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معجزة اإلسراء واملعراج
الشيخ حممد الفحام
احلمد هلل محداً يسمو بنا إىل علياء الشهود ،ويرقى بأرواحنا إىل أعلى مقامات العبودية
للمعبود ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له إهلاً قال وهو أصدق القائلني( :أََال يَ ْعلَ ُم
ِ
اْلَبِيُ) .وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا حممداً عبده ورسوله من جعله
يف ْ
َم ْن َخلَ َق َوُه َو اللَّط ُ
ى ألفئدة ذوي الرعاية َمن أيَّده اهلل تعاىل
اهلل تبارك وتعاىل معدناً للهداية ،ومظهراً للعناية ،ومهو ً
باملعجزات ،وثبت قلبه بالكرامات ،وأعلى مقامه خبوارق العادات ،حىت عرج إىل أعايل
السموات ،وسرى بضيائه فجاوز عامل املمكنات ،فرأى ربَّه منزها عن الكيف واالحنصارات ،مث
متجدد اهلمة ماضي العزمية بلطائف األمساء والصفات
رجع من حضرة قدسه بأنوار التسليمات،
َ
سر العروج بالصلوات املباركات ،رابطةً بني العبد وخالق األرض والسموات.
حاملً بني جواحنه َّ
أعَزْزتَهُ وأثنيت عليه يف آياتك البينات ،وأمرتنا بذكره
اللهم ِّ
صل وسلم وبارك على َمن ْ
وتعظيمه مفتاحاً لذلك يف أسرار التحيات.
وبعد؛ فإن احلديث من معجزة اإلسراء واملعراج حديث عن جانب من جوانب اْلصوصيات
النبوية ,واملسلمات العقائدية ،اليت ميَّز اهلل تعاىل هبا حبيبه األعظم صلى اهلل عليه وسلم عن غيه
سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خي ِ
خلق
اص حىت يف األشخاص ،فَلََر ُ
من اْللق .ذلك أن هلل خو َّ
ُ
يك
أكرمهم على اهلل ،وأعزهم عند اهلل ،فهو الذي قال يف حقه ربه وبارئهَ ( :ولَ َس ْو َ
ف يُ ْع ِط َ
اهلل و ُ
َّه ْم لَِفي َسكَْرِِتِ ْم يَ ْع َم ُهو َن).
َربُّ َ
ك فَتَ ْر َ
ضى) .وهو الذي أقسم حبياته فقال جل ذكره( :لَ َع ْم ُرَك إِن ُ
وهو الذي أمر بتوقيه وتعظيمه فقال( :فَالَّ ِذين آمنواْ بِِه وعَّزروه ونَصروه واتَّب عواْ الن َّ ِ
ي أُن ِزَل
َ َُ َ َ ُ ُ َ َُ ُ َ َ ُ َ
ُّور الذ َ
ص مبثله رسول مرسل ،وال
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن) .وهو الذي شرفه بتشريف منيف ما ُخ َّ
َم َعهُ أ ُْولَئِ َ
ِ
يب).
صلُّو َن َعلَى النَِّ ِّ
نيب مقرب فقال( :إِ َّن اللَّهَ َوَم َلئ َكتَهُ يُ َ
َّ ِ
صلُّوا َعلَْي ِه
يف حلبيبه َ
وقَدَّر أن ال يُنسى هذا التشر ُ
ين َآمنُوا َ
أبد الدهر فقال( :يَا أَيُّ َها الذ َ
َو َسلِّ ُموا تَ ْسلِيماً) .وهو الذي حذر من االحندار يف صيغ التكرمي واْلطاب له صلى اهلل عليه
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احلجر ِ
وسلم ،وأَوع َد على ذلك فقال( :إِ َّن الَّ ِذين ي نَادونَ َ ِ
ات أَ ْكثَ ُرُه ْم َال يَ ْع ِقلُو َن) .بعد
َُ ُ
َْ
ك من َوَراء ُْ ُ َ
أن أمر بقوله( :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا َال تَرفَعوا أَصواتَ ُكم فَو َق ِ
َّيب َوَال ََْت َه ُروا لَهُ بِالْ َق ْوِل
ص ْوت النِ ِّ
ْ ُ َْ ْ ْ َ
َ َ
َ َ
َكجه ِر ب ع ِ
ض ُك ْم لِبَ ْع ٍ
ط أ َْع َمالُ ُك ْم َوأَنتُ ْم َال تَ ْشعُُرو َن)َ .وقَ َّرَر سبحانه وتعاىل أن األدب
ض أَن ََْتبَ َ
