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  ٢٠١٥-٤-١٠ ةعمجلا اينملا ةو دعلا 4' زعملا دجسمب املعراجأسئلة حائرة وإجا'ت شافية حول اإلسراء و        ١

  ننووثثالالثثللاا  وو  ىىننااثثللاا  للااؤؤسسللاا
  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصلماذا طلب سیدنا موسى من رسول هللا لماذا طلب سیدنا موسى من رسول هللا 
  أن یرجع إلى ربھ یطلب التخفیف؟أن یرجع إلى ربھ یطلب التخفیف؟

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

هذا السؤال إجابته وردت يف حديث رسول هللا، ملا فرض هللا عزَّ وجلَّ عليه 
حنن معشر األمة، ورجع فقيَّض هللا عزَّ وجلَّ له موسى وقال مخسني صالة علينا 

  :له

الَ َتْســـَتِطيُع : : أُِمـــْرُت ِخبَْمِســـَني َصـــَالًة ُكـــلَّ يـَـــْوٍم، قَـــالَ أُِمـــْرُت ِخبَْمِســـَني َصـــَالًة ُكـــلَّ يـَـــْوٍم، قَـــالَ : : ِمبَـــا أُِمـــْرَت، قَـــالَ ِمبَـــا أُِمـــْرَت، قَـــالَ ( (  الَ َتْســـَتِطيُع ِإنَّ أُمََّتـــَك  ِإنَّ أُمََّتـــَك 
ــَك َوعَ  َل ــُت النَّــاَس قـَبـْ ــْد َجرَّْب ــْوٍم، َوِإّينِ َواjَِّ َق ــَك َوعَ َمخِْســَني َصــَالًة ُكــلَّ يـَ َل ــُت النَّــاَس قـَبـْ ــْد َجرَّْب ــْوٍم، َوِإّينِ َواjَِّ َق َــِين ِإْســَرائِيَل َأَشــدَّ َمخِْســَني َصــَالًة ُكــلَّ يـَ َــِين ِإْســَرائِيَل َأَشــدَّ اجلَْــُت ب اجلَْــُت ب

ِإَىل رَبَِّك فَاْسأَْلُه التَّْخِفيـَف ِألُمَّتِـَك، فـََرَجْعـُت فـََوَضـَع َعـينِّ َعْشـًرا فـََرَجْعـُت ِإَىل رَبَِّك فَاْسأَْلُه التَّْخِفيـَف ِألُمَّتِـَك، فـََرَجْعـُت فـََوَضـَع َعـينِّ َعْشـًرا فـََرَجْعـُت   اْلُمَعاَجلَِة، فَاْرِجعْ اْلُمَعاَجلَِة، فَاْرِجعْ 
ـــالَ  ـــُت ِإَىل ُموَســـى فـََق ـــينِّ َعْشـــًرا فـََرَجْع ـــُت فـََوَضـــَع َع ـــُه، فـََرَجْع َل ـــاَل ِمثـْ ـــالَ ِإَىل ُموَســـى فـََق ـــُت ِإَىل ُموَســـى فـََق ـــينِّ َعْشـــًرا فـََرَجْع ـــُت فـََوَضـــَع َع ـــُه، فـََرَجْع َل ـــاَل ِمثـْ ـــُه،   ِإَىل ُموَســـى فـََق َل ـــُه، ِمثـْ َل ِمثـْ

