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 �سم هللا الّرحمن الّرحيم 

 إن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم 

 الباحثة ميسون برغل

 العامل�ن والصالة والسالم ع�� سّيدنا محمد وع�� آلھ و�حبھ أجمع�ن . ا�حمد � رّب 

مة 
ّ

الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي هذا  لعل تزامن الذكرى الّسا�عة الستشهاد العال

خاصة عندما   العام مع ذكرى االحتفال باإلسراء واملعراج يحمل �� طّياتھ إشاراٍت وأمارات،

  
ً
ذكرتم �� الوثائقي أّن امل�ان الذي بجانب ق�� السلطان صالح الدين األيو�ي بقي شاغرا

صية العظيمة ال�ي انتظرها  لتسعة قرون ... وهذا �ش�� ألمر�ن،األول وزن وحجم هذه ال�خ

امل�ان لقرون خلت ح�ى تملؤوه، والثا�ي ارتباط ذكرى االستشهاد �� هذا العام بذكرى  

اإلسراء إ�� القدس ال�ي حررها الناصر صالح الدين يؤكد ع�� أن هناك عالقة وثيقة ب�ن  

ن التغي��ات  األمر�ن من غ�� أن �غفل األحداث املتسارعة األخ��ة ال�ي تو�� و���ي بالكث�� م

  العاملية .

�� رحلة اإلسراء واملعراج �ستخلص م��ا الكث�� من    ملسو هيلع هللا ىلص  �� �ل حركة وس�ون لرسول هللا

الدروس والع�� ولعل أشهرها الومضة ال�ي توقف عندها الكث��ون وال�ي سمع��ا من سيدي 

�عدما  وشي�� سماحة املف�ي �� �عليقھ ع�� قول رسول هللا عندما �جت املالئكة لنصرتھ 

وسألتھ بأن يأمرهم بما ير�د ؟ فقال : اللهم اهد قومي فإ��م ال �علمون ثم    خذلتھ ثقيف،

  ن لم بك غضب ع�ّ� فال أبا�� ) .إ اتبعها بدعائھ (

) 
ً
 وأمما

ً
فأك�� ما �ش��    ن لم يكن بك غضب ع�� فال أبا��)،إوهذه املقولة �ستفيد م��ا أفرادا

 نفسها املتناهية �� الرحمة والشهود، ولنا أن �عت�� هذه  إ�� صدقي��ا �� ردة فعل رسول هللا

املقولة مقياسا نقيس بھ األعمال إن �انت صادقة ومخلصة � �عا�� من خالل ردة فعل 

ا�خ �لما   صاح��ا �� أقوالھ وأفعالھ، ف�لما �انت ردة فعلھ نفسانية أي حاقدة وغاضبة .... 



الباحثة ميسون برغل                                      إشارات يف طيات تزامن ذكرى اإلسراء واملعراج مع ذكرى االستشهاد   

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                   2

�انت ردة الفعل �غل��ا السكينة والتعقل   �ان نصي��ا من الصدق واإلخالص أقل، و�لما

ع�� أ��ا ابتالء وليس بالء وأن من ورا��ا منحة وال ر�ب .
ً
 وا�حبة �لما �انت مؤشرا

وع�� مستوى الشعوب ن�حظھ �� بالدنا من وقت آلخر رغم الصعو�ات العامة ال�ي �عان��ا 

، إال أن ا�جميع وانتقال ا�حرب من ش�لها العسكري إ�� أش�ال أخرى أك�� ت
ً
 ومكرا

ً
نوعا

 م�حات اللطف الّر�ا�ي وا�حماية املالئكية تظهر ب�ن الفينة واألخرى . 

و�التأكيد الذي �غذي هذه ا�حماية اإللهية و�ز�د م��ا دوام االلتجاء إ�� هللا والوقوف ع�� 

الدكتور  أعتابھ والتو�ة واإلنابة إليھ �عا�� وهذا ما �ان دائم اإل�حاح والدعوة إليھ سيدي 

 سعيد . 

و�ن جاز �ّ� التقييم فأعتقد أن ليلة اإلسراء واملعراج �� الليلة ال�ي ليس لها نظ�� من جميع  

 ح�ى 
ً
ليا�� الزمان حيث اجتمع ف��ا خ��ة خلق هللا ع�� األرض من األنبياء والرسل ذ�ورا و�ناثا

ّدم رسول  أنھ �انت السيدة مر�م والسيدة آسية، وهذا ليس لھ نظ�� وليس �عده إك
ُ
رام وق

 للصالة ��م .  (ملسو هيلع هللا ىلص)    هللا

�� تلك الليلة استصغر جميع ما القاه من أحزان ومحن،  (ملسو هيلع هللا ىلص)   لذلك أعتقد أن رسول هللا

 بالتفاصيل ...   هذا ولم ُينقل إلينا إال الشيئ اليس�� 
ً
 فكيف إذا

 �� املعراج ... 
ً
 وهذا �� اإلسراء فكيف ا�حال اذا

 األصل دار امتحان فكيف باآلخرة ال�ي �� دار النعم واإلكرام . هذا �� الدنيا ال�ي �� �� 

لذلك ال شك وال ر�ب أن املؤمن �� خ�� ع�� أية حال هو عل��ا ومفتاح ا�خ��ية هو ال�جوء  

هللا " واملع�ن األك�� ع�� ذلك ال�حبة الصادقة والّسند ا�حقيقي   ي الدائم إ�� هللا "إّن وليّ 

 ..  (ملسو هيلع هللا ىلص)    املوصول إ�� رسول هللا

 اللهم بحق رحمتك ال تبعدنا ع��م واجمعنا معهم �� الدنيا واآلخرة يا أرحم الراحم�ن .
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 ومحبة موقع �سيم الشام وجزاكم هللا خ�� ا�جزاء واأليام القادمة 
ً
 وعطاءا

ً
زادكم هللا توفيقا

 بإذن هللا ستشهد مز�دا من �علق الناس واقتدا��م بخ�� علماء بالد الشام وتقديرهم لعظيم

 ت�حياتھ . 


