اإلرساء
آية إميانية خارقة
الشيخ إبراهيم خليل عوض الله
نائب املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
مفتي محافظة رام الله والبرية

اآليات الربانية الخارقة هي العالمات البينة الدالة بوضوح بارز على عظمة قدرة هللا في إبهار

الناظرين ،وشد انتباه المتابعين.

عرف المعجزة بأنها :أمر
وت َّ
ويطلق بعض العلماء على اآليات الربانية الباهرة مصطلح المعجزاتُ ،

نبوتهم ،مع عجز المخلوقات األخرى
خارق للعادة ،يجريه هللا على من أرسلهم أنبياء ،تصديقا لهم في َّ

عن اإلتيان بمثله.

والقرآن الكريم ذكر كثي ار من اآليات الربانية التي أيد بها هللا -عز وجل -رسله ،وأبطل بها حجج

الجاحدين المكذبين للنبوات ،وفي هذا السياق ُتذكر عصا موسى ،عليه السالم ،والنار التي انقلبت فيها
وتذكر أيضا
خاصية اإلحراق إلى النقيض تماما ،حين صارت بردا وسالما على إبراهيم ،عليه السالمُ ،

المائدة التي أنزلها هللا على بني إسرائيل ،مؤازرة لعيسى ،عليه السالم ،إضافة إلى تمكنه من إحياء
الموتى بإذن هللا ،ويمكن ألي باحث الرجوع إلى القرآن الكريم ليستخلص منه عددا باه ار من اآليات

الربانية الدالة على عظمة قدرة هللا ،التي يزداد المؤمن بها يقينا بدينه ،واطمئنانا لربه ،وبعض الناس من

أصحاب العقول النيرة دفعتهم اآليات إلى اإليمان ،وتسليم األمر هلل ،كما حصل مع السحرة الذين جمعهم
فرعون لينتصروا على موسى ويغلبوه ،فلما شاهدوا عصاه تنقلب حية تسعى ،أيقنوا بأنها آية عظيمة

يفوق أمرها إمكانات السحر ومجاله ،فآمنوا بموسى وربه ،على الرغم من تطلعهم قبل ذلك لنيل جائزة

فرعون الموعودة ،إال أنهم قبلوا عذاب فرعون وتهديده وبطشه عوضا عن نيل الحظوة لديه ،وهو الذي

كان يقول للناس أنا ربكم األعلى ،وسجل القرآن الكريم في ثنايا آياته المقروءة موقف السحرة من هذه

اآلية الربانية الباهرة ،وموقف فرعون الممثل لشريحة المعاندين الجاحدين ممن أعمى هللا بصائرهم،

وطمس على عيونهم ،فبقوا رغم اآليات يصرون على الكفر العظيم ،كما في اآليات 76-56( :من سورة

طه) ،واآليات 51-23( :من سورة الشعراء).

وألن هللا على كل شيء قدير ،فال يعجزه سبحانه شيء مهما عظم في أعين الخلق وتقديرهم ،فهو

إن أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ،لكنه سبحانه يمتنع عن االستجابة لطلب اآليات في كثير من
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الظروف ،وإرسال مزيد منها بسبب استعظامها من قبله سبحانه ،وإنما لسبب وجيه غير هذا يتعلق

بالخلق أنفسهم ،حيث إن كثي ار من طالبي اآليات أو مالمسيها ال يؤمنون ،بل يصرون على الجحود ،وعن
هذا المنحى يقول جل شأنه{:وما مَنعَنا أَن ُنرِسل ِباآلي ِ
ود َّ
النا َق َة
ات ِإال أَن َك َّذ َب ِب َها األَ َّوُلو َن َو َ
آت ْيَنا َث ُم َ
َ
ََ َ َ
ْ َ
ظَلموا ِبها وما ُنرِسل ِباآلي ِ
ِ
ات ِإالَّ َت ْخ ِويفا}(اإلسراء)59 :
ُم ْبصَرة َف َ ُ َ َ َ ْ ُ َ
آية اإلرساء:
أيد هللا رسوله محمدا ،صلى هللا عليه وسلم ،بآيات باهرة ،تاجها القرآن الكريم ،الذي أنزله سبحانه

