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 .اإلسراء والمعراج .. ىلو صدق المسلمون باحتفالهم بذكر

 6/21/2996 اإلمام الشهيد البوطي خطبةتاريخ 

احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محدًا يوايف نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل 
وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد 

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممداً عبده ورسوله وصفيه وخليله خري نيب أن 
أرسله، أرسله اهلل إىل العامل كله بشرياً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا 

املسلمون ونفسي املذنبة بتقوى اهلل حممد صالًة وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين، وأوصيكم أيها 
 تعاىل.

  أما بعُد فيا عباَد اهلل:

والعلماء خمتلفون يف  ،حيتفل العامل اإلسالمي يف هذه األيام كما تعلمون بذكرى اإلسراء واملعراج
كثرياً   . ولكنميقات هذه املكرمة اليت أكرم اهلل سبحانه وتعاىل هبا نبيه سيدنا حممداً صلى اهلل عليه وسلم

صلى اهلل عليه وسلم من املؤرخني ومنهم ابن سعٍد يف طبقاته جزموا بأن ذلك كان قبل هجرة رسول اهلل 
 .إىل املدينة املنورة بثمانية عشر شهرا

علمنا أن  ،وإذا علمنا أنه صلى اهلل عليه وسلم خرج من مكة متجهًا إىل املدينة يف أول ربيٍع األول
كرم اهلل هبا رسوله حممدًا صلى اهلل عليه وسلم كان يف أواخر هذا الشهر ميقات هذه املكرمة اليت أ

هذه يف كان يف أواخر شهر رجب. فليس خطًأ ما اعتاده الناس اليوم من احتفاهلم واحتفائهم   ،املبارك
وإن مل يرد حديٌث صحيٌح أو غري صحيح  ،من هذا الشهر املبارك بذكرى اإلسراء واملعراجاأليام األخرية 

 يما يتعلق بصيامه. ف

فإين أجزم أيها األخوة أن املسلمني لو صدقوا يف احتفاهلم هبذه الذكرى املباركة من منطلق .. وبعد 
لكان ذلك   ،وانطالقًا من حتققهم مبا أمرهم اهلل سبحانه وتعاىل وكلفهم به ،اسرتضاء اهلل سبحانه وتعاىل
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وأن يؤلف بني أفرادها ومجاعاهتا وأن يعيدها مرًة  ،كافيًا وحده ألن جيمع مشل هذه األمة من شتات
لو أن احتفال املسلمني اليوم هبذه الذكرى كان  .واملوحدأخرى إىل صراط اهلل سبحانه وتعاىل الواحد 

  .ولو ابتغي من وراء ذلك مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل ،احتفاالً حقيقياً ال تقليدياً 

وقد عادوا إىل صراط اهلل  ،لرأينا أن املسلمني وقد احتدوا :ىولرأينا من وراء ذلك أيضًا نتيجًة أخر 
وا هبا نلرأينا أهنم عادوا ميتلكون القوة اليت يستطيعون أن حيص ،سبحانه وتعاىل الواحد واملوحد كما قلت

 .وأن يستعيدوا هبذه القوة ما استلب من أوطاهنم ،حقوقهم

يُبتغى به رضى اهلل سبحانه وتعاىل إىل مظاهر ولكن األمر كما تعلمون أيها اإلخوة حتول من عمٍل 
نراها مقدسًة جيب  يبتغى هبا احملافظة على عاداٍت وتقاليد قد ،على الرتاثتقليدية يُبتغى هبا احملافظة 

وأن  ،. هذا هو الدافع األغلب الذي حيمل هذه األمة على أن ال تنس ذكرياهتا العزيزةاإلبقاء عليها
هذا الدافع ال عالقة له  ،فرتفع الرأس هبذه املعامل عالياً  ،إىل معامل تارخيها األغرتلتفت بني احلني واآلخر 

 برضى اهلل سبحانه وتعاىل. 

عالقتنا باهلل عز وجل إمنا تنطلق من هويتنا اليت تُلخص يف أهنا تعلن أننا عبيٌد  :قلنا مراراً ونقوهلا دائماً 
هذه هي احلقيقة  ،لنا سواهوأن اهلل سبحانه وتعاىل هو موالنا الذي ال موىل  ،مملوكون هلل سبحانه وتعاىل

تنا بأمثال هذه الذكريات ءافاتحااليت ينبغي أن ننطلق منها إىل وظائفنا وإىل أعمالنا وإىل احتفاالتنا و 
 ولكن هذا الشعور غاض أو كاد أن يغيض من نفوس الكثرة الكاثرة من املسلمني يف هذا ،املباركة
 .العصر

فيستثريون مشاعر هذه العبودية ويوقظون   ،من هم الذين يتلمسون مكان عبوديتهم هلل عز وجل
 ،مث إهنم يقفون من معتقداهتم وسلوكهم حتت مظلة ربوبية اهلل عز وجل ؟كوامنها مث يصطبغون حبقيقتها

