
 ""اإلسراء والمعراج دروس وعظات وعبر

الحمد هلل رب العالمين الذي أسري بعبده ليالً من المسجدد الحجراإ يلجل المسجدد ا الجب المبجار  

ليريه من آياته الكبرى . وأشهد أن ال يله يال هللا وحده ال شجري  لجه  جل سجه اله ولجل اللجالحين 

الههم صالة وسالما عهي  يا سجيدي يجا  رسجو  .وأشهد أن سيدلا ولبينا محمداً عبده ورسوله ..  

 : جماعة اإلسالإهللا وعهل آل  وصحب  وسهم .. أما بعد  يا 

ين المؤمن العاال الهبيب هو من يأخذ من ا حداث التل تقع له أو لغيره عبراً وعظات يدنل مجن 

ه والشجقل مجن ورائها الكثير من الخيرات , ويق ف العديد من الثمرات ..والسعيد من اتعج  بغيجر

وع  به غيجره ..والقجرآن الكجريم حا جل بجذدر أحجداث دثيجرة  جل ألج  ..ليأخجذ النجاس منهجا العبجرة 

تعينهم عهل يصالح حالهم ومستقبههم ..  اهلل عز وجل يقص  ل القجرآن أحجداًاً واعجم ًجم يعقجب 

جاِر"  آ   ةً  ِولِجل ا لَبلل لِج ل للِعَبجرل جانل  ِجل 13عمجران  عهيه بمثل اوله تعالل :"يِنَّ  ِجل أل (, "للقلجَد دل

ةٌ  ِولِل ا لَلبلاِب" يوسف   ِلِهَم ِعَبرل جب"  111اللل جَن يلَخشل ةً لِمل لِ ل للِعَبجرل (, واا  تعالل :"يِنَّ  ِل أل

 (.  26النازعات  

 اإلسراء والمعراج معدزة حسية : 

يجات التجل تل جل : دالم معدزة اإلسراء والمعراج من أجل المعدزات وأعظجم اآ يخوة اإليمان

المعدجزة  المولب سبحاله عهب لبيه ومل لاه محمد صجهل هللا عهيجه وسجهم  , و هميتجه هجذه بها

سججورة سججميم باسججم هججذه   قججد أدرهججا هللا تعججالب  ججل دتابججه الكججريم  ججل مو ججوعين , ا و  :  ججل

راإ المعدزة وهل سورة  اإلسراء  ويعرف عنجد العهمجاء بجأن اإلسجراء: الرحهجة مجن المسجدد الحج

ى بِعلَبجِدِه للجَياًل  بقوله:"بمكة يلب المسدد ا الب بالقدس,والتل بدأها سبحاله  انل الَّجِذي ألَسجرل ِسَبحل

اإِ  جرل َسجِدِد اَلحل َوللجهِ لِنِِريلجهِ ِمجنَ  ِمجنل اَلمل َدنلجا حل جب الَّجِذي بلارل َسجِدِد اَ لَالل جِميِع  يِللجب اَلمل آيلاتِنلجا يِلَّجهِ ِهجول السَّ

( . والثالل  ل سجورة الجندم وهجو مجا يعجرف بجالمعراج وهجو اللجعود يلجب 1سراء  اإلاَلبلِليِر"  

ا ى  مل ا هلول النََّدِم يِأل ا يلَنِ ِق  السماوات السبع وما  واهااا  تعالب:" ول مل ى  ول ول ا غل مل اِحبِِكَم ول لَّ صل  ل

ى  يِنَ  ِن اَلهلول ى أِ  عل ِديِد اَلقِول هِ شل هَّمل ب عل َحٌل يِوحل ة  ِهول ياِلَّ ول ِهجول بِجاَ ِ ِِق اَ لَعهلجب  ًِجمَّ  و ِمرَّ ى  ول  لاَستلول

لَّل للججا  لتلججدل َبججِدهِ   دل ب يِللججب عل ججَيِن ألَو ألَدللججب   لججألَوحل ججانل الججابل الَوسل ألى   لكل ججا رل اِد مل ججذلبل اَللِججؤل ججا دل ججب  مل ججا ألَوحل مل

اِروللهِ  ى  ِعنَ  أل لتِمل آهِ للَزللةً أَِخرل للقلَد رل ى  ول ا يلرل هلب مل ى  يِأَ  دل عل أَول نَّةِ اَلمل هلا جل ِة اَلِمَنتلهلب  ِعَندل يلَغشلب  ِسَدرل

ا طلغلب مل ِر ول اغل اَلبللل ا زل ا يلَغشلب  مل ةل مل َدرل ى   السِّ بِِّه اَلِكَبرل ألى ِمَن آيلاِت رل  (.18-1/الندم(للقلَد رل

نبجل صجهل هللا لقد دالم رحهة اإلسراء والمعراج معدزة حسية مجن معدجزات ال  أيها ا حباب :

عهيه وسهم  حارت  يهجا بعجا العقجو ,  زعمجم ألهجا دالجم بجالروح  قجا , أو دالجم منامجا, لكجن 

جمهور المسهمين مجن السجهف والخهجف ألهجا دالجم بالدسجد والجروح, اجا  اإلمجاإ ابجن  الذي عهيه 

حدججر  ججل شججرحه للججحيي البخججاري : ين اإلسججراء والمعججراج واعججا  ججل ليهججة واحججدة,  ججل اليقظججة 

سده وروحجه صجهل هللا عهيجه وسجهم  ويلجب هجذا أهجب جمهجور مجن عهمجاء المحجدًين واللقهجاء بد

والمتكهمين, وتواردت عهيه ظواهر ا خبار اللحيحة, وال ينبغل العجدو  عجن ألج , يأ لجي   جل 

العقل ما يحيهه, حتب يحتاج يلب تأويل .. ودجذل  اجا  النجووي ح رحمجه هللا ح  جل شجرحه للجحيي 

ا دلججة دججذل  عهجب أن اإلسججراء والمعججراج بالدسججد والجروح اسججتعظاإ دلججار اججري  مسجهم . . ومججن 

 . ولما دان  يه شلء من اإلعداز .  لذل ,  هو دالم المسألة مناما لما استنكرته اري ,

 الدروس والعبر من حادث اإلسراء:

مهم ين رحهة ومعدزة اإلسراء والمعراج لم تكن مدجرد حجادث عجادي, بجل اشجت:" يخوة اإلسالإ

  هذه الرحهة النبوية عهب معان دثيرة, ودروس عظيمة,  من أل  : 

 تكريم الرسو  صهل هللا عهيه وسهم  وا لبياء وا مة اإلسالمية: 
لعلَّ هجذا هجو أبجرز المعجالل  جل هجذه الرحهجة الخالجدةة  الرحهجة مجن أولهجا يلجب آخرهجا عبجارة عجن 

ه وسهم  ودالم بذل  احتلاليجة غيجر مسجبواة  قرات تكريمية لسيد المرسهين محمد صهل هللا عهي

