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 إلسراء والمعراجدالئل امن 

 د. حممد توفيق رمضان البوطي

 ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ  : يف كتابه الكرمي اهلل جلَّ شأنهيقول ، عد فيا أيها املسلمونأما ب
 اْلَبِصيُ  السَِّميعُ  ُهوَ  ِإنَّه َآيَاتَِنا ِمنْ  لُِنرِيَهُ  َحْولَهُ  بَارَْكَنا الَِّذي اْْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَل  اْلَْرَامِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  لَْيًل 
 َنا  َمعَ  ََحَْلَنا َمنْ  ُذرِّيَّةَ   وَِكيًل  ُدوِن  ِمنْ  تَ تَِّخُذوا َأّلَّ  ِإْسرَائِيلَ  لَِبِن  ُهًدى َوَجَعْلَناهُ  اْلِكَتابَ  ُموَسى َوَآتَ ي ْ
َنا  َشُكورًا َعْبًدا َكانَ  ِإنَّهُ  نُوح    ُعُلوًّا َولَتَ ْعُلنَّ  َمرَّتَ ْيِ  اْْلَْرضِ  يف  لَتُ ْفِسُدنَّ  اْلِكَتابِ  يف  إْسرائِيلَ  َبِن  ِإَل  َوَقَضي ْ

قال يف قصة اإلسراء واملعراج اليت جرت  أن رسول اهلل  وروى مسلم عن أنس بن مالك   َكِبيًا
مكرمًا من  ،إل الطائف وعودته منها خميبًا من قبل الناس قبل اهلجرة بسنة ونصف وبعد خروج النيب 

 .وعمه أيب طالب  ا خدجيةوبعد وفاة سيدتن، وكان أشد يوم عليه يف حياته الدعوية، قبل رب الناس
فركبته : قال، وهو دابة أبيض فوق اْلمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، تيت بالرباقأُ  »قال:

قال: مث دخلت املسجد فصليت فيه ، اْللقة اليت يربط هبا اْلنبياءب هتقال فربط، املقدسحىت أتيت بيت 
: فقال جربيل، فاخرتت اللنب، فجاءن جربيل عليه السلم بإناء من مخر وإناء من لنب مث خرجت ركعتي

؟ ومن معك: قيل، ؟ قال جربيلفقيل من أنت، مث عرج بنا إل السماء فاستفتح جربيل، اخرتت الفطرة
مث ، رحب يب ودعا يل خبيف ،ففتح لنا فإذا أنا بآدم، بعث إليه قد ؟ قالقال وقد بعث إليه، قال حممد

، ؟ قال: حممدقيل ومن معك، ؟ قال: جربيلفقيل من أنتفاستفتح جربيل ، عرج بنا إل السماء الثانية
، صلوات اهلل عليهماوحيىي بن زكرياء سى عيلنا فإذا أنا بابن اخلالة ففتح ، ؟ قال: نعمقال: وقد بعث إليه

، ؟ قال: جربيلفاستفتح جربيل فقيل: من هذا، السماء السابعة وهكذا إل أن بلغ، رحبا ودعوا يل خبيف
 براهيم ففتح لنا فإذا أنا بإ ،قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ؟ قال: حممدقيل ومن معك

 ُذهبمث   ، هو  يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ّل يعودون إليه وإذا ،مسندا ظهره إل البيت املعمور
، وإذا مثرها كالقلل، حيث مل يصل أحد من اخللق إل تلك املنزلة سوى النيب ، يب إل سدرة املنتهى

فما من أحد من خلق اهلل يستطيع أن ينعتها من  ،قال: فلما غشيها من أمر اهلل ما غشيها تغيت
 -أي عليه وعلى أمته –ففرض علي مخسي صلة يف كل يوم وليلة  ،إيل ما أوحى فأوحى اهلل، حسنها
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قال ، قلت مخسي صلة، قال: ما فرض ربك على أمتك ،إل موسى عليه الصلة والسلم لتُ قال: فنز 
حىت ، ل ربه ما بي موسى ورب العزة جلَّ شانهقال: فلم يزل يرجع إ، له التخفيفأساارجع إل ربك ف

