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 إهـــداء

 

 حج مث هت مت خت حت جت ُّ   إلىِالاءِقالِاهللِتعاالىِفياه

 .[211 ِ]التوبة َّ مح جح مج

  َّ مل يك ىك مك لك اك ُّ   إلاااىِالااااءِقاااالِاهللِتعاااالىِفياااه

 .[221 ِ]األنبيا 

 .[4 ِ]القلا َّ ين ىن نن من زن ُّ   إلىِالاءِقالِاهللِتعالىِفيه

دَ َشباَنْة رحمه اهلل وأسكنه الفرروو   د ُمَحمَّ ثم إلى روح الوالد الكريم ُمَحمَّ

األعلررىو وإلررى والرردو الحنرروهلل أ رراه اهلل ى عمرتررا علررى  اع رره وألب رر ا ثررو  

الغاليررة وأويو و وإلررى  ميرر  أتلرر  وأإرر ار و وإلررى  العافيررةو وإلررى يو  رر 

 .ملسو هيلع هللا ىلص  عن اهلل ورسوله ة  أساتذو ومشايخ  الكرامو وكُل مبلغ على بصير

ثررم إلررى الارروم الررذين تركرروا إررحيض ال ررنة إلررى  ررعي  ا ثررار ومخرر  

 لى مح  البا ل من الرأ  والظن وال وى.إالصوا  من ايتباع 
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 الابوه. 

ِلىِعفوِهبهإالفقياِ

ِمحمرِمحمرِمحمرِشبانه
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 تقديم

 بقلم فضيلة األستاذ الدكتور

 أحمد محمد بيربس

َِرستاذِأصولِالفقهِبجامعةِاألزهاأ

الحمد هلل الذ  أسرى بعبده ليال من الم جد الحرام إلى الم جد األقصرى 

ياته الكربىو والصالة وال الم على من ُعِرَج بره إلرى ال رماوال الُعرال آمن  هليري

وبلغ سدرة المن  ىو ثم ونا ف دلى فكاهلل من حضرة مويه قرا  قوسرين أو أونرى. 

ِ  بعر

الكرالَم علرى مرا أكررم اهلل  هَخر  كاتُبر هعظريم نفعر هف ذا ك ا  إغير حجم

و وتراج المعجرزالو والكرامرالو يال البينرالنبيهو ورف  شأنهو وأيده بكربى ا 

معجزة اإلسراء والمعراجو فجمر  شر ال مرا ك ره ى ترذا المو روعو بمرا   وت

مما ورو ى ك ب م برالكالم  ةإض من كالم ربنا وسنة رسولنا وما حااه علماء األم

 عن تذه المعجزة.

لجم  مرن ال راوة العلمراء الرذين ع رروا  ةوالك ا  ُيعد ام داوا لج وو م م

و و يبوا سيرتمو وُك بت أسماؤتم بمداو الذته بالكالم على ما اخر   أيدي م

الشيخ ُسَلْيَماهلل بن عبد اهلل ابن عبد الارو   :به سيد البشر ى تذه المعجزةو ومن م
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عبد الكريم ال روخ  الصرإرر  نجرم الردين الحنبلر  المعررو  برابن ال روق  

ترراج ى ايسررراء النررور الو» :تررر حيررب ك رره710تررر وترروى سررنة  076ولررد سررنة 

 .«والمعراج

سررنة ى وأبررو اإلرشرراو علرر  بررن ييررن العابرردين األ  ررورى المررالكى الم ررو

 «الكالم على اإلسراء والمعراجى النور الوتاج »حيب ك ه  رت1600

والشرريخ عبررد ال ررالم ابررن إبررراتيم اللارراا المصررر  الشررافع  الم رروى سررنة 

 «سراء والمعراجإلال راج الوتاج بشرح قص   ا»تر حيب ك ه  1671

 1171والشيخ أحمد بن محمد ال حيم  المصر  الشرافع  الم روى سرنة 

 .«سراء والمعراجال اج على تداية المح اج على قصة اإل»تر حيب ك ه 

باِم ها ِِ  قرِانطوتِهاهِالمعجزةِعلىِع 

 ه لنبينا من ا يال الباترال.ابياهلل قدرة اهلل تعالى لما أر .1

إهلل كراهلل أترل  :وكرأهلل ل راهلل حراه ترذا الحردل ياروه بياهلل قردر النبر  الكرريم .2

 األرض ي يعرفوهلل قدرك فإهلل أتل ال ماء قد عرفوا قدرك.

إمامة الرسوه باألنبياء معناتا أنره خراتم الرسرلو وخر م الرسرايل باإلسرالم  .3

 مم بوس ية تجم  حول م الااإ  والداا.لأل أم هِ وال الم وليل على قياوة 

بعردما لار  مرن العنرت مرن قومرهو وفررا  أحره كاهلل الحدل إيناسا لرسولنا  .4

 .هأتل األرض إلي
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ألإررحا  النفررو  الضررعيفة  ابررل محنررة واخ بررار   اكرراهلل وقرر  الحاوثررة شررديد   .5

على إد  الصاوقين وت ليم م لرسروه اهلل ووهلل بحرب  االم زعزعةو وبرتان  

 أو اس اصاء.

الحدل ربر  لمكانرة الم رجدين والحررمين بهاله مرا سالارد  الشرري   ى  .0

 لعز األمة أو ذل ا وتواهنا. اف   ايرض المباركة ال   تع رب ماياس  

إلرى يروم الردين  هِ ى الحاوثة ويلة على ان ااه الاياوة لألمة إلى محمد وأتباعر .7

وقررد سررلم بررذلن كررل أنبيرراء اهلل وسررلموا الرايررة للاائررد الجديررد عليرره أفضررل 

 الصالة وال الم. 

 وهُ وأهلل ينف  بره كاتُبر وهِ اهلل ح نال إاحبأر و اهلل أهلل يكوهلل تذا العمل ى ميز

أمرام اهلل ورسرولهو  اواإلسالم والم لمينو وأهلل يكروهلل لره شرفيع   وهُ وقارئُ  وهُ ومادمُ 

ي من أتى اهلل بالره إي بنوهلل وَ ماه  هِ وأهلل يجعله ى ميزاهلل ح ناته ى يوم ي ينف  في

 سليم.

ِ كتبهِالركتوه

ِأحمرِمحمرِبيباس

ِالمرهسِبجامعةِاالزها

ِم1212ِِماهسِ–اَرسةِهِ الر
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 ةـمقدمـال

الحمد هلل أرسل الرسل وأيدتم بالمعجزالو والصالة وال الم على رسوه 

رفعه اهلل ى اإلسراء والمعرراج إلرى أرفر  الردر الو وعلرى آلره وإرحبه ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

 ومن تبع م بإح اهلل إلى يوم تبده األرض غير األرض وال موال.

ِبعر أماِ

معلرروم أهلل لل رريرة النبويررة الع رررة فوائررد  ليلررةو ومنرراف  عظيمررةو ف رر  ال ررجل 

والمرررآة الصررافية ألخالقرره وأحوالرره وشررمائلهو وال ررراج  وملسو هيلع هللا ىلصاألمررين لحيرراة النبرر  

الوتاج الذ  أقامه اهلل على األرض ليض ء للبشرية  ريا ا الارويمو علرى إرفحا ا 

ري ال  الم لم والنرا  أ معرينو المهرل األ ى حيراة  اعلرى للكمراه البشرر  مشخص 

 .ملسو هيلع هللا ىلصر ل يمش  على األرض ويعيش حياته الواقعية بين النا  

ال ر  تصني  الك ه ى توافرل   وو العلماء  ةوألتمية تذه الفوائد الجليل

وتررذه الك رره من ررا مررا يكرروهلل سررروا ملسو هيلع هللا ىلص ف  المصرر  ةتحمررل بررين إررفحا ا سررير

 انره ى ملرة ومن را مرا يكروهلل سرروا تاريخيا ويمانيرا ألحردال ال ريره النبويرة كا
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  ى شررمائله وعلررى تررذا النحررو  رراء ك رراب  كالرتمررذ ةواحررد مررن  وانرره ال ررير

 .االَرساا ِ المعااجِ(ِةمعجزلِ)السااجِالوهاجِالم وا   

وتكريمرا  وملسو هيلع هللا ىلص  اءل تهبي ا لرسروه اهللال    ةف عالوا لنعيش م  تذه المعجز

 علرررى أذى المشرررركين لررره ى أعارررا  سرررنين  ويلرررة مرررن الررردعوةو والصررررب

 وا   اوتمو ونكراهنمو و فائ م.

ى مكررةو يرردعو قومرره إلررى اهلل تعررالى.. سررنوال ملسو هيلع هللا ىلص  ف ررا تررو الداعيررة األوه

مأساويةو مليئة بالعواإ  العاتية مرن ال عرذيه واإليرذاءو والبغضراء وايفررتاء.. 

 مّز  شمل أتباعهو وسام م أتل مكة سوء العذا و 

عمه أبرا  الره ملسو هيلع هللا ىلص  لبعهة العام الحزهلل الذ  فاد فيهثم كاهلل العام العاشر من ا

الذ  كاهلل ينافض عنه ويدف  عنه أذى قريشو وبعد وفراة أبر   الره بهالثرة أيرام أو 

و وتر  ر ر  اهلل عن را بمول رفياة وربه ال يدة خديجرةملسو هيلع هللا ىلص  ش رين يفج  النب 

مررن ى مؤاير ررا لرره ووقوف ررا إلررى  انبرره ى أشررد المواقرر  علررى مرردى خم ررة 

ي لفرت عليره الصرالة وال رالم ى مكرة فرال يجرد مرن ينصرره ليبلرغ  اعام   وعشرين

رسالة ربهو فيخرج إلى ال ائ و ويعرض وعوته على ثاي و فيرووهلل عليره برأقبض 

روو وآذوه ونالوا منه ما لم ينل منه قومهو وأغروا بره سرف اءتم يرمونره بالحجرارة 

 ح ى وميت قدماه الشريف اهلل.
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ر ان  من ال ائ  محزوملسو هيلع هللا ىلص  وينصر  و يمشر  وي يشرعر بنف رهو ح رى ام موم 

إلرى مكرةو فلرم ي ر    وخول را إي تحرت ملسو هيلع هللا ىلص  اس فا  ى قررهلل الهعالره ثرم يعروو

  وار الم عم بن عد  وتو ر ل مشرك. 

ى ظل تذه األ واء الكالحةو والظرو  الحر رةو وبعرد مضر  ثن ر  عشررة 

يهب ره علرى الحر و سنة مرن البعهرةو يشراء اهللو الل ير  بعبراوه أهلل ي رل  رسرولهو و

فيمن عليه برحلة تاريخية لم ينل شرف ا قبله نبر  مرسرل وي ملرن مارر  رحلرة 

مباركة  يبرةو بردأل بأقرد  باراع األرضو وان  رت برأعلى  بارال ال رماء قراه 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ سرررررربحانه: 

 ![2 الَرساا ] َّ خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من

يح مل الجده ومرن ثرمَّ كراهلل  حروو  وتذا نّ  إريض ي يابل ال أويلو وي

عن مّلة اإِلسالم بإ مراع الم رلمين   اوقوع آية اإلسراءو وإنكار و ووتا ُمخر   

لره مخرال   لرم يعررْ   الَِّذ ألنه إنكار لنّ  قرآاّ إريضو وخر  إل ماع األّمة 

 و عاّم  م وخاّإ  م. وك به من الم لمين كافة  

ِأفقاِالعبيرِإلىِعفوِاهللِ هضاه

ِمرِمحمرِمحمرِشبانهِحوطامح

ِهجاء2441هجب21ِِالثالثا ِ

ِم1212ماهس1ِِ
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ِ

راُج كأنك ترآه: أوًل   اإِلسراُء واملِع 

 

ِِ الَرساا بِ*ِالمقصوة

رَرى: وترو سرير الليرلو تاروه:  قالِالحافظِلِالفتح  َأْسَرىو َمْأُخوَذٌة مَِن ال َّ

عرالى: أسررى بعبرده: أ   عرل والماصروو باولره ت  1سأْسَرى وَسَرى إذا سار لريال

 الربا  ي ر  به.

اتفاقرراو والضررمير هلل تعررالى ملسو هيلع هللا ىلص  بعبررده: محمررد  المقصااوةِبقولااهِتعااالى 

واإل افة لل شري  وقوله تعالى: ليال: ظرر  لسسرراء وترو لل أكيردو وياراه برل 

تو إشارة إلى أهلل ذلن وقر  ى بعر  الليرل ي ى  ميعرهو والعرر  تاروه: سررى 

ر بعضرهو وسررى ليلرة إذا سرار  ميع راو وي ياراه أسررى إي إذا فالهلل ليال إذا سرا

 .  2سوق  سيره ى أثناء الليلو وإذا وق  ى أوله يااه أولج

مرن الم رجد ملسو هيلع هللا ىلص  الرحلة ال   أكرم اهلل تعالى هبرا نبيره  يقصرِبالَرساا ِه ا 

 الحرام بمكة المكرمة إلى الم جد األقصى بالاد .

                                                           

  .252/ 0ل اهلل العر  س -  597/ 7  انظر ف ض البار  س1س

  . 597/ 7  انظر ف ض البار  س2س
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   1س*ِالمقصوةِبالمعااج

إلررى ال ررموال العررال ح ررى ملسو هيلع هللا ىلص  أعارره تررذه الرحلررة مررن العررروج برره تررو مررا

 الوإوه إلى م  وى تنا   عنده علوم الخالئ .

مفعاهو من العروجو أ  ا لة ال   يعرج في او أ  يصعدو وتو   [المعااج] 

بمنزلة ال لمو لكن ي يعلم كي  توو وحكمه كحكم غيره مرن المغيبرالو نرؤمن 

 .به وي نش غل بكيفي ه

د أشار اهلل سبحانه وتعالى ى الاراهلل الكريم إلى تلن الحاوثة ى سورتين وق

 ىل مل خل ُّ مخ لف ينو فذكر قصة اإلسراء ى سورة اإلسراءو قاه تعالى: 
 يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 .َّ خي حي جي

 ىق يف ُّ وذكر سبحانه وتعالى قصة المعراج ى سورة النجمو قاه تعالى: 
 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

ِ الرليلِمنِالبتا ِ الس ةِعلىِثبوتِهحلةِالَرساا ِ المعااج

 مل خل ُّ ذكر اهلل تعالى اإلسراء وحكم ه باولره تعرالى:  ففيِكتا ِهب ا،
 يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 .[2]الَرساا  ِ َّ خي حي جي

                                                           

عوو. انظر الن اية س1س   .114/ 3  الِمْعَراُج: بك ر الميم تو الُ لمو والُعُروُج: الصُّ
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ِ - يستفاةِمنِهاهِاآليةِماِيليِ-

برردأ اهلل ا يررة بررر سسرربحاهلل  ألهلل مررن قرردر علررى تررذا ف ررو م رر ح  لل نزيرره    اًلِأ

 وال اديس.

وإ  اهلل رسروله بالعبوويرة ى ى ذكر العبد ى تذا الماام تشريٌ و ولذلن   اثانيًِ

 الماامال:  أشر

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّ ففرر  ماررام ال نزيررل قرراه تعررالى: 

 .[2]البهف ِ َّ مظ مضحط

 َّ ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ قراه تعررالى:  وى مارام الردعوة

 .[29 ِ]الجن

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ُّ وى ماررام ال حررد  قرراه تعررالى: 

 .[11]البقاة  َّ جغ مع

 .[2]الَرساا  ِ َّ يل ىل مل خل ُّ وى ماام اإلسراء قاه تعالى: 

رر تحررذير أهلل ي خررذ اإلسررراء وسرريلة لرفرر   اوى ذكررر العبررد ى تررذا الماررام أيض 

عررن  رر  ينملسو هيلع هللا ىلص  ام العبوويررة إلررى ماررام األلوتيررةو وكرراهلل النبرر مررن ماررملسو هيلع هللا ىلص  الرسرروه

 ڤ اإل راء والغلو ح ى ي يا  النرا  ى الشرركو فَعرْن اْبرِن َعبَّرا   َسرِمَ  ُعَمررَ 
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َّ
َي ُتْ ُرونِر  َكَمرا َأْ رَرْل النََّصراَرى اْبرَن »َيُاوُه ملسو هيلع هللا ىلص  َيُاوُه َعَلى اْلِمنَْبِر َسِمْعُت النَّبِ 

 َوَرُسوُلهُ َمْرَيَم َفإِنََّما 
ِ
 . 1س«َأَنا َعْبُدُه َفُاوُلوا َعْبُد اهلل

 ا  عنِعبرِاهللِبنِالشخياِقال 
ِ
 وملسو هيلع هللا ىلصن لاُت ى وفِد بن  عامر  إلرى رسروِه اهلل

وأعظُمنرا  ووأفضرُلنا فضرال   :قلنرا .فااه: ال يُد اهلُل تبارك وتعرالى.فالنا أنت سيُدنا

وى  وي َيْ ررَ ْجرَينَّكم الشرري اهللُ و وأو بعررِ  قررولِكم وقولرروا باررولِكم :فارراه . رروي  

ي اهللُ  : ي َيْ   ِوينَّكم الشَّ  ورسوُلهو ما ُأِحرهُّ  -رواية 
ِ
و عبُد اهلل

ِ
ُد بُن عبِد اهلل أنا محمَّ

 .* 2س .أهلْل َترَفعوا فوَ  منِزَل   ال   أنَزَلن  اهلُل عزَّ و لَّ 

                                                           

اإل رراء: اإلفررايف ى  «واذكرر ى الك را  مرريم»قروه اهلل  با   3445  سرواه البخار  سرقم 1س

المديض ومجاوية الحد فيهو وقيل: تو المديض بالبا ل والكذ  فيه كما أ رل النصارى ابرن 

 مريم   أ  بدعواتم فيه األلوتية وغير ذلن [.

ال ررنن »و والن ررائ  ى سبررا  ى كراتيررة ال مرراوح    واللفررل لرره4160 أخر رره أبررو واوو س2س

الروايررة: أخر  ررا أحمررد و وإررححه األلبرراا ى إررحيض أبرر  واووو  16674« سالكررربى

  من حرديب أنرس برن مالرن 16671« سال نن الكربى»  واللفل لهو والن ائ  ى 12573س

 «أنَت سيُِّدنا»قالوا ر   اهلل عن م:  ]شاح[ *  ڤ
ُّ
ريُِّد اهلُل تبراَرَك : »ملسو هيلع هللا ىلصو فااه ل م النبر  ال َّ

.و أ : الَّ «وتعالى ياوُة على الحايَاِة تو اهلُل عزَّ و لَّ فالنرا: وأْفَضرُلنا »قراه عبرد اهلل:  ذ  له ال ِّ

رة و «فْضال   ا وِرفَعرة و  أء و «وأْعَظُمنرا َ رْوي  »و أ : أْعالنا ُرتبَة  وشرَرف ا ومِزيَّ أكهُرنرا َع راء  وعلروو

ا َتاولروهلل  و أ «بْعِ  قولِكم»  الَّذ  ُقل ُموهو أو «قولوا باولِكم: »ملسو هيلع هللا ىلصفااه  ا ممَّ : اتُركوا بْعض 

ي اهللُ »لَعَدِم الُمبالَغِة ى المْدِحو  ي اهلُل فيما ُيريرُدو «وي يْ  ْجرَينَّكُم الشَّ و أ : ي َي  ْعِملنَّكم الشَّ

رري اهلُل إلرى مررا ُيخرالُِ  الحرر َّ ف ََاعروا ى البا ِررِل. كم الشَّ  أو ي ُتبرالِغوا ى الَمرديِض ح َّررى ي َيجررَّ

 عزَّ و لَّ ى تذا الَحديِب ي ُينافِ  قوَلره  : إهللَّ [قيل]
ِ
ياوةِ هلل ى حرديب  آَخرَر:  ملسو هيلع هللا ىلصَتخصيَ  ال ِّ

= 
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ِ لقرِأحسنِالقاضيِعياضِلِنظمه،ِحيثِقال 

 
ْ
رررررررا َياَونِررررررر  ا َوتِْي ررررررراَومِمَّ  َشرررررررَرف 

 

رررررا  ْ َأَ رررررُأ الهَُّريَّ
 َوكِرررررْدُل بَِأْخُمِصررررر 

 

 َتْحررررَت َقْولِررررَن َيررررا ِعَبرررراِوْ  
ْ
 ُوُخررررْول 

 

َوَأهلْل َإرررريَّْرَل أْحَمررررَد لِرررر  َنبِيَّررررا 
(1)

. 
 

لحرم ره  احرام    مِّ بمكةو وُس  َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   اثالثًِ

  مِّ وُسرربفل رر ين:  َّ جن يم ىم ُّ وتررو أوه بيررت و رر  ى األرضو 

فعرن باألقصى لبعده عن الم جد الحرامو وتو ثاا بيت بنر  هلل ى األرضو 

و َأ ُّ َمْ رِجد  ُوِ رَ  أب  ذر الِغفرار  ر رى اهلل عنره قراه 
ِ
ُقلرُت: يرا َرسروَه اهلل

؟ قاَه: ُثمَّ الَمْ ِجُد األْقَصى ُقلُت:  َه؟ قاَه: الَمْ ِجُد الَحَراُم. ُقلُت: ُثمَّ َأ ٌّ َأوَّ

و »بْينَُ َمررا؟ قرراَه: َأْرَبُعرروهلَلو ُثررمَّ قرراَه:  َكررْم كرراهللَ  رراَلُة َفَصررلِّ َحْيُهمررا َأْوَرَكْ ررَن الصَّ

 . 2س. «واألْرُض لَن َمْ ِجدٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

ُيريرُد َسرْعَد برَن « ُقومروا إلرى َسريِِّدكم»لبَن  ُقريظَة:  ملسو هيلع هللا ىلصو وي قوَله «أنا سيُِّد ولِد آَوَمو وي َفْخرَ »

 بجاتليَّرة
 ُمعاذ   وذلن أنَّ م كانوا ى تذا الوقرِت َحرديهِ  َع رد 

ِّ
رياوةِ للنبر  و وربَّمرا َقَصردوا بال ِّ

  ملسو هيلع هللا ىلص
ُّ
 تعالى  فَروَّتا النب 

ِ
. ملسو هيلع هللا ىلصبَعَ  المعاا المشرتَكِة ى َح ِّ اهلل  هلل عزَّ و لَّ

  .51/ص 10تف ير حدائ  الروح والريحاهلل للعالمة ال روى الشافعى س زء   1س

 ه اهلل تعررالى:بررا  قررووو ك ررا  أحاويررب األنبياء 3425  سم فرر  عليررهو أخر رره البخررار  س2س

 و ك ا  الم ا د وموا   الصالة. 526وم لم س «ووتبنا لداوو سليماهلل»
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فالم ررجد األقصررى مبرراركو واألرض  َّ من خن حن ُّ وى قولرره تعررالى:   اهابًعاا

 ال   حوله مباركةو وت  بركال وينية وونيوية.

تلرن تر  حكمرة اإلسرراءو لارد رأى  َّجه ين ىن ُّ وى قولره تعرالى:   اخامًسِ

رحل ررره  مرررا أذتررره عرررن إررردره ا يم واألحرررزاهلل والرررروع  ىملسو هيلع هللا ىلص  النبررر 

والخو و وليرب  على قلبه وليهبت فؤاوهو وليكوهلل من المؤمنين أهلل اهلل معره 

 ولن ي خلى عنهو وأهلل اهلل ناإره. 

ف ررو ثابررت باألحاويررب الصررحيحة ال رر  رواتررا الهاررال  [ أماااِالمعااااج]

وتلا  ررا األمررة بررالابوهو ولررو لررم يكررن إي اتفررا  إرراحب  الصررحيحين: العرردوهو 

البخار  وم لم علرى تخريج را ى إرحيحي ما لكفرىو فمرا بالرن وقرد خر  را 

غيرتما من أإحا  ك ه الحديب المع مردةو وك ره ال رير المشر ورةو وك ره 

 ال فاسير المأثورة.

ريم إررراحةو ويرررى بعرر  العلمرراء أهلل المعررراج وإهلل لررم يهبررت بررالاراهلل الكرر

 ىق يف ُّ يعنر   ربيرل  َّ ىق يف ُّ  ولكنه أشير إليه ى سورة النجم ى قوله تعرالى

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

 .[21ِ-21ِ]ال جا ِ َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

ملسو هيلع هللا ىلص  قاه اإلمام ابن كهير ى تف يره ما خالإ ه م  ال و يض: وقرد رأى النبر 

ِهِاهللِعليهاِماتين التيِخلقعلى إورته   ربيل ڠ
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ه على إورته له آنايه من غار حراءو فرملسو هيلع هللا ىلص  عاه فرتة الوح و والنب ِ األ لى

س مائة  ناح قد سد ِعَظُم خلاه األف و فاقرت  منهو وأوحى إليه عن اهلل عز 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ و ل ما أوحىو وإليه أشار اهلل باوله: 

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 .َّرتزت

ليلة اإلسراء والمعراج عند سردرة المن  رىو وتر  المشرار إلي را ى ترذه   الثانية 

 «.ولاد راه نزلة أخرى. عند سدرة المن  ى»باوله: « النجم»ال ورة 

ِ ملسو هيلع هللا ىلصال بيَِرس هِلِ*ِقصةِالَرساا ِ المعااجِ

قد رواتا الشريخاهلل ى إرحيحي ماو كمرا رواترا غيرتمرا مرن أئمرة الحرديب 

 ل تذه الحاوثةو وأ م  بين الروايال.وعلماء ال يرو وسأفص

  ڤ َقراَه: َأهللَّ َمالِرَن برَن َإْعَصرَعةَ  ڤ َعْن أَنِس بِن َمالِن  
ِ
 اهلل

َّ
 َقراَه: َأهللَّ َنبِر 

َثُ ْم َعْن َلْيَلِة ُأْسِرَ  بِِهو َقاَه ملسو هيلع هللا ىلص  َوُربََّمرا َقراَه فِر  - «َبْينََما أَنا فِر  الَح ِريمِ » :ملسو هيلع هللا ىلص َحدَّ

 ...    1سالِحْجرِ 

                                                           

 : تو َشنٌّ من ق راوة كمرا بيَّنره اإِلمرام أحمرد ى م رنده رقرم 063/ 7  قاه الحافل ى الف ض س1س

امو ولفظه: 17135الحديب س اهلل عن َتمَّ ة و وربمرا قراه ق راو«بينَا أنا نائٌم ى الَح ِريمِ »  عن عفَّ

مرا بريَن  -أ  الَح ِريم-بالَح ِيِم تنا الِحجُرو وأبعَد َمرْن َقراَه المرراو بره  [والمراو]ى الِحجرو 

را ى الَح ِريم ترل ترو الِحجرر أم  الركن والمااِم أو بيَن يمرزم والِحجررو وترو وإهلل كراهلل مخ لف 

  ى إرحيض ي؟و لكن المراو تنا بياهلل الباعة ال   وق  ذلن في او وقرد وقر  ى أوه بردء الخلر
= 
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اُمْض ...  َ ِجع 
َفَشر َّ َمرا َبرْيَن »َقاَه: َوَسِمْعُ ُه َيُاوُه: -  3سَفَادَّ   2سو إِْذ َأَتانِ  آل   1س

  5سمِرْن ُثغرَرةِ »وُتَو إلى َ نْبِ : َما َيْعنِ  بِِه؟ َقراَه:   4س. َفُاْلُت لِْلَجاُرووِ «َتِذِه إلى َتِذهِ 

 ...  و  7سإلى ِشْعَرتِهِ   0سَنْحِرهِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

و ووقر  ى روايرة « بَيْنَرا أنرا عنرَد البيرت» : بلفرل 3267رقرم الحرديب س -البخار   وترو أعرمُّ

ُفرِرَج عرن سراِ  » : عن أنس عن أب  ذر 349رقم الحديب س -الزتر  ى إحيض البخار  

ةَ  ديب و وى رواية الواقد  بأسانيده: أنه أسر  به من شعه أب   الهو وى حر«بَيْ ِ  وأنا بَمكَّ

«. إهلِلَّ  ربيررَل أترراا»أم تران  عنررد ال ررباا أنرره بررال ى بي  را قالررت: ففادتره مررن الليررِل فاراه: 

و وبي  را عنرد ِشرْعِه أبر   الرهو فُفرِرَج  {والَجْمُ  بين تذه األقواه} أنه َنراَم ى بيرِت أمِّ َترانِ  

َمَلرن فأخرَ رُه مرن البيرِت إلرى ساُ  بي ِِهو وأ اَ  البيَت إليِه لَكونِِه كاهلل ي ُكنُُهو فنرزه منره ال

و ثم أخر ه الملن إلى الم جد فأركبَُه البُرا . او وبه أثُر نَُعا    الم جد فكاهلل به ُمْضَ ِجع 

رقررم  -أ  البخررار  ى إررحيحه- : ياو ى برردء الخلرر  064/ 7  قرراه الحررافل ى الفرر ض س1س

ٌه علرى اب رداِء الحراهو ثرم لمرا و وترو َمْحمرو«بيَن النائِم واليَْاَظاهللِ »قاه:  -  3267الحديب س

 أخرَج به إلى باِ  الم جِد فأركبَُه البَُرا  اس ََمرَّ ى َيَاَظ ِِه.

  : تو ِ ربيل ڠ. 064/ 7  قاه الحافل ى الف ض س2س

. انظر الن اية س3س : تو الَاْ ُ  ُ وي  كالشَّ ِّ   . 26/ 4  الَادُّ

   الجاروو تو ابن أب  سربة البصر .4س

ْدِر. انظر الن اية س  الهُّ 5س   .261/ 1ْغَرُة: ت  نُْاَرُة النَّْحِر فوَ  الصَّ

در. انظر الن اية س0س   .23/ 5  النَّْحُر: تو أْعَلى الصَّ

 : قولره: ِشررْعَرتِِه بك ررر الشرينو أ  شررعر الَعانررة وى روايررة 064/ 7  قراه الحررافل ى الفرر ض س7س

 اه: إلى أسَفِل بَْ نِِه.  ق104رقم الحديب س -اإِلمام م لم ى إحيحه 
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ْلبِر و ُثرمَّ ُأتِيرُت بَِ ْ رت  َفاْسرَ ْخَرَج قَ ... 
و  4سإِيَمان ررا  3سَمْمُلروَءة    2سمِرْن َذَتره    1س

   5سَفَغَ َل َقْلبِ 
َ
ُثمَّ ُحِشر 
و ُثرمَّ ُأِعيرَدو ُثرمَّ ُأتِيرُت بَِدابَّرة  ُووهلَل الَبْغرِل وَفرْوَ  الِحَمراِر  0س

 .«َأْبَيَ  

                                                           

 : ت  إناٌء معروٌ  وت  ُمَؤنََّهرة. وقراه الحرافل 110/ 2  قاه اإِلمام النوو  ى شرح م لم س1س

  : خ  ال َّ ُت لكونِِه أشَ ر آيِل الُغْ ِل ُعرف ا.065/ 7ى الف ض س

رريَِّة  : ُخرر َّ الررذتُه لكونررِه أْغَلرر  أنررواِع األواا065/ 7  قرراه الحررافل ى الفرر ض س2س  الِح ِّ

وأإَفاَتا  وألهلل فيه َخَواٌص لي ْت لغيرِه ويظَ ُر ل ا تنا ُمنَاسباٌل: من ا أنره مِرْن أَوانِر  الجنرِةو 

َدأو ومن ا أنه أثَارُل الَجرَواتر فناَسرَه ثَِارَل  ومن ا أنه ي تأُكُلُه الناُرو وي ال ُّراُ و وي يلَحُاُه الصَّ

 الَوْح .

 : والمعنَررى أهلل ال َّْ ررَت ُ ِعررَل في ررا َشرر ٌء يحُصررُل برره كَمرراُه 0/ 2س   قرراه الحررافل ى الفرر ض3س

او أو ُمهِّال له بناء على  واِي َتمهِيل المعرااو كمرا  َ حكمة  وإيمان ا َمَجاي 
اإليماهلِل والِحْكَمِة فُ مِّ 

ا ى ا خرة.  ُيَمهَُّل الموُل َكبْش 

 مررل أهلل يكرروهلل علررى َحِايا ررهو وَتْجِ رريد  : تررذا الِمررْلُء يح065/ 7  قرراه الحررافل ى الفرر ض س4س

 المعاا  ائٌِز كما  اء أهلل سورة البارة وآه عمراهلل تأتِيَاهلِل يوم الايامة كأهنما َغَماَم َاهلل.

مرن مراء  -أ  قلبره-ثرم غ رله  : »103رقم الحديب س -  ى رواية اإِلمام م لم ى الصحيض 5س

 «.يمزم

 و قرراه: فحشررا برره إرردره 7517لحررديب سرقررم ا -  ى روايررة شرررين ى إررحيض البخررار  0س

: وقرد { 060/ 7قراه الحرافل س }وتو بف ض الالم والغرين أ  عررو  حلاره.ملسو هيلع هللا ىلص. ولغاويده 

اش ملت تذه الاصة من خوار  العاوة على ما يدتش سامعه فضال عمن شاتدهو فاد  ررل 

 رررا العاوة بأهلل من ش  ب نهو وأخرج قلبه يمول ي محالةو ومر  ذلرن فلرم يرؤثر فيره ذلرن 

 وي و عا فضال عن غير ذلن. 
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َيَضرُ  َخْ رَوُه »َزَة؟ َقراَه أَنرٌس: َنَعرْمو َيا أَبا َحْمر  1سَفَااَه َلُه الَجاُروُو: ُتَو الُبَراُ  

ررا و 2س«ِعنْررَد أقصررى َ ْرفِررهِ  م  ا ُمَلجَّ وَكررَاهلَل ُمْ ررَر  
 و  3س

ُّ
ررا َأَراَو النَّبِرر  َأهلْل َيْرَكَبررُهو ملسو هيلع هللا ىلص  َفَلمَّ

د  َتْفَعُل َتَذا؟ َفَما َركَِبَن  :ڠ اْسَ ْصَعَه َعَلْيَهو َفَااه َلُه ِ ْبِريُل   َأَحرٌد َأْكرَرمُ  أبُِمَحمَّ

 مِنْرُهو َقراَه: 
ِ
را  4سَفرراْرَف َّ »َعَلرى اهلل َح َّرى َأَتْيرُت َبْيررَت  -َأِ  اْلُبررَراُ  -َفَركِْبُ رُه  و 5سَعَرق 

                                                           

ألنه مش   من الربي و فاد  اء ى لونه أنره  [سم  الربا ] : 067/ 7  قاه الحافل ى الف ض س1س

أبي و أو من الرب  ألنه وإفه ب رعة ال يرو أو من قول م شاة برقراء إذا كراهلل خراله إروف ا 

أبري  ألهلل الربقراء مرن الغرنم  األبي   اقال سووو وي ينافيه وإفه ى الحرديب برأهلل الرربا 

 معدووة ى البياض. 

 ما يرى بصره.    : أ  يض  ر له عند من 060/ 7  قاه الحافل ى الف ض س2س

رقرم الحرديب  -برا  المعرراج  -ك را  المناقره  -إلى تذا الادر أخر ه البخار  ى إحيحه 

  . 17135رقم الحديب س -واإلمام أحمد ى م نده  -  3117س

 ام: تررو حبررل أو عصررا ترردخل ى فررم الدابررةو وتلررز  إلررى قفرراه. انظررر ل رراهلل العررر    اللجرر3س

  .242/ 12س

  فارف  عرقا: أ   رى عرقرهو وسراهو ثرم سركنو واناراو وتررك ايس صرعا . انظرر ل راهلل 4س

  . 207/ 5العر  س

برا  اس صرعا  الرربا  عنرد ركرو   -ك ا  اإلسراء  -  أخرج ذلن: ابن حباهلل ى إحيحه 5س

با  ومن سورة بنر  إسررائيل  -ك ا  ال ف ير  - و والرتمذ  ى  امعه 40و برقم سملسو هيلع هللا ىلص النب 

 وإسناوه إحيض. -  3397رقم الحديب س -
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و َفَرَبْ ُ ُه بِالَحْلَاِة ال ِ  َيْربُِ  بَِ ا األَْنبَِياُءو ُثمَّ َوَخْلرُت الَمْ رِجَد َفَصرلَّْيُت  1سالَمْاِد ِ 

 . 2س«ْ ُت فِيِه َرْكَعَ ْيِنو ُثمَّ َخرَ 

   

                                                           

 [والحكمُة ى اإلسرراء إلرى بَْيرت الَمْارد  ح رى يجمر ] : 595/ 7  قاه الحافل ى الف ض س1س

د  كراهلل ِتجرَرَة غالرِه األنبيراء َقبْلره ى تلن الليلة برين ُرْؤيرة الِابَْلَ ريِْنو أو ألهللَّ بيرَت المارملسو هيلع هللا ىلص 

حيل إليه ليجم  بين أش َاَل الفضائِلو أو ألنه مَحّل الَمْحشررو وغالره مرا اتفر   فحصل له الرَّ

لرره ى تلررن الليلررة ُينَاسرره األحررواَه األخرويررةو فكرراهلل الِمْعررراج منرره أْلَيررَ  بررذلنو أو لل فرراؤِه 

ا ومَ   ْعنى.بُِحُصوِه أنواِع ال َّْاِديِس له ِح و

رقررم ملسو هيلع هللا ىلص بررا  اإلسررراء بالرسرروه  -ك ررا  اإليمرراهلل  - أخر رره اإِلمررام م ررلم ى إررحيحه 2س

  .102الحديب س
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ِ

 {ملاذا كان اإلسراء واملعراج ؟}

ِ

ر ررض أكهررر علمرراء ال رريرة النبويررة أهلل حرردول اإلسررراء والمعررراج كرراهلل قبررل 

را مرن الَبعهرةو وتر   وال جرة إلى المدينة ب نة واحدة أ  بعد مرور اثن  عشرر عام 

ا مررن اي رر  او ملسو هيلع هللا ىلص سررنوال ذا  خالل ررا النبرر   وإررحبه الكرررام ألوان ررا وأإررناف 

 العذا و شمل الجانه النف   واي  ماع  وايق صاو .و

ا سعت إلى تفعيل سياسة الحصرار ايق صراو  لبنر   وكاهلل من ذلن أهللَّ قريش 

ا وم رررلمينو واتفاررروا علرررى أيَّ  رررار  عبرررد منرررا و وال جويررر  الجمررراع  ل رررمو ُكفَّ

وتمو ُينَراكحوتمو وي ُيَزوِّ رروتم وي ي زوَّ رروا مرن مو وي ُيبررايعوتمو وي يجال رر

وي َيدخلوا بيو مو وي يكلِّموتمو وأهلل ي َيْاَبلروا مرن بنر  تاشرم وبنر  الم َّلره 

او وي تأخذتم هبم رأفة ح ى ُيْ لِموا رسوه اهلل  ا أبد   ل م للا ل!!ملسو هيلع هللا ىلص إلح 

وتنررا برردأل ِحابررة  ديرردة مررن المعانرراة واأللررمو حيررب ُحوِإررر الم ررلموهلل 

و وقد بلغ «ِشْعِه أب   اله»ى  والمشركوهلل من بن  عبد منا  ومع م أبو  اله

الج د هبم ح ى إنه كانت ُت رَم  أإروال الن راء والصربياهلل وترم يصررخوهلل مرن 

وا إلى أكل أورا  الشجر والجلوو.  ة األلم والجوعو وح ى ا  رُّ  شدَّ
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وقد ظلَّت تلن المأسراة البشرريَّة  يلرة ثالثرة أعروام كاملرةو ح رى  راء شر ر 

أهلل ُيَفنَّ الحصار البش  عرن  البعهةو وشاء اهلل تعالىالمحرم من ال نة العاشرة من 

ررة مررن مشرررك  قررريش  بنرر  تاشررم وبنرر  عبررد الم َّلررهو وكرراهلل ذلررن علررى يررد ُثلَّ

تمهَّلرت  و مع  م النخوة والحميَّة الابليَّةو ثم بفضل آية قاترة من آيال اهلل تعالى

ي او مرن َ رْور وق يعرة ى األََرَ ة ال   أكلْت  مي  ما ى الصحيفة ال   اتَّفاوا عل

 وظلمو إيَّ ِذْكَر اهلل تعالى !!

وما إهلل ان  ت تذه ال نوهلل العجا  ح ى تالتا عرام الحرزهللو الرذ  لرم يكرن 

ا حدثْت لره مصريب اهلل كبيرتراهلل ملسو هيلع هللا ىلص ت مي ه إشفاق ا من أحدو ولكن ا ت مية النب   لمَّ

ا األولى]ى تذا العام سالعاشرة من البعهة و   الهو عمِّ رسوه ف   مول أب   [أمَّ

ا الهانية]وال ند اي  ماع  لهو  وملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ف   وفراة خديجرة ر ر  اهلل عن راو  [وأمَّ

 وال ند العا ف  والالب  له!!ملسو هيلع هللا ىلص يوج رسوه اهلل 

رام معردووةو فرايواول مشراعر  وقعت تاتراهلل الحاوث راهلل المؤلم راهلل خراله أيَّ

ؤ المشرركين وياو عليره مرا كراهلل مِرن ت وملسو هيلع هللا ىلصالحزهلل واأللم ى قلره رسروه اهلل  جررُّ

ه أب   اله.  عليه  حيب كاشفوه بالنكاه واألذى بعد مول عمِّ

ا علرى غرمح ح رى يرئس مرن قرريشو وخررج إلرى ملسو هيلع هللا ىلص وقد ايواو رسوه اهلل  غمو

أكرب الابائل بعد قريش وت  قبيلة ثاي  بال ائ   ر اء أهلل ي ر جيبوا لدعوتره أو 

ا ولم يَر مَ ؤيُ  ن ُيئرو و وقرد قراه لره أحردتم: وه وينصروه على قومهو فلم يَر ناإر 

ا... لرئن كنرت  ا يرسرله غيررك؟ وقراه آخرر: واهلل ي ُأكلِّمرن أبرد  أما و رد اهلل أحرد 
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ا من أهلل أروَّ علين الكرالمو ولرئن كنرت  رسوي   من اهلل كما تاوه ألنت أعظم خ ر 

 تكذ  على اهلل ما ينبغ  ل  أهلل أكلمن!

إِْذ َقرْد »رتمو وقاه ل رم: من عندتم وقد يئس من خيملسو هيلع هللا ىلص وتنا قام رسوه اهلل 

وَأْغررَرْوا برره  وملسو هيلع هللا ىلص. إيَّ إهنررم لررم يفعلررواو بررل ت رراولوا عليرره «َفَعْلررُ ْم َفرراْكُ ُموا َعنِّرر 

سف اءتم الذين َرَمْوُه بالحجرارة ترو ومرويه ييرد برن حارثرةو ح رى َومَِيرْت قدمره 

ة الشريفةو وُشرجَّ رأ  ييردو ولرم يرزه بره ال رف اء ح رى ألجُئروه إلرى حرائ  لع بر

اللَُّ رمَّ »وشيبة ابن  ربيعةو وتناك ال جأ إلى شجرة وأخذ يدعو بالدعاء المش ور: 

اِحِميَنو  َة ِحيَل ِ و َوَتَوانِ  َعَلى النَّاِ و َيا َأْرَحَم الررَّ تِ و َوقِلَّ إَِلْيَن َأْشُكو َ ْعَ  ُقوَّ

ُمنِر  َأْم إَِلرى َأْنَت َر ُّ اْلُمْ َ ْضَعِفيَن َوَأْنَت َربِّر و إَِلرى َمرْن َتكُِلنِر  َيَ َج َّ
 و إَِلرى َبِعيرد 

 َغَضٌه َفالَ ُأَبالِ ...
َّ
 . 1س«َعُدوح َملَّْكَ ُه َأْمِر و إهلِْل َلْم َيُكْن بَِن َعَل 

ةو ملسو هيلع هللا ىلص وتررذا الرردعاء يرردهُّ علررى امرر الء قلبرره  ررا لارر  مررن الشرردَّ كآبررة وحزن ررا ممَّ

ا على أنه لم يؤمن به أحدو وقرد  راء ترذا الحرزهلل وذاك ا عنره ى  وأسف  األلرم معبَّرر 

َتْل َأَترى َعَلْيرَن َيرْوٌم َكراهلَل  :ملسو هيلع هللا ىلصحديب عائشة ر   اهلل عن ا  إذ سألْت رسوه اهلل 

؟ َفَاراَه  َلَارْد َلِايرُت مِرْن َقْومِرِن َمرا َلِايرُتو َوَكراهلَل َأَشردُّ َمرا » :ملسو هيلع هللا ىلصَأَشدَّ مِْن َيرْوِم ُأُحرد 

َيالِيَل ْبرِن َعْبرِد ُكرالَه  َفَلرْم ُيِجْبنِر  إَِلرى َمرا  َلِايُت... إِْذ َعَرْ ُت َنْفِ   َعَلى اْبِن َعْبدِ 

                                                           

 و 0/111« سالكامل ى الضرعفاء» و وابن عد  ى 14704  س14/139أخر ه ال رباا س  1س

 : ررعي  الجررام  و وينظررر  برراخ ال  ي ررير49/152« سترراريخ ومشرر »وابررن ع رراكر ى 

[1112.] 
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َأَرْوُلو َفاْنَ َلْاُت َوَأَنا َمْ ُمروٌم َعَلرى َوْ ِ ر و َفَلرْم َأْسرَ ِفْ  إِيَّ َوَأَنرا بَِارْرهلِل الهََّعالِرِهو 

ْ نِر و َفنََظرْرُل َفرإَِذا فِ  يَ را ِ ْبِريرُلو َفنَراَوانِ  َفَرَفْعُت َرْأِس و َفرإَِذا َأَنرا بَِ رَحاَبة  َقرْد َأَظلَّ

وا َعَلْيرَنو َوَقرْد َبَعرَب إَِلْيرَن َمَلرَن  َفَااَه: إهلِلَّ اهلَل َقْد َسرِمَ  َقرْوَه َقْومِرَن َلرَن َوَمرا َروُّ

و ُثررمَّ َقرراَه: َيررا  َّ
اْلِجَبرراِه لَِ ررْأُمَرُه بَِمررا ِشررْئَت فِرريِ ْم. َفنَرراَوانِ  َمَلررُن اْلِجَبرراِه َفَ ررلََّم َعَلرر 

رر  ُدو َفَارراَه: َذلِررَن فِيَمررا ِشررْئَتو إهلِْل ِشررْئَت َأهلْل ُأْ بِررَ  َعَلررْيِ ُم األَْخَشررَبْيِن. َفَارراَه ُمَحمَّ

 
ُّ
َبْل َأْرُ و َأهلْل ُيْخِرَج اهلُل مِرْن َأْإرالَبِِ ْم َمرْن َيْعُبرُد اهلَل َوْحرَدُه َي ُيْشرِرُك بِرِه  :ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِ 

 . 1س«َشْيئ ا

ين ا ك يَر الرنفس لرم ي ر    أهلل َيرْدُخْلَ ا إيَّ ى لما عاو إلى مكة حزملسو هيلع هللا ىلص ثم إنه 

  وار مشركو وتو م عم بن عدّ !!

وى تذه الظرو  العصيبة والمحن الم الحاة  ى ال ائ  وفيما سربا ا مرن 

العرررا ف  ملسو هيلع هللا ىلص وثيارررة الماا عرررة والحصرررارو ووفررراة َسرررنََد  الرسررروه الكرررريم 

ى ترذه   مه أب   الرهوع -ر   اهلل عن ا-واي  ماع و يو ه ال يدة خديجة 

الظرررو  وبعررد أهلل  رراقت برره األرض مررن المشررركين اتَّ ررعت لرره أفرر  ال ررماءو 

ررا  ول كرروهلل ملسو هيلع هللا ىلص و رراءل معجررزة اإلسررراء والمعررراج تهبي  ررا لرره  ومواسرراة وتكريم 

                                                           

بخررار : ك ررا  برردء الخلرر و بررا  إذا قرراه أحرردكم آمررين والمالئكررة ى ال ررماء فوافاررت ال  1س

مرن أذى  ملسو هيلع هللا ىلص و وم لم: ك ا  الج او وال يرو با  مرا لار  النبر  3659إحداتما األخرى س

  .1795المشركين والمنافاين س
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إلررى عررالم ملسو هيلع هللا ىلص بررذلن منحررة ربانيَّررة تم ررض األحررزاهلل وم اعرره الما رر و وتنالرره 

لمن  ررىو والُاررْر  مررن عررر  أرحرره وُأفرر  أقررد  وأ  رررو إلررى حيررب ِسررْدَرة ا

ِ. 1سالرحمن تعالى

  ِ

ِ

ِ

                                                           

 سالم: إشرا  و/ راغه ال ر اا.موق  قصة اإل  1س
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ِ

ِ

 ملسو هيلع هللا ىلص  يات التي رآها رسوُل اهللاآل

 يف طريقه إىل بيت املقدس

 م ها بع  المشاتدو وتو ى  رياه إلى بيت الماد و ملسو هيلع هللا ىلص  رأى رسوه اهلل

ت عاذُةِباهللِمنِالجن( ِ *ِالمشهُرِاألَ ُل ِ)االَرس 

َماُمَِمال ٌ ِف يِال ُموَِ اُهَِقااَل َهَ ىِال  َِأن  َِرَساع يرن َياىِبان  َِيح  َعان 
أِ   ُأْسرِرَ  بَِرُسروِه  ط 

 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

ِ
َمرا اْلَ َفرَت َرُسروُه اهلل و ُكلَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َفَرَأى ِعْفِري  ا مَِن الِجنِّ َيْ ُلُبُه بُِشرْعَلة  مِرْن َنرار 

و إِ   َتُاوُلُ نَّ
َذا ُقْلَ ُ نَّ ُ ِفَئرْت ُشرْعَلُ ُه َوَخررَّ َرآُهو َفَااَه َلُه ِ ْبِريُل: َأَفاَل ُأَعلِّْمَن َكلَِمال 

  1سلِِفيهِ 
ِ
 الَكرِريِمو «َبَلى» :ملسو هيلع هللا ىلص ؟ َفَااَه َرُسوُه اهلل

ِ
. َفَااَه ِ ْبِريُل: َفُاْل: أُعوُذ بَِوْ رِه اهلل

تِرر  َي ُيَجرراِوُيُتنَّ َبرررٌّ َوَي َفرراِ ٌرو مِررْن َشرررِّ َمررا َينْرر رراِل الالَّ  ال َّامَّ
ِ
ِزُه مِررَن وبَِكلَِمراِل اهلل

َماَءو وَشرِّ َما َيْعُرُج فِيَ او وَشرِّ َما َذَرأَ  ال َّ
فِ  األَْرِضو وَشرِّ َما َيْخُرُج فِيَ او ومِرْن   2س

                                                           

  .57/ 4ى َوْ ِ ِه. انظر ل اهلل العر  س  َخرَّ لِِفيِه: أ  َسَاَ  َعلَ 1س

  .29/ 5  َذَرَأ: أ  َخَلَ . انظر ل اهلل العر  س2س
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ْيررِل والنََّ رراِرو ومِررْن َ ررَواِرِ   ررا َيْ ررُرُ  بَِخْيررر  َيررا   1سفِررَ ِن اللَّ ْيررِل والنََّ رراِرو إِيَّ َ اِرق  اللَّ

 . 2سَرْحَمنُ 

ِ(*ِالمشهُرِالث ِ اين ِ) صُفِالرّجال 

 
ِ
اَهو َفَاررْد َرَوى اإِلَمرراُم َأْحَمررُد فِرر  ُمْ ررنَِدِه بَِ ررنَد  ملسو هيلع هللا ىلص  َوَرَأى َرُسرروُه اهلل الرردَّ َّ

 ڤ  إِحيض  َعْن ابِن َعبَّا   
ِّ
إَِلرى َبْيرِت اْلَمْارِدِ و ُثرمَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َماو َقراَه: ُأْسرِرَ  بِرالنَّبِ 

َثُ ْم بَِمِ   ... َ اَء مِْن َلْيَل ِِهو َفَحدَّ اَه فِر  ُإروَرتِِه ُرْؤَيرا َعرْين  يِرِه َفَااَه:... َوَرَأى الدَّ َّ

 
ُّ
اِه؟ َفَاراَه: ملسو هيلع هللا ىلص  َفُ ئَِل النَّبِر  َرَأْيُ رُه َفْيَلَمانِيورا»َعرِن الردَّ َّ

و إِْحرَدى  4سو َأْقَمرَر ِتجان را 3س

و كَأهللَّ َشْعَر َرْأِسهِ   5سَعْينَْيِه َقائَِمةٌ   . 0س«أْغَصاهلُل َشَجَرة   َكَأنََّ ا َكْوَكٌه ُورِّ ٌّ

                                                           

. انظر  ام  األإوه س1س   .307/ 4  َ َواِرُ  الليِْل: أ  َحَواوُِثُه ال   تأتِ  َلياْل 

رقرم الحرديب  -با  ما يؤمر به من ال عروذ  -ك ا  الشعر  -  أخر ه اإِلمام مالن ى المو أ 2س

وانظرر  رام  األإروه  -وإسرناوه ح رن-ووإله اإِلمام أحمرد ى م رنده  -مرسال  -  16س

  .146رقم الحديب س -وال ل لة الصحيحة لأللباا َرِحَمُه اهلُل  -  307/ 4س

: بف ض الفاء وسكوهلل الياء تو العظيُم الُجهَّة. انظر الن اية س3س
ُّ
  .420/ 3  الَفيَْلَمانِ 

  .167/ 4اض. انظر الن اية س  أ : الشديد البي4س

   العيُن الَاائَِمة: ت  البَاقيُة ى مكاهنا إحيحة.5س

وأوروه الحرافل ابرن كهيرر ى تف ريره  -  3540رقرم الحرديب س -  أخر ه أحمرد ى م رنده 0س

 وإحض إسناوه. -  21/ 5س
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ِ)التحاياِمنِزي ةِالرنيا(ِ *ِالمشهرِالثالث

 فِ  َوَيئِلِِه َعْن َأَنِس بِن َمالِن  
ُّ
َقاَه فِ  َحِديِب اإِلْسَراِء:...  ڤ َرَوى الَبْيَ ِا 

 
ِ
ِريرِ و وفِر  ِرَواَيرة  َقر وملسو هيلع هللا ىلص َوَساَر َرُسوُه اهلل  :ملسو هيلع هللا ىلص اَه َفإَِذا ُتَو بَِعُجوي  َعَلى َ انِرِه ال َّ

و َفَااَلرْت: َيرا «إَِذا أَنا بِاْمَرَأة  َحاِسَرة  َعْن ِذَراَعْيَ راو وَعَلْيَ را مِرْن ُكرلِّ ِيينَرة  َخَلَاَ را اهللُ »

ُدو َأْنظِْرنِ  َأْسَأُلَنو َفَلْم َأْلَ ِفْت إَِلْيَ او َوَلْم َأُقْم َعَلْيَ راو َفَاراَه  َمرا َترِذِه َيرا » :ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحمَّ

ي را َقا «ِ ْبِريُل؟ ٌء َيرْدُعوُه ُمَ نَحِّ ْ
ُدو َفَ اَر َما َشاَء اهلُل َأهلْل َيِ ريَرو َفرإَِذا َشر  َه: ِسْر َيا ُمَحمَّ

رُدو َفَ راَر َمرا َشراَء  ُد!و َفَااَه َلُه ِ ْبِريُل: ِسْر َيرا ُمَحمَّ ِريِ و َيُاوُه: َتُلمَّ َيا ُمَحمَّ َعِن ال َّ

را الَعُجروُي .ْيرِت الَمْارِدِ وإلرى بَ    اهلُل َأهلْل َيِ يَرو َح َّى اْن َ  .. ُثرمَّ َقراَه َلرُه ِ ْبِريرُل: َأمَّ

 مِرْن ُعُمرِر تِْلرَن 
َ
ْنَيا إِيَّ َمرا بَِار  ِريرِ و َفَلرْم َيْبرَ  مِرَن الردُّ ال ِ  َرَأْيرَت َعَلرى َ انِرِه ال َّ

 إِ 
ِ
ا الِذ  َأَراَو َأهلْل َتِميَل إَِلْيِهو َفَذلَِن َعُدوُّ اهلل  . 1سْبلِيُس َأَراَو َأهلْل َتِميَل إَِلْيهِ الَعُجوِيو وَأمَّ

ِ )قباِماشطةِاب ةِفاعون(ِ *ِالمشهرِالاابع

 
ِ
فِرر  َ ِريِارِه إَِلرى َبْيررِت الَمْارِدِ  ِريرَض َقْبررِر َماِشرَ ِة اْبنَررِة ملسو هيلع هللا ىلص  َوَوَ رَد َرُسروُه اهلل

فِر  َإرِحيِحِه بَِ رنَد  َحَ رن  فِْرَعْوهلَلو َفَاْد َرَوى اإِلَماُم َأْحَمُد فِ  ُمْ نَِدِه َواْبرُن ِحبَّراهلَل 

 ڤ  َعِن اْبِن عبَّا   
ِ
ْيَلُة ال ِ  ُأْسرِرَ  بِر  » :ملسو هيلع هللا ىلص َما َقاَه: َقاَه َرُسوُه اهلل ا َكاَنِت اللَّ َلمَّ

يَِّبُة؟ َحُة ال َّ
ائِ َحٌة َ يَِّبٌةو َفُاْلُت: َيا ِ ْبِريُل: َما َتِذِه الرَّ

 َرائِ
َّ
َقراَه: َترِذِه  «فِيَ او َأَتْت َعَل 

                                                           

ثرم قراه رواه    وأوروه ابن كهير ىف تف ريره396 - 302/ 2  أخر ه البي ا  ى ويئل النبوة س1س

الحافل البي اى ىف ويئل النبوه ىف حديب ابن وته وىف بع  ألفاظه نكاره وغرابهو و رعفه 

  .03ص _1البوإيرى ىف اتحا  الخيره س
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 َتْمُشرُ  اْبنَرَة 
َ
َرائَِحُة َماِشَ ِة اْبنَِة فِْرَعْوهلَل َوَأْوَيِوَتا ُقْلُت: َوَمرا َشرْأُنَ ا؟ َقراَه: َبْينَرا ِتر 

و إِْذ َسَاَ ْت الِمْدَرى  »مِْن َيِدَتاو َفَااَلْت:   1سفِْرَعْوهلَل َذاَل َيْوم 
ِ
. َفَااَلرْت َلَ را «بِْ ِم اهلل

 اَلْت: َيو َوَلكِْن َربِّ  َوَر ُّ َأبِيِن اهلُل.اْبنَُة فِْرَعْوهلَل: َأبِ ؟ قَ 

َقاَلْت: ُأْخبُِرُه بَِذلَِن! َقاَلْت: َنَعْمو َفَأْخَبَرْتُه َفَدَعاَتاو َفَاراَه: َيرا ُفاَلَنرُةو َوإهلِلَّ َلرِن 

َربوا َغْيِر ؟ َفَااَلْت: َنَعْمو َربِّ  َوَربَُّن اهلل َقاَه: َفَأَمَر بِنُْاَرة  
ُنَحرا   َفَأْحِمَيرْتو  مِرنْ   2س

 َوَأْوَيُوَتا فِيَ راو َقاَلرْت َلرُه: إهلِلَّ لِر  إَِلْيرَن َحاَ رة و َقراَه: َوَمرا 
َ
ُثمَّ ُأمَِر بَِ ا َأهلْل ُتَلَاى ِت 

و َوَترْدفِنَّاو  َحاَ ُ ِن؟ َقاَلْت: ُأِحهُّ َأهلْل َتْجَمَ  ِعَظامِ  َوِعَظاَم َوَلِد  فِ  َثرْو   َواِحرد 

او إَِلرى َأهلِل َقاَه: َذاَك لَ  ا َواِحرد  ِن َعَلْينَاو َقاَه: َفَأَمَر بَِأْوَيِوَتا َفُأْلُاوا َبْيَن َيرَدْيَ او َواِحرد 

رهو اْقَ ِحِمر و َفرإهلِلَّ    اْن َ  و َكَأنََّ ا َتَااَعَ ْت مِْن َأْ لِِه: َقاَه: َيا ُأمَّ ح َلَ ا ُمْرَ   
إَِلى َإبِ 

ْنَيا َأْتَوهلُل مِْن َعذَ   اِ  ا ِخَرِةو َفاْقَ َحَمْت.َعَذاَ  الدُّ

َما: َتَكلََّم أْرَبَعرة َوُترْم ِإرَغاٌر: اْبرُن َماِشرَ ِة اِْبنَرِة فِْرَعرْوهلَلو ڤ  َقاَه ابُن َعبَّا   

و َوِعيَ ى ابُن َمْرَيمَ   . 4س. 3سڠ  َوَشاِتُد ُيوُسَ و وَإاِحُه ُ َرْيج 

                                                           

ى به شعر الرأ .92/ 3  قاه ال ند  ى شرح الم ند س1س   : الِمْدرى: بك ر الميم ما ُيَ وَّ

ن في ا الماءُ 2س   .92/ 5وغيره. انظر الن اية س   النُّْاَرة: قِْدٌر يَ خَّ

  تذا حديب ح رن 14  قاه الذتبى ىف العلو س2121  أخر ه اإِلمام أحمد ى م نده برقم س3س

اإلسناوو وقاه ابن كهير ىف ال ف ير إسناوه ي بأ  بهو وإحض إسرناوه العالم رين أحمرد شراكر 

 وشعيه األرنؤويف ىف تعليا ما على الم ند.

  وى تذا الَحْصرر  1/471اشد العايمى ىف ك ابه اللؤلؤ المكنوهلل تامش   سقاه و موسى بن ر4س

نََظٌرو فاد ثبَت أهلل تناك من َتكلم ى الَمْ ِد غير تؤيء األربعةو فمرن م: الرذ  كراهلل َير ر  مرن 
= 
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ءِ ] از  َفاانِالاا  بِيرِ  ْبر [َ َقاَلَِأُبوَِجع  و َعرْن َأبِر  اْلَعالَِيرِة َقراَه: َكراهلَل َعرِن الرَّ ِن َأَنرس 

رُ   إيماهلُل اْمَرَأِة فرعوهلَل مِْن َقْبِل إِيَماهلِل اْمَرَأِة َخاِيهلِل فِْرَعْوهلَلو َوَذلَِن َأنََّ ا َ َلَ رْت ُتَمشِّ

؟ فَ 
ِ
َااَلرْت َلَ را اْبنَرُة اْبنََة فِْرَعْوهلَلو َفَوَقَ  اْلُمْشُ  مِْن َيِدَتاو َفَااَلْت َتِعرَس َمرْن َكَفرَر بِراهلل

ء  اهلُل. َفَلَ َمْ َ را 
ْ
فِْرَعْوهلَل: َوَلِن َر ٌّ َغْيُر َأبِ ؟ َقاَلْت: َربِّ  َوَر ُّ َأبِيِن َوَر ُّ ُكلِّ َش 

بنُت فرعوهلَل َوَ َرَبْ َ او َوَأْخَبرْرَل َأَباَتراو َفَأْرَسرَل إَِلْيَ را فِْرَعرْوهلُل َفَاراَه: َتْعُبرِديَن َربورا 

َبَ ا فِْرَعرْوهلُل َغْيِر ؟ قَ  راُه َأْعُبرُد َفَعرذَّ  اهلُل. َوإِيَّ
ء 
ْ
اَلْت: َنَعْمو َربِّ  َوَربُّرَن َوَر ُّ ُكرلِّ َشر 

ا َفَشدَّ ِرْ َلْيَ ا َوَيَدْيَ ا َوَأْرَسَل َعَلْيَ ا اْلَحيَّاِلو َوَكاَنْت َكَذلَِنو َفَأَتى  َوَأْوَتَد َلَ ا َأْوَتاو 

ا َفَااَه لَ  ء  اهلُل. َعَلْيَ ا َيْوم 
ْ
َ ا: َما َأْنِت ُمنَْ ِ َيٌة؟ َفَااَلْت َلرُه: َربِّر  َوَربُّرَن ورُ  ُكرلِّ َشر 

 . َفَااَه َلَ ا: إِنِّ  َذابٌِض اْبنَِن فِ  فِيِن إهلِْل َلْم َتْفَعلِ . َفَااَلْت َلرُه: اْقرِ  َمرا َأْنرَت َقراض 

ْهو َفرإهلِلَّ َلرِن ِعنْرَد َفَذَبَض اْبنََ ا فِ  فِيَ او َوإهلِلَّ ُروَح اْبنَِ ا َبشَّ  َرَتاو َفَااَه َلَ ا: َأْبِشِر  َيا ُأمَّ

را آخرر فاراه ل را  مَِن الهََّواِ  َكَذا َوَكَذا. َفَصَبَرْل ُثرمَّ َأَترى ]َعَلْيَ را[ فرعروهلل يوم 
ِ
 واهلل

ر راو مِْهَل َذلَِنو َفَااَلْت َلُهو مِْهَل َذلَِنو َفَذَبَض اْبنََ ا اْ َخَر فِ  فِيَ او َفَبشَّ َرَتا ُروُحرُه َأْيض 

 مِرَن الهَّرَواِ  َكرَذا َوَكرَذا. َقراَه: َوَسرِمَعِت 
ِ
ْه َفإهلِلَّ َلِن ِعنْرَد اهلل َوَقاَه َلَ ا. اْإبِِر  َيا ُأمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

أ  إاحه َتيئَة  وَمنْظر  وَمْلبَس  ح ن ُي َعجه منه وُيشار -أمهو فَمرَّ به ر ل راكٌه ذو شاَرة  

فاالرت أمره: الل رم ا عرل ابنِر  مِهلرهو فررتَك َثرْدَيَ او وأقبرَل إليره فنظررو فاراه: الل رم ي و -إليه

 و ومرن م 3430رقم الحرديب س -...وقد أخرج ذلن البخار  ى إحيحه …تجعلنِ  مهله

رقرم  -الصب  الرذ  َ َرَحْ رُه أمره ى األُْخرُدووِو وقرد أخررج قصر ه اإِلمرام م رلم ى إرحيحه 

  .3665الحديب س
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اْمَرَأُة فِْرَعْوهلَل كالَم ُروِح اْبنَِ ا اأْلَْكَبِر ُثمَّ اأْلَْإَغِرو َفآَمنَِت امرأُة فرعروهلَلو َوَقرَبَ  اهلُل 

َح اْمَرَأِة َخاِيهلِل فِْرَعْوهلَلو َوَكَشَ  اْلِغَ اَء َعْن َثْوبَِ ا َوَمنِْزَل َِ ا َوَكَراَم َِ را فِر  اْلَجنَّرِة ُرو

او فرا َّل  فِْرَعرْوهلُل َعَلرى  ْمَرَأِة فِْرَعْوهلَل َح َّى َرَأْل َفراْيَواَوْل إِيَمان را َوَيِاين را َوَتْصرِديا 
ِ
ي

؟ َفرَأْثنَْوا َعَلْيَ راو َفَاراَه َلُ رْم: إِيَمانَِ او َفَااَه لِْلَمَسِ  َما َتْعَلُموهلَل مِْن آِسرَيَة بِنْرِت ُمرَزاِحم 

ا َفَشردَّ َيرَدْيَ ا َوِرْ َلْيَ راو َفرَدَعْت  إِنََّ ا َتْعُبُد َغْيِر . َفَااُلوا َلُه: اْقُ ْلَ ا. َفَأْوَتَد َلَ ا َأْوَتراو 

َفَواَفررَ  َذلِررَن َأهلْل َحَضررَرَتاو  َّ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ آِسررَيُة َربََّ ررا َفَااَلررْت: 

فِْرَعررْوهلُل َفَضررِحَكْت ِحرريَن َرَأْل َبْيَ َ ررا فِرر  اْلَجنَّررِةو َفَارراَه فِْرَعررْوهلُل: َأَي َتْعَجُبرروهلَل مِررْن 

 اهلُل َعنَْ ا 
َ
 َتْضَحُنو َفَاَبَ  اهلُل ُروَحَ او َرِ  

َ
ُبَ ا َوِت   . 1سُ نُونَِ او إِنَّا ُنَعذِّ

َماءِ » مس رِأحمرِ لِه ايةنِل  . 2س «َمْن َربُِّن؟ َقاَلْت: َربِّ  َوَربَُّن َمْن فِ  ال َّ

[.ِ  تضحيةِنِإيمانِن] قفٌةِ ِهجلن ِألف  ِمعِاماأةنِبمئة 

و امررأة -ملسو هيلع هللا ىلص -قصر ا علينرا أإرد  خلر  اهلل  -يرا ر راه -تذه قصرة امررأة 

فااوترا إلرى نصر اهلل هبا اإلسالم ووحر الكفرو امرأة خال  اإليماهلل بشاشرة قلب راو 

مراته اإليماهلل العاليةو وتكذا اإليماهلل حين يخال  الالو و فال ي ادم عليره ونيرا 

 أحّه.وأ ّلو وى الالو  أعظمو  - ل  الله-وي ولد وي ماه وي  اهو فاهلل 
                                                           

 ينظر: تف ير ابن كهير ييال سورة ال حريم.  1س

قراه الشريخ شرعيه األرنراؤويف: إسرناوه  و 2123س «م ند عبد اهلل برن عبرا »م ند أحمد:  2س

 .ح ن
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امرررأة  ررعيفة م رركينة تعمررل خاومررة لرر  عم أبناءترراو  وأخ  الاررارىءتصررور

أبنائ او بل بأشد أنواع الا لو إهلل لم توافاه ي  ل  علي ا  اغية وي دو با ل ا وق ل 

 على كفره وتر خ ألمرهو وتكذا حاه ال واغيت والظلمةو إذا غلب م الح !.

: [1]البا ج  َّ مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّ  وإد  اهلل إذ ياوه

ؤثر إذا كاهلل الذنه ذنَب او فما ذنه أبنائ ا؟ ولكنه الظلم والجربول! فررتف  وُترف

وتن ظررر ثرروا  اهللو ف ؤخررذ أمررام النررا  لينفررذ علي ررا الا ررلو اإليمرراهلل والصررربو 

في شررّبت هبررا أبناؤتررا الصررغارو فيجبررذتم الزبانيررة ال غرراة ليرمرروتم بالنررارو وتررم 

يصرخوهلل وي  نجدوهللو سُيا ل أويوتا أمام ناظري ا واحدا تلو ا خررو قر ال مرن 

و حررا  يحمررى ح ررى يل  رره ويحمررر ويصرربض كررالجمردر مررن نُ أبشرر  الا ررلو قِرر

 وسُينزع أ فاُل ا الصغار من حضن ا ليرمْوا ى ذلن الادر ى النار.

