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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

فرجاً بعد   والمعراج كانالسؤال األول: يقول البعض إن اإلسراء 
 كرب، فكيف يكون اإلسراء والمعراج فرجاً للمسلم؟

مت فيو اـ الذي يف ىذا الع صلى اهلل عليو وسلَّمنعلم مجيعًا أف الرسوؿ 
زوجتو التقية النقية السيدة خدجية  أعز نصريين لو، دَ قَ فػَ قد  اإلسراء وادلعراج

وعمو أبو فسها وماذلا على إبالغ دعوة اهلل، اليت كانت تواسيو وتعينو بن
 .طالب الذي كاف يدافع عنو رغم أنو مل يؤمن بو

ووجد إعراضًا شديدًا من أىل مكة بالكلية، وحاربوه وأصحابو أشد 
ذىب إىل أىل الطائف  إال أف صلى اهلل عليو وسلَّمعارضة، فما كاف منو ادل

وحربًا ال ىوادة فيها، حىت أهنم  م إىل دين اهلل، فوجد ىناؾ عداوةيدعوى
صلى سلَّطوا عبيدىم وصبياهنم يقفوف على جانيب الطريق ويقذفونو يف أرجلو 

 باحلجارة حىت أُدميت قدماه. اهلل عليو وسلَّم
ض األمر جلأ إىل اهلل، وفوَّ  ؟صلى اهلل عليو وسلَّمماذا يصنع رسوؿ اهلل 

 ورفعو إىل اهلل، وقاؿ دعاءه ادلشهور:
 أرَحمَ  يا وَىواين على الناسِ ، حيَليت وِقلةَ ، قُػوَّيت َضعفَ  } اللَُّهمَّ إليَك أْشكو

سَتضَعفنَي، إىل  أرَحمُ  الراِِحنَي، أنتَ 
ُ
إىل  ؟َمن َتِكُلينالراِِحنَي، وأنَت ربُّ ادل

ـْ إىل َصديٍق َقريٍب َملَّْكَتو  َعُدوٍّ يَػَتَجهَُّمين يَػْلقاين بالِغْلظِة والَوجِو الَكريِو، أ
إْف مل يُكْن بَك َغَضٌب عليَّ فال أُبايل، غرَي أفَّ عافيَتَك أوَسُع يل، أْمري؟ 
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ماُت، أعوُذ بنوِر َوْجِهَك الذي أضاَءْت لو السَمواُت، وأشَرَقْت لو الظلُ 
نيا واآلِخرِة أْف يَنزَِؿ يب غَضُبَك، أو َيَِلَّ يب َسَخُطَك،  أمرُ  وصَلَح عليو الدُّ

 1{ ولَك الُعْتىب حىت تَػْرضى، وال َحوَؿ وال ُقوَة إالَّ بكَ 

فاستجاب اهلل عز وجل لو دعاء الكرب الذي دعا بو، وفرَّج عنو يف 
أعدائو إذا أراد، فقاؿ لو: أنا  ج عنو بأف نزؿ ملك اجلباؿ لينتقم مناحلاؿ، فرَّ 

ملك اجلباؿ، وإف اهلل أمرين أف أكوف طوع أمرؾ، فإف شئت أطبقت عليهم 
مع ما  صلى اهلل عليو وسلَّمولكنو  -ني مبكة جلبلني احمليطا -األخشبني 

 ت وشدات قاؿ:قاسى منهم من ويال
 2{شيًئا، ال يشرُِؾ ِبِو اللَّوَ  بل أرجو أف ُُيْرَِج اللَُّو ِمن أصالِِبِم َمن يعبدُ }

وىو راجع يف طريقو من الطائف إىل مكة، وكاف يتلو األمر الثاين، 
وإذا بطائفة من اجلن من نصيبني وىي بلدة يف بالد الشاـ فاستمعوا  ،القرآف

ْعَنا قُػْرَآنًا َعَجًبا وقصَّ اهلل قصتهم: "  ،إليو " َفآَمنَّا ِبوِ  ِإىَل الرُّْشدِ يَػْهِدي ِإنَّا َسَِ
آمنت بو فقد يف عامل اجلن،  ، وكاف ىذا أوؿ فتحفأكرمو اهللاجلن( 1-2)

ىذه الطائفة من اجلن، وكأف اهلل يقوؿ لو: إف مل يؤمن بك اإلنس فقد آمن 
 بك اجلن.