هِجج  السججموات  ال يمكججن مقارلتهججا بججأي تكججريم آخججر عهججب مججرِّ التججاريوة لقججد جججاءت الججدعوة مججن مل



وا رض سبحاله يلب النبل الكريم صهل هللا عهيه وسهم  لمقابهته  ل المهكوت ا عهب, وشاء هللا 

د اللقرات لرسوله صهب هللا ه وسهم وأل  لزيادة التكريم والتشجريف, ودجذل  عهي عز وجل أن يِعلدِّ

لهتمهيد لهمواف العظيم, عنجدما يقجف الرسجو  صجهل هللا عهيجه وسجهم   جل ح جرة ربِّ العجالمين, 

 كالم زيارة المسدد ا الب, ودان العروج يلب السموات, ودالم مقابهة ا لبياء, ودالم زيارة 

ريل عهيه السالإ  ل صورته المالئكية, ًم دان سدرة المنتهب, ورؤية البيم المعمور, ورؤية جب

دخو  الدنة بعد لقاء هللا تعالب.. هذه دهها  قجرات تكريميجة خالجدةة بجل ين الغجوا  جل التلاصجيل 

لججن يحمججل يال تكريًمججا أعظججم, وتشججريلًا أجججلَّ,  كججل مواججف  ججل السججموات, ودججل دهمججة صججدرت مججن 

-وسهم , ودل مشهد  ل الدنة, دل هذا ال يعنجل ا لبياء  ل لقائهم مع رسو  هللا صهل هللا عهيه 

 والتشريف.   يال صورة متددِّدة من التكريم - ل حقيقته

 يمامة ا لبياء والواوف أمامهم خ يباً تكريماً لهم  :

ويلجل  لمجي  جول ألج  تكريًمجا لجبعا ا لبيجاء دجذل   جل هجذه الرحهجةة  ا لبيجاء   أيها النجاس :

ت  ل القرآن الكريمة  قد  عددهم هائل, وال يقف عددهم دما يتخيل البعا عند ا سماء التل ِأِدرل

" النسججاء   هلَي ل ِرِسججالً للججَم للَقِلَلججِهَم عل هلَيجج ل ِمججَن الَبججِل ول َلججنلاِهَم عل ِرِسججالً الججَد اللل اججا  هللا تعججالب: "ول

تقبا  النبجل (.  لِمَن دل هذا العدد الكبير اختار هللا تعالب عدًدا محجدوًدا ليكجون  جل شجرف اسج164

إ صججهل هللا عهيججه وسججهم  عبججر السججموات العججال بعججد أن  أدججرمهم جميًعججا باللججالة خهلججه  ججل  رَّ الججحِمكل

جَن عر جوا  المسدد ا الب,  كالم صالةً رائعة جمعم أتقب البشر, وأعظم الموحجدين, وأ  جل مل

ة اإلسالمية التل جعجل هللاِ سجبحاله ايا.هللا تعالب دتهجا لهجذا النبجل العظجيم, و  ول أل  تكريًما لألِمَّ

ِل  ِجيِهَم  ج هلجب الِمجَؤِمنِينل يَِأ بلعل جنَّ هللاِ عل الذي هو  ل حقيقته ِمنَّة من هللا و  لة اجا  تعجالب: "للقلجَد مل

جالِ  يَِن دل جةل ول اَلِحَكمل يِعلهِِّمِهِم اَلِكتلجابل ول يِهَم ول دِّ يِزل هلَيِهَم آيلاتِِه ول ِسوالً ِمَن ألَللِِسِهَم يلَتهِو عل وا ِمجَن الَبجِل لللِجل رل

" آ  عمران  الل   ِمبِين   .(.   ههه الحمد والشكر164 ل

 لل صحيي مسهم عن أل  بن مال  ح ر ل هللا عنه ح اا : اا  رسو  هللا صهل هللا عهيجه وسجهم 

بالبرال ح وهجو دابجة أبجيا طويجل  جول الحمجار ودون البغجل ي جع حجا ره عنجد منتهجب  :" أتيم 

 عهيه وسهم  :  ردبته حتب أتيم بيم المقدس,  رب ته بالحهقة  حهقة باب طر ه ح, اا  صهل هللا

المسدد ا الب(, التل يربا ا لبياء, ًم دخهم المسدد  لهيم  يه ردعتين, ًم خرجم  داءلل 

بإلاء من خمر ويلاء من لبن,  اخترت الهبن,  قا  جبريل اخترت الل جرة  جبريل ح عهيه السالإ ح 

قامة(.. ًم ِعِرجل بالنبل صهل هللا عهيه وسهم  بلحبة جبريل يلب السماء الجدليا ,  اإلسالإ واالست

 استلتي جبريل ,  ِسئِل عمن معه؟,  أخبر أله محمجد صجهل هللا عهيجه وسجهم  لِجتي لهمجا.. وهكجذا 

سماء بعد سماء , حتب التهيا يلب السماء السجابعة,  هقيجا  جل السجماء ا ولجب آدإ عهيجه السجالإ , 

لثاليججة يحيججب وعيسججب عهيهمججا السججالإ , و ججل الثالثججة يوسججف عهيججه السججالإ , و ججل الرابعججة و ججل ا

يدري  عهيه السالإ , و ل الخامسة هارون عهيه السجالإ, و جل السادسجة موسجب عهيجه السجالإ, 

و جل السججابعة يبججراهيم عهيجه السججالإ . . ولقججل النبجل ح صججهل هللا عهيجه وسججهم   ججل دجل سججماء مججن 

 به عينه وهو لذل  أهل.. الترحيب ما تقر 

 لالته با لبيجاء ًجم مقابهتجه بهجم  جل المجأل ا عهجب داللجة وا جحة عهجل عمجوإ وشجمو  رسجالته 

وألها الرسالة الخاتمة ..وأله جاء لهناس دا ة بشيراً ولذيراً ومن لم يؤمن به  قد حجرإ هللا عهيجه 

ادة والتبهيججو والحكججم وهججو مججالم الدنججة .. قججد جمججع هللا لججه بججين الججدعوة والدولججة  والرسججالة والقيجج

 يتحقق لنبل من ابل ..واد أَِعِ بل النبجل صجهل هللا عهيجه وسجهم  مجا لجم يعجا رسجو  سجبقه,  دجاء

دا ة, وختمم بجه رسجاالت  ا لبياء برسالتهم يلب اومهم, وبِِعِ صهل هللا عهيه وسهم  يلب الناس

  هللا صججهل هللا عهيججه وسججهم  أن رسججو السججماء  ججال لبججل بعججده,  عججن أبججل هريججرة ر ججل هللا عنججه

 أحسجنه وأجمهجه يال مو جع لبنجة مجن  دمثل رجل بنجب بيتجاً  اا :"ين مثهل ومثل ا لبياء من ابهل

ة ي و ون به ويعدبون له ويقولجون:هال ِوِ جعم هجذه الهبنجة؟ اا : ألجا الهبنج زاوية,  دعل الناس

 وألا خاتم النبيين" البخاري(.  



