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َات َ < ِ
<فات<<ه ال<<حسنىَ ،ع < َلى ذ ِ
<س ص< ِ
سنَا ،و َع< َق َد ل<<ه ل < َوا َء املج< ِ<د وال <ثَّنَا ،ف<<ي
وران<<ية ال< َ
<ح ْ
الح<<مد هلل ال<<ذي ج <الَ ع<<رائ< َ
ح< ِبي ِبه ال <ن ُّ َ
<س َما ف<وق ك ِّ<ل س ٍ
<ضر ِ
ات ال< ُق ْر ِ
<ماء وتَ< َد َّل<ى َو َدنَ<ا.
<اب َق َ< <
كمل ل<ه َّ< <
<قر األ َ ْ< <
َ<
<وس<ني أو أدن<ى ،فَ َ
<رف ف<ي َم< َقا َم ق َ
س<نىَ ،لِ<يُ ِّ
الش َ
ب وامل ِّ
ح َ َ
وأشه <<د أال إل <<ه إال اهلل وح <<ده ال ش <<ري <<ك ل <<ه ،وأشه <<د أن س <<ي َدن <<ا مح < َّ<م ًدا ع <<بده ورس <<ول <<ه ،ال <<واس <<ط ُة ال< < ُعظْ َمى ،وامل <<الذُ
َص<ل ،وفَ َّ
<ض َله ع<لى
<س ِنيِّ املُؤ َّ < < <
والش<رف األس َ<مى<َ ،ك َّ<مل اهلل ب<اإلس<راء وامل<عراج َ< <
َّ< <
األس<نَى
ْ<
<ب امل<قام
األَح َ<مى< < < َ ،
ش َ<رفَ<ه ال َّ
ص<اح ُ
<إل األع<<لى ل<<وا َء ح< ْ<م ِ
س<<ل ف<<هو املُبَ َّج<<ل ،ونش<<ر ف<<ي امل< ِ
الج<<لِي ِل امل ُ< َؤثَّ<<ل .أ َ َّم<<ا َب< ْع ُد فَ< َيا ِع<بَا َد اهللَِّ
ده
ج<<ميع األن<<بياء وال< ُّ<ر ُ <
ومج< ِ<ده َ
ْ
سي َو إِ َّي<ا ُك< ْم ِب<ت َ ْق َوى اهللَِّ ا ْل< َعلِيِّ ا ْل< َع ِ
وص<ي نَ<فْ ِ
ظيم َِ .ي< ُق ُ
س َ<رى
﴿س<بْ َحا َن ا َّل< ِ<ذي أ َ ْ < <
ار َك َوتَ< َعا َل<<ى ِف<<ي ِك<تَا ِب< ِ<ه ا ْل< َك ِر ْي<م ِ ُ <
أ ُ ِ< < <
ول اهللَُّ تَ<بَ َ
ِ
<ات<نَا إِنَّ< ُه ُه< َو ال َّ ِ
ِ
ح< ْو َل< ُه لِ<ن ُ ِريَ< ُه ِم< ْن َءايَ ِ
ير﴾.
<ار ْك<نَا َ<
سج ِ ِد ا ْل َ <
سج ِ ِد األ َ ْق َ
ح َ<رام ِ إِ َل<ى ْامل َ ْ
ِب< َعبْ ِد ِه َل<يْالً ِّم< َن ْامل َ ْ
<سميعُ ال<بَص ُ
<صى ا َّل<ذي بَ َ
س<<ر ِ
<ب ِذ ْك< َ<رى ِ
ج< ٍ
ح <بَّ ُة تَ< ُ<م ُّر َع < َليْنَا ِف<<ي َه <ذَا َّ
اء َو ْاملِ< ْع َراج ِ ،ال<<تي خ<<ص اهلل ف<<يها ن<<بيه ف<<ي م<<قام:
الش ْ<ه < ِرا ْل < َك ِريْ <م ِ َر َ<
أَيُّ < َها األ َ ِ <
اإل ْ < َ
ح<<ى﴾ ،وأَط< َل َعه ف<<ي م<<يدانَ ﴿ :ل< َق ْد َرأَى ِم<نْ
ح<<ى إِ َل<<ى َع<بْ ِد ِه َم<<ا أ َ ْو َ<
<ساط﴿ :فَ<أ َ ْو َ<
س< ْ<نيِ أ َ ْو أ َ ْدنَ<<ى﴾< َ ،
<اب َق< ْو َ <
<ار َره ف<<ي ِب< َ
﴿ َق< َ
وس< َ
ويخصه بامل ُ َكاملة وامل ُ َح ِ