ذين آمنوا وأن الكافرين ال ذلك بأن اهلل موىل ال) ؟وقد علموا أن اهلل هو موالهم الذي ال موىل هلم سواه
  (موىل هلم
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وأصبح ارتباط أكثر  ،يف هذا العصر -أيها اإلخوة  -هؤالء الذين يصطبغون هبذه احلقيقة غدوا قلة 
أصبح هذا االرتباط أشبه ما يكون باعتزاز  ،املسلمني اليوم بتارخيهم اإلسالمي ارتباط اعتزاز أمٍة بتارخيها

 األحفاد الذين جاؤوا من بعد ذلك السلف. رؤوسأي أمة من الناس مباٍض أغر يُذكر ويبعث النشوة يف 

الدول الباغية البعيدة عن دين اهلل عز وجل هي األخرى  ،الغرب أيضًا حيتفلون مثل هذا االحتفال
عمٌل تقليدي دأبت األمم   ؛طورًة وبعيدًة عنها يف السلوك والتطبيقتعتز بأجمادها التارخيية مهما كانت مت

  .كلها على السري على منواله

فضاًل عن كيف ميكن أن جيتمع نقيضان يف حياة أي أمة من األمم وإال فحدثوين أيها اإلخوة  
 ،املقدسبيت ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل كيف ميكن أن حنتفي بذكرى إسراء سيدنا رسو   املسلمني؟

وأنه اإلنسان الذي أوحي إليه بشرٍع  ،وقد علمنا أنه رسول اهلل ،بذكرى العروج هبا إىل السموات العلىمث 
 من قبل اهلل سبحانه وتعاىل؟ 

كيف ميكن أن جنمع بني احتفالنا هبذه الذكرى وبني إعراضنا كل اإلعراض تقريبًا عن التعاليم اليت 
 لذي تركها لنا بعد رحيله إىل الرفيق األعلى؟ وعن الوصايا ا ؟وضعها بني أيدينا

نرتك ونتأىب  ،ذُكرنا مبعامل هذا الدين ومبادئه السلوكية واألخالقية املختلفة واملتنوعةكيف ميكن إذا 
فتئوا حياربون هذا الدين وحياربون رسول على هذه التعاليم مؤثرين االنصياع ألولئك اآلخرين الذين ما 

 أن جيتمع هذان النقيضان؟ هذا الدين حممداً صلى اهلل عليه وسلم؟ كيف ميكن 

وهي مكرمة عظيمة غريبة أيد اهلل هبا  - كيف ميكن أن أحتفل مفتخرًا معتزًا بذكرى اإلسراء واملعراج
بل ثرت رمبا على هذه  ،يق أوامره تأبيتحىت إذا دعيت إىل تطب -رسوله حممدًا صلى اهلل عليه وسلم 

ونوثر  ،نتأىب عليها ،عليها منا كيف نثبتى هبا مث علرت مبنهجه بالفضيلة اليت حتل  حىت إذا ذُك   ،التعاليم
تلك العادات اآلسنة اليت يزدهي هبا الغرب أو الشرق حماربني بل مبتعدين كل االبتعاد عن هذه التعاليم 

 .وإمنا إبالغًا أبلغنا إياها من ربه ومواله سبحانه وتعاىل ،رسول اهلل اخرتاعًا من رأسهاليت مل يعلمنا إياها 
 اللهم إال أن يكون التحليل كما قد قلت لكم. ؟أنا ال أعلم كيف ميكن أن جيتمع هذان النقيضان
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اً عن ارتباطنا غدت تعبري  ،ألنه تاريخغدت تعبرياً عن اعتزازنا بالتاريخ  ،احتفاالتنا غدت عماًل تقليدياً 
كما تعتز فرنسا بثورهتا الفرنسية رغم أهنا تطورت   ،سابقة نعتز هبا كما تعتز أي أمة بأجماد سابقة هلا بأجمادٍ 

قبل أكثر من قرنني من الزمن. هذا هو مث تطورت وابتعدت عن عادات أولئك الذين قاموا بتلك الثورة 
 .نتمعىن احتفال املسلمني بذكرياهتم الدينية أياً كا

من  أكثروكما قد قلت  ،إن اإلسالم غريٌب يف بالد املسلمنيأن نقول يصح  -أيها اإلخوة  -ومن مث 
بل أكاد أقول يف  ،إن غربة اإلسالم يف بالد املسلمني ليست أقل من غربته يف بالد الغرب أبداً  :مرة

معامله كانت الذي  وأصبح اإلسالم  ،إن غربة اإلسالم يف بالدنا اإلسالمية أصبحت أشد :بعض األحيان
 ،جيوب أطراف مدينٍة ال علم له هباأصبح هذا اإلسالم كسائٍح غريٍب غريب  ،تتوج به هذه البالدتاجًا 