َ ْ َْ
مع جنابه الشريف عنوان للتقوى ،ومفتاح للفلح ،وباب من أبواب السمو العِرفاين فقال( :إِ َّن
ِ
ِ
ول اللَّ ِه أُولَئِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ند رس ِ
َجر
ْ َ
ين يَغُضُّو َن أ ْ
ين ْامتَ َح َن اللَّهُ قُلُوبَ ُه ْم للتَّ ْق َوى َهلُم َّم ْغفَرة َوأ ْ
َص َواتَ ُه ْم ع َ َ ُ
ك الذ َ
الذ َ
َع ِظيم) .لذلك فل عجب أن يضيفه سبحانه إليه بإضافة التشريف ليستضيفه عنده بدعوته إىل
ِ
ٍ
َسَرى بِ َعْب ِدهِ لَْيلً
حضرة قدسه ُمبيِّناً ذلك يف تبيانه آيات تُْتلى إىل قيام الساعةُ ( :سْب َحا َن الَّذي أ ْ
ِِ
احلرِام إِ َىل الْمس ِج ِد األَْقصى الَّ ِذي بارْكنَا حولَه لِنُ ِريه ِمن آياتِنَا إِنَّه هو َّ ِ
يع
َ
َ َ َ ْ ُ َُ ْ َ
السم ُ
َْ
ُ َُ
ِّم َن الْ َم ْسجد ََْ
الب ِ
صيُ) .بعد ما تقدم أقول :قضى املوىل تبارك وتعاىل حبكمته أن تسبق املِنَ َح حمن ،كي يدفع
َ
عبده احملبوب إىل روضة مقام هو من أهم املقامات اليت تُعني العبد على التعرف ،أال وهو مقام
ِ
ُّ
َّ
املظهر له.
االضطرار ،ومن أجل متك ِن العبد منه جعل جل ذكره ُخلص عباده من األنبياء هم َ
من ذلك ابتلءُ السيد األعظم عليه الصلة والسلم بقومه املشركني الذين جحدوا برسالته،
وأنكروا دعوته ,وحاربوه بالقول والعمل ،إىل مستوى التضييق يف كل شيء حىت يف أبسط األمور
َّ
أوضح صورةً ِمن قصة هجرته إىل الطائف يف متسكهم بوثنيتهم
وأيسرها ،وال أدل على ذلك و َ
وشركهم ،حىت أحكموا ذلك باإليذاء والشتم وأعلنوا عن أهنم جبهة قوية اَتاه دينه ،وحامية
صلبةً مقابل أتباعه ،وصرح منيع حيول دون إيصال النور إىل أحد...
مث إهنم ترمجوا ذلك كلَّه بأن أغروا به سفاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حىت اجتمع
الص َّف ْ ِ
ني جعل ال
مر صلى اهلل عليه وسلم بني َّ
عليه الناس وقعدوا له صفني على طريقه ،فلما َّ
يرفع رجليه وال يضعهما إال أرضخومها باحلجارة حىت أدموا رجليه صلى اهلل عليه وسلم .وكان
عليه الصلة والسلم إذا أزلقته احلجارة _أي وجد أملها_ قعد إىل األرض ،فيأخذون بعضديه
كل ذلك وزيد بن حارثة رضي اهلل عنه يقيه بنفسه،
فيقيمونه ،فإذا مشى رمجوه وهم يضحكونُّ ،
ص منهم ورجله تسيلن دماً عمد إىل حائط من
حىت لقد ُشج رأسه شجاجاً ،فلما َخلُ َ
حوائطهم فاستظل فيه ،وقد خرج من دائرِتم يائساً من إمياهنم موقناً بعدم إصغائهم غي أنه بقلبه
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العامر مل ييأس من عناية اهلل الذي اصطفاه واجتباه ،وخصه برساالته واحتباه ،فعلم بيقني أن اهلل
وفوض وتوكل عليه،
ومظهر دينه حبوله وقوته فسلَّم إليهَّ ،
تعاىل ُمنجز َ
وعده ،وناصر نبيهُ ،
واحتسب األجر عنده وذلك بعرض احلال داعيا متضرعاً (اللهم إليك أشكو ضعف قويت وقلة
حيليت وهواين على الناس يا أرحم الرامحني؛ أنت رب املستضعفني وأنت ريب ،إىل من تكلين إىل
لكن عافيتَك
بعيد يتجهمين ،أم إىل قريب ملكته أمري ،إن مل يكن بك غضب عل َّي فل أبايل ،و َّ
هي أوسع يل ،أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة ،من
علي سخطُك ،لك العتىب حىت ترضى وال حول وال قوة إال بك).
