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   ٢٠١٥-٤-١٤مغاغة املنيا الثال7ء املعراج مبسجد اإلمام أبو العزائم أسئلة حائرة وإجا(ت شافية حول اإلسراء و      ١

  ننووثثالالثثللااوو  ععببااررللاا  للااؤؤسسللاا
السالم علینا السالم علینا : (: (أحد عندما تجاوز سدرة المنتھى، ألنھ قالأحد عندما تجاوز سدرة المنتھى، ألنھ قال    ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصھل كان مع رسول هللا ھل كان مع رسول هللا 

أن رسول هللا صلى هللا أن رسول هللا صلى هللا : : ؟، وما صحة الروایة الواردة؟، وما صحة الروایة الواردة))وعلى عباد هللا الصالحینوعلى عباد هللا الصالحین
سیدنا أبو بكر بعد سدرة المنتھى، ألنھ شعر بالوحشة سیدنا أبو بكر بعد سدرة المنتھى، ألنھ شعر بالوحشة علیھ وسلم سمع صوت علیھ وسلم سمع صوت 

  فآنسھ هللا بصوت سیدنا أبو بكر؟فآنسھ هللا بصوت سیدنا أبو بكر؟
--------------------------  

إىل {: كما ورد عن حضرته صلوات ريب وتسليماته عليه عندما جتاوز سدرة املنتهى سيدC رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ما جيريه هللا تعاىل يف خلقه وما تنسخه  أن ظهر ملستوى مسع فيه صرير األقالم يف األلواح وهي تكتب

مث زجَّ يب يف النور  ).اجلاثية٢٩( )ِإCَّ ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم تـَْعَمُلونَ : (املالئكة من أعمال عباده قال تعاىل
  .فأفرده امللك الذي كان معه وpخر عنه فلم يره معه -ة زجَّ 

ال لكــون الــرباق  ال يتعــّداه فعلــم أن الرفــرف مــا تــدىل إ ال يتعــّداه كجربيــل، ملــا بلــغ إىل املكــان الــذي  لــه مكــان 
ال يتعّداه زج به يف النور فغمره النور من مجيع نواحيـه وأعطـي علمـاً آخـر مل  وقف وكذلك الرفرف ملا وصل إىل مقام 

  .١}يكن يعلمه قبل ذلك

فأنباين هللا عـزَّ وجـلَّ �ـا  ،لى منهاذاق الذائقون شيئاً قط أح وتدىل يل قطرة من العرش فوقف على لساين فما{
فقـال  ،التحيات � والصلوات الطيبـات: من هيبة الرمحن، فقلت وأطلق هللا لساين بعد ما كلَّ  ،نبأ األولني واآلخرين

وهــذه  .٢}الســالم علينــا وعلــى عبــاد هللا الصــاحلني: ، فقلــت.ســالم عليــك أيهــا النــيب ورمحــة هللا وبركاتــهال: هللا تعــاىل
  !!!أشياء غيبية حاول تقريبها لنا  بعباراته األملعية

ال ينفـرد �ـذا اخلـري، أي خـري يهبـه لـه  أراد النيب ملسو هيلع هللا ىلص كعادته كلما أفاء هللا عزَّ وجلَّ  عليه خري ُيشرك معه أمته، 
اله جتـده ملسو هيلع هللا ىلص فـوراً ُيشـرك معـه أمتـه، حـىت علـم هللا عـزَّ وجـلَّ  منـه ذلـك فمشـى علـى هـذا املنـوال الكـرمي يف القـرآن  مو

ُ النَِّيبَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا: (الكرمي فقال تعاىل الَ ُخيِْزي ا�َّ   ).).التحرميالتحرمي٨٨(() يـَْوَم 

ُيشــرك أمتــه يف كــل خــري وكــل فضــل، لــذلك أشــرك أمتــه يف هــذا الســالم الــذي خصَّــه بــه املــوىل  ملسو هيلع هللا ىلصألن النــيب 
ونـزَّل هللا تعـاىل . ٣)فَـِإنَُّكْم ِإَذا قـُْلُتُموَهـا َأَصـاَبْت ُكـلَّ َعْبـٍد ِ�َِّ َصـاِلٍح ِيف السَّـَماِء َواَألْرضِ : (ملسو هيلع هللا ىلصقـال  تبارك وتعـاىل،

  ))األحزاباألحزاب٤٤٤٤((  )حتَِيـَّتُـُهْم يـَْوَم يـَْلَقْونَُه َسَالمٌ ( :تصديقاً هلا
أحــس بوحشــة فأمسعــه هللا صــوت أبــوبكر  ملسو هيلع هللا ىلصإن النــيب  :لكــن هنــاك بعــض الــروا¥ت املشــكوك يف شــأ¤ا تقــول

ال يليــق مبقــام ســيدC رســول هللا : الصــديق، فقــال وهــو يف حضــرة  ملسو هيلع هللا ىلصالســالم علينــا وعلــى عبــاد هللا الصــاحلني، وهــذا 
اله، لقد كان  : عزَّ وجلَّ  عنه كل وحشـة وكـل اسـتيحاش عنـدما حيَّـاهيف متام األُنس (لقرب من هللا، وأزال هللا  ملسو هيلع هللا ىلصمو

                                                 
  تفسري السراج املنري الشربيين   ١
عن (ذان عن من حديث اإلسراء فيما ورى الزهري عن ابن سلمة بن عبد الرمحن  عن جابر بن عبد اللـه »، ورواه السدي عن حمّمد بن السائب  ٢

  .رضي هللا عنهما ابن عّباس
  .البخاري ومسلم عن عبد هللا بن مسعود » ٣
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  ).السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته(
ال تصــل حــىت إىل درجــة  فهــذه الروايــة غــري صــحيحة وغــري واردة يف الكتــب املعتمــدة، وهــي مــن الــروا¥ت الــيت 

عنـده، لكنهـا غـري واردة عـن رسـول هللا الضعف، ورمبـا تكـون موضـوعة علـى لسـان أحـد القـوم، علـى أنـه حيكيهـا مـن 
  .ملسو هيلع هللا ىلص

  وصلى هللا على سيدC دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

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


