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َسَرى بِ َعْب ِدهِ لَْي اً ِم َن
أما بعد فيا أيُّها املسلمون؛ يقول ربنا َّ
جل شأنه يف كتابه الكرميُ  :سْب َحا َن الَّذي أ ْ
ِ
ِِ
الس ِميع الْب ِ
الْمس ِج ِد ْ ِ
ِ ِ ِ ِ
صيُ  وروى
اْلََرام إِ َل الْ َم ْسجد ْاْلَقْ َ
صى الَّذي بَ َارْكنَا َح ْولَهُ لنُ ِريَهُ م ْن آَيَاتنَا إنَّه ُه َو َّ ُ َ
َْ
مسلم يف صحيحه أن النيب  ذكر قصة اسرائه ومعراجه ،وفيه :أنه أُيت ليلة ذاك بالرباق فركبه بصحبة
سيدنا جربيل عليه الصًة والسًم ،حىت أتى بيت املقدس ،مث دخل املسجد فصلى فيه ركعتني ،مث
جاءه جربيل بإناءين ،إناء فيه مخر ،وإناء فيه لنب ،فاختار اإلناء الذي فيه اللنب ،فقال :اخرتت الفطرة،
مث عر به إل السماء ،حىت بل السماء الدنيا فاستأذن ،مث السماء الاانية ،فالاالاة وهكذا ،ولق يف
السماء الدنيا سيدنا آدم عليه الصًة السًم ،ويف الاانية سيدنا عيسى وسيدنا حيىي عليهما الصًة
والسًم ،وهكذا حىت بل السادسة فلق فيها سيدنا موسى عليه الصًة والسًم ،مث يف السابعة رأى
مسندا ظهره إل البيت املعمور ،مث عُر به إل سدرة املنتهى ،حيث مل يصل إل ذلك
سيدنا إبراهيم ا
املكان غيه  وهناك فرض اهلل سبحانه وتعال عليه وعلى أمته مخسني صًة يف اليوم واللية ،فلما
رجع إل موسى قال :سل ربك التخفيف فإن أمتك ال تطيق ذلك ،فمضى يسأل اهلل تعال التخفيف،
وظل يسأل اهلل سبحانه وتعال التخفيف حىت بلغت مخس صلوات ،فجعلهن مخس صلوات يف اليوم
َّ
والليلة ،ولكن أجرها خبمسني صًة .ويف اليوم التايل حدث النيب  الناس مبا جرى له ،فكذبه مشركو
قريش وسخروا منه ،حىت سأله أحدهم أن يصف هلم بيت املقدس ،وسواريه وأقواسه ،وكأن النيب 
عز وجل أسعفه فأظهر له أمام عينيه صورة بيت
مضى إل بيت املقدس يف رحلة سياحية ،لكن اهلل َّ
مفصً ،وملا جاء أبو بكر بادروه بعجيب كًم النيب  الذي
املقدس فصار يصفه هلم وص افا دقي اقا
ا
اضطرب له إميان البعض ممن كان إمياهنم ضعي افا ،قال :إن كان قال ذلك فقد صدق .هذا هو إميان
سيدنا أيب بكر ،ثقة مطلقة وإميان مطلق مبا ثبت عن النيب .
هذه اْلادثة العجيبة هلا معانيها اليت جيب أن نقف عندها بتأمل ،وقد ال يتسع املقام للوقوف عند
جزئياهتا ،لكن جيدر أن ال متر بنا مال هذه الذكرى دون تأمل هلذا اْلدث العظيم الذي جرى للنيب
أوال عند الظروف اليت أحاطت وتقدمت حادثة اإلسراء واملعرا  ،فقد تويف أبو طالب الذي
 .أقف ا
1