بلسان عربي مبين ،وأرباب الفصاحة والبالغة عجزوا عن أن يأتوا بسورة منه ،والسورة تطلق على أكبر

سوره ،وهي البقرة ،وكذلك على أصغرها وهي الكوثر ،فلم يعجزوا عن البقرة فحسب ،بل عن الكوثر

وأخواتها أيضا ،على الرغم من طلب هللا منهم أن يتعاضدوا على فعل ذلك إن كانوا صادقين في أنهم على
ِ
ورة ِمن ِم ْثلِ ِه َو ْاد ُعوْا
نت ْم ِفي َرْيب َّ
حق في كفرهم وضاللهم ،فقال تعالىَ {:وإِن ُك ُ
مما َن َّزْلَنا َعَلى َع ْبدَنا َفأ ُْتوْا ِب ُس َ
اءكم ِمن ُدو ِن ِ
ِِ
ين}(البقرة)23 :
ُش َه َد ُ
للا ِإ ْن ُكْن ُت ْم َصادق َ
ّ
ومن بين اآليات الحسية التي أيد هللا بها رسوله محمدا ،صلى هللا عليه وسلم ،اإلسراء والمعراج،

ولما سمع الناس بخبره ،صدقه المؤمن ،كأبي بكر الصديق ،وكذب الخبر آخرون ،فعن عائشة ،رضي هللا
ِ
ِ
َّ
َصَب َح َي َت َحَّد ُث َّ
ِي ِب َّ
اس ِب َذلِ َك،
ُسرَ
هللا َعَل ْيه َو َسَّل َمِ ،إَلى اْل َم ْس ِجد ْاألَ ْق َصى ،أ ْ
الن ُ
عنها ،قالتَّ ( :ما أ ْ
الن ِب ِّيَ ،صلى ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
للا َعْن ُهَ ،فَقاُلواَ :ه ْل َل َك ِإَلى
اسَ ،ف َم ْن َك َ
َف ْارَتَّد َن ٌ
آمُنوا ِبه َو َصَّد ُق ُ
وهَ ،و َسم ُعوا ِب َذل َك ِإَلى أَِبي َب ْكرَ ،رض َي َّ ُ
ان َ
ِ
س؟ َقال :أَو َق ِ
ِ
ِي ِب ِه َّ
اللْيَل َة ِإَلى َب ْي ِت اْل َم ْق ِد ِ
ال َذلِ َك
الَ :لئ ْن َك َ
ُسرَ
َصاح ِب َك َي ْز ُع ُم أََّن ُه أ ْ
ان َق َ
ال َذل َك؟! َقاُلواَ :ن َع ْمَ ،ق َ
َ َ َ
َلَق ْد ص َد َقَ ،قاُلوا :أ ََو ُتصِّد ُق ُه أََّن ُه َذ َهب َّ
ِ
اللْيَل َة ِإَلى َب ْي ِت اْل َم ْق ِد ِ
الَ :ن َع ْمِ ،إِّني
اء َقْب َل أ ْ
َ
َ
َ
َن ُي ْصب َح؟ َق َ
س َو َج َ
اء ِفي َغ ْدوة أَو روحةَ ،فِل َذِلك سمي أَبو ب ْكر ِ ِ
السم ِ
َصِّد ُق ُه ِفيما ُه َو أ َْب َع ُد ِم ْن َذلِ َك؛ أ َ ِ ِ
يق)
َ ْ ََْ
الصّد َ
َ ُ َ َّ ُ َ
ّ
َأل ُ
ُصّد ُق ُه ب َخَب ِر َّ َ
َ
)المستدرك على الصحيحين ،65 /3 :وقال الحاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ولم يخرجاه ،وصححه الذهبي)

قطع املسافة ف رحلة اإلرساء برسعة خارقة:
مما يلفت النظر ،ويدعو للتبصر والتدبر ،في الموقف من خبر اإلسراء والمعراج ،أن مكذبيه لم

