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أرى أن هذه الرحلة الكشفية إىل القدس 
النبوية إىل  كانت تتضمن نبًأ عن اهلجرة 
املدينة، وأن رؤية النيب  املسجَد األقصى 
النبوي  املسجد  بناء  إىل  إشارة  كانت 
وتكرميًا  تعظيًما  ينال  أن  له  ر  قدِّ الذي 
صالته  وأما  األقصى.  املسجد  من  أكثر 
فكانت  هلم  إماًما  اآلخرين  ابألنبياء   
يف  منحصرة  تبقى  لن  دعوته  أبن  بشارًة 
الشعوب  العرب وحدهم، بل ستمتد إىل 
اآلخرين  األنبياء  أمم  وستدخل  األخرى، 
يف اإلسالم، وأن هذا االنتشار سيتم بعد 
  النيب  أبن  نبأ  هذا  اهلجرة. كما كان 
ورد  حيث  القدس،  على  احلكم  سينال 
رؤيُة كل  »وتدّل  الرؤى:  تعبري  يف كتب 
مسجد على جهته والتوجه إليها كاملسجد 
دمشق  احلرام ومسجد  واملسجد  األقصى 
ورمبا  ذلك.  شاكل  وما  مصر  ومسجد 
ملوكهم  أو  جهاهتم  علماء  على  دلت 
األانم كلمة  )تعطري  ملوكهم«.  نـُوّاب  أو 

املسجد(.
املعاين  هذه  من  اآلن كالًّ  وسأتناول    
قد  أهنا  ألبني كيف  اآلخر،  بعد  واحًدا 

. حتققت كلها لصاحل النيب

 املعىن األول- لقد قلت آنًفا إن املراد 
هو  الرؤاي  هذه  يف  األقصى  املسجد  من 
املدينة  تعين  القدس  النبوي، وأن  املسجد 
يعين  القدس  إىل    سفره  وأن  املنورة، 

هجرته إىل املدينة. 
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 لقد بدأ هللا تعاىل ذكر هذه الرؤاي بقوله 
ليشري  بعبده﴾   َأْسرَى  الَِّذي  ﴿ُسْبَحاَن 
أي  هللا  سبوحية  سُتجّلي  اهلجرة  أن  إىل 
براءَته من العيوب والنقائص كليًة. فكلمة 
الرؤاي  هذه  أن  تبني  أيًضا  ﴿سبحان﴾  
بيت  رؤية  أن  ذلك  نبأ،  على  انطوت 
الظاهر ال تؤكد سبوحية هللا،  املقدس يف 
على  ساعدت  املدينة  إىل  اهلجرة  ولكن 
حققت كثريًا  اليت  اإلسالمية  الدولة  قيام 
مما  الكرمي،  القرآن  يف  الواردة  األنباء  من 
دل على سبوحية هللا تعاىل. فبقولـه تعاىل 
ِمَن  لَْيال  ِبَعْبِدِه  َأْسرَى  الَّذي  ﴿ُسْبَحاَن 
اأَلْقَصى  اْلَمْسجد  ِإىَل  احْلَرَاِم  اْلَمْسِجِد 
أنه  إىل  أشار  َحْوَلُه﴾   اَبرَْكَنا  الَِّذي 
سيذهب بعبده إىل املسجد األقصى أي 
تلك  تتحقق  لـه، لكي  مماثل  إىل مسجد 
اهلجرة،  من  لتحقُّقها  بد  ال  اليت  األنباء 
وعد  ما  أجنز    أنه  الدنيا كيف  فرتى 
ابجلهاد  املتعلقة  األنباء  من  القرآن  يف  به 
والقتال وقيام الدولة اإلسالمية وغريها مما 

كان متوقًفا على اهلجرة. 
ِمْن آاَيِتَنا﴾     مث إن قولـه تعاىل ﴿لُِنرَِيُه 
إىل  الرؤاي تشري  أن هذه  يدل على  أيًضا 
سفر ستتجلى فيه آايت إهلية خاصة. وال 
الذي كشف  السفر  هي  اهلجرة  أن  غرو 
الستار عن مستقبل مشرق لإلسالم كان 

