اإلسراء واملعراج

اللؤلؤ املكنون

اإلِسْرَاءُ واملِعْرَاجُ
جاءت هذه الحادثة حادثة السراء والمعراج تثبي ًتا لرسول اهلل ‘،
وتكري ًما له في أعقاب سنين طويلة من الدعوة ،والصبر علىﹴ أذىﹴ المشركين
واضطهادهم ،ونكرانهم ،وجفائهم.
ود ب ْال ْس َراء:
الم ْق ُص ُ
َ
ى ،مأخوذة من السرىﹴ :وهو سير الليل،
قال الحافظ في الفتح :أسر ﹴ
تقول :أسرىﹴ وسرىﹴ إذا سار لي ًًل بمع ًنﹴى(.)1
والمقصود بقوله تعالىﹴ :أسرىﹴ بعبده :أي جعل البراق يسري به.
والمقصود بقوله تعالىﹴ :بعبده :محمد ‘ اتفا ًقا ،والضمير هلل تعالىﹴ
والضافة للتشريف.
وقوله تعالىﹴ :لي ًًل :ظرف للسراء وهو للتأكيد ،ويقال بل هو إشارة إلىﹴ
أن ذلك وقع في بعض الليل ل في جميعه ،والعرب تقول :سرىﹴ فًلن لي ًًل إذا
سار بعضه ،وسرىﹴ ليل ًة إذا سار جميعها ،ول يقال أسرىﹴ إل إذا وقع سيره في
أثناء الليل ،وإذا وقع في أوله يقال أدلج(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر فتح الباري ( )597/7ـ لسان العرب (.)252/6
( )2انظر فتح الباري (.)597/7
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ويقصد بالسراء هنا :الرحلة التي أكرم اهلل تعالىﹴ بها نبيه ‘ من
المسجد الحرام بمكة المكرمة إلىﹴ المسجد القصىﹴ بالقدس.
ود بالم ْع َراج(:)1
الم ْق ُص ُ
َ
أما المعراج :فهو ما أعقب هذه الرحلة من العروج به ‘ إلىﹴ السموات
العًل حتىﹴ الوصول إلىﹴ مستوىﹴ تنقطع عنده علوم الخًلئق.
وقد أشار اهلل سبحانه وتعالىﹴ في القرآن الكريم إلىﹴ تلك الحادثة في
سورتين مختلفتين ،فذكر قصة السراء في سورة السراء ،قال تعالىﹴ:
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ}(.)2
وذكر سبحانه وتعالىﹴ قصة المعراج في سورة النجم ،قال تعالىﹴ{ :ﮍ
ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ}(.)3
َت َو َات َرت ال َ ْخ َب ُار في ال ْس َراء والم ْع َراج:
قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه> :الت ْنوير في َم ْولد الس َراج

المنير< فيما نقله عنه الحافظ ابن كثير :وقد تواترت الروايات في حديث السراء
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصعود .انظر النهاية (.)184/3
( )1المعراج :بكسر الميم هو السلم ،والعروجُّ :
( )2سورة السراء آية (.)1
( )3سورة النجم آية ( 13ـ .)18
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عن :عمر بن الخطاب ،وعلي بن أبي طالب ،وابن مسعود ،وأبي ذر ،ومالك بن
صعصعة ،وأبي هريرة ،وأبي سعيد ،وابن عباس ،وشداد بن أوس ،وأبي بن
كعب ،وعبد الرحمن بن قرط ،وأبي حبة وأبي ليلىﹴ النصاريين ،وعبد اهلل بن
عمرو ،وجابر ،وحذيفة ،وبريدة ،وأبي أيُّوب ،وأبي أمامة ،وسمرة بن جندب،
وأبي الحمراء ،وصهيب ال ُّرومي ،وأم هانئ ،وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر
الصديق ،رضي اهلل عنهم جمي ًعا.
منهم من ساقه بطوله ،ومنهم من اختصره علىﹴ ما وقع في المسانيد ،وإن
لم تكن رواية بعضهم علىﹴ شرط الصحة ،فحديث السراء أجمع عليه
المسلمون ،واعترض فيه الزنادقة الملحدون {ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ}(.)1
اج؟:
َم َتىﹴ َح َد َث ال ْس َر ُاء والم ْع َر ُ
اختلف في وقت وقوع السراء والمعراج ،فقيل :قبل الهجرة بسنة قاله
()2
ي ،وبالغ ابن حزم فنقل الجماع فيه ،وهو
ابن سعد  ،وغيره ،وبه جزم النوو ُّ

مردود فإن في ذلك اختًل ًفا كث ًيرا يزيد علىﹴ عشرة أقوال(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة الصف آية ( .)6وانظر تفسير ابن كثير (.)45/5
( )2قال ابن سعد في طبقاته ( :)103/1كان السراء والمعراج ليلة السابع عشر من شهر
ربيع الول قبل الهجرة بسنة.
( )3انظر فتح الباري (.)602/7
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ي في الروضة،
وقيل :كان في رجب حكاه ابن عبد البر وجزم به النوو ُّ
وقيل :قبل الهجرة بثًلث سنين حكاه ابن الثير(.)1
قلت :والذي ل خًلف فيه بين العلماء أن السراء والمعراج كان بعد
عودة النبي ‘ من الطائف ،لكن لم يتعين بالضبط اليوم ،والشهر ،والسنة
التي وقع فيها(.)2
الج َسد والروح:
ال ْس َراءُ والم ْع َر ُ
اج ب َ
الصحيح أن السراء والمعراج كان بجسده وروحه ‘.
ي رحمه اهلل تعالىﹴ :والصواب من القول في
قال المام ابن جرير الطبر ُّ
ذلك عندنا أن يقال :إن اهلل أسرىﹴ بعبده محمد ‘ من المسجد الحرام إلىﹴ
المسجد القصﹴى ،كما أخبر اهلل عباده ،وكما تظاهرت به الخبار عن رسول
اهلل ‘ ،وأن اهلل تعالىﹴ حمله علىﹴ البراق حيث أتاه به ،وصلىﹴ هنالك بمن
والرسل ،فأراه ما أراه من اآليات ،ول معنىﹴ لقول من قال:
صلىﹴ من النبياء ُّ
أسرىﹴ بروحه دون جسده ،لن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب
أن يكون ذلك دل ًيًل علىﹴ نبوته ،ول حجة له علىﹴ رسالته ،ول كان الذين
أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك ،وكانوا يدفعون به عن صدقه فيه ،إذ لم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر الكامل في التاريخ لبن الثير (.)650/1
( )2انظر فتح الباري (.)602/7
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يكن منك ًرا عندهم ،ول عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن
يرىﹴ الرائي منهم في المنام ما علىﹴ مسيرة سنة ،فكيف ما هو علىﹴ مسيرة شهر
أو أقل؟ وبعد ،فإن اهلل تعالىﹴ إنما أخبر في كتابه العزيز أنه أسرىﹴ بعبده ،ولم
يخبرنا أنه أسرىﹴ بروح عبده ،وليس لحد أن يتعدىﹴ ما قال اهلل إل ﹴى غيره..
ول دللة تد ُّل علىﹴ أن مراد اهلل تعالىﹴ من قوله{ :ﭓ ﭔ} أسرىﹴ بروح
عبده ،بل الدلة الواضحة ،والخبار المتتابعة عن رسول اهلل ‘ أن اهلل تعالىﹴ
الروح
أسرىﹴ به علىﹴ دابة يقال لها :البراق ،ولو كان السراء بروحه لم تكن ُّ
اب ل تحمل إل الجسام(.)1
محمول ًة علىﹴ البراق ،إذ كانت الدو ُّ
وقال الحافظ ابن كثير رحمه اهلل تعالىﹴ :الكثرون من العلماء علىﹴ أنه
‘ أسري ببدنه وروحه يقظ ًة ل من ًاما ،والدليل علىﹴ هذا قوله عز وجل:
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ} فالتسبيح إنما يكون عند المور العظام ،ولو كان
من ًاما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظ ًما ،ولما بادرت كفار قريش إلىﹴ
ضا فإن العبد عبارة عن
تكذيبه ،ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم ،وأي ً
الروح والجسد ،وقد قال عز شأنه{ :ﭓ ﭔﭕ}.
مجموع ُّ
وقال تعالىﹴ{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ}(.)2
قال ابن عباس رضي اهلل عنهما في تفسير هذه اآلية :هي رؤيا عين أريها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر تفسير الطبري (.)16/8
( )2سورة السراء آية ( .)60وانظر كًلم الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 43/5ـ .)44
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رسول اهلل ‘ ليلة أسري به ،والشجرة الملعونة :شجرة الزقُّوم(.)1
ثم قال الحافظ ابن كثير :وقال اهلل تعالىﹴ{ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ}

()2

ضا فإنه ‘ حمل علىﹴ البراق ،وهو
الروح ،وأي ً
والبصر من آلت الذات ل ُّ
دابة بيضاء براقة لها لمعان ،وإنما يكون هذا للبدن ل ل ُّلروح ،لنها ل تحتاج
في حركتها إلىﹴ مركب تركب عليه ،واهلل أعلم(.)3
وقال الحافظ في الفتح :وقد اختلف السلف بحسب اختًلف الخبار
الواردة ،فمنهم من ذهب إلىﹴ أن السراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في
اليقظة بجسد النبي ‘ وروحه بعد المبعث ،وإلىﹴ هذا ذهب الجمهور من
علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين ،وتواردت عليه ظواهر الخبار
الصحيحة ،ول ينبغي العدول عن ذلك ،إذ ليس في العقل ما يحيله حتىﹴ
يحتاج إلىﹴ تأويل(.)4
اج َكا َن َمرة َواح َدة:
ال ْس َراءُ والم ْع َر ُ
وإذَاَحَصَلََالوَقَوفََعلىﹴَمَجَمَوعََالَحَادَيثََصَحَيحَهَاَ،وحَسَنَهَاَ،وضَعَيفَهَاَ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4

أخرجه البخاري في صحيحة ـ كتاب التفسير ـ باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إل فتنة
للناس ـ رقم الحديث ( )4716ـ وأخرجه في مناقب النصار ـ باب المعراج ـ رقم
الحديث ( )6888ـ والمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (.)1916
سورة النجم آية (.)17
انظر تفسير ابن كثير .44/5
انظر فتح الباري (.)595/7
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يَحَصَلََمَضَمَونََمَاَاتَفَقَتََعَلَيَهََمَنََمَسَرَىﹴَرسولََاهللَ‘َمَنََمَكَةََإَلَىﹴَبَيَتََالمَقَدَسََ،
وأَنَهَ َمَرَةَ َوَاحَدَةََ،وإنَ َاخَتَلَفَتَ َعَبَارَاتَ َالرَوَاةَ َفَيَأدَائَهََ،أوَ َزَادَ َبَعَضَهَمَ َفَيهَ َأوَ َنَقَصََ
مَنَهََ،فَإَنَ َالخَطَأَ َجَائَزَ َعلىﹴَمَنَ َعَدَاَالَنَبَيَاءَ َعَلَيَهَمَ َالصَلَةَ َوالسَلَمََ،ومَنَ َجَعَلَ َمَنََ
النَاسَ َكَلَ َرَوَايَةَ َخَالَفَتَ َالَخَرَىﹴَمَرَةَ َعلىﹴَحَدَةََ،فَأَثَبَتَ َإَسَرَاءَاتَ َمَتَعَدَدَةَ َفَقَدَ َأبَعَدََ
بَ،ولَمََيَحَصَلََعلىﹴَمَطَلَبََ .
وأغَرَبََ،وهَرَبََإَلَىﹴَغَيَرََمَهَرَ َ
وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه ‘ أسري به مر ًة من مكة إلىﹴ
بيت المقدس فقط ،ومر ًة من مكة إلىﹴ السماء فقط ،ومر ًة إلىﹴ بيت المقدس
ومنه إلىﹴ السماء ،وفرح بهذا المسلك ،وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من
الشكالت ،وهذا بعيد جدا ،ولم ينقل هذا عن أحد من السلف ،ولو تعدد
هذا التع ُّدد لخبر النب ُّي ‘ به أمته ،ولنقلته الناس علىﹴ التع ُّدد والتكرار(.)1
قال ابن القيم رحمه اهلل تعالىﹴ :والصواب الذي عليه أئمة النقل أن
السراء كان مر ًة واحد ًة بمكة بعد البعثة(.)2
قص ُة ال ْس َراء َوالم ْع َراج:
أما قصة السراء والمعراج فقد رواها الشيخان في صحيحيهما ،كما
رواها غيرهما من أئمة الحديث وعلماء السير ،وسأفصل هذه الحادثة ،وأجمع
بين الروايات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر تفسير ابن كثير (.)42/7
( )2انظر زاد المعاد (.)38/3
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عن أنس بن مالك  قال :أن مالك بن صعصعة ~ قال :أن نبي اهلل ‘
الحطيم ـ وربما قال في
حدثهم عن ليلة أسري به ،قال ‘َ > :ب ْينَ َما أ َنا في َ
الحجر( )1ـ ُم ْض َطجعا( ،)2إ ْذ أ َ َتاني آت( )3فَ َقد<( )4ـ قال :وسمعته يقول> :فَ َشق َما
َب ْي َن َهذه إلَىﹴ َهذه< .فقلت للجارود وهو إلىﹴ جنبي :ما يعني به؟ قال> :م ْن ُث ْغ َرة(َ)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قال الحافظ في الفتح ( :)603/7هو شك من قتادة كما بينه المام أحمد في مسنده رقم
الحطيم< ،وربما قال
الحديث ( )17835عن عفان عن همام ،ولفظه> :بينَا أنا نائم في َ
قتادة في الحجر ،والمراد بالحطيم هنا الحجر ،وأبعد من قال المراد به ـ أي الحطيم ـ ما
بين الركن والمقام أو بين زمزم والحجر ،وهو وإن كان مختل ًفا في الحطيم هل هو الحجر
أم ل؟ ،لكن المراد هنا بيان البقعة التي وقع ذلك فيها ،وقد وقع في أول بدء الخلق في
صحيح البخاري ـ رقم الحديث ( :)3207بلفظ > َب ْينَا أنا عن َد البيت< وهو أع ُّم ،ووقع
في رواية الزهري في صحيح البخاري ـ رقم الحديث ( :)349عن أنس عن أبي ذر
بمك َة< ،وفي رواية الواقدي بأسانيده :أنه أسري به من شعب
>فُر َج عن سقف َب ْيتي وأنا َ
أبي طالب ،وفي حديث أم هانئ عند الطبراني أنه بات في بيتها قالت :ففقدته من الليل
جبريل أتاني< .والجمع بين هذه القوال أنه نام في بيت أم هانئ ،وبيتها عند
فقال> :إن
َ
شعب أبي طالب ،ففرج سقف بيته ،وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه ،فنزل منه
الملك فأخرجه من البيت إلىﹴ المسجد فكان به مضطج ًعا ،وبه أثر نعاس ،ثم أخرجه
الملك إلىﹴ المسجد فأركبه البراق.
( )2قال الحافظ في الفتح ( :)604/7زاد في بدء الخلق ـ أي البخاري في صحيحه ـ رقم
والي ْق َظان< ،وهو محمول على ابتداء الحال ،ثم لما
الحديث ( )3207ـ قالَ > :
بين النائم َ

أخرج به إلىﹴ باب المسجد فأركبه البراق استمر في يقظته.

( )3قال الحافظ في الفتح ( :)604/7هو جبريل عليه السًلم.
ول كالشق .انظر النهاية ()20/4
( )4الق ُّد :هو القطع ط ً
( )5الثُّغرة :هي نقرة النحر فوق الصدر .انظر النهاية (.)208/1
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()2
()1
يت ب َط ْست( )3م ْن َذ َهب
َن ْحره إلَىﹴ ش ْع َرته  ،فَا ْس َت ْخ َر َج قَ ْلبيُ ،ثم أ ُت ُ
()8
()7
()6
()5
يت ب َدابة
يمانا  ،فَ َغ َس َل قَ ْلبي ُ ،ثم ُحش َي ُ ،ثم أ ُعي َدُ ،ثم أ ُت ُ
وءة إ َ
َم ْملُ َ
()4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1النحر :هو أعلﹴى الصدر .انظر النهاية (.)23/5
( )2قال الحافظ في الفتح ( :)604/7قوله :شعرته بكسر الشين ،أي شعر العانة.
وفي رواية المام مسلم في صحيحه ـ رقم الحديث ( )164قال :إلىﹴ أسفل بطنه.
( )3قال المام النووي في شرح مسلم ( :)186/2هي إناء معروف وهي مؤنثة.
وقال الحافظ في الفتح ( :)605/7خص الطست لكونه أشهر آلت الغسل عر ًفا.
( )4قال الحافظ في الفتح ( :)605/7خص الذهب لكونه أغلي أنواع الواني الحسية
وأصفاها؛ ولن فيه خواص ليست لغيره ويظهر لها هنا مناسبات :منها أنه من أواني
الجنة ،ومنها أنه ل تأكله النار ،ول ال ُّتراب ،ول يلحقه الصدأ ،ومنها أنه أثقل الجواهر
فناسب ثقل الوحي.

