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بوارق الن�صر وب�شائر امل�ستقبل
من خالل معجزة الإ�سراء واملعراج
أو ًال :المقدمة:

اللهم ولك احلمد ال نح�صي ثنا ًء عليك� ،أنت كما �أثنيت على
نف�سك ،ت�سبح لك ال�سموات ال�سبع والأر�ض ومن فيهن� ،سبحان
اهلل ،واحلمد هلل ،وال �إله �إال اهلل ،واهلل �أكرب ،وال حول وال قوة �إال
باهلل ،وقد ب�شرنا ر�سول اهلل  يف حديثه ال�شريف ،فعن �أبي
�سعيد اخل��دري  :عن ر�سول اهلل  ق��ال( :ا�ستكرثوا من
الباقيات ال�صاحلات ..ومل��ا �سئل عنها ،ق��ال :التكبري والتهليل
والت�سبيح والتحميد وال حول وال قوة �إال باهلل)(.)1
 -1م�سند الإمام �أحمد ،م�سند �أبي �سعيد الخدري .
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ويف الهدي النبوي عن �أن�س بن مالك � أن النبي  قال
ذات يوم جلل�سائه( :خذوا جنتكم ،قالوا :ب�أبينا �أنت و�أمنا يا
ر�سول اهلل �أَحَ �ضر عدو؟ قال :خذوا جنتكم من النار ،قولوا:
�سبحان اهلل واحلمد هلل وال �إال اهلل واهلل �أكرب وال حول وال قوة
�إال باهلل ف�إنهن مقدمات ،وهن منجيات ،وهن معقبات ،وهن
الباقيات ال�صاحلات)(..)1
وهو الذكر الذي التزمه حدير  ،حيث يقول(( :ال �إله �إال
اهلل واهلل �أكرب و�سبحان اهلل واحلمد هلل وال حول وال قوة �إال باهلل
ويقول�( :إن هذا نعم الزاد يا رب) ،وملا علم �أن الوحي جاء بذكر
مبكانه يف ال�صف وما يقوله مل يزد على �أن قال :احلمد هلل رب
العاملني ،ذكرين ربي من فوق �سبع �سموات ،ومن فوق عر�شه،
تن�س حدير ًا فاجعل حدير ًا
ورحم جوعي و�ضعفي ،يا رب كما مل َ
ال ين�ساك))(..)2
 -1رواه الطبراني وابن حبان ،وهو في م�ستدرك الحاكم ،وفي �شرح
الحافظ ابن الهيثم المجلد العا�شر .كتاب الأذك��ار باب ما جاء في
الباقيات ال�صالحات ونحوها .الحديث رقم..16847 :
 -2ابن الجوزي� :صفوة ال�صفوة ،ج� ،ص
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ويبلغ هذا الذكر يف العظمة �أنه ميلأ امليزان كما يف حديث
(الطهور �شطر الإميان)(.)1
اللهم �صلِّ و�سلم وب��ارك على من �أ�سري به وعُ ��رج ،و�أوت��ي
احلكمة مع النبوة ،و�أن��زل عليه القر�آن العظيم ،و�أوت��ي جوامع
الكلم ،ولواء احلمد بيده يوم القيامة �أكرث النا�س ح�شر ًا حتت
لوائه احلمادون ،الذين يحمدون اهلل كثرياً ،ور�ضي اهلل تعاىل
عن �أحق النا�س و�أواله��م به ،من احلمّادين الذين ا�صطفاهم
ربهم ل�صحبة نبيه ون�صرة دينه ،وقد ا�ستعذبوا �صوم الهواجر
ومكابدة الليل واجلهاد يف �سبيل اهلل تعاىل ،و�صحبة �أق��وام
يتخيرّ ون �أط��اي��ب احلديث كما يتخري النا�س �أط��اي��ب الثمر،
ومزاحمة العلماء بالركب يف حِ لق الذكر ،ولهذا ا�شرتك الثالثة
 -1الحديث �أخرجه م�سلم برقم  ،328كتاب الطهارة ،ب��اب ف�ضل
الو�ضوء ،ون�صه (عن �أبي مالك الأ�شعري قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم الطُّ هور �شطر الإيمان والحمد هلل تملأ الميزان و�سبحان
اهلل والحمد هلل تملآن �أو تملأ ما بين ال�سماوات والأر�ض وال�صالة نو ٌر
وال�صدقة برهان وال�صبر �ضياء والقر�آن حجة لك �أو عليك ُك ُّل النا�س
يغدو فبايع نف�سه فمعتقها �أو موبقها).
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الكرام يف حب �صوم الهواجر ومكابدة الليل فقد ا�ستقل عمر
 بحب اجلهاد يف �سبيل اهلل تعاىل وا�ستقل �أبو الدرداء 
بحبه �صحبة الأخيار� ،أما الثالث فهو معاذ بن جبل  فقد
ا�ستقل مبزاحمة العلماء يف طلب العلم واال�ستفادة منهم.
وار�ض اللهم عن التابعني لهم ب�إح�سان على منهاج النبوة،
واح�شرنا اللهم يف زمرتهم و�أوردن��ا و�إياهم احلو�ض امل��ورود،
وا�سقنا اللهم من هذا الكوثر �شربة ال نظم�أ بعدها �أبداً.

8

معجزة الإ�سراء واملعراج

ثاني ًا :المناسبة الزمنية لإلسراء والمعراج:

كان الإ�سراء واملعراج قبل �سنة من الهجرة ،ويف �شهر رجب
على قول ،ويف الليلة ال�سابعة والع�شرين كما هو امل�شهور.
وذل��ك من غري فا�صل زمني بينهما .كيف ال وط��يِّ الزمان
واملكان من �أظهر ما يف الإ�سراء واملعراج من معجزة خارقة
للعادة.
بيانهما يف �سورتي الإ���س��راء والنجم ،ويف ال�سنُّة وال�سرية
النبوية ،وا�ستق�صاها بحث ًا يف تف�سريه (الإمام ابن كثري)(،)1
ثم كانت معجزة الإ�سراء واملعراج ت�أييد ًا له و�إكرام ًا وموا�ساة
على ما عانى وكابد من �شدة الأذى واحل�صار واملقاطعة وكيد
امل�شركني ،وتكالب الأحزاب عليه لفقد الن�صري..
 -1خ�ص ابن كثير الإ�سراء والمعراج بحديث مطوّل في تف�سيره نقل
فيه الآثار والأحاديث الواردة عن هاتين المعجزتين.
انظر :تف�سير اب��ن كثير ،طبعة م�ؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�شر
والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الأول��ى1421 ،ه��ـ 2000 -م754 ،
.768معجزة الإ�سراء واملعراج
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وقد تعر�ض ر�سول اهلل  لأذى امل�شركني واحتمل كيدهم،
وهذا احلديث ي�صور لنا بع�ض ذلك..
عن �أن�س بن مالك  ،قال :قال ر�سول اهلل َ ( :لَقد �أُوذِيتُ
يِف اهلل َومَا ي�ؤذَي �أحَ دٌ ،و َل َق ْد �أُخِ فتُ يِف اهلل وما ُيخافُ �أحدٌ .و َلقَد
�أتتْ عليّ ثالِث ٌة ومايل و ِلبِالل طعا ٌم َي�أ ُك ُل ُه ذُو َكبِدٍ � ،إال مَا وَارَى
ِبط ِبالَل)(..)1
�إ ُ
وهكذا احتمل ر�سول اهلل � سائر �صنوف الأذى من ح�صار
ومقاطعة وعداء وكيد.
كما كانت رحلة الإ�سراء واملعراج �إينا�س ًا له من وح�شة عام
احلزن لفقد ن�صرييه ،زوجه خديجة الكربى �أم امل�ؤمنني ر�ضي
اهلل عنها التي وا�سته و�آزرت��ه و�آمنت به ،وعمه �أبا طالب الذي
نا�صره وحامى دونه بهيبته يف قري�ش..
وعلى ما كان عليه امل�سلمون مما كانوا مما يكابدونه من
�أذى قري�ش و�سائر امل�شركني فقد كانت هممهم عالية ،وكان
� -1سنن ابن ماجه الحديث رق��م ..151 :و�سنن الترمذي الحديث
رقمك ..2590

10

معجزة الإ�سراء واملعراج

�شعارهم:

ان َز ُهو ًقا{
}و ُقلْ َج َاء ا َل ُّق َو َز َه َق ال َْب ِاطلُ �إ َِّن ال َْب ِاطلَ َك َ
َ

(الإ�سراء)٨١:
 ...وكانوا يقرءون هذه الآية يف مكة مرفوعي الر�ؤو�س �إىل
�أن �أراهم اهلل تعاىل فتح مكة وزهوق الباطل وانطما�س الأ�صنام
التي كانت تعبد من دون اهلل..

و�شاركهم من حلق بهم ممن ت�أخر �إ�سالمهم وكانوا من
املنافحني ع��ن تلك الأ���ص��ن��ام ف�شرفهم اهلل ت��ع��اىل ب��الإمي��ان
والتحرر من هوان عبادة الأ�صنام.
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ثالث ًا :تفسير آية اإلسراء:

�(-1سبحان) :تدل على الت�سبيح والتعجب.

�أ -ورود كلمة (�سُ بحان) بامل�صدر وم�شتقاته يف ال��ق��ر�آن
الكرمي:
وردت (�سُ بْحان) بامل�صدر ومب�شتقاته يف فواحت �سبع �سور يف
القر�آن الكرمي:
�سى ِب َعبْ ِد ِه ل َْي اًل ِم َن المْ َْ�س ِج ِد حْ َ
ال َر ِام �إ ىَِل
}�سبْ َح َ
[ُ ]1
ان ال َِّذي �أَ رْ َ
يع
المْ َْ�س ِج ِد ْ أ
ال�س ِم ُ
الَق َْ�صى ال َِّذي َب َاركْ َنا َح ْو َل ُه ِل رُن َِي ُه ِم ْن َ�آ َيا ِت َنا �إِ َّنه ُه َو َّ
ال َْب ِ�ص ُري{ الإ�سراء..١:

ال�س َم َاو ِ
�ض َو ُه َو ال َْعزِي ُز حْ َ
ال ِك ُيم{
ات َو ْ أ
الَ ْر ِ
[َ ]2
}�سبَّ َح ِل َّل ِه َما يِف َّ

احلديد١ :

ات َو َما ف ْ أَ
ال�س َم َاو ِ
�ض َو ُه َو ال َْعزِي ُز
ال ْر ِ
[َ ]3
}�سبَّ َح ِل َّل ِه َما يِف َّ
حْ َ
ال ِك ُيم{ احل�شر١ :
ال�س َم َاو ِ
�ض َو ُه َو ال َْعزِي ُز
ات َو َما يِف ْالأَ ْر ِ
[َ ]4
}�سبَّ َح ِل َّل ِه َما يِف َّ
حْ َ
ال ِك ُيم{ ال�صف..١ :
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ال�س َم َاو ِ
���ض المْ َ ِل ِك
ات َو َم��ا يِف ْ أ
الَ ْر ِ
[ُ ]5
}ي َ�سبِّ ُح ِل َّل ِه َما يِف َّ
و�س ال َْعزِي ِز حْ َ
ال ِك ِيم{ اجلمعة..١:
الْق ُُّد ِ
ال�س َم َاو ِ
�ض َل ُه المْ ُل ُْك َو َل ُه
ات َو َما يِف ْ أ
الَ ْر ِ
[ُ ]6
}ي َ�سبِّ ُح ِل َّل ِه َما يِف َّ
حْ َ
ال ْم ُد َو ُه َو َعلَى ُكلِّ َ�ش ْي ٍء َق ِد ٌير{ التغابن١:
ا�س َم َر ِّب َك ْ أَ
ال ْعلَى{ الأعلى١ :
[َ ]7
}�سبِّ ِح ْ

ويالحظ �أنه حيثما كانت ال�سورة مفتتحة بالت�سبيح ف�إنها
تنتهي فا�صلتها بالعزيز احلكيم �إ ّال يف:
يع ال َْب ِ�ص ُ
ري{.
ال�س ِم ُ
[ ]1الإ�سراء�} :إِ َّنه ُه َو َّ

[ ]2التغابنَ } :و ُه َو َعلَى ُكلِّ َ�ش ْي ٍء َق ِد ٌير{ ،ولكن ال�سورة
ال�ش َها َد ِة ال َْعزِي ُز حْ َ
}ع� مِ ُ
ال ِك ُيم{
�ال الْ َغ ْي ِب َو َّ
تنتهي بقوله تعاىلَ :
التغابن١٨ :
وما من �سورة مفتتحة بالت�سبيح �إ ّال وا�شتملت على ذكر بني
�إ�سرائيل ،والأمر حق ًا ي�ستوجب الت�سبيح تعوذ ًا مما اعتقدوه �أو
عملوه.
ب -وردت (�سبحانَ ) بامل�صدر ومب�شتقاته يف �سورة الإ�سراء
وحدها �سبع مرات:
معجزة الإ�سراء واملعراج
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�سى ِب َعبْ ِد ِه ل َْي اًل ِم َن
}�سبْ َح َ
[ ]1يف فاحتة ال�سورةُ :
ان ال َِّذي �أَ رْ َ
المْ َْ�س ِج ِد ا َل َر ِام �إ ىَِل المْ َْ�س ِج ِد ْ أ
الَق َْ�صى ال َِّذي َب َاركْ نَا َح ْو َل ُه ِلن َِي ُه ِم ْن
ال�س ِم ُيع ال َْب ِ�ص ُري{ الإ�سراء١:
�آَ َيا ِتنَا �إِ َّنه ُه َو َّ

ُون ُعل ُّو ًا َك ِبرياً{ الإ�سراء٤٣ :
}�سبْ َحا َن ُه َو َت َع ىَال َع َّما َيقُول َ
[ُ ]2