، فذلك مخسون صلة، ةلكل صلة عشر ، مخس صلوات كل يوم وليلة نإهن، : يا حممداهلل تعال هقال ل
مل هاومن هم بسيئة فلم يعمل، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم حبسنة فلم يعملها كتبت له حسنة

  «عملها كتبت سيئة واحدةفإن ، تكتب شيئاً 

هذه اْلادثة العظيمة واملعجزة الكبية ، واملعراجأيها املسلمون، حنن على مشارف ذكرى اإلسراء 
جاءت هذه  .واليت جرت أواخر العهد املكي وقبيل بيعيت العقبة ،عزَّ وجلاليت حتدث عنها كتاب اهلل 

اشتد ، ته وأصعبها عليهايف أشد أيام معان وكان النيب  ،اْلادثة يف حالة كان املسلمون فيها يعانون
فخرج يبحث عن  ،وزوجته خدجية واستغلقت أبواب اّلستجابة من قريش عليه الكرب بعد وفاة عمه

فكان استقبال أهل الطائف له أسوأ  ،إل الطائفوأراد التوجه ، مكان يبلغ فيه رسالته وينشر فيه دعوته
  .ا بهاستهزؤو سفهاءهم ورموه باْلجارة و  سلطوا عليه ،استقبال

مث أوى  .حىت شج رأسه ودميت قدماه ؛تطارده شتائم سفهاء الطائف وحجارهتم ورجع النيب 
وهناك ، وكانا مشركي بل كانا من زعماء الشرك، شبية ابن ربيعةلعتبة و  -أي بستان  –إل ظل حائط 

اللهم إليك أشكو ضعف قويت وقلة حيليت وهوان على  »:يديه إل اهلل عزَّ وجل يدعو رفع النيب 
إل عدو يتجهمن أم إل  ؟إل من تكلن يا أرحم الراَحي، ،أنت رب املستضعفي وأنت ريبالناس 

أعوذ  ولكن عافيتك أوسع يل. .اللهم إن مل يكن بك غضب علي فل أبايل: مث قال، قريب ملكته أمري
ل وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن ينزل يب غضبك أو حي الظلماتبنور وجهك الذي أشرقت له 

فيه ، موقف فيه العبودية وفيه الثبات «وّل حول وّل قوة إّل بك لك العتىب حىت ترضى، علي سخطك
وأنه لن يرتاجع مهما  .مهما كلف اْلمر اإلصرار على الثباتعبودية اّلفتقار إل اهلل واّللتجاء إليه وفيه 

اهتزت السموات  «يلولكن عافيتك أوسع ، إن مل يكن بك علي غضب فل أبايل»، بلغت التضحيات
أي على  ،لو شئت يا حممد ْلطبقت عليهم اْلخشبي، ونزل جربيل ومعه ملك اجلبال ليقول له ،لدعائه

هم حىت وإن  "بل إن ْلرجو أن خيرج من أصلهبم من يؤمن يب فيدخل اجلنة، ّل" قال: أهل مكة.
وفد من اجلن  تى إل النيب ويف ذلك املوقف أ، يب فيدخل اجلنة فلعل من ذريتهم من يؤمن ،رفضوا
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مبعجزة  وبعد هذه اْلادثة املؤملة أكرم نبيه املصطفى ، وكان معه زيد بن حارثة، يعلنون إسلمهم
والنور الذي انبثق  ،إهنا بداية اّلنفراج، معجزة اإلسراء واملعراجإذًا هذه هي ملبسات ، اإلسراء واملعراج

ولئن ضاقت بك ، فإن اهلل معك ؛ّل تيأس وّل تقنط يف أفق مستقبل الدعوة اإلسلمية ليقول للنيب 
ولكن هذه اْلادثة هلا دّلئل  .اْلرض فتحت لك أبواب السموات لتكون ضيفاً على رب العزة جل شأنه

 َأْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ  كعبة املشرفةهذا الربط فيما بي املسجد اْلقصى وال، أخرى خارج هذا اإلطار
هذا الربط ربط يدل على وحدة الرساّلت  اْْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَل  اْلَْرَامِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  لَْيًل  ِبَعْبِدهِ 