( )5قال الحافظ في الفتح ( :)6/2والمعنﹴى أن الطست جعل فيها شيء يحصل به كمال
اليمان والحكمة فسمي حكم ًة وإيما ًنا مجا ًزا ،أو مثًل له بناء علﹴى جواز تمثيل المعاني،
كما يمثل الموت كب ًشا في اآلخرة.
يامة كأنه َك ْبش ْأمل َ ُح<.
حديثُ > :ي ْؤ َتىﹴ بالموت َ
يوم الق َ

أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب {ﭑ ﭒ ﭓ} ـ رقم

الحديث ( )4730ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب الجنة وصفتها ـ باب النار يدخلها
الجبارون ـ رقم الحديث (.)2849
( )6قال الحافظ في الفتح ( :)605/7هذا الملء يحتمل أن يكون علﹴى حقيقته ،وتجسيد
المعاني جائز كما جاء أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان.
( )7في رواية المام مسلم في الصحيح ـ رقم الحديث (> :)163ثم غسله ـ أي قلبه ـ من ماء
زمزم<.
( )8في رواية شريك في صحيح البخاري ـ رقم الحديث ( ،)7517قال :فحشا به صدره
=
ولغاديده ‘ .وهو بفتح الًلم والغين أي عروق حلقه.
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ض< ،فَقَالَ َلَهَ َالجَارَودََ:هَوَ َالبَرَاقَ(َ )1يَاَأبَاَحَمَزَةَ؟َ
ُدو َن َ
الب ْغل وفَ ْو َق الح َمار أ َ ْب َي َ
قَالََأنَسََ:نَعَمََ > ،ي َض ُع َخ ْط َو ُه ع ْن َد أقصىﹴ َط ْرفه<( ،)2وكَاَنََمَسَرَجاَمَلَجَما(َ.)3فَلَمَاَ
أرَادَ َالنَبَيَ َ‘ َأنَ َيَرَكَبَهََ،استصعبَ َعَلَيَهََ،فَقَالَ َلَهَ َجَبَرَيلَ َعَلَيَهَ َالسَلَمَ :أبمحمد
تفعل هذا؟ فما ركبك( )4أحد أكرم علىﹴ اهلل منه ،قال> :فَا ْرفَض(َ )5ع َرقا<(.)6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

()1

()2

()3
()4

()5
()6

قال الحافظ ( :)606/7وقد اشتملت هذه القصة من خوارق العادة علﹴى ما يدهش سامعه
فضًل عمن شاهده ،فقد جرت العادة بأن من شق بطنه ،وأخرج قلبه يموت ل محالة،
ً
فضًل عن غير ذلك.
ومع ذلك فلم يؤثر فيه ذلك ضر ًرا ول وج ًعا ً
قال الحافظ في الفتح ( :)607/7سمي البراق لنه مشتق من البريق ،فقد جاء في لونه
أنه أبيض ،أو من البرق لنه وصفه بسرعة السير ،أو من قولهم شاة برقاء إذا كان خًلل
صوفها البيض طاقات سود ،ول ينافيه وصفه في الحديث بأن البراق أبيض لن البرقاء
من الغنم معدودة في البياض.
ى بصره.
قال الحافظ في الفتح ( :)606/7أي يضع رجله عند منتهﹴى ما ير ﹴ
إلى هذا القدر أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المناقب ـ باب المعراج ـ رقم
الحديث ( )3887ـ والمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (.)17835
إلى قَفَاهََ.انظرَلسانَالعربَ(َ )242/12
اللَجَامََ:هوَحَبَلََأوَعَصاَتدخلَفيَفَمََالدَابةََ،وتَلَزَفَ َﹴ
قال الحافظ في الفتح ( :)607/7فيه دللة علﹴى أن البراق كان مع ًدا لركوب النبياء،
ول
خًل ًفا لمن نفﹴى ذلك ،وقد رو ﹴ
ى النسائي من طريق يزيد بن أبي مالك عن أنس موص ً
وزاد :وكانت تسخر لألنبياء قبله ،ويؤيده ظاهر قوله.
وجاء في صحيح مسلم رقم الحديث ( )162قال ‘> :فَ َر َب ْط ُت ُه ـ أي البراق ـ بالحلقة
التي َي ْربط به النبياء<.
وقال المام السهيلي في الروض النف ( :)194/2إنما استصعب عليه لبعد عهد البراق
بركوب النبياء قبله ،وطول الفترة بين عيسى عليه السًلم ومحمد ‘.
ى عرقه ،وسال ،ثم سكن ،وانقاد وترك الستصعاب .انظر لسان
فارفض عر ًقا :أي جر ﹴ
العرب (.)267/5
أخرجَذلكَ:ابنَحبانَفيَصحيحهَـَكتابَاإلسراءَـَبابَاستصعابَالبراقَعندَركوبَالنبي= َ
َ
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()1
الح ْل َقة التي
الم ْقدس  ،فَ َر َب ْط ُت ُه ب َ
>فَ َرك ْب ُت ُه ـ أي البراق ـ َحتىﹴ أ َ َت ْي ُت َب ْي َت َ

الم ْسج َد فَ َصل ْي ُت فيه َر ْك َع َت ْينُ ،ثم َخ َر ْج ُت<(.)2
اءُ ،ثم َد َخ ْل ُت َ
َي ْربطُ ب َها ال َ ْنب َي ُ
ول اهلل ‘ في َطريقه إلَىﹴ َب ْيت ا َلم ْقدس:
ات التي َر َآها َر ُس ُ
اآلي ُ
َ

رأىﹴ رسول اهلل ‘ بعض المشاهد ،وهو في طريقه إلىﹴ بيت المقدس،
منها:
الم ْش َه ُد الَولُ :
* َ
روىﹴ المام مالك في الموطأ عن يحيىﹴ بن سعيد أنه قال :أسري برسول
اهلل ‘ فرأىﹴ عفري ًتا من الجن يطلبه بشعلة من نار ،كلما التفت رسول اهلل ‘
رآه ،فقال له جبريل :أفًل أعلمك كلمات تقولهن ،إذا قلتهن طفئت شعلته
وخر لفيه()3؟ فقال رسول اهلل ‘َ > :بلَﹴى<.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ‘َـَرقمَالحديثَ(َ)46ـَوالترمذيَفيَجامعهَـَكتابَالتفسيرَـَبابَومنَسورةَبنيَإسرائيلَـَ
رقمَالحديثَ(َ)3397ـَوإسنادهَصحيحَ َ.
( )1قال الحافظ في الفتح ( :)595/7والحكمة في السراء إلىﹴ بيت المقدس حتﹴى يجمع
‘ في تلك الليلة بين رؤية القبلتين ،أو لن بيت المقدس كان هجرة غالب النبياء قبله
فحصل له الرحيل إليه ليجمع بين أشتات الفضائل ،أو لنه محل المحشر ،وغالب ما
اتفق له في تلك الليلة يناسب الحوال الخروية ،فكان المعراج منه أليق بذلك ،أو
للتفاؤل بحصول أنواع التقديس له حسا ومعنﹴى.
( )2أخرجه المام مسلم في صحيحه ـ كتاب اليمان ـ باب السراء بالرسول ‘ ـ رقم
الحديث (.)162
( )3خر لفيه :أي سقط علىﹴ وجهه .انظر لسان العرب (.)57/4
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فقال جبريل :فقل :أعوذ بوجه اهلل الكريم ،وبكلمات اهلل التامات الًلتي
ل يجاوزهن بر ول فاجر ،من شر ما ينزل من السماء ،وشر ما يعرج فيها،
وشر ما ذرأ( )1في الرض ،وشر ما يخرج فيها ،ومن فتن الليل والنهار ،ومن
طوارق( )2الليل والنهار ،إل طار ًقا يطرق بخير يا’رحمن(.)3
الم ْش َه ُد الثاني:
* َ
ورأىﹴ رسول اهلل ‘ الدجال ،فقد روىﹴ المام أحمد في مسنده بسند
صحيح عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،قال :أسري بالنبي ‘ إلى بيت
المقدس ،ثم جاء من ليلته ،فحدثهم بمسيره فقال ... :ورأى الدجال في
صورته رؤيا عين ...فسئل النب ُّي ‘ عن الدجال؟ فقالَ > :رأ َ ْي ُت ُه فَ ْيلَ َمانيا(،)4
أ َ ْق َم َر( )5هجانا( ،)6إ ْح َدىﹴ َع ْينَ ْيه قَائ َمة(َ )7كأ َن َها َك ْو َكب ُدريَ ،كأ َن َش ْع َر َرأْسه
ْأغ َصا ُن َش َج َرة<(.)8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3

()4
()5
()6
()7
()8

ذرأ :أي خلق .انظر لسان العرب (.)29/5
طوارق الليل :أي حوادثه التي تأتي لي ًًل .انظر جامع الصول (.)367/4
أخرجه المام مالك في الموطأ ـ كتاب الشعر ـ باب ما يؤمر به من التعوذ ـ رقم الحديث
مرسًل ـ ووصله المام أحمد في مسنده ـ وإسناده حسن ـ وانظر جامع الصول
( )10ـ
ً
( )367/4ـ والسلسلة الصحيحة لأللباني رحمه اهلل ـ رقم الحديث (.)840
الفيلمان ُّي :بفتح الفاء وسكون الياء هو العظيم الجثة .انظر النهاية (.)426/3
أقمر :هو الشديد البياض ،والنثﹴى :قمراء .انظر النهاية (.)93/4
الهجان :هو البيض .انظر النهاية (.)215/5
العين القائمة :هي الباقية في مكانها صحيحة.
أخرجه المام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث ( )3546ـ وأورده الحافظ ابن كثير في=
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الم ْش َه ُد الثال ُث:
* َ
روىﹴ البيهق ُّي في دلئله عن أنس بن مالك  قال في حديث السراء:
...وسار رسول اهلل ‘ ،فإذا هو بعجوز علىﹴ جانب الطريق ،وفي رواية قال
وعلَ ْي َها م ْن ُكل زينَة َخلَ َق َها اهللُ<،
‘> :إ َذا أ َنا با ْم َرأ َة َحاس َرة َع ْن ذ َر َاع ْي َهاَ ،
فقالت :يا محمد ،أنظرني أسالك ،فلم ألتفت إليها ،ولم أقم عليها ،فقال ‘:
> َما َهذه َيا ج ْبر ُيل؟< قال :سر يا محمد ،فسار ما شاء اهلل أن يسير ،فإذا شيء
يدعوه متنح ًيا عن الطريق ،يقول :هلم يا محمد! ،فقال له جبريل :سر يا
محمد ،فسار ما شاء اهلل أن يسير ،حتىﹴ انتهىﹴ إلىﹴ بيت المقدس ... ،ثم قال
له جبريل :أما العجوز التي رأيت علىﹴ جانب الطريق ،فلم يبق من ال ُّدنيا إل ما
بقي من عمر تلك العجوز ،وأما الذي أراد أن تميل إليه ،فذلك عد ُّو اهلل
إبليس أراد أن تميل إليه(.)1
الم ْش َه ُد الراب ُع:
* َ
ووجد رسول اهلل ‘ في طريقه إلىﹴ بيت المقدس ريح قبر ماشطة ابنة
فرعون ،فقد روىﹴ المام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل ‘> :لَما َكا َنت الل ْيلَ ُة التي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= تفسيره ( )28/5ـ وصحح إسناده.
( )1أخرجه البيهقي في دلئل النبوة ( 362/2ـ .)390
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أ ُ ْسر َي بي ف َيها ،أ َ َت ْت َعلَي َرائ َحة َطي َبة ،فَ ُق ْل ُتَ :يا ج ْبر ُيلَ :ما َهذه الرائ َح ُة
الطي َب ُة؟<.
قال :هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولدها.
قلت :وما شأنها؟
()1

قال :بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم ،إذ سقطت المدر ﹴ
ى

من

يدها ،فقالت> :بسم اهلل< .فقالت لها ابنة فرعون :أبي؟ قالت :ل ،ولكن ربي
ور ُّب أبيك اهلل.
قالت :أخبره بذلك! قالت :نعم ،فأخبرته فدعاها ،فقال :يا فًلنة ،وإن
لك ربا غيري؟ فقالت :نعم ،ربي وربُّك اهلل.
قال :فأمر بنقرة( )2من نحاس فأحميت ،ثم أمر بها أن تلقىﹴ هي وأولدها
فيها ،قالت له :إن لي إليك حاج ًة ،قال :وما حاجتك؟ قالت :أح ُّب أن تجمع
عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد ،وتدفنا ،قال :ذاك لك علينا ،قال :فأمر
بأولدها فألقوا بين يديها ،واح ًدا واح ًدا ،إلىﹴ أن انتهىﹴ إلىﹴ صبي لها مرضع،
كأنها تقاعست من أجله :قال :يا أمه ،اقتحمي ،فإن عذاب ال ُّدنيا أهون من
عذاب اآلخرة ،فاقتحمت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قال السندي في شرح المسند ( :)92/3المدرى :بكسر الميم ما يسوى به شعر الرأس.
( )2النُّقرة :قدر يسخن فيها الماء وغيره .انظر النهاية (.)92/5
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قال ابن عباس رضي اهلل عنهما :تكلم أربعة وهم صغار :ابن ماشطة ابنة
فرعون ،وشاهد يوسف ،وصاحب جريج ،وعيسىﹴ ابن مريم عليه السًلم(.)1
الم ْش َه ُد ال َخام ُس:
* َ
ورأىﹴ رسول اهلل ‘ حال المجاهدين في سبيل اهلل ،أي كشف له عن
حالهم في دار الجزاء بضرب مثاله ،فرأىﹴ قو ًما يزرعون في يوم ،ويحصدون
في يوم ،كلما حصدوا عاد كما كان ،فقال رسول اهلل ‘َ > :يا’ج ْبر ُيل َم ْن
َه ُؤ َلء؟< ،قال :هؤلء المجاهدون في سبيل اهلل تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة

ضعف ،وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه ،وهو خير الرازقين(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه المام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث ( )2821ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب
الجنائز ـ رقم الحديث (.)2903
قلت :في هذا الحصر نظر ،فقد ثبت أن هناك من تكلم في المهد غير هؤلء الربعة،
فمنهم :الذي كان يرضع من أمه ،فمر به رجل راكب ذو شارة ـ أي صاحب هيئة ومنظر
وملبس حسن يتعجب منه ويشار إليه ـ ،فقالت أمه :اللهم اجعل ابني مثله ،فترك ثديها،
وأقبل إليه فنظر ،فقال :اللهم ل تجعلني مثله ،ثم أقبل علي ثديها يم ُّصه ،ثم مر بأمة وهو
يضربونها ،ويقولون :زنت ،سرقت ،فقالت :اللهم ل تجعل ابني مثل هذه ،فترك ثديها،
فقال :اجعلني مثلها .فقالت :لم ذاك؟ فقال :الراكب جبار من الجبابرة ،وهذه المة
يقولون :سرقت وزنيت ولم تفعل.
وقد أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث ( )3436ـ ومسلم في صحيحه ـ
رقم الحديث (.)2550
ومنهم الصبي الذي طرحته أمه في الخدود ،وقد أخرج قصته المام مسلم في صحيحه ـ
رقم الحديث (.)3005
(َ )2انظرَتفسيرَالطبريَ(َ)8/8ـَدالئلَالنبوةَللبيهقيَ(َ َ.)398/2
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الم ْش َه ُد الساد ُس:
* َ
ورأىﹴ رسول اهلل ‘ وهو في طريقه إلىﹴ بيت المقدس قو ًما ترضخ

رؤوسهم بالصخر ،كلما رضخت عادت كما كانت ل يفتر عنهم من ذلك
شيء ،فقال ‘َ > :يا ج ْبر ُيل َم ْن َه ُؤ َلء؟< قال :هؤلء الذين تتثاقل رؤوسهم
عند الصًلة(.)1
الم ْش َه ُد الساب ُع:
* َ

ثم أتىﹴ رسول اهلل ‘ علىﹴ قوم علىﹴ أقبالهم رقاع ،وعلىﹴ أدبارهم رقاع

يسرحون كما تسرح النعام ،ويأكلون الضريع( ،)2والزقُّوم( ،)3ورضف
جهنم( ،)4فقال رسول اهلل ‘َ > :م ْن َه ُؤ َلء َيا ج ْبر ُيل؟< ،فقال :هؤلء الذين
ل يؤ ُّدون صدقات أموالهم(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4
()5

انظر تفسير الطبري ( )8/8دلئل النبوة للبيهقي (.)398/2
قلت :أما ترك الصًلة فهو من المور الخطيرة ج ًدا ،وقد جاءت أحاديث كثيرة في عقوبة
تارك الصًلة ،منها ما أخرجه المام مسلم في صحيحه ـ رقم الحديث ( )82عن جابر
وب ْي َن الش ْرك وال ُكفر َت ْر ُك الصالة<.
~ قال :سمعت النبي ‘ يقول> :إن َ
بين الر ُجل َ
وروىﹴ المام مالك في الموطأ بسند صحيح عن عمر بن الخطاب ~ أنه قال :ل حظ
في السًلم لمن ترك الصًلة .وأورده ابن الثير في جامع الصول ـ رقم الحديث
(.)5225
الضريع :هو نبت له شوك كبار .انظر لسان العرب (.)54/8
الزقُّوم :هو كل طعام يقتل ،وهو ما وصف اهلل تعالىﹴ في كتابه ،وهو فعول من الزقم:
والشرب المفرط .انظر لسان العرب ( )61/6ـ النهاية (.)277/2
أي :اللقم الشديد ُّ
رضف جهنم :هي الحجارة المحماة علﹴى النار .انظر النهاية (.)210/2
=
انظر تفسير الطبري ( )8/8ـ دلئل النبوة للبيهقي (.)398/2
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الم ْش َه ُد الثام ُن:
* َ
ثم أتﹴى رسول اهلل ‘ علىﹴ خشبة علىﹴ الطريق ،ل يم ُّر بها شيء إل
قطعته ،فقال رسول اهلل ‘َ > :ما َه َذا َيا ج ْبر ُيل؟< قال :هذا مثل أقوام من
أمتك يقعدون علىﹴ الطريق فيقطعونها ،وتًل قوله تعالىﹴ{ :ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ}(.)1
الم ْش َه ُد التاس ُع:
* َ
ثم رأىﹴ رسول اهلل ‘ ،وهو في طريقه إلىﹴ بيت المقدس رج ًًل قد جمع
حزمة حطب عظيم ًة ،ل يستطيع حملها ،وهو يريد أن يزيد عليها ،فقال رسول
اهلل ‘َ > :ما َه َذا َيا ج ْبر ُيل؟< قال :هذا الرجل من أمتك تكون عنده أمانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= قلت :أما الذين ل يؤ ُّدون زكاة أموالهم ،فقد أخرج ابن ماجه في سننه ـ رقم الحديث
( )1784بسند صحيح عن عبد اهلل بن مسعود ~ عن رسول اهلل ‘ قال> :ما م ْن أ َحد
ل ُي َؤدي زكا َة َماله إل ُمثل له يوم القيامة ُش َجاعا أ َقر َع حتىﹴ ُيطَوق ُعنُقه< ،ثم قرأ علينا
رسول اهلل ‘ مصداقه من كتاب اهلل تعالىﹴ{ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ} اآلية .سورة آل عمران آية (.)180
( )1سورة العراف آية ( )86ـ والخبر في تفسير الطبري ( )8/8ـ دلئل النبوة للبيهقي
(.)398/2
قلت :أما قطع الطريق ،فقد أخرج البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث ( )2465ـ والمام
أحمد في مسنده ـ رقم الحديث ( )11309عن أبي سعيد الخدري ~ قال رسول اهلل
وس على الط ُرقات< فقالوا :ما لنا بد ،إنما هي مجالسنا نتحدث فيها.
‘> :إياكم ُ
والجلُ َ
ريق َحق َها< ،قالوا :وما ح ُّق الطريق؟ قال ‘:
تيت ْم ﹴ
الم َجالس فأعطُوا الط َ
قال> :فإ َذا أ ُ
إلى َ
الم ْن َكر<.
الب َصر ،و َكف ال َذ ﹴ
مر بالمعروف ،والن ْه ُي عن ُ
ىَ ،
ورد السالم ،وال ُ
> َغض َ