يجادلوا بخبر المعراج جداال يذكر ،وإنما انصب جدلهم وتكذيبهم لخبر اإلسراء ،كون الحدث يتعلق بأمور

يشاهدونها ،وتقع في نطاق حساباتهم المعيشة ،فهم يسافرون من الجزيرة العربية إلى بقاع شتى ،ومنها

الشام وبيت المقدس ،ويستخدمون في سفرهم وسائل التنقل المتاحة وقتئذ ،ويعلمون كم من الوقت يلزم
لقطع المسافة من مكة إلى بيت والمقدس ،ذهابا وإيابا.
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نسبة فعل اإلرساء لله:
في آية اإلسراء الخارقة ،لم يكن الرسول ،صلى هللا عليه وسلم ،سوى بشر ،ولم تكن مصادفة أن
يذكره هللا سبحانه في فاتحة سورة اإلسراء بصفته عبدا هلل ،فقال عز وجل{ :سبح َّ ِ
َسَرى ِب َع ْب ِد ِه
َُْ َ
ُ
ان الذي أ ْ
َليال ِمن اْلمس ِج ِد اْلح ارمِ ِإَلى اْلمس ِج ِد األَ ْقصى َّال ِذي بارْكَنا حوَل ُه لُِن ِري ُه ِم ْن آي ِاتَنا ِإَّن ُه ُهو َّ ِ
يع
ْ
السم ُ
َْ
َ
َ
ََ
ََ
َ
َْ
َ َْ
َ
ِ
ير}(اإلسراء)1:
َ
البص ُ
والرسول ،صلى هللا عليه وسلم ،برهن عن يقينه بأن فعل اإلسراء لم يكن بجهده وإمكاناته الذاتية،

وإنما كان بقدرة هللا ،فلم ينسب في أحاديثه التي أخبر فيها عن اإلسراء منشأ تلك الرحلة إلى نفسه،
ط ِويل َفو َق اْل ِحم ِار ،وُدو َن اْلب ْغ ِل ،ي َضع ح ِ
فقال( :أ ُِتي ُت ِباْلُبَر ِ
طْرِف ِه،
افَرُه ِعْن َد ُمْن َت َهى َ
اق؛ وهو َد َّاب ٌة أ َْبَي ُ
َ ُ َ
ض َ ٌ ْ
َ
َ َ
ِِ
ِ
ِ
قالَ :فَرِك ْب ُت ُه حتى أ ََت ْي ُت َب ْي َت اْل َم ْق ِد ِ
اء ،قال :ثُ َّم َد َخْل ُت اْل َم ْس ِج َد،
س ،قالَ :فَرَب ْط ُت ُه باْل َحْلَقة التي َيْربِطُ به ْاألَ ْنِبَي ُ
َف َصَّل ْي ُت فيه َرْك َع َت ْي ِن ،ثُ َّم َخَر ْج ُتَ ،ف َج ِ ِ
اخ َتْر ُت
يل ،عليه َّ
الس َالمِ ،بِإَناء من َخ ْمرَ ،وِإَناء من َلَبنَ ،ف ْ
اءني ج ْب ِر ُ
َ
السم ِ
َّ
ِ
اخ َتْر َت اْل ِف ْطَرَة ،ثُ َّم ُع َ ِ
اء)(صحيح مسلم ،كتاب
يل ،صلى هللا عليه وسلمْ ،
اللَب َن ،فقال ج ْب ِر ُ
رج بَنا إلى َّ َ
اإليمان ،باب اإلسراء برسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم ،إلى السماوات ،وفرض الصلوات)

وهذا يتقاطع مع اإلخبار الرباني في اآلية الكريمة عن فعل الحادثة بأن الرسول ،صلى هللا عليه

وسلم ،أُسري به ولم يكن هو من أسرى بنفسه ،أي أن فاعل اإلسراء هو هللا ،وليس الرسول ،صلى هللا

عليه وسلم ،وهذه ميزة مهمة في ديننا الحنيف ،أنه يبعدنا عن المزج بين النبوة واأللوهية ،فمهما عظم

فعل النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،فإنه ال يغير من واقع بشريته ،وال يضفي عليه أي صفة من صفات هللا

جل في عاله ،فهو العبد المتلقي من هللا ،الخاضع إليه سبحانه ،وأمره بيده ،هو الذي أحياه وبعثه وأيده
بنصره وأماته ،وسيحشره إليه ،يوم القيامة .

