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 في ذكرى اإلسراء واملعراج 

 اإلمام الشهيد البوطي

 17/07/2009املوافق  1430، رجب 25، الجمعة

وجهك   ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل    اي  ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال هللا لوأشهُد أن ال إ  ،ك كما أثنيت على نفس  سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت  ،  ولعظيم سلطانك 

أرسله هللاُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دان ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ   ال شريك له وأشهُد أنّ   وحدهُ 
وسالماً دائمني متالزمني   صالةً     دان حممد الّلهم صلّ  وسلّ م وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّ   ، ه بشرياً ونذيراً كلّ  

 .تعاىل ونفسي املذنبة بتقوى هللا  ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 . .عباد هللا فيا  أّما بعدُ 

بعد يومني سيييييييييحتفل العامل العري واكسييييييييالمي بذكرى اكسييييييييراء واملعرار على كلٍّ من املسييييييييتويني الر ي  
املكرمة والشييعيب والبد أن نقول كلمة يف هذه السيياعة املباركة من هذا اليوم ايف ر يف هذا الشييهر املبارك عن هذه 

ولكنا لن جننح إىل احلديث عن قصيييية   ،اليت أكرم هللا عز وجل هبا رسييييوله حممداً صييييلى هللا عليه وعلى آله وسييييلم
هييذه املكرميية كمييا يفعييل البعض ولن دوث يف احلييديييث عن ارذهييا وا الل الييذن وقث يف  لييك ولن نتحييد  

لروح من ايفرث إىل ايفرث مث من ايفرث إىل  عن ايفدلة اليت تقطث وجتزم أبهنا كانت رحلة بكل من اجلسييييييييييييييد وا
هذه املعاين  وبوسييييث كل من شيييياء أن يعود إىلالسييييمواع العال فلقد  دا هذا الكالم كالماً تقليدايً مكروراً معاداً 

اآلكادميية العلمية يف أن مرجث من املراجث ويف أن مصيدر من مصيادر السينة ولكن الذن ينبغي أن ألفت نظرن 
يف احلديث عن هذه املناسييييييييييييبة هو أن حديملنا عن هذه املكرمة اليت أكرم هللا عز وجل هبا رسييييييييييييوله وأنظاركم إليه 

ينبغي أن يتضيمن شييًاً واحداً ال  ين له إن كنا صيادقني يف االحتفاء واالحتفال هبذه الذكرى املباركة،    حممداً 
ى صييلى هللا عليه وعلى آله وسييلم، أن ينبغي أن يتضييمن حديملنا بيعة جديدة هلل عز وجل ومن مث لرسييوله املصييطف

ننفذ ما انطوع عليه هذه املكرمة اليت أكرم هللا هبا رسيوله حممداً صيلى هللا عليه وعلى آله وسيلم واليت شيرأَل أمته 
 .هبا يف تلك الليلة  اهتا، هكذا ينبغي إن كنا صادقني أن حنتفل وحنتفي بذكرى هذه املكرمة العظمى

يف تلك الليلة، هذه املكرمة اليت اختذع  اليت شيييييرل هللا عز وجل هبا أمة حممد    ما هي املكرمة الملانية
إىل  شييييكل تكليك ولكنها يف احلقيقة ليسييييت إال تشييييريفاً من أجل أنوان التشييييريك. عندما ُعر َر برسييييول هللا  
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اابً مباشيراً ما ا السيمواع العال ووصيل إىل  لك املكان ايفقدا اليت تقاصيرع عنه املالئكة وخا به رل العزة خط
قال له ومبا ا شيييرفه به ومن مث شيييرأَل أمتهع فرث عليه وعلى أمته ات صيييلواع يف اليوم والليلة وقال هي ات 
يف العمل وايفداء وهي اسييون يف اململوبة وايفجر، تلك هي املكرمة الملانية اليت ليسييت خاصيية برسييول هللا بل هي 

تكليك الذن تبدى تكليفاً يف الظاهر وهو ليت إال تشييييريفاً من أَجلّ  ما ويفمته، إهنا هذا ال  عامة لرسييييول هللا 
 شرأَل هللا به أمَة حممٍد صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف البا ن.

فإ ا أردان أن حنتفل بذكرى هذه املكرمة فلنعلم أن هذا االحتفال لن يكون يف حسييال رسييول هللا وال يف 
واحد هو أن جندد البيعة هلل ومن مث لرسييييوله أن نكون على مسييييتوى هذا الشييييرل   ميزان القبول عند هللا إال معىن

الذن شييييييرفنا هللا عز وجل به وأن ننهض هبذه االسييييييتضييييييافة اليت يكرم هللا عز وجل هبا أمة حممد صييييييلى هللا عليه 
على إىل لرسيييييييييييوله أن ننضيييييييييييب  وأن نوعلى آله وسيييييييييييلم يف كل يوم وليلة ات مراع، فإن حنن جددان البيعة هلل و 

