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ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال  هللا حنمده ونستعينه احلمد
عبده  له وأشهد أن حممداً شريك أن ال إله إال اهللا وحده ال له ، وأشهد له ، ومن يضلل فال هادي مضلَّ

 . ورسوله
 : أما بعد

الثاين من جمموعة القطوف  وهي اجلزُء ) ك تراهكأن  النيب( العزيز يف رسالة  رئفقد وعدتك أيها القا
عليها من كتايب صحيحِ اليت وقع االختيار السرية بإخراج قصة ]  السرية الذهبية[ والذي مسيته  النبوية

هذه  وصولَ به ، متعجالً وعدت أنا ذا أويف مبا وها. الحق  يف وقت الصحيحة واملعراجِ اإلسراِء
لك إ إليك ، ومشوقاً املعلوماتلد الثاين من السريةالصغرية ،  املتضمن يف حناياه هذه الرسالةَ ىل ا

وأترك الَخليالك ا لتتصور لدماحيويه هذا ا من سائرِ املنتظر والوقائعِ املباحث ه إىل هجرت  على
 .املنهج الذي تراه يف هذا اجلزء  غرارِ

خِتاري وقد ذكرت يف اجلزء األول املتعلق بتحديد ده مول الدافع الذي دفعين إلفراد تلك يف  املباحث
  . مستقلة أجزاٍء

؟  أم مناماً حوهلا بني السلف واخللف ؛ هل كانت يقظةً فقد كثر اخلالف واملعراجِ اإلسراِء أما حادثةُ
كانت قبل باجلسد ؟ وهل  واإلسراُء بالروحِ املعراج والروح ؟ وهل وقع أم باجلسد وهل كانت بالروحِ

؟ وهل تكرر  أم املعراج أوالً اهلجرة أم بعدها ؟ وهل وقع اإلسراُء البعثة أم بعدها ؟ وهل كانت قبلَ
 اخلالف حدثَ كثريةٌ أمور ...وهل  ....ه يقظة ؟ وهل وبعض ه مناماًوقع بعض ؟ وهل واملعراج اإلسراُء

خالصةَ ئلك أيها القار حوهلا ، وسيتبني هذه اخلال حبثيف هذه الرسالة املذكورِ بالسياقِ فات .  
يسمى  امباشتهر بني الناس  مثل ما صراحةً هو مكذوب هنا فمنها ما رطس اليت سبقت ما أما املباحثُ

هو  بالسمني ، ومنها ما فخلط الغثَّ بالدراسة والتمحيصِ ومنها مامل حيظَ،  )معراج ابن عباس ( بـ
تكرر ألفاظها مع ترك البعض اآلخر ، وأما هنا فقد حرصت على إدماج نقل لبعض الروايات الواردة امل

القصة ، وجعلت دراسة  يعيش معه القارىء يف أحداث واحد الروايات الصحيحة الثابتة فقط يف سياقٍ
يف آخر اجلزء حسب األرقام املذكورة  الروايات. 

ظُويالح أن الرقم األساسي ويتضمن حتته )  ٥٠١(الكتاب األم هو رقم  اإلسراء واملعراج يف لرواية
ختريج ها وكلُّ) ٤٢(، ) ٤٢(إىل الزيادة بني القوسني ) ١(، ) ١(من الزيادة بني القوسني  الزيادات



 املولد واملعراج فهو يف نفس الرواية اليت حددت اإلسراِء تاريخِ وأما حتديد، الرسالة  يف هذه مذكورةٌ
   . ول من هذه القطوفوقد ذكرا يف اجلزء األ

ثانية بقرب صدورِ إىل مجيع القراء البشرى مرةً كما أزف لد الثاين من السريةالصحيحة ، وآمل من  ا
يل من ذكر  هذا العمل ، وال بد يل فيما يالحظونه من بعض التأخر يف إخراجِ اجلميع التماس العذرِ

 :املثال سببني  على سبيلِ رأسبابه وأذك بعضِ
ه اليت حيجم عنها ه ومسئوليتهذا العمل وضخامت ويتضمن صعوبةَ، لكل قارىء  وهو واضح: ألول ا

   . احلامجون وتقصر دوا اهلمم
له ، وليس يف  مادي دعمٍ أي ، فلم أتلق ومادياً على جهدي اخلاص علمياً قائم أن هذا العملَ: الثاين 

هذا العمل  ملثلِ املاليني رفَّومن الوقت ، يف حني ت علي شيئاًمقدوري االستعانة حىت ولو بكاتب يوفر 
،  سرية احلبيب  وباألخص، هذا الدين  خلدمة اجلميع وأسأل اهللا أن يوفق من اجلهات عدة ه عندنفِس

 :مشاخينا الفضالء يف التفسري  الشاعر الذي طاملا ردده أحد قولَ وأذكر يف هذا املقامِ
 در أى من عروس         ولكن للعروس الدهر يوماوكم يف اخل
رمسيةٌ جهةٌ كثريا أن يتبىن هذا العملَ وقد متنيت تساعد إجنازِ على سرعةمن  شيٌء ه ، ولكن مل يتيسر

وعلى اهللا التكالن ذلك ، .   
اهللا تعاىل يف يل أن يوفقين  منهم الدعاَء ولذا فإين أطلب! خفي كان أعظم  هذان سببان ظاهران ، وما

 شرك قلمي وينري بصرييت ، وأن جيعل عملي خالصا له وحده ال هذا الطريق الشاق ، وأن يسدد إكمالِ
كائنا من كان فيه ألحد . 

      . وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
                                             

 
 املؤلف 

 حممد بن رزق بن طرهوين
 هـ١٤١٢املدينة املنورة 
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  ] اإلسراء والمعراجقصة [ 
 

  )٤١()  ويف يوم االثنني الثاين عشر من شهر ربيع األول(  )٤١(
أحد : يقول  واليقظان ، إذ مسع قائالً بني النائمِ يف احلطيم عند البيت ، مضطجعاً رسول اهللا بينما 
: م فقال أوهلُّ، أن يوحى إليه وهو نائم يف املسجد احلرام  نفر قبلَ فجاءه ثالثةُ( )١٨(ثة بني الرجلني الثال

فلم يرهم ، ليلة  فكانت تلك .هم خذوا خري: هم فقال آخر، هم هو خري: فقال أوسطهم  أيهم هو ؟
حىت أتوليلةً ه أخرى فيما يرى قلبه وتنام ه والعين ينام وكذلك األنبياُء هقلب ، هم والتنام أعين م تنامقلو 

()١٨( .  
)٣٥(  )٣٥()  العتمة مبكة معتماً ه صالةَصلى ألصحابِ بعد ما وذلك(  . قال رسول اهللا  :) ُرِفعن  ج

  . )١٢()  خليفة بن حيةُد به شبهاً من رأيت فإذا أقرب(  )١٢()  سقف بييت وأنا مبكة ، فرتل جربيل
: قال  )١٨() زمزم موه حىت احتملوه فوضعوه عند بئرِكلِّفلم ي(  )١٨( )٣()  فانطلقوا يب إىل زمزم(  )٣(

ه إىل مراق حنره إىل شعرت من ثغرة :يعين ؛ هذه إىل هذه  بني فشق ما ) جربيل ففرج صدري( وأتاين 
قال رسول اهللا .  )١٨() هجوفَ زمزم بيده حىت أنقى ه فغسله مباِءه وجوفحىت فرغ من صدرِ(  )١٨( البطن ،
  :١٨(تيت بطست من ذهب سل مباء زمزم مث أُفاستخرج قليب فغ(  )فيه تو( مملوءة  )١٨() من ذهب ر

 أطبقه( مث  )١٨() هه ولغاديدبه صدر(  )١٨(مث حشى  .فغسل قليب ) فأفرغه يف صدري (  وإميانا) حكمة 
 ()٢٤(  )بطنه قال  جربيلُ فلما شق :قلب فيه أذنان مسيعتان وعينان بصريتان  - شديدأي  - وكيع ،

 . )٢٤() ك مطمئنةونفس ك صادقولسان مقي كقُلُخ، حممد رسول اهللا املقفي احلاشر 
فيها  عليه السالم فوكز بني كتفي فقمت إىل شجرة إذ جاء جربيلُ فبينا أنا نائم(  )٢٨(:  قال 

ني وأنا أقلب طريف قَت اخلافوارتفعت حىت سد تما وقعدت يف اآلخر فسكوكري الطري فقعد يف أحدمه
ولو شئت السماَء أن أمس الدنيا حىت أتى السماَء فانطلق يب جربيلُ )مث أخذ بيدي (  )٢٨() ملسست .  

ن هذا ؟ فقيل م)  افتح : السماِء خلازن قال جربيلُ(  فاستفتح جربيل  ) فضرب بابا من أبواا(  )١٨( 
به  مرحباً: قيل ، نعم : إليه ؟ قال  لَرسوقد أُ: قيل ،  حممد : قيل ومن معك ؟ قال ، جربيل : قال 

اهللا به يف  يريد مبا السماِء أهلُ يعلم ال السماِء يستبشر به أهلُ )١٨(فنعم ايء جاء  )١٨() به وأهالً(  )١٨(
األرض حىت يعلَ( لصت فلما خ .ففتح لنا  )١٨() مهمعلالدنيا نا السماَءو ( فإذا فيها آدم   )ٌرجل 

قاعد  ،على ميينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قميينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى لَب        (
بنيه فأهل  سموهذه األسودة عن ميينه ومشاله ن  (هذا أبوك آدم : فقال  )من هذا ؟: قلت جلربيل ( 



ينه ضحك وإذا نظر قبل مشاله النار فإذا نظر عن مي اجلنة واألسودة اليت عن مشاله أهلُ م أهلُاليمني منه
نعم (  )١٨(مرحبا باالبن الصاحل والنيب الصاحل : مث قال  عليه ، فسلمت عليه فرد السالم مفسلِّ ) بكى

: فقال خلازا ( انية فاستفتح مث صعد يب حىت أتى السماء الث . )٣() ودعا يل خبري(  )٣( )١٨() االبن أنت
قيل ومن ، جربيل : قيل من هذا ؟ قال  )١٨() قالت له األوىل ما فقالت املالئكة له مثلَ(  )١٨() افتح

 )١٨() وأهال وسهال(  )١٨(مرحبا به : قيل ، نعم : وقد أرسل إليه ؟ قال : قيل ، حممد : معك ؟ قال 
: قال ) من هذا ؟: قلت ( ذا بيحىي وعيسى ومها ابنا خالة ففتح لنا فلما خلصت إ، فنعم ايء جاء 

ودعوا (  )٣(مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل : ا مث قاال فرد فسلمت، هذا حيىي وعيسى فسلم عليهما 
 )١٨() قالت األوىل والثانية ما قالوا له مثلَف(  )١٨(مث صعد يب إىل السماء الثالثة فاستفتح  ، )٣() يل خبري

، نعم : وقد أرسل إليه ؟ قال : قيل ،  حممد : قيل ومن معك ؟ قال ، جربيل : يل من هذا ؟ قال ق
صلى اهللا عليه وسلم وإذا (  )٣(ففتح لنا فلما خلصت فإذا أنا بيوسف ، مرحبا به فنعم ايء جاء : قيل 

باألخ  مرحباً: مث قال عليه فرد  م عليه فسلمتفسلِّ هذا يوسف: قال  )٣() هو قد أعطي شطر احلسن
فقالوا (  )١٨(فاستفتح  مث صعد يب حىت أتى السماء الرابعةَ،  )٣() ودعا يل خبري(  )٣(الصاحل والنيب الصاحل 

وقد أرسل : قيل ، حممد : ومن معك ؟ قال : قيل ،  جربيل : من هذا ؟ قال  : قيل )١٨() له مثل ذلك
من : قلت ( ففتح لنا فلما خلصت فإذا إدريس ، يء جاء مرحبا به فنعم ا: قيل ، نعم : إليه ؟ قال 

(  )٣(مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل : عليه فرد مث قال  متم عليه فسلَّفسلِّ هذا إدريس: قال  )هذا ؟
 مث صعد يب حىت أتى السماَء . )٣(  :    قال اهللا  . ودعا يل خبري

: ومن معك ؟ قال : قيل ، جربيل : من هذا ؟ قال : يل ق)  فقالوا له مثل ذلك(  )١٨(فاستفتح  اخلامسةَ
ففتح لنا فلما خلصت ، مرحبا به فنعم ايء جاء : قيل ، نعم : وقد أرسل إليه ؟ قال : قيل ، حممد 

: مث قال  عليه فرد م عليه فسلمتهذا هارون فسلِّ: قال  )٣()صلى اهللا عليه وسلم (  )٣(فإذا أنا ارون 
 السادسةَ مث صعد يب حىت أتى السماَء،  )٣() ودعا يل خبري(  )٣(باألخ الصاحل والنيب الصاحل  مرحباً

حممد : ومن معك ؟ قال : قيل ، جربيل : من هذا ؟ قال : قيل  )١٨() فقالوا له مثل ذلك(  )١٨(فاستفتح 
ح لنا فلما خلصت فإذا أنا تففُ، مرحبا به فنعم ايء جاء : قيل ، عم ن: إليه ؟ قال  وقد أرسلَ: قيل ، 

 رفعرب مل أظن أن ي: اهللا له ، فقال موسى  بتفضيل كالمِ(  )١٨( )٣() صلى اهللا عليه وسلم(  )٣(مبوسى 
هذا موسى فسلِّ: قال  )قلت من هذا ؟(  )١٨() أحد عليباألخ  مرحباً: مث قال  م عليه فسلمت عليه فرد

أبكي ألن : مايبكيك ؟ قال : فلما جتاوزت بكى قيل له ،  )٣() ودعا يل خبري(  )٣(الصاحل والنيب الصاحل 



: من يعاتب ؟ قال : قلت (  )٣٦(بعدي يدخل اجلنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أميت  ثَعب غالماً
قلت ، ه فيك يعاتب رب :مث صعد يب حىت  )٣٦()  قد عرف له حدتهإن اهللا: قال  ؟!ه على ربه فريفع صوت

ومن : قيل ، جربيل : من هذا ؟ قال : قيل  )١٨() قالوا له مثل ذلكف( )١٨(أتى السماء السابعة فاستفتح 
به  مرحباً: قيل ، نعم : وقد أرسل إليه ؟ قال : قيل ،  )٣() لى اهللا عليه وسلمص )٣(حممد : معك ؟ قال 

ه إىل ظهر صلى اهللا عليه وسلم مسنداً(  )٣( فلما خلصت فإذا أنا بإبراهيم، ح تففُ ،  فنعم ايء جاء
 مفسلِّ ) إبراهيم ( هذا أبوك : قال ) من هذا : قلت ) (  شيخ جليل مهيب( )١٩(  )٣()البيت املعمور 

رفع يل البيت املعمور مث  . الصاحلِ والنيب الصاحلِ باالبنِ مرحباً: مث قال  السالم عليه فرد فسلمت، عليه 
 ه يف السماِءحرمت، ها الضراح ؛ وهو حبيال الكعبة من فوق: ال له يق )١٣( )٣() يف السماء السابعة(  )٣(

١٣() البيت يف األرض كحرمة(  هذا ؟ قال  جربيل ما يا: فقلت :هذا البيت يومٍ ه كلَّيدخلُ املعمور )١٣( 
( )٣(عليهم  آخر ما )١٣() أبدا(  )١٣( يعودوا فيه ملخرجوا منه  عون ألف ملك إذاسب )١٣() يصلي فيه( 

حممد  يا: وقالوا  من املالئكة إال أمروه باحلجامة مبٍأل اهللا  رسولُ مر وما(  )٢٥( )٣() حىت تقوم الساعة
مر أمتك ٢٥() جامةباحل( .  
)١٨( )يعلمه إال اهللا  ال ذلك مبا مث عال به فوق قال  )١٨()درة املنتهى حىت جاء س :مث رفت يل سدرةُع 

به من  جعري إليها ينتهي ما( )٦( )٣١()صرب اجلنة ( )٣١( )٢()السابعة ( )٢( )٦() وهي يف السماء( )٦( املنتهى
األرض فيقبمنها وإليها ينتهي ما ض ي٦() به من فوقها فيقبض منها طُهب( فإذا نها مثلُقُب الل هجر ق ،

 منها مائةُ نِنبالفَ لُّيستظ منها مائة سنة الفننِ يف ظلِّ يسري الراكب( )٣٩( ةلَيآذان الف ها مثلُا ورقُوإذ
ران :  )٢() من ساقها( )٢(ها خترج من أصل أارٍ املنتهى وإذا أربعةُ درةُهذه س: قال  )٣٩() راكبٍ

وأما ، أما النهران الباطنان فنهران يف اجلنة : قال جربيل ؟  هذان يا ما: فقلت ، باطنان وران ظاهران 
: فأخذت اللنب فقال  من عسلٍ من لنب وإناٍء وإناٍء تيت بإناء من مخرٍمث أُ،  الظاهران فالنيل والفرات 

أصبت أصاب هي الفطرةُ اهللا بك اليت أنت مث أدخلت اجلنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ( ك عليها وأمت
قال ( )٣٨( )١٩()هذا بالل : هذا ؟ قال  جربيل ما يا: فسمع من جانبها وجسا قال ( )١٩()  ملسكتراا ا

وبينما أنا ، أيب طلحة  ملحان امرأةُ الرميصاء بنت: هذه اخلشفة ؟ فقيل  فسمعت خشفة فقلت ما: 
لعمر بن : فقال  ،جربيل ؟ ورجوت أن يكون يل  ملن هذا يا: فقلت  أبيض أسري يف اجلنة إذا أنا بقصرٍ

سمع فيه ي مربعاً،  بٍهاألول ؛ من ذَ من القصرِ هو أحسن مث سرت هنيهة فرأيت قصراً، اخلطاب 
جربيل ؟ ورجوت أن يكون  ملن هذا القصر يا: فقلت  القصرِ إىل جانبِ تتوضأُ نائه جاريةٌبفَ،  ضوضاٌء



قلت ، من العرب  لرجلٍ: ؟ قالوا  هذا القصر فأنا حممد ، ملن: قلت ، حممد  من أمة لرجلٍ: يل ؟ فقالوا 
 :أنا قرشي : فقلت ، فظننت أين أنا هو : قال ، من قريش  لشابٍ: ملن هذا القصر ؟ قالوا  أنا عريب ،

إليه  ه فأنظرأن أدخلَ اخلطاب وإن فيه من احلور العني ، فأردت بنِ لعمر: قالوا ، ملن هذا القصر 
فذكرت غريته ، فوليت وإذا بنهرٍ( )٢٩( )٣٨() راًدبِم حافتاه ، من اللنب وأحلى من العسل  بياضاً أشد

وف  قباباللؤلؤ ا ،جربيل ؟ قال  هذا يا ما :من لؤلؤ وزبرجد فقلت  عليه قصر :الذي  هذا الكوثر
ملاء فإذا إذفر ، فضربت بيدي إىل تربته يف جمرى ا ه مسكك بيده فإذا طينفضرب امللَ .أعطاك ربك 

: جربيل ؟ قال  يا هذه الرائحةُ ما: فقال  طيبة برائحة ومر( )٢١( )٢٩() ذفرة وإذا حصاه اللؤلؤ مسكةٌ
إذ  فرعونَ بينا هي متشط ابنةَ: وماشأا ؟ قال : وأوالدها ، قال  فرعونَ بنت ماشطةَ هذه رائحةُ

قالت هلا بن، باسم اهللا : املدري من يديها فقالت  سقطتولكن ريب ، ال : أيب؟ قالت :  فرعونَ ت
وربأَ: قالت ، أبيك  ك وربو لك رب نعم : أيب ؟ قالت  غري ،قالت ، أبيك اهللا  ريب وربك ورب :

نعم ريب وربك : فالنة أو لك رب غريي ؟ قالت  يا: فدعاها فقال هلا ، قويل له : قالت ، ؟  أقول له إذاً
إن : فقالت ، مث أمر ا لتلقى هي وأوالدها فيها  فأمحيت من حناسٍ فأمر ببقرة، الذي يف السماء  اهللا 

هي ؟ قالت  وما: قال ، حاجة  يل إليك :أن جتمع ولدي يف ثوبٍ عظامي وعظام قال ، وتدفننا  واحد :
ذلك لك علينا من احلق  علينا ملا لك ،فأمر إىل أن  واحداً احداًلقوا يف البقرة بني يديها وها فأُبأوالد ،

هلا مرضع  انتهى ذلك إىل صيب ،ا تقاعوكأسيا: فقال ، من أجله  ت أمقَ ه ،ي وال تقاعسي ، اصربي ع
مث ألقيت مع ولدها  .اآلخرة  من عذابِ الدنيا أهونُ فإنك على احلق ، اقتحمي فإن عذاب. 

