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      ٢٠١٣- ٦-٧%ملعادى اجلمعة املعراج مبقر اجلمعية العامة للدعوة إىل هللا أسئلة حائرة وإجا%ت شافية حول اإلسراء و   ١

  كيف نرسي %إلسراء و املعراج قواعد ا�تمع الفاضل؟كيف نرسي %إلسراء و املعراج قواعد ا�تمع الفاضل؟

الســـراء هـــي نفســـها املســـالك الـــيت تـــؤدي إىل فســـاد    اآلPت واملشـــاهد الـــيت رآهـــا رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  يف رحلـــة ا
  . ا�تمعات

آفات اللسـان، كالغيبـة والنميمـة والكـذب، وهـذه أمهـات اخلطـاP الـيت تفسـد  :فساد ا�تمعاتوأول ما يؤدي إىل 
  .أي جمتمع، وقد رأى النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ُمثُلها مجيعاً يف هذا األمر

صـادPً  -الذي يُفسد ا�تمعات األمر الثاين  صـلح حـال جمتمعنـا اقت الن فإنـك تـرى  -وهذا أمر لو ركـزj عليـه 
ال مبشــقة شــديدة، ومــع ذلــك جتــده ا ال يســتطيع أن يقــوم بــه إ  -خبــالف هــذا العمــل  -لرجــل املســئول ُمكلَّفــاً بعمــل 

صـاد عنـدj، قـال  القت صات، وأj قد قرأت حبثاً ألحد رجـال ا ص يرأس كم من اللجان، وكم من اجلهات، وكم من التخ
صـب املتعــددة ووزعـت علــى الشـباب حللَّــتْ : فيـه صــادية الـيت نعــاين  لــو فكـت هــذه املنا القت البطالـة وحلَّــت املشـكلة ا

ال يسـتطيع أن يقـوم �ـا، لكنـه حيبسـها  منها اآلن، ألن كل مسئول من املسئولني الكبار جتد عنده كم من املسـئوليات 
صة هلا، وهذا ما رآه النيب  ص صيبها من املبالغ املخ ال وأشار إليه %لرجـل الـذي ملسو هيلع هللا ىلص  لنفسه ليفوز بن حيمـل حزمـة كبـرية 

  .يستطيع محلها وهو يريد أن يزيد عليها

الجتماعيـة النظــر إىل الغــري، والغـدر %لغــري، وأبرزهــا  الجتماعيــة، وأخطــر هـذه األمــراض ا jهيـك عــن األمـراض ا
صلوات ريب وتسليماته عليهملسو هيلع هللا ىلص  جرمية الزj، واليت بنيَّ النيب    .بشاعتها يف مرائيه 

صـــالح ا�تمعـــاتملسو هيلع هللا ىلص  النـــيب مث بـــنيَّ  ؛ فبـــنيَّ عاقبـــة اخلـــري وفعلـــه، وكيـــف يُنميـــه هللا كـــذلك األشـــياء الـــيت �ـــا 
صـد  يـه لـه كـالزرع الـذي يُـزرع وُحي صاحبه، حىت أن اإلنسان عندما يفعل عمالً من أعمال اخلري فـإن هللا عـزَّ وجـلَّ ينمِّ ل

صد عاد كما كان يف نفس وقت بدون مدة للنمو أو الرعاية،   .ليتسارع الناس إىل اخلري وإىل الرب!! وكلما ُح

السراء لو طبقناها عملياً يف حياتنـا حولـت ا�تمـع إىل ا�تمـع املثـايل  املشاهد والرؤى اليت رآها النيب يف رحلة ا
  ).).ححالفتالفت٢٩٢٩(() حمَُّمٌَّد رَُّسوُل ا�َِّ َوالَِّذيَن َمَعهُ (: الذي يقول فيه هللا جل يف عاله

  .نسأل هللا عزَّ وجلَّ أن يتطبق ذلك، وأن ينطبق ذلك علينا يف حياتنا ويف بالدj أمجعني

صحبه وسلم صلى هللا على سيدj دمحم وعلى آله و   و

*****************   

  


