
                                                           فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

 ٢٠١٥- ٤- ٣ معةاجل مبقر اجلمعية العامة للدعوة إىل هللا حبدائق املعادىأسئلة حائرة وإجا ت شافية حول اإلسراء و املعراج 

 

  الرابعالرابعالسؤال السؤال 

  ات اإلسراء واملعراجمرَ 

  ؟؟ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصبرسول هللا برسول هللا أو عرج أو عرج كم مرة ُأسرى كم مرة ُأسرى 
*****************************************  

هذا أمٌر موقوٌف على مـا ورد ىف صـحيح األحاديـث، ففـى صـحيح األحاديـث الـرواBت الـىت روت حادثـة 
سـبعة وسـتني  هى سبعة وستني رواية، لكن ليس معناها أWـا: اإلسراء واملعراج مجعها اإلمام السيوطى وقال

  .إسراء ومعراج
ُأســرى بــه وهــو ىف مكــة، وعنــدما  ملسو هيلع هللا ىلصلكــن كــل روايــة حتكــى جانبــاً مــن جوانــب اإلســراء واملعــراج، ألن الرســول 

 أخــرب أهــل مكــة مل خيــربهم إال  إلســراء، ألن عقــوهلم ال تتحمــل غــري ذلــك، ومل يــبح بشــيء عــن املعــراج إال ىف املدينــة
كـل آونـة يبـيح بشـيء، ولـذلك فكـل روايـة ختتلـف عـن األخـرى، ألنـه يبـيح مبـا   وكـانألهله وحمبيه وألهل خصوصيته، 

  .تتحمله العقول وتشرأب إليه قلوب احلاضرين والسامعني

وإن كان هنـاك بعـض السـادة الصـاحلني كالشـيخ حمـي الـدين بـن العـريب حيكـي ـ واملسـئولية عليـه ـ أن رسـول هللا 
فهــو مــن ذلــك فيمــا ورد مــن صــحيح الســنة،  منامــاً، ولكننــا مل جنــد شــيئاً ُأســرى بــه وُعــرج بــه أكثــر مــن أربعــني مــرًة  ملسو هيلع هللا ىلص

يـذكر أنـه ُأســرى بـه وُعــرج بـه أكثــر مـن أربعــني منامـاً، لكـن املــرة الواحـدة الــىت ُأسـرى بــه  جلسـم والــروح مـرًة واحــدة، 
   :وهذه ما عرفناها والىت ذكرها القرآن

 )اإلسراء١( }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدهِ {

صـلى هللا عليــه وكـذلك ىف أول سـورة الـنجم وهـى اآلBت الـيت فسَّـر�ا السـنة ىف رواBت كثـرية حبسـب مـا أ ح 
  .ألهل كل قوم وسلَّم

ــه وال ــه، فينبغــي أن ال نعــرف  ومــا مل جنــده ىف صــحيح الســنة فــال ينبغــى أن نتعــىنَّ ىف البحــث عن نشــتط ىف طلب
  :ملسو هيلع هللا ىلصالغيوب إال من رسول هللا أو من كتاب هللا أو ما ورد ىف سنته 

  ،))اجلناجلن٢٦٢٦(( }اَعاِملُ اْلغَْيِب َفَال يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحدً  {{ 

صَّ بعض الصـاحلني خبصوصـية ىف عـامل املنـام ويُعلمـه �مـر فتكـون خصوصـي  ة لـه، قد يكون سيد� رسول هللا خ
وليست للمسلمني، وحىت هو نفسه ال ينبغى أن يذيع وال يشيع، لكـن أ� أذيـع وأشـيع مـا ورد ىف القـرآن، أو مـا ورد 
طاملــا ال أجــد دلــيالً يؤيــدىن ىف القــرآن أو الســنة فهــذا  ىف السـنة، ونفــرض أنــىن رأيــت رؤB مــن هــذه الــرؤBت املناميــة، ف

  .علٌم خاص يب فينبغي علىَّ أن ال أبيح به
 