خافًيا على الدنيا من قبل.
ِميُع    كما أن قولـه تعاىل ﴿إِنَّه ُهَو السَّ
يدعم موقفي، ألن رؤية  أيًضا  اْلَبِصرُي﴾  

القدس يف الكشف وحدها ليست دليال 
على كون هللا مسيًعا بصريًا، ولكن هجرة 
املدينة قد جّلت هذا املعىن أميا جالء. لقد 
حيث  مسيع..  هللا  أن  على  اهلجرة  دلت 
ويستجيب  يسمع  تعاىل  هللا  أن  هبا  تبنيَّ 
دعاء عباده، ودّلت على أنه تعاىل بصري.. 
حيث حتققت للمسلمني االنتصارات اليت 
ُوعدوا هبا بعد اهلجرة. كما دلت محايُة هللا 
إلـًها  هناك  أن  على  اهلجرة  إثر  للمؤمنني 

يبصر ابلعباد وحيفظهم.   
على  النبوي  املسجَد    رؤيته  وكانت 
شكل املسجد األقصى واملدينَة على صورة 
مسجده  أن  إىل  اإلشارَة  تتضمن  القدس 
بورك يف  فيهما كما  سيباَرك    ومدينته 

األقصى والقدس.
  ورمبا يقال هنا: ملاذا مل ُيشبَّه املسجد 
النبوي ابملسجد احلرام بداًل من األقصى؟ 
احلرام  املسجد  إن  أواًل:  واجلواب    
ينفرد- دون مجيع املساجد حىت املسجد 
خبصوصيات  النبوي-  واملسجد  األقصى 
اهلدف  واثنًيا: كان  احلج.  بشعائر  تتعلق 
األقصى  املسجَد    النيب  رؤية  من 
أيدي  يف  ستقع  املنطقة  تلك  أن  إعالَمه 
ليتحقق  ما كان  اهلدف  وهذا  املسلمني، 
أن كشف  فبما  احلرام.  املسجد  برؤيته 
أمرًا  يكن  مل  صراحًة  النبوي  امَلهجر  اسم 
حكيًما بسبب األوضاع السياسية السائدة 
لنبيه هنا ابملسجد    حينذاك فرَمز هللا
األقصى إىل املسجد النبوي وابلقدس إىل 

املدينة املنورة. 
  وحتقُُّق هذا النبأ يف حق املسجد النبوي 
النيّب  أن  هريرة  أيب  عن  روي  مما  ظاهر 
الرحاُل إال إىل ثالثِة  ُتَشدُّ  قال: »ال   
مساجَد: املسجد احلرام ومسجد الرسول 
كتاب  )البخاري:  األقصى.«  ومسجد 
مسجد  يف  الصالة  فضل  ابب  اجلمعة، 

مكة واملدينة(
 فاملسجد األقصى قد ُشّبه هنا ابملسجد 
النبوي، وبتأسيس املسجد النبوي حتقق نبأ 
أداء النيب  الصالَة يف املسجد األقصى.
يتعلق  آخر  نبأ  اإلسراء  رؤاي  يف  وكان   
يف  إليه  املشار  وهو  املنورة،  املدينة  بربكة 
و   .. َحوَله﴾  اَبرَْكَنا  ﴿الَِّذي  تعاىل  قولـه 
وهو  األقصى  حول  ما  يعين  ﴿حوله﴾  
ابرك هللا  النبأ  هلذا  وطبًقا  القدس.  مدينة 
فيما حول املسجد النبوي أيًضا.. أي يف 

املدينة املنورة. وإليكم األدلة على ذلك:
عن  أنس  »عن  احلديث:  يف  ورد   -1
النيب  قال: اللهم اجَعْل ابملدينة ِضعَفي 
)البخاري:  الربكة«.  من  مبكة  جعلَته  ما 
تنفي  املدينة  املدينة، ابب  كتاب فضائل 

