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  ما الفرق بني الرباق واملعراج والرفرف األخضر؟ما الفرق بني الرباق واملعراج والرفرف األخضر؟
--------------------  

  :ىف رحلته املباركة كان له ثالث حمطات ملسو هيلع هللا ىلص سيد' رسول هللا  
وكانــت الوسـيلة الــىت وصـل Iــا ىف هـذا املقــام كانــت مـن املســجد احلـرام إىل املســجد األقصـى،  :احملطـة األوىل

Mألسباب، فاO ًيستطيع أن يعرج به وُيسرى به ىف كل هذه احملطات بـدون أسـباب، ولكـن  عزَّ وجلَّ  هى الرباق أخذا
عـن األسـباب، بـد أن ال نتخلـى ًة لنـا، فـأراد أن يعلمنـا أننـا القـدو  ملسو هيلع هللا ىلص هللا من حكمتـه جعـل فيهـا األسـباب ألن النـىب

  .عزَّ وجلَّ  بل cخذ Oألسباب ىف كل أمور حياتنا وكل ما يوصلنا إىل ربنا
هـا : فمعظم إخواننا حالياً يريدون أن يصلوا إىل هللا، ولكن يريـدون ذلـك بـدون سـبب، يعـىن ىف حلظـة يقـول لـه

كلنــا يطمــع ىف ذلــك، لكــن ىف فــال نريــد أن جناهــد وال نتعبــد وال نــذكر وال نفعــل شــيئاً، و ! أنــت وربــك، ألــيس كــذلك؟
ال (( ـبـــ: ومعظـم املسـلمني يطمعـون ألqـم يعتقـدون أqـم طاملـا نطقـوا .مـاذا يطمـع؟ ىف حمـال، ألqـا حتتـاج إىل األسـباب

وهـذا أيضـاً يطمـع ىف ...  !!فيقـول هـذا يكفيـىن لـدخول اجلنـة، وال يصـلي وال يصـوم ،))إله إال هللا حممٌد رسـول هللا
  .األخذ Oألسباب حمال، لكن ال بد من
صـلى م الذى يركبه اإلنسـان ليصـعد بـه إىل مكـاٍن مرتفـع، فُعـرج بـه لَّ ، واملعراج يعىن السُّ املعراج :احملطة الثانية

  .من بيت املقدس إىل السماوات، وكانت وسيلة الصعود Oملعراج هللا عليه وسلم
لـه أجنحـة كأجنحـة املالئكـة، : ، فـالبعض يقـول فيـهعـزَّ وجـلَّ  ال يعلم حقيقتها إال هللا ،واملعراج فيه أقوال كثرية

أنــه مركــب روحــاين نــوراين محــل رســول هللا صــلى هللا عليــه : أو املالئكــة كانــت حتملــه علــى أجنحتهــا، والــبعض يقــول
 وسلَّم، واملهم أنه أمٌر ال جيب التحدث فيه، وال نغلوا ىف التحدث فيه، فاملعراج وسـيلة انتقـل بـه رسـول هللا صـلى هللا

ِعْلُمَهـا ِعنـَد َريبِّ ِيف ِكتَـاٍب الَّ َيِضـلُّ َريبِّ َوَال ِعْلُمَهـا ِعنـَد َريبِّ ِيف ِكتَـاٍب الَّ َيِضـلُّ َريبِّ َوَال ((، ، عليه وسلَّم من بيت املقدس إىل السماوات، فمـا شـكلها ومـا هيئتهـا؟
  ))طهطه٥٢٥٢(() ) يَنَسىيَنَسى

بل إنه سـيعطلين وسـيعوقين يف  ،!أ' عندما أُتعب ذهين وأّكدُّ عقلي يف البحث عن ذلك، فبماذا يفيدىن ذلك؟
  .ي معلومة لسُت ىف أمَّس احلاجة إليها، وال شديد اإلحتياج ملعرفتهاالبحث عن ذلك، فه
 له الرفرف األخضـر، وزجَّـه تدىلَّ : مث ملا وصل إىل سدرة املنتهى ووقف أمني الوحى جربيل، قيل :احملطة الثالثة

