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#
المسجد األقصى ... والء وارتباط

احلمد لله الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إلى املسجد األقصى ثم عرج به إلى األفق األعلى 
إلى سدرة املنتهى، مخترقا أجواء الفضاء العلي ، حتى كان قاب قوسني أو أدنى من عرش الله األسمى، 
ليرى من آيات الله الكبرى ، ويطلع على ملكوته العظمى ، وأشهد أن ال إله إال الله الذي يعلم السر و 
أخفى ، و أحاط بكل شيء علما ، و أحصى كل شيء عددا ، و أنعم على عباده بآالء ال حتصى ، فبأي 

آالء ربك تتمارى ؟
عليه  الله  قضاها صلى  التي  الرحلة  وسلم .هذه  عليه  الله  الرسول صلى  ومعراج  إسراء  حديث 
وهم  اخلمر  يعاقرون  ،وهم  قريش  منتديات  في  ويجلس  ،ويأتي  الصباح  في  بيته  من  وسلم يخرج 
ُجُروَن{)املؤمنون: من اآلية67 (، أي تسمرون وتتحدثون بالفحش في منتدياتكم وفي  حلق،}َساِمراً َتْ
فيقول صلى   ، البارحة  لك  ماذا حدث   ، يا محمد   : واستهزاء  استهتار  أبو جهل في  فيقول  الله  بيت 
الله عليه وسلم أُسري بي البارحة إلى بيت املقدس ، وُعرج بي إلى السماء السابعة ،وفرض الله علي 
خمس صلوات ، ويضحك أبو جهل حتى يتمايل ، ثم يدعوا كفار قريش، ويقول اسمعوا النبأ العجيب 
فيجتمعون في حلقة طويلة، ويندفع صلى الله عليه وسلم يحدثهم خبره وخبر رحلته وسفره وإسراءه 
ومعراجه ، فيقول املطعم بن عدي وهو أكبرهم سناً : يا محمد ، دعنا من هذا نحن نسافر إلى بيت 
املقدس في شهر ونأتي من بيت املقدس إلى مكة في شهر ، فكيف تسافر إليه وإلى السماء السابعة في 
بعض ليلة ، إن كنت صادقاً فصف لنا بيت املقدس ، وهم يعرفون بيت املقدس ألنهم أهل جتارة وأهل 
زيارة وأهل سفر ، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يراه إال مرة واحدة في جزء من ليله في ظالم الليل 
لم يتفقد أبوابه وال نوافذه ،وال طوله وال عرضه ، فيتغشاه الكرب صلى الله عليه وسلم ويتحدر عرقه 
من جبينه الطاهر ، ويعلم الله أنه صادق وأنهم كاذبون، وأنه ُمحق وأنهم مبطلون، وأنه مزكى وأنهم 
مجرمون ، فيريد الله أن يرفع كلمته، فيعرض له صورة بيت املقدس عند دار األرقم بن أبي األرقم أمام 

وجهه الشريف ، صورة واضحة مكبرة، منها بيت املقدس بأبوابه ونوافذه، بطوله وعرضه، بلونه }َوَما 
ِ ِبَعِزيٍز{ )ابراهيم:20( ، يرى صلى الله عليه وسلم الصورة وهم ال يرونها ، ويبصرها وهم  َذلَِك َعَل الّلَ

ال يبصرونها 0
فأخذ يصفه باباً باباً ،ونافذة نافذة ،ومكان مكاناً ، فلما انتهى قال املطعم بن عدي وقد رفع شقص 
من األرض، والله ما زدت في الوصف وال نقصت على مثل هذا وإنك لصادق ، فيؤمن من شاء الله أن 
يؤمن ،ويهتدي من شاء الله أن يهتدي،ويأبى الذين كتب الله عليهم الشقاوة الذين يريد الله أن يرديهم 

وال يجعل الله لهم طريق وال سبياًل إلى اجلنة .
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هكذا املسجد األقصى املبارك امتحان اإلميان والوالء وعنصر هام من عناصر االنتماء واالرتباط ، 
فمنهم من آمن ومنهم من ارتد ، ومنهم من بقي على كفره ، األقصى مصفاة القلوب وإيقاظ للعقول 
وما زلنا نصرخ في العلم ان األقصى في خطر ، وكل حجر وزاوية وباب ونافذة وحائط وباكية وساحة 
، منذ عشرات السنني ونحن نصف ما يحاط باألقصى ولألقصى من  ومصطبة ومحراب في خطر 
واإلسالمي  العربي  العالم  يستيقظ  لم  ان  املسجد  نذير شؤم على  الى  ودراسات ستنتهي  مخططات 
لنجدته ، ونرى ان األقصى عنصر هام في غربلة من يقف لنصرة األقصى املبارك، ومنهم من يساوم 

عليه بليل ، ومنهم يعلثم في قولة احلق عند سلطان جائر ، ومنهم من أنهى القضية وهو غافل  
وال يأتي يوم اخلالص للمسجد األقصى إال إذا سرت األمة ليال )في جزء من الليل وليس كل الليل (
وإعدادا  وتربية  قياما   ، الليل  من  جزء  ففي  وجهادنا ،  : عبوديتنا  على أمرين  قائم  ألمتنا  فاالنتصار 

فيأتي االنتصار ، ولو على اعتي أهل األرض .
في  يحمل  بالكوارث  احململ  الليل  بل   ، النور  من  فالبد  املشكالت  النكبات وظالم  ليل  اشتد  فمهما 
طياته الفرج  ، ففي جزء منه كان اإلسراء وكان املعراج وكان العلو وكانت اآليات الكبرى ، ومعراجنا في 
يترك  واقترب ( ،  ولم  وبالسجود ) فاسجد  الصالة   : إلى األرض  الله  بهدية   ، السماء  بهدية  يوم  كل 
احلبيب طاعة الليل وصالة الليل رمبا لهذا السر ، وفرضت في السماء لتكون معراجا يرقي بالناس 
عند املعصية وعند الذنب وعند االبتعاد ، فكلما حزب النبي أمرا كان يفزع إلى الصالة لنتأسي به صلي 

الله عليه وسلم  وهو القائل لبالل : أرحنا بها يا بالل .
 اكتمل الدين بإمامة الرسول لألنبياء جميعا !! وانتسب املسجد األقصى إلى أمة اإلسالم ؟ فتحه عمر 
، وحرره صالح الدين ، واستشهد في سبيله اجملاهدون ، فهو أول القبلتني ، وثالث احلرمني ، ومسرى 
ومعراج  إسراء  كل  ذكرى  في  فيه  يتجمعون  عام  كل  األمة  علماء  كان  معراجه ؟  وبداية   ، الله  رسول 
بعلمائها وأمرائها ودعاتها في املسجد  ، فمتى جتتمع األمة من جديد  ،  واستمر ذلك حتي عام 67 

األقصى املبارك  ؟
هي زفرة غيور وصرخة مكلوم ونحن نساهم في دفع الضرر وإبعاد األذى عن املسجد األقصى املبارك 
من خالل هذا اجلهد الكرمي الذي قام به األستاذ الفاضل الشيخ ضرغام صالح في انتقاء األحاديث 
الصحيحة ملعجزة اإلسراء واملعراج من اجل شحنة وعي وفهم تعم بقواها عقول وقلوب الناس ، وما هذا 

اجلهد إال بصمة مشرقة نحو فجر جديد يبزغ على املسجد األقصى ليبدد ظالم خيم منذ سنني.
جزى الله الشيخ ضرغام خير اجلزاء وجعل الله ذلك العمل في ميزان حسناته

جلنة نشر الدعوة القطرية 
احلركة اإلسالمية 
رجب 1430/ متوز 2009 
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جهد طيب ومبارك

احلمد لله وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد؛
 فإن واجب املسلمني اليوم تُجاه نصرة دينهم واجب عظيم، وإن من أعظم ما يجب عليهم، االهتمام 

بقضية اإلسالم األولى، وهي العمل على استعادة العزة والكرامة وإعالء كلمة الله في األرض... 
إن املسجد األقصى املبارك وهو يرزح اليوم بأصفاد األسر، يجسد واقع أمة أثخنتها اجلراح، وعملت 
الُفرقة فيها عملها، وإن املسجد األقصى هو ميزان العزة والرفعة أو الذلة والضعف لألمة املسلمة في 

هذا العصر وفي كل عصر.
 والبد لألمة أن تذكر عقيدة راسخة في القلوب املؤمنة؛ إنها »اإلسراء واملعراج« تلكم هي العقيدة التي 
تشّد املؤمن أينما حّل وفي أي عصر وجد منذ عصر الدعوة األولى بله منذ آدم واألنبياء جميعا عليهم 

من الله الصالة والسالم وحتى قيام الساعة، تشّده إلى بيت عظيم مبارك مقدس.
إن هذه اآلية العظيمة ثابتة في كتاب الله تعالى غير أن تفصيالت الرحلة املباركة حفلت بها األحاديث 
املتواترة، وإنه جلهد طيب ومبارك قام به األستاذ الفاضل الشيخ ضرغام صالح، وهو من أهل احلديث 
الذين نذروا أنفسهم خلدمة سنة احلبيب محمد عليه صلوات الله وسالمه فقد تناول املؤلف في هذا 
من  تبعها  وما  الرحلة  املتعلقة مبمهدات  واألحاديث  املعجزة  اآلية  هذه  أحاديث  من  ما صح  الكتاب 
آثار، وترجم لألحاديث مستنبطا منها احلكم والفوائد، معتمدا أقوال العلماء األفذاذ في حكمهم على 

األحاديث .
وإين ألسأل الل تعاىل أن يبارك يف هذا العمل، وأن يجعهل يف مزيان حسناته .

والل الموفق وهو اهلادي إىل سواء السبيل.

د. موسى البسيط
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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم، احلمد لله رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، محمد بن 

عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعني.
أما بعد:

فبناء على طلب األخوة األفاضل في جلنة نشر الدعوة القطرية - بارك الله فيهم -على أن أقوم بجمع 
الروايات الصحيحة دون الضعيفة واملوضوعة، فيما يتعلق مبوضوع رحلة »اإلسراء واملعراج«، فقمت 

أَِجدُّ السير بالبحث وسبر األحاديث على طريقة املصنفني.
وبعد البحث والتنقيب وجدت أن كثيراً من العلماء الذين كتبوا في اإلسراء واملعراج حتقيقا وتخريجا 
قد أثروا هذه املكتبة أّيما إثراء، دون أن أنقصهم عناء البحث والتصنيف، ومنهم: اإلمام السيوطي 
في كتابه«اإلسراء واملعراج« والشيخ األلباني في كتابه »اإلسراء واملعراج َوِذكر أحاديثهما وتخريجها 
َوايَُة  وبيان صحيحها من سقيمها«، والشيخ محمد بن ِرْزق بِن ُطْرُهوِني في كتابه »اإلسراء واملعراج، الرِّ
ِحيَْحُة الَوِحيَْدةُ«، وأبو عبد الرحمن السلفي املقدسي وهشام بن فهمي بن موسى العارف  املتََكاِملَُة الصَّ
في كتابهما »إسعاد األخصا بذكر صحيح فضائل الشام واملسجد األقصى«، ود. نزار عبد القادر ريان، 

في كتابه »أحاديث اإلسراء واملعراج عرض وحتليل«، وغير ذلك من الكتب املثرية.
إال أن جميع هذه الكتب يَجَمُعَها، أن مؤلفيها يذكرون الرواية عن الصحابي الواحد كاملًة، فيذكرون 
بذلك جميع الروايات التي وردت عن جمع من الصحابة الكرام في اإلسراء واملعراج، إال أن احلديث 

الواحد بروايته قد يتكرر عند أكثر من صحابي واحد، بفوائد جديدة مع زيادات على الرواية.
إال أني خرجت عن منهج التقليد في ذلك، لدرء السآمة عند القارئ بل اتبعت منهجا آخر، بأسلوب 
في  جتده  البخاري  اإلمام  فقه  أن  حيث  البخاري،  اإلمام  منهج  من  قريب  أو  شبيه  وهو  أكثر،  َشيٍِّق 

تراجمه وتبويبه، وقد متّيز اإلمام البخاري في هذا الفن، بشهادة  أئمة احلديث)1(        
وتخريجه  النص،  بذكر  مكتفياً  الصحيحة،  واآلثار  واألحاديث  الروايات  بجمع  ارتأيت  فقد   أ وعليه 
تخريجاً مختصراً، ثم صنفته مبا يتناسب مع ترجمة احلديث، ومعلقاً عليه تعليقاً يسيراً، رجاء أن 

ينتفع به املسلمون، وسميت الكتاب«صحيح أحاديث اإلسراء واملعراج«.
إن مجموع ُطُرق أحاديث اإلسراء واملعراج قد بلغت حد التواتر، هذا وقد روى األحاديث الصحيحة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اإلسراء واملعراج أكثر من ستة عشر صحابياً، وأشهرهم: أَنَس 
، وَعاِئَشة، وَماِلك بْن َصْعَصَعَة، وعبد بْن َعبَّاٍس، وُحَذيَْفُة بُْن الَْيَماِن، وِزر بْن ُحَبيٍْش،  بْن َماِلٍك، وأَبُو َذرٍّ
، وَكْعب، وأُبَي بْن  وعبد بن مسعود، وأَبو ُهَريَْرةَ، وَجاِبر بن عبد الله، وأبو أيوب، وأَبو َحبَّة اأْلَنَْصاِريَّ

1-  كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري )13/1(. دار المعرفة - بيروت ، 1379.
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َكْعٍب، وَسُمَرة بْن ُجنُْدٍب، وعلي بن أبي طالب .كما ثبت ذلك باألحاديث الصحيحة، دون الضعيفة.
ومرموقة  متميزة  مكانة  عامة،  الشام  وبالد  ولفلسطني  خاصة،  والقدس  األقصى  للمسجد  كان  ملا 
وعلّية في سدة الفكر اإلسالمي، وضمير العقل اإلنساني، وموروث تاريخي نحفظ به األنبياء والعلماء 
واألولياء والصاحلني في القلب الوجداني، ونحفظ عقيدة قبلة املسلمني األولى، كآية في كتاب الله، 
في سورة اإلسراء واملعراج، تتلى في صلواتنا وفي مساجدنا وفي كل محافلنا، على لسان أمة املليارد، 
أزمعت تصنيف الكتاب احلالي. وحتى يعلم املقيمني في بيت املقدس وما حوله ما أنعم الله عليهم من 
فضل، فيشكروا الله في السراء، ويصبروا في الضراء وحني البأس، ويخِلصون العبادة لله سبحانه 

وتعالى، والرباط فيه في سبيل الله عز وجل.
 ُ الّلَ َصّلَ   ِ الّلَ َرُسوَل  ْعُت  فقد أخرج اإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث َسلَْماَن الفارسي َقاَل: )َسِ
ِي  اّلَ َعَمهُلُ  َعَلْيِه  َجَرى  َماَت  َوِإْن  َوِقَياِمِه  َشْهٍر  ِصَياِم  ِمْن  َخْيٌ  َولَْيةَلٍ  َيْوٍم  ِرَباُط  َيُقوُل  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه 

اَن()2(. َكاَن َيْعَمهُلُ َوأُْجِرَي َعَلْيِه ِرْزُقُه َوَأِمَن الَْفّتَ
وبيت املقدس ثغر من ثغور اإلسالم، واإلقامة فيها، والرباط فيها، وعدم الهجرة منها فيه أجر وثواب، 
وهذا من آثار بركتها، وألنها دائماً عرضة للغزِو وألطماع الطامعني الذين يريدون هدم الدين )اإلسالم( 
وحرابهم فيها ونحوها مسلطٌة لياًل ونهاراً، لذا كان املرابط فيها في سبيل الله إلقامة دين الله، وشرع 

الله، والدعوة لوحدانيته وإتباع رسله يستحق مثل هذا األجر العظيم.
وأخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده َعْن َفَضالََة بِْن ُعَبيٍْد َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه 

َيْوِم  ِإىَل  َعَمهُلُ  َيْنُمو  ُه  َفِإّنَ  ِ الّلَ َسِبيِل  يِف  ا 
ً

ُمَراِبط َماَت  ِي  اّلَ ِإاّلَ  َعَمهِلِ  َعَل  ُيْخَتُ  ٍت  َمّيِ ُكّلُ  يَُقوُل)  َوَسلََّم 
)3() الِْقَياَمِة َوَيْأَمُن ِفْتَنَة الَْقْبِ

ولعل هذا الذي دفع البخاري رحمه الله أن يسمي في صحيحه باباً في كتاب اجلنائز هو باب )من 
أحب الدفَن في األرض املقدسة ونحوها()4(.

وبيت املقدس أم بالد الشام )األرض املقدسة( بالد ثغور فإذا وقعت الفنت فإن اإلميان بالشام. 
ِي  اّلَ األْقَصى  الَْمْسِجِد  ِإىَل  الَْحَراِم  الَْمْسِجِد  ِمَن  لَْيال  ِبَعْبِدِه  َأْسَرى  ِي  ِاّلَ تعالى:}ُسْبَحاَن  الله  قال 

ِميُع الَْبِصُي{)اإلسراء:1(. َباَرْكَنا َحْوَلُ لُِنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإّنَه ُهَو الّسَ
قال احلافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: ميجد الله تعالى نفسه، ويعظم شأنه، لقدرته على 

مام مسلم في صحيحه )26/10( رقم )3537(. 2 - اأخرجه ال�إ
رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )20/6( رقم )23996(. وقال الشيخ شعيب ال�أ 3-  اأخرجه ال�إ

اإسناده صحيح.
مام البخاري في صحيحه )5 /115( رقم )1253(. 4 - اأخرجه ال�إ
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َرى ِبَعْبِدِه{ يعني محمًدا، صلوات الله وسالمه  ِي َأْسِ ما ال يقدر عليه أحد سواه، فال إله غيره }اّلَ
عليه }لَْيال{ أي في جنح الليل }ِمَن الَْمْسِجِد الَْحَراِم{ وهو مسجد مكة }ِإىَل الَْمْسِجِد األْقَصى{ 
وهو بيت املقدس الذي هو إيلياء، معدن األنبياء من لدن إبراهيم اخلليل؛ ولهذا جمعوا له هنالك كلهم، 
َفأّمهم في َمِحلّتهم، ودارهم، فدل على أنه هو اإلمام األعظم، والرئيس املقدم، صلوات الله وسالمه 

عليه وعليهم أجمعني.
ِي َباَرْكَنا َحْوَلُ{ أي: في الزروع والثمار }لُِنِرَيُه{ أي: محمًدا }ِمْن آَياِتَنا{ أي: العظام  وقوله: }اّلَ

ى{ ) النجم: 18 (. كما قال تعالى: }لََقْد َرَأى ِمْن آَياِت َرّبِِه الُْكْبَ
ِميُع الَْبِصُي{ أي: السميع ألقوال عباده، مؤمنهم وكافرهم، مصدقهم. ومكذبهم،  وقوله: }ِإّنَه ُهَو الّسَ

البصير بهم فيعطي كال ما يستحقه في الدنيا واآلخرة)5(.
ِي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْياًل ِمَن الَْمْسِجِد  -تعالى- }ُسْبَحاَن اّلَ قال  وجل  عز  الله  كتاب  في  ثابت  واإلسراء 
ِي َباَرْكَنا َحْوُل{ ومن أنكر اإلسراء كفر؛ ألنه مكذب لله وما كذب  ْقَصى اّلَ الَْحَراِم ِإىَل الَْمْسِجِد اأْلَ
بشيء من كتاب الله، واملعراج ثابت باألحاديث الصحيحة التي تفيد العلم والقطع، لكن من أنكر ذلك 

فحتى تقوم عليه احلجة ويبني له)6(.
إليه  والذي ذهب  والثمار،  باملياه  وقيل  واألنبياء،  بالرسل  البركة، فقيل هي  العلماء في هذه  اختلف 
جمهور املفسرين: أن البركة في الرسل واألنبياء والصاحلني ـ الذين اتبعوهم بإحسان، الذين هم على 

الكتاب والسنة بفهم سلف األمةـ وفي املياه والثمار)7(.
وقال ابن تيمية رحمه الله: َفِإلَى بَيْت الَْمْقِدِس َوَما َحْولَُه يَُعوُد الَْخلُْق َواأْلَْمُر . َوُهنَاَك يُْحَشُر الَْخلُْق . 
ِة َخيٌْر  ُل اأْلُمَّ َة أَْفَضُل ِمْن بَيِْت الَْمْقِدِس َفَأوَّ اِم . َوَكَما أَنَّ َمكَّ َماِن يَُكوُن أَْظَهَر ِبالشَّ ْساَلُم ِفي آِخِر الزَّ َواإْلِ
اِم َكَما أُْسِرَي ِبالنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم ِمْن  َماِن يَُعوُد اأْلَْمُر إلَى الشَّ ِمْن آِخِرَها . َوَكَما أَنَُّه ِفي آِخِر الزَّ
َماِن أَلَْزُمُهْم ُمَهاَجَر إبَْراِهيَم  الَْمْسِجِد الَْحَراِم إلَى الَْمْسِجِد اأْلَْقَصى . َفِخَياُر أَْهِل اأْلَْرِض ِفي آِخِر الزَّ

اِم)8(. اَلُم - َوُهَو ِبالشَّ - َعلَيِْه السَّ
ولو لم يكن للمسجد األقصى فضيلة إالَّ هذه اآلية العظيمة، لكانت كافية، ألن الله تعالى نوه بأمره في 
كتابه العزيز، وجعله طريق حبيبه صلى الله عليه وسلم ملا أراد أن يعرج به إلى السماء، وأثنى عليه نبينا 

5 -  انظر: تفسير القراآن العظيم ل�بن كثير )5/5(، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، )1420هـــ-1999م(، تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة.

6  - انظر: شرح العقيدة الطحاوية لعبد العزيز الراجحي )149/1(.
قصى )60/2(. 7  - انظر: اإسعاد ال�أخصا بذكر صحيح فضائل الشام والمسجد ال�أ

8  - انظر: مجموع الفتاوى ل�بن تيمية )44/27(.
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لفضله، وليجمع له فضل البيتني وشرفهما، وإالَّ فإن الطريق من البيت احلرام إلى السماء، كالطريق 
من بيت املقدس إليها وألنه قبلة األنبياء ومقصدهم.

وقال احلافظ ابن حجر: )وقيل أسرى سار من أول الليل، وسرى سار من آخره( وهذا أقرب)9(.
إن اإلسراء كان بروحه وجسده مرة واحدة بعد الوحي يقظة ال مناما وهذا أرجح األقوال وأصحها، 
وهذا هو الصواب أن اإلسراء واملعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة ال في النوم بروحه وجسده 
بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد البعثة، فاإلسراء كانت بروحه وجسده يقظة ال مناما 
مرة واحدة في ليلة واحدة بعد البعثة وقبل الهجرة وإلى هذا ذهب جمهور العلماء واحملدثني والفقهاء 
واملتكلمني وتواردت على هذا القول ظاهر األخبار الصحيحة، وال ينبغي العدول عن ذلك وليس في 

العقل ما يحيل ذلك حتى يحتاج إلى تأويل)10(.
قلت: وظاهر القرآن الكرمي والسنة النبوية يدل على أن اإلسراء واملعراج كان بروحه وجسده صلى الله 

عليه وسلم يقظًة ال مناماً، وذلك لألدلة التالية: 
1- ألنه قال: }ِبَعْبِدِه{ والعبد عبارة عن مجموع الروح واجلسد.

2- وألنه قال: }ُسْبَحاَن{ والتَّسبيح إمنا يكون عند األمور العظام. فلو كان مناماً لم يكن له كبير شأن 
حتى يتعجب منه. 

3- ويؤيده قوله تعالى: }َما َزاَغ الَْبَصُر َوَما َطَغى{؛ ألن البصر من آالت الذات ال الروح، وقوله هنا: 
}لُِنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا {.

ْؤيا اّلَِتي َأَرْيَناَك ِإاّلَ ِفْتَنًة  4- ومن أوضح األدلة القرآنية على ذلك قوله جل وعال: }َوَما َجَعْلَنا الّرُ
َجَرَة الَْمْلُعوَنَة يِف الُْقْرآِن{ )اإلسراء/60(   فإنها رؤيا عني يقظة، وال رؤيا منام، كما صحَّ  اِس َوالّشَ لِلّنَ

عن ابن عباس وغيره.
5- ومن األدلة الواضحة على ذلك: أنها لو كانت رؤيا منام ملا كانت فتنة، وال سبباً لتكذيب قريش، ألن 
رؤيا املنام ليست محل إنكار، ألن املنام قد يرى فيه ما ال يصح، فالذي جعله الله فتنة هو ما رآه بعينه 

من الغرائب والعجائب.
6- ويؤيد ما ذكرنا من كونها رؤيا عني يقظة قوله تعالى هنا:}لُِنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا{)اإلسراء:(، وقوله 
، وما زعمه بعض  ى{ )النجم:18،17(  }َما َزاَغ الَْبَصُر َوَما َطَغى لََقْد َرَأى ِمْن آَياِت َرّبِِه الُْكْبَ
أهل العلم من أن الرؤيا ال تطلق بهذا اللفظ لغة إال على رؤيا املنام، مردود. بل التحقيق: أن لفظ الرؤيا 

يطلق في لغة العرب على رؤية العني يقظة أيضًا)11(.
قصى )61/2(. 9  - انظر: اإسعاد ال�أخصا بذكر صحيح فضائل الشام والمسجد ال�أ

10  - انظر: شرح العقيدة الطحاوية لعبد العزيز الراجحي )149/1(.
11 - انظر: اأضواء البيان في اإيضاح القراآن بالقراآن للشنقيطي )4/3(.
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ثبوت تعيين تاريخ اإلسراء والمعراج

لم يثبت َعلَى اإلطالق أي دليل صحيح صريح في حتديد وقت اإلسراء واملعراج، وكل ما نعرفه من 
خالل السيرة هو أن اإلسراء واملعراج َكاَن قبل الهجرة، هذا هو القول الراجح. 

واملشهور واملستفيض أن اإلسراء واملعراج َكاَن بعد موت أبي طالب عم النبي َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، 
وبعد موت خديجة رضي الله عنها، وبعد أن ذهب النبي َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِإلَى الطائف ورده أهلها، 
واأللم  الشديد  األذى  فيه  لقى  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللُه  َصلَّى  النبي  الذي يسمى عام احلزن، ألن  العام  وهو 
والتعب، فمَنّ الله تََباَرَك َوتََعالَى عليه بهذه اآليات العظيمة، وهذه املشاهد وهذا املقام الرفيع الذي لم 

يصل إليه بشر، تسلية للنبي َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، وكانت آيات عظيمة قال الله تعالى:} لََقْد َرَأى ِمْن 
ى{ )النجم:18( فأراه الله َعَزّ َوَجَلّ آياٍت عظيمة فُفرج عنه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم  ِه الُْكْبَ آَياِت َرِبّ
ي عنه، وعاد َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم وقد شد العزم َعلَى أن يبلغ دعوة ربه، وأن ال يبالي بالنَّاس  الهَمّ وُسِرّ
مهما صدوه، بعدما رأى ما رأى من األَنِْبيَاء ومن الكرامة التي نالها، فوقوعه في ذلك التاريخ فيه حكم 

عظيمة، لكن ال ندري بالضبط متى كان؟ فقد اختلف في أي يوم كان؟ وفي أي شهر؟ وفي أي سنة؟.
ُه: واألقوال في ذلك أكثر من عشرة أقوال، حتى أن منها: أن ذلك  حتى قال الحافظ ابن حجر َرِحَمُه اللَّ

قبل البعثة، ومنها: بعد الهجرة، وقيل: قبلها بخمس، وقيل: قبلها بست، وقيل: قبلها بسنة وشهرين 
كما قال ابن عبد البر. وهذه خالفات كثيرة، وال يوجد أي حكم شرعي يترتب َعلَى املعرفة الدقيقة 
لتاريخ اإلسراء واملعراج. فلم يقم دليل معلوم ال على شهرها وال عشرها وال على عينها ؟ بل النقول 
في ذلك منقطعة مختلفة، ليس فيها ما يقطع به، وال شرع للمسلمني تخصيص الليلة، التي يظن أنها 

ليلة اإلسراء، بقيام وال غيره.

بين يدي اإلسراء والمعراج

جاءت حادثة اإلسراء واملعراج في العهد املكي، على أرجح الروايات التاريخية، فقد ذكر جمهور علماء 
إلى  النبوية  الهجرة  حادثة  وقبل  احلزن  عام  بعد  واملعراج جاءت  اإلسراء  حادثة  أن  والسير  التاريخ 
َوَسلََّم ومع  َعلَيِْه  اللَُّه  الله َصلَّى  املدينة املنورة، وذلك بعد أحداث جسام كانت قد حصلت مع رسول 

الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعني، وأهم هذه األحداث:
املقاطعة في شعب أبي طالب.

عام احلزن. 
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وفاة أَِبي َطاِلٍب عّم النَِّبّي َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم.
وفاة أم املؤمنني خديجة بنت خويلد الكبرى رضي الله عنها زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 

ُصَوُر وألوان من معاناته صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب.
رحلته َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم إلى الطائف.

وقد قسّمت  هذا الكتاب إلى الفصول التالية:

الفصل األوَّل: صحيح أحاديث اإلسراء.
اين: صحيح أحاديث املعراج. الفصل الثَّ

الث: ما بعد الرحلة. الفصل الثَّ
الفصل الرابع: قصة االسراء واملعراج

وعسى أكون قد وفقت ملرضاة الله تعالى، وال أعفي نفسي من الزلل لكني أسأله تبارك وتعالى الرضا 
عني، والتجاوز عن ذنوبي وأخطائي، وأن يجعل عملي هذا متقباًل ينفع به املسلمني وأن يكون خالصاً 
لوجهه الكرمي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، إنه سميع مجيب قريب، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الشيخ ضرغام صالح 
عضو اجمللس االسالمي لالفتاء
في الداخل الفلسطيني
مدينة أم الفحم
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صحيح
أحاديث اإِلسَراِء 

َم يتهيأ لإلسراء والمعراج ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ النبي َصلَّ

الحديث األّول: نزول َثَلاَثة َنَفٍر من المالئكة إلى اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم : 
أخرج اإلمام البخاري في صحيحه ِمْن َحِديِث َشِريِك بِْن َعبِْد اللَِّه أَنَُّه َقاَل: َسِمْعُت أَنََس بَْن َماِلٍك يَُقوُل: 

َنَفٍر َقْبَل أَْن ُيوَح  َثاَلَثُة  َجاَءهُ  أَّنَُه  الَْكْعَبِة  َمْسِجِد  ِمْن  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ   ِ الّلَ ِبَرُسوِل  أُْسِرَي  )لَْيةَلَ 
 :

آِخُرُهْ َفَقاَل   ، ُهْ َخْيُ ُهَو   :
ْ
َأْوَسُطُه َفَقاَل  ُهَو،  ُْم  َأّيُ  

ْ
لُُه َأّوَ َفَقاَل:  الَْحَراِم  الَْمْسِجِد  يِف  َناِئٌم  َوُهَو  ِإلَْيِه 
.)12() ْيةَلَ َفَلْم َيَرُهْ ، َفَكاَنْت ِتْلَك الّلَ ُهْ ُخُذوا َخْيَ

ُث َعْن أَنَِس  اُم بُْن يَْحَيى َقاَل َسِمْعُت َقتَاَدةَ يَُحدِّ وزاد اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده ِمْن َحِديِث َهمَّ
ثَُهْم َعْن لَيْلَِة أُْسِرَي ِبِه َقاَل:  ثَُه أَنَّ نَِبيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َحدَّ بِْن َماِلٍك أَنَّ َماِلَك بَْن َصْعَصَعَة َحدَّ

)َبْيَنا َأَنا يِف الَْحِطمِي)13( َوُرّبََما َقاَل َقَتاَدُة يِف الِْحْجِر ُمْضَطِجٌع ِإْذ َأَتايِن آٍت()14(.

ََتَناُم َعْيُنُه َوَلا َيَناُم  َم  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِبيُّ َصلَّ الحديث الثاني: النَّ
َقْلُبُه َوَكَذِلَك اْلَأْنِبَياُء:

أخرج اإلمام البخاري في صحيحه ِمْن َحِديِث َشِريِك بِْن َعبِْد اللَِّه أَنَُّه َقاَل َسِمْعُت أَنََس بَْن َماِلٍك يَُقوُل 
ى َأَتْوُه لَْيةَلً أُْخَرى ِفيَما َيَرى  لَيْلََة أُْسِرَي ِبَرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم ِمْن َمْسِجِد الَْكْعَبِة ...)َحّتَ

ْنِبَياُء َتَناُم َأْعُيُنُْم َواَل َتَناُم ُقُلوُبُْم()16( َقْلُبُه َوَتَناُم َعْيُنُه َواَل َيَناُم َقْلُبهُ)15( َوَكَذلَِك اأْلَ
مام البخاري في صحيحه )38/23( رقم )6963(. 12- اأخرجه ال�إ

13  - اْلَحِطيِم: جدار حجر الكعبة، انظر: مختار الصحاح، للرازي، مكتبة لبنان، )60/1(.
رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )208/4( رقم )17869(. وقال الشيخ شعيب ال�أ 14  - اأخرجه ال�إ

اإسناده صحيح على شرط الشيخين.
لم والحدث ونحو  نبياء، ومعنى يقظة القلب: اأنه يدرك الحسيات المتعلقة به: كال�أ 15 - هذا من الخصائص التي خص بها ال�أ
شياء، قاله النووي. انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، لعبد الله بن محمد  ذلك، ل� ما يتعلق بالعين من رؤية ال�أ

الغنيمان )387/2(.
مام البخاري في صحيحه )38/23( رقم )6963(. 16  - اأخرجه ال�إ
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حادثة شق الصدر َلْيَلَة اإلسراء والمعراج

َم ُشقَّ َصدُرُه ُثمَّ ٌغِسَل  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِبيُّ َصلَّ الحديث الثالث: النَّ
ِبَزْمَزَم ثم ُمِلَئ ِحْكَمًة َوِإيَماًنا:

أخرج اإلمام البخاري في صحيحه ِمْن َحِديِث َشِريِك بِْن َعبِْد اللَِّه أَنَُّه َقاَل َسِمْعُت أَنََس بَْن َماِلٍك يَُقوُل 
ى اْحَتَمُلوُه  ُموُه َحَتّ )َفَلْم ُيَكِلّ  ... الَْكْعَبِة  َمْسِجِد  ِمْن  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّى  اللَِّه  ِبَرُسوِل  أُْسِرَي  لَيْلََة 
ِمْن  َفَرَغ  ى  َحّتَ ِتِه  لََبّ ِإىَل  َنْحِرِه  َبْيَ  َما  يُل  ِجْبِ َفَشَقّ  يُل  ِجْبِ ِمْنُْم  ُه  َفَتَواَلّ َزْمَزَم  ِبْئِر  ِعْنَد  َفَوَضُعوُه 
ِمْن  َتْوٌر  ِفيِه  َذَهٍب  ِمْن  ِبَطْسٍت  أُِتَ   َ ُثّ َجْوَفُه  َأْنَقى  ى  َحّتَ ِبَيِدِه  َزْمَزَم  َماِء  ِمْن  َفَغَسهَلُ  َوَجْوِفِه  َصْدِرِه 

َ َأْطَبَقُه()18(. وَق َحْلِقِه، ُثّ ا ِإيَماًنا َوِحْكَمًة َفَحَشا ِبِه َصْدَرُه َولََغاِديَدُه: َيْعِني ُعُ َذَهٍب(17( َمْحُشّوً

البراق في رحلة اإلسراء والمعراج

الحديث الرابع: صفة البراق)19(
أخرج اإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث ثَاِبٍت الْبُنَاِنّي َعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

َحاِفَرُه  َيَضُع  الَْبْغِل)20(،  َوُدوَن  الِْحَماِر  َفْوَق   
ٌ

َطِويل َأْبَيُض  ٌة  َداّبَ َوُهَو  اِق  ِبالُْبَ )أُِتيُت  َقاَل:  َوَسلََّم  َعلَيِْه 
ى َأَتْيُت َبْيَت الَْمْقِدِس()21(. ى َطْرِفِه َقاَل َفَرِكْبُتُه َحّتَ ِعْنَد ُمْنَتَ

17 -  قال ابن حجر: وظاهره المغايرة بينهما ويحتمل الترادف وكاأن الطست اأكبر من التور، انظر: فتح الباري ابن حجر  
.)303/1)

ن الطشت ل� بد له من ذلك. انظر:  وقال العيني: فدل هذا اأن التور غير الطشت وذلك يقتضي اأن يكون التور اإبريقا ونحوه ل�أ
عمدة القاري شرح صحيح البخاري )430/4(.