�ض َو َم ْن ِفيه َِّن َو�إ ِْن ِم ْن
ال�سبْ ُع َو ْ أ
ال�س َم َاو ُ
الَ ْر ُ
ات َّ
[ُ } ]3ت َ�سبِّ ُح َل ُه َّ
ان َح ِليم ًا
يح ُه ْم �إِ َّن ُه َك َ
َ�ش ْي ٍء �إ اَِّل ُي َ�سبِّ ُح ِب َح ْم ِد ِه َول َِك ْن اَل َت ْف َق ُه َ
ون َت ْ�س ِب َ
غَ فُوراً{ الإ�سراء٤٤ :
ال�س َم ِاء َول َْن
[�} ]4أَ ْو َي ُك َ
ون ل ََك َب ْي ٌت ِم ْن ُز ْخ ُر ٍف �أَ ْو َت ْر َقى يِف َّ
ان َر ِّبي َهلْ ُكنْ ُت
ُن�ؤْ ِم َن ِل ُر ِق ِّي َك َح َّتى ُتنَ ِّز َل َعل َْينَا ِك َتا ًبا َن ْق َر�ؤُ ُه ُقلْ ُ�سبْ َح َ
�إ اَِّل َب�شرَ ً ا َر ُ�س اًول{ الإ�سراء٩٣ :
�ان َو ْع� ُ�د َر ِّب َنا لمَ َ ْف ُع اً
ول{
ان َر ِّبنَا �إ ِْن َك� َ
ُون ُ�سبْ َح َ
}و َيقُول َ
[َ ]5

الإ�سراء١٠٨ :

14

معجزة الإ�سراء واملعراج

رابع ًا :ورود لفظة (القرآن) في سورة اإلسراء:

(�أ) وردت لفظة (القر�آن) بالت�صريح وحده ( )11مرة يف
�سورة الإ�سراء ،الأمر الذي مل يتكرر مثله حتى يف �سورة البقرة
�أطول �سورة يف القر�آن العظيم:
الرقم

اللفظة

رقم الآية

}�إ َِّن َهـذَ ا الْق ُْر َ�آ َن ِي ْه ِدي ِل َّل ِتي ِه َي �أَق َْو ُم
ال ِ
ال�ص حِ َ
ات
ين َي ْع َمل َ
َو ُي َب�شرِّ ُ المْ ُ ْ�ؤ ِم ِن َ
ُون َّ
ني ال َِّذ َ
�أَ َّن َل ُه ْم �أَ ْجر ًا َك ِبرياً{

9

2

�ص ْفنَا يِف َهذَ ا الْق ُْر�آَ ِن ِل َيذَّ َّك ُروا َو َما
َ
}و َلق َْد َّ
ُورا{
َيز ُ
ِيد ُه ْم �إِل ُنف ً

41

3

}و�إِذَا َق� َ�ر�أْ َت الْق ُْر�آَ َن َج َعلْنَا َب ْينَ َك َو َبينْ َ
َ
ورا{
ون ِب ْ آ
ين اَل ُي�ؤْ ِم ُن َ
ال َِّذ َ
الَ ِخ َر ِة ِح َجا ًبا َم ْ�س ُت ً

45

4

}و َج َعلْنَا َعلَى ُقلُو ِبه ِْم �أَ ِكنَّ ًة �أَ ْن َي ْف َق ُهو ُه َو يِف
َ
�آَذَا ِنه ِْم َوق ًْرا َو إِ�ذَا ذ ََك ْر َت َر َّب َك ف الْق ُْر�آَ ِن
ُورا{
َو ْح َد ُه َول َّْوا َعلَى �أَ ْد َبارِ ِه ْم ُنف ً

46

1
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5

}و�إِ ْذ ُقلْنَا ل ََك �إ َِّن َر َّب َك �أَ َح َ
ا�س َو َما
اط ِبالنَّ ِ
َ
َ
الر�ؤْ َيا ا َّل ِتي �أ َر ْينَ َ
ا�س
اك �إ اَِّل ِفتْنَ ًة ِللنَّ ِ
َج َعلْنَا ُّ
ال�ش َج َر َة المْ َل ُْعو َن َة ف الْق ُْر�آَ ِن َو ُن َخ ِّو ُف ُه ْم ف ََما
َو َّ
ِيد ُه ْم �إ اَِّل ُط ْغ َيا ًنا َك ِب ًريا{
َيز ُ

60

6

ال�ص اَل َة ِل ُدل ِ
ال�ش ْم ِ�س �إ ىَِل غَ َ�سقِ
ُوك َّ
}�أَ ِق ِم َّ
الل َّْيلِ َوق ُْر�آَ َن الْف َْجرِ{

78

7

ودا{
}�إ َِّن ق ُْر�آَ َن الْف َْج ِر َك َ
ان َم ْ�ش ُه ً

78

8

َاء َو َر ْح َم ٌة
}و ُننَ ِّز ُل ِم َن الْق ُْر�آَ ِن َما ُه َو ِ�شف ٌ
َ
ِيد َّ
ني �إ اَِّل َخ َ�س ًارا{
ني َو اَل َيز ُ
الظ مِالِ َ
ِلل ُْم�ؤْ ِم ِن َ

82

9

اج َت َم َع ِت ْ إِ
ال ْن ُ�س َوا ِل ُّن َعلَى �أَ ْن
} ُقلْ َل ِئنِ ْ
ون ِبثْ ِل ِه َول َْو
َي�أْ ُتوا مِ ِبثْلِ َهذَ ا الْق ُْر�آَ ِن اَل َي�أْ ُت َ
ِريا{
َك َ
ان َب ْع ُ�ض ُه ْم ِل َب ْع ٍ�ض َظه ً

88

10

ا�س يِف َهذَ ا الْق ُْر�آَ ِن ِم ْن
}و َلق َْد �صرَ َّ ْفنَا ِللنَّ ِ
َ
ُورا{
ُكلِّ َم َث ٍل َف�أَ َبى �أَكْ ُث النَّ ِ
ا�س �إ اَِّل ُكف ً

89
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ا�س َعلَى
}وق ُْر�آَنا ف ََر ْقنَا ُه ِل َت ْق َر َ�أ ُه َعلَى النَّ ِ
َ
ُم ْك ٍث َو َن َّزلْنَا ُه َتنْز اً
ِيل{

106

(ب) وذلك �إىل جانب ما يف �سورة الإ�سراء من الإ�شارة �إىل
القر�آن مب�شتقاته �أو با�سم الكتاب واحلكمة والتنزيل والوحي كما
يف الآيات التالية:
} َذ ِل َك مِمَّا �أَ ْو َحى �إِل َْي َك َر ُّب َك ِم َن حْ ِ
ال ْك َم ِة َو اَل جَ ْت َعلْ
1
ورا{
َم َع ال َّل ِه �إِ َل ًها �آَ َخ َر َف ُتلْقَى يِف َج َهنَّ َم َمل ً
ُوما َم ْد ُح ً

39

ون ل ََك َب ْي ٌت ِم ْن ُز ْخ� ُ�ر ٍف �أَ ْو َت ْر َقى يِف
}�أَ ْو َي ُك َ
ال�س َم ِاء َول َْن ُن�ؤْ ِم َن ِل ُر ِق ِّي َك َح َّتى ُت َن ِّز َل َعل َْي َنا ِك َت ًابا 93
2
َّ
ان َر ِّبي َهلْ ُكنْ ُت �إ اَِّل َب�شرَ ً ا َر ُ�س اً
ول{
َن ْق َر ُ�ؤ ُه ُقلْ ُ�سبْ َح َ
ال ِّق َن َز َل َو َما �أَ ْر َ�سلْنَ َ
ال ِّق �أَ ْن َزلْ َنا ُه َو ِب حْ َ
}و ِب حْ َ
اك �إ اَِّل
َ
3
ُم َب�شرِّ ً ا َو َن ِذ ًيرا{

105

4
}و َن َّزلْنَا ُه َتنْز اً
ِيل{
َ

106
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خامس ًا :رؤية اآليات في اإلسراء:

ان ال َِّذي َ�أ��ْسىرْ َ ى ِب َعبْ ِد ِه ل َْي اًل ِم َن المْ َْ�س ِج ِد حْ َ
ال� َ�ر ِام �إ ىَِل
}�سبْ َح َ
ُ
يع
ال َْ�س ِج ِد ْ أ
ال�س ِم ُ
الَق َْ�صى ال َِّذي َب َاركْ َنا َح ْو َل ُه ِل رُن َِي ُه ِم ْن �آَ َيا ِتنَا �إِ َّنه ُه َو َّ

ال َْب ِ�ص ُري{ الإ�سراء١:
وهي ر�ؤية تورث اليقني ،وتهب العزمية ،ومتنح الر�ضا ،و�إنها
�سنة مقررة يف حياة الأنبياء عليهم ال�صالة وال�سالم.
[�أ] ولهذا مل يخف �إبراهيم يف مواجهة النار �شيئاً ،حتى
جعلها اهلل تعاىل عليه برد ًا و�سالماً .ونقر�أ يف ذلك قوله تعاىل:
ون َب ْر ًدا َو َ�س اَل ًما َعلَى �إ ِْب َر ِاه َيم{ الأنبياء..٦٩:
} ُقلْنَا َيا َن ُار ُك يِ
وقد �أراد امل�شركون حرقه بالنار وكان يف الإمكان �أن ينجي
اهلل تعاىل �سيدنا �إبراهيم عليه وال�سالم باختفائه و�إحباط
مكر امل�شركني ولكن املعجزة اخلارقة للعادة كانت مهمة ليظل
اخلطاب القر�آين بهذا النب�أ ظاهر احلجة على النا�س �أجمعني
ولعل امل�شركني يعتربون بذلك ولكنهم النطما�س ب�صريتهم
}ي ِ�ضلُّ ِب ِه َك ِث ًريا
اختاروا ال�ضاللة وطريق الع�صيان والف�سوقُ :
َو َي ْه ِدي ِب ِه َك ِث ًريا َو َما ُي ِ�ضلُّ ِب ِه �إ اَِّل الْف ِ
َا�س ِق َني{ البقرة..٢٦ :

18
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ثم �إن هذه الإراءة امل�شار �إليها بقوله تعاىل:
ال�س ِم ُيع ال َْب ِ�ص ُري{ الإ�سراء..١:
} ِل رُن َِي ُه ِم ْن �آَ َيا ِتنَا �إِ َّنه ُه َو َّ
�إنها �إراءة مهمة وهي �إحدى ال�سنن املقررة يف �سري الأنبياء..
}و َكذَ ِل َك ُنرِي
كما يف قوله تعاىل عن �سيدنا �إبراهيم َ :

ال�س َم َاو ِ
ني{
ات َو َْالأ ْر ِ
���ض َو ِل َي ُك َ
�إ ِْب َر ِاه َيم َمل َُك َ
ون ِم َن المْ ُو ِق ِن َ
وت َّ

الأنعام٧٥:
[ب] وه��ك��ذا مكّن اهلل تعاىل عبده مو�سى عليه ال�صالة
وال�سالم من لقاء فرعون ومواجهة بط�شه وطغيانه قال تعاىل:
} ِل رُن َِي َك ِم ْن �آَ َيا ِت َنا ال ُْك رْ َبى ( )23اذ َْه ْب �إ ىَِل ِف ْر َع ْو َن �إِ َّن ُه َط َغى{
طه٢٤-٢٣:
وقال تعاىلَ } :ق َال اَل َت َخافَا �إِ َّن ِني َم َع ُك َما �أَ ْ�س َم ُع َو�أَ َرى{ طه٤٦:
[ج] واقر�أ ما يف �سورة النجم يف موا�ضع منها:
} َف�أَ ْو َحى �إ ىَِل َعبْ ِد ِه َما �أَ ْو َحى (َ )10ما َكذَ َب الْ ُف�ؤَا ُد َما َر�أَى{
النجم١١-١٠:
[د] }�أَ َف ُت َم ُارو َن ُه َعلَى َما َي َرى{ النجم١٢:

}و َلق َْد َر�آَ ُه َن ْز َل ًة �أُ ْخ� َ�رى(ِ )13عنْ َد ِ�س ْد َر ِة المْ ُنْ َت َهى()14
[هـ] َ
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ال�س ْد َر َة َما َي ْغ َ�شى (َ )16ما َزاغَ
ِعنْ َد َها َجنَّ ُة المْ َ�أْ َوى (� )15إِ ْذ َي ْغ َ�شى ِّ
�ص َو َما َط َغى{ النجم.١٧-١٣:
ال َْب ُ
[و] } َلق َْد َر�أَى ِم ْن �آَ َي ِ
ات َر ِّب ِه ال ُْك رْ َبى{ النجم.١٨:

 -1الت�سبيح ومدلوالته:

[�أ] الت�سبيح� ،أ�صل الكلمة يف معناها العجمي من �سبح ي�سبح
�سبح ًا و�سباحة :عامَ وم ّر يف املاء �أو جرى فهو �سابح وهي �سابحة
وهن �سابحات.
[ب] ومن كلمة (الت�سبيح) جاءت ال�سباحة يف املاء �أو الف�ضاء..