مسييتوى هذا الشييرل وأن ال نضيييث هذا التكليك الذن شييرفنا هللا عز وجل به فإنه الحتفال مقبول وإن الحتفاء 
يرقى بنا إىل القبول عند هللا وعند رسييييييوله. أيها اكخوة الصييييييلواع ا مت اليت شييييييرأل هللا عز وجل هبا أمة حممد 

   إال اسييييييييييتضييييييييييافة من هللا عز وجل لك اي أيها اكنسييييييييييان، ليلة ُعر َر به إىل السييييييييييمواع العال ما هيع إن هي
اسييتضييافة، نعم، ليسييت اسييتضييافة من رئيت دولة، ليسييت اسييتضييافة من ملك من امللوك الذين ميشييون على هذه 
ايفرث وممن يرحلون عبيداً هلل سيييييييييييبحانه وتعاىل يف عاقبة أمرهم وإفا هي اسيييييييييييتضيييييييييييافة لك من قيوم السيييييييييييمواع  

انته والذن كرأَمَك مبا مل لقك فسواك، استضافة لك من  لك اكله الذن أبدن مكوأ وايفرث، استضافة لك ممن خ
يكرّ م بيه أحيداً من ولوقياتيه، فمن  ا اليذن يعرث عن هيذه املكرمية اي عبياد هللا ممن آمن ابهلل وعرفيه، من  ا اليذن 

ه، يسييهله ما يريد وقد وعد يسييتضيييفه هللا ليقك بني يديه ذا به يشييكو إليه آالمه، يضييث بني يديه شييكوى جراح
أن يسييييييتنيذ، من  ا الذن عتيه دعوة هللا مسييييييتضيييييييفاً له إىل لقائه مث يعرث عنه، ال يتصييييييور عقلي هذا أبداً اي 

إنسييييييييييان عرل هللا وآمن به و اا لذة انتمائه ابلعبودية إىل هللا وكان صييييييييييادقاً يف إسييييييييييالمه والدينونة هلل ،  عباد هللا
جل له! وهل هنالك متعمة ألذ لك اي ابن آدم من الدقائق اليت تقك فيها بني يعرث عن اسيييييييييييتضيييييييييييافة هللا عز و 

يدن هللا وأنت تعلم أنه يراك، وأنت تعلم أنك تناجي من يسيييييمعك ويراك ويرى دقائق مشييييياعرك! من هذا الذن 
صيييلى هللا يعرث عن اسيييتضيييافة هللا سيييبحانه وتعاىل له! من الذن ال يشيييعر منا مبملل ما كان يشيييعر به رسيييول هللا 

عليه وعلى آله وسيلم إ  كان يقول  أرحنا هبا اي بالل، أرحنا ابلصيالة اي بالل، إ  كان يقول ُجع َلتق قرة عييف يف 
الشييييعور الذن يغامر اكنسييييان الذن عرل هللا أعلى شييييهواً وأوسييييث مدى من أن   ،. ما ا أقول اي عباد هللاالصييييالة
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إايك نعبد وإايك نستعني )ضيفيف هللا يفقك بني يديه أخا به وأقول له   يست  ،تستطيث اللغة التعبري عنه. أان من أان
ر َن وُعر َر برسيول (إهدان الصيرا  املسيتقيم ، تلك هي املكرمة الملانية اليت حتققت إىل جانذ املكرمة ايفوىل ليلة ُأسيق

 إىل السمواع العال. هللا 
 ما يقوله رسييوله هللا  أعطيت اسيياً مل يعطهن أعطياع أكرم هللا هبا رسييوله منها هذه ايفعطية وانظروا إىل

يف  أحد من ايفنبياء من قبلي، ايفعطية الملانية ُجع َل يل ايفرث مسينداً و هوراً فهميا رجل أدركته الصيالة من أميت
فليصييييييييل، مزية أكرمك هللا هبا اي ابن آدم، جعل لك ايفرث كلها ميينها وقااا، شييييييييرقها و رهبا مسيييييييينداً   مكان

يك، مسييينداً يسيييتقبل جبهتك السييياجدة هلل سيييبحانه وتعاىل، نعم هذه هي املكرمة اليت أريد أن ألفت حتت قدم
نظرن وأنظاركم إليها مبناسيييييبة االحتفاء واالحتفال بذكرى اكسيييييراء واملعرار برسيييييول هللا صيييييلى هللا عليه وعلى آله 

 وسلم.
ال تضيييييعيوه، جددوا البيعة ا كروا هذا العهد و أيها اكخوة وحنن نريد أن حنتفل فعالً هبذه املكرمة و كراها  

اليت شيييييرأفَيَنا هللا عز وجل هبا، بيعة هذه االسيييييتضيييييافة اليت تتكرر يف كل يوم وليلة ات مراع، قولوا بقلوبكم قبل 
ألسيينتكم ملوالان الواحد ايفحد لن نضيييث هذه املكرمة الملانية اليت شييرفتنا هبا، لسييول نظل نركث ونسييند لوجهك 