ولما جادل الناس النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،حول حادثة اإلسراء ،استعان باهلل لدحض حجج

المبطلين ،ولوال عون هللا وتهيئة األسباب والوسائل لما تمكن من الرد على تكذيبهم ،وإثبات صدق ما
ِ
اء من َب ْي ِت اْل َم ْق ِد ِ
س لم
ايَ ،ف َسأََل ْت ِني عن أ ْ
أخبر ،فقال( :لقد َأرَْي ُت ِني في اْل ِح ْج ِر َوُقَرْي ٌ
َشَي َ
ش َت ْسأَُلني عن َم ْسَر َ
أُ ْث ِب ْت َهاَ ،ف ُك ِرْب ُت ُكْرَبة ما ُك ِرْب ُت مثله َق ُّ
ط ،قالَ :فَرَف َع ُه هللا لي أَْنظُُر إليه ،ما َي ْسأَُلوِني عن َشيء إال أَْنَبأ ُْت ُه ْم
ْ
ِب ِه)(صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب ذكر المسيح ابن مريم ،والمسيح الدجال)
مكانة اإلرساء ف العقيدة اإلسالمية:
لم يكن حدث اإلسراء دون غاية أو هدف ،بل وقع في خضم حدة معاندة الكافرين ومواجهتهم لوجود

اإلسالم ودعوته ،ومحاربتهم لنبيه ،صلى هللا عليه وسلم ،والثلة المؤمنة برسالته ودينه ،ومعلوم تاريخيا

أن اإلسراء حدث والرسول ،صلى هللا عليه وسلم ،يبحث عن مأوى أرضي له وألصحابه ودينه ،ليتمكن
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من نشره ،ودعوة الناس إليه ،خارج نطاق الحصار الذي كانت تفرضه عليه قريش وصناديدها ،ومن لف

لفهم من أهل العداوة ،فكانت حادثة اإلسراء بعد فشل اللجوء إلى الطائف ،وفي هذا الجانب يكتسب حدث
اإلسراء ميزة أخرى على صعيد تأييد الرسول ،صلى هللا عليه وسلم ،به كآية من هللا الخارقة ،فكان فيه

األُنس ،وكانت فيه المؤازرة واكتساب مزيد من قوة الحجة ،وألن حدث اإلسراء مميز في الدين ،أفرد هللا له
سورة قرآنية أطلق عليها اسما منسوبا إليه ،وهي سورة اإلسراء ،التي افتتحها هللا باآلية القرآنية المخبرة

عن هذا الحدث العظيم.

وباإلضافة إلى هذا التوثيق العقائدي لهذا الحدث ،فإن جانبا عقائديا مهما آخر برز في حدث

اإلسراء ،يتمثل في ربط بدايته ونهايته بمكانين عظيمين في تاريخ األديان عامة ،واإلسالم بخاصة ،فكان
يمكن لو لم يكن لهذا الربط اعتبار مهم أن يتم المعراج بالنبي ،صلى هللا عليه وسلم ،إلى السماوات من

مكة مباشرة ،فلماذا كان المعراج من المسجد األقصى إلى السماوات ،ثم العودة إليه ،في طريق العودة إلى
مكة المكرمة؟ ومغازي التفسير المنطقي لذلك تقتضي التعاطي معه من منطلق اإليمان بحكمة هللا وحسن
تدبيره ،وضرورة التدبر في حكم األفعال الربانية ،التي من المحال أن تكون عبثية ،وإنما يحتم اإليمان

التعامل معها بأنها مقصودة لحكمة بالغة ،وكيف ال تكون كذلك؟! والمسجدان مرتبطان عقائديا ببعض،

في أكثر من مجال ديني وتاريخي ووجودي ،فالمسجد الحرام سبق المسجد األقصى في الوجود على ظهر