اخلبث(
2- وعن عائشة أن رسول هللا  قال: 
إلينا املدينَة كحبنا مكَة أو  »اللهم َحبِّْب 
ان«  وُمدِّ صاعنا  يف  لنا  ابِرْك  اللهم   . أشدَّ
يف  »ابِرْك   : وقوله  السابق(.  )املرجع 
ان« يعين أن يبارك هللا يف زراعة  صاِعنا وُمدِّ

أهل املدينة وجتارهتم. 
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رسول  أن  عاصم  بن  زيد  »عن  و   -3
إبراهيم حرّم مكة ودعا  إن  قال:    هللا 
حرّم  املدينَة كما  حرّمُت  وإين  ألهلها، 
صاعها  يف  دعوُت  وإين  مكة،  إبراهيُم 
ألهل  إبراهيم  به  دعا  ما  مبثَلي  وُمّدها 
مكة.« )مسلم: كتاب احلج، ابب فضل 

املدينة(
  علًما أن الدعاء للمدينة هنا كان من 
الربكة  حيث  من  أما  املادية،  الربكة  أجل 
الروحانية فإن مكة هي األفضل بني سائر 

املدن بدون شك.
َ من هذه األحاديث كلها أن    لقد تبنيَّ
املسجد األقصى الذي بورك حولـه والذي 
منه  املقصود  الرؤاي كان  يف    النيب  رآه 
القدُس حىت  ُتؤَت  مل  إذ  النبوي،  املسجد 

ُعْشَر ما أوتيت املدينُة املنورة من الربكة.
عنها  هللا  رضي  لعائشة  رواية  وهناك    
املدينة بركة  لنا كيف ابرك هللا يف  توضح 
  النيب  قبَل مقدم  قالت:  ظاهرة حيث 
فيها  يتفشى  احلمى  وابء  املدينة كان  إىل 
بكثرة، ولذلك كانت تسمى »يثرب« أي 
البكاء والعويل، فنّجاها هللا  من هذا 
الوابء بربكة دعاء نبيه ، فسّماها املدينة 

)البخاري: فضائل املدينة(.  
  أنه  اإلسراء  يف كشف  ورد    كما 
صّلى ابألنبياء يف املسجد األقصى. وهذا 
إىل    هجرته  بعد  إال  يتحقق  مل  النبأ 
املدينة، حيث كانت املدينة نقطة انطالق 
بل  العامل؛  بقاع  إىل كل  اإلسالم  دعوة 

إال  يتوقف  مل  اإلسالم  ازدهار  أن  الواقع 
اإلسالمية  الدولة  عاصمة  ُنقلت  أن  بعد 
من املدينة. لقد حقق اإلسالم يف الثالثني 
الرسول  مدينة  فيها  اليت كانت   - عاًما 

عاصمة للدولة اإلسالمية - من االنتشار 
واالزدهار ما مل حيققه يف ثالثة عشر قراًن!

خص  قد    النيب  أن  هنا  يقال  وقد 
من  والربكات  اخلصوصيات  هبذه  املدينة 
عند نفسه! واجلواب: ليس بوسع اإلنسان 
أن مينح الربكات. مىت يقدر اإلنسان على 
أن يديل مبثل هذه األنباء مث حيققها أيًضا؟ 
احلق أن ما دعا به النيب  للمدينة كان 
مبثابة تصديق منه ملا نّبأه هللا به من قبل. 
وجدير ابالنتباه أن قوله تعاىل ﴿َأْسرَى 
بَعْبِده﴾  يشري إىل أن عبد هللا هذا مل خيرج 
يف هذه الرحلة الليلية خبياره، بل هللا نفسه 
يف  حدث  ما  ابلضبط  وهذا  سرّيه.  قد 
اهلجرة أيًضا حني خرج النيب  من مكة 
حتت ستار الليل، ومل يغادرها برغبته، وإمنا 

اضطر للخروج منها حني حاصر الكفار 
بيته الغتياله. إذن فلم تكن اهلجرة برغبته 
، بل إن املشيئة اإلهلية هي اليت دفعته 

للهجرة. 
  مث كما أن جربيل صاَحَب النيبَّ  يف 
إسرائه إىل القدس، كذلك رافق أبو بكر 
الرسوَل  أثناء اهلجرة، وكان متفانًيا يف 
طاعته كما يطيع جربيل أوامر هللا تعاىل. 
هللِا«، وكذلك  »بطُل  تعين  وكلمة جربيل 
كان أبو بكر عبًدا خمتارًا هلل تعاىل، وبطاًل 

مغوارًا يف سبيل دينه.

