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جربوتـــه وقـــوة #ســـه، العـــاملني، الظـــاهر بنعـــوت مجالـــه، ومعـــاين كمالـــه، وعزتـــه و  � ربِّ  احلمـــد
وهـو علـى ذلـك إىل أن ينتهـي الزمـان  ،ظهـر بـذلك قبـل خلـق األكـوان ،وواسع جوده وعطفه ورمحتـه

ســبحانه ســبحانه ُقربــه مــن . واملكــان، ألنــه كــان وال شــئ معــه وهــو اآلن وبعــد اآلن علــى مــا عليــه كــان
 وجـلَّ  عـزَّ  ألنـه ،ل أو Rـاروال يف ليـ ،عبيـده وقـرب عبيـده منـه ال مبسـافات وأقطـار، وال حبـدود وأبصـار

وإمنــا يقــرب مــن  ،تعــاىل عــن الزمــان واملكــان، وتســامى عــن الليــل والســاعات والنهــار والزمــان واآلوان
وال  ،ويقـرب مـنهم قـرYً معنـو\ً، ال يوصـف Yحلـروف ،عباده بنعوت وّده و#وصاف قربـه و#نـوار حبـه

حبضـرة ذاتـه، وإمنـا هـو قـرب مـن قريـب يف ُتسـعف األلفـاظ لـذكر بعـض صـفاته فيمـا يتعلـق Yخللـق أو 
ألنــه لـيس كمثلــه شــئ وهــو الســميع  ،بكيفيــة غيبيـة ال يعلمهــا إال هــو ،علّـوه إىل إنســان دان يف ُســفله

  .البصري
ــه، ال يظهــر يف جهــات وال  ،وال تلحقــه احلركــات ،وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك ل

لـذا َعِلـم عجـز خلقـه عـن وصـفه، فوصـف نفسـه بنفسـه تستطيع أن تشري إليه الكلمات والعبارات، و 
ُ َأَحـدٌ   ﴿﴿ :هلم وقال يف قرآنه َّrالصَّـَمُد    .قُـْل ُهـَو ا ُ َّrسـورة سـورة ((  ﴾﴾َوَملْ َيُكـن لـَُّه ُكُفـواً َأَحـٌد   .َملْ يَِلـْد َوَملْ يُولَـدْ   ..ا

  ..))اإلخالصاإلخالص
اء واملرسلني، وخري مـن عـرف وأشهد أن سيد{ دمحماً عبد هللا ورسوله إمام املقربني، وسيد األنبي

فهو أعرف العـارفني مبـواله، وأعلـم اخللـق أمجعـني بصـفات هللا،  .املبني مواله بتعريفه له يف كتابه العليِّ 
خطــراً يف وأكـربهم ِعظمـاً و  ،وأول مـن خلقـه هللا عابـداً لــه يف حضـرته، وأعالهـم شـأ{ً يف دينــه وشـريعته

على الرمحة العظمى جلميع العامل، سـيد ولـد آدم  وYركْ  مْ لِّ وساللهم صلِّ . شفاعة اخللق بدخول جنته
 :وجلَّ  عزَّ  وصاحب قول احلق ،وال فخر، صاحب احلوض املورود، واملقام احملمود، والكوثر املشهود

 ،كنــز الرمحــة اإلهليــة لكــل الوجــود، وآلــه أقمــار الســعود  ،ســيد{ دمحم، ))الــربوجالــربوج٣٣((  ﴾﴾ َوَمْشــُهودٍ َوَشــاِهٍد   ﴿﴿
 ،وعلينـا معهـم أمجعـني ،باركني الشهود، وكـل مـن تـبعهم �حسـان إىل يـوم العـرض والـورودوصحابته امل

   ..أما بعد .العاملني \ ربَّ  ،آمني..آمني 
 :لسـماعهم كـالم بعـض املشـككني -رمبا يتسائل بعض املسـلمني  :فيا عباد هللا مجاعة املؤمنني

وهــو أول بيــت أوجــده يف   -البيــت احلــرام مبكــة  حبيبــه ومصــطفاه أن ينتقــل مــن وجــلَّ  عــزَّ  ملــاذا أمــر هللا
ــة األنبيــاء واملرســلني  -كــون هللا وأعلــى حــرم جعلــه هللا لعبادتــه يف هــذه احليــاة  َل إىل بيــت املقــدس ِقبـْ