 . )٢١()فكان هذا من األربعة الذين تكلموا وهم صبيان 
)١٩( )فنظر يف النار فإذا قوم يأكلون اجليهؤالء الذين يأكلون : جربيل ؟ قال  من هؤالء يا: فقال  ف

ورأى رجالً، الناس  حلوم أمحر شعثاً جعداً أزرق جربيل ؟ قال  من هذا يا: قال ، ه إذا رأيت :هذا عاقر 
  هم وألسنتهمشفاه ضقرت على قومٍ ي به مرأسر ليلةَ اهللا  ج برسولِرِوملا ع( )٢٠( )١٩() الناقة

ال يفعلون  أمتك ،الذين يقولون ما خطباُء هؤالِء: جربيل ؟ قال  من هؤالء يا: فقال ، مبقاريض من نار 
وقال رسول اهللا ( )٢٢( )٢٠()الذين يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون ؟

  :ملا عريب يب ر ج بقومٍ مررت هلم أظفار من حناس خيمشون وجوههم ، فقلت من هم وصدور
 فرأى النيب ( )٨( )٢٢()الناس ويقعون يف أعراضهم  هؤالء الذين يأكلون حلوم: جربيل ؟ قال  هؤالء يا

توى أمسع فيه ملس ترهج يب حىت ظَرِمث ع( )١(:  قال )٨() أمجع اآلخرة دعوو والنار اجلنةَ مع جربيلَ



عند سدرة املنتهى عندها جنة املأوى إذ ( )٤٠( )٢٨() ومررت باملأل األعلى( )٢٨( )١() األقالمِ صريف
اهللا  من خلقِ فما أحد ترغشي تغي اهللا ما ها من أمرِيشفلما غَ( )٣( )٤٠() يغشى يغشى السدرة ما

يستطيع أن ينعت٣١( )٣() هاسنِها من ح( )عليها السندفَ املالئكةُ( )٦()  وغشيها(  )٣١() واإلستربق سراش 
فالتفت  ()٢٨()  هي ال أدري ما وألوانٌ(  )١٤() أو حنو ذلك أو زمرداُ ياقوتاً وحتولت( )١٤( )٦() من ذهبٍ
 السماِء من أبوابِ يل باب حتوفُ،  ه باهللا عليلمع فضلَ فعرفت الط سلْعليه السالم كأنه ح إىل جربيلَ

فرأيت النور احلجابِ وإذا دونَ األعظم رفرف الد٣٠( )٢٨()والياقوت  ر(  )يف السموات تسبيحاً ومسعت 
()١٨( )٣٠( )ودنا اجلبار رب رِمث فُ: قال  )١٨() قوسني أو أدىن العزة فتدىل حىت كان منه قابضت علي 

ه يف ه ، فرأيترأس جربيلُ عفَمث ر( )٣٢( )٣() أوحى اهللا إيل مافأوحى ( )٣(يوم  كلِّ صالةً مخسني الصالةُ
لْخقه الذي خلق عليه عند له ستمائة جناحٍ ؛املنتهى يف صورته  سدرة األفق ،  يف حلة رفرف قد سد

 البقل يف خضر رجاله كالدر مثل القطر على ما اهللا به عليم ، والياقوت رالدو ينفض من ريشه التهاويلِ
()٣٤( )٣٢( )ووجاهللا  رسولُ د يف السماِء ه مكتوباًامس ٣() فرتلت: ل قا( )٣( )٣٤() اهللا رسولُ حممد(  

يا ( )١٨(: فقال  )١٨() ه موسىفاحتبس( )١٨( )٣() صلى اهللا عليه وسلم( )٣(فرجعت فمررت على موسى 
بين  إين عاجلت: قال  )١٨() والليلة( )١٨(اليوم  يف صالةً خبمسني أمرت: ؟ قلت  ترممبا أُ )١٨()حممد 

،  كقبلَ الناس بتريف اليوم ، وإين واهللا قد ج صالةً مخسني ستطيعال ت كتأم ، وإنَّ كقبلَ إسرائيلَ
إىل   النيب تفَفالت( )١٨(ألمتك  إىل ربك فاسأله التخفيف ع، فارجِ املعاجلة أشد وعاجلت بين إسرائيلَ

قال  )١٨()تعاىل  ال به إىل اجلبارِعفَ ، أن نعم إن شئت:  إليه جربيلُ ه يف ذلك فأشاركأنه يستشري جربيلَ
 ( )٣( )١٨()هذا  تستطيع إن أميت الف( )١٨( )٣()على أميت  فخفِّ رب يا: إىل ريب فقلت ( )٣(فرجعت : 
قال  عين مخساً حطَّ: فقلت ، ، فرجعت إىل موسى  عين مخساً طَّفح :إن أمتال يطيقون ذلك فارجِ كع 

فرجعت إىل موسى فقال  فوضع عين عشراً )٣() إىل ربك فاسأله التخفيف :مبا أمرت ؟ قلت  :أمرت 
 ك، فارجع إىل رب املعاجلة أشد بين إسرائيلَ ك وعاجلتقبلَ الناس إين قد خربت: قال ، بأربعني صالة 

لْفسالتخف هيف ألمتمبا أمرت ؟ : فرجعت إىل موسى فقال : قال  فرجعت فوضع عين عشراً: قال ،   ك
، وعاجلت  كقبلَ الناس تربوإين قد خ صالةً ثالثني إن أمتك ال تستطيع: قال ،  صالةً بثالثني: فقلت 

،  رجعت فوضع عين عشراًف: قال ، ألمتك  فارجع إىل ربك فسله التخفيف املعاجلة أشد بين إسرائيلَ
تستطيع  إن أمتك ال: فقال  صالةً بعشرين أمرت: ؟ فقلت  ترممبا أُ: فرجعت إىل موسى فقال : قال 

قبلَ ذلك ، وإين قد خربت الناسبين إسرائيلَ ك وعاجلت أشد فارجع إىل ربك فسلْ:  املعاجلةه التخفيف 



: ؟ فقلت  مبا أمرت: فرجعت إىل موسى فقال : قال  يومٍ لَّك صلوات بعشرِ ترمفرجعت فأُ: قال  .
بعشرِ أمرت قال ،  صلوات :إن أمتال ك تستطيع عشر وإين قد خربت الناس قبلَ صلواتوعاجلت  ك

١٨(املعاجلة  بين إسرائيل أشد( )بين إسرائيلَ واهللا لقد راودت فوا فتركوه قومي على أدىن من هذا فضع
فأمتك ارجع إىل ربك فسلْ )١٨() وأمساعاً وأبصاراً وأبداناً وقلوباً أجساداً أضعفه ألمتك  التخفيف. 

رب إن  يا: فقال  هعفرفَ ، ذلك جربيلُ هيكر عليه وال ليشري إىل جربيلَ  النيب ذلك يلتفت كلُّ( )١٨(
أميت ضعفاء أجسادم وأمساعم فخفِّهم وقلوهم وأبدافرجعت فأُ: قال  )١٨()عنا  فمرخبمسِ ت 

ن مخس ( )٣( )١٨(: )قال ، لبيك وسعديك : قال ( )١٨( )٣()قال يا حممد ( )٣( يومٍ كلَّ صلواتإ
 لُدبوهي مخسون ال ي هي مخس(  )٣() فذلك مخسون صالة عشر صالة يوم وليلة لكلِّ صلوات كلَّ

 يف أم أمثاهلا فهي مخسونَ بعشرِ حسنة كلُّ، الكتاب  أم عليك يف ترضكما فُ( )١٨()  لدي القولُ
٣( )١٨() عليك الكتاب وهي مخس( )حبسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له  ومن هم

( )٣(: قال  )٣() ، فإن عملها كتبت سيئة واحدة شيئاً ، ومن هم بسيئة فلم يعملها مل تكتب عشراً
 عشر حسنة عنا أعطانا بكلِّ ففَّخ( )١٨(: مبا أمرت ؟ قلت : إىل موسى فقال  )٣() فرتلت حىت انتهيت

، وإين  يومٍ كلَّ صلوات مخس ال تستطيع كتإن أم: قال ،  يومٍ كلَّ خبمس صلوات ترأم )١٨() أمثاهلا
، ألمتك  اسأله التخفيفع إىل ربك فاملعاجلة فارجِ أشد بين إسرائيلَ ك وعاجلتقد جربت الناس قبلَ

أمضيت فريضيت :  نادى مناد فلما جاوزت،  مولكن أرضى وأسلِّ ريب حىت استحييت سألت: قلت 
وهو يف  اهللا فاستيقظَ فاهبط باسمِ: قال ( )١٨(. أمثاهلا  بعشرِ عن عبادي وجعلت احلسنةَ وخففت

 . )١٨()املسجد احلرام 
)٦( )اهللا  رسولُ فأعطي ًثالثا عطَمل يهن قبلَ نيبه ؛ أعطي الصلوات اخلمس وج ،لَعت صالة  خبمسني ،

  . )٦()املقحمات  باهللا من أمته شيئاً كمل يشرِ ملن مات رفالبقرة ، وغُ سورة خواتيم يعطوأُ
يضع خطوه  ض هو الرباقأبي )٨() ممدود هرِطويل الظَّ( )٨( احلمارِ وفوق البغلِ دونَ بدابة تيتمث أُ: قال 

عليه  ه فاستصعبقبلَ لألنبياِء رخسه وكانت تلريكب ملجماً مسرجاً أيت به إليه ( )١١(عند أقصى طرفه 
 على اهللا  أكرم قطُّ أحد كبرك هذا ؟ فواهللا ما تفعلُ على هذا ؟ أمبحمد كلُحيم ما : فقال له جربيلُ

 صلِّ: فأنزلين فقال  خنلٍ ذات حىت أتينا أرضاً( )١٦(عليه  تملْفح  :قال  . )١١() قاًرع ضفارفَ،  منه
فصليت مث ركنا فقال ب :قال ، اهللا أعلم : ؟ قلت  أتدري أين صليت :صليت بيثرب ، بطيبةَ صليت  ،

وإليها املهاجفانطلقَ، رت وي بنا يقع حافرانزلْ: فقال  ها حىت بلغنا أرضاًطرفُ ها حيث أدرك فرتلت  ،



عند  صليت: قال ، اهللا أعلم  :؟ قلت  أتدري أين صليت: مث ركبنا فقال  ، فصليت ، صلِّ: مث قال 
قال رسول اهللا ( )٢٣( )١٦()م اهللا موسى موسى عليه السالم حيث كلَّ شجرة  :سرِأُ ليلةَ مررتيب  ي

وي بنا يقع ( )١٦(: قال  )٢٣() األمحرِ ثيبِه عند الكيصلي يف قربِ ه قائماًعلى موسى فرأيت مث انطلقت
أتدري أين : فصليت ، مث ركبنا قال ، صل : انزل فرتلت فقال  :مث قال ،  ها حيث أدرك طرفهاحافر

فركبته ( )٣( )١٦() عيسى عليه السالم دلببيت حلم حيث و صليت: قال ، اهللا أعلم  :صليت ؟ قلت 
ا احلجر وشد به الرباق فقال جربيلُ( )١٥( )٣() ملقدسا فسار حىت أتيت بيت ٣( )١٥() بأصبعه فخرق( )

 أقدام عوضقدمي حيث ت ووضعت( )١٠( )٣() املسجد مث دخلت فربطته باحللقة اليت يربط فيها األنبياُء
بن عمران عليه ( )٤( )٥() من األنبياء فإذا موسى فرأيتين يف مجاعة( )٥( )١٠()املقدس  من بيت األنبياِء

أسحم آدم كثري الشعر شديد اخللق ( )٩( )٤()آدم طوال ( )٤( )٥()قائم يصلي فإذا رجلٌ ( )٥( )٤()السالم 
 ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة وإذا عيسى ابن مرمي عليه السالم قائم يصلي فإذا ربعة أمحر( )٥( )٩()
جعد الرأس حديد  أبيض شاباً( )٩( )٤() بط الرأسجعد مربوع اخللق إىل احلمرة والبياض س( )٤( )٥()

عروة بن مسعود الثقفي وإذا  كأمنا خرج من دمياس أقرب الناس به شبهاً( )٥( )٩()البصر مبطن اخللق 
فال أنظر إىل إرب من ( )٩( )٥() يعين نفسه، إبراهيم عليه السالم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم 

 . )٩()آرابه إال نظرت إليه مين 
وأخربهم أن  مين السالم كتأم ئحممد أقر يا: أسري به قال  إبراهيم ليلةَ وملا لقي رسول اهللا ( )٧(

ها سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا غراس،  ، وأا قيعانٌ ها واسعةٌاملاء وأرض عذبةُ التربة طيبةُ اجلنةَ
وموسى وعيسى  أسري به إبراهيم ليلةَ ولقي النيب ( )٢٦( )٧() واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا

فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرفسألوه عنها فقال  هم إىل إبراهيم ، :ال علم ا ، فردوا األمر إىل  يل
، هللا إال ا ها أحدها فال يعلمأما وجبت: فقال ، إىل عيسى  يل ا ، فردوا األمر ال علم: فقال ، موسى 

فأهبط ومعي قضيبان فإذا رآين يذوب كما : قال ،  خارج جالَأن الد ذلك وفيما عهد إىل ريب 
فيهلكُ: قال ، فأقتله  يذوب الرصاصه اهللا حىت إن احلجر إن حتيت كافراً، مسلم  يا: ليقول  والشجر 

فعند ذلك خيرج : قال ، وأوطام هم مث يرجع الناس إىل بالد، فيهلكهم اهللا : قال ،  هلْفاقت فتعالَ
يأجوج يأتون على شيء ، إال أهلكوه ،  هم ، الومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ، فيطؤون بالد

وال ميرون على ماء إال شربوه ، مث يرجع الناس إيل ، فيشكوم فأدعو اهللا عليهم فيدعون اهللا ، فيهلكهم 
اهللا ومييتهم ، حىت جتوى األرض من نر نِتفتجأر األرض إىل اهللا من ننت رحيهم وجيأرون إيل ، هم حي ،



نسف اجلبال ، مث ت، هم ، حىت يقذفهم يف البحر فتجرف أجساد املطر فأدعو اهللا فيرتل اهللا : قال 
وتمد األرض ففيما عهد إيل ريب : قال ، األدمي  مد  أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كاحلامل

فحانت ( )٥( : قال رسول اهللا  )٢٦() اليدري أهلها مىت تفجؤهم بوالدها ليال أو ارا املتم ، اليت
( )٣( :قال ، إىل القبلة فصلى  اهللا  فتقدم رسولُ ، )٥()هم فأممت( )٥( )٤٢()فأذن مؤذن ( )٤٢( )٥() الصالةُ

فلما فرغ من ( )٥( )١٩()ن يصلون معه فإذا النبيون أمجعو تفَتمث الْ تفَتفالْ( )١٩( )٣() فصليت فيه ركعتني
 بلِّقَي كاًملَ ىيف الوادي الذي باملدينة ورأ جهنم املقدس الشرقي بيت رأى من حائط( )٢٧( )٥()الصالة 

 ،حممد  يا( )٥( )٩()قال جربيل عليه السالم ( )٩( )٢٧() كالقطف وإذا جهنم تنكشف مثل الزرايب مجراً
هذا مالك سلِّالنار ف صاحبإذا رجلٌف( )٣٧( )٥() فالتفت إليه، عليه  م عابس يعرف يف وجهه الغضب 

يف آيات  النار والدجالَ خازنَ ري مالكاًفأُ( )٤( )٩() عليه تفسلم( )٩( )٥() فبدأين بالسالم( )٥( )٣٧()
إحدى ،  هجاناً أقمر انياًفيلم،  رؤيا منامٍ ليس يف صورته رؤيا عنيٍ رأى الدجالَ( )٩( )٤() أراهن اهللا إياه

ا كوكبعينيه قائمة كأ دري  ،وقال ( )٣٣( )٩() شجرة رأسه أغصانُ كأن شعر :أسري يب  ليلةَ رأيت
نا أن رمأُ، اإلسالم  عمودحنمل : حتملون ؟ قالوا  ما: قلت ، كأنه لؤلؤ حتمله املالئكة  أبيض عموداً

وإناء  وإناء من لنبٍ من مخرٍ ت فجاءين جربيل عليه السالم بإناٍءمث خرج: قال ( )٣( )٣٣() ه بالشامنضع
 فشربته ( )٥( )٣() نباللَّ فاخترت( )٣( )٥() فنظرت إليها، ها شئت أي ذْخ: فقيل يل ( )٥( )٣() من عسل

ذت أما إنك لو أخ، احلمد هللا الذي هداك للفطرة ( )٥( )٣()اخترت الفطرة :   فقال جربيلُ( )٣( )٥()
غَ اخلمروفنفرت (  )١٧( )١٦( مبكان كذا وكذا لقريشٍ فمررنا بعريٍ، مث انصرف يب ( )١٦( )٥() كت أمت
هلم فجمعه  وا بعرياًأضلُّف( )١٦( )١٧()هذه إال ريح  ما،  نرى شيئاً ما: قالوا ؟ هذا  هؤالء ما يا : فقالوا
  ) . ٥٠١( )١٦() فالنٌ

يتحدث بذلك  وأصبح النيب ،  )١()مكذبوه  بأمره وعرف أن الناس عظَمبكة فَ وملا أصبح النيب ( )١(
فارتد ، ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه ، وسعهل لك : ا بذلك إىل أيب بكر رضي اهللا عنه ، فقالوا و

لئن : قال ، نعم : أو قال ذلك ؟ قالوا : قال ، إىل صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إىل بيت املقدس 
إىل بيت املقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ قال  أو تصدقه أنه ذهب الليلةَ: قالوا ، كان قال ذلك لقد صدق 

 :نعم ، إين ألصدقه فيما هو أبعد من ذلك ، أصدقه خبرب السماء يف غدوة فلذلك مسي أبو  . أو روحة
فجاء حىت جلس إليه فقال له ، اهللا أبو جهل  فمر به عدو،  حزيناً معتزالً وقعد ( )١(. بكر الصديق 
إين أسري يب : وما هو ؟ قال : قال ، نعم :  هل كان من شيء ؟ فقال له رسول اهللا : كاملستهزىء 



 هرِفلم ي، نعم : مث أصبحت بني ظهرانينا ؟ قال : قال ، املقدس  إىل بيت: إىل أين ؟ قال : قال ، الليلة 
ك أحتدثهم قوم إن دعوت أرأيت: فقال  .ه إليه دعا قوم إذا ه احلديثَأن جيحد أنه يكذبه خمافةَ

فانتفضت إليه  .لؤي هلم  بنِ هيا معشر بين كعبِ: قال ، نعم :  مباحدثتين ؟ فقال رسول اهللا 
السقال ، وجاءوا حىت جلسوا إليهما  ا :ثْحد فقال رسول اهللا ، ك مبا حدثتين قوم  : إين أسري