ينزع ال فل من بين يد  أمرهو مرن برين أحضراهناو وترو يصرر  فزعرا خائفراو 

أمامه النارو والل يه يحر  و   را وو ره أ فال راو فيجبرذ أحرد الزبانيرة ال فرل 

لحم ى الحمريم ليرميه ى ذلن الادرو فيصر  إرخة ي يصر  بعدتاو فيذو  ال

ى تلن الادر المل  بة فال يباى منه إي العظمو كل ذلن واألم تنظرو اهلل أكرب على 

قّوة قلب ا! اهلل أكرب على عظيم إرربتا! اهلل أكررب علرى عردم اس  رالم ا! اهلل أكررب 

 على عظيم فدائ ا! ي إله إي اهلل! ما أحلم اهلل! ي إله إي اهلل! ما أعظم إرب اهلل!.

أهلل ت خيل قلره األم ى تلرن الحالرةو ف رل اس  رلَمت؟ وترل ر رخت  لن

لفرعوهلل وكفرل برهبا؟ كال واهللو بل بايت على إإرارتا ل اروه لره: إنرن ل رت 
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بر  خال و بل أنت عبد مخلو و ولو فعلَت ما فعلرَتو وسرين ام اهلل منرن ومرن 

 أعواننو وأخذ اهلل أخذ عزيز ما در.

هنا واحردا تلرو ا خرر فيلاروا ى النرار الحمريم ثم ينزع أبناءتا من برين أحضرا

ح ى ي يباى ل ا إي ر ري  ى ُحضرن او فُيجبرذ باروة من راو فكأهنرا ترروول شرفاة 

ورحمة هبذا الر ي و ي خوفا من المولو فُينْ   اهلل الر ي ! لياوه ل ا: يا أمرهو 

  الرذ  اق حم   فإهلل عذا  الدنيا أتوهلل من عذا  ا خرةو ُين ر  اهلل ترذا الصرب

برره وليررة مررن أوليرراء اهللو ُين ارره  -تعررالى-ي ين رر و آيررة مررن آيررال اهللو يهبررت اهلل 

و «إهلل عذا  الدنيا أتوهلل من عذا  ا خررة»بِحْكَمةو ِحْكمة كم نحن بحا ة ل ا: 

و فأسرألكم براهلل: أيرن «أماه! إهلل عرذا  الردنيا أتروهلل مرن عرذا  ا خررة»يرووتا: 

 نحن من تذه المرأة؟!.

؟ مراذا قردمنا لردينناو بمراذا - رل  اللره-أي ن  ح  من اهلل  يمان إخوةِال

فدينا أنف نا من النار؟ ماذا قردمنا برين يرد  ربنرا نلاراه بره يروم الايامرة؟ كرم ممرن 

ُي لُه منه ترك محرم فيع ذر أعذارا واتيةو ي له منه ايسر ياا  لصرالة الفجررو 

فياروه: ي أسر  ي ! يغلبنر  أهلل يصل  ثرم يعروو فينرامو أهلل يصرل  ثرم يعروو فينرامو 

النومو وواهلل! لو حاوه وأح ن م  اهلل ألفلرض واسر  اع وأعانره اهللو ولكرن أبرت 

ِ.  1سنف ه إي العمى والضالهو وإيهار الدنيا وال وى

                                                           

 .ح ين بن حمزة ح ينموق  مل اى الخ باء بالم:   1س
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ِ َرسبيلِاهلل(لِ)جزا ِالمجاهرينِِ *ِالمشهرِالخامس

 
ِ
و َأْ  ُكِشررَ  َلررُه َعررْن َحرراَه الُمَجاِتررِديَن فِرر  َسرربِيِل املسو هيلع هللا ىلص  َوَرَأى َرُسرروُه اهلل

ِ
هلل

و َوَيْحُصرُدوهلَل فِر   ا َيْزَرُعوهلَل فِ  َيْوم  َحالِِ ْم فِ  َواِر الَجَزاِء بَِضْرِ  مَِهالِِهو َفَرَأى َقْوم 

 
ِ
و ُكلََّما َحَصُدوا َعاَو َكَما َكاهلَلو َفَااَه َرُسروُه اهلل و «َيرا ِ ْبِريرُل َمرْن َترُؤَيِء؟»:ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم 

و َقاَه: َتُؤَي   ُتَضراَعُ  َلُ رُم الَحَ رنَُة بَِ رْبِعِماَئِة ِ رْع  
ِ
ِء الُمَجاِتُدوهلَل فِر  َسربِيِل اهلل

اِيقِينَ   َفُ َو ُيْخلُِفُهو َوُتَو َخْيُر الرَّ
ء 
ْ
 .   1سَوَما َأْنَفُاوا مِْن َش 

ِ )منِصوهِعقوبةِالمتباَرسلِعنِالصالةِ(ِ *ِالمشهرِالساةس

 
ِ
ررا ُتْرَ ررُخ  َوُترروَ ملسو هيلع هللا ىلص  َوَرَأى َرُسرروُه اهلل فِرر  َ ِريِاررِه إَِلررى َبْيررِت الَمْاررِدِ  َقْوم 

ٌءو 
ْ
ْخِرو ُكلََّما ُرِ َخْت َعاَوْل َكَما َكاَنْت َي ُيْف َُّر َعنُْ ْم مِْن َذلَِن َشر  ُرُؤوُسُ ْم بِالصَّ

ِعنْررَد َقرراَه: َتررُؤَيَء الررِذيَن َتَ َهاَقررُل ُرُؤوُسررُ ْم  «َيررا ِ ْبِريررُل َمررْن َتررُؤَيَء؟» :ملسو هيلع هللا ىلص َفَارراَه 

اَلةِ  الصَّ
 . 3س. 2س

                                                           

   وقراه محااروه الحرافظين235 و ومجمر  الزوائرد لل يهمرى س1/ 1  انظر تف رير ال ررب  س1س

الجليلين: العراق  وابن حجر رواه البزار ور اله موثاوهلل إي أهلل الربي  بن أنس قراه عرن أبر  

 العالية أو غيره ف ابعيه مج وه سالر خ: الد  والك ر .

   المصدر ال اب .2س

الم كاسررل عررن الصررالة ىف اإلسررراء ملسو هيلع هللا ىلص : فررإهلل قيررل كيرر  رأى رسرروه اهلل [وتنررا سررؤاه]  3س

مك وبة لم تكن فر ت بعد. والجوا : قد تؤوه على الم ر ابلو والمعراج م  أهلل الصالة ال

يعنى عندما تفرض الصرالة بعرُدو وقرد ترؤوه علرى أهلل الصرالة كانرت مفرو رة قبرل اإلسرراء 

ركع ين أوه الن ار وركع ين آخررهو ومرا كراهلل ليلرة اإلسرراء ف رو تحديردتا بخمرس إرلوالو 
= 
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 :)منِصوهِعقوبةِمانعىِالزكاةِ(ِ *ِالمشهرِالسابع

 
ِ
َعَلرى َقرْوم  َعَلرى َأْقَبرالِِ ْم ِرَقراٌعو َوَعَلرى َأْوَبراِرِتْم ِرَقراٌع ملسو هيلع هللا ىلص  ُثمَّ َأَتى َرُسروُه اهلل

ِري َ  قُّومَ  1سَيْ َرُحوهلَل َكَما َتْ َرُح األَْنَعاُمو َوَيْأُكُلوهلَل الضَّ و  3سو َوَرَ َ  َ َ رنَّمَ  2سو والزَّ

 
ِ
وهلَل «َمررْن َتررُؤَيِء َيررا ِ ْبِريررُل؟» :ملسو هيلع هللا ىلص َفَارراَه َرُسرروُه اهلل و َفَارراَه: َتررُؤَيَء الررِذيَن َي ُيررَؤوُّ

 . 4سَإَدَقاِل َأْمَوالِِ مْ 

 عررن َرُسرروه  ڤ عررن عبررد اهلل بررن م ررعوو: أخرررج ابررن ما رره ى سررننهوقررد 

 
ِ
ا أقرَرَع ما مِْن أَحد  ي يُ »قاه: ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل َؤوِّ  يكاَة َمالِِه إي ُمهِّل لره يروم الايامرِة ُشرَجاع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

لربرا وكرل ذلرن شررع ىف المدينرة بعرد وكذلن األمر ىف عذا  من يبخلوهلل بالزكاةو ويأكلوهلل ا

حاول اإلسراء الذى وق  بمكة.انظر سف او  وار اإلف اء المصرية/ با  عذا  الم كاسل ىف 

  / المف ى الشيخ ع يه إار  .9/162الصالة س

ِريُ : تو نَبٌْت له َشْوٌك كِبَار. انظر ل اهلل العر  س1س   .54/ 1  الضَّ

قُّوُم: تو ُكل  عام َياْ 2س ْقِم: أ :   الزَّ  ُُلو وتو ما َوَإر  اهلل َتَعراَلى ى ك ابرهو وترو فعروه مرن الرزَّ

ر  الُمْفِريف. انظر ل اهلل العر  س   .277/ 2الن اية س -  01/ 0اللَّْاِم الشِديِد والشُّ

اُة على النار. انظر الن اية س3س   .216/ 2  َرَ ُ  َ َ نََّم: ت  الِحَجارة الُمَحمَّ

  وقراه محااروه الحرافظين 235 و ومجمر  الزوائرد لل يهمرى س1/ 1  س  انظر تف رير ال ررب4س

الجليلين: العراق  وابن حجر رواه البزار ور اله موثاوهلل إي أهلل الربي  بن أنس قراه عرن أبر  

 العالية أو غيره ف ابعيه مج وه.
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 حق ُّ مِْصَداُقُه من ك ا  اهلل َتَعراَلى: ملسو هيلع هللا ىلص  و ثم قَرأ علينا رسوه اهلل«ح ى ُيَ ّو  ُعنُاه

ِ.* 1سا ية  َّ حل جل مك لك خك حك جك مق

 :)منِصوهِعقوبةِالاينِالِيعطونِالطايقِحقه(ِ *ِالمشهرِالثامن

  ُثمَّ َأَتى
ِ
ٌء إِيَّ َقَ َعْ رُهو ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُه اهلل

ْ
ِريِ و َي َيُمررُّ بَِ را َشر   َعَلى ال َّ

َعَلى َخَشَبة 

 
ِ
َقاَه: َتَذا َمَهُل َأْقَوام  مِرْن ُأمَّ ِرَن َيْاُعرُدوهلَل  «َما َتَذا َيا ِ ْبِريُل؟» :ملسو هيلع هللا ىلص َفَااَه َرُسوُه اهلل

ِريِ  َفَيْاَ ُعوَنَ ا    ... و 2سَعَلى ال َّ

                                                           

َكرراةِ    سررنن ابررن ما ررهو1س إررحيض.    ب ررند1714رقررم الحررديب س/ َبرراُ  َمررا َ رراَء فِرر  َمنْررِ  الزَّ

 *]شرح[: 
ُّ
 ي ُيرَؤوِّ  َيكراَة مالِره: »ملسو هيلع هللا ىلصى تذا الحديِب ياوُه النَّب 

و أ : ي ُيع ِر  «ما مِْن أَحد 

كاَة الواِ بََة ى مالِهو وترو المراُه الرذ  َيبُلرُغ النِّصراَ و وَيُمررُّ عليره عراٌم  كاِة الزَّ يَن للزَّ الم  حاِّ

رر روِع َقَمررر ٌّ  فيُخررَرُج منرره ُرُبررُ  الُعشررِرو وأيض  ا َيرردُخُل في ررا َيكرراُة األنعرراِم والماشرريِة ويكرراُة الررزُّ

ا َأْقرَرعَ »والهِّماِر وُعروِض ال ِّجارِة بَحَ ِه أنصابِ ا وأنصب ِ او  « إيَّ ُمهَِّل لره َيرْوَم الِاياَمرِة ُشرجاع 

هو و َ  َشعُره  وتذا لَكهْرِة ُسمِّ َكُرو واألَْقرُع الذ  تمعَّ جاُع الحيَُّة الذَّ َر لره ماُلره الشُّ المعنى: ُإروِّ

ُفه وَيضرِربُهو  و ُيخوِّ  سامح
َ  بره ُعنَُاره»الذ  بَِخَل به بُصورِة ُثْعباهلل  و أ : َيلَ ر ُّ حروَه «ح رى ُي روِّ

ُقره يروَم الِاياَمرِةو : »ڤَرَقبَِة مانِِ  َيكاِة الماِهو وى ِرواَيِة البُخار ِّ من َحديِب أبر  ُتَرْيررَة  ُي وَّ

 «.ثم ياوُه: أنا ماُلَنو أنا َكنُْزكَ  -يعن  بِشْدَقيْهِ -َزم يِْه ثم َيأُخُذ بلِ ْ 

عررن أبرر  سررعيد  و ك ررا  المظررالم والغصررهو 2405  سَقْ ررُ  ال ريرر  و أخرررج البخررار  س2س

 ڤ الخدر  
ِ
و إنمرا « إيَّاكم والُجُلوَ  على ال ُُّرقاِل ملسو هيلع هللا ىلص: »قاه َرُسوه اهلل فارالوا: مرا لنرا ُبردٌّ

ُل  َ را»في ا. قاه:  ت  مجالُ نَا ن َحدَّ و قرالوا: ومرا «َفإَِذا أتي ُْم إلى الَمَجالِِس فأعُ وا ال َّريَ  َحاَّ
= 
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 َّٰى ين ىن نن من ُّ َتاَل َقْوَلُه َتَعاَلى: وَ ... 

 .  1س

ِ )منِصوهِعقوبةِخائنِاألمانةِ(ِ *ِالمشهرِالتاَرسع

 
ِ
َوُتَو فِ  َ ِريِارِه إَِلرى َبْيرِت الَمْارِدِ  َرُ رال  َقرْد َ َمرَ   وملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َرَأى َرُسوُه اهلل

َأهلْل َيِزيرَد َعَلْيَ راو َفَاراَه َرُسروُه  ِحْزَمَة َحَ ه  َعظِيَمة و َي َيْ َ  ِيُ  َحْمَلَ او وُتَو ُيِريردُ 

 
ِ
ُ رُل مِررْن ُأمَّ ِرَن َتُكروهلُل ِعنْرَدُه َأَماَنرراُل  «َمرا َترَذا َيرا ِ ْبِريررُل؟» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َقراَه: َترَذا الرَّ

ِ. 3س. 2سالنَّاِ  َي َيْاِدُر َعَلى َأَوائَِ او َوُتَو ُيِريُد َأهلْل َيْحِمَل َعَلْيَ ا

 :عقوبةِالخطبا ِالاينِيقولونِماالِيفعلون(ِ*ِالمشهرِالعاشا ِ)منِصوه

 
ِ
َعَلرى َقرْوم  ُتْارَرُض َأْلِ رنَُ ُ ْم َوِشرَفاُتُ ْم بَِمَاراِريَ  مِرْن ملسو هيلع هللا ىلص  ُثمَّ َأَتى َرُسوُه اهلل

ٌءو َفَاراَه َرُسروُه 
ْ
و ُكلََّما ُقِرَ ْت َعاَوْل َكَما َكاَنْتو َي َيْفُ ُر َعرنُْ ْم مِرْن َذلِرَن َشر  َنار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

 ملسو هيلع هللا ىلص: »َح ُّ ال ري ؟ قاه 
ُ
َغ ُّ البََصِرو وَك ُّ األَذىو وَروُّ ال المو واألمُر بالمعروِ و والنَّْ ر 

 «.عِن الُمنَْكرِ 

 ويئررل النبرروة للبي ارر   -  111والخرررب ى تف ررير ال رررب  س -  10سررورة األعرررا  آيررة س  1س

  .391/ 2س

  وقرراه محاارروه 235 و ومجمرر  الزوائررد لل يهمررى س391/ 2  انظررر ويئررل النبرروة للبي ارر  س2س

العراق  وابن حجر رواه البزار ور اله موثاوهلل إي أهلل الربي  بن أنرس قراه عرن أبر  العاليرة أو 

 غيره ف ابعيه مج وه.

  عرن َمْعِارل برن ي رار 7156 را و أخررج البخرار  ى إرحيحه س  سأمانَاُل النا  وتأوَِيُة حاِّ 3س

 ڤ 
ِ
 َيْ ر َْرِعيِه اهلل َرِعيَّرة  فلرم َيُحْ َ را بنُْصرِحِه لرم َيِجرْد ملسو هيلع هللا ىلص »قاه: قاه َرُسوه اهلل

مرا مرن َعْبرد 

 «.رائحَة الجنَّة
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ِ
و َقراَه: َترُؤَيِء ُخَ َبراُء مِرْن ُأمَّ ِرَنو َيرْأُمُروهلَل النَّراَ  «َيا ِ ْبِريُل َمْن َترُوَيِء؟» ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

و َوَينَْ ْوهلَل أْنُفَ ُ ْمو َوُتْم َيْ ُلوهلَل الكَِ اَ  َأَفاَل َيْعِاُلوهللَ  بِالبِرِّ
 .   1س

ِ *ِالمشهُرِالَحاة ءَِعَشَاِ)منِصوهِعقوبةِالمغتا (

  ُثمَّ َأَتى َرُسوُه 
ِ
َعَلى ُ ْحر  َإِغير  َيْخُرُج مِنُْه َثرْوٌر َعظِريٌمو َفَجَعرَل الهَّرْوُر ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

 
ِ
َمررا َتررَذا َيررا » :ملسو هيلع هللا ىلص ُيِريررُد َأهلْل َيْرِ ررَ  مِررْن َحْيررُب َخررَرَج َفرراَل َيْ ررَ  ِيُ و َفَارراَه َرُسرروُه اهلل

و ُثر«ِ ْبِريُل؟ ُ ُل َيَ َكلَُّم بَِكلَِمة  َعظِيَمة  َترا و َقاَه: َتَذا الرَّ مَّ َينْرَدُم َعَلْيَ را َفُيِريرُد َأهلْل َيُروَّ

 . 3س. 2سَوَي َيْ َ  ِي ُ 

                                                           

 رقرم -وال يال ر  ى م رنده  -  12211رقرم الحرديب س -  أخر ه اإِلمام أحمد ى م نده 1س

  وإسررناوه إررحيض كمررا قرراه الشرريخ شررعيه األرنررؤويف وغيررره ىف تحايرر  2172الحررديب س

 الم ند.

  ومجمر  الزوائرد لل يهمرى 391/ 2  وويئرل النبروة للبي ار  س1/ 1  انظر تف ير ال ررب  س2س

  وقاه محااوه العراق  وابن حجر رواه البزار ور اله موثاروهلل إي أهلل الربير  برن أنرس 235س

 عالية أو غيره ف ابعيه مج وه.قاه عن أب  ال

وإهلل الَعبَْد لي كلَُّم بالكلمرِة مِرْن َسرَخِ    »... 0471ى البخار  سملسو هيلع هللا ىلص   يصدُ  تذا المهل قوله 3س

و َيْ ِو  هبا ى   نم  «.اهللو ي ُيْلِاى ل ا بَاي 
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ِ *ِالمشهرِالثاينَِعَشَاِ)منِصوهِعقوبةِآكلِالاباِ(

: َفرَرَأى َرُ رال  ملسو هيلع هللا ىلص  َوُكِشَ  َلهُ  َبا فِ  َواِر الَجَزاِء بَِضْرِ  مَِهراه  ِل الرِّ
َعْن َحاِه آكِ

و ويُ  َقراَه: َترَذا  «َمْن َتَذا َيا ِ ْبِريُل؟» :ملسو هيلع هللا ىلص ْلَاُم الِحَجاَرَةو َفَااَه َيْ َبُض فِ  َنْ ر  مِْن َوم 

َبا ُل الرِّ
 . 1سآكِ

ِ قباه(لِيصلىِِڠِ)موَرسى *ِالمشهرِالثال َثَِعَشاَِ

 
ِ
َوُتررَو ُيَصررلِّ  فِرر  َقْبررِرِهو َفَاررْد َأْخررَرَج  ڠ ُموَسررى -ملسو هيلع هللا ىلص  ُثررمَّ َرَأى َرُسرروُه اهلل

  ڤ ِه َعْن َأَنِس ْبِن َمالِن  اإِلَماُم ُمْ لٌِم فِ  َإِحيحِ 
ِ
َأَتْيرُت »َقراَه: ملسو هيلع هللا ىلص  َأهللَّ َرُسوَه اهلل

َأْو َمَرْرُل َعَلى ُموَسى َلْيَلَة ُأْسرَ  بِ  ِعنَْد الَكهِيِه األَْحَمرِرو َوُترَو َقرائٌِم ُيَصرلِّ  فِر  

 . 2س «َقْبِرهِ 

                                                           

قاه محااو الم ند حديب إحيض. ووق   –  26161أخرج ذلن اإِلمام أحمد ى م نده س  1س

 7647إحيض البخار  س ى
ِ
براو لكنَّ را  -ملسو هيلع هللا ىلص   أهلل َرُسوه اهلل كِل الرِّ

ِ
َشاَتَد مِهَْل تذا الَمْشَ ِد  

ا ى الارآهلل فااه َتَعاَلى ى سورة  ا شديد  َو اهلل سبحانه وَتَعاَلى آكل الربا  ديد  ُرْؤَيا َمنَام. وقد َتدَّ

 هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّ  : 279و  271البارررررة ا ي رررراهلل س
 .َّ حت جت

برا  مرن فضرائل موسرى ڠ رقرم  -ك را  الفضرائل  -  أخر ه اإِلمام م رلم ى إرحيحه 2س

  .2375الحديب س
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ِلِالَرساا [ملسو هيلع هللا ىلص ]حريثِلاِيصحِعنِالاَرسولِ

ُأتِيُت بَِدابَّة  َفرْوَ  »بة ونكارة كما قاه ابن كهير وقد روى الن ائ  ب ند فيه غرا

 ڠ َ ْرفَِ رراو َفَركِْبررُت َوَمِعرر  ِ ْبِريررُل  رر  اْلِحَمرراِر َوُووهلَل اْلَبْغررِل َخْ ُوَتررا ِعنْررَد ُمنْ َ 

َفِ ْرُل........ َفَااَه: اْنرِزْه َفَصرلِّ َفَصرلَّْيُتو َفَاراَه: َأَترْدِر  َأْيرَن َإرلَّْيَت؟ َإرلَّْيَت 

 . 1س«.....ڠ وِر َسْينَاَء َحْيُب َكلََّم اهلُل َعزَّ َوَ لَّ ُموَسىبِ ُ 

ى سند ترذا الحرديب مرن الررواة مرن لره أوترام وتمرا يزيرد برن أبرى مالرن  

ومخلد بن يزيد كما ن  على تذا الحافل ابن حجر رحمه اهلل تعالىو حيب قراه 

برن عبرد الررحمن  مخلد بن يزيد الارشى الحرانىو إدو  له أوتام وقراه يزيرد»

ولحراه ترؤيء ولغرابرة  و 2سان  رى»إردو  ربمرا وترم «بن أبر  مالرن ال ْمردانى

ِ. 3س دا. ونكارةٌ  وفي ا غرابةٌ «سيا  الم ن فاد حكم عليه ابن كهير فااه

                                                           

  .449ىف  عي  سنن الن ائى حديب منكرس األلباا    قاه 456  سنن الن ائى س1س

  .063و 524انظر تاريه ال  ذيه سص   2س

 العلمية.   يف9/ص5  ستف ير ابن كهير رواية أنس بن مالن 3س
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ِ  1سباألنبيا ِعليهاِالصالةِ السالمملسو هيلع هللا ىلصِِ*ِصالةِالاَرسول

 وڠ و ومعرره  ربيررل 2سإلررى الم ررجد األقصررى -ملسو هيلع هللا ىلص  ثررم وإررل الرسرروه

 وإرررلى  وملسو هيلع هللا ىلص الرسررروَه  ڠ و رررد األنبيررراء قرررد ُ ِمعررروا لرررهو فاررردم  ربيرررُل ف

 باألنبياء إماما.

 َقرراَه: َقرراَه َرُسرروُه  ڤ َرَوى اإِلَمرراُم ُمْ ررلٌِم فِرر  َإررِحيِحِه َعررِن اْبررِن َمْ ررُعوو  

 
ِ
اَلُة َفَأَمْمُ ُ مْ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  . 3س«َفَحاَنِت الصَّ

                                                           

: ي شرن أهلل الصرالة كانرت [باألنبياء قبل فرض الصالة ليلة المعراجملسو هيلع هللا ىلص كيفية إالة النبى ]  1س

وعلرى األنبيراء مرن قبلره والردليل علرى ذلرن قولره تعرالى عرن خليلره ملسو هيلع هللا ىلص مفرو ه على نبينرا 

يَّ ِر  بِرَواو  غَ  ْيرِر ذِ  َيْرع  ِعنْرَد بَيْ ِرَن إبراتيم عليه الصرالة وال رالم: سَربَّنَرا إِنِّر  َأْسرَكنُْت مِرْن ُذرِّ

اَلَة  سإبراتيم  ِم َربَّنَا لِيُِايُموا الصَّ عن عي ر  عليره الصرالة وال رالم: إلى  و وقوله تع37اْلُمَحرَّ

كاةِ ما ُوْمرُت َحيورا  سمرريم الةِ َوالزَّ ا َأْيَن ما ُكنُْت َوَأْوإانِ  بِالصَّ  و وىف ترذه 31سَوَ َعَلنِ  ُمباَرك 

على موس  عليه الصالة وال الم وتو يصلى ىف قربه كما  اء ىف إرحيض ملسو هيلع هللا ىلص بينا الرحلة مر ن

  .4م لم س

 : والم جد األْقَصى ترو بيرُت الَمْارِد و وُسرمِّ  األْقَصرى 315/ 3  قاه الحافل ى الف ض س2س

رُرو لِبُْعده عن الم جد الحرام ى الَمَ اَفِةو وقيل: ألنه لم يكن وراَءُه َم جدو والماِدُ  الُم َ  َّ 

ُة أسماء من ا: إيْليَاَءو وبيُت الَمْاِدِ و وغيرتا.  ولبيِت المْاِدِ  ِعدَّ

رقرم  -برا  ذكرر الم ريض ابرن مرريم  -ك را  اإليمراهلل  -  أخر ه اإِلمام م رلم ى إرحيحه 3س

  .172الحديب س
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و َعرِن اْبرِن َعبَّرا   َوفِ  ِرَواَيِة اإِلَماِم َأْحَمَد فِ  ُمْ ر  َإرِحيض 
َمرا ڤ  نَِدِه بَِ رنَد 

 
ُّ
ا َوَخَل النَّبِ  الَمْ رِجَد األَْقَصرى َقراَم ُيَصرلِّ و ُثرمَّ اْلَ َفرَت َفرإَِذا النَّبِيُّروهلَل ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَه: َفَلمَّ

 . 1سَأْ َمُعوهلَل ُيَصلُّوهلَل َمَعهُ 

وإهلل  الجملرةى يظ ر من النصوص الرواروة أهنرا إرالة تشربه إرالتنا والذ  

 عررن مررريم إلى كنرا نج ررل تفاإرريل ذلرن فكرراهلل في ررا ركروع وسررجوو كمررا قراه تعرر

[41ِ ألِعماان] َّ مث هت مت خت حت جت هب مب ُّ 
 . 2س

َفبَِم َيْأُمُرُكْم؟ َقراَه: ُقْلرُت: :ولما َسأه ترقل أبا سفياهلل ر ى اهلل عنه س....َقاَه 

ا َكراهلَل َيْعُبرُد آَباُؤَنراو َوَيْأُمُرَنرا َيْأُمُرَنا َأهلْل َنْعُبَد اهلَل َوْحَدُه َوي ُنْشِرَك بِِه  َشْيئ او َوَينَْ اَنا َعمَّ

ْدِ و َواْلَعَفاِ  َواْلَوَفاِء بِاْلَعْ ِدو َوَأَواِء اأْلََماَنِة....  الِة َوالصِّ بِالصَّ
 . 3س

بر  سرفياهلل ترذا يرده علرى أهلل النبر  حرديب أ فاتحِالبااهء لِقالِابنِهجبِ

الةو كما يرأمرتم بالصرد  والعفرا و واشر  ر ذلرن كاهلل أتم ما يأمر به أم ه الصس

ح ى شاع بين الملل المخالفين لره ى وينرهو فرإهلل أبرا سرفياهلل كراهلل حرين قراه ذلرن 
                                                           

وأوروه الحررافل ابررن كهيررر ى  -  2324رقررم الحررديب س -  أخر رره اإِلمررام أحمررد ى م ررنده 1س

   وإحض إسناوه.21/ 5ف يره ست

ى الصرالةِو فااَمرْت   َّ جت ُّ أ يعر  وأ يلر  الايراَم    َّ هب مب ُّ ]معنى األيال[   2س

ا. َم ال رجوَو علرى الركروِع    َّ خت  حت  ُّ  ح ى َوِرَمْت َقَدماتا وسالت قيح  إنما قدَّ

و لعمروِم أ : َإرلِّ   ماعرة و ولرم يارل: الراكعرال  َّ هت مت ُّ   ألهلل الواَو لي ت للرتتيه

 تف ير ف ض الرحمن للعالمة مجير الدين المادس .. ينظر: الراكعيَن الر اه والن اءَ 

  و با : 7  إحيض سالبخارى ح س3س
ِ
 ؟ملسو هيلع هللا ىلصَكيَْ  َكاهلَل بَْدُء الَوْحِ  إَِلى َرُسوِه اهلل
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مشركاو وكاهلل ترقل نصرانياو ولم يزه س منذ بعب يرأمر بالصرد  والعفرا و ولرم 

 قبل أهلل تفرض الصالة. -أيضا  -يزه يصل  

   لِأخاهاا [2ِ العلاق] َّ رن مم ام يل ىل مل ُّ ِ  أ لِماِأنزلِعليهَِرسوهة

 مل خل مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّ 

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 .[29ِ-9ِِ العلق] َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

لئن رأيت محمدا سا دا عنرد  :وقد نزلت تذه ا يال ب به قوه أب    ل

   .البيت أل أهلل على عناه

ملسو هيلع هللا ىلص أهلل الصررالة افرت ررت عليرره أوه البعهررةو وكرراهلل تررو   ق ذكاااِاباانِإَرسااحا

 وخديجة يصلياهلل.

  نس الصالةو ي الصلوال الخمس.   المااة

 كاهلل يصل  بمكة قبل اإلسراء كهيرة.ملسو هيلع هللا ىلص واألحاويب الدالة على أهلل النب  

إنه كاهلل قد فرض عليه ركع اهلل ى أوه الن ار وركع راهلل ى آخرره  لبنِقرِقيل 

 قاله مااتل وغيره. :-لصلوال الخمس ليلة اإلسراء فا و ثم افرت ت عليه ا

 كاهلل بدء الصالة ركع ين بالغداةو وركع ين بالعش .   قالِقتاةة

أهلل ذلن كاهلل فر ا قبرل افررتاص الصرلوال الخمرس ليلرة ِ  إنماِأهاةِهؤال 

 اإلسراء.
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سمعت ممن أثر  بخرربه وعلمره يرذكر أهلل  :وروى الربي و عن الشافع و قاه

ه فر ا ى الصالةو ثم ن خه بفرض غيرهو ثرم ن رخ الهراا برالفرض نزأاهلل تعالى 

 ى الصلوال الخمس.

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  كأنره يعنر  قروه اهلل:  قالِالشافعي

ثرررم ن رررخه ى ال رررورة معررره  [4ِ-2ِِ المزمااال] َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

 يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :باولررررررررره

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي جيحي

 يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

 جئ يي ىي ميني زي ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك

 .قلو أو أكهر بما تي رأفن خ قيام الليلو أو نصفهو أو  [12ِ المزمل] َّ خئ حئ

 ٍّ ٌّ ٰى ُّ  :ويااه ن خ ما وإ  ى المزمل باوه اهلل  يقالِالشافع

أ  يالرت عررن كبررد  ةلباتِالشاامس و بررالظ ر يوال را  شاامس ةلاو ِال َّ َّ

ْيررلِ   1ساإررفرل ومالررت للغرررو  س ال ررماءو س َوُقررْرآهلَل   الع مررةس  س إَِلررى َغَ ررِ  اللَّ

فأعلمررره أهلل  [19ِِ-11ِِ ]الَرسااااا  َّ مت زت رت يب ىب نب ُّ  الصررربضس  اْلَفْجررررِ 

 إالة الليل نافلة ي فريضةو واهلل الفرائ  فيما ذكر من ليل أو هنار.

                                                           

  .َوَلَن: سفعل معجم ل اهلل العر :س  1س
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 .المغر  والعشاء َّ ين ىن من خن ُّ  :ويااه ى قوه اهلل  الق

 َّ ىي مي خي حي جي يه ُّ   الصرررررررررررررررررربضس َّ مه جه ُّ 

  .العصرس

 . 1سالظ ر. ان  ى [21ِِ-21ِِ ]ِالا م َّ ٰذ يي ُّ 

ِصليِاهللِعليهِ َرسلاِباألنبيا ِفاضِأ ِنفل ال بيِصالةِِ*

بررره ك اى  قررراه الا ررر الارحمررره اهلل: س  2سإرررار ةياررروه الشررريخ الفايررره ع يررر

فررض أو   تذه الصالةو تل تى : وقد اخ ُلَِ  وشرحه للزرقاا «لمواته اللدنيةا»

نفل قاه بع  العلماء إهنا فرضو بناء على ما قاله النعمانىو وقراه بعر : إهنرا نفرلو 

؟ قاه بعض م األقر  أهنرا الصربضو ويح مرل أهلل  إالة ت  وإذا قلنا: إهنا فرضو فأ

ل عرو ره إلرى إرلى هبرم قبرملسو هيلع هللا ىلص  قروه مرن قراه إنره تكوهلل العشاءو وإنمرا ي رأتى علرى

: إنمرا ي رأتى علرى أهلل اإلسرراء مرن أوه الليرلو لكرن قراه بعر  ال ماءو قاه النعمراا

رواة حديب اإلسراء: إنه بعد إالة العشاءو وأما على قوه مرن قراه: إرلى هبرم بعرد 

 العررروج ف كرروهلل الصرربض. وايح مررايهللو كمررا قرراه الشررامىو لي ررا بشررىءو سررواء قلنررا

مرن الخمرس م لارا ملسو هيلع هللا ىلص النب  إلى هبم قبل العروج أم بعده. ألهلل أوه إالة إالتا 

                                                           

ب صرر  ي رير/ وار ابرن  2/164برا  كير  فر رت الصرالة  يبرن ر ره /البار    سف ض 1س

 الجوي  الدمام .

سإالة النبى باألنبياء ىف الم رجد  1997  ف اوى وار اإلف اء المصرية المف   ع ية إار مايو 2س

  .167صس /الهامنجزء الاألقصى  
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يظ رر   قراه: والرذو ومن حمل األولية على مكة فعليه الدليلو  1سالظ ر بمكة باتفا 

أهنا كانت من النفل الم ل و أو كانت من الصالة المفرو ة عليه قبل ليلرة اإلسرراءو 

ِان  ى. ف اوى النووى ما يؤيد الهانى.ى و

  ليلةِالمعااجملسو هيلع هللا ىلصِِعرةِاألنبيا ِالاينِصليِبهاِال بي*ِ

الم رجد ى ملسو هيلع هللا ىلص   لم أق  علرى تحديرد لعردو األنبيراء الرذين إرلوا مر  النبر

س.... َوَقرْد َرَأْيُ نِر  ى ملسو هيلع هللا ىلص  إرحيض م رلم قراهى فاد ورو ذكرتم مجمال  ىاألقص

اَلُة َفأَ »َ َماَعة  مِْن اأْلَْنبَِياِء.....    2س«َمْمُ ُ مْ َفَحاَنْت الصَّ

ا   وأما عدو األنبياء  ملة ف و  .سمِاَئُة َأْل   َوَأْرَبَعٌة َوِعْشُروهلَل َأْلف 

  ڤ والرردليل َعررْن َأبِرر  َذرح 
ِ
َوتررو فِرر  اْلَمْ ررِجِدو ملسو هيلع هللا ىلص  َقرراَه: سَأَتْيررُت َرُسرروَه اهلل

ِة اأْلَْنبَِيراُء؟و َقر و َكْم َوَفاُء ِعردَّ
ِ
و َوَأْرَبَعرٌة »اَه: َفَجَلْ ُت َفُاْلُت: َيا َرُسوَه اهلل مِاَئرُة َأْلر  

ا ُسُل مِْن َذلَِن؟ َقاَه  «َوِعْشُروهلَل َأْلف  و َكِم الرُّ
ِ
َثاَلُل مِاَئة  َوَخْمَ َة »ُقْلُت: َيا َرُسوَه اهلل

ا ا َغِفير   . 3س «َعَشَر َ مو

 .ليلة ايسراء واهلل أعلمالنب  ويمكن أهلل يكوهلل الجمي  إلى خل  

                                                           

   عرن الح رن قراه كانرت أوه إرالة إرالتا رسروه 1/453  انظر المصرن  لعبرد الرريا  1س

 الظ ر  .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

  .172س271يض م لم   سإح2س

  قرراه ابررن حجررر ىف الفرر ض 7171 و المعجررم الكبيررر لل ربانررى س21510  م ررند أحمررد س3س

  و رعفه بعر  2001ىف ال ل رة س األلباا   و وإححه 301إححه ابن حباهلل س 0/301

 العلماء.
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ِباألنبيا ِقبلِالعا جِأمِبعرهِ؟ِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ*ِمتىِصلىِهَرسولِاهلل

باألنبيرراء علرري م ملسو هيلع هللا ىلص  واألظ ررر أهلل إررالته لِالفااتح اباانِحجاااِقااالِالحااافظِ

 . 1سالصالة وال الم كانت قبل العروج إلى ال ماوال

باألنبياء علي م الصرالة ملسو هيلع هللا ىلص  أهلل إالته لِتفسياه بي ماِياىِالحافظِابنِكثياِ

إنمرا ملسو هيلع هللا ىلص  ه: والصحيض أهلل الرسوهوال الم كانت بعد العروج إلى ال ماوالو قا

ا  م  باألنبياء ى ال موالو ثم نزه إلى بيت الماد  ثانيراو وترم معرهو وإرلى 

 .   2سهبم فيهو ثم إنه ركه الربا  وكر را عا إلى مكة. واهلل أعلم

إلررى بيررت الماررد و  -ملسو هيلع هللا ىلص  ثررم تررب  رسرروه اهلل  قااالِلِالبرايااةِ ال هايااة 

ريمرا لرهو وتعظيمرا عنرد ر وعره مرن الحضررة والظاتر أهلل األنبيراء تب روا معره تك

اإلل ية العظيمةو كما ت  عاوة الوافدين ي يج معوهلل بأحد قبل الذ   لبروا إليرهو 

عنرردما ي ارردم ذاك  ڠ ول رذا كرراهلل كلمررا مررر علرى واحررد مررن م يارروه لره  ربيررل

لل الم عليه: ترذا فرالهلل ف رلم عليرهو فلرو كراهلل قرد ا  مر  هبرم قبرل إرعووه لمرا 

 عرر  هبرم مررة ثانيرةو وممرا يرده علرى ذلرن أنره قراه: فلمرا حانرت اح اج إلرى ال

الصالة أمم  مو ولم يحن وقت إذ ذاك إي إالة الفجرو ف ادم م إمامرا هبرم عرن 

فيما يرويه عن ربه عز و لو فاس فاو بعض م من ترذا أهلل اإلمرام  ڠ أمر  ربيل

                                                           

  .7/269 انظر ف ض البار  س1س

  .31/ 5 انظر تف ير ابن كهير س2س
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م ووار األعظم يادم ى اإلمامة على ر  المنزه حيب كراهلل بيرت المارد  محل ر

  1سإقام  م.

ِقالِأحمرِشوقيِهحمهِاهللِتعالى 

 َأْسرررَرى بِرررَن اهلُل َلرررْيال  إِْذ َماَلئُِكرررهُ 
 

ْسررُل ى الَمْ ررِجِد األَْقَصررى َعَلررى َقررَدمِ    َوالرُّ
 

رروا بَِ ررريِِّدِتمْ  ررا َخَ ررْرَل بِرررِه اْلَ فُّ  َلمَّ
 

ررررْ ِه بِالَبررررْدِر َأْو َكالُجنْررررِد بِررررالَعَلمِ    َكالشُّ
 

 َوَراَءَك مِررنُْ ْم ُكررلُّ ِذ  َخَ ررر  َإررلَّى 
 

 َيررررْأْتِممِ  
ِ
َوَمررررْن َيُفررررْز بَِحبِيررررِه اهلل

(2)
.

(3)
. 

 

 نيةِلِبيتِالمقرس *ِعاضِاآل

مررن إررالته باألنبيرراء علرري م الصررالة وال ررالمو أو ملسو هيلع هللا ىلص  وبعررد أهلل فرررن النبرر 

 خر فيه خمر.بادحين أحدتما فيه لبنو وا 

َماُم ُمْ لٌِم  َماُم َأْحَمرُد ى ُمْ رنَِدِه َعرْن َأَنرِس برِن َفَاْد َرَوى اإْلِ فِ  َإِحيِحِهو َواإْلِ

  ڤ َمالِن  
ِ
... ُثرمَّ َوَخْلرُت اْلَمْ رِجَد َفَصرلَّْيُت فِيرِه »َقراَه: ملسو هيلع هللا ىلص  َقراَه: َأهللَّ َرُسروَه اهلل

                                                           

  .123/ 3ة س  انظر البداية والن اي1س

  .1/115  ثالثية الربوه للشيخ ح ن ح ين س2س

   سعلى قدم  الاائموهلل مح شدوهلل. سذو خ ر  ذى قدرة منزليةو سيأتمم  أ  يأتم.3س
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و َفراْخَ رْ  ڠ َركَعَ ْيِنو َفَجاَءنِ  ِ ْبِريُل  و َوإَِنراِء مِرْن َلرَبن  رَبنَ بِإَِناء  مِْن َخْمر  و  1سُل اللَّ

 . 2س«اْخَ ْرَل اْلِفْ َرَة.. :ڠ َفَااَه ِ ْبِريُل 

يح مل أهلل يكوهلل سبه ت مية اللربن ف ررة ألنره أوه شر ء   3سسقاه الار ب  

إليره ووهلل غيرره لكونره ملسو هيلع هللا ىلص   يدخل ب ن المولوو ويش  أمعاءه وال ر ى ميرل النبر

 كاهلل مألوفا له وألنه ي ينشأ عن  ن ه مف دة.

ِ المعااجِإلىِالسما اتلِِملسو هيلع هللا ىلصِول*ِصعوةِالاَرس

 
ِ
بِ  إَِلرى   4سَفَعَرَج  -ڠ  َأْ  ِ ْبِريُل -... ُثمَّ َأَخَذ بَِيِد  » :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَه َرُسوُه اهلل

ْنَياو َقراَه ِ ْبِريرُل  رَماَء الردُّ ا ِ ْئُت إَِلرى ال َّ ْنَياو َفَلمَّ َماِء الدُّ رَماِء:  ڠ ال َّ لَِخراِيهلِل ال َّ
                                                           

ِ] : 266/ 11  قاه الحافل ى الف ض س1س ابَن  معِكونهَِحَااًمااِ الل  ي ياِبينِالخماِ   الحبمُةِلِالت خ 

َِحالاًلِ ا أل[معِكون ه  مرتو أو ألنَّ را مرن الجنرةو وخمرُر الجنَّرة   إِمَّ  لرم تكرن ُحرِّ
هللَّ الَخْمَر ِحينَئِرذ 

ا.  لي ت َحَرام 

 و  102رقررم الحررديب س: أخر رره م ررلم ى إررحيحه  2س
ِ
ْسررَراِء بَِرُسرروِه اهلل إَِلررى  ملسو هيلع هللا ىلصَبرراُ  اإْلِ

ررَماَواِل  ررُروا الِفْ رررة تنررا باإلِ 114/ 1قرراه اإِلمررام النرروو  ى شرررح م ررلم س :ال َّ سررالم  : ف َّ

وايسر َِاامةو ومعنَراُه واهلل أعلرم: اخَ رْرُل َعالَمرَة اإِلسرالم وايسر اامِةو وُ ِعرَل اللربن عالمررة  

ا للشاربينو واهلل أعلم. ا َسائِغ   لكونه َسْ ال  َ يِّب ا  اتر 

 يف المعرفة بيرول . 7/215سبا  المعراج البار    ف ض 3س

ِ قااالِالحااافظِاباانِكثياااِلِالبرايااةِ ال هايااةِ] و 114 /3  العررروج: الصررعوو. انظررر الن ايررة س4س

ُمُه بعُ  ملسو هيلع هللا ىلص : ولم يكن ُإُعوُو الرسوه [(1ِ/212) إلى ال ماوال على البَُرا  كما قد َي ََوتَّ

رَةو فَصرِعَد  النا و بل كاهلل البَُرا  َمْربُو  ا على با  م ِجِد بيِت الماد  لِيَْر َ  عليره إلرى َمكَّ

  الِمْعَراِج.من َسَماء  إلى سماء ى
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ردٌ   2سَأْنرَت؟ َقراَه: ِ ْبِريرُل َقراَه: َوَمرْن َمَعرَن؟ . َفَااَه: َمرنْ  1س«اْفَ ْض   وملسو هيلع هللا ىلص َقراَه: ُمَحمَّ

إَِلْيِه؟ َقاَه: َنَعْمو َقاَه: َمْرَحب ا بِهِ   3سَفَااَه: َوَقْد ُأْرِسَل 
و َفرنِْعَم الَمِجر ُء َ راَء. َفُفر َِض  4س

ْنَياو َفإَِذا َرُ  » :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَه و َلنَا َماَء الدُّ ا َعَلْوَنا ال َّ َوَعرْن   5سٌل َقاِعٌد َعْن َيِمينِه أْسرِوَوةٌ َفَلمَّ

َيَ اور َأْسِوَوٌةو َفإَِذا َنَظَر قَِبَل َيِمينِِه َ ِحَنو وإَِذا َنَظَر قَِبَل ِشَمالِِه َبَكرىو َفُاْلرُت: َمرْن 

 ؟«َتَذا َيا ِ ْبِريُل 

اَلَم. َتَذا َأُبوَك آَوُمو َفَ لِّْم َعَلْيِهو َفَ لَّْمُت َعَلْيِهو َفَروَّ  َقاَل   ال َّ

َِقاَل  الِِض. ُثا  ِّ الصَّ
الِِضو َوالنَّبِ  ْبِن الصَّ

ِ
 َمْرحب ا بِاي

                                                           

ا.7/ 2  قاه الحافل ى الف ض س1س   : وتذا َيُدهُّ على أهلل الباَ  كاهلل ُمْغَلا 

رؤاه بلفرِل: 016/ 7  قاه الحافل ى الف ض س2س روا معره بَِرفِير   وإي لكراهلل ال ُّ  : يشعر بأهنم أح ُّ

افةو وإمرا بر أمر  معنَرِو ح كزيراوةِ أَمَعَن أحٌدو وذلن اإلح اُ  إما بُمَشاَتَدة  لكروهلِل ال رماء َشرفَّ

يَغِة. ؤاه هبذه الصِّ ِو أمر  َيْحُ ُن معه ال ُّ و أو نحوتا يشعر ب َجدُّ  أنوار 

 : أ  أرسل إليره لسسرراء وُإرُعوو ال رموالو 115/ 1 قاه اإِلمام النوو  ى شرح م لم س3س

سالةو فرإهلل ذلرن ي َيْخفرى ع ةو وليس ُمَراوُه ايس ف اُم عن أإِل البِْعهَِة والرِّ ليره إلرى ترذه الُمردَّ

 فإذا تو الصحيض.

: وقررد ُأْرِسررَل إليرره؟ أهلل اهلل [والحكمررُة ى ُسررَؤاه المالئكررة] : 016/ 7وقرراه الحررافل ى الفرر ض س

على أنه معرو   عند المأل األعلى  ألهنم قالوا: وقد ُأْرِسَل إليره... ملسو هيلع هللا ىلص َتَعاَلى أراو إ الَع نَبِيِِّه 

.فده على أهنم كانوا يعرفوهلل أ د؟ مهال   هلل ذلن َسيََاُ  لهو وإي لكانُوا ياولوهلل: ومن ُمَحمَّ

  : أ  أإاَ  َرْحب ا وَسَعة .016/ 7  قاه الحافل ى الف ض س4س

  : أسِوَوة: بويهلل أيمِنَةو وت  األشَخاُص.7/ 2  قاه الحافل ى الف ض س5س
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ب ا يُل  َِقاَلِج  و َفَأْترُل  1سَوَتِذِه األَْسرِوَوُة َعرْن َيِمينِرِهو َوَعرْن ِشرَمالِِه َنَ رُم َبنِيرهِ  ُثا 

ْترُل النَّراِرو َفرإَِذا َنَظرَر قَِبرَل َيِمينِرِه الَيِميِن َأْترُل الَجنَّرِةو َواألَْسرِوَوُة ال ِر  َعرْن ِشرَمالِِه أَ 

 . 2سَ ِحَنو وإَذا َنَظَر قَِبَل ِشَمالِِه َبَكى

ِ السما ِالرنيالِملسو هيلع هللا ىلصِِشاهرهاِهَرسولِاهللالتيِ*ِالمشاهرِ

ِحالِأكلةِأموالِاليتامىِظلما ِ–2ِ

 الُخْدِر ِّ 
  ڤ َعْن َأبِ  َسِعيد 

ِ
را وَ » :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَه: َقاَه َرُسوُه اهلل رَماَء َلمَّ َخْلرُت ال َّ

ْنَيا... َرَأْيررُت ِرَ رراي  َلُ ررْم َمَشررافِرُ  َكَمَشررافِِر اإِلبِررِلو فِرر  َأْيررِديِ ْم قَِ ررٌ  مِررْن َنررار    3سالرردُّ

                                                           

و وتر  الررُّ 7/ 2  قاه الحافل ى الف ض س1س
وحو وظراتره أهلل أرَواَح بَنِر  آَوَم  : النََّ ُم  مُ  نََ َمة 

من أتِل الجنَّة والنار ى ال ماءو وتو ُمْشكٌِلو قاه الاا   عياض َرِحَمرُه اهلُل َتَعراَلى: قرد َ راَء 

َمٌة ى الجنةو يعن  فكيَ  تكوهلُل ُمْج َِمَعة   ينو وأهلل أرواح المؤمنين ُمنَعَّ ار ى ِسجِّ َأهللَّ أرواَح الكفَّ

 نيا؟ى َسَماِء الدُّ 

و ويرده ملسو هيلع هللا ىلصوأ اَ : بأنه يح مل أهنا ُتْعَرض على آوم أْوَقات او فصاوَ  وقُت عر ر ا ُمرُروَر النبر  

على أهلل كوهنم ى الجنة والنار إنما تو ى أوقرال ووهلَل أوقرال  قولره َتَعراَلى ى سرورة غرافر آيرة 

 .َّزي ري ٰى ين  ىن  ُّ  : 40س

ا  كيرر  فر ررت الصررلوال ى برر -ك ررا  الصررالة  -  أخرررج ذلررن: البخررار  ى إررحيحه 2س

برا  اإلسرراء  -ك را  اإليمراهلل  -وم رلم ى إرحيحه  -  349رقم الحرديب س -اإلسراء؟ 

  .103رقم الحديب س -إلى ال ماوال ملسو هيلع هللا ىلص برسوه اهلل 

َفِة لسن اهلل. انظر الن اية س3س   .214/ 4  المَشافُِر:  م  مِْشَفرو والِمْشَفُر للبعيِر كالشَّ
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َيْاررِذُفوَنَ ا فِرر  َأْفررَواِتِ ْم َفَ ْخررُرُج مِررْن أْوَبرراِرِتْمو َفُاْلررُت: َمررْن َتررُؤَيِء َيررا   1سَكاألَْفَ ررارِ 

 .«ِ ْبِريُل؟

اتَ  َقاَل  ُؤَيِءو َأَكَلُة أْمَواِه الَيَ اَمى ُظْلم 
 .  3س. 2س

ل َنِعلىِاألز اجِماِليسِم هاِ-1 خ  يُِير 
ِ حالِال سا ِالالت 

و َفُاْلرررُت » :ملسو هيلع هللا ىلص َقررراَه  َاررراِل بَِهرررْديِِ نَّ : َمرررْن َترررُؤَيَء َيرررا ُثرررمَّ َرَأْيرررُت نَِ ررراء  ُمَعلَّ

تِ  َأْوَخْلَن عَ «ِ ْبِريُل؟ َ اِه َمْن َلْيَس مِْن َأْوَيِوِتمْ .َقاَه: َتُؤَيِء الالَّ َلى الرِّ
 . 4س

ِ  5سحالِالمغتابينِ-1

َرَوى اإِلَماُم َأْحَمُد فِ  ُمْ نَِدهو وَأُبو َواُوَو فِ  ُسنَنِِه بَِ رنَد  َإرِحيض  َعَلرى َشرْريِف 

  ڤ ُمْ ررلِم  َعررْن َأَنررِس بررِن َمالِررن  
ِ
ررا َعررَرَج بِرر  رَ » :ملسو هيلع هللا ىلص َقرراَه: َقرراَه َرُسرروُه اهلل بِّرر  َلمَّ

                                                           

ا. انظر الن اية س األْفَ اُر:  م   1س و وتو الَحَجُر مِْلُء الك و وقيل الحجُر ُمْ َلا    .433/ 3فِْ ر 

  .19/ 2  سيرة ابن تشام س392/ 2  انظر ويئل النبوة للبي ا  س2س

ا بالناِرو فااه َتَعاَلى ى سورة الن اء آيرة س  3س د اهلل َتَعاَلى أكلَة أمواِه الي امى ُظلم   ىتُّ  : 16توعَّ
 .َّ مك لك اك ىقيق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت

  .19/ 2  انظر سيرة ابن تشام س4س

 5س
ِ
َرَتا َرُسوه اهلل رقرم الحرديب  -ى الحديب الذ  أخر ه م رلم ى إرحيحه ملسو هيلع هللا ىلص   الِغيبَُة: ف َّ

 2519س
ِ
 و َقراُلوا: اهلُل ورسروله أعلرمو قراه َرُسروه «أَترْدُروهلَل مرا الِغيَبرُة؟ ملسو هيلع هللا ىلص: »  قاه َرُسوه اهلل

 
ِ
َمرٌة 316/ 7قاه الحافل ابن كهير ى تف يره س«. ذِْكُرَك أَخاَك بَِما َيْكَرهُ : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : الِغيَبرُة ُمَحرَّ

 باإل َماِع.
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و َيْخِمُشروهللَ  ُوُ روَتُ ْم وُإرُدرَوُتْمو َفُاْلرُتو   1سَمَرْرُل بَِاْوم  َلُ ْم َأْظَفاٌر مِْن ُنَحرا  

َقرراَه: َتررُؤَيِء الرِذيَن َيررْأُكُلوهلَل ُلُحرروَم النَّرراِ و وَيَاُعرروهلَل فِرر   «َمرْن َتررُؤَيِء َيررا ِ ْبِريررُل؟

 . 2سأْعَراِ ِ مْ 

َناة  ِ-4 ِحالِالز 

ُس  ُثمَّ َرَأْيُت ِرَ اي  َبْيَن َأْيِديِ ْم َلْحٌم َسِميٌن َ يِّرٌهو إَِلرى َ نْبِرِه » :ملسو هيلع هللا ىلص وُه َقاَه الرَّ

يِّرَه  4سُمنْ ِنٌ   3سَلْحٌم َغبٌّ  ِميَن ال َّ و َفَاراَه «و َفَيْأُكُلوهلَل مَِن الَغبِّ الُمنْ ِِنو وَيْ ُرُكوهلَل ال َّ

 
ِ
اَه: َترُؤَيِء الرِذيَن َيْ ُرُكروهلَل َمرا َأَحرلَّ اهلُل َقر «َمْن َتُؤَيِء َيرا ِ ْبِريرُل؟» :ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُه اهلل

َم اهلُل َعَلْيِ ْم مِنُْ نَّ  َلُ ْم مَِن النَِّ اِءو َوَيْذَتُبوهلَل إَِلى َما َحرَّ
    5س

ِحالِأكلةِالابا ِ-5

ُسوُه   .«ُثمَّ َرَأْيُت ِرَ اي  َلُ ْم ُبُ وهلٌل َلْم َأَر مِْهَلَ ا َق ُّ » :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَه الرَّ

                                                           

  .75/ 2  َيْخِمُشوهلَل: أ  َيْخِدُشوهلَل. انظر الن اية س1س

ك ررا   -  وأبررو واوو ى سررننه 13346رقررم الحررديب س -  أخر رره اإِلمررام أحمررد ى م ررنده 2س

  .4171رقم الحديب س - الغيبة با  ى -األو  

عي  الَمْ ُزوه. انظر الن اية س3س : الضَّ   .361/ 3  الَغبُّ

ائَحُة الَكِريَ ُة. انظر ل اهلل العر  س4س   .30/ 14  النَّ َُّن: الرَّ

  .392/ 2ويئل النبوة للب يا  س -  19/ 2  انظر سيرة ابن تشام س5س
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َ اَيااةن َِ ف ااي وهلَل َعَلررْيِ ْم   1سُبُ رروُنُ ْم َأْمَهرراُه الُبُيرروِل بَِ رربِيلِ » ه  آِه فِْرَعررْوهلَل َيمرررُّ

ِحرريَن ُيْعَرُ رروهلَل َعَلررى النَّرراِرو َيَ ررُؤوَنُ ْم َي َيْاررِدُروهلَل َعَلررى َأهلْل   2سَكاإِلبِررِل الَمْ ُيوَمررةِ 

ُلوا مِْن َمَكانِِ ْم َذلَِن   «َيَ َحوَّ
ِ
و َقراَه: «َمْن َترُؤَيِء َيرا ِ ْبِريرُل؟» :ملسو هيلع هللا ىلص و َفَااَه َرُسوُه اهلل

َبا َتُؤَيَء َأَكَلُة الرِّ
 . 3س

ِإلىِالسماِ ِالثانية ِملسو هيلع هللا ىلصِ*ِصعوةِال بي

َماِء الهَّانَِيِةو َفاْسَ ْفَ َض ِ ْبِريُل » :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلِ و َفِايَل: َمرْن «ڠ ُثمَّ ُعِرَج بِنَا إَِلى ال َّ

ٌدو قِيَل: َوَقرْد ُأْرِسرَل إَِلْيرِه؟ َقراَه: َأْنَت؟ َقاَه: ِ ْبِريُل. َفِايَل: َومَ  ْن َمَعَن؟ َقاَه: ُمَحمَّ

ُسروُه  َفُفر َِض َلنَراو َفرإَِذا أَنرا » :ملسو هيلع هللا ىلص َنَعْمو قِيَل: َمْرحب ا بِِهو َفرنِْعَم الَمِجر ُء َ راَء. َقراَه الرَّ

اَلمُ بِاْبنَِ  الَخاَلِة َيْحَيى بِن َيَكِريَّاو َوِعيَ ى اْبِن َمْرَيَم َعَلْيِ َما   .  «ال َّ

ا ُثرمَّ   1سو َوِعيَ رى 4سِ ْبِريُل: َترَذا َيْحَيرى َفَقاَل  َفَ رلِّْم َعَلْيِ َمراو َفَ رلَّْمُتو َفرَروَّ

 . الِِضو َوَوَعَوا لِ  بَِخْير  ِّ الصَّ
الِِض والنَّبِ   َقاَي: َمْرَحب ا بِاألَِ  الصَّ

                                                           

 و ومنه قوله تعالى ى سورة األعرا و آيرة 102/ 0س   ال بيل: تو ال ري . انظر ل اهلل العر 1س

 .َّمك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث ُّ  : 140س

ديَدو ف َِ يُم ى األرض ي َترْرَوى 2س ى يأخُذ اإلبَل فيُْكِ بَُ ا الَعَ َش الشَّ   الُ يَاُم: تو َواٌء ُيْشبُِه الُحمَّ

  .114/ 15وي َتْرعى ح ى َتْ لَِن. انظر ل اهلل العر  س

  .392/ 2  ويئل النبوة للب يا  س19/ 2  انظر سيرة ابن تشام س3س

 ىل مل خل ُّ  : 12أمررا َيْحَيررى ڠو فاررد قرراه اهلل َتَعرراَلى فيرره ى سررورة مررريم آيررة س  4س
 : أ  يرا 210/ 5. قاه الحافل ابن كهير ى تف ير ترذه ا يرة سَّ  ىم مم خم حم يلجم

= 
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ِ إلىِالسما ِالثالثةملسو هيلع هللا ىلصِِ*ِصعوةِالاَرسول

َماَء الهَّالَِهِةو َفاْسَ ْفَ َض ِ ْبِريُل ُثمَّ ُعرِ » :ملسو هيلع هللا ىلص قال  و َفِايَل: َمْن َأْنَت؟«َج بِنَا إَِلى ال َّ

ٌد. َفِايَل: َوَقرْد ُأْرِسرَل إَِلْيرِه؟ َقراَه:  َقاَل  ِ ْبِريُل. َفِايَل: َوَمْن َمَعَن؟ َقاَه: ُمَحمَّ

 َنَعْم قِيَل: َمْرَحب ا بِِه َفرنِْعَم الَمِجر ُء َ راَء. َقراَه َرُسرو
ِ
َفُفر َِض َلنَراو َفرإَِذا َأَنرا » :ملسو هيلع هللا ىلص ُه اهلل

 .«ڠ بُِيوُسَ  

ب ا يُل ِ راَلَم ُثرمَّ َقراَه: َقاَلِج  َتَذا ُيوُسرُ  َفَ رلِّْم َعَلْيرِهو َفَ رلَّْمُت َعَلْيرِهو َفرَروَّ ال َّ

ُسرو . َيُاروُه الرَّ الِِضو َوَوَعا لِر  بَِخْيرر  ِّ الصَّ
الِِض والنَّبِ  َفرإَِذا » :ملسو هيلع هللا ىلص ُه َمْرَحب ا بِاألَِ  الصَّ

 َشْ َر الُحْ نِ 
َ
 .«ُتَو َقْد ُأْع ِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

ة و أ  بِِجد وِحْرص  وا  َِ ا و وَاتينَراُه الُحْكرَم َإربِيواو أ  َيْحيَ  َتَعلَِّم الك ا  وُتَو ال َّْوَراُة بِ  ُاوَّ

و والَعْزمو واإلقبَاَه على الَخيِْرو واإِلْكبَاَ  عليهو واي  َِ او فيه.  الَف َمو والِعلمو والِجدَّ

   3437رقررم الحررديب س -   راء ى وإررِ  ِعيَ ررى ڠو مررا أخر رره البخررار  ى إررحيحه 1س

 ملسو هيلع هللا ىلص عن أب  تريرة  -  101رقم الحديب س -يحه وم لم ى إح -
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص قاه: قاه َرُسروه اهلل

ام.«وَلِايُت ِعيَ ى ڠ َربَْعة أحَمُرو كأنه ُأخِرَج من وِيَما   »... حين أسرى به:   و يعن  الَحمَّ

ا برررل 157/ 7قررراه الحرررافل ى الفررر ض س او وي َقِصرررير  رررد   : َربَْعرررة: يعنررر  لررريس ب ِويرررل  رررد 

ذلن وإفه ڠ بَصَفاِء اللوهلِل ونََضراَرة الج رمو وَكْهرَرِة مراِء الو ره ح رى  وس .والمراُو من

امو فخرج منه وتو َعْرَقاهلل. و راء ى روايرة اإِلمرام م رلم ى إرحيحه  رقرم  -كأنه كاهلل ى حمَّ

 ڤ   عررن  ررابر 107الحررديب س
ِ
ورأيررُت ِعيَ ررى ابررن مررريم ملسو هيلع هللا ىلص: »... قرراه: قرراه َرُسرروه اهلل

ا ُعْروُة بُن َمْ ُعوو   ڠو فإذا أقَرَ  من رأيُت   ڤ «.به َشبَ  
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ِ إلىِالسما ِالاابعةملسو هيلع هللا ىلصِِ*ِصعوةِالاَرسول

ابَِعرِةو َفاْسرَ ْفَ َض ِ ْبِريرُل » :ملسو هيلع هللا ىلص قال رَماِء الرَّ . َفِايرَل: َمرْن «ُثرمَّ ُعرِرَج بِنَرا إَِلرى ال َّ

 َأْنَت؟

رٌد. َقرا َقاَل  َه: َوَقرْد ُأْرِسرَل إَِلْيرِه؟ َقراَه: ِ ْبِريُل َفِايَل: َوَمْن َمَعرَن؟ َقراَه: ُمَحمَّ

 و َنَعْم. قِيَل: َمْرَحب ا بِِه َفنِْعَم الَمِج ُء َ راءَ 
ِ
َفُفر َِض َلنَراو َفرإَِذا أَنرا » :ملسو هيلع هللا ىلص َقراَه َرُسروُه اهلل

 .«ڠ بِإِْوِريَس 

ب ا ياُل ِ و َقاَلِج 
َّ
ُثرمَّ َقراَه: َترَذا إِْوِريرُس َفَ رلِّْم َعَلْيرِهو َفَ رلَّْمُت َعَلْيرِه. َفرَروَّ َعَلر 

 
ِ
. ُثَم َقراَه َرُسروُه اهلل الِِضو َوَوَعا لِ  بَِخْير  ِّ الصَّ

الِِض والنَّبِ  َعرْن ملسو هيلع هللا ىلص  َمْرَحب ا بِاألَِ  الصَّ

 َّ يت ىت نت مت ُّ  :ڠ إِْوِريَس 
 . 1س

ِ إلىِالسما ِالخامسةملسو هيلع هللا ىلصِِ*ِصعوةِالاَرسول

رَماِء الَخامَِ رِةو َفاْسرَ فْ » :ملسو هيلع هللا ىلص قاه .َفِايرَل: َمرْن «َ َض ِ ْبِريرُل ُثمَّ ُعِرَج بِنَا إَِلرى ال َّ

رٌد. َقراَه: َوَقرْد ُأْرِسرَل إَِلْيرِه؟ َقراَه:  َأْنَت؟ َقاَه: ِ ْبِريُل َفِايَل: َوَمْن َمَعَن؟ َقاَه: ُمَحمَّ

 
ِ
َفُفر َِض َلنَراو َفرإَِذا أَنرا » :ملسو هيلع هللا ىلص َنَعْم قِيَل: َمْرَحب ا بِِه َفرنِْعَم الَمِجر ُء َ راَء. َقراَه َرُسروُه اهلل

 .«ڠ بَِ اُروهللَ 

                                                           

 : وي شرنَّ ى 577/ 1 و قاه الشيخ المباركفو  ى تحفة األحروذ  س57  سورة مريم آية س1س

كوهنا َمَكان ا علي او واس ُْشكَِل بأهللَّ غيرَرُه مرن األنبيراء أرَفرُ  مكان را منرهو وترذا ايس شركاه لريس 

 أحد.  بش ء   ألنه لم يذكر أنه أْعَلى من ُكل
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ب ا يُلِ راَلَمو  :ڠ َقاَلِج  َّ ال َّ
َتَذا َتاُروهلُل َفَ لِّْم َعَلْيِهو َفَ لَّْمُت َعَلْيِهو َفرَروَّ َعَلر 

الِِضو َوَوَعا لِ  بَِخْير   ِّ الصَّ
الِِض والنَّبِ  َوَقاَه: َمْرَحب ا بِاألَِ  الصَّ

 . 1س

ِ إلىِالسما ِالساةَرسةملسو هيلع هللا ىلصِِ*ِصعوةِالاَرسول

اِوَسِةو َفاْسَ ْفَ َض ِ ْبِريُل ُثمَّ ُعِرَج بِ » :ملسو هيلع هللا ىلص قال َماِء ال َّ  .«ڠ نَا إلى ال َّ

يَل  رٌد. َقراَه: َوَقرْد  َفق  َمْن َأْنَت؟ َقراَه: ِ ْبِريرُل َفِايرَل: َوَمرْن َمَعرَن؟ َقراَه: ُمَحمَّ

ُسروُه و ُأْرِسرَل إَِلْيرِه؟ َقراَه: َنَعرمْ   :ملسو هيلع هللا ىلص قِيرَل: َمْرَحب را بِرِه َفرنِْعَم الَمِجر ُء َ راَء. َقراَه الرَّ

ُسروهِ  ڠ . َقراَه ِ ْبِريرُل «ڠ َفُف َِض َلنَاو َفإَِذا أَنرا بُِموَسرى» َترَذا ُموَسرى  :ملسو هيلع هللا ىلص لِلرَّ

 
ِّ
ررالِِض َوالنَّبِرر  رراَلَم. َوَقرراَه: َمْرَحب ررا بِرراألَِ  الصَّ َفَ ررلِّْم َعَلْيررِهو َفَ ررلَّْمُت َعَلْيررِهو َفررَروَّ ال َّ

الِِض.  الصَّ

ِِ سالمعليهِالصالةِ الِلُموَرَسىملسو هيلع هللا ىلصِِ صُفَِهَرُسولِ 

 عليره الصرالة وال رالم َمَرْرُل َلْيَلَة ُأْسِرَ  بِر  َعَلرى ُموَسرى برِن ِعْمرَراهللَ »َقاَه 

 ...   2سَرُ ل  آَومَ 

                                                           

 و وى روايرة ابرن إسرحا  ى ال ريرة 104 و وم رلم س3267 تذه رواية الشيخين البخار  س1س

فإذا في ا َكْ ٌل أبي  الرأيس واللحيةو لم أَر ك ال  أ مل منهو فالت: من ملسو هيلع هللا ىلص: »  قاه 26/ 2س

 ؟ قاه تذا المحبه ى قومه تاروهلل ڠ.«تذا يا  ربيل

دِ 2س ْمَرُة الشَّ   .30/ 1يدة. انظر الن اية س  األَوَمُة: أ  ال ُّ
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 . 2س«َكَأنَُّه مِْن ِرَ اِه َشنُوَءةَ   1س َِواه  َ ْعد  ... 