وبعجد العسجر يجأتل اليسجر, واجد تعجرض رسجو   :ة اإلسالإ :أخوتولد المني من رحم المحن

هللا صججهل هللا عهيججه وسججهم   لمحججن دثيججرة,  قججري  أغهقججم ال ريججق  ججل وجججه الججدعوة  ججل مكججة, 

وأحكمججم الحلججار  ججد الججدعوة ورجالهججا, و قججد النبججل صججهل هللا عهيججه وسججهم الشججليق, وتدججرأ 

ين, ًججم حوصججر بعججد ألجج  ًججالث المشججردون عهيججه, و قججد زوجججه الحنججون التججل دالججم تواسججل وتعجج

سنوات  ل ِشعب أبل طالب , وما صاحبه من جوع وحرمان, و مجا لالجه  جل ال جائف مجن ججراح 

صجابر   وآالإ, ومع أل  دهه  رسو  هللا  صهل هللا عهيه وسهم  مجاض  جل طريجق دينجه ودعوتجه,

اجاه رسجو  هللا  مر ربه . .  داءت رحهة اإلسجراء والمعجراج مكا جأة ومنحجة رباليجة , عهجب مجا ال

ب وتعب,  ل سجبيل يبجالغ دينجه ولشجر دعوتجه . يِنَّ  صهل هللا عهيه وسهم  من آالإ وأحزان, ولللل

انل  ِيها نِيَِّة التِل دل مل ِة الزَّ عِّنل  ِل الللَترل ائِجل  ِجل الِمتلمل رل اللَم هلجِذِه المل ا دل األ اِج يَِدِرِ  لِمل اِء والِمَعرل  اإِلسرل

ِة, لل  جفِ تَِه ل الللَترل اِج  ِجل ِمنتللل اِء والِمَعجرل انل اإِلسرل جةً وِعَشجِرينل  قلَد دل جاللِة التِجل امتلجدََّت ًلالًل سل ِة الرِّ  لَتجرل

امججاًة ججهِ, عل اِ ججل وآالمل تلاِعججبل المل ا ل مل ثلابِججِة ِعججاللج  ألزل َت بِمل ججاءل ججلل لِِمسججتلقبلل  ِمَشججِرل    لدل وألع لججب ا لمل

د  ِمتلألِّق   , وغل , ِمِ لء  ِ لء  ِسوِ  هللاِ  ول العلَم لِرل اثل التِل ول البجلل  -عهيجه وسجهم صهب هللا-ًِمَّ يِنَّ ا لحدل

اثٌ  ةً ِهلل ألحجدل رل اِج ِمبلاشل اِء والِمَعرل ِسجوِ  صجهب اإِلسرل للَتجهِة  لقلجِد ابتِهِجلل الرَّ جايلقلَتهِ وألحزل َتجهِ, و ل هللا  آللمل

تِهِ  وِت زوجل ِة بِمل اصَّ يلاتِِه الخل ةل   الول ِيَّةِ عهيه وسهم  ِل حل ِديدل َنهلجا-خل ِ ل هللاِ عل هجا  -رل اءل وِهجلل التِجل جل

ِسججوِ   َحِل لِججِزوالً  ل لَمأللَتججهِ  -عهيججه وسججهم صججهب هللا-الرَّ اِت الججول ججاعل ِ  سل اللَتججهِ,   ِججل ألول َتججهِ وألعل رل وآزل

ا ل  الَتهِ, وظلهَّجَم طِجول جدَّ َم  للل عل جارل اِخجلل الجدَّ  وسل َنجهِ دل لِّجِف عل يلاتِهجا تِخل جهِ ِمجنَ حل اِرجل جا يلَهقلجاهِ خل جقَّة   اِر مل شل مل

هلا انل يلِدِد ِعَندل اء  واستَِهتلار ة  لكل ى, واستَِهزل أَول ى وِدَفءل المل  كجان العجاإ العاشجر مجن البعثجة  "السََّهول

د زوجةة يلمجا دالجم  من أشلقِّ ا عواإ عهب رسو  هللا صهب هللا عهيه وسهمة  هم تكن خديدة مدرَّ

ة ولاصججحة ومستشججارةة  لقججد رسججو  هللا صججهل هللا عهيججه وسججهم  بموتهججا الشججلء صججديقة وحبيبجج

الكثير, وحمل بعدها وحده مسئولية البنات التل تردتهن خديدة ر ل هللا عنها وراءها, ي جا ة 

للهلجهِ   يلب ِحَمل الدعوة الثقيل, ومات دذل  أبو طالجب عجما الرسجو   صجهل هللا عهيجه وسجهم  الجِذي دل

نلهِ  َنجهِ ِحجينل لِبِّجرل وأِرِسجلل, وحجزن الرسجو  صجهل هللا عهيجه وسجهم  واحتل ل ا لجعل عل جِغيٌر, ًِجمَّ دل وِهول صل

دثيًرا لموته, لي  للقدان الدعم السياسل واالجتماعل  قاة ولكن لكوله مات دا ًراة بل لهب هللاِ 

جانل لِ  جا دل نِجوا تعالب رسو  هللا صهل هللا عهيه وسهم  أن يستغلر لهة اا  تعجالب: "مل الَّجِذينل آمل هنَّبِجلِّ ول

اِب  ججججا تلبلججججيَّنل للِهججججَم أللَِّهججججَم ألَصججججحل ججججالِوا أِولِججججل اَِربلججججب ِمججججَن بلَعججججِد مل للججججَو دل ألَن يلَسججججتلَغلِِروا لَِهِمَشججججِرِدينل ول

ِحيِم" التوبة   (.   كان ألمه صهل هللا عهيه وسهم  لذل  دبيًرا, وتعرَّض رسو  هللا صهل 113اَلدل

هة مما وصجل   هللا عهيه وسهم بعد أل  آالإ شديدة  ل مكة عندما ت او  أههها عهيه بعد و اة عمِّ

ة ا ولب  ل حياتهة  ةل الول ِيَِّة وألبِل طلالِب  النَِّليرِ  به يلب الدعاء عهيهم لهمرَّ ِديدل وِت خل انل بلَينل مل  ودل

ِظججيٌم ِمججَؤلٌِم أل  ججاٌب عل ججا ِملل وتلِهمل ججٌن ِجججدا يلِسججير , يِنَّ مل مل جج َّ زل َاِعججِه  حل ِسججوِ  صججهل هللا عهيججه وسججهم  بِول الرَّ

هلب ِديِد عل , الشَّ ارل لل الِمَشول اصل جَن  للَلِسِه, وللِكنَّ ا لللمل للَم يَِقِعَدهِة  لول ِممتلِ ياً ظلَهرل الهَّيِل والنَّهلاِر, بلاِحثاً عل

