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 ــــــــــــــــــــــــــــ
 والطريق إلى اهلل اإلسراء والمعراج

 الذي، فتبارك وتعاىلاإلسراء واملعراج ىي قصة الطريق إىل اهلل رحلة 
اهلل عليو صلى د أن يسافر إىل اهلل يتأسَّى بإسراء ومعراج سيدنا رسول اهلل ييُر 

 .وسلَّم صلى اهلل عليو وسلَّم
 طهارة القلب

يف احلجر، أو يف بيت أم  كان صلى اهلل عليو وسلم نائماً ففي البداية  
ىانئ بنت أيب طالب بنت عمو، وجاء مالئكة وأخذوه وأرقدوه وشقوا 

وأتوا بطست من ذىب، وأخرجوا قلبو ووضعوه يف ىذا الطست  ،بطنو
أواًل أن يفتح قلبو  بد د أن يسَت إىل اهلل الييُر  يالذوغسلوه مباء زمزم، ف
 ره وُيصفيو.فال جيعل فيو غَت أحكام الشريعة، وُيطه   ،بأحكام الشريعة الغراء

ماء زمزم ىو العلم الوىيب الذي ينطق بو الذي يُطهره؟  مزمز ما ماء 
 صلى اهلل من حياض كوثر سيد األولُت واآلخرين ، ألنو قادم مباشرةالعارفون

 .عليو وسلم
وقف أمام البحر األبيض  رضي اهلل عنولذلك اإلمام أبو العزائم 

 حبر الروم، وخاطب البحر وقال لو:و ناملتوسط، وكان أيامها يسمو 
 ر كل جسميقليلك قد ُيطه  

 
 رمسي ُيطهر حبر روٍم كلَّ 

 وقليب ال تطهره حبارٌ  
 

 ره العليُّ بنيل علميُيطه  
 لكن ىل ُيطهر البحر واملاء القلب؟يعٍت بعض املاء منو ُيطهر اجلسم،  
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 ؟ العلم الوىيب املكنون.الذي ُيطهر القلب فماال، 
 مرحلة الدنيا

املرحلة من البيت احلرام إىل بيت فجو إىل اهلل، ر القلب يتبعد أن ُيطه  
أنت املقدس ىي مرحلتك أنت من امليالد إىل املوت، وىي مرحلتك اليت 

 موجودة.فيها وكل احلقائق  ،فيها باجلسم
 ،تريد أن دتشي سليمًا ومستقيمًا حىت حتظى بربكة الرءوف الرحيم

فماذا ، وتعمل ،وحتظى من اهلل عز وجل بالقبول، تنظر إىل الرسول ماذا رأى
مشاىد لألعمال الصاحلة، ومشاىد أواًل رأى ؟ رأى سيدنا رسول اهلل

أجتنب األعمال السيئة، و  ،أنا إىل ىذه املشاىدلألعمال السيئة، فأنظر 
 وأعمل األعمال الصاحلة.

اك مجاعة ينادون عليو: يا كان ىنصلى اهلل عليو وسلم  وأثناء سَته 
، فقال لو: ىذا الشيطانجربيل؟  عنهمنظرنا، وىو ال يلتفت، فسأل حممد ا

 .وىذه الدنيا، وىذا داعي اليهود، وىذا داعي النصارى
ليت ستقف االعقبات  ما الذي يعطلك؟ وماقك إىل اهلل، يف طريفأنت 

يف زماننا من املسلمُت  الكثَت وقع ولألسفإبليس والدنيا،  ُصدَّك؟أمامك وت
 .ة اليت يعيشون فيهايهود والنصارى يف احلضارة واحلداثالفيقلدون  اآلن،

النيب املختار وأصحابو األبرار وآل بيتو األطهار؟!!  من الذي يُقلد
وكان ، صلى اهلل عليو وسلَّم، قال لكننا نقلد اآلخرين يف كل شيءقليل، 

 :معويكلمنا حنن وال ُيكلم اجلماعة الذين كانوا 
َلُكم   َمن   َسَننَ  لََتتَِّبُعنَّ }  ًرا قـَبـ  رَ  َسَلُكوا َلو   َحىتَّ  ،ِبِذرَاعٍ  َوِذَراًعا ،ِبِشرب ٍ  ِشبـ   ُجح 
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ُتُموهُ  َضب    1؟! {َفَمن   َقالَ  ؟َوالنََّصاَرى ال يَـُهودَ  اللَّوِ  َرُسولَ  يَا :قـُل َنا ،َلَسَلك 
وحنن منشي  ،فمن أين خترج املوضة؟ من عندىم !أال حيدث ىذا اآلن؟

اهلل يتبع رسول اهلل وصحابتو األخيار وآل  ريدي الذيلكن سريعاً، لفهم خ
 ؟!!.بيتو األطهار

ولكن ال نتبعهم يف القيم واألخالق واملفاسد  ،وىل نًتك احلضارة؟ ال
يت ويف كل مكان، وىي املصائب ال وادواملرازل اليت مألوا هبا الدنيا يف كل 

منهم  حتذرلذلك جيب أن فهؤالء أعداءك حنن فيها مجاعة املؤمنُت اآلن، 
 جيداً لتمشي إىل اهلل.