ُسوُه  ا َتَجاَوْيُتُه َبَكى قِيَل َلُه: َما ُيْبكِيَن؟ :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَه الرَّ هلَلَّ  3سَأْبكِر  َقراَه: َفَلمَّ
ِ
  أل

ا ُغاَلم 
ْن َيْدُخُلَ ا مِْن ُأمَّ ِ .  4س  ُبِعَب َبْعِد  َيْدُخُل الَجنََّة مِْن ُأمَّ ِِه َأْكَهُر مِمَّ

ِ إلىِالسما ِالسابعةملسو هيلع هللا ىلصِِ*ِصعوةِالاَرسول

ابَِعِةو َفاْسَ ْفَ َض ِ ْبِريُل » :ملسو هيلع هللا ىلص قال َماِء ال َّ  .«ڠ ُثمَّ ُعِرَج بِنَا إَِلى ال َّ

                                                           

 : وأمررا الَجْعررُد ى ِإررَفة موسررى ڠ: فيرره 195/ 1  قرراه اإِلمررام النرروو  ى شرررح م ررلم س1س

رعرو واألوه أَإرضُّ  ألنره  معنيَاهلل: أحدتما: تو اك ِنَاُي الِجْ ِمو وا  ماُعُهو والهاا: ُ ُعوَوُة الشَّ

   أنه ڠ َرِ ل الشعر.3437الحديب س رقم -َ اَء ى ِروايِة أب  تريرة ى إحيض البخار  

وا برذلن مرن 194/ 1  قاه اإِلمام النوو  ى شرح م لم س2س  : َشنُوَءَة تر  َقبِيَلرٌة معروفرةو ُسرمُّ

ي وتو ال َّبَاُعُد من األونَاِ و وترذا الحرديب أخر ره م رلم ى  قولَن رُ ٌل فيه َشنُوَءةو أ  َتَازُّ

 با  اإلسراء  -ك ا  اإليماهلل  -إحيحه 
ِ
  .207  س105رقم الحديب سملسو هيلع هللا ىلص بَرُسوه اهلل

و 013/ 7قاه الحافل ى الف ض س  3س
ِ
او َمَعراَذ اهلل  : قاه الُعَلماُء: لم َيُكْن بَُكاُء ُموَسى ڠ َحَ رد 

فإهلل الَحَ د ى ذلن العالم َمنُْزوٌع عن آحاِو المؤمنينو فكيَ  بَمِن اإَ َفاه اهلل َتَعاَلىو بل كراهلل 

ا على  َرَ ِة ب ربِه مرا وقر  مرن أمَّ ره مرن كهرَرةِ أَسف  ما فاَتُه من األْ ِر الذ  يرتتَُّه عليه رفِ  الدَّ

 مِهُْل أ ِر كلِّ من 
ح
الُمَخالَفِة الُمْا َِضيَِة ل َنِْايِ  أُ وِرتم الم  َْلِزم ل نِاي  أْ ِرِه  ألهلل لكل نَبِ 

رد اتَّبعهو ول ذا كاهلل من اتَّبعه من أم ره ى العردو ُووهلل مر مر   روِه ُمردَّ م ملسو هيلع هللا ىلص ن اتبر  نبينرا محمَّ

 بالن بة ل ذِه األمِة.

و فليَس علرى سربيل الرنَّْا و برل علرى «ُغاَلم املسو هيلع هللا ىلص: » : قوله 013/ 7قاه الحافل ى الف ض س  4س

ا  سبيِل ال َّنِْويِه بُادَرِة اهلل َتَعاَلىو وعظيِم َكَرمِِه إذ أع ى لمن كاهلل ى ذلن الّ ن ما لم ُيع ِِه أحرد 

ْن تو أَسنُّ منه.  قبَلُه ممَّ
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رٌد. َقراَه: َوَقرْد َفِايَل  َمْن َأْنَت؟ َقراَه: ِ ْبِريرُل. َفِايرَل: َوَمرْن َمَعرَن؟ َقراَه: ُمَحمَّ

 ُأْرسَل إَِلْيِه؟ َقاَه: َنَعْم.

ُسرروُه  ق يااَل  َفُفرر َِض َلنَرراو َفررإَِذا أَنررا » :ملسو هيلع هللا ىلص َمْرَحب ررا بِررِه َفررنِْعَم الَمِجرر ُء َ اَء.َقرراَه الرَّ

ا َظْ َرُه إَِلى الَبْيِت الَمْعُموِرو َوإَِذا ُترَو َيْدُخُلرُه ُمْ   وبِإِْبَراِتيَم عليه الصالة وال الم نِد 

َفَااَه ِ ْبِريُل: َتَذا َأُبروَك إْبرَراِتيُم  « 2سو َي َيُعوُووهلَل إَِليهِ  1سُكلَّ َيْوم  َسْبُعوهلَل ألَ  َمَلن  

.
َّ
 َفَ لِّْم َعَلْيِهو َفَ لَّْمُت َعَلْيِهو َفَروَّ َعَل 

َِقاَل  الِِض َمْرَح  ُثا  ِّ الصَّ
الِِض َوالنَّبِ  ْبِن الصَّ

ِ
ب ا بِاي

 . 3س

َرَوى اإِلَماُم ال ِّْرمِِذ ُّ فِ  َ امِِعرِه َواإِلَمراُم َأْحَمرُد ى ُمْ رنَِدِه بَِ رنَد  َحَ رن  َعرِن 

  اْبِن َمْ ُعوو  
ِ
: َيرا َلِايرُت إِْبرَراِتيَم َلْيَلرَة ُأْسرِرَ  بِر و َفَاراَه » :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَه: َقراَه َرُسروُه اهلل

                                                           

علرى أهلل المالئكرَة أكهرُر المخلوقراِل ألنَّره ي  [ده برهاس ُ ] : 017/ 7  قاه الحافل ى الف ض س1س

را غيرر مرا َثَبرت عرن  و مرن ِ نِْ ره ى كرل يروم سربعوهلل ألف  ُيعر  مرن َ ِمير  العرَوالم مرن ي جردَّ

 المالئكة ى تذا الَخبَر.

  : إلى يوم الايامة.26/ 2ة س  ياو ابن إسحا  ى ال ير2س

برا  كير  فر رت الصرلوال ى  -ك ا  الصرالة  -أخرج ذلن كله: البخار  ى إحيحه   3س

 بررا  ذكرررر  -وأخر رره ى ك ررا  أحاويرررب األنبيرراء  -  349رقررم الحرررديب س -اإلسررراء؟ 

با  المعرراج  -وأخر ه ى ك ا  مناقه األنصار  -  3342رقم الحديب س -إوريس ڠ 

 برا  اإلسرراء برسروه  -ك را  اإليمراهلل  -وم رلم ى إرحيحه  -  3117حرديب سرقم ال -

رقرم  -واإلمرام أحمرد ى م رنده  -  103  س102رقرم الحرديب س -إلى ال ماوال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

  .12565الحديب س
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راَلَمو وَأْخبِرْرُتْم َأهللَّ الَجنَّرَة َ يَِّبرُة ال ُّْرَبرِةو َعْذَبرُة الَمراِءو  َ رَن مِنِّر  ال َّ ُدو َأْقِرْئ ُأمَّ ُمَحمَّ

و َوَي إَِلرررِه إِيَّ اهلُلو َواهلُل  1سوأنََّ رررا قِيَعررراهللٌ 
ِ
و َوالَحْمرررُدهلل

ِ
و وَأهللَّ ِغَراَسرررَ ا: ُسرررْبَحاهلَل اهلل

 . 2س«َأْكَبرُ 

ِ*ِالحبمةِلِلقا ِهؤال ِاألنبيا  

وقد اْخُ لَِ  ى الحكمة ى اخ صاص كرل مرن ترؤيء األنبيراء بال رماء ال ر  

اُه هباو فايل ُأمُِروا بُِماَلَقاتِِهو فمن م مرن أوركره ى أوه وتلرةو ومرن م مرن ترأخر  َتَلاَّ

 فلح و ومن م من فاته.

لمذكورين: لسشارة إلى مرا الحكمة ى ايق صار على تؤيء األنبياء ا  قيل 

 منِنظياِماِ قعِلبلِم ها م  قومه ملسو هيلع هللا ىلص  سيا  له

فوق  ال نبيه بما وق  لره مرن الخرروج مرن الجنرة  عليه الصالة وال الم ومآفأما  -أ

من ال جرة إلى المدينةو والجام  بين ما مرا ملسو هيلع هللا ىلص  إلى األرض بما سيا  للنب 

ن الو نو ثرم كراهلل مراه حصل لكل من ما من المشاة وكراتة فرا  ما ألفه م

 كل من ما أهلل ير   إلى مو نه الذ  أخرج منه.

                                                           

  قيَعاهلل:  م  َقاع  وتو المكراهلل الُمْ ر َو  ى و رأة  مرن األرض يعلرُوه مراُء ال رماء فيُمِ رُكُهو 1س

  .110/ 4ِو  نَبَاُتُه. انظر الن اية سوي  َ 

بررا  مررا  رراء ى فضررل ال  رربيض وال كبيررر  -ك ررا  الرردعوال  - أخر رره الرتمررذ  ى  امعرره 2س

رقررم  -وأخر رره اإِلمررام أحمررد ى م ررنده  -  3707وال  ليررل وال حميررد رقررم الحررديب س

  .23552الحديب س
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مرن أوه ال جررة مرن ملسو هيلع هللا ىلص  وبعي ى ويحير  علي مرا ال رالم علرى مرا وقر  لره - 

 عداوة الي وو وتماوي م على البغ  عليه وإراو م وإوه ال وء إليه.

 من إخوته من قريش ىملسو هيلع هللا ىلص  على ما وق  له عليه الصالة وال الم وبيوس  -ج

 ب م الحررر  لرره وإراو ررم تالكررهو وكانررت العاقبررة لررهو وقررد أشررار إلررى نصرر

 .«أقوه كما قاه يوس : ي تهريه عليكم...»باوله لاريش يوم الف ض: ملسو هيلع هللا ىلص  ذلن

 عند اهلل.ملسو هيلع هللا ىلص  على رفي  منزل ه عليه الصالة وال الم وبإوريس -و 

 ر عروا إلرى محب ره بعررد ملسو هيلع هللا ىلص  علررى أهلل قومره عليره الصرالة وال رالم وهبراروهلل -رتر

 أهلل اذوه.

 على ما وق  له مرن معالجرة قومرهو وقرد أشرار عليه الصالة وال الم وبموسى -و

 .«لاد أوذ  موسى بأكهر من تذا فصرب»إلى ذلن باوله: ملسو هيلع هللا ىلص 

 ى اسرر ناوه إلررى البيررت المعمررور بمررا خرر م  عليرره الصررالة وال ررالم وبررإبراتيم -ي 

 . 1سخر عمره من إقامة من ن الحج وتعظيم البيتآى ملسو هيلع هللا ىلص  له

                                                           

  .012/ 7  انظر ف ض البار  س1س
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ِالج ّةَِ َماِهآُهِفيها ملسو هيلع هللا ىلصِِ*ُِةخوُلِالاَرُسولِ 

 
ِ
ُثمَّ ُأْوِخْلُت الَجنََّة َفإَِذا فِيَ ا حَبايُِل » :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَه َرُسوُه اهلل

ْؤُلرِؤو َوإَِذا ُتَراُبَ را   1س اللُّ

َ َغيَّرْر و وأْنَ رار  مِرْن َلرَبن  َلرْم يَ  3س... وإَِذا أَنرا بَِأْنَ رار  مِرْن َمراء  َغْيرِر آِسرن  ».  2س«الِمْ ُن 

رراِربِينَ  4سَ ْعُمررهُ  ة  لِلشَّ و وإَِذا  0سو وأْنَ ررار  مِررْن َعَ ررل  ُمَصررفَّى 5سو وأْنَ ررار  مِررْن َخْمررر  َلررذَّ

                                                           

 : كررَذا وَقرَ  لَجِميررِ  ُرَواةِ البخرار  ى تررذا المو ر  بالحرراء 16/ 2 ض س  قراه الحررافل ى الفر1س

الم ملة ثم الموحدةو وبعد األل  تح انية ثم يمو وذكر كهير من األئمرة أنره َتْصرِحي  وإنمرا 

برا  ذكرر إوريرس  -ى أحاويب األنبيراء  -أ  البخار -تو سَ نَابُِذ  كما وق  عند المصن  

  من رواية ابن المبارك وغيره عن يرونسو وقراه ابرن األثيرر ى 3342رقم الحديب س -ڠ 

 : تكررذا  رراء ى كَ ررا  البخررار و والمعررروُ  َ نَابِررُذ اللؤُلررِؤو 322 - 294/ 1الن ايررة س

 والجنَابُِذ  مُ   نبذة: وت  الابة.

بررا  كيرر  فر ررت الصررلوال ى  -ك ررا  الصررالة  -  أخرررج ذلررن البخررار  ى إررحيحه 2س

برا  ذكرر إوريرس  -  وأخر ره ى ك را  أحاويرب األنبيراء 349قم الحرديب سر -اإلسراء؟ 

  .3342رقم الحديب س -ڠ 

اى الذ  ي َكَدَر فيه.312/ 7  قاه الحافل ابن كهير ى تف يره س3س   : يعن : الصَّ

ُسوَمِة.313/ 7  قاه الحافل ابن كهير ى تف يره س4س   : ى غايِة البَيَاض والحالَوِة والدُّ

نياو 313/ 7قاه الحافل ابن كهير ى تف يره س  5س  : لي ت َكِريَ رَة ال عرم والرائَحرِةو كخمرِر الردُّ

ائحرة والفعرل..  سرورة   َّ هل مل خل حل جل مك لك خك ُّ بل ت  َحَ نة الَمنْظر وال ْعرِم والرَّ

 مق حق ُّ   19سررورة الواقعررة آيررة س   َّ جه ين ىن من خن حن ُّ   47الصررافال آيررة س
  .40ة سسورة الصافال آي  َّ حك  جك

رْوهلِل وال َّْعرِم 313/ 7  قاه الحرافل ابرن كهيرر ى تف ريره س0س رَفاِءو وُحْ رِن اللَّ  : أ  ى غاَيرِة الصَّ

يض. وقد روى اإِلمام أحمد ى م نده  والرتمذ  ى  امعره  -  26652رقم الحديب س -والرَّ
= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 َراِجِمْعـاْلَراِء َوــِإسِجَزِة اْلْعـُم ىـِف                                                            
 

 

66ِ g 
f 

َيءُ  اُنَ ا َكَأنَُّه الدِّ ُرمَّ
او وإَِذا أَنا بَِ ْير  َكاَلبَخاتِ   1س ِعَظم 

و َفَاراَه ِعنْرَدَتا َرُسروُه «َترِذهِ   2س

 
ِ
ُل ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رالِِحيَن َمرا َي َعرْيٌن َرَأْلو »أْإَحاَبُه:  َوُتَو ُيَحدِّ إهلِلَّ اهلَل َقْد َأَعدَّ لِِعَبراِوِه الصَّ

 . 3س«َوَي ُأُذهلٌل َسِمَعْتو َوَي َخَ َر َعَلى َقْلِه َبَشر  

َرُسولِ  َيُةِالا  َثا  ملسو هيلع هللا ىلصِِ*ُِهؤ  ا ِالَبو  ِل َه 

 
ِ
َ اُه مِرْن َذَترهو َبْينََما أَنا َأِسيُر فِ  الَجنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَه َرُسوُه اهلل ِةو َوإَِذا أَنا بِنََ ر  َحافَّ

رِّ َوالَياُقوِلو ُتْرَبُ ُه َأْ َيُه مَِن الِمْ رِنو َوَمراُؤُه َأْحَلرى مِرَن الَعَ رَل  وَمْجَراُه َعَلى الدُّ

 . 4س«وَأْبَيُ  مَِن الهَّْلِج 

 
ِ
ِحيِضو َقاَه َرُسوُه اهلل  ُأْخَرى فِ  الصَّ

َ راُه َأتَ » :ملسو هيلع هللا ىلص َوفِ  ِرَواَية  ْيُت َعَلى َنَ رر  َحافَّ

ا ف   . 5س«قَِباُ  اللُّؤُلِؤ ُمَجوَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

ب رند   و2744رقرم الحرديب س -برا  مرا  راء ى إرفة أهنرار الجنرة  -ك ا  إرفة الجنرة  -

 
ِ
إهلِلَّ ى »و ياروه: ملسو هيلع هللا ىلصح نو عن حكيِم بن معاويرَة أبر  بَْ رز  عرن أبيره قراه: سرمعت َرُسروه اهلل

 «.الجنة بَْحُر اللبَِنو وبحُر الَماءو وبحُر الَعَ لو وبحُر الَخْمِرو ُثمَّ تشا  األهناُر مِنَ ا بَْعدُ 

يُء: معُروفٌةو وت  ال   ُيْ  ََاى هبا. انظر ل اهلل 1س   .397/ 4العر  س  الدِّ

  .161/ 1  البََخاتِ  والبُْخُت: ت  ِ َماٌه  َِواُه األعنَا . انظر الن اية س2س

  .461 - 394/ 2  أخرج ذلن: البي ا  ى ويئل النبوة س3س

  0511رقرم الحرديب س -با  ى الحوض  -ك ا  الرقائ   - أخر ه البخار  ى إحيحه 4س

  .13150رقم الحديب س -وأخر ه اإِلمام أحمد ى م نده  -

  َّ نث مث زث رث ُّ برا  سرورة  -ك ا  ال ف ير  -  أخر ه البخار  ى إحيحه 5س

  .4904رقم الحديب س -
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ِ
َفَضرَرْبُت بَِيرِد  إِلِرى َمرا َيْجرِرى فِيرِه الَمراُءو َفرإَِذا مِْ رٌن » :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَه َرُسروُه اهلل

 . 2س«و ُقْلُت: َما َتَذا َيا ِ ْبِريُل؟ َقاَه: َتَذا الَكْوَثُر الِذ  َأْعَ اَكُه اهللُ  1سَأْذَفرُ 

يةِالاَرسولِ  َثةَِملسو هيلع هللا ىلصِِ*ُِهؤ  َِحاه  ِبن  َزي ر 
َيًةِل  ِ ڤَِجاه 

 
ِ
َفَ رَأْلُ َ ا لَِمرْن َأْنرِت؟ َوَقرْد »فِ  الَجنَِّة َ اِرَية  َشابَّة و َقاَه: ملسو هيلع هللا ىلص  َوَرَأى َرُسوُه اهلل

 «َأْعَجَبْ نِررر  ِحررريَن َرَأْيُ َ رررا
ِ
رررَر َرُسررروُه اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  و َفَااَلرررْت: لَِزْيرررِد ْبرررِن َحاِرَثرررَةو َفَبشَّ

ا  . 3سڤ َيْيد 

ِب اَللِنملسو هيلع هللا ىلصِال بيِ*َِرسما ِ ت  ِف يِالَج  ة  ِڤِلَصو 

 َإِحيض  َعِن ابِن َعبَّا   ر   اهلل عن َمرا 
َوَرَوى اإِلَماُم َأْحَمُد فِ  ُمْ نَِدِه بَِ نَد 

 
ِ
 اهلل

ِّ
ر وملسو هيلع هللا ىلص َقاَه: َلْيَلَة ُأْسِرَ  بِنَبِ  و َقراَه: َيرا  4ساوَوَخَل الَجنََّةو َفَ ِمَ  فِ  َ انِبَِ را َوْ   

 
ِ
 اهلل

ُّ
هلُلو َفَااَه َنبِر  ِحريَن َ راَء إَِلرى النَّراِ : ملسو هيلع هللا ىلص  ِ ْبِريُل َما َتَذا؟ َقاَه: َتَذا باَِلٌه الُمَؤذِّ

 . 5س«َقْد َأْفَلَض باَِلٌه »

                                                           

ائحة. انظر الن اية س1س   .149/ 2  أْذَفُر: أ   يُِّه الرَّ

   وإسناوه إحيض على شريف الشيخين.12661رقم الحديب س -  أخر ه اإِلمام ى م نده 2س

واأللبراا ى  -وقراه: إسرناوه ح رن  -  236/ 1الذتب  ى سير أعرالم النربالء س   أورو ذلن3س

وقّيرد ابرن إسرحا  ى  -  وقاه: إسرناوه إرحيض 1159رقم الحديب س -ال ل لة الصحيحة 

   تذا الخرب ى اإلسراء والمعراج.21/ 2ال يرة س

. انظر الن اية س4س
ّ
ْوُل الَخِف    .137/ 5  الَوْ ُس: تو الصَّ

وأوروه الحررافل ابررن كهيررر ى  -  2324رقررم الحررديب س -أخر رره اإِلمررام أحمررد ى م ررنده   5س

   وإحض إسناوه.27/ 5تف يره س
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ررْيَخاهلِل فِرر  َإررِحيَحْي َما َعررْن َأبِرر  ُتَرْيررَرة  َقرراَه: َقرراَه َرُسرروُه  ڤ َوَرَوى الشَّ

 
ِ
ْثنِ  بِرَأْرَ ى َعَمرل  َعِمْلَ رُه ِعنْرَدَك فِر  اإِلْسراَلِم َمنَْفَعرة و َفرإِنِّ  َيا بِ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اَلُه! َحدِّ

ْيلَة َخْشَ   َقاَه باَِلٌه: َما َعِمْلُت َعَمال  فِ   «َنْعَلْيَن َبْيَن َيَد َّ فِ  الَجنَّةِ   1سَسِمْعُت اللَّ

او فِ  َساَعة  مِرْن َلْيرل  َوَي اإِلْساَلِم َأْرَ ى ِعنِْد  َمنَْفَعة و مِْن َأنِّ   ا َتامو ُر ُ ُ ور  َي َأَتَ  َّ

و إِيَّ َإلَّْيُت بَِذلَِن ال ُُّ وِرو َما كَ َه اهلُل لِ     2سَنَ ار 
َ
 . 3سَأهلْل ُأَإلِّ 

ِ*ِفوائرِالحريث ِقالِالحافظِلِالفتح ِ لِهااِالحريثِمنِالفوائر 

 .ڤ منابة عظيمة لباله -1

ا  إوامة ال  ارةو ومناسبة المجراياة علرى ذلرن بردخوه الجنرة  وفيه اس حب -2

ألهلل من ييم الدوام على ال  ارة أهلل يبيرت المررء  راتراو ومرن برال  راترا 

عر ت روحهو ف جدل تحرت العرر و كمرا رواه البي ار  ى الشرعه مرن 

 حديب عبد اهلل بن عمرو بن العاصو والعر  سا  الجنة.

                                                           

  .33/ 2  الَخْشُ : ب كوهلل الشين الحس والحركة. انظر الن اية س1س

َ را  : والذ  يظ ُر أهلل الُمراَو باألعماه ال ر  َسرَأله عرن إرَ ائِ 345/ 3  قاه الحافل ى الف ض س2س

راو وي ر فاُو منره  رواُي اي  َ راِو ى توقيرِت  ُع هباو وإي فالفريضرُة أفَضرُل َقْ ع  األعماه الم  وَّ

بَُه النب    ملسو هيلع هللا ىلص.الِعبَاَوةِ  ألهلل باِلي  توإل إهلل ما ذكرنا بايس نبَايِفو فصوَّ

رقرم  -برا  فضرل ال  رور بالليرل والن رار  -ك ا  ال  جرد  -  أخر ه البخار  ى إحيحه 3س

برا  فضرل  -ك را  فضرائل الصرحابة  -وأخر ره م رلم ى إرحيحه  -  1149ديب سالح

  .340/ 3  انظر ف ض البار  س0 . س2451رقم الحديب سڤ باله 
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 دي م اهلل له من األعمراه الصرالحة  ليا رد  هبرا وفيه سؤاه الصالحين عما ي -3

 غيرتم ى ذلن.

وفيه سؤاه الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليهو ويرغبره فيره إهلل كراهلل ح رناو  -4

 وإي فين اه.

 . 1سهلل خالفا لمن أنكر ذلن من المع زلةوفيه أهلل الجنة مو ووة ا  -5

َرُسولِ  َِعَلىِالا 
ُضِاآلن َية  ِ ماةِثانيةملسو هيلع هللا ىلصِِ*َِعا 

ُسوُه يَ  و » :ملسو هيلع هللا ىلص ُاوُه الرَّ َ الَبْيرُت الَمْعُمروُرو ُثرمَّ ُأتِيرُت بِإَِنراء  مِرْن َخْمرر 
ُثمَّ ُرفَِ  لِ 

و َوإَِناء  مِْن َعَ ٌلو َفَأَخْذُل الِذ  فِيِه اللََّبَنو َفَشِرْبُت     2س«َوإَِناء  مِْن َلَبن 
َ
َفِايَل لِ : ِت 

ُ َن  الِفْ َرُة ال ِ  َأْنَت َعَلْيَ ا َوُأمَّ
 . 3س

                                                           

 / وار الك ه العلمية بيرول.31/ ص 11/ ك ا  ال  جد با  3ف ض البار  ج   1س

عرن ملسو هيلع هللا ىلص ل الِ ررَّ ى ُعُدولره  : ولعر263/ 11  قاه ابن المنيِّر فيما ناله عن الحافل ى الفر ض س2س

وِِه ُقروٌلو وي  الَعَ ِل إلى اللبَِن: كوهلل اللبن أنَف و وبه يش َدُّ الَعْظُم وينُبرُت اللْحرُمو وترو بمجررَّ

تررِدو وأمررا الَعَ ررُل وإهلل َكرراهلَل َحرراَلي  لكنرره مررن  ررَرِ  بَو رره و وتررو أقرررُ  إلررى الزُّ يرردخل ى ال َّ

اِل ال   قد ُيْخَشى على  : 26إاحب ا أهلل َينَْدرَج ى قوله َتَعاَلى سورة األحاا  آيرة س الُمْ  ََلذَّ

رررُّ فيرره  مررا 263/ 11. وقرراه الحررافل ى الفرر ض سَّ  جل مك ُّ   : سويح مررل أهلل يكرروهلل ال ِّ

َع َِشو فآثَر اللبََن ووهلَل غيِرِه لمرا فيره مرن حصروِه حا  ِرِه ملسو هيلع هللا ىلص وق  ى بعِ  ُ ُر  اإلسراء أنه 

ا ترو ال ربُه األإرل  ى إيَهراِر اللربنو وإراوَ  مر  ذلرَن ُرْ َحانره ووهلُل الَخْمِر والَعَ ِلو فرإذ

 علي ما من عدة   ال.

واإلمرام م رلم ى  -برا  المعرراج   3117رقرم الحرديب س -  أخر ه البخار  ى إحيحه 3س

 .با  ايس  ابة  204رقم الحديب س -إحيحه 
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ُ َن  ِحيِضو َقاَه: أإبت الِفْ َرَة َأْنَت َوُأمَّ  ُأْخَرى فِ  الصَّ
 . 1سوفِ  ِرَواَية 

سوأما عرض ا نية عليه مرن اللربن والع رل أو اللربن  تف يرهى قاه ابن كهير 

والخمرو أو اللبن والماء أو الجمير  فارد ورو أنره ى بيرت المارد  و راء أنره ى 

 . 2ساتنا وتاتناو ألنه كالضيافة للااومو واهلل أعلم ال ماء. ويح مل أهلل يكوهلل ت

َرُسولِ  َهاُ ِالا 
ت  َهة ِالُم  َتَهى ملسو هيلع هللا ىلصِِ*ِان  ر  ِإ َلىَِرس 

ُسروهِ  رْبِ  َح َّرى اْن َ ملسو هيلع هللا ىلص  ُثمَّ اْنَ َلَ  ِ ْبِريرُل بِالرَّ رَماَواِل ال َّ بِرِه إَِلرى  ر  َفرْوَ  ال َّ

 و  4سالُمنَْ َ ى  3سِسدَرةِ 
ِ
 ... ُثمَّ ُرفِْعُت إَِلى ِسرْدَرُة اْلُمنَْ َ رىو َفرإَِذا» :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَه َرُسوُه اهلل

                                                           

و تف رير سررورة لربنبرا  شررر  ال  5016رقررم الحرديب س -  أخر ره البخرار  ى إرحيحه 1س

 يف العلمية. 46/ 5اإلسراء با  رواية ام تان  

 .ذكر األحاويب الواروة ى اإلسراء« تف ير سورة اإلسراء   2س

رْدَرُة ووهلل غيرترا  ألهلل 010/ 7  قاه ابن وِحيََة فيَما نالُه عنه الحافل ى الف ض س3س  : اخ يرل ال ِّ

: ظِلٌّ َمْمُدووو و َعاُم  َلِذيٌذو ورائحرٌة َيكِيَّرٌةو فكانرت بَِمنزلرة اإليمراهلل الرذ  في ا ثالُل أوإا  

َيْجَمُ  الاوَه والعمَل والنِّيرَةو والظرل بمنزلرِة العمرلو وال عرُم بمنزلرِة النيرةو والرائحرُة بمنزلرة 

 الَاْوه.

قراه: إهلل ڤ   عرن ابرن م رعوو 173رقرم الحرديب س -  وى رواية أخرى ى إحيض م لم 4س

اوسةو وتذا تعرارض ي شرنَّ فيرهو و رير  الَجْمرِ  بين مراو كمرا ى   ِسْدَرَة الُمنْ َ   ال ماء ال َّ

ى ال ررماء ال اوسررةو  رر    أهلل يارراه: إهلل أإررَل ِسررْدَرةِ الُمنْ َ 015/ 7قرراه الحررافل ى الفرر ض س

يَْت َسررْدَرةَ ڤ: وأغصررانَُ ا وفروُعَ ررا ى ال ررماء ال ررابعةو قرراه عبررد اهلل بررن م ررعوو   وُسررمِّ
= 
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َي َأْوِر    4سو َوَوَرُقَ ا َكَأنَُّه آَذاهلُل الِفَيَلِةو َوَغِشرَيَ ا َأْلرَواهللٌ  3سَتَجرَ   2سَكَأنَُّه قاَلُه   1سَنْبُاَ ا

 َيْ َ  ِيُ  َأهلْل َيِصَفَ ا مِْن ُحْ ر
ِ
و َفَما َأَحٌد مِْن َخْلِ  اهلل

َ
 :ڠ َفَاراَه ِ ْبِريرُل  «نَِ اَما ِت 

 
ِ
: َنْ ررَراهلِل َبا ِنَرراهلِلو  5سَوإَِذا َأْرَبَعررُة َأهنَررار  » :ملسو هيلع هللا ىلص َتررِذِه ِسررْدَرُة اْلُمنَْ َ ررىو َقرراَه َرُسرروُه اهلل

ا اْلَبا ِنَراهلِل َفنَْ رَراهلِل فِر  اْلَجنَّرِةو  «َوَنْ َراهلِل َظاِتَراهلِلو َفُاْلُت: َما َتَذا َيا ِ ْبِريُل؟ َقاَه: َأمَّ

ا الظَّاِتَراهلِل َفالنِّيُل َواْلُفَراُل وَ  َأمَّ
 . 0س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

ألهلل إلي ا َينْ َ   ما ُيْعَرُج به من األرضو َفيُْابَُ  من او وإلي را َينْ َِ ر  مرا َيْ ربُِ  بره مرن الُمنْ ََ ى  

  .173رقم الحديب س -فوق او َفيُْابَُ  من ا. أخر ه م لم ى إحيحه 

ْدِر. انظر الن اية س1س   .1/ 5  النَّبُْ : تو َثَمُر ال ِّ

 : الِارالُه بالك رر  مرُ  ُقلَّرة 015/ 7لحرافل ى الفر ض س  قاه اإِلمام الخ اب  فيما ناله عنره ا2س

بالضم وت  الِجَراُرو يريد أهلل ثمرتا ى الكِبَر مهرل الِاراَلهو وكانرت معروفرة  عنرد الُمَخراَ بِيَنو 

 فلذلن وَقَ  ال َّْمهِيُل هبا.

  .452/ 5  َتَجر: ت  مدينٌة اإلحَ اء. انظر معجم البلداهلل س3س

  .332/ 3هلٌل: أ  َتْعُلوتا. انظر الن اية س  وَغِشيََ ا ألَوا4س

و قراه الحرافل ى «فإذا ى أإل ا أربعرة أهنرارملسو هيلع هللا ىلص: »  ى رواية أخرى ى إحيض البخار و قاه 5س

مغروسرة ى الجنرةو واألهنرار تخررج مرن  ر   : يح مل أهلل تكوهلل سدرة المن 010/ 7الف ض س

 تح  ا.

 -  3117رقم الحديب س -  المعراج با -ك ا  الفضائل  -  أخر ه البخار  ى إحيحه 0س

وأخر ره اإِلمرام م رلم ى  -  3342رقرم الحرديب س -وأخر ه ى ك را  أحاويرب األنبيراء 

وبرا  ذكرر  -  102رقرم الحرديب سملسو هيلع هللا ىلص با  اإلسراء برسروه اهلل  -إحيحه ك ا  اإليماهلل 

  .173رقم الحديب س -   سدرة المن 
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َرُسولِ  َيُةِالا  ب ا يَلِملسو هيلع هللا ىلصِِ*ُِهؤ  ي ة  ِڠِج 
يق  ِالَحق  َِعَلىُِصوَهت ه 

روَرِة ال ِر  َخَلَارُه  ڠ  ْبِريرَل ملسو هيلع هللا ىلص  َرَأى ر  َوُتنَاَك ِعنَْد ِسْدَرِة الُمنْ َ  َعَلرى الصُّ

و ُكرلُّ َ نَراح    1سَرْفرَر   اهلُل َعزَّ َوَ لَّ َعَلْيَ او فِ  ُحلَّة  مِرْن  َأْخَضرَرو َلرُه ِسر ُِّماَئِة َ نَراح 

رُّ والَيرراُقوُل  مِنَْ ررا َقررْد َسرردَّ األُُفررَ و َيَ نَرراَثُر مِررْن َأْ نَِح ِررِه ال ََّ اِويررُلو والرردُّ
و وَكرراهلَل  2س

ُسوُه  و َوأَ ملسو هيلع هللا ىلص  الرَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ْكَهرُر َمرا َيرَراهُ َقْبَل َذلَِن َي َيَرى ِ ْبِريَل إِيَّ َعَلى ُإوَرة  ُمْخَ لَِفرة 

 
ِّ
 . 3سڤ َعَلى ُإوَرِة ِوْحَيَة الَكْلبِ 

اَهر   َِهاَااِالَمش   ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّ  َقاَلِاهللَُِتَعاَلىَِعن 

 .َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل

َمْ رُرو   َقراَه:  َرَوى اإِلَماُم ُمْ لٌِم فِ  َإِحيِحِهو واإِلَماُم َأْحَمُد فِ  ُمْ نَِدِه َعنْ 

 ،َّ جح مج حج مث هت ُّ او َقرراَه: ُقْلررُت: أَلررْيَس اهلُل َيُارروُه: ڤ  ُكنْررُت ِعنْررَد َعائَِشررةَ 

  ،َّ لك اك يق ىق يف ُّ َوَقاَه: 
ِ
ِة َسَأَه َرُسروَه اهلل ُه َتِذِه األُمَّ َعنَْ راو ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَلْت: أَنا َأوَّ

                                                           

نَْعِة. : وأإل 593/ 9  قاه الحافل ى الف ض س1س ا َحَ َن الصَّ يباِج َرقِيا  ْفَرِ  ما كاهلل من الدِّ  الرَّ

َرُر واليَاُقوُل: أ  األشياء المخ لَفُة األلواهلِلو أراَو بال َ اويِلو َترَزايِيُن ِريِشرِه ومرا 2س   ال ََّ اِويُل والدُّ

َيررراض. انظرررر ل ررر  مهرررل َتَ اِويرررِل الرِّ
 اهلل العرررر  فيررره مرررن ُإرررْفَرة  وُحْمرررَرة  وَيَيررراض  وُخْضرررَرة 

  .101/ 15س

 -با  لاد رأى مرن آيرال ربره الكرربى  -ك ا  ال ف ير  -  أخرج ذلن البخار  ى إحيحه 3س

برا  ولارد رآه نزلرة  -ك را  اإليمراهلل  - و وأخر ه م لم ى إحيحه 4151رقم الحديب س

  .177رقم الحديب س -أخرى 
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َتْيِن: َرآُه . َلررْم َيررَرُه فِرر  ُإرر«إِنََّمررا َذاَك ِ ْبِريررُل »َفَارراَه:  وَرتِِه ال ِرر  ُخلِررَ  َعَلْيَ ررا إِيَّ َمرررَّ

َماَء َواألَْرضِ  ا ِعَظُم َخْلِاِه َما َبْيَن ال َّ َماِء إَِلى األَْرِضو َساوو ُمنَْ بِ  ا مَِن ال َّ
 . 1س

س   ِالَخم 
َلَوات  ت َااُضِالص  ِ*ِاف 

ُسوُه  مِرْن َخْشرَيِة إلى البَ   2سالِحْلسِ َفَوَ َدُه كَ  وڠ إَِلى ِ ْبِريَل ملسو هيلع هللا ىلص  ُثمَّ َنَظَر الرَّ

 
ِ
َر ِ ْبِريُل  3ساهلل ْدَرَة َسَحاَبٌةو فَ َأخَّ ُسروهِ  وڠ و ُثمَّ َغِشَيْت تِْلَن ال ِّ ملسو هيلع هللا ىلص  وُعرِرَج بِالرَّ

ُسروُه  ى َسرمَ  فِيرِه َإرِريَ  األَْقراَلِمو َقراَه الرَّ َفرَأْوَحى » :ملسو هيلع هللا ىلص َح َّى َوَإَل إَِلى ُمْ َ و 

و َفَرَ ْعررُت َمررا َأْوَحررىإلررى اهلُل  َّ َخْمِ رريَن َإرراَلة  فِرر  ُكررلِّ َيررْوم  َوَلْيَلررة 
و َفَفررَرَض َعَلرر 

و َفَااَه: بَِما ُأمِْرَل؟ َوفِ  ِرَواَية  َقاَه: َمرا َفرَرَض اهلُل َلرَن «ڠ َفَمَرْرُل َعَلى ُمْوَسى

 َعَلى ُأمَّ َِن؟

 .«َفَرَض َعَلْيِ ْم َخْمِ يَن َإاَلة  ُكلِّ َيْوم  » :ملسو هيلع هللا ىلص َفَااَه 

َ رَن َي ُي ِيُاروهلَل َذلِرَنو  :ڠ َفَااَه  اْر ْ  إَِلى َربَِّنو َفاْسَأْلُه ال َّْخِفيَ و َفرإهلِلَّ ُأمَّ

ْبُت النَّاَ  َقْبَلَنو وَعاَلْجُت َبنِ  إْسَرائِيَل أَشدَّ الُمَعاَلَجِةو َفراْر ْ    َقْد َ رَّ
ِ
وإِنِّ  َواهلل

                                                           

رقررم  - رر  ذكررر سردرة المن  بررا  ى -ك ررا  اإليمراهلل  -  أخر ره اإِلمررام م رلم ى إررحيحه 1س

  .20646رقم الحديب س -واإلمام أحمد ى م نده  -  177الحديب س

  .213/ 3  الِحْلُس: وتو البَِ ايُف والَحِصيُر. انظر ل اهلل العر  س2س

  وقراه: رواه ال ررباا ى األوسر و ور الره 71/ 1  أورو ذلن ال يهم  ى مجمر  الزوائرد س3س

  2219رقررم الحررديب س -األلبرراا ى ال ل ررلة الصررحيحة  وأورو  رقرره -ر رراه الصررحيض 

 وقاه: وبالجملة: فالحديب بمجموع ال رياين ح ن أو إحيضو واهلل أعلم.
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 ُ
ِ
َفَرَ ْعررُت إَِلررى َربِّرر  َفَحرر َّ َعنِّرر  » :ملسو هيلع هللا ىلص مَّ ِررَنو قرراهإَِلررى َربِّررَنو َفاْسررَاْلُه ال َّْخِفيررَ  أل

ا ا»و َفُاْلُت: «َخْم   َ َن َي ُي ِيُاوهلَل َذلِرَنو َفراْر ْ  إَِلرى «َح َّ َعنِّ  َخْم   و َقاَه: إهلِلَّ ُأمَّ

َعراَلى وبرْيَن َفَلرْم َأَيْه َأْر رُ  َبرْيَن َربِّر  َتَبراَرَك َوتَ » :ملسو هيلع هللا ىلص ال َّْخِفيَ . َقراَه  َربَِّن َفاْسَأْلهُ 

و «ُموَسى ُدو إنَُّ نَّ َخْمُس َإرَلَوال  ُكرلَّ َيرْوم  َوَلْيَلرة  : َيا ُمَحمَّ و َح َّى َقاَه اهلُل َعزَّ َوَ لَّ

و َفَلرْم َيْعَمْلَ را ُك َِبرْت َلرُه  و َوَمْن َتمَّ بَِحَ رنَة   َعْشٌرو َفَذلَِن َخْمُ وهلَل َإاَلة 
لُِكلِّ َإاَلة 

 َفَلْم َيْعَمْلَ ا َلْم َتْكَ ْه َشرْيئ او َفرإهلِْل َحَ نَة و َفإهلِْل عَ 
او َوَمْن َتمَّ بَِ يَِّئة  ِمَلَ ا ُك َِبْت َلُه َعْشر 

َعِمَلَ ا ُك َِبْت َسيَِّئة  َواِحَدة  
 . 1س

 فنََزْلُت َح َّى ان َ ْيُت إَِلرى ُموَسرى َفَأْخَبرترُهو َفَاراَه: اْر رْ  إَِلرى َربِّرَن  :ملسو هيلع هللا ىلص قاه

 ْسرَأْلُه ال َّ افَ 
ِ
َقررْد َرَ ْعرُت إَِلرى َربِّر  َح َّرى اْسررَ ْحَيْيُت » :ملسو هيلع هللا ىلص ْخِفيرَ و َفَاراَه َرُسروُه اهلل

 «مِنْه
ِ
ْفرُت » :ملسو هيلع هللا ىلص . َقاَه َرُسوُه اهلل ا َ اَوْيُل َناَوانِ  ُمنَاو : َأْمَضْيُت َفِريَضر ِ  َوَخفَّ َفَلمَّ

 . 2س«َعْن ِعَباِو 

                                                           

 : تذا من أقرَوى مرا اسر ده بره علرى َأهللَّ اهلل سربحانه وَتَعراَلى 019/ 7  قاه الحافل ى الف ض س1س

رَم نبيَّرُه محمرد   اِسرَ ة و وقراه الحررافل ابرن كهيرر ى البدايرة والن ايررة ليلرَة اإلسررراِء بَِغْيرِر وَ ملسو هيلع هللا ىلص كلَّ

ة ال نة كالم بِِايَن على تذا.122/ 3س   : فحَصَل له ال كلِيُم من الرَّ ِّ َعزَّ َوَ لَّ ليْل َئَِذ وأئمَّ

رقرم الحرديب  -با  المعرراج  -ك ا  المناقه  -أخرج ذلن كله: البخار  ى إححيحه   2س

  349رقرم الحرديب س -با  كي  فر ت الصالة  -الصالة  وأخر ه ى ك ا  -  3117س

  -ك ا  اإليماهلل  -وم لم ى إحيحه  -
ِ
  102رقم الحرديب سملسو هيلع هللا ىلص با  اإلسراء بَرُسوه اهلل

رقررم  -واإلمررام أحمررد ى م ررنده  -  173رقررم الحررديب س - رر  وبررا  ذكررر سرردرة المن  -

  .12565الحديب س
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َرُسوُلِ ِالا 
ِب ه  َِ أمُتُه ملسو هيلع هللا ىلصِِ*َِماُِخص 

 بِن َمْ ُعوو  َرَوى 
ِ
  ڤ اإِلَماُم ُمْ لٌِم فِ  َإِحيِحِه َعْن َعْبِد اهلل

َ
َقاَه:... َفُأْع ِ 

 
ِ
 َخرَواتَِم ُسروَرِة الَبَارَرِةو ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوه اهلل

َ
رَلَواِل الَخْمرِسو وُأْع ِر  َ الصَّ

را: ُأْع ِر  َثاَلث 

 مِْن ُأمَّ ِِه َشْيئ او المُ 
ِ
 . 1سْاِحَماُل وُغِفَر لَِمْن َلْم ُيْشِرْك بِاهلل

   

 

 

 

 

                                                           

رقررم الحررديب  - رر  بررا  ذكررر سرردرة المن  - ك ررا  اإليمرراهلل -م ررلم ى إررحيحه أخر رره  1س

قراه اإلمرام النروو  ى   .3005رقم الحديب س -وأخر ه اإلمام أحمد ى م نده  -  173س

نوُ  الَعَظررائُِم الكبررائُر ال رر  ُتْ لِررُن أإررحابََ ا 4 - 3/ 2شرررح م ررلم س  : الُمْاِحَمرراُل: الررذُّ

ُم الُوُقوع ى الم الِنو ومعنرى الكرالم: مرن َمراَل مرن وُتوِرُوُتُم الناَر وُتْاِحُمُ م إياَتاو وال ََّاحُّ 

تذه األمة غير مشرك  باهلل غفر له الُمْاِحَمالو والمراو واهلل أعلم بُغْفَراهنا أنه ي يخُلُد ى النرار 

ررِعو وإ مراُع  َرْل نُصوُص الشَّ و فاد تارَّ ُ  أإال  بخالِ  المشركينو وليس المراُو أنه ي ُيَعذَّ

رِديَن. أتل ا  -م رلم ى إرحيحه أخر ره ل نة على إثبرال عرذاِ  بعرِ  الُعَصراة مرن الُمَوحِّ

وأخر ه اإلمام أحمد ى  -  173رقم الحديب س -   با  ذكر سدرة المن  -ك ا  اإليماهلل 

  .3005رقم الحديب س -م نده 
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 مسائل مهمة

  ربه ليلة اإلسراءملسو هيلع هللا ىلص هل رأى الرسول 

 هل ُيرى اهلل يف الدنيا يف اليقظة واملنام

ِ هبهِليلةِالَرساا ؟ملسو هيلع هللا ىلصِِ*ِهلِهأىِالاَرسول

ِ أقوالِثالثةِعلى ؟ المعراج ليلة ربهملسو هيلع هللا ىلص  اخ ل  العلماء ى رؤية نبينا

  راء بمرا لرذلن واح جروا هورأسر بعينر  ربه رأىملسو هيلع هللا ىلص  النب  أهلل القولِاأل ل 

ِحيَحْيِن َعِن ابِن َعبَّرا   فِر  َقْولرِه َتَعراَلى: عبا  ابن عن  ّٰ ِّ ُّ ُّ . فف  الصَّ

 َّمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 »: ڤقاه 
ِ
و ُأِرَيَ را َرُسروُه اهلل  ُرْؤَيا َعرْين 

َ
 يئ ُّ َلْيَلرَة ُأْسرِرَ  بِرِهو ملسو هيلع هللا ىلص ِت 

قُّومِ  َّ رب  . 1س«َشَجَرُة الزَّ

ما ُف رم مرن  اوتو أيض    2سخ يار ابن خزيمة ى ك ا  ال وحيدوتذا الاوه تو ا

 كالم اإلمام أحمد ى ك ا  ال نة.
                                                           

 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ  ُّ َبراُ   و ك ا  تف رير الارراهللو 4710  إحيض البخار و حديب س1س
 .َّ ىئ نئ مئ

   .1/291ال وحيد يبن خزيمة س  2س
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اإلمرام أحمردو فرروى ملسو هيلع هللا ىلص وممرن أثبرت الرؤيرة لنبينرا  قالِالحافظِابنِحجا 

الخال  ى ك ا  سال نة  عن المرروي  قلرت ألحمرد: إهنرم ياولروهلل: إهلل عائشرة 

ظم علرى اهلل الفريرةو فبرأ  شر ء ُيردف  رأى ربه فاد أع اقالت: من يعم أهلل محمد  

أكرررب مررن  -ملسو هيلع هللا ىلص و قرروه النبرر   1سرأيررت ربرر  » :ملسو هيلع هللا ىلصقول ررا؟ قرراه: بارروه النبرر  

 . 2س.قول ا

إي أهلل ابررن الارريم أنكررر ى سياو المعرراو  علررى مررن يعررم أهلل أحمررد يارروه: إهلل 

ولكن لم يال أحمد »: -رحمه اهلل-رأى ربه بعين  رأسهو حيب قاه ملسو هيلع هللا ىلص الرسوه 

إنه رآه بعين  رأسره ياظرة و ومرن حكرى عنره ذلرن فارد وترم عليرهو : -رحمه اهلل-

ولكن قاه مرة: رآهو ومرة قاه: رآه بفرؤاوهو فُحكيرت عنره رواي راهللو وُحكيرت عنره 

الهالهررة مِررن تصررر  بعرر  أإررحابه أنرره رآه بعينرر  رأسررهو وتررذه نصرروص أحمررد 

 . 3س«مو ووة ليس في ا ذلن

ل روا عرن أحمرد حيرب حكروا أهلل بع  الم أخرين غ  مع ىِكالمِابنِالقيا 

عنه أنه قاه: رآه بعينر  رأسرهو فإنره لرم يارل ذلرنو وإنمرا قراه: رأى ربرهو والرؤيرا 

عامة تشمل رؤية البصر والفؤاوو وإنمرا ترذا مرن تصرر  الحراك   ألهلل نصوإره 

 مو ووةو وليس في ا ال صريض بأنه رآه بعين  رأسه.

                                                           

وإححه األلباا ى إحيض الجام  حديب رقم:   2449 -411/ص5أخر ه أحمد سج  1س

  .3400س

  .434/ص13  ف ض البار  يبن حجر سج 2س

  .32/ص3ياو المعاو سج  3س
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ف ر  علرى ترذا رؤيرٌة برالروح قلبه ي بعين رأسهو  بعين رآه أنه  القولِالثاين 

والبصيرة ي بالبصرو رؤية قله وفؤاوو ولي ت رؤية عينو والمراو بالرؤيرة بعرين 

الاله: العلم الزائد عن العلم العراو  ي مجررو حصروه العلرمو فرإهلل العلرم براهلل 

ثرم المرراو برؤيرة الفرؤاو رؤيرة »مو وو باس مرارو كما قراه ابرن حجرر: ملسو هيلع هللا ىلص عنده 

 . 1س«باهلل على الدوام اكاهلل عالم  ملسو هيلع هللا ىلص ه العلم  ألنه الاله ي مجرو حصو

و وتو الذ  عليه  مراتير الصرحابة -واهلل أعلم-والاوه الهانى تو الرا ض 

ِلألةلةِاآلتية وال ابعينو 

 اهلُل ى لِما  راء  -1
َ
و َقراَه: ُقْلرُت لَِعائَِشرَة َرِ ر  إرحيض البخرار  َعرْن َمْ رُرو  

ٌد َعنَْ ا: َيا ُأمَّ َاْه َتْل  را ُقْلرَتو َأْيرَن َأْنرَت ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى ُمَحمَّ َربَُّه؟ َفَااَلْت: َلَاْد َق َّ َشَعِر  مِمَّ

َثَكُ نَّ َفَاْد َكَذَ   و َمْن َحدَّ
ا  :مِْن َثالَل  رد  َثَن َأهللَّ ُمَحمَّ َرَأى َربَّرُه َفَارْد َكرَذَ و ملسو هيلع هللا ىلص َمْن َحدَّ

 و [221]األنعااام ِ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي ُّ ُثررمَّ َقررَرَأْل: 

َثَن َأنَّرُه [52]الشاوهى ِ َّ حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك ُّ  . َوَمْن َحردَّ

 َفَاْد َكَذَ و ُثمَّ َقَرَأْل: 
َثَن َأنَّرُه َكر ََم [14]لقمان ِ َّمل خل ُّ َيْعَلُم َما فِ  َغد  . َوَمْن َحدَّ

ا َيررَة  [61]المائاارة ِ َّزت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّ َفَاررْد َكررَذَ و ُثررمَّ َقررَرَأْل: 

َتيْنِ  ڠَرَأى ِ بِْريَل »َلكِنَُّه وَ   . 2س«فِ  ُإوَرتِِه َمرَّ

                                                           

  .434/ص13ف ض البار  يبن حجر سج  1س

 زث رث يت ىت  نت مت زت ُّ : َبرررراُ  َقْولِررررهِ و   4155  البخررررارى برررررقم س2س
معناه: قام شعر  من الفزع لكوا سمعت ما ي ينبغ  أهلل ياراهو »قاه النوو :   َّ نث مث

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اُجـَوهَّـالسَِّراُج اْل
  

19ِ g 
f 

و  1س«نروٌر أنررّى أراه»لمرا ُسررئل ترل رأيرت ربررن؟ قراه: ملسو هيلع هللا ىلص ولمرا ورو أنره  -2

 بفرر ض  َأراهسالمف وحررةوو النرروهلل وتشررديد  أنررىس ى ال مررزة وبفرر ض  نررورٌ س ب نرروين

قراه النروو   األإروه والروايرال كمرا  مي  ى الرواة  مي  رواه تكذا ال مزةو

 ى شرح م لم.

والمعنرى غلبنر    2س«الضمير ى سأراه  عائد على اهلل تعالى»  قالِالما هةء 

مررن النررور وهبرررا منرره مررا منعنرر  مررن رؤي ررهوكما  رررل العرراوة بإغشرراء األنرروار 

األبصررارو ومنع ررا مررن إوراك مررا حرراه بررين الرائرر  وبينررهوووه علررى تررذا المعنررى 

.«اور  رأيُت ن»الرواية األخرى: 
  3س

سنرور إا أراه  علرى أهنرا يراء المر كلمو   صحفِبعضهاِهااِالحريثِإلاى 

وقرد ُأعضرل أمرُر ترذا الحرديب علرى كهيرر مرن »وتو خ أ ظاترو قاه ابن الاريم: 

علرى أهنرا يراء الن رهو والكلمرة  «نور إّن  أراه»النا  ح ى َإّحفه بعض م فااه: 

و وإنما  اكلمة واحدةو وتذا خ أ لفظ   أو ره ل رم ترذا اإلشركاه والخ رأ ومعنى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

ل  قاه ابن األعراب : تاوه العر  عند إنكار الش ء: ق َّ شعر و واقشرعرَّ  لرد و واشرمأيَّ

 .«نف  

ا: »وى قولره« نور أنرى أراه: »ڠ  أخر ه م لم ى ك ا  اإليماهللو با  ى قوله 1س « رأيرت نرور 

  .201 -410/ص1سج

  2/ص0  تف ير الخايهلل سج2س

ا»وى قولره: « نور أنرى أراه: »ڠ  أخر ه م لم ى ك ا  اإليماهللو با  ى قوله 3س « رأيرت نرور 

  .202 -417/ص1سج
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كاإلنكررار  «أنَّررى أراه»رأى ربررهو وكرراهلل قوُلرره: ملسو هيلع هللا ىلص أهنررم لمررا اع ارردوا أهلل رسرروه اهلل

للرؤية حاروا ى الحديبو ورّوه بعُض م با  راِ  لفظهو وكرل ترذا عردوه عرن 

  . 1س«مو ه الدليل

ى رؤيررة علرر فيحمرل مجمررل إمررا ف رو الرؤيررة عررن عبرا  ابررن كررالم وأمرا -3

و «رآه محمرد»ف و لم يال: بعينيهو بل األلفرا  الرواروة عنره م لارةو مهرل: الفؤاوو 

و «رأى محمررد ربرره بفررؤاوه مرررتين»و أو مايرردة بررالفؤاوو مهررل: «رأى محمررد ربرره»و

 .-رحمه اهلل-وكذلن كالم اإلمام أحمد 

ملسو هيلع هللا ىلص رأى ربرهو برل برين رؤي ره ملسو هيلع هللا ىلص لم يصرح الاررآهلل برأهلل الرسروه  اوأيض   -4

ربه سبحانه لكاهلل ذلرن أولرى بالرذكرو كمرا قراه تعرالى:   يال ربهو ولو كاهلل رأى

 ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ 

 .[21  ال جاَِرسوهة]َِّ جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ُّ : وقوله و[2 ِالَرساا ]  َّ جهمه ين

وتذا الاوه تو اخ يار إردر الردين علر  برن علر  برن محمرد برن أبر  العرز 

أ  فكير   «فأنى أراه؟»قاه:  الحنف  ى شرح ال حاوية ى العايدة ال لفية حيب

أراه والنور حجا  بين  وبينه يمنعنر  مرن رؤي ره؟! ف رذا إرريض ى نفر  الرؤيرةو 

 . 2س«واهلل أعلم

                                                           

  .3/ص1  ا  ماع الجيو  اإلسالمية على غزو المع لة والج مية سيبن قيم الجويية سج1س

  .435/ص1العايدة ال لفية سج   شرح ال حاوية ى2س
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بل حكى الدارم  إ ماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراجو قراه ابرن 

وقد حكى عهماهلل بن سعيد الدارم  ى ك ا  الرؤية له: إ مراع الصرحابة »الايم: 

ى أنه لم ير ربه ليلرة المعرراجو وبعضر م اسر هنى ابرن عبرا  فريمن قراه ذلرنو عل

وشيخنا ياوه: ليس ذلن بخال  ى الحاياةو فإهلل ابن عبا  لرم يارل: رآه بعينر  

عررز -رآه ملسو هيلع هللا ىلص رأسررهو وعليرره اع مررد أحمررد ى إحرردى الرررواي ين حيررب قرراه: إنرره 

و الّلره عن مرار ر  -د لفل ابن عبا  و ولم يال: بعين  رأسهو ولفل أحم-و ل

ى ملسو هيلع هللا ىلص قولرره  ڤويررده علررى إررحة مررا قرراه شرريخنا ى معنررى حررديب أبرر  ذر 

النرور المرذكور ى  -واهلل أعلرم-ف رذا النرور ترو  «حجابه النور»الحديب ا خر: 

 . 1س «ارأيت نور  »: ڤحديب أب  ذر 

ر ولرم »: -رحمره اهلل-شريخ اإلسرالم ى الف راوىو قراه  اوتو مرا ر حره أيض 

خاإة مر  أهلل  مراتير األئمرة علرى أنره لرم يرره بعينره ى ملسو هيلع هللا ىلص النب  ي نايعوا إي ى 

والصرحابة وأئمرة ملسو هيلع هللا ىلص و وعلى تذا ولت ا ثار الصحيحة الهاب رة عرن النبر  «الدنيا

الم لمينو ولم يهبت عن ابن عبا  وي عن اإلمام أحمرد وأمهال مرا أهنرم قرالوا: 

و وإمررا تاييرردتا رأى ربرره بعينررهو بررل الهابررت عررن م إمررا إ ررال  الرؤيررة اإهلل محمررد  

أتراا »بالفؤاوو وليس ى ش ء من أحاويب المعراج الهاب رة أنره رآه بعينرهو وقولره: 

                                                           

  .3/ص 1  ا  ماع الجيو  اإلسالمية على غزو المع لة والج مية يبن الايم سج1س
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الرتمرذ  وغيرره إنمرا كراهلل  رواه الذ  الحديب . 1س«البارحة رب  ى أح ن إورة

.بالمدينة ى المنام تكذا  اء مف را
 . 2س

ا أشركل مرن وتو ما ر حه سالار ب   ى المف م لم ال وق و القولِالثالث 

وذتبرت » :سير أعرالم النربالء قراه الار برىى و سالذتب   وتلخي  ك ا  م لم

راو   ائفة من المشايخ إلرى ال وقر و وقرالوا: لريس عليره وليرل قرا   نفي را وي إثبات 

و وتذا تو الصحيض.... وغاية الم  ده على نف  ذلن أو إثباتره ولكنه  ائز عاال  

ل أويلو والم ألة لي ت مرن برا  العمليرال ال مّ ن بظواتر م عار ة معر ة ل

في ا بالظنوهللو وإنما ت  من با  المع ادالو وي مدخل للظنوهلل في را  إذ ف  فيك 

َيْينو وذلرن ينراق  العلرم  الظّن من با  الشن  ألهلل حايا ه تغليه أحرد اْلُمَجروَّ

  3س.«وايع ااو

قاه: مرا قيرد   4س«َوَتَعاَلى َرَأْيُت َربِّ  َتَباَركَ » :ملسو هيلع هللا ىلصى قوله   قالِالمامِالاهبي 

رأى ربه ليلة المعراج يح ج بظراتر  ملسو هيلع هللا ىلصالرؤية بالنومو وبع  من ياوه: إهلل النب  
                                                           

  3157 -27/ص11سج   أخر ه الرتمذ  ى ك را  تف رير الاررآهللو برا  ومرن سرورة ص1س

حرديب    وغيرتماو وإرححه األلبراا ى إرحيض الجرام 3364 -337/ص7وأحمد سج

  .59رقم: س

  .109/ص1موع ف اوى ابن تيمية سج  مج2س

  .1/339  المف م ما أشكل من تلخي  ك ا  م لم س3س

   وإسناوه إحيض.2516رقم الحديب س -  أخر ه اإلمام أحمد ى م نده 4س
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الحررديبو والررذ  وه عليرره الرردليل عرردم الرؤيررة مرر  إمكاهنرراو فنارر  عررن تررذه 

نفيره  و فإثبرال ذلرن أو 1س«مِْن ُحْ ِن إِْساَلِم اْلَمْرِء َتْرُكرُه َمرا َي َيْعنِيرهِ »الم ألةو فإهلل 

إعهو والوقو  سبيل ال المةو واهلل أعلمو وإذا ثبت شر ء قلنرا برهو وي نعنر  

ى الدنياو وي من نفاتراو برل ناروه: اهلل ورسروله أعلرمو  ملسو هيلع هللا ىلصمن أثبت الرؤية لنبينا 

خررة ثب رت  بل نعن  ونبدع مرن أنكرر الرؤيرة ى ايخررةو إذ رؤيرة اهلل تعرالى ى ا

 . 2س.بنصوص م واترة

ِ الرنياِلِاليقظةِ الم املِِهلُِياىِاهلل

من الم ائل الم مة ال   تكلرم عن را العلمراءو وتنراظر في را الفا راءو م رألة 

ى الدنياو من حيب إمكاهنا وعدمهو وترل تر  واقعرة  -سبحانه وتعالى-رؤية اهلل 

أم مم نعرة؟ فأحببرت أهلل أ مر  أقرواه العلمراء واسر ديي م وتعلريال مو  اشرع  

يز بين إحيح ا ومعلول ا  ليع مد النراظر علرى معروف راو وُيعررض ال مي محاوي  

 من ا أولى األقواه بالصحةو وأقرهبا إلى الدليل. اعن مج ول او مر ح  
                                                           

   وإسناوه ح ن. 1737رقم الحديب س -  تذا الحديب أخر ه اإلمام أحمد ى م نده 1س

 . قلُت:  اء ى ُرؤَيِة اهلل تبارك وَتَعراَلى 114/ 16نبالء س  انظر كالم الذتب  ى: سير أعالم ال2س

عن  رير بن عبرد اهلل  -  033يوم الايامة أحاويب كهيرة من ا: ما أخر ه م لم ى إحيحه س

ا عند النب   إنكرم َسر َروهلل ربَّكرم كمرا »إذ نظر إلى الامر ليلة البردرو فاراه:  ملسو هيلع هللا ىلصقاه: كنا  لوس 

َضرراُموهلَل ى ُرؤَي ِررِهو فررإهلل اسرر  ع ُْم أهلل ي ُتْغَلُبرروا عررن َإررالة  قبررَل ُ ُلرروع تررروهلَل تررذا الَاَمررر ي تُ 

مِس وإالة  َقبَْل ُغُروِ  الشمِس فرافعلوا ي ُتَضراُموهلَل: أ  ي َت َخراَلُفوهلَل وي َت ََجراَوُلوهلَل «. الشَّ

  .319/ 15ى إحة النظر إليه. انظر ف ض البار  س
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ِفأقولِ باهللِالتوفيق 

ِمسألةِهؤيةِاهللِلِالرنياِت قساِإلىِقسمين 

ِلِالرنياِيقظًة ِ-عزِ جل-القساِاأل ل ِهؤيةِاهللِ

و وقرد اتفارت األمرة علرى أهلل اهلل اسياظرة  غيرر واقعرة شررع   رؤية اهلل ى الدنيا

تعالى ي يراه أحد ى الدنيا بعينهو ولم ينايعوا ى ذلن إي ما شرذ مرن بعر  غرالة 

و فاد يعموا أنه يجوي رؤية اهلل ى وار الدنياو وأنره يرزورتم  1سالصوفية أو المشب ة

ية اهلل ى الدنيا بعين  رأسه ومن اوعى رؤ بخالف م عربة ي و وتؤيء 2سويزورونه!

 فدعواه با لة باتفا  أتل ال نة والجماعةو وتو  اٌه.

روه علرى مرن يعرم رؤيرة اهلل ى  ى -رحمره اهلل-قاه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

من قاه من النا : إهلل األولياء أو غيرتم يرى اهلل بعينه ى الدنيا ف و »الدنيا ياظة: 

 رنةو وإ مراع سرل  األمرةو ي سريما إذا اوعروا مب دع  اهو مخال  للك ا  وال

    3س«أهنم أفضل من موسىو فإهلل تؤيء ي   ابوهللو فإهلل تابوا و إي ق لوا
                                                           

ل اهلل بصرفال خلارره وقررد ظنرروا اهلل ايتفررا  ى ايسررماء   المشرب ة: ستررم الررذين شررب وا إررفا1س

 ي  لزم ايتفا  ى الم ميال .

  .1/165  انظر الملل والنحل للش رس ااس2س

  . 164/7  مجموع الف اوى س3س
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علة عدم إمكاهلل رؤيرة اهلل ى الردنيا برالعينو حيرب قراه ى  -رحمه اهلل-وبين 

وإنمررا لررم نررره ى الرردنيا لعجررز أبصررارناو ي يم نرراع الرؤيرراو ف ررذه »مِن رراج ال ررنة: 

مس إذا حد  الرائ  البصر ى شعاع ا  ع  عرن رؤي  را ي يم نراع ى ذال الش

المرئ و بل لعجز الرائ و فإذا كاهلل ى الدار ا خرة أكمل اهلل قوى ا وميرين ح رى 

و قاه: سبحانن تبرت اأ اق م رؤي هو ول ذا لما تجلى اهلل للجبل خر موسى إعا  

مرالو وي يرابس إي تدتردهو ول رذا  إلينو وأنا أوه المؤمنين بأنه ي يراك ح  إي

 كرراهلل البشررر يعجررزوهلل عررن رؤيررة المَلررن ى إررورته إي مررن أيررده اهلل كمررا أيررد 

 . 1س«ملسو هيلع هللا ىلصنبينا 

ِ- التايِاَرسات رِعليهااِالجماا ِِ-األةلةِعلاىِعارمِهؤياةِاهللِلِالارنياِيقظاةِ

ِكثياة،ِم ها 

ُمرروا َأنَّررُه َلررْن َيررَرى َأَحررٌد مِررنُْكْم » :ملسو هيلع هللا ىلصقرروه النبرر   َربَّررُه َعررزَّ َوَ ررلَّ َح َّررى َتَعلَّ

 . 2س«َيُموَل 

                                                           

  .2/332  من اج ال نة النبوية س1س

الشريخ   و قاه105  أخر ه م لم ى ك ا  الف ن وأشرايف ال اعةو با  ذكر ابن إياو برقم.س2س

محمد فؤاو عبد الباق [ ستعلموا  اتف  الرواة على  ب  تعلموا بف ض العرين والرالم المشردوة 

وكذا ناله الاا   وغيره عن م قالوا ومعناه اعلموا وتحااوا يااه تعلم بمعنرى اعلرم[و وترذا 

أو اوعى يده ويلة وا حة على أهلل رؤية اهلل ى الدنيا ي تكوهللو وأهلل كل من قاه: إنه رأى اهللو 

علرى  - رل وعرال-ذلن فإنما ُأو من قبل وتمو أو خيراهو أو ظرنو والرذ  رآه لريس ترو اهلل 

 الحاياة.
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من أهلل يراهو وترو أحرد أولر   -ڠ-قد من  موسى  - ل وعال-وألهلل اهلل 

 - رل وعرال-العزم من الرسلو فكي  بمن وونه مرن سرائر المرؤمنين؟! فرإهلل اهلل 

 .[241 األعااف]  َّ مججح حج مث هت ُّ لما قاه له موسى:

 مع جع مظ  حط مض ُّ  :لهقو وى يراهو أهلل من فمنعه  َّ مخ جخ ُّ  قال 

 يهبت فكي  يهبتو ولم تدكدك للجبل اهلل تجلى لما أ   َّ حفخف جف مغ جغ

! لكن ى يوم الايامة ينش  اهلل الناَ  تنشئة قوية ي حملوهلل في ا الضعي ؟ البشر

 رؤية اهلل.

وقد ثبت بن  الارآهلل أهلل موسى قيل لره: لرن تررااو وأهلل » قالِشيخِالَرسالم 

من النا  يراه فارد  اك ا  من ال ماءو فمن قاه: إهلل أحد  رؤية اهلل أعظم من إنزاه 

يعم أنه أعظم من موسى بن عمراهللو ووعواه أعظرم مرن وعروى مرن اوعرى أهلل اهلل 

 . 1س«من ال ماء اأنزه عليه ك اب  

رر -2   اومررن األولررة أيض 
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص حررديب َأبِرر  ُموَسررىو َقرراَه: َقرراَم فِينَررا َرُسرروُه اهلل

و َفَااَه:  إهلِلَّ اهلَل َعزَّ َوَ رلَّ َي َينَراُمو َوَي َينَْبِغر  َلرُه َأهلْل َينَراَمو َيْخِفرُ  »بَِخْمِس َكلَِمال 

ْيِل َقْبرَل َعَمرِل النََّ راِرو َوَعَمرُل النََّ راِر َقْبرَل َعَمرِل  اْلِاْ َ  َوَيْرَفُعُهو ُيْرَفُ  إَِلْيِه َعَمُل اللَّ

: النَّراُر َوفِ  ِرَواَيِة َأبِر   -اللَّْيِلو ِحَجاُبُه النُّوُر  َلرْو َكَشرَفُه أَلَْحَرَقرْت ُسرُبَحاُل  -َبْكرر 

 .   2س«ِاهِ إَِلْيِه َبَصُرُه مِْن َخلْ    َوْ ِ ِه َما اْن َ 
                                                           

  .2/330مجموع الف اوى س  1س

 : إهلِلَّ اهلُل َي َينَاُم.ڠبَاٌ  فِ  َقْولِِه و ك ا  اييماهللو 179برقم س:   اخر ه م لم2س
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هبرراؤه وعظم ررهو فلررو كشرر  تررذا النررور الررذ  بينرره وبررين الخلرر    َرساابحاته 

  ألهلل نوره ين  ر  إلرى كرل شر ءو فيحررت  كرل شر ء هبرذا ايحرت  الخل   ميع  

ويلة على ام نراع رؤي ره سربحانه  «حجابه النور أو النار»و فف  قوله: النور العظيم

 ى الدنيا.