آ َي ِ
ات َر ِّب ِه ا ْل ُكبْ َرى﴾ ملا أَراد اهلل أن َي ْعرج بن ِب ّيه وحبيبه إلى امل َقام األَسنى،
اب
َّ
ادثة في مقام ِ َق َ
ح ِ
ائ<ه ،ف<وج<دوه
<ظيَ ِ<
<ظما َء م<الئ< َك ِته امل<قرب<ني وأ َ ْ <
أص<فيَائ<ه ِ<
ؤس<ا َء ْ < < <
ور َ < <
َق<<وس<ني أو أَدن<ى ،أرس َ<ل إل<يه أَج َّ<ل ُ <ك<رم ِ<
وأح<بَّائ<ه ،و ُ<ع َ
<ائ<هُ ،
لم ِ
ِ
الح< ِ
<طيم ِ ع<<لى س<<ري<<ر ُم < ْل ِكه األَه <نَا ،وح <يَّ ْوهُ ب<<أف<<ضل ال <ت َّ
سنى ،ونَ<<ا َداهُ ج<<بري<<لُ :ق<<م أَيُّ<<ها
ن<<ائ<<ما ع<<ند َ<
ات ال< ُ
<ح ْ
حيات وال < َك َ
اإلخ<الَص وال< ِ
<حبوب امل<ت َ َّو ُج ب<<تاج ِ
<يقني ،لِ<ت َ َرى َم<<ا َ
<صك ب<<ه َم<<والَك ف<<ي
<صادق األم<<ني ،وامل<
ال<
خ< َّ
<حبيب امل< ِ<كنيُ ،وال<<رس<<ول ال< َّ
ُ
ُ
س< ِ
<ضرة امل < َ
<شاه <<دة وال <ت َّ ْعيني ،وا َّد َ
ح< ْ
<ائ< < ِر األن <<بياء وامل <<رس <<لني ،وأ َ َ<ع < َّده ل <<ك ف <<ي دار ال < َك َرا َم <<ة وأع <<لى ِع< < ِّل ِيني،
خ< َ<ره ل <<ك دو َن َ <
َ<
<حفَك ب<ه م<ن ال<نصر وال<تَّأي<يد وال<فتح امل<بني ،فه<ذا وق<تُ امل<ن َ ِ
ال الَ امل<نَام ِ ،وأ َ َوا ُن ال<بُ ُرو ِر واالح<ترام ،ال زم<ا ُن االن<قطاع
وأَت َ
<ض ِ
ح ْ
رة ال<قربِ
ني َق<<د ان<تَفَا ،وامل<ول<ى يَ< ْد ُع<<وك إل<ى َ <
وخ< ْل َع ُة ال< َوف<ا ،ف<ال<وق<ت ق<د َ < <
<صفا<ِ ،
ص<فَا ،وال<بَ ُ
<أس ال َّ
صام ،وه<ذه َك< ُ
واالن ِ<ف َ
الع ِن ِ
اية والت َّ ِ
واالج ِتبَا ،فَ َح َم َل ُه على َك ِ
واالص ِ
اهل املَبرة والتَّبجِيل ،وال ََحظَه ِب َعنيِ ِ
فضي ِلَ ،
ساط ال ُ
وشقَّ
صوصية
ْ
خ ُ
طفَا ،و ِب َ
ْ
َّ
س<<ل َق<<لبَ ُه ال<نَّقيَ امل<ن َ َّور ،وأَف<<رغَ ف<<يه ِ
ورح< َ<م ًة َو إي< َقان<اً ،وأَطْ<بَقَ
<كم ًة وإي< َ<مان<اًَ ،و ِع<<لما ً ِ<
<ف املطَ َّه<<ر ،و َغ َ <
ص< ْد َره َّ <
َ< < <
ح< َ
الش<<ري< َ
وح< ْلما ً َ
َ
خاتَ<<م ال <نُّبُ َّو ِة األَزْ َه<<رَ ،ع<<لى ِو َع< ِ
<اء ال <غَالِ < َّي ِة ِب<<ال < َعنْبَ ِر َّ
<س ِك األَذْفَ<<ر ثُ < َّم أَر َ<ك <بُوه ع<<لى ال <بُ َراق ،و َق < ْد َ
َع < َليه ب < َ
خ <طَفَ
الش ْ <
ح < ِر ِّي واملِ< ْ
<صار نُ<<ورهُ ال<بَراق ،إذَا رفَ<<ع َح< ِ
ض<عَ ال<طَّ ْرف .فَ<أَتَ<<ى ِب<<ه إل<<ى بَ< ِ