، نعم : مث أصبحت بني ظهرانينا ؟ قال : قالوا ، إىل بيت املقدس : إىل أين ؟ قال :  فقالوا، يب الليلة 
وتستطيع أن تنعت : قالوا  -زعم  - فمن بني مصفق ، ومن بني واضع يده على رأسه متعجبا للكذب 

 )١(: ) قال رسول اهللا  - ويف القوم من قد سافر إىل ذلك البلد ورأى املسجد  - لنا املسجد ؟ 
)٢()زلت  فذهبت أنعت فما( )١()  وقريش تسألين عن مسراي(  )٢() يف احلجر فلما كذبتين قريش قمت

( )٢( :كربت مثله قط ، قال  من بيت املقدس مل أثبتها فكربت كربة ما سألتين عن أشياَء )١()أنعت حىت 
)  فرفعه اهللا يل أنظر إليه(  )٢() املقدس فجال اهللا يل بيت املقدس يل بيت لَفأثنيت على ريب وسألته أن ميثِّ

هم عن فطفقت أخرب( )٢()  هم بهإال أنبأت يسألوين عن شيٍء ما(  )١() دون دار عقيلحىت وضع ( )١(
٣(،  )١() أما النعت فواهللا لقد أصاب: فقال القوم ( )١( )٢() ه وأنا أنظر إليهآيات( )فكان علي أيب  بن

 ) . ٥٠٣( )٣()  بكر من السماء الصديقأيب اسم طالب حيلف أن اهللا أنزلَ
 فجمعه فالن، هلم  لكم مبكان كذا وكذا قد أضلوا بعرياً أقول لكم أين مررت بعريٍ إن من آية ما: فقال 

، هم يرتلون بكذا مث بكذا ويأتونكم يوم كذا وكذا وإن مسري ،يقدمهم مجل آدم عليه مأسود  سح
 الناس فلما كان اليوم أشرف )بعالمة بيت املقدس وبعريهم فحدثهم مبسريه و( وغرارتان سوداوان 

ينتظرون حىت كان قريب من نصف النهار حىت أقبلت العري يقدمهم ذلك اجلمل الذي وصفه رسول اهللا 
 ) يقول فارتدوا كفاراً مبا نصدق حممداً حنن ال:  فقال ناس   ،فضرب هم مع أيب جهلاهللا رقاب  (
)٥٣٧ . (  

: فقال . هي كذه وذه :  فقال رسول اهللا . صفها يل : الرباق ، قال أبو بكر  رسول اهللا  وملا ذكر
  ) . ٥٣٨( وكان أبو بكر قد رآها ، أشهد أنك رسول اهللا 



  الحواشي 
عن عبد الرمحن بن غنم األشعري بإسناد حسن وصحابيه خمتلف                ٢٩-١/٢٨أخرجه الدارمي )  ٤٠٧( 

ومعناه له شواهد كثرية ، والراوي عن عبد الرمحن من كبار التابعني ، وهو أبـو إدريـس      يف صحبته ، 
  اخلوالين لو أرسله لقبله مجع كبري فكيف بشيخه ؟ 

واحلديث يف اإلسراء ال شك ، ألن ما قاله جربيل ال يصلح أن يقال للطفل إال جمازاً باعتبار ما سيكون ، 
وهـذا  . لتحقيق ؛ مرة عند طفولته وقد تقدمت ، ومرة عند اإلسراء والشق إمنا حصل مرتني فقط عند ا

  .احلديث فيها ، واهللا أعلم 
ر صـا والترمذي باخت ١٤/٣٠٥ن أيب شيبة واب ١/١٥٠، ومسلم  ٧/٢٠١خرجه البخاري أ)  ٥٠١( 
-٢٠٨،  ٢٠٨-٤/٢٠٧وأمحد  ١٢٤ -١/١١٦وأبو عوانة  ٢٢١-١/٢١٧ والنسائي مطوالً ٥/٤٤٣

والبيهقـي يف الـدالئل    ٢/٢٥والفـاكهي   ٢٧/٥٣،  ١٥/٣وابن جرير  ١/١٥٣ة وابن خزمي ٢١٠
وهـو  . مرفوعـا  ، عن مالك بن صعصعة ، عن أنس بن مالك  ٥٧٠/١-٥٦٦وابن عساكر  ٢/٣٧٣

  . أصل احلديث
 ١/٤٥٨بني القوسني غري املرقمني من حديث أنس بن مالك عن أيب ذر مرفوعا عند البخاري  وماـ 

وأبو  ١٣٥-١٣٤- ١/١٣٣ ، وأخرجه أيضا أبو عوانة ١/١٤٨، ومسلم  ٣٣٤٢،  ١٦٣٦ وانظر رقم
 ٥٧١/١وابن عساكر  ٣٧٥٤والبغوي يف شرح السنة  ٢/٣٧٩والبيهقي يف الدالئل  ٦/٢٩٧يعلى 

 . ١٦٨والذهيب يف السرية ص
،  ١/٤٥٩من حديث ابن عباس وأيب حبة األنصاري عند البخاري ) ١(، ) ١( بني القوسني وماـ 
 . وغريهم ٢/٢٤والفاكهي  ٣/٦٣٣واحلاكم  ١/١٤٩، ومسلم  ٦/٣٧٤

من طريق معمر عن قتادة عن  ١/٨١واحلاكم  ٣/١٦٤مما أخرجه أمحد ) ٢(، ) ٢( بني القوسني وماـ 
 وأخرجه أيضاً .صحيح على شرط الشيخني وسكت الذهيب : وقال احلاكم ، أنس وإسناده صحيح 

من طريق إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن  ١/٨١واحلاكم  ٢/١٣١والطرباين يف الصغري البخاري تعليقاً
   . ١١٢وانظر الصحيحة ، ادة عن أنس قت

  .  )١١(، ) ١١( وانظر ختريج الزيادة .٥/٤٦٠وأخرجه ابن طهمان يف مشيخته وأبو يعلى 
 .شق الصدر من طريق سعيد عن قتادة عن أنس  ٢/٧وأخرج البيهقي يف الدالئل 

إلدريس يف  وأمحد من طريق قتادة عن أنس من حديث املعراج رؤيته  ٥/٣١٦وأخرج الترمذي 
 . حسن: وقال ، السماء الرابعة 



من حديث أنس بن مالك من رواية ثابت البناين عنه عند مسلم ) ٣(، ) ٣(بني القوسني  وماـ 
 وأيب يعلى ١٢٨-١/١٢٦وانة ع وأيب،  ١٥٣، ١٤٩-٣/١٤٨وأمحد  ١٤/٣٠٢ابن أيب شيبة و١/١٤٦
والبغوي يف شرح  ٣٨٢/ ٢، ١/١٤٧والبيهقي يف الدالئل  ٢/٤٦٨واحلاكم  ٢١٦، ١٦٥ ، ٦/١٠٩

ومل  .وعبد بن محيد وابن مردويه ومتام  ٢٧/٥٤وابن جرير  ٥٧٤-١/٥٧٣ وابن عساكر ٣٧٦٣السنة 
، ه خيرج البخاري رواية ثابت ألا من رواية محاد بن سلمة عنه وليس على شرطه قاله ابن الديبع بنحو

من طريق الزهري  ٢/٢٦والفاكهي  ٣/١٦١وأمحد  ١/٤٤٨وابن ماجه  ١/٤٥٨وبعضها عند البخاري 
  . بعضه من طريق سليمان بن املغرية عن أنس بنحوه ٢٧/٥٤وأخرج ابن جرير ، عنه 

ويالحظ أنه يف جزء عرض اآلنية عند بيت املقدس مل تذكر هذه الرواية العسل فأضفته أنا من جمموع 
 ، ويأيت ذكرمها وتصحيح العلماء هلما، ابن عباس من طريق أيب ظبيان وحديث ابن مسعود رواييت 

فثبت عرض اآلنية الثالثة يف كل من املعراج  .وجعلت الضمري يف الزيادة اليت بعدها متوافقا مع ذلك 
ة الوتر ولعل ذلك ألمور منها مراعا، ومل يثبت عرض املاء وإمنا جاء يف روايات ضعيفة ، واإلسراء 

 .يضاف به غالبا  ومنها أن املقصود الضيافة وليس املاء مما
،  ١/٢٤٥، وأمحد  ١/١٥١،١٥٢فمن حديث ابن عباس عند مسلم  )٤(، ) ٤( بني القوسني وماـ 

 . وهو يف الصحيحني باختصار أيضا ٢/٣٨٦والبيهقي يف الدالئل  ٣٤٢
،  ١/١٥٤مسلم  ٤٧٦، ٦/٤٢٨بخاري فمن حديث أيب هريرة عند ال )٥(، ) ٥( ومابني القوسني

 ٢/١١٠والدارمي  ١٣١،  ١٣٠-١/١٢٩، وأيب عوانة  ٥/٣٠٠، والترمذي  ٥١٢،  ٢/٢٨٢وأمحد 
وله شاهد من حديث ابن عباس  ٣٨٧،  ٣٥٨ ، ٢/٣٥٧والبيهقي يف الدالئل  ١٥/١٥وابن جرير 

 . ٥١٤املخرج يف رقم 
وانظر . و عوانة وغريمها عن ابن مسعود فمما أخرجه مسلم وأب )٦(، ) ٦( بني القوسني وماـ 

وله شاهد عن ابن عباس من طريق جويرب عن الضحاك عنه  .موسوعة فضائل سور وآيات القرآن 
رواه : وقال اهليثمي  ) ٦/١٢٥انظر الدر ( وعند أيب يعلى واحلكيم الترمذي  ٢٧/٥٦أخرجه ابن جرير 

عنه عند ابن إسحق والبيهقي يف األمساء  وآخر ، ) ٧/١١٤امع ( أبو يعلى وفيه جويرب وهو ضعيف 
وعن أنس عند ابن مردويه وآخر عن أمساء عنده أيضا وعند ابن ، )  ٦/١٢٤انظر الدر (  والصفات

وآخر عن أم الطفيل امرأة أيب بن كعب عند )  ١٧٧ ، ١/١٥٦انظر اخلصائص  (جرير وغريه وسيأيت 
 . يعقوب بن زيد وعبد الرمحن بن زيد بن أسلمومراسيل عن جماهد وإبراهيم و ١٣/٣١١اخلطيب 



وأما لفظة مالئكة فمن جمموع روايات منها رواية أيب هريرة الطويلة ويأيت خترجيها ورواية ابن عباس عند 
ورواية الربيع املرسلة عند ) .  ٦/١١٦انظر الدر ( عبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حامت وابن مردويه 

. وهرام املرسلة عند عبد بن محيد ورواية سلمة بن ، واية ابن زيد عنده أيضا وكذا ر ٢٧/٥٦الطربي 
والشك أا مالئكة يف صورة فراش من ذهب حيث إن هذا املكان اليصله خملوق ضئيل مثل الفراش 

 .وإمنا هو مكان املقربني واخلصوص من املالئكة 
ابن مسعود عند الترمذي والطرباين يف جاء يف عدة أحاديث منها عن  )٧(، ) ٧(بني القوسني  وماـ 

( حسن : وقال األلباين ، حسن غريب : وقال الترمذي  ٢/٢٩٢واخلطيب يف التاريخ  ١/١٩٦الصغري 
وعن أيب )  ١/١٦٣انظر اخلصائص (  وعزاه السيوطي أيضا البن مردويه ) ٣/١٦٠صحيح الترمذي 

انظر ( وابن أيب حامت وابن مردويه  ٢/١٣٣والطرباين وابن حبان  ٥/٤١٨أيوب األنصاري عند أمحد 
رجال أمحد رجال الصحيح غري عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد : وقال اهليثمي )  ١/١٦٦اخلصائص 

 وحسنه املنذري)  ١٠/٩٧امع ( اهللا بن عمر بن اخلطاب وهو ثقة مل يتكلم فيه أحد ووثقه ابن حبان 
)  ١٠/٩٨امع ( فيه عقبة بن علي وهو ضعيف : ثمي وعن ابن عمر عند الطرباين وغريه وقال اهلي

)     ١٦١- ١/١٦٠انظر اخلصائص ( وعن ابن عباس عند ابن مردويه من طريق شهر بن حوشب عنه 
 )  ١٠٥وانظر الصحيحة ( 

 ، ٣٩٢ ، ٥/٣٨٧أخرجه أمحد ، فمن حديث حذيفة بتصرف يسري  )٨(، ) ٨( بني القوسني وماـ 
 ٥٥والطيالسي ص ١/٢١٣واحلميدي  ٢/٣٥٩واحلاكم  ١٤/٣٠٦،  ١١/٤٦٠وابن أيب شيبة  ٣٩٤

والبيهقي يف )  ٣٩املوارد (  والنسائي يف التفسري وابن حبان ١٥/١٥وابن جرير  ٥/٣٠٧والترمذي 
صحيح اإلسناد : حديث حسن صحيح وقال احلاكم : وقال الترمذي  .بإسناد حسن  ٢/٣٦٤الدالئل 

 .ومل خيرجاه وسكت الذهيب 
وقد أخرج البخاري ،  ٥١٤فمن حديث ابن عباس املخرج يف رقم  )٩(، ) ٩( بني القوسني وماـ 

يف  وغريه عن ابن عباس تفسري وماجعلنا الرؤيا اليت أريناك بأا رؤيا عني وسيأيت خترجيها وشواهدها
 .كالمنا على نزول سورة اإلسراء 

انظر ( وابن مردويه ٢/٥٢٨أمحد فمن حديث أيب هريرة عند  )١٠(، ) ١٠( بني القوسني وماـ 
 . تقدم وإسناده حسن وأصله يف الصحيحني وقد ) ١/١٧٦اخلصائص 



وأبو يعلى  ٥/٣٠١، والترمذي  ٣/١٦٤فمما أخرجه أمحد  )١١(، ) ١١( بني القوسني وماـ 
وإسناده ، من طريق قتادة عن أنس  ٣٦٣-٢/٣٦٢والبيهقي يف الدالئل  ١٥/١٥وابن جرير  ٥/٤٥٩

وقال ابن  . نعرفه إال من حديث عبد الرزاق هذا حديث حسن غريب ال: قال الترمذي و. صحيح 
)   ٧/٢٠٧انظر الفتح (  بنحوه ، ورواه ابن إسحاق عن قتادة مرسالً هـ.ا وصححه ابن حبان: حجر 

وله شاهد عند ابن سعد وابن عساكر عن ابن عمر وأم سلمة وعائشة وأم هاىنء وابن عباس يف حديث 
  .  ) ٤/١٤٩انظر الدر ( يعا عنهم مج

  . ولبعضه شاهد عند البزار وابن أيب حامت والبيهقي يف الدالئل وغريهم عن شداد بن أوس 
وعزاه السيوطي لعبد بن محيد   ) . ١٥٤ ،٤/١٤٠انظر الدر (  ولبعضه أيضا شاهد عند البزار عن علي

وكانت تسخر لألنبياء : وقوله )  ٤/١٤٩الـدر  (وابن جرير وابن مردويه وأيب نعيم  يف الدالئــل 
 .فلها شواهد هناك  ١٠٨وانظر رقم  قبله زيادة عند النسائي وابن مردويه

وأيب عوانة فؤاد ، .ط ١/١٥٣ من حديث جابر عند مسلمف )١٢(، ) ١٢( بني القوسني وماـ 
١٣٠   ،١/١٢٩ 

ن طريق خالد بن عرعرة م ٢٧/١١من حديث علي عند ابن جرير ف )١٣(، ) ١٣( بني القوسني وماـ 
وله طريق ثانية عن علي عند ابن .  ١٧٣وقد سبق الكالم عن خالد يف رقم . وإسناده صحيح ، عنه 

  . جرير أيضا وفيها ضعف
 )٤٧٧وانظر الصحيحة ( وله شاهد مرسل عن قتادة بإسناد صحيح عنده كذلك 

وابن  ١/٢٦٢عاصم يف السنة  وابن أيب ٣/١٢٨فمما أخرجه أمحد  )١٤(، ) ١٤( بني القوسني وماـ 
: وقال األلباين يف رواية ابن أيب عاصم ، من طريق محيد عن أنس  ١٤/٣٠٩،  ١١/٤٧٢أيب شيبة 

 . إسناد صحيح على شرط الشيخني: وقال يف رواية أمحد ، إسناد جيد على شرط مسلم 
(  وابن حبان والبزار ٥/٣٠١فمن حديث بريدة عند الترمذي  )١٥(، ) ١٥(بني القوسني  وماـ 
صحيح اإلسناد وأبو : وقال احلاكم  .حسن غريب : وقال الترمذي .  ٢/٣٦٠واحلاكم )  ٣٩رد املوا

وفيها أن جربيل خرق صخرة بيت املقدس بأصبعه وشد  .وسكت الذهيب ، متيلة والزبري مروزيان ثقتان 
ورجاله ثقات ، بن بريدة عن أبيه  وهي من طريق أيب متيلة عن الزبري بن جنادة عن عبد اهللا، فيها الرباق 

شيخ ليس : وقال أبو حامت ، وقد وثقه ابن حبان واحلاكم ، مقبول : إال أن الزبري قال فيه احلافظ 
  .وحسن له الترمذي وروى عنه مجاعة من الثقات ، فحديثه حسن إن شاء اهللا تعاىل   باملشهور



انظر تفسري ابن كثري (  يد بن أيب مالك بنحوهوله شاهد من حديث أنس عند ابن أيب حامت من طريق يز 
وهو حديث صحيح وقد : وقال السهيلي  .يأيت بعده من ذكر الربط يف احللقة  ويشهد له ما)  ٥/١١

ووقع يف حديث احلارث بن أيب أسامة من طريق أنس ومن طريق أيب سعيد أعين ربطه . رواه غري بريدة 
( غري أن احلديث يرويه داود بن احملرب وهو ضعيف ، األنبياء  للرباق يف احللقة اليت كانت تربط فيها

 .جاء يف مرسل حممد بن كعب القرظي بنحوه وسيأيت  ويشهد له أيضا ما ) ٢/١٥١الروض األنف 
(  وابن أيب حامت ٧/٣٢٨من حديث شداد بن أوس أخرجه الطرباين  )١٦(، ) ١٦(بني القوسني  وماـ 

وروي ، هذا إسناد صحيح : وقال  ٣٥٧-٢/٣٥٥البيهقي يف الدالئل و ) ٥/٢٥انظر تفسري ابن كثري 
ابن زبريق تكلم فيه النسائي وقال أبو : فتعقبه الذهيب يف السرية بقوله ، ذلك مفرقا يف أحاديث غريه 

وفيه إسحق بن إبراهيم وثقه حيىي بن ، رواه البزار والطرباين يف الكبري : وقال اهليثمي  هـ.احامت شيخ 
الشك أن هذا احلديث أعين احلديث املروي : وقال ابن كثري ) .  ١/٧٤امع (  ضعفه النسائيمعني و

هو منكر  ومنها ما، هو صحيح كما ذكره البيهقي  عن شداد بن أوس مشتمل على أشياء منها ما
 )  ٥/٢٥التفسري ( كالصالة يف بيت حلم وسؤال الصديق عن نعت بيت املقدس وغري ذلك واهللا أعلم 

: ويف اإلسناد عمرو بن احلارث قال احلافظ . يرتل حديثه عن احلسن إن شاء اهللا تعاىل  وابن زبريق ال
  .مقبول 

من  )  انظر تفسري ابن كثري(  وابن أيب حامت يف تفسريه ١/٢٢١أخرجه النسائي  واحلديث يشهد له ما 
اتفقت  وقد أثبت ما .هللا تعاىل الكالم عليه إن شاء ا ويأيت، طريقني عن يزيد بن أيب مالك عن أنس 