رر -3  الرردنياو ألتررل تكرروهلل ي خاإررة الجنررة أتررل نعرريم مررن اهلل رؤيررة اوأيض 

 ترو الجنرة أترل ُيع راه نعريم وأعظرم اهللو برؤيرة ي نعمروهلل الايامرة يروم فالمؤمنوهلل

 ترم مرا كرل ن روا -و رل عرز- اهلل رأوا إذا إهنم ح ى و-و ل عز- لرهبم رؤي  م

 فال يكوهلل ى الدنيا. الجنةو ى للمؤمنين اهلل اوخره نعيم ف و نعيمو من فيه

ِهؤيةِاهللِلِالرنياِمنِحيثِالمبانِ عرمه 

وبعد ما تارر من أهلل اهلل ي ُيرى ى الدنيا ياظة  فإهلل تذا ي يعن  أهلل رؤية اهلل 

و  ائزة يعن : غير ان ا غير واقعة شرع  و لكى الدنيا مم نعةو بل ت   ائزة عاال  

يعن : ي يحيل ا العال أهلل موسى سأه  م  حيلةو والدليل على أهنا  ائزة عاال  

 وم  حيال   اشيئ   ي أه ي وموسى [241  األعاافَِرسوهة]  َّ مججح حج مث هت ُّ  ربه:

ولكن ا غير كائنة ى الدنياو ولو كانت مم نعة ألنكر اهلل على موسى كما أنكر 

 جم يل ىل ُّ  :اهلل فااه  َّ خن حن جن  مم خم ُّ  :نوح حين سأله نجاة ابنه قائال  على 

  َّ  ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم حمخم

 .[46  هوةَِرسوهة]
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 لرن: يعنر َِّ مخ جخ ُّ ي ُأرى أو رؤي   م  حيلةو بل قاه:  ألنِاهللِلاِيقل 

 .الضعيفة ببشري ن الدنيا ى تراا

وتذا الاروه الرذ  قالره »ى شرح ال حاوية: ف  لحنول ذا قاه ابن أبى العز ا

ترو الحر و فرإهلل الرؤيرة ى الردنيا ممكنرة إذ لرو لرم  -رحمه اهلل- 1سالاا   عياض

 . 2س«ڠتكن ممكنة لما سأل ا موسى 

رر  وبررين الوقرروع بإمكانيررة الارروه بررين اوممررا يجرره ال نبيرره عليرره أهلل تنرراك فرق 

 .هحصول تعن  ي الوقوع فإمكانية الوقوعو حصوه

و وي ُيررَرّو علررى تررذا قولرره اوواقعررة شرررع   وأمررا ى ا خرررة ف رر   ررائزة عاررال  

 .[221 األنعام َِرسوهة]  َّ ييٰذ ىي مي خي  حي جي ُّ  تعالى:

ألنه ليس المرراو هبرا نفر  الرؤيرةو وإنمرا المرراو نفر  اإلوراك  ألهنرا سريات 

وم م ا  المدحو ولو كاهلل المراو نف  الرؤيرة لمرا كراهلل ى ذلرن مردح  ألهلل المعرد

تو الذ  ي ُيَرىو والكماه ى إثبال الرؤية تو نف  اإلوراك  ألهلل النف  المحر  

ي يأو ى إفال اهللو وإنما الذ  يرأو ترو النفر  الرذ  ي ر لزم إثبرال  رده مرن 

 الكماه.

                                                           

ُه فِيرِه َعَلرى  ملسو هيلع هللا ىلص  قاه الاا ى ِعياض: سَواْلَاْوُه بَِأنَُّه 1س و َواْلُمَعروَّ َرآُه بَِعيْنِِه َليَْس فِيِه َقا ٌِ  َوَي نَ ٌّ

   1/223سانظرر شررح ال حاويره  آَيِة النَّْجِمو َوال َّنَراُيُع فِيَ را َمرْأُثوٌرو َواْيْح َِمراُه َلَ را ُمْمكِرٌن  

 وار الرسالة بيرول.

 ار الرسالة بيرول.و  224/ص1  شرح ال حاوية ى العايدة ال لفية سج2س
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 كمرا عظم هو لكماه  َّ خي  حي جي ُّ  فالمعنى أنه ُيرى وي يحايف به رؤية  

رر برره ُيحررايف وي ُيعلررم أنرره  لكمرراه  َّ مبهب خب حب جب هئ ُّ  عظم ررهو و لكمرراه اعلم 

 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ و عدلرررهو لكمررراه  َّ رن مم ام يل ُّو واق ررردارهو قوتررره

 نفي را لريس اهلل إرفال ى يرأو الرذ  فرالنف  وتكذاو ربوبي ه لكماه [1  الجنَِرسوهة]

نما تو ي  لزم إثبال  ده مرن الكمراه  ألهلل النفر  المحر  ذم  كمرا وإ وامحض  

ِقالِالشاعا 

رررررررررررةُقبيَِّلرررررررررررة   ي يغررررررررررردروهلل بذمَّ
 

 وي يظلمررروهلل النَّررراَ  حبَّرررة َخررررروهِ  
 

 وي يررررررررِرووهلل المرررررررراَء إيَّ عشرررررررريَّة
 

اُو عرررن كرررلِّ من رررلِ    إذا إررردَر الرررُورَّ
 

وي يرِرووهلل المراء ح َّرى  اُيريد أهنم ي ي   يعوهلل أهلل يغِدروا وي يظلِمروا أحرد  

لموسرى علي مرا يصدر النَّا  عنه لضعف م وذلَّ  مو وتذا مهل قوه بنْ ر  شرعيه 

ي َن را  ح َّرى »ال الم وقد سأل ما عن وقوف ما والنَّا  ي اوهللو وقرد قال را لره: 

عاءُ   ف ؤيء ن اء وحا م الضع  عن مااومة الر اه. «يصدَر الرِّ

ِلِالم ام ِ-عزِ جلِِ-القساِالثاين ِهؤيةِاهللِ

اي اخ ل  أتل العلم ى رؤيرة اهلل ى النرومو فرذته الجم رور مرن م إلرى  رو

ف  قد ن -رحمه اهلل-رؤية اهلل تعالى ى المنام وإح  او وإهلل كاهلل الاا   ِعياض 

ولرم يخ لرر  »اخر ال  العلمرراء ى ترذه الم ررألةو حيرب قرراه ى إِكمراِه الُمْعلِررِم: 

   1س«العلماء ى  واي إحة رؤية اهلل ى المنام

                                                           

  . 7/226  إِكَماُه الُمْعلِِم بَفَوائِِد ُمْ لِم لِلَااِ ى ِعيَاض س1س
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ِهللِلِالم ام لِمسألةِهؤيةِاِ-التيِ قفتِعليهاِِ- َرسُأ هةِبعضِأقوالِالعلما ِ

وإنمرا ترذه »قراه ى ناضره علرى المري ر :  المامَِرسعيرِبنِعثمانِالراهمي ِ-2ِ

الرؤية كانت ى المنامو وى المنام يمكن رؤية اهلل تعالى على كرل حراهو وى 

 اهلل شراء مرا إرليت»: قراه أنرهملسو هيلع هللا ىلص كل إورةو روى معاذ بن  بل عن النبر  

كررذلن  و 1س«إررورة أح ررن ى ربرر  فأترراا  نبرر و و ررعت ثررم الليررلو مررن

إرفت الروايال ال   في ا إلى ما قاه معاذو ف ذا تأويرل ترذا الحرديب عنرد 

  2س«أتل العلم...

 يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّ : قرراه عنررد تف ررير قولرره تعررالى المااامِاباانِكثيااا ِ-1

عرز -فإذا أنا برب  »فأما الحديب الذ  رواه اإلمام أحمد.... » :َّ لك اك

ااه: يا محمد أتدر  فيم يخ صم المأل األعلرى؟ ى أح ن إورةو ف -و ل

رر و فرأي رره و رر  كفرره بررين ك فرر  ح ررى اقلررت: ي أور  يررا ر و أعاوتررا ثالث 

و دل برو أنامله بين إدر و ف جلى ل  كل ش ء وعرفت... ف و حرديب 

 . 3س«المنام المش ورو ومن  عله ياظة فاد غل و وتو ى ال نن من  ر 

                                                           

  .10046 -22/ص15  أخر ه ال رباا ى المعجم الكبير سج1س

 . والج ميررة فرقررة  ررالة وتررم 739-731ص2  ناضره علررى المري رر  الج مرر  العنيرد سج2س

 نكررار  ميرر  األسررماء والصررفال هلل اتبرراع   ررم بررن إررفواهلل ومررذتب م ى ال وحيررد تررو إ

  ل وعال.

  11/ص7  تف ير ابن كهير سج3س
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قرد رأيرت  -وهلل تعرالى الحمرد-فأنا »روح المعاا: قاه ى  العالمةِاآللوَرسي -1

رر تررر  بعررد 1240ثررالل مرررالو وكانررت المرررة الهالهررة ى ال ررنة س اربرر  منام 

ر - رل شرأنه-ال جرةو رأي ره    رة المشرر و  اولره مرن النرور مرا لرهو م و   

  . 1س «فكلمن  بكلمال أن ي  ا ح ى اس ياظت

ِ منِالمعاصاين 

فاد سئل ى مجموع ف راوى ابرن براي:   -هحمهِاهلل-ِالشيخِعبرِالعزيزِبنِبازِ-4

ما حكم من يدع  أنه قد رأى ر  العزة ى المنام؟ وتل كمرا يرزعم الربع  

 أهلل اإلمام أحمرد برن حنبرل قرد رأى ر  العرزة والجراله ى المنرام أكهرر مرن 

 مائة مرة؟

وآخروهلل: إنره يمكرن أهلل  -رحمه اهلل-شيخ اإلسالم ابن تيمية  ذكر» فأ ا :

ى اإلن رراهلل ربرره ى المنررامو ولكررن يكرروهلل مررا رآه لرريس تررو الحاياررة  ألهلل اهلل ي َيررر

  َّ حي جي  يه مهىه جه ين ُّ يشررب ه شرر ء سرربحانه وتعررالىو قرراه تعررالى:

مخلوقاترهو لكرن قرد يررى ى النروم أنره  مرن شر ء يشرب ه فلريس [22  الشاوهىَِرسوهة]

 ي   ألهلل اهلل- ررل وعررال-يكلمرره ربررهو وم مررا رأى مررن الصررور فلي ررت ترر  اهلل 

 يشب ه ش ء سبحانه وتعالىو فال شربيه لره وي كفرؤ لرهو وذكرر الشريخ تار  الردين 

ى تذا أهلل األحواه تخ ل  بح ه حاه العبد الرائ و وكل مرا كراهلل  -رحمه اهلل-

                                                           

  .52ص 9  روح المعاا سج1س
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الرائ  مرن أإرلض النرا  وأقررهبم إلرى الخيرر كانرت رؤي ره أقرر  إلرى الصروا  

الصرفة ال ر  يراترا  ألهلل األإرل والصحةو لكن على غير الكيفيرة ال ر  يراتراو أو 

وياراه لره  ااألإيل أهلل اهلل ي يشب ه ش ء سبحانه وتعالىو ويمكن أهلل ي م  إروت  

 مررن اكررذاو وافعررل كررذاو ولكررن لرريس تنرراك إررورة مشخصررة يراتررا تشرربه شرريئ  

المخلوقال  ألنه سبحانه ليس له شبيه وي مهيل سبحانه وتعالىو وقرد رو  عرن 

أنره رأى ربرهو ملسو هيلع هللا ىلص عن النبر   ڤمنام من حديب معاذ أنه رأى ربه ى الملسو هيلع هللا ىلص النب  

و اء ى عدة  ر  أنه رأى ربهو وأنه سبحانه وتعرالى و ر  يرده برين ك فيره ح رى 

و ررد بروتررا بررين ثدييررهو وقررد ألرر  ى ذلررن الحررافل ابررن ر رره رسررالة سررماتا: 

ساخ يررار األولررى ى شرررح حررديب اخ صررام المررأل األعلررى  وتررذا يررده علررى أهلل 

 وهلل رهبم ى النوم... األنبياء قد ير

وأمررا الرؤيررا ى النرروم ال رر  يرردعي ا الكهيررر مررن النررا  ف رر  تخ لرر  بح رره 

بح ره إرالح م وتارواتم  وقرد  -رحمره اهلل-كما قاه شيخ اإلسرالم -الرائ  

يخيررل لرربع  النررا  أنرره رأى ربرره ولرريس كررذلنو فررإهلل الشرري اهلل قررد يخيررل ل ررم 

اور الجريالا علرى عرر   فرو  ويوتم م أنه رهبمو كما رو  أنره تخيرل لعبرد الار

الماءو وقاه: أنا ربنو وقرد و رعت عنرن ال كرالي و فاراه الشريخ عبرد الاراور: 

اخ أ يا عدو اهلل ل ت برب   ألهلل أوامر رب  ي ت ا  عن المكلفينو أو كمرا قراه 

... لكن قد تحصل الرؤية ى المنام لألنبياء وبع  الصالحين علرى -رحمه اهلل-

و وإذا أمررره ڤبحانه الخلرر و كمررا تارردم ى حررديب معرراذ و رره ي يشرربه في ررا سرر
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و فلرو رآه وقراه ابش ء يخال  الشرع ف ذا عالمة أنه لم ير ربهو وإنما رأى شري ان  

له: ي تصل قرد أسرا ت عنرن ال كرالي و أو قراه: مرا عليرن يكراةو أو مرا عليرن 

إرروم رمضرراهللو أو مررا عليررن بررر والرردينو أو قرراه: ي حرررج عليررن ى أهلل تأكررل 

ولريس ربرهو أمرا عرن  اربا... ف ذه كل ا وأشبات ا عالمرال علرى أنره رأى شري ان  ال

رؤية اإلمام أحمد لربه ي أعر  إح  او وقد قيل: إنه رأى ربهو ولكنر  ي أعلرم 

  . 1س«إحة ذلن

أناهِالِبارِمانِالت بياهِعلاىِأماوهِِ-بعرِاَرستعااضِكالمِالعلما ِ- الاءِيظهاِليِ

ِمهمةِلِهاهِالمسألة،ِ هي 

 ُحكر  وإهلل المنرامو ى تعرالى اهلل رؤيرة إمكانيرة علرى اإل مراع نال ُن ّلم ي   اًلِأ

 أهلل ُينارل ولرم الم ألةو ى إريض إحيض وليل يرو لم ألنه بعض م  عن ناله

 ي المنرامو ى اهلل رأوا أهنرم الصرحابة من المفضلة الاروهلل أإحا  من اأحد  

خيرار األ  رار مرن األ مرن غيررتم وي العشررةو وي عمررو وي بكررو أب  عن

لارهبم مرن اهلل  -إهلل كانت الرؤية ى المنام  ائزة-الصحابةو وتم أولى هبذا 

و -وترو م رأخر كمرا ترو معلروم-تعالىو وإنما ُنال ذلرن عرن اإلمرام أحمرد 

 مخ ل  فيه. اوالنال عنه أيض  

                                                           

  0/307  مجموع ف اوى ابن باي س1س
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 حايايرةو رؤيرة لي رت ف ر  المنرام ى اهلل رؤيرة بجرواي ال  رليم فررض على  اثانيًِ

هبا لحكمرةو فمرا  - ل وعال-وإنما ت  ش ء آخرو  ْر  لألمهاه يأذهلل اهلل 

فلريس ترو اهلل ذاتره  ألهلل اهلل  - ل وعال-يراه اإلن اهلل ى منامه ويظن أنه اهلل 

 واعلمروا» :ملسو هيلع هللا ىلص النبر  قراه وقرد [22 الشاوهى]  َّ مهىه جه ين ُّ  :-عز وعرال-

البردهلل مفارقرة والمول: تو مفارقة الرروح  «ح ى تموتوا ربكم تروا لن أنكم

تامة كاملةو وي يصد  تذا على النائم  ألهلل النرائم ميرت مرن بعر  الو روه 

: ملسو هيلع هللا ىلصو فال يمكن أهلل نحمرل قروه النبر  افا و وي يصد  عليه أنه ميت م لا  

على حاه النوم باع برار أهلل النروم  «واعلموا أنكم لن تروا ربكم ح ى تموتوا»

الكامرل الرذ  يحصرل  تو المرولملسو هيلع هللا ىلص مولو لكن المول الذ  أراوه النب  

برره تمررام مفارقررة الررروح للبرردهللو وينا رر  برره العمررلو أمررا النررائم فموترره مررول 

 و وتذا يده على أنه ي ُيرى ى المنام.اتام   ان ب و وليس موت  

فرال نع ارد مرا  «و أو وار ى الخيراه فراهلل بخالفرهبالبراه خ رر ما»  يقالِ لهاا

ر أهلل اهلل ى نف ره مهرل ذلرنو برل نفرس ي خيله اإلن اهلل ى منامه أو ياظ ه من الصو

الجررن والمالئكررة ي ي صررورتا اإلن رراهلل وي خيل ررا علررى حايا  رراو بررل ترر  علررى 

 خال  ما ي خيله

وي صوره ى منامه وياظ هو وإهلل كاهلل مرا رآه مناسرب ا ومشراهب ا ل راو فراهلل تعرالى 

 أ ل وأعظم.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اُجـَوهَّـالسَِّراُج اْل
  

95ِ g 
f 

 ررت رؤيررة ترر  لي -علررى فرررض ال  ررليم بجوايتررا-رؤيررة اهلل ى المنررام  اإذ  

حايايةو والدليل على ذلن لو سألنا من يعم أنره رأى اهلل ى المنرام: ترل ت ر  ي  

أهلل تص  ما رأي ه؟ لكراهلل الجروا : يو وإنمرا تر  رؤيرة قلبيرة نابعرة مرن الالرهو 

 والاله يرى ويبصرو واهلل أعلم.

 اإرحيح   اع ااوه كاهلل فإهلل الرائ و اع ااو ح ه على الرؤية تذه أهلل ُيعلم أهلل  اثالثًِ

 ى ربه رأى خلل فيه اع ااوه كاهلل وإهلل ح نةو وإورة ح نة حالة ى ربه رأى

 إيمانرره قرروة ومرردى العبررد بحرراه مرتب ررة فالرؤيررة يع ارراوهو مناسرربة إررورة

 .و عفه

ترذا البرا   ألنره يخشرى إهلل فر ض البرا  أهلل تردخل  ى ال وسر  عردم ينبغر   اهابعًِ

رب  البارحةو و ل رت علينا شيو  الصوفية وغيرتم فياوه أحدتم: رأيت 

معهو وتكلمنا وتناقشرناو ثرم ُترذكر مرن ترذه الخرزعبالل ال ر  ي أإرل ل راو 

ف د تذا البا  تو األولىووقد يؤو  إلى أهلل النا  يمهلوهلل اهللو وقرد ُيلربس 

 علي م ى عاائدتم.

 برن علر  قراه كمراملسو هيلع هللا ىلص  النب  خصائ  من ذلن  عل من العلماء من أهلل  اخامًسِ

وأمرا رؤيرة » :ترر  ى ال ريرة الحلبيرة1644 -ر تر975س الحلب  الدين برتاهلل

أنره ملسو هيلع هللا ىلص ى النوم فف  الخصائ  الصغرى: ومن خصائصره  -عز و ل-اهلل 
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ى أحرد ملسو هيلع هللا ىلص ى المنامو وي يجروي ذلرن لغيرره  -عز و ل-يجوي له رؤية اهلل 

 . 2س. 1س«وعليه أبو منصور الماتريدى والاولينوسقلُت  وتذا ما أميل إليه

َةُةِالاِ  *َِعو 
َااُه ملسو هيلع هللا ىلصَِِرُسولِ  َباُهُهِال  اَسِب َمس  َةِ إ خ  ِإ َلىَِمب 

ُسوهِ  ڠ ُثمَّ َتَبَ  ِ ْبِريُل  َماَواِل إَِلى اْلَمْ ِجِد اأْلَْقَصىو ُثمَّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِالرَّ مَِن ال َّ

َة بُِصْحَبِة ِ ْبِريَل  ا إَِلى َمكَّ ْبِض  وڠ َركَِه الُبَراَ  ُمنَْصِرف  َة َقْبَل الصُّ  .ُثمَّ َأَتى َمكَّ

َِ ُهوَِ ر  َة ملسو هيلع هللا ىلصِِ*َِبَعُضِالَمَشاه  َةة ِإ َلىَِمب  ِالَعو  يَِطا يق 
ِف 

ُسرروُه  ابَّررِةو » :ملسو هيلع هللا ىلص َيُارروُه الرَّ َأ  -َمررَرْرُل بِِعيررِر َبنِرر  ُفرراَلهلل  َفررَأْنَفَرُتْم ِحررسُّ الدَّ

ٌه إَِلى الشَّ   3سَفنَدَّ  -الُبَراُ   اِمو ُثمَّ َأْقَبْلُت َح َّى إَِذا َلُ ْم َبِعيٌرو َفَدَلْلُ ُ ْم َعَلْيِهو َوَأَنا ُمَ َو ِّ

او َوَلُ ْم إَِناٌء فِيِه َمراٌء َقرْد   4سكنُْت بَِضْجنَاهللَ   َفَوَ ْدُل الَاْوَم نَِيام 
َمَرْرُل بِِعيِر َبنِ  ُفاَلهلل 

ء و فَكَشْفُت ِغَ اَءُه َوَشِرْبُت 
ْ
ْيرُت َعَلْيرِه َكَمرا   5سَغ ُّوا َعَلْيِه بَِش  َكراهلَلو َما فِيرِهو ُثرمَّ َغ َّ

                                                           

  .2/142  ال يرة الحلبية ى سيرة األمين المأموهلل س1س

   إتحا  األنام بم ألة رؤية اهلل ىف المنام للشيخ إاو  بن محمد ال اوى سب صر  .2س

  .36/ 5  نَدَّ البعير: أ  َشَرَو وذته على و  ه. انظر الن اية س3س

  .225/ 5  َ ْجنَاهلُل: تو  بٌل بناِحيَِة تَِ اَمة. انظر معجم البلداهلل س4س

ْوض األُنُ  س5س ُشرْرَ  المراء ملسو هيلع هللا ىلص  : كي  اسر َبَاح الرسروه 197/ 2  قاه اإلمام ال  يل  ى الرَّ

ربَِن وتو مِْلٌن لغيره؟ والجواُ  أهلل ال َعَرَ  ى الجاتلية كاهلل ى ُعررِ  العراَوِة عنردُتم إباَحرُة اللَّ

بيل َفْضال  عن المراءو وكرانوا َيْعَ رُدوهلَل برذلن إلرى ُرَعرائِِ مو ويشر َِرُ ونه علري م عنرد  يبِن ال َّ

 َمرَّ هبم.
 َعْاِد إ ار م أي َيْمنَُعوا اللبن من أَحد 
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و إِْحرَداُتَما َسرْوَواُءو واألُْخرَرى  2سَعَلْيرِه َغَراَرَتراهللِ   1سَوَعَلى َرْأِ  الِعيرِر َ َمرٌل َأْوَرُ  

 .« 3سَبْرَقاءُ 

َرُسوَلِ ُِقَاي ٌشِالا  َقت  َِصر  ه ؟ملسو هيلع هللا ىلصِِ*َِهل  َااج  ع 
ِ م  ِف يِإ َرسَاائ ه 

َماُم َأْحَمُد فِر  ُمْ رنَِدِه بَِ رنَد  َإرِحيض  َعرِن  َمرا َقراَه: ڤ  اْبرِن َعبَّرا   َرَوى اإْلِ

 
ِّ
َثُ ْم بَِمِ يِرِهو َوبَِعاَلَمرِة ملسو هيلع هللا ىلص  ُأْسِرَ  بِالنَّبِ  إَِلى َبْيِت اْلَمْاِدِ و ُثمَّ َ اَء مِْن َلْيَل ِِهو َفَحدَّ

ُسرروُه و  4سَبْيررِت اْلَمْاررِدِ و َوبِِعيررِرِتْم... ررا َكرراهلَل َلْيلررَة ُأسررِرَ  بِرر و » :ملسو هيلع هللا ىلص َقرراَه الرَّ َلمَّ

َةو َوَأْإَبْحُت  و َفَاَعْدُل ُمْعَ رِزي  َحِزين راو َفَمررَّ َعرُدوُّ .بَِمكَّ َّ
بِ  .. َعَرْفُت َأهللَّ النَّاَ  ُمَكذِّ

 
َّ
و َفَجاَء َح َّى َ َلَس إَِل   َأُبو َ ْ ل 

ِ
رُد َترْل َكراهلَل مِرْن  .َفَااَه «اهلل َكالُمْ رَ ْ ِزِئ: َيرا ُمَحمَّ

ء ؟ ُقْلُت: 
ْ
ْيَلةَ »ُت: َقاَه: َما ُتَو؟ ُقلْ  «َنَعمْ »َش   اللَّ

َ
 .«إِنَُّه ُأْسِرَ  بِ 

َقاَه: ُثرمَّ أْإرَبْحَت َبرْيَن َظْ َرانِينَرا؟  «إَِلى َبْيِت الَمْاِد ِ »إَِلى َأْيَن؟ ُقْلُت:  َقاَل 

 .«َنَعمْ »ُقْلُت: 

                                                           

  .275/ 15نُُه بياٌض إلى َسَواو. انظر ل اهلل العر  س  األوَرُ  من اإلبِل: تو الذ  ى َلو1س

  .202/ 2  الَغَراَرُة: ِوَعاٌء من الَخيِْش ونحوه ُيو ُ  فيه الَاْمض ونحوه. انظر الوسي  س2س

  .313/ 1  يااُه لُِكلِّ َش ء  ا  َمَ  فيه َسَواٌو وبياٌض أبَرُ . انظر ل اهلل العر  س3س

  .10/ 2وانظر الخرب ى سيرة ابن تشام س

وأوروه الحرافل ابرن كهيرر ى تف ريره  -  3540رقرم الحرديب س -  أخر ه أحمرد ى م رنده 4س

   وإحض إسناوه.21/ 5س
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َبررُه  َمَخاَفررَة إهلِْل َيْجَحررَدُه الَحررِديَب إَِذا َوَعررا َقْوَمررُه إَِلْيررهِ  و َفَارراَه: َفَلررْم ُيررِرِه َأهلْل ُيَكذِّ

 
ِ
ْثَ نِ ؟ َفَااَه َرُسوُه اهلل ُثُ ْم بَِما َحدَّ َفَاراَه  «َنَعمْ » :ملسو هيلع هللا ىلص أَرَأْيَت إهلِْل َوَعْوُل َقْوَمَن أُتَحدِّ

ررْت إَِلْيررِه الَمَجررالُِسو  ! َفاْنَفضَّ َأُبررو َ ْ ررل  َلَعنَررُه اهلُل: َتَيررا َمْعَشررَر َبنِرر  َكْعررِه بررِن ُلررَؤ ح

ررُد َفَارراَه وَ راُؤوا َح َّررى َ َلُ رروا  ْثَ نِ  َيرا ُمَحمَّ ْل َقْوَمرَن بَِمررا َحرردَّ إَِلْيِ َمراو َقرراَه: َحرردِّ

 
ِ
 اللَّْيلةَ » :ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُه اهلل

َ
 «إَِلى َبْيِت الَمْاِد ِ »َقالوا: إَِلى َأْيَن؟ َقاَه: و «إِنِّ  ُأْسِرَ  بِ 

جَّ الُمْشرِرُكوهلَل َوَأْعَظُمروا َذلِرَنو َفَض و «َنَعمْ »َقاُلوا: ُثمَّ َأْإَبْحَت َبْيَن َظْ َرانِينَا؟ َقاَه: 

ب ا ُ و َوَبْعُضُ ْم َيَضُ  َيَدُه َعَلى َرْأِسِه َتَعجُّ َفَصاَر َبْعُضُ ْم ُيَصفِّ
 . 1س

َوَكاَنْت فِْ نَة  َعظِيَمة و اْرَتدَّ َبْعُ  َمْن أْسرَلَمو َفرَأْنَزَه اهلُل َتَعراَلى فِريَمِن اْرَتردَّ َعرْن 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ َتَعررراَلى:  إِْسررراَلمِِه َقْوَلرررهُ 

 َّ ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب
 . 2س

                                                           

رقرم الحرديب  -  أخرج ذلرن اإلمرام أحمرد ى م رنده ب رند إرحيض علرى شرريف الشريخين 1س

رقرم  -با  سرورة اإلسرراء  -ك ا  ال ف ير  - . وأخر ه الن ائ  ى ال نن الكربى 2119س

  .12/ 2وابن إسحا  ى ال يرة س -  11221الحديب س

بررا  المعررراج حررديب  - . وأخرررج ذلررن البخررار  ى إررحيحه 06  سررورة اإلسررراء آيررة س2س

  قراه اإلمرام ابرن  ريرر 1910رقرم الحرديب س -  وأخر ه اإلمام أحمد ى م رنده 3111س

قوُه من َقاَه: عنر  بره ُرْؤيرا   : وأوَلى األقواِه ى ذلن بالصواِ  163/ 1ال رب  ى تف يره س

 
ِ
ما رأى من ا يال والِعبَر ى  ريَارِه إلرى بيرت المارد  ليلرَة ُأْسرِر  برهو قراه: ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوه اهلل

رة مرن أترل ال أويرِل علرى أهلل ترذه ا يرة إنمرا  وإنما ُقلنا ذلن أولرى بالصروا و إل َمراِع الُحجَّ

او فإذا كاهلل ذلن كذلنو ف أويرُل الكرالِم: ومرا  علنرا نزلت ى ذلنو وإيَّاه عنى اهلل َعزَّ َوَ لَّ هب

ُرْؤَياَك ال   أرينَاَك ليلَة أسَرْينَا بَن من مكة إلى بيِت الماد و إِيَّ ف نرة للنرا  ياروه: إِيَّ برالء  
= 
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ِ يق  رِّ انِالصِّ ُفَِأب يَِبب 
ق  ِ ڤِ*َِمو 

َفَاراُلوا: َترْل َلرَن َيرا أَبرا َبْكرر  فِر  َإراِحبَِن؟  وڤ َذَتَه النَّاُ  إَِلى َأبِ  َبْكر  

ْيَلَة إَِلى َبْيِت الَمْاِدِ و .  َيْزُعُم َأنَُّه ُأْسِرَ  بِِه اللَّ َة فِ  َلْيَلرة  َوَإلَّى فِيِهو َوَرَ َ  إَِلى َمكَّ

ُل بِِه النَّراَ و  َفَااَه: إنَُّكْم َتْكِذُبوهلَل َعَلْيِهو َفَااُلوا َبَلىو َتا ُتَو َذاَك فِ  الَمْ ِجِدو ُيَحدِّ

 َلئِْن َكاهلَل َقاَلُه َلَاْد َإَدَ و َفَااُلوا: َأَوُتَصدِّ 
ِ
: َواهلل ْيَلَة إَِلرى َفَااَه َأُبو َبْكر  قه َأنَُّه َذَتَه اللَّ

َبْيِت الَمْارِدِ و َوَ راَء َقْبرَل َأهلْل ُيْصربَِض؟ َقراَه: َنَعرْمو َفَمرا ُيْعِجرُبُكْم مِرْن َذلِرَن؟ إِنِّر  

رَماَء َيْأتِيرِه فِر  َغرْدَوة  َأْو َرْوَحرة   ُقُه بَِخَبرِر ال َّ ُقُه فِيَما ُتَو َأْبَعُد مِْن َذلَِنو ُأَإردِّ و أَلَُإدِّ

ا َتْعَجُبوهلَل مِنُْهو ُثمَّ َأْقَبَل َح َّى اْن َ      َفَ َذا َأْبَعُد مِمَّ
ِ
  وملسو هيلع هللا ىلص إَِلى َرُسوِه اهلل

َّ
َفَاراَه: َيرا َنبِر 

ْيَلرَة؟ َقراَه:  ْثَت َتُؤَيِء الَاْوَم َأنََّن ِ ْئَت َبْيَت الَمْاِدِ  َتِذِه اللَّ  َأَحدَّ
ِ
َفَاراَه  «َنَعرمْ »اهلل

: َإدَ   ْقَت.َأُبو َبْكر 

 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص  َفَااَه َرُسوه اهلل َبِ  َبْكرر 

ِ
يُ  »أل ردِّ  «َوَأْنرَت َيرا أَبرا َبْكرر  الصِّ

َ
 ُسرمِّ 

و َفَيْوَمئِرذ 

يَ   دِّ الصِّ
 . 1س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

وا عررن اإلسررالمو لمررا ُأخبِررروا بالرؤيررا ال رر  رآتررا عليرره الصررالة وال ررالمو  للنررا  الررذين ارترردُّ

  وللمشركين من أتل
ِ
را ى َغريِِّ ْمو ملسو هيلع هللا ىلص مكة الذين ايواُووا ب ماع م ذلرن مرن َرُسروه اهلل َتَماوي 

ا إلى كفرتم.  وُكْفر 

بررا  األحاويررب المشررعرة  -ك ررا  معرفررة الصررحابة  -  أخرررج ذلررن الحرراكم ى الم رر درك 1س

ا   -ووافاره الرذتب   - و وقراه: إرحيض اإلسرناو 4403بررقم سڤ ب  مية أبر  بكرر إرديا 

  .360رقم الحديب س - لة الصحيحة لأللباا وانظر ال ل
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ي  
ِالث َقف  َجنن ح 

َِقاَلَِأُبوِم 

ا َوُكرررررلُّ ُمَ ررررراِ ر   يا  يَت ِإررررردِّ  َوُسرررررمِّ
 

ى بِاْسرررِمِه َغْيرررَر ُمنَْكررررِ    ِسرررَواَك ُيَ رررمَّ
 

 َلررررى اإِلْسرررراَلِم َواهلُل َشرررراِتدٌ َسررررَبْاَت إِ 
 

رِ   رررا بِرررالَعِريِش الُمَشررر َّ  َوُكنْرررَت َ لِي  
 

يَت بِالَغرررراِر َإرررراِحب ا  َوبِالَغرررراِر إِْذ ُسررررمِّ
 

رررررِ   ِّ الُمَ  َّ
ررررا لِلنَّبِرررر  َوُكنْررررَت َرفِيا 

(1) 
 

ِاهلل ِ َِهَرُسول  ن 
ِم  َيشن س  ملسو هيلع هللا ىلصِِ*َِطَلُبُِقا  َِبي َتِالَمق ر  َفَِلُها 

َِيص  َِأن 

َتْل َتْ َ  ِيُ  َأهلْل َتِصَ  َلنَا َبْيَت الَمْاِدِ و َوفِ  الَاْوِم َمْن َقرْد َسراَفَر إَِلرى  ُلوا َقا

َذلَِن الَبَلِدو َوَرَأى الَمْ ِجَد َفَااَم الُمْ ِعُم بُن َعِد ح 
َوَقاَه: أَنا أْعَلرُم النَّراِ  بَِبْيرِت   2س

ا َفَ رُأْخبُِرُكْمو َوإهلِْل بِنَاُؤُهو وَكْيرَ  َتْيَئُ ر الَمْاِدِ و َوَكْيَ   رد َإراِوق  ُهو َفرإهلِْل َيُكرْن ُمَحمَّ

ُد! أَنا َأْعَلرُم النَّراِ  بَِبْيرِت الَمْارِدِ  َفرَأْخبِْرنِ   َكاهلَل َكاِذب ا َفَ ُأْخبُِرُكْمو َفَااَه: َيا ُمَحمَّ

 َكْيَ  بِنَاُؤُه وَكْيَ  َتْيئُ ُه؟.

                                                           

  .94/ 3  انظر األبيال ى ك ا  ايس يعا  ى معرفة األإحا  يبن عبد الرب س1س

  أهلل الرذ  قراه 12/ 2وابرن إسرحا  ى ال ريرة س -  355/ 2  ذكر البي ا  ى ويئل النبوة س2س

 
ِ
و وترذا غيرر إرحيضو برل ڤلصردي  ِإْ  لنا بيَت الَمْاِدِ  تو أبو بكرر املسو هيلع هللا ىلص: لَرُسوه اهلل

الذ  قاه له: ِإْ  لنا بيرَت الَمْارِدِ و ترو الُمْ ِعرُم برن عرد و كمرا روى ذلرن أبرو يعلرى ى 

 . قراه الحرافل ابرن 367/ 9س -  599/ 7م نده من حديب أم تان . وانظر فر ض البرار  س

أعنرر  الحررديب  : وي َشررنَّ أهلل تررذا الحررديب الررذ  سرراَقُه البي ارر  27/ 5كهيررر ى تف رريره س

اِو بن َأْو  مش َِمٌل على أشياء من ا ما تو إحيض كما ذكره البي ا  ومن ا مرا  المرو  عن َشدَّ

و وسؤاه الصدي  عن نعِت بيت الماد .  تو منكٌر: كالصالة ى بيِت َلْحم 
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ُسوُه    الِحْجرِرو وُقرَرْيٌش َتْ رَأُلنِ  َعرْن َمْ رَراَ و َلَاْد َرَأْيُ نِ  فِر» :ملسو هيلع هللا ىلص َيُاوُه الرَّ

و  َفَ َألْ نِ  َعْن أْشَياَء مِْن َبْيِت الَمْاِدِ  َلْم ُأْثبِْ َ او فُكِرْبُت ُكْرَبرة َمرا ُكِرْبرُت مِْهَلرُه َقر ُّ

ء  إِيَّ َأْنَبْأُت ُ 
ْ
 . 1س«ْم بِهِ َفَرَفَعُه اهلُل لِ  َأْنُظُر إَِلْيِهو َما َيْ َأُلونِ  َعْن َش 

 َبْيرَت   2سَفَجلَّرى» :ملسو هيلع هللا ىلص َوفِ  ِرَواَيرِة اإِلَمراِم الُبَخراِر ِّ فِر  َإرِحيِحِه َقراَه 
َ
اهلُل لِر 

 . 4س«ُأْخبُِرُتْم َعْن آَياتِِهو َوَأَنا َأْنُظُر إَِلْيهِ   3سالَمْاِدِ و َفَ ِفْاُت 

و َفَمرا ِيْلرُت  5سَتْبُت َأْنَعرُت َفرذَ » :ملسو هيلع هللا ىلص َوفِ  ِرَواَيِة اإِلَماِم َأْحَمَد فِر  ُمْ رنَِدِه َقراَه 

 َبْعُ  النَّْعِت 
َّ
َوَأَنرا َأْنُظرُر َح َّرى   0سَفِج َء بِالَمْ جدِ »و َقاَه: «َأْنَعُت َح َّى الْ َبَس َعَل 

                                                           

رقرم الحرديب  -با  ذكرر الم ريض ابرن مرريم  -ك ا  اإليماهلل  -  أخر ه م لم ى إحيحه 1س

  .172س

  : معناه كش  الحجه بين  وبينه ح ى رأي ه.599/ 7قاه الحافل ى الف ض س  2س

  .111/ 3  َ ِفَ : أَخَذ وَ َعَل. انظر الن اية س3س

رقررم الحررديب  -بررا  حررديب اإلسررراء  -ك ررا  المناقرره  -  أخر ره البخررار  ى إررحيحه 4س

رقررم  -  َّ جم يل ىل ُّ بررا  قولرره َتَعرراَلى:  -وأخر رره ى ك ررا  ال ف ررير  -  3110س

  .4716الحديب س

و وي يااه ى الَابِيض. انظر الن اية س5س ِء بما فيِه من ُحْ ن 
ْ
  .01/ 5  النَّْعُت: تو َوْإُ  الشَّ 

 : وترذا أبََّلرُغ ى المعجرزةِو وي اسر َِحالِة فيرهو فارد ُأحِضرَر 599/ 7  قاه الحرافل ى الفر ض س0س

تو َيا َِض  أنه ُأِييَل من مكانِه ح ى ُأحِضَر إليرهو عرُ  بلايس ى َ ْرَفِة عين  ل ليماهلَل ڠو و

 وما ذاك ى ُقدرة اهلل بَِعِزيز.
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ا َفَرَن مِْن َنْع ِِه َقاَه الُمْشرِرُكوهلَل: أَ  «ُوِ َ  ُووهلَل َواِر َعِايل  فنَع ُُّهو وأَنا أْنُظُر إَِلْيهِ  را َفَلمَّ مَّ

 َلَاْد َأَإاَ  
ِ
 . 1سالنَّْعُت َفَواهلل

ُسروَه  آَيرُة َذلِرَن َأنِّر  َمرَرْرُل بِِعيرر  َلُكرْم بَِمَكراهلِل كرَذا »َقراَه َلُ رْم: ملسو هيلع هللا ىلص  ُثمَّ إهلِلَّ الرَّ

ابَِّة  ُ رْم إَِنراٌء َفنَدَّ َلُ ْم َبِعيٌرو َفَدَلْلُ ُ ْم َعَلْيرِهو َولَ  -َأ  اْلُبَراِ  -َوَكَذاو َفَأْنَفَرُتْم ِحسُّ الدَّ

و فَكَشْفُت ِغَ اَءُه َوَشِرْبُت َما فِيِهو ُثمَّ َغ َّْيُت َعَلْيِه َكَمرا 
فِيِه َماٌء َقْد َغ َّْوا َعَلْيَه بَِش ء 

َكرراهلَلو َوَعَلررى ِعيررِرِتْم َ َمررٌل َأْوَرُ  َعَلْيررِه َغَراَرَترراهلِلو إِْحررَداُتَما َسررْوَواُءو َواألُْخررَرى 

ررا َ رراءَ «َبْرَقرراءُ  ُسرروُه و َفَلمَّ  وملسو هيلع هللا ىلص ِل اْلِعيررُرو إَِذا َعَلْيَ ررا َذلِررَن الَجَمررُل الررِذ  َوَإررَفُه الرَّ

ررْوُهو َوَأنَُّ ررْم  و ُثررمَّ َغ َّ ا َمرراء  وَسررَأُلوُتْم َعررِن اإِلَنرراِءو َفررَأْخَبُروُتْم َأنَُّ ررْم َوَ ررُعوُه َمْمُلرروء 

و َوَسرَأُلوُتْم: َترْل َ رلَّ َلُكرْم َذَتُبوا َفَوَ ُدوُه ُمَغ وى َكَما َغ َّْوُهو َوَلْم َيِجُدوا فِيِه  َماء 

 . 2سَبِعيٌر؟ َقاُلوا: َنَعْمو َندَّ َلنَا َبِعيٌر َفَ ِمْعنَا َإْوَل َرُ ل  َيْدُعوَنا إَِلْيِه َح َّى َأَخْذَناهُ 

ُسروهِ  را َعَرُفروا ِإرْدَ  الرَّ راُر َلمَّ ا  وملسو هيلع هللا ىلص َفَعِجَه الُكفَّ وَمرا َياَوُترْم َذلِرَن إِيَّ ُنُفرور 

ا.َوُ غْ   َيان ا َكبِير 

ُسوُه  ا َظَ َرْل َلُ مْ ملسو هيلع هللا ىلص  َوَقْد َأْخَبَر الرَّ و َفَلمَّ ي  َأَمراَراُل ِإرْدقِِه  َقْوَمُه بِاإِلْسَراِء َأوَّ

 . 3سَعَلى تِْلَن الُمْعِجَزِة َأْخَبَرُتْم بَِما ُتَو َأْعَظُم مِنَْ او َوُتَو الِمْعَراُج 
                                                           

وإسرناوه إرحيض علرى شرريف  -  2119رقرم الحرديب س -  أخر ه اإلمام أحمرد ى م رنده 1س

 الشيخين.

  .10/ 2  انظر سيرة ابن تشام س2س

ك را  الصرالة رقرم الحرديب  -  انظر تفاإيل قصة اإلسراء والمعراج ى: إحيض البخرار  3س

وك ررا  برردء الخلرر  رقررم الحررديب  -  1030رقررم الحررديب س -ك ررا  الحررج  -  349س
= 
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ى تلرن الليلرة مررن ملسو هيلع هللا ىلص  عراينوقرد  قاالِالحاافظِابانِكثيااِهحماهِاهللِتعاالى 

اييال واألمور ال   لو راتا أو بعضر ا غيرره ألإربض مندتشرا أو  رائش العارلو 

أإرربض سرراكناو يخشررى إهلل برردأ فررأخرب قومرره بمررا رأى أهلل يبرراوروا إلررى ملسو هيلع هللا ىلص  ولكنرره

 .  1ستكذيبهو ف ل   بإخبارتم أوي بأنه  اء بيت الماد  ى تلن الليلة

ِالَرساا ِ المعااجِمنِالفوائر ِقالِالحافظِلِالفتح ِ لِحريث

 أهلل لل ماء أبوابا حاياية وحفظة موكلين هبا. - 1

 وفيه إثبال ايس ئذاهلل. - 2

وفيه أنه ينبغ  لمن ي  أذهلل أهلل ياوه أنا فالهللو وي يا صرر علرى أنرا ألنره منراى  -3

 م لو  ايس ف ام. 

 وأهلل المار ي لم على الااعدو وإهلل كاهلل المار أفضل من الااعد. -4

 وفيه اس حبا  تلا  أتل الفضل بالبشرو والرتحيهو والهناءو والدعاء. -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

رقررم  -  وك ررا  المناقرره 3342رقررم الحررديب س - . وك ررا  أحاويررب األنبيرراء 3267س

  -ك ررا  اإليمرراهلل  -  وإررحيض م ررلم 3110الحررديب س
ِ
رقررم ملسو هيلع هللا ىلص بررا  اإلسررراء بَرُسرروه اهلل

 -  12565رقررم الحررديب س -  وم ررند اإلمررام أحمررد 104س -  103س -  102الحررديب س

 111/ 3والبدايرة والن ايرة س-  354/ 2 و وويئل النبوة للبي ار  س14656س -  12073س

ْوض األُُنرر  21 - 9/ 2سرريرة ابررن تشررام س -  31 - 36/ 3ياو المعرراو س -  121 -   الرررَّ

 رة اإلسراء.تف ير ال رب  تف ير سو --تف ير ابن كهير  -  117/ 2س

  .123/ 3  انظر البداية والن اية س1س
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 وفيه  واي مدح اإلن اهلل المأموهلل عليه ايف  اهلل ى و  ه. - 0

 وفيررره  رررواي ايسررر ناو إلرررى الابلرررة برررالظ ر وغيررررهو مرررأخوذ مرررن اسررر ناو  - 7

 إلى البيت المعمورو وتو كالكعبة ى أنه قبلة من كل   ة. ڠ إبراتيم

 وفيه  واي ن خ الحكم قبل وقوع الفعل. - 1

وفيه فضرل ال رير بالليرل علرى ال رير بالن رار لمرا وقر  مرن اإلسرراء بالليرلو  - 9

ملسو هيلع هللا ىلص  بالليلو وقاهملسو هيلع هللا ىلص  بالليلو وكاهلل أكهر سفرهملسو هيلع هللا ىلص  ولذلن كانت أكهر عباوته

ملسو هيلع هللا ىلص  سرررننه قررراه رسررروه اهللى ى الحرررديب الصرررحيض الرررذ  رواه أبرررى واوو 

لجةِ »  . 2س«إهللَّ األرض ُتْ َوى بالليلو ف 1سعليكم بالدُّ

وفيه أهلل ال جربة أقوى ى تحصريل الم لرو  مرن المعرفرة الكهيررةو ي ر فاو  -16

أنه عالج النا  قبله و رهبمو وي ر فاو ملسو هيلع هللا ىلص  للنب  ڠ ذلن من قوه موسى

منه تحكيم العاوةو وال نبيره براألعلى علرى األونرى ألهلل مرن سرل  مرن األمرم 

ى كالمه أنه عرالج م  ڠ مةو وقد قاه موسىكانوا أقوى أبدانا من تذه األ

علررى أقررل مررن ذلررن فمررا وافارروهو وي رر فاو منرره أهلل ماررام الخلررة ماررام الر ررا 

 وال  رررليمو ومارررام ال كلررريم مارررام اإلويه واينب رررايفو ومرررن ثرررم اسررر بد 

مر  أهلل  وڠ ب لره ال خفير  ووهلل إبرراتيمملسو هيلع هللا ىلص  بأمر الرسروه ڠ موسى

 ڠ ممررا لرره مررن موسررىأييررد  ڠ مررن ايخ صرراص بررإبراتيمملسو هيلع هللا ىلص  للنبرر 

 لماام األبوةو ورفعة المنزلةو وايتباع ى الملة.

                                                           

  .126/ 2  الدلجة: تو ال ير ى الليل. انظر الن اية س1س

 .4604ىف إحيض الجام   األلباا  وإححه  2571  سنن أبى واوو 2س
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 اْلَجنَُّة َوالنَّارُ  ُعِرَ ْت » :ملسو هيلع هللا ىلص وفيه أهلل الجنة والنار قد خلا او لاوله -11
َّ
 . 1س«َعَل 

وفيه اس حبا  اإلكهار من سؤاه اهلل تعالىو وتكهير الشفاعة عندهو لما وقر   -12

 ى سؤاه ال خفي . ڠ ى إ اب ه مشورة موسىملسو هيلع هللا ىلص  منه

 وفيه فضيلة ايس حياء. -13

 . 2سوفيه بذه النصيحة لمن يح اج إلي او وإهلل لم ي  شر الناإض ى ذلن -14

ِكي في َةِالصالة ِ أ قات ها ملسو هيلع هللا ىلصِِ*ِتعليُاِجبايُلِلل بي

ُسوُه  ا َأْإَبَض الرَّ َن ِحري ڠ مِْن َإبِيَحِة َلْيَلِة اإِلْسرَراِء َ راَءُه ِ ْبِريرُل  -ملسو هيلع هللا ىلص  َلمَّ

اَلِةو َوَأْوَقاَتَ ا ْمُسو َفَبيََّن َلُه َكْيِفيََّة الصَّ  . 3سَياَغِت الشَّ

                                                           

  . 2359و إحيض م لم 546    سإحيض البخار1س

 يب.  ب صر  منى ي ير ىف تخريج األحا021/ 7  ف ض البار  س2س

 : وى تذا َروٌّ على من َيَعم أهلل بياهلل األوقال إنمرا وقر  بعرد 114/ 2  قاه الحافل ى الف ض س3س

سوه   ملسو هيلع هللا ىلص.ال جرةو والح ُّ أهلل ذلن وَقَ  قبلَ ا بِبَيَاهلل  ربيل ڠو وبعَدَتا ببياهلُل الرَّ
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ِ
اَلُة َ امَِعةٌ  -ملسو هيلع هللا ىلص  َفَأَمَر َرُسوُه اهلل فنَاَوى بَِأْإَحابِِه: الصَّ

و َفاْ َ َمُعواو َفَصرلَّى  1س

ُسوُه  َيْت تِْلَن الصَّ  2سبِالنَّا ِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِِه ِ ْبِريُلو َوَإلَّى الرَّ ُه و وُسمِّ َنََّ را َأوَّ
ِ
اَلُة الظُّْ َر أل

َنََّ ا ُفِعَلْت ِعنَْد قَِياِم الظَِّ يَرةِ 
ِ
 . 3سَإاَلة  َظَ َرْلو َأْو أل

 
ِ
 ڤ َرَوى اإِلَماُم َأْحَمُد فِ  ُمْ نَِدِه والَحاكُِم بَِ نَد  َإِحيض  َعْن َ ابِِر بِن َعْبرِد اهلل

 
َّ
رْمُسو ُثرمَّ َ اَءُه ِ بِْريُل َفَااَه ملسو هيلع هللا ىلص  َأهللَّ النَّبِ  : ُقرْم َفَصرلِّْهو َفَصرلَّى الظُّْ رَر ِحريَن َياَلرِت الشَّ

ء  مِهُْلرُه َأْو َقراَه: 
ْ
َ اَءُه الَعْصُرو َفَااَه: ُقْم َفَصلِّْهو َفَصلَّى الَعْصَر ِحيَن َإاَر ظِرلُّ ُكرلِّ َشر 

رْمُسو ُثرمَّ  َإاَر ظِلُُّه مِهُْلُهو ُثمَّ َ اَءُه الَمْغِرَ و َفَااَه: ُقْم َفَصلِّْهو َفَصلَّى ِحيَن َوَ َبرِت الشَّ

َفُ و ُثمَّ َ راَءُه الَفْجرَرو َفَاراَه: ُقرْم  َ اَءُه الِعَشاَءو َفَااَه: ُقْم َفَصلِّْهو َفَصلَّى ِحيَن َغاَ  الشَّ

لِلظُّْ رِرو  َفَصلِّْهو َفَصلَّى ِحيَن بََرَ  الَفْجُر َأْو َقاَه: ِحيَن َسَ َ  الَفْجُرو ُثمَّ َ راَءُه فِر  الَغردِ 

 مِهُْلُهو ُثمَّ َ اَءُه لِْلَعْصرِرو َفَاراَه: 
ء 
ْ
َفَااَه: ُقْم َفَصلِّْهو َفَصلَّى الظُّْ َر ِحيَن َإاَر ظِلُّ ُكلِّ َش 

 مِهَْلْيرِهو ُثرمَّ َ راَءُه لِْلَمْغرِرِ  َوْق  را 
ء 
ْ
ُقْم َفَصلِّْهو َفَصرلَّى الَعْصرَر ِحريَن َإراَر ظِرلُّ ُكرلِّ َشر 

ا َلر ْم َيرَزْه َعنْرُهو ُثرمَّ َ راَء لِْلِعَشراَء ِحريَن َذَترَه نِْصرُ  اللَّْيرِل َأْو َقراَه: ُثُلرُب اللَّْيرِل َواِحد 

                                                           

ألهلل   : إنمررا وَعرراُتم إلررى الصررالة باولرره: الصررالة  امَِعررة 114/ 2  قرراه الحررافل ى الفرر ض س1س

 األذاهلَل لم يُكْن ُشرَع حينئذ.

 : واسر ده هبرذا الحررديب علرى  رواِي ايْئ َِمرراِم بَمرْن يررأَتمُّ 114/ 2  قراه الحرافل ى الفرر ض س2س

ة أب  بكر  و وإرالُة ملسو هيلع هللا ىلصى إالتِِه خلِ  الرسروه ڤ بغيرهو ويجاُ  عنه بما ُيَجاُ  عن قِصَّ

 َا .الناِ  خلِفِهو فإنه محُموٌه على أنه ُمبَلٌِّغ فَ 

  .212/ 1  انظر سيرة ابن تشام س3س
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ا َفَاراَه: ُقرْم َفَصرلِّْهو َفَصرلَّى الَفْجرَرو ُثرمَّ  َفَصلَّى الِعَشاَءو ُثمَّ َ اَءُه لِْلَفْجِر ِحيَن َأْسَفَر ِ ردو

 . 1سَقاَه: َما بَيَْن َتَذْيِن َوْقٌت 

ِ ب لااُةِإلااىَِبي اات 
ِالق  َِ َكاَنات  َعَتااان  ي ااُةَِهك 

َباع  ِالا  اَااج  ع 
اااَلُةَِلي َلااَةِالم  ِالص 

*ُِفا َضات 

س    الَمق ر 

 
ِ
راَلُة ِعنْرَدَما ُفِرَ رْت َعَلرى َرُسروه اهلل َلْيَلرَة ُأْسرِرَ  بِرِه َرْكَعَ رْيِن: ملسو هيلع هللا ىلص  َكاَنِت الصَّ

ْ رَر َوالَعْصرَر َوالِعَشراَء َوالَفْجررَ  ُسروُه الظُّ راو ُثرمَّ َتراَ َر الرَّ إَِلرى ملسو هيلع هللا ىلص  و َوالَمْغرِرَ  َثاَلث 

او َوَذلَِن َبْعَد َمْاَدمِهِ  رَفِر ملسو هيلع هللا ىلص  الَمِدينَِة َفُفِرَ ْت َأْرَبع  إَِلى الَمِدينَِةو وُتِرَكرْت َإراَلُة ال َّ

 َعَلى األُوَلى.

او َقاَلررْت: ڤ  َرَوى اإِلَمرراُم الُبَخرراِر ُّ َوُمْ ررلٌِم ى إررِحيَحْيِ َما َعررْن َعائَِشررةَ 

اَلَة ِحيَن َفَرَ َ ا َرْكَعَ ْيِن َرْكَعَ ْينِ  رَفِرو َوِييرَد فِر    2سَفَرَض اهلُل الصَّ فِ  اْلَحَضرِر َوال َّ

 . 3سَإاَلِة اْلَحَضرِ 

                                                           

   قاه محااوه إسناوه إحيض.14531رقم الحديب س -  أخر ه اإلمام أحمد ى م نده 1س

َرْل لفُل ركع َيِْن ل ُِفيُد ُعُموَم ال َّهْنِيَِة لكل إالة.11/ 2  قاه الحافل ى الف ض س2س   : ُكرِّ

 -برا  كير  فر رت الصرالة ى اإلسرراء  -ك را  الصرالة  -أخر ه البخار  ى إحيحه   3س

بررا  إررالة  -ك ررا  إررالة الم ررافرين  -وم ررلم ى إررحيحه  -  356رقررم الحررديب س

  .015رقم الحديب س -الم افرين وقصرتا 
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 ُأْخررَرى فِرر  َإررِحيِض اْلُبَخرراِر ِّ َعررْن َعائَِشررةَ 
َقاَلررْت: ُفِرَ ررِت  ڤ َوفِرر  ِرَواَيررة 

اَلُة َرْكَعَ ْيِنو   الصَّ
ُّ
رَفِر َعَلرى ملسو هيلع هللا ىلص  ُثمَّ َتاَ َر النَّبِ  راو وُتِرَكرْت َإراَلُة ال َّ َفُفِرَ رْت َأْرَبع 

 . 1ساألُوَلى

ا َقاَلرْت: َكراهلَل ڤ  وَرَوى اإِلَماُم َأْحَمُد فِر  ُمْ رنَِدِه بَِ رنَد  َحَ رن  َعرْن َعائَِشرةَ 

 
ِ
ُه َما افرتَِض َعَلرى َرُسروِه اهلل راَلِة: َرْكَعَ رملسو هيلع هللا ىلص  َأوَّ اهلِل َرْكَعَ راهلِلو إِيَّ الَمْغرِرَ و مِرَن الصَّ

را فِر  الَحَضرِرو  ْ رَر َوالَعْصرَر َوالِعَشراَء ا ِخرَرَة َأْرَبع  او ُثمَّ َأَتمَّ اهلُل الظُّ َفإِنََّ ا َكاَنْت َثاَلث 

َفرِ  ِه فِ  ال َّ اَلَة َعَلى َفْرِ َ ا األَوَّ َوَأَقرَّ الصَّ
 . 2س

تررذا حررديب ابررن عبررا  ى  يعررارض حررديب عائشررة قااالِالحااافظِلِالفااتح 

إحيض م لمو قاه: فررض اهلل الصرالة علرى ل راهلل نبريكم ى الحضرر أربعراو وى 

و والذ  يظ ر ل  وبه تج مر  األولرة أهلل الصرلوال فر رت ليلرة  3سال فر ركع ين

اإلسراء ركع ين ركع رينو إي المغرر و ثرم ييردل بعرد ال جررة إي الصربضو َكَمرا 

َقاَلرْت: ُفِرَ رْت ڤ  فِ  َإرِحيِحِه بَِ رنَد  َحَ رن  َعرْن َعائَِشرةَ َرَوى َذلَِن ابُن ِحبَّاهلَل 

ُسروُه  را َقرِدَم الرَّ َفِر َرْكَعَ ْيِن َرْكَعَ رْيِنو َفَلمَّ الَمِدينَرَة َواْ َمرَأهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َإاَلُة الَحَضِر وال َّ

وِه الِاررَراَءِةو ِييررَد فِرر  َإرراَلِة الَحَضررِر َرْكَعَ رراهلِل َرْكَعَ رراهلِلو وُتِرَكررْت َإرراَلُة الَفْجررِر لُِ رر

                                                           

  .3935رقم الحديب س -با  ال اريخ  -ك ا  مناقه األنصار  -  أخر ه البخار  1س

   قاه محااوه إسناوه ح ن.20331رقم الحديب س -  أخر ه اإلمام أحمد ى م نده 2س

برا  إرالة الم رافرين  -ك را  إرالة الم رافرين وقصررتا  -  أخر ه م رلم ى إرحيحه 3س

  .017رقم الحديب س -وقصرتا 
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َنََّ ا ِوْتُر النََّ ارِ 
ِ
ثم بعد أهلل اس ار فرض الرباعية خفر  من را و  1سَوَإاَلُة الَمْغِرِ   أل

 .  َّ هن من خن حن جن مم خم ُّ ى ال فر عند نزوه قوله تعالى: 

فأقرل إالة ال فرو أ  باع برار مرا آه ڤ:  فعلى تذا: المراو باوه عائشة

ا اسرر مرل منررذ فر ررتو فررال يلررزم مررن ذلررن أهلل إليرره األمررر مررن ال خفيرر و ي أهنرر

 . 2سالاصر عزيمة

ِ*ِالصالةِكانتِإلىِبيتِالمقرس 

وكاهلل رسوه اهلل يصل  إلى بيرت المارد و ويجعرل الكعبرة بينره وبرين بيرت 

 -الماد و ح ى تا ر ونزه الوح  ب حويل الابلة 

رْيَخْيِن َعرِن ابرِن َرَوى اإِلَماُم َأْحَمُد فِ  ُمْ رنَِدِه بَِ رنَد  َإرِحيض  َعَلرى َشر ْريِف الشَّ

 ڤ  َعبَّا   
ِ
رَة َنْحرَو َبْيرِت الَمْارِدِ و ملسو هيلع هللا ىلص  َما َقاَه: َكاهلَل َرُسروُه اهلل ُيَصرلِّ  َوُترَو بَِمكَّ

او ُثرمَّ ُإرِرَ  إَِلرى  والَكْعَبُة َبْيَن َيَدْيرِهو َوَبْعرَدَما َتراَ َر إَِلرى الَمِدينَرِة ِسر ََّة َعَشرَر َشرْ ر 

 . 3سالَكْعَبةِ 

                                                           

رقرم الحرديب  -با  فصل ى إالة ال فر  -ك ا  الصالة  -  أخر ه ابن حباهلل ى إحيحه 1س

  .2731س

  .12 - 11/ 2  انظر ف ض البار  س2س

  .2991رقم الحديب س -سإحيض  أخر ه اإلمام أحمد ى م نده   3س
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ِِةهِالبوصياءِلِباةته  هلل

رررَم اْلّعررراُفوهلَل َسررراَحَ هُ   َيرررا َخْيرررَر َمرررْن يَّمَّ
 

ُسررمِ   َفررْوَ  ُمُ ررْوهلِل اأْلَْينُررِ  الرُّ َسررْعي ا وَّ
(1)

 
 

 َوَمررررْن ُتررررَو اْ َيررررُة الُكْبرررررى لُِمْعَ بِررررر  
 

َوَمْن ُترَو الِنّْعَمرُة اْلُعْظمررى لُِمْغَ رنِمِ  
(2)

 
 

 ى َحرررَرم  َسرررَرْيَت مِرررْن َحرررَرم  َلرررْيال  إلررر
 

َكَما َسَرى اْلَبْدُر فِ  َواج  مَِن الظُّلمِ  
(3)

 

 َوبِررررتَّ َتْرقررررى إلررررى أهلْل نِْلررررَت َمنِزَلررررة  
 

من َقاِ  َقْوَسْيِن َلْم ُتْدَرْك َولْم ُترَرم 
(4) 

 

سررل َمْ َن َ ميرر  األْنَبيرراِء بَِ ررا َوالرُّ  وَقرردَّ
 

َتارررررِديِم َمْخرررررُدوم  َعَلرررررى َخرررررَدمِ  
(5) 

 

                                                           

يا أكرم من قصد ال البوهلل فضلهو مشريا علرى أقردام م أو ركبانرا علرى ظ رور   []مع ىِالبيت  1س

يمم: قصدو العافوهلل:  البو المعرو . م وهلل: ظ رور. األينر :  مر  ]ومعنى[ ي النو  الهايلة.

  رسروم وتر  الناقرة ال ر  ترؤثر ى األرض مرن شردة ناقة وت  األنهى من اإلبل. الرسم:  مر

 الويفء فرتسم خّف ا.

ويا من ترو الحّجرة العظمرى للم أمرل الم فكرر ى حكمرة الخرال . ومرن ترو  ]مع ىِالبيت[   2س

 أعظم نعمة لمن أراو أهلل يفوي بال عاوة األبدية.

حرررام إلررى سررريت يررا رسرروه اهلل إررلى اهلل عليررن وسررلم مررن الم ررجد ال ]مع ااىِالبياات[   3س

 .الم جد األقصى ليال مهلما ي ر  البدر المنير ى الليلة الظلماء

وما يلت ى إعوو وائم عرب ال موال ح ى بلغت منزلة لم يصل إلي را أحرد  ]مع ىِالبيت[   4س

 من األنبياء ولم ي لب ا. قا  قوسين: م افة قوسين. لم ترم: لم ت له.

الرسل ى تلن الليلة تهن  علين وتفضرلن علرى أنف ر ا وقد كانت األنبياء و ]مع ىِالبيت[   5س

 مهل تفضيل النا  للمخدوم على الخاوم.
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 َ  ال ِّبررراَ  هبرررمْ وأنرررَت تخررررت  ال رررب
 

ى َمْوكِه  كنَْت فيِه إراِحَه الَعَلرمِ  
(1) 

 

ا لُِمْ ررررَ بِ     َح َّررررى إَذا َلررررْم َتررررَدْع َشررررأو 
 

ُنّو وي َمْرَقرررى لُِمْ ررررَ نِِم دُّ مِرررَن الررر 
(2) 

 

 َخَفْضررررَت كررررلَّ َماررررام  باإل ررررافة إذْ 
 

ْفِ  مِْهرَل الُمْفرَرِو اْلَعلرم  ُنوِويَت برالرَّ
(3) 

 

 بَِوْإررررررل  أ ِّ ُمْ ررررررَ  ِرِ  َكْيمررررررا َتُفررررررويَ 
 

َعررررِن الُعُيرررروهلِل وِسرررررح أ ِّ ُمْكَ ررررَ مِ  
(4) 

 

 َفُحررررْزَل كررررلَّ َفَخررررار  َغْيررررَر ُمْشررررَ ِرك  
 

موُ رررْزَل كرررلَّ َمَارررام  َغْيرررَر ُمرررْزوحِ  
(5) 

 

                                                           

أ رل قردموك وأنرت مرار هبرم مرن سرماء إلرى سرماء ى موكره عظريم كنرت  ]مع ىِالبيات[   1س

 إاحه الرياسة فيه

 ة ولم تزه ترقى ح ى بلغت غاية ى الار  سبات إلي ا كل ساعو ونلت ور ]مع ىِالبيت[   2س

 من الرفعة ي يصل إلي ا  اله

ولما بلغت تلن المرتبرةو تردنّت ووهلل ماامرن الماامرالو ونراواك اهلل تعرالى  ]مع ىِالبيت[   3س

نررداء مخصوإررا لرفرر  شررأنن بررين األنبيرراء كمررا خررّ  المفرررو العلررم بررالرف  مررن ووهلل أق ررام 

 المناوى.

ب ر عظيم وإلة خاإرة برن مرن  وقد حباك اهلل باإلسراء والمعراج فظفرل ]مع ىِالبيت[   4س

 ربّن

وبنزولررن تلررن المنزلررة عنررد رّبررن أحررريل شرررفا ي يشرراركن فيرره أحرردو  ]مع ااىِالبياات[   5س

 وتجاويل كل ماام مما قّل الااوروهلل على بلوغه.
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 وَ رررلَّ مِْارررَداُر َمرررا وّليرررَت مِرررْن ُرَترررِه 
 

يرررَت مِرررْن نَِعرررمِ لِ وْ وَعرررزَّ إْوَراُك مرررا أُ  
(1) 

 

 َمْعَشرررَر اإلْسرررالِم إهللَّ َلنرررا ُبْشرررَر  َلنرررا
 

مِررررَن الِعناَيررررِة ُرْكن ررررا َغْيررررَر ُمنَْ ررررِدمِ  
(2) 

 

ررررررر  واعينرررررررا ل اع ررررررره ا اهللُ َعرررررررا وَ لمَّ
 

 بأكرم الرسل كنّا أكررم األمرمِ  
(3) (4)

. 
 

 

   

 

 

ِ

ِ

                                                           

وتكذا عظم مبلغ ما أع يت من المراته الشريفةو وعال شأهلل ما منحت مرن  ]مع ىِالبيت[   1س

 النعم العظيمة.

ما أسعدنا نحن الم لمين فاد حبانا اهلل وينا ثابت األركاهلل ي يرزوه علرى مرر   ىِالبيت[ ]مع  2س

 الزمن وي ي غير.

لما وإ  اهلل تعالى نبينا الذ  وعانا ل اعة اهللو   سأكررم األنبيراء  اسر جبنا  ]مع ىِالبيت[   3س

 فكنا أكرم األمم.

الررربوة ووينظررر: ملسو هيلع هللا ىلص  إسرررائه ومعرا ررهى الفصررل ال رراب : سمررام البوإررير ل قصرريدة الررربوة  4س

 .شرحا وإعرابا وبالغة ل ال  المعاتد والجامعال المؤل : محمد يحيى حلو
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ِ

ِ

 مسائل متعلقة برحلة

 اإلسراء واملعراج

ِمسائلِمتعلقةِباحلةِالَرساا ِ المعااجِ اثانيًِ

ا2ُِ) ِالَرساا ِ المعااج ِ(ُِحب 

ثابرت  -ألهلل اإلسرراء كمرا عرفنرا -اإليماهلل بأإل اإلسراء والمعراج وا رٌه 

باألحاويب الكهيرة سال   رواترا الشريخاهلل وغيرتمرا  ابالارآهلل الكريمو وثابت أيض  

أسر  به على الرربا و وعليره فاإلسرراءو م رواترو ملسو هيلع هللا ىلص  األخبار بأنه  1سوقد تواترل

 وكونه على الربا  كذلن!