474

اإلسراء واملعراج

اللؤلؤ املكنون

الناس ل يقدر علىﹴ أدائها ،وهو يريد أن يحمل عليها(.)1
العاش ُر:
الم ْش َه ُد َ
* َ
ثم أتىﹴ رسول اهلل ‘ علىﹴ قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من
نار ،كلما قرضت عادت كما كانت ،ل يفتر عنهم من ذلك شيء ،فقال رسول
اهلل ‘َ > :يا ج ْبر ُيل َم ْن َه ُؤ َلء؟< ،قال :هؤلء خطباء من أمتك ،يأمرون
الناس بالبر ،وينسون أنفسهم ،وهم يتلون الكتاب أفًل يعقلون(.)2
الحادي َع َش َر:
الم ْش َه ُد َ
* َ
ثم أتىﹴ رسول اهلل ‘ علىﹴ جحر صغير يخرج منه ثور عظيم ،فجعل
الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فًل يستطيع ،فقال رسول اهلل ‘َ > :ما َه َذا

َيا ج ْبر ُيل؟< ،قال :هذا الرجل يتكلم بكلمة عظيمة ،ثم يندم عليها فيريد أن
يردها ول يستطيع(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر تفسير الطبري ( )8/8ـ دلئل النبوة للبيهقي (.)398/2
قلت :وأما أمانات الناس وتأدية حقها ،فقد أخرج البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث
( )7150والمام مسلم في صحيحه ـ ـ رقم الحديث ( )142ـ عن معقل بن يسار ~
قال :قال رسول اهلل ‘> :ما من َع ْبد َي ْس َت ْرعيه اهلل َرعية فلم َي ُح ْط َها بنُ ْصحه لم َيج ْد
رائح َة الجنة<.
( )2أخرجه المام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث ( )12211ـ والطيالسي في مسنده ـ رقم
الحديث ( )2172وإسناده صحيح.
( )3انظر تفسير الطبري ( )8/8ودلئل النبوة للبيهقي (.)398/2
قلت :يصدق هذا المثل قوله ‘ في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ـ رقم
الحديث ( ،)6478وأخرجه مسلم في صحيحه ـ رقم الحديث ( ،)2988عن=
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الم ْش َه ُد الثاني َع َش َر:
* َ
وكشف له ‘ عن حال آكل الربا في دار الجزاء بضرب مثال :فرأىﹴ
رج ًًل يسبح في نهر من دم ،ويلقم الحجارة ،فقال ‘َ > :م ْن َه َذا َيا ج ْبر ُيل؟<

قال :هذا آكل الربا(.)1

الم ْش َه ُد الثال َث َع َش َر:
* َ
ثم رأىﹴ رسول اهلل ‘ موسىﹴ عليه السًلم وهو يصلي في قبره ،فقد
أخرج المام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك  أن رسول اهلل ‘ قال:
وسىﹴ لَ ْيلَ َة أ ُ ْسر َي بي ع ْن َد ال َكثيب ال َ ْح َمرَ ،و ُه َو قَائم
>أ َ َت ْي ُت أ َ ْو َم َر ْر ُت َعلَىﹴ ُم َ
ُي َصلي في قَ ْبره<(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الع ْب َد ليتكل ُم بالكلمة م ْن َس َخط اهلل ،ل
= أبي هريرة ~ قال :قال رسول اهلل ‘...> :وإن َ
ُي ْلقي لها َبالَ ،ي ْهوي بها في جهنم<.
الم ْشرق
وفي رواية مسلم قال رسول اهلل ‘َ > :ي ْهوي بها في النارْ ،أب َع َد ما َ
بين َ
والم ْغرب<.
َ
( )1أخرج ذلك المام أحمد في مسنده ( )20101ـ وإسناده قوي.
ووقع في صحيح البخاري ـ رقم الحديث ( )7047أن رسول اهلل ‘ شاهد مثل هذا
المشهد آلكل الربا ،لكنها رؤيا منام.
قلت :وقد هدد اهلل سبحانه وتعالىﹴ آكل الربا تهدي ًدا شدي ًدا في القرآن فقال تعالىﹴ في
سورة البقرة آية ({ :)275ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ} ،وقال اهلل تعالىﹴ في سورة البقرة اآليتان ( 278و { :)279ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ }.
( )2أخرجه المام مسلم في صحيحه ـ كتاب الفضائل ـ باب من فضائل موسىﹴ عليه السًلم=
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َص َال ُة الر ُسول ‘ بال َ ْنب َياء َعلَ ْيه ُم الص َال ُة والس َال ُم:
ثم وصل الرسول ‘ إلىﹴ المسجد القصﹴى( ،)1ومعه جبريل عليه
السًلم ،فوجد النبياء قد جمعوا له ،فقدم جبريل عليه السًلم الرسول ‘،
وصلىﹴ بالنبياء إم ًاما.
روىﹴ المام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود  قال :قال رسول اهلل
‘> :فَ َحا َنت الص َال ُة فَأ َ َم ْم ُت ُه ْم<(.)2
وفي رواية المام أحمد في مسنده بسند صحيح ،عن ابن عباس رضي
اهلل عنهما قال :فلما دخل النب ُّي ‘ المسجد القصىﹴ قام يصلي ،ثم التفت
فإذا النبيُّون أجمعون يصلُّون معه(.)3
َم َتىﹴ َصلىﹴ َر ُسولُ اهلل ‘ بال َ ْنب َياء؟
قال الحافظ في الفتح :والظهر أن صًلته ‘ بالنبياء عليهم الصًلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ـ رقم الحديث (.)2375
( )1قال الحافظ في الفتح ( :)385/3والمسجد القصىﹴ هو بيت المقدس ،وسمي القصىﹴ
لبعده عن المسجد الحرام في المسافة ،وقيل :لنه لم يكن وراءه مسجد ،والمقدس
المطهر ،ولبيت المقدس عدة أسماء منها :إيلياء ،وبيت المقدس ،وغيرها.
( )2أخرجه المام مسلم في صحيحه ـ كتاب اليمان ـ باب ذكر المسيح ابن مريم ـ رقم
الحديث (.)172
( )3أخرجه المام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث ( )2324ـ وأورده الحافظ ابن كثير في
تفسيره ( )28/5وصحح إسناده.
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والسًلم كانت قبل العروج إلىﹴ السماوات(.)1
بينما يرىﹴ الحافظ ابن كثير أن صًلته ‘ بالنبياء عليهم الصًلة والسًلم
كانت بعد العروج إلىﹴ السماوات ،قال :والصحيح أن الرسول ‘ إنما اجتمع
بالنبياء في السموات ،ثم نزل إلىﹴ بيت المقدس ثان ًيا ،وهم معه ،وصلىﹴ بهم
فيه ،ثم إنه ركب البراق وكر راج ًعا إلىﹴ مكة ،واهلل أعلم(.)2
وقال في البداية والنهاية :ثم هبط رسول اهلل ‘ إلىﹴ بيت المقدس،
والظاهر أن النبياء هبطوا معه تكري ًما له ،وتعظي ًما عند رجوعه من الحضرة
اليِهل العظيمة ،كما هي عادة الوافدين ل يجتمعون بأحد قبل الذي طلبوا
إليه ،ولهذا كان كلما مر علىﹴ واحد منهم يقول له جبريل عليه السًلم عندما
يتقدم ذاك للسًلم عليه :هذا فًلن فسلم عليه ،فلو كان قد اجتمع بهم قبل
صعوده لما احتاج إلىﹴ التع ُّرف بهم مر ًة ثاني ًة ،ومما يد ُّل علىﹴ ذلك أنه قال:
فلما حانت الصًلة أممتهم ،ولم يحن وقت إذ ذاك إل صًلة الفجر ،فتقدمهم
إم ًاما بهم عن أمر جبريل عليه السًلم فيما يرويه عن ربه عز وجل ،فاستفاد
بعضهم من هذا أن المام العظم يقدم في المامة علىﹴ رب المنزل حيث كان
بيت المقدس محلهم ودار إقامتهم(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر فتح الباري (.)610/7
( )2انظر تفسير ابن كثير (.)31/5
( )3انظر البداية والنهاية (.)123/3
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قال أحمد شوقي رحمه اهلل تعالىﹴ:
أســـرىﹴ بـــك اهلل لـــي ًًل إذ مًلئكـــه

الرسـل فـي المسـجد القصـ ﹴى علــىﹴ قـدم
و ُّ

لمـــا خطـــرت بـــه الت ُّفـــوا بســـيدهم

الش ـهب بالب ـدر أو كالجن ـد ب ـالعلم
ك ُّ

صــلىﹴ وراءك مــنهم كــ ُّل ذي خطــر

ومــــن يفـــــز بحبيــــب اهلل يـــــأتمم

جبت السـماوات أو مـا فـوقهن بهـم

علــــــىﹴ منــــــورة دريــــــة اللجــــــم

ركوبــ ًة لــك مــن عــز ومــن شــرف
مشـــيئة الخـــالق البـــاري وصـــنعته

الرسـم
ل في الجياد ول فـي الينـق ُّ
وقـــدرة اهلل فـــوق الشـــك والـــ ُّتهم

حتـــىﹴ بلغـــت ســـما ًء ل يطـــار لهـــا

علــىﹴ جنــاح ول يســعىﹴ علــىﹴ قــدم

وقيــــل كــــ ُّل نبــــي عنــــد رتبتــــه

ويـــا محمـــد هـــذا العـــرش فاســـتلم

الم ْقدس:
ض اآلن َية في َب ْيت َ
َع ْر ُ
وبعد أن فرغ النب ُّي ‘ من صًلته بالنبياء عليهم الصًلة والسًلم ،أتي

بقدحين أحدهما فيه لبن ،واآلخر فيه خمر.

فقد روىﹴ المام مسلم في صحيحه ،والمام أحمد في مسنده عن أنس بن
مالك ~ قال :أن رسول اهلل ‘ قالُ ...> :ثم َد َخل ُْت ال َْم ْسج َد فَ َصل ْي ُت فيه َر ْك َع َت ْين،

اخ َت ْر ُت الل َب َن(،)1
اءني ج ْبر ُيل َعلَ ْيه الس َال ُم بإنَاء م ْن َخ ْمرَ ،وإ َناء م ْن لَ َبن ،فَ ْ
فَ َج َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قال الحافظ في الفتح ( :)200/11والحكمة في التخيير بين الخمر مع كونه حر ًاما
ًلل؛ إما لن الخمر حينئذ لم تكن حرمت ،أو لنها من الجنة ،وخمر
واللبن مع كونه ح ً
الجنة ليست حر ًاما.
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فَ َق َال ج ْبر ُيل َعلَ ْيه الس َال ُمْ :اخ َت ْر َت الْفط َْر َة.)1(<..
ود الر ُسول ‘ في الم ْع َراج إلَىﹴ الس َم َاوات:
ُص ُع ُ
قال رسول اهلل ‘ُ ...> :ثم أ َ َخ َذ ب َيدي ـ أي جبريل عليه السًلم ـ
()2
اء الد ْن َيا ،قَ َال ج ْبر ُيل َعلَ ْيه
فَ َع َر َج بي إلَى الس َماء الد ْن َيا ،فَلَما ج ْئ ُت إلَى الس َم َ
الس َال ُم ل َخازن الس َماء :ا ْف َت ْح<( .)3فقال :من أنت؟.
قال :جبريل.
قال :ومن معك؟(.)4
قال :محمد ‘.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2

()3
()4

قال المام النووي في شرح مسلم ( :)184/1فسروا الفطرة هنا بالسًلم والستقامة،
ومعناه واهلل أعلم :اخترت عًلمة السًلم والستقامة ،وجعل اللبن عًلم ًة لكونه سه ًًل
طاهرا سائ ًغا للشاربين ،واهلل أعلم.
طي ًبا ً
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب اليمان ـ باب السراء برسول اهلل ‘ إلىﹴ
السماوات ـ رقم الحديث ( )162ـ والمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (.)12505
العروج :الصعود .انظر النهاية (.)184/3
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( :)121/3ولم يكن صعود الرسول ‘ إلىﹴ
السماوات علىﹴ البراق كما قد يتوهمه بعض الناس ،بل كان البراق مربو ًطا علىﹴ باب
مسجد بيت المقدس ليرجع عليه إلىﹴ مكة ،فصعد من سماء إلىﹴ سماء في المعراج.
قال الحافظ في الفتح ( :)7/2وهذا يد ُّل علىﹴ أن الباب كان مغل ًقا.
السؤال بلفظ:
أحسوا معه برفيق وإل لكان ُّ
قال الحافظ في الفتح ( :)610/7يشعر بأنهم ُّ
أمعك أحد ،وذلك الحساس إما بمشاهدة لكون السماء شفافة ،وإما بأمر معنوي كزيادة
السؤال بهذه الصيغة.
أنوار ،أو نحوها يشعر بتج ُّدد أمر يحسن معه ُّ
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فقال :وقد أرسل( )1إليه؟
قال :نعم ،قال :مرح ًبا به( ،)2فنعم المجيء جاء .ففتح لنا.
()3

اء الد ْن َيا ،فَإ َذا َر ُجل قَاعد َع ْن َيمينه ْأسو َدة
قال ‘> :فَلَما َعلَ ْو َنا الس َم َ

َو َع ْن َي َساره أ َ ْسو َدة ،فَإ َذا َن َظ َر ق َب َل َيمينه َضح َك ،وإ َذا َن َظ َر ق َب َل ش َماله َب َكﹴى،
فَ ُق ْل ُتَ :م ْن َه َذا َيا ج ْبر ُيل<؟
قال :هذا أبوك آدم ،فسلم عليه ،فسلمت عليه ،فرد السًلم.
حبا بالبن الصالح ،والنبي الصالح.
ثم قال :مر ً
ثم قال جبريل :وهذه السودة عن يمينه ،وعن شماله نسم بنيه( ،)4فأهل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4

قال المام النووي في شرح مسلم ( :)185/1أي أرسل إليه للسراء وصعود السموات،
إلى هذه
وليس مراده الستفهام عن أصل البعثة والرسالة ،فإن ذلك ل يخفىﹴ عليه ﹴ
المدة ،فهذا هو الصحيح.
وقالَالحافظَفيَالفتحَ(َ:)610/7والحكمةََفيَسَؤَالَالملئكةَ:وقدَأَرَسَلََإليه؟َأنَاهللَتعَالىﹴَ
عندَالمألَالعلى؛َلنهمَقالواَ:وقدَأَرَسَلَ َإليهَ ...فدلَ
ﹴ
أرادَإطلعَ َنَبَيَهَ َ‘ َعلىﹴَأنهَمعروفَ َ
علىﹴَأنهمَكانواَيعرفونَأنَذلكَسَيَقَعََلهَ،وإالَلكانَواَيقولونَ:ومنَمَحَمَد؟َمثلََ َ.
قال الحافظ في الفتح ( :)610/7أي أصاب رح ًبا وسع ًة.
قال الحافظ في الفتح ( :)7/2أسودة :بوزن أزمنة ،وهي الشخاص.
الروح ،وظاهره أن أرواح بني
قال الحافظ في الفتح ( :)7/2النسم جمع نسمة ،وهي ُّ
أدم من أهل الجنة والنار في السماء ،وهو مشكل ،قال القاضي عياض رحمه اهلل تعالىﹴ:
قد جاء أن أرواح الكفار في سجين ،وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة ،يعني فكيف
تكون مجتمع ًة في سماء ال ُّدنيا؟
وأجاب :بأنه يحتمل أنها تعرض علىﹴ آدم أوقا ًتا ،فصادف وقت عرضها مرور النبي ‘،
ويدل علىﹴ أن كونهم في الجنة والنار إنما هو في أوقات دون أوقات قوله تعال ﹴى في سورة
غافر آية ({ :)46ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ}.

