
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

عامًا    للبعثة  العارش  العام  املكرمة، وكان  ة  بعثته يف مكى بداية  قاسية يف  اهلل عليه وسلىم سنواٍت  أمىض صّلى 

عل  َفَقَد    يهحزينًا وصعًبا  فقد  وسلىم؛  عليه  اهلل  قريش،  فيصّلى  من  ََيميه  كان  الذي  ِدرعه  طالب  أبا  ه  عمَّ ه 

بشهرين، َفَقَد زوجته ورفيقة دربه التي كان املؤاِزرة األوىل له؛ أمى املؤمنني خدجية  وبعدها بثالثة أياٍم و قيل  

صّلى اهلل عليه وسلىم، فخرج إىل الطائف َيلتمس منهم القبول، وعرض حزن حزنًا شديدا  ف  ،ريض اهلل عنها 

فآذو قاسًيا،  ردهم  فكان  ثقيف،  قبيلة  عّل  منه،    هدعوته  ونالوا  وسلىم  عليه  اهلل  باحلجارة صّلى  َرَموه  حتى 

، خرج مهمومًا حزينًا، يكاد ال  صّلى اهلل عليه وسلىموبعد الذي القاه    ،وسالت الدماء من قدميه الرشيفتني

إليه   ربَّه، وشكا  فناجى  الثعالب،  قرن  يتجه، فوصل منطقة  أين  بنفسه  أرد دخول  ، وحالهيشعر  مل ملا  ة  مكى

صّلى اهلل عليه   همشيئة اهلل تعاىل أن ُيسِّلي عنكانت  رشك، ف يستطع حتى أجاره املطعم بن عدي وكان عّل ال

، فأكرمه برحلٍة مل تكن ألحٍد قبَله وال بعده، بدأت من أطهر بقاع األرض،  وسلىم و ُيواسيه وُيثبيته عّل احلقي

ِذي َأرْسَ }وانتهت بطبقات السامء العليا، وهي رحلُة اإلرساء واملعراج، يقول تعاىل:  ٰى بَِعْبِدِه َلْياًل  ُسْبَحاَن الَّ

ُه ُهَو   َن املَْْسِجِد احْلََراِم إِىَل املَْْسِجِد اأْلَْقََص الَِّذي َباَرْكنَا َحْوَلُه لِنُِرَيُه ِمْن آَياتِنَا إِنَّ ِميُع اْلَبِصيُ مي  .[5-4]اإلرساء:{السَّ

ة املكرمة إىل : رحلة اإلرساء    .األقَص الرشيف املسجد  هي الرحلة من مكَّ

و  :واملعراج الُعال،  الساموات  إىل  املقدس  بيت  من  الرحلة  ثم  هي  املنتهىمن  هناك  ،  إىل سدرة  رأى  حيث 

َوَلَقْد  َأَفُتاَمُروَنُه َعَّل َما َيَرى}   :قال تعاىل، للمرة الثانية عّل صورته احلقيقية،  جربيل عليه الصالة والسالم

ْدَرَة َما َيْغَشى ِعنَْدَها َجنَُّة املَْْأَوى  ِسْدَرِة املُْنَْتَهىِعنَْد   َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى َلَقْد   َما َزاَغ اْلَبََصُ َوَما َطَغى إِْذ َيْغَشى السي

ى  ِه اْلُكرْبَ  . [18 – 12النجم: ]{َرَأى ِمْن آَياِت َربي

الرحلة ورسول اهلل صّلى اهلل عليه ، فاألحاديث الصحيحة قصة اإلرساء واملعراج  فصلتوقد   بدأت هذه 

جاءه طارق من ربىه، فَشقَّ صدره وأخرج قلبه، فمأله باحلكمة واإليامن، ثمى فوسلىم نائم يف ِحجر الكعبة،  

ٌة بيضاء، تضع حافرها عند منتهى َطْرفِها، فركب صّل ا  ُأيت هلل عليه وسلم ورافقه جربيل  بالرُباق؛ وهي دابى