مام البخاري في صحيحه )23 /38( رقم )6963(. 18  - اأخرجه ال�إ
نه وصفه بسرعة السير اأو  19  - البراق: بضم الباء وتخفيف الراء مشتق من البريق فقد جاء في لونه انه اأبيض اأو من البرق ل�أ
ن البرقاء من  بيض طاقات سود ول� ينافيه وصفه في الحديث باأن البراق اأبيض ل�أ من قولهم شاة برقاء اإذا كان خلال صوفها ال�أ
الغنم معدودة في البياض انتهى ويحتمل ان ل� يكون مشتقا قال بن اأبي جمرة خص البراق بذلك اإشارة اإلى ال�ختصاص به 
ن يصعد بنفسه من غير براق ولكن  نه لم ينقل اأن اأحدا ملكه بخلاف غير جنسه من الدواب قال والقدرة كانت صالحة ل�أ ل�أ
نه لو صعد بنفسه لكان في صورة ماش والراكب اأعز من الماشي. انظر: فتح الباري،  ركوب البراق كان زيادة له في تشريفه ل�أ

ل�بن حجر )206/7(.
20  - قال الحافظ ابن حجر: قوله دون البغل وفوق الحمار اأبيض كذا ذكر باعتبار كونه مركوبا اأو بالنظر للفظ البراق والحكمة 
شارة اإلى اأن الركوب كان في ِسلم واأمن ل� في حرب وخوف اأو ل�إظهار المعجزة بوقوع ال�إسراع الشديد  لكونه بهذه الصفة ال�إ

بدابة ل� توصف بذلك في العادة. انظر: فتح الباري، ل�بن حجر )206/7(.
مام مسلم في صحيحه )385/1( رقم )234(. 21  - اأخرجه ال�إ
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َعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك لََعلَُّه َقاَل َعْن َماِلِك بِْن َصْعَصَعَة  وزاد اإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث َقتَاَدةَ 
َرُجٍل ِمْن َقْوِمِه َقاَل َقاَل نَِبيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم ... )َيَقُع َخْطُوُه ِعْنَد َأْقَصى َطْرِفِه َفُحِمْلُت َعَلْيِه 

َماَء ادّلُْنَيا()22(. ى َأَتْيَنا الّسَ َ اْنَطَلْقَنا َحّتَ ُثّ
وزاد اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده  واإلمام الترمذي في سننه ِمْن َحِديِث َقتَاَدةَ َعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك: 

ًجا َفاْسَتْصَعَب َعَلْيِه َفَقاَل َلُ  اِق لَْيةَلَ أُْسِرَي ِبِه ُمْلَجًما)23( ُمْسَ َم أُِتَ ِبالُْبَ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِبّيَ َصّلَ الّلَ )َأّنَ الّنَ
ًقا()24(،)25(. ِ ِمْنُه َقاَل َفاْرَفّضَ َعَ ٍد َتْفَعُل َهَذا َفَما َرِكَبَك َأَحٌد َأْكَرُم َعَل الّلَ يُل َأِبُمَحّمَ ِجْبِ

الحديث الخامس: ربط البراق بالحجر في ناحية من نواحي َبْيِت اْلَمْقِدِس:
أخرج اإلمام الترمذي في سننه واحلاكم في املستدرك ِمْن َحِديِث ابِْن بَُريَْدةَ، َعْن أَِبيِه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل 

الَْحَجَر،  ِبَا  َفَخَرَق  ِبِإْصَبِعِه،  يُل  ِجْبِ َقاَل  الَْمْقِدِس،  َبْيِت  ِإىَل  ْيَنا  اْنَتَ ا  )لَّمَ وسلم:  عليه  الله  صلى  اللِه 
اَق()26(. َوَشّدَ ِبِه الُْبَ

الحديث السادس: َرْبط الُبراق ِباْلَحْلَقِة الَِّتي َيْرِبُط ِبِه اْلَأْنِبَياُء:
أخرج اإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث ثَاِبٍت الْبُنَاِنّي َعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

ْنِبَياُء َقاَل  ى َأَتْيُت َبْيَت الَْمْقِدِس َقاَل َفَرَبْطُتُه ِبالَْحْلَقِة اّلَِتي َيْرِبُط ِبِه اأْلَ َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: )َفَرِكْبُتُه َحّتَ
َ َدَخْلُت الَْمْسِجَد()27(. ُثّ

- البراق َمرَكُب األنبياء)28(.
مام مسلم في صحيحه )389/1( رقم )238(. 22  - اأخرجه ال�إ

23  - ملجم : وهو الحديدة التي توضع في فم الفرس، انظر: لسان العرب )375/12( 
مام الترمذي في سننه )10 /405( رقم )3056(. َقاَل اَأُبو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب َوَل� َنْعِرُفُه اإِلَّ� ِمْن  24 - اأخرجه ال�إ

اِق. زَّ َحِديِث َعْبِد الرَّ
بالعادة في مقام  له  تاأنيسا  اأن ذلك وقع  اإلى  اإشارة  له  رض  ال�أ القدرة على طي  راكبا مع  به  سراء  ال�إ الحكمة في  قيل   -  25
ل�بن حجر  الباري،  فتح  انظر:  يركبه.  بما  اإليه  يبعث  به  استدعي من يختص  اإذا  الملك  باأن  العادة جرت  ن  ل�أ العادة  خرق 

.)206/7)
مام الترمذي في سننه )301/5( رقم )3132(. تحقيق : اأحمد محمد شاكر واآخرون، دار اإحياء التراث العربي- 26 - اأخرجه ال�إ

لباني عليها. والحاكم في المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص  حاديث مذيلة باأحكام ال�أ بيروت، ال�أ
سناد ولم يخرجاه واأبو  (392/2( رقم )3370(.  قال اأبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ال�إ

سناد. لباني : صحيح ال�إ تميلة والزبير مروزيان ثقتان. وعلق الذهبي قي التلخيص: صحيح والزبير مروزي ثقة. وقال الشيخ ال�أ
مام مسلم في صحيحه)385/1( رقم )234(. 27  - اأخرجه ال�إ

ثار يشد بعضها بعضا وجاءت اأثار اأخرى تشهد لذلك والتي ُتبين اأن البراق كان مركب  28  - ذكر ابن حجر العسقلاني بعض ال�آ
نبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم واإليك بيان ذلك:  ال�أ
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ي ِفي َقْبِرِه َلام َقاِئٌم ُيَصلِّ ُموَسى َعَلْيِه السَّ

ي ِفي َقْبِرِه ِعْنَد اْلَكِثيِب اْلَأْحَمِر:  َلام َقاِئٌم ُيَصلِّ  الحديث السابع: ُموَسى َعَلْيِه السَّ
أخرج اإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: 

ِر(29( َوُهَو َقاِئٌم ُيَصّلِ يِف  ْحَ ِرَوايَِة:)َمَرْرُت َعَل ُموىَس لَْيةَلَ أُْسِرَي ِب ِعْنَد الَْكِثيِب اأْلَ َوِفي  )َأَتْيُت( 
ِه()30(. َقْبِ

اأ_ عن ابن شهاب الزهري قال: اأخبرني ابن المسيب ، واأبو سلمة بن عبد الرحمن اأن رسول الله صلى الله عليه وسلم )اأسري 
به على البراق، وهي دابة اإبراهيم التي كان يزور عليها البيت الحرام ، يقع حافرها موضع طرفها(.

نبياء قبله(.  ب_ وللنسائي وبن مردويه من طريق يزيد بن اأبي مالك عن اأنس نحوه موصول� وزاد: )وكانت تسخر للاأ
نبياء.  ج_ ونحوه في حديث اأبي سعيد عند بن اإسحاق وفيه دل�لة على اأن البراق كان معد ا لركوب ال�أ

خلافا لمن نفى ذلك كابن دحية واأول قول جبريل فما ركبك اأكرم على الله منه اأي ما ركبك اأحد قط فكيف يركبك اأكرم 
منه. 

نبياء قبله.  وقد جزم السهيلي: ان البراق اإنما استصعب عليه لبعد عهده بركوب ال�أ
نبياء يركبون البراق(، قال: وهذا يحتاج اإلى  د_ قال النووي: قال الزبيدي في مختصر العيني وتبعه صاحب التحرير: )كان ال�أ

نقل صحيح.
نبياء(.  قلت: )والقائل ابن حجر( قد ذكرت النقل بذلك ويؤيده ظاهر قوله: )فربطته بالحلقة التي تربط بها ال�أ

نبياء تركبها قبلي( وكانت  سراء: )فاستصعبت البراق وكانت ال�أ هـ ووقع في المبتداأ ل�بن اإسحاق من رواية وثيمة في ذكر ال�إ
بعيدة العهد بركوبهم لم تكن ركبت في الفترة. 

عليها  اإبراهيم  يزور  كان  التي  الدابة  هي  )البراق  قال:  المسيب  بن  سعيد  عن  الزهري  طريق  من  عائذ  بن  مغازي  وفي  و_ 
اإسماعيل(. 

زرقي: )اأن اإبراهيم كان يحج على البراق(.  ز_ وفي كتاب مكة للفاكهي وال�أ
ح_ وفي اأوائل الروض للسهيلي: )اأن اإبراهيم حمل هاجر على البراق لما سار اإلى مكة بها وبولدها(.

انظر: فتح الباري ل�بن حجر )7 / 207(.
29  - قال ابن حجر: وزعم بن حبان اأن قبر موسى بمدين بين المدينة وبيت المقدس، وتعقبه الضياء باأن اأرض مدين ليست 
رض  قريبة من المدينة ول� من بيت المقدس، قال: وقد اشتهر عن قبر باأريحاء عنده كثيب اأحمر اأنه قبر موسى، واأريحاء من ال�أ

المقدسة. انظر: فتح الباري ابن حجر )442/6(.
مام مسلم في صحيحه )79/12( رقم )4379(. 30 - اأخرجه ال�إ
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َم في َبْيِت اْلَمْقِدِس ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ َصَلاُتُه َصلَّ

َم يصلي في َبْيِت اْلَمْقِدِس َرْكَعَتْيِن:  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِبيُّ َصلَّ الحديث الثامن: النَّ
أُْسِرَي  أخرج اإلمام أحمد بن حنبل ِمْن َحِديِث أَِبي ُهَريَْرةَ أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: )لَْيةَلَ 

ْنِبَياِء ِمْن َبْيِت الَْمْقِدِس()31(. ( َوِفي نُْسَخٍة )َوَضْعُت َقَدَمّيَ َحْيُث ُتوَضُع َأْقَداُم اأْلَ ِب َوَصِعَدْت َقَدَمّيَ
 َ وزاد اإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: )ُثّ

.)32() ْيُت ِفيِه َرْكَعَتْيِ َدَخْلُت الَْمْسِجَد َفَصّلَ

ُيَشاِهُدُهم  األنبياء  عليه  ُيعَرُض  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  َصلَّ ِبيِّ  النَّ التاسع:  الحديث 
ويقف فيهم إمامًا: 

َوَسلََّم:  َعلَيِْه  اللَُّه  اللَِّه َصلَّى  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ُهَريَْرةَ  أَِبي  َحِديِث  ِمْن  أخرج اإلمام مسلم في صحيحه 
اَلُة َفَأَمْمُتُْم()33(. ْنِبَياِء... َفَحاَنْت الّصَ اَعٍة ِمْن اأْلَ )َوَقْد َرَأْيُتِني يِف َجَ

وزاد اإلمام أحمد بن حنبل ِمْن َحِديِث عبِد ابِْن َعبَّاٍس َقاَل: لَيْلََة أُْسِرَي ِبنَِبيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم 
 َ ُثّ َفالَْتَفَت  ُيَصّلِ  َقاَم  ْقَصى  اأْلَ الَْمْسِجَد  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ  ِبّيُ  الّنَ َدَخَل  ا  )َفَلّمَ َقاَل:   ... الَْجنََّة  َدَخَل 

ُعوَن ُيَصّلُوَن َمَعُه()34(. ِبّيُوَن َأْجَ الَْتَفَت َفِإَذا الّنَ

َة ِباْلَحَلَقِة  ابَّ الحديث العاشر: ُحَذْيَفُة ْبُن اْلَيَماِن ينكر على ِزرِّ ْبِن ُحَبْيٍش َرَبَط الدَّ
َم في اْلَمْسِجِد اْلَأْقَصى:  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِه َصلَّ وصالة َرُسوَل اللَّ

أخرج اإلمام أحمد بن حنبل ِمْن َحِديِث َعاِصِم بِْن بَْهَدلََة َعْن ِزرِّ بِْن ُحَبيٍْش َعْن ُحَذيَْفَة بِْن الَْيَماِن َقاَل: 
اَلم. َقاَل ُحَذْيَفُة:  ْم الّسَ ْنِبَياُء َعَلْيِ َة ِبالَْحَلَقِة اّلَِتي َيْرِبُط ِبَا اأْلَ ُحَذيَْفُة بُْن الَْيَماِن: َقاَل ِزرٌّ َوَربََط: )ادّلَاّبَ

ُ ِبَا(. َأَوَكاَن َيَخاُف َأْن َتْذَهَب ِمْنُه َوَقْد آَتاُه الّلَ

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )528/2( رقم )10842(. وقال الشيخ شعيب ال�أ 31  - اأخرجه ال�إ
صحيح وهذا اإسناد حسن.

مام مسلم في صحيحه )385/1( رقم )234(. 32 - اأخرجه ال�إ
مام مسلم في صحيحه )403/1( رقم )251(. 33  - اأخرجه ال�إ

مام اأحمد بن حنبل في مسنده )257/1( رقم )2324(.وقال الشيخ شعيب =  34 - اأخرجه ال�إ
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اِق َوُهَو  وَعْن ِزرِّ بِْن ُحَبيٍْش َعْن ُحَذيَْفَة بِْن الَْيَماِن أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: )أُِتيُت ِبالُْبَ
ى  َحّتَ اَلم  الّسَ َعَلْيِه  يُل  َوِجْبِ َأَنا  َظْهَرُه  ُنَزاِيْل  َفَلْم  َطْرِفِه  ى  ُمْنَتَ ِعْنَد  َحاِفَرُه  َيَضُع   

ٌ
َطِويل َأْبَيُض  ٌة  َداّبَ

اَر(، َقاَل ُحَذيَْفُة بُْن الَْيَماِن: )َولَْم  َة َوالّنَ َماِء َوَرَأْيُت الَْجّنَ َأَتْيُت َبْيَت الَْمْقِدِس َفُفِتَحْت لََنا َأْبَواُب الّسَ
: َفُقلُْت لَُه: )بَلَى َقْد َصلَّى(. َقاَل ُحَذيَْفُة: )َما اْسُمَك يَا أَْصلَُع َفِإنِّي  يَُصلِّ ِفي بَيِْت الَْمْقِدِس(، َقاَل ِزرٌّ
أَْعِرُف َوْجَهَك َواَل أَْعِرُف اْسَمَك(. َفُقلُْت أَنَا ِزرُّ بُْن ُحَبيٍْش، َقاَل: )َوَما يُْدِريَك أَنَُّه َقْد َصلَّى(، َقاَل َفُقلُْت: 

ِي  ْقَصى اّلَ ِي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْياًل ِمْن الَْمْسِجِد الَْحَراِم ِإىَل الَْمْسِجِد اأْلَ : }ُسْبَحاَن اّلَ يَُقوُل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
ِميُع الَْبِصُي{)اإلسراء:1(، َقاَل: )َفَهْل تَِجُدهُ َصلَّى، لَْو َصلَّى  َباَرْكَنا َحْوَلُ لُِنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإّنَُه ُهَو الّسَ
ابََّة ِبالَْحلََقِة الَِّتي يَْرِبُط ِبَها اأْلَنِْبَياءُ  : )َوَربََط الدَّ ََصلَّيْتُْم ِفيه َكَما تَُصلُّوَن ِفي الَْمْسِجِد الَْحَراِم(، َقاَل ِزرٌّ

اَلم(، َقاَل ُحَذيَْفُة: )أََوَكاَن يََخاُف أَْن تَْذَهَب ِمنُْه َوَقْد آتَاهُ اللَُّه ِبَها()35(،)36(. َعلَيِْهْم السَّ
رنؤوط في تحقيقه للمسند: اإسناده ضعيف، وصحح ابن كثير اإسناده في التفسير!: ولجله شواهد. 35- ال�أ

مام اأحمد بن حنبل في مسنده )257/1( رقم )2324(.  - اأخرجه ال�إ
رنؤوط في تحقيقه للمسند: اإسناده حسن من اأجل عاصم بن بهدلة.   وقال الشيخ شعيب ال�أ

مام ابن حجر في فتح الباري قال: وقال البيهقي: المثبت مقدم على النافي يعني من اثبت = ربط البراق والصلاة  36  - نقل ال�إ
في بيت المقدس معه زيادة علم على من نفى ذلك فهو اأولى بالقبول. 

ووقع في رواية بريدة عند البزار لما كان ليلة اأسري به فاأتى جبريل الصخرة التي ببيت المقدس فوضع اأصبعه فيها فخرقها فشد 
بها البراق ونحوه للترمذي  .

واأنكر حذيفة اأيضا في هذا الحديث انه صلى الله عليه و سلم صلى في بيت المقدس واحتج باأنه لو صلى فيه لكتب عليكم 
الصلاة فيه كما كتب عليكم الصلاة في البيت العتيق. والجواب عنه: منع  التلازم في الصلاة اإن كان اأراد بقوله كتب عليكم 
الفرض وان اأراد التشريع فنلتزمه، وقد شرع النبي صلى الله عليه و سلم الصلاة في بيت المقدس فقرنه بالمسجد الحرام ومسجده 
في شد الرحال وذكر فضيلة الصلاة فيه في غير ما حديث وفي حديث اأبي سعيد عند البيهقي حتى اأتيت بيت المقدس فاأوثقت 
اأنا وجبريل بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين.انظر: فتح  نبياء تربط بها وفيه فدخلت  دابتي بالحلقة التي كانت ال�أ

الباري - ابن حجر - )7 / 208(.
لباني: واعلم اأن في حديث حذيفة هذا عبرة بالغة وهي اأن الصحابي قد يقول براأيه ما يخالف الواقع المروي  وقال الشيخ ال�أ
عند غيره من اأجل ذلك كان من المتفق عليه بين العلماء : اأن المثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ 
فنفي حذيفة رضي الله عنه لصلاته صلى الله عليه و سلم في بيت المقدس وربط البراق بالحلقة مما ل� قيمة له مع اإثبات غير 
ما واحد من الصحابة لذلك وهو عمدة ِزرٌّ رحمه الله في معارضة حذيفة فيما نفاه ولهذا قال ابن كثير: )وهذا الذي قاله حذيفة 
رضي الله عنه وما اأثبته غيره عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من ربط الدابة بالحلقة ومن الصلاة ببيت المقدس- مما سبق 

لباني، )64/1( وما سياأتي- مقدم على قوله(. انظر: ال�إسراء والمعراج، للشيخ ال�أ
قال اأبو عبد الرحمن السلفي المقدسي وهشام بن فهمي بن موسى العارف: واعلم اأن من اأثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ربط 

البراق، والصلاة في بيت المقدس، معه زيادة علم على من نفى ذلك الدليل:
1( ما ثبت من حديث اأنس بن مالك رضي الله عنه المتقدم.

نبياء. تي، وفيه: )فحانت الصلاة فاأممتهم( يعني ال�أ 2( وحديث اأبي هريرة رضي الله عنه ال�آ
3( وحديث مالك بن صعصعة، وفيه: )حتى اأتينا اإلى بيت المقدس فصليت فيه بالنبيين والمرسلين اإماما(.

قال البيهقي: وكاأن حذيفة لم يسمع صلاته في بيت المقدس، وقد روينا في الحديث الثابت عن اأبي هريرة وغيره، اأنه صلى 
الله عز وجل  الدواب عادة معهودة واإن كان  اأيضا في حديث غيره، والبراق دابة مخلوقة وربط  الربط فقد رويناه  فيه، واأما 
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ِبيِّ ] اْخَتاَر اْلِفْطَرَة النَّ

َم أوتي ِبِإَناَءْيِن َأَحُدُهَما َخْمٌر  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِبيُّ َصلَّ الحديث الحادي عشر:  النَّ
َواْلآَخُر َلَبٌن: 

أخرج اإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: 
ٍر  َخْ ِمْن  ِبِإَناٍء  اَلم  الّسَ َعَلْيِه  يُل  ِجْبِ َفَجاَءيِن  َخَرْجُت   َ ُثّ َرْكَعَتْيِ  ِفيِه  ْيُت  َفَصّلَ الَْمْسِجَد  َدَخْلُت   َ )ُثّ  ...

َت الِْفْطَرة(َ)37(()38(. َم اْخَتْ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ يُل َصّلَ الّلَ َبَ َفَقاَل ِجْبِ ُت الّلَ َوِإَناٍء ِمْن لََبٍ َفاْخَتْ
وأخرج اإلمام أحمد بن حنبل ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك، َفَقاَل ِجبِْريُل: )َأَصْبَت الِْفْطَرَة()39(.

ُتَك  ُ ِبَك أُّمَ وفي رواية لإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك... َفِقيَل: )َأَصْبَت َأَصاَب الّلَ
َُما ِشْئَت  َعَل الِْفْطَرِة()40(.َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم لَيْلََة أُْسِرَي ِبِه... )َفِقيَل ِل ُخْذ َأّيَ
َغَوْت  الَْخْمَر  َأَخْذَت  لَْو  ِإّنََك  َأَما  الِْفْطَرَة  َأَصْبَت  َأْو  الِْفْطَرَة  ُهِديَت  ِل  َفِقيَل  ْبُتُه  َفرَشِ َبَ  الّلَ َفَأَخْذُت 

ُتَك()41(. أُّمَ
وأخرج اإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث َسِعيُد بُْن الُْمَسيَِّب أَنَُّه َسِمَع أَبَا ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعنُْه: )َأّنَ 
َ َأَخَذ  َما، ُثّ ، َفَنَظَر ِإلَْيِ ٍر َولََبٍ َم أُِتَ لَْيةَلَ أُْسِرَي ِبِه ِبِإيِلَياَء ِبَقَدَحْيِ ِمْن َخْ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِ َصّلَ الّلَ َرُسوَل الّلَ

ُتَك()42(. ِي َهَداَك لِْلِفْطَرِة، َولَْو َأَخْذَت الَْخْمَر َغَوْت أُّمَ ِ اّلَ َ (، َفَقاَل ِجبِْريُل: )الَْحْمُد لِلّ َبَ الّلَ

لقادر على حفظها، والخبر المثبت اأولى من النافي وبالله التوفيق. انظر: اإسعاد ال�أخصا بذكر صحيح فضائل الشام والمسجد 
قصى، )63/2(. ال�أ

سلام وال�ستقامة، انظر: شرح النووي على مسلم )181/13(، وحاشية السندى على صحيح البخارى  37- اأي : علامة ال�إ
(125/3(، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري )192/31(.
مام مسلم في صحيحه )385/1( رقم )234(. 38 - اأخرجه ال�إ

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )208/4( رقم )17868(. وقال الشيخ شعيب ال�أ 39- اأخرجه ال�إ
اإسناده صحيح على شرط الشيخين.

مام مسلم في صحيحه )389/1( رقم )238(. 40- اأخرجه ال�إ
مام مسلم في  مام البخاري في صحيحه )11 /255( رقم )3182(، )193/11( رقم )3143(، واأخرجه ال�إ 41 - اأخرجه ال�إ

صحيحه )396/1( رقم )245(.
مام مسلم في صحيحه )279/10( رقم )3751(. 42 - اأخرجه ال�إ
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وزاد اإلمام أحمد بن حنبل ِمْن َحِديِث ابِْن َعبَّاٍس َقاَل لَيْلََة أُْسِرَي ِبنَِبيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َدَخَل 
َماِل يِف َأَحِدِهَما  ا اْنَصَرَف ِجَء ِبَقَدَحْيِ َأَحُدُهَما َعْن الَْيِمِي َواْلَخُر َعْن الّشِ )َفَلّمَ َقاَل:   ... الَْجنََّة 

ِي َكاَن َمَعُه الَْقَدُح َأَصْبَت الِْفْطَرَة()43(،)44(. َب ِمْنُه َفَقاَل اّلَ َبَ َفرَشِ  َفَأَخَذ الّلَ
ٌ

لََبٌ َويِف اْلَخِر َعَسل

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )257/1( رقم )2324(.وقال الشيخ شعيب ال�أ 43  - اأخرجه ال�إ
اإسناده ضعيف، وصحح ابن كثير اإسناده في التفسير!: ولجله شواهد.

نية عند بيت المقدس لم تذكر هذه  44 - قال الشيخ محمُد بُن ِرْزٍق بِن ُطْرُهوِنْي )20/1(.: ويلاحظ اأنه في جزء عرض ال�آ
الرواية العسل فاأضفته اأنا من مجموع روايتي ابن عباس من طريق اأبي ظبيان وحديث ابن مسعود ، وياأتي ذكرهما وتصحيح 
سراء  نية الثلاثة في كل من المعراج وال�إ العلماء لهما، وجعلت الضمير في الزيادة التي بعدها متوافقا مع ذلك . فثبت عرض ال�آ
مور منها مراعاة الوتر ومنها اأن المقصود الضيافة وليس  ، ولم يثبت عرض الماء واإنما جاء في روايات ضعيفة، ولعل ذلك ل�أ

الماء مما يضاف به غالبا.
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صحيح
أحاديث  الِمرَعاِج

ْنَيا: َماَء الدُّ َلام في السَّ الحديث الثاني عشر: آَدَم َعَلْيِه السَّ
أخرج اإلمام مسلم في صحيحه وغيره ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك َعْن َماِلِك بِْن َصْعَصَعَة أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى 

ى َأَت ِبَ  اَلم َحّتَ يَل َعَلْيِه الّسَ َ اْنَطَلْقُت َمَع ِجْبِ َقاَل:... )ُثّ ِبِه  أُْسِرَي  لَيْلَِة  َعْن  ثَُهْم  َوَسلََّم َحدَّ َعلَيِْه  اللَُّه 
أُْرِسَل  َأَوَقْد  ِقيَل  ٌد  ُمَحّمَ َقاَل  َمَعَك(45(.  َوَمْن  ِقيَل  يُل  ِجْبِ َقاَل  َهَذا  َمْن  َفِقيَل  َفاْسَتْفَتَح  ادّلُْنَيا  َماَء  الّسَ
اَلم َفَقاَل  ا َخَلْصُت َفِإَذا ِفَيا آَدُم َعَلْيِه الّسَ ِإلَْيِه َقاَل َنَعْم ِقيَل َمْرَحًبا ِبِه َوِنْعَم الَْمِجُء َجاَء َقاَل َفُفِتَح َفَلّمَ
الِِح  الّصَ ِبااِلْبِن  َمْرَحًبا  َقاَل   َ ُثّ اَلَم  الّسَ َفَرّدَ  َعَلْيِه  ْمُت  َفَسّلَ َعَلْيِه  ْم  َفَسّلِ اَلم  الّسَ َعَلْيِه  آَدُم  َأُبوَك  َهَذا 

الِِح()46(. ِبّيِ الّصَ َوالّنَ
.)47() َب ِب َوَدَعا ِل ِبَخْيٍ وفي زيادة أخرى لإلمام مسلم في صحيحه: )َفَرّحَ

ُث  يَُحدِّ َعنُْه  اللَُّه  َرِضَي  َذرٍّ  أَبُو  َكاَن  َماِلٍك  بِْن  أَنَِس  َحِديِث  ِمْن  صحيحه  في  البخاري  اإلمام  وأخرج 
 َعْن َيِميِنِه َأْسِوَدةٌ 

ٌ
َماَء ادّلُْنَيا ِإَذا َرُجل ا َعَلْوَنا الّسَ )َفَلّمَ َقاَل:...  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّى  اللَِّه  َرُسوَل  أَنَّ 

الِِح  ِبّيِ الّصَ اِلِ َبَكى َفَقاَل َمْرَحًبا ِبالّنَ َوَعْن يََساِرِه َأْسِوَدةٌ َفِإَذا َنَظَر ِقَبَل َيِميِنِه َضِحَك َوِإَذا َنَظَر ِقَبَل ِشَ
َيِميِنِه  ِقَبَل  َنَظَر  َفِإَذا  اِر  الّنَ َأْهُل  ْسِوَدُة  اأْلَ َوَهِذِه  آَدُم  َهَذا  َقاَل  يُل  ِجْبِ َيا  َهَذا  َمْن  ُقْلُت  الِِح  الّصَ َوااِلْبِن 

اِلِ بكى()48(. َضِحَك َوِإَذا َنَظَر ِقَبَل ِشَ

45  - وفي قوله لجبريل: ومن معك يشعر باأنهم اأحسوا معه برفيق واإل� لكان السؤال بلفظ اأمعك اأحد وذلك، اإما بمشاهدة 
لكون السماء شفافة واإما باأمر معنوي كزيادة اأنوار اأو نحوها يشعر بتجدد اأمر يحسن معه السؤال بهذه الصيغة، انظر: فتح الباري 

ل�بن حجر )209/7(.
مام مسلم في صحيحه )389/1( رقم )238(. 46  - اأخرجه ال�إ

مام مسلم في صحيحه )385/1( رقم )235(. ورد هذا الترحيب في معراجه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم عند جميع  47  - اأخرجه ال�إ
نبياء عليهم السلام لرسول الله َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم. ال�أ

مام البخاري في صحيحه )127/11( رقم )3094(، )80/2( رقم )336(. 48  - اأخرجه ال�إ
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الحديث الثالث عشر: ِجْبِريُل َيضِرُب َباًبا ِمْن َأْبَواِب السماء الدنيا:
أخرج اإلمام البخاري في صحيحه ِمْن َحِديِث َشِريِك بِْن َعبِْد اللَِّه أَنَُّه َقاَل َسِمْعُت أَنََس بَْن َماِلٍك يَُقوُل: 

ادّلُْنَيا  َماِء  الّسَ ِإَل  ِبِه  َج  َعَ  َ ُثّ الَْكْعَبِة  َمْسِجِد  ِمْن  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ   ِ الّلَ ِبَرُسوِل  أُْسِرَي  )لَْيَلَ 
َفَضَرَب َباًبا ِمْن َأْبَواِبَا()49(.

ى ُيْعِلَمُهْم: ُه ِبِه ِفي اْلَأْرِض َحتَّ َماِء ِبَما ُيِريُد اللَّ الحديث الرابع عشر: َلا َيْعَلُم َأْهُل السَّ
)َمْن  َماِء:  السَّ أَْهُل  َفنَاَداهُ  يَُقوُل  َماِلٍك  بَْن  أَنََس  عن  َحِديِث  ِمْن  صحيحه  في  البخاري  اإلمام  أخرج 
َوَأْهًل  ِبِه  َفَمْرَحًبا  َقالُوا  َنَعْم  َقاَل  ُبِعَث  َوَقْد  َقاَل  ٌد  ُمَحّمَ َمِعَي  َقاَل  َمَعَك  َوَمْن  َقالُوا  يُل  ِجْبِ َفَقاَل  َهَذا 

ى ُيْعِلَمْه()50(. ْرِض َحّتَ ُ ِبِه ِف اْلَ َماِء ِبَما ُيِريُد الّلَ َماِء َل َيْعَلُم َأْهُل الّسَ َفَيْسَتْبِشُ ِبِه َأْهُل الّسَ

اَر: َة َوالنَّ َم لْلَجنَّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ الحديث الخامس عشر: رؤية رسول َصلَّ
أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده ِمْن َحِديِث َعاِصِم بِْن بَْهَدلََة َعْن ِزرِّ بِْن ُحَبيٍْش َعْن ُحَذيَْفَة بِْن 

َماِء  ى َأَتْيُت َبْيَت الَْمْقِدِس َفُفِتَحْت لََنا َأْبَواُب الّسَ الَْيَماِن أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: )َحّتَ
اَر()51(. َة َوالّنَ َوَرَأْيُت الَْجّنَ

يُل َواْلُفَراُت ُعْنُصُرُهَما في السماء الدنيا: الحديث السادس عشر: النِّ
 ُ ِ َصّلَ الّلَ أخرج اإلمام البخاري في صحيحه ِمْن َحِديِث أَنََس بَْن َماِلٍك يَُقوُل: )لَْيَلَ أُْسِرَي ِبَرُسوِل الّلَ
َراِن َيا  َ ِرَداِن َفَقاَل َما َهَذاِن الّنَ َرْيِن َيّطَ َماِء ادّلُْنَيا ِبَنَ َم ِمْن َمْسِجِد الَْكْعَبِة َفِإَذا ُهَو ِف الّسَ َعَلْيِه َوَسّلَ

يُل َوالُْفَراُت ُعْنُصُرُهَما()52(،)53(. يُل َقاَل َهَذا الّنِ ِجْبِ

مام البخاري في صحيحه )38/23( رقم )6963(. 49- اأخرجه ال�إ
مام البخاري في صحيحه )38/23( رقم )6963(. 50 - اأخرجه ال�إ

رنؤوط في تحقيقه للمسند  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )392/5( رقم )23380(. وقال الشيخ شعيب ال�أ 51 - اأخرجه ال�إ
لباني في السلسلة الصحيحة )530/2(: اإسناده حسن. ال�أ

مام البخاري في صحيحه )38/23( رقم )6963(.  52- اأخرجه ال�إ
53 - يقول المباركفوري: ولعل رؤية النيل والفرات كانت اإشارة اإلى تمكن ال�إسلام من هذين القطرين

والله اأعلم، انظر: الرحيق المختوم، للمباركفوري)109/1(.
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وأخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده والبخاري في صحيحه واللفظ ألحمد: ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن 
َض ِل َنٌَر  ِة ِإْذ ُعِ )َبْيَنَما َأَنا َأِسُي يِف الَْجّنَ َقاَل:  أَنَُّه  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّى  النَِّبيِّ  َعْن  أَنَْبَأُهْم  أَنَُّه  َماِلٍك 
ِي َأْعَطاَك َرّبَُك َعّزَ  يُل َما َهَذا َقاَل َهَذا الَْكْوَثُر اّلَ ِف َقاَل َفُقْلُت َيا ِجْبِ َحاَفَتاُه ِقَباُب الّلُْؤلُِؤ الُْمَجّوَ

ْذَفُر َوِإَذا َرْضَراُضُه(54( الّلُْؤلُُؤ()55(. َوَجّلَ َقاَل َفَضَرْبُت ِبَيَدّيَ ِفيِه َفِإَذا ِطيُنُه الِْمْسُك اأْلَ

اِنَيَة: َماَء الثَّ َلام في السَّ الحديث السابع عشر: َيْحَيى َوِعيَسى َعَلْيِهَما السَّ
أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك َعْن َماِلِك بِْن َصْعَصَعَة أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى 

اِنَيَة َفاْسَتْفَتَح َفِقيَل َمْن  َماَء الّثَ ى َأَت الّسَ َ َصِعَد َحّتَ ثَُهْم َعْن لَيْلَِة أُْسِرَي ِبِه َقاَل:... )ُثّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َحدَّ
ٌد ِقيَل َأَوَقْد أُْرِسَل ِإلَْيِه َقاَل َنَعْم ِقيَل َمْرَحًبا ِبِه َوِنْعَم الَْمِجُء  يُل ِقيَل َوَمْن َمَعَك َقاَل ُمَحّمَ َهَذا َقاَل ِجْبِ
َيْحَيى  َهَذا  َفَقاَل  الَْخاةَلِ  اْبَنا  َوُهَما  اَلم  الّسَ َما  َعَلْيِ َوِعيَسى  َيْحَيى  َفِإَذا  َخَلْصُت  ا  َفَلّمَ َفُفِتَح  َقاَل  َجاَء 
الِِح  الّصَ  

ِ
خ ِباأْلَ َمْرَحًبا  َقااَل   َ ُثّ اَلَم  الّسَ ا  َفَرّدَ ْمُت  َفَسّلَ َقاَل  َما  َعَلْيِ ْم  َفَسّلِ اَلم  الّسَ َما  َعَلْيِ َوِعيَسى 

الِِح()56(. ِبّيِ الّصَ َوالّنَ
وأخرج اإلمام عبد الله بن أحمد بن حنبل ِمْن َحِديِث عبد بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم 

 ُ الّلَ َصّلَ  ٌد  ُمَحّمَ َأُخوَك  َقاَل: َهَذا  َمَعَك؟  يُل  ِجْبِ َيا  َهَذا  َفَقاَل: َمْن   ، ُيَصّلِ َقاِئٍم  َرُجٍل  َعَل  )َفَأَتْيُت  قال: 
يُل؟  ِتَك الْيُْسَ َقاَل: ُقْلُت: َمْن َهَذا َيا ِجْبِ َكِة، َوَقاَل: َسْل  أُلّمَ َب َوَدَعا ِل ِبالَْبَ َم. َقاَل: َفَرّحَ َعَلْيِه َوَسّلَ

اَلم( )57(. َقاَل: َهَذا َأُخوَك ِعيَسى َعَلْيِه الّسَ

َعَلْيِه  ِعيَسى  يصف  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  َصلَّ ِبيُّ  النَّ عشر:  الثامن  الحديث 
َلام:  السَّ

وأخرج اإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: 
اِس ِبِه  اَلم َقاِئٌم ُيَصّلِ َأْقَرُب الّنَ ْنِبَياِء ... َوِإَذا ِعيَسى اْبُن َمْرَيَ َعَلْيِه الّسَ اَعٍة ِمْن اأْلَ )َوَقْد َرَأْيُتِني يِف َجَ

54  - حًصى صغاٌر يصفو ماؤه ويبُرُق. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1791/5(.
رقم  بن حنبل في مسنده )231/3(  اأحمد  مام  وال�إ رقم )6095(،  البخاري في صحيحه )246/20(  مام  ال�إ اأخرجه   -   55
رنؤوط في تحقيقه للمسند: حديث صحيح وهذا اإسناد قوي على شرط مسلم من اأجل عبد  (13449(.وقال الشيخ شعيب ال�أ

الوهاب بن عطاء ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )207/4( رقم )17867(. وقال الشيخ شعيب ال�أ 56  - اأخرجه ال�إ

اإسناده صحيح على شرط الشيخين.
مام عبد الله بن اأحمد بن حنبل في كتاب السنة )458/2( رقم )1039(. قال المحقق د. محمد سعيد سالم  57  - اأخرجه ال�إ

القحطاني: اإسناده حسن.
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َقِفّيُ)58(()59(. َوُة ْبُن َمْسُعوٍد الّثَ ا ُعْ َشَبً
َعْن  َعنُْهَما  اللَُّه  َرِضَي  َعبَّاٍس  ابَْن  َحِديِث  ِمْن  صحيحيهما  في  مسلم  واإلمام  البخاري  اإلمام  أخرج 
...ِعيَسى َرُجاًل َمْرُبوًعا َمْرُبوَع الَْخْلِق)60(  َقاَل: )َرَأْيُت لَْيةَلَ أُْسِرَي ِب  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  النَِّبيِّ َصلَّى 

ْأسِ)61(()62(. ِإىَل الُْحْمَرِة َوالَْبَياِض َسِبَط الّرَ
وأخرج اإلمام البخاري واإلمام مسلم في صحيحيهما ِمْن َحِديِث أَِبي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعنُْه َقاَل: َقاَل 

ُر َكَأّنََما َخَرَج   َرْبَعٌة َأْحَ
ٌ

َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: )لَْيةَلَ أُْسِرَي ِب َرَأْيُت ِعيَسى َفِإَذا ُهَو َرُجل
اَم()63(. ِمْن ِديَماٍس َيْعِني الَْحّمَ

ُ َعَلْيِه  ِبّيِ َصّلَ الّلَ َقاَل: )أُْسِرَي ِبالّنَ َعبَّاٍس  ابِْن  َحِديِث  ِمْن  وأخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده 
َن الَْخْلِق(65(((66(. ْأِس َحِديَد الَْبَصِر(64( ُمَبّطَ َم ... َوَرَأْيُت ِعيَسى َشاّبًا َأْبَيَض َجْعَد الّرَ َوَسّلَ

58 - عروة بن مسعود الثقفى الصحابى، رضى الله عنه: هو اأبو مسعود، وقيل: اأبو َيعُفور، عروة بن مسعود بن معتب الثقفى، 
واأمه سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف القريشية.

