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 الرحمن الرحيم ّللاٰ  بسم

 تقديم

 

 بقلم : الدكتور عماد الدين خليل

 

ووجدان المسلمين منذ اللحظة  اإلسالممحسوم في فكر والمعراج  اإلسراءالجدول حول طبيعة 

محسوم باتجاه التوحد الذي يرفض الثنائية .  ّللاٰ  عنهما فيها رسول أعلنريخية التي التا

 . اإلنسان والتقطيع والذي جاء هذا الدين لكي يتعامل بميزانه مع والتجزيء

بدرجة ، يكون انحرافا أنال يعدو  اإلسالموكل ما أثير بعد لحظة اليقين تلك والمستند من عجينة 

 . رغم سالمة النية وحسن القصد حينا بعد حين، اطعن الصر، أو أخرى

 مالسإلاتبقى رؤية ، من سالمة النية وحسن القصد امازلإو احاحلإلكن يبقى دائما ما هو أكثر 

هذا الدين الذي جاء لكي يتعامل مع  نإالمؤكدة التي يتميز بها عن سائر الرؤى والمعتقدات : 

إلى  أو راجعا، منبثقا من نسيجه المتفرد، ر عنهكل ما سيعب، وكل ما يستمخض عنه، اإلنسان

االلتحام الفذّ بين الروحي والجسدي .. بين الوجداني والعقلي  الإلن يكون ، مصبه المتوحد الكبير

 .. بين المغّيب والمنظور .

العالم والكون والوجود ليست سوى وجها  نأخطر على بالنا لحظة  نإوان نكون مسلمين بحق 

 شتى ..  اداعبأوان ليس ثمة وراء الوجه أوجه أخرى وان وراء البعد ، واحدا واحدا .. بعدا

 سائر أتباع المذاهب واألديان .. وذلك ـ أيضا ـ هو تميزنا على، ذلك هو قدرنا كمسلمين

* * * 

)أديققب الققدباغ ل بققاليقين الققذي يبلققه فققي عفويتققه أن يكققون معادلققة مققن الدرجققة  األسققتاذينطلققق األ  

ينطلقق لكقي يتعامقل مقع ، ا يتضمنه من حيثيات المنطق الصارم والتحليل العقلقي المقنقعبم، الرابعة

ينطلقق مقن هقذا المنظقور المتوحقد القذي يقرفض ، كاألحقداثالحدث الذي هو رغم كقل شقيء لقيس 

 العقالنية نفسها ! التزييف باسم

بعيقدا  عقن ، لسقماءاإلقى  ومعراجقه مقن بعقد، رسولنا المعلّم عليه أفضل الصقالة والسقالم إسراءإن 

ومقن ثقم فهقو يحتمقل ، ألمر يثير الدهشة، تماما   الحيثيات المنظورة للزمن والمكان .. بل مواجهتها

 . المزيد من القول

ويبققى رغقم كقل مقا قيقل وكتقب ، ولقد قيل في الحدث ـ فعال  ـ قوال  كثيقرا  وكتقب فيقه بكقرة وأ قيال  

 . يتطلب المزيد

، ل الققذي طالمققا قققرأ لققه وتعامققل مققع كلماتققه .. مققن حدقققه الفكققري النورسققي)  أسققتاذهفمققن بداهققة 

لقم فقي كقلت متوحقد : الظقاهر تتلك التي ، الكونية للحياة اإليمانيةمن رؤيته ، ووجدانه التألق كالجمر

مققن هققذا كلقه يمضققي ) القدباغ ل فققي رحلقة مققؤثرة مققع ، العلققم والوجقدان، العقققل والقرو ، والبقاطن

التقي تقدعم هقذا  اإلشقاراتالمزيقد مقن ، علقى حسقيته وتوحقده تأكيقده فقي سقيا ، لكقي يققدم، الحدث

 . ووضوحا   اقل  أ  التأكيد وتزيده 

ل فققي وجققدان  النورسققيوالققذي يقققرأ الصققفحات العشققر أو العشققرين التققي استجاشققتها معطيققات ) 

ققد تعقين علقى فهقم أعمقق ، إشقارةأو مغقزى أو ، ل يضع يديه بكل تأكيد على أكثر من مْعلقم)الدباغ

جازت التسقمية ـ سقوى ققراءة  إذالهذا الحدث المتفرد في تاريخ الرساالت .. وليست هذه التقدمة ـ 

ذلقك القذي عرضقه ) القدباغ ل ، ثانية للحدث من خالل التصور الموجز والمتكامل في الوقت نفسقه

 . في  فحاته التي بين أيدينا

    * * * 

وجه الكوني لهذا الدين .. رفض األسقر فقي حيّقز فلسفيا  : فان الحدث يحمل مغزاه الواضح على الت

العالم الضيق واالنحسار في فضائه القريقب .. االنطقال  بعيقدا فقي المقدى حيقق تتسقاقج الحقواجز 

وتذوب الفوا ل وال تكقون األمكنقة واألزمنقة التقي قّطعتهقا المقذاهب واألديقان سقوى مكانقا واحقدا 
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فقي سقاحته الكبقرى ويقدفع بقه فقي مجقراه القذي  اناإلنسق وزمانا مو وال أريد لهذا الدين أن يضقع

 . يصل بين األبدية والخلود

 لقد قالها الفاتحون الذين خرجوا لممارسة مهمتهم التحريرية في العالم : 

 سعتها .. " إلى  " جئنا لكي نخرج الناس من ضيق الدنيا

لهققو واحققد مققن ،  ققوب األعققاليومضققيّه  ققعدا   بققاألر مققن االرتبققاط   ّللاٰ  إن انفكققار رسققول

ولن تكون سوى المضي ، فلم تكن مهمة المسلم في العالم. المؤشرات التي ستتأكد تاريخيا  فيما بعد

وتحريره من كقل مقا مقن شقأنه ان يصقده عقن أن يكقون فقي حالقة تقابقل فعّقال مقع ،  عدا اإلنسانب

 . السماوات !

فققي رغبققات الجسققد وحينققا فققي حينققا فققي دائققرة الحقّس وحينققا  اإلنسققان ان المقذاهب الوضققعية تضققع

يقراد  اإلنسقان فان، اإلسالميفي دائرة الفعل ، مطالب الجغرافيا أو البيئة أو الطبقة .. ولكن ها هنا

 بققازاءألننققا هققا هنققا سققنكون ، وذلققك بحققدّ ذاتققه كسققب ال يعققد لققه كسققب، لققه أن يتحققرر مققن هققذا كلققه

 .األر   في ّللاٰ  نالكوني الذي يكون كفاء مهمته في العالم وخالفته ع اإلنسان

    * * * 

وأقامت بقين أشقالئه  اإلنسان مّزقت، لألديانن الوضعيات البشرية والكهنوتيات المحرفة نفسيا  : فا

مزيقدا مقن التعاسقة والتمقز  ، وسقيظل. وكقان مقردود ذلقك، الشقائكة واألسالرالحواجز  هوتفا ريق

فان الوئام ، توحد البشري بين الرو  والجسدحيق يكون الحدث الكبير تأكيدا لل، هنا أماوالشقاء .. 

يحمقي وحقدة ابقن  دم مقن التشقتت والتبعثقر وان يقدفع بهقا فقي  أنالنفسي يبله مداه في دين أريد لقه 

 قدرة على الفاعلية والعطاء ...، بالتالي، وأكثرقلب العالم أكثر توحدا وسعادة وائتمانا  .. 

    * * * 

وبقين رحلتقه ، علقى أر  الواققع ك التوازي الحسي بقين تجربتقه تاريخيا  : فان المؤلف يلحظ ذل

لقم يكقن فقي التقأريخ يقاتقل باألدعيقة والمقأثورات وهقو  السماوية الفذة .. فانه عليه الصالة والسالم 

، ويقققذب بالحجققارة، ويطققارد، ويتعققذب، ويعققاني، قاعققد مسققتريح ولكنققه كققان يقاتققل بهققا وهققو يتققألم

أسه الشريف الجزور المتعفنة ! وعندما نادى في لحظات ) بقدر ل وترمى على ر، ويجر  بالشور

 الصعبة : 

أبدا " .. ما كان ليقولها لقو لقم يكقن سقيفه األر   تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعدها في إن" اللهم 

 .. ّللاٰ  يعمل في رقاب المشركين ويذبح الطاغوت الذي طالما عبّد الناس لنفسه من دون

لقم يكقن بقك غضقب علقّي فقال  إنع مرارة الخقذالن فقي الطقائف مناديقا ربقه : " ودعاؤه وهو يتجرّ 

بلحظقة  الحسية التقي كقان يعيشقها لحظقة  واآلالموالعذاب والمالحقة أبالي " .. يبالي بم ! بالنصب 

والتي تجيء موازية تمامقا لمعاناتقه فقي العقالم .. فقي ، السماءإلى  رحلته هذه إنوخطوة بخطوة .. 

