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     ٢٠١٥-٤-٣املعراج مبقر اجلمعية العامة للدعوة إىل هللا !ملعادى اجلمعة أسئلة حائرة وإجا!ت شافية حول اإلسراء و    ١

  ما الذي تحتاجھ األمة اإلسالمیة في أیامنا ھذه من إسراء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ما الذي تحتاجھ األمة اإلسالمیة في أیامنا ھذه من إسراء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟
------------------------  

  :الذي حتتاج إليه األمة اإلسالمية من إسراء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أموٌر كثريةً   
ال نقــف عنــد الــدنيا الدنيـــة وننشــغل Oمورهــا الفانيــة والشـــهوانية، ولتعلــوا مهــم أفــراد األمـــة : األولاألمــر  أن 

فريتقون إىل املقامات الروحانية، وإىل مقامات القرب من هللا عزَّ وجلَّ ، فـإذا `قـت الـرُّوح نُعينهـا علـى ذلـك، ونقـوِّى 
ونتهـىنَّ بفضـل هللا وإكـرام هللا عـزَّ وجـلَّ، ألن السـبب األساسـي هيامها، ونزيد شوقها، ونصلح أحواهلـا، فتبلغنـا ذلـك 

يف ختلف املسلمني هو ركوrم إىل الـدنيا وعـدم تطلعهـم إىل األمـور الروحانيـة الُعلويـة الـيت رغَّـب فيهـا هللا وحبَّـب فيهـا 
  .ملسو هيلع هللا ىلصسيدv رسول هللا 

يُوِشـُك اْألَُمـُم َأْن ( :ملسو هيلع هللا ىلصيح الـذي جـاء هلـذه األمـة يف هـذا العصـر، فقـال يف حديثه الصـح ملسو هيلع هللا ىلصوقد حدد النىب 
ـُتْم يـَْوَمئِـٍذ َكثِـٌري، : َوِمْن ِقلَّـٍة َحنْـُن يـَْوَمئِـٍذ؟ قَـالَ : َتَداَعى َعَلْيُكْم َكَما َتَداَعى اْألََكَلُة ِإَىل َقْصَعِتَها، فـََقاَل قَاِئلٌ  بَـْل أَنـْ

ُ  َوَلِكنَُّكمْ  ُ ِمْن ُصُدوِر َعـُدوُِّكُم اْلَمَهابَـَة ِمـْنُكْم، َولَيَـْقـِذَفنَّ ا�َّ َزَعنَّ ا�َّ ِيف قـُلُـوِبُكُم الْـَوْهَن، ُغثَاٌء َكغُثَاِء السَّْيِل، َولَيَـنـْ
نـَْيا وََكَراِهَيُة اْلَمْوتِ : َ� َرُسوَل ا�َِّ َوَما اْلَوْهُن؟ قَالَ : فـََقاَل قَاِئلٌ  .)ُحبُّ الدُّ

١  
فــالبالء الــذي أصــاب األمــة يف مقتــل يف هــذه األ�م ســببه األساســي حــب الــدنيا، واإلقبــال عليهــا، واإلنشــغال 

 .�ا، ونسيان املوت، وأن اإلنسان مسافٌر إىل هللا، وأنه له يوٌم سيحاسب فيه على كل ما جنته يداه

ــه، ورفــع رتبتــه، ونظــر بعــني القلــب إىل كتــاب هللا ، وإىل أحــوال حبيــب هللا ومصــطفاه، فلــو علَّــى اإلنســان مهت
بعه يف ذلـك، فسـتتغري حياتـه، ويكـون كمـا قـال هللا َلُنْحِييَـنَّـُه : (̀و ـن ذََكـٍر َأْو أُنثَـى َوُهـَو ُمـْؤِمٌن فـَ ِحلًا مِّ َمـْن َعِمـَل َصـا

  .، سيكونون يف حياة طيبة إن شاء هللا))النحلالنحل٩٧٩٧(() َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهم Oَِْحَسِن َما َكانُوْا يـَْعَمُلونَ 
ال تنقطـع بـني البلـدان اإلسـالمية  حلـروب الـيت  وأول أسباب اخلالفات بني املؤمنني هـو الفرقـة بـني املسـلمني، وا
والفرق اإلسالمية، والسبب األساسي فيها الرغبة يف السلطة والر�سـة والُعلـو يف األرض بغـري حـق، مـع أrـم يزعمـون 