مث أكرمو اهلل بعد ذلك غاية اإلكراـ فأخذه يف رحلة قدسية من مكة 
ادلقدس إىل السماوات إىل ادلدينة، ومن ادلدينة إىل بيت ادلقدس، ومن بيت 

 وىي رحلة اإلسراء وادلعراج. ،إىل قاب قوسني أو أدىن ،الُعلى
وإخبات  ة أف ادلرء إذا جلأ يف شدتو بصدؽ،نلمح يف ىذه الشدإذًا 

                                                           

 معجم الطبراني وتاريخ دمشق البن عساكر 0

 البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهلل عنها 4
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إىل مواله، فإف اهلل عز وجل ِيكنو ممن عاداه إذا أراد، ويبعث لو  فسن
مكانة ومنزلة أكثر ك لو قوة، ويكوف بعد ذل أنصارًا نظري من خذلوه، وأكثر

 بو اهلل عز وجل كما قيل:قرباً عند اهلل، فقد قرَّ 
 حبيٌب دعاه اهلل للقرب واللقا

 
 وناداه ُلطفًا مث حيَّاه

 وناداه أيا حمبوب ذايت ونورىا 
 

 متتع بنور الوجو إين أنا اهلل
 نةً عليك لقد صليُت للذات مِ  

 
 وأوليتك الزُلفى وما ترضاه

سبحانو بو وحباه وأدناه، ألنو جلأ إىل اهلل يرضاه، وقرَّ فأعطاه اهلل ما  
 .وتعاىل

كارثة أي  مجيعًا إىل اهلل يف  ىل أف نلجأوىذا يدعونا يف ىذا ادلضمار إ
إىل اهلل، فإف اهلل سيكشف ىذا  د والعباد، فلو جلأنا كلنا بصدؽالبال تعم

 قدير: على كل شيء سبحانو وتعاىلاألمر يف حملة عني، واهلل 
 نتباىتها طرفة عنٍي وابني ما
 

 ؿ اهلل من حاٍؿ إىل حاؿيُبد  
  

 :رضي اهلل عنهل اإلمام أبو العزائم السؤال الثاني: ما معنى قو 
 أسرى بك اهلل من بيت المنازلة

 
 لياًل لتحظى حبيبي بالمواجهة

 يتكلم -ل الصاحلني وكاف من ُكمَّ  - رضي اهلل عنواإلماـ أبو العزائم  
صلى اهلل عليو يف إسراء ومعراج خري الربية  على معاين علية، وإشارات نورانية

 .وسلَّم
من  صلى اهلل عليو وسلَّمفجعل ادلعراج ليس اذلدؼ منو ما رآه احلبيب 

اآليات يف طريق إسرائو، وال مجع األنبياء وادلرسلني لو يف بيت ادلقدس، وال 
وال دخوؿ اجلنة واإلطالع على ما رؤية ادلالئكة واألنبياء يف السماوات، 
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اهلل والنظر إىل وجو اهلل عز فيها، ألف ذلك كلو وفوقو ال يساوي القرب من 
  ننظر إىل األدىن يف كل أحوالنا.فرفع نظرنا إىل األعلى حىت الوجل، 
بيت ادلنازلة يعين البيت الذي و ى بك اهلل لياًل من بيت ادلنازلة( أسر )

اإلذلية، وتتنزؿ حولو ادلالئكة الُعلوية، ويتنزؿ اهلل فيو بإجابة تتنزؿ فيو األنوار 
احلراـ يتنزؿ اهلل على البيت يق الرجاء، والتوبة على التائبني، وحتق ،الدعاء

