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ُاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خامت النبيني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك  ُ ُ
ًله وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أما بعد، ، ُ  
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١ -    ) َسبحان الذي أسرى بعبده ليال من اْلمسجد اْلحرام إلى َِ ِ َ ََ َ ُِ ِ ِِ ْ َ َ ِّ ً ْٰ ْ ْ ِْ َِ َ َّ َ

ُاْلمسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع اْلبصير  ِ ِ َِ ُ َ َ َ َِ َّ َ ْ َُ ُ ُ َُِّ َ ُ َْ ِْ ِ ِ َ ْ َْ ِ َِّ َ ْ َ﴿١﴾( 
)اهللا ( ].١:اإلسراء[


    

    

         )

)بيت المقدس      
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٢ -          
ُأتيت بالبراق فركبته حتى أتي« ُ ِ ُ   .)١(»إلخ.. ُت بيت المقدسُ


  
٣ - 

)٢(.  
         

  
  

            
) ٣(.  

  

* * * * * * *  
  
  
  

                                                             

  ).١/١٤٥(ٌرواه مسلم  )1(
 .وغريمها) ١/١٤٥(ومسلم ) ١/٧٣(رواه البخاري  )2(

 ً.، وكتب العقيدة أيضا٣/٢٤ راجع تفسري ابن كثري )3(
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–

           
               

 )٤(.  
  
  
  

* * * * * * *  
  

  
  
  

                                                             

اري يف شرح السنة، واألجري يف الشريعة )4( ِهكذا قال الرب ُِّ ُِّّ ّ. 
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*        




–
         





) ٥(.  

  
 – 

) ٦(.  
*

           



                                                             

 ).١/٥٧(ّراجع زاد املعاد البن القيم  )5(
 ).١/٤١١(ُاملوضوعات البن اجلوزي  )6(
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 » ُفرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل، ففرج صدري ّ ِ ُ

.)٧(»إلخ… ثم غسله بماء زمزم 
  

  
   ) ِسبحان الذي أسرى بعبده ِ ِْ ْ َِْ ٰ َ َ َّ َ َ ُ

ِليال من اْلمسجد اْلحرام َ َ ِ ِ ْ َ َ ِّ  ،]١:اإلسراء [)ًَْ  
          

موضوع
   

  
  
  

* * * * * * *  
  
  

  

                                                             

 .١/١٤٥ ،مسلم ١/٧٣متفق عليه وغريمها البخاري  )7(
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            –

 –  
) ٨(.  
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 .د وغريهوله شواهد عند أمح) ١/١٤٧(رواه مسلم  )8(

 .١/١٤٩ ومسلم ٢/٣٢٧حديث مالك بن صعصعة املتفق عليه البخاري  )9(
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١ -

 –          
 )١٠( ،   

        » ُأتيت ُ
ُوهو دابة أبيض طويل، فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى : بالبراق

.)١١( الحديث...طرفه          
  

  
٢ - –


    »فربطته : ُحتى أتيت بيت المقدس، قال

ُثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين: ِبالحلقة التي يربط به األنبياء، قال ُّ َ«)١٢(.
                                                             

 )١/٣٨٨(شرح مسلم للنووي  )10(
 )١/١٤٥(صحيح مسلم  )11(
 .١/١٤٥مسلم  )12(
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 » ٍوقد رأيتني في جماعة

ُفحانت الصالة فأممتهم... من األنبياء ُ )١٣(.      
  

  
٣ - –    –   

          
َرأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم َ ًَ َ ُ ُْ ُ )١٤(. 

   
      ،ٌمضطرب، رجل الرأس، آدم طوال، ضرب من الرجال ٌُ ُ ُ َ َ

.)١٥(ٍوكأنه من رجال شنوءة
   

    ُربعة، سبط الرأس أحمر، أقرب من رأيت به شبها عروة بن ُ ُ ً َ َ ُ ُ ٌ ٌ
 ).)١٦(مسعود          


                                                             

 .١/١٥٤، مسلم ٢/٢٤٤متفق عليه البخاري  )13(
 .حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه )14(

 .حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه )15(
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إذا هو قد أعطي شطر احلسن ْ ُ َ َ ُ.
  