ون لِيصلوا ركعتني خلففعليه السالم، حتى وصال املسجد األقَص،     هلامى دخله فإذا باألنبياء مجيعهم يصطفى



 

 

ثم خرج من املسجد، فجاءه جربيل بإناء فيه مخر وإناء من لبن، فاختار اللبن فقال صّل اهلل عليه وسلم،        

به   عرج  ثم  الفطرة،  اخرتَت  قال:  له جربيل:  أنت؟  َمن  فقيل:  فاستفتح جربيل،  الدنيا  السامء  إىل  جربيل 

جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحًبا به! فنِعم املجيء جاء! 

ثم عرج إىل    ، ففتح له فوجد آدم فسلم عليه فرد عليه السالم، وقال: مرحًبا باالبن الصالح، والنبي الصالح

يق   وَييى بن زكريا عليهام ء الثانية، فإذا به يلقى عيسى بن مريم السام دي السالم، ويف السامء الثالثة التقى بالصي

يوسف عليه السالم، ويف السامء الرابعة التقى بإدريس عليه السالم، ثم َعرج به جربيل إىل السامء اخلامسة،  

وملىا   باخلي،  له  وداعيىًا  ًبا  ُمرحي هارون  هبا  السالم، ويف فرأى  عليه  بموسى  التقى  السادسة  السامء  إىل  وصل 

إبراهيم عليه السالم ُكلَّ يوم    السابعة التقى بأيب األنبياء  بيٌت يدخله  البيت املعمور؛ وهو  ُمسنًدا ظهره إىل 

 سبعون ألف ملك ال يعودون إليه. 

عليه مخ   أوحى، وفرض  ما  تعاىل  إليه  فأوحى  املنتهى،  ِسدرة  إىل  به  والليلة، ثمَّ ذهب  اليوم  سني صالة يف 

َفنََزْلُت إىل ُموَسى َصّلَّ اهللَُّ عليه وسلََّم، فقاَل: ما  ): )قال  وبعد فرضها خيربنا صّل اهلل عليه وسلم بام جرى

َتَك ال تَِك؟ ُقلُت: مَخِْسنَي َصالًة، قاَل: اْرِجْع إىل َربيَك فاْسَأْلُه التَّْخِفيَف، فإنَّ ُأمَّ ُيطِيُقوَن   َفَرَض َربَُّك عَّل ُأمَّ

ُُتُْم،   تِي، َفَحطَّ ذلَك، فإِّني قْد َبَلْوُت َبنِي إرْسائِيَل وَخرَبْ ْف عَّل ُأمَّ ، َخفي ، َفُقلُت: يا َربي قاَل: َفَرَجْعُت إىل َريبي

َتَك ال ُيطِيُقوَن ذلَك، فاْرِجْع إىل رَ  ُأمَّ مَخًْسا، قاَل: إنَّ  َفُقلُت: َحطَّ َعنيي  َفَرَجْعُت إىل ُموَسى،  مَخًْسا،  َك َعنيي  بي

ُد،  فاْسَأْلُه التَّْخِفيَف، قاَل: َفَلْم أَزْل أ  الُم حتَّى قاَل: يا حُمَمَّ ْرِجُع بنْيَ َريبي َتباَرَك وَتعاىَل، وبنْيَ ُموَسى عليه السَّ

َفَلْم   بَحَسنٍَة  َهمَّ  مَخُْسوَن َصالًة، وَمن  َفذلَك   ، َعرْشٌ لُِكلي َصالٍة  وَلْيَلٍة،  َيوٍم  ُكلَّ  َصَلواٍت  مَخُْس  ُنَّ  َيْعَمْلها  إَّنَّ

فإنْ  َحَسنًَة،  له  ُكتَِبْت   ُكتَِبْت  َعِمَلها  فإْن  ُتْكَتْب شيًئا،  مَلْ  َيْعَمْلها  َفَلْم  بَسييَئٍة  َهمَّ  ا، وَمن  َعرْشً له  ُكتَِبْت  َعِمَلها 