ال نروير ى مولرد ال رراج » الِالحافظِأبوِالخطا ِعماِبانِةحياةِلِكتاباه ق

فيما ناله عنه الحافل ابن كهير: وقد تواترل الروايال ى حرديب اإلسرراء  «المنير

عن: عمر بن الخ ا و وعل  بن أب   الهو وابن م عووو وأب  ذرو ومالرن برن 

 بررن أو و وأبرر  إعصررعةو وأبرر  تريرررةو وأبرر  سررعيدو وابررن عبررا و وشررداو 

                                                           

 و وأ رررواء علرررى أحاويرررب اإلسرررراء 133  انظرررر: نظرررم الم نررراثر ى الحرررديب الم رررواتر: 1س

 .14والمعراج: 
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بن كعهو وعبد الرحمن بن قريفو وأب  حبة وأب  ليلى األنصاريينو وعبد اهلل برن 

عمروو و ابرو وحذيفةو وبريدةو وأب  أيو و وأبر  أمامرةو وسرمرة برن  نرد و 

وأبرر  الحمررراءو وإرر يه الرومرر و وأم ترران و وعائشررة وأسررماء ابن رر  أبرر  بكررر 

ومن م من اخ صره على ما وقر  ى من م من ساقه ب ولهو و  ميعاڤ  الصدي و

الم انيدو وإهلل لم تكن رواية بعض م على شريف الصحةو فحديب اإلسراء أ مر  

 مث زث رث يت ىت ُّ عليرره الم ررلموهللو واعرررتض فيرره الزناوقررة الملحرردوهلل 

 [1ف ِلص]ا َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث
  1س

فاررد أشررار إليرره الارررآهلل الكررريم وثبررت أيضررا باألحاويررب    أماااِالمعااااج

    رواتا الشيخاهلل وغيرتماو ولذلن ي يجوي إنكاره!الصحيحة ال

نرا آومن أنكر أإل اإلسراء كفر بإ ماع الم لمين ألهلل اهلل قد  عل ذلرن قر

ال نة الم  رة وإ ماع أترل ى منكر المعراج لهبول ذلن ى ي لى وكذلن الاوه 

 ذلن.ى العلم على ذلن ويعربة بخال  من شذ 

ية فاد خال  الح  و انه الصوا  ولكنره ي أما من يعم أنه كاهلل رؤيا منام

قد يج ل را ال   يكفر بذلن ألهلل تذا مما اخ ل  فيه النا و وتو من وقائ  العلم 

 واهلل أعلم  بع  العامة.

                                                           

  .45/ 5  سانظر تف ير ابن كهير س1س
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َمُةِالَرساا ِ المعااج1) ب  ِ (ِح 

وى سورة النجم بعرد ذكرر مرا  َّجه ين ىن ُّ قاه تعالى ى سورة اإلسراء 

انت حكمة اإلسراء والمعراج أهلل ُير  . فكَّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّ حدل: 

اهلُل رسوَله من آياته الكرربى تو ئرة لمرحلرة المجاهبرة الم رلحةو فراهلل عرز و رّل 

ي يض لرسله فرص ايّ الع على المظاتر الكربى لادرتهو ح ى يمرأل قلروهبم ثارة 

 فيهو واس ناوا إليهو إذ يوا  وهلل قوى الكفار الم أّلبةو وي ا موهلل سل اهنم الاائم.

فابل أهلل يرسل اهلل موسى شاء أهلل يريه عجائه قدرتهو فأمره أهلل يلا  عصراهو 

 زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّ قرررررررراه: 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من

يال الكرربىو قراه فلّما مأل قلبه إعجابا بمشاتد تذه ا و [11ِ-29 ِ]طاه َّ مب خب

 .َّ هت مت خت حت جت هب ُّ له بعد: 

يررال مرررة اإلسررراء والمعررراج إ ررالع اهلل نبّيرره علررى تررذه ا وقررد علمررت أهلّل ث

الكربىو ورّبما تاوه: إهلّل ذلرن حردل بعرد اإلرسراه إليره باريره مرن اثنر  عشرر 

عامرراو علررى عكررس مررا وقرر  لموسررى! وتررذا حرر و وسررّره أهلّل الخرروار  ى سررير 

المرسلين األولين قصد هبا ق ر األمرم علرى ايق نراع بصرد  النبروة  ف ر  تردعيم 

فررو  تررذا ملسو هيلع هللا ىلص  انب م أمررام اّت ررام الخصرروم ل ررم بايّوعرراءو وسرريرة محمرردلجرر

 الم  وى.
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من أوه يومو و راءل الخروار     فاد تكّفل الاراهلل الكريم بإقناع أول  الن

 ربا من ال كريم لشخصهو واإلينا  لهو غيرر معكررةو وي ملسو هيلع هللا ىلص  ى  ري  الرسوه

اقررتح المشرركوهلل علرى مع لة للمن ج العال  العاو  الذ  اشرتعه الارراهلل وقرد 

 مح  جح مج حج مث ُّ أهلل يرقى ى ال ماءو فجاء الجوا  مرن عنرد اهلل:ملسو هيلع هللا ىلص  النب 

 .[91]الَرساا  ِ  َّ حس جس مخ جخ

فلّما رق  ى ال ماء بعدو لم يرذكر قر  أهلل ذلرن رّو علرى ال حرد و أو إ ابرة 

مح  تكريمو ومزيد إعالم مرن  -كما قلنا -على ايقرتاح ال اب   بل كاهلل األمر

 . 1سبده.اهلل لع

   

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ب صر  ي ير .143-142-1  سفاه ال يره للغزالى 1س
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 املنكرين لإلسراء  هاتشب

 والرد عليها واملعراج

ين بعررَدو موا رريعهو فمررا مررن مو رروع مررن مو رروعال  الشررب ال حرروه الرردِّ

اعوهلل ل ررم أهلل يهيررروا شررب ال  حولررهو  ررمَّ اإلسررالم إي وقررد حرراوه األعررداء وال َّ

 ويلبِّ وا أمره على النا .

ل را منرذ حردوث ا إلرى يومنرا ترذا قضريُة ومن الاضايا ال   اح ردَّ النارا  حو

رارو وورل ترذا اإلنكراَر  اإلسراء والمعرراجو حيرب أنَكرترا مرن أورك را مرن الكفَّ

َبه ومهيرر  الِفر نو ح رى سررِل العردوى إلرى بعر  عن م بنو ملَّ  م مِن ُوعاة الشُّ 

رررة أسررر ورّية خرافيَّررةو وروُّوترررا  ملرررة  عررروا أهنررا قصَّ الم ررلمين فأنَكروتررراو واوَّ

تررا لررم تخرررج عررن معرراذير َمررن قرربل م ى أغلرره وت و واخ لُارروا معرراذير لروِّ فصرريال 

أحوال رراو إي ى  انررِه ظ ررور المغاَل ررة والج ررل بررال عبير اللغرروّ  ى الارررآهلل 

ها   تاجعِهاهِالرعا ىوال نةو   إلىِقضاياِأَرساَرسيةِأهم 

 وعوى أهنا لم ترو ى الارآهلل الكريم. .1
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مِن و   الفل فال ال اباة ال ر  ُأومجرت ى  أهللَّ قصَة اإلسراء والمعراج ت  .2

؟ ملسو هيلع هللا ىلص و وعلى الاوه بأهنا عنرد األمرم ال راباة فكير  تلااترا النبر   1ساإلسالم

اتررا النبرر   ررة اإلسررراء والمعررراج تلاَّ مررن سررلماهلل ملسو هيلع هللا ىلص يجيرره أحرردتم بررأهلل قصَّ

 . 2سالفارس 

أهلل العلررم الحررديَب ي رر بعدتا  ألهلل ى ال ررماء منررا َ  ي يو ررد في ررا ال ررواءو  .3

 عبور تلن المنا  ؟!ملسو هيلع هللا ىلص كي  اس  اع النب  ف

رة اإلسرراء والمعرراج ومحاولرة إيجراو تف رير ل را يخرال  مرا عنرد  .4 تأويل قصَّ

 . 3سالم لمين

ررع إي أهللَّ الجرام  برين ترذه  وتذه الشب ال م  تفاول أتل ا ى اإلنكرار للشَّ

امرل الشب ال تو رفُ  الوح  بالكليةو أو رفضره  زئيورا  بحيرب أهلل المر كلَم ي ع

يَّة وال كافؤو فال ياَبل منه أ  معلومرة مرا لرم يعر ر ا علرى  م  الوح  بمن   النِّدِّ

ررةو ويرررى مررَدى ان ررجام ا مع رراو فررإذا لررم تن ررجم مرر  معارفرره  معارفرره الخاإَّ

ل ا. تا أو ي أوَّ  ومع ياته العاليَّة فإنه يروُّ
                                                           

 ينظر تذا راب  ففيه تارير ل ذه الشب ة:  1س

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=442538&r=0 

 http://www.nahedmetwaly.com/books/htm/08.htmينظر ذلن ى تذا الراب :  2س

 http://trueislamfromquran.com/israa-and-miraj-lies-1ينظر تذا الراب :  3س
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ومررن ثررمَّ فررإهلل مناقشررة تررذه الشررب ال تح رراج تبيررين مو رر  اإلشرركاه عنررد 

أإحاهباو واألغراليف المو روعية ال ر  ارتكبوترا ى معالجرة مرا ي  شركلوهلل مرن 

رترا الروح   الاضايا المعرفية ى الوح و وال   من بين را قضرية اإلسرراء ال ر  يارِّ

وكيررر  أهلل الاصرررة تحمرررل ى  يَّا رررا مرررا يشرررَ د  وملسو هيلع هللا ىلص رررمن المعجرررزال لنبيِّنرررا 

 مو وعيوا بصدق ا.

ِبالتفصيلِع ِذكاهاِإجمااًل  نبرأِاآلنِلِالاةِّ ِلىِالشبهِالتيِما 

ِ [الشبهةِاأل لى ِةعوىِأنِقصةِالَرساا ِ المعااجِلاِتاةِلِالقاآن]

وتذه وعروى م  اف رة ي ترنَ  و وتر  مبنيرة علرى من جّيرة غيرر مو روعيةو 

ررا ررة برذا ا م َلا  وتر  اع ارراو أهلل ال رنة لي ررت حجَّ
و وتررذا اع اراٌو فاسررد يررروُّه * 1س

 ن ومن ِ  العال:الارآهلل وقواعُد الدي

                                                           

نة النبوية[ ال نة النبويرة تر  المصردر الهراا لل َّشرري  بعرد الاررآهلل العظريمو وي 1س ية ال ُّ  *]ُحجِّ

يك مررل ويررن اهلل تعررالى إيَّ باألخررذ بالك ررا  وال ررنة  نب ررا إلررى  نررهو وتنرراك آيررال كهيرررةو 

را ورو مرن إ مراع عل وة تأمر بال م ن بال نةو وايح جاج هباو ناتين عمَّ مراء وأحاويب م عدِّ

ة على و و   اعة المص فى  ير على هنجهو واق فاء أثرهو ملسو هيلع هللا ىلصاألمَّ  نقتصااِه ااِعلاىِو وال َّ

 بعضِاألةلة 

ول ا يال ال   تدهُّ على ُحجيَّة ال نة ومكان  ا ى ويرن اهلل  أ اًل  حجية ال نة من الارآهلل: قد تعدَّ

 تعالىو ومن ا:

 مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّ  قوله تعالى: اآليةِاأل لى 

: أق ررم اهلل تعررالى بنف رره ] جااهِالراللااة[و [65]ال سااا  ِ َّ  حف جف مغ جغ مع جع
= 
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موا رسوله  ى كلِّ نزاع  بين مو وين فر  عرن  ملسو هيلع هللا ىلصالشريفة على نف  اإليماهلل عن العباو ح ى ُيحكِّ

ا سانظر: إعالم المروقعين عرن  يُ  عن قضائه وُحكمهو وُي لِّموا ت ليم  إدورتم الحرُج والضِّ

  .51/ 1لمينو يبن الايم سر  العا

 من خن حن جن مم خم حم هلجم مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّ  قولره تعرالى: اآليةِالثانية 

 .[59]ال سا  ِ َّ  هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه  مه جه هن

ررا بررأهللَّ  اعررة ملسو هيلع هللا ىلص: أهلل اهلل تعررالى أمررر ب اع رره و اعررة رسرروله ] جااهِالراللااة[ و وأعرراو الِفْعررَل إعالم 

او سواء تجه اس االي  من غير عَ  ملسو هيلع هللا ىلصالرسوه  ْرِض ما أمر به على الارآهللو ف جه  اع ه م لا 

 كررراهلل مرررا أمرررر بررره ى الاررررآهلل أم لرررم يكرررن فيررره]انظر: إعرررالم المررروقعين عرررن ر  العرررالمينو 

رحمه اهلل: سوسائر ما ُقِرهلَل فيره  اعرة الرسروه ب اعرة اهلل ف رو واه  -قاه الشا ب    .41/ 1س

را  راء بره    ابهو و اعَة الرسوه ما أمر به وهنعنه ى ك  على أهللَّ  اعَة اهلل ما أمر به وهن عنره ممَّ

ررا لرريس ى الارررآهللو إْذ لررو كرراهلل ى الارررآهلل لكرراهلل مررن  اعررِة اهللو والرررو إلررى اهلل تررو الرررو إلررى  ممَّ

 الك ررا و والرررو إلررى الرسرروه تررو الرررو إلررى ُسررنَّ ه بعررد موترره ] الموافاررال ى أإرروه الفاررهو 

   ب صر  ي ير.14/ 4س

 اعرة  ُم ر الَّة فيمرا أَمرَر  ملسو هيلع هللا ىلصعلى أهللَّ اهلل سبحانه وتعرالى قرد أثبرت لنبيِّره الكرريم ِةِ[] لِهااِةالل

ا ُيبلِّرغ  ونََ ىو إْذ تو إاِحُه الشريعةو والُمبلُِّغ عن ربِّه سبحانه وتعالىو والُمؤَتمُن من ربِّه عمَّ

ر ى حر ِّ الرسروه الكرريم  بحانه وتعرالىو ولرذا أهلْل ُيخرالِ  أمرَر ربِّره سر ملسو هيلع هللا ىلصعنهو وأنه ي ُي صوَّ

 ُ ِعلْت له  اعٌة ُم  الَّةو بينما نفاتا سبحانه وتعالى عرن ُأولِر  األمرر إْذ رَبرَ   اعرَة المرؤمنين 

ر ى حر ِّ ُأولِر  األمرر مرن  -المخاَ بين ى ا ية  - ل م ب اع  م هلل ورسولهو وذلن لَِما ُي َصوَّ

  م ُمايَّدة .و فجعل  اع َ ملسو هيلع هللا ىلصُمخالفِة أمِر ربِّ م أو أمِر رسولِه 

  َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ُّ  قولررره تعرررالى: اآلياااةِالثالثاااة 

 .[61]ال وه ِ

أهلل تصيب م ف نة ى الدنياو أو عذا  ألريم ى  ملسو هيلع هللا ىلص: تحذير َمْن خال  شريعة الرسوه ] جهِالراللة[

 ا خرة.
= 
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و وترو ملسو هيلع هللا ىلصأ : عرن أمرر رسروه اهلل   َّ  لك اك يق ىق يف ُّ رحمره اهلل:  -قاه ابرن كهيرر 

بيله ومن ا ره و ريا ره وسرن ه وشرريع هو ف رويهلل األقرواه واألعمراه بأقوالره وأعمالرهو فمرا س

واف  ذلن ُقبَِلو وما خالفه ف و مرووو على قائلره وفاِعلِره كائن را َمرْن كراهلل... فليحرذر ولريخش 

ا  و أ : ى قلوهبم مرن كفرر  أو نفرا   َّ يك ىك مك ُّ َمْن ُيخال  شريعة الرسوه با ن ا أو ظاتر 

و أو نحِو ذلرن َّ ام يل ىل مل ُّ  بدعةوأو  و أو حبس  نيا با ل  أو َحدح ]تف رير  و أ : ى الدُّ

  .[.361/ 3الارآهلل العظيمو س

: ] جااهِالراللااة[. [1]الحشااا َِِّ  يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّ قولرره تعررالى:  اآليااةِالاابعااة 

سرواء  وملسو هيلع هللا ىلصعنره الرسروه   و واين  اء عن كل ما هنملسو هيلع هللا ىلصو و  األخذ بكلِّ ما أمر به الرسوه 

  اء ذلن ى الارآهلل أو لم يأل فيهو مما يدهُّ على حجية ال نة النبوية.

ُم رسوَه اهلل  )مسألٌةِ جوابُها(  بينناو وال َّحكريُم يا ضر   ملسو هيلع هللا ىلصوقد ي أه سائلو فياوه: كي  نَُحكِّ

؟ و روا  ذلرنو أهللَّ المرراو ترو ايح كرام ملسو هيلع هللا ىلصالو وو؟ وكي  نُ ِيُعه ونناراُو لرهو وقرد مرال 

رةو فكانرت  ملسو هيلع هللا ىلصإلى أقوالِه وايناياو  وأفعالِه وتاريراتِهو وال   َثبَ َْتو وَحِفَظ را عنره علمراُء األُمَّ

َمهَاَر إعجاِ  كلِّ األممو وَمَح َّ تاديِر كلِّ العلماء من الم رلمين وغيرر الم رلمينو فرإذا كراهلل 

 ِه وشرريع ِه بالمول ك ائر الخل و فإنه قرد َ رِمَن ِحْفرَل ُسرنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل تعالى قد قضى على نبيِّه 

ين منرويٌف بِِحْفظِ را  فال اعرة  ينو وِحْفرُل الردِّ أ مرن الردِّ من أقواله وأفعالهو إْذ ت   زٌء ي ي جرزَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصوايناياو إذهلل ت  ألقواله وما ثبت عنه 

نة  إْذ ي معنى ل اعِة رسروه اهلل  واينايراوِ ألمرره  ملسو هيلع هللا ىلصوا ياُل الكريمال تحِمل بُشرى ِحْفِل ال ُّ

نةو ومن َثمَّ كاهلل أْمرُر اهلل تعرالى المرؤمنين ى كرلِّ يمراهلل  ومكراهلل  إيَّ بِِحفْ  ِل تذا األمرو وت  ال ُّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصب اعة رسولِه وتحكيِمه وايناياِو ألمره ويلة  قا عة  على ِحْفِل اهلل لُِ نَّ ِه 

ةو كهيررة وم نوعر ملسو هيلع هللا ىلصاألحاويب الدالة على و و  اتباع النب   ثانيًا ِ]حجيةِالس ةِمنِاألحاةيث[

ة ومن ا. نةو وأهنا شاياة الارآهلل ى الُحجَّ  وتده بمجموع ا ويلة ق عية على حجية ال ُّ

  ڤما  اء َعِن اْلِمْاَداِم بِْن َمْعِد َيْكِرَ   -1
ِ
َأنَُّه َقاَه: سَأَي إِنِّ  ُأوتِيرُت اْلكَِ راَ   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِه اهلل

نة ال   ُأووأراو بذ]]سَومِهَْلُه َمَعُه :  َومِهَْلُه َمَعهُ  . َأَي ُيوِشُن َرُ ٌل َشبَْعاهلُل َعَلى َأِريَك ِرِهو [لن ال ُّ
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 َيُاوُه: َعَليُْكْم بَِ َذا اْلُاْرآهلِل! َفَمرا َوَ رْدُتْم فِيرِه مِرْن َحرالَه  َفرَأِحلُّوُه! َوَمرا َوَ رْدُتْم فِيرِه مِرْن َحرَرام  

ُمرروُه!  الحديب]إررحيض سررنن أبرر  واوو و سح : أهلل اهلل تعررالى [الراللااةِ جااه] [و 4064َفَحرِّ

الارآهلَل ومِهَْله معهو وتذا الُمماثل للارآهلل الذ  أع اه اهلل تعالى إيراه ترو  ملسو هيلع هللا ىلصأع ى نبيَّه الكريم 

نة نةو والحديب الادس  ُمندِرج ى ال ُّ  ين ىن من خن  حن جن ُّ  ويدهُّ على تذا قولره تعرالى:و ال ُّ

اتِّبراَع ال روىو وأتبر   ملسو هيلع هللا ىلصبيِّه الكرريم و حيب نفى اهلل تعالى عن ن[1ِ،4]ال جا ِ َّ جي يه ىه مه جه

وكلَّ ما بلَّغره مرن أحكرام  إنمرا بروح  مرن اهلل تعرالىو  ملسو هيلع هللا ىلصذلن ببياهلل أهللَّ كلَّ ما شرعه الرسوه 

نة و راءل هبرا إرريحةو  ا كاهلل الارآهلل العظيم قد خال من أحكام  بعينِ ا وأشارل إلي ا ال ُّ وَلمَّ

ا ى الارآهلل من إ ما نة عمَّ رلت أحكاَمرهو وكذا أبانت ال ُّ ه  وتفصيلو وشرحت مااِإَدهو وفصَّ

و ولريس هبروى  أو ملسو هيلع هللا ىلصَوهَّ ذلن بمن و  الارآهلل أهللَّ تذا كلَّه بروح   مرن اهلل تعرالى إلرى رسرولِه 

 ا   او   لذا و ه على المؤمنين اتِّباعه فيهو ب نفيذ أوامرهو واين  اء عن نواتيه.

2-  
ِ
َم رسررروُه اهلل َم اهلُل ] إرررحيض سرررنن الرتمرررذ    ملسو هيلع هللا ىلص وى روايرررة: سَوإهلِلَّ مرررا َحررررَّ كمرررا َحررررَّ

  .[.2004سح

م اهلل تعرالى ى الاررآهلل  [ جهِالراللاة] رنة ترو ى ال شرري  كمرا حررَّ م رسروُه اهلل ى ال ُّ : أهللَّ مرا حررَّ

 ألهنما وح  من اهلل تعالىو كما ولَّت ا يُة الكريمة.

  ڤما  اء عن أب  رافِر    -3
ِّ
 ُأْلِفريَنَّ َأَحرَدُكْم ُم َّكِئ را َعَلرى َأِريَك ِرِهو َيْأتِيرِه َقراَه: سيَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعرِن النَّبِر 

 
ِ
را َأَمرْرُل بِرِهو َأْو نََ ْيرُت َعنْرُهو َفيَُاروُه: َي َنرْدِر ! َمرا َوَ رْدنَا فِر  كَِ راِ  اهلل األَْمُر مِرْن َأْمرِر   مِمَّ

  [.4065اتَّبَْعنَاُه! ] إحيض سنن أب  واوو و سح

ر مرن خرال  ك را  اهلل عرز و رلو  ملسو هيلع هللا ىلصالنب   : أهللَّ [ جهِالراللة] ر من خال  أمرهو كمرا حرذَّ حذَّ

و فيِحر َّ عليره مرا يحر ُّ علرى ُمخرال  ك را  ملسو هيلع هللا ىلصفليحذر أهلل يخال  شيئ ا مرن أمرر رسروه اهلل 

  .[.369/ 4اهلل]انظر: شرح معاا ا ثارو لل حاو  س

رنا مررن  ررنة تررم المنررافاوهلل[و الررذين حررذَّ   كمررا  رراء ى ملسو هيلع هللا ىلصم النبرر  ]وتررؤيء المعِر رروهلل عررن ال ُّ

  ڤحديب ُعْابََة بن َعامِر  
ِ
اْثنََ ريِْن: اْلُارْرآهلَل م رى : سإنِّر  َأَخراُ  َعَلرى أُ ملسو هيلع هللا ىلصقاه: قاه َرُسوُه اهلل

ررا اْلُارر ررَلَواِلو َوَأمَّ ررَ َواِلو َوَي ُْرُكرروهلَل الصَّ يررَ و َوَي َّبُِعرروهلَل الشَّ رربَُن َفيَبْ َُغرروهلَل الرِّ ررا اللَّ رربََنو َأمَّ هلُل ْرآَواللَّ
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[ ب ررند 17457َفيَ ََعلَُّمررُه اْلُمنَررافُِاوهلَل َفيَُجرراوُِلوهلَل بِررِه اْلُمررْؤمِنِين ] رواه أحمررد ى سالم ررند وسح

 ح نه محااوه.

را عرن ُعْاَبرَة برن   [ َرسببِإعااضهاِعنِالس  ة] أهنم تأولوا الارآهلل على غير ما ُأنزه  كما  راء أيض 

  ڤ َعرامِر  
ِ
رربَِن . قرالوا يررا م ررى : سَترالَُك أُ يارروه ملسو هيلع هللا ىلصقراه: سررمعُت َرُسروَه اهلل ى اْلكَِ راِ  َواللَّ

ُلوَنررُه علررى َغْيررِر مررا أنَْزَلررُه اهلُلو رربَُن؟ قرراه: سَي ََعلَُّمرروهلَل اْلُاررْرآهلَل َفيَ ََأوَّ ! مررا اْلكَِ رراُ  َواللَّ
ِ
 َرُسرروَه اهلل

رربََن َفَيررَدُعوهلَل اْلَجَماَعرراِل َواْلُجَمررَ  َوَيْبررُدوهلَل ] إرر ححه األلبرراا ى سال ل ررلة َوُيِحبُّرروهلَل اللَّ

  .2771 و سح047/ 0الصحيحة و س

 -ر ر  اهلل عرن م  -أ معرت أمرة اإلسرالم قا برة  مرن الصرحابة  ثالثًا ِحجيةِالسا ةِبالجماا  

نة وو روِ  العمرل  -وال ابعين واألئمة المج  دينو وسائر علماء الم لمين  على حجية ال ُّ

ير على تدي را مرن هباو وال حاكم إلي او وال َّ  ا ى كل  وانه حياة الم لمين  بل لم نجرد إمام 

رْن ي ُيع ردُّ بخررو  م  ا ممَّ األئمة المج  دين ُينكر ايح جاج هباو والعمرل بما ضراتا إيَّ نفرر 

على إ ماع الم لمين من الخوارجو والرواف و وَمْن نحا نحوتم وشذَّ شذوذتم مرن وعراة 

  [.112تدوين او سصاإللحاو ى عصرنا]ال نة النبوية حجية و

روهلل مرن  نة وي  دوهلل هباو ويحهروهلل علرى العمرل هبراو وُيحرذِّ وكاهلل سلفنا الصالض ي  م كوهلل بال ُّ

ر العهرور علرى الردليل ى  لة للاررآهلل العظريم وشرارحة  لرهو وإهلل تعرذَّ مخالف  او ويع ربوهنا مكمِّ

رنة وي ي جاويوهنرا إلرى غيرترا إهلْل كراهلل ا لردليل في راو برل كراهلل الارآهلل الكرريمو أخرذوه مرن ال ُّ

إهلْل تبيَّن له حديٌب ثابرت عرن  -ووهلل أونى تروُّو  -الواحد من األئمة الكرام ير   عن ا   اوه 

ُيعارض ما ذته إليه من ا   اوو وعبار م المش ورة ى ذلن: سإذا إرضَّ الحرديب  ملسو هيلع هللا ىلصالنب  

  [.130/ 1ف و مذتب و وا ربوا باول  ُعرض الحائ  ] المجموعو للنوو  س

رحمرره اهللو إْذ يارروه: سَأْ َمررَ   -اإلمررام الشررافع   -1 ماانِنقاالِالجماااَ ِعلااىِحجيااةِالساا ة  م

 
ِ
لم َيُكرْن لره َأهلْل َيرَدَعَ ا لَِارْوِه َأَحرد  مرن  ملسو هيلع هللا ىلصاْلُمْ لُِموهلَل: على َأهللَّ من اْس َبَانَْت له ُسنَُّة رسوه اهلل

  [.7/ 1]إعالم الموقعينو س النا  
= 
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ِالقاآنِله او وتزكي ه لخرربه سرواء ملسو هيلع هللا ىلص و ف و بش اوته بصد  النب  أماِهة  م لا 

و وتذه ال زكيرة [22]ال جا ِ َّ زث رث يت ىت نت مت ُّ بالارآهلل أو بال نةو قاه سبحانه: 

ة اإلسراء والمعراجملسو هيلع هللا ىلص ت  لخرب النب   ى قصَّ
 حط مض خض ُّ . وقاه عنه أيضرا:  1س

 جلحل مك لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ

و وتررذه تزكيررة شرراملة لكررّل أخبرراره ال رر  [212]ال سااا  ِ َّ حم جم هل مل خل

 يخرب هبا.

را علرى ترذه ا يرة:  -رحمره اهلل-قاه ال رب   : ثنراؤه  رل باولره يعنر »معلا 

: يعنرر  َّ جع مظ حط ُّ  الكفرررو أإررنا  وسررائرَ  العررر  مشرررك  َّ مض خضُّ 

ا  اهلل ارتضرراه الررذ  باإلسررالم: يارروه ،َّ مغ جغ مع ُّ   رراءكم قررد وملسو هيلع هللا ىلص محمررد 

 ،َّخف حف جف ُّ عنررد ربكررمو  مررن: يعنرر  َّ مغ جغ ُّ : يارروه وين رراو لعبرراوه

قوه وإّدقوا بما  راءكم بره مرن عنرد ربكرم مرن الردينو فرإهلل اإليمراهلل  ياوه: فصدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم ُّ  ى قولره تعرالى: -يرب ياروه رحمه اهللو ح -ابن حزم  -2

: سوالربتاهلل على أهللَّ المرراو هبرذا الررو إنمرا ترو إلرى الاررآهلِلو [59]ال سا  ِ َّ خيمي حي جي ٰه

ره إلينراو وإلرى كرلِّ ملسو هيلع هللا ىلصوالَخبَِر عن رسوه اهلل  ة ُمجِمعة: على أهللَّ تذا الخ ا  م و ِّ   ألهللَّ األُمَّ

ِ ره إلرى َمرْن كراهلل َمْن ُيخل  وُيركَّه روُحه ى    ده إلى يوم الايامة من الِجنة والنرا و ك و ُّ

]اإلحكرام ى أإروه  وقبلنراو وي فرر   ڠو وكرلِّ َمرْن أترى بعرده ملسو هيلع هللا ىلصعلى ع د رسوه اهلل 

للمزيرد ينظرر ماراه حجيرة ال رنة النبويرة: للردك ور }وغيررتم الكهيرر.  [.94/ 1األحكامو س

 .{«لوكة الشرعيةموق  ا »محموو بن أحمد الدوسر . باخ صار

  .146/ 26ينظر: تف ير الار ب  س  1س
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يارروه: وإهلل تجحرردوا رسررالَ ه  َّ مق حق ُّ بررذلن خيررر لكررم مررن الكفررر بررهو 

تكرذيبكم بره لرن وتكّذبوا به وبما  اءكم به من عند ربكمو فإهلل  حرووكم ذلرن و

يضرَّ غيركمو وإنما مكروُه ذلن عائٌد علريكمو ووهلل الرذ  أمرركم بالرذ  بعرب بره 

ا  او ي ملسو هيلع هللا ىلص إليكم رسوله محمد  ا وخلا    وذلن أهلل هلل ما ى ال موال واألرض ملك 

ينا  كفركم بما كفرتم به من أمره وعصيانكم إياه فيما عصي موه فيره مرن ملكره 

 . 1س«َّ جم هل مل خل ُّ وسل انه شيئ او 

علررى م رر وى  و فررإهلل إمكرراهلل الكررذ  ى ال ررنة واروٌ  أماااِماانِناحيااةِالعقاال

اإلسناو ألنه ي يو د ما يمن  من إمكراهلل كرذ  الرراو  عارال أو خ ئرهو وكرذلن 

 على م ر وى المر ن فرالراو  إذا كرذ  فإنره يمكرن أهلل يضر  المر ن علرى رسروه 

وعدالرة الرراو  شراملة وين به إليهو فلم يب  إي ال م ن بعدالرة الرراو و ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

لما روى سواء كاهلل ك ابا أو سنةو فو ه قبوه رواي ه وتصردياه. فالعردوه الرذين 

خرذ عرن م رووا ال نة من الصحابة وخيار ال ابعين ور راه الحرديب ترم الرذين أُ 

الارآهللو فال عن ى ال رنة  عرن ى الاررآهلل والمجروي للكرذ  ى ال رنة إمرا يكروهلل 

 ف ذا كفر! ملسو هيلع هللا ىلصمجويا له ى ح  رسوه اهلل 

قرد ن ره ملسو هيلع هللا ىلص وإذا  ّويه عليه ى أخباره فما الذ  يمنر  مرن أهلل يكروهلل النبر  

 للارآهلل ما ليس منه؟

                                                           

  .412/ 9تف ير ال رب  س  1س
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وإما أهلل يجّويه على الرواة العدوه مرن الصرحابة ر رواهلل اهلل علري مو فكمرا 

كذبوا ى ال نة ر بزعمه ررر فما الذ  يمنر  أهلل ُيردخلوا ى الاررآهلل مرا لريس فيرهو فرال 

 الارآهلل إي عن  ريا م!!يمكن اتصاه سند 

ة اإلسراء والمعراج مر  ذلرن مرذكورة ى الاررآهلل  منِناحيةِأخاى و فإهلل قصَّ

ا ما تو م  غر  عند الماويينو وو وو تفصريل ل را ى  بأتم تفاإيل او وخصوإ 

ال نة ي إشكاه فيه  ألنه لرم ي عرارض مر  الاررآهللو أمرا الاصرة بأإرل ا والجانره 

ل عن راو الم ّم من را ف ر  مرذكورةو فار د ورول آيرال مرن الاررآهلل الكرريم ت حردَّ

إمكانية عدم الضب  ل ذه المعجزة العظيمةو وترذكر ذلرن ى ملسو هيلع هللا ىلص وتنف  عن النب  

 .ملسو هيلع هللا ىلص ماام النعمة وال عظيم للنب  

وقبررل ذكررر ا يررال الم حّدثررة عررن اإلسررراء ننبِّرره إلررى أهلل  رياررة الارررآهلل ى 

 ه ما يناسهو وعليه فرإهللَّ الاص  واألخبار واألحكام ِذكرتا ى كّل مو   بح

قصة اإلسراء ك ائر الاص  الارآا لم تجم  ى مو   واحد  من الارآهللو وإنما 

قررت علررى آيررال م عرردوة  مررن سررور الارررآهلل الكررريمو يررذكر ى كررل سررورة مررا   ُفرِّ

 يناسه الماام.

فاد اف  ض اهلل عز و ل سورة اإلسراء باإلشارة إلى تذه الاصرةو فاراه سربحانه: 

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

. ولفظة سأسرى  ى اللغة ت َل  على سرير [2]الَرساا  ِ َّ خي حي جي يه ىه جهمه ين
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 يل ىل ُّ ». قراه الز راج:  1سالليرلو فرال يمكرن حمل را ى اللغرة علرى غيرر ذلرن

 . 2س«َرْيُت  إَذا ِسْرُل لياْلوَس  أْسَرْيُت : يااه عبَدهو َسيَّر  مع اه  َّجم

هلل إلررى اإلسررراء وال صررريض بوقوعرره نال ررا النالررة وتررذه اإلشررارة مررن الارررآ

 الحرديبو مصرنفال  مير  ى اإلسرراء ووق »بال واترو قاه ابن ع ية رحمه اهلل: 

 وذكرر الو رهو هبرذا الم رواتر مرن ف رو اإلسالمو أق ار كّل  ى الصحابة عن ورو 

ا  ء العلمرا  رّل  وتلارى الصحابة  م ور فروى إحابيواو عشرين رواه عمن النَّاَّ

وأنه ركه الربا  مرن مكرة ووإرل إلرى بيرت  وملسو هيلع هللا ىلصمن م أهللَّ اإلسراء كاهلل بشخصه 

لم ينرزه عرن الرربا  ملسو هيلع هللا ىلص الماد  وإلَّى فيهو وروى حذيفة وغيره أهلل رسوه اهلل 

ى بيت الماد  وي وخلهو قراه حذيفرة: ولرو إرلى فيره لُك برت علريكم الصرالة 

ى بي رهو إي ى إرعووه فيهو وأنه ركه الربا  بمكة ولم ينزه عنه ح ى انصرر  إلر

 . 3س«إلى ال ماء

ِالَرساا  ِقصة ثتِعن ِتحر  ِاآلياتِالتي كذلن ما أق م اهلل سبحانه   من

لم ير ملسو هيلع هللا ىلص وتعالى عليه ى ك ابه من الروِّ على منكر  اإلسراء ووعواتم أهلل النب  

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ شيئ ا مما أخرب به فااه سبحانه: 
                                                           

  .421/ 2تف ير ال رب  س  1س

  .225/ 3معاا الارآهلل وإعرابه س  2س

  .435/ 3المحرر الو يز س  3س
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 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

 قاه. [21-2 ِال جا] َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من

 من رآه عماملسو هيلع هللا ىلص  محمد سيدنا بصر يان ما: أ  َّ ىي ني مي زي ري ٰى ُّ »:  ز  ابن

ن او أثب  ا بل العجائهو  يي ُّأ : ما تجاوي ما رأى إلى غيرهو َّىي ني مي ُّ  وتياَّ

يعن  ما رأى ليلة اإلسراء من ال موال والجنة والنار  َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ

 . 1س«والمالئكة واألنبياء وغير ذلن

ل هبا رسروه اهلل إرلى اهلل  َدٌة لألحاويب ال   حدَّ فا يال ال   مَضت ُمَعضِّ

ردل علرى مرا لعيه وسلم ى قصة اإلسراءو وقد نفت عنه الزيغ  وعَدم الضب و وأكَّ

رأى من ا يال العظيمةو وكل ا م علاة باصة اإلسراء والمعراج ال ر  تر  محرّل 

نَة خالفت الارآهلل فليس تذا مو ب ا لرتك راو فكير  وقرد الذكرو ولو فر نا أهلل الُ  

ن لمن قاه بأهلل قصة اإلسرراء والمعرراج لرم ُترذكر ى  أكدته وعضدته؟! فال م م َّ

ردة علي را علرى نحرو مرا ورو مرا ى ال رنةو الارآهللو بل  ت  مذكورة ى الاررآهللو مؤكَّ

 ومن اوَّعى غير ذلن فإهللَّ الحجَة ي تنُصرهو بل تروُّ عليه وُتب ل وعواه.

                                                           

  .311/ 2تف ير ابن  ز  س  1س
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الشاابهةِالثانيااة ِةعااوىِأنِقصااةِالَرساااا ِ المعااااجِمااأخوذةِماانِاألماااِ]

ِ [السابقة

رة وقِد اس ند أإحا  تذا الاوه إلى و وو تشابه  برين مرا  ترو مرذكور ى قصَّ

 
َّ
أخرَذ ملسو هيلع هللا ىلص اإلسراء م  مرا عنرد بعر  الرديانال الفارسرية كالزراوشر يةو وأهللَّ النبر 

ة من سلماهلل الفارس    .ڤبع  تفاإيل تذه الاصَّ

وتذه الشب ة قديمٌةو تناول ا المشركوهللو واوَّعوتا على الارآهلل الكريم ى 

  مي  قصصه وأخبارهو فاوَّعوا عليه أنَّه مجرُو أسا ير 
ُّ
وقد  وملسو هيلع هللا ىلصاك  ب ا النب 

الرووو أهلل النب  إلى اهلل عله   ملةِ إر  الارآهلُل الاوه ى الرو علي او ومن 

 ىت ُّ وسلم لم يكن يارأ وي يك ه ح ى يأو بما عند ا خرينو قاه تعالى: 

 َّ مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث يت

ا أو كاتب ا لكاهلل أّوه من ف ن [41]الع ببوت ِ لذلن أتل الك ا  . فلو كاهلل النب  قارئ 

ار قريش ى محاَ ج  م للحّ   1سالذين يو د عندتم وإُفه ى ك ب م و وكاهلل كفَّ

ي يجدوهلل من عذر للخروج من س وة الح ِّ مِن اوعاء أهلل تذا الارآهلل وما يحكيه 

عوهلل أنه  من أخبار ما ت  إي أسا ير األولينو فأحيان ا يك فوهلل بذلنو وأحيانا يدَّ

 زب رب ُّ وكلُّ ذلن قد روَّ الارآهلل عليه فااه سبحانه: ان َحل ا من العجمو 

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

ِ َّ لك اك يق ىق يف يثىف  جف مغ جغ ُّ و وقاه سبحانه: [6]الفاقان 
                                                           

  .416/ 3ينظر: تف ير ابن ع ية س  1س
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 ىل مل خل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف

 َّ مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل

 كاهلل من إمالء  . وتذه ا ية روٌّ [221ِ-221]ال حل 
َ
سلماهلل على وعوى أهلل الوح 

 . 1سوغيره الفارس  كما ذكر الضحاكُ 

ةِأَرسبا ] ِ [أماِقضيةِالتشابهِفالِمتمس  ِبهاِإنِ جرتِلعر 

أهللَّ تذه الديانال ال   يحيلوهلل إلي را لرم تكرن محرلَّ إشراوة مرن الاررآهلل  أ ال 

بعر   ارو  أتل راو وأمرر بمخرالف  م في راو ملسو هيلع هللا ىلص وي من ال نةو وقد ذكر النبر  

راَلَة َمْشرُ وَوٌة َمْحُضروَرٌة َفر..... .»فف  الحرديب:  و فرإهللَّ الصَّ ُء َفَصرلِّ ْ
إَِذا َأْقَبرَل الَفر 

ْمُسو فإنََّ را َتْغرُرُ  برْيَن  اَلِة ح َّى َتْغُرَ  الشَّ َ الَعْصَرو ُثمَّ َأْقِصْر َعِن الصَّ
ح َّى ُتَصلِّ 

رارُ  و َوِحينَئِذ  َيْ ُجُد َلَ را الُكفَّ  شيَ اهلل 
ْ
نكراح ن رائ مو ولرم . ولرم يربض  2س«.....َقْرَن 

يحّل ذبائح مو وغير ذلن من األحكام ال   نر َّ اإلسرالم في را علرى مخرالف  م 

د علي ا.  وأكَّ

را ى أإرل  ثانًيا  او برل كراهلل اتفاق  عى مرن ال شرابه لريس ان حراي  وي أخرذ  ما ُيدَّ

الديانالو ف ذه الديانال أإُل ا ويانال سرماوية  راءل هبرا الرسرلو لكرن أتل را 

                                                           

  .215/ 3سينظر: تف ير الماورو    1س

 .بَاُ  إِْساَلِم َعْمِرو بِْن َعبََ ةَ   و132إحيض م لم س  2س
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فوتررا ررة  حرَّ ع الم ررلموهلل أهلل معجررزة اإلسررراء خاإَّ لواو ولررم يرردَّ وغيررروا في ررا وبرردَّ

لم تحردل قبلرهو وي أهلل ال شرريعاِل الارآنيرَة لرم يو رد مهيرٌل ل را عنرد ملسو هيلع هللا ىلص بالنب  

األمم ال اباة من أتل الك ا و بل و ووتا وليل على أهللَّ تذا الدين من عنرد اهللو 

ض ما أف دل الديانال األخرى لتو فمن نظرر ى  وأنه  اء ليصحِّ وغيَّرل فيه وبدَّ

د على أهلل األإرَل ى البشررية ال وحيرُد واإلسرالمو وأنره ويرن  اإلسالم يجد أنه يؤكِّ

وإنِّرر  .. .» ميرر  الرسررلو ثررم  رررأ ال غييررر وال بررديل بعررد ذلررنو ففرر  الحررديب: 

ررَيا ِيُن َفاْ   َ رراَلْ ُ ْم عررن ِويررنِِ ْمو َخَلْاررُت ِعَبرراِو  ُحنََفرراَء ُكلَُّ ررْمو وإنَُّ ررْم َأَتررْ ُ ُم الشَّ

َمْت علي م ما َأْحَلْلُت ل ْمو َوَأَمَرْتُ ْم َأهلْل ُيْشِرُكوا بر  مرا َلرْم ُأْنرِزْه بره ُسرْلَ ان او  َوَحرَّ

وإهللَّ اهلَل َنَظررَر إلررى َأْتررِل األْرِضو َفَمَاررَ ُ ْم َعررَرَبُ ْم َوَعَجَمُ ررْمو إيَّ َبَااَيررا مِررن َأْتررِل 

َ برَنو َوَأْنَزْلرُت َعَلْيرَن كَِ اب را ي َيْغِ رُلُه الكَِ اِ و َوقاَه: إ
نَّما َبَعْهُ َن ألَْبَ لَِيرَن َوَأْبَ لِر 

ا َوَيْاَظاهللَ  م 
 . 1س«....الَماُءو َتْاَرُؤُه َنائِ

ملسو هيلع هللا ىلص كرّل ترذا ال رأثيرو ي ى ع رد النبر   ڤلم يكن ل رلماهلل الفارسر   ثالًثا 

المعراج منه تح اج إثبراَل أهلل أخذ قصة اإلسراء وملسو هيلع هللا ىلص وي بعَدهو فدعوى أهلل النب  

سلماهلل نفَ ه عرف ا هبذه ال فاإريلو وكرّل قّصرة سرلماهلل المهَب رة تاريخيورا أنره كراهلل 

باحه ا عن الحّ و  ر  الديانال األخرى ح ى تداه اهلل إلرى اإلسرالم  وذلرن أهلل 

 
ّ
دوا له أخبرار النبر  ومبعهرهو فكراهلل ترذا ترو ملسو هيلع هللا ىلص أحبار الي وو ورتباهلل النصارى أكَّ

ا ى واف  م ة ومحاولة ال عرّر  علرى الرّدينو وكراهلل ذمُّ المجرو  حا رر  جيئه لمكَّ
                                                           

رَفاِل الَّ ِر  ُيْعرَرُ  بَِ را : ك ا  اْلَجنَِّة َوِإَفِة نَِعيِمَ ا َوَأْتلَِ ا  2105إحيض م لم: س  1س بَاُ  الصِّ

نْيَا َأْتُل اْلَجنَِّة َوَأْتُل النَّارِ   .فِ  الدُّ
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 مرن 
ِّ
الارآهللو ولم تكن تناك أ  إشاوة هبم وي بدين مو وسلماهلل علم مبعرَب النبر 

ة اإلسراء وقعت ى مّكةو وكراهلل سرلماهلل يوم را ى المدينرةو وي علرم  الي ووو وقصَّ

   عليه أمره ى بداي ه.له بخرب النب  إلى اهلل ليه وسلمو بل ُعمِّ 

  ألهنرا وقعرت ملسو هيلع هللا ىلص فاصة اإلسراء ساباة يمنيوا إلسالم سرلماهلل ولاائره برالنب  

ة كاهلل ى المدينةو وم  ذلن انشرغَل ى كهيرر مرن ملسو هيلع هللا ىلص اياه بالنب  وإسالُمه ولُ  وى مكَّ

 يمنه ب به الرّ .

 [الشبهةِالثالثة ِاَرستبعاةِإمبانِ قوعهاِبحجةِمخالفتهاِللعلاِالحريث ]

نرره ثبررت عنرردتم أهلل األك ررجين ين  رر  عنررد م ررافة معيَّنررة مررن البعررد مررن أل

 األرضو وعليه فإهلل إمكاهلل الصعوو إلى ال ماء ال ابعة ليس ممكن ا.

وخارقررة للعرراوة  ول ررذا  ووتررذه شررب ة ي تررن  و فررالمعجزة مخالفررة للعرراوة

يت معجزةو فمحاولة محاكم  ا إلى العاَوة والحسِّ  ةو ت  فرع إنكار المعجرز سمِّ

وقد ُوِ دل ى الكوهلل أحرداٌل خالفرت العراَوة  ألهلل قردرَة اهلل سربحانه وتعرالى ي 

ا خال  العاوة معجزة ميالو عي ى عليره الصرالة  تحُكم ا العاوةو وي العالو فممَّ

 ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّ وال المو فارد ُولرد مرن ووهلل أ   كمرا قراه اهلل: 
. [41اان ِ]آلِعمااااااااا َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه

وكذلن إحياؤه لألموال وإبراؤه لألكمه واألبرصو كل ترذه معجرزاٌل خالفرت 

 يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّ العاَوَةو قاه تعرالى: 
 ري ينٰى ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك
 .[49]آلِعماان ِ َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
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  بره اإلن راهلل ومن ناحية أخرى فإهلل مخالفَة العاوة م ألٌة ن بيَّة تابعة لما ي م َّ 

من قوى خار يَّة وبا نيةو ومرا ي روفَّر لديره مرن علرومو فلكرّل شرخ   عراوٌة تعرّد 

را إلمكانياتره وعلومره الم روفرة لديرهو فارد  مخالف  ا  رب ا من الخياهو وذلن وفا 

ررا مررن إمكانيررا م المعرفيررة و رراق  م العاليررة إمكانيررة  ررار قررريش ان الق  أنكررر كفَّ

والر وع إلى مكة ى وقت  و يزو وكاهلل تذا ى ذلرن  الوإوه إلى بيت الماد 

را للعراوةو أمرا ى عرالم ال يرراهلل وال ررعة اليروم فرإهللَّ مخالفرة العارل  الوقِت مخالف 

ومكابرته ت  ى إنكاِر ذلن. ومما يعين على مخالفرة العراوة مخالفرة  تب رر العارل 

 
ُّ
د بمعجرزة وقردرة مرن مؤيَّرملسو هيلع هللا ىلص وتعِجزه ال وكُل على اهلل وايع مراو عليرهو فرالنَّب 

ع أهلل ذلرن مرن ُإرن  نف ره وإنمرا ترو مرن قردرة اهلل سربحانه وتعرالىو  اهللو ولم يدَّ

 نن ُّ فالمعجزة ي تكوهلل من فعل الرسوهو وإنما ت  من فعل اهللو قراه تعرالى: 

 حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن

 .[11]الاعر ِ َّ مت خت

 يرأو أهللْ  خلاره إلى اهلل أرسله رسوٌه  ياِدر وما: ذكره  ل ياوه» قالِالطباء 

َ ه  وإحيراء آخررو مكاهلل إلى مكاهلل من َبْلدة   ونال الجباهو ت يير من وعالمةو بآية أمَّ

مر اهلل الجبراَه بال ريرو برأ إي: ياروه ،َّمب خب حب ُّ  ا يرالو من ونحوتا الموتى

 . 1س«واألرَض باين ااهو والميَت بأهلل يحَيا

                                                           

  .470/ 10تف ير ال رب  س  1س
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تحدُّ قدرة اهلل عرز و رلو وي تلزمره بشر ء  إذ ترو  فاوانين الحياة والماوِة ي

خال  الحياة والماوةو وتو الم صرِّ  ى الكوهلل ي شريَن لهو يؤيِّرد مرن يشراء بمرا 

رم ى قردرة اهلل  يشاءو فمحاولة إخضاع المعجرزة لحردوو العارل والعراوة ترو تحكُّ

تا وتررو قرروانين مخ لوقاترره سرربحانه وتعررالىو وتحديررد ل ررا بمررا ي يمكررن أهلل يحرردَّ

 ومملوكاته سبحانه وتعالى.

 الشبهةِالاابعة ِتأ يلِالَرساا ِ المعااج 

حاوه بعض م حين أعَويتره األولرُة المو روعية لررف  معجرزة اإلسرراء أهلل 

  انتهجواِلال ِطايقين ين  َج هنَج ال أويل وإر  اللفل عن ظاترهو 

 فيه: ر  ا يال بعض ا ببع  ووعوى أهلل بع  ا يال تن  الطايقِاأل ل

 مي ُّ اوَّعى بعض م أهلل الارآهلل ينف  اإلسرراَء والمعرراجو ووليرل ذلرن قولره تعرالى: 

 مث متهت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 .[91]الَرساا  ِ َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج

و ومن ثم فإهلل ما ذكرر ى -ى يعم م-ف ذه ا ية وليل على اس حالة اإلسراء 

 ٰر ٰذ يي ىي ُّ ياظرة  بردليل قولره تعرالى:  اإلسراء كاهلل رؤيا مناميَّة ولم يكرن رؤيرة

. ومصرررردر الرؤيررررا خرررراص [62]الَرساااااا  ِ َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى

برسرأى  الحلمية كما ترو معررو  عنرد أترل اللغرة. وترذا ايسر ديه فاسرٌد مرن 

 و وه:
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أهلل ا يَة األولى ليس ى سياق ا ما يشَ د لما ذتبوا إليرهو فا يرة األولرى   أ الًِ

وكل ا لي رت بماردوره أهلل  وملسو هيلع هللا ىلص لبال المشركين لرسوه اهلل على  ملة من  تروُّ 

يفعل ا مرن تلاراء نف ره كمرا  لره المشرركوهللو برل تر  بيرد اهللو قراه ابرن ع يرة: 

 حج ُّ : ياروه أهلل و ل عز اهلل فأمره منهو النحو تذا  َلبت  ماع  م أهلل رو »

  كمرا أ : تنزي ا له من اإلتياهلل م  المالئكة قبيالو ومن أهلل يخرا بكم بك را َّ مج

أروتمو ومرن أهلل أقررتح أنرا عليره ترذه األشرياءو وترل أنرا إي بشرر مرنكمو ُأرِسرلت 

 ال بليغ فا 
َّ
 .* 1س«إليكم بالشريعةو فإنما عل 

                                                           

و *]ياوه أحُد الم لمين ممرن ينكرروهلل ال رنة: الاررآهلل نفرى أهلل  410/ 3تف ير ابن ع ية س  1س

  خب حب جب هئ مئ خئ ُّ يصررعد لل ررماء بشررر[ م رر دي باولرره تعررالى ى سررورة اإلسررراء: 
و أقررروه  َّ حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب

]آلِ  َّ يي  ىي مي خي حي ُّ لرره ألررم تررؤمن بررالارآهلل فارر  فرراهلل يارروه ى الارررآهلل 

و أ : قابضرن مرن «إا م وفين ورافعن » وإ ماع المف رين على أهلل معنى أية س [،55عماان 

األرض حيوا إلى  وار و وآخرُذك إلرى مرا عنرد  بغيرر مرولو ورافُعرن مرن برين المشرركين 

  أليس عي ى بشر وقد ُأإعد إلى ال ماء حيرا أي را الم رلم الجروا  بلرىو وأتل الكفر بن.

الماصوو من الرفر  ى ترذه  و [51ِ]مايا   َّ يت ىت نت مت ُّ إوريس[  ]وقاه تعالى عن

و وترو قروه أكهرر المف ررينو غيرر أهنرم اخ لفروا ى المكراهلل «الرف  الح ر  الحايار » ا ية: 

 الذ  ُرف  إليهو وسبه الرف  وقص هو كما اخ لفروا ى موترهو ترل رفر  وقرب و أم بار  حي را ؟

عن  به: إلى مكاهلل ذ  علّو وارتفاعو وقراه بعضر م: ُرفر  ي» قاه ابن  رير ال رب  رحمه اهلل: 

  .11/212« س ام  البياهلل » من    ان « إلى ال ماء ال اوسةو وقاه آخروهلل: الرابعة 

: سَوَرَفْعنَاُه َمَكان را َعلِيورا  «قاه سفياهللو عن منصورو عن مجاتد» وقاه الحافل ابن كهير رحمه اهلل: 

 قاه: رف  إلى ال ماء الرابعة.
= 
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ع أهلل اإلسراء فعله من تلاراء نف رهو وإنمرا كراهلل معجرزة  مرن ملسو هيلع هللا ىلص والنب   لم يدَّ

ض األمر إلى اهللو وترذا ال فرويُ  منصر هٌّ علرى  مير  اهللو ف و ى آخر ا ية يفوِّ

ا ووهلل واحدو فما و ه تخصيصره  ال لبال ال    له المشركوهللو ي يخّ  واحد 

باإلسراء؟! ف و ي ينف  وقوعه وإنما ينفر  إمكانيرة الاردرة عليره مرن بشررو وترذا 

عام ى كل ما  لبوا من تفجيرر األرض وت ريير الجبراه وإحيراء المروتىو ومر  أهللَّ 

هو فإنره كرذلن يفعُلره إذا أذهلل اهلل فيرهو فارد أحيرا البشر ي ي   يُ  فعل تذا من نف 

اهلل ر ررَل بنرر  إسرررائيل حررين ُ ررِر  برربع  البارررةو وأحيررا اهلل المرروتى علررى يررِد 

عي ىو وأسرى بعبده كذلنو فكرل ترذه ا يرال تار  بعرد إذهلل اهلل في را كمرا قراه 

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّ  اهلل:

 .[11]الاعر ِ َّ مت خت حت جت مبهب

 رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ وت  قوله: -  أماِاآليةِالثانية

 مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

و  1سفاد ورو عن ق اوة وابن عبا  وغيرتما أهنا رؤيا عين -[62]الَرساا  ِ َّ نتىت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

قاه: رف  إلى ال رماء ال اوسرة فمرال هبراو  َّ يت ىت نت مت ُّ وقاه العوى عن ابن عبا : 

 وتكذا قاه الضحاك بن ُمَزاحم.

ألريس إوريرس بشرر ورفر  » قراه: الجنرة  َّ يت ىت نت مت ُّ وقاه الح نو وغيرهو ى قوله: 

 .«إلى ال ماء

  .1512ينظر: تف ير عبد الريا  س  1س
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و ومنه قوه  1سوال عبير بالرؤيا عن الرؤية  ائز ى اللغة  ألهلل ماو ما واحدة

 قّض:
ّ
ْؤَيا َوَتشَّ ُفَؤاُوهُ َفكَ  الراع  وتو عرب  ا َكاهلَل َقْبُل َيُلوُمَ ا بََّر لِلرُّ َر َنْف    .َوَبشَّ

ل را بالرؤيرا المناميَّرة لرم يحمل را  وى حالة تأويل ا بالرؤيا المناميَّة فإهلل َمن أوَّ

لمصرارع ملسو هيلع هللا ىلص على اإلسراءو بل كاهلل ل م في ا أقواهو من ا: حمل ا على رؤية النب  

 . 2سخوله لمكة عام الحديبيةكفار قريش يوم َبدرو أو و

ض باروه اهلل:   هتمث مت خت حت جت هب ُّ وتذا المعنى األخيرر قرد يررت َّ

 خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 .[11]الفتح ِ َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

 
َّ
رأى ما رأى ى ليلة اإلسراء بعينيه  بدليل قوله تعرالى: ملسو هيلع هللا ىلص واألإّض أهللَّ النب 

الاروه أشرمل وأكمرلو فحمرُل ا يرة علرى  . وتذا[21]ال جا ِ َّ ىي ني مي زي ري ٰى ُّ 

معنى تل ئم به م  مهيال ا أن ُه وأليُ  بالارآهلل من حمل ا على معنرى تعرارض بره 

ن هبا من تذه الناحيةو وي تشر د لمرا يرذته إليرهو ثرم اهلل  غيرتا. وا ية ي م م َّ

راو ولرو كانرت  را عز و ل أخرب أنه أسرى بنبيِّه ولم يخرب أهلل الرؤيرا كانرت منام  منام 

 لما اس غر  كفار قريش شيئ ا مما ذكر ل م.

                                                           

  .146 /4ينظر: تف ير ال معاا س  1س

  .440/ 14ينظر: تف ير ال رب  س  2س
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 تأويل ا يال الواروة ى قصة اإلسراء والمعراج:  الطايقِالثاين

 
َّ
ررر آيررة بنرر  إسرررائيل بأهنررا ي ترردهُّ علررى أهلل النبرر  فاررد حرراوه بعُضرر م أهلل يف ِّ

 خل ُّ ُأسر  بهو فااه: إهلل كلمَة سعبرده  أ ريفت إلرى الضرمير ى قولره تعرالى: 

 جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

ح بأهللَّ الذ  أسررَ  بره [2]الَرساا  ِ َّ خي حي جي يه ىه . وعليه فإهللَّ ا ية لم تصرِّ

 أسر  به.ملسو هيلع هللا ىلص وعليه فإنه ليس ى الارآهلل ما يدّه على أهللَّ النب   وملسو هيلع هللا ىلصتو النب  

وتذا ال أويل ي ين    ألنه لِعه باأللفرا و وخرروٌج عرن ما ضرى الظراتر 

أهلل المبلِّرغ للاررآهلل    الجوا ِعليهياة الارآهلل ى الخ ا . بغير وليلو و  ٌل ب ر

 
ُّ
به الارآهلل أو يشَ د بخالفهو فاإلسرراء  وملسو هيلع هللا ىلصتو النب  فمحاه أهلل يخرب بش ء  ثم يكذِّ

الحررديُب عنررهو وأنرره مررن الم ررجد الحرررام إلررى الم ررجد ملسو هيلع هللا ىلص تررواَتر عررن النبرر  

ل النب  عنه هبذا ال فصيل ثم يرذكر الار رآهلُل إسرراء  آخرر األقصىو فمحاه أهلل ي حدَّ

مشرراهب ا لرره لشررخ  آخرررو ووهلل أهلل تكرروهلل اإلحالررة إليرره. ثررم إهلل الغالرره ى إ ررافة 

سواء كاهلل إلى ايسم الظاتر مهل عبد اهلل أو إلى الضرمير كمرا ترو  -العبد إلى اهلل 

أهلل يكرروهلل الماصرروو بررذلن رسرروه اهلل إررلى اهلل عليررهو وتررذا  -الحرراه ى ا يررة

ةو وي يمكن حمرل اللفرل علرى غيرر الرسروهو قراه المعنى م روٌ  ى أكهر من آي

و وقرررراه [2]البهااااف ِ َّ مظ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّ تعررررالى: 
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و وقررررراه [2]الفاقاااااان ِ َّ مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّ تعرررررالى: 

 مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث رثزث يت ىت نت ُّ تعرررررررالى: 

و وقررراه [22]الااا جا ِ َّ زت رت يب ىب نب مب ُّ و وقررراه تعرررالى: [16]الزماااا ِ َّ يك ىك

 خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّ لى: تعررررررررا

 .[9]الحرير ِ َّ جض مص

وإذا افرت نا أهللَّ ى  وملسو هيلع هللا ىلصفكل تذه ا يال الماصوو بالعبد في ا رسوه اهلل 

؟! ثم ملسو هيلع هللا ىلص الضمير إ ماي  ف الَّ حدو لنا المراو به إذا لم يكن الماصوو رسوه اهلل 

 وع أم ما الم  غر  ى قضية اإلسراء: تل تو سرعة الذتا  والر

ة سليماهلل من قدرة بع  الجّن على  ال شريعال؟! فإهلل ما ن َّ عليه الارآهلل ى قصَّ

ة  أهلل يأو سليماهلَل وتو ى بيت الماد  بعر  ملكة سبأ من اليمن أغرُ  من قصَّ

اإلسراءو فكي  بالذ  قاه له: إنه سو  يأتيه به قبل أهلل يرتدَّ إليه  رفهو ف ذه 

لوهلل؟! سرعة تائلة ومعِجزة عظيمةو وت ل ا الم أوِّ   واروة ى الارآهللو فكي  ي أوَّ

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ قاه سبحانه وتعالى حاكيا ل ذه الاصة: 

 يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

. [42-11]ال مل ِ َّ  مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي
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او وي على أهلل ف ذا حصل ل ليم اهلل وليس فيه ما يمكن تأويله على أنه وق  منام 

  1سفيه ما ي  غر   ألهلل تذا من قدرة اهلل سبحانه وتعالى.

 (ِلماذاِالمسجرِاألقصى؟4)

لماذا كانت الرحلة إلى بيت المارد و ولرم تبردأ مرن الم رجد الحررام إلرى 

 مباشرة؟.   سدرة المن 

فارد ظّلرت النبرّوال وترورا  رواي وتر  إهلّل تذا ير   بنا إلرى تراريخ قرديمو 

وق  على بن  إسرائيلو وظّل بيت الماد  م ب  الوح و ومشرر  أنرواره علرى 

 . 2ساألرضو وقصبة الو ن المحبه إلى شعه اهلل المخ ار

ر ت هبرم لعنرة فلما أتدر الي وو كرامة الوح و وأسرا وا أحكرام ال رماءو حلَّ

 بررد! ومررن ثررّم كرراهلل مجرر ء الرسررالة إلررى اهللو وتاررّرر تحويررل النبرروة عررن م إلررى األ

ان ااي بالاياوة الروحية ى العالم من أمة إلى أمةو ومن بلد إلرى بلردو   ملسو هيلع هللا ىلص  محمد

 ومن ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل.

                                                           

مركرز سرل  شب ال حوه اإلسراء والمعراج بالم الشيخ: الحضرم  أحمد ال لبة باحرب ب  1س

 سباخ صار .للبحول والدراسال

  كل أمة أو شعه تحّمل عهء تبليغ رسالة نبيّهو ف و شعه مخ ارو فإهلل أوى األمانةو ف و مرن 2س

و ف و من شر أمرم األرضو أمرا بنرو إسررائيل فارد خرانواو وق لروا خير أمم األرضو وإهلل خاهنا

 النبيّينو فكاهلل أهلل  ربت علي م الذلة والم كنةو وباؤوا بغضه من اهلل.
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لهاااِالتحاّول،ِممااِةعااهاِإلاىِالمسااهعةِِ قرِكانِغضابِاليهاوةِمشاتعاًلِ

ِبإنباهه 

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ 

 [.92]البقاة ِ َّيت ىت نت مت رتزت يب ىب

  إراوةَ  لكنَّ 
ّ
 العرب 

ّ
اهلل مضتو وحّملت األمة الجديدة رسال  او وورل النب 

تعاليم إبراتيم وإسماعيل ويعاو و وقام يكرافض لنشررتاو و مر  النرا  علي راو 

فكرراهلل مررن وإررل الحا ررر بالما رر و وإومرراج الكررّل ى حاياررة واحرردة أهلل يع رررب 

ى ملسو هيلع هللا ىلص  الحرررمين ى ايسررالمو وأهلل ين اررل إليرره الرسرروهالم ررجد األقصررى ثالررب 

 ى رحابه. -قديما -إسرائهو فيكوهلل تذا اين ااه احرتاما لسيماهلل الذ  ورج

ثم يجم  اهلل المرسلين ال اباين من حملة ال داية ى تذه األرض وما 

حول ا  لي  ابلوا إاحه الرسالة الخاتمةو إهلّل النبوال يصّد  بعض ا بعضاو 

ال اب  من ا لاّلح و وقد أخذ اهلل الميها  على أنبياء بن  إسرائيل بذلن:  ويمّ د

 خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّ 

 مح جح حجمج مث  متهت خت حت جت هب مب حبخب جب  هئ مئ

 . [12 ِلِعماانآ] َّ  خس حس جس مخ جخ

إررّلى بإخوانرره األنبيرراء ركع ررين ى ملسو هيلع هللا ىلص  وى ال ررنة الصررحيحة أهلل الرسرروه

إلمامة إقرارا مبينا بأهلّل اإلسالم كلمرة اهلل األخيررة الم جد األقصىو فكانت تذه ا

بعرد أهلل وّ رأ ل را العبراو الصرالحوهلل ملسو هيلع هللا ىلص  إلى خلاهو أخذل تمام ا على يد محمرد

 من رسل اهلل األولين.
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ووينه ليس مدحا ي ا  ى حفرل تكرريمو برل ملسو هيلع هللا ىلص  والكش  عن منزلة محمد

شراو األرضو ولكنره تو بياهلل حاياة ماّررة ى عالم ال دايرة منرذ توّلرت ال رماء إر

  اء ى إّبانه المناسه.

علرى كواتلرهو عّر ره لعواإر  ملسو هيلع هللا ىلص  فإهلّل   او الدعوة الرذ  حملره محمرد

راحرة  -مرذ آمنروا بره -عاتية من البغضاء وايفرتاءو ومّز  شمل أتباعهو فما ذاقروا

خر الع د بمشا  الدعوةو  رو سثاي   لهو ثرم آالركوهلل إلى األتل والماهو وكاهلل 

 -منذ وعراتم إلرى اهلل -د الحرام ى  وار مشركو إهلّل توانه على النا وخوله البل

  عله يجأر إلى رّ  النا  شاكيا را يا.

أهلل ي ّير  لره ترذه الرحلرة ال رماوية   فمنِتطمينِاهللِلاه،ِ مانِنعمائاهِعلياه 

ل مّس فؤاوه المعنّى برربو الراحرةو وليشرعر أنره بعرين اهلل مرذ قرام يوحرده ويعبردهو 

 ر توحيده وعباوته.ويعّلم البش

 فرال أبرال » كانِيقول 
ّ
فالليلرة علرم أهلّل حّظره   1س«إهلل لم يكن بن غضه عل 

 من ر واهلل اهلل  زيلو وأهلل مكان ه بين المص فين األخيار موّ دة مادمة.

إهلّل اإلسراء والمعراج ياعاهلل قريبا من من ص  فرتة الرسالة ال   مكهت ثالثة 

م اعه الما  و وو ر  برذور النجراح  وعشرين عاماو وبذلن كانا عال ا م ض

 للم  ابل.
                                                           

   تاّدم ى خرب ال ائ  أنه حديب فيه مااه.1س
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يال اهلل الكربى ى ملكرول ال رموال واألرض لره أثرره آإهلّل رؤية  ر  من 

 الحاسم ى توتين كيد الكافرينو وتصغير  موع مو ومعرفة عاباتم.

ى ترررذه الرحلرررة أهلّل رسرررال ه س ن ررراح ى األرضو ملسو هيلع هللا ىلص  وقرررد عرررر  محّمرررد

والفرررالو وتن ررزع تررذه البارراع مررن مجوسررية  وت رروّ ن األوويررة الخصرربة ى النيررل

بل إهلّل أتل تذه األووية سيكونوهلل حملة اإلسرالم  ريال ى و الفر  وتهليب الروم

   1سأعاا   يل........ ؟!

ِ (ِمتىِحرثِالَرساا ِ المعااجِ؟5)

اْخُ لَِ  ى يمِن وقوع اإلسراء والمعراجو اخ لفوا ى أ  سنة كاهلل فايل: قبرل 

وقيرل: قبرل ال جررة  ووقيل بخمس سرنين  2سن حكاه ابن األثيرال جرة بهالل سني

و وغيرهو وبه  زم النروو و وبرالغ ابرن حرزم فنارل اإل مراع  3سب نة قاله ابن سعد

 . 4سفيهو وتو مرووو فإهلل ى ذلن اخ الفا كهيرا يزيد على عشرة أقواه

                                                           

  .143-1/146س  سفاه ال يره للغزالى رحمه اهلل 1س

  .056/ 1  انظر الكامل ى ال اريخ يبن األثير س2س

 : كاهلل اإلسراء والمعراج ليلة ال اب  عشر مرن شر ر ربير  163/ 1  قاه ابن سعد ى  بااته س3س

 األوه قبل ال جرة ب نة.

