
                                                           أبوزيدفضيلة الشيخ فوزى دمحم 

 ٢٠١٥-٤-١٠ اجلمعة املنيااملعز  ( العدوة مبسجد أسئلة حائرة وإجا ت شافية حول اإلسراء و املعراج 

 

    ماوات  جلسد أم  لروح؟ وهل تعُرج األجسام إىل السماوات؟ماوات  جلسد أم  لروح؟ وهل تعُرج األجسام إىل السماوات؟هل ُعرج برسول هللا إىل السهل ُعرج برسول هللا إىل الس

هللا عنهرضى هللا عنهرضى هللا عنهرضى هللا عنهرضى هللا عنهرضى هللا عنهرضى هللا عنهرضى هللا رضى هللا عنهرضى هللا عنهرضى هللا عنهرضى هللا عنهرضى هللا عنهرضى صلى هللا عليه وسلم

  yى هللا عنهرضى هللا عنهرضى هللا عنهعنهرضى هللا عنهرضى هللا عنهرضى هللا عنهرضى هللا عنهرضى هللا عنهرضى هللا عنهرضى هللا عنهرضى هللا عنهرضى هللا عنهرضى هللا عنهرض

ال لألنبيـــاء، واإلســـراء واملعـــراج معجـــزة خاصَّـــة إلمـــام الرســـل  ال تكـــون إ املعـــراج معجـــزٌة إهليـــة، واملعجـــزات 
  .ملسو هيلع هللا ىلصواألنبياء سيدM دمحم 

ــر  ــاء واملرســلني الســابقني ُع صوصــية فــال يوجــد أحــٌد مــن األنبي ج بــه جســداً وروحــاً للملكــوت األعلــى ألUــا خ
  .ملسو هيلع هللا ىلصلرسول هللا 

فهــــل كــــان  لــــروح أم  جلســــد؟ فهــــذا ســــؤال فلســــفي وقــــف عنــــده املتشــــككون مــــن القــــدمي ويستمســــك بــــه 
  .املستشرقون واملعاندون يف احلديث

داً رأى نفسـه يف املنـام فلو كان اإلسراء واملعراج  لروح مل تكن هناك مشكلة، فبـالروح يعـين منامـاً، ولـو أن أحـ
ال، ألن هــذا أمــر املنــام، وأمــر املنــام واســع،  بــه؟  أنــه ذهــب إىل اجلنــة، فهــل يف هــذا األمــر شــيء؟ وهــل هنــاك مــن يكَّذِّ

صوصية لرسول هللا    .ملسو هيلع هللا ىلصولكن هذا األمر كان  جلسد والروح خ
ــدليل علــى ذلــك  لنســبة لإلســراء إMَّ لنقطــع شــهراً : قــالوافــإن أهــل مكــة عنــدما أخــربهم النــىب  إلســراء : وال

ال يكون   .للذهاب إىل بيت املقدس، وشهراً يف اإل}ب، وأنت تدَِّعي أنك ذهبت ورجعت يف جزٍء من الليل، فهذا 
كــان حاضــراً، وأراد أن يُثبــت هلــم صــحَّة ذلــك فســأهلم، هــل تعلمــون أن دمحماً  رضــى هللا عنــهفســيدM أبــو بكــر 

  :ه ذهب إىل هناك، فقالال ما علمنا أن: ذهب إىل بيت املقدس؟ فقالوا ملسو هيلع هللا ىلص

دُ،  یَایَا: : َفَقالَ َفَقالَ   َصاِدٌق،َصاِدٌق،  أَنَّھُ أَنَّھُ   أَْشَھدُ أَْشَھدُ   أَنَاأَنَا"" دُ،ُمَحمَّ   ِمْنھُ ِمْنھُ   َوَخَرْجتُ َوَخَرْجتُ   َلْیًال،َلْیًال،  دََخْلتُھُ دََخْلتُھُ : : قَاَل في نفسھ قَاَل في نفسھ   اْلَمْقِدِس؟اْلَمْقِدِس؟  َبْیتَ َبْیتَ   َلنَاَلنَا  ِصفْ ِصفْ   ُمَحمَّ

  فِيفِي  َكذَاَكذَا  ِمْنھُ ِمْنھُ   َوَبابٌ َوَبابٌ   َكذَا،َكذَا،  َمْوِضعِ َمْوِضعِ   ييِف ِف   َكذَاَكذَا  ِمْنھُ ِمْنھُ   بَابٌ بَابٌ : : َیقُولُ َیقُولُ   َفَجَعلَ َفَجَعلَ   َجَناِحِھ،َجَناِحِھ،  فَرفعھ علىفَرفعھ على  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  ِجْبِریلُ ِجْبِریلُ   فَأَتَاهُ فَأَتَاهُ   َلْیًال،َلْیًال،