<يت امل< ْق ِد ِ
وس< ُه ف<<ي
وج<الَ َع< ُ<ر َ <
س امل ُ< َق َّدس<َ ،
ض< َع ُه َم< ْو ِ < <
<اف< َ<رهُ َو َ< < <
َ
َّ
األَبْ< َ َ ُ
س<بْ ِق فَ ِ
<ضي َل ِته َ
خ<ر َج م<ن املسج<دَ
ص< َّلى .فَ< َل َّما َ<
خ< ْلفَه َق< ْد َ < <
ص< َّلىَ ،و ُك< ُّل ُهم لِ َ <
ني َو َ < <
مح َ<را ِ<ب ِ<ه ال<طَّ ِ<
اه<ر األنْ<فَس ،ف<أ َ َّم األَن< ِبيَاء امل< َك َّر ِم< َ
<ج ِ
<سارَ
<صىَ ،و َر َق <<ى َ<ع <<لى امل < ْع َراج ِ َق< <طَعَ َم< <فَا ِوزَ الَ تُ < ْد َر ُك َوالَ تُ ْ <
ائ< <بُ َها َوالَ تُ < ْ
<سائ <<قَ الَ تُ < َع ُّد َ<ع < َ
صى .فَ < َ
<ح َ
صىَ ،و َم < َ
س< <ت َ ْق َ
األ َ ْق < َ
<ض َي ِ
اء َو ِ
س< ْد َر ِة امل<نت َ َهى ،فَ< َق َ
ي< ْ
الس<بعَ ال<طِّبَاقَ ،و َب< ْد ُر َ <ك َ<مالِ<ه َي<تَزَا َي< ُد ف<ي ال ِّ
ال َل<<ه ج<بري ُ<ل:
ص َ<ل إ َل<<ى ِ <
ح<تىّ َو َ < < <
ش َ<راقْ < َ .
اإل ْ < <
َّ < <
خت َ ِرقُ
َه<ذَا َغ<ايَ<ة َ<م<ا إ َل ِ
<يه ِ <ع ِ
ح< َده .فَ< َ
َج<ة ،وا ْ
خ<طَابِ
خاطَ<بَه ِب ِ<
ش<ا َء اهلل َو ْ<
<ح ُجب م<ا َ < <
<لمي ان<ت َ َهى .ثُ<م زُ َّج ب<ه ِ<ف<ي ال<نُّور ز َّ <
خ<ت َ َرقَ م<ن ال ُ
صر َو َم<<ا طَ<غَىَ ،ل< َق ْد رأَى ِ<م < ْن آيَ< ِ
ف يُ < ْع ِ
ط َ
ح<يَّاهُ
<ات َربِّ< ِ<ه ا ْل< ُكبْ َرى﴾ َو َ <
ض<<ى﴾َ ،وثَ <بَّت َ ُه ِب ِ <
يك َربُّ< َ<ك فَ <ت َ ْر َ < <
﴿ َو َل< َ
<س ْو َ
س< ِّ<ر ﴿ َم<<ا زَاغَ ا ْل<بَ َ ُ
َ
ش<<ر ِ
<حفَ ُه ِب <أَس <<نى ال <ت ُّ َح ِ
<ضل ال <ت َّ ِ
ت والَ أُذ ٌن س <<معتَ ،وفَ < َ<ر َ
ب <<أف < َ
ض َ<ع < َلى
<صالَتَ ،وأ َ ْع<<طاه َم<<ا الَ َ<ع < ٌ
ني َرأ َ ْ
حيات ،وأَت < َ
ف ال < ِّ
ف َوأ َ ْ < َ
خ ِفيفَ ،و َم<<از َ
س< ْل ُه ال<ت َّ ْ
وس<<ى فَ<أ َ ْ
<وس<<ى ُي َ<ر ِّد ُدهُ
َال ُم< َ <
خ<بَ َر ُه ب ِ<م ْق َدا ِر ال<ت َّ ْكليف ،ف<قال َل<<ه ُع< ْد إل<ى َر ِّب<ك َو َ <
<ص َل َوات ،فَ َ<م َّر ب ُ<م َ <
أ ُ َّم< ِ<ت ِه ال َّ
<اب نَ<فْساَ ،وان< َع َق َد ال< َقضا ُء ب<ها َوان<بَ َرم ،و َ<م َ
<ف ال< َق َلم .ف< َع ْن أَنَ<سِ
<ح ْك ُم َو َ <
ح<تىَّ أَبْ< َقى َ<
َ<
<ضى ال ُ
خ ْ<مسا ،فَ< َق َّر ِ<ب<ذل َ<ك َع<يْنا ً َوطَ َ
ج ّ
<ال" :فَ< َل ْم أَز َْل أ َ ْر ِ
ح<تَّى َق< َ