[ج] وال�سبح يف اللغة :التباعد يدل عليه قوله تعاىل�} :إ َِّن
ل ََك يِف اَلنَّ َهارِ َ�سبْ ًحا َطوِ اًيل{ املزمل� ..٧:أي تباعد ًا طويالً ،فمعنى

�سبح اهلل بعّده عما ال ينبغي.
ويف الهدي النبوي عن جابر بن عبد اهلل  ،قال� :سمعت
النبي  يقول�( :إن �أه��ل اجلنة ي�أكلون فيها وي�شربون .وال
يتفلون وال يبولون وال يتغوطون وال يتمخطون» .قالوا :فما
بال الطعام؟ قال «ج�شاء ور�شح كر�شح امل�سك .يلهمون الت�سبيح
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والتحميد ،كما يلهمون النف�س)(.)1
[د] الت�سبيح �أول ما يذكر يف مراتب الذكر قال تعاىل:
} ُقلْ ُ�سبْ َح َان َر ِّبي َهلْ ُكنْ ُت �إ اَِّل َب�شرَ ً ا َر ُ�س اًول{ الإ�سراء٩٣:
ان َو ْع ُد َر ِّبنَا لمَ َ ْف ُع اً
ول{
ان َر ِّب َنا �إ ِْن َك َ
ُون ُ�سبْ َح َ
}و َيقُول َ
وقال تعاىلَ :
الإ�سراء.١٠٨:
[هـ] وختمت ال�سورة بالتحميد والتكبري بعدما افتتحت
بالت�سبيح وبذلك جمعت الباقيات ال�صاحلات .ثم افتتحت
ال�سورة التالية لها يف امل�صحف وهي �سورة الكهف ،باحلمد
وفيها ذكر الباقيات ال�صاحلات كما قي قوله تعاىل} :المْ َ� ُ
�ال
ال�ص حِ َ
ون زِ ينَ ُة حْ َ
ات َخيرْ ٌ ِعنْ َد َر ِّب َك ث ََو ًابا
َوال َْب ُن َ
ال َيا ِة ُّ
ال ُ
الد ْن َيا َوال َْبا ِق َي ُ
ات َّ
َو َخيرْ ٌ �أَ َم اًل{ الكهف.٤٦:

ويف ال�سورة التالية لها يف ترتيب امل�صحف نقر�أ عن الباقيات
ات
}و َيز ُ
ين ْاه َت َد ْوا ُه ًدى َوال َْبا ِق َي ُ
ال�صاحلات قوله تعاىلَ :
ِيد اللَّ ُه ال َِّذ َ
ال�ص حِ َ
ات َخيرْ ٌ ِعنْ َد َر ِّب َك ث ََو ًابا َو َخيرْ ٌ َم َر ًّدا{ مرمي٧٦:
ال ُ
َّ
� -1صحيح م�سلم .باب في �صفات الجنة و�أهلها ،وت�سبيحهم فيها بكرة
وع�شيا ،الحديث رقم)2835(- 18 .
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[و] وكل �شيء ي�سبح بحمد اهلل تعاىل:

الَ ْر�� ُ�ض َو َم ْن ِفيه َِّن َو�إ ِْن ِم ْن
ال�سبْ ُع َو ْ أ
ال�س َم َاو ُ
ات َّ
} ُت َ�سبِّ ُح َل ُه َّ
ان َح ِل ًيما
َ�ش ْي ٍء �إ اَِّل ُي َ�سبِّ ُح ِب َح ْم ِد ِه َول َِك ْن اَل َت ْف َق ُه َ
يح ُه ْم �إِ َّن ُه َك َ
ون َت ْ�س ِب َ
ُورا{ الإ�سراء.٤٤:
غَ ف ً

�( -2أَ�سْ رَ ى ِب َعبْدِ ِه َلي اًْل):

(�أ) روح ًا وج�سد ًا ،ولو كان بالروح وحدها ما �أنكر امل�شركون.
ويقظة ال منام ًا ولو كان منام ًا مل تنكر قري�ش و�سائر العرب،
وملا عجبوا له هذا العجب وقابلوه بالإنكار واجلحود وال�سخرية
واالزدراء ،بل ملا ذكره اهلل ع ّز وجل يف مقام التكرمي واالمتنان
�سى ِب َعبْ ِد ِه ل َْي اًل ِم َن
}�سبْ َح َ
على ر�سوله  حيث يقولُ :
ان ال َِّذي �أَ رْ َ

المْ َْ�س ِج ِد حْ َ
الَق َْ�صى ال َِّذي َب َاركْ نَا َح ْو َل ُه ِل رُن َِي ُه ِم ْن
ال َر ِام �إ ىَِل المْ َْ�س ِج ِد ْ أ
ال�س ِم ُيع ال َْب ِ�ص ُري{ الإ�سراء.)1(١:
�آَ َيا ِتنَا �إِ َّنه ُه َو َّ

 -1انظر :د .محمد الطيب النجار :القول المبين في �سيرة �سيد
المر�سلين (درا�سات في �ضوء القر�آن الكريم وال�سنة النبوية) .طبعة
1406هـ 1986-م� ،ص.120
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(ب) ( ِب� َع� ْب��دِ هِ) :تفيد امل�صاحبة �أي ُ�صحبَته يف م�سراه
بالألطاف والعناية والإ�سعاف وي�شهد لذلك قوله ( :ال ّل ُه َّم �أنتَ
خللِي َف ُة يف الأهلِ ال ّل ُه ّم �إ يَِّن �أعُو ُذ بك مِ ن
ال�صاحِ بُ ف ال�سَّ ّف ِر وا َ
ّ
وعثا ِء ال�سف ِر وك�آب ِة امل َنظر و�سُ وء امل ُن َقلَبِ يف املال والأهلِ و�إذا رَجَ َع
قا َلهُنَّ وزا َد فيهنَّ �آيبُون تا ِئبُو َن عَابدُو َن لربّنا حامِ دُونَ)(.)1
(ج) �أ�سري و�سرى لغتان ك�سقى و�أ�سقى م�أخوذة من ال�سُّ رى
وهو �سري الليل.
وكان هذا الإ�سراء بالرباق كما تدلنا ال�سرية النبوية ،والذي
يُعرف يف اللغة العربية.
(د) ال�براق :الباء وال��راء والقاف �أ�صالن تتفرع الفروع
منهما:
�أحدهما :ملعانُ ال�شيء.
والآخ��ر :اجتماع ال�سواد والبيا�ض يف ال�شيء وما بعد ذلك
� -1أخرجه م�سلم برقم  ،2392كتاب الحج ،باب ما يقوله �إذا ركب �إلى
�سفر الحج وغيره.
معجزة الإ�سراء واملعراج
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فكله جماز وحممول على هذين الأ�صلني(.)1
ُراب دابَّة ركبها ر�سول اهلل ( يف رحلة الإ�سراء)،
وبرا ٌق كغ ٍ
وكانت دون البغل وفوق احلمار( .)2كما يف احلديث الذي رواه �أن�س
أبي�ض
بالباقِ وه َو دَا َّب ٌة � ُ
هلل  قا َل �أتيتُ رُ
مالك�( :أ َّن رَ�سو َل ا ِ
بن ٍ
فوق احلمار ودُون البَغلِ يَ�ض ُع حافر ُه عن َد مُنتهى طرفه(.)3
مل يركبه �أحد �أكرم على اهلل تعاىل من ر�سول اهلل  كما
بينّ ذلك احلديث ال�شريف :من �أن ر�سول اهلل �( أُتيَ بالرباقِ
ليل َة �أ�سريَ ِب ِه مُ�سَ رَّجاً مُلجَّ ماً لِري َك َب ُه فا�ست َْ�صعَبَ َعلَي ِه وقا َل َل ُه
هلل مَا َر ِكبَكَ �أح ٌد ق َُّط �أك َر ُم
جِ ربيلُ :ما يحمِ لُكَ َعلَى هذا؟ َف َو ا ِ
َ�ض َع َر َقاً)(.)4
هلل عَز وجَ َّل منه قَا َل فارف َّ
َعلَى ا ِ
 -1ابن فار�س :معجم مقايي�س اللغة.221/1 ،
 -2انظر :القامو�س المحيط ،ج ،3ف�صل الباء ،باب القاف ،مادة البرق.
� -3أخرجه م�سلم برقم  ،234كتاب الإيمان ،باب الإ�سراء بر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم.
 -4م�سند الإمام �أحمد برقم  ،122111م�سند المكثرين ،م�سند �أن�س
بن مالك ،و�أخرجه الترمذي برقم 3056ـ تف�سير القر�آن ،وفي �سورة
بني �إٍ�سرائيل.

24

معجزة الإ�سراء واملعراج

َ ( -3لي اًْل) جيء بها نكرة:

(�أ) للت�أكيد بعد داللة �أ�سرى.
(ب) ولبيان �أن الرحلة كانت يف جزء من الليل.
(ج) ولأنه وقت ال�صالة التي كانت مفرو�ضة عليه.
معجزات الإ�سراء واملعراج:

(�أ) �إن على منكري املعجزات من عبدة الأ�سباب �أن يعتربوا
مبا كان من ت�سخري الأ�سباب.
(ب) } َق َ
ال ال َِّذي ِعنْ َد ُه ِعل ٌْم ِم َن ال ِْك َت ِ
اب �أَ َنا �آَ ِت َ
يك ِب ِه َقبْلَ �أَ ْن
ُك َفل ََّما َر�آَ ُه ُم ْ�س َت ِق ًّرا ِعنْ َد ُه َق َ
َي ْر َت َّد �إِل َْي َك َط ْرف َ
ال َهذَ ا ِم ْن ف َْ�ضلِ َر ِّبي
ِل َيبْل َُو يِن �أَ�أَ ْ�ش ُك ُر َ�أ ْم �أَكْ ف ُُر َو َم ْن َ�ش َك َر َف�إ مَِّنَا َي ْ�ش ُك ُر ِلنَ ْف ِ�س ِه َو َم ْن َكف ََر َف�إ َِّن
َر ِّبي غَ ِن ٌّي َكرِمي{ النمل.٤٠:

اح َها
}و ِل ُ�سل َْي َم َ
يح غُ ُد ُّو َها َ�ش ْه ٌر َو َر َو ُ
(ج) والريح ل�سليمانَ :
الر َ
ان ِّ
َ�ش ْه ٌر َو َ�أ َ�سلْنَا َل ُه َعينْ َ الْ ِقطْ ِر َو ِم َن جْ ِ
ال ِّن َم ْن َي ْع َملُ َبينْ َ َي َد ْي ِه ِب�إِذ ِْن َر ِّب ِه
َو َم ْن َيزِغْ ِمنْ ُه ْم َع ْن �أَ ْم ِر َنا ُن ِذ ْق ُه ِم ْن َعذَ ِ
ال�س ِعريِ{ �سب�أ.١٢:
اب َّ

(د) ومعجزة خلق عي�سى ف�إن النا�س يومئذ بالغوا يف ال�سببية
حتى قيدوا القدرة املطلقة ،فكان من ثم ما قدره اهلل تعاىل ثم
معجزة الإ�سراء واملعراج
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بني اهلل عز وجل خلق عي�سى لي�س �أعجب من خلق �آدم كما قال
ي�سى ِعنْ َد ال َّل ِه كَ َم َثلِ �آَ َد َم َخ َل َق ُه ِم ْن ُت َر ٍ
اب ث َُّم
تعاىل�} :إ َِّن َم َثلَ ِع َ
ِين{
قَالَ َل ُه كُ ْن ف ََي ُك ُ
ون ( )59حْال َُّق ِم ْن َر ِّب َك ف اََل َت ُك ْن ِم َن ال ُْم رَت َ
�آل عمران60-٥٩:
(هـ) ونعوذ باهلل من الوقوع يف جحر ال�ضب الذي وقع فيه
من كان قبلنا من اليهود والن�صارى يف م�سائل العقيدة� ،أو الروم
والفر�س يف م�سائل احل�ضارة والنظم ال�سيا�سة.
ق�ص اهلل تعاىل على ر�سوله  ما يثبت به ف�ؤاده
(و) وكما ّ
من �أنباء الر�سل فقد �أراه �إياهم ونقر�أ يف ذلك قوله تعاىل:

الر ُ�سلِ َما ُن َثبِّ ُت ِب ِه ُف َ�ؤا َد َك َو َج َاء َك ف
}و ُك اًّل َنق ُّ
َ
ُ�ص َعل َْي َك ِم ْن �أَ ْن َب ِاء ُّ
َه ِذ ِه حْ َ
ال ُّق َو َم ْو ِع َظ ٌة َو ِذكْ َرى ِلل ُْم�ؤْ ِم ِن َني{ هود..١٢٠:

وكم ر�أى يف ليلة الإ�سراء واملعراج من كرامات فيا له من
�إكرام وهي �أنباء الغيب التي حدثنا القر�آن عنها و�آتانا بها ر�سول
اهلل  قال تعاىلِ } :تل َْك ِم ْن �أَ ْن َب ِاء الْ َغ ْي ِب ُن ِ
وحي َها �إِل َْي َك َما ُكنْ َت

ني{
َا�ص ْب �إ َِّن ال َْعا ِق َب َة ِلل ُْم َّت ِق َ
َت ْعل َُم َها �أَ ْن َت َو اَل َق ْو ُم َك ِم ْن َقبْلِ َهذَ ا ف ْ