 :صلى اهلل عليو وسلَّمبالرِحات اليت يقوؿ فيها 
َلٍة ِعْشرِينَ }  ِستُّوَف  ،َوِماَئِة َرِْحَةٍ  يَػْنزُِؿ اللَُّو َعَلى َىَذا اْلبَػْيِت ُكلَّ يَػْوـٍ َولَيػْ

 3ين {َوِعْشُروَف للنَّاِظرِ  ،َوَأْربَػُعوَف لِْلُمَصل نيَ  ،لِلطَّائِِفنيَ 

حىت من جيلس حوؿ الكعبة وينظر إليها، َيظى ِبذه التنزالت من رب 
 .سبحانو وتعاىلالعادلني 

فكأنو يريد أف يقوؿ: أسرى بك اهلل من موضع التنزالت إىل مصد ر 
ف السالكني حىت ال ، وىذا إعالء لشأسبحانو وتعاىلت، وىو اهلل التنزال

 .سبحانو وتعاىلتقف ِبم مهة إال عند رب العادلني 
 

هل يكون التفكر والتدبر معراجًا للوصول لحضرة  السؤال الثالث:
 اهلل؟ وكيف يكون ذلك؟

التفكر والتدبر يكوف يف آيات اهلل، ادلوجودة يف اآلفاؽ وادلوجودة يف 
َ ذَلُْم أَنَُّو احلَْقُّ َسُنرِيِهْم َآيَاتَِنا يف اآلالنفس: "  "  َفاِؽ َويف أَنْػُفِسِهْم َحىتَّ يَػَتبَػنيَّ

 فصلت(.53)
سبحانو ت إِيانو برب العادلني ىذا التفكر يزيد اإلنساف يقيناً، ويُثب  

                                                           
 معجم الطبراني عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 3
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، فإذا أردنا أف جنعلو معراجاً، فيكوف معراجًا من الشك إىل اليقني، اىلوتع
ومن اللبس إىل الصدؽ الذي ال يعًتيو شٌك وال ارتياٌب يف آالء رب العادلني 

 .سبحانو وتعاىل
ر قلبو ل إىل ىذا الرحاب، تفكر ادلرء الذي يطه  وىذا التفكر الذي يوص  

لك بذكر اهلل، وأوؿ ذكر لو بعد طهارة أواًل مما سوى اهلل، مث يشتغل بعد ذ
ويف اآلفاؽ، يقوؿ اهلل تعاىل يف  ،يف نفسو القلب ىو التفكر يف آيات اهلل

ْرِض َواْخِتالِؼ اللَّْيِل َوالنػََّهاِر ِإفَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواألَ "  ىذا الباب:
الَِّذيَن َيْذُكُروَف اهلل " وسيلتهم: و آؿ عمراف( 191)" ْلَباِب ويل األَ اليَاٍت ألُ 

وبعد  وىذه أوؿ ُخطوة،آؿ عمراف( 191)" ِقَياًما َوقُػُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِِبِْم 
ألنو آؿ عمراف( 191" ) ْرضِ َويَػتَػَفكَُّروَف يف َخْلِق السََّماَواِت َواألَ " ذلك: 

 سيكوف تفكرٌي سديد يهدي إىل الرشد.
فإنو يتفكر يف الدنيا،  ،فاإلنسا القلب، وتفكرَّ  ا مل يصفوأما إذ

ويتفكر يف ادلكاسب، ويتفكر يف الشهوات، ويتفكر يف األمور ادلنحطَّة، 
 .تبارؾ وتعاىلي إىل أسفل الدركات والعياذ باهلل يهو وىذا جيعلو 

بالج أنوار اهلل يف القلب، وال انلكن الذكر بيقني ال يكوف إال بعد 
 من مجيع األغيار. تنبلج األنوار إال إذا طُهر القلب بالكلية

بالكلية من مجيع األغيار، وال يتم ذلك إال مبعونة القلب فالبداية تطهري 
من أصفياء اهلل  حبيب اهلل ومصطفاه، وعطاءات ومنحمن اهلل، ونظرات من 