رل  تلهِ ويلَحِميِه,  لهلَم يلِددَ  بلهلد  آخل الِِد دلعول انل  يِؤِويِه, ويِسل ا دل ِِ امتلدََّت يِليِه ا لَيجِدي  مل َي هِهِ ويلرِجوهِ, حل يلأَمل

اءِ  ِزيد   بِاإِليذل اءل  لقِوبِلل بِمل ِِ جل َي َم لِهِ الِوِجوهِة  لعلادل ِمَن حل بلسل رل  وعل جوا اء   لجالل التَّلل جدوِد, ويِيجذل ِمنل اللا

ا للمَ  , وللمَّ ا والِحِدودل هِة عل ادل هلهِ وِمرل قَِّق ألمل ى يلَعِلجرِ يِحل ةً أَِخجرل جرَّ ا  دل ا لللِم مل هلجب هلجذل هِ, وبلَينلمجا ِهجول عل ادل  ِجؤل

هِ  مل اِ  يَِأ ألَدرل َ ِع والحل داِدة بِِرحهلِة القِجَربِ  الول اِت الشِّ مل اللجَم ِرحهلتلجا  هللاِ تلعلالب لِتلَلِريِج ا لزل اِد,  لكل والجِودل

ةً  رل اً ولَِعمل اِج شل اِء والِمَعرل ةِ تلَكِمجِن  ِجل الِمحنلجِة,لِهنَّ  اإِلسرل والِعَسجِر  بِلِّ صهل هللا عهيه وسهم   لالِمَنحل

َربِ  علةٌ, والكل هِ سل يِق بلَعدل هِ يَِسٌر, وال ِّ جعل اَلِعَسجِر يَِسجراً, بلَعدل ٌج, يلقِجوِ  هللاِ تلعلالب:" لجإِنَّ مل هِ  لجرل يِنَّ  بلَعجدل

ِسوِ   عل اَلِعَسِر يَِسراً", ويلقِوِ  الرَّ ِ جل  -وسجهم  عهيهصهب هللا-مل بَّجاس  رل جِه عبجدا هلل بجِن عل مِّ الَبجِن عل

َرِب, عل الكل جل مل َبِر, وألنَّ الللرل عل اللَّ ا:" اعهلَم ألنَّ النََّلرل مل َنِهمل عل الِعَسِر يَِسراً " هللاِ عل  وألنَّ مل

   اإلسالإ دين الل رة :

وسججهم  الهججبن عهججب الخمججر,  واججد ظهججر ألجج   ججل اختيججار النبججل صججهل هللا عهيججه يخججوة اإليمججان :

 لجل ألج    وبشارة جبريل عهيه السالإ لهنبل صهل هللا عهيه وسهم  بقوله:" ِهجِديم يلجب الل جرة,

  داللججة عهججب أن اإلسججالإ هججو الججدين الججذي يهبججل لججوازع الل ججرة  ججل تججوازن بججين الججروح والدسججد,



و  وأبعجاد, لكجان الجدين والملالي والملاسد, والدليا واآخرة,  هجو أن الل جرة دالجم جسجما أا طج

اإلسالمل الثوب المللل عهب ادره, وهذا من أهم أسجرار سجرعة التشجار اإلسجالإ ويابجا  النجاس 

ِ الَّتِل  ل لجرل عهيه,رغم ما يو ع أمامه من عوائق وعقبات. تل هللاَّ نِيلاً  َِ رل يِن حل َجهل ل لِهدِّ اا  تعالب:" لألاَِم ول

هلَيهلاال تلَبِديلل لِ  "  الروإ:النَّاسل عل النَّاِس ال يلَعهلِمونل للِكنَّ ألَدثلرل يِن اَلقليِِّم ول لِ ل الدِّ ِ أل َهِق هللاَّ  (. 30خل

  :الثبات عهب الحق ويلتزاإ المبدأ

:ومن الدروس الثبات عهل الحجق ويت جي ألج  مجن المشجهد الجذي رآه النبجل صجهل هللا  عباد هللا

ِعيدِ  َن سل ِ صهل عهيه وسهم  لماش ة ابنة  رعون , عل ِسوِ  هللاَّ بَّاس  الا ل :الا ل رل ِن اَبِن عل  َبِن ِجبلَير  عل

جةٌ طليِّبلجةٌ  لقَِهجِم يلجا ِجَبِريج ائِحل هلجبَّ رل انل الهََّيهلةِ الَّتِب أَِسِرىل بِب  ِيهلجا ألتلجَم عل ا دل جا هللا عهيه وسهم :"للمَّ ِل مل

ائِحل  ةِ ال َّيِّبلةِ  لقلا ل هلِذِه رل ائِحل جأَلِهلا الجا ل بلَينلجا هلِذِه الرَّ ا شل مل ألَواللِدهلا. الا ل اَِهِم ول َونل ول اِش لِة اَبنلِة  َِرعل ةِ مل

ِ.  لقلاللجمَ  َيهلا  لقلاللجَم بَِسجِم هللاَّ ى ِمجَن يلجدل جقل لِم اَلِمجَدرل اتل يلجَوإ  يَِأ سل جَونل أل للهلجا اَبنلجةِ  ِهبل تلَمِشاِ اَبنلجةل  َِرعل

َونل ألبِب الاللَم الل  اهلا  لقلجا ل  َِرعل َتجهِ  لجدلعل لِ ل الاللَم للعلَم.  لألَخبلرل ِ. الاللَم أَِخبِِرهِ بِذل با ألبِيِ  هللاَّ رل بِّب ول للِكَن رل ول

جاس   لأَِحِميلج ة  ِمجَن لِحل رل بِبلقلرل ِ.  لألمل با ل هللاَّ رل بِّب ول َيِرى الاللَم للعلَم رل ب ًا غل يِنَّ لل ل رل جرل بِهلجا َم ًِجمَّ أل يلا  اِللللةِ ول مل

تِججِ  الاللججَم أِِحججبا ألَن تل  اجل ججا حل مل ججةً. الججا ل ول اجل ألَواللِدهلججا  ِيهلججا الاللججَم للججهِ يِنَّ لِججب يِللَيجج ل حل ججعل ألَن تَِهقلججب ِهججبل ول َدمل

. الجا ل  لج جقِّ هلَينلجا ِمجنل اَلحل لِج ل للجِ  عل تلجَد ِنلنلا. الجا ل أل اِحجد  ول للِدى  ِب ًلجَوب  ول ِعظلاإل ول رل بِألَواللِدهلجا ِعظلاِمب ول ألمل

جمَ  سل أللَّهلا تلقلاعل دل ع  ول بِبٍّ للهلا ِمَر ل لِ ل يِللب صل اِحًدا يِللب ألِن اَلتلهلب أل اِحًدا ول َيهلا ول  ِمجَن ألَجهِجِه  لأَِلقِوا بلَينل يلدل