ويف أسواقها. أكاد أقول إن غربة اإلسالم يف بالد يف شوارعها وال علم للناس هبذا السائح الذي خيب 
 .الغرب املسلمني غدت أكثر سوًء من غربته يف بلد

يا عجبًا إن ذلك الصراع الذي قام يف فرتٍة من الفرتات يف فرنسا بني  :ولقد كنت وال أزال أقول
العقيدة اإلسالمية اليت تتمثل يف احلشمة واحلجاب الذي ينبغي أن يوضع على رأس الفتاة وأن تعتز به 

وسار هذا  ،قام صراٌع بني هذه احلشمة اإلسالمية وبني تيارات من العادات املخالفة يف فرنسا ،الفتاة
أن انتصرت الفضيلة  ،كانت النتيجة أن انتصر احلق  ؟مث ماذا كانت النتيجة ،ردحًا من الزمنالصراع 

اإلسالمي كانت النتيجة أن انتصر احلجاب   ،كانت النتيجة أن انتصرت احلشمة  ،بالنسبة ألصحاهبا
َض أولئك الذين كانوا يواجهون وأنغ ،الكفرانتصر ذلك يف بالد  ،السليم الذي ال افراط فيه وال تفريط

وأعلنوا عن احلرية اليت ينبغي أن ترتك فسيحة اجملال لكل من أراد أن ميارس أنغضوا الرؤوس  ،ئزازمشهذا با
 .حريته كما يشاء

كما يشاء أن لإلسالم أن يعرب عن ذاته   لسان احلالتنطق ب -أيها اإلخوة  -وها هي ذي فرنسا 
أن لإلسالم أن يعلن عن أعلنت فرنسا  .وحنن ال خنالف هذا القيد وال الشرط أبداً  ،ضمن ساحة احلرية

أعلنت فرنسا أن  .أال وهو شعار احلشمة ،من شعارات الفضيلةوبأمجل حلية وبأبرز شعاٍر وجوده 
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وما ينبغي أن يضيق السبيل على  ،يف الثانوية ويف اجلامعةلإلسالم أن يعلن عن شعاره هذا يف املدرسة 
 . أبداً هذه الفضيلة 

غريب يف كثرٍي من األصقاع العربية بل اإلسالم  ،ليس غريبًا كل الغربة يف ديار الغربإذًا اإلسالم 
أن كثريًا من واليت نعلم  ،مل تفتح بعد فتحًا إسالمياً اليت يف بالد الغرب مما هو غريٌب كثر أواإلسالمية 

 . منهجاً هلابقاعها تعلن العلمانية 

باإلسالم طاملا كان ارتباطنا أننا حنن املسلمني هي  ،أن ننتهي إليهاالنتيجة اليت ينبغي .. أيها اإلخوة 
حىت إذا حبثنا عن مضمونات هلا مل نعثر وبأقوال بشعارات اإلسالم من طاملا كان اعتزازنا  ،تقليدياً ارتباطاً 

. ولكن إذا آل اعتزازنا اإلسالم شيئًا مما وعدنا به رب هذا اإلسالملن جنين من هذا فإننا  ،على شيء
 ،مبا حتتها من مضامني وتطبيقاتبتمسكنا وإذا فسرنا متسكنا بالشعارات  ،وتطبيقإىل عمٍل باإلسالم 

تشردنا وأن ينهي  ،ً أن يبدل اهلل ذلنا عزا -بعد الضمانة اليت ضمنها رب العاملني لعباده  -فأنا أضمن 
وما  ،نا بذلك ضمني وكفيلأو  ،وأن يعيد إلينا حقوقنا اليت استلبت منا ،وجيمع مشلنا بعد ذلكوشتاتنا 

 :سبحانه وتعاىلاهلل وصدًى لضمانة قيمة أن يضمن إنساٌن مثلي هذا إال أن تكون ضمانته ترديدًا 
ُنم َعَلى المِذيَن اْسُتْضِعُفوا" ولكنكم مجيعًا تعلمون  ."اأْلَْرِض َوجَنَْعَلُهْم أَِئممًة َوجَنَْعَلُهُم اْلَوارِِثنيَ  يف  َونُرِيُد َأن منم

 ؟ياء والوارثنيمىت يكون املستضعفون هم األقو  ؟مىت يكون ذلك أيها األخوة

اليت باملبادئ وعندما يعتصمون  ،يستمسكون حببل اهللوعندما  ،اهللعندما يعتز املستضعفون بدين 
يف  َوَعَد اللمُه المِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصماحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفن مُهمْ " :لينا هبا اهلل سبحانه وتعاىلإأوحى 

 ".اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف المِذيَن ِمن قَ ْبِلِهمْ 

  .العظيم أقول قويل هذا وأستغفر اهلل 