. يتحتم بالضرورة أن تكون في المسا  ذاته .. نسيجها هو ها هنقا كمقا هقو هنقار معجونقا التاريخ .

 وشفافية السماء !. األر   من تراب

    * * * 

فضقال ، علميا : فان أحدث النظريات في مجقالي التشقريح والفيزيقاء الذّريقة علقى وجقه الخصقو 

، انفتا  المنظور على الغيب، فأكثر ثرأك، تؤكد، عن فلسفات العلم في أكثر عروضها جدّة وحداثة

، التحقققإلقى  تحقق أو هو فقي طريققه، لقاء محتوم ، إلى وتشير أكثر فأكثر، اطنوالظاهر على الب

ل و ) جينز ل و ) كاريقل ناينشتاينقرأ ما كتبه علماء كبار كـ  )  أنبين الروحي والمادي .. ويكفي 

مكونقات القذرات الخفيقة التقي ال  إنهقو أكثقر مقن هقذا :  و) سوليفان ل لكي يتبين لنا هذا .. بل مال 

التسبيح للخال  الذي فطرها .. سقبحانه إلى  تملك قدرا  من الوعي الحّر الذي يدفعها، تراها العيون

 .. 

وان هذا الكون في  فحته الظقاهرة لقيس سقوى تعبيقر مؤكقد علقى عققلت مركقزي فعّقال هقو القذي  

ققديرة علقى ، تصقاميم  قالحة السقتقبال الحيقاةإلقى  الصقّماءويحيقل الكتقل ، يصقمم ويصقنع ويخلقق

 . موا لة سعيه الهادب في هذا العالم
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مباركققة وتزكيققة لهققذا اللقققاء الققذي ، السققماءإلققى  رسققولنا عليققه السققالم ومعراجققه إسققراءيكققون  أفققال

ب تبقين أبعقاده للوهلقة سيقدر له أن يتكشقف بعقد أربعقة عشقر قرنقا مقن تحقققه كحقدث معجقز يصقع

 . ولى ؟ !األ

    * * * 

التققي  اإللهيققةبمثابققة اكتشققاب كققوني للسققنن والنققواميس  كانققت   ّللاٰ  حضققاريا : فققان رحلققة رسققول

مصقائره وفقق أشقد الطقر  استعصقاء علقى إلقى  وتسقيّر الموجقودات وتسقو  العقالم األشقياءتصنع 

إلقى  نقّب وال تسقعىوالنزعة المستسلمة التي ال تبحق وال ت األحاديالتعامل المسطح ذي المنظور 

 . الكشف والتنقيب عن السّر المكنون

وانقه ال حضقارة بقدون عققل تقّوا  للبحققق . إن الفعقل الحضقاري هقو فقي أساسقه ممارسقة اكتشقافية

بقدون مجازفقة أو مغقامرة كونيقة .. فقان الحضقارات ، متقرددا   وأقولهقا، واالكتشاب والتنقيب .. بقل

يضققحى مققن أجلهققا بالدعققة   أن  لكبيققرة التققي ال بققدّ المغققامرات ا، فضققال  عققن الكشققوب، تصققنعها

 ! واألمان

حضقارتهم المتفوققة بكقل المققاييس .. ولكقن اللبنقة األولقى .. حجقر ، فيمقا بعقد، لقد  نع المسقلمون

وسقنة رسقوله مقن رحلقة كهقذه الرحلقة التقي  ّللاٰ  نبحق عنها هنار .. فقي كتقاب أنالزاوية .. يتحتم 

 . يكتشف بها المجاهيل نأأتيح للرسول عليه السالم 

 فحسب من هذه االكتشافات حيق يقول الرسقول واحدة ، باإليجازملزما   نفسي ، ألتذكر هنا إنني

معهقا مقا يقولقه  وأتقذكروهو يتحدث عن سدرة المنتهى " لققد غشقيتني ألقوان ال أدري مقا هقي " .. 

، هقا هنقا فقي هقذا العقالم، أجهزتنقا الحسقية أنالعالم األمريكقي المعا قر ) كريسقي مويسقون ل مقن 

قد تمقنح بققوة القرو  الخالقدة  فأنها، هنار أما، مهيأة فقج للتعامل مع مقادير محدودة  من المرئيات

كيقف يصقفها أل قحابه ألنقه لقم   ّللاٰ  فتكون األلوان التي لقم يقدر رسقول، للالستقبامساحة أوسع 

 ! إليهميجد اللغة التي تنقلها 

    * * * 

الذي رفضقته ققوى الشقرر فقي كقل شقيء وعلقى كقل ، األمينالصاد  ،  ّللاٰ  ن رسولاأخالقيا  : ف

فققي أعقققاب رحلتققه المتفققردة هققذه حققدثا  لقققيس ، مسققار إال فققي هققذه :  ققدقه المطلققق .. انققه ينققققل

 فاننقا، ليس مقن موققف وسقج إذ، مؤمنا أو كافرا   ّللاٰ  يكون قبالة أنوكما أن على المرء . كاألحداث

الّ إو، هذا الصوت الكوني العائقد مقن الرحلقة الكبقرى يتحقتم أن نكقون مقؤمنين بصقدقه إزاءها هنا 

 . اإليمانلن نظل لحظة واحدة في دائرة ، وحاشا ّللٰ ، فاننا

عنقه " ّ قديقا  " ألنقه كقان أول مقن أدرر المغقزى األخالققي  ّللاٰ  لقد سمي الصديق أبو بكر رضقي

كنقا   إننقاقولقه المعقروب : ، ي عبّر بدقة بالغة عن هذا البعقدوكان تعليقه الذ، العميق للخبر العجيب

أفال نصدّ  بخبر هذه الرحلقة التقي هقي جزئيقة فحسقب ، نسلّم بخبر السماء يأتيه عن طريق الوحي

 الخبر المدهش الكبير ؟ . جزئيانمن 

 بطولة .ال أنها..  األخال ومع الصد  المطلق ثمة ما يحمل قيمته التي ال تقل أهمية في دائرة 

تتجقاوز تحقديات العقالم  قوب الكقون وأن تسقعى لتغييقر  أنالبطولة الفذّة الطموحة التقي أريقد لهقا 

 تصميم الحياة بما يجعلها أكثر سعة وتحّررا وتوحدا  وامتدادا  .. وإعادةالتاريخ 

فيمقا ، تذكرة عبور للعقالم و قعود للسقماوات العليقا، إسرائهلحظة ، قد تلقى  ّللاٰ  كان رسول وإذا

كل األحزان والمرارات التي حا رته وعذّبته طقويال .. ، أو فو ، منحه الفر  والسعادة بمواجهة

 وتمققنح، الكققونإلققى  سققتظل التققذكرة نفسققها التققي سققتعبر بالبشققرية كلهققا تخققوم العققالم الضققيّق فانهققا

مقن أوهقا   وتفكقه، في كل زمن ومكان الفر  والسعادة التي تعلو على األحزان والمقرارة اإلنسان

 الحصار والعذاب .. وما أكثرها وأمرها !!. 