  السابقني؟
وهــذا كــالم ال ِمْريــة وال شــك فيــه ألن الــذي أخــرب بــذلك هــو هللا يف كتابــه الــذي ال يتغــري وال 

 َأْسـَرىُسـْبَحاَن الـَِّذي   ﴿﴿ :حيـث قـال جـّل شـأنه وتبـارك امسـه وال إلـه غـريه ،لـه وجـلَّ  عزَّ  يتبدل حبفظ هللا
ــَن اْلَمْســـِجِد اْحلَـــَراِم ِإَىل اْلَمْســِجِد اَألْقَصـــى الـَّـِذي Yَرَْكَنـــا َحْولَـــُه لُِنرِيَــُه ِمـــْن آَ\تِ  نَــا ِإنَّـــُه ُهـــَو بَِعْبــِدِه لَـــْيالً مِّ

                                      
  .م٥/١١/١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠من رجب  ٢٧جيزة يوم اجلمعة املوافق  -كانت هذه اخلطبة مبسجد األنوار القدسية Yملهندسني    ١
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من املسـجد احلـرام إىل املسـجد األقصـى  صلَّى هللا عليه وسلَّم  كان إسراؤه  ..))اإلسراءاإلسراء١١((  ﴾﴾  السَِّميُع الَبِصُري 
 مجلتهـا إال الواحـد األحـد، الفـرد حلكم تعالت عن العّد، وتناهت عن اإلحصاء واحلـّد، ال حيصـيها يف

لـنعلم أن  ،الصمد، لكن البد لنا من ذكر بعضها  نيسـاً للقلـوب وتثقيفـاً للعقـول وتطمينـاً لنـا أمجعـني
  :أعلم مبا ينفعنا ويصلحنا أمجعني يف الدين والدنيا واآلخرة  وجلَّ  عزَّ  هللا

فمــن ُمجلــة ذلــك أن هــذا كــان إعــال{ً جلميــع البشــرية حبضــور مجيــع األنبيــاء واملرســلني أن هــذا 
 على أمري األنبياء واملرسلني، هـو امتـداد لرسـاالت السـماء ووحـي وجلَّ  عزَّ  الدين املتني الذي أنزله هللا

هللا لعبــاده مــن األنبيــاء واملرســلني، وهــم مجيعــاً يــدعون إىل مكــارم األخــالق، وتوحيــد حضــرة اخلــالق، 
وليس بينهم يف احلقيقة خالف وال شقاق، وإمنا اخلالف والشـقاق جـاء مـن دخـول األهـواء يف قلـوب 

لكـنهم  بعض العلماء، أو دخول شهوات الدنيا يف بعض القـائمني علـى الـد\{ت بعـد رسـل السـماء،
ھ!اتُُھْم َش!تَّى        {{{{{{{{: صلوات هللا وسالمه عليـهمجيعاً كما قال فيهم  ھ!اتُُھْم َش!تَّىاألْنبیاُء إِْخ!وةٌ ِم!ْن َع!الٍَّت َوأُمَّ ھ!اتُُھْم َش!تَّىاألْنبیاُء إِْخ!وةٌ ِم!ْن َع!الٍَّت َوأُمَّ ھ!اتُُھْم َش!تَّىاألْنبیاُء إِْخ!وةٌ ِم!ْن َع!الٍَّت َوأُمَّ ھ!اتُُھْم َش!تَّىاألْنبیاُء إِْخ!وةٌ ِم!ْن َع!الٍَّت َوأُمَّ ھ!اتُُھْم َش!تَّىاألْنبیاُء إِْخ!وةٌ ِم!ْن َع!الٍَّت َوأُمَّ ھ!اتُُھْم َش!تَّىاألْنبیاُء إِْخ!وةٌ ِم!ْن َع!الٍَّت َوأُمَّ ھ!اتُُھْم َش!تَّىاألْنبیاُء إِْخ!وةٌ ِم!ْن َع!الٍَّت َوأُمَّ فكلهـم  ٢٢٢٢٢٢٢٢}}}}}}}}        األْنبیاُء إِْخ!وةٌ ِم!ْن َع!الٍَّت َوأُمَّ
  .وجلَّ  عزَّ  ومبكارم طيبة صافية وهي مكارم األخالق، وتوحيد حضرة اخلالق ،جاءوا بدعوة واحدة