إ اْرِجْع  فقاَل:  ُتُه،  فأْخرَبْ عليه وسلََّم،  اهللَُّ  َصّلَّ  ُموَسى  إىل  اْنَتَهْيُت  حتَّى  َفنََزْلُت  قاَل:  واِحَدًة،  َك َسييَئًة  َربي ىل 

 .  (ْلُه التَّْخِفيَف، فقاَل َرسوُل اهللِ َصّلَّ اهللَُّ عليه وسلََّم: َفُقلُت: قْد َرَجْعُت إىل َريبي حتَّى اْسَتْحَيْيُت منه(فاْسأَ 

ة،   مكى يف  وأصبح  الرحلة  هذه  من  وسلىم  عليه  اهلل  عاد صّلى  أن  يا بعد  عندك  ما  فقال:  أبو جهل  عليه  مر 

  قال: لو دعوُت   .قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم  .إىل املسجد األقَص  حممد؟ فقال : ))لقد أرسي يب الليلة

به؟ قال: نعم بام أخربتني  : لقد أرسى يب    . لك قريشا ختربهم  الناس فاجتمعوا، فقال  أبو جهل يف  فنادى 

الليلة إىل املسجد األقَص، قالوا: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم، فارتد أناس، وأخذوا يرضبون عّل رؤوسهم  

 . ثم قالوا: يا حممد! لقد جئنا بيت املقدس وخربناه، فهل تستطيع إذا سألناك عنه أن جتيبنا؟ قال:  تعجبا



 

 

 نعم، فجعلوا يسألونه فيجيبهم، فسألوه عن أشياء مل يثبتها، فكرب كربة شديدة، ما كرب مثلها           

نظر إليه، فجعل قط، وإذا برب العزة الذي يقول لليشء كن فيكون، يرفع املسجد األقَص، وجيعل النبي ي

فقد   اخلرب  وأما  صدقك،  فقد  الوصف  أما  فقالوا:  فيجيبهم،  ويسألونه  بعينيه،  األقَص  املسجد  إىل  ينظر 

ب   . كذى

 ومن هذه احلادثة وما ورد فيها استخلص العلامء عدة دروس وعرب منها: 

كانت ألحد قبله ولن  تولد املنح والعطايا من رحم املحن واالختبارات، فأتت اجلائزة من اهلل برحلة ما    -1

بعده ألحد  رب    تكون  باهلل  وثقته  وثباته،  لعزيمته  وجتديدًا  تعاىل،  اهلل  من  تكرياًم  وسلم،  عليه  اهلل  صِّل 

 العاملني. 

إنى اإليامن باإلرساء واملعراج وتصديقه جزٌء ال يتجزأ من عقيدة املسلم؛ فهي ُمعجزة أيىد اهلل هبا رسوله،    -2

باملعجزة جزء من   ارتد  واإليامن  املنافقني. وهلذا  املؤمنني وارتياب  امتحان إليامن  العقيدة اإلسالمية، وهو 

صديقًا،   فسمي  عنه  اهلل  بكر ريض  أبو  بالصديقية  وفاز  يقينهم،  وقلة  إيامَّنم  لضعف  الدين  عن  ارتد  من 

بالت قلوهبم  اهلل  امتحن  ممن  الكرام  الصحابة  وهكذا  واملعراج،  اإلرساء  بمعجزة  وتصديقه  قوى،  إليامنه 

 ففازوا باإليامن الراسخ والعقيدة الثابتة. 

