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    ٢٠١٥-٤-١٤مغاغة املنيا الثال2ء املعراج مبسجد اإلمام أبو العزائم أسئلة حائرة وإجا�ت شافية حول اإلسراء و     ١

  كيف حنتفل �إلسراء واملعراج؟كيف حنتفل �إلسراء واملعراج؟
----------------------  

مبدارسة هذه احلادثة دراسة بتـدبر ومتعـن، لنعتـرب Gـا ونكتشـف بفضـل : أوالً  اإلحتفاء �إلسراء واملعراج يكون  
قَبســاً مــن حَكمهــا، مث بعــد ذلــك نســري علــى هــديها يف حياتنــا فننــال رضــاء هللا وحســن املتابعــة لســيدV  عــزَّ وجــلَّ  هللا

  .ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

صـة؛ إذا جلـس مـع نفـر أو بضـع نفـر،  :2نياً  أما من يَعلم فعليه أن يُعلِّم املسلمني اآلخرين ولو يف جلسات خا
أو حىت على مقهى؛ جيعل جمال احلديث عن رحلة اإلسراء واملعـراج يف أواqـا، أو إن كان يف العمل، أو كان يف منزل، 

فَـــذَكِّْر ِإن ( :وأحـــوال النـــيب يف وقـــت مـــيالده، ليُـــذكِّرهم عمـــالً بقــول هللا عــن اهلجـــرة يف وقتهـــا، أو عـــن أخـــالق النـــيبِّ 
ِم ا�ِّ (، ))األعلىاألعلى٩٩(( )نـََّفَعِت الذِّْكَرى   .البد لنا من تذكري املؤمنني اآلخرين Gذه األ�م ،،))إبراهيمإبراهيم٥٥(( )َوذَكِّْرُهْم �َِ�َّ

متفـرقني يف تنـاول الطعـام، لكـن سـلفنا الصـاحل  نزوجة وأوالد وبنات؛ فرمبا يكونو  نْ أV ُمكلَّف Gم مِ  نْ مَ : 2لثاً 
عن هـذه املناسـبة الطيبـة، على الطعام ليتحدثوا وليتحادثوا  نوضعوا لنا ُسنَّة، فكانوا يف هذه املناسبات الطيبة جيتمعو 

فُيعــرِّف أوالده هــذه املناســـبة وأحــداثها وقـــدرها، وبعــض العظـــات الــيت تتحملهــا عقـــوهلم منهــا، و�خـــذهم معــه لكـــي 
  .يقوموا بعد ذلك �الستفادة Gا يف حيا�م العملية

صـي وأوزار : على سبيل املثال هـا وشـناعتها عندما نذكر هلم ما حـدث يف رحلـة االسـراء، ونكشـف هلـم عـن املعا
ثـوراً عظيمـاً  ملسو هيلع هللا ىلص يف هـذه احلادثـة، وآخـذ منهـا حادثـة واحـدة؛ عنـدما رأى رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص �لكيفية اليت رآها رسول هللا

صــغري، فيحــاول أن يرجــع مــرة 2نيــة فــال يســتطيع، فقــال هــذا : قــال مــا هــذا � أخــي � جربيــل؟: ملسو هيلع هللا ىلص خيــرج مــن َحَجــر 
  .الرجل املؤمن يتفوه �لكلمة العظيمة مث يندم عليها وحياول حموها فال يستطيع

أن نعلمهــم أن ال ينطــق الواحــد مــنهم إال بعــد تــدبر  ،ألــيس يف هــذا الــدرس عــربة لنــا وألوالدV ولبناتنــا أمجعــني؟
إذا خطـر يف �لـه أن  .داً مـن األVمهذا الكالم، والتأكد من أن هذا الكالم سيكون يف ميـزان حسـناته، وال يـؤذي أحـ

ما سينطق به اللسان سيكون يف ميزان السيئات، أو سيؤذي الغـري ال ينطـق بـه لسـانه وحيبسـه حـىت ال ينـدم عليـه يـوم 
   .ال ينفع الندم ألنه خرج منه هذا الكالم

حوجنـا مجيعـاً إليهـا يف وقس على ذلك بقيـة الـدروس الـيت كانـت يف رحلـة اإلسـراء واملعـراج املباركـة، والـيت مـا أ
  .تقومي أوالدV، وتربية نساءV وبناتنا، ألqا دروس سلوكية عملية حيتاجها كل مؤمن ومؤمنة

صحبه وسلم صلى هللا على سيدV دمحم وعلى آله و   و

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