ِة  لااَ  اِب اآِخرل ذل ِن ِمَن عل َليلا ألَهول ابل الدا ذل َه اَاتلِحِمب  لإِنَّ عل َم"  أحمد(. الا ل يلا أِمَّ مل  تلحل

 :  اللدااة الحقيقية مبادئ وموااف

مواجف أبجل بكجر ح ر جل هللا عنجه ح مجن هجذا  :وتسدل رحهجة اإلسجراء والمعجراج :  أيها الناس

اداون يظهجر الحدث العظجيم, وتهقيبجه باللجديق,  هايمجان موااجف يظهجر  يهجا, والمؤمنجون اللج

ييمالهم  ل الموااف اللعبة,  هقجد لقجب أبجو بكجر ح ر جل هللا عنجه ح باللجديق لموالجه مجن هجذه 

المعدججزة,  حينمججا عججاد النبججل صججهل هللا عهيججه وسججهم  مججن رحهججة اإلسججراء والمعججراج واججص عهججب 

اري  ما حدث , ال هق للٌر منهم يلب أبل بكر ر ل هللا عنجه يسجألوله عجن موالجه مجن الخبجر , 

بوا واالوا : " أو تلداه أله أهجب الهيهجة يلجب   قا  لهم : " لئن دان اا  أل  لقد صدل " ,  تعد 

بيججم المقججدس وجججاء ابججل أن يلججبي ؟ " ,  قججا  :" لعججم ة يلججل  صججداه  يمججا هججو أبعججد مججن ألجج , 

أصداه بخبر السماء  ل غدوة أو روحة,  هذل  سمل أبو بكر باللديق ر ل هللا عنه " عيجون 

 (.هكذا هل اللدااة الحقيقية مبادئ وموااف وهلل در القائل :471ابن سيد الناس  ا ًر 

 جزي هللا الشدائد دل خير ** عر م بها عدوي من صديقل .

اا  رسو  هللا صهل هللا عهيه وسهم  بقوله:"وما عر م اإلسالإ عهب أحد يال دالم لجه دبجوة يال 

ِر َبِن ا اِن ألَهِل أبا بكر  إله لم يتهعثم"الا ل ِعمل اِن ألبِل بلَكر  بِإِيمل َنهِ:" للَو ِوِزنل يِيمل ِ لل هللاِ عل َلخل َّاِب رل

يل بِِهجَم"  البيهقججل(. ودجان يقججو  ليتنجل شججعرة  جل صججدر أبجل بكججر.  عهجب المسججهم أن  جل اَ لَرِض للجرل

ان ييمج يكون حاله مع دالإ وأوامر النبجل صجهل هللا عهيجه وسجهم  دحجا  أبجل بكجر ر جل هللا عنجه 

ال ِمَؤِمنلجة   جانل لِِمجَؤِمن  ول جا دل مل ويقين , وتلديق وتسهيم , وين خالف عقهه وهواه , اا  تعجالب: "ول

ِسجوللهِ  لقلج رل ل ول جَن يلَعجِص هللاَّ مل ةِ ِمجَن ألَمجِرِهَم ول ِسولِهِ ألَمجراً ألَن يلِكجونل للِهجِم اَلِخيلجرل رل ِ ول ب هللاَّ ا ال ل جلَّ يِأل َد  ل

الالً ِمبِيناً " ا   ( .36حزاب  ل

  :اللاحشة سبب اللتشار ا مراض والبالءات

ويت ي أل  من هذا المشهد , عن أبل سعيد الخدري ر ل هللا عنه  جل حجديِ : يخوة اإلسالإ

اإلسراء اا :" ًم م يم هنيهة,  إأا ألا بأخولة, عهيها لحم مشجرح, لجي  يقربجه أحجد, ويأا ألجا 

ألاس يأدهون منها, اهم: يا جبريل, ما هؤالء ؟ اا  : بأخولة, عهيها لحم اد أروح ولتن, عندها 

لجذا  قجد حجذر النبجل صجهل هللا عهيجه . اوإ من أمت  , يتردون الحجال  ويجأتون الحراإ" البيهقجل (

وسهم  مجن التشجار اللاحشجة  الزلجا( ودجذا التبجرج والسجلور وجعجل ألج  سجببا اللتشجاء ا مجراض 

ججا  ِججيِهِم ال َّججاِعوِن وا وجججاع  قججا  :" للججَم تلَظهلججِر اَلللاحِ  تَّججب يَِعهِنِججوا بِهلججا ياِلَّ  لشل ججةِ  ججل الججَوإ  الججاا حل شل

ججَوا"  ابججن ماجججة (.  ين رحهججة اإلسججراء  ججَم  ججل ألَسججالل ِِهِم الِّججِذينل مل ل ججاِع الَّتِججب للججَم تلِكججَن مل ل ا لَوجل ول



و قا , بل دالجم  والمعراج لم تكن مدرد رحهة تسرية وتسهية لقهب النبل  صهل هللا عهيه وسهم 

  .ولحيل بها ما الدرس  ل النلوس  ,رحهة تربية وتهذيب لنا ,  هعهنا لنتلع بهذه الدروس

  :مكالة المسدد ا الب  ل اإلسالإ

: و ل اإلسراء والمعراج ظهرت: أهمية المسدد ا الب بالنسبة لهمسهمين , يأ  يخوة اإلسالإ

معراجه يلب السماوات العهجب, ودجان القبهجة ا ولجب يله ملسرى رسو  هللا صهل هللا عهيه وسهم  و

التل صهب المسهمون يليها  ل اللترة المكية, وال تشد الرحا  بعد المسددين يال يليه, اا  رسو  

هللا صهل هللا عهيه وسهم :"ال تشد الرحا  يال يلجب ًالًجة مساجد:المسجدد الحراإ,ومسجددي هجذا, 

  توجيجه لهمسجهمين بجأن يعر جوا منزلتجه, ويستشجعروا والمسدد ا الب "  البخاري (, و ل ألج

مسئوليتهم لحوه, بتحريره من أهل الكلر والشر .. لسأ  هللا تعالب أن ي هره مجن اليهجود, وأن 

وغيرهجا مجن بجالد المسجهمين . . لهمسجدد ا الجب   تر رف راية اإلسالإ مرة ًاليجة عهجب القجدس,

منذ بداية الدعوة.  هو يعتبجر ابهجة ا لبيجاء جميعجاً ادسية دبيرة عند المسهمين ارتب م بعقيدتهم 

ابل النبل محمد صهل هللا عهيه وسهم  وهو القبهة ا ولب التجل صجهب يليهجا النبجل صجهل هللا عهيجه 

وسهم  ابل أن يتم تغير القبهة يلب مكة. واد توًقم عالاة اإلسالإ بالمسدد ا الب ليهة اإلسجراء 

هللا عهيجه وسجهم  مجن المسجدد الحجراإ يلجب المسجدد ا الجب والمعراج حيِ أسجرى بجالنبل صجهل 