خيصـه Yلتعليمـات الـيت تناسـب زمانـه  فقـد كـان هللا ،وملا كان كل رسول يُرسل إىل قومـه خاصـة
 فلمــا جــاءت الرســالة اخلامتــة الصــاحلة لكــل األزمــان ولكــل األمكنــة ولكــل القــدرات ،وقومــه وعصــره

وأســبغ نعمتــه وأمت د\نتــه، فظهــر فيهــا متــام  ،أكمــل هللا رســالته ،البشــرية يف شــىت منــاحي هــذه األرض
ـَم َمَكاِرَم األَْخالَقِ إِ إِ إِ إِ إِ إِ إِ إِ         {{{{{{{{: صلوات هللا وسالمه عليهمكارم األخالق لقوله  َما بُِعثُْت ألُتَـّمِ ـَم َمَكاِرَم األَْخالَقِ نـَّ َما بُِعثُْت ألُتَـّمِ ـَم َمَكاِرَم األَْخالَقِ نـَّ َما بُِعثُْت ألُتَـّمِ ـَم َمَكاِرَم األَْخالَقِ نـَّ َما بُِعثُْت ألُتَـّمِ ـَم َمَكاِرَم األَْخالَقِ نـَّ َما بُِعثُْت ألُتَـّمِ ـَم َمَكاِرَم األَْخالَقِ نـَّ َما بُِعثُْت ألُتَـّمِ ـَم َمَكاِرَم األَْخالَقِ نـَّ َما بُِعثُْت ألُتَـّمِ ـَم َمَكاِرَم األَْخالَقِ نـَّ َما بُِعثُْت ألُتَـّمِ فكل نيب جاء  ........٣٣٣٣٣٣٣٣}}}}}}}}نـَّ

 ،ومجيـع اجلمـال ،خبلق أو أخالق تناسب زمانه، وملا جاء صـاحب الكمـال انتهـى إليـه مجيـع الصـفات
لـه فجع ،))القلـمالقلـم٤٤((  ﴾﴾  ُخلُـٍق َعِظـيمٍ َوِإنـََّك َلَعلـى ﴿﴿: يف شـأنه وجـلَّ  عـزَّ  فكان كما قـال هللا ،ومجيع الكماالت

  .وار¬ً لنبوات السابقني أمجعني وجلَّ  عزَّ  هللا
للخلــق أمجعــني أنــه ال عصــبية بــني أصــحاب الــد\{ت  وجــلَّ  عــزَّ  وكــان مــن ذلــك أيضــاً إعــالم هللا

 ،وال إحـن وال فـنت وال حـروب ،السماوية، وال جيب أن يكـون بيـنهم تشـاحن وال تطـاحن وال نزاعـات
 �Y إلســالم دينــاً، وإن كــانوا وصــفوا ديــنهم بشــئ غــري اإلســالم ألن هللا جعلهــم مجيعــاً يؤمنــونYو ًYر

ص على ذلك كتـاب امللـك العـالم ،فإن ذلك ليس بصحيح العصـبية  وجـلَّ  عـزَّ  ، فجعـل هللا وجـلَّ  عـزَّ  ون
  ........٤٤٤٤٤٤٤٤}}}}}}}}َلْیَس ِمنَّا َمْن دََعا إَِلى َعَصِبیَّةٍ َلْیَس ِمنَّا َمْن دََعا إَِلى َعَصِبیَّةٍ َلْیَس ِمنَّا َمْن دََعا إَِلى َعَصِبیَّةٍ َلْیَس ِمنَّا َمْن دََعا إَِلى َعَصِبیَّةٍ َلْیَس ِمنَّا َمْن دََعا إَِلى َعَصِبیَّةٍ َلْیَس ِمنَّا َمْن دََعا إَِلى َعَصِبیَّةٍ َلْیَس ِمنَّا َمْن دََعا إَِلى َعَصِبیَّةٍ َلْیَس ِمنَّا َمْن دََعا إَِلى َعَصِبیَّةٍ {{{{{{{{: : : : : : : : صلَّى هللا عليه وسلَّممنتهية وبذلك قال 