َلـــُه، فـََرَجْعــُت فَـــأُِمْرُت بَِعْشـــِر : : فـََرَجْعــُت فـََوَضـــَع َعــينِّ َعْشـــًرا فـََرَجْعــُت ِإَىل ُموَســـى، فـََقــالَ فـََرَجْعــُت فـََوَضـــَع َعــينِّ َعْشـــًرا فـََرَجْعــُت ِإَىل ُموَســـى، فـََقــالَ  َلـــُه، فـََرَجْعــُت فَـــأُِمْرُت بَِعْشـــِر ِمثـْ ِمثـْ
ـــْوٍم،  ـــِس َصـــَلَواٍت ُكـــلَّ يـَ ـــأُِمْرُت ِخبَْم ـــُت َف ـــُه، فـََرَجْع َل ـــاَل ِمثـْ ـــُت فـََق ـــْوٍم، فـََرَجْع ـــلَّ يـَ ـــْوٍم، َصـــَلَواٍت ُك ـــِس َصـــَلَواٍت ُكـــلَّ يـَ ـــأُِمْرُت ِخبَْم ـــُت َف ـــُه، فـََرَجْع َل ـــاَل ِمثـْ ـــُت فـََق ـــْوٍم، فـََرَجْع ـــلَّ يـَ َصـــَلَواٍت ُك

ــْوٍم، َقــالَ : : ِمبَ أُِمــْرَت، قـُْلــتُ ِمبَ أُِمــْرَت، قـُْلــتُ : : َقــالَ َقــالَ فـََرَجْعــُت ِإَىل ُموَســى، فَـ فـََرَجْعــُت ِإَىل ُموَســى، فَـ  ــْوٍم، َقــالَ أُِمــْرُت ِخبَْمــِس َصــَلَواٍت ُكــلَّ يـَ ِإنَّ ِإنَّ : : أُِمــْرُت ِخبَْمــِس َصــَلَواٍت ُكــلَّ يـَ
لَـــَك َوَعاَجلْـــُت بَـــِين  الَ َتْســـَتِطيُع َمخْـــَس َصـــَلَواٍت ُكــلَّ يـَـــْوٍم َوِإّينِ قَـــْد َجرَّبْـــُت النَّــاَس قـَبـْ لَـــَك َوَعاَجلْـــُت بَـــِين أُمَّتَــَك  الَ َتْســـَتِطيُع َمخْـــَس َصـــَلَواٍت ُكــلَّ يـَـــْوٍم َوِإّينِ قَـــْد َجرَّبْـــُت النَّــاَس قـَبـْ أُمَّتَــَك 

َسـأَْلُت َريبِّ َحـىتَّ َسـأَْلُت َريبِّ َحـىتَّ : : بِّـَك فَاْسـأَْلُه التَّْخِفيـَف ِألُمَّتِـَك، قَـالَ بِّـَك فَاْسـأَْلُه التَّْخِفيـَف ِألُمَّتِـَك، قَـالَ ِإْسَرائِيَل َأَشـدَّ اْلُمَعاَجلَـِة، فَـاْرِجْع ِإَىل رَ ِإْسَرائِيَل َأَشـدَّ اْلُمَعاَجلَـِة، فَـاْرِجْع ِإَىل رَ 
فـََلمَّا َجاَوْزُت َ}َدى ُمَناٍد َأْمَضْيُت َفرِيَضِيت َوَخفَّْفـُت فـََلمَّا َجاَوْزُت َ}َدى ُمَناٍد َأْمَضْيُت َفرِيَضِيت َوَخفَّْفـُت : : اْسَتْحيَـْيُت َوَلِكينِّ َأْرَضى َوُأَسلُِّم، قَالَ اْسَتْحيَـْيُت َوَلِكينِّ َأْرَضى َوُأَسلُِّم، قَالَ 

١١))َعْن ِعَباِديَعْن ِعَباِدي
..  