و يه صهب النبل يماما با لبياء ومنه عرج النبل صهل هللا عهيه وسهم  يلب السجماء. وهنجا   جل 

ويعتبر المسجدد ا الجب هجو المسجدد الثالجِ الجذي تشجد يليجه  .السماء العهيا  ر م عهيه اللالة

ه وسهم  ين المساجد الثالًة الوحيدة التل تشد يليهجا الرحجا  الرحا ,  قد أدر النبل صهل هللا عهي

عجن أبجل هريجرة ر جل هللا عنجه عجن .هل المسدد الحراإ, و المسجدد النبجوي والمسجدد ا الجب

النبججل صججهل هللا عهيججه وسججهم  اججا  : " ال تشججد الرحججا  يال يلججب ًالًججة مسججاجد : المسججدد الحججراإ , 

 ومسدد ا الب "  البخاري ومسهم(.ومسدد الرسو  صهل هللا عهيه وسهم  , 

 :وهلل در او  شوال 

 أسحرى ب  هللا ليال يأ مالئكححة *** والرسل  ل المسدد ا الب عهب ادإ .

 لما خ رت بهم التلوا بسحيدهم* * * دالشهب بالبححححدر أو دالدند بالعهححححم .

 ححححححم .صهب وراء  منهم دل أي خ ر* * * ومن يلز بححبحيححححححب هللا يأتحح

 حتب بهغم سماء ال ي حححححار لها * * * عهب جناح وال يسحعب عهب اححححححدإ .

 واحححححححيل دل لبحل عند رتبحته ؟ * * * ويا محمحد هحححححذا العرش  استهححححم .

 المسدد وأهميته :
هِ   عباد هللا: راِإ, والتِهلاءل َسِدِد الحل اِء بِالمل ايلةل اإِلسرل ةٌ يِلب بِالمل  يِنَّ بِدل اِ حل ةٌ ول ارل ب  ِيِه يِشل َسِدِد ا لالل

يَّةِ  ةً, ألهلمِّ امَّ اِجِد عل سل يَِّة المل ةً, وألهلمِّ اصَّ َيِن خل َسِددل َهجباِ  هلذَيِن المل اِجِد بِيجوِت هللاِ  ِجل ا لرِض ومل سل  لالمل

ِة هللاِ  الئِكل ,  ِيهلا يِ  مل الِحينل ى ِعبلاِد هللاِ اللَّ َثول , ومل بِينل دِّلالِمقلرَّ مجا  زل جهِ,  لكل جهِ وِروحل للهِ وللَلسل الِمسهِِم بلدل

ِن الِمؤِمنِ  اسِ  يلزِدو بلدل اِث وا للدل َسِدِد بِالتَِّ هيِر ِمنل ا لحدل اِن,  ِل النَّلِ  والثَّوِب  لِِدِخوِ  المل وا لدرل

لِ ل ا لخالللِ  ذل كاِن,  لكل ا الِمؤِمِن يِل والمل دل ا غل ,وا لرواِح تلزِدو ِدهَّمل احل َسِدِد ألو رل يَّجِة هلجِذه  ب المل ويِلب ألهلمِّ

اِجدل  سل ألنَّ اَلمل ِة يِِشيِر المولل عز وجل:"ول اِدِن ال َّاِهرل داً" الدن  ا لمل ِ ألحل عل هللاَّ ِ  لال تلَدِعو مل  (. 18هلِلَّ

 :أهمية اللالة ومنزلتها  ل اإلسالإ

مية اللالة ,  ههلالة منزلتهجا الكبيجرة  من خال  هذه الرحهة العظيمة تأددت أهأخوة اإليمان :

 ججل اإلسججالإ, وممججا زادهججا أهميججة و  ججال, ألهججا  ر ججم  ججل ليهججة اإلسججراء والمعججراج, و ججل هججذا 

اعتناء بها, وزيادة  ل تشريلها, ومن ًم دالم من آخر ما أوصب به رسجو  هللا صجهل هللا عهيجه 

ل  ر جم مجن  جول سجبع سجموات  وسهم  ابل موته.. وأل  أن اللالة هل اللري جة الوحيجدة التج

ةً  جالل َمِسينل صل اِت خل هلول هللَّ اللَّ َم عل وبدون واس ة , اا  رسو  هللا صهل هللا عهيه وسهم  "ًِمَّ  ِِر ل

 , ةً ِدجلَّ يلجَوإ  جالل َمِسجينل صل , اهجم: أِِمجَرِت بِخل جا أِِمجَرتل : بِمل جب,  لقلجا ل هلب ِموسل َرِت عل رل َعِم  لمل جل ,  لرل ِدلَّ يلَوإ 

عل الا ل  , ول َبجِم النَّجاسل الَبهلج ل رَّ ِ ح الجَد جل هللاَّ يِلِّل ح ول , ول ةً ِدلَّ يلَوإ  الل َمِسينل صل تل ل ال تلَستلِ يِع خل اللَدجِم : يِنَّ أِمَّ

َعِم  لول ل  جل تِ ل  لرل ,  لاَسألَلهِ التََّخلِيفل ِ ِمَّ بِّ ل ِة,  لاَرِجَع يِللب رل دَّ اَلِمعلاللدل ائِيلل ألشل َشًرا, بلنِل يَِسرل نِّل عل عل عل



تَّجب اَسجتلَحيلَيِم,  بِّجل حل جألَلِم رل َعِم يِللب ِموسلب  لقلا ل ِمَثهلهِ..  الزا  يتردد عهل ربه حتل اا :"  سل جل  لرل

ججججَن  لََّلِم عل خل ججججتِل,ول ججججَيِم  لِري ل : ألَم ل َزِت للججججادلى ِمنلججججاد  ججججاول ججججا جل ججججهِِّم ...  لهلمَّ أِسل ججججب, ول للِكنِّججججل ألَر ل ول

اِن وطلِريقلةِ  اري(.ِعبلاِدي" البخ كل اءل مل يَّجةِ  ,  لدل هلجب ألهلمِّ جاِطعاً عل اِ جحاً, وبِرهلالجاً سل لِيالً ول   لرِ يَّتِها دل

نِزللتِها, للقلدَ  اللتِها وِسِموِّ مل كل ِة, وِرَ علِة مل ِه الِعبلادل جا  هلذل , وللمَّ َحل  اِس لِة ول اِء, وبِِدوِن ول َم  ِل السَّمل  ِِر ل

انل  اِء و دل ِسوِ  هللاِ اإِلَسرل اِج تلسهِيلةً لِرل جلَّ  صهل هللا عهيه وسهم الِمَعرل جزَّ وجل وتلَسِريةً عنهة  لجإِنَّ هللال عل

ادل ألَن يلِعججودل  ِسججوِ  صججهل هللا عهيججه وسججهم   ِججل هلججِذه الهََّيهلججِة بِججألعظلمِ  ألرل هلججب  الرَّ ة  يِسججتلعاِن بِهججا عل ِعبلججادل