فمـن Yب أوىل أن تـزول العصـبيات اخلالفيـة بـني  ،زالـت العصـبية الدينيـة وبعـد ظهـور اإلسـالم
اجلماعــات والفــرق اإلســالمية، فلــيس يف اإلســالم مســلم ُســّين ومســلم بــدعي ومســلم شــيعي ومســلم 

لََّة   ﴿﴿ :وإمنا هم مجيعاً مسلمون ،وهايب ومسلم صويف   ﴾﴾  ن قـَْبـلُ اُكُم اْلُمْسـِلمَني ِمـِإبـَْراِهيَم ُهَو َمسَّ  َأبِيُكمْ مِّ
وإمنــا ¸تــنس مجيعــاً  ،بعــدها وكلمــة مســلم ال جيــب أن حتيطهــا ¶الــة قبلهــا وال بوصــف زائــف ،))احلــجاحلــج٧٨٧٨((

ـــ .وجـــلَّ  عـــزَّ  Yإلســـالم، وال شـــئ يعلـــو علـــى كـــالم امللـــك العـــالم نزاعـــاً بـــني املســـلمني  رفكـــل مـــن فجَّ
عـن روح الـدين، بعيـد عـن فهو بعيد  ،أو بني املسلمني وغريهم من أهل الد\{ت السماوية ،وبعضهم

   .صلوات هللا وسالمه عليهRج سيد األولني واآلخرين 

                                      
 . مسند اإلمام أمحد، صحيح مسلم  ٢
  .عن أيب هريرة،  مالك يف املوطأ والطرباين عن حديث جابر وأمحد من حديث معاذ بن جبل  ٣
  .عن جبري بن مطعم يف سنن أيب داود، الفتح الكبري رواه أبو داود  ٤
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واحتفــوا بــه ورحبــوا بــه بكلمــات نــرية  ،ى ¶ــم إمامــاً وصــافحوه وصــلَّ  فقــد مجــع هللا لــه املرســلني
 ،سـتقبالهملـا صـعد إىل السـماء كـانوا ىف إورحب ¶م يف كلمة جامعـة موجـودة، مث بعـد ذلـك  ،مشهودة

هلـم يف  وجـلَّ  عـزَّ  فقـد قـال هللا ،ني عليه وعلى أمتـه ألRـم مجيعـاً مـأمورين بتعضـيده ونصـرتهوكانوا حريص
ــْؤِمُننَّ   ﴿﴿: امليثــاق الــذي أخــذه علــيهم ــِه َولََتنُصــُرنَّهُ  لَتـُ ، أمــرهم بنصــرته فلــم يكــن ترديــد ))آل عمــرانآل عمــران٨١٨١((  ﴾﴾ِب

د علــى اإلســالم، أو وصــاية كمــا يقــول بعــض الــزائغني لواليــة اليهــو -لــه يف الصــالة عليــه الســالم موســى 
ســالم، وإمنــا كــان ألن هللا أمــره بنصــرته وأمــره أن يكــون نصــيحاً لــه يف علــى نــيب اإل عليــه الســالم موســى 
مـا أمـره بـه مـواله ليفـوز برضـاء هللا، ألن هللا كل ففعل   ه،يكون رحيماً وشفيقاً معه يف أمت وأن ،شريعته

فـاألد\ن كلهـا  .وجـلَّ  عـزَّ  لـيهم مـن العهـد وامليثـاق مـع هللاالفوا مـا ُأخـذ عمـن أن خيـتّوعد حـىت األنبيـاء 
مشــاهد مجــة ال  صــلَّى هللا عليــه وســلَّم هئتــدعو لكمــال األخــالق ومكــارم اخلصــال، ولــذلك كــان يف إســرا

ولكن كلها إذا تـدبر{ يف أمرهـا تـدعو ملكـارم األخـالق وتـدعو  ،يتسع الوقت حلصرها أو ذكر بعضها
  .إىل حقوق اإلنسان