دُ   َیاَیا: : َقالُواَقالُوا  َصدَْقَت،َصدَْقَت،  َصدَْقتَ َصدَْقتَ : : َیقُولُ َیقُولُ   ِعْندَهُِعْندَهُ  رضى هللا عنھرضى هللا عنھ  َبْكرٍ َبْكرٍ   َوأَبُوَوأَبُو  َكذَا،َكذَا،  َمْوِضعِ َمْوِضعِ  دُ ُمَحمَّ   ِعیَرَنا؟ِعیَرَنا؟  َعنْ َعنْ   أَْخبِْرَناأَْخبِْرَنا  ُمَحمَّ

وَْحاءِ   فَُالنٍ فَُالنٍ   َبنِيَبنِي  ِعیرِ ِعیرِ   َعلَىَعلَى  أَتَْیتُ أَتَْیتُ : : َفقَالَ َفقَالَ  وَْحاءِ بِالرَّ   رَِحاِلِھمْ رَِحاِلِھمْ   ِإلَىِإلَى  فَاْنتََھْیتُ فَاْنتََھْیتُ   َطَلبَِھا،َطَلبَِھا،  فِيفِي  ْنَطَلقُواْنَطَلقُواَواَوا  لَُھْم،لَُھْم،  نَاَقةً نَاَقةً   أََضلُّواأََضلُّوا  َقدْ َقدْ   بِالرَّ

  ِإَلىِإَلى  اْنتََھْیتُ اْنتََھْیتُ   ثُمَّ ثُمَّ   آیةٌ،آیةٌ،  َلھِ َلھِ َواإلِ َواإلِ   َھذَاَھذَا: : َفقَالُواَفقَالُوا. . ذَِلكَ ذَِلكَ   َعنْ َعنْ   َفَسلُوُھمْ َفَسلُوُھمْ   ِمْنھُ،ِمْنھُ،  َفَشِرْبتُ َفَشِرْبتُ   َماءٍ َماءٍ   َقدَحُ َقدَحُ   َوإِذَاَوإِذَا  أََحدٌ،أََحدٌ،  ِمْنُھمْ ِمْنُھمْ   ِبَھاِبَھا  َلْیسَ َلْیسَ 

ِب   ِمنِّيِمنِّي  َفَنفََرتْ َفَنفََرتْ   فَُالٍن،فَُالٍن،  َبنِيَبنِي  ِعیرِ ِعیرِ  ِب اْإلِ   أَُكِسرَ أَُكِسرَ   أَْدِريأَْدِري  الال  ِبَبیَاٍض ِبَبیَاٍض   ُمَخطَّطٌ ُمَخطَّطٌ   ُجَواِلقٌ ُجَواِلقٌ   َعَلْیھِ َعَلْیھِ   أَْحَمرٌ أَْحَمرٌ   َجَملٌ َجَملٌ   ِمْنَھاِمْنَھا  َوبََركَ َوبََركَ   ل،ل،اْإلِ

  َیْقدُُمَھاَیْقدُُمَھا  التَّْنِعیمِ التَّْنِعیمِ   فِيفِي  فَُالنٍ فَُالنٍ   َبِنيَبِني  ِعیرِ ِعیرِ   إِلَىإِلَى  اْنتََھْیتُ اْنتََھْیتُ   ثُمَّ ثُمَّ   آَیةٌ،آَیةٌ،  َلھِ َلھِ َواإلِ َواإلِ   َھذَاَھذَا: : قَالُواقَالُوا. . ذَِلكَ ذَِلكَ   َعنْ َعنْ   َفَسلُوُھمْ َفَسلُوُھمْ   َال؟َال؟  أَمْ أَمْ   اْلَبِعیرُ اْلَبِعیرُ 

  فََوَجدُوافََوَجدُوا  َفنََظُروا،َفنََظُروا،  فَاْنَطَلقُوا،فَاْنَطَلقُوا،! ! َساِحرٌ َساِحرٌ : : اْلُمِغیَرةِ اْلُمِغیَرةِ   ْبنُ ْبنُ   اْلَوِلیدُ اْلَوِلیدُ   الثَِّنیَِّة فَقَالَ الثَِّنیَِّة فَقَالَ   ِمنَ ِمنَ   َعَلْیُكمْ َعَلْیُكمْ   تَْطلُعُ تَْطلُعُ   ِذيِذي  ِھيَ ِھيَ   َھاَھا  ْوَرقٌ ْوَرقٌ أَ أَ   َجَملٌ َجَملٌ 