حديث مروره مبوسى  - وقد استنكره بعض أهل العلم  -يشهد لصالته بسيناء  عليه الروايتان ، ومما
ويشهد . ه مر بسيناء وهي ليست يف طريقه وهو يصلي يف قربه عند الكثيب األمحر فإن ذلك يقتضي أن

كتبته يف مجع  وانظر ما(  مث سار إىل مصر: فيه جاء يف حديث عبد اهللا بن شداد اآليت و لذلك أيضا ما
وأما قصة ، من حديث أنس )  حيث كلم اهللا موسى( و  ) وإليها املهاجر( ومجلتا  ) ١٠٦الفوائد ص 

العري فشواهدها كثرية سأنبه عليها عند مواضعها ومنها حديث عبد اهللا بن شداد وحديث ابن عباس 
 .ابن مسعود عند ابن أيب حامت وسيأيت ، وحديث ابن عباس و ٥١٤املخرج برقم 

من حديث عبد اهللا بن شداد بإسناد صحيح أخرجه ابن أيب شيبة ف )١٧(، ) ١٧( بني القوسني وماـ 
 . وعبد اهللا صحايب صغري ١٥/١٥وابن جرير  ١٤/٣٠٨،  ١١/٤٦١



 ١٣/٤٧٨من حديث أنس من رواية شريك عنه عند البخاري ف )١٨(، ) ١٨( بني القوسني وماـ 
 والبيهقي يف الدالئل وابن عساكر ٢٧/٤٥،  ٤-١٥/٣وابن جرير  ١١٤، ٢/٢٦ومسلم والفاكهي 

وقد استنكر بعضه مجاعة من احلفاظ لعدم وقوفهم ، ولكل جزء منه شواهد كثرية ،  ٥٧٧-١/٥٧٥
ووجه ذلك احلافظ ابن حجر فسأذكر من كالمه ، )  ٥/٦انظر كمثال تفسري ابن كثري ( على شواهده 

 . ذكر بعض الشيء وباهللا التوفيق حيتاج إليه وسأزيد على ما ما
كان من نومه وإتيان املالئكة له فقد ذكر احلافظ متابعة ميمون بن سياه  أما بداية احلديث وماـ 

 . لشريك عن أنس عند الطرباين على ذلك
يف مغازيه وأزيد أا  وأما قوله قبل أن يوحى إليه فذكر احلافظ متابعة كثري بن خنيس له عند األمويـ 

وميكن توجيهها حبمل قوله قبل أن يوحى إليه على الوحي إليه ، عند ابن جرير وابن مردويه كما سيأيت 
بأنه سيقوم ذه الرحلة لداللة نفس رواية شريك والروايات األخرى على عدم صحة محلها على بدء 

 )١٣/٤٨٥كالم احلافظ يف الفتح  وانظر(  الوحي من أساسه
وذكر ، اخل فقد ذكر احلافظ متابعة رواية ميمون بن سياه له على ذلك ... ) ودنا اجلبار ( وأما قوله  ـ

 . وهو شاهد قوي لرواية شريك: رواية ابن عباس اآلتية وقال 
أنه يف رواية البيهقي حلديث محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس من : وأزيد على ماذكر يف هذه املسألة 

أخرجه مسلم دون قوله فدنا : وقال الذهيب ، أوحى  فدنا فتدىل فأوحى إىل عبده ما: نفس طريق مسلم 
  ) . ١٧٤السرية ( فتدىل وذلك ثابت يف رواية حجاج بن منهال وهو ثبت يف محاد بن سلمة 

رأيت النور األعظم ولط دوين حبجاب الرفرف  وأخرج الطرباين يف السنة واحلكيم عن أنس مرفوعاً
 . شاء أن يوحي حى اهللا إيل ماوالياقوت فأو

: بإسناد حسن عن ابن عباس قال  خمتصراً)  ٤٠املوارد (  وابن حبان ٥٢، ٢٧/٤٥وأخرج ابن جرير 
،  قد رآه النيب : قال ابن عباس . أوحى  دنا ربه فتدىل فكان قاب قوسني أو أدىن فأوحى إىل عبده ما

وعزاه احلافظ لألموي يف مغازيه ومن طريقه ) . ١٦٤انظر السرية ( إسناده حسن : وعلقه الذهيب وقال 
وعزاه السيوطي البن مردويه وهو عند  ) . ١٣/٤٨٤انظر الفتح ( وهذا سند حسن : البيهقي وقال 

 هـ  وأخرجه أيضا احلاكم خمتصراً.حديث حسن ا: وقال الترمذي  ٥/٣٩٥الترمذي عن األموي 
عن ابن عباس وإسناده صحيح يف  ٢٧/٤٧ق آخر رواه ابن جرير من طري ويؤيده ما. وصححه  ١/٦٥

من  ٢٧/٤٨وأخرج أيضا  .أوحى إليه ربه  ما عبده حممد : قوله فأوحى إىل عبده ماأوحى قال 



فذلك قوله يف : فذكر احلديث وقال فيه ، رأيت ريب يف أحسن صورة : طريق ثالث عن ابن عباس وفيه 
 كذب الفؤاد ما أوحى ما أو أدىن فأوحى إىل عبده ماكتابه حيدثكموه مث دنا فتدىل فكان قاب قوسني 

بني املنام الذي وضع فيه رب العزة  إال أن فيه خلطاً، رأى فجعل بصري يف فؤادي فنظرت إليه بفؤادي 
وسيأيت قصة هذا . واهللا أعلم ، ولعله قصد أن هذه هي املرة الثانية ، وبني املعراج  يده بني كتفيه 

 .عاىل بعد اهلجرة املنام إن شاء اهللا ت
أخرج ابن أيب حامت والطرباين وابن مردويه عن ابن عباس دنا فتدىل إىل ربه عز وجل : وقال السيوطي 

وقال السيوطي ، )  ٧/١١٤امع ( رواه الطرباين وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط : قال اهليثمي 
كان بينه وبينه مقدار : ردويه عنه قال أخرج عبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حامت وابن م: أيضا 
 . قوسني

ليهدأ : فارقين جربيل فانقطعت عين األصوات فسمعت كالم ريب يقول : وعن ابن عباس مرفوعا 
 ) ومل يعزه ألحد ١/٣٩٧ذكره ابن الديبع يف حدائق األنوار ( حممد ادن  روعك ادن يا

يس عن أنس وفيه فتدىل فكان قاب قوسني وأخرج ابن مردويه حنو رواية شريك من طريق كثري بن خن
إال أن فيه أن الكوثر يف السماء السابعة على )  ٦/١٣٩انظر الدر (  ،أو أدىن فأوحى إىل عبده ماأوحى 

فدنا ربك فتدىل فكان قاب قوسني  : من طريقه خمتصرا وفيه ٢٧/٤٧وقد أخرجه ابن جرير ، الصواب 
 .ه أيضا األموي يف مغازيه كما تقدم وأخرج .أوحى  أو أدىن فأوحى إىل عبده ما

ملا أسري يب إىل السماء قربين ريب تعاىل حىت  من طريق محيد عن أنس مرفوعاً ٥/١٣٠وأخرج اخلطيب 
انظر (  ابن عساكر وأخرجه أيضاً. احلديث  ...كان بيين وبينه كقاب قوسني أو أدىن ال بل أدىن 

 ) . ، والدر املنثور٢/١٩٣اخلصائص 
 -ليس حبجة : قال األزهري  -من طريق عبد اهللا بن حممد بن اليسع  ١٠/١٣٥يب أيضا وأخرج اخلط

بيين  عز وجل انتهيت فرأيت ريب ...: عن لوين عن سويد بن عبد العزيز عن محيد عن أنس مرفوعا 
 . من لؤلؤ خموصاً وبينه حجاب بارز فرأيت كل شيء منه حىت رأيت تاجاً

نيب اهللا هل  قلنا يا:  بن كعب القرظي عن بعض أصحاب النيب  عن حممد ٢٧/٤٦وأخرج ابن جرير 
 .  أره بعيين ورأيته بفؤادي مرتني مث تال مث دنا فتدىلمل: قال ؟ رأيت ربك 



وأبو الشيخ وأبو  ) ٢/١٥٧انظر الروض األنف (  ويف مرسل شريح ابن عبيد الذي أخرجه ابن سنجر
فلما أحس جربيل بدنو الرب ، أوحى  فأوحى إىل عبده ما: قال )  ٦/١٢٤انظر الدر ( نعيم يف الدالئل 

 ،اخل  ...قضى  حىت قضى اهللا إىل عبده ما...خر ساجدا 
ويف رواية ابن مسعود عند أمحد وابن جرير وابن أيب حامت والطرباين وأيب الشيخ يف العظمة عن ابن 

أوحى  دىن فأوحى إىل عبده مامث دنا فتدىل فكان قاب قوسني أو أ: مسعود بإسناد حسن وسيأيت قال 
 . اخل ... فلما أحس جربيل ربه عاد يف صورته: قال 

 . ويف رواية علي عند البزار حىت انتهى إىل احلجاب الذي يلي الرمحن وستأيت
ويف لفظ  .فتغشى يل فكان بيين وبينه قاب قوسني أو أدىن : و يف حديث أيب سعيد اخلدري وسيأيت 

 ) . ٦/١٢٣انظر الدر ( اقترب من ربه فكان قاب قوسني أو أدىن : دويه عند ابن املنذر وابن مر
واهللا : ويف حديث هبار بن األسود الذي أخرجه أبو نعيم وابن عساكر أن عتبة بن أيب هلب قال 

حممد هو يكفر بالذي دنا فتدىل فكان قاب قوسني  يا: ألنطلقن إىل حممد وألوذينه يف ربه فانطلق فقال 
 . وسيأيت ذكره يف حمله إن شاء اهللا تعاىل، من كالبك  اللهم ابعث إليه كلباً : قال النيب ف، أو أدىن 

انتهى يب جربيل إىل سدرة املنتهى : وفيه  ٥/١٣ويف حديث األعرج عن أيب هريرة عند اخلطيب 
 يا  : قال، كنت إليك تدعين وتتنحى  حبييب جربيل أحوج ما: فغمسين يف النور غمسة مث تنحى فقلت 

أنت من اهللا أدىن من القاب إىل ، هنا  ملك مقرب يقف ها يكون نيب مرسل وال وقف المحممد إنك يف 
 أعظم اهللا ال سبحان اهللا ما: إن الرمحن يسبح نفسه فسمعت الرمحن يقول : فأتاين امللك فقال . القوس 

كلهم معروفون بالثقة إال هذا حديث منكر ورجال إسناده : قال اخلطيب ، احلديث  ...إله إال اهللا 
 هـ .إبراهيم بن عيسى القنطري فإنه جمهول ا

وعن جماهد عند آدم بن أيب إياس والفريايب والبيهقي يف األمساء والصفات يف قوله قاب قوسني قال حيث 
وعن جماهد وعكرمة عند ابن املنذر كان بينه وبينه مثل مابني كبدها إىل ، الوتر من القوس يعين ربه 

 ) .٦/١٢٣انظر الدر ( ر الوت
ومن ذلك . يغشى وأن املراد نور الرب  ويشهد لذلك الروايات اليت جاءت يف قوله إذ يغشى السدرة ما

 :  وعن الربيع قال، غشيها اهللا : من طريق العوفيني عن ابن عباس قال  ٢٧/٥٦أخرجه ابن جرير  ما
.  فغشيها نور اخلالق: زي عنه وسيأيت وعن أيب هريرة من حديث أيب جعفر الرا، غشيها نور الرب 

 . لربه ولتنظر يف موضعها من الكتاب ويشهد لذلك أيضا الروايات اليت تدل على رؤيته 



 قد ضبطها وقد توبع على أوهلا يف عدة روايات وأما قضية النوم واالستيقاظ فأرى واهللا أعلم أن شريكاً
من  فإن كثرياً، اك أي جمال لتوهيمه فيما ذكر وشريك مل يذكر يف روايته غري املعراج فليس هن، 

سواء الروايات اليت جاءت يف قصة اإلسراء واملعراج أو ، بالروح فقط  الروايات تؤيد وقوع املعراج مناماً
وأراه جامعا بني االختالفات ، والقول بذلك وجه مشهور عند أهل العلم ، الروايات األخرى املشاة 

ألة اهلامة أضف إىل ذلك تقدم املعراج على اإلسراء وهو الذي صرحت به بعض املتباينة يف تلكم املس
 :الروايات وهاكم التفصيل 

 إن العلماء عندما رأوا االختالفات الشديدة بني الروايات جلأ كثري منهم إىل محلها على التعدد هرباًـ 
فمن ؛ لنظر يف ضبط الرواة خاصة مع عدم االقتصار على الروايات الصحيحة وا، من التوفيق لصعوبته 

مث  ومنهم من قال حبدوثهما مناماً، أهل العلم من قال بتكرر اإلسراء وتكرر املعراج عدة مرات 
وحبمد اهللا تعاىل بعد دراسيت للروايات دراسة ممحصة متعمقة من جهة . وغري ذلك ، حدوثهما يقظة 

جعل الروايات كلها  العقل للنقل ثالثا تبني يل مااألسانيد أوال مث من جهة املتون ثانيا مث من جهة موافقة 
 تلتئم وهو القول بكون املعراج الذي حدث يف ليلة اإلسراء كان بالروح فقط أثناء النوم توطئة ومتهيداً

وقد يكون مرة ، مانع من ذلك  تكرر وال وأن املعراج بالروح مناماً ، لرحلة اإلسراء باجلسد والروح معاً
وهو أمر غري مستبعد تكرره لغري ، يعدو أن يكون انطالقة للروح  ت حيث إنه الوقد يكون عدة مرا

وحديث أيب أمامة وحديث أيب موسى  حديث مسرة يف املعراج مناماً فمثالً؟ األنبياء فكيف باألنبياء 
عند فشبيهها يكون مثلها مناما  وكما أا كانت باالتفاق مناماً، األشعري كلها تدل على تكرر املعراج 

وقوى ابن القيم ، وقد فرق ابن القيم وابن كثري وغريمها بني العروج بالروح وبني املنام احملض ، النظر 
( اخل ... عرج بروح رسول اهللا : القول بالعروج بالروح ونقل عن موسى بن عقبة عن الزهري قوله 

رواية شريك توطئة ملا وقع  ونص ابن كثري على احتمال كون ) ٣/١١٤، والبداية ٣/٤٠زاد املعاد انظر 
رآه  وعلى القول بعدم التكرار كما رجحت ميكن توجيه ذلك بأن ما.  ) ٥/٦انظر التفسري . ( يقظة 

 ،يف املعراج حالة نومه كان توطئة ملا رآه يف اإلسراء حالة يقظته من رؤية لألنبياء ورؤية للنار وحنو ذلك 
وورد يف بعض . قلناه   حديث مسرة وغريه مما يؤكد ماورد يف بعض روايات املعراج مايشبه ماجاء يف

تعرج به األرواح عندما ميوت  يشهد لذلك وهو التنصيص فيها أن املعراج هو ما الروايات الضعيفة ما
ووردت يف رواية حلديث ابن مسعود أن ، بأرواح األنبياء  وورد يف بعض الروايات التقاؤه . امليت 



مايعرج به من األرواح وورد يف أحاديث كثرية التعبري بالعروج للروح وكذا  سدرة املنتهى إليها ينتهي
 .تعرج املالئكة والروح إليه : ىل يف قوله تعا

 ،  وينتهي استشكال الدنو والتديل، لربه  على القول الذي بينته ينتهي االستشكال يف رؤية النيب و
 . ىرأ كذب الفؤاد ما ويتضح موافقة ذلك لقوله سبحانه ما

على هذا القول ينتهي االستشكال املتعلق بالروايات اليت تكلمت عن املعراج فقط ومل تذكر اإلسراء و
 . واليت عكست األمر فبعضها ذكر مامل يذكر اآلخر

وعليه أيضا ينتهي إشكاالت الروايات اليت رويت عن معاوية وعائشة واحلسن يف كونه بالروح 
كس ذلك والروايات اليت صرحت باملنام والروايات اليت صرحت والروايات األخرى اليت تدل على ع

 .  باليقظة

       : تعارض بني هذا القول وبني قوله تعاىل  الو

      ،سراء فقط وجعلت وكون اآلية نصت على اإل
وهذا هو القدر الذي بينا أنه كان ، لق املعجزة بذلك قوي وصريح يف تع غايته املسجد األقصى دليلٌ

 . لإلسراء إعجاز فيه وكان توطئة ومتهيداً خبالف املعراج الذي ال باجلسد والروح معاً
كما قال يف اإلسراء وملاذا  للمشركني معراجه على سبيل التحدي يتضح مماذكرناه ملاذا مل يذكر النيب 

 ،اقتصرت مجيع الروايات اليت تكلمت عن تكذيب قريش وتصديق أيب بكر على ذكر اإلسراء فقط 
هذا القول حيل لنا اإلشكاالت الواردة من جميء بعض الروايات يف قصة املعراج مث جميئها مرة أخرى يف 

إىل احلمل على التعدد الذي ميله العقل ويظهر قصة منام كقصر عمر ور الكوثر وغري ذلك مما الحيوجنا 
 . فيه التكلف للهروب من املشكلة
ومل ، كثري من أهل العلم الذين فرقوا يف تبويبهم بني اإلسراء واملعراج  كذلك يوجه هذا القول صنيع

 . جيمعومها يف باب واحد كابن إسحق والبخاري والذهيب وابن حزم وغريهم
، وكيف نزل ، جبسده يف طبقات السماء  ناء توجيه كيف صعد النيب هذا القول يرحينا من عو

ومل تقم القيامة بل مل ميوتوا بعد كخطباء أمته  وكيف رأى يف النار أناساً، وكيف حتمل جسده ذلك 
وكيف مت اللقاء بني جسد ،  ميت بعد كبالل ملوكيف رأى يف اجلنة من ، يفعلون  ال الذين يقولون ما
والشك أن نزول الروح ، فاملعلوم أن أجساد األنبياء يف قبورهم يف األرض ، ق السماء وأرواح يف طبا

يتعدى وجود دابة  أما اإلسراء فأمره ال، إىل األرض أقرب إىل الواقع من صعود اجلسد إىل السماء 



 روي يف ويقوي ذلك رؤية الصديق هلا ونفور الدواب منها وما، سريعة تقطع املسافات يف وقت قصري 
وهذا اآلن أصبح يف إمكان ، مع القافلة بل وشربه من مياههم  بعض الطرق الضعيفة من كالمه 

 . البشر وإمنا كان يف وقته من املعجزات
وذهب بعضهم إىل أن اإلسراء كان يقظة واملعراج كان يف املنام أو أن : قال احلافظ ابن حجر 

كذبوه يف  ولذلك ملا أخرب به قريشاً، باإلسراء  االختالف يف كونه يقظة أو مناما خاص باملعراج ال
     وأيضا فإن اهللا سبحانه وتعاىل قال، اإلسراء واستبعدوا وقوعه ومل يتعرضوا للمعراج 

           وقع املعراج يف اليقظة فلو
لكان أبلغ يف الذكر فلما مل يقع ذكره يف هذا املوضع مع كون شأنه أعجب وأمره أغرب من اإلسراء 

 ) . ٧/١٩٧الفتح ( ٠ بكثري دل على أنه كان مناما
كان اإلسراء : قال  ، علم للمازري قول رابع يف اجلمع بني األقوالووقع يف كتاب ال: وقال السهيلي 

ولذلك شنع ،  اليقظة إىل بيت املقدس فكانت رؤيا عني مث أسري بروحه إىل فوق سبع مسوات جبسده يف
ونقله ) ٢/١٥٠الروض ( ه ومل يشنعوا قوله فيما سوى ذلك وأتيت املقدس يف ليليت هذ: الكفار قوله 