481

اإلسراء واملعراج

اللؤلؤ املكنون

اليمين أهل الجنة ،والسودة التي عن شماله أهل النار ،فإذا نظر قبل يمينه
ضحك ،وإذا نظر قبل شماله بكﹴى(.)1
ول اهلل ‘ في الس َماء الد ْن َيا:
اه َد َها َر ُس ُ
الم َشاه ُد التي َش َ
َ
الي َت َامىﹴ ظُ ْلما:
 1ـ َح ُال أ َ َكلَة ْأم َوال َ
اء
عن أبي سعيد الخدري  قال :قال رسول اهلل ‘> :لَما َد َخ ْل ُت الس َم َ
الد ْن َياَ ...رأ َ ْي ُت ر َجال لَ ُه ْم َم َشاف ُر(َ )2ك َم َشافر البل ،في أ َ ْيديه ْم ق َطع م ْن َنار

َكال َ ْف َهار(َ )3ي ْقذفُونَ َها في أ َ ْف َواهه ْم فَ َت ْخ ُر ُج م ْن ْأد َباره ْم ،فَ ُق ْل ُتَ :م ْن َه ُؤ َلء
َيا’ج ْبر ُيل؟<.
قال :هؤلء ،أكلة أموال اليتامىﹴ ظل ًما(.)4
 2ـ َح ُال الن َساء الالتي ُي ْدخل َْن َعلَىﹴ ال َ ْز َواج َما لَ ْي َس م ْن ُه ْم:

قال ‘ُ > :ثم َرأ َ ْي ُت ن َساء ُم َعل َقات ب ُث ْديهن ،فَ ُق ْل ُتَ :م ْن َه ُؤ َلء
َيا’ج ْبر ُيل؟<.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4

أخرج ذلك :البخاري في صحيحه ـ كتاب الصًلة ـ باب كيف فرضت الصلوات في
السًلاء؟ ـ رقم الحديث ( )349ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب اليمان ـ باب السراء
برسول اهلل ‘ إلى السماوات ـ رقم الحديث (.)163
المشافر :جمع مشفر ،والمشفر للبعير كالشفة للنسان .انظر النهاية (.)284/4
الفَهَارََ:جمعَفَهَرََ،وهوَالحَجَرََمَلَءََالكفَ،وقيلَالحجرََمَطَلَقَاَ.انظرَالنهايةَ(َ َ.)433/3
انظرَدالئلَالنبوةَللبيهقيَ(َ)392/2سيرةَابنَهشامَ(َ .)19/2
قلت :توعد اهلل تعالىﹴ أكلة أموال اليتامىﹴ ظل ًما بالنار ،فقال تعالىﹴ في سورة النساء آية (:)10
{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}.
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قال :هؤلء الًلتي أدخلن علىﹴ الرجال من ليس من أولدهم(.)1
الم ْغ َتابي َن(:)2
 3ـ َح ُال ُ
روىﹴ المام أحمد في مسنده ،وأبو داود في سننه بسند صحيح علىﹴ
شرط مسلم عن أنس بن مالك  قال :قال رسول اهلل ‘> :لَما َع َر َج بي َربي

()3
وص ُدو َر ُه ْم ،فَ ُق ْل ُت،
َم َر ْر ُت ب َق ْوم لَ ُه ْم أ َ ْظ َفار م ْن نُ َحاسَ ،ي ْخم ُشو َن ُو ُج َ
وه ُه ْم ُ

َم ْن َه ُؤ َلء َيا ج ْبر ُيل؟<.

قال :هؤلء الذين يأكلون لحوم الناس ،ويقعون في أعراضهم(.)4
 4ـ َح ُال الز َناة:
قال الرسول ‘ُ > :ثم َرأ َ ْي ُت ر َجال َب ْي َن أ َ ْيديه ْم لَ ْحم َسمين َطيب ،إلَىﹴ
()6
()5
وي ْت ُر ُكو َن السمي َن
َج ْنبه لَ ْحم َغث ُم ْنتن  ،فَ َي ْأ ُكلُو َن م َن ال َغث ُ
الم ْنتنَ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2

()3
()4
()5
()6

انظر سيرة ابن هشام (.)19/2
الغيبة :فسرها رسول اهلل ‘ في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ـ رقم الحديث
( )2589قال رسول اهلل ‘َ > :أت ْد ُرو َن ما الغ َيب ُة؟< ،قالوا :اهلل ورسوله أعلم ،قال رسول اهلل
أخا َك ب َما َي ْك َر ُه<.
‘> :ذ ْك ُر َك َ
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( :)380/7الغيبة محرمة بالجماع.
يخمشون :أي يخدشون .انظر النهاية (.)75/2
أخرجه المام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث ( )13340وأبو داود في سننه ـ كتاب
الدب ـ باب في الغيبة ـ رقم الحديث (.)4878
الغ ُّث :الضعيف المهزول .انظر النهاية (.)308/3
النتن :الرائحة الكريهة .انظر لسان العرب (.)36/14
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الطي َب< ،فقال رسول اهلل ‘َ > :م ْن َه ُؤ َلء َيا ج ْبر ُيل؟<.
قال :هؤلء الذين يتركون ما أحل اهلل لهم من النساء ،ويذهبون إلىﹴ ما
حرم اهلل عليهم منهن(.)1
 5ـ َح ُال أ َ َكلَة الر َبا:
قال الرسول ‘ُ > :ثم َرأ َ ْي ُت ر َجال لَ ُه ْم ُبطُون لَ ْم أ َ َر م ْثلَ َها قَط<.
الب ُيوت ب َسبيل( )2آل ف ْر َع ْو َن َي ُمرو َن َعلَ ْيه ْم
وفي روايةُ > :ب ُطونُ ُه ْم أ َ ْم َث ُال ُ
()3
ين ُي ْع َر ُضو َن َعلَىﹴ النارَ ،يطَ ُؤونَ ُه ْم َل َي ْقد ُرو َن َعلَىﹴ أ َ ْن
ومة ح َ
الم ْه ُي َ
َكالبل َ

َي َت َحولُوا م ْن َم َكانه ْم َذل َك< ،فقال رسول اهلل ‘َ > :م ْن َه ُؤ َلء َيا’ج ْبر ُيل؟<،
قال :هؤلء أكلة الربا(.)4
ود النبي ‘ إلَىﹴ الس َماء الثان َية:
ُص ُع ُ
قال ‘ُ > :ثم ُعر َج بنَا إلَىﹴ الس َماء الثان َية ،فَ ْاس َت ْف َت َح ج ْبر ُيل َعلَ ْيه
الس َال ُم< ،فقيل :من أنت؟ قال :جبريل .فقيل :ومن معك؟ قال :محمد ،قيل:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر سيرة ابن هشام ( )19/2ـ دلئل النبوة للبهيقي (.)392/2
( )2السبيل :هو الطريق .انظر لسان العرب (.)162/6

ومنه قوله تعالى في سورة العراف ،آية ({ :)146ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ}.
( )3الهيام :هو داء يشبه الحمىﹴ يأخذ البل فيكسبها العطش الشديد ،فتهيم في الرض ل
تروىﹴ ول ترعىﹴ حتىﹴ تهلك .انظر لسان العرب (.)184/15
( )4انظر سيرة ابن هشام ( )19/2دلئل النبوة للبهيقي (.)392/2
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حبا به ،فنعم المجيء جاء.
وقد أرسل إليه؟ قال :نعم ،قيل :مر ً
قال الرسول ‘> :فَ ُفت َح لَنَا ،فَإ َذا أ َنا ب ْابنَي ال َخالَة َي ْح َيىﹴ بن َز َكريا،
يسىﹴ ْابن َم ْر َي َم َعلَ ْيه َما الس َال ُم<.
َوع َ
فَقَالََ:جَبَرَيلََ:هَذَاََيَحَيَﹴى(َ،)1وَعَيسَﹴى(َ)2فَسَلَمََعَلَيَهَمَاَ،فَسَلَمَتََ،فَرَدَاَ .
ثم قال :مرح ًبا بالخ الصالح والنبي الصالح ،ودعوا لي بخير.
ود الر ُسول ‘ إلَىﹴ الس َماء الثال َثة:
ُص ُع ُ
أنت؟

قال ‘ُ > :ثم ُعر َج بنَا إلَىﹴ الس َماء الثال َثة ،فَ ْاس َت ْف َت َح ج ْبر ُيل< ،فقيل :من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أما يحيىﹴ عليه السًلم ،فقد قال اهلل تعالىﹴ فيه في سورة مريم آية ({ :)12ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ}.
قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه اآلية ( :)216/5أي يا يحيي تعلم الكتاب وهو
التوراة بقوة ،أي بجد وحرص واجتهاد ،وآتيناه الحكم صبيا ،أي الفهم ،والعلم،
والجد ،والعزم ،والقبال علىﹴ الخير ،والكباب عليه ،والجتهاد فيه.
( )2جاء في وصف عيسىﹴ عليه السًلم ،ما أخرجه البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث
( )3437ـ ومسلم في صحيحه ـ رقم الحديث ( )168ـ عن أبي هريرة ~ قال :قال
أحم ُر ،كأنه أ ُخر َج
رسول اهلل ‘ حين أسرىﹴ به ...> :ولَق ُ
يسىﹴ عليه السالم َر ْب َعة َ
يت ع َ
يماس< ،يعني الحمام.
من د َ
قالَالحافظَفيَالفتحَ(َ:)157/7رَبَعَةَ:يعنيَليسَبطوَيلَجدَاَ،والَقَصَيرَجدَاَبلَوسطَ َ.
والمراد من ذلك وصفه عليه السًلم بصفاء اللون ونضارة الجسم ،وكثرة ماء الوجه حتىﹴ
كأنه كان في حمام ،فخرج منه وهو عرقان.
وجاء في رواية المام مسلم في صحيحه ـ رقم الحديث ( )167عن جابر ~ قال :قال
رأيت به َش َبها
رسول اهلل ‘...> :
يسىﹴ ابن مريم عليه السالم ،فإذا أ َقر َب من ُ
ُ
ورأيت ع َ
بن َم ْس ُعود ~<.
ُع ْرو ُة ُ
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قال :جبريل.
فقيل :ومن معك؟
قال :محمد.
فقيل :وقد أرسل إليه؟
قال :نعم
قيل :مرح ًبا به فنعم المجيء جاء.
وس َف َعلَ ْيه الس َال ُم<.
قال رسول اهلل ‘> :فَ ُفت َح لَنَا ،فَإ َذا أ َ َنا ب ُي ُ
قال جبريل :هذا يوسف فسلم عليه ،فسلمت عليه ،فرد السًلم
ثم قال :مرح ًبا بالخ الصالح والنبي الصالح ،ودعا لي بخير.
الح ْسن<.
يقول الرسول ‘> :فَإ َذا ُه َو قَ ْد أ ُ ْعط َي َش ْط َر ُ
ود الر ُسول ‘ إلَىﹴ الس َماء الراب َعة:
ُص ُع ُ
قال ‘ُ > :ثم ُعر َج بنَا إلَىﹴ الس َماء الراب َعة ،فَ ْاس َت ْف َت َح ج ْبر ُيل<.
فقيل :من أنت؟
قال :جبريل
فقيل :ومن معك؟
قال :محمد.
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قال :وقد أرسل إليه؟
قال :نعم
قيل :مرح ًبا به فنعم المجيء جاء.
الم<.
يس َعلَ ْيه الس ُ
قال رسول اهلل ‘> :فَ ُفت َح لَنَا ،فَإ َذا أ َنا بإ ْدر َ
قال جبريل :هذا إدريس فسلم عليه ،فسلمت عليه.
فرد علي ،ثم قال :مرح ًبا بالخ الصالح والنبي الصالح ،ودعا لي بخير.
ثم قال رسول اهلل ‘ عن إدريس عليه السًلم{ :ﮂ ﮃ

ﮄ } ( . )1
ود الر ُسول ‘ إلَىﹴ الس َماء ال َخام َسة:
ُص ُع ُ
قال ‘ُ > :ثم ُعر َج بنَا إلَىﹴ الس َماء ال َخام َسة ،فَ ْاس َت ْف َت َح ج ْبر ُيل<.
فقيل :من أنت؟
قال :جبريل
فقيل :ومن معك؟
قال :محمد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة مريم آية (.)57
عليا،
قال الشيخ المباركفوي في تحفة الحوذي ( :)577/8ول شك في كونها مكا ًنا ً
واستشكل بأن غيره من النبياء أرفع مكا ًنا منه ،وهذا الستشكال ليس بشيء ،لنه لم
يذكر أنه أعلىﹴ من كل أحد.
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قال :وقد أرسل إليه؟
قال :نعم
قيل :مرح ًبا به فنعم المجيء جاء.
الم<.
قال رسول اهلل ‘> :فَ ُفت َح لَنَا ،فَإ َذا أنَا ب َه ُارو َن َعلَ ْيه الس ُ
قال جبريل عليه السًلم :هذا هارون فسلم عليه ،فسلمت عليه ،فرد علي
السًلم ،وقال :مرح ًبا بالخ الصالح والنبي الصالح ،ودعا لي بخير(.)1
ود الر ُسول ‘ إلَىﹴ الس َماء الساد َسة:
ُص ُع ُ
الم<.
قال ‘ُ > :ثم ُعر َج بنَا إلَىﹴ الس َماء الساد َسة ،فَ ْاس َت ْف َت َح ج ْبر ُيل َعلَ ْيه الس ُ
فقيل :من أنت؟
قال :جبريل
فقيل :ومن معك؟
قال :محمد.
قال :وقد أرسل إليه؟
قال :نعم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هذه رواية الشيخين في صحيحيهما ،وفي رواية ابن إسحاق في السيرة ( )20/2قال
‘> :فإذا فيها َك ْهل أبيض الرأس واللحية ،لم َأر كهال أجمل منه ،فقلت :من هذ يا
جبريل<؟ قال :هذا المحبب في قومه هارون عليه السًلم.
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قيل :مرح ًبا به فنعم المجيء جاء.
وسىﹴ َعلَ ْيه الس َال ُم<.
قال الرسول ‘> :فَ ُفت َح لَنَا ،فَإ َذا أ َنا ب ُم َ
قال جبريل عليه السًلم للرسول ‘ :هذا موسىﹴ فسلم عليه ،فسلمت
عليه ،فرد السًلم.
وقال :مرح ًبا بالخ الصالح والنبي الصالح.
وصف رسول ‘ موسىﹴ عليه السًلم فقالَ > :م َر ْر ُت لَ ْيلَ َة أ ُ ْسر َي بي
الم َر ُجل َآد َم( )1ط َوال َج ْعد(َ )2كأ َن ُه م ْن
وسىﹴ بن ع ْم َرا َن َعل َ ْيه الس ُ
َعلَىﹴ ُم َ
ر َجال َشنُوءَ َة<(.)3
قال الرسول ‘ :فلما تجاوزته بكىﹴ.
قيل له :ما يبكيك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السمرة الشديدة .انظر النهاية (.)36/1
( )1الدمة :أي ُّ

( )2قال المام النووي في شرح مسلم ( :)195/1وأما الجعد في صفة موسىﹴ عليه السًلم:
فيه معنيان :أحدهما :هو اكتناز الجسم ،واجتماعه ،والثاني :جعودة الشعر ،والول
أص ُّح؛ لنه جاء في رواية أبي هريرة في صحيح البخاري ـ رقم الحديث ( )3437أنه
عليه السًلم رجل الشعر.
( )3قال المام النووي في شرح مسلم ( :)194/1شنوءة هي قبيلة معروفة ،س ُّموا بذلك من
قولك رجل فيه شنوءة ،أي تق ُّزز وهو التباعد من الدناس.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب اليمان ـ باب السراء برسول اهلل ‘ ـ
رقم الحديث (.)267( )165
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قال :أبكي()1؛ لن غًل ًما( )2بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن
يدخلها من أمتي.
ود الر ُسول ‘ إلَىﹴ الس َماء الساب َعة:
ُص ُع ُ
الم<.
قال ‘ُ > :ثم ُعر َج بنَا إلَىﹴ الس َماء الساب َعة ،فَا ْس َت ْف َت َح ج ْبر ُيل َعلَ ْيه الس ُ
فقيل من أنت؟
قال :جبريل.
فقيل :ومن معك؟
قال :محمد.
قال :وقد أرسل إليه؟
قال :نعم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قال الحافظ في الفتح ( :)613/7قال العلماء :لم يكن بكاء موسىﹴ عليه السًلم حس ًدا،
معاذ اهلل ،فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين ،فكيف بمن اصطفاه اهلل
تعالىﹴ ،بل كان أس ًفا علىﹴ ما فاته من الجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع
من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص أجره؛ لن لكل
نبي مثل أجر كل من اتبعه ،ولهذا كان من اتبعه من أمته في العدد دون من اتبع نبينا
محمد ‘ مع طول مدتهم بالنسبة لهذه المة.
( )2قال الحافظ في الفتح ( :)613/7قوله ‘ُ > :غ َالما< ،فليس علىﹴ سبيل النقص ،بل
أعطى لمن كان في ذلك السن ما لم
ﹴ
علىﹴ سبيل التنويه بقدرة اهلل تعالىﹴ ،وعظيم كرمه إذ
يعطه أح ًدا قبله ممن هو أس ُّن منه.
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قيل :مرح ًبا به فنعم المجيء جاء.
المُ ،م ْسندا ظ َْه َر ُه
يم َعلَ ْيه الس ُ
قال الرسول ‘> :فَ ُفت َح لَنَا ،فَإ َذا أنَا بإ ْب َراه َ
()1
ودو َن
الم ْع ُمورَ ،وإ َذا ُه َو َي ْد ُخلُ ُه ُكل َي ْوم َس ْب ُعو َن أ َ ْل َف َملَك َ ،ل َي ُع ُ
الب ْيت َ
إلَىﹴ َ
إلَ ْيه(.<)2

فقال جبريل :هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه ،فسلمت عليه ،فرد علي.
ثم قال :مرح ًبا بالبن الصالح والنبي الصالح(.)3
ي في جامعه والمام أحمد في مسنده بسند حسن
روىﹴ المام الترمذ ُّ
يم لَ ْيل َ َة أ ُ ْسر َي
عن ابن مسعود  قال :قال رسول اهلل ‘> :لَق ُ
يت إ ْب َراه َ

الجن َة َطي َب ُة
بي ،فَ َقالَ َ :يا ُم َحم ُد ،أ َ ْقر ْئ أ ُم َت َك مني الس َال َم ،وأ َ ْخب ْر ُه ْم أ َن َ
() 4
الح ْم ُد
الماء ،وأن َها ق َ
يعان  ،وأ َن غ َر َ
اس َهاُ :س ْب َحا َن اهللَ ،و َ
الت ْر َبةَ ،عذْ َب ُة َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3

