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 فً رحاب ذكري علً ضفاؾ مناسبة كرٌمة  تعٌشها أمة اإلسالم فً هذا الولت من كل عام

من أعز وأؼلً الذكرٌات فً تارٌخ امتنا اإلسالمٌة  

ذكر حدث جلل بهر العمول وحٌر األذهان لم ٌحدث لنبً من األنبٌاء وال لعظٌم من العظماء 

وإنما حدث خصوصٌة لصفوة األتمٌاء وخاتم األنبٌاء دمحم صلوات ربً وتسلٌماته علٌه  

معجزة لاهرة تدل علً لدرة العلً األعلى التً ال تحد بزمان وال تحد بمكان ألنه سبحانه 

خالك الزمان والمكان  ولمكانة هذا الحدث وعظمه خلد هللا ذكره فً كتابه لابال  

سبحان الذي أسرى بعبده لٌال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله 

 لنرٌه من آٌاتنا إنه هو السمٌع البصٌر

إنها معجزة التؤٌٌد والتكرٌم لحبٌب الحك ورسول الصدق  

وهلل در المابل حٌث لال  

 الظلـم من داج فً البـدر ســـــرى كما*** حــرم إلى لٌـالًال  حــــــرم من سرٌتَت 

ن لم لوســـٌن لاب من*** منـزلـة نلـت أن إلـى تــــــرلى وبت  تُـرم ولم تُدرَت

 الفهـم فطنـة وحــــــــارت العمول به*** افتــتنت مـا اإلســــــــراء وفً سرٌت

ـرِح  لً كنت إذ جْج  الـحرم سٌـد ٌدعو الـــروح وألبـل ***حرم فً البٌت عند الحِح

 والعظـم اإلجـالل حلـل وأُلبست*** عجـاببهـا الدنٌــا هـزت لٌلـة فً

 الظلم فً البـــرق ومٌض تحدى إال**** لــدما ســــرى ما براق متـن ركبت

 كلهـم الرسـل إمــــــــــــام إالَّال  كنت ما ***تحٌتـه األلـصــــــــــى فً أدٌـت وحٌـن
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 والحلم النوم فً ال والجـسـم بالروح** تكرمـة المعـــراج فً هللا وخصـن

 العـلـم بالصـادق ؼبطـته وكٌؾ ***طرب فً العــرش كان كٌؾ تسل فال

 والملم العلٌاء فً اللـوح من أسـمى ***لمنـزلـة  ٌـرلى أن لؽٌـرن وهـل

كَتم من تجنً أو العـلم من تروي**** مستـمعــا هللا ســبحـات فً ُرفعت  الحِح

 المٌم فً خمسـٌن عــــدلـت لكنهـا ***بها رضٌت لـد بخمـس رجعت حتى

 والحشـم األمـوال كثــرة وال ٌُؽنً*** ولــد ال ٌـوم فـٌنا شـــفعـه رب ٌا

حما إنها فرحة للعالم العلوي والمأل األعلى المالبكً وحك لنا أمة المختار أن نسعد بهذا 

تكرٌم  السماء ألهل األرض ذان التكرٌم الذي تمثل فً لٌلة الحفل السماوي المجٌد التكرٌم  

 والذي ألٌم  خصٌصا  لتكرٌم  حامل اللواء وسٌد األتمٌاء وإمام األنبٌاء

 لٌلة حفل سماوي  تزٌنت لها السماوات العال  واهتزت لجاللها األرضٌن والثري

وتسندس العرش فرحة  وسرورا واصطفت المالبكة فً  مظهر من أعظم مظاهر التكرٌم 

وإنما كان   السماوي لرسول هللا صلً هللا علٌه وسلم  ولم ٌكن التكرٌم  فمط لحضرة النبً

  تكرٌما ألمة اإلسالم  لاطبة

لرسول هللا صلً هللا   العالٌةلٌلة أعلن هللا فٌها  للدنٌا بؤسرها عن المكانة السامٌة والمنزلة 

