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يتحدث العلماء كثريًا عن اإلسراء واملعراج، ولكن مبا ال يسمن وال  
يغين من جوع القراء الذين يتعطشون إىل معرفة ماهيتهما ومغزامها، وما أدل 

املصرية بقلم الدكتورة  "األهرام"فحات جريدة على ذلك ما ُنشر يف ص
الشهرية بنت الشاطئ، نضعه بني يديك، أيها القارئ الكرمي، ونضع أيضا 

. واحلكم بيدك -ما بينته مجاعتنا من حقائق ومعارف عن اإلسراء واملعراج 
مع اإلشارة أن صاحب املقال قد أعّده مقتبسا من تفسري إمامنا الفقيد 

اخلليفة الثاين لسيد| اإلمام .. �الدين حممود أمحد  سيد| مرزا بشري
  . �املهدي واملسيح املوعود 
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َن اْلَمْسِجِد احلَرَاِم ِإىل اْلَمْسِجِد � ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًال مِّ
 �Rَتَِنا، ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ آلُِنرِيَُه ِمْن  ْكَنا َحْوَلهُ األَْقَصى الَِّذي Aََر 

  )٢:اإلسراء(
عن موضوع اإلسراء  -�مجاع اآلراء  -تتحدث هذه اآلية الكرمية  

ولكن مسألة اإلسراء يف حد ذا�ا تعترب إحدى املعضالت . احملمدي العظيم
كثرة األحاديث اليت اختلف املفسرون القدامى واحملِدثون حوهلا، وذلك ل

ولقد جرت عادة غالب املسلمني أن . والرواRت وتضارب اآلراء حوهلا
فيحتفلون بذكرامها يف  � جيمعوا بني واقعة إسراء الرسول وواقعة عروجه

اعتمادا على بعض رواRت ".. ذكرى اإلسراء واملعراج"وقت واحد Aسم 
  .ولواحلقيقة حتتاج إىل تدبر حىت تنكشف للعق. مجعت بينهما

 ������ �����	  

إن موضوع العروج مذكور يف القرآن الكرمي يف موضع آخر غري هذه  
السورة، ومستقل عن اإلسراء متاما، وذلك يف سورة النجم حيث يقول 

� :  
 *ُذو ِمرٍَّة فَاْستَـَوى  *َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى  *ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى �

َفَأْوَحى  *َفَكاَن قَاَب قـَْوَسْنيِ َأْو أَْدَىن  *ُمثَّ َدَ| فـََتَدىلَّ  *َلى َوُهَو Aِألُُفِق اَألعْ 
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 *أَفـُُتَماُرونَُه َعَلى َما يـََرى  *َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى  *ِإىل َعْبِدِه َمآ َأْوَحى 
ِإْذ  *نَُّة اْلَمْأَوى ِعنَدَها جَ  *ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمنتَـَهى  *َوَلَقْد َرَءاُه نـَْزَلًة ُأْخَرى 

ْدَرَة َما يـَْغَشى  Rَِت آَلَقْد رََأى ِمْن  *َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما طََغى  *يـَْغَشى السِّ
  )١٩-٥:النجم( �َربِِّه اْلُكبـَْرى

  : وُيستخلص منها ما يلي �تشري هذه اآلRت إىل عروج املصطفى  
  كان قاب قوسني أو أدىن،   �إن النيب   )١(
  هللا له هناك،  أوحى  )٢(
  وآRته الكربى، �ª  �رؤية الرسول   )٣(
  إىل سدرة املنتهى،  �وصوله   )٤(
  رؤية اجلنة عندها،  )٥(
  .غطى السدرة شيء ما  )٦(

فإذا Iملنا األحاديث املتعلقة Aملعراج جندها تتحدث عن كل هذه 
  : فمثال.. األمور
ان بيين فك" �يف رواية عن أيب سعيد اخلدري قال النيب   )١(

  . "وبينه قاب قوسني أو أدىن
أنه ملا بلغ عند سدرة املنتهى "ويف رواية عن أيب هريرة   )٢(

مث إين رُفعُت إىل سدرة ": وعن أنس بن مالك. "فكلمه هللا تعاىل عند ذلك
  ).اخلصائص الكربى( "..R دمحم: املنتهى فقال هللا يل

درة املنتهى ملا ذكر س �عن أمساء بنت أيب بكر أن النيب   )٣(
. "رأيت هنالك ما رأيت": ماذا رأيت هنالك R رسول هللا؟ قال: قلت
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  ).خصائص ابن مردويه( .�وذكَرت كان يعين هللا 
 �أنه  �َوَلَقْد َرَءاُه نـَْزَلًة ُأْخَرى�: وعن ابن عباس قال يف قوله تعاىل

  .رأى ربه بفؤاده مرتني
خالف فيه، فال داعي  لآلRت الرAنية يف املعراج فال �أما رؤيته 

  .لذكره
، "مث انتهى إىل السدرة"يف حديث أيب هريرة السابق قال   )٤(

ابن جرير، ابن أيب : وال سبيل إلنكاره، إذ رواه عنه ستة من احلفاظ هم
عن أيب سعيد . حامت، ابن مردويه، البزار، أبو يعلى، البيهقي، ابن عساكر

ملنتهى بعد رفعه إىل السماء إىل سدرة ا �اخلدري الذي يذكر فيه وصوله 
وعن مالك بن صعصعة يف مسند ابن حنبل والبخاري . والتقائه Aألنبياء

  ." رُفعُت إىل سدرة املنتهىمث"مسلم وابن جرير يف حديث املعراج و 
 "مث إين رفعت إىل اجلنة"يف حديث أيب سعيد اخلدري،   )٥(

  ).ابن جرير(
 "�ها نور اخلالق فغشي"يف حديث أيب هريرة عن املعراج   )٦(

  خصائص ابن(
  ).مردويه

فلما غشيها من أمر هللا ما غشى تغريت؛ فما أحد من ": وعن أنس
  ).صحيح مسلم( ."خلق هللا يستطيع أن ينعتها من حسنها

من كل ذلك يتضح على الوجه القطعي أن آRت سورة النجم نزلت  
. األحداث يف أحداث املعراج وحده وليس هلا دخل Aإلسراء أو غريه من

كما أن آية اإلسراء مل تتناول شيئا مما وقع يف املعراج، مبعىن أن سورة 
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اإلسراء حتدثت عن موضوع اإلسراء وحده، وسورة النجم تناولت موضوع 
  .العروج وحده

 ����� � !� "#$% &�'  

مىت نزلت سورة النجم؟ التحقيق يدل على أ¾ا نزلت حوايل السنة  
يتفق كل املؤرخني . مدية الشريفة، أو قبلها بقليلاخلامسة من البعثة احمل

أمر بعض أصحابه يف هذه السنة Aهلجرة إىل بالد احلبشة  �على أن النيب 
بعد أن اشتد إيذاء كفار مكة هلم، حيث جيدون األمان عند ملك ال يُظلم 

فهاجروا إليه يف شهر رجب من السنة اخلامسة، وكان فيهم . عنده أحد
وفشل وفد قريش ). الزرقاين( �وجته رقية بنت املصطفى سيد| عثمان وز 

املكون من عمرو بن العاص وعبد هللا بن ربيعه يف حتريض النجاشي ملك 
  . احلبشة على طردهم

سورة النجم،  �ويف مقابلة مع مجاعة من كفار قريش قرأ الرسول  
  : وملا وصل إىل موضع السجدة عند قوله تعاىل

َوأَنُتْم  *َوَتْضَحُكوَن َوَال تـَْبُكوَن  *يِث تـَْعَجُبوَن أََفِمْن َهَذا احلَدِ �
  )٦٣-٦٠:النجم( �فَاْسُجُدوا ªِ َواْعُبُدوا *َساِمُدوَن 

وسجد معه اجلميع مبا فيهم من حضر من كفار  �سجد النيب 
فشاع أن زعماء قريش قد . ذلك من جالل املوقف ورهبة اآلRت.. قريش

فلما . الستدراج املهاجرين للعودة من احلبشةأسلموا، وذلك مكرا وخديعة 
وقد علل كفار مكة سجوَدهم مع . عاد هؤالء وجدوا أن اخلرب كاذب
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  : إذ زعموا أنه تال بعد قوله.. بفرية Aطلة �الرسول 
  )٢١-٢٠:النجم( �َوَمَناَة الثَّالَِثَة اُألْخَرى *أَفـَرَأَيـُْتُم الالََّت َواْلُعزَّى  �

وقد وقع لألسف الشديد يف هذا الفخ . هلتهمكالما ميدح فيه آ
ألقى على  -معاذ هللا -السخيف بعض املؤرخني فزعموا أن الشيطان 

تلك الغرانيق العلى، وإن : عبارات عن األصنام تقول �لسان املصطفى 
  . وهو قول فاضح الكذب؛ وال جمال لدحضه هنا. شفاعتهن لتـُْرَجتَى

اردة يف أكثر كتب التاريخ وإذن من هذه الواقعة الشهرية الو  
قد قرأها ) املعراج(يتضح أن سورة النجم اليت تتناول موضوع .. واحلديث

أي قبل .. أي أ¾ا نزلت عندئذ أو قبلها بقليل. الرسول يف السنة اخلامسة
  . شوال من السنة اخلامسة اليت عاد فيها مهاجرو احلبشة

حدث  �رسول وجدير Aلذكر أن بعض األحاديث تبني أن عروج ال 
ففرضية الصالة الواردة يف بعض أحاديث املعراج قد حدثت . أكثر من مرة

أي يف أوائل السنة الثانية أو .. يف الفرتة األوىل من البعثة احملمدية الشريفة
تشري إىل أن  �ولقد رآه نزلًة أخري�منتصفها، كما أن آية النجم 

  .أكثر من مرة �رأى ربه  �املصطفى 

  '�& �*�(�ء

يقول املؤرخون أ¾ا وقعت يف . نعود بعد ذلك إىل واقعة اإلسراء 
إ¾ا حدثت يف السنة الثانية عشرة بعد : أواخر الفرتة املكية على أقوال منها

أو يف ) الزرقاين(أو ربيع من السنة احلادية عشرة ) املستشرق وليم(البعثة 
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وابن سعد عن ابن مردوية عن ابن عمر، والبيهقي (ربيع قبل اهلجرة بسنة 
  ).اخلصائص الكربى(و) أم سلمة

  �كما أن هناك شهادة السيدة عاتكة بنت أيب طالب أن الرسول  
. رؤRه �كان يبيت عندها ليلة اإلسراء وأ¾ا أول من َرَوى له املصطفى 

  . وقد َرَوى عدد من الصحابة ما يؤيد ذلك
ب لقد ذهب الرسول عند السيدة عاتكة بعد وفاة عمه أيب طال 

وكل ذلك كان بعد السنة العاشرة من .. وزوجته أم املؤمنني السيدة خدجية
  .أي أن اإلسراء كان يف السنة احلادية أو الثانية عشرة. البعثة

  ��/. '��� �-& �*�(�ء #�,�(�+

إذن هياك فاصل زمين بني املعراج واإلسراء ال يقل عن مخس  
هو الذي وقع أوًال وفيه  وأن املعراج. سنوات، وقد يصل إىل سبع سنوات

وأنه . فرضية الصالة، ورؤية هللا تعاىل، والوصول إىل سدرة املنتهى واجلنة
أما اإلسراء فقد وقع . ذكر يف سورة النجم اليت مل يرد فيها أي ذكر لإلسراء