قال ابن اإسحاق: لما انصرف النبى صلى الله عليه وسلم من ثقيف تبعه عروة بن مسعود، فاأسلم وساأله اأن يرجع اإلى قومه 
سلام، فرموه بالنبل من كل وجه، فاأصابه سهم  بال�إسلام، وكان فيهم محبًبا، مطاًعا، فرجع اإليهم، واأظهر دينه، ودعاهم اإلى ال�إ
، فادفنونى فى الشهداء الذين قتلوا  فقتله، فقيل له: ما ترى فى دمك؟ فقال: كرامة اأكرمنى الله بها، وشهادة ساقها الله اإلىَّ
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزعمون اأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: »اإن مثله فى قومه كمثل صاحب 

يس فى قومه«. 
سماء واللغات، للعلامة اأبى زكريا محيي الدين بن شرف النووي،)466/1( رقم )406(، المتوفى سنة 676  انظر: تهذيب ال�أ

هـ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.
مام مسلم في صحيحه )403/1( رقم )251(. 59  - اأخرجه ال�إ

60  - َمْرُبوَع اْلَخْلِق: َوِسيُط القاَمة ل� بالطويل ول� بالقصير، انظر: لسان العرب )78/11(.
اأِْس: نقيض الجعد، والمعنى مسترسل شعر الراأس، فهذا يدل على اأنه غلب عليه صفة الجمال. انظر: مرقاة  61  - َسِبَط الرَّ

المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الملا على القاري )360/16(.
مام مسلم في صحيحه )390/1( رقم )240(. مام البخاري في صحيحه )16/11( رقم )3000( وال�إ 62 - اأخرجه ال�إ

مام مسلم في صحيحه )396/1( رقم )245(. مام البخاري في صحيحه )193/11( رقم )3143( وال�إ 63  - اأخرجه ال�إ
اليازجي  اإبراهيم  المترادف والمتوارد  الوارد في  الرائد وشرعة  اْلَبَصِر. انظر: نجعة  َناِفذ  اأو  اْلَبَصِر،  اْلَبَصِر: قوي  64  - َحِديَد 

.)31/1)
كل ِمْبطاٌن فاإذا قالوا َرُجٌل  ُن الضاِمُر الَبْطن ويقال للذي ل� َيزاُل َضْخَم البطِن من كثرة ال�َأ يف الُمَبطَّ َن اْلَخْلِق: مثُل السَّ 65  - ُمَبطَّ

ٌن فمعناه اَأنه َخميص الَبْطن. انظر: لسان العرب )52/13(. ُمَبطَّ
رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )374/1( رقم )3546(. وقال الشيخ شعيب ال�أ 66  - اأخرجه ال�إ

اإسناده صحيح وصححه ابن كثير في تفسيره.
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اِلَثَة: َماَء الثَّ َلام في السَّ الحديث التاسع عشر: ُيوُسف َعَلْيِه السَّ
أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده ِمْن َحِديِث ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك َعْن َماِلِك بِْن َصْعَصَعَة 

الَِثَة  َماَء الّثَ ى َأَت الّسَ َ َصِعَد َحّتَ )ُثّ َقاَل:...  ِبِه  أُْسِرَي  لَيْلَِة  َعْن  ثَُهْم  َحدَّ َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّى  النَِّبيَّ  أَنَّ 
َمْرَحًبا  ِقيَل  َنَعْم  َقاَل  ِإلَْيِه  أُْرِسَل  َأَوَقْد  ٌد  ُمَحّمَ َقاَل  َمَعَك  َوَمْن  ِقيَل  يُل  ِجْبِ َقاَل  َهَذا  َمْن  َفِقيَل  َفاْسَتْفَتَح 
اَلم  اَلم َقاَل َهَذا ُيوُسُف َعَلْيِه الّسَ ا َخَلْصُت َفِإَذا ُيوُسُف َعَلْيِه الّسَ ِبِه َوِنْعَم الَْمِجُء َجاَء َقاَل َفُفِتَح َفَلّمَ

الِِح()67(. ِبّيِ الّصَ الِِح َوالّنَ  الّصَ
ِ

خ اَلَم َوَقاَل َمْرَحًبا ِباأْلَ ْمُت َعَلْيِه َفَرّدَ الّسَ ْم َعَلْيِه َقاَل َفَسّلَ َفَسّلِ
.)68() َب َوَدَعا ِل ِبَخْيٍ وزاد اإلمام مسلم في صحيحه: )ِإَذا ُهَو َقْد أُْعِطَي َشْطَر الُْحْسِن َفَرّحَ

اِبَعَة: َماَء الرَّ َلام في السَّ الحديث العشرون: ِإْدِريَس َعَلْيِه السَّ
َماِلِك  َعْن  َماِلٍك  بِْن  أَنَِس  َحِديِث  ِمْن  َحِديِث  ِمْن  َحِديِث  ِمْن  أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده 

َأَت  ى  َحّتَ َصِعَد   َ َقاَل:...)ُثّ ِبِه  أُْسِرَي  لَيْلَِة  َعْن  ثَُهْم  َحدَّ َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّى  النَِّبيَّ  أَنَّ  َصْعَصَعَة  بِْن 
ٌد ِقيَل َوَقْد أُْرِسَل ِإلَْيِه َقاَل  يُل ِقيَل َمْن َمَعَك َقاَل ُمَحّمَ اِبَعَة َفاْسَتْفَتَح َفِقيَل َمْن َهَذا َقاَل ِجْبِ َماَء الّرَ الّسَ
َهَذا  َقاَل  اَلم  الّسَ َعَلْيِه  ِإْدِريُس  َفِإَذا  َقاَل  َخَلْصُت  ا  َفَلّمَ َفُفِتَح  َقاَل  َجاَء  الَْمِجُء  َوِنْعَم  ِبِه  َمْرَحًبا  ِقيَل  َنَعْم 
ِبّيِ  الِِح َوالّنَ  الّصَ

ِ
خ َ َقاَل َمْرَحًبا ِباأْلَ اَلَم ُثّ ْمُت َعَلْيِه َفَرّدَ الّسَ ْم َعَلْيِه َقاَل َفَسّلَ اَلم َفَسّلِ ِإْدِريُس َعَلْيِه الّسَ

الِِح()69(. الّصَ
َمَكاًنا  }َوَرَفْعَناُه   : َوَجلَّ َعزَّ  اللَُّه  َقاَل  ِبَخٍي(  ِل  َوَدَعا  َب  )َفَرّحَ صحيحه:  في  مسلم  اإلمام  وزاد 

ا)70({)71()مرمي:57(. َعِلّيً

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )207/4( رقم )17867(. وقال الشيخ شعيب ال�أ 67 - اأخرجه ال�إ
اإسناده صحيح على شرط الشيخين.

مام مسلم في صحيحه )385/1( رقم )234(. 68  - اأخرجه ال�إ
رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )207/4( رقم )17867(. وقال الشيخ شعيب ال�أ 69  - اأخرجه ال�إ

اإسناده صحيح على شرط الشيخين. 
70  - وكون اإدريس رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية وقد روى الطبري اأن كعبا قال ل�بن عباس في قوله تعالى 
ورفعناه مكانا عليا اأن اإدريس ساأل صديقا له من الملائكة فحمله بين جناحيه ثم صعد به فلما كان في السماء الرابعة تلقاه 
ملك الموت فقال له اأريد اأن تعلمني كم بقي من اأجل اإدريس قال واأين اإدريس قال هو معي فقال اأن هذا لشيء عجيب اأمرت 
رض فقبض روحه فذلك قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا وهذا من  باأن اأقبض روحه في السماء الرابعة فقلت كيف ذلك وهو في ال�أ

ال�سرائيليات والله اأعلم بصحة ذلك. انظر: فتح الباري ل�بن حجر )375/6(.
مام مسلم في صحيحه )385/1( رقم )234(. 71  - اأخرجه ال�إ
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َماَء اْلَخاِمَسَة:  َلام في السَّ الحديث الواحد والعشرون: َهاُروَن َعَلْيِه السَّ
أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده ِمْن َحِديِث ِمْن َحِديِث ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك َعْن َماِلِك بِْن 

َماَء  ى َأَت الّسَ َ َصِعَد َحّتَ ثَُهْم َعْن لَيْلَِة أُْسِرَي ِبِه َقاَل:... )ُثّ َصْعَصَعَة أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َحدَّ
ٌد ِقيَل َأَوَقْد أُْرِسَل ِإلَْيِه َقاَل َنَعْم  يُل ِقيَل َوَمْن َمَعَك َقاَل ُمَحّمَ الَْخاِمَسَة َفاْسَتْفَتَح َفِقيَل َمْن َهَذا َقاَل ِجْبِ
اَلم َقاَل َهَذا َهاُروُن  ا َخَلْصُت َفِإَذا َهاُروُن َعَلْيِه الّسَ ِقيَل َمْرَحًبا ِبِه َوِنْعَم الَْمِجُء َجاَء َقاَل َفُفِتَح َفَلّمَ
ِبّيِ  َوالّنَ الِِح  الّصَ  

ِ
خ ِباأْلَ َمْرَحًبا  َقاَل   َ ُثّ اَلَم  الّسَ َفَرّدَ  َقاَل  َعَلْيِه  ْمُت  َفَسّلَ َقاَل  َعَلْيِه  ْم  َفَسّلِ اَلم  الّسَ َعَلْيِه 

الِِح()72(. الّصَ

اِدَسَة: َماَء السَّ َلام في السَّ الحديث الثاني والعشرون: ُموَسى َعَلْيِه السَّ
أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده ِمْن َحِديِث ِمْن َحِديِث ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك َعْن َماِلِك بِْن 

َماَء  ى َأَت الّسَ َ َصِعَد َحّتَ ثَُهْم َعْن لَيْلَِة أُْسِرَي ِبِه َقاَل:... )ُثّ َصْعَصَعَة أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َحدَّ
ٌد ِقيَل َأَوَقْد أُْرِسَل ِإلَْيِه َقاَل َنَعْم ِقيَل  يُل ِقيَل َوَمْن َمَعَك َقاَل ُمَحّمَ اِدَسَة َفاْسَتْفَتَح ِقيَل َمْن َهَذا َقاَل ِجْبِ الّسَ
َعَلْيِه  ِبُموىَس  َهَذا  َقاَل  اَلم  الّسَ َعَلْيِه  ِبُموىَس  َأَنا  َفِإَذا  َخَلْصُت  ا  َفَلّمَ َفُفِتَح  َجاَء  الَْمِجُء  َوِنْعَم  ِبِه  َمْرَحًبا 

الِِح()73(. ِبّيِ الّصَ الِِح َوالّنَ  الّصَ
ِ

خ َ َقاَل َمْرَحًبا ِباأْلَ اَلَم ُثّ ْمُت َعَلْيِه َفَرّدَ الّسَ ْم َعَلْيِه َفَسّلَ اَلم َفَسّلِ الّسَ
وأخرج اإلمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة ِمْن َحِديِث عبد بن مسعود أن النبي صلى الله عليه 

يُل؟  ًرا، َقاَل: َفَأَتْيَنا َعَل َرُجٍل، َفَقاَل: َمْن َهَذا َمَعَك َيا ِجْبِ َ ِسْرَنا َفَسِمْعَنا َصْوًتا َوَتَذّمُ َقاَل: )ُثّ و سلم 
، َقاَل: ُقْلُت: َمْن َهَذا َيا  ِتَك الْيُْسَ َكِة َوَقاَل: َسْل أُلّمَ َب َوَدَعا ِل ِبالَْبَ ٌد. َقاَل: َفَرّحَ َقاَل: َهَذا َأُخوَك ُمَحّمَ
ِه َقاَل: ُقْلُت: َعَل  ُرُه َوَصْوُتُه؟ َقاَل: َعَل َرّبِ يُل؟ َقاَل: َهَذا َأُخوَك ُموىَس َقاَل: ُقْلُت: َعَل َمْن َكاَن َتَذّمُ ِجْبِ

ُف ذلك منه َوْحَدَتُه()74(. ُه َيرْعِ َرّبِِه؟! َقاَل: َنَعْم، ِإّنَ
وزاد اإلمام البخاري في صحيحه ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك َعْن َماِلِك بِْن َصْعَصَعَة َرِضَي اللَُّه َعنُْهَما أَنَّ 

ا َتَجاَوْزُت َبَكى ِقيَل َلُ َما ُيْبِكيَك  ثَُهْم َعْن لَيْلَِة أُْسِرَي ِبِه َقاَل:... )َفَلّمَ نَِبيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َحدَّ

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )207/4( رقم )17867(. وقال الشيخ شعيب ال�أ 72  - اأخرجه ال�إ
اإسناده صحيح على شرط الشيخين.

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )207/4( رقم )17867(. وقال الشيخ شعيب ال�أ 73  - اأخرجه ال�إ
اإسناده صحيح على شرط الشيخين.

مام عبد الله بن اأحمد بن حنبل في السنة )458/2( رقم )1039(. قال المحقق د. محمد سعيد سالم  اأخرجه ال�إ  -  74
القحطاني: اإسناده حسن.
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ِتي()75(،)76(. ا َيْدُخُلَها ِمْن أُّمَ ِتِه َأْكَثُر ِمّمَ َة ِمْن أُّمَ َ َيْدُخُل الَْجّنَ ّنَ ُغاَلًما ُبِعَث َبْعِدي ُثّ َقاَل َأْبِكي أِلَ

َم َيِصُف موسى َعَلْيِه  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِبيُّ َصلَّ الحديث الثالث والعشرون: النَّ
َلام:  السَّ

َعْن  َعنُْهَما  اللَُّه  َرِضَي  َعبَّاٍس  ابَْن  َحِديِث  ِمْن  واإلمام مسلم في صحيحيهما  البخاري  اإلمام  وأخرج 
ُه ِمْن ِرَجاِل  النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: )َرَأْيُت لَْيةَلَ أُْسِرَي ِب ُموىَس َرُجاًل آَدَم ُطَوااًل َجْعًدا َكَأّنَ

َشُنوَءَة)77(()78(.
وأخرج اإلمام البخاري واإلمام مسلم في صحيحيهما ِمْن َحِديِث أَِبي ُهَريَْرةَ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى 

 َضْرٌب(79( َجْعٌد 
ٌ

ْنِبَياِء َفِإَذا ُموىَس َقاِئٌم ُيَصّلِ َفِإَذا َرُجل اَعٍة ِمْن اأْلَ َوَسلََّم: )َوَقْد َرَأْيُتِني يِف َجَ َعلَيِْه  اللَُّه 
ُه ِمْن ِرَجاِل َشُنوَءَة()81(. (80( َكَأّنَ

َقاَل:  َعنُْه  اللَُّه  َرِضَي  ُهَريَْرةَ  أَِبي  َحِديِث  ِمْن  صحيحيهما  في  مسلم  واإلمام  البخاري  اإلمام  وأخرج 
 َحِسْبُتُه َقاَل 

ٌ
)لَْيةَلَ أُْسِرَي ِبِه لَِقيُت ُموىَس َقاَل َفَنَعَتُه َفِإَذا َرُجل َوَسلََّم:  َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّى  اللَِّه  َرُسوُل  َقاَل 

ُه ِمْن ِرَجاِل َشُنوَءَة()82( . ْأِس َكَأّنَ ُمْضَطِرٌب َرِجُل الّرَ

مام البخاري في صحيحه )273/12( رقم )3598(. 75  - اأخرجه ال�إ
76  - قال العلماء: لم يكن بكاء موسى وقوله ما قال حسدا معاذ الله فاإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن اآحاد المؤمنين 
جر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من اأمته من كثرة المخالفة  فكيف لمن اصطفاه الله، بل اأسفا على ما فاته من ال�أ
ن لكل نبي مثل اأجر من تبعه، ولهذا كان من اتبعه دون عدد من اتبع نبينا  المقتضية لنقص اأجورهم المستلزمة لتقص اأجره، ل�أ

صلى الله عليه وعلى اآله وسلم مع طول مدتهم.                          
واما قوله: غلام. فهو على سبيل التنويه بعظمة الله وقدرته وعظيم كرمه اإذ اأعطى من كان في ذلك السن ما لم يعطه اأحدا قبله 

ممن هو اأسن منه ل� على سبيل التنقيص.     
قال الخطابي: والعرب تسمي الرجل المستجمع غلاما ما دامت فيه بقية من القوة.     

قال شيخ ال�إسلام ابن حجر: ويظهر لي اأن موسى عليه السلام اأشار اإلى ما اأنعم الله به على نبينا عليه الصلاة والسلام من 
استمرار القوة في الكهولة اإلى اأن دخل في اأول سن الشيخوخة، ولم يدخل في بدنه هرم، ول� اعترى قوته نقص حتى اأن الناس 
في قدومه المدينة لما راأوه مردفا اأبا بكر اأطلقوا عليه اسم الشاب وعلى اأبي بكر اسم الشيخ مع كونه في العمر اأسن منه. انظر: 

سراء والمعراج، للسيوطي، )45/1(. ال�إ
77  - رجاٌل َشُنوَءة: اَأي طاهُر النَّسب ذو ُمروًءة، انظر: تاج العروس من جواهر القاموس )288/1(

مام مسلم في صحيحه )396/1( رقم )245(. مام البخاري في صحيحه )255/11( رقم )3182( وال�إ 78  - اأخرجه ال�إ
79  - الضرب: الخفيف اللحم الممُشوق الُمْسَتِدّق، انظر: لسان العرب )547/1(.

َعر اأي خشنه، انظر: تاج العروس من جواهر القاموس )375/33(. ولسان العرب )121/3(. 80 - الَجْعد: َجْعد الشَّ
مام مسلم في صحيحه )403/1( رقم )251(. مام البخاري في صحيحه )193/11( رقم )3143( وال�إ 81  - اأخرجه ال�إ
مام مسلم في صحيحه )396/1( رقم )245(. مام البخاري في صحيحه )255/11( رقم )3182( وال�إ 82  - اأخرجه ال�إ
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وأخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده ِمْن َحِديِث أَِبي ُهَريَْرةَ أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: 
ُه ِمْن ِرَجاِل َشُنوَأَة()83(. َجاِل َكَأّنَ  َضْرٌب ِمْن الّرِ

ٌ
َ ُموىَس َفِإَذا َرُجل َض َعَلّ )لَْيةَلَ أُْسِرَي ِب ... َوُعِ

وأخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده ِمْن َحِديِث عبد بِْن َعبَّاٍس َقاَل: أُْسِرَي ِبالنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه 
ِة َشِديَد الَْخْلِق()86(.  رَعَ رْعِ َقاَل َحَسٌن الّشَ َوَسلََّم ... )َوَرَأْيُت ُموىَس َأْسَحَم)84( آَدَم(85( َكِثَي الّشَ

اِبَعَة: َماَء السَّ الحديث الرابع والعشرون: إبراهيم عليه السالم في السَّ
النَِّبيَّ  أَنَّ  بِْن َصْعَصَعَة  َماِلِك  َعْن  َماِلٍك  بِْن  أَنَِس  َحِديِث  ِمْن  أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده 

اِبَعَة َفاْسَتْفَتَح  َماَء الّسَ ى َأَت الّسَ َ َصِعَد َحّتَ ثَُهْم َعْن لَيْلَِة أُْسِرَي ِبِه َقاَل:...)ُثّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َحدَّ
ٌد ِقيَل َأَوَقْد أُْرِسَل ِإلَْيِه َقاَل َنَعْم ِقيَل َمْرَحًبا ِبِه َوِنْعَم  يُل ِقيَل َوَمْن َمَعَك َقاَل ُمَحّمَ ِقيَل َمْن َهَذا َقاَل ِجْبِ
ْم  اَلم َفَسّلِ اَلم َفَقاَل َهَذا ِإْبَراِهميُ َعَلْيِه الّسَ ا َخَلْصُت َفِإَذا ِإْبَراِهميُ َعَلْيِه الّسَ الَْمِجُء َجاَء َقاَل َفُفِتَح َفَلّمَ

الِِح()87(. ِبّيِ الّصَ الِِح َوالّنَ َ َقاَل َمْرَحًبا ِبااِلْبِن الّصَ اَلَم ُثّ ْمُت َعَلْيِه َفَرّدَ الّسَ َعَلْيِه َفَسّلَ
اِدَسِة()88(.  َماِء الّسَ ِإْبَراِهمَي يِف الّسَ

َ
ُه َقْد َوَجَد  وجاء عند البخاري ومسلم في صحيحيهما في رواية: )َأّنَ

َماِلٍك  بَْن  أَنََس  َسِمْعُت  َقاَل  أَنَُّه  اللَِّه  َعبِْد  بِْن  َشِريِك  َحِديِث  ِمْن  صحيحه  في  البخاري  اإلمام  أخرج 
يِف  َوآَخَر  اِبَعِة  الّرَ يِف  َوَهاُروَن  اِنَيِة  الّثَ يِف  ِإْدِريَس  ِمْنُْم  َفَأْوَعْيُت  اُهْ  َ َسّ َقْد  َأْنِبَياُء  ِفَيا  اٍء  َسَ )ُكّلُ  يَُقوُل: 
ُموىَس  َفَقاَل   ِ الّلَ َكاَلِم  ِبَتْفِضيِل  اِبَعِة  الّسَ يِف  َوُموىَس  اِدَسِة  الّسَ يِف  َوِإْبَراِهمَي  ُه  اْسَ َأْحَفْظ  لَْم  الَْخاِمَسِة 

.)89()ُ َ َعاَل ِبِه َفْوَق َذلَِك ِبَما اَل َيْعَلُمُه ِإاّلَ الّلَ َ َأَحٌد ُثّ َرّبِ لَْم َأُظّنَ َأْن ُيْرَفَع َعَلّ

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )528/2( رقم )10842(. وقال الشيخ شعيب ال�أ 83 - اأخرجه ال�إ
صحيح وهذا اإسناد حسن. 

84  - اَأْسَحَم: اَأسود، انظر: لسان العرب )281/12(.
سمر، انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1859/5(. دم من الناس: ال�أ 85  - اآَدم: ال�آ

رنؤوط  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )347/1( رقم )3546(. وقال الشيخ شعيب ال�أ 86  - اأخرجه ال�إ
في تحقيقه للمسند: اإسناده صحيح وصححه ابن كثير في تفسيره.

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )207/4( رقم )17867(. وقال الشيخ شعيب ال�أ 87  - اأخرجه ال�إ
اإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

رقم   )388/1( في صحيحه  مسلم  مام  ال�إ واأخرجه   ،)3094( رقم   )127/11( في صحيحه  البخاري  مام  ال�إ اأخرجه   -   88
.)237)

مام البخاري في صحيحه )38/23( رقم )6963(.  89  - اأخرجه ال�إ
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شبها  أقرب  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  َصلَّ ِبيُّ  النَّ والعشرون:  الخامس  الحديث 
َلام:  بِإْبَراِهيَم َعَلْيِه السَّ

أخرج اإلمام البخاري في صحيحه ِمْن َحِديِث أَِبي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
ِه ِبِه()90(. َعلَيِْه َوَسلََّم: )لَْيةَلَ أُْسِرَي ِبِه ... َوَرَأْيُت ِإْبَراِهمَي َوَأَنا َأْشَبُه َودَلِ

وأخرج اإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث أَِبي ُهَريَْرةَ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: )َوَقْد 
َصاِحُبُكْم  ِبِه  اِس  الّنَ َأْشَبُه  ُيَصّلِ  َقاِئٌم  اَلم  الّسَ َعَلْيِه  ِإْبَراِهميُ  ... َوِإَذا  ْنِبَياِء  اأْلَ ِمْن  اَعٍة  َجَ يِف  َرَأْيُتِني 

َيْعِني َنْفَسُه()91(.
وأخرج اإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث َجاِبٍر بن عبد الله أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: 

ا َصاِحُبُكْم َيْعِني َنْفَسُه()92(. ْنِبَياُء َفِإَذا َأْقَرُب َمْن َرَأْيُت ِبِه َشَبً َ اأْلَ َض َعَلّ )ُعِ
َم ... َوَنَظْرُت  ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِبّيِ َصّلَ الّلَ وزاد اإلمام أحمد بن حنبل ِمْن َحِديِث ابِْن َعبَّاٍس َقاَل: )أُْسِرَي ِبالّنَ

ي َكَأّنَُه َصاِحُبُكْم((94(. ِإىَل ِإْبَراِهمَي َفاَل َأْنُظُر ِإىَل ِإْرٍب ِمْن آَراِبِه(93( ِإاّلَ َنَظْرُت ِإلَْيِه ِمّنِ

ى  َصلَّ ِه  اللَّ َرُسوَل  يقرئ  َلام  السَّ َعَلْيِه  إبراهيم  والعشرون:  السادس  الحديث 
َة وِغَراِسها: َلاَم ويخبره َعْن اْلَجنَّ َتُه السَّ َم أُلمَّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ اللَّ

أخرج اإلمام الترمذي في سننه ِمْن َحِديِث عبد بِْن َمْسُعوٍد َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: 
َبِة  ْ َبُة الّتُ َة َطّيِ ُهْ َأّنَ الَْجّنَ اَلَم َوَأْخِبْ ي الّسَ َتَك ِمّنِ ُد َأْقِرْئ أُّمَ )لَِقيُت ِإْبَراِهمَي لَْيةَلَ أُْسِرَي ِب َفَقاَل َيا ُمَحّمَ

ُ َأْكُب()96(. ُ َوالّلَ ِ َواَل ِإَلَ ِإاّلَ الّلَ َ ِ َوالَْحْمُد لِلّ اَسَها ُسْبَحاَن الّلَ َا ِقيَعاٌن(95( َوَأّنَ ِغَ َعْذَبُة الَْماِء َوَأّنَ
الله عنه  أيوب رضي  أبا  أن  الله  بن عبد  َحِديِث سالم  ِمْن  البيهقي في شعب اإلميان  اإلمام  وأخرج 
أخبره: )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على سيدنا إبراهيم عليه السالم فقال 

رقم   )396/1( في صحيحه  مسلم  مام  ال�إ واأخرجه   ،  )3182( رقم   )255/11( في صحيحه  البخاري  مام  ال�إ اأخرجه   -  90
.)245)

مام مسلم في صحيحه )403/1( رقم )251(. 91- اأخرجه ال�إ
مام مسلم في صحيحه )395/1( رقم )244(. 92 - اأخرجه ال�إ

جوُد على َسْبَعِة اآراٍب واَأْراآب اأيضًا، انظر: الصحاح  ْرُب: الُعْضُو. اإِْرب ِمْن اآَراِبِه، اأي: عضو من اأعضائه. يقال: السُّ 93 - ال�إِ
تاج اللغة وصحاح العربية )86/1(.

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )347/1( رقم )3546(. وقال الشيخ شعيب ال�أ 94 - اأخرجه ال�إ
اإسناده صحيح وصححه ابن كثير في تفسيره.

رض الواسعة الملساء والمستوية. انظر: مختار الصحاح )560/1(. 95 - ِقيَعان: ال�أ
مام الترمذي في سننه )365/11( رقم )3384(. وَقاَل َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب. 96- اأخرجه ال�إ
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إبراهيم جلبرائيل عليهما السالم: )من هذا ؟( قال: )هذا محمد صل الل عليه وسلم( فقال إبراهيم 
عليه السالم: )يا محمد مر أمتك فليكثروا من غاس الجنة فإن تربتا طيبة وأرضها واسعة( قال 
محمد صلى الله عليه وسلم إلبراهيم عليه السالم: )وما غاس الجنة؟( قال إبراهيم عليه السالم: 

)ال حول وال قوة إال بالل()97(.
وله شاهد أخرجه اإلمام الطبراني في املعجم الكبير ِمْن َحِديِث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: )رأيت إبراهمي عليه السالم ليةل أسري ب فقال: يا محمد 
اقرأ أمتك مني السالم وأخبه أن الجنة طيبة التبة عذبة الماء وأنا قيعان وغاسها سبحان الل 

والحمد لل وال إل إال الل والل أكب وال حول وال قوة إال بالل()98(.

اْلَبْيِت  ِإَلى  َظْهُرُه  ُيْسِنُد  َلام  السَّ َعَلْيِه  ِإْبَراِهيُم  والعشرون:  السابع  الحديث 
اْلَمْعُموِر، َوِإَذا ُهَو َيْدُخُلُه ُكلَّ َيْوٍم َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك:

أخرج اإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل:... 
َسْبُعوَن  َيْوٍم  ُكّلَ  َيْدُخهُلُ  الَْمْعُموِر(99(  الَْبْيِت  ِإىَل  َظْهَرُه  ُمْسِنًدا  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ  ِبِإْبَراِهمَي  َأَنا  )َفِإَذا 

َألَْف َمَلٍك اَل َيُعوُدوَن ِإلَْيِه()100(.

أخرج اإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك لََعلَُّه َقاَل َعْن َماِلِك بِْن َصْعَصَعَة َرُجٍل ِمْن 
َهَذا  َما  يُل  ِجْبِ َيا  َفُقْلُت  الَْمْعُموُر  الَْبْيُت  ِل  ُرِفَع   َ )ُثّ َوَسلََّم:  َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّى  اللَِّه  نَِبيُّ  َقاَل  َقاَل  َقْوِمِه 
َما  آِخُر  ِفيِه  َيُعوُدوا  لَْم  ِمْنُه  َخَرُجوا  ِإَذا  َمَلٍك  َألَْف  َسْبُعوَن  َيْوٍم  ُكّلَ  َيْدُخهُلُ  الَْمْعُموُر  الَْبْيُت  َهَذا  َقاَل 

ْم()101(،)102(. َعَلْيِ
يمان )443/1( رقم )657(. قال الحافظ ابن حجر فى فتح الباري )501/11(:  مام البيهقي في شعب ال�إ 97  - اأخرجه ال�إ

صححه ابن حبان، وسكت عليه مما يشعر بتصحيحه.
لباني في تحقيقه للجامع الصغير  مام الطبراني في المعجم الكبير )173/10( رقم )10363(. قال الشيخ ال�أ 98  - اأخرجه ال�إ

وزيادته )578/1( رقم )5773(: )حسن(. 
رض، انظر: تاج العروس )1678/1(. ماِء ُمقاِبَل الَكعبِة في ال�َأ 99  - اْلَبْيت اْلَمْعُموِر: َبْيٌت في السَّ

مام مسلم في صحيحه )385/1( رقم )234(. 100  - اأخرجه ال�إ

مام مسلم في صحيحه )389/1( رقم )238(. 101  - اأخرجه ال�إ
ــقــاه فيها:                                                                                             ــت ــي ال ــت ــاء بــالــســمــاء ال ــي ــب ن ــ�أ ــن ال ــل م ــي اخــتــصــاص ك ــم ف ــَك ــِح مـــام الــســيــوطــي بــعــض ال ـــ�إ 102  - وذكـــر ال
شارة اإلى ما سيقع له صلى الله عليه وعلى اآله وسلم مع قومه من نظير ما وقع  قيل: الحكمة في ال�قتصار على المذكورين ال�إ

لكل منهم.                                                    
رض، بما سيقع له صلى الله عليه وعلى اآله وسلم من الهجرة  فاأما اآدم: فوقع التنبيه لما وقع له من الخروج من الجنة اإلى ال�أ



31

صحيح أحاديث اإِلسَراُء والِمرَعاُج

َة: ْدَرِة اْلُمْنَتَهى وفيها اْلَجنَّ ِبيُّ ] إلى السِّ الحديث الثامن والعشرون: النَّ
أخرج اإلمام البخاري واإلمام مسلم في صحيحيهما ِمْن َحِديِث ابُْن َحْزٍم َوأَنَِس بِْن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه 

ا َألَْواٌن  ى(103( َفَغِشَيَ الُْمْنَتَ ْدَرَة  الّسِ ِب  َأَت  ى  َحّتَ اْنَطَلَق   َ َعنُْهَما َقاَل: النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: ) ...ُثّ
َة َفِإَذا ِفَيا َجَناِبُذ(104( الّلُْؤلُِؤ َوِإَذا ُتَراُبَا الِْمْسُك((105(. َ أُْدِخْلُت الَْجّنَ اَل َأْدِري َما ِهَي ُثّ

وأخرج اإلمام البخاري في صحيحه ِمْن َحِديِث ابِْن َحْزٍم أَنَّ ابَْن َعبَّاٍس َوأَبَا َحبََّة اأْلَنَْصاِريَّ َكانَا يَُقواَلِن: 
َة َفِإَذا ِفَيا َحَباِيُل(106( الّلُْؤلُِؤ َوِإَذا ُتَراُبَا الِْمْسُك()107(. َ أُْدِخْلُت الَْجّنَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: )ُثّ

اإلى المدينة، والجامع بينهما ما حصل من المشقة وكراهة ماألفه من الوطن ثم كان عاقبة كل منهما اأن رجع اإلى وطنه الذي 
اأخرج منه.              