وسائر اْلنبياء ومن بعدهم  اً م عليه السلم ومن بعده نوحفمن أرسل آد، السماوية مصدراً وعقيدة وهدفاً 
ل اإلنسان مسؤولية وكلهم َحم ، وكلهم جاء برسالة التوحيد، هو رب العزة جل شأنه رسول اهلل 

والدين  ،قد ختتلف الشرائع أما العقيدة فواحدة، وفقاً للمرحلة اليت كانوا فيهاعزَّ وجل النهوض بشرع اهلل 
اْلرام واملسجد اْلقصى يدل على أننا نعد مسؤولي عن اْلمر اآلخر هذا الربط بي املسجد  .واحد

أين هو ، يف الوقت نفسه والدرجة نفسها عن َحاية املسجد اْلقصىمسؤولي َحاية الكعبة املشرفة و 
على عزَّ وجل والذين نص كتاب اهلل ، أسي بيد أحط شعوب اْلرض وأقذرها املسجد اْلقصى اليوم ؟!

 اْليَ ُهودَ  َآَمُنوا لِلَِّذينَ  َعَداَوةً  النَّاسِ  َأَشدَّ  لََتِجَدنَّ ، لناس كراهية وعدوانية لناوأهنم أشد اإْلاق اللعنة هبم 
 .فهم والذين أشركوا يف مثابة واحدة يف كراهيتهم هلذا اإلسلم وحقدهم على هذه اْلمة، َأْشرَُكوا َوالَِّذينَ 

، ْلهله العهدة العمرية اليت خلدها التاريخوكتب  لمًا على يد سيدنا عمر بيت املقدس الذي فتح سِ 
بينما حنن  ،بيت املقدس اليوم يدنس بعصابات اليهود فتنتهك حرمته ويهدد بناؤه بالتداعي والتدمي

، صافحوا العدو وبايعوه أما أكثر قادة اْلمة فقد .نعان مما نعان منه من أدعياء اّلسلم وامللتصقي به
وبدًّل من أن نسارع إل حترير  .مل تعد املسألة خافية ؛سواء سرًا أو جهراً ، كله  وأسلموا له القيادة واْلمر

نضرب بقوتنا بيت املقدس وحنشد القوة بعد القوة إل جانب القوة يف سبيل حترير أرض بيت املقدس 
يًعا حَتَْسبُ ُهمْ ولكن  ،ولو أهنم اجتمعوا ْلفلحوا ،أجل، هندد بعضنابعضنا وننحر بعضنا و   َوقُ ُلوبُ ُهمْ  َجَِ

 ،ْلهنم أدوات طيعة بأيدي العدو ،ملاذا ْلهنم ّل يريدون وجه اهلل يَ ْعِقُلونَ  َّل  قَ ْوم   بِأَن َُّهمْ  َذِلكَ  َشىتَّ 
عملوا فيها مبضع التمزيق استعملتهم تلك القوة الغامشة اليت حتتل فلسطي لكي يضعفوا من هذه اْلمة ويُ 

ان اهلدف بناء دولة إذا كعلى ماذا؟ ، هم أنفسهم يقتتلون وها، مشتتةممزقة و والتشتيت فوق ما هي 
اهلدف هو تقويض بناء هذه اْلمة وتقويض ، اهلدف هو تدمي اْلمة اإلسلمية ؟يقتتلون إسلمية ففيم
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، وحنن نطبق الربنامج بكل أمانة، اهلدف هو أن نصل إل هذه النهاية اليت نعان منها، أيضاً  أوطاهنا
بدًّل من أن نستيقظ وننتبه من أننا أصبحنا أداة غبية بيد ، فينبغي أن ننفذ ما أريد لناهكذا أريد لنا 

يًعا اللَّهِ  حِبَْبلِ  َواْعَتِصُمواأين حنن من ، نستمرئ هذا اخلط ونتابع السي عليه ،أعدائنا أين  تَ َفرَُّقوا َوَّل  َجَِ
، الطريق إل فلسطي ليس عرب سورية  رحُِيُكمْ  َوَتْذَهبَ  فَ تَ ْفَشُلوا تَ َناَزُعوا َوَّل حنن من قوله تعال 