<ول اهللَِّ َق< َ
س< َ
ح َّ<م ُد :إِنَّ< ُه َّن َ
خ< ْ<مسُ
<ال يَ<ا ُم َ <
<وس<<ى َ<
<ني ُم< َ <
بْ ِ<ن َم<<الِ ٍ<ك أ َ َّن َر ُ <
ار َك َوتَ< َعا َل<<ى َوبَ ْ َ
ج<عُ بَ ْ َ
<ني َربِّ<ي تَ<بَ َ
ص < َل َو ٍ
ش< ٌ<ر فَ <ذَلِ< َ<ك َ
ت ِم<<ن نُ<<و ِر ِه األ َ ْرضُ
س <يِّ ُد ال َ<
ص< َ<الةً" .مح< َّ<م ٌد َ< <
سو َن َ< < <
ص< َ<ال ٍة َع ْ <
ات ُك< َّ<ل يَ < ْوم ٍ َو َل <يْ َل ٍة لِ < ُك ِّل َ< < <
َ< < <
خ < ْلق ا َّل< ِ<ذي ا ْم <تَأل َ ْ
خ< ْ<م ُ
ِ
<اب َق< ْو ٍ
ات أَس< َ<رى ِب<<ه اهللُ ِم<<ن أ َ ْر ِ
ح<نيَ
س ِ<
َو َّ <
ب ال< َّ<ر ِف<<ي َع ُ
<حجا ِز إِ َل<<ى أَن َق<بَّ َلت نَ< ْع َل ُه ال< ُ
ض ال< َ
<س َم َو ُ
الس<بْعُ ال< َّ
ات أ َ ْدنَ<<ا ُه ِم<<ن َق< َ
<ح ْج ُ
<ال ال<ت َّ ِ
ب ِ<م<ن ِب< ْع ِد َم<ا َق َ
َك< َّل َم ُه ب<ال< َغ ْي ِ
خ< ْل ِق الَ ُ<ع ِ<د َم<ت ِم<ن ْ ُه ال َّ
ات ف<ي ال َ
ش<فَّ َعهُ .ث<م أم<ا ب<عد :ه<ا
ش< ِري<فا ً َو َ <
<ات َوزَا َده ِم<ن ْ ُه تَ ْ <
<شفَا َ<ع ُ
ح َّي ُ
ه<<و ال<<داع<<ية األول ص<<لى اهلل ع<<ليه وس<<لم ف<<ي م<<كة ،ي<<دع<<و ق<<وم<<ه إل<<ى اهلل ت<<عال<<ى ،س<<نوات م<<أس<<اوي<<ة م<<ليئة ب<<ال<<عواص<<ف
ال<عات<ية م<ن ال<تعذي<ب واإلي<ذاء وال<بغضاء واالف<تراء م<زّق ش<مل أت<باع<ه ،وس<ام<هم أه<ل م<كة س<وء ال<عذاب ،ث<م ك<ان ال<عام
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ال<عاش<ر م<ن ال<بعثة ع<ام الح<زن ال<ذي ف<قد ف<يه ص<لى اهلل ع<ليه وس<لم ع<مه أب<ا ط<ال<ب ال<ذي ك<ان ي<ناف<ح ع<نه وي<دف<ع ع<نه
أذى ق <<ري <<ش ،وب <<عد وف <<اة أب <<ي ط <<ال <<ب ب <<ثالث <<ة أي <<ام أو شه <<ري <<ن ي <<فجع ال <<نبي ص <<لى اهلل ع <<ليه وس <<لم ب <<موت رف <<يقة درب <<ه
ال<سيدة خ<دي<جة رض<ي اهلل ع<نها ،وه<ي م<ن ف<ي م<ؤازرت<ها ل<ه ووق<وف<ها إل<ى ج<ان<به ف<ي أش<د امل<واق<ف ع<لى م<دى خ<مسة
وعش<<ري<<ن ع<<ام<ا ً .ي<<تلفت ع<<ليه ال<<صالة والس<<الم ف<<ي م<<كة ف<<ال يج<<د م<<ن ي<<نصره ل<<يبلغ رس<<ال<<ة رب<<ه ،فيخ<<رج إل<<ى ال<<طائ<<ف
وي<عرض دع<وت<ه ع<لى ث<قيف ،ف<يردون ع<ليه ب<أق<بح رد ،وآذوه ون<ال<وا م<نه م<ا ل<م ي<نل م<نه ق<وم<ه ،وأغ<روا ب<ه س<فهاءه<م ي<رم<ون<ه