هود.٤٩:
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(ز) لئن كان �أبو جهل �أول املكذبني بالإ�سراء مع اال�ستهزاء..
ال�صدّيق الذي
ف�إننا نرى يف مقابل ذلك اخلليفة الرا�شد �أبا بكر ّ
واجه �سائر املنكرين مبقالته احلكيمة« :لئن قالها فقد �صدق».
هذا وقد �أح�سن الإبانة عن معجزة الإ�سراء واملعراج ودفع
ال�شبهات الواردة عليهما �صاحب كتاب «القول املبني يف �سرية
املر�سلني»( )1فيقول:
[�أ] وقد حاول بع�ض العلماء املحدثني �أن ي�ستدل على �إمكان
الإ�سراء واملعراج �أو يقرب �إمكان وقوعه �إىل الأذهان مبا و�صل
�إليه العلم من خمرتعات حديثة تطوي امل�سافات ال�شا�سعة
يف زمن قليل كالطائرات النفاثة التي ت�سبق �سرعتها �سرعة
ال�صوت ،وكال�صواريخ التي حتمل الإن�سان �إىل القمر ثم تعوج
به �إىل الأر�ض.
[ب] ولكننا ال نذهب مثل هذا املذهب ،ف�إن هذه املخرتعات
احلديثة  -مهما بلغت من عظمة  -لها مقومات من الأ�سباب
 -1انظر :د .محمد الطيب النجار� ،صفحة  120وما بعدها.
معجزة الإ�سراء واملعراج
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وامل�سببات ،وكل �شيء يقوم وجوده على �سبب فهو �أمر ال يدعو
�إىل العجب.
اخت�ص بها الر�سل والأنبياء �إمنا هي
ّ
[ج] واملعجزات التي
�أمور خارقة تدعو �إىل العجب وال تخ�ضع  -فيما نعلم  -ل�سبب.
وما دمنا نحن امل�سلمني ن�ؤمن ب���أن عي�سى بن مرمي 
كان يحيي املوتى ب�إذن اهلل ،ويربئ الأكمه والأبر�ص ب�إذن اهلل،
ون�ؤمن ب�أن اهلل �سخر ل�سليمان الريح ،فلماذا ي�صعب علينا �أن
ن�ؤمن ب�أن الإ�سراء واملعراج �آية خالدة كرّم اهلل بها خامت الأنبياء
واملر�سلني.
[د] ويف حماولة تعجيزية لكفار قري�ش طلبوا من الر�سول 
�أن ي�صف لهم بيت املقد�س ،ومل يكن ر�آه قبل هذه الليلة ،ف�أخذته
احلرية والأمل ،فجالّه اهلل ،ف�صار ي�صفه و�صف ًا �شام ًال ال �شك
فيه ..و�س�ألوه عن �آية �أخرى على �صدق كالمه!
ح�س
[هـ] فقال :مررت بعِري بني فالن بوادي كذا ،ف�أنفرهم ّ
الداب ،فن ّد لهم بَعري ،فدللتهم عليه و�أنا متّجه �إىل ال�شام ،ثم
�أقبلت حتى �إذا كنت ب�ضجنان -جبل بتهامة  -مررت بعِري بني
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فالن ،فوجدت القوم قياماً ،ولهم �إناء فيه ماء وقد غطوا عليه
ب�شيء ،فك�شفت غطاءه و�شربت ما فيه ،ثم غطيت عليه كما
كان ..و�آية ذلك� ،أن عريهم الآن عند ثنية التنعيم( )1يقدمها
جمل �أورق عليه غرارتان �إحداهما �سوداء والأخرى برقاء.
[و] ف�أ�سرع القوم �إىل الثنية ،فوجدوا اجلمل كما و�صفه
لهم .و�س�ألوهم عن الإناء ف�أخربوهم �أنهم و�ضعوه مملو ًء ما ًء ثم
غطوه ،و�أنهم هبوا فوجوده مغطى كما غطوه ومل يجدوا فيه ماء.
و�س�ألوا الآخرين بعد ذلك فقالوا� :صدق واهلل ،لقد ن ّد لنا بعري
باملكان الذي �أخربكم عنه ،ف�سمعنا �صوت رجل يدعونا �إليه حتى
�أخذناه(.)2
[ز] وهكذا ذكر لهم من الأمارات والعالمات ما ال �سبيل �إىل
الطعن فيها ولكنهم على الرغم من ذلك كله مل يزدادوا �إال كفر ًا
 -1التنعيم :مو�ضع على ثالثة �أميال من مكة .انظر معجم البلدان،
ج� ،1ص.272
� -2سيرة ابن ه�شام.248/1 ،
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وعناداً ،ومل يزدد الر�سول  -ب�إزاء ذلك العناء منهم � -إال �صرب ًا
وجهاداً.
[ح] و�أما �أقوياء العقيدة من امل�ؤمنني املخل�صني ،فقد زادهم
ه��ذا احل��دث العجيب �إمي��ان�� ًا على �إميانهم ،وح�سبنا يف ذلك
موقف �أبي بكر ال�صديق  فلقد ذهب �إليه �أنا�س وقالوا له:
ما تقول يا �أبا بكر يف �صاحبك يزعم �أنه قد جاء هذه الليلة بيت
املقد�س و�صلى فيه ورج��ع �إىل مكة! فقال لهم �أب��و بكر يف ثقة
امل�ؤمن املخل�ص :واهلل لئن كان قال لكم ذلك لقد �صدق ..وواهلل
�إنه ليخربين �أن اخلرب ي�أتيه من ال�سماء �إىل الأر�ض يف �ساعة من
ليل �أو نهار ف�أ�صدقه ،فهذا �أبعد مما تعجبون منه.
[ط] ثم �أقبل حتى انتهى �إىل ر�سول اهلل  ف�أخربه الر�سول
مبا وقع له من ذلك احل��ادث العجيب فلم ي��زدد ال�صديق �إال
�إمي��ان�� ًا بالر�سول وت�صديقاً ،حتى لقد �سمي منذ ذل��ك اليوم
(�صديقاً) .وهكذا الإميان القوي ال ت�ضعفه الفنت مهما ع�صفت
ريحه ،وهكذا ال�صداقة املخل�صة تعظم يف املحن قيمتها وتظهر
عند ال�شدائد ثمرتها.
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[ي] ومن اخلري لنا �أن نقف عند حد الن�صو�ص القاطعة
وحدها ،فال�سموات حقيقة ثابتة ال ريب فيها ،ولكن من �أي �شيء
بنيت؟ وب���أي كيفية رفعت؟ وعلى �أية �صورة ر�سمت؟ �إىل غري
ذلك من التف�صيالت الدقيقة .كل ذلك ال داعي �إىل اخلو�ض
فيه ،ف�إن الإحاطة به مردّها �إىل العليم احلكيم الذي بناها ورفع
�سمكها ف�سواها..
[ك] وعن كيفية لقاء النبي  بالأنبياء �إذا كان الإ�سراء مل
يثبت �إال ملحمد  فكيف ميكن �أن تنتقل �أج�ساد ه�ؤالء الأنبياء
ويعرج بها من الأر�ض �إىل ال�سماء؟ .ولقد �أجاب العالمة ابن قيم
اجلوزية يف كتابه (زاد املعاد) على هذا ال�س�ؤال فقال�« :إنّ �أرواح
الأنبياء م�ستقرة يف ال�سماء ولكن لها يف الأر�ض �إ�شراق وتعلق،
وبهذا التعلق ر�أى حممد � أخاه مو�سى  قائم ًا ي�صلي يف
قربه ور�آه يف ال�سماء ال�ساد�سة ،ومعلوم �أنه مل يعرج مبو�سى و�إمنا
�أخذ من قربه ثم ر ّد �إليه ،بل ذلك مقام روحه وا�ستقرارها وقربه
مقام بدنه وا�ستقراره �إىل يوم معاد الأرواح �إىل �أج�سادها فر�آه
ي�صلي يف قربه ،ور�آه يف ال�سماء ال�ساد�سة.»..
معجزة الإ�سراء واملعراج

31

� -4سورة الإ�سراء الدالالت واملغازي:

(�أ) ج��اء ترتيبها بعد ���س��ورة النحل ،وه��ي ���س��ورة النعم،
وح ِم ْن �أَ ْم ِر ِه َعلَى
الر ِ
والإ�سراء من �أج ّل النعمُ :
}ينَ ِّز ُل المْ اََل ِئ َك َة ِب ُّ
َم ْن َي َ�ش ُاء ِم ْن ِع َب ِاد ِه �أَ ْن َ�أ ْن ِذ ُروا �أَ َّن ُه اَل ِ �إ َل َه �إ اَِّل َ �أ َنا فَا َّتق ِ
ُون{ النحل.٢:

[ب] يف ترتيب النزول بعد الق�ص�ص ،وهي �سورة حتدثت عن
مو�سى  وم�صائر الأقوام املكذبة لر�سلها ،و�أنه ال يهلكهم �إ ّال
وهم ظاملون.
الد ُار ْ آ
ون ُعل ًُّوا
ِيد َ
ين اَل ُير ُ
قال تعاىلِ } :تل َْك َّ
الَ ِخ َر ُة جَ ْن َع ُل َها ِلل َِّذ َ
يِف ْالأَ ْر ِ�ض َو اَل ف ََ�س ًادا َوال َْعا ِق َب ُة ِلل ُْم َّت ِق َني{ الق�ص�ص.٨٣:
}و َك ْم
وقال تعاىلَ :
َم َ�س ِ
ل ُت ْ�س َك ْن ِم ْن
اك ُن ُه ْم مَ ْ

�أَ ْهل َْكنَا ِم ْن َق ْر َي ٍة
َب ْع ِد ِه ْم �إ اَِّل َق ِل اًيل

ي�ش َت َها َف ِتل َْك
َب ِط َر ْت َم ِع َ
ني{
َو ُكنَّا َن ْح ُن ال َْوارِ ِث َ

الق�ص�ص.٥٨:
حيث كان ما تقدم من �سورة الق�ص�ص ف�إننا نقر�أ يف �سورة
}و�إِذَا �أَ َر ْد َن��ا �أَ ْن ُن ْه ِل َك َق ْر َي ًة �أَ َم ْر َنا ُم رْ َت ِفي َها
الإ�سراء قوله تعاىلَ :
َفف ََ�سقُوا ِفي َها ف ََح َّق َعل َْي َها الْق َْو ُل ف ََد َّم ْر َن َاها َت ْد ِم ًريا{ الإ�سراء.١٦:
[ج] ما ت�ضمنته ال�سورة من الأخالق والآداب والقيم واملُثل
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}و َلق َْد َك َّر ْمنَا َب ِني �آَ َد َم َو َح َملْ َن ُاه ْم ف ال رَ ِّْب
العليا وتكرمي الإن�سانَ :
الط ِّي َب ِ
َوال َْب ْح ِر َو َر َز ْقنَ ُاه ْم ِم َن َّ
ات َوف ََّ�ضلْ َن ُاه ْم َعلَى َك ِث ٍري مِمَّ ْن َخ َل ْق َنا
َت ْف ِ�ض اًيل { الإ�سراء٧٠:
[د] داللة قوله تعاىلَ } :ذ ِل َك مِمَّا �أَ ْو َحى �إِل َْي َك َر ُّب َك ِم َن حْ ِ
ال ْك َم ِة
ورا{
َو اَل جَ ْت َعلْ َم َع ال َّل ِه �إِ َل ًها �آَ َخ� َ�ر َف ُتلْقَى يِف َج َهنَّ َم َمل ً
ُوما َم ْد ُح ً

الإ�سراء٣٩:

[هـ] الإ�شارة (بذلك) �إىل هذه الآداب وحما�سن الأخالق
التي ت�ضمنتها هذه الآي��ات املتقدمة� ،أي �أن هذه من الأفعال
املحكمة التي تقت�ضيها حكمة اهلل تعاىل يف عباده ،واحلكمة
يف هذا ال�سياق تعني قوانني املعاين املحكمة والأفعال الفا�ضلة،
واخلطاب لر�سول اهلل  واملراد كل من �سمع الآية من الب�شر
[مفاحت فهم القر�آن].
[و] ويف مقابل احلكمة (لأَحْ َت ِنكَنَّ ) :ال�شيطان ي�سعى ليل
نهار لي�ضل الفا�سقني وي�ستويل على من تواله ،يعلم من احتنكه
االحتيال واملكر ال�سيّ ء واملكايدة .وذلك يف مقابل امل�ؤمن املوحد
العامل الذي ي�ؤتيه اهلل تعاىل احلكمة ،ويجمع له بني العلم النافع
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والعمل ال�صالح ومنه الأدب وح�سن اخللق قال تعاىل:
ُ
وها{ الإ���س��راء.38:
}كلُّ َذ ِل َك َك َ
ان َ�س ِّي ُئ ُه ِعنْ َد َر ِّب َك َم ْك ُر ً
[مفاحت فهم القر�آن].
[ز] ذكر ال�صلوات اخلم�س يف هذه ال�سورة وم�شروعيتها يف
ليلة الإ�سراء واملعراج.
ال�ص اَل َة ِل ُدل ِ
ال�ش ْم ِ�س �إِل غَ َ�سقِ الل َّْيلِ َوق ُْر َ�آ َن الْف َْج ِر
ُوك َّ
[ح] }�أَ ِق ِم َّ
ودا{ الإ�سراء.٧٨:
�إ َِّن ق ُْر�آَ َن الْف َْج ِر َك َ
ان َم ْ�ش ُه ً

وقد (ك��ان �إذا حزبه �أم��ر فزع �إىل ال�صالة)( ،)1ويقول( :يا
ال�صالة �أرِحنا بها)( )2وذلك} :ا ْتلُ َما �أُ ِ
وح َي إِ�ل َْي َك ِم َن
بالل �أقِم ّ
ال ِْك َت ِ
ال�ص اَل َة َتنْ َهى َعنِ الْف َْح َ�ش ِاء َوالمْ ُنْ َك ِر َول َِذكْ ُر
ال�ص اَل َة �إ َِّن َّ
اب َو�أَ ِق ِم َّ
ون{ العنكبوت..٤٥:
ال َّل ِه �أَكْ رَ ُب َوال َّل ُه َي ْعل َُم َما َت ْ�صنَ ُع َ
ون{امل�ؤمنون..١:
و�أهل ال�صالة هم املفلحونَ } :ق ْد �أَ ْفل ََح المْ ُ�ؤْ ِم ُن َ

� -1أخرجه �أبو داود في �سننه برقم  ،1124كتاب ال�صالة ،باب وقت
قيام النبي  من الليل ،بلفظ( :كانَ النبيُّ � إذا حزبَه �أم ٌر َ�صلّى).
� -2سنن �أبي داود برقم  ،4333كتاب الأدب ،باب في �صالة العتمة.
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} َق ْد �أَ ْفل ََح َم ْن َت َز َّكى َوذ ََك َر ْا�س َم َر ِّب ِه ف ََ�صلَّى{ الأعلى..١٥-١٤:

ال�صل ََو ِ
ني{
ُوموا ِل َّل ِه َقا ِن ِت َ
ات َو َّ
}حا ِف ُظوا َعلَى َّ
َ
ال�ص اَل ِة ال ُْو ْ�س َطى َوق ُ