وبعيسى ويحيى: على ما وقع له اأول الهجرة من عداوة اليهود وتمالؤهم على البغي عليه، واإرادتهم وصول السوء اإليه.                                                                
وبيوسف: على ما وقع له من اأخوته من قريش من نصبهم الحرب له واإرادتهم هلاكه. وكانت العاقبة له، وقد اأشار اإلى ذلك 
بقوله لقريش يوم الفتح اأقوال كما قال اأخي يوسف:}ل� تثريب عليكم{ من يوسف 92.                                                

وباإدريس: على رفع منزلته عند الله.                                                          
وبهارون: على اأن قومه رجعوا اإلى محبته بعد اأن اآذوه.                                      

وبموسى: على ما وقع له من معالجة قومه وقد اأشار اإلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام:« لقد اأوذي موسى باأكثر من هذا ف
صبر«.                                             

وباإبراهيم: في استناده اإلى البيت المعمور بما ختم له صلى الله عليه وعلى اآله وسلم في اآخر عمره من اإقامة منسك الحج 
وتعظيم البيت.                                                    

ذكر ذلك السهيلي واستحسنه شيخ ال�إسلام ابن حجر.                                       
وقد ُذكر في مناسبة لقاء اإبراهيم في السابعة معنى لطيف اآخر، وهو ما اتفق له صلى الله عليه وعلى اآله وسلم من دخول مكة 
في السنة السابعة وطوافه بالبيت ولم يتفق له الوصول اإليها بعد الهجرة قبل هذه بل قصدها في السادسة فصد عن ذلك. انظر: 

سراء والمعراج، للسيوطي، )44-43/1(. ال�إ
ّولـين وال�آخرين ول� يتعّداها، انظر:  ثـير: سدرُة الـمنتهى فـي اَأقصى الـجنة اإِلـيها َيْنَتِهي ِعْلـُم ال�َأ ْدَرُة اْلُمْنَتَهى: قال ابن ال�َأ 103 - السِّ
نه ينتهي  ثـير )353/2(، ولسان العرب، ل�بن منظور )355/4(. واإنما قيل لها سدرة المنتهى ل�أ النهاية في غريب الحديث ل�بن ال�َأ
رض كما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،  اإليها ما يهبط من فوقها، فيقبض منها واإليها ينتهي ما يعرج من ال�أ
ن فيها ثلاثة اأوصاف: ظل مديد، وطعم لذيذ، ورائحة ذكية،  وقيل غير ذلك. قال ابن دحية، واختيرت السدرة دون غيرها ل�أ

نوار البهية، اأبو العون السفاريني )287/2(. يمان الذي يجمع القول والعمل والنية .  انظر: لوامع ال�أ فكانت بمنزلة ال�إ
104  - َجَناِبُذ اللُّْؤُلِؤ: المرتفع من كل شيء، كالقبة. انظر: لسان العرب )482/3(.

مام مسلم في صحيحه )388/1( رقم )237(. مام البخاري في صحيحه )127/11( رقم )3094( وال�إ 105  - اأخرجه ال�إ
106  - َحَباِيُل اللُّْؤُلِؤ: بمعنى َجَناِبذ اللُّْؤُلِؤ، انظر: تاج العروس )6960/1(.

مام البخاري في صحيحه )80/2( رقم )336(. 107  - اأخرجه ال�إ



32

صحيح أحاديث اإِلسَراُء والِمرَعاُج

وأخرج اإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: )ُثَّ 
َأْمِر  ِمْن  ا  َغِشَيَ ا  َفَلّمَ َقاَل  َكالِْقاَلِل(108(  َثَمُرَها  َوِإَذا  الِْفَيةَلِ  َكآَذاِن  َوَرُقَها  َوِإَذا  ى  الُْمْنَتَ ْدَرِة  الّسِ ِإىَل  ِب  َذَهَب 

َ َما َأْوح()109(. ُ ِإَلّ ا َفَأْوَح الّلَ ا ِمْن ُحْسِنَ ِ يَْسَتِطيُع َأْن َيْنَعَتَ ْت َفَما َأَحٌد ِمْن َخْلِق الّلَ َ ِ َما َغِشَي َتَغّيَ الّلَ
النيل  وفيها  اْلُمْنَتَهى  ْدَرِة  السِّ إلى   [ ِبيُّ  النَّ والعشرون:  التاسع  الحديث 

ِة: والفرات َوَنْهَراِن ِفي اْلَجنَّ
أخرج اإلمام البخاري في صحيحه ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك َعْن َماِلِك بِْن َصْعَصَعَة َرِضَي اللَُّه َعنُْهَما 

ى َوِإَذا َأْرَبَعُة  ثَُهْم َعْن لَيْلَِة أُْسِرَي ِبِه... َقاَل: )َهِذِه ِسْدَرُة الُْمْنَتَ أَنَّ نَِبيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َحدَّ
ا  ِة َوَأّمَ َراِن يِف الَْجّنَ ا الَْباِطَناِن َفَنْ يُل َقاَل َأّمَ َراِن َظاِهَراِن َفُقْلُت َما َهَذاِن َيا ِجْبِ َراِن َباِطَناِن َوَنْ َأْنَاٍر َنْ

يُل َوالُْفَراُت()110(. اِهَراِن َفالّنِ الّظَ
َرُجٍل  َصْعَصَعَة  بِْن  َماِلِك  َعْن  َقاَل  لََعلَُّه  َماِلٍك  بِْن  أَنَِس  َحِديِث  ِمْن  في صحيحه  مسلم  اإلمام  وأخرج 

َراِن  َم َأّنَُه َرَأى َأْرَبَعَة َأْنَاٍر َيْخُرُج ِمْن َأْصِلَها َنْ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِ َصّلَ الّلَ َث َنِبّيُ الّلَ َقاَل: )َوَحّدَ َقْوِمِه  ِمْن 
ِة  الَْجّنَ يِف  َراِن  َفَنْ الَْباِطَناِن  َراِن  ْ

الّنَ ا  َأّمَ َقاَل  ْنَاُر  اأْلَ َهِذِه  َما  يُل  ِجْبِ َيا  َفُقْلُت  َباِطَناِن    َراِن  َوَنْ َظاِهَراِن 
يُل َوالُْفَراُت()111(،)112(.  اِهَراِن َفالّنِ ا الّظَ َوَأّمَ

ة الَعِظيمة، انظر: المعجم الوسيط )756/2(. 108  - الِقلاُل: جمُع ُقلَّة وهى الَجرَّ
مام مسلم في صحيحه )388/1( رقم )237(. 109  - اأخرجه ال�إ

مام البخاري في صحيحه )273/12( رقم )3598(. 110  - اأخرجه ال�إ
مام مسلم في صحيحه )389/1( رقم )238(. 111  - اأخرجه ال�إ

ا النَّْهَراِن اْلَباِطَناِن َفَنْهَراِن ِفي اْلَجنَِّة(. 112  - قال ابن حجر العسقلاني في قوله: )اَأمَّ
ن الباطن جعل في دار البقاء والظاهر جعل في دار الفناء، ومن ثم كان    قال بن اأبي جمرة: فيه اأن الباطن اأجل من الظاهر ل�أ

ال�عتماد على ما في الباطن، كما قال صلى الله عليه وسلم: )اأن الله ل� ينظر اإلى صوركم ولكن ينظر اإلى قلوبكم(.
 قوله: )واأما الظاهران فالنيل والفرات( وقع في رواية شريك اأنه راأى في السماء الدنيا نهرين يطردان فقال له جبريل هما النيل 
والفرات عنصرهما، والجمع بينهما اأنه راأى هذين النهرين عند سدرة المنتهى مع نهري الجنة وراآهما في السماء الدنيا دون 

نهري الجنة واأراد بالعنصر عنصر امتيازهما بسماء الدنيا،
 ووقع في حديث شريك: )ومضى به يرقى السماء فاإذا هو بنهر اآخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب بيده فاإذا هو مسك اأذفر 
فقال: ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي خباأ لك ربك(.=  ووقع في رواية يزيد بن اأبي مالك عن اأنس عند بن اأبي حاتم 
انه بعد اأن راأى اإبراهيم قال: )ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة حتى انتهى اإلى نهر عليه خيام اللؤلؤ والياقوت والزبرجد 
وعليه طير خضر انعم طير راأيت قال جبريل هذا الكوثر الذي اأعطاك الله فاإذا فيه اآنية الذهب والفضة يجري على رضراض من 
الياقوت والزمرد ماؤه اأشد بياضا من اللبن قال فاأخذت من اآنيتة فاغترفت من ذلك الماء فشربت فاإذا هو اأحلى من العسل واأشد 

رائحة من المسك(.  
خر يقال له نهر ال وفي حديث اأبي سعيد: )فاإذا فيها عين تجري يقال لها السلسبيل، فينشق منها نهران، اأحدهما الكوثر وال�آ

رحمة(.                                                    
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أخرج اإلمام البخاري في صحيحه ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: 
َفأََخْذُت  ٌر  َخْ ِفيِه  َوَقَدٌح   

ٌ
َعَسل ِفيِه  َوَقَدٌح  لََبٌ  ِفيِه  َقَدٌح   

ٍ
أَْقَداح ِبَثاَلَثِة  ... َفأُِتيُت  ْدَرِة  الّسِ إىَِل  )ُرِفْعُت 

ُتَك()113(. ْبُت َفِقيَل ِل َأَصْبَت الِْفْطَرَة َأْنَت َوأُّمَ َبُ َفرَشِ ِي ِفيِه الّلَ اّلَ

اِر َقاَب َقْوَسْيِن  َم َكاَن ِمَن اْلَجبَّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِبيُّ َصلَّ الحديث األربعون:  النَّ
َأْو َأْدَنى: 

)لَْيةَلَ أُْسِرَي  يَُقوُل:  َماِلٍك  بَْن  أَنََس  َحِديِث  ِمْن  واإلمام مسلم في صحيحيهما  البخاري  اإلمام  أخرج 
َرّبِ  اِر  لِْلَجّبَ َوَدَنا  ى  الُْمْنَتَ ِسْدَرَة  َجاَء  ى  َحّتَ الَْكْعَبِة  َمْسِجِد  ِمْن  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ   ِ الّلَ ِبَرُسوِل 

ى َكاَن ِمْنُه َقاَب َقْوَسْيِ َأْو َأْدن()114(. ِة َفَتَدىّلَ َحّتَ الِْعّزَ

قلت اأي ابن حجر: فيمكن اأن يفسر بهما النهران الباطنان المذكوران في حديث الباب.  كذا روي عن مقاتل قال: )الباطنان 
السلسبيل والكوثر(.                                   

واأما الحديث الذي اأخرجه مسلم بلفظ: )سيحان وجيحان والنيل والفرات من انهار الجنة(، فلا يغاير هذا ل�ن المراد به اأن في 
رض اأربعة انهار اأصلها من الجنة وحينئذ لم يثبت لسيحون وجيحون انهما ينبعان من اأصل سدرة المنتهى فيمتاز النيل والفرات  ال�أ
عليهما بذلك. واأما الباطنان المذكوران في حديث الباب فهما غير سيحون وجيحون، انظر: فتح الباري ابن حجر 214/7(.

ونقل اأبو العون السفاريني: قال النووي: في هذا الحديث اأن اأصل النيل والفرات من الجنة وانهما يخرجان من اأصل سدرة 
رض ثم يسيران فيها، ثم يخرجان منها، وهذا ل� يمنعه العقل وقد شهد  المنتهى، ثم يسيران حيث شاء الله ثم ينزل�ن اإلى ال�أ

به ظاهر الخبر فليعتمد.
رض، لكونه قال اأن النيل والفرات يخرجان من اأصلها  وقال القاضي عياض: اأن الحديث يدل على اأن اأصل سدرة المنتهى في ال�أ

رض فيلزم منه اأن يكون اأصل  وهما بالمشاهدة يخرجان من ال�أ
رض، والحاصل اأن اأصلها  رض وهو متعقب، فان المراد بكونهما يخرجان من اأصلها غير خروجهما بالنبع من ال�أ السدرة في ال�أ
نوار البهية، اأبو العون  رض ثم ينبعان. انظر: لوامع ال�أ في الجنة وهما يخرجان اأول� من اأصلها ثم يسيران اإلى اأن يستقرا في ال�أ

السفاريني )288/2(.
وقال ابن حجر: واستدل به على فضيلة ماء النيل والفرات لكون منبعهما من الجنة وكذا سيحان وجيحان. قال القرطبي: لعل 
ترك ذكرهما في حديث ال�إسراء لكونهما ليسا اأصلا براأسهما واإنما يحتمل اأن يتفرعا عن النيل والفرات.                                                     
ول  نهار اأنها من الجنة تشبيها لها باأنهار الجنة لما فيها من شدة العذوبة والحسن والبركة وال�أ قال: وقيل: اإنما اأطلق على هذه ال�أ

اأولى والله اعلم انظر: فتح الباري ابن حجر )214/7(.
مام البخاري في صحيحه )322/17( رقم )5179(. 113  - اأخرجه ال�إ

رقم   )385/1( في صحيحه  مسلم  مام  ال�إ واأخرجه   ،)6963( رقم   )38/23( في صحيحه  البخاري  مام  ال�إ اأخرجه   -   114
.)234)
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ِمْن  ِبِه  ُيْعَرُج  َما  َيْنَتِهي  ِإَلْيَها  اْلُمْنَتَهى  ْدَرة  سِّ واألربعون:   الواحد  الحديث 
اْلَأْرِض: 

ِ َصّلَ  ا أُْسِرَي ِبَرُسوِل الّلَ )لَّمَ َقاَل:  بن مسعود  اللَِّه  َعبِْد  َحِديِث  ِمْن  اإلمام مسلم في صحيحه  أخرج 
ِبِه  ُج  ُيرْعَ َما  ي  َيْنَتِ ا  ِإلَْيَ اِدَسِة(115(  الّسَ َماِء  الّسَ يِف  َوِهَي  ى  الُْمْنَتَ ِسْدَرِة  ِإىَل  ِبِه  َي  اْنُتِ َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ
ْدَرَة َما  ا َقاَل }ِإْذ َيْغَشى الّسِ َبُط ِبِه ِمْن َفْوِقَها َفُيْقَبُض ِمْنَ ي َما ُيْ ا َيْنَتِ ا َوِإلَْيَ ْرِض َفُيْقَبُض ِمْنَ ِمْن اأْلَ

 ِمْن َذَهٍب()116(.
ٌ

َيْغَشى{) النجم:13( َقاَل َفَراش

َصِريَف  َيْسَمُع  كان  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  َصلَّ ِبيُّ  النَّ واألربعون:  الثاني  الحديث 
اْلَأْقَلاِم:

َة  َحبَّ َوأَبَا  َعبَّاٍس  ابَْن  أَنَّ  َحْزٍم  ابُْن  َحِديِث  ِمْن  صحيحيهما  في  مسلم  واإلمام  البخاري  اإلمام  أخرج 
ُع ِفيِه  ى َظَهْرُت لُِمْسَتَوى َأْسَ َج ِب َحّتَ َ ُعِ اأْلَنَْصاِريَّ َكانَا يَُقواَلِن َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: )ُثّ

ْقاَلمِ)117(()118(. َصِريَف اأْلَ

لباني : ظاهره يخالف حديث اأنس المتقدم : » ثم عرج بنا اإلى السماء السابعة ...ثم ذهب بي اإلى  115  - قال الشيخ ال�أ
سدرة المنتهى« فاإنه يدل على اأن السدرة في السماء السابعة وهو الذي رجحه القرطبي وجمع الحافظ بين الحديثين بتاأويل اأن 

اأصلها في السماء السادسة منها اإل� اأصل ساقها.   
قلت: ويؤيد هذا الجمع رواية ابن جرير ) 27 / 55 ( عن قتادة مرسلا : » رفعت لي سدرة منتهاها في السماء السابعة » وسنده 

لباني )89/1(. صحيح. انظر: ال�إسراء والمعراج، للاأ
مام مسلم في صحيحه )405/1( رقم )252(. 116  - اأخرجه ال�إ

قلام غير القلم الذي ُكِتَب به الَقَدْر فاإنَّ ذلك القلم من نور ُكِتَب به الَقَدْر  117  - جاء في شرح العقيدة الطحاوية: وهذه ال�أ
اإلى ملائكته مما  ُيْكَتُب بها وحي الله عز وجل  اأقلاٌم  قلام فهي التي باأيدي الملائكة.     اأما هذه ال�أ في اللوح المحفوظ. 

شياء.             ُلوَن به من ال�أ ُيَوكَّ
ْرِض ِمْن َشَجَرٍة اَأْقَلاٌم  فهم يكتبون اَأْمَر الله عز وجل، وله سبحانه وتعالى كلمات ل� تنقضي كما قال عز وجل }َوَلْو اَأنََّما ِفي اْل�َأ
ُه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة اَأْبُحٍر َما َنِفَدْت َكِلَماُت اللَِّه{)لقمان:27(.                                                             فالله  َواْلَبْحُر َيُمدُّ
قلام نوع اآخر. انظر: شرح  عز وجل كلماته الكونية ل� تنفذ ياأمر وينهى سبحانه وتعالى في ملكوته والملائكة تكتب، فهذه ال�أ

العقيدة الطحاوية، صالح اآل الشيخ )261/1(.
مام مسلم في  ال�إ البخاري في صحيحه )80/2( رقم )336(، )127/11( رقم )3094(،  واأخرجه  مام  ال�إ اأخرجه   -  118

صحيحه )388/1( رقم )237(.
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َلَواِت  الصَّ ُأْعِطَي  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  َصلَّ ِبيُّ  النَّ واألربعون:  الثالث  الحديث 
اْلَخْمَس وَخَواِتيَم ُسوَرِة اْلَبَقَرِة والمغفرة ِلَمْن َلْم ُيْشِرْك:

ا أُْسِرَي ِبَرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه  أخرج اإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث َعبِْد اللَِّه بن مسعود َقاَل: لَمَّ
َثاَلًثا:  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ   ِ الّلَ َرُسوُل  )َفأُْعِطَي  َقاَل:  الُْمنْتََهى...  ِإلَى ِسْدَرِة  ِبِه  انْتُِهَي  َوَسلََّم  َعلَيِْه 

َشْيًئا  ِتِه  أُّمَ ِمْن   ِ ِبالّلَ ْك  يرُْشِ لَْم  لَِمْن  َوُغِفَر  الَْبَقَرِة  ُسوَرِة  َخَواِتمَي  َوأُْعِطَي  الَْخْمَس  َلَواِت  الّصَ أُْعِطَي 
الُْمْقِحَماُت)119()120((.

اليوم  في  صالة  خمسين  عليه  تعرض   [ ِبيُّ  النَّ واألربعون:  الرابع  الحديث 
والليلة ثم تكتب خمس صلوات بعد رجوعه إلى موسى ومراجعته ربه:

ثَُه  أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده ِمْن َحِديِث َعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك أَنَّ َماِلَك بَْن  َصْعَصَعَة َحدَّ
َقاَل  َيْوٍم  ُكّلَ  َصاَلًة  ِسَي  َخْ اَلُة  الّصَ ُفِرَضْت   َ ُثّ ثَُهْم َقاَل: )...  أَنَّ نَِبيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َحدَّ
َيْوٍم  ُكّلَ  َصاَلًة  ِبَخْمِسَي  أُِمْرُت  َقاَل  أُِمْرَت  ِبَماَذا  َفَقاَل  اَلم  الّسَ َعَلْيِه  ُموىَس  َعَل  َفَمَرْرُت  َفَرَجْعُت 
َأَشّدَ  ِإْسَراِئيَل  َبِني  َوَعالَْجُت  َقْبَلَك  اَس  الّنَ ُت  َخَبْ َقْد  َوِإيّنِ  َصاَلًة  لَِخْمِسَي  تَْسَتِطيُع  اَل  َتَك  أُّمَ ِإّنَ  َقاَل 
ِإىَل  َفَرَجْعُت  َقاَل  ا  َعرْشً ي  َعّنِ َفَوَضَع  َفَرَجْعُت  َقاَل  ِتَك  أِلُّمَ ْخِفيَف  الّتَ َفاْسَأْلُ  َرّبَِك  ِإىَل  َفاْرِجْع  الُْمَعالََجِة 
َيْوٍم  ُكّلَ  َصاَلًة  َأْرَبِعَي  تَْسَتِطيُع  اَل  َتَك  أُّمَ ِإّنَ  َقاَل  َيْوٍم  ُكّلَ  َصاَلًة  ِبَأْرَبِعَي  ُقْلُت  أُِمْرَت  ِبَما  َفَقاَل  ُموىَس 
ْخِفيَف  اَس َقْبَلَك َوَعالَْجُت َبِني ِإْسَراِئيَل َأَشّدَ الُْمَعالََجِة َفاْرِجْع ِإىَل َرّبَِك َفاْسَأْلُ الّتَ ُت الّنَ َوِإيّنِ َقْد َخَبْ
أُِمْرُت  ُقْلُت  أُِمْرَت  ِبَما  ِل  َفَقاَل  ُموىَس  ِإىَل  َفَرَجْعُت  أُْخَرى  ا  َعرْشً ي  َعّنِ َفَوَضَع  َفَرَجْعُت  َقاَل  ِتَك  أِلُّمَ
َقْبَلَك  اَس  الّنَ ُت  َخَبْ َقْد  َوِإيّنِ  َيْوٍم  ُكّلَ  َصاَلًة  لَِثاَلِثَي  تَْسَتِطيُع  اَل  َتَك  أُّمَ ِإّنَ  َقاَل  َيْوٍم  ُكّلَ  َصاَلًة  ِبَثاَلِثَي 
ِتَك َقاَل َفَرَجْعُت َفَوَضَع  أِلُّمَ ْخِفيَف  َوَعالَْجُت َبِني ِإْسَراِئيَل َأَشّدَ الُْمَعالََجِة َفاْرِجْع ِإىَل َرّبَِك َفاْسَأْلُ الّتَ
ِإّنَ  َفَقاَل  َيْوٍم  ُكّلَ  َصاَلًة  يَن  ِبِعرْشِ ُقْلُت  أُِمْرَت  ِبَما  ِل  َفَقاَل  ُموىَس  ِإىَل  َفَرَجْعُت  أُْخَرى  ا  َعرْشً ي  َعّنِ
اَس َقْبَلَك َوَعالَْجُت َبِني ِإْسَراِئيَل َأَشّدَ  ُت الّنَ يَن َصاَلًة ُكّلَ َيْوٍم َوِإيّنِ َقْد َخَبْ َتَك اَل تَْسَتِطيُع لِِعرْشِ أُّمَ
َيْوٍم  ُكّلَ  َصَلَواٍت  ِبَعرْشِ  َفأُِمْرُت  َفَرَجْعُت  َقاَل  ِتَك  أِلُّمَ ْخِفيَف  الّتَ َفاْسَأْلُ  َرّبَِك  ِإىَل  َفاْرِجْع  الُْمَعالََجِة 
لَِعرْشِ  تَْسَتِطيُع  اَل  َتَك  أُّمَ ِإّنَ  َفَقاَل  َيْوٍم  ُكّلَ  َصَلَواٍت  ِبَعرْشِ  ُقْلُت  أُِمْرَت  ِبَما  َفَقاَل  ُموىَس  ِإىَل  َفَرَجْعُت 

119  - اْلُمْقِحَماُت: اأي الذنوَب الِعظاِم التي ُتْقِحُم اَأصحابها في النار اأي ُتلقيهم فيها، انظر: لسان العرب )462/12(.
مام مسلم في صحيحه )405/1( رقم )252(. 120  - اأخرجه ال�إ
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اَس َقْبَلَك َوَعالَْجُت َبِني ِإْسَراِئيَل َأَشّدَ الُْمَعالََجِة َفاْرِجْع ِإىَل َرّبَِك  ُت الّنَ َصَلَواٍت ُكّلَ َيْوٍم َفِإيّنِ َقْد َخَبْ
ِتَك َقاَل َفَرَجْعُت َفأُِمْرُت ِبَخْمِس َصَلَواٍت ُكّلَ َيْوٍم َفَرَجْعُت ِإىَل ُموىَس َفَقاَل ِبَما  ْخِفيَف أِلُّمَ َفاْسَأْلُ الّتَ
َتَك اَل تَْسَتِطيُع لَِخْمِس َصَلَواٍت ُكّلَ َيْوٍم َوِإيّنِ  أُِمْرَت ُقْلُت أُِمْرُت ِبَخْمِس َصَلَواٍت ُكّلَ َيْوٍم َفَقاَل ِإّنَ أُّمَ
ْخِفيَف  الّتَ َفاْسَأْلُ  َرّبَِك  ِإىَل  َفاْرِجْع  الُْمَعالََجِة  َأَشّدَ  ِإْسَراِئيَل  َبِني  َوَعالَْجُت  َقْبَلَك  اَس  الّنَ ُت  َخَبْ َقْد 
ُمَناٍد  َناَدى  َنَفْذُت  ا  َفَلّمَ ُم  َوأَُسّلِ َأْرَضى  َولَِكْن  ِمْنُه  اْسَتْحَيْيُت  ى  َحّتَ َرّبِ  َسَألُْت  َقْد  ُقْلُت  َقاَل  ِتَك  أِلُّمَ

ْفُت َعْن ِعَباِدي()121(. َقْد َأْمَضْيُت َفِريَضِتي َوَخّفَ
وأخرج اإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: 

َم َفَقاَل َما َفَرَض َرّبَُك  ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِسَي َصاَلًة يِف ُكّلِ َيْوٍم َولَْيةَلٍ َفَنَزلُْت ِإىَل ُموىَس َصّلَ الّلَ َ َخْ )َفَفَرَض َعَلّ
َفِإيّنِ  َذلَِك  ُيِطيُقوَن  اَل  َتَك  أُّمَ َفِإّنَ  ْخِفيَف  الّتَ َفاْسَأْلُ  َرّبَِك  ِإىَل  اْرِجْع  َقاَل  َصاَلًة  ِسَي  َخْ ُقْلُت  ِتَك  أُّمَ َعَل 
ي  َعّنِ َفَحّطَ  ِتي  أُّمَ َعَل  ْف  َخّفِ َرّبِ  َيا  َفُقْلُت  َرّبِ  ِإىَل  َفَرَجْعُت  َقاَل  ُتُْم  َوَخَبْ ِإْسَراِئيَل  َبِني  َبَلْوُت  َقْد 
َتَك اَل ُيِطيُقوَن َذلَِك َفاْرِجْع ِإىَل َرّبَِك َفاْسَأْلُ  ًسا َقاَل ِإّنَ أُّمَ ي َخْ ًسا َفَرَجْعُت ِإىَل ُموىَس َفُقْلُت َحّطَ َعّنِ َخْ
ُد  ُمَحّمَ َيا  َقاَل  ى  َحّتَ اَلم  الّسَ َعَلْيِه  ُموىَس  َوَبْيَ  َوَتَعاىَل  َتَباَرَك  َرّبِ  َبْيَ  َأْرِجُع  َأَزْل  َفَلْم  َقاَل  ْخِفيَف  الّتَ
َفَلْم  ِبَحَسَنٍة   َ َهّ َوَمْن  َصاَلًة  ُسوَن  َخْ َفَذلَِك   

ٌ
َعرْش َصاَلٍة  لُِكّلِ  َولَْيةَلٍ  َيْوٍم  ُكّلَ  َصَلَواٍت  ُس  َخْ ُّنَ  ِإّنَ

َفِإْن  َشْيًئا  ُتْكَتْب  لَْم  َيْعَمْلَها  َفَلْم  َئٍة  بَِسّيِ  َ َهّ َوَمْن  ا  َعرْشً َلُ  ُكِتَبْت  َعِمَلَها  َفِإْن  َحَسَنًة  َلُ  ُكِتَبْت  َيْعَمْلَها 
َفَقاَل  ُتُه  َفَأْخَبْ َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ  ُموىَس  ِإىَل  ْيُت  اْنَتَ ى  َحّتَ َفَنَزلُْت  َقاَل  َواِحَدًة  َئًة  َسّيِ ُكِتَبْت  َعِمَلَها 
ى  َم َفُقْلُت َقْد َرَجْعُت ِإىَل َرّبِ َحّتَ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِ َصّلَ الّلَ ْخِفيَف َفَقاَل َرُسوُل الّلَ اْرِجْع ِإىَل َرّبَِك َفاْسَأْلُ الّتَ

اْسَتْحَيْيُت ِمْنُه()122(.
وأخرج اإلمام البخاري واإلمام مسلم في صحيحيهما قاال: َقاَل ابُْن َحْزٍم َوأَنَُس بُْن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه 

َأُمّرَ  ى  َحّتَ ِبَذلَِك  َفَرَجْعُت  َصاَلًة  ِسَي  َخْ  َ َعَلّ  ُ الّلَ )َفَفَرَض  َوَسلََّم:  َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّى  النَِّبيُّ  َقاَل  َعنُْهَما: 
َفِإّنَ  َرّبََك  َفَراِجْع  َقاَل  َصاَلًة  ِسَي  َخْ ْم  َعَلْيِ َفَرَض  ُقْلُت  ِتَك  أُّمَ َعَل  َفَرَض  ِي  اّلَ َما  ُموىَس  َفَقاَل  ِبُموىَس 

َتَك اَل ُتِطيُق َذلَِك َفَرَجْعُت َفَراَجْعُت َرّبِ َفَوَضَع َشْطَرَها()123(. أُّمَ

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )208/4( رقم )17869(. وقال الشيخ شعيب ال�أ 121- اأخرجه ال�إ
اإسناده صحيح على شرط الشيخين.

مام مسلم في صحيحه )385/1( رقم )234(. 122  - اأخرجه ال�إ
مام مسلم في صحيحه  مام البخاري في صحيحه )127/11( رقم )3094( و))80/2( رقم )336(، وال�إ 123  - اأخرجه ال�إ

(388/1( رقم )237(.
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أخرج اإلمام البخاري في صحيحه ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك َعْن َماِلِك بِْن َصْعَصَعَة َرِضَي اللَُّه َعنُْهَما 
اَس َقْبَلَك َوَعالَْجُت َبِني ِإْسَراِئيَل  ْبُت الّنَ َس َصَلَواٍت ُكّلَ َيْوٍم َوِإيّنِ َقْد َجّرَ َتَك اَل تَْسَتِطيُع َخْ َقاَل: )ِإّنَ أُّمَ
ي  َولَِكّنِ اْسَتْحَيْيُت  ى  َحّتَ َرّبِ  َسَألُْت  َقاَل  ِتَك  أِلُّمَ ْخِفيَف  الّتَ َفاْسَأْلُ  َرّبَِك  ِإىَل  َفاْرِجْع  الُْمَعالََجِة  َأَشّدَ 

ْفُت َعْن ِعَباِدي()124(. ا َجاَوْزُت َناَدى ُمَناٍد َأْمَضْيُت َفِريَضِتي َوَخّفَ ُم َقاَل َفَلّمَ َأْرَضى َوأَُسّلِ
أخرج اإلمام البخاري في صحيحه ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك يَُقوُل لَيْلََة أُْسِرَي ِبَرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

َولَْيةَلٍ  َيْوٍم  ُكّلَ  ِتَك  أُّمَ َعَل  َصاَلًة  ِسَي  َخْ ِإلَْيِه  َأْوَح  ِفيَما   ُ الّلَ )َفَأْوَح  الَْكْعَبِة:  َمْسِجِد  ِمْن  َوَسلََّم  َعلَيِْه 
ِسَي  َخْ  َ ِإَلّ َعِهَد  َقاَل  َرّبَُك  ِإلَْيَك  َعِهَد  َماَذا  ُد  ُمَحّمَ َيا  َفَقاَل  ُموىَس  َفاْحَتَبَسُه  ُموىَس  َبَلَغ  ى  َحّتَ َهَبَط   َ ُثّ
ِبّيُ  ْف َعْنَك َرّبَُك َوَعْنُْم َفالَْتَفَت الّنَ َتَك اَل تَْسَتِطيُع َذلَِك َفاْرِجْع َفْلُيَخّفِ َصاَلًة ُكّلَ َيْوٍم َولَْيةَلٍ َقاَل ِإّنَ أُّمَ
ِبِه  َفَعاَل  ِشْئَت  ِإْن  َنَعْم  َأْن  يُل  ِجْبِ ِإلَْيِه  َفَأَشاَر  َذلَِك  يِف  يَْستَِشُيُه  ُه  َكَأّنَ يَل  ِجْبِ ِإىَل  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ 
َصَلَواٍت  َعرْشَ  َعْنُه  َفَوَضَع  َهَذا  تَْسَتِطيُع  اَل  ِتي  أُّمَ َفِإّنَ  ا  َعّنَ ْف  َخّفِ َرّبِ  َيا  َمَكاَنُه  َوُهَو  َفَقاَل  اِر  الَْجّبَ ِإىَل 
َ اْحَتَبَسُه  ِس َصَلَواٍت ُثّ ى َصاَرْت ِإىَل َخْ ِه َحّتَ ُدُه ُموىَس ِإىَل َرّبِ َ َرَجَع ِإىَل ُموىَس َفاْحَتَبَسُه َفَلْم َيَزْل ُيَرّدِ ُثّ
ِ لََقْد َراَوْدُت َبِني ِإْسَراِئيَل َقْوِمي َعَل َأْدَن ِمْن َهَذا َفَضُعُفوا  ُد َوالّلَ ُموىَس ِعْنَد الَْخْمِس َفَقاَل َيا ُمَحّمَ
ْف َعْنَك َرّبَُك ُكّلَ  اًعا َفاْرِجْع َفْلُيَخّفِ ُتَك َأْضَعُف َأْجَساًدا َوُقُلوًبا َوَأْبَداًنا َوَأْبَصاًرا َوَأْسَ ُكوُه َفأُّمَ َفَتَ
ِعْنَد  َفَرَفَعُه  يُل  ِجْبِ َذلَِك  َيْكَرُه  َواَل  َعَلْيِه  لِيُِشَي  يَل  ِجْبِ ِإىَل  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ  ِبّيُ  الّنَ َيْلَتِفُت  َذلَِك 
ْف  َفَخّفِ َوَأْبَداُنُْم  َوَأْبَصاُرُهْ   

ْ
اُعُه َوَأْسَ َوُقُلوُبُْم  َأْجَساُدُهْ  ُضَعَفاُء  ِتي  أُّمَ ِإّنَ  َرّبِ  َيا  َفَقاَل  الَْخاِمَسِة 

أُّمِ  يِف  َعَلْيَك  َفَرْضُتُه  َكَما  دَلَّيَ  الَْقْوُل  ُل  ُيَبّدَ اَل  ُه  ِإّنَ َقاَل  َوَسْعَدْيَك  ْيَك  لَّبَ َقاَل  ُد  ُمَحّمَ َيا  اُر  الَْجّبَ َفَقاَل  ا  َعّنَ
َفَرَجَع  َعَلْيَك  ٌس  َخْ َوِهَي  الِْكَتاِب  أُّمِ  يِف  ُسوَن  َخْ َفِهَي  َأْمَثاهِلَا  ِبَعرْشِ  َحَسَنٍة  َفُكّلُ  َقاَل  الِْكَتاِب 
 ِ َوالّلَ َقْد  ُموىَس  َقاَل  َأْمَثاهِلَا  َعرْشَ  َحَسَنٍة  ِبُكّلِ  َأْعَطاَنا  ا  َعّنَ َف  َخّفَ َفَقاَل  َفَعْلَت  َكْيَف  َفَقاَل  ُموىَس  ِإىَل 
 ِ الّلَ َرُسوُل  َقاَل  َأْيًضا  َعْنَك  ْف  َفْلُيَخّفِ َرّبَِك  ِإىَل  اْرِجْع  ُكوُه  َفَتَ َذلَِك  ِمْن  َأْدَن  َعَل  ِإْسَراِئيَل  َبِني  َراَوْدُت 
ِ َقاَل  ا اْخَتَلْفُت ِإلَْيِه َقاَل َفاْهِبْط ِباْسِم الّلَ ِهاْسَتْحَيْيُت ِمْن َرّبِ ِمّمَ َم َيا ُموىَس َقْد َوالّلَ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ َصّلَ الّلَ

َواْسَتْيَقَظ َوُهَو يِف َمْسِجِد الَْحَراِم()125(،)126(.