 

 عماد الدين خليل. د        

 المو ل         
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  الرحيم الرحمن ّللاٰ  بسم 

 

 المقدمة ــ ــ

 

 

أّن معظم األفكار والمعاني التقي تقدور حولهقا إلى  اإلشارة، األمانة العلمية وضمير الفكر نيتقتضي

"سقعيد  األسقتاذسبق وأن وجدت جقذورها وأ قولها فقي كتابقات ر هذا الكّراس الصغي تموضوعا

وال سيما في رسالته القيمة " المعراج النبوي " التقي اضقطلع بمهمقة ، تعالى ّللاٰ  " رحمه النورسي

قد توسعت بعض الشيء في  أننيالّ إقاسم الصالحي ..  إحسان:  األستاذالعربية األ  إلى  ترجمتها

، وعرضقت بعضقها اآلخقر عرضقا  أكثقر تشقويقا  ، بعضها شيئا   جديقدا   إلى وأضفت، بعض األفكار

واستخدمت فقي  قياغة األخقرى أسقلوبا أكثقر بسقاطة  وسالسقة ممقا ك تبقت فيقه باأل قل واختقرت 

والمعراج " واخترت لقه  اإلسراءطت المزيد من الضوء على "حسيّات لوس، عناوين موضوعاتها

 . والمعراج " اإلسراء عنوانا مناسبا هو : " البعد الحّسي في

جديقد غايقة الجقدة فقي ، ثقيقل بأفكقاره ومعانيقه، االّ انه غنقي بمادتقهإفهو رغم  غره وقلة  فحاته 

 . والمعراج " اإلسراءالزوايا التي يتناول منها "

تعققالى ـققـ وكلققي أمققل برحمتققه ـققـ أن يتقبققل مققن عبققده الفقيققر العققاجز هققذا الجهققد  ّللاٰ  ألرجققووإنققي 

 . وله حمدي وشكري أوال  و خرا  ، فيه اإلخال الّ يرده عليَّ بشائبة تشوب أو. المتواضع

        

 الدباغ  إبراهيمأديب 

 المو ل         
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 عصر كوني جديد 

 

لم يكن أحد ليعلم ــ قبل أربعة عشر قرنا  ــ بأن المعراج المحمدي كان إيذانا  بافتتا  أبواب السماء 

ة بأن ملكوت السماء لم يعد موقوفا ــ منذ تلك الليلة المباركة ــ على للبشري وإشعارا، اإلنسانأمام 

 . الروحانيين من المالئكة وأ حاب األجسام النورانية واألثيرية كما كان ي ظنُّ ويزع م  

ققن سيسققتطيع ـققـ  فبمعراجقه  بققدأ عصققر كققوني جديققد أرققلَّ البشققرية مبشققرا إياهققا بققأن مققن أبنائهققا م 

، مجاهققل السققماء اختققرا ولحمققه ودمققه ـققـ ، وبعقلققه وحواسققه، انققه كلققهوبكي، بوسققيلة أو بققأخرى

والتطلقع للهبقوط علقى المزيقد منهقا يومقا ، والهبوط على بعض ت من كواكبهقا، والتجول في أرجائها

الذي حاز قصب السبق ممهقدا  بمعراجقه  مقتفيا  بذلك خطى سيد البشرية ورائدها محمد ، بعد يوم

 مسقبقامقن بعقده ـقـ كمقا هقو مشقاهد اليقوم ـقـ وإن ك نقا نعلقم  اإلنسقان نقيمقن ب نمحيللطاسبل السماء 

 ارتققاءمقن  استحالة بلوغ أّي كان ــ مهما كانقت وسقيلة تصقعيده فقي السقماء ـقـ مقا بلغقه الرسقول 

 . وّ وس م ورفعة

، فنفقاذه هقذا النفقاذ فقي أعمقا  الكقون، كان وما يقزال وسقيبقى معجقزا  ومقذهال  ومحيقرا   فارتقاؤه 

ومشقاهدته مقا ، ومالمسقته لمنقابع األزل واألبقد، هذه األمقداء الشاسقعة المهولقة البعقدإلى  و ولهو

وأققدار ، وسماعه لصقريف األققالم وهقي تخقج مققادير الموجقودات، كان وما هو كائن وما سيكون

 المخلوقات .. 

لقم يكقن ليحقدث لقو  ،اإللهيوبلوغه هذا المبله من التكريم ، أقول : إن ارتقاءه هذا المرتقى المعجز

وفقو  ، مقع خال قة فضقائل النبقوة والرسقالة، خال ة فضقائل البشقريةلم تجتمع في ذاته الشريفة 

 . وهذا ما ال يمكن اجتماعه من بعده في ذات إنسان أبدا  ، ورحمته ّللاٰ  االثنين معا  فضل
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 الحواس منافذ العقل على العالم 

 

 ووسقيلته، وبصره ــ هي منافذ عقله وفؤاده علقى العقالمــ وال سيما سمعه  اإلنسان حواس أنوكما 

التقي  اإللهيقةوأداته في التعرب على النواميس والسنن ، التقاط خامة علومه ومعارفه السماويةإلى 

  وتضقبج حركققة نبضقه .. ومققن أجقل هقذا لققزم أن يكقون الرسققول ، وتققنظم مسقاره، تحقرر الكقون

قق ّسققه، مققل يقظتققهالفضققاء ـققـ فققي كا أجققواءع د  فققي وهقو ي صَّ ليتنققاول بمجمققوع ، وفققي منتهققى رهافققة ح 

وليلققتقج عبققر قنققوات جهققازه الحسققي النقققي  ققور ، ّللاٰ حواسققه الشققريفة لققذة العققروج والقققرب مققن 

ولتسققتقرَّ مققن ثمققة فققي حافظققة وجدانققه وخزينققة ، الحقققائق الوجوديققة كمققا هققي فققي أ ققولها األولققى

 . ضميره

، ورمقأ وريُّ ، وجقوع وشقبع، وأفقرا  وأتقرا ،   وأذوا فللجهاز الحسي في الكيان البشري أشقوا

فمقا يلتقذ بقه السقمع غيقر ، ولكل حاسة من حواسه مقذاقاتها وملقذاتها الخا قة بهقا، و حة ومر 

، ومققا ينتشقي بققه اللمقس غيقر الققذي ينتشقي بققه الشقمُّ .. وهكققذا تختلقف وتتنققوع القذي يلتقذ بققه البصقر

هققذه الحققواس ونقائهققا يكققون  طهققر وعلققى قققدر، اومققذاقاتها ومباهجهقق، ملققذات الحققواس ومشققاربها

وعلقى قققدر جققدّيتها ، والسققماءاألر   ونقداء، ارتقاؤهقا ورهافتهققا ودرجقة وعيهققا لخطقاب الوجققود

التقي يفيقد منهقا فقي  ةبالمعلومقواشتياقها لتعمق أسرار الموجودات تتسع ققدراتها علقى إمقداد العققل 

 . وزيادة معارفه، توسيع مداركه
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 اإلنسانوحدة 

 

ال يقبقل التجزئقة أو االنقسقام مقا دام موجقودا يقنعم بالحيقاة .. ، ووحقدة واحقدة، كيان موحد اإلنسانف

المخاطقب  اإلنسقان .. أو الجسد وحده .. ليس هو هجسد يسري فيه الرو  .. فالرو  وحد اإلنسانف

طقب والمكلقف وال هقو المكلقف المسقؤول أمقا رّب  العقالمين فقي القدين .. وإنمقا المخا، ّللاٰ برساالت 

غقادر القرو   فقاذاالذي هقو نتقاج سقريان القرو  فقي الجسقد ..  ياإلنسانوالمسؤول هو ذلك الكيان 

ألنه لم يبق في الحقيقة ثمقة إنسقان ، الجسد سقج التكليف وانتفت المسؤولية عن الجسد والرو  معا  

التي هي عمقاد القدين  والصالة، بقدر ما كان تكريما فقد كان تكليفا أيضا معراجه  أن.. وقد ثبت 

ـققـ بعققددها وأوقاتهققا وكيفياتهققا ـققـ كانققت واحققدة مققن هققذه التكققاليف التققي فرضققها عليققه ربُّ العققالمين 

 وعلى أمته من ذلك الموضع العظيم من القرب والتكريم .

