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 والمعراج اإلسراء اآلدمية فوق
 الرافعي صادق مصطفى ـلـ

 شديد بأمل نهع وصرفت علي فتعسر نقله، أردت مث املقال هذا تسويد من فرغت أين يل اتفق ما أعجب من
 :الكلمات هبذه ينبعث قلمي فإذا الكتابة، فراجعت يوم بعد اهلل كشفه  مث الدماغ؛ يف ثقلة منه ونالين اعرتاين،

 الطبيعة؟ تسخري دينهم أول ويف العجز، املسلمون يستوطئ كيف

 الكربى؟ املعجزة عمل تارخيهم صدر ويف الراحة، يستمهدون كيف

 العلم؟ غايات آخر أمرهم وأول اجلهل، إىل يركنون كيف

 األعظم؟ النوارين الكائن هو ونبيهم للعامل النور حيملون ال كيف

 وهو عظيم؛ال اإلنساين النجم هذا وسلم عليه اهلل صلى حممد نبينا خصائص من هي واملعراج اإلسراء قصة
 بأغراضه داخله من وتضيء تظلم اإلنسان مساء فإن النفسية؛ ظلماته حرية يف العامل هلداية املتجسد النور

 ترك أنه بيد وهناره، ليلهب عليه وتتقلب وحتييه تنريه واحدة مشسا األرضي للعامل خلق قد تعاىل واهلل. ومعانيه
 نورا القرآن مسي ذاوهل. فيه تظلم وما به تسفر وما وسحائبها وغمامها قلبه مشس لنفسه يصنع أن إنسان لكل

 وكان ،[12: احلديد{ ]مْ َوبَِأْْيَاهنِِ  أَْيِديِهمْ  بـَْيَ  نُورُُهمْ  َيْسَعى} بأهنم املؤمنون ووصف النفس، يف آدابه لعمل
 .به يشمون نورًا للمؤمني اهلل جيعل أن الكرمي القرآن تعبري يف والتقوى اإلْيان أثر

 ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى يالَّذِ  ُسْبَحانَ }: -تعاىل- قوله من" اإلسراء" آية يف" الليل" ذكر حكمة يف املفسرون حار وقد
 السرى فإن. [1: اإلسراء{ ]آيَاتَِنا ِمنْ  لُِنرِيَهُ  َحْوَلهُ  بَارَْكَنا الَِّذي اأْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإىَل  احلََْرامِ  اْلَمْسِجدِ  نَ مِ  لَْيًل 
 .ليًل  إال يكون ال العرب لغة يف

 السماوي ورهن إىل إنسانيته من حتول الذي العظيم اإلنساين" النجم" قصة القصة أن إىل اإلشارة هي واحلكمة
 ذكر أن أويلت وعلى" والنجم: "سورة يف إال جتئ مل" املعراج" آيات أن العجيبة هذه ويتمم املعجزة، هذه يف
 املعجزات من معجزة جاءت قد نسقها يف وتكون نفسها، برهان اآلية تكون النجم، قصة إىل إشارة" الليل"

 فهل احلساب، زتعج اليت املسافات من النجوم تقطعه ما قطع أو السماء، يف دار جنما إن: قيل فإذا البيانية؛
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 يكون هلو  بذكره؟ اهلل يسبح ما بعض من إال هو وهل تردد؟ أو نظر أو شك فيه وهل عجيب؟ من ذلك يف
 ببعض؟ بعضه الوجود اتصال نراها اليت باآليات اتصلت آية إال

 مكشوفة ترى كما  األلفاظ أن مع. [1: اإلسراء{ ]آيَاتَِنا ِمنْ  لُِنرِيَهُ }: تعاىل قوله من عجيب ينقضي يكاد ما وأنا
 النيب رافإش على نص العبارة هبذه فإهنا األكرب؛ السر ووراءها شيء، وراءها ليس أن إليك وخييل واضحة،

 نفسه؛ قدرة ال اهلل قدرة إىل مرجعه مما احلواس حجاب بغري يرى واملكان الزمان فوق وسلم عليه اهلل صلى
 ومكاهنا، وزماهنا اوحواسه قوهتا حدود يف لنفسه جيعله هذا فإن" آياتنا من لريى: "العبارة كانت  لو ما خبلف