مام البخاري في صحيحه )273/12( رقم )3598(. 124 - اأخرجه ال�إ
مام البخاري في صحيحه )38/23( رقم )6963(. 125  - اأخرجه ال�إ

126  - قال شيخ ال�إسلام ابن حجر: يحتمل اأن يكون موسى لما غلب عليه في ال�بتداء ال�أسف على نقص حظ اأمته بالنسبة 
الى اأمة محمد حتى تمنى استدراك ذلك ببذل النصيحة لهم والشفقة عليهم ليزيل ما عساه اأن يتوهم عليه فيما وقع منه في ا

ل�بتداء.                                 
انظر: فتح الباري، ابن حجر )212/7(.



38

صحيح أحاديث اإِلسَراُء والِمرَعاُج

َلام ِبيِّ ] َيِصُف ِجْبِريَل َعَلْيِه السَّ النَّ

الحديث الخامس واألربعون: جبريل عليه السالم في ليلة المعراج ِعْنَد ِسْدَرِة 
اْلُمْنَتَهى َوِذكُرُه في القرآن الكريم في سورة النجم:

َوَجلَّ  َعزَّ  اللَُّه  يَُقْل  أَلَْم  َعاِئَشَة... فقلت:  ِعنَْد  ُمتَِّكًئا  َقاَل:ُكنُْت  َمْسُروٍق  أخرج اإلمام مسلم من حديث 
قال  َفَقالَْت:...  )النجم:13(،  أُْخَرى{  َنْزةَلً  َرآُه  التكوير:23(،}َولََقْد  الُْمِبِي{)  ِباأْلُُفِق  َرآُه  }َولََقْد 

ا َغْيَ َهاَتْيِ  يُل لَْم َأَرُه َعَل ُصوَرِتِه اّلَِتي ُخِلَق َعَلْيَ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: )ِإّنََما ُهَو ِجْبِ
ْرِض()127(. َماِء ِإىَل اأْلَ ا ِعَظُم َخْلِقِه َما َبْيَ الّسَ َماِء َساّدً ا ِمْن الّسَ

ً
ِبط َتْيِ َرَأْيُتُه ُمْنَ الَْمّرَ

داً لَْم  )ِإّنَ ُمَحّمَ َقاَل:  أَنَُّه  َمْسُعوٍد  ابِْن  اللَِّه  َعبِْد  َحِديِث  ِمْن  في مسنده  بن حنبل  أحمد  اإلمام  وأخرج 
َفَسّدَ  ُصوَرَتُه  َفَأَراُه  ُصوَرِتِه  يِف  َنْفَسُه  ُيِرَيُه  َأْن  َسَأَلُ  ُه  َفِإّنَ ةٌ  َمّرَ ا  َأّمَ َتْيِ  َمّرَ ِإاّلَ  ُصوَرِتِه  يِف  يَل  ِجْبِ َيَر 
َفَتَدىل* َفَكاَن  َدَنا   َ ْعل* ُثّ اأْلَ ِباأْلُُفِق  }َوُهَو  َوَقْوُلُ  ِبِه  َصِعَد  ِحَي  َمَعُه  َصِعَد  َفِإّنَُه  اأْلُْخَرى  ا  َوَأّمَ اأْلُُفَق 
َعاَد  ُه  َرّبَ يُل  ِجْبِ َأَحّسَ  ا  َفَلّمَ َقاَل  النجم:10-7(،  َأْوح{)  َما  َعْبِدِه  ِإىَل  َأْدن* َفَأْوَح  َأْو  َقْوَسْيِ  َقاَب 
ُة الَْمْأَوى* ِإْذ  ى* ِعْنَدَها َجّنَ يِف ُصوَرِتِه َوَسَجَد، َفَقْوُلُ: }َولََقْد َرآُه َنْزةَلً أُْخَرى* ِعْنَد ِسْدَرِة الُْمْنَتَ
ى{ َقاَل َخْلَق  ْدَرَة َما َيْغَشى* َما َزاَغ الَْبَصُر َوَما َطَغى* لََقْد َرَأى ِمْن آَياِت َرّبِِه الُْكْبَ َيْغَشى الّسِ

اَلم()128(،)النجم:13- 18(. يَل َعَلْيِه الّسَ ِجْبِ
ًة ِعْنَد  َتْيِ َمّرَ يَل يِف ُصوَرِتِه ِإاّلَ َمّرَ ٌد ِجْبِ وأخرج اإلمام الترمذي من حديث َعاِئَشَة َقالَْت: )لَْم َيَر ُمَحّمَ

 َقْد َسّدَ اأْلُُفَق()130(.
ٍ

ًة يِف ِجَياٍد(129( َلُ ِسّتُ ِماَئِة َجَناح ى َوَمّرَ ِسْدَرِة الُْمْنَتَ

وقال القرطبي: الحكمة في تخصيص موسى بمراجعته النبي صلى الله عليه وعلى اآله وسلم: في اأمر الصلوات لعلها لكون اأمة 
مم فثقلت عليهم فاأشفق موسى على اأمة محمد صلى الله عليه وعلى  موسى كلفت من الصلوات بما لم يكلف به غيرها من ال�أ
اآله وسلم من مثل ذلك، ويشير اليه قوله: اإني قد جربت الناس قبلك.                                                               

سراء والمعراج، للسيوطي )45/1(. انظر: ال�إ

مام مسلم في صحيحه )413/1( رقم )259(. 127  - اأخرجه ال�إ
مام الطبراني في المعجم الكبير)225/10( رقم  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )411/6( رقم )3864(، وال�إ 128  - اأخرجه ال�إ
لباني في ال�إسراء والمعراج: اإسناده حسن رجاله كلهم ثقات.                                                     (10547(. وقال الشيخ ال�أ

ثير: واَأكثر الناس يقولونه ِجياد بكسر الجيم وحذف الهمزة قال ِجياد  129  - ِجَياٍد واَأجياٌد: جبل بمكة اَأو مكان، قال ابن ال�َأ
موضع باَأسفل مكة معروف من شعابها. انظر: لسان العرب )139/3(.

مام الترمذي في سننه )48/11( رقم )3200(. قال الحافظ ابن حجر فى فتح الباري 23/1: وهذا يقوى  130  - اأخرجه ال�إ
رواية ابن لهيعة. وقال محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح )230/3(5661: صحيح.
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َعَلْيِه  ِجْبِريَل  َرَأى  وسلم  عليه  اهلل  صلى  ِبيُّ  النَّ واألربعون:  السادس  الحديث 
ِماَئِة َجَناٍح:  َلام وَلُه ِستُّ السَّ

يَْباِنىُّ َقاَل َسَألُْت ِزرَّ  أخرج اإلمام البخاري واإلمام مسلم في صحيحيهما ِمْن طريق أَِبي ِإْسَحاَق الشَّ
بَْن ُحَبيٍْش َعْن َقْوِل اللَِّه تََعالَى} َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِ َأْو َأْدن*َفَأْوَح ِإىَل َعْبِدِه َما َأْوح*َما َكَذَب الُْفَؤاُد 
َرَأى  وسلم  عليه  الل  صل  ِبّيَ  الّنَ )َأّنَ  َعنُْه:  اللَُّه  َرِضَي  َمْسُعوٍد  ابُْن  اللَِّه  َعبِْد  ثَنَا  َحدَّ َقاَل  َما َرَأى{. 

.)131()
ٍ

يَل َلُ ِسّتُِماَئِة َجَناح ِجْبِ
وأخرج اإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث َعبِْد اللَِّه ابُْن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعنُْه َقاَل:    )لََقْد َرَأى ِمْن 

.)132()
ٍ

يَل ِف ُصوَرِتِه َلُ ِسّتُِماَئِة َجَناح ى(. َقاَل: )َرَأى ِجْبِ آَياِت َرّبِِه الُْكْبَ
ثَِني َعاِصُم بُْن بَْهَدلََة َقاَل َسِمْعُت َشِقيَق بَْن  وأخرج اإلمام أحمد بن حنبل من حديث ُحَسيٌْن قال َحدَّ

يَل  َسلََمَة يَُقوُل َسِمْعُت َعبِْد اللَِّه ابَْن َمْسُعوٍد يَُقوُل: َقاَل: َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: )رََأْيُت ِجْبِ
.)133()

ٍ
ى َوَلُ ِسّتُ ِماَئِة َجَناح اَلم َعَل ِسْدَرِة الُْمْنَتَ َعَلْيِه الّسَ

َمَلَأ َما  َقْد  َرْفَرٍف  ٍة ِمْن  َلام ِفي ُحلَّ َعَلْيِه السَّ الحديث السابع واألربعون: ِجْبِريل 
َماِء:  َماِء َواْلَأْرِض وقد َسدَّ ُأُفَق السَّ َبْيَن السَّ

أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده واإلمام النسائي في السنن الكبرى واإلمام الترمذي في سننه 
َعنُْه }َما َكَذَب الُْفَؤاُد َما  اللَُّه  َرِضَي  َمْسُعوٍد  ابُْن  اللَِّه  َعبِْد  َحِديِث  ِمْن  املستدرك  واإلمام احلاكم في 
َما  َمَلَ  َرْفَرٍف َقْد  ِمْن   ٍ يِف ُحةّلَ يَل  َم ِجْبِ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ َصّلَ الّلَ  ِ َرُسوُل الّلَ )رََأى  َقاَل:  النجم:11(،  َرَأى{) 

ْرِض()134(. َماِء َواأْلَ َبْيَ الّسَ

مام مسلم في صحيحه )109/1( رقم )450(. مام البخاري في صحيحه )1840/4( رقم )4575(، وال�إ 131 - اأخرجه ال�إ
مام مسلم في صحيحه )109/1( رقم )452(. 132 - اأخرجه ال�إ

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )407/1( رقم )3862(. وقال الشيخ شعيب ال�أ 133  - اأخرجه ال�إ
سراء والمعراج )102/1(:  لباني في ال�إ اإسناده حسن. وقال ابن كثير في تفسيره )452/7(: وهذا اإسناد جيد. وقال الشيخ ال�أ

واإسناده حسن.
مام  مام النسائي في السنن الكبرى )470/6( وال�إ مام اأحمد بن حنبل في مسنده )394/1( رقم )3740(. وال�إ 134  - اأخرجه ال�إ

مام الحاكم في المستدرك )468/2(. الترمذي في سننه )470/11( رقم )3205(. وال�إ
- 469(: )صحيح على شرط  المستدرك )468/2  في  الحاكم  وقال  َصِحيٌح،  َحَسٌن  َحِديٌث  َهَذا  الترمذي  ِعيَسى  اَأُبو  َقاَل 
الشيخين( ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري )611/8(: صححه الترمذى. ثم سكت ابن حجر عنه مما 
لباني  رنؤوط في تحقيقه للمسند: اإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال الشيخ ال�أ يشعر بتصحيحه، وقال الشيخ شعيب ال�أ

في صحيح الترمذي )111/3(:صحيح.
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َعنُْه }لََقْد َرَأى ِمْن  اللَُّه  َرِضَي  َمْسُعوٍد  ابُْن  اللَِّه  َعبِْد  َحِديِث  ِمْن  البخاري في صحيحه  اإلمام  أخرج 
َماِء()135(. ى{) النجم:18( َقاَل: )َرَأى َرْفَرًفا َأْخَضَر َسّدَ أُُفَق الّسَ آَياِت َرّبِِه الُْكْبَ

 َ أخرج اإلمام البخاري في صحيحه ِمْن َحِديِث َمْسُروٍق َقاَل ُقلُْت ِلَعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنَْها َفَأيَْن َقْولُُه:}ُثّ
ُجِل  الّرَ ُصوَرِة  يِف  َيْأِتيِه  َكاَن  يُل  ِجْبِ )َذاَك  َقالَْت:  َأْدن{)النجم:8(  َأْو  َقْوَسْيِ  َقاَب  َفَتَدىل*َفَكاَن  َدَنا 

َة يِف ُصوَرِتِه اّلَِتي ِهَي ُصوَرُتُه َفَسّدَ اأْلُُفَق()136(. ُه َأَتاُه َهِذِه الَْمّرَ َوِإّنَ
أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده ِمْن َحِديِث ُحَسيٍْن قال: سألُت َعاِصَم بَْن بَْهَدلََة َعْن اأْلَْجِنَحِة 

ِب()137(. ِق َوالَْمْغِ يِن َبْعُض َأْصَحاِبِه َأّنَ الَْجَناَح َما َبْيَ الَْمرْشِ َفَأبَى أَْن يُْخِبَرِني َقاَل: )َفَأْخَبَ
ِزٍرّ َعِن َعبِْد اللَِّه ابُْن َمْسُعوٍد َرِضَي  أخرج اإلمام أحمد بن حنبل وأبو يعلى في مسندهما ِمْن َحِديِث 
اللَُّه َعنُْه أَنَُّه َقاَل ِفي َهِذِه اآْليَِة }َولََقْد َرآُه َنْزةَلً أُْخَرى{) النجم:13(، َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه 

اِويُل: ادّلُّرُ  َ الّتَ ِريِشِه  ِمْن  ُيْنَثُر   
ٍ

َجَناح ِماَئِة  ِسّتُ  َعَلْيِه  ى  الُْمْنَتَ ِسْدَرِة  ِعْنَد  يَل  ِجْبِ )َرَأْيُت  َوَسلََّم: 
َوالَْياُقوُت()138(.

َلام َأْقَرُب َشَبًها لَدْحَية ْبن َخِليَفة:  الحديث الثامن واألربعون: ِجْبِريل َعَلْيِه السَّ
َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّى  اللَِّه  َرُسوَل  أَنَّ  الله  َجاِبٍر بن عبد  َحِديِث  ِمْن  أخرج اإلمام مسلم في صحيحه 

ا َدْحَيُة، َويِف ِرَواَيِة: )اْبِن ُرْمٍح َدْحَيُة  اَلم َفِإَذا َأْقَرُب َمْن َرَأْيُت ِبِه َشَبً يَل َعَلْيِه الّسَ َقاَل: )َوَرَأْيُت ِجْبِ
ْبُن َخِليَفَة)139(()140(.

مام البخاري في صحيحه )10/11( رقم )2994(. 135  - اأخرجه ال�إ
مام البخاري في صحيحه )12/11( رقم )2996(. 136- اأخرجه ال�إ

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )407/1( رقم )3862(. وقال الشيخ شعيب ال�أ 137 - اأخرجه ال�إ
سراء والمعراج )102/1(:  لباني في ال�إ اإسناده حسن. وقال ابن كثير في تفسيره )452/7(: وهذا اإسناد جيد. وقال الشيخ ال�أ

واإسناده حسن.
مام اأحمد بن حنبل في مسنده )412/1( رقم )3915(. واأبو يعلى في مسنده )243/9( رقم )5360(.  138  - اأخرجه ال�إ
مام اأحمد: اإسناده حسن. والشيخ حسين سليم اأسد في تحقيقه لمسند اأبي  رنؤوط في تحقيقه لمسند ال�إ وقال الشيخ شعيب ال�أ
سراء والمعراج )101/1(: اإسناده حسن. والشيخ بارع عرفان توفيق في صحيح  لباني في ال�إ يعلى: اإسناده حسن. والشيخ ال�أ

كنوز السنة النبوية )204/1(: اإسناده حسن.
139  - َدْحَيُة بُن َخليفة الَكْلِبيُّ كان من كبار الصحابة الذي كان جبريُل عليه السلام ياأْتي في بصورته وكان من اَأجمل الناس 
واَأحسنهم صورة لم يشهد بدرًا وشهد اأحدًا وما بعدها من المشاهد وبقي اإلى خلافة معاوية، وهو الذي بعثه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اإلى قيصر في الهدنة، وذلك في سنة ست من الهجرة فاآمن به قيصر واأبت بطارقته اأن تؤمن فاأخبر بذلك دحية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ثبت الله ملكه... في حديث طويل. انظر: ال�ستيعاب في معرفة ال�أصحاب، ل�بن 

عبد البر )137/1(.
مام مسلم في صحيحه )395/1( رقم )244(. 140  - اأخرجه ال�إ
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ِه ] ربَُّه جال جالله؟ هل َرَأى َرُسوَل اللَّ

ُه عند  َم ربََّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِه َصلَّ الحديث التاسع واألربعون: هل َرَأى َرُسوَل اللَّ
سدرة النتهى؟

أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده ِمْن َحِديِث َعبِْد اللَِّه بِْن َشِقيٍق َقاَل: ُقلُْت أِلَِبي َذرٍّ لَْو َرأَيُْت َرُسوَل 
، َقاَل:  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم لََسَألْتُُه، َقاَل: َوَما ُكنَْت تَْسَألُُه َقاَل: ُكنُْت أَْسَألُُه َهْل َرأَى َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ

َفِإنِّي َقْد َسَألْتُُه َفَقاَل: )َقْد َرَأْيُتُه ُنوًرا َأّنَ َأَراُه()141(.
وفي رواية اإلمام مسلم في صحيحه َقاَل: َسَألُْت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َهْل َرأَيَْت َربََّك َقاَل: 

)ُنوٌر َأّنَ َأَراهُ)142(()143(.
وأخرج اإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث َمْسُروٍق َقاَل: ُكنُْت ُمتَِّكًئا ِعنَْد َعاِئَشَة َفَقالَْت يَا أَبَا َعاِئَشَة 
ًدا َصلَّى  ثاََلٌث َمْن تََكلََّم ِبَواِحَدٍة ِمنُْهنَّ َفَقْد أَْعَظَم َعلَى اللَِّه الِْفْريََة ُقلُْت َما ُهنَّ َقالَْت: )َمْن َزَعَم أَنَّ ُمَحمَّ
اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َرأَى َربَُّه َفَقْد أَْعَظَم َعلَى اللَِّه الِْفْريََة( َقاَل: َوُكنُْت ُمتَِّكًئا َفَجلَْسُت َفُقلُْت يَا أُمَّ الُْمْؤِمِننيَ 
أُْخَرى{  َنْزةَلً  َرآُه  الُْمِبِي{}وَلََقْد  ِباأْلُُفِق  َرآُه  }َولََقْد  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَُّه  يَُقْل  أَلَْم  تَْعَجِليِني  َواَل  أَنِْظِريِني 

يُل لَْم  ِة َسَأَل َعْن َذِلَك َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َفَقاَل: )ِإّنََما ُهَو ِجْبِ ُل َهِذِه اأْلُمَّ َفَقالَْت أَنَا أَوَّ
َما  َخْلِقِه  ِعَظُم  ا  َساّدً َماِء  الّسَ ِمْن  ا 

ً
ِبط ُمْنَ َرَأْيُتُه  َتْيِ  الَْمّرَ َهاَتْيِ  َغْيَ  ا  َعَلْيَ ُخِلَق  اّلَِتي  ُصوَرِتِه  َعَل  َأَرُه 

ْبَصاَر  ْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اأْلَ ْرِض َفَقالَْت: أََو لَْم تَْسَمْع أَنَّ اللََّه يَُقوُل:}اَل ُتْدِرُكُه اأْلَ َماِء ِإىَل اأْلَ َبْيَ الّسَ
ِمْن  َأْو  َوْحًيا  ِإاّلَ   ُ الّلَ َمُه  ُيَكّلِ َأْن  لَِبرَشٍ  َكاَن  يَُقوُل:}َوَما  اللََّه  أَنَّ  تَْسَمْع  لَْم  أََو  الَْخِبُي{  ِطيُف  الّلَ َوُهَو 
 َحِكميٌ{ َقالَْت: َوَمْن َزَعَم أَنَّ َرُسوَل اللَِّه 

ٌ
ُه َعِلّ َوَراِء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل َفُيوِحَ ِبِإْذِنِه َما يََشاُء ِإّنَ

ُسوُل  َا الّرَ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َكتََم َشيًْئا ِمْن ِكتَاِب اللَِّه َفَقْد أَْعَظَم َعلَى اللَِّه الِْفْريََة َواللَُّه يَُقوُل:}َيا َأّيُ
ْغَت ِرَسالََتُه{)املائدة:67(، َقالَْت َوَمْن َزَعَم أَنَُّه يُْخِبُر ِبَما  ْغ َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن َرّبَِك َوِإْن لَْم َتْفَعْل َفَما َبّلَ َبّلِ

ْرِض الَْغْيَب  َمَواِت َواأْلَ يَُكوُن ِفي َغٍد َفَقْد أَْعَظَم َعلَى اللَِّه الِْفْريََة َواللَُّه يَُقوُل:}ُقْل اَل َيْعَلُم َمْن يِف الّسَ

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )147/5( رقم )21351(. وقال الشيخ شعيب ال�أ 141 - اأخرجه ال�إ
اإسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق - وهو العقيلي - فمن رجال مسلم.

142 - اختلف هل راأى النبي صلى الله عليه واآله وسلم ربه ليلة المعراج على قولين مشهورين: فاأثبت ذلك ابن عباس وطائفة، 
واأنكرته عائشة وطائفة.                            

سراء والمعراج للسيوطي )45/1(. انظر: فتح الباري ل�بن حجر )218/7(، وال�إ
مام مسلم في صحيحه )415/1( رقم )261(. 143- اأخرجه ال�إ
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ُ{)144()النمل:65(.  ِإاّلَ الّلَ
ٌد َصلَّى اللَُّه  تَاهْ َهْل َرأَى ُمَحمَّ وعند اإلمام البخاري في صحيحه: َقاَل ُقلُْت ِلَعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنَْها يَا أُمَّ

ا ُقْلَت َأْيَن َأْنَت ِمْن َثاَلٍث( ثم ذكر احلديث)145( ي ِمّمَ َعلَيِْه َوَسلََّم َربَُّه َفَقالَْت: )لََقْد َقّفَ َشرَعِ
وأخرج اإلمام البخاري في صحيحه ِمْن َحِديِث الَْقاِسُم َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنَْها َقالَْت: )َمْن َزَعَم َأّنَ 

يَل يِف ُصوَرِتِه َوَخْلُقُه َساّدٌ َما َبْيَ اأْلُُفِق()146(. ُه َفَقْد َأْعَظَم َولَِكْن َقْد َرَأى ِجْبِ ًدا َرَأى َرّبَ ُمَحّمَ
ْعِبيِّ َقاَل لَِقَي ابُْن َعبَّاٍس َكْعًبا ِبَعَرَفَة َفَسَألَُه َعْن َشْيٍء  وأخرج اإلمام الترمذي من حديث ُمَجاِلٍد َعْن الشَّ
َوَكاَلَمُه بَيَْن  ُرْؤيَتَُه  َكْعٌب ِإنَّ اللََّه َقَسَم  ِإنَّا بَنُو َهاِشٍم َفَقاَل  َفَكبََّر َحتَّى َجاَوبَتُْه الِْجَباُل َفَقاَل ابُْن َعبَّاٍس 
َهْل  َفُقلُْت:  َعاِئَشَة  َعلَى  َفَدَخلُْت  َمْسُروٌق  َقاَل  تَيِْن  َمرَّ ٌد  ُمَحمَّ َوَرآهُ  تَيِْن  َمرَّ َفَكلََّم ُموَسى  َوُموَسى  ٍد  ُمَحمَّ

ٌد َربَُّه َفَقالَْت لََقْد تََكلَّْمَت ِبَشْيٍء َقفَّ لَُه َشْعِري ُقلُْت: ُرَويًْدا ثُمَّ َقَرأُْت: }لََقْد َرَأى ِمْن آَياِت  َرأَى ُمَحمَّ
ُه َأْو َكَتَ  ًدا َرَأى َرّبَ َك َأّنَ ُمَحّمَ يُل َمْن َأْخَبَ )َأْيَن ُيْذَهُب ِبَك ِإّنََما ُهَو ِجْبِ َفَقالَْت:  ى{  َرّبِِه الُْكْبَ
الَْغْيَث{  ُل  َوُيَنّزِ اَعِة  الّسَ ِعْلُم  ِعْنَدُه   َ الّلَ }ِإّنَ  َتَعاىل:   ُ الّلَ َقاَل  اّلَِتي  الَْخْمَس  َيْعَلُم  َأْو  ِبِه  أُِمَر  ا  ِمّمَ َشْيًئا 

ًة ِعْنَد ِسْدَرِة  َتْيِ َمّرَ يَل لَْم َيَرُه يِف ُصوَرِتِه ِإاّلَ َمّرَ ُه َرَأى ِجْبِ َفَقْد َأْعَظَم الِْفْرَيَة َولَِكّنَ )لقمان:34(، 
 َقْد َسّدَ اأْلُُفَق()147(.

ٍ
ًة يِف ِجَياٍد َلُ ِسّتُ ِماَئِة َجَناح ى َوَمّرَ الُْمْنَتَ

مام مسلم في صحيحه )413/1( رقم )259(. 144  - اأخرجه ال�إ
مام البخاري في صحيحه )98/5( رقم )4477(. 145  - اأخرجه ال�إ

مام البخاري في صحيحه )11/11( رقم )2995(. 146  - اأخرجه ال�إ
التبريزي في مشكاة  الله الخطيب  الترمذي في سننه )84/11( رقم )3200(. وقال محمد بن عبد  مام  ال�إ اأخرجه   -  147

المصابيح )230/3(5661: صحيح.
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عموم مشاهداته ] في رحلة المعراج

اَل  جَّ اَعِة والدَّ الحديث الخمسون:  َرَأى ] أولو العزم من الرسل يتذاكرون َأْمَر السَّ
وَيْأُجوُج َوَمْأُجوُج: 

أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده ِمْن َحِديِث عبد بِْن َمْسُعوٍد َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم 
ِإىَل  َأْمَرُهْ  َفَرّدُوا  اَعِة  الّسَ َأْمَر  َقاَل: َفَتَذاَكُروا  َوِعيَسى  َوُموىَس  ِإْبَراِهمَي  ِب  أُْسِرَي  لَْيةَلَ  )لَِقيُت  َقاَل: 
ْمَر ِإىَل ِعيَسى َفَقاَل:  ْمَر ِإىَل ُموىَس َفَقاَل: اَل ِعْلَم ِل ِبَا َفَرّدُوا اأْلَ ِإْبَراِهمَي َفَقاَل: اَل ِعْلَم ِل ِبَا َفَرّدُوا اأْلَ

.ُ ا َفاَل َيْعَلُمَها َأَحٌد ِإاّلَ الّلَ ا َوْجَبُتَ َأّمَ
اَل َخاِرٌج َقاَل َوَمِعي َقِضيَباِن َفِإَذا َرآيِن َذاَب َكَما َيُذوُب  َ َرّبِ َعّزَ َوَجّلَ َأّنَ ادّلَّجَ  َذلَِك َوِفيَما َعِهَد ِإَلّ
َفاْقُتهْلُ  َفَتَعاَل  َكاِفًرا  َتْحِتي  ِإّنَ  ُمْسِلُم  َيا  لََيُقوُل  َجَر  َوالّشَ الَْحَجَر  ِإّنَ  ى  َحّتَ  ُ الّلَ ِلُكُه  َفُيْ َقاَل  َصاُص  الّرَ

ْ َوَأْوَطاِنِْم.
ِ

اُس ِإىَل ِباَلِده َ َيْرِجُع الّنَ ُ ُثّ  الّلَ
ْ
ِلُكُه َقاَل َفُيْ

َعَل  َيْأُتوَن  اَل  ِباَلَدُهْ  َفَيَطُئوَن  َيْنِسُلوَن  َحَدٍب  ُكّلِ  ِمْن  َوُهْ  َوَمْأُجوُج  َيْأُجوُج  َيْخُرُج  َذلَِك  َفِعْنَد  َقاَل 
ْم  َ َعَلْيِ َ َفَيْشُكوَنُْم َفَأْدُعو الّلَ اُس ِإَلّ َ َيْرِجُع الّنَ وَن َعَل َماٍء ِإاّلَ َشِرُبوُه ُثّ ٍء ِإاّلَ َأْهَلُكوُه َواَل َيُمّرُ

ْ
َش

ُ َعّزَ َوَجّلَ الَْمَطَر َفَتْجُرُف   َقاَل َفُيْنِزُل الّلَ
ْ

ِ
ْرُض ِمْن َنْتِن ِريِحه ى َتْجَوى اأْلَ ُ َوُيِميُتُْم َحّتَ  الّلَ

ْ
ِلُكُه َفُيْ

 يِف الَْبْحِر.
ْ
ى َيْقِذَفُه َأْجَساَدُهْ َحّتَ

 اّلَِتي اَل َيْدِري َأْهُلَها 
ِ ّ ِ
اَعَة َكالَْحاِمِل الُْمت َ َرّبِ َعّزَ َوَجّلَ َأّنَ َذلَِك ِإَذا َكاَن َكَذلَِك َفِإّنَ الّسَ َفِفيَما َعِهَد ِإَلّ

َمَتى َتْفَجُؤُهْ ِبِواَلِدَها لَْياًل َأْو َنَاًرا()148(.

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )375/1( رقم )3556(، وقال الشيخ شعيب ال�أ 148 - اأخرجه ال�إ
اإسناده ضعيف، ويشهد لبعضه - وهو اإهلاك ياأجوج وماأجوج بعد مقتل الدجال - ما عند مسلم 2937 لكن يخالف ما في 

مسلم اأن الله يرسل على ياأجوج وماأجوج طيرا كاأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. 
ديم » يخالف ما هو معروف اأن ذلك يكون قيام حين قيام الساعة  رض مد ال�أ  وقوله بعد ذلك » ثم تنسف الجبال وتمد ال�أ

ل� قبلها
سناد( ووافقه الذهبي.  واأخرجه الحاكم )488،489،545/4( وقال: )صحيح ال�إ

وقال سامي بن محمد سلامة في تحقيقه لتفسير ابن كثير )458/2(: وقال البوصيري في الزوائد )260/3(: »هذا اإسناد صحيح 
رجاله ثقات« ثم سكت عنه مما يشعر باإقراره.
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اِر  َم َماِلًكا وَخاِزَن النَّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ الحديث الواحد والخمسون: يشاهد َصلَّ
اَل ِفي آَياٍت: جَّ َوالدَّ

أخرج اإلمام البخاري في صحيحه ِمْن َحِديِث ابِْن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنُْهَما َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه 
ِمْرَيٍة  يِف  َتُكْن  }َفاَل  اهُ  ِإّيَ  ُ الّلَ َأَراُهّنَ  آَياٍت  يِف  اَل  َوادّلَّجَ اِر  الّنَ َخاِزَن  َمالًِكا  )َوَرَأْيُت  َقاَل:  َوَسلََّم 
َوَسلََّم: )َتْحُرُس الَْماَلِئَكُة  َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّى  النَِّبيِّ  َعْن  بَْكَرةَ  َوأَبُو  أَنٌَس  َقاَل  ِمْن لَِقاِئِه{)السجدة:23(، 

اِل()149(. الَْمِديَنَة ِمْن ادّلَّجَ
وأخرج اإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث ابِْن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: 

اِر()150(. )َمَرْرُت لَْيةَلَ أُْسِرَي ب... َوأُِرَي َمالًِكا َخاِزَن الّنَ

اَل كما شاهده: جَّ َمَ الدَّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ الحديث الثاني والخمسون: يصف َصلَّ
َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّى  ِبالنَِّبيِّ  أُْسِرَي  َقاَل:  َعبَّاٍس  ابِْن  َحِديِث  ِمْن  وأخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده 

اَل يِف ُصوَرِتِه ُرْؤَيا َعْيٍ لَْيَس ُرْؤَيا َمَناٍم َوِعيَسى َوُموىَس  الَْمْقِدِس ... )َوَرَأى ادّلَّجَ بَيِْت  ِإلَى  َوَسلََّم 
َقاَل  ِهَجاًنا  َأْقَمُر  َفَقاَل  اِل  ادّلَّجَ َعْن  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ  ِبّيُ  الّنَ َفُسِئَل  ْم  َعَلْيِ  ِ الّلَ َصَلَواُت  َوِإْبَراِهمَي 
َرْأِسِه  َشرْعَ  َكَأّنَ  ّيٌ  ُدّرِ َكْوَكٌب  َا  َكَأّنَ َقاِئَمٌة  َعْيَنْيِه  ِإْحَدى  ِهَجاًنا  َأْقَمَر  ا  َفْيَلَماِنّيً َرَأْيُتُه  َقاَل  َحَسٌن 

َأْغَصاُن َشَجَرٍة()151(.

َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  َصلَّ ِبيِّ  النَّ يبدأ  اِر  النَّ َصاِحُب  مالك  والخمسون:  الثالث  الحديث 
َم بالسالم:  َوَسلَّ

أخرج اإلمام مسلم في صحيحه ِمْن َحِديِث أَِبي ُهَريَْرةَ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: ... 
ْم  اِر َفَسّلِ َصاِحُب الّنَ َمالٌِك  ُد َهَذا  ُمَحّمَ  َيا 

ٌ
اَلِة َقاَل َقاِئل ِمْن الّصَ ا َفَرْغُت  اَلُة َفَأَمْمُتُْم َفَلّمَ )َفَحاَنْت الّصَ

اَلِم()152(. َعَلْيِه َفالَْتَفّتُ ِإلَْيِه َفَبَدَأيِن ِبالّسَ

مام البخاري في صحيحه )16/11( رقم )3000(. 149  - اأخرجه ال�إ
مام مسلم في صحيحه )391/1( رقم )240(. 150  - اأخرجه ال�إ

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )374/1( رقم )3546(، وقال الشيخ شعيب ال�أ 151  - اأخرجه ال�إ
اإسناده صحيح وصححه ابن كثير في تفسيره.