وأينميا الحقتنيا اليدعوة إىل الوقول بني ييدييك اي  ا اجلالل واككرام. مث إهنيا يف احلقيقية لنيا وأينميا وجيدان  أينميا حل 
بيعة أخرى بل عهد آخر ينبغي أن نذكره بيننا وبني حبيبنا حممد صيييييلى هللا عليه وعلى آله وسيييييلم، إهنا وصيييييية اي 

عَّبأَ عن هذه الوصيية بسيماع رسيول هللا اليت  فح هبا   عباد هللا مل خُتَ  على ورا ومل ينطق هبا لسيان ولكن الذن
وجهه صييباح االثنني، فنر االثنني عندما بدأع آالم السييكراع تتسييرل إىل كيانه رفث السييني الذن بني بيته وبني 
املسيند وإ ا أبصيحابه كلهم صيفوفاً يصيلون الفنر خلك أي بكر الصيديق رعيي هللا عنه، هذه اللوحة اليت رآها 

 واليت كانت آخر عهده أبمته هي اليت جعلته يغالذ آالم املوع، تغلبت هذه اللوحة على آالم املوع رسييييييول هللا
َتََتَ الناا عن الصييييالة  ناً    حىت  لبتها ففاعييييت االبتسييييامة الضيييياحكة على وجه رسييييول هللا   حىت كاد أن يُيفق

م ولكنه أشيييييار إليهم أن أالوا صيييييالتكم  منهم أبن رسيييييول هللا قد أََبلأ من مرعيييييه وأنه يريد أن يدخل فيصيييييلي معه
وأرخى السييييييني. ارحتل رسييييييول هللا من دنياان هذه إىل هللا وهو حمل هذه اللوحة ايفخرية يقول لربه  لقد تركتهم اي 
موالن وقد أصييييييييييييييبح كلهم ال يعبدون إالك، ال يعبدون  ريك، حتولوا من عبادة ايفصيييييييييييييينام وايفو ن، تركتهم ركعاً 

، ال يدعون إالك، ال يتقربون ابلعبودية إال لك اي رل العاملني. هذا هو العهد ايفخري الذن سنداً يتنهون إليك 
َ  يف   ارحتل به رسيييييول هللا  واالبتسيييييامة تغالذ آالم السيييييكراع، هو العهد الذن أنتم أبطاله، العهد الذن ُنسييييي 
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ركعاً سينداً هلل سيبحانه وتعاىل فيا خيال رسيول هللا لصيورة أمته وكان أصيحابه فو جاً عن هذه ايفمة وهم واقفون 
م، ال وهو راٍث يتبسيأ   أخي املسيلم، اي أخي املسيلم، اي أخي املسيلم العهد العهد الذن فارقك عليه رسيول هللا  

تضييييييعوا هذا العهد، إن كنَت شيييييارداً إىل اآلن عن التوجه إىل قبلة هللا، عن االسيييييتنابة لدعوة هللا السيييييتضيييييافتك 
 بيعتك هلل منذ اآلن، اجته إىل هللا عز وجل وكن واحداً ممن اشنيكوا يف رسم البسمة الصادقة فتذ منذ اآلن، جدّ دق 

 على وجه رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ساعة ارحتاله عن هذه احلياة الدنيا.

يتك هلل أقول هذا لكل أٍخ يف اكنسيانية، يف اكسيالم يسيمعيف أينما كان، اي هذا أنت عبد هلل، عيث عبود
على مسيييييتوى التطبيق من حياتك، إن كنت لسيييييت عبداً فلك احلق أن تتمرد على صيييييفة العبودية اليت تالحقك 

ت تعلم أنك لن ترحل إىل هللا إال وأنت كتلة عييييييييييييعك، كتلة ال شيييييييييييييء، لن ترحل إىل هللا إال وأنت عبد  وإن كن
صيالة اليت يسيتضييفك إليها وا كر وال تنت قوله شيًت أم أبيت فضيث عبوديتك هلل موعيث التنفيذ، اجته إىل هللا ابل

وأقم الصييييالة (ا كر وال تنت قول هللا سييييبحانه وتعاىل  ، )إن الصييييالة كانت على امل منني كتاابً موقواً (عز وجل 
كم هو حلو هذا الكالم؛ أقم الصييييييالة لتذكرين، أقم الصييييييالة يف كرك، أقم الصييييييالة لكي تتعانق  كراك ،  )لذكرن

عباد هللا هذه الصييالة تنهى عن الفحشيياء واملنكر، تنهى عن الفسيياد وكلنا .  (أقم الصييالة لذكرن)مث  كران لك  
 اك الذن يفر من الفسياد، كلنا نسيعى سيعينا لتطهري عتمعاتنا من الفسياد فهال التفتم إىل الدواء الذن يصيفه لنا 

 ، (إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر)ربنا عز وجل 
 تغفر هللا العظيم فاستغفروه يغفر لكم.أقول قويل هذا وأس

 


