السر يف حادثة اإلسراء

السر يف حادثة اإلسراء

د .مصطفى السباعي رمحو اهلل

للدكتور مصطفى السباعي رمحو اهلل تعاىل
من أعظم الذكريات التارخيية مكانة يف تاريخ اإلسالم وأكثرىا احتفاء من قبل ادلسلمني ،ىي ىذه
الذكرى اليت حنيا بظالذلا ىذه األيام ،ذكرى اإلسراء وادلعارج.
ففي ليلة اإلسراء وادلعراج جيتمع ادلسلمون يف شىت أحناء العامل يف بيوت اهلل يتلون تفاصيل ىذا احلادث
ادلعجز الذي وقع لرسوذلم صلى اهلل عليو وسلم قبل أربعة عشر قرناً ،ويتأملون ما فيو من العرب والعظات،
ويتذكرون عناية اهلل برسوذلم الكرمي ،ويعاىدون اهلل على أن يتجردوا من كل خلق ذميم ،وأن يتصفوا بكل
سجية محيدة ،وجيددون بيعتهم هلل ،ووفاءىم لرسولو وثباهتم على دينو.
ِ
احلََرِام
َسَرى بِ َعْب ِدهِ لَْيالً ِّم َن الْ َم ْس ِج ِد ْ
إن القرآن سجل ىذه احلادثة بوضوح يف قولو تعاىلُ [ :سْب َحا َن الَّذي أ ْ
ِِ
صى الَّ ِذي بَ َارْكنَا َح ْولَوُ لِنُ ِريَوُ ِم ْن آيَاتِنَا]
إِ َىل الْ َم ْسجد األَقْ َ
إمنا يعنينا يف ىذا احلديث أن نستفيد من ىذه الذكرى يف واقعنا احلاضر ،وأن نتذكر ما يرتبط هبا من
أحداث وقعت يف تارخينا القدمي واحلديث..
كان العرب عند مبعث رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم منقطعني عن العامل اخلارجي إال قليالً ،مشتتني
داخل جزيرهتم ،وال يعلمون من أسرار الكون إال أراضهم ورماذلم وجباذلم وسهوذلا.
واأللوىية عندىم تتجسد يف أصنام من صنع أيديهم ،إليها يتجهون بالعبادة والدعاء ،وعندىا ينتهي
األمل والرجاء ،ىكذا كانوا حني جهر الرسول صلوات اهلل وسالمو عليو بدعوتو ،وىي تقوم على اإلديان بإلو
واحد ،ومع أن رسالة اإلسالم كانت تدعوىم إىل إصالح أوضاعهم الدينية واالقتصادية ،فقد كانت تشعرىم
أن القدر قد اختارىم دلهمة كربى ،من أكرب ادلهمات اليت حتملتها أمة يف التاريخ إىل شعوب األرض..
تلك ىي رسالة االنعتاق والتحرر والعلم واحلضارة على أثاث ثابت من اإلديان والعقل واخللق الكرمي ..
وبينما كان رؤساء قريش يتفانون يف تكذيب الرسول وحماربة دعوتو ،وقعت حداثة اإلسراء وادلعارج من األرض
إىل السماء :اإلسراء من مكة إىل بيت ادلقدس ،وادلعراج من األرض إىل السماء .وصعقت قريش ذلذا النبأ ..
إن بني مكة وبني بيت ادلقدس مسافة شهر على الرواحل ،فكيف يقطعها حممد يف ذىابو وإيابو؟  ..وإن
اإلنسان ليستطيع أن يتجول يف أحناء األرض أما السماء ،فما إليها سبيل .فكيف يصعد إليها حممد مث يعود
منها يف ساعات؟ ...
وما دلكة وبيت ادلقدس؟ وما ىي الصلة بني الكعبة واألقصى ،أليست الكعبة عند ىؤالء ىي كل ما يف
األرض من معابد؟ وما ىي الصلة اليت تربط بني سكان مكة وسكان بيت ادلقدس؟ أليس سكان مكة أشرف
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أمم األرض ألهنم حراس الكعبة وسدنتها؟ فما حاجتهم إىل الشعوب األخرى وما صلتهم هبا؟ ..وىذا أول
تفسري واقعي وسياسي دلغزى ىذه احلادثة.
مث ديضي التاريخ مسرعاً ..فإذا جيوش الصليبيني الغربيني تدق أبواب بيت ادلقدس وإذا بادلذابح جتري
أهناراً يف شوارعها ومسجدىا األقصى  ..وإذا ىي عاصمتهم الدينية دلدة تقرب من مائة سنة..
مث ديضي التاريخ فإذا بصالح الدين األيويب يدق أبواب بيت ادلقدس مرة أخرى ،ويستويل عليها فال يراق
دم ،وال هتتك حرمة ،وال خيفر عهد  ..وتظل بيت ادلقدس وفلسطني كلها حتت حكم العرب وادلسلمني،
وتظل معابدىا وكنائسها أمانة حيسنون القيام عليها واحلفاظ على حرمتها ،حىت تدخلها جيوش احللفاء يف
احلرب العادلية األوىل ،ويقول القائد االنكليزي (اللنيب) قولتو ادلشهورة" :اآلن انتهت احلروب الصلبية"...
يقول ذلك وىو يظن أهنم انتزعوىا إىل األبد من أيدي أصحاهبا العرب وادلسلمني  ..ويأىب اإلنكليز أن
خيرجوا من فلسطني إال أن يدعوا وراءىم "إسرائيل" قائمة يف قلب البالد العربية تغمرىا روح الشر والبغي
والعدوان..
وىا حنن ما نزال يف صرا مرير دائم مع إسرائيل  ..وىا ىي قصة ادلسجد األقصى وبيت ادلقدس وبلد
اإلسراء وادلعراج ما تزال قائمة بفصوذلا الدامية مل تنتو بعد ..
فهل عرفنا السر يف حادث اإلسراء؟ وىل أدركنا اآلن أي مغزى عظيم قد انطوى عليو ىذا احلادث
ادلعجز؟ وكم فيو من بشائر ونذر لنا حنن العرب وادلسلمني؟
ولقد ربط حادث اإلسراء ما بني بيت ادلقدس خاصة وبالد الشام عامة ،وبني جزيرة العرب قبل أن
تكون بالد الشام عربية مسلمة ،ووصل رسول اهلل يف إسرائو ما بني حدودىا الروحية قبل أن تتصل حدودىا
األرضية ببضعة عشر عاماً..
ووضع رسول اهلل هبذا اإلسراء أمانة عظيمة يف أعناقنا حنن العرب وادلسلمني :أن حنتفظ هبذه األرض
كجزء ال يتجزأ من وطننا الكبري ،وأن ال نسمح للغزاة ادلفسدين بانتزا شرب من أرضها ما دمنا أحياء ،وأن
ندفع عنها بكل ما منلك من قوة ،وأن نعترب الدفا عنها واجباً حيتمو الدين والعقيدة ،ال مفر لكل من يؤمن
باهلل واليوم اآلخر من القيام بو إىل آخر مدى من القدرة واالستطاعة.
ولو أن ىذه الذكرى العظيمة كانت ألمة مثل أمتنا يف وضعها وصراعها مع الطغيان والظلم واالحتالل
الستفادت منها إىل أبعد حدود االستفادة للدعاية لقضيتها ،وحلشد القوى الروحية وادلادية ،واستثارة ادلشاعر
والعواطف للدفا عنها..
فلماذا ال نفعل ذلك اآلن؟ دلاذا ال نستفيد من ذكرى اإلسراء وادلعراج يف شرح قضيتنا من جديد للعامل
اإلسالمي كلو لتذكريه هبذا اجلزء الغايل من أرضنا احلبيبة؟ دلاذا ال نستفيد من ىذه الذكرى الستثارة العواطف
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الدينية والقومية يف شعبنا العريب مسلمة ومسيحية؟! ..إن ذكرى اإلسراء إىل بيت ادلقدس يف أرض فلسطني
دون غريه من أجزاء األرض ،وادلسجد األقصى جياور كنيسة القيامة أكرب كنيسة وأقدمها لدى مسيحي العامل
كما جياور بيت حلم مهد ادلسيح ومهوى أفئدة ادلسيحني يف العامل ..أفليس من شأن ىذه الذكرى أن تستثري
شعورنا مجيعاً حنو ىذا اجلزء احملتل من الدنيا العربية اليت تكافح اليوم يف سبيل التحرر والوحدة واالستقالل؟
إن من حق ىذه الذكرى علينا أن نتخذ من أيامها مومساً هتر فيو اجلماىري إىل بيت ادلقدس لنزور
أماكنها وذكرياهتا التارخيية ،وتنطلق إىل احلدود لتشاىد ما يثريىا من وضع األعداء وعدواهنم ادلتكرر ،وىي
مناسبة ألن تقام يف بيت ادلقدس أرو االحتفاالت وادلهرجانات لتقوية عزائم سكانه المرابطين على حدود