  
٤ –           

              
       

 )١٧(.  
  
  

* * * * * * *  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                 

 . هريرة رضي اهللا عنهحديث أيب )16(

 .حديثي أنس وأيب هريرة رضي اهللا عنهم )17(
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١ -           – 


     

)١٨(.  
  
٢ - 

–)١٩(.  
  
٣ -    

   
  

                                                             

 .١/١٤٥، مسلم ١/٧٣متفق عليه البخاري  )18(

 ).١/١٤٥(رواه مسلم  )19(



 ---------------------- --------- ---- --------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- ba8.org walamakan.com ١٤ 

٤ - 
–   

  
٥ -        

–   
  
٦ -  –

 )٢٠(.  
  
٧ -  
ُّفإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك « ُ ُ ً

 .)٢١(دون إليهال يعو          


  

                                                             

 .١٤٩/، مسلم ٢/٣٢٧متفق عليه البخاري  )20(

 .١/١٤٥رواه مسلم  )21(
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 : سدرة املنتهى- ٨        
   

 )٢٢(.  
٩ -   –        

 )٢٣(.  
١٠-       
 » ُثم عرج بي، حتى ظهرت لمستوى

  . عبادهَأي أقالم المالئكة وهم يكتبون أقضية اهللا على» َأسمع فيه صريف األقالم
          


١١- 

  »ُفإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ُ«.


١٢-  )٢٤(.  
١٣- 
 )٢٥(.  

                                                             

 .حديث ابن مسعود وحديث مالك بن صعصعة رضي اهللا عنهم )22(

 ).١/١٥٣(حديث جابر عند مسلم ) ١/٤٦٠(د عند أمحد حديث ابن مسعو )23(

 ).٣١٤٧(والرتمذي ) ٥/٣٨٧(كما ثبت يف حديث حذيفة عند أمحد  )24(
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١٤- 


   »َّرأيت ربي عز وجل وكذلك ثبت عنه أنه  )٢٦(»ّ
.ُرآه بفؤاده: قال        


 –

  »رأيت ربي تبارك وتعالى«، 
 )٢٧(.  

            
  » ُففرض علي خمسين صالة في كل يوم وليلة، فنزلت ٍ َّ

ٌيا محمد؟ إنهم خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صالة عشر : حتى قال… إلى موسى  ٍ َّ ُ
.)٢٨(»فذلك خمسون صالة         
   


  
                                                                                                                                                                                                                 

 ).١/١٥١(، مسلم )٢/٢٤٤(البخاري  )25(

ّوابن أيب عاصم يف السنة ) ١/٢٨٥(رواه أمحد  )26( ُّ، ويف معناه روى الرتمذي ٤٩٤ُّواآلجري يف الشريعة صـ) ٤٣٣(ُ
 .١٩٨ُبن خزمية يف التوحيد صـوا) ٣٢٧٥(

 ).٣/٣٧(زاد املعاد البن القيم  )27(
 ).١/١٤٥(مسلم  )28(
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           )٢٩(. 

–
 )٣٠(.  


 

 القاضي عياض  – 
           

  
 )٣١(، 


   » ِّإنى

 »ُأسري بي الليلة          
   

                                                             

 ). ٣٢٧٦(ُّوالرتمذي ) ١/١٥٧(مسلم  )29(
 ).١/٤١٤(شرح مسلم للنووي  )30(

ُ، وكذلك قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ) ١/٣٨٧(شرح مسلم  )31(  ).٣/٢٢(ُ؛وابن كثري يف تفسريه ) ٧/١٥٦(ُ
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٢ - 

   
   

  
٣ -      

           


  –        
 )٣٢(.  

  
٤ -         

   
  

                                                             

 ).١/٣٨٩(مسلم شرح  )32(
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٥ -    سدرة املنتهى      
   

  
٦ - 

واللـه أعلـم .  
  
  
  
  
  
  

* * * * * * *  
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 –


 )٣٣(.  
  