مام مسلم في صحيحه )403/1( رقم )251(. 152  - اأخرجه ال�إ
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َماِلٍك  َعَلى  ُم  يَسلِّ َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  َصلَّ ِبيُّ  النَّ والخمسون:  الرابع  الحديث 
اِر:  َصاِحِب النَّ

ُ َعَلْيِه  الّلَ َصّلَ  ِبّيِ  ِبالّنَ )أُْسِرَي  َقاَل:  َعبَّاٍس  ابِْن  َحِديِث  ِمْن  مسنده  في  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  أخرج 
ْمُت َعَلْيِه()153(. ْم َعَل َمالٍِك َفَسّلَ اَلم َسّلِ يُل َعَلْيِه الّسَ َم ... َفَقاَل ِجْبِ َوَسّلَ

اَقِة:  َم َعاِقَر النَّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ الحديث الخامس والخمسون: يرى َصلَّ
أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده ِمْن َحِديِث عبد الله بِن َعبَّاٍس َقاَل: لَيْلََة أُْسِرَي ِبنَِبيِّ اللَِّه َصلَّى 

َر َأْزَرَق َجْعًدا َشِعًثا ِإَذا َرَأْيَتُه َقاَل َمْن َهَذا َيا  )َوَرَأى َرُجاًل َأْحَ َقاَل:   ... الَْجنََّة  َدَخَل  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه 
اَقِة()154(. يُل َقاَل َهَذا َعاِقُر الّنَ ِجْبِ

َم في النار ُخَطَباَء جهنم:  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ الحديث السادس والخمسون: يرى َصلَّ
أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث َعِليِّ بِْن َزيٍْد بِْن ُجْدَعاَن َعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك َقاَل: َقاَل 

 ِبَمَقاِريَض ِمْن َناٍر 
ْ
َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: )َمَرْرُت لَْيةَلَ أُْسِرَي ِب َعَل َقْوٍم ُتْقَرُض ِشَفاُهُه

َوُهْ   
ْ
َأْنُفَسُه َوَيْنَسْوَن   ِ ِبالِْبّ اَس  الّنَ َيْأُمُروَن  َكاُنوا  ادّلُْنَيا  َأْهِل  ِمْن  ُخَطَباُء  َقالُوا  َهُؤاَلِء  َمْن  ُقْلُت  َقاَل 

َيْتُلوَن الِْكَتاَب َأَفاَل َيْعِقُلوَن()155(.

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )374/1( رقم )3546(، وقال الشيخ شعيب ال�أ 153 - اأخرجه ال�إ
اإسناده صحيح وصححه ابن كثير في تفسيره.

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )257/1( رقم )2324(، وقال الشيخ شعيب ال�أ 154  - اأخرجه ال�إ
اإسناده ضعيف وصحح ابن كثير اإسناده في التفسير!ولجله شواهد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )174/8(: رواه اأحمد وفيه 

قابوس وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح، وقال ابن كثير في تفسيره )28/5(: اإسناد صحيح.
لباني في الجامع الصغير)13/1( رقم  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )120/3( رقم )12232(، قال الشيخ ال�أ 155  - اأخرجه ال�إ
سراء والمعراج)52/1(: حسن، وصحح اسناده في السلسلة الصحيحة )585/1( رقم )291( وفي صحيح الترغيب  (129(، وال�إ
والترهيب )29/1( وقال: صحيح، وقال في ال�إسراء والمعراج )52/1(: قال البغوي: )حديث حسن(، وهو كما قال اأو اأعلى 
فاإن له طرقا اأخرى بعضها جيد، وابن جدعان ضعيف، لكنه قد توبع فقد ذكره السيوطي في )الخصائص( )389/1( - من 
رنؤوط في تحقيقه  رواية ابن مردويه-من طريق قتادة وسليمان التيمي وثمامة وعلي بن زيد عن اأنس به. وقال الشيخ شعيب ال�أ

للمسند: حديث صحيح، وهذا اإسناد ضعيف لضعف علي بن زيد.
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َبا :  َم عقوبة آِكل الرِّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ الحديث السابع والخمسون: يرى َصلَّ
أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده ِمْن َحِديِث َسُمَرةَ بِْن ُجنُْدٍب َقاَل: َقاَل نَِبيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه 
َبا()156(. َوَسلََّم: )َرَأْيُت لَْيةَلَ أُْسِرَي ِب َرُجاًل يَْسَبُح يِف َنٍَر َوُيْلَقُم الِْحَجاَرَة َفَسَألُْت َما َهَذا َفِقيَل ِل آِكُل الّرِ

َيْأُكُلوَن  الذين  النار  في  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  َصلَّ يرى  والخمسون:  الثامن  الحديث 
اِس َوَيَقُعوَن ِفي َأْعَراِضِهْم:  ُلُحوَم النَّ

أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده وأبو داود في سننه والطبراني في املعجم األوسط البيهقي 
َج ِب  ا َعَ في شعب اإلميان ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: )لَّمَ
 َوُصُدوَرُهْ َفُقْلُت َمْن َهُؤاَلِء َيا 

ْ
 َأْظَفاٌر ِمْن ُنَحاٍس َيْخُمُشوَن ُوُجوَهُه

ْ
َرّبِ َعّزَ َوَجّلَ َمَرْرُت ِبَقْوٍم  لَُه

.)157() ْ
ِ

اِضه اِس َوَيَقُعوَن يِف َأْعَ ِيَن َيْأُكُلوَن لُُحوَم الّنَ يُل َقاَل َهُؤاَلِء اّلَ ِجْبِ
وأخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده ِمْن َحِديِث عبد بِْن َعبَّاٍس َقاَل لَيْلََة أُْسِرَي ِبنَِبيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

يُل َقاَل  اِر َفِإَذا َقْوٌم َيْأُكُلوَن الِْجَيَف َفَقاَل َمْن َهُؤاَلِء َيا ِجْبِ َعلَيِْه َوَسلََّم َدَخَل الَْجنََّة ... َقاَل: )َفَنَظَر يِف الّنَ
اِس()158(. ِيَن َيْأُكُلوَن لُُحوَم الّنَ َهُؤاَلِء اّلَ

َتُه َسَوادًا َعِظيمًا َقْد َسدَّ  َم أمَّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ الحديث التاسع والخمسون: رأى َصلَّ
َة ِبَغْيِر ِحَساٍب: اْلُأُفَق، وَسْبُعوَن َأْلًفا من أمته َيْدُخُلوَن اْلَجنَّ

ُ َعَلْيِه  ِبّيِ َصّلَ الّلَ ا أُْسِرَي ِبالّنَ أخرج اإلمام الترمذي في سننه ِمْن َحِديِث عبد الله ابِْن َعبَّاٍس َقاَل: )لَّمَ
ْيِ  ِبّيَ َوالّنَ ِبّيِ  َوالّنَ ْهُط  الّرَ  

ْ
َوَمَعُه ْيِ  ِبّيَ َوالّنَ ِبّيِ  َوالّنَ الَْقْوُم   

ْ
َوَمَعُه ْيِ  ِبّيَ َوالّنَ ِبّيِ  ِبالّنَ َيُمّرُ  َجَعَل  َم  َوَسّلَ

 َفُقْلُت َمْن َهَذا ِقيَل ُموىَس َوَقْوُمُه َولََكِن اْرَفْع َرْأَسَك َفاْنُظْر 
ٍ
ى َمّرَ بَِسَواٍد َعِظمي  َأَحٌد َحّتَ

ْ
َولَْيَس َمَعُه

َهُؤاَلِء  َوِسَوى  ُتَك  أُّمَ َهُؤاَلِء  َفِقيَل  الَْجاِنِب  َذا  َوِمْن  الَْجاِنِب  َذا  ِمْن  اأْلُُفَق  َسّدَ  َقْد  َعِظميٌ  َسَواٌد  َفِإَذا  َقاَل 

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )10/5( رقم )20113(، وقال الشيخ شعيب ال�أ 156  - اأخرجه ال�إ
حديث صحيح وهذا اإسناد قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوهاب بن عطاء الخفاف فمن رجال مسلم.

مام اأحمد بن حنبل في مسنده )224/3( رقم )13364(، واأبو داود في سننه )22/13( رقم )4235(،  157  - اأخرجه ال�إ
يمان )299/5( رقم )6716(، وقال الشيخ شعيب  ال�إ وسط )7/1( رقم )8(، والبيهقي في شعب  ال�أ والطبراني في المعجم 
رنؤوط في تحقيقه للمسند: اإسناده صحيح على شرط مسلم من جهة عبد الرحمن بن جبير واأما متابعة راشد بن سعد فمن  ال�أ

لباني في السلسلة الصحيحة )69/2(: صحيح.  رجال اأصحاب السنن وهو ثقة، وقال الشيخ ال�أ
رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )257/1( رقم )2324(، وقال الشيخ شعيب ال�أ 158  - اأخرجه ال�إ

اإسناده ضعيف وصحح ابن كثير اإسناده في التفسير! ولجله شواهد. وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد - )174/8( رقم )13131(: رواه اأحمد وفيه قابوس وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح.
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ُهْ   َفَقالُوا َنْحُن 
ْ
ْ لَُه

يَْسَألُوُه َولَْم ُيَفّسِ ِبَغْيِ ِحَساٍب َفَدَخَل َولَْم  َة  ِتَك َسْبُعوَن َألًْفا َيْدُخُلوَن الَْجّنَ ِمْن أُّمَ
َفَقاَل  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ  ِبّيُ  الّنَ َفَخَرَج  َواإْلِْساَلِم  الِْفْطَرِة  َعَل  ُودِلُوا  ِيَن  اّلَ َأْبَناُؤَنا  ُهْ  َقاِئُلوَن  َوَقاَل 
ِمْحَصٍن  ْبُن  اَشُة  ُعّكَ َفَقاَم  ُلوَن  َيَتَوّكَ ِْم  َرّبِ َوَعَل  وَن  ُ َيَتَطّيَ َواَل  ُقوَن  يَْسَتْ َواَل  َيْكَتُووَن  اَل  ِيَن  اّلَ ُهْ 

اَشُة()159(. َ َقاَم آَخُر َفَقاَل َأَنا ِمْنُْم َفَقاَل َسَبَقَك ِبَا ُعّكَ ِ َقاَل َنَعْم ُثّ َفَقاَل َأَنا ِمْنُْم َيا َرُسوَل الّلَ

َم لبالل وجسًا في الجنة:  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ الحديث الستون: يسمع َصلَّ
ِ َصّلَ  َقاَل: )لَْيةَلَ أُْسِرَي ِبَنِبّيِ الّلَ َعبَّاٍس  بِْن  َحِديِث عبد  ِمْن  أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده 
ُن َفَقاَل   الُْمَؤّذِ

ٌ
يُل َما َهَذا َقاَل َهَذا ِباَلل ا َوْجًسا َقاَل َيا ِجْبِ َة َفَسِمَع ِمْن َجاِنِبَ َم َدَخَل الَْجّنَ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ الّلَ
 َرَأْيُت َلُ َكَذا َوَكَذا()160(.

ٌ
اِس َقْد َأْفَلَح ِباَلل َم ِحَي َجاَء ِإىَل الّنَ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِ َصّلَ الّلَ َنِبّيُ الّلَ

َقْبِر  من  تفوح  َبًة  َطيِّ ِريًحا  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  َصلَّ َوَجَد  والستون:  الواحد  الحديث 
َماِشَطِة اْبَنَة ِفْرَعْوَن َواْبَنْيَها َوَزْوِجَها: 

أخرج اإلمام ابن ماجة في سننه ِمْن َحِديِث ابِْن َعبَّاٍس َعْن أُبَيِّ بِْن َكْعٍب َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: 
ا  َبُة َقاَل َهِذِه ِريُح َقْبِ الَْماِشَطِة َواْبَنْيَ ّيِ يُح الّطَ يُل َما َهِذِه الّرِ َبًة َفَقاَل َيا ِجْبِ ُه لَْيةَلَ أُْسِرَي ِبِه َوَجَد ِريًحا َطّيِ )َأّنَ
َصْوَمَعِتِه  يِف  ِبَراِهٍب  ُه  َمَمّرُ َوَكاَن  ِإْسَراِئيَل  َبِني  َأْشَراِف  ِمْن  َكاَن  الَْخِضَر  َأّنَ  َذلَِك  َبْدُء  َوَكاَن  َقاَل  َوَزْوِجَها 
ا  َعَلْيَ َوَأَخَذ  الَْخِضُر  َمَها  َفَعّلَ اْمَرَأًة  َأُبوُه  َجُه  َزّوَ الَْخِضُر  َبَلَغ  ا  َفَلّمَ اإْلِْساَلَم  ُمُه  َفُيَعّلِ اِهُب  الّرَ َعَلْيِه  ِلُع  َفَيّطَ
ُتْعِلَمُه  اَل  َأْن  ا  َعَلْيَ َوَأَخَذ  َمَها  َفَعّلَ أُْخَرى  َأُبوُه  َجُه  َزّوَ  َ ُثّ َقَها  َفَطّلَ الّنَِساَء  َيْقَرُب  اَل  َوَكاَن  َأَحًدا  ُتْعِلَمُه  اَل  َأْن 
َرُجاَلِن  َفَأْقَبَل  الَْبْحِر  يِف  َجِزيَرًة  َأَت  ى  َحّتَ َهاِرًبا  َفاْنَطَلَق  اأْلُْخَرى  َعَلْيِه  َوَأْفَشْت  ِإْحَداُهَما  َفَكَتَمْت  َأَحًدا 
َيْحَتِطَباِن َفَرَأَياُه َفَكَتَ َأَحُدُهَما َوَأْفَشى اْلَخُر َوَقاَل َقْد َرَأْيُت الَْخِضَر َفِقيَل َوَمْن َرآُه َمَعَك َقاَل ُفاَلٌن َفُسِئَل 
ِإْذ  ِفْرَعْوَن  اْبَنَة  َتْمُشُط  ِهَي  َفَبْيَنَما  الَْكاِتَمَة  الَْمْرَأَة  َج  َفَتَزّوَ َقاَل  ُقِتَل  َكَذَب  َمْن  َأّنَ  ْم  ِديِنِ يِف  َوَكاَن  َفَكَتَ 
ْم َفَراَوَد الَْمْرَأَة  ْت َأَباَها َوَكاَن لِْلَمْرَأِة اْبَناِن َوَزْوٌج َفَأْرَسَل ِإلَْيِ َسَقَط الُْمْشُط َفَقالَْت َتِعَس ِفْرَعْوُن َفَأْخَبَ

مام الترمذي في سننه )485/8( رقم )2370(، َقاَل اَأُبو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َوِفي اْلَباب َعْن اْبِن  159 - اأخرجه ال�إ
لباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي )111/3( )صحيح(. َمْسُعوٍد َواَأِبي ُهَرْيَرَة، وقال الشيخ ال�أ

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )257/1( رقم )2324(، وقال الشيخ شعيب ال�أ 160  - اأخرجه ال�إ
قوم في معجزات  اإسناده ضعيف وصحح ابن كثير اإسناده في التفسير ! . ولجله شواهد، وقال اأبو يوسف محمد زايد في القول ال�أ
اإسناد صحيح، وقال الشيخ  التيسير بشرح الجامع الصغير )5/2(:  اإسناد صحيح، وقال المناوى في  كرم )16/2(:  النبي ال�أ

لباني في الجامع الصغير )569/1( رقم )5684(: اإسناده صحيح. ال�أ
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يِف  َتْجَعَلَنا  َأْن  َقَتْلَتَنا  ِإْن  ِإلَْيَنا  ِمْنَك  ِإْحَساًنا  َفَقااَل  َقاِتُلُكَما  ِإيّنِ  َفَقاَل  َفَأَبَيا  َما  ِديِنِ َعْن  َيْرِجَعا  َأْن  َوَزْوَجَها 
ُه()161(. يَل َفَأْخَبَ َبًة َفَسَأَل ِجْبِ َم َوَجَد ِريًحا َطّيِ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِبّيِ َصّلَ الّلَ ا أُْسِرَي ِبالّنَ َبْيٍت َفَفَعَل َفَلّمَ

َوَسلََّم:  وأخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده ِمْن َحِديِث ابِْن َعبَّاٍس َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه 
َفَقاَل  َبُة  ّيِ الّطَ اِئَحُة  الّرَ َهِذِه  َما  يُل  ِجْبِ َيا  َفُقْلُت  َبٌة  َطّيِ َراِئَحٌة   َ َعَلّ َأَتْت  ِفَيا  ِب  أُْسِرَي  الَِّتي  ْيةَلُ  الّلَ َكاَنْت  ا  )لَّمَ
َيْوٍم  َذاَت  ِفْرَعْوَن  اْبَنَة  ُط  ُتَمّشِ ِهَي  َبْيَنا  َقاَل  َشْأُنَا  َوَما  ُقْلُت  َقاَل  َوَأْواَلِدَها  ِفْرَعْوَن  اْبَنِة  َماِشَطِة  َراِئَحُة  َهِذِه 
َأِبيِك  َوَرّبُ  َرّبِ  َولَِكْن  اَل  َقالَْت  َأِب  ِفْرَعْوَن  اْبَنُة  هَلَا  َفَقالَْت   ِ الّلَ بِْسِم  َفَقالَْت  َيَدْيَا  ِمْن  الِْمْدَرى  َسَقَطْت  ِإْذ 
َوَرّبَُك  َرّبِ  َنَعْم  َقالَْت  ي  َغْيِ َرّبًا  لَِك  َوِإّنَ  ُفاَلَنُة  َيا  َفَقاَل  َفَدَعاَها  ْتُه  َفَأْخَبَ َنَعْم  َقالَْت  ِبَذلَِك  ُه  أُْخِبُ َقالَْت   ُ الّلَ
ِإّنَ ِل ِإلَْيَك َحاَجًة َقاَل َوَما  َ َأَمَر ِبَا َأْن ُتْلَقى ِهَي َوَأْواَلُدَها ِفَيا َقالَْت َلُ  َيْت ُثّ ُ َفَأَمَر ِبَبَقَرٍة ِمْن ُنَحاٍس َفأُْحِ الّلَ
الَْحّقِ  ِمْن  َعَلْيَنا  لَِك  َذلَِك  َقاَل  َوَتْدِفَنَنا  َواِحٍد  َثْوٍب  يِف  َودَلِي  َوِعَظاَم  ِعَظاِمي  َتْجَمَع  َأْن  أُِحّبُ  َقالَْت  َحاَجُتِك 
َتَقاَعَسْت  َا  َوَكَأّنَ ُمْرَضٍع  هَلَا  َصِبّيٍ  ِإىَل  َذلَِك  ى  اْنَتَ َأْن  ِإىَل  َواِحًدا  َواِحًدا  َيَدْيَا  َبْيَ  َفأُلُْقوا  ِبَأْواَلِدَها  َفَأَمَر  َقاَل 
َم  ْه اْقَتِحِمي َفِإّنَ َعَذاَب ادّلُْنَيا َأْهَوُن ِمْن َعَذاِب اْلِخَرِة َفاْقَتَحَمْت(.َقاَل ابُْن َعبَّاٍس: )َتَكّلَ ِمْن َأْجهِلِ َقاَل َيا أُّمَ

اَلم َوَصاِحُب ُجَرْيٍج َوَشاِهُد ُيوُسَف َواْبُن َماِشَطِة اْبَنِة ِفْرَعْوَن()162(. َأْرَبَعٌة ِصَغاٌر ِعيَسى اْبُن َمْرَيَ َعَلْيِه الّسَ
َم ِباْلِحَجاَمِة:  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ الحديث الثاني والستون: ُيؤَمُر َصلَّ

أخرج اإلمام ابن ماجة في سننه ِمْن َحِديِث أَنَِس بِْن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: 
َتَك ِبالِْحَجاَمِة()163(. ُد ُمْر أُّمَ )َما َمَرْرُت لَْيةَلَ أُْسِرَي ِب ِبَمَلٍ ِإاّلَ َقالُوا َيا ُمَحّمَ

ْحَمِن ُهَو ابُْن َعبِْد اللَِّه بِْن  وأخرج اإلمام الترمذي في سننه ِمْن َحِديِث ِمْن َحِديِث الَْقاِسِم بِْن َعبِْد الرَّ
ُه لَْم  َم َعْن لَْيةَلِ أُْسِرَي ِبِه َأّنَ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِ َصّلَ الّلَ َث َرُسوُل الّلَ َمْسُعوٍد َعْن أَِبيِه َعْن ابِْن َمْسُعوٍد َقاَل: )َحّدَ

َتَك ِبالِْحَجاَمِة((164(. َيُمّرَ َعَل َمَلٍ ِمْن الَْماَلِئَكِة ِإاّلَ َأَمُروُه َأْن ُمْر أُّمَ

سراء والمعراج )57/1(: له شاهد  لباني في ال�إ مام ابن ماجة في سننه )37/12( رقم )4020(. قال الشيخ ال�أ 161 - اأخرجه ال�إ
من حديث ابن عباس يتقوى به.

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )309/1( رقم )2822(، وقال الشيخ شعيب ال�أ 162  - اأخرجه ال�إ
اإسناده حسن.

لباني في صحيح ابن ماجة )259/2( وفي  مام ابن ماجة في سننه )296/10( رقم )3470(. قال الشيخ ال�أ 163  - اأخرجه ال�إ
الجامع الصغير )1061/1( رقم )10608(: صحيح. 

مام الترمذي في سننه )375/7( رقم )1977(. َقاَل اَأُبو ِعيَسى َوَهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْبِن  164 - اأخرجه ال�إ
لباني في صحيح الترغيب والترهيب )194/3( رقم )3462(: صحيح لغيره، وقال في صحيح وضعيف  َمْسُعوٍد، قال الشيخ ال�أ

سنن الترمذي )52/5(: صحيح.
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ما بعد رحةل
اإِلسَراِء والِمرَعاِج

ثُّ قومه بخبر اإلسراء والمعراج الرسول ] ُيَحدِّ

ثُّ قومه بخبر اإلسراء: َم ُيَحدِّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِه َصلَّ الحديث الثالث والستون: َرُسوُل اللَّ
َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّى  اللَِّه  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل  َعبَّاٍس  ابِْن  َحِديِث  ِمْن  بن حنبل في مسنده  اإلمام أحمد  أخرج 
َفَقَعَد   )َ ِبّ ُمَكّذِ اَس  الّنَ َأّنَ  ْفُت  َوَعَ ِبَأْمِري  َفِظْعُت  َة  ِبَمّكَ َوَأْصَبْحُت  ِب  أُْسِرَي  لَْيةَلُ  َكاَن  ا  )لَّمَ َوَسلََّم: 

َكاَن  َهْل  ِزِئ  َكالُْمْسَتْ َلُ  َفَقاَل  ِإلَْيِه  َجَلَس  ى  َحّتَ َفَجاَء  َجْهٍل  َأُبو   ِ الّلَ َعُدّوُ  ُمْعتَِزاًل َحِزيًنا َقاَل: )َفَمّرَ 
( َقاَل: )ِإىَل  ْيةَلَ َم: )َنَعْم( َقاَل: )َما ُهَو( َقاَل: )ِإّنَُه أُْسِرَي ِب الّلَ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِ َصّلَ الّلَ ٍء َفَقاَل َرُسوُل الّلَ

ْ
ِمْن َش

ُبُه  ُه ُيَكّذِ َ َأْصَبْحَت َبْيَ َظْهَراَنْيَنا( َقاَل: )َنَعْم( َقاَل: )َفَلْم ُيِر َأّنَ َأْيَن( َقاَل: )ِإىَل َبْيِت الَْمْقِدِس( َقاَل: )ُثّ
ْثَتِني(  َحّدَ َما  ُثُْم  ُتَحّدِ َقْوَمَك  َدَعْوُت  ِإْن  ِإلَْيِه( َقاَل: )َأَرَأْيَت  َقْوَمُه  َدَعا  ِإَذا  الَْحِديَث  َيْجَحَدُه  َأْن  َمَخاَفَة 

( َقاَل: )َفاْنَتَفَضْت  ا َمْعرَشَ َبِني َكْعِب ْبِن لَُؤّيٍ َم: )َنَعْم( َفَقاَل: )َهّيَ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِ َصّلَ الّلَ َفَقاَل َرُسوُل الّلَ
ِ َصّلَ  ْثَتِني( َفَقاَل َرُسوُل الّلَ ْث َقْوَمَك ِبَما َحّدَ َما( َقاَل: )َحّدِ ى َجَلُسوا ِإلَْيِ ِإلَْيِه الَْمَجالُِس َوَجاُءوا َحّتَ
َ َأْصَبْحَت  ( َقالُوا: )ِإىَل َأْيَن( ُقْلُت: )ِإىَل َبْيِت الَْمْقِدِس( َقالُوا: )ُثّ ْيةَلَ َم: )ِإيّنِ أُْسِرَي ِب الّلَ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ الّلَ
ًبا لِْلَكِذِب  ٍق َوِمْن َبْيِ َواِضٍع َيَدُه َعَل َرْأِسِه ُمَتَعّجِ َبْيَ َظْهَراَنْيَنا( َقاَل: )َنَعْم( َقاَل: )َفِمْن َبْيِ ُمَصّفِ
َوَرَأى  الَْبَلِ  َذلَِك  ِإىَل  َساَفَر  َقْد  َمْن  الَْقْوِم  َويِف   - الَْمْسِجَد  لََنا  َتْنَعَت  َأْن  تَْسَتِطيُع  )َوَهْل  َقالُوا:  َزَعَم( 

َم: )َفَذَهْبُت َأْنَعُت()165(. ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِ َصّلَ الّلَ الَْمْسِجَد-( َفَقاَل َرُسوُل الّلَ

مام اأحمد بن حنبل في مسنده )309/1( رقم )2820(، والبزار في مسنده  )213/2( رقم )5302(، والبيهقي  165 - اأخرجه ال�إ
في دل�ئل النبوة )250/2( رقم )656(، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري )199/7(. وقال السيوطي في ال�إسراء والمعراج 
مام اأحمد بن حنبل: اإسناده صحيح على شرط  رنؤوط في تحقيقه لمسند ال�إ (31/1(:اإسناده حسن، وقال الشيخ شعيب ال�أ

سراء والمعراج )77/1(: سنده صحيح.  لباني في  السلسلة الصحيحة )28/8(، وقال في ال�إ الشيخين، وذكره الشيخ ال�أ
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ُث قومه ما ُيصور له  َم ُيَحدِّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ الحديث الرابع والستون: رسول اهلل َصلَّ
ثُّ ِبَعَلاَمِة َمِسيِرِه َوِبَعَلاَمِة َبْيِت اْلَمْقِدِس: من رحلة اإلسراء، وُيَحدِّ

أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده ِمْن َحِديِث ابِْن َعبَّاٍس َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: 
ْعِت  َ َبْعُض الّنَ ى الَْتَبَس َعَلّ َة َفَذَهْبُت َأْنَعُت َفَما ِزلُْت َأْنَعُت َحّتَ ا َكاَن لَْيةَلُ أُْسِرَي ِب َوَأْصَبْحُت ِبَمّكَ )لَّمَ
َوَكاَن  َقاَل  ِإلَْيِه  َأْنُظُر  َوَأَنا  َفَنَعّتُُه  ُعَقْيٍل  َأْو  ِعَقاٍل  َداِر  ُدوَن  ُوِضَع  ى  َحّتَ َأْنُظُر  َوَأَنا  ِبالَْمْسِجِد  َفِجَء  َقاَل 

ِ لََقْد َأَصاَب()166(. ْعُت َفَوالّلَ ا الّنَ َمَع َهَذا َنْعٌت لَْم َأْحَفْظُه َقاَل َفَقاَل الَْقْوُم َأّمَ
َوَسلََّم:  َعلَيِْه  اللَُّه  اللَِّه َصلَّى  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل  ُهَريَْرةَ  أَِبي  ِمْن َحِديِث  وأخرج اإلمام مسلم في صحيحه 

ا  اَي َفَسَألَْتِني َعْن َأْشَياَء ِمْن َبْيِت الَْمْقِدِس لَْم أُْثِبْتَ )لََقْد َرَأْيُتِني يِف الِْحْجِر َوُقَريٌْش تَْسَألُِني َعْن َمْسَ
ٍء ِإاّلَ َأْنَبْأُتُْم ِبِه()167(.

ْ
ُ ِل َأْنُظُر ِإلَْيِه َما يَْسَألُويِن َعْن َش َفُكِرْبُت ُكْرَبًة َما ُكِرْبُت ِمْثهَلُ َقّطُ َقاَل َفَرَفَعُه الّلَ

وأخرج اإلمام البخاري في صحيحه ِمْن َحِديِث َجاِبِر بِْن َعبِْد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعنُْهَما أَنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللَِّه 
ُ ِل َبْيَت الَْمْقِدِس َفَطِفْقُت  َبْتِني ُقَريٌْش ُقْمُت يِف الِْحْجِر َفَجاَل الّلَ ا َكّذَ يَُقوُل: )لَّمَ َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّى 

ُهْ َعْن آَياِتِه َوَأَنا َأْنُظُر ِإلَْيِه()168(. أُْخِبُ
اًرا:  وا ُكفَّ الحديث الخامس والستون: بعد رحلة اإلسراء والمعراج، َناٌس اْرَتدُّ

ُ َعَلْيِه  الّلَ َصّلَ  ِبّيِ  ِبالّنَ )أُْسِرَي  َقاَل:  َعبَّاٍس  ابِْن  َحِديِث  ِمْن  مسنده  في  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  أخرج 
َفَقاَل   ْ

ِ
َوِبِعِيه الَْمْقِدِس  َبْيِت  َوِبَعاَلَمِة  ِبَمِسِيِه  َثُْم  َفَحّدَ لَْيَلِتِه  ِمْن  َجاَء   َ ُثّ الَْمْقِدِس  َبْيِت  ِإىَل  َم  َوَسّلَ

 َمَع َأِب َجْهٍل َوَقاَل 
ْ
ُ َأْعَناَقُه اًرا َفَضَرَب الّلَ وا ُكّفَ ًدا ِبَما َيُقوُل َفاْرَتّدُ ُق ُمَحّمَ َناٌس َقاَل َحَسٌن َنْحُن ُنَصّدِ

ّقُوِم َهاُتوا َتْمًرا َوُزْبًدا َفَتَزّقَُموا()169(. ٌد بَِشَجَرِة الّزَ ُفَنا ُمَحّمَ َأُبو َجْهٍل ُيَخّوِ
وأخرج اإلمام احلاكم والبيهقي في دالئل النبوة وابن بشران ِمْن َحِديِث عائشة رضي الله عنها قالت: 

)لما أسري بالنبي صل الل عليه و سلم إىل المسجد األقصى يتحدث الناس بذلك فارتد ناس فمن 
كان آمنوا به وصدقوه()170(.

رنؤوط في تحقيقه للمسند:  مام اأحمد بن حنبل في مسنده )309/1( رقم )2820(، قال الشيخ شعيب ال�أ 166  - اأخرجه ال�إ
والمعراج  ال�إسراء  في  وقال   ،)28/8( الصحيحة  السلسلة  في   لباني  ال�أ الشيخ  وذكره  الشيخين،  على شرط  اإسناده صحيح 

(77/1(: سنده صحيح.
مام مسلم في صحيحه )401/1( رقم )251(. 167 - اأخرجه ال�إ

مام البخاري في صحيحه )271/12( رقم )3597( و)317/14( رقم )4341(. 168  - اأخرجه ال�إ
مام اأحمد بن حنبل في مسنده )374/1( رقم )3546(، واأبو يعلى مسنده )108/5( رقم )2720(، وقال  169  - اأخرجه ال�إ
مام اأحمد بن حنبل: اإسناده صحيح وصححه ابن كثير في تفسيره، وقال الهيثمي  رنؤوط في تحقيقه لمسند ال�إ الشيخ شعيب ال�أ

سناد حسن. سراء والمعراج )77/1(: ال�إ لباني في ال�إ في مجمع الزوائد )235/1(: رواه اأحمد ورجاله ثقات، وقال الشيخ ال�أ
170 - اأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص )65/3( رقم )4407(، والبيهقي في 
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أو  غدوة  في  السماء  بخبر  ُأصدقه  الصديق:  بكر  أبو  والستون:   السادس  الحديث 
روحة:

أخرج اإلمام عبد الرزاق واحلاكم والبيهقي في دالئل النبوة وابن بشران ِمْن َحِديِث عائشة رضي الله 
أناس  فارتد  به  أسرى  قد  أنه  يخب  الناس  أصبح  األقصى  المسجد  إىل  به  أسرى  )فلما  قالت:  عنها 
ممن كان قد صدقه وآمن به وفتنوا وكذبوه به وسعى رجل من المرشكي إىل أب بكر فقال هذا 
ذلك  قال  أو  بكر  أبو  فقال  ليلته  من  رجع  المقدس ث  بيت  إىل  الليةل  به  أسرى  قد  أنه  يزعم  صاحبك 
ليةل  يف  الشام  جاء  بأنه  أتصدقه  فقالوا  صدق  لقد  ذلك  قال  كان  إن  أشهد  فإين  بكر  أبو  فقال  نعم  قالوا 
واحدة ورجع قبل أن يصبح قال أبو بكر نعم إين أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخب السماء بكرة 

وعشيا فذللك سي أبو بكر بالصديق()171(.

لقب  أن  باهلل  يحلف  عنه  اهلل  َرِضَي  طالب  أبي  بن  علّي  والستون:  السابع  الحديث 
»الصديق« أنزل من السماء:

أخرج اإلمام الطبراني في املعجم الكبير، أبو بكر الشيباني في اآلحاد واملثاني ِمْن َحِديِث
السماء  من  بكر  أب  اسم  أنزل  تعاىل  بالل  يحلف  عنه  تعاىل  الل  َرِضَي  عليا  )سعت  قال:  حتيى  أبي 

الصديق()172(.

سناد ولم يخرجاه، وقال  دل�ئل النبوة )246/2( رقم )652(، ابن بشران في اأماليه )92/2(. وقال الحاكم هذا حديث صحيح ال�إ
لباني في السلسلة الصحيحة )615/1(: واإسناده صحيح. الذهبي: صحيح. وذكره الشيخ ال�أ

171  - اأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )321/5(. رقم )9719(، والحاكم في المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي 
في التلخيص )65/3( رقم )4407(، والبيهقي في دل�ئل النبوة )246/2( رقم )652(، ابن بشران في اأماليه )92/2(. وقال 

سناد ولم يخرجاه، وقال  الحاكم هذا حديث صحيح ال�إ
لباني في السلسلة الصحيحة )615/1(: واإسناده صحيح. الذهبي: صحيح. وذكره الشيخ ال�أ

حاد والمثاني )6/1( رقم )6(،  مام الطبراني في المعجم الكبير )55/1( رقم )14(، واأبو بكر الشيباني في ال�آ 172  - اأخرج ال�إ
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري )9/7(: والهيثمي في مجمع الزوائد )19/9( رقم )14295(: رجاله ثقات.
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الحكمة من تقدي
 اإلسراء إىل بيت المقدس
 قبل الرعوج إىل السماء(173(

مام السيوطي وغيرهما بعض الحكم في ذلك نبين اأهمها: مام ابن حجر العسقلاني وال�إ 173  - ذكر ال�إ
نبياء قبله، فحصل له الرحيل اإليه في الجملة ليجمع بين اأشتات الفضائل.  ن بيت المقدس كان هجرة غالب ال�أ قيل: ل�أ

خروية فكان المعراج منه األيق بذلك. حوال ال�أ نه محل الحشر، وغالب ما اتفق له في تلك الليلة يناسب ال�أ وقيل: ل�أ
وقيل: ل�إظهار صدق دعوى النبي صلى الله عليه وسلم المعراج حيث ساألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم واأخبرهم 
عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه اإلى السماء من مكة لما حصل ذلك اإذ ل� يمكن اطلاعه ول� يمكن 

اطلاعهم على ما في السماء لو اأخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فاأخبرهم بنعته. 
نبياء جملة.  وقيل: ليجتمع بال�أ

وقيل: الحكمة اأن يجمع صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة بين رؤية القبلتين.
البيان  اإلى  عداء سبيلا  ال�أ لمعاندة  لم يجد  السماء  اإلى  به من مكة  لو عرج  نه  ل�أ عاند،  الحق على من  اإظهار  رادة  ل�إ وقيل: 
يضاح، فلما ذكر عليه الصلاة والسلام اأنه اأسري به اإلى بيت المقدس، ساألوه عن جزئيات بيت المقدس كانوا راأوها وعلموا  وال�إ
سراء اإلى بيت المقدس في ليلة، واإذا صح  اأنه لم يكن راآها قبل ذلك، فلما اأخذهم بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من ال�إ

خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكره. 
حبار روى اأن باب السماء الذي يقال له: مصعد الملائكة يقابل بيت  ن كعب ال�أ وقيل: لتحصيل العروج مستويا بغير تعويج؛ ل�أ
المقدس لكن هذا فيه نظر لورود اأن في كل سماء بيتا معمورا واأن الذي في السماء الدنيا حيال الكعبة فكان المناسب اأن يصعد 

من الكعبة من مكة ليصعد اإلى البيت المعمور بغير تعويج، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح. 
انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ل�بن حجر العسقلاني )197/7(، وال�إسراء والمعراج للسيوطي )38/1(، وشرح العقيدة 

الطحاوية لعبد العزيز الراجحي )152/1(.
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قصة اإلسراء والمرعاج(174(

أحاديث صحيح اإلسراء
َم لَْيةَلَ أُْسِرَي به ِمْن َمْسِجِد الَْكْعَبِة: َبْيَنا َأَنا يِف الَْحِطمِي  َوُرّبََما َقاَل  ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِ َصّلَ الّلَ قال َرُسوِل الّلَ

َقَتاَدُة يِف الِْحْجِر ُمْضَطِجٌع ِإْذ َأَتايِن آٍت.
ُهَو،  ُْم  َأّيُ  

ْ
لُُه َفَقاَل: َأّوَ الَْحَراِم  الَْمْسِجِد  يِف  َناِئٌم  َوُهَو  ِإلَْيِه  ُيوَح  َأْن  َقْبَل  َنَفٍر  َثاَلَثُة  رواية: َجاَءُه  ويف 

.
ْيةَلَ َفَلْم َيَرُهْ ، َفَكاَنْت ِتْلَك الّلَ ُهْ : ُخُذوا َخْيَ

، َفَقاَل آِخُرُهْ ُهْ : ُهَو َخْيُ
ْ
َفَقاَل َأْوَسُطُه

َواَل  َأْعُيُنُْم  َتَناُم  ْنِبَياُء  اأْلَ َوَكَذلَِك  َقْلُبُه   َيَناُم  َواَل  َعْيُنُه  َوَتَناُم  َقْلُبُه  َيَرى  ِفيَما  أُْخَرى  لَْيةَلً  َأَتْوُه  ى  َحّتَ
َتَناُم ُقُلوُبُْم.