()4

قال الحافظ في الفتح ( :)617/7استدل به علىﹴ أن المًلئكة أكثر المخلوقات لنه ل
يعرف من جميع العوالم من يتجدد من جنسه في كل يوم سبعون أل ًفا غير ما ثبت عن
المًلئكة في هذا الخبر.
زاد ابن إسحاق في السيرة ( :)20/2إلى يوم القيامة.
أخرجَذلكَكلهَ:البخاريَفيَصحيحهَـَكتابَالصلةَـَبابَكيفَفرضتَالصلواتَفيَاإلسراء؟َ
ـَرقمَالحديثَ(َ)349ـَوأخرجهَفيَكتابَأحاديثَالنبياءَـَبابَذكرَإدريسَعليهَالسلمَـَرقمَ
الحديثَ(َ)3342ـَوأخرجهَفيَكتابَمناقبَالنصارَـَبابَالمعراجَـَرقمَالحديثَ(َ)3887ـَ
ومسلمَفيَصحيحهَـَكتابَاإليمانَـَبابَاإلسراءَبرسولَاهللَ‘َإلىَالسماواتَـَرقمَالحديثَ
(َ)163(َ)162ـَواإلمامَأحمدَفيَمسندهَـَرقمَالحديثَ(َ َ.)12505
قيعان :جمع قاع وهو المكان المستوي في وطأة من الرض يعلوه ماء السماء فيمسكه،
ويستوي نباته .انظر النهاية (.)116/4
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هللَ ،و َل إ ََل إل اهلل َُ ،واهللُ أ َ ْك َب ُر<(.)1
الْح ْك َم ُة في ل َقاء َه ُؤ َلء ْال َ ْنب َياء:
اختلف في الحكمة في اختصاص كل من هؤلء النبياء بالسماء التي
تلقاه بها ،فقيل أمروا بمًلقاته ،فمنهم من أدركه في أول وهلة ،ومنهم من
تأخر فلحق ،ومنهم من فاته.
وقيل :الحكمة في القتصار علىﹴ هؤلء النبياء المذكورين :للشارة إلﹴى
ما سيقع له ‘ مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم:
أ ـ فأما آدم عليه السًلم فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلﹴى
الرض بما سيقع للنبي ‘ من الهجرة إلﹴى المدينة ،والجامع بينهما ما حصل
لكل منهما من المشقة وكراهة فراق ما ألفه من الوطن ،ثم كان مآل كل منهما أن
يرجع إلﹴى موطنه الذي أخرج منه.
ب ـ وبعيسىﹴ ويحيي عليهما السًلم علىﹴ ما وقع له ‘ من أول الهجرة
السوء إليه.
من عداوة اليهود وتماديهم علىﹴ البغي عليه وإرادتهم وصول ُّ
ج ـ وبيوسف عليه السًلم علىﹴ ما وقع له ‘ من إخوته من قريش في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجهَالترمذيَفيَجامعهَـَكتابَالدعواتَـَبابَماَجاءَفيَفضلَالتسبيحَوالتكبيرَوالتهليلَ
والتحميد َرقم َالحديث َ(َ )3767ـ َوأخرجه َاإلمام َأحمد َفي َمسنده َـ َرقم َالحديثَ
(َ َ.)23552
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نصبهم الحرب له وإرادتهم هًلكه ،وكانت العاقبة له ،وقد أشار إلﹴى ذلك ‘
يب َعلَ ْي ُك ْم.<...
بقوله لقريش يوم الفتح> :أ َقُ ُ
وس ُفَ :ل َت ْثر َ
ول َك َما قَ َال ُي ُ
د ـ وبإدريس عليه السًلم علىﹴ رفيع منزلته ‘ عند اهلل.
ه ـ وبهارون عليه السًلم علىﹴ أن قومه ‘ رجعوا إلﹴى محبته بعد أن
آذوه.
و ـ وبموسىﹴ عليه السًلم علىﹴ ما وقع له من معالجة قومه ،وقد أشار
وسىﹴ بأ َ ْك َث َر م ْن َه َذا فَ َص َب َر<.
‘ إلﹴى ذلك بقوله> :لَ َق ْد أ ُوذ َي ُم َ

ز ـ وبإبراهيم عليه السًلم في استناده إلﹴى البيت المعمور بما ختم له ‘

في آخر عمره من إقامة منسك الحج وتعظيم البيت(.)1
الجن َة َو َما َر ُآه ف َيها:
ُد ُخو ُل الر ُسول ‘ َ

الجن َة فَإ َذا ف َيها َح َباي ُل
قال رسول اهلل ‘ُ > :ثم أ ُ ْدخ ْل ُت َ
ُت َر ُاب َها الم ْس ُك<(.)3

()2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الل ْؤلُؤَ ،وإ َذا

( )1انظر فتح الباري (.)612/7
( )2قال الحافظ في الفتح ( :)10/2كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضع بالحاء
المهملة ثم الموحدة ،وبعد اللف تحتانية ثم لم ،وذكر كثير من الئمة أنه تصحيف
وإنما هو (جنابذ) كما وقع عند المصنف ـ أي البخاري ـ في أحاديث النبياء ـ باب ذكر
إدريس عليه السًلم ـ رقم الحديث ( )3342من رواية ابن المبارك وغيره عن يونس.
وقال ابن الثير في النهاية ( 294/1ـ  :)322هكذا جاء في كتاب البخاري ،والمعروف
جنابذ اللؤلؤ ،والجنابذ جمع جنبذة :وهي القبة.
( )3أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الصًلة ـ باب كيف فرضت الصلوات في=
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>...وإ َذا أ َنا بأ َ ْن َهار م ْن َماء َغ ْير آسن( ،)1وأ ْن َهار م ْن لَ َبن لَ ْم َي َت َغي ْر
()2
ين( ،)3وأ ْن َهار م ْن َع َسل ُم َصفﹴى( ،)4وإ َذا
َط ْع ُم ُه  ،وأ ْن َهار م ْن َخ ْمر َلذة للشارب َ
()5
الب َخاتي(َ )6هذه< ،فقال عندها رسول
ُرما ُن َها َكأ َن ُه الد َل ُء ع َظما ،وإ َذا أ َنا بطَ ْير َك َ

ين َما َل َع ْين َرأ َ ْت،
اهلل ‘ وهو يحدث أصحابه> :إن اهلل َ قَ ْد أ َ َعد لع َباده الصالح َ

َو َل أ ُ ُذن َسم َع ْتَ ،و َل َخطَ َر َعلَىﹴ قَ ْلب َب َشر<(.)7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

السراء؟ ـ رقم الحديث ( )349ـ وأخرجه في كتاب أحاديث النبياء ـ باب ذكر إدريس
عليه السًلم ـ رقم الحديث (.)3342

( )1قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( :)312/7يعني الصافي الذي ل كدر فيه.
( )2قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( :)313/7في غاية البياض والحًلوة وال ُّدسومة.

( )3قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( :)313/7ليست كريهة الطعم والرائحة ،كخمر ال ُّدنيا،
بل هي حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل{ ..ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ}
سورة الصافات آية ( )47ـ {ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} سورة الواقعة آية ({ )19ﯴ

ﯵ ﯶ} سورة الصافات آية (.)46
( )4قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( :)313/7أي في غاية الصفاء ،وحسن اللون والطعم
والريح.
روىﹴ المام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث ( )20052ـ والترمذي في جامعه ـ كتاب
صفة الجنة ـ باب ما جاء في صفة أنهار الجنة ـ رقم الحديث ( ،)2744بسند حسن،
عن حكيم بن معاوية أبي بهز عن أبيه قال :سمعت رسول اهلل ‘ ،يقول> :إن في الجنة
النهار م َنها َب ْع ُد<.
وبحر ال َخ ْمرُ ،ثم تشقق
الع َسل،
الماء،
اللبن،
وبحر َ
ُ
وبحر َ
ُ
ُ
ُ
َب ْح ُر َ

( )5الدلء :معروفة ،وهي التي يستقىﹴ بها .انظر لسان العرب (.)397/4
( )6البخاتي والبخت :هي جمال طوال العناق .انظر النهاية (.)101/1
( )7أخرج ذلك :البيهقي في دلئل النبوة ( 394/2ـ .)401
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ُر ْؤ َي ُة الر ُسول ‘ نَ ْه َر ال َك ْو َثر:
الجنة ،وإ َذا أ َنا بنَ َهر َحاف َت ُاه م ْن
قال رسول اهلل ‘َ > :ب ْينَ َما أ َنا أ َس ُير في َ
الياقُوتُ ،ت ْر َب ُت ُه أ َ ْط َي ُب م َن الم ْسكَ ،و َما ُؤ ُه أ َ ْحلَىﹴ م َن
َذ َهبَ ،
وم ْج َر ُاه َعلَىﹴ الدر َو َ
ض م َن الث ْلج<(.)1
َ
الع َسل وأ َ ْب َي ُ

وفي رواية أخرى في الصحيح ،قال رسول اهلل ‘> :أ َ َت ْي ُت َعلَىﹴ َن َهر َحاف َت ُاه
اب الل ْؤلُؤ ُم َجوفا<(.)2
ق َب ُ
اء ،فَإ َذا م ْسك
قال رسول اهلل ‘> :فَ َض َر ْب ُت ب َيدي إلَىﹴ َما َي ْجر ﹴ
ى فيه َ
الم ُ

أ َ ْذفَ ُر( ،)3قُ ْل ُتَ :ما َه َذا َيا ج ْبر ُيل؟ قَ َالَ :ه َذا ال َك ْو َث ُر الذي أ َ ْع َطا َك ُه اهللُ<(.)4
َجار َية ل َز ْيد بن َحار َث َة ~:

ورأىﹴ رسول اهلل ‘ في الجنة جاري ًة شاب ًة ،قال> :فَ َسأ َ ْل ُت َها ل َم ْن
ين َرأ َ ْي ُت َها< ،فقالت :لزيد بن حارثة ،فبشر رسول
أ َ ْنت؟ َوقَ ْد أ َ ْع َج َب ْتني ح َ

اهلل ‘ زي ًدا .)5(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4
()5

أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الرقائق ـ باب في الحوض ـ رقم الحديث ()6581
ـ وأخرجه المام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (.)13156
أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب سورة {ﮆ ﮇ ﮈ} ـ
رقم الحديث (.)4964
أذفر :أي طيب الرائحة .انظر النهاية (.)149/2
أخرجه المام في مسنده ـ رقم الحديث ( )12008وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
أوردَذلك َالذهبيَفيَسيرَأعلمَالنبلءَ(َ)230/1ـَوقالَ:إسنادهَحسن َـَواللبانيَفيَالسلسلةَ
)َوقالَ:إسنادهَصحيحَـَوقيدَابنَإسحاقَفيَالسيرةَ(َ)21/2هذاَ
الصحيحةَـَرقمَالحديثَ(1859
ّ
الخبرَفيَاإلسراءَوالمعراجَ َ.
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الجنة:
َص ْو ُت ب َالل ~ في َ
وروىﹴ المام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي اهلل
عنهما قال :ليلة أسري بنبي اهلل ‘ ،ودخل الجنة ،فسمع في جانبها وج ًسا(،)1

قال :يا جبريل ما هذا؟ قال :هذا بًلل المؤذن ،فقال نب ُّي اهلل ‘ حين جاء إلىﹴ
الناس> :قَ ْد أ َ ْفلَ َح ب َالل<(.)2

ى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة  قال :قال رسول اهلل
ورو ﹴ
‘َ > :يا ب َال ُل! َحد ْثني بأ َ ْر َجىﹴ َع َمل َعم ْل َت ُه ع ْن َد َك في ال ْس َالم َم ْن َف َعة ،فَإني
()3
الجنة<.
َسم ْع ُت الل ْيلَ َة َخ ْش َف نَ ْعلَ ْي َك َب ْي َن َي َدي في َ
قال بًلل :ما عملت عم ًًل في السًلم أرجىﹴ عندي منفع ًة ،من أني ل
أتطهر طهو ًرا تاما ،في ساعة من ليل ول نهار ،إل صليت بذلك الطُّهور ،ما
كتب اهلل لي( )4أن أصلي(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2

()3
()4

()5

الوجس :هو الصوت الخفي .انظر النهاية (.)137/5
أخرجهَاإلمامَأحمدَفيَمسندهَـَرقمَالحديثَ(َ)2324ـَوأوردهَالحافظَابنَكثيرَفيَتفسيرهَ
(َ)27/5وصححَإسناده.
الخشف :بسكون الشين الحس والحركة .انظر النهاية (.)33/2
قال الحافظ في الفتح ( :)345/3والذي يظهر أن المراد بالعمال التي سأله عن إرجائها
العمال المتطوع بها ،وإل فالفريضة أفضل قط ًعا ،ويستفاد منه جواز الجتهاد في توقيت
ًلل توصل إلىﹴ ما ذكرنا بالستنباط ،فصوبه النبي ‘.
العبادة؛ لن ب ً
أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التهجد ـ باب فضل الطهور بالليل والنهار ـ رقم
الحديث ( )1149ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب فضل
بًلل ~ ـ رقم الحديث (.)2458
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الحديث:
فَ َوائ ُد َ
قال الحافظ في الفتح :وفي هذا الحديث من الفوائد:
 1ـ منقبة عظيمة لبًلل ~.
 2ـ وفيه استحباب إدامة الطهارة ،ومناسبة المجازاة علىﹴ ذلك بدخول
الجنة؛ لن من لزم الدوام علىﹴ الطهارة أن يبيت المرء طاه ًرا ،ومن بات طاه ًرا
الشعب من حديث
عرجت روحه ،فسجدت تحت العرش ،كما رواه البيهق ُّي في ُّ

عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،والعرش سقف الجنة.

 3ـ وفيه سؤال الصالحين عما يهديهم اهلل له من العمال الصالحة؛
ليقتدي بها غيرهم في ذلك.
 4ـ وفيه سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ،ويرغبه فيه إن كان
حس ًنا ،وإل فينهاه.
 5ـ وفيه أن الجنة موجودة اآلن خًل ًفا لمن أنكر ذلك من المعتزلة(.)1
ض اآلن َية َعلَىﹴ الر ُسول ‘:
َع ْر ُ
يت بإ َناء م ْن
ورُ ،ثم أ ُت ُ
الم ْع ُم ُ
الب ْي ُت َ
يقول الرسول ‘ُ > :ثم ُرف َع ل َي َ
َخ ْمرَ ،وإ َناء م ْن لَ َبنَ ،وإ َناء م ْن َع َسل ،فَأ َ َخذْ ُت الذي فيه الل َب َن ،فَ َشر ْب ُت<(،)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر فتح الباري (.)346/3
( )2قال ابن المنير فيما نقله عنه الحافظ في الفتح ( :)203/11ولعل السر في عدوله ‘
إلى اللبن :كون اللبن أنفع ،وبه يشت ُّد العظم وينبت اللحم ،وهو بمجرده=
عن العسل ﹴ
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فقيل لي :هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك(.)1
وفي رواية أخرى في الصحيح ،قال :أصبت الفطرة أنت وأمتك(.)2
الم ْن َت َهىﹴ:
اء الر ُسول ‘ إلَىﹴ س ْد َرة ُ
ا ْنت َه ُ

ثم انطلق جبريل بالرسول ‘ فوق السماوات السبع حتىﹴ انتهىﹴ به إلىﹴ

سدرة( )3المنتهى(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

()1
()2
()3

()4

إلى ال ُّزهد ،وأما العسل وإن كان حًل ًل
قوت ،ول يدخل في السرف بوجه ،وهو أقرب ﹴ
لكنه من المستلذات التي قد يخشىﹴ علىﹴ صاحبها أن يندرج في قوله تعالىﹴ سورة
الحقاف آية ({ :)20ﯹ ﯺ}.
وقال الحافظ في الفتح ( :)203/11ويحتمل أن يكون الس ُّر فيه ما وقع في بعض طرق
السراء أنه ‘ عطش ،فآثر اللبن دون غيره لما فيه من حصول حاجته دون الخمر
والعسل ،فهذا هو السبب الصلي في إيثار اللبن ،وصادف مع ذلك رجحانه عليهما من
عدة جهات.
قلت :الطريق التي أشار إليها الحافظ من أن النبي ‘ أصابه العطش فآثر اللبن أخرجها
البيهقي في دلئل النبوة ( ،)356/2وقال البيهقي :إسناده صحيح.
أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المناقب ـ باب المعراج ـ رقم الحديث ( )3887ـ والمام
مسلم في صحيحه ـ كتاب اليمان ـ باب السراء برسول اهلل ‘ ـ رقم الحديث (.)264
أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الشربة ـ باب شرب اللبن ـ رقم الحديث
(.)5610
قال ابن دحية فيما نقله عنه الحافظ في الفتح ( :)616/7اختيرت السدرة دون غيرها؛
لن فيها ثًلث أوصاف :ظل ممدود ،وطعام لذيذ ،ورائحة زكية ،فكانت بمنزلة اليمان
الذي يجمع القول والعمل والنية ،والظل بمنزلة العمل ،والطعم بمنزلة النية ،والرائحة
بمنزلة القول.
وفي رواية أخرىﹴ في صحيح مسلم ـ رقم الحديث ( )173عن ابن مسعود ~ قال :إن سدرة
المنتهىﹴ في السماء السادسة ،وهذا تعارض ل شك فيه ،وطريق الجمع بينهما=،
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()1

قال رسول اهلل ‘ُ ...> :ثم ُرف ْع ُت إلَى س ْد َرة ال ُْم ْن َت َهى ،فَإ َذا َن ْب ُق َها
َكأ َن ُه ق َال ُل(َ )2ه َج َر(َ ،)3و َو َرقُ َها َكأ َن ُه آ َذا ُن الف َيلَةَ ،و َغش َي َها أ َ ْل َوان(َ )4ل أ َ ْدري َما
ه َي ،فَ َما أ َ َحد م ْن َخ ْلق اهلل َي ْس َتط ُيع ْأن َيص َف َها م ْن ُح ْسن َها< فقال جبريل عليه
السًلم :هذه سدرة المنتهى ،قال رسول اهلل ‘َ > :وإ َذا أ َ ْر َب َع ُة أ َ َنهار(َ :)5ن ْه َران