. قُبيل اهلجرة، وقد ورد يف سورة اإلسراء اليت مل يرد فيها أي ذكر للمعراج
فهل جيوز .. يف رحلة واحدة؟ ولو كان بينهما ارتباطفهل يُعقل أن جيتمعا 

  ذِكر أحدمها يف سورة دون إشارة تبني الرابطة بينهما؟
مث نظرٌة إىل حديث أم هانئ الذي رواه دمحم ابن إسحاق، والذي جاء  

يف سرية ابن هشام، وقد رواه عنها سبعة من احملدِّثني بطريق عدد من 
ور حول رحلة اإلسراء، ويتبني أنه مل يرد فيه األسانيد املختلفة اليت كلها تد
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وإذا كانت السيدة أم هانئ هي أول من مسع اخلرب من . أي ذكر للمعراج
جزءا من رحلته ويغفل  �فهل ميكن أن حيكي هلا الرسول .. �الرسول 

إال  �ما ُأسرَي برسول هللا : أو خيفي عنها اجلزء األكرب واألهم؟ قالت
. دي تلك الليلة، فصلى العشاء اآلخرة، مث |م ومننا|ئم عن -وهو يف بييت 

فلما صلى الصبح وصلينا معه . �فلما كان قُبيل الفجر أَهبَّنا رسول هللا 
لقد صليت معكم العشاء اآلخرة كما رأيِت Ìذا : R أم هانئ: "قال

الوادي، مث جئُت بيت املقدس فصليت فيه، مث صليت الغداء معكم اآلن  
كأنه -ام ليخرج، فأخذت بطرف ردائه فتكشف عن بطنه مث ق. كما ترين

R نيب هللا، ال حتدث Ìذا الناَس فيكذبوك : فقلت له -قبطية مطوية
وهنا مل يرد أي ذكر على . إخل احلديث)... وهللا ألحدثنهم: (قال. ويؤذوك

أليس هذا . وال على لسان أم هاينء عن وقائع املعراج �لسان املصطفى 
وهل من املعقول أن ينَسى ! لعروج كان يف مناسبة أخرى؟دليال على أن ا

وإمنا شتان .. أو تنَسى أم هانئ هذه الواقعة العظيمة؟ اللهم ال �الرسول 
  . ما بني الواقعتني

، ماذا حدث؟ �وعندما مسع أهل مكة حكاية اإلسراء من الرسول  
أيب  ذهبوا إىل �ملا عرف الناس خرب إسراء النيب : تقول السيدة عائشة

هل لك R أA بكر يف صاحبك يزعم أنه قد جاء هذه الليلة : بكر فقالوا
إنكم : إىل بيت املقدس وصلى فيه ورجع إىل مكة؟ فقال هلم أبو بكر

فقال . هاهو ذلك يف املسجد حيدث به الناس! بلى: تكذبون عليه؟ فقالوا
 إنه فما يعجبكم من ذلك؟ فو هللا. وهللا لئن كان قاله لقد صدق: أبو بكر
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ليخربين أن اخلرب ليأتيه من السماء إىل األرض يف ساعة من ليل أو ¾ار 
  )سرية ابن هشام(! فأصّدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه

أليس يف هذا احلديث ما يدل على أن العروج إىل السماء مل يرد يف  
وأن القوم مل يتحدثوا عنه وهو  �تلك املناسبة على لسان الرسول 

األبعد حسب قول أيب بكر الصديق، وهو األدعى إىل األعجب و 
  !التكذيب والسخرية من جانب الكفار

فإذن موضوع . واستدالل أيب بكر كان عن اخلرب Ñيت من السماء 
وإال لكان استدالل أيب .. العروج النبوي إىل السماء مل يكن واردا عندئذ

  . بكر غري مناسب للمقام
اء شيء واملعراج شيء آخر ومل جيتمعا يف أما وقد تبني جبالء أن اإلسر  

رحلة واحدة بل وال يف سنة واحدة، وإمنا يفصلهما عدد من السنوات يبلغ 
ملاذا إذن مجع بينهما بعض الرواة؟ مع : فقد يتساءل البعض.. ستا أو سبعا

أن القرآن الكرمي مل جيمعهما يف سورة واحدة ولو مبجرد اإلشارة أو 
  التلميح؟
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لقد اختلط األمر على بعض الرواة واملفسرين : اجلواب على ذلك 
القدامى فأدخلوا رواRت أَحِدمها مع اآلخر وظنوا أ¾ما مرحلتان من رحلة 

  :واحدة لألسباب اآلتية
وقعت حادثتا العروج واإلسراء يف الليل، وملا كان اإلسراء يطلق ) ١(
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والرواة واحملدثني كلمة اإلسراء على السري يف الليل استعمل بعض الصحابة 
للرحلتني، وصار الناس ال يفرقون بني هذا وذاك مبا جعل الرواة خيلطون 

عرج به إىل السماء من بيت املقدس يف نفس  �بينهما، وظنوا أن النيب 
  : ولنتأمل الرواية التالية مثاال لذلك.. الليلة

 �ك بن صعصعة أن النيب روى ابن حنبل يف مسنده عن مال 
ورمبا قال يف  -بينما أ| يف احلطيم : قال) أسرَي به(حدثهم عن ليلة 

األوسط بني : مضطجعا إذ أÔين آٍت فجعل يقول لصاحبه -احلجر
 - يعين من حنره إىل أسفل بطنه -فأÔين فشق ما بني هذه وهذه.. الثالثة

فأُتِيُت بطسٍت من ذهب مملؤة إميا| وحكمة، فغسل قليب . فاستخرج قليب
مث أُتيُت بدابة دون البغل وفوق احلمار يقع خطوه عند . مث ُحشَي مث أعيد

أقصى طرفه، فُحملُت عليه، فانطلق يب جربيل حىت أتى يب السماء 
  احلديث .. الدنيا
مع أنه ال يتحدث عن رحلة ) أسرَي يب(ترى الراوي يذكر عبارة  

ولقد . وج السماوياإلسراء املعروفة إىل بيت املقدس، وإمنا حيكي رحلة العر 
بدأت هذه الرحلة حسب هذه الرواية من مكة وليس من بيت املقدس، 

  .ومن جوار احلرم وليس من بيت السيدة أم هانئ
عرج ليلة اإلسراء إىل السماء  �وروى البخاري وابن جرير أن النيب  
وهذا ما . وبذلك يثبت جليا أ¾م يذكرون كلمة اإلسراء يف الرحلتني. الدنيا
  .بعض الرواة يسهون وجيمعون بني الرحلتني وأحداثهماجعل 
اعتقد بعض الرواة أن الرحلتني شيء واحد بسبب وجوه ) ب(
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سفر الليل، ركوب الرباق، .. املشاÌة بني بعض األحداث فيهما، ومنها
فهي كلها .. لقاء األنبياء، أداء الصالة، رؤية اجلنة والنار، صحبة جربيل

ني، ساعدت على وقوع بعض الرواة يف خلط أجزاء أمور مشرتكة بني الرحلت
عن العروج مع أجزاء من رواية عن اإلسراء، ومل يستطيعوا االحتفاظ Öصول 

  . أحاديث كل منهما على حدة
 ولو أننا تصفحنا الرواRت اليت جتمع بني األمرين وتقول بعروج النيب 
ظهر لنا .. ممن بيت املقدس بعد إسرائه ولقائه األنبياء وصالته معه �

أ¾ا اختلطت يف بعضها واضطربت اضطراA شديدا، فمثال يقول الرواة أن 
لقي األنبياء ومنهم آدم وموسى وعيسى، وصلى Ìم يف بيت  � املصطفى

املقدس، وبعد فرتة وجيزة صعد إىل السماء ولقيهم، ولكنه مل يتعرف عليهم 
 يسيغه الوجدان وهذا أمر ال. من هذا؟ فيجيبه جربيل: وأخذ يسأل جربيل

فكيف يغيب عن ذهنه وينسى وجوه أشخاص من أمثال . وال يتقبله العقل
هؤالء األنبياء العظام، قابلهم وصلى Ìم منذ فرتة قصرية؟ وهذا، وإن كان 
دليال واضحا على خلط الرواة بني األحداث املتشاÌة فهو أيضا دليل على 

رأى األنبياء أوال يف  �صطفى إن امل. الفارق الزمين بني املعراج واإلسراء
عروجه ومل يكن يعرف حليتهم فسأل عنهم، لكن مل يرد سؤاله عنهم عند 

  ..لقائه Ìم يف رحلة اإلسراء
وخالصة القول إن ما سقناه من شهادات وأدلة نقلية وعقلية من  

داخل الرواRت وخارجها لفيه الكفاية للداللة على أن العروج رحلة بعيدة 
  .وكل منها مستقل وقائم بذاته. رحلة اإلسراء يف زمنها عن
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  .. واآلن نتناول موضوع املعراج بشيء من التفصيل 
إن واقعة املعراج مل تكن انتقاال جسدR من األرض إىل ما وراء عامل  

ومل تكن انتقاال روحيا مبعىن  -إن كان له يف تصور| وراء-وا×رات  األفالك
ألن األرواح ال .. شريفة غادرت اجلسد وانتقلت إىل هذا ا×الأن الروح ال

ومل تكن حلما مير برأس |ئم .. تفارق أجسادها مادام املرء على قيد احلياة
وإمنا هي من قبيل الوحي اإلهلي الذي يكلم به املوىل تبارك . يغط يف فراشه

حتدث .. والكشف أو الرؤR. إنه الكشف.. وتعاىل من يصطفيه من عباده
يرى الشيء ويعي ... لإلنسان املصطفى وهو يف حالة اليقظة الكاملة

وحده يف خلوة بعيدا عن الناس، أو أمام الناس وال .. أحداث الكشف
  .يدرون مبا جيري معه، أو أمام الناس ومعهم ويشرتكون معه

  :%ــ!�9 ���8ــ6

ا كلها أمساء لنفس التجربة، إ¾.. أو الوحي.. أو الرؤR.. الكشف 
وهي Aلنسبة . درجات ختتلف كثافة ولطفا حسب درجة املوَحى إليه

أعلى درجات الكشف حبيث ال يدانيه فيها خملوق آخر من  �للرسول 
 :وجتدر اإلشارة هنا إىل ما ورد يف بعض الرواRت. األنبياء وغري األنبياء
  )البخاري وأبو داود( تنام عينه وال ينام قلبه

ما َروته   �ك فيها احلاضرون مع الرسول ومن الكشوف اليت اشرت  
وهو بني مجع من  �كتب احلديث عن الغريب الذي أتى الرسول 
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صحابته، وجلس إليه يسأله عن اإلسالم واإلميان ويصدقه بعد كل إجابة، 
فلما انصرف أخربهم املصطفى . وعجب الصحابة من أمره، يسأله ويصدقه

  . إنه جربيل أتى ليعلمهم أمر دينهم �
يف حضور صحابته ولكنهم مل  �من الكشوف اليت وقعت للرسول و  

يشاهدوها معه، ما حدث يوم غزوة اخلندق، عندما حاول بعض الصحابة 
من جند املسلمني كسر صخرة تعرتض طريق اخلندق، وقد حضر الرسول 

وكرب معه  �يشجعهم، وتطايرت الشرارات من املعول، وَكبـََّر الرسول  �
أنه مع ملعان  �أن زالت الصخرة أخربهم املصطفى  وبعد. صحبه الكرام