يُل َما َبْيَ َنْحِرِه  يُل َفَشَقّ ِجْبِ ُه ِمْنُْم ِجْبِ ى اْحَتَمُلوُه َفَوَضُعوُه ِعْنَد ِبْئِر َزْمَزَم َفَتَواَلّ ُموُه َحَتّ َفَلْم ُيَكِلّ
َ أُِتَ ِبَطْسٍت ِمْن  ى َأْنَقى َجْوَفُه ُثّ ى َفَرَغ ِمْن َصْدِرِه َوَجْوِفِه َفَغَسهَلُ ِمْن َماِء َزْمَزَم ِبَيِدِه َحّتَ ِتِه َحّتَ ِإىَل لََبّ
 َ وَق َحْلِقِه ، ُثّ ا ِإيَماًنا َوِحْكَمًة َفَحَشا ِبِه َصْدَرُه َولََغاِديَدُه: َيْعِني  ُعُ َذَهٍب ِفيِه َتْوٌر ِمْن َذَهٍب  َمْحُشّوً

َأْطَبَقُه.
 َفْوَق الِْحَماِر َوُدوَن الَْبْغِل ، 

ٌ
ٌة َأْبَيُض َطِويل اِق َوُهَو َداّبَ َم: أُِتيُت ِبالُْبَ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِ َصّلَ الّلَ قال َرُسوِل الّلَ

ى َأَتْيُت َبْيَت الَْمْقِدِس.  ى َطْرِفِه َقاَل َفَرِكْبُتُه َحّتَ َيَضُع َحاِفَرُه ِعْنَد ُمْنَتَ
ًجا َفاْسَتْصَعَب َعَلْيِه  اِق لَْيةَلَ أُْسِرَي ِبِه ُمْلَجًما  ُمْسَ َم أُِتَ ِبالُْبَ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِبّيَ َصّلَ الّلَ ويف رواية: َأّنَ الّنَ

ًقا. ِ ِمْنُه َقاَل َفاْرَفّضَ َعَ ٍد َتْفَعُل َهَذا َفَما َرِكَبَك َأَحٌد َأْكَرُم َعَل الّلَ يُل َأِبُمَحّمَ َفَقاَل َلُ ِجْبِ
يُل ِبِإْصَبِعِه، َفَخَرَق ِبَا الَْحَجَر، َفَرَبْطُتُه ِبالَْحْلَقِة  يت ِإىَل َبْيِت الَْمْقِدِس، َقاَل ِجْبِ ا اْنَتَ ويف رواية: ولَّمَ

َ َدَخْلُت الَْمْسِجَد. اَق. ُثّ ْنِبَياُء، َوَشّدَ ِبِه الُْبَ اّلَِتي َيْرِبُط ِبِه اأْلَ

نصار باب في المعراج حديث رقم :3887 ، فتح الباري :201/7-202 ، مسلم في  174  .اأخرجه البخاري في مناقب ال�أ
فرض  باب  الصلاة  في  ،النسائي  المسند:210-208/4  في  ،احمد  رقم:164  سراء حديث  ال�إ باب  يمان  ال�إ الصحيح كتاب 
الصلاة:217/1 ،والترمذي مختصرا في التفسير برقم:3346، والطبراني في الكبير برقم :2270/19، 599/19 ، وابن حبان 

برقم :170
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ِفيِه  ْيُت  َفَصّلَ الَْمْسِجَد  َدَخْلُت   َ ُثّ الَْمْقِدِس،  َبْيِت  ِمْن  ْنِبَياِء  اأْلَ َأْقَداُم  ُتوَضُع  َحْيُث  َقَدَمّيَ  َوَضْعُت 
ُعوَن ُيَصّلُوَن َمَعُه.  ِبّيُوَن َأْجَ َ الَْتَفَت َفِإَذا الّنَ ، َفالَْتَفَت ُثّ َرْكَعَتْيِ

اَلُة َفَأَمْمُتُْم. ْنِبَياِء... َفَحاَنْت الّصَ اَعٍة ِمْن اأْلَ ويف رواية: َوَقْد َرَأْيُتِني يِف َجَ
يُل َصّلَ  َبَ َفَقاَل ِجْبِ ُت الّلَ ٍر َوِإَناٍء ِمْن لََبٍ َفاْخَتْ اَلم ِبِإَناٍء ِمْن َخْ يُل َعَلْيِه الّسَ َ َخَرْجُت َفَجاَءيِن ِجْبِ ُثّ
َعَل  ُتَك  أُّمَ ِبَك   ُ الّلَ َأَصاَب  َأَصْبَت  لِْلِفْطَرِة،  َهَداَك  ِي  اّلَ  ِ َ لِلّ الَْحْمُد   ، الِْفْطَرَة  َت  اْخَتْ َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ

ُتَك. الِْفْطَرِة، َأَما ِإّنََك لَْو َأَخْذَت الَْخْمَر َغَوْت أُّمَ
ِه. ِر  َوُهَو َقاِئٌم ُيَصّلِ يِف َقْبِ ْحَ ويف رواية: َمَرْرُت َعَل ُموىَس لَْيةَلَ أُْسِرَي ِب ِعْنَد الَْكِثيِب اأْلَ

أحاديث صحيح المعراج
َأْبَواِبَا،  ِمْن  َباًبا  َفَضَرَب  ادّلُْنَيا،  َماَء  الّسَ َأَت  ى  َحّتَ ِبَ  َج  فرَعَ اَلم  الّسَ َعَلْيِه  يَل  ِجْبِ َمَع  اْنَطَلْقُت   َ ُثّ

َأَوَقْد ِقيَل  ٌد  ُمَحّمَ يُل ِقيَل َوَمْن َمَعَك . َقاَل  َفاْسَتْفَتَح َفِقيَل َمْن َهَذا َقاَل ِجْبِ
َماِء  َماِء اَل َيْعَلُم َأْهُل الّسَ أُْرِسَل ِإلَْيِه َقاَل َنَعْم ِقيَل َمْرَحًبا ِبِه َوِنْعَم الَْمِجُء َجاَء، َفَيْسَتْبرِشُ ِبِه َأْهُل الّسَ
ا  َفَلّمَ اَر،  َوالّنَ َة  الَْجّنَ َوَرَأْيُت  َماِء  الّسَ َأْبَواُب  لََنا  َفُفِتَحْت  َقاَل   ،

ْ
ُيْعِلَمُه ى  َحّتَ ْرِض  اأْلَ يِف  ِبِه   ُ الّلَ ُيِريُد  ِبَما 

َفَرّدَ  َعَلْيِه  ْمُت  َفَسّلَ َعَلْيِه  ْم  َفَسّلِ اَلم  الّسَ َعَلْيِه  آَدُم  َأُبوَك  َهَذا  َفَقاَل  اَلم  الّسَ َعَلْيِه  آَدُم  ِفَيا  َفِإَذا  َخَلْصُت 
. َب ِب َوَدَعا ِل ِبَخْيٍ الِِح، َفَرّحَ ِبّيِ الّصَ الِِح َوالّنَ َ َقاَل َمْرَحًبا ِبااِلْبِن الّصَ اَلَم ُثّ الّسَ

ِقَبَل  َنَظَر  َفِإَذا  َأْسِوَدةٌ  يََساِرِه  َوَعْن  َأْسِوَدةٌ  َيِميِنِه  َعْن   
ٌ

َرُجل ِإَذا  ادّلُْنَيا  َماَء  الّسَ َعَلْوَنا  ا  رواية: َفَلّمَ ويف 
الِِح ُقْلُت َمْن َهَذا َيا  الِِح َوااِلْبِن الّصَ ِبّيِ الّصَ اِلِ َبَكى َفَقاَل َمْرَحًبا ِبالّنَ َيِميِنِه َضِحَك َوِإَذا َنَظَر ِقَبَل ِشَ
اِلِ بكى. اِر َفِإَذا َنَظَر ِقَبَل َيِميِنِه َضِحَك َوِإَذا َنَظَر ِقَبَل ِشَ ْسِوَدُة َأْهُل الّنَ يُل َقاَل َهَذا آَدُم َوَهِذِه اأْلَ ِجْبِ

َقاَل  يُل  ِجْبِ َيا  َراِن  َ الّنَ َهَذاِن  َما  َفَقاَل  ِرَداِن  َيّطَ َرْيِن  ِبَنَ ادّلُْنَيا  َماِء  الّسَ يِف  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ  ُهَو  َفِإَذا 
يُل َوالُْفَراُت ُعْنُصُرُهَما.  َهَذا الّنِ

ِف َقاَل  َض ِل َنٌَر َحاَفَتاُه ِقَباُب الّلُْؤلُِؤ الُْمَجّوَ ِة ِإْذ ُعِ َم: َبْيَنَما َأَنا َأِسُي يِف الَْجّنَ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ فَقاَل َصّلَ الّلَ
ِي َأْعَطاَك َرّبَُك َعّزَ َوَجّلَ َقاَل َفَضَرْبُت ِبَيَدّيَ ِفيِه َفِإَذا  يُل َما َهَذا َقاَل َهَذا الَْكْوَثُر اّلَ َفُقْلُت َيا ِجْبِ

ْذَفُر َوِإَذا َرْضَراُضُه  الّلُْؤلُُؤ. ِطيُنُه الِْمْسُك اأْلَ
ٌد  ُمَحّمَ َقاَل  َمَعَك  َوَمْن  ِقيَل  يُل  ِجْبِ َقاَل  َهَذا  َمْن  َفِقيَل  َفاْسَتْفَتَح  اِنَيَة  الّثَ َماَء  الّسَ َأَت  ى  َحّتَ َصِعَد   َ ُثّ



57

صحيح أحاديث اإِلسَراُء والِمرَعاُج

َيْحَيى  َفِإَذا  َخَلْصُت  ا  َفَلّمَ َفُفِتَح  َقاَل  َجاَء  الَْمِجُء  َوِنْعَم  ِبِه  َمْرَحًبا  ِقيَل  َنَعْم  َقاَل  ِإلَْيِه  أُْرِسَل  َأَوَقْد  ِقيَل 
َما  َعَلْيِ ْم  َفَسّلِ اَلم  الّسَ َما  َعَلْيِ َوِعيَسى  َيْحَيى  َهَذا  َفَقاَل  الَْخاةَلِ  اْبَنا  َوُهَما  اَلم  الّسَ َما  َعَلْيِ َوِعيَسى 

الِِح. ِبّيِ الّصَ الِِح َوالّنَ  الّصَ
ِ

خ َ َقااَل َمْرَحًبا ِباأْلَ اَلَم ُثّ ا الّسَ ْمُت َفَرّدَ َقاَل َفَسّلَ
ٌد َصّلَ  يُل َمَعَك؟ َقاَل: َهَذا َأُخوَك ُمَحّمَ ، َفَقاَل: َمْن َهَذا َيا ِجْبِ ويف رواية: َفَأَتْيُت َعَل َرُجٍل َقاِئٍم ُيَصّلِ

َكِة، َوَقاَل: َسْل  َب َوَدَعا ِل ِبالَْبَ َم. َقاَل: َفَرّحَ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ الّلَ
اَلم. يُل؟ َقاَل: َهَذا َأُخوَك ِعيَسى َعَلْيِه الّسَ ِتَك الْيُْسَ َقاَل: ُقْلُت: َمْن َهَذا َيا ِجْبِ أُلّمَ

اِس  الّنَ َأْقَرُب  ُيَصّلِ  َقاِئٌم  اَلم  الّسَ َعَلْيِه  َمْرَيَ  اْبُن  ِعيَسى  ... َوِإَذا  ْنِبَياِء  اأْلَ ِمْن  اَعٍة  َجَ يِف  َرَأْيُتِني  َوَقْد 
َأْبَيَض  َشاّبًا  َوالَْبَياِض  الُْحْمَرِة  ِإىَل  الَْخْلِق   َمْرُبوَع  َمْرُبوًعا  َرُجاًل   ، َقِفّيُ  الّثَ َمْسُعوٍد  ْبُن  َوُة  ُعْ ا  َشَبً ِبِه 

َن الَْخْلِق (. اَم، َحِديَد الَْبَصِر  ُمَبّطَ ْأِس ، َكَأّنََما َخَرَج ِمْن ِديَماٍس َيْعِني الَْحّمَ َسِبَط الّرَ
قيل  ٌد  ُمَحّمَ َقاَل  َمَعَك  َوَمْن  ِقيَل  يُل  ِجْبِ َقاَل  َهَذا  َمْن  َفِقيَل  َفاْسَتْفَتَح  الَِثَة  الّثَ َماَء  الّسَ َأَت  ى  َحّتَ َصِعَد   َ ُثّ
ا َخَلْصُت َفِإَذا ُيوُسُف َعَلْيِه  َأَوَقْد أُْرِسَل ِإلَْيِه َقاَل َنَعْم ِقيَل َمْرَحًبا ِبِه َوِنْعَم الَْمِجُء َجاَء َقاَل َفُفِتَح َفَلّمَ
ْم  َفَسّلِ اَلم  الّسَ َعَلْيِه  ُيوُسُف  َهَذا  َقاَل   ، ِبَخْيٍ ِل  َوَدَعا  َب  َفَرّحَ الُْحْسِن  َشْطَر  أُْعِطَي  َقْد  ُهَو  ِإَذا  اَلم،  الّسَ

الِِح. ِبّيِ الّصَ الِِح َوالّنَ  الّصَ
ِ

خ اَلَم َوَقاَل َمْرَحًبا ِباأْلَ ْمُت َعَلْيِه َفَرّدَ الّسَ َعَلْيِه َقاَل َفَسّلَ
ِقيَل  ٌد  ُمَحّمَ َقاَل  َمَعَك  َمْن  ِقيَل  يُل  ِجْبِ َقاَل  َهَذا  َمْن  َفِقيَل  َفاْسَتْفَتَح  اِبَعَة  الّرَ َماَء  الّسَ َأَت  ى  َحّتَ َصِعَد   َ ُثّ
ِإْدِريُس  َفِإَذا  َقاَل  َخَلْصُت  ا  َفَلّمَ َفُفِتَح  َقاَل  َجاَء  الَْمِجُء  َوِنْعَم  ِبِه  َمْرَحًبا  ِقيَل  َنَعْم  َقاَل  ِإلَْيِه  أُْرِسَل  َوَقْد 
َمْرَحًبا  َقاَل   َ ُثّ اَلَم  الّسَ َفَرّدَ  َعَلْيِه  ْمُت  َفَسّلَ َقاَل  َعَلْيِه  ْم  َفَسّلِ اَلم  الّسَ َعَلْيِه  ِإْدِريُس  َهَذا  َقاَل  اَلم  الّسَ َعَلْيِه 

الِِح. ِبّيِ الّصَ الِِح َوالّنَ  الّصَ
ِ

خ ِباأْلَ
ا{)مري:57(. : }َوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِلّيً ُ َعّزَ َوَجّلَ ( َقاَل الّلَ َب َوَدَعا ِل ِبَخْيٍ َفَرّحَ

ٌد ِقيَل  يُل ِقيَل َوَمْن َمَعَك َقاَل ُمَحّمَ َماَء الَْخاِمَسَة َفاْسَتْفَتَح َفِقيَل َمْن َهَذا َقاَل ِجْبِ ى َأَت الّسَ َ َصِعَد َحّتَ ُثّ
ا َخَلْصُت َفِإَذا َهاُروُن َعَلْيِه  َأَوَقْد أُْرِسَل ِإلَْيِه َقاَل َنَعْم ِقيَل َمْرَحًبا ِبِه َوِنْعَم الَْمِجُء َجاَء َقاَل َفُفِتَح َفَلّمَ
َمْرَحًبا  َقاَل   َ ُثّ اَلَم  الّسَ َفَرّدَ  َقاَل  َعَلْيِه  ْمُت  َفَسّلَ َقاَل  َعَلْيِه  ْم  َفَسّلِ اَلم  الّسَ َعَلْيِه  َهاُروُن  َهَذا  َقاَل  اَلم  الّسَ

. َب َوَدَعا ِل ِبَخْيٍ الِِح، َفَرّحَ ِبّيِ الّصَ الِِح َوالّنَ  الّصَ
ِ

خ ِباأْلَ
ِقيَل  ٌد  ُمَحّمَ َقاَل  َمَعَك  َوَمْن  ِقيَل  يُل  ِجْبِ َقاَل  َهَذا  َمْن  ِقيَل  َفاْسَتْفَتَح  اِدَسَة  الّسَ َماَء  الّسَ َأَت  ى  َحّتَ َصِعَد   َ ُثّ
َعَلْيِه  ِبُموىَس  َأَنا  َفِإَذا  َخَلْصُت  ا  َفَلّمَ َفُفِتَح  َجاَء  الَْمِجُء  َوِنْعَم  ِبِه  َمْرَحًبا  ِقيَل  َنَعْم  َقاَل  ِإلَْيِه  أُْرِسَل  َأَوَقْد 
 

ِ
خ ِباأْلَ َمْرَحًبا  َقاَل   َ ُثّ اَلَم  الّسَ َفَرّدَ  َعَلْيِه  ْمُت  َفَسّلَ َعَلْيِه  ْم  َفَسّلِ اَلم  الّسَ َعَلْيِه  ِبُموىَس  َهَذا  َقاَل  اَلم  الّسَ

. َب َوَدَعا ِل ِبَخْيٍ الِِح، َفَرّحَ ِبّيِ الّصَ الِِح َوالّنَ الّصَ
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 ، رْعِ ُه ِمْن ِرَجاِل َشُنوَءَة ، َأْسَحَم  آَدَم  َكِثَي الّشَ َجاِل، آَدم َجْعد َكَأّنَ  ُطَوال، َضْرٌب ِمْن الّرِ
ٌ

َفِإَذا ُموىَس َرُجل
ِة، َشِديَد الَْخْلِق. رَعَ َقاَل: َحَسٌن الّشَ

يُل؟  ِجْبِ َيا  َمَعَك  َهَذا  َفَقاَل: َمْن  َرُجٍل،  َعَل  َقاَل: َفَأَتْيَنا  ًرا،  َوَتَذّمُ َصْوًتا  َفَسِمْعَنا  ِسْرَنا   َ رواية: ُثّ ويف 
، َقاَل: ُقْلُت: َمْن َهَذا َيا  ِتَك الْيُْسَ َكِة َوَقاَل: َسْل أُلّمَ َب َوَدَعا ِل ِبالَْبَ ٌد. َقاَل: َفَرّحَ َقاَل: َهَذا َأُخوَك ُمَحّمَ
ِه َقاَل: ُقْلُت: َعَل  ُرُه َوَصْوُتُه؟ َقاَل: َعَل َرّبِ يُل؟ َقاَل: َهَذا َأُخوَك ُموىَس َقاَل: ُقْلُت: َعَل َمْن َكاَن َتَذّمُ ِجْبِ

ُف ذلك منه َوْحَدَتُه. ُه َيرْعِ َرّبِِه؟! َقاَل: َنَعْم، ِإّنَ
ِتِه  أُّمَ ِمْن  َة  الَْجّنَ َيْدُخُل   َ ُثّ َبْعِدي  ُبِعَث  ُغاَلًما  ّنَ  أِلَ َأْبِكي  َقاَل  ُيْبِكيَك  َما  َلُ  ِقيَل  َبَكى  َتَجاَوْزُت  ا  َفَلّمَ

ِتي. ا َيْدُخُلَها ِمْن أُّمَ َأْكَثُر ِمّمَ
ِقيَل  ٌد  ُمَحّمَ َقاَل  َمَعَك  َوَمْن  ِقيَل  يُل  ِجْبِ َقاَل  َهَذا  َمْن  ِقيَل  َفاْسَتْفَتَح  اِبَعَة  الّسَ َماَء  الّسَ َأَت  ى  َحّتَ َصِعَد   َ ُثّ
ِإْبَراِهميُ  َفِإَذا  َخَلْصُت  ا  َفَلّمَ َفُفِتَح  َقاَل  َجاَء  الَْمِجُء  َوِنْعَم  ِبِه  َمْرَحًبا  ِقيَل  َنَعْم  َقاَل  ِإلَْيِه  أُْرِسَل  َأَوَقْد 
، ُمْسِند َظْهَرُه ِإىَل الَْبْيِت  اِس ِبِه َصاِحُبُكْم َيْعِني َنْفَسُه،َوِإَذا هو َقاِئٌم ُيَصّلِ اَلم، َأْشَبُه الّنَ َعَلْيِه الّسَ
ْم  َفَسّلِ اَلم  الّسَ َعَلْيِه  ِإْبَراِهميُ  َهَذا  َفَقاَل  ِإلَْيِه،  َيُعوُدوَن  اَل  َمَلٍك  َألَْف  َسْبُعوَن  َيْوٍم  ُكّلَ  َيْدُخهُلُ  الَْمْعُموِر  
ِل  َوَدَعا  َب  َفَرّحَ الِِح،  الّصَ ِبّيِ  َوالّنَ الِِح  الّصَ ِبااِلْبِن  َمْرَحًبا  َقاَل   َ ُثّ اَلَم  الّسَ َفَرّدَ  َعَلْيِه  ْمُت  َفَسّلَ َعَلْيِه 

. ِبَخْيٍ

َة  الَْجّنَ َأّنَ  ُهْ  َوَأْخِبْ اَلَم  الّسَ ي  ِمّنِ َتَك  أُّمَ َأْقِرْئ  ُد  ُمَحّمَ َيا  َفَقاَل  ِب  أُْسِرَي  لَْيةَلَ  ِإْبَراِهمَي  رواية: لَِقيُت  ويف 
. ُ َأْكَبُ ُ َوالّلَ ِ َواَل ِإَلَ ِإاّلَ الّلَ َ ِ َوالَْحْمُد لِلّ اَسَها ُسْبَحاَن الّلَ َا ِقيَعاٌن َوَأّنَ ِغَ َبِة َعْذَبُة الَْماِء َوَأّنَ ْ َبُة الّتُ َطّيِ

عليه  الل  صل  محمد  ؟( قال: )هذا  هذا  السالم: )من  عليما  لجبائيل  إبراهمي  رواية: فقال  ويف 
وسلم( فقال إبراهمي عليه السالم: )يا محمد مر أمتك فليكثروا من غاس الجنة فإن تربتا طيبة 
الجنة؟( قال  غاس  السالم: )وما  عليه  إلبراهمي  وسلم  عليه  الل  صل  محمد  واسعة( قال  وأرضها 

إبراهمي عليه السالم: )ال حول وال قوة إال بالل(.
ا  َوِإلَْيَ ا  ِمْنَ َفُيْقَبُض  ْرِض  اأْلَ ِمْن  ِبِه  ُج  ُيرْعَ َما  ي  َيْنَتِ ا  ِإلَْيَ ى،  الُْمْنَتَ ْدَرَة  الّسِ ِب  َأَت  ى  َحّتَ اْنَطَلَق   َ ُثّ
 ِمْن 

ٌ
ْدَرَة َما َيْغَشى{) النجم:13( َقاَل َفَراش ا َقاَل }ِإْذ َيْغَشى الّسِ َبُط ِبِه ِمْن َفْوِقَها َفُيْقَبُض ِمْنَ ي َما ُيْ َيْنَتِ

َة َفِإَذا ِفَيا َجَناِبُذ  الّلُْؤلُِؤ َوِإَذا ُتَراُبَا الِْمْسُك، َوِإَذا  َ أُْدِخْلُت الَْجّنَ ا َألَْواٌن اَل َأْدِري َما ِهَي ُثّ َذَهٍب، َفَغِشَيَ
َأَحٌد  َفَما  ْت  َ َتَغّيَ َغِشَي  َما   ِ الّلَ َأْمِر  ِمْن  ا  َغِشَيَ ا  َفَلّمَ َقاَل  َكالِْقاَلِل   َثَمُرَها،  َوِإَذا  الِْفَيةَلِ  َكآَذاِن  َوَرُقَها 
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َباِطَناِن  َراِن  َنْ َأْنَاٍر  َأْرَبَعُة  َوِإَذا  َأْوَح،  َما   َ ِإَلّ  ُ الّلَ َفَأْوَح  ا  ُحْسِنَ ِمْن  ا  َيْنَعَتَ َأْن  يَْسَتِطيُع   ِ الّلَ َخْلِق  ِمْن 
يُل  َفالّنِ اِهَراِن  الّظَ ا  َوَأّمَ ِة  الَْجّنَ يِف  َراِن  َفَنْ الَْباِطَناِن  ا  َأّمَ َقاَل  يُل  ِجْبِ َيا  َهَذاِن  َما  َفُقْلُت  َظاِهَراِن  َراِن  َوَنْ

َوالُْفَراُت.
ْبُت  َبُ َفرَشِ ِي ِفيِه الّلَ ٌر َفَأَخْذُت اّلَ  َوَقَدٌح ِفيِه َخْ

ٌ
 َقَدٌح ِفيِه لََبٌ َوَقَدٌح ِفيِه َعَسل

ٍ
َفأُِتيُت ِبَثاَلَثِة َأْقَداح

ُتَك. َفِقيَل ِل َأَصْبَت الِْفْطَرَة َأْنَت َوأُّمَ
ى َكاَن ِمْنُه َقاَب َقْوَسْيِ َأْو َأْدن. ِة َفَتَدىّلَ َحّتَ اِر َرّبِ الِْعّزَ َم    لِْلَجّبَ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ َوَدَنا   َصّلَ الّلَ

ْقاَلِم. ُع ِفيِه َصِريَف اأْلَ ى َظَهْرُت لُِمْسَتَوى َأْسَ َم  َحّتَ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ َج ِبه َصّلَ الّلَ َ ُعِ ُثّ
ُسوَرِة  َخَواِتمَي  َوأُْعِطَي  الَْخْمَس  َلَواِت  الّصَ أُْعِطَي  َثاَلًثا:  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ   ِ الّلَ َرُسوُل  َفأُْعِطَي 

ِتِه َشْيًئا الُْمْقِحَماُت. ِ ِمْن أُّمَ ْك ِبالّلَ الَْبَقَرِة َوُغِفَر لَِمْن لَْم يرُْشِ
ِبَماَذا  َفَقاَل  اَلم  الّسَ َعَلْيِه  ُموىَس  َعَل  َفَمَرْرُت  َفَرَجْعُت  َقاَل  َيْوٍم  ُكّلَ  َصاَلًة  ِسَي  َخْ اَلُة  الّصَ ُفِرَضْت   َ ُثّ
ُت  َخَبْ َقْد  َوِإيّنِ  َصاَلًة  لَِخْمِسَي  تَْسَتِطيُع  اَل  َتَك  أُّمَ ِإّنَ  َقاَل  َيْوٍم  ُكّلَ  َصاَلًة  ِبَخْمِسَي  أُِمْرُت  َقاَل  أُِمْرَت 
َقاَل  ِتَك  أِلُّمَ ْخِفيَف  الّتَ َفاْسَأْلُ  َرّبَِك  ِإىَل  َفاْرِجْع  الُْمَعالََجِة  َأَشّدَ  ِإْسَراِئيَل  َبِني  َوَعالَْجُت  َقْبَلَك  اَس  الّنَ
ا َقاَل َفَرَجْعُت ِإىَل ُموىَس َفَقاَل ِبَما أُِمْرَت ُقْلُت ِبَأْرَبِعَي َصاَلًة ُكّلَ َيْوٍم َقاَل  ي َعرْشً َفَرَجْعُت َفَوَضَع َعّنِ
اَس َقْبَلَك َوَعالَْجُت َبِني ِإْسَراِئيَل َأَشّدَ  ُت الّنَ َتَك اَل تَْسَتِطيُع َأْرَبِعَي َصاَلًة ُكّلَ َيْوٍم َوِإيّنِ َقْد َخَبْ ِإّنَ أُّمَ
َفَرَجْعُت  أُْخَرى  ا  َعرْشً ي  َعّنِ َفَوَضَع  َفَرَجْعُت  َقاَل  ِتَك  أِلُّمَ ْخِفيَف  الّتَ َفاْسَأْلُ  َرّبَِك  ِإىَل  َفاْرِجْع  الُْمَعالََجِة 
لَِثاَلِثَي  تَْسَتِطيُع  اَل  َتَك  أُّمَ ِإّنَ  َقاَل  َيْوٍم  ُكّلَ  َصاَلًة  ِبَثاَلِثَي  أُِمْرُت  ُقْلُت  أُِمْرَت  ِبَما  ِل  َفَقاَل  ُموىَس  ِإىَل 
َرّبَِك  ِإىَل  َفاْرِجْع  الُْمَعالََجِة  َأَشّدَ  ِإْسَراِئيَل  َبِني  َوَعالَْجُت  َقْبَلَك  اَس  الّنَ ُت  َخَبْ َقْد  َوِإيّنِ  َيْوٍم  ُكّلَ  َصاَلًة 
ِبَما  ِل  َفَقاَل  ُموىَس  ِإىَل  َفَرَجْعُت  أُْخَرى  ا  َعرْشً ي  َعّنِ َفَوَضَع  َفَرَجْعُت  َقاَل  ِتَك  أِلُّمَ ْخِفيَف  الّتَ َفاْسَأْلُ 
ُت  يَن َصاَلًة ُكّلَ َيْوٍم َوِإيّنِ َقْد َخَبْ َتَك اَل تَْسَتِطيُع لِِعرْشِ يَن َصاَلًة ُكّلَ َيْوٍم َفَقاَل ِإّنَ أُّمَ أُِمْرَت ُقْلُت ِبِعرْشِ
َقاَل  ِتَك  أِلُّمَ ْخِفيَف  الّتَ َفاْسَأْلُ  َرّبَِك  ِإىَل  َفاْرِجْع  الُْمَعالََجِة  َأَشّدَ  ِإْسَراِئيَل  َبِني  َوَعالَْجُت  َقْبَلَك  اَس  الّنَ
َصَلَواٍت  ِبَعرْشِ  ُقْلُت  أُِمْرَت  ِبَما  َفَقاَل  ُموىَس  ِإىَل  َفَرَجْعُت  َيْوٍم  ُكّلَ  َصَلَواٍت  ِبَعرْشِ  َفأُِمْرُت  َفَرَجْعُت 
َوَعالَْجُت  َقْبَلَك  اَس  الّنَ ُت  َخَبْ َقْد  َفِإيّنِ  َيْوٍم  ُكّلَ  َصَلَواٍت  لَِعرْشِ  تَْسَتِطيُع  اَل  َتَك  أُّمَ ِإّنَ  َفَقاَل  َيْوٍم  ُكّلَ 
ِبَخْمِس  َفأُِمْرُت  َفَرَجْعُت  َقاَل  ِتَك  أِلُّمَ ْخِفيَف  الّتَ َفاْسَأْلُ  َرّبَِك  ِإىَل  َفاْرِجْع  الُْمَعالََجِة  َأَشّدَ  ِإْسَراِئيَل  َبِني 
َفَقاَل  َيْوٍم  ُكّلَ  َصَلَواٍت  ِبَخْمِس  أُِمْرُت  ُقْلُت  أُِمْرَت  ِبَما  َفَقاَل  ُموىَس  ِإىَل  َفَرَجْعُت  َيْوٍم  ُكّلَ  َصَلَواٍت 
ِإْسَراِئيَل  َبِني  َوَعالَْجُت  َقْبَلَك  اَس  الّنَ ُت  َخَبْ َقْد  َوِإيّنِ  َيْوٍم  ُكّلَ  َصَلَواٍت  لَِخْمِس  تَْسَتِطيُع  اَل  َتَك  أُّمَ ِإّنَ 
ِمْنُه  اْسَتْحَيْيُت  ى  َحّتَ َرّبِ  َسَألُْت  َقْد  ُقْلُت  َقاَل  ِتَك  أِلُّمَ ْخِفيَف  الّتَ َفاْسَأْلُ  َرّبَِك  ِإىَل  َفاْرِجْع  الُْمَعالََجِة  َأَشّدَ 



60

صحيح أحاديث اإِلسَراُء والِمرَعاُج

ْفُت َعْن ِعَباِدي. ا َنَفْذُت َناَدى ُمَناٍد َقْد، َأْمَضْيُت َفِريَضِتي َوَخّفَ ُم َفَلّمَ َولَِكْن َأْرَضى َوأَُسّلِ
ًسا َفَرَجْعُت ِإىَل ُموىَس  ي َخْ ِتي َفَحّطَ َعّنِ ْف َعَل أُّمَ ويف رواية: َقاَل َفَرَجْعُت ِإىَل َرّبِ َفُقْلُت َيا َرّبِ َخّفِ
َأَزْل  َفَلْم  َقاَل  ْخِفيَف  الّتَ َفاْسَأْلُ  َرّبَِك  ِإىَل  َفاْرِجْع  َذلَِك  ُيِطيُقوَن  اَل  َتَك  أُّمَ ِإّنَ  َقاَل  ًسا  َخْ ي  َعّنِ َحّطَ  َفُقْلُت 
ُكّلَ  َصَلَواٍت  ُس  َخْ ُّنَ  ِإّنَ ُد  ُمَحّمَ َيا  َقاَل  ى  َحّتَ اَلم  الّسَ َعَلْيِه  ُموىَس  َوَبْيَ  َوَتَعاىَل  َتَباَرَك  َرّبِ  َبْيَ  َأْرِجُع 
َ ِبَحَسَنٍة َفَلْم َيْعَمْلَها ُكِتَبْت َلُ َحَسَنًة َفِإْن  ُسوَن َصاَلًة َوَمْن َهّ  َفَذلَِك َخْ

ٌ
َيْوٍم َولَْيةَلٍ لُِكّلِ َصاَلٍة َعرْش

َئًة َواِحَدًة َقاَل  َئٍة َفَلْم َيْعَمْلَها لَْم ُتْكَتْب َشْيًئا َفِإْن َعِمَلَها ُكِتَبْت َسّيِ َ بَِسّيِ ا َوَمْن َهّ َعِمَلَها ُكِتَبْت َلُ َعرْشً
ْخِفيَف  الّتَ َفاْسَأْلُ  َرّبَِك  ِإىَل  اْرِجْع  َفَقاَل  ُتُه  َفَأْخَبْ َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ  ُموىَس  ِإىَل  ْيُت  اْنَتَ ى  َحّتَ َفَنَزلُْت 