تعطيقل الجهقاز الحسقي ـقـ القذي هقو قمقة  أنبقزعمهم  اإلنسقان ثنينيقةومن هنا يتبين خطأ الققائلين با

 لالرتقاء لجسد ــ وإيقاب ورائف الحواس عن العمل بطريقة أو بأخرى هو سبيل النبي عنفوان ا

ألن الحقواس فقي زعمهقم ـقـ رغقم مقا ، يقأتي مقن بعقده إنسانوسبيل ارتقاء كل ، ملكوت السماءإلى 

ويمنعقه مقن االنطقال  إلقى األر   اإلنسقان تنطوي عليه من أسرار إلهية مذهلة ــ تشكل ثقال يشد

اء .. وربما كانت هذه النظرة التجزيئية للكيان البشري هي التي أوجت بذلك الرأي الشاذ نحو السم

وهقو لقم يغقادر هقذا ، فقي منامقه والمعراج لم يكن سوى رؤية ر هقا الرسقول  اإلسراء أنالقائل : 

 المنام قّج 

، بقرره أ قالوالمعقراج مقا ي اإلسقراءالمنكقرين لحقادث  إلنكقارولو كان األمر كما يقولون لما كان 

 . كما يقرر ذلك أفاضل علمائنا
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  البعد الحسي للرسول 

 

لقم يفارققه مقن لحظقة أسقري بقه مقن المسقجد  إن "البعد الحسي " المرهف الذي يمتلكقه الرسقول 

ولم يغقب عنقه مقن لحظقة عروجقه مقن هنقار وتجوالقه بقين السقماوات المسجد األقصى إلى  الحرام

 . ي مكة المكرمة من تلك الليلة المباركة نفسهافإلى األر   وخالل عودته، السبع

وتشقوقه لرؤيقة ، ومن رهافته وعمق نشقدانه ألسقرار الحيقاة والوجقود، ولقد بله من بعده الحّسي 

فيقرى حققائق . ويتخطقى عتبقة األبقد، مقا جعلقه يسقبق القزمن، اآلخرة بما تحويه مقن جنقان ونيقران

 ويرى المنعمين والمعذّبين فيهما .، السعيرويشهد نيران ، ويستشعر ملذات الجنة. األشياء

وان طاققات هقذا ، لإلنسقانهقو الكيقان الحّسقي  إنمقاكان األساس الذي يقوم عليه هيكل اآلخقرة  فاذا

الجهاز التحسسية ترتفع وتتضقاعف مئقات المقرات ـقـ كمقا ورد فقي األثقر لكقي يققوى علقى احتقواء 

 واحتمال عذاب الجحيم ..، مسرات الجنة

ويرون في ، اإلنسانالذين يزدرون حواس أولئك  فكم هم غارقون في الخطأ، األمر كذلككان  فاذا

تزكيققة هققذه  إنتعطيلهققا وإماتتهققا طريققق االرتقققاء فققي مققدارج اآلخققرة ...؟ والصققواب أن يقولققوا : 

وإيرادهقا مقوارد ، سقفابوحجزهقا عقن مقواطن السقفه واإل، وتنقيتها مقن القدنس، الحواس وتهذيبها

هو الذي يرفع مقن ققدرة هقذه ، وترويضها على استذوا  الجمال بصوره ومعانيه، ابالطهر والعف

 الحواس على االستمتاع بملكوت السماء وبما هو مفعم به من جمال المعاني والصور .

وتنزههقا عقن رذائقل ، واألبصقارفالسلوكية المهذبة ألسماع البشر وأبصارهم وتقأنق هقذه األسقماع 

فقي نفسقها ـقـ أن تنقال ثوابقا  ّللاٰ  يجعل من حقها ـقـ وققد راعقت حققو ، مهاالدنيا وقبح شرورها و ثا

 خقر مقداها إلقى  مقن مسقرات الجنقة ومباهجهقاوان تسقتمتع بمقا يلقذها ، من جنس عملها في اآلخرة

 وطاقاتها .
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  النورسيرأي 

 

 " في هذا الصدد حيق يقول : النورسيولعل من المناسب هنا االستشهاد برأي "

، ورأفتقه الكريمقة، وربوبيتقه الكبيقرة، ورحمتقه الجميلقة، بألوهيته الجليلة، سبحانه وتعالى ّللاٰ  نّ إ" 

، الصقغير بحقواس ومشققاعر كثيقرة جققدا   اإلنسققان ققد زيققن هقذا، وحكمتققه اللطيفقة. وقدرتقه العظيمقة

ليجعلققه قققادرا  علققى استشققعار درجققات رحمتققه ، وجّملققه بجققوار  وأجهققزة وأعضققاء مختلفققة عديققدة

ويطلعقه ـقـ ، ويعّرفقه أقسقام إحسقاناته التقي ال تحصقى، التي ال ت ع قدُّ   الئهويذيقه بها أنواع ، ةالواسع

عبقر تلققك األجهققزة واألعضققاء الكثيققرة ـقـ علققى أنققواع تجلياتققه التققي ال تحقدّ أللققف اسققم مققن أسققمائه 

قَّ قدرها .، إليهويحببها ، الحسنى  ويجعله يحسن تقديرها ح 

وعباداتهققا ، ورائفهققا المتنوعققة، ولكققل جهققاز وآللققة منهققا، الكثيققرةفلكققل عضققو مققن تلققك األعضققاء 

 وثوابها متميز .، متغايرة و المها، لذائذها مختلفة أنكما ، المتباينة

الجميلققة فققي عققالم  الشققهود  اإللهيققةوتققرى معجققزات القققدرة ، فمققثال : العققين تشققاهد جمققال الصققور

وال يخفقى علقى أحقد ، الذي يفيدها دروسا وعبقرامن خالل النظر  ّلّل  فتؤدي وريفتها بتقديم الشكر

لقذا ال داعقي لتعريقف لقذة ، ومقا يحصقل مقن زوالهقا مقن ألقم، مدى ما فيها ـقـ أي الرؤيقة ـقـ مقن لقذة

 وألم فقدانها .، الرؤية

السققارية فققي عققالم المسققموعات بسققماعها أنققواع  اإللهيققةتشققعر بلطققائف الرحمققة ، ومققثال  : األذن 

 وثواب يعود اليها .، ولذة تخصها، فلها عبادة خا ة بها، طيفة المختلفةاأل وات  ونغماتها الل

الفواحقة بشقذاها  اإللهيقةلالسقتمتاع بلطقائف الرحمقة  اإلنسقان ومثال : حاسة الشم التي أودعت فقي 

وال ، ضقمن أدائهقا شقكرها الخقا ، فان لها لقذتها الخا قة بهقا، من شتى أنواع العطور والروائح

 ا ا بها شك أن لها ثوابا خ

وتققدم شقكرها بأنمقاط شقتى مقن خقالل ، ومثال : حاسة الذو  التقي فقي الفقم : فهقي تقؤدي وضقيفتها

 وما تستشعره من لذة في ذلك ، تجربتها لمذاقات أنواع األطعمة

ولكقل لطيفقة مقن لطائفقه المهمقة ـقـ ، ولكقل حاسقة وجارحقة، اإلنسقانوهكذا فلكل جهاز من أجهقزة 

فممقا ال ريقب ، ورائفها المختلفة ولذائذها المتنوعقة الخا قة بهقايرها ــ كالقلب والرو  والعقل وغ

سققخر هققذه األجهققزة لتلقك الورققائف سققيجازي كقال  منهققا بمققا يالئمهققا  الخققالق الحكققيم  القذي  أنفيقه 

 1. وتستحقه من جزاء

                                                
 تذكرة الشباب ــ سعيد النورسي ــ ترجمة إحسان قاسم الصالحي ــ  1
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 في سبيل دعوته  معاناة الرسول 

 

ومعاناتهققا فققي سققبيل ، لسققامية المشققاعرا، الشققامخة الطهققر، العبقريققة النقققاءفققأحزان هققذه الحققواس 

أن ردّه  بعقد "الطقائف " وعودتقه منهقاإلقى  وال سقيما فقي ذهابقه ، ومقا تجرعتقه مقن اآلم، الدعوة

وجوارحقه ، وروحقه تتوجقع، وقلبقه يقدمع، ممقا جعقل حزنقه يفقيض، أهلها ذلقك القردّ القبقيح المنكقر

زين الالهققف والمنطققوي علققى شققكوى فققاذا بشققفتيه تتحركققان بققذلك الققدعاء الحققار الحقق، تتنققزى ألمققا

 المحبين الوالهين : 

ْن  تكلني .. ؟إلى  .. " الهي لقم يكقن بقك  إنعقدو ملكتقه أمقري ..؟ إلقى  بعيد يتجهمني ...؟ أمإلى  م 

عليَّ غضب فال أبالي .. " 
2 

ال يمكن أن تذهب أحزانها وتمضي ، والمفعمة بمشاعر الحزن، فهذه الحواس المثخنة بجرا  األلم

فكققان البققد لهققا مققن أن ، عظمققة مقا عانتققه مققن أحققزان واآلم ن غيققر مجققازاة عظيمققة تكققاف ى  مققسقد

في معراجه وتبله معه ينابيع النور لترضع من أثدائه أفقاويق الرضقى واألنقس  تصحب الرسول 

ويمألها ثقة  بالنصقر المبقين ، ولتجد في هذا القرب البهيج من رّب العالمين ما يفعمها قوة  ، والعزاء