 علٌه وسلم ومن سار علً نهجه إلى ٌوم الدٌن

تؤتً ذكري لٌلة اإلسراء والمعراج  تحمل الرسابل العظٌمة والدروس النافعة  التً تصلح لكل 

  فتعالوا بنا أحبتً نستلهم منها الدروس والعبر زمان ومكان

  للدعوة اإلسالمٌة مرحلة انتقالٌة اإلسراء والمعراج 

وبدأت منها    لٌلة عظٌمة انتهت فٌها مرحلة اآلالم واألحزان التً واجهتها الدعوة اإلسالمٌة

مرحلة جدٌدة هً مرحلة االنتصارات والفتوحات اإلسالمٌة  فكان بحك مرحلة انتمالٌة  أدٌرت 

  علً ٌد خٌر البرٌة دمحم صلً هللا علٌه وسلم نعم كانت نمطة تحول فً حٌاة النبً إلهٌةبحكمة 

انتهت فٌها آالم وأحزان وظلم وعناد من أهل مكة وبدأت   صلً هللا علٌه وسلم وأصحابه

 إلى أحوجنا   وما تحمك ذلن إال بصدق النبً وأصحابه   وما اإللهٌةبعدها  مرحلة المنح 

تطبٌك هذه الرسالة  فً والعنا الحالً فهاهً األمة تمر بمرحلة انتمالٌة  ولكنها دامت النعدام 

 وحب النفس  فكل ٌرٌد أن ٌحظى بمطعة مٌراث فً هذا الوطن لو األنانٌة ووجود اإلخالص
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كلفه ذلن أن ٌطؤ رلاب الضعفاء من الناس  األهم أن ٌكون هو فمط وال أحد ؼٌره  فو هللا لو 

أخلص والة األمر لربهم  واطلع هللا علً للوبهم ورأى فٌها التموى والصدق الستمامت األمور 

إنما ٌتمبل  )فمط نرٌد الٌوم أن نطبك الماعدة المرآنٌة   التً تمول    وصلح حال البالد والعباد

لعد م اإلخالص    إن مرحلة البناء فً هذا الوطن  ما تؤخرت  إال  : ألوللذا   (هللا من المتمٌن 

 والصدق

 محبة وســالم اإلسراء والمعراج ٌحمل ألمة المختار رسالة 

  بٌن أنبٌاء هللا ورسله  فً بٌت  لدس أجملهرسالة محبة إٌمانٌة وأخوة إسالمٌة  فً لماء ما 

ٌعلمون الدنٌا كٌؾ تكون    وباركه وبارن ما حوله حٌث ولفوا  فً اجتماع  نبويأرضههللا  

المحبة  وإن اختلفت الدٌانات والكتب  فجمٌعهم جاء برسالة واحدة هً رسالة  التوحٌد  فكٌؾ 

ال ٌجتمعون علٌها  وهم أرسلوا لتبلٌؽها فً تواضع جم  ٌمدمون المصطفً إلمامتهم مع أنه 

صلً هللا علٌه وسلم آخرهم ولكن هذا ما ٌحدث حٌن توجد المحبة فً الملوب نعم هذا ما 

حٌن    هللاأوامرٌحدث حٌن تحرن األفبدة  عاطفة األخوة والمحبة حٌن  تخضع الجوارح لتنفٌذ 

 ٌعمل الجمٌع بإخالص  لهدؾ عظٌم وؼاٌة اسمً

 هللا فً أعطاه فٌه كل نبً دلوه  بما أفاض هللا علٌه من كلمات  وما أدلًملتمً فكري ثمافً 

فترة رسالته من آٌات  وهذه المرة  كان آخرهم فً الحدٌث رسول هللا صاحب جوامع الكلم 

 فبمحبة هللا أفاض وبتكرٌم ربه  تباهً وتفاخر  حتى ولؾ جده  إبراهٌم ٌمول بهذا فضلكم دمحم

 : فمالشولًهذا االجتماع اإلٌمانً  صوره أمٌر الشعراء أحمد 

                      المسجد األلصى على لدمفًوالرسل *** أسرى بن هللا لٌال إذ مالبكة 

 كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم*** لما خطرت به التفوا بسٌدهم 