ى اْسَتْحَيْيُت ِمْنُه.  َم َفُقْلُت َقْد َرَجْعُت ِإىَل َرّبِ َحّتَ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِ َصّلَ الّلَ َفَقاَل َرُسوُل الّلَ
يُل  ُه يَْستَِشُيُه يِف َذلَِك َفَأَشاَر ِإلَْيِه ِجْبِ يَل َكَأّنَ َم ِإىَل ِجْبِ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِبّيُ َصّلَ الّلَ ويف رواية: َفالَْتَفَت الّنَ
َهَذا  تَْسَتِطيُع  اَل  ِتي  أُّمَ َفِإّنَ  ا  َعّنَ ْف  َخّفِ َرّبِ  َيا  َمَكاَنُه  َوُهَو  َفَقاَل  اِر  الَْجّبَ ِإىَل  ِبِه  َفَعاَل  ِشْئَت  ِإْن  َنَعْم  َأْن 
َصاَرْت  ى  َحّتَ ِه  َرّبِ ِإىَل  ُموىَس  ُدُه  ُيَرّدِ َيَزْل  َفَلْم  َفاْحَتَبَسُه  ُموىَس  ِإىَل  َرَجَع   َ ُثّ َصَلَواٍت  َعرْشَ  َعْنُه  َفَوَضَع 
ِإْسَراِئيَل  َبِني  َراَوْدُت  لََقْد   ِ َوالّلَ ُد  ُمَحّمَ َيا  َفَقاَل  الَْخْمِس  ِعْنَد  ُموىَس  اْحَتَبَسُه   َ ُثّ َصَلَواٍت  ِس  َخْ ِإىَل 
اًعا  ُتَك َأْضَعُف َأْجَساًدا َوُقُلوًبا َوَأْبَداًنا َوَأْبَصاًرا َوَأْسَ ُكوُه َفأُّمَ َقْوِمي َعَل َأْدَن ِمْن َهَذا َفَضُعُفوا َفَتَ
يَل لِيُِشَي َعَلْيِه َواَل  َم ِإىَل ِجْبِ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِبّيُ َصّلَ الّلَ ْف َعْنَك َرّبَُك ُكّلَ َذلَِك َيْلَتِفُت الّنَ َفاْرِجْع َفْلُيَخّفِ
 
ْ
اُعُه َوَأْسَ َوُقُلوُبُْم  َأْجَساُدُهْ  ُضَعَفاُء  ِتي  أُّمَ ِإّنَ  َرّبِ  َيا  َفَقاَل  الَْخاِمَسِة  ِعْنَد  َفَرَفَعُه  يُل  ِجْبِ َذلَِك  َيْكَرُه 

الَْقْوُل  ُل  ُيَبّدَ اَل  ُه  ِإّنَ َقاَل  َوَسْعَدْيَك  ْيَك  لَّبَ َقاَل  ُد  ُمَحّمَ َيا  اُر  الَْجّبَ َفَقاَل  ا  َعّنَ ْف  َفَخّفِ َوَأْبَداُنُْم  َوَأْبَصاُرُهْ 
ُسوَن يِف أُّمِ الِْكَتاِب  دَلَّيَ َكَما َفَرْضُتُه َعَلْيَك يِف أُّمِ الِْكَتاِب َقاَل َفُكّلُ َحَسَنٍة ِبَعرْشِ َأْمَثاهِلَا َفِهَي َخْ
َعرْشَ  َحَسَنٍة  ِبُكّلِ  َأْعَطاَنا  ا  َعّنَ َف  َخّفَ َفَقاَل  َفَعْلَت  َكْيَف  َفَقاَل  ُموىَس  ِإىَل  َفَرَجَع  َعَلْيَك  ٌس  َخْ َوِهَي 
ْف  َفْلُيَخّفِ َرّبَِك  ِإىَل  اْرِجْع  ُكوُه  َفَتَ َذلَِك  ِمْن  َأْدَن  َعَل  ِإْسَراِئيَل  َبِني  َراَوْدُت   ِ َوالّلَ َقْد  ُموىَس  َقاَل  َأْمَثاهِلَا 
ا اْخَتَلْفُت ِإلَْيِه  ِ اْسَتْحَيْيُت ِمْن َرّبِ ِمّمَ َم َيا ُموىَس َقْد َوالّلَ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِ َصّلَ الّلَ َعْنَك َأْيًضا َقاَل َرُسوُل الّلَ

ِ َقاَل َواْسَتْيَقَظ َوُهَو يِف َمْسِجِد الَْحَراِم. َقاَل َفاْهِبْط ِباْسِم الّلَ



61

صحيح أحاديث اإِلسَراُء والِمرَعاُج

صفة جبيل
َتْيِ  ا َغْيَ َهاَتْيِ الَْمّرَ يُل لَْم َأَرُه َعَل ُصوَرِتِه اّلَِتي ُخِلَق َعَلْيَ : ِإّنََما ُهَو ِجْبِ َم  ُ َعَلْيِه َوَسّلَ قال َصّلَ الّلَ
َسّدَ  َقْد   

ٍ
َجَناح ِماَئِة  ِسّتُ  َلُ  ْرِض،  اأْلَ ِإىَل  َماِء  الّسَ َبْيَ  َما  َخْلِقِه  ِعَظُم  ا  َساّدً َماِء  الّسَ ِمْن  ا 

ً
ِبط ُمْنَ َرَأْيُتُه 

ِب. ِق َوالَْمْغِ اأْلُُفَق، وَأّنَ الَْجَناَح َما َبْيَ الَْمرْشِ
ُه َسَأَلُ َأْن ُيِرَيُه َنْفَسُه يِف ُصوَرِتِه  ةٌ َفِإّنَ ا َمّرَ َتْيِ َأّمَ يَل يِف ُصوَرِتِه ِإاّلَ َمّرَ داً لَْم َيَر ِجْبِ ويف رواية: ِإّنَ ُمَحّمَ
ْعل*  اأْلَ ِباأْلُُفِق  }َوُهَو  َوَقْوُلُ  ِبِه  َصِعَد  ِحَي  َمَعُه  َصِعَد  َفِإّنَُه  اأْلُْخَرى  ا  َوَأّمَ اأْلُُفَق  َفَسّدَ  ُصوَرَتُه  َفَأَراُه 

َأَحّسَ  ا  َفَلّمَ َقاَل  النجم:10-7(،  َأْوح{)  َما  َعْبِدِه  ِإىَل  َفَأْوَح  َأْدن*  َأْو  َقْوَسْيِ  َقاَب  َفَكاَن  َفَتَدىل*  َدَنا   َ ُثّ
ى۞ِعْنَدَها  ُه َعاَد يِف ُصوَرِتِه َوَسَجَد، َفَقْوُلُ: ﴿َولََقْد َرآُه َنْزةَلً أُْخَرى* ِعْنَد ِسْدَرِة الُْمْنَتَ يُل َرّبَ ِجْبِ
َرّبِِه  آَياِت  ِمْن  َرَأى  لََقْد  َطَغى۞  َوَما  الَْبَصُر  َزاَغ  َما  َيْغَشى۞  َما  ْدَرَة  الّسِ َيْغَشى  ِإْذ  الَْمْأَوى۞  ُة  َجّنَ

اَلم(،)النجم:13- 18(. يَل َعَلْيِه الّسَ ى﴾ َقاَل َخْلَق ِجْبِ الُْكْبَ
َماِء  الّسَ َبْيَ  َما  َمَلَ  َقْد  َرْفَرٍف  ِمْن   ٍ ُحةّلَ يِف  يَل  ِجْبِ َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ   ِ الّلَ َرُسوُل  َرَأى  رواية:  ويف 
اِويُل: ادّلُّرُ  َ َماِء. ويف رواية: ُيْنَثُر ِمْن ِريِشِه الّتَ ْرِض. ويف رواية: َرَأى َرْفَرًفا َأْخَضَر َسّدَ أُُفَق الّسَ َواأْلَ

َوالَْياُقوُت.
ا َدْحَيُة، َويِف ِرَواَيِة: اْبِن ُرْمٍح  اَلم َفِإَذا َأْقَرُب َمْن َرَأْيُت ِبِه َشَبً يَل َعَلْيِه الّسَ ويف رواية: َوَرَأْيُت ِجْبِ

َدْحَيُة ْبُن َخِليَفَة.

َم رّبَُه جال جالل؟ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِ َصّلَ الّلَ هل َرَأى َرُسوَل الّلَ
َم: َقْد َرَأْيُتُه ُنوًرا َأّنَ َأَراُه. ويف رواية:  ُنوٌر َأّنَ َأَراُه. ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِ َصّلَ الّلَ قال َرُسوُل الّلَ

ْبَصاَر َوُهَو  ْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اأْلَ َ َيُقوُل:﴿اَل ُتْدِرُكُه اأْلَ وٍق: َأَو لَْم تَْسَمْع َأّنَ الّلَ وَقالَْت َعاِئَشة لَمْسُ
َوَراِء  ِمْن  َأْو  َوْحًيا  ِإاّلَ   ُ الّلَ َمُه  ُيَكّلِ َأْن  لَِبرَشٍ  َكاَن  َيُقوُل:﴿َوَما   َ الّلَ َأّنَ  تَْسَمْع  لَْم  َأَو  الَْخِبُي﴾  ِطيُف  الّلَ
ِ َصّلَ   َحِكميٌ﴾ َقالَْت: َوَمْن َزَعَم َأّنَ َرُسوَل الّلَ

ٌ
ُه َعِلّ ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل َفُيوِحَ ِبِإْذِنِه َما يََشاُء ِإّنَ

ْغ َما  ُسوُل َبّلِ َا الّرَ ُ َيُقوُل:﴿َيا َأّيُ ِ الِْفْرَيَة َوالّلَ ِ َفَقْد َأْعَظَم َعَل الّلَ َم َكَتَ َشْيًئا ِمْن ِكَتاِب الّلَ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ الّلَ
ِبَما  ُيْخِبُ  ُه  َأّنَ َزَعَم  َوَمْن  َقالَْت  ْغَت ِرَسالََتُه﴾)المائدة:67(،  أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن َرّبَِك َوِإْن لَْم َتْفَعْل َفَما َبّلَ
ْرِض الَْغْيَب ِإاّلَ  َمَواِت َواأْلَ ُ َيُقوُل:ُ﴿ُقْلْ اَل َيْعَلُم َمْن يِف الّسَ ِ الِْفْرَيَة َوالّلَ َيُكوُن يِف َغٍد َفَقْد َأْعَظَم َعَل الّلَ
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ُ﴾)النمل:65(.  الّلَ
ى﴾ َفَقالَْت: )َأْيَن ُيْذَهُب  وٍق: قال الل تعاىل:﴿لََقْد َرَأى ِمْن آَياِت َرّبِِه الُْكْبَ وَقالَْت َعاِئَشة لَمْسُ
اّلَِتي  الَْخْمَس  َيْعَلُم  َأْو  ِبِه  أُِمَر  ا  ِمّمَ َشْيًئا  َكَتَ  َأْو  ُه  َرّبَ َرَأى  ًدا  ُمَحّمَ َأّنَ  َك  َأْخَبَ َمْن  يُل  ِجْبِ ُهَو  ِإّنََما  ِبَك 
ُه  َولَِكّنَ الِْفْرَيَة  َأْعَظَم  َفَقْد  )لقمان:34(،  الَْغْيَث﴾  ُل  َوُيَنّزِ اَعِة  الّسَ ِعْلُم  ِعْنَدُه   َ الّلَ َتَعاىل: ﴿ِإّنَ   ُ الّلَ َقاَل 
 

ٍ
ًة يِف ِجَياٍد َلُ ِسّتُ ِماَئِة َجَناح ى َوَمّرَ ًة ِعْنَد ِسْدَرِة الُْمْنَتَ َتْيِ َمّرَ يَل لَْم َيَرُه يِف ُصوَرِتِه ِإاّلَ َمّرَ َرَأى ِجْبِ

َقْد َسّدَ اأْلُُفَق.

عموم مشاهداته ] في رحلة المعراج
َقاَل:  َوِعيَسى  َوُموىَس  ِإْبَراِهمَي  ِب  أُْسِرَي  لَْيةَلَ  لَِقيُت  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ   ِ الّلَ رسول  قال   *

ُموىَس َفَقاَل: اَل  ْمَر ِإىَل  ِبَا َفَرّدُوا اأْلَ ِل  اَعِة َفَرّدُوا َأْمَرُهْ ِإىَل ِإْبَراِهمَي َفَقاَل: اَل ِعْلَم  َفَتَذاَكُروا َأْمَر الّسَ
.ُ ا َفاَل َيْعَلُمَها َأَحٌد ِإاّلَ الّلَ ا َوْجَبُتَ ْمَر ِإىَل ِعيَسى َفَقاَل: َأّمَ ِعْلَم ِل ِبَا َفَرّدُوا اأْلَ

اَل َخاِرٌج َقاَل َوَمِعي َقِضيَباِن َفِإَذا َرآيِن َذاَب َكَما َيُذوُب  َ َرّبِ َعّزَ َوَجّلَ َأّنَ ادّلَّجَ َذلَِك َوِفيَما َعِهَد ِإَلّ
َفاْقُتهْلُ  َفَتَعاَل  َكاِفًرا  َتْحِتي  ِإّنَ  ُمْسِلُم  َيا  لََيُقوُل  َجَر  َوالّشَ الَْحَجَر  ِإّنَ  ى  َحّتَ  ُ الّلَ ِلُكُه  َفُيْ َقاَل  َصاُص  الّرَ

ْ َوَأْوَطاِنِْم.
ِ

اُس ِإىَل ِباَلِده َ َيْرِجُع الّنَ ُ ُثّ  الّلَ
ْ
ِلُكُه َقاَل َفُيْ

َعَل  َيْأُتوَن  اَل  ِباَلَدُهْ  َفَيَطُئوَن  َيْنِسُلوَن  َحَدٍب  ُكّلِ  ِمْن  َوُهْ  َوَمْأُجوُج  َيْأُجوُج  َيْخُرُج  َذلَِك  َفِعْنَد  َقاَل 
ْم  َ َعَلْيِ َ َفَيْشُكوَنُْم َفَأْدُعو الّلَ اُس ِإَلّ َ َيْرِجُع الّنَ وَن َعَل َماٍء ِإاّلَ َشِرُبوُه ُثّ ٍء ِإاّلَ َأْهَلُكوُه َواَل َيُمّرُ

ْ
َش

ُ َعّزَ َوَجّلَ الَْمَطَر َفَتْجُرُف   َقاَل َفُيْنِزُل الّلَ
ْ

ِ
ْرُض ِمْن َنْتِن ِريِحه ى َتْجَوى اأْلَ ُ َوُيِميُتُْم َحّتَ  الّلَ

ْ
ِلُكُه َفُيْ

 يِف الَْبْحِر.
ْ
ى َيْقِذَفُه َأْجَساَدُهْ َحّتَ

  اّلَِتي اَل َيْدِري َأْهُلَها 
ِ ّ ِ
اَعَة َكالَْحاِمِل الُْمت َ َرّبِ َعّزَ َوَجّلَ َأّنَ َذلَِك ِإَذا َكاَن َكَذلَِك َفِإّنَ الّسَ َفِفيَما َعِهَد ِإَلّ

َمَتى َتْفَجُؤُهْ ِبِواَلِدَها لَْياًل َأْو َنَاًرا.
﴿َفاَل  اُه  ِإّيَ  ُ الّلَ َأَراُهّنَ  آَياٍت  يِف  اَل  َوادّلَّجَ اِر  الّنَ َخاِزَن  َمالًِكا  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ  َوَرَأى   *

َتُكْن يِف ِمْرَيٍة ِمْن لَِقاِئِه﴾)السجدة:23(.
َوِعيَسى  َمَناٍم  ُرْؤَيا  لَْيَس  َعْيٍ  ُرْؤَيا  ُصوَرِتِه  يِف  اَل  ادّلَّجَ َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ  َوَرَأى  رواية:  ويف 
َرَأْيُتُه  َفَقاَلَ  اِل  ادّلَّجَ َعْن  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ  ِبّيُ  الّنَ َفُسِئَل  ْم  َعَلْيِ  ِ الّلَ َصَلَواُت  َوِإْبَراِهمَي  َوُموىَس 
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ّيٌ َكَأّنَ َشرْعَ َرْأِسِه َأْغَصاُن َشَجَرٍة. َا َكْوَكٌب ُدّرِ ا  َأْقَمَر ِهَجاًنا ِإْحَدى َعْيَنْيِه َقاِئَمٌة َكَأّنَ َفْيَلَماِنّيً
َصاِحُب  َمالٌِك  َهَذا  ُد  ُمَحّمَ َيا   

ٌ
َقاِئل َقاَل  اَلِة  الّصَ ِمْن  َفَرْغُت  ا  َفَلّمَ َفَأَمْمُتُْم  اَلُة  الّصَ رواية: َفَحاَنْت  ويف 

ْمُت  َفَسّلَ َمالٍِك  َعَل  ْم  َسّلِ اَلم  الّسَ َعَلْيِه  يُل  ِجْبِ َفَقاَل  اَلِم،  ِبالّسَ َفَبَدَأيِن  ِإلَْيِه  َفالَْتَفّتُ  َعَلْيِه  ْم  َفَسّلِ اِر  الّنَ
َعَلْيِه.

يُل  ِجْبِ َيا  َهَذا  َمْن  َقاَل  َرَأْيَتُه  ِإَذا  َشِعًثا  َجْعًدا  َأْزَرَق  َر  َأْحَ َرُجاًل  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ  * َوَرَأى 

اَقِة. َقاَل َهَذا َعاِقُر الّنَ
َقالُوا  َهُؤاَلِء  َمْن  ُقْلُت  َقاَل  َناٍر  ِمْن  ِبَمَقاِريَض   

ْ
ِشَفاُهُه ُتْقَرُض  َقْوٍم  َعَل  ِبه  أُْسِرَي  لَْيةَلَ  وَمّر   *

َأَفاَل  الِْكَتاَب  َيْتُلوَن  َوُهْ   
ْ
َأْنُفَسُه َوَيْنَسْوَن   ِ ِبالِْبّ اَس  الّنَ َيْأُمُروَن  َكاُنوا  ادّلُْنَيا  َأْهِل  ِمْن  ُخَطَباُء 

َيْعِقُلوَن.
ِل  َفِقيَل  َهَذا  َما  َفَسَألُْت  الِْحَجاَرَة  َوُيْلَقُم  َنٍَر  يِف  يَْسَبُح  َرُجاًل  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ  َوَرَأى   *

َبا. آِكُل الّرِ
َفُقال  َوُصُدوَرُهْ   

ْ
ُوُجوَهُه َيْخُمُشوَن  ُنَحاٍس  ِمْن  َأْظَفاٌر   

ْ
لَُه ِبَقْوٍم  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ  وَمّر   *

.
ْ

ِ
اِضه اِس َوَيَقُعوَن يِف َأْعَ ِيَن َيْأُكُلوَن لُُحوَم الّنَ يُل َقاَل َهُؤاَلِء اّلَ َمْن َهُؤاَلِء َيا ِجْبِ

َقاَل  يُل  ِجْبِ َيا  َهُؤاَلِء  َمْن  َفَقاَل  الِْجَيَف  َيْأُكُلوَن  َقْوٌم  َفِإَذا  اِر  الّنَ يِف  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ  * وَنَظَر 

اِس. ِيَن َيْأُكُلوَن لُُحوَم الّنَ َهُؤاَلِء اّلَ
ِبّيِ  َوالّنَ الَْقْوُم   

ْ
َوَمَعُه ْيِ  ِبّيَ َوالّنَ ِبّيِ  ِبالّنَ َيُمّرُ  َجَعَل  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ  ِبّيِ  ِبالّنَ أُْسِرَي  ا  لَّمَ  *

 َفُقْلُت َمْن َهَذا ِقيَل 
ٍ
ى َمّرَ بَِسَواٍد َعِظمي  َأَحٌد َحّتَ

ْ
ْيِ َولَْيَس َمَعُه ِبّيَ ِبّيِ َوالّنَ ْهُط َوالّنَ  الّرَ

ْ
ْيِ َوَمَعُه ِبّيَ َوالّنَ

َذا  َوِمْن  الَْجاِنِب  َذا  ِمْن  اأْلُُفَق  َسّدَ  َقْد  َعِظميٌ  َسَواٌد  َفِإَذا  َقاَل  َفاْنُظْر  َرْأَسَك  اْرَفْع  َولََكِن  َوَقْوُمُه  ُموىَس 
َة ِبَغْيِ ِحَساٍب َفَدَخَل  ِتَك َسْبُعوَن َألًْفا َيْدُخُلوَن الَْجّنَ ُتَك َوِسَوى َهُؤاَلِء ِمْن أُّمَ الَْجاِنِب َفِقيَل َهُؤاَلِء أُّمَ
ِيَن ُودِلُوا َعَل الِْفْطَرِة َواإْلِْساَلِم   َفَقالُوا َنْحُن ُهْ َوَقاَل َقاِئُلوَن ُهْ َأْبَناُؤَنا اّلَ

ْ
ْ لَُه

َولَْم يَْسَألُوُه َولَْم ُيَفّسِ
َوَعَل  وَن  ُ َيَتَطّيَ َواَل  ُقوَن  يَْسَتْ َواَل  َيْكَتُووَن  اَل  ِيَن  اّلَ ُهْ  َفَقاَل  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ  ِبّيُ  الّنَ َفَخَرَج 
َ َقاَم آَخُر َفَقاَل َأَنا ِمْنُْم  ِ َقاَل َنَعْم ُثّ اَشُة ْبُن ِمْحَصٍن َفَقاَل َأَنا ِمْنُْم َيا َرُسوَل الّلَ ُلوَن َفَقاَم ُعّكَ ِْم َيَتَوّكَ َرّبِ

اَشُة. َفَقاَل َسَبَقَك ِبَا ُعّكَ
َيا  َقاَل  َوْجًسا  ا  َجاِنِبَ ِمْن  َفَسِمَع  َة  الَْجّنَ َدَخَل  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ   ِ الّلَ ِبَنِبّيِ  أُْسِرَي  ولَْيةَلَ   *

َأْفَلَح  َقْد  اِس  الّنَ ِإىَل  َجاَء  ِحَي  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ   ِ الّلَ َنِبّيُ  َفَقاَل  ُن  الُْمَؤّذِ  
ٌ

ِباَلل َهَذا  َقاَل  َهَذا  َما  يُل  ِجْبِ
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 َرَأْيُت َلُ َكَذا َوَكَذا.
ٌ

ِباَلل
ِريُح  َهِذِه  َقاَل  َبُة  ّيِ الّطَ يُح  الّرِ َهِذِه  َما  يُل  ِجْبِ َيا  َفَقاَل  َبًة  َطّيِ ِريًحا  َوَجَد  ِبِه  أُْسِرَي  لَْيةَلَ  ُه  وَأّنَ  *

ا َوَزْوِجَها َقاَل َوَكاَن َبْدُء َذلَِك َأّنَ الَْخِضَر َكاَن ِمْن َأْشَراِف َبِني ِإْسَراِئيَل َوَكاَن  َقْبِ الَْماِشَطِة َواْبَنْيَ
اْمَرَأًة  َأُبوُه  َجُه  َزّوَ الَْخِضُر  َبَلَغ  ا  َفَلّمَ اإْلِْساَلَم  ُمُه  َفُيَعّلِ اِهُب  الّرَ َعَلْيِه  ِلُع  َفَيّطَ َصْوَمَعِتِه  يِف  ِبَراِهٍب  ُه  َمَمّرُ
َجُه َأُبوُه أُْخَرى  َ َزّوَ َقَها ُثّ ا َأْن اَل ُتْعِلَمُه َأَحًدا َوَكاَن اَل َيْقَرُب الّنَِساَء َفَطّلَ َمَها الَْخِضُر َوَأَخَذ َعَلْيَ َفَعّلَ
َهاِرًبا  َفاْنَطَلَق  اأْلُْخَرى  َعَلْيِه  َوَأْفَشْت  ِإْحَداُهَما  َفَكَتَمْت  َأَحًدا  ُتْعِلَمُه  اَل  َأْن  ا  َعَلْيَ َوَأَخَذ  َمَها  َفَعّلَ
َوَقاَل  اْلَخُر  َوَأْفَشى  َأَحُدُهَما  َفَكَتَ  َفَرَأَياُه  َيْحَتِطَباِن  َرُجاَلِن  َفَأْقَبَل  الَْبْحِر  يِف  َجِزيَرًة  َأَت  ى  َحّتَ
َقاَل  ُقِتَل  َكَذَب  َمْن  َأّنَ  ْم  ِديِنِ يِف  َوَكاَن  َفَكَتَ  َفُسِئَل  ُفاَلٌن  َقاَل  َمَعَك  َرآُه  َوَمْن  َفِقيَل  الَْخِضَر  َرَأْيُت  َقْد 
ِفْرَعْوُن  َتِعَس  َفَقالَْت  الُْمْشُط  َسَقَط  ِإْذ  ِفْرَعْوَن  اْبَنَة  َتْمُشُط  ِهَي  َفَبْيَنَما  الَْكاِتَمَة  الَْمْرَأَة  َج  َفَتَزّوَ
َعْن  َيْرِجَعا  َأْن  َوَزْوَجَها  الَْمْرَأَة  َفَراَوَد  ْم  ِإلَْيِ َفَأْرَسَل  َوَزْوٌج  اْبَناِن  لِْلَمْرَأِة  َوَكاَن  َأَباَها  ْت  َفَأْخَبَ
ا  َفَلّمَ َفَفَعَل  َبْيٍت  يِف  َتْجَعَلَنا  َأْن  َقَتْلَتَنا  ِإْن  ِإلَْيَنا  ِمْنَك  ِإْحَساًنا  َفَقااَل  َقاِتُلُكَما  ِإيّنِ  َفَقاَل  َفَأَبَيا  َما  ِديِنِ

ُه(. يَل َفَأْخَبَ َبًة َفَسَأَل ِجْبِ َم َوَجَد ِريًحا َطّيِ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِبّيِ َصّلَ الّلَ أُْسِرَي ِبالّنَ
َهِذِه  َما  يُل  ِجْبِ َيا  َفُقْلُت  َبٌة  َطّيِ َراِئَحٌة   َ َعَلّ َأَتْت  ِفَيا  ِب  أُْسِرَي  اّلَِتي  ْيةَلُ  الّلَ َكاَنْت  ا  )لَّمَ رواية:  ويف   
ِهَي  َبْيَنا  َقاَل  َشْأُنَا  َوَما  ُقْلُت:  َقاَل  َوَأْواَلِدَها  ِفْرَعْوَن  اْبَنِة  َماِشَطِة  َراِئَحُة  َهِذِه  َفَقاَل  َبُة  ّيِ الّطَ اِئَحُة  الّرَ
ِفْرَعْوَن  اْبَنُة  هَلَا  َفَقالَْت   ِ الّلَ بِْسِم  َفَقالَْت  َيَدْيَا  ِمْن  الِْمْدَرى   َسَقَطْت  ِإْذ  َيْوٍم  َذاَت  ِفْرَعْوَن  اْبَنَة  ُط  ُتَمّشِ
َيا  َفَقاَل  َفَدَعاَها  ْتُه  َفَأْخَبَ َنَعْم  َقالَْت  ِبَذلَِك  ُه  أُْخِبُ َقالَْت   ُ الّلَ َأِبيِك  َوَرّبُ  َرّبِ  َولَِكْن  اَل  َقالَْت  َأِب 
َ َأَمَر ِبَا َأْن ُتْلَقى  َيْت ُثّ ُ َفَأَمَر ِبَبَقَرٍة  ِمْن ُنَحاٍس َفأُْحِ ي َقالَْت َنَعْم َرّبِ َوَرّبَُك الّلَ ُفاَلَنُة َوِإّنَ لَِك َرّبًا َغْيِ
ِهَي َوَأْواَلُدَها ِفَيا َقالَْت َلُ ِإّنَ ِل ِإلَْيَك َحاَجًة َقاَل َوَما َحاَجُتِك َقالَْت أُِحّبُ َأْن َتْجَمَع ِعَظاِمي َوِعَظاَم 
َودَلِي يِف َثْوٍب َواِحٍد َوَتْدِفَنَنا َقاَل َذلَِك لَِك َعَلْيَنا ِمْن الَْحّقِ َقاَل َفَأَمَر ِبَأْواَلِدَها َفأُلُْقوا َبْيَ َيَدْيَا َواِحًدا 
ْه اْقَتِحِمي َفِإّنَ َعَذاَب  َا َتَقاَعَسْت ِمْن َأْجهِلِ َقاَل َيا أُّمَ ى َذلَِك ِإىَل َصِبّيٍ هَلَا ُمْرَضٍع َوَكَأّنَ َواِحًدا ِإىَل َأْن اْنَتَ

ادّلُْنَيا َأْهَوُن ِمْن َعَذاِب اْلِخَرِة َفاْقَتَحَمْت(.
الَْماَلِئَكِة  ِمْن  َمَلٍ  َعَل  َيُمّرَ  لَْم  ُه  َأّنَ ِبِه  أُْسِرَي  لَْيةَلِ  َعْن  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ   ِ الّلَ َرُسوُل  َث  * وَحّدَ

ُمْر  ُد  ُمَحّمَ َيا  َقالُوا  ِإاّلَ  ِبَمَلٍ  ِب  أُْسِرَي  لَْيةَلَ  َمَرْرُت  رواية: َما  ِبالِْحَجاَمِة. ويف  َتَك  أُّمَ ُمْر  َأْن  َأَمُروُه  ِإاّلَ 
َتَك ِبالِْحَجاَمِة. أُّمَ
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أحاديث ما بعد رحلة اإلسراء والمعراج
ْفُت  َة َفِظْعُت ِبَأْمِري َوَعَ ا َكاَن لَْيةَلُ أُْسِرَي ِب َوَأْصَبْحُت ِبَمّكَ َم :) لَّمَ ُ َعَلْيِه َوَسّلَ ِ َصّلَ الّلَ  َقاَل َرُسوُل الّلَ
ى  َحّتَ َفَجاَء  َجْهٍل  َأُبو   ِ الّلَ َعُدّوُ  )َفَمّرَ  َقاَل:  َحِزيًنا  ُمْعَتِزاًل  َفَقَعَد  رواية:  ويف   ) َ ِبّ ُمَكّذِ اَس  الّنَ َأّنَ 
َم: )َنَعْم( َقاَل:  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ   ِ الّلَ َرُسوُل  َفَقاَل  ٍء 

ْ
َش ِمْن  َكاَن  َهْل  ِزِئ  َكالُْمْسَتْ َلُ  َفَقاَل  ِإلَْيِه  َجَلَس 

َأْصَبْحَت   َ الَْمْقِدِس( َقاَل: )ُثّ َبْيِت  َأْيَن( َقاَل: )ِإىَل  ( َقاَل: )ِإىَل  ْيةَلَ الّلَ ِب  أُْسِرَي  ُهَو( َقاَل: )ِإّنَُه  )َما 

ُبُه َمَخاَفَة َأْن َيْجَحَدُه الَْحِديَث ِإَذا َدَعا َقْوَمُه ِإلَْيِه( َقاَل:  ُه ُيَكّذِ َبْيَ َظْهَراَنْيَنا( َقاَل: )َنَعْم( َقاَل: )َفَلْم ُيِر َأّنَ
َم: )َنَعْم( َفَقاَل:  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ   ِ الّلَ َرُسوُل  ْثَتِني( َفَقاَل  َحّدَ َما  ُثُْم  ُتَحّدِ َقْوَمَك  َدَعْوُت  إِْن  )أََرأَْيَت 
َما( َقاَل:  إِلَْيِ َجَلُسوا  ى  َحّتَ َوَجاُءوا  الَْمَجالُِس  إِلَْيِه  ( َقاَل: )َفاْنَتَفَضْت  لَُؤّيٍ ْبِن  َكْعِب  َبِني  َمْعرَشَ  ا  )َهّيَ

( َقالُوا: )إىَِل  ْيةَلَ الّلَ ِب  أُْسِرَي  َم: )إيِّنِ  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ   ِ الّلَ َرُسوُل  ْثَتِني( َفَقاَل  َحّدَ ِبَما  َقْوَمَك  ْث  )َحّدِ

ٍق  َ َأْصَبْحَت َبْيَ َظْهَراَنْيَنا( َقاَل: )َنَعْم( َقاَل: )َفِمْن َبْيِ ُمَصّفِ َأْيَن( ُقْلُت: )ِإىَل َبْيِت الَْمْقِدِس( َقالُوا: )ُثّ
ًبا لِْلَكِذِب َزَعَم( َقالُوا: )َوَهْل تَْسَتِطيُع َأْن َتْنَعَت لََنا الَْمْسِجَد  َوِمْن َبْيِ َواِضٍع َيَدُه َعَل َرْأِسِه ُمَتَعّجِ
َم:  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ   ِ الّلَ َرُسوُل  الَْمْسِجَد-( َفَقاَل  َوَرَأى  الَْبَلِ  َذلَِك  ِإىَل  َساَفَر  َقْد  َمْن  الَْقْوِم  - َويِف 

َأْنَعُت(. )َفَذَهْبُت 

َبْيِت  ِمْن  َأْشَياَء  َعْن  َفَسَألَْتِني  اَي  َمْسَ َعْن  تَْسَألُِني  َوُقَريٌْش  الِْحْجِر  يِف  َرَأْيُتِني  لََقْد  رواية:  ويف 
ٍء 

ْ
ُ ِل َأْنُظُر ِإلَْيِه َما يَْسَألُويِن َعْن َش ا َفُكِرْبُت ُكْرَبًة َما ُكِرْبُت ِمْثهَلُ َقّطُ َقاَل َفَرَفَعُه الّلَ الَْمْقِدِس لَْم أُْثِبْتَ

ِإاّلَ َأْنَبْأُتُْم ِبِه.
ُهْ َعْن آَياِتِه  ُ ِل َبْيَت الَْمْقِدِس َفَطِفْقُت أُْخِبُ َبْتِني ُقَريٌْش ُقْمُت يِف الِْحْجِر َفَجاَل الّلَ ا َكّذَ ويف رواية: لَّمَ

َوَأَنا َأْنُظُر ِإلَْيِه.
ِبَمِسِيِه  َثُْم  َفَحّدَ لَْيَلِتِه  ِمْن  َجاَء   َ ُثّ الَْمْقِدِس  َبْيِت  ِإىَل  َم  َوَسّلَ َعَلْيِه   ُ الّلَ َصّلَ  ِبّيِ  ِبالّنَ رواية: أُْسِرَي  ويف 
وا  َفاْرَتّدُ َيُقوُل  ِبَما  ًدا  ُمَحّمَ ُق  ُنَصّدِ َنْحُن  َحَسٌن  َقاَل  َناٌس  َفَقاَل   ْ

ِ
َوِبِعِيه الَْمْقِدِس  َبْيِت  َوِبَعاَلَمِة 

َتْمًرا  َهاُتوا  ّقُوِم  الّزَ بَِشَجَرِة  ٌد  ُمَحّمَ ُفَنا  ُيَخّوِ َجْهٍل  َأُبو  َوَقاَل  َجْهٍل  َأِب  َمَع   
ْ
َأْعَناَقُه  ُ الّلَ َفَضَرَب  اًرا  ُكّفَ

َوُزْبًدا َفَتَزّقَُموا.
أناس  فارتد  به  أسرى  قد  أنه  يخب  الناس  أصبح  األقصى  المسجد  إىل  به  أسرى  فلما  رواية:  ويف 
ممن كان قد صدقه وآمن به وفتنوا وكذبوه به وسعى رجل من المرشكي إىل أب بكر فقال هذا 
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ذلك  قال  أو  بكر  أبو  فقال  ليلته  من  رجع  المقدس ث  بيت  إىل  الليةل  به  أسرى  قد  أنه  يزعم  صاحبك 
ليةل  يف  الشام  جاء  بأنه  أتصدقه  فقالوا  صدق  لقد  ذلك  قال  كان  إن  أشهد  فإين  بكر  أبو  فقال  نعم  قالوا 
واحدة ورجع قبل أن يصبح قال أبو بكر نعم إين أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخب السماء بكرة 

وعشيا فذللك سي أبو بكر بالصديق.
ويف رواية: أن عليا َرِضَي الل تعاىل عنه يحلف بالل تعاىل أنزل اسم أب بكر من السماء الصديق.
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