
  
 

  واملعراج معجـزة اإلسـراء
 

ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أنْ ال إله إال اهللا  إنّ احلمد هللا حنمده
وسـلم   وحده ال شريك له، وأشهد أنّ سيدنا حممدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، اللهم صـل  

  .الطيبني حممد وعلى ءاله وصحبه على سيدنا
  :اإلسراء 

به أي أنه صلّى اهللا  اإلسراء بنص القرءان واألحاديث الصحيحة فيجب اإلميان أما بعد، لقد ثبت
 املسجد احلرام إىل املسجد األقْصى وأهل احلـق مـن سـلف    عليه وسلّم أسرى اهللا به ليال من

ـ  وحمدثني ومتكلمني وفقهاء وعلماء أمجعوا على أنّ . د ويف اليقظـة اإلسراء كان بالروح واجلس
رهم وهذا هو احلقفة وغين عباسٍ وجابرٍ وأنسٍ وعمر وحذيل ابل  وهو قوحابة وهذا قومن الص

وسلّم  الطربي وغريه من املفسرين وقد كان إسراؤه صلّى اهللا عليه أحمد وغيره من األئمة وقول
 . على كل شئ قديرألنّ اهللا بالروح واجلسد ويف اليقظة فهذا ليس بعزيزٍ على اهللا

األذْهان سرية أعظم اخلالئق وسـيدها، ومـبني    معشر اإلخوة ، إنها لذكْرى عظيمة تعيد إىل 
حممد صـلّى اهللا عليـه    ومظْهرها، وصاحب املعجزات الباهرات الظّاهرات سيد األنبياء احلقائق

 صلّى اهللا عليه وسلّم علـى سـائر  اهللا أفْضلية سيدنا حممد  وسلّم، ويف تلْك الليلة العظيمة أظْهر
املقدس من ءادم فمن بعده فصلّى ـم   األنبياء واملرسلني حيث مجع اهللا له مجيع األنبياء يف بيت

السالم فقدمين  مثّ دخلْت بيت املقْدس فجمع يل األنبياء عليهم: "وسلّم إماما، قال صلّى اهللا عليه
 ونبينا حممد صلّى اهللا عليه وسـلّم رأى يف إسـرائه  ". سماءال جربيل حتى أممتهم مثّ صعد يب إىل

رة واملوعظة فمنا فيه لنا العبصلّى اهللا عليه وسـلّم   الكثري الكثري من العجائب مم ه ملّا مرذلك أن
أثنـاء   رأىوالصـاحلة،   فرعون شم رائحة طيبة تنبعث من قبر تلْك الْمسلمة بقبر ماشطة بنت

هؤالء الذين ال يؤدون الزكاة : قال له جربيل أناسا يسرحون كاألنعام على عورام رقاع،إسرائه 
تتثاقـل   هؤالء الـذين : رؤوسهم أي تكْسر مث تعود كما كانت فقال جربيل ورأى قوما ترضخ

  .ورأى أشياء أخرى . رؤوسهم عن تأْدية الصالة
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  :املعراج 
مكانتـه   الرسول بإطْالعه على عجائب العامل العلْوي وتعظـيم  إنّ املقصود من املعراج تشريف

املقصود من املعراج هو وصول النيب إىل مكان  وليس األمر كما يدعي بعض الذين ال فقْه هلم إنّ
حيتاج إىل مكان أو جهة أو حيزٍ قال تعـاىل يف القـرءان    وجود اهللا عز وجلّ،  فاهللا ال ينتهي فيه

ــرمي ــري﴾     ﴿ :الكـ ــميع البصـ ــو السـ ــئ وهـ ــه شـ ــيس كمثْلـ  لـ
عليه أنه رأى مالكا خازن النار، كما رأى صلّى اهللا عليه  ومن عجائب ما أكرم اهللا نبيه بإطالعه

أقـالم   املعمور وسدرة املنتهى واجلنة والعرش ووصل إىل مستوى يسمع فيه صريف وسلّم البيت
  .هيئته األصلية الثانية على املالئكة ورأى سيدنا جربيل عليه السالم للمرة

  

أنّ اهللا دنا من الرسول حىت قرب  اليت تذْكر املؤلفني وهنا ال بد من التحذير من بعض  : مالحظة
وهذا ضالل والعياذ باهللا تعاىل ملا فيه من تشبيه وجتسـيمٍ وهـم    منه باملسافة قدر ذراعني أو أقلّ

فكان قاب قوسين أو أدىن﴾  ﴿مث دنا فتدلّى: ىل اآليةعلى الناس مستندين بادعائهم هذا إ ميوهون
 إمنا ذاك جربيل كان يأْتيه وإنه: عنها أا قالت يف هذه اآلية وقد روى مسلم عن عائشة رضي اهللا

 .فســد أفــق الســماء أتــاه يف هــذه املــرة يف صــورته الــيت هــي هيأتــه األصــلية
  

اإلسراء واملعراج علّها تكون بشرى خيرٍ ومنطلقـا   معشر األحبة ، هذا بعض ما ورد يف ذكرى
التمسـك بالشـريعة    اخلالص وتسعى إليه بتقوى اهللا عز وجلّ ومنطلقا إىل مزيد من ألمة تريد

: تأملٍ واعتبارٍ الستخالص احلكمة، قال اهللا تعاىل والتخلي عن األهواء ولْتكن هذه الذكرى حمطة
  .جر حكْمة بالغة فما تغن النذر﴾ما فيه مزداألنباء  ﴿ولقد جاءهم من

  
  أمني عام دار الفتوى يف اوستراليا
  الدكتور الشيخ سليم علوان احلسين
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