  ..))النجمالنجم١٠١٠(( )َأْوَحى فََأْوَحى ِإَىل َعْبِدِه َما( :جربيل ومحله الرفرف إىل حيث ال حيث، إىل قاب قوسني أو أدىن
هذه األشياء ال تعقل هيئتها وال شـكلها وال  ،وكذلك نفس األمر، هذا الرفرف األخضر ما شكله؟ وما هيئته؟

مـــن يســـتطع معرفتهـــا؟  .شــيئاً عنهـــا العقـــول اآلدميـــة اجلســـمانية، ولـــذلك حجـــب هللا معرفتهــا عنهـــا ألqـــا ال تتحملهـــا
ضرة عـالم الغيـوب، وهـذا لـيس بكـالٍم مكتـوب يقـرأوه، وإمنـا كمـا قـال القلوب إذا طُهرت من العيوب، ودنت من ح

فهـو . ))املطففـنياملطففـني٣٠٣٠: : ٢٨٢٨(() ) َيْشَهُدُه اْلُمَقرَّبُونَ َيْشَهُدُه اْلُمَقرَّبُونَ . . ِكَتاٌب مَّْرُقومٌ ِكَتاٌب مَّْرُقومٌ . . َوَما َأْدرَاَك َما ِعلِّيُّونَ َوَما َأْدرَاَك َما ِعلِّيُّونَ . . ِإنَّ ِكَتاَب اْألَبـَْراِر َلِفي ِعلِّيِّنيَ ِإنَّ ِكَتاَب اْألَبـَْراِر َلِفي ِعلِّيِّنيَ ((  :هللا
أن يعــربوا عمــا شــاهدوه �لفــاٍظ توقيفيــة أرضــية ألهــل هــذه العقــول مقــام شــهود، وأهــل هــذا الشــهود هــل يســتطيعون 

  .األرضية؟ ال، هو يتمتع Iا ولكنه ال يستطيع أن يُبيح Iا
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صـلى  فعند' املعراج إىل السماوات، والرفرف إىل قاب قوسـني أو أدىن، فهـذه الوسـائل الـيت محلـت رسـول هللا
يف حكمتـه  عـزَّ وجـلَّ  هـو مـواله، وإمنـا هـى وسـائل وأسـباب، وأن هللا ، وإن كـان ىف احلقيقـة الـذى محلـههللا عليه وسلم

  .العلية اقتضت أن يكون لكل شيٍء سبباً 
ملـا د' منـه  ملسو هيلع هللا ىلص إن سـيد' رسـول هللا: أيضاً حيكى علـى عهدتـه فيقـول � ولذلك الشيخ حمي الدين بن العريب

. فلـم يركبـك أحـٌد أكـرم علـى هللا منـه ،مـه £ بـراق: فرح، فقال له سيد' جربيـلالرباق، أخذ الرباق يرقص من شدة ال
يعـين حيـق لـك £ بـراق أن تـرقص ألن رسـول هللا سـريكبك، : ن بفهـٍم آخـرو ففهمها قوٌم بفهـم، وفهمهـا أهـل هللا العـارف

  .ملسو هيلع هللا ىلص فلم يركبه أحٌد قبله مثله
 ،أ' براقـي شـوقي: وسـفينة الوصـل لإللتحـاق، قـال ،اقهـذا بـراق الُعشَّـ: ما هذا £ أخى £ جربيل؟ قال: وقال

وزادي إليـه تــوقي، وكيــف حيمــل خملـوٌق ضــعيٌف مثــل هــذا مـن محــل األمانــة الــىت عجـز عــن محلهــا الســماوات واألرض 
أرســلوا  ،وا قريبــاً £ دمحم إمنـا ُأرســل إليــك علـى عــادة امللــوك، ألن امللـوك إذا اســتزاروا حبيبــاً أو اسـتدع: واجلبـال؟ فقــال

  .إليه أعزُّ ُخدامهم وأّخّص نواIم لنقل أقدامهم، فجئناك على رسم عادة امللوك
وهــذا كــل مــا ىف األمــر، الــذى حيمــل ســيد' رســول هللا وحيمــل الكــل مــن؟ هــو هللا عــزَّ وجــلَّ، لكــن هــذا لعامــل 

  . أو Oطن ظاهرٌ  قتضت حكمته أن يكون لكل شيٍء سببٌ ا عزَّ وجلَّ  األسباب، ألن هللا
  وصلى هللا على سيد' دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

*********************  


