
  حكمة قرضية الصالة يف املعراجحكمة قرضية الصالة يف املعراج                                                              فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد  فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد  

      ٢٠١٥-٤-١٢مغاغة املنيا األحد  املعراج مبقر مجعية الدعوة إىل هللا ببلهاسةأسئلة حائرة وإجا(ت شافية حول اإلسراء و   ١

    ننو و ثثالالثثللاا  وو  ىىددااحلحلاا  للااؤ ؤ سسللاا
  ومل تُفرض يف أى حادثة أخرى؟ومل تُفرض يف أى حادثة أخرى؟ملاذا ُفرضت الصالة يف حادثة اإلسراء واملعراج ملاذا ُفرضت الصالة يف حادثة اإلسراء واملعراج 

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

البــد مــن إرســال هللا    كــان   عــزَّ وجــلَّ مــه بذاتــه `ــذه الصــالة، فــإن هللا ه ليعللنبيِّــ عــزَّ وجــلَّ ألمهيــة الصــالة كــان 
يكلف التكليفـات الشـرعية عـن طريـق أمـني الـوحى جربيـل، أو عـن طريـق اإلهلـام (ألحاديـث القدسـية، أو عـن طريـق 

  .احلكمة اليت يكشفها للنيب يف سنته وأحاديثه النبوية

اله، ويتوقـف عليهـا مسـاره يف هـذه احليـاة، ويتوقـف عليهـا  لكن ملا كانت الصالة عليها مدار إتصال املؤمن مبو
وفــرض عليــه الصــالة يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن يُعلمنــا `ــذه الصــالة، فاســتدعى حبيبــه  عــزَّ وجــلَّ  أراد هللا، قبله يــوم أن يلقــى هللامســت

  .املواجهة حىت نعلم علم اليقني قدر وقيمة هذه الصالة عند هللا، وهذا أمر

اله إن أدَّاهـا كمـا : األمر الثاين حىت نعلم أن الصالة هي حملٌّ للمناجـاة، وحمـلٌّ للِّقـاء املباشـر بـني العبـد وبـني مـو
عـزَّ ينبغي متابعاً لرسول هللا، فإذا أدَّاها كما ينبغي وعند رفع اليدين جيعل الدنيا واآلخرة خلـف ظهـره ويُقبـل علـى هللا 

  .))طهطه١٤١٤(( )ذِْكِريَوَأِقِم الصََّالَة لِ ( :وجلَّ 

هلـــا فيأخـــذها إىل حيطتـــه القدســـية، فينـــاجي هللا  عـــزَّ وجـــلَّ وهنــا تســـبح روحـــه يف العـــوامل الُعلويـــة، وقـــد �ذن هللا 
ــْنيَ { :جــواب كالمــه، كمــا قــال هللا يف احلــديث القدســي عــزَّ وجــلَّ بكالمــه ويســمع مــن هللا  ــَالَة بـَْيــِين َوبـَ ــْنيَ َقَســْمُت الصَّ ــَالَة بـَْيــِين َوبـَ َقَســْمُت الصَّ

ُ تـََعـاَىل ))اْحلَْمـُد ِ�َِّ َربِّ اْلَعـاَلِمنيَ اْحلَْمـُد ِ�َِّ َربِّ اْلَعـاَلِمنيَ ((: : ِلَعْبِدي َمـا َسـَأَل، فَـِإَذا قَـاَل اْلَعْبـدُ ِلَعْبِدي َمـا َسـَأَل، فَـِإَذا قَـاَل اْلَعْبـدُ َعْبِدي ِنْصَفْنيِ، وَ َعْبِدي ِنْصَفْنيِ، وَ  ُ تـََعـاَىل ، قَـاَل ا�َّ ـَدِين َعْبـِدي، : : ، قَـاَل ا�َّ ـَدِين َعْبـِدي، محَِ محَِ
ُ تـََعــاَىل   ،،))الــرَّْمحَِن الــرَِّحيمِ الــرَّْمحَِن الــرَِّحيمِ ((: : َوِإَذا قَــالَ َوِإَذا قَــالَ  ُ تـََعــاَىل قَــاَل ا�َّ ــَىن َعَلــيَّ َعْبــِدي، َوِإَذا قَــالَ : : قَــاَل ا�َّ ــَىن َعَلــيَّ َعْبــِدي، َوِإَذا قَــالَ أَثـْ َجمَّــَدِين َجمَّــَدِين : : قَــالَ قَــالَ   ،،))ينِ ينِ َمالِــِك يـَــْوِم الــدِّ َمالِــِك يـَــْوِم الــدِّ ((: : أَثـْ

