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       ٢٠١٥-٤-١٤مغاغة املنيا الثال1ء املعراج مبسجد اإلمام أبو العزائم أسئلة حائرة وإجا!ت شافية حول اإلسراء و  ١

    ننو و ثثالالثثللاا  للااؤ ؤ سسللاا
السراء؟  السراء؟ هل رأى رسول هللا ربه ليلة ا   هل رأى رسول هللا ربه ليلة ا

تَـَهى. . َوَلَقْد رَآُه نـَْزَلًة ُأْخَرىَوَلَقْد رَآُه نـَْزَلًة ُأْخَرى((  ::وما معىن قوله تعاىلوما معىن قوله تعاىل تَـَهىِعنَد ِسْدرَِة اْلُمنـْ   ))ِعنَد ِسْدرَِة اْلُمنـْ
  ؟؟))النجمالنجم١٤١٤، ، ١٣١٣((  

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

ال نُكثـر احلـديث بشــأaا، أقـوال العلمـاء يف هـذا األمـر    ال ينبغـي أن نقــف عنـدها و كثــرية، وهـي مسـألة خالفيـة 
ال يضر جهله: فهي كما قال فيها الشيخ الشعراوي رمحة هللا عليه   .علم 

 ُm ول اآليــة علــى أن الــذي رآه عنــد ســدرة املنتهــى مــرة أخــرى هــو أمــني الــوحي جربيــل، ويقولــون أن فبعضــهم
ال مرتني، مرة عند نزول الوحي، ومرة عند سدرة املنتهى ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا   .مل يره على حقيقته إ

صلى  إن رسول هللا: أما سيدw عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما، وَمن ميشي على منواله، فقد قالوا
كيف رأى دمحم : ئلعندما سُ  }فسر هذه الرؤية سيدw اإلمام مالك  ،كيف رآه؟  .هرأى ربَّ  هللا عليه وسلم

عن جسمه وحسه ونفسه، وبقي بربه، فرأى ما فيه من هللا مجال  ملسو هيلع هللا ىلصغاب دمحم ((: } ربه؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص
  .))ملسو هيلع هللا ىلص يف غيبة دمحم رسول هللا عزَّ وجلَّ هللا 

: َهـْل رََأيْـَت رَبـََّك؟ قَـالَ  :ملسو هيلع هللا ىلص ُسـئل: } البـن عجيبـة) ا�يـدالبحراملديـد يف تفسـري القـرآن (وقد جاء يف كتـاب 
تُـُه ِبُفــَؤاِدي َمـرَّتـَْنيِ ( يعـين أنــه انعكـس نــور . ٢)َفَجَعـَل نُــوَر َبَصـِري ِيف فـُــَؤاِدي، فـََنظَـْرُت ِإلَْيــِه ِبُفــَؤاِدي( :ل، وقــا١)رَأَيـْ

  .ةالبصرية فرأى ببصره ما رأته البصري 
صـار كلـه بصـراً (: وجاء أيضـاً   ، و�ـذا يرتفـع اخلـالف، وأنـه رآه ببصـر رأسـه، وقولـه)أنه ملـا انتهـى إىل العـرش 

  .٤)رَأَْيُت نُورًا(: ويف طريق آخر، ٣)نُوٌر َأىنَّ َأرَاهُ (: ؟ فقالَهْل رَأَْيَت رَبَّكَ ( :حني سأله أبو ذر ملسو هيلع هللا ىلص
صلها أنه رأى ذات احلق  ال بواسـطة التجليـات  وحا ال ميكـن أن تُـرى الـذات إ متجلية بنـور مـن نـور جربوتـه، إذ 

  :كما هو مقرر عند حمققي العلماء كما قال الشاعر
  وليست تنال الذات من غري مظهروليست تنال الذات من غري مظهر

  
  ولو هلك اإلنسان من شدة احلرصولو هلك اإلنسان من شدة احلرص

  
البن عباس البن عباسوقال كعب  ُحمَمٍَّد، َوُموَسى، َفَكلََّم ُموَسى َمرَّتـَْنيِ، َورَآُه ُحمَمٌَّد ُحمَمٍَّد، َوُموَسى، َفَكلََّم ُموَسى َمرَّتـَْنيِ، َورَآُه ُحمَمٌَّد ِإنَّ َهللا َقَسَم ُرْؤيـََتُه وََكالَمُه بـَْنيَ ِإنَّ َهللا َقَسَم ُرْؤيـََتُه وََكالَمُه بـَْنيَ ((: : وقال كعب 

  ..٥٥))َمرَّتـَْنيِ َمرَّتـَْنيِ 
البن عباس َذاَك ِإَذا َجتَلَّـى ((: ؟ قـال))األنعـاماألنعـام١٠٣١٠٣(( )الَّ ُتْدرُِكُه األَْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك األَْبَصـارَ ( :أمل يقل هللا: وقيل 

                                                 
  أخرجه الطربي ١
  أخرجه الطربي عن ابن عباس رضي هللا عنهما ٢
 صحيح مسلم وجامع الرتمذي ٣
  صحيح مسلم وابن حبان ٤
  جامع الرتمذي ٥
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))))بُِنورِِه الَِّذي ُهَو نُورُهُ 
٦
صـلي لتالشـى اخللـق،   يعين أن هللا تعـاىل ،، يتجلـى خللقـه علـى مـا يطيقـون، ولـو جتلـى بنـوره األ

  .٧)ِحَجابُُه النُّوُر َلْو َكَشَفُه َألْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما انـْتَـَهى ِإلَْيِه َبَصُرُه ِمْن َخْلِقهِ ( :كما قال يف احلديث
صــمونه: (أفتجادلونــه، مــن املــراء وهــو ا�ادلــة، واملعــىن: أي ):َأفـَُتَماُرونَــُه َعَلــى َمــا يـَــَرى( علــى مــا يــرى ) أفتخا

صــلية، أو: أي )َوَلَقــْد رَآهُ ( معاينــة وحققــه !طنــاً، صــورته األ رأى ربــه علــى جتــٍل خــاص وتعــرٍف : رأى دمحم جربيــل علــى 
صــل) نـَْزلَــًة ُأْخــَرى(�م،  بتجــٍل خــاص جــربويت مــرتني، عنــد خــرق احلجــب العلويــة رأى ربــه  ملسو هيلع هللا ىلص أنــه: مــرة أخــرى، واحلا

ال يغيب عنه طرفة عني ملسو هيلع هللا ىلصفوق العرش، عند السدرة، وأما رؤيته    .� تعاىل يف مظاهر الكائنات، ففي كل حني 
  .))جاهد تشاهد مجال احلق فيك يُرى((: ومن ِحَكم الصاحلني قوهلم

صلى هللا على سيدw دمحم وعلى آله  صحبه وسلمو   و

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

                                                 
 جامع الرتمذي ٦
  سنن ابن ماجة ومسند أمحد عن أيب موسى ٧