ونسخت من خافية فلسطي قد نسيت  ومل تعد املسألة، ميوالطريق إل اجلنة ليس عرب التخريب والتد
هناك مؤامرة ، ْلن هناك أمراً أهم هو القضاء أو إلغاء اسم فلسطي من قاموس تارخينا وحياتنا، القاموس

، وّل ميكن أن نتخلى عن بيت املقدس، ولكننا لن ننساه، انتهى شيء امسه بيت املقدس فانسوه :تقول
سوف  ،لنا اْلجواء وعندما ختلو ،وسنعمل جاهدين على أن حنشد القوة إثر القوة عندما نتفرغ هلذا اْلمر

شاء من شاء وأىب  ؛قدسنبذل اْلرواح بإذن اهلل تعال واْلموال واْلنفس وكل ما يف وسعنا لتطهي بيت امل
وحنن موعودون بأن نقاتل تلك العصابات اليت حتتل أرضنا وتغتصب بيوت أبناء فلسطي ، من أىب

يا  :يقول فيها الشجر واْلجر ،حنن موعودون حبرب وشيكة بيننا وبينهم، وتقتلهم نساًء ورجاّل وأطفاّل
بعد ،  بعد أن نصلح فيما بيننا وبي اهللولكن بعد أن نعود إل اهلل، مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله

يًعا اللَّهِ  حِبَْبلِ  َواْعَتِصُمواأن ننفذ قوله تعال   فَ تَ ْفَشُلوا تَ َناَزُعوا َوَّل بعد أن ننفذ قوله تعال  تَ َفرَُّقوا َوَّل  َجَِ
واعتصموا سوف يرتبعون على لينبذهم التاريخ والذين قالوا نعم لقوله تعال: املتنازعون  رحُِيُكمْ  َوَتْذَهبَ 

وهذا ّل أقوله ، أن القدس قد عادت بإذن اهلل تعال :وسوف يكتبون على صفحة التاريخ، عرش التاريخ
 ،أهنم سينتهون؟ اليهود موقنون متامًا على يد من سيكون هذا اْلمرترى لكن ، يقيناً  ظنًا وإمنا أقوله
هو  اْلرضية أربعي يومًا مث ينمحق فيه على هذه الكرة ن دجاهلم ليبن هلم عرشًا يرتبعولكنهم ينتظرو 

هنيئًا ملن كتب اهلل له شرف  .واإلصلح قادم، واإلفساد لن يدوم، والقتال بيننا وبينهم على ميعاد، وهم
ثوب أىب أن يلبس ثوب العزة  نواخلزي والعار والذلة واملهانة يف الدنيا واآلخرة مل .اإلصلح وشرف النصر

 .ب العودة إل اهللالتوبة ثو 

 أقول قويل هذا وأستغفر اللعظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين

س كان قد سبقنا إليه صلح الدين اْليويب عندما أعاد بناء شباب هذه اْلمة الطريق إل القد
الغزو الصلييب يف عصر  .وعلى الفضائل ،على العلم بدينها ومبا يصلح دنياها، على العلم والفضيلة
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وكثي من شبابنا ، زوهم لنا يف هذه اْليامغك  اً أخلقي اً كان غزو ،  الدين مل يكن جمرد غزو عسكريصلح 
لذلك بدأ  .يف ذلك العصر كانوا يرتادون حانات الصليبي ويعيشون يف ملذاهتم ويقعون يف خمططاهتم

، اْلق على الرشادصلح الدين بإعادة بناء شباب هذه اْلمة على العلم على الفضائل على اهلدى على 
فإذا  .ويستعيد فلسطي ،بىن يف سفح قاسيون هذا مئات املدارس اليت تنشئ اجليل الذي يستعيد القدس

بإصلح العقيدة والسلوك بإصلح اْلخلق وهذا ّل يتم  ،أردنا أن نبدأ فلنبدأ بإصلح الفرد واجملتمع
وإمنا يتم من املسجد واملدرسة اليت  .علمعرب املسلسلت وّل يتم عرب املفاسد اليت تضخها وسائل اإل

 .طريق الرشاد، تلتزم طريق اهلدى طريق اْلق
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