بداية انظر ال( ونقل هذا القول أيضا ابن كثري ، ) ١/١٨١انظر عيون األثر ( عنه ابن سيد الناس 
 يان القرآن وبعض النصوص فراجعه وقد رجح هذا القول الشيخ حممد أبو زهرة واستدل له بب ) ٣/١١٥
  ) .  ٥٧١- ١/٥٦٩انظر خامت النبيني ( 

فإنه ملا تكلم عن اإلسراء نص على ؛ وأرى واهللا أعلم أن اإلمام أبو حممد بن حزم مييل إىل ذلك أيضا 
  ) . ٦٨انظر جوامع السري ص( كلم عن املعراج كونه باجلسد ومل يفعل ذلك عندما ت

وأما ترتيب املعراج قبل اإلسراء فقد جاء التصريح به يف حديث ابن عباس من طريق قابوس عن أبيه ـ 
عنه وجاء كذلك يف حديث ابن مسعود من طريقيه وقد تقدم تصحيح أهل العلم هلما ووجود مث يف 

وقد وقع يف رواية أنس عن مالك بن أيب ، تدل على الترتيب  بعض الروايات اليت يف اإلسراء عن أنس ال
،  صعصعة ويف روايته عن أيب ذر ورواية شريك وثابت عنه بالتصريح باملعراج بعد شق الصدر مباشرة

 :  إذا اعتربنا مث للترتيب ، وهذا القول حيل لنا اإلشكاالت اآلتية
ستيقظ وذهب إىل املسجد األقصى جبسده كيف عرج بروحه كما سبق تقريره وهو نائم بعد أن اـ 

 وروحه ؟
 كيف يسأل عن األنبياء وقد التقى م وصلى م وحتدث معهم ؟ـ 



 كان عرج به بعد ما رأى لو زايال ظهر الرباق حىت رأى ما كيف جيزم حذيفة بأنه هو وجربيل ماـ 
 ترك الرباق ؟

شريف من بيت املقدس ويترك األفضل كيف يكون العروج لرؤية ملكوت السموات مع مافيه من التـ 
  . وهو املسجد احلرام

والذي جيعل  ،  وكيف يعرج به من املكان غري املسامت للبيت املعمور ويترك املكان املسامت له ـ 
 ، ٧/١٩٧بغري اعوجاج ؟ وقد أشار إىل ذلك احلافظ ابن حجر يف الفتح  العروج مستوياً

 ثري وغريه أا صالة الفجر وهو مل يعرج به بعد ؟كيف يقول فحانت الصالة ويرجح ابن كـ و
 كيف يصلي م الفجر ومل تفرض الصالة بعد على قول اجلمهور ؟ـ و

وغري ذلك من اإلشكاالت اليت حدت ببعض أهل العلم إىل القول بالتقائه باألنبياء مرتني ودخوله املسجد 
  خيلص من كل ماملومع ذلك ، ة بعد املعراج مرة قبل املعراج ومر،  مرتني وصالته فيه مرتني وهلم جراً

 . تقدم من اإلشكاالت
انظر (  وجزم الواقدي بذلك وفرق بينهما بزمان، وقد بوب مجاعة من أهل العلم املعراج قبل اإلسراء 

اختلف يف املعراج واإلسراء هل كانا يف ليلة واحدة أو ليلتني : وقال املناوي  ،) الطبقات وسرية الذهيب 
(  جبسده أو بروحه مرة أو أكثر على أقاويل التكاد حتصى ا كان قبل وهل كان يقظة أو مناماًوأيهم

 ) . ٦٥عجالة السنية صال
مث اختلفوا يف اجتماعه باألنبياء وصالته م أكان قبل عروجه إىل السماء كما دل عليه : وقال ابن كثري 

 ) ٣/١١١انظر البداية ( وهو أنسبدل عليه بعض السياقات  تقدم أو بعد نزوله منها كما ما
مانع من محل  وأما باقي االنتقادات املوجهة إىل شريك فواضح توجيهها ويكفي كالم احلافظ فيها وال

 . بعضها على عدم الضبط أو على تقدير حمذوف واهللا تعاىل أعلم
والضياء يف  وأبو نعيم يف الدالئل ٢٣٢٤رقم  ١/٢٥٧أخرجه أمحد  )١٩(، ) ١٩( بني القوسني وماـ 

انظر الدر ( بسند صحيح : وقال السيوطي ، املختارة وابن مردويه عن ابن عباس بإسناد حسن 
وصححه  ) ٥/٢٦التفسري ( إسناد صحيح ومل خيرجوه : وقال ابن كثري  ) ١/١٥٩اخلصائص  ،٤/١٥١

   .وفيه ترتيب اإلسراء بعد املعراج هـ .اإسناده صحيح : ء وقال أمحد شاكر الضيا
 : زء بالل شواهد كثرية منهاوجل



: قال اهليثمي . ملا أسري يب يف اجلنة مسعت خشخشة فذكر حنوه :  عن وحشي بن حرب مرفوعاًـ 
  ) . ٩/٢٩٩امع ( رواه الطرباين ورجاله ثقات 

ومنها بلفظ دخلت اجلنة أو أدخلت اجلنة بدون التصريح بكونه ليلة اإلسراء عن سهل بن سعد عند  ـ 
واخلطيب  ٥/٢٥٩وعند أمحد  يف الكبري واألوسط وعن أيب أمامة عنده فيهما أيضا ويف الصغري الطرباين

  ) . ٨/٢٥٤،٢٨١الكبري ، واملعجم  ٩/٢٩٩وانظر امع (  ١٤/٧٨
عن جابر وبريدة بدون التصريح  ١/١٥٠وله شواهد يف الصحيحني وغريمها مثل احللية أليب نعيم ـ 

 ) .٣٨(، ) ٣٨( يادة يأيت يف الز اإلسراء وانظر مابأنه ليلة 
 . ٦٣٣يأيت خترجيه برقم ) ٢٠(، ) ٢٠(  بني القوسني وماـ 
 . ٥٠٢يأيت خترجيه برقم ) ٢١(، ) ٢١( بني القوسني  وماـ 
من طريق عبد الرمحن بن  ٥/١١٦واخلطيب  ٣/٢٢٤أخرجه أمحد ) ٢٢(، ) ٢٢(بني القوسني  وماـ 

وقال . ٤/٢٦٩ ومرسالً يح ، وأخرجه أبو داود موصوالًجبري وراشد بن سعد عن أنس بإسناد صح
 ) . ٤٠٨٢صحيح أيب داود ( صحيح : وقال األلباين ) ٣/١٢٥ختريج اإلحياء ( املسند أصح : العراقي 

وعبد اهللا   ٣٦٢، ٥/٥٩،  ٣/١٢٠،١٤٨وأمحد  ٧/١٠٢أخرجه مسلم ) ٢٣(،)٢٣(ومابني القوسني 
 ٧/١٢٦،  ٦/٧١وأبو يعلى  ٢١٦، ٣/٢١٥والنسائي  ١٤/٣٠٨وابن أيب شيبة  ٧٤يف زوائد الزهد ص

ويف . من طرق عن أنس  ٨/٣٣٣،  ٦/٢٥٣وأبو نعيم يف احللية  ) ٥٠املوارد ( وابن حبان  ١٢٧-
  . حدثين بعض أصحاب النيب : بعض الطرق عن أنس عند أيب يعلى وغريه قال 

بن مردويه من طريق أيب نضرة عنه وله شاهد عن ابن عباس عند الطرباين وآخر عن أيب سعيد عند ا 
انظر اخلصائص ( وثالث عن أيب هريرة عند ابن مردويه من طريق سليمان التيمي عن أنس عنه 

١٧٦ ، ١/١٦١،١٦٩ . ( 
 . ٤٠٧تقدم خترجيه برقم ) ٢٤(، ) ٢٤( بني القوسني وماـ 
بداية التخريج يف من رواية حلديث مالك بن صعصعة املتقدم يف ) ٢٥(، ) ٢٥( بني القوسني وماـ 

رواه الطرباين يف األوسط والكبري : وقال اهليثمي  ١٩/٢٧٤أخرجه الطرباين يف الكبري ، الصحيحني 
  ) . ٥/٩١امع ( رجاله رجال الصحيح و

وأبو عبيد  ٣٤٧٧وابن ماجه  ٤/٣٩١والترمذي  ١/٣٥٤أخرجه أمحد  وله شواهد كثرية منها ما ـ
انظر احلجامة للبوصريي ( وأمحد بن منيع  ٥٧٢وعبد بن محيد  وابن أيب شيبة ١/٢٣٤يف الغريب 



ب وابن اجلوزي يف العلل /٣٣وابن غيالن يف الغيالنيات ق ٤٠٩، ٤/٢٠٩والطرباين واحلاكم  ) ٤١ص
) . ١/١٦٤وانظر اخلصائص ( بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس  الواهية وابن مردويه من طريق عباد

وقال أمحد . صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وسكت الذهيب : وقال احلاكم  ،حسن غريب : وقال الترمذي 
 )  ٥٣٤٥، صحيح اجلامع ٢/٢٥٩ن ماجه صحيح اب(  صحيح: وقال األلباين ، اده صحيح إسن: شاكر 

من طريق فرات بن  ٦/٢٠٤٩وله طريق آخر عن ابن عباس أخرجه ابن عدي ، وعباد فيه ضعف 
وله طريق  .أحاديث فرات عن ميمون مناكري : وقال ابن عدي  .السائب عن ميمون بن مهران عنه 

وعن أنس  .وفيه أبو هرمز اجلمال  ٣/٥٩وعلقه ابن حبان يف اروحني  ١٦٢/ ١١ثالث عند الطرباين 
: وفيه كثري وجبارة ضعيفان وقال األلباين  ٦/٢٠٨٤وابن عدي يف الكامل  ٣٤٧٩أخرجه ابن ماجه 

  . وفيه سالم الطويل ويزيد الرقاشي  ١/٤٤٨بن سعد وله طريق آخر عند ا .صحيح 
حسن غريب : وقال الترمذي ، وفيه أبو شيبة الواسطي  ٤/٤٩٠الترمذي  ومنها عن ابن مسعود أخرجه

  ) . ٢/٢٠٤صحيح سنن الترمذي (  صحيح :وقال األلباين ، من حديث ابن مسعود 
وإسناده البأس به وفيه زيادة مل أثبتها  ) ٣٠٢٠كشف األستار ( ومنها عن ابن عمر أخرجه البزار  

،  ٣/١١٨٧وأخرج ابن عدي ، ال من قول املالئكة له  لكوا حتتمل أن تكون من قول النيب 
ويف إسناديه عند ابن عدي ضعف  )١/١٦٤انظر اخلصائص ( وابن مردويه عن علي حنوه  ٥/١٨٨٤

  .فيه الواقدي ارث بن أيب أسامة ووعن أيب سعيد اخلدري أخرجه احل، شديد 
 . اخل من جمموع بعض الطرق املذكورة ومنها حديث ابن عمر .... ) حممد  وقالوا يا( ومجلة  

 ٢/٣٨٤واحلاكم  ٤٠٨١، وابن ماجه رقم  ٣٥٥٦أخرجه أمحد  )٢٦(، ) ٢٦( بني القوسني وماـ 
أخرجه ن ابن مسعود به ، ومن طريق  العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم عن مؤثر بن عفازة ع

وأما مؤثر فليس مبجهول روى عن ابن مسعود والرباء بن ، صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : وقال  احلاكم
وذكر يف التهذيب ، مقبول : ومؤثر قال احلافظ  .وسكت الذهيب ، عازب روى عنه مجاعة من التابعني 

عنه مجاعة من روى : ونقل قول احلاكم )  ٥/٤٦٣وانظر الثقات ( توثيق ابن حبان له  ١٠/٣٣١
ويضاف إىل ، من أصحاب عبد اهللا ثقة :  ٤٤٣وفاته توثيق العجلي له فقد قال يف الثقات ص، التابعني 

والبسوي يف املعرفة والتاريخ  ٤/٦٣والبخاري  ٤/٤٢٩ذلك ذكر كل من ابن أيب حامت له 
ومل يذكره ١/١٠٦والدواليب يف الكىن  ٢٣٦وابن اجلنيد  ٢/٥٩١وحيىي بن معني رواية الدوري ٣/١١٨

، فمثله حيسن حديثه على أقل تقدير ، فكيف ولغالبه شواهد يف الصحيح ، تعديل  أحد منهم جبرح وال



وقد مسع هذا احلديث يف جملس واحد من هشيم كل من اإلمام أمحد وحيىي بن معني وإسحاق بن الطباع 
، ٣٩٣، ١/٢٩٨لل ألمحد وانظر الع( يلحق مث عدله بعد الس  وكان حجاج يكتب وال، وحجاج 

إسناده : وقال أمحد شاكر ، إسناده صحيح رجاله ثقات : واحلديث قال فيه البوصريي ) .  ٢/٢٤٥
وقد عزاه السيوطي يف الدر البن  ) . ٥٦٤رقم  ٢٨٩ن ماجة يف التفسري ص وانظر مرويات اب( صحيح 

 .جرير وابن املنذر وابن أيب شيبة وسعيد ابن منصور ومجاعة 
  : جمموع من عدة روايات  )٢٧(، ) ٢٧( بني القوسني وماـ 

عن عبادة بن الصامت أنه كان يبكي عند )  انظر احلاشية(  ١٦٠أخرجه الذهيب يف السرية ص أوهلا ما
: وقال الذهيب  .كالقطف  يقلب مجراً كاًمنه ملَ ىرأ إن رسول اهللا : حائط بيت املقدس ويقول 

 . إسناده جيد وهو كما قال
من طرق عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن زياد بن أيب  ٢٩٩/٧أخرجه ابن عساكر  ما: ا ثانيه

 هنا أخربنا رسول اهللا  من ها: وفيه أنه السور الشرقي وقال ، سودة عن عبادة بن الصامت بنحوه 
 . وإسناده صحيح، أنه رأى جهنم 

يب حىت أتينا الوادي الذي يف املدينة فإذا مث انطلق : حديث شداد بن أوس املذكور آنفا وفيه : ثالثها 
 .مثل احلمة الساخنة : قال ؟ رسول اهللا كيف وجدا  يا: فقلنا ، جهنم تنكشف مثل الزرايب 

لو أخذت اخلمر لغويت وغويت أمتك وكنت : أخرجه الطرباين يف الكبري عن صهيب وفيه  ما: رابعا 
قال ، فنظرت إليه فإذا هو يلتهب ، له وادي جهنم من أهل هذه وأشار بيده إىل الوادي الذي يقال 

 ) .١/١٥٨انظر اخلصائص ( ا ابن مردويهوأخرجه أيض ) ١/٧٨انظر امع ( فيه ابن هليعة : اهليثمي 
 وحدثين بعض أهل العلم عمن حدثه عن رسول اهللا : قال  ١/٣٧أخرجه ابن إسحق  ما: خامسها 

 حممداً رِمالك أَ يا ، بلى: فقال ؟ ره أن يريين النار مقال جلربيل أال تأخازن النار وأنه  يف رؤيته مالكاً ...
 .حلديث ا...فكشف عنها غطاءها ففارت وارتفعت ، النار 
من حديث احلارث بن عبيد عن أيب عمران اجلوين عن أنس الذي ف )٢٨(، ) ٢٨(بني القوسني  وماـ 

 ٥٧٩/١وابن عساكر  ٣٨٩، ٢/٣٦٨ي يف الدالئل والبيهق)  ٥/٨انظر تفسري ابن كثري ( أخرجه البزار 
تفرد به احلارث بن : وقال البزار )  ١/١٥٧اخلصائص ( وعزاه السيوطي أيضا البن سعد وابن مردويه 

 ) . ٨/٦٠٩الفتح ( وهو من رجال البخاري : قلت : قال ابن حجر ، عمري وكان بصريا مشهورا 
وقال  ) . ١/٧٥امع ( وسط ورجاله رجال الصحيح رواه البزار والطرباين يف األ: وقال اهليثمي 



 رجاله ال: وقال ابن حجر  ) . ١٦١السرية ( إسناده جيد حسن واحلارث من رجال مسلم : الذهيب 
 وأظن احلافظ يشري إىل ما، )  ٧/١٩٨الفتح ( بأس م إال أن الدارقطين ذكر له علة تقتضي إرساله 

، ة عن أيب عمران فجعله عن حممد بن عمري بن عطارد مرسال علقه البيهقي من طريق محاد بن سلم
والقول ، سيما ولفظ حممد بن عمري خيتلف عن لفظ حديث أنس  ولعله عند أيب عمران من الوجهني ال

بعد أن ذكر أقوال بعض املضعفني )  ٧/٤٢٠التفسري ( قال ابن كثري  .قال احلافظ الذهيب واهللا أعلم  ما
هـ وقد صرح .ث من غرائب رواياته فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ ولعله منام افهذا احلدي: للحارث 

 )  ٥/٨التفسري ( وقال ابن كثري أيضا ، لفظه بأنه منام إال أن املنت الذي ساقه ابن كثري ليس ذا اللفظ 
إىل السماء  وهذا إن صح يقتضي أا واقعة غري ليلة اإلسراء فإنه مل يذكر فيها بيت املقدس وال الصعود: 

أما قوله مل يذكر بيت املقدس فهذا يف غريه من : وأقول ، حنن فيه واهللا أعلم  فهي كائنة غري ما
وأما كونه مل يذكر الصعود فمن باب ، األحاديث اليت اكتفت بذكر املعراج يف الصحيحني وغريمها 

حمذوف كما يظهر من سوقي  يف األمر تقدير جزء وغاية ما. القصور يف الرواية كما حصل لغريه أيضا 
وهذا حاصل يف مجيع الروايات ومنها رواية الصحيحني اليت ذكرت الرباق ومنه إىل ، للرواية يف املنت 

وقد ذكره يف قصة املعراج كل من ابن عساكر واهليثمي ، العروج مباشرة مع حذف اإلسراء كلية 
: لطرباين يف األوسط عن جابر مرفوعا قال أخرجه ا وللحديث شواهد منها يف جزئه األخري ما، وغريمها 

رجاله رجال : قال اهليثمي ، مررت ليلة أسري يب باملأل األعلى وجربيل كاحللس البايل من خشية اهللا 
انظر اخلصائص ( بسند صحيح : وعزاه السيوطي البن مردويه أيضا وقال  ،)  ١/٧٨امع( الصحيح 

وله شاهد من مرسل شريح بن عبيد عند ابن  .ه يف املنت وقد أدجمت بعض )وانظر الدر أيضا  ١/١٥٨
حىت قضى اهللا إىل  ...فلم يزل يسبح  فلما أحس جربيل بدنو الرب خر ساجداً: سنجر وقد تقدم وفيه 

 .اخل ...قضى مث رفع رأسه فرأيته يف خلقه الذي خلق عليه  عبده ما
أنس مطولة مصرح يف بعضها أنه  مجموع من عدة روايات عنف) ٢٩(، ) ٢٩(بني القوسني  وماـ 

وابن  ٣٣٥٦والترمذي  ٦٥٨١، ٤٩٦٤أخرجه البخاري ؛ يف ليلة اإلسراء ومل يصرح يف البعض اآلخر 
 ، ٢٤٧ ، ٢٠٧ ، ١٩١ ، ١٦٤ ، ١٥٢ ، ١١٥ ، ٣/١٠٣وأمحد  ٤٧٤٨وأبو داود  ٤٣٠٥ماجه 
وابن  ٤٤٠ ، ٣٨٤ ، ٢٣٧ ، ٦/٤٦،  ٤٦٢، ٥/٢٥٧وأبو يعلى  ٣٢٣ ، ٣٢٤ ، ٢٨٩، ٢٦٣

وانظر أيضا .  ١١/٤٥واخلطيب  ٥/١٧٩٧وابن عدي  ٢٨١٣والطيالسي  ٥٦١املبارك يف الزهد 
وعزاه السيوطي البن مردويه  .ة يزيد بن أيب مالك عن أنس كذلك ختريج رواية شريك عن أنس ورواي



