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اإلسراء رحلة للوصول إىل بيت املقدس، واملعراج رحلة للوصول إىل هللا، اإلسراء رحلة للوصول إىل بيت املقدس، واملعراج رحلة للوصول إىل هللا، 
  ؟؟ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  وهل هللا يف مكاٍن حىت يصل إليه رسول هللاوهل هللا يف مكاٍن حىت يصل إليه رسول هللا

----------------------------  

ال   من قال إن املعراج: هذا السؤال حيتاج إىل تصحيح   كان للوصـول إىل هللا، وهللا 
ال إىل مكــــان كــــان هللا معــــه مبعونتــــه   ملسو هيلع هللا ىلص ورســــول هللا .حيتــــاج يف الوصــــول إليــــه إىل زمــــان و

وهـو علــى األرض كمــا هــو فــوق الســماوات  ،وبنصــره وبقوتــه ،وبتوفيقــه وYييــده ،وبرعايتـه
  :الُعلى، وإمنا كان املعراج ألموٍر كثرية

ــاء واملرســلني واملالئكــة املقــربني،  :األمــر األول إظهــار قــدر هــذا النــىب علــى األنبي
ال  ال األنبيــــاء و فوصــــل يف مقــــام القــــرب إىل مــــا مل يصــــل إليــــه املالئكــــة وأمــــريهم جربيــــل و

  :املرسلني السابقني
  فاق النبيني يف َخلٍق ويف ُخلقٍ فاق النبيني يف َخلٍق ويف ُخلقٍ 

  
ال كرمِ  ال كرمِ ومل يدانوه ىف علٍم و   ومل يدانوه ىف علٍم و

َوَما َأْرَسْلَناَك ( :ُمرسٌل إىل اجلن واإلنس واملالئكـة ملسو هيلع هللا ىلص ألن رسول هللا :األمر الثاين  
الَّ َكافَّــًة لِّلنَّــاِس َبِشــريًا َونَــِذيًرا وبلَّــغ اجلــن  وقــد بلَّغنــا ،، كمــا أنــه رســوٌل لإلنــس))ســبأســبأ٢٨٢٨(() ِإ

ال  بد وأن جيتمع .ملالئكة ليجددوا العهد على يديـه ويُعلمهـم مبـا كلَّفـه هللا.لرسالة، فكان 
  :بتعليمه إ�هم عّزض وجلَّ 

حليبيــــــــــــــب إغاثــــــــــــــةً  حليبيــــــــــــــب إغاثــــــــــــــةً وحكمــــــــــــــة إســــــــــــــراء ا   وحكمــــــــــــــة إســــــــــــــراء ا
  

  لعاملـــــــــــــــــه األعلــــــــــــــــــى ورمحـــــــــــــــــة حنــــــــــــــــــانلعاملـــــــــــــــــه األعلــــــــــــــــــى ورمحـــــــــــــــــة حنــــــــــــــــــان
  ومل يـــــــــــــُك ربُّ العـــــــــــــرش فـــــــــــــوق مسائـــــــــــــهومل يـــــــــــــُك ربُّ العـــــــــــــرش فـــــــــــــوق مسائـــــــــــــه  

  
ــــــــــــــٍف وعــــــــــــــن برهــــــــــــــان ــــــــــــــزَّه عــــــــــــــن كي ــــــــــــــٍف وعــــــــــــــن برهــــــــــــــانتن ــــــــــــــزَّه عــــــــــــــن كي   تن

ـــــــــــــــه   ـــــــــــــــهولكـــــــــــــــن إلظهـــــــــــــــار اجلمـــــــــــــــال ألهل   ولكـــــــــــــــن إلظهـــــــــــــــار اجلمـــــــــــــــال ألهل
  

ـــــــــــــل أمـــــــــــــان ـــــــــــــل أمـــــــــــــانمـــــــــــــن العـــــــــــــامل األعلـــــــــــــى وني   مـــــــــــــن العـــــــــــــامل األعلـــــــــــــى وني
  

هـذا النـيب، فكلهـم   املالئكة كان هلم طلبات عند هللا وعدهم هللا بتحقيقها إذا ظهر
عنــده طلباتــه الــيت يريـدها مــن هللا ليقضــيها لــه النــيب  كٍ َلــكـانوا مرتقبــني هــذه الليلــة، وكـل مَ 

: ألك حاجـة؟ قـال: ، ومن ذلك عندما توقف سيد� جربيل فقال له النىبعزَّ وجلَّ  من هللا
ــه، وأريــد األمــانمنــذ خلقــين هللا وأ ــَزَل بِــِه ( :عــزَّ وجــلَّ  ، فنــزل قولــه� خــائٌف مــن عظمت نـَ
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ــــرُّوُح اْألَِمــــنيُ  ــــِذرِينَ . ال ــــَك لَِتُكــــوَن ِمــــَن اْلُمن ْلِب : : ١٩٣١٩٣(() بِِلَســــاٍن َعــــَرِيبٍّ مُّبِــــنيٍ . َعلَــــى قـَ

  ))الشعراءالشعراء١٩٥١٩٥
فنـال األمـان علـى يـد رسـول هللا مـن هللا، كمــا فـاز مالئكـة هللا، كـل واحـٍد مـنهم مبــا  

طلبه ويبغيه من هللا على يد رسول هللا َوَلَسـْوَف ( :ه هو الذي قـال لـه هللاألنه وحد ،كان ي
ِطيَك رَبَُّك فـَتَـْرَضى طيه لك،،))الضحىالضحى٥٥(( )يـُْع   !!كل ما تريده سيع

أقـرب إىل اإلنسـان مـن نفـس  عـزَّ وجـلَّ  وهذا سرُّ املعـراج إىل السـماوات، لكـن هللا
أن خيلـو منـه مكـان أو حيصـره  اإلنسان، أقرب إليك من نفسك اليت بني جنبيك، جـلَّ هللا

ال  ال تـــراه العينـــان و زمـــان، ألنـــه هللا تنـــزَّه يف ذاتـــه ويف كرب�ئـــه يف كـــل زمـــاٍن ومكـــان، لكـــن 
 تسمعه األذ�ن وإمنا يـراه القلـب إذا صـفا ووفـا حبقـائق اإلميـان الـيت اسـتودعها فيـه الـرمحن

  .عزَّ وجلَّ 

  وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

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

  

   