  .062/ 7  انظر ف ض البار  س4س
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اهلل فايل ى رمضاهللو وقيل ى شواه وقيل: كر   1س اختلفواِلِأءِالشهوهِكان

حكاه ابن عبد الرب و زم بره النروو  ى الرو رة فاراه كراهلل سليلرة سرب   وى ر ه

وعشرين و والذ  ي خال  فيه بين العلماء أهلل اإلسراء والمعراج كاهلل بعد عرووة 

من ال ائ و لكن لم ي عين بالضب  اليرومو والشر رو وال رنة ال ر  وقر  ملسو هيلع هللا ىلص  النب 

 .   2سفي ا

ِ(ِمنِأىِمبانِبر ِالَرساا  6)

ُفررِرَج َعررْن » :ملسو هيلع هللا ىلص ى المكرراهلل الررذ  برردأ منرره اإلسررراء روايررال من ررا قولرره ورو

ةَ   ......الحديب. «َسْاِ  َبْي ِ  َوَأَنا بَِمكَّ

   ....الحديب«َبْينَا َأَنا ِعنَْد اْلَبْيِت َبْيَن النَّائِم َواْلَيْاَظاهللِ »  لِه ايةِثانيه 

                                                           

ا ما يفعله بعر  النرا  مرن ايح فراه بليلرة اإلسرراء والمعرراج ى ال راب  والعشررين مرن 1س   إذ 

ذه الليلة بل ُأن ي ا النا و وي ُيعلم أهنرا ى ر رهو ثرم لرو ر ه ليس له أإلو ولم ُتحفل ت

ُعلم ذلن وأهنا ى ر ه أو شعباهلل أو شواه أو غير ذلن لم يجز للنا  أهلل يح فلوا هباو ألهنم 

و والرسوه لم يفعل ذلرن وي أإرحابهو فو ره ال أّسر  ملسو هيلع هللا ىلصبذلن ي  دركوهلل على الرسوه 

َمرْن َأْحرَدَل فِر  ملسو هيلع هللا ىلص » لم ُيحدثوهو وقرد قراه هبمو وال ير على مناتج م وعدم اإلحدال لما 

 أخر ه الشيخاهلل ى الصحيحين.« َأْمِرنَا سأى ىف ويننا  َما َليَْس مِنُْه َفُ َو َروٌّ 

يف الك رره العلميررة  3/05 و وانظررر سسرربل ال رردى والرشرراو 062/ 7  انظررر فرر ض البررار  س2س

 بيرول .
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َوُربََّمرا َقراَه َقَ راَوُة: فِر  اْلِحْجررِ  - 1سَبْينَا َأَنا فِ  اْلَح ِريمِ »  لِه ايةِثالثه 
 -  2س

   3س.«ُمْضَ ِجٌ  إِْذ َأَتانِ  آل  

: الحجررو وأبعرد مرن قراه:  4سكما قاه ابن حجر «ى الح يم»  المااةِبقوله 

را ى  المراو به ما بين الركن والماامو أو بين يمزم والحجررو وترو وإهلل كراهلل مخ لف 

المراو تنا بيراهلل الباعرة ال ر  وقر  ذلرن في راو  الح يم تل تو الحجر أم ي.. لكن

 ومعلوم أهنا لم ت عّدو  ألهلّل الاّصة مّ حدة  يّتحاو مخر  ا!

أبرر   الررهو وقيررل: مررن بيررت أم ترران و وقيررل: غيررر   5سمررن شررعه  قياال 

 . 0سذلن.

ُهَِنااِ  7سقالِابنِحجاِبعرِأنِذكاِطاًفاِمنِذل  َوالَِأن  َق  ِاأل 
ه  عَِبي نَِها  َمَِ ال َجم 

يَِبي تُِأّمَِهان ئ
ع بَِأب يَِطال بِ،ف 

  رِش 
َجَِرَسق فَِبي تهِِ،َ َبي تَهاِع  َ َأَضاَفِال َبي تِِ-َفُفاِّ

                                                           

را  ألهلّل البيرت رفر  وتررك   الح يم: الجدارو والمراو  دار حجر الكعبرةو و1س إنمرا سرّم  ح يم 

ا: ل اهلل العر و ومخ ار الصحاح سح م .  ذلن مح وم 

   حجر الكعبةو المر   ال اب .2س

  الروايرره األولررى والهانيرره ىف البخررار  والهالهرره ىف م ررند أحمررد ب ررند إررحيض علررى شررريف 3س

 الشيخين.

 .264: 7  ف ض البار : 4س

ررعه: ال ريرر و وقيررل: ال ريرر  ى الجبررل. والجمرر    الّشررعه: مررا انفرررج بررين  بلرري5س نو والشِّ

 ل اهلل العر . والمصباح المنير سشعه .

 .114  انظر: ا ية الكربى: 0س

 .264  ف ض البار : 7س
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ُب ُهِ َِكاَنَِيس 
ن ه  َبو 

ِل  رَِفَبااَنِِ-إ َلي ه  اج  ِال َبي اتِإ َلاىِال َمس  ن 
َاَجُهِم    ُهِال َمَل َِفَأخ 

َف ََزَلِم 

َِأَثاِال  ِ
ًعاَِ ب ه  َطج  ُِمض  َكبُهِال ُباَااقِ؛َعاسب ه  رَِفَأه 

ج  َاَجُهِال َمَل ِإ َلىَِبا ِال َمس  َِأخ  ِ.ُثا 

رِ اج  َاَجُهِإ َلىِال َمس  ب ا يلَِأَتاُهَِفَأخ 
ِج  َحاقَِأن  ب نِإ َرس 

  رِا 
َرَسلِال َحَسنِع  يُِما 

َِ َقَعِف  َ َقر 

َكَبُهِال ُبَااق عِ،َفَأه   .َ ُهَوُِيَؤيِّرَِهَااِال َجم 

ِ ال حِ ِ َ ق يَلِ ق فِال  ِالس  ن 
ِم  يُِنُز لهَِعَلي ه 

َمةِف  إَِلى اْلُمَباَلَغرة فِر  ُمَفاَ َأتره  اَهةَشِب 

َوال َّنْبِيه َعَلى َأهللَّ اْلُمَراو مِنُْه َأهلْل َيْعُرج بِِه إَِلى ِ َ ة اْلُعُلوِّ  وبَِذلَِن 
 . 1س

ِ(ِهلِالَرساا ِ المعااجِكاناِبالجسرِ الا حِأمِبالا حِفقط 1)

ِ.ملسو هيلع هللا ىلصِِالَرساا ِ المعااجِكانِبجسرهِ ه حهالصحيحِأنِ

والصوا  من الاروه ى ذلرن  قالِالمامِابنِجاياِالطباءِهحمهِاهللِتعالى 

من الم جد الحررام إلرى الم رجد  ملسو هيلع هللا ىلص عندنا أهلل يااه: إهلل اهلل أسرى بعبده محمد

و وأهلل ملسو هيلع هللا ىلص األقصىو كما أخرب اهلل عباوهو وكما تظاترل به األخبار عرن رسروه اهلل

حمله على الربا  حيب أتاه بهو وإلى تنالرن بمرن إرلى مرن األنبيراء  اهلل تعالى

والرسلو فأراه ما أراه من اييالو وي معنرى لاروه مرن قراه: أسررى بروحره ووهلل 

  دهو ألهلل ذلن لو كاهلل كذلن لم يكن ى ذلن مرا يو ره أهلل يكروهلل ذلرن ولريال 

ة ذلن مرن أترل على نبوتهو وي حجة له على رسال هو وي كاهلل الذين أنكروا حايا

                                                           

وانظر الجرام  الصرحيض لل ريره النبويره و سرعد المصررىف  7/265يبن حجر البار    سف ض 1س

4/1553/1555.  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اُجـَوهَّـالسَِّراُج اْل
  

241ِ g 
f 

الشركو وكانوا يدفعوهلل به عن إدقه فيهو إذ لم يكن منكرا عندتمو وي عنرد أحرد 

من ذو  الف رة الصرحيحة مرن بنر  اوم أهلل يررى الرائر  مرن م ى المنرام مرا علرى 

م يرة سنةو فكي  ما ترو علرى م ريرة شر ر أو أقرل؟ وبعردو فرإهلل اهلل تعرالى إنمرا 

بدهو ولم يخربنا أنره أسررى برروح عبردهو ولريس أخرب ى ك ابه العزيز أنه أسرى بع

 ألحد أهلل ي عدى ما قاه اهلل إلى غيره. 

أسررى برروح  َّ يل ىل ُّ   الِةاللةِترلِعلىِأنِمااةِاهللِتعالىِمنِقوله 

أهلل اهلل تعرالى ملسو هيلع هللا ىلص  عبدهو بل األولرة الوا رحةو واألخبرار الم  ابعرة عرن رسروه اهلل

اهلل اإلسرراء بروحره لرم تكرن الرروح أسرى به على وابة ياراه ل را: الرربا و ولرو كر

 . 1سمحمولة على الربا و إذ كانت الدوا  ي تحمل إي األ  ام

ملسو هيلع هللا ىلص  األكهروهلل مرن العلمراء علرى أنره  قالِالحافظِابنِكثياِهحمهِاهللِتعالى 

 خل ُّ أسر  ببدنه وروحه ياظة ي منامراو والردليل علرى ترذا قولره عرز و رل: 

مور العظامو ولو كاهلل مناما لم يكرن فال  بيض إنما يكوهلل عند األ َّ يل ىل مل

فيه كبير ش ء ولم يكن م ر عظماو ولمرا براورل كفرار قرريش إلرى تكذيبرهو ولمرا 

ارتد  ماعرة ممرن كراهلل قرد أسرلمو وأيضرا فرإهلل العبرد عبرارة عرن مجمروع الرروح 

 .َّ جم يل ىل مل خل ُّ والج دو وقد قاه عز شأنه: 

                                                           

  .10/ 1  س  انظر تف ير ال رب1س
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 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ  قااااااالِتعااااااالى ِ

 َّمب
 . 1س

 مررا ى تف رير ترذه اييرة: ترر  رؤيرا عرين أري را رسرروه ڤ  ابرن عبرا قراه 

 . 2سليلة أسر  بهو والشجرة الملعونة: شجرة الزقومملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

والبصر مرن  ،َّ ىي ني مي زي ري ٰى ُّ وقاه اهلل تعالى:  ثاِقالِالحافظِابنِكثيا 

ُحمل على الربا و وتو وابرة بيضراء َبراقرة  ملسو هيلع هللا ىلص آيل الذال ي الروحو وأيضا فإنه

 ررا لمعرراهللو وإنمررا يكرروهلل تررذا للبرردهلل ي للررروحو ألهنررا ي تح رراج ى حرك  ررا إلررى ل

 . 3سمركه تركه عليهو واهلل أعلم

وقرراه الحررافل ى الفرر ض: وقررد اخَ لرر  ال ررل  بح رره اخرر ال  األخبررار 

الواروةو فمن م من ذته إلى أهلل اإلسراء والمعراج وقعا ى ليلة واحدة ى الياظرة 

د المبعرربو وإلررى تررذا ذترره الجم ررور مررن علمرراء وروحرره بعررملسو هيلع هللا ىلص  بج ررد النبرر 

المحدثين والفا اء والم كلمينو وتوارول عليه ظواتر األخبرار الصرحيحةو وي 

ِ. 4سينبغ  العدوه عن ذلنو إذ ليس ى العال ما يحيله ح ى يح اج إلى تأويل

                                                           

  .44 - 43/ 5 و وانظر كالم الحافل ابن كهير ى تف يره س06  سورة اإلسراء اية س1س

با  وما  علنرا الرؤيرا ال ر  أرينراك إي ف نرة  -ك ا  ال ف ير  -  أخر ه البخار  ى إحيحة 2س

  .4710رقم الحديب س -للنا  

 .44/ 5  انظر تف ير ابن كهير 3س

  .59 /7  انظر ف ض البار  س4س
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 (ِهلِالَرساا ِ المعااجِكانِماةِ احرةِأمِأكثاِمنِماة 1)

مررروع األحاويرررب إرررحيح او وح رررن او وإذا حصرررل الوقرررو  علرررى مج

 و رعيف او يحصررل مضررموهلل مررا اتفاررت عليرره تررذه األحايررب مررن م رررى رسرروه 

من مكة إلى بيت الماد و وأنه مرة واحدةو وإهلل اخ لفت عبارال الررواة  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ى أوائهو أو ياو بعض م فيه أو نا  منهو فإهلل الخ رأ  رائز علرى مرن عردا األنبيراء 

ومن  عرل مرن النرا  كرل روايرة خالفرت األخررى مررة علي م الصالة وال المو 

على حدةو فأثبت إسراءال م عدوة فاد أبعرد وأغرر و وترر  إلرى غيرر م رر و 

 .ولم يحصل على م له

ُأسر  به مرة من مكة إلى بيرت  -ملسو هيلع هللا ىلص  وقد إرح بعض م من الم أخرين بأنه

إلرى الماد  فا و ومرة من مكة إلى ال ماء فا و ومرة إلى بيت الماد  ومنره 

ال ماءو وفرح هبذا الم رلنو وأنره قرد ظفرر بشر ء يخلر  بره مرن اإلشركايلو 

وتذا بعيد  داو ولم ينال تذا عن أحد من ال ل و ولو تعدو ترذا ال عردو ألخررب 

 . 1سبه أم هو ولنال ه النا  على ال عدو وال كرارملسو هيلع هللا ىلص  النب 

هلل اإلسرراء قاه ابن الايم رحمه اهلل تعالى: والصوا  الذ  عليه أئمة النارل أ

 . 2سكاهلل مرة واحدة بمكة بعد البعهة

                                                           

  .42/ 7  انظر تف ير ابن كهير س1س

  .31/ 3  انظر ياو المعاو س2س
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ِ(ِشبهةِتصوياِالَرساا ِ المعااجِبواحرةِالوجوةِ الاةِعليهاِ؟9)

« حيراة محمرد»ى ك ابه  -رحمه اهلل -لاد إور الدك ور محمد ح ين تيكل

 «.واحدة الو وو»اإلسراء والمعراج تصويرا روحيا مبنيا على فكرة 

أهلل عرررض عر ررا مررو زا لخررال  العلمرراء ى وإليررن مررا ذكررره ى ك ابرره بعررد 

ففر  اإلسرراء والمعرراج ى »اإلسراء والمعراج: أتما بالج رد أم برالروح؟ قراه: 

الروحيررة معنررى سررام غايررة ال ررموو معنررى أكرررب مررن تررذا الررذ  « محمررد»حيرراة 

يصوروهللو والذ  قد يشرو  بعضره مرن خيراه الم كلمرين حرل غيرر قليرلو ف رذا 

ه ى سراعة اإلسرراء والمعرراج واحردة ترذا الو روو الروح الاو  قد ا  معت فير

بالغة غاية كمال او لم يا  أمام ذتن محمد وروحه ى تلن ال راعة حجرا  مرن 

الزماهللو أو المكاهللو أو غيرتما مرن الحجره ال ر  تجعرل حكمنرا نحرن ى الحيراة 

 ن بيا محدووا بحدوو قوانا المح ةو والمدبرةو والعاقلة. 

الحدوو أمام بصيرة محمدو وا  مر  الكروهلل كلره  تداعت ى تذه ال اعة كل

ى روحهو فوعاه منذ أيلره إلرى أبردهو وإروره ى ت رور واحدتره إلرى الكمراه عرن 

 ري  الخير والفضل والجماه والح  ى مغالب  ا وتغلب را علرى الشرر والرنا و 

 والابض والبا ل بفضل من اهلل ومغفرة.

ر  ال برائ  اإلن رانيةو فرإذا وليس بم   ي  تذا ال رمو إي قروة فرو  مرا تعر

 اء بعد ذلرن ممرن اتبعروا محمردا مرن عجرز عرن م ابع ره ى سرمو فكرترهو وقروة 

إحا  ره بواحرردة الكروهلل ى كمالررهو وى   رراوه لبلرون تررذا الكمراه فررال عجرره ى 
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ذلررنو وي عيرره فيررهو والمم ررايوهلل مررن النررا و والموتوبرروهلل مررن م ور ررالو 

 لحدوو ال   تعجز قوانا عن تخ ي ا...وبلوغنا الحاياة معرض وائما ل ذه ا

واإلسراء برالروح ترو ى معنراه كاإلسرراء والمعرراج برالروح  ميعرا سرموا »

و مايو و اليو ف و تصوير قو  للواحدة الروحية من أيه الو روو إلرى أبردهو 

ف ذا ال عريج على  برل سريناء حيرب كلرم اهلل موسرى تكليمراو وعلرى بيرت لحرم 

ي  ماع الروح   مت الصالة فيره محمرداو وعي رىو حيب ولد عي ىو وتذا ا

وموسىو وإبراتيم مظ ر قو  لواحدة الحيراة الدينيرة علرى أهنرا مرن قروام واحردة 

 . 1سخر ما قاهآإلى  «الكوهلل ى موره الدائم إلى الكماه...

ِ م اقشةِللركتوهِهيبل

 إهلل فكرة واحدة الو وو فكرة خا ئة وافدة إلرى اإلسرالم فيمرا وفرد إليره مرن

راء فاسدة ي يش د ل ا عارل وي نارلو وتر  مرن مخلفرال الفل رفال الاديمرةو آ

وفي ا ما في ا من أخ اء وأبا يلو وقد ان صر ل را وتشري  بعر  الم صروفة الرذين 

 ين  بوهلل إلى اإلسالمو وك بوا في ا فكاهلل عاقب  م اإللحاو ى اهلل وإفاته.

ى العلررمو الم هب ررين ى وقررد أبرراهلل ب الهنررا كهيررر مررن علمرراء األمررة الراسررخين 

العايدةو والاوه هبا يؤو  إلرى الاروه بال بيعرةو وقردم العرالمو وإنكرار األلوتيرةو 

وتدم الشرائ  ال ماوية ال   قامت على أسا  ال فرقة بين الخرال  والمخلرو و 

                                                           

 يف الهانية. 196و 119ص « حياة محمد  »1س
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وبررين و رروو الررر و وو رروو العبرردو وتكليرر  الخررال  للخلرر  بمررا يحارر  ل ررم 

 ال عاوةو 

ه أهلل الو وو واحدو فليس تناك خرال  ومخلرو و وي وما ضى تذا المذت

ومعبووو وي قديم وحاولو وعابدو األإنام والكواكه والحيوانرال حرين  عابد

عبدوتا إنما عبردوا الحر و ألهلل و ووترا الحر و إلرى اخرر خرافرا م ال ر   رلوا 

 ب بب ا وأ لوا غيرتمو وال   أ رل بالم لمينو و عل  م شيعا وأحزابا.

ن بعض م أنه قاه: إهلل النصارى  لوا ألهنم اق صروا علرى عبراوة ولاد بلغ م

ِ.ثالثةو ولو أهنم عبدوا الو وو كله لكانوا راشدين

  قالِبعضِالمعت قينِلهاهِالفباة 

 العبد ح و والر  ح ... يا ليت شعر  من المكل ؟

ِعبد فذاك ر ... أو قلت: ر  أنى يكل ؟ إنِقلت 

يميرة الحرراا ى بعر  ك بره بعرد أهلل ذكرر قاه اإلمام تار  الردين أحمرد برن ت

ول رذا لمرا سرلن ابرن عربر و وابرن سربعين »الفناء المحمرووو والفنراء المرذموم: 

عرن و روو ال روى فجعلروا « الفنراء»وغيرتما تذه ال ر  الفاسدة أورث م ذلرن 

المو رروو واحررداو وو رروو كررل مخلررو  تررو عررين و رروو الحرر و وحاياررة الفنرراء 

وتررو الرائرر  والمرئرر و والعابررد والمعبررووو والررذاكر  عنرردتم أييرررى إي الحرر و

والمررذكورو والنرراكض والمنكرروحو وايمررر الخررال  تررو المررأمور المخلررو و وتررو 
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الم ص  بكل مرا يوإر  بره الو روو مرن مردح وذمو وعبراو األإرنام مرا عبردوا 

سررلوك تررؤيء  رر  غيرررهو ومررا ثررم مو رروو مغرراير لرره الب ررة عنرردتمو وتررذا من 

 الملحدين!!

تؤيء المالحدة الاائلين بواحدة الو وو ياولروهلل: فرعروهلل أكمرل مرن  وأكهر

ألهلل الو رروو فا ررل « أنررا ربكررم األعلررى»موسررىو وإهلل فرعرروهلل إرراو  ى قولرره: 

ومفضوه والفا ل ي  ح  أهلل يكوهلل ر  المفضوهو ومن م من ياروه: إنره مرال 

   . 1س«مؤمناو وأهلل تغرياه كاهلل ليغ  ل غ ل اإلسالم

الو وو فكرة يائفةو تصاوم نصوص الردين الا عيرةو فالح  أهلل فكرة واحدة 

وي يده علي ا ش ء من قرراهلل أو سرنةو وأهلل العايردة اإلسرالمية ال رمحة برراء مرن 

 «.واحدة الو وو»مذته 

 تف ير اإلسراء والمعراج هبذا يلزم منه إنكار النصوص أو تحريف ا

 صرروير ثررم إهلل تف ررير اإلسررراء والمعررراج هبررذه الفكرررةو وتصررويرتما تررذا ال

يا ض  إنكارترا علرى ح ره مرا  راء بره الارراهلل الا عر و « تيكل»الذ  ارتضاه 

وال نة الصحيحة المش ورةو فليس ثمة إسرراء حايارة مرن الم رجد الحررام إلرى 

وليس تناك عروج برالنب  مرن بيرت المارد   وملسو هيلع هللا ىلص  الم جد األقصى بذال النب

لاراء وي ت رليمو وي  إلى ال ماوال ال ب  وما فروق نو وي إرالة باألنبيراءو وي

 تكليم اهلل لنبيهو وإنما كل ذلن تمهيل وتاريه.
                                                           

 يف ال ند. 521  الرو على المن ايين ص 1س

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 َراِجِمْعـاْلَراِء َوــِإسِجَزِة اْلْعـُم ىـِف                                                            
 

 

254ِ g 
f 

وما الداع  إلى ذلرن مرا وام الكروهلل كلره قرد ا  مر  ى روح النبر  كمرا قراه 

إاحه الررأ : فالم رجد الحررام ى روحرهو واألقصرى ى روحرهو وال رماوال 

 وما في ن ى روحهو وو ووتا ى و ووه!!

ِ إغاا ِ تشويش

ع  إلرى كرل ترذا ال كلر  واإلغررا  مرن الردك ور تيكرل ى ف رم ثم ما الدا

« يشر ض»نصوص إريحة  اءل بل اهلل عرب  مبين؟! وما الذ  حدا بره إلرى أهلل 

 ال   ي واع  إلي ا.« الش حال»تذه 

إهلل اإلسررراء والمعررراج كمررا  رراء هبمررا الاررراهلل واألحاويررب الصررحاح أقررر  

إليهو ولرو  ل رت يمانرا لر ف م منايو وأشد اس  اغة لعاوه النا  مما ذته تو 

ر ال أميا أو م علماو باإلسراء والمعراج على ما رأى الردك ور مرا أنرت بم ر  ي  

إف امه تذه األلغاي وال السم ال   حاوه هبا إحردال رأ   ديرد ي يردر  أسرب  

 إليه أم ي!

وتل تصوير اإلسراء والمعراج هبذا ال صوير إي إشكاه علرى عاروه الكهررة 

و ومخا بة ل م بما ي تبلغه عاول م ومردارك مو وقرد أمرنرا أهلل نحردل من النا 

النا  بما يعالوهلل وأهلل ندع ما ينكروهللو وى الحكم الذتبية عن الصحاب  الجليل 

ا َحِديه ا َي َتْبُلُغرُه ُعُاروُلُ ْمو إِيَّ َكراهلَل »ڤ  عبد اهلل بن م عوو  َقْوم 
ل  َما َأْنَت بُِمَحدِّ

 . 1س«لَِبْعِضِ ْم فِْ نَة  
                                                           

 .11ص  و1  رواه م لم ى مادمة إحيحه ج 1س
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راء الشراذة الح  أهلل اإلغرا  على الاراء بمهل تذه األفكار الم رمومةو وا 

الغريبة تشكين ل رم ى عاائردتم الصرحيحةو وت رميم لعارول مو وانحررا  هبرم 

عن ف ر م ال ليمةو والح  أبلرج ي يح راج إلرى تكلر و وتعمرل وتفل ر  مرن 

ثررررار مجرررراراة آ كمررررا أنرررره أثررررر مررررن [16َرسااااوهةِ ِ]  َّ  خي حي جي يه ُّ غيررررر واع 

 . 1سالم  شرقين وم ابع  م ى أفكارتم.

ِِ ملسو هيلع هللا ىلصِ(ِمعجزةِشقِصرهِال بي22)

و األولرى عنردما  2سوغ له وألمِِهو مررتينملسو هيلع هللا ىلص  وقعت أحدال ش  إدر النب 

يلَعرُه ى باويرة بنر  سرعد روى اإِلمرام م رلم ى   3سكاهلل  فال  ى الرابعة من عمرره

                                                           

-413-1   سال يرة النبوية علرى  روء الاررآهلل وال رنة يبرى شر به رحمره اهلل ب صرر  ي رير1س

417.  

  ورول روايررال تفيررد وقرروع شرر  الصرردر مرررة ثالهررة قبيررل البعهررة سرراق ا أبررو نعرريم األإررب اا 2س

   وال يال رر  سمنحررة المعبرروو ى ترتيرره م ررند ال يال رر  أبرر  واؤو 09سويئررل النبرروة ص 

وى إسرناوتا واؤو برن المحررب  -األيترر-ترو الم بعة المنيريرة  1972سنة  1يف -  10/ 2س

رتوك فرواي ه ساق ة ي يعّوه علي راو كمرا سرا  ال ريو   رواي رين تفيرداهلل وقروع شر  وتو م

  .232/ 1الصدر قبل البعهة ى رؤيا منامية سالخصائ  الكربى 

 49وانظر ويئل النبوة ألب  نعريم األإرب اا ص   112/ 1س  ذكر عمره ابن سعد: ال باال 3س

كاهلل ى الخام ةو وتذا قد رو  عن ابن عبرا  وذته األمو  ومن بعده ابن عبد الرب إلى أنه 

ا سشرح الزرقاا على المواتره اللدنيرة    ولكرن عبرد اهلل برن اإلمرام أحمرد برن 156/ 1أيض 

 حنبل وأبا نعيم ساقا رواية أخرى تاوه إنره كراهلل ى العاشررة وأشر ر مرن عمرره سم رند أحمرد 
= 
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و   »إحيحه حاوثة الشر  األولرى َعرْن َأَنرس 
ِ
 وڠ َأَتراُه ِ ْبِريرُل  :ملسو هيلع هللا ىلص َأهللَّ َرُسروَه اهلل

َوُتَو َيْلَعُه َمَ  اْلِغْلَمراهلِلو َفَأَخرَذُه َفَصرَرَعُهو َفَشر َّ َعرْن َقْلبِرِهو َفاْسرَ ْخَرَج مِنْرُه َعَلَارة و 

رْيَ اهلِل مِنْرَنو ُثرمَّ َغَ رَلُه فِر  َ ْ رت  مِرْن َذَتره  بَِمراِء َيْمرَزَمو ُثر مَّ َفَااَه: َتَذا َحلُّ الشَّ

ِه  1سأَلََمهُ  َفَاراُلوا:  -َيْعنِر  ظِْئرِرِه  -و َوَأَعاَوُه فِ  َمَكانِِهو َوَ اَء اْلِغْلَماهلُل َيْ َعْوهلَل إَِلى ُأمِّ

ا َقْد ُق َِلو َفاْسَ ْاَبُلوُهو َوُتَو ُمنَْ ِاُ  اللَّْوهللِ  د  َفُكنْرُت َأَرى َأَثرَر »و َقاَه لِ  َأَنٌس: «إهلِلَّ ُمَحمَّ

 . 2س«.....َإْدِرهِ  اْلِمْخَيِ  فِ 

وي شرن أهلل ال   يررر مررن حرل الشرري اهلل تررو إرتراص مبكررر للنبررّوةو وإعررداو 

وقد ّولرت   3سللعصمة من الشر وعباوة غير اهلل. فال يحل ى قلبه ش ء إي ال وحيد

ا ولم ي جد لصنم أحدال إباه على تحا  ذلن فلم يرتكه إثم 
. رغرم شريوع  4س

 ذلن ى قومه.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

مرا مج روه كمرا قراه ابرن   وإسناوه فيه معراذ برن محمرد برن معراذ عرن أبيرهو وكالت139/ 5

  .44/ 4المدين . سالذتب : ميزاهلل ايع داه 

  .210/ 2   معه و م بعضه إلى بع  سشرح النوو  على م لم 1س

 و  102  إحيض م لم: س2س
ِ
ْسرَراِء بَِرُسروِه اهلل رَماَواِل  ملسو هيلع هللا ىلصبَاُ  اإْلِ سثرم ألمره  ومعنرى: إَِلرى ال َّ

سظئرره  تر  المر رعة وياراه أيضرا على ويهلل  ربه ومعناه  معره و رم بعضره إلرى بعر  

 لزوج المر عة ظئر سمن ا  اللوهلل  أ  م غير اللوهلل .

 173/ 2  انظر ا   او العلماء ى اسر جالء الحكمرة مرن الحاوثرة الرروض األنر  لل ر يل  3س

 .265/ 7وف ض البار  يبن حجر 

أس ورة نشرأل ملسو هيلع هللا ىلص أهلل حديب ش  إدر النب   NICHOLSON  يعم الم  شر  نيكل وهلل 4س

وأنرره لررو كرراهلل ل ررا أإررل فعلينررا أهلل   َّ مس خس حس جس مخ ُّ عررن تف ررير ا يررة الارآنيررة 
= 
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ال   وق  في ا ش  إدره عليه الصالة وال رالم فكانرت ليلرة أما المرة الهانية 

 .اإلسراء

 »عرن أنرس قراه:   1سفف  الصرحيحين
ِ
ُل أهللَّ رسروَه اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  كراهلَل أبرو َذرح يحردِّ

رَةو فنرَزَه ِ ربيرُل «قاَه: فَفاَاَجَِصارهء،ِثااِڠو  ُفرِرَج عرن َسراِ  بْي ر  وأنرا بمكَّ

َِزمزمَِ وغَسَلهِبما   و فَأفَرغره ى امم لرىء ِحكمرة  وإيمان ر و ثم  اَء بَ ْ ت  مرن ذتره 

نيا...الحرديب وقرد و َإْدر و ثم َأْ َبَاهو ثم َأخَذ بَيد و فعَرَج بر  إلرى ال رماِء الدُّ

اح أهلل الحكمررة ى شرر  الصرردر ومررلء قلبرره إيمان رر  اوحكمررة  اسرر عداو   ابرريَّن الشرررَّ

 مير   لسسراء به تظ ر ى عدم تأثر   مه بالش  وإخراج الاله ممرا يؤمنره مرن

المخاو  العاوية األخرى. ومهل تذه األمور الخارقة للعاوة ممرا يجره ال  رليم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

 R.A. Aliterary History of theو NICHOLSONنخمن أهنا تشير إلى نروع مرن الصررع. 

Arabs (Cambridge وتذا الذ  يعمه نيك وهلل سرباه إليره المشرركوهلل الارشريوهلل 1966و . 

والمعلروم   َّ مت خت حت جت ُّ هلل عنره ذلرن بالجنوهلل فنفى املسو هيلع هللا ىلص حين ا موا رسوه اهلل 

فارد كراهلل عنرد الروح  ى أشرد ملسو هيلع هللا ىلص عن المصروع أنه ي ذ  ويزبد ويفاد وعيهو أما رسوه اهلل 

 مل خل حل جل مك لك ُّ حايل الرتكيز الذتن  ح ى أمره اهلل تعالى برأهلل يخفر  عرن نف ره 
تررذياهلل فررأين »ثررم إنرره كرراهلل ين رر  بكررالم مبررين ُعرردَّ آيررة ى البالغررةو   َّ مم  خم حم جم هل

 «.المصروع من ذلن؟!!

   كيررر  فر رررت الصرررلوال ى اإلسرررراء 1  إرررحيض البخرررار و ك رررا  الصرررالةو برررا  س1س

إلرى ملسو هيلع هللا ىلص   اإلسرراء برسروه اهلل 74  وإحيض م لمو ك ا  اإليمراهللو برا  س451/ 1سالف ض 

 .141/ 1ال موال 
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له ووهلل ال عرض لصررفه عرن حايا رهو لماردرة اهلل تعرالى ال ر  ي ي ر حيل علي را 

 . 1سش ء 

وقد أنكرر ابرن حرزم الظراتر  والاا رى عيراض وقروع الشر  ليلرة اإلسرراء 

وليس كذلنو فاد ثبت  -لبخار  إسناو ا ى -واوعى أهلل ذلن تخلي  من شرين 

وقوع ش  الصدر ى اإلسراء والمعراج ى الصحيحين من غير  ري  شررين فارد 

 سرررب  ى روايرررة الشررريخين وغيرتمرررا عرررن ق ررراوةو عرررن أنرررس برررن مالرررنو عرررن 

.. فأتيت ب  ت مرن ذتره مرحهلل حكمرة  وإيمان راو فشرّ  مرن »ما: ڤ  إعصعة

 «يمرزمو ثرم ملر  حكمرة وإيمان را.. النحر إلى مرا  الب نو ثرم غ رل الرب ن بمراء

 الحديب.

ي يل فت إلنكرار الشرّ  ليلرة اإلسرراءو ألهلّل رواتره  قالِالقاطبيِلِ)المفها( 

 . 2سمشاتير! لثاا

ِ(ِالبااقِ أ صافه 22)

. ووإرف ا فاراه: سوُأتِيرُت بدابرة أبري و ووهلل البغرلو .ملسو هيلع هللا ىلص  وابة غريبة ركب را

 .  «الربا »وفو  الحمار 

                                                           

 «.1379بيرولو  -وار المعرفة  265/ 7  سف ض البار  1س

  .25: 0و وانظر: شرح المواته اللدنيَّة: 265 - 264: 7  سف ض البار  2س
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  َأهللَّ »  يقولِأنس 
َّ
ا لَِيْرَكَبرُهو ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِ  م  ا ُمَلجَّ َ بِاْلُبَراِ  َلْيَلَة ُأْسِرَ  بِِه ُمَ رَّ  

ُأتِ 

 َما َركَِبَن َأَحرٌد َقر ُّ 
ِ
َفاْسَ ْصَعَه َعَلْيِهو َفَااَه َلُه ِ ْبِريُل: َما َيْحِمُلَن َعَلى َتَذا؟ َفَواهلل

 مِنُْهو َفاْرَف َّ َعَرق  
ِ
 . 1س«اَأْكَرُم َعَلى اهلل

ِ باكو ِالبااقملسو هيلع هللا ىلصِِ قرِاختلفِالعلما ِلِاختصاصه

م  أن را بروايرة ابرن ملسو هيلع هللا ىلص  فذته الجم ور إلى أنه مركه األنبياء قبل محمد

وكانت األنبياء تركب ا قبلرهو وكانرت  «فاس صعه الربا »إسحا  ى ذكر اإلسراء 

 بعيدة الع د بركوهبم. لم تكن ركبت ى الفرتة. 

تر  الدابرة »ذ عرن سرعيد برن الم ريه قراه: الرربا : وبما ى مغاي  ابن عائ

وبما ى ك را  مكرة للفراك   واأليرقر  و «ال   كاهلل يزور إبراتيم علي ا إسماعيل

 من أهلل إبراتيم كاهلل يحج على الربا . 

وبما ى ك ا  الروض لل  يل  من أهلل إبراتيم حمل تا ر علرى الرربا  لمرا 

 رور بروايرة للن رائ  وابرن مروويره سار إلى مكة هبا وبولدتا. كما ي ر أنس الجم

   «وكانت ت خر لألنبياء قبله»عن أنس 

و فارراه «أو بررالربا  م ررر ا ملجمرراو فاس صررعه عليرره»وبروايررة للرتمررذ  

 ربيل: ما حملن على تذا؟ فواهلل مرا ركبرن خلر  قر  أكررم علرى اهلل منرهو قراه 

 الحافل ابن حجر: ف ذه آثار يشد بعض ا بعضا. اتر.

                                                           

. وقاه شعيه األرنؤويف[ إسناوه إحيض على شريف الشريخين. 40  سإحيض ابن حباهلل برقم 1س

 «.سفارف  اى ساه عرقه
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لنو وتم كوا بالخصوإيةو ورووا ا ثار المرذكورة وأولروا  ماعة ذف  ون

 قوه  ربيل بأهلل معناه ما ركبن أحد ق و فكي  يركبن أكرم منه؟.

وظرراتر عبررارة اإلمررام النرروو  ال وقرر و إذ قرراه: قرراه الزبيررد  ى مخ صررر 

العين و وتبعه إاحه ال حرير: كاهلل األنبياء يركبوهلل الربا . ثم قاه: وتذا يح اج 

 إحيض. اتر إلى نال 

ونحن إلى ال وق  نميلو كما نميل إلى ال وق  ى ركو   ربيل الربا  مر  

أو ى مصاحب ه له مم كا بالركا  لعدم ركوننا لما  اء ى رواية ألبر   وملسو هيلع هللا ىلص النب 

فكراهلل الرذ  أم رن بركابره  ربيرلو وبزمررام »سرعيد ى شرر  المصر فىو وفي را 

 .«الربا  ميكائيل

أتيررت بررالربا  فركبررت خلرر  »م ررعوو رفعرره وي لمررا  رراء ى حررديب ابررن 

   . 1سرواه أبو يعلى والحاكم. واهلل أعلم. « ربيل

  رفه ..    بأنه: سيض  حافره عند من ملسو هيلع هللا ىلص  أما سرعة تذا الربا .. فياوه

ا.. يرده علرى ذلرن أهلل يمرن    واهلل أعلم بمن   رفه.. لكنه يبدو  رويال   رد 

ا بحيررب يعجررز اإلن رراهلل عررن ق يررا  سرررعة ذلررن المخلررو  الرحلررة كرراهلل قصررير 

 العجيه. 

                                                           

برا  ايسرراء يرسروه اهلل أ و/ موسرى شراتين 555_1ف ض المنعم شرح إحيض م رلم/   س1س

 يشين  .
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تررذا مررا  رراء عررن الررربا .. الررربا  الررذ  ن ررج حولرره الكررذابوهلل األسررا ير. 

ا مرن اللؤلرؤ.. وأذنرين مرن الزمررو وغيرر ذك مرن  فاالوا: إهلل له رأ  آوم .. وعرف 

 األكاذيه.

 .«له  ناحاهلل»كماى رواية يبن سعد عن الواقد  بأسانيده:

ل را خرد كخرد »برن عبرا  ى إرفة الرربا :وعند الهعلب  ب ند  عي  عن ا

اين اهللو وعر  كالفر و وقوائم كاإلبلو وأظال  وذنه كالبارة وكرأهلل إردره 

 .«ياقوتة حمراء

وكذلن من األخبار الواتية ى إفة الربا . ما ذكره المراورو  عرن مااترلو 

و ومن قبله الهعلب  من  ري  ابرن الكلبر : عرن أبر  «ال ذكرة»وأوروه الار ب  ى 

إالض عن ابرن عبرا  قراه: س المرول والحيراة   رماهللو فرالمول كربش ي يجرد 

ريحه ش ء إي مال والحياة فرر  بلاراء أنهرىو وتر  ال ر  كراهلل  ربيرل واألنبيراء 

 يركبوهناو ي تمر بش ء وي يجد ريح ا ش ء إي حي  .

ومن ا أهلل الربا  لما عاتبه  ربيل قاه له مع ذرا: أهلل مس الصفراء اليرومو وأهلل 

لصفراء إنم مرن ذتره كراهلل عنرد الكعبرةو وأهلل النبر  إرلى اهلل علرى وعلرى آلره ا

وأنره إرلى اهلل عليره وعلرى آلره  «تبرا لمرن يعبردك مرن ووهلل اهلل»وسلم مر بره فراه:

 . 1سييد بن حارثة أهلل يم ه بعد ذلنو وك ره يوم ف ض مكة.  وسلم هن

                                                           

  1379بيرولو  -ب صر  وار المعرفة  265/ 7يبن حجر البار    سف ض 1س
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ِباألنبيا ِلِالصالة ملسو هيلع هللا ىلصِِ(ِحبمةِاجتما ِال بي21)

 ا رورة اإليماهلل بجمي  األنبياء والمرسلينو وف  ما  اء إريح   من اان الق  

ر -كما عرفنا-ى الك ا  وال نةو ومن ا  ماع األنبياء ى الصالة  مرن  انبصر و   

و وه الحكمة ى كوهلل معجزة اإلسراء والمعراج تبدأ مرن الم رجد الحررامو أوه 

 حولرهو ثرم إلرى بيت و   للنا  ى مّكةو إلى الم رجد األقصرى الرذ  برارك اهلل

 ال ماوال العلى.. 

وى تذا ربر  برين رسرايل ال وحيرد الكرربى مرن لردهلل إبرراتيم وإسرماعيل 

د خاتم النبّيينو علي م إلوال اهلل وت ليماته أ معين!   علي م ال المو إلى محمَّ

 !اورب  كذلن بين األماكن الماّدسة لرسايل الرسل  ميع  

.. ونبصررر ال كامررل اإلن ررااّ ى اومكان رر اومررن تنررا نبصررر الرردعوة تم ررّد يمان رر

رحا  تذه المعجزةو ى إرورة ا  مراع األنبيراء ى إرالة واحردة.. والصرالة ى 

 حايا  ا إلٌة باهللو وتوّ ه إليه بالَجناهلل والل اهلل والحركة!

إلى اإلن انّية عرب آباو الزمراهلل وأبعراو المكراهلل أهلل تكروهلل علرى  اونبصر تو ي   

لخير للجمي .. بيد أهلل الواق  اإلن ااّ ينردى لره الجبرينو  ري  واحدو تو  ري  ا

 كما يش د الواق  األليم!-والبشرّية مايالت ت عّهر وت عّهر 

كما نبصر األلواهلل ى حديب اإلسراء والمعراج ت  اق  ووهنا حوا ز اللروهلل 

وال فرقررة العنصرررّية.. تلررن ال رر  مايالررت تعرراا من ررا المج معررال ال رر  ق عررت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اُجـَوهَّـالسَِّراُج اْل
  

261ِ g 
f 

حرل مرن ال ارّدم المرراّوّ و بينمرا ظّلرت ى  فولرة عالّيرة إياء األلررواهلل مراحرل ومرا

 . 1سواأل نا !

ِإلىِالسما  ملسو هيلع هللا ىلصِِ(ِصفهِعا جِال بي21)

َفراْنَ َلَ  بِر  ِ ْبِريرُل »روايرة مالرن برن إعصرعة عنرد البخرارى ى  :ملسو هيلع هللا ىلص قوله

ْنَيا َفاْسَ ْفَ َض  َماَء الدُّ   2س«َح َّى َأَتى ال َّ

لربا  ح ى عرج الى ال ماءو وتو ما ضى كرالم ابرن ظاتره أنه اس مر على ا

 أب   مرة.

وأما العروج ى غير رواية مالن بن إعصعة ر من األخبارو أنه لم يكرن علرى 

الربا و بل رقى المعراج: وتو ال لمو كما وق  مصرحا به ى رواية إبن اسرحا : 

كراهلل ى  لما فرغرت ممرا»سمعت رسوه اهلل إلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ياوه:

بيت الماد و أتى بالمعراجو فلم أر ق  شيئا كاهلل أح ن منه وتو الذ  يمرد اليره 

ب  الى با  مرن أبروا     الميت عينه إذا حضر. فأإعدا إاحب  فيهو ح ى ان 

 الحديب. «ال ماء..

 س فو ررعت لرره مرقرراة مررن فضررة ومررن ذتررهو ح ررى عرررج   لِه ايااةِكعااب 

 تو و ربيل .

                                                           

  .4/1563  سالجام  الصحيض لل يره أ و سعد المصرىف1س

  .3117البخار :س  2س
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س أنره أترى برالمعراج مرن  نرة   «شاافِالمصاطفى»لِ لِه ايةِألبيَِرساعيرِ

 . 1سالفروو و وأنه منضد باللؤلؤو وعن يمينه مالئكة وعن ي اره مالئكة .

وسرريلة المعررراج وآلررة الصررعوو إلررى ال ررماوال لررم تهبررت بحررديب   )قلاات(

إحيض وإنما  اء ذكرتا بأحاويب وروايال  عيفة ي يع رد هبرا عنرد أترل العلرم 

رحلرة اإلسرراء مرن مكرة إلرى بيرت المارد  عرن  رر  ى ن ااه خالفا لوسيلة اي

الررربا  فاررد إررض هبررا الخرررب وتنرراك مررن العلمرراء مررن يؤيررد فكرررة و رروو وسرريلة 

ح مراه إي أنره ي يرقرى للمعراج كالدرج أو ال لم وبالرغم مرن افررتاض ترذا اي

 إلى ور ة الا   والياين.واهلل أعلم 

ِلىِاهللِعليهِ علِآلهِ َرسلاِلِالسما  (ِحقيقةِلقا ِال بيِباألنبيا ِص24)

إيراتم ليلرة اإلسرراء ترل ُأسرر  ملسو هيلع هللا ىلص  اْخُ لَِ  ى حاه األنبياء عنرد ُلار  النبر 

تلن الليلة أو أهلل أرواح م م ر ارة ى األمراكن ال ر  ملسو هيلع هللا ىلص  بأ  اوتم لمالقاة النب 

وأرواح م مشكلة بشكل أ  راوتم كمرا  رزم بره أبرو الوفراء برن ملسو هيلع هللا ىلص  لاي م النب 

    2س. ار األوه بع  شيوخناعايل واخ

                                                           

البحرر المحري  الهجراج ى شررح و و 261ص  7 رزء  المعرراج:برا   /سف ض البارىينظر:   1س

 .525/ص 4/ ك ا  اييماهلل: زء إحيض اإلمام م لم بن الحجاج 

 ية  ألهلل ابن حجر كاهلل شافعيا.  أى: الشافع2س
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   1سواح ج بما ثبت ى م لم
ِ
َمَرْرُل َلْيَلرَة » :ملسو هيلع هللا ىلص سَعْن َأَنس  َقاَه: َقاَه َرُسوُه اهلل

ا ُيَصلِّ  فِ  َقْبِرِه  فده على أنه أسر  به لما مر به. م 
 ُأْسِرَ  بِ  َعَلى ُموَسى َقائِ

لروحه اتصراه  قاه ابن حجر رحمه اهلل وليس ذلن باليم بل يجوي أهلل يكوهلل

    2سبج ده ى األرض فلذلن ي مكن من الصالة وروحه م  ارة ى ال ماء.

 أ  رراوتمو ال اررى بررأرواح م م شرركله بصررورملسو هيلع هللا ىلص  أنرره :سقلررت  والرررا ض

 ڠ «إوريرس»حيرب ُرفر  بروحره وبدنرهو وثمرة خرال  ىف ڠ باس هناء عي  

 .ڠ والرا ض أنه مل ح  بباق  إخوانه األنبياء ي بعي  

ره اهلل ى قبورتم وأرواح م ى علي م ال الم أبداهنم  فاألنبياء ال ماء فما قردَّ

إنما ترو برأرواح م الم شركلة بصرورة أ  راوتم ملسو هيلع هللا ىلص   تعالى ل م من اللااء بالنب

 رالحاياية.أ ت

وتذا ما ر حه شيخ اإلسالم ابن تيميرة والحرافل ابرن ر ره والحرافل ابرن 

  3سحجر الع االنى وغيرتم واهلل أعلم.

                                                           

  2375  إحيض م لم س1س

 ب صر  ي ير 7/212/با  المعراج البار    ف ض 2س

  .2/113 و وف ض البار  س4/321  انظرمجموع الف اوى س3س
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ِا ِموَرسىِلماِهأىِم زلةِال بيِصلىِاهللِعليهِ علىِآلهِ َرسلا (ِبب25)

...... ثرمَّ إرعَد برر  ح رى أتررى .ملسو هيلع هللا ىلص النبرر  سياروه   إرحيض البخررارى  راء 

ال ماَء ال اوسَةو فاْسَ ْفَ َضو قيَل: َمن تذا؟ قراَه:  ربيرُل. قيرَل: َمرن معرَن؟ قراَه: 

بِهو فنعَم المجر ُء  راَء. فلمرا  امحمٌد قيَل: وقْد ُأرِسَل اليِه؟ قاَه: نعم. قاَه: مرحب  

و ثرم قراَه:  خلصُت فإذا موسىو قاَه: تذا موسى ف رلِّم عليرِهو ف رلَّمُت عليره فرروَّ

رررا تجررراَوْيُل بكرررىو قيرررَل لررره: مرررا النبررر  بررراألِ  الصرررالِض و امرحب ررر الصرررالِضو فلمَّ

 ِِه أكهُر ممن يدُخُل ا ُبِعَب بعد  يْدُخُل الجنََّة مِن ُأمَّ  اُيْبكِيَن؟قاَه: َأْبك  ألهللَّ ُغالم  

مِن ُأمَّ  .
  1س

لم يكن بكاء موسرى ح رداو معراذ اهللو فرإهلل الح رد ى ذلرن   [قالِالعلما ]

العالم منزوع عن آحاو المؤمنينو فكي  بمرن اإر فاه اهلل تعرالى. برل كراهلل أسرفا 

على ما فاته من األ ر الذ  يرتته عليه رف  الدر ةو ب به ما وق  من أم هو مرن 

الم  لزم ل ناي  أ رورتم الم ر لزم  هاهأجولمخالفة الما ضية ل ناي  كهرة ا

ل ناي  أ رهو ألهلل لكل نب  مهل أ ر من اتبعهو ول ذا كراهلل مرن اتبعره مرن أم ره ى 

العدوو ووهلل من اتب  نبينا إلى اهلل عليه وعلى آله وسلمو م   وه مرد م بالن ربة 

 ل ذه األمة. 

                                                           

  3117با  المعراج ح     سإحيض البخار1س
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ق راوة عرن أنرس برن مالرن برن إعصرعة. يعنر  ى روايرة  «غرالم»  أماِقوله 

فلرريس علررى سرربيل ال نارري و بررل علررى سرربيل ال نويرره بارردرة اهلل وعظرريم كرمرره إذ 

أع ى لمن كاهلل ى ذلن ال ن مالم يع يه أحدا قبلهو ممن تو أسن منره وقرد وقر  

 من موسى من العناية هبذه األمةو من أمر الصالةو ما لم يا  لغيره.

لري م. إفأشار الى إغر سنه بالن ربة  «تذا الغالم»قوله: [قالِابنِأبيِجماة]

قاه الخ اب : العر  ت م  الر ل الم  جم  ال ن غالمراو مرا وامرت فيره بايرة 

 من الاوة.

أشار الرى مرا أنعرم اهلل بره علرى  وڠ ويظ ر ل  أهلل موسىِ[يقولِابنِحجا]

خرل سرن لى أهلل وإنبيناو علي ما الصالة وال المو من اس مرار الاوة ى الك ولةو و

الشيخوخةو ولم يدخل على بدنه ترمو وي اعرتى قوته نا و ح ى إهلل النرا  ى 

قدومه المدينة سكما روى البخار   مرن حرديب أنرسو لمرا رأوه مروفرا أبرا بكررو 

أ لاوا عليه اسم الشا و وعلى أب  بكر اسم الشيخو م  كونه ى العمر أسرن مرن 

    1سأب  بكر واهلل أعلم.

                                                           

  1/24س و اإلسراء والمعرراج يبرن حجرر 325ص  - 21سحزء  7يبن حجر البار    ف ض 1س
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ِ لِأماِالصالةملسو هيلع هللا ىلصِِصيصِموَرسىِبمااجعةِال بي(ِالحبمةِلِتخ26)

ى أمررر ملسو هيلع هللا ىلص  الحكمررة ى تخصرري  موسررى بمرا عررة النبرر قااالِالقاطبااي ِ

الصالةو لعل ا لكوهلل أمة موسى كلفت من الصلوالو بما لم تكل  به غيرترا مرن 

األممو فهالت علي مو فأشف  موسى على أمة محمرد مرن مهرل ذلرن. ويشرير الرى 

 ان  ى «نا  قبلن..إا قد  ربت ال»ذلن قوله:

لعل ا من   ة أنه ليس ى األنبيراء مرن لره أتبراع أكهرر مرن موسرى  قالِغياه ِ

 وملسو هيلع هللا ىلص وي من له ك ا  أكربو وي أ م  لألحكرام مرن ترذه الج رةو مضراتيا للنبر 

فناسه أهلل ي منى أهلل يكوهلل له مهل ما أنعرم بره عليرهو مرن غيرر أهلل يريرد يوالره عنره. 

 و وينصحه فيما ي عل  به. وناسه أهلل ي لعه على ما وق  له

أهلل الحكمة ى ذلرنو انره كراهلل قرد رأى ى منا اتره إرفة أمرة   ذكاِالسهيلي 

 همحمد إلى اهلل عليه وعلى آله وسرلمو فردعا اهلل أهلل يجعلره مرن مو فكراهلل إشرفاق

    1سعلي م كعناية من تو من م.

   

                                                           

   المصدر ال اب 1س
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ِ ا ِالره سِ الرالالتِالتيِتؤخاِمنِالَرساا ِ المعااجثالثًِ

ِأهاِالره سِ اًلِأ 

ِ(ِأهميةِالصالةِلِال َرسالم.2)

تنررراك فرررو  ملسو هيلع هللا ىلص  الصرررالةو الصرررالةو فألتمي  رررا فر ررر ا اهلل علرررى رسررروله

 .مباشرة وبدوهلل واس ة   ال موالو بعد سدرة المن 

َأَي »ڤ: لمعرراذ ملسو هيلع هللا ىلص  الصررالة ترر  عمرروو الرردين الررذ  ي يارروم إي برره قرراه .1

ِه َوَعُمر و «وِوِهو َوِذْرَوِة َسرنَامِهِ ُأْخبُِرَك بَِرْأِ  األَْمِر ُكلِّ
ِ
؟ ُقْلرُت: َبَلرى َيرا َرُسروَه اهلل

اَلُةو َوِذْرَوُة َسنَامِِه الِجَ اوُ »َقاَه:     1س«َرْأُ  األَْمِر اإِلْساَلُمو َوَعُموُوُه الصَّ

الصالة ت  أوه ما يحاسه عليه العبد يروم الايامرةو فرإهلل إرلحت فارد أفلرض  .2

َه َما ُيَحاَسُه بِِه الَعْبرُد » :ملسو هيلع هللا ىلص قاهوأنجض وإهلل ف دل فاد خا  وخ رو  إهلِلَّ َأوَّ

َيْوَم الِاَياَمِة مِْن َعَملِِه َإاَلُتُهو َفإهلِْل َإُلَحْت َفَاْد َأْفَلَض َوَأْنَجَضو َوإهلِْل َفَ َدْل َفَاْد 

 . 2س«َخاَ  َوَخِ رَ 
                                                           

 إحيض الجام   و با  ما  اء ى حرمة الصالةو وإححه األلباا ى2010  سسنن الرتمذى 1س

5137. 

رراَلةُ  َبرراُ  َمررا َ رراَء َأهللَّ  و 413س سررنن الرتمررذ :  2س َه َمررا ُيَحاَسررُه بِررِه الَعْبررُد َيررْوَم الِايَاَمررِة الصَّ و َأوَّ

 وإححه األلباا
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ى أنفاسره ملسو هيلع هللا ىلص  أم رهو فاراهملسو هيلع هللا ىلص  الصالة تر  آخرر وإرية وإرى هبرا رسروه اهلل .3

  1س.«اَلَةو َوَما َمَلَكْت َأْيَماُنُكمْ الصَّ »األخيرة: 

ُه َمرا ُيْرَفرُ  مِرَن النَّراِ  :»ملسو هيلع هللا ىلص الصالة ت  آخر مرا تبارى لنرا مرن ويننراو ياروه .4 َأوَّ

اأْلََماَنررُةو َوآِخررُر َمررا َيْبَاررى مِررْن ِويررنِِ ُم الَصرراَلُةو َوُر َّ ُمَصررلح َي َخرراَلَ  َلررهُ 
   2س

 
ِ
 . 3س«ِعنَْد اهلل

 حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّ ياروه ر  العرزة:  الصالة تجارة رابحةو .5

 .[19]فاطا ِ َّ جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

 حب جب هئ مئ خئ ُّ الصالة تمحو الذنو  والخ اياو قراه تعرالى:  .0

 .  [224]هوة ِ َّمت خت حت جت مبهب خب

و »ملسو هيلع هللا ىلص  وقاه ال  ا بَِباِ  َأَحِدُكْم َيْغَ ِ ُل مِنُْه ُكلَّ َيْوم  َخْمرَس َمررَّ َأَرَأْيُ ْم َلْو َأهللَّ َنْ ر 

ٌء؟َترر
ْ
ٌءو َقرراَه: « ْل َيْبَاررى مِررْن َوَرنِررِه َشرر 

ْ
َفررَذلَِن َمَهررُل »َقرراُلوا: َي َيْبَاررى مِررْن َوَرنِررِه َشرر 

َلَواِل اْلَخْمِسو َيْمُحو اهلُل بِِ نَّ اْلَخَ اَيا  .   4س«الصَّ

                                                           

إررححه الشرريخ شررعيه وَمررا ُيْ ررَأُه َعنْررُه اْلَعْبررُد َيررْوَم اْلِايَاَمررةو  وبررا :2091   مررذ  سسررنن الرت1س

 األرنؤويف رحمه اهلل 

 سي خال  له  َأْ : َي نَِصيه له   2س

صرر يه عبررد ل :الجررام  الصررحيض لل ررنن والم ررانيدو 9502 ل رررباا:حالمعجررم الكبيررر ل  3س

ررْغَرى اْرتَِفرراُع اأْلََماَنررة و بررا  الجبررار رراَعِة الصُّ إررحيض »وإررححه األلبرراا ىمِررْن َعاَلَمرراِل ال َّ

  .2572« سالجام 

َلَواُل الَخْمُس 521  رواه البخار  سرقم 4س الَةِو بَاٌ : الصَّ اَرةٌ   و كِ َاُ  َمَواقِيِت الصَّ  .َكفَّ
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َرَ  » :ملسو هيلع هللا ىلص وقاه ُكْم َعَلرى َمرا َيْمُحرو اهلُل بِرِه الَخَ اَيرا َوَيْرَفرُ  بِرِه الردَّ اِل؟ َأَي َأُولُّ

 َقرراَه إْسررَباُن الُوُ رروِء َعَلررى الَمَكرراِرِه َوَكْهررَرُة الَخَ ررا إَِلررى 
ِ
َقرراُلوا َبَلررى َيررا َرُسرروَه اهلل

َبايفُ  اَلِة َفَذلُِكم الرِّ اَلِة َبْعَد الصَّ  . 1س«الَمَ اِ د َواْن َِظاُر الصَّ

 خص مسحص خس ُّ إاحب ا عن الفحشاء والمنكرو قراه تعرالى:    الصالة تن .7

 .[45]الع ببوت ِ َّمض خض حض جض مص

 مث زث رث يت ىت ُّ الصالة سبه لل مكين ى األرضو قاه تعالى:  .1

 يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 .[42]الحج ِ  َّملىل

 مك لك ُّ الصالة سبه لنزوه الرحمة على العباوو قاه تعالى:  .9

 ىن نن من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك

  َّ جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني زيمي ري ٰى ين

 .[12]التوبة ِ

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ تعررالى:  الصررالة سرربه لرردخوه الجنررةو قرراه .16

 نث مث زث رث يت ىت ُّ إلررررى قولرررره تعررررالى:  َّ يم ىم مم

 .[22ِ-2ِ]المؤم ون ِ َّ يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

                                                           

 بَاُ  َفْضِل إِْسبَاِن اْلُوُ وِء َعَلى اْلَمَكاِرِه.و ك ا  ال  ارةو  251  رواه م لم سرقم 1س
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أولى تذه الصفال الذين ترم ى إرال م خاشرعوهللو وآخرر ترذه الصرفالو 

 والذين تم على إلوا م يحافظوهلل. 

ِ[ معِذل ِفقرِضيعِالبثياِمنِال اسِالصالة]

ن  رريعوا الصررالة أهلل مررن أوه أسرربا  وخرروه النررار ترررك أن رر  تررؤيء الررذي

 .[41ِ-41ِ]المرثا ِ َّ مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ُّ الصالةو قاه تعالى: 

 :ملسو هيلع هللا ىلص أن   الذين تركوا الصالة أهلل بين الر ل وبين الكفر ترك الصرالةو قراه

الةِ » ْرِك واْلُكْفِر َتْرَك الصَّ ُ ِل وبْيَن الشِّ  . 1س«إهللَّ بْيَن الرَّ

اَلُةو َفَمْن َتَرَكَ ا َفَاْد َكَفرَ » :ملسو هيلع هللا ىلص وقاه  . 2س«اْلَعْ ُد الَِّذ  َبْينَنَا َوَبْينَُ ُم الصَّ

ِ( ِالتحاياِمنِالغيبةِ الخوضِلِأعااضِالمسلمين،ِ أكلِلحومِاألبايا  1)

و َيْخِمُشرروهلَل :»ملسو هيلع هللا ىلص قرراه لمررا ُعررِرَج برر  مررررُل بارروم  ل ررم أظفرراٌر مررن ُنَحررا  

فالت: من تؤيء يرا  ربيرل؟ قراه: ترؤيء الرذين يرأكلوهلل ُوُ وَتُ ْم َوُإُدوَرُتْمو 

 . 3س«لُحوم النا  َويَاُعوهلل ى أعرا  م

                                                           

يَماهللَ   و12رواه م لم: س  1س اَلةَ وكِ َاُ  اإْلِ  .بَاُ  بَيَاهلِل إِْ اَلِ  اْسِم اْلُكْفِر َعَلى َمْن َتَرَك الصَّ

اَلةَ  بَاُ  َمابا   » 1679سنن ابن ما ة: س  2س  و وإححه األلباا.«َ اَء فِيَمْن َتَرَك الصَّ

 .  533الصحيحة س  و وإححه األلباا ىبَاٌ  فِ  اْلِغيبَةِ   و4171س«سنن أب  واوو »3س
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الذين يغ ابوهلل الم لمينو ويأكلوهلل لحوم األبرياء ى مجال  مو تذا عرذاهبم 

و فلي   اهلل كل منرا ى ل رانه  ألهلل او وي يظلم ربن أحد  اى حياة الربي   زاء  وفاق  

 هئ مئ ُّ أعراض الم لمين أوخل إاحبه النرار قراه تعرالى:  الل اهلل إذا ُأ ل  ى

 ىط ِّـ ُّـ َّـ هي مي هن من مل مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب

أ : كنررا ى الرردنيا نخرروض بأل ررن نا  .[41ِ-41ِ]الماارثا ِ َّ يس ىس يغ ىغ يع ىع يط

 .بالبا ل وأكل لحوم األبرياء

َاَةَِقاَل  َِأب يُِهَاي   إهلِلَّ  َ َعن 
ِ
ُفاَلَنة  ُتْذَكُر مِْن َكْهَرِة َإاَلتَِ ا  َقاَه َرُ ٌل: َيا َرُسوَه اهلل

 فِ  النَّارِ »َوِإَيامَِ ا َوَإَدَق َِ ا َغْيَر َأنََّ ا ُتْؤِذ  ِ يَراَنَ ا بِلَِ انَِ ا. َقاَه: 
َ
َقراَه: َيرا «. ِت 

َة ِإَيامَِ ا َوَإَدَق َِ ا َوَإراَلتَِ ا َوإِ   َفإهلِلَّ ُفاَلَنة  ُتْذَكُر قِلَّ
ِ
ُ  بِراأْلَْثَواِر َرُسوَه اهلل نََّ را َتَصردَّ

 فِ  اْلَجنَّةِ »مَِن اأْلَقِِ  َوَي تؤذ  ِ يَراَنَ ا. َقاَه: 
َ
 .   1س«ِت 

 
ِّ
و َقاَه: ُكنُْت َمَ  النَّبِ  را َقِريب را ملسو هيلع هللا ىلص  وَعْن ُمَعاِذ ْبِن َ َبل  و َفَأْإرَبْحُت َيْوم  فِ  َسَفر 

 
ِ
 اهلل

َّ
و َأْخبِْرنِ  بَِعَمل  ُيرْدِخُلنِ  اْلَجنَّرَةو َوُيَباِعرُدنِ  مِرَن مِنُْه َوَنْحُن َنِ يُرو َفُاْلُت: َيا َنبِ 

رَرُه اهلُل َعَلْيرِهو َتْعُبرُد اهلَل »النَّاِر. َقاَه:  و َوإِنَُّه َلَيِ ريٌر َعَلرى َمرْن َي َّ َلَاْد َسَأْلَت َعْن َعظِيم 

َكاَةو َوَتُصومُ  اَلَةو َوُتْؤتِ  الزَّ  «َرَمَضاهلَلو َوَتُحجُّ اْلَبْيرَت  َوَي ُتْشِرُك بِِه َشْيئ او َوُتِايُم الصَّ

رَدَقُة ُتْ ِفرُ  اْلَخ ِيَئرَةو َأَي َأُولَُّن َعَلى َأبْ »ُثمَّ َقاَه:  رْوُم ُ نَّرٌةو َوالصَّ َواِ  اْلَخْيرِر؟: الصَّ

                                                           

 قاه محااوه اسناوه ح ن.  ڤُمْ نَُد َأبِ  ُتَرْيَرَة س   واللفل له9075أحمد س م ند  1س
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ُ ِل فِ  َ ْوِ  اللَّْيلِ  َح َّى َبَلرَغو  َّ مم ام يل ىل ُّ ُثمَّ َقَرَأ:  «َوَإاَلُة الرَّ

َأَي ُأْخبِرررُرَك بِرررَرْأِ  اأْلَْمرررِر َوَعُمررروِوِه َوُذْرَوِة »ُثرررمَّ َقررراَه:  [21]الساااجرة ِ َّ مب خب ُّ 

. َقاَه:  «نَامِِه؟َس 
ِ
راَلُةو »َفُاْلُت: َبَلى َيا َرُسوَه اهلل ْسراَلُم َوَعُمروُوُه الصَّ َرْأُ  اأْلَْمرِر اإْلِ

رِه؟»ُثمَّ َقاَه:  «َوِذْرَوُة َسنَامِِه اْلِجَ اوُ  َفُاْلرُت َلرُه: َبَلرى َيرا  «َأَي ُأْخبُِرَك بِِماَلِك َذلِرَن ُكلِّ

. َفَأَخررَذ بِلَِ ررانِ 
ِ
 اهلل

َّ
و َوإِنَّررا  «ُكرر َّ َعَلْيررَن َتررَذا»ِهو َفَارراَه: َنبِرر 

ِ
َفُاْلررُت: َيررا َرُسرروَه اهلل

رَن َيرا ُمَعراُذو َوَترْل َيُكرهُّ النَّراَ  فِر  »َلُمَؤاَخُذوهلَل بَِما َنَ َكلَُّم بِِه؟ َفَاراَه:  َثكَِلْ رَن ُأمُّ

 . 1س«ئُِد َأْلِ نَ ِِ ْم؟النَّاِر َعَلى ُوُ وِتِ ْمو َأْو َقاَه: َعَلى َمنَاِخِرِتْمو إِيَّ َحَصا

َيررا »:ملسو هيلع هللا ىلص الررذين يررأكلوهلل لحرروم النررا  بأل ررن  مو فارراهملسو هيلع هللا ىلص  وقررد حررذر النبرر 

َمْعَشَر َمن آَمَن بِلَِ انِِه وَلْم َيْدُخِل اإليَمراهلُل َقْلَبرُهو َي َتغَ راُبوا الم رلمينو َوَي َت َّبُِعروا 

َبَ  َعْوَراتِ ْم َي َّب  ا هلُل َعْوَرَتُهو ومرن َي َّبر  اهلل عورَتره َيْفَضرْحُه ى َعْوَراتِ ْمو فإِنَُّه َمِن اتَّ

 . 2س«بي ه

فاتاوا اهلل يا معشر الم لمين ى أل ن كم وأم كوتا عن أعرراض الم رلمينو 

 وعن الغيبةو فإنكم را عوهلل إلى اهلل وموقوفوهلل بين يديهو وسائلكم عن أل ن كم.

 .[16]الَرساا  ِ َّ حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك ُّ  قالِتعالى 

                                                           

 . 5130س «إحيض الجام »بلبا  حديب معاذ بن   و22610م ند أحمد   1س

  .7101« سإحيض الجام »و با  حديب أب  برية األسلم  19770  م ند أحمد 2س
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(ِالتحاياِمنِخطبا ِالسو ِالاينِيقولونِماِالِيفعلاون،ِ الااينِياأما ن1ِ)

ال اسِبالباِ ي سونِأنفسها،ِ الاينِيارعونِال ااسِإلاىِكالِشااِالااينِ

يرعونِال اسِإلىِالشا ِ البر ِ الخاافاات،ِالااينِيارعونِال ااسِإلاىِ

 الةِالحزبيةِالبغيضةِالتيِفاقتِاألمة،ِالاينِيحاضونِالمسالمينِعلاىِ

ِأماهاِليفسر اِلِاألهض.