  .الشرر أضاءت له قصور ملوك اليمن وكسرى وقيصر
يف خلوته بينه وبني ربه عز  �ومن الكشوف اليت وقعت للرسول  
رؤR املعراج ورؤR اإلسراء ورؤR دخول املسجد احلرام ورؤR مصارع .. وعال

  . رؤوس الكفر يوم بدر
الذي .. أو الكالم الرAين.. أنواع الوحي اإلهلي فكل هذه الرؤى من 

.. ألن األخري له صورة لفظية حمددة.. خيتلف يف شكله عن وحي القرآن
تـََوىل تبارك وتعاىل حفظها، أما الوحي الكشفي فهو يتسم بقدر من 
الرمزية، يزيد أو ينقص حسب حالة صاحب الكشف، وحيتاج إىل Iويل 

  . ن جمازوتفسري وفهم بقدر ما فيه م
وحي تعليمي،  �فرؤR الرجل الغريب الذي جاء ليسأل الرسول  

إمنا يتلقى العلم الروحاين  �ويتضمن قدرا من الرمزية تفيد أن املصطفى 
هذا . من هللا تعاىل وأنه صادق فيما يقول، حافظ ذاكر لكل ما نزل عليه
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وقد متت هذه . Aإلضافة إىل ما حتمله من معاين التعليم والتأييد والتصديق
  . يف حضور الناس

 �ورؤR يوم اخلندق كان حتمل أنباء غيبية عظمى، شاهدها الرسول  
كل األخطار   �حتدى فيه النيب .. يف وقت عصيب.. وأخرب Ìا احلاضرين

ينفخ يف أرواحهم قبسا من أنوار .. املتوقعة، وقدم البشَرى جلنود اإلسالم
سالم املشرق، يف ظروف تدعوا إىل اخلوف الطمأنينة والثقة واليقني مبستقبل اإل

وأضاءت .. أصدق ما يكون التحقق �ولقد حتققت رؤRه . بل إىل اليأس
وهكذا حتول الرمز . أنوار اإلسالم كل تلك البقاع اليت رأى شرر املعول يضيئها

إىل حقيقة، وكان Iويل الرؤR واضحا عندما مسعوها من فمه الشريف، وكان 
. ما مسعوه منه، وشهدها الكثريون منهم بعد سنوات قالئل واقعها صادقا مع

وهناك العديد من الرؤى أو الكشوف، اليت هي حبق من أعظم املعجزات اليت 
تُثبت أمام العامل صدقه يف نبوته ورسالته وعالقته برب .. �جرت على يديه 

راء وواقعة اإلس. سبحانه وتعاىل.. هذا الكون الذي يدبر أموره ويدير أحداثه
ما كان  - الذي استأثر هللا بعلمه- من هذا القبيل، حتمل من أخبار الغيب 

يشهدونه Öعينهم وحواسهم، .. مقدرا له أن يتحقق، ويعلن أمام العامل كله
قد جاء من هللا عز وجل، وحتدث Aسم  �ويعيشونه حقيقة وواقعا، أن دمحم 

زداد الذين آمنوا وبذلك ي. هللا عز وجل، وصدق فيما قال عن هللا عز وجل
  .إميا|، ويعذر الذين تعاموا أو عموا عن احلق
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ليست مصطلحا قرآنيا ) املعجزة(وينبغي أن نشري هنا إىل أن لفظة  
العمل اخلارق : (أو نبوR، وإمنا هي من وضع رجال العلم، وقد عرّفوها Ö¾ا
 أمام قومه على للعادة الذي جيريه هللا على يد مدعي النبوة ليكون دليال

  ).صدقه يف دعواه
وهذا يقتضي أن يتم هذا العمل أمام قومه، يشهدونه وهو يقع،  

فإذا ادعى شخص . وإال فهو ليس Öمر معجز. ويلمسون نتائجه Öنفسهم
وكان ما يدعيه بعيدا عن املألوف وعما -أن أمرًا حدث له وهو يف خلوته 

  .للمكذبني عذرهم يف ذلكجرت به العادات كان ذلك مدعاة لتكذيبه، و 
وأود أن أبني من اآلن، أن تكذيب واقعة وردت يف القرآن الكرمي أو  

يف احلديث الشريف ألمر ما، يوقع املكذب يف غيابه اجلهل وظلمات 
أما تكذيب أحداث الواقعة استبعادا حلدوثها بسبب غرابتها أو . الكفر

ن املوىل تبارك وتعاىل أل.. صعوبتها فرمبا كان ذلك أشد جهالة وأعظم كفرا
  ..إذا أراد شيئا فال راد ملا أراد

أو  �فلنرتك هذا االفرتاض وال شأن لنا اآلن مبن يكذب الرسول  
ولكن جدير بنا أن نضع يف أذهاننا . أمرا أراده - � -يستبعد على هللا 
بدًءا من جناح .. كلها هي من املعجزات  -جل وعال -أن أعمال هللا 
فماذا ªA عليكم يف هذا الكون ما هو ليس . ظم ا×راتالبعوضة إىل أع

مبعجز لكل الكائنات؟ هل هناك شيء يف هذا الكون هو أبدع من خلق 
شيئا أكرب من شيء آخر فهو ال " خوارق"هللا؟ إن من يرى يف ما يسمونه 
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إن كل صغرية أو كبرية يف هذا الكون معجزة كاملة Aلنسبة . يعرف ª قدره
وعْجُز الناس عن خلق خلية أو ذرة واحدة هو مساٍو .. خلوقاتلكافة امل

  .بنفس القدر َعْجَزهم عن خلق حبر أو جبل أو قمر
وال Öس من أن نكرر مرة أخرى أن اآلية اإلهلية أو ما يسمونه  

ال يكون هلا أي مغزى أو قيمة إذا كان شاهدها من جرت على " معجزة"
معنون يف تكذيبه، واملصدقون له قد يديه وحده، ذلك ألن املكذبني له سي

يفنت بعضهم ويقع يف التكذيب، أما املوقنون به فهم يصدقونه من قبلها 
ومن بعدها وال معىن هلا Aلنسبة هلم إذ أ¾م مل يشاهدوها Öنفسهم لترتك أثرا 

  .ما
إذا مل تكن عامال  - أو ما يعتربها البعض معجزة -كما أن املعجزة  

ق املدعي فإ¾ا تكون عمال ال يتسم Aحلكمة، أل¾ا بنَّاء يف بيان صد
إ¾ا ال تكون دليال . عندئذ تعترب عقبة يف سبيل املدعي وفتنة شديدة لقومه

  .واضحا بل عامال مربكا حمريا
ومما يشار إليه هنا ما يزعمه بعض رجال الدين من أن هناك أمورا  

¾ا تقع على يد ، أل)استدراجا(خارقة للعادة تشبه املعجزات، يسمو¾ا 
  .الكاذب ليتمادى يف كذبه

احلق إن مثل هذا القول افرتاء على هللا الرمحن الرحيم، الذي يعامل  
كما أن مثل هذا االستدراج . الناس Aلرأفة وال يريد Ìم التضليل والكيد

  . يوقع األبرRء يف خطأ ال حيلة هلم يف اجتنابه
مي هو معجزة رسول اإلسالم يقول كثري من العلماء Öن القرآن الكر  
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إال  -وإن كان بلسان العرب -الكربى، وهذا قول صحيح ألن القرآن  �
أن Ñتوا مبثله يف نظمه .. وإىل اليوم عاجزون.. أ¾م مل يستطيعوا ومل يقدروا

ولكن األهم من ذلك، هلم ولغريهم، أن العاملني . وأسلوبه ومجاله البياين
طويلة أو -ا يف سورة واحدة من سوره مجيعا ال يستطيعون أن Ñتوا مب

من تشريع كامل أو حكمة Aلغة أو تعليم رشيد أو مثل دقيق أو  -قصرية
عقيدة طاهرة أو تعريف بصاحب امللك وامللكوت أو نبأ غييب ال 

مما نعلمه اليوم، وما يتكشف لنا يف الغد، من كنوز .. أو.. أو.. يتخلف
  .ال تبلى القرآن اليت ال تفَىن، وخزائنه اليت

تغيب الشمس وتشرق، ولكن مشس القرآن .. هذه هي املعجزة احلقة 
  . Aقية متأل الدنيا هداية وسعادة، ملن أراد اهلداية، وملن طلب السعادة

إن حادثة اإلسراء أو املعراج لو كانت Aجلسد ما أضفت على مغزى  
أشارت  ذلك ألن حتقق ما.. اإلسراء أو معىن املعراج مزيدا من اإلعجاز

إليه أحداث املعراج، وIويل ما ورد يف واقعة اإلسراء، تطَّلَب َعَمَل آالف 
إن رواRت احلادثتني حتكي لنا أن جربيل وملكا أو . مؤلفة من جند هللا

اثنني هم الذين اشرتكوا يف واقعة شق الصدر ورحلة السماء ورحلة األرض، 
ا مع سورة الكهف ولكن األحاديث حتكي لنا أن سبعني ألف ملك نزلو 

وعلى رأسهم ملك الوحي، حيرسون السورة حىت يتحقق ما أشارت إليه من 
بل إن آالف من املالئكة نزلوا يف معركة بدر الكربى، ووعد . أنباء الغيب

ويف هذا ما . هللا املؤمنني بتأييد مخسة آالف من املالئكة بعد معركة أحد
بكثري مما تطلبته حادثة  يكشف لنا عن أحداث تطلبت مددا مساوR أعظم



  اإلرساء واملعراج - ٢٣  

  .اإلسراء أو حادثة املعراج
وإذن فاملسألة ليست مسألة صعوبة أو غرابة أو إمكان حدوث،  

زاخرة كل يوم Öحداث جسام، ال ميكن إلنسان أن  �فحياة الرسول 
فمعركة اإلصرار . حيققها وحده، ما مل تكن جنود العامل العلوي يف ركابه

أو إنكار الرحلة كليًة، Aطلة بني طرفني مل  على كون الرحلتني Aجلسد،
يدركا حقيقة املعراج وحقيقة اإلسراء، ومن مث راحا يضرAن بعضهما Aألدلة 
والرباهني اليت قامت على مقدمات بعيدة متاما عن واقع األمر وحقيقة 

  . األحداث
إ¾ا ليست أحدا� جسدية مادية : إننا نقول ملن ينكر هذه الواقعات 
سرع Aإلنكار، ولكنها إشارات روحانية حتمل إعجازا أعظم بكثري مما فال تت

رويدك : ونقول ملن يلمح على أ¾ا رحالت بدنية. تنكره من حركات املادة
كرامة وال مسوا، ألن ما تتومهه ليس   �فإنك ال تضفي على دمحم املصطفى 

من زلة، وليس ـمن كرامة ومن �يف الواقع شيئا يذكر جبانب ما استحقه 
شأن هذه احلركات اجلسدية أن ترفع منازل املصطفني األخيار، وإمنا هي 

  .شيء كبري يف عني أصحاب النظرة السطحية واهلمم الضعيفة
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ولنتجول معا يف بعض هذه األحداث، ونتأمل ما فيها من تكرمي  
وإ| ال نعيب على هؤالء إال أ¾م . حسب فهم أصحاب النظرية اجلسدية