َباطنَانَ ،و َن ْه َران ظَاه َران ،فَ ُقل ُْتَ :ما َه َذا َيا ج ْبر ُيل؟<

قال :أما الباطنان فنهران في الجنة ،وأما الظاهران فالنيل والفرات(.)6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

()1
()2

()3
()4
()5

()6

كما قال الحافظ في الفتح ( )615/7أن يقال :إن أصل سدرة المنتهىﹴ في السماء
السادسة ،وأغصانها وفروعها في السماء السابعة.
قال عبد اهلل بن مسعود ~ :وسميت سدرة المنتهﹴى؛ لن إليها ينتهي ما يعرج به من
الرض ،فيقبض منها ،وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها ،فيقبض منها .أخرجه مسلم في
صحيحه ـ رقم الحديث (.)173
النبق :هو ثمر السدر .انظر النهاية (.)8/5
قال المام الخطابي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح ( :)615/7القًلل بالكسر جمع قلة
بالضم وهي الجرار ،يريد أن ثمرها في الكبر مثل القًلل ،وكانت معروف ًة عند
المخاطبين ،فلذلك وقع التمثيل بها.
هجر :هي مدينة الحساء .انظر معجم البلدان (.)452/5
وغشيها ألوان :أي تعلوها .انظر النهاية (.)332/3
في رواية أخرى في صحيح البخاري ،قال ‘> :فإذا في أصلها أربعة أنهار<.
قال الحافظ في الفتح ( :)616/7يحتمل أن تكون سدرة المنتهى مغروسة في الجنة،
والنهار تخرج من تحتها.
أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الفضائل ـ باب المعراج ـ رقم الحديث ( )3887ـ
وأخرجه في كتاب أحاديث النبياء ـ رقم الحديث ( )3342ـ وأخرجه المام مسلم في
صحيحه كتاب اليمان ـ باب السراء برسول اهلل ‘ ـ رقم الحديث ( )162ـ وباب ذكر
سدرة المنتهىﹴ ـ رقم الحديث (.)173
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الحقيقية:
ُر ْؤ َي ُة الر ُسول ‘ ج ْبر َيل َعلَ ْيه الس ُ
ورته َ
الم َعلَىﹴ ُص َ

الصورة
وهناك عند سدرة المنتهىﹴ رأىﹴ ‘ جبريل عليه السًلم عل ﹴى ُّ

التي خلقه اهلل عز وجل عليها ،في حلة من رفرف( )1أخضر ،له س ُّتمائة جناح،
ك ُّل جناح منها قد سد الفق ،يتناثر من أجنحته التهاويل ،وال ُّد ُّر والياقوت(،)2
وكان الرسول ‘ قبل ذلك ل يرىﹴ جبريل إل علىﹴ صورة مختلفة ،وأكثر ما
يراه ‘ علىﹴ صورة دحية الكلبي .)3(
قال اهلل تعالىﹴ عن هذا المشهد{ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ()4ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ( )5ﮥ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3

()4

()5

قال الحافظ في الفتح ( :)593/9وأصل الرفرف ما كان من الديباج رقي ًقا حسن الصنعة.
التهاويل وال ُّدرر والياقوت :أي الشياء المختلفة اللوان ،أراد بالتهاويل ،تزايين ريشه وما فيه
من صفرة وحمرة وبياض وخضرة مثل تهاويل الرياض .انظر لسان العرب (.)161/15
أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب لقد رأىﹴ من آيات ربه الكبرىﹴ ـ
رقم الحديث ( )4858ـ وأخرجه في كتاب بدء الخلق ـ باب إذ قال أحدكم آمين
والمًلئكة في السماء ـ رقم الحديث ( )3233ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب
اليمان ـ باب ولقد رآه نزلة أخرىﹴ ـ رقم الحديث (.)177
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( :)451/7هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول اهلل
‘ فيها جبريل عليه السًلم على صورته التي خلقه اهلل عليها ،وكانت ليلة السراء.
وروىﹴ المام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن مسعود ~ قال :في هذه اآلية{ :ﮍ
جبريل عند
رأيت
َ
ﮎ ﮏ ﮐ} ـ سورة النجم آية ( )13قال :قال رسول اهلل ‘ُ > :
وت<.
والياقُ ُ
الم ْن َت َهىﹴ عليه ست ما َئة َجنَاحَ ،
س ْد َرة ُ
ينتث ُر من ريشه الت َهاو ُيل :الدر َ
روىﹴ الحاكم في المستدرك بسند صحيح علىﹴ شرط مسلم ـ رقم الحديث ( )3801عن
ابن عباس رضي اهلل عنهما في قوله تعالىﹴ{ :ﮠ ﮡ ﮢ} ،قال :ما ذهب يمي ًنا ول
=
شمال{ ،ﮣ ﮤ} ،قال :ما جاوز.
ً
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ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ}(.)1
روىﹴ المام مسلم في صحيحه ،والمام أحمد في مسنده عن مسروق
قال :كنت عند عائشة رضي اهلل عنها ،قال :قلت :أليس اهلل يقول{ :ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ}( ،)2وقال{ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ}( ،)3قالت :أنا أول هذه المة
سأل رسول اهلل ‘ عنها ،فقال> :إن َما َذا َك ج ْبر ُيل< .لم يره في صورته التي
خلق عليها إل مرتين :رآه منهب ًطا من السماء إلىﹴ الرض ،سادا عظم خلقه ما
بين السماء والرض(.)4
اض الصلَ َوات ال َخ ْمس:
ا ْفت َر ُ
()5

ثم نظر الرسول ‘ إلىﹴ جبريل عليه السًلم ،فوجده كالحلس

البالي

من خشية اهلل( ،)6ثم غشيت تلك السدرة سحابة ،فتأخر جبريل عليه السًلم،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

()1
()2
()3
()4
()5
()6

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( :)122/2وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة ،فإنه
‘ ما فعل إل بما أمر به ،ول سأل فوق ما أعطي.
سورة النجم آية ( 13ـ .)18
سورة التكوير آية رقم (.)23
سورة النجم آية رقم (.)13
أخرجه المام مسلم في صحيحه ـ كتاب اليمان ـ باب في ذكر سدرة المنتهىﹴ ـ رقم
الحديث ( )177ـ والمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (.)26040
الحلس :وهو البساط والحصير .انظر لسان العرب (.)283/3
أورد ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد ( )78/1وقال :رواه الطبراني في الوسط ،ورجاله
رجال الصحيح ـ وأورد طرقه اللباني في السلسلة الصحيحة ـ رقم الحديث ()2289
وقال :وبالجملة :فالحديث بمجموع الطريقين حسن أو صحيح ،واهلل أعلم.
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وعرج بالرسول ‘ حتىﹴ وصل إلىﹴ مست ًوىﹴ سمع فيه صريف القًلم ،قال
ين َص َالة في ُكل
ض َعلَي َخ ْمس َ
الرسول ‘> :فَأ َ ْو َحى اهلل ُ إلَي َما أ َ ْو َحى ،فَ َف َر َ
َي ْوم َولَ ْيلَة ،فَ َر َج ْع ُت فَ َم َر ْر ُت َعلَىﹴ ُم ْو َسﹴى َعلَ ْيه الس َال ُم< ،فقال :بما أمرت؟
وفي رواية قال :ما فرض اهلل لك علىﹴ أمتك؟
ين َص َالة ُكل َي ْوم<.
ض َعلَ ْيه ْم َخ ْمس َ
فقال ‘> :فَ َر َ
فقال عليه السًلم :ارجع إلىﹴ ربك ،فاسأله التخفيف ،فإن أمتك ل
يطيقون ذلك ،وإني واهلل قد جربت الناس قبلك ،وعالجت بني إسرائيل أشد
المعالجة ،فارجع إلىﹴ ربك ،فاسأله التخفيف لمتك ،قال ‘> :فَ َر َج ْع ُت إلَىﹴ

َربي فَ َحط َعني َخ ْمسا< ،فقلتَ > :حط َعني َخ ْمسا< ،قال :إن أمتك ل يطيقون
ذلك ،فارجع إلىﹴ ربك فسأله التخفيف .قال ‘> :فَلَ ْم أ َ َز ْل أ َ ْرج ُع َب ْي َن َربي
وسىﹴ< ،حتىﹴ قال اهلل عز وجل :يا محمد ،إنهن خمس
َت َب َار َك َو َت َعالَى َو َب ْي َن ُم َ
صلوات كل يوم وليلة ،لكل صًلة عشر ،فذلك خمسون صًل ًة ،ومن هم
بحسنة ،فلم يعملها كتبت له حسن ًة ،فإن عملها كتبت له عش ًرا ،ومن هم بسيئة

فلم يعملها لم تكتب شي ًئا ،فإن عملها كتبت سيئ ًة واحد ًة(.)1

قال ‘ :فنزلت حتىﹴ انتهيت إلىﹴ موسىﹴ فأخبرته ،فقال :ارجع إلىﹴ ربك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قال الحافظ في الفتح ( :)619/7هذا من أقوىﹴ ما استدل به علىﹴ أن اهلل سبحانه وتعالىﹴ
كلم نبيه محمد ‘ ليلة السراء بغير واسطة.
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( :)122/3فحصل له التكليم من الرب عز
وجل ليلتئذ وأئمة السنة كالمطبقين علىﹴ هذا.
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فاسأله التخفيف ،فقال رسول اهلل ‘> :قَ ْد َر َج ْع ُت إلَىﹴ َربي َحتىﹴ ْاس َت ْح َي ْي ُت
م ْن ُه<.
يضتي
قال رسول اهلل ‘> :فَلَما َج َاو ْز ُت َن َاداني ُمنَاد :أ َ ْم َض ْي ُت فَر َ
َو َخف ْف ُت َع ْن ع َبادي<(.)1
َما ُخص به الر ُسولُ ‘ َوأ ُم ُت ُه:
روىﹴ المام مسلم في صحيحه عن عبد اهلل بن مسعود  قال:
 ...فأعطي رسول اهلل ‘ ثًل ًثا :أعطي الصلوات الخمس ،وأعطي خواتم
سورة البقرة ،وغفر لمن لم يشرك باهلل من أمته شي ًئا ،المقحمات(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرج ذلك كله :البخاري في صحيحه ـ كتاب المناقب ـ باب المعراج ـ رقم الحديث
( )3887ـ وأخرجه في كتاب الصًلة ـ باب كيف فرضت الصًلة ـ رقم الحديث ()349
ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب اليمان ـ باب السراء برسول اهلل ‘ ـ رقم الحديث
( )162ـ وباب ذكر سدرة المنتهىﹴ ـ رقم الحديث ( )173ـ والمام أحمد في مسنده ـ
رقم الحديث (.)12505

( )2قال المام النووي في شرح مسلم ( 3/2ـ  :)4المقحمات :ال ُّذنوب العظائم الكبائر
التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها ،والتق ُّحم الوقوع في المهالك،
ومعنىﹴ الكًلم :من مات من هذه المة غير مشرك باهلل غفر له المقحمات ،والمراد واهلل
أعلم بغَفَرَانهاَأنهَالَيخلَدَ َفيَالنارَبخلفَ َالمشركينَ،وليسَالمرادَ َأنه َال َيَعَذَبَ َأصلََ،
فقد َتقرَرَتَ َنصَوصَ َالشَرعََ ،وإجماعَ َأهل َالسنة َعلىﹴ َإثبات َعذابَ َبعضَ َالعَصَاة َمنَ
المَوَحَدَينََ َ.
والحديث أخرجه المام مسلم في صحيحه ـ كتاب اليمان ـ باب ذكر سدرة المنتهىﹴ ـ
رقم الحديث ( )173ـ وأخرجه المام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (.)3665
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َه ْل َرأَى الر ُسولُ ‘ َرب ُه لَ ْيلَ َة ْال ْس َراء؟:
اختلف العلماء في رؤية الرسول ‘ لربه تبارك وتعالىﹴ ليلة السراء
والمعراج ،فروىﹴ الشيخان في صحيحيهما عن مسروق قال :قلت لعائشة رضي
()1

اهلل عنها :يا أمتاه هل رأىﹴ محمد ‘ ربه؟ فقالت :لقد قف

شعري مما

قلت ،أين أنت( )2من ثًلث من حدثكهن فقد كذب:
ى ربه؟ فقد كذب ،ثم قرأت{ :ﭥ
من حدثك أن محم ًدا ‘ رأ ﹴ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ}({ ،)3ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ}(.)4
ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ،ثم قرأت {...ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ}(.)5

ومن حدثك أنه ‘ كتم فقد كذب ،ثم قرأت {ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ}(.)6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4
()5
()6

قال الحافظ في الفتح ( :)588/9أي قام من الفزع ،لما حصل عندها من هيبة اهلل
واعتقدته من تنزيهه واستحالة وقوع ذلك.
قال الحافظ في الفتح ( :)588/9أي كيف يغيب فهمك عن هذه الثًلث؟ وكان ينبغي
لك أن تكون مستحضرها ومعتق ًدا كذب من يدعي وقوعها.
سورة النعام آية (.)103
سورة الشورىﹴ آية (.)51
سورة لقمان آية (.)34
=
سورة المائدة آية (.)67
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وأخرج الشيخان كذلك عن ابن مسعود  قال :في قوله تعالىﹴ{ :ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ}( ،)1قال :أن النبي ‘ رأىﹴ جبريل له س ُّتمائة جناح(.)2
وروىﹴ المام مسلم في صحيحه عن أبي ذر  قال :سألت رسول اهلل
‘ :هل رأيت ربك؟ قالُ > :نور أ َنىﹴ أ َ َر ُاه<(.)3
وروىﹴ المام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال في
قوله تعالىﹴ{ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ}( ،)4وقوله تعالىﹴ{ :ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ}( ،)5قال :رآه بفؤاده مرتين(.)6
قال البيهق ُّي رحمه اهلل تعالىﹴ :في حديث شريك زيادة تفرد بها( ،)7على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

()1
()2

()3
()4
()5
()6
()7

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب سورة النجم ـ رقم الحديث
( )4855ـ وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب اليمان ـ باب معنىﹴ قوله تعالىﹴ{ :ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ} ـ رقم الحديث (.)177
سورة النجم آية (.)9
أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب قوله تعالىﹴ{ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ} ـ رقم الحديث ( )4857ـ وأخرجه مسلم ـ كتاب اليمان ـ باب ذكر سدرة
المنتهىﹴ ـ رقم الحديث (.)174
أخرجه المام مسلم في صحيحه ـ كتاب اليمان ـ باب في قوله عليه السًلم ـ نورا ﹴ
أنى
أراه ـ رقم الحديث (.)178
سورة النجم آية (.)11
سورة النجم آية (.)13
أخرجه المام مسلم في صحيحه ـ كتاب اليمان ـ باب معني قوله تعالىﹴ{ :ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ} ـ رقم الحديث (.)285( )176
حديث شريك أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التوحيد ـ باب ما جاء في قوله=
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مذهب من زعم أنه ‘ رأى ربه ،وقول عائشة ،وابن مسعود ،وأبي هريرة
رضي اهلل عنهم أجمعين في حملهم هذه اآليات علىﹴ رؤيته ،جبريل عليه
السًلم ،أص ُّح(.)1
وعلق الحافظ ابن كثير رحمه اهلل تعالىﹴ على كًلم البيهقي بقوله :وهذا
الذي قاله البيهق ُّي هو الح ُّق في هذه المسألة(.)2
الرؤية فالذي ثبت
وقال شيخ السًلم ابن تيمية رحمه اهلل تعالىﹴ :وأما ُّ
في الصحيح عن ابن عباس أنه قال :رأىﹴ محمد ربه بفؤاده مرتين ،وعائشة
الرؤية ،فمن الناس من جمع بينهما فقال :عائشة أنكرت رؤية العين،
أنكرت ُّ
وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد .واللفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة ،أو
مقيدة بالفؤاد ،تار ًة يقول :رأىﹴ محمد ربه ،وتار ًة يقول :رآه محمد ،ولم يثبت
عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه.
الرؤية ،وتار ًة يقول :رآه بفؤاده ،ولم
وكذلك المام أحمد ،تار ًة يطلق ُّ
يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رآه بعينه ،لكن طائف ًة من أصحابه سمعوا بعض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= تعالى{ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} ـ رقم الحديث (.)7517

ولفظ الزيادة التي تفرد بها شريك> :ودنا الجبار رب العزة ،فتدلى حتى كان منه قاب
قوسين أو أدنى<.
( )1انظر دلئل النبوة (.)385/2
( )2انظر تفسير ابن كثير (.)8/5
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كًلمه المطلق ،ففهموا منه رؤية العين ،كما سمع بعض الناس مطلق كًلم ابن
عباس ،ففهم منه رؤية العين.
وليس في الدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه ،ول ثبت ذلك عن أحد من
والسنة ما يد ُّل علىﹴ ذلك ،بل النُّصوص الصحيحة
الصحابة ،ول في الكتاب ُّ
علىﹴ نفيه أد ُّل ،كما في صحيح مسلم عن أبي ذر  قال :سألت رسول اهلل
‘ :هل رأيت ربك؟ قال> :نُور أ َنﹴى َأر ُاه<(.)1
وقد قال اهلل تعالىﹴ{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ}( ،)2ولو كان قد
أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولىﹴ.
وكذلك قوله تعالىﹴ{ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ}

()3

وقوله تعالىﹴ{ :ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ}( ،)4ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولﹴى.
وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله تعالىﹴ{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ}( ،)5قال  :هي رؤيا عين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4
()5