  – –  
      


 


            

 )٣٤(.  
                                                             

 ).١/٥٧(ّزاد املعاد البن القيم  )33(
 ).٤/٢٨١(جمموع فتاوى ابن باز  )34(
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  – 
        

            
)٣٥(.  

  
 –

 )٣٦(.  
  
 –

          
   

   
        

             
 »٣٧(»َّإياكم ومحدثات األمور(.  

                                                             

 .٢٧٢اإلبداع يف مضار االبتداع صـ )35(

 .١٤٣السنن واملبتدعات صـ )36(
 ).١/١٢٩(فتاوى العثيمني  )37(
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    –       
    

)٣٨(،            
  .)٣٩(االبتهاج في أحاديث المعراج

  
 
-        

  
  
-   
  
- ٌال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ّ

   
  
-            

       ويف 
  .رواية أخرى لعلي

                                                             

 .٢٣٢الباعث على إنكار البدع واحلوادث صـ )38(

 ).٢/٢٠٩(ُّوالنووي يف شرح مسلم ، ٢١ُنقله ابن حجر يف تبيني العجب صـ )39(
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-    
- 

   
  
 
           

        
          

  
   

  . عنه  ابن عباس رضي اهللا : كتاب اإلسراء واملعراج- ١
  . أيب ذر الغفاري رضي اهللا عنه:  قصة اإلسراء واملعراج- ٢
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َفرج عن سقف بيتى وأنا بمكة، فنزل جبريل، ففرج «: ُّقال النبي  صلى اهللا عليه وسلم  َُ َ ِ

َمن ثغره إلى نحره إلى شعرته فاستخرج قلبي« )٤٠(»صدري ِ ِ َله بماء زمزم، ثم جاء ثم غس« )٤١(»ِِ ِ

ًبطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه فى صدري ً ِ ُثم أطبقه«،  )٤٣(»َفحشى« )٤٢(»ٍ َ«)٤٤( 
ُ وهو دابة أبيض طويل، فوق الحمار، ودون البغل يضع حافره عند -ُأتيت بالبراق«ثم ،  َ ٌُ ِ ِ َ ٌٌ

ِمنتهى طرفه، فـركبته، حتى أتيت بيت المقدس، قال َ ُ ُ َ َ ِ ُبالحلقة التي يربط به األنبياء ُفربطته : ْ ُ ََ ِ ْ
ٍثم دخلت المسجد، فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السالم بإناء : قال ُ ُ ُ َُ

ُمن خمر، وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل  صلى اهللا عليه وسلم  َ ُ ٍ ٍ َاخترت الفطرة، : ٍ ُ
ُثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، ف َ َِ ومن معك؟ : ُجبريل، قيل: َمن أنت؟ قال: قيلُ

ُوقد بعث إليه، فـفتح لنا: ٌمحمد، قيل: قال َ ُ ٌفإذا رجل قاعد على يمينه أسودة، وعلى « )٤٥(»ِ َ َ َ ِ ٌ ٌ
َيساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال ِ َِ ََ ََ َِ ِِ ٌ ًمرحبا بالنبي : َ

هذا آدم وهذه األسودة عن يمينه : من هذا؟ قال: ريلالصالح واالبن الصالح، قلت لجب
ُوشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، واألسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا  ُِ ِ ُِ َ َ َ َ ُ

                                                             

 ).١/١٤٥(مسلم ) ١/٧٣( البخاري –من حديث أيب ذر يف الصحيحني  )40(
 ).٣٣٤٦(الرتمذي ) ١/١٤٩(مسلم ) ٢/٣٢٧( البخاري –من حديث مالك بن صعصعة يف الصحيحني  )41(

 ).١/١٤٥(مسلم ) ١/٧٣( البخاري –من حديث أيب ذر يف الصحيحني  )42(

 ).٣٣٤٦(الرتمذي ) ١/١٤٩(مسلم ) ٢/٣٢٧( البخاري – بن صعصعة يف الصحيحني من حديث مالك )43(

