليقرين الدرجرة الثانيرة عرين-فأنر  طلبر  الرطيرا يرا إبرراهيم  ووأن هللا يقول لديدنا إبراهيم نحن أوررم منرك
 .ثةجعلناو جرب  ذلك بنودك فأعطيناو الدرجة الثال

ْنَظلَرةَ حَ فعَرْن  ؟!!فمرا بالرك برطيرة هللا الدرالمعليره ة الرسرول يرال؛حابة يزداد يقينهم وثباتهم وإيمرانهم برط لذلك وان

ِّ قَالَ  ي  ِّ َمرا تَ َظلَرةُ نَرافََق َحنْ   قُْلرُ :لَقِّيَنِّي أَبُو بَْكر  فَقَاَل: َوْيَ  أَْنَ  يَرا َحْنَظلَرةُ؟ قَرالَ  :"اْرَُسي ِّدِّ قُروُل؟! قَراَل . قَراَل: ُسرْبَحاَن ّللا 
ِّ َصرل   ْنردَ َرُسرولِّ ّللا  ُرنَا بِّالقُْلُ : نَُكوُن عِّ ُ َعلَْيرهِّ َوَسرل َم يُرذَو ِّ ْنردِّ َوأَن را َرأُْي َعرْين  فَربِّذَا خَ  اْلَجن رةِّ َحت رىن رارِّ وَ ى ّللا  رْن عِّ َرْجنَرا مِّ

ُ َعلَْيهِّ َوَسل َم َعافَْدنَا اْرَْزَواَج َواْرَْواَلدَ وَ  ِّ َصل ى ّللا  ْيعَ َرُسولِّ ّللا  ينَا وَ الض  ِّ  ثِّيًرا  قَالَ اتِّ فَنَدِّ : فََوّللا  ثَْص أَبُو بَْكر   إِّن ا لَنَْلقَى مِّ
 ُ ِّ َصل ى ّللا  ِّ فَقَراَل ْلرُ : نَرافََق َحْنَظلَرةُ يَرا َرُسرْيرهِّ َوَسرل َم قُ  َعلَ َهذَا  فَاْنَطلَْقُ  أَنَا َوأَبُو بَْكر  َحت ى دََخْلنَا َعلَى َرُسولِّ ّللا  وَل ّللا 

ُ َعلَْيرهِّ َوَسرل َم:  ْنردَ َصرل ى ّللا  ِّ نَُكروُن عِّ َعرْين  فَرربِّذَا  اْلَجن رةِّ َحت ررى َوأَن را َرأْيُ وَ ُرنَا بِّالن رارِّ َو تُررذَو ِّ َوَمررا ذَاَو؟ قُْلرُ : يَرا َرُسرروَل ّللا 

ينَا َوثِّ  ْيعَاتِّ نَدِّ َو َعافَْدنَا اْرَْزَواَج َواْرَْواَلدَ َوالض  ْندِّ ْن عِّ ُ يًرا. فَ َخَرْجنَا مِّ ي  َعلَ قَاَل َصل ى ّللا  هِّ إِّْن نَ ْيهِّ َوَسل َم: َوال ذِّ ي بِّيَدِّ ْودِّ
ْورِّ لََ؛افََحتُْكْم اْلَماَلئَِّكةُ  ي َوفِّي الذ ِّ ْندِّ ُكْم َوفِّي طُ  َعلَى فُ لَْو تَدُوُموَن َعلَى َما تَُكونُوَن عِّ ْن يَا َحْنَظلَرةُ ُرشِّ َسراَعةً  ُرقُِّكْم  َولَكِّ

") مدلم( ات   .َوَساَعةً ثاََلَث َمر 

 كقلبرثبير  لك أدعرى لزيرادة اإليمران وتاآلخرة؛ فرذب أمامك؛ وتعمص وص عمص يرذورو برأن تتذور الغي فينبغي عليك 
 على طاعة الرحمن!

 حرمة أكل مال اليتيم: عاشرال لدرسا
بهذه المناسبة حيث تلتقى ذورى اإلسرراء والمعرراج؛ مر  اليروم العرالمي لتكرريم اليتريم ؛ فربنني أسروق لكرم المشرهد و

عرن أبري سرعيد الخردري امى ظلمراً ؛ فقرد روى ابرن أبري حراتم ؛ أموال اليتولة ر –هللا عليه وسلم  صلى –الذي روه 
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قال : قلنا : يا رسول هللا   ما رأي  ليلة أسري بك ؟ قال : " انطلق بي إلى خلرق مرن خلرق هللا وثيرر   رجرال   ورص 

م   ثم يجاء ب؛خرة من نار فتقذف في رجص له مشوران ومشوري البعير   وهو مووص بهم رجال يوكون لحاء أحده

في أحدهم حتى يخرج من أسوله ولهم خوار وصرراخ . قلر  يرا جبريرص   مرن هرؤالء ؟ قرال : هرؤالء الرذين يرأولون 
 أموال اليتامى ظلما إنما يأولون في بطونهم نارا وسي؛لون سعيرا " .

مرن  ه   يعرفرهن فيه ومن مدرامعه وأنوره وعينيروقال الددي : يبعث ووص مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج م

 روه بأوص مال اليتيم .
م نارا جهللا أفواههأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : " يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تأ ؛ أبي برزة وعن

مرا يرأولون فري ا إنظلم تامى" قيص : يا رسول هللا   من هم ؟ قال : " ألم تر أن هللا قال : ) إن الذين يأولون أموال الي

 ) ابن حبان (. ( اآلية . بطونهم نارا 
 أن رسرول هللا  عن أبي هريرة أوص مال اليتيم من الدب  الموبقات ؛ ف –صلى هللا عليه وسلم  –لذلك عد رسول هللا 

   لشرررو برراهللا صررلى هللا عليرره وسررلم قررال : " اجتنبرروا الدررب  الموبقررات " قيررص : يررا رسررول هللا   ومررا هررن ؟ قررال : "

 حرر    وقررذفوالدررحر   وقتررص الررنوس الترري حرررم هللا إال بررالحق وأوررص الربررا   وأوررص مررال اليترريم   والتررولي يرروم الز
 ) متوق عليه ( . المح؛نات المؤمنات الغافالت " .

نر  وا ؛ حيرثيريرةتحذ رسرائص ؛ فهيفي رحلة المعراجالرسول التي روها  ارخرى الكثيرة المشاهد هذا فضال عن

ر  نهرا رمرة وغيرهرا؛ والغيبرة والنمي؛ الربرا  والزنراومرن هرذه اآلفرات  الرسرول أمترهالعقوبات الشديدة المنورة  فيحرذ ِّ
ر الور   د والمجتم .أمرا  اجتماعية تدم ِّ

 العاملين نسأل هللا أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا ال علينا يوم القيامة؛ وأن يجعلنا من العالمين

 ن!المخلصي

        الدعاء                       وأقم ال؛الة       

 وتبه : خادم الدعوة اإلسالمية                                                        
 د / خالد بدير بدوي