ب<ال<حجارة ح<تى دم<يت ق<دم<اه الش<ري<فتان .وي<نصرف ص<لى اهلل ع<ليه وس<لم م<ن ال<طائ<ف مح<زون<ا ً م<هموم<اً ،ي<مشي وال
ي<شعر ب<نفسه ،ح<تى اس<تفاق ف<ي ق<رن ال<ثعال<ب ،ف<أخ<ذ ي<ناج<ي رب<ه ب<ال<دع<اء امل<شهور :ال<لهم إل<يك أش<كو ض<عف ق<وت<ي
وق<لة ح<يلتي وه<وان<ي ع<لى ال<ناس ،أن<ت أرح<م ال<راح<مني أن<ت رب املس<تضعفني وأن<ت رب<ي إل<ى م<ن ت<كلني؟ إل<ى ب<عيد
ي<<تجهمني أم إل<<ى ع<<دو م<<لكته أم<<ري؟ إن ل<<م ي<<كن ب<<ك غ<<ضب ع<<لي ف<<ال أب<<ال<<ي غ<<ير أن ع<<اف<<يتك أوس<<ع ل<<ي ،أع<<وذ ب<<نور
وج<هك ال<كري<م ال<ذي أش<رق<ت ل<ه ال<ظلمات وص<لح ع<ليه أم<ر ال<دن<يا واآلخ<رة أن يح<ل ع<ليَّ غ<ضبك أو ي<نزل ع<ليَّ سخ<طك،
ل<<ك ال<<عتبى ح<<تى ت<<رض<<ى وال ح<<ول وال ق<<وة إال ب<<ك .ث<<م ي<<عود ص<<لى اهلل ع<<ليه وس<<لم إل<<ى م<<كة ،ف<<لم يس<<تطع دخ<<ول<<ها إال
ت<حت ج<وار امل<طعم ب<ن ع<دي وه<و رج<ل مش<رك .ف<ي ظ<ل ه<ذه األج<واء ال<كال<حة وال<ظروف الح<رج<ة ،وب<عد م<ضي ث<نتي
عش<رة س<نة م<ن ال<بعثة ،ي<شاء اهلل ال<لطيف ب<عباده أن يس<لي رس<ول<ه وي<ثبته ع<لى ال<حق ،ف<يمن ع<ليه ب<رح<لة ت<اري<خية ل<م
ي<<نل ش<<رف<<ها ق<<بله ن<<بي م<<رس<<ل وال م<<لك م<<قرب .رح<<لة م<<بارك<<ة ط<<يبة ب<<دأت ب<<أق<<دس ب<<قاع األرض وانته<<ت ب<<أع<<لى ط<<بقات
ال<<سماء .ث<<م ع<<اد رس<<ول اهلل ص<<لى اهلل ع<<ليه وس<<لم إل<<ى ف<<راش<<ه ق<<بل ال<<صبح .أص<<بح ال<<نبي ص<<لى اهلل ع<<ليه وس<<لم ف<<ي
م<كة ،وج<لس ك<ما ك<ان يج<لس ف<ي الحج<ر ،ف<مر ع<ليه أب<و جه<ل ف<قال :م<ا ع<ندك ي<ا مح<مد؟ ف<قال) :ل<قد أس<ري ب<ي ال<ليلة
إل<ى املسج<د األق<صى ،ق<ال :وأص<بحت ب<يننا؟! ق<ال :ن<عم ،ق<ال :ل<و دع<وت ل<ك ق<ري<شا ت<خبره<م ب<ما أخ<برت<ني ب<ه؟ ق<ال:
ن<<عم ،ف<<نادى أب<<و جه<<ل ف<<ي ال<<ناس ف<<اج<<تمعوا ،ف<<قال  :ل<<قد أس<<رى ب<<ي ال<<ليلة إل<<ى املسج<<د األق<<صى ،ق<<ال<<وا :وأص<<بحت
ب<<يننا؟ ق<<ال :ن<<عم ،ف<<ارت<<د أن<<اس ،وأخ<<ذوا ي<<ضرب<<ون ع<<لى رؤوس<<هم ت<<عجبا .ث<<م ق<<ال<<وا :ي<<ا مح<<مد! ل<<قد ج<<ئنا ب<<يت امل<<قدس
وخ<<برن<<اه ،فه<<ل تس<<تطيع إذا س<<أل<<ناك ع<<نه أن ت<<جيبنا؟ ق<<ال :ن<<عم ،ف<<جعلوا ي<<سأل<<ون<<ه ف<<يجيبهم ،ف<<سأل<<وه ع<<ن أش<<ياء ل<<م