النبيَّ   -3 أنَّ  عّل  السنُة  عليه وسلم دلَّت  اهلل  َذر   صّل  أيب  فعن  املعراج،  ليلة  ربَّه  يَر  عنه مل  اهلل  قال:   ريض 

هل رأيَت ربََّك؟ قاَل: ُنوٌر أنَّى َأراُه((، قال اإلمام ابن تيمية: اتفَق  :صّل اهلل عليه وسلم  ))سألُت رسوَل اهللِ

َيَتناَزُعوا إالَّ يف النبيي صّل اهللُ نيا، ومل  الدُّ ُة املسلمنَي عّل أنَّ أَحدًا من املؤمننَي ال َيَرى اهللَ بعينِه يف  عليِه   أئمَّ

أنهُ  ِة عّل  ًة، مَع أنَّ مجاهَي األئمَّ الثابتُة وسلََّم خاصَّ دلَّت اآلثاُر الصحيَحُة  نيا، وعّل هذا  الدُّ بعينِه يف  َيَرُه  مل   

ِة املسلمنَي.   عن النبيي صّل اهللُ عليِه وسلََّم والصحابِة وأئمَّ

يف هذه احلادثة تأكيد عّل أمهية الصالة وعظم شأَّنا، فاهلل تعاىل ميىزها من بني مجيع العبادات وفرضها   -4 

ا رسالة من اهلل تعاىل لعباده بأنىه إذا كان اإلرساء واملعراج الذي حدث لرسول اهلل بجسده  يف السامء، فكأَّنى 

وروحه ُمعجزة، فإنى العباد تعرج أرواحهم وقلوهبم إىل اهلل تعاىل مخس مرات يف اليوم والليلة، تائبني إليه 

هوات النفوس وأعراض الدنيا،  يرجون منه الرمحة واملغفرة ، لتكون معراجا ترقى بالناس كلام تدنت هبم ش

 وأكثر الناس اليوم ال يصلون الصلوات التي رشعها اهلل، فصالُتم ال حياة فيها وال روح، إنام هي جمرد  

 



 

 

ختجله        وأن  اخلطايا،  يف  الوقوع  من  صاحبها  تعصم  أن  الصالة  صدق  عالمة  ألن  جوفاء،          حركات 

 . من االستمرار والبقاء عليها إن هو أمل بيشء منها 

القيادة يف  -5 أنه صّلى اهلل عليه وسلىم سيث  بني إرسائيل؛  إىل  فيه رسالة  إىل املسجد األقَص  إنَّ اإلرساء 

هذه األمة، ويف معراجه ورفعه إىل الساموات داللة عّل أنىه سيظهر الدين الذي جاء به وسُيعِّل اهلل كلمته،  

م لو كانوا أح  م يقولون ألتباعهم،  وأن إمامته باألنبياء مجيعهم إشارة إىل أَّنى ياء ما كان منهم إالى اتباعه، وكأَّنَّ

 عليكم اتباعه فلو كنَّا أحياء ما وسعنا إالى اتباعه. 

من أرسار هذه الرحلة أنَّ فيها ربطًا لقضية املسجد األقَص بالعامل اإلسالمي؛ فهو ثاِّن مسجٍد وضع يف -6

للمسل القبلة األوىل  مني، فقد صّلى املسلمون ستة عرَش شهًرا وهم هذه األرض بعد املسجد احلرام، وهو 

لت القبلة إىل الكعبة املرشفة، فكانت رحلة اإلسالم واملعراج مؤكدًة عّل أمهية  مستقبلني لألقَص، ثم حتوى

 املسجد األقَص وُمبيينة ملكانته البارزة.  

ل أبو بكر ريض اهلل عنه  تعلمنا هذه الرحلة أن الصداقة احلقيقية مبادئ ومواقف، فهذا الصحايب اجللي  -7

والذي سمي بالصديق ألنه صدق ما قاله له صديقه وإمامه دون أن يتطرق له أدنى شك، وهو الذي خربه 

 : وعايشه فكان ملوقف الصديق األثر الطيب بتطيب خاطر الرسول الكريم وباق الصحابة، وهلل در القائل

 . جزي اهلل الشدائد كل خي  عرفت هبا عدوي من صديقي

ومن الدروس املستفادة الثبات عِّل احلق والتزام املبدأ، ويتضح ذلك من املشهد الذي رآه النبي صِّل  -8

َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل :َقاَل َرُسوُل اهللَِّ صِّل اهلل عليه   فرعون،ملاشطة ابنة     اهلل عليه وسلم 

يُل َما َهِذِه الرَّ ”وسلم :
َحٌة َطييَبٌة َفُقْلُت َيا ِجرْبِ

َى يِب فِيَها َأَتْت َعَّلَّ َرائِ تِى ُأرْسِ ْيَلُة الَّ ييَبُة َفَقاَل ملََّا َكاَن اللَّ َحُة الطَّ
ائِ

فِ هَ  اْبنََة  ََتُْشُط  َبْينَا هَي  َقاَل  َشْأَُّنَا  َوَما  ُقْلُت  َقاَل  َوَأْوالَِدَها.  فِْرَعْوَن  اْبنَِة  َماِشَطِة  َرائَِحُة  إِْذ ِذِه  َيْوٍم  َذاَت  ْرَعْوَن 

قَ  َأبِى  فِْرَعْوَن  اْبنَُة  هَلَا  َفَقاَلْت  بِْسِم اهللَِّ.  َفَقاَلْت  َيَدْْيَا  َأبِيِك اهللَُّ.  َسَقَطِت املِْْدَرى ِمْن  َوَلكِْن َربيى َوَربُّ  اَلْت الَ 

ى َقالَ  ا َغْيِ ْتُه َفَدَعاَها َفَقاَل َيا ُفاَلَنُة َوإِنَّ َلَك َربًّ ُه بَِذلَِك َقاَلْت َنَعْم. َفَأْخرَبَ َك اهللَُّ. َقاَلْت ُأْخرِبُ ْت َنَعْم َربيى َوَربُّ

َفُأمْحِيَ  ِمْن ُنَحاٍس  بَِبَقَرٍة  إَِلْيَك َحاَجًة. َقاَل َوَما  َفَأَمَر  إِنَّ يل  َلُه  َقاَلْت  ُتْلَقى هَي َوَأْوالَُدَها فِيَها  َأْن  هِبَا  َأَمَر  ْت ُثمَّ 

َمَع ِعَظاِمي َوِعَظاَم َوَلِدى ِِف َثْوٍب َواِحٍد َوَتْدفِنَنَا. َقاَل َذلَِك َلِك َعَليْ  . َحاَجُتِك َقاَلْت ُأِحبُّ َأْن جَتْ   نَا ِمَن احْلَقي

َا َتَقاَعَسْت ِمْن  َقاَل َفَأَمَر بَِأْوالَِدَها َفُأْلُقوا َبنْيَ َيَدْْيَا َواِحًدا َواِحًدا إِىَل َأِن اْنَتَهى َذلَِك إِىَل َصبِى  هَلَا مُ  ْرَضٍع َوَكَأَّنَّ

ْنَيا َأْهَوُن ِمْن َعَذاِب اآلِخرَ  ْه اْقَتِحِمي َفإِنَّ َعَذاَب الدُّ  ((. ِة َفاْقَتَحَمْت َأْجلِِه َقاَل َيا ُأمَّ



 

 

لَِك  }يقول سبحانه وتعاىل:  : يعطي اهلل عّل الصرب والعفو ماال يعطي عِّل غيمها  -9    َوملََْن َصرَبَ َوَغَفَر إِنَّ َذٰ

اأْلُُمورِ  َعْزِم  َينَْتَِص [42]الشورى /  {ملَِْن  َفَلْم   ،
ِ
لِْلُمِِسء َوَغَفَر  إَِلْيِه  إَِساَءة  َعَّل  َصرَبَ  وَ  ، فمْن  َعَّل  ِمنُْه  ُهَو قادر 

ااِلْنتَِصار ِمنُْه اْبتَِغاء َوْجه اهللَّ، كان له األجر واملكافأة من اهلل كام فعل مع رسوله صّل اهلل عليه وسلم، خرج 

ذهب إليهم مشيًا عّل قدميه، والطائف تبعد   صِّل اهلل عليه وسلم إيل الطائف وقابله أهلها باألذى مع أنه