 املعىن الثاين- وقد قلت أيًضا إن رؤية 
بين  مسجد  أيًضا  تعين  األقصى  املسجد 
ابلقدس،  اإلسرائيلي(  املعبد  )أو  إسرائيل 
واملراد أن هللا تعاىل سيجعل نبيه  غالًبا 
هذا  حتقق  ولقد  أيًضا.  البلد  ذلك  على 
أيدي  يف  القدس  وقعت  أيًضا حني  النبأ 
 ، املسلمني يف عهد اثين خلفاء الرسول
قراًن.  ثالثَة عشَر  عليها  واستمر حكمهم 
لقد استوىل عليها اآلن املسيحيون، ولكنه 
نبأ  استيالء مؤقت، وقد مت أيًضا حبسب 
من أنباء هللا تعاىل، وسوف تعود القدس 
أتباع  أيدي  إىل    - آجاًل  أم  عاجاًل   -

الرسول  مرة أخرى.
من  املراد  املعىن، كان  هذا  إىل  ونظرًا    
لن  القدس  فتح  أن  تعاىل ﴿لياًل﴾   قوله 
يتم بقوة احلروب املادية، وإمنا بربكة تلك 
ما  وهذا  لياًل.    النيب  رآها  اليت  الرؤاي 

المسجَد    رؤيته  وكانت 
المسجد  شكل  على  النبوى 
صورة  على  والمدينَة  األقصى 
ــارَة  اإلشـ تتضمن  الــقــدس 
  ومدينته  مسجده  أن  إلى 
بورك  كما  فيهما  سيباَرك 
ــدس. ــق ــى وال ــص ــي األق ف
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حدث ابلضبط، إذ مىت كان جنُد العرب 
الصمود  على  قادرًا  والعتاِد  العدِد  القليُل 
أمام جيوش إمرباطور عظيم كقيصر، وإمنا 
الذي  اإلسراء  ليلَة  النازل  هللا  وحي  هو 
بفنون  واخلبرَي  العرمرَم  قيصر  جيَش  جعل 
العدميي  العرب  أمام  يفرُّ  والقتال  احلرب 

العدة والعتاد فراَر احلمري من األسد. 
ُتفَتح  مل  ويقول:  أحد  يعرتض  وقد    
عهد  يف  وإمنا    النيب  زمن  يف  القدس 
أيًضا  النيب  أتباع  أن  واجلواب:  عمر؟ 
يكونون مشمولني يف األنباء اليت يديل هبا. 
وهناك أمثلة كثرية لذلك يف اإلسالم ويف 

كتب األنبياء الذين خلوا من قبل.

رؤية  أن  أخربُت  لقد  الثالث-  املعىن 
املسجد يف املنام تدل على علماء املنطقة 
اليت فيها املسجد. وطبًقا هلذا النبأ جند أن 
على  السياسية  الغلبة  حيققوا  مل  املسلمني 
سكان  معظم  إن  بل  فحسب،  القدس 
تزل  ومل  اإلسالم،  يف  دخلوا  البالد  تلك 
القدس مركزًا لعلماء املسلمني طيلة ثالثة 
بوسع  يكن  مل  أنه  والظاهر  قراًن.  عشر 
إنسان أن حُيدث هذا االنقالب، بل إن 

هللا هو الذي فعل ما فعل.
  والغريب أن النار اليت رآها موسى
أثناء أحد أسفاره قد وصفها القرآن الكرمي 
تعاىل  هللا  قال  حيث  مماثلة  بكلمات 
﴿ُبوِرَك َمْن يِف النَّاِر َوَمْن َحْوهَلَا َوُسْبَحاَن 
اللَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي﴾ )النمل: 9(. فرتى أن 