 . على أعداء الدين

 " في هذا المعنى : ــ النورسيليك ما يقوله "إو

وأراد إطالعه على ، في ملكه وملكوته " ما دام الصانع الجليل قد أراد إرهار  ياته الكبرى له ــ 

ألخرويقة ألعمقال البشقر .. فقال شقك أن يصقحب اإراءتقه النتقائج  وأراد، منابع ومصقانع هقذا العقالم

إلقى  وسمعه الذي يصغي به، العرش ــ بصره الذي هو في حكم مفتا  لعالم المبصراتإلى  معه ــ

العرش ــ جسمه المبقارر أيضقا القذي إلى  فمقتضى العلم والحكمة أن يصحبه ــ. عالم المسموعات

كمقا تجعقل الحكمقة  إذ، اآلت وأجهقزة تقدور عليهقا ورقائف روحقه التقي ال تحقد ةنقماكهو في حكم 

وما ال يحد من . حيق الجسد مناط كثير من ورائف العبودية، فيقا  للرو  في الجنةالجسم ر اإللهية

الجسقم يقدخل الجنقة مقع  إنوحيقق ، فال بد أن ذلك الجسقد المبقارر سقيرافق القرو ، اللذائذ واآلالم

إلى  الذي عرج فانه من محض الحكمة أيضا  جعل الجسد المبارر رفيقا  للذات المحمدي ، الرو 

  3. نتهى التي هي جسد جنة المأوى "سدرة الم

                                                
 م .  1964هـ /  1383 2/ط 102تهذيب سيرة ابن هشام    2
 يد النورسي  الكلمات لسع 3
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  ممارسة التكاليف س نة الرسول 

 

بالرحمققة  التققي ال حققدود لقققدرتها أن تتققدارر النبققي  اإللهيققةنَّ فققي وسققع القققدرة إوبققديهي القققول : 

ح عنه اآلالم واألحزان وهو جالس في موضقعه مقن مسوأن تمد يدها الحانية لت، والعزاء والسلوان

ه  من مكانقه حيثمقا يكقون مقا ر ولرأيولو شاء ربَّ القدرة لكشف عن بصره ، ةأر  مكة المكرم

وليعلم علم مشاهدة أنه ، ويطمئن فؤاده، لتقّر عينه، في معراجه من  يات العظمة والجالل والجمال

الفعال لما يريد الذي إذا أراد شقيئا  يققول لقه : كقن فيكقون ... االّ أن بقذل . مؤيد من ذي القوة المتين

 . واحتمال المعاناة في سبيل األهداب والغايات هو من أهم دساتير سنته ، لجهدا

مقن خقالل ممارسقة التكقاليف ولقيس  اإليمقانيبالنفس والسقمو بهقا نحقو تكاملهقا  االرتقاءفسنته سنة 

وتقرويض . عنها اإلدباروتقحم المخاطر وليس ، الواجبات وليس الهرب منها وإتيان، منها اإلعفاء

 . ليس الجلوس في انتظار قدومه من وراء الغيب بدون مقابلالصعاب و

، وفقي األكقوان اإلنسقان المنبثقة فقي ّللاٰ  ّن الحياة برمتها نضال في سبيل اكتشاب المزيد مقن  يقاتإ

ويخمقد لهقب ، وعندما تتكاسقل القنفس، توقف هذا النضال توقفت حياة المؤمن وأ ابها الموت فاذا

أو نهدهقدها كمقا نهدهقد أطفالنقا ليسقمو أنفسقهم ، بغقي لنقا أن نربّقت  عليهقافقال ين، الحقيقةإلى  شوقها

بل ينبغي أن ننكقب عليهقا وننكقت خقالل رمادهقا لنققع علقى بصقيم جمقرة يمكقن أن نقنفخ ، للكرى

مما يجعل القنفس تنقتفض مقذعورة وتهقب ، اقتحام المجهولإلى  فيها لتتأجج من جديد شعلة الرغبة

أبقدا حتقى  تتوققف  و لتوا ل مسيرة االستكشقاب التقي ينبغقي لهقا االّ من ذلك الونى موفورة الصح

 . تتوقف حياة المؤمن
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 عظمة الحياة 

 

مقن خقالل العقر  القذي يتصقبب  الّ إال تتبدى لنقا ، الوتهاحال بل ، وشرفها ونفاستها، فعظمة الحياة

أو ونحقن  ،اإليمقانمن جبيننا ونحن نخو  غمرات الصعاب من أجقل التحققق بمعنقى  مقن معقاني 

أو ونحقن نتشقحج بقدمائنا مقن أجقل مدافعقة ، في طريقنا الكتشاب حقيقة مقن حققائق الكقون والحيقاة

 األعداء عن النيل من إيماننا .

وذار هو منهجه الذي لم يحد عنه أبقدا  .. جهقد ونصقب ومعانقاة فقي شقؤونه كلهقا ، هذه هي سنته 

 . األعلىالرفيق إلى  حتى انتقل

وهقذا مقا ينطبقق وينسقجم  مقع ، والمعراج " تكريما  فقد كان باطنقه تكليفقا   راءاإلسفان كان راهر "

 سنته ومنهجه وال يندّ عنهما .

وجمالققه وعظمتققه  ّللاٰ  وقققد كانققت تجربتققه مققع الكققون والمعانققاة مققن أجققل زيققادة معارفققه عققن جققالل

 .   مع سنته واحدة  من أعظم تجاربه التي تتساوومشاهدة ذلك عيانا  وحسا  ، وحكمته وقدرته
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 المصنوع يعلن عن الصانع

 

وسعته وامتداده هو ــ بال شك ــ من  نع  إله مطلق القدرة ـقـ بعظمته فهذا الكون العجيب المهول 

قوتققه إلققى  ويققوم ، ويفصققح عققن وجققوده مققن طريققق خلقققه، بمققا يصققنع وأسققمائهيعلققن عققن ذاتققه 

دالالت حكمتققه  أنكمققا ، وأجرامققه ه علققى ذرات العققالمنبهيمنققة دسققاتيره وسققنوجبروتققه وسققلطانه 

ومع ذلك فقد كان هقذا ، ومن خالل حياة كل ذي حياة، ورحمته تتألأل بأنوارها على جبين الكائنات

ر   ــ في إسراءه ومعراجه ـقـ أن يقلّقب  قفحاته لكقل  محمد لالعالم بأسراره وخفاياه كتابا مغلقا   ف د 

والمعقراج  اإلسقراءفعقاد بعقد ، ربقة والوحشقة أليمقا  إزاءه بالغ اإلنسان وقد كان إحساس، ذي عينين

 الحميمين ..المؤمن برباط من الصداقة والود  اإلنسانبرفيقا  يرتبج 

مقن مشقاهدت عظقيم ، المبثوثقة بقين أرجقاء الكقون، وكان ال بدَّ آليات جمالقه وجاللقه سقبحانه وتعقالى

إشقراقات الجمقال فقي  التققاطا علقى وحّسا نافذا مرهفا قادر، يمتلك بصرا طاهرا  مذواقا  ، كمحمد 

واطمئنقان ، ومهيأ الستقبال بوار  الجقالل الصقاعقة بثبقات نفسقه، سياحته تلك بين السموات السبع

على جالله وجماله يكشقف للنقاس منهمقا علقى ققدر  ّللاٰ  وقد غدا بذلك أمين سرّ ، و فاء فكره، قلبه

 :  ّللاٰ  " رحمه النورسييقول "  ...وفي هذا الصدد، وتستوعب نفوسهم، ما تحتمل عقولهم

وكمال  مطلق ــ بشهادة  ثاره ومصنوعاته ـقـ وان الجمقال ، "إذ مادام رّب العالمين له جمال مطلق

وتلك ، له محبة بال نهاية لجماله وكماله فمالك ذلك الجمال والكمال إذن، والكمال محبوبان لذاتيهما

فيقولي سقبحانه مصقنوعاته حبَّقه لمقا ، المصقنوعاتوأنمقاط كثيقرة فقي ، المحبة تتظاهر بوجوه عقدة

 يرى فيها من أثر جماله وكماله ..