وانة وأخرجه البخاري ومسلم وأمحد والترمذي والنسائي وأبو يعلى وأبو ع) .  ٦/١٥٣انظر الدر ( 
وله شاهد عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري . وابن حبان وغريهم باختصار من طريق قتادة عن أنس 

 ) . ١/١٦٩ظر اخلصائص ان( عند ابن مردويه 
  : فمن جمموع عدة روايات منها  )٣٠(، ) ٣٠( بني القوسني وماـ 
 )  ٥/٣٠ ابن كثري انظر تفسري( رواية عبد الرمحن بن قرط مطولة أخرجها سعيد بن منصور ـ 

انظر اخلصائص ( يه والبيهقي يف األمساء والصفات والطرباين وأبو نعيم يف احللية ويف املعرفة وابن مردو
رواه الطرباين يف الكبري واألوسط وفيه مسكني بن ميمون ذكر له الذهيب هذا : وقال اهليثمي ) . ١/١٦٤

 ) . ١/٧٨امع ( ال إنه منكر قاحلديث و
  ) .  ١/١٥٨انظر اخلصائص ( سهل بن سعد عند ابن عساكر  روايةـ 
ضى اهللا ح كان جربيل حىت قوفيها أن املسب، ورواية شريح بن عبيد عند ابن سنجر املتقدم ذكرها  ـ 

 إذا قضى اهللا أمراً: ويشهد لذلك آيات قرآنية وأحاديث أخرى كثرية على رأسها حديث  .ماقضى 
قضاه اهللا سبحانه  والشك أن فرض الصلوات مما، م ذكره يف بدء الوحي وقد تقد. العرش  سبح محلةُ

 . بد معه من التسبيح واهللا أعلم فال
من رواية اهلزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود عند ابن جرير ف) ٣١(، ) ٣١( بني القوسني وماـ 
 .بإسناد صحيح  ٢٧/٥٤
وقد حذفت ، )  ٥٠٤( خرج يف رقم أصله حديث ابن مسعود املف) ٣٢(، ) ٣٢( بني القوسني وماـ 

وتشهد له اآليات ، دات منه هنا وبدأته بلفظ مرسل شريح بن عبيد الذي حدد وقت الرؤية اأقواس الزي
فالبد أن ينهض مرة ثانية ورؤيته ، حيث إنه قد ثبت أن جربيل أصبح كاحللس ، وهو املوافق للسياق 

حيث مل يأت اجلبار جل وعال بعد ومل يغش السدرة  يعياًإياه عند سدرة املنتهى يف البداية كان أمرها طب
وهو الذي نص ، حصل له كان بعد هذه التغريات  فالطبيعي أن ما؛ غشاها ومل يتغري حال جربيل  ما

انظر ( وابن جرير وابن أيب حامت  ٣٨٦٤رقم  ١/٤٠٧وأخرج أمحد  .واهللا أعلم ، عليه مرسل شريح 
جلربيل مرتني  اين وأبو الشيخ يف العظمة عن ابن مسعود يف رؤيته والطرب ،)  ٧/٤١٩تفسري ابن كثري 

ربه  جربيلُ فلما أحس: قال ، أوحى  مث دنا فتدىل فكان قاب قوسني أو أدىن فأوحى إىل عبده ما: قال 
إسناده صحيح لوال الشك يف وصله عن : وقال أمحد شاكر . وإسناده حسن  .عاد يف صورته وسجد 



بوصله  إال أن السيوطي ذكره جمزوماً، وهو كما قال على الشك يف املسند وابن كثري  هـ.ابن مسعود ا
 .فلعله يف املصادر األخرى على اجلزم 

    : يف قوله  أيب هريرة موقوفاً عن ٢/٣٧١وقد أخرج مسلم والبيهقي يف الدالئل 

   :رأى جربيل عليه السالم .  
 والربعي يف فضائل من حديث عبد اهللا بن حوالة عند ابن أيب حامت )٣٣(، ) ٣٣( بني القوسني ماوـ 

رجاله رجال : وقال اهليثمي . وابن عساكر والطرباين )  ٢٨انظر ختريج أحاديثه ص( الشام ودمشق 
وقال . ويف بعض املصادر زيادات ، )  ٥٩ ، ١٠/٥٨امع ( الصحيح غري صاحل بن رستم وهو ثقة 

 ١٢/٤٠٣الفتح ( إسناده حسن : هـ وقال احلافظ ابن حجر .احديث صحيح : لباين يف هذا اجلزء األ
كتبه احلافظ يف  وانظر هلا ما. عمود اإلسالم ووضعه بالشام  وللحديث شواهد كثرية يف موضوعِ) 

  : مجموع من عدة أحاديث منها ف) ٣٤(، ) ٣٤( ومابني القوسني . الفتح
وصوبه بإسناد رجاله ثقات إال أن فيه عنعنة  ٥/٤٤٥س أخرجه اخلطيب يف التاريخ عن ابن عباـ 

حممد  مررت بسماء إال رأيت فيها مكتوباً ما: ونصه ، األعمش وليس فيه علة غريها إن حاولنا تعليله 
   فإن هؤالء ثقات، أدري من يغش فيه  باطل ما: ولكن قال فيه الذهيب  . رسول اهللا أبو بكر الصديق

وقد روى اخلطيب . واحتراما لقول الذهيب مل أثبت إال اجلزء األول منه لشواهده  ) . ٣/٦١٠امليزان ( 
تفرد به حممد بن عبد اهللا : احلديث بلفظ أبو بكر الصديق من خلفي من رواية أيب سعيد اخلدري وقال 

وقال  .ذكر احلديث السابق ف ... وصوابه ونراه غلطاً،  املهري إن كان حمفوظا عنه عن احلسن بن عرفة
هـ وكذا رواه اخلطيب من حديث أيب هريرة بنحو حديث أيب سعيد ويف إسناده .باطل ا: الذهيب أيضا 

متروك ورماه ابن : هـ وقال ابن حجر فيه .متهم بالكذب ا: فاري قال الذهيب عبد اهللا بن إبراهيم الغ
 . حبان بالوضع

 ٤/١٥٠٧وابن عدي يف الكامل  ٦احلسن بن عرفة يف جزئه : وقد أخرجه أيضا من حديث أيب هريرة 
انظر ( وفيه عبد اهللا بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف : وقال اهليثمي . وأبو يعلى والطرباين يف األوسط 

 ) . ٩/٤١امع 
وهو  رواه البزار وفيه عبد اهللا بن إبراهيم الغفاري: وفيه عن ابن عمر بنحو رواية ابن عباس قال اهليثمي 

  ) . ٩/٤١امع ( ضعيف 



من طريق علي بن مجيل عن جرير عن ليث عن جماهد  ٥/٤وحلديث ابن عباس لفظ آخر عند اخلطيب 
وذكره ابن عدي من طريق ، احلديث ...  يف اجلنة شجرة إال مكتوب على كل ورقة ما: عنه بلفظ 

وهذا أيضا ، ملعروف هو هذا واحلديث ا: علي بن مجيل ومعروف بن أيب معروف عن جرير به وقال 
من طريق احلسن بن عبد الرمحن  ٧/٣٣٧وأخرجه أيضا اخلطيب ، )  ٥/١٦٩١الكامل ( ليس بصحيح 
يشبه حديثه  يسرق احلديث عن الثقات والمنكر ، : واحلسن هذا قال فيه ابن عدي . عن جرير به 

  ) . ١/٧صائص انظر اخل( وعزاه السيوطي أليب نعيم يف احللية ، أهل الصدق  حديثَ
وفيه رجل يسمى حممد بن  ١/٢٥٩أخرجه اخلطيب : على باب اجلنة : وحلديث ابن عباس لفظ آخر 

وعلي بن محاد ، منكر ذا اإلسناد : وقال يف حديثنا هذا ، حديثه كثري املناكري : إسحق قال اخلطيب 
 .  حيتمل مثل هذا مستقيم احلديث ال

يدرى من  يف سنده عمرو بن أوس ال: وقال الذهيب ، وصححه  وعن ابن عباس شاهد أخرجه احلاكم
  . إله إال اهللا حممد رسول اهللا على العرش يف كتابة الهـ .ا. هو 

من طريق عبد الرمحن بن عفان الصويف عن  ١٠/٢٦٥وعن علي بلفظ على العرش أخرجه اخلطيب 
وعزاه ، كذاب يكذب : لصويف وقال حيىي يف ا، حممد بن جميب عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده 

  ) . ١/٧انظر اخلصائص ( السيوطي أيضا البن عساكر 
من طريق احلسني بن إبراهيم البايب عن  ١١/١٧٣على ساق العرش أخرجه اخلطيب : وعن أنس بلفظ 
وأخرجه ابن عدي وابن ، جمهول من أهل الباب واألبواب : وقال اخلطيب يف احلسني . محيد عن أنس 

   ) . ٧ /١نظر اخلصائص ا( عساكر 
أخرجه الطرباين قال اهليثمي فيه عمرو بن ثابت وهو : وعن أيب احلمراء بلفظ مكتوبا على ساق العرش 

غريب من حديث : وقال  ٣/٢٧وله لفظ مشابه عند أيب نعيم يف احللية ) .  ٩/١٢١امع ( متروك 
  .  يونس بن عبيد عن سعيد بن جبري مل نكتبه إال من هذا الوجه

 ١١/٢٠٤وعن أيب الدرداء بلفظ يف العرش أخرجه الدارقطين يف األفراد ومن طريقه اخلطيب يف التاريخ 
(  من طريقني عن حممد بن فضيل عن ابن جريج عن عطاء عن أيب الدرداء به وأخرجه أيضا ابن عساكر

أعلم حدث به غري  ال، تفرد به ابن فضيل عن ابن جريج : وقال الدارقطين  ،)  ١/٧ظر اخلصائص ان
 . يعين الراويني عن ابن فضيل ومها السري بن عاصم وعمر بن إمساعيل بن جمالد  -هذين 

  ) . ٧ /١انظر اخلصائص (  وعن جابر بلفظ على باب اجلنة أخرجه ابن عساكر



بن وله شاهد عن عمر فيه كتابتها على العرش أخرجه احلاكم والبيهقي والطرباين يف الصغري وأبو نعيم وا
 .عساكر ويف إسناده عبد الرمحن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف جدا 

وانظر (  وله شاهد عن كعب األحبار عند ابن عساكر وفيه كتابتها على العرش ويف السموات ويف اجلنة
 ) . ١/٦اخلصائص 

 . وفيه حديث سهل بن سعد عند ابن عساكر بلفظ على العرش
وله شاهد . اد بن أوس الذي صححه البيهقي وقد تقدم فمن حديث شد )٣٥(، ) ٣٥( وأما مابنيـ 

: قد يشهد له وهو قوله  من حديث أم هاىنء من طرقه اآليت ذكرها ويف حديث أيب سعيد اخلدري ما
  .  نام عشاء

فمن طريقي حديث ابن مسعود اآليت ذكره ويشهد له الروايات الثابتة عن ) ٣٦(، ) ٣٦( وأما مابنيـ 
 .  با ربه فراجعهاأنس بكالم موسى معات

انظر اخلصائص (  من حديث عمر بن اخلطاب عند ابن مردويهف) ٣٧(، ) ٣٧( بني القوسني وماـ 
ويشهد له رواية خالد بن يزيد بن أيب مالك عن أبيه عن أنس عند ابن أيب . وهذا لفظه  ،)  ١/١٦٤

وأخرج نعيم  .ة بدون إسناد ويشهد لذلك أيضا ماذكره ابن إسحق يف السري .حامت ويأيت الكالم عليها 
 ليلة أسري بالنيب : واجلوزجاين عن أيب اخلليل قال  ٩٢بن محاد يف زيادات الزهد البن املبارك ص 

وقد أخرج أمحد يف املسند ويف الزهد  . ن فيها ولكنه خازن من خزان جهنم فذكر حنو القصة إال أ ...
ويف إسناده ، يف ميكائيل وليس يف مالك يشهد لذلك إال أنه  من حديث أنس بن مالك ما ١/٨٠

( كذا قال اهليثمي . وبقية رجاله ثقات ، إمساعيل بن عياش وروايته عن املدنيني فيها ضعف وهذه منها 
  .فلعله وهم يف االسم  ،)  ١٠/٣٨٥انظر امع 

. ذلك أيضا يشهد ل وروى ابن أيب الدنيا عن أيب فضالة عن أشياخه وعن بكر العابد عن أيب احلسن ما
 ٣٨انظر التخويف من النار ص( يشهد ملا ذكرناه  ويف مرسل ضعيف عن احلسن وصف خزنة جهنم مبا

يشهد لوصف مالك هنا  ويف حديث مسرة الطويل عند البخاري يف قصة املنام ما ) . ١٧٤ ، ٣٩ ،

 .       :وأصل ذلك قوله تعاىل ، فراجعه 
 ٤١٧ ، ١٢/٤١٥ ، ٩/٣٢٠ ،٧/٤٠فمما أخرجه البخاري ) ٣٨(، ) ٣٨( وأما مابني القوسنيـ 

،  ٢٦٣،  ٢٣٩،  ١٩١،  ١٧٩،  ١٢٥،  ١٠٧،  ٣/١٠٦،  ٣٣٩/  ٢د وأمح ٤/١٨٦٣ومسلم 
الصحابة وزياداته  ويف فضائل  ٣٦٠،  ٣٥٤،  ٥/٣٣٣،  ٣٨٩،  ٣٧٢،  ٣٠٩،  ٢٦٩،  ٢٦٨



 ٦٢٠ ، ٥/٦١٩والطيالسي والترمذي ١٢٣٥واحلميدي  ٤٤٦ ، ٤٤٥ ، ٤٢٩،  ٣٢٣ ، ١/٢٧٥
،  ٤٦١، ٤٤٠ ، ٣٩٠ ، ٦/٢٢٣،  ٥١ ، ٤/١٣،  ٣/٤٦٧وأبو يعلى )  ٥٣٦املوارد ( وابن حبان 

 ٣٠٩ ، ٧/٢٥٩،  ٣٣٥-٦/٣٣٤وأبو نعيم يف احللية ١٠٥ ،١/١٠٤وهناد يف الزهد  ٧/١٩٦
عن أنس وجابر وأيب هريرة وبريدة  ) ١/٤٠٠نوار ، حدائق األ ٩/٧٤مع وانظر ا( والطرباين واحلاكم 

وهذا جمموع لفظهم بشرط الثبوت وقد ثبت من حديث جابر . ومعاذ وعن الزهري وأيب سلمة مرسال 
.  يثبت أن ذلك يف املعراج  عند البخاري وغريه أن قصة بالل والرميصاء وعمر كلها يف آن واحد مما

بكونه  ويلمح أحياناً يصرح أحياناً وقد وقع يف طرقه ما )١٩( ،) ١٩( تقدم يف الزيادة رقم وانظر ما
  . رجحناه فيما سبق  وهو ما،  مناماً

حكى ذلك بعد  فاجلواب أن النيب ؟ وقد يقول قائل كيف رأى الرميصاء ولعلها مل تكن أسلمت بعد 
وعلى  .اهللا أعلم و. فلما طابق الواقع القدر أعلمهم بذلك ، هاجر ومل يكن يعرفها وقت اإلسراء  ما

 .حاجة إىل هذا التأويل ألا تكون قد أسلمت قبل ذلك  القول بأن اإلسراء كان قبل اهلجرة بعام فال
 وبالنسبة لقصة عمر فكأين أذكر أنه يف بعض الطرق الضعيفة يف قصة اإلسراء صرح بذلك وال

رأى جارية فسأل ملن هذه  يشهد لذلك أيضا ففيه أنه  أستحضرها اآلن ولكن يف حديث أيب سعيد ما
 . لزيد بن حارثة فلعله وهم يف االسم واهللا أعلم: فقيل 

وهناد  ٢٧/٥٥وابن جرير  ٤/٦٨٠من حديث أمساء عند الترمذي  )٣٩(، ) ٣٩( بني القوسني وماـ 
حسن غريب : وقال الترمذي ، وابن مردويه وسبق اإلشارة إليه  ٢/٤٦٩واحلاكم  ١١٥يف الزهد رقم 

واحلديث إسناده حسن وقد . حلاكم صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه وسكت الذهيب وقال ا، 
وهذا اجلزء له شواهد يف الصحيحني بدون النص على كون  .صرح ابن إسحق بالتحديث عند هناد 
 .يقطعها  إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب فيها مائة عام ال: هذه الشجرة هي سدرة املنتهى ولفظه 

 . من سورة النجم )٤٠(، ) ٤٠(لقوسني بني ا وماـ 
من حديث ابن عباس وجابر عند ابن )  ١١٩( تقدم خترجيه يف رقم ) ٤١(، ) ٤١(ـ وما بني القوسني 

  .أيب شيبة واجلوزقاين بإسناد صحيح على شرط البخاري 
يزيد  فمما أخرجه ابن أيب حامت وغريه عن أنس من رواية خالد بن) ٤٢(، ) ٤٢(ـ وما بني القوسني 

وسيأيت . بن أيب مالك عن أبيه عنه ، وليس فيها إال ضعف من قبل حفظ خالد ، وقد توبع على أصلها 
  .الكالم عليها بعد قليل 



عن علي عند البزار ، وعنه أيضاً عند ابن مردويه ، : وأما هذا اجلزء الذي ذكرناه ؛ فله شواهد ، منها 
ئل ، وعن عائشة عند ابن مردويه ، وعن ابن عمر عند وكذا عن ابن احلنفية عند أيب نعيم يف الدال

وانظر . ( وتقدم اإلشارة إىل بعضها . ويأيت الكالم عليها كلها إن شاء اهللا تعاىل . الطرباين يف األوسط 
وقد يشكل ذكر األذان ملا ثبت من كونه بدأ ) .  ٤/١٥٤، والدر املنثور  ١٦٤،  ١/٨اخلصائص 

ذان معناه اإلعالم ، وال ضرورة أن يكون مبا ثبت بعد اهلجرة ، وعلى فرض باملدينة ؛ واجلواب أن األ
 إنه وقعت رؤية الصحايب مطابقة ملا رآه النيب : احتادمها كما جاء يف بعض الشواهد املذكورة فيقال 

  .لذلك ، وهو أقوى ال سيما إذا ثبت تأخر اإلسراء إىل قبيل اهلجرة  يف اإلسراء فأمضاها النيب 
 :  جاء حديث اإلسراء من طرق أخرى كثرية كلها تشهد ملا ذكرناه ، فمن ذلك وقد
أخرجه ابن جرير :  رواية عبد الرمحن بن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص عن أنس باحلديث مطوالًـ 
ويف بعض ألفاظه نكارة : وقال ابن كثري  ١٥٧٧وابن عساكر  ٢/٣٦٢والبيهقي يف الدالئل  ١٥/٦

  ) . ١٠ /٥ التفسري( وغرابة 
أخرجها ، من أحد الرواة  وأراها ومهاً، رواية أنس عن أيب بن كعب مبثل روايته عن أيب ذر متاما ـ 

ر وابن عساك ٦/٢٩٥ وأبو يعلى خمتصراً ١٤٤،  ١٤٣،  ١٢٢/  ٥عبد اهللا بن أمحد يف زوائد املسند 
امع ( جال رجال الصحيح ر: وقال اهليثمي  .وأظن الوهم فيها من يونس بن يزيد األيلي  . ١/٥٧٢
وأخرج عبد اهللا بن أمحد يف زوائد املسند وابن مردويه : مث وقفت على قول السيوطي  ،)  ٦٦- ١/٦٥