يريدون أن خيلعوا عليه من فهمهم ما جيعله على  �لفرط حمبتهم للرسول 
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وإن كان أكرم البشر، .. متناسني أنه بشر.. املستوى اليت ترمسه هلم خميلتهم
ومتغافلني عن وظيفة الرسالة اليت حيملها بكونه رسول، وإن كان أعظم 

  .�الرسل 
دية مادية إذا كانت هذه حادثة جس.. ولنبدأ حبادثة شق الصدر 

.. على سائر البشر يف مقاومة الشيطان �حقا، فما يكون فضل الرسول 
واكتساب احلكمة والعلم؟ لقد أزالت املالئكة حظ الشيطان منه وغسلوا 
Aطنه، ومألوا قلبه حكمة وعلما دون كسب أو جهد من جانبه، فهل هذا 

  تقوى؟ ُيكسبه فضال على أتباعه الذين جاهدوا حق اجلهاد ال كتساب ال
فإنك أطهر وأنقى وأحكم َمن ولدته أُم حبسن .. عفوا R رسول هللا 

بذلت من دمك وجسمك وروحك . عملك ومجيل اتباعك هلدى ربك
وملكاتك ما استحققت به أعظم شهادة حصل عليها أحد من َخلق هللا 

شهادة حيفظها لك  �َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ �: �تعاىل، فكان قوله 
آن ا×يد وُسنتك الطاهرة وسريتك العبقة، وترويها األجيال جيال بعد القر 

إن حكمتك وعلمك وطهرك ال يكفيها طست أو حبر، ولكنها . آخر
جهاد عمرك حلظة بلحظة ويوما بيوم وحركة حبركة، صلى هللا عليك حق 

  . الصالة
بعد أن ماتت زوجته  �إن الرسول .. ويقول املفسرون احملدثون 

دجية عليها السالم مث عمه أبو طالب، وبعد اشتداد قريش له، السيدة خ
أراد .. وبعد رحلته إىل الطائف اليت لقي فيها منهم أسوأ استقبال وأسوأ رد

هللا تعاىل أن يُطيب خاطره وجيرب كسره، فأخذه إىل رحلة يف امللكوت 
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  .األعلى بصحبة جربيل، حيث اجتاز السموات السبع ولقَي بعدها ربه
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رائعا، ويتضمن يف ذات  أثراإنه لقول طيب، يرتك يف نفس املسلم  
فإن الرحلة . ولكنها غري ما أراده املفسرون بقوهلم.. الوقت حقيقة واقعة

اجلسدية ترضي اإلنسان العادي، الذي جيد متعته يف تغيري املكان، 
وترفِّه عن ومشاهدة أماكن جديدة، ورؤية مناظر الطبيعة اليت تريح بصره، 

ولو كان املصطفى . َمَلِله وتعبه، كما يذهب أحد| إىل املصيف أو املشىت
فما أحسبه  -وحاشا له أن يكون منهم-من هذا الصنف من الناس  �

فقد . أي نوع من الرتفيه -رأى يف هذه الرحلة لو كانت رحلة جسدية 
سنتهم شاهد مناظر تقشعر هلا األبدان، من عصاة أمته الذين تُقرض أل

Aملقاريض، ومن Ñكلون اللحم النيئ اخلبيث، ومن Ñكلون الضريع والزقوم 
  فأيُّ ترفيه يف هذا؟.. اخل

. وإذا كانت الرحلة للتكرمي، فمن رأى؟ جربيل؟ إنه يلقاه كل يوم 
رب العزة تبارك وتعاىل؟ . األنبياء السابقني؟ إ¾م هم الذين ُيكَرمون برؤيته

للقاء ª ورؤيته أيها الناس؟ إننا ال يليق بنا أن وهل هناك مكان أو موقع 
مىت غاب عنه .. يلقى هللا تعاىل، بل إنه معه يف كل حني �نقول إن دمحما 

يف حلظات حياته املباركة بال  حىت يراه؟ فأين التكرمي وهو ينهل منه
  .حساب
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وهل ال بد من مغادرة األرض لبضع ! يقولون كانت الرحلة لرتضيته 
؟ هل نسيتم أيها الناس عالقة دمحم �حلظات لريضي هللا دمحما ساعات أو 

إن دمحما ). إذا مل يكن بك غضب علي فال أAيل: (بربه؟ هل تذكرون دعائه
ال Ñبه لكل مصاعب الدنيا وإها|ت الغوغاء وجهل اجلاهلني، ما علم  �

 أال تذكرون ملك. ولقد علم ذلك يف التو واللحظة. أن هللا تعاىل راض عنه
وعال، ويعرض عليه تدمري  اجلبال عندما جاءه يبلغه التحية من هللا جل

ورمحته ورجاءه يف أن .. قرية الطائف؟ هل تذكرون جوابه.. قرية الشرك
يؤمن قومه؟ هل تنبهتم إىل معدن هذه النفس الطاهرة؟ هل ترضيها رحلة 

  ليلية يرى أثناءها بعض املشاهد الرمزية؟
ماوية كانت فعال للتكرمي والرتفيه والرتضية، ال واحلقيقة أن الرحلة الس 
لقد كانت آية مساوية له . ملن معه وملن بعده.. وحده وإمنا ألمته �حملمد 

. يشهد صدقها بنفسه، ويشهد صدقها صحابته ومتبعوه عرب الدهور
كانت معجزة رائعة، ال أل¾ا حركة بدنية جلسد واحد من البشر بني 

بل أل¾ا جاءت .. عرب أغوار الكون احملكم العظيماألجرام اهلائلة العدد ت
حقا وصدقا وواقعا ملموسا يف حملها وتفصيلها، وسيتضح لنا ذلك عندما 

  .نتناول أحداث املعراج
اليت هي وحي هللا يف هيئة .. نعود إىل موضوع الكشوف والرؤى 

  : صور ومرائي، وهى على ثالثة أنواع
  .تكون يف العامل املادي بغري تبديلترى األشياء واألمور مثلما : األول
  .تكون بعض املشاهد حباجة إىل Iويل وتعبري: الثاين
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  .تكون كل املشاهد حباجة إىل Iويل وتعبري: الثالث
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وسرتى من تدبر ما ورد يف أحاديث العروج واإلسراء أن احلادثتني   
. ما تستلزم التأويل حتماكانتا من قُبيل الكشف، ألن الكثري من تفاصيله
كان أبو ذر حيدث أن : ُروَي عن أنس بن مالك رضى هللا عنه أنه قال

زل جربيل، ففرج صدري ـفُرِج سقف بييت وأ| مبكة، فن: قال �رسول هللا 
مث غسله من ماء زمزم، مث جاء بطسٍت من ذهب ممتلئ حكمًة وإميا|، 

  )مسلم(. ج يب إىل السماءفأفرغهما يف صدري مث أطبقه، مث أخذ بيدي فعر 
أÔه جربيل وهو يلعب مع  �وُروَي أيضا عن أنس أن رسول هللا  

الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه 
هذا حظ الشيطان منك، مث غسله يف طست من ذهب مباء : علقة، فقال

يعىن -إىل أمه  وجاء الغلمان يسعون. زمزم، مث َألمُه مث أعاده إىل مكانه
: قال أنس -إن دمحما قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون : فقالوا -ظئره

  )مسلم(. وقد كنت أرى أثر املخيط يف صدره
لندع جانبا اخلالف الثانوي بني الروايتني، ولنتدبر النقطة اجلوهرية،  

ما هي تلكم العلقة، وما : وهنا نتساءل. أعين واقعة شق الصدر والطست
  قتها حبظ الشيطان؟عال

إن الشيطان كما نعلم ونفهم من القرآن Ñمر Aلفحشاء ويسعى  
وكل . لتضليل الناس ويزين هلم العداوة والبغضاء وما إىل ذلك من الشرور
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هذه األمور ليست Aألشياء املادية اليت تشغل جانبا من قلب اإلنسان 
نقول عن  وهكذا. العضوي، وليست مما يُزال Aلغسيل من ماء زمزم

  .�احلكمة واإلميان الذين كا| يف طست من ذهب وأُفرغا يف قلبه 
وال مناص من اإلقرار Öن هذه الواقعة كانت كشفا يرمز إىل معىن  

من حفاظة حمكمة من أية  �سام، إذ يصور لنا مدى ما توفر للرسول 
  .مؤثرات أو نوازع سيئة بفضل ما أُوَيت من حكمة مساوية وإميان �بت قومي

ومما يسرتعى االنتباه أن الروايتني السابقتني لشخص واحد؛ هو أنس  
يف إحدى الروايتني حدث وهو  �، وأن شق قلب الرسول �بن مالك 

صغري يلعب، ويف الرواية األخرى وهو ببيته يف مكة، مما جعل بعض 
  .العلماء مثل احلافظ الذهيب يرى أن هذا األمر حدث مرتني

أُتيُت، : (قال �ن مالك أيضا أن رسول هللا وقد ُروَي عن أنس ب 
) فانطلقوا يب إىل زمزم، فشرح عن صدري، مث غسل مباء زمزم، مث أُنزلت

  .وهنا ال ذكر للطست الذهيب؛ كما أن الغسل مت عند بئر زمزم). مسلم(
فقيل إن جربيل . كذلك تعرضت الرواRت العديدة لكيفية االنتقال 

وهو دابة أبيض طويل فوق احلمار ودون ، �أتى Aلرباق إىل الرسول 
ويف رواRت أخرى ). البخاري ومسلم(البغل، حافره عند منتهى طرفة 

  . اكتفى Öنه دابة أبيض
أن جربيل أخذ بيده فعرج به إىل السماء  �وُروَي عن رسول هللا  
  .؛ وهنا يبدو أنه مضى دون حاجة إىل دابة يركبها)البخاري ومسلم(الدنيا 
فعن ابن الزبري عن .. تلفت الرواRت يف وصف جربيلوكذلك اخ 
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إنه رأى جربيل يشبه ُدْحية أو ابن رمح دحية بن خليفة : قال �رسول هللا 
  ).مسلم(

َفَكاَن قَاَب قـَْوَسْنيِ �وُروَي أن ذر بن حبيش سئل عن قول هللا تعاىل  
مائة رأى جربيل له ست �إن النيب : فذكر أن ابن مسعود قال �َأْو أَْدىنَ 

البخاري (رآه يف صورته له ستمائة جناح : جناح، ويف رواية أخرى
  ).ومسلم
ُمثَّ َدَ| �: وُروَي عن عائشة عليها السالم أ¾ا ُسئلت عن قوله تعاىل 
كان Ñتيه يف صورة الرجال، وأنه . إمنا ذلك جربيل: فقالت �اآلية.. فـََتَدىلَّ 

   )مسلم( .د أفق السماءأÔه هذه املرة يف صورته اليت هي صورته، فس
وجدير بنا أال نفهم من اختالف الرواRت أ¾ا Aطلة ميكن طرحها  

فهذا تسرع يف . جانبا، أو إنكار كل ما جاء فيها عن املعراج أو اإلسراء
احلكم دون تبصر، فإن من املمكن التوفيق بني بعض هذه االختالفات،  

عة من املشهود هلم Aلعلم واخللق، واملعروفني Aحلرص كما أن روا�ا مجا
وغاية ما ميكن قوله عن تلكم . الشديد على االستقصاء والتدقيق