جاِت, يلقِجوِ  هللا تعالل:"يلجا ألياهلجا  الِكِربلاِت, ويلستلِريِي الِمؤِمِن ِعَندل  مل جوائِِق وا لزل ِميِع ال َّ ائِها ِمَن جل ألدل

الةِ  اللَّ َبِر ول نِوا اَستلِعينِوا بِاللَّ " الَِّذينل آمل ابِِرينل عل اللَّ ل مل انل صهل هللا عهيه .(153البقرة (ينَّ هللاَّ ودل

الِة,  بلهِ ألَمٌر  لِزعل يِلب اللَّ زل ا حل َنجهِ وسهم  يِأل ِ جلل هللاِ عل بِهجا يلجا بِجالِ ",  الائاِلً:"ألِرَحنلجا -وللادلى باِلالً رل

اً يلرالب بِها اجل ةِ ِمَعرل للاِء, تلزِديلةً لِهنالِجوس وبلقِيلَم هلِذه ِالِعبلادل اللِم ال اَهِر واللَّ وبَِعجداً بِهجا  النَّاِس يِلب عل

اِء.. ِر والللحشل ِن الِمَنكل  عل

 الخ بة الثالية :

: جماعجة اإلسجالإلحمد هلل رب العالمين واللالة والسجالإ عهجل أشجرف المرسجهين.أما بعجد  يجا ا

 الزلنا لواصل الحديِ حو  الدروس والعظات والعبر من معدزة اإلسراء والمعراج ومنها: 

دمجا ججاء  جل الحجديِ اللجحيي أن رسجو  هللا, لهر النيل من الدنة ولن يمسه أحد بسوء: 

م, وصججل ليهججة اإلسججراء يلججب سججدرة المنتهججب,  ججإأا  ججل أصججهها أربعججة ألهججار: صججهب هللا عهيججه وسججه  

لهججران ظججاهران, ولهججران باطنججان.  سججأ  عنهججا جبريججل عهيججه السججالإ.  قججا : أمججا الباطنججان,  لججل 

الدنة. وأما الظاهران,,  النيل واللرات. و ل الحديِ أي ا: "النيل واللرات وسيحون وجيدون 

ورد أدر النيل  ل القرآن الكريم سم مرات  حيِ يقو  هللا عز وجل:  دل من ألهار الدنة". واد

ا ِهِينل " ا ع َنهلا غل الِوا عل دل ذَّبِوا بِآيلاتِنلا ول للَِّهَم دل َانلاِهَم  ِل اَليلمِّ بِأ  (. 136راف " لاَلتلقلَمنلا ِمَنِهَم  لألَغرل
جِدو  للجهِ  ألِن اَاِذ ِيِه  ِل التَّابِوِت  لاَاِذ ِيِه  ِل ويقو  :" عل جِدو  لِجل ول جاِحِل يلأَِخجَذهِ عل اَليلمِّ  لَهيَِهقِجِه اَلجيلما بِالسَّ

َينِل" طه   هلب عل لِتَِلنلعل عل بَّةً ِمنِّل ول حل هلَي ل مل ألَلقلَيِم عل  (.   39ول

وَ  يِنَّ لل ل مل يلاِة ألَن تلقِو ل الل ِمسلاسل ول اَلظِجَر يِللجب ويقو  :"الا ل  لاَأهلَب  لإِنَّ لل ل  ِل اَلحل ِعجًدا للجَن تَِخهلللجهِ ول

النَّهِ ًِمَّ للنلَنِسللنَّهِ  ِل اَليلمِّ للَسلًا " طه  رِّ اِدلًا للنِحل هلَيِه عل  (. 97يِللِه ل الَِّذي ظلَهمل عل

هلَيججِه  لألَلقِيججِه  ِججل اَلججيلمِّ  ويقججو  :" ا ِخَلججِم عل ججب ألَن ألَرِ ججِعيِه  لججإِأل َينلججا يِللججب أِإِّ ِموسل ألَوحل الل ول ججا ِل ول الل تلخل  ول

هِينل " القلص   اِعهِوهِ ِمنل اَلِمَرسل جل وهِ يِللَيِ  ول ادا لِل يِلَّا رل  (.7تلَحزل

ااِبلةِ الظَّالِِمينل " القلص  انل عل َيفل دل هِ  لنلبلَذللاِهَم  ِل اَليلمِّ  لاَلظَِر دل ِجنِودل َذللاهِ ول  (.40ويقو  :"  لألخل

جِ  َذللاهِ ول ِهول ِمهِيٌم " الذاريات ويقو :"  لألخل هِ  لنلبلَذللاِهَم  ِل اَليلمِّ ول  (. 40نِودل

ب النيل يماً, وهو البحر,  وال يوجد لهر  ل الدليا يسمب بحرا غيره.    سم 

وا دثر من أل  أن الحديِ الشريف اد اعتبر النيجل لهجرا مؤمنجاة و جل ألج  يشجارة وا جحة يلجب 

اتيبججة  ججل غريججب الحججديِ:"و ل حديثججه عهيججه السججالإ:  دثججرة منا عججه, وعظججم  وائججده. يقججو  ابججن

لهران مؤمنجان, ولهجران دجا ران. أمجا المؤمنجان,  النيجل واللجرات. وأمجا الكجا ران,  دجهجة ولهجر 

بهو"  ويشرح ابن اتيبة هذا الحديِ الشريف, بقوله: "يلما جعجل النيجل واللجرات مجؤمنين عهجب 

الحرث والشدر بال تعب  ل أل  وال مؤلجة. هجذا التشبيه,  لهما يلي ان عهب ا رض, ويسقيان 

عهب عك  النهرين الكا رين.  النيل واللجرات  جل النلجع والخيجر دجالمؤمنين, واآخجران  جل اهجة 

الخير والنلع دالكجا رين". وروى ابجن عبجد الحكجم عجن عبجد هللا بجن عمجر ر جل هللا عنهمجا, ألجه 

ر هللا  له دل لهر   بين المشرل والمغرب ...".اا :"ليل ملر سيد ا لهار, سخ 

دل لعهم جيداً أن شكر النعمة واجب, دما أن أإ  الدريمجة والحكمة والعظة والعبرة من أل  :

ججنا بكججل هججذه الججنعم والل ججائل,  ينبغججل أن لحمججده تعججالب,  الزإ. ويأا دججان هللا جججل  وعججز  اججد خل 

ا الشجكر, ومبتجدأ يشجارات ولشكره عهب رعايته لنا, ورحمته بنا, و  هه عهينا. وأو   مظاهر هجذ

الحمججد, هججو أن لتواججف  ججورا عججن تهويججِ هججذا النهججر العظججيم, ولرتلججع يلججب مسججتوى المسججؤولية, 

 ننظله بدال من أن لهوًه, ولستمتع بسحره وجمالجه, بجدال مجن أن ل عنجه ولغتالجه, ولقابجل لعمجه 



نيجل مجا اللكجا وخيراته بعر جان الدميجل والشجكر, ولجي  بالقجاأورات والسجموإ. ألج  أن ملجر وال

يحذ ران بشد ة دل معتد أًجيم, بألجه لجن يندجو مجن العقجاب, ولجن يلهجم مجن الحسجاب, حيجِ يجرد دان 

 بلوت واحد:
 من اديم عناية هللا جندي.  ما رمالل راإ وراح سهيما ***

   هيلق الدههة, وليتع  المدرمون.