 .معجزة مث تكون وال االعرتاض إليه ويتطرق الكلم، فيضطرب

  شكل إىل شكل من الرائي حتويل إىل إشارة بعينه هو رأيت، كما  صيغة إىل صيغة من" الرؤية" فعل وحتويل
 !الكلم هذا منزل اهلل فتبارك العقل؛ هلا يسجد أخرى معجزة وهذه ستعرفه، كما

 وإذا مادته؛ لىع روحانيته غلبة من إال هذا يأيت فلن نوره، يف إنسانًيا جنًما وسلم عليه اهلل صلى كان  وإذا
 باهلواء أشبه املعجزة ذهه يف فهو األخرى؛ يف حالتها ملثل الدنيا يف مهيأة النفسية قواه كانت  روحانيته غلبت

 طيارة؟ يف يرتفع مل بأنه ارتفع إذا اهلواء على أيعرتض: اآلن فقل. املتحرك

 وسخرت يها،ف وما الدنيا فوق درجات هبا مسا الروحية، قواه ثبات يف واحدة درجة مسا إذا اإلنسان كان  مث ومن
 ومىت. األهواء هبا لطتتس اليت النواميس غري أخلقية نواميس له ونشأت الناس، من غريه تسخر اليت املعاين له

 راقاإلح أوجدت تضرمت هي إذا مثل فالنار نواميسه؛ هي وجوده طبائع كانت  األشياء من الشيء وجد
 .عليها وغلب نواميسها أبطل حيرتق ال ما فيها وضع فإن حيرتق، فيما

 إهنا: يقال هبذاو  املألوفة، النواميس وإبطال هبا اخلاصة النواميس إجياد يف سبيلها هو فهذا حتدث معجزة وكل
 واحلجب؛ اناجلدر  هلا تشف اليت" رونتجن" أشعة ومنه اهلواء، غري له يشف ال نور النور ومن. العادة خرقت
 .ذاك يف معجزة فهذه

 وما روحانيتها، يف امللئكة إىل أقرب جتعله بنواميس آخر إنسان إنسانه يف يكون حىت نبيا يكون ال والنيب
 ال اليت لحقائقل هو الباطن فذاك يعطي؛ ممن يتلقي من منزلة إال فيه الباطن اإلنسان من الظاهر إنسانه ينزل

 ما الباطن كذل ولوال األعلى، اإلنسان املثل يف الكمال إليه يبلغ أن ْيكن ملا الظاهر وهذا الدنيا، حتملها
 .تعجزه وال تغريه وال تضنيه ال كاملة  أمة مهوم حيمل أن األنبياء من نيب استطاع
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 احليوانية هذه يف لتقر به اإلنساين الوجود تصلح جاءت خمتار إنسان يف الوجود من قوة أهنا النبوة فحقيقة
 ومع الرقي، طحنطا اال مع فيكون الطبيعي، طريقها مع النفسي طريقها على بداللتها األعلى، مثلها املهذبة
 .الروحاين اإلشراق املادية الظلمة ومع الغريزة، يف التحكم الغريزة حكم ومع الكمال، النقص

 يف هي الوجود قوى أن ينكر الذي ومن الظاهر، إنساهنا شأن ال الباطنة القوة تلك شأن إال املعجزات وما
 الكلمة جعلتف مسته حي" الراديو" يف القوة هذه شأن أحد اليوم ينكر وهل البشري؟ للعقل إعجاز نفسها

 واحد؟ جملس يف يتحدثان اثني بي كالكلمة  والغرب، الشرق بي ترسل اليت

 واملكان؛ الزمان وراء مما له ينكشف وما يسمعه، وما النائم يبصره وما املغناطيسي التنومي معجزات نرى وطحنن
 حبواسها ملقيدةا الظاهرة الذات على العجيبة، الروحية بقواها الباطنة الذات تسليط إال شيئا التنومي وليس