ي <<ثبتها ،ف <<كرب ك <<رب <<ة ش <<دي <<دة ،م <<ا ك <<رب م <<ثلها ق <<ط ،وإذا ب <<رب ال <<عزة س <<بحان <<ه ال <<ذي ي <<قول ل <<لشيء ك <<ن ف <<يكون ،ي <<رف <<ع
املسج<د األق<صى ،وي<جعل ال<نبي ي<نظر إل<يه ،ف<جعل ي<نظر إل<ى املسج<د األق<صى ب<عينيه ،وي<سأل<ون<ه ف<يجيبهم ،ف<قال<وا:
أم<<ا ال<<وص<<ف ف<<قد ص<<دق<<ك ،وأم<<ا ال<<خبر ف<<قد ك<ذّب .ف<<قال ال<<رس<<ول :ل<<كم ق<<اف<<لة ع<<لى أب<<واب م<<كة ك<<ان<<ت ل<<هم ن<<اق<<ة ش<<اردة
ي<بحثون ع<نها ،ف<لما وص<لوا أق<روا ب<ما رواه امل<صطفى ،ل<كنهم ق<ال<وا :سح<رك<م اب<ن أب<ى ك<بشة ،وس<أل<وه أن ي<أت<ى ب<بينة
معج <<زة ،ف <<شق ل <<ه ال <<قمر ش <<طري <<ن ،ف <<قال <<وا :ل <<قد ج <<اء بسح <<ر ع <<ظيم .ه <<كذا ك <<ان <<ت رح <<لة اإلس <<راء وامل <<عراج ،وف <<ي ه <<ذه
ال<رح<لة ال<عظيمة دروس وع<بر ،ل<علنا ن<قف ع<لى ش<يء م<نها ،وه<ى :أن اإلي<مان ب<رح<لة اإلس<راء وامل<عراج ج<زء م<ن ع<قيدة
املس<لم ،ذل<كم أن<ه إح<دى املعج<زات ال<تي أي<د اهلل ب<ها ن<بيه ع<ليه ال<صالة والس<الم ،واإلي<مان ب<املعج<زة ج<زء م<ن ال<عقيدة
اإلس<<الم<<ية ،وه<<و ام<<تحان إلي<<مان امل<<ؤم<<نني وارت<<ياب امل<<ناف<<قني .وله<<ذا ارت<<د م<<ن ارت<<د ع<<ن ال<<دي<<ن ل<<ضعف إي<<مان<<هم وق<<لة
ي <<قينهم ،وف <<از ب <<ال <<صدق وال <<صدي <<قية أب <<و ب <<كر رض <<ي اهلل ع <<نه ف <<سمي ص <<دي <<قاً ،إلي <<مان <<ه وت <<صدي <<قه ال <<جازم بمعج <<زة
اإلس <<راء وامل <<عراج ،وه <<كذا ال <<صحاب <<ة ال <<كرام م <<من ام <<تحن اهلل ق <<لوب <<هم ب <<ال <<تقوى ،ف <<فازوا ب <<اإلي <<مان ال <<راس <<خ وال <<عقيدة
ال<<ثاب<<تة .ل<<طف اهلل ت<<عال<<ى ب<<عباده ،ون<<صرت<<ه ألول<<يائ<<ه وال<<دع<<اة إل<<ى س<<بيله ،ف<<قد ج<<اءت رح<<لة اإلس<<راء وامل<<عراج ب<<عد أن
اش<<تد ب<<رس<<ول اهلل ص<<لى اهلل ع<<ليه وس<<لم وص<<حاب<<ته األذى؛ ت<<كري<<ما ً م<<ن اهلل ت<<عال<<ى ل<<هم ،وتج<<دي<<دا ً ل<<عزي<<متهم وث<<بات<<هم
ع <<لى ال <<دي <<ن ،وث <<قتهم ب <<اهلل رب ال <<عامل <<ني .اإلس <<راء ب <<ال <<نبي ص <<لى اهلل ع <<ليه وس <<لم م <<ن املسج <<د الح <<رام إل <<ى املسج <<د
األق<<صى ال<<ذي ك<<ان ب<<يد ب<<ني إس<<رائ<<يل ف<<يه إش<<ارة إل<<ى أن ال<<نبي ص<<لى اهلل ع<<ليه وس<<لم س<<يرث ق<<يادة األم<<ة ،وس<<ترث