 ومن ٌفز بحبٌب هللا ٌؤتمم*** صلى وراءن منهم كل ذى خطر 

  ونجمع الكلمة  الصف اجتماع األنبٌاء فً األقصً دعوة  لتوحٌد

بهذا االجتماع اإلٌمانً بٌن أنبٌاء هللا ورسله وفً بٌت من أعظم البٌوت شانا فً المسجد 

األلصى الجرٌح جاءت رسالة اإلسراء والمعراج لألمة اإلسالمٌة  أن تتوحد وتجتمع علً 

كلمة واحدة  فً إشارة ربانٌة إلى أن الرابط بٌن المسجد األلصى والمسجد الحرام لٌس رابط 

مكانً فحسب، وإنما هو رابط عمٌدة واحدة ألمة واحدة ٌظل األلصى فً للبها وفكرها أبد 

الدهر ال تفرٌط فٌه على مر الزمان، فهو رباط بٌن المكانٌن على مر الزمان وتتابع األجٌال 



دمحم القطاوى : إعداد   خطبة  رسائل اإلسراء والمعراج

 www.du3ah.com 4 مجلة صوت الدعاة اإللكترونٌة 

بآي المرآن ألدس كتاب على وجه األرض، كلمة هللا ورسالته األخٌرة إلى أبناء الرسالة 

 الخاتمة والبشرٌة جمعاء

 هاتٌن البمعتٌن العظٌمتٌن المسجد الحرام األلصىفلم ٌكن الربط بٌن المسجد الحرام والمسجد 

بمكة بالمسجد األلصى بفلسطٌن  ثم الربط بٌن المسجد األلصى وبٌن سدرة المنتهً فً 

 ربط للماضً بالحاضر  ورسالة  فحسب ولكنهالسماوات العال  لم ٌكن   مجرد ربطا سٌاسٌا 

 تصل للملوب واألذهان  أن ٌا أمة الخٌر  وحدوا صفوفكم فان فعلتم ذلن فإن إن هللا أرادها

 عناٌة هللا ترعاكم وتحفظكم من مكر من ٌمكرون لكم وكٌد من ٌتربصون

  وعدم الٌأس والثبات علً المبدأ دعوة إلى التفاؤل

لو أن رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم سلم نفسه للٌؤس  واإلحباط  لما وصل إلٌنا هذا الدٌن 

ولكنه بهذه الرحلة العظٌمة علمنا  معنً التفاإل  ظل صامدا  علً أمل  أن  تنفرج الكربة 

وٌزول الهم  وحمك هللا له ذلن  فما كان بعد محن النبً وإٌذابه وتعذٌبه  إال منحة التكرٌم 

 التفاإل امة المرآن أمة نحن اإلسالم أمة فنحن والتعظٌم

الَت  } نُوا وَت الَت  تَتهِح نُوا وَت زَت أَتنْجتُمُ  تَتحْج نَت  وَت لَتوْج َتعْج نِحٌنَت  ُكنْجتُمْج  إِحنْج  األْج مِح   {ُمإْج
 

وهذا حال نبً هللا ٌعموب علٌه السالم الذي  ٌصاب بفمد أحب أوالده ومع ذلن ال ٌتملكه الٌؤس 

إنه ال ٌٌؤس م روح هللا إال الموم  وال تٌؤسوا من روح هللافٌخاطب أوالده 

 فال تٌؤس مهما اشتدت األزمات فما بعد العسر إال الٌسر وما بعد الضٌك إال الفرج الكافرون

وما بعد المحن والبالٌا إال المنح والعطاٌا  

دعاه صلوات ربً وتسلٌماته علٌه هذا أن ٌثبت علً مبادبه  مهما كانت المؽرٌات فٌؤتٌه عتبة 

بن ربٌعة وٌعرض علٌه الدنٌا بما فٌها من مال وملن وجاه وسلطان إنه عرض ما أعظمه فً 

للوب عشاق الدنٌا وزٌنتها لكن نبٌنا ال ٌرٌد إال اآلخرة وال هدؾ له إال تنفٌذ مهمته العظٌمة 