كلـــــمات ﴿بورك﴾  و﴿َمْن َحْوهَلَا﴾  و 
الواردة هنا  الكلمات  ﴿سبحان﴾  متاثل 

يف سورة اإلسراء. 
املقصود من  أن  يقول  البعض  أن  علًما 
ولكن  )القرطيب(،  تعاىل  هللا  هو  النار 
َمْن  ﴿ُبوِرَك  تقول  اآلية  ألن  خطأ،  هذا 
يِف النار﴾ ، وهللا تعاىل يباِرك وال يباَرك. 
فاحلق أن النار هنا ال تعين هللَا، وإمنا تعين 
الذي  أن  واملراد  تعاىل؛  هللا  حب  لوعَة 
يلقي نفسه يف انر حب هللا يباَرك. وتشبيه 

احلب ابلنار شائع يف لغات العامل كلها. 
احلق أن املكان الذي ُيظهر هللا فيه جالله 
توضع فيه الربكة، وتتجلى فيه سبوحية هللا 
تعاىل؛ وإىل هذا السر الروحاين يشري كل 
 وحادث رؤية موسى  النيب  إسراء  من 

 الناَر. 
وهناك حادث آخر ملوسى  مشابٌه 
السورة  يف  ُذكر  وقد  النبوي  لإلسراء 
َأوُجَه  أعين »الكهف«، وسأبني  الالحقة 

التشابه هذه لدى تفسري سورة الكهف.
يشري  اإلسراء  أن كشف  وأرى  هذا،    

إىل رحلة نبوية روحانية أخرى أيًضا. فقد 
أخرب هللا  يف هذا الكشف أنه سيأيت 
على أهل اإلسالم عصر الظالم، وسيبعث 
هللا عندها رسوله حممًدا  مرة أخرى يف 
لـه،  املطيعني  خدامه  من  أحد  شخص 
العصر  ذلك  يف  للهدى  منارًا  ليكون 
بواسطته  املسلمون  ولينال  املظلم كالليل، 
نفَس الربكات اليت انهلا أنبياء بين إسرائيل 
ذلك  إىل  تعاىل  أشار هللا  وقد  وأتباعهم. 
﴿ُهَو  قال  حيث  أيًضا  اجلمعة  سورة  يف 
ُلوْا  تـْ ُهْم يـَ َعَث يِف اأُلمِّيِّنَي َرُسوال ِمنـْ الَِّذي بـَ
اْلِكَتاَب  َعلُِّمُهُم  َويـُ يِهْم  َويـُزَكِّ آاَيِتِه  َعَلْيِهْم 
َضالٍل  َلِفي  ْبُل  قـَ ِمْن  َوِإْن َكاُنوا  وَاحْلِْكَمَة 
ْلَحُقوا هِبِْم َوُهَو  ا يـَ ُهْم َلمَّ ُمِبنٍي * وَآَخرِيَن ِمنـْ
اْلَعزِيُز احْلَِكيم﴾ )اجلمعة: 3-4(.. أي أن 
النيب  سوف يعلِّم الدين مجاعًة أخرى 
يف  ستظهر  بل  ابملسلمني،  بعد  تلحق  مل 
هللا  على  مبستبعد  ليس  وذلك  املستقبل. 
تعاىل، ألنه العزيز احلكيم.. أي أنه لن يدَع 
أمَة املصطفى  لتهلك هكذا، بل ال بد 

أن يبعثه إلصالحهم بعثًة روحانّيًة.

ولقد تحقق هذا النبأ أيًضا حين وقعت القدس في أيدى المسلمين 
في عهد ثاني خلفاء الرسول ، واستمر حكمهم عليها ثالثَة عشَر 
استيالء مؤقت،  ولكنه  المسيحيون،  اآلن  عليها  استولى  لقد  قرنًا. 
وقد تم أيًضا بحسب نبأ من أنباء الله تعالى، وسوف تعود القدس 

- عاجاًل أم آجاًل -  إلى أيدى أتباع الرسول  مرة أخري.