ــوََّض ِإَيلَّ َعْبــِدي، فَــِإَذا قَــالَ : : َعْبــِدي، َوقَــالَ َعْبــِدي، َوقَــالَ  ــوََّض ِإَيلَّ َعْبــِدي، فَــِإَذا قَــالَ َمــرًَّة فـَ َك َنْســَتِعنيُ ((  ::َمــرًَّة فـَ َك نـَْعبُــُد َوِإ�َّ َك َنْســَتِعنيُ ِإ�َّ َك نـَْعبُــُد َوِإ�َّ َهــَذا بـَْيــِين َوبـَــْنيَ َعْبــِدي، َهــَذا بـَْيــِين َوبـَــْنيَ َعْبــِدي، : : قَــالَ قَــالَ   ،،))ِإ�َّ
ِصَراطَ ((: : َوِلَعْبِدي َما َسَأَل، فَِإَذا قَالَ َوِلَعْبِدي َما َسَأَل، فَِإَذا قَالَ  َراَط اْلُمْسَتِقيَم  ِصَراطَ اْهِدَ� الصِّ َراَط اْلُمْسَتِقيَم  ال   اْهِدَ� الصِّ ال الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َو الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َو

  .١)َهَذا ِلَعْبِدي َوِلَعْبِدي َما َسَألَ َهَذا ِلَعْبِدي َوِلَعْبِدي َما َسَألَ : : قَالَ قَالَ   ،،))الضَّالِّنيَ الضَّالِّنيَ 

مث جيلـس بـني يــدي هللا ويستحضـر أنــه يعبـده كأنــه يـراه، فُيحيِّيــه (لتحيـة الــيت حيَّـاه `ــا يف قـاب قوســني أو أدين 
ال حيـث وكـان قـاب قوسـني أو أدىن قـالرسول هللا، ألنه  التحيـات املباركـات والصـلوات (: عنـدما دخـل إىل حيـث 

الهالطيبات �  :فقالـت املالئكـة مـردِّدًة مـع حضـرة النـيب، النيب ورمحـة هللا وبركاتـه السالم عليك أيها: ، فأجابه مو
  .(لرسالة ملسو هيلع هللا ىلصوا للرسول وشهدوا � (لوحدانية، وشهد ).السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني

، عــزَّ وجــلَّ  فــإذا أدَّاهــا اإلنســان بعــد الصــفاء والنقــاء، يؤديهــا يف هــذه احلالــة وكأنــه يف العــوامل العلويــة ينــاجي هللا
اله ســبحانه وتعــاىل، ويبـُثُّــه شــكواه ويناجيــه بكــل شــيء خيطــر علــى (لــه يريــده مــن  ويتلــذذ بســماع كــالم وخطــاب مــو

ِــمْ ( :يقـول ملثـل هـذا عـزَّ وجــلَّ  هـذه احليـاة، أو يف الـدار اآلخــرة يـوم يلقـاه، وهللا حضـرته يف   )َهلُـم مَّــا َيَشـاءوَن ِعنـَد َرِّ̀
   .أراد أن يُعلي أجسامنا لنكون يف الصالة يف حالة شفافية نورانية روحانية عزَّ وجلَّ  فكأن هللا ))الزمرالزمر٣٤٣٤((

اإلســراء مــن : املرحلــة األوىل :اإلســراء واملعــراج ثالثــة مراحــل لَّ عــزَّ وجــ جعــل هللا: ولــذلك قــال بعــض الصــاحلني
                                                 

  .¡صحيح مسلم والرتمذي عن أيب هريرة  ١



  حكمة قرضية الصالة يف املعراجحكمة قرضية الصالة يف املعراج                                                              فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد  فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد  

      ٢٠١٥-٤-١٢مغاغة املنيا األحد  املعراج مبقر مجعية الدعوة إىل هللا ببلهاسةأسئلة حائرة وإجا(ت شافية حول اإلسراء و   ٢

كانــت مــن بيــت املقــدس إىل ســدرة املنتهــى : واملرحلــة الثانيــة .مكــة إىل بيــت هللا املقــدَّس وكانــت الركوبــة فيهــا الــرباق
، وكانت الوسيلة فيهـا كانت من سدرة املنتهى إىل قاب قوسني أو أدىن: واملرحلة الثالثة .وكانت الوسيلة فيها املعراج

  .الرفرف األخضر

مقــام الوقــوف ومقــام الركــوع ومقــام الســجود، فــالوقوف كأنــه  :وكــذلك جعــل هللا الصــالة علــى ثــالث مقامــات
ألهـل الصـالة  ملسو هيلع هللا ىلصيساوي اإلسراء، والركوع كأنه يساوي املعراج، والسجود كأنه يساوي الُدنو والتـديل، ولـذلك قـال 

فعنـدما يكـون سـاجداً يكـون كأنـه قـاب قوسـني أو أدىن، . ٢)َأقْـَرُب َمـا َيُكـوُن اْلَعْبـُد ِمـْن رَبِّـِه َوُهـَو َسـاِجدٌ ( :احلقيقية
َوَعلَّْمنَـاُه ِمـن لـَُّد�َّ ( :مـن عـامل إهلامـه عـزَّ وجـلَّ واحلبيب أوحى له هللا مـا أوحـى، وأتبـاع احلبيـب الصـادقني يُلهمهـم هللا 

  .))الكهفالكهف٦٥٦٥(( )ِعْلًما

صحبه وسلم صلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله و   و

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

                                                 
 .¡ مسلم وسنن أيب داود عن أيب هريرة صحيح ٢