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

اإلسراء والمعراج

د .محمد توفيق رمضان البوطي

كان يدافع عن النيب  وتوفيت يف السنة نفسها زوجته خدجية رض اهلل عنها اليت كانت ختفف عنه
وطأة االضطهاد اليت كان يتعرض له ،وتعينه على الابات يف املوقف ،فه الزوجة الوفية ،لكنه افتقدها
يف أشد مرحلة من مراحل دعوته يف الفرتة املكية ،حىت مس ذلك العام عام اْلزن ،وهذان اْلدثان جرأا
َّ
فاشتد إيذاءهم وتضاعف
مشرك مكة على النيب  وأصحابه كما مل يكونوا يتجرؤون من قبل
اضطهادهم وتكذيبهم وإساءهتم للنيب  ففكر النيب  أن يبحث فيه لنفسه عن مكان يتابع فيه
عز وجل ،فاختار الطائف حيث تقيم هناك قبيلة ثقيف ،فوصل إل الطائف فإذا هو فيها
الدعوة هلل َّ
كاملستجي من الرمضاء بالنار ،استقبله أهل الطائف -والعرب معروفون بكرم الضيافة -إال أن هذا
الكرم كان منكسا عند أهل الطائف ،استقبلوه أسوأ استقبال ،استقبلوه بالسخرية والتكذيب والطرد،
ومل يكتفوا بذلك بل سلطوا صبياهنم وسفهاءهم عليه ،فطاردوه حبجارهتم حىت شج رأسه ،وأرهقه ما
أصابه وأصيب حبالة من اْلسى واْلزن ،حىت أوى إل ظل حائط -بستان -لعتبة وشيبة ابين ربيعة،
ضارعا يقول" :اللهم إليك أشكو ضعف قويت ،وقلة حيليت ،وهواين
وهناك رفع يديه إل اهلل َّ
عز وجل ا
على الناس ،أنت رب املستضعفني وأنت ريب إل من تكلين؟ إل عد ٍو يتجهمين ،أم إل قريب ملكته
أمري" مث يقول" :اللهم إن مل يكن بك عل ّ غضب فً أبايل ،أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له