التً كلؾ بها من هللا سبحانه وتعالً وهً هداٌة الناس ودعوتهم إلً عبادة الواحد الدٌان  

كان هذا العرض المؽري كما جاء فً سٌرة بن هشام  

 صلى هللا ورسول ، لرٌش نادي فً جالس وهو ٌوما لال ، سٌدا وكان ، ربٌعة بن  أن عتبة

 وأعرض فؤكلمه دمحم إلى ألوم أال ، لرٌش معشر ٌا : وحده المسجد فً جالس وسلم علٌه هللا

 ورأوا ، حمزة أسلم حٌن وذلن ؟ عنا وٌكؾ ، شاء أٌها فنعطٌه بعضها ٌمبل لعله أمورا علٌه

 إلٌه لم ، الولٌد أبا ٌا بلى : فمالوا ؛ وٌكثرون ٌزٌدون وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أصحاب
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 إنن ، أخً ابن ٌا : فمال ، وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول إلى جلس حتى عتبة إلٌه فمام فكلمه

ِّطة من علمت لد حٌث منا  بؤمر لومن أتٌت لد وإنن ، النسب فً والمكان ، العشٌرة فً السِح

 مضى من به وكفرت ودٌنهم آلهتهم به وعبت أحالمهم به وسفهت جماعتهم به فرلت عظٌم

 له فمال : لال . بعضها منها تمبل لعلن فٌها تنظر أمورا علٌن أعرض منً فاسمع ، آبابهم من

 إنما كنت إن ، أخً ابن ٌا : لال ؛ أسمع ، الولٌد أبا ٌا لل : وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول

 كنت وإن ، ماال أكثرنا تكون حتى أموالنا من لن جمعنا ماال األمر هذا من به جبت بما ترٌد

 ؛ علٌنا ملكنان ملكا به ترٌد كنت وإن ، دونن أمرا نمطع ال حتى ، علٌنا سودنان شرفا به ترٌد

  فٌه وبذلنا ، الطب لن طلبنا ، نفسن عن رده تستطٌع ال تراه ربٌا ٌؤتٌن الذي هذا كان وإن

  .له لال كما أو منه ٌداوى حتى الرجل على التابع ؼلب ربما فإنه ، منه نبربن حتى أموالنا

 أبا ٌا فرؼت ألد : لال ، منه ٌستمع وسلم علٌه هللا صلى هللا ورسول ، عتبة فرغ إذا حتى

 تنزٌل حم الرحٌم الرحمن هللا بسم فمال ؛ أفعل : لال ؛ منً فاسمع : لال ، نعم : لال ؟ الولٌد

 أكثرهم فؤعرض ونذٌرا بشٌرا ٌعلمون لموم عربٌا لرآنا آٌاته فصلت كتاب الرحٌم الرحمن من

 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول مضى ثم إلٌه تدعونا مما أكنة فً للوبنا ولالوا ٌسمعون ال فهم

 علٌهما معتمدا ظهره خلؾ ٌدٌه وألمى ، لها أنصت ، عتبة منه سمعها فلما . علٌه ٌمرإها فٌها

 لد : لال ثم فسجد ، منها السجدة إلى وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول انتهى ثم ؛ منه ٌسمع

 وذان فؤنت ، سمعت ما الولٌد أبا ٌا سمعت

 المسلمٌن الثابتٌن والمستمسكٌن بمبادبهم الرفٌعة، كما  مجد المرآن الكرٌم  وٌمكننً المول أن 

أنِّ رسول هللا صلِّى هللا علٌه وسلِّم كان خٌُر مثاٍل لإلنسان الثابت على مبادبه، فكان هو وأهل 

بٌته ٌحمون المبادئ وٌضحون فً سبٌلها بكل ما ٌملكون من مال ونفس، فكان الرسول ٌزداد 

ًال وإصراراًال كلِّما زادت علٌه المإامرات من الكفار والظالمٌن، فبهذا الصمود والثبات  ثباتا

 تزلزلت لوى الظلم والكفر

فالمبادئ كما لٌل ال تتجرسالة منون تبعا للموالؾ واألحداث وإنما صاحب المبدأ ال ٌزحزحه 