أم<ته ه<ذه ال<بالد ،وف<ي ع<روج اهلل ب<ال<نبي ص<لى اهلل ع<ليه وس<لم إل<ى ال<سماوات ال<على ،ورف<عه م<كان<ا ع<ليا ف<وق ج<ميع
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البش <<ر ،ب <<شارة ب <<أن اهلل س <<يرف <<ع ك <<لمته ويظه <<ر دي <<نه ع <<لى ال <<دي <<ن ك <<له .وم <<نها :أن ف <<ي ص <<الت <<ه ص <<لى اهلل ع <<ليه وس <<لم
ب<األن<بياء ج<ميعا ،واق<تدائ<هم ب<ه وه<م ف<ي ع<ال<م ال<برزخ ،إش<ارة إل<ى أن<هم ل<و ك<ان<وا أح<ياء ف<ي ال<دن<يا ل<م ي<كن ف<ي وس<عهم
إال ات<باع<ه ،وك<أن األن<بياء ع<ليهم الس<الم ب<صالت<هم خ<لفه ي<قول<ون مل<ن ل<م ي<تبعه م<ن ال<يهود وال<نصارى وغ<يره<م ،إن<نا ل<و
ك<<نا أح<<يا ًء الت<<بعناه ،ف<<ما ب<<ال<<كم ال ت<<تبعون<<ه وه<<و ب<<ني أظه<<رك<<م .وف<<ي ه<<ذه ال<<حادث<<ة دالل<<ة ع<<لى ع<<ظم ش<<أن ال<<صالة ،ف<<قد
اخ<تصها اهلل م<ن ب<ني ال<عبادات ب<أن ت<فرض ف<ي ال<سماء ع<ندم<ا ك<لم رس<ول<ه ص<لى اهلل ع<ليه وس<لم ب<دون واس<طة .ل<قد
ش <<رع <<ت ال <<صالة ع <<باد اهلل ل <<تكون م <<عراج <<ا ت <<رق <<ى ب <<ال <<ناس ك <<لما ت <<دن <<ت ب <<هم ش <<هوات ال <<نفوس وأع <<راض ال <<دن <<يا ،وأك <<ثر
ال<ناس ال<يوم ال ي<صلون ال<صلوات ال<تي ش<رع<ها اهلل ،ف<صالت<هم ال ح<ياة ف<يها وال روح ،إن<ما ه<ي مج<رد ح<رك<ات ج<وف<اء،
ألن ع<الم<ة ص<دق ال<صالة أن ت<عصم ص<اح<بها م<ن ال<وق<وع ف<ي الخ<طاي<ا ،وأن تخج<له م<ن االس<تمرار وال<بقاء ع<ليها إن
ه<<و أل < َّم ب<<شيء م<<نها .وإ َّن م<<ن ل<<طف اهلل ت<<عال<<ى ب<<عباده أن خ<<فف ع<<نهم الخ<<مسني ص<<الة ع<<لى ي<<د مح<<مد ص<<لى اهلل
ع<<ليه وس<<لم وب<<مشورة م<<وس<<ى ع<<ليه الس<<الم ح<<تى ب<<لغت خ<<مس ص<<لوات ف<<ي ال<<يوم وال<<ليلة ،ف<<لله الح<<مد وامل<<نة أن خ<<فف
ع<نا ،وأث<بت ل<نا أج<ر الخ<مسني ،وال<وي<ل مل<ن ن<قص م<ن ه<ذه الخ<مس ،ف<لم ي<أت ب<ها ك<ام<لة ف<ي أوق<ات<ها ،وف<ي ب<يوت اهلل
ك<ما أم<ر اهلل .ن<سأل اهلل أن ي<عيننا ع<لى ق<يام ال<صلوات ،وامل<حاف<ظة ع<ليها .ال<لهم آت<ي ن<فوس<نا ت<قواه<ا وزك<ها أن<ت خ<ير
من زكاها ،أنت وليها وموالها أقول قولي هذا وأستغفر اهلل لي ولكم ،فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