صاا     هعاش شاه  ر اا إن شاء هللا تعااى   نن  هراا نىه اي لا جي  فاام  ا   دما لعل جيداً  
 . حاوي نبهاء صر ون  عل رم  ن هللا  ا  لتحقون

 يع ل هللا عهل اللبر و العلو ماال يع ل عهل غيرهما :
ججَزِإ أخجوة اإليمججان :درس أخججر .. يقججو  المججولل عججز وججل:" " لِجج ل للِمججَن عل

للججرل يِنَّ ألل غل ججبلرل ول ججَن صل للمل ول

َن صل .(42اَ ِِموِر" الشورى   للمل للجرل لَِهِمِسجلِء يِللَيجِه ِجَرمجه يِللَيجِه , أي :  ول غل ة يِللَيجِه , ول اءل هلب يِسل بلرل عل

ابه  لهلَم يلَنتلِلر ِزيل ًلول جل َجه هللاَّ ول ار ِمَنهِ الاِدر اَبتِغلاء ول هلب ااِلَلتِلل ِهول عل .. وبحق  هو ًجواب  ِمَنهِ , ول

ه وسجهم يلجل ال جائف واابهجه أهههجا خرج النبل صجهل هللا عهيج ومكا آت عديدة وهذا يتدهل عندما

أهب يلجب ال جائف مشجياً عهجب ادميجه , وال جائف با أى والذي يتمعن عظمة هذا النبل يدد  أله  

تبعد عن مكة ًمالين ديهو متراً , مشاها مشياً , وهو يعهق آماالً عهب أهل ال ائف لعههم يؤمنون 

تواع , دذبوه , وسخروا منجه , وتلننجوا ينلروله ,  كان الدواب غير م , لعههم يهتدون , لعههم

"الههجم يلجل أشجكو وجه  صهل هللا عهيه وسهم ينجاجل ربجه بإيذائه , بل أغروا صبيالهم ب ربه 

يلي   عف اوتل, واهة حيهتل, يجا رب المست جعلين, وألجم ربجل, يلجب مجن تكهنجل؟ يلجب صجديق 

 ال أبالل, و ل  العتبب حتب يتدهمنل, أإ يلب عدو مهكته أمري؟ الههم ين لم يكن ب  غ ب عهل 

ججاءه جبريجل , أع جاه خيجار  .لبجل الرحمجة ) تر ب, لكن عا يتج  أوسجع لجل "  السجيرة النبويجة

االلتقجاإ , اججا  لججه :" يججا محمجد , أمرلججل ربججل أن أدججون طججوع يرادتج  , لججو شججئم  طبقججم عهججيهم 

 يخجرج مجن أصجالبهم مجن الدبهين , اا  :" ال يا أخل الههم اهِد اومل  إلهم ال يعهمجون , لعجل هللا

مجا تخهجب عجنهم , بجل دعجا لهجم , واعتجذر عجنهم , ورججا هللا أن يدعجل السجيرة النبويجة(. يوحده . 

العديجدة   كالم المكا جآت أريتهم صالحة , ما هذا الكما  ؟ لعل هللا يخرج من أصالبهم من يوحده

 .  منها

 .واحد خير من الدليا وما عهيها استدابة عداس يلب اإلسالإ بعد ر ا الكثير له,وهداية -1

سال هللا يليه للًرا من الدن يستمعون القرآن وأحسنوا االستماع واإلللات ًم  هموا واجبهم -2

 . ولوا يلب اومه منذرين

اسجتدابة سججتة مججن أهججل يثججرب هججم طالئججع الججدعوة  ججل المدينججة المنججورة والتمكججين لاسججالإ  ججل -3

الحارث, ورا جع بجن مالج , وا بجة بجن عجامر وعقبجة  ا رض, ومنهم أسعد بن زرارة وعوف بن

بن عامر, وجابر بن عبد هللا, هذا بعد أن ر  م دل القبائل ا خرى منهم بنو دهب وبنو حنيلجة, 

وبنججو عججامر بججن صعلججعة و ججزارة وغسججان دمججرة وسججهيم وعججي  وبنججو ل ججر ودنججدة وعججذرة 

يثجرب وتحولجم بهجم الدماعجة  والح ارمة. وهؤالء دالوا لواة الجدعوة التجل لشجرت اإلسجالإ  جل

 .اإلسالمية الم اردة  ل مكة يلب دولة أات عز وتمكين  ل المدينة المنورة

عدد من أشراف ابائههم واومهم منهم سويد بن اللجامم الشجاعر وييجاس بجن معجاأ وأبجو أر  -4

 .الغلاري وال ليل بن عمرو الدوسل سيد ابيهة دوس

 .يلب المأل ا عهب  دلا  تدلب  كان ااب اوسين أو أدلباإلسراء يلب بيم المقدس والمعراج   -5

أخججرج هللا مججن أصججالبهم مججن يعبججد هللا وينلججر اإلسججالإ ببردججة رجائججه صججهل هللا عهيججه وسججهم   -6

 خرج من ظهجر الوليجد بجن المغيجرة " سجيف هللا المسجهو  خالجد ", وخجرج مجن ظهجر  أبجل جهجل 

عمرو بن العاا  اتي ملجر" وغيجرهم "عكرمة"  وخرج من ظهر العاا بن وائل السهمل "

 وغيرهم  ..وهكذا استداب هللا عز وجل لنبيه صهل هللا عهيه وسهم وأع اه للبره وعلوه ..

يسجتههمون منهجا  ستظل معدزة ورحهة اإلسراء والمعراج مدرسجة لهمسجهمين,  يخوة اإليمان :

جة   َيرل أِمَّ َعِروِف الدروس والعبر, حتب يحققوا او  هللا  يهم:"ِدَنتَِم خل جَم لِهنَّجاِس تلجأَِمِرونل بِجاَلمل  أَِخِرجل



َيراً للِهَم ِمَنِهِم اَلِمَؤمِ  انل خل نل ألَهِل اَلِكتلاِب للكل للَو آمل ِ ول تَِؤِمنِونل بِاهللَّ ِر ول ِن اَلِمَنكل تلَنهلَونل عل ألَدثلجِرِهِم ول نِونل ول

 (. 110اَلللاِسقِونل " آ  عمران 