الظلمات ،وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن ينزل يب سخطك أو حيل عل غضبك ،لك العتىب
حىت ترضى" هذا الدعاء الضارع الذي اهتزت له السموات أعقبه نزول ملك اجلبال بصحبة سيدنا
جربيل عليه الصًة والسًم إل النيب  ليعرض عليه :إن شئت يا حممد أطبقت على قريش
اْلخشبني -اجلبال احمليطة مبكة -فقال" :ال ،بل أرجو أن يأيت من أصًهبم من يؤمن يب فيدخل اجلنة"
أيضا بإسًم فريق من اجلن ،أسلم أثناء
هذا رسول اهلل الذي أرسله اهلل رمحة للعاملني ،مث أكرمه اهلل ا
عودته من رحلته هذه ،مث دخل مكة جبوار املطعم بن عدي ،وتابع عمله الدعوي ،وتابع صربه على
وطأة االضطهاد والتعذيب واإلساءة والسخرية اليت واجهه هبا مشركو قريش .يف أعقاب هذه اْلمور
خمتصرا عنها،
عز وجل مبعجزة اإلسراء واملعرا اليت ذكرت لكم طرفاا
اليت أصابت النيب  أكرمه اهلل َّ
ا
هذا هو اإلطار الزماين ْلادثة اإلسراء واملعرا  ،وكأن اهلل سبحانه وتعال قال له :لئن ضاقت بك
هلمك ،بل تكون
اْلرض َّ
رحبت بك السموات ،وآفاق اْلرض كلها إن ضاقت فأرجاء السموات تتسع ّ
ومكرما.
معززا
فيها ا
ا
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عز وجل أنزل فرائضه وشرائعه كلها من السماء إل اْلرض ،نزل
لكن الذي يلفت النظر هنا ،أن اهلل َّ
هبا جربيل فبلغها النيب  إال الصًة ،فالصًة بالذات رقى بالنيب  إل سدرة املنتهى ليوح إليه
بفرضيتها عليه وعلى أمته ،وهذه إشارة عظيمة إل جليل قدر أمر الصلوات اخلمس ،وأهنا إذا صلحت
بكل املعايي صلح من اإلنسان كل ش ء ،وإذا مل تصلح مل يصلح منه ش ء .أمهية الصًة أهنا ه
أول ش ء حياسب عليه اإلنسان املسلم من حقوق اهلل ،هذا ما نص عليه النيب  وربنا تبارك وتعال
الص ًَةَ تَ ْن َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء َوالْ ُمْن َك ِر وعندما ّبني سبب عذاب الناس يف جهنم،
يقول يف كتابه :إِ َّن َّ
قالَ  :ما َسلَ َك ُك ْم ِيف َس َقر ذكروا أول ٍ
ك ِم َن
ذنب كان سبب دخوهلم نار جهنم :قَالُوا َملْ نَ ُ
َ
ني هذا أمر الصًة الذي جيب أن نقف عنده وقفة من االهتمام بشأهنا واْلرص على اتقان
صلِّ َ
الْ ُم َ
أدائها ،فربنا ما قال لنا صلوا ،بل قال :أقيموا الصًة ،واإلقامة إتقان العمل والابات عليه.
اْلمر اآلخر الذي أقف عنده باختصار ،هذا التباين يف املوقف من ذكر النيب  للحادثة اليت جرت
ٍ
مصدق موق ٍن مسلّم ،هنا أريد أن أشي إل أمر مهم،
له الليلة ،بني مكذب مستهزئ متعجب ،وبني
مسألة املعجزة؛ عرف العلماء املعجزة بأهنا أمر خارق للعادة جيريه اهلل تعال على يد نيب من أنبيائه
دليً على صدق نبوته .اإلسراء واملعرا بً شك معجزة ،لكن النيب  مل يُِرهم إياها ،إمنا
ليكون ا
رواها هلم ،ومن َمثَّ فإن اإلشكال حول قضية املعجزة وأهنا دليل ،ال يبدو هنا ،وإمنا يبدو أثر اإلميان
عز وجل أيقنت بوعد اهلل وأيقنت بكل ما ثبت يل من عند
اْلصل يف القلب ،إن كنت مؤمناا باهلل َّ
عز وجل وإمياين بالرسول وإمياين بالقرآن الكرمي والسنة
اهلل ومن عند رسوله َّ أما إن كان إمياين باهلل َّ
مهتزا مضطرباا؛ فإن ذلك سينعكس عل َّ بالشك والرتدد إزاء كا ٍي مما وردنا عن اهلل
املطهرة ،إمياناا ا
سبحانه وتعال ،هناك أمور جيب أن نقف عندها ونوقن هبا ونعمل مبقتضاها .أخربنا رسول اهلل 
تأملت أشراط الساعة وما أمر النيب  به اْلمة إ رؤية
عن أحداث هذه اْلمة يف هذا الزمان ،ولئن
َ
بعضها ،لوجدت أننا حباجة إل مراجعة مدى ثقتنا وإمياننا باهلل وبرسوله وبسنتهَّ ،
إن الذين أصروا على
أن يوغلوا يف مداخل هذه الفتنة مع وضوح اْلحاديث النبوية الشريفة اليت أوضحت طبيعة فنت هذا
أصً ضعف إمياهنم باهلل
العصر ،وأمرتنا بااللتزام باْلدود والضوابط الشرعية إزاءها ،مشكلة هؤالء ا
ورسوله ،سيدنا أبو بكر  عندما قيل له إن النيب  يقول كذا وكذا ،قال :إن كان قد قال فقد
صدق ،أيقن مباشرة ،ونفذ مقتضى هذا اْلمر ْلنه كان على يقني من أن حممدا بن عبد اهلل نيب من
عند اهلل ،يأتيه الوح من عند اهلل ،ولن خيتار اهلل لرسالته إال صادقاا مصدوقاا ،فكانت الاقة املطلقة
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وكان اليقني املطلق وكان التنفيذ اْلمت ملقتضى هذا اإلميان ،ومقتضى ثبوت ما ورد عن النيب  إزاء
ذلك .املعجزة أمر خارق للعادة ،تُرى العادة أليست معجزة ،شروق الشمس وغروهبا أليس مبعجزة؟
خلقك ،بصرك ومسعك وخًيا جسمك وخًيا دماغك أليست مبعجزة؟ لعل اإلنسان لو تأمل لوجد
َّ
عز وجل يف جسمه هو أعجب من معجزة اإلسراء واملعرا  ،اليوم اإلنسان
أن التكوين الذي أبدعه اهلل َّ