 من فيها ما مبقدار ال قواه من فيها ما مبقدار الوجود يف شائعة مطلقة احلواس فتصبح عليها، فتطغى احملدودة،
 .شخصها قوة

 له فينكشف اء،االستهو  يف الظاهر شخصه فيوقع الباطنة، بذاته الروحاين الرجل يتصل ذلك من طحنو وعلى
 كاملعشوق  إال احلالة هذه يف الكون وما يأيت؛ أن قبل آت هو ما ويرى البعد، على يقع ما ويبصر الوجود،

 .مجايل به تنظر نورًا آتيتك قد: احلب قلبه يف وقع الذي لعاشقه يقول

 له تقع من يهموف األفلك، مع للمخاطبة يعمل من وفيهم القمر، إىل الصعود يف يفكر من عصرنا علماء ويف
 يوم يف يضطرهف العلم سيلزم الذي الكوين الربهان أول ذلك وكل وتسخريها؛ األرواح استحضار يف العجائب

 .واملعراج اإلسراء بصحة اإلقرار إىل ما

 كثري،  ختليط فيها ووقع األحاديث فيها اختلفت فقد موجزة؛ إملامة هبا نلم القصة يف رأينا نبدي أن قبل وطحنن
 ولكن بعضه، وال ذلك كل  حتتمل وما ،1جزأين يف بعضهم مجعها حىت شىت، طرق من وأنواعا فنونا فجاءت

 عبارة   كل  نم استحدثت فورها فارت مىت: العصر هذا يف الصحافة كروح  كانت  الزمن ذلك يف الرواية روح
 من ْيد هو وإذا واحد معىن األصل فيكون ثالثة، عبارة العبارتي من خترج الطريقة هذه وعلى أخرى، عبارةً 
 .ويساره ْيينه

 داموا وما املعىن، ورن يف ضوءً  ويزيدون اليقي، منه ويضاعفون الرأي، به يشدون فإهنم بأسا؛ بذلك يرون وال
 أخرى، من استنبا و  عبارة، يف باجتهاد بعضا، بعضه القول يؤيد أن حرج فل واستيقنوه، األصل أثبتوا قد



 مصطفى صادق الرافعي                                                                                                   فوق اآلدمية اإلسراء واملعراج

   www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                          4

 والعبارات ألساليبا تتعدد إذ القصصية؛ الرواية فن من نرى ما طحنو على منها، بسبيل هو مما الثالثة يف وزيادة
 قائم كامل  فن العربية اللغة هذه يف الديين والقصص ختتلف، ال واحدة حقيقة إال حتتها وليس متنوعة، خمتلفة

 .أغرب وال أعجب وال منه أقوى والعاطفة واخليال العقل يبدع وال بنفسه،

 وبالروح مناًما؟ أو ةيقظ واملعراج اإلسراء كان  هل: آخر اختلفًا اختلفوا فقد واقعتها يف أما القصة، منت يف هذا
 عليه هللا صلى النيب أن على القاطع الدليل ألنه اخللف هذا ذكرنا وإمنا معا؟ واجلسم بالروح أو وحدها،

 تكن مل عقوهلم أن ذلك يف واحلكمة األوجه، هذه من وجها هلم يعي فلم ذلك، من بشيء خيرب مل وسلم
 .واألثري الكهرباء أمر من اليوم عرف ما أساسه الذي العلمي اإلدراك حتتمل

 املسجد، من أخرجهف جربيل، فأتاه مضطجًعا، كان  وسلم عليه اهلل صلى أنه: القصة من تتأدى اليت واخللصة
 جربيل فاستفتحها ،السموات إىل به عرج مث فيه، فصلى املسجد دخل مث املقدس، بيت فأتى الرباق، فأركبه
 إىل مساء عدب مساء يف وصعد عليهم اهلل صلوات باألنبياء واجتمع ربه، آيات من فيها فرأى واحدة، واحدة
 يف به زج مث ،األزيل اجلمال مظهر وسلم عليه اهلل صلى فرأى غشيها، ما اهلل أمر من فغشيها املنتهى، سدرة
 .أوحى ما إليه اهلل فأوحى النور