َرَأْيُت َلْيَلَة ُأْسِرَ  بِ  ِرَ اي  ُتْاَرُض ِشَفاُتُ ْم بَِمَاراِريَ  » :ملسو هيلع هللا ىلص قالِهَرسولِاهلل

و َفُاْلرُت: َيرا ِ ْبِريرُل َمرْن َترُؤَيِء؟ َقراَه: َترُؤَيِء ُخَ َبراُء مِرْن ُأمَّ ِرَنو َيرْأُمُروهلَل 
مِْن َنرار 

و َوَينَْ    . 1س؟! «ْوهلَل َأْنُفَ ُ ْمو َوُتْم َيْ ُلوهلَل اْلكَِ اَ  َأَفاَل َيْعِاُلوهللَ النَّاَ  بِاْلبِرِّ

ف ذا الخ يه الذ  ياوه للنا  تذا حرام ثم يفعلهو وياوه ل م تذا حراله 

وي يفعلهو خ يه ال وء الذ  يرأمر برالرب وين رى نف رهو يرأمر النرا  بالحجرا  

البنروك ويضر  مالره ى البنروكو  وين ى امرأته وابن هو يرأمر النرا  أهلل يب عردوا عرن

يأمر النا  بالمحافظة على الصالة وتو يضي  الصالةو يحذر النا  من الكرذ  

وتو يكذ و يحذر النا  من الغيبة والنميمة وتو واق  في ا تذا خ يه ي عارل 

 حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ لررهو قرراه ر  العررزة: 

 .[44 ِ]البقاة َّ مب خب

                                                           

ص « اإلسرراء والمعرراج»  قراه األلبراا حرديب ح رن انظرر ك را  13515  م ند أحمرد س1س

  1/22 . سوانظر ال ل له الصحيحه 52س
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ِ لقرِأجاةِمنِقال 

ُ رررررُل اْلُمَعّلرررررُم َغْيرررررَرهُ َيرررررا أيُّ   َ رررررا الرَّ
 

 َترررررالَّ لِنَْفِ رررررَن َكررررراهلَل َذا ال َّْعلِرررررْيمُ  
 

 مِْهَلرررررهُ 
َ
 َي َتنْرررررَه َعرررررْن ُخُلررررر   َوَترررررأتِ 

 

 َعررررراٌر َعَلْيرررررَن إَِذا َفَعْلرررررَت َعظِرررررْيمُ  
 

  قالِآخاِأيًضا 

 َأَتنْ رررررررررر  النَّرررررررررراَ  َوَي َتنَْ ِ رررررررررر 
 

 َمَ رررررى َتْلَحرررررُ  اْلَارررررْوَم َيرررررا َأْكرررررَوعُ  
 

رررررْحِذ َح َّرررررى َمَ رررررى  َفَيرررررا َحَجرررررر الشَّ
 

 َتُ رررررررررنُّ اْلَحِدْيرررررررررَد َوَي َتْاَ ررررررررر ُ  
 

ِ قالِآخاِأيًضا 

 َيررررأُمُر النَّرررراَ  بررررال َُّاى
ح
 َوَغْيررررُر َتَارررر 

 

 َ بِْيررٌه ُيررَداِوْ  النَّرراَ  َوْتررَو َمررِرْيُ   
 

 نن من زن رن ُّ واهلل سررربحانه وتعرررالى يمارررت ذلرررنو قررراه تعرررالى: 

 .[1ِ-1ِ]الصف ِ َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

ُ ِل َيْوَم اْلِاَياَمِة َفُيْلَارى فِر  النَّراِر َفَ نْرَدلُِ  َأْقَ راُ  َبْ نِرهِ  ملسو هيلع هللا ىلص َيُاوُه و ُيْؤَتى بِالرَّ
  1س

َحى َفَيْجَ ِمُ  إَِلْيِه َأْترُل النَّراِر َفَيُاوُلروهلَل َيرا ُفراَلهلُل َمرا  َفَيُدوُر بَِ ا َكَما َيُدوُر اْلِحَماُر بِالرَّ

َعررْن اْلُمنَْكررِر َفَيُارروُه َبَلررى َقررْد ُكنْررُت آُمررُر  رر  َن َأَلررْم َتُكررْن َتررْأُمُر بِرراْلَمْعُروِ  َوَتنْ َلرر

 .   2سَعْن اْلُمنَْكِر َوآتِيهِ    بِاْلَمْعُروِ  َوَي آتِيِه َوَأنْ 

                                                           

   أ : تخرج أمعاؤه.1س

 .بَاُ  ُعُاوبَِة َمْن َيْأُمُر بِاْلَمْعُروِ  َوَي َيْفَعُلهُ الايامةو و ك ا  إفة  2919س :  إحيض م لم2س
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ِ«ةعاةِعلىِأبوا ِجه ا»خطبا ِالسو ِ

 كاهلل ُحَذْيَفه ْبَن الَيَماهلل َيُاوُه: َكاهلَل النَّاُ  
ِ
َعرِن الَخْيرِرو ملسو هيلع هللا ىلص  َيْ رَأُلوهلَل َرُسروَه اهلل

 إِنَّرا ُكنَّرا فِر  َ اِتلِيَّرة  
ِ
رِّ َمَخاَفَة َأهلْل ُيْدِرَكنِ و َفُاْلُت َيا َرُسروَه اهلل َوُكنُْت َأْسَأُلُه َعِن الشَّ

؟ َقر و َفَجاَءَنا اهلُل بَِ َذا الَخْيرِرو َفَ رْل َبْعرَد َترَذا الَخْيرِر مِرْن َشررح ُقْلرُت: « َنَعرمْ »اَه: َوَشرح

؟ َقراَه:  رِّ مِْن َخْير  ُقْلرُت: َوَمرا َوَخنُرُه؟ َقراَه: « َنَعرْمو َوفِيرِه َوَخرنٌ »َوَتْل َبْعَد َذلَِن الشَّ

ُقْلرُت: َفَ رْل َبْعرَد َذلِرَن الَخْيرِر مِرْن « َقْوٌم َيْ ُدوهلَل بَِغْيِر َترْديِ و َتْعرِرُ  مِرنُْ ْم َوُتنْكِررُ »

؟ َقاَه:  ُقْلرُت: َيرا « ْمو ُوَعاٌة إَِلى َأْبَواِ  َ َ نََّمو َمْن َأَ راَبُ ْم إَِلْيَ را َقرَذُفوُه فِيَ راَنعَ »َشرح

و ِإْفُ ْم َلنَا؟ َفَااَه: 
ِ
ُقْلرُت: َفَمرا « ُترْم مِرْن ِ ْلرَدتِنَاو َوَيَ َكلَُّمروهلَل بَِأْلِ رنَ ِنَا»َرُسوَه اهلل

ْلرَزُم َ َماَعرَة الُمْ رلِِميَن َوإَِمراَمُ ْمو ُقْلرُت: َفرإهلِْل َلرْم َتْأُمُرنِ  إهلِْل َأْوَرَكنِ  َذلَِن؟ َقاَه: تَ 

َفاْعَ ِزْه تِْلَن الِفرَرَ  ُكلََّ راو َوَلرْو َأهلْل َتَعر َّ بَِأْإرِل »َيُكْن َلُ ْم َ َماَعٌة َوَي إَِماٌم؟ َقاَه 

 . 1سو 2سو 1س«َشَجَرة و َح َّى ُيْدِرَكَن الَمْوُل َوَأْنَت َعَلى َذلَِن 

                                                           

  .3060  سإحيض البخارى با  عالمال النبوة حديب 1س

سأسأله عن الشر  أس و رحه عنره. سمخافرة أهلل يردركن    على البخار    تعلي  مص فى البغا2س

خيرا خالصا بل فيه مرا يشروبه  خوفا من أهلل أق  فيه أو أورك يمنه. سوخن  من الدخاهلل أ  ليس

ويكدره وقيل الدخن األمور المكروتة. ستعرر  مرن م وتنكرر  أ  تررى مرن م أشرياء موافارة 

للشرع وأشياء مخالفة له. س لدتنا  من أنف رننا وقومنرا وقيرل ترم ى الظراتر مهلنرا ومعنرا وى 

م ررلمين  البررا ن مخررالفوهلل لنررا ى أمررورتم وشررؤوهنم و لرردة الشرر ء ظرراتره. س ماعررة ال

عام  م ال   تل زم بالك ا  وال نة. سإمام م  أميرتم العاوه الذ  اخ راروه ونصربوه علري م. 
= 
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ِ منِةالالتِالَرساا ِ المعااجِ اثانيًِ

تو أهلل رسالة اهلل واحدة إلرى خلاره وتر  ملسو هيلع هللا ىلص من وييل اإلسراء برسوه اهلل  -1

وبه  اء األنبياء من لدهلل آوم ِ[29 ِالِعماان] َّمب زب رب يئ ىئ ُّ اإلسالم 

ونوح إلى محمد عليره الصرالة وال رالمو ف رو يصرل  إمامرا باألنبيراءو ويرؤم 

نا  ليعبدوا اهلل تعالى فيه بعد بيرت اهلل الحررام. بيت الماد و الذ  أقيم لل

وتو الابلة األولى للم لمينو وأتمي ه بالن بة للم لمين وثيارة مهرل أتميرة 

خررراتم النبيرررين ملسو هيلع هللا ىلص بيرررت اهلل الحررررامو ولرررو تحولرررت الابلرررة عنرررهو فمحمرررد 

 وإمام م.

 
ِ
النَّراِ  بِراْبِن َمرْرَيَمو  َأَنا َأْوَلرى»َيُاوُه: ملسو هيلع هللا ىلص  فعن ُتَرْيَرَة َقاَه: َسِمْعُت َرُسوَه اهلل

 
ٌّ
و َوَلْيَس َبْينِ  َوَبْينَُه َنبِ  ل   . 2س«اأْلَْنبَِياُء َأْوَيُو َعالَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

ستع  بأإل شجرة  أ  ح رى ولرو كراهلل ايع رزاه برالع  علرى أإرل شرجرة والعر  ترو 

 األخذ باألسناهلل والشد علي ا والمراو المبالغة ى ايع زاه[.

الم مِن َإحيض سيرة َخي1س الم للشريخ إرالض برن  ره عبرد   سُسبُل ال َّ الة َوال َّ ر األنَاِم َعليه الصَّ

 الواحد رحمه ب صر  ي ير .

  ]تعلير  مصر فى البغرا[ سأولرى 3442با  قوله واذكر ىف الك ا  مريم   رإحيض البخا  س2س

النا   أخ  النا  به وأقرهبم إليه ألنه بشر به أو ألنه ي نب  بين ما فكأهنما ى يمرن واحرد. 

و عالل  تم األخوة أل  واحد من أم رال مخ لفرة والمعنرى أهلل شررائع م م فارة مرن سأوي

حيرررب األإررروه وإهلل اخ لفرررت مرررن حيرررب الفرررروع ح ررره الرررزمن وح ررره العمررروم 

 والخصوص[ .
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َّ
َ راُتُ ْم َشر َّى »َقراَه: ملسو هيلع هللا ىلص  وَعْن َأبِ  ُتَرْيرَرَةو َأهللَّ النَّبِر  و ُأمَّ

ل  اأْلَْنبَِيراُء إِْخرَوٌة لَِعرالَّ

و َوِوينُُ ْم َواِحٌدو َوإنِّ  َأْوَلى النَّا
ٌّ
َنَُّه َلرْم َيُكرْن َبْينِر  َوَبْينَرُه َنبِر 

ِ
ِ  بِِعيَ ى اْبِن َمْرَيَمو أل

َوإِنَُّه َناِيٌهو َفإَِذا َرَأْيُ ُموُه َفاْعِرُفوُه: َرُ ٌل َمْرُبوٌع إَِلى اْلُحْمَرِة َواْلَبَيراِضو َعَلْيرِه َثْوَبراهلِل 

َراهلِل َكَأهللَّ َرْأَسُه َيْاُ رُرو َوإهلِْل َلرْم ُيِصر رلِيَهو َوَيْاُ رُل اْلِخنِْزيرَرو ُمَمصَّ ْبُه َبَلرٌلو َفَيرُد ُّ الصَّ

ْساَلِمو َفُيْ لِرُن اهلُل فِر  َيَمانِرِه اْلِمَلرَل ُكلََّ را إِيَّ  َوَيَضُ  اْلِجْزَيَةو َوَيْدُعو النَّاَ  إَِلى اإْلِ

اَهو ُثمَّ تَ  ْساَلَمو َوُيْ لُِن اهلُل فِ  َيَمانِِه اْلَمِ يَض الدَّ َّ
َاُ  اأْلََمنَُة َعَلى اأْلَْرِض َح َّرى اإْلِ

رْبَياهلُل  َئاُ  َمرَ  اْلَغرنَِمو َوَيْلَعرَه الصِّ بِِلو َوالنَِّماُر َمرَ  اْلَبَارِرو َوالرذِّ َتْرَتَ  اأْلُُسوُو َمَ  اإْلِ

ُتْمو َفَيْمُكرررُب َأْرَبِعررريَن َسرررنَة و ُثرررمَّ ُيَ رررَوفَّىو َويُ  ِه َصرررلِّ  َعَلْيررربِاْلَحيَّررراِلو َي َتُضررررُّ

 . 1س«اْلُمْ لُِموهللَ 

ِِ ]شاحِحريث تن َوٌةِل َعال  ب َياُ ِإ خ  َن    [ «ڠ صفِعيسىِبنِماياِ»ِاأل 

رد  مرا   اإلسالُمو وقد شَرَع اهلُل ُسربحاَنه لِنَبيِّره محمَّ
ِ
يَن عنَد اهلل بيََّن الُارآهلُل أهللَّ الدِّ

رائُ  َت نا يُن واحٌدو والشَّ ى به األنبياَء مِن َقبلِه  فالدِّ و َوإَّ َسُه م  َعصِر كرلِّ رسروه 

[ِ   [ لِهااااِالحااريث 
ُّ
  ُأمَّ رراُت م َشرر َّىو » :ملسو هيلع هللا ىلصيارروُه النَّبرر 

ل  األنبيرراُء إخرروٌة لَِعررالَّ

و والمعنرى: أهللَّ «وِوينُ م واحدٌ   مِرن ُأمَّ رال  ُمخ لفرة 
   واحرد 

ِ
و َيعنِ : أنَّ م ُأَخوٌة أل

                                                           

ه حررديب إررحيض إررححه   قرراه محااررو9276  م ررند أحمررد سم ررند أبررى تريرررة حررديب 1س

:  1/111س« هنايرة البدايرة»كهير ى و وقاه الحافل ابن 0/493« الف ض»ى  الحافل ابن حجر

عررن عفرراهلل بررن م ررلمو هبررذا اإلسررناو.  2/595تررذا إسررناو  يررد قررو ! وأخر رره الحرراكم 

 وإححهو ووافاه الذتب .
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مِررن حيررُب الُفررروُع َحَ ررَه َشرررائَع م ُم َِّفاررٌة مِررن حيررُب األُإرروُهو وإهلِل اخَ َلفررت 

مِنو وَحَ َه الُعموِم والُخصوِص.  الزَّ

ِقالِال  بيِ  وإنِّ  أْولى النَّاِ  بِعي رى ابرِن َمرريَم  ألنَّره لرم يُكرْن بْينر  » :ملسو هيلع هللا ىلص ثا 

 
ٌّ
 ِعي ى  «وبْينه َنبِ 

ِ
 اهلل

ُّ
َر َنب  د   ڠوقد َبشَّ ِة َنبيِّنا محمَّ   فااه كما أخَبَر اهلُل ملسو هيلع هللا ىلص بنُُبوَّ

   ولررررذلن [6]الصاااف ِ َّمي خي حي جي يه ىه مه ُّ لى ى كِ ابِررره الَعزيرررِز: تعرررا

 
ُّ
و ف رو أخروُه ملسو هيلع هللا ىلص فالنَّب 

ٌّ
َر بهو وألنَّه لم َيُكْن َبيرنَ م َنبِر  َأْولى النَّاِ  بِعي ى  ألنَّه َبشَّ

رماِء إلرى األرِضو  ڠو أ : َينِزُه ِعي ى «وإنَّه نايٌه »األقَرُ  إليهو  فرإذا »مِرن ال َّ

و أ : لريَس «َر رٌل َمربروعٌ »و أ : فاعِرفوُه  فإهللَّ مِن أوإافِه أنَّه: «اْعِرفوهُ َرأيُ ُموه ف

و أ : إهللَّ َلوَنره َيميرُل إلرى الُحمررِة «إلرى الُحمررِة والَبيراضِ »بال َّويِل وي الَاصريِرو 

راهللِ »والَبياِضو  رفرِةو «عليه َثوباهلِل ُمَمصَّ و أ : يكوهلُل عليرِه َثوبراهلِل َلوُن مرا مائرٌل للصُّ

فيرُد ُّ »و وترذا كِنايرٌة عرن َنضرارتِه وَنظاف ِرهو «أهللَّ رأَسه َيْاُ ُرو وإهلْل لم ُيِصْبُه َبلرٌل ك»

ررليَه  وَياُ ررُل الِخنزيررَرو وَيَضررُ  الِجزيررَةو وَيررْدُعو النَّرراَ  إلررى »و أ : َيكِ ررُرهو «الصَّ

رريُف الَوحيرُد علرى َمرن ُيااتُِلرهو فرال ُيا«اإلسالمِ  َبرُل مِرن م و أ : إهللَّ اإِلسالَم تَو الشَّ

َ اهلُل َعرزَّ وَ رلَّ «وُي لُِن اهلُل ى َيمانِه الِملَل كلَّ ا إيَّ اإلسالمَ »ِ زيٌةو 
و أ : لْن ُيبِار 

للُكفِر َشوكة و ف كوهلُل الِوييُة والُادرُة ألتِل اإلسالِمو ولريس الُمرراُو َترالَك أبرداهلِل 

َة تكرو راُر سريكونوهلَل أتِل الُكفِرو ولكرنَّ الُمرراَو أهللَّ الغلبرَة والعرزَّ هلُل لسسرالِم  فالكفَّ

ررمِس مِررن مغربِ ررا لررْن َينَفَعرره إيماُنررهو  َمو رروِويَن  ول ررذا َمررن آَمررَن عنررَد ُ لرروِع الشَّ

رراعُة سرر اوُم علررى ِشررراِر الَخلررِ    اَه »وال َّ و أ : «وُي لِررُن ى َيمانِرره الَم رريَض الرردَّ َّ
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اَه ى َع ررِد  وايرراِل أهللَّ ڠِعي ررى ُيِميررُت اهلُل َعررزَّ وَ ررلَّ الم رريَض الررد َّ و وى الرِّ

 تَو الَّذ  سَياُ ُله. ڠعي ى 

رالُم ى كرلِّ األرِضو «ثمَّ تَاُ  األَمنرُة علرى األرضِ » و أ : َي روُو األمراهلُل وال َّ

ئاُ  مر  الغرنَِمو وَيلَعرُه » ح َّى َترَترَ  األُسروُو مر  اإلبرِلو والنِّمراُر مر  البَارِرو والرذِّ

بياهلُل بالحيَّراِل ي تَ  تمالصِّ ى »و أ : سرَيَظلُّ وَيبارىو «فَيمُكرُب » :ملسو هيلع هللا ىلصثرمَّ قراه  «ُضررُّ

و أ : ُيصرلُّوهلَل عليره بمرا «وُيَصرلِّ  عليرِه الُم رلِموهللَ ى األرِض أرَبعيَن َسنَة و ثمَّ ُي و

الِة على الميِِّت ى اإلسالمِ  شَرَعُه اهلُل مِن الصَّ
 . 1س

ِ الَرسالمِةينِالفطاةِ-1

ُخير بينه وبين الخمرو وُبشرارة  ربيرل عليره  اللبن حينملسو هيلع هللا ىلص ُشْرُ  رسوِه اهلل 

الصالة وال الم: تديت للف رة. تؤكد أهلل تذا اإلسالم وين الف رة البشرية الرذ  

ين جم مع ا فالذ  خل  الف رة البشرية خل  ل ا تذا الدين الرذ  يلبر  نوايع را 

 خس جسحس مخ جخ مح جح مج ُّ واح يا ا ا ويحا   موحا او ويكربض  موح را 

ِ[12ِ الا مِمنِاآلية] َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس

 وحين نرى النا  يجنحوهلل عن تذا الدينو فال شن أهلل ف ر م قد ف دل.

وم مة الداعية أهلل يعالج ف او تذه الف رة بمرا حرول مرن ركرامو يزيرل تلرن 

األقفاه عن الالو و يعالج تلن الاشرة الااسية الجاسيةو ليصل إلى الالره قبرل 

 إدرا باإلسالمو يرف  رأسا به.الراهلل عليهو فينشرح 

                                                           

 إشرا  ُعلو  بن عبد الااور ال اا . -موق  الدرر ال نية -الموسوعة الحديهية  1س
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ِ{عليهاِالسالمِالَرسالمِهوِةينِجميعِاألنبيا }

 ىل مل خل ُّ اإلسررالم تررو ويررن  ميرر  األنبيرراء قرراه اهلل سرربحانه وتعررالى: 

أ  »قاه الار بر :  [15]األنبياا   َّ ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

و والناررل عررن قلنررا للجميرر : ي إلرره إي اهللو فأولررة العاررل شرراتدة أنرره ي شرررين لرره

 مي  األنبياء مو ووو والدليل إما معاوه وإما مناوه. وقاه ق اوة: لم يرسل نب  

إي بال وحيدو والشرائ  مخ لفرة ى ال روراة واإلنجيرل والاررآهللو وكرل ذلرن علرى 

 . 1س«اإلخالص وال وحيد

تذا الدين تو وين اإلسالمو الذ  ي يابل »   قالِشيخِالَرسالمِابنِتيمية

ا غيرهو ي من األولين وي من ا خرينو فإهلل  مي  األنبياء على وين اهلل وين  

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  قالِتعالىِعنِنوح و «اإلسالم

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 يبرت ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 نث مث زث رث ُّ   قالِعنِإبااهيا و [12ِ،11]يونس ِ َّ رث يت ىت نت مت زت

 من زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن

ِ َّ مث هت مت خت حت جت هب مب   قالِعنِموَرسى و [211ِ-212ِ]البقاة 

ِ َّ زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىلُّ  و [14]يونس 
                                                           

 . 216/ 11س تف ير الار ب :  1س
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ِالمسيح  ِخبا ِل  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّ   قال

 نث مث  ُّ  قالِفيمنِتقرمِمنِاألنبيا  و [222]المائرة ِ َّ مث هت مت خت

 مش ُّ   قالِعنِبلقيسِأنهاِقالت و [44]المائرة ِ َّ ىق يف ىف يث ىث

 . 1سان  ى[44ِ]ال مل ِ َّ ُّـ َّـ هي مي هن من مل مك لك هش

نا اة بأهلل اهلل واحد أيل  أبد  ي يمرولو قراور يفعرل  [ كتبِأهلِالبتا ]

ما يشاء ليس كمهله ش ء ي ى ذاته وي ى إفاتهو وشواتد ذلن من ك رب م كهيررة 

إِنََّن َقْد ُأِريَت لَِ ْعَلَم َأهللَّ الرَّ َّ ُترَو اإِللرُه. َلرْيَس آَخرَر »  35/ 4ر ال هنية سكما ى سف

لِيَّرراِل ُمنْررُذ اْلَاررِديِمو ألَنِّرر  َأَنررا اهلُل »  40/9وك ررا  إشررعياء س «ِسررَواُه. ُاْذُكررُروا األَوَّ

 .«َوَلْيَس آَخُر. اإِللُه َوَلْيَس مِْهلِ .

ة غير اهلل حرامو وذلن مذكور ى موا ر  كهيررة مرن وفي ا ال صريض بأهلل عباو

خر رن مرن أل رن الرذ  إانا الرر  »و  5-3/ 26ال وراة كما ى سفر الخروج س

ام . ي تصن  لن تمهراي أم خرىأل ة آرض مصر من بيت العبووية. ي يكن لن أ

رض مرن تحرت ومرا ى منحوتا وي إورة مرا ممرا ى ال رماء مرن فرو  ومرا ى األ

له غيور إل ن إنا الر  أا رض. ي ت جد ل ن وي تعبدتن.ألن تحت األالماء م

.و وى ال روراة «بناء ى الجيل الهالب والراب  من مبغض .باء ى األف اد ذنو  ا أ

أنه لو وعا نب  إلى عباوة غير اهلل ُيا رل ترذا الرداع  وإهلل كراهلل ذا معجرزال عظيمرة 

ا أهلْل تعَملوا بجميِ  ما أنا آُمرُرُكم برِه. إحِرُإو -1»  5-13/1كما ى سفر ال هنية س
                                                           

 .101مية صبن تيي : ك ا  ال دمرية1س
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 و حررالُِم ُحُلررم   أو ُمَ نَبِّرررٌ   َبيررنُكم فيمررا قررامَ  إذا -2.  ي َتزيرردوا عَليررِه وي ُتنِاصرروا مِنررهُ 

رت -3 عجيررربة   أو بُِمعِجررَزة   فَوَعرَدُكم : لُكررم وقرراَه  العجيرربةُ  أوِ  الُمعِجررَزةُ  تررِذهِ  وَتمَّ

 لِكالمِرهِ  ت رَمعوا فرال -4 و«فَ عُبردوتا تعِرفوترا لرم غريربة   آل ة   إلى بِنا تعاَلوا إذاو»

ْن ُكرلِّ ُقلرو بُِكرم وُنفوِسرُكم. مِر ُتِحبُّوَنه أنُ م تل لِرَيعَلمَ  يمَ ِحنُُكم إلَ ُكم الّر َّ  ألهللَّ 

الّر َّ إلَ ُكم تر َبعوهلل وبِه َتهِاوهلَلو ووإاياُه تحَفظوهلَلو ولِصوتِِه ت َمعوهلَلو وإيَّاُه  -5

كوهللَ تعُبدوهللَ   .«و وبِه ترَ َم َّ

 أقوالِالمسيحِعيسىِعليهِالصاالةِ الساالمِالمااكوهةِلِاألناجيالِ تارلِعلاىِ

ِالتوحيرِكثياةِم ها 

وتذه ت  الحياة األبديرة أهلل يعرفروك أنرت اإللره » ( 21/1لِإنجيلِيوح اِ)

 وى إنجيررررل مرررررقس و «الحايارررر  وحرررردكو وي رررروع الم رررريض الررررذ  أرسررررل ه

 .«نا ر  واحدالر  إل » : 29/ 12س

وتذا ي اب  ما حكى اهلل ى الارآهلل الكريم عن عي ى بن مرريم عليره الصرالة 

 .[221]المائرة   َّ مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ُّ  وال الم:

اَلمُِ] َرس 
ال  
يَنِع   َرِاهللِ  ِالرِّ ِ[إ ن 

 .[29ِ آلِعماان] َّمب زب رب يئ ىئ ُّ  قالِتعالى 

الررذ  تررو اإلذعرراهلل  وه إي اإلسررالميخرررب عررز و ررل أنرره ي ويررن مابرروه عنررد

واإليمرراهلل برره وبرسررله وبمررا  ووعباوترره وحررده ووايس  ررالم والخضرروع هلل تعررالى
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 وملسو هيلع هللا ىلصح رى خر م م بمحمرد  ورعة ومن راجولكل رسروه ِشر و اءوا به من عند اهلل

 الررذ   رراء  وفررال يابررل اهلل مررن أحررد وينررا بعررده إي اإلسررالم وفأرسررله للنررا  كافررة

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ  قررررراه تعرررررالى: وملسو هيلع هللا ىلصبررررره 

د  بَيِدِهو ي َيْ َمُ  بر  أَحرٌد »ملسو هيلع هللا ىلص .وقاه [15]آلِعماان  َّ مب زب والذ  َنْفُس ُمَحمَّ

رِذ  ُأْرِسرْلُت برهو إيَّ  و ُثمَّ َيُموُل وَلْم ُيرْؤمِْن بالَّ ٌّ
و وي َنْصرانِ  ِة َيُ وِو ٌّ مِن تِذه األُمَّ

   .* 1س«كاهلَل مِن أْإحاِ  النَّارِ 

                                                           

]شاااحِ.*بررا  و ررو  إيمرراهلل أتررل الك ررا  برسررالة اإلسررالم و 153إررحيض م ررلم: س  1س

 ا الحريث[ 
ُّ
رة و وَشرِمَلْت وعوُتره اليَ روَو والنَّصرارىو وى ذلرن  ملسو هيلع هللا ىلصلنَّب  ُأرِسَل إلى النَّراِ  كافَّ

  ڤُيخرب أبو ُتَرْيَرَة 
َّ
رد  بيرِدهو وترو قَ  ملسو هيلع هللا ىلصأهللَّ النَّب   قاه: والَّذ  نَْفرُس محمَّ

ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَ رٌم مرَن النَّبر 

 
ُّ
ا مرا كراهلل النَّبر    وذلن ألهللَّ اهلل تو الَّذ  بيرِده َأنُْفرُس  ميرِ  الخالئرِ و وكهيرر 

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصكاولِه: واهلل

ن ترو مو روٌو ى َيَمنر  «ي َيْ َمُ  ب »ُيْاِ ُم به. وقوله:  و أ : ي َيعلُم بِرسال  و أحٌدو أ : مِمَّ

خوُه ى اإلسرالِم واإليمراهلُل بره  وبَعد  إلى َيوِم الايامِة  فُكلُّ م ن يجُه عليره الردُّ و مرن ملسو هيلع هللا ىلصمِمَّ

عوةِو ي رروو ٌّ وي نَصرررااٌّو أ : أتررُل الك رراِ   ررُة الرردَّ رراو وتررم ُأمَّ ررِةو أ : النَّررا   ميع  تررذه األُمَّ

 
ِّ
ة  وباق  العاَلميَن كافَّة و فإذا كاهلل تذا َشْأهلَل النَّب  رن  ملسو هيلع هللا ىلصخاإَّ ي م  َمْن ل م ك راٌ و فغيررتم مِمَّ

او إيَّ كاهلل من أإرحاِ   ك اَ  له َأْولى. ُثمَّ يموُل وَلْم ُيؤمْن بالَّذ  ُأْرِسْلُت بهو أ : مال كافر 

وى و ]ملسو هيلع هللا ىلصوبِمرا ُأْرِسرَل بره  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّارو أ : َ زاُؤوُه أهلْل يدُخَل النَّاَر ِعااب ا على ُكفررِه بَرسروِه اهلل 

رد [الحديِب  إلرى َ ميرِ  النَّراِ  ونَْ رِخ الِملرِل بِملَّ ِره   ملسو هيلع هللا ىلص: و وُ  اإليماهلِل بِرسالِة نبيِّنرا محمَّ

د    محمَّ
ِ
ولم ُيؤمِْن به وي بالذ  ُأْرِسَل بهو لريس بُمرؤمِن  وترو  ملسو هيلع هللا ىلصفَمن َعلِم بَمج ِء رسوِه اهلل

ُسل كموسى وعي ى علي ما ال الم..  وببعِ  الرُّ
ِ
 مِن أتِل النَّاِرو ح َّى لو اوَّعى أنَّه ُيؤمِن باهلل
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 ومن أتباع األنبياء ال راباين كل رم كرانوا م رلمين برالمعنى العرامفالمؤمنوهلل 

لرم يابرل منره إي  وملسو هيلع هللا ىلصفإذا أورك أحردتم مبعرب النبر   ويدخلوهلل الجنة بإسالم م

 .اتباعه

اإلسرالم: شر اوة أهلّل ي إلره إي اهللو واإلقررار بمرا »  قالِقتاةةِلِتفساياِاآلياة

نف رهو وبعرب بره رسرلهو ووّه عليره  اء به من عند اهللو وتو وين اهلل الذ  شررع ل

 .«أولياءهو ي يابل غيَره وي يجزى إي به

 . 1س«اإلسالم: اإلخالص هلل وحدهو وعباوته ي شرين له»   قالِأبوِالعالية

 »   قالِابنِكثياِهحمهِاهلل
ِ
 اإلْسالُم   إِْخَبراٌر مِرَن اهلل

ِ
يَن ِعنَْد اهلل َقْوُلُه: س إهلِلَّ الدِّ

ُسرِل فِيَمرا َتَعاَلى بِأَ  َبراُع الرُّ ْسراَلِمو َوُترَو اتِّ
نَُّه َي ِويرَن ِعنْرَدُه َيْاَبُلرُه مِرْن َأَحرد  ِسرَوى اإْلِ

د   و َح َّى ُخ ُِموا بُِمَحمَّ رُرِ  إَِلْيرِه  وملسو هيلع هللا ىلصَبَعَهُ ُم اهلُل بِِه فِ  ُكلِّ ِحين  الَِّذ  َسدَّ َ ِميرَ  ال ُّ

ررد   ا َفَمررْن لَ  وملسو هيلع هللا ىلصإِيَّ مِررْن ِ َ ررِة ُمَحمَّ ررد  َ اهلَل َبْعررَد بِْعَه ِررِه ُمَحمَّ
بررِدين َعَلررى َغْيررِر ملسو هيلع هللا ىلص ِارر 

و َكَما َقاَه َتَعراَلى:  نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ  َشِريَع ِِهو َفَلْيَس بُِمَ َابَّل 

يِن اْلُمَ َابَّرِل   َّ  مب زب رب يئ ىئ ا بِاْنِحَصراِر الردِّ َوَقاَه فِر  َترِذِه اْ َيرِة ُمْخبِرر 

ْساَل   . 2س« َّ مبنب زب  رب يئ ىئ ُّ  ِم:ِعنَْدُه فِ  اإْلِ
                                                           

 . 275/ 0« سال رب تف ير  »1س

  .25/ 2« ستف ير ابن كهير »2س
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تو: ال عبد هلل بما شررع منرذ أهلل  [الَرسالمِبالمع ىِالعام الَرسالمِلهِمع يان ِ]

أرسل اهلل الرسل إلى أهلل تاوم ال راعةو كمرا ذكرر عرز و رل ذلرن ى آيرال كهيررةو 

تررده علررى أهلل الشرررائ  ال رراباة كل ررا إسررالم هلل عررز و ررلو قرراه اهلل تعررالى عررن 

ة  ُمْ لَِمة  .إبراتيم: سَربَّنَ  يَّ ِنَا ُأمَّ  ا َواْ َعْلنَا ُمْ لَِمْيِن َلَن َومِْن ُذرِّ

ُيخرر   بمررا ُبعررب برره  :ملسو هيلع هللا ىلصبعررد بعهررة النبرر   و[ الَرسااالمِبااالمع ىِالخااا ]

ن رخ  مير  األويراهلل ال راباةو فصرار مرن ملسو هيلع هللا ىلص   ألهلل ما بعرب بره النبر  ملسو هيلع هللا ىلص محمد 

ى يمرن رسرل مو  ومن خالفه لريس بم رلمو فأتبراع الرسرل م رلموهلل ااتبعه م لم  

 .ملسو هيلع هللا ىلص والنصرارى م رلموهلل ى يمرن عي رى  وملسو هيلع هللا ىلصفالي وو م لموهلل ى يمن موسرى 

 فلي وا بم لمين. :فكفروا به وملسو هيلع هللا ىلصوأما حين بعب النب  محمد 

وأم رهو قراه اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مر ن بره علرى محمرد وتذا اإلسالم ترو اإلسرالم الرذ  اُ 

ْسرالَم م ى َعَلْيُكْم نِعْ  ساْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِوينَُكْم َوَأْتَمْمُت »َتَعاَلى:
ِ
َوَرِ يُت َلُكُم اأْل

 . 1س « اِوين  

ِ  ال تائجِعلىِاهللِتعاليملسو هيلع هللا ىلصِِالبالغِعلىِالاَرسولِ-1

على إخبار قومه بما مرن اهلل تعرالى عليره هبرذا اإلكررام ملسو هيلع هللا ىلص ِحْرُص رسوِه اهلل 

رغم توق  ال كذيه ور  وا ض كذلن أهلل علينا أهلل نمضر  ى سربيل اهللو ي نعبرأ 

يحار  أو ي  عد للمحاربةو ألننا ما وهلل على خ ا األنبيراء علري م الصرالة  بمن

                                                           

 .باخ صار 26يبن عهيمين رحمه اهلل: سص: « شرح ثالثة األإوه »1س
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 مثنث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّ وال رررررررالم: 

 [61ِ المائرة] َّ مل يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث

ح ى يكذبه النا و فما عبأ عليه  وملسو هيلع هللا ىلصأبو   ل فرإة لكيد النب   اهتبلهالاد 

م ترانىء عليره أهلل ي يحردل بره النرا  الصالة وال الم بمرا يالقر  رغرم إشرفا  أ

 ح ى ي يكذبوه.

ي بد أهلل تجلى حارائ  ترذا الردين للنرا   ميعراو وإخفراء الحارائ  حرإرا 

على إر راء نرزوال النرا  انحررا  عرن مرن ض اهللو وك مراهلل لمرا أمرر اهلل تعرالى 

 ب بليغه.

ِ.[62ِ االَرساا ] َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ ِ-4ِ

يردةو مرحلرة ال جررةو واين رال  لبنراء مادم على مرحلرة  دملسو هيلع هللا ىلص فالرسوه 

ال األولرى ى البنراء أهلل تكروهلل سرليمة قويرة مرتاإرة نَرالدولرة ويريرد اهلل تعرالى للبِ 

 م ماسكة.

و عل اهلل تعالى تذا ايخ بار وال محري و لريخل  الصر  مرن الضرعا  

المرتووين والذين ى قلوهبم مررضو ويهبرت المرؤمنين األقويراء والخلر  فارترد 

 الم لمين. كهير من

كرال وو الشرامخ ى  ڤ بينما وقر  ى الصر  الماابرلو الصردي  أبرو بكرر

كلم ه الخالدة ال   حردول مرن ج اإليمراهلل: سإهلل كراهلل قال را فارد إرد  فروهلل إنره 

 ليخربا الخرب يأتيه من ال ماء ساعة من ليل أو هنار فأإد  .
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وترو  ف رو إردي  ترذه األمرةو -يوم را  -بلاه الصردي   ڤ وفاي أبو بكر

الذ  علمنا كي  يكوهلل ال عامل م  ما يأو من اهلل ورسولهو فال مجاه للرأ  بعرد 

 ثبول نالهو وي  داه ى مورو الن .

ِياتِالبباء ِتهيئًةِلإلطال ِعلىِاآلملسو هيلع هللا ىلصِال بيِشقِصرهِِ-5

لاد كاهلل اف  اح اإلسراء والمعراج بش  إدره عليه الصالة وال المو وبملئه 

تا ضريه تلرن الرحلرة  وملسو هيلع هللا ىلصكذلنو وتو أمر من معجزاته باإليماهللو وغ ل الاله 

إلى الحضرة اإلل يةو واي الع على عوالم من عوالم الغيه. لن ي   يع ا بشرو 

قلبره عليره الصرالة وال رالمو لمهرل ترذا  أَ ولن ي يا ا مخلو . ومن أ ل ترذا تير

اهلل المعراجو وتذا األمر يعفينا من كهير من الخروا ر حروه إمكانيرة رؤيرة رسروه 

لربهو واألمر كله أكرب من قياسه على العال البشرر . وال اقرة البشررية الضرعيفةو 

 ومن مرن خلر  اهلل تعرالى أعرد ترذا اإلعرداو لمهرل ترذه الموا  رال غيرر رسروه 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

منذ  فول ه وتو ابن الرابعة حين شر  إردره ألوه مررةو وان رزع منره العلارة 

ليكوهلل م يأ ل لا  كرالم ر  العرالمينو   1سهال وواءو حل الشي اهلل منهو وعند بعه 

                                                           

   اء ىف بع  األحاويب ال ى ىف سندتا  ع  أهلل شر  الصردر تكررر وترو ابرن عشرر سرنين 1س

و كمرا عنرد أبروواوملسو هيلع هللا ىلص   ب ند  رعي و وتكررر عنرد بعه ره 21201كما ىف م ند أحمد برقمس

   ب ند  عي  أيضا.1043ال يال ى ىف م نده س
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وملىء قلبره باإليمراهللو وترذه المررة الهالهرة ال ر  أعرد للاراء مر   هحيب ش  إدر

 األنبياء والمالئكةو والمهوه بين يد  ر  العالمين.

 اَرسااتقبالِالمالئبااةِلااهِإشااعاهِِملسو هيلع هللا ىلصفااتحِأبااوا ِالسااما اتِلاَرسااولِاهللِِ-6

ِ بعمومِهَرسالته

عالو واحدة إثر األخررى بعرد ايسر ئذاهلل مرن  ربيرل كاهلل اف  اح ال موال ال

ِ«ملسو هيلع هللا ىلص»لهو ثم لااؤه م  النبر ملسو هيلع هللا ىلص عليه الصالة وال المو وإعالم م بمصاحبة النب  

أهلل حردووه لي رت مكرة ملسو هيلع هللا ىلص المارر اللااء معره ى ترذه ال رماءو ترو إشرعار النبر  

وقريش وثاي .. إنه نب  تذا الو وو كلهو الذ  ي  بشر بادومره مالئكرة ال رماء 

حفظ  او وين ظروهلل بعه رهو وي  يرؤوهلل يسر ابالهو واألنبيراء ترم م  بشرروهلل برهو و

 وعارفوهلل لفضلهو ومارو  بنبوته وفضله. 

إنه تو العبد الذ  ي ير بصحبة  ربيل عليه الصالة وال الم إلرى أمراكن لرم 

تخ ر على خلد بشرو يررى عليره الصرالة وال رالم ترذه ا فرا  وترذا الملكرول 

 الرحلة بصرى ى الشام وال ائ  ى الحجاي.وحدووه قبل تذه 

آفاااقِالساامواتِملسو هيلع هللا ىلصِهااوِالاااءِيجااو ِبمحماارِِڠِ إذاِكااانِجباياالِ-1

ِ  األهض،ِ يقرمهِللمالئبةِ ال بيين،ِفلجبايلِنفسهِحر ةِالِيتجا زها

 ربيرل للمررة الهالهرة كرذلن علرى ملسو هيلع هللا ىلص رأى رسروه اهلل  ر  فعند سردرة المن 

ئة  ناحو فلئن رآه قبل ى حرراء وى األب رض. إورته ال   خلاه اهلل علي ا له س ما

إلى المهوه  وملسو هيلع هللا ىلصوتو الفرو العاو  إنه يراه ا هللو حيب يا   ربيل وي ادم النب  
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ووهلل واس ةو وووهلل رسوه.. ي م  من  ةبين يد  الر  األعلىو ي لاى منه مباشر

ربهو ويحفل به اهلل تعالىو فيريه من ا يرال مرا ي ي ر  ي  أحرد وإرفهو وت جلرى 

 أنوار الحضرة اإلل ية عليهو فأنى ال فت وأنى سار يرى النور.

ليلةِالَرساا ِ المعااجِللزناةِ أكلةِالابا،ِ أكلةِمالِملسو هيلع هللا ىلصِهؤيةِهَرسولِاهللِِ–1

اليتامىِهوِةليالِعلاىِخطااِهااهِالبباائا،ِ أنهااِتقاوةِإلاىِال ااه،ِعصااةِ

ِ المؤم ينِالاينِياتببونها

مرء يخوض ى نرار   رنم خو را وي فال  اوهلل في او وال فري  في ا يجعل ال

 يت ىت ُّ يرردر و وقررد توعررد اهلل تعررالى بالنررار مررن يرتكرره مهررل تررذه الجرررائم: 

 .[22ِ ال سا ] َّ لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه

 .[12ِ-61 ِالفاقان] َّ رئ ّٰ ِّ

 مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّ 

  1س.[ن212ِ-212 آلِعماان] َّ حل جل مك لك خك حك جك

                                                           

 ب صر   367- 1/217  فاه ال يره لمنير الغضباهلل س1س
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ِالقاآنِ الس ةلِفضلِالمسجرِاألقصىِِ اهابعًِ

ِ ِفضلِالمسجرِاألقصىِلِالقاآنِالبايا أ اًلِ

  وإ  الارآهلل الكريم ى كهير من آياته بيت الماد  وم جده بالربكة وت  1س

وتعالى: النماء والزياوة ى الخيرال والمنض وال بال  حيب قاه سبحانه 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ 

 .[2ِ االَرساا ] َّمن

   [12ِِ االنبيا ] َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّ وقاه تعالى 

ى تجرته األولى إلرى بيرت المارد   ڠ وتذا حكاية عن الخليل إبراتيم

 وبالو الشام.

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ    قااالِتعااالى

 .  [211ِ االعااف] َّخس حس

 حط مض خض حض جض ُّ سبحانه وتعالى: ياوه  ڠ وى قصة سليماهلل

 .[12ِ االنبيا ] َّمغ جغ مع جع مظ

 جت هب مب خب حب جب هئ ُّ   قالِتعالىِعلىِلساانِموَرساى 

 .[12ِ المائرة] َّ حت

 أمركم بدخول ا وت  الشام  َّ حت جت هب مب ُّ الم  رة  َّ خب ُّ 
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 ىت ُّ وعند حديب الارآهلل عن تناءة ورغد عيش أتل سبأ ياوه سربحانه: 

وترر  قرررى بيررت الماررد  كمررا  [21 َِرسابأ] َّ ىف يث ىث نث مث زث رث يت

 . 1سروى العوى عن ابن عبا 

بوة ذال الخصرروبة وترر  أح ررن مررا يكرروهلل فيرره 2س   وإرر  الارررآهلل أر رر ا بررالرَّ

 مم ام يل ىل مل ُّ النبرررالو وماءترررا برررالمعين الجرررار . قررراه تعرررالى

ِ[52ِ المؤم ون] َّ ٰى ين ىن نن من زن رن

 . 2س«ظ روتو بيت الماد  قاه ابن كهير: وتو األ قالِالضحا ِ قتاةة »

والم رلموهلل قبرل تحويل را إلرى ملسو هيلع هللا ىلص    أنه الابلة ال   كاهلل ي و ه إلي را الرسروه3س

نحرو بيرت المارد  بعرد ال جررة سر ة عشرر ملسو هيلع هللا ىلص  الكعبةو حيب إرلى النبر 

لتو وأشار الارآهلل إلرى ذلرن باولره تعرالى اأو سبعة عشر ش ر   اش ر    :ثم ُحوِّ

رْن َينَْالِرُه سَوَما َ َعْلنَا اْلِاْبَلَة الَّ ِ  ُكنَْت َعلَ  ُسروَه مِمَّ ْيَ ا إِيَّ لِرنَْعَلَم َمرْن َي َّبِرُ  الرَّ

 َعَلى َعِاَبْيِه .

  أنه أرض المناو  من المالئكة نداء الصيحة ي  مراع الخالئر  يروم الايامرة 4س

 .  َّ يل  ىل مل يك ىك مك لك اك ُّ  كما قاه سبحانه:

                                                           

 تف ير الارآهلل العظيم يبن كهير .  س1س

 . ستف ير الارآهلل يبن كهير 2س
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ل أنره ينراو  مرن بيرت المارد  مرن قالِقتاةةِ غيااه » الصرخرةو  كنرا نحردَّ

 . 1س«وت  أوس  األرض

ووّلرت الرديئل المرذكورة علرى أهلل سملرن النبروة  » قالِابنِتيميةِهحمهِاهلل 

بالشام والحشر إلي او فإلى بيت الماد  وما حوله يعوو الخلر  واألمررو وتنراك 

ُيحشر الخل و واإلسالم ى آخر الزماهلل يكوهلل أظ رر بالشرامو كمرا أهلل مكرة أفضرل 

وه األمة خيٌر من آخرتاو كما أهلل ى آخر الزمراهلل يعروو األمرر من بيت الماد و فأ

 . 2س«من الم جد الحرام إلى الم جد األقصىملسو هيلع هللا ىلص  إلى الشامو كما أسر  بالنب 

ِالس ةِال بويةِالصحيحة لِ ِفضلِالمسجرِاألقصىِاثانيًِ

ِمشا عيةِالسفاِإلىِالمسجرِاألقصىِلقصرِالتعبر ِ-2

 َعرِن  وڤ سَعْن َأبِر  ُتَرْيرَرةَ 
ِّ
َحراُه إِيَّ إَِلرى َثالََثرِة »َقراَه: ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِر  َي ُتَشردُّ الرِّ

ُسوهِ   . 3س«َوَمْ ِجِد األَْقَصى وملسو هيلع هللا ىلص َمَ اِ َد: الَمْ ِجِد الَحَراِمو َوَمْ ِجِد الرَّ

كاهلل أو غيره لاصد العباوة مرا  افالشارع ين   عن ال فر إلى أ  مكاهلل م جد  

و  الحصررو وممرا يرده علرى تعمريم كرل عدا الم ا د الهالثة الم ر هناة ى أسرل

 .األماكن إي الم ا د المذكورة

                                                           

 .11/429  تف ير ال رب  1س

 .27/443  مجموع ف او  ابن تيميه 2س

 .1119كة برقم   رواه البخار  ى با  الصاله ىف م جد م3س
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و  مارواه اإلمام أحمد َعْن َأبِ  ُتَرْيَرَة َقاَه َفَلِايُت َبْصَرَة ْبَن َأبِ  َبْصَرَة اْلِغَفراِر َّ

َل َأهلْل َتْخرُرَج إَِلْيرِه َقاَه: مِْن َأْيَن َأْقَبْلَت؟ َفُاْلُت: مَِن ال ُّوِرو َفَااَه: َأَما َلْو َأْوَرْكُ َن َقْبر

 
ِ
 إِيَّ إَِلرى َثاَلَثرِة »َيُاروُه: ملسو هيلع هللا ىلص  َما َخَرْ رَت إَِلْيرِهو َسرِمْعُت َرُسروَه اهلل

ُّ
َي ُتْعَمرُل اْلَم ِر 

َمَ رراِ َد إَِلررى اْلَمْ ررِجِد اْلَحررَراِمو َوإَِلررى َمْ ررِجِد و َوإَِلررى َمْ ررِجِد إِيلَِيرراَء َأْو َبْيررِت 

 . 1سَيُشنُّ  «اْلَمْاِد ِ 

عنِالسفاِإلىِالطوهِالماكوهِلِالقااآنِفمانِهيِ كال ِي »الِابنِتيمية ِق

ِ. 2س«عنِالسفاِإلىِغياهماِمنِاألمب ةهيِبا ِأ لىِأنِي 

ِإتيانِالمسجرِاألقصىِبقصرِالصالةِفيهِيبفاِالانو ِ يحطِالخطايا ِِ-1

 
ِّ
وو َعِن النَّبِ   ْبِن َعْمر 

ِ
ا َفرَ »َقاَه: ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن َعْبِد اهلل َن ُسَلْيَماهلُل ْبُن َواُوَو مِْن بِنَراِء َلمَّ

را َي َينَْبِغر  أَلََحرد  مِرْن  ا ُيَصاِوُ  ُحْكَمُهو َوُمْلك  َبْيِت اْلَمْاِدِ و َسَأَه اهلَل َثاَلث ا: ُحْكم 

راَلَة فِيرِهو إِيَّ َخرَرَج  َ َترَذا اْلَمْ رِجَد َأَحرٌد َي ُيِريرُد إِيَّ الصَّ
مِرْن ُذُنوبِرِه  َبْعِدِهو َوَأيَّ َيْأتِ 

                                                           

ب ررند إررححه 23141وم ررند أحمررد  2772وإررحيض ابررن حبرراهلل  974  م ررند الحميرردى 1س

ىف إررحيض الجررام   األلبرراا  الشرريخ شررعيه األرنررؤويف ىف تحايارره لم ررند أحمررد والعالمرره 

7371   

 .2/59الكربى  ى  مجموع الف او2س
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هُ    «َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّ
ُّ
ا اْثنََ راهلِل َفَارْد ُأْع َِيُ َمراو َوَأْرُ رو َأهلْل َيُكروهلَل َقرْد » :ملسو هيلع هللا ىلص َفَااَه النَّبِ  َأمَّ

 الهَّالَِهةَ 
َ
 . 1س«ُأْع ِ 

يأو من الحجرايو فيردخل فيصرل  ڤ  كاهلل ابن عمر   ألجلِهااِالحريث

  منره ل محري  نيرة الصرالة ووهلل غيرترالغرة  فيهو ثم يخرج وي يشر  فيه مراء مبا

 . 2سڠ ل صيبه وعوة سليماهلل

د للعباوة سروى الم رجد األقصرىو لكرن اَص وليس ى بيت الماد  مكاهلل يُ 

يعلررم ملسو هيلع هللا ىلص  إذا يار قبررور المرروتى وسررلم علرري م وترررحم علرري م كمررا كرراهلل النبرر 

 . 3سأإحابه فح ن

ِلمصاله،ِ أنِثوا ِالصالةِفيهِمضاعف ملسو هيلع هللا ىلصِِمرحِال بيِ-1

  وڤ ْن َأبِرر  َذرح َعرر
ِ
َأيُُّ َمررا َأْفَضررُل: ملسو هيلع هللا ىلص  َقرراَه: َتررَذاَكْرَنا َوَنْحررُن ِعنْررَد َرُسرروِه اهلل

 
ِ
  وملسو هيلع هللا ىلص َمْ ِجُد َرُسوِه اهلل

ِ
َإاَلٌة فِر  » :ملسو هيلع هللا ىلص َأْو َمْ ِجُد َبْيِت اْلَمْاِدِ و َفَااَه َرُسوُه اهلل

نِْعَم اْلُمَصرلَّىو َوَلُيوِشرَكنَّ َأهلْل َي َمْ ِجِد  َترَذا َأْفَضرُل مِرْن َأْرَبرِ  َإرَلَوال  فِيرِهو َوَلر

                                                           

حكرم اهلل.    سحكمرا يصراو  حكمره  أ  يوافر 1461 _1150  إحيض سرنن ابرن ما رة س1س

والمراو ال وفي  للصوا  ى اإل   او وفصل الخصومال برين النرا [ سإِي الصرالة فيره  أ  

 أواؤتا فيهو والمراو أنه ما أخر ه من بي هو إي أواء الصالة فيه.

 .27/251  انظر الف او  2س

 .27/13  الف او  3س
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ُ ِل مِْهُل َشَ ِن َفَرِسِه مَِن اأْلَْرضِ  َيُكوهلَل لِلرَّ
َحْيُب َيرَرى مِنْرُه َبْيرَت اْلَمْارِدِ  َخْيرٌر   1س

ا ْنَيا َ ِميع  ْنَيا َوَما فِيَ ا  - «مَِن الدُّ   . 3س. 2س.–َأْو َقاَه: َخْيٌر مَِن الدُّ

ِفِمشتملِعلىِفوائرِجمةِم ها  هااِحريثِشاي

بفر ض بيرت المارد  ألهلل ترذا كراهلل قبرل الفر ض العمرر  ملسو هيلع هللا ىلص  بشارة النبر  األ لى 

ببض  عشرة سنةو ومن مؤيدال ترذه البشرارة حرديب عرو  برن مالرن عرن 

اَعِة: َمْوتِ و ُثمَّ َفْ ُض َبْيِت الَمْاِد ِ » :ملسو هيلع هللا ىلص النب    4س«اْعُدْو ِس وا َبْيَن َيَدِ  ال َّ

                                                           

يرت بماردار حبرل الفرر    سالش ن ترو الحبرل والماصروو: أهلل الر رل ي منرى أهلل يكروهلل لره ب1س

 بجوار بيت الماد  وذلن خير له من الدنيا وما في ا

  ووافاه الذتب و وقاه محااه مصر فى عبرد الاراور ع را 1553  رواه الحاكم ى م  دركه س2س

ْسنَاوِو َوَلْم ُيْخِرَ اُه وإححه    .2/541ىف الهمر الم   ا   األلباا  َتَذا َحِديٌب َإِحيُض اإْلِ

إاله ىف م رجدى ترذا أفضرل مرن أربر  إرلوال فيره أى ىف الم رجد  ملسو هيلع هللا ىلص سقوله  ه   سإشكا3س

األقصرى وىف روايره ال ربانرى والبرزار... عرن أبررى الردرواء قراه رسروه اهلل سوىف م رجد بيررت 

ىف  ررعي   األلبرراا  المارد  خم ررمائة إراله   تررذا الحررديب  رعفه بعرر  أتررل العلرم ك

وأمرا ىف الم رجد األقصرى: فارد »  0/27ف اوى وقاه ابن تيمية ىف مجموع ال 3970الجام  

. والصروا  إهلل شراء اهلل أنره ي «روى أهنا بخم ين إاله وقيل بخم رمائة إراله وترو أشربه

تعارض ىف أحاويب الفضائل ألهلل فضل اهلل علرى عبراوه يرزواو وي يرنا  ونظيرره األحاويرب 

خرذ بالزائرد ىف ال ى تهبت أ ر إراله الجماعره خم را وعشررين وأخررى سربعا وعشررين فيو

 الفضائل واهلل تعالى أعلم.

 .بَاُ  َما ُيْحَذُر مَِن الَغْدرِ وكِ َاُ  الِجْزَيةِ   و3170  سرواه البخار  برقم 4س
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أهلل إرالة  ى الم رجد األقصرى بمرائ ين وخم رين إرالة  فيمرا سرواه عردا  الثانية 

َإراَلٌة فِر  َمْ رِجِد  َترَذا »م جد  مكة والمدينة.ألنه إلى اهلل عليه قراه س

  1س «َأْفَضُل مِْن َأْلِ  َإاَلة  فِيَما ِسَواُهو إِيَّ اْلَمْ ِجَد اْلَحَرامَ 

ِ ثباتِأهلِاليمانِفيهِع رِحلولِالفتنِ-4

 لح
ِ
ْرَواِءو َقاَه: َقاَه َرُسوُه اهلل َبْينَا َأَنرا َنرائٌِم إِْذ َرَأْيرُت َعُمروَو » :ملسو هيلع هللا ىلص ديب َأبِ  الدَّ

اْلكَِ اِ  اْحُ ِمَل مِْن َتْحِت َرْأِس و َفَظنَنُْت َأنَُّه َمْذُتوٌ  بِِهو َفَأْتَبْعُ ُه َبَصِر و َفُعِمَد بِرِه 

يَماهلَل  اِمو َأَي َوإهلِلَّ اإْلِ امِ إَِلى الشَّ  . 3 س2س«ِحيَن َتَاُ  اْلِفَ ُن بِالشَّ

ِأنهاِحاضاةِالخالفةِالَرسالميةِلِآخاِالزمان.ِ-5

 ْبُن َحَواَلَة اأْلَْيِو ُّ 
ِ
  :ڤ قاه َعْبُد اهلل

ِ
َيرَدُه َعَلرى َرْأِسر و ملسو هيلع هللا ىلص  َوَ َ  َرُسوُه اهلل

َسَة َفَاْد  َيا اْبَن َحَواَلَةو إَِذا َرَأْيَت اْلِخاَلَفةَ »َأْو َتاَم ِ و َفَااَه:  َقْد َنَزَلِت اأْلَْرَض اْلُمَادَّ

                                                           

إسناوه إحيض على شريف م رلمو  و م ند أب  تريرةو وقاه محااوه: 4715م ند أحمد: س  1س

 .ر اله ثاال

  وإرححه الحرافل ابرن حجرر ىف 3332س«كش  األسر ار»  والبزار21733  سرواه أحمد س2س

  وقاه محااو الم رند إسرناوه إرحيض ر الره ثارال ر راه الصرحيض/ 12/463« سالف ض»

  .4/31ىف إحيض الرتغيه س األلباا  وإححه 

وىف روايه عموو اإلسالم وعمروو الك را  وايسرالم مرا  _  سقوله سص  رأيت عموو الك ا  3س

 .يع مد عليه وتم حمل ه الاائموهلل به

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اُجـَوهَّـالسَِّراُج اْل
  

299ِ g 
f 

اَعُة َيْوَمئِذ  َأْقَرُ  إَِلى النَّاِ  مِرْن َيرَد َّ  َيِيُه َواْلَباَلَيا َواأْلُُموُر اْلِعَظاُمو َوال َّ َوَنِت الزَّ

    1س.َتِذِه مِْن َرْأِسَن 

6-ِِ ِ اأهلهاِالمقاتلونِلَِرسبيلِاهللِمنِالطائفةِالم صوهةِنص 

  و 2سفياهللَ أبر  ُسر برنَ  ةَ اوَيرعَ مُ  َعرنْ 
ِّ
رٌة مِرن أُ »َقراَه: ملسو هيلع هللا ىلص  َعررِن النَّبِر  م ررى ي َترزاُه ُأمَّ

 وترم ظراِتروهلَل 
ِ
تم َمرن خراَلَف مو ح َّرى يرأوَ أْمرُر اهلل و ي َيُضررُّ ظاِتريَن على الحر ِّ

 . 3س«على النَّاِ .

                                                           

  والحررراكم ى 7131  انظرررر إرررحيض الجرررام  الصرررغير لاللبررراا س22417  س رواه احمرررد س1س

  .1369م  دركه س

 أبو عبد الرحمن معاوية بن أب  سفياهلل األمو  الارش و من أإحا  الرسوه محمرد وأحرد 2س

ك ّا  الوح . ساو  الخلفاء ى اإلسالم ومؤسس الدولة األمويرة ى الشرام وأّوه خلفائ را. 

د بمكة وتعلم الك ابة والح ا و وأسلم قبل ف ض مكةو ولمرا اسر ُخل  أبرو بكرر الصرّدي  ول

ويه قياوة  يش تحت إمرة أخيه يزيد بن أب  سفياهللو فكاهلل على مادم ه ى ف ض مدينة إريداء 

وعرقة و بيل وبيرول. ولما اس ُخل  عمر بن الخ ا   علره واليرا علرى األروهللو ثرم ويه 

تا يزيد سأخيه  ثم وّيه عهماهلل بن عفاهلل الديار الشامية كل ا و عرل وية ومش  بعد مول أمير

أمصارتا ترابعين لره. وبعرد حاوثرة ما رل عهمراهلل أإربض علر  برن أبر   الره الخليفرة فنشره 

خال  بينه وبين معاوية حوه ال صر  الوا ه عمله بعد ما ل الخليفة عهماهلل إلى أهلل اغ راه 

 ه الح رن برن علر  الخالفرة ثرم تنرايه عن را لمعاويرة عرام ابن ملجم الخار   علي ا ف ولى ابنر

 تر وف  ع د بين ماو فأسس معاوية الدولة األموية واتخذ ومش  عاإمة  له. 41

 َتَعررراَلى: 3110أخر ررره البخرررار  س  3س
ِ
و وأحمرررد  َّ  يم ىم مم خم ُّ  و َبررراُ  َقرررْوِه اهلل

امِيِّينَ و   واللفل له10912س إسرناوه و وقراه محااروه ِوَيَة بِْن َأبِ  ُسرْفيَاهللَ َحِديُب ُمَعاوُمْ نَُد الشَّ

 .إحيض على شريف م لم
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ِ ِأَرسئلةِ أجوبةِعنِالمسجرِاألقصى اثالثًِ

ِألقصى؟)أ(ِمنِأ لِمنِب ىِالمسجرِا

اخ ل  العلماء من أتل ال ف ير والحديب وال اريخ ى تعيين أوه من و ر  

باراِلايِأنهااِالِتخااجِعانِثالثاةِالم جد األقصىو وب  بر  أقروال م واسر ارائ او 

  آها  

تررو الررذ  أسررس كررال الم ررجدينو ذكررر ذلررن العالمررة ابررن  ڠ إهلل آوم األ ل 

حجر ى الفر ضو واسر دّه  الجوي و وماه إلى تر يض تذا الرأ  الحافل ابن

أهلّل آوم لمرا بنر  الكعبرة أمرره اهلل  «ال يجراهلل»له بما ذكرره ابرن تشرام ى ك را  

الكعبرة  ڠ بال ير إلى بيت الماد  وأهلل يبنيه فبنراه ون رن فيره. وبنراء آوم

 مش ور وفيه عدة آثار:

ر «الديئل»روى البي ا  ى   :امن  ري  أخرى عن عبد اهلل برن عمررو مرفوع 

هلل  ربيل إلى آوم فأمر ببنراء البيرت فبنراه آومو ثرم أمرره برال وا  وقيرل لره سبعب ا

 أنت أوه النا و وتذا أوه بيت و   للنا  .

وتذا الاوه أثبت كما قاه الحافل ى الف ض وعليه فإهلّل الذ  أسس الم رجد 

األقصى تو آوم نف ه أو أحد أبنائره ألهلّل المردة الفاإرلة برين الم رجدين أربعروهلل 

 .  1سسنة فا 

                                                           

 .469 - 0/461  ف ض البار و يبن حجر 1س
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تررو الررذ  أسررس الم ررجدو ألهلّل بنرراءه للم ررجد  ڠ أهلل الخليررل إبررراتيم الثاااين 

 وَّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  الحررررام مشررر ور برررن  الاررررآهلل:

و وإذا ثبت بالن  أنره بنر  َّ رب يئ ىئ نئ مئ ُّ  :وقوله تعالى

الكعبررةو فررإهلّل بنرراءه لم ررجد األقصررى مح مررل را ررض لاررر  الع ررد بررين 

يخ اإلسررالم ابررن تيميررة حيررب قرراه: الم ررجدين وممررن نصررر تررذا الارروه شرر

سوالم جد األقصىو إلت فيه اينبياء من ع د الخليرل و وى مو ر  آخرر 

ڠ  و ولكن يرو علرى ترذا  قاه: سفالم جد األقصى كاهلل من ع د إبراتيم

 اللكعبررة لررم يكررن و ررع   ڠ الارروه إشرركايهلل: أحرردتما: أهلّل بنرراء إبررراتيم

رر رر اوتأسي   ااو أّنرره لررم ترررو آثررار ى تأسي رره و والهرراوتجديررد   اوإنمررا كرراهلل رفع 

للم جد األقصىو سوى ما عند أتل الك ا : سأّنه لما قدم الشام أوحرى اهلل 

هلل  اإليرره إا  اعررل تررذه األرض لخلفررن مررن بعرردكو فرراب نى إبررراتيم مررذبح  

   1سعلى تذه النعمةو و ر  قب ه شرق  بيت الماد   اشكر  

ثرم اهلل ترذا كراهلل أوه قدومره  ولريس بم رجدو  2سولكن تذا الذ  بنراه مرذبض

الشام أ  قبل مولد إسماعيل وبناء الكعبة بمدةو وإنما بناء م جد بيرت المارد  

 كاهلل بعد و   الكعبة بأربعين سنة كما ى حديب أب  ذر ى الصحيحين. 

                                                           

 .1/142  البداية والن اية 1س

ا مفصرال  لرهو 2س   المذبض عند اتل الك ا : ما خص  ييااو البخور ويورو الع د الارديم وإرف 

ررا ررا وعر رره ذراع  وارتفاعرره ذراعررينو وأهلل يصررن  مررن خشرره  فيصررن  برراهلل يكرروهلل  ولرره ذراع 

 .16 - 1: 36ال ن ..   سفر الخروج 
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ورّ ررض تررذا الارروه العالمررة ابررن الارريم  وڠ أهلل الررذ  بنرراه تررو يعاررو  الثالاث 

 ه تو يعاو  بن اسح  إرلى اهلل علي مرا رحمه اهلل حيب قاه: سوالذ  أس

 أ  أربعرررين  -وآل مرررا وسرررلم بعرررد بنررراء إبرررراتيم الكعبرررة هبرررذا الماررردار 

 . 1س.. -سنة

وتذا الذ  ذكره ابن الايم مو وو عند أتل الك ا  كما قراه ابرن كهيرر: سثرم 

علررى أورشررليم قريررة شررخيم فنررزه ى الاريررة واشرررتى مزرعررة  -أ  يعاررو -مررّر 

ف رماه  او واب نرى ثرم مرذبح  ابمائة نعجة فضر  تنالن ف ر ا   شخيم بن  حور 

بيت إيل إله إسرائيل وأمر اهلل بناء الم  علن له فيه وتو بيت الماد  اليوم الذ  

 .   2س دوه بعد ذلن سليماهلل بن واوو علي ما ال الم 

و وأوناتا إلى الر حاهلل قوه من قاه: إهلّل الذ  أس ه تو  أ جهِاآلها ِالثالثة

أو أحد أبنائرهو وأهلّل الرذ  وقر  مرن البنراء بعرد ذلرن إنمرا ترو تجديرد ي  ڠ آوم

تأسرريسو وا ثررار المرويررة ت ررند تررذا الارروه وتجعلرره أقررر  إلررى الصرروا  واهلل 

 .أعلم

ُه ؟..   :وأّما حرديب أبر  ذر سَأ ُّ َمْ رِجد  ُوِ رَ  ى اأْلَْرِض َأوَّ
فلريس فيره   3س

 خل ُّ  :لاولره تعرالى ايكروهلل تف رير   تعيين الوا   األوه المؤسسو وي يصرلض أهلل
                                                           

 .1/56  ياو المعاو 1س

 .1/114  البداية والن اية 2س

اَلَة.526  سإحيض م لم س3س    كِ َاُ  اْلَمَ اِ ِد َوَمَواِ ِ  الصَّ
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و ولررذلن فررإهلل البخررار  رحمرره اهلل أورو الحررديب ى َّ حم جم يل ىل مل

والهراا ى  وڠ مو عين من ك را  األنبيراءو األوه ى فضرائل الخليرل إبرراتيم

فيف م من إرنيِعِه ترذا أنره أراو فضرل بنراء الم رجدينو ي  وڠ فضائل سليماهلل

    1ستعيين أوه من أس  ما.

ِأحقِال اسِباألهضِالمقرَرسةِ)المسجرِاألقصى(ِ) (ِمن

إهلل األح  باألرض المادسةو ُم عبَّد إبراتيمو ومحرا  واووو وم جد 

سليماهلل تم الصالحوهلل العابدوهللو الموحدوهلل المصلحوهللو بل تم األح  

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّ باألرض كل ا كما قاه سبحانه: 

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت

 .َّ مل يك ىك

ل ردانة الم رجد األقصرى  -نحرن الم رلمين  -  ند ى وعردنا وحانرا إننا ن

وحاائ  ال اريخو إهلل الوعرد ملسو هيلع هللا ىلص  وبيت الماد  إلى كالم اهلل تعالى وكالم رسوله

الذ  يزعمه الي وو الملعونوهلل على ل اهلل واوو وعي ى بن مرريم ومحمرد علري م 

ين ألوليراء إلوال اهلل وسالمه من و  وبا ل مفررتى. ألهلل وعرد ال روراة برال مك

اهلل قررد تحارر  علررى يررد الصررالحين مررن بنرر  إسرررائيلو وبلررغ أْوَ ررُه يمررن النبيررين 

الكريمين واوو وسليماهلل علي مرا ال رالمو وفّضرل م اهلل علرى العرالمين مرن أترل 

                                                           

  . 1/11  سالم جد األقصى وقفال وعربال للشيخ محمد بن عبد الكريم الشيخ 1س
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يماهنم لمرا كراهلل فري م مرن األخيرار األبررارو فلمرا بعرب فري م الم ريض ابرن مرريم 

حلروا قروم م وار البروارو وإنمرا ترم ين ظرروهلل و وأاكفروا به وبردلوا نعمرة اهلل كفرر  

 اليوم بدويل  م الكافرة م يح م األعور الد اه.