يطي بالطائرة من دمشق إل ُجدَّة -قرب مكة -بساعتني فما العجيب إذا كان اإلنسان قد وصل إل
خالق اإلنسان نبيَه بذلك! املعجزة ه خًف املألوف ،لكن املألوف هو أعجب
ذلك أن يكرم اهلل ُ
من املعجزة ،إذا نظرت يف خلق السموات واْلرض ،يف الشمس والقمر وانتظام الفصول اْلربعة بالنسبة
ْلقطارنا وبًدنا ،وانتظام الليل والنهار على هذا النحو الدقيق العظيم ،هو أعجب من معجزة اإلسراء
واملعرا  .معجزة اإلسراء واملعرا خرق للمألوف ،لكن املألوف لو تأملته لوجدت دالئل قدرة اهلل وعظيم
عز وجل بصورة أوضح وأجلى منها يف معجزة اإلسراء واملعرا  .لكن املشكلة تكمن يف
حكمة اهلل َّ
أنك تؤمن برسول اهلل أو ال تؤمن ،تؤمن باهلل أو ال تؤمن .هذه املسألة الاانية يف أمر املعجزة ،اليوم
كايون قد يعجبون وقد ال ياقون مبا قد يتحدث إليهم اإلنسان عن إمكان نصرة اهلل وتأييده لعباده،
أقول :جمريات اْلحداث يف بًدنا ه حبد ذاهتا معجزة ،بلد حبجم بلدنا يتعرض هلجوم كوين ٍ
شرس
على النحو الذي نرى ومتر السنوات والبلد ال يزال مستقرا على الرغم من اْلحداث اجلسيمة اليت تدور
فيه ،أقول هذا حبد ذاته معجزة ،تص ّدق حديث رسول اهلل ":إن اهلل تكفل يل بالشام وأهله" إهنا
معجزة .املسألة ال تكمن يف دعم فًن أو خذالن فًن ،أو دعم اجلهة الفًنية أو خذالن اجلهة
الفًنية ،املسألة تكمن يف أن تواطؤا عاملي ا مضى عليه ست سنوات ونيف ،ومع ذلك جند أن اْلحداث
على جسامتها ال تيسر هلم حتقيق أهدافهم وحتقيق آماهلم .فكروا يف حجم املؤامرة ويف عدد الذين
جندوا لتنفيذها وإحاطتنا بالعدو من كل جانب مث صمود وثبات واستقرار أمرنا على النحو الذي نرى،
على الرغم من كل ما حييط بنا من خطر.
أمر آخر هو هذا االرتباط بني املسجد اْلرام واملسجد اْلقصى والذي ترسخ من خًل العهدة العمرية
ٌ
عندما فتح رض اهلل عنه بيت املقدس ،جاء ْلن قساوسة بيت املقدس مل يرضوا بتسليم مفاتيح بيت
املقدس وال باالستسًم ْليب عبيدة بن اجلراح ولغيه من القادة ،وال للجيش اإلسًم  ،إال للخليفة
ذاته ،ويأيت عمر  بيت املقدس على دابة واحدة هو وغًمه ،فتارة يركب هو وميش غًمه ،وتارة
البسا مرقعته ،لك يصل إل بيت املقدس فيسلَّم مفاتيحه ،ويصل بيت
يركب غًمه وميش هو ،ا
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املقدس وتكون نوبة عمر أن يكون هو املاش والغًم هو الراكب ،فيقول قساوسة بيت املقدس أمرنا
أن نسلم مفاتيح بيت املقدس هلذا الرجل ،وأنه ورد يف كًم سيدنا عيسى ما يشي إل أن مفاتيح بيت
املقدس يتسلمها ويل أمر على هذه الصفة ،وكتب سيدنا عمر لنصارى بيت املقدس العهدة العمرية
اليت طُبقت على كل نصارى بًد الشام ،اليت تعهد فيها سيدنا عمر أن ال ُمتس كنائسهم وال صلباهنم