 هذه يف األعمال يدجتس إىل هبا يرمز اليت اإلنسانية الفلسفية الرموز من عجيب فباب وطرازها القصة وشي أما
 الصورة وتلك هذه من تفىن مث ومحاقة، مضرة وتقع وشهوة منفعة تلتمس أو فائدة، وتقع تعبا تكون: احلياة
 .حقائقها هبا جاءت اليت األبدية الصور وختلد أصحاهبا، تومهها اليت الزمنية

: جربيل الفق اللنب، فأخذت لنب، من وإناء مخر من بإناء جربيل فجاءين": قوله البديعة الرموز هذه ومن
 ما" :فسأل كان؛  كما  عاد حصدوا كلما  يوم، كل  يف وحيصدون يزرعون قوم على مر وأنه". الفطرة أخذت

 قوم على أتى مث. ضعف سبعمائة احلسنة هلم تضاعف اهلل، سبيل يف اجملاهدون هؤالء: جربيل قال ،"هذا؟
 ،"ذا؟ه ما: "فقال شيء؛ ذلك من عنهم يفرت وال كانت  كما  عادت رضخت كلما  بالصخر، رؤوسهم ترضخ

 وحلم قدر، يف يجنض حلم أيديهم بي قوم على أتى مث. الصلة عن رؤوسهم تتثاقل الذين هؤالء: جربيل قال
: جربيل قال ،"الء؟هؤ  ما: "فقال النضيج؛ ويدعون اخلبيث النيئ من يأكلون فجعلوا خبيث، قدر يف نيئ آخر
 فتأيت طيبا الحل زوجها عند من تقوم واملرأة خبيثة، امرأة فيأيت الطيب احللل املرأة عنده تكون الرجل هذا

 يا هذا ما: "الفق عليها، يزيد وهو محلها يستطيع ال عظيمة حزمة مجع قد رجل على أتى مث. خبيثا رجل
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 رأى مث. اعليه حيمل أن يريد وهو أدائها على يقدر ال الناس أمانات عليه تكون الرجل هذا: قال ،"جربيل؟
 .همأوالد من ليس من الرجال على أدخلن الليت هؤالء: جربيل فقال فسأل، بثديهن؛ معلقات نساء

 الذي لتأويلا على معا والروح باجلسم كانا  واملعراج اإلسراء أن من: العلماء مجهور عليه الذي الرأي على وطحنن
{ طََغى َوَما اْلَبَصرُ  زَاغَ  امَ  يـَْغَشى، َما السِّْدَرةَ  يـَْغَشى ِإذْ }": والنجم" سورة يف تعاىل قوله ذلك ويثبت سنبينه؛

 يتنبه ومل. اجلسم يف وهو إال ذلك عنه ينتفي وال اجلسم، يف إال ويطغى يزيغ البصر يكون فل .[17: النجم]
 كان  أنه على نص فذلك ؛[17: النجم{ ]طََغى َوَما}: لهقو  يف العجيب املعجز املعىن إىل املفسرين من أحد
 من إىل لبصرا طغيان يكون ال إذ شيء؛ منها فيه فليس احملدودة اآلدمية الطبيعة عن حتول قد جبسم يرى

 احلاسة، مقيد بكونه البصر زاغ فما حقيقته، على حكم هبا يستقيم ال اليت اجلسم بأهواء عليه اخليال تسلط
 األرضية حالتها غري يف كونية  حقيقة كان  أي آياته، من اهلل يريه كما  كان  بل اخليال، مطلق بكونه طغى وال

 .الناقصة

 َوَما}: تعاىل لهبقو  لذلك احتجوا وسلم عليه اهلل صلى النيب رآها رؤيا كانا  واملعراج اإلسراء إن: قالوا والذين
َنةً  ِإالَّ  أََريـَْناكَ  الَّيِت  الرُّْؤيا َجَعْلَنا  ريالتعب كان  وإمنا أيضا، هذا يف املفسرون خلط وقد. [60: اإلسراء{ ]لِلنَّاسِ  ِفتـْ
  جبملتها اآلدمية عةالطبي أن وإثبات الرائي، على احلواس تأثري لنفي -مناًما تكون اليت وهي-" الرؤيا" بلفظ