 ـ أي مثل حديث أيب ذرـ  لزهري عن أنس عن أيب بن كعب مثلهوابن عساكر من طريق يونس عن ا
فظ ابن حجر أنه وقه فيه حتريف وذكر احلا. فعده مجاعة من مسند أيب بن كعب ، حبرف  سواء حرفاً

فأدرج يف مسند أيب بن  وأنه كان يف األصل عن أيب ذر فسقط من النسخة لفظة ذر فظن أن أيب أبياً
انظر العلل ( بنحوه قال أبو حامت وغريه و) .  ١/١٦٧انظر اخلصائص  (واهللا أعلم  كعب غلطاً

  ) . ١/٧، املسند املعتلي  ٣١٦-٣١٥،  ١١٧-١/١١٦
: من لؤلؤ تراا املسك فقلت  دخلت اجلنة فرأيت فيها خياماً:  أنس عن أيب بن كعب مرفوعاً روايةـ 

أخرجه الفاكهي يف تاريخ مكة  .حممد  للمؤذنني واألئمة من أمتك يا: فقال ؟ جربيل  ملن هذا يا
ألذان أليب يعلى وأيب الشيخ يف ا ١/٥٢١وعزاه السيوطي يف اجلامع الكبري. وإسناده ضعيف  ٤/١٤٤

 ) . انظر حاشية احملقق(  وقال ابن كثري وابن حجر يف أطرافه غريب جداً
 ) . انظر الدر(  وعن أيب أيضا يف أرض اجلنة أخرجه ابن مردويهـ 



من طريق خملد بن احلسني عن سعيد بن  ١/٢٢١رواية يزيد بن أيب مالك عن أنس أخرجها النسائي ـ 
من  ٣٠٤/٧فقد روى ابن عساكر ؛  أنين وقفت هلا على علة ورجاهلا ثقات إال. عبد العزيز عنه به 

كان سعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته وكان : طريق الدوري عن ابن معني قال أبو مسهر 
: مث روى من طريق أيب زرعة قال مسعت أبا مسهر قال ، أجيزها  يعرض عليه قبل موته وكان يقول ال
، بن عبد العزيز حديث املعراج عن يزيد بن أيب مالك عن أنس رأيت أصحابنا يعرضون على سعيد 

حدثنا أصحابنا عن أنس بن مالك : قال ؟ أبا حممد أليس قد حدثتنا عن يزيد بن أيب مالك  يا: فقلت 
وعلى ، هـ فهذه الرواية تدل على وجود واسطة بني يزيد وأنس .نعم إمنا يقرءون على أنفسهم ا: قال 

شهدت له الروايات ا ولذا مل أثبت منها إال م، عة فإن يف النفس منها شيء الرغم من كوم مجا
  . األخرى 

فيه غرابة : وقال ابن كثري يف هذا احلديث ، ومنها رواية شداد بن أوس اليت ذكرناها قبل هذا ـ 
 ) . ٥/١٠التفسري ( ونكارة جدا 

د بن يزيد بن أيب مالك عن أبيه به وله طريق آخر عن يزيد عن أنس أخرجه ابن أيب حامت من طريق خال
: وقال ابن كثري ، وخالد ضعيف ولكنه قد توبع على أصلها بالرواية السابقة  . وتفرد بأشياٍء ، مطوالً

وفيه غمز احلجر وربط الرباق ور الكوثر وقصة  ) ١٣-٥/١١التفسري ( هذا سياق فيه غرائب عجيبة 
من هذه الطريق  ٨/٣٣٣ج ابن ماجه وأبو نعيم يف احللية وقد أخر، العري وتصديق أيب بكر وغري ذلك 

 .على باب اجلنة أجر القرض وأنه أكثر من الصدقة  رؤية النيب 
من طريق حممد بن عبيد اهللا بن مرزوق اخلالل عن عفان عن  ١١/٢٤٢،  ٢/٣٣٠وأخرج اخلطيب 

احلديث  ...  بكر وعمرمسرجة ذوات أجنحة حمليب أيب رؤيته خيالً محاد عن ثابت عن أنس مرفوعاً
له عن عفان أحاديث كثرية عامتها مستقيمة غري حديث واحد : وقال اخلطيب يف حممد بن عبيد اهللا 

 . فذكر حديثنا
  ) .  انظر الدر( بعد اإلسراء كريح عروس  ردويه يف ريح النيب موعن أنس أيضا عند ابن 

عيسى بن سنان القسملي وثقه ابن حبان  فيه: قال اهليثمي  ١/٣٨عن عمر بن اخلطاب عند أمحد ـ 
، إسناده حسن : وقال أمحد شاكر  ) . ٤/٦امع ( وغريه وضعفه أمحد وغريه وبقية رجاله ثقات 

فتقدم إىل القبلة ( ومجلة  .ببيت املقدس  وفيها إثبات صالته .  ٣/٣٨وانظر مرويات أمحد يف التفسري 
 . ايات أخرى صرحت بذلك أيضاويشهد هلا كونه إمامهم ورو، منه )  فصلى



والبن مردويه رواية عن عمر أيضا من طريق املغرية بن عبد الرمحن عن أبيه عن عمر وفيه الصالة يف 
  ) . ١/٤٠١، حدائق األنوار ١/١١٦، الشفا ١/١٦٤انظر اخلصائص ( مقدم املسجد 

د نص على كون البيت واية أيب هريرة عند ابن أيب حامت وابن األعرايب والواحدي وغريهم وقـ ر
 ) . ٤٧٧وانظر الصحيحة (  املعمور حيال الكعب

وابن أيب حامت واحلاكم من طريق أيب  ٢/٣٩٧هقي يف الدالئل يوالب ١١-١٥/٦وروايته عند ابن جرير 
أبو : وقال ابن كثري .  جداً جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية أو غريه عن أيب هريرة مطوالً

 .  ووثقه بعضهم وقد ضعفه غريه أيضاً،  لرازي قال فيه أبو زرعة الرازي يهم يف احلديث كثرياًجعفر ا
وهذا احلديث يف بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة وفيه ، واألظهر أنه سيء احلفظ ففيما تفرد به نظر 

 أن يكون جمموعاًشيء من حديث املنام من رواية مسرة بن جندب يف املنام الطويل عند البخاري ويشبه 
: وقال الذهيب  ) . ٥/٣٦انظر تفسري ابن كثري ( من أحاديث شىت أو منام وقصة أخرى غري اإلسراء 

وإمنا أوردته للمعرفة ، تفرد به أبو جعفر الرازي وليس هو بالقوي واحلديث منكر يشبه كالم القصاص 
موثقون إال أن الربيع بن أنس قال عن رواه البزار ورجاله : وقال اهليثمي  ) . ١٨٢السرية ( الللحجة 

  ) . ١/٧٢امع ( أيب العالية أو غريه فتابعيه جمهول 
انظر ( وابن أيب حامت  ١٤/٣٠٧وابن أيب شيبة  ٢/٧٦٣وابن ماجه  ٣٦٣ ، ٢/٣٥٣وروايته عند أمحد 

زيد  من طريق محاد بن سلمة عن علي بن ١٦٥ ، ١٦٤والذهيب يف السرية ص ) ٥/٣٧تفسري ابن كثري 
(  علي بن زيد بن جدعان له منكرات: قال ابن كثري  .أيب هريرة بن جدعان عن أيب الصلت عن 

مصباح الزجاجة ( هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد : وقال البوصريي  ) . ٣/٥١٩التفسري 
رو عنه يعرف ومل ي فيه أبو الصلت ال: هـ وقال اهليثمي .أبو الصلت جمهول ا: وقال الذهيب ، )  ٢/٢٣

 ) . ١٥٣-٤/١٥٢انظر الدر ( هـ وعزاه السيوطي البن مردويه .غري علي بن زيد ا
نصور ثنا أبو معشر عن أيب وهب وروايته من طريق أيب وهب موىل أيب هريرة عنه أخرجها سعيد بن م

 والطرباين يف األوسط وابن مردويه من ٣/١٢٠وأخرجها أيضا ابن سعد  ) ١٦١انظر سرية الذهيب (  به
جربيل إن قومي  يا: رجع ليلة أسري به قال  ملا: وفيه  ) ١/١٧٦انظر اخلصائص ( طريق أيب معشر به 

يف أحد إسناده أبو وهب ومل أعرفه : وقال اهليثمي ، يصدقوين قال يصدقك أبو بكر وهو الصديق  ال
 )٩/٤١امع (وبقية رجاله ثقات



 ريرة أخرجها ابن مردويه والبيهقي يف شعب اإلميان وروايته من طريق راشد بن سعد املقدامي عن أيب ه
 ) . ٦/٣٩٢نظر الدر ا( 

على كون البيت  وإسناده ضعيف وقد نص، رواية ابن عباس عند الطرباين والواحدي وابن مردويه ـ 
وروايته عند أمحد ونص على فرضية الصلوات مخسني  ،)  ٤٧٧وانظر الصحيحة ( املعمور حيال الكعبة 

 .إىل مخس وعند الطرباين ونص على سدرة املنتهى ونبقها  وختفيفها
وإسحق بن بشر : وحديثه من طريق جماهد والضحاك عنه ويف إسناده إسحق بن بشر قال البيهقي 

وروى يف املعراج إسحق بن بشر : وقال الذهيب  ) . ٢/٤٠٤الدالئل ( ينفرد به  يفرح مبا متروك ال
 ) . ١٨٢السرية ( عطاء عن ابن عباس  وليس بثقة عن ابن جريج عن حديثاً

  . والبن عباس رواية موضوعة تسمى مبعراج ابن عباس وهي رواية مكذوبة عليه فلينتبه لذلك
-١٥/١١أبو هارون العبدي أخرجه ابن إسحق وابن جرير  عن أيب سعيد اخلدري رواه عنه مطوالًـ 
 ٥٨٤-٥٨١وابن عساكر  ٦/٢١٢٣دي وابن أيب حامت وابن ع ٢/٣٩٠والبيهقي يف دالئل النبوة  ١٤

وقال ابن . والعبدي متروك ) ١/١٦٧انظر اخلصائص ( وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر وابن مردويه 
 ساقه غريه على غرابته وما ذكره بسياق طويل حسن أنيق أجود مما: على رواية ابن أيب حامت  كثري معقباً

: دي وامسه عمارة بن جوين وهو مضعف عند األئمة وقال عن أيب هارون العب: وقال ، فيه من النكارة 
رآه يزيد بن أيب  هنا ملا يف حديثه من الشواهد لغريه وملا رواه البيهقي فذكر مناماً وإمنا سقنا حديثه ها

واملنام عند  ) . ٢٤ ، ٥/٢٣انظر التفسري ( عن حديث أيب هارون فأثبته  حكيم مفاده أنه سأل النيب 
وقال ابن كثري إنه من  .بأس أن يستأنس به إن صحت الرؤيا  حيتج به وال ومثله ال ٢/٤٠٥البيهقي 

هذا حديث غريب : وقال الذهيب  ) .٣/١١١انظر البداية ( غرائب األحاديث ويف إسناده ضعف 
: وقال ، عن أيب هارون عمارة بن جوين وهو ضعيف شيعي : عجيب حذفت حنو النصف منه مث قال 

يشهد لكون األنبياء  وفيه ما ،)  ١٨١السرية (  احلديث صار أبو هارون متروكاًوبسياق مثل هذا 
كانت تركبه قبله ، وفيه معاتبة موسى لربه ، وفيه قصة العري وتكذيب قريش ، وفيه شواهد ألجزاء 

 .أخرى كثرية من احلديث 
  .  يته إلبراهيممن طريق علقمة عنه وفيه رؤ ابن مردويه خمتصراً وحديث أيب سعيد أخرجه أيضاً

من طريق أيب جعفر الرازي عن زنيج عن جرير عن األعمش عن عطية عن  ٤/٢٧٩وأخرجه اخلطيب 
  . يأيت عن عقبة بن عامر أيب سعيد بقصة احلوراء وجعلها لعلي وانظر ما



أخرجه ابن إسحق حدثين الكليب عن أيب صاحل عنها وأخرجه ابن ؛ وله طرق عنها  ئن أم هانـ ع
الكليب متروك ساقط لكن رواه أبو يعلى عن حممد بن إمساعيل : وقال ابن كثري . من طريقه  ١٥/٢جرير

األنصاري عن ضمرة بن ربيعة عن حيىي بن أيب عمرو السيباين عن أيب صاحل عن أم هاىنء فليكتب هنا 
 عكرمة عن أم هاىنء فذكر وروى أبو القاسم الطرباين من حديث عبد األعلى بن أيب املساور عن

 ) ١/١٧٨انظر اخلصائص ( وحديث أيب يعلى أخرجه ابن عساكر  ) . ٥/٣٩التفسري ( احلديث 
وهو حديث : وقال الذهيب . من طريق أيب يعلى به  ١/١٧٤وابن سيد الناس  ١٥٧والذهيب يف السرية 

هـ وفيه أيضا أبو صاحل .ا – يعين حممد بن إمساعيل األنصاري -الوساوسي ضعيف تفرد به ، غريب 
هذا أصح من : وقال احلافظ يف اإلصابة يف ترمجة نبعة . وقد سكت عليه البوصريي ، موىل أم هاىنء 
  . هـ باختصار.رواية الكليب ا

: وقال اهليثمي  ) ١/١٧٧انظر اخلصائص ( وحديث الطرباين أخرجه أيضا ابن مردويه من نفس الطريق 
وله  ) . ٩/٤٢،  ١/٧٦امع ( ملساور متروك كذاب على بن أيب ارواه الطرباين يف الكبري وفيه عبد األ

وقال ابن كثري بعد كالمه املتقدم ، أخرجه ابن سعد عن الواقدي بإسناده عنها  طريق آخر عنها وهو ما
هـ وفيه قصة العري واجلمل األورق والغراراتان .وكذا يف حديث أم هاىنء ا: يف حديث أيب سعيد 

 .صديق وغري ذلك وربط الرباق باحللقة وتسمية ال
وابن عساكر  ١٠/٣٨٦وأيب نعيم يف احللية  ٦٩رواية ابن مسعود عند ابن عرفة يف جزئه رقم ـ 

، مقبول : قنان النهمي قال احلافظ  وفيه أيضاً من طريق أيب عبيدة عن أبيه ومل يسمع منه شيئاً ٥٨٠/١
وفيه : وقال ابن كثري  ) . ١٧٥السرية ( هذا حديث حسن غريب : قال الذهيب و، وباقي رجاله ثقات 

وفيه ربط الرباق ومعاتبة موسى لربه  .مث ذكر بعض غرائبه ، إسناد غريب ومل خيرجوه : غرابة وقال 
 . وقد روي بعضه من حديث ابن عمر وهو خطأ وسيأيت .ور الكوثر وغري ذلك 

 ) ٢٠٥ ، ٤/٢٠٤العالية انظر املطالب ( واحلارث بن أيب أسامة وأيب يعلى  ١٠/٨٤ورواية الطرباين 
من طريق  ١٥٥وعلقه الذهيب يف السرية ص ٥٧٩/١وابن عساكر ) ١/١٦٣انظر اخلصائص ( وأيب نعيم 

هذا حديث غريب وأبو : محاد بن سلمة ثنا أبو محزة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مث قال 
رواه البزار وأبو : ثمي وسكت عليه البوصريي وقال اهلي )١٥٦السرية ص( محزة هو ميمون ضعيف 

 من تضعيفه عدة أحاديث بأيب محزة على الرغم ) ١/٧٤امع ( ى والطرباين ورجاله رجال الصحيح يعل
  . وفيه أيضا ربط الرباق وتذمر موسى



 . عن ابن مسعود وقد روى ابن إسحق بعضه يف اإلسراء فقط بالغاً
ريق السدي عن أيب مالك وأيب صاحل عن ابن عن ابن عباس وابن مسعود أخرجه ابن أيب حامت من طـ 

 ) . ٤/١٥٧انظر الدر ( عباس ومرة اهلمداين عن ابن مسعود وفيه أمر العري والبعري الذي ند 
عن مسرة بن جندب أخرجه ابن مردويه وهو قطعة من حديث املنام الطويل ونص على كونه يف ـ 

كن أكثر الرواة مل ينصوا على ذلك ، فلعله ، وإسناده صحيح ، ول)  ١/١٥٨ظر اخلصائص ان( اإلسراء 
ويالحظ تعبري بعض الرواة . خلط من بعض رواته أو أنه أراد إسراء آخر وهو ما وقع بعد ذلك مناماً 

وألفاظ الروايات األخرى عند البخاري وأمحد وابن حبان . عن املعراج باإلسراء ألنه سرى بالليل أيضاً 
 .  بعد إسالم مسرة بعد اهلجرة بزمان  وغريهم تدل على وقوع ذلك مناماً

فيه : على تعليمه األذان ليلة أسري به وقال اهليثمي  عن ابن عمر أخرجه الطرباين يف األوسط مقتصراًـ 
 ) . ١/٣٢٩امع ( طلحة بن زيد ونسب إىل الوضع 

لعثمان  وفيه قصة تفاحة انفلقت فخرجت منها حوراء ٥/٢٩٧أخرجه اخلطيب  وعن ابن عمر أيضاًـ 
منكر ذا اإلسناد وكل رجاله ثقات سوى حممد بن سليمان بن هشام : وقال اخلطيب ، بن عفان 

 .  واحلمل فيه عليه واهللا أعلم
من طريق أمحد بن شاذهرمز عن زيد  ٣٨٦-١٠/٣٨٥عند أيب نعيم يف احللية  وعن ابن عمر أيضاًـ 

عن ابن عمر بنحو حديث أيب عبيدة عن ابن بن أخرم عن أيب داود عن شعبة عن عبد اهللا بن دينار 
حيتمالن هذا  هذا من حديث شعبة منكر وأبو داود وزيد ثبتان ال: وقال أبو نعيم .  مسعود خمتصراً

 . يف حديث عبد اهللا بن مسعود ولعل أدخل البن شاذهرمز حديثاً
وفيه  ٨/١٥١لتاريخ عن أيب عبيدة بن اجلراح أخرجه الطرباين يف السنة ومن طريقه اخلطيب يف اـ 

 ) . ٥/٣٢٠وانظر الدر ( ربه فوضع يده بني كتفيه  خلط بقصة املنام الذي رأى فيه رسول اهللا 
وقد  ،)  ٥/٣٢٠انظر الدر (  وعن عدي بن حامت عند ابن مردويه حنو حديث أيب عبيدة أيضاًـ 

وتفسري اآلية  .املعراج نة يف منام آخر غري قصة تقتضي وقوع ذلك باملدي عديدةٌ خالفهما روايات
وكذا . مانع من تكرر اختصامهم  املشهور يف اختصام املأل األعلى املراد به اختصامهم يف أمر آدم وال

شرعية مل تكن شرعت بعد  يساعد على كونه وقع يف املعراج حيث أن فيه أموراً فإن لفظ احلديث ال
 .  واهللا أعلم



سراء يف اجلنة احلوراء العيناء املرضية اليت أشفار عينيها كمقادمي ليلة اإل عن عقبة بن عامر يف رؤيته ـ 
أخرجه الطرباين يف الكبري واألوسط عن شيخه بكر بن : قال اهليثمي ، أجنحة النسور للخليفة بعده 

وبقية رجاله ، وثقه ابن حبان ، عن عبد اهللا بن سليمان العبدي ، مقارب احلديث : قال الذهيب ، سهل 
وأخرجه اخلطيب من طريق عبد اهللا بن سليمان عن الليث بن سعد  ،)  ٩/٤٦امع ( يح رجال الصح

حدث عن : وقال اخلطيب .  عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة فجعله للخليفة املقتول ظلماً
 . ويف حديث أيب سعيد جعلها لعلي فراجعه ) ٩/٤٦٤يخ انظر التار( فذكره  منكراً الليث حديثاً