إىل مشـــهد حيـــرم الكـــذب  ،لـــهويهوِّ  إىل مشـــهد حيـــرم الـــرY ،عـــهويفظِّ  رم الـــز{مـــن مشـــهد حيـــكـــم 
إىل مشهد حيرم الغيبـة والنميمـة ومـا شـا¶ها، إىل مشـهد يوضـح لإلنسـان أمهيـة حمافظتـه علـى  ،وتوابعه

ــام وكلهــا مشــاهد نورانيــة تــدعو املــرء إىل  .الصــالة واألهــوال الــيت تنتظــره إذا تــرك اتصــاله مبــواله القي
  .أمجعنيصلوات هللا وسالمه عليهم حبقوق هللا وحقوق عباد هللا اليت دعا إليها رسول هللا ومجيع رسل هللا 

ال مسو للبشرية وال صالح حلال اإلنسانية إال إذا سـادت بـني شـعو¶ا إنه  :إخواىن املسلمون \
ارب يف هـــذا الوجـــود النزعـــات تعـــاليم األد\ن الســـماوية وأخالقهـــا املرضـــية، فإRـــا الوحيـــدة الـــيت حتـــ

بطريقـة حكيمـة نورانيـة ال تـتمكن أي طريقـة بشـرية  ،العدوانية، والشرور النفسية، واألهواء اإلبليسية
كمـا هـو ظـاهر يف   ا األد\ن فسـدت أخالقهـم وأحـواهلمأو إنسانية من فعل ذلك، ولذلك عندما تركو 

  .لعيانل
فـإذا شـرب اخلمـر فـال  ؛يف أن يصـنع مـا يريـد اإلنسـان حـرٌّ : فقد قالوا مثًال يف حقوق اإلنسـان

   .عليه شئ، وإذا تعامل YلرY فهذا شأنه
ولكــن شــارب اخلمــر إن لعــب بــه عقلــه وذهــب عــن حســه ونفســه وفعــل مــا يــؤذي اآلخــرين، 

وهـل التـزم  !وهـل هـذه هـي األخـالق اإلنسـانية؟ !هـل هـذه حريـة؟ ،ويضر ما حوله من اخللـق أمجعـني
طالب بذلك من يقولون حبقوق اإلنسان؟ وهل الذي يبتز أخاه اإلنسان وينتهـز حبقوق اآلخرين كما ي

ال  ،فرصــة حاجتــه ويعطيــه املــال YلــرY أضــعافاً مضــاعفة وجيعلــه مهــدود الكيــان يف البنــاء االقتصــادي
 هويـتحكم فيـ ،تقوم له قومـة، وال يـنهض لـه شـأن ألنـه ال ينتهـي مـن ديـن حـىت يـدخل يف ديـون أخـرى

وجهــون سياســته، ويقــوم بتنفيــذ مــا يطلبــون، ألRــم هــم الــذين يفرجــون عنــه �عطائــه مــن الــدائنون، وي
  !!!هل هذه حقوق اإلنسان؟. ٥الديون ما يفك به معضالته االقتصادية

ـــاء  حقـــوق اإلنســـان ال تكـــون إال مـــع أخـــالق القـــرآن وأخـــالق النـــيب العـــد{ن وأخـــالق األنبي
إعالمـاً  صـلَّى هللا عليـه وسـلَّمنيا ويف عـامل األكـوان، فكـان جميئـه واملرسلني اليت أرساها هللا ¶م يف هذه الـد

                                      
احملللون املـاليون الغربيـون ليقولـوا أن أفضـل احللـول البنكيـة هـو جعـل فائـدة اإليـداع أو التـوفري  وملا حدث اإلRيار العاملى وتداعت اإلقتصادات العظمى خرج ٥

 .تصل إىل الصفر Yملائة ، أى ال رY #ى شكل من األشكال



    یت المقدس  حكمة اإلسراء إلى ب:اإلسراءشھر رجب و:   

#نـه يــرث الصـاحل ممــا جـاء بــه األنبيـاء ويــدع الطـاحل ممــا زاده هـؤالء وهــؤالء، وكـان أيضــاً Yإلضــافة إىل 
إىل بيـت املقـدس مـا حـافظ  صـلَّى هللا عليـه وسـلَّمذلك حفظاً ملرياث داود وسليمان، فلو مل يذهب النـيب 