أنى أراه< ـ
أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب اليمان ـ باب في قوله عليه السًلم> :نور ﹴ
رقم الحديث (.)178
سورة السراء آية (.)1
سورة النجم آية (.)12
سورة النجم آية (.)18
سورة السراء آية (.)60
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أريها رسول اهلل ‘ ليلة أسري به( ،)1وهذه رؤيا اآليات؛ لنه أخبر الناس بما
رآه بعينه ليلة المعراج ،فكان ذلك فتن ًة لهم ،حيث صدقه قوم وكذبه قوم ،ولم
يخبرهم بأنه رأىﹴ ربه بعينه وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر
ذلك ،ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه .وقد ثبت بالنُّصوص
الصحيحة واتفاق سلف المة أنه ل يرىﹴ اهلل أحد في ال ُّدنيا بعينه ،إل ما نازع
فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد ‘ خاص ًة ،واتفقوا علىﹴ أن المؤمنين يرون اهلل
يوم القيامة عيا ًنا ،كما يرون الشمس والقمر(.)2
ضا شيخ السًلم ابن تيمية رحمه اهلل تعالىﹴ :وأما قول ابن
وقال أي ً
عباس :أنه رآه بفؤاده مرتين ،فإن كان استناده إلىﹴ قوله تعالىﹴ{ :ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ}(.)3
ثم قال تعالىﹴ{ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ}

()4

والظاهر أنه مستنده ،فقد صح

عنه ‘ أن هذا المرئي جبريل ،رآه مرتين في صورته التي خلق عليها ،وقول
ابن عباس رضي اهلل عنهما هذا هو مستند المام أحمد في قوله :رآه بفؤاده،
واهلل أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب قوله تعالىﹴ{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} ـ حديث ( )4716ـ وأخرجه المام أحمد في مسنده ـ رقم

الحديث (.)1916
( )2انظر مجموع الفتاوىﹴ ( 509/6ـ .)510
( )3سورة النجم آية (.)11
( )4سورة النجم آية (.)13
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وأما قوله تعالىﹴ في سورة النجم{ :ﭲ ﭳ ﭴ}

()1

فهو غير ال ُّدنو

والتدلي في قصة السراء ،فإن الذي في سورة النجم هو دن ُّو جبريل وتدليه،
كما قالت عائشة وابن مسعود ،والسياق يد ُّل عليه ،فإنه قال تعالىﹴ{ :ﭦ
ﭧ ﭨ}

()2

وهو جبريل {ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ى ،وهو ذو المرة،
ﭴ} فالضمائر كلُّها راجعة إلىﹴ هذا المعلم الشديد القو ﹴ
أي :القوة ،وهو الذي استوىﹴ بالفق العلىﹴ ،وهو الذي دنىﹴ فتدلﹴى ،فكان من
محمد ‘ قدر قوسين أو أدنى(.)3
وقال المام الذهب ُّي :في قوله ‘َ > :رأ َ ْي ُت َربي<
بالنوم ،وبعض من يقول :إن النبي ‘ رأىﹴ ربه ليلة المعراج يحت ُّج بظاهر
()4

الرؤية
قال :ما قيد ُّ

الرؤية مع إمكانها ،فنقف عن هذه
الحديث ،والذي دل عليه الدليل عدم ُّ
الم ْرء َت ْر ُك ُه َما َل َي ْعنيه<( ،)5فإثبات ذلك أو
المسألة ،فإن >م ْن ُح ْسن ْإس َالم َ

نفيه صعب ،والوقوف سبيل السًلمة ،واهلل أعلم ،وإذا ثبت شيء قلنا به ،ول
الرؤية لنبينا ‘ في ال ُّدنيا ،ول من نفاها ،بل نقول :اهلل
نعنف من أثبت ُّ
الرؤية في اآلخرة ،إذ رؤية اهلل تعالىﹴ
ورسوله أعلم ،بل نعنف ونبدع من أنكر ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5

سورة النجم آية (.)8
سورة النجم آية (.)5
انظر زاد المعاد (.)34/3
هذا الحديث أخرجه المام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث ( )2580وإسناده صحيح.
هذا الحديث أخرجه المام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث ( )1737وأخرجه الترمذي
في جامعه ـ كتاب الزهد ـ باب رقم ( )9ـ رقم الحديث ( )2470وإسناده حسن.
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في اآلخرة ثبتت بنصوص متواترة(.)1
اس ب َم ْس َر ُاه:
َع ْو َد ُة الر ُسول ‘ إلَىﹴ َمك َة وإ ْخ َب ُار ُه الن َ
ثم هبط جبريل عليه السًلم بالرسول ‘ من السماوات إلى المسجد
القصى ،ثم ركب البراق منصر ًفا إلىﹴ مكة بصحبة جبريل عليه السًلم ،ثم أتىﹴ
الصبح.
مكة قبل ُّ
الع ْو َدة إلَىﹴ َمك َة:
الم َشاهد َو ُه َو في َطريق َ
ض َ
َب ْع ُ

يقول الرسول ‘َ > :م َر ْر ُت بعير َبني فُ َالن فَأ َ ْن َف َر ُه ْم حس الدابة ،ـ أي
البراق’ـ فَنَد( )2لَ ُه ْم َبعير ،فَ َدلَ ْل ُت ُه ْم َعلَ ْيه ،وأَنَا ُم َت َوجه إلَى الشامُ ،ثم أ َ ْق َبل ُْت َحتىﹴ

إ َذا ُك ْن ُت ب َض ْجنَا َن(َ )3م َر ْر ُت بعير َبني فُ َالن فَ َو َج ْد ُت ال َق ْو َم ن َياماَ ،ولَ ُه ْم إ َناء فيه
()4

اء ُه َو َشر ْب ُت
َماء قَ ْد َغطوا َعلَ ْيه ب َش ْيء ،فَ َك َش ْف ُت غ َط َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4

َما فيهُ ،ثم َغط ْي ُت َعلَ ْيه

انظر كًلم الذهبي في :سير أعًلم النبًلء (.)114/10
قلت :جاء في رؤية اهلل تبارك وتعالىﹴ يوم القيامة أحاديث كثيرة منها :ما أخرجه البخاري
في صحيحه ـ كتاب التوحيد ـ باب قوله تعالىﹴ{ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} ـ رقم
الحديث ( )7434ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب المساجد ـ باب فضل صًلتي الصبح
والعصر ـ رقم الحديث ( )633ـ عن جرير بن عبد اهلل قال :كنا جلو ًسا عند النبي ‘ إذ نظر
ؤيته،
إلى القمر ليلة البدر ،فقال> :إنكم َس َترون ربكم كما ترو َن هذا ال َق َمر ل ُت َض ُامو َن في ُر َ
قبل ُطلُوع الشمس وصالة قَ ْب َل ُغ ُروب الشمس فافعلوا<.
فإن
استطعت ْم أن ل ُت ْغلَ ُبوا عن َصالة َ
ُ
ل تضامون :أي ل تتخالفون ول تتجادلون في صحة النظر إليه .انظر فتح الباري
(.)389/15
ند البعير :أي شرد وذهب علﹴى وجهه .انظر النهاية (.)30/5
ضجنان :هو جبل بناحية تهامة .انظر معجم البلدان (.)225/5
قال المام السهيلي في الروض النف ( :)197/2كيف استباح الرسول ‘ شرب=
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َك َما َكا َنَ ،و َعلَىﹴ َر ْأس العير َج َمل أ َ ْو َر ُق(َ )1علَ ْيه َغ َر َار َتان( ،)2إ ْح َدا ُه َما َس ْو َد ُاء،
اء(.<)3
وال ُ ْخ َر ﹴ
ى َب ْرقَ ُ
ول ‘ في إ ْس َرائه وم ْع َراجه؟
َه ْل َصدقَ ْت قُ َر ْيش الر ُس َ
روى المام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي اهلل
عنهما قال :أسري بالنبي ‘ إلى بيت المقدس ،ثم جاء من ليلته ،فحدثهم
بمسيره ،وبعًلمة بيت المقدس ،وبعيرهم.)4(...
قال الرسول ‘> :لَما َكا َن لَ ْيلَ َة أ ُ ْسر َي بيَ ،وأ َ ْص َب ْح ُت ب َمك َةَ ... ،ع َر ْف ُت

اء َحتىﹴ
أن الن َ
اس ُم َكذبي ،فَ َق َع ْد ُت ُم ْع َتزل َحزينا ،فَ َمر َع ُدو اهلل أ َ ُبو َج ْهل ،فَ َج َ
َجلَ َس إلَي<.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

الماء وهو ملك لغيره؟
والجواب أن العرب في الجاهلية كان في عرف العادة عندهم إباحة اللبن لبن السبيل
إلى رعائهم ،ويشترطونه عليهم عند عقد إجارتهم
فض ًًل عن الماء ،وكانوا يعهدون بذلك ﹴ

أل يمنعوا اللبن من أحد مر بهم.

إلى سواد .انظر لسان العرب (.)275/15
( )1الورق من البل :هو الذي في لونه بياض ﹴ
( )2الغرارة :وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه .انظر الوسيط (.)262/2
( )3يقال لكل شيء اجتمع فيه سواد وبياض أبرق .انظر لسان العرب (.)383/1
والخبر أخرجه ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد ،وأخرجه بنحوه البيهقي في دلئل
النبوة ( )357/2وقال البيهقي :هذا إسناد صحيح.
( )4أخرجه المام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث ( )3546ـ وأورده الحافظ ابن كثير في
تفسيره ( )28/5وصحح إسناده.
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فقال كالمستهزئ :يا محمد هل كان من شيء؟
قلتَ > :ن َع ْم<.
قال :ما هو؟
قلت> :إن ُه أ ُ ْسر َي ب َي الل ْيلَ َة<.
قال :إلىﹴ أين؟
قلت> :إلَىﹴ َب ْيت ال َم ْقدس<.
قال :ثم أصبحت بين ظهرانينا؟
قلت> :نَ َع ْم<.
فلم يره أن يكذبه؛ مخافة إن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه ،فقال:
أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟.
فقال رسول اهلل ‘> :نَ َع ْم<.
فقال أبو جهل لعنه اهلل :هيا معشر بني كعب بن لؤي! فانفضت إليه
المجالس ،وجاؤوا حتىﹴ جلسوا إليهما ،قال :حدث قومك بما حدثتني
يا’محمد.
فقال رسول اهلل ‘> :إني أ ُ ْسر َي ب َي الل ْيلَ َة<.
قالوا :إلىﹴ أين؟
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الم ْقدس<
قال> :إلَىﹴ َب ْيت َ
قالوا :ثم أصبحت بين ظهرانينا؟
قال> :نَ َع ْم<.
فضج المشركون وأعظموا ذلك ،فصار بعضهم يصفق ،وبعضهم يضع
يده علىﹴ رأسه تع ُّج ًبا(.)1
وكانت فتن ًة عظيم ًة ،ارتد بعض من أسلم ،فأنزل اهلل تعالىﹴ فيمن ارتد
عن إسًلمه قوله تعالىﹴ{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ}(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرج ذلك المام أحمد في مسنده بسند صحيح علﹴى شرط الشيخين ـ رقم الحديث
ى ـ كتاب التفسير ـ باب سورة السراء ـ رقم
( .)2819وأخرجه النسائي في السنن الكبر ﹴ
الحديث ( )11221ـ وابن إسحاق في السيرة (.)12/2
( )2سورة السراء آية (.)60
وأخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المناقب ـ باب المعراج ـ باب حديث
( )3888وأخرجه المام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث ( )1916ـ والحاكم في
المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة ـ باب الحاديث المشعرة بتسمية أبي بكر صدي ًقا ~ ـ

رقم الحديث (.)4463

قال المام ابن جرير الطبري في تفسيره ( :)103/8وأولﹴى القوال في ذلك بالصواب
إلى بيت
قول من قال :عني به رؤيا رسول اهلل ‘ ما رأىﹴ من اآليات والعبر في طريقه ﹴ
أولى بالصواب ،لجماع الحجة من أهل
ﹴ
المقدس ليلة أسري به ،قال :وإنما قلنا ذلك
التأويل علﹴى أن هذه اآلية إنما نزلت في ذلك ،وإياه عنﹴى اهلل عز وجل بها ،فإذا كان=
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َم ْوق ُف أ َبي َب ْكر الصديق :
ذَهَبَ َالنَاسَ َإَلَىﹴَأَبَيَبَكَرَ ََ،فَقَالَواَ:هَلَ َلَكَ َيَاَأبَاَبَكَرَ َفَيَصَاحَبَكَ؟َ
يَزَعَمَ َأَنَهَ َأَسَريَ َبَهَ َاللَيَلَةَ َإَلَىﹴَبَيَتَ َالمَقَدَسََ ،وَصَلَىﹴَفَيهََ ،وَرَجَعَ َإلَىﹴَمَكَةَ َفَيَ
لَيَلَةََ .
فقال :إنكم تكذبون عليه ،فقالوا :بلىﹴ ،ها هو ذاك في المسجد،
يحدث به الناس ،فقال أبو بكر :واهلل لئن كان قاله لقد صدق ،فقالوا:
أوتصدقه أنه ذهب الليلة إلىﹴ بيت المقدس ،وجاء قبل أن يصبح؟ قال:
ن ع م  ،ف ما ي عج ب ك م م ن ذ ل ك ؟
إني لصدقه فيما هو أبعد من ذلك ،أصدقه بخبر السماء يأتيه في
غدوة أو روحة ،فهذا أبعد مما تعجبون منه ،ثم أقبل حتىﹴ انتهىﹴ إلىﹴ رسول
اهلل ‘ ،فقال :يا نبي اهلل أحدثت هؤلء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه
الليلة؟
قالَ > :ن َع ْم<.
فقال أبو بكر :صدقت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ذلك كذلك ،فتأويل الكًلم :وما جعلنا رؤياك التي أريناك ليلة أسرينا بك من مكة إلىﹴ
بيت المقدس ،إل فتن ًة للناس يقول :إل بًل ًء للناس الذين ارت ُّدوا عن السًلم ،لما
أخبروا بالرؤيا التي رآها عليه الصًلة والسًلم ،وللمشركين من أهل مكة الذين ازدادوا
إلى كفرهم.
بسماعهم ذلك من رسول اهلل ‘ تماد ًيا في غيهم ،وكف ًرا ﹴ
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فقال رسول اهلل ‘ لبي بكرَ > :وأ َ ْن َت َيا َأبا َب ْكر الصد ُيق< ،فيومئذ
سمي الصديق(.)1
قال أبو محجن الثقف ُّي:

ســواك يســمىﹴ باســمه غيــر منكــر َ

وســـميت صـــدي ًقا وكـــ ُّل مهـــاجر

َ

وكنــت جلي ًســا بــالعريش المشــهر َ

ســبقت إلــىﹴ الســًلم واهلل شــاهد

َ

وكنـــت رفي ًقـــا للنبـــي المطهـــر

وبالغ ـار إذ س ـميت بالغ ـار ص ـاح ًبا

()2

َ

َ

الم ْقدس:
َطلَ ُب قُ ْر َيش م ْن َر ُسول اهلل ‘ أ َ ْن َيص َف لَ ُه ْم َب ْي َت َ

قالوا :هل تستطيع أن تصف لنا بيت المقدس ،وفي القوم من قد سافر

إلىﹴ ذلك البلد ،ورأىﹴ المسجد.
()3

فقام المطعم بن عدي

وقال :أنا أعلم الناس ببيت المقدس ،وكيف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرج ذلك الحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة ـ باب الحاديث المشعرة بتسمية
أبي بكر صدي ًقا ~ ـ رقم الحديث ( )4463ـ وقال :صحيح السناد ـ ووافقه الذهبي ـ
وانظر السلسلة الصحيحة لأللباني ـ رقم الحديث (.)306
( )2انظر البيات في كتاب الستيعاب في معرفة الصحاب لبن عبد البر (.)94/3
( )3قلت ذكر البيهقي في دلئل النبوة ( )355/2ـ وابن إسحاق في السيرة ( )12/2أن
الذي قال لرسول اهلل ‘ :صف لنا بيت المقدس هو أبو بكر الصديق ~ ،وهذا غير
صحيح ،بل الذي قال له :صف لنا بيت المقدس ،هو المطعم بن عدي ،كما رو ﹴ
ى
ذلك أبوَيعلىﹴَفيَمسندهَمنَحديثَأمَهانئَ.وانظرَفتحَالباريَ(َ)599/7ـَ(َ َ.)307/9
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( :)27/5ول شك أن هذا الحديث الذي ساقه
البيهقي أعني الحديث المروي عن شداد بن أوس مشتمل علىﹴ أشياء منها ما هو
صحيح كما ذكره البيهقي ومنها ما هو منكر :كالصًلة في بيت لحم ،وسؤال الصديق
عن نعت بيت المقدس.
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بناؤه ،وكيف هيئته ،فإن يكن محمد صاد ًقا فسأخبركم ،وإن كان كاذ ًبا

فسأخبركم ،فقال :يا محمد! أنا أعلم الناس ببيت المقدس فأخبرني كيف بناؤه
وكيف هيئته؟.
اي،
يقول الرسول ‘> :لَ َق ْد َرأ َ ْي ُتني في الح ْجر ،وقُ َر ْيش َت ْسأ َلُني َع ْن َم ْس َر َ

الم ْقدس لَ ْم أ ُ ْثب ْت َها ،فَ ُكر ْب ُت ُك ْر َبة َما ُكر ْب ُت م ْثلَ ُه
اء م ْن َب ْيت َ
فَ َسأ َلَ ْتني َع ْن ْأش َي َ
قَط ،فَ َرفَ َع ُه اهلل ُ لي أ َ ْن ُظ ُر إلَ ْيهَ ،ما َي ْسأ َلُوني َع ْن َش ْيء إل أ َ ْن َب ْأ ُت ُه ْم به<(.)1
وفي رواية المام البخاري في صحيحه قال ‘> :فَ َجلﹴى( )2اهلل ُ ل َي َب ْي َت
الم ْقدس ،فَطَف ْق ُت( )3أ ُ ْخب ُر ُه ْم َع ْن َآياته ،وأ َنا أ َ ْن ُظ ُر إلَ ْيه<(.)4
َ