األعداء وىم حتت مرامي قنابلهم وطائراهتم ،كما أن من حق ىذه الذكرى أن تعترب عيداً قومياً ،تقام فيو
ادلهرجانات يف كل بلد وكل قرية يف دنيا العرب واإلسالم للتحدث عن فلسطني وتارخيها وذكرياهتا.
أيها العرب وادلسلمون  ..لقد كان يوم  22رجب يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يوم الفتح
الروحي لبيت ادلقدس ،مث كان يوم  22رجب عهد صالح الدين األيويب يوم الفتح العسكري لبيت ادلقدس
واسًتدادىا من أيدي ادلغتصبني ،فاذكروا دائماً ىذا اليوم ،واجعلوا منو مبدأ االنطالق لتحرير اجلزء احملتل من
فلسطني الغالية .ولتحرير األجزاء احملتلة يف الوطن العريب الواحد ،ولتحرير العامل اإلسالمي كلو من آثار
االستعمار واالستغالل والعدوان.
ِِ
ِ
َسرى بِعْب ِدهِ لَْيالً ِّمن الْمس ِج ِد ْ ِ
صى الَّ ِذي بَ َارْكنَا َح ْولَوُ لِنُ ِريَوُ ِم ْن
احلََرام إِ َىل الْ َم ْسجد األَقْ َ
{ ُسْب َحا َن الَّذي أ ْ َ َ
َ َْ
الس ِميع الب ِ
ِ ِ
صريُ}
آيَاتنَا إنَّوُ ُى َو َّ ُ َ
مستخلص من كتاب:
من أحكام الصيام وفلسفته يف ضوء القرآن والسنة
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