ْحرِ   فََرُموهُفََرُموهُ  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  قَالَ قَالَ   َكَماَكَما  ْمرَ ْمرَ األَ األَ  ْحرِ ِبالّسِ ""ِبالّسِ
١١
  

ال  فقــد كــان ســيدM جربيــل ينــزل مــن الســماء إىل األرض: أمــا  لنســبة للمعــراج صــر، وكــان  يف أقــلِّ مــن ملــح الب
ومــن : جربيـل، فيقولـون: مـن؟ فيقـول: يسـتأذن، ولكـن يف هـذه املـرة كلمـا ذهـب إىل  ب مسـاء يــُدقُّ البـاب، ويقولـون

                                                 
١

  البابن حجر في المطالب، وجامع البیان للطبري عن فاختة بنت أبي ط 



                                                           أبوزيدفضيلة الشيخ فوزى دمحم 

 ٢٠١٥-٤-١٠ اجلمعة املنيااملعز  ( العدوة مبسجد أسئلة حائرة وإجا ت شافية حول اإلسراء و املعراج 

 

  .نعم، فيفتحون الباب: أوقد ُأرسل إليه؟ فيقول: ، فيقولونملسو هيلع هللا ىلصدمحم : معك؟ فيقول
ال يكــون للــروح، ولكــن يكــون للجســم، يعــين كمــا ق لــو أن أحــداً Mئمــاً وصــعدت روحــه إىل : لــت اآلنفــاإلذن 

ال، لكــن مـــن الــذي ُمينـــع مــن ذلـــك؟  الســماوات الســبع وســـافرت وســاحت ودخلـــت اجلنــة، فهـــل هنــاك مــا مينعهـــا؟ 
  .عند كل مساء ليدخل، ألن سيدM رسول هللا كان جبسمه ملسو هيلع هللا ىلصاجلسم، فكان يستأذن حلضرته 

صـالة، وهللا  عـز وجـل األمر اآلخر واألعظم أن أعظم فريضـة أنزهلـا هللا عـز علينـا مجاعـة املـؤمنني هـي فريضـة ال
ال كينونـة لـه  وجل ال حيـث لـه و ألمهية هذه الفريضـة عنـده، مل ينزهلـا  لـوحي عليـه، ولكنـه اسـتدعاه عنـده، مـع أن هللا 

ال حيث، وإىل مقاٍم قال فيه هللا ال حملَّ له، لكن إىل حيث   :و

 ))النجمالنجم(( } )١٠(فََأْوَحى ِإَىل َعْبِدِه َما َأْوَحى ) ٩(َفَكاَن قَاَب قـَْوَسْنيِ َأْو َأْدَىن ) ٨(مثَُّ َدMَ فـََتَدىلَّ  {

ال تُفرض يف املنام ولكن تُفرض يف اليقظة ألUا أهم فريضة يف اإلسالم صالة  صالة، وال   .ففرض عليه ال
ومل يُقــل بــروح عبــده، ، ))اإلســراءاإلســراء١١((  }ُســْبَحاَن الَّــِذي َأْســَرى بَِعْبــِدهِ {{: والــدليل القــاطع يف القــرآن، قــال هللا تعــاىل

ال علـى اجلسـم الـذي فيـه روح، فـالروح وحـدها نقـول عنهـا ال ُتطلق إ إن روح فـالن : روح فـالن، وأقـول: وكلمة العبد 
: ُجثَّــة، لكــن العبــد يكـون جســماً وروحــاً معــاً، لــذا قــال هللا: قـد جــاءتين هــذه الليلــة، أمــا اجلســم بـدون روح نقــول عنــه

  ،))اإلسراءاإلسراء١١((  }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدهِ {{
  م الذيم الذيــــالجسالجس  لفظ عبد یقتضىلفظ عبد یقتضى
  

  فیھ عقل فیھ روح والخیالفیھ عقل فیھ روح والخیال
  

كيــف يســري �ــذه الســرعة الزائــدة؟ وكيــف  .ملسو هيلع هللا ىلصه وهــذا يقتضــي أنــه أســرى جبســم رســول هللا وهــي خصوصــية لــ
  خيرتق السماوات الطباق؟ وكيف يتحمَّل اجلسم هذه الذبذ ت وهذه التيارات؟

إذا كـان هللا ! فمن الذي أسرى؟ هللا، وهل تُعجز قـدرة هللا شـيء؟ ، ))اإلسراءاإلسراء١١((  }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدهِ {{
هـو الـذي دعــاه،  عـز وجــله هـو الـذي أسـرى بــه فقـد كيَّفـُه وصــانه ليتحمَّـل كـل هــذه األجـواء وكـل هـذه الطبــاق، ألنـ

  .وهو الذي محاه، وهو الذي تكفَّل به صلوات رىب وتسليماته عليه
 


