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المعراج رحلة ملكوتیة معنویة، أى أن األسباب معطلة في عالم المعراج رحلة ملكوتیة معنویة، أى أن األسباب معطلة في عالم 
  الملكوت، فِلَم جعل هللا معراجاً لرسول یصل بھ إلى ھذه العوالم؟الملكوت، فِلَم جعل هللا معراجاً لرسول یصل بھ إلى ھذه العوالم؟

------------------------------------------------  

كلمــة األســباب معطلــة يف عــامل امللكــوت غــري صــحيحة، ومــن قاهلــا عليــه تصــويب    
  .ائماً على األسبابكالمه، ألن هللا جعل الكون كله عاليه ودانيه ق

فلعــامل امللــك أســباٌب مــن امللــك، ولعــامل امللكــوت أســباٌب ملكوتيــة، حنــن ال نراهــا 
لكن عامل امللكوت يراها، فجعل هللا له سـبباً ملكوتيـاً وهـو املعـراج، كمـا كـان راكبـاً الـرباق 

ِمــَري لِتَـرَْكُبوَهــا َوزِيَنــًة َواْخلَْيــَل َواْلِبَغــاَل َواحلَْ ( :يف عــامل امللــك، ألنــه مثــل ركائــب عــامل املُلــك
    ).).النحلالنحل٨٨((  )َوَخيُْلُق َما َال تـَْعَلُمونَ 

والــرباق مثــل البغــل، والبغــل أصــله حصــان وأمــه محــارة، وهــو أهــدأ قلــيالً يف الســري 
  .عن احلصان، وأحسن من احلمار
 عـزَّ وجـلَّ وهو عبارة عـن شـيء نـوراين ملكـويت محلـه هللا : ويف امللكوت كان املعراج

ليعـرب بـه هـذه العـوامل العلويـة، فمـا شـكله؟ ال نعـرف ألنـه شـيء خـارج إطـارt وخـارج  عليه
ــنطاقنــا، فلــم نــره ومل يــره أحــٌد، وكــل مــا وصــل إليــه ا لم، لعلمــاء أن كلمــة املعــراج تعــين السُّ

ــا إىل الســماء الســابعة؟ ــو كــان هــؤالء العلمــاء يف ! فكيــف يكــون ُســلماً ليصــعد مــن هن ول
فهــم أخــذوا *ملســمَّى اللغــوى، لكــن املعــراج شــٌي ملكــويت، "!! ريأسانســ: "عصــرt لقــالوا

وامللكوت كله نور، وهو من عامل النـور، جعلـه هللا سـبباً حلضـرته، ألن هللا أقـام الكـون كلـه 
  .على األسباب

ســدرة املنتهــى كــان هنــاك ســبب آخــر يليــق �ــذه العــوامل امســه  ملسو هيلع هللا ىلصوملــا جتــاوز النــيب 
 يل رفــرف أخضــر يغلــب دىلَّ  مثَّ ( :الرفــرف األخضــر، فمــا كــان شــكله؟ قــال رســول هللا
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مـا . ١)حتملـيناه ضوء الشمس فألتمع بصري ووضـعت علـى ذلـك الرفـرف مثّ ؤ ضو 
  .شكله؟ ال نعرف، هل يشبه سفينة الفضاء؟ هللا أعلم

غيبية ال يعلمها إال من أشرقت عيون قلبـه *ألنـوار الر*نيـة، وأطلعـه ألن هذه أموٌر 
  .على قبٍس من هذه اخلصوصية اإلهلية، لكنه ميشى مع هذه األسباب عزَّ وجلَّ  هللا

  وصلى هللا على سيدt دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
******************* 

                                                 
بد الرمحن  عن جابر بن عبد اللـه، ورواه السدي عن من حديث اإلسراء فيما ورى الزهري عن ابن سلمة بن ع ١

  .حمّمد بن السائب عن *ذان عن ابن عّباس