سلمون على حرمته وال Yعوا النفيس والغايل واألرواح يف سبيل نصرته وإمنا الذي دفعهم إىل ذلـك امل
 ،أنه ¬لث احلرمني، ومسرى النيب األمني، فهذا الذي دفعهم للحفاظ عليـه والعمـل علـى إعـالء شـأنه

النبيـــني واملرســـلني  حيفـــظ حقـــوق صـــلَّى هللا عليـــه وســـلَّم ه، ورســـولنائـــألنـــه مســـجد اختـــذه هللا لرســـله وأنبيا
  .أمجعني ألنه هو املرسل رمحة للعاملني

ْحَمنُ         {{{{{{{{: مليه وسلَّ ى هللا عصلَّ قال  اِحُموَن َیْرَحُمُھُم الرَّ ْحَمنُ الرَّ اِحُموَن َیْرَحُمُھُم الرَّ ْحَمنُ الرَّ اِحُموَن َیْرَحُمُھُم الرَّ ْحَمنُ الرَّ اِحُموَن َیْرَحُمُھُم الرَّ ْحَمنُ الرَّ اِحُموَن َیْرَحُمُھُم الرَّ ْحَمنُ الرَّ اِحُموَن َیْرَحُمُھُم الرَّ ْحَمنُ الرَّ اِحُموَن َیْرَحُمُھُم الرَّ ْحَمنُ الرَّ اِحُموَن َیْرَحُمُھُم الرَّ اْرَحُموا َمْن في اْألَْرِض َیْرَحْمُكْم َمْن اْرَحُموا َمْن في اْألَْرِض َیْرَحْمُكْم َمْن اْرَحُموا َمْن في اْألَْرِض َیْرَحْمُكْم َمْن اْرَحُموا َمْن في اْألَْرِض َیْرَحْمُكْم َمْن اْرَحُموا َمْن في اْألَْرِض َیْرَحْمُكْم َمْن اْرَحُموا َمْن في اْألَْرِض َیْرَحْمُكْم َمْن اْرَحُموا َمْن في اْألَْرِض َیْرَحْمُكْم َمْن اْرَحُموا َمْن في اْألَْرِض َیْرَحْمُكْم َمْن . . . . . . . . الرَّ

  .  ادعوا هللا وأنتم موقنون Yإلجابة، أو كما قال،،،،    ،،،،    ٦٦٦٦٦٦٦٦}}}}}}}}        في السَّماءِ في السَّماءِ في السَّماءِ في السَّماءِ في السَّماءِ في السَّماءِ في السَّماءِ في السَّماءِ 
        ::::الخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیة

وأشـــهد أن ال إلـــه إال هللا  .العـــاملني، الواحـــد يف علـــوه، املنـــّزه يف تنزلـــه يف خلقـــه � ربِّ  مـــداحل
وأشـهد أن  .ا تدركـه القلـوب حبقـائق اإلميـانوحده ال شريك له، ال تراه العيون، وال تدركه اآلذان وإمنـ

جلميــع بــين اإلنســان يف  ه، النــيب العــد{ن الــذي اصــطفاه هللا وجعلــه رمحــةهللا ورســولُ  ســيد{ دمحماً عبــدُ 
ــوم العــرض علــى الــرمحن يف اآلخــرة علــى ســيد{ دمحم  وYركْ  مْ وســلِّ اللهــم صــلِّ  .الــدنيا، وشــفيعاً هلــم ي

 \ ربَّ واعطنـا اخلـري وادفـع عنـا الشـر، وجننـا واشـفنا وانصـر{ علـى أعـدائنا  ،وعلى آله وصحبه وسلم
   ..أما بعد .العاملني

مــن املســجد  صــلَّى هللا عليــه وســلَّمأخــذ حبيبــه   وجــلَّ  عــزَّ  لــو كــان هللا :فيــا عبــاد هللا مجاعــة املــؤمنني
ألنـه لـو أخـربهم أنـه عُـرج  ،احلرام إىل السموات العلى مباشرة، ملـا كـان هنـاك رد مقنـع علـى الكـافرين