األحاديث اليت وردت يف املراجع الرئيسية بصفة عامة أن الذاكرة قد ختون 
راوRً من سلسلة الرواة فينَسى جزءا من تفاصيلها، أو يقدم أو يؤخر ترتيب 

�ا، فيحدث يف الرواية نوع من القلب، أو قد خيطئ الناسخ يف بعض جزئيا
وهذا أمر جنده يف الكتب املطبوعة يف عصر| هذا على الرغم من .. النقل

وال ننسى أن هذه الرواRت  . توافر أسباب الضبط والتصحيح واملراجعة
  . كانت تـُْرَوى ويتناقلونه يف أغلب احلاالت Aملعىن ال Aلنص
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يف  �أخرى على ما ُروَي عن املطية اليت ركبها الرسول  ولنلق نظرة 
  .سفره الروحاين

فباإلضافة إىل ما رويناه من الرواRت عن البخاري ومسلم واحلافظ  
أُتيُت ليلة ُأْسرَِي يب بدابٍة فوق : (الذهيب فقد ُروَي يف تفسري الدر املنثور

تسخَّر لألنبياء احلمار ودون البغل، َخْطُوها عند منتَهى طرفها، كانت 
  ).قبلي

قالوا  �وأخرج البيهقي عن أيب سعيد اخلدري أن أصحاب الرسول  
فإذا أ| بدابة .. (وقال فيه.. R رسول هللا، أخِربَْ| عن ليلة ُأسرَِي بك: له

  ).يضع حافره مد بصره، فركبته. يقال له الرباق وكانت األنبياء تركبه قبلي
مث أُتيُت Aملعراج ... طويل قال فيهوَرَوى البيهقي أيضا يف حديث  

Ôريخ ابن (الذي تعرج عليه األرواح، فلم تر اخلالئق أحسن من املعراج 
  . )عساكر
فحمل واقعة ركوب الرباق على املعىن الظاهر يعين أن األنبياء أيضا  

عرج Ìم Aجلسد العنصري، وكانت الدابة حتمل املؤمنني الصاحلني 
  . اخللط يبعث على التساؤل ويثري االعرتاضات وهذا نوع من!! Öرواحهم

وأخرج ابن حنبل وابن مردويه وأبو نعيم يف الدالئل وأيضا املختار  
دخل  �ليلة ُأسرَِي برسول هللا ": بسند صحيح عن ابن عباس ß قال

هذا بالل : ما هذا؟ فقال: اجلنة، فسمع يف جانبها حسا، فقال جلربيل
 ."قد أفلح بالل، رأيت كذا: حني جاء إىل الناس �يب فقال الن. املؤذن

  ).الدر املنثور(
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هذا وقد رَوى البخاري ومسلم وغريمها حديثا مشاÌا يتضمن وجود  
فعن أيب هريرة ß أن النيب .. يف اجلنة وإن مل يرد فيه ذكر املعراج �بالل 
مل عملته يف R بالل، حدثين Öرجى ع: قال لبالل عند صالة الفجر �

ما عملت : قال. فإين مسعت دف نعليك بني يدي يف اجلنة.. اإلسالم
عمال أرجى عندي أين مل أتطهر طهورا يف ساعة ليل أو ¾ار إال صليت ما  

دف نعليك، رواية البخاري، خشف نعليك، رواية . [كتب يل أن أصلي
  ].مسلم، واملعىن حترك مشيك وصوته

كان Aجلسد العنصري، فكيف ذهب   فلو سلمنا جدال Öن املعراج 
بالل املؤذن إىل اجلنة مع إنه كان |ئما يف مكة؟ وهل هو أيضا ُعرج به إىل 

  ؟ �السماء ليلة معراج الرسول 
الواقع إن تصور حدوث اإلسراء أو املعراج بكيفية مادية يتعارض  

متاما مع ما تضمنته الرواRت العديدة من وقائع وِصفات تنطق من نفسها 
  . Öن احلادثتني كانتا كشفا روحيا

  : وقد أورد ابن كثري يف تفسريه نقال عن ابن جرير ما يلي 
Aلرباق، فكأ¾ا حركت ذنبها  �ملا جاء جربيل إىل رسول هللا " 

، �وسار رسول هللا . مه R براق، فو هللا ما ركبك مثله: فقال، هلا جربيل
ِسْر R : جربيل؟ قال هذه Rما : فإذا هو بعجوز على جانب الطريق، فقال

فسار ما شاء هللا أن يسري، فإذا شيء يدعوه متنحيا عن الطريق، . دمحم
فسار ما شاء هللا أن . ال تلتفت إليه: هلم R دمحم، فقال له جربيل: فقال

السالم عليك R أول، السالم : فلقيه خلق من خلق هللا فقالوا: يسري، قال
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R آخر، السالم عليك R حاشر، فقال له جربيل عليك : R أردد السالم
حىت انتهى إىل بيت املقدس، فُعرض عليه اخلمر واملاء .... دمحم، فرد السالم

أصبَت الفطرَة، ولو : اللنب، فقال له جربيل �واللنب، فتناول رسول هللا 
شربت املاء لغرقت وغرقت أمتك، ولو شربت اخلمر لغويت وغويت 

  ..أمتك
ا العجوز اليت رأيت على جانب الطريق فلم يبق من أم: مث قال جربيل 

الدنيا إال كما بقَي من عمر تلك العجوز، وأما الذي أراد أن متيل إليه 
فذاك عدو هللا إبليس أراد أن متيل، وأما الذين سلموا عليك فإبراهيم 

  ."وموسى وعيسى عليهم السالم
بنا وعسال، كان مخرا ول  �ويف رواية أخرى قيل إن ما ُقدم للرسول  

بني  �ُخريِّ النيب : وقيل كذلك أ¾ما اللنب والعسل، ويف رواRت أخرى
راجع (وبعض هذه الرواRت قدم فيها ذكر اخلمر على العسل . اللنب واخلمر

ولكن الثابت يف هذه ، )البخاري وابن حنبل وابن كثري ودالئل النبوة للبيهقي
   .اختار اللنب �الرواRت املختلفة أن النيب 

الذي ذكر األشربة الثالثة، وبرتتيبها  -ويبدو أن احلديث األول  
هو األوىل Aالعتبار، ذلك ألن هذه الرواية  -الوارد فيه املاء فاخلمر فاللنب

يف طريقه إىل بيت  �تتضمن ثالثة أشربة تقابل ثالثة أمور رآها الرسول 
ها، وكذلك املاء يُعرب املقدس؛ فاملرأة العجوز أّوهلا جربيل Aلدنيا وقرب ¾ايت

عن الدنيا إذ أن حياة كل شيء حي فيها يتوقف على املاء وتؤدي ندرته 
 �َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَمآءُِكلَّ َشْيٍء َحيٍّ �: إىل القحط واهلالك، كما قال تعاىل
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  ) ٣١األنبياء (
وكذلك عرب . أّوَلُه جربيل Öنه إبليس �وذلك الذي |دى الرسول  

عن شرب اخلمر Öنه جنى نفسه وأمته من  �ع الرسول جربيل عن امتنا 
  : فإبليس واخلمر مشرتكان يف الغواية، وقد قال تعاىل.. الغواية
ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن � َا اَخلْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواَألْزَالُم رِْجٌس مِّ ِإمنَّ

  )٩١املائدة ( �فَاْجَتِنُبوهُ 
هر، وغذاء رئيسي لإلنسان يشربه أما اللنب فهو شراب فطري طا 

الطفل مدفوعا إليه بفطرته النقية اليت برأه هللا عليها؛ لونه البياض َمَثل 
وقد عرب جربيل عن شربه Öنه إصابة للفطرة، ويناسب ... للصالح والفالح

ويف ذلك إشارة . لألنبياء وسالمهم عليه ورده عليهم �ذلك لقاء الرسول 
ن من اهلالك، وال يقطع عنها غذاء العلوم سوف ُتصا �إىل أن أمته 

  .اإلهلية الروحانية الطاهرة
وللرد على من يعرض أن جربيل بدأ تعبريه Aحلديث عن اللنب وقد  

نقول Öن Iويل اللنب حيمل خربا سارا فبدأ به ليبشر الرسول .. ذُكر آخرا
  ..ويطمئنه على أمته قبل أن يذكر له Iويل اخلمر واملاء �

لشواهد الدالة على أن رحلة اإلسراء مل تكن Aجلسد العنصري ومن ا 
دون  �واليت قَِبَل Ìا الرسول .. تلك املشاهد اليت احتاجت إىل التعبري

كيف تفسر يل العجوز Ö¾ا الدنيا مع أين : فلم يقل جلربيل مثال.. اعرتاض
يعلم Öن بتفسري جربيل ألنه  � لقد اقتنع.. أراها بعيين رأسي امرأًة عجوزًا

ما يراه ليس من قُبيل الرؤية احلسية Aلعينني، وإمنا أمر روحي من عامل 
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  . الكشف
لغوا ال معىن له،  -ال مسح هللا -لكان التعبري .. ولو قلنا غري ذلك 

فلم نسمع ومل نقرأ يف كتب هللا مثال أن الدنيا امرأة عجوز، وليس من 
لقد كان رسول . يه Aلغرقاملعقول أن من يشرب املاء يغرق أو يُقضى عل

ومل يغرق  �بعد ذلك يشرب املاء ومل حيرمه على أتباعه، ومل يغرق  �هللا 
وهل اللنب هو القطرة واهلداية؟ الكفار يشربون اللنب رمبا أكثر من . أتباعه

وال أعتقد أن أحًدا خيتلف معنا يف أن هذه . املؤمنني، ومع ذلك مل يهتدوا
ومن . يل الكشف الروحي ومل تكن واقعا مادRاملشاهد كلها كانت من قُب

َمث فكيف تكون الرحلة Aجلسد املادي وكل ما جيري فيها من قبيل الرَؤى 
  والكشف؟ 

وما معىن أن يتحرك اجلسد أو ينتقل من موضعه إذا كان يف عامل  
  الرمز، ولن يكون للجسد املادي دور ما فيما جيري من أحداث؟

C!�8�� &� 9�!%: <���  

قسم تُرى : ونكرر ما سبق من أن الكشوف تنقسم إىل ثالثة أقسام 
ِمْثَل جتلية .. (فيه األشياء واألمور كما هي عليه يف العامل املادي دون تبديل

، )وهو َجالس عند الكعبة، يروي رؤR اإلسراء �بيت املقدس للرسول 
املعراج إىل رحلة .. (وقسم حيتاج مجيع ما فيه من وقائع إىل التأويل والتعبري

أي أن بعض أحداثه حتتاج .. ، وقسم جيمع بني سابقيه)السماوات العال
وواقعة .. إىل تعبري والبعض اآلخر ميثل األمور كما هي يف عامل املادة
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  ..اإلسراء من هذا القسم األخري
أنه بعد (وإليضاح ذلك نضرب مثال مبا رواه ابن األثري يف Ôرخيه  

يف املسجد احلرام وهو مغموم خشية أال يصدقه  �اإلسراء قعد رسول هللا 
هل استفدت الليلة شيئا؟ : الناس، فمر به أبو جهل، فقال له كاملستهزئ

مث : فقال أبو جهل. نعم، ُأسرَِي يب الليلة إىل بيت املقدس: �فقال 
R معشر كعب بن : فقال أبو جهل. نعم: فقال! أصبحت بني ظهرانينا؟