ولما كان أحب المصنوعات وأسماها لديه ذوو الحياة .. وأحب ذوي الحيقاة وأسقماهم ذوو الشقعور 

.. وأحب ذوي الشعور ــ باعتبقار جامعيقة اسقتعداداتهم لالرتققاء بالقذات وتزكيتهقا عقن النققائم ـقـ 

هققو ذلققك الفققرد الققذي انكشققفت اسققتعداداته االرتقائيققة انكشققافا  تامققا   نذإ إنسققانفأحققب . اناإلنسققهققو 

 فعرب وأرهر إرهارا  كامال  نماذج من كماالته سبحانه المنتشرة في المصنوعات والمتجلية فيها .

مشاهدة جميع أنواع تجلي المحبة المبثوثة في جميع الموجقودات فصانع الموجودات ألجل ، وهكذا

جميع أنواع جماله ـقـ بسقر األحديقة ـقـ  ا قطفى مقن هقو ثمقرة منقورة مقن شقجرة  إرهار. وألجل .

ققْن قلبققه فققي حكققم نققواة قققادرة علققى اسققتيعاب حقققائق تلققك الشققجرة األساسققية ..، الخلققق ا ققطفاه  وم 

نقواة البشقرية وثمرتهقا ـقـ أي  أي هقو  لمعراج ــ هو كخيج اتصال نوراني بين النقواة والثمقرة ـقـ 

، حضقورهإلقى  فرقاه، مظهرا  محبوبيته لذلك الفرد الفذ أمام الكائنات، المنتهىإلى  المبدأ األول من

إلقى  وأناط به وريفة جعل ما عنقده مقن حكمقة قدسقية تسقري، بأمره وأكرمه، وشرفه برؤية جماله

 4" . اآلخرين

                                                
 المعراج النبوي ــسعيد النورسي  4
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 السمع والبصر

 

ولقم يكقن غيقره ، في هقذا الكقون مفتاحين لعالم المسموعات والمبصرات وقد بات سمعه وبصره 

وأدب النظر والسقمع ـقـ علقى ، وذكاء الوجدان، قادرا  ــ بما يملك من ثبات الجنان واطمئنان النفس

ن دون أن يزيقه اللقه مقعقالم المنظقورات بروعقة جمالقه وجإلى  والنفاذ، اخترا  عالم المسموعات

بة ملتزمين بآداب الطريقق فلقم يقزغ فقد رلَّ سمعه وبصره في هذه الرحلة العجي، البصر أو يطغى

القذي رقلَّ  اإللهيعن النداء ، ولم يتْه السمع في عالم المسموعات الشديدة األغراء، البصر أو يطه  

ّس محمد  امقتالء ذاتقه وغناهقا  أنوفي كيانقه  ووجدانقه ..كمقا  أعلى من أي  وت أو نداء في ح 

، له ينحرب فيتيه بين الصقور عقن المصقوربصور الجالل والجمال المهول بأعداده وسعته لم يجع

فكقان كمقا و قفه ربقه *)مقا ، أو ت حول الكائنات بينقه وبقين المكقون، أو ينشغل  بالخلق عن الخالق

وبالمزيقد ، اإللهيقةفعاد من هقذه التجربقة الفريقدة بالمزيقد مقن المعقارب ، زاغ البصر وما طغى ل*

لنلمس ذلك فقي كالمقه وحديثقه عقن رحلتقه  وإننا، وتواضعها وتطامنهاّلّل   أيضا  من  داب العبودية

وعليقه مقن ، هذا الصوت المحمدي المتألق  دقا  و فاءا  واشراقا  إلى  .. وان شئت فاستمع خاشعا  

إلقى  ثم انتبه، هائولمسة من لمسات أسنا،  د  السماء و فائها وإشراقها غاللة من رو  ضيائها

 وأ قه، واضح ال يعتريه ل ْبس  وال يكتنفقه غمقو كالمه وهو يحدث عن إسرائه ومعراجه بكالم 

بقه  رولقم ي سقار  ، لقم يكتمقه عقن أحقد، جقا  لوهو يتدفق من فمه الشريف ثابتقا  ال متقرددا  وال متلج إليه

قب ب مشقية  الصقاد  األمقين  إليهأحدا  دون أحد .. ثم انظر  وهو يخطو فقو  أديقم مكقة ماشقيا فقي   

ضققا  تسققتوي تحققت شقق وتتققوهج علققى جبينققه شققمس ، عاعه سققريرته وعالنيتققهالققذي يغمققره نققور و 

بثبقات كثبقات الحقق المبقين وكأنهمقا تسقتجوبان األر   وقدماه الشريفتان تدقان، الصراحة والعلن

 . وحبة رملت لتشهد بصد  الحديق، ك لَّ ذرة تراب
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 الصد  المحمدي

 

امن مستسقلما   أمقام هققذا مهمقا اشقتجَّ بقه سقوء الظققن أو سقاورته الشقكور يمكقن أالّ يتطق إنسقانفقأي 

علقى تكذيبقه ، وكيف يجقرؤ إنسقان مقا، بفعاله وأقواله الصر  العظيم من الصد  الذي بناه محمد

ولقو شقئنا أن نصقفه ، ولسقان الوجقود المبقين عقن أسقراره، وهو  قوت الكقون المعبقر عقن حقيقتقه

، نهققا  ققفة الصققد بالصقفة الغالبققة الجامعققة التققي تنضققوي تحققت جناحيهقا  ققفاته األخققرى لقلنققا : إ

فلقيس مققن طبيعقة هققذا النبققي ، هققو الصقد  بعينققه ال بقل هققو رو  الصقد  فققي هقذا العققالم فمحمقد 

ألنقه ققد ، أو يقبضها  على ما يرى ويسمع مقن  يقات ربقه، الصاد  أن يطوي نفسه على ما يضمر

ى فققي إسققرائه سققبحانه وتعققال ّللاٰ  أخققذ عليققه العهققد أالّ يكققتم حقيقققة مققن الحقققائق التققي أطلعققه عليهققا

ألن الحقيقققة ال تلبققق أن تجققد ، لمققا يقققووأنكققروا عليققه ، حتققى لققو جفققاه النققاس جميعققا، ومعراجققه

 . مستقرها عميقا  في أر  النفوس عاجال  أو  جال  
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 قوة من قوى الكون  محمد 

 

واكبقر ، ــ منذ اتصاله بالوحي وسريان الققر ن فقي ذاتقه ـقـ أعظقم ققوة فقي الكقون وقد غدا محمد 

ققْن التققاه أو عققر  لققه مققن المسققلمين فققي ، اققة مققؤثرة فيققهط فطفققق يشققع الققوة والعزيمققة فققي كققل م 

حافظة التاريخ مازالت حتى اليوم تشع ومضات من برو  هذه الققوة الجبقارة فقيمن  أنكما ، زمانه

 الّ إ اإلسققالمومققا األبطققال الققذين عققرفهم تققاريخ ، يسققتقرؤها ويسققتوحيها فققي شققؤون القققوة والبطولققة

فالقذي يبلقه مقن ققوة القنفس هقذا ، ة فقي نفوسقهمنعكاسات  ور هذه الققوة المحمديقة الخارققض ابع

ر في زمانه وفي كل زمقان لقيس مقن شقأنه أن يققارب إثقم الكقذب علقى رّب أثيالمبله العظيم من الت

وعفقن ، ال  قديد القنفس المليئقة بققرو  الضقعف والصقغار والضقعةإألن الكقذب مقا هقو ، العالمين

 . التي تكره وهج الشمس في وضح النهاراألروا  

، فقي أر  الصقراحة والعلقن وتحقت شمسقها إالّ أما القوة فليس من طبيعتها الكقذب ألنهقا ال تنبقت 

، قوة ــ فضال  عن قوة األنبياء ــ تنطوي على سر مقن أسقرار الحقق ولطيفقة مقن لطائفقه أيةكما أن 

  5الّ معا  .إوالحق والصد  توأمان ال يولدان 

                                                
للمؤلف ــ مطبعة الزهراء  31انظر : رسالة " حركة التاريخ بين النسبي والمطلق " مقطع " من أسرار الهزيمة واالنتصار    5

 م .  1987هــ /  1407الحديثة ــ المو ل 



 18 

 رافع لواء الحمد مد مح

 

وبصد  عبوديته لرب العالمين القذي اختقاره ، البشريةإلى  بالحق الذي حمله ولقد بله من إيمانه 

حدا  فا  به جميع األنبياء والمرسلين من قبلقه فقاختم مقن بيقنهم برفقع لقواء الحمقد فقو  ، لرسالته

وبتفجيققر أفئققدتهم بينققابيع الشققكر ، المحامققد وبتفتيققق ألسققنة المققؤمنين بشققتى أنققواع، يةاإلنسققانهامققة 