  . من طريق حيىي بن شبيب عن محيد عن أنس حنوه لعثمان ١/٤٠٩وأخرج اخلطيب 
لعمر ، وما خالف ذلك  وأظن كل ما تقدم يف قصة هذه احلوراء مرجعه حديث املرأة اليت رآها النيب 

 .للحور  ويشهد لذلك أيضاً ما جاء يف بعض روايات حديث أنس من رؤيته . فمن ضعف الرواة 
من طريق أمحد بن نصر عن محيد بن الربيع عن قتيبة عن مالك عن محيد عن  ٨/١٦٦يب رواية اخلطـ 

ومحيد جمهول وأمحد بن ، موضوع املنت واإلسناد : أنس يف رؤيته املرزجنوش حتت العرش وقال اخلطيب 
 . نصر غري ثقة

 . عن أيب بن كعب عند ابن مردويه وفيه دخوله اجلنة وتراا املسكـ 
أخرجه الطرباين يف األوسط وابن مردويه من طريق حممد بن عبد الرمحن عن أخيه : ى عن أيب ليلـ 

وقال  ،) كذا يف اخلصائص ( عيسى بن عبد الرمحن عن أبيه عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أيب ليلى 
إال  يروى عن ابن أيب ليلى ال: وقال  ،)  يعين عن ابن أيب ليلى( رواه الطرباين هكذا مرسال : اهليثمي 

 ) . ١/٧٧امع ( بد الرمحن بن أيب ليلى وهو ضعيف ومع اإلرسال فيه حممد بن ع، ذا اإلسناد 
عرج يب ، وفيه ذكر قصر من لؤلو فيه  وفيه ملا: عن عبد اهللا بن أسعد بن زرارة أو سعد بن زرارة ـ 

كثري األنصاري ومل أر من رواه البزار وفيه هالل الصرييف عن أيب : اخل قال اهليثمي ... فراش من ذهب
وأخرجه أيضا ابن قانع وابن عدي والبغوي وابن . وسكت عليه البوصريي ، )  ١/٧٨امع ( ذكرمها 
معظم الرواة يف هذه األسانيد : وقال احلافظ ابن حجر يف اإلصابة  ،) ١/١٦٣انظر الدر ( عساكر 

 . ضعفاء واملنت منكر جداً
فيه زياد بن املنذر جممع : ر من طريق احلسني عن أبيه وقال اهليثمي عن علي بن أيب طالب عند البزاـ 

انظر ( وعند ابن مردويه من طريق زيد بن علي عن آبائه عن علي  ،)  ١/٣٢٩امع ( على ضعفه 



من طريق موسى بن جعفر عن آبائه عن علي  ٢/٧٥٣وعند ابن عدي  ) . ١٦٤ ، ١/٨اخلصائص 
 . موضوع على أهل البيت: وقال ابن عدي ، ه يف املعراج مرفوعا وفيه نبت الورد من عرق

عن علي وابن عباس وابن مسعود والضحاك بن مزاحم حديث طويل فيه غرائب أخرجه البيهقي يف ـ 
وذكر طرفه وفيه يف بيت أم هاىنء وصالته العشاء اآلخرة ومل يذكر باقي املنت  ٤٠٥-٢/٤٠٤الدالئل 

 .طع راويه جمهول وإسناده منق: وقال 
عن عائشة أخرجه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها مرفوعا أذن جربيل فصليت ـ 

  ) . ١/١٧٦انظر اخلصائص ( باملالئكة 
أخرجه الطرباين من ؛ يف دخوله اجلنة ليلة اإلسراء وأكله منها وتكون نطفة فاطمة :  عن عائشة أيضاًـ 

من طريق حممد بن  ٥/٨٧وأخرجه اخلطيب  )ظر اخلصائص ان( طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها 
 .حممد بن اخلليل جمهول : اخلطيب  اخلليل البلخي عن شجاع بن الوليد عن هشام به وقال

ويف سنده ، غريب : أخرجه احلاكم وقال ؛ وعن سعد بن أيب وقاص بنحو حديث عائشة هذا ـ 
 . عن اإلسراء ت قبل النبوة فضالًشهاب بن حرب جمهول وعلق عليه الذهيب بأن فاطمة ولد

وفيه قوله أنه رؤيا من اهللا صادقة وهو  ١٥/١٦وعن معاوية أخرجه ابن إسحق ومن طريقه ابن جرير ـ 
 . منقطع

 ١٥/١٦ومن طريقه ابن جرير  وعن عائشة أن اإلسراء كان بالروح فقط أخرجه ابن إسحق أيضاًـ 
 . وفيه مبهم

صدره  وقد أنكر البعض شرح إمنا ذكرت هذا ليعرف أن : وقد رده الذهيب فقال . ة اإلسراء ليل
وقد قدمت يف شرح صدره ، )  ٢٢السرية ص( اإلسراء به  جربيل شرح صدره مرتني يف صغره ووقت

ذكرناه  يثبت سوى ما مما قيل يف شرح الصدر وقد أوصله بعضهم إىل ست مرات وال يف صغره بعضاً
 . واهللا أعلم

 ١٥/٥ت مرسلة عن سعيد بن املسيب وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن عند ابن جرير ويف الباب رواياـ 
وفيه الرباق وقصة العري والبعري ذي الغرارتني والقدحني زاد ابن  ٣٦٠-٢/٣٥٩والبيهقي يف الدالئل 

يب انظر سرية الذه( كانوا قد صلوا معه : ويف لفظ ، أسلموا  املسيب رؤيته األنبياء وارتداد ناس بعد ما
 ، ١٥/٣وعن احلسن البصري عند ابن جرير ، وزاد أبو سلمة تكذيب قريش وتصديق أيب بكر  )١٥٨
وفيه تكذيب قريش وتصديق أيب بكر ، وفيه أن جربيل أيقظه مث خرج به إىل باب املسجد احلرام  ١١٠



ر وفيه أن الرباق مشس وقول جربيل له وتكذيب الكفا ١٥/١٥،١١١وعن قتادة عند ابن جرير ، 
، وفيه قصة العري   ٢/٤٠٤وعن السدي عند البيهقي يف الدالئل ، وارتداد البعض وتصديق أيب بكر 

وعن ، وفيه تكذيب قريش وفرض الصلوات يف نفس الليلة  ١٥/١١١وعن ابن جريج عند ابن جرير 
بيت ومشوس الرباق وتكذيب قريش ومتثل ،  كثري وفيه افتتان ناس ١٥/١١١ابن زيد عند ابن جرير 

وعن عروة  .وفيه كونه فتنة  ١٥/١١٢وعن الضحاك عند ابن جرير . املقدس أمامه وتصديق أيب بكر 
انظر ( ة وغريه عند ابن سعد وابن عساكر وعن أيب بكر بن أيب سرب. عند أيب نعيم وفيه قصة الناقة 

بو نعيم يف وفيه عن حممد بن كعب القرظي يف قصة أيب سفيان مع هرقل أخرجه أ) ١/١٨٠اخلصائص 
وعن حممد بن  ) . ١٧١-١/١٧٠واخلصائص  ٥/٤١بن كثري انظر تفسري ا( الدالئل من طريق الواقدي 

وعن كعب األحبار عند الواسطي يف فضائل بيت .  )١/١٦٤انظر اخلصائص ( احلنفية عند أيب نعيم 
وعن احلسن بن . فقط وعن الوليد بن مسلم عن بعض أشياخه باإلسراء . املقدس وفيه اإلسراء واملعراج 

وعن نافع  ) .٤/١٥٧انظر الدر ( احلسني عند ابن إسحق وابن جرير وابن املنذر بركوب الرباق فقط 
وفيه أيضا عن  ) .٤/١٥٨انظر الدر ( بن جبري عند عبد الرزاق يف املصنف باإلسراء وفرض الصلوات 

،  اإلسراء وصالته يف مسجد دمشق احلسن بن حيىي اخلشين عند الربعي يف فضائل الشام وابن عساكر يف
 ) . ٤٠ختريج أحاديث الربعي ص( ضعيف معضل : وقال األلباين 

 :  ومن ذلك، يدل على كون اإلسراء واملعراج قد وقعا يف ليلة واحدة  هذا وقد جاء من طرق كثرية ما
وعن أيب جاء عن أنس من طرق عدة وعن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن عبد الرمحن بن قرط  ماـ 

بن كعب وعن أيب سعيد وعن سهل بن سعد وعن ابن عمر وعن علي وعن جابر وغريهم وقد تقدمت 
 . مواضع أحاديثهم

دليل على أن املعراج كان ليلة أسري به ـ يعين رواية ثابت عن أنس ـ ويف هذا السياق : قال البيهقي 
شك  وهذا الذي قاله هو احلق الذي ال: قال ابن كثري ، عليه الصالة والسالم من مكة إىل بيت املقدس 

 ) . ٥/٧انظر التفسري ( مرية  فيه وال
، إسناده صحيح : وقال أمحد شاكر  ٢٨٢٥، ٢٨٢٤، ٢٨٢٣، ٢٨٢٢أخرجه أمحد رقم  ) ٥٠٢( 

والذهيب يف  ٢/٣٨٩والبيهقي يف الدالئل   ٢/٤٩٦واحلاكم  ،)  ٤٠ ، ٣٩املوارد ( وأخرجه ابن حبان 
إسناده : وقال ابن كثري . صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وسكت الذهيب : احلاكم وقال  ١٧٦السرية ص

هـ  وصححه ابن حبان .احديث حسن : وقال الذهيب  ،)  ٥/٢٧التفسري ( البأس به ومل خيرجوه 



رواه أمحد والبزار والطرباين يف الكبري واألوسط وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه : وقال اهليثمي 
فات احلافظ اهليثمي أن محاد بن سلمة مسع من : وتعقبه أمحد شاكر بقوله  ،)  ١/٦٥مع ا( اختلط 

وعزاه السيوطي إىل ،  ٣٢٧وانظر الكواكب النريات ص . وهو كما قال شاكر ، عطاء قبل اختالطه 
 ١/١٦٠، واخلصائص  ٤/١٥٠نظر الدر ا( بسند صحيح : النسائي وأيب نعيم وابن مردويه أيضا وقال 

انظر السنن رقم ( وله شاهد عند ابن ماجه عن أيب بن كعب من رواية ابن عباس عنه وفيه ضعف ،  )
وذكره السيوطي باختصار  ،)  ٥٢٤رقم  ٢٦٢،  ٢٦١، ومرويات ابن ماجه يف التفسري ص  ٤٠٣٠

 )١/١٥٧انظر اخلصائص ( عند ابن مردويه من طريق قتادة عن جماهد عن ابن عباس عن أيب بن كعب 
له شاهد عن ابن عباس وابن مسعود أخرجه ابن أيب حامت من طريق السدي عن أيب مالك وأيب صاحل و

 جربيل من هؤالء يا: فقال  عن ابن عباس ومرة اهلمداين عن ابن مسعود وفيه أنه مر بواد  يفوح مسكاً
  ) . ٤/١٥٧انظر الدر ( أهل بيت من املسلمني حرقوا بالنار : قال  ؟ 
والبيهقي يف الدالئل  ٧٧ ، ٣/٦٢واحلاكم  ١٥٨-١/١٥٧أبو نعيم يف املعرفة  أخرجه)  ٥٠٣( 
اخلصائص ( وعزاه السيوطي أيضا البن مردويه  ) ٥/٣٨انظر تفسري ابن كثري ( عن عائشة  ٢/٣٦٠
صحيح : وقال يف املوضع الثاين ، صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وسكت الذهيب : وقال احلاكم  )١/١٧٦

هـ  ويف إسناده حممد بن كثري .افإن حممد بن كثري الصنعاين صدوق ،  ومل خيرجاه على شرط الشيخني
  :الصنعاين فيه كالم يسري وللحديث شواهد كثرية منها 

 ) . ٥٠١( حبديث اإلسراء وقد  تقدم الكالم عليها يف رقم  عن شداد بن أوس مرفوعاً ـ
 ١٥/٥بد الرمحن عند ابن جرير وله شاهد مرسل عن سعيد بن املسيب وعن أيب سلمة بن عـ 

 . أيضاً ٣٦٠-٢/٣٥٩والبيهقي يف الدالئل 
وغريه من طريق أيب معشر عن أيب وهب موىل أيب هريرة وإسناده  ٣/١٢٠وآخر عند ابن سعد ـ 

 ) . ٥٠١( وقد تقدم ذكره يف شواهد ، ضعيف 
وال مكان حممد بن ل: من السماء وقال  عن علي نزول تسمية أيب بكر صديقاً ٣/٦٢وروى احلاكم 

، من طريق آخر عن علي  مث ذكر له شاهداً، سليمان العبدي من اجلهالة حلكمت هلذا اإلسناد بالصحة 
رقم وانظر السلسلة الصحيحة ( ، منكر احلديث : الذهيب متعقبا للحاكم : قال . وفيه العالء بن هالل 

رواه : وقال اهليثمي  ) . ٧/٩الفتح  انظر( رواه الطرباين ورجاله ثقات : وقال ابن حجر  ) . ٣٠٦
من  ١٥٦ ، ١/١٥٥وقد أخرجه أبو نعيم يف املعرفة  ) . ٩/٤١امع ( ورجاله ثقات : الطرباين 



ويشهد ، من هذا احلديث  )٣(، ) ٣( ومابني القوسني. عن علي بنحوه  - مبثناة  -طريقني عن أيب حتىي 
)  ٥٠١( وقد تقدمت الرواية بذلك يف رقم ، الصديق : ء يف السما ماورد يف كون امسه مكتوباً له أيضاً

 . يف قصة اإلسراء وقد تقدم هناك أيضا ئوكذا من حديث أم هان ،فراجعها 
وابن أيب شيبة  ٢٨٢٠رقم  ١/٣٠٩من حديث ابن عباس عند أمحد  )١(، ) ١( بني القوسني وماـ 
وانظر تفسري ابن كثري ( اده صحيح وإسن ٢/٣٦٣والنسائي والبيهقي يف الدالئل  ١٤/٣٠٦،  ١١/٤٦١
ورجال أمحد رجال . رواه أمحد والبزار والطرباين يف الكبري واألوسط : وقال اهليثمي  ،) ٥/٢٨

وعزاه  ) .٧/١٩٩الفتح ( إسناده حسن : وقال احلافظ ابن حجر  ) . ١/٦٥امع ( الصحيح 
وعزاه كذلك البن ، )  ١/١٦٠ صانظر اخلصائ( إسناده صحيح : وقال  السيوطي أليب نعيم أيضاً

إسناده : وقال أمحد شاكر  ،)  ٤/١٥٥انظر الدر ( بسند صحيح : مردويه والضياء يف املختارة وقال 
 . صحيح

)  ٥٠١(بني القوسني غري املرقمني أخرجه مسلم وأبو عوانة وغريمها عن أيب هريرة وانظر رقم  وماـ 
 ١/١٥٦ومسلم  ٧/١٩٦من حديث جابر عند البخاري  )٢(، ) ٢(ومابني القوسني ) ٥(، ) ٥( الزيادة

والبيهقي يف الدالئل  ١٣١،  ١٢٥-١/١٢٤وأيب عوانة  ٥/٣٠١والترمذي  ٣/٣٧٧وأمحد  ١٥٧ ،
٢/٣٥٩  .    
والباقي من حديث شداد . عن ابن عباس )  ٥١٤( من احلديث املخرج برقم مابني القوسني )  ٥٣٧( 

وله شاهد من حديث يزيد بن أيب مالك ) . ١٦(، ) ١٦( يادة الز)  ٥٠١( بن أوس املخرج يف رقم 
  . عن أنس وغريه ، وقد نبهت على شواهده يف الرقم املشار إليه فراجعه 

وعن أيب يعلى نقله ابن . إسناده صحيح : وقال حمققه  ١٢٧ – ٧/١٢٦أخرجه أبو يعلى )  ٥٣٨( 
وهو خمتلف يف اللفظ ، وفيه كأن أبا  ٢/٣٦١ل ، وأخرجه أيضاً البيهقي يف الدالئ ٥/٨كثري يف التفسري 

  .خمتصراً  عن أنس عن بعض أصحاب النيب  ١٥٩وعلقه الذهيب يف السرية . بكر قد رآها 
واملسؤول أبا بكر فقال  فجعل السائل النيب )  ٤/١٥٧انظر الدر ( وقد أخرجه أيضاً ابن النجار 

  .صدقت قد رأيتها يا أبا بكر :  رسول اهللا 
عن صفة بيت املقدس ، واملشهور أن السائل غري أيب بكر ، فلعل  شاهد يف سؤال أيب بكر النيب وله 

: وقد يقول قائل ) .  ١٠٥انظر حديث شداد بن أوس يف رقم . ( الراوي خلط يف موضوع السؤال 
يت مر ا أنه ورد يف بعض روايات احلديث أن أبا بكر كان يف الرفقة ال: كيف رآها أبو بكر ؟ واجلواب 



وهو يف طريقه إىل الشام ، فلعله حملها وظنها خياالً ختيل له ، أو لعل اهللا أراه إياها وهي  رسول اهللا 
عند احلرم ، أو لعله رآها يف صورة من الصور اليت عند النصارى يف الشام كما ورد رؤية  تنتظر النيب 

وعزاه البن مردويه  ٤/١٥٠وقد نقله السيوطي . صور األنبياء فيما ذكرنا يف الد األول من السرية 
: الدابة ـ باحللقة ، فقال أبو بكر : فأوثقت الفرس ـ أو قال : أيضاً بلفظ حيتمل معىن آخر ، ففيه 

فإذا رجع الضمري للحلقة يكون األمر ال إشكال فيه غري أن ذلك مستبعد ال . احلديث ... صفها يل 
  . هـ وهذه صفة للدابة .ا.كرمية ودمية : ويف رواية أخرى : سيما وقد قال البيهقي بعد روايتنا 

 ٣٩املوارد ( موصوالً ومعلقاً ، وابن حبان  ٤٤،  ٨/٤٣،  ٢/٣٨٦أخرجه أبو نعيم يف احللية )  ٦٣٣( 
)  ١/١٢٢انظر تفسري ابن كثري ( وابن مردويه  ١٥٢،  ١/١٥١وابن أيب حامت  ٧/١٨٠وأبو يعلى ) 

وللحديث طريق أخرى عند أمحد يف . ينار عن مثامة ، وهذا إسناد صحيح من طريقني عن مالك بن د
وابن املبارك  ٧٢،  ٧/٦٩وأيب يعلى  ١٤/٣٠٨وابن أيب شيبة  ٢٣٩،  ٢٣١،  ١٨٠،  ٣/١٢٠املسند 

انظر تفسري ابن ( وعبد بن محيد يف مسنده وابن مردويه  ١٢/٤٧،  ٦/١٩٩واخلطيب  ٨١٩يف الزهد 
ن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس ، وقد رواه ابن مردويه من طريق من طريق محاد ب) كثري 

عن مثامة عن أنس ، وعلى كلٍ فهو شاهد قوي ، فعلي بن : عمر بن قيس عن علي بن جدعان فقال 
  .زيد فيه كالم 

من طريق سليمان التيمي عن  ١٧٣- ٨/١٧٢وأبو نعيم يف احللية  ٧/١١٨وأخرجه أبو يعلى خمتصراً 
مشهور من حديث أنس رواه عنه عدة ، وحديث سليمان : وقال أبو نعيم . وإسناده صحيح  أنس ،
( وعزاه السيوطي البن مردويه من طريق قتادة وسليمان التيمي ومثامة وعلي بن زيد عن أنس . عزيز 

وانظر ( ، وله طريق أخرى عن خالد بن سلمة عنه عند الواحدي يف الوسيط )  ١/١٥٦انظر اخلصائص 
  ) . ٢٩١لسلسة الصحيحة رقم ا

  
 

 