وهـذا تنبيـه مـن هللا لنـا؛ أن . كليم هللا موسى ختفيفاً هلـذه األمـة   عزَّ وجلَّ  فقيَّض هللا
اله يعينـه هللا  علـى بلـوغ منـاه مبـا شـاء  عـزَّ وجـلَّ اإلنسان الصادق مع هللا، واملخلص مع مـو

                                                 
 .الصحيحني البخاري ومسلم عن مالك بن صعصعة � ١
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مــن خلــق هللا، كلَّــف لــه موســى خصيصــاً ليخفــف عــن األمــة يف الصــالة وتكــون يف األجــر  
 .أصبحت مخساً كما نؤديها اآلنكما فرض هللا مخسني، لكن يف العمل 

ال مــانع منهــا يف هــذا ا�ــال حلني و فــإن ســيد} : وهنــاك حكمــة إشــارية لــبعض الصــا
َ� { :موســى كمــا ذكــر هللا عنــدما أطلعــه هللا علــى األلــواح ورأى أمــة رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقــال

، ِإّينِ َأِجـــُد ِيف األَْلـــَواِح أُمَّـــًة ُهـــُم اآلِخـــُرونَ  ـــابُِقوَن، فَاْجَعْلَهـــا أُمَّـــِيت، قَـــالَ  َربِّ تِْلـــَك أُمَّـــُة : السَّ
، ِإّينِ َأِجُد ِيف األَْلَواِح أُمَّـًة ُهـُم الشَّـاِفُعوَن اْلَمْشـُفوُع َهلُـْم، فَاْجَعْلَهـا أُمَّـِيت، : قَالَ . َأْمحَدَ  َ� َربِّ
، ِإّينِ َأِجُد ِيف : قَالَ . تِْلَك أُمَُّة َأْمحَدَ : قَالَ   األَْلَواِح أُمًَّة ُهُم اْلُمْسَتِجيُبوَن َواْلُمْسـَتَجاُب َ� َربِّ

، ِإّينِ َأِجـُد ِيف األَلْـَواِح أُمَّـًة َأَ}ِجـيُلُهْم : قَـالَ . تِْلَك أُمَُّة َأْمحَـدَ : َهلُْم، فَاْجَعْلَها أُمَِّيت، قَالَ  َ� َربِّ
، ِإّينِ َأِجـُد : قَـالَ . تِْلـَك أُمَّـُة َأْمحَـدَ : ، قَـالَ ِيف ُصُدورِِهْم يـَْقَرُءونَُه ظَاِهًرا، فَاْجَعْلَهـا أُمَّـِيت  َ� َربِّ

، ِإّينِ َأِجـُد : قَالَ . تِْلَك أُمَُّة َأْمحَدَ : ِيف األَْلَواِح أُمًَّة �َُْكُلوَن اْلَفْيَء، فَاْجَعْلَها أُمَِّيت، قَالَ  َ� َربِّ
َها، فَاْجَعْلَها أُمَِّيت، قَالَ ِيف األَْلَواِح أُمًَّة َجيَْعُلوَن الصََّدَقَة ِيف بُطُ  تِْلـَك أُمَّـُة : وِ�ِْم فـَيـُْؤَجُروَن َعَليـْ

، ِإّينِ َأِجُد ِيف األَْلَواِح أُمَّـًة ِإَذا َهـمَّ َأَحـُدُهْم ِحبََسـَنٍة فـَلَـْم يـَْعَمْلَهـا ُكِتبَـْت لَـُه : قَالَ . َأْمحَدَ  َ� َربِّ
. تِْلـَك أُمَّـُة َأْمحَـدَ : َلُه َعْشَر َحَسَناٍت، فَاْجَعْلَها أُمَِّيت، قَـالَ  َحَسَنًة َواِحَدًة، َوِإْن َعِمَلَها ُكِتَبتْ 

، ِإّينِ َأِجُد ِيف األَْلَواِح أُمًَّة ِإَذا َهمَّ َأَحُدُهْم ِبَسيَِّئٍة َملْ يـَْعَمْلَهـا َملْ ُتْكتَـْب َعَلْيـِه َحـ: قَالَ  ىتَّ َ� َربِّ
: قَـالَ  .تِْلـَك أُمَّـُة َأْمحَـدَ : َعَلْيِه َسيَِّئًة َواِحَدًة، فَاْجَعْلَهـا أُمَّـِيت، قَـالَ  يـَْعَمَلَها، فَِإْن َعِمَلَها ُكِتَبتْ 