 ).١/١٤٥(مسلم ) ١/٧٣( البخاري –من حديث أيب ذر يف الصحيحني  )44(

 ).١/١٤٥( رواه مسلم -من حديث أنس بن مالك  )45(
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ِنظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى ِ َِ َ َ َ َثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح « )٤٦(»ِ َ ِ ِ ُ
وقد : ٌمحمد، قيل: ومن معك؟ قال: جبريل، قيل: َمن أنت؟ قال: م، فقيلجبريل عليه السال

ِبعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحي بن زكريا : ُبعث إليه؟ قال ِ َ ِ ّ ُ– 
َ فرحبا ودعوا لي بخير، ثم عرج بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح –صلوات اهللا عليهما  َ ِ ُ َ ََ َ َّ

  من أنت؟: فقيلُجبريل، 
ُوقد بعث إليه؟ : ٌمحمد  صلى اهللا عليه وسلم  ، قيل: ومن معك؟ قال: ُجبريل، قيل: قال
َقد بعث إليه، فـفتح لنا، فإذا أنا بيوسف  صلى اهللا عليه وسلم  إذا هو قد أعطي شطر : قال َ ُ َ ُ َ ُ َ

ِالحسن، فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستف ِ َ ُ ٍ َ َّ ِ ُتح جبريل عليه السالم، ُ َ
قد : ُوقد بعث إليه؟ قال: ٌمحمد، قيل: ومن معك؟ قال: ُجبريل، قيل: من هذا؟ قال: قيل

ُبعث إليه، فـفتح لنا، فإذا أنا بإدريس، فرحب ودعا لي بخير، قال اهللا عز وجل ٍ َ َّ ََ ُ ُورفـعناه : (ُ َْ َ َ َ
ِمكانا عليا ﴿ َ ً َ ُاء الخامسة، فاستفتح جبريل، قيلُ، ثم عرج بنا إلى السم]٥٧:مريم) [﴾٥٧َ َ ِ ِ :
ُقد بعث : ُوقد بعث إليه؟ قال: ٌمحمد، قيل: ومن معك؟ قال: ُجبريل، قيل: من هذا؟ قال

ِإليه، فـفتح لنا فإذا أنا بهارون عليه السالم فرحب ودعا بخير، ثم عرج بنا إلى السماء  َ ُ َّ َُ
ُالسادسة، فاستفتح جبريل عليه السالم، قيل َ َ : ومن معك؟ قال: ُجبريل قيل:  قالمن هذا؟: ِ

َقد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السالم فرحب : ُوقد بعث إليه؟ قال: ٌمحمد، قيل ُ ُ
َأبكي ألن غالما بعث بعدي : َما يبكيك؟ قال: ُفلما تجاوزت بكى، قيل« )٤٧(»ودعا لى بخير ًُ

                                                             

 ).١/١٤٥(مسلم ) ١/٧٣( البخاري –من حديث أيب ذر يف الصحيحني  )46(
 ).١/١٤٥( رواه مسلم - مالك من حديث أنس بن )47(
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ُيدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي ْ َ ُ ِ َ َثم عرج إلى السماء السابعة، فاستفتح « )٤٨(»ُ َ ُ
وقد : محمد عليه السالم قيل: ومن معك؟ قال: ُجبريل، قيل: من هذا؟ قال: ُجبريل، فقيل

ًقد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بإبراهيم عليه السالم مسندا ظهره إلى البيت : ُبعث إليه؟ قال َ ُ
ٍالمعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون أل ُف ملك، ال يعودون إليهَّ ِ َ َوأرى مالكا خازن « )٤٩(»َ ً َ

ِّورأيت جبريل وله ست مائة جناح ينتشر من ريشه التهاويل من الدر « )٥٠(»َالنار والدجال َُ َِ ُ ٍ ُّ ُ
ُثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف األقالم، ففرض اهللا على «  )٥١(»ِوالياقوت َ ً ُ ُ

ُأمتي خمسين صالة فرجعت بذلك،  ٍ ُما فرض اهللا على أمتك، : ُحتى مررت على موسى، فقالَ
ٍفرض خمسين صالة، قال: قلت ُفارجع إلى ربك، فإن أمتك ال تطيق ذلك، فراجعت، : َ َُ