، أيـن هـذا العـدل مـن هـذا !!يريدون أن حيققوا اخلالفة اإلسـالمية، وأن ينشـروا العـدل ويقيمـوا العـدل بـني النـاسأrم 
ال يرفعــون الســالح علــى مســلم، وإمنــا يكــون ! الــذي هــم فيــه؟ واألمــر واضــح، فلــو كــانوا يريــدون اخلالفــة اإلســالمية 

ال يعتـدي علـى املسـلم فـال نرفـع عليـه السالح على غري املسلم الذي يعتدي علـى املسـلم، وحـىت غـري ا ملسـلم الـذي 
  .))األنفالاألنفال٦١٦١(()  َوِإن َجَنُحوْا ِللسَّْلِم فَاْجَنْح َهلَا: (السالح

الـذي  -كما اجتمع سيد األولـني واآلخـرين !ألنبيـاء واملرسـلني، فـنحن يف حاجـٍة يف هـذا الـزمن : األمر الثاين
حلاد، وتريد أن ُ�لك العباد، وظهـرت فيـه التيـارات اجلاحنـة ظهرت فيه القوى املادية الطغيانية، وارتفعت في ه جنود اإل

حلـث علـى امللـذات  حنتـاج اآلن إىل تكـاتف  -الفاسدة اليت تـدعو النـاس إىل اإلفسـاد يف األرض، لتـزيني الشـهوات وا
حلرب بـل �خـذ Oيـديهم ونضـع أيـدينا يف أيـديه حلقَّة، فال نُعلن عليهم ا حلـاد أهل األد�ن السماوية ا م حـىت نكـافح اإل

  .يف الوجود، ونُصدَّ التيارات العدوانية لألد�ن اإلنسانية اليت ظهرت يف هذا الزمان وحترق هذا الزمان بلظاها

                                                 
  .سنن أيب داود ومسند أمحد عن ثو!ن ¡ ١
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     ٢٠١٥-٤-٣املعراج مبقر اجلمعية العامة للدعوة إىل هللا !ملعادى اجلمعة أسئلة حائرة وإجا!ت شافية حول اإلسراء و    ٢

لكن حنن اآلن هنا يف بـالد اإلسـالم يف حـرب، كمثـال يف مصـر، خيلـق بعـض إخواننـا املسـلمني اآلن حـر!ً علـى 
  .معنا يف الدفاع عنه من الد�vت األخرىمن يشاركوننا يف هذا الوطن ويشرتكون 

ال كــذا، وهــل هــذا : يقولــون ال كــذا و ال تشــاركوهم يف األحــزان، و ال �نئــوهم !ألعيــاد، و ال تبــدأوهم !لســالم، و
ح؟   .، وحنن معرضني ملصٍري واحٍد وأيديهم يف أيدينا!، ويف مثل هذه الظروف اليت نعيشها؟!يصِّ

ال، فمن أتى ليحارب هل يبحـث عـن هـذا ويـرتك ذاك؟هل يوجد كتيبة خاصة !ملسيحيني  وكيـف ! يف اجليش؟ 
حلرب !لسيف فيقول! يعرف هذا من ذاك؟ من كان ىف يـده صـليب أضـربه، ومـن لـيس ىف يـده : وهذا الكالم لو أن ا

ال يعرف هذا من ذاك   !!.أتركه، لكن من يضرب اآلن 
، فكل إنسان له دينه، لكن ىف املقصد وطـن واحـد، جيب أن نتوحَّد للمقصد الوطين وليس لنا شأٌن !لعبادات

فيكونــون أهــل ذمتنــا، هلــم مــا لنــا وعلــيهم مــا علينــا كمــا أخــرب رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ألننــا ىف خنــدٍق واحــد وعــدوv وعــدوهم 
  .عدوٌّ واحد

  وصلى هللا على سيدv دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

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

  