ويكفقي أن ، األنبيقاء وكان نجاحه في ذلك نجاحا ال مثيل له في تقاريخ، الجواد المنانّلّل   واالمتنان

ألن المكقاره حقين تنقزل ، علقى المكقاره التقي تنقزل بهقم  ّللاٰ  نعلم بأنه علَّم المقؤمنين كيقف يحمقدون

الّ تنبيقه أو تقذكير أو تعلقيم أو إفمقا هقي ، ار األسقباببالمؤمن بقدر مقدور لحكمة مستترة تحقت سقت

كمقا علّمقه نبيقه : بل عليه أن يسارع بالحمد قائال  ، يتضجر أو يجأر بالشكوى منهاتأديب ينبغي أالّ 

 الذي ال ي حمد على مكروه سواه " .ّلّل  " الحمد

يقوم القيامقة وهقو سقاجد  ّللاٰ  المحامقد التقي يلهمهقا لقه أنحتقى ، فالحمد الصقاد  هقو مفتقا  الرحمقة

 ّللاٰ  والشقافعة عنقد، رحمقة ه  ستكون المفتقا  القذي ت فقت ح بقه أبقواب تحت العرش بخشوع ورهبة 

 لقبول شفاعته في أمته في ذلك الموقف الرهيب والعصيب .

، ويسقمو  هقذا السقمو فقي محامقدهّلّل  هذا المدى الذي ال يطاله مقدى  فقي عبوديتقهإلى  نبيا  يرقى إن

جقدير بقأن يحمقل لقواء الحمقد فقي هقذا ، فيرى في المحن والمكاره التي تنزل به منقة  توجقب الحمقد

من أفواه نباتها وحيوانها وإنسها وجنها ليرفعها معه فقي األر   وأن يمضي ملتقطا  محامد، العالم

ين ليرفع دته سفيرا  لها لرب العالممبمخلوقاتها جميعا قد اعتاألر   وكأن، معراجه لرب العالمين

  . محامدها بلسانه الشريف إليه



 19 

 الحق إلى  المعراج عودة من الخلق

 

واحققدها إلققى  ويرجققع بققالكثرة، ويوحققد وال يشققتت، ومققا ذلققك بمسققتغرب مققن نبققي يجمققع وال يفققر 

فمققا شقغلته طققوال ، "الواجققب الوجقود "إلقى  وبالحادثققات، علتهققا األولقىإلقى   التوبقالمعلو، األول

 وال معلوالتها عن علتها .، وال كثرتها عن واحدها، اء عن كلياتهااألشي حياته جزيئات

، علتهققاإلققى  وبققالمعلوالت، الواحققدإلققى  وبققالكثرة، الحقققإلققى  نمققا هققو عققودة بققالخلقإ فمعراجققه 

فهققو الموحققد الققذي يققرى طققابع األحديققة ، " الواجققب الوجققود " الققذي ال علققة لققهإلققى  وبالحادثققات

 إذافقال جققرم ، ذّرات وأجرامقا  ، جزئيقات وكليقات، رادا وجماعقاتأفق، وبصقماتها فقو  جبقين العقالم

 نه ..اشهد العالم بالتوحيد وأقرَّ باألحدية على لس

التوحيد الخالم  باعالنجدير أن ينوب عن كل األفواه في هذا العالم  فما  واحدا  هو فم محمد  إن

وتتفقتح ، ققه مغقاليق المعقاربهذا التوحيقد القذي تتسقاقج أمقام خوار، من أي نوع من أنواع الشرر

، "ققققاب قوسقققين أو أدنقققى " حيققق يتقققراءى الغيقققب شقققهوداإلققى  إزاءه أبققواب السقققماء ليقققدلف منهقققا

 " : النورسيوفي هذا المعنى يقول ". والمستور راهرا  ملموسا  

ا قطفى فقردا  متميقزا  ـقـ بمعقراج ـقـ هقو أشقبه بسقلك نقوراني ، ورّب العقالمين، خالق الكائنقات إن"

متخقذا  إيقاه موضقع خطابقه باسقم ، بين منتهى طبقات الكثرة والواحد األحد الواجقب الوجقودممدود 

ليشققهد جمققال ، ومعلمققا  إيققاه ـققـ وبققه مقا ققد األلوهيققة باسققم جميققع ذوي الشققعور، جميققع المخلوقققات

لنقور  إرهقارا، وي شهد اآلخرين  ثقار الجمقال والكمقال، مخلوقاته مر ةفي ، وكمال ربوبيته،  نعته

 5. وتجلي أحديته في طبقات الكثرة هذه "، هوحدت
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 الزمان والمكان 

 

ال ينقون ، ذلقون فقي كقل عصقر وأوانالرحلقة المثيقرة والمقدَّعون المتحق من تلقك ومنذ  ب محمد 

 يتساءلون : 

أين الزمان ؟ وكيف انحسر عن الكيان المحمدي ؟ وغا  مجراه عقن طريققه ؟ وانعطقف مسقاره 

جعلققت محمققدا  يطققوي الزمققان والمكققان ويقطققع  تلققك وة جبققارة هققذه التققي بعيققدا  عنققه ...؟ وأيققة ققق

ثقم يعقود منهقا فقي ليلقة ، الخيقال واألمداء  الزمانية التي يقصر دونها  ، المسافات المهولة الشاسعة

 واحدة من ليالي الدنيا ..؟!.

أي إلقى  لنبقيوما دروا أن األزمنة واألمكنقة الكونيقة ليسقت بمسقتطاعها أن تحقدّ مقن إنطقال  هقذا ا

وحلَّقْت لحظقة ، بارئقهإلقى  واقتقرب زمقن الشقو  العظقيم، مدى  يريد إذا أتت ساعة  فائه مقع ربقه

فققان هقذه الجذبققة اذا حلّقت لحظتهققا ، الجذبقة الرحمانيقة مققن القرحمن الققرحيم رّب األزمنقة واألمكنقة

وتضقبج مسقاراته ، وتعطلت قوانين الجاذبية التقي تحكقم الكقون، تساقطت إزاءها األزمنة واألمكنة

.. وأي زمان .. وأي مكان .. يمكن أن يسع هذا النبي في تلقك السقاعة المشقحونة بألطقاب اللطيقف 

وققد ، : ] لقي سقاعة مقع ربقي ال يسقعني فيهقا شقيء سقواه   أو كمقا ققال والتي قال عنهقا ، الخبير

اغر الوجقود بأسقره وتصق، وتالشى العالم دونه، فانكفأت الدنيا دونه، حلّت تلك الساعة في معراجه

واتجققه بكيانققه كلققه نحققو ربّققه ليجققد فققي سققعته المققالذ والملجققأ ، فققأدار للكققل رهققره، إزاء نارريققه

إلققى  بأسققرار الرسققالة التققي ب عققق بهققاـققـ مققن هققذا القققرب ـققـ  اإللهيققةفحاضققرته العنايققة ، والمنجققى

ته مبشرا  ومنذرا  ومعلما  الخلق ليستأنف دعوإلى  ثم عاد من الحق، وحملّته أمانة تكاليفها، العالمين

 وهاديا  .

ن رأى وسمع ولمس  ما كان يحقدّث عنقه النقاس غبيقا ـقـ قبقل معراجقه ـقـ  فهو اآلن  ي حدث حديق م 

فمقا كقان غيبقا  بقات عنقده اآلن ، وهقول نيرانهقا، وجمقال جنانهقا، وأبدية زمانهقا، من شؤون اآلخرة

وينفقذ بعضقها فقي ، مثيرة باألزمنة وهقي تتققاربفي تلك الرحلة ال أحسفقد ، مشهودا  قائما  ملموسا  

حتى غقدت زمانقا واحقدا فيقه شقيء غيقر قليقل مقن خقوا  ، األبعدإلى  وينضم األدنى منها، بعض

 زمانا مثله .األر   ال تعرب، أيام األبدية ومن لطائفها وأسرارها

ـقـ  ارريقه ـقـ فلم يعقد أمقام ن، والتحام بعضها في البعض اآلخر، ولمس تداخل األمكنة والظروب

فاختفققت الظققروب ، أو قريققب أو بعيققد، أو وراء أمققامأو ، أو شققمال أو يمققين، ثمققة فققو  أو تحققت

، والتحت فو ، والفو  تحت، والبعيد قريب، فالقريب بعيد، وتبادلت فيما بينها الصفات، والجهات