فمن بني مصدق ومكذب . �دثهم النيب لؤي، هلموا؛ فأقبلوا؛ فح
.. ومصفق وواضع يده على رأسه؛ وارتد الناس ممن كان آمن به وصدقه

فذهبت أنعت حىت التبس : �قال . فَانـَْعت لنا املسجد األقصى: وقالوا
فأْخِرب| عن : قالوا. فجيء Aملسجد وإين أنظر إليه فجعلت أنعته.. على

ن Aلروحاء وقد أضلوا بعريا هلم وهم يف مررت على عري بين فال: عري|؟ قال
ومررت بعري بين . طلبها، فأخذت قدحا فيه ماء فشربته، فسلهم عن ذلك

فالن وفالن فرأيت راكبا وقعودا بذي مر، فنفر بكرمها مين، فسقط فالن 
ومررت بعريكم Aلتنعيم يقدمها مجل أورق عليه . فانكسرت يده فسلومها

  .كم من طلوع الشمسغرارÔن خميطتان، تطلع علي
فخرجوا إىل الثنية فجلسوا ينتظرون طلوع الشمس ليكذبوه، إذ قال  
وهللا هذه العري قد طلعت : هذه الشمس قد طلعت، فقال آخر: قائل

) إن هذا سحر مبني: فلم يفلحوا، وقالوا. يقدمها بعري أورق كما قال
  ).اخلصائص، سرية ابن هشام، مسند ابن حنبل(

تبني لنا أن ذلك اجلزء من أحداث اإلسراء من النوع فهذه الرواية  



  اإلرساء واملعراج - ٣٦  

ومعىن ذلك أن اإلسراء كان كشفا، ولو  . اجللي الذي ال حيتاج إىل Iويل
وما  �كان Aجلسد ورؤية العني البصرية ما اختلط األمر على الرسول 

اشتبه عندما أخذ يصفه للكفار، مع أنه مل ميض على عودته من هناك 
  .سوى مدة وجيزة

رُفعُت إىل : قال �أن رسول هللا  �وَي عن أنس بن مالك ورُ  
ُتها مثل قالل هجر؛ وورقها مثل آذان  سدرة املنتَهى يف السماء السابعة، نـَبـْ

R جربيل؟ ما : فقلت. الفيلة، خيرج من ساقها ¾ران ظاهران و¾ران Aطنان
ابن ( .أما الباطنان ففي اجلنة وأما الظاهران فالنيل والفرات: هذه؟ قال

  .)حنبل
هذا احلديث يدل كغريه على أن املعراج النبوي مل يكن رحله  

فهل غري هللا املوقع اجلغرايف أل¾ار . جسدية، والسبب واضح كل املوضوع
املنطقة، وجعل النيل والفرات ينبعان أو يصبان يف أصل شجرة النبق وال 

  تدري بذلك الشعوب العديدة اليت تسكن حوهلما؟
فهم احلادثة على أ¾ا من أعمال اجلسد العنصري جيعل أرأيتم أن  

ªA ن هذه األحداث . منها جمموعة من اخلزعبالت والعياذÖ ولو سلمنا
إمنا أمور رمزية جمازية، فما معىن أن يكون اجلسد قد انتقل إىل هذا املكان 

  الرملي، وما معقولية هذا الفعل، وما مغزاه؟

  �Eــ$D �,�ــ(�+

هذا الكشف الروحاين العظيم يتضمن اإلشارة اإلعجازية الواقع أن  
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إىل ما سيقابل اإلسالم من االنتشار خارج اجلزيرة العربية، وسيبدأ ذلك يف 
وأن ازدهار األمة اإلسالمية ورفعة شأ¾ا . املنطقة بني ¾ري الفرات والنيل

سيكون على يد هذه الشعوب، وأن اخلري اخللقي والروحاين سوف يعم 
ملنطقة وهو |بع من ظالل الدوحة الروحانية العظيمة اليت ارتقى إليها أهل ا

  .ويربطهم Aلفالح األخروي واالزدهار الدنيوي �نيب هذه األمة العظيم 
إن إدراك أحداث املعراج إدراكا صحيحا ميكننا من تصور عظمة  

 املعراج وحكمته ومغزاه ومراميه القريبة والبعيدة، وكل ذلك يصعب على من
يظنون أن املعراج أو اإلسراء كان رحلة Aجلسد املادي؛ فضال عما يثريه 

  ..ذلك من اعرتاضات يتعذر اإلجابة عليها
هل كان الرسول : فمثال يقال ألصحاب نظرية الرحلة اجلسدية املادية 
حباجة إىل رؤية النيل والفرات ليتحقق من آRت ربه الكربى؟ أليس  �

ما كان يشوبه  �إذ أن إميان الرسول .. فاراألجدر بذلك مجاعة من الك
سدرة املنتهى على  �وما قيمة أن يرى املصطفي .. أي نقص أو ضعف

  صورة ختالف شجر النبق املألوف من حيث ضخامة الثمار وكرب األوراق؟

  FG��,� � 
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إن اإلجابة على كثري من التساؤالت اليت من هذا القبيل ال تتأتى إال  
 إىل التأويل وسلمنا Öن سدرة املنتهى ليست نباÔ دنيوR مادR إذا جلأ|

  . وإمنا هي رمز إىل أمور أخرى روحانية
يقال سدر الشعر أي سدله، ). سدر(ولفظة سدرة مشتقة من  
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وسدر الثوب أي أرسله طوال، وسدر الرجل أي ختري، والسدر شجر النبق، 
  .والسدر البحر

عند سدرة  �تبارك وتعاىل للمصطفى واملقصود من جتلي رب العزة  
قريب إىل هللا تعاىل قرA يعجز اإلنسان عن تصوره، أو  �املنتهى أن النيب 

حبر ال ساحل له يذخر Aملعارف  �يعين أن الوحي اإلهلي للرسول 
هي   �واحلقائق اإلهلية، أو أن املعارف والعلوم اإلهلية اليت كشفت للرسول 

ل اإلنسان بظلها فتحميه من شدة احلر؛ كالدوحة العظيمة اليت يستظ
وينشد سالك الطريق الروحانية يف جانبها الراحة ويطرح عن أطراف جسمه 

  .التعب والعناء
كما أن من خصائص أوراق السدرة أ¾ا ُتستعمل يف حتنيط جثة  

امليت للمحافظة عليها من الفساد، فاملعىن أن التعاليم اليت جاء Ìا 
 تعاىل ال يتطرق إليها الضياع أو النسيان أو من وحي هللا �املصطفى 

.. التالعب يف نصوصها أل¾ا يف حفاظة هللا تعاىل مصونة من التحريف
ومن مث فهي بدورها حتفظ املتمسك Ìا من الفساد اخللقي واالحنطاط 

  .الروحاين؛ وهى صاحلة لذلك على مر العصور
لح احلديبية الذي تتضمن إشارة غيبية إىل ص) سدرة املنتهى(كما أن  

واملؤمنني من جانب، وبني  �انتهى به الصراع الشديد بني املصطفى 
  .قريش من جانب آخر

اليت ترمز إىل ما تفضل هللا تعاىل به على ) سدرة املنتهى(إن  
وأمته من تعاليم وإرشادات وحكم وشريعة إمنا هي الطريق إىل  �املصطفى 
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وسعادة وارتقاء، وجنة اآلخرة اليت جنة الدنيا من فالح وازدهار .. اجلنة
يعجز اللسان والبيان والتصور عن وصف ما أعده هللا تعاىل فيها من 

وكلما ازداد املؤمنون استمساكا وعمال بشريعة هللا . أسباب النعيم والسعادة
تعاىل كلما ازدادت حيا�م مجاال وكماال ووجدوا من هللا تعاىل تغريات 

  .وترقيات جتل عن الوصف
  : تقرر اآليتانو  
 �Rَِت َربِِّه اْلُكبـَْرىآَلَقْد رََأى ِمْن  *َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما طََغى �

  ) ١٩-١٨:النجم(
ومل ختطيء  �أن الكشف كان كشفا جليا، مل تكل بصرية املصطفى 

لقد كان كشفا يتضمن آRت رAنية عظيمة، بل هي . ومل تنحرف عن رؤيته
تكشف له وللناس مجيعا عن حقيقة دمحم  أل¾ا.. العظمى بني اآلRت

زلته عند هللا تعاىل؛ ومكانة شريعته وكتابه بني الشرائع ـورسالته؛ ومن
آRت سيشهدها الناس؛ ويراها . والكتب، ومستقبل دعوته ومصري أمته

وتبني هلم كماله . سريى اجلميع صدق رؤRه.. األعداء قبل األتباع
فوزه واملعاصي اليت تقع من .. تباعهكمال أ.. كمال تشريعاته.. اخللقي

بعض املنتسبني إىل أمته، العالج الرAين لكل الشرور �قامة الصالة اليت 
وصيانتهم  �وإن قل عدد مرا�ا فإ¾ا مباركة األثر يف ترقية أمة املصطفى 

من الزلل إن واظبوا عليها، وجعلوا منها صلة مستمرة مع رب العزة تبارك 
  ..وتعاىل
له  �هي اآلRت الكربى والدالئل العظمى على أن دمحما  نعم هذه 
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  .ال يضاهيه فيهما إنس وال جان.. حديث وشأن مع هللا تعاىل
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هكذا احلال أيضا Aلنسبة لألحاديث العديدة اخلاصة بوصف  
اإلسراء واملعراج علينا أن نفهم حقيقتها ومعانيها على ما يوافق تعبري 

Rالرؤ..  
فمثال قد تعين رؤية بيت حصول الرائي على العز والفالح؛ وتعين  
أن الراكب سينال مرتبة عالية بعد سفره، ويعين الصعود ) أي الرباق(الدابة 

إىل السماء األوىل أن حياة الرائي متتد إىل الشيخوخة وأرذل العمر، وبلوغ 
 السماء الثالثة السماء الثانية يرمز إىل أن الرائي يكون عاملا حكيما، وتعين

وتعين السماء الرابعة قرب السلطان . العزة واإلقبال يف احلياة الدنيا
واحلصول على الُسلطة؛ وتعين السماء اخلامسة الفزع واالضطراب واملخالفة 
واحلرب، وتعين السماء السادسة حصول الرائي على اجلاه العريض 

الرائي يبلغ درجة عالية والسعادة الدائمة؛ ويرمز بلوغ السماء السابعة أن 
وعلى العموم فإن فتح . زلة الرفيعة حبيث ال يدانيه أحدـمن القدر واملن

  .أبواب السماء يدل على قبول ا لدعاء والربكة واخلري
  .�وقد حتققت فعال كل هذه األمور واألنباء للرسول  
أما املشاهد األخرى فهي ال حتتاج إىل Iويل، إذ أ¾ا تصور بعض  
Rأو اليت يقع فيها � اليت سوف يقع فيها الضعفاء من أمة دمحم اخلطا ،

  .معارضوه فعال، أو اليت ستقع من أعداء أمته يف املستقبل
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  Rوقد ُعرضت املشاهد بطريقة رائعة تبني مدى ما متثله هذه اخلطا
من قبح يف سلوك اإلنسان، ومدى ما ينتظر مرتكبها من عقوبة دنيوية إذ 

لطباع السليمة؛ ومدى ما يستحقونه من عقاب أخروي ينفر منهم ذوو ا
  .بسبب استبداهلم الذي هو أدىن Aلذي هو خري