أهنرم  -يعنر  الي روو  -هبرم  -يعنر  الشري اهلل  -ومن تالعبه » قالِابنِالقيا 

من ولد واوو النب  إذا حرك شف يه بالدعاء مال  مي  األمرمو وإهلل  اين ظروهلل قائم  

 ض الررذ  وعرردوا بررهو وتررم ى الحاياررة إنمررا تررذا المن ظررر بررزعم م تررو الم رري

 ين ظروهلل م ريض الضراللة الرد اهو ف رم أكهرر أتباعره وإّي فم ريض ال ردى عي رى 

 . 1س«..ايا ل م وي ُيبا  من م أحد   ڠ ابن مريم

ف رو وعررد اهلل   2ساوعرد   ڠ وإذا كراهلل اهلل تعرالى قرد أع رى إبررراتيم الخليرل

الى في را بكهررة العردوو فري م قبائرل األرض ل ذه األمة الموحدة ال   بارك اهلل تعر

مررن ال نرروو والعررر  والزنرروج والفررر  واألوربيررين واألفغرراهلل والرببررر..و ف ررو 

الشررعه الررذ  وخررل ى  ميرر  الشررعو و أمررا الي رروو فررإهنم ى األرض شرررذمة 

 . 3سقليلة

                                                           

 .2/331إغاثة ال فاهلل   1س

  أهلل مما وعد بره الرر  إبرراتيم قولره: سوأبرارك مباركيرنو ويعنرن 12   اء ى اإلإحاح س2س

 ألعنهو وت بارك فين  مي  قبائل األرض .

إهلل ي وو العالم اليومو وإهلل أسموا أنف  م شعه ال وراةو ويعموا أهنم من بن  إسررائيلو كر    3س

لكررربى أهنررم ي رروو األرض المادسررةو وأهنررم شررعه ي رر دروا ع رر  النصررارى بكررذب  م ا

إلرى ي روو الخرزر الرذين ي  -إي النزر الي ير مرن م-الم يض ڠو إنما ير عوهلل ى الحاياة 
= 
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و فرالواق  يشر د أهلل  1سوي يصفو من م من تو من بن  يعاو  إي أقل الاليرل

و لي ت لبن  إسرائيل وأهنم يكذبوهلل ويفرتوهلل على اهلل حين يجعلوهنرا تذه الوعو

إنما تم أتبراع النبر   وڠ في م وإنما ت  ى بن  إسرائيل فال عداء بوعد إبراتيم

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس ُّ  :كمرررا قررراه تعرررالى وملسو هيلع هللا ىلص الخررراتم

أما الي روو أعرداء اهلل ورسرله فرإهنم محرومروهلل مرن ترذا  َّ جف مغ جغ مع مظجع

 مج حج  مث هت ختمت حت جت ُّ    لخليلررره إبرررراتيم برررن  الك رررا .الوعرررد اإلل ررر

   .َّ مح جح

 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  والي وو من أظلم الظالمين كما قاه سربحانه وتعرالى:

 .َّ نت  مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ

ووعررد اهلل تعررالى فرري م بالعررذا  والذلررة والم رركنة وا ررض  لرر  كمررا قرراه 

 يك ىك مك اكلك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّ  :تعررررررالى

 .َّ مم ام  يل ىل مل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

و سركاهلل الحبشرةو «الفالشرا»إلة ل م ببنر  إسررائيلو وي براألرض المادسرةو كمرا أهلل مرن م 

لي رروو ال رروو ى ال نرردو ومررن أ  ا« ال امررل»ذو ال ررحنة األلمانيررةو ومررن م « األلمرراهلل»ومررن م 

الهابت تاريخي ا أهلل ي وو الخزرو الذين تا روا من روسيا إلى غرب  أوروبا ترم الرذين و  روا 

الهورة الفرن ية واألمريكية فرتكوا بصما م الخبيهة ى الهاافرة وايق صراوو واألخرال  والفرن 

 ى الحياة األوروبية.

 .22  الوعد الح  والوعد المفرتى ص1س
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 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت  ُّ ِ قوله 

 ٰى ين ىن نن من زن  رن اممم يل ىل مل يك ىك

  .َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني  زي ري

فانره ي يلبرب أهلل   ويال   اوم ما بدا حبل أمريكا وأوروبا وروسيا ل م ممدوو  

ينا   لير عوا إلرى مرا ك بره اهلل علري م مرن ت رلي  أمرم األرض علري م وماربرن 

 بظالم للعبيد.

فإهلل اب غوا الرحمة مرن ترواهلل الردنيا وعرذا  ا خررةو ف ربيل ذلرن اإلذعراهلل 

لسسررالم سَعَ ررى َربُُّكررْم َأهلْل َيررْرَحَمُكْم َوإهلِْل ُعررْدُتْم ُعررْدَنا َوَ َعْلنَررا َ َ ررنََّم لِْلَكررافِِريَن 

ا  َحِصير 
 . 1س

ِ)ج(ِكيفِالطايقِإلىِخال ِالمسجرِاألقصىِ؟

ومغارهبررا ي  لعرروهلل إلررى خررالص كررل الم ررلمين اليرروم ى مشررار  األرض 

الم جد األقصى وفل ر ين مرن أيرد  أعرداء اهلل الي روو الغاإربينو ولكرن ترذه 

ر مرن العبوويرة  إلرى تغييرر ى نفوسرناو يخلصرنا أوي   ااألمنية تح راج ل حايا را واقع 

 لغير اهلل ى أ  إورة من إور الشرك وعباوة غير اهلل.

                                                           

 إلرى 49سالم جد األقصى وقفال وعربال للشيخ محمد بن عبد الكريم الشيخ/ مرن ص   1س

 .ب صر   53ص 
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بره ر رل العايردة الم رلمو الرذ  يحار   ي بّد من تغيير عمي  للجذورو نبنر  -1

العبووية هلل تعالى ى نف ه ويعبِّد ا خرين لخالا مو وهبذا األسا  الصرله 

 سيخرج  يل النصر الااوم ي محالة إلى الي وو الارابعين ى بيرت المارد و 

وبرررذلن الوإررر  سررريناو  الحجرررر والشرررجر  نرررد اهلل المرررؤمنين الرررذين 

 َتررَذا َيُ رروِو ٌّ َخْلِفرر  َفَ َعرراَه َيررا .... سررينايلوهلل الي رروو: س
ِ
ُمْ ررلُِم َيررا َعْبررَد اهلل

 . 1س  ......َفاْقُ ْلهُ 

وسبيل ذلن الرتبية الم واينة على العايردة الصرافية ال ر  ي تكردرتا شرائبةو 

مررن خرافررة ومحدثررة وشررب ةو الرتبيررة علررى العايرردة ال رر  يريرردتا الارررآهلل الكررريمو 

و ادتا بشررمول ا عبرراوة ون ررك  وتريرردتا ال ررنة الصررحيحة أهلل نع ارر و وويء  وبررراء 

سَيرا  :و ووهلل تجزئةو أون ياهلل حل مما ذكرنا بهو كمرا قراه اهلل تعرالىاشريعة وحكم  

ة  .  ْلِم َكافَّ ِذيَن آَمنُوا اْوُخُلوا فِ  ال ِّ  َأيَُّ ا الَّ

ال ررع  الرردؤو  لوحرردة الم ررلمين علررى كلمررة سررواء مررن ك ررا  اهلل وسررنة  -2

و وأثبررررت َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ  صررررام هبمرررراوايع ملسو هيلع هللا ىلص  رسرررروله

يحار  الوحردة ألهنرا بنراء  اإ رار    2سالواق  أنه لم ولرن تكروهلل الاوميرة العربيرة

                                                           

ُ ِل.و  2922س :  سإحيض م لم1س ُ ُل بَِابِْر الرَّ اَعُة َح َّى َيُمرَّ الرَّ  بَاُ  َي َتُاوُم ال َّ

موحده ل م على حركة سياسيه تدعوا الى تمجيد العر  وإقامة ووله ت    سالاوميه العربيه  س2س

أسا  من راب ة الدم واللغة وال اريخ وإحالل را محرل راب رة الردين ظ ررل ىف آوخرر الاررهلل 

 د  لل خل  من أحكام اإلسالم بحجة أنره يمرز  األمرة ب ربه و روو ت  ال اس  عشر و

 غير الم لمين  
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ثبرت أقائم على  ر   تار  ووعوة مال ا من اهلل من برتاهلل وي نصيرو ى حين 

اإلسررالم إررالحي ه ل وحيررد شررعو  مرتاميررة الم رركنو مخ لفررة األ نررا و 

احدةو وإال م وتذ  أخالق م و براع مو وأبردع هبرم و ة  اَ تَ وْ إ رتم ى بَ 

حضارة حكمت الشر  والغر و وحا  ل را شرعور اين مراء الواحردو أكهرر 

من الذ  يشرعر بره أبنراء البلرد الواحردو واع ررب اإلسرالم ترذه الراب رة أقروى 

 جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ ُّ  :باولرررره تعررررالى شرررريجةوَ 

الم ررافال واخ لفررت م بيررن الرردين وإهلل تباعرردل ى خرروة إ أ : ،َّ خض حض

 اللغال.

 َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن ُّ    قولاااهِتعاااالى

وينكم أي ا المخا بوهلل أ  يجره أهلل  َّ ىن ُّ أ  ملة اإلسالم  َّ من خنُّ 

 . 1سوحدوهلل َّ يه ىه مه ُّ حاه ييمة  َّ جه ين ُّ تكونوا علي ا 

إِنََّمرا َلْيُ روا بِأولَِيرائِ و   2سإهللَّ آه َبن  ُفرالهلَل»  بمثلِقولهِعليهِالصالةِ السالم 

 اهلُل َوَإالُِض الُمْؤمِنيَنو
َ
 ...   َولِيِّ 

                                                           

 .  ستف ير الجاللين 1س

  من لم ُيْ لم من مو ف و مرن إ رال  الكرل   بَن  ُفالهلَل يعن : آه أب   الهو والمراو هبذا النف2س

 وإراوة الجزء. 

= 
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 . 2س«1س«َوَلكِْن َلُ ْم َرِحٌم أُبلَُّ ا بِبالَلَِ ا ...

وابنره عنردما انعردمت راب رة اإليمراهلل  ڠ إهلل راب ة البنّوة َفَصَمْت بين نوح

 و سليس من أتلرن   أى لريس سَقاَه َيا ُنوُح إِنَُّه َلْيَس مِْن َأْتلَِن إِنَُّه َعَمٌل َغْيُر َإالِض  

 .من أتل وينن

وأبيره آير لمرا انعردمت راب رة  ڠ كذلن راب ة األبوة َفَصَمْت بين إبراتيم

 ىت نت مت ُّ  َّ يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت مت ُّ العايرردة 

 َّيف ىف يث ُّ وترك ايس غفار له  َّنث مث ُّ بموته على الكفر  َّ زث رث يت

كذلن لم ينفر  أبرا ل ره وترو  إبور على األذى َّ ىق ُّ كهير ال ضرع والدعاء 

 العربر  الارشر  راب رُة الن ره والارومو وكراهلل مرن ال رالكين لكفررهو لكرّن برالي  

الرومر و وسرلماهلل الفارسر  كرانوا مرن خيرر أبنراء ترذه األمرةو  االحبش و وإر يب  

وتكذا  ّمت وائرة اإلسالم العر  والفرر  واألكرراو والررتك والرببرر وال نروو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

قاه الحافل: ويح مل أهلل يكوهلل المراو بآه أب   اله أبو  اله نف هو وتو إ رال  سرائغ كاولره 

ا مررن مزاميررر آه واوو»ى أبرر  موسررى:  و وخّصرره «آه أبرر  أوىفملسو هيلع هللا ىلص: »وقولرره «. إنرره أوو مزمررار 

 لكونه عمه وشاي  أبيه.بالذكر مبالغة ى اين فاء ممن لم ي لم 

  س أوليررائ    نصرررائ  وأعررواا الررذين أتررويتم وي ولررونن  ب رربه الارابررة فارر . س إررالض 1س

المؤمنين   المؤمنوهلل الصالخوهلل الصراوقوهلل قرريبين كرانوا ى الن ره أم بعيردين. س ل رم   أ  

لصرلة والرباله مرا  ه أب  وأقربائ . س رحم   قرابة. س أبل ا  أندي ا بما يجه أهلل تندى به من ا

 يبل به الحل  ويندى من ماء وغيره [ 

ِحُم بِباَلَلَِ ا.وكِ َاُ  األََوِ   و 5996  رواه البخار س2س  بَاُ  ُتبَلُّ الرَّ
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رتمو و علت من م أمة واحدة من ووهلل النا و فكاهلل ل م والصين واألفارقة وغي

ال رراريخ الواحرردو والمررآثر الواحرردةو واألفررراح واألعيرراو الواحرردةو ولغررة الرردين 

الواحدةو وسل ال اريخ ينبئن!! ف ا تم أولئن الممالين الذين حمْوا تذه الباعرة 

من  نس من بالو الشام وبيت الماد  لم يكونوا من  نس العر و وإنما كانوا 

ال  ارو ولكن م قاتلوا حمّية لسسالمو وحمى إالح الدين تذه الربالو مرن انردثار 

العروبة والعر  واللغة العربيةو وتو كرو  ي عربر و ولكرن حفرل ل را عروب  را 

ولغ  ا حين حفل ل ا إسالم ا من غارة الصليبيينو وكاهلل اإلسالم ى  رميره ترو 

 م ى  مير بيرب  والمظفر ق ز.الذ  كافض الصليبيين كما كاهلل اإلسال

لاررد آهلل األواهلل لننبررذ كررل تلررن ال ررروح الاوميررة وايشرررتاكية والشرريوعية 

 اوالعلمانيررة وسررواتا مررن رايررال الفشررل والشرراا و ون خررذ رايررة اإلسررالم شررعار  

 مثحج هت مت  خت حت جت هب مب ُّ  ل وحيررررد الج ررررد والج رررراو ى سرررربيل اهلل
 .َّ مح جح مج

الم لموهلل ى الارهلل الخرامس ال جرر    1سْيءما أشبه الليلة بالبارحة! فكما رُ 

قبرررل فررر ض بيرررت المارررد  بالحركرررال البا نيرررة كالعبيرررديينو والحشاشرررينو 

والنصيريين والدرويو فإننا اليوم مب لوهلل هبذه الحركرال وغيرترا ممرا لرم يكرن ى 

الما   كالااويانية والب ائية والصوفيه الحلوليرهو وإذا كراهلل اإلمامراهلل نرور الردين 

الح الدين األيوب  قد وفاا إلوراك خ رر الدولرة العبيديرة علرى وحردة ينك  وإ

الم ررلمين ولررم شررعه مو فإننررا اليرروم ينبغرر  أهلل ن صرردى ل ررؤيء بكررل الوسررائل 
                                                           

 .الريء اى المصيبه  1س

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اُجـَوهَّـالسَِّراُج اْل
  

122ِ g 
f 

الممكنةو ويجه أهلل نحذر من اع بارتم ى أ  وحردة يهنرم كال رو  ينخرر مرن 

 الداخل.

م من بيرت المارد  إهلل ال بيل األوحد ى إوارة الصراع م  الي ووو إلخرا   -3

 رب يئ ىئ نئ مئ ُّ  :وفل  ين ترو ق رال م ى سربيل اهللو قراه اهلل تعرالى

 تو ررررررررررد  َّ يئ ىئ نئ مئ ُّ  َّ رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب

 وحده ي يعبد سواه. َّنبُّ العباوة  َّ مب زب ُّ شرك  َّ رب ُّ 

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ   قااااالَِرساااابحانه 

ي ع ررررررروو  َّ هت مت خت ُّ  ،َّ جح مج حج مث هت مت خت حت جت

    1سل م....

 حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك حك جك ُّ إلى وقرررراه تعرررر

و َقراتُِلوا َمرْن َكَفرَر »قاه: ملسو هيلع هللا ىلص  وقاه َّ جن مم خم
ِ
 فِ  َسربِيِل اهلل

ِ
اْغُزوا بِاْسِم اهلل

ا و اْغُزوا َوَي َتُغلُّواو َوَي َتْغِدُرواو َوَي َتْمُهُلواو َوَي َتْاُ ُلوا َولِيد 
ِ
 . 3 س2س«..........بِاهلل

                                                           

الرى  53سالم جد األقصى وقفال وعربال للشيخ محمد بن عبد الكريم الشريخ/ مرن ص   1س

 ب صر   55ص 

راُتْم بِرآَواِ  و  1731إحيض م رلم س  2س َمراِم اأْلَُمرَراَء َعَلرى اْلبُُعروِلو َوَوِإريَّ ِِه إِيَّ
َبراُ  َترْأمِيِر اإْلِ

 .اْلَغْزِو َوَغيِْرَتا

سوي تغلوا  من الغلوه ومعنراه الخيانرة ى الغرنم أ  ي تخونروا ى الغنيمرة سوي تغردروا  أ    3س

ا لى با   األنو  وا ذاهلل سوليدا  أ  إربيا وي تناضوا الع د سوي تمهلوا  أ  ي تشوتوا ال

فيجه علينا أهلل نعوو إلى ك ا  ربنا وسنة نبينرا إرل  اهلل عليره وسرلم ر راء أهلل و ألنه ي يااتل
= 
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ِ

 مختصر تاريخ

 سدد األصص امل

إلررى األرض أذهلل اهلل تعررالى بو رر  أوه م ررجد  ڠبعرد تبررويف نبرر  اهلل آوم  -1

للبشرية ى األرض وتو الم رجد الحررامو وبعرد بنائره برأربعين سرنة أذهلل اهلل 

 تعالى ببناء الم جد األقصى.

أوه َمررن سرركن الم ررجد األقصررى اليبوسرريوهللو وتررم عررر  علررى الحنيفيررة  -2

 رع من قبيلة كنعاهلل.ال محة سال وحيد  وتم ف

ى اهلُل إبراتيم  -3  .ڠبعد حاوثة حرقه إلى بيت الماد  تو ولويف  ڠنجَّ

على أرض بيت المارد  ولرده إسرحا  ومرن وراء  ڠوته اهلُل إلبراتيم  -4

 إسحا  يعاو .

 .ڠري  اهلُل يعاو  َ بأبنائه ايثن  عشر على أر  ا ومن بين م يوس   -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

تعوو إلينا ِسيرَتنا األولىو و ه نفحال الاررهلل األوهو ويولرد لرر سالردين الاريم  عرالم  ديردو 

ويعروو الم رجد األقصرى المبرارك إلرى أيرد   يكوهلل قضاُء اهلل الغالهو وقدره الذ  ي يررو..

 الم لمين!
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نجاتره مرن فرعروهلل بردخوه بيرت المارد  ل حريرر  أمر اهلُل موسى وقومه بعد -0

 ڠالم جد األقصى من أيدى الاوم الجبارينو ولكن عصى أتباع موسرى 

م اهلل علي م وخوه األرض المادسة أربعين سنة.  أمر رهبم فحرَّ

رر -7 مررن الم ررلمين ليحرررر الم ررجد  ابعررب اهلُل نبيَّرره يوشرر  بررن نرروهلل ليأخررذ  يش 

  ل م ونصرتم علي م.األقصى من العمالاة فف ح ا اهللُ 

بنرى إسررائيل أمرر رهبرم فراب التم اهلل بملرن ظرالم س رالول   عصى م رلمو -1

 فعذهبم وأخر  م من ويارتم.

بعب اهلُل نبيا يجم  ش ال الم لمين من بنى إسرائيل حولُه وأهلل ُيخررج مرن م  -9

 يشا باياوة ملن إرالض اسرمه س رالول  آتراه اهلُل ب ر ة ى العلرم والج رم 

تلة س رالول  فنصرر اهلُل َمرن ثبرت مرن  ريش  رالول وفر ض علر  يديره لماا

 الم جد األقصى.

أكرم اهلُل واوو بالنبوة و عله خليفة علرى بيرت المارد  يحكرم برين النرا   -16

 بالح .

 وته اهلُل لداوَو ابنه سليماهلل وآتاه ملكا عظيما وأكرمه بالنبوة. -11

م ووعروة ال وحيرد ببيرت المارد  ظل سليماهلُل نبيرا واعيرا إلرى ويرن اإلسرال -12

 ح ى وفاته.
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انحر  بنو إسرائيل بعرد مرول نبر  اهلل سرليماهلل عرن ويرن اإلسرالم ووعروة  -13

ال وحيرردو ح ررى ابرر التم اهلُل تعررالى بررالروم فاغ صرربوا أر رر م وعررذبوتم 

 وأخر وتم من ويارتم.

هلل أكرم اهلُل األرض المادسرة بنبيره يكريرا ويحر و وولرد علرى أر ر ا نبر  ا -14

 .ڠعي ى 

قام نب  اهلل عي ى بدعوة بنى إسرائيل ى بيت الماد  إلى اإلسالم ووعروة  -15

لوا ايح اله الروم  على وعروة  ال وحيد فآمن به الاليل وعاند الكهيرو وفضَّ

 ال وحيد.

بعد رف  نب  اهلل عي ى اس مرل األرض المادسة تحت ايح اله الرومر   -10

 .ملسو هيلع هللا ىلص ح ى بعهة نبينا محمد 

 قبل ال جرة برحلة اإلسراء والمعراج.ملسو هيلع هللا ىلص أكرم اهلُل تعالى نبيه محمد  -17

الم ررجد األقصررى وإررلى باألنبيرراء وُعررِرج برره إلررى ملسو هيلع هللا ىلص وخررل رسرروه اهلل  -11

 ال ماء.

الجيررو  لحررر  الررروم مررن أ ررل ال م يررد ل حريررر ملسو هيلع هللا ىلص  رريَّش رسرروُه اهلل  -19

 الم جد األقصى.
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 لا رراه الررروم سسرررية مؤتررة  ملسو هيلع هللا ىلص أوه المعررارك اإلسررالمية ى حيرراة النبرر   -26

ملسو هيلع هللا ىلص تر وخررج في را رسروه اهلل 9ثم بعدتا ب نة سغزوة تبوك  سنة  وتر 1 سنة

م  ثالثين أل  مرن أإرحابهو ورو اهلل نبيره من صررا بعرد أهلل قرذ  الرعره ى 

عاد اللواء ألسامة بن ييد ليخررج ى  ريش  ملسو هيلع هللا ىلص قلو  أعدائهو ثم قبل وفاته 

 لا اه الروم.

اس مر على هنجره خليف ره أبرو بكرر الصردي و فأرسرل ى ملسو هيلع هللا ىلص   بعد وفاة النب -21

و لكنره مرال  1سخالف ه أربعة  يو  إلتمام ف ض وتحريرر الم رجد األقصرى

 ر ى اهلل عنه قبل الف ض.

                                                           

 األمرو و العراص برن سرعيد برن خالرد إلرى الجريش ترذا قيراوة بكرر أبرو عاد  األ لِالجيش  1س

 برن عمرر أبردى وقرد مااترلو آي  وأربعرة ثالثرة برين عدوه ويرتاوح ك د و ومش  له وحدو

 أهلل بعرد الخليفرة فأعفراه بكررو  أبر بيعرة مرن اتخرذه لموق  خالدو قياوة على تحفظ ا الخ ا 

ا أمو  وتو سفياهللو أب  بن يزيد مكانه وعين اللواءو منه واسرتو عمرو برأ  اق ن   .أيض 

ا ح رنة برن شررحبيل بكرر أبرو عرين  الثااينِالجيش  عاإرمة بُصررى وتدفره الهرااو للجريش قائرد 

 .مااتل آي  وأربعة ثالثة بين عدوه ويرتاوح ومش  ب ورياو  نو  حوراهللو

 برين عردوه ويررتاوح ب رورياو مدينرة حمر  وتدفره الجراحو بن عبيدة أبو ياووه  الثالثِالجيش

 .مااتل آي  وأربعة ثالثة

 آي  وسربعة سر ة برين عردوه ويرتاوح فل  ينو وتدفه العاصو بن عمرو باياوة  الاابعِالجيشِ

 .مااتل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 َراِجِمْعـاْلَراِء َوــِإسِجَزِة اْلْعـُم ىـِف                                                            
 

 

126ِ g 
f 

ى ع د أمير المرؤمنين عمرر برن الخ را  واإرلت الجيرو  ال رير  نحرو  -22

األقصرى ترر ترم بفضرل اهلل تعرالى فر ض الم رجد 15عام ى بيت الماد و و

وتحريره من الرومو وَت لَّم أمير المؤمنين مفاتيض الم جد األقصىو ووخلره 

 تر.10ونظفه وأذَّهلل وإلى فيه عام 

عرام  إلرى أهلل  566اس مر الم رجد األقصرى ى قبضرة الم رلمين حروالى س -23

انحر  الم لموهلل عن مرن ج رهبرمو وانشرغلوا بردنياتم عرن آخرر م حين را 

 م للاضاء على اإلسالم.تجم  الصليبيوهلل بحمال 

بعد محاويل إليبية عديدة وبم اعدة خونة ممن ين  ربوهلل إلرى اإلسرالم  -24

كالُعبيديين الفا ميينو وغيرتم من فر  الشيعة الضرالة اسر  اع الصرليبيوهلل 

تررو 492اح اله الم جد األقصى وتدمير ما فيرهو ورفر  الصرليه فيره سرنة 

مررن كررانوا يرردافعوهلل عررن الم ررجد وق لرروا وق  ررا مررا يزيررد عررن سرربعين ألفررا م

 األقصى.

ى من ص  الارهلل الخامس ال جر و قي  اهلل تعالى ر اي أب اي لل م يرد  -25

ل حرير الم جد األقصى مرة أخرىو من م سعماو الدين ينك و ونور الردين 

 محمووو وأسد الدين ِشيركوهو وإالح الدين األيوب  .

سررالم والكفررر أكرررم اهلل تعررالى بعررد حرررو  ومعررارك  ويلررة بررين  رريش اإل -20

 يش اإلسالم باياوة الفاتض الب ل سإالح الدين األيوب   ى معركة ح رين 

تر بف ض بيت والماد و وتحرير الم جد األقصىو و علره منرارة 513عام 

 لسسالم والم لمين.
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تر يحاوه الصليبيوهلل اغ صرا  الم رجد األقصرىو لكرن يار  511ى عام  -27

الدين األيوب و فيروتم اهلُل ب ببه خرائبينو وبعرد عرام  بو   م الب ل إالح

 تر.519واحد يمول الب ل إالح الدين سنة 

اس مر الم جد األقصى ى قبضة الم رلمين ح رى قردوم الحملرة الصرليبية  -21

تررر فخررا  ال ررل اهلل الكامررل سررل اهلل 015علررى مصرررو ونزلررت وميررايف سررنة 

ا عنره وعرن ُملكره مصر علرى نف ره وملكره ف فراوض مع رم علرى أهلل ير عرو

 تر.020وي نايه ل م عن الاد و فابلواو وت لم ا ملك م فِريدرك سنة 

تررولى ال ررل اهلل َنجررم الرردين أيررو  حكررم مصرررو ثررم سررار بجيشرره وحررار   -29

 تر. 046الصليبيين واسرتو الاد  مرة أخرى عام 

ى من صرر  الارررهلل ال رراو  ال جررر  ا  مرر  ال  ررار لحررر  الم ررلمين  -36

جد األقصرى مررة أخررىو ولحر  بالم رلمين أثنراء حررو  واغ صا  الم 

 ال  ار خ ائر كبيرة.

لصرد تجمرال ال  رارو ك ري  الردين  اشرجعان   قي  اهلل تعالى لألمة أب اي   -31

ق ررزو والظرراتر بيرررب و وغيرررتمو ى معركررة عررين  ررالول ى رمضرراهلل عررام 

لم ررجد ترررو وارتررد ال  ررار والمغرروه علررى أعارراهبمو وَسررلَِم بفضررل اهلل ا051

 األقصى من غدرتم.

ظلررت الحمررالل الصررليبية تحرراوه احرر اله الم ررجد األقصررى لكررن لررم  -32

ينجحوا ى ذلن بفضرل اهلل تعرالىو وظرل الم رجد األقصرى منرارة إسرالمية 

 بأيد  الم لمين.
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بعررد انشررغاه الم ررلمين برردنياتمو و رراوهنم ى ويررن مو ومررواية بعضرر م  -33

فخ  رروا مرررة أخرررى يحرر اله الم ررجد  لعرردوتمو َعلِررَم الكفرراُر  ررعف مو

 األقصى.

اس  اع ايح اله الربي اا بعد محاويل عديدة م  الخونة ممن ين  ربوهلل  -34

لسسالم و ع  المج م  اإلسالم  اح اله فل ر ين والم رجد األقصرى 

 م.1911سنة 

 لرره ايحرر اله الربي رراا الي رروو للاررد  وسرركنوا هبرراو وغرردروا بأتل رراو  -35

المج مرر  الرردول  الجررائر أهلل فل رر ين وولررة ي وويررةو واعرتفرروا ح ررى أعلررن 

 م.1941بدولة إسرائيل المزعومة سنة 

تحرت قبضرة الي روو ح رى ُيكررم اهلل  ايباى الم جد األقصى إلى اليوم أسير   -30

األمررة بأب رراه كعمرررو وإررالح الرردين  لياومرروا ب حريررر الم ررجد األقصررى 

 . 1ساألسيرو واهلل الم  عاهلل

   

 

 

                                                           

 ايس اذ محمد ال  وي  . من ك ا  الم جد األقصى وأتمي ه ى عايدة الم لمين: للشيخ  1س
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ِ.(2)لَِرسؤالِ جوا ِالفاقِبينِالمسجرِاألقصىِ قبةِالصخاة

شرد ويُ  ودسريةالم جد األقصى تو أحد أكررب م را د العرالم ومرن أكهرترا قُ 

وثالرب الحررمينو  وتو أيضا أولى الابل ين وملسو هيلع هللا ىلص الرحاه إلي ا وف  سنة رسوه اهلل

 وتناك خل  كبير بينه وبين م جد قبة الصخرةو فاألخير  زء من األوه.

ِأينِيقعِالمسجرِاألقصى؟ِس 

يا  الم جد األقصىو واخرل البلردة الاديمرة بالارد  الشرري  بدولرة » ج:

فل  ينو وتو كامرل المن ارة المحا رة بال رور واسرم لكرل مرا ترو واخرل سرور 

أقصرى الزاويرة الجنوبيرة الشررقية مرن البلردة الاديمرة ى الم جد األقصى الواق  

 .«الم ورة

ِ [األقصىِاالماكنِالمقرَرسهِالتاليةِ نجرِةاخلِاَرسواهِالمسجر]

بنر  ى يمرن الخليفرة إلى ترذا البنراء الحر - مب ىِالمساجرِاالقصاىِالمبااه ِ-2

ايمو  عبد الملن بن مرواهلل وتحرت الرروا  ايوسر  يار  مبنرى الم رجد 

والرررذ  قامرررت مؤس رررة ايقصرررى يعمرررار المادسرررال  وايقصرررى الارررديم

 عشرال ال نوال من ايغال . ايسالمية برتميمه واف  احه لمصلين بعد

                                                           

الموسرروعة الفل رر ينية ترر  موسرروعة  ررد  إلررى و 4/263الموسرروعة الفل رر ينية ينظررر:   1س

. ت أل  الموسوعة المك وبة بالعربية من  ا وشعب ا وقضية  ونضاي  ا وأر   تاديم فل  ين تاريخ 

او وإدرل ال بعة األولى من ا ب رنة  11  الكرربىمجموعرة الرسرائل و وينظرر: 1914مجلد 

 .2/01 يبن تيمية
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وتر  أعلرى من ارة ى  - الزا يةِالج وبيةِالشاقيةِللمسجرِاالقصىِالمبااه ِ-1

سررور الم ررجد وترر  تع رررب الحررد الجنرروب  الشرررق  للم ررجد ايقصررى 

 .المبارك

المصلى المرواا الذ  قامت مؤس ة ايقصى إلعمرار  - المصلىِالما اينِ-1

عرن الحركرة ايسرالمية برئاسرة الشريخ رائرد المادسال ايسالمية المنبهارة 

واف ر ض  وبعد أهلل كانت قد نظفت المصلى المرواا ورمم ره وإالح ب بلي  ا

وتو اعظم مشرروع عمرراا ى الم رجد ايقصرى  وللصالة 1991ى إي  

 .منذ مئال ال نين

وقررد حرراوه الي رروو بم رراعدة عناإررر سررل وية ايسرر يالء علررى المصررلى 

هلل تنظيفره أي إ ول م به ليكوهلل ل م المردخل ل ريكل م المزعرومالمرواا وبناء تيك

وييارة شراروهلل ايسر فزايية  و ووهلل ايس يالء عليهوترميمه واف  احه للصالة حاَي 

للم رجد ايقصرى المبررارك كانرت مخصصررة بزيرارة المصررلى المررواا والرردرج 

عمرل هلل الساسر  لره س لالسر  ي يظ رر ى الصرورة ألأالعظيم الذ  بن  كمدخل 

   .  4تم بعد ال صويرو انظر رقم 

ى تررذا المكرراهلل قامررت مؤس ررة ايقصررى بررالحفر  - ةهجِالمصاالىِالمااا اينِ-4

وقرد اخر رت اي  اي نراهلل  ووالكش  عن سبعة اروقة للمصلى المررواا

 من الرتا  وبن  ورج عظيم عري  يلي  هبذا المصلى الكبير. 
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نرره الم ررجد أمررن الم ررلمين ب والررذ  يظنرره الكهيررر - قبااةِالصااخاةِالمشااافةِ-5

 وسروارهلل الم جد ايقصى تو كل شر ء واخرل األإذ إ ووتذا خ أ وايقصى

ي م رجد مرن كهيرر مرن الم را د والمصرليال إومبنى قبة الصرخرة مرا ترو 

تذا  ىوقد بن وقصى المبارك.. الخ ال   تكوهلل الم جد األ.والمعالم الكهيرة

مرو  قا برة برزمن الخليفرة األ  مرل الم را د والعمرارةأالبناء الرذ  يع ررب 

عبررد الملررن بررن مرررواهلل الررذ  خصرر  خررراج مصررر ل ررب  سررنوال ل ررذا 

عظرم وتذا البناء يحي  بالصخرة المشرفة ال ر  عررج بالرسروه األ والغرض

 لى ال موال العلى. إمن ا ملسو هيلع هللا ىلص سيدنا محمد 

موية بردأل الحفريرال مرن تح  را باتجراه أثار لاصرورتذه ا  - قصوهِأمويةِ-6

م قامرت 1999وى سرنة  وبني رهأقصى المبارك وتحت ساحاته واأل الم جد

حكومررة برراراك ببنرراء ورج ح ررى ال ررور الررذ  تررو حررائ  المصررلى المرررواا 

وقد اف  حه باراك نف ره واوعرى  وقصى المباركوالحد الجنوب  للم جد األ

 اهلل تذا كاهلل مدخل ال يكل المزعوم.  اكذب  

قصى المبارك كانرت و  من الم جد األقصى الجنأوت   - الزا يةِالخ ث يةِ-1

 قصى المبارك. مراء والخلفاء من قصورتم للم جد األلأل مدخال  

تذه الزاوية تع رب الحد الجنوب  الغرب  للم رجد  - الزا يةِالج وبيةِالغابيةِ-1ِ

 .ايقصى المبارك

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 َراِجِمْعـاْلَراِء َوــِإسِجَزِة اْلْعـُم ىـِف                                                            
 

 

111ِ g 
f 

قصرى ى الج رة مبنرى مرن مبراا الم رجد األ - صاولِالارينأكليةِالرعوةِ ِ-9ِ

خررر اسرر عماه لرره كرراهلل كليررة آو ويررة وقررد اسرر عمل ى ال رراب  كمدرسررةالجنوب

وقرد أغلر  برزمن اين فا رة علرى أيرد  ال رل ال  والدعوة وأإروه الردين

   .ايسرائيلية

سرالم  وبره مارر الم حر  اإل اوترو بنراء قرديم  رد   - المتحفِاالَرساالميِ-22

يررت سررالم  لبكهيرررة مررن الع رروو المخ لفررة للحكررم اإل اثررارآ والررذ  يحررو 

ثار منررب نرور الردين ينكر  والرذ  آوبداخل الم ح  ما تباى من  والماد 

   .م على يد  المجرم الص يوا مايكل روتاهلل1909احرت  ى سنة 

قصى المبارك بمحراذاة وتا  ى الج ة الغربية للم جد األ - بوابةِالمغاهبةِ-22

انرت ترذه وك ووهب انرا بحرائ  المبكرى احائ  الربا  والذ  ي ميه ي وو يور  

البوابررة المرردخل لحررارة ومررن حررارة المغاربررة وال رر  محيررت عنررد احرر اله 

هلل وال ر  ياروم علرى اثارترا ا  ويرد  ي رووأتل ا وق لوا علرى أالاد  و رو 

 .حارة الي وو

ولررى ى قصررى األغال  بررا  المغاربررة بعررد مجررزرة األإوقررد قررام الي رروو برر

علررى حيرراة  ار  هلل وخرروه الم ررلمين منرره يشرركل خ ررأم باوعرراء 1/16/1996

هلل ايق حامررال أو رردير بالررذكر  والمصررلين الي رروو بحررائ  المبكررى المزعرروم

 .او منه وائم  أقصى المبارك تالبولي ية لأل
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وابررة الررربا  عنررد ملسو هيلع هللا ىلص محمررد ف  والررذ  ربرر  برره المصرر  - حااائطِالبااااقِ-21

وترو مرا ي رميه الي روو بحرائ  المبكرى  وقصرى المبراركوخوله الم رجد األ

 وى ال احة ترى  اوي م.  ور ما تباى من تيكل م المزعومخآنه أباوعاء 

وتو واحد من اكرب مداخل الم رجد ايقصرى المبرارك مرن  - با ِالسلسةِ-21

وتح رره يمررر نفرر  س الحشررمونائيم   والررذ  يبرردأ مررن الج ررة  و  ررة ال ررو 

   .قصى المباركالغرب  من األإلى الجنوبية لحائ  الربا  وح ى الحد الشم

وتار  ى الج رة الشرمالية للم رجد ايقصرى المبرارك  - هَرسةِالعماياةالمرِ-24

 ةهلل ي ر ولوا علي را ليبنروا كني رأويحراوه الي روو  وي ي جرزأ منره اوتع رب  زء

   .ل م هبا س انظر المدرسة العمرية  

   .ويا  ى حارة الم لمين - الغابيإلىِالحرِالشمِ-25

   .يسبايفويا  بجانه با  ا - الشاقيإلىِالحرِالشمِ-26

 وقصررى المبرراركويارر  ى الج ررة الشررمالية للم ررجد األ - بااا ِاالَرساابا ِ-21

ساسر  للمصرلين وخاإرة مرن خرارج الارد  بعرد هلل المدخل األويع رب ا 

   .ي من    هإهلل الباإال وال يارال ي تدخل أل وغال  با  المغاربةإ

الاائرد قصرى المبرارك وال ر  قرام حردى بوابرال األإوتر   - بوابةِالاحماةِ-21

يق حررام  اهنررا كانررت تشرركل خ ررر  غالق ررا ألإيرروب  بالب رل إررالح الرردين األ

   .وخار  ا تا  ماربة الرحمة وقصى من االصليبيين األ
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وعبراوة برن الصرامت  والصحابياهلل شداو برن او  اوهبا قرب - مقباةِالاحمةِ-29

 وهبرا قررب شر داء وهللوتذه الماربة ت ر عمل ح رى ا  ور   اهلل تعالى عن ما

   .قصىمجزرة األ

 .سالميةإماابر  -26

بنية فيه برالاوة وقد اس ولى الي وو على بع  األ -  َرسالميِالغابيالِيالحِ-12

 ..  .َكنَائَِس لى إوحولوتا 

بنيرة فيره وقرد اسر ولى الي روو علرى بعر  األ -  الحيِاالَرسالميِالشاماليِ-11ِ

 ...َكنَائَِس  إلىبالاوة وحولوتا 

ِاة؟س ِماِهوِمسجرِقبةِالصخ

فالم ررجد  «صررخرة تررو أحررد أ ررزاء الم ررجد األقصررىمصررلى قبررة ال» ج 

األقصررى تررو كررل مررا واخررل سررور األقصررىو وتررو  ررزء مررن أحررد أتررم الم ررا د 

العالمو وتعد قّب ه مرن ى من أ مل األبنية  امدينة الاد و ويعد أيض  ى اإلسالمية 

 اى بارى ُمحافظ رأتم وأبري المعالم المعماريرة اإلسرالميةو وترو أقردم بنراء إسرالم

 على شكله ويخرف ه.

ِس ِمتىِتاِب ا ِمسجرِقبةِالصخاة؟

م ررجد قبررة الصررخرةو بنررى الم ررجد والابررة الخليفررة عبررد الملررن بررن » ج 

 72من ا عرام    ميالوياو وان  015تجريا المواف   00بنائ ا عام ى مرواهللو وبدأ 

 .«ميالويا 091تجريا المواف  
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ِ؟مساحةِالمسجرِاألقصىهيِس ِماِ

مررت مربر و ويشرمل  144,666تبلغ م راحة الم رجد األقصرى قرابرة » ج 

قبرة الصررخرة والم رجد الابلررى والمصررلى المروانرى وعرردة معرالم أخرررى يصررل 

و وتعرد »تضربة موريرا«معلمو ويار  فرو  تضربة إرغيرة ت رمى 266عدوتا إلى 

 .«قلبهى الصخرة أعلى نا ة فيهو وتا  

ِقبةِالصخاة؟هيِس ِماِ

واخلره ى رة عبارة عن بناء مرهمن األ رالع لره أربعرة أبروا و وقبة الصخ ج 

واخل را وائررة ت وسر  ا ى تهمينة أخرى تاوم علرى وعامرال وأعمردة أسر وانيةو 

رحلة اإلسرراء ى إلى ال ماء  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد النب  عرج من ا ال    «الصخرة المشرفة»

غيرر تر  عرن أر رية البنراءو و امررت  1,5والمعراجو وترتفر  ترذه الصرخرة نحرو 

الوسر  قبرة ى و وتعلو الصرخرة امرت  11و  13من ظمة الشكل يرتاوح ق رتا بين 

 35رتفاع را واو م لية مرن الخرارج برألواح الرذتهو امرت  26وائرية با ر حوالى 

 أم ار. 5مرتاو يعلوتا تاله بارتفاع 
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ِشعاِلِهحا ِالمسجرِاألقصى

ِةُهِمنِقاَلِ
 
ِ هلل

 ُن بُِحْرَقرررررة  الَمْ رررررِجُد األْقَصرررررى َيرررررئِ 
 

 َمْ ررررَرى الَرُسرررروِه َيِ يررررُه بالُعّبرررراِو ! 
 

 لّبررررروا النِررررردا إهلِلَّ الَيُ ررررروَو بَِ ررررراَح ِ 
 

 َفعُلرروا َخِ رريَس الُفْحررِش واإِلْفَ رراِو ! 
 

 فلَيْشررررررررَ ِد ال رررررررراريُِخ أّنررررررررا أّمررررررررة  
 

 َتْحِمررر  الِحَمرررى بَِعِايررردة  وِ َ ررراِو ! 
 

ِةُهَِمنِقاَلِ
 
ِ  هلل

 يررررا مِنَْبرررررُ  يررررا ُقررررْدُ  يررررا مِْحررررَراُ  
 

 يرررررا ُنررررروُر يرررررا إِيَمررررراهلُل يرررررا َعنْررررررُب 
 

 َأْقرررَداُم َمرررْن َواَسرررْت ِرحررراَ  الُ ررردى
 

 َوَو رررررُه َمرررررن ى َسررررراِح ا َأْغرررررربُ؟ 
 

 وَكررررر ُّ مرررررن َترررررْزَرُع أر ررررر  َوَقررررردْ 
 

 َحنَررررى علي ررررا َسرررراعد  األَسررررَمُر؟ 
 

 َمررررْن لرررروَل الَصررررْخرَة تِلررررَن ال رررر 
 

 كانرررررت بَِمْ رررررَرى َأَحَمرررررد  َتْفَخرررررُر؟ 
 

 وَأّم ررررررررررَر الُاررررررررررْدَ  بِأْحَارررررررررراِوه
 

 فررررررراْحَ َرَ  الَيرررررررابُِس واألْخَضررررررررُ  
 

 َوَوَنرررررررَس الَمْ رررررررَد علرررررررى ُ ْ رررررررِره
 

 إِي َعرررررررررررُدٌو َ اِحرررررررررررٌد أْكَفررررررررررررُ  
 

 يررررا ُسرررروَرَة األنفرررراِه َمررررْن لرررر  بِ ررررا
 

 َقْدِسررررررررررّيَة ا يرررررررررراِل َتْ ررررررررررَ نُْفر 
 

ا َيرررُذوُ  المررروَل َعرررْذَ  الُمنَرررى  ُ نْرررد 
 

 انرررررره ُيْ ررررررِفرُ كالُصررررررْبِض َعررررررْن إِيم 
 

 َأيَكرررررررررررى َوم  
ِ
 َوَمرررررررررررْن َيبِرررررررررررْ  هلل

 

 َيُمرررررْت َشرررررِ يَد الحرررررِ  أو ُينَْصررررررُ  
 

 َمْ َمررررررا َ رررررراَه ُعْدَواُنرررررره
ُ
 والَبْغرررررر 

 

 َفرررررررراهلُل مِررررررررن ُعْدَوانِرررررررره أْكرررررررررُب 
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 يررررا ُقررررْدُ  يررررا مِْحررررَراُ  يررررا َمْ ررررِجدُ 
 

 يرررررررا ُوّرَة األْكرررررررَواهلِل يرررررررا َفْرَقررررررردُ  
 

 اأْقررررررَداُم ِعيَ ررررررى َباَرَكررررررْت أْرَ رررررر َ 
 

 وى َسرررررَماَتا قرررررْد َسرررررَرى أَحَمررررردُ  
 

 أَبْعرررررررَد َوْ ررررررره  ُمْشرررررررِرٌ  بِرررررررالُ َاى
 

 ُي ِرررررررلُّ َوْ رررررررٌه َكرررررررالٌِض َأْسرررررررَوٌو ؟ 
 

 َيرررررا ُقرررررْدُ  َمْ َمرررررا باَعرررررُدوا َبّينَنَرررررا
 

َفِفرر  َغررد  َ ررْيُش الُ ررَدى َيْزَحررُ   
(1) 

 

   

                                                           

 .من ويواهلل سىف رحا  األقص   للشاعر يوس  العظم رحمه اهلل  1س
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ِ

 اءـدعــال

اةِالصامر،ِالحايِالقياوم،ِاللهاِل ِالحمرِالِإلهِإالِأنتِالواحرِاألحر،ِالف

ِالاءِلاِيلرِ لاِيولرِ لاِيبنِلهِكفواِأحر.

أسألن بأسمائن الح نى وإفاتن العرالو أهلل تصرل  علرى سريدنا  الل م إا

و وأهلل تريقنرى اإلخرالص ى اكهيرر   امحمد وعلى آله وأإحابهو وأهلل ت رلم ت رليم  

 تذا العمل المبارك 

ى ملسو هيلع هللا ىلص النبر  و وأسرألن  روار الل م إنى أسألن الفروو  األعلى من الجنة

  نال النعيم.

الل م أحينى ى الدنيا على سرن هو وأم نرى إذا تروفي نى علرى مل رهو واحشررنى 

 يوم الايامة ى يمرته.

الل ررم أورونررى حو ررهو واريقنررى  رروارهو وأسررانى مررن يررده يررا ذا الجرراله 

 واإلكرام.

وأسرألن الل م إنى أس جير بن من النرار ومرا قرر  إلي را مرن قروه وعمرلو 

 الل م ربنا الجنة وما قر  إلي ا من قوه وعمل.
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 االل م أخل  ني   يا ذا الجاله واإلكرامو وي تجعل ألحد من خلارن كائن ر

 يا ر  العالمين. اوي نصيب   امن كاهلل ى قولى وعملى وإالتى ون كى حظ  

الل م إهلل لى من الخ ايا والذنو  ما ي يعلمه غيركو وي يدر  عنه سرواكو 

 ل م كما سرتتنى ى الدنيا فامح ا عنى ى ا خرة يا ر  العالمين.فال

الل ررم اغفررر لررى ولوالررد  وارحم مررا كمررا ربيررانى إررغيرا يررا ذا الجرراله 

 واإلكرام.

 ربنا تابل منا إنن أنت ال مي  العليمو وته علينا إنن أنت ال وا  الرحيم.

تا ِالمبااه ِمحمر،ِ علىِآلهِ أصحابه.ِتاِهااِالبَرسيرءِ صلىِاهللِعلىِ

أفقااِِعلاىِيارِم1212مااهس1ِِ/ِهجااء2441هجب21ِِالثالثا ِمسا ِيومِلِ

ِ.محمرِمحمرِمحمرِشبانهِحوطاِ/العبيرِإلىِعفوِاهللِ هضاه
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ِ

 عـمراجـهرس الـف

ِأ اًل ِالقاآنِالباياِ علومه 

   ام  البياهلل ى تأويل الارآهلل /اإِلمام محمد برن  ريرر ال ررب  /وار الك ره 1س

 م  1992 -تر  1412س 1يف  –لعلمية ا

تحاير   -  تف ير الارآهلل العظيم /الحافل ابن كهير /وار  يبة للنشر وال ويي  2س

 م  1997 -تر  1411ال بعة األولى س -سام  سالمة 

ِثانًيا ِكتبِالمعاجاِ اللغة 

 2يف  –  ل رراهلل العررر ... اإِلمررام ابررن منظررور... وار إحيرراء الرررتال العربرر  1س

 م  1997 -ر ت 1417س

  الاامو  المحي  /اإِلمام مجد الدين الفيرويآباو  /مؤس رة الرسرالة /يف 2س

 م  1991 -تر  1419س 0

ِثالًثا ِكتبِالحريثِ شا حها 

 –  إحيض البخار  /اإِلمام عبد اهلل بن إسماعيل البخار  /المك بة ال لفية 1س

 تر  1466س 1يف 
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لُاشررير  /وار ال ررالم للنشررر   إررحيض م ررلم /اإِلمررام م ررلم بررن حجرراج ا2س

 م  2666 -تر  1421س 2يف  –وال ويي  

  سررنن أبرر  واوو... اإِلمررام أبررو واوو سررليماهلل بررن األشررعب ال ج رر اا... 3س

 -ترر  1436ال بعة األولى س -تحاي  شعيه األرناؤويف  -مؤس ة الرسالة 

 م  2669

تحاير   -  ام  الرتمذ  /اإِلمام محمد برن عي رى الرتمرذ  /مؤس رة الرسرالة

 تر 1436س 1يف –شعيه األرناؤويف 

  إحيض ابن حبراهلل... اإِلمرام محمرد برن حبراهلل أبرو حراتم الُب ر  ... مؤس رة 4س

 1997 -ترر  1411ال بعرة الهالهرة س -تحاي : شعيه األرناؤويف  -الرسالة 

 م 

 -  م ند اإِلمام أحمد... اإِلمام أحمد بن حنبرل الشريباا... مؤس رة الرسرالة 5س

 م  1994 -تر  1414ال بعة الهالهة س -عيه األرناؤويف تحاي : ش

  إررحيض م ررلم بشرررح النرروو ... اإِلمررام يحيررى بررن شررر  النرروو ... وار 0س

 م  1995 -تر  1415ال بعة األولى س -الك ه العلمية 

  ف ض البار  شرح إحيض البخار ...... الحرافل أحمرد برن علر  برن حجرر 7س

  1379بيرولو  -.الناشر: وار المعرفة أبو الفضل الع االا الشافع ...
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ِهابًعا ِكتبِالسياةِال بوية 

  الروض األن  ى تف ير ال يرة النبوية... اإِلمام أبو الااسم عبد الرحمن برن 1س

 -تررر  1411ال بعررة األولررى س -عبررد اهلل ال رر يل ... وار الك رره العلميررة 

 م  1997

ة... اإِلمررام أبررو بكررر أحمررد   ويئررل النبرروة ومعرفررة أحررواه إرراحه الشررريع2س

ال بعرة  -تحاي : و. عبد المع   قلعه     -البي ا ... وار الك ه العلمية 

 م  1915 -تر  1455األولى س

 -  ال يرة النبوية ى  وء الارآهلل وال رنة... و. محمرد أبرو شر بة... وار الالرم 3س

 م  1991 -تر  1411ال بعة الرابعة س

 1414ال بعرة الخام رة س-مد الغزال ...وار الالرم   فاه ال يرة... الشيخ مح4س

 م  1994 -تر 

 -  ال رريرة النبويررة الصررحيحة... و. أكرررم  ررياء العمررر ... مك بررة العبيكرراهلل 5س

 م  2665 -تر  1420ال بعة ال اوسة س

 2  فاه ال يره /للشيخ منيرر محمرد الغضرباهلل /الناشرر:  امعرة أم الاررى /يف0س

 م 1992 -/تر  1413

لؤ المكنوهلل ى سيرة النب  المأموهلل..... موسى بن راشد العرايم .......   اللؤ7س

الناشررررر: المك بررررة العامريررررة لسعررررالهلل وال باعررررة والنشررررر وال وييرررر و 

 م 2611 -تر  1432الكويت...ال بعة: األولىو 
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الم.....للشريخ 1س رالة َوال َّ الم مِن َإحيض سيرة َخير األَنراِم َعليره الصَّ   ُسُبل ال َّ

برررررن  ررررره عبرررررد الواحد.....الناشرررررر: مك برررررة الغربررررراءو الررررردار إرررررالض 

 تر 1421األثرية.....ال بعة: الهانيةو 

  الجرام  الصرحيض لل ريرة النبويررة..... األسر اذ الردك ور سرعد المرإررف ... 9س

 م 2669 -تر  1436الناشر: مك بة ابن كهيرو الكويت... ال بعة: األولىو 

ِ كتبِالتاهيخِ غياهاِ اخامًسِ

اريخ األمم والملوك... اإِلمام أبرو  عفرر برن  ريرر ال ررب ... وار الك ره   ت1س

 العلمية

  البدايررة والن ايررة... الحررافل أبررو الفررداء إسررماعيل بررن كهيررر... وار المعرفررة 2س

 م   1991 -تر  1419ال بعة الرابعة س -لل باعة والنشر 

   

 

 

 

ِ

ِ
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ِ

ِ

 موضوعاتـهرس الـف

ِالصفحةِالموضو 

 5 ............................................................................إهااارا 

 7 ........................... تقرياِبقلاِفضيلةِاألَرستاذِالركتوهِأحمرِمحمرِبيباس

 16 ........................................................................ الامقرماة

ع ااُجِكأن ِتاآه
 13 .............................................. أ اًل ِال َرسااُ ِ الم 

 13 ........................................................... * الماصوو باإلسراء

 14 ........................................................... راج* الماصوو بالمع

 14 ...................الرليلِمنِالبتا ِ الس ةِعلىِثبوتِهحلةِالَرساا ِ المعااج

 19 ..................................... ملسو هيلع هللا ىلص* قصة اإلسراء والمعراج ى سنه النب  

 24 ............................................... {لماذا كاهلل اإلسراء والمعراج ؟}

 29 .................... لِطايقهِإلىِبيتِالمقرسِِملسو هيلع هللا ىلصاآلياتِالتيِهآهاِهَرسوُلِاهللِ

 29 ................................... مش ُد األَوُه: سايْس ِعاذُة باهلل من الجن * ال
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ِالصفحةِالموضو 

 36 ............................................ * المش ُد الهاا: سوإُ  الدّ اِه  

 31 ..................................... ينة الدنيا * المش د الهالب: سال حذير من ي

 31 ...................................... * المش د الراب : سقرب ماش ة ابنة فرعوهلل 

.]  34 ............................... ]وقفٌة إيماهلل  وتضحية : م  امرأة  بمئِة ألِ  ر ل 

 37 ........................... * المش د الخامس: س زاء المجاتدين ى سبيل اهلل 

 37 ................. * المش د ال او : سمن إور عاوبة الم كاسل عن الصالة  

 31 ............................. * المش د ال اب : سمن إور عاوبة مانعى الزكاة  

 39 .............. * المش د الهامن: سمن إور عاوبة الذين ي يع وهلل ال ري  حاه 

 46 ............................. د ال اس : سمن إور عاوبة خائن األمانة  * المش 

 46 ....... * المش د العاشر: سمن إور عاوبة الخ باء الذين ياولوهلل ماي يفعلوهلل 

 41 ............................ َر سمن إور عاوبة المغ ا  * المش ُد الَحاِو  َعَش 

 42 .............................. * المش د الهاا َعَشَر سمن إور عاوبة آكل الربا  

 42 ........................... يصلى ى قربه  ڠسموسى  * المش د الهالَِب َعَشرَ 

 43 .................................. ى اإلسراء[ ملسو هيلع هللا ىلص]حديب لم يصض عن الرسوه 

 44 ........................... باألنبياء علي م الصالة وال الم ملسو هيلع هللا ىلص* إالة الرسوه 
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ِفحةالصِالموضو 

 41 ....................... * إالة النب  إل  اهلل عليه وسلم باألنبياء فرض أو نفل

 56 ................... باألنبياء قبل العروج أم بعده ؟ - ملسو هيلع هللا ىلص* م ى إلى رسوه اهلل 

 51 ................................................ * عرض ا نية ى بيت الماد 

 52 ............................... ى المعراج إلى ال ماوال ملسو هيلع هللا ىلص* إعوو الرسوه 

 54 ........................ ماء الدنياى ال  ملسو هيلع هللا ىلص* المشاتد ال   شاتدتا رسوه اهلل 

 57 ........................................... إلى ال ما ء الهانية ملسو هيلع هللا ىلص* إعوو النب  

 51 ........................................ إلى ال ماء الهالهة ملسو هيلع هللا ىلص* إعوو الرسوه 

 59 ....................................... إلى ال ماء الرابعة ملسو هيلع هللا ىلص* إعوو الرسوه 

 59 ..................................... إلى ال ماء الخام ة ملسو هيلع هللا ىلص* إعوو الرسوه 

 06 ..................................... إلى ال ماء ال اوسة ملسو هيلع هللا ىلص* إعوو الرسوه 

 06 ............................... لُموَسى عليه الصالة وال الم ملسو هيلع هللا ىلصوإُ  َرُسوِه 

 01 ....................................... إلى ال ماء ال ابعة ملسو هيلع هللا ىلص* إعوو الرسوه 

 03 ................................................ * الحكمة ى لااء تؤيء األنبياء

 05 ........................................ الجنّة َوَما رآُه في ا ملسو هيلع هللا ىلص* ُوخوُه الرُسوِه 

ُسوِه   00 ................................................ ْوَثرِ لنَْ ِر الكَ  ملسو هيلع هللا ىلص* ُرْؤَيُة الرَّ
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ِالصفحةِالموضو 

 07 ................................. ڤَ اِرَية  لَِزْيِد بِن َحاِرَثَة  ملسو هيلع هللا ىلص* ُرْؤية الرسوِه 

 07 ................................. فِ  الَجنَّةِ  ڤلَصْوِل باَِله   ملسو هيلع هللا ىلص* سماع النب  

 01 .......... * فوائد الحديب: قاه الحافل ى الف ض: وى تذا الحديب من الفوائد

ُسوِه   09 ...................................... مرة ثانية ملسو هيلع هللا ىلص* َعْرُض ا نِيَِة َعَلى الرَّ

ُسوِه   76 ........................................ إَِلى ِسْدَرِة الُمنْ ََ ى ملسو هيلع هللا ىلص* انْ َِ اُء الرَّ

ُسوِه   72 ........................ َعَلى ُإوَرتِِه الَحِايِايَّةِ  ڠِ بِْريَل  ملسو هيلع هللا ىلص* ُرْؤَيُة الرَّ

َلَواِل الَخْمسِ   73 ................................................... * اْف َِراُض الصَّ

ُسوُه   75 ................................................ َوأم ُهُ  ملسو هيلع هللا ىلص* َما ُخ َّ بِِه الرَّ

 70 .................................................................... ةمسائلِمهم

 70 ....................................... ربه ليلة اإلسراء؟ ملسو هيلع هللا ىلص* تل رأى الرسوه 

 13 .......................................... تل ُيرى اهلل ى الدنيا ى الياظة والمنام

 -وال ر  اسر ند علي را اإل مراع  -األولة على عدم رؤية اهلل ى الردنيا ياظرة 

 15 ....................................................................... كهيرة

 17 ..................................... رؤية اهلل ى الدنيا من حيب اإلمكاهلل وعدمه

 19 .................................... لِالم امِ-عزِ جلِِ-القساِالثاين ِهؤيةِاهللِ
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ِالصفحةِالموضو 

ُسوِه  َة وإِْخبَاُرُه النَّاَ  بَِمْ َراهُ  ملسو هيلع هللا ىلص* َعْوَوُة الرَّ  90 ........................... إَِلى َمكَّ

ةَ  ملسو هيلع هللا ىلص* بََعُ  الَمَشاِتِد َوُتَو   90 ........................... فِ  َ ِريِ  الَعْوَوِة إَِلى َمكَّ

ُسوَه  َقْت ُقَرْيٌش الرَّ  97 ........................ فِ  إِسَرائِِه ومِْعَراِ ِه؟ ملسو هيلع هللا ىلص* َتْل َإدَّ

يِ   دِّ  99 ................................................ ڤ* َمْوقُِ  َأبِ  بَْكر  الصِّ

 
ِ
 166 ................ َأهلْل َيِصَ  َلُ ْم بَيَْت الَمْاِد ِ  ملسو هيلع هللا ىلص* َ َلُه ُقْرَيش  مِْن َرُسوِه اهلل

 165 .............................. كيْفيََّة الصالِة وأوقاتِ ا ملسو هيلع هللا ىلص* تعليُم  ربيُل للنب  

بَاِعيَّرُة َرْكَعَ راهلِل َوَكاَنرْت الِابْلرُة إلرى بَْيرِت  اَلُة َليَْلرَة الِمْعرَراِج الرُّ * ُفِرَ ِت الصَّ

 167 ................................................................. الَمْاِد ِ 

 169 ............................................ * الصالة كانت إلى بيت الماد 

 113 ....................................... مسائلِمتعلقةِباحلةِالَرساا ِ المعااج

 113 .................................. نيًا ِمسائلِمتعلقةِباحلةِالَرساا ِ المعااجثا

 113 ..................................................   ُحْكُم اإلسراء والمعراج1س

 115 .................................................   ِحْكَمُة اإلسراء والمعراج2س

 117 ............................. شبهاتِالم باينِلإلَرساا ِِ المعااجِ الاةِعليها

 119 ......... ]الشب ة األولى: وعوى أهلل قصة اإلسراء والمعراج لم ترو ى الارآهلل[
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ِالصفحةِ الموضو

]الشررب ة الهانيررة: وعرروى أهلل قصررة اإلسررراء والمعررراج مررأخوذة مررن األمررم 

 129 ................................................................. ال اباة[:

ة أسبا [: ن هبا إهلل و دل لعدَّ  136 .................. ]أما قضية ال شابه فال م م َّ

 132 ...... ]الشب ة الهالهة: اس بعاو إمكاهلل وقوع ا بحجة مخالف  ا للعلم الحديب[

 134 ..................................... الشب ة الرابعة: تأويل اإلسراء والمعراج:

 146 .................................................   لماذا الم جد األقصى؟4س

وقد كاهلل غضه الي وو مش عال  ل رذا ال حرّوهو ممرا وعراتم إلرى الم رارعة 

 141 ................................................................... بإنكاره

 143 ..........................................   م ى حدل اإلسراء والمعراج ؟5س

 144 .................................................   من أى مكاهلل بدء اإلسراء0س

 140 ...............   تل اإلسراء والمعراج كانا بالج د والروح أم بالروح فا 7س

 149 ....................   تل اإلسراء والمعراج كاهلل مرة واحدة أم أكهر من مرة1س

 156 ...........   شب ة تصوير اإلسراء والمعراج بواحدة الو وو والرو علي ا ؟9س

 151 ........................................................ م اقشةِللركتوهِهيبل

 154 .............................................................. إغاا ِ تشويش
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 155 ............................................. ملسو هيلع هللا ىلص  معجزة ش  إدر النب  16س

 151 ........................................................   الربا  وأوإافه11س

 159 ......................... بركو  الربا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد اخ ل  العلماء ى اخ صاإه 

 102 ............................ باألنبياء ى الصالة ملسو هيلع هللا ىلص  حكمة ا  ماع النب  12س

 103 ....................................... إلى ال ماء ملسو هيلع هللا ىلص  إفه عروج النب  13س

 104 ...... عليه وعل آله وسلم ى ال ماء  حاياة لااء النب  باألنبياء إلى اهلل 14س

 100 .........  بكاء موسى لما رأى منزلة النب  إلى اهلل عليه وعلى آله وسلم15س

 101 ......... ى أمر الصالة ملسو هيلع هللا ىلصالنب     الحكمة ى تخصي  موسى بمرا عة10س

 109 ................... ثالثًا ِالره سِ الرالالتِالتيِتؤخاِمنِالَرساا ِ المعااج

: أتم الدرو   109 ........................................................... أوي 

 109 ................................................   أتمية الصالة ى اإِلسالم.1س

 172 ............................... ]وم  ذلن فاد  ي  الكهير من النا  الصالة[

الغيبررة والخرروض ى أعررراض الم ررلمينو وأكررل لحرروم   : ال حررذير مررن2س

 172 ................................................................... األبرياء
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ِالصفحةِالموضو 

  ال حذير من خ باء ال وء الذين ياولوهلل ما ي يفعلوهللو والذين يرأمروهلل 3س

شر الرذين النا  بالرب وين وهلل أنف  مو والذين يدعوهلل النا  إلى كل 

يدعوهلل النا  إلى الشررك والبردع والخرافرالو الرذين يردعوهلل النرا  

إلى الحزبية البغيضرة ال ر  فرقرت األمرةو الرذين يحر روهلل الم رلمين 

 175 .................................... على وية أمرتم ليف دوا ى األرض.

 177 ....................................... «موعاة على أبوا    ن»خ باء ال وء 

 171 .......................................... ثاني ا: من وييل اإلسراء والمعراج

ل    179 ......... «[ڠوإ  عي ى بن مريم »]شرح حديب: اأْلَنْبِيَاُء إِْخَوٌة لَِعالَّ

 111 ....................................................... اإلسالم وين الف رة -2

 112 .............................. {اإلسالم تو وين  مي  األنبياء علي م ال الم}

ْساَلُم[]إهلِلَّ الدِّ   اإْلِ
ِ
 114 ................................................... يَن ِعنَْد اهلل

 117 .......................... والن ائج على اهلل تعال  ملسو هيلع هللا ىلصالبالن على الرسوه  -3

 111 ............... [62ِ االَرساا ] َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ   -4

 119 ..................  يئة  لس الع على ا يال الكرب : ملسو هيلع هللا ىلصش  إدر النب   -5

واسر اباه المالئكرة لره إشرعار  ملسو هيلع هللا ىلصف ض أبروا  ال رماوال لرسروه اهلل  -0

 196 ............................................................ بعموم رسال ه
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آفرا  ال رموال  ملسو هيلع هللا ىلصترو الرذ  يجرو  بمحمرد  ڠوإذا كاهلل  ربيل  -7

واألرضو ويادمررره للمالئكرررة والنبيرررينو فلجربيرررل نف ررره حررردوو ي 

 196 ................................................................ ي جاويتا

ليلة اإلسرراء والمعرراج للزنراة وأكلرة الربراو وأكلرة  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسوه رؤية –1

ماه الي امى تو وليرل علرى خ رر ترذه الكبرائرو وأهنرا تاروو إلرى النرارو 

 191 .......................................... عصاة المؤمنين الذين يرتكبوهنا

 192 ................................ األقصىِلِالقاآنِ الس ةهابًعا ِفضلِالمسجرِ

 192 ................................ أ اًل ِفضلِالمسجرِاألقصىِلِالقاآنِالبايا

 194 ....................... ثانيًا ِفضلِالمسجرِاألقصىِلِالس ةِال بويةِالصحيحة

 194 ....................... مشروعية ال فر إلى الم جد األقصى لاصد ال عبد -1

إتيرراهلل الم ررجد األقصررى باصررد الصررالة فيرره يكفررر الررذنو  ويحرر   -2

 195 .................................................................. الخ ايا

 190 .................. لمصالهو وأهلل ثوا  الصالة فيه مضاع  ملسو هيلع هللا ىلصمدح النب   -3

 191 ................................... ثبال أتل اإليماهلل فيه عند حلوه الف ن -4
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 191 ............................. أهنا حا رة الخالفة اإلسالمية ى آخر الزماهلل -5

ا -0  199 ................... أتل ا المااتلوهلل ى سبيل اهلل من ال ائفة المنصورة نصو

 266 ..................................... ثالثًا ِأَرسئلةِ أجوبةِعنِالمسجرِاألقصى

 266 ........................................ سأ  من أوه من بنى الم جد األقصى؟

 263 .................. س   من أح  النا  باألرض المادسة سالم جد األقصى 

 260 ........................... سج  كي  ال ري  إلى خالص الم جد األقصى ؟

 212 .............................................. مختصاِتاهيخِالمسجرِاألقصى

 219 .................. الفاقِبينِالمسجرِاألقصىِ قبةِالصخاةِلَِرسؤالِ جوا 

 227 .............................................. شعاِلِهحا ِالمسجرِاألقصى

 229 ....................................................................... الاارعاا 

 231 ............................................................. فاهاسِالامااجاع

 231 ...................................................الارآهلل الكريم وعلومه أ اًل 

 231 .................................................... ك ه المعا م واللغة ثانيًا 
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 231 ................................................ ك ه الحديب وشروح ا ثالثًا 

 233 ..................................................... ك ه ال يرة النبوية هابًعا 

 234 ................................................. ك ه ال اريخ وغيرتا ا خامًسِ

 235 ......................................................... فاهاسِالاموضوعات
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 فـؤلـمـدر للــص

 جاوا َِِرساؤالِلِ َرسالاِعلياهِاهللِصالىِالاَرسولِبسياةِاأللبا ِأ ليِتبصيا 

ِ)ثالثةِمجلرات(.

 أحبامِ)غالف(.ِآةا ِ الخطبةِعةالجم  
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