 عالمة الوصول
الصاحلة، للصاحلُت أن روحك حتظى بالرؤيات  فما عالمة الوصول؟
كما مجعهم اهلل لسيدنا رسول اهلل يف بيت   ،واألنبياء واملرسلُت واملتقُت

 .املقدس أمجعُت
 نمأله باألنوار فلاو  ،ىو عن األغيارونز  بيتك قد سو حبضرة القدوس، 

جتد فيو إال النيب املختار واألطهار واألبرار يف كل حلظة يف ليٍل أو هنار، 
 ولكن يتخلص من األكدار اليت فيو.

 عروج الروح
وىذا يكون إذا صفت الروح، فيشاىد املشاىد عد ذلك العروج، ب

 أو متيقظاً إىل العوامل العلوية.امللكوتية، وتسافر إذا كان اإلنسان نائماً 
، صلى اهلل عليو وسلَّموىذا كان حيدث مع أصحاب حضرة النيب 

الروح إن فوينام فكان كل واحد منهم مبجرد أن يضع جسمو على األرض 
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 تسافر على قدر ما يسمح هلا بو امللك العالم.
جتالس املالئكة وتتحدث معهم وختتطف و فمنهم من تذىب روحو 

 منهم طرائف العلم واحلكمة.
وترى البهاء واجلمال  ،اجلنة وتشاىد ما فيها وروحومنهم من تدخل 

 ي واجلمال الربا ي الذي ديألىا.والنور اإلهل
مو اهلل فك ىذه الرموز، ومنهم من يذىب إىل اللوح احملفوظ ويعل  

كنوز األقدار اليت أودعها اهلل يف ىذا   ؛ىذه الكنوزمن ويكشف لو عن قبس 
 اللوح احملفوظ.

إذا األرواح ُفكَّت من عقاهلا قدره،  يصعد علىمنهم وكل واحد 
 وخرجت من سجن جسدىا:

 هلياكلجتذب الروح ا
 

 يف الصفا أعلى املنازل
 إن أداروا الراح صرفاً  

 
 عاٍل وسافلأسكرت 

ىذا ملمٌح بسيط يف اإلسراء واملعراج لعل اهلل عز وجل أن ينفعنا بو  
 وُيكرمنا بو.

 المعين على الوصول
 ُتعينٍت على السَت إىل اهلل لكي ُأحقق املٌت؟ما الوسائل اليت س

، أعظم وسيلة اليت نزَّهلا اهلل يف تلك الليلة وىي الصالة، والصالة صلة
والوسيلة الثانية اليت تساعد ي اليت أوصانا هبا سيدنا إبراىيم على لسان 

 فقال لو:صلى اهلل عليو وسلم احلبيب 



5 
 

رب ُىم   السَّالَم، ِمٍت   أُمََّتكَ  أَق رِئ   حُمَمَُّد، يَا } َنَّةَ  َأنَّ  َوَأخ  بَةُ  التـُّر بَةِ  طَي َبةُ  اجل   َعذ 
دُ  اللَِّو، ُسب َحانَ  قـَو لُ  َوِغَراُسَها ِقيَعاٌن، َوأَنَـَّها ال َماِء، م   اللَُّو، ِإال ِإَلوَ  َوال لِلَِّو، َواحلَ 

بَـُر، َواللَّوُ   2{ بِاللَّوِ  ِإال قـُوَّةَ  َوال َحو لَ  َوال َأك 
 ي يُعينٍت على الوصول ثالث أشياء:فالذ

 عند اهلل.األوىل: الصالة ألهنا من 
 الثانية: ذكر اهلل.

، فقد صلى اهلل عليو وسلَّمالثالثة: زيارة الصاحلُت كما فعل رسول اهلل 
نزل اقال لو: و هنا قرب أخيك موسى، فصل ، ف ىناىانزل ا: جربيل ل لواق

 ُولد أخيك عيسى.هنا ف ىاىنا فصل  
على الصاحلُت املتقُت، ألن ىؤالء سيختصرون لو  نسانفيطوف اإل

ألن اهلل  ،وإكرام اهلل ،الطريق، ويعجلون بوصولو إىل ما يريد من فضل اهلل
 عز وجل جعلهم أعينُو اليت ينظر هبا يف قلوب املتقُت يف ىذه احلياة.

 هلل، فهل يوجد شيالطريق إىل ا فاإلسراء واملعراج خيتصر لك كل اً إذ
، وىذه العقبات، وىذه األمور اليت طريقال افهذال، آخر نريده يف الطريق؟ 

 ينك، وىذه البداية وىذه النهاية.تع
 وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم
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