بــه إىل الســماء، مل يصــعدوا إىل الســماء ولــيس معهــم ســؤال يســألوه وال دليــل بــه يطلبــوه، وإمنــا عنــدما 
#نــه أســرى بــه إىل بيــت املقــدس وقــد علمــوا #نــه مل يــذهب إليــه، وهــم ذهبــوا إليــه وعرفــوه،  أخــربهم

فقــالوا أمــا الوصــف فقــد  ،لــه فوصــفه هلــم كمــا يعرفــوه وجــلَّ  عــزَّ  ســألوه عــن نعتــه ووصــفه فجــاله احلــق
 لكنهم مل يؤمنوا به ألRم سبق هلم سوء اخلامتـة مـن ى،صدقت، وهذا دليل على صدقه يف هذه الدعو 

وكيــف أRــم مــروا  ،هللا، مث طلبــوا دالئــل حســية أخــرى فــأخربهم بقــوافلهم الــيت تســري إىل بيــت املقــدس
م آخـرين وكـان ظمـآ{ً فناداهم وأخربهم به فحصـلوه، وأنـه ذهـب إىل قـو  ،)أي ضل(بعري هلم  بقوم ندَّ 

 ،دوا فيـه شـيئاً فلمـا كشـفوه مل جيـ ،م إ{ء ملئ Yملاء فكشفه وشـرب كـل مـا فيـه وغطـاهعندهمن املاء و 
  !!ولكنهم مل يزدهم ذلك إال عناداً 

إن كنت صادقاً فمىت سـتأيت هـذه القافلـة؟ وهـذا : مث طلبوا منه أمراً ظنوا أنه فوق طاقته فقالوا
ســتأيت يف يــوم كــذا ســاعة العصــر، فــانتظروا ذلــك اليــوم  :غيــب ال يعلمــه إال هللا، لكــن هللا أيــده فقــال

ـــت لـــة مل  ت، فـــدعا هللا تعـــاىل فاصـــفرت الوكانـــت الشـــمس تكـــاد تغيـــب والقاف شـــمس أو كمـــا قال
رّدهـا هللا بعـد أن كانــت قـد تـوارت خلـف اجلبــال والنخيـل إىل كبـد السـماء حــىت  - واردةالـروا\ت الـ

يعـين خمـتلط لونـه بـني األسـود واألبـيض، عليـه ) أورق(وقد كان قال هلم يتقدمها مجل . جاءت القافلة
Òن األمــر كمــا قــال، جــاءت القافلــة يف ميعادهــا وكمــا وصــفها هلــم، لكــنهم  وكــا ،)ناقفتــ(ن يعــين غــرار

                                      
 .عن عبد هللا بن عمر، رواه أبو داود والرتمذي وقال حديث حسن صحيح  ٦



    یت المقدس  حكمة اإلسراء إلى ب:اإلسراءشھر رجب و:   

  .كانوا ظاملني وÕ\ت هللا جيحدون
إىل بيــت املقــدس ليثبــت علــيهم Yحلجــة والربهــان أن هــذه احلادثــة  صــلَّى هللا عليــه وســلَّم فكــان ذهابــه 

ىل السماء ماذا كانوا سـيقولون؟ وكيـف  لكنها لو كانت مباشرة من البيت احلرام إ. وجلَّ  عزَّ  أجراها له الرمحن
يف إســراء حبيبــه   وجــلَّ  عــزَّ  كــانوا يطلبــون الــدليل أو الربهــان؟ وهنــاك حكــم كثــرية وأدلــة عظيمــة، جعلهــا هللا

أن يطهـره مـن اليهـود   وجـلَّ  عـزَّ  الذي نسـأل هللا ،من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى صلَّى هللا عليه وسلَّم
 ،ونفـرح مجيعـاً ¶ـذا النصـر املبـني وأن حييينـا حـىت نتمتـع. وحـدينعله خالصًا للمسلمني واملوأن جي ،والزائغني

  .وأن يعيننا ويصحح أجسامنا حىت نصلي فيه صالة لرب العاملني
  .   >> مث الدعاء<< 

 