وفي رواية المام أحمد في مسنده قال ‘> :فَ َذ َه ْب ُت أ َ ْن َع ُت( ،)5فَ َما ز ْل ُت
الم ْسجد( )6وأ َنا أ َ ْن ُظ ُر َحتىﹴ
يء ب َ
أ َ ْن َع ُت َحتىﹴ ا ْلت َب َس َعلَي َب ْع ُ
ض الن ْعت< ،قال> :فَج َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4

()5
()6

أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب اليمان ـ باب ذكر المسيح ابن مريم ـ رقم الحديث
(.)172
قال الحافظ في الفتح ( :)599/7معناه كشف الحجب بيني وبينه حتﹴى رأيته.
طفق :أخذ وجعل .انظر النهاية (.)118/3
أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المناقب ـ باب حديث السراء ـ رقم الحديث
( )3886ـ وأخرجه في كتاب التفسير ـ باب قوله تعالىﹴ{ :ﭓ ﭔ ﭕ} ـ رقم
الحديث (.)4710
النعت :هو وصف الشيء بما فيه من حسن ،ول يقال في القبيح .انظر النهاية (.)68/5
قال الحافظ في الفتح ( :)599/7وهذا أبلغ في المعجزة ،ول استحالة فيه ،فقد أحضر
عرش بلقيس في طرفة عين لسليمان عليه السًلم ،وهو يقتضي أنه أزيل من مكانه حتﹴى
أحضر إليه ،وما ذاك في قدرة اهلل بعزيز.
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ُوض َع ُدو َن َدار َعقيل فَنَ َعت ُه ،وأ َنا أ ْن ُظ ُر إلَ ْيه<.
فلما فرغ من نعته قال المشركون :أما النعت فواهلل لقد أصاب(.)1
ثم إن الرسول ‘ قال لهمَ > :آي ُة َذل َك أ َني َم َر ْر ُت بعير لَ ُك ْم ب َم َكان َك َذا

َو َك َذا ،فَأ َ ْن َف َر ُه ْم حس الدابة ـ’أي البراق’ـ فَنَد لَ ُه ْم َبعير ،فَ َدلَ ْل ُت ُه ْم َعلَ ْيهَ ،ولَ ُه ْم

اء ُه َو َشر ْب ُت َما فيهُ ،ثم َغط ْي ُت
إنَاء فيه َماء قَ ْد َغط ْوا َعلَ ْي َه ب َش ْيء ،فَ َك َش ْف ُت غطَ َ
َعلَ ْيه َك َما َكا َنَ ،و َعلَىﹴ عيره ْم َج َمل أ َ ْو َر ُق َعلَ ْيه َغ َر َار َتان ،إ ْح َدا ُه َما َس ْو َد ُاء،
اء< ،فلما جاءت العير ،إذا عليها ذلك الجمل الذي وصفه
َوال ُ ْخ َرىﹴ َب ْرقَ ُ
الرسول ‘ ،وسألوهم عن الناء ،فأخبروهم أنهم وضعوه مملو ًءا ما ًء ،ثم

غطوه ،وأنهم ذهبوا فوجدوه مغطىﹴ كما غطوه ،ولم يجدوا فيه ما ًء ،وسألوهم:
هل ضل لكم بعير؟ قالوا :نعم ،ند لنا بعير فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه
حتىﹴ أخذناه(.)2
فعجب الكفار لما عرفوا صدق الرسول ‘ ،وما زادهم ذلك إل نفو ًرا
وطغيا ًنا كب ًيرا.
قلت :وقد أخبر الرسول ‘ قومه بالسراء أو ًل ،فلما ظهرت لهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه المام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث ( )2819ـ وإسناده صحيح على شرط
الشيخين.
( )2انظر سيرة ابن هشام (.)16/2
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أمارات صدقه علىﹴ تلك المعجزة أخبرهم بما هو أعظم منها ،وهو المعراج(.)1
قال الحافظ ابن كثير رحمه اهلل تعالىﹴ :وقد عاين ‘ في تلك الليلة
من اآليات والمور التي لو رآها أو بعضها غيره لصبح منده ًشا أو طائش
العقل ،ولكنه ‘ أصبح ساك ًنا ،يخشى إن بدأ فأخبر قومه بما رأىﹴ أن
يبادروا إلىﹴ تكذيبه ،فتلطف بإخبارهم أو ًل بأنه جاء بيت المقدس في تلك
الليلة(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر تفاصيل قصة السراء والمعراج في :صحيح البخاري ـ كتاب الصًلة ـ باب كيف
فرضت الصًلة ـ رقم الحديث ( )349ـ كتاب الحج ـ باب ما جاء في زمزم ـ رقم
الحديث ( )1636ـ وكتاب بدء الخلق ـ باب ذكر المًلئكة عليهم السًلم ـ رقم الحديث
( .)3207وكتاب أحاديث النبياء ـ باب ذكر إدريس عليه السًلم ـ رقم الحديث
( )3342وكتاب المناقب ـ باب حديث السراء ـ رقم الحديث ( )3886ـ وكتاب
المناقب ـ باب المعراج ـ رقم الحديث ( )3887ـ ( )3888وصحيح مسلم ـ كتاب
اليمان ـ باب السراء برسول اهلل ‘ ـ رقم الحديث ( )162ـ ( )163ـ ( )164ـ
( )165ـ ( )166ـ ( )167ـ ( )172ومسند المام أحمد ـ رقم الحديث ( )12505ـ
( )12673ـ ( )14050ـ ( )12558ـ ( )13739ـ ( )12641وصحيح ابن حبان ـ
ى للنسائي ـ كتاب الصًلة ـ باب
كتاب السراء الحاديث من ( 45ـ  )60ـ السنن الكبر ﹴ
ى للنسائي ـ كتاب
فرض الصًلة ـ رقم الحديث ( )309ـ ( )310ـ ( )311السنن الصغر ﹴ
الصًلة ـ باب فرض الصًلة ـ رقم الحديث ( )451( )450( )449( )448دلئل
النبوة للبيهقي ( )354/2وما بعدها ـ البداية والنهاية ( 118/3ـ ـ  )128ـ زاد المعاد
( 30/3ـ  )38ـ سيرة ابن هشام ( 9/2ـ  )21الروض النف ( )187/2ـ تفسير ابن
كثير ـ تفسير سورة السراء ـ تفسير الطبري ـ تفسير سورة السراء.
( )2انظر البداية والنهاية (.)123/3
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* فَ َوائ ُد قصة ال ْس َراء َوالم ْع َراج:
قال الحافظ في الفتح :وفي حديث السراء والمعراج من الفوائد:
 1ـ أن للسماء أبوا ًبا حقيقي ًة وحفظ ًة موكلين بها.
 2ـ وفيه إثبات الستئذان.
 3ـ وفيه أنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول أنا فًلن ،ول يقتصر علىﹴ أنا
لنه ينافي مطلوب الستفهام.
 4ـ وأن المار يسلم علىﹴ القاعد ،وإن كان الم ُّار أفضل من القاعد.
َ5ـَوَفَيهََاسَتَحَبَابََتَلَقَيَأهَلََالفَضَلََبَالبَشَرََ،والتَرَحَيبََ،والثَنَاءََ،وَالدَعَاءََ .
 6ـ وفيه جواز مدح النسان المأمون عليه الفتتان في وجهه.
 7ـ وفيه جواز الستناد إلىﹴ القبلة بالظهر وغيره ،مأخوذ من استناد إبراهيم
عليه السًلم إلىﹴ البيت المعمور ،وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة.
 8ـ وفيه جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل.
 9ـ وفيه فضل السير بالليل علىﹴ السير بالنهار لما وقع من السراء بالليل،
ولذلك كانت أكثر عبادته ‘ بالليل ،وكان أكثر سفره ‘ بالليل ،وقال ‘ في
()1
ض
الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسندهَ > :علَ ْي ُك ْم بالد ْل َجة  ،فَإن ْ
الر َ
ُت ْط َوىﹴ بالل ْيل<(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ال ُّدلجة :هو السير في الليل .انظر النهاية (.)120/2
( )2رواه المام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (.)15091
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 10ـ وفيه أن التجربة أقوىﹴ في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة،
يستفاد ذلك من قول موسىﹴ عليه السًلم للنبي ‘ أنه عالج الناس قبله وجربهم،
ويستفاد منه تحكيم العادة ،والتنبيه بالعلىﹴ علىﹴ الدنىﹴ لن من سلف من المم
كانوا أقوىﹴ أبدا ًنا من هذه المة ،وقد قال موسىﹴ عليه السًلم في كًلمه أنه
عالجهم علىﹴ أقل من ذلك فما وافقوه ،ويستفاد منه أن مقام الخلة مقام الرضا
والتسليم ،ومقام التكليم مقام الدلل والنبساط ،ومن ثم استبد موسىﹴ عليه
السًلم بأمر الرسول ‘ بطلب التخفيف دون إبراهيم عليه السًلم ،مع أن للنبي
‘ من الختصاص بإبراهيم عليه السًلم أزيد مما له من موسىﹴ عليه السًلم
لمقام البوة ،ورفعة المنزلة ،والتباع في الملة.
الجن ُة
 11ـ وفيه أن الجنة والنار قد خلقتا ،لقوله ‘ُ > :عر َض ْت َعلَي َ
والن ُار<(.)1
 12ـ وفيه استحباب الكثار من سؤال اهلل تعالىﹴ ،وتكثير الشفاعة عنده،
لما وقع منه ‘ في إجابته مشورة موسىﹴ عليه السًلم في سؤال التخفيف.
 13ـ وفيه فضيلة الستحياء.
 14وفيه بذل النصيحة لمن يحتاج إليها ،وإن لم يستشر الناصح في
ذلك(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه البيهقي في دلئل النبوة (.)394/2
( )2انظر فتح الباري (.)621/7
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يت الص َالة:
َم َواق ُ
لما أصبح الرسول ‘ من صبيحة ليلة السراء جاءه جبريل عليه السًلم
حين زاغت الشمس ،فبين له كيفية الصًلة ،وأوقاتها(.)1
فأمر رسول اهلل ‘ فنادىﹴ بأصحابه :الصًلة جامعة( ،)2فاجتمعوا،
فصلىﹴ به جبريل ،وصلىﹴ الرسول ‘ بالناس( ،)3وسميت تلك الصًلة ال ُّظهر
لنها أول صًلة ظهرت ،أو لنها فعلت عند قيام الظهيرة(.)4
روىﹴ المام أحمد في مسنده والحاكم بسند صحيح عن جابر بن عبد’اهلل
 أن النبي ‘ جاءه جبريل فقال :قم فصله ،فصلىﹴ ال ُّظهر حين زالت
الشمس ،ثم جاءه العصر ،فقال :قم فصله ،فصلىﹴ العصر حين صار ظ ُّل كل
شيء مثله أو قال :صار ظلُّه مثله ،ثم جاءه المغرب ،فقال :قم فصله ،فصلىﹴ
حين وجبت الشمس ،ثم جاءه العشاء ،فقال :قم فصله ،فصلىﹴ حين غاب
الشفق ،ثم جاءه الفجر ،فقال :قم فصله ،فصلىﹴ حين برق الفجر أو قال :حين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3

()4

قالَالحافظَفي َالفتحَ(َ :)184/2وفيَهذاَرَدَ َعلﹴى َمنَزَعَمَأنَبيانَالوقات َإنما َوقعَبعدَ
الهجرةَ،والحقََأنَذلكَوقَعََقبلهَاَبَبَيَانَجبريلَعليهَالسلمَ،وبعدَهَاَببيانََالرَسولَ‘.
إلى الصًلة بقوله :الصًلة جامعة؛ لن
قال الحافظ في الفتح ( :)184/2إنما دعاهم ﹴ
الذان لم يكن شرع حينئذ.
قال الحافظ في الفتح ( :)184/2واستدل بهذا الحديث علﹴى جواز الئتمام بمن يأت ُّم
بغيره ،ويجاب عنه بما يجاب عن قصة أبي بكر ~ في صًلته خلف الرسول ‘،
وصًلة الناس خلفه ،فإنه محمول علﹴى أنه مبلغ فقط.
انظر سيرة ابن هشام (.)282/1
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سطع الفجر ،ثم جاءه في الغد لل ُّظهر ،فقال :قم فصله ،فصلىﹴ ال ُّظهر حين صار
ظ ُّل كل شيء مثله ،ثم جاءه للعصر ،فقال :قم فصله ،فصلىﹴ العصر حين صار
ظ ُّل كل شيء مثليه ،ثم جاءه للمغرب وق ًتا واح ًدا لم يزل عنه ،ثم جاء للعشاء
حين ذهب نصف الليل أو قال :ثلث الليل فصلىﹴ العشاء ،ثم جاءه للفجر حين
أسفر جدا فقال :قم فصله ،فصلىﹴ الفجر ،ثم قال :ما بين هذين وقت(.)1
فُر َضت الص َال ُة الر َباعي ُة َر ْك َع َتان:
كانت الصًلة عندما فرضت علىﹴ رسول اهلل ‘ ليلة أسري به ركعتين:
ال ُّظهر والعصر والعشاء والفجر ،والمغرب ثًل ًثا ،ثم هاجر الرسول ‘ إلىﹴ
المدينة ففرضت أرب ًعا ،وذلك بعد مقدمه ‘ إلىﹴ المدينة ،وتركت صًلة
السفر علىﹴ الولىﹴ.
رَوَىﹴ َاإلَمَامَ َالبخاريَ َومسلم َفي َصَحَيحَيهما َعَنَ َعَائَشَةَ َرضي َاهلل َعنهاَ،
قَالَتََ:فرضَاهللَالصلةَحينَفرضهاَرَكَعَتَيَنََرَكَعَتَيَنَ(َ)2فَيَالَحَضَرََوَالسَفَرََ،فأقرتَ
صلةَالسفَرَ،وَزَيدََفَيَصَلَةََالَحَضَرَ(َ َ.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه المام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث ( )14538ـ والحاكم في المستدرك ـ
كتاب الصًلة ـ باب وقت صًلة العشاء ـ رقم الحديث (.)730
( )2قال الحافظ في الفتح ( :)11/2كررت لفظ ركعتين لتفيد عموم التثنية لكل صًلة.
( )3أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الصًلة ـ باب كيف فرضت الصًلة في السراء ـ
رقم الحديث ( )350ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب صًلة المسافرين ـ باب صًلة
المسافرين وقصرها ـ رقم الحديث (.)685
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وَفَي َرَوَايَةَ َأَخَرَى َفَي َصَحَيحَ َالَبَخَارَيَ َعَنَ َعَائَشَةَ َرَضَيَ َاهللَ َعَنَهَا َقَالَتََ:
فَرَضَتَ َالصَلَةَ َرَكَعَتَيَنََ،ثَمَ َهَاجَرَ َالنَبَيَ َ‘ َفَفَرَضَتَ َأَرَبَعاَ،وتَرَكَتَ َصَلَةَ َالسَفَرََ
علىﹴَالَولَﹴى(َ .)1
وروىﹴ المام أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة رضي اهلل عنها
قالت :كان أول ما افترض علىﹴ رسول اهلل ‘ من الصًلة :ركعتان ركعتان ،إل
المغرب ،فإنها كانت ثًل ًثا ،ثم أتم اهلل ال ُّظهر والعصر والعشاء اآلخرة أرب ًعا في
الحضر ،وأقر الصًلة علىﹴ فرضها الول في السفر(.)2
قال الحافظ في الفتح :يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس في
صحيح مسلم ،قال :فرض اهلل الصًلة علىﹴ لسان نبيكم في الحضر أرب ًعا ،وفي
السفر ركعتين( ،)3والذي يظهر لي وبه تجتمع الدلة أن الصلوات فرضت ليلة
الصبح ،كما
السراء ركعتين ركعتين ،إل المغرب ،ثم زيدت بعد الهجرة إل ُّ
ى ذلك ابن حبان في صحيحه بسند حسن عن عائشة رضي اهلل عنها قالت:
رو ﹴ
فرضت صًلة الحضر والسفر ركعتين ركعتين ،فلما قدم الرسول ‘ المدينة
واطمأن زيد في صًلة الحضر ركعتان ركعتان ،وتركت صًلة الفجر لطول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه البخاري ـ كتاب مناقب النصار ـ باب التاريخ ـ رقم الحديث (.)3935
( )2أخرجه المام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (.)36338
( )3أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب صًلة المسافرين وقصرها ـ باب صًلة المسافرين
وقصرها ـ رقم الحديث (.)687

523

الصالة إىل بيت املقدس

اللؤلؤ املكنون

القراءة ،وصًلة المغرب؛ لنها وتر النهار(.)1
الرباعية خفف منها في السفر عند نزول قوله
ثم بعد أن استقر فرض ُّ

تعالىﹴ{ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ}( .)2فعلىﹴ هذا :المراد بقول
عائشة رضي اهلل عنها :فأقرت صًلة السفر ،أي باعتبار ما آل إليه المر من
التخفيف ،ل أنها استمرت منذ فرضت ،فًل يلزم من ذلك أن القصر
عزيمة(.)3
الم ْقدس:
الص َال ُة َكانَ ْت إلَىﹴ َب ْيت َ
وكان رسول اهلل ‘ يصلي إلىﹴ بيت المقدس ،ويجعل الكعبة بينه وبين
بيت المقدس ،حتىﹴ هاجر ونزل الوحي بتحويل القبلة ـ كما سيأتي إن شاء اهلل
تعالىﹴ ـ.
روىﹴ المام أحمد في مسنده بسند صحيح علىﹴ شرط الشيخين عن ابن
عباس رضي اهلل عنهما قال :كان رسول اهلل ‘ يصلي وهو بمكة نحو بيت
المقدس ،والكعبة بين يديه ،وبعدما هاجر إلىﹴ المدينة ستة عشر شه ًرا ،ثم
صرف إلىﹴ الكعبة(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4

أخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب الصًلة ـ باب فصل في صًلة السفر ـ رقم الحديث
(.)2738
سورة النساء آية (.)101
انظر فتح الباري ( 11/2ـ .)12
أخرجه المام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (.)2991
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