 وأولياء اهلل.
مث بعد ذلك يشتغل بذكر اهلل، وأوؿ الذكر أف يتفكر يف خلق 

جيعلو يعرج إىل مقاـ يقوؿ السماوات واألرض ويف خلق نفسو، ىذا الذكر 
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األنعاـ( 55)" ْرِض وََكَذِلَك نُرِي ِإبْػَراِىيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواألَ " فيو اهلل: 
 األنعاـ(.55)" َولَِيُكوَف ِمَن اْلُموِقِننَي " وادللكوت يعين باطن: 

 
 المؤمنين للوصول إلى حضرة الرضا؟ما معراج السؤال الرابع: 

معراج أي مؤمن ىو ادلعراج الذي أرسلو اهلل مع حبيبو ومصطفاه لنا 
 وَُسيت الصالة ألف فيها صلٌة باهلل. ،أمجعني، وىو الصالة

سبحانو ىذه الصالة ىي ادلعراج الذي يعرج عليو ادلرء إىل مواله 
م إىل ثالثة مراحل، جنده يُقسَّ ، ولذلك لو نظرنا إىل اإلسراء وادلعراج، وتعاىل

صلى اهلل عليو ادلرحلة األوىل من بيت اهلل احلراـ إىل بيت ادلقدس، وكاف 
وادلرحلة الثانية كانت من بيت ادلقدس إىل يركب فيها الرباؽ،  وسلَّم

السماوات الُعلى، وكاف ادلركوب فيها ادلعارج، وادلعارج سلٌم نوراين إذلي َيمل 
إىل سدرة ادلنتهى وىذا إىل ىذه العوامل العلوية  ليو وسلَّمصلى اهلل عاحلبيب 
وادلرحلة الثالثة من سدرة ادلنتهى إىل قاب قوسني أو أدىن، وكاف غيب، 

 مركوبو فيها تدىلَّ لو الرفرؼ األخضر فحملو إىل حيث ال حيث.
ود، حركاهتا وقوٌؼ وركوٌع وسج تبارؾ وتعاىلوكذلك الصالة جعل اهلل 

رحلة األوىل من بيت اهلل احلراـ إىل بيت ادلقدس، والركوع  الوقوؼ كادلف
ادلرحلة لثالثة كالسجود  و كادلرحلة الثانية من بيت ادلقدس إىل سدرة ادلنتهى، 

صلى اهلل وقاؿ العلق( 19)" َواْسُجْد َواقْػًَتِْب "  إىل حيث أو أدىن، ولذلك:
 :عليو وسلَّم

 4{ َرب ِو َوُىَو َساِجدٌ أَقْػَرُب َما َيُكوُف اْلَعْبُد ِمْن } 
                                                           

 عن أبي هريرة رضي اهلل عنه وأبي داودصحيح مسلم  2
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 .إذاً الصالة ىي معراج ادلؤمن إىل مواله
 

عن معراج المؤمن هل معراج المسلم يختلف السؤال الخامس: 
 ؟والمحسن والموقن

معراج ادلسلم قد يكوف مناماً، يُعرج بو يف ادلناـ، يعين تقريبًا للحقائق، 
منامًا لكنو يكوف يف عامل وادلناـ ليس فيو مالـ، ومعراج احملسن قد يكوف 

األنوار، أما ادلسلم فغايتو يف ادلناـ أف يرى ما يف األكواف، لكن اآلخر يرى 
 ما يف األكواف إىل اجلناف.