لعلهم ْيتدون، عن مكة ثامنني كيلو مرتًا،   الطائف لعلهم يؤمنون،  أهل  آماالً عّل  مشاها مشيًا وهو يعلق 

عليه   لعلهم  اهلل  فجلس صِّل  بإيذائه،  وتفننوا  منه  وسخروا  كذبوه،  متوقع،  غي  اجلواب  فكان  ينَصونه، 

يا رب املستضعفني، وأنت ريب، إىل  إليك ضعف قويت، وقلة حيلتي،  وسلم يناجي ربه))اللهم إِّن أشكو 

تكلني؟ إىل صديق يتجهمني، أم إىل عدو ملكته أمري؟ اللهم إن مل يكن بك غضب عِّل فال أبايل،  لك من  

العتبى حتى ترىض، لكن عافيتك أوسع يل(( فجاءه جربيل وأعطاه خيار االنتقام ، يا حممد أمرِّن ريب أن  

قومي فإَّنم ال يعلمون،  أكون طوع إرادتك، لو شئت ألطبقت عليهم اجلبلني، قال: ال يا أخي اللهم اهِد  

 لعل اهلل خيرج من أصالهبم من يوحده. 

ذريتهم صاحلة،  جيعل  أن  اهلل  ورجا  عنهم،  واعتذر  هلم،  دعا  بل  عنهم،  املكافآت  ما ختّل  العديدة   فكانت 

 منها: 

واستجابة ،  واحد خي من الدنيا وما عليها استجابة عداس إىل اإلسالم بعد رفض الكثي له، وهداية  -1

بن   أسعد  ومنهم  األرض،  لإلسالم يف  والتمكني  املنورة  املدينة  يف  الدعوة  هم طالئع  يثرب  أهل  من  ستة 

زرارة وعوف بن احلارث، ورافع بن مالك، وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد اهلل، وهؤالء  

املطاردة يف مكة إىل دولة  كانوا نواة الدعوة التي نرشت اإلسالم يف يثرب وحتولت هبم اجلامعة   اإلسالمية 

 .ذات عز وَتكني يف املدينة املنورة

ساق اهلل إليه نفًرا من اجلن يستمعون القرآن وأحسنوا االستامع واإلنصات ثم فهموا واجبهم فولوا إىل -2

 .قومهم منذرين 

فخرج من ظهر    وسلم  أخرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل وينَص اإلسالم بربكة رجائه صِّل اهلل عليه -3 

وخرج من ظهر العاص بن  ،  أيب جهل عكرمة   وخرج من ظهر   ،الوليد بن املغية  سيف اهلل املسلول خالد 

وغيهم وهكذا استجاب اهلل عز وجل لنبيه صِّل اهلل عليه   ، عمرو بن العاص فاتح مَص،  وائل السهمي  

   .وسلم وأعطاه لصربه وعفوه



 

 

  ،وفقط صِّل اهلل عليه وسلم     تكن جمرد رحلة ترسية وتسلية لقلب النبيإن رحلة اإلرساء واملعراج مل         

ستظل   و  ، ونحيي هبا ما اندرس يف النفوس فلعلنا ننتفع هبذه الدروس  لنا، بل كانت رحلة تربية وُتذيب  

ُأْخِرَجْت }يستلهمون منها الدروس والعرب، حتى َيققوا قول اهلل فيهم: مدرسة للمسلمني، ٍة  ُأمَّ َخْيَ  ُكنُْتْم 

َلكَ  اْلكَِتاِب  َأْهُل  آَمَن  َوَلْو  بِاهللَِّ  َوُتْؤِمنُوَن  املُْنَْكِر  َعِن  َوَتنَْهْوَن  بِاملَْْعُروِف  َتْأُمُروَن  ِمنُْهُم  لِلنَّاِس  هَلُْم  َخْيًا  اَن 

 .{110آل عمران/]  {املُْْؤِمنُوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسُقوَن 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