أن تُْن ِزَل يب غضبَك أو َحيُ َّل َّ
إن السيد األعظم صلوات اهلل وسلمه عليه كان من أجلى املظاهر على التحقيق بالفاقة
بضيافة علوية كرمية ،ليسمو به ٍ
ٍ
كعبد
واالفتقار إىل اهلل تعاىل ،فكان أن أغناه اهلل وأكرمه ،مث حباه
أخلص يف عبوديته حىت جعل منها معراجا رقَّاه إىل العلياء ،يصور حقيقة هذا املقام بروعة
ِ
َسَرى بِ َعْب ِدهِ لَْيلً ِّم َن الْ َم ْس ِج ِد
التصوير القرآين وبتعبي لغوي رقيق قولُه تعاىلُ ( :سْب َحا َن الَّذي أ ْ
ِ
ِِ
ِ ِ
الس ِميع الب ِ
ْ ِ
ِ ِ
صيُ).
احلََرام إِ َىل الْ َم ْسجد األَْق َ
صى الَّذي بَ َارْكنَا َح ْولَهُ لنُ ِريَهُ م ْن آيَاتنَا إنَّهُ ُه َو َّ ُ َ
كل واحدة منها تشي إىل جلل املعجزة وقدسيتها
سبحان ...أسرى ...بعبده .كلمات ثلث ُّ

قدرها؛
وقدر صاحبها ،وجلل ُم ِّ
سبحان :إشارة إىل تعظيم اهلل وتقديسه يف سياق مكرمة لنبيه ومصطفاه وحبيبه وجمتباه
الذي إن قهره العدو وجفاه فإن خالقه قربه وأدناه ،وأخزى عدوه ورده إىل ظلمة هواه ،وأعلم
أهل األرض واملأل يف عله أنه هو ربه ومواله.
باحلس
أسرى :إشارة إىل أن اهلل العظيم جل ذكره رفع عبده حممداً صلى اهلل عليه وسلم
ِّ
واملعىن يف وقت الظلم لنعلم أن القصة إمنا هي قصة بدر البدور ،وجن ٍم ال كالنجوم جن ٍم يَهتدي

الضال برؤيته ويسعد املؤمن بصحبته.
تبوء صاحبها ُسدَّة الشرف والسمو إمنا تكون خبالص
بعبده :أن العبودية اْلالصة اليت ِّ
التوحيد الذي مسا بأعلى درجاته عليه الصلة والسلم يوم عرض احلال على اهلل تعاىل يف ذروة
أحوال البلء واإليذاء فكان يف ذلك أعظم شأناً وأشد قرباً وأعلى مقاماً.
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فيا أيها العقلء :آمنو وأيقنو بأن نبيكم صلى اهلل عليه وسلم هو صاحب تكرمي رباين،
وسلِّموا يف ذلك ،فإن املعلِن عنه إمنا هو ربكم القادر على كل شيء فإننا كمؤمنني موقنون يف
أن األمور العقائدية مآل التصديق هبا إمنا هو اْلرب اليقني من األدلة املتواترة يف كتاب اهلل وسنة
حبيبه األعظم صلى اهلل عليه وسلم مث اعلموا أن قصة اإلسراء واملعراج إمنا هي قصة معجزة النيب
يف مجلة خوارق العادات اليت أيَّده اهلل تعاىل هبا ،وهي فصل هام من فصول العقيدة اإلسلمية يف
القسم املتعلق بالنبوات ،فمن أراد إلغاء هذا الفصل فقد أراد إلغاء القسم بأكمله ،ومن فعل
ذلك فقد أراد َس ْل َخ معىن النبوة من شخص النيب األعظم عليه الصلة والسلم وال يعين هذا إال
شيئاً واحداً أال وهو خدمةُ أعداء اإلسلم من املستشرقني وأذناهبم الذي ال يألون ُجهداً يف إبعاد
سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم عن دائرة النبوة ،وهل يعين هذا كله إال إلغاءً لإلسلم بُِرَّمتِ ِه،
جملى
فمن بربك ميثل حقيقة هذا الدين سواه صلى اهلل عليه وسلمَ ،
َ
ومن غيه يليق به أن يكون ً
ِحلَقائق اإلسلم ،ومظهراً جلوهره ،ومن غيه يبقى يف دائرة العناية اإلهلية ...؟؟
نصبوا
أال هل من سامع؟! أال هل من جميب؟! أال هل من عاقل ُمتَ َف ِّهم؟! ِمن أولئك الذين َّ