األرض بأربعين عاما ،وكان المسجد األقصى هو الثاني في الوجود بعد المسجد الحرام لعبادة هللا ،كما
جاء في الحديث الصحيح ،عن أبي َذر ،رضي هللا عنه ،قال :قلت( :يا رسول َّ ِ
َي َم ْس ِجد ُو ِض َع في
للا ،أ ُّ
ّ
َُ َ
ِ
َي؟ قال :اْل َم ْس ِج ُد ْاألَ ْق َصى ،قلتَ :ك ْم َب ْيَن ُه َما؟ قال :أَْرَب ُعو َن
ام ،قلت :ثُ َّم أ ٌّ
األرض أ ََّو ُل؟ قال :اْل َم ْسج ُد اْل َحَر ُ
الص َال ُة َفص ِلَ ،فهو مس ِجٌد ،وفي حديث أبي َك ِ
الص َال ُة َف َصِّل ِه،
املُ :ث َّم َح ْي ُث َما أ َْدَرَك ْت َك َّ
َسَنةَ ،وأَْيَن َما أَ ْدَرَك ْت َك َّ
َ ّ َُ َ ْ
)
فإنه م ْس ِجٌد) (صحيح مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة
َ
وعلى عكس هذه السمة ،التي سبق فيها المسجد الحرام المسجد األقصى المبارك في الوجود

الزماني ،فإن المسجد األقصى سبق المسجد الحرام في استقباله من قبل المسلمين في صالتهم.

وتلك من أبرز جوانب الربط العقائدي والتعبدي بين المسجدين الحرام في مكة المكرمة ،واألقصى في

بيت المقدس ،فقبلة الصالة تمثل بعدا عقائديا من جانب ،وتعبديا لتعلقها بالصالة من ناحية أخرى،

ولذلك كله بعد سياسي ال تخفى معالمه وأبعاده على أي متدبر في أحوال المسجدين ،وما يتعرض له

المسجد األقصى المبارك من محاوالت النزع من حظيرة اإلسالم ،في ظل صراع الوجود بين المسلمين
وأعدائهم.
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والمسجدان الحرام والمسجد األقصى المبارك يشتركان مع المسجد النبوي في حصر شد الرحال إليها.

فاإلسراء حدث عقائدي وتعبدي وسياسي بامتياز ،ينبغي عند النظر في مجرياته وأبعاده ،إمعان

التدبر في مكاني بدايته ونهايته من هذا المنظور ،في إطار خدمة القضية اإليمانية ،ومؤازرة جانب الحق
في مواجهته الدائمة مع قوى البغي والباطل ،حتى يرث هللا األرض وما عليها ،والمتدبر في الصراع

المحتدم حول السيطرة على المسجد األقصى بين المسلمين وغيرهم من ذوي األطماع في بسط النفوذ

عليه ،يزداد يقينا بأهمية حدث اإلسراء ،والمسجدين الحرام واألقصى ،في دين اإلسالم وعقيدته ،مع وضع

عالمات استفهام كبيرة حول مقاصد بعض الصيحات المعاصرة التي تشكك في حدث اإلسراء ،وتلك التي
المسرى بالنبي ،صلى هللا عليه وسلم ،إليه ،وهللا تعالى يقول:
تشكك في موقع المسجد األقصى المباركُ ،
اس َف َي ْم ُك ُث ِفي ْاْل َْر ِ
{َفأ َّ َّ
َما َما َي ْنَف ُع َّ
يدو َن
اء َوأ َّ
ض}(الرعد ،)17 :ويقول عز وجلُ { :ي ِر ُ
الن َ
َما الزَب ُد َف َي ْذ َه ُب ُجَف ً
ِ
لِي ْ ِ
َّللا مِت ُّم ُن ِِ
ور َّ ِ ِ ِ ِ
افرو َن}(الصف.)8:
ُ
وره َوَل ْو َك ِرَه اْل َك ُ
طف ُئوا ُن َ
َّللا بأَ ْف َواهه ْم َو َّ ُ ُ
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