 .كاملستيقظ  ستيقظام وال كالنائم،  نائما فليس معا، وأخيلتها حبقائقها األرضية حياهتا عن كالنائمة  فيه كانت

 ومل الطبيعي، الروحو  امللئكي، الروح أو الطبيعية، والقوة امللئكية القوة ومها والرباق، جربيل القصة أساس ويف
 الربق، من رباقال مسي أنه وعندنا منه؛ يراد ما يفهموا أن للعرب يأيت ال إذ رمزًا، إال دابة بأنه الرباق يوصف

 وهذه بآخره؛ عاملال أول مجعت نبضت مىت كهربائية  قوة فتلك منه؛ املراد هو وهذا الكهربائية، إال الربق وما
 .ألثريا روح على إال حمموال يكن مل إذ شيء، على حمموال كان  أنه تذكر مل اإلسراء آية أن يف احلكمة هي

 للروح ذلك يكون ألن معىن فل وسلم عليه اهلل صلى له سخرتا قد الطبيعية والقوة امللئكية القوة دامت وما
 الشريف سمهج ملءمة تيسري يف كان  إمنا املعجزة سر أن على دليل القصة يف معا اجتماعهما بل اجلسم، دون

 أحكام عليه جتري ال ذوحينئ الطبيعة، وسر امللك سر بي ملئكية كونية  صورة يف فيتحول احلالتي؛ هلاتي
 .املادة أحكام وال احلواس
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 لبعض األرض يط يعلل وهبذا اخلارقة، األحوال بعض يف األثريية حالتها إىل األجسام تتحول أن املمكن ومن
 كان  ومما اهلند، راءفق يأتيه ومما العهد، هلذا األرواح استحضار يف حيدث مما كثرية  خوارق وتعلل الروحانيي،

 احملصنة السجون يف نهوحيسبو  طليقا؛ يرونه مث والقيود بالسلسل يغللونه كانوا  إذ: األمريكي" هوديين" يصنعه
 .الفنادق بعض يف جيدونه مث واجلدران األبواب فيها ومتسكه احلراس عليها يقوم

 واملستحيل نفسه، لىع رد هو ونقصه عليه، رد الطبيعة تركيب فإن وطحنوه، هذه من شيئا ينكر أن للعقل وليس
 .املبصر على املمكنات أيسر هو األعمى على

 صلتها عينه وهو باملعجزة، القصة صلة هو واملعراج اإلسراء قصة أساس يف وامللك الرباق ذكر أن ترى فأنت
 .تفسري هلا كان  ملا فيها يكونا مل ولو بالربهان؛

 ويتكاثف غلظوي بروحه، اإلنسان مسا كلما  ويستضيء وينكشف يرق الوجود هذا أن تثبت ذلك بعد والقصة
 عظمته يف لكوينا مبظهره تصفه قصة وسلم عليه اهلل صلى النيب ناحية من وهي هبا، نزل كلما  ويتحجب

 يكون أن يف كالدرس  هي أتباعه من مسلم كل  ناحية ومن اهلل، ملكوت يف الكاملة ذاته رأى كما  اخلالدة
 اإلنسانية األعمال دوجتس اخلري، ومجال احلق، أنوار ببصريته ليشهد الدنيا، هذه فوق مساوي معراج املؤمن لقلب

 هلذه األساسية حلقائقا إىل فيسرتيح وينزل؛ السماء إىل يصعد كأمنا  القصة بتدبره فيكون اخلالدة؛ صورها يف
 .الروح على البلء أساس هو الذي األخيلة تعقد بذلك نفسه عن فيدفع احلياة،

 اخليال عقيدت من احلياة سلمت ومىت. كله  الوجود يف حيا وكان صاحبه، يف حيا كان  القلب استنار ومىت
 الرمحة هي حياة إال الناس بي بينه يكن ومل واخلري، احلق هي حياة إال اهلل وبي اإلنسان بي يكن مل الفاسد
 .واحلب