عن مبادئ شا مهما حٌكت له المإامرات ومها اشتدت علٌه األزمات ومهما عرضت علٌه 

المؽرٌات  

 فالثبات علً المبدأ إذا رسالة  من أعظم رسابل اإلسراء والمعراج ودرس من دروسه التً  

نستلهمها من روح هذا الحدث الجلل  

 

الخطبة الثانٌة  
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أما بعد  

أوصٌكم ونفسً بتقوي هللا تبارك وتعالً ومحبته وأوصٌكم ونفسً 

باتباع سنة حبٌبنا المصطفً صلوات ربً وتسلٌماته علٌه  

 اإلسراء والمعراج رحلة علم وعمل 
  هنٌهة مع أمر هام للؽاٌةألؾولً أن 

 الحدث أنه كان تسرٌة وتثبٌتا أسباب بذكر ونتبارى ما أن تؤتً ذكري اإلسراء والمعراج إال 

لملب النبً  وكان المصطفً صلً هللا علٌه وسلم لد ٌؤس وأصابه اإلحباط  فؤراد هللا أن ٌثبت 

للبه  وفإاده  فهل رسولنا  لد وصل به األمر إلى الٌؤس واإلحباط حتى ٌعجل هللا برحلتً 

 أسبابلٌثبِّت بذلن للبه   كال  كان سبب التسرٌة والتثبٌت  جزءا من   اإلسراء والمعراج

الحدث ولم ٌكن هو كل أسبابها  فتلن الرحلة العظٌمة كانت رحلة عمل لرسول هللا صلً هللا 

لٌبلػ  أمته بما رأى من آٌات بٌانا علٌه وسلم  أراد هللا أن ٌرٌه فٌها من آٌاته الباهرة عٌانا 

ربه  ألم تفرض فٌها الصالة   ألم ٌري فٌها نبٌنا الجنة والنار   إذن فكانت رحلة عمل  لرسول 

 هللا  ولم تكن فمط مجرد تسرٌة وتثبٌتا لملبه وفإاده صلوات ربً وتسلٌماته علٌه

  لتبلٌغ الرسالة واختٌار الرفقاء تربٌة الرجال األقوٌاء
 والمعراج  لتربً جٌال  لوٌا فتٌا  ٌستطٌع أن ٌتحمل األمانة وان اإلسراءتؤتً رحلة   أٌضا

ٌبلػ  رسالة السماء فلبن كانت حكمة هللا لد التضت أن ال ٌكون هنان نبً بعد رسول هللا فمن 

  سٌحمل اللواء وٌبلػ الرسالة إلى أن تموم الساعةإذن

ٌتجلً هذا المعنً فً جعل هللا تبارن وتعالى معجزة اإلسراء  أمرا ؼٌبٌا ٌحدث فً جزء من 

 ورسله معجزات حسٌة  رآها الناس أما أنبٌابه هللا لد أجرى لجمٌع أناللٌل لم ٌراه الناس مع 

 والمعراج أراد هللا أن ٌجعلها أمرا ؼٌبٌا ٌموم علٌها  دلٌل مادي  فمن آمن اإلسراءمعجزة 

ٌخبرهم عن أمر الرحلة فهإالء هم الذٌن ٌستحمون أن   وصدِّق النبً صلً هللا علٌه وسلم حٌن

ٌحظون بشرؾ الصحبة هإالء هم الذٌن ٌستحمون أن ٌحملوا أمانة الدعوة إلى هللا جل وعال  

الم ذلن الكتب ال ” :  بالؽٌب من صفات األتمٌاء واألصفٌاء فمال سبحانه اإلٌمانلذلن جعل هللا 

رٌب فٌه هدي للمتمٌن الذٌن ٌإمنون بالؽٌب وٌمٌمون الصالة ومما رزلناهم ٌنفمون والذٌن 

أولبن علً هدي من ربهم   ٌإمنون بما انزل إلٌن وما انزل من لبلن وباآلخرة هم ٌولنون

 “  وأولبن هم المفلحون
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