ـــُروَن الضَّـــالَلِة  ُلـــوَن قـُ ـــْوَن اْلِعْلـــَم اَألوََّل َواآلِخـــَر، فـَيَـْقتـُ ـــَواِح أُمَّـــًة يـُْؤتـَ ، ِإّينِ َأِجـــُد ِيف األَْل َ� َربِّ
ــا أُ  ــالَ اْلَمِســيَح الــدَّجَّاَل، فَاْجَعْلَه ــِيت، َق ــُة َأْمحَــدَ : مَّ ــَك أُمَّ ــالَ . تِْل ــِة : َق ــْن أُمَّ ــِين ِم ، اْجَعْل َ� َربِّ

الِيت : (َأْمحََد، فَُأْعِطَي ِعْنَد َذِلَك َخْصَلتَـْنيِ، فـََقالَ  ُتَك َعلَـى النَّـاِس ِبِرَسـا َ� ُموَسى ِإّينِ اْصطََفيـْ
ُتَك وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِ    .٢}َرِضيُت َربِّ : ، فـََقالَ )ينَ َوِبَكالِمي َفُخْذ َما آتـَيـْ

ـٍد؟ قَـاَل هللا تعـاىل{: ويف رواية أخرى قال موسـى ـاُدوَن :  َوَمـْن أُمَّـُة ُحمَمَّ ْحلَمَّ أُمَّتُـُه ا
ُروَن َأْطَرافـَُهْم،  َ ُصُعوًدا َوُهُبوطًا َوَعَلى ُكلِّ َحاٍل، َيِشدوَن َأْوَساَطُهْم، َويَُطهِّ َّjَحيَْمُدوَن ا

                                                 
الئل  ٢   .� النبوة أليب نعيم عن أيب هريرة د
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ال ِإلَـَه َصاِئُموَن 'ِ  ُهُم اْلَيِسـَري، َوُأْدِخُلُهـُم اْجلَنَّـَة ِبَشـَهاَدِة  لنـََّهاِر، رُْهَباٌن ِ'للَّْيِل، َأقْـبَـُل ِمـنـْ
ُ، قَالَ  َّjال ا َها، قَالَ : فَاْجَعْلِين َنِيبَّ تِْلَك األُمَِّة، قَالَ : ِإ اْجَعْلِين ِمْن أُمَِّة َذِلَك : نَِبيـَُّها ِمنـْ
، قَـــالَ  َنـــُه ِيف َداِر : النَّـــِيبِّ َنـــَك َوبـَيـْ اْســـتَـْقَدْمَت َواْســـَتْأَخُروا َ� ُموَســـى، َوَلِكـــْن َســـَأْمجَُع بـَيـْ

ـن لَِّقائِـهِ : (، فقـال لـه هللا يف كتـاب هللا!!!فتمـىنَّ أن يـراه. ٣}اجلَْاللِ  ) فَـَال َتُكـن ِيف ِمْريَـٍة مِّ
 .))السجدةالسجدة٢٣٢٣((

جلمـال اإلهلـي الـذي زينـه بـه هللا، فظل حـىت رأى رسـول هللا يف هـذه الليلـة جممَّـالً ' 
فرييـد أن يتمتـع ¯ـذا اجلمـال قلــيًال، فكلمـا عـاد إليـه يعيـده مــرة أخـرى حـىت يتمتـع 'لنظــر 

  .إىل هذا اجلمال بعد أن كمَّله به الواحد املتعال عزَّ وجلَّ 
  إمنا السُر يف موسى يردِّدهإمنا السُر يف موسى يردِّده

  
اله حني يشهده  اله حني يشهده ليجتلي ُحسن مو   ليجتلي ُحسن مو

  
  دمحم وعلى آله وصحبه وسلموصلى هللا على سيد} 

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