البقرة.٢٣٨:

}و ِم َن الل َّْيلِ َف َت َه َّج ْد ِب ِه َنا ِف َل ًة ل ََك َع َ�سى �أَ ْن
[ط] قيام الليلَ :
ودا{ الإ�سراء ..٧٩:وكان الإ�سراء ليالً.
م ُم ً
َيبْ َع َث َك َر ُّب َك َمق ًَاما حَ ْ

 -5امل�سجدية يف الإ�سراء:
ان ال َِّذي
}�سبْ َح َ
(�أ) ثم كان الإ�سراء من م�سجد �إىل م�سجدُ ،
�سى ِب َعبْ ِد ِه ل َْي اًل ِم َن المْ َْ�س ِج ِد حْ َ
الق َْ�صى ال َِّذي
ال َر ِام �إ ىَِل المْ َْ�س ِج ِد ْ َأ
�أَ رْ َ
ال�س ِم ُيع ال َْب ِ�ص ُري{ الإ�سراء.1:
َب َاركْ َنا َح ْو َل ُه ِل رُن َِي ُه ِم ْن �آَ َيا ِت َنا �إِ َّنه ُه َو َّ

(ب) ومن تعظيم امل�سجدية �إكرام الأئمة واحلفاظ عليهم
و�إنزالهم منازلهم.
ال �إىل حرم
�سريت من حرم لي ً
كما �سرى البدر يف داج من الظلم
(  ج) و�سمي الأق�صى لبعد امل�سافة بينه وبني امل�سجد احلرام
ومل يكن يومئذ وراءه م�سجد..
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(د) و(من) البتداء الغاية و(�إىل) النتهاء الغاية ،واحلكمة
يف �إ�سرائه �إىل الأق�صى ثم العروج من هنالك لإظهار احلق على
من عاند.
(ه��ـ) ودالل��ة ك��ون الإ���س��راء من م�سجد �إىل م�سجد� ،أنها
ح�ضارة عميقة اجل��ذور مت�صلة بال�شعائر الدينية التي تزكي
ا�س َم َر ِّب ِه ف ََ�صلَّى{
النفو�سَ } :ق ْد �أَ ْفل ََح َم ْن َت َز َّكى (َ )14وذ ََك� َ�ر ْ
الأعلى.١٥-١٤:
(و) وتنهى عن الفواح�ش واملنكرات و�سوء الأخالق} :ا ْتلُ َما
�أُ ِ
وح َي �إِل َْي َك ِم َن ال ِْك َت ِ
ال�ص اَل َة َتنْ َهى َعنِ الْف َْح َ�ش ِاء
ال�ص اَل َة �إ َِّن َّ
اب َو�أَ ِق ِم َّ
ون{ العنكبوت.٤٥:
َوالمْ ُنْ َك ِر َول َِذكْ ُر ال َّل ِه �أَكْ رَ ُب َوال َّل ُه َي ْعل َُم َما َت ْ�صنَ ُع َ

(ز) وال�صالة حافز لأداء الأمانات �إىل �أ�صحابها والعدل
والإح�سان�} :إ َِّن ال َّل َه َي�أْ ُم ُر ُك ْم �أَ ْن ُت َ�ؤ ُّدوا ْ أَ
ال َما َن ِ
ات ِ �إ ىَلَ �أ ْه ِل َها َو�إِذَا
ا�س �أَ ْن حَ ْت ُك ُموا ِبال َْع ْد ِل �إ َِّن ال َّل َه ِن ِع َّما َي ِع ُظ ُك ْم ِب ِه �إ َِّن ال َّل َه
َح َك ْم ُت ْم َبينْ َ النَّ ِ
َك َان َ�س ِم ًيعا َب ِ�ص ًريا{ الن�ساء.٥٨:

(ح) وال�صالة من �أ�سباب حب اخلري للنا�س جميع ًا كما
قال �( :أحب النا�س �إىل اهلل �أنفعهم ،و�أحب الأعمال �إىل اهلل
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عز وجل �سرور تدخله على م�سلم �أو تك�شف عنه كربة �أو تق�ضي
عنه ديناً �أو تطرد عنه جوعاً ولَئن �أم�شي مع �أخي امل�سلم يف حاجة
�أحب �إيل من �أن �أعتكف يف هذا امل�سجد �شهراً ومن كف غ�ضبه
�سرت اهلل عورته ومن كظم غيظا ولو �شاء �أن مي�ضيه �أم�ضاه،
ملأ اهلل قلبه ر�ضىً يوم القيامة ومن م�شى مع �أخيه امل�سلم يف
حاجته حتى يثبتها له �أثبت اهلل تعاىل قدمه يوم تزل الأق��دام
و�إن �سوء اخللق ليف�سد العمل كما يف�سد اخلل الع�سل)(.)1

(ط) ورحمتهم( :الرّاحِ مُونَ يَرحَ مهمْ الرَّحْ مَنُ ارْحَ مُوا مَ نْ
ْ�ض يرح ْمكُمْ مَ نْ فيِ ال�سَّ مَا ِء الرَّحِ مُ �شُ جْ َن ٌة مِ ن الرّحمنِ
ف الأر ِ
فَمن وَ�صلها و ََ�ص َل ُه اهلل ومَ ن قطعها قطعه اهلل)(.)2
(ي) و�إن��ه مما تقرر يف الهدي النبوي امل��وجّ ��ه للح�ضارة
الإ�سالمية �أنه من بات �شبعان وجاره جائع وهو يعلم برئت منه
 -1جامع الأحاديث ،ج� ،1ص ،433حديث رقم .696
� -2سنن الترمذي برقم  ،1847كتاب البر وال�صلة ،باب ما جاء في
رحمة النا�س.
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ذمة اهلل تعاىل (م��ا �آم��ن بي من ب��ات �شبعان وج��اره جائع �إىل
جنبه ،وهو يعلم به)(.)1
(ك) و(م��نْ َك��ا َن ي��ؤم��نُ ب��اهلل وال � َي��و ِم الآخ � ِر فليُح�سنْ �إىل
جَ اره ومَنْ َك ْا َن ي�ؤمنُ باهلل واليو ِم الآخ ِر َف ْليُكرِم �ضَ ي َف ُه َومَنْ كا َن
ُي�ؤمنُ باهلل واليو ِم الآخر فليقل خرياً �أو لي�سكتْ )(.)2

(ل) وهكذا ف�إن «الدين املعاملة».
 -6الإ�سراء وامل�سجد الأق�صى:

امل�سجد الأق�صى ال��ذي ب��ارك اهلل تعاىل حوله ،وهي بركة
عامة �شاملة لربكات الدين والدنيا .باركنا حوله :الربكة ،اخلري
الإلهي يف ال�شيء والربكة ،الزيادة والنماء والثبات و(بركة)
للداللة على �أن الربكة �أعم و�أ�شمل ،وحيث عرفنا املعنى املعجمي
للربكة �أنها تدور حول الزيادة والنماء والنبات ،ف�إن معناها
 -1الجامع ال�صغير الحديث رقم7771- :
� -2أخرجه م�سلم في �صحيحه برقم  .69كتاب الإيمان ،باب الحث
على �إكرام الجار وال�ضيف ولزوم ال�صمت.
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املفهوم ي�شتمل تف�صيالت وا�سعة ،بركة املكان والزمان وا�ضحة
ان
يف حديث الإ�سراء واملعراج وذلك�} :إ َِّن يِف َذ ِل َك ل َِذكْ َرى مِل َْن َك َ
ِيد{ ق ..37:وهكذا الربكة التي
ال�س ْم َع َو ُه َو َ�شه ٌ
َل ُه َقل ٌْب �أَ ْو �أَلْقَى َّ
عمت حول امل�سجد الأق�صى وا�ضحة يف معاي�ش النا�س وحياتهم.
وتواترت الأخبار والقول مبا حتقق من بركة الطعام وال�شراب
على يد ر�سول اهلل  يف �أكرث من منا�سبة.
ومن ذلك انت�صار القلة امل�ؤمنة على الكرثة الكافرة قال
تعاىل يف معر�ض االمتنان على امل�ؤمنني:
ُون يِف ْ أَ
ُون �أَ ْن
ال ْر ِ
�ض َت َخاف َ
}واذ ُْك ُروا �إِ ْذ �أَ ْن ُت ْم َق ِليلٌ ُم ْ�س َت ْ�ض َعف َ
َ
الط ِّي َب ِ
ا�س َف�آَ َو ُ
اك ْم َو�أَ َّي َد ُك ْم ِبنَ�صرْ ِ ِه َو َر َز َق ُك ْم ِم َن َّ
ات
َي َت َخ َّطف َُك ُم النَّ ُ
ون{ الأنفال..٢٦:
ل ََعل َُّك ْم َت ْ�ش ُك ُر َ

ومن ذلك الأمر الذي عرفه بع�ضهم بحال البهائم على كونها
التي يحتاج �إليها النا�س يف طعامهم وتذبح للوفاء بحاجاتهم
ومواليدها ونتاجها �أقل عدد ًا من الكالب على كونها �أكرث عدد ًا
يف مواليدها .لأمر م�شاهد معروف عند النا�س لكون البهائم
تنام �أول الليل وت�صحو يف ال�سحر بينما الكالب تظل تنبح الليل
كله وال تنام �إال يف ال�سحر.
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[�أ] ودالل��ة �إمامة الأنبياء يف رح��اب الأق�صى على عاملية
الدعوة الإ�سالمية ،فقد �أنزل اهلل تعاىل القر�آن العظيم ،م�صدق ًا
ملا بني يديه من الكتاب ومهيمن ًا عليه ،ويا له من �إمام وم�أمومني،
ثم يا لها من �صالة وم�سجد.
[ب] ودالل��ة املعراج من امل�سجد الأق�صى �إىل امل�ل�أ الأعلى
لإظهار مقام النبوة اخلامتة واالعتبار بلقاء الأنبياء الكرام،
والرتحيب به يف ال�سموات وال�شهادة له بالبنوة بعد �أن كذبه قومه
و�آذوه وا�شتد البالء عليه ح�صار ًا ومقاطعة.
� -7سورة النجم:

(�أ) �سورة النجم:
 -1وترتيبها يف امل�صحف بعد �سورة الطور حيث كلّم اهلل
مو�سى.
 -2و�أما ترتيبها يف النزول فبعد �سورة الإخال�ص..
 -3وقبل �سورة عب�س..
}و ِم َن الل َّْيلِ ف ََ�سبِّ ْح ُه َو�إِ ْد َب َار
(ب) ويف ختام �سورة الطور نقر�أَ :
وم{ الطور.٤٩:
النُّ ُج ِ
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(ج) املعراج ال�سلم ال��ذي �صعد فيه ر�سول اهلل  ومعه
جربيل �إىل ال�سماء.
(د) حيث و�ضعت له مرقاة من ف�ضة ومرقاة من ذهب حتى
عرج هو وجربيل(.)1
ويف كل �سماء تلقاه من فيها من الأنبياء عليهم ال�سالم
ورحبوا به وا�ستب�شروا.
� /1آدم  يف ال�سماء الأوىل..
 /2يحيى  وعي�سى  :يف ال�سماء الثانية..
 /3يو�سف  يف ال�سماء الثالثة..
� /4إدري�س  يف ال�سماء الرابعة..
 /5هارون  يف ال�سماء اخلام�سة
 /6مو�سى  يف ال�سماء ال�ساد�سة
� /7إبراهيم  يف ال�سماء ال�سابعة..
(هـ) وال �شك �أن من دالالت ذلك االعتبار يف الهجرة بخروج
�آدم وحواء من اجلنة..
 -1الق�سطالني� :إر�شاد ال�ساري 204/6
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ويف لقاء عي�سى ويحيى وه��ارون ومو�سى مو�ضع العربة من
خمالفة اليهود ومكرهم حيث قتلوا يحيى  ،و�أجن��ى اهلل
ي�سى ْاب َن َم ْريمَ َ
منهم عي�سى َ :
}و َق ْو ِله ِْم �إِ َّنا َق َتلْنَا المْ َِ�س َ
يح ِع َ

َر ُ�س َ
اخ َت َلفُوا
ين ْ
ول ال َّل ِه َو َما َق َتلُو ُه َو َما َ�صل َُبو ُه َول َِك ْن ُ�شبِّ َه َل ُه ْم َو إِ� َّن ال َِّذ َ
ِفي ِه َل ِفي َ�ش ٍّك ِمنْ ُه َما َل ُه ْم ِب ِه ِم ْن ِعل ٍْم �إ اَِّل ا ِّت َب َاع َّ
الظ ِّن َو َما َق َتلُو ُه َي ِقي ًنا{

الن�ساء ..١٥٧:واالعتبار مبا لقيه يو�سف  من �إخوته مقارنة
مبا لقيه ر�سول اهلل اخلامت من ع�شريته والأقربني من �أهل مكة.
واملكان الرفيع الذي �آتاه النبي اخلامت  من فتح مكة وظهور
دينه وهو الوارث احلقيقي للحنيفية.
رحلة املعراج:

ع��ن �أن�����س ب��ن مالك � ،أن ر���س��ول اهلل  ق��ال�( :أت �ي��ت
بالرباق (وهو دابة �أبي�ض طويل فوق احلمار ودون البغل .ي�ضع
حافره عند منتهى طرفه) قال فركبته حتى �أتيت بيت املقد�س,
قال ،فربطته باحللقة التي يربط بها الأنبياء ،قال ،ثم دخلت
امل�سجد ف�صليت فيه ركعتني .ثم خرجت ،فجاءين جربيل 
ب�إن��اء من خمر و�إن��اء من ل�بن .فاخرتت اللنب ،فقال جربيل
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 :اخرتت الفطرة .ثم عرج بنا �إىل ال�سماء الدنيا فا�ستفتح
جربيل  فقيل :من �أن��ت؟ قال جربيل .قيل :ومن معك؟
ق��ال :حممد .قيل :وق��د بعث �إليه؟ ق��ال :قد بُعث �إليه .ففتح
لنا .ف ��إذا �أن��ا ب ��آدم .فرحب بي ودع��ا يل بخري .ثم ع��رج بنا �إىل
ال�سماء الثانية .فا�ستفتح جربيل  .فقيل :من �أن��ت؟ قال
جربيل .قيل :ومن معك؟ قال .حممد ،قيل :وقد بعث �إليه؟
ق��ال :قد بعث �إليه؟ ففتح لنا .ف��إذا �أن��ا بابن اخلالة عي�سى بن
مرمي ويحيى بن زكريا �صلوات اهلل عليهما .فرحبا ودع��وا يل
بخري .ثم عرج بي �إىل ال�سماء الثالثة .فا�ستفتح جربيل ،فقيل:
من �أنت .قال :جربيل .قيل .ومن معك؟ قال :حممد  .قيل:
وقد بعث �إليه؟ قال :قد بعث �إليه .ففتح لنا .ف�إذا �أنا بيو�سف .
�إذا هو قد �أعطي �شطر احل�سن .فرحب ودعا يل بخري .ثم عرج
بنا �إىل ال�سماء الرابعة .فا�ستفتح جربيل  .قيل :من هذا؟
ق��ال :جربيل .قيل :ومن معك؟ ق��ال :حممد .ق��ال :وقد بعث
�إليه؟ قال :قد بعث �إليه .ففتح لنا ف�إذا �أنا ب�إدري�س .فرحب ودعا
}و َرف َْع َنا ُه َم َكا ًنا َع ِل ًّيا{ مرمي..٥٧:
يل بخري .قال اهلل عز وجلَ :
ثم عرج بنا �إىل ال�سماء اخلام�سة .فا�ستفتح جربيل .قيل من
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هذا؟ قال :جربيل .قيل :ومن معك؟ قال :حممد .قيل :وقد
بعث �إليه؟ قال :وقد بعث �إليه .ففتح لنا .ف�إذا �أنا بهارون .
فرحب ودعا يل بخري .ثم عرج �إىل ال�سماء ال�ساد�سة .فا�ستفتح
جربيل  .قيل :من ه��ذا؟ قال جربيل .قيل :ومن معك؟
قال حممد .قيل :وقد بعث �إليه؟ قال :قد بعث �إليه .ففتح لنا
ف�إذا �أنا مبو�سى  .فرحب ودعا يل بخري .ثم عرج �إىل ال�سماء
ال�سابعة .فا�ستفتح جربيل .فقيل :من هذا؟ قال :جربيل .قيل:
ومن معك؟ ق��ال :حممد .قيل :وقد بعث �إليه؟ ق��ال :قد بعث
�إليه .ففتح لنا .ف��إذا �أنا ب�إبراهيم  م�سندا ظهره �إىل البيت
املعمور .و�إذا هو يدخله كل يوم �سبعون �ألف ملك ال يعودون �إليه.
ثم ذهب بي �إىل ال�سدرة املنتهى .و�إن ورقها ك��آذان الفيلة .و�إن
ثمرها كالقالل .قال ،فلما غ�شيها من �أمر اهلل ما غ�شي تغريت.
فما �أحد من خلق اهلل ي�ستطيع �أن ينعتها من ح�سنها .ف�أوحى
يل ما �أوحى .ففر�ض علي خم�سني �صالة يف كل يوم وليلة.
اهلل �إ ّ
فنزلت �إىل مو�سى  .فقال :ما فر�ض ربك على �أمتك؟ قلت
خم�سني �صالة .ق��ال :ارج��ع �إىل رب��ك .فا�س�أله التخفيف .ف�إن
�أمتك ال يطيقون ذلك ،ف�إين قد بلوت بني �إ�سرائيل وخربتهم.
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فحط
ق��ال ،فرجعت �إىل رب��ي فقلت :يا رب! خفف على �أمتيّ .
عني خم�ساً فرجعت �إىل مو�سى فقلت :حَ طَّ عني خم�سا ،قال� :إن
�أمتك ال يطيقون ذلك فارجع �إىل ربك فا�س�أله التخفيف ،قال:
فلم �أزل �أرج��ع بني ربي تبارك وتعاىل وبني مو�سى  حتى
قال :يا حممد! �إنهن خم�س �صلوات كل يوم وليلة .لكل �صالة
ع�شر .فذلك خم�سون �صالة ،ومن ه ّم بح�سنة فلم يعملها كتبت
له ح�سنة .ف�إن عملها كتبت له ع�شرا ومن ه ّم ب�سيئة فلم يعملها
مل تكتب �شيئا .ف�إن عملها كتبت �سيئة واحدة قال :فنزلت حتى
انتهيت �إىل مو�سى � أخربته .فقال :ارجع �إىل ربك فا�س�أله
التخفيف .فقال ر�سول اهلل  قلت :قد رجعت �إىل ربي حتى
ا�ستحييت منه)(..)1
ال�شرح:

(�أتيت ال�براق) :قال �أهل اللغة :ال�براق ا�سم الدابة التي
ركبها  ليلة الإ�سراء.
� -1صحيح م�سلم الحديث رقم.259- )162( :
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(بيت املقد�س) :قل �أبو علي الفار�س :ال يخلو �إما �أن يكون
م�صدر ًا �أو مكاناً .ف���إن ك��ان م�صدر ًا ك��ان كقوله تعاىل� :إليه
مرجعكم ،ونحوه من امل�صادر .و�إن كان مكانا فمعناه بيت املكان
الذي جعل فيه الطهارة� .أو بيت مكان الطهارة .وتطهريه �إخال�ؤه
من الأ�صنام و�إبعاده منها.
(فربطته باحللقة) :قال �صاحب التحرير :امل��راد حلقة
باب م�سجد بيت املقد�س.
(اخرتت الفطرة) :ف�سروا هنا الفطرة بالإ�سالم واال�ستقامة.
ومعناه ،واهلل �أعلم ،اخرتت عالمة الإ�سالم واال�ستقامة .وجعل
اللنب عالمة لكونه �سه ًال طيب ًا �سائغ ًا لل�شاربني �سليم العاقبة .و�أما
اخلمر ف�إنها �أم اخلبائث وجالبة لأنواع من ال�شر يف احلال وامل�آل.
(ثم عرج)� :أي �صعد.
(�إىل ال�سدرة املنتهى) :هكذا وقع يف الأ�صول ،ال�سدرة،
بالألف وال�لام .ويف ال��رواي��ات بعد ه��ذا� ،سدرة املنتهى .قال
ابن عبا�س واملف�سرون وغريهم� :سميت �سدرة املنتهى لأن علم
املالئكة ينتهي �إليها ،ومل يجاوزها �أحد �إال ر�سول اهلل  .وحكي
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عن عبد اهلل بن م�سعود � :أنها �سميت بذلك لكونها ينتهي
�إليها ما يهبط من فوقها وما ي�صعد من حتتها من �أمر اهلل تعاىل
(كالقالل) :جمع قلة ،والقلة جرة كبرية ت�سع قربتني �أو �أكرث.
ما ر�آه ر�سول اهلل  يف رحلة املعراج
من �أحوال بع�ض الع�صاة من موا�ضع العربة:

[ ]1تاركي ال�صالة:

يف حديث �أبي هريرة عِ ند الطرباين والبزّار �أنّه( :م َّر بقو ٍم
تُر�ضخ ر�ؤو�سهم بال�صخر ُكلّما رُ�ضخت عادت قالَ :ه�ؤالء الذين
ال�صالة)(.)1
تثاقل ُر�ؤو�سهم عَن ّ
وهذه عقوبة تنا�سب من تثاقلوا عن ال�صالة ف�إن �ش�أن ال�صالة
عظيم كما يف هذا احلديث القد�سي عن ر�سول اهلل  ،يقول
اهلل عز وجل�( :إين والإن�س واجلن يف نب�أ عظيم� ،أخلق ويعبد
غريي ،و�أرزق وي�شكر �سواي ،خريي �إىل العباد نازل و�شرهم

 -1فتح الباري �شرح �صحيح البخاري.
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يل �صاعد� ،أحتبب �إليهم بنعمي و�أنا الغني عنهم ،ويتبغ�ضون
�إ ّ
يل باملعا�صي وهم �أنفر �شيء �إيلّ ،من �أقبل علي منهم تلقيته
�إ ّ
من بعيد ،ومن �أعر�ض عني منهم ناديته من قريب� ،أهل ذكري
�أهل مودتي� ،أهل �شكري �أهل زيادتي� ،أهل مع�صيتي ال �أقنطهم
من رحمتي� ،إن تابوا ف�أنا حبيبهم ،و�إن مل يتوبوا ف�أنا طبيبهم،
�أبتليهم بامل�صائب لأطهرهم من الذنوب واملعايب ،احل�سنة
عندي بع�شرة �أمثالها و�أزيد ،وال�سيئة مبثلها و�أعفو ،و�أنا �أر�أف
بعبدي من الأم بولدها)(..)1
ولعظمة �ش�أن ال�صالة جاء يف الهدي النبوي عن ر�سول اهلل :
(مثل ال�صالة املكتوبة كامليزان فمن �أوفى ا�ستوفى)(...)2
[ ]2ومانعي الزكاة:

(وَمَ َّر بقومٍ عَ لَى عَ ورَاتهم رِقاع يَ�سرحونَ كالأنعامِ قالَ  :ه�ؤالء
الذين ال ي�ؤدُّون الزكاة)(.)3
 -1رواه البيهقي عن �أبي الدرداء.
� -2أخرجه الإمام �أحمد في م�سنده.
 -3فتح الباري.
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[ ]3و�آكلي الربا:

(عن �أبي هريرة قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلّم
ر�أيت لَيلَ َة �أ�سريَ بي لمَ ّا انتهينا �إىل ال�سماء ال�سّ ابعة فَنظرت َف ْو َق
 قا َل َعفّانُ فَوقي  -ف�إذا �أنا برعدٍ وبرقٍ و�صَ وَاعِ ق ،قَا َل ف�أتيتُحليّات تُرى مِ ن خَ ارج بُطونهم
على قَو ٍم بطونهم كال ُبيُوتِ فيها ا َ
قُلتُ مَن ه�ؤالء يا جربيل قا َل ه�ؤال ِء �أكلَ ُة ال ّربَا)(.)1
و�أخرج �أحمد( :عَن �سمرة بن جُ ندُب قالَ :قا َل َنبِيُّ اهلل َ
ال ي�سب ُح يف َنهَر ويُل َق ُم احلجارة ف�س�ألت
ر�أيتُ ليل َة �أُ�سريَ بي رَج ً
ما هذا فقي َل يل �آك ُل الرّبا)(.)2
[ ]4و�آكلي �أموال اليتامى:

(ف ��إذا �أن��ا ب�أقوام م�شافرهم كم�شافر الإب��ل فتفتح �أفواههم
فيلقمون من ذلك اجلمر ،ثم يخرج �أ�سافلهم ف�سمعتهم ي�ضجّ ون
�إىل اهلل عز وجل فقلت :من ه�ؤالء يا جربيل؟ قال :ه�ؤالء من
� -1أخرجه الإمام �أحمد في م�سند المكثرين من ال�صحابة برقم .8286
 -2م�سند الإم��ام �أحمد برقم  ،19242م�سند الب�صريين من حديث
�سمرة بن جندب عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
معجزة الإ�سراء واملعراج

49

ُون �أَ ْم� َ�و َ
ُون يِف
ال ال َْي َت َامى ُظل ًْما �إ مَِّنَا َي�أْ ُكل َ
ين َي�أْ ُكل َ
�أمتك }�إ َِّن ال َِّذ َ
ُب ُطو ِنه ِْم َن ًارا َو َ�س َي ْ�صل َْو َن َ�س ِع ًريا{ الن�ساء.)1( 10:

[ ]5واملغتابني:

(عن �أن�س بن مالك قالَ :قا َل ر�سول اهلل  لمَ ّا ُع ِر َج بي َمرَرت
بقوم لهم �أظفار من نحا�س يخمُ�شُ ون وجُ و َههُم و�صدورهم فقلت
ّا�س
َم��ن ه ��ؤالء ي��ا جربيل ق��ال ه ��ؤالء ال��ذي��ن ي�أكلون لحُ ُ ��وم الن ِ
ويَقعون يف �أعرا�ضهم)(.)2
ويف رواية لأحمد( :فنظر يف النّار ف�إذا قَو ٌم ي�أكلون اجليف فقا َل
مَن ه�ؤالء يا جربيل قا َل ه�ؤال ِء الذين ي�أ ُكلُون لُوم النَّا�س()3
[ ]6وخطباء الفتنة:

الذين ي�أمرون النا�س بالرب وين�سون �أنف�سهم:
� -1أخرجه البيهقي في كتاب دالئل النبوة.
� -2سنن �أبي داود برقم  ،4235كتاب الأدب ،باب الغيبة.
 -3م�سند الإمام �أحمد برقم  2210م�سند بني ها�شم ،بداية م�سند
عبد اهلل بن العبا�س.
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( َم� َّر بقو ٍم تُقر�ض �أل�سنتهم و�شِ فاههمُ ،كلّما ُقرِ�ضَ ت عادت
قَالَ :ه�ؤال ِء خُ طباء الفِتنة)(.)1
ويف رواية �أخرى عَ ن �أن�س بن مالك قال :قال ر�سول اهلل :
(مل ّا �أُ�سريَ بي مررت برجال تُقر�ض �شِ فاهُ هُم مبقاري�ض من
نار قال فقلت مَنْ ه�ؤالء يا جربيل قال ه�ؤالء خُ طباء من �أمّتكَ
بالب ويَن�سون �أنف�سهم وهُ م يتلون الكِتاب �أفال
ي�أمرون النّا�س رِ ّ
يعقلونَ)(.)2
[ ]7ور�أى غري ه�ؤالء الأ�صناف من الب�شر:

كما بي ذلك احلديث الذي نقله فتح الباري:
( َو َم َّر بقَو ٍم ي�أكلون لحَ ماً نِيئاً خَ بيثاً ويدعو َن حلماً ن�ضيجاً
طَ يِّبا ق��الَ :ه� ��ؤال ِء ال � ُّزن��اة .و َم � َّر ب��رجُ ��لٍ جَ � َم��ع حُ ��ز َم��ة حَ ��طَ ��ب ال
ي�ستطيع حَ ملها ُث َّم هُ و يَ�ض ّم �إليها غَريها ،قالَ :هذا الذي عِ نده
الأمانة ال ي�ؤديها وهُ ��و يَطلب �أخ��رى ..و َم� ّر بثو ٍر عظيم يَخرج
 -1فتح الباري �شرح �صحيح البخاري.
� -2أخرجه الإمام �أحمد في م�سند المكثرين من ال�صحابة ،برقم .12940
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مِ ن ثقب �صغري يُريد �أن يرجع فال ي�ستطيع ،قالَ :هذا الرّجل
يتكلم بالكلمة فيندم فيرُ يد �أنْ َي ُردّها فَال يَ�ستطيع).
 -8حترير القد�س:

[�أ] وتتخلل احتفاالت بالدنا منا�سبات عديدة من� :إقامة
ال�شرائع ،و�إح��ي��اء ال�شعائر ،وتي�سري ال���زواج ،وجتديد العهد
لإحياء علوم الدين و�سائر معامل الدين..
[ب] وقد جرت العوائد عندنا يف هذه املنا�سبة �أن جندّد
العهد بذكرى الإ�سراء واملعراج ،وحترير القد�س..
[ج] «�إ�سرائيل» تزداد يف هذه الأي��ام �صلف ًا وغ��رور ًا و�سفك ًا
لدماء الأبرياء وتدمري ًا للم�ساكن واملرافق املدنية ،وذلك من
عالمات نهايتها ،ومن �أظهر �صور العل ّو الإ�سرائيلي :قتل ال�شيوخ
والن�ساء والأط��ف��ال وه��دم امل�ساكن وامل�ساجد و�إت�لاف امل��زارع
و�إزالتها وبناء امل�ستوطنات اليهودية على �أنقا�ضها ،ومنع ال�شباب
من ال�صالة يف امل�ساجد ممن كان دون الأربعني.
[د] ال يزال �أطفال احلجارة يواجهون ب�صدورهم الر�صا�ص
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وهذا دليل على ا�سرتداد الأمة �إميانها والوعي بق�ضيتها ،وذلك
حل��قّ ال
من معاين( :ال َت �زَال طَ ائف ٌة مِ ��ن �أُ ّم�ت��ي ظاهرين َعلَى ا َ
ي َُ�ضرّهم مَن خَ ذلَهم حَ تى ي�أتي �أمر اللهّ ِ وهُ م كَذلِك)( ،)1فبف�ضل
جهادهم وانتفا�ضة الأق�صى دخلت كلمة ( )Intifadaيف املعاجم
اللغوية الأوربية ابتدا ًء من.Oxford Dictionary :
 -9الن�صرة الواجبة:

[�أ] �أهمية حتريك التجاوب ال�شعبي ملنا�صرة ق�ضية القد�س
وتوظيف العداء لأعداء اهلل امل�ستكربين يف الأر�ض بغري احلقِّ ،
وقد كان ما ت�ضمنه موقف الدولة على ل�سان رئي�س اجلمهورية
م�ؤازر ًا للق�ضية الفل�سطينية ومنا�صر ًا جلهاد حزب اهلل ومواجهة
ال�صلف الإ�سرائيلي.
[ب] ق�ضية فل�سطني من �أمر اجلهاد املا�ضي �إىل يوم القيامة.
 -1م�سلم برقم  ،3544كتاب الإمارة ،باب قوله �صلى اهلل عليه و�سلم
(ال تزال طائفة من �أمتي ظاهرين).
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يف �ضمريي دائماً �صوت النبي
كن قوياً يف ال�ضمري والبدن

�أب� � � ��داً ج ��اه ��د وك ��اب ��د واد�أب
كن عزيزاً يف الع�شري والوطن

[ج] نحمد اهلل تعاىل �أننا اليوم يف ال�سودان نحتفل يف يوم
اخلدمة العامة نخ�ص�صه للحديث عن الأق�صى وفل�سطني.
[د] ق��ن��وت ال��ن��وازل لن�صرة فل�سطني وامل�ست�ضعفني يف
الأر�ض �أجمعني�( :إمنا تن�صرون وترزقون ب�ضعفائكم ،بدعائهم
و�صالتهم و�إخال�صهم)(.)1
[هـ] والقد�س ال بد �أن تعود لأهلها عودة احلق لأ�صحابه،
وهي �سنة كونية وب�شرية جرت يف الأولني والآخرين ..من �إهالك
القرون املكذبة لر�سلها وهالك الظاملني كما يف قوله تعاىل:

}و َك� ْ�م َق َ�ص ْمنَا ِم ْن َق ْر َي ٍة َكا َن ْت َظ مِالَ ًة َو�أَ ْن َ�ش ْ�أ َنا َب ْع َد َها َق ْو ًما
َ
ِين{ الأنبياء..١١:
�آَ َخر َ

� -1سنن الن�سائي برقم  ،3127كتاب الجهاد ،ب��اب اال�ستن�صار
بال�ضعيف ،بلفظ�( :إنما ين�صر اهلل هذه الأم��ة ب�ضعيفها بدعوتهم
و�صالتهم و�إخال�صهم).
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}و َك ْم �أَ ْهل َْك َنا ِم َن الْق ُُر ِ
وح َو َكفَى
ون ِم ْن َب ْع ِد ُن ٍ
وقال تعاىلَ :
ِب َر ِّب َك ِبذُ ُن ِ
وب ِع َب ِاد ِه َخ ِب ًريا َب ِ�ص ًريا{ الإ�سراء..١٧:

[و] �إن �سنة اهلل تعاىل املا�ضية يف الأمم من وراء القرون
املتتالية �أن ي�ؤدي الظلم والطغيان واال�ستكبار �إىل هالك الطغاة
وامل�ستكربين يف الأر���ض بغري احلق .ومما يعنيه ذلك �أن قوى
الطغيان والبغي تت�آكل من داخلها وت�أخذها عوامل التعرية
الداخلية وذلك من �أ�سباب زوالها ،ويف ذلك عون لل�ضعفاء �أن
}وال َّل ُه غَ ا ِل ٌب
ينت�صروا على �أعدائهم فعمر دولة الظلم �ساعةَ :
ون{ يو�سف.٢١ :
َعلَى �أَ ْم ِر ِه َول َِك َّن �أَكْ رَ َث النَّ ِ
ا�س اَل َي ْعل َُم َ
 -10مرائي املعراج وب�شائر امل�ستقبل:

ومرائي املعراج وب�شريات م�ستقبل الكون يف ظل الإ�سالم:
(�أ) ر�ؤية النيل والفرات:

وهما النيل وال��ف��رات ،يف �سدرة املنتهى وه��ي يف ال�سماء
ال�سابعة على الأ�صح� .أم��ا النهران الباطنان فهما ال�سل�سبيل
والكوثر يف �أنهار اجلنّة وذلك عند �سدرة املنتهى..
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(ب) �سدة املنتهى:

وقد كان اختيار ال�سدرة الخت�صا�صها بالظل املديد ،والطعم
اللذيذ ،والرائحة الزكية ،وهكذا الإمي��ان ظله ال��وارف العمل
ال�صالح وطعمه اللذيذ النية اخلال�صة هلل تعاىل الكامنة فيه
ورائحته القول لظهوره وانتفاع النا�س بالكلمة الطيبة(.)1
كما �أخ��رج البخاري يف �صحيحه عَ ن �أن�س بن مالك قالَ :
قالَ ر�سول اهلل ( رُفعت �إىل ال�سِّ ْد َر ِة ف�إذا �أر َب َع ُة �أ ْنهَا ٍر َن َهرَان
ظَ ��اه��رانِ ونهران باطنان ف�أما الظّ اهران النِّي ُل وال� ُف��راتُ و�أ َّم��ا
البَاطنان فنهران يف اجلن ِة ف�أتيتُ بثال َث ِة �أق��دا ٍح َق� َد ٌح فيه لَبنَ ٌ
و َق َد ٌح فيه ع�سلٌ وقد ٌح فيه خَ ْم ٌر ف�أخذت الذي فيه اللّنب فَ�شَ ربتُ
فَقيل ل �أَ�صبْتَ الفِطر َة �أنتَ و�أُ َّمتُكَ )(.)2
(ج) ر�ؤية بع�ض املطيعني:

ف���أت��ى على ق��وم ي��زرع��ون يف ي��وم ويح�صدون يف ي��وم كلما
ح�صدوا عاد كما كان ،فقال يا جربيل من ه���ؤالء ،قال ه�ؤالء
 -1انظر :الماوردي.
 -2البخاري برقم  ،5179كتاب الأ�شربة ،باب �شرب اللبن.
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املجاهدون يف �سبيل اهلل( )1ت�ضاعف لهم احل�سنة ب�سبعمائة
�ضعف وما �أنفقوا من �شيء فهو يخلفه.
(د) اختيار الفطرة:

(و�أتِيتُ ِب�إِنا َءيْنِ �أحَ دُهُ ما لَبنَ ٌ والآخ ُر في ِه خَ ْم ٌر فقي َل يل خُ ذ
�أيّهما �شِ ئتَ ف�أخذت اللَّنب فَ�شَ رِب ُت ُه فقيل يل هُ ديت الفِطر َة �أو
�أ ََ�صبتَ الفِطر َة �أما �إنّكَ لو �أخَ ذتَ اخلَم َر َغوَتْ �أ َّمتُكَ )(.)2
(هـ) ب�شائر النبوة:
[ ]1ح��دي��ث�( :إ َّن اهلل َزوَى يل الأر�� � َ�ض ف��ر�أي��تُ َم����شَ ��ا ِرق�ه��ا