—————————————————————————————————————
الح<مد هلل ال<ذي خ<لق ف<سوى وال<ذى ق<در فه<دى وال<ذى أخ<رج امل<رع<ى ف<جعله غ<ثا ًء أح<وى .وأشه<د أن ال إل<ه اهلل وح< َده
ال ش<<ري<<ك ل<<ه ،وأشه<<د أن مح<<م ًدا ع<<ب ُده ورس<<ول<<ه ،ص<<لى اهلل ع<<ليه وع<<لى آل<<ه وأص<<حاب<<ه وس<<لم تس<<ليما ك<<ثيرا .أم<<ا ب<<عد:
ف <<ي ه <<ذه ال <<رح <<لة ت <<ذك <<ير للمس <<لمني ب <<األم <<ان <<ة ال <<عظيمة ،أع <<ني دي <<ار اإلس <<راء وامل <<عراج أرض األق <<صى امل <<بارك <<ة ال <<تي
رب <<طها اهلل ب <<رب <<اط ال <<عقيدة ،ف <<هي أم <<ان <<ة ف <<ي أع <<ناق املس <<لمني ج <<ميعاً ،وه <<ى ال <<ترم <<وم <<تر األول ل <<قياس إي <<مان األم <<ة،
ن<<سأل اهلل أن يطه<<ره<<ا م<<ن ال<<غاص<<بني .ع<<باد اهلل ،ك<<ان<<ت ح<<ادث<<ة اإلس<<راء وامل<<عراج ق<<بل هج<<رة ال<<نبي إل<<ى امل<<دي<<نة ،وق<<د
اخ<<تلف امل<<ؤرخ<<ون ف<<ي تح<<دي<<د ال<<سنة والشه<<ر ال<<ذي وق<<عت ف<<يه ه<<ذه املعج<<زة ال<<عظيمة ،ف<<قيل س<<نة خ<<مس م<<ن ال<<بعثة،
وق<يل ف<ي رج<ب م<ن ال<سنة ال<عاش<رة ،وق<يل ف<ي رم<ضان م<ن ال<سنة ال<ثان<ية عش<رة ،وق<يل ف<ي مح<رم أو رب<يع األول م<ن
ال<سنة ال<ثال<ثة عش<رة ،ول<يس ع<لى واح<د م<ن ه<ذه األق<وال دل<يل ص<حيح ي<عتمد ع<ليه .ك<ما أن<ه ي<جب أن ت<علموا ع<باد اهلل
أن<<ه ل<<يس ف<<ي ل<<يلة اإلس<<راء ف<<ضل خ<<اص ،ف<<ال تُ<<خص ب<<قيام وال اح<<تفال ،وال ب<<غير ذل<<ك؛ ف<<إن ه<<ذا ك<<له م<<ن ال<<بدع ،وك<<ل
<يرا
ب<دع<ة ض<الل<ة .وبه<ذا ي<تبني خ<طأ ال<ذي<ن ي<حتفلون ف<ي ل<يلة ال<ساب<ع والعش<ري<ن م<ن ه<ذا الشه<ر ،ف<واهلل ل<و ك<ان ذل<ك خ ً
لس<<بقنا إل<<يه ال<<صحاب<<ة ال<<كرام وم<<ن ت<<بعهم ب<<إح<<سان .ف<<ات<<قوا اهلل ع<<باد اهلل ،ف<<إن خ<<ير اله<<دي ه<<دي مح<<مد ص<<لى اهلل
ع<<ليه وس<<لم ،وش<<ر األم<<ور مح<<دث<<ات<<ها ،وك<<ل ب<<دع<<ة ض<<الل<<ة ،وع<<ليكم ب<<الج<<ماع<<ة ف<<إن اهلل م<<ع الج<<ماع<<ة .أال وص<<لوا وس<<لموا
رح<<مكم اهلل ع<<لى خ<<ير ال<<بري<<ة ك<<ما أم<<رك<<م رب<<كم ف<<ى ك<<تاب<<ه ال<<عزي<<ز ح<<يث ق<<ال )إن اهلل وم<<الئ<<كته ي<<صلون ع<<لى ال<<نبي ي<<ا
أيها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما(.