ُفوضع شطرها، فرجعت إلى موسى، قلت َراجع ربك، فإن أمتك ال : وضع شطرها، فقال: َ َّ
ُتطيق، فراجعت، فوضع شطرها، فرجعت إليه، فقال َُ لى ربك، فإن أمتك ال تطيق ارجع إ: ُ

ْومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له « )٥٢(»ٌهي خمس وهي خمسون: ذلك، فراجعته، فقال ُ ْ ِ َّ
ْحسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة لم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت  ُ ُْ ََ َِ ِْ ْ ًٌ َّ ًَ ْ ٍ َ َ

ٌله سيئة واحدة َّال يبدل القول لدي، ف« )٥٣(»ٌ ُ ُ ُراجع ربك، فقلت : ُرجعت إلى موسى فقالَّ َّ ْ
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ْوأعطى رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن  )٥٤(»ُاستحيت من ربي َ َُ ِ ِ ُ
َلم يشرك باهللا من أمته شيئا المقحمات ْ ُ ًْ ِ ِ ُثم رفعت لى سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل « )٥٥(»ْ ُ ُ ْ َ ُِ

ُقالل هجر، وإذا ورقها مثل ُ َ َ ِ آذان الفيـلة، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، ِ ِ ِ ِِ ُ ِ َِ َ
ُما هذان يا جبريل؟ قال: ُفقلت ُأما الباطنان فنهران في الجنَّة، وأما الظاهران فالنيل : ِ ِ ِ ِِ

ٌفلما غشيها من أمر اهللا ما غشي تغيرت وغشيها ألوان ال أدري ما هي« )٥٦(»ُوالفرات َ ََ ََ َّ َ ِ ِِ ِ ْ فما « )٥٧(»ِ
َأحد من خلق اهللا يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى اهللا إلي ما أوحى َّ َُ ََِ ْ ُ ُ ِ ُثم أدخلت « )٥٨(»ٌ ُ

ُالجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك َ َورأيا النار ووعد اآلخرة أجمع ثم عادا « )٥٩(»َ َ ْ ِ َ ْ َ َ
ِِعودهما على بدئهما ُ َ َْ«)٦٠(.  

َفلما كان ليلة أسري بي، « َ وأصبحت بمكة، فظعت بأمري، وعرفت أن الناس مكذبي، فقعد َ َّ ُ َ ُ ُ َُ ْ َ َ
ًمعتزال حزينا، قال َفمر عدو اهللا أبو جهل، فجاء حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ: ً ِ ِ ُّ هل : َّ

ُكان من شئ؟ فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  َ َإنه أسري بي : ما هو؟ قال: نعم، قال: َ ُ
: نعم، قال: َثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: ِإلى بيت المقدس، قال: إلى أين؟ قال: َالليلة قال

َفلم ير أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، قال َ ُُ ُ َ َ َأرأيت إن دعوت قومك : ُ ََ
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ُتحدثـهم ما حدثـتني، فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  َ ْ َّ ُ ِعب َهيا معشر بني ك: نعم، فقال: ُ
ٍبن لؤى، حتى قال ُفانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما، قال: ِ ُ ْ َ َحدث قومك : َ َ ْ ِّ

َإني أسري بي الليلة، قالوا: ُبما حدثتني، فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  َ إلى أين؟ : ُ
ٍمصفق، فمن بين : نعم، قال: َثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: ِإلى بيت المقدس، قال: قلت ِّ

ًومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب، زعم، قالوا ِ ُ َ ٍ ِ ْ َوهل تستطيع أن تنعت لنا : ِ َ
َالمسجد وفى القوم من قد سافر إلى ذلك البلد، ورأى المسجد، فقال رسول اهللا  صلى اهللا  َِ َ ِ

ِفذهبت أنعت، فمازلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت، قال: عليه وسلم  ُ َ ُ ُ ُ يء فج: ُُ
: ُبالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقال أو عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه، فقال القوم

  .)٦١(»أما النعت فواهللا لقد أصاب
  

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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