عقوهلم أرباباً من دون اهلل فجعلوا منها موازين _بزعمهم دقيقة!_ والعجب العجاب أهنم يَِزنُو َن
كل ٍ
أساس من أسس العقيدة اإلسلمية مبيزان فكرهم الشخصي ليقبل
كل هدي وتعليم نبوي و َّ
َّ
لف لفَّهم ،إن كنتم ال توقنون أن
ما يشاء ويطرح ما يشاء .إين ألقول هلؤالء ومن حنا حنوهم و َّ
تلك املعجزات حاصلة عقلً فإن مشكلتكم ليست عندها ،وإمنا يف جانب آخر هو من أخطر
اجلوانب إنه جانب اإلميان باهلل القادر على كل شيء والذي ال يعجزه شيء إذن فاملشكلة
إميانية ،فتعالوا جنلس على مائدة احلوار إلقناعكم بأن اهلل عز وجل قادر غي عاجز ،وذلك بأنه
موصوف بكل أوصاف الكماالت ومنزه عن ضدها ،وأنه هو اْلالق البارئ واملصور ،واملدبر
واملقدر ،وأنه هو الذي أوجد تلك النظم للكون من عرشه إىل فرشه ،ومن مسائه إىل أرضه وأنه
الذي يقهر األشياء بفرض نظامه عليها ال تقهره األشياء بل (وهو الْ َق ِ
اه ُر فَ ْو َق عِبَ ِادهِ) .فهل من
ََُ
ب املفاهيم وهل من صفاء العقيدة اعتقاد العجز اإلهلي عن خرق تلك النظم وهو
العقل أن تُقلَ َ
خالقها.
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فهل من عاقل يقول :إن اهلل تعاىل خلق نظام هذا الكون وجعله من اللوازم العقلية عليه فل
قدرة له على خرقها؟؟ ..تعاىل اهلل عن ذلك علواً كبياً؟!
أم أنه نور اإلميان يفرض علينا كمخلوقني _متَّع اهلل قلوبنا باليقني وضيائه_ أن نعرتف بأن
الذي خلق النظام لألشياء على حنو كذا قادر على خرقها ملن يشاء من عباده مىت شاء ،ذلك
أنه جل جلله وتعالت حكمتهَ( :ال يُ ْسأ َُل َع َّما يَ ْف َع ُل َوُه ْم يُ ْسأَلُو َن) .ألنه متصرف يف ملكه
ِ
اْلَبِيُ)" .اللهم بلى" أليس من
يف ْ
ومن خلق (أََال يَ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َوُه َو اللَّط ُ
وهو أدرى مبا خلق َ
روائع اإلميان ورمرات العلم احلقيقي أن نعرتف موقنني بأن الذي نظم الكون ضمن دائرة ما
يسمى _مثل_ بقانون اجلاذبية _فل قدرة لإلنسان على العروج صعداً فيه إال بربط األسباب_
أليس ذلك يقادر على أن خيرق تلك النظم حلبيبه األعظم صلى اهلل عليه وسلم فيعرج إىل
السموات وخيرتق حجبها من غي افتقار إىل تلك األسباب ..وتسألين كيف؟ فأقول :أمل تدرك
بعد أن النظم كلها واألسباب بأكملها بل وغيها مما نعلم ومما ال نعلم وما استأثر بعلمه مما
ُ
خلق وأوجد.
أجل واهلل إنه حلق ،اللهم إنا نشهدك أنَّا نربأ إليك من هرطقات أولئك الذين ضلوا وتاهوا
حىت عن أوضح احلقائق يف كتابك العظيم القائل( :والَ ي ِز ُ ِ ِ
ني إَالَّ َخ َساراً) .والقائل أيضاً:
يد الظَّالم َ
َ َ
( َوَمن َّملْ ََْي َع ِل اللَّهُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّوٍر).
وإنا لنسألك يارحيم يارمحن ،يا ودود يا جواد ،أن نلقاك على عقيدة نبيك وأصحابه الكرام
لنكون من سعداء الدارين ياحنان يا منان فإنك خي مأمول وأكرم مسئول.
وصلى اهلل على سيدنا حممد صلةً تفتح مغاليق القلوب وتردنا بنورها إىل َّ
علم الغيوب.
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