  �>H  ـــ(�ء�*�  

فقد مساه القرآن ا×يد يف نفس سورة اإلسراء .. وفيما يتعلق Aإلسراء 
)Rحيث قال) الرؤ :  

َنًة لِّ �   )٦١:اإلسراء( �لنَّاسِ َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤRَ الَّيت أََريـَْناَك ِإالَّ ِفتـْ
تعين أيضا رؤية العني فان القرآن ) رؤR(وإذا ادعى بعض املفسرين أن 

  : ا×يد استعملها مبعىن الكشف يف مواضع عدة
  )٦:يوسف( �الَ تـَْقُصْص ُرْؤRََك َعَلى ِإْخَوِتكَ �
 �يبِّ َحقåاَوقَاَل äَ أََبِت َهَذا Iَِْويُل ُرْؤRََي ِمن قـَْبُل َقْد َجَعَلَها رَ �

  ) ١٠١:يوسف(
  )١٠٥:الصافات( �َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤRَ  *َوَ|َديـَْناُه َأن äَ ِإبـْرَاِهيُم �
ويف . الرؤR ما رأيته يف منامك: وجاء يف لسان العرب وأقرب املوارد 

  .الرؤR ما رأيته يف املنام: جممع البحار
ديث إىل أن وقد ذهب بعض الصحابة رضى هللا عنهم وعلماء احل 

وقد َرَوى ابن إسحاق وابن . اإلسراء كان كشفا ورؤR فقط ال رؤية عني
كانت رؤR من ": قال �جرير عن معاوية إذ ُسِئَل عن مسَرى رسول هللا 
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  ).٤املنثور ج ( "هللا صادقة
حدثين بعض آل أيب بكر أن عائشة æ  : وَرَوى ابن إسحاق قال 

 "ولكن هللا أسَرى بروحه �سد رسول هللا ما فُقد ج": كانت تقول
  ).التفسري الكبري(

وأنزل هللا : قال احلسن: أما كون هذه الرؤR فتنة فقال ابن إسحاق 
َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤRَ الَّيت �: أي اإلسراء -تعاىل فيمن ارتد عن إسالمه لذلك 

َنًة لِّلنَّاسِ    ).١سرية ابن هشام ج ( �أََريـَْناَك ِإالَّ ِفتـْ
لو كان اإلسراء روحيا ملا اعرتض كفار قريش الذين : ويقول البعض 

؟ ولكن فات هؤالء الظروُف اليت حكى فيها �حكى هلم الرسول 
كما ذكر| من قبل   �إن ما رآه املصطفى . وطبيعُة الكشف �املصطفى 

وما كان له ليحكي ما يراه .. ليس من قبيل الرؤR املنامية اليت يراها النائم
ألنه .. كان كشفا رآه وهو كامل احلواس  � منامه، وإمنا ما رآه النيب يف

كل ما يف . فهو أقوى يف حقيقته مما يقع لغريه من الناس.. وحي إهلي
األمر أنه ال تصحبه حركة مادية؛ وأن مشاهده رمزية تستلزم التعبري 

  .والتأويل
 æ فهمت ما قاله .. يفةوهي املرأة املؤمنة احلص.. مث إن أم هاين

لكنها كانت تعرف عقلية كفار مكة . ؛ ومل جتد فيه ما يدهشها�الرسول 
وتلمُّسهم األسباب للتهكم والسخرية، لذلك ملا عزم على اخلروج أمسكت 
بردائه، وقالت له حتذره من أن حيكي هلم رؤRه، أل¾م لن يدركوا مغَزى ما 

أي  -ال حتدث الناس ! هللا R نيب": رأى، وسيتخذونه مادة لالستهزاء
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وهللا : Ìذا احلديث فيكذبوك ويؤذوك قال - الكفار املعارضني
  . "ألحدثنهم

مير به عدو هللا أبو جهل فيسأله .. عند الكعبة �وبينما املصطفى  
  يف سخرية هل من نبأ جديد؟

 �ما هي األنباء اليت كان يرويها الرسول .. ل فيما بينناءواآلن لنتسا 
كانت أنباء األمم السابقة وما حل Ìم ! يتوقع مساعه أبو جهل؟للناس و 

من عقاب إذا خالفوا أنبياءهم، وأنباء مستقبل اإلسالم الباهر وما حييق 
  .Öعدائه من عقاب

يروي هلذا الساخر املستهزئ ما أراه له هللا  �وها هو الرسول  
يروي Öسلوب .. املطمِئن لوعد هللا تعاىل.. بلهجة الواثق مما رأى.. تعاىل

.. نعم، أسرَي يب الليلة: �فقال : وحي هللا تعاىل.. من حيكي األمر الواقع
ومل يدعه عدو هللا يكمل حديثه؛ بل أسرع يدعو الناس ليكونوا شهودا معه 

ولكنه مل يكن  �ويشرتكوا معه يف السخرية والتكذيب من أصدق البشر 
لزادت سخريتهم  - قحاشا له أن يتهرب من احل -حلما، ولو قال ذلك 

وهم ال يدركون .. حيكي ما رآه حقيقة وصدقا �إنه . ومتادوا يف �كمهم
ويكشف هلم فيها كثريا من عجائب .. جتربة الرؤR اليت يريها هللا لعباده

  .آRته
.. وليكذبه من يكذب.. فال بد وأن يروي هلم الكشف الذي رآه 

.. ل أمني من رب العاملنيفهذا دأÌم يكذبونه منذ أن قال هلم إنه رسو 
أما . ولريتد ذوو اإلميان الضعيف الذين مجعوا بني الوهن وسوء اإلدراك
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فقد أدركوا .. من أمثال الصديق ومن على شاكلته وما أقلهم.. املؤمنون
حتقق .. وصدقوا واطمأنوا إىل ما حتمله رؤR رسوهلم الكرمي من خري عظيم

  . يومنا هذاوما انفك يتحقق حىت.. بعد شهور قليلة
نعم R رسول هللا، ما كان لك أن ختاف دهشة أيب جهل وأضرابه،  

.. فتجعل من الكشف الصادق والرؤR احلقة حلما يراه النائمون منهم
ولقد .. وكان حقا Iويل ما رأيت.. وكان حقا أنك رأيت.. ولكنك رويت

وتكرر لك مشهدا مل تركز .. أسرعت السماء لتكمل لك صدق رؤRك
فمن ينظر إىل .. وأنت منهمك يف صالتك ولقاء إخوانك.. يه انتباهكعل

  .. اجلدران ويذكرها وأمامه هذه املتعة الروحية العظمى
نعم أسرعت السماء لتكشف لك ما سبق أن كشفته لك منذ  

قد ذهب  �ولتنبه أولئك الذين يظنون أن الرسول .. ساعات قالئل
 ختتلط عليه الصور املادية بعد مث.. جبسمه ورأى بعني بدنه بيت املقدس

  .فرتة وجيزة ألمر بعيد االحتمال
أن يصف هلم بيت  �هذا، وإّن طََلَب املعارضني من املصطفى  

وال يتوقع من .. ألن الرحلة متت يف الليل.. املقدس ألمر يدل على الغباء
فكان وصفه هلا دليالً .. زائر الليل لفرتة قصرية أن يالحظ مثل هذه األمور

سواء فيما رآه النيب .. آخر على أن ما رآه كان يف حالة الكشف الصادق
  .ليال؛ أو رآه أثناء حكايته ألحداث الرحلة �

ِلَما شاهده من القافلة والعري ليس من  �كما أن وصف رسول هللا  
ولكن هذه .. األمور اليت يراها اإلنسان ليال وهو ميضى بسرعة الربق
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وأن ما مسعه .. أنه رآها فعال يف عامل الكشف التفاصيل الدقيقة تدل على
أصحاب البعري الضال، أو أصحاب املاء املشروب، هو أيضا على سبيل 

  .الكشف وإن مل يدركوه
من شرب مائهم مع  �وجدير Aملالحظة أن جربيل مل مينع الرسول  

ما   �أنه أخربه أنه لو شرب املاء لغرق وغرقت أمته، كما أن املصطفى 
  .ب من ماء أو يكشف إ|ء دون أن يستأذن من أصحابهكان ليشر 

ولقد جاء قدٌر من كشف اإلسراء من القسم الذي تُرى فيه األمور  
من مروره بعري Öحد  �وهو ما رواه املصطفى .. كما هي يف دنيا الواقع

الودRن ودهلم على مجل ضل، ومثل هذا القدر ال حيتاج إىل Iويل، وقد 
  .�ا| فورR على صدق رؤR املصطفى جعله هللا تعاىل بره

6�8�� �IJ K �3ء%:  

فقد . أما املقصد الرئيسي من هذا الكشف والغرض منه فأمر عظيم 
ويريه املخرج القريب من تكذيب قريش  �أراد هللا تعاىل أن خيرب الرسول 

إىل املدينة  �وذلك Ìجرته .. ومعارضتها وتعذيبها ألتباعه من املؤمنني
  .ما يتعلق Ìذا االنتقال من ظفر وانتصار لإلسالماملنورة؛ و 

واملراد من رؤية بيت املقدس هو املسجد النبوي الشريف الذي بناه يف 
اليت Aرك هللا فيها وما حوهلا، وأعطاها من ا×د والسلطان .. املدينة املنورة

والعلو يف الدنيا واآلخرة أكثر من بيت املقدس، ولقد رفع مسجده فيها 
  .ل مساجد األرض غري املسجد احلرامعلى ك
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أما لقاؤه األنبياء وصال�م مجيعا خلفه فتعبريه أن شريعته ودينه  
ينسخان كل ما سبق من شرائع األنبياء؛ وأنه سيكون رسوال وهادR ومبشرا 
ونذيرا لكل أمم الدنيا؛ وفيه إشارة إىل أن دعوته تنتشر يف أطراف األرض 

وفيه . مهجره ستكون سببا ومفتاحا لذلكمن أقصاها؛ وأن هجرته إىل 
سيملك بيت املقدس وسيكون سيد ملوكها وعلمائها وأهلها  �النبأ Öنه 

  ..أمجعني
لوجد| أن Iويل  " تعطري األ|م"ولو اطلعنا على ما كتبه صاحب  

تدل رؤية كل مسجد على ": كشف اإلسراء يتفق وما ذكر|ه، فقد ورد فيه
سجد األقصى واملسجد احلرام ومسجد دمشق جهته والتوجه إليها كامل

ورمبا دلت على علماء جها�م أو ملوكهم . ومسجد مصر وما شاكل ذلك
  ".أو نواب ملوكهم

�)�G��� L���5 �3ء%:  

ومن املناسب أن نطبق هذا التعبري يف واقعة اهلجرة ونتائجها على 
  :اآلRت والواقعات

 �ُسْبَحانَ �وقوله . �ي َأْسَرىُسْبَحاَن الَّذِ �: لقد بدأ هللا تعاىل قوله
يُبّني أن اإلسراء ليس إال رؤR تتضمن نبأ عن أمر يكون يف املستقبل 

وطبعا ال تثبت سبوحية هللا مبجرد إسراء . ويظهر سبوحية هللا عز وجل
إىل بيت املقدس، ولكنها تتجلى يف اهلجرة بصورة أعلى  �الرسول 

وكو¾ا مدعاة إلمتام األنباء القرآنية  إذ يتم هذا النبأ بواقعة اهلجرة.. وأجلى
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األخرى، من جهاد وقتال وفوز وجناح لإلسالم، ودخول الناس يف دين 
هللا، وقيام حكومة ودولة إسالمية، وIسيس مدنية دينية، واكتساح للشرك 