و َمغَاربها و�إ َّن �أ َّم�ت��ي �سيَب ُل ُغ ُم ْلكُها ما ُزوِيَ يل منها و�أعطيت
أبي�ض و�إن �س�ألتُ َربّي لأُمتي �أن ال يُهلكها
الكنزَينِ الأحمر وال َ
ب���س� َن� ٍة َع��ا َّم � ٍة و�أن ال ي�سلّط عليهم َع� ��د ّواً م��ن ��س��وى �أنف�سهم
 -1فتح الباري �شرح �صحيح البخاري.
 -2متفق على �صحته :البخاري برقم  3182كتاب �أحاديث الأنبياء،
َاب مَ ْريَمَ �إِذِ ا ْن َتبَذَ تْ مِ نْ �أَهْ ِلهَا مَ كَانًا
قول اهلل تعالى وَاذْ كُ�� ْر فِي الْكِ ت ِ
�شَ ْر ِقيًّا (مريم )16 :وم�سلم برقم  ،245كتاب الإيمان ،الإ�سراء ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
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في�س َتبِيح َبي َْ�ضتهم و�إ َّن ربِّي قَا َل يا محُ َ َّم ُد � يّإن �إذا ق ََ�ضيتُ ق�ضا ًء
ف�إنّه ال يُر ُّد و� يّإن �أعطيتك لأ ّمتك �أن ال �أهلكهم ب�سن ٍة عام ٍة و�أن
بي�ض َتهُم َولَو
ال �أ�سلّط عليهم عَدوّا مِ ن �سِ وَى �أنف�سهم يَ�ستَبي ُح َ
ني �أقطارها حَ تّى يَكو َن
اج َتمَع َعلَيهم مَن ب�أقطارها �أو قال مَن َب َ
َع�ضهُم َبعْ�ضاً)(.)1
َع�ضهُم يُهلكُ بَع�ضاً ويَ�سبي ب ُ
ب ُ
ِي�ض حَ تّى
رث املالُ و َيف َ
[ ]2حديث( :ال تقوم ال�سّ اعة حتّى يك َ
يَخر َج الرَّج ُل بزكا ِة مَاله فال يَجِ ُد �أَحَ داً يَقبلها مِ ْن ُه وحَ تّى تَعو َد
�أر�ض ال َعرَبِ مُروجاً و�أنهاراً)(.)2
[ ]3حديث( :بَي َنمَا نَحن حَ و َل ر�سول اهلل  نَكتبُ �إذ �سُ ئل
ني تُف َت ُح �أ ّو ًال ق�سطنطيني ُة �أو رومي ُة فقال
هلل � أيُّ امل َدينت ِ
رَ�سولُ ا ِ
ال يعني قُ�سطَ نطينيّة()3
رَ�سول اهلل  مَدينة هِ رقل تُفتح �أو ً
� -1أخرجه م�سلم برقم  ،5144كتاب الفتن و�أ�شراط ال�ساعة ،باب
هالك هذه الأمة بع�ضهم ببع�ض.
� -2أخرجه م�سلم برقم  1681كتاب الزكاة باب الترغيب في ال�صدقة
قبل �أن ال يوجد من يقبلها.
 -3م�سند الإمام �أحمد برقم  ،6358م�سند المكثرين من ال�صحابة،
م�سند عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص ر�ضي اهلل عنهما.
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وكان متام فتحها �سنة 839ه��ـ ،وبقي الفتح الثاين لروما � -إن
�شاء اهلل تعاىل .-
ورمبا كانت الإ�شارة بروما تعني الفرجنة وفتح بالدهم وقد
يكون ذلك الفتح بتقدير اهلل بانتقالهم طوع ًا واختيار ًا للإ�سالم،
وقد بدت يف كرثة معتنقي الإ�سالم حب ًا وطوع ًا واختياراً..
[ ]4حديث ع��دي بن ح��امت ال��ذي رواه عن النبي ( ف� َو
هلل هذا الأمر حَ تَّى تَخ ُر َج الظَّ عي َن ُة مِ ن
الذي نف�سي بيده َل ُي ِتمَّنَّ ا ُ
ري جوا ِر �أحَ ��دٍ ول َي ْفتَحَ نَّ ُكنُو َز
احلرية حَ تّى تَطوف بالبيتِ يف غ ِ
كِ�سرَى بنُ هُ رمُز قَالَ :قلت ك�سرى بن هرمز ،قالَ :نعَم كِ�سرَى
بنُ هُ رمُز و َليُب َذلَنَّ امل َال حَ تّى ال يقبل ُه �أح ٌد قال عديُّ بنُ حامت
ري جوارٍ،
فهذه الظّ عين ُة تَخ ُر ُج مِ نْ احلري ِة فتطوف بالبيتِ يف َغ ِ
و َلقَد كُنتُ فيمن َف َت َح ُكنُو َز كِ�سرَى بنِ هُ رمزَ ،والّذي نَف�سي بيده
لتكونَنَّ الثّالثة لأن ر�سول اهلل  قد قَالَها)(.)1
� -1أخرجه الإم��ام �أحمد في �أول م�سند الكوفيين ،حديث عدي بن
حاتم الطائي ر�ضي اهلل عنه برقم .17548
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[ ]5يفتح البيت الأبي�ض عُ َ�صيبَة من امل�سلمني :عَ نْ عَ امرِ بنِ
�سَ عدِ بنِ �أبي وقّا�ص قالَ كتبتُ �إىل جابر بنِ �سَ ُم َر َة مَ َع غُ المي
نافع �أن �أخربين ب�شيءٍ �سمعت ُه مِ ن ر�سول اللهّ  قالَ ( :فكتَبَ
يل �سَ معتُ رَ�سول اهلل  يَو َم جُ مُع ٍة عَ�شي َة رُج َم الأ�سلَميُّ يقول
�إ َّ
ال يزال الدّين قائماً حتّى تقو َم ال�سّ اع ُة �أو يكو َن عليكم اثنا عَ�شَ َر
ني
خليف ًة ُكلّهم مِ ��ن قُري�ش و�سمعته يقول عُ�صيب ٌة مِ ��ن امل ُ�سلم َ
أبي�ض بيتَ ك�سرى �أو �آلِ كِ�سرى و�سمعته يَقولُ
يفتتحو َن البيت ال َ
ني يدي ال�سّ اعة كَذابني فاحذروهم و�سمعته يقولُ �إذا �أعطى
�إ َّن ب َ
اهلل �أحدكم خ�يراً فليبد�أ بنف�س ِه و�أه��لِ بيته و�سَ معته يقول �أنا
َو�ض)(.)1
ال َفر َُط َعلَى احل ِ
[ ]6و�إمن��ا امل�ستقبل كله للمجاهدين يف �سبيل اهلل تعاىل
لإعالء كلمته ممن حدا�ؤهم:
ل � �ي � ��� ��س ال � � �ت� � ��دي� � ��نُ ع� �ن ��دن ��ا حم��� َ�ض ال�سجود واالق�ت�راب
� -1صحيح م�سلم برقم  ،3398كتاب الإمارة باب النا�س تبع لقري�ش
والخالفة في قري�ش.
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وت� � � �ب� � � �ت� � � � َل ال� � � ��ره � � � �ب� � � ��ان يف
ال � � � � ّدي� � � ��ن �أ�� � � � � ��س ح� � ��� � �ض � ��ار ٍة
ال� � � ّدي � ��ن �إع � � � � ��دا ُد ال� ��� �ص ��وارم
ال � � � � � � ّدي � � � � ��ن ك� � � � ��ل ال � � � � ّدي� � � ��ن

رب � � � ��عٍ م � ��ن ال� ��دن � �ي� ��ا خ � ��راب
� � �ش � �م� ��اء ع � ��ال� � �ي� � � َة ال � �ق � �ب ��اب
وامل � � � �� � � � �س� � � ��وم � � � � ِة ال� � � � � ِع � � � ��راب
حترير احلمى من االغت�صاب

� -11آيات ذات دالالت عظيمة على ما تقرر من قبل:
[�أ] } ِتل َْك ال� َّ�د ُار ْ آَ
ون ُعل ًُّوا يِف
ِيد َ
ين اَل ُير ُ
ال ِخ� َ�ر ُة جَ ْن َع ُل َها ِلل َِّذ َ
ْ أَ
ال ْر ِ�ض َو اَل ف ََ�س ًادا َوال َْعا ِق َب ُة ِلل ُْم َّت ِق َني{ الق�ص�ص.٨٣:

ي�ش َت َها َف ِتل َْك َم َ�س ِ
اك ُن ُه ْم
}و َك ْم �أَ ْهل َْكنَا ِم ْن َق ْر َي ٍة َب ِط َر ْت َم ِع َ
[ب] َ
ْل ُت ْ�س َك ْن ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم �إ اَِّل َق ِل اًيل َو ُكنَّا َن ْح ُن ال َْوارِ ِث َني{ الق�ص�ص٥٨:
}و�إِذَا �أَ َر ْد َنا �أَ ْن ُن ْه ِل َك َق ْر َي ًة �أَ َم ْر َنا ُم رْ َت ِفي َها َفف ََ�سقُوا ِفي َها ف ََح َّق
[ج] َ
َعل َْي َها الْق َْو ُل ف ََد َّم ْر َن َاها َت ْد ِم ًريا{ الإ�سراء.١٦:

}و َك ْم �أَ ْهل َْكنَا ِم َن الْق ُُر ِ
ون ِم ْن
[د] وهكذا كان هالك قوم نوحَ :
وح َو َكفَى ِب َر ِّب َك ِبذُ ُن ِ
وب ِع َب ِاد ِه َخ ِب ًريا َب ِ�ص ًريا{ الإ�سراء،١٧:
َب ْع ِد ُن ٍ
}و�إ يِِّن ُكل ََّما َد َع ْو ُت ُه ْم
لأنهم كما نقر�أ على ل�سان نوح َ :
ا�س َت ْغ َ�ش ْوا ِث َي َاب ُه ْم َو َ�أ�صرَ ُّ وا
ِل َت ْغ ِف َر َل ُه ْم َج َعلُوا �أَ َ�صا ِب َع ُه ْم يِف �آَذَا ِنه ِْم َو ْ
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َو ْا�س َت ْك رَ ُبوا ْا�س ِت ْك َب ًارا{ نوح.٧:
َا�س َت ْك رَ ُبوا يِف ْ أَ
�ض ِب َغ ِي حْ َ
ال ِّق
ال ْر ِ
[هـ] وقوم عادَ } :ف�أَ َّما َعا ٌد ف ْ

ل َي َر ْوا �أَ َّن ال َّل َه ال َِّذي َخ َل َق ُه ْم ُه َو �أَ َ�ش ُّد ِمنْ ُه ْم
َو َقالُوا َم ْن �أَ َ�ش ُّد ِمنَّا ق َُّو ًة �أَ َو مَ ْ
ون{ ف�صلت.١٥:
ق َُّو ًة َو َكا ُنوا ِب�آَ َيا ِتنَا َي ْج َح ُد َ

[و] ومبثل هذا العلو �أهلك اهلل تعاىل فرعون وجنوده:

�ض ِب َغ ِي حْ َ
ال ِّق َو َظنُّوا �أَ َّن ُه ْم �إِل َْينَا
ا�س َت ْك رَ َب ُه َو َو ُج ُنو ُد ُه يِف ْ أ
الَ ْر ِ
َ
}و ْ
ون{ الق�ص�ص.٣٩:
اَل ُي ْر َج ُع َ

}ول َِك ْن
[ز] و�صفة �أهل البغي والطغيان �أنهم قا�سية قلوبهمَ :
ُون{ الأنعام٤٣:
ان َما َكا ُنوا َي ْع َمل َ
ال�ش ْي َط ُ
ُوب ُه ْم َو َز َّي َن َل ُه ُم َّ
َق َ�س ْت ُقل ُ

[ح] وقد عميت �أب�صارهم عن احلقيقة ويح�سبون �أنف�سهم
على ما هم عليه من الناجني ،وه��ذا عني اخل�سران كما قال
تعاىلُ } :قلْ َهلْ ُننَبِّ ُئ ُك ْم ِب ْ أ
ين َ�ضلَّ
الَ ْخ رَ�س َ
ِين �أَ ْع َم اًال ( )103ال َِّذ َ

َ�س ْع ُي ُه ْم يِف حْ َ
ون ُ�صنْ ًعا{
ون �أَ َّن ُه ْم ُي ْح ِ�س ُن َ
الد ْن َيا َو ُه ْم َي ْح َ�س ُب َ
ال َيا ِة ُّ

الكهف.١٠٤-١٠٣:

[ط] وقد �أخ��ذ اهلل تعاىل الطغاة �أخ��ذ عزيز مقتدر جزا ًء
وفاق ًا كما قال تعاىل} :ف َُك اًّل �أَ َخذْ َنا بِذَ ْن ِب ِه ف َِمنْ ُه ْم َم ْن �أَ ْر َ�سلْنَا َعل َْي ِه
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ال�ص ْي َح ُة َو ِمنْ ُه ْم َم ْن َخ َ�س ْفنَا ِب ِه ْ أَ
َح ِ
�ض
ال ْر َ
ا�ص ًبا َو ِمنْ ُه ْم َم ْن �أَ َخذَ ْت ُه َّ
ان ال َّل ُه ِل َيظْ ِل َم ُه ْم َول َِك ْن َكا ُنوا �أَ ْنف َُ�س ُه ْم
َو ِمنْ ُه ْم َم ْن �أَغْ َر ْقنَا َو َما َك َ
ون{ العنكبوت..٤٠:
َيظْ ِل ُم َ

[ي] ورحم اهلل من عبرّ عن �ضمري الأمة يف �شعر ر�صني:
�أم �ت ��ي ه ��ل ل��ك ب�ي�ن الأمم
�ألإ� � �س� ��رائ � �ي� ��ل ت �ع �ل��و راي� ��ة
كيف �أغ�ضيت على الذ ِّل ومل
�أو ما كنت �إذ البغي اعتدى
ربَّ وا معت�صماه انطلقت
الم �� �س��ت �أ� �س �م��اع �ه��م لكنها
�أم� �ت ��ي ك ��م � �ص �ن��م جم��دت��ه
ال تلومي الذئب يف عدوانه
واحب�سي ال�شكوى فلوالك ملا

م �ن�ب�ر ل �ل �� �س �ي��ف �أو ل�ل�ق�ل��م
يف حمى امل�ه��د وظ��ل احل��رم
تنف�ضي ع�ن��ك غ�ب��ار التهم
م��وج� ًة م��ن ل�ه��بٍ �أو م��ن د ِم
م��لء �أف ��واه ال�صبايا اليتم
مل تالم�س ن�خ��وة املعت�صم
مل يكن يحمل طهر ال�صنم
�إن ي��ك ال��راع��ي ع��دو الغنم
كان يف احلكم عبيد الدرهم

� -12أمريكا وعالقتها بالعامل الإ�سالمي:
[�أ] �أمريكا خرّبت عالقاتها يف القلوب ب�أكرث مما حدث لها
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يف ذلك اليوم من تاريخها و�أ�سمته «يوم اجلحيم»( .)1وكيف
تخ�سر عاطفة مليار ون�صف من امل�سلمني يف مقابل �ستة ماليني
من اليهود!
[ب] ظهر جلي ًا �أثر العهد القدمي املحرّف يف توجيه عاطفة
«امل�سيحية الغربية» نحو اليهود ملا يرتقبونه من ظهور املخلّ�ص
بعد قيام دول��ة اليهود الكربى وعا�صمتها الكربى يف القد�س
 -1كان ذلك بتاريخ الثالثاء الحادي ع�شر من �سبتمبر عام �ألفين
وواحد ميالدية عندما ارتطمت بع�ض الطائرات ببرجي مركز التجارة
العالمي في نيويورك و�أدت �إلى انهياره تماماً ،بينما ا�صطدمت طائرة
�أخرى بمباني وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ،ووجهت �أمريكا
االتهام  -يومئذ � -إلى تنظيم القاعدة بزعامة �أ�سامة بن الدن ،وكان
يوم ًا مروع ًا لأمريكا وقفت حياله مذهولة مدهو�شة عما حاق بها من
خراب ،رغم ما تمتلكه من �أجهزة متطورة( ،وتكنولوجيا) متقدمة،
وتر�سانة حربية ،وبرغم ما �سخّ رته لأجهزة �أمنها ومخابراتها من
�إمكانيات تقنية وب�شرية لحماية �أمنها وم�صالحها لي�س على م�ستوى
�أمريكا فقط بل على م�ستوى العالم قاطبة �إ ّال �أنه قد �صدق عليهم قول
}و َظنُّوا �أَ َّن ُه ْم َما ِن َع ُت ُه ْم ُح ُ�صو ُن ُه ْم ِم َن ال َّل ِه َف�أَ َت ُاه ُم
اهلل تعالى ب�ش�أن اليهودَ :
الر ْع َب{ الح�شر. ٢:
ال َّل ُه ِم ْن َح ْي ُث مَ ْ
ل َي ْح َت ِ�س ُبوا َوقَذَ َف يِف ُقلُو ِبه ُِم ُّ
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وذل��ك بعد بناء الهيكل ،ف�سبحان اهلل كيف وجههم اليهود
على النحو الذي �أرادوه .والعقلية اخلرافية هي التي جعلتهم
مع احتفاالتهم بالألفية اجلديدة ين�صبون �آالت الت�صوير على
�شواهق املباين انتظار ًا لهذا احلدث الذي هو يف كل الأح��وال
لإقامة احلجة عليهم.
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