وال يكرهون على ترك دينهم ،وأن يطهر بيت املقدس من اللصوص واجملرمني وغيهم ومن اليهود ،اليوم
يُسلّم بيت املقدس لليهود ،اْلمانة اليت تسلمها عمر ضيعها أبناء هذا العصر ،العهدة اليت كتبت فيما
بني املسلمني وغيهم خانوها وضيعوها وسلموا بيت املقدس لقمة سائغة ْلراذل اخللق شذاذ اآلفاق؛
لك ينشروا من خًل ذلك الرعب والدمار يف املنطقة كلها.
صبوا
أقول :التعاون مع العدو الصهيوين مل يعد يتربقع بربقع اْلياء ،نُزع اْلياء ،وعندما يُنزع اْلياء ممن نُ ّ
ليكونوا أولياء أم ٍر يساومون على مقدساتنا وأرضنا وشعبنا ،أنا ال أعجبْ ،لهنم نصبوا لتنفيذ ذلك،
أما أن يتعاون أناس مع العدو الصهيوين ويصفقون له عندما يعتدي على سوريا ،أو يعتدي على أبناء
أمتنا فهذا أمر يبعث على االستهجان ،ويضع إشارات استفهام :هل يا ترى هؤالء اليزالون يؤمنون
باهلل ورسوله؟ يصفقون لقصف بًدنا من قِبل الصواريخ والطائرات اإلسرائيلية ويتعاونون معهم؛ وهم
يعلمون أو جيهلون وكً اْلمرين أسوأ من بعضهما ،أنه لو انتصروا فنصرهتم ليست هلم وإمنا ه لذلك
العدو ،ولن يهنؤوا هبذا النصر -لو قدر هلم -بل سيكونون أول ضحايا هذا النصر ،أول من يشردهم
جيدا أن اخلائن ال
ويدوس على رقاهبمْ ،لن من خيون أمته ال يؤمن جانبه من قبلهم ،اليهود يعرفون ا
أيضا .هذا ما يعرفه اليهود ،ولكن
يؤمن جانبه ،فإذا خان أمه وأباه ووطنه وأهله ،فهو سيخون اليهود ا
َ
هؤالء اْلغبياء نسوه أو تناسوه.
نقول :إن النيب  أكرمه اهلل يف هذه الرحلة مبا بني اهلل عزوجل بقوله( :سبحا َن الَّ ِذي أَسرى بِعب ِدهِ
ّ
ْ َ َْ
ُْ َ
ِِ
لَْيًا ِّمن الْمس ِج ِد ْ ِ
صى الَّ ِذي بَ َارْكنَا َح ْولَهُ) وحول املسجد اْلقصى بًد الشام،
اْلََرام إِ َل الْ َم ْسجد اْلَقْ َ
َ َْ
اليت قال فيها رسول اهلل " :إن اهلل تكفل يل بالشام وأهله" ،وقال" :عليكم بالشام فإن صفوة اهلل
من أرضه الشام" يا أهل الشام اهنؤوا بكفالة اهلل واطمئنوا ،على أن تكونوا أمناء على رسالة اهلل ،أمناء
على دين اهلل أمناء على واجباتكم ،ال تفرطوا بدينكم حىت ال حترموا من شرف الكفالة اإلهلية ،شرف
الكفالة اإلهلية ملن تكفل اهلل له بذلك ،أما من ختلى عن هذه الكفالة فلن ينال شرف الكفالة اإلهلية.

5

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

د .محمد توفيق رمضان البوطي

اإلسراء والمعراج

فرجا قريباا وأن يعيد اْلمن واْلمان والسًم والطمأنينة إل البًد
أسأل اهلل َّ
عز وجل أن يفر عن أمتنا ا
والعباد.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين
خطبة الجمعة في
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