فحصول كل هذه األمور يدل على كون هللا تعاىل .. من جزيرة العرب
له شك يف أن أساس الفتوحات وليس مثة من عاقل يداخ). سبوحا(

  .اإلسالمية كلها هو اهلجرة النبوية الكرمية
أننا لو أمعنا النظر فيما جَرى ليلة اهلجرة لتبني لنا أن هللا حقا سبوح  

فرغم ما دبره املشركون . زه من كل نقص وعيب؛ ينصر عباده املخلصنيـمن
اخلطر احملدق به، من حصار لبيته؛ فلقد نبه هللا تعاىل رسوله إىل  �لقتله 

وسهل له الطريق دون معرفة أعدائه، وأعمى عيو¾م عنه، بل وَمحى عليåا 
. من أجل حمبتة له �ß إذ عرَّض نفسه خلطر القتل ألRم يف فراش النيب 

ولقد غشَّى هللا أبصارهم عندما وصلوا إىل الغار، فلم يتمكنوا من رؤية 
أليست هذه من . | على قيد شرب منهموصاحبه، مع أ¾ما كا �الرسول 

آRت هللا الكربى؟ أليس هللا الذي أجَرى ذلك كله سبوحا؟ أليس لسان 
  !سبحان هللا رب العاملني: حالنا دائما يقول

فمن املعروف أن املصطفى هاجر ليال من مكة إىل ) ليال(أما قوله  
أبو بكر  يف اإلسراء، وكذلك كان �املدينة، لقد كان جربيل مع النيب 

ß مع املصطفى يف هجرته، وهذا إشارة إىل رفعة شأن أيب بكر عند هللا 
  .�كصاحب ومعني للرسول .. �تعاىل إذ أقامه مقام جربيل 

يف رؤRه تلقى وحيا يشبه ما قاله هللا  �وما جيب ذكره أن موسى  
  : فقد قيل �تعاىل عن إسراء الرسول 
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َأن بُورَِك َمن يف النَّاِر َوَمْن َحْوَهلَا َوُسْبَحاَن ِهللا  َءَها نُوِديَ افـََلَما جَ ����
  )٩:النمل( �َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

  : وقيل يف اإلسراء
َن اْلَمْسِجِد احلَرَاِم ِإىل اْلَمْسِجِد � ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًال مِّ

   �األَْقَصى الَِّذي Aَرَْكَنا َحْوَلهُ 

 ملوسى يف األرض اليت ستكون فيها شريعته، Aرك فكما Aرك هللا
وكال األمرين مصداق .. يف األرض اليت تقوم فيها شريعته �حملمد 

  .لسبوحية هللا تعاىل
فبيت املقدس كان مركزا وسببا لتأسيس حكومة إسرائيل وقيام  

الشريعة اإلسرائيلية، كذلك كانت املدينة املنورة واملسجد النبوي مركز 
ة احملمدية ومهبط الشريعة اإلسالمية اليت أقامت دولة بين إمساعيل احلكوم

Aملسجد األقصى من .. أي املدينة املنورة.. يف العامل؛ لذلك نعتها هللا
  .حيث القدسية والربكة

يف حق املسجد النبوي واملدينة  �Aَرَْكَنا َحْوَلهُ �ولقد مت النبأ اإلهلي  
Aرك املدينة املنورة وما حوهلا، وجعلها حرما  فقد. املنورة، إذ أن هللا Aركها

إن إبراهيم حرَّم مكة ودعا ألهلها، وإين : (إذ قال �بفضل دعاء نبيها 
حرَّمت املدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإين دعوت يف صاعها ومدها مبثل 

  .صحيح مسلم). ما دعا إبراهيم ملكة
و أشد، اللهم Aرك لنا اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا ملكة أ": مث قال 

اللهم اجعل Aملدينة ": وقال. )صحيح البخاري( ""يف صاعنا ويف مد|



  اإلرساء واملعراج - ٤٩  

وقال عن  .)صحيح البخاري( ".ضعفي ما جعلت مبكة من الربكة
املسجد احلرام ومسجدي : ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد": مسجده

آخر األنبياء أ| ": وقال أيضا ).صحيح البخاري( ."هذا واملسجد األقصى
وهكذا Aرك . )صحيح البخاري( .أي أفضلها." ومسجدي آخر املساجد

هللا يف املسجد النبوي ومدينته كما Aرك بيت املقدس يف زمن بين إسرائيل، 
بل إنه Aرك يف املدينة املنورة عاصمة لإلمرباطورية اإلسالمية فكان اإلسالم 

  .دائما آخذا يف الرقي واالنتشار
غري اخللفاء املسلمون عاصمة اإلسالم توقف رقي اإلسالم ولكن ملا  

وبدأ يف الضعف واالختالل، وظهرت االختالفات الذاتية واحلروب 
  .الداخلية ومل تنته حىت يومنا هذا

إليها ما  �ومن مظاهر الربكة اليت نزلت Aملدينة Ìجرة املصطفى  
مَّى Aملدينة قبل قدوم النيب كان وAء احل": َروته السيدة عائشة æ قالت

قيل يف كتب اللغة أن املدينة كانت تسمى يثرب ومعناه البكاء  - �
 �فلما قدم  -والصراخ لكثرة بكاء أهلها على موÔهم من مرض احلمى 

  ".إليها زال وAء احلمى بدعائه فسماها املدينة
كثرة اآلRت   فكما سبق أن أشر| من �Rَتَِناآلُِنرِيَُه ِمْن �وأما قوله 

واملعجزات الباهرات والغزوات القاهرة للشرك وأهله اليت وقعت بعد 
وظهور اإلسالم على أعدائه وإعالء كلمته يف جزيرة العرب .. اهلجرة
  .ودو¾ا اآلRت األخرى �أكرب آية من آRت ربه .. وغريها
ولقد كشف هللا كل هذه اآلRت Aختصار ومجال على طريق املثال  
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ولكنه ذكر أن وقوعها يف عامل احلقيقة والواقع سوف .. اإلسراء يف كشف
ن ذلك يتم يف املستقبل Aلتفصيل والوضوح الذي رآه يف الكشف، وسيكو 

لُِنرِيَُه ِمْن �وحتقق له ).. سبوح(قرار Öن هللا تعاىل بطريقة تدفع الدنيا إىل اإل
  .تعصبولن يعَمى عن هذه اآلRت إال املعاند أو امل �Rَتَِناآ

أيضا يؤيد  �ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ �والقسم األخري من آية اإلسراء  
رأينا ألن مشاهدة بيت املقدس وحده يف اليقظة أو يف املنام أو يف 
الكشف، ال يدل على كونه تعاىل مسيعا بصريا، وهذا يوجب االعرتاض 

هلي  �الرسول  ولكن هجرة.. على أن القرآن Ñيت Öلفاظ يف غري حملها
  .الدليل األكرب على أنه تعاىل هو السميع البصري

وتضرعاته هو وأصحابه خلالصهم من كيد  �لقد مسع دعاء النيب  
ففتح لذلك Aب .. الكفار وظلمهم، وإلعالء كلمة هللا وانتشار اإلسالم

اهلجرة، وجعلها أساسا وأكرب ذريعة لنشر رسالة التوحيد واحلضارة 
  : من قبل إذ قال �ع أيضا دعاء أبيه إبراهيم اإلسالمية، ومس

ُلو َعَلْيِهْم � نُهْم يـَتـْ Rَِتَك َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب آَربـََّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال مِّ
  ) ١٢٩:البقرة( �َواحلِْْكَمَة َويـُزَكِّيِهمْ 

أن يتلو على أتباعه آRت هللا  �إن اهلجرة هي اليت يسرت للرسول  
جل  -وهو . ، ويزكي املؤمنني، ويعلمهم الكتاب واحلكمة حبرية Ôمةتعاىل
يف املدينة ويف كل .. واملسلمني �بصري ألنه َمحى اإلسالم والنيب  - وعال

وحفظهم من مكائد الكفار يف كل موطن، وهو حافظ ومازال .. املواقع
وكل هذا هو الدليل على أنه بصري حييط بصره . حافظا لإلسالم والقرآن



  اإلرساء واملعراج - ٥١  

فليعلم الذين ال يؤمنون Aحلق حىت وبعد ظهور اآلRت . بكل شيء
الكربى، وليعلم املنافقون والضعفاء يف اإلميان Öنه سوف جيازيهم حسب 

  .آ�مهم وحياسبهم حساA شديدا
واملسجد األقَصى يشري أيضا إىل بيت املقدس نفسها، وIويل ذهاب  

سيملك تلك البالد،  �إىل هناك حيمل نبأ غيبيا Öنه  �املصطفى 
  .وسوف تكون من مراكز اإلسالم اهلامة

وعلى يد أمري املؤمنني .. ولقد حتقق هذا النبأ بعد سنوات معدودة 
عمر بن اخلطاب ß دخل اإلسالم بيت املقدس ومكث يف أيديهم ثالثة 

إال أن ذلك .. ورغم أ¾ا ذهبت اليوم إىل أيدي النصارى واليهود. عشر قر|
ولسوف تعود هذه البالد املقدسة .. �د مت حسب نبأ أنبأه املصطفى ق

  .�إىل أيدي املسلمني، إن عاجال أو آجال حسب نبوءته 
وإذا أخذ| بتعبري رؤية املسجد، وهو علماء البالد اليت Ìا املسجد،  

فقد حتقق ذلك أيضا ألن بيت املقدس كانت مركزا عظيما لعلماء املسلمني 
  .منها الكثريون من مشاهري اإلسالم وحمدثيهخرج . وحمققيه

إىل املسجد األقصى يشري أيضا إىل أنه  �هذا وإن إسراء الرسول 
عندما تضعف شوكة اإلسالم، وتغطي األرض ظلمة اهلجران لكتاب هللا 
ودينه وشرعه، وعندما يلقي املسلمون Öنفسهم حتت سيطرة الغرب 

هناك يف أقصى .. ل من أمتهإىل رج �تسري بركات املصطفى .. الصلييب
بالد اإلسالم، ليكون مسجده مركزا لربكات العلم احملمدي، ومنارة إلشاعة 
اإلسالم الصحيح، فينري العامل بفيوض اإلسالم والقرآن، ليفيق املسلمون 
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من غفلتهم ويرجعوا إىل الدين الصحيح، وحيوزوا نفس الربكات واألنوار 
ع أنبياء بين إسرائيل؛ واليت أعطيت وا×د واحلياة اليت أعطيت ألتبا 

  :وهناك يتحقق قول هللا تعاىل. للمهاجرين واألنصار
يَِّني َرُسوالً � ُهْم يـَتـُُلو َعَلْيِهْم  ُهَو الَِّذي بـََعَث يف األُمِّ نـْ زَكِّيِهْم Rَتِِه َويُـ آمِّ

َخرِيَن آوَ  *ٍل مُِّبٍني َتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضالَ َويـَُعلُِّمُهُم الك
ُهْم َلمَّا يـَْلَحُقوا Ìِِْم َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ    )٣:اجلمعة( �ِمنـْ

وسوف تبدو عزة هللا تعاىل وحكمته يف إحياء اإلسالم وجتديده بربكة 
 .�يف بعثته الثانية وعلى يد اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �دمحم 
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