 أنَّ كقلَّ إالّ ، كقّل شقيءإلقى  أققرب كقل شقيء، فهقو قريقب وبعيقد، وعرب حقيقة قربقه تعقالى وبعقده

فيتقوهم كقل شقيء ، ــ وال مشاحة في المثال ــ ي مس ضقوءها كقل شقيء، د عنه بعدا مطلقا  بعشيء ي

 بيد أنها بعيدة عنه بعدا  مطلقا  .، قربها منه

فيققول موضقحا  ذلقك ، والمسألة الزمانية فيه، معقولية المعراج الحسي للرسول  النورسيويبين "

 باألمثال :

 أيضا  :  " ويرد على البال

إنك تقول : إنه محال عقال  قطع مسافة ألوب السنين في بضع دقائق ؟ ونحقن نققول : إن الحركقات 

فمققثال  : ان مققدى ـققـ اخققتالب سققرعة الصققوت ، فيمققا  ققنعه الصققانع الجليققل فققي غايققة االخققتالب

و معلقوم فسرعة الكواكب السيارة أيضا  ــ كما هق، والضوء والكهرباء والرو  والخيال معلوم لدينا

 . علميا  ــ فيها من االختالب ما يحير العقول

كيقف تبقدو ، فتبقع روحقه السقامية، جسقمه اللطيقف القذي اكتسقب ـقـ بقالعروج ـقـ سقرعة   أنفيا ترى 

حقاالت ققد ال إلى  حركته بسرعة الرو  مخالفة للعقل ؟ فأنت بنفسك إذا نمت عشر دقائق تتعر 

في  الرؤيا في دقيقة واحقدة ومقا يسقمع  اإلنسان ما يراه أنحتى  . في اليقظة في سنة إليهاتتعر  

مَّ بعضه، فيها من كالم بعقض فانقه يلزمقه مقدة يقوم أو إلقى  وما ينطق به من أقوال إذا ما جمع وض 

 . أكثر في عالم اليقظة
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وسنة واحدة ، واحد اذا  ــ بالنسبة لشخصين ــ يمكن أن يكون في حكم يومت واحدت ألحدهماالفالزمان 

وجقود سقاعة لقيقاس سقرعة  هقذا المعنقى بمنظقار هقذا المثقال لنفقر إلقى  فقانظر ـقـاآلن ـقـ. خرلآل

وفقي ، وسقرعة القرو  والخيقال، وسقرعة الطلققة والصقوت والضقوء والكهربقاء، اإلنسانحركات 

، و خر يعدّ القدقائق فقي دائقرة أوسقع مقن هقذه بسقتين مقرة، عقرب يعدّ الساعات، هذه الساعة هنار

الثوالققق فققي دائققرة أوسققع مققن هققذه بسققتين مققرة .. وهكققذا عقققارب الروابققع والخققوامس و خققر يعققدّ  

 والسوادس والسوابع والثوامن والتواسع والعواشر " العاشرات " ..

 أي تكون للساعة عقارب عجيبة كل منها يدور في دائرة أوسع من التي قبلها بستين ضعفا  ..

فيلققزم أن تكققون دائققرة ، سققاعاتنا اليدويققة الصققغيرة بقققدر للسققاعاتفلققو كانققت دائققرة العقققرب العققادّ 

واآلن لنفققر  ان هنققار . أو أكبققر منققه، العقققرب العققاد للعواشققر بمقققدار المققدار السققنوي لققألر 

 شخصين : 

 . فهو يراقب ويتفرج على ما حوله، أحدهما : كأنه قد ركب عقرب الساعات

 واآلخر : قد ركب عقرب العواشر ويشاهد ما حوله .

هو بنسقبة الفقر  بقين سقاعاتنا اليدويقة ، بين ما يشاهده الشخصان من أشياء في زمان واحدفالفر  

 السنوي ...األر   ومدار

أو ، و بغتها، الفر  هائل جدا  .. وهكذا فألن الزمان هو عبارة عن لون من ألوان الحركة أنأي 

احققدة بقققدر مققا يشققاهد ننققا نشققاهد فققي سققاعة وأ ناذ، فققالحكم الجققاري أيضققا  فققي الزمققان، شقريج لهققا

الّ أن إ، ومقا ينسقلخ مقن عمقره هقو بققدر السقاعة نفسقها، الراكب ذو الشعور على عققرب السقاعات

في الزمان نفسه ــ كالراكب علقى عققرب العواشقر ـقـ وفقي تلقك السقاعة المعينقة يركقب  الرسول 

، ملقك والملكقوتـقـ ويقرى  يقات ال  كقالبرويقطقع جميقع دوائقر الممكنقات ـقـ  اإللهقيبرا  التوفيقق 

ويتلققى ، اإللهيويحظى برؤية الجمال ، ويتشرب باللقاء والكالم، دائرة الوجوبنقطة إلى  ويرتقي

 6وقد عاد فعال  .. وهو كذلك " ، ثم يعود، ألداء وريفته اإللهيالعهد واألمر 
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 أفرا  الحقيقة

 

قْن ي  ، وتزيح غيوم أحزانهقا، نَّ أنوار الحقائق المكتشفة تغسل  الم النفسإ مُّ شقوكيقف ال تهقون  الم م 

، وتشقيع فيقه القرو ، وكيف ال تذوب أوجاع من يلمس ينابيع الحياة التي تسقي الوجود، عبير األبد

وتفاهققة الققذي ، وكيققف لمققن سققما هققذا السققمو أالّ يققرى مققن عليائققه  ققغارات أعدائققه وضققآلة شققأنهم

ي نفسققه القويققة الكريمققة إنهققم يحركققون فقق، ويضققعونه مققن عقبققات، يثيرونققه فققي وجهققه مققن متاعققب

ألن جبل الحقيققة الشقامخ ، ر الدعاء عليهم بالطرد من رحمة هاعال مش، واإلشفا مشاعر الرثاء 

يرجمونه بحصباء حقدهم  الذين الذي أقامه نبي الحق منارا  للتائهين في هذا العالم ال يضر  البته

عن ققوة هقذا النبقي  هم ال يعلمون " ينب فانفدعاؤه المأثور : " اللهم اهد  قومي ، وعنادهم وحسدهم

وعظمتققه وإحساسققه بققأن الحققق الققذي أتققى بققه هققو أعظققم وأجققلُّ مققن أن تققؤثر فيققه حماقققات هققؤالء 

جانقب األبديقة التقي استشقرب  فاقهقا إلقى  فالقدنيا بمقا فيهقا ومقن فيهقا ال تسقاوي. المرضى المكذبين

جرت الدنيا كلهقا ببقراكين العقداء ضقد فلو تف، ذلك في حديثه الشريفإلى  كما يشير، جنا  بعوضة

تلتهمهقا نيقران الحقق القذي  أنفهي ال تزيد في سمعه عن طنين جنقا  بعوضقة ال تلبقق ، هذا النبي

 تحوم حوله رانَّة أنها قادرة على إطفاء نوره بريح جناحها .

وأشقرقت مقن محلولقك كروبقه شقمس ، وعظمقة قدرتقه،  يقة قوتقه وهكذا انبثقق مقن غايقة ضقعفه 

  7ته مسر

فقي يقومت في وجدانها ذلك األمل الحبيس  وابتعت، بمعراجه ــ حلم البشرية القديم ــ لقد هزَّ محمد 

وتخطققب ، كققوني عظققيم ترتقققي فيققه أسققباب السققماء لتحققاور مققن هنققار عقققل الكققون وخفايققا وجدانققه

ه فسقوب يقرى بعينق أنفمن شاء مقن أبنائهقا ، ذلك كلهإلى  رائدها وقد كان محمد ، أسرار وجوده

 ومن شاء أن يعي بعقله وفؤاده فسوب يعي ، ومن شاء أن يسمع بسمعه فسوب يسمع، يرى

تني تقذب بفلذات  كانت البشرية اليوم توا ل تجاربها في هذا الشأن ــ بوسائلها العلمية ــ وال وإذا

عناية االلهيقة على جنا  ال الّ أنَّ ما و ل اليه محمد إ، حافات الكون وشواطئه القريبةإلى  كبدها

، سقتبقى معجقزة الزمققان، العظيمققة الشقأن اإللهيقةوواسقع المعقارب ، مقن سقحيق المعقارب الكونيققة

 في كل عصر وأوان .، اإليمانومحك 
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