تبارؾ ومعراج ادلوقن قد يكوف عيانًا وىو جالٌس بني األقواـ، يأخذ اهلل 
 روحو، ويُفيض عليها بعض ما أفاض بو على احلبيب ادلصطفى عليو وتعاىل

، وقلب سليم كالـٌ َيتاج إىل ذوؽأفضل الصالة وأمت السالـ، وىذا  
 عقيم، ألف صاحب الفكر واقٌف عند فكره. مستقيم، وال َيتاج إىل فكر

 
 ما الذي ُيالئم عصرنا من اإلسراء والمعراج؟ السؤال السادس:

الذي يالئم عصرنا ويالئم كل عصر من اإلسراء وادلعراج ادلشاىد اليت 
يف رحلتو األرضية من مكة إىل بيت  صلى اهلل عليو وسلَّماهلل  رآىا رسوؿ

 ادلقدس. 
رأى يف ىذه ادلشاىد األعماؿ اليت تستوجب  صلى اهلل عليو وسلَّمفإنو 

غضب اهلل، واليت بسببها ينزؿ سخط اهلل على عباد اهلل، وضرب لنا أمثلة 
 ب لنا ىذه احلقائق.حسي ة ليقر  
اليت ِبا يرتقي العبد عند مواله، ويكوف لو منزلٌة  لنا كذلك القيم وبنيَّ 
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طويل، أرجو أف َياوؿ  تذكار ىذه ادلشاىد َيتاج إىل وقتكرِية عند اهلل، و 
 رواىا األئمة يتلالع عليها يف إحدى روايات اإلسراء وادلعراج اجلميع أف يطَّ 

 الكراـ.
 

 ما نصيب المرأة من اإلسراء والمعراج؟السؤال السابع: 
د يف اإلسالـ يف الدرجات وادلقامات والعبادات فرٌؽ بني الرجل ال يوج

وادلرأة، فإف ادلرأة إذا صدقت مع اهلل تبلغ مبلغ الرجاؿ، وقد َساه النيب 
 الكماؿ.

فالكماؿ يبلغو بعض الرجاؿ، ويبلغو بعض النساء، ولذلك فإف اهلل 
اْلُمْسِلِمنَي  ِإفَّ " شر يف سورة األحزاب قاؿ: الع قاماتث عن ادلعندما حتدَّ 

َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتنَي َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقنَي 
ِقنَي  َوالصَّاِدَقاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبَراِت َواخْلَاِشِعنيَ  َواخْلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصد 

َقاِت َوالصَّاِئِمنَي َوالصَّ  اِئَماِت َواحلَْاِفِظنَي فُػُروَجُهْم َواحلَْاِفظَاِت َواْلُمَتَصد 
اِكرِيَن اهللَ  اِكَراِت   َوالذَّ  األحزاب(.35)" َكِثريًا َوالذَّ

يَقٌة " يقة: عن الصد   تبارؾ وتعاىلوقاؿ اهلل  ادلائدة( 55" )َوأُمُُّو ِصد 
التحرًن( 12)" وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتنَي " اف، وقاؿ فيها: بنة عمر اوىي مرًن 

 صلى اهلل عليو وسلَّمواللغة تقتضي أف يقوؿ: من القانتات، لكنو كما قاؿ 
 يف شأهنا:

 اْمَرأَةُ  َوآِسَيةُ  َمْرًَنُ، ِإال الن َساءِ  ِمنَ  َيْكُملْ  وملَْ  َكِثرٌي، الر َجاؿِ  ِمنَ  } َكُملَ 
 5حُمَمٍَّد { بِْنتُ  َوَفاِطَمةُ  ُخَوْيِلٍد، بِْنتُ  َوَخِدجَيةُ  ِفْرَعْوَف،
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يشري بأىل ىذا الكماؿ إىل أف ىذه  صلى اهلل عليو وسلَّموالرسوؿ 
فيها صورة ىؤالء األقواـ ادلقامات األربع موجودة على الدواـ يف نساٍء تظهر 

فقط، ، وليس ىؤالء األربعة صلى اهلل عليو وسلَّممن عصره إىل يـو الزحاـ 
 ولكن على الدواـ يف أىل الكماؿ.

 لقربات ليس فيها فرؽ بني رجلمرأة، واليس فيها رجٌل وافادلقامات 
 .سبحانو وتعاىلمرأة إال باجلد واالجتهاد وطاعة اهلل وا

 وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم


